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١٥ : ١ تكوين ١ ١ : ١ تكوين

كوين َّ الت كتاُب
العالم] ُ [بداية

النّور الأّوُل: اليومُ
وَرُوُح ُحِيَط، الم َلُّفُ ي ُ لام الّظَ وَكانَ وَفارِغَةً.١ ً قاِحلَة الأْرُض كانَِت ٢ وَالأْرَض. ماواِت الّسَ ُ الله خَلََق البَدءِ فِي ١

فََصَل َّ ثُم َحسٌَن. ورَ ُّ الن أّنَ ُ الله وَرَأى ٤ نُورٌ. فََصارَ نُورٌ.» «لِيَكُْن اللهُ: قاَل الوَقِت، ذَلَِك فِي ٣ ِياهِ. الم فَوَق ُتحَوِّم٢ُ ِ الله
«لَيلاً.» لامَ الّظَ ى َّ وَسَم «نَهاراً» ورَ ُّ الن ى َّ وَسَم ٥ لاِم. الّظَ عَِن ورَ ُّ الن ُ الله

َل. الأّوَ َ اليَوْم هَذا فَكانَ َصباٌح. َّ ثُم مَساءٌ، وَكانَ
الّسماء الثّاني: اليومُ

َتحَْت َّتِي ال َ ِياه الم وَفََصَل ماءِ. الّسَ َ ة َّ قُب ُ الله فَخَلََق ٧ قِْسمَينِ.» إلَى َ ِياه الم لِتَقسِمَ ِياهِ الم بَينَ ة٣ٌ َّ قُب «لِتَكُْن اللهُ: قاَل َّ ثُم ٦

«سَماءً.» َ ة َّ القُب ُ الله ى َّ وَسَم ٨ كانَ. وَهَكَذا فَوقَها. َّتِي ال ِياهِ الم عَِن ةِ َّ القُب
الثّانِي. َ اليَوْم هَذا فَكانَ َصباٌح. َّ ثُم مَساءٌ، وَكانَ

وَالنباتات َ اليابِسة الأْرض الثّالُث: اليومُ
ى َّ وَسَم ١٠ كانَ. وَهَكَذا اليابِسَةُ.» َ تَْظهَر لـِكَي واِحدٍ، مَكاٍن فِي ً مَعا ماءِ الّسَ َتحَْت تِي َّ الل ُ ِياه الم «لِتُْجمَِع اللهُ: قاَل َّ ثُم ٩

َحسٌَن. ُ خَلَقَه ما أّنَ ُ الله وَرَأى «ِبحاراً.» ِياهِ الم ِع ُّ تَجَم مَكانَ ى َّ وَسَم «أْرضاً،» َ اليابِسَة ُ الله
بُذُوٍر ذاَت ً ثِمارا تَحمُِل ٌ مُثْمِرَة أْشجارٌ وَلْتَكُْن البُذُورِ. ذاِت باتاِت َّ وَالن بِالعُْشِب الأْرُض «لِتَْخضَرَّ اللهُ: قاَل َّ ثُم ١١

نَوْعِها. مِْن بُذُوٍر ذاَت ً ثِمارا تَحْمُِل وَنَباتاٍت ً عُْشبا الأْرُض فَأْخرََجِت ١٢ كانَ. وَهَكَذا الأْرِض.» عَلَى نَوْعِها مِْن
َحسٌَن. ُ خَلَقَه ما أّنَ ُ الله وَرَأى نَوْعِها. مِْن بُذُوٍر ذاَت ً ثِمارا تَحْمُِل ً أْشجارا وَأْخرََجْت

الثّالَِث. َ اليَوْم هَذا فَكانَ َصباٌح. كانَ َّ ثُم مَساءٌ، وَكانَ ١٣

وَالنّجوم وَالقمر الّشمس الرّابُع: اليومُ
وَالأيّاِم المَواسِِم٤ لِتَحْدِيدِ عَلاماٍت وَتَكُونَ يِل َّ الل مَِن هارَ النَّ َ ُمَيِّز ت لـِكَي ماءِ، الّسَ ةِ َّ قُب فِي أنْوارٌ «لِتَكُْن اللهُ: قاَل َّ ثُم ١٤

كانَ. وَهَكَذا الأْرِض.» عَلَى َ لِتُضِيء ماءِ الّسَ ةِ َّ قُب فِي ً أنْوارا وَتَكُونَ ١٥ نِينِ. وَالّسِ
١:٢ ١

بعد.» محدد شكل للأْرض يكن لم وَبينما …» أْو «…ً تماما خالية الأْرُض وَبينما وَالأْرِض، ماوات للّسَ ِ الله خلِق بداية «في أْو فارغة. … البدء في
١:٢ ٢

«… تهّب جبّارة «ريح أْو صغارها.» عش فوق الطيور ترفرف كما أي «ترفرف، أْو ُتحوّم. الله روح
١:٦ ٣

قوس. شكل على لتصير ُطرقت وَقد المعدن من قطعة تصف أن يمكن ية العبر الكلمة قُبّة.
١:١٤ ٤

ية. القمر الأشهر على ً بناء ُتحّدد كانت اليهودية، الأعياد أن كما وَالشهور. السنين وَأواخر أوائل لتحديد وَالقمر الّشمس اليهود اْستَخدم المواسم.
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ُ الله وَخَلََق ليَل. َّ ال لِيَْضبَُط َ الأْصغَر ورَ ُّ الن وَخَلََق هارَ، النَّ لِيَْضبَُط َ الأْكبَر ورَ ُّ الن خَلََق العَظِيمَيْن. َيِن ور ُّ الن ُ الله فَخَلََق ١٦

َ هار النَّ تَْضبَُط أْن ُ الله لَها قََصدَ َكما ١٨ الأْرِض. عَلَى َ لِتُضِيء ماءِ الّسَ ةِ َّ قُب فِي الأنْوارَ ِ هَذِه ُ الله وَوََضَع ١٧ أيضاً. ُجومَ ُّ الن
َحسٌَن. ُ خَلَقَه ما أّنَ ُ الله وَرَأى لاِم. الّظَ مَِن ورَ ُّ الن َ ُمَيِّز ت وَأْن ليَل، َّ وَال

الرّابـِـَع. َ اليَوْم هَذا فَكانَ َصباٌح. كانَ َّ ثُم مَساءٌ، فَكانَ ١٩

وَالطيور الّسمك الخامُس: اليومُ
فَخَلََق ٢١ ماءِ.» الّسَ َ عَبْر الأْرِض فَوَْق ُ تَطِير ُطيُورٌ هُناكَ وَلْتَكُْن َكثِيرَةٍ. ةٍ َّ َحي بِمَخلُوقاٍت ُ ِياه الم َمْتَلِِئ «لِت اللهُ: قاَل َّ ثُم ٢٠

خَلََق َكما نَوٍْع. كُّلِ مِْن خَلَقَها ِياهُ. الم بِها تَفِيُض َّتِي ال ِ ة َّ َي الح َخلُوقاِت الم جَمِيَع خَلََق ّكمّا ْخمَةِ.٥ الّضَ البَْحرِ وُُحوَش ُ الله
بِرِضىً. ذَلَِك إلَى ُ الله َ وَنَظَر نَوٍْع. كُّلِ مِْن ٍح َّ ُمجَن ٍ طائِر كُّلَ

الأْرِض.» عَلَى ُ يُور الّطُ ِ وَلِتَتَكاثَر َخلُوقاِت. بِالم البَْحرِ َ مِياه وَاملأي وَتَكاثَرْي «أثْمِرِي فَقاَل: ُ الله وَبارَكَها ٢٢

الخامَِس. َ اليَوْم هَذا فَكانَ َصباٌح. كانَ َّ ثُم مَساءٌ، فَكانَ ٢٣

الّسادُس: اليومُ
وَالإنسان يّة البر الحيوانات

نَوٍْع.» كُّلِ مِْن ً ة َّ ي ِ ّ بَر وََحيواناٍت وَزَواِحَف مَواشِيَ نَوٍْع: كُّلِ مِْن ً ة َّ َحي َمخلُوقاٍت الأْرُض «لِتُْخرِِج اللهُ: قاَل َّ ثُم ٢٤
كانَ. وَهَكَذا

كُّلِ مِْن الأْرِض عَلَى زاِحٍف َحيواٍن وَكُّلَ نَوٍْع، كُّلِ مِْن وَالمَواشِيَ نَوٍْع، كُّلِ مِْن َ يَة ِّ البَر َيواناِت الح ُ الله فَخَلََق ٢٥

َحسٌَن. ُ خَلَقَه ما كُّلَ أّنَ ُ الله وَرَأى نَوٍْع.
َيَواناِت وَالح وَالمَواشِي ماءِ الّسَ وَُطيُورِ البَْحرِ سَمَِك عَلَى وَلْيَسُودوا وَكَمِثالِنا. ِنا ُصورَت عَلَى النّاَس٦ «لِنَخلِِق اللهُ: قاَل َّ ثُم ٢٦

الأْرِض.» عَلَى يَزَْحُف زاِحٍف كُّلِ وَعَلَى الأْرِض عَلَى ةِ َّ ي ِّ البَر
املُأوا وَتَكاثَرُوا. «أثْمِرُوا فَقاَل: ُ الله وَبارَكَهُمُ ٢٨ وَُأنْثَى. ً ذَكَرا خَلَقَهُْم ِ ُصورَتِه عَلَى ُصورَتِهِ. عَلَى النّاَس ُ الله فَخَلََق ٢٧

الأْرِض.» عَلَى كُ َّ يَتَحَر ما وَكُّلِ ماءِ الّسَ وَُطيُورِ البَْحرِ سَمَِك عَلَى ُسودُوا وَأخِضعُوها. الأْرَض
بُذُوٍر ذاَت مُثْمِرَةٍ َشجَرَةٍ كُّلَ وَأْعطَيتُكُْم بُذُوراً. يَحْمُِل الأْرِض وَجْهِ عَلَى نَباٍت كُّلَ أعطَيتُكُْم قَْد «ها اللهُ: وَقاَل ٢٩

َّتِي ال ِ الزّاِحفَة ِ غِيرَة الّصَ َيواناِت الح وَجَمِيُع ماءِ، الّسَ ُطيُورِ وَجَمِيُع الأْرِض، َحيواناِت جَمِيُع أمّا ٣٠ َطعاماً. لـَكُْم لِتَكُونَ
كانَ. وَهَكَذا َطعامَها.» ُ الأْخضَر باُت َّ الن فَيَكُونُ َحياةٌ، فِيها

ِجّداً. َحسٌَن ُ خَلَقَه ما كُّلَ أّنَ ُ الله وَرَأى ٣١

الّسادَِس. َ اليَوْم هَذا فَكانَ َصباٌح. كانَ َّ ثُم ٌ مَساء وَكانَ
٢

الرّاحة الّسابُع: اليومُ
١:٢١ ٥

الـكبيرة.» ية البحر «الحيوانات أْو خمة. الّضَ البحر وحوش
١:٢٦ ٦

عام. بشكل «الإنسان» تعني وقد نفسه، «آدم» الاسم هي هنا ية العبر الكلمة النّاس.
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وَفِي أنجَزَهُ. الَّذِي ِ عَمَلِه مِْن ُ الله فَرَغَ الّسابـِـِع، اليَوِْم وَفِي ٢ فِيهِا. ما وَكُّلُ وَالأْرُض ماواُت الّسَ ُأْكمِلَِت وَهَكَذا ١

اْستَراَح ُ ه َّ لِأن لَهُ، ٌص ُمخَّصَ ُ ه َّ أن وَأعلََن الّسابـِـَع. َ اليَوْم ُ الله َ وبارَك ٣ أنجَزَهُ. الَّذِي ِ عَمَلِه كُّلِ مِْن اْستَراَح الّسابـِـِع اليَوِْم
فيهِ. وَما العَالَِم خَلِْق مِْن فِيهِ

َّة] ي البشر ُ [بداية
عُْشٍب أّيُ يَكُْن لَْم ٥ ماواِت: وَالّسَ الأْرَض ُ الله َصنََع َ يَوْم خُلِقَتا، عِنْدَما وَالأْرِض ماواِت الّسَ ُ ة قِّصَ ِهيَ ِ هَذِه ٤

عَلَى ً مَطَرا أْرَسَل قَْد يَكُْن لَْم َ الله لأّنَ بَرْعَمَ، قَْد الحَقِل نَباُت يَكُْن وَلَْم الأْرِض، عَلَى بَعْدُ نَما قَْد الحُقُوِل أْعشاِب مِْن
بَةِ. رْ ُّ الت َسْطِح كُّلَ يَْسقِي جَْدوٌَل٧ الأْرِض مَِن َيخْرُُج كانَ لـَِكْن ٦ بَةَ. رْ ُّ الت يَفلَُح إنْساٌن هُناكَ يَكُْن وَلَْم بَعْدُ، الأْرِض
ُ الله زَرَعَ َّ ثُم ٨ ةً. َّ َحي ً نَْفسا جُُل َّ الر فَصارَ َياةِ، الح نَفََس ِ أنفِه فِي وَنَفََخ الأْرِض، تُراِب مِْن جَُل٨ َّ الر ُ الله َل َشّكَ َّ ثُم ٧
ٍ وَصاِلحَة جَمِيلَةٍ َشجَرَةٍ كُّلَ الأْرِض مَِن ُ الله وَأنْبََت ٩ لَهُ. َشّكَ الَّذِي جَُل َّ الر وََضَع وَهُناكَ المَشْرِِق.٩ فِي عَدٍَن، فِي ً حَدِيقَة

رِّ. َّ وَالش الخـَيرِ بَينَ َ َّميِيز الت تُعْطِي َّتِي ال ُ َجرَة الّشَ ً وَأيضا َياةِ، الح ُ َشجَرَة ِ الحَدِيقَة وََسِط فِي وَكانَْت لِلأكِل.
َ وَهُو فِيشُونُ. ِل الأّوَ اسْمُ ١١ فُرُوٍع. ِ بَعَة أْر إلَى يَنْقَسِمُ ُ هْر النَّ وَكانَ الحَدِيقَةَ. لِيَْسقَِي عَدٍَن َ عَبْر َيجْرِي ٌ نَهْر وَكانَ ١٠

العُطُورِ ُ أْفخَر وَهُناكَ َجيِّدَةٍ. ةٍ َّ نَوْعِي مِْن هُناكَ هَُب وَالذَّ ١٢ هَُب. الذَّ َحيُث كُلِّها، يلَة١٠ِ الحَوِ أْرِض َحوَل َيجْرِي الَّذِي
دِجلَةَ. الثّالِِث وَاسْمُ ١٤ كُلِّها. ُكوٍش١١ أْرِض َحوَل َيجْرِي الَّذِي َ وَهُو ِجيُحونُ. الثّانِي وَاسْمُ ١٣ العَقيِق. ُ وَأْحجار

الفُراُت. وَالرّابـِـُع ورَ. أّشُ شَرقِيَّ َيجْرِي َ وَهُو
تَْأكَُل أْن «لََك فَقاَل: جَُل َّ الر ُ الله وَأْوصَى ١٦ بِها. َ يَعْتَنِي وَ لِيَفلََحها عَدٍَن ِ حَدِيقَة فِي ُ وَوََضعَه جَُل َّ الر ُ الله وَأخَذَ ١٥

تَْأكُُل ِحينَ ََّك لأن مِْنها. تَْأكُْل فَلا رِّ، َّ وَالش الخـَيرِ بَينَ َ َّمْيِيز الت تُعْطِي َّتِي ال ُ َجرَة الّشَ أمّا ١٧ الحَدِيقَةِ. أْشجارِ كُّلِ مِْن ُ تَشاء ما
تَمُوُت.» ً مَوتا مِْنها،

اْمرأة أّوُل
راِب ُّ الت مَِن ُ الله َل فَشَّكَ ١٩ مِثلَهُ.» ً مُعِينا ُ لَه َسأْصنَُع لِهَذا وَِحيداً. جُُل َّ الر يَكُونَ أْن ً َحسَنا «لَيَس اللهُ: قاَل َّ ثُم ١٨
وَمَهْما مِْنها. واِحدٍ كُّلَ َسيُسَمِّي ماذا لِيَرَى جُِل َّ الر إلَى ها َّ كُل أحضَرَها َّ ثُم الهَواءِ. فِي َطيرٍ وَكُّلَ الحُقُوِل فِي َحيواٍن كُّلَ
وَكُّلَ ماءِ، الّسَ وَُطيُورَ المَواشِيَ، كُّلَ َّجُُل الر ى فَسَمَّ ٢٠ اْسمَهُ. صارَ فَذاكَ ، حَيٍّ كائٍِن كُّلِ عَلَى ُ أطلَقَه الَّذِي الاسْمُ كانَ

لَهُ. ً مُعينا ُ مِثلُه َ هُو مَْن بَينَها َيجِْد لَْم لـَِكْن ةِ. َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح
َّ ثُم ٢٢ مَكانَها. َ الجِلْد وَأغلََق أضلاعِهِ، مِْن ً ِضلْعا ُ الله أخَذَ ناِئمٌ، َ هُو وَبَينَما عَمِيٍق. نَوٍْم فِي جَُل َّ الر ُ الله فَأْغرََق ٢١

جُُل: َّ الر فَقاَل ٢٣ لَهُ. مَها وَقَّدَ اْمرأةً. جُِل َّ الر مَِن أخَذَها َّتِي ال لِْع الّضِ مَِن ُ الله َصنََع
٢:٦ ٧

ضباب. أْو جدول.
٢:٧ ٨

12. :3 حتّى التالية الفقرات فِي وكذلك نفسه. «آدم» الاسم هي هنا ية العبر الكلمة الرّجل.
٢:٨ ٩

العربي. الخليج حتّى الشرقي للجنوب وَامتدادها وَالفرات دجلة نهري بين الواقعة المنطقة إلى الأغلب على ذلك يشير الشرق. في
٢:١١ ١٠

الحبشة. جنوب يقيا أفر من جزء ربما أْو العربية، الجزيرة شبه لساحل المحاذية الأْرض يلة. الحو
٢:١٣ ١١

دجلة. نهر شرق شمال مِنْطَقَة إلى هنا يشير قد لـكن الحبشة، عادة الاسم هذا يعني كوش.
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«أخيراً!
عِظاِمي مِْن عَْظمٌ ِ هَذِه

لَحْمِي! مِْن وَلَحْمٌ
‹اْمرأةً› ِ هَذِه َسُأسَمِّي

اْمرٍِئ.» مِِن ُأِخذَْت ها لِأّنَ

كِلاهُما ُ وَزَْوَجتُه جُُل َّ الر وَكانَ ٢٥ واِحداً. ً َجسَدا فَيَِصيراِن بِزَْوَجتِهِ، َلتَِصُق ي وَ هُ، وَُأمَّ ُ أباه جُُل َّ الر ُ يَتْرُك لِذَلَِك ٢٤
َيخجَلاِن. يَكُونا لَْم هُما وَلـَِكنَّ يانَينِ. عُْر

٣
الخطيّة ُ بداية

أْشجارِ مِْن تَْأكُلا ‹لا لـَُكما: ُ الله قاَل ً «أَحّقا لِلمَرأةِ: فَقالَْت اللهُ. خَلَقَها َّتِي ال ِ ة َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح َ أْمكَر ُ ة َّ َي الح وَكانَِت ١

كُلِّها؟›» ِ الحَدِيقَة
قاَل فَقَْد الحَدِيقَةِ، وََسِط فِي َّتي ال ُ َجرَة الّشَ أمّا ٣ الحَديقَةِ، فِي الأْشجارِ جَمِيِع ثَمَرِ مِْن نَْأكُُل «بَْل ةِ: َّ لِلحَي ُ المَرْأة فَقالَِت ٢

فَسَتَمُوتان!›» وَإلّا تَلْمَساها وَلا مِْنها تأكُلا ‹لا اللهُ:
ِ الله مِثَل وَتُصبِحاِن أْعيُنُُكما، تَنْفَتُِح مِْنها، تَْأكُلاِن ِحينَ ُكما َّ أن يَعْرُِف َ الله لـَِكّنَ ٥ تَمُوتا! «لَْن لِلمَرْأةِ: ُ ة َّ َي الح فَقالَِت ٤

رِّ.» َّ وَالش الخـَيرِ بَينَ َّمْيِيزِ الت فِي
مِْنها. لِلآكِِل ِ الحِْكمَة مَِن تُعْطِيهِ ما بِسَبَِب فِيها وَمَرغُوٌب لِلعَينِ، ٌ وَجَّذابَة لِلأكِل ٌ ة َّ شَهِي َ َجرَة الّشَ أّنَ ُ المَرْأة وَرَأِت ٦
وَأدرَكا أعيُنُهُما، فانفَتََحْت ٧ أيضاً. َ هُو فَأكََل مَعَها، كانَ الَّذِي لِزَْوِجها أعطَْت َّ ثُم وَأكَلَْت. ثَمَرِها، مِْن فَأخَذَْت

عَوْرَتَيهِما. ُيخفِياِن بَينِ ثَو لَهُما وََصنَعا تِينٍ، أْوراَق فَخاطا يانَينِ. عُْر هُما أّنَ
ِ َحضْرَة مِْن ِ الحَدِيقَة أْشجارِ بَينَ ُ وَزَْوَجتُه جُُل َّ الر فاختَبَأ . الرِيحِ هُبُوِب مََع ِ الحَدِيقَة فِي ً ماِشيا اللهِ َصوَْت سَمِعا َّ ثُم ٨

أنَت؟» «أيَن لَهُ: وَقاَل جَُل َّ الر ُ الله فَنادَى ٩ اللهِ.
فاختَبَْأُت.» ياٌن، عُْر لِأنِّي فَخِْفُت الحَدِيقَةِ، فِي َصوْتََك «سَمِعُْت فَقاَل: ١٠

مِْنها؟» الأكِل عَِن نَهَيتَُك َّتِي ال ِ َجرَة الّشَ مَِن أكَلَْت هَْل ياٌن؟ عُْر ََّك إن لََك قاَل «مَْن اللهُ: فَقاَل ١١

فَأكَلُْت.» َجرَةِ، الّشَ ثَمَرِ مِْن أعطَتْنِي مَعِي لِتَكُونَ يّاها إ أعطَيتَنِي َّتِي ال ُ «المَرْأة جُُل: َّ الر فَقاَل ١٢

فَأكَلُْت.» ، عَلَيَّ احتالَْت ُ ة َّ َي «الح المَرْأةُ: فَقالَِت فَعَلْتِهِ؟» الَّذِي هَذا «ما لِلمَرأةِ: ُ الله قاَل ِحينَئِذٍ ١٣

ةِ: َّ لِلحَي ُ الله فَقاَل ١٤

ذَلَِك، فَعَلِْت ِك َّ «لِأن
البَهاِئِم كُّلِ مِْن َ أكثَر ً مَلعُونَة تَكُونِينَ

ةِ. َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح كُّلِ وَمِْن
َحياتِِك، أيّاِم وَكُّلَ

بَطنِِك، عَلَى َستَزَحفِينَ
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راِب.١٢ ُّ بِالت يَن رِ وََستَتَعَّفَ
المَرْأةِ، وَبَينَ بَينَِك ً عَداوَة وََسأجعَُل ١٥

وَنَسلِها. نَسلِِك وَبَيْنَ
رَْأَسِك، نَسلُها َسيَْسَحُق

عَقِبَهُ.»١٣ َلْدَغِينَ َست وَأنِْت
لِلمَرْأةِ: ُ الله قاَل َّ ثُم ١٦

َحبَلِِك، آلامَ ُ «َسُأَكثِّر
أبْناءَِك. َلِدِيَن ت وَبِالوََجِع

زَْوِجِك، إلَى تَْشتاقينَ أنِت
عَلَيِك.»١٤ يَسُودُ َ وَهُو

لِآدَمَ:١٥ ُ الله قاَل َّ ثُم ١٧

اْمرَأتَِك، ِ ِمَشُورَة ل اْستَمَعَْت «قَدِ
مِْنها. الأكِل عَِن نَهَيتَُك َّتِي ال ِ َجرَة الّشَ مَِن فَأكَلَْت

الأْرَض، َسألعَُن لِهَذا
َحياتَِك. أيّاِم كُّلَ عَِب َّ وَالت بِالـكَدِّ إلّا مِْنها تَْأكُُل تَعُودُ فَلا

ًوََحسَكاً. َشوْكا لََك َستُنْبُِت ١٨

الحُقُوِل. نَباتاِت مِْن الأكِل إلَى ُّ وََستُضطَر
َجبِينَِك، بِعَرَِق َ خُبْزَك تَْأكُُل ١٩

ُأِخْذَت. مِْنها َّتِي ال الأْرِض إلَى تَعُودَ أْن إلَى
خُلِْقَت، راِب ُّ الت مَِن

َستَعُودُ.» راِب ُّ الت وَإلَى

. حَيٍّ إنْساٍن كُّلِ ُأمَّ َستُْصبُِح ها لِأّنَ «َحوّاءَ»١٦ ُ زَْوَجتَه ُ آدَم وَدَعا ٢٠

٣:١٤ ١٢
التّراب.» «تأكلينَ ً حرفيا بالتّراب. تتعّفرين

٣:١٥ ١٣
القَدم. أسفِل ُ ر مُؤّخَ العَقُِب عَقِبَه.

٣:١٦ ١٤
ية. العبر اللغة في النص لهذا مماثلة 7 :4 العدد نهاية وتأتي عليك.» يسود هو لـكن زوجك، على السيادة «تريدين أْو عليك. يسود … تشتاقين

٣:١٧ ١٥
الرجل تسمية لبداية إشارة هذه تكون وقد يف. التعر أداة دون من الكلمة فيها ترد التي الأولى المرة هي لـكن «آدم،» الاسم هي هنا ية العبر الكلمة آدَم.

٣:٢٠ ١٦ «تُراب.» أي «أديم.» العربيّة اللغة في ومثلها الّطين. أو التّراِب معنى ُ الكلمة ِ هذِه وتتضمُن «آدم.» الّشخصي بِالاسم



١٥ : ٤ تكوين ٦ ٢١ : ٣ تكوين

وَألْبَسَهُما. وَلِزَْوَجتِهِ، َ لِآدَم الجِلْدِ مَِن مَلابَِس ُ الله وََصنََع ٢١

مِْن وَيَْأخُذَ ُ يَدَه يَمُّدَ أْن ُ يُمِْكنُه وَالآنَ رِّ. َّ وَالش الخـَيرِ بَينَ َّمْيِيزِ الت فِي مِنّا َكواِحدٍ الإنْسانُ صارَ قَْد «ها اللهُ: قاَل َّ ثُم ٢٢

الأبَدِ.» إلَى فَيَعيَِش مِْنها، يأكُُل وَ َياةِ، الح ِ َشجَرَة ثَمَرِ
َ مَلائِكَة وََضَع الإنْسانَ، َ َطرَد أْن وَبَعدَ ٢٤ خُلَِق. مِْنها َّتِي ال الأْرَض لِيَفلََح عَدٍَن ِ حَدِيقَة مِْن ُ الله ُ فَطَرَدَه ٢٣

َياةِ. الح ِ َشجَرَة إلَى يِق رِ الّطَ ِلحِراَسةِ ً مُتَقَلِّبا ً مُلْتَهِبا ً وَسيْفا بِيمَ،١٧ الـكَرُو
٤

عائلة أّوُل
اللهِ.» ِ بِمَعُونَة ً رَجُلا «اقْتَنَيُت قالَْت: إْذ قايِين١٨َ وَوَلَدَْت فَحَمَلَْت َحوّاءُ. ُ امرَأتَه ُ آدَم َ وَعاشَر ١

فَلّاحاً. فَعَمَِل قايِينُ وَأمّا راعِياً، ِيُل هاب وَعَمَِل ِيَل. هاب ُ أخاه أنجَبَْت وَكَذَلَِك ٢

قتل يمةِ جَر أّوُل
مِْن ً ْبانا قُر ِيُل هاب مَ قَّدَ َكما ٤ للهِ. ً ْبانا قُر مَها وَقَّدَ الأْرِض، ثِمارِ بَعَض قايِينُ َ أحضَر الحَصادِ،١٩ وَقُْت َ جاء وَِحينَ ٣
قايِينُ فاغتاَظ ْبانِهِ. وَقُر قايِينَ إلَى بِرِضَىً ْ يَنْظُر لَْم ُ ه َّ لـَِكن ٥ ْبانِهِ. وَقُر ِيَل هاب إلَى بِرِضَىً ُ الله َ فَنَظَر وَأْسمَنِها. ِ غَنَمِه أبْكارِ
أقْبَلَُك؟ أفَلا واَب، الّصَ فَعَلَْت ُكنَْت إْن ٧ أحبَطََك؟ الَّذِي وَما أغَضبََك، الَّذِي «ما لِقايِينَ: ُ الله فَقاَل ٦ وَُأحبَِط.

عَلَيها.» تَسُودَ أْن يَنبَغِي لـَِكْن عَلَيَك، تَسُودَ أْن ِيدُ تُر ِهيَ الباِب. عَلَى بَِك ٌ َبَِّصة مُتَر َ ة َّ الخَطِي فَإّنَ تَْفعَْل، لَْم وَإْن
َلَهُ. وَقَت ِيَل هاب أِخيهِ عَلَى قايِينُ َهجَمَ الحَقِل، فِي هُما وَبَينَما الحَقِل.» إلَى ِنا ب «هَيّا أِخيهِ: ِيَل لِهاب قايِينُ وَقاَل ٨

أُخوكَ؟» «أيَن لِقايِينَ: ُ الله فَقاَل ٩
لِأِخي؟» حَارٌِس أأنا أْدرانِي؟ «وَما قايِينُ: أجاَب

َّتِي ال الأْرِض مَِن وَمَنْفِّيٌ مَلْعُوٌن أنَْت فَالآنَ ١١ الأْرِض. مَِن إلَيَّ يَصْرُخ أِخيَك ُ دَم فَعَلْتَهُ؟ الَّذِي «ما فَقاَل: ١٠

فِي وََستَكُونُ َمحاِصيلِها. أفَْضَل تُعطِيََك لَْن الأْرَض، تَفلَُح فَحـِينَ ١٢ يَدَيَك. مِْن أِخيَك َ دَم لِتَشْرََب فَمَها فَتََحْت
وَهائِماً.» ً يدا َطرِ الأْرِض

عَنِّي وََحجَبَْت الأْرِض، مَِن َ اليَوْم َطرَدتَنِي قَْد أنَْت ها ١٤ أحتَمِلَهُ. أْن مِْن أعظَمُ «عِقابِي للهِ: قايِينُ فَقاَل ١٣

َسيَْقتُلُنِي.» َيجِدُنِي فَمَْن الأْرِض. فِي ً وَهائِما ً يدا َطرِ َسأُكونُ وَجهََك.
لِئَلّا قايِينَ عَلَى ً عَلامَة ُ الله وََضَع َّ ثُم قايِينَ.» يَْقتُُل إنْساٍن أّيِ مِْن أْضعاٍف َ َسبْعَة َسأنتَقِمُ «بَْل لِقايِينَ: ُ الله فَقاَل ١٥

َيجِدُهُ. مَْن ُ ُلَه يَْقت
قايِين ُ عائلة

ية. العبر اللغة في «حياة» الكلمة تشبه َحوّاء.
٣:٢٤ ١٧

العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي

٤:١ ١٨
«ينال.» أْو «يقتني» ية العبر اللغة في يعني قايين.

٤:٣ ١٩
الأيام.» انتهاء «عند حرفياً: الحصاد. وقت جاء حين
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عَدٍَن. شَرْقِيَّ نُود٢٠ٍ أْرِض فِي وََسَكَن اللهِ، ِ َحضْرَة مِْن قايِينُ خَرََج وَهَكَذا ١٦

َحنُوكَ. ِ ابْنِه اسِْم عَلَى وَسَمّاها مَدِينَةً، قايِينُ وَبَنَى َحنُوكَ. وَأنجَبَْت فَحَمَلَْت ُ زَْوَجتَه قايِينُ َ فَعاشَر ١٧

وَأنجََب ِيَل. مَتُوشائ ُ سَمّاه ً ابْنا ِيُل يائ َمحُو وَأنجََب ِيَل. يائ َمحُو ُ ًسَمّاه ابْنا عِيرادُ وَأنجََب عِيرادِ. ُ ًسَمّاه ابْنا َحنُوكُ وَأنجََب ١٨
لامََك. ُ سَمّاه ً ابْنا ِيُل مَتُوشائ

يَْسكُنُونَ ذِيَن َّ لِل أبا٢١ً وَكانَ ياباَل ُ عادَة وَأنجَبَْت ٢٠ ِصلَّةَ. ُ ِيَة ان َّ وَالث عادَةَ، إحْداهِما اسْمُ اْمرَأتَينِ. لامُِك َج وَتَزَّوَ ١٩

ُ ِصلَّة وَوَلَدَْت ٢٢ وَالنّاِي. القِيثارِ عَلَى يَعزِفُونَ ذِيَن َّ لِل ً أبا وَكانَ باُل. يُو ُ اْسمُه أٌخ ُ لَه وَكانَ ٢١ الماِشيَةَ. ُّونَ َب وَيُر الخِيامَ
نِعْمَةُ. اْسمُها أخٌت قايِينَ باَل لِتُو وَكانَْت وَالحَدِيدَ. َ البُرونْز يَطرُقُونَ ذِيَن َّ لِل ً أبا وَكانَ قايِينَ. باَل تُو

لِزَْوَجتَيهِ: لامَُك وَقاَل ٢٣

ِصلَّةُ، يا وَ ُ عادَة يا ، زَْوَجتَيَّ «يا
َجيِّداً، إلَيَّ أصغِيا
أقُوُل. ِما ل وَانتَبِها

آذانِي. ً رَجُلا قَتَلُْت إنِّي
َبَنِي. ضَر ُ ه َّ لِأن ً فَتَى قَتَلُْت

لِقايِينَ، مَّراٍت َسبَْع يُنْتَقَمُ كانَ فَإذا ٢٤

ةً.» مَّرَ وََسبْعِينَ ً َسبْعا لِلامََك يُنْتَقَمُ ُ ه َّ فَإن

وحوّاء َ لآدَم ُ آخر ابٌْن
ِيَل، هاب عَْن ً عِوَضا َ آخَر ً ابْنا ُ الله َ «أعطانِي قالَْت: إْذ ِشيثا٢٢ً ُ أْسمَتْه ً ابْنا فَأنجَبَِت ِيَةً، ثان َ َحوّاء ُ زَوَجتَه ُ آدَم َ وَعاشَر ٢٥

يهوه.٢٣ بِاسِْم يَنْطِقُونَ النّاُس بَدَأ الوَقِت، ذَلَِك وَفِي أنُوَش. ُ سَمّاه ً ابْنا ً أيضا ِشيٌث وَأنجََب ٢٦ َلَهُ.» قَت قايِينَ لأّنَ
٥

آدَم عائلةِ ِسجّلُ
اللهِ. كَمِثاِل ُ لَه َشّكَ آدَمَ، ُ الله خَلََق عِنْدَما آدَمَ. نَسِل ِسجِّلُ َ هُو وَهَذا ١

خَلَقَهُْم. َ يَوْم ُأناسا٢٤ً وَسَمّاهُْم وَُأنْثَى. ً ذَكَرا اَس َّ الن ُ الله وَخَلََق ٢

٤:١٦ ٢٠
«يتجول.» ية العبر اللغة في تعني نود.

٤:٢٠ ٢١
22) ،21 العددين في ً (أيضا ما. ً شيئا اْستَخدم أْو صنع من أول المقصود أباً.

٤:٢٥ ٢٢
«يعطي.» ية العبر اللغة في يعني شيث.

٤:٢٦ ٢٣
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٥:٢ ٢٤
«تُراب.» أي «أديم.» العربيّة اللغة في وَمثلها الّطِين. أوِ التّراِب معنى تتضمن ية عبر كَلِمة وَِهيَ «آدم.» ً حرفيا أناساً.
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ُ آدَم وَعاَش ٤ ِشيثاً. ُ سَمّاه وَُصورَتِهِ،٢٥ ِ كَمِثالِه َ آخَر ً ابْنا أنجََب العُْمرِ، مَِن ً َسنَة وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة َ لِآدَم صارَ أْن وَبَعْدَ ٣
تِْسَع ُ آدَم عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجمُوعُ فَكانَ ٥ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه وَفِي ِشيٍث. ِ وِلادَة بَعْدَ ٍ َسنَة ِ مِئَة ثَمانِي

ماَت. وَبَعْدَها َسنَةً، وَثَلاثِينَ ٍ مِئَة
وَفِي أنُوَش. ِ وِلادَة بَعْدَ ِسنِينَ وََسبَْع ٍ مِئَة ثَمانِي ِشيٌث وَعاَش ٧ أنُوَش. وَأنجََب ِسنِينٍ، وَخَمَْس ً مِئَة ِشيٌث وَعاَش ٦

ذَلَِك وَبَعْدَ َسنَةً، َ عَشْرَة وَاثْنَتَي ٍ مِئَة تِْسَع ِشيٌث عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجمُوعُ فَكانَ ٨ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه
ماَت.

َ عَشْرَة وَخَمَْس ٍ مِئَة ثَمانِي أنُوُش عاَش قِينانَ ِ وِلادَة وَبَعدَ ١٠ قِينانُ. ُ اه َّ سَم ً ابْنا وَأنجََب َسنَةً، تِْسعِينَ أنُوُش وَعاَش ٩

َسنَواٍت، وَخَمَْس ٍ مِئَة تِْسَع أنُوُش عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجمُوعُ فَكانَ ١١ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه وَفِي َسنَةً.
ماَت. ذَلَِك وَبَعدَ

وَفِي َسنَةً. وَأربَعِينَ ٍ مِئَة ثَمانِي قِينانُ عاَش مَهلَلْئِيَل ِ وِلادَة وَبَعْدَ ١٣ مَهلَلْئِيَل. أنجََب َّ ثُم َسنَةً، َسبْعِينَ قِينانُ وَعاَش ١٢

ماَت. ذَلَِك وَبَعدَ ِسنِينَ، َ وَعَشْر ٍ مِئَة تِْسَع قِينانُ عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجمُوعُ فَكانَ ١٤ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه
ٍ مِئَة ثَمانِي مَهلَلْئِيُل عاَش َ يارَد ِ وِلادَة وَبَعدَ ١٦ يارَدَ. ُ أْسماه ً ابْنا أنجََب َّ ثُم َسنَةً، وَِستِّينَ ً خَمْسا مَهلَلْئِيُل وَعاَش ١٥

ً وَخَمْسا ٍ مِئَة ثَمانِي مَهلَلْئِيُل عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجمُوعُ فَكانَ ١٧ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه وَفِي َسنَةً. وَثَلاثِينَ
ماَت. ذَلَِك وَبَعْدَ َسنَةً، وَتِْسعِينَ

ثَمانِي ُ يارَد عاَش أخنُوَخ ِ وِلادَة وَبَعْدَ ١٩ أخنُوَخ. ُ أْسماه ً ابْنا أنجََب َّ ثُم َسنَةً، وِِستِّينَ وَاثْنَتَينِ ً مِئَة ُ يارَد وَعاَش ١٨
وَِستِّينَ وَاثْنَتَينِ ٍ مِئَة تِْسَع ُ يارَد عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجمُوعُ فَكانَ ٢٠ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه وَفِي َسنَةٍ. ِ مِئَة

ماَت. ذَلَِك وَبَعدَ َسنَةً،
فِي أخنُوُخ سارَ َ مَتُوشالَح ِ وِلادَة وَبَعْدَ ٢٢ مَتُوشالَحَ. ُ أْسماه ً ابْنا أنجََب َّ ثُم َسنَةً، وَِستِّينَ ً خَمْسا أخنُوُخ وَعاَش ٢١
ثَلاَث أخنُوُخ عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجْمُوعُ فَكانَ ٢٣ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب الأثْناءِ ِ هَذِه وَفِي َسنَةٍ. ِ مِئَة ثَلاَث ِ الله يِق َطرِ

إلَيهِ. ُ رَفَعَه َ الله لأّنَ اختَفَى، َّ ثُم اللهِ،٢٦ مََع أخنُوُخ وَسارَ ٢٤ َسنَةً. وَِستِّينَ ً وَخَمْسا ٍ مِئَة
ُ مَتُوشالَح عاَش لامََك، ِ وِلادَة وَبَعْدَ ٢٦ لامََك. ُ أْسماه ً ابْنا أنجََب َّ ثُم َسنَةً، وَثَمانِينَ ً وََسبْعا ً مِئَة ُ مَتُوشالَح وَعاَش ٢٥
تِْسَع ُ مَتُوشالَح عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجْمُوعُ فَكانَ ٢٧ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه وَفِي َسنَةً. وَثَمانِينَ وَاثْنَتَينِ ٍ مِئَة َسبَْع

ماَت. َّ ثُم َسنَةً، وَِستِّينَ ً وَتِْسعا ٍ مِئَة
هَذا ابْنِي «لَيَت وَقاَل: نُوَح٢٧ ُ ابْنَه لامَُك ى َّ وَسَم ٢٩ ابْناً. أنجََب َّ ثُم َسنَةً، وَثَمانِينَ وَاثْنَتَينِ ً مِئَة لامَُك وَعاَش ٢٨

الأْرِض.» عَلَى ُ الله وََضعَها َّتِي ال ِ عْنَة َّ الل بِسَبَِب ً أيضا تَعٍَب كُّلِ وَمِْن عَمَلِنا كُّلِ مِْن ِيحُنا يُر
فَكانَ ٣١ وَبَناٍت. ً أبْناء أنجََب ِ الفَتْرَة ِ هَذِه وَفِي َسنَةً. وَتِْسعِينَ ً وَخَمْسا ٍ مِئَة خَمَْس لامَُك عاَش نُوَح ِ وِلادَة وَبَعْدَ ٣٠

ماَت. َّ ثُم َسنَةً، وََسبْعِينَ ً وََسبْعا ٍ مِئَة َسبَْع لامَُك عاشَها َّتِي ال نَواِت الّسَ مَجمُوعُ
٥:٣ ٢٥

1. 5: 27، :1 انظر وصورته. كَمثاله
٥:٢٤ ٢٦

الله.» أخنوخ «أْرضى أْو الله. مَع أخنُوُخ وسار
٥:٢٩ ٢٧

«راحة.» أْو «يريح» الكلمة ية العبر اللغة في يشبه نوح.
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يافََث. وَ وَحامَ سامَ وَأنجََب َسنَةٍ، ِ مِئَة خَمَْس نُوُح وَعاَش ٣٢

٦
رّ َّ الش ُ انتشار

جَميلاٌت، النّاِس بَناَت أّنَ ِ الله بَنُو رَأى فَلَمّا ٢ بَناٌت. لَهُْم وَوُلِدَْت الأْرِض. وَجهِ عَلَى يَتَكاثَرُونَ النّاُس وَبَدَأ ١
ِيدُونَ. يُر مَْن مِْنهُّنَ عاشَرُوا

َسنةً.» يَن وَعِشْرِ ٍ مِئَة مِْن َ أكثَر يَعِيشُوا وَلَْن وَدَمٌ. لَحْمٌ هُْم لِأّنَ الأبَدِ،٢٨ إلَى النّاِس فِي رُوِحي يَدُومَ «لَْن اللهُ: فَقاَل ٣
َبابِرَة٢٩ِ الج ُ جَماعَة عَاَشْت – ً أولادا لَهُْم وَأْنجـَبْنَ اِس َّ الن بَناِت ِ الله بَنُو َ عاشَر أْن بَعْدَ أي – ُ وَبَعْدَه الوَقِت ذَلَِك فِي ٤

مَشْهُوريَن. بينَ ُمحارِ وَكانُوا الأْرِض. عَلَى
عَلَى ُ الله فَأِسَف ٦ واِم. الدَّ عَلَى ٌ يرَة شِرِّ وَُخطَطَهُْم أفكارَهُْم وَأّنَ ِجّداً. أشْرارٌ الأْرِض فِي النّاَس أّنَ ُ الله وَرَأى ٥
الأْرِض: تُراِب مِْن خَلَْقتُهُْم الَّذِيَن النّاَس «َسأْمحُو اللهُ: فَقاَل ٧ َكثِيراً. ِ قَلْبِه فِي وَحَزِنَ الأْرِض. عَلَى الإنْساِن خَلِق

اللهِ. بِرِضَى َحظَِي نُوَح لـَِكّنَ ٨ خَلقِها.» عَلَى أِسْفُت فَقَْد ماءِ. الّسَ َ وَُطيُور واِحَف َّ وَالز وَالمَواشِي النّاَس

العظيم وفانُ وَالّطُ نوُح
اللهِ. مََع نُوُح وَسارَ يهِ. مُعاصِرِ بَينَ عَيٍب بِلا ُ وَحدَه وَكانَ بارّاً. ً رَجُلا نُوُح كانَ نُوَح. ِ عائِلَة مَوالِيدِ ِسجِّلُ هَذا ٩

يافَُث. وَ وَحامٌ سامُ هُْم بَنِينَ َ ثَلاثَة نُوُح وَأنجََب ١٠

جَمِيَع لأّنَ َحّقاً، ً فاِسدَة فَكانَْت الأْرِض، إلَى ُ الله َ وَنَظَر ١٢ بِالعُنِْف. اْمتَلأْت إذِ فاِسدَةً، الأْرَض ُ الله وَرَأى ١١
الأْرِض. عَلَى ُطرُقَهُْم أفسَدُوا النّاِس

أنا فَها عُنْفاً. الأْرَض مَلُأوا قَْد النّاَس لأّنَ ةِ، َّ َي الح ِناِت الكائ كُّلِ ُ نِهايَة َبَْت اقتَر قَدِ «ها لِنُوَح: ُ الله فَقاَل ١٣

الخارِِج مَِن َ فِينَة الّسَ وَاطِل غُرَفاً. فِيها وَابِْن رْوِ،٣٠ َّ الس َخشَِب مِْن ً َسفِينَة فاْصنَْع ١٤ أْرضِهِْم. مََع ً يعا سَرِ َسُأدَمِّرُهُْم
بِالقارِ.

وَالارتِفاعُ ذِراعاً، خَمْسُونَ وَالعَرُْض ذِراٍع،٣١ ِ مِئِة ثَلاُث وُل الّطُ التّالِيَةِ: القِياساِت َحسََب َ فِينَة الّسَ «اْصنَِع ١٥
جانِِب فِي ً بابا وَاجعَْل واِحدَةٍ. بِذِراٍع ْقِف الّسَ َتحَْت ً نافِذَة ِ فِينَة الّسَ َجوانِِب أحَدِ فِي وَاْجعَْل ١٦ ذِراعاً. ثَلاثُونَ
الأْرِض، ًعَلَى ًهائِلا ُطوفانا أجلَِب أْن ُأوِشُك أنا فَها ١٧ وَعُليا. وَوُْسطَى ً ة َّ ُسفلِي َطبَقاٍت: ثَلاَث َ فِينَة الّسَ وَابِن فِينَةِ. الّسَ

َسيَفنَى! الأرِض عَلَى ما كُّلُ ماءِ. الّسَ َتحَت ُس يَتَنَّفَ كائٍِن كُّلَ لُأبيدَ
٦:٣ ٢٨

الأبد.» إلى الإنسانَ رُوِحي يَدِيَن «لْن أْو الأبد. إلى … يدوم لن
٦:٤ ٢٩

.33 -32 :13 العدد كتاَب انظر عَناَق. نسُل هُْم بينَ المحارِ ِ العمالِقَة مَِن َشعٌب إليهْم وَيَنتَسُب الطُوفان. قبَل ظهرُوا البشرِ مَِن عِْرٌق َبابرَة. الج
٦:١٤ ٣٠

جيّدٌ. أْو ٌ كبير خشٌب ربما تماماً. معروف غير وَالمعنى ُجْفر.» «خشب حرفياً: السرو. خشب
٦:١٥ ٣١

ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع.
القصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو نُوَح، ِ َسفِينَة أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). –
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ِ فِينَة الّسَ إلَى أْدِخْل ١٩ أبْنائَِك. ُ وَنِساء وَزَْوَجتَُك وَأبْناؤكَ أنَْت َ فِينَة الّسَ فَتَدخَُل عَهداً، مَعََك فَسَأقطَُع أنَت «أمّا ١٨

كُّلِ مِْن زَْوجاِن إلَيَك وََسيَنْضَّمُ ٢٠ مَعََك. َ تَنجُو لـِكَي ةِ، َّ َي الح ِناِت الكائ مَِن نَوٍْع كُّلِ مِْن وَُأنْثَى، ً ذَكَرا زَْوجينِ، ً أيضا
َحياتِها. عَلَى ُتحافَِظ لـِكَي الأْرِض، عَلَى ِ الزّاِحفَة َيَواناِت الح مَِن نَوٍع وَكُّلِ َيواناِت، الح مَِن نَوٍْع وَكُّلِ يُورِ، الّطُ مَِن نَوٍْع
وَلِلحَيواناِت.» وَلِعائِلَتَِك لََك ً َطعاما هَذا وَلْيَكُْن وَاْخزِنْهُ. يُؤْكََل، أْن ُمِْكُن ي الَّذِي عاِم الّطَ مَِن نَوٍْع كُّلِ ًمِْن بَعضا وَخُْذ ٢١

تَماماً. ُ الله ِ بِه ُ أمَرَه ما كُّلَ نُوُح فَفَعََل ٢٢

٧
وفان الّطُ بَدءُ

الأحياءِ كُّلِ بَينِ مِْن أماِمي ٌ صاِلح وَحدَكَ ََّك أن وَجَْدُت لِأنِّي فِينَةَ، الّسَ عائِلَتَِك وَكُّلُ «ادخُْل لِنُوَح: ُ الله قاَل َّ ثُم ١

ً واِحدَة وَُأنْثَى ُ واِحدا ً ذَكَرا ً أيضا وَخُْذ طاهِرٍ. َحيواٍن كُّلِ مِْن إناٍث وََسبَع ذُُكوٍر َ َسبْعَة مَعََك فَخُْذ ٢ الجِيِل. هَذا فِي
بَقاءِ عَلَى ُتحافَِظ لـِكَي ماءِ، الّسَ ُطيُورِ مِْن نَوٍْع كُّلِ مِْن إناٍث وََسبَع ذُُكوٍر َ َسبْعَة وَخُْذ ٣ طاهِرٍ. غَيرِ َحيواٍن كُّلِ مِْن
ُ خَلَْقتُه حَيٍّ كائٍِن كُّلَ وََسأمحُو لَيلَةً. ًوَأربَعِينَ يَوْما بَعِينَ أْر َ ة مُّدَ ً مَطَرا َسُأْرِسُل أيّاٍم، ِ َسبْعَة فَبَعْدَ ٤ الأْرِض. َ عَبْر أنواعِها

اللهُ. ِ بِه ُ أمَرَه ما كُّلَ نُوُح فَفَعََل ٥ الأْرِض.» وَجهِ عَْن
ِ وَكَنّاتِه ِ وَزَْوَجتِه بَنِيهِ مََع َ فِينَة الّسَ نُوُح دَخََل َّ ثُم ٧ الأْرَض. وفاِن الّطُ ُ مِياه غَمَرَْت ِحينَ ٍ َسنَة ِ مِئَة ِسّتُ لِنُوَح وَكانَ ٦

الأْرِض، َحيَواناِت مِْن وَغيرُها وَزَواِحُف وَُطيُورٌ طاهِرَةٍ ُ وَغَير ٌ طاهِرَة َحيواناٌت وَدَخَلَْت ٨ وفاِن. الّطُ مِياهِ مِْن جاةِ َّ لِلن
عَلَى وفانُ الّطُ بَدأ أيّاٍم، ِ َسبْعَة وَبَعْدَ ١٠ نُوَح. ُ الله أمَرَ ما َحسََب وَُأنْثَىً، ً ذَكَرا زَوجَينِ: زَوجَينِ ِ فينَة الّسَ فِي نُوَح إلَى ٩

الأْرِض.
العَظِيِم ُحِيِط الم ِيِع يَناب كُّلُ انفََجرَْت الثّانِي، ْهرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الّسابـِـَع اليَوِْم فِي نُوَح، عُمْرِ مِْن ٍ مِئَة الّسِّتِ ِ نَة الّسَ فَفِي ١١

وَأربَعِينَ ً يَوْما أربَعِينَ َ ة مُّدَ الأْرِض عَلَى ً ِجّدا ٌ ير ِ غَز ٌ مَطَر فَهَطََل ١٢ ماءِ! الّسَ نَوافِذُ وَانْفَتََحْت الأْرِض، َتحَْت َّتِي ال
لاِث. َّ الث ِ أبْنائِه وَزَوجَاِت وَزَْوَجتِهِ، يافََث، وَ وَحامَ سامَ ِ أبْنائِه مََع َ فِينَة الّسَ نُوُح دَخََل نَْفِسهِ، اليَوِْم ذَلَِك وَفِي ١٣ لَيلَةً.
عَلَى ِ الزّاِحفَة َيَواناِت الح مَِن نَوٍْع وَكُّلِ المَواشِيَ، مَِن نَوٍْع وَكُّلِ ةِ، َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح مَِن نَوٍْع كُّلِ مََع هَؤُلاءِ دَخََل ١٤

وَكانَْت ١٦ ةِ. َّ َي الح َيواناِت الح مَِن نَوٍْع كُّلِ مِْن ً أزواجا ِ فِينَة الّسَ فِي نُوَح إلَى جاءَْت ١٥ يُورِ. الّطُ مَِن نَوٍْع وَكُّلِ راِب، ُّ الت
نُوَح. خَلَْف الباَب ُ الله أغلََق َّ ثُم اللهُ. ُ أمَرَه َكما نَوٍْع كُّلِ مِْن وَُأنثَى، ً ذَكَرا الدّاِخلَةُ، َيواناُت الح ِ هَذِه

فَارتَفَعَْت َ فينَة الّسَ فَحَمَلَِت الأْرِض، فَوَْق ً ِجّدا ً َكثيرا ُ ِياه الم وَارتَفَعَِت يَوْماً. أربَعِينَ الأْرِض عَلَى وفانُ الّطُ وَبَقَِي ١٧

وَارتَفَعَِت ١٩ ِياهِ. الم وَجْهِ عَلَى ُ فِينَة الّسَ وََطافَِت الأْرِض. فَوَْق ً ِجّدا ُ وَيَتَكاثَر يَرْتَفـِـُع ُ الماء َّ وَاْستَمَر ١٨ الأْرِض. فَوَق
الجِباِل قِمَمَ ْت غَّطَ ى َّ َحت ُ ِياه الم تَعالَِت ٢٠ ماءِ. الّسَ َتحَْت ِ العالِيَة الجِباِل كُّلَ ْت غَّطَ ى َّ َحت الأْرِض فَوَْق َ فَأكثَر َ أكثَر ُ ِياه الم

ذِراعاً.٣٢ َ عَشْرَة خَمَْس مِْن َ بِأْكثَر
٧:٢٠ ٣٢

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
القصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
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َّتِي ال الكائناِت أسْراِب وَكُّلُ ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت وَالح وَالمَواشِي ُ يُور الّطُ ماتَِت الأْرِض. عَلَى كُ َّ يَتَحَر َمخلُوٍق كُّلُ َماَت ف ٢١
شَيءٍ كُّلَ ُ الله َمحا وَهَكَذا ٢٣ اليابِسَةِ. عَلَى ُس يَتَنَّفَ حَيٍّ َمخلُوٍق كُّلُ ماَت ٢٢ البَشَرِ. وَجَمِيُع الأْرِض عَلَى َتحْتَِشدُ كانَْت
وَمَْن نُوُح إلّا يَنُْج وَلَْم الأْرِض. وَجْهِ عَْن ها ُّ كُل ُمحِيَْت وَُطيُوراً. وَزَواِحَف وََحيواناٍت ً بَشَرا الأْرِض، وَجهِ عَْن حَيٍّ

فِينَةِ. الّسَ فِي ُ مَعَه
يَوْماً. وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة َ ة مُّدَ الأْرَض ُ ِياه الم وَغَمَرَِت ٢٤

٨
وفان الّطُ ُ نهاية

عَلَى تَهُّبُ ً يحا رِ ُ الله فَجَعََل فِينَةِ. الّسَ فِي ُ مَعَه كانَْت َّتِي ال المَواشِيَ وَكُّلَ ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح وَكُّلَ نُوَح ُ الله َ ر َّ تَذَك َّ ثُم ١

يَنخَفُِض. ُ ِاء الم فَبَدَأ الأْرِض.
ُ الماء بَدَأ َّ ثُم ٣ ماءِ. الّسَ مَِن يَنْزُِل ُ المَطَر يَعُدِ فَلَْم نَوافِذَها، ُ ماء الّسَ ِت وََسّدَ الأْرِض. َتحِْت مِْن الماءِ ُق ُّ تَدَف َف َّ وَتَوَق ٢
ِجباِل عَلَى ُ فِينَة الّسَ ِت َّ اْستَقَر أِن إلَى ٤ يَوْماً، َمِْسينَ وَالخ ِ ِئَة الم ِ نِهايَة فِي ُ يَنحَسِر ُ الماء فَبَدَأ الأْرِض. مَِن ً فَشَيئا ً َشيئا يَنْسَِحُب
الخامِِس اليَوِْم وَفِي العاشِرِ. ْهرِ َّ الش ى َّ َحت الماءِ انخِفاُض َّ وَاْستَمَر ٥ الّسابـِـِع. ْهرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الّسابـِـَع اليَوِْم فِي أراراَط٣٣

الجِباِل. قِمَمُ َظهَرَْت العاشِرِ ْهرِ َّ الش مَِن
إلَى َ آخَر إلَى مَكاٍن مِْن الغُراُب فَطارَ غُراباً. وَأْرَسَل ٧ َصنَعَها. َّتِي ال ِ فِينَة الّسَ َ نافِذَة نُوُح فَتََح يَوْماً، أربَعِينَ وَبَعْدَ ٦

الأْرِض. َسطِح مِْن َ اْنحَسَر قَدِ ُ الماء كانَ إْن لِيَرَى ِ عِنْدِه مِْن ً يَمامَة نُوُح أْرَسَل َّ ثُم ٨ الأْرِض. عَِن ُ ِياه الم نَِشفَِت أْن
فِينَةِ. الّسَ فِي نُوَح إلَى فَعادَْت بِالماءِ. ً مُغَّطاة تَزاُل ما كانَْت الأْرَض لأّنَ عَلَيهِ َتحُّطُ ً مَكانا َتجِْد لَْم َ َمامَة الي وَلـَِكّنَ ٩

فِينَةِ. الّسَ إلَى وَأدخَلَها َمامَةِ، بِالي وَأْمسََك ُ ذِراعَه نُوُح فَأخرََج
تَحْمُِل المَساءِ، ذَلَِك فِي إلَيهِ ُ َمامَة الي فَعادَِت ١١ ِيَةً. ثان ِ فِينَة الّسَ مَِن َ َمامَة الي أرَسَل َّ ثُم ُأيضاً. أيّاٍم َ َسبْعَة نُوُح َ وَانتَظَر ١٠

ُأيضاً، أيّاٍم َ َسبْعَة نُوُح َ فَانتَظَر ١٢ الأْرِض. عَِن انخَفََضْت قَدِ َ المياه أّنَ نُوُح فَعَرََف َخضْراءَ. زَيتُوٍن َ وَرَقَة مِنْقارِها فِي
إلَيهِ. تَعُدِ فَلَْم َمامَةَ. الي وَأْرَسَل

الأْرِض. عَِن ُ ِياه الم ِت َجّفَ نَوٍْح، عُمْرِ مِْن ٍ مِئَة وَالّسِّتِ ِ الواِحدَة ِ نَة الّسَ فِي ِل، الأّوَ ْهرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِْم وَفِي ١٣

الثّانِي، ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الّسابـِـِع اليَوِْم وَفِي ١٤ . َجّفَ قَْد الأْرِض َسطَح أّنَ فَرَأى وَنَظَرَ، ِ فِينَة الّسَ باَب نُوُح فَفَتََح
تَماماً. الأْرُض ِت َجّفَ

حَيٍّ كائٍِن كُّلَ وَأخرِْج ١٧ مَعََك، وَزَْوجاتُهُْم وَأبناؤكَ وَزَْوَجتَُك أنَت ِ فِينَة الّسَ مَِن «اخرُْج ١٦ لِنُوَح: ُ الله فَقاَل ١٥

الأْرِض.» عَلَى وَتَزْدادَ وَتَتَناَسَل َ تَتَكاثَر لـِكَي راِب، َّ الت عَلَى واِحِف َّ وَالز ِ وَالماِشيَة يرِ وَالّطَ َيواِن الح مَِن نَوٍْع كُّلِ مِْن مَعََك،
زاِحٍف، وَكُّلُ َحيواٍن، كُّلُ ِ فِينَة الّسَ مَِن وَخَرََج ١٩ فِينَةِ. الّسَ مَِن ِ أبنائِه وَزَوجَاُت ُ وَزَْوَجتُه ُ وَأبناؤه نُوُح فَخَرََج ١٨

ِجنِْسهِ. َحسََب كُّلٌ الأْرِض، عَلَى كُ َّ يَتَحَر ما وَكُّلُ َطيرٍ، وَكُّلُ
. المَْذَبحِ عَلَى قَرابِينَ مَها وَقَّدَ الّطاهِرَةِ، يُورِ وَالّطُ ِ الّطاهِرَة َيواناِت الح أنْواِع جَمِيِع مِْن وَأخَذَ للهِ. ً مَْذَبحا نُوُح بَنَى َّ ثُم ٢٠

٨:٤ ٣٣
تُركيّا. مِْن الشّرقِيّ الجانِِب فِي تقُع كانْت ٌ قديمة بِلادٌ أراراط.
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ِ رّ َّ الش إلَى مَيّاٌل الإنساِن قَلَْب لأّنَ النّاِس، بِسَبَِب ً ِيَة ثان الأْرَض ألْعََن «لَْن وَقاَل: باِئحِ الذَّ ِ هَذِه عَْن ُ الله وَرَضِيَ ٢١

زَْرعٌ هُناكَ َسيَظَّلُ أْرٌض، هُناكَ دامَْت َما ف ٢٢ الآنَ. فَعَلُْت َكما حَيِّ َمخلُوٍق كُّلِ إهلاِك إلَى أعُودَ فَلَْن ِصغَرِهِ. مُنْذُ
وَنَهارٌ.» وَلَيٌل وَِشتاءٌ، َصيٌف وَحَرٌّ، بَرْدٌ وََحصادٌ،

٩
جديدة ٌ بِداية

مِنكُْم وََستَْفزَعُ َستَرْهَبُكُْم ٢ ـِكُْم. بِنَسل الأْرَض وَاملُأوا يَن، َكثِيرِ ً أبْناء «أنجِبُوا لَهُْم: وَقاَل وَبَنِيهِ. نُوَح ُ الله َ وَبارَك ١

لـَكُْم. ً َطعاما كُ َّ يَتَحَر حَيٍّ شَيءٍ كُّلِ مِْن فَاصطادُوا ٣ لـَكُْم. وََستَْخَضُع وَالأْسماِك، واِحِف َّ وَالز يُورِ وَالّطُ َيَواناِت الح جَمِيُع
ُ َحياتُه زالَْت ما ً لَحْما تَْأكُلُوا لا لـَِكْن ٤ َطعاماً. َيَواناِت الح جَمِيَع ُأعطِيكُْم أنا فَها َطعاماً، َ الخَضْراء باتاِت َّ الن أعطَيتُكُمِ فََكما
إنْساٍن كُّلِ وَِبحَياةِ إنْساناً، يَْقتُُل َحيواٍن كُّلِ ِبحَياةِ َسُأطالُِب َياةِ. الح مُقابَِل ِم بِالدَّ َسُأطالُِب وَأنا ٥ فِيهِ. – ُ دَمُه أي –

مِثلَهُ. ً إنْسانا يَْقتُُل
إنْساٍن، َ دَم يَْسفُُك «مَْن ٦

دَمَهُ، إنْساٌن فَلْيَْسفُْك
ُصورَتِهِ. عَلَى الإنْسانَ خَلََق َ الله لأّنَ

فِيها.» وَاكثُرُوا الأْرِض، فِي وَتَضاعَفُوا أثمِرُوا «وَأنْتُمْ، ٧

مَعََك. حَيِّ َمخلُوٍق كُّلِ وَمََع بَعْدِكَ، مِْن أبْنائَِك وَمََع مَعََك عَْهدِي أقطَُع أنا «ها ٩ مَعَهُ: وَلِبَنْيهِ لِنُوَح ُ الله قاَل َّ ثُم ٨

َحيواناِت كُّلِ فِينَةِ، الّسَ مَِن خَرََجْت َّتِي ال كُّلِ مَعََك، الأْرِض َحيواناِت وَكُّلِ وَالمَواشِي يُورِ الّطُ كُّلِ مََع ُ وَأقْطَعُه ١٠
الأْرِض.

الأْرُض تُدَمِّرُ وَلا ِيَةً، ثان وفاِن الّطُ بِمِياهِ ِ َليقَة الخ كُّلِ عَلَى يُْقضَى لا مَعََك: ُ َسأقْطَعُه الَّذِي العَْهدُ َ هُو ها «وَالآنَ، ١١

ِيَةً.» ثان وفاِن بِالّطُ
َسأَضُع ١٣ الأْجياِل. مَدَى عَلَى حَيٍّ كائٍِن كُّلِ وَمََع مَعََك ُ أقْطَعُه الَّذِي العَْهدِ ُ عَلامَة ِهيَ ِ «وَهَذِه اللهُ: وَقاَل ١٢

وََظهَرَِت الأْرِض، فَوَْق ُحُب الّسُ َظهَرَِت فَكُلّما ١٤ الأْرِض. وَبَينَ بَينِي العَْهدِ عَلَى ً عَلامَة لِتَكُونَ حاِب، الّسَ فِي قَوْسي
َحياةٍ. كُّلَ يُهلُِك ً ُطوفانا بَعْدُ ُ الماء َ يَِصير وَلَْن . حَيٍّ كائٍِن كُّلِ وَبَينَ وَبَينَكُْم بَينِي الَّذِي العَْهدَ ُ ر َّ أتَذَك ١٥ فِيها، القَوُْس

الأْرِض.» عَلَى حَيٍّ كائٍِن كُّلِ وَبَينَ ِ الله بَينَ الأبَدِّيَ العَْهدَ ُ وَأذْكُر أراها حاِب، الّسَ فِي القَوُْس َظهَرَِت ما َّ فَكُل ١٦

الأْرِض.» عَلَى َحياةٍ كُّلِ وَبَينَ بَينِي العَْهدِ ُ عَلامَة ِهيَ ِ «هَذِه لِنُوَح: ُ الله وَقاَل ١٧

جديدة مَشاكُل
ُ لاثَة َّ الث هَؤُلاءِ كانَ ١٩ َكنْعانَ. أبُو َ هُو وَحامٌ يافََث. وَ ً وَحاما سامَ ِ فِينَة الّسَ مَِن خَرَُجوا الَّذِيَن نُوَح بَنُو وَكانَ ١٨

هَؤُلاءِ. نَسِل مِْن بِالنّاِس الأْرُض وَاْمتَلاِت نُوَح. َ أبْناء
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فِي ى َّ وَتَعَر فَسَكِرَ، وَشَرَِب ً خَمْرا َصنََع الأيّاِم، أحَدِ وَفِي ٢١ كَرْماً. غَرََس مَْن َل أّوَ فَكانَ فَلّاحاً، نُوُح وَصارَ ٢٠
عَلَى ُ وَوََضعاه رِداءً، يافَُث وَ سامُ فَأخَذَ ٢٣ َيهِ. أَخو َ وَأخبَر فَخَرََج ياً، عارِ ُ أباه َكنْعانَ أبو حامُ فَرَأى ٢٢ َخيمَتِهِ.

ياً. عارِ وَالِدَهُما َيا يَر فَلَْم إلَيهِ، َظْهريهُما َجعَلا وَقَْد العارَِي. أباهُما وََستَرا الوَراءِ إلَى سارا َّ ثُم أكتافِهِما.
فَقاَل: ٢٥ الأْصغَرُ. ُ ابْنُه ُ فَعَلَه ما َ عَلِم ُسكْرِهِ، مِْن نُوُح أفاَق وَلَمّا ٢٤

مَلْعُوناً! َكنْعانُ «لِيَكُْن
عَبْدٍ.» كَأْدنَى َيهِ لِأَخو َسيَكُونُ

قاَل: َّ ثُم ٢٦

سامَ. ُ إلَه «مُبارَكٌ
لِسامَ. ً عَبْدا َكنْعانُ وَلْيَكُْن

يافََث، عَلَى يُوَّسِــُع َ الله لَيَت ٢٧
سامَ. ِخياِم فِي يَْسكُُن ُ وَلَيتَه

لِيافََث.» ً عَبْدا يَكُونُ َكنْعانَ وَلَيَت
ماَت. عِنْدَما ً َسنَة وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة تِْسَع ُ عُمْرُه فَكانَ ٢٩ َسنَةً. وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة ثَلاَث وفاِن الّطُ بَعْدَ نُوُح وَعاَش ٢٨

١٠
وَامتدادها عوِب الّشُ نُشوءُ

وفاِن. الّطُ بَعْدَ ٌ أبْناء لَهُْم َ وُلِد وَقَْد يافََث. وَ وَحامَ سامَ نُوَح، أبْناءِ ِ عائِلَة ُ َشجَرَة ِهيَ ِ وَهَذِه ١

يافَث نسُل
وَتِيراُس. وَماِشُك باُل وَتُو ياوانُ وَ وَماداُي وَماُجوُج ُجومَرُ هُْم يافََث ُ أبْناء ٢

وَتُوجَْرمَةُ. يفاُث وَرِ ُ أْشكَناز هُْم ُجومَرَ ُ وَأبْناء ٣

وَدُودانِيمُ. ُ وَِكتِّيم وَتَرِْشيُش ُ ألِيشَة هُْم ياوانَ ُ وَأبْناء ٤

عَشائِرِها َحسََب لُغاتُها، لَها ً ُلْدانا ب نَْت َّ وََكو البَْحرِ،٣٤ َسواِحِل ُطوِل عَلَى عُوُب الّشُ انْتَشَرَِت هَؤُلاءِ يافََث بَنِي وَمِْن ٥
بِها. وَُشعُو

حام نسُل
وََكنْعانُ. وَفُوُط وَمِصْرايم٣٦ُ ُكوُش٣٥ هُْم حامَ ُ وَأبْناء ٦

١٠:٥ ٣٤
المتوسط. الأبيض البحر البحر.

١٠:٦ ٣٥
بيا. أثيُو أي – ِ الحبَشَة عَلَى الاسمُ هذا أطلَِق كوش.

١٠:٦ ٣٦
مصر. عَلَى الاسمُ هذا أطلَِق مِصراِيم.
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وََسبَتْكا. وَرَعْما وََسبْتا ُ يلَة وََحوِ َسبا هُْم ُكوَش ُ وَأبْناء ٧

وَدَدانُ. َشبا هُما َ رَعْمَة وَابْنا
وَلِهَذا اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً َجبّارا ً َصيّادا وَكانَ ٩ الأْرِض. عَلَى اٍر َّ َجب ُمحارٍِب َل أّوَ نِمْرُودُ وَكانَ نِمْرُودَ. ُكوُش وَأنجََب ٨

اللهِ.» ِ َحضرَة فِي َجبّارٌ َصيّادٌ َكنِْمرُودَ، «هَذا فَيُقاُل: المَثَُل فِيهِ يُضْرَُب
وَهُناكَ ورَ. أّشُ إلَى دَخََل الأْرِض تِلَْك وَمِْن ١١ ِشنْعارَ. أْرِض فِي َ وَكَلْنَة َ د وَأكَّ وَأرَكَ بابَِل فِي ُ مَملـَكَتَه نِمْرُودُ بَدَأ ١٠

الـَكبِيرَةُ. ُ المَدِينَة ِهيَ ُ وَكالَح وَكالَحَ. نِينَوَى بَينَ وَرََسَن ١٢ وَكالَحَ، عِيرَ، وَرَُحوبُوَت نِينَوَى، بَنَى
مِْنهُمُ خَرََج الَّذِيَن َكسلُوَح، وَبَنِي فَتْرُوَس وَبَنِي ١٤ نَْفتُوَح وَبَنِي لَهاَب وَبَنِي عَنامَ وَبَنِي لُودَ بَنِي ُ مِصْراْيم وَأْنجََب ١٣

َكْفتُورَ. وَبَنِي ونَ، ُّ الفِلِْسطِي
يِّينَ ِّ وَالحِو ١٧ وَالجِرْجاِشيِّينَ يِّينَ وَالأمُورِ وَاليَبُوِسيِّينَ ١٦ الحِثِّيِّينَ أبُو َ وَهُو ِصيدُونَ. َ البِكْر ُ ابْنَه َكنْعانُ وَأنجََب ١٥
َكثيرَةٍ. بِلادٍ فِي ِيِّينَ الـَكنْعان ُ عَشائِر بَعْدُ فِيما وَانتَشَرَْت ِيِّينَ. َماث وَالح يِّينَ مّارِ وَالّصَ وَالأْروادِيِّينَ ١٨ ينِيِّينَ وَالّسِ وَالعَرْقِيِّينَ

َ يِيم وََصبُو َ وَأْدمَة َ وَعَمُورَة َسدُومَ جاهِ اّتِ فِي ةَ، غَّزَ ى َّ َحت جَرارَ، جاهِ اّتِ فِي َصيدُونَ، مِْن ِيِّينَ الـَكنْعان أْرُض ْت وَامتَّدَ ١٩

لاَشَع. ى َّ َحت
بُها. وَُشعُو وَأراِضيها لُغاتُها لَها وَكانَْت حامَ. نَسِل مِْن ُ العَشائِر ِ هَذِه كانَْت ٢٠

سام نسُل
العِبْرانيينَ. جَمِيِع أبو ُ عابِر َ جاء ِ نَسلِه وَمِْن أيضاً، سامُ أْنجََب وَقَْد لِيافََث. ُ الأْكبَر الأُخ َ هُو سامُ ٢١

وَآرامُ. وَلُودُ وَأْرفَْكشادُ ُ ور وَأّشُ عِيلامُ هُْم سامَ ُ فَأبْناء ٢٢

وَماِشُك. ُ وَجاثَر وَُحوُل عُوُص هُْم أرامَ ُ وَأبْناء ٢٣

عابِرَ. ُ شالَح وَأْنجََب شالَحَ. أْرفَْكشادُ وَأْنجََب ٢٤

يَْقطانُ. ُ اْسمُه أٌخ َ لِفالَج وَكانَ أيّامِهِ. فِي قُِسمَْت الأْرَض لأّنَ فالَج٣٧ُ لِهِما أّوَ اسْمُ كانَ ابْناِن: َ لِعابِر َ وَوُلِد ٢٥

وََشبا وَأبِيمايَِل باَل وَعُو ٢٨ َ وَدِقلَة وَُأوزاَل وَهَدُورامَ ٢٧ يارََح وَ وََحضْرَمَوَْت وَشالََف ألْمُودادَ يَْقطانُ وَأْنجََب ٢٦

فِي مِيشا مِْن ، َبَلِيِّ الج رْقِيِّ َّ الش يِف ِّ الر فِي وََسَكنُوا ٣٠ يَْقطانَ. نَسَل هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ باَب. يُو وَ َ يلَة وََحوِ َ وَُأوفِير ٢٩

َسفارَ. جاهِ اّتِ
وَُأمَمِهِْم. وَأراِضيهِْم وَلُغاتِهِْم بِعَشائِرِهِْم سامَ، نَسُل هُْم هَؤُلاءِ ٣١

َ بَعْد الأْرِض فِي ُ البَشَر َ انتَشَر ِ العَشائِر ِ هَذِه وَمِْن نُوها. َّ َكو الّتِي الُأمَِم ِبحَسَِب نُوَح بَنِي ِ عَشائِر أنْساُب ِهيَ ِ هَذِه ٣٢

وفاِن. الّطُ
١١

العالَم انقسامُ
١٠:٢٥ ٣٧

«قاسم.» اْسمه يعني و فالج.
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فِي ً سَهلا وَجَدُوا رِْق، َّ الش مَِن النّاِس ارِتحاِل وَمََع ٢ َمحْدُودَةٌ. مُْفرَداٌت لَها ٌ واِحدَة ٌ لُغَة إلّا الأْرِض فِي يَكُْن وَلَْم ١

ِ الحِجارَة بَدََل فَاْستَخدَمُوا يهِ.» نُقَّسِ ى َّ َحت ً َجيِّدا يهِ وَنَْشوِ ً لِبْنا «لِنَْصنَْع وَقالُوا: فَقُوا َّ فات ٣ هُناكَ. وا ُّ فَاْستَقَر ِشنْعارَ.٣٨ أْرِض
قاراً. الّطِينِ وَبَدََل لِبْناً،

ِ وَجْه عَلَى ُت َّ َسنَتَشَت نا َّ فَإن وَإلّا، شُْهرَةً. نَْكتَِسُب وَهَكَذا ماءِ. الّسَ إلَى ُ تُه َّ قِم تَِصُل ً وَبُرْجا مَدِينَةً، لَنا «لِنَبْنِ قالُوا: َّ ثُم ٤
الأْرِض.»

وَما واِحدَةً. ً لُغَة مُونَ َّ يَتَكَل وَاِحدٌ َشعٌب هُْم إّنَ «ها اللهُ: وَقاَل ٦ النّاُس. بَناهُما ذَيِن َّ الل وَالبُرَْج َ المَدِينَة لِيَرَى ُ الله وَنَزََل ٥
بَعٍْض.» َ لُغَة يَْفهَمُ بَعْضُهُْم يَعُودُ فَلا لُغَتَهُْم، وَنُبَلْبِْل نَنْزِْل فَهَيّا ٧ عَمَلَهُ. يَنْوُونَ ٌ شَيء عَلَيهِْم يَْصعُُب لا البِدايَةُ. إلّا ِ هَذِه

َ الله لأّنَ بابَِل،٣٩ ُ المَدِينَة سُمِّيَِت وَلِهَذا ٩ المَدِينَةِ. ُ ِناء ب َف َّ فَتَوَق كُلِّها. الأْرِض َسْطِح عَلَى هُناكَ مِْن ُ الله تَهُمُ َّ فَشَت ٨
كُلِّها. الأْرِض وَجهِ عَلَى ُ الله تَهُمُ َّ َشت هُناكَ، وَمِْن كُلِّها. الأْرِض َ لُغَة هُناكَ َلْبََل ب

سام عائلةِ ُ تاريخ
وفاِن. الّطُ مَِن َسنَتَينِ بَعْدَ هَذا وَكانَ أْرفَْكشادَ. أْنجََب َسنَةٍ، َ مِئَة سامَ ُ عُمْر كانَ عِنْدَما سامَ. مَوالِيدِ ِسجِّلُ هَذا ١٠

وَبَناٍت. ِيَن آخَر بَنِينَ أنجََب وَقَْد أْرفَْكشادَ. ِ وِلادَة بَعْدَ ٍ َسنَة ِ مِئَة خَمَْس سامُ وَعاَش ١١

وَثَلاَث ٍ مِئَة بََع أْر َ شالَح ِ وِلادَة بَعْدَ أْرفَْكشادُ وَعاَش ١٣ شالَحَ. أنجََب ً َسنَة وَثَلاثِينَ ً خَمْسا أْرفَْكشادُ َلََغ ب وَلَمّا ١٢
وَبَناٍت. ِيَن آخَر بَنِينَ ِخلالَها أنجََب ِسنِينَ

ِخلالَها أنجََب ِسنِينَ وَثَلاَث ٍ مِئَة بََع أْر َ عابِر مَولِدِ بَعْدَ ُ شالَح وَعاَش ١٥ عابِرَ. أْنجََب َسنَةً، ثَلاثِينَ ُ شالَح َلََغ ب وَلَمّا ١٤
وَبَناٍت. ِيَن آخَر بَنِينَ

أْنجََب ً َسنَة وَثَلاثِينَ ٍ مِئَة بََع أْر َ فالَج مَولِدِ بَعْدَ ُ عابِر وَعاَش ١٧ فالَجَ. أْنجََب َسنَةً، وَثَلاثِينَ ً بَعا أْر ُ عابِر َلََغ ب وَلَمّا ١٦
وَبَناٍت. ِيَن آخَر بَنِينَ ِخلالَها

بَنِينَ ِخلالَها أنجََب ِسنِينَ وَتِْسَع مِئَتَينِ رَعُوٍ مَولِدِ بَعْدَ ُ فالَج وَعاَش ١٩ رَعُواً. أْنجََب َسنَةً، ثَلاثِينَ ُ فالَج َلََغ ب وَلَمّا ١٨
وَبَناٍت. ِيَن آخَر

أْنجََب ِسنِينَ وََسبَْع مِئَتَينِ سَرُوَج مَولِدِ بَعْدَ ٌ رَعُو وَعاَش ٢١ سَرُوَج. أْنجََب َسنَةً، وَثَلاثِينَ اثْنَتَينِ ٌ رَعُو َلََغ ب وَلَمّا ٢٠
وَبَناٍت. ِيَن آخَر بَنِينَ ِخلالَها

بَنِينَ ِخلالَها أْنجََب ٍ َسنَة مِئَتَي ناُحورَ مَولِدِ بَعْدَ سَرُوُج وَعاَش ٢٣ ناُحورَ. أْنجََب َسنَةً، ثَلاثِينَ سَرُوُج َلََغ ب وَلَمّا ٢٢
وَبَناٍت. ِيَن آخَر

َسنَةً، َ عَشْرَة وَتِْسَع ً مِئَة تارََح مَولِدِ بَعْدَ ُ ناُحور وَعاَش ٢٥ تارََح. أْنجََب َسنَةً، يَن وَعِشْرِ ً تِْسعا ُ ناُحور َلََغ ب وَلَمّا ٢٤
وَبَناٍت. ِيَن آخَر بَنِينَ ِخلالَها أنجََب

وَهارانَ. وَناُحورَ أبْرامَ أْنجََب َسنَةً، َسبْعِينَ تارَُح َلََغ ب وَلَمّا ٢٦

تارَح عائلةِ ُ تاريخ
١١:٢ ٣٨

سومر. أْو شنعار.
١١:٩ ٣٩

ية. العبر اللغة في بلبل بمعنى بابل.
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قَبَل هارانُ وَماَت ٢٨ لُوَط. هارانُ وَأْنجََب وَهارانَ. وَناُحورَ أبْرامَ تارَُح أْنجََب تارََح. ِ عائِلَة مَوالِيدِ ِسجِّلُ هَذا ٢٧

ساراَي. أبْرامَ ِ زَْوجَة اسْمُ وَكانَ وَناُحورَ. أبْرامَ مِْن كُّلٌ َج وَتَزَّوَ ٢٩ ِيِّينَ. الكِلْدان ُأورِ فِي – ِ مَولِدِه أْرِض فِي تارََح ِيهِ أب
ساراُي وَكانَْت ٣٠ وَيِْسكَةَ. َ كَة ـْ مِل أْنجََب قَْد هارانُ وَكانَ هارانَ. َ ابْنَة ُ كَة ـْ مِل وَكانَْت كَةَ. ـْ مِل ناُحورَ ِ زَْوجَة اسْمُ وَكانَ

ابٌْن. لَها وَلَيَس ً عاقِرا
ِيِّينَ الكِلْدان ُأورَ وَتَرَُكوا أبْرامَ، ِ ابْنِه َ زَْوجَة ساراَي، ُ تَه َّ وََكن هارانَ، ِ ابْنِه ابَْن لُوَط، ُ وََحفِيدَه أبْرامَ، ُ ابْنَه تارَُح وَأخَذَ ٣١
َّ ثُم َسنَواٍت. وَخَمَْس مِئَتَينِ تارَُح وَعاَش ٣٢ هُناكَ. وا ُّ اْستَقَر حارانَ، وََصلُوا لَمّا هُْم لـَِكنَّ َكنْعانَ. أْرِض إلَى ِجهُوا َّ لِيَت

حارانَ. فِي ماَت
١٢

أبْرام يدعو ُ الله
لِأبْرامَ: ُ الله وَقاَل ١

ِيَك، أب َ وَعائِلَة وََشعبََك َلَدَكَ ب «اتْرُْك
لََك. أنا يها َسُأرِ َّتِي ال الأْرِض إلَى وَاْذهَْب

عَظِيمَةً. ً ة ُأمَّ نَسلَِك مِْن َسأْجعَُل وَأنا ٢

شَهِيراً، ً اْسما لََك وََسأْجعَُل وََسُأبارِكَُك،
ِيَن. لِلآخَر ً بَرَكَة فَتَكُونَ

يُبارُِكونََك، مَْن َسُأبارِكُ ٣

َيحتَقِرُونََك. مَْن وََسألْعَُن
الأْرِض.» ِ عَشَائِر كُّلُ تَتَبارَكُ وَبَِك

َكنْعان إلَى يذهُب أبْرامُ
حارانَ. تَرَكَ عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن بْعِينَ وَالّسَ ِ الخامِسَة فِي أبْرامُ وَكانَ لُوُط. ُ وَرافَقَه اللهُ. ُ أمَرَه َكما أبْرامُ فَذَهََب ٤
فِي خَدَمِهِْم كُّلَ ُ مَعَه أخَذَ َكما جَمَعُوها. َّتِي ال المُْقتَنَياِت وَكُّلَ لُوَط، أِخيهِ وَابَْن ساراَي ُ زَْوَجتَه ُ مَعَه أبْرامُ وَأخَذَ ٥

إلَى وََصَل ى َّ َحت الأْرِض َ عَبْر أبْرامُ وَاجتازَ ٦ َكنْعانَ. أْرِض إلَى فَوََصلُوا َكنْعانَ. أْرِض إلَى المَكانَ وَغادَرُوا حارانَ،
الحـِينِ. ذَلَِك فِي الأْرَض تِلَْك يَْسكُنُونَ ونَ ُّ ِي الـَكنْعان وَكانَ مُورَةَ. وَطةِ ُّ بَل أْو َشِكيمَ،٤٠

لِنَسلَِك.» الأْرَض ِ هَذِه «َسُأعطِي لَهُ: وَقاَل لِأبْرام٤١َ ُ الله َ وََظهَر ٧

١٢:٦ ٤٠
اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.

١٢:٧ ٤١
إلهي إعلان أسمى في ً أخيرا نفسه أظهر لـكنه ونوٍر! وناٍر وملاٍك كإنساٍن فظهر آخر، إلى حين من مؤقته عجيبة بطرق نفسه يظهر الله كان … الله ظهر

المسيح. يسوع كلمته في ً متجسدا
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هُناكَ وَنََصَب يَل. إ بَيَت شَرْقِيِّ الجِباِل إلَى هُناكَ مِْن أبْرامُ انْتَقََل َّ ثُم ٨ لَهُ. َ َظهَر الَّذِي ِ لله ً مَْذَبحا هُناكَ أبْرامُ فَبَنَى
اْرَتحََل َّ ثُم ٩ اللهَ. بِاسِم وََصلَّى للهِ، ً مَْذَبحا هُناكَ أبْرامُ فَبَنَى رِْق. َّ الش إلَى وَعاُي الغَرِْب، إلَى يَل إ بَيُت وَكانَْت َخيمَتَهُ.

قَِب.٤٢ َّ الن َصحْراءِ َ َنحْو مَراِحَل عَلَى أبْرامُ
مِصْر في أبْرامُ

فِي ً َشدِيدَة كانَْت َ َجاعَة الم لأّنَ الوَقِْت، بَعَْض هُناكَ لِيَْسكَُن َ مِصْر إلَى أبْرامُ فَنَزََل الأْرِض. فِي ٌ َمجاعَة حَدَثْْت َّ ثُم ١٠

يَراِك فَحـِينَ ١٢ جَمِيلَةٌ. اْمرأةٌ ِك َّ أن ُ أعلَم أنا «اْسمَعِي، ساراَي: ِ لِزَْوَجتِه قاَل مِصْرَ، إلَى أبْرامَ دُُخوِل وَقُبَيَل ١١ البِلادِ.
ً مُعامَلَة فَيُعامِلُونِي ُأْختِي، ِك َّ إن قُولِي ١٣ َحياتِِك. عَلَى وَيُبْقُونَ فَيَْقتُلُونَنِي، زَْوَجتُهُ، ِهيَ ُ المَرأة ِ ‹هَذِه َسيَقُولُونَ: ُّونَ ي المِصْرِ

بِفَضلِِك.›» المَوِْت مَِن ُ وَأْنج بِسَبَبِِك، ً َحسَنَة
ُ أخْبَرُوه فِرعَوْنَ، لَدَى المَْسؤُولِينَ بَعُْض رَآها وَعِنْدَما ١٥ ِجّداً. ٌ جَمِيلَة ها أّنَ ونَ ُّ ي المِصْرِ رَأى مِصْرَ، أبْرامُ دَخََل فَلَمّا ١٤
ً وَبَقَرا ً غَنَما ُ أعطاه إْذ بِسَبَبِها. أبْرامَ َ مُعامَلَة فِرعَوْنُ وَأْحسََن ١٦ بَيتِهِ. إلَى بِإحضارِها فِرعَوْنُ فَأمَرَ جَمالِها. مَدَى عَْن

وَخادِماٍت. ً وَخَدَما وَِجمالاً، ً وَُأتُنا ً وَحَمِيرا
أبْرامَ، فِرعَوْنُ فَاْستَْدعَى ١٨ أبْرامَ. ِ زَْوجَة ساراَي، بَسَبَِب َشدِيدَةٍ بِأْمراٍض ِ بَيتِه وَأهَل فِرعَوْنَ ضَرََب َ الله لـَِكّنَ ١٧

زَْوجَةً؟ لِي لِتَكُونَ أنا فَأخَْذتُها ُأْختَُك، ها إّنَ ُلَْت ق ِماذا ل ١٩ زَْوَجتَُك؟ ها إّنَ تَقُْل لَْم ِماذا ل ُ فَعَلْتَه الَّذِي هَذا «ما لَهُ: وَقاَل
وَانصَرِْف!» خُْذها زَْوَجتَُك. ِهيَ ها

لَدَيهِ. كانَ ما وَكُّلِ ِ زَْوَجتِه مََع ِ يقِه َطرِ فِي ُ فَرافَقُوه أبْرامَ، ِ بِحِمايَة ُ رِجالَه فِرعَوْنُ وَأمَرَ ٢٠

١٣
َكنْعان إلى يعودُ أبْرامُ

ِ بِالماِشيَة ً ِجّدا ً غَنِيّا أبْرامُ وَكانَ ٢ أيضاً. لُوَط وَمََع لَدَيهِ، كانَ ما وَكُّلِ ِ زَْوَجتِه مََع قَِب َّ الن إلَى َ مِصْر مِْن أبْرامُ فَخَرََج ١
هَِب. وَالذَّ ةِ وَالفِّضَ

بَينَ أي البِدايَةِ، فِي ُ َخيمَتُه فِيهِ كانَْت الَّذِي المَكاِن إلَى وَوََصَل يَل. إ بَيَت إلَى قَِب َّ الن مَِن مَراِحَل عَلَى وَاْرَتحََل ٣
هُناكَ. َ الله بِاسِم أبْرامُ وَدَعا المَْذَبحَ. فِيهِ بَنَى قَْد كانَ الَّذِي المَكانُ َ وَهُو ٤ وَعاَي. يَل إ بَيَت

ولُوط أبْرامَ انفصاُل
وَهُما تَعُولَهُما أْن الأْرُض تَْقدِرِ فَلَْم ٦ كَأبْرامَ. وَِخيامٌ ٌ وَبَقَر ٌ غَنَم ِ تَرْحالِه فِي أبْرامَ يَْصَحُب الَّذِي لِلُوَط وَكانَ ٥

ِ رُعاة بَينَ مُنازَعاٌت وَقامَْت ٧ مَعاً. َكِن الّسَ عَلَى َيَن قادِر يَعُودا فَلَْم ِجّداً. ً َكثِيرَة كانَْت مُْقتَنَياتِهِما لأّنَ مَعاً، يَْسكُناِن
أيضاً. البِلادِ فِي يَْسكُنُونَ ُّونَ ي وَالفَرِزِّ ونَ ُّ ِي الـَكنْعان وَكانَ لُوَط. وَرُعاةِ أبْرامَ

ِهيَ فَها ٩ يباِن. قَرِ فَنَْحُن وَرُعاتَِك، رُعاتِي بَينَ أْو وَبَينََك، بَينِي مُنازَعاٌت تَقُومَ لأْن داِعيَ «لا لِلُوَط: ُ أبْرام فَقاَل ٨

يَمِيناً، جَْهَت اّتَ وَإْن يَمِيناً. ُ جِه فَسَأّتَ ِشمالاً، جَْهَت اّتَ إْن الآخَرِ. عَِن أحَدُنا وَلْيَنفَِصْل مِْنها. لِتَْختارَ أمامََك ها ُّ كُل الأْرُض
ِشمالاً.» ُ جِه َسأّتَ فَإنِّي

١٢:٩ ٤٢
يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
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َ مِصْر كَأْرِض أْو اللهِ، ِ َكحَدِيقَة ِ الّسِقايَة َحسَُن ُصوغَرَ ى َّ َحت ُ ه َّ كُل الُأْردُّنِ وادَِي أّنَ وَرَأى َحولَهُ، لُوُط َ فَنَظَر ١٠

لُوُط فاْرَتحََل الُأْردُّنِ. وادِي كُّلَ لِنَْفِسهِ لُوُط َ وَاختار ١١ – َ وَعَمُورَة َسدُومَ مَدِينَتِي ُ الله يُدَمِّرَ أْن قَبَل هَذا كانَ –
الُأْردُّنِ، وادِي مُدُِن فِي فَسََكَن لُوُط وَأمّا َكنْعانَ. أْرِض فِي أبْرامُ وََسَكَن ١٢ الآخَرِ. عَِن أحَدُهُما وَانفََصَل شَرْقاً،

اللهِ. أمامَ ً ِجّدا ً وَُخطاة ً أشْرارا َسدُومَ أهُل وَكانَ ١٣ َسدُومَ. ِ مَدِينَة مِْن ُ َخيمَتَه َب َّ وَقَر
ً با وََجنُو ً شَمالا فِيهِ أنَْت الَّذِي المَكاِن مَِن ْع َّ وَتَطَل َحولََك، ْ «انْظُر عَنْهُ: لُوُط انْفََصَل أِن بَعْدَ لِأبْرامَ ُ الله وَقاَل ١٤

بِعَدَدِ َ أحفادَك وََسأْجعَُل ١٦ الأبَدِ. إلَى ً مُلْكا وَلِأحفادِكَ لََك َسُأْعطِيها الأْرِض؟ ِ هَذِه كُّلَ أتَرَى ١٥ باً. وَغَْر ً وَشَرْقا
أفرادَ ُيحصِيَ أْن ذَلَِك عِندَ يَستَطِيُع الأْرِض، تُراِب َحبّاِت ُيحصِيَ أْن إنساٌن استَطاعَ فَإِن الأْرِض. تُراِب َحبّاِت

لََك.» َسُأعطِيها لِأنِّي وَعَْرضاً، ً ُطولا كُلِّها الأْرِض ِ هَذِه فِي ْل َّ وََتجَو اْذهَْب ١٧ نَسلَِك.
للهِ. ً مَْذَبحا بَنَى وَهُناكَ حَبْرُونَ.٤٣ ِ مَدِينَة فِي مَمْرا ُّوطاِت بَل عِنْدَ َّ لِيَْستَقِر وَذَهََب ُ ِخيامَه أبْرامُ فَحَّلَ ١٨

١٤
لُوط أسرُ

َشّنَ ٢ يِيمَ، ُجو مَلِِك وَتِْدعاَل عِيلامَ، مَلِِك وَكَدَرلَعَومَرَ ألّاسارَ، مَلِِك يُوكَ وَأْر ِشنْعارَ،٤٤ مَلِِك أْمرافََل أيّاِم وَفِي ١

وَمَلِِك يِيمَ، َصبُو مَلِِك َ وَِشمْئِيبَر أْدمَةَ، مَلِِك وَِشنْآَب عَمُورَةَ، مَلِِك وَبِرْشاعَ َسدُومَ، مَلِِك بارَعَ عَلَى ً با حَْر المُلُوكُ هَؤُلاءِ
ُصوغَرَ. ً أيضا تُْدعَى َّتِي ال بالََع

اثْنَتَي لـِكَدَرلَعُومَرَ َخَضعُوا ٤ ِلِح.٤٥ الم ُ َبحر الآنَ يُْدعَى َ وَهُو دِيِم. الّسَ وادِي فِي وَاجتَمَعُوا المُلُوكُ هَؤُلاءِ َتحالََف ٣
مَعَهُ، وَالمُلُوكُ كَدَرلَعُومَرُ َ جاء َ عَشْرَة َ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٥ عَشْرَةَ. َ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي عَلَيهِ دُوا َّ تَمَر هُْم لـَِكنَّ َسنَةً. َ عَشْرَة
وَهَزَمُوا ٦ ياتاِيمَ. ْ قِر َشوَى فِي الإيمِيِّينَ وَهَزَمُوا هامَ. فِي يِّينَ وزِ ُّ الز هَزَمُوا َكما قَرْنايِيمَ. عَْشتارُوَث فِي ِيِّينَ الرِّفائ وَهَزَمُوا
الَّذِيَن وَالمُلُوكُ كَدَرلَعُومَرُ رَِجــَع َّ ثُم ٧ ْحراءِ. الّصَ ةِ َّ حاف عَلَى فارانُ وَتَقَُع فارانَ.٤٧ ى َّ وََحت َسعِير٤٦َ ِجباِل فِي يِّينَ الحُورِ
ونَ َحّصُ فِي يَْسكُنُونَ الَّذِيَن يِّينَ ًالأمُورِ وَأيضا ِ العَمالِقَة بِلادِ كُّلَ وَأخَضعُوا قادَِش. أي مِْشفاَط، عَينِ إلَى وَوََصلُوا مَعَهُ،

ثامارَ.
َبُوا وَحار ٩ ّدِيِم.٤٨ الّسِ وادِي فِي ِ لِلمَعْرَكَة قُوّاتِهِْم وََحشَدُوا وَبالََع، َ يِيم وََصبُو َ وَأْدمَة َ وَعَمُورَة َسدُومَ مُلُوكُ خَرََج َّ ثُم ٨

مُلُوٍك ُ بَعَة أْر هُناكَ فَكانَ ألّاسارَ. مَلَِك يُوكَ وَأْر ِشنْعارَ، مَلَِك وَأْمرافََل يِيمَ، ُجو مَلَِك وَتِْدعاَل عِيلامَ، مَلَِك كَدَرلَعُومَرَ
خَمْسَةٍ. ِضّدَ
١٣:١٨ ٤٣

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
١٤:١ ٤٤

سومر. أْو شنعار.
١٤:٣ ٤٥

الميّت. ُ البحر ِلح. الم ُ َبحر
١٤:٦ ٤٦

أدوم. أْو سعير.
١٤:٦ ٤٧

الأحمر. البحر خلجان أحد على المقدسة الأْرض من الجنوبي الطرف على يلة إ مدينة هي ربما فاران.
١٤:٨ ٤٨

الميت. البحرِ شرق جنوب أْو شرق الممتد الوادي الّسديم. وادِي
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الآخَرُونَ أمّا فِيها. بَعْضُهُْم وَقََع وَُجيُوشُهُما، َ وَعَمُورَة َسدُومَ مَلِكا هَرََب فَلَمّا القارِ. ًِبحُفَرِ مَلِيئا ّدِيِم الّسِ وادِي وَكانَ ١٠
الجِباِل. إلَى َبُوا فَهَر

ابَْن لُوَط أْن وَبِما ١٢ مَُضوا. َّ ثُم َطعاٍم، مِْن فِيها ما وَكُّلَ َ وَعَمُورَة َسدُومَ مُْقتَنَياِت كُّلَ ُ وَحُلَفاؤُه كَدَرلَعُومَرُ َ فَغَنِم ١١

العِبْرانِيِّ َ بْراهِيم إ إلَى َ وَجاء أحَدُهُْم فَهَرََب ١٣ وَمَُضوا. ِ مُْقتَنَياتِه وَكُّلَ ً أيضا ُ أخَذُوه َسدُومَ، فِي يَْسكُُن كانَ أبْرامَ أِخي
بِعَْهدٍ مُْرتَبِطِينَ هَؤُلاءِ وَكانَ وَعانِرَ. أْشكُوَل أِخي ، الأمُورِّيِ مَمْرا ُّوطاِت بَل قُرَْب ً ساكِنا أبْرامُ وَكانَ جَرَى. بِما ُ وَأخْبَرَه

أبْرامَ. مََع
لُوط ينقذُ أبْرامُ

َ عَشْرَة َ ِيَة وَثَمان ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم – ِ بَيتِه فِي وُلِدُوا الَّذيَن بِينَ المُدَرَّ ُ رِجالَه جَمََع ُأسِرَ، ُ يبَه قَرِ أّنَ أبْرامُ سَمـِـَع فَلَمّا ١٤

وَطارَدُوهُْم وَهَزَمُوهُْم. الأعْداءِ عَلَى فَهََجمُوا قِْسمَينِ. إلَى ُ خَدَمَه قَسَمَ يِل َّ الل وَفِي ١٥ دانَ. ى َّ َحت بِالعَدُّوِ وَلَحَِق –ً رَجُلا
َ النِّساء ً أيضا وِاْستَرَدَّ وَمُمْتَلَكاتِهِ. لُوَط اْستَرَْجَع َكما المُْقتَنَياِت. كُّلِ اْستِرْجاِع مَِن َن وَتَمَّكَ ١٦ دِْمْشَق. شَماَل َ بَة ُحو ى َّ َحت

الأسْرَى. َ ة َّ وَبَقِي
وادِي فِي ِ ِمُلاقاتِه ل َسدُومَ مَلُِك خَرََج مَعَهُ، الَّذِيَن وَالمُلُوكَ كَدَرلَعُومَرَ فِيها َ هَزَم َّتِي ال ِ المَعْرَكَة مَِن أبْرامَ ِ عَوْدَة وَبَعْدَ ١٧

َلِِك. الم وادِي أي َشوَى،
ِكيصادَق ـْ مَل

وَقاَل: أبْرامَ َ وَبارَك ١٩ – العَلِيِّ ِ لله ً كاهِنا كانَ إْذ – ً وَنَبيذا ً خُبْزا أخَذَ وَقَْد سالِيمَ. ًعَلَى مَلِكا ِكيصادَُق ـْ مَل وَكانَ ١٨

العَلِيِّ ِ الله مَِن أبْرامُ «مُبارَكٌ
وَالأْرَض. َ ماء الّسَ َصنََع الَّذِي

أعْدائَِك.» عَلَى نَصَرَكَ الَّذِي العَلِيُّ ُ الله وَمُبارَكٌ ٢٠

أسْراَي، لِي «رُدَّ لِأبْرامَ: َسدُومَ مَلُِك قاَل َّ ثُم ٢١ الحَرِْب. مَِن ُ غَنِمَه ما كُّلِ مِْن ً عُشْرا ِكيصادََق ـْ مَل أبْرامُ وَأعطَى
غَنِْمتَها.» َّتِي ال ِنا بِمُْقتَنَيات لِنَْفِسَك وَاحتَفِْظ

آخُذَ لا أْن ٢٣ ُ وَعاهَْدتُه وَالأْرَض، َ ماء الّسَ َصنََع الَّذِي العَلِيِّ ِ الله إلَى يَدِي «رَفَعُْت َسدُومَ: َلِِك ِم ل ُ أبْرام فَقاَل ٢٢

الفِتْيانُ. هَؤُلاءِ ُ أكَلَه ما َ هُو نَصيبي أّنَ ُ َسأْعتَبِر ٢٤ أبْرامَ.› ‹أْغنَيُت تَقُوَل: لا ى َّ َحت ِحذاءٍ. باَط رِ أْو ً َخيطا وَلَوْ مِنَْك
نَِصيبَهُْم.» فَلْيَْأخُذُوا وَمَمْرا، وَأْشكُوُل ُ عانِر مَعِي: جاءُوا الَّذِيَن الرِّجاُل أمّا

١٥
أبْرام مَع ِ الله عهدُ

العَظِيمَةُ.» وَمُكافأتَُك تُرُْسَك فَأنا أبْرَامُ. يا َتخَْف، «لا يا: رُْؤ فِي أبْرامَ ُ الله مَ َّ كَل الأحْداِث ِ هَذِه بَعْدَ ١
ُ ألِيعازَر َ هُو الآنَ إلَى بَيتِي يُث وَوَرِ ابٍْن. بِلا الحاِل هَذا عَلَى باٍق وَأنا يّاهُ، إ َستُعْطِينِي الَّذِي ما اللهُ، «يا أبْرَامُ: فَقاَل ٢

َسيَرِثُنِي.» بَيتِي فِي َ وُلِد ً عَبْدا فَإّنَ وَلِهَذا أبْناءً. تُعْطِنِي لَْم أنَْت «فَها أبْرامُ: وَقاَل ٣ «. الدِّمَْشقِّيُ
َسيَرِثَُك.» الَّذِي َ هُو أنَْت ابْنَُك بَِل يثََك، وَرِ هَذا ُ ألِيعازَر يَكُونَ «لَْن لَهُ: ُ الله ُ كَلِمَة فَجاءَْت ٤
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نَسلَُك.» َسيَكُونُ «هَكَذا لَهُ: قاَل َ ثم اْستَطَعَْت.» إِن ُجومَ ُّ الن وَعُّدَ ماءِ، الّسَ إلَى ْ «انْظُر لَهُ: وَقاَل ً خارِجا ُ أْخرَجَه َّ ثُم ٥

ِ هَذِه لِيُعْطِيَك ِيِّينَ الكِلْدان ُأورِ مِْن أْخرَجََك الَّذِي ُ الله َ هُو «أنا لَهُ: وَقاَل ٧ لَهُ. ً بِرّا ُ يمانَه إ ُ الله َ فاْعتَبَر بِاللهِ، فَآمََن ٦
مُلْكاً.» الأْرَض

ـِكُها؟» َسأْمتَل أنِّي لِأْعرَِف تُعْطِينِي ٍ عَلامَة َ ة َّ أي اللهُ، «يا أبْرامُ: فَقاَل ٨

ً وَيَمامَة ِسنِينٍ، ثَلاُث ُ عُمْرُه ً وََكبْشا ِسنِينٍ، ثَلاُث عُمْرُها ً وَعَنْزَة ِسنِينٍ، ثَلاُث ُ عُمْرُه ً ِعجلا لِي «خُْذ لِأبْرامَ: ُ الله فَقاَل ٩
َصغِيرَةً.» ً وَحَمامَة ً واِحدَة

َيِن. ير الّطَ يَشُّقَ لَْم لـَِكْن الآخَرِ. مُقابَِل نِْصٍف كُّلَ وََضَع َّ ثُم الوََسِط. مَِن ها وََشّقَ هَذِهِ، كُّلَ أبْرامُ فَأخَذَ ١٠

أبْرامُ. فَطَرَدَها لِتَأكُلَها. ُثَِث الج عَلَى ٌ كاسِرَة ُطيُورٌ نَزَلَْت بَعْدُ وَفِيما ١١

لأبرامَ: الله فَقاَل ١٣ مُْرعِبَةٌ. ٌ ُظلْمَة عَلَيهِ وَقَعَْت َكما عَمِيٌق، نَوْمٌ أبْرامَ عَلَى وَقََع المَغِيِب، فِي ْمُس الّشَ أخَذَِت وَلَمّا ١٢
بَِع أْر َ ة مُّدَ هَدونَ َّ َسيُض َحيُث َلَدِ، الب ذَلَِك لِأهِل وََسيُْستَعْبَدُونَ َلَدِهِْم. ب غَيرِ َلَدٍ ب فِي َ باء غُرَ َسيَكُونُونَ نَسلََك أْن «اعلَْم
مُْقتَنَياٌت وَمَعَهُْم الأْرِض تِلَك مِْن َسيَْخرُُجونَ ذَلَِك وَبَعْدَ َستَْستَعْبِدُهُْم. َّتِي ال َ ة الُأمَّ سُأعاقُِب لـَِكنِّي ١٤ َسنَةٍ. ِ مِئَة

َكثيرَةٌ.
هُنا إلَى نَسلَُك َسيَعُودُ َّ ثًم ١٦ آبائَِك. مََع وَتُدفَُن َسلاٍم، فِي تَمُوُت َّ ثُم صاِلحَةٍ. َشيُخوخَةٍ إلَى فَسَتَعِيُش أنَت «أمّا ١٥

لِعِقابِهِْم.» ها حّّدَ َلَغَْت ب قَْد يِّينَ ورِ الأمُّ آثامُ تَكُونَ لَْن الوَقِت، ذَلَِك فَقَبَل أجياٍل. ِ بَعَة أْر بَعْدَ
أْجزاءِ بَينَ ٌ مُلْتَهِبَة ٌ ُشعلَة وَاْجتازَْت دُخاناً، ُيخْرُِج جَمْرٍ ُ إناء َ َظهَر لامُ، الّظَ وَسادَ ْمُس الّشَ بَِت غَرَ إْذ وَهَكَذا ١٧

عَةِ. المُقَّطَ َيواناِت٤٩ الح
العَظِيِم، هْرِ النَّ إلَى مِصْر٥٠َ نَهْرِ مِْن الأْرِض، ِ هَذِه َسُأْعطِي «لِنَسلَِك فَقاَل: أبْرامَ مََع ً عَْهدا ُ الله قَطََع اليَوِْم ذَلَِك فِي ١٨

يِّينَ وَالأمُورِ ٢١ ِيِّينَ فائ َّ وَالر يِّينَ وَالفَرِزِّ وَالحِثِّيِّينَ ٢٠ ِيِّينَ وَالقَْدمُون يِّينَ ِّ وَالقَنِز القِينِيِّينَ أْرَض وََسُأعطِيهِْم ١٩ الفُراِت. نَهْرِ
وَاليَبُوِسيِّينَ.» وَالجَرْجاِشيِّينَ ِيِّينَ وَالـَكنْعان

١٦
هاجَر ُ ية الجار

ساراُي فَقالَْت ٢ هاجَرُ. اْسمُها ٌ ة َّ ي مِصْرِ ٌ يَة جارِ لَها وَكانَ أبْناءً. ُ لَه أْنجَبَْت قَْد تَكُْن فَلَْم أبْرامَ، ُ زَْوجَة ساراُي، وَأمّا ١
فَوافََق أولادِها.» مِْن عائِلَتِي وََسأبْنِي يَتِي. جارِ فَعاشِرْ الإْنجاِب، عَلَى ِ القُْدرَة مَِن حَرَمَنِي َ الله أّنَ تَرَى أنَْت «ها لِأبْرامَ:

رَأيِها. عَلَى ُ اْمرَأتَه أبْرامُ
َ ة َّ ي المِصْرِ يَتَها جارِ أبْرامَ، ُ زَْوجَة ساراُي، مَْت قَّدَ َكنْعانَ، أْرِض فِي أبْرامَ َسَكِن عَلَى َسنَواٍت ُ عَشْر مََضْت أْن فَبَعْدَ ٣

فِي ساراُي َسيِّدَتُها َصغُرَْت َحبِلَْت، ها أّنَ ُ هَاجَر رَأْت وَلَمّا َبِلَْت. فَح َ هاجَر أبْرامُ َ فَعاشَر ٤ أبْرامَ. لِزَْوِجها ً زَْوجَة َ هاجَر
١٥:١٧ ٤٩

العهد قاطع وكان وسطها، في وَالاجتياز الحيوانات بتقطيع العهود يقطعون النّاس كان العهد. هذا على ختم الله أن ذلك يشير الحيوانات. … اجتازت
هذا.» عهدي نكثت إن الحيوانات هذه أصاب ما «فليصبني يقول:

١٥:١٨ ٥٠
العريش. وادِي ُ نُهير َ وهُو مصر. نهر
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َحبِلَْت، فَلَمّا يَدَيَك، بَينَ وََضعْتُها َّتِي ال نَْفسِي أنا . إلَيَّ ِ بِه َ ُأِسيئ ما فِي المَلُومُ «أنَت لِأبْرامَ: ساراُي فَقالَْت ٥ عَينَيها.
وَبَينََك.» بَينِي ُ الله لِيَحْكُمِ َتحتَقِرُنِي. صارَْت

فَأساءَْت لَِك.» َيحلُو َكما بِها فافْعَلِي ُسلطَتِِك. َتحَْت وَِهيَ عِنْدَِك، ٌ خادِمَة إلّا ِهيَ «ما لِساراَي: أبْرامَ فَقاَل ٦
مِْنها. َبَْت فَهَر هاجَرَ، َ مُعامَلَة ساراُي

هاجَر ابُْن إْسماعِيُل
هاجَرُ، «يا لَها: وَقاَل ٨ هُناكَ. إلَى ِ الله مَلاكُ فَجاءَها ُشورَ. إلَى يِق رِ الّطَ عَلَى ْحراءِ الّصَ فِي نَبٍْع عِنْدَ ُ هاجَر وَجَلَسَْت ٧

تَمِْضينَ؟» أيَن وَإلَى ِجئِْت؟ أيَن مِْن ساراَي، َ يَة جارِ يا
ساراَي.» َسيِّدَتِي مِْن ٌ بَة هارِ «أنا فَقالَْت:

فَلا تَْكثِيراً، نَسلَِك ُ «َسُأَكثِّر اللهِ: مَلاكُ وَأضاَف ١٠ لَها.» وَاخَضعِي َسيِّدَتِِك، إلَى «عُودِي اللهِ: مَلاكُ لَها فَقاَل ٩

لـَِكثْرَتِهِْم.» ونَ يُعَّدُ
اللهِ: مَلاكُ لَها «وَقاَل ١١

ُحبلَى، أنِْت «ها
ابْناً، َلِدِيَن وََست

إْسماعِيَل.٥١ ُ اْسمُه وََسيَكُونُ
ِمحْنَتَِك. سَمـِـَع قَْد ُ فَالله

. وَحشِّيٍ َكحِماٍر ابْنُِك ُ َسيَهِيم ١٢

بِهِ، ُحيطينَ الم جَميِع عَلَى ُ يَدُه وََستَكُونُ
عَلَيهِ. ِ بِه ُحيطينَ الم ُ وَيَد

إْخوَتِهِ.»٥٢ ِ مُواَجهَة فِي ُ ِخيامَه وََسيَنُْصُب

أبصَرَنِي؟» الَّذِي ذاكَ أبصَرُْت ً «أَحّقا قالَْت: إْذ البَِصيرُ.»٥٣ ُ الإلَه «أنَت وَقالَْت: مَها َّ كَل الَّذِي َ الله ُ هاجَر وَنادَْت ١٣
وَبارَدَ. قادَِش بَينَ تَقَُع وَِهيَ رُئِي.»٥٤ لَحَي َ «بِئْر ُ البِئْر تِلَْك فَسُمِّيَْت ١٤

أْنجَبَْت عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن َّمانِينَ وَالث الّسادَِسةِ فِي أبْرامُ وَكانَ ١٦ إْسماعِيَل. أبْرَامُ ُ فَسَمّاه لأبْرامَ. ً ابْنا ُ هاجَر وَأْنجَبَْت ١٥
إْسماعِيَل. ُ هاجَر

١٦:١١ ٥١
يسمع.» «الله يعني إسماعيل.

١٦:١٢ ٥٢
18. :25 في ً أيضا إْخوَته.» «َسيهاجم تعني قد أْو إْخوَته. مواجهة في

١٦:١٣ ٥٣
رُئِي.» يْل «إ ً حرفيّا البَِصير. الإلَه

١٦:١٤ ٥٤
يراني.» الَّذي (الله) الحّيِ ُ «بئر أي رئي. لحي بئر



١٦ : ١٧ تكوين ٢٢ ١ : ١٧ تكوين

١٧
العَهد ُ عَلامَة الخِتانُ:

ً خالِيَة َحياةً وَعِْش أطِعْنِي َبّارُ.٥٥ الج ُ الله «أنا لَهُ: وَقاَل اللهُ. ُ لَه َ َظهَر عُمْرِهِ، مِْن وَالتِّْسعِينَ َ التّاِسعَة أبْرامُ َلََغ ب وَلَمّا ١

ِجّداً.» ً َكثِيرا ً نَسلا وََسُأعطِيَك وَبَينََك. بَينِي ً عَْهدا َسأقْطَُع هَذا، فَعَلَْت فَإْن ٢ ِبَةٍ. شائ كُّلِ مِْن
اْسمَُك يَكُونَ وَلَْن ٥ َكثِيرَةٍ. ُشعُوٍب أصَل َستَكُونُ مَعََك: عَْهدِي َ هُو فَهَذا أنا، «أمّا ٤ اللهُ: ُ لَه فَقاَل أبْرامُ. فَسَجَدَ ٣

ً َكثِيرَة ً با ُشعُو َسأْجعَُل إنِّي َحتِّى نَسلََك، ُ َسُأَكثِّر ٦ َكثِيرَةٍ. لِشُعُوٍب ً أبا َجعَلْتَُك فَقَْد بْراهِيمَ.٥٧ إ بَْل أبْرامَ،٥٦ بَعْدُ فِيما
الأْجياِل. مَدَى عَلَى بَعْدِكَ مِْن نَسلَِك وَبَينَ وَبَينََك بَينِي ً أبَدِيّا ً عَْهدا وََسأقْطَُع ٧ مُلُوكٌ. مِنَْك وََسيَخرُُج مِنَْك. َتخرُُج
الآنَ، فِيها ُب َّ تَتَغَر َّتِي ال الأْرَض بَعْدِكَ مِْن وَنَسلََك وََسُأْعطِيَك ٨ بَعْدِكَ. مِْن وَلِنَسلَِك لََك ً إلَها أُكونَ بِأْن دُ أتَعَهَّ فَأنا

إلَهاً.» لَهُْم وََسأُكونُ أبَدِيّاً. ً مَْقتَنَى وَلَهُْم لََك َسُأْعطِيها ها. َّ كُل َكنْعانَ أْرَض
الَّذِي عَْهدِي َ هُو وَهَذا ١٠ الأْجياِل. مَدَى عَلَى نَسلَِك وَكُّلُ أنَْت عَْهدِي، فاحفَْظ أنَْت «أمّا بْراهِيمَ: ُلإ الله قاَل َّ ثُم ٩

اختِنُوا ١١ ُيخـتَنَ.٥٨ أْن بَينَكُْم ذَكَرٍ كُّلِ عَلَى بَعْدِكَ: مِْن نَسلَِك وَبَينَ وَبَينََك بَينِي العَْهدُ َ هُو هَذا َتحفَظُوهُ. أْن يَنْبَغِي
مَدَى عَلَى ُيخْتَتَنَ أْن أيّاٍم ِ ِيَة ثَمان ابِْن ذَكَرٍ كُّلِ عَلَى ١٢ وَبَينَكُْم. بَينِي لِلعَْهدِ تَْقبَلُونَها َّتِي ال ُ العَلامَة ِهيَ ِ هَذِه غُرلَتِكُْم. لَحْمَ
أّيِ مِْن ً عَبْدا بِالماِل ُ ُمُوه َيت اْشتَر مَِن كُّلُ لِيُْختَتَْن كَذَلَِك بَيتَِك. فِي يُولَدُونَ الَّذِيَن ُ الخَدَم ُيخْتَتَنَ أْن يَنْبَغِي َكما أْجيالـِكُْم.
وَهَكَذا بِمالَِك. ُ َيتَه اْشتَر الَّذِي العَبْدُ أوِ بَيتَِك فِي المَولُودُ العَبْدُ ى َّ َحت فَلْيُْختَتَْن ١٣ نَسلَِك. مِْن يَكُْن لَْم وَإْن ى َّ َحت ، أْجنَبِيٍّ
َ َكسَر قَْد فَهَذا َشعبِهِ.٥٩ مِْن فَسَيُْقطَُع غُرلَتَهُ، َيخـْتِنَ أْن يَرْفُُض الَّذِي أمّا ١٤ . الأبَدِّيِ عَْهدَِي َ عَلامَة َجسَدُكَ يَحْمُِل

عَْهدِي.»
الوَعْد ابُْن إْسحاُق:

وَأنا ١٦ سارَةَ.٦١ اْسمُها َسيَكُونُ إْذ بَعْدُ، فِيما ساراُي٦٠ تُْدعَى فَلَْن ساراُي، زَْوَجتَُك «وَأمّا بْراهِيمَ: لإ ُ الله وَقاَل ١٥

مِْنها.» مُلُوكٌ وََسيَخرُُج َكثِيرَةٍ. لِشُعُوٍب ً ُأمّا وََستُْصبُِح وََسُأبارِكُها، مِْنها. ً ابْنا وََسُأعِطِيَك َسُأبارِكُها.
١٧:١ ٥٥

شّداي.» «إيل ً حرفيا َبّار. الج الله
١٧:٥ ٥٦

م.» َّ مُكر «أٌب يعني و أبْرام.
١٧:٥ ٥٧

لـكثيرين.» «أٌب يعني و براهيم. إ
١٧:١٠ ٥٨

العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ – الفصِل هذا ِ بقيّة فِي كذلك ُيخـتن.
فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي

11) :2 كولوسي 3، :3
١٧:١٤ ٥٩

ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ شعبه. من يُقطع
١٧:١٥ ٦٠

الأرامية. في «أميرة» يعني و ساراي.
١٧:١٥ ٦١

ية. العبر في «أميرة» يعني و سارة.
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ذاِت َ لِسارَة ُمِْكُن ي أْم عُمْرِهِ؟ مِْن ِ ِئَة الم فِي لِرَجٍُل ابٌْن ُ «أيُولَد نَْفِسهِ: فِي وَقاَل وََضحَِك، وَْجهِهِ، عَلَى ُ بْراهِيم إ فأنَْكّبَ ١٧

بِرِضاكَ.» إْسماعِيَل عَلَى تُنْعِمَ أْن «أْرُجو للهِ: ُ بْراهِيم إ قاَل َّ ثُم ١٨ تُْنجَِب؟» أْن ً َسنَة التِّْسعِينَ
مِْن ِ نَسلِه وَمََع ُ مَعَه عَْهدِي وََسأحفَُظ إْسحاَق.٦٢ َستُسَمِّيهِ وَأنَْت وَلَداً، لََك َستُنِْجُب ُ سارَة بَْل «لا اللهُ: فَقاَل ١٩

أبَدِيّاً. ً عَْهدا ِ بَعْدِه
َ عَشَر لاثْنَي ً أبا وََسيَكُونُ يَن. َكثِيرِ ً أبْناء وََسُأْعطِيهِ فَسَُأبارِكُهُ، سَمِعْتُهُ. فَقَْد إْسماعِيَل، أجِل مِْن دُعاؤكَ «أمّا ٢٠
مَِن الوَقِْت هَذا مِثِل فِي لََك ُ سارَة ُ َستُنِْجبُه الَّذِي إْسحاَق مََع ُ فَسَأقْطَعُه عَْهدِي أمّا ٢١ عَظِيماً. ً َشعبا ُ وََسأْجعَلُه رَئِيساً.

القادِمَةِ.» ِ نَة الّسَ
المَولُودِيَن العَبِيدِ وَكُّلَ إْسماعِيَل ُ ابْنَه ُ بْراهِيم إ أخَذَ َّ ثُم ٢٣ نَظَرِهِ. عَْن اختَفَى بْراهِيمَ، إ مََع ُ ُكَلامَه الله أْنَهى أْن وَبَعْدَ ٢٢

اللهُ. ُ أمَرَه َكما نَْفِسهِ، اليَوِْم ذَلَِك فِي ً جَميعا وََختَنَهُْم بَيتِهِ، فِي ذَكَرٍ كُّلَ أخَذَ – ِ بِمالِه اْشتَراهُْم وَالَّذِيَن ِ بَيتِه فِي
َ عَشْرَة َ الثّالِثَة فِي إْسماعِيُل ُ ابْنُه وَكانَ ٢٥ غُرلَتِهِ. لَحِْم فِي خُتِنَ عِندَما ِ عُمْرِه مِْن وَالتِّْسعِينَ ِ التّاِسعَة فِي ُ بْراهِيم إ وَكانَ ٢٤

الذُُّكورِ جَميُع ُ مَعَه وَخُتِنَ ٢٧ إْسماعِيُل. ُ وَابْنُه ُ بْراهِيم إ خُتِنَ نَْفِسهِ اليَوِْم ذَلَِك فِي ٢٦ غُرلَتِهِ. لَحِم فِي خُتِنَ عِندَما ِ عُمْرِه مِْن
. أجنَبِيٍّ مِْن بِماٍل اْشتَراهُْم الَّذِيَن أِم بَيتِهِ، فِي ً عَبِيدا وُلِدُوا الَّذِيَن ٌ َسواء بَيتِهِ، فِي الَّذِيَن

١٨
الثَلاث الزّائرونَ

عَينَيهِ، ُ بْراهِيم إ فَرَفََع ٢ هِيرَةِ. الّظَ ِ عِّز فِي ِ َخيمَتِه مَدخَِل عِنْدَ جالٌِس َ وَهُو مَمْرا، ُّوطاِت بَل عِنْدَ َ بْراهِيم لإ ُ الله َ وََظهَر ١

«يا وَقاَل: ٣ لَهُْم. وَانحَنَى لِلِقائِهِْم، ِ َخيمَتِه مَْدخَِل مِْن رََكَض رَآهُْم، فَلَمّا أمامَهُ. هُناكَ واقِفِينَ رِجاٍل َ ثَلاثَة فَرَأى
فَتَغِْسلُوا الماءِ، بَعَْض َ ُأحضِر بِأْن لِي فَاْسمَُحوا ٤ خادِمَكُْم. أنا قَلِيلاً، عِنْدِي بِالبَقاءِ عَلَيَّ مُوا َّ تَتَكَر أْن أْرُجو سادَتِي،
بِما بِهَذا لِي اْسمَُحوا يقَكُْم. َطرِ وَتُواِصلُوا أنفُسَكُْم، فَتُنَشََط الخـُبْزِ بَعَْض ُ وََسُأحضِر ٥ َجرَةِ. الّشَ عِنْدَ وَتَرْتاُحوا أقْدامَكُْم

خادِمَكُْم.» أنا ، إلَيَّ ْ َجئْتُم كُْم َّ أن
فافْعَْل.» ُلَْت ق «َكما فَقالُوا:

الفَطائِرِ.» بَعَض لَنا وَاْصنَعِي قِيِق، الدَّ مَِن أكياٍل َ ثَلاثَة اعجِنِي «عَجِّلِي، لَها: وَقاَل ِ َخيمَتِه فِي َ سارَة إلَى ُ بْراهِيم إ فَأسْرَعَ ٦

ً ُبْدا ز ُ بْراهِيم إ أخَذَ َّ ثُم ٨ لِيَطبُخَهُ. أسْرَعَ الَّذِي ِ ِلخادِمِه ُ وَأعطاه َصغِيراً، ُ َجيِّدا ً ِعجلا وَأخَذَ القَطِيِع إلَى ُ بْراهِيم إ رََكَض َّ ثُم ٧

يَْأكُلُونَ. هُْم بَينَما ِ َجرَة الّشَ َتحَْت ْبَهُْم قُر وَوَقََف أمامَهُْم، ُ ه َّ كُل هَذا وَوََضَع َطبَخَهُ، الَّذِي وَالعِجَل ً وَحَلِيبا
سارَةُ؟» زَْوَجتَُك «أيَن لَهُ: فَقالُوا ٩
َيمَةِ.» الخ فِي «هُناكَ، بْراهِيمُ: إ فَقاَل

وَلَدٌ.» َ سارَة لِزَْوَجتَِك وََسيَكُونُ القَادِِم، بيِع َّ الر فِي إلَيَك «سأعُودُ فَقاَل:٦٣ ١٠
ُ مُنْذ َ سارَة عِنْدَ ُ ة َّ ي ْهرِ َّ الش ُ العادَة وَانقَطَعَِت شاخا. قَْد وَكانا ١١ وَراءَهُ. ِ َيمَة الخ مَْدخَِل عِنْدَ تَْستَمـِـُع ُ سارَة وَكانَْت
الأْمرِ؟» بِهَذَ أهْنُأ زَوِجيَ، وَشاَخ َجسَدي، يَفنَى كادَ أْن «أبَعْدَ وَقالَْت: نَْفسِها فِي ُ سارَة فََضِحَكْت ١٢ يلَةٍ. َطوِ ةٍ مُّدَ

١٧:١٩ ٦٢
الله بأن النّص يصرّح ،13 العدد وفي المفرد. إلى الخطاب صيغة تتحول ،15 العدد وحتى هنا من ١٨:١٠ ٦٣ «سعيد.» أْو «يضحك» يعني و إْسحاق.

المتكلّم. هو
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يَْستَحيُل هَْل ١٤ ِشخُْت؟› قَْد وَأنا ً َحّقا بِطِفٍل ُأْرزَُق ‹هَْل وَقالَْت: ُ سارَة َضحَِكْت ِماذا «ل بْراهِيمَ: لإ ُ الله فَقاَل ١٣

وَلَدٌ.» َ لِسارَة وََسيَكُونُ – القَادِِم بيِع َّ الر فِي – إلَيَك سأعُودُ دِ ُحَّدَ الم الوَقِْت فِي اللهُ؟ عَلَى أْمٌر
أْضحَْك!» «لَْم وَقالَْت: فَأنْكَرَْت سارَةُ، فَخافَْت ١٥

َضحِْكِت!» «بَْل فَقاَل:
لِيُوَدِّعَهُْم. مَعَهُْم يَمْشِي ُ بْراهِيم إ وَكانَ وَعَمُورَةَ. َسدُومَ عَلَى وَأشْرَفُوا هُناكَ مِْن الرِّجاُل انطَلََق َّ ثُم ١٦

المدينة عَن َ العَفو يَطلُُب ُ بْراهيم إ
ُ َستَتَبارَك ِ وَبِه ةً. َّ ي وَقَوِ ً عَظِيمَة ً ة ُأمَّ َسيُصبُِح َ فَهُو ١٨ أفْعَلَهُ؟ أْن ُأوِشُك ما َ بْراهِيم إ عَْن ُأخفَِي «َكيَف اللهُ: فَقاَل ١٧

ِّ البَر أعْماَل فَيَعمَلُوا اللهُ. ِيدُهُمُ يُر َكما َيحيَوْا أْن ِ بَعْدِه مِْن ُ وَبَيتَه ُ أبْناءَه َسيَْأمُرُ ُ ه َّ لأن ُ اختَرْتُه وَقَدِ ١٩ الأْرِض. ُأمَِم كُّلُ
بِهِ.» ُ وَعَْدتُه ما َ بْراهِيم لإ اللهَ، أنا وَُأَحّقُِق، وَالإنْصاِف،

إْن وََسأرَى َسأنْزُِل، ٢١ ِجّداً. ٌ عَظِيمَة تُهُْم َّ وََخطِي وَعَمُورَةَ. َسدُومَ عَلَى ً ِجّدا ٌ َكثِيرَة كاوَى «الّشَ اللهُ: قاَل َّ ثُم ٢٠
يَْفعَلُوا.» لَْم أْم َشْكوَى مِْن ُ سَمِعْتُه ما كُّلَ فَعَلُوا قَْد كانُوا

اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً واقِفا فَظَّلَ ُ بْراهِيم إ أمّا َسدُومَ. َ َنحو وَسارُوا هُناكَ مِْن الرِّجاُل فانصَرََف ٢٢

فِي ً صاِلحا خَمْسُونَ هُناكَ كانَ إذا َماذا ف ٢٤ الأشْرارِ؟ مََع الّصاِلحـِينَ َستَْسَحُق ً «أَحّقا وَقاَل: اللهِ مَِن ُ بْراهِيم إ وَدَنا ٢٣

تَْفعََل لَْن ٢٥ المَدِينَةِ؟ فِي الّساِكنِينَ الّصاِلحـِينَ َمِْسينَ الخ أجِل مِْن ِ المَدِينَة عَِن تَعفُو أفَلا المَدِينَةَ؟ َستَْسَحُق فَهَْل المَدِينَةِ؟
الأْرِض قاضِي يَكُونَ لا أْن ُمِكُن ي لا يرِ. وَالشِّرِّ الّصاِلحِ بَينَ فَتُساوَِي يرِ. الشِّرِّ مََع َ الّصاِلح تَْقتَُل لَْن تأِكيدٍ: بِكُّلِ هَذا

عادِلاً؟» كُلِّها
بِسَبَبِهِْم.» كُلِّها ِ المَدِينَة عَِن َسأْعفُو صاِلحـِينَ، خَمِسينَ َسدُومَ فِي وَجَْدُت «إْن اللهُ: فَقاَل ٢٦

ٌ خَمْسة وُِجدَ إْن ماذا لـَِكْن ٢٨ وَرَمادٍ! تُراٍب ِسوَى لَْسُت وَأنا ، ّبِ َّ الر ِ ًمخاَطبَة فِي ْأُت َّ َتجَر «قَْد بْراهِيمُ: إ فَأجاَب ٢٧

َمْسَةِ؟» الخ أجِل مِْن ها َّ كُل َ المَدِينَة ِ َستُدَمِّر هَْل صاِلحُونَ؟ فَقَْط بَعُونَ وَأْر
صاِلحُونَ.» بَعُونَ وَأْر ٌ خَمْسَة فِيها وُِجدَ إْن َ المَدِينَة ُأدَمِّرَ «لَْن فَقاَل:

صاِلحُونَ؟» بَعُونَ أْر وُِجدَ إْن َماذا «ف وَقاَل: ً ِيَة ثان إلَيهِ ُ بْراهِيم إ مَ َّ تَكَل َّ ثُم ٢٩

بَعِينَ.» الأْر أجِل مِْن َ المَدِينَة ُأدَمِّرَ «لَْن فَقاَل:
صاِلحُونَ؟» ثَلاثَونَ وُِجدَ إْن َماذا ف ةِ. َّ المَر ِ هَذِه مُْت َّ تَكَل إْن مِنِّي تَغَضْب لا رَبِّي، «يا بْراهِيمُ: إ فَقاَل ٣٠

صاِلحـينَ.» ثَلاثِينَ وَجَْدُت إْن ُأدَمِّرَها «لَْن فَقاَل:
صاِلحُونَ؟» عِشْرُونَ وُِجدَ إْن ماذا لـَِكْن رَبِّي، مََع الحَدِيِث فِي ً َكثِيرا َتجاسَرُْت قَْد «ها بْراهِيمُ: إ فَقاَل ٣١

يَن.» العِشْرِ أجِل مِْن ُأدَمِّرَها «لَْن فَقاَل:
صاِلحُونَ؟» ٌ عَشْرَة فِيها وُِجدَ إْن ماذا الأِخيرَةِ. ةِ َّ لِلْمَر ْم َّ فَأتَكَل مِنِّي تَغَضْب لا ، رَّبُ «يا بْراهِيمُ: إ فَقاَل ٣٢

الّصاِلحـِينَ.» ِ العَشْرَة أجِل مِْن ُأدَمِّرَها «لَْن فَقاَل:
بَيتِهِ. إلَى فَعادَ ُ بْراهِيم إ أمّا بْراهِيمَ. إ مََع ُ حَدِيثَه أنَهى أْن بَعْدَ ُ الله ذَهََب َّ ثُم ٣٣
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١٩
لُوط زائرا

وَخَرََج لُوُط قامَ رآهُما، ا َّ فَلَم َسدُومَ. ِ بَوّابَة عِنْدَ ً جالِسا لُوُط وَكانَ المَساءِ. فِي َسدُومَ ِ مَدِينَة إلَى المَلاكاِن وَوََصَل ١

يلَة َّ الل بِيتا خادِمُِكما. بَيِت إلَى لا تَتَفَّضَ أْن أرُجو ، َسيِّدَّيَ «يا وَقاَل: ٢ الأْرِض. إلَى ُ وَوَجهُه لَهُما انحَنَى َّ ثُم لِيَْستَْقبِلٌهُما.
يقُِكما.» َطرِ فِي وَتَمِْضيا تُبَكِّرا ذَلَِك وَبَعْدَ أقدامَُكما. وَاْغِسلا عِنْدِي

المَدِينَةِ.» ِ ساحَة فِي َ اللَيلَة َسنَبِيُت بَْل «لا، فَقالا:
فَأكَلا. ً فَطيرا لَهُما َ وَخَبَز َطعاماً، لُوُط لَهُما وَأعَّدَ بَيتِهِ. إلَى وَذَهَبا ُ دَْعوَتَه فَقَبِلا َكثِيراً، عَلَيهِما َّ ألَح لُوَط لـَِكّنَ ٣
وَقالُوا: لُوَط عَلَى وَنادَْوا ٥ البَيَت. وَحاصَرُوا ً جَمِيعا جاءُوا وَكِباراً. ً ُشبّانا َسدُومَ، ِ مَدِينَة رِجاُل َ جاء يَناما، أْن وَقَبَل ٤

نُعَاشِرَهُما.» لـِكَي إلَينا أْخرِْجهُما لَيلاً؟ إلَيَك جاءا ذاِن َّ الل جُلاِن َّ الر «أيَن
ها ٨ . رَّ َّ الش هَذا تَفعَلُوا لا أْن الأْصدِقاءُ، ها أّيُ «أْرُجوكُْم، قاَل: َّ ثُم ٧ خَلْفَهُ. الباَب وَأغلََق إلَْيهِْم، لُوُط فَخَرََج ٦

وهُما، تَمَّسُ فَلا جُلاِن، َّ الر هَذاِن أمّا يدُونَ. تُر ما بِهِما لِتَْفعَلُوا لـَكُْم ُأحضِرَهُما أْن ٌ مُْستَعِّد أنا عَْذراوَيِن. ابْنَتَينِ لَدَّيَ إّنَ
بَيتِي.» ِ ِحمايَة فِي صارا هُما لِأّنَ

لِهَذا ِنا؟ ب مُ يَتَحَكَّ الآنَ ُ نَتْرُكُه فَهَْل يباً. غَرِ مَدِينَتِنا إلَى جُُل َّ الر هَذا َ «جاء وَقالُوا: يقِنا.» َطرِ فِي تَقِْف «لا فَقالُوا: ٩
الباَب. ُيحَّطِمُوا أْن وَأوَشكُوا لُوَط. عَلَى تَزاحَمُوا َّ ثُم بِهِما!» َسنَْفعَُل مِمّا أْسوَأ بَِك َسنَفعَُل

الرِّجاِل جَميَع َبا ضَر َّ ثًم ١١ الباَب. وَأغلَقا البَيِت، داِخِل إلَى لُوَط وَجَذَبا أيدِيهِما، وَمَّدا الباَب، جُلاِن َّ الر فَفَتََح ١٠
الباَب. َيجِدُوا أْن يَْقدِرُوا فَلَْم بِالعَمَى. وَكِباراً، ً ُشبّانا البَيت، باِب خارَِج الَّذِيَن

َسدُوم مْن الهُروُب
بائَِك أقرِ وَجَمِيَع وَبَناتَِك، وَأبْناءَكَ أصْهارَكَ المَكاِن هَذا مِْن أْخرِْج هَيّا هُنا؟ ُ باء أقرِ «ألََك لِلُوَط: جُلاِن َّ الر فَقاَل ١٢

لِنُدَمِّرَها.» ُ الله فَأْرَسلَنا المَدِينَةِ، ِ هَذِه شَرِّ بِعِظَِم سَمـِـَع قَْد ُ فَالله المَكانَ. هَذا َسنُدَمِّرُ نا َّ لِأن ١٣ المَدِينَةِ، ِ هَذِه فِي
ُمازُِحهُْم! ي ُ ه َّ أن وا ُّ فَظَن يباً.» قَرِ َ المَدِينَة َسيُدَمِّرُ َ الله لِأّنَ المَكانَ، هَذا غادِرُوا «هَيّا لأصْهارِهِ: وَقاَل لُوُط فَخَرََج ١٤

فِي ْ قُتِلْتُم وَإلا مَعََك، واتِي َّ الل وَابْنَتَيَك زَْوَجتََك خُْذ «هَيّا لَهُ: وَقالُوا لُوَط المَلاكاِن اْستَعْجََل الفَْجرُ، َطلََع وَلَمّا ١٥

لَها.» ً عِقابا رُ َستُدَمَّ َّتِي ال ِ المَدِينَة
ُ وَتَرَكاه فَأخرَجاهُ، بِهِ. ً رَِحيما كانَ َ الله لِأّنَ أيدِيهِْم، مِْن وَابْنَتَيهِ ِ وَبِاْمرَأتِه ِ بِه المَلاكاِن أمسََك لُوُط، تَباَطَأ وَإْذ ١٦

أّيِ فِي ْف َّ تَتَوَق لا وَراءَكَ. َلْتَفِْت ت وَلا ِنَْفِسَك! ب ُ «انج المَلاَكينِ: أحَدُ قاَل وَعائِلَتَهُ، لُوَط أخرَجا فَلَمّا ١٧ المَدِينَةِ. خارَِج
ـِْكَت.» هَل وَإلّا الجِباِل إلَى اهْرُْب بَِل هِل. َّ الس هَذا فِي مَكاٍن

لا أنا َحياتِي. إنقاذِ فِي ً َكثِيرا ً لُطفا ُما وَأْظهَرْت خادِمَُكما، أنا عَنِّي، رََضيتُما قَْد ١٩ . َسيِّدَّيَ يا «لا لَهُما: لُوُط فَقاَل ١٨

َصغِيرَةٌ. وَِهيَ إلَيها. لِلهَرَِب ٌ يبَة قَرِ ُ َلْدَة ب هُناكَ ٢٠ فَأمُوَت. مارُ، الدَّ يُْدرَِكنِي أْن وَأخشَى الجِباِل. إلَى الهَرَِب عَلَى ُ اقْدِر
هُناكَ.» أماٍن فِي َحياتِي فَسَتَكونُ َصغِيرَةً؟ ألَيسَْت هُناكَ. إلَى أهرُُب

اهرُْب فَأسْرِِع! ٢٢ َلْدَةَ. الب تِلَْك ُأدَمِّرَ وَلَْن أيضاً، أجلَِك مِْن هَذا َسأعمَُل مَْقبُوٌل. «َطلَبَُك المَلاكُ: ُ لَه فَقاَل ٢١
َصغِيرَةٌ. ها لِأّنَ ُصوغَرَ، ُ َلْدَة الب سُمِّيَِت هَذا أجِل مِْن هُناكَ.» إلَى تَِصَل ى َّ َحت ً َشيئا أفعََل أْن َ أقدِر فَلَْن هُناكَ! إلَى
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وَعَمُورَة َسدُومَ ُ تدمير
عِندِ مِْن ً وَنارا ً مُلْتَهِبا ً يتا ِكبْرِ َ وَعَمُورَة َسدُومَ عَلَى ُ الله َ أمطَر َّ ثُم ٢٤ ُصوغَرَ. إلَى لُوُط دَخََل ْمِس، الّشَ شُرُوِق وَمََع ٢٣
ُ زَوجَة وَنَظَرَْت ٢٦ الأْرِض. فِي نَما ما وَكُّلِ هُناكَ، الّساِكنِينَ وَكُّلِ كُلِّهِ، الوادِي مََع رَهُما فَدَمَّ ٢٥ ماءِ. الّسَ مَِن اللهِ

مِلٍْح! عَمُودَ فَصارَْت وَراءَها، لُوَط
الوادِي، أْرِض وَكُّلِ َ وَعَمُورَة َسدُومَ عَلَى وَأَطّلَ ٢٨ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي فِيهِ وَقََف الَّذِي المَكاِن إلَى ُ بْراهِيم إ َ ر َّ فَبَك ٢٧

َكبيرٍ. فُرٍْن كَدُخاِن الأْرِض مَِن ً صاعِدا خانَ الدُّ فَرَأى
كانَ َّتِي ال المُدُنَ يُدَمِّرَ أْن قَبَل مارِ، الدَّ وَْسِط مِْن لُوَط وَأخرََج بْراهِيمَ، إ َ َصلاة َ ر َّ تَذَك الوادِي، مُدُنَ ُ الله رَ دَمَّ فَلَمّا ٢٩

فِيها. ُ يٌقِيم لُوُط
وَابْنتيه لُوُط

مََع فَسََكَن ُصوغَرَ. فِي كنَى الّسُ مَِن لُوُط َخشِيَ فَقَْد ابْنَتَيهِ. مََع الجِباِل فِي وََسَكَن ُصوغَرَ مِْن لُوُط وَخَرََج ٣٠

يَفعَُل َكما يُعاشِرُنا رَجٌُل الأْرِض فِي وَلَيَس أبوْنا، شاَخ «لَقَْد غْرَى: الّصُ لُِأختِها ُ البِكْر فَقالَِت ٣١ كَهٍف. فِي ابْنَتَيهِ
أبِينا.» ِخلاِل مِْن عائِلَتِنا عَلَى نُبقِي وَبِهَذا نُعَاشِرُهُ. َّ ثُم َمْرِ، بِالخ أبانا ْ نُسكِر فَهَيّا ٣٢ الأْرِض. كُّلِ فِي النّاُس

مَتَى يَدرِ فَلَْم لُوُط أمّا أبِيها. وَعَاشَرَْت ُ البِكْر الُأخُت قامَْت َّ ثُم يلَةِ. َّ الل تِلَك فِي َمْرِ بِالخ أباهُما الُأختاِن فَأْسكَرَِت ٣٣
الفِراِش. مَِن قامَْت وَمَتَى إلَيهِ جَاءَْت

َمْرِ. بِالخ ً أيضا َ يلَة َّ الل ُ فَلْنُْسكِرْه أْمِس، َ لَيلَة أبِي عَاشَرُْت قَْد «ها غرَى: لِلّصُ الـكُبْرَى الُأخُت قالَِت التّالِي، اليَوِْم وَفِي ٣٤

ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي َمْرِ بِالخ أباهُما الُأختاِن فَأْسكَرَِت ٣٥ أبِينا.» ِخلاِل مِْن عائِلَتِنا عَلَى نُبقِي وَبِهَذا يهِ. وَعَاشِرِ اذهَبِي أنِت َّ ثُم
الفِراِش. مَِن قامَْت وَمَتَى إلَيهِ جَاءَْت مَتَى يَْدرِ فَلَْم لُوُط أمّا أبِيها. وَعَاشَرَْت غرَى الّصُ الُأخُت قامَِت َّ ثُم أيضاً.

هَذا إلَى ِيِّينَ المُوآب جَمِيِع أبو َ وَهُو «مُوآَب،»٦٤ ُ أْسمَتْه ً وَلَدا ُ البِكر فَأنجَبَِت ٣٧ أبِيهِما! مِْن لُوَط ابْنَتا َحبِلَِت وَهَكَذا ٣٦

اليَوِْم. هَذا إلَى ِيِّينَ ون العَمُّ جَمِيِع أبو َ وَهُو عَمِّي،»٦٥ «بِْن ُ أْسمَتْه ً وَلَدا غرَى الّصُ وَأنجَبَِت ٣٨ اليَوِْم.
٢٠

جَرار إلى يَذهُب ُ بْراهيم إ
ُ بْراهِيم إ وَقاَل ٢ جَرارَ. فِي فَأقامَ وَُشورَ. قادَِش بَينَ َّ وَاْستَقَر قَِب،٦٦ َّ الن أْرِض إلَى هُناكَ مِْن ُ بْراهِيم إ وَارَتحََل ١

وَأخَذَها. َطلَبِها، فِي فَأْرَسَل سارَةَ، عَْن جَرارَ مَلُِك أبِيمالُِك فَسَمـِـَع أختِي.» ِ «هَذِه سارَةَ: ِ زَْوَجتِه عَْن هُناكَ لِلنّاِس
لِرَجٍُل.» ٌ زَوجَة فَهَِي أخَْذتَها. َّتِي ال المَرأةِ بِسَبَِب َستَمُوُت أنَت «ها لَهُ: وَقاَل حُلْمٍ. فِي ً لَيلا أبِيمالَِك إلَى ُ الله َ فَجاء ٣

نَْفسُها ُ وَسارَة ُأختِي›؟ ِ ‹هَذِه لِي: يَقُْل ألَْم ٥ ِيئاً؟ بَر ً إنْسانا أتَقتُُل ، رَّبُ «يا فَقاَل: مَعَها. نامَ قَْد أبِيمالُِك يَكُْن وَلَْم ٤

طاهِرٍ.» وَقَصدٍ ٍ َسلِيمَة ةٍ َّ بِنِي هَذا فَعَلُْت أنا أِخي.› ‹هَذا عَنْهُ: قالَْت
١٩:٣٧ ٦٤

أٍب.» «من وتعني مُوآب.
١٩:٣٨ ٦٥

شعبي.» «ابْن أْو أبي» «ابْن وتعني عمّي. بن
٢٠:١ ٦٦

يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
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فَالآنَ ٧ . إلَيَّ َ وَُتخطِئ تَلْمَسَها أْن مِْن فَمَنَعْتَُك َسلِيمَةٍ، ةٍ َّ بِنِي هّذا فَعَلَْت َك َّ أن ًأعرُِف أيضا «أنا ُلْمِ: الح فِي ُ الله ُ لَه فَقاَل ٦

تَمُوتُوا.» أْن بُّدَ لا وَعائِلَتََك ََّك أن فاعلَْم ها، تَرُدَّ لَْم وَإْن فَتَحيا. أجلَِك مِْن َسيَُصلِّي َ وَهُو نَبِّيٌ. َ فَهُو لِزَْوِجها. َ ْوجَة َّ الز رُدَّ
اْستَْدعَى َّ ثُم ٩ َكثِيراً. الرِّجاُل فَخاَف ُلْمِ. الح فِي سَمـِـَع ما بِكُّلِ وَأخبَرَهُْم خُّدامِهِ، كُّلَ وَدَعا باِح الّصَ فِي أبِيمالُِك َ ر َّ فَبَك ٨

فَعَلَْت قَْد مَملـََكتِي. وَإلَى إلَيَّ ً عَظِيمَة ً إساءَة َ تُسيئ لـِكَي إلَيَك أَسْأُت هَْل هَذا؟ ِنا ب فَعَلَْت َ «لِم لَهُ: وَقاَل بْراهِيمَ، إ أبِيمالُِك
فَعَلَْت؟» ما فِعِل إلَى كَ َّ اضطَر ى َّ َحت هُنا ُ وَاَجْهتَه الَّذِي «ما أبِيمالُِك: وَأضاَف ١٠ َلِيُق.» ي لا ما بِي

َسيَْقتُلُونَنِي هُْم فَإّنَ وَلِهَذا اللهَ. قِي َّ يَت مَْن المَكاِن هَذا فِي هُناكَ لَيَس ُ ه َّ أن بُّدَ ‹لا نَْفسِي: فِي ُلُْت «ق بْراهِيمُ: إ فَقاَل ١١

زَْوَجتِي. وَصارَْت ُأمِّي. َ ابْنَة لَيسَِت ها أّنَ َ غَير أبِي، ُ ابْنَة فَهَِي َحّقاً، ُأختِي ِهيَ َ سارَة أّنَ َكما ١٢ زَْوَجتِي.› لِأجِل
هَذا عَنِّي: قُولِي ذَهَبْنا، َحيثُما المَعرُوَف: هَذا مَعِي ‹اْصنَعِي لَها: ُلُْت ق أبِي، بَيِت مِْن لِأْرحََل ُ الله أخرََجنِي وَعِنْدَما ١٣

أِخي.›»
أبِيمالُِك: وَقاَل ١٥ سارَةَ. ُ زَْوَجتَه إلَيهِ أعادَ َكما بْراهِيمَ. لإ وَأعطاها وَخادِماٍت ً وَخَدَما ً وَبَقَرا ً غَنَما أبِيمالُِك فَأخَذَ ١٤

ِيدُ.» تُر َحيُث فاْسكُْن لََك. ٌ مَفتُوحَة أْرضِي «ها
مَعَِك. الَّذِيَن كُّلِ أمامَ بَراءَتِِك عَلَى ٌ شَهادَة فَهَِي ةٍ. َّ ي فِّضِ ٍ قِْطعَة ألَف أخاِك أعطَيُت قَْد «ها لِسارَةَ: أبِيمالُِك قاَل َّ ثُم ١٦

تَماماً.» ٌ ِيئَة بَر فَأنِْت
كُّلَ مَنََع قَْد ُ الله كانَ فَقَْد ١٨ أْطفالاً. فَأْنجَبا يهِ، وََجوارِ ُ وَزَْوَجتَه أبِيمالَِك ُ الله فَشَفَى اللهِ. إلَى ُ بْراهِيم إ َصلَّى َّ ثُم ١٧

بْراهِيمَ. إ ِ زَْوجَة سارَةَ، بِسَبَِب الإْنجاِب مَِن أبِيمالَِك بَيِت فِي النِّساءِ

٢١
ً ولدا تنجُب ُ سارَة

ً وَلَدا وَأنجَبَْت ُ سارَة َبِلَْت فَح ٢ لِزَْوِجها. أعلََن أْن َسبََق َكما مَعَها ُ الله وَعَمَِل وَعَدَ. َكما َ لِسارَة ً نِعمَة ُ الله َ وَأظهَر ١
إْسحاَق.٦٧ ُ سارَة ُ لَه ُ وَلَدَتْه الَّذِي ُ ابْنَه ُ بْراهِيم إ ى َّ وَسَم ٣ لَها. ُ الله ُ دَه حَّدَ أْن َسبََق الَّذِي المَوْعِدِ وَفِي َشيُخوَختِهِ. فِي َ بْراهِيم لإ

اللهُ. ُ أْوصاه َكما عُمْرِهِ، مِْن أيّاٍم َ ِيَة ثَمان َلََغ ب عِنْدَما إْسحاَق ُ ابْنَه ُ بْراهِيم إ وَخَتَن٦٨َ ٤

عَْن يَْسمَُع مَْن وَكُّلُ اللهُ. أضحََكنِي «لَقَْد سارَةُ: فَقالَْت ٦ إْسحاَق. ِ بِابْنِه رُزَِق عِنْدَما ٍ َسنَة َ مِئَة َ بْراهِيم إ ُ عُمْر وَكانَ ٥

أنجَبُْت لـَِكنِّي أطفالاً›؟ ُ سارَة ‹َستُرِْضــُع بْراهِيمَ: لإ يُقاَل أْن ُل َّ يَتَخَي كانَ «مَْن أيضاً: وَقالَْت ٧ مَعِي.» َسيَْضحَُك هَذا
َشيُخوَختِهِ.» فِي ُ لَه ً وَلَدا

وَإْسماعيل َ هاجَر طردُ
٢١:٣ ٦٧

«سعيد.» أْو «يضحك» يعني و إْسحاق.
٢١:٤ ٦٨

براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ خَتَن.
11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ
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ُ وَلَدَتْه الَّذِي َ ة َّ ي المِصْرِ َ هاجَر ابَْن ُ سارَة وَرَأْت ٩ إْسحاُق. فُطِمَ َ يَوْم ً َكبِيرَة ً َحفلَة ُ بْراهِيم إ فَأقامَ وَفُطِمَ. الّطِفُل َ وََكبِر ٨

مََع يَرَِث لَْن ِ يَة الجارِ ِ هَذِه ابَْن لأّنَ بَعِيداً، وَابْنَها َ يَة الجارِ ِ هَذِه «اطرُْد بْراهِيمَ: لإ فَقالَْت ١٠ إْسحاَق. يُضايُِق َ بْراهِيم لإ
إْسحاَق.» ابْنِي

يَتَِك، وَجارِ ابْنَِك بِسَبَِب تَتَضايَْق «لا بْراهِيمَ: لإ ُ الله فَقاَل ١٢ إْسماعِيَل. ِ ابْنِه بِسَبَِب ً َكثِيرا َ بْراهِيم إ الأْمرُ هَذا َ فَساء ١١

ُ ه َّ لِأن ةً، ُأمَّ ً أيضا ِ يَة الجارِ ابَْن وََسأجعَُل ١٣ إْسحَاَق. ِ بِواِسطَة نَسٌل لََك وََسيَكُونُ سارَةُ. لََك ُ قالَتْه ما كُّلَ افْعَْل بَِل
ابْنَُك.»

وَأْرَسلَهُما َ الوَلَد أعطاها َّ ثُم هاجَرَ، َكتِِف عَلَى وَوََضعَهُما ماءٍ َ ْبَة وَقِر ً َطعاما وَأخَذَ الباكِرِ، باِح الّصَ فِي ُ بْراهِيم إ فَقامَ ١٤

بِْع. الّسَ بِئْرِ َصحْراءِ فِي وَاْرَتحَلَْت المَكاِن، ذَلَِك ُ هاجَر فَغادَرَْت يقِهِما. َطرِ فِي
ِ رَْميَة بُعْدِ عَلَى عَنْهُ، ً بَعِيدا لِتَجلَِس وَذَهَبَْت ١٦ الأْشجارِ. إحدَى َتحَْت َ الوَلَد وََضعَِت ْبَةِ، القِر مَِن ُ الماء نَفِذَ فَلَمّا ١٥

تَبْكِي. وَأخَذَْت مَسافَةٍ، عَلَى َلَسَْت فَج نَظَرِي.» َتحَْت ابْنِي يَمُوَت أْن يدُ ُأرِ «لا قالَْت: إْذ قَوٍْس.٦٩
قَْد ُ فَالله َتخافِي، لا هاجَرُ؟ يا لَِك، «ما لَها: وَقاَل ماءِ الّسَ مَِن َ هاجَر اللهِ مَلاكُ فَنادَى الوَلَدِ. َصوَْت ُ الله فَسَمـِـَع ١٧

عَظِيمَةً.» ً ة ُأمَّ ُ َسأجعَلُه فَأنا يَدِهِ. مِْن ً َجيِّدا وَأْمِسِكيهِ الوَلَدَ، أْنهِضِي فَقُوِمي! ١٨ هُناكَ. يَبْكِي َ الوَلَد سَمـِـَع
الوَلَدَ. َسقَِت َّ ثُم ماءً. َ ْبَة القِر وَمَلأِت فَذَهَبَْت ماءٍ. َ بِئْر ُ الله أراها َّ ثُم ١٩

فارانَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي وَعاَش ٢١ سِهاٍم. راِميَ وَصارَ ْحراءِ. الّصَ فِي إْسماعِيُل وََسَكَن َكبِرَ. ى َّ َحت الوَلَدِ مََع ُ الله وَكانَ ٢٠

مِصْرَ. أْرِض مِْن ً زَْوجَة ُ ه ُأمُّ ُ لَه وَاختارَْت
وَأبِيمالِك َ بْراهيم إ عَْهدُ

فاحلِْف ٢٣ تَفعَلُهُ. ما كُّلِ فِي مَعََك َ الله «إّنَ بْراهِيمَ: لإ جَيِشهِ قائِدُ فِيكُوُل ُ وَمَعْه أبِيمالُِك قاَل اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢٢

أْن احلِْف مَعََك، ً يما ِ كَر ُكنُْت فََكما نَسلِي. مََع أْو أبْنائِي مََع أْو مَعِي تَعامُلَِك فِي الغَْدرِ إلَى ً يَوْما َلْجَأ ت لَْن َك َّ أن ِ بِالله لِي
فِيها.» بَْت َّ تَغَر َّتِي ال الأْرِض ِ هَذِه وَمََع مَعِي ً يما ِ كَر تَكُونَ

هُ. َيخُّصُ ماءٍ بِئْرِ عَلَى اْستَولُوا ُ عَبِيدَه أّنَ مِْن لِأبِيمالَِك ُ بْراهِيم إ اْشتَكَى َّ ثُم ٢٥ «أحلُِف.» بْراهِيمُ: إ فَقاَل ٢٤

اليَوْمَ.» إلّا الأْمرِ بِهَذا أْسمَْع وَلَْم مَضَى، فِيما ُتخـبِرْنِي لَْم فَأنَت هَذا. فَعََل الَّذِي مَِن ُ أعلَم «لا أبِيمالُِك: فَقاَل ٢٦

مَِن نِعاٍج٧٠ َسبَْع ُ بْراهِيم إ َ وَفَرَز ٢٨ عَهداً. بَينَهُما الاثْناِن وَقَطََع لِأبِيمالَِك. وَأعطاها ً وَبَقَرا ً غَنَما ُ بْراهِيم إ فَأخَذَ ٢٧

وَحْدَها؟» بَْع الّسَ النِّعاَج ِ هَذِه فِرَْزَت ِماذا «ل بْراهِيمَ: إ أبِيمالُِك فَسَأَل ٢٩ القَطِيِع.
البِئْرَ.» ِ هَذَه َحفَرُْت أنِّي عَلَى ً شَهادَة مِنِّي بَْع الّسَ النِّعاَج ِ هَذِه «َستَْأخُذُ بْراهِيمُ: إ فَقاَل ٣٠

هُناكَ. وَأقْسَما ً عَهدا قَطَعا هُما لِأّنَ َسبٍْع،٧١ َ بِئْر ُ البِئْر تِلَْك سُمِّيَْت ذَلَِك فَبَعْدَ ٣١

الفِلِْسطِيِّينَ. أْرِض إلَى جَيِشهِ رَئِيُس وَفِيكُوُل أبِيمالُِك عادَ ذَلَِك وَبَعْدَ بِْع. الّسَ بِئْرِ فِي ً عَْهدا فَقَطَعا ٣٢

٢١:١٦ ٦٩
متر. مئتي نحو قوس. رمية

٢١:٢٨ ٧٠
العهد. قُطـِـَع حيُث بِْع الّسَ بِئْرِ اسْم من الأخير الجزء وهو «عهد.» معناها التي الكلمة تشبه ية العبر اللغة في «سبعة» الرقم لفظة نعاج. سبع

٢١:٣١ ٧١
العهد.» «بئر أي بْع. الّسَ بِئْر
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فِي ُ بْراهِيم إ َب َّ وَتَغَر ٣٤ ٧٣. رْمَدِّيِ َّ الس ِ الإلَه يهوه، بِاسِم َصلَّى وَهُناكَ بِْع. الّسَ بِئْرِ فِي أثٍل٧٢ َ َشجَرَة ُ بْراهِيم إ وَزَرَعَ ٣٣

يلَةً. َطوِ ً ة مُّدَ الفِلِْسطِيِّينَ أْرِض

٢٢
بْراهيم إ يمتحُن ُ الله

بْراهِيمُ!» «إ لَهُ: فَقاَل بْراهِيمَ. إ يَمْتَِحَن أْن ُ الله أرادَ الُأمُورِ ِ هَذِه وَبَعْدَ ١

وَطاعَةً.» ً «سَمْعا بْراهِيمُ: إ فَقاَل
َجبٍَل عَلَى ً ذَبِيحَة لِي ُ قَّدِْمه وَهُناكَ يّا. المُرِ أْرِض إلَى وَاْذهَْب هُ. ُّ ُتحِب الَّذِي َ وَِحيدَك ابْنََك إْسحاَق «خُْذ اللهُ: فَقاَل ٢

لََك.» يهِ َسُأرِ
بِيحَةِ. لِلذَّ ً َحطَبا َع وَقَّطَ ابْنَهُ. وَإْسحاَق ِ خَدَمِه مِْن اثْنَينِ ُ مَعَه وَأخَذَ ِحمارَهُ. وَأسْرََج الباكِرِ، باِح الّصَ فِي ُ بْراهِيم إ فَقامَ ٣
َّ ثُم ٥ بَعِيدٍ. مِْن المَكانَ فَرَأى نَظَرَهُ، ُ بْراهِيم إ رَفََع الثّالِِث اليَوِْم وَفِي ٤ اللهُ. ُ يّاه إ ُ أراه الَّذِي المَكاِن إلَى مَعَهُْم وَمَضَى

إلَيُكما.» َسنَعُودُ َّ ثُم لِنَسجُدَ، المَكاِن ذَلَِك إلَى بِيُّ وَالّصَ أنا َسنَْذهَُب الحِمارِ. مََع هُنا «ابْقَيا ِلخادِمَيهِ: ُ بْراهِيم إ قاَل
وَمَشَى ّكِينَ. وَالّسِ َمْرِ الج َ إناء ِ يَدِه فِي وَأخَذَ إْسحاَق. ِ ابْنِه َكتِِف عَلَى ُ وَوََضعَه بِيحَةِ، لِلذَّ المُعَّدَ الحَطَّبَ ُ بْراهِيم إ وَأخَذَ ٦

مَعاً. كِلاهُما
أبِي!» «يا ِيهِ: أب َ بْراهِيم لإ إْسحاُق قاَل َّ ثُم ٧

«. بُنَّيَ يا «نَعَْم بْراهِيمُ: إ فَقاَل
لِلذَبِيحَةِ؟» َمَُل الح أيَن لـَِكْن مَعَنا، وَالحَطَُب ارُ َّ «الن إْسحاُق: فَقاَل

«. بُنَّيَ يا َ بِيحَة الذَّ لِنَْفِسهِ ُ يُدَبِّر ُ «الله بْراهِيمُ: إ فَقاَل ٨

الحَطََب َب َّ وَرَت مَْذَبحاً، ُ بْراهِيم إ بَنَى وَهُناكَ بْراهِيمَ. لإ ُ الله ُ دَه حَّدَ الَّذِي المَكاِن إلَى وَوََصلا ٩ َسيرَهُما. الاثْناِن تابََع َّ ثُم
ابْنَهُ. َ لِيَْذَبح ّكِينَ الّسِ وَأخَذَ ُ يَدَه ُ بْراهِيم إ وَمَّدَ ١٠ الحَطَِب. فَوَْق المَْذَبحِ عَلَى ُ وَوََضعَه إْسحاَق، ُ ابْنَه َبََط ر َّ ثُم عَلَيهِ.

وَطاعَةً!» ً «سَمْعا بْراهِيمُ: إ فَقاَل بْراهِيمُ!» إ بْراهِيمُ! «إ لَهُ: وَقاَل ماءِ، الّسَ مَِن ُ ناداه ِ الله مَلاكَ لـَِكّنَ ١١

ابْنََك عَنِّي تَمنَْع لَْم َك َّ إن ى َّ َحت َتخافُني، َك َّ أن عَرَفُْت الآنَ َشيئاً. ِ بِه تَْفعَْل وَلا ، بِيَّ الّصَ تُؤْذِ لا ْف! َّ «تَوَق فَقاَل: ١٢
الوَِحيدَ.»
٢١:٣٣ ٧٢

ولا 29). :1 إشعياء كتاب (انظر دينيّةٍ كرموٍز والأشجارَ الحدائَق يزرعوا أن القدماءِ عادة من كان الطرفائيّات. تُدعى فصيلةٍ من شجرةٌ وَِهي أثل. شجرة
آذاك. عَلَيهِ المُتعارَِف مزّيِ َّ الر قِس الّطَ هذا مِثَل ُ براهيم إ يمارَِس أن فِي َ غرابَة

٢١:٣٣ ٧٣
نِهاية. ولا ُ لَه َ بِدايَة لا من أي رْمَدِي. َّ الس
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ً ذَبِيحَة ُ مَه قَّدَ َّ ثُم الـَكبَْش، وَأخَذَ ُ بْراهِيم إ فَذَهََب بِشُجَيرَةٍ. قَرْنَيهِ مِْن ً عالِقا ً َكبْشا فَرَأى نَظَرَهُ، ُ بْراهِيم إ رَفََع َّ ثُم ١٣

يهوه َبَِل، الج «فِي اليَوِْم: هَذا ى َّ َحت النّاُس فَيَقُوُل يُدَبِّرُ.»٧٥ «يهوه٧٤ المَكانَ ذَلَِك ُ بْراهِيم إ ى َّ وَسَم ١٤ ابْنِهِ. عَِن ً عِوَضا
يُّدبِّرُ.»

الأْمرَ، هَذا فَعَلَْت َك َّ ‹لِأن اللهُ: يَقُوُل بِذاتِي، «ُأقْسِمُ وَقاَل: ١٦ ماءِ الّسَ مَِن ً ِيَة ثَان َ بْراهِيم إ ِ الله مَلاكُ نادَى َّ ثُم ١٥

رَمِل وََحبّاِت ماءِ الّسَ ُنجُوِم بِعَدَدِ ً أحفادا وََسُأعطِيَك بَرَكَةٍ. بِكُّلِ َسُأبارِكَُك إنِّي ١٧ الوَِحيدِ، بِابْنَِك عَلَيَّ تَْبخَْل وَلَْم
أَطعْتَنِي.›» َك َّ لِأن بَرَكَةً، الأْرِض ُأمَِم كُّلُ َستَناُل وَبِنَسلَِك ١٨ أعْدائِهِْم. مُدُِن عَلَى أحفادُكَ وََسيَْستَولِي واطِِئ. الّشَ

بِْع. الّسَ بِئْرِ فِي ُ بْراهِيم إ َّ وَاْستَقَر بِْع. الّسَ بِئْرِ إلَى ً مَعا وَذَهَبُوا وَقامُوا خادِمَيهِ. إلَى ُ بْراهِيم إ عادَ َّ ثُم ١٩

أخاهُ، وَبُوزَ البِكْرَ، ً عُوصا ٢١ ناُحورَ. لِأِخيَك ً أولادا ُ كَة ـْ مِل «أنجَبَْت بْراهِيمَ: لإ قِيَل الأحداِث ِ هَذِه كُّلِ بَعْدَ ٢٠

َ الأبْناء هَؤُلاءِ ُ كَة ـْ مِل أنجَبَْت رِفْقَةَ. ِيُل بَتُوئ وَأنجََب ٢٣ ِيَل.» وَبَتُوئ وَيِدلاَف وَفِلْداَش وَحَْزوَ وَكاَسدَ ٢٢ أرامَ، أبا ِيُل وَقَمُوئ
وَمَعْكَةَ. وَتاَحَش وَجاَحمَ َ طاَبح ُ رَؤُومَة ُ وَزَوَجتُه ُ يَتُه جارِ ُ لَه أنجَبَْت َكما ٢٤ بْراهِيمَ. إ أِخي لِناُحورَ، َ ِيَة َّمان الث

٢٣
سارَة موُت

َكنعانَ. أْرِض فِي َّتِي ال حَبْرُون٧٦َ أي بََع، أْر ِ يَة ْ قَر فِي ماتَْت َّ ثُم ٢ َسنَةً. يَن وَعِشْرِ ً وََسبعا ً مِئَة َ بِسارَة ُ العُْمر وَاْمتَّدَ ١

غَرِيٌب «أنا ٤ لِلحِثِّيِّينَ: وَقاَل المُتَوَفّاةِ، ِ زَْوَجتِه جانِِب مِْن ُ بْراهِيم إ قامَ َّ ثُم ٣ عَلَيها. َ وَيَبْكِي َ سارَة لِيَنْدَُب ُ بْراهِيم إ وَذَهََب
فَقِيدَتِي.» فِيها وَأدفَِن ً مَدفِنا أجعَلُها ً أْرضا فَأعطُونِي بَينَكُْم. يٌل ِ وَنَز

أحسَِن فِي فَقِيدَتََك فادفِْن اللهِ. مَِن بَينَنا عَظِيم٧٧ٌ رَئِيٌس أنَت َسيِّدُ. يا إلَينا «اْستَمـِـْع ٦ بْراهِيمَ: إ ونَ ُّ الحِثِّي فَأجاَب ٥

فَقِيدَتَِك.» دَفِْن مِْن يَمنَعََك أْو بِقَبْرِهِ، أحَدٌ عَلَيَك يَبخََل فَلْن مَدافِنِنا.
مُساعَدَتِي فِي ً حّقا راغِبِينَ ْ ُكنْتُم «إْن لَهُْم: وَقاَل ٨ الحِثِّيِّينَ. مَِن الأْرِض تِلَْك لِسُّكاِن ً احتِراما وَانحَنَى ُ بْراهِيم إ فَقامَ ٧

ِ المَْكفِيلَة َ مَغارَة يُعطِيَنِي أْن ُ مِنْه وَاطلُبُوا ٩ عَنِّي. َ ُصوحَر بِْن عِْفرُونَ تُكَلِّمُوا أْن يدُكُْم ُأرِ . إلَيَّ فَاْستَمِعُوا فَقِيدَتِي، دَفِن فِي
ًلِي.» مُلْكا ً مَْدفَنا فَتَكُونَ ِبحُُضورِكُْم، كامٍِل بِِسعْرٍ يّاها إ وَلْيُعطِنِي َحقلِهِ. َطرَِف فِي تَقَُع َّتِي وَال ـِكُها، يَمل َّتِي ال

لِيَْشتَرُِكوا دَخَلُوا الَّذِيَن الحِثِّيِّينَ مَِن مَْسمٍَع عَلَى َ بْراهِيم إ عَلَى فَرَدَّ الحِثِّيِّينَ. بَينَ هُناكَ ً جالِسا الحِثِّيُّ عِْفرُونُ وَكانَ ١٠

وَأنا إلَيَك. مِنِّي ٌ ة َّ عَطِي فِيهِ َّتِي ال ً وَالمَغارَة الحَقُل . إلَيَّ اْستَمـِـْع َسيِّدِي. يا «لا قاَل: ١١ المَدِينَةِ. باِب عِنْدَ َجلِِس الم فِي
فَقِيدَتََك.» فادفِْن الحاضِرِ. َ َشعبِي ِ بِشَهادَة يّاهُما إ ُأعطِيَك

٢٢:١٤ ٧٤
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٢٢:١٤ ٧٥
يَرَْأهْ.» «يهوه ً حرفيا يُدبّر. يهوه

٢٣:٢ ٧٦
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.

٢٣:٦ ٧٧
الله.» «أمير ً حرفيا عظيم. رئيس
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«لَيتََك الأْرِض: تِلَْك َشعِب كُّلِ مِْن مَْسمٍَع عَلَى لِعِْفرُونَ وَقاَل ١٣ الأْرِض. تِلَْك َشعِب أمامَ ُ بْراهِيم إ فاْنحَنَى ١٢

هُناكَ.» فَقِيدَتِي فَأدفَِن مِنِّي، ُ َلْه اقْب الحَقِل. ثَمََن أدفَْع دَْعنِي ! إلَيَّ تَْستَمـِـُع
مَِن مِثْقاٍل٧٨ ِ مِئَة بَِع أْر مِْن َ أكثَر الحَقُل هَذا يُساوِي لا . إلَيَّ اْستَمـِـْع َسيِّدِي، «يا ١٥ بْراهِيمَ: إ عَلَى عِْفرُونُ فَرَدَّ ١٤

فَقِيدَتََك.» فاْدفِْن وَلِي. لََك زَهيدٌ مَبلٌَغ َ وَهُو ةِ. الفِّضَ
مِْن مَْسمٍَع عَلَى دَها حَّدَ َّتِي ال َ ة الفِّضَ لِعِْفرُونَ فَوَزَنَ الأْرِض. ثَمََن يَْسمََع أْن ُ يدُه يُر عِْفرُونَ أّنَ ُ بْراهِيم إ فَفَهِمَ ١٦

جّارِ. ُّ الت عِنْدَ عَلَيها المُتَعارَِف الأْوزاِن َحسََب ةِ الفِّضَ مَِن مِثْقاٍل ِ مِئَة بََع أْر أي الحِثِّيِّينَ، رُؤَساءِ
وَالأْشجارَ َ المَغارَة ذَلَِك شَمََل وَقَْد بْراهِيمَ. إ إلَى مَمْرا، شَرْقِيَّ المَْكفِيلَةِ، فِي عِْفرُونَ َحقِل ُ ة َّ ِكي ـْ مُل انتَقَلَْت وَهَكَذا ١٧

َجلِِس الم إلَى وا انَضمُّ الَّذِيَن وَكُّلِ الحِثِّيِّينَ، رُؤَساءِ ُحُضورِ فِي هَذا َّ تَم ١٨ كُلِّها. بِها ِ ُحِيطَة الم ِ ِنطَقَة الم وَفِي الحَقِل فِي َّتِي ال
أْرِض فِي – حَبْرُون٧٩َ أي – مَمْرا شَرْقِيَّ المَْكفِيلَةِ، َحقِل ِ مَغارَة فِي َ سارَة ُ زَوَجتَه ُ بْراهِيم إ فَدَفََن ١٩ المَدِينَةِ. باِب عِنْدَ

الحِثِّيِّينَ. مَِن بِشِرائِهِما مَْدفَناً، َ بْراهِيم ًلإ مُلْكا فِيهِ َّتِي ال ُ وَالمَغارَة الحَقُل صارَ وَهَكَذا ٢٠ َكنْعانَ.
٢٤

لإْسحاق ٍ زوجَة عْن البحُث
عَلَى المُشرِِف بَيتِهِ، خَدَِم لـَِكبيرِ ُ بْراهِيم إ وَقاَل ٢ شَْيءٍ. كُّلِ فِي ُ الله ُ وَبارَكَه العُمرُ. ِ بِه مَ وَتَقَّدَ بْراهِيمُ، إ وَشاَخ ١

بَناِت مِْن ً زَْوجَة لابْنِي تَْأخُذَ لَْن َك َّ أن وَالأْرِض، ماءِ الّسَ ِ بِإلَه لِي احلِْف ٣ فَخْذِي.٨٠ َتحَْت يَدَكَ «َضْع أملاكِهِ: كُّلِ
لابْنِي ً زَْوجَة هُناكَ مِْن َستَْأخُذُ َك َّ وَأن بائِي، وَأقرِ أْرضِي إلَى َستَْذهَُب َك َّ بِأن عِْدنِي ٤ بَينَهُْم. أْسكُُن الَّذِيَن ِيِّينَ الـَكنْعان

إْسحاَق.»
َّتِي ال الأْرِض إلَى ابْنََك آخُذُ فَهَْل الأْرِض؟ ِ هَذِه إلَى مَعِي َ تَْأتِي بِأْن ُ المَرْأة تَرَْض لَْم إذا َماذا «ف الخادِمُ: ُ لَه فَقاَل ٥

تَرَْكتَها؟»
وَقَْد بائِي. أقْرِ وَأْرِض أبِي بَيِت مِْن أخرََجنِي ماءِ، الّسَ ُ فَإلَه ٧ هُناكَ. إلَى ابْنِي تُعِيدَ أْن يّاكَ «إ بْراهِيمُ: إ ُ لَه فَقاَل ٦

أْن عَلَى لِيُعِينََك أمامََك ُ مَلاكَه َسيُرِْسُل الَّذِي َ وَهُو لِنَسلَِك.› الأْرَض ِ هَذِه ‹َسُأعطِي فَقاَل: ً عَْهدا لِي وَقَطََع مَنِي َّ كَل
لـَِكْن لِي. هَذا وَعْدِكَ مِْن ِحّلٍ فِي فَأنَْت مَعََك، َ تَْأتِي بِأْن ُ المَرأة تَرَْض لَْم إذا أمّا ٨ هُناكَ. مِْن لابْنِي ً زَْوجَة تَْأخُذَ

هُناكَ.» إلَى ابْنِيَ تُعِيدَ أْن يّاكَ إ
الأْمرِ. هَذا فِي ُ لَه وَحَلََف َ بْراهِيم إ فَخذِ َتحَْت ُ يَدَه ُ الخادِم فَوََضَع ٩

ما أراضِي إلَى سارَ َّ ثُم َسيِّدِهِ. مِْن الهَدايا أنواِع بِكُّلِ ً لا َّ مُحَم المَكانَ َ وَغادَر َسيِّدِهِ، ِجماِل مِْن ً عَشْرَة ُ الخادِم أخَذَ َّ ثُم ١٠

ُ النِّساء خَرََجِت عِنْدَما ً مَساء الوَقُْت وَكانَ بِْع. َّ الن عِنْدَ ِ المَدِينَة خارَِج الجِماَل وَأناَخ ١١ ناُحورَ. ِ مَدِينَة إلَى َيِن، هْر النَّ بَينَ
ماءً. لِيَْستَقِينَ

٢٣:١٥ ٧٨
(16 العدد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٢٣:١٩ ٧٩
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.

٢٤:٢ ٨٠
جداً. مهم أمر على سيؤتمن العبد أن تعني علامة فخذي. تحت
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واقٌِف أنا ها ١٣ بْراهِيمَ. إ لِسَيِّدِي لُْطفََك ْ وََأْظهِر مَْسعاَي. فِي َ اليَوْم وَفِّْقنِي بْراهِيمَ، إ َسيِّدِي َ إلَه «يا الخادِمُ: فَقاَل ١٢

‹هاِت لِفَتاةٍ: ُلُْت ق إْن العَلامَةَ: ِ هَذِه فَأعطِنِي ١٤ ماءً. لِيَْستَقِينَ خارِجاٌت َلدَةِ الب أهِل فَتَياُت وَها الماءِ. عَينِ عِنْدَ
إْسحاَق. ِلخادِمَِك ً زَْوجَة أنَت اختَرْتَها َّتِي ال ِهيَ ها أّنَ ُ أعلَم أيضاً!› ِجمالََك وََسأْسقِي ‹اشْرَْب، فَأجابَْت: لِأشْرََب،› تَِك جَرَّ

لِسَيِّدِي.» لُطفََك أظهَرَْت ََّك أن أعرُِف وَبِهَذا
ِيل بَتُوئ ُ ابْنة ُ رِفْقَة

ناُحورَ، ِ زَْوجَة كَةَ، ـْ مِل ابِْن ِيَل بَتُوئ ُ ابْنَة وَِهيَ َكتِفِها. عَلَى تُها وَجَرَّ تُقبُِل َ بِرِفْقَة إذا َصلاتَهُ، ُ الخادِم يُنِهيَ أْن وَقَبَل ١٥

ِيَةً. ثان َصعِدَْت َّ ثُم تَها، جَرَّ وَمَلأْت بِْع َّ الن إلَى فَنَزَلَْت رَجٌُل. ها َّ يَمَس لَْم َ وَعَْذراء ِجّداً، ً جَمِيلَة ُ رِفْقَة كانَْت ١٦ بْراهِيمَ. إ أِخي
تِِك.» جَرَّ مِْن الماءِ مَِن ً قَلِيلا «اْسقِينِي لَها: وَقاَل ِمُلاقاتِها ل ُ الخادِم فَرََكَض ١٧

قالَْت: ُ َسقَتْه أْن وَبَعدَ ١٩ وََسقَتْهُ. يَدِها عَْن َ ة َّ الجَر فَأنزَلَِت وَأسْرَعَْت َسيِّدِي.» يا «اشْرَْب رِفْقَةُ: فَقالَْت ١٨
بِْع َّ الن إلَى ً ِيَة ثان وَرََكَضْت الحَوِْض. فِي تَها جَرَّ فَأفْرَغَْت ُ رِفْقَة وَأسْرَعَْت ٢٠ جَمِيعاً.» تَرْتَوََي ى َّ َحت ً أيضا ِلجِمالَِك «سأْستَقِي

ِجمالِهِ. لِكُّلِ ً ماء فَأحضَرَْت الماءِ. مَِن يدَ المَزِ وَاْستَقَِت
أخرََج الجِماُل، بَِت شَرِ أْن فَبَعْدَ ٢٢ لا. أْم ُ مَْسعاه أنجََح قَْد ُ الله كانَ إْن لِيَعْرَِف بَِصْمٍت يُراقِبُها جُُل َّ الر وَكانَ ٢١

لَها: وَقاَل ٢٣ مَثاقِيَل. َ عَشْرَة يَزِناِن لِيَدَيها هَِب الذَّ مَِن وَِسوارَيِن مِثْقاٍل،٨١ نِْصَف يَزِنُ لِأنْفِها هَِب الذَّ مَِن ً حَلَقا َّجُُل الر
لِلمَبِيِت؟» ِيِك أب بَيِت فِي سٌَع َّ مُت لَنا وَهَْل تَكُونِينَ. مَْن َ ابْنَة ينِي ُتخـبِرِ أْن «أرُجو

سٌَع َّ مُت لـَكُْم يُوجَدُ وَ َكثِيرٌ، وَعَلٌَف تِبٌْن «لَدَينا قالَْت: َّ ثُم ٢٥ وَناُحورَ.» َ كَة ـْ مِل بِْن ِيَل بَتُوئ ُ ابْنَة «أنا رِفْقَةُ: ُ لَه فَقالَْت ٢٤
لِلمَبِيِت.»

فَقَْد لِسَيِّدِي. ُ وَإخلاَصه ُ وَفاءَه َ أظهَر إْذ بْراهِيمَ. إ َسيِّدِي ُ إلَه َ «تَبارَك قاَل: ٢٧ اللهَ. وَحَمَدَ ُ رَْأَسه جُُل َّ الر َحنَى َّ ثُم ٢٦
َسيِّدِي.» أقارِِب بَيِت إلَى يقِي َطرِ فِي ُ الله قادَنِي

جاهِ بِاّتِ بِْع َّ الن إلَى لابانُ فَخَرََج لابانُ. ُ اْسمُه أٌخ َ لِرِفْقَة وَكانَ ٢٩ الُأمُورِ. ِ بِهَذِه ُأمِّها بَيَت وَأخبَرَْت ُ الفَتاة فَرََكَضِت ٢٨

َ جَاء َّجُُل، الر لَها ُ قالَه ما ُ رِفْقَة ُ ُأختُه ُ لَه رَوَْت ما َّ فَل ُأختِهِ. مِعَصمَّيِ َحوَل الّسِوارَيِن وَرَأى الحَلََق، فَرَأى ٣٠ جُِل. َّ الر
تَقُِف ِماذا ل اللهُ. بارَكََك مَْن يا بَيتِنا إلَى «ادخُْل لَهُ: فَقاَل ٣١ بِْع. َّ الن عِنْدَ الجِماِل مََع ً واقِفا كانَ َحيُث َّجُِل الر إلَي لابانُ

لِلجِماِل.» ً مَكانا وََسنُعِّدُ لاْستِقبالَِك، ٌ مُعَّد البَيُت هَا خارِجاً؟
َّ ثُم ٣٣ أقْدامَهُْم. لِيَغِسلُوا ُ مَعَه الَّذِيَن وَلِلرِّجاِل جُِل َّ لِلر ً ماء وَأعطَى ًوَعَلَفاً. تِبْنا لَها مَ وَقَّدَ الجِماِل َ حُمُولَة لابانُ أنزََل َّ ثُم ٣٢

«. لَدَّيَ ما أقُوَل أْن قَبَل آكَُل «لَْن قاَل: ُ ه َّ لـَِكن لِيَْأكَُل. َ بْراهِيم إ خادِِم أمامَ عامُ الّطَ وُِضــَع
عِنْدَكَ.» ما «فَقُْل لابانُ: ُ لَه فَقاَل

لإْسحاق َ رِفْقَة يخطُب الخادمُ
ً ة وَفِّضَ ً وَبَقَرا ً غَنَما ُ الله ُ أعطاه إْذ ِجّداً. ً غَنِيّا فَصارَ ً َكثِيرا َسيِّدِي ُ الله َ بارَك وَقَْد ٣٥ بْراهِيمَ. إ ُ خادِم «أنا فَقاَل: ٣٤

ُ بْراهِيم إ وَأعطَى َشيُخوَختِهِ. فِي ً ابْنا ُ لَه َسيِّدِي، ُ زَْوجَة سارَةُ، وَأنجَبَْت ٣٦ وَحَمِيراً. ً وَِجمالا وَخادِماٍت ً وَخَدَما ً وَذَهَبا
٢٤:٢٢ ٨١

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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بَينَهُْم. أْسكُُن الَّذِيَن ِيِّينَ الـَكنْعان بَناِت مِْن ً زَْوجَة لابْنِي تَْأخُْذ ‹لا فَقاَل: َسيِّدِي اْستَحلَفَنِي وَقَدِ ٣٧ يَملُِك. ما كُّلَ ُ ابْنَه
أْن ُ الفَتاة تَرفُُض ما َّ ُب ‹ر لِسَيِّدِي: فَقُلُْت ٣٩ لابْنِي.› ً زَْوجَة هُناكَ مِْن وَخُْذ بِي، وَأقارِ أبِي بَيِت إلَى اْذهَْب بَِل ٣٨

رِحلَتَِك. فِي وََسيُوَفِّقَُك مَعََك، ُ مَلاكَه َسيُرِْسُل ُ ه َّ أن أعرُِف وَأنا اللهِ، ِ َحضْرَة فِي عِْشُت ‹لَقَْد لِي: فَقاَل ٤٠ مَعِي.› َ تَْأتِي
َستَكُونُ القَسَِم. هَذا مِْن ً حُرّا تَكُونُ بِي أقارِ إلَى تَْذهَُب وَعِنْدَما ٤١ أبِي. وَبَيِت بِي أقارِ بَناِت مِْن لابْنِي ً زَْوجَة وََستَْأخُذُ

لابْنِي.› ً زَْوجَة يُعْطُوكَ لَْم لَوْ ى َّ َحت ُ مِنْه ً حُرّا
عِنْدَ واقٌِف أنا ها ٤٣ وَمَْسعاَي. رِحلَتِي أنجِْح بْراهِيمَ، إ َسيِّدِي َ إلَه ‹يا ُلُْت: ق َ اليَوْم بِْع َّ الن إلَى ِجئُْت «وَعِنْدَما ٤٢

اشْرَْب، فَأجابَْت: ٤٤ لِأشْرََب، تِِك جَرَّ مِْن الماءِ ًمَِن قَلِيلا أعطِنِي لِتَْستَقِي: تَْأتِي لِفَتاةٍ ُلُْت ق إْن عَلامَةً. فَأعطِنِي بِْع. َّ الن
َسيِّدِي.› لابِْن ُ الله اختارَها َّتِي ال َ الفَتاة ِهيَ لِتَكُْن أيضاً. ِلجِمالَِك ً ماء وََسأْستَقِي

فَقُلُْت ماءً. وَاْستَقَْت بِْع َّ الن إلَى فَنَزَلَْت َكتِفِها. عَلَى تُها وَجَرَّ ُ رِفْقَة أتَْت قَلبِي، فِي َ َصلاتِي ُأنِهيَ أْن «وَقَبَل ٤٥

أيضاً.› ِلجِمالَِك ً ماء وََسأْستَقِي ‹اشْرَْب، وَقالَْت: َكتِفِها عَْن َ ة َّ الجَر وَأنزَلَِت فَأسْرَعَْت ٤٦ فَضلِِك.› مِْن ‹اْسقِينِي لَها:
فَوََضعُْت كَةَ.› ـْ وَمِل ناُحورَ بِْن ِيَل بَتُوئ ُ ابْنَة ‹أنا فَقالَْت: تَكُونِينَ؟› مَْن ُ ‹ابْنَة َسألْتُها: َّ ثُم ٤٧ أيضاً. الجِماَل وََسقَِت بُْت، فَشَرِ
هَدانِي فَقَْد بْراهِيمَ. إ َسيِّدِي َ إلَه وَبارَْكُت اللهَ، وََشكَرُْت رَْأسِي َحنَيُت َّ ثُم ٤٨ مِعَْصمَيها. َحوَل وَِسوارَيِن أنفِها، فِي ً حَلَقا
مََع وَالوَفاءِ بِالإخلاِص َستَتَعامَلُونَ ْ ُكنْتُم إْن وَالآنَ، ٤٩ لابْنِهِ. ً زَْوجَة َ بْراهِيم إ َسيِّدِي أِخي َ ابْنَة لِآخُذَ َصحِيٍح يٍق َطرِ فِي

أفْعَُل.» ماذا فَأعرَِف أيضاً، فَأخبِرُونِي وَإلّا، فَأخبِرُونِي. َسيِّدِي،
ً زَْوجَة فَخُْذها رِفْقَةُ، ِهيَ ها ٥١ ذَلَِك. َ نُغَيِّر أْن لَنا فَلَيَْس اللهِ، عِنْدِ مِْن الأْمرُ «هَذا ِيُل: وَبَتُوئ لابانُ فَأجاَب ٥٠

اللهُ.» قَضَى َكما َسيِّدِكَ لابِْن
وَالثِّياِب، هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ كُّلَ ُ الخادِم أخرََج َّ ثُم ٥٣ الأْرِض. عَلَى ِ لله َسجَدَ كَلامَهُما، َ بْراهِيم إ ُ خادِم سَمـِـَع فَلَمّا ٥٢

فِي نَهَُضوا وَلَمّا هُناكَ. وَباتُوا مَعَهُ، الَّذِيَن مََع وَشَرَِب فَأكََل ٥٤ وَُأمِّها. لِأِخيها ً ثَمِينَة هَدايا مَ قَّدَ َكما لِرِفْقَةَ. وَأعطاها
َسيِّدِي.» إلَى هاِب بِالذَّ لِي «اسمَُحوا الخادِمُ: قاَل باِح الّصَ

تَْذهَُب.» ذَلَِك وَبَعْدَ الأقَّلِ، عَلَى أيّاٍم َ عَشْرَة مَعَنا ُ الفَتاة «لِتَبَْق قالا: ها وَُأمَّ َ رِفْقَة أخا لـَِكّنَ ٥٥

َسيِّدِي.» إلَى فَأعُودَ أطلِقُونِي وَمَْسعاَي. رِحلَتِي ُ الله َق َّ وَف فَقَْد تُؤَّخِرانِي، «لا قاَل: َ الخادِم لـَِكّنَ ٥٦

الآنَ؟» جُِل َّ الر مََع هاَب الذَّ ِيدِيَن تُر «هَْل وََسألاها: َ رِفْقَة فَدَعَوْا ٥٨ أمامََك.» وَنَسألُها َ الفَتاة «نَدعُو فَقالوا: ٥٧

«نَعَْم.» رِفْقَةُ: فَقالَْت
وَقالُوا: َ رِفْقَة ُأختَهُْم وَبارَُكوا ٦٠ وَرِجالِهِ. َ بْراهِيم إ خادِِم مََع بِّيَتَها وَمُرَ َ رِفْقَة فَصَرَفا ٥٩

ُأختَنا، يا يَن، تَِصيرِ «لَيتَِك
النّاِس. مَِن ِمَلايِينَ ل ً ُأمّا

أعدائِهِْم.» مُدُِن عَلَى يَْستَولُونَ أحفادَِك وَلَيَت

يقِهِ. َطرِ فِي وَمَضَى َ رِفْقَة ُ الخادِم أخَذَ وَهَكَذا جَُل. َّ الر وَتَبِعَْن الجِماِل، عَلَى وَرَِكبْنَ وَخادِمَتُها ُ رِفْقَة فَقامَْت ٦١
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فِي المَساءِ قَبَل ر٨٣َ َّ لِيَتَفَك فَخَرََج ٦٣ قَِب.٨٢ َّ الن فِي وََسَكَن رُئِي لَحَْي بِئْرِ مَْدخَِل قُرَْب ُ مَه َّ ُمخَي َ تَرَك قَْد إْسحاُق وَكانَ ٦٢
قادِمَةً. ً ِجمالا يَرَى ِ بِه فَإذا نَظَرَهُ، وَرَفََع الحَقِل.

َمَِل. الج عَِن لَْت فَتَرَجَّ إْسحاَق. فَرَأْت نَظَرَها ُ رِفقَة وَرَفَعَْت ٦٤
فَأخَذَْت َسيِّدِي!» ُ ه َّ «إن الخادِمُ: فَقاَل ِنا؟» ِمُلاقات ل الحَقِل فِي الماشِي جُُل َّ الر هَذا َ هُو «مَْن الخادِمَ: َسألَِت َّ ثُم ٦٥

وَجهَها. ْت وَغَّطَ الخِمارَ ُ رِفقَة
َجها. لِيَتَزَّوَ َ سارَة ِ ُأمِّه ِ َخيمَة إلَى َ رِفْقَة إْسحاُق أدخََل ذَلَِك وَبَعْدَ ٦٧ فَعَلَهُ. ما كُّلَ لإْسحاَق ُ الخادِم رَوَى َّ ثُم ٦٦

ُأمِّهِ. مَوِْت بَعْدَ إْسحاُق ى َّ فَتَعَز َكثِيراً. ها وَأَحبَّ
٢٥

بْراهيم إ ُ عائلة
وَأنجََب ٣ وَُشوَح. وَيِْشباَق وَمِْديانَ وَمَدانَ يَْقشانَ وَ زِْمرانَ وَأْنجَبَْت ٢ قَطُورَةَ. اْسمُها ُأْخرَى ً اْمرأة ُ بْراهِيم إ َج وَتَزَّوَ ١

وََحنُوكُ ُ وَعِْفر ُ عَيفَة فَهُْم مِْديانَ أولادُ أمّا ٤ وَلُأمِّيمَ. َ وَلَطُوِشيم َ يم ورِ أّشُ َشعُب هُْم دَدانَ وَنَسُل وَدَدانَ. َشبا يَْقشانُ
قَطُورَةَ. َ أبْناء ً جَمِيعا هَؤُلاءِ كانَ وَألْدَعَةُ. ِيداعُ وَأب

ً بَعِيدا ً شَرْقا صَرَفَهُْم َحياتِهِ، َ وَأثْناء يهِ. َجوارِ لِأبْناءِ هِباٍت مَ قَّدَ ُ ه َّ لـَِكن ٦ لَهُ. كانَ ما كُّلَ إْسحاَق ُ بْراهِيم إ َك َّ وَمَل ٥
المَشْرِِق.٨٤ أْرِض إلَى إْسحاَق ِ ابْنِه عَِن

وَضُّمَ مُْرِضيَةٍ، يلَةٍ َطوِ َحياةٍ بَعْدَ يُخوخَةِ، الّشَ ِسّنِ فِي ُ رُوحَه َ وَأسلَم ٨ َسنَةً. وََسبْعِينَ ً وَخَمْسا ً مِئَة ُ بْراهِيم إ وَعاَش ٧
شَرْقِيَّ يَقَُع الَّذِي ، الحِثِّيِّ َ ُصوحَر بِْن عِْفرُونَ َحقِل فِي ِ المَْكفِيلَة كَهِف فِي وَإْسماعِيُل إْسحاُق ُ ابْناه ُ وَدَفَنَه ٩ جَماعَتِهِ. إلَى
بْراهِيمَ، إ مَوِْت وَبَعْدَ ١١ سارَةُ. ُ وَاْمرَأتُه ُ بْراهِيم إ هُناكَ وَدُفَِن الحِثِّيِّينَ. مَِن ُ بْراهِيم إ ُ اْشتَراه الَّذِي الـكَْهُف َ وَهُو ١٠ مَمْرا.

رُئِي. لَحَي بِئْرِ عِنْدَ إْسحاُق َّ وَاْستَقَر إْسحاَق. ُ ابْنَه ُ الله َ بارَك
َحسََب إْسماعِيَل أولادِ ُ أْسماء ِ هَذِه ١٣ هاجَرَ. ةِ َّ ي المِصْرِ ِ يَة الجارِ مَِن ُ بْراهِيم إ ُ أْنجَبَه الَّذِي إْسماعِيَل أبناءِ ُ أْسماء ِ هَذِه ١٢

وَتَيماء ُ وَحَدار ١٥ وَمَّسا ُ وَدُومَة وَمِْشماعُ ١٤ وَمِبْسامُ، وَأدَبْئِيُل ُ وَقِيدار إْسماعِيَل، ُ بِكْر َ وَهُو نَبايُوُت، وِلادَتِهِْم: تَسَلْسُِل
وَقِْدمَةُ. وَنافِيُش ُ يَطُور وَ

عَِشيرَةٍ. َشيَخ َ عَشَر اثْنَي وَكانُوا ماتُهُْم. َّ وَُمخَي قُراهُْم عَلَيها سُمِّيَْت َّتِي ال أْسماؤُهُمُ ِ وَهَذِه إْسماعِيَل. أولادُ هُْم هَؤُلاءِ ١٦

جَماعَتِهِ. إلَى وَضُّمَ وَماَت. َ الأِخيرَة ُ أنفاَسه وَلَفََظ َسنَةً. وَثَلاثِينَ ً وََسبْعا ً مِئَة إْسماعِيُل وَعاَش ١٧

إْخوَتِهِْم.٨٦ ِ مُواَجهَة فِي ورَ أّشُ إلَى ً اْمتِدادا مِصْرَ،٨٥ ُسورِ إلَى َ يلَة َحوِ مِْن ِخيامَهُْم وَنََصبُوا ١٨

٢٤:٦٢ ٨٢
يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.

٢٤:٦٣ ٨٣
ليتمشّى. أْو ر. ليتفكَّ

٢٥:٦ ٨٤
العربي. الخليج حتّى الشرقي الجنوب إلَى وَامتدادها وَالفرات دجلة نهري بين الواقعة المنطقة إلى الأغلب على ذلك يشير المشرق.

٢٥:١٨ ٨٥
مِصرَ. سورَ اسمُ عَلَيها وَُأطلَِق ِمصر، ل ِ رقِيَة َّ الش الحدُودِ امتدادِ عَلَى ً ة َّ مَبنِّي كانَْت َّتِي ال الحُُصوِن مَِن ٌ مَجموعَة َ وَهُو مصر. سور

٢٥:١٨ ٨٦
12) :16 في ً (أيضا إْخوَتهم.» يهاجمون «كانوا تعني قد أْو إْخوَتهم. مواجهة في



٣٤ : ٢٥ تكوين ٣٥ ١٩ : ٢٥ تكوين

إْسحاق ُ عائلة
َج تَزَّوَ ِحينَ ِ عُمْرِه مِْن بَعِينَ الأْر فِي إسحَاُق وَكانَ ٢٠ إْسحَاَق. ُ بْراهِيم إ َ وَلَد بْراهِيمَ. إ بِْن إْسحَاَق ِ عائِلَة ُ ة قِّصَ ِهيَ ِ وَهَذِه ١٩

ها لأّنَ ِ زَْوَجتِه لأجِل اللهِ إلَى إْسحَاُق وََصلَّى ٢١ لابانَ. ُأْخُت وَِهيَ أرامَ، انَ فَّدَ مِْن الّذِي ، الأراِميِّ ِيَل بَتُوئ بِنَت َ رِفْقَة
زَْوَجتُهُ. ُ رِفْقَة َبِلَْت فَح اللهُ، ُ لَه وَاْستَجاَب عاقِراً. كانَْت

عَمّا َ الله لِتَسأَل فَذَهَبَْت ُحبلَى؟» أنا فَلِماذا هَكَذا، الأْمرُ كانَ «إْن رِفْقَةُ: فَقالَْت داِخلَها. الوَلَداِن وَتَرافََس ٢٢
اللهُ: لَها فَقاَل ٢٣ َيحدُُث.

تاِن، ُأمَّ داِخلِِك «فِي
َشعْباِن. يَنْقَسِمُ بَْطنِِك وَمِْن

الآخَرِ، مَِن أقْوَى أحَدُهُما يَكُونُ وَ
أْصغَرَهُما.» ُ َسيَخْدِم وَأْكبَرُهُما

عْرِ. الّشَ مَِن َكثِيٍف بِرِداءٍ ُ أْشبَه ُ وَِجلْدُه البَشَرَةِ، َ أحمَر ُل الأّوَ كانَ ٢٥ تَوْأميْنِ. أنجَبَْت الوِلادَةِ، وَقُْت حانَ وَلَمّا ٢٤

ِ عُمْرِه مِْن تِّينَ الّسِ فِي إْسحاُق وَكانَ يَعْقُوُب.٨٨ فَسُمَِّي عِيسُو، بِعَقِِب ٌ مُمِْسكَة ُ وَيَدُه ُ أُخوه خَرََج َّ ثُم ٢٦ عِيسُو.٨٧ فَسُمَِّي
وُلِدا. عِنْدَما

مَ. َّ ُخَي الم ُ َلْزَم ي ً هادِئا ً رَجُلا فَكانَ يَعْقُوُب أمّا َلاءِ. الخ فِي لِلبَقاءِ ً ُمحِبّا ً ماهِرا ً َصيّادا عِيسُو وَصارَ الوَلَداِن. َ وََكبِر ٢٧

يَعقُوَب. ُل تُفَّضِ فَكانَْت ُ رِفْقَة أمّا لَهُ. ُ يَْصطادُه ما ُيحِّبُ ُ ه َّ لِأن عِيسُو، ُل يُفَّضِ إْسحاُق وَكانَ ٢٨

لِيَعْقُوَب: عِيسُو فَقاَل ٣٠ الجُوعُ. ُ أْعياه قَْد وَكانَ الحَقِل، مَِن عِيسُو َ فَجاء َحساءً. يَطبُُخ يَعقُوُب كانَ يَوٍْم، وَذاَت ٢٩
أدُومَ.٨٩ ً أيضا يُْدعَى عِيسُو صارَ وَلِهَذا ِجّداً.» جائـِـٌع فَأنا الأْحمَرِ، الحَساءِ ذَلَِك مِْن «أْطعِْمنِي

بِكْرٍ.»٩٠ كابٍن ُحقُوقََك ً لا أّوَ «بِعْنِي يَعْقُوُب: ُ لَه فَقاَل ٣١

َكبِكْرٍ؟» ُحقُوقِي نَْفُع َما ف الجُوِع، مَِن أمُوُت أنا «ها عِيسُو: فَقاَل ٣٢

يَعْقُوُب وَأعطَى ٣٤ لِيَعْقُوَب. ِ تِه َّ ي بُكُورِ ُحقُوَق وَباعَ عِيسُو، ُ لَه َلََف فَح لاً!» أّوَ بِذَلَِك «احلِْف يَعقُوُب: فَقاَل ٣٣
بِكْرٍ. كابٍن ِ ِبحُقُوقِه ً مُْستَهينا وَمَضَى وَقامَ وَشَرَِب عِيسُو فَأكََل ً مَْطبُوخا ً وَعَدَسا ً خُبْزا عِيسُو

٢٦
أبيمالِك على يكذُب إْسحاُق

٢٥:٢٥ ٨٧
الشعر. َكثيف يعني و عيسو.

٢٥:٢٦ ٨٨
ُب.» «يَتَعَّقَ أْو «يعقُُب،» أي يعقوب.

٢٥:٣٠ ٨٩
«أحمر.» أي أدوم.

٢٥:٣١ ٩٠
العائلة. يترأس و أبيه موت بعد الميراث نصف على يحصل البكر الابن كان بِكْر. كابٍن ُحقوقَك
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إلَى جَرارَ، ِ مَدِينَة إلَى إْسحاُق فَذَهََب بْراهِيمَ. إ زَمَِن فِي حَدَثَْت َّتِي ال الُأولَى ِ َجاعَة الم ُ غَير ٌ َمجاعَة البِلادِ فِي وَحَدَثَْت ١

َسأقُوُل َّتِي ال الأْرِض فِي اْمكُْث بَِل مِصْرَ. إلَى تَنْزِْل «لا لَهُ: وَقاَل لإْسحاَق ُ الله َ فَظَهَر ٢ الفِلِْسطِيِّينَ. مَلِِك أبِيمالَِك
الأراضِي. ِ هَذِه كُّلَ وَنَسلََك َسُأعطِيَك إْذ وََسُأبارِكَُك. مَعََك وََسأُكونُ غَرِيباً، الأْرِض ِ هَذِه فِي عِْش ٣ عَْنها. لََك
كُّلَ نَسلََك وََسُأعطِي ماءِ. الّسَ ُنجُوِم بِعَدَدِ لِيَكُونُوا نَسلََك َسُأضاعُِف ٤ ِيَك. أب َ بْراهِيم لإ ُ أقْسَْمتُه الَّذِي بِقَسَمِي وََسأفِي
وَأحكاِمي بِوَصاياَي وَعَمَِل كَلاِميَ، أطاعَ َ بْراهِيم إ لِأّنَ ٥ بِنَسلَِك.٩١ ً بَرَكَة الأْرِض اًمَِم كُّلُ وََستناُل الأراضِي، ِ هَذِه

وَشَرائِعِي.»
يَقُوَل: أْن خاَف فَقَْد ُأختِي.» ها «إّنَ فَقاَل: زَْوَجتِهِ. عَْن ِ المَنْطَقَة تِلَْك أهُل ُ فَسَألَه ٧ جَرارَ. فِي إْسحاُق َّ فَاْستَقَر ٦

جَمِيلَةٌ.» ها لِأّنَ رِفْقَةَ، فِي ً َطمَعا يَْقتُلُونِي لِئَلّا ُأختِي ها إّنَ «َسأقُوُل نَفِسهِ: فِي قاَل إْذ زَْوَجتِي.» ها «إّنَ
رِفْقَةَ. ُ زَْوَجتَه يُلاطُِف إْسحاَق وَرَأى نافِذَةٍ، مِْن الفِلِْسطِيِّينَ مَلُِك أبِيمالُِك َ نَظَر هُناكَ، الأيّامُ ِ بِه طالَْت أْن وَبَعْدَ ٨

أمُوَت أْن «ِخْفُت لِأبِيمالَِك: إْسحاُق فَقاَل ُأْختَُك؟» ها إّنَ ُلَْت ق فَلِماذا إذاً! اْمرَأتَُك «ِهيَ وَقاَل: إْسحاَق أبِيمالُِك فَدَعا ٩
بِسَبَبِها.»

لـَكُنَْت هَذا، حَدََث لَوْ اْمرَأتََك. جَماعَتِنا مِْن واِحدٌ َ يُعاشِر أْن ً مُمْكِنا كانَ ِنا؟ ب ُ فَعَلْتَه الَّذِي هَذا «ما أبِيمالُِك: فَقاَل ١٠
يُْقتَُل.» ُ زَْوَجتَه أْو جَُل َّ الر هَذا يُؤذِي «مَْن وَقاَل: ِ قَوْمِه كُّلَ أبِيمالُِك أمَرَ ِحينَئِذٍ، ١١ عَظِيماً.» ً ذَنْبا عَلَينا جَلَبَْت قَْد

إْسحاق َثَراءُ فَصار ١٣ إْسحاَق. ُ الله َ وَبارَك ِضعٍْف. َ مِئَة َحَصدَ نَْفسِها ِ نَة الّسَ وَفِي الأْرِض. تِلَْك فِي ً بُذُورا إْسحاُق وَزَرَعَ ١٢

وَخُّدامٌ وَالبَقَرِ المَواشِي مَِن ٌ َكثِيرَة قُْطعاٌن ُ لَه فَكانَْت ١٤ ِجّداً. ً ِيّا ثَر صارَ ى َّ َحت َ فَأْكثَر َ أكثَر ً غِنَى اْزدادَ َّ ثُم غَنِيّاً.
فِي َ بْراهِيم إ ِيهِ أب خُّدامُ َحفَرَها أْن َسبََق َّتِي ال الآبارِ كُّلَ وا َطمُّ قَْد ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَكانَ ١٥ ونَ. ُّ الفِلِْسطِي ُ فَحَسَدَه َكثِيرُونَ.

بَِكثِيرٍ.» مِنّا أقْوَى أْصبَحَت فَقَْد «فارِقْنا، لإْسحاَق: أبِيمالُِك فَقاَل ١٦ تُراباً. وَمَلُأوها ِ زَمَنِه
فِي ُحفِرَْت َّتِي ال الماءِ آبارَ إْسحاُق َ وََحفَر ١٨ هُناكَ. َّ وَاْستَقَر جَرارَ، وادِي فِي َ م َّ وََخي هُناكَ، مِْن إْسحاُق فانصَرََف ١٧

َّتِي ال نَْفسِها َ بِالأْسماء إْسحاُق وَدَعاها بْراهِيمَ. إ مَوِْت بَعْدَ َطمَرُوها قَْد ونَ ُّ الفِلِْسطِي كانَ إْذ جَدِيدٍ. مِْن َ بْراهِيم إ ِيهِ أب أيّاِم
رُعاةِ مََع تَنازَعُوا جَرارَ َ رُعاة لـَِكّنَ ٢٠ عَْذبَةٍ. مِياهٍ ذا ً نَبْعا وَوَجَدُوا الوادِي، فِي إْسحاَق خُّدامُ َ فَحَفَر ١٩ أبوْهُ. بِها دَعاها

عَلَيها. ُ مَعَه تَنازَعُوا هُْم لِأّنَ عِِسَق،٩٢ المَكانَ إْسحاُق ى فَسَمَّ ماؤُنا.» ُ «الماء وَقالُوا: إْسحاَق
ِسْطنَةَ.٩٣ إْسحاُق فَسَمّاها أيضاً. عَلَيها جَرارَ أهُل ُ فَنازَعَه ُأْخرَى. ً بِئْرا إْسحاَق خُّدامُ َ َحفَر َّ ثُم ٢١

ُ الله َع وَّسَ «الآنَ وَقاَل: رَُحوبُوَت،٩٤ فَسَمّاها عَلَيها. ُ يُنازِعُوه فَلَْم ُأْخرَى. ً بِئْرا َ وََحفَر هُناكَ مِْن إْسحاُق فانْتَقََل ٢٢
الأْرِض.» فِي ً عَدَدا َ أكثَر ُ وََسنَِصير لَنا،

٢٦:٤ ٩١
16. :3 غلاطية مؤمني إلى الرسالة انظر بنسلك.

٢٦:٢٠ ٩٢
نزاع. أي عٍِسق.

٢٦:٢١ ٩٣
عداوة. أْو كراهية أي ِسْطنَة.

٢٦:٢٢ ٩٤
الرحب. المكان أي رَُحوبُوت.
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َتخَْف، فَلا بْراهِيمَ، إ ِيَك ب إ ُ إلَه «أنا وَقاَل: ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي ُ الله ُ لَه َ وََظهَر ٢٤ بِْع. الّسَ بِئْرِ إلَى هُناكَ مِْن إْسحاُق وَانْتَقََل ٢٣

اللهِ. بِاسِم وَدَعا هُناكَ، ً مَذَبحا إْسحاُق فَبَنَى ٢٥ عَبْدِي.» َ بْراهِيم إ أجِل مِْن نَسلََك ُ وََسُأَكثِّر وََسُأبارِكَُك. مَعََك، لِأنِّي
هُناكَ. ً بِئْرا إْسحاَق خُّدامُ َ وََحفَر َخيمَتَهُ. هُناكَ وَنََصَب

جَيِشهِ. آمِرِ وَفِيكُوَل أحُزّاَت ِ صاِحبِه مََع جَرارَ مِْن أبِيمالُِك إلَيهِ َ وَجاء ٢٦
أْرِضكُْم.» مِْن صَرَفْتُمُونِي وَقَْد تُبْغُِضونَنِي، ْ فَأنْتُم ؟ إلَيَّ ْ ِجئْتُم ِماذا «ل إْسحاُق: لَهُْم فَقاَل ٢٧

عِْد ٢٩ عَْهداً.› مَعََك وَلْنَقطَْع الوَفاءِ، عَلَى ِ لِلآخَر أحَدُنا ‹لِيَحلِْف فَقُلْنا: مَعََك. َ الله أّنَ دْنا تَأكَّ «الآنَ لَهُ: فَقالُوا ٢٨

مَِن مُبارَكٌ الآنَ وَأنَت َسلاٍم. فِي صَرَفْناكَ وَقَْد خَيراً. إلّا مَعََك نَصنَْع لَْم بَْل نُؤْذِكَ. لَْم فَنَْحُن تُؤْذِيَنا. لَْن َك َّ بِأن
اللهِ.»

َسلاٍم. فِي فَمَُضوا إْسحاُق، عَهُْم وَدَّ َّ ثُم وَتَعاهَدُوا. باِح الّصَ فِي رُوا َّ وَبَك ٣١ بُوا. وَشَرِ فَأكَلُوا وَلِيمَةً، لَهُْم فَأعَّدَ ٣٠

فَسَمّاها ٣٣ ماءً!» وَجَْدنا «لَقَْد لَهُ: قالُوا َحفَرُوها. َّتِي ال البِئْرِ عَِن ُ وَأخبَرُوه إْسحاَق خُّدامُ َ جاء اليَوِْم ذَلَِك وَفِي ٣٢

هَذا. يَومِنا ى َّ َحت بِْع٩٦ الّسَ ُ بِئْر َ هُو ِ المَدِينَة اسْمَ فَإّنَ وَلِهَذا ِشبْعَةَ.٩٥
عِيسُو زوجتا

َ مَْصدَر فَكانَتا ٣٥ . الحِثِّيِّ يلُونَ إ َ ابْنَة َ وَبَْسمَة ، الحِثِّيِّ بِيرَِي َ ابْنَة يَهُودِيَت َج تَزَّوَ العُْمرِ، مَِن الأربَعِينَ عِيسُو َلََغ ب وَلَمّا ٣٤

وَرِفْقَةَ. لإْسحاَق حُْزٍن
٢٧

إْسحاق ِيهِ أب يخدعُ يَعقُوُب
ابْنِي.» يا «تَعاَل لَهُ: وَقاَل عِيسُو ُ بِكْرَه فَدَعا يُبصِرَ. أْن ُ يَْقدِر يَعُْد فَلَْم ُ عَيناه وََضعُفَْت إْسحاُق، وَشاَخ ١

وَطاعَةً.» ً «سَمْعا عِيسُو: فَقاَل
وَقَوَْسَك. سِهامَِك َ ُجعبَة َصيدِكَ: َ ة عُّدَ خُْذ فَالآنَ ٣ َسأمُوُت. مَتَى أدرِي وَلا ِشخُْت. قَْد أنا «ها إْسحاُق: فَقاَل ٢

قَبَل ُأبارِكََك لـِكَي لآكُلَهُ، لِي ُ وَأحضِرْه ، ُأِحّبُ مِمّا ً َطيِّبا ً َطعاما لِي أعِّدَ ٤ آكُلُهُ. ً َحيوانا لِي وَاْصطَْد الحَقِل، إلَى وَاخرُْج
لِيْصطادَ. الحَقِل إلَى عِيسُو فَخَرََج ٥ أمُوَت.» أْن

لِأِخيَك يَقُوُل أباكَ سَمِعُْت «اْسمَْع، ابْنِها: لِيَعقُوَب ُ رِفْقَة فَقالَْت ٦ ابْنِهِ. وَعِيسُو إْسحاَق ِلحَدِيِث تُْصغِي فَكانَْت ُ رِفْقَة أمّا
أطِعْنِي، وَالآنَ، ٨ أمُوَت.› أْن قَبَل ِ الله ِ َحضْرَة فِي فَُأبارِكََك لِآكَُل، ً َطيِّبا ً َطعاما لِي وَأعِّدَ ً َصيدا لِي ‹اجلِْب ٧ عِيسُو:
ً َطعاما ِيَك لِأب مِْنهُما َسُأعِّدُ القَطِيِع. ِخيارِ مِْن جَديَينِ وَأْحضِرْ الغَنَِم، قَطِيِع إلَى اْذهَْب ٩ لََك. ُ أقُولُه ما وَافْعَْل ابْنِي، يا

مَوْتِهِ.» قَبَل يُبارِكََك لـِكَي لِيَْأكُلَهُ، ِيَك لِأب عامَ الّطَ فَخُذِ ١٠ . ُيحِّبُ مِمّا ً َطيِّبا
ُأحاوُِل أنِّي اكتَشََف لَمَسَنِي، فَإذا ١٢ الجِلْدِ. فَأملَُس أنا وَأمّا عْرِ، الّشَ ُ َكثِير «أِخي رِفْقَةَ: ِ لُِأمِّه يَعقُوُب فَقاَل ١١

بَرََكتِهِ.» مِْن ً بَدَلا وَالِدِي َ لَعْنَة نَْفسِي عَلَى َسأجلُِب وَبِهَذا ِخداعَهُ.
٢٦:٣٣ ٩٥

قَسَم. أْو سبعة أي ِشبْعَة.
٢٦:٣٣ ٩٦

القَسَم. بئر أي السبع. بئر
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الجَْديَينِ!» وَأحضِرِ اْذهَْب لََك. ُ أقُولُه ما فافْعَْل عَلَيَك. تُطلَُق ٍ لَعْنَة ُ ة َّ أي عَلَيَّ «لِتَْأِت هُ: ُأمُّ ُ لَه فَقالَْت ١٣

أفَضَل ُ رِفْقَة أخَذَْت َّ ثُم ١٥ أبوْهُ. ُيحِّبُ مِمّا ً َطيِّبا ً َطعاما ْت فَأعَّدَ لُِأمِّهِ. وَأحضَرَهُما الجَْديَينِ وَأمسََك فَمَضَى ١٤
ِ يَدَيه عَلَى المِعزَى جَْدِي جُلُودَ وَوََضعَْت ١٦ الأْصغَرِ. لابْنِها وَألبَسَْتها البَيِت، فِي عِندَها كانَْت َّتِي ال عِيسُو بِكْرِها مَلابِِس

تْهُ. أعَّدَ الَّذِي َ وَالخـُبْز يَِّب الّطَ عامَ الّطَ يَعقُوَب ابْنَها وَأعطَِت ١٧ الأملَِس. ِ عُنْقِه وَعَلَى
أبِي.» «يا وَقاَل: ِيهِ أب إلَى يَعقُوُب فَذَهََب ١٨

أنَت؟» وَلَدَّيَ أّيُ ابْنِي. يا «نَعَْم، إْسحاُق: فَقاَل
لـِكَي اْصطَْدُت، مِمّا وَكُْل وَاجلِْس فَتَعاَل مِنِّي. َطلَبَْت َكما فَعَلُْت وَقَْد بِكْرُكَ. عِيسُو «أنا ِيهِ: لِأب يَعقُوُب فَقاَل ١٩

تُبارَِكنِي.»
يقِي.» َطرِ فِي ُ وََضعَه إلَهََك «لِأّنَ فَقاَل: بُنَيَ؟» يا ِ رْعَة ُّ الس ِ بِهَذِه ً َصيدا وَجَْدَت «َكيَف لِيَعقُوَب: إْسحاُق فَقاَل ٢٠

عِيسُو.» ابْنِي ً َحّقا ُكنَت إْن فَأعرَِف بُنَيَ، يا لِألمَسََك «اقْتَرِْب لِيَعقُوَب: إْسحاُق فَقاَل ٢١

يَدَيَك مَلْمَُس أمّا يَعقُوَب، َكَصوِْت «َصوْتَُك إْسحاُق: قاَل َّ ثُم إْسحاُق. ُ فَلَمَسَه ِيهِ، أب إْسحاَق مِْن يَعقُوُب فَاقتَرََب ٢٢
ِ أِخيه َكيَدَي عْرِ الّشَ يرَتَِي غَز كانَتا يَعْقُوَب يَدَي لِأّنَ يَعقُوَب، َ ُمَيِّز ي أْن إْسحاُق يَْستَطـِـْع لَْم ٢٣ عِيسُو.» يَدَي فََكمَلْمَِس

إْسحاُق. ُ فَبارَكَه عِيسُو.
ابْنِي؟» عِيسُو ً َحّقا «أأنَْت لَهُ: وَقاَل ٢٤

هُوَ!» أنا «نَعَْم يَعقُوُب: فَقاَل
يَعْقُوب ُ بركة

َ وَأحضَر فَأكَلَهُ. لَحماً، يَعقُوُب ُ فَأعطاه ُأبارِكََك.» لـِكَي ، بُنَّيَ يا لِآكَُل حِْم الّلَ مَِن ً بَعضا «أعطِنِي إْسحاُق: فَقاَل ٢٥

إْسحاُق فَشَّمَ لَهُ. َّ وَقَب يَعقُوُب فَاقتَرََب ٢٧ بُنِيَ.» يا وَقَبِّلْنِي، «اقْتَرِْب إْسحاُق: ُ أبوْه ُ لَه قاَل َّ ثُم ٢٦ إْسحاُق. ُ بَه فَشَرِ ً نَبيذا ً أيضا
وَقاَل: فَبارَكَهُ. مَلابِِسهِ، َ راِئحَة

اللهُ. ُ بارَكَه َحقٍل ِ كَراِئحَة ابْنِي ُ راِئحَة «ها
نَدًَى، ماءِ الّسَ مَِن ُ الله لِيُعطَِك ٢٨

َخِصيبَةً، ً وَُحقُولا
بيذِ. َّ وَالن القَْمِح فِي ً وَوَفْرَة

ُشعُوٌب، لِتَخْدِْمَك ٢٩

أمامََك. ُأمَمٌ وَلْتَنَْحِن
إْخوَتَِك، َسيِّدَ وَلْتَكُْن

ُأمَِّك. أولادُ لََك وَلْيَنَحِن
لاعِنُوكَ، «فَلِيُلْعَْن

مُبارُِكوكَ.» وَليُبارَْك
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عِيسُو ُ بركة
وَأعَّدَ ٣١ َصيدِهِ. مِْن عِيسُو ُ أُخوه وَعادَ َمحضَرِهِ. مِْن يَعقُوُب انصَرََف يَعقُوَب، ِ مُبارَكَة مِْن إْسحاُق انتََهى وَلَمّا ٣٠

تُبارَِكنِي.» لـِكَي لََك أحضَرُْت الَّذِي حِم الّلَ مَِن وَكُْل قُْم أبِي، «يا ِيهِ: لِأب وَقاَل ِيهِ. لِأب ُ وَأحضَرَه ً َطيِّبا ً َطعاما عِيسُو
عِيسُو.» بِكْرُكَ ابْنَُك، «أنا عِيسُو: فَقاَل أنَت؟» «مَْن لَهُ: ُ أبوْه إْسحاُق فَقاَل ٣٢

ُ وَبارَْكتُه ُ ه َّ كُل ُ أكَلْتُه لَقَْد إذاً؟ إلَيَّ ُ وَأحضَرَه ً َحيوانا اصطادَ الَّذِي «فَمَِن وَقاَل: ً عَظِيما ً ارِتجافا إْسحاُق فاْرَتجََف ٣٣

مُبارَكاً.» ُ بارَْكتُه مَْن وََسيَكُونُ تَْأتِيَ. أْن قَبَل
أبِي.» يا ً أيضا أنا «بارِْكنِي، ِيهِ: لِأب وَقاَل ِجّداً. ً وَمُّرا ً عالِيا ً صُراخا صَرََخ ِيهِ، أب كَلامَ عِيسُو سَمـِـَع فَلَمّا ٣٤

بَرََكتََك.» وَأخَذَ عَلَيَّ وَاحتاَل أُخوكَ َ «جاء إْسحاُق: فَقاَل ٣٥

ُحقُوقِي أخَذَ أْن َسبََق . عَلَيَّ فِيها َيحتاُل َّتِي ال ُ ِيَة الثّان ُ ة َّ المَر ِهيَ ِ هَذِه يَعْقُوَب!٩٧ ُ سَمّاه مَْن ُيخطِئْ «لَْم عِيسُو: فَقاَل ٣٦

بِبَرَكَةٍ؟» لِي احتَفَْظَت «أما عِيسُو: قاَل َّ ثُم بَرََكتِي.» أخَذَ وَالآنَ بِكْرٍ،٩٨ كابٍن
الَّذِي َما ف أيضاً. ً وَنَبيذا ً قَمْحا ُ وَأعطَيتُه خُّداماً. ُ لَه ِ إْخوَتِه كُّلَ وََجعَلُْت َسيِّداً، عَلَيَك ُ «َجعَلْتُه لِعِيسُو: إْسحاُق فَقاَل ٣٧

ابْنِي؟» يا لََك، أفْعََل أْن ُمِْكنُنِي ي وَماذا ى؟ تَبَّقَ
بَِصوٍْت يَنُوُح عِيسُو بَدَأ َّ ثُم أبِي!» يا أيضاً، أنا بارِْكنِي أبِي؟ يا ٌ واِحدَة ٌ بَرَكَة وَلا عِندَكَ «أما ِيهِ: لِأب عِيسُو فَقاَل ٣٨

عاٍل.
أبوْهُ: ُ لَه فَقاَل ٣٩

الخَِصيبَةِ، الأراضِي عَِن ً بَعِيدا يَكُونُ مَْسَكنَُك «ها
فَوُْق. مِْن ماءِ الّسَ نَدَى وَبِلا

تَعِيُش، بِسَيفَِك ٤٠
تَكُونُ. لِأِخيَك ً وَخادِما

نَْفسََك، َ لِتَُحرِّر ُتجاهِدُ ِحينَ لـَِكْن
َسيطَرَتِهِ.» مِْن تُفلُِت

البلاد يتركُ يَعْقُوُب
َسأقتُُل َّ ثًم أبِي، عَلَى وِْح َّ وَالن البُكاءِ وَقُْت «قَرَُب قَلْبِهِ: فِي وَقاَل يّاهُ، إ ِيهِ أب ِ مُبارَكَة بِسَبَِب يَعقُوَب عِيسُو فَأبغََض ٤١

أِخي!» يَعقُوَب
«اْسمَْع. لَهُ: وَقالَْت الأصغَرِ ابْنِها َطلَِب فِي فَأرَسلَْت يَعقُوَب. لِقَتِل عِيسُو َتخطِيِط ُ خَبَر َ رِفْقَة مَسامـِـِع إلَى فَوََصَل ٤٢
وَابَْق ٤٤ حارانَ. فِي لابانَ أِخي بَيِت إلَى ً حالا اْذهَْب ابْنِي. يا أقُولُهُ، ما الآنَ فاْسمَِع ٤٣ بِقَتلَِك. ُ يُفَكِّر عِيسُو أخاكَ إّنَ
بِهِ. ُ فَعَلْتَه ما وَيَنسَى غََضبُهُ. عَنَْك يَرتَّدَ أْن إلَى لَدَيهِ امكُْث ٤٥ أِخيَك. غََضُب يَهدَأ أْن إلَى الوَقِْت بَعَض ُ عِندَه

اليَوِْم.» نَْفِس فِي الاثْنَينِ أخسَرَُكما أْن يدُ ُأرِ لا فَأنا هُناكَ. مِْن يَْستَْدعِيََك ً خادِما َسُأْرِسُل ِحينَئِذٍ،
٢٧:٣٦ ٩٧

ب.» «يَتَعَّقَ أْو «يعقُب،» أي يعقوب.
٢٧:٣٦ ٩٨

العائلة. يترأس و أبيه موت بعد الميراث نصف على يحصل البكر الابْن كان بِكْر. كابن حقوقي
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ِ هَذِه مِْن ً أيضا ً ة َّ ِحثِّي ً فَتاة يَعقُوُب َج تَزَّوَ فَإذا تَينِ. َّ الحِثِّي المَرأتَينِ مَِن َحياتِي َسئِمُْت «لَقَْد لإْسحاَق: ُ رِفقَة وَقالَْت ٤٦

المَوَْت.» ُل ُأفَّضِ فَإنِّي الأْرِض،
٢٨

إلَى أرامَ. انَ فَّدَ إلَى ً فَورا اْذهَْب بَِل ٢ ةٍ. َّ ِي َكنْعان اْمرأةٍ مَِن ْج تَتَزَّوَ «لا وَأوصاهُ: وَبارَكَهُ، يَعقُوَب إْسحاُق دَعا َّ ثُم ١

ً أبْناء وَلْيُعطَِك َبّارُ.٩٩ الج ُ الله لْيُبارِْكَك ٣ لابانَ. خالَِك بَناِت مِْن هُناكَ، مِْن اْمرأةً ِج وَتَزَّوَ ُأمَِّك. أبِي ِيَل، بَتُوئ بَيِت
فَتَْمتَلَِك هَكَذا لِيُبارِْكَك مَعاً. وَنَسلََك أنَت بْراهِيمَ، إ َ بارَك َكما ُ الله لِيُبارِْكَك ٤ عُوِب. الّشُ مَِن ٍ َجمُوعَة لِم ً أبا فَتُْصبَِح يَن َكثِيرِ

بْراهِيمَ.» لإ ُ الله أعطاها َّتِي ال الأْرَض يباً، غَرِ فِيها تَعِيُش َّتِي ال الأْرَض
ُأمِّ رِفْقَةَ، أخا كانَ الَّذِي الأراِميِّ ِيَل بَتُوئ بِْن لابانَ إلَى أرامَ، انَ فَّدَ إلَى يَعقُوُب فَمَضَى يَعقُوَب. إْسحاُق فَأْرَسَل ٥

وَعِيسُو. يَعقُوَب
لَمّا إْسحاَق أّنَ ً أيضا َ وَعَلِم هُناكَ. مِْن اْمرأةٍ مِِن َج لِيَتَزَّوَ أرامَ انَ فَّدَ إلَى ُ وَأرَسلَه يَعقُوَب َ بارَك إْسحاَق أّنَ عِيسُو َ عَلِم ٦

َ فَفَهِم ٨ أرامَ. انَ فَّدَ إلَى وَذَهََب ُ ه وَُأمَّ ُ أباه أطاعَ يَعقُوَب أّنَ َ وَعَلِم ٧ ةٍ.» َّ ِي َكنْعان اْمرأةٍ مَِن ْج تَتَزَّوَ «لا أوصاهُ: ُ بارَكَه
إْسماعِيَل بِنِْت َ َمحلَة مِْن َج وَتَزَّوَ إْسماعِيَل إلَى عِيسُو فَذَهََب ٩ ِيّاِت. الـَكنْعان عَِن ً راِضيا يَكُْن لَْم إْسحاَق ُ أباه أّنَ عِيسُو

زَوَجتَيهِ. عَلَى نَبايُوَت، ُأخِت بْراهِيمَ، إ بِْن
إيل بَيَت فِي يَعْقُوَب ُ حُلْم

قَْد ْمَس الّشَ لِأّنَ هُناكَ، ُ لَيلَتَه باَت َحيُث مَكاٍن إلَى وَوََصَل ١١ حارانَ. إلَى ً ِجها َّ مُت بِْع الّسَ َ بِئْر يَعقُوُب َ وَغادَر ١٠

ٍ حُلْم فِي وَرَأى ١٢ لِيَنامَ. المَكاِن ذَلَِك فِي وَاْستَلْقَى رَْأِسهِ، َتحَت ُ وَوََضعَه المَكاِن ذَلَِك فِي ِ الحِجارَة أحَدَ فَأخَذَ بَْت. غَرُ
فَوْقَها.١٠٠ ً واقِفا ُ الله وَكانَ ١٣ عَلَيها. وَتَنْزُِل تَصعَدُ ِ الله ُ مَلائِكَة وَكانَْت ماءَ. الّسَ تَِصُل تُها َّ وَقِم الأْرِض. عَلَى ً قائِمَة ً ما َّ ُسل
وََسيَكُونُ ١٤ عَلَيها. مُضطَِجــٌع أنَت َّتِي ال الأْرَض وَنَسلََك َسُأعطِيَك إْسحاَق. ُ وَإلَه بْراهِيمَ، إ ِيَك أب ُ إلَه «أنا اللهُ: فَقاَل
الأْرِض ُشعُوِب كُّلِ عَلَى وََستْأتِي باً. وََجنُو ً وَشَمالا ً وَشَرقا ً با غَْر وََسيَنتَشِرُونَ الأْرِض. تُراِب ذَرّاِت بِعَدَدِ نَسلَُك

نَسلَِك. وَِخلاِل ِخلالَِك مِْن ٌ بَرَكَة
أفِي ِحينَ أترُْكَك لَْم أنِّي ُ وََستَعلَم الأْرِض. ِ هَذِه إلَى وََسُأعِيدُكَ تَذهَُب. َحيثُما َسأحمِيَك مَعََك. أنا «وَها ١٥

لََك.» بِوَعدَِي
أعلمُ!» لا وَأنا ً َحّقا المَكاِن هَذا فِي َ الله «إّنَ وَقاَل: ِ نَومِه مِْن يَعقُوُب فَأفاَق ١٦

ماءِ!» الّسَ ِ بَوّابَة ِسوَى ِ هَذِه وَما اللهِ! بَيِْت ِسوَى هَذا ما المَكانَ! هَذا أْرهََب «ما وَقاَل: فَخاَف ١٧
زَيتاً. ُ فَوقَه وََسَكَب تَذْكاريّاً، ً نََصبا ُ وَأقامَه رَأِِسهِ، َتحَْت ُ وََضعَه الَّذِي َ َجَر الح وَأخَذَ باِح، الّصَ فِي يَعقُوُب َ ر َّ فَبَك ١٨

ذَلَِك. قَبَل لُوزَ ِ المَدِينَة اسْمُ وَكانَ يَل.١٠١ إ بَيَت المَكانَ ذَلَِك ى َّ وَسَم ١٩

٢٨:٣ ٩٩
شّداي.» «إيل ً حرفيا َبّار. الج الله

٢٨:١٣ ١٠٠
جانِبِها.» «إلَى أْو فَوقَها.

٢٨:١٩ ١٠١
الله.» «بيت أي إيل. بيت
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ًلِألبََس. ِيابا وَث ًلِآكَُل َطعاما وَأعطانِي هَذِهِ، رِحلَتِي فِي حَمانِي وَإْن مَعِي، ُ الله كانَ «إْن فَقاَل: ً نَْذرا يَعقُوُب َ وَنَذَر ٢٠

ً تَذْكاريّا ً نََصبا ُ أقَمْتُه الَّذِي َ َجَر الح هَذا وََسأجعَُل ٢٢ إلَهِي. َ هُو َسيَكُونُ يهوه١٠٢ فَإّنَ أهلِي، إلَى بِأماٍن أرَجعَنِي وَإْن ٢١

يُعطِينِي.» شَيءٍ كُّلِ َ عُشْر َ الله وََسُأعطِي اللهِ. بَيَت يَكُونُ

٢٩
وراِحيل يَعْقُوَب لقاءُ

َ ثَلاثَة وَرَأى الحَقِل. فِي ً بِئْرا فَرَأى َحولَهُ، َع َّ فَتَطَل ٢ المَشْرِِق. أهِل أْرِض إلَى وَوََصَل رِحلَتَهُ، يَعقُوُب وَاَصَل َّ ثُم ١

كانَْت وَلَمّا ٣ البِئْرِ. ِ فُتْحَة عَلَى َضخْمٌ ٌ َحجَر هُناكَ كانَ فَقَْد الماءِ. مَِن تُْسقَى أْن ُ تَنتَظِر عِنْدَها، ً رابَِضة ِ الماِشيَة مَِن قُْطعاٍن
ِ مَكانِه إلَى َ َجَر الح يُعِيدُونَ كانُوا ذَلَِك وَبَعدَ الأغنامُ. فَتُْسقَى البِئْرِ، ِ فُتْحَة عَْن ُ َجَر الح يُدَحرَُج كانَ هُناكَ، القُْطعاِن كُّلُ تُجمَُع

البِئْرِ. ِ فُتْحَة فَوَْق
الإخوَةُ؟» ها أّيُ أنتُمْ، أيَن «مِْن يَعْقُوُب: لَهُْم فَقاَل ٤

حارانَ.» مِْن «َنحُن أجابُوا:
نَعرِفُهُ.» «نَعَْم، فَقالُوا: ناُحورَ؟» بَْن لابانَ تَعرِفُونَ «هَْل يَعقُوُب: لَهُْم فَقاَل ٥

الغَنَِم!» مََع ٌ قادِمَة راِحيُل ُ ابْنَتُه ِهيَ وَها ِبخـَيرٍ. «نَعَْم، فَقالُوا: ِبخـَيرٍ؟» َ «أهُو لَهُْم: فَقاَل ٦

إلَى بِها وَعُودُوا الغَنَمَ. فاْسقُوا لِلْمَبِيِت. ِ الماِشيَة جَمِْع وَقُْت بَعدُ َيحِْن وَلَْم نَهاراً. الوَقُْت زاَل ما «انظُرُوا، قاَل: َّ ثُم ٧
المَرْعَى.»

وَنَْسقِي البِئْرِ ِ فُتْحَة عَْن َ َجَر الح َسنُدَحرُِج ذَلَِك وَبَعْدَ القُطعاِن. كُّلُ تُجمََع ى َّ َحت هَذا نَْفعََل أْن ُ نَقدِر «لا فَقالُوا: ٨

يَعْقُوُب رَأى ١٠ الغَنَمَ. تَرعَى كانَْت فَقَْد أبِيها، غَنَِم مََع راِحيُل وََصلَْت مَعَهُْم، ُث يَتَحَّدَ يَزاُل ما كانَ وَبَينَما ٩ الغَنَمَ.»
َّ ثُم ١١ لابانَ. ِ خالِه قَطِيَع وََسقَى البِئْرِ فَِم عَْن َ َجَر الح وَدَحرََج يَعقُوُب فَاقتَرََب لابانَ. وَقَطِيَع خالِهِ، لاباِن بِنَْت راِحيَل
ابُْن ُ ه َّ بِأن وَأخبَرَها لَهُ. يٌب قَرِ أباها بِأّنَ راِحيَل يَعقُوُب َ أخبَر َّ ثُم ١٢ عاٍل. بَِصوٍْت يَبكِي وَأخَذَ راِحيَل، يَعقُوُب َل َّ قَب

رِفْقَةَ.
يَعقُوُب َ أخبَر َّ ثُم بَيتِهِ. إلَى ِ بِه وَأتَى لَهُ، َّ وَقَب ُ وَعانَقَه ِمُلاقاتِهِ، ل رََكَض يَعقُوَب، ِ ُأختِه ابِْن عَْن لابانُ سَمـِـَع فَلَمّا ١٣

َحَصَل. ما كُّلِ عَْن لابانَ
كامِلاً. ً شَْهرا ُ عِندَه يَعقُوُب وَبَقَِي َحّقاً!» وَلَحْمِي دَِمي مِْن «أنَت لابانُ: ُ لَه فَقاَل ١٤

يَعْقُوب يخدعُ لابانُ
أجرُكَ.» يَكُونَ أْن ِيدُ تُر ماذا فَأخبِرْنِي يبِي. قَرِ َك َّ لِأن ً َمجّانا َتخدِمَنِي أْن يُعقَُل «لا لِيَعْقُوَب: لابانُ قاَل َّ ثُم ١٥

راِحيُل. غرَى الّصُ وَاسْمُ لَيئَةُ، الـكُبْرَى اسْمُ ابْنَتاِن، لِلابانَ وَكانَ ١٦

٢٨:٢١ ١٠٢
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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راِحيَل، ُيحِّبُ يَعقُوُب وَكانَ ١٨ كِل. الّشَ َ وَجَميلَة القَواِم َ رائِعَة فَكانَْت راِحيُل أمّا رَقيقَتَينِ،١٠٣ َ لَيئَة عَينا وَكانَْت ١٧
راِحيَل.» ابْنَتَِك مِِن تُزَّوَِجنِي أْن مُقابَِل َسنَواٍت َسبَْع «َسأخدِمَُك فَقاَل:

مَعِي.» فابَْق آخَرَ. لِرَجٍُل ُأعطِيَها أْن مِْن لِي أفَضُل لََك ُأعطِيَها «أْن لابانُ: فَقاَل ١٩

لَها. ِ ُحبِّه بِسَبَِب ً قَلِيلَة ً أيّاما عَينَيهِ فِي بَدَْت ها لـَِكنَّ راِحيَل. أجِل مِْن َسنَواٍت َسبَْع يَعقُوُب َ فَخَدَم ٢٠

فَُأعاشِرَها.» زَوَجتِي فَأعطِنِي مِنِّي، َطلَبْتَها َّتِي ال ِخْدمَتِي َسنَواِت أنهَيُت «لَقَْد لِلابانَ: يَعقُوُب فَقاَل ٢١

لِيَعقُوَب، وَأحضَرَها َ لَيئَة ُ ابْنَتَه لابانُ أخَذَ المَساءِ وَفِي ٢٣ عُْرٍس. َ وَلِيمَة وَأقامَ المَنطَقَةِ، أهِل كُّلَ لابانُ فَجَمََع ٢٢

َ المَرأة أّنَ يَعقُوُب اكتَشََف باِح الّصَ وَفِي ٢٥ لَها. ً خادِمَة لِتَكُونَ َ لَيئَة ِ لابْنَتِه َ زِلْفَة ُ خادِمَتَه لابانُ وَأعطَى ٢٤ فَعاشَرَها.
فَلِماذا راِحيَل؟ أجِل مِْن َسنَواٍت َسبَْع خَدَْمتَُك أما بِي؟ ُ فَعَلْتَه الَّذِي هَذا «ما لِلابانَ: فَقاَل لَيئَةُ. ِهيَ عاشَرَها َّتِي ال

خَدَْعتَنِي؟»
ُأْسبُوعَ فَأْكمِْل ٢٧ الـكُبْرَى. قَبَل غْرَى الّصُ البِنَْت نُزَّوَِج أْن البِلادِ ِ هَذِه فِي ِنا عادَت مِْن «لَيَس لابانُ: فَقاَل ٢٦

ُأْخرَى.» َسنَواٍت َسبَْع خَدَْمتَنِي إذا ً أيضا غرَى الّصُ ُأزَّوِجََك بِأْن أعِدُ وَأنا الـكُبْرَى. مََع واِج َّ الز احتِفالاِت
ِ ابْنَتِه مِِن لابانُ ُ جَه زَّوَ هَذا وَبَعدَ الـكُبْرَى. مََع واِج َّ الز احتِفالاِت ُأْسبُوعَ أكمَلَ إْذ يَعقُوُب. فَعََل وَهَكَذا ٢٨

وَأَحّبَ أيضاً. راِحيَل يَعقُوُب َ فَعاشَر ٣٠ لَها. ً خادِمَة لِتَكُونَ راِحيَل ِ لابْنَتِه َ بِلْهَة ُ خادِمَتَه لابانُ وَأعطَى ٢٩ راِحيَل.
ُأْخرَى. َسنَواٍت َسبَْع لابانَ عِندَ وَاْشتَغََل لَيئَةَ. مِْن َ أكثَر راِحيَل

يَعْقُوب عائلةِ نموُّ
عاقِراً. فَكانَْت راِحيُل أمّا الإنجاِب. مَِن نَها فَمَّكَ مَكْرُوهَةً، كانَْت َ لَيئَة أّنَ ُ الله وَرَأى ٣١

زَوِجي!» نِي َّ ُيحِب أْن بُّدَ لا وَالآنَ َّتِي. مَذَل ُ الله «رَأى قالَْت: فَقَْد رَُأوبَيْنَ،١٠٤ ُ تْه َّ وَسَم ً وَلَدا وَأنجَبَْت ُ لَيئَة وََحبِلَْت ٣٢

ُ تْه فَسَمَّ مَكْرُوهَةً.» أنِّي سَمـِـَع ُ ه َّ لِأن َ الوَلَد هَذا ُ الله أعطانِي «لَقَْد وَقالَْت: وَلَداً. وَوَلَدَْت ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُ لَيئَة َحبِلَْت َّ ثُم ٣٣
شَمْعُونَ.١٠٥

َ ثَلاثَة ُ لَه أنجَبُْت لِأنِّي ةَ، َّ المَر ِ هَذِه بِي ُق َّ َسيَتَعَل زَْوِجي أّنَ بُّدَ «لا فَقالَْت: وَلَداً. وَوَلَدَْت ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُ لَيئَة وََحبِلَْت ٣٤
لاوَِي.١٠٦ ُ تْه َّ سَم وَلِهَذا أولادٍ.»

عَِن فَْت َّ تَوَق َّ ثُم يَهُوذا.١٠٧ ُ تْه َّ وَسَم اللهَ.» َسُأَسبُِّح َ ة َّ المَر ِ «هَذِه فَقالَْت: وَلَداً. وَوَلَدَْت ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُ لَيئَة وََحبِلَْت ٣٥
الإْنجاِب.

٢٩:١٧ ١٠٣
جداً. جميلة تكن لم ليئة إن للقول مهّذبة يقة طر هذه ربما رقيقتين. ليئة عينا …

٢٩:٣٢ ١٠٤
ابْن!» «هوذا معناه رَُأوبَيْن.

٢٩:٣٣ ١٠٥
«سماع.» معناه شمعون.

٢٩:٣٤ ١٠٦
«يَجمَُع.» أْو «يَقتَرِنُ» معناه لاوي.

٢٩:٣٥ ١٠٧
يَحْمَدُ.» «هو معناه يهوذا.
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٣٠
«! مِّتُ وَإلّا أبناءَ، «أعطِنِي لِيَعقُوَب: فَقالَْت ُأختِها. مِْن غارَْت لِيَعقُوَب، ً أبْناء تُنجُِب لا ها أّنَ راِحيُل رَأْت وَلَمّا ١

الأبْناءَ؟» عَنِْك مَنََع الَّذِي ُ الله «أأنا لَها: وَقاَل راِحيَل. مِْن يَعقُوُب فَغَِضَب ٢
مِْنها.» ٌ أبْناء لِي فَيَكُونُ ابْناً،١٠٨ لِي َ َلِد ت لـِكَي فَعاشِرْها أمامََك. ُ بِلْهَة خادِمَتِي «ها راِحيُل: فَقالَْت ٣

وَلَداً. لِيَعقُوَب وَوَلَدَْت ُ بِلْهَة َبِلَْت فَح ٥ فَعاشَرَها. بِلْهَةَ، خادِمَتِها مِْن راِحيُل ُ َجتْه فَزَّوَ ٤
دانَ.١٠٩ راِحيُل ُ تْه َّ سَم وَلِهَذا بِوَلَدٍ.» رَزَقَنِي إْذ وَأنَصفَنِي َصلاتِي ُ الله سَمـِـَع «لَقَْد راِحيُل: فَقالَْت ٦

ً ِجهادا ُأختِي ِضّدَ «جاهَْدُت راِحيُل: فَقالَْت ٨ ِياً. ثان ً وَلَدا وَوَلَدَْت ُأْخرَى ً ة مَّرَ راِحيَل، ُ خادِمَة بِلْهَةُ، وََحبِلَْت ٧
نَْفتالِي.١١٠ راِحيُل ُ تْه فَسَمَّ وَفُزُْت.» عَظِيماً،

لَيئَةَ، ُ خادِمَة زِلْفَةُ، فَأنجَبَْت ١٠ يَعقُوَب. مِْن َجْتها وَزَّوَ َ زِلْفَة خادِمَتَها فَأخَذَْت تُنجُِب. تَعُْد لَْم ها أّنَ ُ لَيئَة وَرَأْت ٩
لَيئَةُ: وَقالَْت ١٣ ِياً. ثان ً وَلَدا َ لَيئَة ُ خادِمَة أنجَبَْت َّ ثُم ١٢ جادَ.١١١ ُ تْه فَسَمَّ لَسَعْدَِي!» «يا لَيئَةُ: فَقالَْت ١١ وَلَداً، لِيَعقُوَب

أِشيرَ.١١٢ ُ فَأْسمَتْه لِي.» ُ ستُبارِك الفَتَياِت لِأّنَ لِي، ً «هَنِيئا
فَقالَْت لَيئَةَ. ِ ُأمِّه إلَى ُ فَأْحضَرَه الحَقِل. فِي ّفاِح١١٣ ُّ الل بَعَض فَوَجَدَ رَُأوبَيْنُ خَرََج القَْمِح، َحصادِ أيّاِم وَفِي ١٤

ابْنُِك.» ُ جَلَبَه الَّذِي ّفاِح ُّ الل مَِن ً بَعضا فَضلِِك مِْن «أعطِنِي لِلَيئَةَ: راِحيُل
أيضاً؟» ابْنِي لُّفاَح تَْأخُذِي أْن ِيدِيَن تُر فَهَْل مِنِّي؟ زَْوِجي أخَْذِت َِّك أن يَكفِِك «ألَْم لَها: قالَْت َ لَيئَة لـَِكّنَ ١٥

ابْنِِك.» لُّفاِح مُقابَِل َ يلَة َّ الل ِ هَذِه يَعقُوُب لِيُعاشِرِْك ً «إذا راِحيُل: فَقالَْت
دَفَعُْت لِأنِّي يلَةَ، َّ الل عِندِي «َستَنامُ وَقالَْت: لِلِقائِهِ. ُ لَيئَة خَرََجْت المَساءِ، فِي الحَقِل مَِن يَعقُوُب رَِجــَع وَلَمّا ١٦

يلَةِ. َّ الل تِلَْك فِي يَعقُوُب مَعَها فَنامَ ابْنِي.» لُّفاَح ذَلَِك مُقابَِل
مُكافَأتِي، ُ الله «أعطانِي لَيئَةُ: فَقالَْت ١٨ لِيَعقُوَب. ً خامِسا ً وَلَدا وَأنجَبَْت َبِلَْت فَح لَيئَةَ، لَِصلاةِ ُ الله وَاْستَجاَب ١٧

يَّساكَرَ.١١٤ ُ تْه فَسَمَّ لِزَوِجيَ.» ً زَْوجَة خادِمَتِي أعطَيُت لِأنِّي
لِيَعقُوَب. ً سادِسا ً وَلَدا وَأنجَبَْت ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُ لَيئَة وََحبِلَْت ١٩

َبُولُونَ.١١٥ ز ُ تْه فَسَمَّ ًسادِساً.» ُابْنا لَه أنجَبُْت لِأنِّي زَوِجي، َسيُكرِمُنِي وَالآنَ رائِعَةً. ً ة َّ ُعَطِي الله «أعطانِي لَيئَةُ: وَقالَْت ٢٠

دِينَةَ. أْسمَْتها ً بِنْتا بَعْدُ فِيما ُ لَيئَة وَأنجَبَْت ٢١

٣٠:٣ ١٠٨
ركبتيّ.» على ً ابْنا «تضع ً حرفيا ابْناً. لي تلد

٣٠:٦ ١٠٩
«قَضَى.» أْو «أدان.» معناه دان.

٣٠:٨ ١١٠
«كفاحي.» معناه نفتالي.

٣٠:١١ ١١١
«محظوظ.» معناه جاد.

٣٠:١٣ ١١٢
«مُبارك.» معناه أشير.

٣٠:١٤ ١١٣
للعقم. ً شفاء فيه أن يعتقد وكان الحب» «ورد و الحسناء.» «السيدة و ً أيضا «البيروح» يسمّى طبية فوائد له بري نبات اللّفاح.

٣٠:١٨ ١١٤
«مكافأة.» معناه يساكر.

٣٠:٢٠ ١١٥
«كرامة.» أْو «مدح» معناه زبولون.
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«لَقَْد فَقالَْت: ابْناً. وَوَلَدَِت راِحيُل َبِلَْت فَح ٢٣ الإنجاِب. مَِن نَها وَمَّكَ لَِصلاتِها. وَاْستَجاَب راِحيَل ُ الله َ ر َّ تَذَك َّ ثُم ٢٢
آخَرَ.» ً ابْنا ِيدُنِي يَز َ الله «لَيَت وَقالَْت: يُوُسَف.١١٦ ُ تْه َّ وَسَم ٢٤ عارَِي.» عَنِّي ُ الله نَزَعَ

لابان يخدعُ يَعْقُوُب
بِأْن لِي وَاْسمَْح ٢٦ وَأْرضِي. بَيتِي إلَى أعُودَ بِأْن لِي «اْسمَْح لِلابانَ: يَعقُوُب قاَل يُوُسَف، راِحيُل وَلَدَْت وَلَمّا ٢٥

خَدَْمتَُك.» َكيَف ُ تَعلَم فَأنَت وََسأنطَلُِق. لِي ائْذَْن مُقابِلَهُْم. خَدَْمتَُك لَقَْد وَأبْنائِي. زَْوجاتِي مَعِي آخُذَ
لََك كَْم «قُْل قاَل: َّ ثُم ٢٨ بِسَبَبَِك.» ُ الله فَبارََكنِي بِالبَرَكَةِ، تَفاءَلُْت قَْد عَنِّي. تَرْضَى «لَيتََك لابانُ: ُ لَه فَقاَل ٢٧

لََك.» َسأدفَُع وَأنا ، عَلَيَّ
كانَ َ آتِي أْن قَبَل عِندَكَ كانَ َما ف ٣٠ بِماِشيَتَِك. اعتَنَيُت وََكيَف خَدَْمتَُك َكيَف ُ تَعلَم «أنَت يَعقُوُب: ُ لَه فَقاَل ٢٩

أيضاً؟» أنا عائِلَتِي أجِل مِْن َسأعمَُل مَتَى لـَِكْن َصنَعََت. ما كُّلِ فِي ُ الله بارَكََك وَقَْد َكثِيرٌ. َلَدَيَك ف الآنَ وَأمّا قَلِيلاً،
ُأعطِيََك؟» أْن ِيدُنِي تُر «ماذا لابانُ: فَقاَل ٣١

وَأحرُُس فَسَأْرعَى أجلِيَ، مِْن الأْمرَ هَذا تَْفعََل أْن قَبِلَْت إْن لـَِكْن َشيئاً. تُعطِيَنِي أْن يدُ ُأرِ «لا يَعقُوُب: فَقاَل
بَينَ َ أْسوَد حَمٍَل وَكُّلَ طَةٍ، وَُمخَّطَ ٍ طَة َّ مُرَق شاةٍ كُّلَ وََسأنتَقِي ماِشيَتَِك. كُّلِ بَينَ َ اليَوْم َسأمُّرُ ٣٢ ُأْخرَى. ً ة مَّرَ مَواِشيََك
أجرَِي. دُ تَتَفَّقَ عِندَما بَعْدُ فِيما عَنِّي نَزاهَتِي وََستَشْهَدُ ٣٣ أجرَِي. يَكُونُ وَهَذا طَةٍ. وَُمخَّطَ ٍ طَة َّ مُرَق مِعزاةٍ وَكُّلَ الحِملاِن.

مَسْرُوقاً.» ُ يُعتَبَر َ فَهُو عِندِي، ُ َتجِدُه الخِراِف بَينَ َ أْسوَد لَيَس ما وَكُّلُ المِعزَى، بَينَ ً طا َّ وَمُرَق ً طا ُمخَّطَ لَيَس ما فَكُّلُ
ِ طَة ُخَّطَ الم يُوِس ُّ الت كُّلِ بِعَزِل اليَوِْم ذَلَِك فِي قامَ لابانَ لـَِكّنَ ٣٥ ُلَْت.» ق ما َحسََب الأْمرُ َّ لِيَتِم فَْقنا! َّ «ات لابانُ: فَقاَل ٣٤

َ أخَذ َّ ثُم ٣٦ لِبَنِيهِ. وَأْعطاها وْداءِ. الّسَ الحِملاِن وَكُّلِ بَياٌض، عَلَيهِ ما وَكُّلِ طَةِ، َّ وَالمُرَق ِ طَة ُخَّطَ الم المَاعِزِ وَكُّلِ طَةِ، َّ وَالمُرَق
لابانَ. مَواشِي مِْن ى تَبَّقَ ما وَرَعَى فَبَقَِي يَعقُوُب أمّا يَعقُوَب. عَْن أيّاٍم ِ ثَلاثَة َ مَِسيرَة يَبْعُدُ مَكاٍن إلَى َيواناِت الح ِ هَذِه

َّ ثُم ٣٨ بَيضاءَ. ُخطُوٌط عَلَيها َ لِتَْظهَر رَها َّ وَقَش لِْب. وَالدُّ وْزِ َّ وَالل الحَوْرِ أْشجارِ مِْن ً ة َّ ي َطرِ ً أغصانا يَعقُوُب فَأخَذَ ٣٧
تَْأتِي عِندَما تَتَزاوَُج القُْطعانُ وَكانَِت الماِشيَةُ. تَشْرَُب َحيُث الأحواِض عِنْدَ القُْطعاِن أمامَ رَها َّ قَش َّتِي ال الأغصانَ وََضَع

طَةً. َّ وَمُرَق ً طَة وَمُنَّقَ ً طَة ُمخَّطَ مَواشِيَ وَلَدَْت الأغصاِن، أمامَ القُْطعانُ تَزاوََجِت فَلَمّا ٣٩ لِتَشْرََب.
لابانَ َ غَنَم يََضْع وَلَْم قَطِيعَهُ. بِذَلَِك َ ر َّ فََكث القَطِيِع، مَِن َ طَة ُخَّطَ الم الأغنامَ فََصَل َّ ثُم الأغنامَ، يَعقُوُب زاوََج وَهَكَذا ٤٠

لـِكَي الّسِقايَةِ، أحواِض فِي أمامَها الأغصانَ يََضُع يَعقُوُب كانَ تَتَزاوَُج، ُ ة َّ ي القَوِ الأغنامُ كانَِت فَلَمّا ٤١ قَطِيعِهِ. مََع
ِ عيفَة الّضَ مَوالِيدُ فَصارَِت القَطِيِع، فِي ِ عيفَة الّضَ الأغناِم أمامَ الأغصانَ يََضُع يَكُْن لَْم ُ ه َّ لـَِكن ٤٢ الأغصاِن. أمامَ تَتَزاوََج
َكثِيرَةٌ، مَواٍش لَدَيهِ كانَْت إْذ ِجّداً. ً غَنِيّا يَعقُوُب فَصارَ ٤٣ يَعقُوَب. نَِصيِب مِْن ةِ َّ ي القَوِ وَمَوالِيدُ لابانَ، نَِصيِب مِْن

وَحَمِيرٌ. وَِجماٌل وَخادِماٌت، وَخُّدامٌ
٣١

يَعْقُوب هُروُب
٣٠:٢٤ ١١٦

«يزيد.» أْو «يضيف» معناه يوسف.
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كانَ مِمّا ِ ثَرْوَتِه كُّلَ وَجَمََع لِأبِينا. كانَ ما كُّلِ عَلَى يَعقُوُب اْستَولَى «لَقَدِ لابانَ: ُ أبْناء ُ قالَه ما يَعقُوُب وَسَمـِـَع ١
أْرِض إلَى «عُْد لِيَعقُوَب: ُ الله فَقاَل ٣ الّسابِِق. فِي كانَْت َكما تَعُْد لَْم إلَيهِ لابانَ َ نَْظرَة أّنَ يَعقُوُب وَلاَحَظ ٢ لِأبِينا.»

مَعََك.» وََسأُكونُ وَأهلَِك. آبائَِك
َ نَْظرَة أّنَ «لاَحْظُت لَهُما: وَقاَل ٥ قُْطعانُهُ. َحيُث الحَقِل إلَى وَدَعاهُما َ وَلَيئَة راِحيَل َطلَِب فِي يَعقُوُب فَأْرَسَل ٤
تِي، َّ قُو بِكُّلِ أباُكما خَدَْمُت أنِّي تَعْرِفاِن ُما أنت ٦ مَعِي. يَزاُل وَما كانَ أبِي َ إلَه وَلـَِكّنَ الّسابِِق. فِي َكما تَعُْد لَْم إلَيَّ ِيُكما أب

يُؤْذِيَنِي. بِأْن ُ لَه يَسمَْح لَْم َ الله لـَِكّنَ مَّراٍت. َ عَشَر أجرَِي َ ر َّ وَغَي نِي غَّشَ َ وَهُو ٧

قاَل: وَإْن طَةً. َّ مُرَق ً ِصغارا ُ َلِد ت القُْطعاِن كُّلُ كانَْت ِحينَئِذٍ، أجرَكَ،› َستَكُونُ ُ طَة َّ المُرَق ‹المَواشِي لابانُ: قاَل «فَإْن ٨

وَأعطاها ِيُكما أب مَواشِيَ ُ الله فَنَزَعَ ٩ طَةً. ُمخَّطَ ً ِصغارا ُ َلِد ت القُْطعاِن كُّلُ كانَْت ِحينَئِذٍ، أجرَكَ.› َستَكُونُ ُ طَة ُخَّطَ الم ‹المَواشِي
لِي.

ٌ طَة وَمُنَّقَ ٌ طَة ُمخَّطَ تَتَزاوَُج كانَْت َّتِي ال يُوَس ُّ الت أّنَ رَأيُت حُلْماً. وَرَأيُت نَظَرِي رَفَعُْت القَطِيِع، تَزاوُِج وَقِْت «وَفِي ١٠

يَعْقُوُب!› ‹يا وَقاَل: حُلْمٍ فِي ِ الله مَلاكُ إلَيَّ َ جاء َّ ثُم ١١ طَةٌ. َّ وَمُرَق
وَطاعَةً.› ً ‹سَمْعا «فَقُلُْت:

رَأيُت فَقَْد طَةٌ. َّ وَمُرَق ٌ طَة وَمُنَّقَ ٌ طَة ُمخَّطَ ِ المُتَزاوِجَة يُوِس ُّ الت كُّلَ أّنَ َكيَف ْ وَانظُر عَينَيَك ‹اْرفَْع المَلاكُ: «فَقاَل ١٢
وَعُْد المَكانَ هَذا وَاتْرُْك قُْم فَالآنَ نَْذراً. لِي وَنَذَْرَت ً عَمُودا ْسَت َّ كَر َحيُث يَل إ بَيِت ُ إلَه أنا ١٣ بَِك، لابانُ ُ فَعَلَه ما كُّلَ

أهلَِك.›» أْرِض إلَى
عَلَى وَاْستَولَى باعَنا فقَْد غَرِيبَتَينِ؟ يَعتَبِرُنا ألا ١٥ أبِينا؟ بَيِت فِي ً مِيراثا أْو ً نَِصيبا لَنا «ألَعَّلَ وَلَيئَةُ: راِحيُل ُ فَأجابَتْه ١٤

اللهُ!» لََك قاَل َكما اعْمَْل فَالآنَ ِنا. وَلِأبْنائ لَنا ِهيَ أبِينا مِْن ُ الله اْستَعادَها َّتِي ال ِ رْوَة َّ الث فَكُّلُ ١٦ فِينا. دُفـِـَع الَّذِي المَْهرِ
اقْتَناهُ، شَيءٍ كُّلَ ساَق مُقتَنَياتِهِ. وَكُّلَ مَواِشيهِ كُّلَ وَساَق ١٨ الجِماَل. ِ وَزَْوجاتِه ُ أبْناءَه وَأرَكَب يَعقُوُب فَاْستَعَّدَ ١٧

َكنْعانَ. أْرِض فِي إْسحاَق ِيهِ أب إلَى لِيَْذهََب أرامَ، انَ فَّدَ فِي عَلَيها َحَصَل َّتِي ال َ وَالماِشيَة
أبِيها. ِيَل تَماث راِحيُل فَسَرَقَْت غَنَمِهِ. عَْن وَف الّصُ َّ لِيَِجز ذَهََب قَْد لابانُ وَكانَ ١٩

َ نَهْر َ وَعَبَر يَعْقُوُب وَانطَلََق لَهُ. كانَ ما بِكُّلِ هَرََب بَْل ٢١ بِرَحيلِهِ، ُ ُيخـْبِرْه لَْم إْذ الأراِميَّ لابانَ يَعْقُوُب وَخَدَعَ ٢٠
ةِ. َّ َبَلِي الج ِجلْعادَ أْرَض ً قاِصدا الفُراِت،

أيّاٍم، ِ َسبْعَة َ ة مُّدَ ُ وَلاَحقَه ُ مَعَه ُ باءَه أقْرِ لابانُ فَأخَذَ ٢٣ هَرََب. قَْد يَعْقُوَب بِأّنَ لابانُ َ ُأخْبِر الثّالِِث اليَوِْم وَفِي ٢٢

«احتَرِْس لِلابانَ: ُ الله وَقاَل يلَةِ. َّ الل تِلَْك فِي ٍ حُلْم فِي الأراِميَّ لابانَ إلَى ُ الله َ وَجاء ٢٤ ةِ. َّ َبَلِي الج ِجلْعادَ فِي ُ أدرَكَه أْن إلَى
كَلِمَةٍ!» ةِ َّ بِأي يَعْقُوَب َ تُهَّدِد أْن مِْن
المسروقة ّماثيِل الت عِن البحُث

ةِ. َّ َبَلِي الج ِجلْعادَ فِي ُ َخيمَتَه لابانُ وَنََصَب َبَِل. الج عَلَى ُ َخيمَتَه يَعقُوُب وَنََصَب يَعقُوَب. لابانُ فَأدرَكَ ٢٥

فَلِماذا ٢٧ حَرٍب. أِسيرَتا هُما أّنَ لَوْ َكما ابْنَتَيَّ وَأخَْذَت خَدَْعتَنِي فَعَلْتَهُ؟ الَّذِي هَذا «ما لِيَعقُوَب: لابانُ فَقاَل ٢٦

ِتَْقبِيِل ب ى َّ َحت لِي تَْسمَْح لَْم ٢٨ وَقَياثيرَ. وَدُفُوٍف وَأغاٍن بِفَرٍَح ْعتَُك لَوَدَّ أخبَرْتَنِي لَوْ ُتخـبِرْنِي؟ وَلَْم وَخَدَْعتَنِي ً سِرّا َبَْت هَر
ُ إلَه أْمٍس َ لَيلَة لِي َ َظهَر لـَِكْن يذاءَكَ. إ أنوِي ُكنُْت أنِّي ُأقْسِمُ ٢٩ مِنَْك. ً حُمْقا هَذا وَكانَ الوَداِع، َ قُبلَة وَبِنْتَيَّ أحفادَِي
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ِيَك، أب بَيِت إلَى اْشتَْقَت َك َّ لِأن غادَْرَت أنَت وَالآنَ ٣٠ كَلِمَةٍ!› ةِ َّ بِأي يَعْقُوَب َ تُهَّدِد أْن مِْن ‹احتَرِْس لِي: وَقاَل ِيَك، أب
بَيتِي؟» أْوثانَ سَرَقَْت ِماذا ل لـَِكْن

إْن لـَِكْن ٣٢ مِنِّي. ابْنَتَيَك تَْأخُذَ أْن ِخْفُت لِأنِّي ُأخْبِرَكَ أْن دُونَ «غادَْرُت وَقاَل: لابانَ عَلَى يَعقُوُب فَرَدَّ ٣١

ُ ه َّ إن وَقُْل مَعِي شَيءٍ أّيِ إلَى أشِرْ ِنا: بائ أقْرِ مِْن مَْسمٍَع عَلَى لََك أقُوُل وَأنا ًكانَ. أيّا فَسَيُْقتَُل، أحَدٍ، مََع أْوثانََك وَجَْدَت
الأوثانَ. سَرَقَِت َّتِي ال ِهيَ راِحيَل أّنَ ُ يَعلَم يَكُْن لَْم يَعقُوَب لـَِكّنَ إلَيَك.» يَرِْجــُع ِحينَئِذٍ، لََك،

ِ َخيمَة إلَى دَخََل َّ ثُم الأْوثانَ. َيجِدِ لَْم ُ ه َّ لـَِكن الخادِمَتَينِ، ِ وََخيمَة َ لَيئَة ِ وََخيمَة يَعقُوَب ِ َخيمَة إلَى لابانُ فَدَخََل ٣٣
لابانُ َش َّ وَفَت عَلَيهِ. َتجلُِس كانَْت الَّذِي َمَِل الج سَرِْج فِي وَوََضعَْتها البَيِت أْوثانَ أخَذَْت قَْد راِحيُل وَكانَْت ٣٤ راِحيَل.

الأْوثانَ. َيجِدِ فَلَْم ها َّ كُل َ َيمَة الخ
ةُ.» َّ ي ْهرِ َّ الش ُ العادَة عَلَيَّ إْذ أمامََك. الوُقُوَف أْستَطِيُع لا فَأنا َسيِّدِي، يا مِنِّي تَغَضْب «لا لِأبِيها: راِحيُل فَقالَْت ٣٥

بَيتِهِ. أْوثانَ َيجِْد لَْم ُ ه َّ لـَِكن لابانُ، َش َّ فَفَت
ى َّ َحت إلَيَك، بِها أَسْأُت َّتِي ال ُ الإساءَة ِهيَ وَما ارتََكبُْت؟ ٍ ِيمَة جَر َ ة َّ «أي لِلابانَ: وَقاَل لابانَ. َ خ وَوَّبَ يَعقُوُب فَغَِضَب ٣٦

ُ فََضعْه وَجَْدتَهُ، إْن بَيتَِك؟ مُقتَنَياِت مِْن ً َشيئا بَينَها وَجَْدَت فَهَْل أغراضِي. كُّلَ ْشَت َّ فَت لَقَْد ٣٧ تُطارِدُنِي؟ ِجئَْت
وَلَْم وَمِعازُكَ. نِعاجَُك فِيها ُتجهِْض وَلَْم ً عاما يَن عِشْرِ مَعََك ُكنُْت ٣٨ بَينَنا. وَلْيَحكُمُوا بائَِك. وَأقْرِ بائِي أقْرِ أمامَ هُنا
لََك ُأعَوُِّض ُكنُْت بَْل الوُُحوُش، ُ افتَرََستْه ماِشيَتَِك مِْن ً رَْأسا ً يَوْما لََك ُأحضِرْ وَلَْم ٣٩ قُْطعانَِك. كِباِش مِْن ً يَوْما آكُْل
ِّ الحَر مَِن ُمْتَّصُ ت تِي َّ قُو كانَْت هَكَذا: عِْشُت ٤٠ وَنَهاراً. ً لَيلا لِْب لِلّسَ ْضُت َّ تَعَر وَقَْد تَطلُبُها. ُكنَْت عِندَما مِنِّي َ الخَسارَة
يَن العِشْرِ نَواِت الّسَ ِ هَذِه َطواَل بَيتَِك فِي ُكنُْت ٤١ مَواِشيَك. عَلَى ً ِحْرصا وِْم َّ الن َطعْمَ أذُْق وَلَْم لَيلاً. البَرْدِ وَمَِن نَهاراً،
لـَِكّنَ ٤٢ مَّراٍت. َ عَشَر أجرَِي رَْت َّ وَغَي غَنَمَِك. مُقابَِل َسنَواٍت وَِسّتَ ابْنَتَيَك مُقابَِل ً َسنَة َ عَشْرَة بََع أْر َكعَبْدٍ، أعمَُل

وَلِهَذا وَتَعَبِي. ِضيقِي ُ الله رَأى اليَدَيِن. فارِغَ لأْرَسلْتَنِي ذَلَِك وَلَولا مَعِي. كانَ إْسحاَق،١١٧ ُ وَمَهابَة بْراهِيمَ، إ َ إلَه أبِي، َ إلَه
أْمِس.» َ لَيلَة ُ الله خََك وَّبَ

وَلابان يَعْقُوَب عهدُ
عَسانِي ماذا لـَِكْن لِي. َ هُو ُ تَراه ما وَكُّلُ غَنَمِي، ُ وَالغَنَم لِي، الغِلمانُ وَهُؤلاءِ ابْنَتاَي، «هاتاِن لابانُ: فَأجاَب ٤٣

وَبَينََك.» بَينِي ً شاهِدا العَْهدُ هَذا وَلْيَكُْن عَْهداً. وَأنَْت أنا وَلْنَْقطَْع فَتَعاَل ٤٤ ؟ وَأولادِهِّنَ بِابْنَتَيَّ َ اليَوْم أفْعَُل
مِْنها وََجعَلُوا ً ِحجارَة فَأخَذُوا ِحجارَةً!» «اْجمَعُوا بائِهِ: لِأقْرِ يَعقُوُب قاَل َّ ثُم ٤٦ عَمُوداً. ُ وَنََصبَه َحجَراً، يَعقُوُب فَأخَذَ ٤٥
جَلْعِيدَ.١١٩ يَعقُوُب ُ وَسَمّاه سَْهدُوثا.١١٨ ْ َيجَر المَكانَ ذَلَِك لابانُ ى َّ وَسَم ٤٧ الحِجارَةِ. ِ َكوْمَة ِبجانِِب ً مَعَا أكَلُوا َّ ثُم َكوْمَةً.

جَلْعِيدُ. المَوِضــُع دُِعيَ لِذَلَِك وَبَينََك.» بَينِي َ اليَوْم تَشْهَدُ ِ هَذِه ِ الحِجارَة ُ «َكوْمَة لِيَعْقُوَب: لابانُ قاَل فَقَْد ٤٨

٣١:٤٢ ١١٧
إْسحاق. يهابه الذي الله بمعنى الله. أي إْسحاق. مهابة

٣١:٤٧ ١١٨
العهد.» «كومة تعني آرامية عبارة سَْهدُوثا. ْ َيجَر

٣١:٤٧ ١١٩
العهد.» «كومة ية العبر في وتعني لجلعاد. آخر اسْم جلعيد.
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وََيحكُْم الآخَرِ، عَِن أحَدُنا يَْفتَرُِق عِندَما كِلَينا ُ الله «لِيُراقِِب قاَل: لابانَ لِأّنَ مِْصفاةَ،١٢٠ ً أيضا المَكانُ وَدُِعيَ ٤٩

أحَدٌ.» مَعَنا يَكُْن لَْم لَوْ ى َّ َحت وَبَينََك، بَينِي شاهِدٌ ُ فَالله . عَلَْيهِّنَ ْج تَتَزَّوَ وَلا بَناتِي، تُؤذِ فَلا ٥٠ بَينَنا.
أنِّي عَلَى شاهِدٌ العَمُودُ وَهَذا ٌ شاهِدَة ُ الـَكوْمَة ِ هَذِه ٥٢ بَينَنا. وَالعَمُودُ ِ الحِجارَة ُ َكوْمَة «ها لِيَعقُوَب: لابانُ وَقاَل ٥١
بَينَنا وَلْيَحكُْم ٥٣ لإيذائِي. إلَيَّ العَمُودَ وَهَذا َ الـَكوْمَة ِ هَذِه ى تَتَخَّطَ لَْن َك َّ وَأن لإيذائَِك، إلَيَك َ الـَكوْمَة ِ هَذِه ى أَتخَّطَ لَْن

أبِيهِما.» ُ إلَه َ ناُحور ُ وَإلَه َ بْراهِيم إ ُ إلَه
لَيلَتَهُْم وَباتُوا فَأكَلُوا عاِم. الّطَ إلَى ُ باءَه أقْرِ وَدَعا َبَِل. الج عَلَى ً ذَبِيحَة مَ وَقَّدَ ٥٤ أبيهِ. إْسحاَق١٢١ ِ بِمَهابَة يَعقُوُب حَلََف َّ ثُم

بَيتِهِ. إلَى عَادَ َّ ثُم وَبارَكَهُْم، ِ وَبَناتِه ُ أْحفادَه َل َّ وَقَب لابانُ اْستَيقََظ الباكِرِ، باِح الّصَ وَفي ٥٥ َبَِل. الج عَلَى
٣٢

عِيسُو ِ للقاء يستعّد يَعْقُوُب
المَكانَ ذَلَِك ى فَسَمَّ اللهِ!» ُ مُعَْسكَر «هَذا قاَل: يَعقُوُب رَآهُْم فَلَمّا ٢ اللهِ. ُ مَلائِكَة ُ وَلاقَتْه ُ يقَه َطرِ فَواَصَل يَعقُوُب أمّا ١

َمحَناِيمَ.١٢٢
لِسَيِّدِي «قُولُوا وَأْوصاهُْم: ٤ أدُومَ. ُحقُوِل فِي َسعِيرَ، أْرِض فِي عِيسُو أِخيهِ إلَى ً رُُسلا ُ أمامَه يَعقُوُب أْرَسَل َّ ثُم ٣

وَغَنَمٌ، ٌ وَحَمِير ٌ بَقَر وَعِنْدِي ٥ الآِن. إلَى هُناكَ وَبَقِيُت لابانَ، عِنْدَ بُْت َّ تَغَر خادِمَُك: يَعْقُوُب، ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا عِيسُو:
بِرِضاكَ.›» أحظَى لَعَلِّي هَذا، لُِأخْبِرَكَ أْرَسلُْت وَقَْد وَخادِماٌت. وَخُّدامٌ

رَجٍُل.» ِ مِئَة بَُع أْر ُ وَمَعَه لِلِقائَِك، ٌ قادِم ً أيضا َ وَهُو عِيسُو. أِخيَك إلَى ذَهَبْنا «لَقَْد وَقالُوا: يَعقُوَب إلَى ُسُل ُّ الر وَعادَ ٦

«إذا نَْفِسهِ: فِي قاَل إْذ ٨ مَجمُوعَتَينِ. إلَى وَالجِماَل َ وَالبَقَر َ وَالغَنَم ُ مَعَه الَّذِيَن ُ جَماعَتَه مَ َّ وَقَس ِجّداً. وَتَضايََق يَعقُوُب فَخاَف ٧

ِيَةُ.» الثّان َستَنُجو وَأهلـَكَها، الُأولَى ِ َجمُوعَة الم عَلَى عِيسُو َهجَمَ
وَأنا عائِلَتَِك، وَإلَى أهلَِك إلَى ‹عُْد اللهُ: يا لِي، ُلَْت ق أنَت أبِي! إْسحاَق َ إلَه يا وَ بْراهِيمَ! إ أبِي َ إلَه «يا يَعقُوُب: َصلَّى َّ ثُم ٩

َ نَهْر عَبَرُْت عِندَما عَبْدَكَ. أنا، مَعِي َصنَعْتَها َّتِي ال وَوَفائَِك لُطفَِك أعماِل بِكُّلِ ً جَدِيرا لَْسُت أنا ١٠ خَيراً.› مَعََك َسأْصنَُع
أخشَى فَأنا عِيسُو. أِخي يَدِ مِْن َلِّْصنِي فَخ ١١ َيِن. بِمُعَْسكَر أعُودُ أنا وَها عَصاَي، إلّا لَدَّيَ تَكُْن لَْم ةٍ، مَّرَ ِل لِأّوَ الُأْردُّنِ
بِعَدَدِ نَسلََك وََسأجعَُل خَيراً، مَعََك ‹َسأْصنَُع ُلَْت: ق أنَْت ١٢ الأبْناءِ. مََع هاِت الُأمَّ ى َّ َحت يَْقتَُل وَأْن يَْقتُلَنِي، وَ َ يَْأتِي أْن

لـَِكثْرَتِهِ.›» ُيحصَى لا الَّذِي البَْحرِ، رَمِل
تَيساً، يَن وَعِشْرِ عَنْزَةٍ، مِئَتَي ١٤ عِيسُو: لِأِخيهِ ً ة َّ هَدِي عَلَيهِ َحَصَل مِمّا انتَقَى َّ ثُم هُناكَ. َ يلَة َّ الل تِلَْك يَعقُوُب وَباَت ١٣
حَمِيرٍ. َ وَعَشْرَة ً أتانا يَن وَعِشْرِ ثَوْراً، بَعِينَ وَأْر ً بَقَرَة بَعِينَ وَأْر أولادِها، مََع ً ناقَة ثَلاثِينَ ١٥ َكبْشاً. يَن وَعِشْرِ نَعجَةٍ، وَمِئَتَي
وَقَطِيٍع.» قَطِيٍع بَينَ ً مَسافَة وَاتْرُُكوا «اْسبِقُونِي، ِلخُّدامِهِ: قاَل َّ ثُم خُّدامِهِ. أحَدِ ِ عُْهدَة فِي ُ وَحْدَه قَطِيٍع كُّلَ وَوََضَع ١٦
أنَت أيَن وَإلَى َسيِّدُكَ! ‹مَْن وَيَْسألَُك: عِيسُو، أِخي يُلاقِيَك «عِندَما لَهُ: وَقاَل َل الأّوَ ُ خادِمَه يَعقُوُب وَأْوصَى ١٧

٣١:٤٩ ١٢٠
المراقبة. مكان أي مصفاة.

٣١:٥٣ ١٢١
إْسحاق. يهابه الذي الله بمعنى الله. أي إْسحاق. مهابة

٣٢:٢ ١٢٢
مُعسكَران. أْو مان َّ ُمخي أي محنايم.
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َسيِّدِي يا إلَيَك، ٌ مُْرَسلَة ٌ ة َّ هَدِي وَِهيَ يَعقُوَب، لِعَبْدِكَ ها ‹إّنَ لَهُ: فَقُْل ١٨ أمامََك؟› َّتِي ال َيواناُت الح ِ هَذِه ِمَْن وَل ذاهٌِب؟
خَلْفِي.›» آٍت َ هُو وَها عِيسُو.

الكَلامَ «قُولُوا لَهُْم: وَقاَل القُطعانَ يَتبَعُونَ كانُوا الَّذِيَن الخُّداِم وَجَمِيَع الثّالَِث َّ ثُم الثّانِي ُ خادِمَه يَعقُوُب أْوصَى َّ ثُم ١٩
خَلْفَنا.›» آٍت يَعقُوُب خادِمَُك َ هُو ‹ها لَهُ: وَقُولُوا ٢٠ َتجِدُونَهُ. عِندَما لِعِيسُو ُ نَْفسَه

أحظَى ما َّ ُب ر فَحِينَئِذٍ، لِوَجهٍ. ً وَْجها بَعْدُ فِيما ُ وََسأراه تَْسبِقُنِي. َّتِي ال ِ ة َّ بِالهَدِي «َسأْستَرِْضيهِ نَْفِسهِ: فِي يَعقُوُب قاَل فَقَْد
بِرِضاهُ.»

ِم. َّ ُخَي الم فِي َ يلَة َّ الل تِلَْك فَأمضَى يَعْقُوُب أمّا يَعقُوَب. أمامَ ُ ة َّ الهَدِي فَمََضِت ٢١

َ عَبْر وَأْرَسلَهُْم أخَذَهُْم ٢٣ المَعبَرِ. عِنْدَ وَق، ُّ يَب َ نُهَير َ وَعَبَر ِ وَخادِماتِه ُ وَخُّدامَه زَْوَجتَيهِ وَأخَذَ قامَ ِ يلَة َّ الل تِلَْك وَفِي ٢٢
لَهُ. كانَ ما كُّلَ ً أيضا وَأْرَسَل الوادِي،

الله مَع ُيجاهدُ يَعْقُوُب
عَلَى ُ يَْقدِر لا ُ ه َّ أن الإنْسانُ رَأى فَلَمّا ٢٥ الفَْجرِ. ُطلُوِع ى َّ َحت هُناكَ ُ مَعَه إنْساٌن وَتَصارَعَ وَحدَهُ. فَبَقَِي يَعقُوُب أمّا ٢٤

يُصارِعُهُ. َ وَهُو فانخَلََع يَعقُوَب فَخذِ مِْفَصَل ضَرََب يَعْقُوَب،
تُبارَِكنِي!» ى َّ َحت ُأطلِقََك «لَْن يَعقُوُب: فَقاَل يَبْزُغُ.» ُ الفَْجر فَها «أطلِْقنِي، لِيَعْقُوَب: قاَل َّ ثُم ٢٦

يَعقُوُب.» «اْسمِي فَقاَل: اْسمَُك؟» «ما لِيَعقُوَب: فَقاَل ٢٧
وَفُزَْت.» النّاِس، وَمََع ِ الله مََع جاهَْدَت فَأنَت ِيَل.١٢٣ إسْرائ بَْل بَعْدُ، فِيما يَعقُوَب تُدعَى «لَْن لَهُ: فَقاَل ٢٨

هُناكَ. ُ بارَكَه َّ ثُم اْسمِي؟» عَِن تَسأُل ِماذا «ل فَقاَل: بِاْسمَِك.» «أخبِرْنِي يَعقُوُب: ُ فَسَألَه ٢٩

وَأشْرَقَِت ٣١ َحياتِي.» عَلَى أبقَى ُ ه َّ لـَِكن لِوَجهٍ، ً وَجها َ الله رَأيُت «لَقَْد قاَل: إْذ فَنِيئِيَل.١٢٤ المَكانَ يَعقُوُب ى َّ وَسَم ٣٠

عَلَى َّتي ال َ العََضلَة يَْأكُلُونَ لا ِيَل إسْرائ بَنِي فَإّنَ وَلِهَذا ٣٢ فَخذِهِ. بِسَبَِب يَعرُُج وَكانَ بِفَنِيئِيَل. ٌ مارّ َ وَهُو عَلَيهِ ْمُس الّشَ
فَخذِهِ. مِفَصِل ِ عََضلَة عَلَى ضُرَِب يَعقُوَب لِأّنَ اليَوِْم، هَذا إلَى الفَخذِ مِْفَصِل

٣٣
وَعِيسُو يَعْقُوَب لقاءُ

وَالخادِمَتَينِ. وَراِحيَل َ لَيئَة بَينَ الأطفاَل مَ َّ فَقَس رَجٍُل. ِ مِئَة بَِع أْر مََع قادِمٌ بِعِيسُو فَإذا نَظَرَهُ، يَعقُوُب وَرَفََع ١

الكُّلِ. َ آِخر يُوُسَف وَ راِحيَل َّ ثُم وَأبْناءَها، َ لَيئَة َّ ثُم لاً، أّوَ وَأبْناءَهُّنَ الخادِمَتَينِ فَوََضَع ٢
أِخيهِ. مِْن يَْقتَرُِب كانَ بَينَما مَّراٍت َسبَْع الأْرِض إلَى وَانحَنَى ِنَْفِسهِ، ب مَهُْم تَقَّدَ ذَلَِك بَعدَ ُ ه َّ لـَِكن ٣

َ النِّساء فَرَأى نَظَرَهُ. عِيسُو رَفََع َّ ثُم ٥ مَعاً. فَبَكَيا لَهُ، َّ وَقَب بِذِراعَيهِ، ُ قَه َّ وََطو وَعانَقَهُ، ِمُلاقاتِهِ، ل رََكَض عِيسُو لـَِكّنَ ٤
مَعََك؟» الَّذِيَن هَؤُلاءِ «مَْن فَقاَل: وَالأطفاَل.

خادِمََك.» أنا لِي، ُ الله أعطاهُمُ الَّذِيَن ُ الأبْناء هُمُ «هَؤُلاءِ يَعقُوُب: فَقاَل
٣٢:٢٨ ١٢٣

يجاهد.» «الله أْو الله» مع «يجاهد أْو لله» «ُيجاهد ومعناه إسرائيل.
٣٢:٣٠ ١٢٤

الله.» «وجه معناه فَنِيئِيل.
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وَراِحيُل يُوُسُف اقتَرََب َّ ثُم وَانحَنُوا. وَأبْناؤُها ُ لَيئَة َبَْت اقْتَر َّ ثُم ٧ وَانحَنُوا. عِيسُو مِْن وَأبْناؤُهُما الخادِمَتاِن َبَِت اقتَر َّ ثُم ٦
وَانحَنَيا.

َلْتُها؟» قاب َّتِي ال ِ َماعَة الج ِ هَذِه كُّلَ بِإْرسالَِك قََصْدَت «ماذا عِيسُو: فَقاَل ٨

َسيِّدِي.» يا بِرِضاكَ، أْحظى أْن «أرَْدُت يَعقُوُب: فَقاَل
عِندَكَ.» لََك ما فابِْق أِخي! يا يَكفِي، ما «عِندِي عِيسُو: فَقاَل ٩

إلَى ُ ظَر َّ الن َ صار عَنِّي رَِضيَت أْن بَعدَ . يَدَّيَ مِْن َ ة َّ الهَدِي ِ هَذِه فاقْبَْل عَنِّي، ً راِضيا ُكنَْت إْن «لا! يَعقُوُب: فَقاَل ١٠
كُّلَ وَأعطانِي مَعِي، ً يما ِ كَر ُ الله كانَ فَقَْد لََك. جَلَبْتُها َّتِي ال َ ة َّ الهَدِي فاقْبَِل ١١ اللهِ. وَجهِ إلَى ظَرِ َّ بِالن َ أْشبَه عِندِي وَجهَِك

فَقَبِلَها. عِيسُو، عَلَى يَعقُوُب َّ وَألَح يدُ.» ُأرِ ما
مَعََك.» وََسأْذهَُب يقِنا، َطر فِي نَمِض «هَيّا عِيسُو: وَقاَل ١٢

فَإذا لِي. قَلٍَق ُ مَْصدَر َ المُرِْضعَة المَواشِيَ وَأّنَ تَعِبُونَ، الأطفاَل أّنَ َسيِّدِي يا ُ تَعلَم «أنَت لَهُ: قاَل يَعقُوَب لـَِكّنَ ١٣

البَقَرِ ِ سُرْعَة عَلَى ِبُطءٍ ب ُ فَسَأِسير أنا أمّا خادِمََك. َسيِّدِي يا فاْسبِْق ١٤ ها. ُّ كُل فَسَتَمُوُت واِحدٍ، يَوٍْم فِي ً َكثِيرا أرهَْقتُها
َسعِيرَ.» فِي َسيِّدِي يا إلَيَك أِصَل أْن إلَى الأطفاِل، ِ وَسُرْعَة أماِمي، َّتِي ال
مَعِي.» الَّذِيَن بَعَْض َ عِندَك أتْرُكَ أْن ً إذا لِي «اْسمَْح عِيسُو: فَقاَل ١٥

َسيِّدي.» يا ُ ه أْستَِحّقُ لا لُْطٌف «هَذَا يَعقُوُب: فَقاَل
هُناكَ. ً بَيتا لِنَْفِسهِ وَبَنَى وَت ُسّكُ ِ َلْدَة ب إلَى فَذَهََب يَعقُوُب أمّا ١٧ َسعِيرَ. إلَى ً ِجها َّ مُت اليَوِْم ذَلَِك فِي عِيسُو فَعادَ ١٦

وَت.١٢٥ ُسّكُ المَكانُ ذَلَِك فَدُِعيَ مَواِشيهِ. ِ ِلحِمايَة ً ِخياما ً أيضا وََصنََع
أمامَ يَعْقُوُب َ م َّ وََخي أرامَ. انَ فَّدَ مِْن َ جاء لَمّا َكنْعانَ أْرِض فِي َشِكيم١٢٦َ ِ مَدِينَة إلَى ِ لامَة بِالّسَ يَعقُوُب وَوََصَل ١٨

مَِن ٍ قِطعَة ِ بِمِئَة َشِكيمَ، وَالِدِ حَمُورَ أولادِ مِْن ُ َخيمَتَه فِيهِ نََصَب الَّذِي الحَقِل مَِن ً جُزءا يَعقُوُب وَاْشتَرَى ١٩ المَدِينَةِ.
ِيَل. إسْرائ َ إلَه يَل،١٢٧ إ ُ وَسَمّاه هُناكَ ً مَذَبحا وَبَنَى ٢٠ ةِ. الفِّضَ

٣٤
دِينَة على الاعتداءُ

المَنطَقَةِ، تِلَْك رَئِيَس حَمُورَ، بِْن ُ َشِكيم فَرَآها ٢ المَنطَقَةِ. تِلَْك بَناِت لِتَرَى يَعقُوَب وَ َ لَيئَة ُ ابْنَة ُ دِينَة وَخَرََجْت ١

حَمُورَ: ِيهِ لِأب ُ َشِكيم فَقاَل ٤ مَعَها. ً رَقِيقا وَكانَ َ الفَتاة أَحّبَ يَعقُوَب. ِ ابْنَة َ بِدِينَة َق َّ تَعَل ُ ه َّ لـَِكن ٣ وَاغتََصبَها. بِها فَأْمسََك
البِنِْت!» ِ هَذِه مِْن «زَّوِْجنِي

يَْأتُوا. أْن إلَى َ فانتَظَر الحَقِل، فِي ِ الماِشيَة مََع ُ أولادُه وَكانَ دِينَةَ. ِ ابْنَتِه عَلَى اعتَدَى َ َشِكيم أّنَ يَعقُوُب وَسَمـِـَع ٥

مَعَهُ. مَ َّ لِيَتَكَل يَعقُوَب إلَى َشِكيمَ، أبو حَمُورُ، وَخَرََج ٦

٣٣:١٧ ١٢٥
مؤقت.» «ُمخيّم تعني الأردن. نهر شرق بلدة وت. ُسّكُ

٣٣:١٨ ١٢٦
اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.

٣٣:٢٠ ١٢٧
ية. العبر اللغة في الله أْسماء من إيل.
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ُ َشِكيم فَعََل إْذ وََسخَطُهُْم، غََضبُهُْم اْشتَّدَ حَدََث، بِما سَمِعُوا فَلَمّا الحَقِل. مَِن يَعقُوَب أولادُ رَِجــَع الوَقِْت، هَذا وَفِي ٧

َيحْدَُث. أْن هَذا لِمِثِل يَنبَغِي كانَ َما ف يَعقُوَب. ِ ابْنَة بِاْغتِصاِب ِيَل إسْرائ فِي ً مُِشينا ً أمرا
ُجوا وَتَزَّوَ بَناتِكُْم، مِْن زَّوُِجونا صاهِرُونا. ٩ لَهُ. فَزَّوُِجوها بِابْنَتِكُْم، ُ َشِكيم ابْنِي قَلُب َق َّ تَعَل «قَْد لَهُْم: ُ حَمُور فَقاَل ٨

فِيها.» أراضِيَ كُوا ـَّ َل وَتَم وَتاِجرُوا وا ُّ اْستَقِر أمامَكُْم. ٌ مَْفتُوحَة فَالأْرُض بَينَنا. وا ُّ وَاْستَقِر ١٠ ِنا. بَنات مِْن
ِشئْتُمْ، ما بِقَْدرِ وَالهَدايا المَْهرِ َ قِيمَة ارفَعُوا ١٢ تَطلُبُونَ. ما وََسُأعطِيكُْم «اقْبَلُونِي، وَإخوَتِها: لِأبِيها ُ َشِكيم وَقاَل ١١

البِنِت.» مَِن زَّوُِجونِي لـَِكْن بِهِ، تَْأمُرُونَنِي ما كُّلَ وََسُأعطِيكُْم
أْن ُ نَْقدِر «لا لَهُْم: قالُوا ١٤ ُأختِهِْم. عَلَى اعتَدَى ُ ه َّ لِأن ماكِرَةٍ، يقَةٍ بِطَرِ َ حَمُور ُ وَأباه َ َشِكيم يَعقُوَب أولادُ فَأجاَب ١٣

إلّا َطلَبِكُْم عَلَى نُوافِقَكُْم فَلا ١٥ لَنا. عارٌ فَهَذا َمختُوٍن،١٢٨ غَيرِ رَجٍُل مِْن ُأختَنا نُزَّوَِج أْن ُمِكنُنا ي لا الأْمرَ. هَذا نَفعََل
بَناتِكُْم، مِْن ُج وََسنَتَزَّوَ ِنا، بَنات مِْن َسنُزَّوِجُكُْم ِحينَئِذٍ، ١٦ بَينَكُْم. ذَكَرٍ كُّلَ َتختِنُوا بِأْن مِثلَنا تُصبُِحوا أْن َ وَهُو بِشَرٍط،

وَنَرْحَُل.» ابْنَتَنا فَسَنَْأخُذُ وََتختَتِنُوا، لَنا تَستَمِعُوا لَْم إذا لـَِكْن ١٧ واِحداً. ً َشعبا وَنُْصبُِح بَينَكُْم، ُّ وََسنَْستَقِر
يَعقُوَب. ِ بِابْنَة فُتِنَ ُ ه َّ لِأن مِنْهُ، ُطلَِب ما فِعِل فِي الّشاّبُ دِ يَتَرَدَّ وَلَْم ١٩ الكَلامَ. هَذا ُ وََشِكيم حَمُورُ فَاْستَْحسََن ١٨

المَدِينَةِ: لِرِجاِل وَقالا مَدِينَتِهِما. ِ بَوّابَة إلَى ُ َشِكيم ُ وَابْنُه ُ حَمُور فَذَهََب ٢٠ ِيهِ. أب بَيِت فِي َكبيرٍ شأٍن ذا ُ َشِكيم وَكانَ
وَلَنا. لَهُْم ِســُع َّ تَت الأْرُض فَها فِيها. وَيُتاِجرُونَ الأْرِض فِي ونَ ُّ يَْستَقِر فَلْنَدَْعهُْم مَعَنا. َطيِّبُونَ الرِّجاُل «هَؤُلاءِ ٢١

ً واِحدا ً َشعبا يَكُونُوا وَ بَينَنا، وا ُّ يَْستَقِر لـِكَي ً شَرْطا القَوِْم لِهَؤُلاءِ أّنَ َ غَير ٢٢ ِنا. بَنات مِْن وَلْنُزَّوِجهُْم بَناتِهِْم، مِْن ْج وَلْنَتَزَّوَ
نُوافَِق أْن يَنبَغِي لـَِكْن لَنا. َحيواناتِهِْم وَجَمِيُع وَأملاكُهُْم قُْطعانُهُْم َستَكُونُ ٢٣ مِثلَهُْم. مِنّا ذَكَرٍ كُّلُ ُيختَتَنَ أْن َ وَهُو مَعَنا.

بَينَنا.» وا ُّ لِيَْستَقِر شَرْطِهِْم عَلَى
المَدِينَةِ. أهِل مِْن ذَكَرٍ كُّلُ وَاختَتَنَ رَْأيِهِما. عَلَى َ َشِكيم ُ وَابْنَه حَمُورَ ِ المَدِينَة أهُل جَمِيُع فَوافََق ٢٤

َسيفَيهِما، َ دِينَة أَخوا وَلاوِي، شَمْعُونَ يَعقُوَب، ابْنا فَأخَذَ َشدِيدٍ. ألٍَم فِي ِ المَدِينَة رِجاُل كانَ الثّالِِث اليَوِْم وَفِي ٢٥

بَيِت مِْن َ دِينَة وَأخَذا أيضاً. َ َشِكيم ُ وَابْنَه حَمُورَ وَقَتَلا ٢٦ فِيها. ذَكَرٍ كُّلَ وَذََبحا ِبجَسارَةٍ. َ قَماء الّسُ ِ المَدِينَة أهَل وَهاجَما
ُأختِهِْم. عَلَى اعتَدَى َ َشِكيم لِأّنَ المَدِينَةَ، وَنَهَبُوا القَتلِى، ُجثَِث عَلَى الآخَرُونَ يَعقُوَب ُ أبناء وَأتَى ٢٧ وَمََضيا. َشِكيمَ،
وَنِسائِهِْم ثَرْوَتِهِْم كُّلَ وَأخَذُوا َسبَوا ٢٩ الحُقُوِل. وَفِي ِ المَدِينَة فِي كانَ ما وَكُّلَ وَحَمِيرَهُْم وَبَقَرَهُْم ماِشيَتَهُْم وَأخَذُوا ٢٨

بُيُوتِهِْم. فِي ما وَكُّلَ وَأبْنائِهِْم،
ِيِّينَ الـَكنعان مَِن البِلادِ ِ هَذِه قاطِنِي بَينَ ً مَكرُوها صِرُْت إْذ أْزعَجْتُمانِي «لَقَْد وَلاوِي: لِشَْمعُونَ يَعقُوُب فَقاَل ٣٠

بَيتِي.» وَأهَل أنا فَيُدَمِّرُونا يُهاِجمُونا، وَأْن عَلَينا، َيجتَمِعُوا أْن أخشَى لِهَذا قِلَّةٌ. وَعائِلَتِي أنا يِّينَ. وَالفِرِزِّ
َكساقِطَةٍ؟» ُأختُنا تُعامََل أْن نَرضَى أْن فِينا يُْفتَرَُض «أكانَ لَهُ: فَقالا ٣١

٣٤:١٤ ١٢٨
العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ – الفصِل هذا ِ بقيّة فِي كذلك مختون.
فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي

11) :2 كولوسي 3، :3
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٣٥
إيل بَيِت فِي يَعْقُوُب

وَأنَت لََك َ َظهَر الَّذِي ِ لله هُناكَ ً مَْذَبحا وَابِْن هُناكَ. وَاْسكُْن يَل إ بَيِت إلَى وَاْذهَْب «قُْم لِيَعقُوَب: ُ الله قاَل َّ ثُم ١

عِيسُو.» أِخيَك وَجهِ مِْن هارٌِب
أنفُسَكُْم، وََطهِّرُوا لَدَيكُْم. َّتِي ال ِ يبَة الغَرِ ِ الآلِهَة مَِن ُصوا َّ «َتخَل مَعْهُ: كانُوا الَّذِيَن وَلِكُّلِ ِ بَيتِه لِأهِل يَعقُوُب فَقاَل ٢

وَقِت فِي لِي استَجاَب الَّذِي ِ لله ً مَذَبحا هُناكَ فَأبنِيَ يَل، إ بَيِت إلَى وَنَْذهَْب المَكانَ هَذا فَلْنُغادِْر ٣ ِيابَكُْم. ث وَغَيِّرُوا
فِيهِ.» مََضيُت الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي وَرافَقَنِي ِضيقِي،

َتحَْت يَعقُوُب فَدَفَنَها آذانِهِْم. فِي كانَْت َّتِي ال وَالأقْراِط لَدَيهِْم، كانَْت َّتِي ال ِ يبَة الغَر الأوثاِن كُّلَ لِيَعقُوَب فَأعطُوا ٤

َشِكيمَ. قُرَْب البُْطِم ِ َشجَرَة
يَعقُوُب َ فَجاء ٦ يَعقُوَب. َ أبْناء يُلاِحقُوا فَلَْم يَعقُوَب. َ عائِلَة يَهابُونَ َحولَهُْم المُدُِن أهَل ُ الله وََجعََل انطَلَقُوا. َّ ثُم ٥

لِأّنَ يَل.» إ بَيَت َ «إلَه المَكانَ وَدَعا هُناكَ. ً مَذَبحا وَبَنَى ٧ َكنْعانَ. أْرِض فِي يَل إ بَيِت أي لُوزَ، إلَى ُ مَعَه الَّذِيَن وَكُّلُ
أِخيهِ. مِْن هارٌِب َ وَهُو ُ نَْفسَه ُ لَه أعلََن َ الله

َ وَطة ُّ «بَل المَكانَ ذَلَِك يَعقُوُب ى َّ وَسَم يَل. إ بَيِت قُرَْب وَطةِ ُّ البَل َتحَت وَدُفِنَْت هُناكَ. َ رِفْقَة ُ مُرِضعَة ورَةُ، ُّ دَب وَماتَْت ٨
الحُزِن.»

الجديد يَعْقُوَب اسْمُ
تُدعَى لَْن َك َّ لـَِكن يَعقُوُب.١٢٩ «اْسمَُك لَهُ: وَقاَل ١٠ ُ وَبارَكَه لِيَعقُوَب ُ الله َ َظهَر أرامَ، انَ فَّدَ مِْن ِ عَوْدَتِه يِق َطرِ وَفِي ٩

ِيَل.»١٣٠ «إسْرائ ُ الله ُ فَسَمّاه ِيَل.» إسْرائ بَْل بَعْدُ، فِيما يَعقُوَب
الُأمَِم. مَِن ٌ جَماعَة بَْل ةٌ، ُأمَّ مِنَْك َستَخرُُج عَدَداً. وَلْتَزْدَْد َكثِيرُونَ، ٌ أبناء لََك لِيَكُْن َبّارُ.١٣١ الج ُ الله «أنا لَهُ: وَقاَل ١١

أيضاً.» بَعدِكَ مِْن لِنَسلَِك وََسُأعطِيها وَإْسحاَق. َ بْراهِيم لإ أعطَيتُها َّتِي ال الأْرَض وََسُأعطِيَك ١٢ مِنَْك. مُلُوكٌ ُ وََسيَنحَدِر
فِيهِ، ُ الله ُ مَه َّ كَل الَّذِي المَكاِن فِي ً يّا َحجَرِ ً تَذْكاريّا ً نََصبا يَعقُوُب فَأقامَ ١٤ فِيهِ. ُ مَه َّ كَل الَّذِي المَكاِن فِي ُ الله ُ عَنْه مَضَى َّ ثُم ١٣

يَل. إ بَيَت فِيهِ ُ الله ُ مَه َّ كَل الَّذِي المَكانَ يَعقُوُب ى َّ وَسَم ١٥ يتُوِن. َّ الز َيِت وَز بِيذِ َّ الن مَِن بِسَِكيٍب ِ لله ُ َسه َّ وَكَر

الوِلادَة أثْناءَ راِحيَل مَوُت
َشدِيدَةً. ِ الوِلادَة أوجاعُ وَكانَْت َلِدُ. ت راِحيُل بَدَأْت َ أفْراتَة إلَى يَِصلُوا أْن وَقَبَل يَل. إ بَيِت مِْن انطَلَقُوا َّ ثُم ١٦

لَِك.» ُ آخَر ابٌْن فَهَذا َتخافِي، «لا العَسِرَةِ: وِلادَتِها َ أثْناء ُ القابِلَة لَها فَقالَْت ١٧

٣٥:١٠ ١٢٩
«مخادع.» تعني أن ويمكن يتبع. بمعنى «يعقُب،» أْو «عَقٌِب» أي يعقوب.

٣٥:١٠ ١٣٠
يجاهد.» «الله أْو الله» مع «يجاهد أْو لله» «ُيجاهد ومعناه إسرائيل.

٣٥:١١ ١٣١
شّداي.» «إيل ً حرفيا َبّار. الج الله
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«بَنْيامِيْنَ.»١٣٣ ُ سَمّاه ُ أباه لـَِكّنَ ُأونِي،»١٣٢ «بَْن ابْنَها ِت َّ سَم مَوْتِها، وَقُبَيَل نِزاعِها، َ وَأثناء ١٨

مَعرُوٌف َ وَهُو قَبْرِها فَوَق ً عَمُودا يَعقُوُب فَأقامَ ٢٠ لَحْمَ. بَيَت أي أفراتَةَ، إلَى يِق رِ الّطَ فِي وَدُفِنَْت راِحيُل وَماتَْت ١٩
عِْدٍر. بُرِج َجنُوَب َ م َّ وََخي ارِتحالَهُ. ِيُل إسْرائ تابََع َّ ثُم ٢١ راِحيَل. قَبْرِ عَمُودِ بِاسِْم اليَوِْم هَذا ى َّ َحت

بِالأْمرِ. ِيُل إسْرائ َ فَعَلِم ِيهِ. أب ِ خادِمَة بِلْهَةَ، مََع وَنامَ رَُأوبَيْنُ ذَهََب المَنْطِقَةِ، تِلَك فِي ً ساكِنا ِيُل إسْرائ كانَ وَبَينَما ٢٢

ِيل إسْرائ ُ عائلة
ابْناً. َ عَشَر اثْنا لِيَعقُوَب وَكانَ

َبُولُونُ. وَز ُ وَيَّساكَر وَيَهُوذا وَلاوِي وَِشمْعُونُ يَعقُوَب، ُ بِكْر رَُأوبَيْنُ هُْم َ لَيئَة مِْن ُ أبْناؤُه ٢٣

وَبَنْيامِيْنُ. يُوُسُف هُما راِحيَل مِْن ُ وَابْناه ٢٤
وَنَْفتالِي. دانُ هُما راِحيَل، ِ خادِمَة بِلْهَةَ، مِْن ُ وَابْناه ٢٥

وَأِشيرُ. جادُ هُما لَيئَةَ، ِ خادِمَة زِلْفَةَ، مِْن ُ وَابْناه ٢٦
أرامَ. انَ فَّدَ فِي أنجَبَهُْم الَّذِيَن يَعقُوَب أولادُ هُْم هَؤُلاءِ

هُناكَ. عاشا قَْد وَإْسحاُق ُ بْراهِيم إ كانَ َحيُث حَبْرُونَ،١٣٤ أي بََع، أْر ِ يَة ْ قَر مَمْرا، فِي إْسحاَق ِيهِ أب إلَى يَعقُوُب َ وَجاء ٢٧

َياةِ. الح مَِن َشبـِـَع ً عَجُوزا ِ جَماعَتِه إلَى وَانْضَّمَ وَماَت. َ الأِخيرَة ُ أنفاَسه لَفََظ َّ ثُم ٢٩ عاماً. وَثَمانِينَ ً مِئَة إْسحاُق وَعاَش ٢٨

يَعْقُوُب. وَ عِيسُو ُ ابْناه ُ وَدَفَنَه
٣٦

عِيسُو ُ عائلة
أدُومُ. َ هُو الَّذِي عِيسُو نَسِل ِسجِّلُ هَذا ١

ِصبْعُونَ بِنِت عَنَى بِنُت ُ وَُأهُولِيبامَة ، الحِثِّيِّ يلُونَ إ بِنُت عَدَا وَهُما تَينِ. َّ َكنْعانِي وَكانَتا اْمرَأتَينِ َل أّوَ عِيسُو َج تَزَّوَ ٢

ُ بَْسمَة وَأنجَبَْت ألِيفازُ. ُ اْسمُه ابٌْن وَعِيسُو لِعَدا وَكانَ ٤ نَبايُوَت. وَُأخَت إْسماعِيَل، بِنَت َ بَْسمَة َج تَزَّوَ َّ ثُم ٣ . الحِوِّّيِ
َكنْعانَ. أْرِض فِي وُلِدُوا الَّذِيَن عِيسُو أولادُ هُْم هَؤُلاءِ وَقُورََح. يَعلامَ وَ يَعُوَش ُ أهُولِيبامَة وَأنجَبَْت ٥ ِيَل. رَعُوئ

أْرِض فِي اقْتَناها َّتِي ال ِ أملاكِه وَكُّلَ ِ َحيواناتِه وَكُّلَ ُ وَمَواِشيَه ِ بَيتِه أهِل وَكُّلَ ِ وَبَناتِه وَبَنِيهِ ِ زَْوجاتِه عِيسُو أخَذَ َّ ثُم ٦

ِســِع َّ تَت وَلَْم مَعاً. يَْسكُنا أْن مِْن أْوَسَع مُمتَلَكاتُهُما كانَْت إْذ ٧ يَعقُوَب. عَْن ً بَعِيدا ُأْخرَى أْرٍض إلَى وَانتَقََل َكنْعانَ،
وَعِيسُو َسعِيرَ.١٣٥ بِلادِ فِي عِيسُو َّ فَاْستَقَر ٨ ِجّداً. ً َكثِيرَة كانَْت مَواِشيَهُما لِأّنَ مَعاً، لَهُما فِيها يَْسكُناِن كانا َّتِي ال الأْرُض

أدُومُ. َ هُو
٣٥:١٨ ١٣٢

ألمي. ابْن أي ُأوني. بَن
٣٥:١٨ ١٣٣

المُفّضل. الابْن أي اليمين، ابْن أي بَنْيامِيْن.
٣٥:٢٧ ١٣٤

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
٣٦:٨ ١٣٥

أدوم. في جبال سلسلة سعير.



٣٥ : ٣٦ تكوين ٥٣ ٩ : ٣٦ تكوين

َسعِيرَ.١٣٦ بِلادِ فِي يَعِيشُونَ الَّذِيَن أدُومَ َشعِب أصِل عِيسُو، نَسِل ِسجِّلُ هَذا ٩
بَْسمَةَ. ِ زَوَجتِه مِْن عِيسُو ابُْن َ وَهُو ِيُل، وَرَعُوئ عَدَا، ِ زَْوَجتِه مِْن عِيسُو ابُْن َ وَهُو ألِيفازُ، عِيسُو: أولادِ ُ أْسماء ِ هَذِه ١٠
وَأنجَبَْت عِيسُو. بِْن لِألِيفازَ ً يَة جارِ تِمْناعُ، وَكانَْت ١٢ وَقَنازُ. وََجعْثامُ وََصْفو وَأْومارُ تَيمانُ هُْم ألِيفازَ وَأولادُ ١١

عِيسُو. ِ زَوجَة عَدَا أولادِ ُ أْسماء ِ هَذِه عَمالِيُق. ُ اْسمُه ً ابْنا َ لِألِيفاز
ةُ. وَمِّزَ ُ ة َّ وَشَم وَزارَُح َنحَُث هُْم ِيَل رَعُوئ وَأولادُ ١٣

عِيسُو. ِ زَوجَة َ بَْسمَة أولادِ ُ أْسماء ِ هَذِه
وَقُورََح. يَعلامَ وَ يَعُوَش لِعِيسُو أنجَبَْت فَقَْد عِيسُو. ِ زَْوجَة ِصبْعُونَ بِْن عَنَى ِ ابْنَة َ أهُولِيبامَة وَأولادُ ١٤

وََصْفوا وَأْومارَن تَيمانَ ُ رُؤَساء عِيسُو، ِ بِكْر ألِيفازَ، أولادُ عِيسُو: مِْن انحَدَرُوا الَّذِيَن ِ العَشائِر ُ رُؤَساء هُْم وَهَؤُلاءِ ١٥
وَعَمالِيَق. وََجعْثامَ ١٦ َ وَقَناز

عَدا. أولادُ وَهُْم أدُومَ. أْرِض فِي ألِيفازَ مِْن يَن المُنحَدِرِ ِ العَشائِر َ رُؤَساء هَؤُلاءِ كانَ
الَّذِيَن ِ العَشائِر ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ ةَ. وَمِّزَ َ ة َّ وَشَم وَزارََح َنحٍَث ِ عَشائِر ُ رُؤَساء عِيسُو: بِْن ِيَل رَعُوئ أولادُ هُْم وَهَؤُلاءِ ١٧

عِيسُو. ِ زَوجَة َ بَْسمَة أولادُ هَؤُلاءِ أدُومَ. أْرِض فِي ِيَل رَعُوئ مِْن انحَدَرُوا
ِ العَشائِر ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ وَقُورََح. يَعلامَ وَ يَعُوَش ِ عَشائِر ُ رُؤَساء عِيسُو: ِ زَْوجَة َ ُأهُولِيبامَة أولادُ هُْم وَهَؤُلاءِ ١٨

َ رُؤَساء هَؤُلاءِ وَكانَ أدُومَ، أي عِيسُو، نَسِل مِْن هَؤُلاءِ كانَ ١٩ عَنَى. ُ ابْنَة ُأهُولِيبامَةُ، عِيسُو ُ زَوجَة أْنجَبَْتهُْم الَّذِيَن
عَشائِرِهِْم.

ً وَعَنَى وَِصبْعُونُ وَُشوباُل لُوطانُ الأْرِض: تِلَْك فِي يَْسكُنُونَ كانُوا الَّذِيَن الحُورِّيِ َ َسعِير أولادُ هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٠

أدُومَ. أْرِض فِي َ َسعِير ُ أبْناء يِّونَ، الحُورِ ِ العَشائِر ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ وَدِيشانُ. ُ وَإيصَر وَدِيشُونُ ٢١

لُوطانَ. ُأخَت تِمْناعُ وَكانَْت وَهَيمامَ. ُحورَِي هُما لُوطانَ ابْنا وَكانَ ٢٢

وَُأونامُ. ٌ وََشْفو وَعَيباُل ُ وَمَناحَة عَلْوانُ ُشوباَل: ُ أبْناء هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٣
ِصبْعُونَ. ِيهِ أب َ حَمِير يَرْعَى كانَ بينَما ْحراءِ الّصَ فِي َ ة الحارَّ ِيَع اليَناب وَجَدَ الَّذِي َ هُو ً وَعَنَى وَعَنَىً. ُ ة َّ أي هُما ِصبْعُونَ وَابْنا ٢٤

ُأهُولِيبامَةُ. اْسمُها ٌ وَابْنَة دِيشُونَ، ُ اْسمُه ابٌْن لِعَنَى وَكانَ ٢٥
وَكَرانُ. يِثْرانُ و وَأْشبانُ حَمْدانُ هُْم دِيشُونَ ُ وَأبْناء ٢٦

وَعَقانُ. وَزَْعوانُ بِلْهانُ هُْم َ يصَر إ ُ وَأبْناء ٢٧

وَأرانُ. عُوٌص هُما دِيشانَ وَابْنا ٢٨
وَدِيشانَ. َ وَإيصَر وَدِيشُونَ ٣٠ وَعَنَى وَِصبْعُونَ وَُشوباَل لُوطانَ ُ رُؤَساء يِّينَ: الحُورِ ِ عَشائِر ُ رُؤَساء هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٩

َسعِيرَ. أْرِض فِي يِّينَ الحُورِ ِ عَشائِر ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ
ِيَل: إسْرائ بَنِي عَلَى أحَدٌ يَملَُك أْن قَبَل أدُومَ أْرِض فِي حَكَمُوا الَّذِيَن المُلُوِك ُ أْسماء ِ هَذِه ٣١

َ بُصْرَة مِْن زارََح بُْن باُب يُو ُ َلَفَه فَخ بالَُع، وَماَت ٣٣ دِْنهابَةَ. ِ مَدِينَتِه اسْمُ وَكانَ أدُومَ. ًفِي مَلِكا صارَ بَعُورَ بُْن بالَُع ٣٢

مَلِكاً. بَدادَ بُْن هَدادُ ُ َلَفَه فَخ ُحوشامُ، وَماَت ٣٥ مَلِكاً. ِيِّينَ يمان َّ الت أْرِض مِْن ُحوشامُ ُ َلَفَه فَخ باُب، يُو وَماَت ٣٤ مَلِكاً.
٣٦:٩ ١٣٦

30. 25، :25 انظر «َشعُور.» سعير ومعنى «أحمر» أدوم ومعنى عليها. عيسو نسل عاش الّتي الأْرض وعلى عيسو على الاسمان هذان ُأطلق َسعير. … أدُوم



١٤ : ٣٧ تكوين ٥٤ ٣٦ : ٣٦ تكوين

َ يقَة مَسْرِ مِْن ُ سَملَة ُ َلَفَه فَخ هَدادُ، وَماَت ٣٦ يَت. عَوِ ِ مَدِينَتِه اسْمُ وَكانَ مُوآَب. بِلادِ فِي مِْديانَ َ هَزَم الَّذِي َ هُو وَهَدادَ
حانانَ بَعُل ُ َلَفَه فَخ َشاوُُل، وَماَت ٣٨ مَلِكاً. الفُراِت نَهْرِ عَلَى ِ الواقِعَة رَُحوبُوَت مِْن َشاوُُل ُ َلَفَه فَخ سَملَةُ، وَماَت ٣٧ مَلِكاً.
ِ زَوَجتِه اسْمُ وَكانَ فاعُو. ِ مَدِينَتِه اسْمُ وَكانَ مِنْهُ. ً بَدَلا ً مَلِكا هَداد١٣٧ُ ُ َلَفَه فَخ حانانَ، بَعُل وَماَت ٣٩ مَلِكاً. عَْكبُورَ بُْن

هَِب. الذَّ ماءِ ِ ابْنَة َ مَْطرِد َ ابْنَة مَهِيطَبْئِيَل
وَقَنازَ ٤٢ وَفِينُونَ َ وَإيلَة َ وَُأهُولِيبامَة ٤١ وَيَتِيَت َ وَعَلْوَة تِمْناعَ وَمَناطِقِهِْم: عائِلاتِهِْم َحسََب عِيسُو قَبائِل ُ أْسماء ِ وَهَذِه ٤٠
أصُل َ هُو وَعِيسُو امتَلـَكُوها. َّتِي ال الأْرِض فِي يعِهِْم تَوزِ َحسََب أدُومَ قَبائُل ِ هَذِه وَعِيرامَ. وََمجْدِيئِيَل ٤٣ َ وَمِبْصار وَتِيمانَ

أدُومَ. أهِل
٣٧

الحالِم يُوُسُف
يَعقُوَب: ِ عائِلَة ُ ة قِّصَ ِهيَ ِ وَهَذِه ٢ َكنْعانَ. أْرِض أي أبوْهُ، فِيها َّ اْستَقَر قَدِ كانَ َّتِي ال الأْرِض فِي يَعقُوُب َّ وَاْستَقَر ١

وَزِلْفَةَ، َ بِلْهَة لِأولادِ ً مُساعِدا وَعَمَِل إْخوَتِهِ. مََع َ الماِشيَة يَرْعَى وَكانَ عُمْرِهِ، مِْن َ عَشْرَة َ الّسابِعَة فِي يُوُسُف كانَ
ُ ه َّ لِأن ِيَن، الآخَر ِ أبْنائِه كُّلِ مِْن َ أكثَر يُوُسَف ِيُل إسْرائ وَأَحّبَ ٣ لِأبِيهِْم. َ يِّئَة الّسَ أخبارَهُمُ يُوُسُف وَنَقََل ِيهِ. أب زَْوَجتَي
يُوُسَف، فَأبغَُضوا جَمِيعاً. مِْنهُْم َ أْكثَر ُ ه ُّ ُيحِب أباهُْم أّنَ ُ إْخوَتُه وَرَأى ٤ ناً. َّ مُلَو ً با ثَو لِيُوُسَف ِيُل إسْرائ وََصنََع َشيٌخ. َ وَهُو َ وُلِد

بِلُْطٍف. ُ مَعَه مُوا َّ يَتَكَل أْن يَْقدِرُونَ يَكُونُوا وَلَْم
لَهُ. بُغْضُهُْم فَزادَ بِهِ، ُ إْخوَتَه َ وَأخبَر حُلْماً. يُوُسُف وَرَأى ٥

حُزمَتِي فَقامَْت القَْمِح، مَِن ً حُزَما ُ َنحزِم الحَقِل وََسِط فِي كُنّا ٧ رَأيتُهُ. الَّذِي ِ ُلْم الح هَذا إلَى «اْستَمِعُوا لَهُْم: قاَل ٦

لَها.» وَانحَنَْت ِبحُزْمَتِي حُزَمُكُْم أحاَطْت َّ ثُم وَانتََصبَْت.
وَكَلامِهِ. ِ أحلامِه بِسَبَِب ُ لَه بُغضُهُْم فَزادَ وََتحْكُمُنا؟» ًعَلَينا مَلِكا َستَكُونُ ََّك بِأن تَظُّنُ َك َّ «ألَعَل إْخوَتُهُ: ُ لَه فَقاَل ٨

ْمَس الّشَ رَأيُت رَأيتُهُ. الَّذِي الجَدِيدَ َ ُلْم الح هَذا «اْسمَعُوا فَقاَل: ِ ِبحُلْمِه ُ إْخوَتَه وَأبلََغ أيضاً. َ آخَر ً حُلْما يُوُسُف وَرَأى ٩
لِي.» تَنحَنِي ً نَجما َ عَشَر وَأحَدَ َ وَالقَمَر

وَإخوَتَُك َك وَُأمُّ أنا آتِي هَْل رَأيتَهُ؟ الَّذِي ُ ُلْم الح هَذا «ما لَهُ: وَقاَل أبوْهُ، ُ خَه وَّبَ بِذَلَِك، ُ وَإخوَتَه ُ أباه َ أخبَر فَلَمّا ١٠
الأْمرِ. هَذا فِي َ ر َّ تَفَك ُ أباه لـَِكّنَ إْخوَتُهُ، ُ مِنْه وَغارَ ١١ أمامََك؟» وَنَنحَنِي

«إْخوَتَُك لِيُوُسَف: ِيُل إسْرائ فَقاَل ١٣ َشِكيمَ.١٣٨ فِي أبِيهِْم َ ماِشيَة لِيَرعُوا ذَهَبُوا قَْد يُوُسَف ُ إْخوَة كانَ يَوٍم وَذاَت ١٢

إلَْيهِْم.» ُأرِسلََك لـِكَي نَْفسََك ْ َجهِّز َشِكيمَ. فِي َ الماِشيَة يَرعُونَ
هاِب.» لِلذَّ ٌ مُْستَعِّد أنا «ها يُوُسُف: ُ لَه فَقاَل

ِيُل إسْرائ ُ فَأرَسلَه وَأخبِرْنِي.» اْرِجــْع َّ ثُم ِبخـَيرٍ. ُ وَالماِشيَة إْخوَتَُك كانَ إْن لِتَرَى الآنَ «اْذهَِب ِيُل: إسْرائ ُ لَه فَقاَل ١٤

َشِكيمَ. إلَى حَبْرُونَ وادِي مِْن
٣٦:٣٩ ١٣٧

هَدار. أْو هَداد.
٣٧:١٢ ١٣٨

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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عَنْهُ؟» تَْبحَُث الَّذِي «ما فَسَألَهُ: رَجٌُل، ُ فَلاقاه ْحراءِ. الّصَ فِي يُوُسُف َ وَتاه ١٥

يَرْعُونَ.» أيَن ُتخـبِرَنِي أْن فَأرُجو إْخوَتِي. عَْن أْبحَُث نِي َّ «إن يُوُسُف: فَقاَل ١٦

وَوَجَدَهُْم ِ بِإخوَتِه يُوُسُف فَلَِحَق دُوثانَ.›» إلَى ‹لِنَْذهَْب يَقُولُونَ: سَمِعْتُهُْم فَقَْد المَكانَ، هَذا «غادَرُوا جُُل: َّ الر فَقاَل ١٧
دُوثانَ. فِي

ً عَبْدا يُباعُ يُوُسُف
ُ الحالِم َ هُو ها «انظُرُوا، لِلآخَرِ: أحَدُهُْم فَقاَل ١٩ لِقَتلِهِ. تَآمَرُوا مِْنهُْم، يَْقتَرَِب أْن وَقَبَل بَعِيدٍ. ًمِْن ِيا آت ُ إْخوَتُه ُ وَرَآه ١٨

أحلامِهِ.» َ مَِصير هَذا بَعْدَ َ وَلْنَر افْتَرََسهُ. ً مُْفتَرِسا ً َحيوانا إّنَ وَلنَقُْل ةِ. َّ الجاف الآبارِ إحدَى فِي ِ بِه وَنُلِْق ُ ُلْه فَلنَقت ٢٠ آٍت!
دَماً! تَْسفِكُوا «لا أيْضاً: وَقاَل ٢٢ لِقَتلِهِ.» داِعيَ «لا فَقاَل: مِْنهُْم. ُ ُيخَلَِّصه أْن حاوََل هَذا، رَُأوبَيْنُ سَمـِـَع فَلَمّا ٢١

يُوُسُف َ جاء فَلَمّا ٢٣ ِيهِ. أب إلَى ُ يُعِيدَه وَ مِْنهُْم، ُ ُيخَلَِّصه لـِكَي هَذا رَُأوبَيْنُ قاَل تُؤْذُوهُ.» وَلا ْحراءِ الّصَ فِي البِئْرِ ِ هَذِه فِي ُ ألقُوه
ماءٍ. بِلا ً فارِغَة ُ البِئْر وَكانَِت البِئْرِ. فِي ِ بِه وَألقُوا ُ وَأْمسَكُوه ٢٤ نَ. َّ المُلَو يَل الطَو ُ بَه ثَو ُ عَنْه نَزَعُوا إْخوَتِهِ، إلَى

وَالبَلْسَِم. وَالمُر١٣٩ِّ القَتاد بَِصْمِغ ٌ لَة َّ مُحَم ِجمالُهُْم ِجلْعادَ، مِْن ً ِيَة آت جّارِ ُّ الت مَِن ً قافِلَة رََأْوا ذَلَِك، بَعْدَ لِيَْأكُلُوا. جَلَسُوا َّ ثُم ٢٥

ُ فَلْنَبِعْه ٢٧ تَهُ؟ َّ ُجث وَأخفَينا أخانا قَتَلْنا إْن نَْكِسُب «ماذا لإْخوَتِهِ: يَهُوذا فَقاَل ٢٦ مِصْرَ. إلَى يقِهِْم َطرِ فِي نازِلِينَ وَكانُوا
مَِن ُ وَرَفَعُوه يُوُسَف َسحَبُوا ِيِّينَ، المِْديان جّارِ ُّ الت بَعُض مَّرَ وَلَمّا ٢٨ إْخوَتُهُ. فَوافََق لَحْمِنا.» مِْن أُخونا َ فَهُو نُؤْذِهِ، ولا جّارِ ُّ لِلت

ةِ. الفِّضَ مَِن ً قِطعَة يَن بِعِشْرِ جّارِ ُّ لِلت ُ وَباعُوه البِئْرِ.
حُْزناً. ُ مَلابِسَه َق َّ فَمَز فِيها. يَكُْن لَْم يُوُسَف أّنَ رَأى البِئْرِ. إلَى رَُأوبَيْنُ عادَ وَلَمّا مِصْرَ. إلَى ِيُوُسَف ب ُ جّار ُّ الت فَأتَى ٢٩

ً تَيسا وَذََبحُوا يُوُسَف، ثَوَْب فَأخَذُوا ٣١ أفعَُل؟» عَسانِي َماذا ف هُناكَ! الفَتَى «لَيَس وَقاَل: ِ إْخوَتِه إلَى رَُأوبَيْنُ عادَ َّ ثُم ٣٠
لابْنَِك؟» َ أهُو وَب. َّ الث هَذا «وَجَْدنا وَقالُوا: أبِيهِْم. إلَى ينِ َّ الكُم ذا يَل وِ الّطَ وَب َّ الث أخَذُوا َّ ثُم ٣٢ ِم. بِالدَّ ُ مِعْطَفَه سُوا َّ وَغَم
يقاً.» تَمْز يُوُسَف َق مَّزَ ُ ه َّ أن بُّدَ وَلا مُْفتَرٌِس. َحيواٌن ُ التَهَمَه ابْنِي. ثَوُب «هَذا وَقاَل: المِعطََف، يَعقُوُب َ ز َّ فَمَي ٣٣

وهُ، ُّ لِيُعَز يَعقُوَب أولادِ كُّلُ َ جاء َّ ثُم ٣٥ ِجّداً. ً يلَة َطوِ ً ة مُّدَ ِ ابْنِه عَلَى وَناَح حُزناُ، َيَش الخ وَلَبَِس ِيابَهُ، ث يَعقُوُب َق َّ فَمَز ٣٤
عَلَيهِ. يُوُسَف أبو فَناَح ابْنِي!» عَلَى ً حُْزنا ِ يَة الهاوِ إلَى أنزُِل «بَْل وَقاَل: ى. َّ يَتَعَز أْن فَأبَى

فِرعَوْنَ. عِنْدَ القَصْرِ حَرَِس رَئِيُس َ وَهُو فُوطِيفارَ، إلَى َ مِصْر فِي ونَ ُّ ِي المِْديان ُ باعَه فَقَْد يُوُسُف، أمّا ٣٦

٣٨
وَثامار يَهُوذا

رَجٍُل َ ابْنَة هُناكَ وَرَأى ٢ ِحيرَةُ. ُ اْسمُه لاِميٍّ عَّدُ رَجٍُل عِندَ َّ وَاْستَقَر وَنَزََل ُ إْخوَتَه يَهُوذا تَرَكَ الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

ُ تْه َّ سَم ً وَلَدا وَأنجَبَْت ُأْخرَى ً ة مَّرَ َحبِلَْت َّ ثُم ٤ عِيرَ. ُ تْه َّ سَم ً وَلَدا وَأنجَبَْت َبِلَْت فَح ٣ وَعاشَرَها، َجها فَتَزَّوَ ُشوعُ. ُ اْسمُه َكنْعانِيٍّ
ِشيلَةَ. ُ لَه أنجَبَْت عِندَما كَزِيَب فِي ً ساكِنا يَهُوذا وَكانَ ِشيلَةَ. ُ تْه َّ وَسَم َ آخَر ً وَلَدا أنجَبَْت َّ ثُم ٥ ُأونانَ.

٣٧:٢٥ ١٣٩
مختلفة. علاجية استخدامات ولها العطور صناعة في تستخدم جبلي عشبي نبات من مستخلصات وهي الغنم. شوك أْو الـكُثيراء ويسمى وَالمرّ. القتاد صمغ
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فَقاَل ٨ اللهُ. ُ فَأماتَه عِيرَ، يَهُوذا ِ بِكْر عَْن ً راِضيا يَكُْن لَْم َ الله لـَِكّنَ ٧ ثامارُ. اْسمُها َ عِير ِ لِبِكْرِه ً زَوجَة يَهُوذا وَوَجَدَ ٦

َ اسْم يَحمِلُونَ ً أولادا وَتُنجُِب مَعَها، ْوِج َّ الز أِخي وَاِجَب بِذَلَِك فَتَْصنََع المُتَوَفَّى،١٤٠ أِخيَك َ اْمرأة ِج «تَزَّوَ لُِأونانَ: يَهُوذا
أِخيَك.»

ُ أخاه يُعطِي لِئَلّا الأْرِض عَلَى يَقذُِف أِخيهِ َ اْمرأة َ عاشَر إذا كانَ إلَيهِ، يُنسََب لَْن الّطِفَل أّنَ ُأونانُ عَرََف وَإْذ ٩

ِجي تَتَزَّوَ وَلا ِيِك أب بَيِت إلَى «ارِجعِي ثامارَ: ِ تِه َّ لـِِكن يَهُوذا فَقاَل ١١ أيضاً. ُ فَأماتَه ُأونانُ، ُ فَعَلَه مِمّا ُ الله َ فَاْستَاء ١٠ نَسلاً.
أبِيها. بَيِت فِي وَعاَشْت ثامارُ فَذَهَبَْت َيهِ. كَأَخو ً أيضا ُ ِشيلَة يَموَت أْن يَهُوذا خاَف فَقَْد ِشيلَةُ.» َ يَكبُر أْن إلَى

العَدُلّاِميِّ َ ِحيرَة ِ َصدِيقِه مََع يَهُوذا ذَهََب الحِدادِ، انتِهاءِ وَبَعْدَ يَهُوذا. ُ زَْوجَة ُشوعَ، ُ ابْنَة ماتَِت يٍل، َطوِ وَقٍْت وَبَعدَ ١٢

َ تِمْنَة إلَى ِ يقِه َطر فِي حَمُوِك َ هُو «ها لِثامارَ: أحَدُهُْم فَقاَل ١٣ غَنَمِه. ُصوَف ونَ ُّ َيجُز كانُوا الَّذِيَن الرِّجاِل إلَى تِمْنَةَ، إلَى
َ عَيناِيم مَْدخَِل عِندَ جَلَسَْت َّ ثُم نَْفسَها. ْت وَلَّفَ ِبحِجاٍب، وَْجهَها ْت وَغَّطَ لِها، تَرَمُّ ِياَب ث َلَعَْت فَخ ١٤ غَنَمِهِ.» ُصوَف َّ لِيَُجز

مِنْهُ. ْج تُزَّوَ لَْم ها وَأّنَ َكبِرَ، قَْد َ ِشيلَة أّنَ رَأْت فَقَْد تِمْنَةَ، يِق َطرِ عَلَى كانَْت َّتِي ال
وَقاَل يِق. رِ الّطَ جانِِب إلَى إلَيها فَذَهََب ١٦ وَجهَها. تُغَّطِي كانَْت ها لِأّنَ ساقِطَةٌ، اْمرأةٌ ها أّنَ َظّنَ يَهُوذا رَآها فَلَمّا ١٥

ابْنِهِ. َ زَوجَة كانَْت ها أّنَ يَعرِْف لَْم إْذ ُأعاشِرَِك.» أْن يدُ «ُأرِ لَها:
ذَلِْك؟» مُقابَِل َستُعطِينِي «وَماذا ثامارُ: ُ لَه فَقالَْت

قَطِيعِي.» مِْن ً جَْديا إلَيِك «َسُأْرِسُل فَقاَل: ١٧
تُرِْسلَهُ.» أْن إلَى ً رَهنا عِندِي أبْقَيَت إذا إلّا أْرضَى «لا فَقالَْت:

آتِيَ؟» أْن إلَى عِندَِك ُ ُأبْقِيَه أْن ِيدِينَنِي تُر الَّذِي هُْن َّ الر َ هُو «وَما فَقاَل: ١٨

قامَْت َّ ثُم ١٩ مِنْهُ. َبِلَْت فَح عاشَرَها َّ ثُم لَها. فَأعطاها يَدِكَ.» فِي َّتِي ال وَعَصاكَ وََخيطَهُ،١٤١ خاتِمََك «أعطِنِي فَقالَْت:
لِها. تَرَمُّ ِياَب ث وَلَبِسَْت ِحجابَها، وَنَزَعَْت بَيتِها. إلَى وَذَهَبَْت

وََسأَل ٢١ َيجِْدها. لَْم َ ِحيرَة لـَِكّنَ المَرأةِ. مَِن هَْن َّ الر لِيَْستَرِدَّ الجَْدِي مََع َ ِحيرَة ُ َصدِيقَه يَهُوذا أْرَسَل بَعْدُ، وَفِيما ٢٠

يِق؟» رِ الّطَ جانِِب عَلَى َ عَيناِيم عِنْدَ كانَْت َّتِي ال الهَيكَِل ُ عاهِرَة «أيَن ِنطَقَةِ: الم تِلَْك أهَل ُ ِحيرَة
هَيكٍَل.» ِ عاهِرَة ُ ة َّ أي هُنا تَكُْن «لَْم فَقالُوا:

هَيكٍَل.›» ِ عاهِرَة ُ ة َّ أي هُنا تَكُْن ‹لَْم المَكاِن: أهُل لِي وَقاَل أِجْدها. «لَْم وَقاَل: يَهُوذا، إلَى ُ ِحيرَة فَعادَ ٢٢

َتجِْدها.» لَْم َك َّ لـَِكن بِالفِعِل، الجَْدَي أْرَسلُْت قَْد ها ُأْضحُوكَةً. صِرْنا وَإلّا هِْن، َّ بِالر «فَلتَحتَفِْظ يَهُوذا: فَقاَل ٢٣

تحبل ثامارُ
ثامارُ.» تَُك َّ ِكن زَنَْت «لَقَْد لِيَهُوذا: أحَدُهُْم قاَل أشْهُرٍ، ِ ثَلاثَة وَبَعْدَ ٢٤

المَوِْت.» ى َّ َحت وَلْتُْحرَْق «أخرُِجوها، يَهُوذا: فَقاَل
٣٨:٨ ١٤٠

المُتوفَّى. أخيهِ إلى الطفُل نُِسَب منها، أنجَب فإْن أرمَلَتَهُ. ِ إْخوَتِه أحدُ يتزوَج أْن نسٍل، بلا رجٌل توفّى إن العادة كانت المتوفّى. … تزّوج
٣٨:١٨ ١٤١

وكان بالخاِتم. الطين يختمون ثم الطين، أْو كَالشمع ً شيئا عليه يضعون ثم بالخيط رسائلهم يربطون وَخيطاً، ً خاتما يحملون الأمر ذوو كان وَخيطه. خاتمك
عندهم. التوقيع بمثابة هذا
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تَقُوُل: يَهُوذا حَمِيها إلَى ً رِسالَة أْرَسلَْت إخراِجها، َ وَأثْناء ٢٥

وَالعَصا؟» َيُط وَالخ ُ الخاِتم هَذا فَلِمَْن إلَيها! ْ «انظُر وَقالَِت: الأْشياءِ.» ِ هَذِه صاِحِب مَِن َحبِلُْت «لَقَْد
ُأْخرَى. ً ة مَّرَ يَهُوذا يُعاشِرْها وَلَْم ِشيلَةَ.» ابْنِي مَِن ُأزَّوِْجها لَْم لِأنِّي مِنِّي، أفَْضُل ها «إّنَ وَقاَل: أْشياءَهُ. يَهُوذا َ ز َّ فَمَي ٢٦

ً َخيطا ُ القابِلَة فَأخَذَِت يَدَهُ، أحَدُهُما أخرََج وَلَدَْت، وَعِندَما ٢٨ تَوْأماِن. بَطنِها فِي كانَ وِلادَتِها، وَقُْت حانَ وَلَمّا ٢٧
«يا القابِلَةُ: فَقالَِت أُخوهُ. خَرََج يَدَهُ، َسحََب َما حال وَلـَِكْن ٢٩ لاً.» أّوَ هَذا «خَرََج وَقالَْت: يَدِهِ. عَلَى ُ َبَطَتْه وَر ً يّا قُرْمُزِ
يَدِهِ. عَلَى القُرْمُزِّيُ َيُط الخ وَكانَ بَعْدَهُ. ُ أُخوه خَرََج َّ ثُم ٣٠ فارََص.١٤٢ فَسُمَِّي لِنَْفِسَك!» ُ اختَرَقْتَه الَّذِي الاختِراُق لَهَذا

زارَُح.١٤٣ فَسُمَِّي
٣٩

مصر في لفُوطِيفارَ يُباعُ يُوُسُف
ُ اْشتَراه . مِصْرِّيٌ َ وَهُو القَصْرِ، ِلحَرَِس رَئِيٌس مِصْرَ، فِرعَوِْن عِندَ مَْسؤُوٌل ُ وَاْشتَراه مِصْرَ. إلَى فَُأِخذَ يُوُسُف أمّا ١

. المِصْرِّيِ ِ َسيِّدِه بَيِت فِي وََسَكَن ناِجحاً. ً رَجُلا فَكانَ يُوُسَف، مََع ُ الله فَكانَ ٢ جَلَبُوهُ. الَّذِيَن الإْسماعِيلِيِّينَ مَِن
ً مُشْرِفا ُ فَجَعَلَه بِأمانَةٍ. ُ وَخَدَمَه بِرِضاهُ، يُوُسُف فَحَظَِي ٤ يَدَيهِ. عَمَِل كُّلَ يُوَفُِّق َ الله وَأّنَ مَعَهُ. َ الله أّنَ ُ َسيِّدُه وَرَأى ٣

ِ بَيتِه عَلَى ُ أوكَلَه الَّذِي الوَقِْت مُنذُ يُوُسَف بِسَبَِب المِصْرِّيِ بَيَت ُ الله َ وَبارَك ٥ ُشؤونِهِ. جَمِيِع عَْن ً وَمَسؤولا بيتِهِ، عَلَى
َتحَت شَيءٍ كُّلَ فُوطِيفارُ فَتَرَكَ ٦ الحَقٍل. وَفِي البَيِت فِي فُوطِيفارَ، أملاِك كُّلِ فِي ِ الله ُ بَرَكَة وََظهَرَْت عِندَهُ. ما وَكُّلِ

يَأكُلُهُ. الَّذِي عاِم الّطَ عَدا ما شَيءٍ، بِأّيِ ُّ يَهْتَم ُ فُوطِيفار يَكُْن لَْم يُوُسَف، وُُجودِ وَفِي يُوُسَف. ِ رِعايَة
فُوطِيفار َ زوجة يَرفُض يُوُسُف

وَعَاشِرْنِي!» «تَعاَل لَهُ: وَقالَْت تَْشتَهِيهِ. ِ َسيِّدِه ُ زَوجَة بَدَأْت لاِحٍق، وَقٍت وَفِي ٧ وَالوَجهِ. القِواِم جَمِيَل يُوُسُف وَكانَ
كُّلَ يَدَّيَ بَينَ وََضَع وَقَْد البَيِت. فِي شَيءٍ عَلَى قَلٍِق ُ غَير وُُجودِي فِي َسيِّدِي إّنَ «ها َسيِّدِهِ: ِ لِزَوجَة وَقاَل فَرَفََض. ٨

فََكيَف زَوَجتُهُ. َِّك لِأن أنِت إلّا ً َشيئا َسيِّدِي عَنِّي يَمنَْع وَلَْم مِنِّي. أهَّمُ َ هُو مَْن البَيِت هَذا فِي يُوجَدُ فَلا ٩ لَدَيهِ. ما
اللهِ؟» إلَى ُ وَُأخطِئ العَظِيِم الإْثِم هَذا مِثَل أقتَرُِف

البَيِت إلَى يُوُسُف َ جاء يَوٍم وَذاَت ١١ مَعَها. يَكُونَ أْو يُعَاشِرَها أْن يَرفُُض َ وَهُو يَوٍْم، بَعدَ ً يَوما ُ تُكَلِّمُه فَكانَْت ١٠

ُ بَه ثَوْ َ فَتَرَك وَعَاشِرْنِي!» «تَعاَل وَقالَْت: ِ بِه ثَوْ مِْن ُ فَأمسََكتْه ١٢ المَنزِِل. داِخَل الخَدَِم مَِن أحَدٌ يَكُْن وَلَْم بِعَمَلِهِ. لِيَقُومَ
خَارِجاً. وَهَرََب يَدِها فِي

زَوِجي وََضَع قَْد ها «انظُرُوا! لَهُْم: وَقالَْت بَيتِها َ خَدَم نادَْت ١٤ خارِجاً، وَهَرََب يَدِها فِي ُ بَه ثَوْ َ تَرَك ُ ه َّ أن رَأْت فَلَمّا ١٣
ُ بَه ثَو َ تَرَك وَأصْرُُخ، َصوْتِي أرفَُع سَمِعَنِي فَلَمّا ١٥ فَصَرَْخُت. يُعاشِرَنِي، أْن وَحاوََل إلَيَّ َ جاء لِيُهِينَنا. ً ِيّا عِبْران ً رَجُلا بَينَنا

خارِجاً.» وَهَرََب ِبجانِبِي،
٣٨:٢٩ ١٤٢

«مقتحم.» أْو «مخـترق» معناه فارص.
٣٨:٣٠ ١٤٣

«مُنير.» معناه زارح.
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العِبْرانِيُّ ُ الخادِم إلَيَّ َ «جاء تَها: قِّصَ عَلَيهِ ِت قَّصَ َّ ثُم ١٧ البَيِت. إلَى ُ َسيِّدُه َ جاء أْن إلَى ِبجانِبِها ِ بِه ِثَوْ ب وَاحتَفَظَْت ١٦
خارِجاً.» وَهَرََب ِبجانِبِي ُ بَه ثَوْ َ فَتَرَك وَصَرَْخُت. َصوْتِي رَفَعُْت لـَِكنِّي ١٨ يُهِينَنِي. لـِكَي بَينَنا ُ وََضعْتَه الَّذِي

وَألقَى ٢٠ َشدِيداً. ً غََضبا فَغَِضَب بِي،» خادِمَُك ُ فَعَلَه ما َ هُو «هَذا لَهُ: قالَْت َّتِي ال ِ زَْوَجتِه َ رِوايَة ُ َسيِّدُه سَمـِـَع ١٩

الّسِْجِن. فِي هُناكَ يُوُسُف فَبَقَِي فِرعَوْنَ. ُ ُسجَناء يُعتَقَُل كانَ َحيُث الّسِْجِن، فِي ُ وَوََضعَه يُوُسَف عَلَى القَبَْض

الّسجن في يُوُسُف
حارُِس فَأوكََل ٢٢ الّسِْجِن. حارِِس بِرِضَى َيحظَى يُوُسَف وََجعََل لُطفاً. ُ لَه َ وَأظهَر يُوُسَف، مََع كانَ َ الله لـَِكّنَ ٢١
هُناكَ. الجارِي العَمَِل كُّلِ عَلَى ً مُشْرِفا وَكانَ الّسِْجِن. فِي المَوُضوعِينَ ِيَن الآخَر الرِّجاِل كُّلِ عَلَى يُوُسَف الّسِْجِن
يُْنجُِح ُ الله وَكانَ مَعَهُ. كانَ َ الله لِأّنَ يُوُسَف. ةِ َّ مَْسؤُولِي َتحَت أْمرٍ أّيِ ِ ِجهَة مِْن الباِل مُْرتاَح الّسِْجِن حارُِس وَكانَ ٢٣

يَعْمَلُهُ. ما كُّلَ
٤٠

حُلْمين ُ يُفسّر يُوُسُف
وَرَئِيِس ِ ُسقاتِه رَئِيِس مِْن فِرعَوْنُ فَغَِضَب ٢ مِصْرَ. فِرعَوِْن َسيِّدِهِما، إلَى ُ َبّاز وَالخ فِرعَوْنَ ساقِي َ أساء هَذا وَبَعْدَ ١
يُوُسَف الحَرَِس رَئِيُس وََجعََل ٤ َمحبُوساً. يُوُسُف كانَ َحيُث الحَرَِس رَئِيِس ِسجِن فِي فِرعَوْنُ َبَسَهُما فَح ٣ يهِ. َخبّازِ

مَِن. َّ الز مَِن ةً مُّدَ الّسِْجِن فِي وَبَقِيا فَخَدَمَهُما. عَلَيهِما، ً مُشْرِفا
وَكانَ حُلْمُهُ. مِْنهُما لِكُّلٍ وَكانَ مَعاً. حُلْمَينِ الّسِْجِن فِي َحبُوساِن الم ُ وََخبّازُه فِرعَوْنَ ساقِي رَأى يالِي َّ الل إحْدَى وَفِي ٥

ذَيِن َّ الل فِرعَوْنَ فَي مَوَّظَ يُوُسُف فَسَأَل ٧ مُنزَِعجَينِ. كانا هُما أّنَ وَرَأى باِح. الّصَ فِي يُوُسُف إلَيهِما أتَى ٦ مَعْناهُ. ٍ حُلْم لِكُّلِ
وَجهَيُكما؟» عَلَى الحُزْنَ أرَى ِماذا «ل َسيِّدِهِ: بَيِت فِي ُ مَعَه َمحبُوَسينِ كانا

لَنا.» يُفَسِّرَهُما أْن ُ يَقدِر مَْن يُوجَدُ لا لـَِكْن حُلْمَينِ. «رَأينا فَقالا: ٨

ِبحُلْمَيُكما.» فَأخبِرانِي اللهِ؟ ُ غَير الأحلامَ ُ يُفَسِّر «وَهَْل لَهُما: يُوُسُف فَقاَل

َلِك الم ساقِي ُ حُلْم
وَما أغصاٍن. َ ثَلاثَة ِ الـكَرْمَة عَلَى وَرَأيُت ١٠ كَرْمَةً، ِ ُلْم الح فِي «رَأيُت وَقاَل: ُ حُلْمَه يُوُسَف عَلَى فِرعَوْنَ ساقِي فَقَّصَ ٩

العِنََب فَأخَْذُت يَدِي. فِي فِرعَوْنَ كَْأُس وَكانَْت ١١ عَناقِيدُها. وَنَِضَجْت بَراِعمُها َظهَرَْت ى َّ َحت الـكَرْمَةُ، أْورَقَِت إْن
يَدِهِ.» فِي الكَْأَس وَوََضعُْت فِرعَوْنَ، كَْأِس فِي ُ وَعَصَرْتُه

َلُِك الم يَرْفَُع أيّاٍم ِ ثَلاثَة فَخِلاَل ١٣ أيّاٍم. ُ ثَلاثَة ِهيَ َ لاثَة َّ الث الأغصانَ أّنَ َ هُو حُلْمَِك «مَعْنَى يُوُسُف: ُ لَه فَقاَل ١٢

لـَِكْن ١٤ لَهُ. ً ساقِيا ُكنَْت عِنْدَما قَبُل مِْن تَْفعَُل ُكنَْت َكما ُ كَْأَسه لِفِرْعَوْنَ ُ وََستُقَّدِم وَظِيفَتَِك. إلَى يُعِيدُكَ وَ رَأَسَك،
الّسِْجِن. هَذا مِْن وَُتخرَِجنِي لِفِرْعَوْنَ، تَذْكُرَنِي بِأْن ً مَعرُوفا مَعِي وَاْصنَْع سَراحََك. يُطلُِق عِندَما رَنِي َّ تَتَذَك أْن أرُجو

الّسِْجَن.» يَْستَوِجُب ً جُْرما هُنا أرتَِكْب لَْم وَأنا ِيِّينَ. العِبْران أْرِض مِْن اختُطِْفُت فَقَدِ ١٥

َلِك الم َخبّازِ ُ حُلْم
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ِ الخـُبْز مَِن ِسلاٍل ثَلاُث هُناكَ كانَْت حُلْماً: رَأيُت ً أيضا «أنا لِيُوُسَف: قاَل يَن، َبّازِ الخ رَئِيَس ُ ْفِسير َّ الت أعجََب فَلَمّا ١٦

مَِن تَْأكُلُها كانَْت ً ُطيُورا لـَِكّنَ لِفِرْعَوْنَ. ِ َخبُوزَة الم ِ الأطعِمَة أنْواِع كُّلُ العُلْيا ِ لَّة الّسَ فِي وَكانَ ١٧ رَْأسِي. عَلَى الأبْيَِض
رَْأسِي.» فَوَْق َّتِي ال ِ لَّة الّسَ

فِرعَوْنُ َسيَرفَُع أيّاٍم ِ ثَلاثَة فَخِلاَل ١٩ أيّاٍم. ُ ثَلاثَة ِهيَ لاَث َّ الث الّسِلاَل أّنَ َ هُو حُلْمَِك «مَعْنَى يُوُسُف: فَأجاَب ١٨

لَحمََك.» يُورُ الّطُ فَتَْأكَُل عَمُودٍ، عَلَى وََسيُعَلِّقَُك َجسَدِكَ، عَْن رَْأَسَك
يُنسَى يُوُسُف

يَن َبّازِ الخ وَرَئِيَس قاةِ الّسُ رَئِيَس وَأطلََق مَْسؤُولِيهِ. لِكُّلِ ً وَلِيمَة فَأقامَ فِرعَوْنَ. مِيلادِ عِيدُ كانَ أيّاٍم ِ ثَلاثَة وَبَعدَ ٢٠

قَطََع ُ ه َّ لـَِكن ٢٢ فِرعَوْنَ. يَدِ فِي الكَأَس فَوََضَع وَظِيفَتَهُ، قاةِ الّسُ لِرَئِيِس وَأعادَ ٢١ مَْسؤُولِيهِ. ُحُضورِ فِي الّسِْجِن مَِن
بَْل يُوُسَف، ْ ر َّ يَتَذَك لَْم قاةِ الّسُ رَئِيَس أّنَ َ غَير ٢٣ ُلْمَينِ. الح يُوُسُف رَ َّ فَس َكما ً تَماما َجسَدَهُ، َق َّ وَعَل يَن َبّازِ الخ رَئِيَس رَأَس

نَِسيَهُ!
٤١

فِرعَوْن حُلْما
وَكانَِت هْرِ. النَّ مَِن خارِجاٍت بَقَراٍت َسبَْع وَرَأى ٢ النِّيِل. نَهْرِ عِندَ ً واقِفا كانَ حُلْماً: فِرعَوْنُ رَأى َسنَتَينِ وَبَعْدَ ١

ً يلَة هَزِ فَكانَْت النِّيِل، نَهْرِ مِْن ُأْخرَى بَقَراٍت َسبُْع خَرََجْت َّ ثُم ٣ القََصِب. بَينَ وَأكَلَْت فَرَعَْت وَسَمِينَةً. ً َصحِيحَة البَقَراُت
َ ِحيحَة الّصَ البَقَراِت ُ يلَة الهَزِ البَقَراُت فَأكَلَِت ٤ هْرِ. النَّ ةِ ِضّفَ عَلَى الُأولَى البَقَراِت جانِِب إلَى وَوَقَفَْت مَرِيَضةً. وَبَدَْت

فِرعَوْنُ. أفاَق َّ ثُم بِْع. الّسَ ِ مِينَة الّسَ
واِحدَةٍ. ساٍق عَلَى تَنمُو ٍ وََجيِّدَة ٍ مَلِيئَة القَْمِح مَِن َسنابَِل َسبَْع رَأى آخَرَ. ً حُلْما وَرَأى ُأْخرَى. ً ة مَّرَ وِْم َّ الن إلَى عادَ َّ ثُم ٥
َّ ثُم َيِّدَةَ. الج َ َلِيئَة الم نابَِل الّسَ ُ فِيعَة َّ الر نابُِل الّسَ وَابْتَلَعَِت ٧ ةِ. َّ رْقِي َّ الش بِالرِّيحِ ٍ وَمَلْفُوحَة ٍ رَفِيعَة َسنابَِل َسبُْع بَعدَها نَبَتَْت َّ ثُم ٦

وَكُّلَ َ مِصْر ِ َسحَرَة كُّلَ وَاْستَدعَى فَأْرَسَل الباِل. َ مُنزَِعج فِرعَوْنُ كانَ باِح الّصَ وَفِي ٨ حُلْمٌ. َ هُو وَإذا فِرعَوْنُ، أفاَق
لَهُ. يُفَسِّرُهُما مَْن َيجِْد لَْم لـَِكْن رَآهُما. ذَيِن َّ الل ُلْمَينِ بِالح وَأخبَرَهُْم حَُكمائِها.

غَِضَب عِندَما حَدََث ما ُ ر َّ وَأتَذَك ١٠ أخطائِي، َ اليَوْم ُ ر َّ «أتَذَك وَقاَل: ذَلَِك بَعدَ فِرعَوْنَ مَ َّ كَل قاةِ الّسُ رَئِيَس لـَِكّنَ ٩
ِ يلَة َّ الل تِلَْك فَفِي ١١ يَن. َبّازِ الخ وَرَئِيَس أنا الحَرَِس، رَئِيِس بَيِت فِي َبِْس، الح فِي وَوََضعَنِي ِ خادِمِه مِْن فِرعَوْنَ َسيِّدِي
الحَرَِس. رَئِيِس لَدَى يَعْمَُل عِبْرانِيٌّ، شاّبٌ مَعَنا وَكانَ ١٢ مَعناهُ. مِنها ٍ حُلُم لِكُّلِ وَكانَ حُلْمَينِ. الاثْنَينِ َنحُْن رَأينا
إلَى ُأعِْدُت أنا لَنا: رَ َّ فَس َكما ً تَماما مَعَنا حَدََث وَقَْد ١٣ حُلُمِهِ. مَعْنَى مِنّا واِحدٍ لِكُّلِ رَ َّ فَس رَهُما. َّ فَفَس ِبحُلْمَينا، ُ فَأخبَرْناه

رَأُسهُ.» فَقُطِعَْت ُ َبّاز الخ أمّا وَظِيفَتِي،
ُلْمَين الح لتفسيرِ يُوُسَف استدعاءُ

فِرعَوْنَ. إلَى ُ وَأحضَرُوه ِيابَهُ، ث لُوا وَبَّدَ لَهُ، وَحَلَقُوا يعاً، سَر الّسِْجِن مَِن ُ فَأحضَرُوه يُوُسَف، فِرعَوْنُ فَاْستَْدعَى ١٤
َ الأحلام تَْسمَُع َك َّ أن سَمِعُْت أنِّي َ غَير لِي. ُ تَْفِسيرَه يَْستَطِيُع مَْن لَيَس لـَِكْن حُلْماً، «رَأيُت لِيُوُسَف: فِرعَوْنُ فَقاَل ١٥

الفَورِ.» عَلَى فَتُفَسِّرَها
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شافِياً.» ً َجوابا فِرعَوْنَ َسيُعطِي الَّذِي َ هُو أنا، لا «اللهُ، يُوُسُف: فَقاَل ١٦

سَميناٍت بَقَراٍت َسبُْع خَرََجْت وَفَجأةً ١٨ النِّيِل. نَهْرِ ةِ ِضّفَ عَلَى ً واقِفا حُلْمِي فِي «ُكنُْت لِيُوُسَف: فِرعَوْنُ فَقاَل ١٧

ً َضعِيفَة كانَْت بَعدَها، ُأْخرَى بَقَراٍت َسبُْع َظهَرَْت َّ ثُم ١٩ القََصِب. مَرعَى فِي تَرْعَى وَراَحْت النِّيِل. مَِن وََصحِيحاٍت
بَْع الّسَ البَقَراِت القَبِيحَاُت يلاُت الهزِ البَقَراُت فَالتَهَمَِت ٢٠ مِصْرَ! أْرِض فِي مِْنها ً قُبْحا َ أْكثَر بَقَراٍت قَّطُ أرَ لَْم وَرَفِيعَةً.
فِي كانَْت َكما ً قَبِيحَة بَقِيَْت بَْل أكَلَْتها، ها أّنَ إلَى ُ يُِشير ما عَلَيها ْ يَظهَر لَْم أكَلَْتها، أْن وَبَعدَ ٢١ لاً. أّوَ رَأيتُها َّتِي ال مِينَاِت الّسَ

اْستَيقَْظُت. َّ ثُم البِدايَةِ.
بَعدَها نَبَتَْت َّ ثُم ٢٣ وََجيِّدَةً. ً مَلِيئَة وَكانَْت واِحدَةٍ. ساٍق عَلَى تَنمُو القَْمِح مَِن َسنابَِل َسبَْع َ آخَر ٍ حُلْم فِي رَأيُت َّ «ثُم ٢٢

بَْع الّسَ نابَِل الّسَ ُ فِيعَة َّ الر بُْع الّسَ نابُِل الّسَ ابتَلَعَِت َّ ثُم ٢٤ لَفََحْتها. قَْد ً ة َّ شَرقِي ً ريحا كأّنَ وَرَفِيعَةٍ ٍ يَة ذاوِ ُأْخرَى َسنابَِل َسبُْع
بِمَعْناهِما.» ُيخـبِرَنِي أْن مِْنهُْم أحَدٌ يَْستَطـِـْع فَلَْم ، ِبحُلْمَّيَ َسحَرَتِي أخبَرُْت وَقَْد َيِّدَةَ. الج

ُلْمَين الح ُ يفسّر يُوُسُف
أعلََن فَقَْد واِحدٌ. ً مَعنَى وَلَهُما واِحدٍ، ُلْمٍ ِلح ُصورَتاِن هُما فِرعَوْنُ رَآهُما ذيِن َّ الل ُلْمَينِ الح «إّنَ لِفِرْعَوْنَ: يُوُسُف فَقاَل ٢٥

َسنَواٍت. َسبُْع ِهيَ ُ َيِّدَة الج بُْع الّسَ نابُِل وَالّسَ َسنَواٍت. َسبُْع ِهيَ ُ َيِّدَة الج بُْع الّسَ فَالبَقَراُت ٢٦ يباً. قَرِ ُ َسيَْفعَلُه ما لِفِرْعَوْنَ ُ الله
ُ فِيعَة َّ الر بُْع الّسَ نابُِل وَالّسَ َسنَواٍت. َسبُْع ِهيَ بَعدَها خَرََجْت َّتِي ال ُ القَبِيحَة بُْع الّسَ وَالبَقَراُت ٢٧ واِحدٌ. ً مَعنَى ِلحُلْمَينِ فَل
ما لِفِرْعَوْنَ ُ الله أعلََن لَقَْد إلَيَك: نَقَلْتُها َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ٢٨ الجُوِع. مَِن َسنَواٍت َسبُْع ِهيَ ةِ َّ رْقِي َّ الش بِالرِّيحِ ُ َلْفُوحَة الم
مَِن َسنَواٍت َسبُْع بَعْدَها تَْأتِي َّ ثُم ٣٠ مِصْرَ. أْرِض فِي ٌ وَفِير َطعامٌ فِيها يَكُونُ َسنَواٍت َسبُْع تَْأتِي فَها ٢٩ يباً. قَرِ ُ َسيَْفعَلُه
ِ الوَفْرَة زَمَُن وََسيُنْسَى ٣١ البِلادِ. عَلَى الجُوعُ وََسيَْقضِي مِصْرَ. أْرِض فِي عاِم الّطَ ِ وَفْرَة كُّلَ النّاُس وََسيَنْسَى َجاعَةِ. الم

قاِسيَةً. َستَكُونُ ها لِأّنَ َلِيهِ، ت َّتِي ال ِ َجاعَة الم بِسَبَِب
وَالآنَ ٣٣ ِبحُدُوثِهِ. َسيُعَجُِّل َ وَهُو الأْمرِ، بِهَذا ُ الله قَضَى لَقَْد هَذا: َ فَهُو تَينِ مَّرَ فِرعَوْنَ ِ حُلْم تِكْرارِ مِْن القَْصدُ «وَأمّا ٣٢

الأْرِض. عَلَى مُشْرِفِينَ فِرعَوْنُ وَلْيُعَيِّْن ٣٤ مِصْرَ. أْرِض عَلَى ً مُشْرِفا ُ وَلْيَجعَلْه وَحَِكيٍم ذَكِيٍّ رَجٍُل عَْن فِرعَوْنُ لِيَبَْحْث
القادِمَةِ، ِ الخـَيِّرَة نَواِت الّسَ ِ هَذِه َطعاِم كُّلَ وَلْيَجمَعُوا ٣٥ بِْع. الّسَ ِ الوَفْرَة َسنَواِت فِي الأْرِض َمحُْصوِل خُمَْس وَلْيَْأخُذُوا
َّتِي ال بِْع الّسَ ِ َجاعَة الم َسنَواِت َطواَل لِلبِلادِ ً ذَِخيرَة عامُ الّطَ هَذا وَلْيَكُْن ٣٦ وََيحرُُسوهُ. َلِِك الم ِ ُسلْطَة َتحَت القَْمَح وَُيخَزِّنُوا

البِلادِ.» عَلَى ُ َجاعَة الم تَقضِيَ لَْن ِحينَئِذٍ، مِصْرَ. أْرِض عَلَى َستَْأتِي
فِيهِ كَهَذا ً رَجُلا َنجِدَ أْن لَنا «أيَن لِوُزَرائِهِ: فِرعَوْنُ قاَل َّ ثُم ٣٨ يُوُسَف. اقْتِراِح عَلَى ِ وُزَرائِه وَكُّلُ فِرعَوْنُ فَوافََق ٣٧

اللهِ؟» رُوُح
َستَكُونُ لِهَذا ٤٠ وَِحْكمَتَِك. بِذَكائَِك َ هُو مَْن يُوجَدُ لا ُ ه َّ فَإن هَذا، كُّلَ لََك بَيَّنَ َ الله أّنَ «بِما لِيُوُسَف: فِرعَوْنُ فَقاَل ٣٩

غَيرِي.» أحَدٌ عَلَيَك يَعلُو وَلا أْمرَكَ. َسيُطِيعُونَ َشعبِي وَكُّلُ بَيتِي. كُّلِ عَلَى ً مُشْرِفا أنَت
مِْن ْقِش َّ الن َ خاتَم فِرعَوْنُ وَخَلََع ٤٢ مِصْرَ.» أْرِض كُّلِ عَْن ً مَْسؤُولا َجعَلْتَُك قَْد «ها لِيُوُسَف: فِرعَوْنُ قاَل َّ ثُم ٤١
فِي ُ أرَْكبَه َّ ثُم ٤٣ رَقَبَتِهِ. َحوَل هَِب الذَّ مَِن َكبِيرَة١٤٤ً ً قِلادَة وَوََضَع مُمتازَةً. ً ة َّ ِي كِتّان ً ِيابا ث ُ وَألْبَسَه لِيُوُسَف. ُ وَأْعطاه ِ يَدِه

٤١:٤٢ ١٤٤
السلطان. علامة كبيرة. قلادة
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مِصْرَ.١٤٦ أْرِض كُّلِ عَْن ً مَْسؤُولا ُ وََجعَلَه يَق.»١٤٥ رِ الّطَ «أفِْسُحوا أمامَهُ: ُنُودُ الج وَصاَح ِيَةِ. الثّان ةِ َّ َلـَِكي الم ِ بَتِه عَرَ
عَلَيهِ فِرعَوْنُ وَأطلََق ٤٥ إْذنَِك.» دُونَ ً َشيئا َ مِصْر فِي أحَدٌ يَْفعََل بِألّا أمَْرُت فِرعَوْنَ «أنا لِيُوُسَف: فِرعَوْنُ وَقاَل ٤٤

مِصْرَ. أْرِض ًعَْن مَْسؤُولا يُوُسُف فَصارَ ُأونَ. ِ مَدِينَة كاهِِن فارَعَ فُوطِي َ ابْنَة أْسناَت ُ جَه وَزَّوَ فَعْنِيَح،١٤٧ َصْفناَت اسْمَ
َ وَسافَر فِرعَوْنَ، عِندِ مِْن يُوُسُف خَرََج مِصْرَ. مَلَِك فِرعَوْنَ، ُ َيخدِم بَدَأ عِندَما ِ عُمْرِه مِْن لاثِينَ َّ الث فِي يُوُسُف وَكانَ ٤٦
بِْع الّسَ نَواِت الّسَ َطعاِم كُّلَ فَجَمََع ٤٨ بِْع. الّسَ الخـَيرِ َسنَواِت َ أثْناء ً وَفِيرَة ً غَلَّة الأْرُض وَأنتَجَِت ٤٧ مِصْرَ. أْرِض كُّلِ فِي
الحُقُوِل مَِن المَأُخوذَ عامَ الّطَ ٍ مَدِينَة كُّلِ فِي يُوُسُف خَزَنَ المُدُِن. فِي عاِم الّطَ ِبخَزِْن وَقامَ مِصْرَ. أْرِض فِي ِ الوَفْرَة ِ فَتْرَة فِي
عَْن َف َّ تَوَق ُ ه َّ إن ى َّ َحت ً ِجّدا ً وَفِيرا القَْمُح كانَ البَْحرِ. َشواطِِئ رَمِل مِثَل ً َكثِيرا ً قَمْحا يُوُسُف فَخَزَنَ ٤٩ َحولَها. َّتِي ال

ُتحسََب! أْن ً مُمكِنا يَعُْد لَْم ُ ه َّ لِأن كَمِّياتِهِ، ِحساِب
ِ مَدِينَة كاهِِن فارَعَ فُوطِي ُ ابْنَة أْسناُت، ُ زَوَجتُه ُ لَه وَلَدَْتهُما بِوَلَدَيِن. يُوُسُف رُزَِق َجاعَةِ، الم َسنَواُت َ تَْأتِي أْن وَقَبَل ٥٠

ى َّ وَسَم ٥٢ أبِي.» بَيِت وَكُّلَ هُنا ِضيقِي كُّلَ ُ الله أنسانِي «لَقَْد يُوُسُف: قاَل إْذ ى.١٤٨ َّ مَنَس ُ بِكْرَه يُوُسُف ى َّ وَسَم ٥١ ُأونَ.
ِضيقاتِي.» أْرِض فِي ً أبْناء ُ الله «أعطانِي قاَل: فَقَْد أفْراِيمَ.١٤٩ َ الثّانِي ُ ابْنَه

المجاعة بَدءُ
كانَِت يُوُسُف. قاَل َكما ً تَماما َجاعَةِ، الم َسنَواُت وَبَدَأْت ٥٤ مِصْرَ. أْرِض فِي بُع الّسَ ِ الوَفْرَة َسنَواُت انتَهَْت َّ ثُم ٥٣

وَبَدَأ كُلِّها. َ مِصْر أْرِض فِي ً َشحيحا عامُ الّطَ َ وَصار ٥٥ َطعامٌ. هُناكَ فَكانَ َ مِصْر أْرِض فِي أمّا الأقْطارِ. كُّلِ فِي ُ َجاعَة الم
لـَكُْم.» ُ يَقُولُه ما وَافعَلُوا يُوُسَف. إلَى «اْذهَبُوا لَهُْم: يَقُوُل فِرعَوْنُ فَكانَ َطعاماً. طالِبِينَ لِفِرْعَوْنَ يَصْرُُخونَ اُس َّ الن

ً قاِسيَة ُ َجاعَة الم كانَِت إْذ يِّينَ. لِلمِصْرِ القَْمَح وَباعَ القَْمِح. َمخازِنَ يُوُسُف فَتََح كُلِّها، َ مِصْر فِي ُ َجاعَة الم َسادَِت وَلَمّا ٥٦
ُ َجاعَة الم كانَِت فَقَْد قَمْحاً. لِيَْشتَرُوا َ مِصْر فِي يُوُسَف إلَى الأْرِض أْطراِف جَمِيِع مِْن النّاُس َ وَجاء ٥٧ مِصْرَ. أْرِض فِي

الأْرِض. كُّلِ فِي ً قاِسيَة
٤٢

ُلْمَين الح تحقيُق
فِي أّنَ سَمِعُْت «قَْد وَقاَل: ٢ بَعٍض؟» إلَى بَعُْضكُْم ُ يَنظُر ِماذا «ل لِأولادِهِ: فَقاَل قَمْحاً، َ مِصْر فِي أّنَ يَعقُوُب َ وَعَلِم ١

نَمُوُت.» وَلا فَنَحيا َمحاً، ق لَنا وَاْشتَرُوا هُناكَ إلَى فانْزِلُوا َمحاً، ق َ مِصْر
ةِ َّ بَقِي مََع يُوُسَف َشقِيَق بَنْيامِيْنَ يُرِْسْل لَْم يَعقُوَب لـَِكّنَ ٤ قَمْحاً. لِيَْشتَرُوا َ مِصْر إلَى ُ العَشْرَة يُوُسَف ُ إْخوَة فَنَزََل ٣

أذًَى. ُ يُِصيبَه أْن َخشِيَ إْذ إْخوَتِهِ.
َكنْعانَ. أْرِض إلَى وََصلَْت َ َجاعَة الم لِأّنَ القَمِح، لِشِراءِ َ مِصْر إلَى يَن َكثِيرِ مََع ِيَل إسْرائ أولادُ فَذَهََب ٥

٤١:٤٣ ١٤٥
«انحنوا.» أْو يق. الّطر افسحوا

مِصْرَ.» أْرِض كُّلِ عَْن المْسؤوَل َ هُو ليَكُْن أمامَهُ: ُنُودُ الج وَهَتََف َلِِك، الم بَعدَ الثّاني الرّجُِل ِ بَة عَرَ فِي ُ أرَْكبَه ّ «ثم أْو ٤١:٤٣ ١٤٦
٤١:٤٥ ١٤٧

الأسرار.» «مُفسّر معناه ما ية العبر في ويشبه َياة.» الح «َسنَدَ يعني قد مصري اسْم فَعْنِيح. َصْفناَت
٤١:٥١ ١٤٨

«ينسى.» ومعناه مَنَسّى.
٤١:٥٢ ١٤٩

ّمر.» الث «مُضاعف ومعناه: أفْراِيم.



٢٨ : ٤٢ تكوين ٦٢ ٦ : ٤٢ تكوين

َ فَجاء الأْرِض. أهِل لِكُّلِ القَْمِح بَيِع َ ة َّ عَمَلِي يَتَوَلَّى الَّذِي َ هُو وَكانَ كُلِّها. َ مِصْر أْرِض عَلَى ً حاِكما يُوُسُف وَكانَ ٦
يَعْرِفْهُْم. لَْم ُ ه َّ بِأن َ تَظاهَر ُ ه َّ لـَِكن عَرَفَهُْم، إْخوَتَهُ، يُوُسُف رَأى فَلَمّا ٧ الأْرِض. إلَى وَوُُجوهُهُْم ُ أمامَه وَانحَنُوا يُوُسَف ُ إْخوَة

ِجئْتُمْ؟» أيَن «مِْن لَهُْم: وَقاَل بِفَظاَظةٍ مَعْهُْم مَ َّ وَتَكَل
َطعاماً.» لِنَْشتَرَِي َكنْعانَ أْرِض مِْن «ِجئْنا فَقالُوا:

عَْنهُْم. رَآها َّتِي ال الأحلامَ ً أيضا يُوُسُف َ ر َّ وَتَذَك ٩ ُمَيِّزُوهُ. ي فَلَْم هُْم أمّا إْخوَتَهُ. يُوُسُف َ ز َّ فَمَي ٨

أْرِضنا.» َضعِْف نِقاَط لِتَْكتَِشفوا ْ ِجئْتُم َجواِسيُس، إلّا ْ أنتُم «ما لَهُْم: فَقاَل
رِجاٌل وََنحُن واِحدٍ. رَجٍُل ُ أبْناء نا ُّ وَكُل ١١ َطعاماً. لِنَْشتَرَِي ِجئْنا خُّدامََك َنحُن َسيِّدِي! يا «لا لَهُ: فَقالُوا ١٠

َجواِسيَس.» لَْسنا خُّدامََك َنحُن صادِقُونَ.
َضعْفِنا.» نِقاَط لِتَعرِفُوا ْ ِجئْتُم «بَْل قاَل: ُ ه َّ لـَِكن ١٢

ماَت.» وَواِحدٌ الآنَ. أبِينا عِنْدَ وَأْصغَرُنا َكنْعانَ. فِي واِحدٍ رَجٍُل ُ أبْناء أخاً، َ عَشَر اثْنا خُّدامََك، «َنحُْن، فَقالُوا: ١٣

ُ أقْسِم يقَةِ: رِ الّطَ ِ بِهَذِه َسأمتَِحنُكُْم لـَِكنِّي ١٥ َجواِسيُس! إلّا ْ أنتُم ما لـَكُْم. ُلُْت ق أْن َسبََق «َكما يُوُسُف: لَهُْم فَقاَل ١٤

أخاكُْم. لِيَجلَِب أحَدَكُْم فَأْرِسلُوا ١٦ هُنا. إلَى ُ الأْصغَر ُ أُخوكُم َ يَْأتِي ى َّ َحت المَكانَ هَذا تُغادِرُوا لَْن كُْم َّ أن فِرعَوْنَ ِبحَياةِ
كُْم َّ أن فِرعَوْنَ ِبحَياةِ ُأقْسِمُ فَإنِّي وَإلّا، صادِقِينَ، ْ ُكنتُم إْن أعرُِف وَبِهَذا الّسِْجِن. فِي الحـِينِ ذَلَِك ى َّ َحت تُكُْم َّ بَقِي وََستَظَّلُ

أيّاٍم. َ ثَلاثَة الّسِْجِن فِي يُوُسُف وََضعَهُْم َّ ثُم ١٧ َجواِسيُس!» ً َحّقا
إْخوَتَه يمتحُن يُوُسُف

صادِقِينَ، ْ ُكنْتُم إْن ١٩ اللهَ. أخاُف فَأنا فَتَْحيُوا. لـَكُْم ُ أقُولُه ما «افْعَلُوا الثّالِِث: اليَوِْم فِي يُوُسُف لَهُْم قاَل َّ ثُم ١٨

َ الأْصغَر ُ أخاكُم لِي أْحضِرُوا َّ ثُم ٢٠ بُيُوتِكُْم. ُجوعَ يَسُّدُ ً قَمْحا فَخُذُوا ْ أنتُم وَأمّا هُنا. َحيُث الّسِْجِن فِي إْخوَتِكُْم أحَدُ فَلْيَبَق
أقتُلـُكُْم.» فَلا كَلامِكُْم، ِصْدُق فَيَثبَُت

ُ ِضيقَتَه رَأينا فَقَْد بِأِخينا. ُ فَعَلْناه ما بِسَبَِب يُعاقِبُنا َ الله أّنَ فِي َشّكَ «لا لِلآخَرِ: أحَدُهُْم وَقاَل ٢١ ذَلَِك. عَلَى فَوافَقُوا
يقَةُ.» الّضِ ِ هَذِه عَلَينا جاءَْت لِهَذا إلَيهِ. نُْصِغ لَْم نا َّ لـَِكن نَرحَمَهُ. أْن إلَينا َل تَوَّسَ عِندَما

دَمِهِ.» ثَمََن َسنَْدفَُع َنحُْن وَها . إلَيَّ تُْصغُوا لَْم كُْم َّ لـَِكن الفَتَى! تُؤْذُوا لا لـَكُْم أقُْل «ألَْم رَُأوبَيْنُ: لَهُْم فَقاَل ٢٢

عَنهُْم يُوُسُف ابْتَعَدَ َّ ثُم ٢٤ وَبَينَهُ. بَينَهُْم مُتَرِْجمٌ هُناكَ كانَ ُ ه َّ لِأن يَقُولُونَ، ما يَْفهَمُ كانَ يُوُسَف أّنَ يَعرِفُوا وَلَْم ٢٣
بِأْن ُ خُّدامَه يُوُسُف أمَرَ َّ ثُم ٢٥ عُيُونِهِْم. أمامَ يُوثََق بِأْن وَأمَرَ بَينِهِْم، مِْن شَمْعُونَ أخَذَ َّ ثُم مَهُْم. َّ وَكَل إلَْيهِْم عادَ َّ ثُم وَبَكَى.
لِلرِّحلَةِ. ً َطعاما يُعطُوهُْم وَأْن ِكيِسهِ، إلَى مِْنهُْم واِحدٍ كُّلِ ماَل يُعِيدُوا أْن ً أيضا وَأمَرَهُْم بِالقَمِح. ِ إْخوَتِه أكياَس يَملُأوا

هَذا. الخُّدامُ فَفَعََل
لِيُطعِمَ القَمِح ِكيَس أحَدُهُْم فَتََح لَيلَتَهُْم، لِيَبِيتُوا فُوا َّ تَوَق وَعِندَما ٢٧ وَانطَلَقُوا. حَمِيرِهِْم عَلَى َمَحهُْم ق لُوا َّ حَم وَهَكَذا ٢٦

ً َكثِيرا رُوا َّ فَتَحَي ِكيسِي!» فِي َ هُو وَها . إلَيَّ مالِي رُدَّ «قَْد لإخوَتِهِ: فَقاَل ٢٨ القَمِح. فَوَْق ِكيٍس فِي ُ مالَه فَرَأى ِحمارَهُ،
ِنا؟» ب ُ الله ُ فَعَلَه الَّذِي هَذا «ما وَقالُوا: ً َخوفا وَارتَعَدُوا

ليَعْقُوب الخـبرِ وصوُل
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الَّذِي جُُل َّ الر مَنا َّ «كَل قالُوا: ٣٠ لَهُْم. حَدََث ما بِكُّلِ ُ أخْبَرُوه َكنْعانَ، أْرِض فِي يَعقُوَب أبِيهِْم إلَى جاءُوا وَلَمّا ٢٩

صادِقُونَ. رِجاٌل ‹َنحُن لَهُ: فَقُلْنا ٣١ أْرِضهِ. عَلَى ُس نَتَجَّسَ كُنّا نا َّ أن لَوْ َكما الّسِجِن فِي وَوََضعَنا بِفَظاَظةٍ، َ مِصْر فِي َيحكُمُ
َكنْعانَ.› أْرِض فِي أبِينا مََع ُ وَالأْصغَر ماَت، واِحدٌ لأبينا. ً أخا َ عَشَر اثْنا َنحُن ٣٢ ِبجَواِسيَس. وَلَْسنا

يَسُّدُ ً َمحا ق وَخُذُوا عِنْدِي. إْخوَتِكُْم أحَدَ اتْرُُكوا صادِقُونَ. َّكُْم أن ُ أعلَم ‹بِهَذا مِصْرَ: َيحكُمُ الَّذِي جُُل َّ الر لَنا «فَقاَل ٣٣
صادِقِينَ، بَْل َجواِسيَس، ْ لَْستُم كُْم َّ أن مِْن ُ د َسأتَأكَّ ِحينَئِذٍ، الأْصغَرَ. ُ أخاكُم إلَيَّ أحضِرُوا َّ ثُم ٣٤ وَامُضوا. بُيُوتِكُْم ُجوعَ

مِصْرَ.›» أْرِض فِي تُتاِجرُوا بِأْن لـَكُْم وََسأْسمَُح أِخيكُْم، سَراَح وََسُأطلُِق
خافُوا. مالِهِْم َ صُرَر وَأبوْهُْم رََأْوا وَلَمّا ِكيِسهِ. فِي ِ مالِه َ ة صُرَّ مِْنهُْم واِحدٍ كُّلُ وَجَدَ أكياسَهُْم، أفرَغُوا وَلَمّا ٣٥

بَنْيامِيْنَ تَْأخُذُونَ ْ أنتُم وَها شَمْعُونُ، وَفَقَْدُت يُوُسَف فَقَْدُت أولادِي! مِْن ُمُونِي ْدت «جَرَّ يَعقُوُب: أبوهُْم لَهُْم وَقاَل ٣٦

هُ؟» َّ كُل هَذا أحتَمُِل فََكيَف أيضاً.
إلَيَك.» ُ وََسُأرِجعُه عُهدَتِي، فِي ُ َضعْه إلَيَك. بَنْيامِيْنَ ُأرِجــْع لَْم إذا وَلَدَّيَ «اقْتُْل ِيهِ: لِأب رَُأوبَيْنُ فَقاَل ٣٧

راِحيَل. زَوَجتِي مِْن لِي ى تَبَّقَ الَّذِي الوَِحيدُ َ وَهُو ماَت. قَْد ُ فَشَقيقُه مَعَكُْم. ابْنِي يَنزَِل «لَْن قاَل: يَعقُوَب لـَِكّنَ ٣٨

ِيناً.» حَز ً عَجُوزا ِ يَة الهاوِ إلَى َسأنْزُِل يِق، ر الّطَ فِي أذًَى ُ أصابَه فَإْن
٤٣

لِبَنْيامِيْنَ يَْسمَُح إسْرائيُل
مصر إلَى هاِب بالذَّ

«عُودُوا أبوْهُْم: لَهُْم قاَل مِصْرَ، مِْن ُ اْشتَرُوه الَّذِي القَْمَح اْستَهلـَكُوا فَلَمّا ٢ الأْرِض. فِي ً قاِسيَة ُ َجاعَة الم وَكانَِت ١
َطعاماً.» لَنا وَاْشتَرُوا

ُكنَْت فَإْن ٤ مَعَكُْم.› أُخوكُْم كانَ إذا إلّا وَجهِي تَرَْوا ‹لَْن فَقاَل: ُ الحاِكم رَنا حَّذَ «لَقَْد لَهُ: قاَل يَهُوذا لـَِكّنَ ٣
لَنا قاَل فَقَْد نَنزَِل. فَلَْن مَعَنا، ُ تُرِْسلَه لَْن ُكنَت إْن لـَِكْن ٥ َطعاماً. لََك وَنَْشتَرِي َسنَنزُِل نا َّ فَإن مَعَنا، أخانا َستُرِْسُل

مَعَكُْم.›» أُخوكُْم كانَ إذا إلّا وَجهِي تَرُوا ‹لَْن جُُل: َّ الر
آخَرَ؟» ً أخا لـَكُْم أّنَ جَُل َّ الر ُ وَأخْبَرْتُم إلَيَّ ْ أَسْأتُم ِماذا «ل ِيُل: إسْرائ فَقاَل ٦

آخَرُ؟› أٌخ أعِندَكُْم َحيّاً؟ أبُوكُْم مايَزاُل ‹هَْل عائِلَتِنا: وَعَْن عَنّا وََسأَل مَعَنا، حقِيِق َّ الت فِي جُُل َّ الر َق َّ «دَق فَقالُوا: ٧

أخاكُْم›؟» ‹أحضِرُوا لَنا: َسيَقُوُل ُ ه َّ بِأن أْدرانا الَّذِي َما ف فَأَجبْناهُ.
وَأنَت َنحُْن نَمُوَت، وَلا َنحيا لـِكَي فَوراً، نَنطَلَِق أْن لَنا وَاْسمَْح مَعِي. الفَتَى «أْرِسِل ِيَل: إسْرائ ِيهِ لِأب يَهُوذا وَقاَل ٨

ذَنَب حَمِّلْنِي أمامََك، ُ وَأَضعْه إلَيَك ُ ُأرِجعْه لَْم فَإذا عَنْهُ. ً مَسؤُولا اعتَبِرْنِي َسلامَتَهُ. أْضمَُن ِنَْفسِي ب وَأنا ٩ وَِصغارُنا.
تَينِ.» مَّرَ وَرَِجعْنا سافَرْنا لَكُنّا تُؤَّخِْرنا، لَْم لَوْ َك َّ لِأن ١٠ َحياتِي. أيّاِم كُّلَ ذَلَِك

ِتاِج ن أفَضِل مِْن ً بَعضا خُذُوا َلِي: ي ما فافْعَلُوا كَذَلَِك، الأْمرُ يَكُونَ أْن بُّدَ لا كانَ «إْن لَهُمُ: ِيُل إسْرائ فَقاَل ١١
وَالمُر١٥١ِّ القَتاد١٥٠ِ وََصمِْغ العَسَِل وَبَعَْض البَلْسَِم بَعَض خُذُوا ةً. َّ هَدِي جُِل َّ الر إلَى بِها وَانزِلُوا أكياِسكُْم، فِي الأْرِض

٤٣:١١ ١٥٠
مختلفة. ٌ علاجية استخداماٌت وَلها العُطورِ صناعةِ فِي ُ تُستخدَم جبليٍّ عشبيٍّ نباٍت مِْن مستخلصاٌت وهي الغنم. شوك أْو الـكُثيراء ويُسمّى القتاد. صمغ

٤٣:١١ ١٥١
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هَذا حَدََث ما َّ ُب فَر أكياِسكُْم. فِي إلَيكُْم ُأعِيدَ الَّذِي الماَل وََأْرِجعُوا مَعَكُْم. الماِل ِضعفَي وَخُذُوا ١٢ وْزِ. َّ وَالل وَالفَْستُِق
مَعَكُْم يُعِيدُ ُ وَلَيتَه عَلَيكُْم. جَُل َّ الر هَذا َبّار١٥٢ُ الج ُ الله وَلْيُحَنِّنِ ١٤ فَوراً. جُِل َّ الر إلَى وَعُودُوا أخاكُْم وَخُذُوا ١٣ بِالخَطَأِ.

مَِصيرِي.» أقْبَُل فَإنِّي أبْنائِي، مِْن حُرِْمُت فَإذا أنا، أمّا وَبَنْيامِيْنَ. َ الآخَر ُ أخاكُم
وَوَقَفُوا فَوََصلُوا مِصْرَ. إلَى وَنَزَلُوا وَانطَلَقُوا وَبَنْيامِيْنَ. الماِل ِضعفَّيِ ً أيضا وَأخَذَوا ةَ. َّ الهَدِي ِ هَذِه الرِّجاُل فَأخَذَ ١٥

يُوُسَف. أمامَ
بيتِه في يُوُسَف ُ إْخوَة

مَأدُبَةً. ْ وََجهِّز ذَبيحَةً، وَاْذَبحْ بَيتِي. إلَى الرِّجاَل هَؤُلاءِ «أحضِرْ بَيتِهِ: ِ ِمُدَبِّر ل قاَل مَعَهُْم، بَنْيامِيْنَ يُوُسُف رَأى فَلَمّا ١٦

يُوُسَف. بَيِت إلَى الرِّجاَل َ وَأحضَر يُوُسَف. ُ أمَرَه َكما جُُل َّ الر فَفَعََل ١٧ ْهرِ.» الّظُ عِندَ مَعِي الرِّجاُل َسيَْأكُُل إْذ
فِي إلَينا ُأعِيدَ الَّذِي الماِل بِسَبَِب هُنا إلَى ِنا ب َ ِجيء «لَقَْد وَقالُوا: خافُوا. يُوُسَف بَيِت إلَى الرِّجاُل َ ُأحضِر وَعِندَما ١٨

حَمِيرَنا.» وَيَْأخُذَ ُ عِندَه ً عَبِيدا وََيجْعَلَنا عَلَينا، يَْقبَِض وَ عَلَينا يَهُجمَ أْن ِيدُ يُر ُ ه َّ أن َشّكَ لا الُأولَى. ةِ َّ المَر فِي أكْياِسنا
ةٍ مَّرَ َل أّوَ نَزَلْنا َسيِّدِي، «يا قالُوا: ٢٠ البَيِت. باِب عِندَ ُ مُوه َّ وَكَل يُوُسَف بَيِت عَْن المَْسؤُوِل الخادِِم مَِن َبُوا فَاقتَر ١٩

كامَِل ِكيِسهِ رَْأِس عَلَى مِنّا واِحدٍ كُّلُ وَوَجَدَ أكياَسنا، فَتَْحنا مَبِيتِنا، مَكاِن إلَى وََصلْنا ِحينَ لـَِكْن ٢١ َطعاماً. لِنَْشتَرَِي
مَْن نَعرُِف لا وََنحُن َطعاٍم. لِشِراءِ ً مالا ً أيضا مَعَنا وَأحضَرْنا ٢٢ مَعَنا. الماَل أْرَجعْنا قَْد َنحُن وَها دَفَعَهُ. الَّذِي المَبلَِغ

أكياِسنا.» فِي الماَل وََضَع
فَقَدِ أكياِسكُْم. فِي ً َكنزا وََضَع الَّذِي َ هُو ِيكُْم، أب َ إلَه إلَهَكُْم، أّنَ بُّدَ لا َتخافُوا. وَلا وا، ُّ «اطمَئِن الخادِمُ: فَقاَل ٢٣
فَغَسَلُوا ماءً، لَهُْم مَ وَقَّدَ يُوُسَف. بَيِت إلَى جُُل َّ الر بِهِِم دَخََل هَذا وَبَعدَ ٢٤ شَمْعُونَ. لَهُْم َ أحضَر َّ ثُم مالـَكُْم.» أنا اْستَلَمُْت

َمِيرِهِْم. ِلح ً َطعاما مَ قَّدَ َّ ثُم أرجُلَهُْم.
مَعَهُ. َ الغَذاء َسيَتَناوَلُونَ هُْم أّنَ سَمِعُوا هُْم لِأّنَ ُظْهراً، ِ ُحُضورِه عِندَ لِيُوُسَف لِتَْقدِيمِها َ ة َّ الهَدِي وا أعَّدُ َّ ثُم ٢٥

الأْرِض. إلَى وَوُُجوهُهُْم ُ لَه وَانحَنُوا بَيتِهِ. إلَى أحضَرُوها َّتِي ال َ ة َّ الهَدِي ُ لَه مُوا قَّدَ البَيِت، إلَى يُوُسُف َ جاء فَلَمّا ٢٦

َحيّاً؟» زاَل أما عَنْهُ؟ ُمُونِي أخبَرْت الَّذِي العَُجوزِ ِيكُمِ أب حاُل «َكيَف وَقاَل: حالِهِْم. عَْن َسألَهُْم َّ ثُم ٢٧

لَهُ. ً احتِراما ُ أمامَه وُُجوهِهِْم عَلَى انحَنُوا َّ ثُم َحيّاً.» يَزاُل ما َ وَهُو َجيِّدَةٍ. ةٍ َّ ِصح فِي أبوْنا، «خادِمَُك، فَقالُوا: ٢٨

قاَل َّ ثُم عَنْهُ؟» ُمُونِي ثْت حَّدَ الَّذِي ُ الأْصغَر ُ أُخوكُم َ هُو «أهَذا فَقاَل: ُأمِّهِ. ابَْن أخاهُ، بَنْيامِيْنَ فَرَأى يُوُسُف َع َّ فَتَطَل ٢٩
ابْنِي.» يا اللهُ، عَلَيَك «لِيُنْعِْم لَهُ:

وَبَكَى ِ غُْرفَتِه إلَى فَذَهََب يَبْكِيَ. أْن أرادَ ةً. َّ ي قَوِ كانَْت أِخيهِ َ َنحْو ُ مَشاعِرَه لِأّنَ ِ الغُرْفَة مَِن ً خارِجا اندَفََع َّ ثُم ٣٠
هُناكَ.

عامَ.» الّطَ «قَّدِمُوا وَقاَل: ُ نَْفسَه وََضبََط وَخَرََج. ُ وَجهَه غَسََل َّ ثُم ٣١

كَمُسَّكٍِن ُ وَتُستَخدَم بِيذِ َّ الن مََع ُتخلَُط وَكانَْت المَوتَى. تحنِيِط وَفِي العُطُورِ فِي ُ تُستَخدَم وَكانَْت الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.
23). :15 مرقَس َ بشارة ْ (انظر للألَِم

٤٣:١٤ ١٥٢
شّداي.» «إيل ً حرفيا َبّار. الج الله
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يَْأكُلُونَ الَّذِيَن يِّينَ لِلمِصْرِ عامَ الّطَ مُوا وَقَّدَ ُأْخرَى. ٍ طاوِلَة عَلَى ِ وَلِلإْخوَة لِوَحدِهِ، ٍ طاوِلَة عَلَى عامَ الّطَ الخُّدامُ ُ لَه مَ فَقَّدَ ٣٢

ُ الإخوَة وَُأجلَِس ٣٣ ذَلَِك!١٥٣ يُبغُِضونَ بَْل ِيِّينَ، العِبْران مََع يَْأكُلُونَ لا يِّينَ المِصْرِ لِأّنَ لِوَحدِهِْم، ٍ ثالِثَة ٍ طاوِلَة عَلَى ُ مَعَه
أمَرَ َّ ثُم ٣٤ دَهشَةٍ. فِي ِ الآخَر إلَى أحَدُهُْم يَنْظُرُونَ ُ الإخوَة وَكانَ الأْصغَرِ. إلَى الأْكبَرِ مَِن وِلادَتِهِْم، تَرْتِيِب َحسََب
َ خَمْسَة كانَْت بَنْيامِيْنَ َ ة ِحّصَ أّنَ َ غَير لَهُْم. يُقَّدِمُوها وَ ِ طاوِلَتِه مِْن عاِم الّطَ مَِن ً ِحَصصا يَْأخُذُوا بِأْن الخُّدامَ يُوُسُف

وَاْرتَوُوا. َشبِعُوا َحتِّى ُ مَعَه بُوا وَشَرِ فَأكَلُوا ِيَن. الآخَر ِحَصِص أْضعاِف
٤٤

ً فخّا يضُع يُوُسُف
يَحمِلُوا. أْن يَْستَطِيعُونَ ما بِقَْدرِ عاِم الّطَ مَِن الرِّجاِل أكْياَس «املْأ لَهُ: وَقاَل ِ بَيتِه عَْن المَْسؤُوَل َ الخادِم يُوُسُف أمَرَ َّ ثُم ١

ُ الخادِم فَفَعََل مالِهِ.» مََع الأْصغَرِ الأِخ ِكيِس رَْأِس عَلَى َ ة َّ ي الفِّضِ كَْأسِيَ وََضْع ٢ ِكيِسهِ. فِي رَجٍُل كُّلِ ماَل َضْع َّ ثُم
يُوُسُف. ُ أمَرَه َكما

بَيتِهِ: عَِن المَْسؤُوِل لِلخادِِم قاَل المَدِينَةِ، عَِن ً َكثِيرا يَبْتَعِدُوا أْن وَقَبَل ٤ حَمِيرِهِْم. مََع الرِّجاُل ُأْرِسَل ُ الفَْجر بَزَغَ فَلَمّا ٣

لـَِكْشِف يَْستَخدِمُها َّتِي ال َسيِّدِي كَْأُس ِ هَذِه ألَيسَْت ٥ رِّ؟ َّ بِالش َ الخـَير ُ َلْتُم قاب ِماذا ‹ل لَهُْم: وَقُْل وَأدرِْكهُْم. فَوراً، بِهِْم «الحَْق
هَذِهِ.›» بِفِعلَتِكُْم ْ أَسأتُم قَْد سَرَقْتُمُوها؟ فَلِماذا ةِ؟ َّ الخَفِي الُأمورِ

الكَلاِم. هَذا كُّلَ مَسامِعِهِْم عَلَى رَ َّ كَر الخادِمُ، أدرَكَهُمُ فَلَمّا ٦
قَْد ها ٨ الأْمرِ! هَذا مِثَل نَْفعََل أْن أخلاقِنا مِْن لَيَس الكَلاِم؟ هَذا كُّلَ َسيِّدِي يَقُوُل ِماذا «ل الإْخوَةُ: ُ لَه فَقاَل ٧

َسيِّدِكَ؟ بَيِت مِْن ً ذَهَبا أْو ً ة فِّضَ نَسْرُِق فَلِماذا أكياِسنا. رَْأِس عَلَى ُ وَجَْدناه الَّذِي بِالماِل َكنْعانَ أْرِض مِْن إلَيَك عُدنا
َسيِّدِي.» لَدَى ً عَبِيدا تُنا َّ بَقِي وَلْتُْصبِْح مَِصيرَهُ. المَوُْت فَلْيَكُِن خُّدامََك، َنحُن مِنّا، واِحدٍ أّيِ مََع الكَْأِس عَلَى عَثَرَْت إذا ٩

أمّا لِي. ً عَبْدا ُ َسيَِصير ُ ه َّ فَإن مِنْكُْم، أّيٍ مََع الكَْأَس وَجَْدُت فَإْن ُلْتُمْ. ق َكما الأْمرُ لِيَكُِن «َحسَناً، الخادِمُ: فَقاَل ١٠

أْحراراً.» فَتَكُونُونَ تُكُْم َّ بَقِي
بَنْيامِيْن على وَالقبُض الفّخِ نجاُح

بِالأْصغَرِ. ً وَانتِهاء بِالأْكبَرِ ً بَْدءا َمِيَع، الج ُ الخادِم َش َّ وَفَت ١٢ وَفَتَحَهُ. الأْرِض إلَى ِكيِسهِ بِإنْزاِل واِحدٍ كُّلُ فَأسْرَعَ ١١

المَدِينَةِ. إلَى ِ وَالعَوْدَة ِ ِحمارِه بِتَحمِيِل واِحدٍ كُّلُ وَقامَ حُْزناً. ِيابَهُْم ث ُ الإخوَة َق َّ فَمَز ١٣ بَنْيامِيْنَ. ِكيِس فِي الكَْأَس وَوَجَدَ
أمامَهُ. الأْرِض عَلَى بِأنفُسِهِْم فَألْقُوا هُناكَ. يَزاُل ما يُوُسُف كانَ يُوُسَف، بَيِت إلَى ُ وَإخوَتُه يَهُوذا َ جاء فَلَمّا ١٤

مِثلِي؟» لِرَجٍُل تُكشَُف الأسرارَ أّنَ تَعرِفُونَ ألا فَعَلْتُمُوهُ؟ الَّذِي هَذا «ما يُوُسُف: لَهُْم فَقاَل ١٥

َ ِيمَة جَر ُ الله َكشََف فَقَْد أنفُسَنا؟ ُ نُبَرِّئ وََكيَف نَقُوُل؟ عَسانا ماذا َسيِّدِي؟ يا نَقُوُل عَسانا «ماذا يَهُوذا: فَقاَل ١٦
َحوْزَتِهِ.» فِي الكَْأُس وُِجدَِت وَمَْن َنحُْن َسيِّدِي، يا يَدَيَك بَينَ َنحُْن فَها خُّدامَِك.

ً عَبْدا يَكُونُ فَقَْط َ هُو ِ َحوْزَتِه فِي الكَْأُس وُِجدَِت الَّذِي جُُل َّ فَالر هَذا! أفْعََل أْن ِشيمِي مِْن «لَيَس يُوُسُف: فَقاَل ١٧
ِيكُْم.» أب إلَى بِسَلاٍم تَْذهَبُوا أْن فَيُْمِكنُكُْم تُكُْم، َّ بَقِي أمّا لِي.

٤٣:٣٢ ١٥٣
34. :46 انظر يين. المصر لآلهةِ ً رموزا الحيواناُت هذهِ تمثُّل بينما وَالغنم، البقرِ لحومَ يأكلونَ ً رعاة كانوا العبرانيين لأن ذلك. … يأكلون لا
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بَنْيامِيْن أجِل مْن يتضرّعُ يَهُوذا
وَلا َسيِّدِي. يا لََك، ً َشيئا أقُوَل بِأْن عَبْدَكَ، أنا لِي، اْسمَْح َسيِّدِي، «يا وَقاَل: يُوُسَف مِْن اقْتَرََب يَهُوذا أّنَ َ غَير ١٨

فَقُلْنا ٢٠ أٌخ؟› أْو أٌب ‹ألَدَيكُْم خُّدامََك: َنحُن َسألْتَنا، أنَت ١٩ فِرعَوْنَ. مَقاِم فِي فَأنَت عَبْدَكَ. أنا مِنِّي، تَغَْضْب
ُ الأْصغَر الأُخ وَهَذا مَيٌت. ِ ُأمِّه مِْن ُ وَأُخوه َشيُخوَختِهِ. فِي لِأبِينا َ وُلِد ُ أْصغَر وَأٌخ عَجُوزٌ، أٌب ‹لَدَينا َسيِّدِي: يا لََك،
ُ ‹أحضِرُوه ُلَْت: وَق خُّدامََك، َنحُن مِنّا، َطلَبَْت َّ ثُم ٢١ َكثِيراً.› ُ ه ُّ ُيحِب ُ أباه فَإّنَ وَلِهَذا ُأمِّهِ. أبْناءِ مِْن ُ وَحدَه بَقَِي الَّذِي َ هُو
َّ ثُم ٢٣ بَعدِهِ. مِْن ُ أبوْه ماَت أباهُ، تَرَكَ فَإْن أباهُ. يَتْرُكَ أْن الفَتَى ُ يَْقدِر لا َسيِّدِي يا لََك، ُلْنا ق نا َّ لـَِكن ٢٢ أراهُ› لـِكَي إلَيَّ
إلَى َصعِْدنا وَعِندَما ٢٤ ُأْخرَى.› ً ة مَّرَ وَجهِي تَرُوا فَلَْن مَعَكُْم، ُ الأْصغَر ُ أُخوكُم يَنزِْل لَْم ‹إْن خُّدامََك: َنحُن لَنا ُلَْت ق

أخْبَرْتَنا. ما بِكُّلِ ُ أخبَرْناه أبِينا، خادِمَِك،
مَعَنا، أُخونا كانَ إذا أمّا هُناكَ. إلَى نَنزَِل أْن ُ نَْقدِر ‹لا لَهُ: فَقُلْنا ٢٦ لَنا.› ً َطعاما وَاْشتَرُوا ‹عُودُوا أبوْنا: قاَل َّ «ثُم ٢٥
تَعلَمُونَ ْ ‹أنتُم خادِمَُك: أبوْنا لَنا فَقاَل ٢٧ مَعَنا.› ُ الأْصغَر أُخونا يَكُْن لَْم ما الحاِكِم، وَجهِ َ يَة رُْؤ نَْستَطِيُع لا إْذ فَسَنَنْزُِل.
مُنذُ ُ أرَه وَلَْم يقاً. تَمْز ُ قَه مَّزَ ً مُْفتَرِسا ً َحيوانا أّنَ بُّدَ لا فَقُلُْت: أحَدُهُما، تَرََكنِي ٢٨ ابْنَينِ. لِي أنجَبَْت راِحيَل زَوَجتِي أّنَ
ذَهَبُْت، إْن وَالآنَ، ٣٠ ِيناً.› حَز ً عَجُوزا ً رَجُلا فَسَأمُوُت أذًَى، ُ لَه وََحَصَل مِنِّي ً أيضا هَذا ْ أخَْذتُم فَإذا ٢٩ الحـِينِ. ذَلَِك
الفَتَى أّنَ رَأى إذا وَالِدِي َسيَمُوُت ٣١ بِهِ، ِق ُّ عَل َّ الت ُ َشدِيدَة ُ وَنَْفسُه مَعِي، الفَتَى يَكُونَ أْن دُونَ أبِي، إلَى خادِمََك، أنا

ِيناً.» حَز ً عَجُوزا ً رَجُلا القَبْرِ إلَى خادِمََك، أبانا، أْرَسلْنا قَْد خُّدامََك، َنحُن وََسنَكُونُ، مَعَنا. لَيَس
َحياتِي.› أيّاِم كُّلَ ذَلَِك ذَنَْب حَمِّلْنِي إلَيَك، ُ ُأرِجعْه لَْم ‹إْن لَهُ: ُلُْت وَق لِأبِي، الفَتَى بِإْرجَاِع ْدُت تَعَهَّ «فَأنا ٣٢

إْخوَتِهِ. مََع يَْذهَْب الفَتَى وَدَِع أِخي. مَكانَ َسيِّدِي، يا لََك، ً عَبْدا هُنا أبقَى بِأْن خادِمََك، أنا لِي، اْسمَْح فَالآنَ ٣٣
َستُِصيُب َّتِي ال َ المِحنَة أرَى أْن ُمِكنُنِي ي وََكيَف مَعِي؟ أِخي يَكُونَ أْن دُونَ أبِي، إلَى أْذهََب أْن ُمِْكنُنِي ي فََكيَف وَإلّا ٣٤

أبِي؟»
٤٥

هويّتِه عْن يكشُف يُوُسُف
يُوُسَف مََع أحَدٌ يَبَْق فَلَْم هُنا!» مِْن َمِيُع الج «لِيَنصَرِِف فَصَرََخ: خُّدامِهِ. أمامَ ُ نَْفسَه يَْضبَُط أْن يُوُسُف يَقدِْر فَلَْم ١

يُوُسُف فَقاَل ٣ فِرعَوْنَ. بَيِت وَجَميُع ُّونَ ي المِصْرِ ُ سَمِعَه ى َّ َحت مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت بَكَى ُ ه َّ لـَِكن ٢ تَهُ. َّ ي هُوِ لَهُْم َكشََف عِندَما
َحضْرَتِهِ. فِي ُ مِنْه خائِفِينَ كانُوا فَقَْد ُيجِيبُوهُ. أْن ُ إْخوَتُه يَْستَطـِـْع لَْم حَيٌّ؟» أبِي فَهَْل يُوُسُف، «أنا لإخوَتِهِ:

لِمِصْرَ. ً عَبدا ُ بِعْتُمُوه الَّذي ُ أُخوكُم يُوُسُف «أنا لَهُْم: فَقاَل َبُوا، فَاقتَر مِنِّي.» بُوا وَاقْتَرِ «تَعالُوا لإخوَتِهِ: يُوُسُف وَقاَل ٤

َ َحياة ُأنقِذَ لـِكَي قَبلـَكُْم ُ الله أْرَسلَنِي فَقَْد المَكاِن، لِهَذا بِعْتُمُونِي كُْم َّ لِأن أنفُِسكُْم مِْن تَغَضبُوا وَلا تَنزَِعجُوا، لا لـَِكْن ٥

َ الله لـَِكّنَ ٧ َحصادٍ. أْو ٍ ِحراثَة دُونَ َسنَواٍت خَمُْس هُناكَ زالَْت وَما َجاعَةِ. الم عَلَى َسنَتاِن مََضْت قَْد ها ٦ يَن. َكثِيرِ
إلَى أرَسلَنِي مَْن ْ أنتُم ْ فَلَْستُم ٨ مُدهِشَةٍ. يقَةٍ بِطَرِ َ أحياء يُبقِيَكُْم وَلـِكَي َشعبِكُْم، مِْن ةٍ َّ بَقِي َ بَقاء يَْضمََن لـِكَي قَبلـَكُْم أْرَسلَنِي

كُلِّها.» َ مِصْر أْرِض عَلَى ً وََسيِّدا لِفِرْعَوْنَ، كَأٍب َجعَلَنِي الَّذِي َ وَهُو اللهُ. بَِل هُناكَ،
مِصر إلَى ُ أباه يدعو يُوُسُف

يُوُسَف: ابْنَِك مَِن ٌ رِسالَة ِ هَذِه ُ لَه وَقُولُوا ِيكُْم. أب إلَى وَاذهَبُوا «أسْرِعُوا لَهُْم: وَقاَل ٩
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ً يبا قَرِ وََستَكُونُ جاسانَ. أْرِض فِي َستَْسكُُن ١٠ ْر. تَتَأّخَ وَلا ، إلَيَّ فانزِْل كُلِّها. َ مِصْر عَلَى ً َسيِّدا ُ الله َجعَلَنِي ‹قَْد
أنَت لا َتحتاَج فَلا هُناكَ، وََسأعُولَُك ١١ لَدَيَك. ما وَكُّلُ وَبَقَرِكَ غَنَمَِك وَقُطعانُ وَأحفادُكَ وَأبْناؤُكَ أنَت مِنِّي،

َجاعَةِ.› الم مَِن ُأْخرَى َسنَواٍت خَمُْس هُناكَ َمازالَْت ف شَيءٍ. إلَى مَعََك الَّذِيَن وَلا عائِلَتَُك وَلا

مِصْرَ. فِي نِلْتُها َّتِي ال ِ فِيعَة َّ الر ِ المَكانَة عَِن أبِي فَأخبِرُوا ١٣ يُوُسُف. أنا أنِّي بِأنفُِسكُْم تَرَْونَ بَنْيامِيْنَ وَأِخي ْ أنتُم «وَها ١٢

هُنا.» إلَى أبِي بِإحضارِ عَجِّلُوا َّ ثُم رَأيتُمْ. ما كُّلِ عَْن ُ لَه وَاحكُوا
ِ إْخوَتِه كُّلَ يُوُسُف َل َّ قَب ذَلَِك وَبَعدَ ١٥ يُعانِقُهُ. َ وَهُو ً أيضا بَنْيامِيْنُ وَبَكَى وَبَكَى. بَنْيامِيْنَ ُ أخاه يُوُسُف عانََق َّ ثُم ١٤

مَعَهُ. ثُونَ يَتَحَّدَ بَدَُأوا ِحينَئِذٍ، يُعانِقُهُْم. َ وَهُو وَبَكَى
وَقاَل ١٧ وَوُزَراؤُهُ. فِرعَوْنُ فَفَرَِح جاءُوا. قَْد يُوُسَف َ إْخوَة أّنَ َ وَعَلِم فِرعَوْنَ. قَصْرِ إلَى ُ الأخبار وَوََصلَِت ١٦

أحضِرُوا َّ ثُم ١٨ َكنْعانَ. أْرِض إلَى وَاْذهَبُوا عاِم بِالّطَ حَمِيرَكُْم حَمِّلُوا هَذا: ‹افعَلُوا لإخوَتَِك: «قُْل لِيُوُسَف: فِرعَوْنُ
وَمُْرهُْم: ١٩ البِلادِ.› فِي َطعاٍم َ أجوَد وََستَْأكُلُونَ مِصْرَ. فِي أْرٍض أفَضَل وََسُأعطِيكُْم عِندِي. وَتَعالَوا وَعائِلاتِكُْم أباكُْم
تَأَسفُوا وَلا ٢٠ وَارِجعُوا. أباكُْم وَأحضِرُوا وَلِزَْوجاتِكُْم لِأبْنائِكُْم َ مِصْر أْرِض مِْن لـَكُْم باٍت عَرَ خُذُوا هَذا: ‹افعَلُوا

لـَكُْم.›» َ مِصْر أْرِض فِي ما أفَضَل َسيَكُونُ إْذ خَلْفَكُْم. حاِجياتِكُْم تَرِْك عَلَى
أيضاً. يِق رِ لِلّطَ ً َطعاما وَأعطاهُْم فِرعَوْنُ. أمَرَ َكما باٍت عَرَ يُوُسُف وَأعطاهُْم ِيَل. إسْرائ أولادُ فَعََل وَهَكَذا ٢١

جَدِيدَةٍ. أثْواٍب َ وَخَمْسَة ةِ الفِّضَ مَِن ٍ قِطعَة ِ مِئَة ثَلاَث ُ فَأعطاه بَنْيامِيْنُ وَأمّا جَدِيداً. ً با ثَوْ مِْنهُْم واِحدٍ لِكُّلِ وَأعطَى ٢٢

عَ فَوَدَّ ٢٤ ِيهِ. أب ِ لِرِحلَة عاِم وَالّطَ وَالخـُبْزِ بِالقَْمِح ً لَة َّ مُحَم ُأتٍُن َ وَعَشَر مِصْرَ، ِبخـَيراِت ً لَة َّ مُحَم حَمِيرٍ َ عَشْرَة َلِي: ي ما ِيهِ لِأب وَأْرَسَل ٢٣

يِق.» رِ الّطَ فِي تَتَشاجَرُوا «لا يُوُسُف: لَهُْم وَقاَل فانطَلَقُوا. إْخوَتَهُ، يُوُسُف
َحيّاً، يُوُسُف زاَل «ما لَهُ: وَقالُوا ٢٦ َكنْعانَ. أْرِض فِي يَعقُوَب أبِيهِْم بَيِت إلَى وَذَهَبُوا مِصْرَ، مِْن فََصعِدُوا ٢٥

ها.» َّ كُل َ مِصْر أْرَض َيحكُمُ َ وَهُو
أْرَسلَها َّتِي ال َباِت العَر يَعقُوُب رَأى َّ ثُم يُوُسُف. لَهُْم ُ قالَه ما كُّلَ ُ فَأخبَرُوه ٢٧ يَُصّدِقْهُْم! لَْم إْذ أبوهُْم، فَُصعَِق
يُوُسَف ابْنِي أّنَ الآنَ ُأَصّدُِق أنا ُلْتُمْ. ق ما «يَكفِي ِيُل: إسْرائ قاَل َّ ثُم ٢٨ يَعقُوُب. فانتَعََش مِصْرَ. إلَى ُ لِتَحمِلَه يُوُسُف

أمُوَت.» أْن قَبَل ُ وَأراه َسأْذهَُب َحيّاً. مازاَل
٤٦

لإسْرائيل َ الخـبر ُ يؤكّد ُ الله
وَفِي ٢ إْسحاَق. ِيهِ أب ِ لإلَه َ ذَباِئح مَ قَّدَ وَهُناكَ بِْع. الّسَ بِئْرِ إلَى وَوََصَل لَهُ. ما كُّلَ ُ مَعَه ً آِخذا ِ رِحلَتِه فِي ِيُل إسْرائ فَشَرَعَ ١

يَعْقُوُب.» «يَعقُوُب، لَهُ: فَقاَل ٍ حُلْم فِي ِيَل إسْرائ ُ الله مَ َّ كَل ِ يلَة َّ الل تِلَْك
وَطاعَةً.» ً «سَمْعا يَعقُوُب: فَقاَل

َ مِصْر إلَى َسأنزُِل ٤ هُناكَ. ً عَظِيمَة ً ة ُأمَّ َسأجعَلَُك فَأنا مِصْرَ، إلَى زُوَل ُّ الن َتخَْش لا ِيَك. أب ُ إلَه اللهُ، «أنا فَقاَل: ٣

تَمُوُت.» حَينَ عَينَيَك يُوُسُف ابْنَُك وََسيُغلُِق هُناكَ. مِْن وََسُأعِيدُكَ مَعََك.
مِصر إلى يَذهُب إسْرائيُل
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فِرعَوْنُ كانَ َّتِي ال َباِت العَر عَلَى وَزَْوجاتِهِْم وَأبْناءَهُْم يَعقُوَب أباهُْم ِيَل إسْرائ أولادُ وَحَمََل بِْع. الّسَ َ بِئْر يَعقُوُب َ فَغادَر ٥

ِ نَسلِه وَكُّلُ يَعْقُوُب وَذَهََب َكنْعانَ. أْرِض فِي اقتَنُوها َّتِي ال مُْقتَنَياتِهِِم وَكُّلَ مَواِشيَهُْم فَأخَذُوا ٦ لِتَحمِلَهُم. أرَسلَها قَْد
نَسلِهِ. وَكُّلَ وََحفِيداتِهِ، ِ وَبَناتِه وَأحفادَهُ، ُ أولادَه َ مِصْر إلَى ُ مَعَه يَعقُوُب أخَذَ ٧ مِصْرَ. إلَى ُ مَعَه

إسْرائيل ُ عائلة
يَعقُوَب. َ بِكْر وَكانَ رَُأوبَيْنُ، وَبَنُوهُ: يَعقُوُب مِصْرَ، دَخَلُوا الَّذِيَن ِيَل إسْرائ أبناءِ ُ أْسماء ِهيَ ِ هَذِه ٨

وَكَرِْمي. وََحصْرُونُ و ُّ وَفَل َحنُوكُ فَهُْم رَُأوبَيْنَ ُ أبْناء أمّا ٩

ةِ. َّ ِي الـَكنعان ابُْن وََشاوُُل ُ وَُصوحَر ياِكينُ وَ وَُأوهَدُ يامِينُ وَ ِيُل يَمُوئ هُْم ِشمْعُونَ ُ وَأبْناء ١٠

وَمَرارِي. وَقَهاُت جَْرُشونُ هُْم لاوِي ُ وَأبْناء ١١

هُْم فارََص ُ وَأبْناء ِكنْعانَ. أْرِض فِي وَُأونانُ ُ عِير وَماَت وَزارُِح. وَفارَُص ُ وَِشيلَة وَُأونانُ ُ عِير هُْم: يَهُوذا ُ وَأبْناء ١٢
وَحامُوُل. َحصْرُونُ

وَِشمْرُونُ. يُوُب وَ ُ ة َّ وَفَو تُولاعُ هُْم َ يَّساكَر ُ وَأبْناء ١٣

ياحَلْئِيُل. وَ وَإيلُونُ ُ سادَر هُْم َبُولُونَ ز ُ وَأبْناء ١٤

هَذا ُ عَدَد وَكانَ يَعقُوَب. ِ ابْنَة دِينَةَ، إلَى ِ بِالإضافَة أرامَ. انَ فَّدَ فِي لِيَعقُوَب أنجَبَْتهُْم الَّذِيَن َ لَيئَة ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ١٥
فَرداً. وَثَلاثِينَ ً ثَلاثَة ِ العائِلَة مَِن الجُزْءِ

ِيلِي. وَأْرئ وَأرُودِي وَعِيرِي وَأْصبُونُ وَُشونِي وََحجِّي ِصْفيُونُ فَهُْم جادَ ُ وَأبْناء ١٦

ِكيئِيُل. ـْ وَمَل ُ حابِر هُما َ يعَة ِ بَر وَابْنا سارَُح. وَُأختُهُْم يعَةُ، ِ وَبَر وَيِْشوِي ُ وَيَْشوَة ُ يَمْنَة هُْم َ أِشير ُ وَأبْناء ١٧

هَذا مَجمُوعُ وَكانَ لِيَعقُوَب. َ الأبْناء هَؤُلاءِ ُ زِلْفَة فَأنجَبَْت لِلَيئَةَ. أعطاها قَْد لابانُ وَكانَ زِلْفَةَ. أولادُ هُْم هَؤُلاءِ ١٨
فَرداً. َ عَشَر َ ة َّ ِست ِ العائِلَة مَِن الجُزْءِ

وَبَنْيامِيْنُ. يُوُسُف فَهُما راِحيَل ابْنا وَأمّا ١٩

ُأونَ. ِ مَدِينَة كاهِِن فارَعَ فِوْطِي بِنِت أْسناَت ِ زَوَجتِه مِْن َ مِصْر أْرِض فِي لِيُوُسَف ُ وَأفْراِيم ى َّ مَنَس َ وَوُلِد ٢٠

وَأْردٌ. ُ وَُحّفِيم ُ وَمُّفِيم وَرُوُش وَإيحِي وَنُعمانُ وَِجيرا وَأْشبِيُل ُ وَباكَر بالَُع هُْم بَنْيامِيْنَ ُ وَأبناء ٢١

فَرداً. َ عَشَر َ بَعَة أْر ِ العائِلَة مَِن الجُزْءِ هَذا ُ عَدَد وَكانَ لِيَعقُوَب. أنجَبَْتهُْم الَّذِيَن راِحيَل أولادُ هُْم هَؤُلاءِ ٢٢

ُحوِشيمُ. َ هُو دانَ وَابُْن ٢٣

وَِشلِّيمُ. ُ وَبِصْر وَُجونِي ياَحْصئِيُل هُْم نَْفتالِي ُ أبْناء وَأمّا ٢٤

لِيَعْقُوَب. َ الأبْناء هَؤُلاءِ ُ بِلْهَة فَوَلَدَْت راِحيَل. ِ لابْنَتِه َ بِلْهَة أعطَى قَْد لابانُ وَكانَ بِلْهَةَ. أولادُ هُْم هَؤُلاءِ ٢٥
أفْرادٍ. َ َسبْعَة ِ العائِلَة مَِن الجُزْءِ هَذا فَمَجمُوعُ

زَْوجاِت ُ العَدَد هَذا يَْشمُُل وَلا فَرداً. وَِستِّينَ ً ة َّ ِست ِ نَسلِه مِْن يَعْقُوَب مََع َ مِصْر إلَى ذَهَبُوا الَّذِيَن مَجمُوعُ فَكانَ ٢٦
ذَهَبُوا الَّذِيَن يَعقُوَب بَيِت فِي الأفْرادِ مَجمُوعُ فَكانَ مِصْرَ. فِي أنجَبَهُما ذاِن َّ الل يُوُسَف ابْنا ً أيضا وَهُناكَ ٢٧ يَعْقُوَب. أولادِ

فَرداً. َسبْعِينَ َ مِصْر إلَى
مِصْر إلى إسْرائيَل وصوُل
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َ ز فَجَهَّ ٢٩ جاسانَ. أْرِض إلَى فَوََصلُوا جاسانَ. إلَى يِق رِ الّطَ عَلَى ُ يَدُلَّه لـِكَي يُوُسَف إلَى ُ قَبلَه يَهُوذا يَعقُوُب وَأْرَسَل ٢٨
يلَةً. َطوِ ً ة مُّدَ ِ َكتِفِه عَلَى وَبَكَى ُ وَعانَقَه ِيَل. إسْرائ ِيهِ أب ِمُلاقاةِ ل جاسانَ إلَى وََصعِدَ ُ بَتَه عَرَ يُوُسُف

زِلَْت ما ََّك أن مِْن دُْت وَتَأكَّ ِنَفسِي ب رَأيتَُك إنِّي َحيُث أمُوَت، أْن ٌ مُْستَعِّد الآنَ «أنا لِيُوُسَف: يَعقُوُب قاَل َّ ثُم ٣٠
َحيّاً.»

وَبَيُت إْخوَتِي إلَيَّ َ جاء ‹لَقَْد لَهُ: وََسأقُوُل فِرعَوْنَ. َ لُِأكَلِّم «َسأْصعَدُ ِيهِ: أب بَيِت وَلِكُّلِ ِ لإْخوَتِه يُوُسُف فَقاَل ٣١

ما وَكُّلِ وَبَقَرِهِْم غَنَمِهِْم قُطعانَ مَعَهُْم جَلَبُوا وَقَْد مَواشِيَ. ُّونَ َب يُر فَهُْم رُعاةٌ، وَرِجالُهُْم ٣٢ َكنْعانَ. أْرِض مِْن أبِي
المَواشِيَ َبِّي نُر خُّدامََك، َنحُْن ‹كُنّا، لَهُ: قُولُوا ٣٤ عَمَلـُكُْم؟› َ هُو ‹ما وَيَْسألـُكُْم: فِرعَوْنُ يَْستَْدعِيكُْم فَحـِينَ ٣٣ ـِكُونَ.› يَمل

مِصْرَ.» فِي مَكرُوهٌ راٍع فَكُّلُ جاسانَ. أْرِض فِي تَْسكُنُوا لـِكَي هَذا قُولُوا جَّدٍ.› عَْن ً أبا الآنَ، إلَى ِصغَرِنا مُنذُ
٤٧

جاسان في ُّ يستقر إسْرائيُل
أْرِض مِْن ـِكُونَ يَمل ما وَكُّلِ وَبَقَرِهِْم غَنَمِهِْم كُّلِ مََع وَإخوَتِي أبِي َ «جاء لَهُ: فَقاَل فِرعَوْنَ مَ َّ وَكَل يُوُسُف فَذَهََب ١

فِرعَوْنَ. إلَى مَهُْم وَقَّدَ ِ إْخوَتِه مِْن ً خَمْسَة ُ مَعَه يُوُسُف وَأخَذَ ٢ جاسانَ.» أْرِض فِي الآنَ وَهُمُ َكنعانَ.
عَمَلـُكُْم؟» َ هُو «ما يُوُسَف: ِ لإْخوَة فِرعَوْنُ فَقاَل ٣

لا إْذ الأْرِض. فِي َ َباء َكغُر َ لِنَقِيم «ِجئْنا لِفِرْعَوْنَ: قالُوا َّ ثُم ٤ جَّدٍ.» عَْن ً أبا رُعاةٌ، خُّدامََك «َنحُن لِفِرْعَوْنَ: فَقالُوا
أْرِض فِي َّ نَْستَقِر بِأْن خُّدامََك، َنحُن لَنا، فاْسمَْح َكنْعانَ. أْرِض فِي ٌ قاِسيَة َ َجاعَة الم لِأّنَ خُّدامَِك، ِمَواشِي ل ً مَرعَى يُوجَدُ

جاسانَ.»
أباكَ فَأْسِكْن أمامََك. ٌ مَْفتُوحَة َ مِصْر أْرُض ِهيَ وَها ٦ إلَيَك. وَإخوَتَُك أبوْكَ َ «جاء لِيُوُسَف: فِرعَوْنُ فَقاَل ٥
يَن، مُْقتَدِرِ ً رِجالا بَينَهُْم أّنَ تَعرُِف ُكنَت وَإْن جاسانَ. أْرِض فِي لِيَْسكُنُوا الأْرِض. فِي ٍ بُقعَة أفَضِل فِي وَإخوَتََك

«. مَواشِّيَ عَلَى مُشْرِفِينَ رُعاةٍ َ رُؤَساء فَعَيِّْنهُْم
عُمْرُكَ؟» «كَْم لِيَعقُوَب: فِرعَوْنُ فَقاَل ٨ فِرعَوْنَ. يَعقُوُب وَبارَكَ لِفِرْعَوْنَ. ُ مَه وَقَّدَ يَعقُوَب ُ أباه يُوُسُف َ أحضَر َّ ثُم ٧

َ عُمْر أبلُْغ وَلَْم وََصعْبَةٌ. ٌ قَلِيلَة َحياتِي وََسنَواُت َسنَةً. وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ِهيَ اغتِرابِي «َسنَواُت لِفِرْعَوْنَ: يَعقُوُب فَقاَل ٩
آبائِي.»

أْرِض ًفِي أملاكا وَأعطاهُْم ُ وَإخوَتَه ُ أباه يُوُسُف أْسَكَن وَهَكَذا ١١ عِندِهِ. مِْن خَرََج َّ ثُم فِرعَوْنَ، يَعقُوُب وَبارَكَ ١٠
ِ ِيه أب بَيِت وَكُّلَ ُ وَإخوَتَه ُ أباه يَعُوُل يُوُسُف وَكانَ ١٢ فِرعَوْنُ. أمَرَ َكما رَعَمِْسيَس، أْرِض فِي مِْنها، ٍ بُْقعَة أفَضِل فِي مِصْرَ،

غِيرِ. الّصَ إلَى الـَكبِيرِ مَِن عاِم، بِالّطَ
لفِرْعَون ً أْرضا يشتري يُوُسُف

بِسَبَِب ً َكثِيرا َكنْعانَ وَأْرُض َ مِصْر أْرُض وَافتَقَرَْت ِجّداً. ً قاِسيَة ُ َجاعَة الم كانَِت إْذ َطعامٌ، البِلادِ فِي يَكُْن وَلَْم ١٣
وَجَلََب اْشتَرُوهُ. الَّذِي القَمِح مُقابَِل َكنْعانَ أْرِض وَفِي َ مِصْر أْرِض فِي َّتِي ال ِ ة الفِّضَ كُّلَ يُوُسُف فَجَمََع ١٤ َجاعَةِ. الم
َ مِصْر َشعِب كُّلُ َ جاء َكنْعانَ، وَأْرِض َ مِصْر أْرِض فِي ٌ ة فِّضَ هُناكَ تَعُْد لَْم وَلَمّا ١٥ فِرعَوْنَ. بَيِت إلَى َ ة الفِّضَ يُوُسُف

تُنا.» فِّضَ نَفَذَْت فَقَْد أمامََك. مُتْنا وَإلّا َطعاماً، «أعطِنا لَهُ: وَقالُوا يُوُسَف إلَى
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فَأتَوا ١٧ نَفَذَْت.» قَْد تُكُْم فِّضَ كانَْت إْن مَواِشيكُْم ًمُقابَِل َطعاما وََسُأعطِيكُْم مَواِشيكُْم. «أعطُونِي يُوُسُف: فَقاَل ١٦
يُوُسُف دَهُْم زَّوَ ِ نَة الّسَ تِلَْك وَفِي وَحَمِيرِهِْم. وَبَقَرِهِْم وَغَنَمِهِْم َخيلِهِْم مُقابَِل ً َطعاما فَأعطاهُْم يُوُسَف. إلَى بِمَواِشيهِْم

مَواِشيهِْم. كُّلِ مُقابَِل عاِم بِالّطَ
مَواِشينا وَقُْطعانَ نَفَذَْت، قَْد تَنا فِّضَ أّنَ َسيِّدِي يا ُ «نَعلَم وَقالُوا: ِ التّالِيَة ِ نَة الّسَ فِي إلَيهِ فَجاءُوا نَةُ. الّسَ تِلَْك فانقََضْت ١٨
وَأراِضينا، َنحُن نَمُوَت أْن َسيِّدِي، يا تُرِْد، لَْم فَإذا ١٩ وَأراِضينا. أجسادُنا إلّا لَدَينا يَبَْق وَلَْم َسيِّدِي. يا عِندَكَ صارَْت
نَمُوَت، وَلا فَنَْحيا لِنَزْرَعَ، ً بِذارا فَأعطِنا لِفِرْعَوْنَ. أْرِضنا مََع ً عَبِيدا وََسنَكُونُ عاِم. الّطَ مُقابَِل وَأراِضينا َنحُن فاْشتَرِنا

قاِحلَةً.» الأْرُض تُْصبَِح وَلا
فَصارَِت َكثِيراً. جاعُوا هُْم لِأّنَ ُحقُولَهُ، مِصْرِّيٍ كُّلُ باعَ فَقَْد لِفِرْعَوْنَ. َ مِصْر أْرِض كُّلَ يُوُسُف فاْشتَرَى ٢٠

يَْشتَرِها لَْم َّتِي ال ُ الوَِحيدَة الأْرُض أمّا ٢٢ أقْصاها. إلَى َ مِصْر حُدُودِ أقصَى مِْن النّاَس وَاْستَعبَدَ ٢١ لِفِرْعَوْنَ. الأْرُض
أراِضيهِْم. لِبَيِع وا ُّ يُْضطَر لَْم وَلِهَذا فِرعَوْنَ. مِْن ً ِتا ثاب ً دَخلا ونَ يَتَلَّقُ ُ الـكَهَنَة كانَ إْذ الـكَهَنَةِ. أْرَض فَكانَْت يُوُسُف

الأْرِض. فِي وَابْذُرُوها بِذاراً، فَخُذُوا لِفِرْعَوْنَ. أْرِضكُْم مََع َ اليَوْم َيتُكُمُ اْشتَر قَدِ «ها عِْب: لِلّشَ يُوُسُف وَقاَل ٢٣

أخماٍس. ِ بِأربَعَة لِأنفُِسكُْم وَاحتَفِظوا لِفِرْعَوْنَ. ـِكُْم َمحاِصيل خُمَْس تُعطُوا أْن يَنْبَغِي الحَصادُ، ُ َيجِيء ِحينَ لـَِكْن ٢٤

لِِصغارِكُْم.» ً وََطعاما وَلِبُيُوتِكُْم، لـَكُْم ً وََطعاما لِلحَقِل، ً بِذارا أبقُوها
لِفِرْعَوْنَ.» ً عَبِيدا َسنَكُونُ َسيِّدِي، يا يُرِْضيَك كانَ وَإْن َحياتَنا! أنقَْذَت «لَقَْد فَقالُوا: ٢٥

َحُصوِل الم خُمَْس أّنَ عَلَى القانُونُ وَيَنُّصُ اليَوِْم. هَذا إلَى ساٍر قانُوٌن َ وَهُو مِصْرَ. ًلِأْرِض قانُونا يُوُسُف َسّنَ وَهَكَذا ٢٦

لِفِرْعَوْنَ. تَصِرْ لَْم َّتِي ال وَحدَها ِهيَ ِ الـكَهَنَة وَأْرُض فِرعَوْنَ. نَِصيِب مِْن َ هُو
َكنْعان في ِ بِدَفْنِه يَعْقُوَب ُ وصية

َ فَصار يَن، َكثِيرِ ً أبْناء وَأنجَبُوا هُناكَ. مُمتَلَكاٍت وَاقتَنُوا مِصْرَ، بِلادِ مِْن جاسانَ أْرِض فِي ِيَل إسْرائ بَنُو َّ فَاْستَقَر ٢٧

ِجّداً. ً َكبِيرا عَدَدُهُْم
يَعقُوُب اقْتَرََب وَلَمّا ٢٩ َسنَةً. بَعِينَ وَأْر ً وََسبْعا ً مِئَة وَعاَش َسنَةً. َ عَشْرَة َسبَْع َ مِصْر أْرِض فِي يَعقُوُب وَعاَش ٢٨

ََّك بِأن لِي وَاحلِْف فَخذِي،١٥٤ َتحَت يَدَكَ فََضْع َحّقاً، نِي ُّ ُتحِب ُكنَْت «إْن لَهُ: وَقاَل يُوُسَف، ُ ابْنَه اْستَدعَى المَوِْت، مَِن
آبائِيَ.» ِ مَْقبَرَة فِي وَادفِنِّي مِصْرَ، مِْن أخرِْجنِي أمُوُت، فَعِندَما ٣٠ مِصْرَ. فِي تَدفِنِّي لا مَْعي. ً صادِقا َستَكُونُ

ُلَْت.» ق َكما «َسأفْعَُل يُوُسُف: فَقاَل
يرهِ. سَر ةِ َّ حَاف عَلَى ً مُستَنِدا للهِ إسْرائيُل فَسَجَدَ لَهُ. يُوُسُف َلََف فَح لِي.» «احلِْف فَقاَل: ٣١

٤٨
وَأفْراِيم ى َّ لمَنَس ُ البَرَكَة

يَعقُوَب. ِ يَة لِرُْؤ ُ مَعَه َ وَأفْراِيم ى َّ مَنَس وَلَدَيهِ يُوُسُف فَأخَذَ مَرِيٌض.» أبوْكَ «ها لِيُوُسَف: أحَدُهُْم قاَل بَعْدُ، وَفِيما ١
يرِ. رِ َّ الس عَلَى ِ ِجلْسَتِه فِي وَاعتَدََل ُ قِواه يَعقُوُب فَاْستَجمََع يَتَِك.» لِرُْؤ يُوُسُف ابْنَُك َ جاء قَْد «ها لِيَعقُوَب: أحَدُهُْم فَقاَل ٢

٤٧:٢٩ ١٥٤
جداً. مهم أمر على سيؤتمن يوسف أن تعني علامة فخذي. تحت …
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أنا ‹ها لِي: وَقاَل ٤ وَبارََكنِي. َكنْعانَ أْرِض فِي لُوزَ، فِي َبّار١٥٥ُ الج ُ الله َ لِي َ ظهَر «لَقَْد لِيُوُسَف: يَعقُوُب قاَل َّ ثُم ٣

لِنَسلَِك الأْرَض ِ هَذِه وََسُأعطِي ُشعُوٍب. َ مَجمُوعَة وَنَسلََك وََسأجعَلَُك عَدَداً. وَعائِلَتََك وَُأَكثِّرَكَ يَن، َكثِيرِ َ أبْناء ُأعطِيَك
ُ أفْراِيم َسيَكُونُ إْذ أنا. وَلَدَّيَ إلَيَك َ آتِي أْن قَبَل َ مِصْر فِي أنجَبْتَهُما ذاِن َّ الل وَلَداكَ َسيَكُونُ وَالآنَ ٥ ًأبَدِيّاً.› مُلْكا بَعدِكَ مِْن
َصةِ ُخَّصَ الم الأْرِض مَِن ً جُزءا وَيَْأخُذُونَ لََك، فَيَكُونُونَ بَعْدَهُما تُنجِبُهُْم الَّذِيَن ُ الأبْناء أمّا ٦ وَِشمْعُونَ. كَرَُأوبَيْنَ ى َّ وَمَنَس
ماتَْت فَحَزِنُْت. َكنْعانَ، أْرِض إلَى يِق رِ الّطَ فِي راِحيُل ماتَْت أرامَ، انَ فَّدَ مِْن ً قادِما ُكنُت وَِحينَ ٧ ى. َّ وَمَنَس َ لِأفْراِيم

لَحِْم.» بَيُت ِهيَ َّتِي ال َ أفْراتَة يِق َطرِ عَلَى فَدَفَنْتُها أفْراتَةَ. إلَى وُُصولِنا مِْن قَِصيرَةٍ ٍ مَسافَة قَبَل
الوَلَداِن؟» هَذاِن «مَْن َسأَل: يُوُسَف ابْنَي ِيُل إسْرائ رَأى وَلَمّا ٨

اللهُ.» يّاهُما إ أعطانِي ذاِن َّ الل وَلَداَي «هَذاِن ِيهِ: لِأب يُوُسُف فَقاَل ٩

وََسُأبارِْكهُما.» ، إلَيَّ ْبهُما ِّ «قَر يَعقُوُب: فَقاَل
لَهُما َّ قَب مِنْهُ، ابْنَيهِ يُوُسُف َب َّ قَر فَلَمّا َجيِّداً. يَرَى يَكُْن فَلَْم يُخوخَةِ. الّشَ مَِن َضعِيفَتَينِ ِيَل إسْرائ عَينا وَكانَْت ١٠
وَلَدَيَك ِ يَة بِرُْؤ ُ الله أكرَمَنِي قَْد ها لـَِكْن ِيَةً. ثان أراكَ أْن عُْت َّ تَوَق «ما لِيُوُسَف: ِيُل إسْرائ قاَل َّ ثُم ١١ وَعانَقَهُما. يَعقُوُب

أيضاً!»
إلَى َ أفْراِيم وَوََضَع كِلَيهِما، وَحَمَلَهُما ١٣ أمامَهُ. الأْرِض إلَى وَانحَنَى يَعقُوَب، ِحْضِن مِْن يُوُسُف رَفَعَهُما َّ ثُم ١٢
ِيُل إسْرائ فَمَّدَ ١٤ ِيَةً. ثان إلَيهِ بَهُما َّ قَر َّ ثُم ِيَل. إسْرائ يَمِينِ إلَى أي يَسارِهِ، إلَى ى َّ مَنَس وَوََضَع ِيَل. إسْرائ يَسارِ إلَى أي يَمِينِهِ،
َّ ثُم ١٥ البِكْرَ. َ هُو ى َّ مَنَس وَكانَ مُتَصالِبَتاِن. ُ وَذِراعاه ى، َّ مَنَس رَْأِس عَلَى وَاليُسْرَى أفْراِيمَ، رَْأِس عَلَى وَوََضعَها ُمْنَى الي ُ يَدَه

وَقاَل: يُوُسَف ِيُل إسْرائ بارَكَ
وَإْسحاُق، ُ بْراهِيم إ أبَواَي ُ عَبَدَه الَّذِي َ الله «أدعُو

اليَوِْم. هَذا إلَى َحياتِي كُّلَ راِعيَّ كانَ الَّذِي َ الله
أذًَى، كُّلِ مِْن َصنِي َّ خَل الَّذِي ِ الله مَلاكَ ١٦

الوَلَديِن. هَذَيِن يُبارِكَ أْن
اْسمَِي، َيجعََل وَأْن

فِيهِما. يَعِيُش وَإْسحاَق َ بْراهِيم إ أبَوَّيَ وَاسْم
الأْرِض.» فِي نَسلَهُما َ يَُكثِّر وَأْن

إزاَحتَها وَحاوََل ِيهِ أب َ يَد فَأخَذَ ذَلَِك. مِْن َ فَاْستَاء أفْراِيمَ، رَْأِس عَلَى ُمْنَى الي ُ يَدَه يََضُع ُ أباه أّنَ إلَى يُوُسُف َ وَانتَبَه ١٧

عَلَى ُمْنَى الي َ يَدَك فََضْع البِكْرُ. َ هُو فَهَذا أبِي! يا هَكَذا، «لَيَس ِيهِ: لِأب يَقُوُل َ وَهُو ١٨ ى، َّ مَنَس رَْأِس إلَى َ أفْراِيم رَْأِس عَْن
رَْأِسهِ.»

ُ أخاه لـَِكّنَ عَظِيماً. ُ َسيَِصير ً أيضا َ وَهُو َشعباً. ُ َسيَِصير ً أيضا َ وَهُو أعلَمُ. ابْنِي، يا ذَلَِك، ُ «أعلَم وَقاَل: ُ أبوه فَرَفََض ١٩

عُوِب.» الّشُ مَِن ً مَجمُوعَة ُ نَسلُه وََسيَكُونُ مِنْهُ. أعظَمَ ُ َسيَِصير َ الأْصغَر
٤٨:٣ ١٥٥

شّداي.» «إيل ً حرفيا َبّار. الج الله
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وَقاَل: اليَوِْم ذَلَِك فِي ِيُل إسْرائ فَبارَكَهُما ٢٠

َسيَقُولُونَ: ً أحَدا يُبارُِكوا أْن ِيَل إسْرائ بَنو ِيدُ يُر «حَينُ
ى.›» َّ وَكَمَنَس َ كَأفْراِيم َيجعَلَُك َ الله ‹لَيَت
ى! َّ مَنَس اسِْم عَلى َ أفْراِيم اسْمَ مَ فَقَّدَ

وََسُأعطِيَك ٢٢ آبائَِك. أْرِض إلَى كَ وََسيَرُدُّ مَعََك، َسيَكُونُ َ الله لـَِكّنَ أحتَضِرُ. أنا «ها لِيُوُسَف: ِيُل إسْرائ قاَل َّ ثُم ٢١
وَقَوْسِي.» بِسَيفِي يِّينَ الأمُورِ مَِن أخَْذتُها َّتِي ال الأْرِض مَِن إْخوَتَِك ِحَصِص عَلَى ً يادَة زِ ً ة ِحّصَ

٤٩
أبْناءَه يباركُ إسْرائيُل

لـَكُْم. َأ َّ فَأتَنب َ َحولِي عُوا َّ «تَجَم وَقاَل: إلَيهِ. ِ أولادِه كُّلَ يَعقُوُب دَعا َّ ثُم ١

يَعقُوَب. أولادَ يا وَاْستَمِعُوا، «تَعالَوْا ٢
ِيكُْم: أب ِيَل إسْرائ إلَى اْستَمِعُوا

رَُأوبَيْن ُ بَرَكَة
بِكْرِي. أنَت «رَُأوبَيْنُ، ٣

رُُجولَتِي. عَلَى لِي دَلِيٍل ُل وَأّوَ تِي َّ قُو أنَت
تُْضبَُط. لا كَالماءِ َك َّ لـَِكن ٤ ةً. َّ وَقُو ً كَرامَة امتَزَْت

بَعْدُ، َ تَمتاز لَْن وَلِهَذا
ِيَك، أب َ خادِمَة عاشَرَْت ََّك لِأن

عَلَيهِ. نِمَْت عِندَما يرِي سَرِ فَدَنَّْسَت
وَلاوِي ِشمْعُونُ ُ بَرَكَة

أَخواِن. وَلاوِي «ِشمْعُونُ ٥
عُنٍف. ِسلاحا َسيفاهُما

َمجلِسَهُما، ُأِحّبُ لا ٦
اجتِماعِهِما. فِي أرتاُح وَلا

غََضبِهِما، فِي ً رَجُلا قَتَلا فَقَْد
سلِيَةِ. َّ الت دِ َّ ُجَر لِم ً ثِيرانا وََشلّا

غََضبُهُما، مَلْعُوٌن ٧
ِجّداً. عَنِيٌف َ فَهُو

يَرَحمُ. لا َ فَهُو هِياُجهُما وَمَلْعُوٌن
يَعقُوَب. قَبائَِل بَينَ َسُأفَرِّقُهُما
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ِيَل. إسْرائ فِي َسُأبَعْثِرُهُما
يَهُوذا ُ بَرَكَة

يَهُوذا، يا أنَت «أمّا ٨
إْخوَتَُك. فَسَيَمدَحَُك

أعداءَكَ. ُ وََستَهزِم
ِيَك. أب أولادُ لََك وََسيَنَحنِي

ِشبٍل. مِثُل وَيَهُوذا ٩

يسَتََك. فَر اْصطَْدَت أِن بَعْدَ عُْدّتَ ابْنِي، يا
بُِض. وَتَرْ ُ َتجثُم كَأَسدٍ أنَت

يُزِعجََك؟ أْن ُ َيجرُؤ فَمَْن
يَهُوذا، ُلِْك الم َصولَجانُ يُفارَِق لَْن ١٠

قَدَمَيهِ، بَينِ مِْن الحاِكِم عَصا وَلا
عُوُب. الّشُ ُ وَتُطِيعَه ١٥٦، الحَقِيقِّيُ َلُُك الم َ َيجِيء أْن إلَى

َجحْشَهُ. بُِط يَرْ ِ بِالـكَرمَة ١١
غِيرَ. الّصَ ُ ِحمارَه بُِط يَر والِي وَبِالدَّ

مَلابِسَهُ، يَغِْسُل بيذِ َّ بِالن
بَهُ. ثَوْ العِنَِب وَبِعَِصيرِ

بيذِ. َّ الن مَِن ً حُمْرَة أَشّدُ ُ عَيناه ١٢

َلِيِب. الح مَِن ً بَياضا أَشّدُ ُ وَأْسنانُه
َبُولُون ز ُ بَرَكَة

البَحرِ. شاطِِئ عِندَ ُّ فَيَْستَقِر َبُولُونَ، ز «أمّا ١٣

َسيَكُونُ. فُِن لِلّسُ ً وَمَْرفَأ
حُدُودُهُ. َصيدُونَ إلَى وََستَمتَّدُ

اكِر يّسَ ُ بَرَكَة
رُوِج. ُّ الس ثِقَِل َتحَت رابٍِض قَوِّيٍ فََكِحماٍر ُ يَّساكَر «أمّا ١٤

الرّاحَةَ، اْستَطاَب ١٥
الـَكسَِل. أْرِض فِي ُلُوَس الج وَأَحّبَ

ِحملاً. لِيَحمَِل ُ َظْهرَه فَحَنَى
ةِ. َّ العُبُودِي عَلَى َ وَُأجْبِر

٤٩:١٠ ١٥٦
نابلس. أي – َ وشكيم إيل بيت بين مدينة اسْم وَشيلُوه ُلْك.» الم عصا له «الذي أي «ِشيلُوه.» ً حرفيا الحقيقي. الملك
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دان ُ بَرَكَة
ِيَل. إسْرائ مِْن بِعَشيرَةٍ َلِيُق ي َكما ُ َشعبَه َيحْكُمُ فَبِالعَدِل دان١٥٧ُ «أمّا ١٦

دانُ. يَكُونُ يِق رِ الّطَ جانِِب عَلَى «َكثُعْباٍن ١٧

المَمَرِّ. قُرَْب ةٍ سامَّ كَأفْعَى
الحِصاِن، َكعْبَيِّ َلْدَغُ فَت تَهُْجمُ

الوَراءِ. إلَى ُ راِكبُه فَيَْسقُُط
اللهُ. يا خَلاَصَك، ُ «أنتَظِر ١٨

جاد ُ بَرَكَة
الغُزاةُ،١٥٨ ُ فَيَغزُوه جادُ «أمّا ١٩

أعقابِهِْم. عَلَى هُْم يَرُدُّ َ وَهُو
أشير ُ بَرَكَة

غَنِيّاً، فَيَكُونُ أِشيرُ، «أمّا ٢٠
بِمُلُوٍك. َلِيُق ي ً َطعاما ُ يُقَّدِم وَ

نَفتالِي ُ بَرَكَة
ٍ مُطلَقَة ٍ َكظَبْيَة «نَْفتالِي ٢١

جَمِيلاِن. وَلَداِن لَها
يُوُسف ُ بَرَكَة

مُثْمِرَةٌ، ٌ فَكَرْمَة يُوُسُف «أمّا ٢٢

نَبٍْع. عِندَ ٌ مُثْمِرَة ٌ كَرْمَة
ياَج. الّسِ ُق َّ تَتَسَل ُ أغصانُه

وَعادُوهُ. عَلَيهِ وَأطلَقُوا سِهاٍم ُ رُماة عَلَيهِ َحقَدَ ٢٣

ِتَةً، ثاب بَقِيَْت ُ تَه َّ قُو لـَِكّنَ ٢٤
مَرِنَتَينِ. تا َّ َظل ُ وَذِراعاه

، القَوِّيِ يَعقُوَب ِ إلَه ِيَدَي ب هَذا صارَ
ِيَل. إسْرائ ِ َصخْرَة الرّاِعي، بِاسِْم
ِيَك. أب ِ إلَه بِفَضِل هَذا صارَ ٢٥

لََك. ً عَونا يَكُونُ ُ لَيتَه
٤٩:١٦ ١٥٧

«قضى.» أْو «أدان» أي دان.
٤٩:١٩ ١٥٨

ية. العبر في «جاد» الاسم لفظ تشبه الألفاظ هذه الغُزاة. يغزوه
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القَدِيرِ. ِ الله ةِ َّ بِقُو هَذا صارَ
فَوُْق، مِْن ماءِ الّسَ مَِن بِبَرَكاٍت يُبارِكَُك ُ لَيتَه

ُحِيِط. الم أعماِق فِي لََك أةٍ َّ ُمخَب وَبِبَرَكاٍت

ِحِم. َّ ْوالر ْديَينِ َّ الث بِبَرَكاِت يُبارِكَُك ُ لَيتَه
القَدِيمَةِ، الجِباِل فَوَْق ِيَك أب بَرَكاُت عَلَْت قَْد وَها ٢٦

ةِ. َّ الأبَدِي التِّلاِل خَيراُت فاقَْت
يُوُسَف. رَْأِس عَلَى تَْأتِي ها َّ كُل لَيتَها

إْخوَتِهِ. بَينَ خاّصٍ لِعَمٍَل ُ الله ُ أفْرَزَه الَّذِي ذاكَ َجبِينَ تَعلُو لَيتَها
بَنْيامِيْن ُ بَرَكَة

جائـِـٍع. كَذِئٍْب «بَنْيامِيْنُ ٢٧

يسَتَهُ. فَرِ يَْأكُُل المَساءِ فِي
ةً.» ِحّصَ ِ الغَنِيمَة مَِن يَْأخُذُ المَساءِ وَفِي

ةٍ. خاّصَ بِبَرَكَةٍ ً واِحدا ً واِحدا بارَكَهُْم عِندَما أبوْهُْم لَهُْم ُ قالَه ما َ هُو وَهَذا عَشْرَةَ. الاثْنَتا ِيَل إسْرائ قَبائُِل ِهيَ ِ هَذِه ٢٨

ادفِنُونِي ٣٠ . الحِثِّيِّ عِْفرُونَ َحقِل فِي الَّذِِي الـكَْهِف فِي َ آبائِي مََع فاْدفِنُونِي أْحتَضِرُ. «أنا لَهُْم: وَقاَل أوصاهُْم َّ ثُم ٢٩

عِْفرُونَ مِْن الحَقَل ذَلَِك ُ بْراهِيم إ اْشتَرَى فَقَدِ َكنْعانَ.» أْرِض فِي مَمْرا قُرَْب المَْكفِيلَةِ. َحقِل فِي الَّذِِي الـكَْهِف فِي
دُفِنَْت وَهُناكَ هُناكَ. ُ رِفْقَة ُ وَزَْوَجتُه إْسحاُق ً أيضا وَدُفَِن هُناكَ. ُ سارَة ُ وَزَْوَجتُه ُ بْراهِيم إ وَدُفَِن ٣١ مَْقبَرَةً. لِيَكُونَ الحِثِّيِّ
إلَى قَدَمَيهِ َسحََب أولادِهِ، ِ تَوِْصيَة مِْن يَعقُوُب انتََهى وَلَمّا ٣٣ الحِثِّيِّينَ. مَِن فِيهِ الَّذِي وَالـكَهُف الحَقُل اْشتُرَِي ٣٢ لَيئَةُ.

جَماعَتِهِ. إلَى وَضُّمَ الأِخيرَةَ. ُ أنفاَسه لَفََظ َّ ثُم يرِ. رِ َّ الس
٥٠

يَعقُوب ُ َجنازَة
ُ الأطِبّاء َط َّ َن فَح أباهُ. ُيحَنِّطُوا بِأْن ينَ الخاّصِ ُ أطِبّاءَه يُوُسُف وَأمَرَ ٢ لَهُ. َّ وَقَب عَلَيهِ، وَبَكَى ِيهِ، أب فَوَْق يُوُسُف انحَنَى َّ ثُم ١

يَوماً. َسبْعِينَ ُّونَ ي المِصْرِ عَلَيهِ وَبَكَى بَعِينَ. الأْر حنِيِط َّ الت أيّامَ وَأمُضوا ٣ ِيَل. إسْرائ
مُوا َّ فَتَكَل َحّقاً، عَنِّي ْ وَرَِضيتُم ونَنِي ُّ ُتحِب ْ ُكنْتُم «إْن وَقاَل: فِرعَوْنَ بَيِت إلَى يُوُسُف َث َتحَّدَ الحِدادِ، ُ فَتْرَة انتَهَْت وَلَمّا ٤

أْرِض فِي لِنَْفسِي ُ َحفَرْتُه الَّذِي القَبْرِ فِي فاْدفِنِّي أحتَضِرُ. أنا ‹ها لِي: وَقاَل اْستَحلَفَنِي أبِي إّنَ ٥ ُ لَه وَقُولُوا فِرعَوْنَ مََع
َسأعُودُ.» ذَلَِك وَبَعْدَ أبِي، وَأدفَِن أْذهََب بِأْن لِي تَْسمََح أْن الآنَ فَأرُجو َكنْعانَ.›

اْستَحلَفََك.» َكما أباكَ وَادفِْن «اْذهَْب فِرعَوْنُ: ُ لَه فَقاَل ٦

ً أيضا وَذَهََب ٨ مِصْرَ. أْرِض وَُجهاءِ وَكُّلُ ِ بَيتِه وَُشيُوِخ فِرعَوْنَ وُزَراءِ كُّلُ ُ مَعَه وَذَهََب أباهُ. لِيَدفَِن يُوُسُف فَذَهََب ٧

وَخَرََجْت ٩ وَبَقَرَهُْم. وَغَنَمَهُْم أطفالَهُْم إلّا جاسانَ أْرِض فِي خَلْفَهُْم يَترُُكوا وَلَْم وَبُيُوتِهِْم، ِ وَإخوَتِه يُوُسَف بَيِت كُّلُ
ِجّداً. ً عَظِيما ً جُمهُورا فَكانَ مَعَهُ. ً أيضا وَفُرْساٌن باٌت عَرَ
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وَعَمَِل مُّراً. ً عالِيا ً بُكاء يَعقُوَب عَلَى بَكُوا وَهُناكَ الُأردُّنِ. لِنَهْرِ ِ ة َّ رْقِي َّ الش ةِ ّفَ الّضِ عَلَى أطادَ بَيدَرِ إلَى وَوََصلُوا ١٠
فَقالُوا: أطادَ. بَيدَرِ عَلَى َ المُقامَة َ المَناحَة ِيِّينَ الـَكنْعان مَِن ِ ِنطَقَة الم تِلَْك ُسّكانُ وَرَأى ١١ أيّاٍم. ِ لِسَبْعَة ً مَناحَة هُناكَ يُوُسُف

الُأردُّنِ. نَهْرِ شَرُْق َ وَهُو مِصْراِيمَ،١٥٩ آبَِل المَكانَ ذَلَِك وا فَسَمُّ بِمَرارَةٍ.» يَنُوُحونَ ُّونَ ي «المِصْرِ
َحقِل فِي الَّذِِي الحَقِل فِي ُ دَفَنُوه َّ ثُم َكنْعانَ. أْرِض إلَى ُ حَمَلُوه إْذ ١٣ أوصاهُْم. َكما يَعقُوَب أولادُ فَعََل وَهَكَذا ١٢

ُ وَإخوَتُه يُوُسُف عادَ َّ ثُم ١٤ مَْقبَرَةً. لِيَكُونَ الحِثِّيِّ عِْفرُونَ مِْن ُ بْراهِيم إ ُ اْشتَراه الَّذِي الحَقُل َ وَهُو مَمْرا. قُرَْب ِ المَكفِيلَة
أباهُ. دَفََن أْن بَعْدَ مِصْرَ، إلَى ِيهِ أب لِدَفِْن ُ مَعَه جاءُوا الَّذِيَن وَكُّلُ

منه يُوُسَف ِ إْخوَة خوُف
نَدفَُع َيجعَلُنا ما َّ ُب وَر عَلَينا. ً َضغِينَة يُوُسُف يَحمُِل ما َّ ُب «ر فَقالُوا: ماَت. أباهُْم لِأّنَ بِالخَوِف، يُوُسَف ُ إْخوَة أَحّسَ َّ ثُم ١٥

تَقُوُل: يُوُسَف إلَى ً رِسالَة فَأْرَسلُوا ١٦ لَهُ.» ِنا إساءَت ثَمََن
تُساِمحَهُْم أْن أرُجو لـَِكْن َحّقاً. إْخوَتَُك إلَيَك َ أساء لَقَْد لِيُوُسَف: «قُولُوا ١٧ لَنا: فَقاَل ِ مَوْتِه قَبَل بِهَذا أبوكَ أوصانا

ِيَك. أب ِ إلَه خُّداِم َ ِيمَة جَر َ تَغْفِر أْن أرُجو فَالآنَ تِهِْم.» َّ وََخطِي ِيمَتِهِْم جَر عَلَى
لََك.» عَبِيدٌ َنحُن «ها وَقالُوا: ُ أمامَه بِأنفُسِهِْم وَألقُوا أيضاً. ُ إْخوَتُه إلَيهِ وَذَهََب ١٨ رِسالَتِهِْم. بِسَبَِب يُوُسُف فَبَكَى

فَقَْد خَيراً. ِ بِه نَوَى َ الله لـَِكّنَ شَرّاً، بِي ْ َيتُم نَو ْ أنتُم ٢٠ لُِأدِينَكُْم؟ ُ الله أنا فَهَْل َتخافُوا، «لا لَهُْم: قاَل يُوُسَف لـَِكّنَ ١٩

أطفالـَكُْم.» وَأعُوُل َسأعُولـُكُْم وَأنا َتخافُوا. فَلا ٢١ يَن. َكثِيرِ َحياةِ عَلَى يُبْقَِي أْن ةَ: َّ الحالِي َ تاِئج َّ الن ُيحَّقَِق أْن ُ الله قََصدَ
بَهُْم. قُلُو َب َّ وََطي َطْمأنَهُْم وَهَكَذا

َ أفْراِيم َ أبْناء لِيَرَى يُوُسَف وَعاَش ٢٣ ِسنِينَ. َ وَعَشْر ً مِئَة يُوُسُف وَعاَش مِصْرَ. فِي ِيهِ أب وَبَيُت يُوُسُف فَبَقَِي ٢٢

يُوُسَف. إلَى ى َّ مَنَس بِْن َ ماِكير ُ أبْناء وَنُِسَب وَأحفادَهُ.
يُوُسف موُت

َ وَعَد َّتِي ال الأْرِض إلَى الأْرِض ِ هَذَه مِْن وََسيُْخرِجُكُْم بِكُْم ُّ َسيَهْتَم َ الله لـَِكّنَ أحتَضِرُ، «أنا لإخوَتِهِ: يُوُسُف وَقاَل ٢٤

يَعقُوَب.» وَ وَإْسحاَق َ بْراهِيم إ بِها
هُنا.» مِْن عِظاِمي احمِلُوا وَُيخْرِجُكُْم، إلَيكُْم ُ الله يَْأتِي «عِندَما وَقاَل: ِيَل إسْرائ َ أبْناء يُوُسُف وَاْستَحلََف ٢٥

مِصْرَ. فِي تابُوٍت فِي ُ وَوََضعُوه ُ طُوه َّ َن فَح َسنَواٍت. َ وَعَشَر ً مِئَة عاَش أْن بَعْدَ يُوُسُف وَماَت ٢٦

٥٠:١١ ١٥٩
المصري.» الحزن «وقت وتعني مِصْراِيم. آبِل



٢٢ : ١ خرُوج ٧٧ ١ : ١ خرُوج

الخُرُوج كتاُب
مصر فِي يَعقُوَب ُ عائلَة

وَيَهُوذا وَلاوِي وَِشمْعُونُ رَُأوبَيْنُ ٢ عائِلاتِهِْم: وَمََع يَعقُوَب مََع مِصرَ إلَى ذَهَبُوا الَّذِيَن ِيَل إسْرائ أبْناءِ ُ أْسماء ِهيَ ِ هَذِه ١

يُوُسُف وَعاَش َسبعِينَ. يَعقُوَب نَسِل أفْرَادِ مَجمُوعُ وَكانَ ٥ وَأِشيرُ. وَجادٌ وَنَفتالِي وَداٌن ٤ وَبَنْيامِيْنُ َبُولُونُ وَز ُ وَيَّساكَر ٣
مِصرَ. فِي

وَصارُوا ً ِجّدا فََكثُرُوا عَدَدُهُْم. وَازدادَ أثْمَرُوا فَقَْد ِيَل إسْرائ بَنُو وَأمّا ٧ الجِيِل. ذَلَِك وَكُّلُ ُ وَإخوَتُه يُوُسُف وَماَت ٦
مِْنهُْم. اْمتَلأْت الأْرَض إّنَ ى َّ َحت َ ياء أقْوِ

ِيل إسْرائ بَني عَلَى ِضيٌق
«بَنُو لِشَعبِهِ: مِصرَ مَلُِك فَقاَل ٩ يُوُسَف. عَرََف قَْد َلُِك الم هَذا يَكُْن وَلَْم مِصرَ. فِي ِ لطَة الّسُ إلَى جَدِيدٌ مَلٌِك وَوََصَل ٨

ونَ َسيَنَْضمُّ ذَلَِك، نَفعَْل لَْم فَإْن ةِ. َّ وَالقُو العَدَدِ فِي زايُدِ َّ الت مَِن ِمَنعِهِْم ل ً ة ُخّطَ فَلْنََضْع ١٠ مِنّا. ً ة َّ وَقُو ً عَدَدا ُ أكثَر ِيَل إسْرائ
الأْرِض.» مَِن ُبُونَ يَهر َّ ثُم بُونَنا، وَُيحارِ ِنا أعدائ إلَى

فِيثُومُ هُما لِفِرْعَوْنَ َمخازِنَ مَدينَتَْي ِيَل إسْرائ بَنُو وَبَنَى ةٍ. َّ شاق بِأعْماٍل عَلَيهِْم لِيَُضيِّقُوا مُشْرِفِينَ ُّونَ ي المِصرِ فَعَيَّنَ ١١

وَرَعَمِْسيُس.
ِيَل. إسْرائ بَني َيخافُونَ ُّونَ ي المِصرِ َ فَصار وَيَزدادُونَ. يَتَكاثَرُونَ كانُوا لَهُْم يِّينَ المِصرِ ِ مُضايِقَة مِْن ْغِم ُّ وَبِالر ١٢

ةٍ. َّ شاق بِأعماٍل القِياِم عَلَى وَأجبَرُوهُْم ِيَل إسْرائ بَنِي وَاستَعبَدُوا ١٣

وَقَْد الحُقُوِل. أعماِل وَكُّلِ وِب وَالّطُ الّطِينِ فِي العَمَِل عَلَى أجبَرُوهُْم ةً. مُّرَ ِيَل إسْرائ بَنِي َ َحياة ُّونَ ي المِصرِ وََجعََل ١٤
عَلَيها. أجبَرُوهُْم َّتِي ال الأعماِل جَميِع فِي عَلَيهِْم قَسَوْا

تان َّ العِبرانِي القابِلَتاِن
َ النِّساء تُساعِداِن «ِحينَ ١٦ لَهُما: مِصرَ مَلُِك فَقاَل وَفُوعَةَ. َ ِشْفرَة تُْدعَياِن تاِن١ َّ عِبرانِي قابِلَتاِن هُناكَ وَكانَْت ١٥
لِتَعِيَش.» فاترُكاها ً بِنتا وَإْن فاقتُلاهُ، ً وَلَدا كانَ فَإذا المَولودِ، إلَى انْظُرا الوِلادَةِ، ِ ير سَرِ عَلَى وَهُّنَ ِ الوِلادَة فِي ِيّاِت العِبْران

لِيَعِيشُوا. الأولادَ تَرَكَتا بَْل مِصرَ، مَلُِك مِنهُما َطلََب َكما تَفعَلا فَلَْم اللهَ، َتخافاِن كانَتا القابِلَتَيْنِ لـَِكّنَ ١٧
يَعِيشُونَ؟» الأولادَ وَتَرَْكتُما هَذِا عَمِلْتُما ِماذا «ل لَهُما: وَقاَل القابِلَتَيْنِ َ مِصْر مَلُِك فَدَعا ١٨

وُُصوِل قَبَل ً يعا سَرِ َلِدْنَ فَي يّاٌت، قَوِ فَهُّنَ يّاِت، كَالمِصرِ لَْسَن ِيّاُت العِبران ُ «النِّساء لِفِرْعَونَ: القابِلَتاِن فَقالَِت ١٩
القابِلاِت.»

خافَتاهُ. هُما لِأّنَ لِلقابِلَتَيْنِ عائِلاٍت ُ الله وَأعطَى ٢١ ِجّداً. َ ياء أقوِ وَصارُوا ِيَل إسْرائ بَنُو َ وََكثُر القابِلَتَيْنِ. ُ الله َ وَبارَك ٢٠

فَقَْط.» البَناِت َ َحياة وَاْستَبقُوا النِّيِل، نَهرِ فِي ُ ألقُوه ِيِّينَ، لِلعِبْران ُ يُولَد وَلَدٍ «كُّلُ وَقاَل: ِ لِشَعبِه ً أمرا فِرعَوْنُ َ أصدَر َّ ثُم ٢٢

١:١٥ ١
العدد في كذلك الفرات. نهر عبر من القادم عب الّشَ أوِ ،(31 - 21 :10 التكوين كتاب (انظر «عابِرَ» إلى ً نسبة هذا يكون وقد إسرائيليتان. أْو عبرانيتان.
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٢
مُوسَى الّطِفُل

ُ ه َّ أن رَأْت وَِحينَ وَلَداً. وَوَلَدَْت ُ المَرأة َبِلَِت فَح ٢ لاوِي.٢ ِ قَبِيلَة مِْن اْمرأةٍ مِِن لاوِي ِ قَبِيلَة مِْن رَجٌُل َج وَتَزَّوَ ١

القََصِب، مَِن ً مَصنُوعَة ً َسلَّة فَأْحضَرَْت إخفائِهِ، فِي الاستِمرارَ تَْستَطـِـْع لَْم ها لـَِكنَّ ٣ أشهُرٍ. ِ ثَلاثَة ةِ ِمُّدَ ل ُ أتْه َّ َخب جَمِيٌل طِفٌل
ُ ُأختُه وَكانَْت ٤ النِّيِل. نِهْرِ ةِ ِضّفَ عَلَى القََصِب بَينَ وََضعَْتها َّ ثُم فِيها. َ الوَلَد وَوََضعَِت وَالقارِ، بِالزِّفِت بَها ثُقُو ْت وََسّدَ

لَهُ. َسيَحدُُث ما لِتَرَى بَعِيدٍ مِْن تُراقُِب
َ لَّة الّسَ فِرعَوْنَ ُ ابْنَة وَرَأِت هرِ. النَّ ةِ ِضّفَ عَلَى مَعَها خادِماتُها كانَْت بَينَما النِّيِل، نَهرِ فِي لِتَْستَِحّمَ فِرعَوْنَ ُ ابْنَة وَنَزَلَِت ٥

لإحضارِها. خادِماتِها فَأرَسلَْت القََصِب، بَينَ
مِْن «هَذا نَفسِها: فِي وَقالَْت عَلَيهِ، فَأشفَقَْت يَبكِي، الّطِفُل وَكانَ الّطِفَل. رَأِت لَّةَ، الّسَ فِرعَوْنَ ُ ابْنَة فَتََحِت ا َّ وَلَم ٦

ِيِّينَ.»٣ العِبْران أولادِ
ِيّاِت العِبران النِّساءِ مَِن ً مُرِضعَة لَِك َ وَُأحضِر أذهََب أْن فِي تَرغَبِينَ «هَْل فِرعَوْنَ: ِ لابْنَة الّطِفِل ُأخُت فَقالَْت ٧

لَِك؟» ُ لِتُرِضعَه
الّطِفَل هَذا «خُذِي لَها: فِرعَوْنَ ُ ابْنَة وَقالَِت ٩ الّطِفِل. ُأمَّ وَدَعَْت ُ الفَتاة فَذَهَبَِت «اذهَبِي!» فِرعَوْنَ: ُ ابْنَة فَقالَِت ٨

وَأْرَضعَتْهُ. الّطِفَل ُ المَرأة فَأخَذَِت ُأجرَتَِك.» لَِك وََسأدفَُع لِي، وَأْرِضعِيهِ
ها لِأّنَ مُوسَى٤ الّطِفَل فِرعَوْنَ ُ ابْنَة وَدَعَِت تْهُ. َّ فَتَبَن فِرعَوْنَ، ِ ابْنَة إلَى ُ أحضَرَته لِيُفطَمَ، يَكفِي بِما ُ الوَلَد َ َكبِر وَِحينَ ١٠

الماءِ.» مَِن ُ نَشَلْتُه «قَْد قالَْت:
لِشَعبِه مُوسَى ُ مُساعَدَة

ً رَجُلا يَضْرُِب ً يّا مِصرِ ً رَجُلا رَأى وَِحينَ مَشَّقاٍت. مِْن ُ يُعانُونَه ما لِيَرَى ِ َشعبِه إلَى خَرََج مُوسَى َ َكبِر وَِحينَ ١١

الرِّماِل. فِي ُ وَدَفَنَه المِصرِّيَ قَتََل أحَداً، َ يَر لَْم وَإْذ َحولَهُ، مُوسَى َت َلَّفَ ت ١٢ إْخوَتِهِ. مِْن ً ِيّا عِبران
تَضرُِب ِماذا «ل لِلمُعتَدِي: فَقاَل يَتَشاجَراِن، ِيّاِن عِبْران رَجُلاِن هُناكَ كانَ التّالِي، اليَوِم فِي مُوسَى خَرََج وَِحينَ ١٣
ِحينَئِذٍ، ؟» المِصرِّيَ قَتَلَت َكما تَقتُلَنِي أْن أتَنْوِي عَلَينا؟ ً وَقاِضيا ً حاِكما بََك نَّصَ «مَْن المُعتَدِي: ُ لَه فَقاَل ١٤ رَفِيقََك؟»

انَْكشََف. قَدِ الأمرَ أّنَ إلَى َ وَانتَبَه مُوسَى خاَف
مُوسَى. بِإعْداِم ً حُْكما َ أْصدَر بِالأمرِ، فِرعَوْنُ سَمـِـَع وَِحينَ ١٥

مِْديانَ. أْرِض فِي وََسَكَن فِرعَوْنَ مِْن مُوسَى فَهَرََب
مِْديان فِي مُوسَى

٢:١ ٢
59. :26 العدد وكتاب 20، :6 ً أيضا انظر لاوي.» «بنت ً حرفيا لاوِي. ِ قَبِيلَة من

٢:٦ ٣
13) 11، ،7 الأعداد في ً (أيضا «الإسرائيليين.» أْو ِيِّين. العبران

٢:١٠ ٤
«يسحب.» أْو «ينشل» تعني قَدِيمة يّة مِصر اُصوٍل إلَى ترجُع ربّما كلمة موسَى.
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َملْأنَ لِي ً ماء لِيَستَقِينَ أتَينَ قَْد وَُكّنَ بَناٍت. َسبُع مِْديانَ لِكاهِِن وَكانَ ١٦ مِْديانَ. فِي بِئْرٍ عِنْدَ جَلََس قَْد مُوسَى وَكَانَ
وَِحينَ ١٨ . أغنامَهُّنَ وََسقَى وَأنقَذَهُّنَ مُوسَى فَقامَ . وََطرَدُوهُّنَ أتَوْا َ عاة ُّ الر لـَِكّنَ ١٧ . أبِيهِّنَ أغناِم ِ لِِسقايَة الأحواَض
عاةِ. ُّ الر مَِن أنقَذَنا مِصرِّيٌ «رَجٌُل فَأَجبْنَهُ: ١٩ اليَومَ؟» ً يعا سَرِ رَِجعتُّنَ ِماذا «ل ِيُل: رَعُوئ َسألَهُّنَ ، أبِيهِّنَ ِيَل٥ رَعُوئ إلَى أتَيْنَ
لِيَْأكَُل ُ اْدعُونَه الخارِِج؟ فِي جَُل َّ الر تَرَْكتُّنَ ِماذا ل هُوَ؟ «وَأيَن لِبَناتِهِ: ِيُل رَعُوئ فَقاَل ٢٠ الغَنَمَ!» وََسقَى لَنا َ الماء نَشََل َّ ثُم
وَقاَل وَلَداً. وَوَلَدَْت َبِلَْت فَح ٢٢ ِمُوسَى. ل ً زَوجَة َ ورَة َصّفُ ُ ابْنَتَه ِيُل رَعُوئ وَأعطَى مَعَهُ. يَعِيَش أْن مُوسَى فَوافََق ٢١ مَعَنا.»

ِجْرُشومَ.٦ الّطِفِل اسْمَ فَدَعا يبَةٍ.» غَرِ أْرٍض فِي ً يبا غَرِ «ُكنُت مُوسَى:
لشعبه يستجيُب ُ الله

ً َطلَبا ِ الله إلَى صَرَُخوا وَقَْد ةِ، َّ العُبُودِي بِسَبَِب ونَ ُّ يَئِن ِيَل إسْرائ بَنُو وَكانَ مِصرَ. مَلُِك ماَت َكثِيرَةٍ، ِسنِينَ وَبَعدَ ٢٣

يَعقُوَب. وَ وَإْسحاَق َ براهِيم إ مََع ُ عَهدَه َ ر َّ وَتَذَك أنِينَهُْم، ُ الله سَمـِـَع ٢٤ ةِ. َّ العُبُودِي مَِن لِلخَلاِص صُراُخهُْم ُ الله فَسَمـِـَع لِلعَوِن.
َسيَفعَُل. ماذا ُ يَعلَم َ وَهَو ِيَل إسْرائ بَنِي إلَى ُ الله َ نَظَر ٢٥

٣
ُلْتَهِبَة الم ُ جَيْرَة الّشُ

َ وَجاء ةِ، َّ ي ِّ البَر مَِن الُأخرَى ِ الجِهَة إلَى َ الغَنَم فَقادَ مِْديانَ. وَكاهِِن حَميهِ يَثْرُون٧َ َ غَنَم يَرعَى مُوسَى كانَ ةٍ، مَّرَ وَذاَت ١

اللهُ! فِيهِ َ َظهَر الَّذِي َبَِل الج يَب،٨ ُحورِ َجبَِل إلَى
تَكُْن لَْم ها لـَِكنَّ مُشتَعِلَةً، َ جَيْرَة الّشُ فَرَأى إلَيها مُوسَى َ وَنَظَر ُشجـَيْرَةٍ. مِْن يأتِي ناٍر لَهيِب فِي ِ الله مَلاكُ ُ لَه َ َظهَر وَهُناكَ ٢

جَيْرَةُ.» الّشُ َتحـتَرُِق لا ِماذا ل وَأْعرِْف العَِجيَب، المَشهَدَ هَذا وَأرَ هُناكَ إلَى «لأْذهَْب مُوسَى: فَقاَل ٣ َتحـتَرُِق!
مُوسَى!» «مُوسَى! لَهُ: وَقاَل ِ جَيْرَة الّشُ وََسِط مِْن ُ الله ُ ناداه قُرٍْب، عَْن ً نَظرَة لِيُلقَِي يَقتَرُِب مُوسَى ُ الله رَأى فَلَمّا ٤

أنا!» «ها مُوسَى: فَأجاَب
قاَل: َّ ثُم ٦ َسةٌ.» مُقَّدَ أْرٌض عَلَيهِ تَقُِف الَّذِي فَالمَكانُ قَدَمَيَك، مِْن ِحذاءَكَ اخلَْع أكثَرَ! تَقتَرِْب «لا لَهُ: فَقاَل ٥

اللهِ. إلَى َ يَنْظُر أْن خاَف ُ ه َّ لِأن ُ وَجهَه مُوسَى ى فَغَّطَ يَعقُوَب.» ُ وَإلَه إْسحاَق ُ وَإلَه َ بْراهِيم إ ُ إلَه ِيَك، أب ُ إلَه «أنا
آلامَهُْم. ُ أعلَم فأنا مُُضايِقِيهِْم. بِسَبَِب صُراَخهُْم وَسَمِعُْت مِصرَ، فِي الَّذِيَن َ َشعبِي ِضيَق رَأيُت «قَْد اللهُ: قاَل َّ ثُم ٧

ً لَبَنا تَفِيُض أْرٍض وَواِسعَةٍ، ٍ َخْصبَة أْرٍض إلَى الأْرِض تِلَك مِْن وَلُِأخرَِجهُْم يّينِ، المِصْر مَِن ُأحَرِّرَهُْم لـِكَي وَنَزَلُْت ٨

وَاليَبُوِسيِّينَ. يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالفَرِزِّ يِّينَ وَالأمُورِ وَالحِثِّيِّينَ ِيِّينَ الـَكنعان أْرُض ِهيَ وَعَسَلاً.
هُناكَ. إلَى فَاْذهَْب ١٠ لَهُْم. ونَ ُّ ي المِصرِ ُ يُسَبِّبُه الَّذِي يَق الّضِ رَأيُت وَقَْد ، إلَيَّ ِيَل إسْرائ بَني صُراُخ وََصَل قَْد «وَالآنَ ٩

مِصرَ.» مِْن ِيَل، إسْرائ بَنِي َشعبِيَ، لِتُخرَِج فِرعَوْنَ إلَى ُأرِسلَُك أنا ها
٢:١٨ ٥

يَثْرٌون. ً أيضا ُ وَاْسمُه ِيل. رَعُوئ
٢:٢٢ ٦

هناك.» «غريٌب تعني التي ية العبر الكلمة يشبه جرُشوم.
٣:١ ٧

رَعُوئيل. ً أيضا هو يثرُون.
٣:١ ٨

سيناء. جبل هو حوريب. جبل
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مِصرَ؟» مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي وَُأخرَِج فِرعَوْنَ إلَى أذهََب ى َّ َحت أنا «مَْن مُوسَى: فَقاَل ١١
مِصرَ، مِْن َشعبِي ُتخرُِج ِحينَ ََّك أن فَهَِي أْرَسلْتَُك، ني َّ أن عَلَى ُ العَلامَة أمّا مَعََك. َسأُكونُ وَأنا «اْذهَْب فَقاَل: ١٢

َبَِل.» الج هَذا عَلَى َستَعبُدُونَني
اْسمُهُ؟› ‹ما لِي: َسيَقُولُونَ إلَيكُْم.› أرَسلَنِي آبائِكُْم ُ ‹إلَه لَهُْم: وَأقُوُل ِيَل إسْرائ بَني إلَى أذهَُب «ِحينَ مُوسَى: وَقاَل ١٣

أقُوُل؟» َماذا ف
إلَيكُْم.›» أرَسلَنِي ‹إهْيِهْ ِيَل: إسْرائ لِبَني قُْل إهْيِهْ.٩ أشِرْ «إهْيِهْ ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ١٤

إلَيكُْم. أرَسلَنِي يَعقُوَب ُ وَإلَه إسحَاَق ُ وَإلَه َ براهِيم إ ُ إلَه آبائِكُْم، ُ إلَه ‹يهوه١٠ ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ِمُوسَى: ل ً أيضا وَقاَل ١٥

ِجيٍل.›» كُّلِ فِي وَلَقَبِي الأبَدِ، إلَى اْسمِي هَذا
وَقاَل: لِي َ َظهَر يَعقُوَب ُ وَإلَه إسحَاَق ُ وَإلَه َ براهِيم إ ُ إلَه آبائِكُْم، ُ إلَه يهوه لَهُْم: وَقُْل ِيَل، إسْرائ ُشيُوَخ وَاجمَْع «اْذهَْب ١٦

ِيِّينَ الـَكنعان أْرِض إلَى مِصرَ مِْن ِضيقِكُْم مِْن ُأخرِجَكُْم أْن ْرُت َّ وَقَر ١٧ مَعَكُْم. ُّونَ ي المِصرِ ُ عَمِلَه ما وَرَأيُت ‹راقَبْتُكُْم
وَعَسَلاً.› ً لَبنا تَفيُض أْرٍض إلَى وَاليَبُوِسيِّينَ، يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالفِرِزِّ يِّينَ وَالأمُورِ وَالحِثِّيِّينَ

ِيِّينَ العِبران ُ إلَه ‹يهوه لَهُ: وَتَقُولُونَ مِصرَ مَلِِك إلَى ِيَل إسْرائ وَُشيُوُخ أنَت تَْذهَُب ِحينَئِذٍ، إلَيَك. يُوُخ الّشُ «َسيَْستَمـِـُع ١٨

إلَهِنا.› لِيهوه َ ذَباِئح َ نُقَّدِم كَي ةِ َّ ي ِّ البَر فِي أيّاٍم َ ثَلاثَة ٍ رِحلَة فِي نَذهَْب الآنَ فَدَْعنا لَنا، َتجَلَّى
بِكُّلِ مِصرَ لِأضْرَِب يَدِي َسأمُّدُ ِحينَئِذٍ، ٢٠ ةِ. َّ بِالقُو ً ُمجـْبَرا إلّا هاِب بِالذَّ لـَكُْم يَسمََح لَْن مِصرَ مَلَِك «لـَِكّنَ ١٩

فارِِغي َتخرُُجونَ فَلا مَعَكُْم، َ كُرَماء يِّينَ المِصرِ َسأجعَُل ٢١ فِرعَوْنُ. َسيُطلِقُكُْم ذَلَِك، بَعْدَ َسأعمَلُها. َّتِي ال العَجائِِب
أولادِكُْم عَلَى وََستََضعُونَها ِياباً، وَث ً وَذَهَبا ً ة فِّضَ بَيتِها فِي ُ تُقِيم ْن َّ مِم أْو جارَتِها مِْن اْمرأةٍ كُّلُ وََستَطلُُب ٢٢ الأيدِي.

مِصرَ.» مِْن ً ثَروَة َستَْأخُذُونَ وَهَكَذا وَبَناتِكُْم.
٤

ِمُوسَى ل البَراهِينِ إعطاءُ
َحّقاً.›» يهوه١١ لََك ْ يَظهَر ‹لَْم فَسَيَقُولُونَ: ؟ إلَيَّ يَستَمِعُوا أْو يَُصّدِقُونِي لَْم إْن «وَماذا مُوسَى: فَأجاَب ١

يَدِكَ؟» فِي «ماذا اللهُ: ُ لَه فَقاَل ٢

ُ الله وَقاَل ٤ مِنهُ. مُوسَى فَهَرََب ثُعْباناً! فَصارَْت فَألْقاها، الأْرِض.» إلَى بِها «ألِق فَقاَل: ٣ «عَصاً.» مُوسَى: فَقاَل
لـِكَي «هَذا اللهُ: فَقاَل ٥ يَدِهِ. فِي ً عَصا إلَى ً ِيَة ثان َل َّ َتحَو ُ وَأمسَكَه ُ يَدَه مَّدَ فَحـِينَ ذَيلِهِ.» مِْن ُ وَامِسكْه يَدَكَ «مُّدَ ِمُوسَى: ل

لََك.» َ َظهَر قَْد يَعقُوَب، َ وَإلَه إْسحاَق َ وَإلَه َ بْراهِيم إ َ إلَه آبائِهِْم، َ إلَه َ الله أّنَ يَُصّدِقُوا
َ بَرْصاء كانَْت أخرََجها وَِحينَ َصدرِهِ. إلَى ُ يَدَه مُوسَى فَأدخََل َصْدرِكَ.» إلَى يَدَكَ «أدِخْل ِيَةً: ثان ُ لَه ُ الله وَقاَل ٦
مِْن أخرََجها وَِحينَ ِيَةً. ثان ِ َصدرِه إلَى ُ يَدَه فَأدخََل َصدرِكَ.» إلَى ً ِيَة ثان َ يَدَك «أدِخْل لَهُ: ُ الله فَقاَل ٧ لِج. َّ الث كَلَوِن

٣:١٤ ٩
يهوه. للاسم قريبة صيغة هو إهْيِهْ وَالاسم أُكونُ.» الذي «أُكونُ أي إهْيِهْ. أشِرْ إهْيِهْ

٣:١٥ ١٠
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٤:١ ١١
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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ِيَةَ. الثّان َ المُعِجزَة فَسَيَُصّدِقُونَ الُأولِى، ِ لِلمُعِجزَة يَنتَبِهُوا أْو يَُصّدِقُوكَ لَْم «إْن اللهُ: فَقاَل ٨ َجسَدِهِ. كَباقِي عادَْت ِ َصدرِه
ُ الماء َ فَيَصير اليابِسَةِ، عَلَى ُ وَاسكُبْه النِّيِل نَهرِ ماءِ مِْن خُْذ فَحِينَئِذٍ، لََك، يَستَمِعُوا وَلَْم المُعِجزَتَينِ هاتَينِ يَُصّدِقُوا لَْم وَإْن ٩

الأْرِض.» عَلَى ً دَما
فَأنا . إلَيَّ مَْت َّ تَكَل مُنذُ وَلا الماضِي فِي لا الكَلامَ، ُأحِسُن لا خادِمََك أنا ، ّبُ َّ الر ها أّيُ «اْسمَعْنِي للهِ: مُوسَى وَقاَل ١٠
أصَّمَ أْو أخرََس الإنسانَ َيجعَُل أْو فَْهماً، لِلإنساِن يُعطِي الَّذِي «مَِن لَهُ: ُ الله فَقاَل ١١ اللِّساِن.» وَثَقِيُل الكَلاِم ُ بَطِيء

تَقُوُل.» ماذا وََسُأعَلِّمَُك َمَِك ف مََع َسأُكونُ اْذهَْب. وَالآنَ ١٢ اللهَ؟ أنا، ألَيَس أعمَى؟ أْو أعرََج أْو
آخَرَ.» ً َشخصا تُرِْسَل أْن رَّبُ يا «أرُجوكَ قاَل: مُوسَى وَلـَِكّنَ ١٣

َسيَأتِي َ وَهُو الكَلامَ، ُيحِْسُن ُ ه َّ أن ُ أعلَم أخاكَ؟ لاوِّيُ َّ ال هارُونُ «ألَيَس لَهُ: وَقاَل مُوسَى، مِْن ُ الله غَِضَب ِحينَئِذٍ، ١٤

َمَِك ف مََع َسأُكونُ يَقُوَل. أْن ُ ِيدُه تُر ما بِكُّلِ إلَيهِ مَ َّ تَتَكَل أْن تَستَطِيُع ١٥ قَلبِهِ. كُّلِ مِْن َسيَفرَُح يَراكَ وَِحينَ لِلِقائَِك،
العَصا ِ هَذِه وَخُْذ ١٧ إلَهُهُ.١٢ َك َّ وَكَأن فَمَُك، ُ ه َّ فَكَأن عَنَْك. ً ِيابَة ن النّاِس إلَى مُ َّ َسيَتَكَل َ هُو ١٦ تَفعَُل. ماذا وََسُأعَلِّمَُك َمِهِ، وَف

المُعِجزاِت.» َستَصنَُع فَبِواِسطَتِها يَدِكَ، فِي
مِصر إلَى مُوسَى ُ عَودَة

يَزالُونَ ما كانُوا إْن لِأرَى مِصرَ فِي إْخوَتِي إلَى ُجوِع ُّ بِالر لِي «اْسمَْح لَهُ: وَقاَل حَمِيهِ، يَثْرُونَ إلَى مُوسَى وَرَِجــَع ١٨
بِسَلاٍم.» «اْذهَْب ِمُوسَى: ل يَثْرُونُ فَقاَل أحياءَ.»

ماتُوا.» قَتلََك ِيدُونَ يُر كانُوا الَّذِيَن كُّلَ لِأّنَ مِصرَ إلَى «ارِجــْع مِْديانَ: فِي ِمُوسَى ل ُ الله فَقاَل ١٩

يَدِهِ. فِي ِ الله عَصا وَأخَذَ مِصرَ. أْرِض إلَى وَرَِجــَع دَوَاٍب، عَلَى وَأرَكبَهُْم ُ وَأولادَه ُ زَوَجتَه مُوسَى فَأخَذَ ٢٠

لـَِكنِّي فِرعَوْنَ. أمامَ وَاْصنَعْها يَدِكَ، فِي وََضعْتُها َّتِي ال المُعِجزاِت رِ َّ تَذَك مِصرَ، إلَى تَرِجــُع «ِحينَ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢١

‹أطلِِق لََك: أقُوُل وَأنا ٢٣ البِكْرُ،› ابْنِي ِيُل إسْرائ اللهُ: ‹يَقُوُل لِفِرْعَونَ: قُْل ٢٢ عَب. الّشَ يُطلَِق لا ى َّ َحت ُ يُعانِد ُ َسأجعَلُه
البِكْرَ.›» ابْنََك َسأقتُُل فَإنّي وَإلّا لِيَعبُدَنِي. ابْنِيَ

مُوسَى ابِْن ِختانُ
َ قِْطعَة أخَذَْت َ ورَة َصّفُ ُ زَوَجتَه وَلـَِكّنَ ٢٥ ُلَهُ.١٣ يَقت لـِكَي بِمُوسَى ُ الله فَالتَقَى يِق. رِ الّطَ فِي ِ لِلاْستِراحَة فُوا َّ وَتَوَق ٢٤
لِيَ!»١٥ دٍَم زَْوُج «أنَْت لَهُ: وَقالَْت مُوسَى، قَدَمَيَّ بِها ْت وَمَّسَ ابْنِها َ غُلفَة أخَذَْت َّ ثُم ابْنَها. وََختَنَِت١٤ ةً حادَّ ُصوّاٍن

الخِتاِن. بِسَبَِب دٍَم» «زَْوَج مُوسَى دَعَْت قَْد ُ ورَة َصّفُ وَكانَْت فَشُفَِي.١٦ ٢٦

٤:١٦ ١٢
الله. من موسى يأخذها كما موسى، من الكلمات يأخذ هارون أن بمعنى إلهه.

٤:٢٤ ١٣
بعد. ابنه ختن قد يكن لم لأنّه ربما يقتله. لـِكَي

٤:٢٥ ١٤
براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ َختَنَت.
11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ

٤:٢٥ ١٥
٤:٢٦ ١٦ موسى. بها ُأمِرَ الّتي الطقوس من الـكثير عن ورة َصّفُ ذهن في كان الّذي السلبي بالمعنى للدِم.» متعَّطِش زوٌج «أنت أْو لِي. دٍَم زَوُج أنَْت
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الله ِ َحضْرَة فِي وَهارُونُ مُوسَى
َجبَِل فِي ِ بِه وَالتَقَى فَذَهََب ْحراءِ.» الّصَ فِي بِمُوسَى وَالتَِق «اْذهَْب فَقاَل: هارُونَ إلَى ُ الله مَ َّ تَكَل الأثناءِ، ِ هَذِه وَفِي ٢٧

بِعَمَلِها. ُ أمَرَه َّتِي ال المُعِجزاِت وَبِكُّلِ ُ لَه ُ الله ُ قالَه ما بِكُّلِ هارُونَ مُوسَى َ وَأخبَر ٢٨ لَهُ. َّ وَقَب الله١٧ِ
ِمُوسَى، ل ُ الله قالَها َّتِي ال الُأمُورِ بِكُّلِ عَب الّشَ هارُونُ َ وَأخبَر ٣٠ ِيَل. إسْرائ ُشيُوِخ كُّلَ وَجَمَعا وَهارُونُ مُوسَى فَذَهََب ٢٩

هُْم الَّذِي ّلَ الذُّ رَأى ُ ه َّ وَأن ِيَل، إسْرائ بِبَنِي ٌ ّ مُهْتَم َ الله أّنَ سَمِعُوا وَِحينَ عُب. الّشَ فَآمََن ٣١ عِب. الّشَ أمامَ المُعِجزاِت وَعَمَِل
وََسجَدُوا. انحَنَوْا فِيهِ،

٥
لِفِرْعَون وَهارُونَ مُوسَى ُ َلَة مُقاب

َشعبِي ‹أطلِْق ِيَل: إسْرائ ُ إلَه يهوه١٨ يَقُوُل «هَكَذا لَهُ: وَقالُوا فِرعَوْنَ إلَى ما َّ وَتَكَل وَهارُونُ مُوسَى ذَهََب ذَلَِك، وَبَعدَ ١

ْحراءِ.›» الّصَ فِي لِي بِعِيدٍ لِيَحتَفِلُوا
ُأطلِقَهُْم.» وَلَْن هَذا، يهوه أعرُِف لا أنا عَب؟ الّشَ وَُأطلَِق ُ ُأطِيعَه ى َّ َحت هَذا يهوه َ هُو «مَْن قاَل: فِرعَوْنَ وَلـَِكّنَ ٢

كَي إلَهِنا، لِيهوه َ ذَباِئح َ نُقَّدِم كَي ةِ َّ ي ِّ البَر فِي أيّاٍم َ ثَلاثَة ٍ رِحلَة فِي نَذهَْب فَدَْعنا لَنا، َتجَلَّى ِيِّين١٩َ العِبْران ُ «إلَه لَهُ: فَقالا ٣

وَالحُرُوِب.» بِالأْمراِض يَْقتُلَنا لا
العَمَِل.» إلَى اْرِجعا بِعَمَلِهِ؟ القِياِم عَِن عَب الّشَ تُعَّطِلاِن وَهارُونُ، مُوسَى يا ِماذا، «ل لَهُْم: قاَل مِصرَ مَلَِك وَلـَِكّنَ ٤

بِأعمالِهِْم.» القِياِم عَِن تَعُوقانِهِْم ُما وَأنت َكثِيرُونَ، الأْرِض «َشعُب فِرعَوْنُ: وَقاَل ٥

عب لِلّشَ فِرعَوْنَ ُ مُعاقَبَة
لُِصنِع عِب لِلّشَ ً قَّشا تُعطُوا «لا ٧ فَقاَل: عَلَيهِ، وَالمُشْرِفِينَ عِب الّشَ ِمُذَلِّلي ل الأمرَ هَذا فِرعَوْنُ أعطَى اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ٦

ذاتِها وِب الّطُ ةِ َّ كَمِّي َ تَقدِيم عَلَيهِْم افرُِضوا بَِل ٨ بِأنفُسِهِْم. القَّشَ وَيَجمَعُوا لِيَُجولُوا بَْل الّسابِِق، فِي َكما بَعْدُ فِيما وِب الّطُ
نَذهََب أْن لَنا ‹اْسمَْح يَقُولُونَ: وَ رُونَ يَتَذَمَّ فَهُْم لِذَلَِك َكسالَى، هُْم لِأّنَ ةَ، َّ الكَمِّي تُقَلِّلُوا لا سابِقاً. يَصنَعُونَها كانُوا َّتِي ال

وَالخادِِع.» الفارِِغ الكَلاِم إلَى الاْستِماِع عَِن فَيَنشَغِلُوا عِب الّشَ عَلَى العَمََل َكثِّرُوا ٩ لإلَهِنا.› َ ذَباِئح َ وَنُقَّدِم
فاذهَبُوا ١١ قَّشاً.› ُأعطِيَكُْم ‹لَْن فِرعَوْنُ: يَقُوُل «هَكَذا عِب: لِلّشَ وَقالُوا عَلَيهِ وَالمُشرِفُونَ عِب الّشَ مُذَلِّلو فَخَرََج ١٠

أبَداً.» تَنقَُص لَْن َ بَة المَطلُو وِب الّطُ َ ة َّ كَمِّي لـَِكّنَ َتجِدُونَهُ. مَكاٍن أّيِ مِْن القَّشَ وَاْجمَعُوا
اليَوِميَّ العَمََل «أْنجِزُوا يَقُولُونَ: وَ يَستَعِجلُونَهُْم المُذَلِّلونَ وَكانَ ١٣ . القَّشَ لِيَجمَعُوا مِصرَ أنحاءِ فِي عُب الّشَ َ فانتَشَر ١٢

فِرعَوْنَ رِجاُل نَهُْم َّ عَي الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى المُشرِفِينَ لـَِكّنَ ١٤ لـَكُْم.» يُعطَى القَّشُ كانَ ِحينَ ْ ُكنتُم َكما المَطلُوَب،
الماضِي؟» فِي تَعمَلُونَ ْ ُكنتُم َكما وِب الّطُ مَِن تَكُْم ِحّصَ تُكمِلُوا لَْم ِماذا «ل وَُسئِلوا: رِْب، للضَّ ُضوا َّ تَعَر عِب، الّشَ عَلَى

الغُلامُ. فَشُفي أْو مُوسَى، فَشُفي فشُفي.
٤:٢٧ ١٧

(سيناء.) يب حورِ جبل إي الله. جبل
٥:١ ١٨

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
٥:٣ ١٩

19. 15، 14، ،10 الأعداد في ً أيضا «الإسرائيليين.» أْو ِيِّين. العِبْران
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يُعطَى لا القَّشَ أّنَ فَمَْع ١٦ هَكَذا؟ عَبِيدَكَ تُعامُِل ِماذا «ل وَقالُوا: ُ أمامَه وَاشتَكُوا فِرعَوْنَ إلَى المُشرِفُونَ فَذَهََب ١٥

َشعبََك.» ُ تَظلِم وَأنَت نُضْرَُب، خُّدامََك َنحُن ها وِب. الّطُ مَِن ِ ذاتِه المِقدارِ َطلَِب فِي ونَ ُّ يَستَمِر المُذَلِّلينَ أّنَ إلّا ِلخُّدامَِك،
القَّشُ العَمَِل. إلَى عُودُوا وَالآنَ ١٨ للهِ.› َ ذَباِئح وَنُقَّدِْم ‹لِنَذهَْب ُلْتُمْ: ق وَلِهَذا َكسالَى، َّكُْم «إن فِرعَوْنُ: فَأجاَب ١٧

وِب.» الّطُ مَِن ُ ذاتَه المِقدارَ تُنْتُِجوا أْن وَيَنبَغِي لـَكُْم، يُعطَى لَْن
بَْل وِب، الّطُ مِقدارِ مِْن تُقَلِّلُوا «لا لَهُْم: قِيَل ِحينَ وَِضيٍق مُشكِلَةٍ فِي هُْم أّنَ ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى المُشرِفُونَ وَرَأى ١٩

قَبلاً.» ُ تُنتُِجونَه ْ ُكنتُم ما يَوٍم كُّلَ تُنتُِجونَ
إلَيُكما ُ الله «فَلْيَنظُرِ لَهُما: فَقالُوا ٢١ فِرعَوْنَ. عِندِ مِْن خَرَُجوا ِحينَ انتِظارِهِْم فِي وَهارُونَ مُوسَى المُشرِفُونَ وَوَجَدَ ٢٠

لِيَقتُلُونا.» يَدِهِْم فِي ً َسيفا وََضعتُما وَقَْد وَخُّدامِهِ، فِرعَوْنَ لَدَى مَبْغُوِضينَ َجعَلْتُمانا ُكما َّ لِأن يُعاقِبُْكما وَ
َشكواه يَرفُع مُوسَى

أتَيُت فَمُنذُ ٢٣ أرَسلْتَنِي؟ ِماذا ل عِب؟ الّشَ لِهَذا َ الكارِثَة ِ هَذِه بَْت َّ َسب ِماذا ل ، رَّبُ «يا وَقاَل: اللهِ، إلَى مُوسَى وَعادَ ٢٢

َشعبََك!» تُنقِْذ لَْم َك َّ أن َكما عِب. الّشَ هَذا ُأمُورُ ساءَْت بِاْسمَِك، مَ َّ لِأتَكَل فِرعَوْنَ إلَى
٦

أْرِضهِ.» مِْن مِصرَ، مِْن وَُيخْرَِجهُْم ِ تِه َّ بِقُو فَيُرِسلَهُْم بِفِرْعَونَ، ُ َسأفعَلُه ما «َستَرَى ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ١
لَْم هُم لـَِكنَّ َبّارُ،٢١ الج َ الله بِِصفَتِي يَعقُوَب وَ وَإْسحاَق َ لإبراهِيم َظهَرُْت ٣ يهوه٢٠ «أنا لَهُ: وَقاَل مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٢

َباءَ. َكغُر بِها يَعِيشُونَ كانُوا َّتِي ال َكنعانَ أْرَض ُأعطِيَهُْم بِأْن وَوَعَْدُت مَعَهُْم عَهدِي قَطَعُْت وَقَْد ٤ يهوه. بِاْسمِي يَعْرِفُونِي
ِيَل: إسْرائ لِبَني قُْل لِذَلَِك ٦ عَهدِي. رُْت َّ وَتَذَك العَمَِل، عَلَى ُّونَ ي المِصرِ ُيجـبِرُهُمُ الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي أنِينَ سَمِعُْت «َكما ٥

وَبِأحكاٍم مَمدُودَةٍ بِذِراٍع وََسأفدِيكُْم لـَكُْم، اْستِعبادِهِْم مَِن َسُأنقِذُكُْم مِصرَ. أحماِل َتحِت مِْن وََسُأْخرِجُكُْم يهوه، ‹أنا
َتحِْت مِْن َسُأحَرِّرَكُْم إنِّي وََستَرَونَ إلَهُكُْم، يهوه أنا أنِّي وََستَعرِفُونَ إلَهَكُْم. وََسأُكونُ لِي، ً َشعبا خِذُكُْم َسأّتَ ٧ عَظِيمَةٍ.
وََسُأعطِيها يهوه، أنا يَعقُوَب. وَ وَإْسحاَق َ لإبراهِيم ُأعطِيَها بِأْن أقسَْمُت َّتِي ال الأْرِض إلَى بِكُْم َسآتِي ٨ يِِّن. المِصْرِ أْحماِل

لـَكُْم.›» ً مُلكا
الإْحباِط وَبِسَبَِب َصبرِهِْم، نَفادِ بِسَبَِب ِمُوسَى ل يَْستَمِعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ِيَل، إسْرائ لِبَنِي الكَلاِم بِهَذا مُوسَى مَ َّ فَتَكَل ٩

فِيها. كانُوا َّتِي ال ِ القاِسيَة ةِ َّ وَالعُبُودِي
أْرِضهِ.» مِْن ِيَل إسْرائ بَني يُطلَِق بِأْن مِصرَ مَلِِك لِفِرعَونَ وَقُْل «اْذهَْب ١١ فَقاَل: مُوسَى، إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١٠

ُأحِسُن لا أنِّي َكما فِرعَوْنُ؟ َسيَستَمـِـُع فََكيَف ، إلَيَّ يَستَمِعُونَ لا ِيَل إسْرائ بَنِي إّنَ «ها للهِ: قاَل مُوسَى لـَِكّنَ ١٢
أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي لِيُخرِجا وَفِرعَونَ، ِيَل إسْرائ بَنِي إلَى يَذهَبا بِأْن وَأمَرَهُما وَهارُونَ ِمُوسَى ل ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١٣ الكَلامَ.»

مِصْرَ.
إسرائيل قَبائِِل بَعُض

٦:٢ ٢٠
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٦:٣ ٢١
شّداي.» «إيل ً حرفيا َبّار. الج الله



٧ : ٧ خرُوج ٨٤ ١٤ : ٦ خرُوج

ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه وَكَرِمي. وََحصرُونُ و ُّ وَفَل َحنُوكُ هُْم ِيَل، إسْرائ بِكرِ رَُأوبَيْنَ، ُ أبناء الآباءِ. بُيُوِت ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ ١٤

رَُأوبَيْنَ.
ِشمعُونَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ةِ. َّ ِي الـَكنعان المَرأةِ ابُْن وََشاوُُل ُ وَُصوحَر ياِكينُ وَ وَُأوهَدُ يامِينُ وَ ِيُل يَمُوئ هُْم ِشمعُونَ ُ وَأبناء ١٥
وَثَلاثِينَ ً وََسبْعا ً مِئَة لاوِي وَعاَش وَمَرارِي. وَقَهاُت جَْرُشونُ أجيالِهِْم: ِبحَسَِب لاوِي أبناءِ ُ أْسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ١٦

عَشائِرِهِما. مََع وَِشمْعِي لِبْنِي هُما جَْرُشونَ وَابْنا ١٧ َسنَةً.
َسنَةً. وَثَلاثِينَ ً وَثَلاثا ً مِئَة قَهاُت وَعاَش ِيئِيَل. وَعُّز وَحَبْرُونُ يِصْهارُ وَ عَمْرامُ هُْم قَهاَت ُ وَأبناء ١٨

أجيالِهِْم. َحسََب يِّينَ لاوِ َّ ال ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه وَمُوشِي. َمحلِي هُما مَرارِي وَابْنا ١٩

ُ وَأبناء ٢١ َسنَةً. ًوَثَلاثِينَ وََسبْعا ً مِئَة عَمْرامُ وَعاَش وَمُوسَى. ُهارُونَ لَه فَوَلَدَْت لَهُ، ً زَوجَة يُوكابَدَ ُ تَه َّ عَم عَمْرامُ خَذَ وَاّتَ ٢٠
وَزِكْرِي. ُ وَنافَج قُورَُح هُْم يِصْهارَ

وَِستْرِي. وَألْصافانُ ِيُل مِيشائ هُْم ِيئِيَل عُّز ُ وَأبْناء ٢٢

ُ وَأبناء ٢٤ وَإيثامارَ. وَألِعازارَ وَأبِيهُو ناداَب ُ لَه وَوَلَدَْت َنحشُونَ، أخِت عَمِّيناداَب ِ ابْنَة ألِيشابََع مِْن هارُونُ َج وَتَزَّوَ ٢٣
فُوطِيئِيَل بَناِت إحدَى هارُونَ بُْن ُ ألِيعازار خَذَ وَاّتَ ٢٥ القُورَِحيِّينَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ وَهَذِه ِيأساُف. وَأب ُ وَألْقانَة ُ أّسِير هُْم قُورََح

عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب يِّينَ لاوِ َّ ال آباءِ بُيُوِت ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ فِينْحاَس. ُ لَه فَوَلَدَْت لَهُ، ً زَوجَة
ُصفُوفِهِْم.»٢٢ ِبحَسَِب مِصرَ أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ بَني «أخرِجا لَهُما: ُ الله قاَل ذاِن َّ الل وَمُوسَى هارُونُ هُما هَذاِن ٢٦

وَهارُونُ. مُوسَى هُما هَذاِن مِصرَ. مِْن ِيَل إسْرائ بَني لإخراِج مِصرَ مَلِِك فِرعَوْنَ إلَى ما َّ تَكَل ذاِن َّ الل وَهُما ٢٧

ِمُوسَى ل ِ الله ِ دَعوَة تَكرارُ
فَقاَل ٣٠ لََك.» ُ أقُولُه ما كُّلَ مِصرَ مَلِِك لِفِرعَونَ قُْل اللهُ. «أنا لَهُ: قاَل ٢٩ مِصرَ، أْرِض فِي مُوسَى ُ الله مَ َّ كَل ِحينَ ٢٨

لِي؟» فِرعَوْنُ َسيَستَمـِـُع فََكيَف الكَلامَ، ُأِجيدُ لا «أنا اللهِ: ِ َحضرَة فِي مُوسَى
٧

ما بِكُّلِ أنَْت ْم َّ تَكَل ٢ لََك. َكنَبِيٍّ َسيَكُونُ هارُونُ وَأُخوكَ لِفِرعَونَ، كَإلَه٢٣ٍ َجعَلْتَُك قَْد «ها ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ١

َ لُِأَكثِّر فِرعَوْنَ قَلَْب َسُأقَسِّي لـَِكنِّي ٣ أْرِضهِ. مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي يُطلَِق بِأْن لِفِرعَونَ َسيَقُوُل أُخوكَ وَهارُونُ بِهِ. َ آمُرُك
فِرَقِي، وََسُأخرُِج مِصرَ، لِضَرِْب يَدِي َسأمُّدُ وَلِذا لـَُكما، يَستَمـِـَع لَْن فِرعَوْنَ لـَِكّنَ ٤ مِصرَ. أْرِض فِي وَعَجائِبِي مُعِجزاتِي
ِضّدَ يَدِي أمُّدُ ِحينَ ُ الله أنا أنِّي ونَ ُّ ي المِصرِ َسيَعرُِف ِحينَئِذٍ، ٥ عَظِيمَةٍ. بِأحكاٍم مِصرَ أْرِض مِْن ِيَل، إسْرائ بَنِي َشعبِي،

بَينِهِْم.» مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي وَُأخرُِج ِيَل إسْرائ
َّمانِينَ، وَالث ِ الثّالِثَة فِي وَهارُونُ عُمْرِهِ، مِْن َّمانِينَ الث فِي مُوسَى وَكانَ ٧ لَهُما. ِ الله أمرِ ِبحَسَِب وَهارُونُ مُوسَى فَعَمَِل ٦

فِرعَوْنَ. ما َّ كَل ِحينَ
ة َّ َحي إلَى ُل َّ تَتَحَو العَصا

٦:٢٦ ٢٢
عب. الّشَ تنظيم مستوى إلى يشير عسكري مصطلح صفوفهم.

٧:١ ٢٣
إلهاً. فِرعَوْنَ يعتبرون كانوا المصريين لأن كإله.



٤ : ٨ خرُوج ٨٥ ٨ : ٧ خرُوج

عَصاكَ ‹خُْذ لِهارُونَ: مُوسَى يا قُْل مُعِجزَةً،› ‹اصنَعا لـَُكما: فِرعَوْنُ يَقُوُل «ِحينَ ٩ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ٨
ثُعْباناً.›» َ فَتَِصير فِرعَوْنَ أمامَ وَاْرمِها

وَحاِشيَتِهِ، فِرعَوْنَ أمامَ ُ عَصاه هارُونُ رَمَى وَلَمّا اللهُ. أمَرَهُما َكما وَفَعَلا فِرعَوْنَ إلَى وَهارُونُ مُوسَى فَدَخََل ١٠

واِحدٍ كُّلُ رَمَى ١٢ بِِسحرِهِْم. ُ ذاتَه الأمرَ مِصرَ ُ َسحَرَة فَفَعََل وََسحَرَتَهُ. ُ حَُكماءَه دَعا فِرعَوْنَ لـَِكّنَ ١١ ثُعْباناً. صارَْت
يَستَمـِـْع وَلَْم ى، َّ فَتَقَس فِرعَوْنَ قَلُْب ا أمَّ ١٣ هُْم. عِِصيَّ ابتَلَعَْت هارُونَ عَصا لـَِكّنَ ثَعابينَ. العِصِّيُ فَصارَِت ُ عَصاه مِنهُْم

اللهُ. قاَل َكما ً تَماما إلَيهِما،

دَم إلَى ُل َّ يَتَحَو الماءُ
ِحينَ باِح الّصَ فِي فِرعَوْنَ إلَى اْذهَْب ١٥ عِب. الّشَ إطلاَق رَفََض فَقَْد قاٍس، فِرعَوْنَ «قَلُْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٤

ِيِّينَ العِبران َ إلَه يهوه٢٤ ‹إّنَ لَهُ: وَقُْل ١٦ يَدِكَ. فِي ثُعْباٍن إلَى لَْت َّ َتحَو َّتِي ال وَالعَصا هرِ، النَّ ةِ ِضّفَ عَلَى ُ قَابِلْه الماءِ. إلَى يَنزُِل
ما َ هُو فَهَذا ١٧ الاْستِماعَ. تَرفُُض الآنَ ى َّ َحت َك َّ لـَِكن ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي لِيَعبُدَنِي َشعبِي أطلِْق لََك يَقُوُل َ وَهُو إلَيَك. أرَسلَنِي
َسيَمُوُت ١٨ دٍَم. إلَى ُل فَيَتََحوَّ النِّيِل نَهْرِ َ ماء يَدِي فِي َّتِي ال بِالعَصا َسأضرُِب اللهُ: أنا أنِّي َستَعرُِف وَبِهَذا اللهُ، ُ يَقُولُه

النِّيِل.›» مَِن ً ماء َبُوا يَشْر أْن ونَ ُّ ي المِصرِ يَستَطِيُع فَلا كَرِيهَةً، هرِ النَّ ُ راِئحَة ُ وَتَصير مَُك، الّسَ
كُّلِ وَفَوَق وَبِرَكِها، وَجَداوِلِها أنهارِهِا مِصرَ: مِياهِ فَوَق يَدَكَ وَمُّدَ عَصاكَ ‹خُْذ لِهارُونَ: «قُْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٩

َجَرِ!» وَالح الخَشَِب ِ أْوعِيَة فِي نُ َّ ُخَز الم ُ الماء ى َّ َحت مِصرَ، أْرِض كُّلِ فِي ً دَما ُ الماء ُ َسيَِصير دَماً.› َ تَِصير ى َّ َحت ِياهِ الم عاِت ُّ تَجَم
فِرعَوْنَ أمامَ النِّيِل نَهرِ فِي الَّذِي َ الماء بِها وَضَرََب العَصا هارُونُ فَرَفََع اللهُ. أمَرَهُما َكما وَهارُونُ مُوسَى فَفَعََل ٢٠
لَْم يِّينَ المِصرِ إّنَ ى َّ َحت كَرِيهَةً، النِّيِل ُ راِئحَة وَصارَْت مَُك، الّسَ وَماَت ٢١ دٍَم، إلَى النِّيِل ُ مِياه لَْت َّ فَتََحو وَخُّدامِهِ،

مِصرَ. أْرِض كُّلِ فِي مُ الدَّ وَكانَ مِنهُ. يَشرَبُوا أْن يَستَطِيعُوا
اللهُ. قاَل أْن َسبََق َكما إلَيهِما، يَستَمـِـْع وَلَْم فِرعَوْنَ قَلُب ى َّ فَتَقَس بِِسحرِهِْم، ُ نَفسَه الأمرَ عَمِلُوا مِصرَ َ َسحَرَة لـَِكّنَ ٢٢

مُطلَقاً. لِلأْمرِ يَأبَهْ وَلَْم ِ بَيتِه إلَى فِرعَوْنُ وَعادَ ٢٣

هرِ. النَّ ماءِ مِْن رَب ُّ الش يَستَطِيعُونَ يَكُونُوا لَْم هُْم لِأّنَ لِيَشرَبُوا، النِّيِل نَهرِ َحوَل ً آبارا يِّينَ المِصرِ كُّلُ َ وََحفَر ٢٤

فادِع الّضَ
النِّيِل. َ نَهر ُ الله ضَرََب أْن بَعدَ أيّاٍم ُ َسبعَة ْت وَمَّرَ ٢٥

٨
رَفَْضَت فَإْن ٢ يَعبُدَنِي. كَي َشعبِي أطلِْق اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُ: وَقُْل فِرعَوْنَ إلَى «اْذهَْب ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ١

ِ وَغُرفَة بَيتَِك إلَى فادِعُ الّضَ وََستَصعَدُ فادِِع. بِالّضَ النِّيُل ُ َسيَمتَلِئ ٣ فادِِع. بِالّضَ أْرِضَك كُّلَ َسأضرُِب تُطلِقَهُْم، أْن
َشعبَِك وَعَلَى عَلَيَك فادِعُ الّضَ فَتَْأتِي ٤ وَآنِيَتَِك. أفرانَِك وَإلَى َشعبَِك وَعَلَى خُّدامَِك، بُيُوِت وَإلَى يرِكَ سَرِ وَعَلَى نَومَِك

خُّدامَِك.›» كُّلِ وَعَلَى
٧:١٦ ٢٤

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



٢٥ : ٨ خرُوج ٨٦ ٥ : ٨ خرُوج

عَلَى َ لِتَنتَشِر َضفادِعَ وَأخرِْج وَالبِرَِك، وَالجَداوِِل الأنهارِ عَلَى بِعَصاكَ يَدَكَ ‹مُّدَ لِهارُونَ: «قُْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٥
عَمِلُوا َ َحرَة الّسَ وَلـَِكّنَ ٧ مِصرَ. أْرَض ْت وَغَّطَ فادِعُ الّضَ فَخَرََجِت مِصرَ، مِياهِ عَلَى ُ يَدَه هارُونُ فَمَّدَ ٦ مِصرَ.›» أْرِض

مِصرَ. أْرِض عَلَى َضفادِعَ وَأخرَُجوا بِِسحرِهِْم، ُ ذاتَه الأمرَ
َسُأطلُِق ِحينَئِذٍ، َشعبِي، وَعَْن عَنِّي فادِعَ الّضَ يَل ِ يُز أْن ِ الله إلَى «َصلِّيا لَهُما: وَقاَل وَهارُونَ مُوسَى فِرعَوْنُ فَاْستَدعَى ٨

ِ لإزالَة وََشعبَِك خُّدامَِك وَلِأجِل لِأجلَِك ُأَصلِّي مَتَى ُ تُقَرِّر «أنَت لِفِرعَونَ: مُوسَى فَقاَل ٩ للهِ.» َ ذَباِئح لِيُقَّدِمُوا عَب الّشَ
«َكما مُوسَى: فَأجاَب «غَداً.» فِرعَوْنُ: فَقاَل ١٠ فَقَْط.» النِّيِل فِي فادِعُ الّضَ َستَبْقَى لـَِكْن بُيُوتَِك. وَعَْن عَنَك فادِِع الّضَ
َشعبَِك، وَعَْن خُّدامَِك وَعَْن بُيُوتَِك وَعَْن عَنَك فادِعُ الّضَ َستَزُوُل ١١ إلَهِنا. يهوه٢٥ مِثَل لَيَس ُ ه َّ أن تَعرَِف كَي تَقُوُل،

النِّيِل.» فِي وََستَبقَى
فِرعَوْنَ. عَلَى ُ الله أْرَسلَها َّتِي ال فادِِع الّضَ بِشَْأِن ِ الله إلَى مُوسَى وَصَرََخ فِرعَوْنَ. عِنْدِ مِْن وَهارُونُ مُوسَى فَخَرََج ١٢

ى َّ َحت َكثِيرَةٍ أكواٍم فِي فَجُمِعَْت ١٤ وَالحُقُوِل. وَالّساحاِت البُيُوِت فِي فادِعُ الّضَ وَماتَِت ِمُوسَى. ل ُ الله فَاْستَجاَب ١٣

إلَيهِما يَستَمـِـْع وَلَْم قَلبَهُ، ى َّ قَس فَرٌَج، هُناكَ صارَ ُ ه َّ أن فِرعَوْنُ رَأى ِحينَ لـَِكْن ١٥ ِجّداً. ً يهَة كَر الأْرِض ُ راِئحَة صارَْت
اللهُ. قَاَل َكما
القَمل

مِصرَ.›» أْرِض كُّلِ فِي ً َملا ق َ فَيَِصير الأْرِض تُراَب وَاضْرِْب عَصاكَ ‹مُّدَ لِهارُونَ: «قُْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٦

َيواناِت. وَالح النّاِس عَلَى ً َملا ق َ صار الَّذِي الأْرِض تُراَب وَضَرََب ِيَدِهِ، ب ُ عَصاه هارُونُ مَّدَ قَولِهِ. ِبحَسَِب فَعَمِلا ١٧

مِصْرَ. أْرِض كُّلِ فِي ً َملا ق َ صار الأْرِض تُراِب كُّلُ
وَقاَل ١٩ َيَواناِت. وَالح النّاِس عَلَى القَمُل َ انتَشَر بَِل يَْقدِرُوا، فَلَْم بِِسْحرِهِْم، القَمَل ُيخْرُِجوا أْن ُ َحرَة الّسَ وَحاوََل ١٨

اللهُ. قاَل َكما لَهُْم يَستَمـِـْع وَلَْم ُ قَلبُه ى َّ تَقَس فِرعَوْنَ لـَِكّنَ اللهِ.» إْصبـِـُع «هَذا َحرَةُ: الّسَ

باب الذُّ
أطلِْق لََك ُ الله ‹يَقُوُل لَهُ: وَقُْل الماءِ، إلَى َيخرُُج ِحينَ باِح الّصَ فِي فِرعَوْنَ أمامَ وَقِْف «اْذهَْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٠

بَيتَِك. وَعَلَى َشعبَِك وَعَلَى خُّدامَِك وَعَلَى عَلَيَك باِب الذُّ مَِن ً أسرابا َسُأرِسُل َشعبِي، تُطلِْق لَْم فَإْن ٢١ لِيَعبُدَنِي. َ َشعبِي
جاسانَ أْرَض ُ َسُأمَيِّز الوَقِت، ذَلَِك فِي لـَِكْن ٢٢ تَسكُنُها. َّتِي ال الأْرُض وَكَذَلَِك باِب، الذُّ بِأسراِب مِصرَ بُيُوُت ُ َستَمتَلِئ
ُ َسُأمَيِّز ٢٣ الأْرِض. ِ هَذِه وََسِط فِي ُ المُتَسَيِّد ُ الله أنا أنِّي تَعرَِف كَي هُناكَ، باِب الذُّ أسراُب َ تَْأتِي فَلَْن َشعبِي، ُ يُقِيم َحيُث

لََك.›» ً بُرهانا ً غَدا هَذا وََسيحدُُث وََشعبَِك، َشعبِي بَينَ
مِصرَ. أْرِض كُّلِ وَعَلَى ِ خُّدامِه وَبُيُوِت فِرعَوْنَ بَيِت عَلَى باِب الذُّ مَِن أسراٌب فَأتَْت لِقَولِهِ، ُ الله وَاْستَجاَب ٢٤

َ ذَباِئح «قَّدِمُوا لَهُما: وَقاَل وَهارُونَ، مُوسَى فِرعَوْنُ استَدعَى ِحينَئِذٍ، ٢٥ باِب. الذُّ أسراِب بِسَبَِب الأْرُض ِبَِت وَخَر
الأْرِض.» ِ هَذِه فِي هُنا لإلَهِكُْم

٨:١٠ ٢٥
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



١٢ : ٩ خرُوج ٨٧ ٢٦ : ٨ خرُوج

عُيُونِهِم أمامَ ذََبحْنا إْن يُونَ.٢٦ المِصرِ ُ ُيحَرِّمُه ما لإلَهِنا ُ َسنَْذَبح نا َّ لأن هَذا. نَفعََل أْن يَصلُُح «لا قاَل: مُوسَى لـَِكّنَ ٢٦
أمَرَنا.» َكما لإلَهِنا َ باِئح الذَّ هُناكَ ُ وَنُقَّدِم أيّاٍم، ِ لِثَلاثَة ٍ رِحلَة فِي َ نَِسير أْن بُّدَ لا ٢٧ َسيَرْجُمُونَنا! ذَْبحَهُ، ُيحَرِّمُونَ ما

لِأجلِيَ.» وََصلِّيا تَبتَعِدُوا! لا لـَِكْن ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي إلَهِكُْم ليهوه َ ذَباِئح لِتُقَّدِمُوا «َسُأطلِقُكُْم فِرعَوْنُ: فَقاَل ٢٨

ِ وََشعبِه ِ وَخُّدامِه فِرعَوْنَ عَْن باِب الذُّ أسراُب فَتَزُوُل اللهِ، إلَى َسُأَصلِّي عِنْدِكَ مِْن خُرُوِجي َ «فَوْر مُوسَى: فَقاَل ٢٩
للهِ.» َ ذَباِئح لِيُقَّدِمُوا عِب لِلّشَ ِ إطلاقِه بِعَدَِم ً ثانيَة َيخدَعَنا لا أْن فِرعَوْنَ مِْن أرُجو لـَِكْن غَداً.

اللهِ. إلَى وََصلَّى فِرعَوْنَ َمحضَرِ مِْن مُوسَى وَخَرََج ٣٠

واِحدَةٌ. ٌ ذُبابَة تَبَْق لَْم ى َّ َحت وََشعبِهِ، ِ وَخُّدامِه فِرعَوْنَ عَْن باِب الذُّ أسراَب فَأزاَل ِمُوسَى، ل ُ الله وَاستَجاَب ٣١

عَب. الّشَ يُطلِِق وَلَْم أيضاً، َ ة َّ المَر ِ هَذِه ُ قَلْبَه ى َّ قَس فِرعَوْنَ لـَِكّنَ ٣٢

٩
المَواشِي ُ بَة ضَرْ

لِيَعبُدَنِي. َشعبِي ‹أطلِْق ِيِّينَ: العِبران ُ إلَه يهوه٢٧ ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُ: وَقُْل فِرعَوْنَ إلَى «اْذهَْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

َمِيرِ وَالح َيِل الخ ِضّدَ الحَقِل، فِي َّتِي ال مَواِشيََك ِضّدَ َستَكُونُ ِ الله َ يَد فَإّنَ ٣ احتِجازَهُْم، وَأَطلَْت تُطلِقَهُْم أْن رَفَْضَت فَإْن ٢

لَْن إْذ مِصْرَ، وَمَواشِيَ ِيَل إسْرائ بَنِي مَواشِيَ بَينَ ُ َسيُمَيِّز َ الله لـَِكّنَ ٤ َشدِيدٍ. بِمَرٍَض بُها َسأضْرِ إْذ وَالغَنَِم، وَالبَقَرِ وَالجِماِل
الأْرِض.›» فِي الأمرَ هَذا َسأفعَُل ً غَدا فَقاَل: ً وَقتا ُ الله دَ حَّدَ قَْد ٥ ِيَل. إسْرائ بَنِي مَواشِي مِْن رَْأٌس يَمُوَت

ِيَل. إسْرائ بَنِي مَواشِي مِْن رَْأٌس يَمُْت لَْم لـَِكْن مِصرَ، مَواشِي كُّلُ َماتَْت ف التّالِي، اليَوِم فِي الأمرَ هَذا ُ الله َصنََع وَقَْد ٦

وَلَْم ُ قَلْبُه ى َّ تَقَس ِيَل، إسْرائ بَنِي مَواشِي مِْن واِحدٌ رَْأٌس يَمُْت لَْم ُ ه َّ أن وَوَجَدَ حَدََث، ا َّ عَم فِرعَوْنُ َ استَخبَر لَمّا لـَِكْن ٧
عِب. الّشَ بِإطلاِق يَسمَْح

مامِل الدَّ
َ فَيَِصير ٩ فِرعَوْنَ، أمامَ ماءِ الّسَ جاهِ بِاّتِ مُوسَى وَلْيَرمِها الفُرِن، رَمادِ مِْن ً َحْفنَة «خُذا وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ٨

مِصرَ.» أْرِض كُّلِ فِي َيواناِت وَالح النّاِس عَلَى ً مُتَقَيِّحَة دَمامَِل وَيُسَبُِّب مِصرَ، أْرِض كُّلِ عَلَى ً غُبارا مادُ َّ الر
النّاِس عَلَى ً مُتَقَيِّحَة دَمامَِل فَصارَ ماءِ، الّسَ َ َنحو مُوسَى ُ وَرَماه فِرعَوْنَ. أمامَ وَوَقَفا الفُرِن مَِن ً رَمادا فَأخَذا ١٠

َيواناِت. وَالح
وَعَلَى ِ َحرَة الّسَ عَلَى كانَْت مامَِل الدَّ لِأّنَ وهُ. لِيَتَحَّدُ مُوسَى أمامَ يَقِفُوا أْن ُ َحرَة الّسَ يَستَطـِـِع لَْم مامِِل، الدَّ وَبِسَبَِب ١١

يِّينَ. المِصرِ كُّلِ
ِمُوسَى. ل ُ الله قاَل َكما إلَيهِما يَستَمـِـْع وَلَْم فِرعَوْنَ، قَلَب ى َّ قَس َ الله لـَِكّنَ ١٢

البَرَد
٨:٢٦ ٢٦

موسى. َشعْب سيذبحها الّتي الحيوانات بَعْض في ُل َّ ُمَث ت كانت يّين المصر آلهة بَعْض لأّن ربّما المصريون. ُيحرّمه ما
٩:١ ٢٧

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



٣٥ : ٩ خرُوج ٨٨ ١٣ : ٩ خرُوج

ِيِّينَ: العِبران ُ إلَه يهوه ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُ: وَقُْل الباكِرِ باِح الّصَ فِي فِرعَوْنَ أمامَ وَقِْف «اْذهَْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٣

وََشعبَِك، وُزَرائَِك وَعَلَى قَلبَِك عَلَى ً عِبئا َستَكُونُ َّتِي ال َ أوبائِي كُّلَ َسُأرِسُل ةِ، َّ المَر ِ هَذِه فَفِي ١٤ لِيَعْبُدَنِي. َشعبِي ‹أطلِْق
َباءِ، بِالو َشعبََك وَأضرَِب بََك وَأضرِ يَدِي أمُّدَ أْن أستَطِيُع ُكنُت لِأنِّي ١٥ الأْرِض. فِي مِثلِي هُناكَ لَيَس ُ ه َّ أن تَعرَِف كَي
وَما ١٧ الأْرِض. كُّلِ فِي ً مَعرُوفا اْسمِي أجعََل وَلـِكَي تِي، َّ قُو لََك َ لُِأظهِر أبقَيتَُك نِي َّ لـَِكن ١٦ أْرِضكُْم. مَِن فَتُقطَعُونَ
مِْن مِصرَ عَلَى ُ مِثلُه يَْأِت لَْم َضخٍم بِبَرَدٍ َسآتِي الوَقِت، هَذا مِثِل فِي الغَدِ، فِي ١٨ تُطلِْقهُْم. وَلَْم َ َشعبِي تُضايُِق زِلَْت
َحيواٍن أْو إنساٍن كُّلُ مَسقُوفَةٍ. َ َحظائِر فِي الحَقِل فِي لـَكُْم ما وَكُّلَ مَواِشيَكُْم فََضعُوا ١٩ الآنَ. ى َّ وََحت تَْأِسيسِها وَقِت

عَلَيهِ.›» ُ البَرَد يَسقُُط ِحينَ َسيَمُوُت الدّاِخِل إلَى ِ بِه يُؤتَى لا الحَقِل فِي
َتجاهََل الَّذِي لـَِكّنَ ٢١ الدّاِخِل. إلَى ُ وَمَواِشيَه ُ خُّدامَه أدخََل اللهِ، َ كَلِمَة خاَف فِرعَوْنَ، خُّداِم مِْن خادٍِم وَكُّلُ ٢٠

الحَقِل. فِي ُ وَمَواِشيَه ُ خُّدامَه تَرَكَ ِ الله َ كَلِمَة
وَكُّلِ َيواناِت وَالح النّاِس وَعَلَى مِصرَ، أْرِض كُّلِ عَلَى ُ البَرَد َ لِيَْأتِي ماءِ، الّسَ َ َنحو يَدَكَ «مُّدَ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٢

مِصرَ.» أْرِض فِي الحَقِل نَباتاِت
بَرَدٌ هُناكَ كانَ ٢٤ الأْرِض. عَلَى ً بَرَدا ُ الله َ أمطَر وَبَرَداً. ً وَبَرقا ً رَعدا ُ الله فَأرَسَل ماءِ، الّسَ َ َنحو ُ عَصاه مُوسَى فَمَّدَ ٢٣
ُ البَرَد وَضَرََب ٢٥ البَشَرُ. َسَكنَها أْن مُنذُ مِصرَ أْرِض كُّلِ فِي ُ مِثلُه يَْأِت وَلَْم ً ِجّدا ً َشدِيدا كانَ .ٍّ مُستَمِر بِشَكٍل بَرٍْق مََع
مَ وََحّطَ الحَقِل فِي َّتِي ال باتاِت َّ الن كُّلَ ُ البَرَد وَضَرََب مِصرَ. أْرِض كُّلِ فِي َيواناِت وَالح النّاِس مَِن الحَقِل فِي ما كُّلَ

ِيَل. إسْرائ بَنُو َسَكنَها َّتِي ال الأْرُض وَِهيَ بَرَدٌ. يَْأِت لَْم جاسانَ، أْرِض عَلَى لـَِكْن ٢٦ الحَقِل. أشجارِ كُّلَ
َخطَأِ. عَلَى وََشعبِي وَأنا ، ُحِّقُ الم َ هُو ُ الله ةَ. َّ المَر ِ هَذِه أخطَْأُت «قَْد لَهُما: وَقاَل وَهارُونَ مُوسَى فِرعَوْنُ وَاستَدعَى ٢٧

أكثَرَ.» لِلبَقاءِ وا ُّ تَْضطَر وَلَْن َسُأطلِقُكُْم، وَبَرَدٍ. رَعدٍ مِْن ُ نِلْناه ما يَكفِي للهِ، َصلِّيا ٢٨

الأْرَض أّنَ تَعرَِف كَي بَرَدٌ، يَبقَى وَلا عدُ َّ الر ُف َّ فَيَتَوَق للهِ، يَدِّيَ سأْرفَُع ِ المَدِينَة مَِن أخرُُج «ِحينَ لَهُ: مُوسَى فَقاَل ٢٩
اللهَ.» َتخافُونَ لا َّكُْم أن أْعرُِف فَأنا وَخُّدامَُك، أنَت أمّا ٣٠ للهِ.

القَْمِح ُحبُوُب أمّا ٣٢ َسنابِلَهُ. أنبََت َ عِير وَالّشَ ، اْخضَرَّ قَدِ كانَ الكِتّانَ لِأّنَ عِيرُ. وَالّشَ الكِتّانُ َلَِف ت قَْد وَكانَ ٣١
مُتَأّخِرٍ. وَقٍت فِي تنِْضُج ها لِأّنَ تَتلَْف، فَلَْم وَالعَلَِس٢٨

ُ المَطَر يَعُدِ وَلَْم وَالبَرُق، عدُ َّ الر َف َّ فَتَوَق وََصلَّى، اللهِ إلَى ُ يَدَه وَرَفََع ِ المَدِينَة وَمَِن فِرعَوْنَ عِنْدِ مِْن مُوسَى وَخَرََج ٣٣
الأْرِض. عَلَى يَنسَِكُب

ى َّ فَتَقَس ٣٥ بَهُْم. قُلُو ُ وَخُّدامُه َ هُو ى َّ وَقَس ِيَةً، ثان أخطَأ فَْت، َّ تَوَق قَْد عدَ َّ وَالر َ وَالبَرَد َ المَطَر أّنَ فِرعَوْنُ رَأى وَِحينَ ٣٤
مُوسَى. فَِم عَلَى ُ الله قاَل أْن َسبََق َكما ِيَل، إسْرائ بَني يُطلِْق وَلَْم فِرعَوْنَ قَلُب

١٠
الجَراد

٩:٣٢ ٢٨
القمح. يشبه العَلَس.
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وَلـِكَْي ٢ وََسطِهِْم، فِي مُعِجزاتِي َ ُأظهِر كَي ِ خُّدامِه وَقُلُوَب ُ قَلبَه يُت قَّسَ لِأنِّي فِرعَوْنَ إلَى «اذهَْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١
اللهُ.» أنا أنِّي فَتَعلَمُونَ عَمِلْتُها، َّتِي ال بِالمُعِجزاِت وَُتخـبِرَهُْم يِّينَ، بِالمِصْرِ ُ عَمِلْتُه بِما َ وَأحفادَك أولادَكَ َ ُتخـبِر

تَتَواَضَع أْن تَرفُُض مَتَى ى َّ ‹َحت ِيِّينَ: العِبران ُ إلَه يهوه٢٩ ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لَهُ: وَقالا فِرعَوْنَ إلَى وَهارُونُ مُوسَى فَأتَى ٣
الأْرِض َسطَح فَيُغَّطِي ٥ الغَدِ، فِي وَأْرِضَك َلَدِكَ ب عَلَى بِالجَرادِ َسآتِي رَفَْضَت، فَإْن ٤ لِيَعبُدَنِي. َشعبِي أطلِْق أماِمي؟
ِ ِتَة النّاب ُ أشجارِكُم كُّلَ َسيَْأكُُل البَرَدِ. ِ بَة ضَر بَعدَ لـَكُْم ى تَبَّقَ ما الجَرادُ وََسيَْأكُُل الأْرَض. يَرَى أْن أحَدٌ يَستَطِيَع لا ى َّ َحت
وَأجدادُكَ آباؤُكَ ُ يَرَه لَْم ما أنَْت وََستَرَى يِّينَ. المِصرِ كُّلِ وَبَيَوُت خُّدامَِك وَبُيُوُت بُيُوتَُك بِها ُ َستَمتَلِئ بَْل ٦ الحَقِل. فِي

اليَوِم!›» إلَى الأْرِض عَلَى وُِجدُوا أْن مُنذُ
فِرعَوْنَ. عِنْدِ مِْن وَخَرََج اْستَدارَ َّ ثُم

مِصرَ أّنَ تَرَى ألا إلَهَهُْم. لِيَعبُدُوا الرِّجاَل أطلِِق لَنا؟ ً فَخّا جُُل َّ الر هَذا َسيَبقَى مَتَى «إلَى لَهُ: فِرعَوْنَ خُّدامُ فَقاَل ٧
ِبَْت؟» خَر قَْد

َسيَْذهَبُونَ؟» الَّذيَن مَِن لـَِكْن، إلَهَكُْم. وَاْعبُدُوا «اْذهَبُوا لَهُما: فَقاَل فِرعَوْنَ، إلَى وَهارُونُ مُوسَى فاْستُْدِعيَ ٨
بِهِ.» لِنَحتَفَِل ِ لله ً عِيدا لَدَينا لِأّنَ وَبَقَرِنا، وَغَنَمِنا ِنا وَبَنات ِنا وَأبْنائ وَُشيُوِخنا ِنا ُشبّان مََع ً جَمِيعا «َسنَْذهَُب مُوسَى: فَقاَل ٩
ُمِكُن ي ١١ يرَةً. شِرِّ ً ة ُخّطَ ُتخْفِياِن ُما أنْت مَعَكُْم! أولادَكُْم أطلَْقُت إذا بِالفِعِل ُمَعَكُْم الله «يَكُونُ ساِخراً: فِرعَوْنُ فَقاَل ١٠

أمامِهِ. مِْن فِرعَوْنُ َطرَدَهُما َّ ثُم ِيدانِهِ.» تُر ما هَذا لِأّنَ اللهَ، يَعْبُدُوا وَ يَذهَبُوا أْن فَقَْط لِلرِّجاِل
فِي َ أخضَر عُْشٍب كُّلَ وَيَْأكَُل مِصرَ أْرِض عَلَى الجَرادُ َ لَيأتِي مِصرَ أْرِض عَلَى يَدَكَ «مُّدَ ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ١٢

البَرَدُ.» ُ تَرَكَه الأْرِض
باُح، الّصَ َ جاء وَِحينَ يِل. َّ وَالل هارِ النَّ َ طِيلَة الأْرِض عَلَى ً ة َّ ًشَرقِي يحا ُرِ الله فَساَق مِصرَ، أْرِض عَلَى ُ عَصاه مُوسَى فَمَّدَ ١٣

يَْأِت لَْم إْذ عَظيمَةً، ُ المأساة كانَِت فِيها. َّ وَاستَقَر َ مِصْر أْرِض كُّلِ عَلَى الجَرادُ أتَى ١٤ الجَرادَ. ُ ة َّ رْقِي َّ الش ُ الرِّيح ساقَِت
فِي نَباٍت كُّلَ وَأكََل لْمَةُ. الّظُ َسادَِت ى َّ َحت الأْرِض، َسطَح الجَرادُ ى غَّطَ فَقَْد ١٥ يَْأتِيَ. وَلَْن قَبُل، مِْن كَهَذا جَرادٌ
مِصرَ. أْرِض فِي باتاِت َّ وَالن الأْشجارِ بَينَ ُ أخضَر ٌ شَيء يَتَبَّقَ لَْم البَرَدِ. ِ بَة ضَرْ بَعدَ بَقِيَْت َّتِي ال الأْشجارِ ثِمارِ وَكُّلَ الأْرِض
تِي َّ َخطِي اغفِرا وَالآنَ، ١٧ وَإلَيُكما. إلَهُِكما يهوه إلَى «أخطَْأُت وَقاَل: وَهارُونَ، مُوسَى بِاستِدعاءِ فِرعَوْنُ فَأسرَعَ ١٦

المَوَت.» هَذا َ عَنِّي يَل ِ يُز أْن إلَهُِكما يهوه إلَى وََصلِّيا ةَ، َّ المَر ِ هَذِه
البَحرِ فِي ُ وَألقَتْه الجَرادَ حَمَلَِت ً ة َّ ي قَوِ ً ة َّ ِي ب غَر ً يحا رِ ُ الله فَأْرَسَل ١٩ اللهِ. إلَى وََصلَّى فِرعَوْنَ عِنْدِ مِْن مُوسَى فَخَرََج ١٨

ِيَل. إسْرائ بَنِي يُطلَِق لا كَي فِرعَوْنَ قَلَْب ى َّ قَس َ الله لـَِكّنَ ٢٠ مِصرَ. أْرِض فِي ٌ واِحدَة ٌ جَرادَة تَبَْق لَْم ى َّ َحت الأحمَرِ،
لام الّظَ

تِهِ!» لِِشّدَ يُلمََس أْن يَكادُ ُ ه َّ إن ى َّ َحت مِصرَ، أْرِض عَلَى َظلامٌ َ لِيَْأتِي ماءِ الّسَ َ َنحو َ يَدَك «مُّدَ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢١

أْن ُ يَقدِر أحَدٌ يَعُدِ لَْم ى َّ َحت ٢٣ أيّاٍم، ِ ثَلاثَة ةِ ِمُّدَ ل مِصرَ أْرِض عَلَى َشدِيدٌ َظلامٌ فَحّلَ ماءِ، الّسَ َ َنحْو ُ يَدَه مُوسَى فَمَّدَ ٢٢

فِرعَوْنُ فَاْستَدعَى ٢٤ بُيُوتِهِْم. فِي نُورٌ لَدَيهِْم فَكانَ ِيَل إسْرائ بَنُو وَأمّا أيّاٍم. ِ لِثَلاثَة ِ مَكانِه مِْن أحَدٌ يَقُْم وَلَْم الآخَرَ. يَرَى
مَعَكُْم.» يَذهَبُوا أْن ً أيضا لِأولادِكُْم ُمِكُن وَي وَبَقَرُكُْم. غَنَمُكُْم تَبقَى لـِكْن اللهَ، وَاخْدِمُوا «اذهَبُوا لَهُ: وَقاَل مُوسَى

١٠:٣ ٢٩
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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مِنها يَبقَى فَلا مَعَنا، تَذهَُب وَمَواِشينا ٢٦ لإلَهِنا. َ لِنَْذَبح َ وَذَباِئح قَرابينَ َستُعطِيَنا ً أيضا أنَت «بَْل مُوسَى: فَقاَل ٢٥
هُناكَ.» إلَى نَِصَل ى َّ َحت حْدِيدِ َّ بِالت ِ لله ُ َسنَْذَبح ماذا نَعرُِف وَلا إلَهِنا. ِ عِبادَة َ أثَناء مْنها ُ َسنَْذَبح نا َّ لِأن واِحدٌ، رَْأٌس

ِيَةً، ثان تَرَنِي لا احذَْر! عَنِّي! «ابْتَعِْد ِمُوسَى: ل فِرعَوْنُ وَقاَل ٢٨ يُطلِقَهُْم. أْن يُرِْد وَلَْم فِرعَوْنَ، قَلَب ى َّ قَس َ الله لـَِكّنَ ٢٧

ِيَةً.» ثان أراكَ لَْن بِالفِعِل، ُلَْت ق «َكما مُوسَى: وَقاَل ٢٩ َستَمُوُت.» تَرانِي فَحـِينَ
١١

الأبْكار بِقَتِل ُ الإنذار
وَِحينَ هُنا. مِْن َسيُطلِقُكُْم ذَلَِك وَبَعدَ مِصرَ. وَعَلَى فِرعَوْنَ عَلَى ُأْخرَى ٍ واِحدَة ٍ بَة بِضَرْ «َسآتِي ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

َطرْداً. َسيَطرُدُكُْم ُ ه َّ فَإن يُطلِقُكُْم،
وََجعََل ٣ ةٍ.» وَفِّضَ ذَهٍَب مِْن أدَواٍت جارَتِها، مِْن اْمرأةٍ وَكُّلُ جارِهِ، مِْن رَجٍُل كُّلُ يَطلَُب أْن عِب لِلّشَ «قُْل ٢

فِرعَوْنَ خُّداِم عُيُوِن فِي مِصْرَ، أْرِض فِي ً ِجّدا ً عَظِيما مُوسَى جُُل َّ الر وَكانَ ِيَل. إسْرائ بَنِي مََع َ كُرَماء يِّينَ المِصرِ ُ الله
عِْب. وَالّشَ

فِي بِكْرٍ كُّلُ فَيَمُوُت ٥ مِصرَ، وََسِط إلَى َسأخرُُج يِل، َّ الل مُنتََصِف ‹قُرَْب اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا مُوسَى: وَقاَل ٤

مَِن بِكرٍ وَكُّلِ َّحَى، الر َحجَرِ خَلَف ِ الجالِسَة ِ يَة الجارِ ِ بِكْر ى َّ َحت عَرِشهِ، عَلَى الجالِِس فِرعَوْنَ بِابِْن ً ابْتِداء مِصرَ، أْرِض
وََسَط أمّا ٧ يَْأتِيَ. وَلَْن قَبُل، مِْن ُ مِثلُه يَْأِت لَْم مِصرَ أْرِض كُّلِ فِي ٌ عَظِيم نُواٌح هُناكَ َسيَكُونُ ٦ َيواناِت. الح
يِّينَ المِصرِ بَينَ ُ ُمَيِّز ي َ الله أّنَ لِيَعرِفُوا َيواناِت، الح أوِ النّاِس وََسَط لِيَنبََح كَلٌب ى َّ َحت وَلا هُناكَ يَكُونَ فَلَْن ِيَل، إسْرائ بَنِي
يَتبَعَُك. الَّذِي عِب الّشَ وَكُّلُ أنَْت اْخرُْج يَقُولُونَ: وَ لِي وََسيَرَْكعُونَ إلَيَّ َسيَأتُونَ هَؤُلاءِ خُّدامَِك كُّلُ ٨ ِيلييّن. وَالإسْرائ

َسأخرُُج.›» ِحينَئِذٍ،
كُّلَ وَهارُونُ مُوسَى فَعَمَِل ١٠ مِصرَ.» أْرِض فِي مُعِجزاتِي يدَ أزِ كَي لََك فِرعَوْنُ يَستَمـِـَع «لَْن ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٩

أْرِضهِ. مِْن ِيَل إسْرائ بَني يُطلَِق لا كَي ُ قَلْبَه ى َّ قَس َ الله لـَِكّنَ فِرعَوْنَ. أمامَ المُعِجزاِت ِ هَذِه
١٢

الفِصح عِيدُ
مَِن َل الأّوَ َ هر َّ الش وََسيَكُونُ لـَكُْم. شَهرٍ َل أّوَ هر٣٠ُ َّ الش هَذا «َسيَكُونُ ٢ مِصرَ: أْرِض فِي وَهارُونَ ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ١

ً حَمَلا َص ُيخَّصِ أْن رَجٍُل كُّلِ عَلَى هرِ، َّ الش هَذا مِْن العاشِرِ اليَوِم فِي لَهُْم: وَقُولا ِيَل إسْرائ ِ جَماعَة كُّلَ كَلِّما ٣ نَةِ. الّسَ
احِسبُوا العائِلَتَينِ. أفرادِ عَدَدِ ِبحَسَِب لِعائِلَتَيهِما، وَاِحدٍ بِحَمٍَل ُ وَجارُه َ هُو فَلْيَْشتَرِْك َصغِيرَةً، ُ العائِلَة كانَِت وَإْن ٤ لِعائِلَتِهِ.

َمَِل. الح مَِن الآكِلِينَ َ عَدَد
احتَفِظُوا ٦ الماعِزِ. أوِ الغَنَِم مَِن يَكُونَ أْن ُمِْكُن وَي َسنَةٌ. ُ عُمْرُه العُيُوِب، مَِن ً َسليما ً ذَكَرا َمَُل الح يَكُونَ أْن «يَنْبَغِي ٥

مَِن يَْأخُذُوا َّ ثُم ٧ المَساءِ، فِي ُ يَذَبحُوه أْن ِيَل إسْرائ بَني ِ جَماعَة عَلَى ِحينَئِذٍ، هرِ. َّ الش هَذا مِْن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم إلَى ِ بِه
َمََل. الح فِيها َسيَأكُلُونَ َّتِي ال البُيُوِت فِي العُليا، ِ عَتَبَتِه وَعَلَى الباِب، قائِمَتَيِّ عَلَى ُ يََضعُوه وَ ِم الدَّ

١٢:٢ ٣٠
العبري. التقويم فِي الأّول الشّهر وهُو (نيسان). أبيب شهر الشهر.
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ً مَسلُوقا أْو ً نَيِّئا ُ مِنه تَأكُلُوا لا ٩ ةٍ. مُّرَ وَأعشاٍب ُمختَمِرٍ غَيرِ خُبزٍ مََع النّارِ عَلَى ً يّا مَشوِ ِ يلَة َّ الل تِلَك فِي حمَ الّلَ «وَيَأكُلُونَ ٨

ما كُّلُ باِح. الّصَ ى َّ َحت ُ مِنه ً َشيئا تُبقُوا وَلا ١٠ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ وَأحشائِه ِ وِِسيقانِه رَأِسهِ مََع النّارِ عَلَى ً يّا مَشوِ بَْل الماءِ، فِي
بالنّارِ. ُ ُتحرِقُونَه ُ مِنه ى يَتَبَّقَ

أيدِيكُْم. فِي كُْم َّ عِِصي وَتَحْمِلُونَ ـِكُْم، أرجُل فِي أحذِيَتَكُْم وَتَرتَدُونَ مَشدُودَةً، أوساُطكُْم تَكُونُ تَأكُلُونَهُ: «هَكَذا ١١

للهِ. فِصٌح٣١ َ فَهُو بِسُرعَةٍ، ُ تَأكُلُونَه
َسأحكُمُ وَالبَهاِئِم. النّاِس مَِن مِصرَ أْرِض فِي الأبْكارِ كُّلَ وَأقتُُل مِصرَ أْرِض َ عَبر ِ يلَة َّ الل ِ هَذِه فِي ُ َسأْجتاز «وَأنا ١٢

يهوه.٣٢ ، الحَقِيقِّيَ َ الإلَه أنا مِصرَ، ِ آلِهَة عَلَى
ِحينَ ٌ بَة ضَر عَلَيكُْم َ تَأتِي لَْن عَنْكُْم. ُ وَأعْبُر مَ الدَّ فَأرَى فِيها. ْ أنتُم َّتِي ال البُيُوِت عَلَى لـَكُْم ً عَلامَة مُ الدَّ «َسيَكُونُ ١٣

ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا العِيدَ هَذا اْحفَظُوا للهِ. ً عِيدا ِ بِه َتحتَفِلُونَ لـَكُْم ذِكْرَى اليَومُ هَذا َسيَكُونُ ١٤ مِصرَ. أْرَض أضرُِب
كُّلَ لِأّنَ بُيُوتِكُْم، مِْن َ َمِيرَة الخ ُتخرُِجونَ ِل، الأّوَ اليَوِم فِي ُمخْتَمِرٍ. َ غَير ً خَبْزا تَأكُلُونَ أيّاٍم، ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ ل ١٥ دائِمَةٍ. َكعادَةٍ

ِيَل.٣٣ إسْرائ مِْن يُقطَُع الّسابـِـِع، ى َّ وََحت ِل الأّوَ اليَوِم مَِن ً ُمخْتَمِرا ً خُبْزا يَأكُُل مَْن
بِأّيِ تَنْشَغِلُوا أْن يَنبَغِي لا آخَرَ. ً مَهِيبا ً عا ُّ تَجَم تَعقِدُونَ ابـِـِع، الّسَ اليَوِم وَفِي مَهِيباً. ً عا ُّ تَجَم تَعقِدُونَ ِل، الأّوَ اليَوِم «فِي ١٦

َطعامِهِ. لإعْدادِ واِحدٍ كُّلُ ُ يَعْمَلُه ما عَدَا اليَومَينِ، هَذَيِن فِي عَمٍَل
اْحفَظُوا مِصْرَ. أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ ُصفُوَف٣٥ َسُأخرُِج اليَوِم هَذا فِي لِأنِّي ُخْتَمِرِ،٣٤ الم غَيرِ الخـُبْزِ عِيدَ «اْحفَظُوا ١٧
الحادِي اليَوِم مَساءِ ى َّ وََحت ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم مَِن ١٨ دائِمَةٍ. َكعادَةٍ ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا العِيدَ هَذا
أكانَ ٌ َسواء إنساٍن، فَأّيُ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة بُيُوتِكُْم فِي ً خَمِيرا تُبقُوا لا ١٩ ُمخْتَمِرٍ. َ غَير ً خُبزا تَأكُلُونَ هرِ، َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ
خَمِيرٌ، فِيهِ شَيءٍ أّيَ تَأكُلُوا فَلا ٢٠ ِيَل. إسْرائ َشعِب مِْن يُقطَُع خَمِيرٌ، فِيهِ ً َشيئا يَأكُُل الأْرِض، مَوالِيدِ مِْن أْم ً يبا غَرِ

مَساِكنِكُْم.» كُّلِ فِي ُمخْتَمِرٍ َ غَير ً خُبزا كُلُوا بَْل
وَخُذُوا ٢٢ لِلفِصِح. َكحَمٍَل ُ وَاذَبحُوه لِعائِلاتِكُْم ً حَمَلا «اختارُوا لَهُْم: وَقاَل ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ كُّلَ مُوسَى وَاستَدعَى ٢١

لأبْواِب وَاليُسرَى ُمنى الي وَالعارَِضتَينِ العُليا َ العَتَبَة ِم بِالدَّ اصبِغُوا َّ ثُم ِم، الدَّ َحوِض فِي وَاغمِسُوها وفا ُّ الز نَباِت مِْن ً باقَة
عَلَى مَ الدَّ َسيَرَى ُ ه َّ فَإن مِصرَ، أْرَض لِيَضرَِب ُ الله ُ يَعبُر ِحينَ ٢٣ باِح. الّصَ ى َّ َحت بُيُوتِكُْم أبْواِب مِْن َتخرُُجوا وَلا بُيُوتِكُْم.

١٢:١١ ٣١
.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.

الفصل) هذا ِ بقِيّة فِي ً (أيضا 7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
١٢:١٢ ٣٢

«الكائِن.» َ هُو الاسِم لِهَذا مَعنى أقرُب يهوه.
١٢:١٥ ٣٣

(19 العدد فِي ً (أيضا ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ إسرائيل. من يُقطع
١٢:١٧ ٣٤

ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ
8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 -1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ

١٢:١٧ ٣٥
51) ،41 العددين في ً (أيضا عب. الّشَ تنظيم مستوى إلى يشير عسكري مصطلح صفوف.
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أولادَكَْم. لِيَقتَُل بُيُوتِكُْم إلَى ُخوِل بِالدُّ المُهلِِك٣٦ لِلمَلاِك يَسمَُح وَلا الباَب ذَلَِك ُ الله ُ فَيَتَجاوَز وَالقائِمَتَينِ، العُليا ِ العَتَبَة
َكما لـَكُْم ُ الله َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرِض إلَى تَأتُونَ وَِحينَ ٢٥ وَلِأولادِكُْم. لـَكُْم ٍ دائِمَة َكعادَةٍ الأمرَ هَذا «اْحفَظُوا ٢٤

يَضةِ. الفَرِ ِ هَذِه َتحفَظُونَ وَعَدَ،
ِيَل إسْرائ بَنِي بُيُوَت َ َتجاوَز الَّذِي ِ الله فِصِح ُ ذَبِيحَة ها ‹إّنَ قُولُوا: ٢٧ العِيدِ؟› هَذِا مَعنَى ‹ما أولادُكُْم: يَْسأُل «وَِحينَ ٢٦

اللهَ. وَعَبَدُوا عُب الّشَ رََكَع ِحينَئِذٍ، بُيُوتَنا.›» أنقَذَ ُ ه َّ لـَِكن مِصرَ، ضَرََب ِحينَ
وَهارُونَ. مُوسَى ُ الله أمَرَ َكما وَعَمِلُوا ِيَل إسْرائ بَنُو وَذَهََب ٢٨

َجناءِ الّسُ بِكرِ إلَى عَرِشهِ عَلَى الجالِِس فِرعَوْنَ بِكرِ مِْن مِصرَ، أْرِض فِي الأبْكارَ ُ الله ضَرََب يِل، َّ الل مُنتََصِف وَعِندَ ٢٩

لَْم ُ ه َّ لِأن مِصرَ، فِي َشدِيدٌ نُواٌح هُناكَ وَكانَ يلَةِ. َّ الل تِلَك فِي مِصرَ وَكُّلُ ُ وَخُّدامُه فِرعَوْنُ َ وَسَهِر ٣٠ َيواناِت. الح أبْكارِ إلَى
مَيٌِّت. فِيهِ يَكُْن لَْم بَيٌت هُناكَ يَكُْن

مِصر من ِيَل إسْرائ بَنِي خُرُوُج
ِيَل. إسْرائ وَبَنو ُما أنت َشعبِي، وَْسِط مِْن وَاخرُُجوا «قُومُوا لَهُما: وَقاَل َ يلَة َّ الل تِلَك وَهارُونَ مُوسَى فِرعَوْنُ فَاْستَدعَى ٣١

بَنِي ُّونَ ي المِصرِ وََحّثَ ٣٣ وَبارُِكونِي.» اذهَبُوا، ُلْتُمْ. ق َكما وَبَقَرَكُْم غَنَمَكُْم خُذُوا ٣٢ ُلْتُمْ. ق َكما َ الله وَاخْدِموا اذهَبُوا
جَمِيعاً!» «َسنَمُوُت قالُوا: هُْم لِأّنَ الأْرِض، مَِن الخُرُوِج فِي الإسراِع عَلَى ِيَل إسْرائ

وَفَعََل ٣٥ أكتافِهِْم. عَلَى وَيَحْمِلُونَها ِيابِهِْم، ث فِي العَِجينِ َ أوعِيَة ونَ يَصُرُّ وَهُْم َيختَمِرَ. أْن قَبَل عَجِينَهُْم عُب الّشَ وَأخَذَ ٣٤
بَنِي مََع َ كُرَماء يِّينَ المِصرِ ُ الله وََجعََل ٣٦ يِّينَ. المِصرِ مَِن ً ِيابا وَث ً وَذَهَبا ً ة فِّضَ فَطَلَبُوا لَهُْم، مُوسَى ُ قالَه ما ِيَل إسْرائ بَنو

يِّينَ. المِصرِ مَِن ً ثَرْوَة ِيَل إسْرائ بَنُو أخَذَ وَبِهَذا َطلَبُوهُ. ما ُّونَ ي المِصرِ فَأعطاهُمُ ِيَل. إسْرائ
عَدا رَجٍُل ألِف ِ مِئَة ِسّتِ ُ َنحْو هُناكَ كانَ وَت. ُسّكُ ِ مَدِينَة إلَى رَعَمِْسيَس ِ مَدِينَة مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو وَرَحََل ٣٧

وَخَبَزُوا ٣٩ وَالبَقَرِ. ْ الغَنَم مَِن ُ الـَكثِير وَكَذَلَِك ِيَل، إسْرائ بَنِي غَيرِ مِْن ٌ َكبِيرَة ٌ جَماعَة مَعَهُْم وَخَرََجْت ٣٨ الأطفاِل.
لإعدادِ رُوا يَتَأّخَ أْن يَستَطِيعُوا وَلَْم مِصرَ، مِْن ُطرِدُوا هُْم لِأّنَ ُمخْتَمِرٍ َ غَير ً خُبزا ُ مِنه وَعَمِلُوا مِصرَ مِْن ُ أخرَُجوه الَّذِي العَِجينَ

عاِم. الّطَ
كُّلُ خَرََجْت َسنَةً، وَثَلاثِينَ ٍ مِئَة أربَِع وَبَعدَ ٤١ َسنَةً. وَثَلاثِينَ ٍ مِئَة أربََع مِصْر٣٧َ أْرِض فِي ِيَل إسْرائ بَنو وََسَكَن ٤٠

وَلِذا مِصرَ، أْرِض مِْن لِيُخرَِجهُْم ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى فِيها ُ الله َ سَهِر ً لَيلَة كانَْت ٤٢ مِصرَ. أْرِض مِْن اللهِ َشعِب ُصفُوِف
عَمِلَهُ. ما الأبَدِ إلَى رُوا َّ لِيَتَذَك للهِ، سَهَرٍ» َ «لَيلَة ُصوا ُيخَّصِ أْن ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى

١٢:٢٣ ٣٦
مصر. في المواليد) ل (أّوَ الأبكار لقتِل الله أرسله الَّذي الملاك هو المهلك. الملاك

١٢:٤٠ ٣٧
من لا براهيم إ أيام من السنوات يحسب النص ذلك أن يعني وهذا «… وََكنْعانَ َ مِصْر أْرِض «فِي وَالسامرية: اليونانية المخطوطات تقول مِصْر. أْرض في

17. :3 غلاطية إلى وَالرسالة ،16 -12 :15 التكوين كتاب انظر يوسف. أيام
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أمّا ٤٤ الفِصِح. ِ ذَبِيحَة مِْن يَأكَُل أْن لأجنَبِيٍّ َيجُوزُ لا الفِصِح: عِيدِ ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ «هَذِه وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ٤٣

مِنهُ. يَأكَُل أْن لِلأجيرِ أْو ِ لِلزّائِر ُ َيجُوز وَلا ٤٥ مِنهُ. يَأكَُل أْن ُمِكُن ي ِختانِه٣٨ِ فَبَعدَ بِالماِل، المُْشتَرَى العَبدُ
تَكسِرُوا وَلا البَيِت. خارِِج إلَى حِم الّلَ مَِن شَيءٍ أّيِ إخراُج َيجُوزُ فَلا واِحدٍ، بَيٍت فِي الفِْصُح يُؤكََل أْن «يَنبَغي ٤٦

َيحفََظ أْن مَعَكُْم يَسكُُن غَرِيٌب أرادَ وَإْن ٤٨ هَذا. يَعمَلُوا أْن ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ عَلَى ٤٧ عِظامِهِ. مِْن ً واِحدا ً عَظما
يُب الغَرِ فَيَكُونُ وَعائِلَتِهِ. َ هُو الفِْصِح احتِفاِل فِي يَْشتَرِكَ أْن ُ ُمِكنُه ي ِحينَئِذٍ، ذُُكورِهِ، كُّلِ ِختانُ ينبَغِي للهِ، الفِصِح عِيدَ
فِي المَولُودِ لِلمُواطِِن ٌ واِحدَة ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه ٤٩ مِنهُ. يَأكَُل أْن َمختُوٍن غَيرِ لِأحَدٍ ُ َيجُوز وَلا الأْرِض. فِي كَالمُولُودِ ِحينَئِذٍ

بَينَكُْم.» المُقِيِم يِب وَلِلغَرِ الأْرِض،
وَهارُونَ. ِمُوسَى ل ِ الله أمرِ ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَنو وَعَمَِل ٥٠

ُصفُوفِهِْم. ِبحَسَِب مِصرَ أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي ُ الله أخرََج اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ٥١

١٣
لِي.» َ هُو وَالبَهاِئِم النّاِس مَِن ِيَل إسْرائ بَني فِي مَولُودٍ ِل أّوَ كُّلُ بِكرٍ. كُّلَ لِي ُصوا «َخّصِ ٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

ِ ة َّ بِقُو أخرَجَكُْم َ الله لِأّنَ ةِ. َّ العُبُودِي بَيِت مِْن مِصرَ، مِْن ْ خَرَجتُم ِحينَ اليَومَ هَذا رُوا َّ «تَذَك عِب: لِلّشَ مُوسَى وَقاَل ٣

إلَى ُ الله ُ ُيحضِرُكُم ِحينَ ٥ أبِيَب. شَهرِ فِي اليَومَ َتخرُُجونَ ْ أنتُم ٤ خَمِيرٌ. فِيهِ شَيءٍ أّيَ تَأكُلُوا فَلا هُناكَ. مِْن ِ يَدِه
تَفِيُض ً أْرضا لـَكُْم، يُعطِيَها بِأْن لِآبائِكُْم ُ الله أقسَمَ َّتِي ال وَاليَبُوِسيِّينَ، يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالأمُورِ وَالحِثِّيِّينَ ِيِّينَ الـَكنعان أْرِض

هرِ. َّ الش ذَلَِك فِي ُخْتَمِرِ الم غَيرِ الخـُبزِ َ ِخدمَة َجهِّزُوا وَعَسَلاً، ً لَبَنا
ِخلاَل بِخَمِيرٍ ً خُبزا تَأكُلُوا لا ٧ للهِ. احتِفاٌل هُناكَ يَكُونُ الّسابـِـِع اليَوِم وَفِي أيّاٍم، ِ لِسَبعَة ُمخْتَمِرٍ َ غَير ً خُبزا «تاكلُونَ ٦

‹هَذا الوَقِت: ذَلَِك فِي لابْنَِك وَتَقُوُل ٨ خَمِيرٌ. فِيهِ َطعامٌ أْرِضَك كُّلِ فِي وَلا بَيتَِك فِي يَكُْن وَلا بعَةِ. الّسَ الأيّاِم ِ هَذِه
مِصرَ.› مِْن خَرَْجنا ِحينَ لَنا ُ الله ُ َصنَعَه ِما ل تِذْكارٌ العِيدُ

أخرَْجتَُك لأنِّي َمَِك، ف فِي ِ الله ُ يعَة شَرِ فَتَكُونُ عَيْنَيَك. بَيْنَ تَعْقُدُها ٍ وََكعُصابَة يَدِكَ، عَلَى ٍ َكعَلامَة العيدُ هَذا «َسيَكُونُ ٩

َسنَةٍ. كُّلَ دِ ُحَّدَ الم ِ مَوْعِدِه فِي العِيدِ هَذِا عَلَى َافِْظ فَح ١٠ يَدِي. ةِ َّ بِقُو مِصرَ مِْن
كُّلَ بِكْرٍ، كُّلَ للهِ ْص َخّصِ ١٢ وَلآبائَِك، لََك يُعطِيَها بِأْن أقسَمَ َّتِي ال ِيِّينَ الـَكنعان أْرِض إلَى ُ الله َ ُيحضِرُك «وَِحينَ ١١

ِ تَفتَدِه لَْم وَإْن ِبخَرُوٍف. ِحماٍر بِكرِ كُّلَ تَفدَِي ١٣ للهِ. تَكُونُ َحيواناتَِك مِْن الذُُّكورِ المَواليدِ أوائِِل جَمِيُع مَولُودٍ. ِل أّوَ
أبْكارِكَ. كُّلَ تَفدَِي أْن يَنبَغِي عُنْقَهُ. تَكسِرْ

بَيِت مِْن مِصرَ، أْرِض مِْن ِ ذِراعِه ةِ َّ بِقُو ُ الله ‹أخرََجنا لَهُ: قُْل هَذا؟› ‹ما المُستَقبَِل: فِي ابْنَُك يَسألَُك «وَِحينَ ١٤
النّاِس أبكارَ قَتََل مِصرَ. أْرِض فِي الأبْكارِ جَمِيَع ُ الله قَتََل يُطلِقَنا، أْن ِ بِعِنَادِه فِرعَوْنُ رَفََض ِحينَ لـَِكْن ١٥ ةِ. َّ العُبُودِي
مِْن بِكْرٍ كُّلَ أفدي وَهَكَذا َيواناِت، الح مَِن المَواليدِ َل أّوَ الذُّكورِ، الأبْكارِ جَمِيَع للهِ ُ أذَبح أنا لِذَلَِك َيواناِت. الح وَأبكارَ

١٢:٤٤ ٣٨
براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ ِختانِه.
11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ
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مِْن ِ يَدِه ةِ َّ بِقُو أخرََجنا َ الله لِأّنَ عَينَيَك. بَينَ تَعْقُدُها ٍ وََكعُصابَة يَدِكَ، عَلَى ٍ َكعَلامَة العيدُ هَذا َسيَكُونُ ١٦ أبْنائِي.›
مِصرَ.»

مِصر مِْن الخُرُوِج ُ رِحلَة
َ الله لِأّنَ أقْرََب، كَانَْت ها أّنَ مََع الفِلِسطِيِّينَ، أْرِض إلَى يِق رِ الّطَ فِي ُ الله يَقُْدهُمُ لَْم عَب، الّشَ فِرعَوْنُ أطلََق وَِحينَ ١٧
البَحرِ ةِ َّ ي ِ ّ بَر يِق َطرِ إلَى عَب الّشَ ُ الله َ فَأدار ١٨ مِصرَ.» إلَى فَيَعُودُوا الحَرَب يَرَونَ ِحينَ رَأيَهُْم عُب الّشَ َ يُغَيِّر لا «كَي قاَل:

لِلحَرِب. مُستَعِّدِيَن مِصرَ مِْن ِيَل إسْرائ بَنو وَخَرََج الأحمَرِ.
َ الله أّنَ دِ المُؤَكَّ «مَِن قاَل: ِيَل، إسْرائ َ أبناء اْستَحلََف قَدِ كانَ يُوُسَف لِأّنَ مَعَهُ، يُوُسَف عِظامَ مُوسَى فَأخَذَ ١٩

هُنا.» مِْن ِحينَئِذٍ عِظاِمي فَخُذُوا َسيَْفتَقِدُكُْم،
هارِ النَّ فِي أمامَهُْم ُ يَِسير ُ الله وَكانَ ٢١ ْحراءِ. الّصَ َطرَِف فِي يثامَ إ ِ مَدِينَة فِي مُوا َّ وََخي وَت ُسّكُ ِ مَدِينَة مِْن وَارَتحَلُوا ٢٠
وَبَقَِي ٢٢ يِل. َّ وَالل هارِ النَّ فِي يَرَتحِلُوا أْن لِيَستَطِيعُوا لَهُْم َ لِيُنِير ناٍر عَمُودِ فِي يِل َّ الل وَفِي يِق، رِ الّطَ فِي لِيَقُودَهُْم َسحاٍب عَمُودِ فِي

عِب. الّشَ أمامَ ً لَيلا النّارِ وَعَمُودُ ً نَهارا حاِب الّسَ عَمُودُ
١٤

َ أمام وَالبَحرِ، َمجدََل بَينَ الحـِيرُوِث، فَِم أمامَ وَُيخَيِّمُوا يَعُودوا أْن ِيَل إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

حراءِ.› الّصَ فِي حُبِسُوا وَقَْد الأْرِض، فِي تائِهُونَ هُْم ‹إّنَ فِرعَوْنُ: فَيَقُوُل ٣ البَحرِ. ِبجانِِب ُ أمامَه َخيِّمُوا َصفُونَ. بَعَل
«. الحَقيقّيُ ُ الإلَه أنا أنِّي ونَ ُّ ي المِصرِ لِيَعرَِف وَقُوّاتِهِ، فِرعَوْنَ ِخلاِل مْن دُ وََسأتَمَجَّ فَيَتْبَعَهُْم. فِرعَوْنَ قَلَْب وََسُأقَسِّي ٤

ذَلَِك. ِيَل إسْرائ بَنُو فَفَعََل
ِيل إسْرائ لِبَنِي فِرعَوْنَ ُ مُطارَدَة

بِإطلاِق ُ عَمِلْناه الَّذِي «ما وَقالُوا: بِشَْأنِهِْم، ُ وَخُّدامُه َ هُو ُ رَأيُه َ ر َّ تَغَي َبُوا، هَر قَْد ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ َ مِصْر مَلُِك َ عَلِم وَِحينَ ٥

ُجنُودِهِ، أفَْضِل مِْن ٍ مِئَة ِسّتَ فِرعَوْنُ أخَذَ ٧ مَعَهُ. ُ جَيشَه وَأخَذَ ُ بَتَه عَرَ فِرعَوْنُ َ ز فَجَهَّ ٦ ِخدمَتِنا؟» مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي
واِحدٌ.٣٩ ُجنْدٌِي يَقودُها ٍ بَة عَرَ كُّلُ الحَرِْب. باِت عَرَ جَمِيِع مََع

بِهِْم. فَلَِحَق مِصرَ، مَلِِك فِرعَوْنَ قَلَب ى َّ قَس َ الله لـَِكّنَ بِانتِصاٍر. ٌ مَرفُوعَة وَأيدِيهُْم ِيَل إسْرائ بَنُو خَرََج ٨

ِ باتِه وَعَرَ فِرعَوْنَ ُخيُوِل جَمِيُع وََصلَْت البَحرِ. ِبجانِِب ُمخَيِّمُونَ وَهُْم إلَْيهِْم وَوََصلُوا ِيَل. إسْرائ بِبَنِي ونَ ُّ ي المِصرِ لَحَِق ٩

َصفُونَ. بَعِل أمامَ الحـِيرُوِث فَِم عِندَ ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ َحيُث إلَى جَيِشهِ، كُّلُ وَرُكّابِها،
إلَى وَصَرَُخوا ِيَل إسْرائ بَنُو فَخاَف وَراءَهُْم، يِّينَ المِصرِ وَرََأْوا عُيُونَهُْم ِيَل إسْرائ بَنو رَفََع فِرعَوْنُ، اقتَرََب وَِحينَ ١٠

ِماذا ل مِصرَ؟ فِي قُبُورٌ هُناكَ تَكُْن لَْم ُ ه َّ لِأن حراءِ، الّصَ فِي َمُوَت لِن هُنا إلَى أحضَرْتَنا «هَْل ِمُوسَى: ل عُب الّشَ وَقاَل ١١ اللهِ.
ُل نُفَّضِ يِّينَ.› المِصرِ َ فَنَخْدِم وََشأنَنا ‹دَْعنا مِصرَ: فِي لََك ُ ُلْناه ق ما هَذا ألَيَس ١٢ مِصرَ؟ مِْن وَأخرَْجتَنا ِنا ب هَذا َصنَعَت

ْحراءِ!» الّصَ فِي نَمُوَت أْن عَلَى مِصرَ فِي َ َنخدِم أْن
١٤:٧ ٣٩

ُجنود.» ُ ثلاثة فيها عربة «كّل أْو واحدٌ. … عربة كّل



٢ : ١٥ خرُوج ٩٥ ١٣ : ١٤ خرُوج

يِّينَ المِصرِ ُ رَأيتُم قَْد اليَومَ. لـَكُمُ ُ َسيَْصنَعُه الَّذِي ِ الله خَلاَص وَانظُرُوا قِفُوا َتخافُوا. «لا عِب: لِلّشَ مُوسَى فَقاَل ١٣

صامِتُونَ.» ْ وَأنتُم عَنكُْم، ُ الله َسيُحارُِب ١٤ ِيَةً. ثان تَرُوهُْم لَْن لـَِكْن اليَومَ،
الآنَ عَصاكَ ارفَْع ١٦ الارِتحاِل. فِي وا ُّ يَستَمِر أْن ِيَل إسْرائ بَني أخبِرْ ؟ إلَيَّ تَصرُُخ ِماذا «ل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٥

يِّينَ المِصرِ قُلُوَب َسُأقَسِّي ١٧ يابِسَةٍ. أْرٍض إلَى البَحرِ َ عَبْر يرِ الّسَ مَِن ِيَل إسْرائ بَنُو َن لِيَتَمَّكَ هُ، وَُشّقَ البَحرِ عَلَى يَدَكَ وَمُّدَ
بِفِرعَونَ دُ أتَمَجَّ ِحينَ ُ الله أنا أنِّي ونَ ُّ ي المِصرِ وََسيَعرُِف ١٨ وَبِفُرسانِهِ. ِ َباتِه وَبِعَر جَيِشهِ وَبِكُّلِ بِفِرعَونَ دُ َسأتَمَجَّ لِيَتبَعُوهُْم.

وَفُرسانِهِ.» ِ وَمَركِباتِه
خَلفَهُْم. وَوَقََف أمامِهِْم مِْن حاِب الّسَ عَمُودُ فانتَقََل خَلفَهُْم. وَسارَ أمامَهُمُ ُ يَِسير كانَ الَّذِي ِ الله مَلاكُ وَانتَقََل ١٩

يَقتَرِْب وَلَْم يَل. َّ الل حاُب الّسَ َ أضاء وَقَْد وَُظلمَةٌ. َسحاٌب هُناكَ وَكانَ ِيَل. إسْرائ بَنِي ِم َّ وَُمخَي يِّينَ المِصرِ ِم َّ ُمخَي بَينَ فَوَقََف ٢٠

يِل. َّ الل َ طِيلَة ِ الآخَر إلَى يقَيْنِ الفَرِ مَِن أّيٌ
إلَى َ البَحر َل َّ وََحو يِل، َّ الل َطواَل ةٍ َّ ي قَوِ ةٍ َّ شَرقِي بِرِيحٍ َلِف الخ إلَى َ البَحر ُ الله فَأزاَح البَحرِ، عَلَى ُ يَدَه مُوسَى وَمَّدَ ٢١

ً ِجدارا ُ ِياه الم وَصارَِت يابِسَةٍ. أْرٍض عَلَى البَحرِ وََسِط فِي ِيَل إسْرائ بَنو فَسارَ ٢٢ نِْصفينِ. َ ِياه الم َشّقَ إْذ يابِسَةٍ، أْرٍض
البَحرِ. وََسِط فِي ِ وَفُرسانِه ِ باتِه وَعَرَ فِرعَوْنَ ُخيُوِل جَمِيُع وَتَبِعَْتهُْم يِّونَ، المِصرِ فَتَبِعَهُمُ ٢٣ يَسارِهِْم. وَعَْن يَمِينِهِْم عَْن لَهُْم
باِت عَرَ عَجَلاِت َل وَعَّطَ ٢٥ فَأفْزَعَهُْم. يِّينَ، المِصرِ ِم َّ ُمخَي إلَى حاِب وَالّسَ النّارِ ِخلاِل مِْن ُ الله َ نَظَر بِح، الّصُ وَقُرَب ٢٤

عَنهُْم.» مِصرَ ُيحارُِب َ الله لِأّنَ ِيَل، إسْرائ أماِم مِْن «لِنَهرُْب ُّونَ: ي المِصرِ فَقاَل بَةٍ. بُِصعُو فَساقُوها فِرعَوْنَ،
وَفُرسانِهِْم.» باتِهِْم وَعَرَ يِّينَ المِصرِ عَلَى ُ ِياه الم لِتَعُودَ البَحرِ عَلَى يَدَكَ «مُّدَ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٦

ُ الله فأْغرََق ِياهُ. الم ْتهُمُ فَغَّطَ ُبُونَ، يَهْر ُّونَ ي المِصرِ بَينَما كانَْت، َكما ُ ِياه الم فَعادَِت البَحرِ، عَلَى ُ يَدَه مُوسَى فَمَّدَ ٢٧
البَحرِ. فِي يِّينَ المِصرِ

أحَدٌ. مِنهُْم يَنُْج وَلَْم البَحرِ. فِي تَبِعَهُْم الَّذِي فِرعَوْنَ جَيِش وَفُرسانَ باِت عَرَ وَأغرَقَْت ُ ِيَاه الم وَرَِجعَِت ٢٨

يَسارِهِْم. وَعَْن يَمِينِهِْم عَْن لَهُْم ً ِجدارا ُ ِياه الم وَكانَِت البَحرِ، وََسِط فِي ةٍ َّ جاف أْرٍض عَلَى فَسارُوا ِيَل إسْرائ بَنو وَأمّا ٢٩

رَأى ٣١ البَحرِ. شاطِِئ عَلَى مَوتَى يِّينَ المِصرِ ِيَل إسْرائ بَنُو وَرَأى يِّينَ. المِصرِ يَدِ مِْن ِيَل إسْرائ ُ الله ََّص خَل اليَوِم ذَلَِك فِي ٣٠
خادِمِهِ. وَبِمُوسَى ِ بِه ثِقَتَهُْم وَوََضعُوا اللهَ، عُب الّشَ وَخاَف يِّينَ، المِصرِ ِضّدَ ُ الله ُ عَمِلَه الَّذِي َ العَظِيم العَمََل ِيَل إسْرائ بَنُو

١٥
مُوسَى ُ تَرنِيمَة

للهِ: َ رنِيمَة َّ الت ِ هَذِه ِيَل إسْرائ وَبَنو مُوسَى َ م رَّنَ ِحينَئِذٍ، ١

ِ لله ُ م «َسُأرَّنِ
ِجّداً. دَ تَمَجَّ ُ ه َّ لِأن

البَحرِ. إلَى ِ وَراِكبِه بِالفَرَِس ألقَى
وَتَْسبيِحي. تِي َّ قُو َ هُو يه٤٠ ٢

١٥:٢ ٤٠



١١ : ١٥ خرُوج ٩٦ ٣ : ١٥ خرُوج

خَلاصِي. صارَ َ هُو
وََسُأَسبِّحُهُ، إلَهِي َ هُو هَذا

وََسُأَمجِّدُهُ. آبائِي ُ إلَه
ُمحارٌِب، ُ الله ٣

اْسمُهُ. يهوه
البَحرِ، إلَى وَجَيِشهِ فِرعَوْنَ َباِت بِعَر ألقَى ٤

الأْحمَرِ. البَحرِ فِي غَرِقُوا ِ ُضبّاطِه وَأفَضُل
الأْمواُج. ْتهُمُ غَّطَ ٥

َحجَرٍ. مِثَل الأعماِق إلَى نَزَلُوا

تِها، َّ قُو فِي ٌ َمجِيدَة ُمنَى الي َ يَدُك اللهُ، «يا ٦

. العَدُّوَ تُفَتُِّت ُمنَى الي َ يَدُك اللهُ، يا
عَلَيَك. قامُوا الَّذِيَن َطرَْحَت جَلالَِك، ِ عَظَمَة فِي ٧

كَالتِّبْنِ. فَالتَهَْمتَهُْم المُشتَعَِل غََضبََك أرَسلَْت
ِبَينِ. الجان عَلَى َ ِياه الم مَِت َكوَّ أنفَِك ُ نَفخَة ٨

البَحرِ. قَلِب فِي دَْت َّ تَجَم وَالأعماُق

: العَدُّوُ «قاَل ٩
بِهِْم، ‹َسألحَُق
بِهِْم، سُأْمِسُك

الغَنِيمَةَ. ُ َسُأقَسِّم
مِْنهُْم. نَفسِي َستُشبَُع

ِغمدِهِ، مِْن َسيفِي َسُأخرُِج
َستَُحّطِمُهُْم.› وَيَدِي

ِنَفَِسَك، ب نَفَْخَت َك َّ لـَِكن ١٠
البَحرُ. فَغَّطاهُمُ

البَْحرِ. مِياهِ فِي َّصاِص كَالر غرِقُوا
اللهُ؟ يا ِ الآلِهَة بَينَ مِثلَُك «مَْن ١١

قَداَستِِك، جَلاِل فِي مِثلَُك مَْن
قُْدرَتَِك، ِ هَيبَة وَفِي

الكتاب. مقدمة في الله» «أْسماء انظر «يهوه.» الله لاسم المختصرة الصيغة يه.
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العَجَائِِب؟ َصانـِـَع يا
ُمنَى الي َ يَدَك مَدَْدَت ١٢

الأْرُض، فابتَلَعَْتهُمُ
فَدَيتَهُ، الَّذِي عَب الّشَ هَذا تَِك َّ َمحَب فِي أرَشْدَت ١٣

ِس.٤١ المُقَّدَ مَسِكنَِك إلَى وَقُْدتَهُْم
فارتَعَبَْت. عُوُب الّشُ سَمِعَِت ١٤

الفِلِسطِيِّينَ. عُب ُّ الر َك َّ تَمَل
مُرتَعِبُونَ. أدُومَ ُ رُؤَساء ١٥

مُوآَب. ُ قادَة اْرتَعََش
الخَوِف. مَِن َكنعانَ ُسّكاِن كُّلُ ذاَب

عَلَيهِْم. وَالخَوُف عُب ُّ الر وَقََع ١٦

تَِك، َّ قُو ِ عَظَمَة وَبِسَبَِب
صامِتِينَ، َجَرِ كَالح صارُوا

اللهُ. يا ُ افتَدَيتَه الَّذِي َشعبَُك َ عَبَر أْن إلَى
مِيراثَِك، َجبَِل عَلَى وَتَزرَعُهُْم َستُحضِرُهُْم ١٧

اللهُ، يا مَسِكنََك ُ َجعَلْتَه الَّذِي المَكاِن
. رَّبُ يا يَداكَ، ُ سَتْه أّسَ الَّذِي ِس المُقَّدَ المَكاِن

الآبِدِيَن.» أبَدِ إلَى يَملُُك ُ الله ١٨

ِيَل إسْرائ بَنُو وَأمّا عَلَيهِْم. البَحرِ َ مِياه ُ الله أعادَ البَحرِ، إلَى ُ وَفُرسانُه ُ باتُه وَعَرَ فِرعَوْنَ ُخيُوُل دَخَلَْت ِحينَ ُ ه َّ لِأن ١٩
البَحرِ. وََسِط فِي ٍ يابِسَة أْرٍض عَلَى فَسارُوا

قِص. َّ وَالر فُوِف بِالدُّ خَلفَها النِّساءِ كُّلُ وَخَرََجْت يَدِها، فِي ّفِ بِالدُّ هارُونَ، ُأخُت ةُ، َّ بِي َّ الن ُ يَم مَر وَأمسََكْت ٢٠

يَمُ: مَر ْت َّ وَغَن ٢١

ِ لله ُ م «ُأرَّنِ
ِجّداً. دَ تَمَجَّ ُ ه َّ لِأن

البَحرِ.» إلَى ِ وَراِكبِه بِالفَرَِس ألقَى
غَيرِ مِْن ْحراءِ الّصَ فِي أيّاٍم ً ثَلاثَة سارُوا ُشوٍر. َصحْراءِ إلَى وَسارُوا الأْحمَرِ، البَحرِ مَِن ِيَل إسْرائ بَنِي مُوسَى وَقادَ ٢٢

لِذَلَِك مُّراً. كانَ ُ ه َّ لِأن فِيها كانَ الَّذِي َ الماء يَشرَبُوا أْن يَستَطِيعُوا لَْم ةَ، مارَّ ِ مَنْطِقَة إلَى أتَوْا وَِحينَ ٢٣ ماءً. َيجِدُوا أْن
ة.» «مارَّ ُ المَنْطِقَة تِلَْك سُمِّيَْت

١٥:١٣ ٤١
لسكناه. الله خّصصها الّتي الأْرَض بذلك يُراد المقّدس. مسكنك
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َسنَشرَُب؟» «ماذا وَقالُوا: مُوسَى عَلَى عُب الّشَ رَ وَتَذَمَّ ٢٤

ً يَضة فَرِ ُ الله َس أّسَ فَهُناكَ عَذباً. ُ الماء فَصارَ الماءِ، إلَى مُوسَى فَطَرََحها َشجَرَةً، ُ الله ُ فَأراه اللهِ، إلَى مُوسَى فَصَرََخ ٢٥
وََحفِظَت ُ لِوَصاياه وَاستَمَعَْت أمامَهُ، واَب الّصَ وَعَمِلَْت إلَهََك أَطعَت «إْن لَهُ: فَقاَل ٢٦ امتََحنَهُ.٤٢ وَهُناكَ ِمُوسَى، ل ً ة َّ وَوَِصي

َشافِيَك.» ُ الله أنا لِأنِّي مِصرَ، عَلَى وََضعْتُها َّتِي ال الأمراِض مَِن مَرٍَض أّيَ عَلَيَك أَضَع لَْن فَإنِّي فَرائَِضهُ،
الماءِ. ِبجانِِب هُناكَ مُوا َّ َي فَخ َنخلَةً. وََسبْعُونَ ً نَبْعا َ عَشَر اثْنا هُناكَ كانَ َحيُث يلِيمَ، إ إلَى وَوََصلُوا ٢٧

١٦
الخامَِس اليَوِم فِي ذَلَِك كانَ وَِسيناءَ. َ يلِيم إ بَينَ ِ الواقِعَة ِسينَ، َصحْراءِ إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَأتَى يلِيمَ، إ مِْن وَارَتحَلُوا ١

مِصرَ. أْرِض مِْن الخُرُوِج بَعدَ الثّانِي٤٣ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر
فِي ِ الله ِيَدِ ب مِتْنا لَيتَنا «يا لَهُما: ِيَل إسْرائ بَنُو وَقاَل ٣ ْحراءِ. الّصَ فِي وَهارُونَ مُوسَى عَلَى ِيَل إسْرائ بَني كُّلُ رَ وَتَذَمَّ ٢

لِتَقتُلا ْحراءِ الّصَ ِ هَذِه إلَى ُمانا أحضَرْت قَْد بَِع. الّشَ إلَى ً خُبزا وَنَْأكُُل حِم، الّلَ قُدُورِ ِبجانِِب َنجلُِس كُنّا َحيُث مِصرَ، أْرِض
بِالجُوِع.» عَب الّشَ

ِيَومِهِ، ب يَوٍم كُّلِ َ حاجَة لِيَجمَعُوا بُيُوتِهِْم مِْن عُب الّشَ وََسيَخرُُج ماءِ. الّسَ مَِن عَلَيكُْم ً خُبزا ُ «َسُأمطِر ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٤

لَديهِْم أّنَ َسيَِجدُونَ َطعَامَهُْم، ُيجَهِّزُونَ عِنْدَما الّسادِِس، اليَوِم وَفِي ٥ لا. أْم يعَتِي شَرِ يُطِيعُونَ كانُوا إْن وَأرَى لِأمتَِحنَهُْم
آخَرَ.» يَوٍم أّيِ فِي ُ يَجمَعُونَه ما ِضعَف

باِح الّصَ وَفِي ٧ مِصرَ. أْرِض مِْن أخرَجَكُْم َ الله أّنَ َستُْدرُِكونَ المَساءِ «فِي ِيَل: إسْرائ بَنِي لِكُّلِ وَهارُونُ مُوسَى وَقاَل ٦

عَلَينا؟» رُوا تَتَذَمَّ كَي نَكُونُ فَمَْن َنحُن وَأمّا عَلَيهِ. رَكُْم تَذَمُّ سَمـِـَع ُ ه َّ لِأن َ الله َمجدَ َستَرَْونَ
الَّذِي ُ رَكُم تَذَمُّ سَمـِـَع َ الله لِأّنَ لِتَشبَعُوا، باِح الّصَ فِي ً وَخُبزا المَساءِ، فِي لِتَْأكُلُوا ً لَحما ُ الله «َسيُعطِيكُمُ مُوسَى: وَقاَل ٨

اللهِ.» عَلَى بَْل عَلَينا لَيَس رُكُْم تَذَمُّ نَكُونُ؟ فَمَْن َنحُن وَأمّا عَلَيهِ، ِ بِه رُونَ تَتَذَمَّ
رَكُْم.›» تَذَمُّ سَمـِـَع فَقَْد ِ الله إلَى بُوا ‹اقتَرِ ِيَل: إسْرائ بَنِي لِكُّلِ «قُْل لِهارُونَ: مُوسَى وَقاَل ٩

حاِب. الّسَ فِي ً ظاهِرا اللهِ َمجدَ فَرََأْوا ْحراءِ الّصَ َ َنحو التَفَتُوا ِيَل، إسْرائ بَني كُّلَ هارُونُ مَ َّ كَل وَِحينَ ١٠

باِح الّصَ وَفِي لَحماً، َستَأكُلُونَ المَساءِ ‹فِي لَهُْم: قُْل ِيَل. إسْرائ بَنِي رَ تَذَمُّ سَمِعُْت «قَْد ١٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١١
إلَهُكُْم.›» أنا أنِّي تَعرِفُوا كَي الخـُبزِ، مَِن َستَشبَعُونَ

ِم. َّ ُخَي الم َحوَل دَى َّ الن مَِن ٌ َطبَقَة هُناكَ كانَْت باِح، الّصَ وَفِي مَ. َّ ُخَي الم ِت وَغَّطَ لوَى الّسَ ُ ُطيُور أتَْت المَساءِ وَفِي ١٣

َ الشِّيء هَذا ِيَل إسْرائ بَنو رَأى فَحـِينَ ١٥ الأْرِض. عَلَى َلِيدِ الج مَِن ٌ رَقِيقَة ٌ َطبَقَة َظهَرَْت دَى، َّ الن ُ َطبَقَة اختَفَْت وَِحينَ ١٤
لـَكُْم ُ الله ُ أعطاه الَّذِي ُ الخـُبز ُ ه َّ «إن لَهُْم: مُوسَى فَقاَل هُوَ. ما يَعرِفُونَ يَكُونُوا لَْم هُْم لِأّنَ هَذا؟» «ما لِبَعٍض: بَعضُهُْم قاَل

١٥:٢٥ ٤٢
امتحنهم.» … للّشعب وصيّة …» أْو امتحنه. … ِموسى ل وصيّة

١٦:١ ٤٣
إسرائيل. بني رحلة على شهر مرور بعد اليهودي. التقويم حسب أيّار شهر الثاني. الشهر



٣٦ : ١٦ خرُوج ٩٩ ١٦ : ١٦ خرُوج

ِبحَسَِب واِحدٍ، لِكُّلِ َسلَّة٤٤ٍ َ مِْلء اجمَعُوا أكلَهُ. يَستَطِيُع ما واِحدٍ كُّلُ ‹لِيَجمَْع اللهُ: ِ بِه أمَرَ ما َ هُو فَهَذا ١٦ لِتَأكُلُوهُ.
َخيمَتِهِ.›» فِي الَّذِيَن الأفْرادِ عَدَدِ

كَمِّيّاِت قاُسوا وَِحينَ ١٨ القَلِيَل. بَعضُهُمُ وَجَمََع الـَكثِيرَ، بَعضُهُمُ فَجَمََع الكَلاِم، هَذا ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَنو فَعَمَِل ١٧
فَقَْد شَيءٌ. يَنْقُصْهُْم لَْم ً قَليلا جَمَعُوا وَالَّذِيَن حاَجتِهِْم، عَْن يَفِيُضوا لَْم ً َكثِيرا جَمَعُوا الَّذِيَن أّنَ وَجَدوا بِالِسلاِل، عاِم الّطَ

اْحتِياِجهِ. َحسََب واِحدٍ كُّلُ جَمََع
إلَى ُ مِنه ً َشيئا بَعضُهُْم فَتَرَكَ ِمُوسَى، ل يَستَمِعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ٢٠ باِح.» الّصَ إلَى ً َشيئا ُ مِنه تُبقُوا «لا لَهُْم: مُوسَى وَقاَل ١٩

عَلَيهِْم. مُوسَى غَِضَب ِحينَئِذٍ، وَأنتَنَ. دُودٌ فِيهِ َ فَظَهَر باِح، الّصَ
يدُ، تَز مِس الّشَ ُ حَرارَة كانَِت وَِحينَ الأكِل. عَلَى ِ قُدرَتِه ِبحَسَِب يَجمَُع مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ كانَ َصباٍح، كُّلِ وَفِي ٢١

عامُ. الّطَ يَذُوُب
عِب الّشَ رُؤَساءِ كُّلُ َ فَجاء فَردٍ. لِكُّلِ تَيْنِ َّ َسل َ مِْلء المُعتادَةِ، ةِ َّ الكَمِّي ِضعَف يَجمَعُونَ الّسادِِس اليَوِم فِي وَكانُوا ٢٢

ِيدُونَ، تُر ما قَْدرَ اخبِزُوا للهِ. َسةٍ مُقَّدَ ٍ راحَة يَومُ بُت، الّسَ َ هُو ً ‹غَدا بِهِ: ُ الله أمَرَ ما «هَذا لَهُْم: فَقاَل ٢٣ مُوسَى. وَأخبَرُوا
باِح.›» الّصَ إلَى ى يَتَبَّقَ بِما وَاحتَفِظُوا ِيدُونَ، تُر ما قَْدرَ وَاسلِقُوا

لِأّنَ اليَومَ، ُ «كُلُوه مُوسَى: وَقاَل ٢٥ دُودٌ. فِيهِ يَكُْن وَلَْم يُنتِْن وَلَْم مُوسَى، أمَرَ َكما باِح الّصَ ى َّ َحت ِ بِه فَاْحتَفَظُوا ٢٤
َتجِدُوهُ.» لَْن بِت، الّسَ يَوِم الّسابـِـِع، اليَوِم فِي لـَِكْن أيّاٍم، َ ة َّ ِست ُ تَجمَعُونَه ٢٦ الحَقِل. فِي اليَومَ ُ َتجِدُوه لَْن للهِ. َسبٌت اليَومَ

َيجِدُوا. لَْم هُْم لـَِكنَّ ، المَّنَ لِيَجمَعُوا النّاِس بَعُض خَرََج الّسابـِـِع اليَوِم وَفِي ٢٧

َ فَهُو وَلِهَذا بَت، الّسَ ُ أعطاكُم َ الله إّنَ ها ٢٩ وَشَرائِعِي؟ وَصاياَي َ إطاعَة تَرفُُضونَ مَتَى «إلَى ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٨

اليَوِم فِي ِ مَكانِه مِْن أحَدٌ َيخرُْج لا البَيِت. فِي يَبقَى أْن مِنكُْم واِحدٍ كُّلِ عَلَى الّسادِِس. اليَوِم فِي لِيَومَينِ ً َطعاما يُعطِيكُْم
الّسابـِـِع.»

بَرَةِ، الـكُز بُذُورَ ُ يُشبِه َ وَهُو ٤٥«. «مَّنَ عامَ الّطَ ذَلَِك ِيَل إسْرائ بَنو ى َّ وَسَم ٣١ الّسابـِـِع. اليَوِم فِي عُب الّشَ فَاْستَراَح ٣٠
لِأجِل المَّنِ مَِن ٍ َسلَّة بِمِلءِ ‹اْحتَفِظُوا بِهِ: ُ الله أمَرَ ما «هَذا مُوسَى: وَقاَل ٣٢ بِالعَسَِل. َكَكعٍك ُ وََطعمُه أبْيَُض، ُ وَلَونُه
مِصرَ.›» أْرِض مِْن أخرَجتُكُْم ِحينَ ْحراءِ الّصَ فِي ُ لِتَأكُلُوه لـَكُْم ُ أعطَيتُه الَّذِي َ الخـُبز يَرَوا لـِكَي المُستَقبَِل، فِي أجيالـِكُْم
المُستَقبَِل.» فِي لِأجيالـِكُْم ِ بِه لِلاحتِفاِظ ِ الله ِ َحضرَة فِي ُ وََضعْه ، المَّنِ مَِن ٍ َسلَّة َ مِلء «خُْذ لِهارُونَ: مُوسَى وَقاَل ٣٣

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما ِ ِلحِفظِه ِ هادَة َّ الش َصنْدُوِق أمامَ هارُونُ ُ فَوََضعَه ٣٤

حُدُودِ إلَى أتَوْا أْن إلَى المَّنَ أكَلُوا مَسكُونَةٍ. أْرٍض إلَى جاءُوا أْن إلَى َسنَةً، لِأربَعِينَ المَّنَ ِيَل إسْرائ بَنو وَأكََل ٣٥
ةِ.٤٦ القُّفَ عُشْرِ َ َنحْو ِ لَّة الّسَ َحجمُ وَكانَ ٣٦ َكنعانَ. أْرِض

١٦:١٦ ٤٤
الفصِل) ِ بقيّة فِي ً (أيضا اللترِ. أعشارِ ِ وَثلاثَة يِن لتر َ نحو تُعادُِل ِ الجافّة للمكاييِل قياٍس ُ وحدة وَِهيَ «عُمِر.» ً حرفيا سلّة.

١٦:٣١ ٤٥
هذا.» «ما ية العبر العبارة تشبه مَّن.

١٦:٣٦ ٤٦
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافَة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة ُ وَالإيفة الإيفة.» عشر نحو العُمِرِ «حجم ً حرفيا القّفة. عشر نحو السلّة حجم
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١٧
الّصخرة من ماءٌ

لَْم لـَِكْن رَفِيدِيمَ، ِ مَنْطِقَة فِي مُوا َّ وََخي لَهُْم. ُ الله قاَل َكما مَراِحَل، عَلَى ِسينَ َصحْراءِ مِْن ِيَل إسْرائ بَني جَمِيُع َ وَسافَر ١
ِماذا «ل لَهُْم: مُوسَى فَقاَل لِنَشرََب.» ً ماء «أعطِنا لَهُ: وَقالُوا مُوسَى، مََع عُب الّشَ فَتَجادََل ٢ لِيَشرَبُوا. ٌ ماء هُناكَ يَكُْن

اللهِ؟» َ َصبر بُونَ ِّ ُتجَر ِماذا ل ُتخاِصمُونَنِي؟
بِالعَطَِش؟» وَماِشيَتَنا وَأولادَنا َنحُن لِتَقتُلَنا مِصرَ، مِْن أخرَْجتَنا ِماذا «ل وَقالُوا: مُوسَى عَلَى رُوا وَتَذَمَّ عَطِشُوا هُْم لـَِكنَّ ٣

يَرجُمُونَنِي.» يَكادُونَ هُْم إّنَ عِب؟ الّشَ بِهَذا أفعَُل «ماذا وَقاَل: اللهِ إلَى مُوسَى فَصَرََخ ٤

َبَْت ضَر َّتِي ال عَصاكَ ِيَدِكَ ب وَخُْذ ِيَل. إسْرائ ُشيُوِخ بَعَض مَعَك وَخُْذ عِب، الّشَ أماِم مِْن «مُّرَ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٥

ٌ ماء مِنها َسيَخرُُج خرَةَ، الّصَ تَضرُِب فَحـِينَ يَب.٤٧ ُحورِ ِ َصخرَة عَلَى هُناكَ أمامََك َسأقُِف ٦ وَاْذهَْب. النِّيَل، َ نَهْر بِها
ِ ُمخاَصمَة بِسَبَِب يبَةَ»٤٩ وَمَرِ ة٤٨َ «مَّسَ بِاسِْم المَكانَ وَدَعا ٧ ِيَل. إسْرائ ُشيُوِخ أمامَ ذَلَِك مُوسَى فَفَعََل عُب.» الّشَ لِيَشرََب

لا؟» أْم وََسطِنا فِي يهوه٥٠ كانَ إْن َ «لِنَر قالُوا: إْذ لَِصبرِهِ، بَتِهِْم َتجرِ وَبِسَبَِب ِ لله ِيَل إسْرائ بَني
عمالِيق مََع الحرُب

َ قَبِيلَة حارِْب وَاخرُْج رِجالاً، «اختَرْ لِيَشُوعَ: مُوسَى فَقاَل ٩ رَفِيدِيمَ. فِي ِيَل إسْرائ ِ َبَة ُحار لِم عَمالِيَق ُ قَبِيلَة وَأتَْت ٨
عَمالِيَق. َ قَبِيلَة فَحارََب لَهُ، مُوسَى قاَل َكما يَشُوعُ فَعَمَِل ١٠ يَدِي.» فِي ِ الله وَعَصا ِ لَّة َّ الت ِ ة َّ قِم عَلَى ً غَدا أنا وََسأقُِف عَمالِيَق.
يُنزُِل كانَ وَِحينَ يَنتَصِرُ. ِيُل إسْرائ كانَ يَدَيهِ، يَرفَُع مُوسَى كانَ وَِحينَ ١١ لَّةِ. َّ الت ةِ َّ قِم إلَى ُ وَُحور وَهارُونُ مُوسَى وََصعِدَ

يَنتَصِرُ. عَمالِيُق كانَ يَدَيهِ،
ُ وَُحور هارُونُ وَأْسنَدَ َجَرِ. الح عَلَى مُوسَى َلََس فَج َتحْتَهُ. ُ وَوََضعاه ً َحجَرا ُ وَُحور هارُونُ أخَذَ مُوسَى، يَدا تَعِبَْت وَِحينَ ١٢

يِف. الّسَ ِبحَّدِ ُ وََشعبَه عَمالِيَق يَشُوعُ َ وَهَزَم ١٣ مِس. الّشَ غُرُوِب إلَى ثابِتَتَينِ ُ يَداه ْت َّ فَظَل ِجهَةٍ. مِْن واِحدٍ كُّلُ يَدَيهِ،
مِْن عَمالِيَق ِ لِقَبِيلَة ٍ أثَر كُّلَ ‹َسُألاشِي يَشُوعَ: مَسمَِع عَلَى وَقُْل كِتاٍب، فِي لِلذِّكرَى هَذا «اكتُْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٤

ماءِ.›» الّسَ َتحِْت
َ قَبِيلَة ُ الله َسيُحارُِب وَُأقسِمُ: ِ الله عَرِش َ َنحو يَدَّيَ «أرفَُع وَقاَل: ١٦ رايَتِي.» «يهوه ُ وَدَعاه مَذَبحاً، مُوسَى وَبَنَى ١٥

الأبَدِ.» إلَى عَمالِيَق
١٨

يَثْرُون ُ نَِصيحَة
أخرََجهُْم َ الله أّنَ وََكيَف َشعبِهِ، ِيَل وَإسْرائ ِمُوسَى ل ُ الله ُ عَمِلَه ما كُّلِ عَْن مُوسَى، حَمُو مِديانَ، كاهُِن يَثرُونُ وَسَمـِـَع ١

مِصرَ. مِْن
١٧:٦ ٤٧

سيناء. جبل نفسه حوريب.
١٧:٧ ٤٨

«تجربة.» معناه ة. مّسَ
١٧:٧ ٤٩

«مخاصمة.» معناه يبَة. مَر
١٧:٧ ٥٠

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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مَعَها َ وَجاء ٣ أبيها. إلَى أرَسلَها قَْد مُوسَى وَكَانَ مُوسَى. َ زَوجَة َ ورَة ِصّفُ ُ ابْنَتَه مُوسَى، حَمُو يَثرُونُ، فَاْصطََحَب ٢
لِأّنَ ألِيعازَرُ،٥٢ ِ الآخَر وَاسْمُ ٤ غَرِيبَةٍ،» أْرٍض فِي ً يبا غَر «ُكنُت قاَل: مُوسَى لِأّنَ ِجْرُشومُ،٥١ أحَدِهِما اسْمُ ابْناها.

ِ وَزَوَجتِه مُوسَى ابْنَي مََع مُوسَى حَمُو يَثرُونُ وَذَهََب ٥ فِرعَوْنَ.» َسيِف مِْن أنقَذَنِي وَقَْد مُعِينِي، َ هُو أبِي ُ «إلَه قاَل: مُوسَى
يَثرُونُ «أنا لَهُ: يَقُوُل ً رَُسولا مُوسَى إلَى وَأْرَسَل ٦ اللهِ.٥٣ َجبَِل قُرَب ً ُمخَيِّما كانَ َحيُث ْحراءِ، الّصَ إلَى مُوسَى إلَى

وَابْنَيَك.» زَوَجتَِك مََع إلَيَك أتَيُْت حَمُوكَ
مُوسَى وَرَوَى ٨ َيمَةَ. الخ دَخَلا الآخَرِ، عَلَى مِْنهُما كُّلُ مَ َّ َسل أْن وَبَعْدَ لَهُ. َّ وَقَب وَانحَنَى حَمِيهِ، لِلِقاءِ مُوسَى فَخَرََج ٧
وََكيَف يِق، رِ الّطَ فِي ِيَل إسْرائ بَنُو ُ واَجهَه الَّذِي يِق الّضِ وَكُّلَ ِيَل، إسْرائ بَنِي لِأجِل وَلِمِصرَ لِفِرعَونَ ُ الله ُ عَمِلَه ما كُّلَ َمِيهِ ِلح

اللهُ. أنقَذَهُمُ
يَثْرُونُ: وَقاَل ١٠ يّينَ. المِصْر أيْدِي مِْن أنقَذَهُْم إْذ ِيَل إسْرائ لِبَنِي ُ الله ُ عَمِلَه الَّذِي الخـَيرِ بِكُّلِ يَثرُونُ فَفَرَِح ٩

يّينَ المِصْرِ أيْدِي مِْن أنقَذَكُْم الَّذِي ُ الله «مُبارَكٌ
فِرعَوْنَ، يَدِ وَمِْن

يِّينَ. المِصرِ ِط ُّ تَسَل مِْن عَب الّشَ أنقَذَ
الآلِهَةِ، كُّلِ مِْن أعظَمُ يهوه٥٤ أّنَ أعرُِف صِرُت الآنَ ١١

مِصرَ، ُِّط تَسَل مِْن ُ َشعبَه أنقَذَ ُ ه َّ لِأن
ُّونَ.» ي المِصرِ َظلَمَهُمُ ِحينَ

فِي مُوسَى حَمِي مََع ً مَعا وَأكَلُوا ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ وَكُّلُ هارُونُ وَأتَى للهِ. وَقَرابينَ ً ذَبيحَة مُوسَى حَمُو يَثرُونُ مَ وَقَّدَ ١٢
اللهِ. ِ َحضْرَة

المَساءِ. إلَى باِح الّصَ مَِن مُوسَى َحوَل عُب الّشَ وَوَقََف عِب. الّشَ قَضايا فِي َ لِيَنْظُر مُوسَى جَلََس التّالِي، اليَوِم وَفِي ١٣
هَؤُلاءِ كُّلُ يَقُِف وَ وَحدَكَ َتجلُِس ِماذا ل تَْفعَُل؟ «ماذا قاَل: عِب، لِلّشَ ُ يَعمَلُه مُوسَى كانَ ما كُّلَ مُوسَى حَمُو رَأى فَلَمّا ١٤

المَساءِ؟» إلَى باِح الّصَ مَِن َحولََك النّاِس
بَينَ لأحكُمَ إلَيَّ يَأتُونَ ِخلاٌف، بَينَهُْم يَكُونُ وَِحينَ ١٦ اللهِ. لِيسألُوا إلَيَّ يأتُونَ هُْم «إّنَ َمِيهِ: ِلح مُوسَى فَقاَل ١٥

وَشَرائِعِهِ.» اللهِ بِفَرائِِض وَُأعَّرِفُهُْم المُتَخاِصمِينَ،
ً ِجّدا َصعٌب العَمََل هَذا لِأّنَ عِب، وَلِلّشَ لََك مُنهٌِك هَذا ١٨ تَفعَلُهُ. الَّذِي هَذا ً َجيِّدا «لَيَس مُوسَى: حَمُو فَقاَل ١٧
ِ الله مُمَثَِّل ُكْن مَعََك. ُ الله يَكُونَ أْن وَُأَصلِّي َسأنَصحَُك . إلَيَّ استَمـِـْع وَالآنَ ١٩ وَحدَكَ. ِ بِه القِيامَ تَستَطِيُع وَلا عَلَيَك،

١٨:٣ ٥١
هناك.» «غريٌب معناها ية عبر كلمات يشبه جرُشوم.

١٨:٤ ٥٢
يُعين.» أي يؤآزر، «إلهي معناه أليعازَر.

١٨:٥ ٥٣
حوريب. جبل ً أيضا هو الّذي سيناء جبل الله. جبل

١٨:١١ ٥٤
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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الَّذِي يَق رِ الّطَ تُعَرِّفَهُمُ وَأْن رائـِـَع َّ وَالش الفَرائَِض تُعَلِّمَهُمُ أْن تَستَطِيُع ٢٠ اللهِ. إلَى وَقَضاياهُْم ِخلافاتِهِْم وَقَّدِْم عِب، لِلّشَ
يَعْمَلُونَها. َّتِي ال وَالأعْماَل يَسلـُكُونَهُ،

ُألُوٍف َ قادَة عِب الّشَ عَلَى فَتُعَيِّنَهُْم الرِّشوَةَ، يَكرَهُونَ َ ُأمَناء اللهَ، َيخافُونَ َ شُرَفاء ً رِجالا عِب الّشَ مَِن اخْتَرْ «لـَِكِن ٢١

وَأمّا إلَيَك. َ الـَكبِيرَة القَضايا فَيَُحوِّلُونَ الوَقِت. كُّلَ عِب الّشَ قَضايا فِي ُ القادَة ُ يَنْظُر ٢٢ وَعَشَراٍت. وَخَماِسينَ وَمِئاٍت
مَعََك. َ الأْعباء َسيَحمِلُونَ هُْم لأّنَ عَمَلََك هَذا َسيُسَهُِّل بِأنفُسِهِْم. فِيها فَيَحْكُمُونَ ُ غِيرَة الّصَ القَضايا

بُيُوتِهِْم إلَى النّاُس هَؤُلاءِ وََسيَذهَُب العَمَِل. احتِماِل عَلَى ً قادِرا ُ تَِصير بِعَمَلِهِ، ُ الله وَأوصاكَ هَذا، عَمِلَت «إْن ٢٣
بِسَلاٍم.»

عِب، لِلّشَ ً قادَة نَهُْم َّ وَعَي ِيَل، إسْرائ بَنِي كُّلِ مِْن َ شُرَفاء ً رِجالا فاختارَ ٢٥ قاَل. ما وَعَمَِل َمِيهِ ِلح مُوسَى فَاْستَمََع ٢٤

القََضايا فَيُحضِرُونَ الوَقِت، كُّلَ عِب الّشَ قَضايا فِي يَنْظُرُونَ فَكانُوا ٢٦ وَعَشَراٍت. وَخَماِسينَ وَمِئاٍت ُألُوٍف َ رُؤَساء
غِيرَةِ. الّصَ المَشاكِِل فِي هُْم َيحكُمُونَ بَينَما مُوسَى، إلَى َ عْبَة الّصَ

أْرِضهِ. إلَى فَعَادَ حَماهُ، مُوسَى عَ وَدَّ َّ ثُم ٢٧

١٩
ِيل إسْرائ مََع ِ الله عَهدُ

رَفِيدِيمَ، مِْن ارَتحَلُوا فَقَدِ ٢ ِسيناءَ. َصحْراءِ إلَى وََصلُوا مِصرَ، مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي خُرُوِج بَعدَ الثّالِِث هرِ َّ الش ِ نِهَايَة فِي ١

َبَِل، الج إلَى مُوسَى َصعِدَ ٣ َبَِل، الج مُقابَِل ُمخَيِّمِينَ ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ وَبَينَما هُناكَ. مُوا َّ وََخي ِسيناءَ، َصحْراءِ إلَى وَأتَوْا
يينَ. بِالمَصْرِ ُ عَمِلْتُه ما ْ رَأيتُم ‹قَْد ٤ ِيَل: إسْرائ بَني ِ بِه ُ وَُتخـْبِر يَعقُوَب، لِبَيِت ُ تَقُولُه ما «هَذا وَقاَل: َبَِل الج مَِن ُ الله ُ فَدَعاه
لِي ً َكنزا َستُصبُِحونَ عَهدِي، ْ وََحفِظتُم أَطعتُمُونِي إْن وَالآنَ، ٥ . إلَيَّ وَأحضَرْتُكُْم سُورِ ُّ الن ِ أجنِحَة عَلَى فَحَمَلْتُكُْم ْ أنْتُم ا أمَّ
لِبَنِي ُ تَقُولَه ما هَذا َسةً.›٥٥ مُقَّدَ ً ة وَُأمَّ كَهَنَةٍ، َ مَملـَكَة لِي َستَِصيرُونَ ٦ لِي. ها َّ كُل الأْرَض لِأّنَ عُوِب، الّشُ كُّلِ بَينِ مِْن

ِيَل.» إسْرائ
بِهِ. ُ الله ُ أمَرَه الَّذِي الكَلاِم بِكُّلِ وَأخبَرَهُْم عِب، الّشَ ُشيُوَخ مُوسَى فَاْستَدعَى ٧

اللهُ.» ُ قالَه ما كُّلَ «َسنَفعَُل وَقالُوا: ً مَعا عُب الّشَ فَأجاَب ٨
ُ م َّ أتَكَل ِحينَ عُب الّشَ لِيَسمََع ٍ َكثِيفَة ٍ َسحابَة فِي إلَيَك «َسآتِي ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٩ عِب. الّشَ ِبجَواِب َ الله مُوسَى َغ َّ َل ب وَ

عِب. الّشَ بِكَلاِم َ الله مُوسَى َ وَأخبَر دَائِماً.» بَِك فَيَثِقُوا مَعََك
فِي مُستَعِّدِيَن فَليَكُونُوا ١١ ِيابِهِْم. ث بِغَسِل وَمُْرهُْم وَغَداً، اليَومَ وَقَّدِسْهُمُ عِب الّشَ إلَى «اْذهَْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٠

ِسيناءَ. َجبَِل عَلَى عِب الّشَ كُّلِ أمامَ الثّالِِث اليَوِم فِي َسيَنْزُِل َ الله لِأّنَ الثّالِِث، اليَوِم
ُ يَلمِسُه مَْن فَكُّلُ لَمِْسهِ. أْو َبَِل الج مَِن الاقْتِراَب ‹احذَرُوا لَهُْم: وَقُْل َبَِل، الج َحوَل عِب لِلّشَ ً حُدُودا َضْع «لـَِكْن ١٢

َحيواناً، أْم ً إنسانا أكانَ ٌ َسواء بِسَْهٍم. يُرمى أْو يُرَجمَ بَْل ِيَدِهِ، ب أحَدٌ ُ يَلْمِسَه أْن يَنبغِي لا الحُدُودَ، ى يَتَعَّدَ فَمَْن ١٣ يُقتَُل.
َبَِل.» الج إلَى عُودُ الّصُ ُمِكنُهُمُ ي يلَةً، َطوِ ً نَغَمَة بِالبُوِق يُضرَُب ِحينَ لـَِكْن يَعِيَش!› لا

١٩:٦ ٥٥
9. :2 الثّانية بطرس رسالة انظر مقّدسة. وَأمّة كهنة مملـكة
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ِيابَهُْم. ث عُب الّشَ وَغَسََل عَب، الّشَ َس وَقَّدَ عِب، الّشَ إلَى َبَِل الج مَِن مُوسَى فَنَزََل ١٤

الحـِينِ.» ذَلَِك ى َّ َحت نِسَاءَكُْم تُعَاشِرُوا وَلا الثّالِِث، اليَوِم لِأجِل مُستَعِّدِيَن «ُكونُوا عِب: لِلّشَ مُوسَى وَقاَل ١٥

َ فارتَعَد مُرتَفـِـٌع. بُوٍق وََصوُت َبَِل، الج عَلَى َكثِيٌف وََسحاٌب وَبَرٌق رَعدٌ هُناكَ كانَ الثّالِِث، اليَوِم َصباِح وَفِي ١٦

وَكانَ ١٨ َبَِل. الج أسفَِل فِي فَوَقَفُوا اللهِ، لِلِقاءِ ِم َّ ُخَي الم مَِن عَب الّشَ مُوسَى وَأخرََج ١٧ ِم. َّ ُخَي الم فِي كانَ الَّذِي عِب الّشَ كُّلُ
كُّلُ وَكانَ الفُرِن. كَدُخاِن َبَِل الج مَِن خانُ الدُّ وََصعِدَ ناٍر. فِي عَلَيهِ نَزََل َ الله لِأّنَ خاِن، بِالدُّ ًى مُغَّطَ ُ ه ُّ كُل َ ِسيناء َجبَُل

عدِ. َّ الر َكَصوِت بَِصوٍت ُ ُيجِيبُه ُ وَالله مُ َّ يَتَكَل مُوسَى كانَ بَينَما بِالارتِفاِع، البُوِق َصوُت َّ وَاستَمَر ١٩ ةٍ. َّ بِقُو ُّ يَهتَز َبَِل الج
مُوسَى. فََصعِدَ َبَِل. الج ةِ َّ قِم إلَى عُودِ الّصُ إلَى مُوسَى وَدَعا ِسيناءَ، َجبَِل ةِ َّ قِم عَلَى ُ الله وَنَزََل ٢٠

ى َّ َحت ٢٢ مَوتَى. َكثِيرُونَ فَيَسقَُط لِيَنظُرُوا، ِ الله َ َمحْضَر يَقتَِحمُوا لِئَلّا عَب الّشَ وَحَّذِرِ «انزِْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢١
عَلَيهِْم.» أقضِيَ لِئَلّا لِلِقائِي أنفُسَهُْم فَلْيُقَّدُِسوا اللهِ، إلَى بُونَ يَقتَرِ الَّذِيَن الـكَهَنَة٥٦ُ

ً حُدُودا ‹َضْع فَقُلَت: ِنَفِسَك ب ْرتَهُْم حَّذَ ََّك لِأن ِسيناءَ، َجبَِل إلَى يَْصعَدَ أْن عُب الّشَ يَستَطِيُع «لا للهِ: مُوسَى وَقاَل ٢٣
وَقَّدِْسهُ.›» َبَِل الج َحوَل

َمحْضَرِ لاقْتِحاِم عُودِ بِالّصُ عَب الّشَ أوِ ِ لِلـكَهَنَة تَْسمَْح لا لـَِكْن مَعََك. وَهارُونُ اصعَْد َّ ثُم «انزِْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٤
ذَلَِك. لَهُْم وَقاَل عِب الّشَ إلَى مُوسَى فَنَزََل ٢٥ اللهُ.» يَقتَِحمَهُمُ لِئَلّا اللهِ،

٢٠
العَشْر الوَصايا

ةِ. َّ العُبُودِي بَيِْت مِْن مِصرَ، أْرِض مِْن أْخرَجََك الَّذِي إلَهَُك «أنا ٢ فَقاَل: الكَلاِم هَذا بِكُّلِ ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١

مَعِي. ُأْخرَى ً آلِهَة تَعْبُْد «لا ٣
مِْن الماءِ فِي أْو َتحُت، مِْن الأْرِض عَلَى أْو فَوُق، مِْن ماواِت الّسَ فِي مِمّا َشكٍل بِأّيِ ً تَمثالا لِنَفِسَك تَصنَْع «لا ٤

وَأْحفَادِهِْم أولادِهِْم فِي الآباءِ َخطايا أْحِسُب ورٌ. ُّ غَي ٌ إلَه إلَهََك أنا لِأنِّي تَعبُدَها، أْو لَها تَسجُدَ لا ٥ الأْرِض. َتحِت
الألِف. الجِيِل إلَى وَصاياَي وََيحفَظُونَ ونَنِي ُّ ُيحِب ذيَن َّ لِل ُأحِسُن لـَِكنِّي ٦ يُبغُِضونَنِي. الَّذيَن مَِن أْحفادِهِمُ وَأولادِ

عَبَثاً. ِ بِاْسمِه يَنْطُِق مَْن َ يُبَرِّئ لَْن َ الله لِأّنَ عَبَثاً، إلَهَِك بِاسِْم تَنْطِْق «لا ٧

ابـِـُع الّسَ اليَومُ وَأمّا ١٠ أعْماٍل. مِْن عَلَيَك مَا فِيها تُْنِهي أيّاٍم َ ة َّ ِست تَعمَُل ٩ للهِ. ُ ْصه وََخّصِ بِت الّسَ لِيَوِم هْ َّ «تَنَب ٨

وَلا عَبْدُكَ وَلا ابْنَتَُك وَلا ابْنَُك وَلا أنَت لا فِيهِ، عَمٍَل أّيَ تَعمَْل فَلا لإلَهَِك. ً إكْراما راحَةٌ، أْي َسبٌت، َ فَهُو
فِي فِيها ما وَكُّلَ وَالبِحارَ وَالأْرَض َ ماء الّسَ خَلََق ُ فَالله ١١ مُدُنَِك. فِي ُ المُقِيم يُب الغَرِ وَلا َحيواناتَُك، وَلا يَتَُك، جارِ

َسهُ. وَقَّدَ الّسابـِـَع اليَومَ ُ الله َ بارَك لِهَذا الّسابـِـِع. اليَوِم فِي وَاستَراَح أيّاٍم، ةِ َّ ِست
لََك. إلَهَُك يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض عَلَى عُمْرُكَ يَطُوَل لـِكَي َك، وَُأمَّ أباكَ «أكرِْم ١٢

تَْقتُْل. «لا ١٣
تَزِْن. «لا ١٤

١٩:٢٢ ٥٦
عب. الّشَ أبْكار هنا المقصود ربما الـكهنة.



٩ : ٢١ خرُوج ١٠٤ ١٥ : ٢٠ خرُوج

تَسْرِْق. «لا ١٥
زُوراً. َصاِحبَِك عَلَى تَشْهَْد «لا ١٦

َيخُّصُ شَيءٍ أّيَ أْو ِحمارَهُ، أْو ُ ثَورَه أْو ُ يَتَه جارِ أْو ُ عَبدَه أْو ُ زَوَجتَه ِ تَْشتَه وَلا َصاِحبَِك، بَيَت ِ تَْشتَه «لا ١٧
صاِحبََك.»

الله مَِن عِب الّشَ َخوُف
وَوَقَفُوا ً َخوفا عُب الّشَ فارتَعَدَ البُوِق. َصوَت وَسَمِعُوا َبَِل، الج عَلَى الَّذِي خانَ وَالدُّ وَالبَرَق عدَ َّ الر عُب الّشَ وَرَأى ١٨

نَمُوَت.» لِئَلّا إلَينا مَ َّ يَتَكَل لا أْن ِ لله قُْل لـَِكْن فَنَسمَعَُك. إلَينا أنَْت ْم َّ «تَكَل ِمُوسَى: ل وَقالُوا ١٩ بَعِيدٍ مِْن
ُتخطِئُوا.» وَلا ُ تَهابُوه كَي َمتَِحنَكُْم، لِي َ جاء قَْد َ الله لِأّنَ َتخافُوا، «لا عِب: لِلّشَ مُوسَى وَقاَل ٢٠

ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٢ فِيها. ُ الله كانَ َّتِي ال ِ الـَكثِيفَة ِ حابَة الّسَ إلَى فَاقتَرََب مُوسَى وَأمّا بَعِيدٍ، مِْن عُب الّشَ فَوَقََف ٢١

هَِب الذَّ أوِ ةِ الفِّضَ مَِن ً آلِهَة لـَكُْم تَصنَعُوا فَلا ٢٣ ماءِ. الّسَ مَِن مَعَكُْم مُْت َّ تَكَل قَْد نِي َّ إن ‹هَا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي ُ تَقُولُه ما «هَذا
لِأنفُِسكُْم.› تَصنَعُوها وَلا مَعِي، لِتَعبُدُوها

ذَلَِك افعَْل وَبَقَرِكَ. غَنَمَِك مِْن لاِم الّسَ وَتَقدِماِت الّصاعِدَة٥٧َ َ باِئح الذَّ عَلَيهِ وَاْذَبحْ تُرَاٍب، مِْن ً مَْذَبحا لِي «اْصنَْع ٢٤

وَُأبارِكَُك. إلَيَك فَآتِي اْسمِي. ِ لِذِكْر ُ ُأحَّدِدُه مَكاٍن كُّلِ فِي
وَلا ٢٦ تُنَجِّسُها. الإْزمِيَل استَخدَْمَت إِن بِإْزميٍل. ذَْب تُّشَ لُْم ٍ ِحجارَة مِْن ِ فابْنِه ِحجارَةٍ، ًمِْن مَذَبحا لِي َصنَعَت «وَإْن ٢٥

يَُك.» عُْر يَنَكِشَف لِئَلّا مٍ َّ ُسل عَلَى مَذَبحِي إلَى تَصعَْد
٢١

العَبِيد ُ مُعامَلَة
عِْب: لِلّشَ تُعلِنُها َّتِي ال الشَرائـِـِع ِهيَ ِ «هَذِه ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

يَْدفََع أْن دُوِن مِْن ً حُرّا ُ تُطلِقُه ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي لـَِكْن َسنَواٍت. لِِسّتِ فَلْيَخدِْمَك ِيّاً، عِبران ً عَبدا تَشتَرِي «ِحينَ ٢

ُ َسيِّدُه ُ جَه زَّوَ إْن ٤ مَعَهُ. ُ زَوَجتُه َتخرُُج مُتَزَّوِجاً، كانَ وَإْن وَحدَهُ. َيخرُُج َيتَهُ، اشتَر ِحينَ أعَزَب كانَ إْن ٣ َشيئاً.
وَحدَهُ. فَيَخرُُج َ هُو أمّا لِسَيِّدِهِْم، يَكُونُونَ وَالأولادَ َ المَرأة فَإّنَ وَبَناٍت، بَنِينَ ُ لَه وَأنجَبَْت اْمرأةً

ُ يُوقِفُه وَ القُضاةِ،٥٨ إلَى ُ َسيِّدُه ُ يُقَّدِمُه ٦ حُرّاً.› أخرَُج وَلَْن وَأولادِي، وَزَوَجتِي َسيِّدِي ‹ُأِحّبُ العَبدُ: قاَل «فَإْن ٥

الأبَدِ. إلَى ُ َيخدِمَه أْن العَبدِ عَلَى فَيَكُونُ بِمِثقٍَب، ُ ُأذُنَه وَيَثقُُب قائِمَتِهِ، أْو الباِب في
الَّذِي َسيِّدَها تُرْضِي لَْم إْن ٨ الذُُّكورُ. العَبِيدُ بِها ُ ر َّ يَتَحَر َّتِي ال ِ يقَة ر بِالّطَ ُ ر َّ تَتَحَر لا ها فَإّنَ يَةٍ، َكجارِ ُ ابْنَتَه رَجٌُل باعَ «إذا ٧

بِها. َ غَدَر ُ ه َّ لِأن غَرِيٍب، َشعٍب مِْن لِواِحدٍ يَبِيعَها أْن ُ لَه َيحِّقُ لا يَْفدِيَها. أْن بِها أقَارِ لأحَدِ يَْسمَُح لِنَفِسهِ، اْشتَراها
كَابْنَتِهِ. يُعامِلَها أْن يَنبَغِي ابْنِهِ، مِِن َجها زَّوَ «فَإْن ٩

٢٠:٢٤ ٥٧
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من الّصاعِدَة. َ باِئح الذَّ

٢١:٦ ٥٨
الخليقة. على القاضي بصفته الله هنا الكلمة تعني وقد يف. التعر بحرف العادة غير على ً مبدوءا لـكن يلوهيم» «إ الاسم لفظ هي ً حرفيا القضاة.
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لَها يَعمَْل لَْم فَإْن ١١ ةِ. َّ وِجي َّ الز ُحقُوقِها أْو ِيابِها ث أْو َطعامِها مِْن يُقَلُِّل فَلا ُأْخرَى، ً اْمرأة َج وَتَزَّوَ أبْقاها «فَإْن ١٠
فِديَةٍ. دُوِن مِْن ةً حُرَّ َتخرُُج لاثَةَ، َّ الث َياراِت الخ ِ هَذِه أحَدَ

رب وَالضَّ القَتُل
ِ َسُأعطِيه فَإنِّي ِيَديهِ، ب ذَلَِك ُ الله أتاَح بَْل قَتلَهُ، ْد يَتَعَمَّ لَْم إْن لـَِكْن ١٣ قَتلاً. يُقتَُل َلَهُ، وَقَت ً َشخْصا ضَرَِب «مَْن ١٢

بِمَذَبحِي. اْحتَمَى لَوِ ى َّ َحت ُ ُلَه وَتَقت ُ تَأخُذَه أْن ُمِكنَُك ي بِمَكرٍ، ُ َلَه وَقَت َ جارَه رَجٌُل َ غَدَر إْن لـَِكْن ١٤ إلَيهِ. لِيَهرَُب ً مَكانا
قَتلاً. يُقتَُل هُ، ُأمَّ أْو ُ أباه يَضرُِب «مَْن ١٥

بِهِ. احتَفََظ أِم ُ أباعَه ٌ َسواء قَتلاً. يُقتَُل إنساناً، َيخطُِف «مَْن ١٦

يُقتَُل. ُأمِّهِ، أْو ِيهِ أب ِضّدَ ٍ بِلَعنَة يَنطُِق «مَْن ١٧

َ صار ُ ه َّ لـَِكن المَضرُوُب جُُل َّ الر يَمُِت وَلَْم يَتَشاجَراِن، كانا بَينَما ِ يَدِه ِ بِقَبَضة أْو ِبحََجرٍ َ آخَر ً رَجُلا رَجٌُل ضَرََب «إْن ١٨

الَّذِي الوَقِت عَِن ُ يُعَوَِّضه ُ ه َّ لـَِكن ُأ، َّ َسيَتَبَر الّضارَِب فَإّنَ عَصاهُ، عَلَى الخارِِج فِي وَسارَ نَهََض فَإْن ١٩ الفِراِش، َ َطرِيح
جُِل. َّ الر عِلاِج تَكالِيَف وَيَْدفَُع فِيهِ، المَضرُوُب جُُل َّ الر يَتَعافَى

بَقَِي إْن لـَِكْن ٢١ مُ. َّ يُغَر ُ ه َّ فَإن بِهِ، ضَرْ بِسَبِِب ُ يَة الجارِ أوِ العَبدُ َماَت ف بِعَصاً، ُ يَتَه جارِ أْو ُ عَبدَه رَجٌُل ضَرََب «إْن ٢٠

كُهُ. ـْ مُل َ يَة َارِ الج أوِ العَبْدَ لأّنَ المالُِك مُ َّ يُغَر فَلا اثْنَينِ، أوِ ً يَوما الفِراِش َ َطرِيح ُ يَة الجارِ أوِ العَبدُ
ُيحَّدِدُها ً غَرامَة ذَلَِك عَْن المَسؤُوُل يَْدفَُع ، تَتَأذَّ لَْم ها لـَِكنَّ َنِينُ الج فَسَقََط ُحبلَى، ً اْمرأة َبُوا فَضَر رِجاٌل َ تَشاجَر «إْن ٢٢
ً يَدا ، بِِسّنٍ ً ِسنّا بِعَينٍ، ً عَينا ٢٤ ِبحَياةٍ، ً َحياة المؤذِي يُعاقَُب ْت، تَأذَّ قَْد كانَْت فَإْن ٢٣ القاضِي. بِإشْرَاِف المَرأةِ زَوُج

بَةٍ. بِضَر ً بَة وَضَر ِبجُرٍْح، ً جُْرحا ِبحَرٍق، ً حَرقا ٢٥ بِرِجٍل، ً رِجلا ِيَدٍ، ب
أْو ِ عَبدِه ِسّنَ ٌ َسيِّّد أسقََط وَإْن ٢٧ عَينِهِ. مُقابَِل ً حُرّا ُ يُطلِقُه فَأتلَفَها، ِ يَتِه جارِ أْو ِ عَبدِه عَينَ رَجٌُل ضَرََب «إْن ٢٦

ِسنِّهِ. مُقابَِل ً حُرّا ُ يُطلِقُه يَتِهِ، جارِ
إْن لـَِكْن ٢٩ ِيئاً. بَر فَيَكُونُ ورِ َّ الث مالُِك وَأمّا لَحمُهُ، يُؤكَُل وَلا ورُ َّ الث يُرَْجمُ وَماَت، ً رَجُلا أْو ً اْمرأة ٌ ثَوْر نَطََح «إْن ٢٨
ورُ، َّ الث يُرَجمُ اْمرأةً، أوِ ً رَجُلا ورُ َّ الث ذَلَِك وَقَتََل َيحتَِجزْهُ، لَْم ُ ه َّ لـَِكن ُ مالـِكُه َ حُّذِر وَقَْد يَنطََح، أْن ورِ َّ الث ِ عادَة مِْن كانَ

عَلَيهِ. يُفرَُض ما كُّلِ ِبحَسَِب ِ َحياتِه عَْن يَدفَعُها فِديَةٌ، عَلَيهِ فُرَِضْت وَإْن ٣٠ أيضاً. ُ صاِحبُه يُقتَُل وَ
ورِ َّ الث مالِِك عَلَى يَةً، جارِ أْو ً عَبدا ورُ َّ الث نَطََح فَإْن ٣٢ عِب. الّشَ مَِن ً بِنتا أْو ً ابْنا ُ ور َّ الث نَطََح إْن الحُْكمِ بِهَذا «يُعْمَُل ٣١

فَيُرَجمُ. ُ ور َّ الث أمّا العَبدِ، ِمالِِك ل ة٥٩ِ الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا ثَلاثِينَ يَْدفََع أْن
َيواِن. الح ِمالِِك ل ً مالا البِئْرِ مالُِك يَدفَُع ٣٤ ِحمارٌ، أْو ثَورٌ فِيها وَوَقََع يُغَّطِها، وَلَْم ً بِئرا َ َحفَر أْو ً بِئرا رَجٌُل فَتََح «إْن ٣٣

لَهُ. فَيَكُونُ المَيُِّت َيوانُ الح أمّا
لـَِكْن ٣٦ المَيَِّت. َ ور َّ الث يَقتَِسماِن َكما ثَمَنَهُ. يَقتَِسما وَ الحَّيَ ورَ َّ الث فَلْيَبِيعا َماَت، ف َ آخَر رَجٍُل ثَورَ رَجٍُل ثَورُ نَطََح «إْن ٣٥

لَهُ. فَيَكُونُ المَيَِّت ُ ور َّ الث أمّا ِثَوٍر. ب ً ثَورا يُعَوُِّض ُ ه َّ فَإن َيحتَِجزْهُ، لَْم ُ مالـِكَه لـَِكّنَ طِح َّ الن عَلَى مُعتادٌ ورَ َّ الث أّنَ ً مَعرُوفا كانَ إْن
٢١:٣٢ ٥٩

َ أحَد َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» َ هُو ً حرفيا وَالمثقاُل جديدٍ. عبدٍ لشراءِ عليهِ المُتعارُف ّمُن الث َ وَهُو ة. الفّضَ مَِن ً مِثقالا ثَلاثين
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر
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٢٢
رِقَة َّ الس

عَِن ِخراٍف ِ وَبِأربَعَة ورِ، َّ الث عَِن ثِيراٍن ِ بِخَمسَة الّسارُِق يُعَوُِّض باعَهُ، أْو ُ وَذََبحَه ً خَرُوفا أْو ً ثَورا رَجٌُل سَرََق «إْن ١

الخَرُوِف.
هارِ، النَّ فِي قُتَِل إْن لـَِكْن ٣ لِدَمِهِ. أرِ َّ الث َحّقُ لأحَدٍ يَكُونُ لا وَماَت، فَضُرَِب ً بَيتا يَقتَِحمُ َ وَهُو لٌِص ُأمِسَك «إْن ٢

سَرَقَهُ. ا َّ عَم ً يضا تَعْو َكعَبدٍ يُباعُ سَرَقَهُ، ا َّ عَم ِ بِه يُعَوُِّض ما ُ مَعَه وَلَيَس ً َحيّا ُأْمِسَك فَإْن لِدَمِهِ. أرِ َّ لِلث َحّقٌ هُناكَ يَكُونُ
عِْف. بِالّضِ يُعَوُِّض ُ ه َّ فَإن خَرُوفاً، أْم ً ِحمارا أْم ً ثَورا أكانَ ٌ َسواء َحيّاً، ُ مَعَه ُ سَرَقَه ما وُِجدَ وَإْن ٤

رَر الضَّ عَِن يُض عوِ َّ الت
مِْن يُعَوَِّض أْن يَنبَغِي آخَرَ، رَجٍُل َحقِل فِي لِتَرْعَى ُ ماِشيَتُه تُرَِكْت َّ ثُم كَرْمِهِ، أْو ِ َحقلِه فِي ُ قَطِيعَه رَجٌُل رَعَى «إْن ٥

كَرمِهِ. أْو ِ َحقلِه إنتاِج أفَضِل
النّارَ أشعََل مَْن يُعَوُِّض َحقلاً، أْو ً زَْرعا أْو ً سا مُكَدَّ ً َمحا ق وَأحرَقَْت أْرِضهِ، حُدُودَ ْت فَتََخّطَ ً نارا رَجٌُل أشعََل «إْن ٦

احتَرََق. ما عَْن
يُعَوُِّض ، اللِّّصِ عَلَى وَقُبَِض جُِل، َّ الر بَيِت مِْن وَسُرِقَْت لَهُ، بِها لِيَحتَفَِظ ِ ِلجارِه بَضائـِـَع أْو ً مالا رَجٌُل أعطَى «إْن ٧

سَرََق قَْد َ هُو كانَ إْن ِ ِمَعْرِفَة ل القُضاة٦٠ِ أمامَ البَيِت صاِحُب يَقُِف ، اللِّّصِ عَلَى يُقبَْض لَْم فَإْن ٨ كُلِّها. عَنها اللِّصُ
جارَهُ.

مُ تُقَّدَ لَهُ، المَْفقُودَ إّنَ مِْنهُما كُّلٌ يَقُوُل رَجُلاِن َ وَجاء آخَرُ، شَيءٍ أّيُ أْو ثَوٌب أْو خَرُوٌف أْو ِحمارٌ أْو ثَورٌ فُقِدَ «إْن ٩
ِضعفَينِ. ُ جارَه يُعَوُِّض المُذنُِب، ُ ه َّ بِأن ُ القُضاة َيحكُمُ وَالَّذِي القُضاةِ، إلَى دَْعواهُما

سُرَِق أْو جُرَِح أْو َيَوانُ الح وَماَت بِهِ، ُ لَه لِيَحتَفَِظ َحيواٍن أّيَ أْو ً خَرُوفا أْو ً ثَورا أْو ً ِحمارا ُ جارَه رَجٌُل أعطَى «إْن ١٠

ِ الآخَر جُِل َّ الر عَلَى يَكُونَ وَلا بِالحُكمِ. المالُِك يَْقبَُل وَ جارِهِ. مُلَك يَسْرِْق لَْم ُ ه َّ إن ِ بِالله ُ الجار َيحلُِف ١١ أحَدٌ، ُ َيجِْده وَلَْم
فَلْيُِحضِرْ ، بَرِّّيٌ َحيواٌن ُ قَه مَّزَ وَإِن ١٣ مالـِكَهُ. يُعَوُِّض ُ ه َّ فَإن إهمالِهِ، بِسَبَِب ُ مِنه سُرَِق إْن لـَِكْن ١٢ بِشَيءٍ. يُعَوَِّض أْن

بِشَيءٍ. زَِق المُمَّ َيَواِن الح عَِن يُعَوَِّض أْن عَلَيهِ يَكُونُ وَلا َيواِن. الح بَقايا
أْن فَيَنبَغِي مَعَهُ، المالُِك يَكُِن وَلَْم ماَت أْو ُ استَعارَه ما َ فَكُسِر جارِهِ، مِْن ً َحيوانا أْو ً َشيئا رَجٌُل استَعارَ «إِن ١٤
مُستَأجَراً، َيوانُ الح أوِ ُ يء َّ الش كانَ وَإْن بِشَيءٍ. ُ يُعَوُِّضه لا مَعَهُ، ُ مالـِكُه كانَ إْن لـَِكْن ١٥ كامٍِل. بِشَكٍل المالَِك يُعَوَِّض

الاستِئجارِ. ِ بُِأجرَة ى تُغَّطَ ُ فَالخَسارَة
أْن أبوها رَفََض فَإْن ١٧ يَتَزَْوُجها. وَ ً كامِلا مَهْرَها يَدفَُع وَعاشَرَها، ُ لَه ٍ بَة َمخطُو َ غَير َ عَْذراء فَتاةً رَجٌُل أغوَى «إْن ١٦

عَْذراءٍ. َ مَهْر يُعادُِل ما حاٍل، ةِ َّ اي عَلَى جُُل، َّ الر يَْدفَُع مِنْهُ، يُزَّوَِجها
ة عامَّ أخلاٌق

تَعِيَش. بِأْن لِساِحرَةٍ تَسمَْح «لا ١٨

٢٢:٨ ٦٠
في ً (أيضا الخليقة. على القاضي بصفته الله هنا الكلمة تعني وقد يف. التعر بحرف العادة غير على ً مبدوءا لـكن يلوهيم» «إ الاسم لفظ هي ً حرفيا القضاة.

28) ،9 العددين
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قَتلاً. يُقتَُل ةً، َّ ِجنْسي ً مُعاشَرَة ً َحيوانا َ عاشَر «مَْن ١٩
يُبادَ.٦١ أْن يَنبَغِي ِ الله غَيرِ ُأْخرَى ٍ لِآلِهَة َ ذَباِئح ُ يُقَّدِم «مَْن ٢٠

مِصرَ. أْرِض فِي َ باء غُرَ ْ ُكنْتُم َّكُْم لِأن أْرِضَك، فِي المُقِيِم يِب الغَرِ َ مُعامَلَة تُسِئْ «لا ٢١

غََضبِي َسيَْشتَّدُ ٢٤ صَرَْختَهُ. َسأسمَُع فَإنِّي إلَيَّ وَصَرََخ إلَيهِ، أْو إلَيها أَسأَت فَإْن ٢٣ يَتِيٍم. أْو ٍ أرمَلَة إلَى تُسِئْ «لا ٢٢

يَتامَى. وَأولادُكُْم أرامَِل، زَوجاتُكُْم ُ وَتَِصير يِف، بِالّسَ وَأقتُلـُكُْم
جارِكَ ِثَوِب ب َتحتَفُِظ ُكنَت وَإْن ٢٦ فَائِدَةً. ُ مِنْه تأخُْذ لا ِّبا. بِالر ُ تُعَامِلْه فَلا َشعبِيَ، مِْن لِفَقِيرٍ ً مالا أقرَْضَت «إْن ٢٥

فَحـِينَ يَنامُ؟ ِحينَ ى يَتَغَّطَ بِماذا ِجلْدِهِ. ثَوُب َ وَهُو الوَِحيدُ، ُ غِطاؤُه َ فَهُو ٢٧ مِس، الّشَ غُرُوِب قَبَل إلَيهِ ُ أعِْده كَرَهِينَةٍ،
رَِحيمٌ. لِأنِّي ُ َسأسمَعُه ، إلَيَّ يَصرُُخ

َشعبَِك. قائِدِ عَلَى ٍ بِلَعنَة تَنطِْق وَلا القُضاةِ. تَْشتِِم «لا ٢٨

قَّدِْم وَكَذَلَِك ٣٠ أبْنائَِك. َ بِكر لِي وَكَرِّْس مِعصَرَتَِك. نَبيذِ مِْن أْو ُبُوِب الح مَِن َحقلَِك إنتاِج ِل بِأّوَ َتحتَفِْظ «لا ٢٩

الثّامِِن. اليَوِم فِي لِي ُ قَّدِْمه َّ ثُم ُأمِّهِ، مََع أيّاٍم َ َسبعَة َيواِن الح َ بِكر أبِْق وَغَنَمَِك. ثِيرانَِك َ أبكار
الكِلاِب. إلَى ُ ألقُوه بَْل الحَقِل، فِي ُ آخَر َحيواٌن ُ َلَه قَت َحيواٍن لَحمَ تَْأكُلُوا فَلا لِي، صينَ ُمخَّصَ «ُكونوا ٣١

٢٣
العَدل

كاذِبَةٍ. شَهادَةٍ فِي يرٍ شِرِّ مََع تَشتَرِْك وَلا كاذِبَةً، ً إشاعَة تَنشُرْ «لا ١

العَدَل. فَتَمنََع ةِ، َّ الأغلَبِي لِصاِلحِ زُوٍر َ شَهادَة تُقَّدِْم فَلا . رَّ َّ الش لِتَفعَِل ِ ة َّ الأغلَبِي مََع تَقِْف «لا ٢

دَْعواهُ. فِي لِلفَقِير٦٢ِ زْ َّ تَتَحَي «لا ٣

ثَقِيٍل، ِحمٍل َتحَت رَبََض وَقَْد عَدُّوِكَ ِحمارَ رَأيَْت وَإْن ٥ إلَيهِ. ُ أعِْده تائِهٌ، َ وَهُو ُ ِحمارَه أْو عَدُّوِكَ ثَورَ وَجَْدَت «إذا ٤

ِحملِهِ. فَّكِ فِي ساعِدِ بَْل تَترُكْهُ، فَلا
دَْعواهُ. فِي المِسِكينِ عَِن العَدَل تَمنَِع «لا ٦

المُذنَِب. َ ُأبَرِّئ لَْن لِأنِّي ، وَالبارَّ َ البَرِيء تَقتُِل لا كاذٍِب. اّتِهاٍم كُّلَ ْب َّ «َتجَن ٧

الّصادِقينَ. كَلاِم ِ قِيمَة مِْن وَتُقَلُِّل المَفتُوحَةَ، الأعيُنَ تُعمِي َ الرِّشوَة لِأّنَ رِْشوَةً، تَقبَْل «لا ٨

مِصْرَ. أْرِض فِي َ باء غُرَ ْ ُكنتُم َّكُْم لِأن يُب، الغَرِ ِ بِه ُ يَشعُر ما تَعرِفُونَ ْ فَأنتُم أْرِضَك. فِي ً مُقِيما ً يبا غَرِ ْ تَظلِم «لا ٩

الّسابـِـع وَاليَومُ ُ الّسابِعَة ُ نَة الّسَ
ُ فُقَراء َسيَأكُُل الّسابِعَةِ. ِ نَة الّسَ فِي لِتَرتاَح الأْرَض اتْرُِك َّ ثُم ١١ َسنَواٍت. لِِسّتِ َمحُصولََك وَاجمَْع أْرَضَك «ازرَْع ١٠

زَيتُونَِك. أْو لـِكَرمَِك هَذا اعْمَْل الفُقَراءُ. ُ يَترُكُه ما َستَْأكُُل ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت وَالح مِنها، َشعبَِك
٢٢:٢٠ ٦١

«يُقتل.» بمعنى يباد.
٢٣:٣ ٦٢

فقير. أنه لمجرّد فقط جانبه إلى تقف لا أي للفقير. تتحيّز لا
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خُّدامَُك٦٣ وَلْيَنتَعِْش وَثِيرانَُك، حَمِيرُكَ لِتَستَرِْح الّسابـِـِع. اليَوِم فِي وَاْستَرِْح الُأسبُوِع، فِي أيّاٍم َ ة َّ ِست «اعْمَْل ١٢

أْرِضَك. فِي يُقِيمُونَ الَّذِيَن ُ َباء وَالغُر
بِفَمَِك. بِها تَنْطِْق ى َّ َحت وَلا ُأْخرَى، ٍ آلِهَة َ بِأْسماء تَْدعُوا وَلا لـَكُْم، ُ ُلْتُه ق ما لِكُّلِ «انتَبِهُوا ١٣

الـكُبرَى الأعيادُ
أيّاٍم ِ لِسَبعَة ُمخْتَمِرٍ َ غَير ً خُبزا تَْأكُُل َحيُث ُخْتَمِرِ.٦٤ الم غَيرِ الخـُبْزِ عِيدَ اْحفَْظ ١٥ لِي. ٍ َسنَة كُّلَ أعيادٍ َ ثَلاثَة «أقِْم ١٤

الأيدِي. فارِِغي أماِمي عُب الّشَ يَْأِت فَلا مِصرَ. مِْن خَرَْجَت فِيهِ لِأّنَ أمَْرتَُك، َكما أبِيَب، شَهرِ فِي ُ لَه المُعَيَّنِ الوَقِْت فِي
غَلّاِت تَجمَُع ِحينَ نَةِ، الّسَ ِ نِهايَة فِي َمِْع الج عِيدَ وََتحفَُظ َحقلَِك. مِْن تَعَبَِك غَلّاِت أّوِل َحصادِ عِيدَ ً أيضا «احفَْظ ١٦

الحَقِل. مَِن تَعَبَِك
نَةِ. الّسَ فِي مَّراٍت ثَلاَث ِ الإلَه ّبِ َّ الر أمامَ الذُُّكورِ جَمِيُع َ َيحضُر أْن «يَنبَغِي ١٧

الِي. َّ الت اليَوِم َصباِح إلَى عِيدِي ِ ذَبِيحَة َشحمُ يَبَق وَلا خَمِيْرَةٌ. ِ فيِه شَيءٍ أّيِ مََع ذَبيحَتِي َ دَم تُقَّدِْم «لا ١٨
إلَهَِك.٦٥ بَيِت إلَى أْرِضَك إنتاِج ِل أّوَ أفَْضَل «أْحضِرْ ١٩

ُأمِّهِ. حَلِيِب فِي ً جَْديا «وَلاتَطبُْخ
َكنعان أْرِض لِدُُخوِل ِ الله ُ مَعُونَة

وَلا وَأطِعْهُ، ُ لَه أْصِغ ٢١ أعدَْدتُهُ. الَّذِي المَكاِن إلَى وَلِيُحضِرَكَ يِق رِ الّطَ فِي لِيَحرَُسَك أمامََك ً رَُسولا «َسُأرِسُل ٢٠
َسأُكونُ فَإنِّي لََك، ُ أقُولُه ما كُّلَ وَعَمِلَْت أَطعْتَهُ، إْن لـَِكْن ٢٢ فِيهِ. اْسمَِي لِأّنَ إساءَتََك لََك َ يَغفِر لَْن َ فَهُو عَلَيهِ، ْد َّ َمَر تَت

مُقاوِمِيَك. ُ وََسُأقاوِم لِأعدائَِك، ً عَدُّوا
وَاليَبُوِسيِّينَ يِّينَ ِّ وَالحِو ِيِّينَ وَالـَكنعان يِّينَ وَالفِرِزِّ وَالحِثِّيِّينَ يِّينَ الأمُورِ أْرِض إلَى وَُيحضِرُكَ أمامََك رَُسولِي ُ يَِسير «ِحينَ ٢٣

إْن ٢٥ ةَ. َّ ي ذكارِ َّ الت أنْصابَهُمُ وََكسِّرْ أصنامَهُْم َحّطِْم بَْل أعْمَالَهُْم، تُقَلِّدْ لا تَعبُْدها. وَلا لِآلِهَتِهِْم تَسجُْد لا ٢٤ ِيدُهُْم، وَُأب
تَكُونَ أْو ً َجنِينا أْرِضَك فِي اْمرأةٌ تُْسقَِط وَلَْن ٢٦ مِنَك، المَرََض يُل وََسُأزِ وَماءَكَ، َطعامََك َسُأبارِكُ نِي َّ فَإن إلَهََك خَدَْمَت

بِكامِلِها. َحياتَِك أيّامَ وََستَعيُش عاقِراً.
أمامَِك. مِْن ُبُونَ يَهر أعداءَكَ َسأجعَُل بُها. َستُحارِ َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلَ وَُأَشوُِّش أمامََك، رُعبِي «َسُأرِسُل ٢٧

ٍ واِحدَة ٍ َسنَة فِي أمامَِك مِْن أطرُدَهُْم لَْن ٢٩ وَالحِثِّيِّينَ. ِيِّينَ وَالـَكنعان يِّينَ ِّ الحِو فَيَطرُدُونَ أمامََك بابِير٦٦َ الدَّ َسُأرِسُل ٢٨

أْن إلَى َسنَةٍ، بَعْدَ ً َسنَة أمامَِك مِْن َسأطرُدُهُْم بَْل ٣٠ عَلَيَك، ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح َ فَتَكثُر مَهُجورَةً، الأْرُض تُصبَِح لا كَي
الأْرَض. وَتَمتَلَِك نَسلَُك َ يَتَكاثَر

٢٣:١٢ ٦٣
خادمتك.» «ابْن ً حرفيا خُّدامك.

٢٣:١٥ ٦٤
ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ

8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 -1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ
٢٣:١٩ ٦٥

9) 8، :25 (انظر الله. حضرة في ليكونوا يذهبون إسرائيل بنو كان حيث المقّدس المسكن أي إلهك. بيت
٢٣:٢٨ ٦٦

قوّته. أْو الله ملاك المقصود ربما الدبابير.
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َسُأعطِي لِأنِّي الفُراِت. نَهْرِ إلَى ْحراءِ الّصَ وَمَِن الفِلِْسطِيِّينَ،٦٧ َبحرِ إلَى الأْحمَرِ البَحرِ مَِن حُدُودَكَ «َسأجعَُل ٣١
أمامَِك. مِْن لِتَطرُدَهُْم لََك الأْرِض ُسّكانَ

ََّك لِأن . إلَيَّ ُتخطِئُونَ َيجعَلُوكُْم لا لـِكَي الأْرِض، فِي يَبْقَوْا أْن يَنبَغِي وَلا ٣٣ آلِهَتِهِْم. مََع أْو مَعَهُْم ً عَهدا تَقطَْع «لا ٣٢
لََك.» ً فَخّا َستَكُونُ آلِهَتَهُْم، عَبَْدَت إْن

٢٤
ِيل إسْرائ مََع ِ الله عَهدُ

بَعِيدٍ. مِْن وَاْعبُدُوا ِيَل، إسْرائ ُشيُوِخ مِْن وََسبعُونَ وَأبِيهُو وَناداُب وَهارُونُ أنَت ِ الله إلَى «اصعَْد ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

مَعَهُ.» تَْصعَْد لا ً أيضا عِب الّشَ ُ ة َّ وَبَقي مِْنهُْم. أحَدٌ يَقتَرِْب فَلا الآخَرُونَ وَأمّا اللهِ، مَِن ُ وَحدَه مُوسَى لِيَْقتَرِْب ٢

كُّلَ «َسنَعمَُل واِحدٍ: بَِصوٍت عِب الّشَ كُّلُ أجاَب ِحينَئِذٍ، وَوَصاياهُ. اللهِ كَلاِم بِكُّلِ عَب الّشَ َ وَأخبَر مُوسَى فَأتَى ٣

بِها.» ُ الله مَ َّ تَكَل َّتِي ال الُأمُورِ
َ عَشَر اثنَي مََع َبَِل الج َسْفِح فِي ً مَذَبحا وَبَنَى ً باكِرا التّالِي اليَوِم َصباِح فِي وَاستَيقََظ اللهِ. كَلاِم كُّلَ مُوسَى وََكتََب ٤
مَِن َسلاٍم َ وَذَباِئح ً صاعِدَة َ ذَباِئح لِيُقَّدِمُوا ِيَل إسْرائ بَنِي ُشبّانَ أرَسَل َّ ثُم ٥ عَشْرَةَ. الاثنَتي ِيَل إسْرائ قَبائَِل ُمَثُِّل ت ً عَمُودا

للهِ. الثِّيراٍن
٦٨. المَذَبحِ عَلَى ِم الدَّ مَِن َ الآخَر النِّصَف وَرَّشَ طاساٍت، فِي ُ وَوََضعَه ِم الدَّ ةِ َّ كَمِّي نِصَف مُوسَى وَأخَذَ ٦

وََسنُطِيعُهُ.» بِها، ُ الله مَ َّ تَكَل َّتِي ال الُأمُورِ كُّلَ «َسنَعمَُل فَقالُوا: عِب، الّشَ مَسمَِع عَلَى ُ وَقَرَأه العَهدِ كِتاَب أخَذَ َّ ثُم ٧

ً ِناء ب مَعَكُْم ُ الله ُ قَطَعَه الَّذِي العَهدِ ُ دَم َ هُو «هَذا وَقاَل: عِب، الّشَ عَلَى ُ ه وَرَّشَ الّطاساِت فِي الَّذِي مَ الدَّ مُوسَى وَأخَذَ ٨
الكَلاِم.» هَذا كُّلِ عَلَى

ِ قَدَمِه َتحَت رََأْوا ِيَل!٦٩ إسرائ َ إلَه وَرََأْوا ١٠ ِيَل، إسْرائ ُشيُوِخ مِْن بعُونَ وَالّسَ وَأبِيهُو وَناداُب وَهارُونُ مُوسَى فََصعِدَ ٩
ِيَل، إسْرائ بَنِي رُؤَساءِ أحَدَ ُ الله يَْقتُِل فَلَْم ١١ ماءِ. الّسَ َكَصفاءِ الّصافِي الأزرَِق الياقُوِت ِ ِحجارَة مِْن كَرَِصيٍف بَدا ما

بُوا. وَشَرِ هُناكَ وَأكَلُوا اللهَ، رََأْوا بَْل
الله ِ يعَة شَرِ يأخذُ مُوسَى

َ يعَة رِ َّ الش عَليهِما نَقَْشُت وَقَْد الحِجارَةِ، لَوحَي فَسُأعطِيََك هُناكَ. ْ وَانتَظِر َبَِل الج إلَى «اصعَْد ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل َّ ثُم ١٢
عِب.» الّشَ لِتَعليِم َكتَبْتُها َّتِي ال وَالوَصايا

إلَيَكُْم. نَعُودَ ى َّ َحت هُنا «انتَظِرُوا يُوِخ: لِلّشُ مُوسَى وَقاَل ١٤ اللهِ. َجبَِل إلَى وََصعِدا ُ خادِمُه وَيَشُوعُ مُوسَى فَقامَ ١٣

دَْعوَى.» ُ لَه مَْن كُّلُ إلَيهِما فَلْيَْذهَْب مَعَكُْم، ُ وَُحور هَارُونُ وَهَا
٢٣:٣١ ٦٧

المتوسط. الأبيض البحر الفِلْسطيّين. بحر
٢٤:٦ ٦٨

جانبه. من بالعهد الله التزام إلى للإشارة المذبح على م الدَّ وُضع لذلك عهده. على الله به يختم الذي الختم هو الدّم المذبح. على الدّم …
٢٤:١٠ ٦٩

بكل الله يرى أن يستطيع لا الإنسان إّن موضع من أكثر في يقول المقدس الكتاب لأن ذلك، يحتملون تجعلهم خاّصة يقة بطر إي ِيل. إسرائ َ إله رََأْوا
وحضوره. ومجده جوهره
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َ ة َّ ِست حاُب الّسَ ُ وَغَّطاه ِسيناءَ، َجبَِل عَلَى ِ الله َمجْدُ وَحَّلَ ١٦ َبََل الج حاُب الّسَ ى وَغَّطَ َبَِل، الج إلَى مُوسَى فََصعِدَ ١٥

َبَِل الج ةِ َّ قِم عَلَى مُشتَعِلَةٍ كَناٍر المُنِيرِ ِ الله َمجدِ ُ مَنظَر وَكانَ ١٧ ُحِب. الّسُ وََسِط مِْن الّسابـِـِع اليَوِم فِي مُوسَى ُ الله وَدَعا أيّاٍم.
ِيَل. إسْرائ بَنِي جَمِيِع عُيُوِن أمامَ

لَيلَةً. وَأربَعِينَ ً نَهارا أربَعِينَ َبَِل الج عَلَى مُوسَى وَبَقَِي َبَِل. الج إلَى وََصعِدَ حاِب، الّسَ إلَى مُوسَى وَدَخََل ١٨

٢٥
المُقّدس للمسكِن عُ ُّ بَر َّ الت

َشخٍص كُّلُ يُعطِيها َّتِي ال َ قدِمَة َّ الت لِيُقَّدِمُوا تَقدِمَةً. لِي ُيحضِرُوا أْن ِيَل إسْرائ لِبَني «قُْل ٢ فَقاَل: مُوسَى إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١

ٍ وَبَنَفسَِجيِّة َ زَرقاء ً وَأقمِشَة ٤ ً وَبُرونْزا ً ة وَفِّضَ ً ذَهَبا تَأخُذُونَ مِنهُْم: تَأخُذُونَها َّتِي ال ُ الأْشياء ِهيَ ِ وَهَذِه ٣ قَلبُهُ. ُ يُنَبِّهُه َكما
ِ المِْسحَة َيِت لِز ً وَعُطُورا رُِج ُّ لِلس ً َيتا وَز ٦ َسنٍط وََخشََب تُيُوٍس وَجُلُودَ ٍ مَدبُوغَة كِباٍش وَجُلُودَ ٥ ماعِزٍ َ وََشعر ً وَكِتّانا َ وَحَمراء

درَةِ. وَالّصُ الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث لِتَرِصيِع ُأْخرَى َ وََجواهِر جَزٍع َ وَِحجارَة ٧ يِِّب الّطَ وَلِلبَُخورِ

المُقّدس المَسَكُن
ِس المُقَّدَ لِلمَْسَكِن لََك ُ ُأظهِرُه الَّذِي َّصمِيِم الت ِبحَسَِب وَذَلَِك ٩ وََسطِهِْم. فِي لِأْسكَُن ً سا مُقَّدَ ً مَكانا لِي «وَلْيَْصنَعُوا ٨

وَأثاثِهِ.
العَهد ُصنْدُوُق

ذِراعٌ ُ وَارتِفاعُه وَنِْصٌف، ذِراعٌ ُ وَعَرُضه ونَْصٌف، ذِراعاِن٧٠ ُ ُطولُه نِط الّسَ َخشَِب مِْن ً ُصنْدُوقا «فَلِيَصنَعُوا ١٠
َحولِهُ. مِْن ً إطارا ُ لَه وَتَصنَُع الخارِِج، وَمَِن الدّاِخِل مَِن النَقِّيِ هَِب بِالذَّ يهِ وَتُغَّشِ ١١ وَنِْصٌف.

وَاْصنَْع ١٣ جانٍِب. كُّلِ عَلَى حَلَقَتينِ الأربَِع: زَواياهِ عَلَى وََضعْها ذَهٍَب مِْن حَلَقاٍت أربََع ندُوِق لِلّصُ «اْسبُْك ١٢

بِهِما. ِ َملِه ِلح ندُوِق الّصُ جانِبَّيِ عَلَى َّتِي ال َلَقاِت الح فِي َيِن العََصو وَتََضُع ١٤ هَِب. بِالذَّ تُغَِشيهِما نِط الّسَ َخشَِب مِْن َيِن عََصو
مِنها. يُنزَعاِن فَلا ندُوِق الّصُ حَلَقاِت فِي العََصواِن وَتَبْقَى ١٥

ُ ُطولُه ، نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن ً غِطاء نْدُوِق لِلّصُ وَاْصنَْع ١٧ ندُوِق. الّصُ فِي لََك َسُأعطِيهُما ذَيِن َّ الل ِ هادَة َّ الش لَوحَيِّ «َضْع ١٦

وََضعْهُما مَطرُوٍق، ذَهٍَب مِْن بَيم٧١ كَرُو مَلاكَي َشكِل عَلَى تِمثالينِ وَاْصنَْع ١٨ وَنِْصٌف. ذِراعٌ ُ وَعَرُضه ونَْصٌف، ذِراعاِن
ً واِحدَة ً قِطعَة يَكُوناِن ِبحَيُث باِن الـكَرُو يُْصنَُع وَ الغِطاءِ. َطرَفَيِّ مِْن َطرٍَف كُّلِ عَلَى ً واِحدا ً با كَرُو ١٩ الغِطاءِ: َطرَفَيِّ عَلَى
وَوَْجهاهُما مُتَقابِلَيْنِ، باِن الـكَرُو يَكُون الغِطاءِ. ِلاِن ّ يُظَل الأعلَى إلَى أجنَِحتَهُما باِسطَيْنِ باِن الـكَرُو يَكُونَ ٢٠ الغَطاءِ. مََع

الغِطاءِ. َ َنحو
٢٥:١٠ ٧٠

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ ً(وَِهيَ وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردهما ذراعان.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ

٢٥:١٨ ٧١
المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. كَرُو
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الغِطاءِ فَوِق مِْن هُناكَ، ٢٢ لََك. َسُأعطِيها َّتِي ال َ هادَة َّ الش ندُوِق الّصُ داِخَل وََضْع ندُوِق. الّصُ فَوَق َ الغِطاء «َضِع ٢١

ِيَل. إسْرائ لِبَني ِ بِه ُأوِصيَك ما بِكُّلِ َ وََسُأخبِرُك لََك، ذاتِي سُأعلُِن هادَةِ، َّ الش ُصندُوِق فَوَق ذَيِن َّ الل بَينِ الـكَرُو وَبَينَ

الله ُحُضورِ خبْزِ ُ مائِدَة
َ المائِدَة غَّشِ ٢٤ وَنِْصٌف. ذِراعٌ وَارتِفاعُها ذِراعٌ، وَعَرضُها ذِراعاِن، ُطولُها نِط، الّسَ َخشَِب مِْن ً مائِدَة «اْصنَْع ٢٣

ذَهٍَب مِْن ً وَإطارا َحولَها، ٌ ِشبر عَرضُها ً ة َّ حاف لَها وَاصنَْع ٢٥ َحولَها. هَِب الذَّ مَِن ً إطارا لَها وَاْصنَْع ، النَقِّيِ هَِب بِالذَّ
تِها. َّ ِلحاف

تَكُونُ ٢٧ بَِع. الأْر أْرجُلِها مُْستَوَى عَلَى الأربَِع، الزَوايا عَلَى وَثَبِّْتها ذَهٍَب، مِْن حَلَقاٍت أربََع ِ لِلمائِدَة «اْصنَْع ٢٦

يهِما وَتُغَّشِ نِط الّسَ َخشَِب مِْن َيِن العََصو وَتَْصنَُع ٢٨ المائِدَةِ. َمِل ِلح َيِن العََصو فِيها فُتُْدِخُل العُلْيا، ةِ َّ الحاف مَِن ً يبَة قَرِ َلَقاُت الح
بِهِما. ُ المائِدَة فَتُحمَُل هَِب. بِالذَّ

وََضِع ٣٠ ائِلَةِ. الّسَ ْقدِماِت َّ لِلت وَطاساتِها يقَها أبارِ وَكَذَلَِك ، قِّيِ َّ الن الذَهَِب مَِن وَُصحُونَها ِ المائِدَة أطباَق «اْصنَْع ٢٩

دائِماً. أماِميَ ِ المائِدَة ِ هَذِه عَلَى ُحُضورِي إلَى ُ يُشير الَّذِي َ الخـُبْز

المَنارَة
وَوَرَقُها وَعُقَدُها ُكؤُوسُها وَتَكُونُ بالمِْطرَقَةِ. وَساقُها ِ المَنارَة ُ قاعِدَة تُْطرَُق . قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن ً مَنارَة «وَاصنَْع ٣١

المَنارَةِ. جانِبَي مِْن جانٍِب كُّلِ عَْن ُشعٍَب ثَلاِث جانِبَيها: عَلَى ُشعٍَب ِسّتِ إلَى ُ المَنارَة عُ َّ وَتَتَفَر ٣٢ مَعَها. ً واِحدَة ً قِطعَة
المَنارَةِ. ساِق مِْن ِ المُتَفَرِّعَة ّتِ الّسِ عَِب الّشُ مَِن ٍ ُشعْبَة كُّلِ عَلَى وَوَرَقِها عُقَدِها مََع لَوٍْز زَهْراِت ثَلاَث وَاْسبُْك ٣٣

كُّلُ تَقَُع عُقَدِها مََع زَهْراٍت ثَلاُث مِْنها ٣٥ نَْفِسهِ. ِ المَنارَة ساِق عَلَى وَوَرَقِها عُقَدِها مََع لَوٍْز زَهْراِت أربََع وَكَذَلَِك ٣٤

ً قِطعَة وَُشعَبُها ِ المَنارَة عُقَدُ وَتَكُونُ ٣٦ الّساِق. مَِن ِ المُتَفَرِّعَة ّتِ الّسِ عَِب الّشُ مَِن ُشعْبَتَينِ كُّلِ التِقاءِ عِنْدَ مِْنها واِحدَةٍ
المَطرُوِق. قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن واِحدَةٍ قِْطعَةٍ مَِن وَجَمِيعُها مَعَها. ً واِحدَة

مَِن وَمَنافِضُها رُِج ُّ الس مَلاقُِط تَكُونَ ٣٨ َحولَها. ُ تُضِيء ِبحَيُث عَلَيها رَُج َّ الس وََضِع لِلمَنارَةِ. سُرٍَج َ َسبعَة «وَاْصنَْع ٣٧

. قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ
َحسََب تَصنَعَها أْن عَلَى فاحرِْص ٤٠ . قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن واِحدٍ قِنطاٍر٧٢ مِْن تُْصنَُع أدَواتِها كُّلِ مََع ُ «فَالمَنارَة ٣٩

َبَِل. الج عَلَى ُ يّاه إ أرَيتَُك الَّذِي ُّمُوذَِج الن

٢٦
المُقّدس المْسَكُن

٢٥:٣٩ ٧٢
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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ٍ بِمَهارَة زةٍ َّ مُطَر َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ وَأقمِشَة مَبْرُوٍم، ناعٍِم كِتّاٍن مِْن َ َستائِر عَشْرِ مِْن َس المُقَّدَ المَْسَكَن «اْصنَِع ١

فَلَِجمِيِع أذرٍُع. أربََع وَعَْرضُها ذِراعاً،٧٤ ُيَن وَعُشْر ثَماٍن ِستارَةٍ كُّلِ ُطوُل يَكُونُ ٢ بِيمَ.٧٣ الـكَرُو ِ مَلائِكَة َشكِل عَلَى
ُماٍش ق مِْن عُرًَى تَْصنَُع َّ ثُم ٤ مَعاً. ُ ِيَة الثّان َمُْس وَالخ مَعاً، الأولَى َمُْس الخ ُ تائِر الّسَ وَتُوَصُل ٣ يَةٌ. مُتَساوِ مَقايِيُس ِ السَتائِر
ِ ِستارَة عَلَى ً عُروَة خَمِسينَ اْصنَْع ٥ ِيَةِ. ان َّ الث ِ َجْمُوعَة الم ِ ِستارَة ةِ َّ حاف عَلَى وَكَذَلَِك الأولَى، ِ َجْمُوعَة الم ِ ِستارَة ةِ َّ حاف عَلَى أزرََق

مُتَقابِلَةً. العُرَى وَتَكُونُ ِيَةِ. الثّان ِ َجمُوعَة الم ِ ِستارَة ةِ َّ حاف عَلَى ً عُروَة وَخَمِْسينَ الأولَى، ِ َجْمُوعَة الم
واِحدَةٍ. ٍ َكقِْطعَة ُس المُقَّدَ المَْسَكُن ُ يَِصير وَهَكَذا ًبِالمَشابِِك. مَعا َ تائِر الّسَ لِتُوِصَل هَِب الذَّ ًمَِن مِشبَكا خَمِسينَ «وَاْصنَْع ٦

ذِراعاً، ثَلاثُونَ ِستارَةٍ كُّلِ ُطوُل ٨ المَْسَكِن. فَوَق الَّذِي لِلغِطاءِ ِ الماعِز َشعْرِ مِْن ً ِستارَة َ عَشْرَة إحْدَى «وَاْصنَْع ٧

يَةٌ. مُتَساوِ مَقايِيُس َ عَشْرَة الإحدَى ِ تائِر لِلّسَ فَتَكُونُ أْذرُعَ. بَُع أْر وَعَْرضُها
وَاْصنَْع ١٠ َيمَةِ. الخ أمامَ َكحِجاٍب لِتَكُونَ َ الّسادَِسة َ تارَة الّسِ اثِْن َّ ثُم مَعاً. َ َستائِر وَِسّتَ مَعاً، َ َستائِر خَمَس «ِصْل ٩

َطرَِف عَلَى ِستارَةٍ أقصَى ةِ َّ حاف عَلَى ً عُروَة وَخَمِْسينَ الُأولَى، ِ َجمُوعَة الم َطرَِف عَلَى ِستارَةٍ أقصَى ةِ َّ حاف عَلَى ً عُروَة خَمِسينَ
واِحدَةً. ً قِْطعَة َ فَيَصير مَعاً، المَْسَكُن َ أْجزاء لِتَِصَل العُرَى، فِي تََضعُها ٍ بُرونْز ًمِْن مِشبَكا خَمِسينَ وَاصنَْع ١١ ِيَةِ. الثّان ِ َجمُوعَة الم
ُ الزّائِدَة الذِّراعُ وَأمّا ١٣ المَْسَكِن. خَلِف عَلَى ِ الباقِيَة ِ تارَة الّسِ نِصَف َ فَتُدَلِّي الغِطاءِ، ِ َستائِر مِْن الباقِي ُ الجُزء «وَأمّا ١٢

لِتَغطِيَتِها. المَْسَكِن ِجهاِت مِْن ٍ ِجهَة كُّلِ عَلَى فَتَتَدَلَّى الغِطاءِ، َجوانِِب عَلَى ِ تائِر الّسَ مَِن
الفاِخرِ. الجِلدِ مَِن ً خارِجيّا َ آخَر ً وَغِطاء المَدبُوِغ، الكِباِش ِجلدِ مِْن لِلمَْسَكِن ً غِطاء «وَاْصنَْع ١٤

وَنِْصٌف. ذِراعٌ ُ وَعَرُضه أْذرٍُع، ُ عَشْر لَوٍح كُّلِ ُطوُل ١٦ لِلمَْسَكِن. نِط الّسَ َخشَِب مِْن ً قائِمَة ً ألواحا «وَاْصنَْع ١٥

المَْسَكِن. ألواِح َمِيِع ِلج تَْصنَُع هَكَذا الُأْخرَى. بالألْواِح لِوَصلِهِا فَتَحتَينِ لَوٍح كُّلِ فِي وَاْجعَْل ١٧
يَن، العِشرِ الألْواِح َتحَْت ةٍ فِّضَ مِْن ً قاعِدَة أربَعِينَ وَاْصنَْع ١٩ المَْسَكِن. مَِن ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ لِلجِهَة ً لَوحا يَن عِشرِ «وَاْصنَْع ١٨

ةٍ: فِّضَ مِْن ً قاعِدَة أربَعِينَ وََتحْتَها ٢١ المَْسَكِن، مَِن ةِ َّ مالِي الّشَ ِ لِلجِهَة ً لَوحا يَن عِشرِ وَاْصنَْع ٢٠ لَوٍْح. كُّلِ لِفُتَْحتَيِّ قاعِدَتَينِ
َلِْف. الخ مَِن المَْسَكِن يَتَِي لِزاوِ وَلَوحَينِ ٢٣ ألواٍح، َ ة َّ ِست الغَرِب مَِن المَْسَكِن لِظَْهرِ وَاْصنَْع ٢٢ لَوٍح. كُّلِ َتحَت قاعِدَتَينِ
يَتَينِ. الزّاوِ عَلى اللَوحاِن يَكُونُ هَكَذا الُأولَى. ِ َلَقَة الح داِخَل الأعلَى فِي ِصلَينِ َّ مُت الأسفَِل، مَِن مُنفَِصلَينِ اللَوحاِن يَكُونُ ٢٤

لَوٍح. كُّلِ َتحَْت قاعِدَتَينِ قاعِدَةً: َ عَشْرَة ِسّتَ لَها ألواٍح، َ ِيَة ثَمان َجْمُوعُ الم فَيَكُونُ ٢٥
لِلجانِِب عَوارَِض وَخَمَس ٢٧ ِل، الأّوَ المَْسَكِن ِلجانِِب عَوارَِض خَمَس نِط، الّسَ َخشَِب مِْن عَوارَِض «وَاصنَْع ٢٦
ِل الأّوَ رَِف الّطَ مَِن الألواِح بَينَ َمْتَّدَ لِت الوُسطَى ُ العارَِضة وَتَِصُل ٢٨ الغَرِب. مَِن المَْسَكِن لِظَْهرِ عَوارَِض وَخَمَْس انِي، َّ الث

الآخَرِ. رَِف الّطَ إلَى
العَوارَِض غَّشِ وَكَذَلَِك لِلعَوارِِض. َكبُيُوٍت ذَهٍَب مِْن حَلَقاٍت لَها وَاْصنَْع هَِب، بِالذَّ الألواِح جَمِيَع «غَّشِ ٢٩

َبَِل. الج عَلَى لََك َ ُأظهِر الَّذِي ِط ُخَّطَ الم ِبحَسَِب المَْسَكَن تَبْنِي َ وَهَكَذ ٣٠ هَِب. بِالذَّ
٢٦:١ ٧٣

العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
(31 العدد في ً (أيضا .22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي

٢٦:٢ ٧٤
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
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الدّاخليّة ُ تارَة الّسِ
بِيمَ، الـكَرُو ِ مَلائِكَة َشكِل عَلَى بِمَهارَةٍ زةٍ َّ مُطَر مَبْرُوٍم وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن ِستارةً «وَاْصنَْع ٣١

أربَِع عَلَى تَقُِف ذَهٍَب، مِْن مَشابُِك وَلَها هَِب بِالذَّ وَمُغَّشاةٍ نِط الّسَ َخشَِب مِْن مَصنُوعَةٍ أعمِدَةٍ ِ أربَعَة عَلَى وَعَلِّْقها ٣٢

المَكَاِن بَينَ ُ تارَة الّسِ وَلْتَْفِصِل تارَةِ. الّسِ خَلَف ِ هادَة َّ الش ُصندُوَق وَأْدِخْل بِالمَشابِِك، َ تارَة الّسِ عَلِِّق ٣٣ ةٍ. فِّضَ مِْن قَواعِدَ
الأقداِس. وَقُْدِس ِس المُقَّدَ

مُقابَِل َ المَنارَة وََضِع تارَةِ، الّسِ خارَِج َ المائِدَة وََضِع ٣٥ الأقداِس. قُدِس فِي ِ هادَة َّ الش ُصندُوِق عَلَى َ الغِطاء «َضِع ٣٤
مَبْرُوٍم وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن ً مَُزخرَفَة ً ِستارَة وَاْصنَْع ٣٦ المَْسَكِن. مَِن ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ الجِهَة فِي ِ المائِدَة
مَشابَِك وَاْصنَْع هَِب. بِالذَّ يها وَتُغَّشِ نِط الّسَ َخشَِب مِْن أعمِدَةٍ َ خَمسَة ِ تارَة الّسِ ِ لِهَذِه وَاْصنَْع ٣٧ َيمَةِ. الخ مَْدخَِل لِأجِل

لِلأعمِدَةِ. ٍ بُرونْز مِْن قَواعِدَ خَمَْس وَاْسبِْك ذَهٍَب. مِْن
٢٧

الأضاِحي ُ مَذَبح
أمّا أْذرٍُع. خَمُْس وَعَرضُهُا أْذرٍُع،٧٥ خَمُْس ُطولُهُا ٌ عَة َّ ب مُرَ ُ قَاعِدَتُه نِط، الّسَ َخشَِب مِْن الأضاِحي َ مَذَبح «وَاْصنَْع ١
مَعَهُ، ً واِحدَة ً قِْطعَة تَكُونُ ِبحَيُث الأربَعَةِ، ِ ِبِه َجوان عَلَى بارِزَةٍ زَوايا أربََع ُ لَه وَاْصنَْع ٢ أْذرٍُع. فَثَلاُث المَْذَبحِ اْرتِفاعُ
بُرونْزٍ. مِْن المَْذَبحِ أدَواِت وَجَمِيَع َجامِرَ وَالم وَالمَناِشَل وَالّطاساِت َجارَِف وَالم مادِ َّ الر َمِل ِلح َ القُدُور وَاصنَِع ٣ بِالبُرونْزِ. وَغَشِّها
عَلَى المَذَبحِ ةِ َّ حاف َتحَت َ بَكَة الّشَ تََضُع ٥ حَلَقاٍت. أربَُع الأربَِع زَواياها وَعَلَى ، لِلمَْذَبحِ ٍ بُرونْز مِْن َشبَكَة٧٦ً «وَاْصنَْع ٤

الدّاِخِل. مَِن المَذَبحِ نِصِف ارتِفاِع
جانِبَّيِ عَلَى فيَكُونا َلَقاِت، الح فِي َيِن العََصو تُْدِخُل ٧ بِالبُرونْزِ. يهِما تُغَّشِ نِط الّسَ َخشَِب مِْن َيِن عََصو لِلمَذَبحِ «وَاْصنَْع ٦

يُحمَُل. ِحينَ المَذَبحِ
َبَِل. الج عَلَى لََك َ ُأظهِر الَّذِي ُّمُوذَِج الن ِبحَسَِب يُْصنَُع وَهَكَذا ِبِهِ. َجوان عَلَى ألواٌح ُ وَلَه ً فا َّ ُمجَو َ المَْذَبح «اْصنَِع ٨

المُقَّدس المَْسَكِن ُ ساحَة
َانِِب. الج لِذَلَِك ذِراٍع ُ مِئَة ُطولُها مَبْرُوٍم كِتّاٍن مَِن َ َستائِر تََضُع َنُوِب، الج َمَِن ف ِس. المُقَّدَ المَْسَكِن َ ساحَة «وََسيِّْج ٩

ةِ. الفِّضَ مَِن فَتُْصنَُع وَحَلَقاتُها ِ الأعمِدَة مَشابُِك أمّا البُرونْزِ. مَِن ً قاعِدَة عِشرُونَ َتحْتَها عَمُوداً، بِعِشريَن ُ تائِر الّسَ تُحْمَُل ١٠

يَن العِشرِ أعمِدَتِها مََع ذِراٍع ِ مِئَة بِطُوِل ُ تائِر الّسَ فَتَكُونُ نَْفسِها. وَالمُواَصفاِت بِالمَقايِيِس مالِيُّ الّشَ الجانُِب «وََسيِِّج ١١

ةِ. الفِّضَ مَِن ِ المَصنُوعَة وَحَلَقاتِها ِ الأعمِدَة وَمَشابِِك يَن العِشرِ ةِ َّ ي ِ البُرونْز وَقَواعِدِها
قَواعِدَ. ُ عَشَر َتحْتَها أعمِدَةٍ، ُ عَشْرَة تَحْمِلُها ً ذِراعا خَمْسينَ بِطُوِل ُ تائِر الّسَ فَتَكُونُ الغَرِْب، مَِن ِ الّساحَة لِعَرِض «أمّا ١٢

جَانِبَي أحَدِ عَلَى ِ تائِر الّسَ مَِن ً ذِراعا َ عَشْرَة خَمَس ُق َّ تُعَل َكما ١٤ ذِراعاً. خَمْسينَ الأماِم مَِن ِ الّساحَة عَرُض فَيَكُونُ ١٣

٢٧:١ ٧٥
َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ
٢٧:٤ ٧٦

الرماد. وتمرير الخَشَب لتلّقي شبكة.
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ُ ثَلاثَة وَلَها الثّانِي. الجانِِب عَلَى ِ تائِر الّسَ مَِن ً ذِراعا َ عَشْرَة خَمَس ُق َّ وَتُعَل ١٥ قَواعِدَ. وَثَلاُث أعمِدَةٍ ُ ثَلاثَة وَلَها المَْدخَِل.
قَواعِدَ. وَثَلاُث أعمِدَةٍ

َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ مَُزخرَفَة ٍ أقمِشَة مِْن ٌ مَصنُوعَة ذِراعاً، يَن عِشْر بِطُوِل ِ الّساحَة ِمَْدخَِل ل ٌ ِستارَة «وَتُوَضُع ١٦

ةٍ، فِّضَ مِْن بِقُضباٍن ً مَعا ً ِصلَة َّ مُت ِ الّساحَة ِ أعمِدَة كُّلُ وَتَكُونُ ١٧ قَواعِدَ. أربَُع َتحْتَها أعمِدَةٍ، ُ أربَعَة تَحمِلُها مَبْرُوٍم، وَكِتّاٍن
وَتَكُونُ ذِراعاً. خَمسينَ وَعَرضُها ذِراٍع، َ مِئَة ِ الّساحَة ُطوُل يَكُونَ وَهَكَذا ١٨ بُرونْزٍ. مِْن وَقَواعِدُ ةٍ، فِّضَ مِْن مَشابُِك وَلَها
لِلخِدمَةِ، ِ المُستَخدَمَة المَْسَكِن أدَواِت وَجَمِيُع ١٩ بُرونْزٍ. مِْن وَقَواعِدُها أْذرٍُع، خَمُْس اْرتِفاعُها مَبْرُوٍم كِتّاٍن مِْن ُ َستائِر لَها

البُرونْزِ. مَِن تُْصنَُع الّساحَةِ، أوتادِ وَجَمِيُع
المَنارَة زَيُت

دَاِئٍم. بِشَكٍل ً مُْشتَعِلَة ُ المَنارَة تَبْقَى لـِكَي لِلإنارةِ، ً نَقِيّا زَيتُوٍن زَيَت لََك ُيحضِرُوا بِأْن ِيَل إسْرائ بَني تأمُرُ «وَكَذَلَِك ٢٠

خارَِج الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي باِح الّصَ ى َّ وََحت المَساءِ مَِن ً مُشتَعِلَة َ المَنارَة يُبقُوا أْن ِ وَأبْنائِه هارُونَ عَلَى ٢١
ِيَل. إسْرائ فِي ٍ دائِمَة َكعادَةٍ ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا َ يَضة الفَرِ ِ هَذِه اْحفَظُوا هادَةِ. َّ الش ُصندُوِق أمامَ َّتِي ال ِ ة َّ الدّاِخلِي ِ تارَة الّسِ

٢٨
الـكَهَنَة ِياُب ث

َ وَألِيعازار وَأبِيهُو ناداَب ُ وَأبناءَه هارُونَ أي لِي. ً كَهَنَة لِيَكُونُوا ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن إلَيَّ ُ وَأبناءَه أخاكَ هارُونَ «قَّدِْم ١
الَّذِيَن ُحتَرِفِينَ الم ِ المَهَرَة َيّاطينَ الخ مَِن اطلُْب ٣ َماِل. وَالج َجدِ الم لإْظهارِ أِخيَك لِهارُونَ ً َسة مُقَّدَ ً ِيابا ث اْصنَْع ٢ وَإيثامارَ.

لِي. ً كاهِنا ُ َصه فَُأَخّصِ هارُونَ ِياَب ث وَلِيَصنَعُوا قُدرَةً، فِيهِْم وََضعُت
ً ِيابا ث يَصنَعُونَ وَِحزامٌ. ٌ وَِعمامَة مَنسُوٌج ٌ وَرِداء ٌ ة َّ وَُجب ٌ كَهَنوتِيّ وَثَوٌب ٌ ُصْدرَة يَصنَعُونَها: َّتِي ال الثِّياُب ِهيَ ِ «هَذِه ٤

وَحَمراءَ. ً ة َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ً وَأقمِشَة َّانَ وَالكِت هََب الذَّ ِصناعَتِها فِي وَيَستَخدِمُونَ ٥ ًلِي. كاهِنا لِيَكُونَ هارُونَ لِأِخيَك ً َسة مُقَّدَ
وَالحِزام الـكَهَنُوتِيُّ وُب َّ الث

ماهِرٌ. َخيّاٌط ُ يَصنَعُه مَبْرُوٍم، وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ُخيُوٍط وَنَِسيِج ذَهٍَب مِْن الـكَهَنُوتِيُّ وُب َّ الث «اْصنَِع ٦

الـَكتِِف. عِندَ ِ بِه ِصلَتاِن َّ مُت لِلـَكتِفَينِ قِطعَتاِن ُ لَه وَتَكُونُ ٧
ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ُخيُوٍط وَنَِسيِج ذَهٍَب مِْن ً واِحدَة ً قِْطعَة بِمَهارَةٍ: الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث عَلَى الَّذِي الحِزامُ «وَاْصنَِع ٨

مَبْرُوٍم. وَكِتّاٍن َ وَحَمراء
عَلَى أْسماءٍ َ ة َّ وَِست ِل الأّوَ َجَرِ الح عَلَى أْسماءٍ َ ة َّ ِست انْقُْش ١٠ ِيَل. إسْرائ أبناءِ َ أْسماء عَلَيهِما وَانْقُْش جَْزٍع، َحجَرَي «وَخُْذ ٩
الّصائـِـُغ بِها يَصنَُع َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ َيِن َجَر الح عَلَى ِيَل إسْرائ أبناءِ َ أْسماء تَنْقُُش ١١ وِلادَتِهِْم. تَرتِيِب ِبحَسَِب الثّانِي، َجَرِ الح
ِيَل. إسْرائ لِبَنِي تَذكاٍر ِ َكحِجارَة الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث َكتِفَّيِ عَلَى وَتََضعُهُما ١٢ ذَهٍَب، مِْن إطاٍر فِي َيِن َجَر الح تََضُع َّ ثُم َختماً.
مِْن وَِسلِسلَتَينِ ١٤ ذَهٍَب، مِْن إطارَيِن وَاْصنَْع ١٣ َكتَذكاٍر. ِ َكتِفِه عَلَى ِ الله ِ َحضرَة فِي أْسماءَهُْم يَرتَدَِي أْن هارُونَ عَلَى

بِالإطارَيِن. لِسلَتَينِ الّسِ وَِصِل َبِل. كَالح َمجدُولَتَينِ نَقِّيٍ ذَهٍَب
القَضاء ُ ُصدرَة



٣٥ : ٢٨ خرُوج ١١٥ ١٥ : ٢٨ خرُوج

َ زَرقاء ٍ وَأقمِشَة هَِب الذَّ مَِن تُْصنَُع . الـكَهَنُوتِيُّ وُب َّ الث ُصنـِـَع َكما ٌ ماهِر اٌط َّ َخي فَيَصنَعُها القَضاء٧٧ِ ُ ُصدرَة «أمّا ١٥

ُصفُوٍف ِ بِأربَعَة وَتُرَْصُف ١٧ ِشبرٌ. وَعَرضُها ٌ ِشبر ُطولُها ةً، َّ وَمَثنِي ً عَة َّ ب مُرَ وَتَكُونُ ١٦ مَبْرُوٍم. وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي
أزرَُق ياقُوٌت وَ فَيرُوزٌ الثّانِي ّفِ الّصَ وَفِي ١٨ دٌ، وَزُمُّرُ ُ أصفَر ياقُوٌت وَ ُ أحمَر عَقِيٌق ِل الأّوَ ّفِ الّصَ فِي ِيمَةِ: الـكَر ِ الحِجارَة مَِن
تُوَضُع وَيَْشٌب. وَجَْزعٌ َبَرْجَدٌ ز الرّابـِـِع ّفِ الّصَ وَفِي ٢٠ وَجَمشَُت، وَيَشْمُ ِّ الهِر عَينُ الثّالِِث ّفِ الّصَ وَفِي ١٩ أبْيَُض، وَعَقِيٌق
إحْدَى اسْمُ َحجَرٍ كُّلِ عَلَى ُ وَُيحْفَر ِيَل. إسْرائ أبناءِ َ أْسماء ُمَثُِّل ت ً َحجَرا َ عَشَر اثْنا هُناكَ يَكُونُ ٢١ ذَهٍَب. مِْن ُأُطرٍ فِي ً جَمِيعا

الخاتَِم. عَلَى الاسْمُ ُ ُيحفَر َكما عَشْرَةَ، الاثنَتَي القَبائِِل
ِ درَة الّصُ لِأجِل ذَهٍَب مِْن حَلَقَتَينِ وَاْصنَْع ٢٣ َبِل. كَالح َمجْدُوٍل نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن َسلاِسَل ِ درَة لِلّصُ «وَاْصنَْع ٢٢

ِصِل َّ ثُم ٢٥ َارِِج. الخ مَِن ِ الُصْدرَة َطرَفيِّ عَلَى َلَقَتَينِ الح في هَِب الذَّ ِسلِْسلَتَي َطرَفي وَتََضُع ٢٤ َطرَفَيها. عَلَى تََضعَهُما
يينِ َ ُأخر حَلَقَتَينِ وَاْصنَْع ٢٦ الأماِم. مَِن الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث َكتِفَّيِ عَلَى فَيَثْبُتا َيِن. بِالإطار لِسلَتَينِ لِلّسِ َيِن الآخَر رَفَينِ الّطَ
وَاْصنَْع ٢٧ . الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ لِلث المُلاِصِق الدّاِخلِيِّ الجانِِب عَلَى أي َيِن، الآخَر ِ درَة الّصُ َطرَفَي عَلَى وََضعْهُما هَِب، الذَّ مَِن
حَلَقاُت بَُط وَتُر ٢٨ الحِزاِم. فَوَق ، الـكَهَنوتِيِّ وِب َّ الث ِ مُقَّدِمَة فِي الـَكتِفَينِ أْسفََل وََضعهُما هَِب، الذَّ مَِن يينِ َ ُأْخر حَلَقَتَينِ
ً مُلتَِصقَة ، الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث ِحزاِم مِْن ً يبَة قَرِ القَضاءِ ُ ُصْدرَة تَبقى وَهَكَذا أزرََق. ِبخَيٍط الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث ِبحَلَقاِت ِ درَة الّصُ

. الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ بِالث
داِئٍم َكتَذكاٍر القُْدِس، إلَى يَدخُُل ِحينَ ِ قَلبِه مِْن ً يبَة قَرِ القَضاءِ ِ ُصْدرَة عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي َ أْسماء هارُونُ «وَيَرتَدِي ٢٩

فِي يَقُِف ِحينَ هارُونَ قَلِب مِْن ً يبَة قَرِ القَضاءِ ِ ُصدرَة عَلَى فِي ُّمِّيم٧٨ُ وَالت ُ يم الُأورِ يُوَضُع وَ ٣٠ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ٍّ وَمُستَمِر
داِئٍم. بِشَكٍل ِ الله ِ َحضرَة فِي ِ قَلبِه بِقُرِب ِيَل إسْرائ بَنِي قَضاءِ َ ُصْدرَة هارُونَ فَيَرتَدِي اللهِ. ِ َحضرَة

ة َّ ُب الج
الدِّرِع. ِ َكفُتْحَة وََسطِها فِي أِس َّ لِلر ٌ فُتْحَة لَها وَتَكُونُ ٣٢ أزرََق. ُماٍش ق مِْن ها َّ كُل الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث َ ة َّ ُجب «وَاْصنَْع ٣١

الأطراِف َحوَل َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن رُمّاناٍت وَاْصنَْع ٣٣ َق. َّ َمَز تَت لا كَي َحولَها ٌ َمحبُوكَة ٌ ة َّ حاف ِ وَلِلفُتْحَة
رُمّانَتَينِ كُّلِ بَينَ واِحدٌ ٌ ذَهَبيّ جَرٌَس فَيَكونُ ٣٤ مّاناِت. ُّ الر وََسَط وِب َّ الث أطراِف عَلَى ذَهٍَب ًمِْن وَأجراسا ةِ، َّ لِلجُب فلَى الّسُ
فِي الأقداِس قُْدَس يَدخُُل ِحينَ الأجراِس َصوُت فَيُسمَُع ِخدمَتِهِ، َ أثْناء َ ة َّ ُب الج هارُونُ فَيَرتَدي ٣٥ ةِ. َّ ُب الج أْسفَِل َحوَل

يَمُوُت. فَلا َيخرُُج، وَِحينَ اللهِ ِ َحضْرَة

هَب الذَّ ُ َصفِيحَة
٢٨:١٥ ٧٧

النص. بقيّة في بِها َّق يتعل ما لاحظ الكاهِن. صدر تغّطي القماش من ٌ قطعة القَضاء. ُ ُصدرَة
٢٨:٣٠ ٧٨

كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى هُما والـَكمال.» ورُ ُّ «الن أو ُّمِّيم. وَالت يم الُأورِ
41) :14 الأّول صموئيل كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل ِمعرفةِ ل يستخدماِن
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ِبخَيٍط وَثَبِّتها ٣٧ الخَتِم. َكنَْقِش لِيهوه›٧٩ ٌص ‹ُمخَّصَ العِبارَةَ: عَلَيها وَانْقُْش ، قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن ً َصفِيحَة «وَاْصنَْع ٣٦

فَيَْحمُِل للهِ، ً َسة مُقَّدَ لِتَكُونَ تقدِماتِهِْم ِيَل إسْرائ بَنُو ُص وَُيخَّصِ هارُونَ. َجبِينِ عَلَى فَتَكُونُ ٣٨ العِمامَةِ. ِ مُقَّدِمَة فِي أزرََق
اللهِ. بِرِضَى فَيَحظَوْنَ ً دائِما ِ َجبيْنِه عَلَى يََضعُها قدِماِت. َّ الت ِ هَذِه بِجَمِيِع َ العالِقَة نُوِب الذُّ َشوائَِب هارُونُ

هارُونَ لِأبناءِ وَاْصنَْع ٤٠ مَُزخرَفاً. الحِزامُ يَكُونُ وَ كِتّاٍن. مِْن َ العِمامَة وَاْصنَِع كِتّاٍن، مِْن َ الرِّداء «وَانِْسِج ٣٩

وَتُفرِزُهُْم وَتُعَيِّنُهُْم وَتَمسَُحهُْم مَعَهُ، ُ وَأبناءَه أخاكَ هارُونَ فَتُلْبُِس ٤١ َماِل. وَالج لِلمَجدِ َ عَماِئم لَهُْم وَاْصنَْع وَأحزِمَةً. ً أردِيَة
َككَهَنَةٍ. لِيَخدِمُونِي

هارُونُ فَيَلبِسُها ٤٣ الفَخذَيِن. ى َّ َحت الخَصْرِ مَِن تَكُونُ أعضائِهِْم، ِ لِتَغطِيَة ً ة َّ داِخلِي ً ة َّ ِي كِتّان يَل سَراوِ لَهُْم «وَاصنَْع ٤٢

يَرتَِكبُونَ لا وَبِهَذا الأقداِس. قُدِس فِي لِيَخدِمُوا المَذَبحِ مَِن بُونَ يَقتَرِ وَِحينَ الاْجتِماِع، ِ َخيمَة إلَى يَْأتُونَ ِحينَ ُ وَأبناؤه
دائِمَةٍ. َكعادَةٍ الأمرَ هَذا ِ بَعدِه مِْن ُ وَنَسلُه هارُونُ فَليَْحفَْظ فَيَمُوتُوا. ً إثما

٢٩
الـكَهَنَة تَعيِينِ مَراسِمُ

َ غَيْر ً وََكعكا ُمخْتَمِرٍ َ غَيْر ً وَخُبزا ٢ تَماماً، َسلِيمَينِ وََكبْشَينِ ً ثَورا خُْذ لِي. ً كَهَنَة لِيَِصيرُوا لِتَقدِيسِهِْم ُ تَعمَلُه ما «هَذا ١

ٍ َسلَّة فِي وََضعْها ٣ ناعٍِم. قَمٍْح َطِحينِ مِْن ِ هَذِه كُّلَ اْصنَْع َيٍت. بِز ٍ مَمسُوحَة َمخْتَمِرَةٍ َ غَيْر وَرَقائَِق َيٍت بِز ً مَمزُوجا ُمخْتَمِرٍ
وَالـَكبْشَينِ. ورِ َّ الث مََع ِ لَّة الّسَ فِي وَأْحضِرْها

َ الرِّداء هارُونَ وَألْبِْس الثِّياَب، وَخُذِ ٥ بِماءٍ. وَاْغِسلَهُْم الاْجتِماِع ِ َخيمَة باِب إلَى ُ وَأبناءَه هارُونَ اْستَْدِع َّ «ثُم ٤

َ فِيحَة وَالّصَ رَأِسهِ، عَلَى َ العِمامَة وََضِع ٦ المُزَخرَِف، بِالحِزاِم الـكَهَنُوتِيِّ وَب َّ الث بُِط اْر َّ ثُم درَةَ. وَالّصُ الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث َ ة َّ وَُجب
العِمامَةِ. عَلَى َ َسة المُقَّدَ

َ أحزِمَة وَاربُْط ٩ أردِيَتَهُْم. وَألبِسْهُْم ُ أبْناءَه أْحضِرْ َّ ثُم ٨ َمْسَحَهُ. لِت ِ رَأِسه عَلَى وَاسكُْب ِ المَسحَة زَيِت مِْن خُْذ َّ «ثُم ٧
دائِمَةٍ. َكعادَةٍ ً كَهَنَة ُ وَأبناءَه هارُونَ تُعَيِّنُ هَكَذا كَهَنَةً. فَيَِصيرُونَ رُؤُوسِهِْم، عَلَى َ العَماِئم وََضِع وَأبنائِهِ، هارُونَ

َّ ثُم ١١ ورِ. َّ الث رَأِس عَلَى أيدِيَهُْم يََضعُوا أْن ِ وَأبْنائِه هارُونَ مِْن وَاطلُْب الاْجتِماِع، ِ َخيمَة أماِم إلَى ً ثَورا أْحضِرْ َّ «ثُم ١٠
الاْجتِماِع. ِ َخيمَة باِب عِندَ اللهِ ِ َحضرَة فِي ورَ َّ الث اذَبحِ

. المَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ ِم الدَّ مَِن بَقَِي ما وَاْسكُْب بِإْصبَعَِك، ِ البارِزَة المَذَبحِ زَوايا عَلَى ُ وََضعْه ورِ َّ الث دَِم مِْن خُْذ َّ «ثُم ١٢

ها َّ كُل وَأْحرِقْهَا عَلَيهِما، الَّذِي ْحمَ وَالّشَ وَالكُلْيَتَينِ الـَكبِدِ وَمُلَْحقَاِت َ ة َّ الدّاِخلِي َ الأْحشاء يُغَّطِي الَّذِي ْحمَ الّشَ خُذِ َّ ثُم ١٣
ةٍ.٨٠ َّ َخطِي ُ ذَبِيحَة َ فَهُو ِم، َّ ُخَي الم خارَِج بِالنّارِ فَتُْحرَُق ُ وَرَوثُه ُ وَِجلدُه ورِ َّ الث َجسَدُ أمّا ١٤ . المَذَبحِ عَلَى

٢٨:٣٦ ٧٩
الله. مَِن لها ُيحّدْد لَْم غرٍض لأّيِ استخدامُها ُ ُيحظَر حيُث اللهِ، بيِت فِي المستخدمةِ الأشياءِ جَمِيِع على تُنقُش ُ العبارة هذهِ كانْت ليهوه. مخّصص

٢٩:١٤ ٨٠
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
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ُ ه وَرُّشَ ِ دَمِه مِْن وَخُْذ الـَكبَْش اْذَبحِ َّ ثُم ١٦ رَأِسهِ. عَلَى أيدِيَهُْم ُ وَأبناؤُه هارُونُ وَلْيََضْع الـَكبْشَينِ، أحَدَ خُْذ َّ «ثُم ١٥
ِ بِكامِلِه الـَكبَْش أْحرِِق َّ ثُم ١٨ وَرَأِسهِ. ِ قِطَعِه مََع وََضعْها وَساقَيهِ ُ أْحشاءَه وَاْغِسْل الـَكبَْش قَّطـِـِع ١٧ . المَذَبحِ ُمحِيِط عَلَى

اللهُ. بِها يُسَرُّ ٌ وَراِئحَة للهِ، صاعِدَة٨١ٌ ٌ ذَبيحَة ُ ه َّ إن . المَذَبحِ عَلَى
وََضِع دَمِهِ، مِْن وَخُْذ الـَكبَْش اْذَبحِ َّ ثُم ٢٠ رَأِسهِ. عَلَى أيدِيَهُْم ُ وَأبناؤه هارُونُ وَلْيََضْع الثّانِي، الـَكبَْش خُذِ َّ «ثُم ١٩

تَرُّشُ َّ ثُم ُمنَى. الي أرجُلِهِِم وَأباهِِم ُمنَى الي أيديهِِم أباهِِم وَعَلَى ُمنَى، الي ِ أبْنائِه ُأذُِن وََشحْماِت ُمنَى الي هارُونَ ُأذُِن ِ َشحمَة عَلَى مَ الدَّ
ِيابِهِْم. وَث ِ وَأبْنائِه ِ ِيابِه وَث هارُونَ عَلَى وَرُْش ِ المَسحَة زَيِت وَمِْن ، المَذَبحِ عَلَى الَّذِي ِم الدَّ مَِن خُْذ ٢١ . المَذَبحِ ُمحِيِط عَلَى مَ الدَّ

ِيابُهُْم. وَث ُ وَأبناؤُه ُ ِيابُه وَث هارُونُ ُس يُقَّدَ وَهَكَذا
حمَ وَالّشَ وَالكُلْيَتَينِ الـَكبِدِ وَمُلَْحقَاِت َ ة َّ الدّاِخلِي َ الأحشاء يُغَّطِي الَّذِي حِم وَالّشَ ِ وَالإلْيَة الـَكبِْش مَِن خُْذ َّ «ثُم ٢٢
ِ َسلَّة مِْن ً وَرُقاقَة يِت، َّ بِالز ً مَعُجونَة ً وََكعكَة خُبزٍ رَغِيَف ً أيضا خُْذ ٢٣ ِيٍس. تَكْر َكبُْش ُ ه َّ لِأن ُمنَى، الي وَالّساَق عَلَيهِما الَّذِي
ِ َحضرَة فِي ً تَْقدِمَة فَيَرْفَعُونَها أبْنائِهِ، وَأيدِي هارُونَ يَدَي فِي ِ هَذِه كُّلَ وََضْع ٢٤ اللهِ، ِ َحضرَة فِي َّتِي ال ُخْتَمِرِ الم غَيرِ الخـُبزِ

للهِ. ِ الرّاِئحَة َ ة َّ َطيِّب ً تَقدِمَة فَتَكُونَ الّصاعِدَةِ، الـَكبِْش ِ ذَبيحَة مََع المَذَبحِ عَلَى وَأْحرِقْها أيدِيهِْم مِْن خُْذها َّ ثُم ٢٥ اللهِ.
لِهارُونَ ْص وََخّصِ ٢٧ نَِصيبََك. يَكُونُ هَذا اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً تَْقدِمَة ُ وَاْرفَعْه هارُونَ، ِيِس تَكْر َكبِْش َصدرَ خُْذ َّ «ثُم ٢٦
ِ هَذِه ٢٨ اللهِ. ِ َحضرَة فِي رُفِعَْت َّتِي ال يِس التَكْر َكبِْش ِ ذَبِيحَة مِْن رُفِعَْت َّتِي ال وَالّساَق رُفِعَْت، َّتِي ال ِ بِيحَة الذَّ َصدرَ ِ وَأبْنائِه
كَذَباِئحِ يُقَّدِمُونَها َّتِي ال ِيَل إسْرائ بَني تَقدِماِت مِْن تُرْفَُع دائِمَةٍ. َكعادَةٍ ِ وَأبْنائِه هارُونَ نَصيُب ِهيَ الـَكبِْش مَِن ُ الأجزاء

للهِ. َسلاٍم
مِْن هارُونَ َمحَّلَ َيحِّلُ فَمَْن ٣٠ َككَهَنَةٍ. نُوا َّ وَلِيُعَي فِيها ُمسَُحوا لِي ِ بَعدِه مِْن ِ لِأبنائِه َستَكُونُ ُ َسة المُقَّدَ هارُونَ ِياُب «وَث ٢٩

القُْدِس. فِي َ لِيَخدِم الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى يَأتِي ِحينَ ٍ مُتَتالِيَة أيّاٍم َ َسبعَة ُ ِيابَه ث َلبُِس ي أبْنائِهِ،
الَّذِي َ وَالخـُبز الـَكبِْش لَحمَ ُ وَأبناؤه هارُونُ وَليَأكُْل ٣٢ ٍس. مُقَّدَ مَكاٍن فِي ُ لَحمَه وَاْطبُْخ يِس التَكْر َكبَْش «خُْذ ٣١

ِيسِهِْم لِتَكْر َخطاياهُْم لِتَكفيرِ اْستُخدِمَْت َّتِي ال قدِماِت َّ وَالت َ باِئح الذَّ لِيأكُلُوا ٣٣ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة باِب عِندَ ِ لَّة الّسَ فِي
مَِن أْو ِيِس كْر َّ الت ِ ذَبِيحَة لَحِم مِْن ٌ شَيء بَقَِي فَإْن ٣٤ لِلـكَهَنَةِ. ٌ َصة ُمخَّصَ ها لِأّنَ مِنها يَأكَُل أْن يٍب لِغَرِ ُ َيجُوز وَلا وَتَْقدِيسِهِْم.

ٌس. مُقَّدَ ُ ه َّ لِأن يُؤكََل أْن يَنبَغِي لا بِالنّارِ. ُ أْحرِقْه باِح، الّصَ إلَى الخـُبزِ
ً ثَورا يَوٍم كُّلَ قَّدِْم ٣٦ أيّاٍم. ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ ل لَهُْم ِيٍس تَكْر َ ذَباِئح قَّدِْم بِهِ. أمَرتَُك ما كُّلِ ِبحَسَِب ِ وَأبْنائِه لِهارُونَ «افْعَْل ٣٥
المَذَبحِ عَلَى تَكفِيرٍ َ ذَباِئح قَّدِْم ٣٧ وَكَرِّْسهُ. ُ اْمسَحْه َّ ثُم عَنْهُ. َ لِتَُكّفِر لِلمَْذَبحِ ٍ ِيَة ثان ةٍ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة وَقَّدِْم ارَةٍ. َكَكّفَ ةٍ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة

أيضاً. ُس يَتَقَّدَ َ المَذَبح يَلمُِس ما وَكُّلُ أقْداٍس. قُْدَس َ فَيَصير أيّاٍم، ِ لِسَبعَة ُ وَقَّدِْسه

ة َّ اليَومِي ُ بِيحَة الذَّ
ُ تُقَّدِم ٣٩ كَامِلَةٌ. ٌ َسنَة الواِحدِ ُ عُمْر اثْنَينِ حَمَلَينِ داِئٍم، وَبِشَكٍل يَوٍم، كَّلَ ُ تُّقّدِم : المَذَبحِ عَلَى ُ تُقَّدِمُه ما َ هُو «هَذا ٣٨

القَمِح َطِحينِ مَِن كَيٍل َ عُشْر ِل الأّوَ َمَِل الح مََع ُ وَتُقَّدِم ٤٠ المَساءِ. قُبَيَل الغُرُوِب بَعدَ وَالثّانِي باِح، الّصَ فِي َل الأّوَ َمََل الح
٢٩:١٨ ٨١

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذبيحة
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قَبَل الثّانِي َمََل الح ُ وَتُقَّدِم ٤١ بِيذِ. َّ الن مَِن وِعاءٍ ُبُع وَر يتُوِن َّ الز زَيِْت مَِن وِعاء٨٢ٍ ُبُع ر ُ مِقدارُه بِسَِكيٍب ً مَمزُوجا النّاعِِم،
للهِ. ً ة مُسِرَّ الرّاِئحَةِ، َ ة َّ َطيِّب ً تَقدِمَة باِح الّصَ فِي ْمتَها قَّدَ َّتِي ال َ الّسائِلَة َ قدِمَة َّ وَالت ُبُوِب الح َ تَقدِمَة ُ مَعَه ُ وَتُقَّدِم المَساءِ،

َسألتَقِي َحيُث اللهِ، ِ َحضرَة فِي الاْجتِماِع ِ َخيمَة باِب عِندَ ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا ً دائِمَة ً صاعِدَة ً ذَبيحَة ِ هَذِه «تَكُونُ ٤٢

الاْجتِماِع. َ َخيمَة َسيُقَّدُِس وََمجدِي هُناكَ، ِيَل إسْرائ بِبَنِي َسألتَقِي ٤٣ إلَيكُْم. مُ َّ وَأتَكَل بِكُْم
بَنِي وََسَط َسأسكُُن ٤٥ لِي. ً كَهَنَة لِيَكُونُوا ُ وَأبناءَه هارُونَ َسُأقَّدُِس َكما ، وَالمَذَبحِ الاْجتِماِع َ َخيمَة «َسُأقَّدُِس ٤٤
فِي لِأسكَُن مِصرَ أْرِض مِْن أخرَْجتُهُْم الَّذِي إلَهُهُمُ أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، ٤٦ إلَهَهُْم. َسأُكونُ وَأنا ِيَل، إسْرائ

إلَهُهُْم. أنا وََسطِهِْم.
٣٠

البَُخور ُ مَْذَبح
ُ وَارتِفاعُه القاعِدَةِ، َع َّ ب مُرَ أي ذِراعٌ، ُ وَعَرُضه ذِراع٨٣ٌ ُ ُطولُه ٢ البَُخورِ، لإحراِق نِط الّسَ َخشَِب مِْن ً مَْذَبحا «اْصنَْع ١
وَاْصنَْع . النَقِّيِ هَِب بِالذَّ َ البارِزَة ُ وَزَواياه ُ ِبَه وََجوان ُ َسطحَه غَّشِ ٣ مَعَهُ. ً واِحدَة ً قِطعَة ُ البارِزَة ُ زَواياه وَلْتَكُْن ذِراعاِن.

َحوالَيهِ. ً ة َّ حاف ُ لَه
اْصنَِع ٥ َملِهِ. ِلح َيِن العََصو لِوَضِع َلَقَتاِن الح ُ تُْستَخْدَم جانِبَيهِ. عَلَى ِ تِه َّ حاف َتحَت ذَهٍَب مِْن حَلَقَتَينِ ُ لَه اْصنَْع َّ «ثُم ٤

ُصندُوِق غِطاءِ أمامَ تَتَدَلَّى َّتِي ال ِ تارَة الّسِ أمامَ البَُخورِ َ مَْذَبح َضْع ٦ هَِب. بِالذَّ وَغَشِّهِما نِْط، الّسَ َخشَِب مِْن َيِن العََصو
مَعَكُْم. مَوعِدِي َحيُث العَهدِ

يُصلُِح ِحينَ وَكَذَلَِك ٨ رَُج. ُّ الس يَصلُِح ِحينَ َصباٍح كُّلَ ُ ُيحْرِقَه . المَْذَبحِ هَذا عَلَى ً َطيِّبا ً َبخُورا ُيحْرَِق أْن هارُونَ «عَلَى ٧

أْو ً يبا غَرِ ً َبخُورا عَلَيهِ تُقَّدِْم لا لـَِكْن ٩ ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا ً يَومِيّا ِ الله ِ َحضرَة فِي البَُخورَ ُيحْرُِق المَساءِ. عِندَ رَُج ُّ الس هارُونُ
َسكيباً. عَلَيهِ تَسكُْب وَلا ُحبُوٍب. مِْن ً تَقدِمَة أْو ً صاعِدَة ً ذَبيحَة

وايا َّ الز عَلَى ةِ َّ الخَطِي ِ ارَة َكّفَ ِ ذَبِيحَة َ دَم يََضُع نَةِ. الّسَ فِي ً ة مَّرَ المَذَبحِ زِوايا عَلَى كفِيرِ َّ الت بِطَْقِس هارُونَ يَقُومُ «وَ ١٠
للهِ.» أقداٍس قُْدُس ُ ه َّ إن أجيالـِكُْم. جَمِيِع فِي هَذا لِيُْصنَْع البَُخورِ. ِمَْذَبحِ ل ِ البارِزَة

الفِديَة ُ يبَة ضَرِ
ِ َحياتِه عَْن ً فِديَة ُيحصَى مَْن كُّلُ يَدفَُع لِتُسَجِّلَهُْم، ِيَل إسْرائ بَني ُتحْصِي «ِحينَ ١٢ فَقاَل: مُوسَى إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١١

– سمّيِ َّ الر القِياِس ِبحَسَِب مِثْقاٍل٨٤ نِْصَف ُ يُقَّدِم ُيحْصَى مَْن فَكُّلُ ١٣ إحصاؤُهُْم. ُّ يَتِم ِحينَ عَلَيهِْم ٌ وَباء َ يَأتِي لا كَي للهِ،
فَأكثَرَ، ً َسنَة يَن عِشرِ ِسّنِ مِْن ُيحْصَى مَْن وَكُّلُ ١٤ للهِ. ً تَقدِمَة مِثْقاٍل نِْصَف فَليُقَّدِْم قِيراطا٨٥ً يَن عِشرِ ِثْقاُل الم يساوِي

٢٩:٤٠ ٨٢
اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَالهينُ هِين.» «ربع ً حرفيا وعاء. ربع

٣٠:٢ ٨٣
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
٣٠:١٣ ٨٤

٣٠:١٣ ٨٥ 24) 23، ،15 الأعداد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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َ تَقدِمَة يُقَّدِمُونَ ِحينَ ذَلَِك، مِْن أقَّلَ ُ الفَقِير يَْدفَُع وَلا مِثْقاٍل. نِْصِف مِْن َ أكثَر الغَنِيِّ يَْدفَُع لا ١٥ للهِ. ً تَقدِمَة ُ يُقَّدِم
فِي ِيَل إسْرائ لِبَني ً تَذْكارا الاْجتِماِع ِ َخيمَة ِ ِلخِْدمَة ُ ْصه وََخّصِ ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ِ الفِْديَة ماَل خُْذ ١٦ َياتِهِْم. ِلح ً َكّفارَة ِ الله

َحياتِكُْم.» فَدَى الَّذِي ِ الله ِ َحضرَة
الاغتِسال َحوُض

الاْجتِماِع ِ َخيمَة بَينَ ُ وََضعْه ةٌ. َّ ي ِ بُرونْز ُ قاعِدَتُه لِلاغتِساِل، ً ِيّا برونْز ً َحوضا «اْصنَْع ١٨ فَقاَل: مُوسَى إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١٧
ِ َخيمَة إلَى يَأتُونَ ِحينَ ٢٠ الماءِ بِذَلَِك وَأرجُلَهُْم أيدِيَهُْم يَغِسلُوا أْن ِ وَأبْنائِه هارُونَ فَعَلَى ١٩ ماءً. ُ وَاملأه ، وَالمَذَبحِ
للهِ، النّارِ عَلَى ٍ تَقدِمَة ِتَقدِيِم ب لِيَخدِمُوا المَذَبحِ إلَى بُونَ يَقتَرِ ِحينَ وَكَذَلَِك يَمُوتُوا. لا كَي بِالماءِ لِيَغتَِسلُوا الاْجتِماِع.

وَلِنَسلِهِ.» لِهارُونَ ٍ دائِمَة َكعادَةٍ ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا العِيدُ هَذا فَليُحفَْظ يَمُوتُوا. لا كَي وَأرجُلَهُْم أيدِيَهُْم فَلْيَغِْسلُوا ٢١

المَسحَة زَيُت
ً مِثْقالا وَخَمِْسينَ مِئَتينِ الّسائِِل، ِّ المُر مَِن مِثْقاٍل ِ مِئَة خَمَْس العُطُورِ: أطيََب «خُْذ ٢٣ فَقاَل: مُوسَى إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ٢٢

، سمِّيِ َّ الر الوَزِن ِبحَسَِب ِ لِيخَة الّسَ مَِن مِثْقاٍل ِ مِئَة خَمَْس ٢٤ يرَةِ، رِ الذَّ قََصِب ًمِْن مِثْقالا وَخَمِْسينَ مِئِتينِ العَطِرَةِ، ِ القِرفَة مَِن
يتُوِن. َّ الز زَيِت مِْن وِعاء٨٦ٍ وَمِقدارَ

ُ استَخْدِْمه ٢٦ ًلِلمَسحَةِ. سا ًمُقَّدَ زَيتا هَذا وََسيَكُونُ ًكَالعِطرِ. ًمَعا مَمزُوجا ِ ًلِلمَسحَة سا ًمُقَّدَ زَيتا ِ هَذِه كُّلِ مِْن «وَاْصنَْع ٢٥
وَمَذَبحِ ٢٨ البَُخورِ، وَمَْذَبحِ وَأدَواتِها ِ وَالمَنارَة وَأدَواتِها ِ وَالمائِدَة ٢٧ هادَةِ، َّ الش لَوحَيِّ وَُصندُوِق الاْجتِماِع ِ َخيمَة ِمَسِح ل
مَْن وَكُّلُ بِالكامِِل، ِ لِلـكَهَنَة ً صا ُمخَّصَ ً نَِصيبا َ فَتَِصير تُقَّدِسُها ٢٩ وَقاعِدَتِهِ. الماءِ وََحوَض ِ أدَواتِه وَكُّلَ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ

ُس. يَتَقَّدَ يَلمِسُها
هَذا َسيَكُونُ لَهُْم: وَقُْل ِيَل إسْرائ بَنِي إلَى ْم َّ وَتَكَل ٣١ لِي. ً كَهَنَة لِيَكُونُوا صَهُْم ُتخَّصِ لـِكَي ُ وَأبناءَه هارُونَ «وَاْمسَْح ٣٠
مِثلَهُ. ً عِطرا تَصنَعُوا أْن ُ َيجُوز وَلا ، عادِّيٍ َكعِطرٍ َ يُستَخدَم أْن يَنبَغي فَلا ٣٢ ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا َس المُقَّدَ ِ المَسحَة زَيَت لِي
مَِن يُقطَُع ٍل، مُؤهَّ غَيْرِ َشخٍص عَلَى ُ مِنه يََضُع أْو مِثلَهُ، ً زَيتا يُرَّكُِب مَْن كُّلُ ٣٣ اللهُ. أمَرَ َكما لِلاستِخداِم ٌص ُمخَّصَ َ فَهُو

عِب.»٨٧ الّشَ
البَُخور

مِنها وَاْصنَْع ٣٥ نَقِيّاً، ً وَلُبانا ً عَطِرَة ً ة َّ وَقِن ً وَأظفارا ً مَيْعَة العُطُورِ: مَِن ً يَة مُتَساوِ كَمِّيّاٍت «خُْذ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٣٤
هادَة٨٨ِ َّ الش ُصندُوِق أمامَ ُ مِنه وََضْع ًِجّداً، ناِعما ُ بَعَضه اْسحَْق ٣٦ يَن. العَّطارِ ُ أمهَر يَفعَُل َكما ساً، ًمُقَّدَ نَقِيّا ً حا َّ مُمَل ً عَطِرا ً َبخُورا
لـَِكْن بمَقادِيرِهِ، البَُخورَ اصنَعُوا ٣٧ لـَكُْم. أقداٍس قُدَس البَُخورُ هَذا يَكُونُ لََك. ذاتِي ُأعلُِن َحيُث الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي

عِب.» الّشَ مَِن يُقطَُع هُ، لِيَشُمَّ ُ نَفسَه البَُخورَ يَصنَُع وَمَْن ٣٨ للهِ. ً صا ُمخَّصَ يَكُونُ بَْل لِأنفُِسكُْم، ُ تَصنَعُوه لا
غرام. أعشارِ ةِ َّ ِست َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وِحدة َ وَهُي «جيرة.» ً حرفيا قيراط.

٣٠:٢٤ ٨٦
اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «هِين.» ً حرفيا وعاء.

٣٠:٣٣ ٨٧
(38 العدد فِي ً (أيضا ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عب. الّشَ من يُقطع

٣٠:٣٦ ٨٨
الشّهادَة.» «أمامَ حرفياً: هادَة. َّ الش ُصندُوِق أمامَ
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٣١
وَُأهُولِيآب بََصلْئِيَل

بِرُوٍح ُ َسأملُأه ٣ يَهُوذا. ِ قَبِيلَة مِْن ُحورَ بَْن ُأورِي بَْن بََصلْئِيَل اختَرُت قَدِ «ها ٢ فَقاَل: مُوسَى إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١
ِ الحِجارَة عَلَى قِش َّ الن وَفِي ٥ وَالبُرونْزِ، ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن َ تَصامِيم لِعَمَِل ٤ ً َكبِيرَة وَقُدراٍت ً وَمَعرِفَة ً وَفَهما ً مَهارَة ِ الله
دانَ ِ قَبِيلَة مِْن أِخيساماكَ بَْن ُأهُولِيآَب ُ أعطَيتُه وَقَْد ٦ المَهاراِت. أنواِع وَجَميِع الخَشَِب، ِ زَخرَفَة وَفِي رِصيِع، َّ لِلت ِ يمَة ِ الـكَر

ِمُساعَدَتِهِ. ل
بِهِ: أمَْرتَُك ما جَمِيَع لِيَْصنَعُوا ُمحـتَرٍِف صانـِـٍع لِكُّلِ ً مَهارَة «وَأعطَيُت

َيمَةِ، الخ أدَواِت وَكُّلَ ِ هادَة َّ الش لَوحَيِّ ُصندُوِق َ وَغِطاء ِ هادَة َّ الش لَوحَيِّ وَُصندُوَق الاْجتِماِع َ َخيمَة ٧

أدَواتِها، وَكُّلَ َ المائِدَة ٨
أدَواتِها، وَكُّلَ النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن َ المَْصنُوعَة َ المَنارَة

البَُخورِ، َ مَْذَبح
أدَواتِهِ، وَكُّلَ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ َ مَذَبح ٩

وَقاعِدَتَهُ، الاغتِساِل َحوَض
لِهارُونَ، َّتِي ال َ َسة المُقَّدَ وَالثِّياَب َ المَنسُوجَة الثِّياَب ١٠

ةَ، َّ ِي الـكَهنُوت ِ أبْنائِه ِياَب ث
لِلقُدِس. يَِّب الّطَ َ وَالبَُخور ِ المَسحَة زَيَت ١١

بِهِ.» أمَْرتَُك ما ِبحَسَِب «فَلْيَعْمَلُوها

بت الّسَ
َ بَعْد ً ِجيلا وَبَينَكُْم بَينِي ٌ عَلامَة ها لِأّنَ ُسبُوتِي ‹احفَظُوا لَهُْم: وَقُْل ِيَل إسْرائ بَني إلَى ْم َّ «تَكَل ١٣ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٢

ُ يَقُوم مَْن فَكُّلُ يُقتَُل. ُ يُنَجِّسُه مَْن وَكُّلُ ٌس. مُقَّدَ ُ ه َّ لِأن بَت الّسَ اْحفَظُوا ١٤ ُأقَّدُِسكُْم. الَّذِي ُ الله أنا أنِّي لِتَعرِفُوا ِجيٍل
عِب.٨٩ الّشَ وََسِط مَِن يُقطَُع بِت، الّسَ فِي ما بِعَمٍَل

ُ ه َّ فَإن بِت الّسَ يَوِم فِي يَعمَُل مَْن للهِ. ٌس مٌقَّدَ يَومٌ َ فَهُو احَةِ، َّ لِلر ُ فاحفَظُوه الّسابـِـُع اليَومُ وَأمّا أيّاٍم، َ ة َّ ِست «‹اعمَلُوا ١٥

وَبَينَ بَينِي ٌ ة َّ أبَدِي ٌ عَلامَة ُ ه َّ إن ١٧ . أبَدِّيٍ َكعَهدٍ ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا لِيَبقَى بَت الّسَ َيحفَظُوا أْن ِيَل إسْرائ بَني عَلَى ١٦ يُْقتَُل.›
وَاستَراَح.» العَمََل أْكمَلَ الّسابـِـِع اليَوِم وَفِي أيّاٍم، ةِ َّ ِست فِي وَالأْرَض َ ماء الّسَ َصنََع َ الله لِأّنَ ِيَل، إسْرائ بَنِي

ُ الله نَقََش ذاِن َّ الل َجَراِن الح وَهُما هادَ. َّ الش لَوحَيِّ مُوسَى أعطَى ِسيناءَ، َجبَِل عَلَى ُ مَعَه الكَلاِم مَِن ُ الله انتََهى فَلَمّا ١٨
بِإصبَعِهِ. عَلَيهِما

٣١:١٤ ٨٩
ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عب. الّشَ وََسِط مِْن يُقطُع
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٣٢
هَبِيّ الذَّ العِجُل

ً آلِهَة لَنا وَاصنَْع «قُْم لَهُ: وَقالُوا هارُونَ َحوَل فاجتَمَعُوا َبَِل، الج مَِن زُوِل ُّ الن فِي َ ر تَأّخَ قَْد مُوسَى أّنَ عُب الّشَ وَرَأى ١
مِصرَ.» أْرِض مِْن أخرََجنا الَّذِي مُوسَى جُِل َّ الر بهَذا حَّلَ الَّذِي ما نَدرِي لا فَنَْحُن يِق. رِ الّطَ فِي لِتَقُودَنا

لَي.» وَأحضِرُوها وَأولادِكُْم زَوجاتِكُْم آذاِن فِي َّتِي ال هَِب الذَّ أقراَط «انزِعُوا لَهُْم: هارُونُ فَقاَل ٢

مِنهُْم، هََب الذَّ هارُونُ فَأخَذَ ٤ هارُونَ. إلَى وَأحضَرُوها آذانِهِْم فِي كانَْت َّتِي ال هَِب الذَّ أقراَط عُب الّشَ فَنَزَعَ ٣

يا مِصرَ أْرِض مِْن أخرََجتَْك َّتِي ال آلِهَتَُك ِهيَ ِ «هَذِه فَقالُوا: مَسبُوكاً. ً ِعجلا ُ مِنه وََصنََع بِالإزمِيِل، ُ لَه وََشّكَ ُ وَصَهَرَه
ِيُل.»٩٠ إسْرائ

غَداً.» للهِ ً عِيدا «َسنَعمَُل هارُونُ: وَأعلََن أمامَهُ. ً مَذَبحا بَنَى هَذا، هارُونُ رَأى وَِحينَ ٥

عُب الّشَ جَلََس ذَلَِك وَبَعدَ َسلاٍم. َ وَذَباِئح صاعِدَة٩١ً َ ذَباِئح مُوا وَقَّدَ التّالِي اليَوِم َصباِح فِي ً باكِرا عُب الّشَ فَنَهََض ٦

أنفُسِهِْم. عَْن لِيُرَفِّهُوا وَنَهَُضوا َبُوا، وَيَشْر لِيأكُلُوا
عَِن ً يعا سَر حادُوا ٨ فَسَدَ. قَْد مِصرَ أْرِض مِْن ُ أخرَجتَه الَّذِي َشعبَُك فَها الحاِل! فِي «انزِْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٧
َّتِي ال آلِهَتَُك ِهيَ ِ ‹هَذِه وَقالُوا: ذَباِئحَ، ُ لَه مُوا وَقَّدَ ُ لَه وََسجَدُوا لِأنفُسِهِْم ً مَسبُوكا ً ِعجلا َصنَعُوا إْذ بِهِ، أمَرتُهُْم الَّذِي يِق رِ الّطَ

ِيُل.›» إسْرائ يا مِصرَ مِْن أخرََجتَْك
َلتَهِمَهُْم. ي وَ عَلَيهِْم غََضبِي فَيَشتَعَِل دَْعنِي وَالآنَ، ١٠ عَنِيدٌ. َشعٌب هُْم إّنَ عَب! الّشَ هَذا رَأيُت «قَْد ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٩

عَظِيمَةً.» ً ة ُأمَّ مِنَك َسأْجعَُل ِحينَئِذٍ،
ةٍ َّ بِقُو مِصرَ مِْن ُ أخرَجتَه الَّذِي َشعبَِك عَلَى غََضبَُك يَشتَعُِل ُ الله يا ِماذا «ل وَقاَل: ِ إلَهِه إلَى َل تَوَّسَ مُوسَى لـَِكّنَ ١١

الجِباِل، في لِيَقتُلَهُْم ، رَّ َّ الش لَهُمُ ُ يُْضمِر َ وَهُو إلَهُهُْم ‹أخرََجهُمُ لِيَقُولُوا: ً فُرَصة يِّينَ المِصرِ تُعطِي ِماذا ل ١٢ ةٍ؟ َّ ي قَوِ وَيَدٍ ٍ عَظِيمَة
ْ ر َّ تَذَك ١٣ َشعبَِك. عَلَى رِّ َّ الش مَِن ِ بِه رَْت َّ فَك ما تَعمَْل وَلا دِيدِ. الّشَ غََضبَِك عَْن ارِجــْع الأْرِض›؟ وَجهِ عَلَى مِْن وَلِيُبِيدَهُْم
ماءِ، الّسَ ُنجُوِم َكعَدَدِ َ لِيَِصير نَسلََك ُ ‹َسُأَكثِّر وَوَعَدتَهُْم: ِنَفِسَك ب لَهُْم أقسَمَت الَّذِيَن خُّدامََك ِيَل، وَإسْرائ وَإْسحاَق َ براهِيم إ

الأبَدِ.›» إلَى ـِكُوها َمتَل لِي ـِكُْم لِنَسل بِها، وَعَْدُت َّتِي ال الأْرَض، ِ هَذِه وََسُأعطِي
بِشَعبِهِ. ُ َسيَعمَلُه ُ ه َّ إن قاَل شَرٍّ مِْن ِ بِه ُ يُفَكِّر كانَ عَمّا ُ الله فَرَِجــَع ١٤

َلِف. الخ وَمَِن الأماِم مَِن َّوحَينِ الل عَلَى ً مَنْقُوَشة الوَصايا كانَِت يَدِهِ. فِي ِ هادَة َّ الش وَلَوحا َبَِل الج مَِن مُوسَى نَزََل َّ ثُم ١٥
عَلَيهِما. َ الكِتابَة نَقََش مَْن َ هُو ُ وَالله َّوحَينِ، الل َصنََع مَْن َ هُو ُ الله ١٦

ِم.» َّ ُخَي الم فِي حَرٍب َصوُت «هُناكَ ِمُوسَى: ل قاَل عِب، الّشَ َضجيَج يَشُوعُ سَمـِـَع وَِحينَ ١٧

غِناءٍ.» َصوُت ُ ه َّ إن يمَةٍ. هَزِ صُراِخ وَلا انتِصاٍر بِهُتاِف هَذَا «لَيَس مُوسَى: ُ فَأجابَه ١٨

:12 الأّول ملوك انظر الله. عند مرفوضة كانت العبادة هذه حتى لـكن به. تذكير أْو إلههم ليهوه كرمز العجل عبد عب الّشَ أن يعني هذا ٣٢:٤ ٩٠
.30 -26

٣٢:٦ ٩١
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذباِئح
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ما فَتََحّطَ يَدَيهِ مِْن وحَينِ َّ الل وََطرََح ِجّداً، فَغَِضَب قَص. َّ وَالر هَبِيَّ الذَّ العِجَل رَأى ِم، َّ ُخَي الم مَِن مُوسَى اقتَرََب وَِحينَ ١٩

َبَِل. الج أسفَِل عِندَ
مَِن يَشرَبُونَ ِيَل إسْرائ بَنِي وََجعََل الماءِ، عَلَى ُ ه وَرَّشَ َسحقاً، ُ وََسحَقَه بِالنّارِ ُ وَأحرَقَه َصنَعُوهُ، الَّذِي العِجَل أخَذَ َّ ثُم ٢٠

الماءِ.
العَظِيمَةَ؟» َ ة َّ الخَطِي ِ هَذِه عَلَيهِْم َتجلَِب ى َّ َحت كَ ِضّدَ عُب الّشَ هَذا عَمَِل «ماذا لِهارُونَ: مُوسَى وَقاَل ٢١

ً آلِهَة لَنا وَاصنَْع ‹قُْم لِيَ: قالُوا وَقَْد ٢٣ رِّ، َّ لِلش مَيّاٌل عَب الّشَ أّنَ تَعرُِف أنَت َسيِّدِي! يا تَغَضْب «لا هارُونُ: فَقاَل ٢٢
لَهُْم فَقُلُْت ٢٤ مِصرَ.› أْرِض مِْن أخرََجنا الَّذِي مُوسَى جُِل َّ الر بهَذا حَّلَ الَّذِي ما نَدرِي لا فَنَْحُن يِق. رِ الّطَ فِي لِتَقُودَنا

العِجُل!» هَذا فَخَرََج النّارِ، فِي هََب الذَّ ألقَيُت َّ ثُم لِي. ِ وَلْيُعطِه ُ فَلْيَنْزِعْه ً ذَهَبا يَملُُك مَْن
بَسُلُوكِهِمُ اْستَهْزأوا أعْداءَهُمُ إْن ى َّ َحت بِذَلَِك، سَمََح هارُونَ لِأّنَ يطَرَةِ، الّسَ عَِن خَرََج قَْد عَب الّشَ أّنَ مُوسَى فَرَأى ٢٥

إلَيهِ. ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَأتَى «. إلَيَّ فَلْيَْأِت َ الله يَتبَُع «مَْن وَقاَل: ِم َّ ُخَي الم مَدخَِل فِي فَوَقََف ٢٦ ُخْزِي. الم
إلَى باٍب مِْن ِم َّ ُخَي الم فِي وَيَمشِي فَخذِهِ، عَلَى ُ َسيفَه رَجٍُل كُّلُ فَلْيََضْع ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لَهُْم: وَقاَل ٢٧

وَجارَهُ.» ُ وََصدِيقَه ُ أخاه واِحدٍ كُّلُ وَلْيَقتُْل آخَرَ.
مُوسَى: وَقاَل ٢٩ عِب. الّشَ مِْن آلاٍف ِ ثَلاثَة ُ َنحْو اليَوِم ذَلَِك فِي وَماَت مُوسَى. قَوِل ِبحَسَِب ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال فَعَمَِل ٢٨

اليَومَ.»٩٢ ُ الله فَسَيُبارَِككُمُ وَإخوَتِكُْم. بِأبنائِكُْم ى َّ َحت اللهِ، ِ ِلخِْدمَة اليَومَ أنفُسَكُمُ ْ ْستُم َّ كَر «قَْد
يَستَِجيُب ُ لَعَلَّه اللهِ، إلَى َسأصعَدُ وَالآنَ، عَظِيمَةً. ً ة َّ َخطِي ْ أخطَْأتُم «لَقَْد عِب: لِلّشَ مُوسَى قاَل التّالِي، اليَوِم وَفِي ٣٠

عَنْكُْم.» َ فَيَُكّفِر لِي
لِأنفُسِهِْم. ذَهٍَب مِْن ً آلِهَة بُِصنعِهِْم ً عَظِيمَة ً ة َّ َخطِي عُب الّشَ هَذا أخطَأ قَْد اللهُ، «يا وَقاَل: اللهِ إلَى مُوسَى فَعادَ ٣١

َكتَبتَهُ.» الَّذِي كِتابَِك٩٣ مِْن امحُنِي أوِ تَهُْم، َّ َخطِي ْ اغفِر وَالآنَ، ٣٢

لََك. ُلُْت ق َحيُث إلَى عَب الّشَ وَقُدِ اْذهَْب وَالآنَ، ٣٤ كِتابِي. مِْن ُ اْسمَه أمحُو ، إلَيَّ ُ ُيخطِئ «مَْن ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٣٣

هُْم هُْم لِأّنَ َباءٍ بِو عَب الّشَ ُ الله ضَرََب َّ ثُم ٣٥ المُناِسِب.» الوَقِت فِي تِهِْم َّ َخطِي عَلَى َسُأعاقِبُهُْم لـَِكنِّي أمامََك، مَلاكِي ُ َسيَِسير
هارُونُ. ُ َصنَعَه الَّذِي العِجَل َصنَعُوا الَّذيَن ِ بِالحَقيقَة

٣٣
عب الّشَ يوّبخ ُ الله

َّتِي ال الأْرِض إلَى اْذهَبوا مِصرَ. مِْن ُ أخرَْجتَه الَّذِي عُْب وَالّشَ أنَت هُنا مِْن «اْذهَْب فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

يِّينَ وَالأمُورِ ِيِّينَ الـَكنعان ُ وَأْطرَد أمامََك، ً مَلاكا َسُأرِسُل ٢ لِنَسلِهِْم. أْعطيها بِأْن ِيَل وَإسْرائ وَإْسحاَق َ لإبراهِيم أقسَمُت
َّكُْم لِأن مَعَكُْم أُكونَ لَْن لـَِكنِّي وَعَسَلاً. ً لَبَنا تَفِيُض أْرٍض إلَى اذهَبُوا ٣ وَاليَبُوِسيِّينَ. يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالفِرِزِ وَالحِثِّيِّينَ

يِق.» رِ الّطَ فِي ِيدَكُْم ُأب لِئَلّا عَنِيدٌ، َشعٌب
٣٢:٢٩ ٩٢

ِ قَبِيلَة من هارون بأولاد ذلك بعد الـكهنوت انحصر للـكهنوت، عب الّشَ أبكار اختيار يتم كان بعدما الـكهنة. تعيين يقة طر تغيير هنا بدأ ربما .29 العدد
لاوِي.

٣٢:٣٢ ٩٣
27) 21: 5، :3 يوحنّا يا رؤ كتاب (انظر يه. ُمختار أسماء الله كتب حيث الحياة كتاب كتابك.
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«قُْل ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل فَقَْد ٥ ينَتَهُ. زِ أْو ُ َجواهِرَه أحَدٌ يَرتَدِ وَلَْم ناُحوا، القاسِي، الكَلامَ هَذا عُب الّشَ سَمـِـَع وَِحينَ ٤

َ فَُأقَرِّر ينَتَكُْم وَزِ َجواهِرَكُْم٩٤ انزِعُوا ِيدُكُْم! َسُأب فَإنِّي ٍ لِلَحظَة وََسطِكُْم فِي َحضَرُْت فَإْن عَنِيدٌ، َشعٌب أنَت ِيَل: إسْرائ لِبَنِي
مَعَكُْم.» ُ أعمَلَه أْن عَلَيَّ ما

يَب. ُحورِ َجبَِل عَلَى كانُوا مُنذُ ينَتَهُْم وَزِ َجواهِرَهُْم ِيَل إسْرائ بَنُو فَنَزَعَ ٦

تَة َّ المُؤَق الاْجتِماِع ُ َخيمَة
يَطلُُب كانَ مَْن وَكُّلُ الاْجتِماِع.»٩٥ َ «َخيمَة يُسَمِّيها وَكانَ ِم. َّ ُخَي الم خارَِج ً بَعِيدا وَيَنُصبُها ً َخيمَة يَأخُذُ مُوسَى وَكانَ ٧

ِم. َّ ُخَي الم خارَِج كانَْت َّتِي ال الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى َيخرُُج كانَ اللهَ،
وَكانُوا َخيمَتِهِ، باِب فِي واِحدٍ كُّلُ يَقُِف وَ يَقُومُونَ، عُب الّشَ كانَ َيمَةِ، الخ تِلَك إلَى يَذهَُب مُوسَى كانَ وَِحينَ ٨

عَلَى ُّ وَيَستَقِر يَنزُِل حاِب الّسَ عَمُودُ كانَ َيمَةَ، الخ يَدخُُل مُوسَى كانَ وَِحينَ ٩ َيمَةِ. الخ إلَى يَدخَُل ى َّ َحت مُوسَى يُراقِبُونَ
َيمَةِ، الخ مَْدخَِل عِندَ ً واقِفا حاِب الّسَ عَمُودَ يَرَى عُب الّشَ كانَ وَِحينَ ١٠ مُوسَى. مََع مُ َّ يَتَكَل ُ الله وَكانَ َيمَةِ، الخ مَْدخَِل
َصدِيقَهُ. دِيُق الّصَ ُ يُكَلِّم َكما لِوَجهٍ، ً وَجها مُوسَى ُ يُكَلِّم ُ الله كانَ ١١ ِخيامِهِْم. أبواِب عِندَ وَيَسجدُونَ يَذهَبُونَ كانُوا

َيمَةِ. الخ فِي يَمكُُث نُونَ بُْن يَشُوعُ ُ خادِمُه كانَ ِم، َّ ُخَي الم إلَى يَعُودُ مُوسَى كانَ وَِحينَ

الله َمجدِ ُ يَة رُؤ
لِي: ُلَْت ق مَعِي. َستُرِسُل مَْن ُتخـبِرْنِي لَْم َك َّ لـَِكن عَب،› الّشَ هَذا ‹أخرِْج لِي: تَقُوُل أنَت «ها للهِ: مُوسَى وَقاَل ١٢

دائِماً. وَُأْرِضيََك لِأعرِفََك يقََك َطرِ لِي فَأعلِْن بِرِضاكَ، َحظِيُت أنِّي فَبِما ١٣ بِرِضاَي.› َحظِيَت وَقَْد بِاْسمَِك، ‹أعرِفَُك
َشعبَُك.» ِهيَ َ ة الُأمَّ ِ هَذِه أّنَ ْ ر َّ وَتَذَك

وَأقُودُكَ.»٩٦ أمامََك ِبحُُضورِي ُ َسأِسير «أنا فَقاَل: ١٤
َحظِيُت أنِّي النّاُس َسيَعرُِف َكيَف ١٦ هُنا. مِْن ُتخْرِْجنا فَلا مَعَنا، ِبحُُضورِكَ تَسِرْ لَْم «إْن لَهُ: مُوسَى فَقاَل ١٥

الأْرِض.» ُشعُوِب عَْن يَن مُتَمَيِّزِ وََشعبَُك أنا أُكونُ فَقَْط ِحينَئِذٍ مَعَنا؟ تَسِرْ لَْم إْن وََشعبَُك، أنا بِرِضاكَ
بِاْسمَِك.» أعرِفَُك وَأنا بِرِضاَي، َحظِيَت قَْد ََّك لأن أيضاً، ُ ُلْتَه ق الَّذِي هَذا لََك «َسأفعَُل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٧

َمجدَكَ.» «فَأرِنِي مُوسَى: فَقاَل ١٨

عَلَى أَتحـَنَّنُ فَأنا مِنَْك. مَْسمٍَع عَلَى ‹يهوه› بِاسمِي وََسأنطُِق أمامَِك، مِْن ُّ يَمُر َصلاِحي كُّلَ «َسأجعَُل اللهُ: فَقاَل ١٩
ُمِكُن ي لا ُ ه َّ لِأن وَجهِي، تَرَى أْن تَستَطِيَع لَْن َك َّ لـَِكن ٢٠ أْرحَمَهُ.٩٧ أْن ُ أشاء مَْن وَأْرَحمُ عَلَيهِ، أَتحـَنَّنَ أْن ُ أشاء مَْن

َحيّاً.» وَيَبْقَى يَرانِي أْن لإنساٍن
٣٣:٥ ٩٤

يفة. َّ المُز بآلهتهم لهم ً تذكيرا الجواهر يلبسون النّاس كان جواهركم.
٣٣:٧ ٩٥

المقّدسة. الخيمة بناء من الانتهاء بانتظار ينصبها موسى كان مؤقتة خيمة الاجتماع. خيمة
٣٣:١٤ ٩٦

«وَُأريحَُك.» أْو وَأقودك.
٣٣:١٩ ٩٧

حيّاً. وَيبقَى ِ َمجدِه مِْن ً لَمحَة يَرى بأْن ِمُوسَى ل َسيسمَُح ِ وَحنانِه رَحمتهِ بِسَبَِب أنّه أي أرحمه. … أتحـنّن
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َسأَضعَُك َمجدِي، ُّ يَمُر وَِحينَ ٢٢ المَكاِن. هَذا فِي ِ خرَة الّصَ عَلَى فَقِْف مِنِّي، يٌب قَرِ مَكاٌن «هُناكَ اللهُ: ُ لَه قاَل َّ ثُم ٢١

فَلَْن وَجهِي أمّا َمجْدِي. مِْن ً لَمْحَة َستَرَى يَدِي، أرفَُع وَِحينَ ٢٣ أعبُرَ. ى َّ َحت ِيَدِي ب وَُأغَّطِيَك ِ خرَة الّصَ فِي َكبِيرٍ َشّقٍ فِي
تَراهُ.»

٣٤
الجَدِيدان ِ يعَة رِ َّ الش لَوحا

عَلَى كانَْت َّتِي ال الوَصايا وحَينِ َّ الل عَلَى وََسأكتُُب َينِ. ل الأّوَ َّلوحَينِ ال مَثَل َحجَرٍ مِْن لَوحَينِ «انحَْت ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

لا ٣ َبَِل. الج ةِ َّ قِم عَلَى وَانتَظِرْنِي ِسيناءَ، َجبَِل إلَى عُودِ لِلّصُ باِح الّصَ فِي ً مُستَعِّدا ُكْن ٢ متَهُما. َحّطَ ذَيِن َّ الل لِيْنِ الأّوَ وحَينِ َّ الل
َبَِل.» الج ذَلَِك مُقابَِل َ وَالبَقَر َ الغَنَم أحَدٌ يَرْعَ وَلا َبَِل. الج كُّلِ فِي مَعََك أحَدٌ يَصعَْد

اللهُ، ُ أمَرَه َكما َ ِسيناء َجبَِل إلَى وََصعِدَ باكِراً، باِح الّصَ فِي وَقامَ َيْنِ، ل الأّوَ وحَينِ َّ كَالل ِحجارَةٍ لَوحَي مُوسَى فَنََحَت ٤
الحِجارَةِ. لَوحا ِ ِيَدِه وَب

يُعلُِن َ وَهُو ِ أمامِه مِْن ُ الله مَّرَ َّ ثُم ٦ «يهوه.» بِاسِْم َ الله مُوسَى فَدَعا هُناكَ، مُوسَى مََع وَوَقََف حاِب الّسَ فِي ُ الله فَنَزََل ٥
َلِي: ي ما

يهوه، «يهوه،
رَِحيمٌ، َحنُوٌن ٌ إلَه
الغََضِب. ُ بَطِيء

عَظِيماِن. ُ وَوَفاؤُه ُ رَحمَتُه
الأجياِل، لُِألُوِف َ الأمانَة َيحفَُظ ٧

ةَ، َّ وَالخَطِي َ وَالمَعِصيَة نَب الذَّ ُ يَغفِر وَ
بَةَ، العُقُو ُلْغِي ي لا ُ ه َّ لـَِكن

أبْنائِهِْم عَلَى الآباءِ َخطايا َيحِْسُب بَْل
أبْنائِهِْم.» وَأحفادِ وَأحفادِهِْم

مَعَنا، رَّبُ يا فَسِرْ ، رَّبُ يا بِرِضاكَ َحظِيُت أنِّي «بِما مُوسَى: وَقاَل ٩ عابِداً. الأْرِض عَلَى وََسجَدَ مُوسَى فَأسرَعَ ٨
ًلََك.» مُلكا وَاقبَلْنا تَنا، َّ وََخطِي مَعِصيَتَنا ْ وَاغفِر

الأْرِض كُّلِ فِي ً قَبلا تُصنَْع لَْم مُعِجزاٍت َسأصنَُع َشعبَِك، كُّلِ أمامَ مَعََك، ً عَهدا َسأقطَُع أنا «ها اللهُ: فَقاَل ١٠

ما احفَْظ ١١ مَعََك. ً رَهِيبا ً أمرا َسأعمَُل لِأنِّي اللهِ، عَمََل ِ وََسطِه فِي تَسكُُن الَّذِي عِب الّشَ كُّلُ وََسيَرَى آخَرَ. َشعٍب مََع
احرِْص ١٢ وَاليَبُوِسيِّينَ. يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالفِرِزِّ وَالحِثِّيِّينَ ِيِّينَ وَالـَكنعان يِّينَ الأمُورِ أمامَِك مِْن ُ َسأطرُد اليَومَ. ِ بِه ُأوِصيَك
وََحّطِْم مَذاِبحَهُْم اهْدِْم بَِل ١٣ لََك. ً فَخّا يَكُونُوا لا لـكَي َستَدخُلُها، َّتِي ال الأْرِض ُسّكاِن مََع ً عَهدا تَْقطَْع لا أْن عَلَى
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الغَيُورُ،› ‹يهوه٩٩ َ هُو فاْسمِي ِسواَي، ً إلَها تَعبُْد لا ١٤ يَعبُدُونَها. َّتِي ال عَْشتَرُوَت٩٨ َ أعمِدَة وَاقطَْع ةَ، َّ ي ذكارِ َّ الت أنْصابَهُمُ
غَيُورُ! ٌ إلَه َّي لأن

مِْن فَتأكَُل لَها، وَيَذَبحُونَ آلِهَتِهِْم يَعبُدُونَ وَهُْم يَدعُوكَ أْن مِْن ً َخوفا الأْرِض، ِ هَذِه ُسّكاِن مََع ً عَْهدا تَْقطَْع «لا ١٥
. آلِهَتِهِّنَ َ وَراء يَزنُونَ َ أبْناءَك وََيجعَلَْن ، آلِهَتِهِّنَ َ وَراء بَناتُهُْم َستَزنِي إْذ لِأبنائَِك، بَناتِهِْم مِْن تَأخُْذ لا ١٦ ذَباِئحِهِْم!

مَسبُوكَةً. ً آلِهَة لََك تَصنَْع «لا ١٧
أمَرتَُك َكما أبِيَب، شَهرِ فِي المُعَيَّنِ الوَقِت فِي أيّاٍم ِ لِسَبعَة خَمِيرٍ بِلا ً خُبزا تَأكُُل ُختَمِرِ.١٠٠ الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدَ «احفَْظ ١٨

مِصرَ. مِْن خَرَجَت أبِيَب شَهرِ فِي َك َّ لِأن
الحِمارَ ِ ِبِكْر ب وَتَْستَبْدُِل ٢٠ لِي. يَكُونُونَ غَنَماً، أْو كانَْت ً بَقَرا ماِشيَتَِك، مِْن الأبْكارِ الذُُّكورِ كُّلُ لِي. الأبْكارِ «كُّلُ ١٩
فارِِغي أماِمي يَأتُوا فَلا أبْنائَِك، أبْكارَ تَفتَدَِي أْن يَنبَغِي َكما عُنقَهُ. اْكسِرْ ِبخَرُوٍف، ُ تَفتَدِيَه أْن تُرِْد لَْم فَإْن خَرُوفاً.

الأيدِي.
وَالحَصادِ. ِ الحِراثَة أوقاِت فِي ى َّ َحت الّسابـِـِع، اليَوِم فِي وَاْستَرِْح أيّاٍم، ةِ َّ لِِست «اعمَْل ٢١

نَةِ. الّسَ يِف ِ خَر فِي َمِع الج وَعِيدَ القَمِح، َحصادِ ِ بِدايَة فِي ِيِع١٠١ الأساب عِيدَ «اْحفَْظ ٢٢

نَةِ. الّسَ فِي مَّراٍت ثَلاَث ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، أمامَ الذُُّكورِ جَمِيُع َ َيحضُر أْن «يَنبَغِي ٢٣

ثَلاَث إلَهَِك أمامَ لِلحُُضورِ َ تَأتِي ِحينَ أْرِضَك فِي أحَدٌ يَْطمََع وَلَْن أْرَضَك. وَُأوَّسِــُع أمامَِك مِْن الُأمَمَ ُ «وََسأطرُد ٢٤
نَةِ. الّسَ فِي مَّراٍت

الِي. َّ الت اليَوِم َصباِح إلَى ٌ شَيء الفِصِح١٠٢ ِ ذَبِيحَة مِْن يَبَق وَلا خَمِيرٍ. مََع ذَبِيحَتِي َ دَم تُقَّدِْم «لا ٢٥
إلَهَِك.١٠٣ بَيِت إلَى أْرِضَك إنتاِج ِل أّوَ أفََضَل «َأْحضِرْ ٢٦

ُأمِّهِ.» حَلِيِب فِي ً جَْديا تَطبُْخ «وَلا
ِيَل.» إسْرائ وَمََع مَعََك ً عَهدا عَمِلُت قَْد الوَصايا ِ هَذِه ِبحَسَِب لِأنِّي الوَصايا، ِ هَذِه «اكتُْب ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٧

وَصايا وََكتََب ماءً. يَشرَْب وَلَْم ً َطعاما فِيها يَأكُْل لَْم لَيلَةً، وَأربَعِينَ ً نَهارا بَعِينَ أْر ِ الله مََع هُناكَ مُوسَى وَبَقَِي ٢٨
َجَرِ. الح لَوحَيِّ عَلَى َ العَشْر العَهدِ

٣٤:١٣ ٩٨
لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

٣٤:١٤ ٩٩
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٣٤:١٨ ١٠٠
ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ

8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 -1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ
٣٤:٢٢ ١٠١

بيوم الجديد العهد في العيد هذا ويرتبط الفصح. عيد بعد الخمسينِ اليوِم في به ُيحتَفُل اليهود، عند القمح حصاد عيد هو َمسين.» الخ «عيدُ أو ِيع. الأساب عِيد
(2 الرسل أعمال (انظر المسيحية. الـكنيسة وتأسيس التلاميذ على القدس الروح حلول

٣٤:٢٥ ١٠٢
.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.

7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
٣٤:٢٦ ١٠٣

9. 8، :25 انظر الله. حضرة في ليكونوا يذهبون إسرائيل بنو كان حيث المقّدس المسكن أي إلهِك. بيت
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لامـِـع َّ ال مُوسَى ُ وَجه
ُ ه َّ لأن يَلمَُع ِ وَجهِه َ ِجلد أّنَ يَعرُِف مُوسَى يَكُْن وَلَْم يَدِهِ. فِي ِ هادَة َّ الش لَوحا وَكانَ ِسيناءَ. َجبَِل مِْن مُوسَى وَنَزََل ٢٩

اللهِ. مََع مَ َّ تَكَل
إلَيهِ. مُوسَى فَدَعاهُْم ٣١ مِنْهُ. بُوا يَقتَرِ أْن خافُوا يَلمَُع، مُوسَى َ ِجلد أّنَ ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ هارُونُ رَأى وَِحينَ ٣٠

إلَْيهِْم. مُوسَى مَ َّ وَتَكَل إلَيهِ، عِب الّشَ ِ قادَة وَكُّلُ هارُونُ فَرَِجــَع
ِسيناءَ. َجبَِل عَلَى ُ الله ُ يّاه إ أْعطاها َّتِي ال الوَصايا بِجَميِع مُوسَى وَأوصاهُْم ِيَل. إسْرائ بَنِي كُّلُ إلَيهِ اقتَرََب ذَلَِك، بَعدَ ٣٢

َ م َّ لِيَتَكَل ِ الله ِ َحضرَة فِي يَأتِي مُوسَى كانَ فَحـِينَ ٣٤ وَجهِهِ. عَلَى ً لِثاما وََضَع مَعَهُْم، الكَلاِم مَِن مُوسَى انتََهى وَِحينَ ٣٣

ِيَل إسْرائ بَنُو يَرَى ٣٥ بِهِ، ُأمِرَ ما ِيَل إسرائ لِبَنِي لَيَقُوَل َيخرُُج كانَ وَِحينَ َيمَةِ. الخ مَِن َيخرَُج أْن إلَى اللِّثامَ يَرفَُع كانَ مَعَهُ،
جَدِيدٍ. مِْن اللهِ مََع مَ َّ لِيَتَكَل يَذهََب أْن إلَى ِ وَجهِه عَلَى اللِّثامَ مُوسَى فَيََضُع يَلمَُع، مُوسَى َ ِجلد

٣٥
بت الّسَ بِشَأِن شَرائـِـُع

أيّاٍم، ةِ َّ لِِست تَعمَلُوا أْن ُمِكنُكُْم ي ٢ ِبحِفظِها. ُ الله ُ أمَرَكُم َّتِي ال الوَصايا ِهيَ ِ «هَذِه لَهُْم: وَقاَل ِيَل إسْرائ بَنِي مُوسَى وَجَمََع ١

أّيِ فِي بِت الّسَ يَومَ ً نارا تُشعِلُوا لا ٣ يُْقتَُل. بِت الّسَ يَومَ يَعْمَْل فَمَْن للهِ. ٍ راحَة يَومَ لـَكُْم فَسَيَكُونُ الّسابـِـُع اليَومُ وَأمّا
فِيهِ.» تَْسكُنُونَ مَكاٍن

س المُقَّدَ المَْسَكِن ِ ِناء ب مَوادُّ
ِيَل: إسرائ بَنِي لِكُّلِ مُوسَى وَقاَل ٤

ذَهَباً، للهِ ُ يُقَّدِم قَلْبِهِ، َسخاءِ ِبحَسَِب فَكُّلٌ للهِ. ً تَقدِمَة تَملـُكُونَ مِمّا قَّدِمُوا ٥ بِها: ُ الله أوصاكُْم َّتِي ال ُ ة َّ الوَِصي ِهيَ ِ «هَذِه
َخشََب تُيُوٍس، جُلُودَ مَدبُوغَةٍ، كِباٍش جُلُودَ ٧ ماعِزٍ، َ وََشعر ً وَكِتّانا َ وَحَمراء ٍ وَبَنَفسَِجيِّة َ زَرقاء ً أقمِشَة ٦ بُرونْزاً، ةً، فِّضَ
الـكَهَنُوتِيِّ وِب ُّ الث لِتَرِصيِع ُأْخرَى َ وََجواهِر جَزٍع َ ِحجارَة ٩ يِِّب، الّطَ وَلِلبَُخورِ ِ المِْسحَة َيِت لِز ً وَعُطُورا ِ لِلإنارَة ً زَيتا ٨ َسنٍط،

درَةِ. وَالّصُ
َ وَالغِطاء ُ وَغِطاءَه َس المُقَّدَ المَْسَكَن ابْنُوا ١١ بِهِ. ُ الله ُ أمَرَه ما كُّلَ يَعمَْل وَ فَلْيَأِت بَينَكُْم، ٌ ماهِر َ هُو مَْن «وَكُّلُ ١٠
ُ وَغِطاءَه َيهِ وَعََصو العَهدِ وَُصندُوَق ١٢ أعمِدَتِهِما، وَقَواعِدَ وَأعمِدَتَهُما وَقُضبانَهُما وَألواَحهُما وَمَشابِكَهُما فَوقَهُما، الَّذِي
وَسُرُِجها وَأدَواتِها ِ لِلإضاءَة َ وَالمَنارَة ١٤ اللهِ، ِ َحضْرَة َ وَخُبز وَأدَواتِها َيها وَعََصو َ وَالمائِدَة ١٣ الأقداِس، قُدِس وَِستارَ
َ وَمَذَبح ١٦ المَْسَكِن، مَْدخَِل وَِستارَ يَِّب، الّطَ َ وَالبَُخور ِ المَسحَة َيَت وَز َيهِ، وَعََصو البَُخورِ َ وَمَْذَبح ١٥ الإنارَةِ، َيَت وَز
َ وََستائِر ١٧ وَقاعِدَتَهُ، الاغتِساِل وََحوَض وَأدَواتِهِ، المَْذَبحِ وَعََصوَي ، لِلمَذَبحِ َّتِي ال َ ة َّ ي ِ البُرونْز َ بَكَة وَالّشَ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ
وَالثِّياَب ١٩ وَِحبالِها، ِ الّساحَة وَأوتادَ المَْسَكِن وَأوتادَ ١٨ الّساحَةِ، مَدخَِل وَِستارَ أعمِدَتِها، وَقَواعِدَ وَأعمِدَتَها ِ الّساحَة

َككَهَنَةٍ.» لِيَخدِمُوا ِ وَأبْنائِه الكاهِِن لِهارُونَ َ َسة المُقَّدَ وَالثِّياَب المَْسَكِن، فِي ِ لِلخِدمَة َ المَنسُوجَة

العَظِيمَة عِب الّشَ ُ تَقدِمَة
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ً تَقدِمَة وَأحضَرُوا رُوحُهُ، ُ وَدَفَعَتْه ُ قَلبُه ُ هَه نَبَّ مَْن كُّلُ َ وَجاء ٢١ مُوسَى. أماِم مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ ذَهََب ِحينَئِذٍ، ٢٠

ِبحَسَِب ُ وَالنِّساء الرِّجاُل فأتَى ٢٢ َسةِ. المُقَّدَ الثِّياِب وَعَمَِل ِخدمَتِها، أدَواِت وَجَمِيَع الاْجتِماِع، ِ َخيمَة ُصنِْع لِأجِل للهِ
ِ هَذِه هَِب الذَّ تَقدِماِت جَميَع مُوا فَقَّدَ هَِب. الذَّ حُلِيِّ مِْن ُأْخرَى ً وَأنواعا َ وََخواِتم ً وَأقراطا َ أساوِر وَأْحضَروا بِهِْم، قُلُو َسخاءِ

للهِ.
أحضَرَها. تُيُوٍس، وَجُلُودُ ٌ مَدبُوغَة كِباٍش وَجُلُودُ ُماعِزٍ وََشعر وَكِتّاٌن ُ وَحَمراء ٌ ة َّ وَبَنَفسَِجي ُ زَرقاء ٌ أقمِشَة لَدَيهِ مَْن وَكُّلُ ٢٣

ٌ صاِلح َسنٍط َخشَُب لَدَيهِ مَْن وَكُّلُ للهِ. ٍ َكتَقدِمَة أحضَرَها وَُنحاٍس ةٍ فِّضَ مِْن ً تَقدِمَة َ ُيحضِر أْن أرادَ مَْن وَكُّلُ ٢٤

ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ً أقمِشَة غََزلَتْهُ: ما وَأحضَرَْت ِيَدِها، ب غََزلَْت ماهِرَةٍ اْمرأةٍ وَكُّلُ ٢٥ أحضَرَهُ. عَمٍَل، أّيِ فِي لِلاستِعْماِل
ماعَِز. َ َشعر غََزلَْن مَهارَةٌ، لَدَيهُّنَ وَكانَْت ، بُهُّنَ قُلُو دَفَعَْتهُّنَ واتِي َّ الل النِّساءِ وَكُّلُ ٢٦ وَكِتّاناً. َ وَحَمراء

ً َيتا وَز ً وَأعطارا ٢٨ ْدرَةِ، وَالّصُ الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث عَلَى رِصيِع َّ لِلت ُأْخرَى ً يمَة ِ كَر ً وَأحجارا جَْزٍع َ ِحجارَة ُ القادَة َ وَأحضَر ٢٧

يِِّب. الّطَ وَلِلبَُخورِ ِ المَْسحَة َيِت وَلِز ِ لِلإنارَة
بِهِ. مُوسَى ُ الله أمَرَ ما ِبحَسَِب للهِ، ً ة َّ ي اختِيارِ تَقدِماٍت بُهُْم قُلُو دَفَعَْتهُْم الَّذِيَن وَالنِّساءِ الرِّجاِل جَميُع مَ وَقَّدَ ٢٩

وَُأهُولِيآب بََصلْئِيُل
ِ الله بِرُوٍح ُ وَمَلأه ٣١ يَهُوذا ِ قَبِيلَة مِْن ُحورَ بِْن ُأورِي بَْن بََصلْئِيَل َ اختار َ الله إّنَ «ها ِيَل: إسْرائ لِبَنِي مُوسَى وَقاَل ٣٠

ِ يمَة ِ الـكَر ِ الحِجارَة عَلَى قِش َّ الن وَفِي ٣٣ وَالبُرونْزِ، ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ َ تَصامِيم عَمَِل فِي ٣٢ ً َكبِيرَة وَقُدراٍت ً وَمَعرِفَة ً وَفَهما ً مَهارَة
دانَ، ِ قَبِيلَة مِْن أِخيساماكَ بَْن وَُأهُولِيآَب بََصلْئِيَل وَأعطَى ٣٤ المَهاراِت. أنواِع وَجَميِع الخَشَِب، ِ زَخرَفَة وَفِي رِصيِع، َّ لِلت
رقاءِ َّ الز ِ الأنِْسجَة فِي وَالتَْطريزِ، ْصميِم َّ وَالت ةِ َّ الحِرَفِي الأعماِل بِكُّلِ لِلقِياِم ِ بِالمَهارَة وَمَلأهُما ٣٥ ِيَن. الآخَر تَعلِيِم فِي َ المَهارَة

صامِيِم. َّ وَالت الأعماِل بِكُّلِ لِيَقُومُوا ْسِج، َّ الن وَبِأعماِل وَالكِتّاِن، َمراءِ وَالح ةِ َّ وَالبَنَفسَِجي

٣٦
أمَرَ ما كُّلِ ِبحَسَِب ِس المُقَّدَ المَكاِن ِناءِ ب فِي وَالذَّكاءَ، َ المَهارَة ُ الله ُ أعطاه ماهِرٍ وَكُّلُ وَُأهُولِيآُب، بََصلْئِيُل «فَليَعمَْل ١

اللهُ.»
وَأخَذُوا ٣ لِلعَمَِل. َجِيءٍ الم عَلَى ُ قَلبُه ُ ه َّ َحث مَْن وَكُّلَ المَهارَةَ، ُ الله ُ أعطاه ماهِرٍ وَكُّلَ وَُأهُولِيآَب بََصلْئِيَل مُوسَى فَدَعا ٢

فِي تَقدِماٍت ُيحضِرُونَ يَزالُونَ ما وَكانُوا ِس. المُقَّدَ المَكَاِن ِ ِخدمَة لِأجِل عِب الّشَ أحضَرَها َّتِي ال ِ قدِمَة َّ الت جَمِيَع مُوسَى مِْن
يَقُومُ كانَ الَّذِي ِ عَمَلِه ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلُ ِس، المُقَّدَ المَكاِن بِعَمَِل يَقُومُونَ كانُوا الَّذِيَن ِ المَهَرَة كُّلُ وَأتَى ٤ َصباٍح. كُّلِ

بِعَمَلِهِ.» ُ الله أمَرَ الَّذِي العَمَِل ِ حاجَة مِْن َ أكثَر ُيحضِرُونَ عَب الّشَ «إّنَ ِمُوسَى: ل وَقالُوا ٥ بِهِ،
ِس. المُقَّدَ المَكاِن ِ لِتَقدِمَة بَعْدُ ً َشيئا ُيحْضِرُوا لا أْن وَالنِّساءِ الرِّجاِل عَلَى أّنَ ِم َّ ُخَي الم فِي يُعلِنُوا بِأْن مُوسَى أمَرَ ِحينَئِذٍ، ٦

العَمَِل. ِ حاجَة مِْن َ أكثَر أحضَرُوا قَْد وَكانَوا ٧ يدِ. المَزِ إحضارِ عَْن النّاُس َف َّ فَتَوَق

المُقَّدس المَسَكِن بناءُ
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ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ وَأقمِشَة مَبْرُوٍم، ناعٍِم كِتّاٍن مِْن ٍ َستائِر عَشَرِ مِْن َس المُقَّدَ المَْسَكَن ِ المَهَرَة العامِلِينَ جَمِيُع فََصنََع ٨

وَعَْرضُها ذِراعاً،١٠٥ ُيَن وَعِشْر ثَماٍن ِستارَةٍ كُّلِ ُطوُل وَكانَ ٩ بِيمَ.١٠٤ الـكَرُو ِ مَلائِكَة َشكِل عَلَى بِمَهارَةٍ مُطَرِّزةٍ َ وَحَمراء
َّ ثُم ١١ مَعاً. َ ِيَة الثّان َمَْس وَالخ مَعاً، الأولَى َمَْس الخ َ تائِر الّسَ وَوََصَل ١٠ يَةٌ. مُتَساوِ مَقايِيُس ِ السَتائِر فَلَِجمِيِع أذرٍُع. أربََع
فََصنََع ١٢ ِيَةِ. ان َّ الث ِ َجْمُوعَة الم ِ َستائِر ةِ َّ حاف عَلَى وَكَذَلَِك الأولَى، ِ َجْمُوعَة الم ِ َستائِر ةِ َّ حاف عَلَى أزرََق ُماٍش ق مِْن عُرًَى َصنََع
وََصنََع ١٣ مُتَقابِلَةً. العُرَى وَكَانَِت ِيَةِ. الثّان ِ َجمُوعَة الم ِ ِستارَة عَلَى ً عُروَة وَخَمِْسينَ الُأولَى، ِ تارَة الّسِ عَلَى ً عُروَة خَمِسينَ

واِحدَةٍ. َكقِْطعَةٍ ً ِصلا َّ مُت المَْسَكُن َ فَصار بِالمَشابِِك. ً مَعا َ تائِر الّسَ لِوَصِل هَِب الذَّ ًمَِن مِشبَكا خَمِسينَ
ِستارَةٍ كُّلُ ُطوُل ١٥ ِستارَةً. َ عَشْرَة إحدَى عَدَدُها المَْسَكِن، فَوَق الَّذِي لِلغِطاءِ ِ الماعِز َشعرِ مِْن َ َستائِر وََصنََع ١٤

مَعاً، َ َستائِر خَمَس فَوََصَل ١٦ يَةٌ. مُتَساوِ مَقايِيُس َ عَشْرَة الإحدَى ِ تائِر لِلّسَ فَكانَِت أْذرُعَ. بَُع أْر وَعَرضُها ً ذِراعا ثَلاثُونَ
عَلَى ً عُروَة وَخَمِْسينَ الُأولَى، ِ َجمُوعَة الم َطرَِف عَلَى ِستارَةٍ أقصَى ةِ َّ حاف عَلَى ً عُروَة خَمِسينَ وََصنََع ١٧ مَعاً. َ َستائِر وَِسّتَ
وََصنََع ١٩ واِحدَةً. ً قِْطعَة َ فَتَصير َ َيمَة الخ لِيَِصَل ٍ بُرونْز مِْن ً مِشبَكا خَمِسينَ وََصنََع ١٨ بِها. َستُوَصُل َّتِي ال ِ تارَة الّسِ ةِ َّ حاف

الفاِخرِ. الجِلدِ مَِن ً خارِِجيّا َ آخَر ً وَغِطاء المَدبُوِغ، الكِباِش ِجلدِ مِْن ِ لِْلخَيمَة ً غِطاء
وَنِْصٌف. ذِراعٌ ُ وَعَرُضه أْذرٍُع، ُ عَشْر لَوٍح كُّلِ ُطوُل ٢١ لِلمَْسَكِن. نِط الّسَ َخشَِب مِْن ً قائِمَة ً ألواحا وََصنََع ٢٠
ً لَوحا يَن عِشرِ َصنََع ٢٣ المَْسَكِن: ألواِح جَمِيَع َصنََع هَكَذا بِالآخَرِ. أحَدِها لِوَصِل فَتَحتاِن المَْسَكِن ألواِح َمِيِع ِلج وَكانَ ٢٢
لَوٍْح. كُّلِ لِفُتَحتَيِّ قاعِدَتَينِ يَن: العِشرِ الألْواِح َتحَت ةٍ فِّضَ مِْن ً قاعِدَة أربَعِينَ وََصنََع ٢٤ َيْمَةِ. الخ مَِن ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ لِلجِهَة
لَوٍح. كُّلِ َتحَت قاعِدَتَينِ ةٍ: فِّضَ مِْن ً قاعِدَة أربَعِينَ وََتحْتَها ٢٦ المَْسَكِن، مَِن ةِ َّ مالِي الّشَ ِ لِلجِهَة ً لَوحا يَن عِشرِ وََصنََع ٢٥

مُنفَِصلَينِ اللَوحاِن فَكانَ ٢٩ َلِْف. الخ مَِن المَْسَكِن يَتَي لِزاوِ وَلَوحَينِ ٢٨ ألواٍح. َ ة َّ ِست الغَرِب مَِن المَْسَكِن لِظَْهرِ وََصنََع ٢٧

َ ِيَة ثَمان َجْمُوعُ الم فَكانَ ٣٠ يَتَينِ. الزّاوِ عَلى َّوحاِن الل كانَ هَكَذا الُأولَى. ِ َلَقَة الح داِخَل الأعلَى فِي ِصلَينِ َّ مُت الأسفَِل، مَِن
لَوٍح. كُّلِ َتحَْت قاعِدَتَينِ قاعِدَةً: َ عَشْرَة ِسّتَ لَها ألواٍح،

ِ لِلجِهَة عَوارَِض وَخَمَس ٣٢ المَْسَكِن، ِجهاِت مِْن ِلجِهَةٍ عَوارَِض خَمَس نِط، الّسَ َخشَِب مِْن عَوارَِض وََصنََع ٣١

ِل الأّوَ رَِف الّطَ مَِن الألواِح بَينَ َمْتَّدَ لِت الوُسطَى َ العارَِضة وَوََصَل ٣٣ الغَرِب. مَِن المَْسَكِن لِظَْهرِ عَوارَِض وَخَمَس ِيَةِ، ان َّ الث
وَكَذَلَِك لِلعَوارِِض. َكبُيُوٍت ذَهٍَب مِْن حَلَقاٍت لَها وََصنََع هَِب، بِالذَّ الألواِح جَمِيَع ى َّ غَش َّ ثُم ٣٤ الآخَرِ. رَِف الّطَ إلَى

هَِب. بِالذَّ العَوارَِض ى َّ غَش

الدّاخليّة ُ تارَة الّسِ
بِيمَ. الـكَرُو ِ مَلائِكَة َشكِل عَلَى بِمَهارَةٍ زةٍ َّ مُطَر مَبْرُوٍم وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن ً ِستارة وََصنََع ٣٥

أربَِع عَلَى تَقُِف ذَهٍَب، مِْن مَشابُِك وَلَها هَِب بِالذَّ اةٍ مُغَّشَ نِط الّسَ َخشَِب مِْن مَصنُوعَةٍ أعمِدَةٍ ِ أربَعَة عَلَى قَها َّ وَعَل ٣٦

٣٦:٨ ١٠٤
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

(35 العدد في ً (أيضا .22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
٣٦:٩ ١٠٥

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



٢٤ : ٣٧ خرُوج ١٢٩ ٣٧ : ٣٦ خرُوج

َيمَةِ. الخ مَْدخَِل لِأجِل مَبْرُوٍم، وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن ً مَُزخرَفَة ِستارةً وََصنََع ٣٧ ةٍ. فِّضَ مِْن قَواعِدَ
بُرونْزٍ. مِْن قَواعِدَ وَخَمَس ذَهٍَب، مِْن مَشابَِك لَها وََصنََع هَِب، بِالذَّ وَغَّشاها أعمِدَةٍ َ خَمسَة ِ تارَة لِلّسِ وََصنََع ٣٨

٣٧
العَهد ُصندُوُق

ُ وَارتِفاعُه وَنِْصٌف، ذِراعٌ ُ وَعَرُضه وَنِْصٌف، ذِراعاِن١٠٦ ُ ُطولُه نِط. الّسَ َخشَِب مِْن العَهدِ ُصندُوَق بََصلْئِيُل وََصنََع ١

وََسبََك ٣ َحولِهِ. مِْن ً إطارا ُ لَه وََصنََع الخارِِج، وَمَِن الدّاِخِل مَِن قِّيِ َّ الن هَِب بِالذَّ ُ وَغَّشاه ٢ الذِّراِع. وَنِْصُف ذِراعٌ
نِط الّسَ َخشَِب مِْن َيِن عََصو وََصنََع ٤ جانٍِب. كُّلِ عَلَى حَلَقَتَينِ الأربَِع: ُ زَواياه عَلَى وََضعَها هَِب الذَّ مَِن حَلَقاٍت أربََع
ُ ُطولُه ، نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن ً غِطاء وََصنََع ٦ َملِهِ. ِلح ندُوِق الّصُ جانِبَّيِ عَلَى َلَقاِت الح فِي َيِن العََصو وَوََضَع ٥ هَِب. بِالذَّ وَغَّشاهُما
فَكانَ ٨ الغَطاءِ. َطرَفَيِّ عَلَى مَطرُوٍق ذَهٍَب مِْن بَينِ كَرُو وََصنََع ٧ الذِّراِع. وَنِْصُف ذِراعٌ ُ وَعَرُضه وَنِْصٌف، ذِراعاِن
باِسطَيْنِ باِن الـكَرُو فَكانَ ٩ َطرَفَيهِ. عَلَى الغَطاءِ مََع واِحدَةٍ قِطعَةٍ مِْن بَينِ الـكَرُو وََصنََع َطرٍَف. كُّلِ عَلَى كَرُوٌب

الغِطاءِ. َ َنحو وَوَْجهاهُما مُتَقابِلَينِ، باِن الـكَرُو كانَ الغِطاءَ. ِلاِن ّ يُظَل الأعلَى إلَى أجنَِحتَهُما
المائِدَة

بِذَهٍَب وَغَّشاها ١١ وَنِْصٌف. ذِراعٌ وَارتِفاعُها ذِراعٌ، وَعَرضُها ذِراعاِن، ُطولُها نِط، الّسَ َخشَِب مِْن ً مائِدَة وََصنََع ١٠

وََسبََك ١٣ تِها. َّ ِلحاف ذَهٍَب مِْن ً وَإطارا َحولَها، ٌ ِشبر عَرضُها ً ة َّ حاف لَها وََصنََع ١٢ َحولَها. هَِب الذَّ مَِن ً إطارا لَها وََصنََع ، نَقِّيٍ
ً يبَة قَرِ َلَقاُت الح وَكانَِت ١٤ الأربَِع. أْرجُلِها مُْستَوَى عَلَى بَِع، الأْر زَواياها عَلَى تَها َّ وَثَب ذَهٍَب، مِْن حَلَقاٍت أربََع ِ لِلمائِدَة
َمِل ِلح هَِب، بِالذَّ وَغَّشاهُما نِط الّسَ َخشَِب مِْن َيِن عََصو وََصنََع ١٥ المائِدَةِ. َمِل ِلح فِيها َيِن العََصو لإدخاِل العُلْيا ةِ َّ الحاف مَِن
يقَها وَأبارِ طاساتِها وَكَذَلَِك وَُصحُونَها، أْطباقَها : النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن ِ المائِدَة عَلَى تُوَضُع َّتِي ال ِ ِيَة الآن جَمِيَع وََصنََع ١٦ المائِدَةِ.

ائِلَةِ. الّسَ ْقدِماِت َّ لِلت ِ َصة ُخَّصَ الم
المَنارَة

وَوَرَقُها وَعُقَدُها ُكؤُوسُها وَكانَْت بِالمِْطرَقَةِ. وَساقُها ِ المَنارَة ُ قاعِدَة ُطرِقَْت وَقَْد . قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن َ المَنارَة وََصنََع ١٧

المَنارَةِ. جانِبَي مِْن جانٍِب كُّلِ عَْن ُشعٍَب ثَلاِث جانِبَيها: عَلَى ُشعٍَب ِسّتِ إلَى ُ المَنارَة عَِت َّ وَتفَر ١٨ مَعَها. ً واِحدَة ً قِطعَة
المَنارَةِ. ِ قاعِدَة مِْن ِ المُتَفَرِّعَة ّتِ الّسِ عَِب الّشُ مَِن ٍ ُشعْبَة كُّلِ عَلَى وَوَرَقِها عُقَدِها مََع لَوٍْز زَهْراِت ثَلاُث وَُسبَِكْت ١٩

ُ الواِحدَة تَقَُع عُقَدِها مََع زَهْراٍت ثَلاُث مِْنها ٢١ المَنارَةِ. ساِق عَلَى وَوَرَقِها عُقَدِها مََع لَوٍْز زَهْراِت أربَُع وَكَذَلَِك ٢٠

ً واِحدَة ً قِطعَة وَُشعَبُها ِ المَنارَة عُقَدُ فَكانَْت ٢٢ الّساِق. مَِن ِ المُتَفَرِّعَة ّتِ الّسِ عَِب الّشُ مَِن ُشعْبَتَينِ كُّلِ التِقاءِ عِنْدَ مِْنها
مَِن وَمَنافِضَها وَمَلاقِطَها َ بعَة الّسَ سُرَُجها وََصنََع ٢٣ المَطرُوِق. قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن واِحدَةٍ ٍ قِْطعَة مَِن وَجَمِيعُها مَعَها.

هَِب. الذَّ مَِن واِحدٍ قِنطاٍر١٠٧ مِْن أدَواتِها كُّلِ مََع َصنَعَها ٢٤ . قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ
٣٧:١ ١٠٦

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ ً(وَِهيَ وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردهما ذراعان.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ

٣٧:٢٤ ١٠٧



١٤ : ٣٨ خرُوج ١٣٠ ٢٥ : ٣٧ خرُوج

البَُخور ُ مَْذَبح
البَُخورِ مَْذَبحِ اْرتِفاعُ أمّا ذِراعٌ. وَعَرضُهُا ذِراعٌ ُطولُهُا ٌ عَة َّ ب مُرَ ُ قَاعِدَتُه نِط، الّسَ َخشَِب مِْن البَُخورِ َ مَْذَبح وََصنََع ٢٥
ُ وَزَواياه ُ ِبَه وََجوان الأعلَى ُ َسطحَه ى َّ غَش . النَقِّيِ هَِب بِالذَّ ُ اه وَغَّشَ ٢٦ مَعَهُ. ً واِحدَة ً قِطعَة َ البارِزَة ُ زَواياه وَكانَْت فَذِراعاِن.
الجِهَتَينِ عَلَى العُلْيا ِ تِه َّ حاف َتحَت وَوََضعَهُما ذَهٍَب مِْن حَلَقَتَينِ وََصنََع ٢٧ َحولَهُ. ذَهٍَب مِْن ً إطارا وََصنََع البارِزَةَ.

هَِب. بِالذَّ اهُما وغَّشَ نِط، الّسَ َخشَِب مِْن َيِن العََصو وََصنََع ٢٨ بِهِما. ِ َملِه ِلح فِيهِما َيِن العََصو لإدخاِل المُقابِلَتَينِ
وَالبَُخور ِ المَسحَة زَيُت

العَّطارُ. يَصنَعُهُما َكما يَِّب، الّطَ َ وَالبَُخور َس المُقَّدَ ِ المَسحَة زَيَت وََصنََع ٢٩

٣٨
الّصاعِدة بائِح الذَّ ُ مَذَبح

خَمُْس وَعَرضُهُا أْذرُعُ،١٠٩ خَمُْس ُطولُهُا ٌ عَة َّ ب مُرَ ُ قَاعِدَتُه نِط. الّسَ َخشَِب مِْن الّصاعِدَة١٠٨ِ باِئحِ الذَّ َ مَذَبح وََصنََع ١
ُ البارِزَة وايا َّ الز وَكانَِت الأربَعَةِ. ِ ِبِه َجوان عَلَى بارِزَةٍ زَوايا أربََع ُ لَه وََصنََع ٢ أْذرٍُع. فَثَلاُث المَْذَبحِ اْرتِفاعُ أمّا أْذرُعُ.

بِالبُرونْزِ. وَغَّشاها مَعَهُ. ً واِحدَة ً قِطعَة
بُرونْزٍ. مِْن المَْذَبحِ أدَواِت وَجَمِيَع َجامِرَ وَالم وَالمَناِشَل وَالّطاساِت َجارَِف وَالم القُدُورَ : المَذَبحِ أدَواِت جَمِيَع وََصنََع ٣

حَلَقاٍت أربََع وََسبََك ٥ الدّاِخِل. مَِن المَذَبحِ مُنتََصِف ارتِفاِع عَلَى وَوََضعَها ، لِلمَذَبحِ ٍ بُرونْز مِْن َشبَكَة١١٠ً وََصنََع ٤

َيِن العََصو وَأْدخََل ٧ بِالبُرونْزِ. وَغَّشاهُما نِط الّسَ َخشَِب مِْن َيِن العََصو وََصنََع ٦ فِيها. َيِن العََصو لِوَضِع ِ بَكَة الّشَ زَوايا عَلَى
ِبِهِ. َجوان عَلَى ألواٌح ُ وَلَه ً فا َّ ُمجَو َ المَْذَبح َصنََع بِهِما. ِ َملِه ِلح المَذَبحِ جانِبَّيِ عَلَى َلَقاِت الح فِي

الاغتِسال َحوُض
المَْسَكِن. ِ ساحَة باِب عِندَ خَدَْمَن واتِي َّ الل النِّساءِ مَرايا بِاستِخداِم َ ة َّ ي ِ البُرونْز ُ وَقاعِدَتَه البُرونْزِّيَ الحَوَض وََصنََع ٨

المَسَكن ُ ساحَة
ً عَمُودا عِشرُونَ وَلَها ١٠ ذِراٍع. ُ مِئَة ُطولُها مَبْرُوٍم كِتّاٍن مِْن َ َستائِر ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ لِلجِهَة فََصنََع المَْسَكِن. َ ساحَة َج َّ وََسي ٩

ُ مِئَة ةِ َّ مالِي الّشَ ِ وَلِلجِهَة ١١ ةِ. الفِّضَ مَِن ِ المَصنُوعَة وَحَلَقاتِها ِ الأعمِدَة وَمَشابَِك البُرونْزِ، مَِن ِ المَصنُوعَة يَن العِشرِ بِقَواعِدِها
مِْن ٌ مَصنُوعَة وَحَلَقاتِها ِ الأعمِدَة وَمَشابَِك بُرونْزٍ. مِْن ِ المَصنُوعَة يَن العِشرِ بِقَواعِدِها ً عَمُودا عِشرُونَ لَها السَتائِرِ، مَِن ذِراٍع
وَحَلَقاتِها ِ الأعمِدَة وَمَشابَِك العَشْرِ. بِقَواعِدِها ٍ أعْمِدَة ُ عَشْرَة وَلَها السَتائِرِ، مَِن ً ذِراعا خَمسُونَ ةِ َّ بي الغَر ِ وَلِلجِهَة ١٢ ةٍ. فِّضَ
أحَدِ عَلَى ً ذِراعا َ عَشْرَة خَمَْس بِطُوِل ُ َستائِر وَلَها ١٤ ذِراعاً. خَمسُونَ ةِ َّ رقِي َّ الش ةِ َّ الأمامِي ِ وَلِلجِهَة ١٣ ةِ. الفِّضَ مَِن ٌ مَصنُوعَة

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
٣٨:١ ١٠٨

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من الّصاعِدَة. َ باِئح الذَّ
٣٨:١ ١٠٩

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ

٣٨:٤ ١١٠
الرماد. وتمرير الخَشَب لتلّقي شبكة.



١ : ٣٩ خرُوج ١٣١ ١٥ : ٣٨ خرُوج

ُ ثَلاثَة وَلَها الثّانِي. الجانِِب عَلَى ِ تائِر الّسَ مَِن ً ذِراعا َ عَشْرَة وَخَمَس ١٥ قَواعِدَ. وَثَلاُث أعمِدَةٍ ُ ثَلاثَة وَلَها المَْدخَِل، جَانِبَي
قَواعِدَ. وَثَلاُث أعمِدَةٍ

وَمَشابُِك بْرُونزٍ، مِْن ِ الأعمِدَة قَواعِدُ كانَْت ١٧ مَبْرُوٍم. كِتّاٍن مِْن ً مَصنُوعَة ِ الّساحَة َحوَل َّتِي ال ِ تائِر الّسَ كُّلُ وَكانَْت ١٦

ةٍ. فِّضَ مِْن بِقُضباٍن ً مَعا ً ِصلَة َّ مُت ِ الّساحَة ِ أعمِدَة كُّلُ وَكانَْت ةِ. بِالفِّضَ مُغَّشاةٌ وَرُؤُوسُها ةٍ، فِّضَ مِْن وَحَلَقاتُها ِ الأعمِدَة
ًوَاْرتِفاعُها ذِراعا عِشْرُونَ ُطولُها مَبْرُوٍم، وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن ِ الّساحَة مَدخَِل ُ ِستارَة وَُصنِعَْت ١٨

مَشابِكُها وَأمّا بُرونْزٍ. مِْن قَواعِدُ وَلَها بُرونْزٍ، مِْن أعمِدَةٍ ُ أربَعَة لَها وَكانَ ١٩ الّساحَةِ. ِ َستائِر ارتِفاِع عَلَى أْي أْذرٍُع، خَمُْس
المَوادِّ ُ مَقادِير ِهيَ ِ فَهَذِه ٢١ بُرونْزٍ. مِْن ِ وَالّساحَة المَْسَكِن أوتادِ وَكُّلُ ٢٠ ةِ. بِالفِّضَ مُغَّشاةٌ وَحَلَقاتُها وَرُؤُوسُها ةٍ، فِّضَ َمِْن ف
بِْن َ يثامار إ تَوِجيهِ َتحَت ُّونَ ي لاوِ َّ ال ذَلَِك عَلَى وَأشْرََف مُوسَى. مِْن بِأمرٍ ِحسابُها َّ تَم العَْهدِ. مَْسَكِن ُصنِع فِي ِ المُستَخدَمَة

الكاهِِن. هارُونَ
بِْن ُأهُولِيآَب ُ مَعَه وَكانَ ٢٣ بِهِ. ُمُوسَى الله أمَرَ ما جَمِيَع يَهُوذا، ِ قَبِيلَة مِْن الَّذِي ُحورَ، بُْن أورِي بُْن بََصلْئِيُل فَعَمَِل ٢٢
الأبْيَِض. وَالكِتّاِن َمراءِ وَالح ةِ َّ وَالبَنَفسَِجي رقاءِ َّ الز ِ الأقمِشَة فِي ً وَمَُزْخرِفا ً وَمَُصمِّما ً ِحرَفِيّا دانَ، ِ قَبِيلَة مِْن الَّذِي أِخيساماكَ،
وَثَلاثينَ ٍ مِئِة وََسبِْع قِنْطاراً،١١١ يَن وَعُشْر تِْسٍع َ َنحْو ِس، المُقَّدَ المَكاِن لُِصنِع اُس َّ الن ُ مَه قَّدَ الَّذِي هَِب الذَّ وَزنُ وَكانَ ٢٤

ةِ. َّ ْسمِي َّ الر المَقاييِس ِبحَسَِب مِثْقالا١١٢ً
ِبحَسَِب ً مِثْقالا وََسبْعينَ ٍ وَخَمْسَة ٍ مِئَة وََسبِْع وَألٍْف قِنْطاٍر َ مِئَة فَكانَْت المَعدُودِيَن مَِن جَمعُها َّ تَم َّتِي ال ُ ة الفِّضَ أمّا ٢٥

َما ف يَن العِشرِ َلََغ ب ْن َّ مِم ُ تَسِجيلُه َّ تَم واِحدٍ كُّلِ مِْن ، ْسمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب مِثْقاٍل، نِْصَف فَجَمَعُوا ٢٦ ةِ. َّ ْسمِي َّ الر المَقاييِس
رَجُلاً. وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة وَخَمَس آلاٍف َ وَثَلاثَة ألٍْف ٍ مِئَة ِسّتِ عَدَدُهُْم فَكانَ فَوُق.

قاعِدَةٍ. ِ مِئَة لِسَبِك قِنْطاٍر َ مِئَة . الدّاِخلِيِّ الحِجاِب وَقَواعِدِ ِس المُقَّدَ المَكاِن قَواعِدِ لِسَبِك قِنْطاٍر ُ مِئَة استُخدَمُوا وَقَدِ ٢٧

ى وَغَّطَ َلَقاِت، وَالح الأعمِدَةِ، مَشابَِك َصنََع ً مِثْقالا وََسبْعينَ ٍ وَخَمْسَة ٍ مِئَة وََسبِْع وَبِألٍْف ٢٨ واِحدٌ. قِنْطارٌ قَاعِدَةٍ فَلِكُّلِ
الأعمِدَةِ. رُؤُوَس بِها

ِ َخيمَة مَْدخَِل قَواعِدَ ُ مِنْه َصنََع ٣٠ مِثْقاٍل. ِ مِئَة بَِع وَأْر ً وَألفا قِنْطاراً، َسبعينَ فَكَانَ ِم المُقَّدَ ِ البُرونْز وَزنُ أمّا ٢٩

وَقَواعِدِ الّساحَةِ، ألواِح وَقَواعِدِ ٣١ ، المَذَبحِ أدَواِت وَجَمِيَع عَلَيهِ، َّتِي ال ِ ة َّ ي ِ البُرونْز ِ وََشبََكتِه البُرونْزِّيِ وَالمَذَبحِ الاْجتِماِع،
َحولِها. مِْن ِ وَالّساحَة المَْسَكِن أوتادِ وَجَمِيَع الّساحَةِ، مَدخَِل

٣٩
الـكَهَنَة ِياُب ث

َ المُقَدََسة الثِّياَب وََصنَعُوا ِس، المُقَّدَ المَكاِن فِي ِ لِلخِدمَة ً ًمَنسُوجَة ِيابا ث َصنَعُوا َمراءِ وَالح ةِ َّ وَالبَنَفسَِجي رقاءِ َّ الز ِ الأقمِشَة وَمَِن ١
مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما لِهارُونَ َّتِي ال

٣٨:٢٤ ١١١
29) 27، ،25 الأعداد فِي ً (أيضا كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.

٣٨:٢٤ ١١٢
29) 28، 26، ،25 الأعداد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.



٢٦ : ٣٩ خرُوج ١٣٢ ٢ : ٣٩ خرُوج

الـكَهَنُوتِيّ وُب َّ الث
هََب الذَّ فَطَرَقُوا ٣ مَبْرُوٍم. وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ وَأقمِشَة ذَهٍَب مِْن الـكَهَنُوتِيَّ وَب َّ الث بََصلْئِيُل وََصنََع ٢

وََصنَعُوا ٤ َماهِرَةٍ. ِتَصامِيم ب وَالكِتّاِن َمراءِ وَالح ةِ َّ وَالبَنَفسَِجي رقاءِ َّ الز ِ الأقمِشَة فِي لِوَضعِها ُخيُوٍط إلَى عُوها قَّطَ َّ ثُم َ َصفاِئح ُ وََجعَلُوه
هَِب الذَّ مَِن أي لِلثُوِب، ِ المُْستَخْدَمَة المَوادِّ نَْفِس مِْن الحِزامَ وََصنَعُوا ٥ نِهايَتِهِما. عِندَ ِصلَينِ َّ مُت َكتِفَينِ الـكَهَنوتِيِّ لِلثُوِب

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما مَبْرُوٍم وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ وَأقمِشَة
َكنَقِش الجَزِْع َحجَرَّيِ عَلَى ً َمحفُورَة ِيَل إسْرائ أبناءِ ُ أْسماء وَكانَْت ذَهٍَب. مِْن إطارَيِن فِي الجَزِْع َحجَرَّيِ وََضعُوا َّ ثُم ٦

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما ِيَل، إسْرائ لِبَنِي تَذكاٍر َكحََجرَي الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث َكتِفَّيِ عَلَى وَوََضعَهُما ٧ الخاتَِم.

القَضاء ُ ُصدرَة
َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ وَأنِْسجَة ذَهٍَب مِْن ُصنِعَْت . الـكَهَنُوتِيُّ وُب َّ الث ُصنـِـَع َكما ٌ ماهِر اٌط َّ َخي درَة١١٣َ الّصُ وََصنََع ٨

يمَةِ: ِ كَر ِ الحِجارَة مَِن ُصفُوٍف ِ بِأربَعَة وَرُِصفَْت ١٠ ِشبرٌ. وَعَرضُها ٌ ِشبر ُطولُها ةً، َّ وَمَثنِي ً عَة َّ ب مُرَ ُصنِعَْت وَقَْد ٩ . نَقِّيٍ وَكِتّاٍن
أبْيَُض، وَعَقِيٌق أزرَُق ياقُوٌت وَ فَيرُوزٌ الثّانِي ّفِ الّصَ وَفِي ١١ دُ، وَزُمُّرُ ُ أصفَر ياقُوٌت وَ ُ أحمَر عَقِيٌق ِل الأّوَ ّفِ الّصَ فِي
ُأُطرٍ فِي ً جَمِيعا وُِضعَْت وَيَْشٌب. وَجَْزعٌ َبَرْجَدٌ ز الرّابـِـِع ّفِ الّصَ وَفِي ١٣ وَجَمشَُت، وَيَشْمُ ِّ الهِر عَينُ الثّالِِث ّفِ الّصَ وَفِي ١٢

الاثنَتَي القَبائِِل إحْدَى اسْمُ َحجَرٍ كُّلِ عَلَى َ وَُحفِر ِيَل. إسْرائ أبناءِ َ أْسماء ُمَثُِّل ت ً َحجَرا َ عَشَر اثْنا هُناكَ كانَ ١٤ ذَهٍَب. مِْن
إطارَيِن وََصنَعُوا ١٦ َبِل. كَالح َمجْدُوٍل نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن َسلاِسَل ِ درَة لِلّصُ وََصنَعُوا ١٥ الخاتَِم. عَلَى الاسْمُ ُ ُيحفَر َكما عَشْرَةَ،
َطرَفَيِّ عَلَى تَينِ َّ الل َلَقَتَينِ الح فِي هَِب الذَّ ِسلِسلَتَيِّ وَأدخَلُوا ١٧ درَةِ. الّصُ َطرَفَيِّ عَلَى َلَقَتَينِ الح وَوََضعُوا ذَهٍَب، مِْن وَحَلَقَتَينِ
مَِن الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث َكتِفَّيِ عَلَى فَثَبَتا َيِن. بِالإطار لِسلَتَينِ لِلّسِ َيِن الآخَر رَفَينِ الّطَ وَوََصلُوا ١٨ َارِِج. الخ مَِن ِ درَة الّصُ
الدّاِخلِيِّ الجانِِب عَلَى أي َيِن، الآخَر ِ درَة الّصُ َطرَفَي عَلَى وَوََضعُوهُما هَِب، الذَّ مَِن يينِ َ ُأخر حَلَقَتَينِ وََصنَعُوا ١٩ الأماِم.
وِب ُّ الث ِ مُقَّدِمَة فِي الـَكتِفَينِ أْسفََل وَوََضعُوهُما هَِب، الذَّ مَِن يينِ َ ُأْخر حَلَقَتَينِ وََصنَعُوا ٢٠ . الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ لِلث المُلاِصِق
ُ ُصْدرَة بَقِيَْت وَهَكَذا أزرََق. ِبخَيٍط الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث ِبحَلَقاِت ِ درَة الّصُ حَلَقاِت َبَطُوا وَر ٢١ الحِزاِم. فَوَق ، الـكَهَنوتِيِّ

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما ، الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ بِالث ً مُلتَِصقَة ، الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث ِحزاِم مِْن ً يبَة قَرِ القَضاءِ
ة َّ ُب الج

الدِّرِع. ِ َكفُتْحَة وََسطِها في ةِ َّ ُب الج ُ فُتْحَة وَكانَْت ٢٣ مَنْسُوٍج. أزرََق ُصوٍف مِْن ها َّ كُل الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث َ ة َّ ُجب وََصنََع ٢٢

َق. َّ َمَز تَت لا كَي َحولَها ٌ ة َّ حاف ِ وَلِلفُتْحَة
فلَى الّسُ الأطراِف عَلَى وَوََضعُوها أبْيََض وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن رُمّاناٍت أشكاَل وََصنَعُوا ٢٤

كُّلِ بَينَ ً جَرَسا فَوََضعُوا ٢٦ مّاناِت. ُّ الر وََسَط ةِ َّ ُب الج أطراِف عَلَى وَوََضعُوها نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن ً أجراسا َصنَعُوا َكما ٢٥ ةِ. َّ لِلجُب
مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما الخِدمَةِ، َ أثناء الكاهُِن َلبَسُها ي َّتِي ال ِ ة َّ ُب الج ةِ َّ حاف امتِدادِ عَلَى رُمّانَتَينِ

٣٩:٨ ١١٣
النص. بقيّة في بِها َّق يتعل ما لاحظ الكاهِن. صدر تغّطي القماش من ٌ قطعة القَضاء. ُ ُصدرَة
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الُأخرَى ِ الـكَهَنَة ِياُب ث
مِْن الرّأِس َ وَأْغطِيَة مَبْرُوٍم، كِتّاٍن مِْن َ العِمامَة وََصنَعُوا ٢٨ وَأبْنائِهِ. لِهارُونَ كِتّاٍن مِْن ً مَنسُوجَة ً أثوابا وََصنَعُوا ٢٧

َ وَحَمراء ةٍ َّ وَبَنَفسَِجي َ زَرقاء ٍ أنِْسجَة مِْن مَبْرُوٍم كِتّاٍن مِْن وَالحِزامَ ٢٩ مَبْرُوٍم، كِتّاٍن مِْن ةِ َّ اِخلي الدَّ وَالمَلابَِس مَبْرُوٍم، كِتّاٍن
مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما مَُزخرَفَةٍ،

ٌص «ُمخَّصَ الخاتَِم: عَلَى يُنْقَُش َكما ُ فَوقَه وَنَقَشُوا . نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن ِس المُقَّدَ الإكلِيِل ِ مَة مُقَّدَ فِي الَّذِي َ الّشِعار وََصنَعُوا ٣٠

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما العِمامَةِ، عَلَى لِوَضعِها أزرََق ً َخيطا بِها َبَطُوا وَر ٣١ لِيهوه.»١١٤
َيمَة الخ اكتِماُل

َ بَعْد ٣٣ بِهِ. مُوسَى ُ الله أمَرَ ما ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَنو وَعَمَِل الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَْسَكِن فِي العَمَِل كُّلُ وَاكتَمََل ٣٢
وَألواِحها وَمَشابِِكها وَأدَواتِها غِطائِها مََع َ َيمَة الخ مُوسَى فَرأى فِيهِ. ما وَكُّلَ َس المُقَّدَ المَْسَكَن لِيَرَى مُوسَى اْستَْدعَوا ذَلَِك
وَرأى ٣٥ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ تارَة وَالّسِ يُوِس، ُّ الت جُلُودِ وَغِطاءِ ِ المَدبُوغَة الكِباِش جُلُودِ وَغِطاءِ ٣٤ وَقَواعِدِها، وَأعمِدَتِها وَعَوارِضِها
هَِب الذَّ َ وَمَنارَة ٣٧ اللهِ، ِ َحضْرَة َ وَخُبز أدَواتِها وَكُّلَ َ وَالمائِدَة ٣٦ ندُوِق، الّصُ َ وَغِطاء َيهِ وَعََصو ِ هادَة َّ الش لَوحَيِّ ُصندُوِق
وَالبَُخورَ ِ المِسحَة َيَت وَز هَِب الذَّ َ مَذَبح وَرأى ٣٨ الإنارَةِ. َيَت وَز وَأدَواتِها، واِحدٍ، َصّفٍ فِي وُِضعَْت َّتِي ال وَسُرَُجها،

وَقاعِدَتِهِ. الاغتِساِل وََحوَض وَأدَواتِهِ، َ ة َّ ي ِ البُرونْز ِ وََشبََكتِه ِ البُرونْز َ وَمَذَبح ٣٩ َيمَةِ، الخ مَدخَِل وَِستارَ يَِّب الّطَ
الأدَواِت وَكُّلَ وَأوتادَها، وَِحبالَها ِ الّساحَة مَْدخَِل َ وَِستارَة أعْمِدَتِها وَقَواعِدَ وَأعمِدَتِها ِ الّساحَة َ َستائِر مُوسَى وَرأى ٤٠
ِس، المُقَّدَ المَكاِن فِي ِ لِلخِدمَة َ المَنسُوجَة الثِّياَب وَرأى ٤١ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي ِس المُقَّدَ المَْسَكِن فِي ِ لِلخِدمَة ِ المُستَخدَمَة

َككَهَنَةٍ. لِيَخدِمُوا ِ وَلأبْنائِه الكاهِِن لِهارُونَ َسةِ المُقَّدَ وَالثِّياَب
ِبحَسَِب العَمَِل كُّلَ أنجَزُوا هُْم بِأّنَ مُوسَى وَرَأى ٤٣ بِهِ. مُوسَى ُ الله أمَرَ ما كُّلِ ِبحَسَِب العَمََل ِيَل إسْرائ بَنو وَعَمَِل ٤٢

فَبارَكَهُْم. اللهِ، أْمرِ
٤٠

وَأثاثه المَسَكن ُ إقامَة
لَوحَيِّ ُصندُوَق فِيهِ َضْع ٣ َس. المُقَّدَ المَْسَكِن ُ تُقيْم ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم «فِي ٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

سُرَُجها. وَأْشعِْل َ المَنارَة وَأْحضِرْ عَلَيها، ِ الله ِ َحضْرَة َ خُبز وَرَتِّْب َ المائِدَة أْدِخْل َّ ثُم ٤ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ تارَة بِالّسِ ِ وَأْخفِه ِ هادَة َّ الش
المَْسَكِن. مَْدخَِل عَلَى َ تارَة وَالّسِ العَْهدِ، ُصندُوِق أمامَ هَبِيَّ الذَّ البَُخورِ َ مَْذَبح وََضْع ٥

بَينَ الاغتِساِل َحوَض وََضْع ٧ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَْدخَِل أي المَْسَكِن، مَْدخَِل أمامَ ِ اعِدَة الّصَ ِ بيحَة الذَّ َ مَْذَبح «َضْع ٦
وَخَْذ ٩ الّساحَةِ. مَْدخَِل َ ِستارَة َضْع َّ ثُم َيمَةِ، الخ َحوَل ِ الّساحَة َ َستائِر َضْع ٨ بِالماءِ. ً مَملوءا ، وَالمَذَبحِ الاْجتِماِع ِ َخيمَة
وَكُّلَ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ َ مَذَبح وَاْمسَْح ١٠ للهِ. ً صا ُمخَّصَ لِيَكُونَ ِ أثاثِه وَكُّلَ فِيهِ ما وَكُّلَ المَْسَكَن ِ بِه وَاْمسَْح المَسحَةِ، زَيَت

وَتُقَّدَِسهُ. ُ وَقاعِدَتَه الاغتِساِل َحوَض وَاْمسَْح ١١ أقداٍس. قُدَس َ فَيَصيْر المَذَبحَ، وَكَرِِّس أدَواتِهِ،
٣٩:٣٠ ١١٤

الله. مَِن لها ُيحّدْد لَْم غرٍض لأّيِ استخدامُها ُ ُيحظَر حيُث اللهِ، بيِت فِي المستخدمةِ الأشياءِ جَمِيِع على تُنقُش ُ العبارة هذهِ كانْت ليهوه. مخّصص
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َسةً، مُقَّدَ ً ِيابا ث هارُونَ ألْبِْس ١٣ بِالماءِ. وَاْغِسلْهُْم الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَْدخَِل إلَى ُ وَأبناءَه هارُونَ اْستَْدِع َّ «ثُم ١٢
َكما وَاْمسَْحهُْم ١٥ لَهُْم. َ َصة ُخَّصَ الم الثِّياَب وَألبِسْهُمُ ُ أبْناءَه كَذَلَِك أْحضِرْ ١٤ لِي. َككاهٍِن لِيَخدِمَنِي ُ وَكَرِّْسه ُ وَاْمسَحْه
فَعَمَِل ١٦ أجيالِهِْم.» كُّلِ فِي الأبَدِ إلَى ً كَهَنَة لِيَكونوا ُ المِْسحَة ِ هَذِه فَسَتُؤَهِّلُهُْم لِي. ٍ َككَهَنَة لِيَخدِمُونِي أباهُْم مَسَحَت

بِهِ. ُ الله ُ أمَرَه ما ِبحَسَِب مُوسَى
وَوََضَع المَْسَكَن مُوسَى أقامَ ١٨ ُس. المُقَّدَ المَْسَكُن َ ُأقيم ِيَةِ، الثّان ِ نَة الّسَ فِي ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم وَفِي ١٧

ِ المَدبُوغَة الكِباِش جُلُودِ َ غِطاء ُ فَوقَه وََضَع َّ ثُم المَْسَكِن. فَوَق َ َيمَة الخ مُوسَى َ وَنَشَر ١٩ وَأعمِدَتَهُ. ُ وَعَوارَِضه ُ وَألواحَه ُ قَواعِدَه
مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما يُوِس، ُّ الت جُلُودِ وَغِطاءِ

َ الغِطاء وَوََضَع ندُوِق، الّصُ حَلَقاِت فِي َيِن العََصو وَوََضَع ندُوِق. الّصُ فِي وَوََضعَهُما ِ هادَة َّ الش لَوحَيِّ مُوسَى وَأخَذَ ٢٠

هادَةِ، َّ الش لَوحَيِّ ُصندُوَق وَأْخفَى ةَ، َّ الدّاِخلِي َ تارَة الّسِ وَوََضَع المَْسَكِن، إلَى ندُوَق الّصُ مُوسَى َ وَأحضَر ٢١ ندُوِق. الّصُ فَوَق
ِ تارَة الّسِ خارَِج المَْسَكِن، مَِن ةِ َّ مالِي الّشَ ِ الجِهَة عَلَى الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي َ المائِدَة مُوسَى وَوََضَع ٢٢ مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما اللهِ، ِ َحضرَة فِي َ الخـُبز عَلَيها َب َّ وَرَت ٢٣ ةِ. َّ الدّاِخلِي
فِي رَُج ُّ الس وَوََضَع ٢٥ المائِدَةِ. مُقابَِل المَْسَكِن مَِن ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ الجِهَة عَلَى الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي َ المَنارَة مُوسَى وَوََضَع ٢٤

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما اللهِ، ِ َحضرَة
مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما َطيِّباً، ً َبخُورا وَأحرََق ٢٧ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ تارَة الّسِ أمامَ الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي هَبِيَّ الذَّ َ المَذَبح وَوََضَع ٢٦

الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَْسَكِن مَدخَِل عِندَ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ َ مَذَبح وَوََضَع ٢٩ المَْسَكِن. مَدخَِل عَلَى َ تارَة الّسِ وَوََضَع ٢٨
مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما ُبُوِب، الح وَتَقدِماِت َ الّصاعِدَة َ باِئح الذَّ عَلَيهِ مَ وَقَّدَ

وَهارُونُ مُوسَى وَكانَ ٣١ لِلاغْتِساِل. ً ماء فِيهِ وَوََضَع ، وَالمَذَبحِ الاْجتِماِع ِ َخيمَة بَينَ الحَوَض مُوسَى وَوََضَع ٣٠

يَغتَِسلُونَ كانُوا ، المَذَبحِ إلَى بُونَ يَقتَرِ وَ الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى يَْأتُونَ كانُوا فَحـِينَ ٣٢ فِيهِ. وَأرجُلَهُْم أيدِيَهِْم يَغِسلُونَ ُ وَأبناؤُه
مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما

كُّلَ مُوسَى أكمَلَ وَبِهَذا الّساحَةِ. مَْدخَِل َ ِستارَة وَوََضَع . وَالمَذَبحِ المَْسَكِن َحوَل ِ الّساحَة َ َستائِر مُوسَى وَوََضَع ٣٣
العَمَِل.

الله َمجدُ
الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى ُخوَل الدُّ مُوسَى يَستَطـِـْع وَلَْم ٣٥ المَْسَكَن. ِ الله َمجدُ وَمَلأ الاْجتِماِع، َ َخيمَة ُ حابَة الّسَ ِت وَغَّطَ ٣٤

المَْسَكَن. مَلأ اللهِ َمجدَ لِأّنَ
فَإْن ٣٧ يَرَتحِلُونَ. ِيَل إسْرائ بَنو كانَ المَْسَكِن عَِن تَرتَفـِـُع ُ حابَة الّسَ كانَِت ِحينَ ِيَل، إسْرائ بَني رِحلاِت كُّلِ وَفِي ٣٦
ُ النّار وَكانَِت هارِ. النَّ فِي المَْسَكِن فَوَق كانَْت اللهِ َ َسحابَة لِأّنَ ٣٨ تَرتَفـِـَع. أْن إلَى يَرَتحِلُونَ يَكُونُوا لَْم حابَةُ، الّسَ تَرتَفـِـِع لَْم

رِحلاتِهِْم. كُّلِ فِي ِيَل إسْرائ بَيِت جَمِيِع عُيوِن أمامَ يِل َّ الل َطواَل ِ حابَة الّسَ فِي



٢ : ٢ يّين لاو ١٣٥ ١ : ١ يّين لاو

يِّين اللّاو كتاُب
الّصاعدة ُ باِئح الذَّ

أحَدُكُْم ُ يُقَّدِم ِحينَ لَهُْم: وَقُْل ِيَل إسْرائ بَنِي «كَلِّْم ٢ فَقاَل: الاْجتِماِع ِ َخيمَة مِْن إلَيهِ مَ َّ وَتَكَل مُوسَى ُ الله وَدَعا ١
الغَنَِم. أْو البَقَرِ مَِن فَلْيُقَّدِْم للهِ، َيواناِت الح مَِن ً تَقدِمَة

ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ ُ وَلْيُقَّدِْمه العُيُوِب، مَِن ً َسلِيما ً ِعجلا فَلْتَكُْن البَقَرِ، مَِن صاعِدَة١ً ً ذَبيحَة ُ قدِمَة َّ الت كانَِت «فَإْن ٣
كفِيرِ َّ لِلت ً مَقبُولا لِيَكُونَ َيواِن الح رَأِس عَلَى ُ يَدَه يََضَع أْن ُ يُقَّدِمُه مَْن عَلَى ٤ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً مَقبُولا لِيَكُونَ الاْجتِماِع

عَنْهُ.
عَلَى ُ يَسكُبُوه وَأْن للهِ، مَ الدَّ يُقَّدِمُوا أْن الـكَهَنَةِ، هارُونَ، أبناءِ وَعَلَى اللهِ. ِ َحضْرَة فِي العِجَل تَْذَبح٢َ أْن «يَنبَغِي ٥

ُ أبناء يََضُع َّ ثُم ٧ وَتَقطِيعُها. ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ ِجلدِ َسلُخ يَنبَغِي َّ ثُم ٦ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل أمامَ الَّذِي المَذَبحِ َجوانِِب
حمَ وَالّشَ ْأَس َّ وَالر القِطََع ُ الـكَهَنَة هارُونَ ُ أبناء يََضُع ذَلَِك بَعْدَ ٨ النّارِ. عَلَى الخَشََب ِبُونَ ّ وَيُرَت ، المَذَبحِ عَلَى ً نارا هارُونَ
عَلَى ً جَمِيعا الكاهُِن وَُيحرِقُها بِالماءِ. ُ وَِسيقانُه العِجِل ُ أحشاء تُغْسَُل َّ ثُم ٩ . المَذَبحِ عَلَى َّتِي ال النّارِ عَلَى الَّذِي الخَشَِب عَلَى

اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ صاعِدَةً، ً ذَبيحَة المَذَبحِ
يَذَبحُه٣ُ ١١ العُيُوِب. مَِن ً َسلِيما ً تَيسا َ يُقَّدِم أْن فَيَنبَغِي الماعِزِ، أوِ الغَنَِم مَِن ً صاعِدَة ً ذَبيحَة ُ تَقدِمَتُه كانَْت «وَإْن ١٠

الكاهُِن ُ يُقَّطِعُه َّ ثُم ١٢ . المَذَبحِ َجوانِِب عَلَى ُ دَمَه هارُونَ أبناءِ وَيَْسكُُب اللهِ. ِ َحضْرَة فِي المَذَبحِ مَِن ةِ َّ مالِي الّشَ ِ الجِهَة فِي
بِالماءِ، ُ وَِسيقانُه يِس َّ الت ُ أحشاء تُغْسَُل َّ ثُم ١٣ . المَذَبحِ عَلَى َّتِي ال النّارِ عَلَى الَّذِي الخَشَِب عَلَى ُ وََشحْمَه ُ وَرَأَسه ُ قِطَعَه وَيُرَتُِّب

اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ صاعِدَةً، ً ذَبيحَة المَذَبحِ عَلَى وَُيحرِقُها بِالكامِِل الكاهُِن يُقَّدِمُها وَ
الكاهُِن فَيُحضِرُها ١٥ غِيرِ. الّصَ َماِم الح أوِ َماِم الي مَِن فَلْتَكُْن يُورِ، الّطُ مَِن ً صاعِدَة ً ذَبيحَة للهِ ُ تَقدِمَتُه كانَْت «وَإْن ١٤
ِّيَش وَالر َ الحَوَصلَة الكاهُِن يَنزِعُ وَ ١٦ . المَذَبحِ جانِِب عَلَى مَ الدَّ يَُصّفِي َّ ثُم ، المَذَبحِ عَلَى وَُيحرِقُها رَأسَها، يَقطَُع وَ ، المَذَبحِ إلَى
أْن دُوِن مِْن َجناَحيهِ بَينِ مِْن َ ير الّطَ الكاهُِن يَشُّقُ َّ ثُم ١٧ مادِ. َّ الر مَكاِن إلَى ، المَذَبحِ مَِن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة إلَى يَطرَُحها وَ
اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ ةٌ مُعَّدَ ٌ صاعِدَة ٌ ذَبيحَة ُ ه َّ إن النّارِ. عَلَى الَّذِي الخَشَِب عَلَى المَذَبحِ عَلَى ُ ُيحرِقُه َّ ثُم َيهِ. َشطر يَفِصَل

٢
ُبُوب الح تَقدِماُت

وََبخُوراً، ً زَيتا عَلَيهِ يَسكُُب حينِ. الّطَ أنواِع أجوَدِ مِْن فَلْتَكُْن للهِ، ُبُوِب الح مَِن ً تَقدِمَة أحَدُكُْم ُ يُقَّدِم «وَِحينَ ١
ُ وََيحْرِقُه وَالبَُخورِ، يِت َّ وَالز َيِّدِ الج الطَِحينِ مَِن قَبَضةٍ مِقدارَ ِ الـكَهَنَة أحَدُ فَيَغرُِف الـكَهَنَةِ. هارُونَ أبناءِ إلَى ُ وَُيحضِرَه ٢

١:٣ ١
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من الّصاعِدَة. َ باِئح الذَّ

١:٥ ٢
.11 العدد في كذلك الـكهنة. أنتم أي «… تذَبحُوا «أن أْو تذبح. أن

١:١١ ٣
«… «يذبحونه أْو يذبحه.
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تَقدِماِت مِْن ً سا مُّقّدَ ً نَصيبا ِ وَأبْنائِه لِهارُونَ فَتَكُونُ ُبُوِب الح ِ تَقدِمَة ُ ة َّ بَقِي وَأمّا ٣ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ ً تَْقدِمَة
اللهِ.

ً مَمزُوجا خَمِيرَةٍ بِلا ً خُبزا تَكُونُ ِحينِ. الّطَ أنواِع أجوَدِ مِْن فَلْتَكُْن الفُرِن، فِي َمخبُوزَةٍ ُحبُوٍب َ تَقدِمَة ُ تُقَّدِم «وَِحينَ ٤

ِحينِ الّطَ أنواِع أجوَدِ مِْن فَلْتَكُْن الّصاِج، عَلَى َمخبُوزَةٍ ُحبُوٍب مِْن تَقدِمَتَُك كانَْت فَإْن ٥ َيٍت. بِز ً مَمسُوحَة وَرَقائَِق َيٍت بِز
كانَْت وَإْن ٧ َطِحينٍ. ُ تَقدِمَة ها إّنَ زَيتاً. عَلَيها وَاسكُْب َصغِيرَةٍ، قِطٍَع إلَى فَتِّْتها ٦ خَمِيرَةٍ. غَيرِ وَمِْن يِت َّ بِالز المَمزُوِج

زَيٍت. مََع ِحينِ الّطَ أنواِع أجوَدِ مِْن فَلْتَكُْن مِقلاةٍ، فِي ةٍ َّ مَقلِي ُحبُوٍب مِْن تَقدِمَتَُك
. المَذَبحِ إلَى الكاهُِن وََسيُقَّدِمُها لِلكاهِِن، قَّدِْمها للهِ، رُِق الّطُ ِ هَذِه بِإحدَى ِ المَصنُوعَة ُبُوِب الح َ تَقدِمَة ُ ُتحْضِر «وَِحينَ ٨

ِحينِ الّطَ ِ تَقدِمَة ُ ة َّ بَقِي وَأمّا ١٠ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ ً تِْقدِمَة ُ وَُيحْرِقُه قدِمَةِ، َّ الت مَِن ً َشيئا الكاهُِن يَأخُذُ َّ ثُم ٩

اللهِ. تَقدِماِت مِْن ً سا مُّقّدَ ً نَصيبا ِ وَأبْنائِه لِهارُونَ فَتَكُونُ
ٍ َكتَقدِمَة ً عَسَلا أْو ً خَمِيرَة َتحْرِْق لا َمِيرَةِ. الخ مَِن ً خالِيَة للهِ يُقَّدِمُونَها َّتِي ال ُبُوِب الح تَقدِماِت جَمِيُع تَكُونَ أْن «يَنبَغِي ١١

اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة المَذَبحِ عَلَى مُ تُقَّدَ لا ها لـَِكنَّ الحَصادِ، أوائِِل مِْن ٍ َكتَقدِمَة ِ لله تُقَّدِمُوها أْن ُمِكنُكُْم ي ١٢ للهِ.
مََع ِلَْح الم قَّدِِم بَْل إلَهَِك، مََع عَهدِكَ مِلِْح مِْن تَقدِماتَُك َتخلُو أْن يَنبَغِي لا ُحبُوٍب. ِ تَقدِمَة كُّلِ عَلى ً مِلْحا «َضْع ١٣

ذَباِئحَِك. كُّلِ
أوائِِل مِْن ُحبُوٍب ِ َكتَقدِمَة النّارِ فِي ً يّا ًمَشوِ يكا فَرِ فَقَّدِْم للهِ، الحَصادِ أوائِِل مِْن ُحبُوٍب َ تَقدِمَة أحضَرَْت «وَإذا ١٤

يِت َّ وَالز يِك الفَرِ مَِن ً جُزءا الكاهُِن ُيحرُِق ١٦ ُحبُوٍب. ُ تَقدِمَة ها إّنَ َبخُوراً. عَلَيهِ وََضْع زَيتاً، إلَيهِ أِضْف ١٥ َحصادِكَ.
اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ راِئحَة ِ َكتَقدِمَة َكعَلامَةٍ، وَالبَُخورِ

٣
لام الّسَ ُ ذَبِيحَة

عَلَى ُ يَدَه يََضُع ٢ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي عَيٍب بِلا ً َحيوانا فَلْيُقَّدِْم بَقَرَةً، أْو ً ثَورا مَ وَقَّدَ َسلاٍم،٤ َ ذَبِيحَة ُ تَقدِمَتُه كانَْت «وَإْن ١

جانٍِب. كُّلِ مِْن المَذَبحِ َحوَل مَ الدَّ ُ الـكَهَنَة هارُونَ ُ أبناء يَْسكُُب َّ ثُم الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل فِي ُ وَتُذَبح تَقدِمَتِهِ، رَْأِس
يُغَّطِي الَّذِي حمَ بالّشَ ً ة مُعَّدَ ً تَقدِمَة ُ يُقَّدِمُه بِها. وَُيحِيُط َ الأحشاء يُغَّطِي الَّذِي حمَ الّشَ لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة مِْن ُ يُقَّدِم َّ ثُم ٣
وَمُلَحقاِت الخاصِرَتَينِ عَلَى الَّذِي حمَ وَالّشَ َحولَهُما الَّذِي حمَ وَالّشَ الكُلْيَتَينِ ُ يُقَّدِم َكما ٤ للهِ. بالنّارِ وَُيحِيُط َ الأحشاء
الخَشَِب عَلَى َّتِي ال ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ مََع المَذَبحِ عَلَى هارُونَ ُ أبناء َيحْرِقُها َّ ثُم ٥ الكُلْيَتَينِ. مََع الـَكبِدِ مُلَحقاِت فَيَنْزِعُ الـَكبِدِ.

اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة النّارِ، عَلَى الَّذِي
فِي ُ فَلْيُقَّدِْمه خَرُوفاً، كانَ وَإْن ٧ عَيٍب. بِلا ُأنثَىً أْو ً ذَكَرا فَلْتَكُْن الغَنَِم، مَِن للهِ لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة ُ تَقدِمَة كانَْت «وَإْن ٦

دَمَها ِ الـكَهَنَة هارُونَ أبناءِ يَرُّشُ َّ ثُم الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل فِي ُ وَتُذَبح تَقدِمَتِهِ، رَْأِس عَلَى ُ يَدَه يََضْع وَ ٨ اللهِ، ِ َحضْرَة
، الفِقَرِّيِ العَمُودِ ِ نِهايَة مِْن يِل الذَّ وَكُّلَ َشحْمَها، ِ لله لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة مِْن الكاهُِن ُ يُقَّدِم وَ ٩ جانٍِب. كُّلِ مِْن المَذَبحِ َحوَل

٣:١ ٤
للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبيحة
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الخاصِرَتَينِ عَلَى الَّذِي حمَ وَالّشَ َحولَهُما الَّذِي حمَ وَالّشَ وَالكُلْيَتَينِ ١٠ بِها، ُيحِيُط وَما َ الأحشاء يُغَّطِي الَّذِي حمَ وَالّشَ
للهِ. بِالنّارِ ةٍ مُعَّدَ ٍ َكتَقدِمَة المَذَبحِ عَلَى الكاهُِن فَيُحرِقُها ١١ الكُلْيَتَينِ. مََع الـَكبِدِ مُلَحقاِت فَيَنْزِعُ الـَكبِدِ. وَمُلَحقاِت

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أمامَ ُ فَتُذَبح رَْأسِها، عَلَى ُ يَدَه يََضْع وَ ١٣ اللهِ، ِ َحضْرَة فِي فَلْيُقَّدِْمها الماعِزِ، مَِن ُ تَقدِمَتُه كانَْت «فإْن ١٢

وَما َ الأحشاء يُغَّطِي الَّذِي حمَ الّشَ الكاهُِن ُ يُقَّدِم َّ ثُم ١٤ جانٍِب. كُّلِ مِْن المَذَبحِ َحوَل دَمَها ِ الـكَهَنَة هارُونَ أبناءِ يَرُّشُ َّ ثُم
وَمُلَحقاِت الخاصِرَتَينِ عَلَى الَّذِي حمَ وَالّشَ َحولَهُما الَّذِي حمَ وَالّشَ الكُلْيَتَينِ فَيأخُذُ ١٥ للهِ. بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ ً ذَبِيحَة َحولَها،
مُ يُقَّدَ حِم الّشَ كُّلُ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة المَذَبحِ عَلَى الكاهُِن ُيحرِقُها َّ ثُم ١٦ الكُلْيَتَينِ، مََع الـَكبِدِ مُلَحقاِت يَنْزِعُ وَ الـَكبِدِ،

ِم.» الدَّ مَِن وَلا حِم الّشَ مَِن تَأكُلُوا لا تَسكُنُونَ، ْ ُكنتُم وََحيثُما ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا ٌ دائِمَة ٌ يَضة فَرِ ِ هَذِه ١٧ للهِ.
٤

المَقُصودَة غَيرِ الخَطايا تَقدِماُت
عَمَلِهِ. عَِن ُ الله نََهى ما فَعَمَِل قَصدٍ، بِغَيرِ أحَدٌ أخطَأ إْن ُ عَمَلُه يَنبَغِي بِما ِيَل إسْرائ بَنِي «أخبِرْ ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

َ ذَبيحَة عَيٍب بِلا ً ثَورا اقتَرَفَها َّتِي ال ِ تِه َّ َخطِي عَْن للهِ فَلْيُقَّدِْم عِب، الّشَ عَلَى ً ذَنبا َلََب فَج المَمسُوُح٥ الكاهُِن أخطَأ «إْن ٣

ِ َحضْرَة فِي ُ وَيَذَبحُه ورِ َّ الث رَْأِس عَلَى ُ يَدَه يََضُع وَ اللهِ، ِ َحضْرَة فِي الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَدخَِل إلَى ورَ َّ الث ُ ُيحضِر ٤ ةٍ.٦ َّ َخطِي
ِم، الدَّ فِي ُ إصبَعَه الكاهُِن يَغْمُِس وَ ٦ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة إلَى ُ وَُيحضِرُه ورِ َّ الث دَِم مِْن المَمسُوُح الكاهُِن يَأخُذُ َّ ثُم ٥ اللهِ.
مَْذَبحِ زَوايا عَلَى ِم الدَّ بَعَض الكاهُِن يََضُع َّ ثُم ٧ الأقداِس. قُدِس ِ ِستارَة مُقابَِل اللهِ، ِ َحضرَة فِي مَّراٍت َسبَع ُ مِنه وَيَرُّشُ
عِندَ الّصاعِدَة٧ِ باِئحِ الذَّ مَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ ورِ َّ الث دَِم َ ة َّ بَقِي وَيَسكُُب الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي يِِّب الّطَ البَُخورِ
ُحِيِط الم حِم الّشَ وَكُّلَ َ الأحشاء يُغَّطِي الَّذِي لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة ثَورِ مِْن حمَ الّشَ الكاهُِن يُل ِ وَيُز ٨ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل
مََع الـَكبِدِ مُلَحقاِت فَيَنْزِعُ الـَكبِدِ. وَمُلَحقاِت الخاصِرَتَينِ عَلَى الَّذِي حمَ وَالّشَ َحولَهُما الَّذِي حمَ وَالّشَ وَالكُلْيَتَينِ ٩ بِها،
الكاهُِن ُ ُيحرِقُه َّ ثُم – لاِم.٨ الّسَ ِ ذَبِيحَة ثَورِ مِْن بِها ُ يلُه ِ يُز َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ – ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة مِْن حمَ الّشَ يُل ِ يُز ١٠ الكُلْيَتَينِ.
يَنبَغِي ِ تِه َّ بَقِي وَكُّلُ ١٢ وَرَوثُهُ، ُ ة َّ الدّاِخلِي ُ وَأحشاؤُه ُ وَِسيقانُه ُ وَرَأُسه ُ وَلَحمُه ورِ َّ الث ُ ِجلد وَأمّا ١١ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة الذَّ مَذَبحِ عَلَى
مادِ. َّ الر مََكّبِ عَلَى ً تَماما ُتحرَُق َحطٍَب. عَلَى هُناكَ فَتُحرََق مادِ، َّ لِلر مََكّبٍ إلَى ِم، َّ ُخَي الم خارَِج طاهِرٍ مَكاٍن إلَى تُؤخَذَ أْن
ِبِينَ. مُذن يُعْتَبَرُونَ هُْم فَإّنَ اللهِ، وَصايا ُ عَنه تَنَهى ما فَعَمِلُوا ذَلَِك، يُدرُِكوا وَلَْم قَْصدٍ، بِغَيرِ ِيَل إسْرائ بَنُو أخطَأ «إْن ١٣

يََضُع َّ ثًم ١٥ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أماِم إلَى ُ ُيحضِرُونَه ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبيحَة ً ثَورا يُقَّدِمُونَ ارتََكبُوها، َّتِي ال ُ ة َّ الخَطِي تُعرَُف فَحـِينَ ١٤

مَِن ً بَعضا المَمسُوُح الكاهُِن ُ وَُيحْضِر ١٦ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ُ وَيُْذَبح اللهِ، ِ َحضرَة فِي ورِ َّ الث رَْأِس عَلَى أيدِيَهُْم عِب الّشَ ُشيُوُخ
مُقابَِل اللهِ، ِ َحضرَة فِي مَّراٍت َسبَع ُ مِنه وَيَرُّشُ ِم، الدَّ فِي ُ إصبَعَه الكاهُِن يَغْمُِس وَ ١٧ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة إلَى ورِ َّ الث دَِم

٤:٣ ٥
.16 العدد في ً أيضا لتكريسة. خاصة يوت بز ُمسح ي وكان الـكهنة، رئيس إلى إشارة هنا الممسوح. الكاهن

٤:٣ ٦
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
٤:٧ ٧

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من الّصاعِدَة. َ باِئح الذَّ
٤:١٠ ٨

1. :3 انظر الّسلام. … ِ يقَة رِ بِالّطَ



٥ : ٥ يّين لاو ١٣٨ ١٨ : ٤ يّين لاو

الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي البَُخورِ مَْذَبحِ زَوايا عَلَى ِم الدَّ بَعَض الكاهُِن يََضُع َّ ثُم ١٨ الأقداِس. قُدِس ِ ِستارَة
حِم الّشَ كُّلَ الكَاهُِن يُل ِ يُز َّ ثُم ١٩ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ مَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ الدِّم َ ة َّ بَقِي وَيَسكُُب
ً َكّفارَة الكاهُِن يَعمَُل وَهَكَذا لِلكاهِِن. الَّذِي ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة ِثَورِ ب ُ َصنَعَه ما ورِ َّ الث بِهَذا يَْصنَُع ٢٠ . المَذَبحِ عَلَى ُ وَُيحرِقُه مِنهُ،

عِب. لِلّشَ ةٍ َّ َخطِي ُ ذَبِيحَة ُ ه َّ إن ُل. الأّوَ ُ ور َّ الث أحرَِق َكما ُ حَرقُه َّ لِيَتِم ِم َّ ُخَي الم خارِِج إلَى ُ ور َّ الث يُؤخَذُ َّ ثُم ٢١ لَهُْم. َ فَيُغفَر عِب لِلّشَ
فَلْيُْحضِرْ تَهُ، َّ َخطِي عَرََف َّ ثُم ٢٣ ِباً، مُذن فَصارَ قَصدٍ، بِغَيرِ ِ إلَهِه وَصايا ُ عَنه تَنَهى ً أمرا فَعَمَِل رَئِيٌس، أخطَأ «وَإْن ٢٢

الَّذِي المَكاِن فِي يُس َّ الت ُ وَيُذَبح يِس، َّ الت رَأِس عَلَى ُ يَدَه يََضُع ذَلَِك بَعْدَ ٢٤ فِيهِ. عَيَب لا الماعِزِ مَِن ً ذَكَرا ً تَيسا ُ تَقدِمَتَه
ِ بِإصبَعِه ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة دَِم مِْن ً بَعضا الكاهُِن يَأخُذُ َّ ثُم ٢٥ ةٍ. َّ َخطِي ُ ذَبِيحَة ُ ه َّ إن اللهِ، ِ َحضْرَة فِي ُ الّصاعِدَة ُ بيحَة الذَّ فِيهِ ُ تُذَبح
ُ َشحمَه َيحْرُِق َّ ثُم ٢٦ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة الذَّ مَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ ِم الدَّ َ ة َّ بَقِي وَيَسكُُب الّصاعِدَةِ، ِ بيحَة الذَّ مَذَبحِ زَوايا عَلَى ُ يََضعُه وَ

لَهُ. َ فَتُغفَر تِهِ، َّ َخطِي عَْن ً َكّفارَة الكاهُِن يَعِّدُ وَهَكَذا لاِم. الّسَ ِ ذَبِيحَة َكشَحِم المَذَبحِ عَلَى
أحَدٌ ُ فَه عَّرَ أْو ٢٨ ذَنبَهُ، عَرََف َّ ثُم ِ الله وَصايا ُ عَنه تَنَهى ما فَعَمَِل قَصدٍ، بِغَيرِ عِب الّشَ ةِ عامَّ مِْن أحَدٌ أخطَأ «وَإْن ٢٧

ِ ذَبِيحَة عَلَى ُ يَدَه المُْذنُِب يََضُع ٢٩ اقتَرَفَهُ. الَّذِي نِب الذَّ لِأجِل فِيها عَيَب لا الماعِزِ مَِن ُأنثَىً ً عَنزا ُ تَقدِمَتَه فَلْيُْحضِرْ بِذَنبِهِ،
ُ يََضعُه وَ ِ بِإصبَعِه ِ بِيحَة الذَّ دَِم مِْن ً بَعضا الكاهُِن وَيَأخُذُ ٣٠ الّصاعِدَةُ. ُ بيحَة الذَّ فِيهِ ُ تُذَبح الَّذِي المَكاِن فِي ُ تُذَبح َّ ثُم ةِ، َّ الخَطِي
الَّذِي ْحِم الّشَ مِثَل ْحِم، الّشَ كُّلَ يُل ِ يُز َّ ثُم ٣١ . المَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ ِم الدَّ َ ة َّ بَقِي يَسكُُب َّ ثُم الّصاعِدَةِ، ِ بيحَة الذَّ مَذَبحِ زَوايا عَلَى
لَهُ. َ فَتُغفَر تِهِ، َّ َخطِي عَْن ً َكّفارَة الكاهُِن يَعِّدُ وَهَكَذا اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة ، المَذَبحِ عَلَى ُ وَُيحرِقُه لاِم، الّسَ ِ ذَبِيحَة مِْن يُزاُل

رَْأِس عَلَى يَدَكَ تََضُع ٣٣ فِيها. عَيَب لا ُأنثَىً َ ُتحضِر أْن يَنبَغِي الغَنَِم، مَِن ُتحضِرُها َّتِي ال ُ قدِمَة َّ الت كانَِت «وَإْن ٣٢

ِ ذَبِيحَة دَِم ًمِْن بَعضا الكاهُِن يَأخُذُ ٣٤ الّصاعِدَةُ. ُ بيحَة الذَّ فِيهِ ُ تُذَبح الَّذِي المَكاِن فِي ةٍ َّ َخطِي ِ كَذَبِيحَة ُ تُذَبح َّ ثُم ةِ، َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة
الكاهُِن يُل ِ وَيُز ٣٥ . المَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ ِم الدَّ َ ة َّ بَقِي يَسكُُب َّ ثُم الّصاعِدَةِ، ِ بيحَة الذَّ مَذَبحِ زَوايا عَلَى ُ يََضعُه وَ ِ بِإصبَعِه ةِ َّ الخَطِي
الكاهُِن يَعِّدُ وَهَكَذا اللهِ. تَقدِماِت مََع المَذَبحِ عَلَى ُ وَُيحرِقُه – لاِم الّسَ ِ ذَبيحَة مِْن بِها ُ يلُه ِ يُز َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ – َشحمِها كُّلَ

لََك. َ فَتُغفَر تَِك، َّ َخطِي عَْن ً َكّفارَة
٥

مَقُصودَة ُ غَير َخطايا
ُ ه َّ فَإن بِها، يَشهَْد وَلَْم فَأْخفاها الحَقائِِق بَعَْض يَعْرُِف وَكانَ ما، أمرٍ فِي شَهادَةٍ لِتَقدِيِم ً ة َّ عَلَنِي ً دَعوَة أحَدٌ سَمـِـَع «إْن ١

هَذا. ِ ذَنْبِه عَْن ً مَسؤُولا يَكُونُ
َحيواٍن َ ة َّ ُجث أْم أليٍف، َحيواٍن َ ة َّ ُجث أْم َنجٍِس، َحيواٍن َ ة َّ ُجث أكانَ ٌ َسواء – َنجٍِس شَيءٍ أّيَ أحَدُكُْم لَمََس «إْن ٢

ِباً. مُذن ُ يُعْتَبْر وَ ُس يَتَنَّجَ ُ ه َّ فَإن الأْمرِ، إلَى يَنتَبِهْ وَلَْم – زاِحٍف
ِباً. مُْذن ُ يُعْتَبَر يَعرُِف ِحينَ ُ ه َّ فَإن لِلأمرِ، يَنتَبِهْ وَلَْم كانَْت، مَهما آخَرَ، إنساٍن َ َنجاَسة أحَدٌ لَمََس «إْن ٣

ِحينَ ُ ه َّ فَإن يَنتَبِهْ، وَلَْم تَفِكيرٍ، بِلا ُ يَقُولُه ما كانَ مَهما َحسَناً، أْو ً َسيِّئا ً أمرا يَعمََل بِأْن تَفِكيرٍ بِلا أحَدُهُْم أقسَمَ «إْن ٤

بِذَنْبِهِ، يَعتَرَِف أْن يَنبَغِي الُأمُورِ، ِ هَذِه مِْن أّيٍ فِي ً ِبا مُذن ُ يُعْتَبَر فَحـِينَ ٥ الُأمُورِ. ِ هَذِه مِْن أّيٍ فِي ً ِبا مُذن ُ يُعْتَبَر ر٩ُ َّ يَتَذَك
٥:٤ ٩

«يعرف.» ً حرفيا يتذكّر.



٥ : ٦ يّين لاو ١٣٩ ٦ : ٥ يّين لاو

يَعمَُل وَهَكَذا ةٍ.١٠ َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة الماعِزِ أوِ الغَنَِم مَِن ُأنثَى فَلْيُقَّدِْم ارتََكبَها. َّتِي ال ِ تِه َّ َخطِي بِسَبَِب ً ذَبِيحَة ِ لله َ يُقَّدِم وَأْن ٦

تِهِ. َّ ِلخَطِي ً َكّفارَة الكاهُِن
َ ذَبِيحَة َيِن ير الّطَ أحَدُ فَيَكُونُ َصغيرَتَينِ. حَمامَتَينِ أْو يَمامَتَينِ ِ لله فَلْيُقَّدِْم لِفَْقرِهِ، ِ عجَة َّ الن َ تَقدِيم يَستَطـِـْع لَْم «فَإْن ٧

ِ الّطيْر رَْأَس الكاهُِن يَقطَُع ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة أحَدَهُما الكَاهُِن ُ فَيُقَّدِم لِلكاهِِن، يُقَّدِمُهُما ٨ صاعِدَةً.١١ ً ذَبيحَة ُ وَالآخَر ةٍ، َّ َخطِي
عِندَ ى يَُصّفَ ِم الدَّ مَِن ى يَتَبَّقَ وَما . المَذَبحِ جانِِب عَلَى ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة دَِم مِْن ً بَعضا يَرُّشُ َّ ثُم ٩ يَفِصلَهُ. أْن دُونَ العُنِق مَِن
الكاهُِن يَعِّدُ وَهَكَذا يعَةِ. ر َّ الش ِبحَسَِب ً صاعِدَة ً ذَبيحَة ُ فَيُقَّدِمُه الثّانِي ُ ير الّطَ وَأمّا ١٠ ةٍ. َّ َخطِي ُ ذَبِيحَة ِ هَذِه . المَذَبحِ ِ قاعِدَة

لَهُ. َ فَتُغفَر تِهِ، َّ َخطِي عَْن ً َكّفارَة
َطِحينٍ مِْن ة١٢ٍ قُّفَ َ عُشْر اقتَرَفَها َّتِي ال ِ تِه َّ َخطِي عَْن َكتَقدِمَةٍ فَلْيُْحضِرْ حَمامَتَينِ، أْو يَمامَتَينِ َ تَقدِيم يَستَطـِـْع لَْم «فَإْن ١١

ُ ُيحضِرُه َّ ثُم ١٢ ةِ. َّ الخَطِي مَِن تَطهِيرٍ ُ تَقدِمَة ُ ه َّ لِأن َبخُوراً، أْو ً زَيتا حينِ الّطَ عَلَى يََضَع أْن يَنْبَغِي لا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة َجيِّدٍ
وَهَكَذا ١٣ ةِ. َّ الخَطِي مَِن تَطهِيرٍ ُ تَقدِمَة ُ ه َّ إن اللهِ. تَقدِماِت مََع المَذَبحِ عَلَى ُ وَُيحرِقُه ُ مِنه ِ َكّفِه َ مِلء الكاهُِن فَيَْأخُذُ لِلكاهِِن،
ُبُوِب.» الح ِ َكتَقدِمَة لِلكاهِِن فَتَكُونُ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمَة ُ ة َّ بَقِي أمّا لَهُ. َ فَتُغفَر جَميعاً، ِ هَذِه ُ َخطاياه عَْن ً َكّفارَة الكاهُِن يَعِّدُ

ً َكبْشا بَةٍ، َكعُقُو للهِ، ُ ُيحضِر َسةِ، المُقَّدَ ِ الله ُأمُورِ فِي قَْصدٍ بِغَيرِ ً َخطَأ أحَدٌ يَرتَِكُب «ِحينَ ١٥ ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل َّ ثُم ١٤

ذَنٍب. َ ذَبِيحَة فَيَكُونُ لِلْمِثْقاِل،١٣ سمِّيِ َّ الر المِقياِس ِبحَسَِب ةِ الفِّضَ مَِن َ المُناِسبَة َ القِيمَة يُعادُِل ُ ثَمَنُه الغَنَِم، مَِن فِيهِ عَيَب لا
بَِكبِْش ُ عَنه الكاهُِن ُ يَُكّفِر وَ لِلكاهِِن. ُ يُعطِيَه وَ ِ بِيحَة الذَّ ثَمَِن خُمَْس يُِضيُف وَ ارتََكبَهُ. الَّذِي الخَطَإ مُقابَِل ُ ُخطِئ الم يَدفَُع ١٦

لَهُ. َ فَيُغفَر نِب، الذَّ ِ ذَبِيحَة
عَْن مَسؤُوٌل َ وَهُو ِباً، مُذن يَكُونُ ُ ه َّ فَإن يُدرِكُ، لا لـَِكْن اللهِ، وَصايا ُ عَنه تَنَهى أمرٍ بِعَمَِل َشخٌص ُ ُيخطِئ «ِحينَ ١٧

ً َكّفارَة الكاهُِن يَْصنَُع َّ ثُم ذَنٍب. ِ َكتَقدِمَة أنَت ُ ُتحَّدِد َكما الغَنَِم، مَِن فِيهِ عَيَب لا ً َكبْشا لِلكاهِِن فَلْيُْحضِرْ ١٨ تِهِ. َّ َخطِي
اللهِ.» ِ َحضرَة فِي أذنََب ُ ه َّ أن إْذ ذَنٍب ُ ذَبِيحَة ُ ه َّ إن ١٩ لَهُ. َ فَيُغفَر عَنهُ، يَعرِْف وَلَْم ُ اقتَرَفَه الَّذِي نِْب الذَّ لِأجِل ُ لَه

٦
نب الذَّ ذبيحَة

سَرِقَةٍ، أْو قَرٍض أْو ُ لَه ُأعطِيَْت ٍ أمانَة بِشَْأِن فَكَذََب اللهِ، ِضّدَ ً َخطَأ أحَدٌ اْرتََكَب «إذا ٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

َ فَيُخطِئ ُ يَفعَلَه أْن للإنْساِن ُمِكُن ي أمرٍ أّيِ بِشَْأِن ً كَذِبا حَلََف أْو بِشَْأنِهِ، فَكَذََب ً َشيئا وَجَدَ أْو ٣ جارِهِ، عَلَى احتاَل أوِ
أوِ بِها لِيَحتَفَِظ ُ لَه َشخٌص أعطاها َّتِي ال َ الأمانَة أوِ ِ لِأخذِه احتاَل أوِ ُ سَرَقَه ما يُعِيدَ أْن يَنبَغِي ِباً. مُذن يَكُونُ ُ ه َّ فَإن ٤ بِهِ،
ُ وَيَدفَعُه خُمِْسهِ، مِقدارَ يُِضيَف وَ الأصلِيَّ َّمََن الث فَلْيَْدفَِع بِشَْأنِهِ. ً كَذِبا أقسَمَ شَيءٍ أّيَ أْو ٥ وَجَدَهُ، الَّذِي الّضائـِـَع َ يء َّ الش

٥:٦ ١٠
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
٥:٧ ١١

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذبيحة
٥:١١ ١٢

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
٥:١٥ ١٣

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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الغَنَِم مَِن فِيهِ عَيَب لا ً َكبْشا ِ لله ذَنٍب َ تَقدِمَة لِلكاهِِن ُ يُقَّدِم َّ ثُم ٦ ذَنبِهِ. إثباُت فِيهِ ُّ يَتِم الَّذِي اليَوِم فِي يءِ َّ الش لِصاِحِب
َ وَاْعتُبِر عَمِلَها َّتِي ال الُأمُورِ كُّلُ ُ لَه َ فَتُغفَر اللهِ، ِ َحضْرَة فِي الكاهُِن ُ عَنه ُ فَيَُكّفِر ٧ نِب. الذَّ ِ لِذَبِيحَة ِ ة َّ ْسمِي َّ الر َ القِيمَة يُعادُِل ُ ثَمَنُه

بِها.» ً ِبا مُذن

الّصاعدَة ُ بيحَة الذَّ
ُ تَقدِمَة تَبقَى أْن يَنبَغِي الّصاعِدَةِ: ِ بيحَة الذَّ ِ تَقدِمَة ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ هَذِه َلِي: ي بِما هارُونَ «أوِص ٩ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٨
وَيَرتَدِي ١٠ فِيها. ً مُشتَعِلَة النّارُ تَبقَى أْن وَيَنبَغِي باِح، الّصَ ى َّ وََحت يِل َّ الل ُطوَل المَذَبحِ فَوَق المَوقِدِ عَلَى ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ
ُ يََضعُه وَ المَذَبحِ عَلَى ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ ِ تَقدِمَة مِْن النّارِ مَِن المُتَبَّقَِي مادَ َّ الر يُل ِ يُز َّ ثُم ، الكِتّانِيَّ ُ وَسِروالَه الكِتّانِيَّ ُ رِداءَه الكاهُِن
أْن يَنْبَغِي ١٢ ِم. َّ ُخَي الم خارَِج طاهِرٍ مَكاٍن إلَى مادَ َّ الر وَيَأخُذُ ُأْخرَى ً ِيابا ث وَيَرتَدَِي ُ ِيابَه ث َيخلَُع َّ ثُم ١١ . المَذَبحِ جانِِب إلَى
الّصاعِدَةِ، ِ بيحَة الذَّ َ تَقدِمَة وَيُرَتُِّب َصباٍح، كُّلَ عَلَيها ً َخشَبا الكاهُِن يََضُع تَنطَفَِئ. وَلا ً مُشتَعِلَة المَذَبحِ عَلَى َّتِي ال ُ النّار تَبقَى

تَنطَفُِئ. وَلا المَذَبحِ عَلَى ً مُشتَعِلَة النّارُ فَتَبقَى ١٣ عَلَيهِ. لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة َشحمَ وََيحرُِق

ِحين الّطَ ُ تَقدِمَة
َ مِلء الكاهُِن يَأخُذُ ١٥ . المَذَبحِ مُقابَِل ِ الله ِ َحضْرَة فِي هارُونَ ُ أبْناء يُقَّدِمُها ِحينِ: الّطَ ِ تَقدِمَة ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ «وَهَذِه ١٤

لِهارُونَ ُمِْكُن ي ١٦ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة ، المَذَبحِ عَلَى ٍ َكعَلامَة ُ وَُيحرِقُه البَُخورِ، وَكُّلِ َيٍت وَز َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن ِ َكّفِه
بِخَمِيرَةٍ. ُ ُيخـبَز لا ١٧ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة ِ ساحَة فِي ٍس: مُقَّدَ مَكاٍن وَفِي خَمِيرَةٍ، دُوِن مِْن لـَِكْن تَهُ، َّ بَقِي يَأكُلُوا أْن ِ وَأبنائِه
ِ وَتَقدِمَة ةِ َّ الخَطِي ِ كَذَبِيحَة بِالكامِِل لَهُْم ٌص ُمخَّصَ نَصيٌب ُ ه َّ إن تَقدِماتِي. مِْن لَهُْم َكنَِصيٍب ِحينَ الّطَ هَذا َ الـكَهَنَة أعطَيُت فَقَْد
ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا ِ الله تَقدِماِت مِْن لَهُْم داِئٍم َكنَِصيٍب ُ مِنْه يَأكَُل أْن هارُونَ نَسِل مِْن ذَكَرٍ لِأّيِ يُْسمَُح ١٨ نِب. الذَّ

ُسونَ.» المُقَّدَ إلّا قدِماِت َّ الت ِ هَذِه يَمَّسُ وَلا

ِحين الّطَ مَِن ِ الـكَهَنَة ُ تَقدِمَة
كاهِناً: فِيهِ ُمسَُح ي الَّذِي اليَوِم فِي ِ لله يُقَّدِمُوها أْن ِ وَأبْنائِه هارُونَ عَلَى َّتِي ال ُ قدِمَة َّ الت ِهيَ ِ «هَذِه ٢٠ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٩

َ ز ُتجَهَّ أْن يَنبَغِي ٢١ المَساءِ. فِي وَنِصفُها باِح الّصَ فِي نِصفُها مُنتَظَمَةٍ، ٍ دائِمَة َطِحينٍ ِ َكتَقدِمَة َجيِّدٍ َطِحينٍ مِْن ة١٤ٍ قُّفَ َ عُشْر
كَراِئحَةٍ َمخبُوزَةً، ً قِطَعا ُبُوِب الح َ تَقدِمَة مُ تُقَّدَ َّ ثُم الّصاِج، عَلَى ُ ُيخـبَز َّ ثُم يِت َّ بِالز ً َجيِّدا ِحينُ الّطَ ُيخلَُط زَيٍت. مََع ُ قدِمَة َّ الت

اللهُ. بِها يُسَرُّ
وَيَنبَغِي دائِمَةٌ. ً يَضة فَرِ ِ لله َ قدِمَة َّ الت ِ هَذِه بَتَْقديِم ُّ يَْستَمِر هارُونَ، لِيَخلَِف هارُونَ نَسِل مِْن ُمْسَُح ي الَّذِي «الكاهُِن ٢٢

تُؤْكَُل.» وَلا بِالكامِِل، ُتحرَُق الكاهُِن يُقَّدِمُها ٍ تَقدِمَة كُّلُ ٢٣ بِالكامِِل. إْحراقُها

ة َّ الخَطِي ُ ذَبِيحَة
٦:٢٠ ١٤

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
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ُ تُذَبح الَّذِي المَكاِن فِي ةِ:١٥ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة ِ يعَة شَرِ بِشأِن علِيماِت َّ الت ِ هَذِه ِ وَأبْنائِه لِهارُونَ «قُْل ٢٥ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٤

الَّذِي وَالكاهُِن ٢٦ بِالكامِِل. ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب ها إّنَ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ةِ َّ الخَطِي ُ ذَبِيحَة ُ تُْذَبح الّصاعِدَةُ، ُ بيحَة الذَّ فِيهِ
ُ يَِصير لَحمَها يَمَّسُ شَيءٍ أْو َشخٍص وَكُّلُ ٢٧ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة ِ ساحَة فِي ٍس، مُقَّدَ مَكاٍن فِي يَأكُلُها ةِ، َّ الخَطِي َ ذَبِيحَة ُ يُقَّدِم

ساً. مُقَّدَ
تُطبَُخ خَزٍَف مِْن وِعاءٍ وَكُّلُ ٢٨ ٍس. مُقَّدَ مَكاٍن فِي تُغْسََل أْن يَنْبَغِي ِياٍب، ث ةِ َّ أي عَلَى ِ بِيحَة الذَّ دَِم مِْن رُّشَ «فَإْن

بِالماءِ. ُ وََشطفُه ُ غَسلُه يَنبَغِي ، ُنحاسِّيٍ وِعاءٍ فِي ُطبَِخْت وَإْن َكسْرُهُ. يَنبَغِي فِيهِ ةِ َّ الخَطِي ُ ذَبِيحَة
كُّلُ وَأمّا ٣٠ بِالكامِِل. ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب ها إّنَ بيحَةِ. الذَّ ِ هَذِه مِْن يَأكَُل أْن ِ الـكَهَنَة مَِن ذَكَرٍ لِكُّلِ ُمِكُن «ي ٢٩

لِتُحرَْق بَْل تُؤكََل، أْن يَنبَغِي فَلا ِس، المُقَّدَ المَكاِن فِي َكّفارَةٍ لِعَمَِل الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى دَمُها ُيجلَُب َّتِي ال ِ ة َّ الخَطِي ذَباِئحِ
بِالنّارِ.

٧
نب الذَّ ُ ذَبِيحَة

الَّذِي المَكاِن فِي نِب الذَّ ُ ذَبِيحَة ُ تُذَبح ٢ بِالكامِِل. ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب ِهيَ نِب. الذَّ ِ ذَبِيحَة ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ «هَذِه ١

. المَذَبحِ َجوانِِب عَلَى دَمُها وَيُرَّشُ الّصاعِدَةُ.١٦ ُ بيحَة الذَّ فِيهِ ُ تُذَبح
حمَ وَالّشَ َحولَهُما الَّذِي حمَ وَالّشَ وَالكُلْيَتَينِ ٤ الأحشاءَ، يُغَّطِي الَّذِي حمَ وَالّشَ يَل الذَّ هُ: َّ كُل َشحْمَها الكاهُِن مُ يُقَّدَ «وَ ٣
المَذَبحِ عَلَى ُ وَُيحْرِقُه الكاهُِن ُ يَأخُذُه ٥ الكُلْيَتَينِ. مََع الـَكبِدِ مُلَحقاِت فَيَنْزِعُ الـَكبِدِ. وَمُلَحقاِت الخاصِرَتَينِ عَلَى الَّذِي

ذَنٍب. ُ ذَبِيحَة ها إّنَ للهِ. ٍ َكتَقدِمَة
ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب فَهَِي ٍس، مُقَّدَ مَكاٍن فِي أكلُها يَنبَغِي يَأكُلُوها. أْن ِ الـكَهَنَة مَِن الذُُّكورِ لِكُّلِ ُمِكُن «ي ٦

يُقَّدِمُها. الَّذِي لِلكاهِِن تَكُونُ َ بِيحَة الذَّ أّنَ أي نَفسُها، ُ القاعِدَة ةِ َّ الخَطِي ِ وَذَبِيحَة نِب الذَّ ِ ذَبِيحَة عَلَى وَتَنطَبُِق ٧ بِالكامِِل.
ِ تَقدِمَة وَكُّلُ ٩ لِلكاهِِن. يَكُونُ يُقَّدِمُها َّتِي ال ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ َ ِجلد فَإّنَ إنْساٍن، عَْن ً صاعِدَة ً ذَبيحَة الكاهُِن ُ يُقَّدِم ِحينَ ٨

وَأمّا ١٠ يُقَّدِمُها. الَّذِي لِلكاهِِن تَكُونُ ها فَإّنَ الّصاِج عَلَى أْو مِقلاةٍ فِي زٍ ُمجَهَّ َطِحينٍ ِ تَقدِمَة وَكُّلُ الفُرِن، فِي َمخبُوٍز َطِحينٍ
ساوِي. َّ بِالت هارُونَ أبناءِ لِكُّلِ فَتَكُونُ ةِ، َّ الجاف أوِ يِت، َّ بِالز ِ المَمزُوجَة الُأخرَى، ِحينِ الّطَ تَقدِماِت كُّلُ

لام الّسَ ُ ذَبِيحَة
ِ ذَبِيحَة مََع فَلْيُْحضِرْ ُشكرٍ، ِ كَذَبيحَة َشخٌص مَها قَّدَ إْن ١٢ للهِ: الإنسانُ يُقَّدِمُها َّتِي ال لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ «هَذِه ١١

َيٍت بِز ً مَمزُوجَة َجيِّدٍ َطِحينٍ مِْن ً وَأرغِفَة زَيٌت، عَلَيها ً با مَسكُو خَمِيرٍ بِلا وَرَقائَِق َيٍت، بِز ً مَمزُوجا خَمِيرٍ بِلا ً َكعكا كرِ الّشُ
خُبزٍ رَغِيُف ُ يُقَّدِم وَ ١٤ كرِ. الّشُ عَِن عبِيرِ َّ لِلت لاِم١٧ الّسَ ِ ذَبِيحَة مََع ُمختَمِرٍ خُبزٍ مََع َ قدِمَة َّ الت ِ هَذِه وَلْيُقَّدِْم ١٣ َجيِّدٍ. بِشَكٍل

٦:٢٥ ١٥
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
٧:٢ ١٦

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من الّصاعِدَة. بيحَة الذَّ
٧:١٣ ١٧

للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبيحة
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وَيَنبَغِي ١٥ لاِم. الّسَ ِ ذَبِيحَة َ دَم يَرُّشُ الَّذِي الكاهِِن نَِصيِب مِْن ُ الإْرغِفَة ِ هَذِه فَتَكُونُ للهِ، ً مَرفُوعَة ً تَقدِمَة نَوٍْع كُّلِ مِْن
باِح. الّصَ إلَى ً َشيئا مِْنها تُبْقوا لا فِيهِ. قُّدِمَْت الَّذِي اليَوِم فِي ِ كْر الّشُ لإْظهارِ َّتِي ال لاِم الّسَ ِ تَقدِمَة لَحمُ يُؤكَُل أْن

مِْنها ى يَتَبَّقَ وَما فِيهِ. مُ تُقَّدَ الَّذِي اليَوِم فِي تُؤكََل أْن فَيَنبَغِي نَْذٍر، بِسَبَِب أْو ةً، َّ ي اختِيارِ لاِم الّسَ ُ ذَبِيحَة كانَِت «فَإْن ١٦

ِ ذَبِيحَة لَحِم مِْن َشخٌْص أكََل إْن ١٨ حَرقُهُ. يَنبَغِي الثّالِِث لِليَوِم ِ بِيحَة الذَّ لَحِم مِْن ى يَتَبَّقَ وَما ١٧ التّالِي. اليَوِم فِي يُؤكَُل
عَْن مَسؤُوٌل مِْنها يَأكُُل وَالَّذِي نَتِنَةٌ، ها إّنَ مَها. قَّدَ ذِي َّ لِل ُتحسَُب لا مَقبُولَةٍ. َ غَير تُْصبُِح ها فَإّنَ الثّالِِث، اليَوِم فِي لاِم الّسَ

تِهِ. َّ َخطِي
فَيُمِكُن ْس يَتَنَّجَ لَْم الَّذِي حمُ الّلَ أمّا بِالنّارِ. ُ حَرقُه فَيَنبَغِي يُؤْكََل، أْن يَنبَغِي لا َنجٍِس شَيءٍ أّيَ يَمَّسُ الَّذِي حمُ «الّلَ ١٩
عَِشيرَتِهِ.١٨ مِْن فَيُقطَُع َنجٌِس، َ هُو بَينَما ِ لله ِ مَة المُقَّدَ لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة لَحمَ يَأكُُل مَْن وَأمّا ٢٠ يَأكُلَهُ. أْن طاهِرٍ َشخٍص لِأّيِ
مِْن ً لَحْما يَأكُُل َّ ثُم – يهٍ ِ كَر شَيءٍ أّيَ أْم ً َنجِسا ً َحيوانا أْم ً ة َّ ي بَشَرِ ً َنجاَسة أكانَ ٌ َسواء – ً َنجِسا ً َشيئا يَلمُِس «وَمَْن ٢١

عَِشيرَتِهِ.» مِْن يُقطَُع للهِ، ٍ مَة مُقَّدَ َسلاٍم ٍ ذَبِيحَة
َشحِْم اْستَخدِمُوا ٢٤ ماعِزٍ. أْو غَنٍَم أْو ثَوٍر مِْن َشحٍم أّيَ تَأكُلُوا لا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢٣ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٢

َحيواٍن مِْن ً َشحْما أحَدٌ أكََل إْن ٢٥ تَأكُلُوهُ. لا لـَِكْن آخَرَ، غَرٍَض أّيِ فِي وَتُرِكَ قُتَِل الَّذِي َيواِن الح أْو المَيِْت َيواِن الح
عَِشيرَتِهِ. مِْن يُقطَُع للهِ، ٍم مُقَّدَ

يُقطَُع مِنكُْم، ً دَما يَْأكُُل مَْن ٢٧ فِيها. تَقطُنُونَ َّتِي ال الأماِكِن كُّلِ فِي َحيواٍن، وَلا َطيرٍ َ دَم لا دَماً، تَأكُلُوا «لا ٢٦
عَِشيرَتِهِ.» مِْن

الـكَهَنَة نَِصيُب
لاِم الّسَ َ ذَبِيحَة ِنَفِسهِ ب َ ُيحْضِر أْن يَنبَغِي للهِ، َسلاٍم َ ذَبِيحَة مِنكُْم ُ يُقَّدِم مَْن ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢٩ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٨

اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ً تَْقدِمَة ُ وَيَرْفَعْه لِلكاهِِن، َيواِن الح َصْدرِ مََع حمَ الّشَ فَلْيُْحضِرِ ِيَدَيهِ. ب ِ لله قدِماِت َّ الت َ ُيحْضِر وَأْن ٣٠ للهِ،
لِلكاهِِن. ً تَقدِمَة لاِم الّسَ ِ ذَبيحَة مِْن ُمنَى الي الفَخذُ وَتُعْطَى ٣٢ وَأبْنائِهِ. لِهارُونَ ُ در الّصَ يَكُونُ . المَذَبحِ عَلَى حمَ الّشَ وَُيحرُِق ٣١
َ َصْدر ْصُت َخّصَ فَقَْد ٣٤ هارُونَ. بَنِي مِْن وََشحمَها لاِم الّسَ ِ ذَبِيحَة َ دَم ُ يُقَّدِم مَْن نَِصيِب مِْن ُمنَى الي الفَخذُ فَتَكُونُ ٣٣
بَنُو يُقَّدِمُها َّتِي ال لاِم الّسَ تَقدِماِت مِْن لَهُْم ً دائِما ً نَِصيبا ِ وَأبْنائِه الكاهِِن لِهارُونَ ِ الله ِ َحضرَة فِي رُفِعَْت َّتِي ال ِ قدِمَة َّ الت وَفَخذَ

ِيَل.» إسْرائ
ُ الله أمَرَ ٣٦ للهِ. ٍ َككَهَنَة لِيَخدِمُوا تَعيِينِهِْم مُنذُ بِالنّارِ ةِ المُعَّدَ ِ الله تَقدِماِت مِْن ِ وَأبْنائِه هارُونَ نَِصيُب َ هُو هَذا ٣٥

َجيِل. بَعْدَ ً َجيلا ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ً دائِما ً نَِصيبا َككَهَنَةٍ، مَْسِحهِْم وَقِْت مِْن لَهُْم الأجزاءِ ِ هَذِه بِإعطاءِ
لاِم. الّسَ ِ وَذَبِيحَة ِ الـكَهَنَة تَعيِينِ وَتَقدِماِت نِب الذَّ ِ وَذَبِيحَة ِحينِ الّطَ وَتَقدِماِت الّصاعِدَةِ، باِئحِ الذَّ تَقدِيِم قَواعِدُ ِهيَ ِ هَذِه ٣٧

ِ ة َّ ي ِ ّ بَر فِي ِ لله تَقدِماتِهِْم يُقَّدِمُوا أْن ِيَل إسْرائ بَنِي ُ الله أمَرَ ِحينَ َ ِسيناء َجبَِل عَلَى ِمُوسَى ل الوَصايا ِ هَذِه ُ الله أعطَى ٣٨
ِسيناءَ.

٧:٢٠ ١٨
الفصل). هذا ِ بَقيّة فِي ً (أيضا ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عَِشيرَتِه. من يُقطع
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٨
الـكَهَنَة تَكرِيُس

وَالـَكبْشَينِ ة١٩ِ َّ الخَطِي ِ ذَبيحَة وَثَورَ ِ المَسحَة َيَت وَز َ ة َّ ِي الـكَهنُوت وَالثِّياَب ُ مَعَه ُ وَأبناءَه هارُونَ «خُْذ ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١
الاْجتِماِع.» ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ ُ ه َّ كُل عَب الّشَ اجمَِع َّ ثُم ٣ َمِيرِ. الخ مَِن الخالِي الخـُبزِ َ وََسلَّة

«هَذا عِب: لِلّشَ مُوسَى وَقاَل ٥ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ عُب الّشَ فاجتَمََع اللهُ. ُ أمَرَه ما ِبحَسَِب مُوسَى فَعَمَِل ٤
بِعَمَلِهِ.» ُ الله أمَرَ ما

المَنسُوجَةَ، َ ة َّ الدّاِخلِي َ ة َّ ُب الج هارُونَ مُوسَى ألبََس َّ ثُم ٧ بِالماءِ. لَهُْم وَغَّسَ الأماِم إلَى ُ وَأبناءَه هارُونَ مُوسَى َ أحضَر َّ ثُم ٦

وََضَع َّ ثُم ٨ درَةَ. الّصُ ِ بِه َبََط وَر عَلَيهِ، المُزَخرََف الحِزامَ وَوََضَع درَةَ، الّصُ َّ ثُم وَمِْن الرِّداءَ، ُ ألبَسَه َّ ثُم عَلَيها ً ِحزاما وَوََضَع
ِ العِمامَة عَلَى وَوََضَع هارُونَ، رَْأِس عَلَى َ العِمامَة مُوسَى وََضَع َّ ثُم ٩ ُّمِّيمَ.٢٠ وَالت َ يم الُأورِ فِيها وَوََضَع عَلَيهِ، القَضاءِ َ ُصْدرَة

اللهُ. ُ أمَرَه ما ِبحَسَِب هَذا كُّلَ مُوسَى عَمَِل َس. المُقَّدَ الإكلِيَل هَِب، الذَّ َ َصفِيحَة الأماِم مَِن
بَعَض رَّشَ َّ ثُم ١١ فيهِ. ما كُّلَ َس قَّدَ وَهَكَذا فِيهِ. ما وَكُّلَ المَْسَكَن ِ بِه وَمَسََح ِ المِسحَة زَيَت مُوسَى أخَذَ َّ ثُم ١٠
ً بَعضا مُوسَى َسَكَب َّ ثُم ١٢ لِيُقَّدِسَها. ُ وَقاعِدَتَه وَالحَوَض أدَواتِهِ، وَكُّلَ َ المَذَبح وَمَسََح مَّراٍت، َسبَْع المَذَبحِ عَلَى يِت َّ الز
أثواباً، وَألبَسَهُْم الأماِم إلَى هارُونَ َ أبناء مُوسَى َ أحضَر َّ ثُم ١٣ لِتَقدِيِسهِ. ُ وَمَسَحَه هارُونَ رَأِس عَلَى ِ المَسحَة زَيِت مِْن

اللهُ. ُ أمَرَه ما ِبحَسَِب هَذا كُّلَ مُوسَى عَمَِل رُؤُوسِهِْم. عَلَى عَصائَِب وَوََضَع بِأحزِمَةٍ، َبَطَها وَر
َّ ثُم ١٥ ةِ، َّ الخَطِي ِ ذَبيحَة ثَورِ رَْأِس عَلَى أيدِيَهُْم ُ وَأبناءَه هارُونَ وَوََضَع الأماِم. إلَى ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبيحَة ثَورَ مُوسَى َ أحضَر َّ ثُم ١٤
. المَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ مَ الدَّ وََسَكَب المَذَبحَ، مُوسَى َ ر َطهَّ وَبِهَذا بِإصبَعِهِ. المَذَبحِ زَوايا عَلَى وَوََضَع ِم الدَّ مَِن وَأخَذَ ُ ذََبحَه
وَالكُلْيَتَينِ الـَكبِدِ وَمُلَحقاِت الأحشاءِ عَلَى الَّذِي حمَ الّشَ أخَذَ َّ ثُم ١٦ َكّفارَةً. ُ لَه وَعَمَِل َ المَذَبح مُوسَى َس قَّدَ وَهَكَذا
ِم، َّ ُخَي الم خارَِج ُأحرِقَْت فَقَْد وَرَوثُهُ، ُ وَلَحمُه ُ ِجلدُه ورِ، َّ الث ُ ة َّ بَقِي وَأمّا ١٧ . المَذَبحِ عَلَى مُوسَى ُ وَأحرَقَه عَلَيهِما، الَّذِي حمَ وَالّشَ

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما
ُ وَذََبحَه ١٩ الـَكبِْش. رَأِس عَلَى أيدِيَهُْم ُ وَأبناؤُه هارُونُ وَوََضَع الأماِم، إلَى ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ َكبُْش َ ُأحضِر َّ ثُم ١٨
حمَ وَالّشَ َ وَالأجزاء أَس َّ الر مُوسَى وَأحرََق أْجزاءَ. إلَى الـَكبُْش قُّطـِـَع َّ ثُم ٢٠ ، المَذَبحِ َجوانِِب عَلَى مَ الدَّ وَرَّشَ مُوسَى
ٍ لِراِئحَة ٌ صاعِدَة ٌ ذَبيحَة ِ هَذِه . المَذَبحِ عَلَى الـَكبِْش كُّلَ مُوسَى وَأحرََق بِالماءِ، وَالّسِيقانُ ُ الأحشاء وَغُِسلَِت ٢١ . المَذَبحِ عَلَى

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما للهِ، ٌ تَقدِمَة ةٍ، مُسِرَّ
الـَكبِْش. رَأِس عَلَى أيدِيَهُْم ُ وَأبناؤُه هارُونُ وَوََضَع الأماِم، إلَى الثّانِي، الـَكبُْش ِيِس، كْر َّ الت َكبُْش َ ُأحضِر َّ ثُم ٢٢

ِ رِجلِه بهاِم إ وَعَلَى ُمنَى الي ِ يَدِه بهاِم إ وَعَلَى لِهارُونَ ُمنَى الي الُأذُِن ِ َشحمَة عَلَى ُ وَوََضعَه ِ دَمِه مِْن ً بَعضا وَأخَذَ مُوسَى ُ وَذََبحَه ٢٣

أيديهِِم أباهِِم وَعَلَى ُمنَى الي آذانِهِِم ِ َشحمَة عَلَى ِم الدَّ بَعَض مُوسَى وَوََضَع الأماِم، إلَى هارُونَ ُ أبناء َ ُأحضِر َّ ثُم ٢٤ ُمنَى. الي
٨:٢ ١٩

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

٨:٨ ٢٠
كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى هُما والـَكمال.» ورُ ُّ «الن أو ُّمِّيم. وَالت يم الُأورِ

41) :14 الأّول صموئيل كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل ِمعرفةِ ل يستخدماِن
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يِل الذَّ َشحمَ حمَ: الّشَ مُوسَى أخَذَ َّ ثُم ٢٥ . المَذَبحِ َجوانِِب كُّلِ عَلَى مَ الدَّ مُوسَى رَّشَ َّ ثُم ُمنَى، الي أرجُلِهِِم أباهِِم وَعَلَى ُمنَى الي
َّتِي ال ُختَمِرِ الم غَيرِ الخـُبزِ ِ َسلَّة وَمِْن ٢٦ ُمنَى. الي وَالفَخذَ وََشحمَهُما وَالكُلْيَتَينِ الـَكبِدِ وَمُلَحقاِت الأحشاءِ عَلَى الَّذِي حمَ وَالّشَ
حِم الّشَ عَلَى هَذا كُّلَ وَوََضَع وَرَقائَِق، َيٍت بِز ً مَعمُولَة ً وََكعكَة ُمختَمِرٍ َ غَير خُبزٍ رَغِيَف مُوسَى أخَذَ اللهِ، ِ َحضرَة فِي كانَْت
ِ َحضرَة فِي ً تَْقدِمَة مُوسَى ُ رَفَعَه َّ ثُم أبْنائِهِ، وَُكفُوِف هارُونَ ّيِ َكّفَ عَلَى هَذا كُّلَ وَوََضَع ٢٧ لِلـَكبِْش، ُمنَى الي الفَخذِ وَعَلَى
لِلـكَهَنَةِ، ِيٍس تَكْر ُ تَقدِمَة ِهيَ ِ هَذِه الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة الذَّ مََع المَذَبحِ عَلَى ُ وَأحرَقَه ُكفُوفِهِْم عَلَى مِْن مُوسَى ُ أخَذَه َّ ثُم ٢٨ اللهِ.
َكبِْش مِْن مُوسَى َ ة ِحّصَ ُ در الّصَ كانَ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً تَْقدِمَة ُ وَرَفَعَه درَ الّصَ مُوسَى أخَذَ َّ ثُم ٢٩ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما الـكَهَنَةِ، ِيِس تَكْر
هَكَذا ِيابِهِْم. وَث ِ وَأبْنائِه ِ ِيابِه وَث هارُونَ عَلَى ُ ه وَرَّشَ ، المَذَبحِ عَلَى ذَيِن َّ الل ِم وَالدَّ ِ المَسحَة زَيِت مِْن ً بَعضا مُوسَى أخَذَ َّ ثُم ٣٠

ِيابَهُْم. وَث ُ وَأبناءَه ُ ِيابَه وَث هارُونَ مُوسَى َس َّ كَر
َككَهَنَةٍ تَعيِينِكُْم خُبزِ مََع هُناكَ ُ وَكُلُوه الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ حمَ الّلَ «اطبُُخوا وَأبْنائِهِ: لِهارُونَ مُوسَى وَقاَل ٣١

بِالنّارِ. ُ َتحرِقُونَه وَالخـُبزِ حِم الّلَ مَِن ى يَتَبَّقَ وَما ٣٢ يَأكُلُوهُ.› أْن ِ وَأبْنائِه هارُونَ ‹عَلَى بِقَولِهِ: ُ الله أمَرَنِي َكما لَّةِ، الّسَ فِي الَّذِي
ِ لِسَبعَة َستَدُومُ تَعيِينِكُْم فَمَراسِمُ َككَهَنَةٍ. ِيِسكُْم تَكْر ِ فَترَة إتماِم يَوِم إلَى أيّاٍم ِ لِسَبعَة الاْجتِماِع ِ َخيمَة مِْن َتخرُُجوا لا ٣٣

ِ لِفَترَة ً وَلَيلا ً نَهارا الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَدخَِل عِنْدَ فَاْمكُثوا ٣٥ عَنكُْم. كفِيرِ َّ لِلت اليَومَ ُ عَمَلُه َّ تَم ما بِعَمَِل ُ الله أمَرَ ٣٤ أيّاٍم.
بِهَذا.» أمَرَنِي َ الله لِأّنَ تَمُوتُوا. لِئَلّا ِ الله َ ة َّ وَِصي اْحفَظُوا أيّاٍم. ِ َسبعَة

مُوسَى. فَِم عَلَى بِها ُ الله أمَرَ َّتِي ال الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ ُ وَأبناؤُه هارُونُ فَفَعََل ٣٦

٩
الـكَهَنَة ِ ِخدمَة ُ بِدايَة

ِ لِذَبِيحَة ِ فِيه عَيَب لا ً ِعجلا «خُْذ لِهارُونَ: وَقاَل ٢ ِيَل، إسْرائ وَُشيُوَخ ُ وَأبناءَه هارُونَ مُوسَى دَعا الثّامِِن، اليَوِم وَفِي ١
مَِن ً تَيسا ‹خُذُوا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي وَقُْل ٣ اللهِ. ِ َحضرَة فِي وَقَّدِْمهُما ّصاعِدَةِ،٢٢ ً ذَبِيحَة فِيهِ عَيَب لا ً وََكبْشا ةِ،٢١ َّ الخَطِي
لاِم الّسَ لِذَبيحَتِي ً وََكبْشا ً وَثَورا ٤ الّصاعِدَةِ، ِ بيحَة لِلذَّ فِيهِما عَيَب وَلا ٌ َسنَة مِْنهُما كُّلٍ ُ ًعُمْر ًوَحَمَلا وَِعجلا ةِ، َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة ِ الماعِز

اليَومَ.›» لـَكُمُ ُ َسيَظهَر َ الله لِأّنَ ُ ه ُّ كُل وَذَلَِك َيٍت، بِز َطِحينٍ َ وَتَقدِمَة اللهِ، ِ َحضْرَة فِي لِذَبحِهِما
فَقاَل ٦ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي وَوَقَفُوا الأماِم إلَى عِب الّشَ كُّلُ وَأتَى الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أمامَ ِ بِه أمَرَ ما فَأحضَرُوا ٥

لـَكُْم.» ِ الله َمجدُ َ يَظهَر كَي ُ تَعمَلُوه بِأْن ُ الله ُ أمَرَكُم ما َ هُو «هَذا مُوسَى:
لِعَمَِل يَنبَغِي ما وَاعْمَْل لََك، تَينِ َّ الل َ الّصاعِدَة َ بيحَة وَالذَّ ةِ َّ الخَطِي َ ذَبِيحَة وَقَّدِْم المَذَبحِ إلَى ْم «تَقَّدَ لِهارُونَ: مُوسَى قاَل َّ ثُم ٧

اللهُ.» أمَرَ َكما لَهُْم، ٍ َكّفارَة لِعَمَِل يَنبَغِي ما وَاعْمَْل عِب الّشَ تَقدِماِت وَقَّدِْم عِب، وَلِلّشَ لََك ٍ َكّفارَة
٩:٢ ٢١

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

٩:٢ ٢٢
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذبيحَة
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ِم الدَّ فِي ُ إصبَعَه فَغَمََس مَ، الدَّ ُ أبْناؤُه َ وَأحضَر ٩ لَهُ. كانَ الَّذِي ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبيحَة ِعجَل َ وَذََبح ، المَذَبحِ إلَى هارُونُ مَ فَتَقَّدَ ٨
وَمُلَحقاِت وَالكُلْيَتَينِ حمَ الّشَ أحرََق َّ ثُم ١٠ . المَذَبحِ ِ قاعِدَة عِندَ ِم الدَّ َ ة َّ بَقِي وََسَكَب ، المَذَبحِ زَوايا عَلَى ُ مِنْه ً بَعضا وَوََضَع

ِم. َّ ُخَي الم خارَِج ِناٍر ب ُ وَالجِلد حمُ الّلَ وَُأحرََق ١١ مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما ، المَذَبحِ عَلَى ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة مِْن َّتِي ال الـَكبِدِ
َ بيحَة الذَّ ُ لَه مُوا وَقَّدَ ١٣ . المَْذَبحِ َجوانِِب عَلَى ُ فَسََكبَه مَ، الدَّ ُ أبناؤُه َ وَأحضَر الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة الذَّ َكبَْش هارُونُ َ ذََبح َّ ثُم ١٢
ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ مََع وَأحرَقَها وَالّسِيقانَ َ الأحشاء غَسََل َّ ثُم ١٤ . المَذَبحِ عَلَى هارُونُ فَأحرَقَها رَْأسِها، مََع ً عَة مُقَّطَ َ الّصاعِدَة

. المَذَبحِ عَلَى
ِل أّوَ مِثَل ةٍ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ُ مَه وَقَّدَ وَذََبحَهُ، عِب، الّشَ ةِ َّ َخطِي ِ لِذَبِيحَة ِ الماعِز تَيَس فَأخَذَ عِب، الّشَ َ تَقدِمَة َ أحضَر َّ ثُم ١٥
مِلءِ مِقدارَ مِْنها وَأخَذَ ِحينِ، الّطَ َ تَقدِمَة َ أحضَر َّ ثُم ١٧ المَْقبُولَةِ. ِ يقَة بِالطَر مَها وَقَّدَ َ الّصاعِدَة َ بيحَة الذَّ َ أْحضَر َّ ثُم ١٦ ذَبِيحَةٍ.

الّصاعِدَةِ. باِح الّصَ ِ ذَبيحَة مََع المَذَبحِ عَلَى ُ وَأحرَقَه ِ َكّفِه
مَ وَقَّدَ ١٩ . المَْذَبحِ َجوانِِب عَلَى ُ فَسََكبَه لَهُ، مَ الدَّ ُ أبْناؤُه مَ وَقَّدَ عِب، لِلّشَ َسلاٍم٢٣ َ ذَباِئح وَالـَكبَْش ورَ َّ الث هارُونُ َ ذََبح َّ ثُم ١٨

حمَ الّشَ وَوََضعُوا ٢٠ الـَكبِدِ. وَمُلَحقاِت وَالكُلْيَتَينِ َ الأحشاء يُغَّطِي الَّذِي حمَ وَالّشَ يَل الذَّ وَالـَكبِْش: ورِ َّ الث َشحْمَ ُ لَه ُ أبْناؤُه
ُ الله أمَرَ َكما اللهِ، ِ َحضرَة فِي ً تَقدِمَة ُمنَى الي وَالفَخذَ َيِن در الّصَ هارُونُ وَرَفََع ٢١ . المَذَبحِ عَلَى ً مَعا وَأحرَقَهُما درَيِن الّصَ عَلَى

مُوسَى.
ِ وَذَبِيحَة ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة وَالذَّ ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة تَقدِيِم مِْن انتََهى أِن وَبَعدَ وَبارَكَهُْم. عِب الّشَ َ َنحو يَدَيهِ هارُونُ رَفََع َّ ثُم ٢٢

. المَذَبحِ عَلَى مِْن نَزََل لاِم، الّسَ
عِب. لِلّشَ ِ الله َمجدُ َ َظهَر ِحينَئِذٍ، عَب، الّشَ بارَكا خَرَجا، وَِحينَ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة إلَى وَهارُونُ مُوسَى دَخََل َّ ثُم ٢٣

ذَلَِك، عِب الّشَ كُّلُ وَرَأى . المَذَبحِ عَلَى ذَيِن َّ الل حمَ وَالّشَ َ الّصاعِدَة َ بيحَة الذَّ وَأحرَقَِت اللهِ َمحضَرِ مِْن نارٌ وَخَرََجْت ٢٤
الأْرِض. إلَى وَوُُجوهُهُْم وَرََكعُوا وَهَتَفُوا،

١٠
وَأبِيهُو ناداَب مَوُت

ِ َحضْرَة فِي ما وَقَّدَ َبخُوراً، النّارِ عَلَى وَوََضعا ناراً، فِيهما وَوََضعا مِجمَرَتَهُ، واِحدٍ كُّلُ وَأبِيهُو، ناداُب هارُونَ، ابْنا وَأخَذَ ١

ِ َحضْرَة فِي َماتا ف وَأحرَقَْتهُما، اللهِ َمحضَرِ مِْن نارٌ فَخَرََجْت ٢ بِاستِخدامِها. ُ الله يَْأمُْرهُما لَْم غَرِيٍب٢٤ مَصدٍَر مِْن ً نارا ِ الله
اللهِ.

أمامَ دُ وََسأتَمَجَّ ، إلَيَّ بُونَ يَقتَرِ الَّذِيَن ِ بِالـكَهَنَة ُس ‹َسأتَقَّدَ بِقَولِهِ: ُ الله ُ قََصدَه ما «هَذا لِهارُونَ: مُوسَى قاَل ِحينَئِذٍ، ٣

صامِتاً. هارُونُ وَكانَ عِب.›» الّشَ كُّلِ
ِم َّ ُخَي الم خارِِج إلَى يبَيُكما قَرِ وَاْحمِلا «تَعالا لَهُما: وَقاَل هارُونَ. عَّمِ ِيئِيَل، عُّز ابْنَي وَألْصافانَ ِيَل مِيشائ مُوسَى وَدَعا ٤

مُوسَى. قاَل َكما ةِ، الخاّصَ ِيابِهِما ث فِي وَهُما ِم َّ ُخَي الم خارِِج إلَى وَحَمَلاهُما فَأتَيا ٥ ِس.» المُقَّدَ المَكاِن أماِم مِْن
٩:١٨ ٢٣

للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبائح
١٠:١ ٢٤

12. :6 في ُ الله بها أمر الّتي الدائمة النّار غير أي غريب. مصدر من
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يَغَضَب وَلِئَلّا تَمُوتُوا، لِئَلّا ِيابَكُْم،٢٥ ث ُمَزِّقُوا ت وَلا َشعرَكُْم وا تَشُّدُ «لا وَإيثامارَ: ألِيعازارَ وَابْنَيهِ، لِهارُونَ مُوسَى قاَل َّ ثُم ٦

لا ٧ وَأبِيهُو. لِناداَب ِ الله إحراِق بِسَبَِب يَبكُوا أْن فَيُمِكنُهُْم ِيَل، إسْرائ بَنِي كُّلُ باؤكُْم، أقرِ وَأمّا عِب. الّشَ كُّلِ عَلَى ُ الله
قاَل َكما فَعَمِلُوا عَلَيكُْم.» ِ الله ِ مَسحَة زَيَت لِأّنَ َستَمُوتُونَ، كُْم َّ فَإن وَإلّا الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَْدخَِل خارِِج إلَى َتخرُُجوا

لَهُْم. مُوسَى
لِئَلّا الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى تَدخُلُونَ ِحينَ ً مُسكِرا ً شَرابا وَلا ً خَمْرا وَابْناؤكَ أنَت تَشرَْب «لا ٩ لِهارُونَ: ُ الله قاَل َّ ثُم ٨
وَما ٌ طاهِر َ هُو ما وَبَينَ َنجٌِس، َ هُو وَما ٌس مُقَّدَ َ هُو ما بَينَ مَيِّزُوا ١٠ ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا لـَكُْم ٌ دائِمَة ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه تَمُوتُوا.

مُوسَى.» ِخلاِل مِْن لَهُْم ُ الله أعطاها َّتِي ال رائـِـِع َّ الش كُّلَ ِيَل إسْرائ بَنِي َستُعَلِّمُونَ كُْم َّ لِأن ١١ َنجٌِس. َ هُو
وَكُلُوها اللهِ، تَقدِماِت مِْن ِ الباقِيَة ِحينِ الّطَ َ تَقدِمَة «خُذُوا وَإيثامارَ: ألِيعازارَ الباقِيَينِ، وَابْنَيهِ لِهارُونَ مُوسَى وَقاَل ١٢

ُ ة وَِحّصَ تَُك ِحّصَ ها لِأّنَ ٍس مُقَّدَ مَكاٍن فِي كُلُوها ١٣ بِالكامِِل. ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب ها لِأّنَ ، المَذَبحِ ِبجانِِب خَمِيرٍ بِلا
بِهَذا. أمَرَنِي َ الله لِأّنَ اللهِ، تَقدِماِت مِْن أبْنائَِك

قَْد وَأبناؤُكَ. أنَت طاهِرٍ مَكاٍن فِي فَتَأكُلُونَهما اللهِ، ِ َحضرَة قِي الكَاهُِن رَفَعَهُما ذاِن َّ الل ِ قدِمَة َّ الت وَفَخذُ َصدرُ «وَأمّا ١٤

فِي المَرْفُوعاِن َ در وَالّصَ الّساَق عُب الّشَ ُ يُقَّدِم ١٥ ِيَل. إسْرائ بَنُو يُقَّدِمُها َّتِي ال لاِم الّسَ ذَباِئحِ مِْن وَلِأبنائَِك لََك ةٍ َكحِّصَ ُأعطِيا
اللهُ.» أمَرَ َكما َ وَأبناؤُك أنَت ُ الدّائِمَة تَُك ِحّصَ ِ هَذِه اللهِ. َمحْضَرِ إلَى بِالنّارِ ةِ المُعَّدَ حِم الّشَ تَقدِماِت مََع ِ الله ِ َحضرَة

الباقِيَينِ، هارُونَ ابْنَي وَإيثامارَ، ألِيعازارَ عَلَى مُوسَى فَغَِضَب احْتَرََق. قَدِ وَكانَ ةِ، َّ الخَطِي تَيِس عَْن مُوسَى َسأَل َّ ثُم ١٦

لـَُكما ُ الله أعطاها وَقَْد بِالكامِِل، لـَُكما ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب فَهَِي ٍس؟ مُقَّدَ مَكاٍن فِي ةِ َّ الخَطِي َ ذَبِيحَة تَأكُلا لَْم ِماذا «ل ١٧ وَقاَل:
يَنبَغِي كانَ لِذا ِس، المُقَّدَ المَكاِن داِخِل إلَى دَمُهُما ُيحْضَرْ لَْم ١٨ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ُ لَه ٍ َكّفارَة وَعَمَِل عِب الّشَ ذَنِب ِ لإزالَة

أمَْرُت.» َكما ِس المُقَّدَ المَكاِن فِي تَأكُلاها أْن
فَهَْل حَدََث! الَّذِي ما ْ وَانظُر صاعِدَتَينِ، وَتَقدِمَتَينِ ةٍ َّ َخطِي ذَبِيحَتَي عَْنهُما اليَومَ ما٢٦ قَّدَ «لَقَْد ِمُوسَى: ل هارُونُ فَقاَل ١٩

اقتَنََع. هَذا مُوسَى سَمـِـَع وَِحينَ ٢٠ باِئحَ؟» الذَّ ِ هَذِه آكَُل بِأْن ُ الله يَرضَى
١١

ِجسَة َّ وَالن ُ الّطاهِرَة َيواناُت الح
َيواناِت الح مِْن يَأكُلُوها أْن ُمِكنُهُْم ي َّتِي ال َيواناُت الح ِهيَ ما ِيَل إسْرائ لِبَنِي «بَيِّنا ٢ فَقاَل: وَهارُونَ مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

. ُّ وََيجـتَر مَشقُوٌق ٌ حافِر ُ لَه َحيواٍن أّيَ تَأكُلُوا أْن لـَكُْم يُْسمَُح ٣ ةِ. َّ ي ِّ البَر
ٌ حافِر ُ لَه لَيَس لـَِكْن ُّ َيجـتَر َ فَهُو َمََل، الج تَأكُلُوا لا مَشقُوٌق. ٌ حافِر لَها وَلَيَس ُّ َتجـتَر َّتِي ال َيواناِت الح تَأكُلُوا لا «لـَِكْن ٤

تَأكُلُوا لا ٦ لـَكُْم. َنجٌِس َ فَهُو مَْشقُوٌق، ٌ حافِر ُ لَه لَيَس لـَِكْن ُّ َيجـتَر َ فَهُو َ ير الغَرِ تَأكُلُوا لا ٥ لـَكُْم. َنجٌِس َ فَهُو مَْشقُوٌق،
ُ ه َّ لـَِكن مَشقُوٌق، ٌ حافِر ُ لَه إْذ يرَ، الخـِنزِ تَأكُلُوا لا ٧ لـَكُْم. َنجٌِس َ فَهُو مَْشقُوٌق، ٌ حافِر ُ لَه لَيَس لـَِكْن ، ُّ َيجـتَر َ فَهُو الأرنََب،

لـَكُْم. ٌ َنجِسَة فَهَِي ُجثَثَها، تَلمِسُوا وَلا َيَواناِت الح ِ هَذِه لَحِم مِْن تَأكُلُوا لا ٨ لـَكُْم. َنجٌِس َ فَهُو ، ُّ َيجـتَر لا
١٠:٦ ٢٥

وَأبيهو. ناداب موت على ً حُزنا أي ثيابكم. … تشّدوا لا
١٠:١٩ ٢٦

الغريبة. النّار تقديم بسبب ماتا اللذين وَأبيهو ناداب ابْنيه إلى إشارة ما. قَّدَ
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يّة البحر َيواناُت الح
وَحَراِشُف. زَعانُِف ُ وَلَه – الأنهارِ أوِ البِحارِ فِي – الماءِ فِي يَعِيُش شَيءٍ كُّلَ تَأكُلُونَ ةِ َّ ي البَحرِ َيواناِت الح «وَمَِن ٩
ِناِت الكائ أوِ الماءِ فِي تَزَحُف َّتِي ال ِناِت الكائ كُّلِ مِْن وَحَراِشُف زَعانُِف ُ لَه وَلَيسَْت الأنهارِ أوِ البِحارِ فِي يَعِيُش ما أمّا ١٠

كائٍِن كُّلُ ١٢ سُوا. تَتَنَّجَ لا كَي ُجثَثَها تَلمِسُوا وَلا لَحمَها تَأكُلُوا فَلا ماً. َّ ُمحَر وََسيبقَى ١١ عَلَيْكُْم، مٌ َّ فَمَُحر الُأخرَى، ةِ َّ ِي المائ
ماً. َّ ُمحَر يَكُونُ وَحَراِشُف زَعانُِف ُ لَه لَيسَْت الماءِ فِي

يُور الّطُ
قُورِ، الّصُ أنواِع وَكُّلَ َ وَالحِدَأة ١٤ وَالعُقاَب، وَالأنُوَق سرَ َّ الن َنجِسَةٌ: ها لأّنَ تَأكُلُوها فَلا َ التّالِيَة َ يُور الّطُ «وَتَمقُتُونَ ١٣
وَالبََجَع ١٨ ، وَالـكُرْكِيَّ وَالغَوّاَص وَالبُومَ ١٧ البازِ، أنواِع وَكُّلَ ورََس َّ وَالن وَالخُّطاَف َ عامَة َّ وَالن ١٦ باِن، الغِر أنواِع وَكُّلَ ١٥

وَالخَّفاَش. وَالهُدهُدَ ِ بِأنْواعِه يِن الحَزِ وَمالِِك قلََق َّ وَالل ١٩ َخمَ، َّ وَالر وَالقُوَق
الحَشَرات

عَلَى ُ وَتَِسير ٌ أجنِحَة لَها َّتِي ال الحَشَراِت تَأكُلُونَ وَلـَِكْن ٢١ أربَِع. عَلَى ُ وَتَِسير ٌ أجنِحَة لَها ٍ َحشَرَة كُّلَ تَأكُلُوا «لا ٢٠

أنواِع وَكُّلَ الجَرادِ أنواِع كُّلَ فَتَأكُلُونَ ٢٢ الأْرِض. عَلَى بِهِما َ لِتَقفِز رِجلَيها فَوَق مَفاِصُل لِِسيقانِها كانَ إْن فَقَْط أربَِع
َنادِِب. الج أنواِع وَكُّلَ الحَرُْجواِن أنواِع وَكُّلَ با الدَّ

يَلمُِس مَْن فَكُّلُ تُنَجِّسُكُْم. ِناُت الكائ ِ هَذِه ٢٤ عَْنها. فاْمتَنِعُوا أربَِع، عَلَى ُ وَتَِسير ٌ أجنِحَة لَها َّتِي ال الحَشَراُت «وَأمّا ٢٣

المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى ِيابَهُ. ث فَلِيَغِْسْل ُجثَثِها، مِْن ً جُزءا يَحمُِل مَْن وَكُّلُ ٢٥ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا يَكُونُ ُجثَثَها
الحيوانات عَِن المزيدُ

كُّلُ كَذَلَِك ٢٧ َنجِساً. ُ يَِصير ُ يَلمِسُه مَْن وَكُّلُ لـَكُْم، َنجٌِس َ هُو ، ُّ َيجـتَر لا أْو مَشقُوٍق، ُ غَير ٌ حافِر ُ لَه َحيواٍن «كُّلُ ٢٦

المَساءِ. إلَى ً َنجِسا ُ يَِصير يَلمِسُها مَْن وَكُّلُ لـَكُْم، َنجٌِس َ فَهُو أربََع، عَلَى تَمْشِي َّتِي ال َيواناِت الح مَِن ُخّفٍ عَلَى يَمْشِي مَْن
لـَكُْم. ٌ َنجِسَة ها إّنَ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى ِيابَهُ. ث لِيَغِْسْل ُجثَثَها، يَحمُِل مَْن وَكُّلُ ٢٨

الزّاِحفَة َيواناُت الح
الـَكبيرَةُ، حالِي الّسَ أنواِع وَكُّلُ وَالفَْأرُ ُ ُلْد الخ لـَكُْم: ٌ َنجِسَة الأْرِض عَلَى تَزَحُف َّتِي ال ُ الزّاِحفَة َيواناُت «وَالح ٢٩

يَلمُِس مَْن وَكُّلُ لـَكُْم، ٌ َنجِسَة ُ الزّاِحفَة َيواناُت الح ِ هَذِه ٣١ باءُ. وَالحِر مِل َّ الر ُ ة َّ وَِسحلِي ُ وَالعَضاءَة وَالتِمْساَح وَالحَرذُونُ ٣٠
المَساءِ. إلَى ً َنجِسا يَكُونُ ُجثَثَها

النّجسة بالحيوانات تَتَعلّق احكامٌ
ِجلْدٍ أْو ِياٍب ث أْو َخشَبِيٍّ وِعاءٍ أّيِ َنجِساً. يَكُونُ ُ ه َّ فَإن شَيءٍ، عَلَى ِ المَيِّتَة ِ ِجسَة َّ الن َيواناِت الح مَِن أّيٌ وَقََع «إْن ٣٢

تُصبُِح َحيُث المَساءِ إلَى ً َنجِسَة وََستَبقَى الماءِ، فِي تُوَضُع غَرٍَض لِأّيِ ُ تُستَخدَم أداةٍ ةِ َّ أي أْو الماعِزِ َشعرِ مِْن ُماٍش ق أْو
انْسََكَب إِن ٣٤ الوِعاءَ. فاْكسِرِ َنجِساً. يُصبُِح الوِعاءِ فِي شَيءٍ أّيَ فَإّنَ ، خَزَفِيٍّ وِعاءٍ فِي مِْنها أّيٌ َسقََط إْن ٣٣ طاهِرَةً.
وَإْن ٣٥ َنجِساً. ُ يَِصير َنجٍِس، وِعاءٍ فِي يُوَضُع شَراٍب وَكُّلُ َنجِساً. ُ يَِصير ُ ه َّ فَإن طاهِرٍ َطعاٍم أّيِ عَلَى َنجٍِس وِعاءٍ مِْن ٌ ماء
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ِ هَذِه كُّلُ يُهدَمَ. أْن يَنبَغِي فُرٍن، أْو وٍر ُّ تَن عَلَى وَقََع فَإْن َنجِساً. ُ يَِصير ُ ه َّ فَإن شَيءٍ، أّيِ عَلَى ُجثَثِها مِْن جُزءٍ أّيُ َسقََط
َنجِسَةً. وَتَبقَى َنجِسَةً، ُ تَصير الأْشياءِ

ُ يَِصير الماءِ فِي َ اقِطَة الّسَ ُثََث الج يَلمُِس َشخٍص كُّلُ لـَِكْن َيِن، طاهِر فَيَبقَياِن َ الماء يَجمَعاِن ذاِن َّ الل ُ البِئْر أوِ بُع َّ الن «وَأمّا ٣٦

عَلَيها وََسقََط ماءٌ، البُذُورِ عَلَى كانَ إْن لـَِكْن ٣٨ طاهِرَةً. تَبقَى ها فَإّنَ ِ لِلزِراعَة بُذُوٍر عَلَى ُجثَثِها مِْن وَقََع وَإْن ٣٧ َنجِساً.
َنجِسَةً. تُصبُِح البُذُورَ فَإّنَ ُجثَثِها، مِْن جُزءٍ أّيُ

يَأكُُل مَْن كُّلُ ٤٠ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا يَكُونُ ُ تَه َّ ُجث يَلمُِس فَمَْن تَأكُلُونَها، َّتِي ال َيواناِت الح مَِن َحيواٌن ماَت «وَإْن ٣٩

إلَى ً َنجِسا وََسيَكُونُ ِيابَهُ. ث فَليَغِْسْل يَحمِلُهُ، مَْن كُّلُ وَكَذَلَِك المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَكُونُ ِيابَهُ. ث فَليَغِْسْل تِهِ، َّ ُجث مِْن
المَساءِ.

ِ بَطنِه عَلَى الأْرِض عَلَى يَزَحُف كائٍِن أّيَ تَأكُلُوا لا ٤٢ تَأكُلُوهُ. فَلا مَكْرُوهٌ الأْرِض عَلَى يَزَحُف كائٍِن «كُّلُ ٤١

بِها أنفُسَكُْم تُنَجِّسُوا لا زاِحٍف. َحيواٍن بِأّيِ أنفُسَكُْم تُدَنِّسُوا لا ٤٣ مَكرُوهٌ. ُ ه َّ فَإن َكثِيرَةٍ، أقداٍم عَلَى أْم أربَِع عَلَى أْم
َيواناِت بِالح أنفُسَكُْم تُنَجِّسُوا فَلا وٌس. قُّدُ أنا لِأنِّي ِسينَ مُقَّدَ أنفُسَكُْم احفَظُوا إلَهُكُْم. أنا لِأنِّي ٤٤ َنجِِسينَ. فَتَِصيرُوا

وٌس.» قُّدُ أنا لِأنِّي ِسينَ، مُقَّدَ ُكونُوا إلَهَكُْم. لِأُكونَ َ مِصْر أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي ُ الله أنا لِأنِّي ٤٥ الزّاِحفَةِ.
لـِكَي وَذَلَِك ٤٧ الزّاِحفَةُ. َيواناُت وَالح ةِ َّ ي البَحرِ ِناِت وَالكائ يُورِ وَالّطُ يَة ِّ البَر َيواناِت بِالح ُ المُتَعَلِّقَة رائـِـُع َّ الش ِهيَ ِ هَذِه ٤٦

أكلُهُ. ُمِكُن ي لا وَما مِْنها ُ أكلُه ُمِكُن ي وَما َيواناِت، الح مَِن وَالّطاهِرِ ِجِس َّ الن بَينَ عُْب الّشَ َ ُمَيِّز ي
١٢

الوِلادَة بَعدَ المَرأةِ تَطهِيرِ ُ يعَة شَرِ
ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

َيِض. الح ِ فَترَة فِي ها أّنَ لَوْ َكما ً َنجِسَة تَكُونُ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ً َنجِسَة تَكُونُ ها فَإّنَ ً ذَكَرا ً طِفلا وَوَلَدَْت اْمرأةٌ َحبِلَِت «إْن
لا الفَترَةِ، ِ هَذِه فِي دَمِها. نَزُف َف َّ يَتَوَق ى َّ َحت ً يَوما وَثَلاثِينَ ً ثَلاثَة الُأمُّ ُ وَتَنتَظِر ٤ الّطِفُل. ُيخـتَن٢٧ُ الثّامِِن، اليَوِم وَفِي ٣

ُأنثَىً، وَلَدَْت فَإْن ٥ تَطهِيرِها. ُ فَترَة تَنتَِهيَ أْن إلَى َس، المُقَّدَ المَكانَ تَدخَُل أْن أْو ٍس، مُقَّدَ شَيءٍ أّيَ تَلمَِس أْن يَنبَغِي
دَمِها. نَزُْف َف َّ يَتَوَق ى َّ َحت ً يَوما وَِستِّينَ ً ة َّ ِست ْ فَلْتَنْتَظِر َيِض. الح ِ فَترَة فِي ها أّنَ لَوْ َكما ً يَوما َ عَشَر َ لِأربَعَة ً َنجِسَة تَكُونُ ها فَإّنَ

ً ذَبيحَة ٌ واِحدَة ٌ َسنَة ُ عُمْرُه ً خَرُوفا َ ُتحضِر أْن يَنبَغِي – ً بِنتا أْم ً وَلَدا أأنجَبَْت ٌ َسواء – تَطهِيرِها ُ فَترَة تَكتَمُِل «وَِحينَ ٦
فَيُقَّدِمُهُما ٧ الكاهِِن. إلَى الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل إلَى بِهِما تأتِي َّ ثُم ةٍ.٢٩ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً َصغِيرَة ً حَمامَة أْو ً وَيَمامَة صاعِدَةً،٢٨
أْو ً ذَكَرا ُ َلِد ت َّتِي ال المَرأةِ ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ هَذِه دَمِها. نَزِْف مِْن ً طاهِرَة َ فَتَِصير َكّفارَةً، لَها يَعمَُل وَ اللهِ، ِ َحضْرَة فِي الكاهُِن

١٢:٣ ٢٧
العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ – الفصِل هذا ِ بقيّة فِي كذلك ُيخـتن.
فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي

11) :2 كولوسي 3، :3
١٢:٦ ٢٨

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذبيحَة
١٢:٦ ٢٩

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر
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وَالُأخرَى الّصاعِدَةِ، ِ بيحَة لِلذَّ ً واِحدَة َصغيرَتَينِ. حَمامَتينِ أْو يَمامَتينِ فَلْتُقَّدِْم حَمٍَل، تَقدِيِم عَلَى ً قادِرَة تَكُْن لَْم فَإْن ٨ ُأنثَىً.
تَماماً.» ً طاهِرَة َ فَتَِصير َكّفارَةً، الكاهُِن لَها يَعمَُل وَ ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة
١٣

البَرَص ُ يعَة شَرِ
ُ م يُقَّدَ بَرٍَص، إلَى ُل َّ تَتَحَو قَْد ِ ِجلدِه عَلَى ٌ لامِعَة بُقٌَع أْو جَرٌَب أْو ٌ نُتُوء لأحَدٍ كانَ «إْن ٢ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ١

قَْد ِ المُصابَة ِ البُقعَة ُ َشعر كانَ فَإْن ِجلدِهِ، عَلَى َّتِي ال َ الإصابَة الكاهُِن فَيُعايُِن ٣ الـكَهَنَةِ. ِ أبْنائِه أحَدِ أْو الكاهِِن هارُونَ إلَى
َنجٌِس. ُ ه َّ أن فَحِصهِ بَعدَ الكاهُِن يُعلُِن ِحينَئِذٍ، بَرَصاً. تَكُونُ ها فَإّنَ الجِلدِ، فِي ُ الإصابَة قَِت وَتَعَمَّ أبْيََض، صارَ

الَّذِي ُ عر الّشَ يَكُِن وَلَْم الجِلدِ، مَِن أعمََق تَكُْن وَلَْم َجسَدِهِ، ِجلدِ عَلَى ً لامِعَة َ بَيضاء ً بُقعَة ُ الإصابَة كانَِت إْن «لـَِكْن ٤
أّنَ رَأى فَإْن الّسابـِـِع، اليَوِم فِي الكاهُِن ُ ِنُه يُعاي َّ ثُم ٥ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة النّاِس عَِن ً بَعِيدا المُصاَب الكاهُن يَعزُِل أبْيََض، عَلَيها
الّسابـِـِع اليَوِم وَفِي ٦ ُأْخرَى. أيّاٍم ِ لِسَبعَة المُصاَب الكاهُِن يَعزُِل الجِلدِ، فِي تَنتَشِرْ لَْم ها وَأّنَ مَنظَرُها، رْ َّ يَتَغَي لَْم َ الإصابَة
َ فَهُو طاهِرٌ. ُ ه َّ أن الكاهُِن يُعلُِن الجِلدِ، فِي تَنتَشِرْ لَْم ها وَأّنَ لَمَعانُها، انطَفَأ قَدِ َ الإصابَة أّنَ رَأى فَإْن ِيَةً، ثان الكاهُِن ُ ِنُه يُعاي

طاهِراً. يَكُونُ وَ فَقَْط ُ ِيابَه ث فَليَغِسْل الجِلْدِ. فِي بِاْحمِراٍر مُصاٌب
إلَى يَعُودُ ه َّ فَإن َطهارَتِهِ، لإعلاِن الكاهِِن عَلَى ُ نَفسَه المُصاُب عَرََض أْن بَعدَ الجِلدِ فِي ُ الإصابَة انتَشَرَِت إِن ا «أمَّ ٧

أبرَُص. ُ ه َّ إن َنجٌِس. ُ ه َّ أن يُعلُِن الجِلدِ، فِي انتَشَرَْت قَدِ َ الإصابَة أّنَ وَرَأى الكاهُِن َ نَظَر فَإْن ٨ ِيَةً. ثان الكاهِِن
صارَ وَقَْد الجِلدِ، فِي ً نُتُوءا وَرَأى الكاهُِن َ نَظَر فَإْن ١٠ الكاهِِن. إلَى مُ يُقَّدَ ُ ه َّ فَإن بِالبَرَِص، أحَدُهُْم يُصاُب «وَِحينَ ٩

ُ يَعزِلُه وَ َنجٌِس، ُ ه َّ أن الكاهُِن يُعلُِن ِجلدِهِ. فِي بَرٌَص ُ ه َّ فَإن ١١ تُوءِ، ُّ الن فِي مُتَقَرٍِّح حَيٍّ لَحٍم وُُجودِ مََع أبْيََض عرِ الّشَ بَعُض
ذَلَِك. بِسَبَِب النّاِس عَِن

فَحِينَئِذٍ، ١٣ الكاهُِن، َ نَظَر َحيثُما قَدَمَيهِ ى َّ َحت رَأِسهِ مِْن المُصاِب ِجلدِ كُّلَ ى وَغَّطَ الجِلدِ، فِي البَرَُص َ انتَشَر «وَإِن ١٢

الأبْيَِض، وِن َّ الل إلَى الجِلدِ كُّلُ َل َّ َتحَو فَقَْد طاهِرٌ. ُ ه َّ أن يُعلُِن وَ تَماماً، الجَسَدِ كُّلَ ى غَّطَ قَْد البَرََص أّنَ مِْن الكاهُِن ُ د يَتَأكَّ
حمَ الّلَ الكاهُِن فَيُعايُِن ١٥ َنجِساً. يَكُونُ ُ ه َّ فَإن َجسَدِهِ، عَلَى ً مُتَقَرِّحا ً َحيّا ً لَحما الكاهُِن رَأى إْن لـَِكْن ١٤ طاهِرٌ. َ فَهُو وَلِهَذا

بَرٌَص. ُ ه َّ لِأن َنجٌِس، المُتَقَرُِّح الحَّيُ حمُ فَالّلَ َنجٌِس. المُصاَب أّنَ يُعلَِن وَ المُتَقَرَِّح، الحَّيَ
َ المُصابَة َ ِنطَقَة الم أّنَ الكاهُِن رَأى فَإْن ١٧ الكاهِِن. إلَى المُصاُب يَذهَُب ِيَةً، ثان أبْيََض المُتَقَرُِّح حمُ الّلَ َ صار «فَإْن ١٦

طاهِرٌ. ُ ه َّ أن يُعلُِن بَيضاءَ، ها ُّ كُل صارَْت قَْد
يَذهَُب ِل، مَّ الدُّ مَكاِن فِي ةٌ َّ مُحمَر ُ بَيضاء ٌ لامِعَة بُقٌَع أْو ٌ نُتُوء وَنَشَأ ١٩ وَُشفَِي، إنساٍن ِجلدِ عَلَى ٌل دُمَّ َ َظهَر «وَإْن ١٨

الكاهُِن يُعلُِن أبْيَُض، وََسطُحها ِ ِجلدِه فِي ً غائِرَة كانَْت فَإْن البُقََع. أوِ َ تُوء ُّ الن الكاهُِن فَيُعايُِن ٢٠ الكاهِِن. إلَى المُصاُب
ٌ غائِرَة وَِهيَ أبْيَُض، ٌ َشعر فِيها يَكُْن وَلَْم الكاهُِن، عَايَنَها إْن لـَِكْن ٢١ ِل. مَّ الدُّ مَِن َ َظهَر بَرٌَص فَهَذا َنجٌِس. المُصاَب أّنَ
يُعلُِن الجِلدِ، فِي انتَشَرَْت فَإِن ٢٢ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة المُصاَب الكاهُِن يَعْزُِل فِيها، كانَ الَّذِي مَعانُ َّ الل زاَل وَقَْد الجِلدِ، فِي
ٌ نُدبَة ها فَإّنَ تَنتَشِرْ، وَلَْم مَكانِها، فِي ُ اللّامِعَة ُ البُقعَة بَقِيَِت إْن لـَِكْن ٢٣ التِهاٍب. ُ بُْقعَة ِ فَهَذِه َنجٌِس، المُصاَب أْن الكاهُِن

طاهِراً. الكاهُِن ُ فَيُعلِنُه ِل. مَّ الدُّ عَِن ٌ ناِتجَة
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لامِعَةً، َ بَيضاء ً بُقعَة أْو مُحمَرّاً، أبْيََض الحَرِق عَِن ُ النّاِتج الحَّيُ حمُ وَالّلَ ِجلدِهِ، عَلَى حَرٌق َشخٍص لَدَى يَكُونُ «وَِحينَ ٢٤

عَِن نَشَأ قَْد بَرٌَص ُ ه َّ فَإن الجِلْدِ، فِي ً وَغائِرا أبْيََض، صارَ قَْد ِ لامِعَة َّ ال ِ البُقعَة فِي عرِ الّشَ بَعُض كانَ فَإْن الكاهُِن، ُ ِنُه يُعاي ٢٥

فِي أبْيَُض ٌ َشعر هُناكَ يَكُْن وَلَْم إلَيهِ، الكاهُِن َ نَظَر إْن لـَِكْن ٢٦ بَرٌَص. َ فَهُو َنجٌِس، المُصاَب أّنَ الكاهُِن فَيُعلُِن الحَرِق.
الكاهُِن يُعايُِن وَ ٢٧ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة الكاهُِن ُ يَعْزِلُه زاَل، قَْد لَمَعانُها وَكانَ الجِلدِ، فِي ً غائِرَة ُ البُْقعَة تَكُِن وَلَْم البَيضاءِ، البُقَِع
المُصاَب أّنَ الكاهُِن يُعلُِن الجِلدِ، فِي انتَشَرَْت قَدِ ُ لامِعَة َّ ال ُ البَيضاء ُ البُقعَة كانَِت فَإْن الّسابـِـِع، اليَوِم فِي ً ِيَة ثان المُصاَب
تَكُونُ ها فَإّنَ لَمَعانُها، وَانطَفَأ الجِلدِ، فِي تَنتَشِرْ فَلَْم مَكانِها، فِي ُ لامِعَة َّ ال ُ البُقعَة بَقِيَِت إْن لـَِكْن ٢٨ بَرٌَص. ُ ه َّ إن َنجٌِس.

الحَرِق. بِسَبِِب ٌ نُدبَة َ البُقعَة تِلَك لِأّنَ طاهِرٌ، ُ ه َّ أن الكاهُِن يُعلُِن الحَرِق. عَِن ً ناِتجا ً نُتُوءا
فِي ً غائِرَة كانَْت فَإْن البُْقعَةَ، الكاهُِن يُعايُِن ٣٠ قِن، الذَّ أوِ أِس َّ الر ِ فَروَة عَلَى ٌ بُْقعَة اْمرأةٍ أوِ رَجٍُل لَدَى كانَْت «إْن ٢٩

لـَِكْن ٣١ قَن. وَالذَّ أَس َّ الر يُِصيُب بَرٌَص ، ِجلدِّيٌ التِهاٌب ُ ه َّ إن َنجٌِس. ُ ه َّ أن الكاهُِن يُعلُِن وَدَقِيقاً، َ أشقَر ُ عر الّشَ وَكانَ الجِلدِ
أيّاٍم. ِ لِسَبعَة المُصاَب الكاهُِن فَيَعْزُِل أسوَدُ، ٌ َشعر فِيها لَيَس لـَِكْن الجِلدِ فِي ً غائِرَة تَكُْن وَلَْم البُْقعَةِ، إلَى الكاهُِن َ نَظَر إْن
لَيَس الاْحمِرارَ وَأّنَ فِيها، ُ أشقَر ٌ َشعر يُوجَدُ لا ُ ه َّ وَأن تَنتَشِرْ لَْم ها أّنَ رَأى فَإْن الّسابـِـِع، اليَوِم فِي َ البُْقعَة الكاهُِن يُعايُِن وَ ٣٢
ِ لِسَبعَة ً ِيَة ثان المُصاَب الكاهُِن يَعْزُِل وَ ةَ. َّ ُحْمَر الم َ البُْقعَة َيحلَِق أْن دُوِن مِْن َشعْرَهُ، َيحلَِق أْن فَيَنبَغِي ٣٣ الجِلدِ، فِي ً غائِرا
الكاهُِن يُعلُِن الجِلدِ، مَِن أعمََق كانَ وَلا َ انتَشَر قَدِ يَكُْن لَْم فَإْن الّسابـِـِع. اليَوِم فِي الاْحمِرارَ الكاهُِن يُعايُِن وَ ٣٤ أيّاٍم.
ُ ِنُه يَعاي ٣٦ طاهِرٌ، ُ ه َّ أن ُأعلَِن أْن بَعدَ الجِلدِ فِي ُ الاْحمِرار َ انتَشَر إِن لـَِكْن ٣٥ طاهِراً. ُ فَيَِصير ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن عَلَيهِ طاهِرٌ. ُ ه َّ أن
فَالمُصاُب أشقَرَ، َشعرٍ عَْن البَحِث إلَى َيحتاُج لا الكاهَِن فَإّنَ الجِلدِ، فِي َ انتَشَر قَدِ الاْحمِرارَ أّنَ رَأى فَإْن الكاهُِن،
يُعلُِن وَ طاهِرٌ، َ فَهُو ُشفَِي. قَْد الاْحمِرارَ فَإّنَ أسوَدُ، ٌ َشعر فِيهِ نَما وَقَْد تَغيِيرٍ، بِلا الاْحمِرارِ ُ مَنظَر بَقَِي إْن لـَِكْن ٣٧ َنجٌِس.

طاهِرٌ. ُ ه َّ أن الكاهُِن
َّتِي ال البُقَُع كانَِت فَإْن الإصابَةَ. الكاهُِن يُعايُِن ٣٩ َجسَدِهِ، ِجلدِ عَلَى ُ بَيضاء بُقٌَع اْمرأةٍ أوِ رَجٍُل لَدَى كانَْت «إْن ٣٨

طاهِراً. خُص الّشَ يَكُونُ وَ الجِلدِ، عَلَى َ َظهَر قَْد مُؤذٍ َ غَير ً ِجلدِيّا ً التِهابا يَكُونُ ُ ه َّ فَإن كامِدَةً، َ بَيضاء الجِلدِ عَلَى
ُ ه َّ فَإن لِرَأِسهِ ةِ َّ الأمامِي ِ الجِهَة مَِن ُ َشعرَه يَفقِدُ كانَ إْن ٤١ طاهِرٌ. ُ ه َّ لـَِكن أصلَُع، ُ ه َّ فَإن رَْأِسهِ َ َشعر رَجٌُل يَفقِدُ «ِحينَ ٤٠

فَهَذا ِ الجَبهَة عَلَى أْو ْأِس َّ الر أعلَى لَِع الّصَ ِ بُقعَة عَلَى ةٌ َّ مُحمَر ُ بَيضاء ٌ بُقعَة َظهَرَْت إْن لـَِكْن ٤٢ طاهِرٌ. ُ ه َّ لـَِكن الجَبهَةِ، أصلَُع
ِ َجبهَتِه عَلَى أْو رَأِسهِ أعلَى ً ة َّ مُحمَر َ بَيضاء صارَْت ً بُْقعَة رَأى فَإْن الكاهُِن، ُ ِنُه يُعاي ٤٣ َجبهَتِهِ. عَلَى أْو رَأِسهِ أعلَى َ َظهَر بَرٌَص
هَذا الكاهُِن يُعلُِن َنجٌِس، َ فَهُو وَلِهَذا بِالبَرَِص، مُصاٌب جَُل َّ الر هَذا فَإّنَ ٤٤ الجَسَدَ، يُِصيُب الَّذِي البَرَِص مَنظَرِ مِثَل

مُصاٌب. ُ رَأَسه لِأّنَ ً َنجِسا جَُل َّ الر
أنا َنجٌِس، ‹أنا يَصرُْخ: وَ بَيه٣٠ِ شارِ يُغَّطِ وَ ُ َشعرَه يَكِشْف وَ ُ ِيابَه ث فَلْيُمَزِّْق بِالبَرَِص، ً مُصابا خُص الّشَ كانَ «إْن ٤٥

ِم. َّ ُخَي الم خارَِج ُ وَحدَه يَعِيُش لِذا َنجٌِس، ُ ه َّ إن مُصاباً. دامَ ما ً َنجِسا يَكُونُ وَ ٤٦ َنجٌِس.›

القُماش عَفَُن
١٣:٤٥ ٣٠

الشديد. الحزِن عَلَى علاماٌت جَمِيعُها شاربيه. … فليمزّق
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الجِلدِ أوِ وِف الّصُ أوِ الكِتّاِن مَِن ً ُمخاطا أْو ً مَنسُوجا ٤٨ كِتّاناً، أْو ً ُصوفا كانَ ُماٍش، ق فِي عَفٌَن هُناكَ كانَ «وَإْن ٤٧

ِ المَصنُوعَة أوِ ُخاَطةِ الم أوِ ِ المَنسُوجَة ِ المادَة أوِ الجِلدِ أوِ القُماِش عَلَى ُ البُقعَة وَكانَِت ٤٩ الجِلدِ، مَِن مَصنُوٍع شَيءٍ أّيِ أْو
َ المُصابَة َ البُقعَة الكاهُِن يُعايُِن ٥٠ الكاهِِن. عَلَى تُعرََض أْن وَيَنبَغِي ٌ مُنتَشِر عَفٌَن ها فَإّنَ حَمراءَ، أْو َ َخضراء الجِلدِ، مَِن
قَدِ ُ البُقعَة كانَِت فَإْن الّسابـِـِع. اليَوِم فِي َ البُقعَة الكاهُِن يُعايُِن وَ ٥١ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة مُنعَزٍِل مَكاٍن فِي القُماَش ذَلَِك يََضُع وَ
ً عَفَنا تَكُونُ َ البُقعَة فَإّنَ الجِلدِ، مَِن يُصنَُع شَيءٍ أّيِ أْو الجِلدِ أوِ ُخاَطةِ الم أوِ ِ المَنسُوجَة ةِ المادَّ أوِ القُماِش عَلَى انتَشَرَْت
ً ِجلدا أْم ً كِتّانا أْم ً ُمخاطا أْم ً مَنسُوجا أكانَ ٌ َسواء القُماَش، ذَلَِك الكاهُِن َيحْرُِق ٥٢ َنجِساً. ُ يء َّ الش ذَلَِك يَكُونُ وَ مُنتَشِراً،

مُنتَشِرٌ. عَفٌَن ُ ه َّ لِأن عَفٌَن، عَلَيهِ
مِْن أْم ُمخاَطةٍ أْم ٍ مَنسُوجَة ةٍ مادَّ مِْن أكانَ ٌ َسواء القُماِش، فِي تَنتَشِرْ لَْم َ البُقعَة أّنَ وَرَأى الكاهُِن َ نَظَر «فَإْن ٥٣

أْن وَبَعدَ ٥٥ ُأْخرَى. أيّاٍم ِ لِسَبعَة مُنعَزٍِل مَكاٍن فِي ِ وَوَْضعِه البُقعَةُ، عَلَيهِ الَّذِي القُماِش ذَلَِك بِغَسِل يَأمُرُ ٥٤ ِجلدٍ،
فَإّنَ يَنتَشِرْ لَْم العَفََن وَأّنَ لَونُها، رْ َّ يَتَغَي لَْم َ البُقعَة أّنَ رَأى فَإْن ِيَةً، ثان الكاهُِن ُ ِنُه يُعاي البُقعَةُ، عَلَيهِ الَّذِي القُماُش يُغسََل

ةِ. َّ َلفِي الخ أِم ةِ َّ الأمامِي ِ الجِهَة فِي ُ البُقعَة أكانَِت ٌ َسواء القُماُش، ُيحْرَُق َنجِساً. يَكُونُ القُماَش
َ البُقعَة الكاهُِن يَقُّصُ القُماُش، غُِسَل أْن بَعدَ لَونُها بَهََت قَْد َ البُقعَة أّنَ فَرَأى القُماَش الكاهُِن فَحََص إْن «لـَِكْن ٥٦
فِي أْو ُمخاطاً، أْو كانَ ً مَنسُوجا القُماِش فِي ً ِيَة ثان البُقَُع َظهَرَِت فَإْن ٥٧ ُمخاطاً. أْو كانَ ً مَنسُوجا القُماِش أوِ الجِلدِ مَِن
مَِن ُ البُقعَة اختَفَِت إِن لـَِكْن ٥٨ البُقعَةُ. عَلَيهِ الَّذِي القُماُش ُيحْرَُق ِيَةً. ثان َ انتَشَر فَقَدِ الجِلدِ، مَِن مَصنُوٍع شَيءٍ أّيِ

طاهِراً.» َ فَيَِصير ً ِيَة ثان يُغسََل أْن فَيَنبَغِي – لِلغَسِل القابِِل الجِلدِ فِي أْو ً ُمخاطا أْو كانَ ً مَنسُوجا – القُماِش
أْو ً مَبْرُوما – ً كِتّانا أْم ً ُصوفا أكانَ ٌ َسواء َنجاَستِهِ، أْو ِ َطهارَتِه فِي لِلحُكمِ القُماِش بِعَفَِن ُ المُتَعَلِّقَة رائـِـُع َّ الش ِهيَ ِ هَذِه ٥٩

ِجلدٍ. مَِن ً مَصنُوعا أْم – ً ُمخاطا
١٤

الأبرَص تَطهِيرِ ُ يعَة شَرِ
رُ. يُطَهَّ ِحينَ الأبرَِص ُ يعَة شَرِ ِ «هَذِه ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

الكاهُِن ُ عايَنَه فَإْن المُصاِب، خِص الّشَ إلَى ِم َّ ُخَي الم خارَِج الكاهُِن فَيَْخرُُج ٣ الكاهِِن. إلَى خُص الّشَ َ ُيحضَر أْن «يَنبَغِي
مِْن ً وَغُْصنا َ أحمَر ً وََخيطا أرٍز َخشَِب َ وَقِطعَة َيِن طاهر ينِ َّ َحي َيِن عُصفُور بِإحضارِ يَأمُرُ ٤ بَرَِصهِ، مِْن ُشفَِي قَْد ُ وَرَآه
جاٍر. ماءٍ فَوَق فُخّاٍر مِْن َطبٍَق فِي ِ دَمِه وَوَضِع العُْصفُورَيِن أحَدِ بِذَبحِ الكاهُِن وَيَأمُرُ ٥ رَ. تَطَهَّ الَّذِي لِأجِل وفا ُّ الز نَباِت
دَِم فِي الحَّيِ العُصفُورِ مََع ً جَمِيعا يَغمِسُها وَ وفا، ُّ وَالز َ الأحمَر َيَط وَالخ الأْرزِ َخشَِب َ وَقِطعَة الحَّيَ العُصفُورَ يَأخُذُ َّ ثُم ٦

ذَلَِك، بَعدَ البَرَِص. مَِن َ ر تَطَهَّ الَّذِي خِص الّشَ عَلَى مَّراٍت َسبَع مَ الدَّ يَرُّشُ َّ ثُم ٧ جاٍر. ماءٍ فَوَق َ ذُِبح الَّذِي العُصفُورِ
مَفتُوٍح. سَهٍل فِي الحَّيَ العُصفُورَ الكاهُِن يُطلُِق وَ طاهِراً. خَص الّشَ يُعلُِن

يَبقَى ُ ه َّ لـَِكن مَ، َّ ُخَي الم يَدخُُل َّ ثُم طاهِراً. َ فَيَِصير ماءٍ، فِي وَيَستَِحّمَ ُ َشعرَه وََيحلَِق ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن َ ر تَطَهَّ مَْن «وَعَلَى ٨

َشعرِهِ، كُّلَ َيحلَِق أْن يَنبَغِي وََحواِجبِهِ. ِ وَذَقنِه رَأِسهِ َشعرِ كُّلَ َيحلُِق الّسابـِـِع، اليَوِم وَفِي ٩ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ِ َخيمَتِه خارَِج
تَماماً. ً طاهِرا يَكُونُ ِحينَئِذٍ، الماءِ، فِي ُ وََجسَدَه ُ ِيابَه ث يَغِسَل وَأْن
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أْعشارِ َ وَثَلاثَة فِيها، عَيَب لا ٌ َسنَة عُمْرُها ً واِحدَة ً وَنَعْجَة فِيهِما، عَيَب لا َيِن ذَكَر حَمَلَينِ يَأخُذُ الثّامِِن، اليَوِم «وَفِي ١٠
طهِيرِ َّ بالت ُ يَقُوُم الَّذِي الكاهِِن وَعَلَى ١١ يتُوِن. َّ الز زَيِت مِْن ً وَاِحدا وَُكوبا٣٢ً َيٍت، بِز ً مَمزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن ة٣١ِ القُّفَ
يَأخُذُ َّ ثُم ١٢ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ اللهِ َمحْضَرِ إلَى قدِماِت َّ الت ِ هَذِه َ ُيحْضِر وَأْن رَ، لِيَتَطَهَّ الإنسانَ ذَلَِك يُعِّدَ أْن
فِي َمََل الح ُ وَيَذَبح ١٣ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ً تَقدِمَة وَيرفَعُهُا يِت، َّ الز مَِن ُكوٍب مََع ذَنٍب َ ذَبِيحَة ُ يُقَّدِمُه وَ ً ذَكَرا ً حَمَلا الكاهُِن
نَِصيِب مِْن تَكُونُ ها فَإّنَ ةِ، َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة مِثُل ِهيَ نِب الذَّ َ ذَبِيحَة وَلِأّنَ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة الذَّ ُ تَقدِمَة ُ تُذَبح َحيُث َسةٍ مُقَّدَ ٍ مِنْطَقَة

بِالكامِِل. ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب ها إّنَ الكاهِِن.
وَعَلَى ُمنَى، الي ِ يَدِه بهاِم إ وَعَلَى لِلمُتَطَهِّرِ، ُمنَى الي الُأذُِن ِ َشحمَة عَلَى ُ يََضعَه وَ نِب، الذَّ ِ ذَبِيحَة دَِم بَعَض الكاهُِن «وَيَأخُذُ ١٤
مِْن ً إصبَعا يَغمُِس َّ ثُم ١٦ الأيْسَرِ. ِ َكّفِه فِي ُ مِنه وَيَسكُُب يِت، َّ الز ُكوِب مِْن الكاهُِن يَأخُذُ َّ ثُم ١٥ ُمنَى. الي ِ رِجلِه بهاِم إ
ى تَبَّقَ ما أمّا ١٧ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي مَّراٍت َسبَع ِ بِإصبَعِه يِت َّ الز بَعَض وَيَرُّشَ الأيْسَرِ، ِ َكّفِه فِي الَّذِي يِت َّ الز فِي ُمنَى الي ِ يَدِه
ِ رِجلِه وَإبهاِم ُمنَى الي ِ يَدِه بهاِم إ وَعَلَى المُتَطَهِّرِ، خِص لِلّشَ ُمنَى الي الُأذُِن ِ َشحمَة عَلَى ُ مِنْه الكاهُِن ُ فَيََضعُه َكّفِهِ، فِي يِت َّ الز مَِن
الكاهُِن ُ لَه يَعمَُل وَهَكَذا، المُتَطَهِّرِ. رَأِس علَى ُ يََضعُه الكاهِِن َكّفِ فِي ى تَبّّقَ وَما ١٨ نِب. الذَّ ِ ذَبِيحَة دَِم فَوَق ُمنَى. الي

اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ً َكّفارَة
َ بيحَة الذَّ الكاهُِن ُ يُقَّدِم ٢٠ صاعِدَةً. ً ذَبيحَة ُ يَذَبح َّ ثُم َنجاَستِهِ. مِْن َ المُتَطَهِّر َ يُطَهِّر وَ ة٣٣ِ َّ الخَطِي َ ذَبِيحَة الكاهُِن ُ يَْذَبح َّ «ثُم ١٩

لَهُ. َ فَتُغفَر تِهِ، َّ َخطِي عَْن ً َكّفارَة الكاهُِن يَعِّدُ وَهَكَذا . المَذَبحِ عَلَى ِحينِ الّطَ َ وَتَقدِمَة َ الّصاعِدَة
ً َكّفارَة ِ الله ِ َحضرَة فِي تُرفَُع ذَنٍب َ ذَبِيحَة ً حَمَلا فَلْيَجلِْب ، باِئحِ الذَّ تِلَك َ تَقدِيم يَستَطِيُع لا فَقِيراً، ُ المُتَطَهِّر كانَ «فَإْن ٢١

أْو وَيَمامَتَينِ ٢٢ يتُوِن، َّ الز زَيِت مِْن ً وَاِحدا ً با وَُكو َيٍت، بِز ً مَمزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن ة٣٤ٍ قُّفَ َ عُشَر ُ يُقَّدِم َكما ِلخَطاياهُ.
الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة الذَّ ِ لِتَقدِمَة ُ ِيَة وَالثّان ةِ، َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة إحداهُما فَتَكُونُ قُْدرَتِهِ. ِبحَسَِب َصغِيرَتَينِ حَمامَتَينِ

الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ الكاهِِن إلَى تَطهِيرِهِ، يَوِم مِْن الثّامِِن اليَوِم فِي قدِماِت َّ الت ِ هَذِه ُ المُتَطَهِّر ُ «ُيحضِر ٢٣
ِ َحضرَة فِي ً تَقدِمَة وَيَرفَعُهما يتُوِن، َّ الز زَيِت مِْن ً واِحدا ً با وَُكو نِب الذَّ ِ لِذَبِيحَة َمََل الح الكاهُِن فَيَأخُذُ ٢٤ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي
خِص لِلّشَ ُمنَى الي الُأذُِن ِ َشحْمَة عَلَى ُ يََضعُه وَ نِب الذَّ ِ ذَبِيحَة دَِم بَعَض الكاهُِن وَيَأخُذُ نِب، الذَّ ِ ذَبِيحَة حَمَُل ُ يُذَبح َّ ثُم ٢٥ اللهِ.
َّ ثُم ٢٧ الأيَسَرِ. ِ َكّفِه فِي يِت َّ الز بَعَض الكاهُِن وَيَسكُُب ٢٦ ُمنَى. الي ِ رِجلِه بهاِم إ وَعَلَى ُمنَى الي ِ يَدِه بهاِم إ وَعَلَى المُتَطَهِّرِ،
يََضُع َّ ثُم ٢٨ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي مَّراٍت َسبَع الأيسَرِ ِ َكّفِه فِي الَّذِي يِت َّ الز بَعَض ُمنَى الي ِ يَدِه مِْن بِإصبٍَع الكاهُِن يَرُّشُ
ُمنَى، الي ِ رِجلِه بهاِم إ وَعَلَى ُمنَى الي ِ يَدِه بهاِم إ وَعَلَى لِلمُتَطَهِّرِ، ُمنَى الي الُأذُِن ِ َشحمَة عَلَى ِ َكّفِه فِي الَّذِي يِت َّ الز بَعَض الكاهُِن

١٤:١٠ ٣١
يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة ِهيَ ُ وَالإيفة الإيفة.» أْعشار «ثَلاثَة المقصود أّن وَالأغلُب أْعشار.» َ «ثَلاثَة ً حرفيا ة. القُّفَ أْعشارِ َ ثَلاثَة

لِتراً.
١٤:١٠ ٣٢

24) 21، 15، ،12 الأعداد في ً (أيضا لِترٍ. ُلُِث ث َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «لُج.» ً حرفيا ُكوب.
١٤:١٩ ٣٣

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

١٤:٢١ ٣٤
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
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رَأِس عَلَى يَْسكُبُها الكاهِِن، ةِ َكّفَ فِي الَّذِي يِت َّ الز ُ ة َّ وَبَقِي ٢٩ نِب. الذَّ ِ ذَبِيحَة دَِم مِْن عَلَيها وُِضــَع َّتِي ال الأماِكِن عَلَى
اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ُ لَه ٍ َكّفارَة لِعَمَِل المُتَطَهِّرِ

إحداهُما فَتَكُونُ ٣١ المُتَطَهِّرِ. ِ قُْدرَة ِبحَسَِب غِيرَتَينِ، الّصَ َمامَتَينِ الح إحْدَى أْو َمامَتَينِ الي إحْدَى الكاهُِن ُ يُقَّدِم َّ «ثُم ٣٠

فِي ً َكّفارَة المُتَطَهِّرِ خِص لِلّشَ الكاهُِن يَعمَُل وَهَكَذا ِحينِ. الّطَ ِ تَقدِمَة مََع الّصاعِدَةِ، ِ بيحَة لِلذَّ وَالُأخرَى ةِ َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة
طاهِراً.» ُ فَيَصير اللهِ، ِ َحضْرَة

لِتَطهِيرِهِ. ِ المُعْتادَة قدِماِت َّ وَالت باِئحِ الذَّ َ تَقدِيم يَستَطِيُع وَلا بِالبَرَِص. المُصاِب ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ هَذِه ٣٢

البُيُوت عَفَُن
بَيٍت عَلَى ً عَفَنا وَأرَسلُْت مُلكاً، لـَكُْم َسُأعطِيها َّتِي ال َكنعانَ أْرَض تَدخُلُونَ «ِحينَ ٣٤ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ٣٣

فَيَأمُرُ ٣٦ بَيتِي.› فِي العَفََن ُ يُشبِه ً َشيئا ‹رَأيُت فَيَقُوُل: الكاهَِن َ وَُيخـبِر َ يَأتِي أْن البَيِت صاِحِب فَعَلَى ٣٥ أْرِضكُْم، فِي
فِي َّتِي ال َ الأشياء فَإّنَ هَذا عَمِلُوا فَإْن العَفََن. لِيَفَحَص الكاهُِن َ يَأتِي أْن قَبَل البَيِت مَِن شَيءٍ كُّلِ بِإخراِج الكاهُِن
فَإْن العَفََن، الكاهُِن يَفَحُص وَ البَيَت. الكاهُِن يُعايُِن َّ ثُم ٣٧ البَيَت. لِيَرَى الكاهُِن يَأتِي َّ ثُم َنجِسَةً. تُصبَِح لَْن البَيِت
الكاهُِن فَيَْخرُُج ٣٨ الجِدارِ. َسطِح فِي غائِرَةٍ َ َخضراء أْو َ حَمراء بُقٍَع مِْن نُ يَتََكوَّ البَيِت جُدراِن عَلَى الَّذِي العَفَُن كانَ

أيّاٍم. ِ لِسَبعَة البَيَت يُغلُِق وَ مَدخَلِهِ، إلَى البَيِت مَِن
بِنَزِع يَأمُرُ ٤٠ البَيِت، جُدراِن عَلَى الَّذِي العَفَُن َ انتَشَر فَإِن البَيَت، يُعايُِن وَ الّسابـِـِع اليَوِم فِي الكاهُِن يَعُودُ «وَ ٣٩
لِلبَيِت، ِ ة َّ الدّاِخلِي ِ الّطِينَة كُّلِ بِقَشرِ الكاهُِن يَأمُرُ َّ ثُم ٤١ َنجٍِس. مَكاٍن فِي ِ المَدِينَة خارَِج وَإلقائِها العَفَُن عَلَْيها َّتِي ال ِ الحِجارَة
يلَْت، ُأزِ َّتِي ال ِ الحِجارَة مَكانَ ُأْخرَى ٌ ِحجارَة تُوَضُع َّ ثُم ٤٢ َنجٍِس. مَكاٍن فِي ِ المَدِينَة خارِِج إلَى ُ رُوه َّ قَش الَّذِي راُب َّ الت ُلْقَى ي وَ

جَدِيدَةٍ. بِطِينَةٍ البَيُت يُطَيَّنُ وَ
فَحِينَئِذٍ، ٤٤ جَدِيدٍ، مِْن ُ وَتَطيِينُه البَيِت ُ تَقِشير َّ وَتَم ُ الحِجارَة يلَِت ُأزِ أْن بَعدَ البَيِت فِي َ وَانتَشَر العَفَُن عادَ «فَإْن ٤٣

َنجٌِس. بَيٌت ُ ه َّ إن فِيهِ. وَما لِلبَيِت وَمُتلٌِف مُفِسدٌ عَفٌَن َ فَهُو البَيِت، فِي َ انتَشَر قَدِ العَفَُن كانَ فِإْن ِنُهُ. يُعاي وَ الكاهُِن يَأتي
َشخٍص كُّلُ ٤٦ َنجٍِس. مَكاٍن إلَى المَدِينَةِ، خارِِج إلَى وَإحضارِها طِينَتِهِ، وَكُّلِ ِ وََخشَبِه ِ ِحجارَتِه البَيِت، هَدمُ يَنبَغِي ٤٥

وَكُّلُ ِيابَهُ. ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي البَيِت فِي يَنامُ َشخٍص وَكُّلُ ٤٧ المَساءِ، إلَى ً َنجِسا يَكُونُ ِ إغلاقِه ِ فَترَة ِخلاَل البَيَت يَدخُُل
ِيابَهُ. ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي البَيِت فِي يَأكُُل َشخٍص

فَإّنَ ِيَةً، ثان البَيِت تَطيِينُ َّ تَم أْن بَعدَ البَيِت فِي َ انتَشَر قَدِ العَفَُن يَكُِن وَلَْم البَيَت، وَرَأى الكاهُِن أتَى إْن «لـَِكْن ٤٨
أرٍز َخشَِب َ وَقِطعَة عُصفُورَيِن الكاهُِن يَأخُذُ البَيِت، وَلِتَطهِيرِ ٤٩ زاَل. قَْد العَفََن لِأّنَ ً طاهِرا البَيَت يُعلُِن الكاهَِن
وَيَأخُذُ ٥١ جاٍر. ماءٍ فَوَق خَزٍَف مِْن َطبٍَق فِي َيِن العُصفُور أحَدَ ُ يَذَبح َّ ثُم ٥٠ وفا. ُّ الز نَباِت مِْن ً وَغُْصنا َ أحمَر ً وََخيطا
الماءِ فِي َ ذُِبح الَّذِي العُصفُورِ دَِم فِي جَمِيعَها يَغمِسُها وَ ، الحَّيَ َ ير وَالّطَ َ الأحمَر َيَط وَالخ وفا ُّ الز وَغُْصَن الأْرزِ َخشَِب َ قِطعَة
ِ وَقِْطعَة الحَّيِ وَبِالعُصفُورِ الجارِي وَبِالماءِ العُصفُورِ بِدَِم البَيُت ُ يَطهُر وَهَكَذا ٥٢ مَّراٍت. َسبَع البَيَت يَرُّشُ َّ ثُم الجارِي،
مَفتُوٍح، سَهٍل فِي ِ المَدِينَة خارَِج الحَّيَ العُصفُورَ الكاهُِن يُطلُِق َّ ثُم ٥٣ الأحمَرِ. َيِط وَالخ وفا ُّ الز وَغُْصِن الأْرزِ َخشَِب

طاهِراً.» ُ فَيَِصير البَيِت عَِن ُ يَُكّفِر وَ
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وَالبُقَِع وَالجَرَِب الجِلدِ لَوِن رِ ُّ وَتَغَي ٥٦ البَيِت، أوِ القُماِش وَعَفَِن ٥٥ ، ِجلدِّيٍ وَالتِهاٍب بَرٍَص كُّلِ ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ هَذِه ٥٤

وَالعَفَِن. البَرَِص ُ يعَة شَرِ ها إّنَ طاهِرٌ. َ هُو وَما َنجٌِس َ هُو ما بَينَ يِق فرِ َّ لِلت ُ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه ٥٧ اللّامِعَةِ.
١٥

الجِسم إفرازاِت ُ يعَة شَرِ
َنجٌِس. َ فَهُو ِ عُضوِه مِْن إفرازٌ رَجٍُل لَدَى يَكُونُ ِحينَ لَهُْم: وَقُولا ِيَل إسْرائ بَنِي «كَلِّما ٢ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ١

لَهُ. ٌ َنجاَسة ِ فَهَذِه بِهِ، َيحتَقُِن أْم الإفرازَ ُيخرُِج أكانَ ٌ َسواء لَهُ، ً َنجاَسة ُ الإفراز َسيَكُونُ ٣

يَلمُِس إنساٍن أّيُ ٥ َنجِساً. يَكُونُ عَلَيهِ َيجلُِس شَيءٍ وَأّيُ َنجِساً، يَكُونُ ُ الإفراز لَدَيهِ الَّذِي عَلَيهِ يَستَلقِي يرٍ سَرِ «أّيُ ٤

الَّذِي عَلَيهِ جَلََس شَيءٍ أّيِ عَلَى َيجلُِس وَمَْن ٦ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ، وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي ُ يرَه سَرِ
بِماءٍ. وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي الإفرازُ، لَدَيهِ الَّذِي َجسَدَ يَمَّسُ مَْن وَكُّلُ ٧ ِيابَهُ. ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي ُ الإفراز لَدَيهِ
وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن الّطاهِرِ فَعَلَى طاهِرٍ، َشخٍص عَلَى ُ الإفراز لَدَيهِ رَجٌُل بََصَق وَإْن ٨ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى
شَيءٍ أّيَ يَلمُِس مَْن كُّلُ ١٠ َنجِساً. يَكُونُ ُ الإفراز لَدَيهِ الَّذِي عَلَيهِ يَرَكُب شَيءٍ كُّلُ ٩ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ.
الإفرازُ، لَدَيهِ الَّذِي جُِل َّ الر َتحَت كانَ ً َشيئا يَحمُِل مَْن وَكُّلُ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا يَكُونُ ُ الإفراز لَدَيهِ الَّذِي جُِل َّ الر َتحَت
وَلَمََس بِالماءِ، يَدَيهِ ُ الإفراز لَدَيهِ الَّذِي يَغِسِل لَْم وَإْن ١١ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ، وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي

المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ. وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن فَعَلَيهِ أحَداً،
الماءِ. فِي ُ غَسلُه يَنبَغِي ُ يَلمِسُه َخشَبِيٍّ إناءٍ وَأّيُ الإفرازُ. لَدَيهِ الَّذِي جُُل َّ الر ُ يَلمِسُه الَّذِي الخَزَِف إناءِ ُ َكسْر «يَنبَغِي ١٢

ماءٍ فِي وَيَستَِحّمُ ُ ِيابَه ث يَغِسُل رَ. يَتَطَهَّ أْن قَبَل أيّاٍم َ َسبعَة ُ يَنتَظِر الإفرازُ، لَدَيهِ الَّذِي جُُل َّ الر يُشفَى «وَِحينَ ١٣

ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ اللهِ ِ َحضْرَة فِي الكاهِِن إلَى َ وَيَأتِي حَمامَتَينِ، أْو يَمامَتَينِ يَأخُذُ الثّامِِن، اليَوِم وَفِي ١٤ فَيَْطهُرُ. جاٍر
َسيَعمَُل هَكَذا صاعِدَةً. ً ذَبيحَة وَالُأخرَى ةٍ، َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدَة الكاهُِن ُ فَيُقَّدِم ١٥ الكاهِِن. إلَى يُعطِيَهُما وَ الاْجتِماِع،

لَدَيهِ. كانَ الَّذِي الإفرازِ مَِن اللهِ ِ َحضْرَة فِي ً َكّفارَة ُ لَه
لَمَسَها ِجلدٍ أْو ِياٍب ث ُ ة َّ وَأي ١٧ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ، ِ َجسَدِه كُّلَ فَلِيَغِسْل سائِلِهِ، مِْن رَجٌُل َ أفرَز «إْن ١٦

بِماءٍ. فَلْيَْستَِحمّا سائِلِهِ، مِْن َ وَأفرَز ُ اْمرأتَه رَجٌُل َ عاشَر فَإْن ١٨ المَساءِ. إلَى ً َنجِسَة وََستَبقَى بِالماءِ، غَسلُها يَنبَغِي الّسائُِل
المَساءِ. إلَى َنجِسَيْنِ وََسيَبقَياِن
المَرأة إفرازاِت ُ يعَة شَرِ

إلَى ً َنجِسا يَبقَى يَلمِسُها مَْن وَكُّلُ أيّاٍم، ِ لِسَبعَة ً َنجِسَة تَكُونُ ها فَإّنَ ةِ، َّ ي هرِ َّ الش َحيضِها ِ فَترَة فِي ُ المَرْأة كانَِت «فَإذا ١٩

يَلمُِس وَمَْن ٢١ َنجِساً. يَكُونُ عَلَيهِ َتجلُِس ما وَكُّلُ َنجِساً. يَكُونُ َحيضِها ِ فَترَة ِخلاَل عَلَيهِ تَستَلقِي ما كُّلُ ٢٠ المَساءِ.
يَنبَغِي عَلَيهِ، جَلَسَْت ً َشيئا يَلمُِس وَمَْن ٢٢ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ، وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي يرَها، سَرِ
ً َشيئا لَمََس أْو وَلَمَسَهُ، ِ ير رِ َّ الس عَلَى ٌ شَيء هُناكَ كانَ وَإْن ٢٣ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ، وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن
يَبقى فَيُنَّجِسُهُ. عَلَيهِ يَأتِي َحيضِها َ دَم فَإّنَ زَوُجها، عاشَرَها وَإْن ٢٤ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا َسيَبقَى ُ ه َّ فَإن عَلَيهِ، َتجلُِس كانَْت

َنجِساً. يَكُونُ عَلَيهِ يَستَلقِي يرٍ سَرِ وَأّيُ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ً َنجِسا
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ما إلَى ُّ يَستَمِر مَ الدَّ أّنَ أْو ةِ، َّ ي هرِ َّ الش َحيضِها ِ فَترَة فِي لَيَس َكثِيرَةٍ، لِأيّاٍم دٍَم إفرازُ اْمرأةٍ لَدَى يَكُونُ «ِحينَ ٢٥

ةِ. َّ ي هرِ َّ الش َحيضِها ِ فَترَة ِخلاَل ٌ َنجِسَة ِهيَ مِثلَما ِجِس، َّ الن إفرازِها ِ فَترَة َ طِيلَة ً َنجِسَة تَكُونُ ها فَإّنَ ةِ، َّ ي هرِ َّ الش َحيضِها ِ فَترَة بَعدَ
ةِ. َّ ي هرِ َّ الش َحيضِها ِ فَترَة فِي عَلَيهِ تَستَلقِي الَّذِي ِ ير رِ َّ كَالس لَها َسيَكُونُ الإفرازِ ِ فَترَة ِخلاَل عَلَيهِ تَستَلقِي يرٍ سَرِ وَأّيُ ٢٦

تُشفَى وَِحينَ ٢٨ المَساءِ. إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ، وَيَستَِحْم ُ ِيابَه ث فَلْيَغِسْل َنجِساً. يَكُونُ َ الأشياء ِ هَذِه يَلمُِس مَْن وَكُّلُ ٢٧
حَمامَتَينِ أْو يَمامَتَينِ تَأخُذُ الثّامِِن، اليَوِم وَفِي ٢٩ طاهِرَةً. َستَكُونُ ذَلَِك وَبَعدَ أيّاٍم، ِ لِسَبعَة َ تَنتَظِر أْن فَعَلَيها إفرازِها مِْن
الُأخرَى َ يُقَّدِم وَ ةٍ،٣٥ َّ َخطِي َ ذَبيحَة إحْداهُما الكاهُِن ُ فَيُقَّدِم ٣٠ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ الكاهِِن إلَى وَُتحضِرُهُما

لَدَيها. كانَ الَّذِي ِجِس َّ الن الإفرازِ مَِن اللهِ ِ َحضْرَة فِي ً َكّفارَة الكاهُِن لَها َسيَعمَُل هَكَذا صاعِدَةً.٣٦ ً ذَبيحَة
يَمُوتُونَ.» َنجاَستِهِْم، بِسَبَِب وََسطِهِْم فِي ِس المُقَّدَ مَْسَكنِي سُوا َّ َنج فَإْن جاَسةِ. َّ الن مَِن ِيَل إسْرائ بَنِي «حَّذِرا ٣١

ةِ. َّ ي هرِ َّ الش َحيضِها ِ فَترَة ِخلاَل المَرأةِ ُ يعَة وَشَرِ ٣٣ َنجِساً. ُ َيجعَلُه المَنَوِّيِ الّسائِِل مَِن إفرازٌ لَدَيهِ الَّذِي ُ يعَة شَرِ ِ هَذِه ٣٢

َنجِسَةً. ً اْمرأة ُ يُعاشِر الَّذِي جُِل َّ الر ُ يعَة وَشَرِ اْمرأةً. أِم ً رَجُلا أكانَ ٌ َسواء السَوائِِل، إفرازِ ُ يعَة شَرِ فَهَِي
١٦

الـَكّفارَة عِيدُ
«قُْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢ اللهِ. مَِن الاقتِراَب حاوَلا ِحينَ ماتا٣٧ ذَيِن َّ الل هارُونَ وَلَدَي مَوِت بَعدَ ِمُوسَى ل ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١

ندُوِق الّصُ عَلَى الَّذِي الغِطاءِ أمامَ الدّاِخلِيِّةِ، ِ تارَة الّسِ خَلَف ِس المُقَّدَ المَكاِن إلَى أرادَ مَتَى َ يَأتِي لا أْن أِخيَك لِهارُونَ
الغِطاءِ. فَوَق ٍ َسحابَة فِي ُ أظهَر لِأنِّي َسيَمُوُت. ُ ه َّ فَإن وَإلّا ِس، المُقَّدَ

صاعِدَةً.٣٩ ً ًذَبيحَة وََكبْشا ة٣٨ٍ َّ َخطِي َ ذَبيحَة البَقَرِ مَِن ً ثَورا َ يُقَّدِم أْن بَعدَ َس المُقَّدَ المَكانَ يَدخَُل أْن لِهارُونَ ُمِكُن ي «لـَِكْن ٣

ِ هَذِه رَأِسهِ. عَلَى َ ة َّ ِي الكِتّان َ العِمامَة يََضَع وَ َحولَهُ، الكِتّاِن ِحزامَ بَِط وَيَر َجسَدِهِ، عَلَى َ ة َّ الدّاِخلِي المَلابَِس يَرتَدَِي أْن يَنبَغِي ٤

يَرتَدِيها. ذَلَِك وَبَعدَ بِالماءِ، يَْستَِحمَ أْن يَنبَغِي َسةٌ. مُقَّدَ الثِّياُب
ةِ، َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة ثَورَ َ هُو ُ يُقَّدِم َكما ٦ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ً وََكبْشا ةِ َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة تَيسَينِ ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن هارُونَ «يَأخُذَ ٥
ُلقَِي ي وَ ٨ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ اللهِ ِ َحضْرَة فِي يُقَّدِمُهُما وَ يسَينِ َّ الت يَأخُذُ َّ ثُم ٧ عائِلَتِهِ. وَعَْن نَفِسهِ عَْن ُ فَيَُكّفِر
َ اختِير الَّذِي يَس َّ الت هارُونَ ُ ُيحضِر َّ ثُم ٩ يَل.٤٠ لِعَزازِ َ ِيَة ان َّ الث َ وَالقُرعَة للهِ، الُأولَى َ القُرعَة يسَينِ: َّ الت عَلَى قُرعَتَينِ هارُونُ

١٥:٣٠ ٣٥
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
١٥:٣٠ ٣٦

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
١٦:١ ٣٧

.2 -1 :10 راجع ماتا. الّلذين …
١٦:٣ ٣٨

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

١٦:٣ ٣٩
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة

١٦:٨ ٤٠
26. ،10 العددين في ً أيضا فيها. يُطلق التيس كان الّصحراء في مكان اسْم هو وربما الله.» «تيس أْو الهروب،» «تيس الاسم هذا يعني يل. عزاز
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َّ ثُم اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ً َحيّا مُ فَيُقَّدَ يَل، لِعَزازِ ِ بِالقُرعَة َ اختِير الَّذِي يُس َّ الت وَأمّا ١٠ ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبيحَة ُ يُقَّدِمُه وَ للهِ، ِ بِالقُرعَة
عِب. الّشَ عَِن ْكفِيرِ َّ لِلت يَل عَزازِ إلَى ْحراءِ الّصَ إلَى يُرَْسُل

لِنَفِسهِ. ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة ثَورَ ُ وَيَذَبح عائِلَتِهِ، وَعَْن نَفِسهِ عَْن ُ فَيَُكّفِر لِنَفِسهِ، ةٍ َّ َخطِي َ ذَبيحَة ورَ َّ الث هارُونُ ُ يُقَّدِم َّ «ثُم ١١

خَلِف إلَى بِهِما وَيَدخُُل عَطِرٍ، َبخُوٍر مِْن يهِ َكّفَ َ وَمِلء اللهِ، ِ َحضْرَة فِي الَّذِي المَذَبحِ مَِن َمرِ بِالج ً مَلِيئَة ً مِبَخرَة يَأخُذُ َّ ثُم ١٢

ِ هادَة َّ الش ُصندُوِق عَلَى الَّذِي َ الغِطاء البَُخورِ دُخانُ لِيُغَّطَِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي النّارِ عَلَى البَُخورَ هارُونُ يََضُع وَ ١٣ تارَةِ. الّسِ
مَّراٍت َسبَع ِم الدَّ مَِن يَرُّشُ ةِ. َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي الغِطاءِ عَلَى ِ بِإصبَعِه ُ ه وَيَرُّشُ ورِ َّ الث دَِم مِْن يَأخُذُ َّ ثُم ١٤ يَمُوَت. لِئَلّا

الغِطاءِ. أمامَ ِ بِإصبَعِه
ِ بِدَمِه يَعمَُل وَ الدّاِخلِيِّةِ. ِ تارَة الّسِ خَلِف إلَى ُ دَمَه ُ وَُيحضِر عِب. الّشَ عَِن ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة تَيَس هارُونُ ُ يَذَبح َّ «ثُم ١٥

بَنِي َنجاساِت مِْن ِس المُقَّدَ لِلمَكاِن ً َكّفارَة يَْصنَُع هَكَذا ١٦ ةِ. َّ الأمامِي ِ الجِهَة مَِن الغِطاءِ عَلَى ُ ه فَيَرُّشُ ورِ، َّ الث بِدَِم ُ عَمِلَه ما
َنجٍِس. َشعٍب وََسَط ها لِأّنَ الاْجتِماِع ِ َيمَة ِلخ ً أيضا ذَلَِك يَفعََل أْن هارُونَ وَعَلَى َخطاياهُْم. وَكُّلِ وَتَعَّدِياتِهِْم ِيَل إسْرائ

ى َّ وََحت ُ لَه ٍ َكّفارَة لِعَمَِل ِس المُقَّدَ المَكاِن إلَى هارُونَ دُُخوِل مُنْذُ الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي أحَدٌ يَكُونَ أْن يَنبَغِي «لا ١٧

ِ َحضْرَة فِي الَّذِي المَذَبحِ إلَى هارُونُ َيخرُُج َّ ثُم ١٨ ِيَل. إسْرائ بَنِي وَكُّلِ ِ عائِلَتِه وَعَْن نَفِسهِ عَْن هارُونُ ُ فَيَُكّفِر خُرُوِجهِ.
بَعَض يَرُّشُ َّ ثُم ١٩ الجِهاِت. كُّلِ مِْن المَذَبحِ زَوايا عَلَى ُ يََضعُه وَ يِس َّ الت وَدَِم ورِ َّ الث دَِم مِْن فَيَأخُذُ عَنهُ. ُ يَُكّفِر وَ اللهِ،

يُقَّدُِسهُ. وَ ِيَل إسْرائ بَنِي َنجاَسةِ مِْن ُ فَيُطَهِّرُه مَّراٍت، َسبَع ِ بِإصبَعِه عَلَيهِ ِم الدَّ
يََضُع وَ ٢١ . الحَّيَ يَس َّ الت ُ ُيحضِر ، وَالمَذَبحِ الاْجتِماِع ِ وََخيمَة لِلمَقدِِس ٍ َكّفارَة عَمَِل مِْن هارُونُ يَنتَِهي «وَِحينَ ٢٠

هارُونَ فَإّنَ وَبِهَذا َخطاياهُْم. وَكُّلِ وَمَعاِصيهِْم ِيَل إسْرائ بَنِي شُرُورِ بِكُّلِ ُ فَوقَه يَعتَرُِف وَ يِس، َّ الت رَأِس عَلَى يَدَيهِ هارُونُ
الأمرِ. لِهَذا ُ تَعيِينُه َسبََق رَجٌُل َ هُو ُ َسيَقُودُه وَالَّذِي حراءِ، الّصَ إلَى يَس َّ الت يُرِسُل َّ ثُم يِس. َّ الت رَأِس عَلَى الخَطايا ِ هَذِه يََضُع
حراءِ. الّصَ فِي يَس َّ الت جُُل َّ الر َسيُطلُِق مُقفِرَةٍ. مَعزُولَةٍ ٍ مِنْطَقَة إلَى عِب الّشَ َخطايا كُّلَ عَلَيهِ يُس َّ الت َسيَحمُِل وَبِهَذا ٢٢

يَترُكُها وَ ِس، المُقَّدَ المَكاِن إلَى دَخََل ِحينَ ارتَداها َّتِي ال الكِتّاِن ِياَب ث وََيخلَُع الاْجتِماِع َ َخيمَة هارُونُ يَدخُُل َّ «ثُم ٢٣

عِب، الّشَ َ وَذَبيحَة َ الّصاعِدَة ُ ذَبيحَتَه ُ يُقَّدِم وَ وََيخرُُج ُأْخرَى، ً ِيابا ث وَيَرتَدِي ٍس، مُقَّدَ مَكاٍن فِي ُ َجسَدَه يَغِسُل َّ ثُم ٢٤ هُناكَ.
. المَذَبحِ عَلَى ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة َشحمَ ُيحرُِق َّ ثُم ٢٥ عِب. الّشَ وَعَِن نَفِسهِ عَْن ُ يَُكّفِر وَ

مَ. َّ ُخَي الم يَدخَُل أْن ُ ُمِكنُه ي َّ ثُم بِماءٍ، وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِْسَل أْن فَيَنبَغِي يَل، عَزازِ إلَى يَس َّ الت أطلََق الَّذِي جُُل َّ الر «أمّا ٢٦

إلَى فَيُؤخَذا كفِيرِ، َّ لِلت ِس المُقَّدَ المَكاِن إلَى دَمُهُما َ ُأحضِر اللّذاِن ةِ، َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة وَتَيُس ةِ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة ُ ثَور «أمّا ٢٧
َّ ثُم بِماءٍ، وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي َيحرِقُهُما وَالَّذِي ٢٨ النّارِ. فِي وَرَوثُهُما وَلَحمُهُما ِجلدُهُما وَُيحرَُق ِم، َّ ُخَي الم خارِِج

مَ. َّ ُخَي الم يَدخَُل أْن ُ ُمِكنُه ي
هَذا عَمٍَل. أّيَ تَعْمَلُونَ وَلا وِم، بِالّصَ تَتَذَلِّلُونَ الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِم فِي لـَكُْم: ٌ دائِمَة ٌ يعَة شَرِ ِ «هَذِه ٢٩

لِتَطهِيرِكُْم لـَكُْم ً َكّفارَة ِ الـكَهَنَة رَئِيُس يَعمَُل اليَوِم، هَذا فِي ٣٠ بَينَكُْم. ُ يُقِيم الَّذِي يِب الغَرِ وَعَلَى المُواطِِن عَلَى يَنطَبُِق
وِم. بِالّصَ أنفُسَكُْم تُذَلِّلُوا أْن فِيهِ عَلَيكُْم لـَكُْم، ٍ راحَة يَومُ هَذا ٣١ اللهِ. ِ َحضرَة فِي يَن طاهِرِ فَتَكُونُونَ َخطاياكُْم، كُّلِ مِْن

لـَكُْم. ٌ دائِمَة ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه
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فَيَرتَدِي لـَكُْم. َ الـَكّفارَة يَعمََل أْن ِيهِ، أب مَكانَ وَالمُعَيَّنَ الـكَهَنَةِ، رَئِيَس لِيَكُونَ ُ اختِيارُه ُّ يَتِم الَّذِي الكاهِِن «عَلَى ٣٢

عِب. الّشَ وَكُّلَ َ وَالـكَهَنَة َ وَالمَذَبح الاْجتِماِع َ وََخيمَة َس المُقَّدَ المَكانَ ُ يُطَهِّر وَ ٣٣ ِس. المُقَّدَ بالمَكاِن َ ة الخاّصَ َ ة َّ ِي الكِتّان الثِّياَب
نَةِ.» الّسَ فِي ً ة مَّرَ َخطاياهُْم مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي عَْن كفِيرِ َّ لِلت لـَكُْم ً دائِمَة ً يعَة شَرِ ِ هَذِه َستَكُونُ ٣٤

ِمُوسَى. ل ِ الله أمرِ ِبحَسَِب هارُونُ فَعَمَِل

١٧
َيوانات الح ذَبِح َحوَل شَرائـِـُع

مِْن واِحدٍ أّيُ َ ذََبح إْن ٣ بِهِ. ُ الله أمَرَ ما هَذا لَهُْم: وَقُْل ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلَ وَبَنِيهِ هارُونَ «كَلِّْم ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

ُ لِيُقَّدِمَه الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَدخَِل إلَى ُ ُيحضِرْه وَلَْم ٤ خارِجَهُ، أْو ِم َّ ُخَي الم فِي ٍ كَذَبِيحَة ً ماعِزا أْو ً غَنَما أْو ً ثَورا ِيَل إسْرائ بَنِي
أْن ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه فَهَدَُف ٥ عِب. الّشَ مَِن وَيُبادُ دَماً، َسفََك ُ ه َّ لِأن ِباً، مُذن ُ يُعتَبَر ِس، المُقَّدَ ِ الله مَْسَكِن أمامَ ِ لله ً ذَبِيحَة
وَيَذَبحُوها الكاهِِن، إلَى الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ اللهِ إلَى ةِ َّ ي ِّ البَر فِي يَذَبحُونَها كانُوا َّتِي ال َ باِئح الذَّ ِيَل إسْرائ بَنُو َ ُيحضِر
يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة حمَ، الّشَ وَُيحرُِق الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ اللهِ مَذَبحِ عَلَى مَ الدَّ الكاهُِن وَيَرُّشُ ٦ للهِ. َسلاٍم كَذَباِئحِ
ٌ دائِمَة ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه بِذَلَِك. خانُونِي لَقَْد بَعْدُ. فِيما يُقَّدِمُوها فَلا يُوِس،٤١ ُّ لِلت ذَباِئحِهِْم ِتَقدِيِم ب خانُونِي الَّذِيَن أمّا ٧ اللهُ. بِها

أجيالِهِْم. كُّلِ فِي لَهُْم
ُيحضِرُها وَلا ٩ ْباناً، قُر أْو صاعِدَة٤٢ً ً ذَبيحَة ُ يُقَّدِم بَينَهُْم، ُ يَقُيم غَرِيٍب أْو ِيَل، إسْرائ بَيِت مِْن َشخٍص أّيُ لَهُْم: «وَقُْل ٨

عِب.٤٣ الّشَ مَِن يُقطَُع للهِ، لِيُقَّدِمَها الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَدخَِل إلَى
ُ وََسأعزِلُه مَ، الدَّ أكََل الَّذِي ذاكَ ُ فَسَُأواِجه دَماً، بَينَكُْم يَعِيُش غَرِيٌب أْو ِيَل إسْرائ بَيِت مِْن َشخٌص أكََل «وَإْن ١٠
عَِن ُ يَُكّفِر مَ الدَّ لِأّنَ . المَذَبحِ عَلَى ِ بِسَكبِه عَنكُْم كفِيرِ َّ لِلت مَ الدَّ أعطَيُت وَقَْد ِم، الدَّ فِي الجَسَدِ َ َحياة لِأّنَ ١١ عِب. الّشَ
أّيُ يَأكُُل وَلا دَماً، مِنْكُْم أحَدٌ يَأكُُل لا ِيَل: إسْرائ بَنِي يا لـَكُْم أقُوُل وَلِذَلَِك ١٢ َحياةٍ. مُقابَِل َحياةٍ ِتَقدِيِم ب النّاِس

دَماً. بَينَكُْم يَعِيُش غَرِيٍب
ُ دَمَه فَلْيَْسفِْك يُؤكََل، ً َطيرا أْو ً ِيّا ّ بَر ً َحيوانا يَصطادُ بَينَكُْم يَعِيُش غَرِيٍب أّيُ أْو ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن واِحدٍ «وَأّيُ ١٣

، حَيٍّ كائٍِن أّيِ َ دَم تَأكُلُوا لا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي أقُوُل لِذَلَِك دَمِها. فِي ةِ َّ َي الح ِناِت الكائ َ َحياة لِأّنَ ١٤ مِل. َّ بِالر يُغَّطِيهِ وَ
َشعبِهِ. مِْن يُعزَُل ً دَما يَأكُُل واِحدٍ كُّلُ دَمِها. فِي ِناِت الكائ كُّلِ َ َحياة لِأّنَ

وَيَستَِحّمَ ُ ِيابَه ث يَغِسَل أْن يَنبَغِي آخَرُ، َحيواٌن ُ َلَه قَت ً َحيوانا أْو وَحدَهُ، ًماَت َحيوانا يَأكُُل غَرِيٍب أْو مُواطٍِن «وَكُّلُ ١٥

تِهِ.» َّ َخطِي َ بَة عُقُو يَحمُِل ُ ه َّ فَإن ، يَستَِحّمَ وَلَْم ُ ِيابَه ث يَغِسْل لَْم فَإْن ١٦ طاهِراً. ُ يَِصير َّ ثُم المَساءِ، إلَى ً َنجِسا وََسيَبقَى بِماءٍ،
١٧:٧ ٤١

تيوس. شكل على أوثان التيوس.
١٧:٨ ٤٢

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
١٧:٩ ٤٣

ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عب. الّشَ من يُقطع



٣٠ : ١٨ يّين لاو ١٥٨ ١ : ١٨ يّين لاو

١٨
َّواج الز فِي شَرائـِـٌع

َحيُث مِصرَ أْرِض فِي تُعمَُل كانَْت َّتِي ال َ الأشياء تَعمَلُوا فَلا ٣ إلَهُكُْم. أنا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

شَرائِعِهِْم، ِبحَسَِب تَعِيشُوا وَلا َسُأحضِرُكُْم. َحيُث َكنعانَ أْرِض فِي تُعمَُل َّتِي ال َ الُأمُور تَعمَلُوا وَلا تَسكُنُونَ. ْ ُكنتُم
الَّذِي الإنسانَ لأّنَ وَأحكاِمي، شَرائِعِي احفَظُوا ٥ إلَهُكُْم. أنا بِها. َتحيُوا لـِكَي بِشَرائِعِي، وَاعْمَلُوا أحكاِمي اْحفَظُوا بَِل ٤

اللهُ. أنا َيحيا. ذَلَِك يَعْمَُل
َك! ُأمُّ ها إّنَ َك! ُأمَّ َ تُعاشِر بِأْن ِيَك لِأب بِالعارِ َ تَأتِي لا ٧ اللهُ. أنا َشدِيدَةٌ. ٍ قَرابَة ُ ِصلَة بِها ُ لَه ً اْمرأة أحَدٌ يُعاشِرْ «لا ٦

ِيَك، أب بِنَت وَلا ُأمَِّك بِنَت لا ُأختََك، تُعاشِرْ لا ٩ ِيَك. أب إلَى بِالعارِ يَأتِي فَهَذا ِيَك، أب َ زَوجَة تُعاشِرْ لا ٨ تُعاشِرْها. فَلا
بِالعارِ َسيَأتِي هَذا لِأّنَ ابْنَتَِك َ ابْنَة أوِ ابْنَِك َ ابْنَة تُعاشِرِ لا ١٠ آخَرَ. بَيٍت فِي أْو البَيِت٤٤ نَفِس فِي وُلِدَْت قَْد كانَْت إْن
ً ِجّدا ٌ يبَة قَرِ فَهَِي ِيَك، أب ُأخَت تُعاشِرْ لا ١٢ ُأختَُك. فَهَِي ِيَك، أب مِْن أنجَبَْتها َّتِي ال ِيَك أب َ زَوجَة َ ابْنَة تُعاشِرِ لا ١١ عَلَيَك.
عَمَِّك، عَلَى بِالعارِ يَأتِي فَهَذا عَمَِّك، َ زَوجَة تُعاشِرْ لا ١٤ لُِأمَِّك. ً ِجّدا ٌ يبَة قَرِ فَهَِي ُأمَِّك، ُأخَت تُعاشِرْ لا ١٣ ِيَك. لِأب
بِالعارِ يَأتِي فَهَذا أِخيَك، ِ زَوجَة َ ابْنَة تُعاشِرِ لا ١٦ تُعاشِرْها. فَلا ابْنَِك، ُ زَوجَة ها إّنَ تََك. َّ ِكن تُعاشِرْ لا ١٥ تَُك. َّ عَم ها إّنَ
شَرٌّ. هَذا لَها. ً ِجّدا يبَتاِن قَرِ هُما إّنَ ابْنَتِها. َ ابْنَة أوِ ابْنِها َ ابْنَة وَتُعاشِرِ ْج تَتَزَّوَ وَلا وَابْنَتَها. ً اْمرأة تُعاشِرِ لا ١٧ أِخيَك. عَلَى
تَكُونُ إْذ ةِ َّ ي هرِ َّ الش َحيضِها ِ فَترَة فِي اْمرَأتََك تُعاشِرِ لا ١٩ ةً. َّ َحي ُأختُها بَينَما وَتُعاشِرْها زَوَجتَِك ُأْخَت ْج تَتَزَّوَ لا ١٨

بِها. نَفسََك فَتُنَّجَِس َ جارِك َ زَوجَة تُعاشِرْ لا ٢٠ َنجِسَةً.
اللهُ. أنا هَذا. بِعَمَِل إلَهَِك اسْمَ تُنَجِِّس لا مُولََك. ِ لِلإلَه َ لِيُذَبح َ أولادِك أحَدُ يُعطَى بِأْن تَسمَْح «لا ٢١

َحيواناً. ُ المَرأة تُعاشِرِ وَلا بِهِ. َس فَتَتَنَّجَ ً َحيوانا تُعاشِرْ لا ٢٣ َنجاَسةٌ. ِ هَذِه اْمرأةٍ. مََع تَفعَُل َكما ً ذَكَرا تُعاشِرْ «لا ٢٢

ِجّداً. بَغيٌض أْمٌر فَهَذا
ى َّ َحت ٢٥ بِها، أنفُسَهُْم يُنَجِّسُونَ أمامِكُْم مِْن َسأطرُدُها َّتِي ال الُأمَمَ لِأّنَ الأعماِل، ِ هَذِه مِْن بَأّيٍ سُوا تَتَنَّجَ «لا ٢٤

فِيها. الّساِكنِينَ الأْرُض َ تَطرُد كَي فِيها، يَعِيُش الَّذِي عِب الّشَ َخطايا عَلَى َسُأعاقِبُها لِذا َنجِسَةً. الأْرُض صارَِت
بَينَكُْم. الّساِكُن يُب الغَرِ وَلا المُواطُِن لا البَغِيَضةِ. الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ تَعمَلُوا وَلا وَأحكاِمي، شَرائِعِي «اْحفَظُوا ٢٦

ً أيضا فَهَكَذا ٢٨ َنجِسَةً. الأْرُض فَصارَِت البَغِيَضةِ، الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ عَمِلُوا قَبلـَكُْم الأْرِض فِي عاُشوا الَّذِيَن لِأّنَ ٢٧

مِْن ً َشيئا يَعمَُل مَْن فَكُّلُ ٢٩ ـِكُْم. قَبل مِْن كانَْت َّتِي ال الُأمَمَ َطرَدَِت َكما اها، َّ ي إ تَْنجِيِسكُْم بِسَبَِب الأْرُض ُ َستَطرُدُكُم
قَبلـَكُْم. عُمِلَْت َّتِي ال ِ البَغِيَضة الُأمُورِ مَِن ً أيّا تَعمَلُوا فَلا تِي، َّ وَِصي احفَظُوا ٣٠ َشعبِهِ.٤٥ مِْن يُقطَُع البَغِيَضةِ، الُأمُورِ ِ هَذِه

إلَهُكُْم.» أنا الُأمُورِ. ِ هَذِه بِعَمَِل أنفُسَكُْم تُنَجِّسُوا لا
١٨:٩ ٤٤

من ً خاّصا ً قسما أْو خاصة، خيمة وَابْنائها اْمرأة لكل يخصص اْمرأة، من بأكثر تزّوج قد رجل كان إن العائلة.» نفس «في أْو البيت. نفس في ولدت
أمّه. غير اْمرأة من كانت لو حتى اخته يعاشر أن الرجل هذا أبْناء لأحد ً مسموحا فليس الـكبير. البيت

١٨:٢٩ ٤٥
ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ شعبه. من يُقطع



٢٢ : ١٩ يّين لاو ١٥٩ ١ : ١٩ يّين لاو

١٩
وَالعَدالَة القَداَسةِ فِي فَرائٌِض

وٌس. قُّدُ إلَهَكُْم أنا لِأنِّي سينَ مُقَّدَ ُكونُوا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

إلَهُكُْم. أنا راَحتِي.٤٦ أيّاِم جَمِيَع وَلَيَحفَْظ هُ، وَُأمَّ ُ أباه مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ «لِيُكْرِْم ٣

إلَهُكُْم. أنا ةً. َّ ِي مَعدَن ِيَل تَماث لـَكُْم تَصنَعُوا لا الأصنامَ. وَتَعبُدُوا تَترُُكونِي «لا ٤

ذَبحِكُْم يَوِم فِي تُؤكََل أْن يَنبَغِي ٦ مَقبُولَةً. لِتَكُونَ ِ ِحيحَة الّصَ ِ يقَة رِ بِالّطَ قَّدِمُوها للهِ، َسلاٍم٤٧ َ ذَبِيحَة تُقَّدِمُونَ «وَِحينَ ٥

اليَوِم فِي ِ بِيحَة الذَّ مَِن شَيءٍ أّيُ ُأكَِل إْن ٧ بالنّارِ. ُيحرََق أْن يَنبَغِي الثّالِِث اليَوِم فِي مِنها يَبقَى ما لـَِكْن التّالِي، اليَوِم أوِ لَها
َسةِ المُقَّدَ الُأمُورِ أحَدَ َس َّ َنج ُ ه َّ لِأن ِ تِه َّ َخطِي عَلَى ً بَة عُقُو ُل يَتَحَمَّ يَأكُلُها، مَْن ٨ مَْقبُولَةٍ. َ وَغَير ً فاِسدَة ُ تَِصير ها فَإّنَ الثّالِِث،

عِب.٤٨ الّشَ مَِن فَيُقطَُع بِاللهِ، ةِ الخاّصَ
لا ١٠ الأْرِض. عَلَى َسقََط ما َمِع ِلج تَعُودُوا وَلا ُحقُولـِكُْم، زَوايا َتحُصدُوا فَلا أْرِضكُْم، َمحاِصيَل َتحُصدُونَ «وَِحينَ ٩

إلَهُكُْم. أنا َباءِ. وَالغُر لِلفُقَراءِ ُ اتْرُُكوه بَِل الأْرِض، عَلَى المُتَساقَِط العِنََب َلتَقِطُوا ت وَلا كَرمِكُْم. عِنَِب كُّلَ َلتَقِطُوا ت
الآخَرِ. عَلَى أحَدُكُْم تَكذِبُوا وَلا النّاَس، وا تَغِّشُ وَلا تَسرِقُوا، «لا ١١

يهوه. أنا إلَهِكُْم. اسمَ فَتُدَنِّسُوا بِالـكَذِِب، بِاسمِي َتحلِفُوا «لا ١٢

بِح. الّصُ إلَى الأِجيرِ ِ بُِأجرَة َتحتَفِْظ وَلا تَسرِْق. وَلا يبَِك لِقَرِ ما تَغتَِصْب «لا ١٣

اللهُ. أنا إلَهََك. َخْف بِهِ. َ ر َّ لِيَتَعَث الأعمَى يِق َطرِ فِي ً َشيئا تََضْع وَلا أطرََش، ً إنسانا َلعَْن ت «لا ١٤

احْكُْم المَرَاكِزِ. لأْصحاِب ً خاّصا ً إكراما تُقَّدِمُوا وَلا وَالمَساِكينِ، لِلفُقَراءِ زُوا َّ تَتَحَي فَلا القَضاءِ، فِي عادِلِينَ «ُكونُوا ١٥
بِالعَدِِل. يبَِك قَرِ عَلَى

َخطَرٍ. فِي يبَِك قَرِ ُ َحياة تَكُونُ ِحينَ ً مُتَفَرِّجا تَقِْف وَلا النّاِس. عَِن كاذِبَةٍ بِقَِصٍص ً ُمخـبِرا َشعبَِك بَينَ َتجُْل «لا ١٦
اللهُ. أنا

َتحقِْد وَلا تَنتَقِْم لا ١٨ بِسَبَبِهِ. ً ذَنبا تَحمَِل لِئَلّا ُيخطِئُ، ِحينَ ُ ِبه وَعات ُ أنذِْره لـَِكْن قَلبَِك، فِي َصاِحبََك تُبغِْض «لا ١٧

اللهُ. أنا نَْفسََك. ُتحِّبُ َكما َصاِحبََك ُتحِّبُ بَْل َشعبَِك، مِْن أحَدٍ عَلَى
تَرتَدِ لا ُبُوِب. الح مَِن ِنَوعَينِ ب َحقلََك تَزرَْع لا ُمختَلِفَينِ. َحيوانَينِ مِْن َحيواناتَِك تُهَّجِْن لا شَرائِعِي. «اْحفَْظ ١٩

ُمختَلِفَتَينِ. تَينِ مادَّ مِْن ً مَصنُوعَة ً ِيابا ث
لَْم ها لِأّنَ يُقتَلا لا يُعاقَبا. أْن فَيَنبَغِي بَعدُ، يرُها َتحْرِ َّ تَم قَْد يَكُْن وَلَْم آخَرَ، لِرَجٍُل ً بَة َمخطُو ً يَة جارِ رَجٌُل َ عاشَر «إْن ٢٠

فِي الكاهُِن ُ لَه فَيَعمَُل ٢٢ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ اللهِ إلَى ِ ذَنبِه َ ذَبِيحَة ً َكبْشا جُُل َّ الر ُ ُيحضِر لـَِكْن ٢١ ةٌ، حُرَّ تَكُْن
ةُ. َّ الخَطِي ُ لَه ُ فَتُغفَر ارتََكبَها، َّتِي ال ِ ة َّ الخَطِي بِسَبَِب نِب، الذَّ ِ ذَبِيحَة بَِكبِْش ً َكّفارَة ِ الله ِ َحضرَة

١٩:٣ ٤٦
.30 العدد في ً أيضا فيها. العمل عن الانقطاع ينبغي التي الأعياد أيام جَمِيع أْو السبت أيام وَالمقصود راحتي.» «أيام أي «سبوتي.» ً حرفيا الرّاحة. أيام

١٩:٥ ٤٧
للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبيحة

١٩:٨ ٤٨
ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عب. الّشَ من يُقطع



٧ : ٢٠ يّين لاو ١٦٠ ٢٣ : ١٩ يّين لاو

لـَِكْن ٢٤ َسنَواٍت. لِثَلاِث ُ مِنه تَأكُلُوا فَلا ماً، َّ ُمحَر ثَمَرُها لِيَكُْن مُثمِرَةً، ً أشجارا وَتَزرَعُونَ الأْرَض تَدخُلُونَ «ِحينَ ٢٣

ُ َستَزداد هَكَذا مِْنها. تَأكُلُونَ ِ الخامِسَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٢٥ للهِ. َسةٍ مُقَّدَ تَسبِيٍح ِ َكتَقدِمَة ثَمَرِها كُّلُ يُعطَى ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي
إلَهُكُْم. أنا تُها. َّ غَل

فِيهِ. ُ دَمُه ً لَحْما تَأكُلُوا «لا ٢٦
الّسِحرِ. أوِ العَلاماِت بِاستِخداِم المُستَقبَِل َ مَعرِفَة ُتحاوِلُوا «لا

ً حُزنا أجسادَكُْم ُتجَرُِّحوا لا ٢٨ ِلحاكُْم. َجوانَِب تُشَّذِبُوا وَلا مُستَدِيراً،٤٩ َشعرُكُْم َ لِيَِصير َسوالِفَكُْم َتحلِقُوا «لا ٢٧
اللهُ. أنا أْجسادِكُْم. عَلَى ً وَشما تََضعُوا وَلا مَيٍِّت، عَلَى

رِّ. َّ الش مَِن الأْرُض ُ فَتَمتَلِئ ً عاهِرا ً ِيا زان الأْرِض َشعُب يُصبَِح لِئَلّا عاهِرَةً، َتجعَلَها بِأْن ابْنَتََك تُهِِن «لا ٢٩

اللهُ. أنا َس. المُقَّدَ َ مَكانِي وَاحتَرِمُوا راَحتِي، أيّامَ «احفَظُوا ٣٠

إلَهُكُْم. أنا بِهِْم. سُوا فَتَتَنَّجَ الجاِن أصحاِب َ نَِصيحَة تَطلُبُوا وَلا الوَُسطاءِ، إلَى تَذهَبُوا «لا ٣١

اللهُ. أنا القُضاةَ.٥٠ هَِب وَاحتَرِْمهُْم. أكْرِْمهُْم ، ّنِ الّسِ كِبارِ ِ َحضْرَة فِي «قِْف ٣٢

يَكُونَ أْن يَنبَغِي مَعَكُْم يَعِيُش الَّذِي يُب الغَرِ ٣٤ مُعامَلَتَهُ. تُسِئْ فَلا أْرِضَك فِي يَعِيُش غَرِيٌب هُناكَ يَكُونُ «ِحينَ ٣٣

إلَهُكُْم. أنا مِصْرَ. أْرِض فِي َ باء غُرَ ْ ُكنتُم ً أيضا ْ أنْتُم كُْم َّ لِأن َكنَفِسَك. ُ ه ُّ ُتحِب المُواطِنِينَ. مَِن َكواِحدٍ
ً َصحِيحَة ينُكُْم مَوازِ تَكُونَ أْن يَنبَغِي ٣٦ ةِ. َّ وَالكَمِّي وَالوَزِن وِل الّطُ قِياِس فِي وَلا القَضاءِ فِي تَظلِمُوا أْن يَنبَغِي «لا ٣٥

مِصْرَ. أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهُكُْم أنا وائِِل. وَالّسَ لِلحُبُوِب وَالكَمِّيّاِت الأوزاِن قِياِس فِي
اللهُ.» أنا بِها. وَاعْمَلُوا وَأحكاِمي شَرائِعِي «احفَظُوا ٣٧

٢٠
الأصنام ِ عِبادَة بِشَأِن َتحذِيراٌت

ُ يُقَّدِم ِيَل إسْرائ فِي الّساِكنِينَ َباءِ الغُر أوِ ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن واِحدٍ كُّلُ ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

ُ وََسأعزِلُه ُ فَسَُأواِجهُه ٣ بِالحِجارَةِ. ِ بِرَجمِه ُ يَقتُلُوه أْن الأْرِض َشعِب عَلَى يُقتََل. أْن يَنبَغِي مُولََك، ِ لِلإلَه ِ أولادِه مِْن
إْن لـَِكْن ٤ َس. المُقَّدَ اْسمِي يُكْرِْم وَلَْم َس، المُقَّدَ َ مَكانِي َس فَنَّجَ مُولََك ِ لِلإلَه ِ أولادِه مِْن أعطَى ُ ه َّ لِأن عِب، الّشَ مَِن
ِ وَعائِلَتِه جُِل َّ الر ذَلَِك ُ فَسَُأواِجه ٥ يَقتُلُوهُ، فَلَْم مُولََك ِ لِلإلَه ِ أولادِه مِْن أعطَى الَّذِي جَُل َّ الر ذَلَِك الأْرِض َشعُب َتجاهََل

مُولََك. ِ الإلَه َ وَراء وَيَِسيرُونَ َيخُونُونَنِي وَالَّذِيَن جَُل َّ الر ذَلَِك َشعبِهِْم مِْن وََسأعزِلُهُْم
عِب.٥١ الّشَ مَِن ُ وََسأقطَعُه ُ فَسَُأواِجهُه ِصيحَةِ، َّ الن لِأجِل وَالمُشَعوِذاِت لِلوَُسطاءِ وَالتَجَأ أحَدٌ خانَنِي «إْن ٦

إلَهُكُْم. أنا لِأنِّي قِّدِيِسينَ، وَُكونُوا أنفُسَكُْم «كَرُِّسوا ٧

١٩:٢٧ ٤٩
آلِهَتِهِْم. عبادةِ ُطقوِس من َكجُزءٍ سوالِفَهُْم يحلِقوا أن رِجالِها عَلَى كانَ َّتِي ال ِ الوَثَنِيّة عُوِب الّشُ ببعِض ِ للتّشَبّه ً تفاديا ُ الوصيّة عذِه جاءَت مُستَدِيراً. … َتحلِقُوا لا

32) 49: 23، 25: 26، :9 إرميا (انظر
١٩:٣٢ ٥٠

الخليقة. على القاضي بصفته الله هنا الكلمة تعني وقد يف. التعر بحرف العادة غير على ً مبدوءا لـكن يلوهيم» «إ الاسم لفظ هي ً حرفيا القضاة.
٢٠:٦ ٥١

(18 العدد فِي ً (أيضا ميراثَه. يفقد و عائلته مِْن يُنزع عب. الّشَ مَِن ُ أقطَعُه
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ُأقَّدُِسكُْم. الَّذِي ُ الله أنا بِها. وَاعمَلُوا شَرائِعِي «احفَظُوا ٨

مَوتِهِ. عَْن مَسؤُوٌل َ فَهُو هُ، وَُأمَّ ُ أباه َ َشتَم قَْد يُعدَمَ. أْن فَيَنبَغِي ُ ه ُأمَّ أْو ُ أباه أحَدٌ َ َشتَم «إْن ٩

ة َّ الجِنِسي الخَطايا باُت عُقُو
ِيهِ، أب َ زَوجَة رَجٌُل َ عاشَر إْن ١١ زَنَيا. اللَذيِن وَالمَرأةِ جُِل َّ الر إعدامُ يَنبَغِي ُ ه َّ فَإن آخَرَ، رَجٍُل ِ بِزَوجَة رَجٌُل زَنَى «إْن ١٠

ُ ه َّ فَإن تَهُ، َّ ِكن رَجٌُل َ عاشَر إْن ١٢ مَوتِهِما. عَْن مَسؤُولاِن هُما وَالمَرأةِ. جُِل َّ الر إعدامُ يَنبَغِي ِيهِ. لِأب العارَ جَلََب قَْد ُ ه َّ فَإن
اْمرأةً، ُ يُعاشِر َكما َ آخَر ً رَجُلا رَجٌُل َ عاشَر إْن ١٣ مَوتِهِما. عَْن مَسؤُولاِن هُما عَظِيماً. ً انحِرافا ارتَكَبا قَدِ إعدامُهُما. يَنبَغِي
ها، وَُأمَّ ً اْمرأة رَجٌُل َج تَزَّوَ إْن ١٤ مَوتِهِما. عَْن مَسؤُولاِن هُما إعدامُهُما. وَيَنبَغِي بَغِيَضةً، ً ة َّ َخطِي عَمِلا قَْد كِلَيهِما فَإّنَ

وََسطِكُْم. فِي رُّ َّ الش هَذا يَكُونَ لِئَلّا المَوِت، ى َّ َحت بِالنّارِ وَالمَرأتَينِ َ هُو عُب الّشَ ُ لِيَْحرِقْه شَرٌّ. فَهَذا
فَيَنبَغِي َحيواناً، اْمرأةٌ عاشَرَِت وَإْن ١٦ َيوانَ. الح تَقتُلُوا أْن يَنبَغِي َكما إعدامُهُ، يَنبَغِي ً َحيَوانا ُ يُعاشِر الَّذِي جُُل َّ «الر ١٥

مَوتِهِما. عَْن مَسؤُولاِن هُما قَتلُهُما. يَنبَغِي َيواِن. وَالح المَرأةِ إعدامُ
مِْن عَزلُهُما يَنبَغِي عارٌ. فَهَذا وَعاشَرَتْهُ، فَعاشَرَها ُأمِّهِ، ِ ابْنَة أوِ ِيهِ أب ِ ابْنَة قِيقَةِ، الّشَ غَيْرِ ِ بُِأختِه رَجٌُل َج تَزَّوَ «إْن ١٧

َحيضِها ِ فَترَة فِي ً اْمرأة رَجٌُل َ عاشَر إْن ١٨ تِهِ. َّ َخطِي عَلَى يُعاقََب أْن فَيَنبَغِي ُأختَهُ، َ عاشَر قَْد عائِلَتَيهِما. أمامَ َشعبِهِما
َشعبِهِما. مِْن يُقطَعا أْن فَيَنبَغِي دَمِها، َ مَصدَر َكشَفَْت وَِهيَ دَمِها، َ مَصدَر فََكشََف ةِ َّ ي هرِ َّ الش

تِهِما. َّ َخطِي عَلَى يُعاقَبا أْن يَنبَغِي هَذا حَدََث إْن مِنَك. يبَتاِن قَرِ هُما لِأّنَ ِيَك، أب ُأخَت أْو ُأمَِّك ُأخَت تُعاشِرْ «لا ١٩

أولادٍ. بِلا َسيَمُوتاِن تِهِما. َّ َخطِي عَلَى يُعاقَبا أْن يَنبَغِي عَمِّهِ. عَلَى العارَ جَلََب قَْد يَكُونُ ُ ه َّ فَإن عَمِّهِ، َ زَوجَة رَجٌُل َ عاشَر إْن ٢٠

أولادٍ. بِلا َسيَمُوتاِن لِأِخيهِ. العارَ جَلََب قَْد َنجاَسةٌ. ِ فَهَذِه أِخيهِ، َ زَوجَة رَجٌُل َ عاشَر إْن ٢١

ِبحَسَِب تَسلـُكُوا لا ٢٣ إلَيها. أقُودُكُْم َّتِي ال الأْرُض ُ أكُم َّ تَتَقَي لِئَلّا بِها وَاعْمَلُوا وَأحكاِمي شَرائِعِي كُّلَ «اْحفَظُوا ٢٢

لـَكُْم: ُلُْت ق لـَِكنِّي ٢٤ فَأبْغَْضتُهُْم. الخَطايا ِ هَذِه عَمِلُوا هُْم لِأّنَ أمامَكُْم، الأْرِض مَِن َسأطرُدُهُْم الَّذِيَن الُأمَِم عاداِت
إلَهُكُْم. أنا وَعَسَلاً. ً لَبَنا تَفِيُض ً أْرضا ـِكُوها، َمتَل لِت لـَكُْم وََسُأعطِيها أْرضَهُْم، ـِكُونَ َستَمتَل

تُنَجِّسُوا لا الّطاهِرَةِ. وَغَيرِ ِ الّطاهِرَة يُورِ وَالّطُ َيواناِت الح بَينَ ُمَيِّزُوا ت أْن فَيَنبَغِي ٢٥ الُأخرَى. الُأمَِم كُّلِ عَْن زتُكُْم َّ مَي «قَْد
قِّدِيِسينَ، ُكونُوا ٢٦ لـَكُْم. ً َنجِسا ُ اعتَبَرتُه قَدِ الأْرِض عَلَى يَزَحُف كائٍِن أّيَ أْو ً َطيرا أْو ً َحيوانا تَأكُلُوا بِأْن أنفُسَكُْم

لِي. لِتَكُونُوا الُأخرَى عُوِب الّشُ كُّلِ مِْن زْتُكُْم َّ مَي قَْد وٌس. قُّدُ ُ الله أنا لِأنِّي
عُب الّشَ ُ يَرجُمُه إعدامُهُ. يَنبَغِي بِالّسِحرِ، يَتَعامَُل أْو المَوتَى، أْرواِح اْستِْحضارَ ُيحاوُِل اْمرأةٍ، أوِ رَجٍُل، «أّيُ ٢٧

مَوتِهِ.» عَْن مَسؤُوٌل َ هُو المَوِت. ى َّ َحت ِ بِالحِجارَة
٢١

لِلـكَهَنَة شَرائـِـٌع
لِأجِل إلّا ٢ بائِهِ، أقرِ مِْن مَيٍِّت لِأجِل ُ نَفسَه الكاهُِن يُنَجِِّس لا هارُونَ: أبناءِ لِلـكَهَنَةِ، «قُْل ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

بِأْن لِلكاهِِن يُْسمَُح ْج، تَتَزَّوَ لَْم ها لِأّنَ ِ المُتَزَّوِجَة غَيرِ العَذراءِ ِ وَُأختِه ٣ وَأِخيهِ، ِ وَابْنَتِه ِ وَابْنِه ِيهِ وَأب ِ ُأمِّه مِنهُ: ً ِجّدا يبِينَ القَرِ
بِهِ. نَسٍَب ُ ِصلَة ُ لَه مَيٍِّت لِأجِل َس يَتَنَّجَ أْن ُ لَه ُ َيجُوز لا لـَِكْن ٤ لِأجلِها. َس يَتَنَّجَ
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يَكُونُوا بَْل ٦ أجسادَهُْم. ُيجَرُِّحوا وَلا ِلحاهُْم، أطراَف وَلا كامٍِل، بِشَكٍل رُؤُوسِهِْم َ َشعر ُ الـكَهَنَة َيحلِِق «لا ٥

ِسينَ. مُقَّدَ يَكُونُوا أْن فَيَنبَغِي اللهِ، تَقدِماِت يُقَّدِمُونَ لِأنَهُمُ إلَهِهِْم. اسْمَ يُدَنِّسُوا وَلا لإلَهِهِْم، ِسينَ مُقَّدَ
الكاهَِن عامِلُوا ٨ لإلَهِهِ. ٌس مُقَّدَ الكاهَِن لِأّنَ زَوِجها، مِْن ٍ قَة َّ مُطَل أْو ٍ َنجِسَة أْو عاهِرَةٍ مِْن ُ الـكَهَنَة ِج يَتَزَّوَ «لا ٧

وَُأقّدُِسكُْم. وٌس قُّدُ ُ الله أنا لِأنِّي لـَكُْم، ِ بِالنِّسبَة ً سا مُقَّدَ يَكُونُ إلَهِكُْم. َ تَقدِمَة ُ يُقَّدِم ُ ه َّ لِأن ٍس مُقَّدَ َكشَْخٍص
المَوِت. ى َّ َحت بِالنّارِ ُتحْرَُق َنجِساً. أباها َتجعَُل ها فَإّنَ زَنَْت بِأْن نَفسَها كاهٍِن ُ ابْنَة سَِت َّ َنج «إْن ٩

فَلا ةِ، الخاّصَ ِ الـكَهَنَة رَئِيِس ِياَب ث لِيَرتَدَِي وَعُيِّنَ المَسحَةِ، زَيُت رَأِسهِ عَلَى ُسِكَب الَّذِي ِ الـكَهَنَة رَئيُس «أمّا ١٠

هُ. ُأمَّ أْو ُ أباه المَيُِّت كانَ لَوْ ى َّ َحت َس، يَتَنّّجَ لِئَلّا مَيٍِّت، َجسَدٍ مِْن يَقتَرِْب وَلا ١١ حُزناً. ُ ِيابَه ث ُمَزِّْق ي وَلا ُ رَأَسه يَْكِشْف
اللهَ. أنا إلَهِهِ. ِ مَسحَة َيِت بِز ِ لله ٌس َّ مُكَر ُ ه َّ لِأن ِس المُقَّدَ ِ إلَهِه مَكانَ يُنَجَِّس فَلا َس، المُقَّدَ المَكانَ يَترُكَ وَلا ١٢

مِْن إلّا ُج يَتَزَّوَ لا َنجِسَةٍ. ٍ ِيَة زان أْو ٍ قَة َّ مُطَل أْو أرمَلَةٍ مِْن َج يَتَزَّوَ أْن ُ َيجُوز فَلا ١٤ عَذراءَ. ِ الـكَهَنَة رَئِيُس ْج «لِيَتَزَّوَ ١٣

ْستُهُ.» قَّدَ قَْد َ الله أنا لِأنِّي َشعبِهِ، وََسَط ُ أولادَه يُنَجَِّس لِئَلّا ١٥ َشعبِهِ، مِْن َ عَذراء
ُ ُمِكنُه ي فَلا ، َجسَدِّيٌ عَيٌب لَدَيهِ ِ أجيالِه كُّلِ فِي نَسلَِك مِْن رَجٌُل كانَ إْن لِهارُونَ: «قُْل ١٧ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٦

أعمَى لا ، َجسَدِّيٌ عَيٌب فِيهِ رَجٌُل المَذَبحِ إلَى يَقتَرَِب أْن يَنبَغِي فَلا ١٨ اللهِ. تَقدِماِت َ لِيُقَّدِم المَذَبحِ مَِن يَقتَرَِب أْن
لَدَيهِ مَْن وَلا قَزَمٌ وَلا أحدَُب وَلا ٢٠ الرِّجِل، أوِ اليَدِ ُ مَْكسُور رَجٌُل وَلا ١٩ الجَسَدِ، أوِ الوَجهِ ُ ه َّ مُشَو وَلا أعرَُج وَلا

الخُصَى. مَْسُحوُق وَلا أبْرَُص وَلا أْجرَُب وَلا عَينَيهِ، فِي عَيٌب
يُقَّدِْم فَلا عَيٌب، وَفِيهِ ِ الله تَقدِماِت َ لِيُقَّدِم المَذَبحِ مَِن الاقتِراُب ُ ُمِكنُه ي لا عَيٌب، فِيهِ هارُونَ نَسِل مِْن رَجٍُل «كُّلُ ٢١

لـَِكْن ٢٣ الـكَهَنَةِ. وََطعاِم ِس المُقَّدَ عاِم الّطَ لإلَهِهِ: ِم المُّقّدَ عاِم الّطَ جَمِيِع مِْن يَأكَُل أْن ُ ُمِكنُه ي لـَِكْن ٢٢ إلَهِهِ. تَقدِماِت
لِأنِّي َسةَ، المُقَّدَ أماِكنِي يُنَجَِّس أْن يَنبَغِي فَلا عَيباً. فِيهِ لِأّنَ ، المَذَبحِ مَِن الاقتِراُب أْو الحِجاِب خَلَف ُخوُل الدُّ ُ ُمِكنُه ي لا

َسُأقَّدُِسكُْم.» َ الله أنا
عِب. الّشَ وَكُّلِ ِ وَأبْنائِه لِهارُونَ َ الُأمُور ِ هَذِه كُّلَ مُوسَى فَقاَل ٢٤

٢٢
قدِمات َّ الت ُ قَداَسة

لِي عُب الّشَ يُكَرِّسُها َّتِي ال قدِماِت َّ الت استِخدامَ بُوا َّ يَتَجَن أْن لَهُْم وَقُْل ُ وَنَسلَه هارُونَ «كَلِّْم ٢ لَهُ: فَقاَل مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

قدِماِت َّ الت إلَى أولادِكُْم مِْن يَقتَرُِب مَْن فَصاعِداً، الآنَ مَِن لَهُْم: قُْل ٣ يهوه. أنا اْسمِي، يُدَنِّسُونَ بِهَذا فَهُْم وَحدِي.
اللهَ. أنا َمحضَرِي،٥٢ مِْن يُعزََل أْن يَنبَغِي َنجٌِس. َ فَهُو وَحدَهُ، للهِ ِيَل إسْرائ بَنُو يُكَرِّسُها َّتِي ال ِ َسة المُقَّدَ

أْن إلَى ِس المُقَّدَ عاِم الّطَ مَِن يَأكَُل أْن َجسَدِهِ، مِْن إفرازٌ أْو بَرٌَص لَدَيهِ هارُونَ نَسِل مِْن رَجٍُل لأّيِ يُْسمَُح «لا ٤

لَمََس أْو ٥ يّاً، مَنَوِ ً سائِلا َ أفرَز ً رَجُلا لَمََس أْو مَيِّتاً، ً َجسَدا َمِسهِ ل بِسَبَِب َس َّ تَنَج ً َشيئا أْو ً َشخْصا لَمََس فَمَْن طاهِراً. يُصبَِح
لا المَساءِ. إلَى ً َنجِسا يَكُونُ يَلمُِس الَّذِي خُص فَالّشَ ٦ َنجاَستِهِ، َسبَُب كانَ مَهما َنجِساً، ً َشخصا أْو َنجِساً، ً زاِحفا ً َحيوانا

٢٢:٣ ٥٢
الهيكل. دُخوِل مِْن ُمنَُع ي محضري. من يُعزَل
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ذَلَِك بَعدَ طاهِراً. يَكُونُ مُس الّشَ تَغرُُب وَِحينَ ٧ بِماءٍ. ُ َجسَدَه يَغِسَل أْن بَعدَ إلّا ِس المُقَّدَ عاِم الّطَ مَِن يَأكَُل أْن ُ ُمِكنُه ي
َطعامُهُ. ُ ه َّ لِأن ِس المُقَّدَ عاِم الّطَ مَِن يَأكَُل أْن ُ ُمِكنُه ي

اللهُ. أنا بِهِ. ُس يَتَنَّجَ ُ ه َّ لأن ، بَرِّّيٌ َحيواٌن ُ قَه مَّزَ أْو ُ وَحْدَه ماَت ً َحيوانا الكاهُِن يَأكَُل أْن يَنبَغِي «لا ٨

َسكُْم. ُأقَّدَ َ الله أنا تَعالِيمِي. دَنَّسُوا هُْم لِأّنَ ِس المُقَّدَ المَكاِن فِي وَيَمُوتوا يأثَمُوا لِئَلّا َشعائِرِي، عَلَى ُ الـكَهَنَة «لِيُحافِِظ ٩

اشتَرَى إِن لـَِكْن ١١ عِنْدَهُ. ٌ أِجير وَلا الكاهِِن َضيُْف وَلا ِس، المُقَّدَ عاِم الّطَ مَِن يَأكَُل بأْن يٍب لِغَر يُْسمَُح «لا ١٠

الكاهِِن ُ ابْنَة َجِت تَزَّوَ إْن ١٢ ِس. المُقَّدَ عاِم الّطَ مَِن يَأكُلا بِأْن لَهُما يُسمَُح بَيتِهِ، فِي عَبدٌ َ وُلِد أْو بِمالِهِ، ً عَبدا كاهٌِن
الكاهِِن ُ ابْنَة لَِت تَرَمَّ فَإْن ١٣ َسةِ. المُقَّدَ قدِماِت َّ الت مَِن تَأكَُل أْن بِإمكانِها يَعُودُ لا ةِ، َّ ِي الـكَهنُوت ِ العائِلَة خارِِج مِْن ً رَجُلا
لا لـَِكْن أبِيها. َطعاِم مِْن تَأكَُل أْن فَيُمِكنُها َشبابِها، أيّاِم فِي َكما أبِيها، بَيِت إلَى وَعادَْت لَها، أولادَ وَلا قَْت، َّ تَطَل أْو

ةِ. َّ ِي الـكَهنُوت ِ العائِلَة خارِِج مِْن لِأحَدٍ بِذَلَِك يُْسمَُح
لِلكاهِِن ها وَيَرُدَّ أكَلَها، َّتِي ال ِ ة َّ الكَمِّي خُمَْس يُِضيَف أْن يَنبَغِي قَصدٍ، بِغَيرِ ِ َسة المُقَّدَ قدِماِت َّ الت مَِن َشخٌص أكََل «فإْن ١٤

ِس. المُقَّدَ عاِم الّطَ عَِن ً يضا تَعوِ
بَةَ، العُقُو يَستَِحّقُ ً ذَنبا عَب الّشَ يُحَمِّلُوا فَلا ١٦ للهِ. ِيَل إسْرائ بَنِي تَْقدِماِت ِتَْدنيِس ب يسمَُحوا لا أْن ِ الـكَهَنَة «عَلَى ١٥

أقَّدِسُهُْم.» ُ الله أنا لِأنِّي َسةِ. المُقَّدَ تَقدِماتِهِِم بِأكِل لَهُْم يَْسمَُحوا بِأْن
أّيُ أْو ِيَل، إسْرائ بَيِت مِْن إنساٍن أّيُ ُ يُقَّدِم ِحينَ ِيَل: إسْرائ بَنِي وَكُّلِ ِ وَأبْنائِه لِهارُونَ «قُْل ١٨ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٧

البَقَرِ مَِن فِيهِ عَيَب لا ً ذَكَرا تَكُونَ أْن فَيَنبَغِي ١٩ للهِ، ةٍ َّ ي اختِيارِ ٍ َكتَقدِمَة أْو نَْذٍر لإيفاءِ ً ذَبيحَة ِيَل، إسْرائ فِي مُقيٍْم أْجنَبِيٍّ
مِنكُْم. ً مَقبُولا يَكُونَ لَْن ُ ه َّ لِأن عَيٌب فِيهِ ً َحيوانا تُقَّدِمُوا لا ٢٠ الماعِزِ. أوِ الغَنَِم أوِ

بِلا تَكُونَ أْن يَنبَغِي ةٍ، َّ ي اختِيارِ ٍ َكتَقدِمَة أْو لِنَْذٍر ً إتماما ِ لله َسلاٍم٥٣ َ ذَبِيحَة الغَنَِم أوِ البَقَرِ مَِن رَجٌُل ُ يُقَّدِم «ِحينَ ٢١

عَلَى تُقَّدِمُوا لا أبْرََص. أْو أْجرََب أْو بُثُوٍر ذا أْو ً ها َّ مُشَو أْو أعرََج أْو أعمَى ً َحيوانا تُقَّدِمُوا فَلا ٢٢ مَقبُولَةً. لِتَكُونَ عَيٍب
العُيُوِب. ِ هَذِه إحْدَى فِيهِ ً َحيوانا ِ لله ٍ تَقدِمَة المَذَبحِ

لا ٢٤ َكنَْذٍر. ً مَقبُولا يَكُونُ لا ُ ه َّ لـَِكن ةٍ، َّ ي اختِيارِ ٍ َكتَقدِمَة ً ها َّ مُشَو أْو ً قَزَما ً حَمَلا أْو ً ثَورا تُقَّدِمُوا أْن ُمِكنُكُْم «ي ٢٣

مِثَل تَأخُذُوا وَلا ٢٥ أْرِضكُْم. فِي هَذا عَمَُل يَنبَغِي لا مَقطُوعَةٌ. أْو ٌ مَسُحوقَة أْو ٌ مَرُضوَضة ُ ِخصيَتُه ً َحيوانا ِ لله تُقَّدِمُوا
مِنكُْم.» تُقبََل فَلَْن عَيٌب، وَفِيها ٌ هَة َّ مُشَو ها لِأّنَ لإلَهِكُْم، وَتُقَّدِمُوها غَرِيٍب مِْن َيواناِت الح ِ هَذِه

الثّامِِن اليَوِم وَمَِن أيّاٍم، ِ لِسَبعَة ِ ُأمِّه مََع المُولُودُ يَبقَى ماعٌِز، أْو ٌ غَنَم أْو ٌ بَقَر ُ يُولَد «ِحينَ ٢٧ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٦

للهِ. ٍ َكتَقدِمَة ً مَقبُولا يَكُونُ ً فَصاعِدا
اليَوِم. ذاِت فِي وَابْنَها ً نَعجَة أْو ً بَقَرَة تَذَبحُوا «لا ٢٨

ٌ شَيء يُتْرَكَ لا وَأْن اليَوِم ذَلَِك فِي تُؤكََل أْن يَنبَغِي ٣٠ مَقبُولَةٍ. ٍ يقَة بِطَرِ اذَبحُوها للهِ، ُشكرٍ َ ذَبِيحَة تُقَّدِمُونَ «وَِحينَ ٢٩

اللهُ. أنا باِح. الّصَ ى َّ َحت مِنها
٢٢:٢١ ٥٣

للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبيحة
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وٌس. قُّدُ أنِّي ِيَل إسْرائ بَنُو ْ ر َّ لِيَتَذَك وِس. القُّدُ اْسمَِي تُنَجِّسُونَ وَلا ٣٢ اللهُ. أنا بِها. وَتَعْمَلُونَ وَصاياَي تُطيعُونَ «فَهَكَذا ٣١

اللهُ.» أنا إلَهَكُْم. لِأُكونَ مِصرَ أْرِض مِْن أخرَْجتُكُْم ٣٣ ُأقَّدُِسكُْم. الَّذِي ُ الله أنا
٢٣

الله أعيادُ
ةٍ. خاّصَ كَمُناَسباٍت فأعلِنُوها مَواعِيدَها، ْدُت حَّدَ َّتِي ال ِ الله أعيادُ ِهيَ ِ هَذِه ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

بت الّسَ يَومُ
َسبٌت ُ ه َّ إن فِيهِ. تَعمَلُوا فَلا َسةً، مُقَّدَ ً مُناَسبَة َسبْتاً، راحَةٍ، يَومَ يَكُونُ الّسابـِـَع اليَومَ لـَِكّنَ أيّاٍم، ةِ َّ ِست فِي «تَعمَلُونَ ٣

ُسكناكُْم. أماِكِن كُّلِ فِي ِ لله
الفِصح

هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم فِي ٥ نَةِ. َّ المُعَي أوقاتِها فِي تُعلِنُوها َّتِي ال ُ َسة المُقَّدَ المَواسِمُ ةِ، الخاّصَ ِ الله أعيادُ ِهيَ ِ «هَذِه ٤

الظَلاِم. حُلُوِل وَقَبَل الغُرُوِب بَعْدَ ِ لله الفِصِح٥٥ َ ذَبيحَة تُقَّدِمُونَ ِل٥٤ الأّوَ
ُختَمِر الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدُ

َ غَير ً خَبْزا تَأكُلُونَ أيّاٍم، ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ وَل للهِ. ُختَمِر٥٦ِ الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدُ يَبْدُأ نَْفِسهِ، هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَوِم «وَفِي ٦

ِتَقدِماٍت ب تَأتُونَ ٨ اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ ٌس. مُقَّدَ اجتِماعٌ لـَكُمُ يَكُونُ ِل، الأّوَ اليَوِم فِي ٧ ُمخْتَمِرٍ.
اليَوِْم.» ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ ٌس. مُقَّدَ اجتِماعٌ هُناكَ يَكُونُ الّسابـِـِع، اليَوِم وَفِي أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ِ لله ُتحَرَُق

الحَصاد ِل أّوَ عِيدُ
َمحاِصيلَها، وََتحُصدُونَ لـَكُْم َسُأعطِيها َّتِي ال الأْرَض تَدخُلُونَ ِحينَ ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ١٠ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٩

فِي يُقَّدِمُها مِنكُْم. لِتُقبََل ِ الله ِ َحضْرَة فِي َ الحُزمَة الكاهُِن ُ يُقَّدِم ١١ الكاهِِن. إلَى َحِصيدِكُْم مِْن ٍ حُزمَة َل أّوَ أْحضِرُوا
بَت. الّسَ َلِي ي الَّذِي اليَوِم

َ تَقدِمَة وَقَّدِمُوا ١٣ للهِ. صاعِدَة٥٧ً ً ذَبيحَة فِيهِ عَيَب لا ٌ َسنَة ُ ًعُمْرُه حَمَلا قَّدِمُوا الحُزمَةَ، فِيهِ تُقَّدِمُونَ الَّذِي اليَوِم «وَفي ١٢

وَتَسكُبُونَ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ ً تِْقدِمَة يِت، َّ بِالز ً مَمزُوجا ِحينِ الّطَ مَِن ة٥٨ِ القُّفَ َيِن عُشْر َمَِل: الح مََع َطِحينٍ
٢٣:٥ ٥٤

نيسان. أْو أبيب شهر الأول. الشهر
٢٣:٥ ٥٥

.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط

٢٣:٦ ٥٦
ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ

8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 -1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ
٢٣:١٢ ٥٧

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
٢٣:١٣ ٥٨

(17 العدد في ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ



٢٨ : ٢٣ يّين لاو ١٦٥ ١٤ : ٢٣ يّين لاو

الَّذِي اليَوِم إلَى – ً خُبزا وَلا ً يكا فَرِ لا – الجَدِيدِ القَمِح مَِن تَأكُلُوا لا ١٤ واِحدٍ. وِعاء٥٩ٍ بِمِقدارِ بيذِ َّ الن مَِن ً تَقدِمَة
تَسكُنُونَ. َحيثُما ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا ُ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه لـَكُْم َستَكُونُ إلَهِكُْم. إلَى ِ قدِمَة َّ الت ِ بِهَذِه فِيهِ تَأتُونَ

َمِسين الخ عِيدُ
اللهِ. ِ َحضرَة فِي رُفِعَْت َّتِي ال ِ قدِمَة َّ الت َ حُزمَة ْ أحضَرْتُم ِحيْنَ بِت لِلّسَ التّالِي اليَوِم مِْن كامِلَةً، ِيَع أساب َ َسبعَة «احِسبُوا ١٥

خُبزٍ رَغِيفَّيِ بُيُوتِكُْم مِْن أْحضِرُوا ١٧ للهِ. ً جَدِيدَة ً تَقدِمَة وَقَّدِمُوا بَت، الّسَ َلِي ي الَّذِي اليَوِم إلَى ً يَوما خَمِسينَ احِسبُوا ١٦

مِْن للهِ تَقدِمَتُكُْم ِهيَ ِ هَذِه خَمِيرَةٍ. مََع وَُيخـبَزاِن َجيِّدٍ، َطِحينٍ مِْن ةٍ قُّفَ عُشْرَي مِْن غِيفاِن َّ الر يُْصنَُع للهِ. ً مَرفُوعَة ً تَقدِمَة
عَيٍب. بِلا جَمِيعُها وََكبْشَينِ، وَِعجلاً، َسنَةٌ، الواِحدِ ُ عُمْر ذُُكوٍر ِحملاٍن َ َسبعَة الخـُبزِ مََع وَقَّدِمُوا ١٨ الحَصادِ. ِل أّوَ ِ باُكورَة
ً تَيسا قَّدِمُوا َّ ثُم ١٩ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ ً تِْقدِمَة ِكيِب، الّسَ وَمََع ِحينِ الّطَ ِ تَقدِمَة مََع ِ لله ً صاعِدَة ً ذَبيحَة لِتَكُونَ

َسلاٍم.٦١ َ ذَبِيحَة مُ تُقَّدَ َسنَةٌ، الواِحدِ ُ عُمْر وَحَمَلَينِ ةٍ،٦٠ َّ َخطِي َ ذَبيحَة ً ذَكَرا
ً َسة مُقَّدَ ُ قدِمَة َّ الت تَكُونُ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً تَقدِمَة الحَصادِ ِل أّوَ ِ باُكورَة مِْن الَّذِي الخـُبزِ مََع َلَينِ َم الح الكاهُِن «يَرفَُع ٢٠
اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ ٍس. مُقَّدَ اجتِماٍع انْعِقادَ تُعلِنُونَ نَْفِسهِ، اليَوِم ذَلَِك فِي ٢١ لِلكاهِِن. وَتُعطَى للهِ

تَسكُنُونَ. َحيثُما أجيالـِكُْم جَمِيِع فِي ُ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه لـَكُْم َستَكُونُ
ُ تَترُُكوه بَْل َسقََط، أْو ى تَبَّقَ ما َمِْع ِلج الحَقِل إلَى تَعُودُوا وَلا أطرافَها، َتحُصدُوا لا أْرَضكُْم، َتحُصدُونَ «ِحينَ ٢٢

إلَهُكُْم.» أنا َباءِ. وَالغُر لِلفُقَراءِ

الأبواق عِيدُ
فِي تَنفُُخونَ لـَكُْم. ٍ راحَة يَومَ الّسابـِـِع هرِ َّ الش مَِن ُل الأّوَ اليَومُ يَكُونُ ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢٤ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٣

للهِ.» تَقدِماٍت قَّدِمُوا بَْل اليَوِم، ذَلَِك فِي عَمٍَل بِأّيِ تَقُومُوا لا ٢٥ ِس. المُقَّدَ بِالاحتِفاِل النّاَس لِتُذَكِّرُوا البُوِق

الـَكّفارَة يَومُ
لـَكُْم. ً ة خاّصَ ً مُناَسبَة َسيَكُونُ الّسابـِـِع. هرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِم فِي ِ الـَكّفارَة يَومُ «َسيَكُونُ ٢٧ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٦
الـَكّفارَةِ، يَومُ ُ ه َّ لِأن اليَوِم هَذا فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع اتْرُُكوا ٢٨ للهِ. تَقدِماٍت وَُتحضِرُونَ اليَوِم هَذا فِي بِالَصوِم َّلُونَ تَتَذَل

إلَهِكُْم. ِ َحضْرَة فِي عَنْكُْم ْكفِيرِ َّ لِلت
٢٣:١٣ ٥٩

اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «هِين.» ً حرفيا وعاء.
٢٣:١٩ ٦٠

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

٢٣:١٩ ٦١
للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبيحة
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عِب. الّشَ مَِن يُبادُ اليَوِم، هَذا فِي ً عَمَلا أحَدٌ عَمَِل وَإْن ٣٠ عِب.٦٢ الّشَ مَِن يُقطَُع اليَوِم، هَذا فِي يَصُْم لَْم «فَمَْن ٢٩

َ يَوم َسيَكُونُ ٣٢ تَسكُنُونَ. َحيثُما ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا ُ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه لـَكُْم َستَكُونُ اليَوِم. هَذا فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع اتْرُُكوا ٣١
التّالِي.»٦٣ اليَوِم مَساءِ ى َّ وََحت هرِ َّ الش فِي التّاِســِع اليَوِم مَساءِ مِْن بِالَصوِم. فِيهِ َّلُونَ تَتَذَل لـَكُْم، ٍ راحَة

قائِف الّسَ عِيدُ
قائِِف،٦٤ الّسَ عِيدُ يَبدَُأ الّسابـِـِع هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَوِم فِي ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٣٤ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٣٣

ُتحْضِرُونَ ٣٦ أعْمالـِكُْم. جَمِيَع فِيهِ تَتْرُُكونَ ساً، مُقَّدَ ً اجتِماعا ُل الأّوَ اليَومُ يَكُونُ ٣٥ للهِ. ً إكراما أيّاٍم َ َسبعَة ُّ وَيَْستَمِر
يَكُونُ للهِ. بِالنّارِ ً ة مُعَّدَ تَقدِماٍت فِيهِ وَُتحضِرُونَ ساً، مُقَّدَ ً اجتِماعا تَعْقِدُونَ الثّامِِن، اليَوِم وَفِي أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ِ لله تَقدِماٍت

اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ مَهِيباً، ً عا ُّ تَجَم ذَلَِك
َ وَذَباِئح َطِحينٍ وَتَقدِماِت صاعِدَةٍ َ ذَباِئح للهِ: تَقدِماٍت لِتَقدِيِم َسةً، مُقَّدَ مُناَسباٍت تُعلِنُونَها َّتِي ال ِ الله أعيادُ ِهيَ ِ «هَذِه ٣٧

قدِماِت َّ وَالت ذُورِ ُّ الن تَقدِماِت وَعَدا اللهِ، ُسبُوِت عَدا الأعيادُ ِ هَذِه تُقامُ ٣٨ المُناِسِب. يَومِها فِي مِنها واِحدَةٍ كُّلُ وََسِكيباً،
للهِ. تُقَّدِمُونَها َّتِي ال ِ الإضافِيّة ةِ َّ ي الاختِيارِ

بِعِيدٍ َتحتَفِلُونَ وَغَلّاتِها، الأْرِض َحِصيدَ ْ جَمَعتُم قَْد تَكُونُوا أْن وَبَعدَ الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَوِم «فِي ٣٩

ُ أشجارِكُم ثَمَرِ مِْن تَأخُذُونَ ِل، الأّوَ اليَوِم فِي ٤٠ ينِ. خاّصَ راحَةٍ يَومَي َسيَكُوناِن وَالثّامُِن ُل الأّوَ وَاليَومُ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ِ لله
فِي وََتحتَفِلُونَ الجَداوِِل، ِبجانِِب الَّذِي فصاِف الّصَ وَمَِن مُورِقَةٍ، أشجاٍر مِْن ً وَأغصانا ِخيِل، َّ الن أشجارِ مِْن ً وَُسعُفا َيِّدِ، الج
ِجيٍل بَعْدَ ً ِجيلا ُ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه لـَكُْم َستَكُونُ نَةِ. الّسَ فِي أيّاٍم ِ لِسَبعَة ِ لله ً عِيدا ِ بِه احتَفِلُوا ٤١ أيّاٍم. َ َسبعَة إلَهِكُْم ِ َحضْرَة
فِي مُواطٍِن كُّلُ ُ َسيُقِيم أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ٍ تَة َّ مُؤَق َسقائَِف فِي َستَسكُنُونَ ٤٢ الّسابـِـِع. اليَوِم فِي ِ بِه َتحتَفِلُونَ تَسكُنُونَ، َحيثُما
مِْن أخرَجتُهُْم ِحينَ ٍ تَة َّ مُؤَق َسقائَِف فِي ِيَل إسْرائ بَنِي أسَكنُت أنا أنِّي أحفادُكُْم لِيَعرَِف ٤٣ تَةٍ، َّ مُؤَق َسقائَِف فِي ِيَل إسْرائ

إلَهُكُْم.» أنا مِصرَ. أْرِض
اللهِ. أعيادِ بِكُّلِ ِيَل إسْرائ بَنِي مُوسَى َ فَأخبَر ٤٤

٢٤
الله ِ َحضرَة ُ وَخُبز ُ المَنارَة

دائِماً. ً مُضاءَة لِتَبقَى المَنارَةِ، لِأجِل ً نَقِيّا زَيتُوٍن زَيَت لََك ُيحضِرُوا بِأْن ِيَل إسْرائ بَنِي «مُْر ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

باِح الّصَ ى َّ وََحت المَساءِ مَِن الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي هادَة٦٥ِ َّ الش ُصندُوِق أمامَ ِ قَة َّ المُعَل ِ تارَة الّسِ خارَِج يُرَتِّبَها أْن هارُونَ عَلَى ٣

٢٣:٢٩ ٦٢
ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عب. الّشَ من يُقطع

٢٣:٣٢ ٦٣
الغُرُوب. عند اليهودي التقويم في اليوم يبدأ التالي. اليوم … مساء من

٢٣:٣٤ ٦٤
َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ

الفصل) هذا ِ بَقيّة فِي ً (أيضا موسَى. ام َّ أي
٢٤:٣ ٦٥

الشّهادَة.» «أمامَ حرفياً: هادَة. َّ الش ُصندُوِق أمامَ
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فِي ِ الّطاهِرَة ِ المَنارَة عَلَى رَُج ُّ الس هارُونَ وَيُرَتُِّب ٤ أجيالـِكُْم. لِكُّلِ ُ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه داِئٍم. وَبِشَكٍل بِانتِظاٍم ِ الله ِ َحضْرَة فِي
.ٍّ وَمُستَمِر داِئٍم بِشَكٍل لِتَشتَعَِل ِ الله ِ َحضْرَة

فِي َ الأْرغِفَة َضِع ٦ َطحيْنٍ. ة٦٦ِ قُّفَ عُشْرَي مِْن غِيُف َّ الر يُْصنَُع رَغِيفاً. َ عَشَر اثنَي ُ مِنه وَاخبِزْ ً َجيِّدا ً َطِحينا «خُْذ ٥

ًصفُوِف مِْن َصّفٍ كُّلِ عَلَى ً نَقِيّا ً َبخُورا وََضْع ٧ الّطاهِرَةِ. ةِ َّ هَبِي الذَّ ِ المائِدَة عَلَى ٍ أرغِفَة َ ة َّ ِست َصّفٍ كُّلِ فِي َضْع ينِ. َصّفَ
مِْن ً دائِما َسبٍت يَوِم كُّلِ فِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي ِ الأرغِفَة تَرتِيُب يَنبَغِي ٨ للهِ. بِالنّارِ ً ة مَعَّدَ ً وَتَقدِمَة ً رَمزا لِيَكُونَ الخـُبزِ،
نَِصيٌب لَهُْم ُ ه َّ لِأن ٍس، مُقَّدَ مَكاٍن فِي ُ وََسيَأكُلُونَه وَأبْنائِهِ، لِهارُونَ ُ الخـُبز َسيَكُونُ ٩ .ٍّ مُستَمِر داِئٍم لِعَهدٍ ِيَل إسْرائ بَنِي أجِل

الأبَدِ.» إلَى لَهَْم مَْقسُومٌ اللهِ، تَقدِماِت مِْن نَِصيٌب بِالكامِِل، ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ
الله ُ إهانَة

ابُْن َ وَتَشاجَر ِيَل. إسْرائ بَنِي وََسَط يَعِيُِش ً يّا مِصرِ ً رَجُلا ُ أبوه وَكانَ ِيَل، إسْرائ بَنِي مِْن اْمرأةٍ ابُْن شاّبٌ وَخَرََج ١٠

عُب الّشَ ُ فَأحضَرَه عَلَيهِ! ِ عنَة َّ بِالل وَنَطََق يهوه٦٧ اسْمَ ةِ َّ ِيلِي الإسْرائ ابُْن وَأهانَ ١١ ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن رَجٍُل مََع ةِ َّ ِيلِي الإسْرائ
يَنبَغِي ما ُ الله يُعلَِن ى َّ َحت الحِراَسةِ َتحَت ُ وَوََضعُوه ١٢ دانَ. ِ قَبِيلَة مِْن دِبْرِي بِنَت َ َشلُومِيَة ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ مُوسَى. إلَى

لَهُ. ُ عَمَلُه
أيدِيَهُْم ُ سَمِعُوه الَّذِيَن جَمِيُع وَلَيََضْع ِم. َّ ُخَي الم خارِِج إلَى ، عَلَيَّ ٍ بِلَعنَة نَطََق الَّذِي جَُل َّ الر «خَذِ ١٤ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٣

يُعاقََب أْن يَنبَغِي اللهِ، عَلَى ٍ بِلَعنَة أحَدٌ نَطََق إْن ِيَل: إسْرائ لِبَنِي قُْل َّ ثُم ١٥ بِالحِجارَةِ. ً رَْجما عُب الّشَ ُ ُلُه يَْقت َّ ثُم رَأِسهِ. عَلَى
الَّذِي المُواطُِن أوِ يُب الغَرِ بِالحِجارَةِ. ً رَْجما عُب الّشَ ُ ُلُه يَْقت يُقتََل. أْن يَنبَغِي يهوه، اسْمَ أحَدٌ أهانَ وَإْن ١٦ تِهِ. َّ َخطِي عَلَى

يُقتََل. أْن يَنبَغِي يهوه اسْمَ يُهِينُ
بِمِثلِهِ. ُ عَنه يُعَوَِّض أْن يَنبَغِي ُ آخَر َشخٌص ُ يَملـُكُه ً َحيوانا يَقتُُل وَمَْن ١٨ يُقتََل. أْن فَيَنبَغِي ً إنسانا أحَدٌ قَتََل «إذا ١٧

يَنبَغِي يُؤذِي مَْن . بِِسّنٍ وَِسّنٌ بِعَينٍ، وَعَيٌن بَِكسرٍ، َكسرٌ ٢٠ بِهِ: يُفعَُل ُ فَعَلَه ما كانَ فَمَهما جارَهُ، َشخٌص آذَى إْن ١٩

َمِيعِكُْم، ِلج ٌ واِحدَة ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه ٢٢ يُقتَُل. ً إنسانا يَقتُُل وَمَْن عَنهُ. يُعَوُِّض ً َحيوانا يَقتُُل وَمَْن ٢١ تِهِ. َّ أذِي بِمِثِل يُؤذَى أْن
إلَهُكُْم.» أنا وَلِلمُواطِِن، يِب لِلغَرِ

عَمَِل وَبِهَذا بِالحِجارَةِ. ِ بِرَجمِه ُ وَقَتَلُوه ِم، َّ ُخَي الم خارِِج إلَى َف جَّدَ الَّذِي جَُل َّ الر فَأخَذُوا ِيَل، إسْرائ بَنِي مُوسَى مَ َّ كَل َّ ثُم ٢٣

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما ِيَل إسْرائ بَنُو
٢٥

الّسابِعَة ُ نَة الّسَ
يحُوا أرِ لـَكُْم، َسُأعطِيها َّتِي ال الأْرَض تَدخُلُونَ ِحينَ ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ ِسيناءَ: َجبَِل عَلَى ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ١

وَتَجمََع كَرمََك َ وَتُقَلِّم َحقلََك تَزرَعَ أْن ُمِكنَُك ي َسنَواٍت لِِسّتِ ٣ اللهِ. لإكراِم ٍ َسنَة سابـِـِع كُّلِ فِي ِ الزِّراعَة مَن الأْرَض
٢٤:٥ ٦٦

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
٢٤:١١ ٦٧

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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كَرْمََك. تُقَلِّْم وَلا َحقلََك فِيها تَزرَْع لا اللهِ. لإكراِم ً َسبتا لِلأْرِض، ً ة تامَّ ً راحَة فَتَكُونُ ُ الّسابِعَة ُ نَة الّسَ أمّا ٤ الغِلاَل.
لِلأْرِض. ةٍ تامَّ ٍ راحَة ُ َسنَة ها إّنَ مَةِ. َّ المُقَل غَيرِ الـكُرُوِم عِنََب تَجمَْع وَلا ذاتِها، مِْن تَنمُو َّتِي ال َحاِصيَل الم َتحُصدِ وَلا ٥

يِب وَلِلغَرِ وَلِأِجيرِكَ وَلِأمَتَِك وَلِعَبدِكَ لََك ً َطعاما لـَكُْم َسيَكُونُ راَحتِها ِ َسنَة فِي ذاتِها مِْن الأْرُض ُ ُتخرِجُه ما ا «أمَّ ٦

َطعاماً. لـَكُْم َسيَكُونُ الأْرُض ُ تُنتِجُه ما كُّلُ أْرِضَك. فِي َّتِي ال ِ ة َّ ي ِّ البَر وَلِلحَيواناِت ِماِشيَتَِك وَل ٧ مَعَكُْم، الّساِكِن
ِيل ب اليُو العَبِيدِ: ِ ير َتحرِ ُ َسنَة

مَِن العاشِرِ اليَوِم فِي بِالبُوِق تَنفُُخونَ َّ ثُم ٩ َسنَةً. وَأربَعِينَ ً تِسعا مَجمُوعُها فَيَكُونُ مَّراٍت، َسبَع ِسنِينَ َسبَع «احِسْب ٨

العِتَْق فِيها فَتُعلِنُونَ زَةً. َّ وَمُمَي ً َسة مُقَّدَ َمِسينَ الخ َ نَة الّسَ تَعْتَبِرُونَ ١٠ الأْرِض. كُّلِ فِي الـَكّفارَةِ، يَوِم فِي أي الّسابـِـِع، هرِ َّ الش
َستَكُونُ ١١ وَعَِشيرَتِهِ. ِ مُلـكِه إلَى َسيَعُودُ فِيكُْم واِحدٍ كُّلُ ِيِل. ب اليُو َ َسنَة َ نَة الّسَ ِ هَذِه ادعُو الأْرِض. فِي يَعِيُش مَْن لِكُّلِ
مَةِ. َّ المُقَل غَيرِ الـكُرُوِم مَِن العِنََب تَقطِفُوا وَلا وَحْدَهُ، يَنبُُت ما َتحُصدُوا وَلا فِيها تَزرَعُوا لا لـَكُْم. ً ِيلا ب يُو َمسُونَ الخ ُ نَة الّسَ
ِيِل ب اليُو ِ َسنَة فِي ١٣ وَحدَهُ. َّمَرِ الث مَِن يَتَساقَُط ما تَأكُلُوا أْن ُمِكنُكُْم ي لـَكُْم. ً َسة مُقَّدَ وَِهيَ ِيِل، ب اليُو ُ َسنَة ِ هَذِه لِأّنَ ١٢

مُلـكِهِ. إلَى مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ َسيَعُودُ
ِبحَسَِب جارِكَ مِْن اْشتَرِ ١٥ بَعضاً. بَعُضكُْم يَغِّشَ لا جارِكَ، مِْن تَشتَرِي ِحينَ أْو ِلجارِكَ، مُلْكََك تَبِيُع «ِحينَ ١٤
ما َّ كُل ١٦ التّالِي. ِيِل ب اليُو ى َّ َحت ِ الباقِيَة َحاِصيِل الم ِسنِيِّ عَدَدِ ِبحَسَِب يَبِيعََك أْن يَنبَغِي الّسابِقَةِ. ِيِل ب اليُو ِ َسنَة مِْن نِينِ الّسِ عَدَدِ
َ عَدَد يَبِيُع ُ ه َّ لِأن الأْرِض، ُ ِسعر يَنخَفُِض نَواِت الّسَ ُ عَدَد قَّلَ ما َّ وَكُل الأْرِض، ُ ِسعر يَرتَفـِـُع َ أكثَر ُ الباقِيَة نَواُت الّسَ كانَِت

إلَهُكُْم. أنا لِأنِّي اللهَ، اخشُوا بَِل بَعضاً، بَعُضكُْم يَغِّشَ لا ١٧ لََك. َحاِصيِل الم
تَها، َّ غَل الأْرُض فَتُعْطِي ١٩ بِأماٍن. الأْرِض فِي تَعِيشُوا كَي بِها وَاعْمَلُوا أحكاِمي وَاْحفَظُوا شَرائِعِي، «أطِيعُوا ١٨

أماٍن. فِي وَتَسكُنُونَ َكثِيرٌ، َطعامٌ لَدَيكُْم يَكُونُ وَ
َ تَأتِي بِأْن َسآمُرُ فَإنِّي ٢١ الأْرِض؟› غَلّاِت نَجمَْع وَلَْم نَزرَْع لَْم إْن ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي َسنَأكُُل ‹ماذا ُلْتُمْ: ق «وَإْن ٢٠

بَينَما الغَلّاِت ِ هَذِه مِْن فَتَأكُلُونَ ٢٢ ِسنِينَ. لِثَلاِث تَكفِي غَلّاٍت الأْرُض فَتُنتُِج الّسادَِسةِ، ِ نَة الّسَ فِي عَلَيكُْم بَرََكتِي
التّاِسعَةِ. ِ نَة الّسَ َحصادِ ى َّ َحت ِ القَدِيمَة ِ الغَلَّة مَِن فَتأكُلُونَ الثّامِنَةِ. ِ نَة الّسَ فِي تَزرَعُونَ

ة َّ ُلـِكي بِالم ٌ ة خاّصَ شَرائـِـُع
كُّلِ فِي ٢٤ أْرضِي. يَسكُنُونَ ُ وَوُكَلاء ُ باء غُرَ ْ وَأنتُم لِي، الأْرَض لِأّنَ داِئٍم، بِشَكٍل الأْرُض تُباعَ أْن ُمْنَُع «ي ٢٣

مِْن ً جُزءا وَباعَ يبَُك قَرِ َ افتَقَر إذا ٢٥ ثَمَنِها. بِدَفِع ها يَرُدَّ أْن الأصلِيِّ الأْرِض ِمالِِك ل تَسمَُحونَ ـِكُونَها، تَمتَل َّتِي ال أْرِضكُمُ
استَطاعَ ُ ه َّ لـَِكن يَها، لِيَشتَرِ يٌب قَرِ ُ لَه يَكُْن لَْم فَإْن ٢٦ يبُهُ. قَرِ باعَها َّتِي ال الأْرَض وَيَستَرِدَّ َ يَأتِي أْن ِ يبِه قَرِ فَعَلَى أْرِضهِ،
ما مُقابَِل لِلمُشتَرِي وَيَدفَُع باعَها، مُنذُ نَواِت الّسَ َيحِسُب فَحِينَئِذٍ، ٢٧ أْرِضهِ، ِ لِاستِعادَة الماِل مَِن يَكفِي ما عَلَى الحُُصوَل
اشتَراها ذِي َّ لِل ً مُلكا تَبقَى ها فَإّنَ ِيَةً، ثان شِرائِها عَلَى ً قادِرا يََكْن لَْم إْن لـَِكْن ٢٨ أْرِضهِ. إلَى يَعُودُ وَ نَواِت، الّسَ مَِن ى تَبَّقَ

. الأصلِيِّ صاِحبِها إلَى وَتَعُودُ الأْرُض، تُعتَُق ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة وَفِي ِيِل. ب اليُو ِ َسنَة إلَى
ِ بِاْستِعادَتِه ُ ه فَحَّقُ بَيعِهِ. مِْن ٍ َسنَة ِخلاَل ً ِيَة ثان ُ يَه يَشتَرِ أْن فَيُمِكُن بِأسواٍر، ُمحاَطةٍ ٍ مَدِينَة فِي ً بَيتا رَجٌُل باعَ «إْن ٢٩

ً مُلكا ُ يَِصير بِأسواٍر ُحاَطةِ الم ِ المَدِينَة فِي البَيَت فَإّنَ نَةِ، الّسَ اكتِماِل قَبَل البَيَت يَشتَرِ لَْم فَإْن ٣٠ واِحدَةٍ. ٍ َسنَة فِي َمحُصورٌ
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أسواٍر بِلا َّتِي ال القُرَى فِي ُ َّتِي ال البُيُوُت أمّا ٣١ ِيِل. ب اليُو ِ َسنَة فِي ُ يرُه َتحْرِ َّ يَتِم وَلَْن بَعدِهِ، مِْن ِ وَلِنَسلِه ُ اشتَراه ذِي َّ لِل ً دائِما
ِيِل. ب اليُو ِ َسنَة فِي يرُها َتحْرِ ُّ يَتِم وَ ِيَةً، ثان يَها يَشتَرِ أْن لِصاِحبِها ُمِكُن ي إْذ الأْرِض، ِ كَمُعامَلَة تُعامَُل ها فَإّنَ

يَْشتَرِ لَْم وَإْن ٣٣ وَقٍت. أّيِ فِي ً ِيَة ثان شِراؤُها فَيُمِكُن بِأْسواٍر ُحاَطةِ الم يِّينَ اللّاوِ مُدُِن فِي َّتِي ال يِّينَ اللّاوِ بُيُوُت «أمّا ٣٢

لَهُْم ٌ داِئم مُلٌك المُدُِن فِي يِّينَ لاوِ َّ ال بُيُوَت لِأّنَ ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة فِي ِ مالـِكِه إلَى يَعُودُ البَيَت ذَلَِك فَإّنَ ِيَةً، ثان ُ بَيتَه اللّاوِي
يِّينَ. اللّاوِ َمِيِع ِلج أبَدِّيُ مُلٌْك ها لِأّنَ بَيعُها ُ َيجُوز فَلا مُدُنِهِْم َحوَل َّتِي ال الأْرُض وَأمّا ٣٤ ِيَل. إسْرائ بَنِي وََسَط

بِالعِيد ٌ ة خاّصَ شَرائـِـُع
فِي ً مُقِيما ً يبا غَرِ كانَ وَإْن ى َّ َحت فَساعِْدهُ، نَفِسهِ، َ إعالَة يَستَطـِـْع وَلَْم ِيَل، إسْرائ بَنِي إْخوَتَِك مِْن واِحدٌ َ افتَقَر «إِن ٣٥
ُ تُقرِْضه لا ٣٧ بَينَكُْم. العَيِش مَِن َن َمَّكَ يَت لـِكَي باً، رِ خِص الّشَ ذَلَِك مِْن تَأخُْذ وَلا إلَهََك اخَش ٣٦ يلاً. نَز أْو أْرِضَك
َكنعانَ، أْرَض لُِأعطِيَكُْم مِصرَ أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهُكُْم أنا ٣٨ . رِبحٍ مُقابَِل َطعامََك ِ تُعطِه وَلا بِفائِدَةٍ، مالََك

إلَهَكُْم. وَلِأُكونَ
إلَى وََيخدِمَُك وَكِيٍل، أْو كَأِجيرٍ لَدَيَك يَعْمَُل بَْل ٤٠ تَْستَعْبِْدهُ. فَلا لََك، ُ نَْفسَه وَباعَ َشعبَِك مِْن أحَدٌ َ افتَقَر «إِن ٣٩

أخرَجتُهُْم الَّذِيَن عَبِيدِي هُْم لِأّنَ ٤٢ آبائِهِْم، وَأْرِض عَِشيرَتِهِْم إلَى يَعُودُونَ وَ ُ وَأولادُه َ هُو يَترُكَُك َّ ثُم ٤١ ِيِل. ب اليُو ِ َسنَة
إلَهََك. اخَش بَِل بِقَسوَةٍ، عَلَيهِ ْط َّ تَتَسَل لا ٤٣ َكعَبِيدٍ. يُباعُونَ فَلا مِصرَ، أْرِض مِْن

أْن ُمِكنَُك وَي ٤٥ مِنهُْم. وَالجَوارَِي العَبِيدَ فَتَشتَرِي َحولََك، َّتِي ال الُأمَِم مَِن يَك وََجوارِ عَبِيدُكَ يَكُونَ أْن «يَنبَغِي ٤٤
هَؤُلاءِ أْرِضَك. فِي وُلِدُوا الَّذِيَن مَعَكُمُ ِ الّساِكنَة عَشائِرِهِِم مِْن أْو مَعَكُْم، الّساِكنِينَ َباءِ الغُر أبناءِ مِْن ً عَبِيدا تَشتَرَِي
بَنِي مِْن الَّذِيَن وَأمّا هَؤُلاءِ، تَستَعبِدُوا أْن ُمِكنُكُْم ي داِئٍم. َكمُلٍك لأولادِكُْم ُ تُورِّثُوه أْن ُمِْكنُكُْم ي ٤٦ لََك. ً مُلكا يَكُونُونَ

بِقَسوَةٍ. عَلَيهِْم َّطُوا تَتَسَل فَلا ِيَل إسْرائ
مِْن لِشَخٍص أْو الزّائِرِ، أوِ يِب لِلغَرِ ُ نَفسَه فَباعَ ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن واِحدٌ َ وَافتَقَر بَينَكُْم، ٌ زائِر أْو غَرِيٌب اغتَنَى «إِن ٤٧

عائِلَتِهِ. مِْن ُ آخَر يٌب قَرِ أْو ِ عَمِّه ابُْن أوِ ُ ه ُّ عَم أْو ٤٩ ُ أُخوه يَفتَدِيهِ ِيَةً. ثان ُ شِراؤُه يَنبَغِي ِ بَيعِه بَعدَ ُ ه َّ فَإن ٤٨ يِب، الغَرِ ِ عَِشيرَة
نَفسَهُ. يَفتَدِي أْن ُ فَيُمِكنُه نَفسُهُ، َ هُو اغتَنَى وَإِن

عَدَدِ ِبحَسَِب ُ ِسعْرُه دُ وَُيحَّدَ ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة إلَى لِنَفِسهِ ِ بَيعِه ِ َسنَة مِْن نَواِت الّسَ َ عَدَد يهِ وَمُشتَرِ العَبدُ «فَيَحِسُب ٥٠

ثَمََن يَدفَُع ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة إلَى ٌ َكثِيرَة َسنَواٌت بَقِيَْت فَإْن ٥١ لَدَيهِ. أِجيرٍ عَمَِل ِ َكفَترَة ِ تِه َّ عُبُودِي ُ فَترَة وَتَكُونُ نَواِت. الّسَ
عَدَدِها. َحسََب نَفِسهِ ِ ير َتحْرِ ثَمََن يَدفَُع ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة إلَى ٌ قَلِيلَة َسنَواٌت بَقِيَْت وَإْن ٥٢ عَدَدِها. َحسََب نَفِسهِ ِ ير َتحْرِ

أمامَكُْم. بِقَسوَةٍ عَلَيهِ ْط َّ يَتَسَل فَلا لُِأخرَى، ٍ َسنَة مِْن كَأِجيرٍ يِب الغَرِ عِندَ ِيلِيُّ الإسْرائ يَعِيُش وَ ٥٣

خُّداِمي ِيَل إسْرائ بَنِي لِأّنَ ٥٥ ِيِل. ب اليُو ِ َسنَة فِي ُ وَأولادُه َ هُو َسيُعتَُق ُ ه َّ فَإن يقَةٍ، َطر ةِ َّ بِأي ً ِيَة ثان ُ شِراؤُه َّ يَتِم لَْم «وَإْن ٥٤

إلَهُكُْم. أنا مِصرَ. أْرِض مِْن أخرَجتُهُْم الَّذِيَن خُّداِمي هُْم إّنَ أنا.
٢٦

الله ِ طاعَة مُكافَآُت
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أمامَهُ، لِتَسجُدُوا أْرِضكُْم فِي ً مَنُحوتا ً تِمثالا تََضعُوا وَلا لـَكُْم، ً ة َّ ي تَذْكارِ ً أنْصابا تُقِيمُوا وَلا أوثاناً، لـَكُْم تَصنَعُوا «لا ١
إلَهُكُْم. أنا لِأنِّي

اللهُ. أنا َس. المُقَّدَ َ مَكانِي وَاحْتَرِمُوا الرّاحَةِ،٦٨ أيّامَ «اَحفَظُوا ٢

لِتُنتَِج ِ المُناِسبَة أوقاتِها فِي الأمطارَ َسُأعطِيكُمُ فَإنِّي ٤ بِها، ْ وَعَمِلْتُم وَصاياَي ْ وََحفِْظتُم شَرائِعِي ِبحَسَِب ْ عِْشتُم «إْن ٣

العِنَِب قِطاُف ُّ وَيَستَمِر العِنَِب. قِطاِف وَقِت ى َّ َحت ُبُوِب الح دَْرُس ُّ َسيَستَمِر ٥ ثَمَرَها. الحَقِل ُ وَأْشجار َمحاِصيلَها، الأْرُض
فَتَنامُوا لِأرِضكُْم، ً َسلاما َسُأعطِي ٦ أْرِضكُْم. فِي بِأماٍن وََستَعِيشُونَ َكثِيرٌ، َطعامٌ لَدَيكُْم فَسَيَكُونُ البِذارِ. وَقِت ى َّ َحت

أْرَضكُْم. ُيُوُش الج تَْقتَِحمَ وَلَْن أْرِضكُْم، مِْن َ المُؤذِيَة َيواناِت الح وََسُأخرُِج بَعْدُ. فِيما ٌ شَيء ُيخِيفَكُْم وَلَْن بِسَلاٍم،
رَجٍُل ُ مِئَة ُ يُطارِد وَ رَجٍُل، َ مِئَة مِنكُْم ٌ خَمسَة ُ َسيُطارِد ٨ يِف. بِالّسَ وَتَقتُلُونَهُْم وَتَهزِمُونَهُْم أعداءَكُْم «َستُطارِدُونَ ٧

يِف. بِالّسَ وَتَقتُلُونَهُْم أعداءَكُْم فَسَتَهزِمُونَ رَجٍُل. آلاِف َ عَشْرَة
َحاِصيِل الم مَِن يَكفِي ما لَدَيكُْم َسيَكُونُ ١٠ مَعَكُْم. عَهدِي وَأحفَُظ يَن، َكثِيرِ ً أولادا وَُأعطِيكُْم بِكُْم «َسأعتَنِي ٩

وَلَْن بَينَكُْم، وََسأْسكُُن ١١ الجَدِيدِ. لِلمَحُصوِل المَكانُ ِســَع َّ لَيَت القَدِيِم، َحُصوِل الم مَِن ُصونَ َّ فَتَتَخَل َسنَةٍ، مِْن َ لِأكثَر
لِئَلّا مِصرَ أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهُكُمُ أنا ١٣ َشعبِيَ. وََستَكُونُونَ إلَهَكُْم، وََسأُكونُ بَينَكُْم، ُ وَسأْسير ١٢ أرفَُضكُْم.

مُنَحنِينَ. َ غَير شاِمخـِينَ تَِسيرُونَ وََجعَلْتُكُْم قُيُودَكُْم، َكسَرُْت أنا لَهُْم. ً عَبِيدا وا ُّ تَظَل

العِصيان ُ بَة عُقُو
تُطِيعُوا فَلَْم أحكاِمي ْ وَأبغَْضتُم شَرائِعِي ْ رَفَْضتُم وَإْن ١٥ الوَصايا، ِ هَذِه بِكُّلِ تَعمَلُوا وَلَْم تُطِيعُونِي لَْم إْن «لـَِكْن ١٤

وَتُتلُِف العُيُونَ تُفِسدُ َّتِي ال َّى ُم وَالح َ َباء الو عَلَيكُمُ َسأجلُِب بِكُْم: هَذا َسأعمَُل فَإنِّي ١٦ عَهدِي، ْ خَرَقْتُم لـَِكْن وَصاياَي
وََيحْكُمُكُْم أعداؤُكُْم، وََسيَهزِمُكُْم َسُأواِجهُكُْم، ١٧ أعداؤُكُْم. َسيَأكُلُها بَْل بِها، تَنتَفِعُوا وَلَْن بُذُورَكُْم َستَزرَعُونَ الجَسَدَ.

يُطارِدُكُْم. مَْن وَلَيَْس ُبُونَ فَتَهر مُبْغُِضوكُْم.
ياءَكُمُ. ِكبرِ َسُأَحّطِمُ ١٩ َخطاياكُْم. عَلَى أضعاٍف َ َسبعَة َسُأعاقِبُكُْم فَإنِّي الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلِ بَعدَ تُطِيعُونِي لَْم «فَإْن ١٨

أْرُضكُْم تُعطَِي فَلَْن فائِدَةٍ، بِلا َستَتْعَبُونَ ٢٠ حاِس.٦٩ ُّ كَالن َتحْتَكُْم وَالأْرَض كَالحَديدِ، فَوقَكُْم َ ماء الّسَ فَسَأَجعَُل
ثِمارَها. أشجارُكُْم وَلا َمحاِصيلَها،

عَلَيكُمُ َسُأطلُِق ٢٢ ُلُْت. ق َكما َخطاياكُْم عَلَى أضعاٍف َ َسبعَة َسُأعاقِبُكُْم فَإنِّي طاعَتِي، َ وَعَدَم عِصيانِي ْ وَاَصلْتُم «فَإْن ٢١

النّاِس. مَِن رُُق الّطُ فَتَخلُو مِنكُْم، قَلِيلينَ َسيَتْرُُكونَ َحيواناتِكُْم. يُفنُونَ وَ أولادَكُْم فَيَأخُذُونَ ةَ، َّ ي ِّ البَر الوُُحوَش
عَلَى أضعاٍف َ َسبعَة بُكُْم وَأضرِ َسُأعادِيكُْم فَإنِّي ٢٤ عِصيانِي، ْ وَاَصلْتُم لـَِكْن هَذا، كُّلِ بَعدَ َتخَضعُوا لَْم «فَإْن ٢٣

فَسَُأرِسُل الحِمايَةِ، لِأجِل مُدُنِكُْم فِي ْ عْتُم َّ تَجَم إْن لِعَهدِي. خَرقِكُْم عَلَى لُِأعاقِبَكُْم عَلَيكُْم ً ُجيُوشا َسأجلُِب ٢٥ َخطاياكُْم.
٢٦:٢ ٦٨

.30 العدد في ً أيضا فيها. العمل عن الانقطاع ينبغي التي الأعياد أيام جَمِيع أْو السبت أيام وَالمقصود راحتي.» «أيام أي «سبوتي.» ً حرفيا الرّاحة. أيام
٢٦:١٩ ٦٩

محصول. ولا مطر لا أي كَالنّحاس. … الّسماء
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فُرٍن فِي ُ ه َّ كُل خُبزَكُْم نِساءٍ ُ عَشْر ُ َتخـْبِز ى َّ َحت َطعامَكُْم، َسأقَلُِّل ٢٦ عَلَيكُْم. َّطُوا لِيَتَسَل أعدائِكُْم إلَى وََسُأَسلِّمُكُْم بَينَكُْم، ً وَباء
تَشبَعُوا. لَْن لـَِكْن َستَأكُلُونَ َصغيرَةً. ً قِطَعا ُ يُوَزِّْعنَه وَ واِحدٍ،

َ َسبعَة وََسُأعاقِبُكُْم بِغََضٍب، َسُأقاوِمُكُْم فَإنِّي ٢٨ وَعِصيانِي، مُقاوَمَتِي ْ وَاَصلْتُم بَِل هَذا، بَعدَ تُطِيعُونِي لَْم «فَإْن ٢٧

ُ َسُأدَمِّر ٣٠ وَبَناتِكُْم. أبْنائِكُْم لَحمَ َستَأكُلُونَ َّكُْم إن ى َّ َحت ً ِجّدا ً عَظِيما ُجوعُكُْم َسيَكُونُ ٢٩ َخطاياكُْم. عَلَى أضعاٍف
َسُأدَمِّرُ ٣١ نَْفسِي. وََستَعافُكُْم أصنامِكُْم، ُجثَِث عَلَى ُجثَثَكُْم وََسأَضُع لـَكُْم، َّتِي ال البَُخورِ َ مَذاِبح ُ وََسأهدِم مُرتَفَعاتِكُْم،
ُ أعداءَكُم إّنَ ى َّ َحت الأْرَض، َسُأخَرُِّب ٣٢ ذَباِئحِكُْم. بِرَواِئحِ ُأسَرَّ وَلَْن ِبَةً، خَر ً مُقفِرَة َ َسة المُقَّدَ أماِكنَكُمُ وََسأجعَُل مُدُنَكُْم،
َستُصبُِح كُْم. ِضّدَ ِ ِغمدِه مِْن َسيفِي ُ وََسُأجَرِّد الُأمَِم، كُّلِ فِي َسُأَشتِّتُكُْم ٣٣ مِنها. مَصدُومِينَ َسيَكُونُونَ ونَها ُّ َسيَحتَل الَّذِيَن

ِبَةً. خَر وَمُدُنُكُْم ً مَهُجورَة أْرُضكُْم
ُ فَسَتَستَرِيح أعدائِكُْم. أْرِض فِي ْ أنتُم بَينَما مَهُجورَةٌ، وَِهيَ راَحتِها َسنَواِت عَْن الأْرُض َستُعَوُِّض «ِحينَئِذٍ، ٣٤

ْ وَانْتُم مِْنها حُرِمِْت التِي ِ الرّاحَة ِسنينِ عَْن ً عِوَضا ُ َستَْستَرِيح مَهُجورَةً، دامَْت وَما ٣٥ راَحتِها. بِسَنَواِت ْع َّ َمَت وَتَت الأْرُض
َكما ُبُونَ تَهر طائِرَةٍ. َشجَرٍ ِ وَرَقَة َصوِت مِْن ى َّ َحت ُبُونَ فَيَهر مِنكُْم، الباقِينَ قُلُوِب فِي الخَوَف وََسُأْدِخُل ٣٦ فِيها. ساِكنونَ
َكما ِبَعٍض ب بَعُضكُْم ُ ر َّ َسيَتَعَث ٣٧ يُطارِدُكُْم. مَْن هُناكَ يَكُونُ لا ِحينَ ى َّ َحت وَتَسقُطُونَ بِسَيٍف، يُطارِدُكُْم أحَدَهُْم أّنَ لَوْ

يُطارِدُكُْم. مَْن هُناكَ يَكُونُ لا ِحينَ ى َّ َحت يِف، الّسَ مَِن ُبُونَ تَهر َّكُْم أن لَوْ
وََسيَفنَى ٣٩ أعدائِكُْم. أْرِض فِي وََستَختَفُونَ الُأمَِم، بَينَ َستَمُوتُونَ ٣٨ أعدائِكُْم. ِ َبَة ُحار لِم ُ ة َّ القُو لَدَيكُمُ تَكُونَ «وَلَْن

آبائِهِْم. ةِ َّ َخطِي بِسَبِِب وَكَذَلَِك تِهِْم، َّ َخطِي بِسَبَِب أعدائِهِْم أراضِي فِي مِنكُْم الباقُونَ

داِئم رجاءٌ
وَأجلِبُهُْم فُأقاوِمُهُْم ٤١ لِي، وَعِصيانِهِْم وَبِمُقاوَمَتِهِْم أمانَتِهِْم بِعَدَِم َسيَعتَرِفُونَ آبائِهِْم. ةِ َّ وََخطِي تِهِْم َّ ِبخَطِي يَعتَرِفُونَ َّ «ثُم ٤٠
يَعقُوَب مََع عَهدِي ُ ر َّ َسأتَذَك فَإنِّي ٤٢ ِلخَطاياهُْم، عِقابِي وَقَبِلُوا رَةِ،٧٠ المُطَهَّ ُ غَيْر بُهُْم قُلُو تَواَضعَْت فَإْن أعدائِهِْم. أْرِض إلَى

الأْرَض. ُ ر َّ وََسأتَذَك براهِيمَ، إ مََع وَعَهدَِي إْسحاَق مََع وَعَهدَِي
تِهِْم َّ َخطِي عَلَى العِقاَب مِنكُمُ الباقُونَ وَيَناُل مَهُجورَةً. وَِهيَ راَحتِها َسنَواِت الأْرُض فَتُعَوُِّض أْرضَهَْم، «َسيَهُْجرُونَ ٤٣

أرفُضَهُْم لَْن أعدائِهِْم، أْرِض فِي هُْم وَبَينَما هَذا، كُّلِ مِْن غِم ُّ الر وَعَلَى ٤٤ لِشَرائِعِي. وَبُغْضِهِْم لِأحكاِمي رَفْضِهِْم لِأجِل
مِْن أخرَْجتُهُْم الَّذِيَن آبائِكُمُ مََع عَهدِي ُ ر َّ َسأتَذَك ٤٥ إلَهُهُْم. أنا لِأنِّي مَعَهُْم، عَهدِي ُ يُْكسَر وَ جَمِيعا فَيُبادوا أبْغُضَهُْم، وَلَْن

اللهُ.» أنا إلَهَهُْم. لِأُكونَ الُأمَِم، كُّلِ مِْن مَرأًى عَلَى مِصرَ أْرِض
َجبَِل عَلَى مُوسَى ِخلاِل مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي وَبَينَ ُ بَينَه ُ الله وََضعَها َّتِي ال علِيماُت َّ وَالت وَالأحكامُ رائـِـُع َّ الش ِهيَ ِ هَذِه ٤٦

ِسيناءَ.
٢٦:٤١ ٧٠

َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ وَِختانُ المختونة.» «غير ً حرفيا المُطهّرة. غير قلوبهم
28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ

11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي
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٢٧
ذُور ُّ الن

ذَلَِك مُقابَِل ثَمَنا الكاهُِن ُ ُيحَّدِد للهِ، ً إنسانا يُكَرَِّس بِأْن َشخٌص َ نَذَر إْن ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

المِقياِس ِبحَسَِب ةٍ، فِّضَ مِْن مِثْقالا٧١ً خَمْسُونَ َ هُو تِّينَ الّسِ ِسّنِ إلَى يَن العِشرِ ِسّنِ مِْن لِلذَّكَرِ المُقابُِل َّمَُن فَالث ٣ الإنساِن.
يَن، العِشْرِ إلَى ِ الخامِسَة ِسّنِ مِْن ً ذَكَرا كانَ وَإْن ٥ مِثْقالاً. ثَلاثُونَ َ هُو لَها المُقابَِل َّمَُن فَالث ُأنثَى، كانَْت وَإْن ٤ . سمِّيِ َّ الر
خَمِس إلَى شَْهرٍ ِسّنِ مِْن ُس َّ المُكَر كانَ وَإْن ٦ مَثاقِيَل. ُ عَشْرَة وَلِلُأنثَى ةِ، الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا عِشْرُونَ َ هُو المُقابَِل َّمََن الث فَإّنَ
َسنَةً، ِستِّينَ ُ عُمْرُه َ َتجاوَز فَإْن ٧ مَثاقِيَل. ُ ثَلاثَة وَلِلُأنثَى ةِ، الفِّضَ مَِن مَثاقِيَل ُ خَمْسَة َ هُو لِلذَّكَرِ المُقابَِل َّمََن الث فَإّنَ َسنَواٍت،
َّمََن الث يَدفََع أْن مِْن َ أفقَر َ نَذَر الَّذِي كانَ وَإْن ٨ مَثاقِيَل. ُ عَشْرَة وَلِلُأنثَى مِثْقالاً، َ عَشَر َ خَمْسَة َ هُو لِلذَّكَرِ المُقابَِل َّمََن الث فَإّنَ

الاْعتِبارِ. بِعَيْنِ َ نَذَر الَّذِي ِ حالَة أخْذِ مََع َّمََن الث الكاهُِن ُ فَيُقَّدِر الكاهِِن. أمامَ ُ نَْذرَه فَلْيُْحضِرْ لَهُ، المُقابَِل
ُأخرى تقدماٌت

فَلا ١٠ ساً. مُقَّدَ يَكُونُ ِ لله ُ يُقَّدِمُه وِع َّ الن هَذا مِْن َحيواٍن كُّلَ فَإّنَ للهِ، النّاُس ُ يُقَّدِمُه ً َحيوانا ُ المَنذُور كانَ «وَإْن ٩

َسينِ. مُقَّدَ َيوانَينِ الح كِلا يَكُونُ آخَرَ، ِبحَيواٍن ُ استَبدَلَه وَإِن أردَأ. وَلا ُ مِنه أحسََن لا آخَرَ، ِبحَيواٍن ُ يَستَبدِلْه
أماِم إلَى َيوانَ الح َ ُيحضِر أْن َ نَذَر الَّذِي فَعَلَى للهِ، النّاُس ُ يُقَّدِمُه لا ً َنجِسا ً َحيوانا ُ المَنذُور َيوانُ الح كانَ «وَإْن ١١
ما َ هُو المُقابُِل َّمَُن الث فَيَكُونُ رَدِيئاً. أْم ً َجيِّدا َيوانُ الح أكانَ ٌ َسواء لِلحَيواِن، المُقابَِل َّمََن الث الكاهُِن ُ وَُيحَّدِد ١٢ الكاهِِن.

إلَيهِ. ِ ثَمَنِه خُمَس يُِضيُف وَ ثَمَنَهُ، يَدفَُع َيواِن،٧٢ الح استِردادَ أرادَ فَإْن ١٣ الكاهُِن. ُ ُيحَّدِدُه
وَالاْرض البيِت تكرِيُس

ُ ُيحَّدِدُه الّذِي َّمَُن الث رَدِيئاً. أْم ً َجيِّدا أكانَ ٌ َسواء لَهُ، المُقابَِل َّمََن الث الكاهُِن ُ ُيحَّدِد للهِ، ُ بَيتَه رَجٌُل َس َّ كَر «وَإْن ١٤
وَبِهَذا إلَيهِ. ِ ثَمَنِه خُمَس يُِضيُف وَ ثَمَنَهُ، يَدفَُع بَيتِهِ، استِردادَ ُ بَيتَه َس َّ كَر الَّذِي أرادَ وَإْن ١٥ ثَمَنَهُ. يَكُونُ َ هُو الكاهُِن

تَهُ. َّ ِكي ـْ مُل يَْستَرِدُّ
ِكيٍس٧٣ فَكُّلُ لِزِراعَتِها. ِ اللازِمَة البُذُورِ ةِ َّ كَمِّي عَلَى تَعتَمِدُ قِيمَتَها فَإّنَ للهِ، أْرِضهِ مِْن ً قِطعَة َشخٌص َس َّ كَر «وَإْن ١٦

ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة ِخلاَل للهِ ُ أْرَضه َشخٌص َس َّ كَر إْن ١٧ ةِ. الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا خَمْسينَ يَقابُِل الحَقِل، فِي لِلبَْذرِ عِيرِ الّشَ مَِن
َسيَحِسُب الكاهَِن فَإّنَ ِيِل ب اليُو ِ َسنَة بَعدَ ُ أْرَضه َشخٌص َس َّ كَر إْن لـَِكْن ١٨ الكاهُِن. ُ ُيحَّدِدُه ما ِبحَسَِب قِيمَتُها فَسَتَكُونُ
أرادَ وَإْن ١٩ مََضْت. َّتِي ال نَواِت الّسَ ِبحَسَِب َ القِيمَة فَيُنقُِص التّالِيَةِ، ِيِل ب اليُو ِ َسنَة ى َّ َحت ِ الباقِيَة نَواِت الّسَ ِبحَسَِب قِيمَتَها
لَْم فَإْن ٢٠ لَهُ. الأْرُض َستَبقَى وَبِهَذا ةِ. الفِّضَ مَِن ثَمَنِها خُمَس يُِضيُف وَ ثَمَنَها، يَدفَُع ها، يَستَرِدَّ أْن ُ أْرَضه َس َّ كَر الَّذِي
فِي الأراضِي تُعتَُق وَِحينَ ٢١ بَعْدُ. فِيما الأْرِض ُ استِعادَة ُمِكُن ي فَلا آخَرَ، رَجٍُل إلَى الكاهُِن وَباعَها الأْرَض، يَستَرِدَّ

لِلـكَهَنَةِ. ً ًدائِما مُلكا َستَكُونُ كامٍِل. بِشَكٍل ّبِ َّ لِلر المُعطاةِ الأْرِض مِثَل للهِ ً َسة مُقَّدَ َستَكُونُ ها فَإّنَ ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة
٢٧:٣ ٧١

25) 16، 7، – 4 الأعداد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
٢٧:١٣ ٧٢

فديتهم. وكيفية للهِ الأبْكار تقديم شرائع حول ،16 -1 :13 الخروج كتاب راجع الحيوان. استرداد
٢٧:١٦ ٧٣

لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «ُحومر.» ً حرفيا كيس.



٣٤ : ٢٧ يّين لاو ١٧٣ ٢٢ : ٢٧ يّين لاو

ِ َسنَة إلَى ثَمَنَها الكاهُِن َيحِسُب ٢٣ لَهُ، ً مَورُوثا ً مُلكا وَلَيسَْت اشتَراها قَدِ أْرٍض َ قِطعَة ِ لله رَجٌُل َس َّ كَر «وَإْن ٢٢

إلَى الأْرُض تَعُودُ ِيِل، ب اليُو ِ َسنَة وَفِي ٢٤ للهِ. ً سا َّ مُكَر ثَمَنُها يَكُونُ وَ اليَوِم، ذَلَِك فِي َّمََن الث ذَلَِك جُُل َّ الر وَيَدفَُع ِيِل. ب اليُو
شَرْعِيّاً. الأْرَض يَملُِك الَّذِي مِنْهُ، الأْرَض اشتَرَى الَّذِي جُِل َّ الر

قِيراطاً.٧٤ يَن بِعِشرِ ِثْقاُل الم لِلمِثْقاِل: سمِّيِ َّ الر للقِياِس ً وَفْقا ُ ر يُقَّدَ ثَمٍَن «كُّلُ ٢٥

الحيوانات تكريُس
كانَ إْن لـَِكْن ٢٧ للهِ. َ فَهُو خَرُوفاً، أْم ً ثَورا أكانَ ٌ َسواء للهِ. ُ ه َّ لِأن َيواناِت الح َ بِكر يُكَرَِّس أْن لِأحَدٍ ُ َيجُوز «لا ٢٦

يُباعُ ِيَةً، ثان ُ صاِحبُه يَشتَرِهِ لَْم فَإْن إلَيهِ. ِ ثَمَنِه خُمَس يُِضيُف وَ الكاهُِن ُ ُيحَّدِدُه الَّذِي َّمَِن بِالث ُ ه فَيَستَرِدُّ َنجٍِس، َحيواٍن ُ بِكر
المُناِسِب. بِالّسِعرِ

خاّصة تقدِماٌت
ِ عائِلَتِه مِيراِث مِْن ً َحقلا أْم ً إنسانا أْم ً َحيوانا أكانَ ٌ َسواء – شُرُوٍط وَبِلا بِالكامِِل ِ لله َشخٌص ُ يُكَرُِّسه شَيءٍ «أّيُ ٢٨

للهِ. أقْداٍس قُْدَس يَكُونُ شُرُوٍط، وَبِلا بِالكامِِل ِ لله َ قُّدِم شَيءٍ كُّلُ استِردادُهُ. أوِ ُ بَيعُه ُمِكُن ي لا –
قَتلُهُ.٧٥ يَنبَغِي لـَِكْن فِداؤُهُ، ُ َيجُوز لا شُرُوٍط وَبِلا بِالكامِِل ِ لله ُ تَْقديمُه ُّ يَتِم الَّذِي «الإنسانُ ٢٩

أحَدٌ أرادَ إْن ٣١ للهِ. ٌص ُمخَّصَ ٌ عُشْر ُ ه َّ إن أشجاٍر. ثِمارَ أْم ً با ُحبُو أكانَْت ٌ َسواء للهِ، الأْرِض َمحاِصيِل «عُشرُ ٣٠

إلَيهِ. ِ ثَمَنِه خُمَس يُِضيُف وَ ثَمَنَهُ، يَدفََع أْن عَلَيهِ عُشرِهِ، مِْن شَيءٍ استِردادَ
كانَ إْن يُْفَحُص لا ٣٣ للهِ. ُص َيخَّصَ الرّاِعي عََصا َتحَت ُّ يَمُر عاشِرٍ َحيواٍن كُّلُ أْي وَالأغناِم، الأبقارِ «عُشرُ ٣٢

استِردادُهُما.» ُمِكُن ي لا صينِ. ُمخَّصَ الاثناِن يَكُونُ استَبدَلَهُ، فَإِن بِآخَرَ. ً َحيَوانا الرّاِعي يَستَبدُِل وَلا رَدِيئاً، أْو ً َجيِّدا
ِيَل. إسْرائ لِبَنِي يُعْطِيَها بِأْن َ ِسيناء َجبَِل فِي مُوسَى ُ الله أمَرَ َّتِي ال الوَصايا ِهيَ ِ هَذِه ٣٤

٢٧:٢٥ ٧٤
غرام. أعشارِ ةِ َّ ِست َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وِحدة َ وَهُي «جيرة.» ً حرفيا قيراط.

٢٧:٢٩ ٧٥
بالإعدام. عليه المحكوم الإنسان أي قتله. … الإنسان
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العَدَد كتاُب

ِيل إسْرائ لِبَني مُوسَى إحصاءُ
ِ نَة الّسَ فِي الثّانِي هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي هَذا حَدََث الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي َ ِسيناء ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي مُوسَى إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١
ٍ ذَكَر كُّلِ اسْمَ دَّوِنُوا ِيَل. إسْرائ بَني جَمِيَع «أْحُصوا ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل مِصرَ. لإرِض ِيَل إسْرائ بَني ِ مُغادَرَة بَعدَ ِ ِيَة الثّان
يَستَطِيعُونَ الَّذِيَن أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ البالِغِينَ ِيَل إسْرائ رِجاِل جَمِيِع َ أْسماء وَهارُونَ أنَت دَّوِْن ٣ وَعَشيرَتِهِ. ِ وَعَائِلَتِه
أْن عَلَى لِيُساعِدَُكما. ٍ عَِشيرَة كُّلِ مِْن رَجٌُل هُناكَ وََسيَكُونُ ٤ َيِْش. الج فِي ُصفُوفِهِْم ِبحَسَِب وَذَلَِك َيِش، الج فِي َ الخِدمَة

َسيُساعِدُونَُكما: الَّذِيَن الرِّجاِل ُ أْسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٥ عائِلَتِهِ. َ قائِد جُُل َّ الر هَذا يَكُونَ

َشدَيئُورَ. بُْن ُ ألِيُصور رَُأوبَيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن
يشَّداَي. ُصورِ بُْن َشلُومِيئِيُل ِشمْعُونَ ِ قَبِيلَة مِْن ٦

عَمِّيناداَب. بُْن َنحْشُونُ يَهُوذا ِ قَبِيلَة مِْن ٧
ُصوغَرَ. بُْن ِيُل نَثَنائ َ يّساكِر ِ قَبِيلَة مِْن ٨
ِحيلُونَ. بُْن ألِيآُب َبُولُونَ ز ِ قَبِيلَة مِْن ٩

يُوُسَف: نَسِل مِْن ١٠
عَمِّيهُودَ. بُْن ألِيشَمَُع َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة مِْن

فَدَهُْصورَ. بُْن جَملِيئِيُل ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَمِْن
ِجْدعُونِي. بُْن ِيدَنُ أب بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن ١١

عَمِّيشَّداَي. بُْن ُ أِخيعَزَر دانَ ِ قَبِيلَة مِْن ١٢
عُكْرَنَ. بُْن فَجْعِيئِيُل َ أِشير ِ قَبِيلَة مِْن ١٣

ِيَل.١ دَعُوئ بُْن ألِياساُف جادَ ِ قَبِيلَة مِْن ١٤
عِينَنَ.» بُْن أِخيرَعُ نَْفتالِي ِ قَبِيلَة مِْن ١٥

قَبائِِل ُ قادَة هُْم إّنَ آبائِهِْم. قَبائِِل َ رُؤَساء لِيَكُونُوا عِب الّشَ وََسِط مِْن الاْختِيارُ عَلَيهِْم وَقََع الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ هَؤُلاءِ ١٦
إسرائيَل.

هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي عِب الّشَ كُّلَ وَجَمَعا ١٨ بِالاسِْم. تَعيِينُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاَل هَؤُلاءِ وَهارُونُ مُوسَى وَأخَذَ ١٧

أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشْرِ البالِغِينَ الرِّجاِل أْسماءِ تَْسجيُل َّ تَم َكما وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب عِب الّشَ تَسِجيُل َّ وَتَم الثّانِي.
ِسيناءَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي مُوسَى أحصاهُْم هَكَذا مُوسَى، ُ الله أمَرَ فََكما ١٩ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب

١:١٤ ١
رعوئيل. أْو دعوئيل.



٤٣ : ١ عَدَد ١٧٥ ٢٠ : ١ عَدَد

َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب ِيَل، لإسْرائ البِكرِ الابِْن رَُأوبَيْنَ، نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٢٠

بَيْنَ رَُأو ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٢١ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ كُّلِ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ
مِئَةٍ. وَخَمَْس ً ألفا وَأربَعِينَ ً ة َّ ِست

أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب ِشمْعُونَ نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٢٢

وَثَلاَث ً ألفا وَخَمِْسينَ ً تِسعَة ِشمْعُونَ ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٢٣ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ كُّلِ
مِئَةٍ.

كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب جادَ نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٢٤

ٍ مِئَة وَِسّتَ ً ألفا وَأربَعِينَ ً خَمْسَة جادَ ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٢٥ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ
وَخَمِْسينَ.

كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب يَهُوذا نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٢٦

مِئَةٍ. وَِسّتَ ً ألفا وََسبعِينَ ً أربَعَة يَهُوذا ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٢٧ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ
كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب َ يَّساكَر نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٢٨

مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا وَخَمِْسينَ ً أربَعَة َ يّساكِر ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٢٩ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ
أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب َبُولُونَ ز نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٣٠

وَأربََع ً ألفا وَخَمِْسينَ ً َسبعَة َبُولُونَ ز ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٣١ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ كُّلَ
مِئَةٍ.

يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب َ أفْراِيم نَسِل ُ إحصاء َّ تَم يُوُسَف، ابنَّيِ وَمِِن ٣٢

ً ألفا أربَعِينَ َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٣٣ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة
مِئَةٍ. وَخَمَس

كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب ى َّ مَنَس نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٣٤

وَمِئَتَينِ. ً ألفا وَثَلاثِينَ اثْنَينِ ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٣٥ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ
أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب بَنْيامِيْنَ نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٣٦

وَأربََع ً ألفا وَثَلاثِينَ ً خَمسَة بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٣٧ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ كُّلَ
مِئَةٍ.

كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب دانَ نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٣٨

مِئَةٍ. وََسبَع ً ألفا وَِستِّينَ اثْنَينِ دانَ ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٣٩ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ
كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب َ أِشير نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٤٠

مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا وَأربَعِينَ ً واِحدا َ أِشير ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٤١ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ
كُّلَ أكثَرَ، أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب نَفتالِي نَسِل ُ إحصاء َّ وَتَم ٤٢

مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا وَخَمِْسينَ ً ثَلاثَة نَْفتالِي ِ قَبِيلَة مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٤٣ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ
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قَبِيلَتَهُ. ُمَثُِّل ي مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ وَكانَ عَشَرَ. الاثنا ِيَل إسْرائ ُ وَرُؤَساء وَهارُونُ مُوسَى أحصاهُْم الَّذِيَن هُمُ هَؤُلاءِ ٤٤

أْو ً َسنَة يَن عِشرِ َلََغ ب ذَكَرٍ كُّلِ اسِْم تَْسجيُل َّ وَتَم عائِلاتِهِْم. ِبحَسَِب إحصاؤُهُْم َّ تَم ُأولَئَِك ِيَل إسْرائ بَني رِجاِل كُّلُ ٤٥

رَجُلاً. وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة وَخَمَس آلاٍف َ وَثَلاثَة ٍ مِئَة ِسّتَ َجمُوعُ الم فَكانَ ٤٦ َيِش. الج فِي ِ لِلخِدمَة ٍل مُؤهَّ كُّلَ أكثَرَ،
َ قَبِيلَة ُتحِْص «لا ٤٩ ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل فَقَْد ٤٨ ِيَل، إسْرائ ةِ َّ بَقِي مََع عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب يِّينَ لاوِ َّ ال نَسِل ُ إحصاء َّ يَتِم وَلَْم ٤٧

هُْم وَأدَواتِهِ. ِ أثاثِه وَجَمِيِع العَْهدِ، مَْسَكَن َ مَْسؤوليَة يِّينَ لاوِ َّ ال أْعِط بَْل ٥٠ ِيَل. إسْرائ بَني مََع عَدَدَهُْم َتحِْسْب لا لاوِي.
ُ يُنْزِلُه المَْسَكِن، اْرِتحاِل وَقُْت يأتي وَِحينَ ٥١ المَْسَكِن. َحوَل ِخيامَهُْم وَيَنُْصبُونَ بِهِ، ونَ وَيَهتَمُّ وَأثاثَهُ، المَْسَكَن يَحمِلُونَ
فِي ِيَل إسْرائ بَنو ُ يُقِيم وَ ٥٢ يُقتَُل. غَيْرُهُْم َسةِ المُقَّدَ ِ َيمَة الخ مَِن يَقتَرُِب مَْن وَكُّلُ ُّونَ. ي لاوِ َّ ال ُ يُقيمُه يُقامُ، وَِحينَ ُّونَ. ي لاوِ َّ ال
العَْهدِ، مَْسَكِن َحوَل فَيَُخيِّمُوا ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال وَأمّا ٥٣ رايَتِهِ. قُرَْب ِ مِه َّ ُمخَي فِي واِحدٍ كُّلُ ُ يُقِيم مُنفَِصلَةٍ. أقساٍم فِي ماتِهِْم َّ ُمخَي

العَْهدِ.» مَْسَكِن عَْن مَسؤُولِينَ ُّونَ ي لاوِ َّ ال يَكُونُ وَ ِيَل. إسْرائ بَني عَلَى ِ الله غََضُب َيحِّلَ لا كَي
مُوسَى. ِ بِه ُ الله أمَرَ ما كُّلَ ِيَل إسْرائ بَنو وَعَمَِل ٥٤

٢
ِيل إسْرائ قَبائِِل ماِت َّ ُمخَي ُ تَنظِيم

وَلَيَنُصبُوا رايَةٌ. عَِشيرَةٍ لِكُّلِ فَتَكُونُ رايَتِهِ. َتحَت ِيَل إسْرائ بَني مِْن واِحدٍ كُّلُ ْ «لِيَُخيِّم ٢ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ١

مِنها. ٍ مَسافَة عَلَى الاْجتِماِع، ِ َخيمَة َحوَل ِخيامَهُْم
َ هُو يَهُوذا ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس فِرَقِها. ِبحَسَِب مِهِْم َّ ُمخَي عَلَى يَهُوذا ُ رايَة َستَكُونُ مِس الّشَ شُرُوِق َ َنحو ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة «فِي ٣

مِئَةٍ. وَِسّتَ ً ألفا وََسبعِينَ ً أربَعَة ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٤ عَمِّيناداَب. بُْن َنحشُونُ
وَخَمِْسينَ ً أربَعَة ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٦ ُصوغَرَ. بُْن ِيُل نَثَنائ َ هُو َ يّساكِر ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس يَّساكَرَ. ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ٥

مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا
وَخَمِْسينَ ً َسبعَة ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٨ ِحيلُونَ. بُْن ألِيآُب َ هُو َبُولُونَ ز ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس َبُولُونَ. ز ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ٧

مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا
مَْن وَهُْم رَجٍُل. ِ مِئَة وَأربََع ً ألفا وَثَمانِينَ ً ة َّ وَِست ً مِئَة كانُوا فِرَقِهِْم ِبحَسَِب يَهُوذا ِم َّ ُمخَي فِي إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن «جَمِيُع ٩

بِالإرِتحاِل. يَبدَُأونَ
َشدَيئُورَ. بُْن ُ ألِيُصور َ هُو رَُأوبَيْنَ ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس فِرَقِها. ِبحَسَِب رَُأوبَيْنَ ِم َّ ُمخَي ُ رايَة َستَكُونُ ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ الجِهَة «وَفِي ١٠

مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا وَأربَعِينَ ً ة َّ ِست ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ١١

ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ١٣ يَشَّداَي. ُصورِ بُْن َشلُومِيئِيُل َ هُو ِشمْعُونَ ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس ِشمعُونَ. ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ١٢
مِئَةٍ. وَثَلاَث ً ألفا وَخَمِْسينَ ً تِسعَة

ً خَمسَة ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ١٥ ِيَل.٢ دَعُوئ بُْن ألِياساُف َ هُو جادَ ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس جادَ. ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ١٤

وَخَمِْسينَ. ٍ مِئَة وَِسّتَ ً ألفا وَأربَعِينَ
٢:١٤ ٢

رعوئيل. أْو دعوئيل.
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وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة وَأربََع ً ألفا وَخَمِْسينَ ً وَواِحدا ً مِئَة كانُوا فِرَقِهِْم ِبحَسَِب رَُأوبَيْنَ ِم َّ ُمخَي فِي إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن «جَمِيُع ١٦

يَهُوذا. ِم َّ ُمخَي بَعدَ َسيَرَتحِلُونَ مَْن وَهُْم رَجُلاً.
الَّذِي رْتِيِب َّ بِالت وََسيَرَتحِلُونَ الُأخرَى. ماِت َّ ُخَي الم وََسَط يِّينَ اللّاوِ ِم َّ ُمخَي مِْن الاْجتِماِع ُ َخيمَة تَرَتحُِل «وَبَعدَهُْم ١٧

رايَتِهِ. وََتحَت ِ مَوقِعِه فِي واِحدٍ كُّلُ بِهِ، ُمخَيِّمِينَ كانُوا
عَمِّيهُودَ. بُْن ألِيشَمَُع َ هُو َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس فِرَقِها. ِبحَسَِب ً بَة َّ مُرَت َ أفْراِيم ِم َّ ُمخَي ُ رايَة َستَكُونُ ةِ َّ ِي ب الغَر ِ الجِهَة «وَفِي ١٨

مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا أربَعِينَ ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ١٩

اثْنَينِ ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٢١ فَدَهُْصورَ. بُْن جَملِيئِيُل َ هُو ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس ى. َّ مَنَس ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ٢٠
وَمِئَتَينِ. ً ألفا وَثَلاثِينَ

ً خَمسَة ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٢٣ ِجْدعُونِي. بُْن ِيدَنُ أب َ هُو بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس بَنْيامِيْنَ. ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ٢٢
مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا وَثَلاثِينَ

ُ َجمُوعَة الم وَهُمُ رَجٍُل. َ وَمِئَة آلاٍف َ ِيَة وَثَمان ً مِئَة كانُوا فِرَقِهِْم ِبحَسَِب َ أفْراِيم ِم َّ ُمخَي فِي إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن «جَمِيُع ٢٤

اْرَتحَلَْت. َّتِي ال ُ الثّالِثَة
عَمِّيشَّداَي. بُْن ُ أِخيعَزَر َ هُو دانَ ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس فِرَقِها. ِبحَسَِب دانَ َ أفْراِيم ِم َّ ُمخَي ُ رايَة َستَكُونُ ةِ َّ الّشِمالِي ِ الجِهَة «وَفِي ٢٥

مِئَةٍ. وََسبَع ً ألفا وَِستِّينَ اثْنَينِ ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٢٦

وَأربَعِينَ ً واِحدا ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٢٨ عُكْرَنَ. بُْن فَجْعِيئِيُل َ هُو َ أِشير ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس أِشيرَ. ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ٢٧
مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا

وَخَمِْسينَ ً ثَلاثا ِ ُجندِه ُ عَدَد وَكانَ ٣٠ عِينَنَ. بُْن أِخيرَعُ َ هُو نَْفتالِي ِ قَبِيلَة وَرَئِيُس نَفتالِي. ُ قَبِيلَة جانِبِهِْم إلَى ُ «وَُتخَيِّم ٢٩
مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا

وَهُْم رَجٍُل. ِ مِئَة وَِسّتَ ً ألفا وَخَمِْسينَ ً وََسبعا ً مِئَة كانُوا فِرَقِهِْم ِبحَسَِب دانَ ِم َّ ُمخَي فِي إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن «جَمِيُع ٣١

راياتِهِْم.» َتحَت تَرَتحُِل ٍ مَجمُوعَة ُ آِخر
فِي إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن مَجمُوعُ وَكانَ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَني مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن هُمُ هَؤُلاءِ ٣٢
مََع يِّينَ اللّاوِ ُ إحصاء َّ يَتِم لَْم مُوسَى، ُ الله أمَرَ وََكما ٣٣ رَجُلاً. وَخَمِْسينَ آلاٍف َ وَثَلاثَة ٍ مِئَة ِسّتَ فِرَقِهِْم ِبحَسَِب ماِت َّ ُخَي الم

ِيَل. إسْرائ بَنِي ةِ َّ بَقِي
وَعِندَما وَعائِلَتِهِ. ِ قَبيلَتِه مََع واِحدٍ كُّلُ َ م َّ َخي مُوا، َّ َخي فَعِندَما مُوسَى. ِ بِه ُ الله أمَرَ ما كُّلَ ِيَل إسْرائ بَنو عَمَِل وَبِهَذا ٣٤

وَعائِلَتِهِ. ِ قَبيلَتِه مََع واِحدٍ كُّلُ اْرَتحََل اْرَتحَلُوا،

٣
هارُون أبناءُ ُ الـكَهَنَة
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ناداُب هارُونَ: أبناءِ ُ أْسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٢ ِسيناءَ. َجبَِل عَلَى مُوسَى ُ الله مَ َّ كَل ِحينَ وَمُوسَى هارُونَ ُ عائِلَة ِهيَ ِ وَهَذِه ١
لِيَخدِمُوا تَعيِينُهُْم َّ تَم وَقَْد َككَهَنَةٍ. مُِسُحوا الَّذِيَن هارُونَ أبناءِ ُ أْسماء ِهيَ ِ هَذِه ٣ وَإيثامارُ. ُ وَألِيعازار أبِيهُو َّ ثُم البِكرُ، الابُن

َككَهَنَةٍ.
ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي غَرِيٍب٣ مَصدٍَر مِْن ً نارا ما قَّدَ ِحينَ َ الله َيخدِماِن كانا بَينَما ماتا وَأبِيهُو ناداَب وَلـَِكّنَ ٤

َحيّاً. هارُونُ كانَ بَينَما َككاهِنَينِ وَإيثامارُ ُ ألِيعازار َ فَخَدَم أبناءٌ. لَهُما يَكُْن وَلَْم ِسيناءَ،

الـكَهَنَة مُساعِدُو ُّونَ ي اللّاوِ
ِ َماعَة الج كُّلَ وََيخدِمُوا ُ فَلْيَخْدِمُوه ٧ يُساعِدُوهُ. كَي الكاهِِن لِهارُونَ لاوِي َ قَبِيلَة «قَّدِْم ٦ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٥
الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أدَواِت جَمِيَع َيحرُُسونَ ٨ ِس. المُقَّدَ المَْسَكِن فِي ِ عبَة الّصَ بِالأعماِل يَقُومُوا وَ الاْجتِماِع، ِ َخيمَة أمامَ

المَْسَكِن. فِي وََيخْدِمُونَ ِيَل. إسْرائ بَني جَمِيَع بِذَلَِك يَمَثِّلُونَ
ِيَل. إسْرائ بَني بَينِ مِْن لِهارُونَ بِالكامِِل سينَ َّ مُكَر يَكُونُونَ وَأبْنائِهِ. هارُونَ ِ ِمُساعَدَة ل يِّينَ اللّاوِ «عَيِّنِ ٩

يُْقتَُل.» الـكَهنُوِت بِعَمَِل لِلقِياِم ُل يَتَطَّفَ مَْن كُّلُ الـكَهَنُوِت. بِواِجباِت لِيَقُومُوا ُ وَأبناءَه هارُونَ «عَيِّْن ١٠

بَني فِي الأبْكارِ الأولادِ كُّلِ بَدََل ِيَل. إسْرائ بَني بَينِ مِْن يِّينَ اللّاوِ أخَْذُت قَْد «ها ١٢ ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل َّ ثُم ١١

مِصرَ، أْرِض فِي الأبْكارَ قَتَلُْت فَحـِينَ لِي. َيواناِت وَالح النّاِس مَِن الأبْكارِ جَمِيُع ١٣ لِي. ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَسَيَكُونُ ِيَل، إسْرائ
اللهَ.» أنا لِي، هُْم َيواناِت. وَالح النّاِس مَِن ِيَل، إسْرائ فِي الأبكارِ جَمِيَع لِنَفسِي ْصُت َخّصَ

الذُُّكورِ جَمِيَع أْحِص وَعَشائِرِهِْم. عائِلاتِهِْم ِبحَسَِب يِّينَ اللّاوِ «أحِص ١٥ ِسيناءَ: ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي ِمُوسَى ل ُ الله قاَل َّ ثُم ١٤
اللهِ. ِ لِكَلِمَة ً وَفْقا مُوسَى فَأْحصاهُْم ١٦ أكثَرَ.» أْو ً شَهرا البالِغِينَ

وَِشمْعِي. لِبْنِي جَْرُشونَ: عَِشيرَتَي اْسما وَهَذاِن ١٨ وَمَرارِي. وَقَهاُت جَْرُشونُ لاوِي: أبناءِ ُ أْسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ١٧

ِ هَذِه وَمُوشِي. َمحلِي فَكانَتا: مَرارِي عَِشيرَتا وَأمّا ٢٠ ِيئِيُل. وَعُّز وَحَبْرُونُ يِصْهارُ وَ عَمْرامُ فَهَِي قَهاَت ُ عَشائِر وَأمّا ١٩
عائِلاتِهِْم. ِبحَسَِب يِّينَ اللّاوِ ُ عَشائِر ِهيَ

َ فَأكثَر ً شَهرا البالِغِينَ ذُُكورِهِمُ جَميِع ُ وَعَدَد ٢٢ ِيِّينَ. الجَرُشون عَِشيرَتا هُما هاتاِن وَِشمْعِي. لِبْنِي هُما جَرُشونَ عَِشيرَتا ٢١

مِئَةٍ. وَخَمُس آلاٍف ُ َسبعَة َ هُو
ألِياساُف َ هُو ِيِّينَ الجَرُشون عَِشيرَتا وَرَئِيُس ٢٤ ةِ. َّ ِي ب الغَر ِ الجِهَة إلَى المَْسَكِن خَلَف ُتخَيِّماِن ِيِّينَ الجَرُشون عَشيرَتا كانَْت ٢٣

لايَِل. بُْن
الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل ُ وَِستارَة وَغِطاؤُها ُ َيمَة الخ المَْسَكُن: فَهَِي الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ِيِّينَ الجَرُشون ُ ة َّ مَسؤولِي ا أمَّ ٢٥
ِ َيمَة الخ بِحَمِل ةِ ُختَّصَ الم الأعماِل كُّلِ مََع وَالحِباِل، وَالمَذَبحِ المَْسَكِن َحوَل َّتِي ال ِ الّساحَة مَْدخَِل ُ وَِستارَة ِ الّساحَة ُ وََستائِر ٢٦

وَنَقلِها. َسةِ المُقَّدَ
جَمِيِع ُ عَدَد وَكانَ ٢٨ ِيِّينَ. القَهات ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ِيئِيُل. وَعُّز وَحَبْرُونُ يِصْهارُ وَ عَمْرامُ ِهيَ قَهاَت ُ وَعَشائِر ٢٧
وَكانَْت ٢٩ ِس. المُقَّدَ المَكاِن فِي بِواِجباتِهِْم يَقُومُونَ وَكانُوا مِئَةٍ.٤ وَثَلاَث آلاٍف َ ِيَة ثَمان َ فَأكثَر ً شَهرا البالِغِينَ ذُُكورِهِمُ

٣:٤ ٣
٣:٢٨ ٤ 12. :6 يين لاو في الرب بها أمر الّتي الدائمة النّار غير أي غريب. مصدر من
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ِيئِيَل. عُّز بُْن ألِيصافانُ َ هُو ِيِّينَ القَهات ِ عَِشيرَة وَرَئِيُس ٣٠ ِس. المُقَّدَ المَْسَكِن مَِن ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ الجِهَة فِي ُ ُتخَيِّم ِيِّينَ القَهات ُ عَشائِر
َّتِي ال ِس المُقَّدَ المَكاِن ِ ِيَة وَآن البَُخورِ َ وَمَْذَبح َ وَالمَذَبح ُ وَالمَنارَة ُ وَالمائِدَة ُس المُقَّدَ ندُوُق الّصُ ِهيَ ِيِّينَ القَهات ُ مَْسؤُوليّة وَكانَْت ٣١

بِالخِْدمَةِ. ِ المُتَعَلِّقَة الأدَواِت وَجَمِيُع وَالِستارَةُ، الـكَهَنَةُ، يَْستَخْدِمُها
المَكاِن بِواِجباِت القائِمينَ عَْن ً مَسؤُولا كانَ وَقَْد الكاهِِن. هارُونَ بُْن ُ ألِيعازار َ فَهُو يِّينَ، اللّاوِ رُؤَساءِ رَئِيُس أمّا ٣٢

ِس. المُقَّدَ
ً شَهرا البالِغِينَ ذُُكورِهِمُ جَمِيِع ُ عَدَد وَكانَ ٣٤ مَرارِي. عَِشيرَتا هُما هاتاِن وَمُوشِي. َمحلِي هُما مَرارِي وَعَِشيرَتا ٣٣
ِ ة َّ مالِي الّشَ ِ الجِهَة فِي ُيخَيِّمُونَ وَكانُوا أبِيحايَِل. بُْن ِيُل ُصورِئ َ هُو يِّينَ المَرارِ ِ عَِشيرَة وَرَئِيُس ٣٥ وَمِئَتَينِ. آلاٍف َ ة َّ ِست َ فَأكثَر

ِس. المُقَّدَ المَْسَكِن مَِن
وَالخِْدماِت ِ أدَواتِه وَكُّلِ وَقَواعِدِها، ِ وَأعمِدَتِه وَعَوارِِضهِ المَْسَكِن ألواِح ِحراَسةِ عَْن مَسؤُولُونَ ُّونَ ي المَرارِ وَكانَ ٣٦

وَِحبالِها. وَأوتادِها وَقَواعِدِها َسةِ المُقَّدَ ِ َيمَة بِالخ ِ ُحِيطَة الم ِ الّساحَة ِ أعمِدَة عَْن مَسؤُولِينَ كُانُوا َكما ٣٧ بِها. ِ المُتَعَلِّقَة
الاْجتِماِع ِ َخيمَة أمامَ ةِ، َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي المَْسَكِن أمامَ ُيخَيِّمُونَ الَّذِيَن هُمُ هارُونَ وَأولادُ وَهارُونُ مُوسَى وَكانَ ٣٨

المَسائِِل جَمِيِع وَعَْن ِس، المُقَّدَ المَكاِن داِخَل تُقامُ َّتِي ال قُوِس الّطُ جَمِيِع عَلَى المُشْرِفُونَ هُمُ كانُوا مِس. الّشَ مَشرِِق جاهِ بِاّتِ
يُْقتَُل. كانَ أْرضِهِْم، مِْن يَْقتَرُِب دَخيٍل وَكُّلُ إسْرائيَل. بِبَنِي ِ المُتَعَلِّقَة

مَِن ً ألفا يَن وَعِشرِ اثْنَينِ عَشائِرِهِْم، ِبحَسَِب ِ الله أمرِ ِبحَسَِب وَهارُونُ مُوسَى أحصاهُْم الَّذِيَن يِّينَ اللّاوِ ُ عَدَد فَكَانَ ٣٩

فَأكثَرَ. ً شَهرا البالِغِينَ الذُُّكورِ

بِكْر كُّلِ بَدََل ُّونَ ي اللّاوِ
ً قائِمَة وَاكتُْب فَأكثَرَ، ً شَهرا يَبلُغُونَ الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَني فِي الذُُّكورِ الأبْكارِ كُّلَ «أحِص ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٤٠
أبْكارِ كُّلِ بَدََل يِّينَ اللّاوِ َحيواناِت وَخُْذ ِيَل. إسْرائ بَني فِي الأبْكارِ كُّلِ بَدََل اللهُ، أنا لِي، يِّينَ اللّاوِ وَخُذِ ٤١ بِأسمائِهِْم.
الأبْكارِ ُ عَدَد وَكانَ ٤٣ اللهُ. ُ أمَرَه َكما ِيَل، إسْرائ بَني فِي الأبْكارِ كُّلَ مُوسَى فَأحصَى ٤٢ ِيَل.» إسْرائ بَني َحيواناِت

وََسبعِينَ. ً وَثَلاثا وَمِئَتَينِ ً ألفا يَن وَعِشرِ اثْنَينِ فَأكثَرَ، ً شَهرا يَبلُغُونَ ْن َّ مِم بِأسمائِهِْم، نِينَ مُدَّوَ الذُُّكورِ،
بَدََل يِّينَ اللّاوِ َحيواناِت وَخُْذ ِيَل، إسْرائ بَني فِي بِكْرٍ َصبِيٍّ كُّلِ بَدََل يِّينَ اللّاوِ «خُذِ ٤٥ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٤٤

الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَني فِي ً بِكرا بعِينَ وَالّسَ لاَث َّ وَالث ِئَتَينِ الم وَلِفِداءِ ٤٦ اللهَ. أنا لِي، ُّونَ ي اللّاوِ ِيَل. إسْرائ َحيواناِت أبْكارِ كُّلِ
سمِّيِ َّ الر الوَزِن ِبحَسَِب ُ الفِْديَة وَتَكُونَ مِنهُْم. واِحدٍ لِكُّلِ ةِ الفِّضَ مَِن مَثَاقيَل٥ َ خَمسَة خُْذ ٤٧ يِّينَ، اللّاوِ عَدَدِ عَْن زادُوا

بعِينَ.» وَالّسَ لاَث َّ وَالث ِئَتَينِ الم لِفِداءِ وَبَنِيهِ لِهارُونَ الماَل وَأْعِط ٤٨ قِيراطاً.٦ يَن بِعِشرِ ِثْقاُل الم لِلمِثْقاِل:
مِئَة. وَسّت آلاٍف ِيَة ثَمان أْو مِئَة. وَثَلاث آلاٍف َ ِيَة ثَمان

٣:٤٧ ٥
(50 العدد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة وَالّشاقُل «شواقل.» ً حرفيا مثاقيل.

٣:٤٧ ٦
غرام. أعشارِ ةِ َّ ِست َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وِحدة َ وَهُي «جيرة.» ً حرفيا قيراط.
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ِيَل. إسْرائ بَني أبْكارِ مِْن الماَل مُوسَى أخَذَ ٥٠ يِّينَ. اللّاوِ عَدَدِ عَْن عَدَدُهُْم زادَ الَّذِيَن لِفِداءِ الماَل مُوسَى فَأخَذَ ٤٩
لِهارُونَ الفِداءِ ماَل اللهِ، بِأمرِ مُوسَى، فَأعطَى ٥١ . سمِّيِ َّ الر الوَزِن ِبحَسَِب ً مِثْقالا وَِستِّينَ ٍ وَخَمْسَة ٍ مِئَة وَثَلاَث ً ألْفا فَكانَ

اللهِ. ِ لِكَلِمَة ً وَفْقا ِ وَأبْنائِه
٤

ِيِّين القَهات ِ عَِشيرَة ُ ة َّ مَسؤُولِي
ِسّنِ مِْن الَّذِيَن ٣ وَعائِلاتِهِْم، عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب يِّينَ اللّاوِ بَينِ مِْن ِيِّينَ القَهات «أحِصيا ٢ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ١
الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ِيِّينَ القَهات ُ ة َّ وَمَسؤُولِي ٤ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي العَمَِل لإجِل ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ المُؤَه َمِسينَ، الخ وَإلَى لاثِينَ َّ الث

الأقداِس. قُْدِس فِي َّتِي ال الأشياءِ حَمُل ِهيَ
بِها وا يُغَّطُ وَ َ تارَة الّسِ يُنزِلُوا وَ َسةِ المُقَّدَ ِ َيمَة الخ إلَى يَدخُلُوا أْن ِ وَأبْنائِه هارُونَ عَلَى لِلارِتحاِل، عُب الّشَ كُ َّ يَتَحَر «ِحينَ ٥
ُماٍش ق َ قِطعَة ُ فَوقَه يََضعُوا وَأْن النّاعِِم الجِلدِ مَِن ً مَصنُوعا ً غِطاء ِ تارَة الّسِ فَوَق وَلْيََضعُوا ٦ ِس. المُقَّدَ ِ هادَة َّ الش ُصندُوَق

أماِكنِها. فِي ُ ه َّ عِِصي يََضعُوا وَأْن زَْرقاءَ،
يِق وَالأبارِ ِّبدِيّاِت وَالز وَالمَغارَِف ُحونَ الّصُ عَلَيها يَفرِدُونَ وَ َسةِ، المُقَّدَ ِ المائِدَة فَوَق َ زَرقاء ُماٍش ق َ قِطعَة يََضعُون َّ «ثُم ٧

يََضعُونَ َّ ثُم ٨ تُنْقَُل. َحيُْث مَعَها فَيُنْقَُل دائِماً. ِ المائِدَة عَلَى يَكُونَ أْن فَيَنبَغِي ُ الخـُبْز أمّا الّسائِلَةِ. قدِماِت َّ لِلت ِ َصة ُخَّصَ الم
أماِكنِها. فِي ِ المائِدَة عِصِّيَ يََضعُونَ َّ ثُم النّاعِِم. الجِلدِ مَِن بِغِطاءٍ ونَها يُغَّطُ وَ الأشياءِ، ِ هَذِه فَوَق َ حَمراء ُماٍش ق َ قِطعَة

يِت َّ الز ِ ِيَة آن وَجَمِيَع وَمَنافِضَها وَمَلاقِطَها وَسُرَُجها َ المَنارَة بِها ونَ يُغَّطُ وَ زَرقاءَ، ُماٍش ق َ قِطعَة يأخُذُونَ ذَلَِك، «بَعْدَ ٩

َملِها. ِلح لَوٍح عَلَى ِبُونَها ّ وَيُرَت النّاعِِم، الجِلدِ مَِن غِطاءٍ فِي أدَواتِها وَكُّلَ َ المَنارَة يََضعُونَ َّ ثُم ١٠ رُِج. ُّ الس لإجِل ِ المُستَخدَمَة
يََضعُونَ وَ النّاعِِم، الجِلدِ مَِن بِغِطاءٍ ونَها يُغَّطُ َّ ثُم . هَبِيَّ الذَّ َ المَذَبح بِها ونَ يُغَّطُ وَ زَرقاءَ، ُماٍش ق َ قِطعَة ً أيضا «يَْأخُذُونَ ١١

أماِكنِها. فِي المَْذَبحِ عِصِّيَ
بِغِطاءٍ ونَها يُغَّطُ وَ زَرقاءَ، ُماٍش ق ِ قِطعَة فِي يََضعُونَها وَ ِس، المُقَّدَ بِالمَكاِن ةِ الخاّصَ ِ الخِدمَة أدَواِت جَمِيَع يَأخُذُونَ َّ «ثُم ١٢

َملِها. ِلح لَوٍح عَلَى ِبُونَها ّ وَيُرَت النّاعِِم، الجِلدِ مَِن
عَلَيهِ يََضعُونَ َّ ثُم ١٤ . البَنَفسَِجّيِ القُماِش مَِن ً غِطاء عَلَيهِ يََضعُونَ و ، المَذَبحِ عَلَى مِْن مادَ َّ الر يلُونَ ِ يُز ذَلَِك، «بَعْدَ ١٣

الجِلدِ مَِن ً غِطاء المَذَبحِ أدَواِت جَمِيِع عَلى يََضعُونَ وَ ُبدِيّاٍت. وَز ورُفُوٍش وَمَناِشَل َمجامِرَ مِْن المَذَبحِ أدَواِت جَمِيَع
أماِكنِها. فِي المَْذَبحِ عِصِّيَ يََضعُونَ وَ النّاعِِم،

ِك، ُّ َحر َّ لِلت ً مُستَعِّدا عُب الّشَ يَكُونُ وَِحينَ وَتأثيثهِ، الآثاِث ِس المُقَّدَ المَكان َ تَغطِيَة ُ وَأبناؤُه هارُونُ يُكمِلُ «وَِحينَ ١٥

َّتِي ال ُ الأشياء ِهيَ ِ هَذِه فَيَمُوتُوا. ٍس مُقَّدَ شَيءٍ أّيَ يَلمِسُوا لَْن وَهَكَذا الأشياءِ. تِلَْك َمِل ِلح ونَ ُّ ِي القَهات يَدخُُل ِحينَئِذٍ،
الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي ونَ ُّ ِي القَهات َسيَحمِلُها

ةِ َّ اليَومِي ُبُوِب الح ِ وَتَقدِمَة وَالعُطُورِ يِِّب الّطَ وَالبَُخورِ ِ المَنارَة زَيِت عَْن المَسؤُوُل َ هُو هارُونَ بُْن ُ ألِيعازار «َسيَكُونُ ١٦
أدَواتِهِ.» جَمِيِع وَعَْن ِس المُقَّدَ المَكاِن فِي ما جَمِيِع عَْن فِيهِ. ما وَكُّلِ المَْسَكِن عَِن المَسؤُوُل وََسيَكُونُ المَْسحَةِ. َيِت وَز
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لـِكَي لَهُْم هَذا افْعَلُوا ١٩ يِّينَ. اللّاوِ بَينِ مِْن تَفنَى ِيِّينَ القَهات َ عَِشيرَة تَدَعُوا «لا ١٨ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله قاَل َّ ثُم ١٧
ِ عَلَيه ما واِحدٍ لِكُّلِ يُعَيِّنُوا وَ وَبَنُوهُ، هارُونُ فَليَْدخُْل للهِ. بِكامِلِها َصةِ ُخَّصَ الم الأْشياءِ مَِن بُونَ يَقتَرِ ِحينَ يَمُوتُوا وَلا َيحْيَوا

فَيَمُوتُوا.» ٍ لِلَحظَة وَلَو َسةَ، المُقَّدَ َ الأشياء وَيَرَوا يَدخُلُوا لا كَي ٢٠ وَحَملُهُ. ُ عَمَلُه

ِيِّين الجَرُشون ِ عَِشيرَة ةِ َّ مَسؤُولِي
وَإلَى لاثِينَ َّ الث ِسّنِ مِْن الَّذِيَن ٢٣ وَعائِلاتِهِْم، عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب ِيِّينَ الجَرُشون «أحِص ٢٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٢١

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي العَمَِل لأجِل ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ المُؤَه َمِسينَ الخ
َ وَالغِطاء وَأغطِيَتَها، الاْجتِماِع َ وََخيمَة المَْسَكِن َ َستائِر يَحْمِلُونَ هُْم ٢٥ َمُل. وَالح ُ الحَزْم ِهيَ ِيِّينَ الجَرُشون ُ ة َّ «وَمَسؤُولِي ٢٤
ِ الّساحَة مَْدخَِل َ وَِستارَة ِ الّساحَة َ وََستائِر ٢٦ الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل َ وَِستارَة الأغطِيَةِ، فَوَق الَّذِي النّاعِمَ الجِلدِّيَ
إلَيهِْم. ِ المُوكَلَة الاعماِل جَميَع يَعمَلُوا أْن وَيَنَبغِي بِها. َ ة َاّصَ الخ َ وَالأْشياء أدَواتِها وَكُّلَ وَالحِباَل وَالمَذَبحَ، بِالمَْسَكِن، ِ ُحِيطَة الم
يَحمِلُونَها. َّتِي ال الأشياءِ ِبحِراَسةِ وَتُوَكِّلَهُْم وَأبْنائِهِ. هارُونَ إشراِف َتحَت يِم وَالتَْحزِ َمِل الح أعْماَل ِيِّينَ الجَرُشون يَعَمَُل ٢٧

الكاهِِن.» هارُونَ بِْن يثامارَ إ إشراِف َتحَت الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ِيِّينَ الجَرُشون عَمَُل َ هُو هَذا ٢٨

يِّين المَرارِ ِ عَِشيرَة ُ ة َّ مَسؤُولِي
لأجِل ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ المُؤَه َمِسينَ الخ وَإلَى لاثِينَ َّ الث ِسّنِ مِْن الَّذِيَن ٣٠ وَعائِلاتِهِْم، عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب يِّينَ المَرارِ «أْحِص ٢٩
ِ وَعَوارُِضه المَْسَكِن ألواُح الاْجتِماِع: ِ َخيمَة فِي ِخْدمَتِهِْم َطواَل ِ بِحَملِه فُونَ َّ يُكَل ما وَهَذا ٣١ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي العَمَِل
اكتُْب أدَواتِها. وَكُّلُ وَِحبالُها وَأوتادُها وَقَواعِدُها َسةِ المُقَّدَ ِ َيمَة بِالخ ِ ُحِيطَة الم ِ الّساحَة ُ وَأعْمِدَة ٣٢ وَقَواعِدُها، ُ وَأعمِدَتُه
الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي َسيَعمَلُونَ يِّينَ. المَرارِ ِ عَشائِر عَمَُل َ هُو هَذا ٣٣ َسيَْحمِلُهُ. ما واِحدٍ لِكُّلِ وَعَيِّْن الرِّجاِل، بِأْسماءِ ً قائِمَة

الكاهِِن.» هارُونَ بِْن يثامارَ إ إشراِف َتحَت

يِّين اللّاوِ ُ عَشائِر
مِْن الرِّجاِل جَميَع لُوا َّ َسج ٣٥ وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب ِيِّينَ القَهات عِب الّشَ ُ وَرُؤَساء وَهارُونُ مُوسَى فَأحصَى ٣٤
ِبحَسَِب الرِّجاِل ُ عَدَد فَكانَ ٣٦ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي العَمَِل لأجِل ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ المُؤَه أِي َمِسينَ. الخ ِسّنِ إلَى لاثِينَ َّ الث ِسّنِ
يَعمَلُونَ الَّذِيَن ِيِّينَ، القَهات ِ عَشائِر مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ هَؤُلاءِ ٣٧ وَخَمِْسينَ. ٍ مِئَة وََسبَع ألفَينِ عَشائِرِهِْم

مُوسَى. فَِم عَلَى ِ الله أمرِ ِبحَسَِب وَهارُونُ مُوسَى أحصاهُْم الَّذِيَن الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي
أِي َمِسينَ، الخ ِسّنِ إلَى لاثِينَ َّ الث ِسّنِ مِْن الرِّجاِل جَميِع تَْسجيُل َّ تَم ٣٩ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب ِيِّينَ الجَرُشون ُ إحصاء َّ وَتَم ٣٨

وَثَلاثِينَ. ٍ مِئَة وَِسّتَ ألفَينِ عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب الرِّجاِل ُ عَدَد فَكانَ ٤٠ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي العَمَِل لأجِل ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ المُؤَه
أحصاهُْم الَّذِيَن الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي يَعمَلُونَ الَّذِيَن ِيِّينَ، القَهات ِ عَشائِر مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ وَهَؤُلاءِ ٤١
َّ تَم ٤٣ آبائِهِْم. وَعائِلاِت عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب يِّينَ المَرارِ ُ إحصاء َّ وَتَم ٤٢ مُوسَى. فَِم عَلَى ِ الله أمرِ ِبحَسَِب وَهارُونُ مُوسَى
الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي العَمَِل لإجِل ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ المُؤَه أِي َمِسينَ، الخ ِسّنِ إلَى لاثِينَ َّ الث ِسّنِ مِْن الرِّجاِل جَميِع تَْسجيُل
ِ عَشائِر مِْن إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ وَهَؤُلاءِ ٤٥ وَمِئَتَينِ. آلاٍف َ ثَلاثَة عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب الرِّجاِل ُ عَدَد فَكانَ ٤٤

مُوسَى. فَِم عَلَى ِ الله أمرِ ِبحَسَِب وَهارُونُ مُوسَى أحصاهُْم يِّينَ. المَرارِ
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الرِّجاِل جَميَع لُوا فَسَجَّ ٤٧ وَعائِلاتِهِْم. عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب يِّينَ اللّاوِ كُّلَ ِيَل إسْرائ ُ وَرُؤَساء وَهارُونُ مُوسَى وَأحصَى ٤٦
لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد فَكانَ ٤٨ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي العَمَِل لأجِل ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ المُؤَه أِي َمِسينَ، الخ ِسّنِ إلَى لاثِينَ َّ الث ِسّنِ مِْن
الحَزِم فِي ِ عَمَلِه ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلُ مُوسَى. ِخلاِل مِْن اللهِ مَِن بِأمرٍ إحصاؤُهُْم َّ تَم ٤٩ وَثَمانِينَ. ٍ مِئَة وَخَمَس آلاٍف َ ِيَة ثَمان

مُوسَى. فَِم عَلَى ِ الله أمرِ ِبحَسَِب َمِل وَالح
٥

جاَسة َّ الن بِشَْأِن تَعلِيماٌت
ِ َجسَدِه مِْن يَِسيُل مَْن وَكُّلَ بِالبَرَِص، مُصاٍب كُّلَ ِم َّ ُخَي الم مَِن يَنفُوا بِأْن ِيَل إسْرائ بَني «عَلِّْم ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

يُنَجِّسُوا لا ى َّ َحت خارِجاً، وَاْطرُدُوهُْم وَالإناَث، الذُُّكورَ انْفُوا ٣ ِمَيٍِّت. ل ِ َمِسه ل بِسَبَِب ُس يَتَنَّجَ مَْن وَكُّلَ َنجٌِس، سائٌِل
وََسطِكُْم.» فِي أسكُُن َحيُث َ م َّ ُخَي الم

ِمُوسَى. ل ُ الله قاَل َكما ً تَماما ِيَل إسْرائ بَنو فَعََل ِم. َّ ُخَي الم خارَِج المُتَنَّجِِسينَ وَنَفُوا هَذا ِيَل إسْرائ بَنو فَفَعََل ٤

يض عوِ َّ الت
قَْد يَكُونُ ُ ه َّ فَإن مِنهُ، ِ رِقَة َّ بِالس َ آخَر َشخٍص ِبحَّقِ اْمرأةٌ أوِ رَجٌُل أخطَأ إْن ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ٦ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٥

يِض عوِ َّ الت إلَى يُِضيَف وَ كامٍِل، بِشَكٍل يُعَوَِّض وَ ُ سَرَقَه بِما يَعتَرَِف أْن عَلَيهِ ٧ مُذنٌِب. ُ ه َّ إن عَظِيمَةً. ً ة َّ َخطِي اللهِ إلَى أخطَأ
فَإّنَ يَض. عوِ َّ الت لِيَأخُذُوا ُ لَه َ باء أقرِ وَلا مَيِّتاً، جُُل َّ الر كانَ وَإْن ٨ إلَيهِ. أخطَأ ذِي َّ لِل ِ يُعطِيَه وَ المَسرُوِق ِ قِيمَة خُمَس

َكّفارَةً. الكَاهُِن ُ يَْذَبحُه فَهَذا المُذنُِب. ُ ُيحْضِرُه الَّذِي الـَكبِْش عَدا لِلكاهِِن. فَيُعْطَى ِ الله إلَى يَذهَُب يَض عوِ َّ الت
ِمَْن ًل مُلْكا ُ َسة المُقَّدَ ْقدِماُت َّ الت وَتَكُونُ ١٠ نَِصيبِهِ. مِْن تَكُونُ ها فَإّنَ لِلكاهِِن ِيَل إسْرائ بَنو يُقَّدِمُها َسةٍ مُقَّدَ ٍ تَقدِمَة «كُّلُ ٩

الكاهِِن.» نَِصيِب مِْن يَكُونُ ُ ه َّ فَإن لِلكاهِِن، يُعْطيهِ ما عَدا يُقَّدِمُها،
الزّوجية بالخِيانَة َشّكُ

وَزَوُجها آخَرَ، رَجٍُل ِ بِمُعاشَرَة ١٣ ُ وَخانَته ما رَجٍُل ُ زَوجَة اْنحَرَفَْت إِن ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ١٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١١

ُمسَْك ت لَْم ها أّنَ َكما شاهِدٌ، هُناكَ يُوجَدُ لا ُ ه َّ إن َحيُْث نَفسَها، سَْت َّ َنج قَْد ها أّنَ مََع سِرّاً. هَذا تَعمَُل ها أّنَ إْذ يَعرُِف، لا
رُوُح ُ اعتَرَاه إذا أْو بِالفِعِل، سَْت َّ تَنَج قَْد َّتِي ال بِزَوَجتِه فَشَّكَ جَُل َّ الر ِ الغِيرَة رُوُح اعتَرَى فَإذا ١٤ الزِّنَى. تَرتَِكُب وَِهيَ
مِْن ة٧ٍ قُّفَ َ عُشْر بَةَ: المَطلُو تَْقدِمَتَها ُ مَعَه وَُيحضِرْ الكاهِِن، إلَى ُ زَوَجتَه جُُل َّ الر فَليُْحضِرِ ١٥ نَفسَها، تُنَجِّْس لَْم ها أّنَ مََع ِ الغِيرَة
ذِكيرِ َّ وَالت الاّتِهاِم لِبَياِن ، َشّكٍ ُ تَقدِمَة ِ هَذِه لأّنَ فَوقَهُ. َبخُورٌ يُوَضُع وَلا زَيٌت، ِحينِ الّطَ عَلَى يُْسَكُب لا عِيرِ. الّشَ َطِحينِ

بِهِ.
، خَزَفِيٍّ إناءٍ فِي ً سا مُقَّدَ ً ماء الكاهُِن يَأخُذُ َّ ثُم ١٧ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي يُوقِفُها وَ الأماِم إلَى َ المَرأة الكاهُِن ُ «وَُيحضِر ١٦

اللهِ، ِ َحضْرَة فِي َ المَرْأة الكاهُِن يُوقُِف َّ ثُم ١٨ الماءِ. فِي ُ يََضعُه وَ ِس المُقَّدَ المَْسَكِن ةِ َّ أْرِضي عَلَى الَّذِي الغُبارِ مَِن وَيَأخُذُ
عنَةِ. َّ بِالل يَأتِي الَّذِي ِّ المُر الماءِ بِإناءِ الكاهُِن ُمِسُك وَي . َشّكٍ ُ تَقدِمَة ِهيَ الّتِي ْقدِمَةَ، َّ الت ْيها َكّفَ فِي يََضُع وَ رَْأسَها، يَْكِشُف وَ
وَأنِت سِي تَتَنَّجَ وَلَْم تَفسُدِي وَلَْم بِِك، ٌ عَلاقَة َ آخَر لِرَجٍُل يَكُْن لَْم ‹إْن لَها: فَيَقُوُل تُقسِمُ َ المَرأة الكاهُِن وََيجعَُل ١٩

٥:١٥ ٧
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
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بِزَوِجِك، ٌ مُتَزَّوِجَة وَأنِت فَسَْدِت إْن لـَِكْن ٢٠ عنَةِ. َّ بِالل يَأتِي الَّذِي ِّ المُر الماءِ هَذا مِْن يَن رِ تُطَهَّ ِك َّ فَإن بِزَوِجِك، ٌ مُتَزَّوِجَة
‹… بِِك ٌ عَلاقَة زَوِجِك ُ غَير َ آخَر لِرَجٍُل وَكانَْت ْسِت، َّ وَتَنَج

النّاُس َ يَِصير ى َّ َحت ُ الله ‹فَلْيَلعَنِْك لِلمَرأةِ: الكاهُِن يَقُوُل وَ هَذا، ِ عنَة َّ الل بِقَسَِم تُقسِمُ َ المَرأة الكاهُِن َيجعَُل «وَهَكَذا ٢١

بَطنِِك، إلَى ِ عنَة َّ بِالل هَذا ِ عنَة َّ الل ُ ماء فَلْيَْأِت ٢٢ مُتَوَرِّمةً. وَبَْطنَِك ً مُتَرَهِّلَة فَخْذَِك ُ الله وَلْيَجعَِل كَلَعْنةٍ، اْسمَِك يَستَخدِمُونَ
ذَلَِك!› ‹لِيَكُْن المَرأةُ: فَتَقُوُل مُتَرَهِّلَةً.› وَفَخْذَِك ً مُتَوَرِّما بَطنَِك فَيَجعَُل

َ الماء تَشرَُب َ المَرأة الكاهُِن َيجعَُل َّ ثُم ٢٤ المُرِّ. الماءِ فِي يَمُحوها َّ ثُم ِجلْدٍ ِ قِْطعَة عَلَى عناِت َّ الل ِ هَذِه الكاهُِن يَكتُُب َّ «ثُم ٢٣

َشدِيداً. ً َما أل يُسَبُِّب وَالَّذِي عنَةِ، َّ بِالل يَأتِي الَّذِي َّ المُر
اللهِ، ِ َحضْرَة فِي وَيرفَعُها بِزَْوَجتِهِ، يَشُّكُ الَّذِي وُج َّ الز مَها قَّدَ َّتِي ال ُبُوِب الح َ تَقدِمَة المَرأةِ يَدِ مِْن الكاهُِن «وَيَأخُذُ ٢٥

ذَلَِك وَبَعدَ . المَذَبحِ عَلَى ُ وَُيحرِقُه َكعَلامَةٍ، ُبُوِب الح ِ تَقدِمَة مِْن ِ َكّفِه َ مِلء الكاهُِن يَأخُذُ َّ ثُم ٢٦ . المَذَبحِ إلَى بِها يَأتِي َّ ثُم
َ الماء فَإّنَ لِزَوِجها، ةٍ َّ وَفِي َ وَغَير ً َنجِسَة كانَْت فَإْن الماءَ، تَشرَُب َيجعَلَها أْن وَبَعدَ ٢٧ الماءَ. تَشرَُب َ المَرأة الكاهُِن َيجعَُل
َشعبِها. وََسَط ً لَعنَة وَتُصبُِح فَخْذُها، ُل َّ وَتَتَرَه بَْطنُها مُ فَتَتَوَرَّ َشدِيداً، ً َما أل لَها وَيُسَبُِّب َجوفَها َسيَدخُُل ِ عنَة َّ بِالل يَأتِي الَّذِي
الإنجاِب. عَلَى ً قادِرَة وََستَكُونُ بِبَراءَتِها، َسيَحكُمُ ُ ه َّ فَإن طاهِرَةٌ، ها لـَِكنَّ نَفسَها، سَْت َّ َنج قَْد ُ المَرأة تَكُِن لَْم إْن وَلـَِكْن ٢٨

أْو ٣٠ نَفسَها، وَتُنَجُِّس بِزَوِجها، ٌ مُتَزَّوِجَة ِهيَ بَينَما ُ المَرأة تَنحَرُِف ِحينَ . ّكِ الّشَ ِبحالاِت ُختَّصُ الم القانُونُ َ هُو «هَذا ٢٩

ِحينَئِذٍ، ٣١ لَها. الُأمُورَ ِ هَذِه الكاهُِن فَيَعمَُل اللهِ. ِ َحضْرَة فِي يُوقِفُها ُ ه َّ فَإن بِزَْوَجتِهِ، وَيَشُّكُ غِيرَةٍ رُوُح جَُل َّ الر يَعتَرِي ِحينَ
تِها.» َّ َخطِي عِقاَب فَتَحمُِل ُ المَرأة وَأمّا ِباً، مُْذن وُج َّ الز يَكُونُ لا
٦

ذِير َّ الن ُ يعة شَر
أْن فَعَلَيهِ ٣ للهِ، ُ نَفسَه ً مُكَرِّسا نَفسَهُ، َ يَنذِر بِأْن اْمرأةٌ أوِ رَجٌُل دَ تَعَهَّ إْن ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١
َ طِيلَة ٤ بِيِب َّ الز أْو الّطازِِج العِنَِب وَأكِل العِنَِب عَِصيرِ شُرَِب عَْن ى َّ وََحت المُسكِرِ، راِب َّ وَالش َمرِ الخ شُرِب عَْن يَمتَنـِـَع

قِشرِهِ. أْو العِنَِب بُذُورِ أْو ِ الـكَرمَة ِتاِج ن مِْن ً َشيئا يَأكُْل لا نَذرِهِ. أيّاِم
يَكُونُ وَ رَْأِسهِ. َشعرِ ِخصاَل َ َبِّي يُر للهِ. تَكرِيِسهِ وَقِْت ِ نِهايَة إلَى رَأِسهِ، َ َشعر يَقُّصَ أْن يَنْبَغِي لا نَْذرِهِ، أيّاِم َ «طِيلَة ٥

للهِ. ً صا ُمخَّصَ
أْو ُ أبِاه كانَ وَإْن ى َّ َحت بِمَيٍِّت ْس يَتَنَّجَ لا ٧ مَيٌِّت. َشخٌص فِيهِ ً مَكانا يَدخَُل أْن يَنْبَغِي لا للهِ، تَكرِيِسهِ أيّاِم َ «طِيلَة ٦

للهِ. ً سا َّ مُكَر يَكُونُ نَذرِهِ، أيّاِم َ فَطِيلَة ٨ ِيِسهِ. تَكْر عَلَى يَدُّلُ ُ َشعرَه لأّنَ ُأختَهُ، أْو ُ أخاه أْو ُ ه ُأمَّ
اليَوِم فِي ُ َشعرَه َيحلُِق تَطهِيرِهِ. يَوِم فِي ُ رَأَسه فَليَحلِْق ذِيرِ، َّ الن َ َشعر َس فَنَّجَ ً فَجأة ذِيرِ َّ الن قُرَب َشخٌص ماَت «وَإْن ٩
ُ فَيُقَّدِم ١١ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل فِي لِلكاهِِن َصغِيرَتَينِ حَمامَتَينِ أْو يَمامَتَينِ ُ ُيحضِر الثّامِِن، اليَوِم وَفِي ١٠ الّسابـِـِع.
اليَوِم، ذَلَِك وَفِي لِلمَيِِّت. ِ بِلَمِسه أْذنََب فَقَْد عَنهُ. ُ يَُكّفِر وَ َصاعِدَةً،٩ ً ذَبيحَة َ وَالآخَر ةٍ،٨ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة َيِن الطَير أحَدَ الكاهُِن

٦:١١ ٨
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

٦:١١ ٩ 21) :5 كورنثوس 2 (انظر
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ٌ َسنَة ُ عُمْرُه ً حَمَلا ُ وَُيحضِر فِيها. ً نَذِيرا يَكُونَ بِأْن دَ تَعَهَّ َّتِي ال ةِ المُّدَ َطواَل ِ لله ُ نَفسَه يُكَرُِّس وَ ١٢ ِيَةً. ثان رَأِسهِ َ َشعر يُقَّدُِس
نِْذرِهِ. أيّاِم مِْن ْطهِيرِ َّ الت ُ فَتْرَة ُتحسَُب ولا ذَنٍْب. َ ذَبِيحَة

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل إلَى ُ ُيحْضَر َكنَذِيرٍ، ُ أيّامُه تَكتَمُِل فِيهِ الَّذِي اليَوِم فِي ذِيرِ: َّ الن ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ «وَهَذِه ١٣

للهِ: َلِي ي ما ُ يُقَّدِم وَ ١٤

ً صاعِدَة ً ذَبِيحَة فِيهِ، عَيَْب لا ٌ َسنَة ُ عُمْرُه ً واِحدا ً حَمَلا
ةٍ، َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة فِيها، عَيَْب لا ٌ َسنَة عُمْرُها ً واِحدَة ً نَعْجَة

َسلاٍم، َ ذَبِيحَة فِيهِ عَيَب لا ً َكبْشا
َيٍت، بِز ً مَدهُونَة وَرَقائَِق يِت، َّ بِالز ً مَمْزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن مَصنُوٍع ُمخْتَمِرٍ غَيرِ خُبزٍ َ َسلَّة ١٥

بَةِ. المَطلُو ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح تَقدِماِت مََع
ُ يُقَّدِم وَ ١٧ ذِيرِ. َّ الن لأجِل َ اعِدَة الّصَ َ بْيحَة وَالذَّ ةِ َّ الخَطِي َ ذَبِيحَة ُ يُقَّدِم اللهِ. ِ َحضرَة فِي قدِماِت َّ الت ِ هَذِه الكاهُِن ُ «يُقَّدِم ١٦

بَةِ. المَطلُو ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح تَقدِماِت مََع ُخْتَمِرِ الم غَيرِ الخـُبزِ ِ َسلَّة مََع ِ لله َسلاٍم١٠ َ ذَبِيحَة الـَكبَْش
أسفََل النّارِ عَلَى ُ يََضعَه وَ َس َّ المُكَر َ عْر الّشَ وَيَأخُذُ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل فِي َس َّ المُكَر ُ َشعرَه ُ ذير َّ الن َيحلُِق َّ «ثُم ١٨

لاِم. الّسَ ِ ذَبِيحَة
ً جَمِيعا يََضعُها وَ ُمخْتَمِرَةٍ، َ غَيْر ً وَرَقاقَة لَّةِ، الّسَ مَِن ُمخْتَمِرٍ َ غَير ً وَرَغِيفا المَسلُوقَةِ، الـَكبِْش َكتَِف الكاهُِن يَأخُذُ َّ «ثُم ١٩

لِلكاهِِن ٌص ُمخَّصَ نَصيٌْب إّنها اللهِ. ِ َحضرَة فِي الكاهُِن يَرفَعُها َّ ثُم ٢٠ رَأِسهِ. َ َشعر حَلََق قَْد يَكُونَ أْن بَعدَ ذِيرِ، َّ الن ّيِ َكّفَ فِي
نَبيذاً. يَشرََب أْن ِ ذِير َّ لِلن ُمِكُن ي ذَلَِك بَعدَ المَرفُوعَاِن. وَالفَخذِ درِ الّصَ مََع

َبحَسَِب ُ تَقدِيمُه يَنبَغِي وَما تَكرِيِسهِ، لإجِل للهِ ُ تَقدِمَتُه ِهيَ ِ وَهَذِه ِنَذٍر. ب دُ يَتَعَهَّ الَّذِي ِ ذِير َّ الن ُ يعَة شَرِ ِهيَ ِ «هَذِه ٢١

ِ عَلَيه تَنُّصُ ما َ يُقَّدِم أْن عَلَيهِ لـَِكْن بِهِ. دُ يَتَعَهَّ بما َ َلتَزِم ي أْن عَلَى أرادَ، إْن ذَلَِك مِْن بِأْكثَرِ دَ يَتَعَهَّ أْن ُ وَلَه ذِيرِ. َّ الن ِ يعَة شَرِ
تَْقدِيرٍ.» أقَِل عَلَى ذِيرِ َّ الن ُ يعَة شَرِ

الـكَهَنَة ُ بَرَكَة
يَقُولُوا: بِأْن ِيَل إسْرائ بَني يُبارُِكوا أْن ُ وَأبناءَه لِهارُونَ «قُْل ٢٣ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٢٢

وَيَحمِكُْم. يهوه١١ ‹فَلْيُبارِْككُْم ٢٤
عَلَيكُْم، ِ بِوَجهِه يهوه لِيُشْرِْق ٢٥

عَلَيكُْم. ْف وَيَتَلَّطَ
ِبحَنانِهِ، إلَيكُْم يهوه ْ وَلْيَنظُر ٢٦

َسلاماً.› يُعطِكُْم وَ
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة

٦:١٧ ١٠
للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبيحة

٦:٢٤ ١١
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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َسُأبارِكُهُْم.» وَأنا ِيَل. إسْرائ بَني لِيُبارُِكوا اْسمَِي ُ وَأبْناؤه هارُونُ يُعلَِن أْن يَنبَغِي «هَكَذا ٢٧

٧
َسة المُقَّدَ ِ َيمَة الخ تَكرِيُس

َ المَذَبح َس َّ وَكَر مَسََح َكما أثاثِهِ. جَمِيِع مََع ُ َسه َّ وَكَر يِت َّ بِالز ُ مَسَحَه ِس، المُقَّدَ المَْسَكِن ِ إقامَة مِْن مُوسَى انتََهى وَِحينَ ١
أدَواتِهِ. وَجَمِيَع

عِب، الّشَ إحصاءِ عَْن مَسؤُولِينَ كانُوا وَالَّذِيَن القَبائِِل، ُ وَرُؤَساء العائِلاِت ُ رُؤَساء هُْم الَّذِيَن ِيَل، إسْرائ ُ رُؤَساء َ جاء َّ ثُم ٢

ً وَثَورا رَئِيسَينِ، كُّلِ مََع ً بَة عَرَ ثَوراً، َ عَشَر وَاثنَي مُغَّطاةٍ، باٍت عَرَ ِسّتَ اللهِ: َمحْضَرِ إلَى تَقدِماتِهِْم أحضَرُوا ٣ ِتَقدِماٍت. ب
المَْسَكِن. أمامَ تَْقدِماتِهِْم جَمِيَع وَأحضَرُوا رَئِيٍس. كُّلِ مََع

أْعطِها الاْجتِماِع. ِ َخيمَة نَقِل أعماِل فِي ُ َستُستَخدَم فَهَِي مِنهُْم، قدِماِت َّ الت ِ هَذِه «اقْبَْل ٥ ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٤
أعمالُهُْم.» ُ بُه َّ تَتَطَل ما ِبحَسَِب يِّينَ، لِلّاوِ

ما ِبحَسَِب ِيِّينَ، لِلجَرُْشون ثِيراٍن َ وَأربَعَة بَتَينِ عَرَ أعطَى ٧ يِّينَ. لِلّاوِ وَأعطاها وَالثِّيرانَ، َباِت العَر مُوسَى فَأخَذَ ٦

إشراِف َتحَت عَمَلِهِْم، فِي َيحتاُجونَ ما ِبحَسَِب يِّينَ، لِلمَرارِ ثِيراٍن َ ِيَة وَثَمان باٍت عَرَ أربََع وَأعطَى ٨ عَمَلِهِْم. فِي َيحتاُجونَ
وَكانُوا َسةِ. المُقَّدَ الأشياءِ حَمُل َ هُو عَمَلَهُْم لأّنَ ِيِّينَ، لِلقَهات مِنها ً َشيئا مُوسَى يُعِط وَلَْم ٩ الكاهِِن. هارُونَ بِْن يثامارَ إ

أكتافِهِْم. عَلَى يَحمِلُونَها
إلَى تَقدِماتِهِْم ُ ؤَساء ُّ الر َ أحضَر فِيهِ. ُ مَْسحُه َّ تَم الَّذِي اليَوِم فِي المَذَبحِ تَدِشينِ لأجِل تَقدِماٍت ُ ؤَساء ُّ الر َ أحضَر َكما ١٠

اليَوِم.» فِي واِحدٌ رَئِيٌس ُ يُقَّدِم ِبحَيُث ، المَذَبحِ تَدِشينِ لأجِل تَقدِماتِهِْم «فَلْيُقَّدِمُوا ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل َّ ثُم ١١ . المَذَبحِ أماِم
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ١٣ ِل. الأّوَ اليَوِم فِي ُ تَقدِمَتَه مَ قَّدَ مَْن َ هُو يَهُوذا، ِ قَبِيلَة رَئِيُس عَمِّيناداَب، بُْن َنحشُونُ فَكانَ ١٢

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً،١٢ وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ١٤ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ.١٤ َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ١٦ الّصاعِدَةِ.١٣ ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ١٥ َبخُوراً.

لاِم.١٥ الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ١٧

عَمِّيناداَب. بُْن َنحشُونُ َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ١٩ تَقدِمَتَهُ. يَّساكِرَ، ِ قَبِيلَة رَئِيُس ُصوغَرَ، بُْن ِيُل نَثَنائ مَ قَّدَ الثّانِي اليَوِم وَفِي ١٨

٧:١٣ ١٢
الفصل) هذا بقية فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٧:١٥ ١٣
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة

٧:١٦ ١٤
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
٧:١٧ ١٥

للهِ. الشكرِ عن تعبيرٌ وَهيَ يَن، آخر مََع بِها يتشارَكَ وَأْن يأكُلها بأن يقّدمها لمِْن يُسمَُح كانَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَن سلام. ذبيحة
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، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٢٠ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٢٢ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٢١ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٢٣

ُصوغَرَ. بِْن ِيَل نَثَنائ َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٢٥ تَقدِمَتَهُ. َبُولُونَ، ز ِ قَبِيلَة رَئِيُس ِحيلُونَ، بُْن ألِيآُب مَ قَّدَ الثّالِِث اليَوِم وَفِي ٢٤

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٢٦ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٢٨ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٢٧ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٢٩

ِحيلُونَ. بِْن ألِيآَب َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٣١ تَقدِمَتَهُ. رَُأوبَيْنَ، ِ قَبِيلَة رَئِيُس َشدَيئُورَ، بُْن ُ ألِيُصور مَ قَّدَ الرّابـِـِع اليَوِم وَفِي ٣٠

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٣٢ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٣٤ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٣٣ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٣٥

َشدَيئُورَ. بِْن َ ألِيُصور َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٣٧ تَقدِمَتَهُ. ِشمْعُونَ، ِ قَبِيلَة رَئِيُس يَشَّداَي، ُصورِ بُْن َشلُومِيئِيُل مَ قَّدَ الخامِِس، اليَوِم وَفِي ٣٦

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٣٨ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٤٠ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٣٩ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٤١

يَشَّداَي. ُصورِ بِْن َشلُومِيئِيَل َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٤٣ تَقدِمَتَهُ. جادَ، ِ قَبِيلَة رَئِيُس ِيَل، دَعُوئ بُْن ألِيآساُف مَ قَّدَ الّسادِِس اليَوِم وَفِي ٤٢

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٤٤ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٤٦ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٤٥ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٤٧

ِيَل. دَعُوئ بِْن ألِيآساَف َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٤٩ تَقدِمَتَهُ. أفْراِيمَ، ِ قَبِيلَة رَئِيُس عَمِّيهُودَ، بُْن ألِيشَمَُع مَ قَّدَ الّسابـِـِع، اليَوِم وَفِي ٤٨
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، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٥٠ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٥٢ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٥١ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٥٣

عَمِّيهُودَ. بِْن ألِيشَمََع َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٥٥ تَقدِمَتَهُ. ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة رَئِيُس فَدَهُْصورَ، بُْن جَملِيئِيُل مَ قَّدَ الثّامِِن، اليَوِم وَفِي ٥٤

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٥٦ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٥٨ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٥٧ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٥٩

فَدَهُْصورَ. بِْن جَملِيئٍيَل َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٦١ تَقدِمَتَهُ. بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة رَئِيُس ِجْدعُونِي، بُْن ِيدَنُ أب مَ قَّدَ التّاِســِع، اليَوِم وَفِي ٦٠

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٦٢ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٦٤ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٦٣ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٦٥

ِجْدعُونِي. بِْن ِيدَنَ أب َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٦٧ تَقدِمَتَهُ. دانَ ِ قَبِيلَة رَئِيُس عَمِّيشَّداَي، بُْن ُ أِخيعَزَر مَ قَّدَ العاشِرِ، اليَوِم وَفِي ٦٦

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٦٨ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٧٠ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٦٩ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٧١
عَمِّيشَّداَي. بِْن َ أِخيعَزَر َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت

فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٧٣ تَقدِمَتَهُ. أِشيرَ، ِ قَبِيلَة رَئِيُس عُكْرَنَ، بِْن فَجِعِيئِيُل مَ قَّدَ عَشَرَ، الحادِي اليَوِم وَفِي ٧٢

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٧٤ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٧٦ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٧٥ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٧٧

عُكْرَنَ. بِْن فَجْعِيئِيَل َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت
فَهَِي: ُ تَقدِمَتُه ا أمَّ ٧٩ تَقدِمَتَهُ. نَْفتالِي، ِ قَبِيلَة رَئِيُس عِينَنَ، بُْن أِخيرَعُ مَ قَّدَ عَشَرَ، الثّانِي اليَوِم وَفِي ٧٨



١٠ : ٨ عَدَد ١٨٨ ٨٠ : ٧ عَدَد

، سمِّيِ َّ الر الوَْزِن ِبحَسَِب كِلْتاهُما مِثْقالاً، َسبْعُونَ وَْزنُها ةِ الفِّضَ مَِن ٌ ة َّ ُبدِي ز مِثْقالاً، وَثَلاثُونَ ٌ مِئَة ُ وَْزنُه ةِ الفِّضَ مَِن َطبٌَق
ً مَملُوءَة مَثاقِيَل، ُ عَشْرَة وَْزنُها هَِب الذَّ مَِن ٌ مِغرَفَة ٨٠ ُحبُوٍب. ِ َكتَقدِمَة َيٍت، بِز ً مَمزُوجا ً ناِعما ً َطِحينا مَملُوءَتاِن وَكِلْتاهُما
ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة وَاِحدٌ تَيٌس ٨٢ الّصاعِدَةِ. ِ بيحَة لِلذَّ ٌ َسنَة ُ عُمْرُه وَاِحدٌ حَمٌَل وَاِحدٌ، َكبٌْش وَاِحدٌ، ِعجٌل ٨١ َبخُوراً.

لاِم. الّسَ ِ لِذَبِيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ِحملاٍن َ وَخَمسَة تُيُوٍس َ وَخَمسَة كِباٍش َ وَخَمسَة ثَورَاِن ٨٣
عِينَنَ. بِْن أِخيرَعَ َ تَقدِمَة ِ هَذِه كانَْت

مُِسَح: ِحينَ ِيَل إسرائ رُؤَساءِ مِْن ِ مَة المُقَّدَ المَذَبحِ تَدِشينِ ُ تَقدِمَة ِهيَ ِ وَهَذِه ٨٤

ٌ مِئَة َطبٍَق كُّلِ وَْزنُ ٨٥ هَِب. الذَّ مَِن ً مِغْرَفَة َ عَشَر اثنَتا ةِ. الفِّضَ مَِن ً ة َّ ُبدِي ز َ عَشَر اثنَتا ةِ. الفِّضَ مَِن ً َطبَقا َ عَشَر اثنا
ألْفينِ ةِ َّ ي الفِّضِ ِ الأوعِيَة جَمِيِع وَزنُ فَكانَ ةِ. الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا َسبْعُونَ ةٍ َّ ُبدِي ز كُّلِ وَزنُ ةِ. الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا وَثَلاثُونَ

. سمِّيِ َّ الر الوَزِن ِبحَسَِب مِثْقاٍل ِ مِئَة بََع وَأْر
فَيَكُونُ . سمِّيِ َّ الر الوَزِن ِبحَسَِب مَثاقيَل َ عَشْرَة عَشَرَ، الاثْنَتَي ةِ َّ هَبي الذَّ البَُخورِ مَغَارِِف مَِن ٍ مِغْرَفَة كُّلُ وَْزنُ وَكانَ ٨٦

هَِب. الذَّ مَِن ً مِثْقالا يَن وَعِشْر ً مِئَة أوزانِها مَجْمُوعُ
َسنَةٌ، ُ عُمْرُه ً ًذَكَرا حَمَلا َ عَشَر ًوَاثْنَي َكبْشا َ عَشَر وَاثْنَي ً ثَورا َ عَشَر اثْنَي ً صاعِدَة َ ذَباِئح ِ مَة المُقَّدَ َيواناِت الح مَجمُوعُ وَكانَ ٨٧
َسلاٍم كَذَباِئحِ ِ مَة المُقَّدَ َيواناِت الح مَجمُوعُ وَكانَ ٨٨ ةِ. َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة َ تَيسا َ عَشَر وَاثْنَي بَةِ، المَطلُو ُبُوِب الح تَقدِماِت مََع
المَذَبحِ تَدِشينِ تَقدِماُت ِهيَ ِ هَذِه َسنَةٌ. الواِحدِ ُ عُمْر ً ذَكَرا ً حَمَلا وَِستِّينَ ً تَيسا وَِستِّينَ ً َكبْشا وَِستِّينَ ً ثَورا يَن وَعِشرِ ً أربَعَة

مُِسَح. أْن بَعْدَ
بَينِ مِْن إلَيهِ مُ َّ يَتَكَل ِ الله َصوَت يَسمَُع كانَ اللهِ، إلَى مَ َّ لِيَتَكَل الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى يَدخُُل مُوسَى كانَ وَِحينَ ٨٩

مُوسَى. إلَى بِها مُ َّ يَتَكَل ُ الله كانَ َّتِي ال ُ يقَة رِ الّطَ ِهيَ ِ هَذِه ِس. المُقَّدَ ِ هادَة َّ الش ُصندُوِق غِطاءِ فَوَق بَينِ الكارُو
٨

المَنارَة
َ أمام َ الواقِعَة َ ِنطَقَة الم ُ بعَة الّسَ رُُج ُّ الس َ تُضِيء أْن فَيَنْبَغِي رَُج، ُّ الس تُشعُِل ‹ِحينَ لِهارُونَ: «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

المَنارَةِ.›»
ُصنِعَِت وَقَْد ٤ مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما ِ المَنارَة أمامَ َ الواقِعَة َ ِنطَقَة الم َ لِتُضِيء رَُج ُّ الس أشعََل إْذ ذَلَِك، هارُونُ فَعَمَِل ٣

ِمُوسَى. ل ُ الله ُ أظهَرَه الَّذِي كِل الّشَ َحسََب ُصنِعَِت زَهراتِها. ى َّ وََحت قاعِدَتِها مِْن مَطرُوٍق ذَهٍَب مِْن ُ المَنارَة
يِّين اللّاوِ تَكرِيُس

طهِيرِ َّ الت َ ماء رُّشَ لِتَطهِيرِهِْم: ُ تَْفعَلُه ما وَهَذا ٧ وََطهِّرْهُْم. ِيَل إسْرائ بَني بَينِ مِْن يِّينَ اللّاوِ «خُذِ ٦ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٥
أنفُسَهُْم. يُطَهِّرُوا وَ ِيابَهُْم ث وَلْيَغِسلُوا ِجسمِهِْم. َشعرِ كُّلَ وَلْيَحلِقُوا عَلَيهِْم.

َ آخَر ً َصغِيرا ً ثَورا وَلِيَأخُذُوا َيٍت. بِز ً مَمْزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن ُحبُوٍب َ وَتَقدِمَة القَطِيِع، مَِن ً َصغِيرا ً ثَورا لِيَأخُذُوا َّ «ثُم ٨

وَِحينَ ١٠ ِيَل. إسْرائ بَني جَمِيَع وَتَجمَُع الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أمامَ يِّينَ اللّاوِ ُ ُتحضِر َّ ثُم ٩ ةِ.١٦ َّ الخَطِي ِ ذَبِيحَة لأجِل القَطِيِع مَِن
٨:٨ ١٦

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر
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ِيَل إسْرائ بَني مِْن ً تَقدِمَة يِّينَ اللّاوِ هارُونُ ُ يُقَّدِم وَهَكَذا ١١ عَلَيهِْم. أيدِيَهُْم عُب الّشَ لِيََضِع اللهِ، َمحْضَرِ إلَى يِّينَ اللّاوِ ُ ُتحضِر
اللهَ. َيخدِمُوا لـِكَي اللهِ، ِ َحضرَة فِي وَيَرفَعُهُْم

ُ ر وَيَتَطَهَّ للهِ. َصاعِدَة١٧ً ً ذَبْيحَة ُ وَالآخَر ةٍ، َّ َخطِي َ ذَبِيحَة أحَدُهُما مُ يُقَّدَ َّ ثُم ورَيِن، َّ الث رَأسَّيِ عَلَى أيدِيَهُْم ونَ ُّ ي اللّاوِ «يََضُع ١٢

ِ َحضرَة فِي ً تَقدِمَة تُقَّدِمُهُْم وَأبْنائِهِ. هارُونَ ِ ِمُساعَدَة ل صُهُْم وَُتخَّصِ يِّينَ اللّاوِ تُعَيِّنُ «هَكَذا ١٣ بيحَتينِ. الذَّ بِهاتَينِ ُّونَ ي اللّاوِ
لِي. ُّونَ ي اللّاوِ لِي. ِيَل إسْرائ بَني بَينِ مِْن يِّينَ اللّاوِ ِص َخّصِ ١٤ اللهِ.

هُْم لأّنَ ١٦ للهِ. ْمتَهُْم وَقَّدَ رْتَهُْم َطهَّ قَْد تَكُونُ ِحينَ الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ مُؤَه ُّونَ ي اللّاوِ ُ يَِصير ذَلَِك، «وَبَعدَ ١٥
ِيَل. إسْرائ بَني أبْكارِ كُّلِ بَدََل أي رَحٍم، فاِتحِ كُّلِ بَدََل أخَْذتُهُْم ِيَل. إسْرائ بَني بَينِ مِْن بِالكامِِل لِي ِسينَ َّ مُكَر َسيَكُونُونَ
مِصرَ، أْرِض فِي الأبْكارِ كُّلَ فِيهِ َبُْت ضَر الَّذِي اليَوِم فِي لِي. َيواناِت، الح وَمَِن النّاِس مَِن ِيَل، إسْرائ بَني ُ فَأبْكار ١٧

يِّينَ اللّاوِ وََسُأعطِي ١٩ ِيَل. إسْرائ بَني أبْكارِ كُّلِ بَدََل يِّينَ اللّاوِ َسآخُذُ لـَِكنِّي ١٨ لِي. لِيَكُونُوا ِيَل إسْرائ أبْكارَ أفرَْزُت
تَْقدِيِم فِي وَلِيُساعِدُوا الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي ِيَل إسْرائ بَني ِ ِبخِدمَة لِيَقُومُوا ِيَل إسْرائ بَني بَينِ مِْن ِ وَأبْنائِه لِهارُونَ هُْم َّ كُل

ِس.» المُقَّدَ المَكاِن مَِن ً َكثيرا لاقتِرابِهِْم ِيَل إسْرائ بَني عَلَى ٌ كارِثَة َ تأتِي لِئَلّا ِيَل، إسْرائ بَني عَْن باِئحِ الذَّ
بِهِ. مُوسَى ُ الله أمَرَ ما ِبحَسَِب يِّينَ لِلّاوِ ِيَل إسْرائ بَنو وَفَعََل الأمرَ. هَذا ِيَل إسْرائ بَني وَكُّلُ وَهارُونُ مُوسَى فَفَعََل ٢٠

لِيُطَهِّرَهُْم. َخطاياهُْم عَْن َ ر وََكّفَ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً تَقدِمَة هارُونُ مَهُْم وَقَّدَ ِيابَهُْم. ث وَغَسَلُوا أنفُسَهُْم، ونَ ُّ ي اللّاوِ َ ر فَطَهَّ ٢١

عُمَِل وَأبْنائِهِ. هارُونَ إشراِف َتحَت الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ِبخِدمَتِهِْم لِلقِياِم لِينَ َّ مُؤَه ُّونَ ي اللّاوِ صارَ ذَلَِك، وَبَعدَ ٢٢
بِهِ. مُوسَى ُ الله أمَرَ ما ِبحَسَِب يِّينَ بِاللّاوِ

ً لا َّ مُؤَه يَكُونُ َ أكثَر أْو ً َسنَة يَن وَعِشرِ ً خَمْسا يَبلُُغ ذَكَرٍ كُّلُ يِّينَ: اللّاوِ عَلَى فُرَِض ما «هَذا ٢٤ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٣

أعماِل ِ ِخدمَة مِْن يَتَقاعَدَ أْن لاوِّيٍ كُّلِ عَلَى يَنْبَغِي َمِسينِ، الخ ِسّنِ فِي لـَِكْن ٢٥ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أعماِل فِي ِ لِلخِدمَة
ُ ه َّ لـَِكن بِالحِراَسةِ. الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ِيَن الآخَر يِّينَ اللّاوِ يُساعِدَ أْن ُ ُمِكنُه ي ٢٦ عَمَلِها. عَْن َف َّ وَيَتَوَق الاْجتِماِع، ِ َخيمَة

الاْجتِماِع.» ِ َخيمَة فِي ِخدمَتِهِْم فِي يِّينَ اللّاوِ مََع تَتَعامَُل هَكَذا قِيلَةِ. َّ الث بِالأعماِل يَقُومَ لا
٩

الفِصح
«لِيَْحتَفِْل ٢ فَقاَل: مِصرَ، أْرَض تَرَُكوا أْن بَعدَ ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ مَِن ِل الأّوَ هرِ َّ الش فِي َ ِسيناء ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي مُوسَى ُإلَى الله مَ َّ وَتَكَل ١
الغُرُوِب بَعْدَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم فِي ِ مَوعِدِه فِي ِ بِه َتحتَفِلُون ٣ المُعَيَّنِ. ِ مَوْعِدِه فِي الفِصِح١٨ بِعِيدِ ِيَل إسْرائ بَنُو

وَقَواعِدِهِ.» ِ شَرائِعِه عَلَى وَُتحَافِظُونَ الظَلاِم. حُلُوِل وَقَبَل
بَعْدَ ِل، الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع فِي بِالفِصِح فَاْحتَفَلُوا ٥ بِالفِصِح. َيحتَفِلُوا أْن عِب الّشَ مَِن مُوسَى فَطَلََب ٤

بِهِ. مُوسَى ُ الله أمَرَ ما ِبحَسَِب هَذا ِيَل إسْرائ بَنو فَعََل ِسيناءَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي الظَلاِم، حُلُوِل وَقَبَل الغُرُوِب
٨:١٢ ١٧

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
٩:٢ ١٨

.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
الفصل) هذا ِ بقِيّة فِي ً (أيضا 7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
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ذَلَِك فِي بِالفِصِح الاحتِفاِل عَلَى يَن قادِرِ يَكُونُوا فَلَْم مَيٍِّت، ِلجَسَدِ َمسِهِْم ل بِسَبَِب يَن طاهِرِ ُ غَير رِجاٌل هُناكَ وَكانَ ٦

أْن نَْستَطيُع وَلا مَيٍِّت، ِلجَسَدٍ لَمِْسنا بِسَبَِب يَن طاهِرِ «لَْسنا وَقالُوا: ٧ اليَوِم، ذَلَِك فِي وَهارُونَ مُوسَى إلَى فَجاءوا اليَوِم.
نَْفعَُل؟» َماذا ف ِيَل؟ إسْرائ بَني ةِ َّ بَقِي مََع مَوعِدِها فِي َ قدِمَة َّ الت ِ لله َ نُقَّدِم

بِشَأنِكُْم.» ِ بِه ُ الله َسيَأمُرُ ما َسأسمَُع «انتَظِرُونِي. لَهُْم: مُوسَى فَقاَل ٨

أْو مَيٍِّت، َجسَدٍ َمِس ل بِسَبَِب أولادِكُْم مِْن أْو مِنكُْم أحَدٌ َس َّ تَنَج إْن ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ١٠ ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٩

هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم فِي بِالفِصِح َيحتَفِلُوا أْن يَنبَغِي ١١ للهِ. بِالفِصِح ُيحتَفََل أْن فَعَلَيهِ يلَةٍ، َطوِ رِحلَةٍ فِي كانَ
يَترُُكوا وَلا ١٢ ةٍ. مُّرَ وَأعشاٍب ُمخْتَمِرٍ غَيرِ خُبزٍ مََع الفِصِح حَمََل وَليَأكُلُوا الظَلاِم. حُلُوِل وَقَبَل الغُرُوِب بَعْدَ الثّانِي،
الفِصِح. شَرائـِـِع جَمِيِع ِبحَسَِب ِ بِه َيحتَفِلُوا أْن يَنبَغِي عِظامِهِ. مِْن ً واِحدا ً عَْظما يَكسِرُوا وَلا باِح، الّصَ ى َّ َحت ُ مِنه ً َشيئا
َ تَقدِمَة يُقَّدِْم لَْم ُ ه َّ لأن عِب،١٩ الّشَ مَِن فَيُقطَُع الفِصَح، يَتَجاهَُل ُ ه َّ لـَِكن َسفَرٍ، عَلَى لَيَس وَالَّذِي ُ الّطاهِر خُص الّشَ وَأمّا ١٣

تِهِ. َّ َخطِي عَلَى يُعاقَُب وَهَكَذا المُعَيَّنِ. مَوعِدِها فِي ِ الله
وَقَواعِدِهِ. الفِصِح شَرائـِـِع ِبحَسَِب ُ فَلْيَحفَْظه اللهِ، بِفِصِح َيحتَفَِل أْن ِيدُ وَيُر مُقِيْمٌ، غَرِيٌب بَينَكُْم كانَ «وَإْن ١٤

وَالمُواطِِن.» يِب لِلغَرِ نُفسُها ُ يعَة الشِّر
وَالنّار ُ حابَة الّسَ

ُ حابَة الّسَ مََكثَِت المَساءِ وَفِي العَْهدِ. َ وََخيمَة المَسَكَن ُ حابَة الّسَ ِت غَّطَ ُس، المُقَّدَ المَْسَكُن ِ بِه َ ُأقيم الَّذِي اليَوِم وَفِي ١٥

باِح. الّصَ ى َّ َحت كَالنّارِ تَبدُو وَكانَْت المَْسَكِن، فَوَق
تَبدُو ُ حابَة الّسَ كانَِت يِل َّ الل وَفِي هارِ، النَّ فِي َ َسة المُقَّدَ َ َيمَة الخ تُغَّطِي ُ حابَة الّسَ فَكانَِت دائِماً، كَذَلَِك الأمرُ كانَ ١٦

، ُّ تَستَقِر ُ َيمَة الخ كانَِت وََحيثُما يِرَْتحِلُونَ. ِيَل إسْرائ بَنو كانَ َيمَةِ، الخ فَوِق مِْن تَرتَفـِـُع ُ حابَة الّسَ كانَِت وَِحينَ ١٧ كَالنّارِ.
يَمْكُثُونَ كانُوا اللهِ. مَِن ٍ بِعَلامَة وَُيخَيِّمُونَ اللهِ، مَِن ٍ بِعَلامَة يِرَْتحِلُونَ إسْرائيَل بنُو فَكانَ ١٨ ُيخَيِّمونَ. ِيَل إسْرائ بَنو كانَ

المَْسَكِن. فَوَق ُ حابَة الّسَ مََكثَِت مَا ِم َّ ُخَي الم فِي
يِرَْتحِلُونَ. يَكُونُوا فَلَْم اللهِ، أمرَ َيحفَظُونَ ِيَل إسْرائ بَنو كانَ اٍم، َّ أي ةِ لِعِّدَ المَْسَكِن فَوَق ِ حابَة الّسَ ُ بَقاء طاَل فَإذا ١٩

ٍ بِعَلامَة وَيِرَْتحِلُونَ اللهِ، مَِن ٍ بِعَلامَة ُيخَيِّمُونَ فَكانُوا اٍم. َّ أي ِ لِبِْضعَة المَْسَكِن فَوَق ُ حابَة الّسَ بَقِيَِت إذا الاْمرُ وَكَذَلَِك ٢٠

اللهِ. مَِن
باِح، الّصَ فِي تَرتَفـِـُع َّ ثُم فَقَْط، باِح الّصَ ى َّ وََحت المَساءِ مَِن َسةِ المُقَّدَ ِ َيمَة الخ فَوَق تَبقَى ُ حابَة الّسَ كانَِت ِحينَ ى َّ وََحت ٢١
فَوَق ُ حابَة الّسَ مَكثَِت وَإْن ٢٢ حابَةُ. الّسَ تَرتَفـِـُع ِحينَ يِرَْتحِلُونَ كانُوا لَيلاً، أْم ً نَهارا الوَقُْت أكانَ ٌ فَسَواء يِرَْتحِلُونَ. كانُوا
فَكانُوا ٢٣ يِرَْتحِلُونَ. كانُوا تَرتَفـِـُع، كانَْت ِحينَ لـَِكْن يِرَْتحِلُونَ. فَلا يَمكُثُونَ ِيَل إسْرائ بَنو كانَ َكثِيرَةٍ، لأيّاٍم المَْسَكِن

مُوسَى. مِْن ُ سَمِعُوه الّذِي ِ الله أمرَ َيحفَظُونَ كانوا اللهِ. مَِن ٍ بِعَلامَة وَيِرَْتحِلُونَ اللهِ، مَِن ٍ بِعَلامَة ُيخَيِّمُونَ
١٠

ة َّ ي الفِّضِ الأبواُق
٩:١٣ ١٩

ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عب. الّشَ من يُقطع
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وَتُعلِْن لِلاجتِماِع، عَب الّشَ لِتَدعُو استَخدِْمهُما مَطرُوقَةٍ. ةٍ فِّضَ مِْن بُوقَينِ لِنَفِسَك «اصنَْع ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

فإْن ٤ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ أمامََك عُب الّشَ َيجتَمـِـُع مَعاً، فيهِما يُنْفَُخ فَحـِينَ ٣ َّحيِل. الر مَواعيدَ ماِت َّ لِلمَُخي
أمامََك. إسرائيَل قَبائِِل ُ رُؤَساء َيجتَمـِـُع البُوقَينِ، أحَدِ فِي نُفَِخ

ِيَةً، ثان ُ القَِصيرَة فخاُت َّ الن تُنْفَُخ وَِحينَ ٦ تَرَتحَِل. أْن رِق َّ الش فِي ماِت َّ ُخَي الم عَلَى يَكُونُ قَِصيرَةٌ، نَفخاٌت تُنْفَُخ «وَِحينَ ٥

عَب، الّشَ تَجمََع أْن ِيدُ تُر وَِحينَ ٧ عُب. الّشَ لِيَنطَلَِق ٌ قَِصيرَة نَفخاٌت تُنْفَُخ تَرَتحَِل. أْن َنُوِب الج فِي ماِت َّ ُخَي الم عَلَى يَكُونُ
فِي الأبَدِ إلَى لـَكُْم ٌ يَضة فَر ِ هَذِه الأبواِق. فِي يَنْفُُخونَ هُْم الـكَهَنَةُ، هارُونَ، ُ أبناء وَفَقَْط ٨ ِتَةٌ. ثاب ٌ يلَة َطوِ نَفخاٌت تُنْفَُخ
إلَيكُْم فيَلتَفُِت الأبواِق، فِي انْفُُخوا أْرِضكُْم، فِي يُضايِقُونَكُْم الَّذِيَن ُ أعداءَكُم بُوا لِتُحارِ تَذهَبُونَ وَِحينَ ٩ أجيالـِكُْم. كُّلِ
ِحينَ الأبواِق فِي تَنفُُخونَ شُهُورِكُْم، وَبِداياِت وَأعيادِكُْم اْحتِفالاتِكُمِ أوقاِت وَفِي ١٠ أعدائِكُْم. مِْن وَيُنقِذُكُْم إلَهُكُْم،

إلَهُكُْم.» أنا إلَيكُْم. فَألتَفَِت لاِم، الّسَ وَذَباِئحِ اعِدَة٢٠َ الّصَ َ باِئح الذَّ تُقَّدِمُونَ
ِيل إسْرائ بَني رَِحيُل

بَنو فَبَدَأ ١٢ العَْهدِ. مَْسَكِن فَوِق مِْن ُ حابَة الّسَ ارتَفَعَِت ِيَةِ، الثّان ِ نَة الّسَ فِي الثّانِي هرِ َّ الش مَِن يَن العِشرِ اليَوِم فِي ١١

ِ العَلامَة ِبحَسَِب الُأولَى ةِ َّ ر َّ لِلم فارَتحَلُوا ١٣ فارانَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي ُ حابَة الّسَ ِت َّ استَقَر ى َّ َحت ِسيناءَ، ةِ َّ ي ِ ّ بَر مِْن رِحلاتِهِْم ِيَل إسْرائ
ِمُوسَى. ل ُ الله أعطاها َّتِي ال

وَكانَ ١٥ يَهُوذا. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا عَمِّيناداَب بُْن َنحشُونُ وَكانَ مَجمُوعاتِهِْم. ِبحَسَِب ً لا أّوَ يَهُوذا ِ قَبِيلَة ُ م َّ ُمخَي فارَتحََل ١٤

َبُولُونَ. ز ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا ِحيلُونَ بُْن ألِيآُب وَكانَ ١٦ يَّساكَرَ. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا ُصوغَرَ، بُْن ِيُل نَثَنائ
يَهُوذا. ِ قَبِيلَة بَعدَ المَْسَكَن حَملُوا الَّذِيَن ونَ ُّ ي وَالمَرارِ ونَ ُّ ِي الجَرُشون وَارَتحََل المَْسَكُن، فُّكَِك َّ ثُم ١٧

وَكانَ ١٩ رَُأوبَيْنَ. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا َشدَيئُورَ بُْن ُ ألِيُصور وَكانَ مَجمُوعاتِهِْم. ِبحَسَِب رَُأوبَيْنَ ِ قَبِيلَة ِم َّ ُمخَي قِسمُ اْرَتحََل َّ ثُم ١٨

َّ ثُم ٢١ جادَ. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا ِيَل دَعُوئ بُْن ألِياساُف وَكانَ ٢٠ ِشمْعُونَ. ِ قَبِيلَة ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا يَشَّداَي ُصورِ بُْن َشلُومِيئِيُل
ِيِّينَ. القَهات وُُصوِل قَبَل المَْسَكُن َ وَُأقيم َسةَ. المُقَّدَ َ الأشياء يَحمِلُونَ كانُوا الَّذِيَن ونَ ُّ ِي القَهات اْرَتحََل

جَملِيئِيُل وَكانَ ٢٣ أفْراِيمَ. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا عَمِّيهُودَ بُْن ألِيشَمَُع وَكانَ مَجمُوعاتِهِْم. ِبحَسَِب َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة ُ م َّ ُمخَي اْرَتحََل َّ ثُم ٢٢

بَنْيامِيْنَ. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا ِجْدعُونِي بُْن ِيدَنُ أب وَكانَ ٢٤ ى. َّ مَنَس ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا فَدَهُْصورَ بِْن
دانَ. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا عَمِّيشَّداَي بِْن ُ أِخيعَزَر وَكانَ ماِت. َّ ُخَي الم جَمِيِع ُ رَة مُؤَّخَ دانَ، ِ قَبِيلَة ِم َّ ُمخَي قِسمُ اْرَتحََل َّ ثُم ٢٥

تَرتِيُب َ هُو هَذا ٢٨ نَفتالِي. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا عِينَنَ، بُْن أِخيرَعُ وَكانَ ٢٧ أِشيرَ. ِ َجمُوعَة لِم ً رَئِيسا عُكْرَنَ بُْن فَجعِيئِيُل وَكانَ ٢٦
يَرَتحِلُونَ. كانُوا ِحينَ مَجمُوعاتِهِْم ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَني

لَنا. ِ بِإعطائِه ُ الله وَعَدَ الَّذِي المَكاِن إلَى مُرَتحِلُونَ نا َّ «إن مُوسَى: حَمِي ، المِديانِيِّ ِيَل رَعُوئ بِْن باَب ِلحُو مُوسَى وَقاَل ٢٩

لـَِكنِّي مَعَكُْم، أذهََب «لَْن ِمُوسَى: ل قاَل ُحوباَب لـَِكّنَ ٣٠ ِيَل.» إسْرائ لِبَني بِالخـَيْرِ وَعَدَ َ الله لأّنَ وََسنُكْرِمَُك، مَعَنا، تَعاَل
َستَكُونُ حراءِ. الّصَ فِي َ ُنخَيِّم أْن ُمِكنُنا ي أيَن تَعرُِف فَأنَت تَترُكْنا، «لا مُوسَى: ُ لَه فَقاَل ٣١ وَعَِشيرَتِي.» أْرضِي إلَى َسأذهَُب

لََك.» ذاتَها الُأمُورَ َسنَعمَُل نا َّ فَإن صاِلحَةٍ، ُأمُوٍر مِْن ُ الله عَمَِل مَهما ُ ه َّ فَإن مَعَنا، ِجئَت إْن ٣٢ لَنا. ً مُرِشدا
١٠:١٠ ٢٠

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من اعِدَة. الّصَ باِئح الذَّ
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ِ مَسافَة عَلَى أمامَهُْم ِس المُقَّدَ ِ الله عَهدِ بُِصندُوِق ُ الـكَهَنَة وَسارَ أيّاٍم. ِ ثَلاثَة ةِ ِمُّدَ ل وَسافَرُوا اللهِ َجبَِل مِْن فارَتحَلُوا ٣٣

مِْن يَرَتحِلُونَ كانُوا ِحينَ اليَوِم َ طِيلَة فَوقَهُْم ِ الله ُ َسحابَة وَكانَْت ٣٤ فِيهِ. لِيَُخيِّمُوا ً مَكانا لَهُْم لِيَِجدُوا فَرِ، الّسَ مَِن أيّاٍم ِ ثَلاثَة
َتخْييمِهِْم. مَكاِن

يَقُوُل: مُوسَى كانَ يَرَتحُِل ُس المُقَّدَ ندُوُق الّصُ كانَ ِحينَ ٣٥

اللهُ، يا «قُْم
أعداؤُكَ، ْد وَلْيَتَبَّدَ

مِنَْك.» كارِهُوكَ وَلْيَهرُْب
يَقُوُل: مُوسَى كانَ يَنزُِل، ندُوُق الّصُ كانَ وَِحينَ ٣٦

ُ الله يا «عُْد
ِيَل.» إسْرائ قَبائِِل ُألُوِف عَشَراِت إلَى

١١
عب الّشَ ُر تَذَمُّ

عَلَيهِْم ِ الله مَِن نارٌ فَخَرََجْت ِجّداً. وَغَِضَب رَهُْم تَذَمُّ ُ الله سَمـِـَع اللهِ، أمامَ ةٍ بِِشّدَ رُونَ يَتَذَمَّ عُب الّشَ بَدَأ وَِحينَ ١

فَخَمَدَِت اللهِ، إلَى مُوسَى فََصلَّى العَونَ، طالِبِينَ مُوسَى إلَى عُب الّشَ فَصَرََخ ٢ ِم. َّ ُخَي الم أطراِف فِي الخِيَِم بَعَض وَالتَهَمَْت
هُناكَ. عَلَيهِْم خَرََجْت اللهِ عِندِ مَْن ً نارا لأّنَ تَبْعِيرَةَ،٢١ المَكانَ ذَلَِك دَعُوا وَلِذا ٣ النّارُ.

َشيخا بعِينَ الّسَ ُ اختِيار
«مَْن وَقالُوا: ً ِيَة ثان ِيَل إسْرائ بَنو وَبَكَى أفَضَل. ً َطعاما ِيَل إسْرائ بَني مََع َ مِصْر مِْن خَرَجوا الَّذِيَن ُ َباء الغُر وَاشتََهى ٤
وَالـكُرّاِث وَالبَّطِيِخ الخِيارِ عَلَى وَكَذَلَِك َمجّاناً. مِصرَ فِي ُ نَأكُلُه كُنّا الَّذِي مَِك الّسَ عَلَى رُ َّ نَتَحَس َنحُْن ٥ لِنَأكَُل؟ ً لَحما يُعطِينا

إلَيهِ.» َ لِنَنظُر المَّنِ هَذا ِسوَى هُناكَ فَلَيَس تَنا، َّ شَهِي فَقَْدنا فَقَْد الآنَ أمّا ٦ وِم. َّ وَالث وَالبََصِل
أْو حَى َّ الر َبحََجرَّيِ ُ يَطَحنُونَه فَكانُوا . المَّنَ وَجَمَعُوا النّاُس َ فَانتَشَر ٨ مِغ. كَالّصَ ُ وَلَونُه بَرَةِ، الـكُز َكبُذُورِ المَّنُ كانَ ٧

كانَ فَحـِينَ ٩ يِت. َّ بِالز المَقلِيِّ الـَكعِْك َكطَعِم ُ َطعمُه َكعْكاً، ُ مِنه يَصنَعُونَ وَ قِدٍر فِي ُ يَسلُقُونَه َّ ثُم الهاوِِن. فِي ُ ونَه ُّ يَدُق
مَعَهُ. يَنزُِل المَّنُ كانَ يِل، َّ الل فِي ِم َّ ُخَي الم أْرِض عَلَى يَأتِي دَى َّ الن

مُوسَى وَتَضايََق ِجّداً، ُ الله فَغَِضَب َخيمَتِهِ. مَْدخَِل عَلَى واِحدٍ كُّلُ عَشائِرِهِْم، فِي يَبكُونَ عَب الّشَ مُوسَى فَسَمـِـَع ١٠

َجعَلَْت ِماذا ل بِرِضاكَ؟ أحَظ لَْم ِماذا ل خادِمَُك؟ وَأنا يَق الّضِ َ لِي بَْت َّ َسب ِماذا «ل للهِ: مُوسَى وَقاَل ١١ هَذا. كُّلِ مِْن
فِي ‹اْحمِلْهُْم لِي: تَقُوُل ى َّ َحت وَلَدْتُهُْم هَْل عِب؟ الّشَ هَذا بِكُّلِ َحبِلُْت هَْل ١٢ أكتافِي؟ عَلَى ُ وَِحملَه عِب الّشَ هَذا َ ة َّ مَسؤُولِي
كُّلَ لُأْعطَِي لَحْمٌ لِي أيَْن مِْن ١٣ لآبائِهِْم؟› ُأعطِيَها بِأْن وَعَْدُت َّتِي ال الأْرِض إلَى طِفلاً، تَحمُِل َّتِي ال ِ ِيَة ّ َب كَالمُر ِحْضنَِك
وَحدِي، عِب الّشَ هَذا بِكُّلِ َّ أهتَم أْن أستَطِيُع لا ١٤ لِنَأكَُل؟› ً لَحْما ‹أعطِنا يَقُولُونَ: وَ أماِمي يَبكُونَ ِحينَ عِب الّشَ هَذا

١١:٣ ٢١
«اشتعال.» أي تبعيرة.
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تَدَْعنِي وَلا بِرِضاكَ، َحظِيُت إْن تَقتُلَنِي، أْن فَأسألَُك هَكَذا، َستُعامِلُنِي ُكنَت فَإْن ١٥ قِيادَتَهُ. أستَطِيُع مِمّا ُ أكثَر ُ ه َّ لأن
أكثَرَ.» وَبُؤْسِي تِي َّ َلِي ب أرَى

ِ َخيمَة إلَى أحضِرْهُْم عِب. لِلّشَ ٌ وَقادة ُشيُوٌخ هُْم أّنَ تَعرُِف ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ مِْن َسبعِينَ لِي «اْجمَْع ِمُوسَى: ل ُ الله فَقَاَل ١٦

عَلَيهِْم، وَأَضُع عَلَيَك الَّذِي وِح ُّ الر مَِن َسآخُذُ هُناكَ. مَعََك مُ َّ وَأتَكَل فَسَأنزُِل ١٧ مَعََك. هُناكَ وَأوقِْفهُْم الاْجتِماِع
وَحدَكَ. تِهِم َّ مَْسؤُولِي وَتَحْمَِل بِهِْم َّ تَهتَم لا ى َّ َحت عِْب بِالّشَ الاهتِماِم فِي فَيُساعِدُونََك

ً لَحما يُعطِينا ‹مَْن ُلْتُمْ: وَق ِ الله أمامَ ْ بََكيتُم كُْم َّ لأن لَحماً، وََستَأكُلُونَ الغَدِ، لأجِل أنفُسَكُْم قَّدُِسوا عِب: لِلّشَ «وَقُْل ١٨

أيّاٍم ِ خَمسَة أْو يَومينِ أوِ لِيَوٍم ُ مِنه تَأكُلُوا وَلَْن ١٩ فَتَأكُلُونَهُ. ً لَحما ُ الله َسيُعطِيكُمُ أفَضَل.› مِصرَ فِي الوَضُع كانَ لِنَأكَُل؟
ْ رَفَْضتُم َّكُْم لأن فَتَْقرَفونَهُ! مَناِخرِكُْم مِْن َيخْرَُج أْن إلَى كامٍِل لِشَهرٍ ً لَحما َستَأكُلُونَ كُْم َّ لـَِكن ٢٠ يَوماً، يَن عِشرِ أْو عَشْرَةٍ أْو

مِصرَ؟›» مِْن خَرَْجنا ِماذا ‹ل ُلْتُمْ: وَق ُ أمامَه ْ وَبََكيتُم وََسطِكُْم، فِي الّساِكَن َ الله
ةِ ِمُّدَ ل ُ مِنه وََسيَأكُلُونَ لَحماً، ‹َسُأعطِيهِْم تَقُوُل: فَأنَت هَذا وَمََع رَجٍُل، ألِف ِ مِئَة ِسّتُ «مَعِي للهِ: مُوسَى قاَل َّ ثُم ٢١

فَلَْن البَْحرِ سَمَِك كُّلَ اْصطَْدنا لَوْ ى َّ وََحت لَهُْم؟ ً كافِيا ذَلَِك َسيَكُونُ فَهَْل وَالأبقارُ، الأغنامُ ذُِبحَِت إْن ٢٢ كامٍِل.› شَهرٍ
يَْكفِيهُْم.»

لا.» أْم ُّ َسيَتِم ُ ُلْتُه ق ما كانَ إْن الآنَ َستَرَى َمحْدُودَةٌ؟ ِ الله ُ قُدرَة «هَْل ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٢٣

َيمَةِ. الخ َحوَل يَقِفُونَ وََجعَلَهُْم ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ ًمِْن رَجُلا بعِينَ الّسَ وَجَمََع اللهُ، ُ قالَه بِما عَب الّشَ َ وَأخبَر مُوسَى فَخَرََج ٢٤

َشيخاً. بعِينَ الّسَ عَلَى ُ وَوََضعَه مُوسَى عَلَى كانَ الَّذِي وِح ُّ الر مَِن ُ الله وَأخَذَ مُوسَى. إلَى مَ َّ وَتَكَل ِ حابَة الّسَ فِي ُ الله نَزََل َّ ثُم ٢٥

ِيَةً. ثان ً ة مَّرَ ُأوا َّ يَتَنَب لَْم هُْم لـَِكنَّ ُأونَ، َّ يِتَنَب بَدَُأوا عَلَيهِْم وُح ُّ الر حَّلَ وَِحينَ
عَلَيهِما. وُح ُّ الر وَحَّلَ مِيدادَ. الثّانِي وَاسْمُ ألْدادَ أحَدِهِما اسْمُ وَكانَ ِم، َّ ُخَي الم فِي بَقِيا قَْد الرِّجاِل مَِن اثْناِن وَكانَ ٢٦

شاّبٌ فَرََكَض ٢٧ ِم. َّ ُخَي الم فِي آِن َّ يَتَنَب كانا وَلِذا الاْجتِماِع، ِ َخيمَة إلَى َيخرُجا لَْم هُما وَلـَِكنَّ لِينَ، المُسَجَّ ِضمِن مِْن وَكانا
ِم.» َّ ُخَي الم فِي آِن َّ يَتَنَب وَمِيدادُ «ألْدادُ ِمُوسَى: ل وَقاَل

؟ عَلَيَّ ُ «أتَغار لَهُ: مُوسَى فَقاَل ٢٩ أوقِْفهُما.» مُوسَى، َسيِّدِي «يا َشبابِهِ: مُنذُ مُوسَى مُساعِدُ نُونَ بُْن يَشُوعُ فَقاَل ٢٨

ِم. َّ ُخَي الم إلَى يُوُخ وَالّشُ مُوسَى رَِجــَع َّ ثُم ٣٠ عَلَيهِْم.» ُ رُوحَه ُ الله يََضُع إْذ أنبِياءَ، كانُوا اللهِ َشعِب كُّلَ أّنَ لَو ى َّ أتَمَن نِي َّ إن

لوَى الّسَ ُ ُطيُور
مَِسيرِ بُعْدِ عَلَى ُ يُور الّطُ كانَِت ِم. َّ ُخَي الم َحوَل وَنَشَرَْتها البَحرِ، مَِن لوَى الّسَ ُطيُورَ فَساقَْت اللهِ، عِنْدِ مِْن ٌ رِيح ْت َّ وَهَب ٣١

ِ يلَة َّ الل وَتِلَك اليَوِم ذَلَِك َ طِيلَة لوَى الّسَ مَِن وَجَمَعُوا اُس َّ الن فَقامَ ٣٢ ذِرَاعَينِ!٢٢ اْرتِفاِع وَعَلَى ِم، َّ ُخَي الم ِجهاِت جَمِيِع مِْن يَوٍم
م. َّ ُخَي الم َحوَل لوَى الّسَ وَنَشَرُوا َكبِيرَةٍ! أكياٍس ِ عَشْرَة َ َنحْو كَانَْت واِحدٌ، فَرْدٌ جَمَعَها ةٍ َّ كَمِّي وَأقَّلُ التّالِي. وَاليَوِم

١١:٣١ ٢٢
َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ ً(وَِهيَ وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردهما ذراعين.

القصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ
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ً مَرَضا ُ الله وَأرَسَل عِب، الّشَ عَلَى ِ الله غََضُب اْشتَّدَ ُلتَهَمَ، ي أْن وَقَبَل أسنانِهِْم، بَينَ يَزاُل ما حمُ الّلَ كانَ وَبَينَما ٣٣
هوَةِ. َّ الش ذَوِي دَفَنُوا هُناكَ هُْم لأّنَ أوَةَ،٢٣ َّ هَت قَبَرُوَت المَكانَ ذَلَِك دَعَوا وَلِذا ٣٤ عِب. الّشَ عَلَى ً فَظِيعا

فِيها. وَمََكثُوا َحَضيرُوَت إلَى عُب الّشَ اْرَتحََل َ أوَة َّ هَت قَبَرُوَت وَمِْن ٣٥

١٢
مُوسَى عَلَى راِن يَتَذَمَّ وَهارُونُ ُ يَم مَر

ةً، َّ ُكوِشي اْمرأةً َج تَزَّوَ قَْد كانَ ُ ه َّ لأن َجها، تَزَّوَ كانَ َّتِي ال ِ ة َّ الـكُوِشي المَرأةِ بِسَبَِب مُوسَى عَلَى وَهارُونُ ُ يَم مَر مَْت َّ وَتَكَل ١

أيضاً؟» ِخلالِنا مِْن ْم َّ يَتَكَل ألَْم فَقَْط؟ مُوسَى ِخلاِل مِْن ُ الله مَ َّ تَكَل «هَْل فَقالا: ٢
قاَل وَفَوراً، ٤ الأْرِض. عَلَى النّاِس كُّلِ مِْن َ أكثَر ً ِجّدا ً مُتَواِضعا كانَ فَقَْد مُوسَى أمّا ٣ الكَلامَ. هَذا ُ الله فَسَمـِـَع

الاْجتِماِع.» ِ َخيمَة إلَى ثَلاثَتُكُْم «اخرُُجوا يَمَ: وَمَر وَهارُونَ ِمُوسَى ل ُ الله
كِلاهُما. فَخَرََج يَمَ، وَمَر هارُونَ وَدَعا َيمَةِ، الخ مَدخَِل فِي وَوَقََف َسحاٍب عَمُودِ فِي ُ الله نَزََل َّ ثُم ٥ ثَلاثَتُهُْم. فَخَرََج
فِي ُ مَعَه مُ َّ أتَكَل وَقَْد يا، بِرُْؤ ُ لَه نَفسِي عَْن ُأعلُِن اللهَ، أنا نِي، َّ فَإن بَينَكُْم ٌ نَبِّي هُناكَ يَكُونُ ِحينَ كَلاِميَ: «اْسمَعا اللهُ: فَقاَل ٦
وَبِوُُضوٍح ً مُباشَرَة إلَيهِ مُ َّ أتَكَل ٨ بَيتِي. ُشؤُوِن كُّلِ فِي بِمُوسَى أثُِق فَأنا مُوسَى، خادِِمي مََع هَكَذا أتَعامَُل لا لـَِكنِّي ٧ حُلْمٍ.

مُوسَى؟» ِلخادِِمي ِ الإساءَة مَِن َتخافا لَْم َكيَف اللهِ. َشكَل يَرَى َ وَهُو بِألغاٍز، وَلَيَس
لِج. َّ كَالث أبْيََض َ يَم مَر ُ ِجلْد كانَ َيمَةِ، الخ مَِن ُ حابَة الّسَ ارتَفَعَِت وَِحينَ ١٠ وَتَرَكَهُما. عَلَيهِما ِ الله غََضُب وَاشتَعََل ٩

بَرْصاءُ. ها أّنَ وَعَرََف هارُونُ فَرآها
ِجلْدُها يَنْسَلَِخ ى َّ َحت تَتْرُْكها فَلا ١٢ وَأخطَْأنا. بِحَماقَةٍ فْنا تَصَرَّ فَقَْد تُعاقِبْنا، لا َسيِّدِي، «يا ِمُوسَى: ل هارُونُ فَقاَل ١١

هٍ.» َّ مُشَو نِْصَف ً مَيِّتا َ وُلِد َكطِفٍل
اْشفِها.» اللهُ، «يا اللهِ: إلَى مُوسَى فَصَرََخ ١٣

ِ لِسَبعَة ِم َّ ُخَي الم خارَِج فَلْتُْطرَْد أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ً ة َّ ي َمخزِ َستَبقَى كانَْت َما أف وَجهِها، فِي أبوها بََصَق «لَو ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ١٤

تَعُودُ.» ذَلَِك وَبَعدَ أيّاٍم،
عُب الّشَ اْرَتحََل ذَلَِك وَبَعدَ ١٦ يَمُ. مَر عادَْت ى َّ َحت عُب الّشَ يَرَتحِِل وَلَْم أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ِم َّ ُخَي الم خارَِج َ يَم مَر فَوََضعُوا ١٥

فارانَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي مُوا َّ وََخي َحَضيرُوَت مِْن
١٣

َكنعان أْرِض إلَى المُستَْكِشفينَ إرساُل
مِْن ً رَجُلا أرِسلُوا ِيَل. إسْرائ لِبَني َسُأعطِيها َّتِي ال َكنعانَ أْرَض لِيَستَكِشفُوا ً رِجالا «أرِسْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

الرِّجاُل هَؤُلاءِ وَكانَ اللهِ. أمرِ ِبحَسَِب فارانَ ةِ َّ ي ِ ّ بَر مِْن مُوسَى فَأرَسلَهُْم ٣ قَبِيلَتِهِ.» ِ قادَة مِْن يَكُونُ ِبحَيُث عَِشيرَةٍ كُّلِ
أسماؤُهُْم: ِهيَ ِ وَهَذِه ٤ ِيَل. إسْرائ بَني ِ قادَة مِْن

ورَ. زَّكُ بُْن وعُ ُّ شَم رَُأوبَيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن
١١:٣٤ ٢٣

الشّهوة.» «قبور معناه أوَة. َّ هَت قَبَرُوَت
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ُحورِي. بُْن شافاُط ِشمْعُونَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٥
ةَ. َّ يَفُن بُْن كالُِب يَهُوذا ِ قَبِيلَة وَمِْن ٦

يُوُسَف. بُن َيجْآُل َ يّساكِر ِ قَبِيلَة وَمِْن ٧
نُونَ.٢٤ بُْن هُوَشُع َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة وَمِْن ٨
رافُو. بُْن فَلْطِي بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٩

ُسودِي. بُْن جَّدِيئِيُل َبُولُونَ ز ِ قَبِيلَة وَمِْن ١٠
ُسوسِي. بُْن ِجّدِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة أي يُوُسَف، ِ عَِشيرَة وَمِْن ١١

جَمَلِّي. بُْن عَمِّيئِيُل دانَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ١٢

ِيَل. مِيخائ بُْن ُ َستُور َ أِشير ِ قَبِيلَة وَمِْن ١٣
وَفْسِي. بُْن َنحْبِي نَْفتالِي ِ قَبِيلَة وَمِْن ١٤

ماكي. بُْن ِيُل جَُأوئ جادَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ١٥

مُوسَى ُ فَدَعاه نُونَ بُْن هُوَشُع ا أمَّ وَيَستَكِشفُوها. الأْرَض سُوا لِيَتََجّسَ مُوسَى أرَسلَهُْم الَّذِيَن الرِّجاِل ُ أْسماء ِهيَ ِ هَذِه ١٦
يَشُوعَ.

التِّلاِل. ِ مِنْطَقَة إلَى َّ ثُم قَِب َّ الن إلَى «اْصعَدُوا لَهُْم: قاَل َكنعانَ، أْرِض لاستِكشاِف مُوسَى أرَسلَهُْم وَِحينَ ١٧
الأْرِض َ َطبِيعَة ُصوا تَفَّحَ ١٩ َكثِيرُونَ؟ أْم قَلِيلونَ ُضعَفاءُ، أْم ُ ياء أقوِ أهُْم فِيها. وَالّساِكنِينَ الأْرِض، َ َطبِيعَة ُصوا تَفَّحَ ١٨

وَاْفحَُصوا ٢٠ أسوارٌ. ُتحِيطُها ُحُصوٌن أْم ٌ مَفتُوحَة ماٌت َّ ُمخَي ِهيَ وَهَْل رَدِيئَةً، أْم ً َحسَنَة كانَْت إْن فِيها، يَعِيشُونَ َّتِي ال
كانَ فَقَْد الأْرِض.» ثَمَرِ مِْن ُتحضِرُوا أْن وَاْحرُِصوا لا. أْو أشجارٌ هُناكَ كانَ وَإْن فَقِيرَةً. أْم ً َخِصبَة كانَْت إْن الأْرَض

العِنَِب. مَوسِِم َ بِدايَة الوَقُت ذَلَِك
وَأتَوْا قَِب،٢٥ َّ الن إلَى فَذَهَبُوا ٢٢ حَماةَ. مَدخَِل قُرَب رَُحوَب إلَى ِصينَ ةِ َّ ي ِ ّ بَر مِْن الأْرَض وَاستَكشَفُوا فَذَهَبُوا ٢١
حَبرُونَ ُ مَدِينَة وَكانَْت عَناَق. نَسِل مِْن وَهُْم – هُناكَ تَسكُُن وَتَلْماَي وَِشيشاَي أِخيمانَ قَبائُِل وَكانَْت حَبْرُون٢٦َ. إلَى
فِيهِ ً غُصنا قَطَعُوا هُناكَ وَمِْن أشكُوَل. وادِي إلَى أتَوا َّ ثُم ٢٣ َسنَواٍت. بِسَبِع مِصرَ فِي ُصوعََن ِ مَدِينَة قَبَل بُنِيَْت قَْد
ذَلَِك وَدُِعيَ ٢٤ أيضاً. وَالتِّينِ العِنَِب بَعَض مَعَهُْم حَمَلُوا َكما بَينَهما! فِيما ً بِعَصا رَجُلاِن ُ حَمَلَه واِحدٍ، عِنٍَب عُنقُودُ

هُناكَ. مِْن ِيَل إسْرائ بَنو ُ قَطَعَه الَّذِي العُنقُودِ بِسَبَِب أشكُوَل٢٧ بِوادِي المُكانُ
ِيَل إسْرائ بَني وَكُّلِ وَهارُونَ مُوسَى إلَى وَأتَوا ٢٦ يَوماً. أربَعِينَ بَعدَ الأْرِض استِكشاِف مِِن الرِّجاُل وَرَِجــَع ٢٥

«قَْد ِمُوسَى: ل فَقالُوا ٢٧ الأْرِض. َ ثَمَر وَأرُوهُْم رَُأوهُ، عَمّا ً يرا تَقرِ عِب الّشَ وَلِكُّلِ لَهُما مُوا وَقَّدَ قادَِش. فِي فارانَ ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي
١٣:٨ ٢٤

نُون. بُْن يشوع نفسه نُون. بُْن هُوَشُع
١٣:٢٢ ٢٥

يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
١٣:٢٢ ٢٦

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
١٣:٢٤ ٢٧

عنب. عنقود أي أشكُول.
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يَعِيُش الَّذِي عَب الّشَ لـَِكّنَ ٢٨ ثَمَرُها. وَهَذا وَعَسَلاً. ً لَبَنا تَفيُِض أْرٌض ً َحّقا ِهيَ إلَيها. أرَسلْتَنا َّتِي ال الأْرِض إلَى ذَهَبْنا
أْرَض يَسكُنُونَ ُ وَالعَمالِقَة ٢٩ هُناكَ. عَناَق نَسِل مِْن رَأينا نا َّ أن َكما ِجّداً. ٌ وََضخمَة ٌ نَة ُمحَّصَ وَمُدُنُهُْم ، قَوِّيٌ الأْرِض فِي
نَهرِ ُطوِل وَعَلَى البَحرِ قُرَب ونَ ُّ ِي الـَكنعان وَيَسكُُن التِّلاِل. فِي يَسكُنُونَ ُّونَ ي ورِ وَالأمُّ ونَ ُّ وَاليَبُوِسي ونَ ُّ وَالحِثِّي قَِب،٢٨ َّ الن

الأردُّنِ.»
أْن عَلَى قَادِرُونَ نا َّ لأن الأْرَض، وَنَمتَلُِك «َسنَصعَدُ وَقاَل: مُوسَى، بِقُرِب الَّذَِي عَب الّشَ كالُِب أْسَكَت ِحينَئِذٍ، ٣٠

ـِكَها.» وَنَمتَل نَغزُوَها
طُوا َّ ثَب وَهَكَذا ٣٢ مِنّا.» أقوَى هُْم لأّنَ عَب الّشَ ذَلَِك َ نَهزِم أْن عَلَى يَن قادِرِ «لَسنا قالُوا: ُ مَعَه ذَهَبُوا الَّذِيَن الرِّجاَل لـَِكّنَ ٣١
لاْستِكشافِها عَبْرَها سافَرْنا َّتِي ال «الأْرُض وَقالُوا: استَكشَفُوها. َّتِي ال الأْرِض بِشأِن ِيَل إسْرائ بَني َ يمَة عَزِ هَذا بِكَلامِهِْم
َبابِرَة٢٩َ الج هُناكَ رَأينا وَقَْد ٣٣ العَمالِقَةِ! مَِن فِيها رَأيناهُْم الَّذِيَن النّاِس وَكُّلُ فِيها. يَعِيُش الَّذِي عَب الّشَ تُدَمِّرُ أْرٌض ِهيَ

نَظَرِهِْم!» فِي بِالفِعِل كُنّا وَهَكَذا أمامَهُْم! جَرادٌ نا َّ وَكَأن فَشَعَرْنا – ِ َبابِرَة الج مَِن عَناَق نَسُل َ جاء –
١٤

ِيَة ثان عِب الّشَ ُر تَذَمُّ
كُّلُ وَقاَل وَهارُونَ. مُوسَى عَلَى ِيَل إسْرائ بَني كُّلُ رَ وَتَذَمَّ ٢ يلَةِ. َّ الل تِلَك َ طِيلَة وَيَبكُونَ يَصرُُخونَ عُب الّشَ فَأخَذَ ١
الحَرِب فِي َمُوَت لِن الأْرِض ِ هَذِه إلَى ُ الله ُيحضِرُنا ِماذا ل ٣ ْحراءِ. الّصَ ِ هَذِه فِي أْو مِصرَ أْرِض فِي مُتنا «لَيتَنا لَهُما: عِب الّشَ

مِصرَ؟» إلَى نَعُودَ أْن لَنا الأفَضِل مَِن ألَيَس َكغَنِيمَةٍ؟ وَأطفالُنا نِساؤُنا وَتُؤخَذَ
مِصرَ.» إلَى وَنَرِجــْع عَلَينا ً رَئِيسا «فَلْنَختَرْ لِبَعٍض: بَعضُهُْم وَقاَل ٤

كانا ذاِن َّ الل ةَ، َّ يَفُن بُْن وَكالُِب نُونَ بُْن وَيَشُوعُ ٦ ِيَل. إسْرائ بَني ِ جَماعَة كُّلِ أمامَ الأْرِض إلَى وَهارُونُ مُوسَى فَوَقََع ٥
فِيها جُلْنا َّتِي ال «الأْرُض ِيَل: إسْرائ بَني َمِيِع ِلج وَقالا ٧ عِب. الّشَ مَوقِِف مِْن ً حُزنا ِيابَهُما ث قا مَّزَ الأْرَض، اْستَْكشَفَوا ْن َّ مِم
تَفِيُض أْرٌض ها إّنَ لَنا. وََسيُعطِيها الأْرِض ِ هَذِه إلَى َسيُْدِخلُنا عَنّا، ُ الله رَضِيَ فَإْن ٨ ِجّداً. ٌ َجيِّدَة أْرٌض لاستِكشافِها،
يَحمِيهِْم. كانَ ما عَنهُْم زاَل قَْد َسنَهزِمُهُْم. نا َّ لأن الأْرِض، َشعِب مِْن َتخافُوا وَلا اللهِ، عَلَى دُوا َّ َمَر تَت فَلا ٩ وَعَسَلاً. ً لَبَنا

مِْنهُْم.» َتخافُوا فَلا مَعَنا، ُ فَالله َنحُن وَأمّا
ِيَل. إسْرائ بَني لِكُّلِ الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ِ الله َمجدُ َ َظهَر ِحينَئِذٍ، بِالحِجارَةِ. ً رَجما بِقَتلِهِما عِب الّشَ كُّلُ دَ فَهَّدَ ١٠

عَمِلْتُها َّتِي ال العَجائِِب كُّلِ مِْن ْغِم ُّ الر عَلَى بِي يَثِقُونَ لا مَتَى إلَى عُب؟ الّشَ هَذا يُهينُنِي مَتَى «إلَى ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١١

مِنهُْم.» وَأقوَى أعظَمَ ً ة ُأمَّ مُوسَى، يا وََسأجعَلَُك، أْرضِهِْم. مِْن وَأْطرُدُهُْم ً فَظِيعا ً وَباء إلَْيهِْم َسُأْرِسُل ١٢ بَينَهُْم؟
وََسيُخبِرُونَ ١٤ تَِك. َّ بِقُو بَينِهِْم مِْن عَب الّشَ هَذا أخرَْجَت ََّك لأن بِهَذا، ُّونَ ي المِصرِ َسيَسمَُع «ِحينَئِذٍ، للهِ: مُوسَى فَقاَل ١٣
وَبِأّنَ عِب الّشَ لِهَذا َظهَرَْت ََّك وَبِأن اللهُ، يا عِب الّشَ هَذا مََع ََّك بِأن الأْرِض ِ هَذِه ُسّكانُ سَمـِـَع قَْد الأْرِض. ِ هَذِه ُسّكانَ
عَب الّشَ هَذا قَتَلَْت فَإْن ١٥ يِل. َّ الل فِي ناٍر عَمُودِ وَفِي هارِ النَّ فِي َسحاٍب عَمُودِ فِي أمامَهُْم ُ تَِسير َك َّ وَبِأن فَوقَهُْم تَقُِف َسحابَتََك

١٣:٢٩ ٢٨
يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.

١٣:٣٣ ٢٩
.4 -1 :6 التّكوين كتاَب راجْع الطُوفان. قبَل ظهرُوا البشرِ مَِن عِْرٌق َبابرَة. الج
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بِها، وَعَدَهُْم َّتِي ال الأْرِض إلَى عَب الّشَ هَذا يُدِخَل أْن ُ الله يَستَطـِـِع ‹لَْم ١٦ َستَقُوُل: عَنَْك سَمِعَْت َّتِي ال الُأمَمَ فَإّنَ ُ ه َّ كُل
ْحراءِ.› الّصَ فِي فَقَتَلَهُْم

ُلَْت: وَق وَعَْدَت َكما ِ الله ُ ة َّ قُو لِتَعظُْم «لِذَلَِك ١٧

الغََضِب، ُ بَطِيء ُ ‹الله ١٨

عَظِيمَةٌ. ُ تُه َّ وََمحَب
وَالمَعِْصيَةَ. نَْب الذَّ ُ يَغْفِر
بَةَ، العُقُو ُلْغِي ي لا ُ ه َّ لـَِكن

أبْنائِهِْم عَلَى الآباءِ َخطايا َيحِْسُب بَْل
أبْنائِهِْم. وَأحفادِ وَأحفادِهِْم
عِب الّشَ هَذا َ ة َّ َخطِي ْ اْغفِر ١٩

العَظِيمَةِ، تَِك َّ َمحَب ِبحَسَِب
مِصرَ مِْن خُرُوِجهِ مُنذُ ُ لَه غَفَرَْت َكما

الآنَ.›» ى َّ وََحت
إّنَ ٢٢ اللهِ، بِمَجدِ الأْرَض َسيَمْلَُأ الَّذِي وَبِمَجدِي بِذاتِي، ُأقسِمُ لـَِكنِّي ٢١ َطلَبَْت. َكما لَهُْم ُ «َسأغفِر اللهُ: فَقاَل ٢٠

لَْن ٢٣ يُطِيعُونِي، وَلَْم اٍت، مَّرَ عَشرَ بُونِي وجَرَّ ْحراءِ، الّصَ وَفِي مِصرَ فِي عَمِلْتُها َّتِي ال وَعَجائِبِي َمجدِي رََأْوا الَّذيَن أولَئَِك جَمِيَع
الأْرَض. يَدخُلُوا لَْن أهانُونِي الَّذِيَن جَمِيُع آباءَهُْم. بِها وَعَْدُت َّتِي ال الأْرَض يَرَوا

إلَيها، ذَهََب َّتِي ال الأْرِض إلَى ُ َسُأدِخلُه لِذَلَِك تَماماً. أطاعِنِي وَقَْد ُمختَلِفَةٍ. بِرُوٍح الأْمرَ فَرأى كالَِب خادِِمي «أمّا ٢٤

نَسلُهُ. وَيَرِثُها
الأحمَرِ.» البَحرِ إلَى يِق رِ الّطَ فِي ْحراءِ الّصَ َ َنحو الغَدِ فِي فَاْستَدِيرُوا الوادِي. يَسكُنُونَ ونَ ُّ ِي وَالـَكنعان ُ العَمالِقَة «هَا ٢٥

عب لِلّشَ ِ الله عِقاُب
راِت تَذَمُّ سَمِعُْت لَقَْد ؟ عَلَيَّ رِ ذَمُّ َّ الت فِي ُ ير الشِّرِّ عُب الّشَ هَذا ُّ َسيَستَمِر مَتَى «إلَى ٢٧ فَقاَل: وَهارُونَ مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٢٦

فَسَتَمُوتُونَ ٢٩ أماِمي. ُ ُلْتُمُوه ق ما لـَكُْم َسأعمَُل اللهُ، يَقُوُل بِذاتِي، ‹ُأقسِمُ لَهُْم: قُْل ٢٨ . عَلَيَّ رُونَها يَتَذَمَّ َّتِي ال ِيَل إسْرائ بَني
فَلَْن ٣٠ . عَلَيَّ رُوا تَذَمَّ الَّذِيَن فَأكثَرَ، يَن العِشرِ فِي كانَ مَْن كُّلُ إحصاؤُهُْم، َّ تَم الَّذِيَن جَمِيُع أْي ْحراءِ، الّصَ ِ هَذِه فِي
ْ ُلْتُم ق الَّذِيَن وَأطفالـُكُمُ ٣١ نُونَ. بَْن وَيَشُوعَ َ ة َّ يَفُن بِْن كالَِب بِاستِثناءِ فِيها، تَسكُنُوا بِأْن وَعَْدُت َّتِي ال الأْرَض تَدخُلُوا
ِ هَذِه فِي فَسَتَمُوتُونَ أنتُمْ، أمّا ٣٢ رَفَْضتُمُوها. َّتِي ال الأْرَض وََسيَعرِفُونَ الأْرَض. َسُأدِخلُهُمُ غَنِيمَةً، َسيُؤخَذُونَ هُْم بِأّنَ

ْحراءِ. الّصَ
ً جَمِيعا ُجثَثُكُْم تَسقَُط أْن إلَى أمانَتِكُْم، عَدَِم بِسَبَِب َسيُعانُونَ َسنَةً. بَعِينَ لأْر ْحراءِ الّصَ فِي ً رُعاة أبْناؤُكُْم «‹َسيَكُونُ ٣٣

أربَعِينَ الأْرَض: فِيها ْ استَكشَْفتُم َّتِي ال الأيّاِم عَدَدِ ِبحَسَِب َسنَةً، بَعِينَ لأْر َخطاياكُْم عَلَى َستُعاقَبُونَ ٣٤ ْحراءِ. الّصَ فِي
عَنِّي.› الابْتِعادِ َ عَاقِبَة فَتَعرِفُونَ يَوٍم. مُقابَِل ً َسنَة يَوماً،
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ْحراءِ.» الّصَ ًفِي جَمِيعا فَسَيَمُوتُونَ ِضّدِي. ُجتَمـِـِع الم ِ ير الشِّرِّ عِب الّشَ هَذا عَْن ِ بِه مُْت َّ تَكَل ما وََسأفعَُل مُْت، َّ تَكَل َ الله «أنا ٣٥

بأخباٍر رَِجعُوا عِندما مُوسَى عَلَى رُ يَتَذَمَّ عِب الّشَ كُّلَ فَجَعَلُوا الأْرَض. لِيَستَكِشفُوا ً رِجالا أرَسَل قَْد مُوسَى وَكانَ ٣٦

عَلَيهِْم. ُ الله ُ أرَسلَه َباءٍ بِو ماتُوا الأْرِض، عَِن ُمحبِطَةٍ بأخباٍر رَِجعُوا الَّذِيَن الرِّجاُل هَؤُلاءِ ٣٧ الأْرِض. عَِن ُمحبِطَةٍ
الأْرَض. لِيَستَكِشفُوا ذَهَبُوا الَّذِيَن الرِّجاِل ِضمِن مِْن يْنِ َّ َحي بَقِيا َ ة َّ يَفُن بُْن وَكالُِب نُونَ بُْن يَشُوعُ فَقَْط ٣٨

الأْرض إلَى هاِب لِلذَّ ٌ ُمحاوَلَة
وَبَدَُأوا باكِراً، باِح الّصَ فِي وَنَهَُضوا ٤٠ َكثِيراً. عُب الّشَ ناَح ِيَل إسْرائ بَني لِكُّلِ الكَلِماِت ِ بِهَذِه مُوسَى مَ َّ تَكَل وَِحينَ ٣٩
نا َّ فَإن لَنا، ِ بِإعطائِه ُ الله وَعَدَ الَّذِي المَكاِن إلَى ذاهِبُونَ َنحُن «ها وَقالُوا: التِّلاِل. ِ مِنْطَقَة فِي ٍ مِنْطَقَة أعلَى َ َنحو َسيرَهُْم

عَلَيهِ.» ْرنا تَذَمَّ إْذ أخطَْأنا
يَهزِمَكُْم لا كَي تَصعَدُوا لا ٤٢ تَعمَلُونَ. ما فِي تَنجَُحوا لَْن اللهِ؟ أمرَ تَعُصونَ ِماذا «ل لَهُْم: مُوسَى قاَل ِحينَئِذٍ، ٤١

المَعرَكَةِ، فِي وََستُقتَلُونَ يُقاوِمُونَكُْم، وَ هُناكَ َسيَكُونُونَ ِيِّينَ وَالـَكنعان َ العَمالِقَة لأّنَ ٤٣ مَعَكُْم. لَيَس َ الله لأّنَ أعداؤُكُْم،
مَعَكُْم.» يَكُونَ لَْن ُ فالله اللهَ، تَتْبَعُونَ ْ لَْستُم كُْم َّ لأن

ِم. َّ ُخَي الم وََسَط فَبَقِيا وَمُوسَى اللهِ عَهدِ ُصندُوُق أمّا التِّلاِل. ِ مِنْطَقَة فِي مَوقـِـٍع أعلَى إلَى بِعِنادٍ َصعِدُوا هُْم لـَِكنَّ ٤٤

يِق رِ الّطَ َطواَل مُوهُْم وََحّطَ ِيَل إسْرائ بَنِي وَهاجَمُوا التِّلاِل، تِلَك فِي يَسكُنُونَ كانُوا الَّذِيَن ونَ ُّ ِي وَالـَكنعان ُ العَمالِقَة فَنَزََل ٤٥
حُْرمَةَ. ى َّ َحت

١٥
قَصد بِغَيرِ ُ ُيخطِئ مَْن

فَحـِينَ ٣ لـَكُْم، َسُأعطِيها َّتِي وَال فِيها َستَسكُنُونَ َّتِي ال الأْرَض تَدخُلُونَ ِحينَ ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

أعيادِكُِم فِي ٍ ذَبيحَة َ ة َّ أي أْو ةً، َّ ي اختِيارِ ً ذَبِيحَة أْو نَْذٍر َ ذَبِيحَة أْو َصاعِدَة٣٠ً ً ذَبيحَة الغَنَِم، أوِ البَقَرِ مَِن للهِ ً تَقدِمَة تُقَّدِمُونَ
اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ راِئحَة لِتَقدِيِم المُنتَظَمَةِ،

ُبِْع بِر ً مَمزُوجَة َيِّدِ، الج ِحينِ الّطَ مَِن ة٣١ٍ قُّفَ عُشْرِ مِقدارَ ُحبُوٍب، َ تَقدِمَة مَعَها َ يُقَّدِم أْن ِ لله َ قدِمَة َّ الت ُ يُقَّدِم مَْن «فَعَلَى ٤

ُبَْع ر غَيْرِها: أوِ ِ الّصاعِدَة ِ بيحَة الذَّ مََع بيذِ َّ الن مَِن وِعاءٍ ُبُْع ر ُ مِقدارُه ً َسكيبا مَعَها ُ يُقَّدِم وَ ٥ يتُوِن. َّ الز زَيِت مِْن وِعاء٣٢ٍ
خَرُوٍف. لِكُّلِ وِعاءٍ

ِثُلُِث ب ً مَمزُوجَة َيِّدِ، الج ِحينِ الّطَ مَِن ةِ القُّفَ عُشْرَي مِقدارَ ُحبُوٍب َ تَقدِمَة مَعَها فَلْيُقَّدِْم َكبْشاً، ُ قدِمَة َّ الت كانَِت «وَإذا ٦

اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بيذِ، َّ الن مَِن وِعاءٍ ُلُُث ث ُ مِقدارُه ً َسكيبا مَعَها ُ يُقَّدِم وَ ٧ يتوِن. َّ الز زَيِت مَِن وِعاءٍ
١٥:٣ ٣٠

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
١٥:٤ ٣١

9) ،6 العددين فِي ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
١٥:٤ ٣٢

الفصِل) بَقيّة فِي ً (أيضا اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «هِين.» ً حرفيا وعاء.
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غِيرِ الّصَ ورِ َّ الث مََع ُ تُقَّدِم ٩ للهِ، ةٍ َّ ي اختِيارِ ٍ ذَبِيحَة أْو ِنَذٍر ب لِلوَفاءِ ً ذَبِيحَة أْو ً صاعِدَة ً ذَبِيحَة ً َصغِيرا ً ثَورا ُ يُقَّدِم «وَِحينُ ٨

مَعَها ُ يُقَّدِم وَ ١٠ يتوِن. َّ الز زَيِت مِْن وِعاءٍ ِنِصِف ب ٍ مَمزُوجَة َيِّدِ، الج ِحينِ الّطَ مَِن ةٍ قُّفَ أْعشارِ ِ ثَلاثَة َ مِقدار ُحبُوٍب ُ تَقدِمَة
وَتَيٍس وَمَعزٍ وََكبٍْش ثَوٍر لِكُّلِ هَذا يَُصنَُع أْن يَنْبَغِي ١١ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بيذِ، َّ الن مَِن وِعاءٍ نِْصُف ُ مِقدارُه ً َسكيبا

مِنها. واِحدَةٍ لِكُّلِ هَذا تَصنَعُونَ ، باِئحِ الذَّ ُ عَدَد كانَ فَمَهما ١٢ وَخَرُوٍف.
الَّذِي يُب الغَرِ وَكَذَلَِك ١٤ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة تَقدِمَةً، ِ لله ُ يُقَّدِم ِحينَ الُأمُورَ ِ هَذِه يَعمََل أْن مُواطٍِن كُّلِ «عَلَى ١٣

بَعدَ ً جيلا واِحدَةٌ، ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه ١٥ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة تُقَّدِمُونَها، َّتِي ال نَْفسِها ِ يقَة رِ بِالّطَ ً تَقدِمَة لِيُقَّدِْم بَينَكُْم، ُ يُقِيم
ٌ واِحدَة ٌ يعَة شَرِ يِب وَلِلغَرِ فَلـَكُْم ١٦ اللهِ. أمامَ هَذا فِي مُتساوونَ يُب وَالغَرِ ْ أنْتُم بَينَكُْم. المُقِيِم يِب وَلِلغَرِ عِب لِلّشَ ِجيٍل،

واِحدٌ.» وَنِظامٌ
تَأكُلُونَ وَِحينَ ١٩ إلَيها، أقُودُكُْم َّتِي ال الأْرِض إلَى ُأدِخلـُكُْم ِحينَ ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ١٨ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٧

بَيدَرِ َ تَقدِمَة تُقَّدِمُونَ َكما ُ تُقَّدِمُونَه عَجنَةٍ. ِل أّوَ مِْن ً رَغِيفا قَّدِمُوا ٢٠ للهِ. ً تَقدِمَة تُقَّدِمُوا أْن يَنبَغِي الأْرِض، مَِن ً َطعاما
ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا ِ لله ً تَقدِمَة لـَكُْم ٍ عَجنَة ِل أّوَ مِْن تُقَّدِمُونَ ٢١ يَةِ. ْذرِ َّ الت

ُ الله أمَرَ ما بِكُّلِ َلْتَزِمُوا ت فَلَْم ٢٣ ِمُوسَى، ل ُ الله أعطاها َّتِي ال ِ الأوامِر بِكُّلِ تَعمَلُوا فَلَْم قَصدٍ، بِغَيرِ ْ أخطَأتُم «فَإْن ٢٢

ةً، َّ َخطِي أحَدُكُْم ارتََكَب وَإِن ٢٤ أجيالـِكُْم، وَلِكُّلِ لـَكُْم الوَصايا ِ بِإعطائِه ُ الله بَدَأ يَوٍم ِل أّوَ مِْن مُوسَى، ِخلاِل مِْن ِ بِه
ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَقدِمَة مََع اللهُ، بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة َصاعِدَةً، ً ذَبْيحَة ً واِحدا ً ثَورا عِب الّشَ جَمِيُع ُ يُقَّدِم سَْهواً، أْو ً ِخْفيَة

ةٍ.٣٣ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا يُقَّدِمُونَ َّ ثُم يعَةِ. رِ َّ الش ِبحَسَِب لَها ِ المُرافِقَة
للهِ، تَقدِماتِهِْم مُوا قَّدَ وَقَْد قَصدٍ، بِغَيرِ ُ ة َّ الخَطِي كانَِت فَقَْد لَهُْم. َ يُغفَر كَي هُْم َّ كُل ِيَل إسْرائ بَني الكاهُِن ُ يُطَهِّر «هَكَذا ٢٥

بَينَهُْم. الّساِكنِينَ َباءِ وَلِلغُر ِيَل إسْرائ بَني لِكُّلِ ُ وََسيُغفَر ٢٦ ارتََكبُوهُ. الَّذِي الخَطَإ عَِن اللهِ ِ َحضْرَة فِي تِهِْم َّ َخطِي َ وَذَبِيحَة
عِب. الّشَ بِكُّلِ ُق َّ يَتَعَل الخَطَأ لأّنَ

ِ الله ِ َحضْرَة فِي الكاهُِن ُ يَُكّفِر وَ ٢٨ ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة ٌ َسنَة عُمْرُها ً عَنزَة ُ يُقَّدِم قَصدٍ، بِغَيرِ ما َشخٌص أخطَأ إْن «لـَِكْن ٢٧

لِلمُواطِِن قَصدٍ، بِغَيرِ ُ ُيخطِئ مَْن لِكُّلِ ٌ واِحدَة ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه ٢٩ لَهُ. َ فَيُغفَر ُ عَنْه ُ يَُكّفِر قَصدٍ. بِغَيرِ أخطَأ الَّذِي ذاكَ عَْن
بَينَكُْم. المُقِيِم وَلِلأْجنَبِيِّ ِيَل إسْرائ فِي

عِب.٣٤ الّشَ وََسِط مَِن يُقطََع أْن وَيَنبَغِي َ الله يُهِينُ ُ ه َّ فَإن أْجنبِيّاً، أْم ًكانَ وََطنِيّا قَصدٍ، عَْن ً ة َّ َخطِي يَرتَِكُب مَْن «وَأمّا ٣٠

ذَنبَهُ.» ُل وَيَتَحَمَّ عِب الّشَ مَِن يُقطَُع ُ ه َّ فَإن تَهُ، َّ وَِصي وَنَقََض ِ الله كَلامَ َ احتَقَر ُ ه َّ فَلأن ٣١

بت الّسَ يَومَ يَعمَُل رَجٌُل
إلَى ُ وَجَدُوه الَّذِيَن ُ فَأخَذَه ٣٣ بِت. الّسَ يَومَ ً َخشَبا يَجمَُع ً رَجُلا فَوَجَدُوا ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي ِيَل إسْرائ بَنو كانَ يَوماً، وَ ٣٢

ُ الله فَقاَل ٣٥ بِهِ. يُفعََل أْن يَنْبَغِي ما ُأعلَِن قَْد يَكُْن لَْم ُ ه َّ لأن الحِراَسةِ َتحَت ُ وَوََضعُوه ٣٤ عِب. الّشَ وَكُّلِ وَهارُونَ مُوسَى
١٥:٢٤ ٣٣

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

١٥:٣٠ ٣٤
ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ عب. الّشَ وََسِط مْن يُقطع



١٧ : ١٦ عَدَد ٢٠٠ ٣٦ : ١٥ عَدَد

ُ وَرَجَمُوه ِم، َّ ُخَي الم خارِِج إلَى عِب الّشَ كُّلُ ُ فَأخَذَه ٣٦ ِم.» َّ ُخَي الم خارَِج عِب الّشَ جَميُع ُ يَرِجمُه جُِل. َّ الر ذَلَِك «يُقَتُل ِمُوسَى: ل
ِمُوسَى. ل ِ الله أمرِ ِبحَسَِب ماَت، ى َّ َحت

الله بِوَصايا ذِكيرِ َّ لِلت الثِّياِب فِي أهداٌب
فَصاعِداً، الآنَ مَِن أثوابِهِْم أطراِف عَلَى ً أهدابا لأنفُسِهِْم يَصنَعُوا أْن ِيَل إسْرائ لِبَني «قُْل ٣٨ ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل َّ ثُم ٣٧
رُونَ َّ وَتَتَذَك الأهداَب، تِلَك فَتَرَْونَ ٣٩ وِب. َّ الث أطراِف كُّلِ فِي الهُْدِب عَلَى أزرََق ً َخيطا يََضعُوا وَأْن أجيالِهِْم. كُّلِ فِي
وَصاياَي، جَمِيَع رُونَ َّ تَتَذَك بِهَذا كُْم َّ لـَِكن ٤٠ للهِ. أوفِياءٍ َ غَير وَتَكُونُوا وَرَغَباتِكُْم شَهَواتِكُْم تَتبَعُوا فَلا بِها. وَتَعمَلُونَ ِ الله وَصايا

إلَهُكُْم.» أنا لـَكُْم. ً إلها لِيَكُونَ مِصرَ أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهُكُْم، أنا ٤١ لإلَهِكُْم. ً سا مُقَّدَ ً َشعبا وَتَكُونُونَ
١٦

مُوسَى عَلَى ِ القادَة بَعُض دُ ُّ تَمَر
فَبَدأوا ٢ رَُأوبَيْنَ، بَنِي مِْن فالََت بُْن وَُأونُ ألِيآَب ابْنا وَأبِيرامُ وَداثانُ لاوِي بِْن قَهاَت بِْن َ يِصْهار بُْن قُورَُح أمّا ١
مُمَثِّلينَ ُجْتَمَِع، الم فِي مَعرُوفِينَ َ رُؤَساء الرِّجاُل هَؤُلاءِ وَكانَ ِيَل. إسْرائ بَني مِْن ً رَجُلا وَخَمِْسينَ مِئَتَينِ مََع مُوسَى يُقاوِمُونَ
فِي ُ وَالله ٌس مُقَّدَ عِب الّشَ فَكُّلُ تُبالِغاِن! ُما «أنْت لَهُما: وَقالُوا وَهارُونَ مُوسَى عَلَى فاجتَمَعُوا ٣ وَمَعْرُوفينَ. عِْب، لِلّشَ

اللهِ؟» ِ جَماعَة فَوَق نْفسَيُكما تَرفَعاِن فَلِماذا وََسطِهِْم.
ُ الله َسيُعلُِن باِح، الّصَ «فِي أتباعِهِ: وَلِكُّلِ لِقُورََح مُوسَى قاَل َّ ثُم ٥ الأْرِض. إلَى ِ وَجهِه عَلَى وَقََع مُوسَى سَمِعَهُْم وَِحينَ ٤
بِالاقْتِراِب ُ لَه َسيَْسمَُح َيختارُهُ، فَالَّذِي مِنْهُ. بِالاقْتِراِب ُ لَه يُْسمَُح وَمَْن ُس، المُقَّدَ َ هُو وَمَْن إلَيهِ، يَنتَمُونَ الَّذِيَن هُمُ مَْن
الغَدِ. فِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي ً َبخُورا عَلَيها وََضعُوا فِيها، ً نارا وََضعُوا ٧ َمجامِرَ، وَأتباعَُك أنَت خُْذ بِهِ: آمُرُكُْم ما افعَلُوا ٦ مِنْهُ.

ُّونَ.» ي اللّاوِ ها أّيُ يَنْبَغِي لا ما تُقُولُونَ كُْم َّ إن ُس. المُقَّدَ َ هُو َسيَكُونُ ُ الله ُ َيختارُه الَّذِي جُُل َّ وَالر
لِتَكُونُوا ِيَل إسْرائ بَني مِْن أفرَزَكُْم ِيَل إسْرائ َ إلَه أّنَ يَكفِيكُْم ألا ٩ لاوِي، َ أبناء يا «اْسمَعُوا لِقُورََح: مُوسَى قاَل َّ ثُم ٨
وَإخوَتََك أنَت ُ الله بََك َّ قَر لَقَْد ١٠ لِتَخدِمُوهُْم؟ عِب الّشَ أمامَ وَتَقِفُوا ِس، المُقَّدَ ِ الله مَْسَكِن بِواِجباِت وَتَقُومُوا مِنهُ، يبِينَ قَرِ
ى َّ َحت هارُونُ َ هُو وَما اللهِ. ِضّدَ َتجتَمِعُونَ ما َّ إن وَأتباعَُك فَأنَت ١١ كَهَنَةً. تَكُونُوا أْن ِيدُونَ تُر هَذا مََع كُْم َّ لـَِكن يِّينَ اللّاوِ

عَلَيهِ؟» رُوا تَتَذَمَّ
أْرٍض مِْن أخرَْجتَنا ََّك أن يَكفِيَك ألا ١٣ نَأتِيَ. «لَْن قالا: هُما وَلـَِكنَّ ألِيآَب، بنَي إ وَأبِيرامَ داثانَ مُوسَى دَعا َّ ثُم ١٢

إلَى ُتحضِرْنا لَْم َك َّ أن َكما ١٤ عَلَينا. ً رَئِيسا نَفسََك َتجعََل أْن ِيدُ تُر وَالآنَ ْحراءِ؟ الّصَ فِي تَقتُلَنا كَي ً وَعَسَلا ً لَبَنا تَفِيُض
لَْن الرِّجاِل؟ هَؤًلاءِ ِخداعَ َستُواِصُل هَْل وَكُرُومٌ. ُحقُوٌل فِيها ً أْرضا أعطَيتَنا وَلا َكثِيرَةٍ، ِبخـَيراٍت ٍ مَلِيئَة ٍ َخصبَة أْرٍض

نَأتِيَ.»
شَيءٍ.» بِأّيِ أظلِمْهُما وَلَْم ِحماراً! ى َّ َحت مِنهُما آخُْذ لَْم تَقدِمَتَهُما. تَقبَْل «لا للهِ: وَقاَل ً ِجّدا مُوسَى فَغَِضَب ١٥

واِحدٍ كُّلِ فَلْيأخُْذ ١٧ وَهارُونُ. ْ أنتُم الغَدِ، فِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي وَجَماعَتَُك أنَت «قِْف لِقُورََح: مُوسَى قاَل َّ ثُم ١٦

يا ُما وَأنت مِجمَرَةً. وَخَمِْسينَ مِئَتَينِ اللهِ، أمامَ ُ مِجمَرَتَه َ ُيحضِر أْن مِنْكُْم واِحدٍ كُّلِ عَلَى َّ ثُم فِيها. ً َبخُورا يََضَع وَ ُ مِجمَرَتَه مِنكُْم
مِجمَرَتَيُكما.» هاتا وَهارُونُ، قُورَُح
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مُوسَى مََع الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَدخَِل ًفِي جَمِيعا وَوَقَفُوا ًوََبخُوراً. مُشتَعِلا ً جَمرا فْيها وَوََضَع مِجمَرَتَهُ، واِحدٍ كُّلُ فَحَمََل ١٨

وَهارُونَ.
عِب. الّشَ لِكُّلِ ِ الله َمجدُ َ َظهَر ِحينَئِذٍ، هُما. ِضّدَ الاْجتِماِع ِ َخيمَة مَدخَِل عِندَ عِب الّشَ كُّلَ قُورَُح وَجَمََع ١٩

وَقالا: وَجهَيهِما عَلَى فَوَقَعا ٢٢ لَحظَةٍ.» فِي ِيدُهُْم وََسُأب عِب الّشَ عَِن «ابْتَعِدا ٢١ فَقاَل: وَهارُونَ مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٢٠

واِحدٌ؟» رَجٌُل أخطَأ الَّذِي أّنَ ِحينِ فِي ِ َماعَة الج كُّلِ عَلَى تَغَضُب هَْل البَشَرِ. كُّلِ أرواِح ُ إلَه أنَت اللهُ، «يا
وَأبِيرامَ.» وَداثانَ قُورََح ِخياِم عَْن ابْتَعِدُوا عِب: لِلّشَ «قُْل ٢٤ وَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ فَكَل ٢٣

عَْن «ابْتَعِدُوا عِب: لِلّشَ مُوسَى وَقاَل ٢٦ مَعَهُ. ِيَل إسْرائ ُشيُوُخ وَذَهََب وَأبِيرامَ، داثانَ إلَى وَذَهََب مُوسَى فَقامَ ٢٥
َخطاياهُْم.» بِسَبَِب مَعَهُْم ـِكُونَ َستَهل وَإلّا مُْقتَنَياتِهِْم، مِْن ً َشيئا تَلمِسُوا وَلا الأشرارِ، الرِّجاِل هَؤُلاءِ ِخياِم

زَوجاتِهِما مََع َخيمَتِهِما مَدخَِل فِي وَوَقَفا خَرَجا قَْد وَأبِيرامُ داثانُ وَكانَ وَأبِيرامَ. وَداثانَ قُورََح ِخياِم عَْن فابتَعَدُوا ٢٧
وَأطفالِهِما. وَأولادِهِما

هَؤُلاءِ ماَت إْن ٢٩ فِكرَتِي: تَكُْن لَْم ها وَأّنَ الأشياءَ، ِ هَذِه لأعمََل أرَسلَنِي َ الله أّنَ َستَعرِفُونَ «بِهَذا مُوسَى: فَقاَل ٢٨

ُ الله عَمَِل إْن لـَِكْن ٣٠ أرَسلَنِي. قَْد ُ الله يَكُونُ لا النّاِس، كُّلُ كَمَصائِِب مُِصيبَتُهُْم وَكانَْت النّاِس، َككُّلُ ً ة َّ َطبِيعِي ً مِيتَة
قَْد الرِّجاُل هَؤُلاءِ أّنَ َستَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ أحياءَ، وَدُفِنُوا لَهُْم، ما كُّلِ مََع وَابتَلَعَْتهُْم فاها الأْرُض فَفَتََحِت جَدِيداً، ً َشيئا

اللهَ.» أهانُوا
وَابتَلَعَْتهُْم فاها فَتََحْت الأْرَض فَكَأّنَ ٣٢ َتحتَهُْم. الأْرُض ِت انشَّقَ ى َّ َحت الكَلاِم، هَذا مِْن مُوسَى انتََهى أِن وَما ٣١
عَلَيهِْم، الأْرُض وَانطَبَقَِت لَهُْم. كانَ ما كُّلِ مََع َ أحياء فَدُفِنُوا ٣٣ أملاكِهِْم. كُّلِ مََع قُورََح أتباِع وَكُّلِ عائِلاتِهِْم مََع

عِب. الّشَ وََسِط مِْن فَاُبيدُوا
أيضاً.» َنحُن الأْرُض تَبتَلِعُنا «قَْد قالُوا: هُْم لأّنَ ِصياَحهُْم، سَمِعُوا ِحينَ َحولِهِْم مِْن ِيَل إسْرائ بَني كُّلُ وَهَرََب ٣٤

البَُخورَ. يُقَّدِمُونَ كانُوا الَّذِيَن ً رَجُلا َمِسينَ وَالخ ِئَتَينِ الم التَهَمَِت ً نارا ُ الله أرَسَل َّ ثُم ٣٥

النّار َمجامُِر
وَأْن يِق، الحَرِ بَقايا بَينِ مِْن َجامِرَ الم يَأخُذَ أْن الكاهِِن هارُونَ بَْن لألِيعازارَ «قُْل ٣٧ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٣٦

مِنها وَاصنَعُوا وَهَلـَكُوا، أنفُسِهِْم ِضّدَ أخطَُأوا الَّذِيَن َمجامِرَ خُْذ ٣٨ َسةً. مُقَّدَ صارَْت َجامِرَ الم لأّنَ مِنها. َ َمر الج يُذَرَِّي
لِبَني َتحذِيرٍ َ عَلامَة تَكُونُ وَهَكَذا َسةً. مُقَّدَ فَجَعَلُوها اللهِ ِ َحضْرَة فِي مُوها قَّدَ هُْم لأّنَ ، لِلمَذَبحِ ً غِطاء لِتَكُونَ ً مَطرُوقَة َ َصفاِئح

ِيَل.» إسْرائ
َكما ٤٠ ، المَذَبحِ ِ لِتَغطِيَة َ َصفاِئح مِنها صانِعِينَ وََطرَقُوها احتَرَقُوا، الَّذِيَن مَها قَّدَ َّتِي ال َ ة َّ ي ِ البُرونْز َجامِرَ الم ُ ألِيعازار فَأخَذَ ٣٩

نَسِل مِْن لَيَس أحَدٌ يَقتَرَِب لا بِأْن ِيَل إسْرائ بَني لِتَذِكيرِ ُ الغِطاء هَذا كانَ وَقَْد مُوسَى. فَِم عَلَى لألِيعازارَ ُ الله قاَل
وَأتباعِهِ. قُورََح َ مَصير َ فَيُلاقِي اللهِ، ِ َحضْرَة فِي ً َبخُورا لِيَحرَِق المَذَبحِ إلَى هارُونَ

عب لِلّشَ هارُونَ إنقاذُ
كانَ وَبَينما ٤٢ اللهِ.» َشعِب مَوَت بْتُما َّ َسب «لَقَْد وَقالُوا: وَهارُونَ مُوسَى عَلَى ِيَل إسْرائ بَنو رَ تَذَمَّ التّالِي، اليَوِم وَفِي ٤١
ِحينَئِذٍ، ٤٣ اللهِ. َمجدُ َ وََظهَر تُغَّطِيها، َ حابَة الّسَ فَرََأْوا الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى التَفَتُوا وَهارُونَ، مُوسَى ِضّدَ ُمجْتَمِعِينَ عُب الّشَ

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أماِم إلَى وَهارُونُ مُوسَى َ جاء
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الأْرِض. إلَى وَوَجهاهُما فانحَنَيا لَحظَةٍ.» فِي ُ ـِكَه ُأهل كَي عِب الّشَ هَذا عَْن «ابتَعِْد ٤٥ وَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ فَكَل ٤٤

عِب الّشَ إلَى ٍ بِسُرعَة وَاْذهَْب َبخُوراً، فَوقَها وََضْع المَذَبحِ مَِن ً نارا فِيها وََضْع َ المِجمَرَة «خُذِ لِهارُونَ: مُوسَى قاَل َّ ثُم ٤٦

َباءُ.» الو بَدَأ وَقَْد عَلَيهِْم غاِضٌب َ الله لأّنَ وََطهِّرْهُْم،
فِي يَفتُِك بَدَأ قَْد َ َباء الو أّنَ وَوَجَدَ عِب الّشَ وََسِط إلَى وَرََكَض مُوسَى، ُ لَه قاَل َكما النّارِ َ مِجمَرَة هارُونُ فَأخَذَ ٤٧
وَالأحياءِ المَوتَى بَينَ هارُونُ وَوَقََف ٤٨ عِب. الّشَ لِتَطهِيرِ يَنْبَغِي ما وَعَمَِل ِ المِجمَرَة فِي ً َبخُورا هارُونُ فَوََضَع عِب. الّشَ
وَأْن َسبََق الَّذِيَن إلَى ِ بِالإضافَة مِئَةٍ، وََسبِع ً ألفا َ عَشَر َ أربَعَة إلَى َباءِ الو مَِن ماتُوا الَّذِيَن ُ عَدَد وَوََصَل ٤٩ َباءُ. الو َف َّ فَتَوَق

َباءُ. الو َف َّ تَوَق أْن بَعدَ الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل فِي مُوسَى إلَى هارُونُ عادَ َّ ثُم ٥٠ قُورََح. بِسَبَِب ماتُوا
١٧

الـكهَنَة رَئيُس َ هُو هارُونُ
جَمِيِع مِْن قَبيلَةٍ لِكُّلِ ً واِحدَة ً عَصا عَصاً: َ عَشْرَة اثْنَتَي مِنهُمُ وَخُْذ ِيَل، إسْرائ بَني «كَلِّْم ٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

هُناكَ َستَكُونُ إْذ لاوِي، ِ قَبِيلَة عَصا عَلَى هارُونَ اسْمَ وَاكتُِب ٣ عَصاهُ. عَلَى رَجٍُل كُّلِ اسْمَ وَاكتُِب القَبائِِل. رُؤَساءِ
ألتَقِي َحيُث العَهدِ، ُصندُوِق أمامَ الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي العِصِّيَ وََضِع ٤ القَبائِِل. رُؤَساءِ مِْن واِحدٍ لِكُّلِ ً واِحدَة ً عَصا

عَلَيُكما.» رُونَها يَتَذَمَّ َّتِي ال ِيَل إسْرائ بَني راِت تَذَمُّ َسُأوقُِف وَهَكَذا َستُورُِق. ُ أختارُه الَّذِي جُِل َّ الر وَعَصا ٥ بِكُْم.
هارُونَ عَصا وَكانَْت عَِشيرَةٍ. رَئِيِس كُّلِ مِْن ً عَصا عِِصيّاً: رُؤَسائِهِْم كُّلُ وَأعطى ِيَل. إسْرائ بَني مُوسَى مَ َّ كَل َّ ثُم ٦

العَهدِ. ِ َخيمَة فِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي العِصِّيَ مُوسَى وَوََضَع ٧ عِِصيِّهِْم. بَينَ
وَأخرََجْت أورَقَْت قَْد لاوِي َ قَبِيلَة ُمَثُِّل ت َّتِي ال هارُونَ عَصا وَرَأى العَهدِ، ِ َخيمَة إلَى مُوسَى دَخََل التّالِي، اليَوِم وَفِي ٨

ِ القادَة كُّلُ فَرَأى ِيَل، إسْرائ بَني إلَى ِ الله َمحْضَرِ مِْن العِصِّيِ كُّلَ مُوسَى أخرََج فَحِينَئِذٍ، ٩ لَوزاً. وَأثمَرَْت وَأزهَرَْت بَراعِمَ
عَصاهُ. واِحدٍ كُّلُ وَأخَذَ هُْم عِِصيَّ

المُتَمَرِّدِيَن ِ لِتَحذِير ٍ َكعَلامَة ِلحِفظِها هادَة٣٥ِ َّ الش ُصندُوِق أماِم إلَى هارُونَ عَصا «أرِجــْع ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل فَحِينَئِذٍ، ١٠

اللهُ. ُ أمَرَه َكما ً تَماما ذَلَِك، مُوسَى فَفَعََل ١١ يَمُوتُوا.» لا كَي عَلَيَّ رِ ذَمُّ َّ الت عَِن فُوا َّ يَتَوَق كَي
فَهَْل َسيَمُوُت. ِ الله مَْسَكِن مِْن يَقتَرُِب مَْن كُّلُ ١٣ َسنَفنَى! َسنَهلُِك! «َسنَمُوُت! ِمُوسَى: ل ِيَل إسْرائ بَنو فَقاَل ١٢

جَمِيعاً؟» َسنَمُوُت
١٨

يِّين وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة عَمَُل
ِس. المُقَّدَ لِلْمَكاِن َيحدُُث تَنجِيٍس أّيِ عَلَى العِقاَب َستَنالُونَ مَعََك وَعَِشيرَتَُك وَأبناؤُكَ «أنَت لِهارُونَ: ُ الله وَقاَل ١

لاوِي، َ قَبِيلَة إْخوَتََك مَعَك أحضِرْ ٢ لـِكَهَنُوتِكُْم. َيحدُُث تَنجِيٍس أّيِ عَلَى العِقاَب َستَنالُونَ بَعدِكَ مِْن وَأبناؤُكَ وَأنَت
ِبخِدمَتَِك َسيَقُومُونَ ٣ العَْهدِ. ِ َخيمَة أمامَ وَأولادُكَ أنَت تَكُونُ ِحينَ يُساعِدُوكَ كَي إلَيَك ونَ وََسيَنَضمُّ ِيَك، أب َ عَِشيرَة
وَلا هُْم يَمُوتُوا لا كَي ، المَذَبحِ مَِن أوِ ِس المُقَّدَ المَكاِن أدَواِت مَِن بُوا يَقتَرِ أْن لَهُْم لَيَْس لـَِكْن َسةِ. المُقَّدَ ِ َيمَة الخ ِ وَِخدمَة

١٧:١٠ ٣٥
الشّهادَة.» «أمامَ حرفياً: هادَة. َّ الش ُصندُوِق أمام



١٩ : ١٨ عَدَد ٢٠٣ ٤ : ١٨ عَدَد

لا لـَِكْن َيمَةِ. الخ فِي ِ قِيلَة َّ الث الأعماِل ذَلَِك فِي بِما الاْجتِماِع، ِ َخيمَة ِ ِخدمَة بِواِجِب يَقُومُونَ وَ إلَيَك ونَ َسيَنَضمُّ ٤ أنتُمْ.
مَعَكُْم. يٌب غَر يَقتَرِْب

إْخوَتَكُمُ أخَْذُت قَْد ٦ ِيَةً. ثان ِيَل إسْرائ بَني عَلَى أغَضَب لا كَي بِأنفُِسكُْم، وَالمَذَبحِ ِس المُقَّدَ بِالمَكاِن وا «اهْتَمُّ ٥
أنَت وَأمّا ٧ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي ِ قِيلَة َّ الث بِالأعماِل لِلقِياِم ِ لله ٌ َسة َّ مُكَر لـَكُْم ٌ ة َّ هَدِي هُْم إّنَ ِيَل. إسْرائ بَني بَينِ مِْن يِّينَ اللّاوِ
فَقَْد ـِكُْم، بِعَمَل قُوموا تارَةِ. الّسِ خَلَف وََتجْتازُونَ ، المَْذَبحِ مَِن بُونَ تَقتَرِ فَقَْط ْ أنْتُم الـكَهَنَةِ. بِواِجباِت فَتَقُومُونَ وَأولادُكَ،

يُقتَُل.» الاْجتِماِع ِ َخيمَة مِْن يَقتَرُِب َ آخَر َشخٍْص وَكُّلُ لـَكُْم، ً ة َّ عَطِي الـكَهَنُوِت َ ِخْدمَة مَنَْحتُكُمُ
يُقَّدِمُها َّتِي ال ِ َسة المُقَّدَ قدِماِت َّ الت ذَلَِك فِي بِما لِي مُ تُقَّدَ َّتِي ال العَطايا ِلحِراَسةِ نَفسِي أنا نْتَُك َّ عَي «لَقَْد لِهارُونَ: ُ الله وَقاَل ٨

ِ لِلـكَهَنَة ِ َصة ُخَّصَ الم ْقدِماِت َّ الت مَِن نَِصيبََك هَذا َسيَكُونُ ٩ لـَكُْم. ٍ دائِمَة ةٍ َكحِّصَ وَلأولادِكَ لََك َسُأعطِيها ِيَل. إسْرائ بَنو
َّتِي ال يِض عوِ َّ الت وَذَباِئحِ ةِ َّ الخَطِي وَذَباِئحِ ُبُوِب الح تَقدِماِت فِيها بِما تَقدِماتِهِْم، جَمِيُع : المَذَبحِ نارِ مِْن تَبقَى َّتِي ال بِالكامِِل
بِالكامِِل. ِ لِلـكَهَنَة ٌص ُمخَّصَ نَِصيٌب فَكُلْها ١٠ وَأبناؤُكَ. أنَت لََك بِالكامِِل ً صا ُمخَّصَ ً نَِصيبا َستَكُونُ جَمِيعُها لِي. يُعِيدُونَها

لََك. ً َصة ُمخَّصَ َستَكُونُ مِنها. يَأكُلُوا أْن الذُُّكورِ لِكُّلِ ُمِكُن ي
َكنَِصيٍب وَبَناتَِك وَلأولادِكَ لََك ُأعطِيها لِي، ِيَل إسْرائ بَنو يَرفَعُها َّتِي ال قدِماِت َّ الت جَمِيُع لََك: ًَستَكُونُ أيضا ِ «وَهَذِه ١١

عائِلَتَِك. فِي طاهِرٍ كُّلُ مِنها يَأكُُل داِئٍم.
ُل أّوَ لََك وَتَكُونُ ١٣ وَُحبُوٍب. وَنَبِيذٍ زَيٍت أفَضَل للهِ: ُ يُقَّدِمُونَه الَّذِي ِيَل إسْرائ بَني إنتاِج َل أّوَ «َسُأعطيهِْم ١٢
شَيءٍ كُّلُ ١٤ مِنها. يَأكَُل أْن عائِلَتَِك فِي طاهِرٍ َشخٍص لأّيِ ُمِكُن ي للهِ. يُقَّدِمُونَها َّتِي ال أْرضِهِِم فِي ِ النّاِضجَة َمحاِصيلِهِِم

لََك. َسيَكُونُ ِيَل إسْرائ فِي ُس٣٦ َّ يُكَر
غَيرِ َيواناِت وَالح النّاِس لأبْكارِ َكفِداءٍ ً مالا تَأخُذُ لـَِكْن لـَكُْم. يَكُونُ ِ لله ُ يُقَّدِمُونَه بِكرٍ َحيواٍن أْو بِكرٍ طِفٍل «كُّلُ ١٥

ِبحَسَِب ةِ، الفِّضَ مَِن مَثاقيَل٣٧ ُ خَمْسَة َ وَهُو دِ، ُحَّدَ الم المَبلَِغ ِبحَسَِب الفِداءِ ماَل تأحُذُ شَهراً، ُ البِكْر يَبلُُغ ِحينَ ١٦ الّطاهِرَةِ.
قِيراطاً.٣٨ يَن بِعِشرِ ِثْقاُل الم لِلمِثْقاِل: ْسمِي َّ الر المِقياِس

. المَذَبحِ عَلَى دَمَها فَاْسفِْك للهِ. ٌ َصة ُمخَّصَ فَهَِي الماعِزِ، أوِ الخِراِف أوِ الأبقارِ بِكرِ لِفِداءِ ً مالا تَقبَْل لا «لـَِكْن ١٧

ِ المَرفُوعَة قدِماِت َّ الت مَِن ُمنَى الي الفَخْذِ أْو درِ كَالّصَ لََك، فَيَكُونُ لَحمُها وَأمّا ١٨ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة ً تَقدِمَة َشحْمَها وَأْحرِْق
َكنَِصيٍب وَبَناتَِك وَلأولادِكَ لََك َسُأعطِيها ِ لله ِيَل إسْرائ بَنو يُقَّدِمُها َّتِي ال ِ َسة المُقَّدَ قدِماِت َّ الت كُّلُ ١٩ اللهِ. ِ َحضرَة فِي

بَعدِكَ.» مِْن وَلِنَسلَِك لََك ِ الله مَِن ٌ داِئم مِلٍْح٣٩ عَهدُ هَذا داِئٍم.
١٨:١٤ ٣٦

.29 -28 :27 يّين لاو انظر استردادها. يمكن ولا للهِ تُعطى كانت الّتي الاشياء إلى إشارة يكرّس.
١٨:١٦ ٣٧

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة وَالّشاقُل «شواقل.» ً حرفيا مثاقيل.
١٨:١٦ ٣٨

غرام. أعشارِ ةِ َّ ِست َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وِحدة َ وَهُي «جيرة.» ً حرفيا قيراط.
١٨:١٩ ٣٩

والعهدِ: ةِ المَوَدَّ عَِن ً تعبيرا يُقاُل و واحدةٍ. طعاٍم مائدةِ عَلَى طرفاِن يشترك حيُث والعهدِ، والأماِن ةِ للمَودَّ ً رمزا رقيةِ َّ الش المجتمعاِت فِي الملُح يزاُل ما ملح. عهد
وَمِلٌح.» ٌ خُبز «بيننا
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أنا وََسطِهِْم. فِي الأْرِض مَِن ةٍ ِحّصَ أّيَ تَملَُك وَلَْن أْرضِهِْم، فِي نَِصيٍب أّيِ عَلَى َتحُصَل «لَْن لِهارُونَ: ُ الله وَقاَل ٢٠

ِيَل. إسْرائ بَني وََسِط فِي تَُك وَِحّصَ نَِصيبَُك
مُقابَِل تُهُْم ِحّصَ ِ هَذِه يُنتُِجونَهُ. ما جَمِيِع وَمْن ِيَل إسْرائ بَني َمحاِصيِل مِْن العُشرَ فَسَُأعطِيهُمُ ُّونَ ي اللّاوِ «وَأمّا ٢١
يَْقتَرِفُونَ فَهُْم الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مِْن بُوا يَقتَرِ لا أْن الآنَ مُنْذُ ِيَل إسْرائ بَني فَعَلَى ٢٢ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي ِخْدمَتِهِْم
أّيِ عَلَى العِقاَب لونَ يَتَحَمَّ وَهُْم الاْجتِماِع، ِ َخيمَة َ ِخْدمَة ُّونَ ي اللّاو ُ َيخْدِم الآنَ فَمُنْذُ ٢٣ المَوِت. إلَى ي تُؤدَّ ً ة َّ َخطي بِذَلَِك
فَعَلَى ٢٤ ِيَل. إسْرائ ةِ َّ بَقي مِثَل الأْرِض مَِن ً ة ِحّصَ ُّونَ ي اللّاو يَناَل وَلَْن فَصاعِداً. الآنَ مَِن ٌ دائِمَة ٌ يعَة شَرِ ِ هَذِه تَقِصيرٍ.
يَناَل لَْن ُلُْت ق وَلِهَذا الأْرِض. بَدََل لَهُْم َكنَِصيٍب يِّينَ لِلّاوِ ذَلَِك ُأعطِي وَأنا للهِ. دَخلِهِْم عُشرَ يُقَّدِمُوا أْن ِيَل إسْرائ بَني

ِيَل.» إسْرائ بَني ةِ َّ بَقي مِثَل الأْرِض مَِن ً ة ِحّصَ ُّونَ ي اللّاو
مِنهُْم لـَكُْم أعطَيتُها َّتِي ال أعشارَهُمُ ِيَل إسْرائ بَني مِْن تَأخُذُونَ ِحينَ يِّينَ: لِلّاوِ «قُْل ٢٦ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٢٥

ِ يَة ذرِ َّ الت بَيدَرِ مِْن كَالقَمِح تَقدِمَتُكُْم َستُْحسَُب ٢٧ العُشرِ. مَِن ً عُشرا للهِ تُقَّدِمُوا أْن ِحينَئِذٍ، فَعَلَيكُْم لـَكُْم، َكنَِصيٍب
العُشرِ ذَلَِك مِْن ِيَل. إسْرائ بَني مِْن ُ تَأخُذُونَه الَّذِي العُشرِ مَِن للهِ تُقَّدِمُوا أْن فَيَنبَغِي ٢٨ َمرِ. الخ ِ مِعصَرَة مِْن وَكالعَِصيرِ
تُقَّدِمُونَ للهِ. ً مُناِسبَة ً تَقدِمَة تُقَّدِمُونَ تَأخُذُونَها، َّتِي ال قدِماِت َّ الت جَمِيِع بَينِ مِْن ٢٩ الكاهِِن. لِهارُونَ ِ لله ً تَقدِمَة تُقَّدِمُونَ

لـَكُْم. ُ م يُقَّدَ مِمّا جُزءٍ وَأقدََس أفَضَل
ِ وَمِعصَرَة ِ يَة ذرِ َّ الت بَيدَرِ إنتاِج مِْن ها كَأّنَ ُّونَ ي اللّاوِ ها أّيُ لـَكُْم َستُْحسَُب مِنها، جُزءٍ أفَضَل تُقَّدِمُونَ ِحينَ لَهُْم: «وَقُْل ٣٠

لَْن ٣٢ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي ـِكُْم عَمَل عَلَى لـَكُْم ٌ ُأجرَة ُ ه َّ لأن مَكاٍن أّيِ فِي ُ تَأكُلُوه أْن وَعائِلَتَُك أنَت ُمِكنَُك ي ٣١ َمرِ. الخ
َستَمُوتُونَ.» كُْم َّ فَإن وَإلّا َسةَ، المُقَّدَ ِيَل إسْرائ بَني تَقدِماِت تُنَجِّسُوا فَلا قدِماِت. َّ الت مَِن جُزءٍ أفَضَل ْ ْمتُم قَّدَ إْن تُعاقَبُوا

١٩
َمراء الح ِ البَقَرَة رَمادُ

ً بَقَرَة لََك ُيحضِرُوا أْن ِيَل إسْرائ لِبَني قُْل بِها: ُ الله أمَرَ َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ الش ُ يَضة فَرِ ِهيَ ِ «هَذِه ٢ وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ١

َ لِتُذَبح ِم َّ ُخَي الم خارَِج يَأخُذُها الَّذِي الكاهِِن لألِيعازارَ وَأْعطِها ٣ . قَّطُ ٌ نِير عَلَيها يُوَضْع وَلَْم وََصحِيحَةً، فِيها عَيَب لا َ حَمراء
ُ البَقَرَة ُتحرَُق َّ ثُم ٥ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أمامَ مَّراٍت َسبَع ُ ه وَيَرُّشُ بِإْصبَعِهِ، دَمِها مِْن الكاهُِن ُ ألِيعازار يَأخُذُ َّ ثُم ٤ أمامَهُ.
مِْن ً وَقِطعَة زُوفا وَغُْصَن أْرٍز َخشََب الكاهُِن وَيَأخُذُ ٦ فِيها. ما وَكُّلُ وَأحشاؤُها وَدَمُها وَلَحمُها ِجلدُها عَينَيهِ: أمامَ
ُ ه َّ لـَِكن ِم، َّ ُخَي الم إلَى يَعُودُ ِحينَئِذٍ، بِالماءِ. ُ وََجسَدَه ُ ِيابَه ث الكاهُِن يَغِْسُل َّ ثُم ٧ المُشتَعِلَةِ. ِ البَقَرَة عَلَى ُلقِيَها ي وَ القِرْمِزِ، ُماِش ق
ى َّ َحت طاهِرٍ َ غَير يَبقَى ُ ه َّ لـَِكن الماءِ، فِي ُ وََجسَدَه ُ ِيابَه ث فَلْيَغِسْل أحرَقَها، الَّذِي جُُل َّ الر أمّا ٨ المَساءِ. ى َّ َحت طاهِرٍ َ غَير يَبقَى

المَساءِ.
ِيَل إسْرائ لِبَني مادُ َّ الر ُيحفَُظ طاهِرٍ. مَكاٍن فِي ِم َّ ُخَي الم خارَِج ُ يََضعُه وَ ِ البَقَرَة رَمادَ وَيَجمَُع ٌ طاهِر رَجٌُل يَْذهَُب َّ «ثُم ٩

ةِ. َّ الخَطِي تَطهِيرِ ِماءِ ل ُ َسيُْستَخْدَم َ فَهو طهِيرِ، َّ الت لأجِل
المَساءِ. ى َّ َحت طاهِرٍ َ غَير َسيَبقَى ُ ه َّ لـَِكن ِيابَهُ، ث يَغِسَل أْن ِ البَقَرَة رَمادَ جَمََع الَّذِي جُِل َّ الر «وَعَلَى ١٠
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طاهِرٍ َ غَير يَبقَى مَيٍِّت، إنساٍن َ ة َّ ُجث يَلمُِس مَْن ١١ بَينَهُْم. المُقِيمينَ وَلِلأجانِِب ِيَل، إسْرائ لِبَني ٌ دائِمَة ٌ يعَة شَرِ ِ «هَذِه
اليَومَينِ فِي ْ هَر يَتَّطَ لَْم فِإْن طاهِراً. َسيَكُونُ ِحينَئِذٍ، وَالّسابـِـِع. الثّالِِث اليَومَينِ فِي طهِيرِ َّ الت بِماءِ ْ ر فَلْيَتَطَهَّ ١٢ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة
ِس. المُقَّدَ ِ الله مَْسَكَن يُنَجُِّس ُ ه َّ فَإن رُ، يَتَطَهَّ وَلا مَيٍِّت، إنساٍن َ ة َّ ُجث يَلمُِس مَْن ١٣ طاهِراً. ُ يَعْتَبَر لا وَالّسابـِـِع، الثّالِِث

عَلَيهِ. زالَْت ما ُ َنجاَستَه لأّنَ طاهِرٍ، َ غَير يَبقَى عَلَيهِ، يُرَّشَ لَْم طهِيرِ َّ الت َ ماء وَلأّنَ ِيَل.٤٠ إسْرائ مِْن يُقطَُع لِذَلَِك
ِ لِسَبعَة طاهِرٍ َ غَير يَكُونُ فِيها، كانَ أْو َيمَةَ، الخ يَدخُُل مَْن فَكُّلُ َخيمَةٍ، فِي َشخٌص ماَت إْن يعَةُ: رِ َّ الش ِهيَ ِ «هَذِه ١٤

ً مَوتا ماَت أْو يَةِ، ِّ البَر فِي ٍ مَعرَكَة فِي قُتَِل ً قَتيلا يَلمُِس مَْن وَكُّلُ ١٦ طاهِرٍ. َ غَير يَكُونُ غِطاءٍ، بِلا َصحٍن كُّلُ ١٥ أيّاٍم.
أيّاٍم. ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ ل طاهِرٍ َ غَير َسيَكُونُ ُ ه َّ فَإن قَبراً، أْو مَيٍِّت، َ عَظمَة يَلمُِس أْو َطبِيعِيّاً،

َشخٌص وَلْيأخُْذ ١٨ وِعاءٍ. فِي جاٍر ٌ ماء يُسَكُب َّ ثُم المُتَنَّجِِس، خِص الّشَ لأجِل طهِيرِ َّ الت ِ ذَبِيحَة رَمادِ بَعُض «فَلْيُؤخَْذ ١٧

لِيَرُّشَ فِيها. كانُوا الَّذِيَن اِس َّ وَالن ِ الأوعِيَة جَمِيِع وَعَلَى ِ َيمَة الخ عَلَى َ الماء وَلْيَرُّشَ الماءِ، فِي ُ يَغمِْسه وَ زُوفا، غُْصَن ٌ طاهِر
قَبراً. أْو ً ة َّ َطبيعي ً ميتَة ً مَيِّتا أْو ً قَتيلا أْو ً عَظما لَمََس مَْن كُّلِ عَلَى َ الماء

الّسابـِـِع، اليَوِم فِي ً طاهِرا َ فَيَِصير وَالّسابـِـِع، الثّالِِث اليَومَينِ فِي الّطاهِرِ غَيرِ عَلَى َ الماء ُ الّطاهِر خُص الّشَ «لِيَرُّشَ ١٩
المَساءِ. فِي ً طاهِرا َ فَيَِصير الماءِ، فِي ُ وََجسَدَه ُ ِيابَه ث الّطاهِرِ ُ غَير يَغِْسُل َحيُث

طهِيرِ َّ الت ُ ماء يُرَّشَ أْن وَرَفََض ِس، المُقَّدَ ِ الله مَكانَ َس َّ َنج ُ ه َّ لأن ِيَل إسرائ مَِن يُقطَُع رُ، يَتَطَهَّ وَلا ُس يَتَنَّجَ «مَْن ٢٠

َ ماء يَلمُِس وَمَْن ِيابَهُ. ث يَغِسَل أْن فَيَنبَغِي طهِيرِ، َّ الت َ ماء يَرُّشُ مَْن أمّا لـَكُْم. ٌ دائِمَة ٌ يَضة فَرِ ِ هَذِه ٢١ َنجٌِس. َ وَهُو عَلَيهِ،
َ غَير يَكُونُ ُ يَلمِسُه َشخٍص وَكُّلُ طاهِرٍ. َ غَير يَكُونُ الّطاهِرِ ُ غَير ُ يَلمِسُه ما وَكُّلُ ٢٢ المَساءِ. ى َّ َحت طاهِرٍ َ غَير يَكُونُ طهِيرِ، َّ الت

المَساءِ.» ى َّ َحت طاهِرٍ
٢٠

يَم مَر مَوُت
وَدُفِنَْت. ُ يَم مَر ماتَْت وَهُناكَ قادَِش. فِي وَأقامُوا ِل، الأّوَ هرِ َّ الش فِي ِصينَ ةِ َّ ي ِ ّ بَر إلَى ِيَل إسْرائ بَني كُّلُ وَأتَى ١

مُوسَى َخطَُأ
لَهُ: وَقالُوا مُوسَى مََع عُب الّشَ وََتجادََل ٣ وَهارُونَ. مُوسَى ِضّدَ ً مَعَا فاجتَمَعُوا َبُوا. لِيَشْر عِب لِلّشَ ٌ ماء هُناكَ يَكُْن وَلَْم ٢
وََحيواناتُنا َنحُن نَمُوَت كَي حراءِ الّصَ ِ هَذِه إلَى ِ الله بِشَعِب أتَيتُما ِماذا ل ٤ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي إْخوَتُنا ماَت ِحينَ مُتْنا «لَيتَنا
وَلا رُمّاٌن وَلا كُرُومٌ وَلا تِيٌن وَلا َمٌح ق المَكاِن هَذا فِي فَلَيَس يِع؟ المُرِ المَكاِن هَذا إلَى مِصرَ مِْن أخرَْجتُمانا ِماذا وَل ٥ هُنا؟

رِْب.» ُّ لِلش ٌ ماء ى َّ َحت
َ فَظَهَر الأْرِض، َ َنحو وَوَجهاهُما وَانحَنَيا الاْجتِماِع، ِ َخيمَة مَدخَِل إلَى عِب الّشَ أماِم مِْن وَهارُونُ مُوسَى فَذَهََب ٦
تُعْطَِي بِأْن أمامَهُْم َ خرَة الّصَ وَأمُرا عَب. الّشَ وَاجمَعا العَصا وَهارُونُ أنَت «خُْذ ٨ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٧ لَهُما. ِ الله َمجدُ

وََحيواناتُهُْم.» هُْم َبوا لِيَشْر بِالماءِ تُزَّوِدُهُْم خرَةِ. الّصَ مَِن ً ماء لَهُْم ُتخرُِج هَكَذا ماءَها.
١٩:١٣ ٤٠

(20 العدد فِي ً (أيضا ميراثَه. يفقدُ و ِ عائلتِه مِْن يُنزعُ إسرائيل. من يُقطع
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لَهُْم وَقاَل خرَةِ. الّصَ أمامَ عَب الّشَ وَهارُونُ مُوسَى جَمََع َّ ثُم ١٠ أمَرَهُ. َكما اللهِ، َمحْضَرِ مِْن العَصا مُوسَى فَأخَذَ ٩

َ خرَة الّصَ وَضَرََب ُ يَدَه مُوسَى رَفََع َّ ثُم ١١ خرَةِ؟» الّصَ ِ هَذِه مِْن ً ماء لـَكُْم ُنخرُِج هَْل المُتَمَرِّدُ، عُب الّشَ ها أّيُ «اْستَمِعُوا مُوسَى:
وََحيواناتُهُْم. اُس َّ الن وَشَرَِب مِنها، ُ الماء َق َّ فَتَدَف بِالعَصا، تَينِ مَّرَ

إلَى عَب الّشَ هَذا تَقُودا لَْن ِيَل، إسْرائ بَني أمامَ لِتُقَّدِسانِي يَكفِي بِما بِي تَثِقا لَْم ُكما َّ «لأن وَهارُونَ: ِمُوسَى ل ُ الله فَقاَل ١٢

لَهُْم.» َسُأعطِيها َّتِي ال الأْرِض
وََسطِهِْم. فِي ُ قَداَستَه َ أظهَر وََحيُْث اللهِ، عَلَى ِيَل إسْرائ بَنو دَ َّ تَمَر َحيُث يبَة٤١َ مَرِ ُ مِياه ِهيَ ِ هَذِه ١٣

ِيل لإسْرائ أدُومَ ُ مُقاوَمَة
يَق الّضِ تَعرُِف أنَت لََك: يَقُوُل ِيُل إسْرائ «أُخوكَ لَهُ: وَقاَل أدُومَ مَلِِك إلَى قادَِش مِْن ً رُُسلا مُوسَى وَأرَسَل ١٤
وَعَلَى عَلَينا ً قُساة كانُوا يِّينَ المِصرِ وَأّنَ يلَةٍ، َطوِ لِفَترَةٍ هُناكَ عِشنا نا َّ وَأن مِصرَ، إلَى نَزَلُوا آباءَنا أّنَ ١٥ لَهُ، ْضنا َّ تَعَر الَّذِي
ِ المَدِينَة قادَِش، فِي نا َّ إن مِصرَ. مِْن ًأخرََجنا مَلاكا وَأرَسَل اْستَجاَب وَقَدِ عَونَهُ، طالِبِينَ اللهِ إلَى صَرَخنا نا َّ لـَِكن ١٦ ِنا. آبائ
ً ماء نَشرََب أْو الـكُرُوِم، أوِ الحُقُوِل فِي َّ نَمُر لا بِأْن دُ نَتَعَهَّ أْرِضَك. فِي بِالمُرُورِ لَنا فاْسمَْح ١٧ أْرِضَك. حُدُودِ عَلَى َّتِي ال

أْرَضَك.» َنجتازَ ى َّ َحت اليَسارِ أوِ َمِينِ الي إلَى نَمِيُل لا َلِِك.› الم يِق ‹َطرِ فِي ُ نَِسير آبارِكُْم. مِْن
وَنُقاوِمُكُْم َسنَخرُُج نا َّ فَإن ذَلَِك، عَمََل ْ حاوَلْتُم فَإْن أْرضِي، فِي بِالمُرُورِ لـَكُْم أسمَُح «لا لَهُْم: أدُومَ مَلُِك فَقاَل ١٨

يُوِف.» بِالّسُ
اْسمَْح ثَمَنَهُ. َسنَدفَُع مائَِك، مِْن َحيواناتُنا أْو َنحُن بْنا شَرِ وَإْن َلِِك.› الم يِق ‹َطرِ فِي ُ «َسنَِسير لَهُ: ِيَل إسْرائ بَنُو فَقاَل ١٩

مِنَك.» ُ نَطلُبُه ما كُّلُ هَذا الأقداِم. عَلَى ً َسيْرا أْرِضَك فِي َّ نَمُر بِأْن لَنا
أْرضِي.» فِي وا ُّ تَمُر «لَْن فَقاَل: أدُومَ مَلُِك وَأمّا ٢٠

فِي بِالمُرُورِ ِيَل إسْرائ لِبَنِي ماَح الّسَ أدُومَ مَلُِك وَرَفََض ٢١ . وَقَوِّيٍ عَظِيٍم ِبجَيٍش ِيَل إسْرائ بَنِي لِيُلاقِي ُ أدُوم وَخَرََج
أْرِضهِ. عَْن َمالُوا ف أْرِضهِ،

هارُون مَوُت
يَقَُع الَّذِي َ هُور َجبَِل عَلَى وَهارُونَ ِمُوسَى ل ُ الله وَقاَل ٢٣ هُورَ. َجبَِل إلَى وَأتَوا قادَِش ِيَل إسْرائ بَني جَمِيُع فَتَرَكَ ٢٢

ُكما َّ لأن ِيَل، إسْرائ لِبَني َسُأعطِيها َّتِي ال الأْرَض يَدخَُل لَْن َ فَهُو جَماعَتِهِ. إلَى يُضَّم وَ هارُونُ َمُْت «لي ٢٤ أدُومَ: حُدُودِ قُرَب
يبَةَ. مَرِ عِندَ أمرِي عََصيتُما

وَألبِسْها ُ عَنه َ ة َّ ِي الـكَهَنُوت هارُونَ ِياَب ث انْزَْع َّ ثُم ٢٦ هُورَ. َجبَِل إلَى بِهِما وَاصعَْد ُ ابْنَه وَألِيعازارَ هارُونَ «خُْذ ٢٥

جَماعَتِهِ.» إلَى يُضَّمُ وَ هُناكَ هارُونُ فَسَيَمُوُت ابْنِهِ. َ لألِيعازار
َ ة َّ ِي الـكَهَنُوت هارُونَ ِياَب ث مُوسَى وَنَزَعَ ٢٨ عِب. الّشَ كُّلِ أمامَ هُورَ َجبَِل إلَى فََصعِدُوا اللهُ. ُ أمَرَه َكما مُوسَى فَفَعََل ٢٧
جَمِيُع وَعَرََف ٢٩ َبَِل. الج مَِن وَألِيعازارُ مُوسَى نَزََل ِحينَئِذٍ، َبَِل. الج ةِ َّ قِم عَلَى هارُونُ وَماَت ابنِهِ. لألِيعازارَ وَألبَسَها ُ عَنه

يَوماً. ثَلاثِينَ َ ة مُّدَ هارُونَ عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيُع فَبَكَى ماَت. قَْد هارُونَ أّنَ عِب الّشَ
٢٠:١٣ ٤١

«مخاصمة.» أي يبَة. مَر
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٢١
ِيِّين الـَكنعان مََع حَرٌب

بَنِي فَحارََب يمَ، أتارِ يِق َطرِ فِي ً ِيا آت كانَ ِيَل إسْرائ أّنَ قَِب َّ الن فِي يَسكُُن كانَ الَّذِي الـَكنعانِيُّ َلُِك الم عَرادُ، وَسَمـِـَع ١

ُ فَسَنُدَمِّر عِب، الّشَ هَذا ِ يمَة هَزِ فِي ساعَْدتَنا «إْن فَقاَل: للهِ، ً خاّصا ً نَذرا ِيُل إسْرائ َ فَنَذَر ٢ مِْنهُْم. ً بَعضا وََسبَى ِيَل إسْرائ
تَماماً.» مُدُنَهُْم

دَعُوا وَلِذا بِالكامِِل. مُدُنَهُْم رُوا وَدَمَّ عَلَيهِْم فَقََضوْا ِيِّينَ، الـَكنعان ِ يمَة هَزِ فِي وَساعَدَهُْم ِيَل إسْرائ لَِصوِت ُ الله وَسَمـِـَع ٣
حُْرمَةَ.٤٢ المَكاِن اسْمَ
َّة ي ِ البُرونْز ُ ة َّ َي الح

يِق، رِ الّطَ فِي ً ِجّدا عُب الّشَ فَتَضايََق أدُومَ. أْرِض َحوَل لِيَدُورُوا الأحمَرِ البَحرِ إلَى يِق رِ الّطَ فِي هُورَ َجبََل تَرَُكوا َّ ثُم ٤

هَذا فِي ٌ ماء أْو ٌ خُبز هُناكَ فَلَيَس ْحراءِ؟ الّصَ فِي َمُوَت لِن مِصرَ نَترُكُ َجعَلْتُمانا ِماذا «ل وَمُوسَى: اللهِ ِضّدَ مُونَ َّ يَتَكَل وَبَدَأوا ٥
ِخيَف.» الّسَ عامَ الّطَ هَذا مَلَلْنا وَقَْد المَكاِن،

إلَى عُب الّشَ أتَى وَلِذا ٧ ِيَل. إسْرائ بَني مِْن َكثِيرُونَ وَماَت َلَدَغَْتهُْم. ف عِب، الّشَ إلَى ً ة سامَّ َحيّاٍت ُ الله فَأرَسَل ٦

لأجِل مُوسَى فََصلَّى عَنّا.» ً بَعِيدا َيّاِت الح يَأخُذَ أْن ِ الله إلَى َصّلِ كَ. وَِضّدَ اللهِ ِضّدَ ِتَكَلّمِنا ب أخطَْأنا «لَقَْد وَقالُوا: مُوسَى
عِب. الّشَ

َسيُشفَى.» ُ ه َّ فَإن ٌ ة َّ َحي ُ لَدَغَتْه َشخٍص أّيُ إلَيها ُ يَنظُر وَِحينَ عَمُودٍ. عَلَى وََضعْها ً ة َّ ُنحاِسي ً ة َّ َحي «اصنَْع ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٨

يُشفَى. ةِ، َّ ي ِ البُرونْز ةِ َّ َي الح إلَى َ وَنَظَر ةٌ، َّ َحي ُ لَدَغَتْه مَْن كُّلُ فَكانَ ةٍ. َّ َخشَبِي يَةٍ سارِ عَلَى قَها َّ وَعَل ً ة َّ ُنحاِسي ً ة َّ َحي مُوسَى فََصنََع ٩

مُوآب إلَى ُ الرِّحلَة
ْحراءِ الّصَ فِي َ يم عَبارِ عَيِّي فِي مُوا َّ وََخي ُأوبُوَت تَرَُكوا َّ ثُم ١١ ُأوبُوَت. فِي مُوا َّ وََخي المَكانَ ذَلَِك ِيَل إسْرائ بَنو َ تَرَك َّ ثُم ١٠

مُوا َّ وََخي المَكانَ ذَلَِك وَتَرَُكوا ١٣ زارَدَ. وادِي فِي مُوا َّ وََخي المَكانَ ذَلَِك وَتَرَُكوا ١٢ مِنها. رِق َّ الش إلَى مُوآَب حَّدِ عَلَى
وَأْرِض مُوآَب بَينَ الفاِصُل الحَّدُ َ هُو أْرنُونَ ُ فَنَهر – يِّينَ الأمُورِ أْرِض مِْن ةِ المُمتَّدَ ْحراءِ الّصَ فِي أرنُونَ نَهرِ ةِ ِضّفَ عَلَى

َلِي: ي َكما ِ الله حُرُوِب كِتاِب فِي هَذا يُوَصُف وَ ١٤ يِّينَ. الأمُورِ
مُوآَب.» حُدُودِ عَلَى وَتَقَُع عارَ مَساِكِن إلَى تُؤَدِّي ِ أودِيَتِه وَمُنحَدَراُت ١٥ أرنُونَ، ِ وَأودِيَة َ ُسوفَة فِي وَاهٌِب …»

َسُأعطِيهِْم وَأنا هُناكَ، عَب الّشَ «اجمَِع عَْنها: ِمُوسَى ل ُ الله قاَل َّتِي ال ُ البِئْر َحيُْث بِيْرَ، ِ مِنْطَقَة إلَى ذَهَبُوا هُناكَ وَمِْن ١٦

رنِيمَةَ: َّ الت ِ هَذِه ِيَل إسْرائ بَنو َ م رَّنَ َّ ثُم ١٧ ماءً.»
البِئْرُ. تُها َّ أي بِالماءِ قِي َّ «تَدَف

لَها. رَنِّمُوا
عِب، الّشَ ُ عُظَماء َحفَرَها َّتِي ال ُ البِئْر ١٨

٢١:٣ ٤٢
(29 -28 :27 يّين لاو (انظر للرّب.» ً تماما «مكرّس أْو تماماً،» «مُدمّر أي حُرمة.
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ِبحَفرِها، عِب الّشَ ُ قادَة بَدَأ َّتِي ال
وَعِِصيِّهِْم.» بَِصولَجاناتِهِْم

وَمِْن ٢٠ بامُوَت. إلَى أتَوا َنحلِيئِيَل وَمِْن َنحلِيئِيَل. إلَى أتَوا َ مَتّانَة وَمِْن ١٩ مَتّانَةَ. إلَى وَأتَوا َ ْحراء الّصَ تِلَْك تَرَُكوا َّ ثُم
ْحراءِ. الّصَ عَلَى يُشرُِف الَّذِي ِ الفِْسجَة َجبَِل ةِ َّ قِم عَلَى مُوآَب ِ مِنْطَقَة فِي الَّذِِي الوادِي إلَى أتَوا بامُوَت

وَعُوج ِسيُحونُ
ُ نَعِد وََنحُن َلَدِكَ. ب فِي بِالمُرُورِ لَنا «اْسمَْح ٢٢ فَقاَل: يِّينَ الأمُورِ مَلِِك ِسيُحونَ َلِِك الم إلَى ً رُُسلا ِيُل إسْرائ وَأرَسَل ٢١

أْرَضَك.» َ نَتَجاوَز ى َّ َحت َلِِك› الم يِق ‹َطرِ فِي ُ َسنَِسير بِئرِكَ. مِْن ً ماء نَشرََب وَلَْن كُرُومَِك، أْو ُحقُولَِك إلَى نَمِيَل لَْن نا َّ بِأن
ْحراءِ، الّصَ فِي ِيَل إسْرائ لِيَلتَقَِي وَخَرََج ِ َشعبِه كُّلَ جَمََع بَْل أْرِضهِ، فِي بِالمُرُورِ ِيَل لإسْرائ يَسمَْح لَْم ِسيُحونَ لـَِكّنَ ٢٣

ِيَل. إسْرائ وَهاَجمَ ياهََص إلَى َ فَجاء
حُدُودَ لأّنَ ِيِّينَ، ون العَمُّ أْرِض حُدُودِ وَإلَى وَق، ُّ يَب نَهرِ إلَى أرنُونَ نَهرِ مِْن ُ أْرَضه وَأخَذُوا ُ قَتَلُوه ِيَل إسْرائ لـَِكّنَ ٢٤

وَالمُدُِن َحشبُونَ فِي تِلَك، يِّينَ الأمُورِ مُدُِن كُّلَ وََسَكنُوا المُدُِن ِ هَذِه كُّلَ ِيُل إسْرائ فَأخَذَ ٢٥ ةً. َّ ي قَوِ كانَْت ِيِّينَ ون العَمُّ
وَأخَذَ الّسابَِق، مُوآَب مَلَِك حارََب قَْد ِسيُحونُ وَكانَ ِسيُحونَ. الأمُورِّيِ َلِِك الم َ مَدِينَة أدُومُ كانَْت ٢٦ بِها. ِ ُحِيطَة الم

ونَ: ُّ المُغَن يَقُوُل وَلِهَذا ٢٧ أرنُونَ. نَهرِ إلَى ُ مِنه أْرِضهِ كُّلَ
َحشبُونَ، إلَى «تَعالَوا

ِناؤُها. ب فَلْيُعَْد
َحْشبُونَ. ِ مَدِينَة ُ ِناء ب فَلْيُعَْد

ِسيُحونَ، ِ مَدِينَة مِْن خَرََجْت ً نارا لأّنَ ٢٨
ِسيُحونَ. ِ مَدِينَة مِْن ً وَلَهِيبا

مُوآَب، فِي عارَ النّارُ أكَلَِت
أرنُونَ. فَوَق َّتِي ال التِّلاَل وَالتَهَمَِت

مُوآُب. يا لََك يٌل وَ ٢٩
كَمُوَش. َشعَب يا ْ ْمتُم َتحَّطَ قَْد
ُبُونَ، يَهر أبْناءَكَ كَمُوُش َجعََل

أِسيراٍت وَبَناتَِك
يِّينَ. الأمُورِ مَلِِك لِِسيُحونَ

يِّينَ. الأمُورِ هَؤُلاءِ هَزَْمنا نا َّ وَلـَِكن ٣٠
دِيبُونَ، إلَى َحْشبُونَ مِْن مُدُنَهُْم ْرنا دَمَّ

مِيدَبا.» مِْن ِ يبَة القَرِ نُوفَحَ، إلَى َ نَِشيم مِْن

يِّينَ. الأمُورِ أْرِض فِي ِيُل إسْرائ وََسَكَن ٣١
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عَلَى هُناكَ كانُوا الَّذِيَن يِّينَ الأمُورِ وَأجبَرُوا بِها َ ُحِيطَة الم المُدُنَ فَأخَذُوا يرَ، يَعزِ لِيَستَكِشفُوا ً رِجالا مُوسَى وَأرَسَل ٣٢
ِنطَقَةِ. الم تَرِك

لِيُحارَِب ِ َشعبِه كُّلِ مََع إذرَِعي إلَى باشانَ مَلُِك عُوُج فَخَرََج باشانَ. إلَى يِق رِ الّطَ فِي وَسارُوا ِيَل إسْرائ بَنُو َ دار َّ ثُم ٣٣
ِيَل. إسْرائ بَنِي

بِِسيُحونَ فَعَلَْت َكما ِ بِه فَافْعَْل إلَيَك. أْرِضهِ وَكُّلَ ِ َشعبِه وَكُّلَ َ هُو ُ َسُأَسلِّمُه لأنِّي مِنهُ، َتخَْف «لا ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٣٤
َحشبُونَ.» فِي َيحْكُمُ كانَ الَّذِي يِّينَ الأمُورِ مَلِِك

أْرَضهُ. أخَذُوا َّ ثُم واِحدٌ. ناٍج هُناكَ يَبَق لَْم ى َّ َحت َشعبِهِ، وَكُّلَ ُ وَأبناءَه عُوَج ِيَل إسْرائ بَنُو فَقَتََل ٣٥

٢٢
مُوآب وَمَلُِك َلْعامُ ب

بالاُق وَرَأى ٢ يحا. أرِ مُقابَِل الُأردُّنِ نَهرِ مِْن رِق َّ الش إلَى مُوآَب سُهُوِل فِي مُوا َّ وََخي رِحلَتَهُْم ِيَل إسْرائ بَنو أكمَلَ َّ ثُم ١

كانَ يَن. َكثِيرِ كانُوا هُْم لأّنَ ِيَل إسْرائ بَني مِْن ونَ ُّ ِي المُوآب وَارتَعََب ٣ يِّينَ. بِالأمُورِ ِيَل إسْرائ بَنُو ُ عَمِلَه ما كُّلَ ورَ ِصّفُ بُْن
ِيَل. إسْرائ بَني مِْن مُرتَعِبِينَ ونَ ُّ ِي المُوآب

الحَقِل.» عُشَب ورُ َّ الث َلتَهِمُ ي َكما َحولَنا، شَيءٍ كُّلَ ُ العَظِيم عُب الّشَ هَذا «َسيُدَمِّرُ مِديانَ: لِشُيُوِخ مُوآَب مَلُِك وَقاَل ٤

عَلَى ِ الواقِعَة فَتُورَ فِي بَعُورَ بِْن َلْعامَ ب إلَى ً رُُسلا بالاُق فَأرَسَل ٥ الوَقِت. ذَلَِك فِي مُوآَب مَلَِك ورَ ِصّفُ بُْن بالاُق وَكانَ
مِْن الأْرَض وا غَّطُ وَقَْد مِصرَ، مِْن َشعٌب خَرََج «لَقَْد لَهُ: فَقاَل لِيَدعُوَهُ. َلْعامَ، ب َشعُب يَعِيُش كانَ َحيُْث الفُراِت نَهرِ
ً قادِرا عِنْدها ُأْصبُِح ما َّ ُب فَر مِنِّي. أقوَى هُْم لأّنَ عَب الّشَ هَذا لِي وَالعَْن تَعاَل وَالآنَ، ٦ ِبجِوارِي. ُمخَيِّمُونَ وَهُْم َكثرَتِهِْم،

مَلعُوناً.» يَكُونُ ُ َلعَنُه ت وَالَّذِي مُبارَكاً، يَكُونُ ُ تُبارِكُه الَّذِي أّنَ أْعرُِف أنا الأْرِض. مَِن وََطردِهِْم مُهاجَمَتِهِْم عَلَى
بالاُق. ُ قالَه بِما ُ وَأخبَرُوه َلعامَ ب إلَى وَأتَوا عِرافَتِهِ. مُقابَِل َلْعامَ ب ُ ُأجرَة وَمَعَهُْم مِديانَ وَُشيُوُخ مُوآَب ُشيُوُخ فَذَهََب ٧

َلعامَ. ب عِندَ مُوآَب ُ رُؤَساء فَمََكَث لِي.» ُ الله ُ َسيَقُولُه بِما َسُأخبِرُكُْم وَأنا يلَةَ، َّ الل هُنا «اْمكُثوا لَهُمُ: َلعامُ ب فَقاَل ٨

عِندَكَ؟» الَّذِيَن الرِّجاُل هَؤُلاءِ «مَْن لَهُ: وَقاَل حُلْمٍ فِي َلعامَ ب إلَى ُ الله وَأتَى ٩

َشعٌب ‹خَرََج ١١ فِيها: يَقُوُل ٍ بِرِسالَة إلَيَّ مُوآَب، مَلُِك ورَ، ِصّفُ بُْن بالاُق أرَسلَهُْم رِجاٌل «هَؤُلاءِ للهِ: َلعامُ ب فَقاَل ١٠

وََطردِهِْم.›» َبَتِهِْم ُمحار عَلَى ً قادِرا ُأصبُِح وَبِهَذا لِي، وَالعَْنهُْم الآنَ تَعاَل َكثرَتِهِ. مِْن الأْرَض ى غَّطَ وَقَْد مِصرَ مِْن
مُبارَكٌ.» ُ ه َّ لأن عَب الّشَ هَذا َلعََن ت وَلا مَعَهُْم، تَذهَْب «لا لِبَلعامَ: ُ الله فَقاَل ١٢

َ لِي يَسمََح أْن رَفََض َ الله لأّنَ أْرِضكُْم إلَى «ارِجعُوا بالاُق: أرَسلَهُْم الَّذِيَن ِ لِلقادَة وَقاَل باِح الّصَ فِي َلعامُ ب فَقامَ ١٣
مَعَكُْم.» هاِب بِالذَّ

مَعَنا.» َ يَأتِي أْن َلعامُ ب «رَفََض لَهُ: وَقالُوا بالاَق، إلَى وَذَهَبُوا مُوآَب ُ قادَة فَقامَ ١٤

َ َلعام ب إلَى وَذَهَبُوا ١٦ الُأولَى، ِ القادَة ِ مَجمُوعَة مِْن ً ة َّ وَأهَمِّي ً عَدَدا َ أكثَر ِيَن آخَر ً قادَة ُأْخرَى ً ة مَّرَ بالاُق فَأرَسَل ١٥

َكثِيراً، َسُأكافِئَُك لأنِّي ١٧ . إلَيَّ َجِيءِ الم مَِن مَانـِـٌع يَمنَعََك لا أْن أرُجو ورَ: ِصّفُ بُْن بالاُق ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لَهُ: وَقالُوا
عَب.» الّشَ هَذا لِي وَالْعَْن فَتَعاَل تَطلُبُهُ. ما كُّلَ وََسأْعطيَك
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أعصِيَ أْن أستَطِيُع لا فَإنِّي هَِب، وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن ِ بَيتِه َ مِلء بالاُق أعطانِي لَو ى َّ «َحت بالاَق: َ قادَة َلعامُ ب فَأجاَب ١٨
لِي.» يَقُوَل أْن ُ الله ِيدُ يُر ماذا لأْعرَِف الآخَرونَ فَعََل َكما َ يلَة َّ الل هُنا اْمكُثوا وَالآنَ، ١٩ َصغِيرٍ. أْو َكبِيرٍ بِشَيءٍ إلَهِي أمرَ
وَاْذهَْب قُْم مَعَهُْم، هاَب الذَّ مِنَك الرِّجاُل هَؤُلاءِ َطلََب «إْن لَهُ: وَقاَل ٍ حُلْم فِي َلعامَ ب إلَى ُ الله أتَى ِ يلَة َّ الل تِلَك وَفِي ٢٠

فَقَْط.» مِنَك ُ أطلُبُه ما افْعَْل لـَِكِن مَعَهُْم،

َلعام ب ُ ِحمار
مَلاكُ فَأتَى ذَهََب. َلعامَ ب لأّنَ ُ الله فَغَِضَب ٢٢ مُوآَب. ِ قادَة مََع وَذَهََب ُ ِحمارَه وَسَرََج باِح الّصَ فِي َلعامُ ب فَقامَ ٢١

خُّدامِهِ. مِْن اثْناِن ُ وَيُرافِقُه ِ ِحمارِه عَلَى ً راكِبا َلعامُ ب كانَ وَقَْد لِيُوقِفَهُ، يِق رِ الّطَ فِي وَوَقََف اللهِ
الحَقِل، إلَى وَذَهََب يِق رِ الّطَ عَِن الحِمارُ انحَرََف يَدِهِ، فِي ُ وََسيفُه يِق رِ الّطَ فِي ً واقِفا اللهِ مَلاكَ الحِمارُ رَأى وَِحينَ ٢٣

يِق. رِ الّطَ إلَى ُ لِيُعِيدَه َ الحِمار َلعامُ ب ضَرََب وَلِذا
التََصَق ِ الله مَلاكَ الحِمارُ رَأى وَِحينَ ٢٥ حائٌِط. مِْنهُما لِكُّلٍ كَرْمَينِ، بَينَ َضيٍِّق يٍق َطرِ فِي ِ الله مَلاكُ وَقََف َّ ثُم ٢٤

ِيَةً. ثان َ الحِمار َلعامُ ب فَضَرََب َلعامَ، ب َ قَدَم فََضغََط بِالحائِِط
مَلاكَ الحِمارُ رَأى وَِحينَ ٢٧ اليَسارِ. أوِ َمِينِ الي إلَى ُ َتجاوزُه ُمِكُن ي لا َضيٍِّق مَكاٍن فِي وَوَقََف اللهِ مَلاكُ عادَ َّ ثُم ٢٦

بِعَصاهُ. الحِمارَ وَضَرََب َلعامُ ب فَغَِضَب َلعامَ. ب َتحَت بَرَكَ اللهِ،
لِلحِمارِ: ُ َلعام ب فَقاَل ٢٩ مَّراٍت؟» ثَلاَث بَنِي لِتَضْرِ لََك عَمِلُْت «ماذا لِبَلعامَ: فَقاَل مَ، َّ يَتَكَل الحِمارَ ُ الله َجعََل ِحينَئِذٍ، ٢٨

الآنَ.» أقتُلََك كَي َسيٌف يَدِي فِي لَيَْت بِي. اْستَهَنَْت «قَدِ
سابِقاً؟» مَعَك هَذا عَمِلُْت فَهَْل اليَوِم؟ هَذا إلَى َحياتَِك َ طِيلَة ُ رَِكبْتَه الَّذِي َ ِحمارَك «ألَْسُت لِبَلعامَ: ُ الحِمار فَقاَل ٣٠

«لا.» َلعامُ: ب فَقاَل
ُ وَوَجهُه َلعامُ ب فَسَجَدَ مَسلُوٌل. َسيٌف ِ ِيَدِه وَب يِق رِ الّطَ فِي ً واقِفا كانَ الَّذِي ِ الله مَلاكَ لِيَرَى َلعامَ ب عَينَيِّ ُ الله فَفَتََح ٣١

الأْرِض. إلَى
قَدِ يقََك َطرِ رأيَُت لإيقافَِك. خَرَْجُت لَقَْد لاَث؟ َّ الث المَرّاِت ِ هَذِه ِحمارَكَ َبَْت ضَر ِماذا «ل اللهِ: مَلاكُ فَقاَل ٣٢

الحِمارَ.» وَاْستَبْقَيُت قَتَلْتَُك، لـَكُنُْت يَمِْل، لَْم وَلَو مَّراٍت. ثَلاَث عَنِّي َماَل ف ُ الحِمار رَآنِي ٣٣ انحَرََف.٤٣
رِحلَتِي كانَْت إْن وَالآنَ، لِتُوقِفَنِي. يِق رِ الّطَ فِي تَقُِف ُكنَت ََّك أن مَعرِفَتِي بِعَدَِم «أخطَْأُت اللهِ: ِمَلاِك ل ُ َلعام ب فَقاَل ٣٤

بَيتِي.» إلَى َسأرِجــُع فَإنِّي تُرِضيَك لا
الَّذِيَن ِ القادَة مََع َلعامُ ب فَذَهََب فَقَْط.» لََك ُ أقُولُه ما قُْل لـَِكْن الرِّجاِل، مََع «اذهَْب لِبَلعامَ: ِ الله مَلاكُ فَقاَل ٣٥

بالاُق. أرَسلَهُْم

لِبَلعام بالاَق استِقباُل
الحُدُودِ. عَلَى ٍ نُقطَة أبعَدِ عِندَ أرنُونَ نَهرِ عَلَى ِ الواقِعَة مُوآَب عِيرِ عِندَ ِ لِلِقائِه خَرََج َلعامَ، ب بِقُدُوِم بالاُق سَمـِـَع وَِحينَ ٣٦

٢٢:٣٢ ٤٣
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ المُناسِب.» الوقِت فِي «ِجئْتَك أْو انحَرَف. … رأيَُت
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عَلَى قادٍِر ُ غَير أنا هَْل ؟ إلَيَّ تَأِت لَْم فَلِماذا لِلمَِجيءِ؟ لأدعُوكَ ً رِجالا لََك ُأرِسْل «ألَْم لِبَلعامَ: بالاُق فَقاَل ٣٧

وَمُكافَئَتَِك؟» إكْرامَِك
لِي.» ُ الله ُ يَقُولُه ما أقُوَل أْن فَعَلَيَّ َشيئاً؟ أعمََل أْن أستَطِيُع فَهَْل الآنَ، إلَيَك أتَيُت قَْد «ها لِبالاَق: ُ َلعام ب فَقاَل ٣٨

كانُوا الَّذِيَن ِ وَالقادَة َلعامَ ب إلَى وَأرَسلَها ً وَغَنَما ً بَقَرا بالاُق َ وَذََبح ٤٠ ُحُصوَت. ِ يَة قَر إلَى بالاَق مََع َلعامُ ب َ وَجاء ٣٩
مَعَهُ.

ِيَل. إسْرائ بَني مِْن ً جُزءا يَرَى أْن هُناكَ مِْن َلعامُ ب فَاْستَطاعَ بَعَل. بامُوَت إلَى َلعامَ ب بالاُق أخَذَ باِح الّصَ وَفِي ٤١

٢٣
الُأولَى َلْعامَ ب ُ كَلِمة

َلعامُ. ب َطلََب َكما بالاُق فَفَعََل ٢ كِباٍش.» َ وََسبعَة ثِيراٍن َ َسبعَة لِي ْ وََجهِّز هُنا. َ مَذاِبح َ َسبعَة «ابِْن لِبالاَق: ُ َلعام ب وَقاَل ١

. مَذَبحٍ كُّلِ عَلَى ً صاعِدَة ً ذَبِيحَة ً وََكبْشا ً ثَورا َلعامُ وَب بالاُق مَ وَقَّدَ
فَإنِّي لِي ُ الله ُ أظهَرَه وَمَهما بِي. ُ الله َسيَلتَقِي ما َّ ُب فَلَر ِنَْفسِي، ب ُ َسأنفَرِد وَأنا ُمحرَقَتَِك، ِبجانِِب «قِْف لِبالاَق: ُ َلْعام ب فَقاَل ٣

َلَّةٍ. ت ِ ة َّ قِم إلَى ذَهََب َّ ثُم بِهِ.» َ َسُأخبِرُك
َ وَأخبَر ٥ «. مَذَبحٍ كُّلِ عَلَى ً وََكبْشا ً ثَورا ْمُت وَقَّدَ مَذاِبحَ، َ َسبعَة نََصبُْت «قَْد للهِ: َلعامُ ب فَقاَل َلعامَ، ب إلَى ُ الله فَأتَى ٤
الَّذِي بالاَق إلَى َلْعامُ ب فَرَِجــَع ٦ وَكَذا.» كَذا ُ لَه وَقُْل بالاَق إلَى «ارِجــْع لَهُ: ُ الله وَقاَل يَقُولَهُ. أْن يَنْبَغِي بِما َلعامَ ب ُ الله

الكَلِماِت: ِ بِهَذِه َلْعامُ ب مَ َّ فَتَكَل ٧ مُوآَب. ِ قادَة مََع ِ ُمحرَقَتِه ِبجانِِب ً واقِفا كانَ
أرامَ مِْن هُنا إلَى بالاُق «أحضَرَنِي

ةِ. َّ رقِي َّ الش الجِباِل مَِن مُوآَب مَلُِك أحضَرَنِي
لِي: بالاُق قاَل

يَعقُوَب، لِي وَالعَْن ‹تَعاَل
ِيَل.› إسْرائ بَني ِضّدَ ْم َّ وَتَكَل تَعاَل

اللهُ؟ ُ َلعَنْه ي لَْم مَْن ألعََن أْن أستَطِيُع َكيَف ٨
هُْم؟ ِضّدَ ُ الله ِ م َّ يَتَكَل لَْم الَّذِيَن ِضّدَ مَ َّ أتَكَل أْن أستَطِيُع َكيَف

أراهُْم، الجِباِل ةِ َّ قِم مِْن لأنِّي ٩

ُأبصِرُهُْم. التِّلاِل وَمَِن
وَِحيداً، يَعِيُش َشعٌب هُْم إّنَ ها
الُأمَِم. مَِن ً ة ُأمَّ ُ نَفسَه ُ يَعتَبِر وَلا

مِِل؟ َّ كالر َ وَهُو يَعقُوَب َشعَب ُيحصِيَ أْن يَستَطِيُع مَْن ١٠

ِيَل؟ إسْرائ بَني ُبَع ر وَلَوْ يَعُّدَ أْن أْو
المُستَقِيمينَ، ِ مِيتَة فَلأمُْت
َكنِهايَتِهِْم.» نِهايَتِي وَلْتَكُْن
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بارَْكتَهُْم!» َك َّ أن َ هُو ُ فَعَلْتَه ما كُّلَ وَلـَِكْن أعدائِيَ، لِتَلْعََن أحضَرْتَُك بِي؟ عَمِلَْت «ماذا لِبَلعامَ: بالاُق وَقاَل ١١
قَولَهُ؟» مِنِّي ُ الله يَطلُُب ما قَوِل عَلَى ً يصا ِ حَر أُكونَ أْن يَنْبَغِي «ألا َلْعامُ: ب فَأجاَب ١٢

ِيَة الثّان َلْعامَ ب ُ كَلِمَة
جَمِيعاً. تَراهُْم فَلَْن مِنهُْم، جُزءٍ ِسوَى تَرَى وَلَْن يَتُهُْم، رُؤ ُ مِنه ُمِكنَُك ي َ آخَر مَكاٍن إلَى مَعِي «تَعاَل لَهُ: بالاُق فَقاَل ١٣

مَذاِبحَ، َ َسبعَة هُناكَ بالاُق وَبَنَى الفِسجَةِ. َجبَِل ةِ َّ قِم عَلَى َ ُصوفِيم َحقِل إلَى َلعامَ ب بالاُق فَأخَذَ ١٤ هُناكَ.» لِي وَالعَْنهُْم
. مَذَبحٍ كُّلِ عَلَى ً وََكبْشا ً ثَورا مَ وَقَّدَ

هُناكَ.» بِاللهِ ألتَقِي أنا بَينَما ُمحرَقَتَِك، ِبجانِِب هُنا «قِْف لِبالاَق: ُ َلْعام ب قاَل ِحينَئِذٍ، ١٥

فَذَهََب ١٧ وَكَذا.» كَذا ُ لَه وَقُْل بالاَق إلَى «ارِجــْع لَهُ: وَقاَل يَقُولَهُ. أْن يَنْبَغِي بِما ُ وَأخبَرَه َلْعامَ ب إلَى ُ الله وَأتَى ١٦
اللهُ؟» قاَل «ماذا بالاُق: ُ فَسَألَه مُوآَب. ِ قادَة مََع ِ ذَبيحَتِه ِبجانِِب ً واقِفا كانَ الَّذِي بالاَق إلَى َلْعامُ ب

ةِ: َّ بُو ُّ الن ِ بِهَذِه َلْعامُ ب مَ َّ تَكَل ِحينَئِذٍ، ١٨

بالاُق، يا «قُْم
ورَ. ِصّفُ ابَن يا لِي وَاستَمـِـْع

يَكْذَِب، لـِكَي ً إنسانا ُ الله لَيَس ١٩
رَأيَهُ. َ يُغَيِّر لـِكَي ً بَشَرا وَلا

بِهِ؟ يَعمَُل لا لـَِكْن ً َشيئا يَقُوُل فَهَْل
بِهِ؟ يُوفِي لا لـَِكْن بِشَيءٍ يَعِدُ هَْل أْو

ُأبارِكَ. بِأْن ُأمِْرُت قَْد ها ٢٠
ِيَل، إسْرائ بارَكَ قَْد

هَذا. َ تَغيِير أستَطِيَع وَلَْن
يَعقُوَب، َشعِب فِي ٌ ُسوء يُرَى لا ٢١

ِيَل. إسْرائ بَني فِي ِضيٌق وَلا
بَينَهُْم. ٌح َّ مُسَب َ وَهُو مَعَهُْم. إلَهُهُْم

وََسطِهِْم. فِي َكمَلٍِك ٌح َّ مُسَب ُ ه َّ إن
مِصرَ مِْن أخرََجهُْم الَّذِي ُ الله ٢٢

مَعَهُْم. َ وَهُو ، بَرِّّيٍ ثَوٍر َكقَرنَيِّ قَوِّيٌ
يَعقُوَب، فِي ُ يُؤَثِّر ٌ ِسحر فَلا ٢٣

ِيَل. إسْرائ فِي ُ تُؤَثِّر ٌ عِرافَة وَلا
اللهِ. أعْماَل ِيُل وَإسْرائ يَعقُوُب ُ َسيَعلَم

كَلَبْوَةٍ، عُب الّشَ هَذا يَقُومُ ٢٤

كَأَسدٍ. يَقُِف وَ
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يسَتَهُ، فَرِ يَأكَُل أْن إلَى يَنامَ لَْن
قَتَلَهُْم.» الَّذِيَن َ دَم وَيَشرََب

تُبارِْكهُْم!» فَلا َلعَنَهُْم، ت أْن تُرِْد لَْم «إْن لِبَلْعامَ: بالاُق قاَل ِحينَئِذٍ، ٢٥

لِي؟» ُ الله ُ يَقُولُه ما كُّلَ َسأفعَُل بِأنِّي ُأخبِرْكَ «ألَْم بالاَق: َلْعامُ ب فَأجاَب ٢٦
بالاُق فَأخَذَ ٢٨ هُناكَ.» مِْن َلعَنَهُْم ت أْن ُ الله َسيَرضَى ما َّ ُب فَر آخَرَ، مَكاٍن إلَى لآخُذَكَ «تَعاَل لِبَلْعامَ: بالاُق وَقاَل ٢٧

ْحراءِ. الّصَ عَلَى المُشرِِف فَغُورَ َجبَِل ةِ َّ قِم إلَى َلْعامَ ب
ما بالاُق فَفَعََل ٣٠ عَلَيها.» كِباٍش َ وََسبعَة ثِيراٍن َ َسبعَة لِي ْ وََجهِّز هُنا، َ مَذاِبح َ َسبعَة لِي «ابِْن لِبالاَق: ُ َلْعام ب وَقاَل ٢٩

. مَذَبحٍ كُّلِ عَلَى ً صاعِدَة ً ذَبِيحَة ً وََكبْشا ً ثَورا مَ فَقَّدَ َلْعامُ، ب ُ َطلَبَه
٢٤

الثّالِثَة َلْعامَ ب ُ كَلِمة
ْحراءِ. الّصَ إلَى َ نَظَر ُ ه َّ لـَِكن سابِقاً، فَعََل َكما يَعْتَزِْل لَْم وَلِذا ِيَل، إسْرائ يُبارِكَ أْن َ الله يُرضِي أمٌر ُ ه َّ أن ُ َلْعام ب وَرَأى ١

ةِ: َّ بُو ُّ الن ِ بِهَذِه مَ َّ وَتَكَل ٣ اللهِ، رُوُح عَلَيهِ فحَّلَ قَبائِلِهِ، ِبحَسَِب ً ُمخَيِّما ِيَل إسْرائ بَني فَرَأى َلْعامُ ب َ نَظَر ٢

بَعُورَ، بِْن َلْعامَ ب ُ رِسالَة ِهيَ ِ «هَذِه
العَينِينِ. المَْفتُوُح جُُل َّ الر رَآها َّتِي ال ُ الرِّسالَة
القَدِيرِ،٤٤ ِ الله كَلامَ يَسمَُع الَّذِي ُ رِسالَة ٤

مَفتُوَحتاِن. ُ وَعَيناه ُ أمامَه فَيَقََع
يَعقُوَب! َشعَب يا ِخيامََك أجمََل «ما ٥

ِيَل! إسْرائ يا مَساِكنََك أجمََل ما
ةٍ، مُمتَّدَ َكبَساتِينَ ِخيامََك إّنَ ٦

نَهرٍ، ِبجانِِب وََكحَدائَِق
اللهُ، زَرَعَها طِيٍب وَكَأشجارِ

ِياهِ. الم ِبجانِِب وَكَأرٍز
دِلائِهِْم، مِْن ُ الماء َسيَفِيُض ٧

يرٌ. ِ غَز ٌ ماء لِبُذُورِهِْم وََسيَكُونُ
أجاَج، مُلِْك مِْن أعظَمُ كُهُْم ـْ مُل َسيَكُونُ

ِجّداً. ً عَظِيمَة مَملـََكتُهُْم وََستَكُونُ
مِصرَ، مِْن ُ الله «أخرََجهُمُ ٨

٢٤:٤ ٤٤
الكتاب. مقدمة في الله» «أسماء انظر .16 العدد في ً أيضا اي.» َشّدَ يل «إ ية العبر في القدير. الله
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. بَرِّّيٍ ثَوٍر َكقَرْنَي لَهُْم َ وَهُو
أعداءَهُْم، َسيَهزِمُونَ

عِظامَهُْم، وََسيَسَحقُونَ
بِسِهامِهِْم، بُونَهُْم وََسيَضرِ

كَأَسدٍ. بُِضونَ وَيَر َيجثُمُونَ هُْم إّنَ ٩

أَسدٍ! مِثُل هُْم إّنَ
أحَدَ. لا َسيُنهِضُهُْم؟ فَمَْن

مَلعُوناً.» يَكُونُ َلعَنُهُْم ي مَْن كُّلُ
أعدائِيَ، لِتَلعََن دَعَوتَُك «قَْد لِبَلْعامَ: وَقاَل الغََضِب. ةِ ِشّدَ مِْن ِيَدَيهِ ب يَُصّفُِق وَأخَذَ َلعامَ، ب مِْن ً ِجّدا بالاُق فَغَِضَب ١٠

مَنََع َ الله وَلـَِكّنَ وَُأكافِئََك، أكرِمََك أْن ُأريدُ ُكنُت الآنَ! بَيتَِك إلَى اْذهَْب ١١ لاَث! َّ الث المَرّاِت ِ هَذِه بارَْكتَهُْم َك َّ لـَِكن
وَالمُكافَأةَ.» الإكرامَ عَنَك

ةِ الفِّضَ مَِن ِ بَيتِه َ مِلء بالاُق أعطانِي وَلَو ى َّ ‹َحت ١٣ : إلَيَّ أرَسلْتَهُْم الَّذِيَن لِرُُسلَِك أقُْل «ألَْم لِبالاَق: ُ َلْعام ب فَقاَل ١٢
ما أقُوَل أْن عَلَيَّ لـَِكْن ذاتِيَ، مِْن رَدِيءٍ أْو صاِلحٍ شَيءٍ أّيَ أعمََل بِأْن ِ الله أمرِ عِصيانَ أستَطِيُع لا فَإنِّي هَِب، وَالذَّ

المُستَقبَِل.» فِي عُب الّشَ هَذا ُ َسيَعمَلُه بِما َ ُأخبِرُك تَعاَل لـَِكْن َشعبِي، إلَى َسأرِجــُع وَالآنَ ١٤ لِي؟› ُ الله ُ يَقُولُه
الأِخيرَة َلْعامَ ب ُ كَلِمة

وَقاَل: َلْعامُ ب مَ َّ تَكَل ِحينَئِذٍ، ١٥

بَعُورَ، بِْن َلْعامَ ب ُ رِسالَة ِهيَ ِ «هَذِه
العَينِينِ. المَْفتُوُح جُُل َّ الر رَآها َّتِي ال ُ الرِّسالَة

اللهِ، كَلامَ يَسمَُع الَّذِي ُ رِسالَة ١٦
، العَلِيِّ مَِن َ المَعرِفَة وَيَستَقبُِل

القَدِيرِ، ِ الله مَِن رُؤًَى يَرَى الَّذِي
مَفتُوَحتاِن. ُ وَعَيناه ُ أمامَه فَيَقَُع

المُستَقبَِل. فِي لـَِكْن الآنَ، لَيَس لـَِكْن «أراهُ، ١٧
البَعِيدِ. المُستَقبَِل فِي لـَِكْن يباً، قَرِ لَيَس لـَِكْن أراهُ،

يَعقُوَب. َشعِب وََسِط مِْن َكنَجٍم مَلٌِك َسيَخرُُج
ِيَل. إسْرائ بَني مِْن ٌ حاِكم َسيَقُومُ
مُوآَب، َشعِب رُؤُوَس َسيَسَحُق

يثيِّينَ. الّشِ جَماِجمَ وَُيحَّطِمُ
ِيَل، إسْرائ لِبَني ً مُلْكا أدُومَ أْرُض َستُصبُِح ١٨
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أعدائِهِْم. أْرَض َسعِيرَ،٤٥ ـِكُونَ وََسيَمتَل
وََشجاعَةً. ةً َّ قُو ِيُل إسْرائ يَزدادُ بَينَما
يَعقُوَب، مِْن ٌ حاِكم «َسيَأتِي ١٩

المُدُِن.» تِلَك مِْن بَقَِي ما كُّلَ وَيُتلُِف

عَنهُْم: فَقاَل عَمالِيَق، َلْعامُ ب وَرَأى ٢٠

الُأمَِم، أهَّمِ مِْن عَمالِيُق «كانَ
كامِلاً.» ً دَمارا َستَكُونُ ُ نِهايَتَه لـَِكّنَ
عَنهُْم: فَقاَل القِينِيِّينَ، وَرَأى ٢١

آمٌِن، «بَيتَُك
عاٍل. َجبٍَل عَلَى مَوُضوٍع َكعُّشٍ

لِلهَلاِك ُضونَ َّ َسيَتَعَر القِينِيِّينَ لـَِكّنَ ٢٢

ُّونَ.» ي ورِ الأّشُ يَسبِيهِِم ِحينَ
فَقاَل: َلْعامُ ب مَ َّ تَكَل َّ ثُم ٢٣

هَذا؟ ُ الله يَْفعَُل عِنْدَما َسيَعيُش «مَْن
ِكتِّيمَ،٤٦ شاطٍِئ مِْن ُسفٌُن َستَْأتِي ٢٤

وَعابِرَ. ورَ أّشُ ُ وََستَهزِم
ـِكُونَ.» َسيَهل أنفُسُهُْم َ ِكتِّيم َشعُب ى َّ َحت

يقِهِ. َطرِ فِي ً أيضا بالاُق وَرَِجــَع بَيتِهِ، إلَى وَرَِجــَع َلْعامُ ب قامَ َّ ثُم ٢٥

٢٥
فَغُور فِي ِيُل إسْرائ

وَدَعَِت ٢ ِيّاٍت. مُوآب نِساءٍ مََع يَزنُونَ ِيَل إسْرائ رِجاُل بَدَأ الوَقِت، ذَلَِك فِي ِشّطِيمَ. فِي يُقيمونَ ِيَل إسْرائ بَنو وَكانَ ١

ِيِّينَ. المُوآب َ آلِهَة وَعَبَدُوا باِئحِ الذَّ مَِن ِيَل إسْرائ بَنو فَأكََل . لإلِهَتِهِّنَ بحِ الذَّ فِي ِ لِلمُشارَكَة ِيَل إسْرائ بَني ِيّاُت المُوآب ُ النِّساء
ِيَل. إسْرائ عَلَى َ الله أْغَضَب مِمّا فَغُورَ، بَعَل ََّف َي المُز َ الإلَه يَعبُدُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو بَدَأ وَهَكَذا ٣

٢٤:١٨ ٤٥
لأدوم. آخر اسْم سعير.

٢٤:٢٤ ٤٦
كريت. أْو قبرص ربما كتيم.
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عَلَى ِ الله غََضُب فَيَزُوُل اللهِ، أمامَ ْمِس الّشَ َتحَْت ً خَارِجا وَعَلِّْقهُْم عِب الّشَ ِ قادَة كُّلَ «خُْذ ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ٤
ِيَل.» إسْرائ

فَغُورَ.» بَعَل ََّف َي المُز َ الإلَه يَعبُدُونَ الَّذِيَن ُ باءَه أقرِ يَقتَُل أْن مِنكُْم واِحدٍ كُّلِ «عَلَى ِيَل: إسْرائ لِقُضاةِ مُوسَى فَقاَل ٥

وَكُّلِ مُوسَى أمامَ هَذا فَعََل إْخوَتِهِ. إلَى أحضَرَها قَْد ٌ ة َّ ِي مِديان اْمرأةٌ ُ وَمَعَه ِيَل إسْرائ بَنِي أحَدُ أتَى حظَةِ، الّلَ تِلَك وَفِي ٦
الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَدخَِل فِي يَبكُونَ كانُوا الَّذِيَن ِيَل، إسْرائ بَني

وَلَحَِق ٨ بِرُمحِهِ، وَأمسََك عِب، الّشَ ِع ُّ تَجَم مَكانَ تَرَكَ هَذا، الكاهِِن هارُونَ بِْن ألِيعازارَ بُْن فِينْحاُس رَأى وَِحينَ ٧
بَني فِي ُ َباء الو َف َّ تَوَق ِحينَئِذٍ، بَطنَيهِما. فِي َ ة َّ ِي المِديان َ وَالمَرأة ِيلِيَّ الإسْرائ فِينْحاُس وََطعََن َيمَةِ. الخ إلَى ِيلِيِّ الإسْرائ جُِل َّ بِالر

ألفاً. يَن وَعِشرِ ً أربَعَة َباءِ الو مَِن ماتُوا الَّذِيَن ُ عَدَد وَكانَ ٩ ِيَل. إسْرائ
غِيرَتِي َ أْظهَر فَقَْد غََضبِي. مِْن ِيَل إسْرائ بَني أنقَذَ الكاهِِن هارُونَ بِن َ ألِيعازَر بُْن «فِينْحاُس ١١ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٠

وََسلاٍم ٍ َصداقَة عَهدَ أعقِدُ إنِّي ُ لَه فَقُْل ١٢ غَيرَتِي. بِسَبِِب ِيَل إسْرائ بَني أقتُْل لَْم وَلِذَلَِك وَْسطِهِْم. فِي َمجْدِي عَلَى ِ بِغِيرَتِه
لَهُ، ً وَُمحِبّا ِ الله عَلَى ً ورا ُّ غَي كانَ ُ ه َّ لأن كَهَنَةً. ً دائِما َسيَكُونُونَ ِ بَعدِه مِْن َسيَأتِي الَّذِي ُ وَنَسلُه َ هُو العَهدُ: َ هُو وَهَذا ١٣ مَعَهُ.

ِيَل.» إسْرائ بَنِي فَأنْقَذَ
أمّا ١٥ ِشمْعُونَ. ِ قَبِيلَة فِي ٍ لِعائِلَة قائِدٌ َ وَهُو سالُو. بَْن زِْمرِي ةِ َّ ِي المِديان المَرأةِ مََع قُتَِل الَّذِي ِيلِيِّ الإسْرائ اسْمُ وَكانَ ١٤

مِديانَ. قَبائِِل بَعِْض فِي رَئِيٌس وَأبوها ُصوٍر. بِنَت ْبِي٤٧ كُز َ فَهُو قُتِلَْت َّتِي ال المَرأةِ اسْمُ
فِي بِها عَلَيكُْم احتالُوا َّتِي ال ِ المَِكيدَة بِسَبَِب عادُوكُْم هُْم لأّنَ ١٨ وَاقتُلُوهُْم، ِيِّينَ المِديان «عادُوا ١٧ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٦
َباءِ الو وَقِت فِي قُتِلَْت َّتِي ال مِديانَ، رُؤَساءِ أحَدِ بِنِت ْبِي كُز يبَتِهِْم قَرِ ِخلاِل مِْن رُوها َّ دَب َّتِي ال ِ المَِكيدَة وَبِسَبَِب فَغُورَ،

فَغُورَ.» فِي حَدََث ما بِسَبَِب
٢٦

عب الّشَ إحصاءُ
عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَني كُّلَ «أحِصيا ٢ الكاهِِن: هارُونَ بِْن وَألِيعازارَ ِمُوسَى ل ُ الله قاَل ديدِ، الّشَ َبَاءِ الو وَبَعدَ ١

َيِش.» الج فِي َ الخِدمَة يَستَطِيعُونَ الَّذِيَن فَوُْق، َما ف ً َسنَة يَن عِشرِ ِسّنِ مِْن الرِّجاِل كُّلَ
ِ الجِهَة فِي يحا أرِ مِْن رِق َّ الش إلَى الُأردُّنِ نَهرِ بِقُرِب مُوآَب سُهُوِل فِي ِيَل إسْرائ بَني إلَى ُ وَألِيعازار مُوسَى مَ َّ فَتَكَل ٣

ِحينَ ِيَل إسْرائ وَبَني مُوسَى ُ الله أمَرَ َكما فَوُْق، َما ف ً َسنَة يَن عِشرِ ِسّنِ مِْن الرِّجاِل كُّلَ «أْحُصوا ٤ فَقالا: هرِ لِلنَّ الُأخرَى
مِصرَ.» أْرِض مِْن خَرَُجوا

رَُأوبَيْنَ: نَسُل هُْم هَؤُلاءِ ِيَل. إسْرائ َ بِكر رَُأوبَيْنُ كانَ ٥

َنُوِكيِّينَ. الح ُ عَِشيرَة َحنُوكَ مِْن
يِّينَ. وِ ُّ الفَل ُ عَِشيرَة و ُّ فَل وَمِْن

ِيِّينَ. الحَصرُون ُ عَِشيرَة َحصرُونَ وَمِْن ٦

٢٥:١٥ ٤٧
العربية. اللغة في «كَذِبِي» تقابل ْبِي. كُز
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الـكَرمِيِّينَ. ُ عَِشيرَة كَرِمي وَمِْن

وَثَلاثِينَ. ٍ مِئَة وََسبَع ً ألفا وَأربَعِينَ ً ثَلاثَة لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ رَُأوبَيْنَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٧

عِب الّشَ مَِن المَدعُوّاِن هُما وَأبِيرامُ وَداثانُ وَأبِيرامُ. وَداثانُ ِيُل نَمُوئ هُْم ألِيآُب ُ وَأبناء ٩ ألِيآُب. َ هُو ابٌْن و ُّ لِفَل وَكانَ ٨
َماتُوا ف وَابتَلَعَْتهُْم، فَمَها الأْرُض فَتََحِت إْذ ١٠ اللهِ. عَلَى دُوا َّ تَمَر ِحينَ قُورََح أتباِع مََع وَهارُونَ مُوسَى عَلَى دا َّ تَمَر ذاِن َّ الل

يَمُوتُوا. فَلَْم قُورََح ُ أبناء وَأمّا ١١ عِب. لِلّشَ ً مَثَلا فَصارُوا رَجُلاً، وَخَمِْسينَ مِئَتَينِ ُ النّار أكَلَِت وَجَماعَتِهِ. قُورََح مََع
عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب ِشمعُونَ نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ١٢

ِيلِيِّينَ. َّمُوئ الن ُ عَِشيرَة ِيَل نَمُوئ مِْن
اليامِنِيِّينَ. ُ عَِشيرَة يامِينَ وَمِْن

الياِكينِيِّينَ. ُ عَِشيرَة ياِكينَ وَمِْن
الزّارَِحيِّينَ. ُ عَِشيرَة زارََح وَمِْن ١٣

ؤُولِيِّينَ. الّشَ ُ عَِشيرَة َشاوَُل وَمِْن
وَمِئَتاِن. ً ألفا وَعِشرُونَ اثْناِن ِشمعُونَ: ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ١٤

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب جادَ نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ١٥

ِيِّينَ. فُون الّصِ ُ عَِشيرَة ِصفُونَ مِْن
َجِّيِّينَ. الح ُ عَِشيرَة َحجِّي وَمِْن

ِيِّينَ. ون الّشُ ُ عَِشيرَة ُشونِي وَمِْن
ِيِّينَ. الُأزن ُ عَِشيرَة ُأزنِي وَمِْن ١٦

يِّينَ. العِيرّ ُ عَِشيرَة عِيرِي وَمِْن
الأرُودِيِّينَ. ُ عَِشيرَة أرُودَ وَمِْن ١٧

ِيلِيِّينَ. الأرئ ُ عَِشيرَة ِيلِي أرئ وَمِْن

مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا أربَعِينَ لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ جادَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ١٨

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب يَهُوذا نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٠ َكنعانَ. أْرِض فِي ماتا وَقَْد لِيَهُوذا، ابنَينِ وَُأونانُ ُ عِير وَكانَ ١٩

يلِيِّينَ. الّشِ ُ عَِشيرَة َ ِشيلَة مِْن
الفارَِصيِّينَ. ُ عَِشيرَة فارََص وَمِْن
الزّاْرِحيِّينَ. ُ عَِشيرَة زارََح وَمِْن
فارََص: نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٢١

ِيِّينَ. الحَصرُون ُ عَِشيرَة َحصرُونَ مِْن
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الحامُولِيِّينَ. ُ عَِشيرَة حامُوَل وَمِْن
مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا يَن وَعِشرِ ً ة َّ ِست لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ يَهُوذا. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٢٢

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب َ يَّساكَر نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٣

ولاعِيِّينَ. ُّ الت ُ عَِشيرَة تُولاعَ مِْن
يِّينَ. ِّ الفُو ُ عَِشيرَة َ ة َّ فُو وَمِْن

ِيِّينَ. ب الياُشو ُ عَِشيرَة ياُشوَب وَمِْن ٢٤
ِيِّينَ. الّشِمرُون ُ عَِشيرَة ِشمرُونَ وَمِْن

مِئَةٍ. وَثَلاَث ً ألفا وَِستِّينَ ً أربَعَة لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ يَّساكَرَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٢٥

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب َبُولُونَ ز نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٦

الّسارَدِيِّينَ. ُ عَِشيرَة َ سارَد مِْن
ِيِّينَ. يلُون الإ ُ عَِشيرَة يلُونَ إ وَمِْن

الياِحلْئِيِّينَ. ُ عَِشيرَة ياِحلْئِيَل وَمِْن
مِئَةٍ. وَخَمَس ً ألفا ِستِّينَ لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ َبُولُونَ. ز ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٢٧

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب ى َّ مَنَس نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٩ يُوُسَف. ابْنَي ُ وَأفراِيم ى َّ مَنَس وَكانَ ٢٨

يِّينَ. الماِكيرِ ُ عَِشيرَة َ ماِكير مِْن
ِجلْعادَ. أبا ُ ماِكير وَكانَ

الجِلْعادِيِّينَ. ُ عَِشيرَة ِجلْعادَ وَمِْن
ِجلْعادَ: نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٣٠

يِّينَ. َ الإيعَزَر ُ عَِشيرَة َ يعَزَر إ مِْن
الحالَقِيِّينَ. ُ عَِشيرَة حالََق وَمِْن

ِيلِيِّينَ. الإسْرائ ُ عَِشيرَة ِيَل إسْرائ وَمِْن ٣١
كمِيِّينَ. الّشَ ُ عَِشيرَة َشكَمَ وَمِْن

مِيداعِيِّينَ. الّشَ ُ عَِشيرَة شَمِيداعَ وَمِْن ٣٢
يِّينَ. الحافَرِ ُ عَِشيرَة َ حافَر وَمِْن

ُ وَنُوعَة ُ َمحلَة َصلُْفحادَ بَناِت ُ وَأْسماء بَناٌت. ُ لَه كانَْت لـَِكْن ذُُكورٌ، ٌ أبناء ُ لَه يَكُْن وَلَْم ِلحافَرَ، ً ابنا َصلُْفحادُ وَكانَ ٣٣
وَتِرَْصةُ. ُ كَة ـْ وَمِل ُ وَُحجلَة

مِئَةٍ. وََسبَع ً ألفا وَخَمِْسينَ اثْنَينِ لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ ى. َّ مَنَس ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٣٤
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عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب َ أفْراِيم نَسُل هُْم هَؤُلاءِ ٣٥

وتالِيِحيِّينَ. الّشُ َ عَِشيرَة َ ُشوتالَح مِْن
يِّينَ. الباكرِ َ عَِشيرَة َ باكِر وَمِْن

التّاَحنِيِّينَ. ُ عَِشيرَة تاَحَن وَمِْن
ُشوتالَحَ. ِ عَشيرَة مِْن عِيرانُ وَكانَ ٣٦

ِيِّينَ. العِيران ُ عَِشيرَة عِيرانَ وَمِْن
ِبحَسَِب يُوُسَف نَسُل هُْم هَؤُلاءِ مِئَةٍ. وَخَمَْس ً ألْفا وَثَلاثِينَ اثْنَينِ لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ أفْراِيمَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٣٧

عَشائِرِهِْم.
عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب بَنْيامِيْنَ نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٣٨

البالَعِيِّينَ. ُ عَِشيرَة بالََع مِْن
الأشبِيلِيِّينَ. ُ عَِشيرَة أشبِيَل وَمِْن

الأِحيرامِيِّينَ. ُ عَِشيرَة أِحيرامَ وَمِْن
فُوفامِيِّينَ. الّشَ ُ عَِشيرَة َشفُوفامَ وَمِْن ٣٩

الحُوفامِيِّينَ. ُ عَِشيرَة ُحوفامَ وَمِْن
بالََع. ابْنَي وَنُعْمانُ أْردُ وَكانَ ٤٠

الأردِيِّينَ. ُ عَِشيرَة أْردَ وَمِْن
ِيِّينَ. عمان ُّ الن ُ عَِشيرَة نُعمانَ وَمِْن

مِئَةٍ. وَِسّتَ ً ألفا وَأربَعِينَ ً خَمسَة لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ بَنْيامِيْنَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٤١

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب دانَ نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٤٢

وحامِيِّينَ. الّشُ ُ عَِشيرَة ُشوحامَ مِْن
مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا وَِستِّينَ ً أربَعَة لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ ٤٣ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب دانَ نَسُل هُْم هَؤُلاءِ

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب َ أِشير نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٤٤

اليِمْنِيِّينَ. ُ عَِشيرَة َ يِمْنَة مِْن
يِّينَ. اليِْشوِ ُ عَِشيرَة يِْشوِي وَمِْن
يعِيِّينَ. البَرِ ُ عَِشيرَة َ يعَة ِ بَر وَمِْن

هُْم: َ يعَة ِ بَر وَنَسُل ٤٥

يِّينَ. ِ الحابِر ُ عَِشيرَة َ حابِر مِْن
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ِكيئِيلِيِّينَ. ـْ َل الم ُ عَِشيرَة ِكيئِيَل ـْ مَل وَمِْن
مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا وَخَمِْسينَ ً ثَلاثَة لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ أِشيرَ. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٤٧ سارَُح. اْسمُها ٌ ابْنَة َ لأِشير وَكانَْت ٤٦

عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب نَفتالِي نَسُل هُْم وَهَؤُلاءِ ٤٨

الياَحْصئِيلِيِّينَ. ُ عَِشيرَة ياَحْصئِيَل مِْن
ِيِّينَ. الجُون ُ عَِشيرَة ُجونِي وَمِْن

يِّينَ. الِيَصَرِ ُ عَِشيرَة َ يَصَر وَمِْن ٤٩
لِّيمِيِّينَ. الّشِ ُ عَِشيرَة َ ِشلِّيم وَمِْن

مِئَةٍ. وَأربََع ً ألفا وَأربَعِينَ ً خَمسَة لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ نَفتالِي. ُ عَشائِر ِهيَ ِ هَذِه ٥٠

ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٥٢ وَثَلاثِينَ. ٍ مِئَة وََسبَع ً وَألْفا ألٍف ِ مِئَة ِسّتَ ِيَل إسْرائ بَني مِْن لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد بِذَلَِك فَكانَ ٥١

ِ غِيرَة الّصَ ِ وَلِلمَجمُوعَة َكبِيرَةً، ً ة ِحّصَ أعِط ِ الـَكبِيرَة ِ لِلمَجمُوعَة ٥٤ أسمائِهِْم. عَدَدِ ِبحَسَِب هَؤُلاءِ بَينَ الأْرُض مُ َّ «َستُقَس ٥٣

ُ تَعيِينُه ُّ يَتِم الأْرِض مَوقـِـَع لـَِكّنَ ٥٥ مَجمُوعَةٍ. كُّلِ مِْن لِينَ المُسَجَّ عَدَدِ مََع الحَِصُص فَلتَتَناَسِب َصغِيرَةً. ً ة ِحّصَ أعِط
ٌ َسواء القُرْعَةِ، بِإلقاءِ عَِشيرَةٍ كُّلِ ةِ ِحّصَ تَعيِينُ ُّ وََسيَتِم ٥٦ قَبائِلِهِْم. آباءِ أْسماءِ ِبحَسَِب الأْرَض ـِكُونَ فَسَيَمتَل بِالقُرعَةِ،

َصغِيرَةً.» أْم ً َكبِيرَة ً ة ِحّصَ أكانَْت
عَشائِرِهِْم: ِبحَسَِب إحصاؤُهُْم َّ تَم الَّذِيَن ونَ ُّ ي اللّاوِ هُمُ وَهَؤُلاءِ ٥٧

ِيِّينَ. الجَرُشون ُ عَِشيرَة جَرُشونَ مِْن
ِيِّينَ. القَهات ُ عَِشيرَة قَهاَت مِْن

يِّينَ. المَرارِ ُ عَِشيرَة مَرارِي مِْن
لاوِي: ُ عَشائِر ِهيَ ِ وَهَذِه ٥٨

اللِّبْنِيِّينَ، ُ عَِشيرَة
ِيِّينَ، الحـَبرُون ُ وَعَِشيرَة

َحلِيِّينَ، الم ُ وَعَِشيرَة
المُوِشيِّينَ، ُ وَعَِشيرَة

القُورَِحيِّينَ. ُ وَعَِشيرَة
وَوَلَدَْت مِصرَ. فِي ُ لَه وُلِدَْت لاوِي، نَسِل مِْن وَِهيَ يُوكابَدَ. عَمْرامَ ِ زَوجَة اسْمُ وَكانَ ٥٩ عَمرامَ. َ وَالِد قَهاُت وَكانَ

يَمُ. مَر وَُأختَهُما وَمُوسَى هارُونَ لِعَْمرامَ ُ يُوكابَد
بِها مَسمُوٍح َ غَير ً نارا ما قَّدَ ِحينَ وَأبِيهُو ناداُب وَماَت ٦١ هارُونَ. َ أبناء ُ وَإيثامار ُ وَألِيعازار وَأبِيهُو ناداُب وَكانَ ٦٠

اللهِ. ِ َحضْرَة فِي
ألفاً. يَن وَعِشرِ ً ثَلاثَة فَوُْق، َما ف شَهرٍ ِسّنِ مِْن الذُُّكورِ كُّلُ أي يِّينَ، اللّاوِ مَِن لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد وَكانَ ٦٢
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ِيَل. إسْرائ بَني ةِ َّ بَقِي مََع الأْرِض مَِن ً ة ِحّصَ يُعطَوا لَْم هُْم لأّنَ ِيَل، إسْرائ بَني ةِ َّ بَقِي مََع يِّينَ اللّاوِ ُ إحصاء َّ يَتِم وَلَْم
ِبجانِِب مُوآَب سُهُوِل فِي ِيَل إسْرائ بَني أحَصيا ِحينَ الكاهُِن، ُ وَألِيعازار مُوسَى أحصاهُْم الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ هَؤُلاءِ ٦٣

ْن َّ مِم واِحدٍ أّيُ هُناكَ يَكُْن لَْم هَؤُلاءِ، بَينِ وَمِْن ٦٤ هرِ. لِلنَّ الُأخرَى ِ الجِهَة مَِن يحا أرِ مِْن رِق َّ الش إلَى الُأردُّنِ، نَهرِ
ْحراءِ.» الّصَ فِي «َسيَمُوتُونَ بِشَأنِهِْم: قاَل ُ فَالله ٦٥ ِسيناءَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي ِيَل إسْرائ بَني أحَصيا ِحينَ وَهارُونُ مُوسَى أحصاهُْم

نُونَ. بَْن وَيَشُوعَ َ ة َّ يَفُن بَْن كالَِب ِسوَى ً َحيّا مِنهُْم أحَدٌ يَبَق فَلَْم

٢٧
َصلُْفحاد بَناُت

ِ بَناتِه ُ أْسماء وَكانَْت يُوُسَف. بِْن ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة مِْن ى، َّ مَنَس بِْن َ ماِكير بِْن ِجلْعادَ بِْن َ حافَر بِْن َصلُْفحادَ بَناُت مَْت فَتَقَّدَ ١

ِ َخيمَة مَدخَِل فِي عِب الّشَ وَكُّلِ ؤَساءِ ُّ وَالر الكاهِِن وَألِيعازارَ مُوسَى أمامَ فَوَقَْفَن ٢ وَتِرَْصةَ. َ كَة ـْ وَمِل َ وَُحجلَة َ وَنُوعَة ُ َمحلَة
ُلَْن: وَق الاْجتِماِع

يَكُْن وَلَْم تِهِ، َّ َخطِي بِسَبَِب ماَت ُ ه َّ لـَِكن اللهِ، عَلَى دُوا َّ تَمَر الَّذِيَن قُورََح ِ جَماعَة مََع يَكُْن وَلَْم ْحراءِ الّصَ فِي أبونا «ماَت ٣

ِنا.» عَِشيرَت وََسِط ًفِي أْرضا أعطِنا ذُُكورٌ؟ ٌ أبناء لَدَيهِ لَيَس ُ ه َّ لأن ِ عَِشيرَتِه وََسَط أبِينا اسْمُ ُ يُذكَر لا فَلِماذا ٤ ذُُكورٌ. ٌ أبناء لَدَيهِ
أْعطِهِّنَ وَعادٌِل. َحّقٌ َصلُْفحادَ بَناِت َطلََب «إّنَ ٧ وَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ فَكَل ٦ اللهِ. إلَى تِهِّنَ َّ بِقَِضي مُوسَى فَأتَى ٥

. أبِيهِّنَ َحّقَ أْعطِهِّنَ . عَِشيرَتِهِّنَ وََسَط لِنَسلِهِّنَ يُوَرِّثْنَها ً أْرضا
أْعطُوا بَناٌت، ُ لَه يَكُْن لَْم وَإْن ٩ لِبَناتِهِ. ُ تَه ِحّصَ أْعطُوا ابٌْن، ُ لَه وَلَيََس رَجٌُل يَمُوُت ِحينَ ِيَل: إسْرائ لِبَني «وَقُْل ٨

الأْرَض أْعطُوا إْخوَةٌ، ِيهِ لأب يَكُْن لَْم وَإْن ١١ لأعمامِهِ. ُ تَه ِحّصَ أْعطُوا إْخوَةٌ، ُ لَه يَكُْن لَْم وَإْن ١٠ لإخوَتِهِ. ُ تَه ِحّصَ
مُوسَى.» ُ الله أمَرَ َكما ِيَل، إسْرائ لِبَني ٌ يعَة شَر هَذهِ ـِكَها. فَيَمتَل ِ عَِشيرَتِه مِْن ِ بائِه أقرِ لأقرَِب

عب لِلّشَ َكقائِدٍ يَشُوعَ تَعيِينُ
لِبَني َسُأعطِيها َّتِي ال الأْرِض إلَى وَانظُرِ يمَ، عَبارِ ِجباِل ِ مِنْطَقَة فِي َبَِل الج هَذا إلَى «اصعَْد ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٢

فِي أمرِي عََصيتُما ُكما َّ لأن هَذا ١٤ آبائِهِ. إلَى هارُونُ أُخوكَ انضَّمَ َكما آبائَِك، إلَى َستَنضَّمُ تَراها، أْن بَعْدَ ١٣ ِيَل. إسْرائ
أمامَهُْم.» الماءِ عِندَ وَتُقَّدِسانِي تُكرِمانِي وَلَْم ، عَلَيَّ عُب الّشَ َ ثار ِحينَ ِصينَ ةِ َّ ي ِ ّ بَر

ِصينَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي قادَِش قُرَْب يبَة٤٨َ مَرِ َ مِياه بَذَلَِك قََصدَ
يَقُودُهُْم ١٧ عِب. الّشَ لِهَذا ً قائِدا ً رَجُلا فَلْيُعَيِّنِ جَمِيعاً، النّاِس أْرواِح ُ إلَه َ هُو ُ «الله ١٦ لَهُ: وَقاَل َ الله مُوسَى مَ َّ فَكَل ١٥

لَهُ.» راِعيَ لا غَنٍَم َكقَطِيِع اللهِ َشعُب يَكُونَ لا كَي َحياتِهِْم، ُأمُورِ كُّلِ وَفِي الحَرِب فِي
ألِيعازارَ أمامَ ُ أوقِْفه ١٩ عَلَيهِ. يَدَكَ وََضْع الله، رُوُح فيهِ الَّذِي جَُل َّ الر نُونَ، بَْن يَشُوعَ «خُْذ ِمُوسَى: ل ُ الله فَقاَل ١٨

عِب. الّشَ أمامَ ِ القِيادَة مَهامَّ ُ وََسلِّمْه وَأوِصهِ عِب، الّشَ وَكُّلِ الكاهِِن
٢٧:١٤ ٤٨

المخاصمة. ماء مريبة. ماء
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ُ وَألِيعازار الكاهِِن، ألِيعازارَ أمامَ يَشُوعُ فَليَقِْف ٢١ وََيحـْتَرِمُونَهُ. ِيَل إسْرائ بَنو ُ يُطِيعَه كَي جاهَِك، مِْن ُ «وَامنَحْه ٢٠

بَنِي وَكُّلُ يَشُوعُ َيخرُُج ِ الله أمرِ فَبَِحسَِب يَشُوعَ. لأجِل اللهِ ِ َحضْرَة فِي ُّمِّيِم٤٩ وَالت يِم الُأورِ ِ بِمُساعَدَة الإْرشادَ َسيَطلُُب
يَرِجعُونَ.» ِ الله أمرِ وَِبحَسَِب لِلحَرِب، ُ مَعَه ِيَل إسْرائ

وََضَع ِحينَئِذٍ، ٢٣ عِب. الّشَ وَكُّلِ الكاهِِن ألِيعازارَ أمامَ ُ وَأوقَفَه يَشُوعَ فَأخَذَ اللهُ، ُ أمَرَه ما ِبحَسَِب مُوسَى فَفَعََل ٢٢

مُوسَى. يِق َطر عَْن ُ الله قاَل َكما ُ وَأوصاه يَشُوعَ عَلَى يَدَيهِ مُوسَى
٢٨

ة َّ اليَومِي قدِماُت َّ الت
ارِ َّ بِالن المُعَّدِ عاِم الّطَ مَِن تَقدِماتِي تَْقدِيِم عَلَى اْحرُِصوا لَهُْم: وَقُْل ِيَل إسْرائ بَني «أوِص ٢ وَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

لا َسنَةٌ، الواِحدِ ُ عُمْر حَمَلاِن للهِ: ُ تُقَّدِمُونَه الَّذِي ارِ َّ الن وَقُودُ هَذا لَهُْم: وَقُْل ٣ نِي. تَسُرُّ ُ فَراِئحتُه دَةِ، ُحَّدَ الم ِ مَواعيدِه فِي
الغُرُوِب بَعْدَ ُ م يُقَّدَ وَالثّانِي باِح، الّصَ فِي واِحدٌ حَمٌَل مُ يُقَّدَ ٤ وَدائِماً. يَوٍْم كُّلَ صاعِدَة٥٠ً ً ذَبيحَة ماِن يُقَّدَ فِيهِما. عَيَب
ِ هَذِه ٦ يِت. َّ الز مَِن واِحدٍ وِعاء٥٢ٍ بِمِْقدارِ المَمزُوِج النّاعِِم ِحينِ الّطَ مَِن ة٥١ٍ قُّفَ ُ عُشْر مُ تُقَّدَ َكما ٥ الظَلاِم. حُلُوِل وَقَبَل
ِكيُب الّسَ أمّا ٧ نِي. تَسُرُّ وَراِئحتُها للهِ، ارِ َّ بِالن ِ قِدَة َّ المُت ِسيناءَ، َجبَِل عَلَى بَدَأْت َّتِي ال ُ المُنتَظَمَة ُ الدّائِمَة ُ الّصاعِدَة ُ بيحَة الذَّ ِهيَ
باِح، الّصَ ِ تَْقدِمَة وَمِثَل ٨ ِس. المُقَّدَ المَكاِن فِي ِ لله راُب َّ الش وَيُْسَكُب حَمٍَل. لِكُّلِ بيذِ َّ الن مَِن واِحدٍ وِعاءٍ َمِْقدارُ ف المُرافُِق
مََع ُ وَتُقَّدِمُه اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة ارِ، َّ لِلن ً وُقُودا باِح، الّصَ فِي َكما الظَلاِم، حُلُوِل وَقَبَل الغُرُوِب بَعْدَ انِي َّ الث َمََل الح قَّدِِم

مُماثٍِل. َسِكيٍب
بت الّسَ تَقدِماُت

المَمزُوِج النّاعِِم ِحينِ الّطَ مَِن ةِ القُّفَ عُشْرَي مََع فِيهِما. عَيَب لا َسنَةٌ، الواِحدِ ُ عُمْر حَمَلَينِ قَّدِمُوا بِْت، الّسَ يَوِم «وَفِي ٩

َسكيبِها. مََع ةِ َّ اليَومِي باِئحِ الذَّ عَدا هَذا َسبٍْت. كُّلَ ً صاعِدَة ً ذَبيحَة ١٠ المُناِسِب، ِكيِب الّسَ مََع قَّدِْمهُما َيٍت. بِز
َّة ي هرِ َّ الش قدِماُت َّ الت

مِنها الواِحدِ ُ عُمْر ِحملاٍن َ وََسبعَة ً واِحدا ً وََكبْشا ِعجلَينِ للهِ: ً صاعِدَة ً ذَبيحَة قَّدِمُوا شَْهرِ، كُّلِ مِْن ِل الأّوَ اليَوِم «وَفِي ١١

ِ ة القُّفَ وَعُشْرَّي ثَوٍر، لِكُّلِ َيٍت بِز ً مَمزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن ةِ القُّفَ أعشارِ َ ثَلاثَة مَعَها وَقَّدِمُوا ١٢ عَيٍب. بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ.
ٌ ذَبيحَة ِ هَذِه حَمٍَل. لِكُّلِ َيٍت بِز ً مَمزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن ةِ القُّفَ َ وَعُشْر ١٣ َكبٍْش، لِكُّلِ َيٍت بِز ً مَمزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ مَِن
ُلُِث وَث ثَوٍر، لِكُّلِ بيذِ َّ الن مَِن وِعاءٍ نِْصِف ُ َمِقدار ف لَها المُرافُِق ِكيُب الّسَ أمّا ١٤ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة لِلنّارِ ً وُقُودا ٌ صاعِدَة

٢٧:٢١ ٤٩
كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى هُما والـَكمال.» ورُ ُّ «الن أو ُّمِّيم. وَالت يم الُأورِ

41) :14 الأّول صموئيل كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل ِمعرفةِ ل يستخدماِن
٢٨:٣ ٥٠

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
٢٨:٥ ٥١

الفصل) بقية فِي ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
٢٨:٥ ٥٢

14) ،7 العدديِن فِي ً (أيضا اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «هِين.» ً حرفيا وعاء.
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وَتُقَّدِمُونَ ١٥ نَةِ. الّسَ شُهُورِ مِْن شَهرٍ كُّلِ ِ بِدايَة فِي مُ تُقَّدَ ٌ صاعِدَة ٌ ذَبيحَة ِ هَذِه حَمٍَل. لِكُّلِ وِعاءٍ ُبِْع وَر َكبٍْش، لِكُّلِ وِعاءٍ
ِكيِب. الّسَ مَِن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ.٥٣ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا

الفِْصح عِيدُ
مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَومُ يَكُونُ وَ ١٧ للهِ. الفِصِح٥٤ َ ذَبيحَة تُقَّدِمُونَ ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم «وَفِي ١٦

وَتَتْرُُكونَ ٌس. مُقَّدَ اجتِماعٌ هُناكَ يَكُونُ ِل، الأّوَ اليَوِم فِي ١٨ ُمخْتَمِرٍ. َ غَير ً خَبْزا تَاكُلُونَ أيّاٍم، ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ وَل عِيداً. هرِ َّ الش
كُّلِ ُ عُمْر ِحملاٍن ِ وََسبعَة واِحدٍ وََكبٍْش ِعجلَينِ مِْن للهِ ً صاعِدَة ً ذَبيحَة لِلنّارِ ً وَقُودا قَّدِمُوا ١٩ اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع
ةِ القُّفَ أعشارِ َ ثَلاثَة َيٍت: بِز ً مَمزُوجا اعِِم َّ الن ِحينِ الّطَ مَِن ذَلَِك يُرافُِق ما تُقَّدِمُونَ َكما ٢٠ عَيٍب. بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. واِحدٍ
تَيٍس ُ تَقدِيم وَيَنْبَغِي ٢٢ بْعَةِ. الّسَ الحِملاِن مَِن حَمٍَل لِكُّلِ ً واِحدا ً وَعُشْرا ٢١ َكبٍْش، لِكُّلِ اثْنينِ َيِن وَعُشْر ِعجٍل، لِكُّلِ
حيْنِ الّطَ ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما الّصاعِدَةِ، ِ المُنتَظَمَة ةِ َّ باِحي الّصَ ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ٢٣ َخطاياكُْم. عَْن كفيرِ َّ لِلت ةٍ َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة

ائِلَةِ. الّسَ ِ ْقدِمَة َّ وَالت
ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها ما مََع اللهُ، بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة لِلنّارِ ً وُقُودا أيّاٍم، ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ ل يَوٍم، كُّلَ قدِماِت َّ الت ِ هَذِه «قَّدِمُوا ٢٤

اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ ٌس. مُقَّدَ اجتِماعٌ لـَكُمُ يَكُونُ الّسابـِـِع، اليَوِم وَفِي ٢٥ ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح
َمسون) (الخ ِيِع الأساب عِيدُ

للهِ، الجَدِيدِ القَمِح مَِن ً تَقدِمَة ِ لله تُقَّدِمُونَ ِحينَ ِيِع،٥٥ الأساب عِيدُ ْرِع، َّ الز ُل أّوَ فِيهِ ُيحَصدُ الَّذِي اليَوِم «وَفِي ٢٦

بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة ً صاعِدَة ً ذَبيحَة فِيهِ تُقَّدِمُونَ ٢٧ اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ ٌس. مُقَّدَ ٌع ُّ تَجَم لـَكُْم َسيَكُونُ
ِحينِ الّطَ مَِن ذَلَِك يُرافُِق ما تُقَّدِمُونَ َكما ٢٨ َسنَةٌ. مِنهُما واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ِحملاٍن ُ وََسبعَة وََكبٍْش ِعجلَينِ تُقَّدِمُونَ اللهُ.
مَِن حَمٍَل لِكُّلِ ً واِحدا ً وَعُشْرا ٢٩ َكبٍْش، لِكُّلِ اثْنَينِ َيِن وَعُشْر ثَوٍر، لِكُّلِ ةِ القُّفَ أْعشارِ َ ثَلاثَة َيٍت: بِز ً مَمزُوجا اعِِم َّ الن
مَِن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ٣١ َخطاياكُْم. عَْن ْكفيرِ َّ لِلت ً تَيسا وَتُقَّدِمُونَ ٣٠ بعَةِ. الّسَ الحِملاِن

المُعْتادَةِ. بِمَقاديرِها ِكيِب وآلّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمَة
٢٩

الأبواق عِيدُ
اليَوِم ذَلَِك فَفِي فِيهِ. أعْمالـِكُْم جَمِيَع تَترُُكونَ ٌس. مُقَّدَ اْجتِماعٌ لـَكُمُ يَكُونُ الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم «وَفِي ١

َ وََسبعَة ً واِحدا ً وََكبْشا ً واِحدا ً ِعجلا فَتُقَّدِمُونَ اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة َصاعِدةً،٥٦ َ ذَباِئح وَتُقَّدِمُونَ ٢ بِالأبواِق، تَنْفُُخونَ
٢٨:١٥ ٥٣

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

٢٨:١٦ ٥٤
.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.

7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
٢٨:٢٦ ٥٥

بيوم الجديد العهد في العيد هذا ويرتبط الفصح. عيد بعد الخمسينِ اليوِم في به ُيحتَفُل اليهود، عند القمح حصاد عيد هو َمسين.» الخ «عيدُ أو ِيع. الأساب عِيد
٢٩:٢ ٥٦ (2 الرسل أعمال (انظر المسيحية. الـكنيسة وتأسيس التلاميذ على القدس الروح حلول
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َيٍت: بِز ً مَمزُوجا اعِِم َّ الن ِحينِ الّطَ مَِن ذَلَِك يُرافُِق ما تُقَّدِمُونَ َكما ٣ عَيٍب. بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ِحملاٍن
الحِملاِن مَِن حَمٍَل لِكُّلِ ً واِحدا ً وَعُشْرا ٤ َكبٍْش، لِكُّلِ اثْنَينِ َيِن وَعُشْر ثَوٍر، لِكُّلِ حيِنِ الّطَ مَِن ة٥٧ِ القُّفَ أْعشارِ َ ثَلاثَة
المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ ي هرِ َّ الش ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ٦ َخطاياكُْم. عَْن كفيرِ َّ لِلت ة٥٨ٍ َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة ً واِحدا ً تَيسا تُقَّدِمُونَ َكما ٥ بعَةِ. الّسَ

اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة المُعْتادَةِ، بِمَقاديرِها ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُهما وَما ِ المُنتَظَمَة ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة وَالذَّ

الـَكّفارَة يَومُ
البَسيطَةِ، وَالمَلابِِس بِالَصوِم َّلُونَ تَتَذَل وَفِيهِ . خاّصٌ ٌس مُقَّدَ ٌع ُّ تَجَم لـَكُْم يَكُونُ الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِم «وَفِي ٧

ً واِحدا ً وََكبْشا ً واِحدا ً ِعجلا فَتُقَّدِمُونَ بِها. يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة للهِ، ً َصاعِدَة َ ذَباِئح تُقَّدِمُونَ لـَِكْن ٨ عَمٍَل. أّيَ تَعمَلُونَ وَلا
مَِن اعِدَةِ، الّصَ باِئحِ الذَّ مََع ُحبُوٍب تَقدِماِت تُقَّدِمُونَ َكما ٩ عَيٍب. بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ِحملاٍن َ وََسبعَة
ً واِحدا ً وَعُشْرا ١٠ َكبٍْش، لِكُّلِ اثْنَينِ َيِن وَعُشْر ثَوٍر، لِكُّلِ ةِ القُّفَ أْعشارِ َ ثَلاثَة تُقَّدِمُونَ َيٍت. بِز ً مَمزُوجا َيِّدِ الج ِحينِ الّطَ
اليَوِم ِ ذَبيحَة مََع َ باِئح الذَّ ِ هَذِه تُقَّدِمُونَ طهِيرِ. َّ لِلت ةٍ َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة ً واِحدا ً تَيسا تُقَّدِمُونَ َكما ١١ بعَةِ. الّسَ الحِملاِن مَِن حَمٍَل لِكُّلِ

وَالسَِكيِب. لَها ِ المُرافِقَة ُبُوِب الح ِ وَتَقدِمَة ةِ، َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ وَمََع لَها. ِ المُرافِقَة ُبُوِب الح ِ تَقدِمَة وَمََع هرِ، َّ الش مَِن ِل الأّوَ

قائِف٥٩ الّسَ عِيدُ
ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ ٌس. مُقَّدَ اجتِماعٌ لـَكُمُ يَكُونُ الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَوِم «وَفِي ١٢

َ ثَلاثَة قَّدِمُوا اللهُ. بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة للهِ، ً َصاعِدَة َ ذَباِئح قَّدِمُوا اليَوِم، هَذا وَفِي ١٣ أيّاٍم. ِ لِسَبعَة ِ الله بِعِيدِ َتحتَفِلُونَ اليَوِْم.
ذَلَِك يُرافُِق ما تُقَّدِمُونَ َكما ١٤ عَيٍب. بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ً حَمَلا َ عَشَر َ وَأربَعَة وََكبْشَينِ ً ِعجلا َ عَشَر
َكبٍْش لِكُّلِ اثْنينِ َيِن وَعُشْر عَشَرَ، َ لاثَة َّ الث العُُجوِل مَِن ثَوٍر لِكُّلِ ةِ القُّفَ أعشارِ َ ثَلاثَة َيٍت: بِز ً مَمزُوجا اعِِم َّ الن ِحينِ الّطَ مَِن
هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا تُقَّدِمُونَ َكما ١٦ عَشَر. َ الأربَعَة الحِملاِن مَِن حَمٍَل لِكُّلِ ً واِحدا ً وَعُشْرا ١٥ الـَكبْشَينِ، مَِن

ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا
بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ً حَمَلا َ عَشَر َ وَأربَعَة وََكبْشَينِ ً ِعجلا َ عَشَر اثْنَي قَّدِمُوا الثّانِي، اليَوِم «وَفِي ١٧

كَالعَادَةِ. عَدَدِها ِبحَسَِب وَالحِملاِن وِالـَكبْشَينِ لِلعُُجوِل ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمَة مِْن هَذا يُرافُِق ما وَتُقَّدِمُونَ ١٨ عَيٍب.
ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا وَتُقَّدِمُونَ ١٩

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
٢٩:٣ ٥٧

14) ،9 العددين فِي ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
٢٩:٥ ٥٨

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة
21) :5 كورنثوس 2 (انظر

٢٩:١١ ٥٩
َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ

34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي
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بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ً حَمَلا َ عَشَر َ وَأربَعَة وََكبْشَينِ ً ِعجلا َ عَشَر أحَدَ قَّدِمُوا الثّالِِث، اليَوِم «وَفِي ٢٠

كَالعَادَةِ. عَدَدِها ِبحَسَِب وَالحِملاِن وِالـَكبْشَينِ لِلعُُجوِل ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها ما وَتُقَّدِمُونَ ٢١ عَيٍب.
ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا وَتُقَّدِمُونَ ٢٢

بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ً حَمَلا َ عَشَر َ وَأربَعَة وََكبْشَينِ عُجُوٍل َ عَشْرَة قَّدِمُوا الرّابـِـِع، اليَوِم «وَفِي ٢٣

كَالعَادَةِ. عَدَدِها ِبحَسَِب وَالحِملاِن وِالـَكبْشَينِ لِلعُُجوِل ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها ما وَتُقَّدِمُونَ ٢٤ عَيٍب.
ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا وَتُقَّدِمُونَ ٢٥

بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ً حَمَلا َ عَشَر َ وَأربَعَة وََكبْشَينِ عُجُوٍل َ تِْسعَة قَّدِمُوا الخامِِس، اليَوِم «وَفِي ٢٦

كَالعَادَةِ. عَدَدِها ِبحَسَِب وَالحِملاِن وِالـَكبْشَينِ لِلعُُجوِل ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها ما وَتُقَّدِمُونَ ٢٧ عَيٍب.
ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا وَتُقَّدِمُونَ ٢٨

بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ً حَمَلا َ عَشَر َ وَأربَعَة وََكبْشَينِ عُجُوٍل َ ِيَة ثَمان قَّدِمُوا الّسادِِس، اليَوِم «وَفِي ٢٩

كَالعَادَةِ. عَدَدِها ِبحَسَِب وَالحِملاِن وِالـَكبْشَينِ لِلعُُجوِل ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها ما وَتُقَّدِمُونَ ٣٠ عَيٍب.
ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا وَتُقَّدِمُونَ ٣١

بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ً حَمَلا َ عَشَر َ وَأربَعَة وََكبْشَينِ عُجُوٍل َ َسبْعَة قَّدِمُوا الّسابـِـِع، اليَوِم «وَفِي ٣٢

كَالعَادَةِ. عَدَدِها ِبحَسَِب وَالحِملاِن وِالـَكبْشَينِ لِلعُُجوِل ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها ما وَتُقَّدِمُونَ ٣٣ عَيٍب.
ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا وَتُقَّدِمُونَ ٣٤

ً ة مُعَّدَ ً صاعِدَة ً ذَبيحَة وَتُقَّدِمُونَ ٣٦ اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع فَتَتْرُُكونَ لِلعِبادَةِ، غُونَ َّ تَتَفَر الثّامِِن، اليَوِم «وَفِي ٣٥

عَيٍب. بِلا وَجَمِيعُها َسنَةٌ. مِنها واِحدٍ كُّلِ ُ عُمْر ِحملاٍن َ وََسبعَة ً وَاِحدا ً وََكبْشا ً واِحدا ً ثَورا اللهُ: بِها يُسَرُّ ٍ كَراِئحَة بِالنّارِ
وَتُقَّدِمُونَ ٣٨ كَالعَادَةِ. عَدَدِها ِبحَسَِب وَالحِملاِن وِالـَكبِْش ورِ َّ لِلث ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها ما وَتُقَّدِمُونَ ٣٧

ِكيِب. وَالّسَ ُبُوِب الح ِ تَْقدِمِة مِْن يُرافِقُها وَما المُنتَظَمَةِ، ةِ َّ اليَومِي ِ بيحَة الذَّ عَدا هَذا ةٍ. َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ً واِحدا ً تَيسا
صاعِدَةٍ َ ذَباِئح مِْن ةِ َّ ي الاختِيارِ قدِماِت َّ وَالت ذُورِ ُّ الن إلَى ِ بِالإضافَة أعيادِكُْم، فِي ِ لله قدِماِت َّ وَالت َ باِئح الذَّ ِ هَذِه «قَّدِمُوا ٣٩

َسلاٍم.» َ وَذَباِئح سائِلَةٍ وَتَْقدِماٍت وََطحيْنٍ
يَقُولُهُ. بِأْن ُ الله ُ أمَرَه ما بِكُّلِ ِيَل إسْرائ بَني إلَى مُوسَى مَ َّ فَتَكَل ٤٠

٣٠
دات عَهُّ َّ وَالت ُ ذُور ُّ الن

َ فَألْزَم أقسَمَ أْو للهِ، ِنَْذٍر ب رَجٌُل دَ تَعَهَّ إذا ٢ بِهِ: ُ الله أمَرَ ما َ هُو «هَذا ِيَل: إسْرائ بَني قَبائِِل لِرُؤَساءِ مُوسَى وَقاَل ١

بِهِ. نَطََق ما لِيَْفعَْل بَْل كَلامَهُ، يَْكسِرْ فَلا ما، بِأمرٍ ُ نَْفسَه
وَسَمـِـَع ٤ َصغِيرَةٌ، ها لأّنَ أبِيها بَيَْت تَسكُُن تَزاُل ما وَِهيَ بِاْمرٍ نَْفسَها ألْزَمَْت أْو للهِ، ِنَْذٍر ب ٌ اْمرأة دَِت تَعَهَّ إْن «لـَِكْن ٣

فَإْن ٥ ِتَةً. ثَاب بِها نَْفسَها ألْزَمَْت َّتِي ال وَالتِزاماتِها نُذُورِها جَمِيُع تَبْقى يَعتَرِْض، وَلَْم بِهِ، نَفسَها ألْزَمَْت وَما نَْذرَها أبوها
أباها لأّنَ لَها، ُ َسيَغفِر ُ وَالله بِها، نَْفسَها ألْزَمَْت َّتِي ال وَالتِزاماتِها نُذُورِها جَمِيُع عَْنها تَْسقُُط داتِها، تَعَهُّ سَمـِـَع يَومَ أبوها نَهاها

ذَلَِك. عَْن نَهاها
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سَمِعَها، عِندَما يَعتَرِْض وَلَْم زَوُجها وَسَمـِـَع ٧ مُعَيَّنٍ، بِأمرٍ دَْت تَعَهَّ أو ً نِذرا نَذَرَْت أْن بَعدَ َجْت تَزَّوَ إْن «لـَِكْن ٦

ُلغِي ت أْن فَعَلَيها كَلامَها، سَمـِـَع ِحينَ ِ مُوافَقَتِه عَدَِم عَْن زَوُجها َ ر َّ عَب فَإْن ٨ بِهِ. دَْت تَعَهَّ بِما وَالالتِزامُ ِنُذُورِها ب ُ الوَفاء فَعَلَيها
لَها. ُ َسيَغفِر ُ وَالله بِهِ، نَطَقَْت الَّذِي دَها وَتَعَهُّ بِهِ، التَزَمَْت الَّذِي نِذرَها

بِالقِياِم ٌ مُتَزَّوِجَة اْمرأةٌ دَِت تَعَهَّ إْن لـَِكْن ١٠ بِهِ. ُ الوَفاء يَنْبَغِي نَفسِها، عَلَى ٌ قَة َّ مُطَل أْو ٌ أرمَلَة ِ بِه دُ تَتَعَهَّ نَْذٍر «كُّلُ ٩

بِكُّلِ بِالوَفاءِ ً مُلزَمَة تَكُونُ ها فَإّنَ بِهِ، الوَفاءِ عَِن يَمنَعْها وَلَْم لَها ً َشيئا يَقُْل وَلَْم الأمرِ، عَِن زَوُجها وَسَمـِـَع ١١ مُعَيَّنٍ، بِأمرٍ
ألغَى زَوَجها إّنَ إْذ بِها، بِالوَفاءِ ً مُطالَبَة تَكُونُ لا ها فَإّنَ بِها، سَمـِـَع ِحينَ داتِها تَعَهُّ زَوُجها ألغَى إْن لـَِكْن ١٢ داتِها. تَعَهُّ

لَها. ُ َسيَغفِر ُ وَالله داتِها تَعَهُّ
بِهِ، دَْت تَعَهَّ بِما بِالوَفاءِ لَها يَسمََح أْن لِزَوِجها ُمِكُن ي شَيءٍ، عَْن بِالاْمتِناِع دَت تَعَهَّ أْو َ نَْذرا اْمرأةٌ نَذَرَِت «وَإذا ١٣

َ فَهُو بِها. التَزَمَْت َّتِي ال داتِها تَعَهُّ أوَ نُذُورَها دَ َّ أي قَْد َ فَهُو التّالِي، اليَوِم ى َّ َحت ً َشيئا زَوُجها يَقُْل لَْم فَإْن ١٤ إلغاؤُهُ. ُ ُمِكنُه ي أْو
ُل يَتَحَمَّ مَْن َ هُو بِها، ِ سَماعِه بَعدَ داتِها تَعَهُّ كُّلَ زَوُجها ألغَى إْن لـَِكْن ١٥ سَمـِـَع. أْن بَعَدَ اعتِراِضهِ وَعَدَِم ِ بَِصمتِه وافََق قَْد

ذَنبِها.» َ جَزاء
قَبَل ِ بَيتِه فِي ِ الّساِكنَة ِ بابْنَتِه وَالأِب بِزَوَجتِهِ، وِج َّ الز ِ عَلاقَة بِشَأِن ِمُوسَى ل ُ الله أعطاها َّتِي ال القَواعِدُ ِهيَ ِ هَذِه ١٦

زَواِجها.
٣١

ِيِّين المِديان ُ َبَة ُمحار
وَتَنضَّمُ تَمُوُت ذَلَِك وَبَعدَ ِيَل. إسْرائ بِبَني ُ عَمِلُوه ما بِسَبَِب ِيِّينَ المِديان مَِن ِيَل إسْرائ لِبَنِي «انتَقِْم ٢ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١

آبائَِك.» إلَى
فأْرِسلُوا ٤ اللهِ. ِضّدَ عَمِلُوا ما عَلَى يُعاقِبُوهُْم وَ مِديانَ لِيُهاِجمُوا رِجالـِكُْم مِْن ً بَعضا «اختارُوا عِب: لِلّشَ مُوسَى فَقاَل ٣
مِْن عَِشيرَةٍ كُّلِ مِْن رَجٍُل ألِف َحشدُ َّ تَم وَهَكَذا ٥ ِيَل.» إسْرائ قَبائِِل مِْن قَبِيلَةٍ كُّلِ مِْن رَجٍُل ألَف ِ َملَة الح ِ هَذِه فِي

َملَةِ. الح ِ لِهَذِه ُجندِّيٍ ألَف َ عَشَر اثْنَي ُ اختِيار َّ تَم ِيَل. إسْرائ ُألُوِف
ُ مَعَه فِينْحاُس وَأخَذَ الكاهِِن. ألِيعازارَ بِْن فِينْحاَس مََع ِ َملَة الح ِ لِهَذِه ٍ عَِشيرَة كُّلِ مِْن رَجٍُل الألَف مُوسَى فَأرَسَل ٦

البالِغِينَ. ذُُكورِهِمُ كُّلَ وَقَتَلُوا مُوسَى، ُ الله أمَرَ َكما مِديانَ َبُوا فَحار ٧ الإشاراِت. لإعطاءِ وَالأبواَق ِس المُقَّدَ المَكاِن َ ِيَة آن
يِف. بِالّسَ بَعُورَ بَْن َلْعامَ ب قَتَلُوا َكما َمسَةُ. الخ مِديانَ مُلُوكُ وَرابَُع، ُ وَُحور وَُصورُ وَراقَمُ أوُِي قَتَلُوهُْم مَْن ِضمِْن وَمِْن ٨

كُّلَ ِيَل إسْرائ بَنُو وَأحرََق ١٠ وَثَروَتِهِْم. َحيواناتِهِْم كُّلَ اغتَنَمُوا َكما وَأطفالَهُْم، مِديانَ َ نِساء ِيَل إسْرائ بَنُو وََسبَى ٩
النّاَس ذَلَِك فِي بِما الحَرِب، فِي ُ أخَذُوه ما كُّلَ وَجَمَعُوا ١١ ماتِهِْم. َّ ُمخَي كُّلِ مََع يَسكُنُونَ كانُوا َحيُث ِيِّينَ المِديان مُدُِن
فِي ِم َّ ُخَي الم فِي ِيَل إسْرائ بَني كُّلِ وَإلَى الكاهِِن وَألِيعازارَ مُوسَى إلَى َ وَالْغَناِئم َ وَالسَبْي الأسْرَى أحضَرُوا َّ ثُم ١٢ َيواناِت. وَالح
لِيَستَقبِلُوهُْم عِب الّشَ رُؤَساءِ وَكُّلُ الكاهُِن ُ وَألِيعازار مُوسَى فَخَرََج ١٣ يحا. أرِ مُقابَِل الُأردُّنِ، نَهرِ ِبجِوارِ مُوآَب، سُهُوِل

ِم. َّ ُخَي الم خارَِج
ةِ. َّ ي ِ العَسكَر ِ َملَة الح مَِن عادُوا الَّذِيَن ِئَةِ، الم ِ وَقادَة الألِف ِ قادَة وَعَلَى َيِش، الج ِ قادَة عَلَى ً ِجّدا مُوسَى وَغَِضَب ١٤
ِيَل إسْرائ بَنِي وََجعَلَْن َلْعامَ، ب َ نَِصيحَة بَعَْن َّ ات واتِي َّ الل هُّنَ هَؤُلاءِ ١٦ َحيّاٍت؟ َ النِّساء ُ تَرَْكتُم «هَْل لَهُْم: مُوسَى وَقاَل ١٥
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اْمرأةٍ وَكُّلَ ذَكَرٍ طِفٍل كُّلَ اقتُلُوا وَالآنَ، ١٧ اللهِ. َشعِب عَلَى فَظِيٍع وَباءٍ إلَى ذَلَِك ى فأدَّ فَغُورَ. فِي ِ الله إلَى ُيخطِئُونَ
ِ لِسَبعَة ِم َّ ُخَي الم خارَِج اْمكُثُوا ١٩ لـَكُْم. َحياتِهِّنَ عَلَى فَأبقُوا أحَداً، يُعاشِرْنَ لَْم واتِي َّ الل الفَتَياُت أمّا ١٨ رَجُلاً. عاشَرَْت
وَالّسابـِـِع. الثّالِِث اليَومَينِ فِي ْ هَر فَلْيَتَّطَ مَيٍِّت، َ ة َّ ُجث لَمََس أْو ً َشخْصا قَتَل المُسَبِّبِينَ، مَِن أْو مِنْكُْم، واِحدٍ وَكُّلُ أيّاٍم.

الخَشَِب.» مَِن أْو الماعِزِ َشعرِ أْو الجِلدِ مَِن مَصنُوٍع شَيءٍ وَكُّلَ ثَوٍب، كُّلَ َطهِّرُوا ٢٠

ِمُوسَى: ل ُ الله أعطاها َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ الش ُ قاعِدَة ِهيَ ِ «هَذِه َملَةِ: الح فِي ذَهَبُوا الَّذِيَن لِلرِّجاِل الكاهُِن ُ ألِيعازار قاَل َّ ثُم ٢١

طاهِراً. َ فَيَِصير النّارِ فِي ُ َضعُوه النّارَ َيحتَمُِل شَيءٍ وَكُّلُ ٢٣ َّصاُص، وَالر ُ وَالقَصدِير وَالحَدِيدُ ُ وَالبُرونْز ُ ة وَالفِّضَ هَُب الذَّ ٢٢

الّسابـِـِع، اليَوِم وَفِي ٢٤ الماءِ. فِي يُوَضُع النّارِ، فِي ُ وَضعُه ُمِكُن ي لا ما وَكُّلُ طهِيرِ. َّ الت بِماءِ ً أيضا ُ تَطهِيرُه يَنْبَغِي لـَِكْن
مَ.» َّ ُخَي الم تَدخُلُوا أْن ُمِكنُكُْم ي هَذا وَبَعدَ يَن. طاهِرِ فَتَكُونُونَ ِيابَكُْم ث تَغِسلُونَ

النّاِس مَِن ُ َسبيُه َّ تَم ما بِإحصاءِ عِب الّشَ ِ عَشائِر ُ وَرُؤَساء الكاهُِن ُ وَألِيعازار أنَت «قُْم ٢٦ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٢٥
عِب. الّشَ ةِ َّ لِبَقِي ً وَنِْصفا ةِ، َّ ي ِ العَسكَر ِ َملَة الح فِي شارَُكوا الَّذِيَن للجُنُودِ ً نِْصفا ساوِي: َّ بِالت الحَرِب َ غَناِئم وَوَزِّعُوا ٢٧ َيواناِت. وَالح
وَالبَقَرِ النّاِس مَِن مِئَةٍ: خَمِس كُّلِ مِْن ً واِحدا خُذُوا َملَةِ، الح فِي اشتَرَُكوا الَّذِيَن ُنُودِ الج َمَِن ف للهِ. ً يبَة ضَرِ وَخُذُوا ٢٨

النِّصِف وَمَِن ٣٠ للهِ. ٍ َكتَقدِمَة الكاهِِن لإلِيعازارَ وَتُعطَى الغَنِيمَةِ، نِْصِف مِْن ُ الأشياء ِ هَذِه تُؤخَذُ ٢٩ وَالغَنَِم. َمِيرِ وَالح
وَأعطُوها َيواناِت، الح وَكُّلِ وَالغَنَِم َمِيرِ وَالح وَالبَقَرِ النّاِس مَِن خَمِسينَ: كُّلِ مِْن ً واِحدا خُذُوا ِيَل، إسْرائ بِبَني الخاّصِ

ِس.» المُقَّدَ ِ الله مَْسَكِن عَْن المَْسؤولِينَ يِّينَ لِلّاوِ
ٍ مِئَة ِسّتَ الحَرِب: مَِن َلِي ي ما ُنُودُ الج َ وَغَنِم ٣٢ مُوسَى. ِ بِه ُ الله أمَرَ ما َحسََب الكاهُِن ُ وَألِيعازار مُوسَى فَفَعََل ٣١
وَثَلاثِينَ وَاثْنَينِ ٣٥ َمِيرِ، الح مَِن ً ألفا وَِستِّينَ ً وَواِحدا ٣٤ البَقَرِ، مَِن ً ألفا وََسبعِينَ وَاثْنَينِ ٣٣ الغَنَِم، مَِن ً ألفا وََسبعِينَ ً وَخَمسا
ثَلاُث الغَنَِم ُ عَدَد َلِي: ي ما ُنُودِ بِالج الخاّصُ النِّصُف وَكانَ ٣٦ . قَّطُ ً رَجُلا يُعاشِرْنَ لَْم واتِي َّ الل النِّساءِ أي النّاِس، مَِن ً ألفا
الأبقارِ ُ عَدَد وَكانَ ٣٨ ًوََسبعِينَ. وَخَمسا ٍ مِئَة ِسّتَ الغَنَِم مَِن اللهِ ُ يبَة ضَرِ وَكانَْت ٣٧ مِئَةٍ، ًوَخَمَس ألفا وَثَلاثِينَ ً وََسبعَة ٍ مِئَة
ُ يبَة ضَرِ وَكانَْت مِئَةٍ، وَخَمَس ً ألفا ثَلاثِينَ َمِيرِ الح ُ عَدَد وَكانَ ٣٩ وََسبعِينَ. اثْنَينِ مِنها ِ الله ُ يبَة ضَرِ وَكانَْت ألفاً، وَثَلاثِينَ ً ة َّ ِست
فَأعطَى ٤١ وَثَلاثِينَ. اثْنَينِ مِنهُمُ ِ الله ُ يبَة ضَرِ وَكانَْت ألفاً، َ عَشَر َ ة َّ ِست النّاِس ُ عَدَد وَكانَ ٤٠ وَِستِّينَ. ً واِحدا مِنهُْم ِ الله

اللهُ. ُ أمَرَه َكما الكاهِِن، لألِيعازارَ ِ الله ُ ة ِحّصَ ِهيَ َّتِي ال يبَةَ، رِ الضَّ مُوسَى
ً وََسبعَة ٍ مِئَة ثَلاَث الغَنَِم ُ عَدَد كانَ ٤٣ َلِي: ي َكما ُنُودِ الج مَِن ُأِخذَ وَالَّذِي ِيَل إسْرائ بِبَني الخاّصُ النِّصُف وَكانَ ٤٢

ُ وَعَدَد ٤٦ مِئَةٍ، وَخَمَس ً ألفا ثَلاثِينَ َمِيرِ الح ُ وَعَدَد ٤٥ ألفاً. وَثَلاثِينَ ً ة َّ ِست الأبقارِ ُ عَدَد وَكانَ ٤٤ مِئَةٍ، وَخَمَس ً ألفا وَثَلاثِينَ
َيواناِت الح مَِن خَمِسينَ كُّلِ مِْن ً واِحدا ِيَل إسْرائ بِبَني الخاّصِ النِّصِف مَِن مُوسَى وَأخَذَ ٤٧ ألفاً. َ عَشَر َ ة َّ ِست النّاِس

اللهُ. ُ أمَرَه كما ً تَماما ِس، المُقَّدَ ِ الله مَْسَكِن عَْن المَْسؤولِينَ يِّينَ لِلّاوِ وَأعطاها وَالنّاِس
قَْد خُّدامََك «َنحُن ِمُوسَى: ل وَقالُوا ٤٩ – ِئاِت الم ُ وَقادَة الألُوِف ُ قادَة – مُوسَى إلَى َيِش الج أقساِم ُ قادَة أتَى َّ ثُم ٤٨

مَِن للهِ ٍ ِتَقدِمَة ب نَأتِي وَلِذا ٥٠ مِنّا. واِحدٌ رَجٌُل وَلا يُفقَْد لَْم ُ ه َّ أن فَوَجَْدنا ِنا، إمرَت َتحَت كانُوا الَّذِيَن ُنُودَ الج أحَصينا
ً تَقدِمَة وَقَلائِدَ، وَأحلاَق َ وََخواِتم َ وَأساوِر واعِدِ لِلّسَ ً أربِطَة فِينا: واِحدٍ كُّلُ وَجَدَها َّتِي ال ذَهٍَب مِْن ِ المَصنُوعَة الأشياءِ

َحياتَنا.» ِ لإنقاذِه ً تَقدِيرا اللهِ، ِ َحضْرَة فِي ً ة َّ ي اختِيارِ
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الَّذِي هَِب الذَّ وَزنُ فَكانَ ٥٢ هَِب. الذَّ مَِن ِ المَصنُوعَة الأشياءِ كُّلَ مِنهُْم، هََب الذَّ الكاهُِن ُ وَألِيعازار مُوسَى فَأخَذَ ٥١

مَِن ُ نَِصيبَه ُجندِّيٍ كُّلُ وَأخَذَ ٥٣ مِثْقالاً.٦٠ وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة وََسبَْع ً ألْفا َ عَشَر َ ة َّ ِست ِ لله ِئاِت الم ُ وَقادَة الُألوِف ُ قادَة ُ رَفَعَه
الاْجتِماِع ِ َخيمَة إلَى ِ بِه وَأتَيا ِئاِت، الم ِ وَقادَة الُألوِف ِ قادَة مِْن هََب الذَّ الكاهُِن ُ وَألِيعازار مُوسَى فَأخَذَ ٥٤ الغَنِيمَةِ.

اللهِ. ِ َحضْرَة فِي ِيَل إسْرائ لِبَني ً تَذكارا لِيَكُونَ
٣٢

الُأردُن نَهرِ شَرِق قَبائُِل
وَلِذا ٢ لِلمَواشِي. ً َجيِّدَة ِجلْعادَ وَأْرَض َ يز يَعزِ أْرَض رَأيا وَلِذا ِجّداً، ٌ َكثِيرَة مَواٍش وَجادَ رَُأوبَيْنَ لِقَبِيلَتَي وَكانَْت ١

ِبِعَطارُوَت ب ُ ُحيطَة الم «الأْرُض ٣ لَهُْم: وَقالُوا عِب الّشَ وَرُؤَساءِ الكاهِِن َ وَألِيعازَر مُوسَى إلَى ونَ ُّ ُأوبِنِي َّ وَالر ُّونَ الجادِي ذَهََب
ٌ َجيِّدَة أْرٌض ِهيَ إسْرائيَل. بَنِي أمامَ ُ الله هَزَمَها ها ُّ كُل ٤ وَبَعُونَ، وَنَبُو وََشبامَ َ وَألِعالَة وََحشبُونَ َ وَنِمْرَة َ يز يَعزِ وَ وَدِيبُونَ
الأْرَض ِ هَذِه أْعطِنا خُّدامََك، َنحُن بِرِضاكَ، َحظِينا «فإْن وَقالوا: ٥ َكثِيرَةً.» مَواشِيَ نَمتَلُِك خُّدامََك، وََنحُن، لِلمَواشِي.

الُأردُّنِ.» نَهْرِ عُبُورِ عَلَى تُرِْغمْنا وَلا لَنا. ً مُلكا
هِمَِم تُثَبِّطُونَ ِماذا ل ٧ هُنا؟ تَْقعُدُونَ بَينَما الحَرِب إلَى إْخوَتُكُْم يَذهَُب «فَهَْل وَرَُأوبَيْنَ: جادَ لِقَبِيلَتَي مُوسَى فَقاَل ٦

قادَِش مِْن أرَسلْتُهُْم ِحينَ ُ ذاتَه الأمرَ عَمِلُوا آباؤُكُْم ٨ لَهُْم؟ ُ الله أعطاها َّتِي ال الأْرِض إلَى العُبُورِ عَِن ِيَل إسْرائ بَني
بَني َ ة َّ هِم طُوا َّ ثَب هُْم لـَِكنَّ الأْرَض، وَاستَكشَفُوا أشكُوَل، وادِي إلَى وََصلُوا ى َّ َحت فََصعِدُوا ٩ الأْرَض. لِيَستَكِشفُوا ِيَع بَرْن
‹لَْن ١١ وَقاَل: وَأقسَمَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ً ِجّدا ُ الله فَغَِضَب ١٠ لَهُْم. ُ الله أعطاها َّتِي ال الأْرِض دُُخوِل عَْن ِيَل إسْرائ
وَإْسحاَق َ لإبراهِيم ُأْعطِيَها بِأْن وَعَْدُت َّتِي ال الأْرَض فَوُْق، َما ف ً َسنَة يَن عِشرِ البالِغِينَ مِصرَ، مِْن الخارِِجينَ مَِن أحَدٌ يَرَى
أمِينَيْنِ كانا هُما لأّنَ نُونَ، بُْن وَيَشُوعُ َ ة َّ يَفُن بُْن كالُِب إلّا مِنهُْم يَدخَُل لَْن ١٢ ًمَعِي. تَماما َ ُأمَناء يَكُونُوا لَْم هُْم لأّنَ يَعقُوَب، وَ
كُّلُ اْختَفَى أِن إلَى َسنَةً، لأربَعِينَ ْحراءِ الّصَ فِي يَتُوهُونَ وََجعَلَهُْم ِيَل، إسْرائ بَني عَلَى ُ الله وَغَِضَب ١٣ للهِ.› بِالكامِِل
ِيَل. إسْرائ عَلَى ِ الله غََضَب يدُوا لِتَزِ آبائِكُْم َمحَّلَ ْ حَلَلْتُم قَْد الخُطاةِ، نَسَل يا وَالآنَ، ١٤ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش فَعََل الَّذِي الجِيِل

عِب.» الّشَ هَذا كُّلَ ـِكُونَ تُهل وَبِهَذا أطوََل، ةٍ ِمُّدَ ل ْحراءِ الّصَ فِي ِيَل إسْرائ ُ َسيَترُك ُ ه َّ فَإن ِباعِهِ، ّ ات عَِن ْ ْفتُم َّ تَوَق فَإْن ١٥

ِحينَئِذٍ، ١٧ ِنا. وَنِسائ لأْطفالِنا ً وَمُدُنا هُنا، ِماِشيَتِنا ل َ َحظائِر «لِنَبْنِ وَقالُوا: إلَيهِ وَجادَ رَُأوبَيْنَ قَبِيلَتا دَنَْت ِحينَئِذٍ، ١٦

مَِن ِلحِمايَتِهِْم ً َحِصينَة ً مُدُنا وَنِساؤُنا أطفالُنا يَسكُُن بَينَما مَكانِهِْم، إلَى بِهِْم َ نَأتِي أْن إلَى ِيَل إسْرائ بَني أمامَ ُ وَنَِسير ُح َّ َسنَتَسَل
الأْرِض. مَِن ُ تَه ِحّصَ ِيَل إسْرائ بَني فِي َشخٍص كُّلُ يَمتَلَِك أْن إلَى ِنا بُيُوت إلَى نَعُودَ لَْن ١٨ الأْرِض. فِي الّساِكِن عِب الّشَ
ِ الجِهَة فِي الأْرِض مَِن تَنا ِحّصَ َسنَناُل نا َّ لأن الُأردُّنِ، نَهرِ مِْن الُأخرَى ِ الجِهَة فِي مَعَهُْم ً ة ِحّصَ نَمتَلَِك فَلَْن َنحُن وَأمّا ١٩

الُأردُّنِ.» نَهرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش
مُتَسَلٍِّح كُّلُ َ عَبَر وَإْن ٢١ الحَرِب، إلَى لِلخُرُوِج ِ الله أمامَ ْ ْحتُم َّ تَسَل وَإْن هَذا، َستَفعَلُونَ ْ ُكنتُم «إْن لَهُْم: مُوسَى فَقاَل ٢٠

ِحينَئِذٍ، اللهِ. أمامَ الأْرِض إخضاعُ َّ يَتِم ى َّ وََحت ٢٢ أمامِهِ، مِْن ِ أعدائِه كُّلَ ُ الله َ يَطرُد أْن إلَى ِ الله أمامَ الُأردُّنِ َ نَهر
٣١:٥٢ ٦٠

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مثقال.
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َ أمام ًلـَكُْم مُلْكا الأْرُض ِ هَذِه وََستَكُونُ ِيَل، وَإسْرائ اللهِ َ َنحو بِواِجبِكُْم ْ قُمْتُم قَْد تَكُونُونَ إْذ بُيُوتِكُْم إلَى َ العَودَة تَستَطِيعُونَ
عَلَى َستُعاقَبُونَ كُْم َّ أن مِْن يَقِينٍ عَلَى ُكونُوا وَبِالتّالِي اللهِ، إلَى َستُخطِئُونَ َّكُْم فَإن هَذا، تَفعَلُونَ لا ْ ُكنتُم إْن لـَِكْن ٢٣ اللهِ.

َستَعمَلُونَهُ.» َّكُْم بِأن ْ ُلْتُم ق ما كُّلَ وَاعْمَلُوا ِماِشيَتِكُْم، ل َ وََحظائِر وَنِسائِكُْم لأطفالـِكُْم ً مُدُنا فابْنُوا ٢٤ تِكُْم. َّ َخطِي
وَقُطعانُنا وَنِساؤُنا أطفالُنا َسيَبقَى ٢٦ َسيِّدُنا. أمَرَنا َكما خُّدامََك، َنحُن «َسنَفعَُل، وَرَُأوبَيْنَ: جادَ قَبِيلَتا فَقالَْت ٢٥
َسيِّدُنا.» ُ يَقُولُه ما ِبحَسَِب ِ الله أمامَ لِلحَرِب مُتَسَلِِّحينَ َ هْر النَّ ُ فَسَنَعبُر خُّدامََك، َنحُن، وَأمّا ٢٧ ِجلْعادَ، مُدُِن فِي وَماِشيَتُنا

مُوسَى وَقاَل ٢٩ ِيَل. إسْرائ بَني قَبائِِل َ وَرُؤَساء نُونَ بَْن وَيَشُوعَ الكاهَِن ألِيعازارَ ِبخُُصوصِهِْم مُوسَى أوصَى ِحينَئِذٍ، ٢٨

الأْرُض وََخَضعَِت اللهِ، أمامَ لِلحَرِب ٍح َّ مُسَل ُجندِّيٍ بِكُّلِ مَعَكُْم، الُأردُّنِ َ نَهر وَرَُأوبَيْنَ جادَ قَبِيلَتا عَبَرَْت «إْن لَهُْم:
فِي مَعَكُْم تَهُْم ِحّصَ فَلْيَنالوا مَعَكُْم، ِ َبَة لِلمُحار ُختارُونَ الم يَعبُرِ لَْم إْن لـَِكْن ٣٠ لَهُْم. ً مُلْكا ِجلْعادَ أْرَض أْعطُوهُْم لـَكُْم،

فَقَْط.» َكنعانَ أْرِض
المُتَسَلُِّحونَ ُختارُونَ الم ُ فَسَيَعبُر ٣٢ خُّدامََك. َنحُن اللهُ، لَنا ُ يَقُولُه ما كُّلَ «َسنَفعَُل وَرَُأوبَيْنَ: جادَ قَبِيلَتا فَأجابَْت ٣١

الُأردُّنِ.» نَهرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي َستَكُونُ الأْرِض مَِن تَنا ِحّصَ وَلـَِكّنَ َكنْعانَ، أْرِض إلَى ِ الله أمامَ مِنّا
وَالمُدُنَ، الأْرَض فِيها بِما باشانَ، مَلِِك عُوَج، َلِِك الم َ وَمَملـَكَة يِّينَ، الأمُورِ مَلِِك ِسيُحونَ َلِِك الم َ مَملـَكَة مُوسَى فَأعطَى ٣٣

وَعَطارُوَت دِيبُونَ َ ِناء ب جادَ ُ قَبِيلَة أعادَْت ِحينَئِذٍ، ٣٤ يُوُسَف. بِْن ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصِف رَُأوبَيْنَ ِ وَقَبيلَة جادَ ِ لِقَبِيلَة
لِقُطعانِهِْم. َ َحظائِر بَنُوا َكما نَةٍ، ُمحَّصَ كَمُدٍُن هارانَ وَبَيَت َ نِمْرَة وَبَيَت ٣٦ َ وَُيجْبَهَة َ ير يَعزِ وَ ُشوفانَ وَعَْطرُوَت ٣٥ َ وَعَرُوعِير
َ نَبُو مَدِينَتَي اْسمَّيِ رُوا َّ غَي وَقَْد وَِسيمَةَ. مَعُونَ وَبَعَل َ وَنَبُو ٣٨ َ ْيَتاِيم وَقِر َ وَألِعالَة َحْشبُونَ َ ِناء ب رَُأوبَيْنَ ُ قَبِيلَة وَأعادَْت ٣٧

ةِ. َّ الأصلِي بِأسمائِها ِناءَها ب أعادُوا َّتِي ال المُدُنَ دَعُوا بَينَما مَعُونَ، وَبَعَل
ِجلْعادَ. فِي كانُوا الَّذِيَن يِّينَ الأمُورِ كُّلَ وََطرَدُوا وَأخَذُوها، ِجلْعادَ إلَى ى َّ مَنَس بِْن َ ماِكير ُ عَِشيرَة وَذَهَبَْت ٣٩
َّى مَنَس بِِن َ يائِير ُ عَِشيرَة وَاستَولَْت ٤١ فِيها. َ ماِكير ُ عَِشيرَة فَسََكنَْت ى، َّ مَنَس بِْن َ ماِكير ِ لِعَِشيرَة ِجلْعادَ مُوسَى فَأعطَى ٤٠

بِاسِْم وَدَعُوها مِنها، َ يبَة القَرِ وَالقُرَى َ قَناة وَأخَذَْت َ نُوَبح ُ عَِشيرَة وَذَهَبَْت ٤٢ يائِيرَ. قُرَى وها ُّ وَسَم غِيرَةِ، الّصَ القُرَى عَلَى
جَّدِهِْم. َ نُوَبح

٣٣
مِصر مِْن ِيَل إسْرائ بَني ُ رِحلَة

مُوسَى ِ قِيادَة َتحَت وَفِرٍَق مَجمُوعاٍت فِي مِصرَ أْرِض مِْن خَرَُجوا الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَني ِ رِحلَة مَراِحُل ِهيَ ِ هَذِه ١

أتَوها َّتِي ال الأماِكُن ِهيَ ِ وَهَذِه اللهِ. أمرِ ِبحَسَِب رَحَلاتِهِْم مِنها بَدَُأوا َّتِي ال الأماِكِن َ أْسماء مُوسَى وََكتََب ٢ وَهارُونَ.
مِنها: وَاْرَتحَلُوا

أمامَ ٍ بِشَجاعَة ِيَل إسْرائ بَنو خَرََج الفِصِح،٦١ غَدِ فِي ِل. الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَوِم فِي رَعَمِْسيَس تَرَُكوا ٣

يِّينَ المِصرِ ِ آلِهَة عَلَى ُ دَينُونَتَه أعلََن قَْد ُ الله وَكانَ اللهُ. قَتَلَهُْم الَّذِيَن أبْكارَهُمُ يَدفِنُونَ ُّونَ ي المِصرِ كانَ ٤ يِّينَ. المِصرِ كُّلِ
٣٣:٣ ٦١

.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
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عَجائَِب. فِيها وَعَمَِل
وَت. ُسّكُ فِي مُوا َّ وََخي رَعَمِْسيَس ِيَل إسْرائ بَنو فَتَرَكَ ٥

ْحراءِ. الّصَ َطرَِف فِي ِ الواقِعَة يثامَ إ فِي مُوا َّ وََخي وَت ُسّكُ وَتَرَُكوا ٦

َمجْدََل. بِقُرِب مُوا َّ َي فَخ ونَ، َصّفُ بَعِل مِْن رِق َّ الش إلَى الواقـِـِع الحـِيرُوِث فَِم َ َنحو جَهُوا وَاّتَ يثامَ إ وَتَرَُكوا ٧
مُوا َّ وََخي يثامَ، إ ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي أيّاٍم ِ ثَلاثَة ةِ ِمُّدَ ل وَسافَرُوا ْحراءِ. الّصَ إلَى الأحمَرِ البَحرِ َ عَبر وَسارُوا الحـِيرُوِث فَمَ وَتَرَُكوا ٨

ةَ. مارَّ فِي
هُناكَ. مُوا َّ َي فَخ َنخلَةً، وََسبعُونَ ماءٍ نَبَع َ عَشَر اثنا هُناكَ كانَ يلِيمَ، إ وَفِي يلِيمَ. إ إلَى وَذَهَبُوا َ ة مارَّ وَتَرَُكوا ٩

الأحمَرِ. البَحرِ بِقُرِب مُوا َّ وََخي َ يلِيم إ وَتَرَُكوا ١٠

ِصينَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي مُوا َّ وََخي َ الأحمَر َ البَحر وَتَرَُكوا ١١
دُفْقَةَ. فِي مُوا َّ وََخي ِصينَ َ ة َّ ي ِ ّ بَر وَتَرَُكوا ١٢

ألُوَش. فِي مُوا َّ وََخي َ دُفْقَة وَتَرَُكوا ١٣
لِيَشرَبُوا. عِب لِلّشَ ٌ ماء هُناكَ يَكُْن وَلَْم رَفِيدِيمَ، فِي مُوا َّ وََخي ألُوَش وَتَرَُكوا ١٤

ِسيناءَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي مُوا َّ وََخي َ رَفِيدِيم وَتَرَُكوا ١٥
أوَةَ. َّ هَت قَبْرُوَت فِي مُوا َّ وََخي َ ِسيناء َ ة َّ ي ِ ّ بَر وَتَرَُكوا ١٦
َحَضيرُوَت. فِي مُوا َّ وََخي َ أوَة َّ هَت قَبْرُوَت وَتَرَُكوا ١٧

رِثْمَةَ. فِي مُوا َّ وََخي َحَضيرُوَت وَتَرَُكوا ١٨

فارََص. ونَ رِمُّ فِي مُوا َّ وََخي َ رِثْمَة وَتَرَُكوا ١٩

لِبْنَةَ. فِي مُوا َّ وََخي فارََص ونَ رِمُّ وَتَرَُكوا ٢٠
ةَ. رِّسَ فِي مُوا َّ وََخي َ لِبْنَة وَتَرَُكوا ٢١

قُهَيلاتَةَ. فِي مُوا َّ وََخي َ ة رِّسَ وَتَرَُكوا ٢٢
شافَرَ. َجبَِل فِي مُوا َّ وََخي َ قُهَيلاتَة وَتَرَُكوا ٢٣
حَرادَةَ. فِي مُوا َّ وََخي َ شافَر َجبََل وَتَرَُكوا ٢٤
مَْقهَيلُوَت. فِي مُوا َّ وََخي َ حَرادَة وَتَرَُكوا ٢٥
تاَحَت. فِي مُوا َّ وََخي مَْقهَيلُوَت وَتَرَُكوا ٢٦

تارََح. فِي مُوا َّ وََخي تاَحَت وَتَرَُكوا ٢٧
مِثْقَةَ. فِي مُوا َّ وََخي تارََح وَتَرَُكوا ٢٨

َحْشمُونَةَ. فِي مُوا َّ وََخي َ مِثْقَة وَتَرَُكوا ٢٩
مُِسيرُوَت. فِي مُوا َّ وََخي َ َحْشمُونَة وَتَرَُكوا ٣٠

يَعْقانَ. بَنِي فِي مُوا َّ وََخي مُِسيرُوَت وَتَرَُكوا ٣١
الجَْدجادِ. ُحورِ فِي مُوا َّ وََخي يَعْقانَ بَنِي وَتَرَُكوا ٣٢

يُْطباَت. فِي مُوا َّ وََخي الجَْدجادِ ُحورَ وَتَرَُكوا ٣٣
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عَبْرُونَةَ. فِي مُوا َّ وََخي يُطباَت وَتَرَُكوا ٣٤

جابِرَ. عِْصيُوِن فِي مُوا َّ وََخي َ عَبْرُونَة وَتَرَُكوا ٣٥

ِصينَ. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي قادََش فِي مُوا َّ وََخي َ جابِر عِْصيُونَ وَتَرَُكوا ٣٦

َجبَِل إلَى الكاهُِن هارُونُ وََصعِدَ ٣٨ أدُومَ. أْرِض حُدُودِ عَلَى الواقـِـِع َبَِل الج هُورَ، فِي مُوا َّ وََخي قادََش وَتَرَُكوا ٣٧
مِْن ِيَل إسْرائ بَني ِلخُرُوِج الأربَعِينَ ِ نَة الّسَ فِي الخامِِس هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي عَلَيهِ وَماَت اللهِ، أمرِ ِبحَسَِب هُورَ

مِصرَ.
هُورَ. َجبَِل عَلَى ماَت ِحينَ ً َسنَة يَن وَعِشْرِ ً وَثَلاثا ً مِئَة العُْمرِ مَِن َلََغ ب قَْد هارُونُ وَكانَ ٣٩

بَنُو َ فَتَرَك ٤١ بِلادِهِ، َ َنحو آٍت ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ قَِب،٦٢ َّ الن فِي يَسكُُن كانَ الَّذِي ، الـَكنعانِيَّ عَرادَ مَلُِك وَسَمـِـَع ٤٠

َصلْمُونَةَ. فِي مُوا َّ وََخي هُورَ َجبََل ِيَل إسْرائ
فُونُونَ. فِي مُوا َّ وََخي َ َصلْمُونَة وَتَرَُكوا ٤٢

ُأوبُوَت. فِي مُوا َّ وََخي فُونُونَ وَتَرَُكوا ٤٣

مُوآَب. حُدُودِ عَلَى يمَ، عَبارِ عَيِِّي فِي مُوا َّ وََخي ُأوبُوَت وَتَرَُكوا ٤٤

جادَ. دِيبُونَ فِي مُوا َّ وََخي َ يم عَبارِ َ عَيِّي وَتَرَُكوا ٤٥

دِبلاتاِيمَ. عَلْمُونَ فِي مُوا َّ وََخي جادَ دِيبُونَ وَتَرَُكوا ٤٦

ِبُو. ن قُرَْب َ يم عَبارِ ِجباِل فِي مُوا َّ وََخي َ دِبلاتاِيم عَلْمُونَ وَتَرَُكوا ٤٧

ِ مَدِينَة مُقابَِل ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي الُأردُّنِ نَهرِ ِبجانِِب مُوآَب سُهُوِل فِي مُوا َّ وََخي َ يم عَبارِ ِجباَل ِيَل إسْرائ بَنو وَتَرَكَ ٤٨

ِشّطِيمَ. آبََل إلَى يَِشيمُوَت بَيِت فِي مُوآَب سُهُوِل فِي الُأردُّنِ نَهرِ ِبجِوارِ مُوا َّ وََخي ٤٩ يحا. أرِ
ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ٥١ لَهُ: فَقاَل يحا، أرِ مِْن رِق َّ الش إلَى الُأردُّنِ، نَهرِ بِقُرِب مُوآَب سُهُوِل فِي مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٥٠

ِيلِهِِم تَماث كُّلَ َحّطِمُوا الأْرِض. تِلَْك فِي يَسكُنُونَ الَّذِيَن جَمِيَع اْطرُدُوا ٥٢ َكنعانَ، أْرِض إلَى الُأردُّنِ َ نَهر تَعبُرُونَ ِحينَ
أعطَيُت لأنِّي فِيها، وَتَسكُنُونَ الأْرَض ـِكُونَ تَمتَل ِحينَئِذٍ، ٥٣ عِبادَتِهِْم. أماِكَن وَاهدِمُوا المَسبُوكَةِ، وَأوثانِهِِم ِ المَنُحوتَة

لـَكُْم. الأْرَض ِ هَذِه
َ ة وَِحّصَ َكبِيرَةً، ِ الـَكبِيرَة ِ القَبِيلَة َ ة ِحّصَ اجعَلُوا وَعَشائِرِكُْم. ـِكُْم قَبائِل ِبحَسَِب القُرَِع بِإلقاءِ بَينَكُْم الأْرَض «قَّسِمُوا ٥٤
فَتَنالُونَ القَبِيلَةِ. لِتِلَك تَكُونُ الأْرَض تِلَك فَإّنَ عَِشيرَةٍ، ةِ َّ أي عَلَى ُ القُرعَة وَقَعَِت وََحيثُما َصغِيرَةً. ِ غِيرَة الّصَ ِ القَبِيلَة

ـِكُْم. قَبائِل ِبحَسَِب الأْرِض مَِن ِحَصَصكُْم
وَكالأشواِك عُيُونِكُْم، فِي َخارِزِ كَالم َسيَكُونُونَ مِنهُْم الباقِينَ فَإّنَ الأْرِض، تِلَْك فِي الّساِكنِينَ النّاَس تَطرُدُوا لَْم «وَإْن ٥٥
لِلعَمَِل ْطُت َخّطَ َكما بِكُْم َسأعمَُل ِحينَئِذٍ، ٥٦ َستَْسكُنُونَها. َّتِي ال الأْرِض فِي لـَكُْم يَق الّضِ َسيُسَبِّبُونَ إْذ ِبِكُْم، َجوان فِي

بِهِْم.»
٣٣:٤٠ ٦٢

يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
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٣٤
َكنْعان أْرِض حُدُودُ

لـَكُْم. ً مُلْكا َستَكُونُ َّتِي ال َكنعانَ أْرَض َستَدخُلُونَ ِيَل: إسْرائ لِبَني الأْمرَ هَذا «أبلـِـــْغ ٢ فَقاَل: مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ١

َستَبدَُأ ُ ة َّ ِي ب َنُو الج ُ حُدُودُكُم أدُومَ. قُرَْب ِصينَ ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي َستَكُونُ ُ ة َّ ِي ب َنُو الج ُ الجِهَة ٣ حُدُودِها: ِبحَسَِب َكنعانَ أْرُض ِ وَهَذِه
َّ ثُم ِصينَ، ةِ َّ ي ِ ّ بَر َ عَبْر َّ ثُم َ بِّيم عَْقرِ ِّ مَمَر مِْن َنُوِب الج إلَى حُدُودُكُْم ُّ تَمُر َّ ثُم ٤ ِلِح.٦٣ الم َبحْرِ إلَى بِيِّ َنُو الج رَِف الّطَ مَِن رِق َّ الش فِي
ى َّ َحت مِصر٦٤َ نَهْرِ َ َنحو ُ ِجه َّ َستَت عَْصمُونَ وَمِْن ٥ عَْصمُونَ. إلَى تَِصُل َّ ثُم أدّارَ، َ َحصَر إلَى ُّ تَستَمِر َّ ثُم ِيَع، بَرْن قادََش إلَى تَِصُل
ةُ. َّ ِي ب الغَر الحُدُودُ تَكُونُ هُناكَ وَساِحلَهُ. الـَكبِيرِ البَحرِ َ شاطِئ فَسَتَكُونُ ُ ة َّ ِي ب الغَر ُ حُدُودُكُم وَأمّا ٦ البَحرِ.٦٥ إلَى تَِصَل
لِيبُو إلَى الخَّطَ ُتحَّدِدُونَ َ هُور َجبَِل وَمِْن ٨ هُورَ. َجبَِل إلَى ً َخّطا تَتبَعُونَ البَحرِ مَِن ةُ: َّ مالِي الّشَ ُ حُدُودُكُم ِهيَ ِ وَهَذِه ٧

أمّا ١٠ عِينانَ. َحصَرِ إلَى نِهايَتُها وَتَكُونُ زِفْرُونَ، إلَى ُ ة َّ مالِي الّشَ الحُدُودُ ُّ وَتَستَمِر ٩ َصدَدَ. ِ بِمَدينَة الحُدُودُ تَتَِصّلُ َّ ثُم حَماةَ،
عَينٍ. مِْن رِق َّ الش إلَى ِ الواقِعَة َ بلَة رِ إلَى َشفامَ وَمِْن ١١ َشفامَ. إلَى وَتَمتّّدُ عِينانَ َحصَرِ مِْن فَتَبْدُأ ُ ة َّ رقِي َّ الش ُ حُدُودُكُم
ِهيَ ِ هَذِه ِلِْح. الم َبحْرِ ى َّ وََحت الُأردُّنِ نَهرِ اْمتِدادِ مََع َّ ثُم ١٢ َلِيِل.٦٦ الج َبحرِ شَرَق ِ الواقِعَة التِّلاِل مََع الحُدُودُ ُّ وَتَستَمِر

الجِهاِت.» كُّلِ مِْن أْرِضكُْم حُدُودُ
ُ الله أمَرَ القُرَِع. بِإلقاءِ بَينَكُْم فِيما َستُقَّسِمُونَها َّتِي ال الأْرُض ِهيَ ِ «هَذِه ِيَل: إسْرائ لِبَني الأمرَ هَذا مُوسَى فَأعطَى ١٣

أخَذُوا قَْد ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصَف وَجادَ رَُأوبَيْنَ قَبِيلَتَيِّ لأّنَ ١٤ القَبِيلَةِ، وَنِْصِف قَبائَِل لِلتِّْسِع الأْرُض ِ هَذِه تُعطَى بِأْن
الُأردُّنِ، نَهرِ مِْن رِق َّ الش إلَى ِحَصصَهُْم ِ القَبِيلَة وَنِصُف القَبِيلَتاِن نالَِت فَقَْد ١٥ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب الأْرِض مَِن تَهُْم ِحّصَ

يحا.» أرِ مِْن رِق َّ الش إلَى
وَيُساعِدُهُْم ١٨ نُونَ. بُْن وَيَشُوعُ الكاهُِن ُ ألِيعازار بَينَكُْم: الأْرَض يَقِسماِن جُلاِن َّ الر «هَذاِن ١٧ ِمُوسَى: ُل الله قاَل َّ ثُم ١٦

القادَةِ: هَؤلاءِ ُ أْسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ١٩ الأْرِض. تَقِسيِم لأجِل عَِشيرَةٍ كُّلِ مِْن قائِدٌ

ةَ. َّ يَفُن بُْن كالُِب يَهُوذا ِ قَبِيلَة مِْن
عَمِّيهُودَ. بُْن ِيُل شَمُوئ ِشمْعُونَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٠
ِكسلُونَ. بُْن ألِيدادُ بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢١
ُيجلِي. بُْن بُّقِي ئِيُس َّ الر دانَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٢

يفُودَ. إ بُْن َحنِّيئِيُل ئِيُس َّ الر ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة مِْن يُوُسَف: نَسِل وَمِْن ٢٣
ِشفطانَ. بُْن ِيُل قَمُوئ ئِيُس َّ الر َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٤

فَزْناَخ. بُْن ألِيصافانُ ئِيُس َّ الر َبُولُونَ ز ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٥

٣٤:٣ ٦٣
(12 العدد في ً (أيضا الميّت. ُ البحر ِلح. الم ُ َبحر

٣٤:٥ ٦٤
العريش. وادِي مصر. نهر

٣٤:٥ ٦٥
المتوسط. الأبيض البحر البحر.

٣٤:١١ ٦٦
كِنّارَة.» «بحر ً حرفيا الجليل. بحر
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عَّزانَ. بُْن فَلْطِيئِيُل ئِيُس َّ الر َ يّساكِر ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٦
َشلُوِمي. بُْن أِخيهُودُ ئِيُس َّ الر َ أِشير ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٧

عَمِّيهُودَ.» بُْن فَدَهْئِيُل ئِيُس َّ الر نَْفتالِي ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٨

ِيَل. إسْرائ بَني بَينَ فِيما َكنعانَ أْرَض يَْقتَِسمُوا بِأْن ُ الله أمَرَهُمُ الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ هَؤُلاءِ ٢٩

٣٥
يِّين اللّاوِ مُدُنُ

«أوِص ٢ فَقاَل: يحا أرِ مُقابَِل ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي الُأردُّنِ، نَهرِ بِقُرِب مُوآَب سُهُوِل فِي مُوسَى إلَى ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١
َستَكُونُ ٣ مُدُنِهِْم. َحوَل وَمَراِعيَ أخَذُوها، َّتِي ال الأْرِض مَِن فِيها لِيَسكُنُوا ً مُدُنا يِّينَ لِلّاوِ ُصوا ُيخَّصِ بِأْن ِيَل إسْرائ بَني
ِ المَدِينَة ُسورِ مِْن يِّينَ اللّاوِ مَراِعي َستَمتَّدُ ٤ ـِكُونَها. يَمل َّتِي ال َيواناِت الح وَجَمِيِع ِماِشيَتِهِْم ل وَالمَراِعي َكِن، لِلّسَ لَهُْم المُدُنُ ِ هَذِه
ِ الجِهَة مَِن ذِراٍع ألفِي ِجهَةٍ: كُّلِ مِْن ذِراٍع ألفِي ِ المَدِينَة خارَِج قِيسُوا ٥ الجِهاِت. كُّلِ مِْن ذِراٍع٦٧ ألِْف َ مَسافَة
فَتَكُونُ ةِ. َّ مالِي الّشَ ِ الجِهَة مَِن ذِراٍع وَألفِي ةِ، َّ ِي ب الغَر ِ الجِهَة مَِن ذِراٍع ألفِي ةِ، َّ ِي ب َنُو الج ِ الجِهَة مَِن ذِراٍع وَألفِي ةِ، َّ رقِي َّ الش

يِّينَ. اللّاوِ ِمُدُِن ل مِراِعيَ ُ الإضافِيّة المساحاُت ِ هَذِه وَتَكُونُ الوََسِط، فِي ُ المَدِينَة
ً َشخصا يَقتُُل مَْن كُّلُ إلَيها يَهرَُب جُوءِ، لِّلُ مُدٍُن ِسّتُ هُناكَ َستَكُونُ يِّينَ، لِلّاوِ َستُعطُونَها َّتِي ال المُدُِن ِضمِن «وَمِْن ٦

مَجْمُوعُ فَسَيَكُونُ ٧ ُأْخرَى. ً مَدِينَة وَأربَعِينَ اثنَتَيْنِ يِّينَ اللّاوِ أعطُوا ، الّسِّتِ المُدُِن ِ هَذِه إلَى ِ وَبِالإضافَة قَصدٍ. بِغَيرِ َ آخَر
المُدُِن مَِن ً عَدَدا ِيَل إسْرائ بَني قَبائِِل أْرِض مِْن يِّينَ لِلّاوِ خُذُوا ٨ مَراعِيها. مََع ً مَدِينَة وَأربَعِينَ ثَماٍن يأخُذُونَها َّتِي ال المُدُِن

الأْرِض.» مَِن تِها ِحّصَ ِ مَساحَة ِبحَسَِب يِّينَ، لِلّاوِ مُدُنِها مِْن قَبِيلَةٍ كُّلَ فَتُعْطِي قَبِيلَةٍ. كُّلِ َحجِم مََع يَتَناَسُب

جوء الّلُ مُدُنُ
لِتَكُونَ ً مُدُنا اْختارُوا ١١ َكنعانَ، أْرِض إلَى الُأردُّنِ َ نَهر تَعبُرُونَ ِحينَ ِيَل: إسْرائ لِبَني «قُْل ١٠ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ٩

القَاتُِل إلَيها َلجُأ ي ً مُدُنا فَسَتَكُونُ ١٢ المُدُِن. ِ هَذِه إحدَى إلَى الهُرُوُب ُ ُمِكنُه ي قَصدٍ، بِغَيرِ ً َشخْصا يَقتُُل فَمَْن لِلُجُوءِ. ً مُدُنا
فَالمُدُنُ ١٣ لِلمُحاكَمَةِ. عِب الّشَ أمامَ يَقَِف أْن إلَى القاتُِل يُقتَُل لا وَهَكَذا أرِ. َّ بِالث الأخذُ يدُ يُر الَّذِي القَتِيِل يِب قَرِ مِْن
َكنْعانَ، أْرِض فِي مُدٍُن وَثَلاَث الُأردُّنِ، نَهرِ شَرَق مُدٍُن ثَلاَث اْختارُوا ١٤ لـَكُْم. لُجُوءٍ مُدُنَ َستَكُونُ َتخْتارُونَها َّتِي ال
ً َشخصا يَقتُُل مَْن فَكُّلُ بَينَهُْم. الّساِكنِينَ َباءِ وَالغُر ِيَل إسْرائ بَني لِلُجُوءِ ّتُ الّسِ المُدُنُ ِ هَذِه تَكُونُ ١٥ لُجُوءٍ. مُدُنَ لِتَكُونَ

إلَيها. يَهْرُُب قَْصدٍ، بِغَيرِ
ُ َبَه ضَر وَإْن ١٧ قَتلُهُ. وَيَنْبَغِي ً قاتِلا ُ يُعتَبَر الّضارَِب فَإّنَ َماَت، ف حَدِيدٍ مِْن بِأداةٍ َ آخَر ً َشخصا َشخٌص ضَرََب «فَإْن ١٦

مَوتَهُ، َب َّ َسب مِمّا ِ ِيَدِه ب ةٍ َّ َخشَبِي بِأداةٍ ُ َبَه ضَر وَإْن ١٨ قَتلُهُ. وَيَنْبَغِي ً قاتِلا ُ يُعتَبَر الّضارَِب فَإّنَ مَوتَهُ، َب َّ َسب مِمّا ِ ِيَدِه ب ِبحََجرٍ
٣٥:٤ ٦٧

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
القصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



٦ : ٣٦ عَدَد ٢٣٤ ١٩ : ٣٥ عَدَد

ُ يُنَّفِذ ِم لِلدَّ ُ يَثأر فَالَّذي َلْتَقِياِن، ي عِنْدَما القاتَِل. يَْقتُُل َ هُو ِم٦٨ لِلدَّ ُ يَثأر الَّذي ١٩ قَتلُهُ. وَيَنْبَغِي ً قاتِلا ُ يُعتَبَر الّضارَِب فَإّنَ
الإعْداِم. حُْكمَ

ِ كُرْهِه بِسَبِِب ِ ِيدِه ب ُ َبَه ضَر إْن أْو ٢١ َماَت، ف قَْصدٍ عَْن عَلَيهِ ً َشيئا ألقَى أْو لَهُ، ِ كُرْهِه بِسَبِِب ُ دَفَعَه إْن «وَكَذَلَِك ٢٠

َلْتَقِياِن. ي عِنْدَما القاتَِل يَْقتُُل َ هُو فَقَْط، ِم لِلدَّ ُ يَثأر وَالَّذي قاتٌِل. ُ ه َّ لأن ُ قَتلُه يَنْبَغِي فَحِينَئِذٍ، َماَت، ف لَهُ،
قَصدٍ، بِغَيرِ ً َحجَرا أسقََط أْو ٢٣ قَْصدٍ، بِغَيرِ ِ عَلَيه ً َشيئا ألقَى أْو كُرْهٍ، دُوِن وَمِْن قَصدٍ بِغَيرِ ُ دَفَعَه إْن «وَلـَِكْن ٢٢

القَتِيِل لِدَِم ُ يَثأر وَالَّذي القاتِِل بَينَ عُب الّشَ َسيَحُكُمُ ٢٤ الأذَى، يَقَصدِ وَلَْم عَداوَةٌ، بَينَهُما وَلَيَس َماَت، ف ِ عَلَيه فَسَقََط
ِ مَدِينَة إلَى ُ فَيُعيدُونَه لِدَمِهِ. ُ يَثأر الَّذي القَتِيِل يِب قَر مِْن القاتَِل يَحمَِي أْن عِب الّشَ عَلَى يَكُونُ وَ ٢٥ القَواعِدِ. ِ هَذِه ِبحَسَِب

ِس. المُقَّدَ يِت َّ بِالز مُِسَح الَّذِي الـكَهَنةِ رَئِيُس يَمُوَت أْن إلَى هُناكَ فَيَسكُُن إلَيها. هَرََب َّتِي ال جُوءِ الّلُ
جُوءِ، الّلُ ِ مَدِينَة خارَِج ِم لِلدَّ ُ يَثأر الَّذي ُ وَوَجَدَه ٢٧ إلَيها، هَرََب َّتِي ال جُوءِ الّلُ ِ مَدِينَة حُدُودَ القاتُِل تَرَكَ إْن «لـَِكْن ٢٦
جُوءِ الّلُ ِ مَدِينَة فِي يَبقَى أْن القاتِِل عَلَى لأْن ٢٨ قتٍل. ِ يمَة ِبجِرِ ً ِبا مُذن ُيحْسَُب وَلا القاتَِل. يَقتَُل أْن ِم لِلدَّ ُ يَثأر ذي َّ لِل فَيُْمِكُن
ِ يعَة رِ َّ الش أحكامُ ِهيَ ِ هَذِه ٢٩ أْرِضهِ. إلَى يَعُودَ أْن لِلقاتِِل ُمِكُن ي ِ الـكَهَنَة رَئِيِس مَوِت وَبَعْدَ الـكَهَنَةِ. رَئِيِس مَوِت إلَى

تَقيمُونَ. ْ َكنتُم َحيثُما فَصاعِداً، الآنَ مَِن لـَكُْم
واِحدٍ. شاهِدٍ ِ بِشَهادَة أحَدٍ قَتُل ُ َيجُوز لا لـَِكْن شُهُودٍ. ِ بِشَهادَة يُقتَُل ُ ه َّ فَإن َشخصاً، أحَدُهُْم قَتََل «إْن ٣٠

يُقتََل. أْن يَنبَغِي ُ ه َّ لأن بِالمَوِْت، عَلَيهِ َحكُوِم الم القاتِِل َحياةِ عَْن ً فِْديَة تَقبَلُوا «لا ٣١
بَْل يَشاءُ. َحيثُما الأْرِض فِي وَيَْسكَُن يَعُودَ لـِكَي لُجُوءٍ ِ مَدِينَة إلَى هَرََب الَّذِي خِص الّشَ مَِن ً فِْدية تَقبَلُوا «لا ٣٢
ِ ِيمَة جَر مِْن الأْرِض ِ ير لِتَْحر َ فِديَة فَلا عَلَيها، تَعيشُونَ َّتِي ال الأْرَض تُفِسدُوا فَلا ٣٣ الـكَهَنَةِ. رَئِيِس مَوِت إلَى هُناكَ يَبقَى
وََسطِها. فِي أسكُْن ً أيضا أنا َّتِي وَال فِيها، تُقيمُونَ َّتِي ال الأْرَض تُنَجِّسُوا فَلا ٣٤ القاتِِل. مَوُت إلّا فِيها، ِ ُمرتََكبَة ال القَتِل

ِيَل.» إسْرائ بَني وََسَط اِكُن الّسَ ُ الله أنا إنِّي
٣٦

صلُفحاد بناِت ُ حّصة
وَرُؤَساءِ مُوسَى أمامَ مُوا َّ وَتَكَل يُوُسَف، نَسِل ِ عَشائِر إحدَى ى، َّ مَنَس بِْن َ ماِكير بِْن ِجلْعادَ ِ عَِشيرَة ُ رُؤَساء مَ فَتَقَّدَ ١
بِأْن ُ الله َ أمَرَك وَقَْد بِالقُرعَةِ. ِيَل إسْرائ لِبَني الأْرَض تُقَسِّمَ بِأْن دِي َّ َسي يا ُ الله َ «أمَرَك فَقالُوا: ٢ ِيَل، إسْرائ بَني قَبائِِل
مَِن تَهُّنَ ِحّصَ فَإّنَ الُأخرَى، ِيَل إسْرائ قَبائِِل إحدَى مِْن رِجاٍل مِْن جَن تَزَّوَ فَإْن ٣ لِبَناتِهِ. َصلُْفحادَ أِخينا َ ة ِحّصَ تُعطِي
فِي نَقٌص َسيَحدُُث وَبِهَذا مِْنها. ْجَن تَزَّوَ َّتِي ال ِ القَبِيلَة ةِ ِحّصَ إلَى وَتُضاُف ِنا وَعَِشيرَت ِنا آبائ ةِ ِحّصَ مِْن َستُؤخَذُ الأْرِض
ِ القَبِيلَة ةِ ِحّصَ إلَى تِهِّنَ ِحّصَ ُ إضافَة ُّ َسيَتِم ِيَل، إسْرائ لِبَني ِيِل ب اليُو ُ َسنَة تَأتِي فَحـِينَ ٤ بِالقُرعَةِ. عَلَيها َحَصلْنا َّتِي ال تِنا ِحّصَ

ِنا.» آبائ ِ عَِشيرَة ةِ ِحّصَ مِْن تُهُّنَ ِحّصَ وََستُؤْخَذُ مِْنها، جَن تَزَّوَ َّتِي ال
. وََحّقٌ َصحيٌح يُوُسَف نَسِل ُ عَِشيرَة ُ تَقُولُه «ما لَهُ: ُ الله ُ قالَه ما ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ لِبَني الأمرَ هَذا مُوسَى فَأعطَى ٥

رِجاٍل مِْن جَن يَتَزَّوَ أْن يَنْبَغِي لـَِكْن يُرِْدنَ، ْن َّ مِم جَن يَتَزَّوَ أْن يَمِكنُهُّنَ َصلُْفحادَ: بَناِت بِشَأِن ِ بِه ُ الله يَْأمُرُ ما فَهَذا وَلِذا ٦

٣٥:١٩ ٦٨
الفصل) هَذا ةِ َّ بَقي في ً (أيضا عائِلَتِه. فِي بالقَتيِل ً ِصلَة ُ الأكثر الرّجُل م. لِلدَّ ُ يَثأر الَّذي
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ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى يَنبَغِي بَْل ُأْخرَى، إلَى عَِشيرَةٍ مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي أْرِض فِي ةٍ ِحّصَ نَقُل ُمِكُن ي فَلا ٧ . أبِيهِّنَ ِ عَِشيرَة مِْن
مِْن َج تَتَزَّوَ أْن الأْرِض مَِن ً ة ِحّصَ تَرُِث ِيَل إسْرائ بَني قَبائِِل فِي بِنٍت كُّلِ عَلَى ٨ آبائِهِْم. ِ عَِشيرَة ةِ ِحّصَ عَلَى ُيحافِظُوا أْن
مَِن ةٍ ِحّصَ نَقُل ُ َيجُوز لا ٩ لآبائِهِ. َّتِي ال الأْرِض َ ة ِحّصَ ِيَل إسْرائ بَني مِْن واِحدٍ كُّلُ يَرَِث كَي أبِيها ِ عَِشيرَة مِْن رَجٍُل

الأْرِض.» مَِن تِها ِحّصَ عَلَى ُتحافَِظ أْن ِيَل إسْرائ بَني فِي عَِشيرَةٍ كُّلِ عَلَى ُ ه َّ لأن ُأْخرَى، إلَى عَِشيرَةٍ مِْن الأْرِض
بَناُت وَنُوعَةُ، ُ كَة ـْ وَمِل ُ وََحجلَة ُ وَتِرَْصة ُ َمحلَة َجْت فَتَزَّوَ ١١ بِهِ. مُوسَى ُ الله أمَرَ ما َحسََب َصلُْفحادَ بَناُت فَعَمِلَْت ١٠
فِي الأْرِض مَِن ِحّصتُهُّنَ فَبَقِيَْت يُوُسَف، بِن ى َّ مَنَس ِ عَشائِر مِْن رِجاٍل مِْن جَن فَتَزَّوَ ١٢ . عُمُومَتِهِّنَ أبناءِ مِْن َصلُْفحادَ،

. أبِيهِّنَ ِ عَِشيرَة
الُأردُّنِ نَهرِ قُرَْب مُوَآَب سُهُوِل فِي مُوسَى يِق َطر عَْن ِيَل إسْرائ بَني بِها ُ الله أمَرَ َّتِي ال وَالقَواعِدُ الوَصايا ِهيَ ِ هَذِه ١٣

يحا. أرِ مِْن رِق َّ الش إلَى



١٨ : ١ تَثنِيَة ٢٣٦ ١ : ١ تَثنِيَة

ثْنِيَة َّ الت كتاُب
عب لِلّشَ مُوسَى حَدِيُث

قُرَب الُأردُّنِ وادِي فِي ْحراءِ، الّصَ فِي الُأردُّنِ، نَهْرِ شَرقِيَّ ِيَل إسْرائ بَنِي مُوسَى ِ بِه مَ َّ كَل الَّذِي الكَلامُ َ هُو هَذا ١
َ عَبْر ً يَوما َ عَشَر أحَدَ َ مَسيرَة تَبْعُدُ وَِهيَ ٢ ذَهٍَب. وَذِي وََحَضيرُوَت وَلابانَ تُوفََل وَمُدُِن فارانَ َصحراءِ بَينَ ُسوٍف،

ِيَع. بَرْن قادََش إلَى يَب ُحورِ َجبَِل مِْن ةِ، َّ َبَلِي الج َ َسعِير ِ مِنْطَقَة
ُ أمَرَه ما ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَنِي إلَى مُوسَى مَ َّ تَكَل الأربَعِينَ، ِ نَة الّسَ فِي عَشَرَ، الحادِي هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فَفِي ٣

مَلِِك وَعُوَج َحْشبُونَ، فِي حَكَمَ الَّذِي يِّينَ الأمُورِ مَلِِك ِسيُحونَ مُوسَى َ هَزَم أْن بَعدَ هَذا حَدََث ٤ لَهُْم. يَقُوَل بِأْن ُ الله
إْذرَِعي. ِ مَدينَة فِي عَْشتارُوَث فِي حَكَمَ الَّذِي باشانَ

فَقاَل: َ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه يَشرَُح مُوآَب أْرِض فِي الُأردُّنِ، نَهرِ شَرْقِيِّ فِي مُوسَى وَابْتَدَأ ٥

ِ مِنْطَقَة إلَى رِحلَتَكُْم وَتَابِعُوا قُومُوا ٧ َبَِل! الج هَذا عِندَ قُعُودٌ ‹َكفاكُْم وَقاَل: يَب ُحورِ َجبَِل فِي إلَينا إلَهُنا مَ َّ «تَكَل ٦
البَْحرِ،١ وَساِحِل قَِب َّ وَالن ةِ َّ ِي ْب الغَر هوِل ُّ وَالس ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنْطَقَة وَالم الُأردُّنِ، وادِي ِ مِنْطَقَة فِي ِجيرانِهِْم وَكُّلِ ةِ، َّ َبَلِي الج يِّينَ الأمُورِ
اذهَبُوا أمامَكُْم. الأْرَض تِلَْك وََضعُْت قَْد إنِّي ها ٨ الفُراِت. نَهْرِ العَظِيِم، هرِ النَّ إلَى لُبْنانَ ِ وَمِنْطَقَة ِيِّينَ الـَكنْعان أْرِض أي

بَعْدِهِْم.› مِْن وَلِنَسلِهِْم يَعْقُوَب، وَ وَإْسحاَق َ براهِيم إ لآبائِكُْم أْعطِيَها أْن اللهَ، أنا أقسَمَُت، َّتِي ال الأْرَض ـِكُوا وَاْمتَل
القادَة ُ اختِيار

ِ بَِكثْرَة اليَومَ ُ أنتُم فَها رَكُْم، َّ َكث إلَهُكُْم ١٠ بُِأمُورِكُْم. َّ أهتَم أْن وَحدِي أستَطِيُع ‹لا الوَقِت: ذَلَِك فِي لـَكُْم ُلُْت «ق ٩

وَحْدِي ُمِكنُنِي ي َكيَف ١٢ وَعَدَكُْم. َكما وَلِيُبارِْككُْم ةٍ، مَّرَ ألَف عَدَدَكُْم آبائِكُْم ُ إلَه فَلْيُضاعِْف ١١ ماءِ. الّسَ ُنجُوِم
وَِخبرَةٍ، فَْهٍم وَذَوِي َ حَُكماء ً رِجالا ـِكُْم قَبائِل مِْن قَبِيلَةٍ كُّلِ مِْن اختارُوا ١٣ وَقَضاياكُْم؟ وَأحمالـَكُْم أثْقالـَكُْم أحمَِل أْن

لـَكُْم.› َ رُؤَساء لُأعَيِّنَهُْم
عَمَلُهُ.› يَنبَغِي َجيِّدٌ أمٌر ‹هَذا «فَقُلْتُمْ: ١٤

مِئاٍت َ وَقادَة ُألُوٍف َ قادَة أي عَلَيكُْم، َ رُؤَساء نْتُهُْم َّ وَعَي ِخبْرَةٍ وَذَوِي َ حَُكماء ً رِجالا ـِكُْم، قَبائِل َ رُؤَساء «فاختَرُْت ١٥

ـِكُْم. قَبائِل كُّلِ ِبحَسَِب َ وَرُؤساء عَشَراٍت، َ وَقادَة خَماِسينَ َ وَقادَة
بِالحَّقِ وَاحْكُمُوا إْخوَتِكُْم، بَينَ َّتِي ال الخُُصوماِت إلَى استَمِعُوا لَهُْم: ُلُْت وَق الوَقِت، ذَلَِك فِي قُضاتَكُْم «وَأوَصيُت ١٦

غيرِ الّصَ إلَى اْستَمِعُوا بَِل القَضاءِ، فِي تَنحازُوا لا ١٧ بَينَكُْم. ً مُقيما ً يبا غَر أْم كانَ ً مُواطِنا وَآخَرَ، إنْساٍن بَينَ وَالعَدِل
أْسمَعُها. وَأنا إلَيَّ أْحضِرُوها عَلَيكُْم، تَْصعُُب َّتِي ال ُ ة َّ وَالقَِضي هِ. َّ لَل َ القَضاء لِأّنَ ً أحَدا َتخافُوا لا َسواءِ. حَّدٍ عَلَى وَالعَظِيِم

تَعْمَلُوهُ. أْن يَنبَغي ما بِكُّلِ الوَقِت، ذَلَِك فِي أمَرتُكُْم وَهَكَذا ١٨

الأْرض استِكشاُف
١:٧ ١

المتوسط. الأبيض البحر البحر.
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ينَ َّ ي الأمُورِ بِلادِ إلَى يِق رِ الّطَ فِي ُمُوها رَأيت َّتِي ال ِ هيبَة َّ الر الـكُبْرَى حراءِ الّصَ َ عَبْر وَسِرْنا يَب، ُحورِ َجبَِل مِْن «وَانطَلَْقنا ١٩

أعطاها َّتِي ال ِ ة َّ َبَلِي الج ينَ َّ ي الأمُورِ بِلادِ إلَى ْ أتَيتُم ‹قَْد لـَكُْم: فَقُلُْت ٢٠ ِيَع. بَرْن قادََش إلَى وَوََصلْنا إلَهُنا. أمَرَنا َكما ةِ، َّ َبَلِي الج
تَرْتاعُوا لا آبائِكُْم. ُ إلَه اللهُ، وَعَدَ َكما ـِكُوها وَامتَل فاْذهَبُوا أمامَكُْم، إلهُكُْم وََضعَها الَّذِي الأْرُض ِهيَ ها ٢١ لَنا. إلَهُنا

شَْيءٍ.› مِْن َتخافُوا وَلا
َّتِي ال يِق رِ الّطَ عَِن ِبخـَبَرٍ يَعُودُوا َّ ثُم الأْرَض، لَنا لِيَستَكِشفُوا أمامَنا ً رِجالا ‹لِنُرِسْل ُلتُمْ: وَق إلَيَّ جَمِيعُكُْم ْ «فَأتَيتُم ٢٢

كُّلِ مِْن ً واِحدا رَجُلاً، َ عَشَر اثنَي مِنكُمُ وَاخْتَرُْت ذَلَِك، فَاْستَْحسَنُْت ٢٣ إلَيها.› َسنَْذهَُب َّتِي ال وَالمُدُِن َسنَسلـُكُها،
ثَمَرِ بَعَض بِأيدِيهِْم وَأخَذُوا ٢٥ وَاْستَْكشَفُوهُ. أْشكُوَل وادِي إلَى وَأتَوا ةِ، َّ َبَلِي الج ِ ِنْطَقَة الم إلَى وََصعِدُوا فَدارُوا ٢٤ قَبِيلَةٍ.

َجيِّدَةٌ.› إلَهُنا لَنا أعطاها َّتِي ال ‹الأْرُض وَقالُوا: الأْرِض عَِن يرٍ ِتَقرِ ب وَعادُوا لَنا، ُ وَأحضَرُوه الأْرِض
‹لِأّنَ ُلْتُمْ: وَق ِخيامِكُْم فِي ْ ْرتُم تَذَمَّ ٢٧ إلَهِكُْم. أْمرِ عَلَى ْ ْدتُم َّ تَمَر بَْل الأْرِض، إلَى هاَب الذَّ ِيدُوا تُر لَْم كُْم َّ «لـَِكن ٢٦

إْخوَتُنا أثارَ لَقَْد هُناكَ؟ يَنْتَظِرُنا مَِصيرٍ أّيُ ٢٨ لِقَتلِنا. ً فُرَْصة يِّينَ لِلأمُورِ لِيُتِيَح َ مِصْر أْرِض مِْن أخرََجنا يَكرَهُنا، َ الله
نا َّ أن َكما ماءِ، الّسَ كارتِفاِع ٌ مُرتَفِعَة وَأسوارُها ٌ َحِصينَة وَالمُدُنُ مِنّا، وَأطوَُل أعظَمُ عُب الّشَ قالُوا: إْذ ِنا ب قُلُو فِي الخَوَف
َسيُحارُِب ُ نَْفسُه َ وَهْو أمامَكُْم، ُ َسيَِسير إلَهُكُْم ٣٠ مِنهُْم. َتخافُوا وَلا تَرتَعِبُوا ‹لا لـَكُْم: فَقُلُْت ٢٩ هُناكَ.› العَناقِيِّين٢َ رَأينا
يِق رِ الّطَ كُّلَ ُ ابْنَه جُُل َّ الر يَحمُِل َكما ْحراءِ الّصَ فِي إلَهُكُْم حَمَلـَكُْم َكيَف ْ رَأيتُم ٣١ مِصْرَ. فِي عُيُونِكُْم أمامَ فَعََل َكما عَنكُْم
رِحلَتِكُْم، فِي أمامَكُْم ُ يَِسير الَّذِي ٣٣ بِإلَهِكُْم، تَثِقُوا لَْم كُْم َّ «لـَِكن ٣٢ المَكاِن.› هَذا إلَى ْ وََصلْتُم ى َّ َحت فِيهِ، ْ سِرْتُم الَّذِي

تَسلـُكُونَ. َّتِي ال يَق رِ الّطَ يَكُمُ لِيُرِ ً نَهارا حاِب الّسَ وَفِي لَيلاً، النّارِ فِي ُ يَِسير فَكانَ فِيهِ. ُتخَيِّمُونَ ً مَكانا لـَكُْم لِيَِجدَ
الأْرض بِدُُخوِل عِب لِلّشَ ماِح الّسَ ُ عَدَم

َّتِي ال َ الجَدِيدَة الأْرَض ِ ير الشِّرِّ الجِيِل هَذا مِْن أحَدٌ يَرَى ‹لَْن ٣٥ وَأقسَمَ: ً ِجّدا فَغَِضَب رَكُْم تَذَمُّ ُ الله «وَسَمـِـَع ٣٤

َّتِي ال الأْرَض َسُأْعطِي فَقَط ِ وَلِنَسلِه ُ وَلَه َسيَراها. الَّذِي الوَِحيدُ َ هُو ةَ، َّ يَفُن بُن كالُِب ٣٦ لآبائِكُْم. أْعطِيَها بِأْن أقسَْمُت
اللهِ.› مََع ً أمِينا َظّلَ ُ ه َّ لِأن عَلَيها، سارَ

يَقُِف الَّذِي نُونَ بُن يَشُوعُ ٣٨ الأْرَض. تَدخَُل لَْن أنَْت ى َّ ‹َحت لِي: وَقاَل بِسَبَبِكُْم، عَلَيَّ ُ الله غَِضَب أنا ى َّ «َحت ٣٧
عَنهُْم: ْ ُلْتُم ق الَّذِيَن وَأطفالـُكُمُ ٣٩ الأْرَض. ـِكُونَ يَمْتَل ِيَل إسْرائ بَنِي َسيَْجعَُل ُ ه َّ لِأن ُ فَشَّجِعْه الأْرَض. َسيَدخُُل أمامََك
الأْرَض َسُأعطِي الأْرَض. َسيَدخُلُونَ هُْم بَعْدُ، رِّ َّ الش مَِن َ الخـَير ُمَيِّزُونَ ي لا الَّذِيَن أطفالـُكُمُ لِلأعْداءِ،› ً غَنِيمَة ‹َسيَكُونُونَ

الأْحمَرِ.› البَْحرِ إلَى يِق رِ الّطَ فِي حراءِ الّصَ إلَى وَانْطَلِقُوا فَدُورُوا ْ أنتُم أمّا ٤٠ ـِكُونَها. وََسيَمْتَل لَهُْم
أنفُسَكُْم ْ زتُم فَجَهَّ إلَهُنا.› أمَرَنا َكما وَُنحارَِب نَْذهََب لـِكَي الآنَ ونَ مُستَعِّدُ وََنحُن اللهِ، إلَى ‹أخطَأنا ُلْتُمْ: وَق ْ «فأَجبْتُم ٤١

ةِ. َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم إلَى تَصعَدُوا أْن هِل َّ الس مَِن ُ ه َّ أن ْ وََظنَنْتُم لِلمَعرَكَةِ،
أعدائِكُْم.› أمامَ تُقتَلُوا فَلَْن لِي ْ سَمِعْتُم إْن مَعَكُْم. لَْسُت لِأنِّي بُوا ُتحارِ وَلا تَصعَدُوا لا لَهُْم ‹قُْل اللهُ: لِي «فَقاَل ٤٢

ِ ِنطَقَة الم إلَى ْ وََصعِْدتُم يَن، ِ مُتََكبِّر عَنِيدِيَن ْ وَُكنتُم اللهِ كَلامَ ْ عََصيتُم بَْل تَسمَعُوا، لَْم كُْم َّ لـَِكن بَهَذا، «فَأخبَرتُكُْم ٤٣

حُل. َّ الن ُ يُطارَد َكما وَطارَدُوكُْم وَحارَبُوكُْم َ ة َّ َبَلِي الج َ ِنطَقَة الم يَسكُنُونَ كانُوا الَّذِيَن ونَ ُّ ي الأمُورِ فَأتَى ٤٤ لأخْذِها. ةِ َّ َبَلِي الج
١:٢٨ ٢

33. :13 العدد كتاب انظر وعمالقة. كجبابرة اشتهروا عَناق. نسل العناقيّين.
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يُصِغ وَلَْم لَِصوتِكُْم ً انتِباها يُعِرِ لَْم َ الله لـَِكّنَ اللهِ، أمامَ ْ وَبََكيتُم ْ فَرَِجعْتُم ٤٥ حُْرمَةَ. ى َّ َحت وَطارَدُوكُْم َ َسعِير فِي َسحَقُوكُْم
يلَةً. َطوِ ً ة مُّدَ قادََش فِي ْ وَأقَمْتُم ٤٦ لـَكُْم.

٢
حراء الّصَ فِي ِيَل إسْرائ تَوَهانُ

ِ ة َّ َبَلِي الج َسعِير٣َ ِ مِنْطَقَة َحوَل وَسِرْنا اللهُ. أمَرَنِي َكما الأحمَرِ البَحرِ إلَى يِق رِ الّطَ فِي حراءِ الّصَ َ َنحو وَانْطَلَقنا دُرنا َّ «ثُم ١
َكثِيرَةً. ً أيّاما

لَهُْم: وَقُْل عَب الّشَ وَمُرِ ٤ ماِل. الّشَ َ َنحْو الآنَ جِهُوا اّتَ َبَِل، الج هَذا َحوَل ً دَوَرانا ‹َكفاكُْم ٣ لِي: ُ الله قاَل َّ «ثُم ٢
بُوهُم ُتحارِ لا ٥ ِجّداً. يَن حَذِرِ فَكُونُوا مِنْكُْم، فَيَخافُونَ َ َسعِير فِي يَسكُنُونَ الَّذِيَن عِيسُو نَسِل بائِكُْم أقرِ حُدُودَ َستَعبُرُونَ
بِماٍل مِْنهُْم عامَ الّطَ َستَشتَرُونَ ٦ ًلَهُ. مُلكا لِعِيسُو َ ة َّ َبَلِي الج َ َسعِير َ مِنْطَقَة أعطَيُت فقَْد أْرضِهِْم. مِْن ً َشيئا ُأعطِيكُْم لَْن نِي َّ لِأن
العَظِيمَةِ. ْحراءِ الّصَ ِ هَذِه فِي بَِك َّ وَاهتَم عَمِلتَهُ. ما كُّلِ فِي إلَهَُك بارَكََك قَْد ٧ لِتَشرَبُوا. مِنهُْم َ الماء وََستَشتَرُونَ لِتَأكُلُوا،

شَيءٍ.› إلَى َتحْتَْج وَلَْم الماِضيَةِ، الأربَعِينَ نَواِت الّسَ فِي مَعَك إلَهَُك كانَ
الُأردُّنِ، وادِي إلَى يِق رِ الّطَ عَِن ً بَعِيدا َسعِيرَ، َجبَِل فِي المُقِيمِينَ عِيسُو نَسِل ِنا بائ أقرِ عَْن ً بَعِيدا انطَلَْقنا «ِحينَئِذٍ، ٨

مُوآَب. ةِ َّ ي ِ ّ بَر إلَى يِق رِ الّطَ فِي وَسِرْنا دُْرنا َّ ثُم جابِرَ. عِْصيُوِن عَْن ً وَبَعِيدا يلاَت، إ عَْن ً وَبَعِيدا
أعطَيُت فَقَْد ًلََك. مُلْكا أْرضِهِْم مِْن ً َشيئا ُأعطِيََك لَْن لِأنِّي ْبهُْم، ُتحارِ وَلا مُوآَب َشعَب تُزِْعجْ ‹لا لِي: ُ الله «وَقاَل ٩

لَهُْم.›» ً مُلْكا لُوَط٤ لِنَسِل ً مِيراثا عارَ َ مَدينَة
الإيمِيِّينَ أّنَ يُعتَقَدُ كانَ ١١ كَالعَناقِيِّينَ. ً يلا وََطوِ ً وََكثِيرا ً يّا قَوِ ً َشعبا وَكانُوا قَبلاً. عارَ َ مَدينَة ونَ ُّ يمِي الإ َسَكَن فَقَْد ١٠

عِيسُو نَسَل لـَِكّنَ سابِقاً، َ َسعِير فِي ُّونَ ي الحُورِ َسَكَن َكما ١٢ الإيمِيِّينَ. يَدعُونَهُمُ ِيِّينَ المُوَآب أّنَ َ غَير كَالعَناقِيِّينِ، ونَ ُّ ِي رَفائ
ُ الله أعطاها َّتِي وَال امتَلـَكَها، َّتِي ال الأْرِض بِشَعِب ِيُل إسْرائ عَمَِل َكما مَكانَهُْم، وََسَكنُوا أمامِهِْم مِْن وَأهلـَكُوهُْم َطرَدُوهُْم

لَهُْم.
ِيَع بَرْن قادََش مِْن ُ فَر الّسَ اْستَغرَقَنا وَقَدِ ١٤ زارَدَ. وادِي فَعَبَرْنا زارَدَ.› وادَِي وَاعْبُرُوا قُومُوا ‹وَالآنَ اللهُ: «وَقاَل ١٣

لَهُْم. ُ الله أقْسَمَ َكما ً تَماما بِينَ ُحارِ الم ِجيِل كُّلُ ِم َّ ُخَي الم فِي َ فَنِي ِ الفَترَة ِ هَذِه وَِخلاَل َسنَةً. وَثَلاثِينَ َ ثَمانِي َ زارَد وادِي إلَى
تَماماً. وَأهلـَكَهُْم ِم، َّ ُخَي الم مَِن استأَصلَهُْم ى َّ َحت ليُقاوَمَهُمُ، ُ يَدَه ُ الله مَّدَ فَقَدَ ١٥

عارَ. فِي مُوآَب حُدُودَ اليَومَ ُ ‹َستَعبُر ١٨ وَقاَل: إلَيَّ ُ الله مَ َّ تَكَل ١٧ عِب، الّشَ مَِن بِينَ ُحارِ الم كُّلُ ماَت «وَعِندَما ١٦

لِنَسِل أعطَيتُها لِأنِّي أْرضِهِْم، ًمِْن َشيئا ُأعطِيكُْم لَْن لِأنِّي بُوهُْم، ُتحارِ وَلا تُهَيُِّجوهُْم لا ِيِّينَ، ون العَمُّ مَِن بُونَ تَْقتَرِ وَِحينَ ١٩
لَهُْم.›» ً مُلْكا لُوَط

زَْمُزمِيِّينَ. يَدعُونَهُْم ونَ ُّ ِي ون العَمُّ كانَ وَقَْد قَبلاً. فِيها َسَكنُوا إْذ ِيِّينَ، رَفائ أْرَض ُ تُعتَبَر ً أيضا ِيِّينَ ون العَمُّ وَأْرُض ٢٠

ونَ ُّ ِي ون العَمُّ فَطَرَدَهُمُ ِيِّينَ. ون العَمُّ أماِم مِْن أهلـَكَهُْم َ الله لـَِكّنَ كَالعَناقِيِّينَ. ً يلا وََطوِ ً وََكثِيرا ً يّا قَوِ ً َشعبا كانُوا وَقَْد ٢١

٢:١ ٣
لأدوم. آخر اسْم سعير.

٢:٩ ٤
.38 -30 :19 التكوين كتاب انظر ون. ُّ وَعم مُوآب أي لوط. نسل
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فامتَلََك أمامَهُْم. يِّينَ الحُورِ أهلََك ِحينَ َسعِير٥َ فِي يَسكُُن كانَ الَّذِي عِيسُو لِنَسِل فَعََل َكما ً تَماما ٢٢ مَكانَهُْم. وََسَكنُوا
يِّينَ ِّ العُو أبادُوا َكفتُور، مِْن أتَوا الَّذِيَن ُّونَ، ي الـَكْفتُورِ وَكَذَلَِك ٢٣ اليَوِم. هَذا إلَى مَكانَهُْم وََسَكنُوا أْرضَهُْم ونَ ُّ الأدُومِي

مَكانَهُْم. هُناكَ وََسَكنُوا ةَ، غِّزَ مِْن َ يبَة القَرِ القُرَى يَْسكُنُونُ كانُوا الَّذِيَن

يِّين الأمُورِ ُ َبَة ُمحار
فبادِْر َحْشبُونَ. مَلَِك ِسيُحونَ َ لِتَهزِم َ ة َّ القُو أعطَيتَُك قَْد فَها أرنُونَ، وادِي وَاعبُرْ وَانْطَلِْق ‹قُْم اللهُ: َ لِي «وَقاَل ٢٤

وَيَرْتَعِدُوا َيخافُوا ى َّ َحت النّاِس، فِي مِنَك وََخوٍف رُعٍب بِزَْرِع اليَومَ أنا وََسأبدَُأ ٢٥ عَلَيهِ. حَْرٍب وَبِشَّنِ أْرِضهِ، بِامتِلاِك
أْخبارَكَ.› يَسمَعُونَ ِحينَ أمامََك

لَنا اسمَْح ٢٧ ُ لَه ُلُْت ق َحيُْث َسلاٍم ةِ َّ فاقِي َّ بات َحْشبُونَ مَلِِك ِسيُحونَ إلَى ةِ َّ رقِي َّ الش ْحراءِ الّصَ مَِن ً رُُسلا «فَأْرَسلُْت ٢٦

َ وَالماء لِنَأكَُل، بِماٍل عامَ الّطَ مِنَْك نَْشتَري ٢٨ يَساراً. أْو ً يَمِينا نَمِيَل أْن دُونَ فَقَْط يِق رِ الّطَ فِي وََسنَبقَى بِأْرِضَك. بِالمُرُورِ
عارَ، فِي المُقِيمُونَ ونَ ُّ ِي وَالمُوآب َسعِيرَ، فِي المُقِيمُونَ عِيسُو نَسُل لَنا سَمََح َكما ٢٩ أقدامِنا، عَلَى بِالمُرُورِ لَنا فاسمَْح لِنَشرََب.

إلَهُنا. لَنا وَهَبَها َّتِي ال الأْرِض إلَى الُأردُّنِ َ نَهر َ لِنَعْبُر
لـِكَي قَلْبَهُ، وَجَرَّأ رُوحَهُ، ى َّ قَس إلَهََك لِأّنَ أْرِضهِ، فِي بِالمُرُورِ لَنا يَسمَح أْن رَفََض َحشبُونَ مَلَِك ِسيُحونَ «لـَِكّنَ ٣٠

بامتِلاكِها.› فابدَأ لََك، وَأْرِضهِ ِسيُحونَ بِإعطاءِ بَدَْأُت قَْد ‹ها لِي: ُ الله قاَل َّ ثُم ٣١ الآنَ. فَعََل َكما لََك ُ ُيخِضعَه
وَأخَْذنا ٣٤ َشعبِهِ. وَكُّلَ ُ وَأبناءَه َ هُو ُ فَهَزَْمناه لَنا، إلَهُنا ُ فَأسلَمَه ٣٣ َبَتِنا. ُحار لِم ياهََص إلَى ُ وََشعبُه ِسيُحونُ «فَخَرََج ٣٢
أخَْذنا نا َّ لـَِكن ٣٥ مَنهُْم. أحَدٌ يَنُج فَلَْم المُدُِن، كُّلِ فِي وَالأْطفاَل َ وَالنِّساء الرِّجاَل وَأهلَْكنا اليَوِم. ذَلَِك فِي ِ مُدُنِه كُّلَ
مِْن ً ابْتِداء أخذَها، نَستَطـِـْع لَْم ٌ مَدِينَة هُناكَ تَكُْن وَلَْم ٣٦ أخَْذناها. َّتِي ال المُدُنَ وََسلَبْنا لَنا، ً غَنِيمَة فَقَْط َيواناِت الح
مِْنها. واِحدَةٍ كُّلَ إلَهُنا أعطانا فَقَْد ِجلعادَ، إلَى الوادِي بَْطِن فَي َّتِي ال ِ وَالمَدِينَة أرنُونَ، وادِي ةِ ِضّفَ عَلَى ِ الواقِعَة َ عَرُوعِير
أمَرَنا َكما ً تَماما ةِ، َّ َبَلِي الج ِ ِنْطَقَة الم وَمُدُنَ وَق، ُّ يَب وادِي ِضفاِف جَمِيَع ْ بْتُم َّ فَتََجن ِيِّينَ، ون العَمُّ أْرِض مَْن بُوا تَقتَرِ لَْم كُْم َّ لـَِكن ٣٧

إلَهُنا.
٣

باشان َشعِب ُ َبَة ُمحار
إْذرَِعيَ. فِي َبَتِنا ُحار لِم جَيِشهِ كُّلِ مََع باشانَ مَلُِك عُوُج وَخَرََج باشانَ، إلَى يِق رِ الّطَ فِي وََصعِْدنا دُْرنا َّ «ثُم ١

مَلِِك بِِسيُحونَ ُ عَمِلتَه ما ِ بِه وََستَعمَُل لََك، وَأْرِضهِ ِ َشعبِه وَكُّلَ َ هُو ُ َسُأَسلِّمُه لِأنِّي ُ مِنه َتخَْف ‹لا لِي: ُ الله «فَقاَل ٢
َحْشبُونَ.› َيحكُمُ كانَ الَّذِي يِّينَ الأمُورِ

ِ مُدُنِه عَلَى وَاستَولَينا ٤ ناُجونَ. مِنهُْم يَبَق لَْم ى َّ َحت فَهَزَْمناهُْم لَنا، ِ َشعبِه وَكُّلَ باشانَ مَلَِك عُوَج إلَهُنا «فَأخَضَع ٣

ِ وَمَملـَكَة أْرُجوَب، ِ مِنْطَقَة كُّلِ فِي ً مَدِينَة ِستِّينَ أخَْذنا فَقَْد مِنهُْم. نَأخُْذها لَْم ٌ مَدِينَة هُناكَ تَكُْن وَلَْم اليَوِم، ذَلَِك فِي
َلداٍت ب أخَذنا َكما حَدِيدٍ. مِْن وَأقْفاٍل ٍ مَتِينَة وَبَوّاباٍت ٍ عالِيَة أْسواٍر ذاَت نَةً، ُمحَّصَ المُدُنُ تِلَك وَكانَْت ٥ باشانَ. فِي عُوَج

٢:٢٢ ٥
الجبلية. أدوم مِنْطَقَة سعير.
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فِي وَالأطفاِل وَالنِّساءِ الرِّجاِل عَلَى وَقََضينا َحشبَونَ. مَلَِك ِسيُحونَ أهلَْكنا َكما تَماماً، وَأهلَكناهُْم ٦ أسواٍر. بِلا َكثِيرَةٍ
لَنا. َسلَبْناها فَقَْد المَدَِن وَغَناِئِم َيواناِت الح جَميُع وَأمّا ٧ المُدُِن. كُّلِ

الأْرُض وَِهيَ الُأردُّنِ. لِنَهرِ ِ ة َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي كانا ذَيِن َّ الل يِّينَ الأمُورِ ـِكَيِّ مَل يَدِ مِْن الأْرَض أخَْذنا «وَهَكَذا ٨

ُ فَيَْدعُونَه ُّونَ ي الأمُورِ أمّا يُونَ.› ‹سِرْ حَْرمُونَ َجبََل ونَ ُّ ِي يدُون الّصَ وَيَدعُو ٩ حَْرمُونَ. َجبَِل إلَى أرنُونَ وادِي مِْن ُ ة المُمتَّدَ
‹َسنِيرَ.›

فِي عُوَج ِ مَملـَكَة مَدِينَتَي وَإْذرَِعي َ َسلخَة إلَى باشانَ وَكُّلَ ِجلعادَ وَكُّلَ ةِ َّ مالِي الّشَ هُوِل ُّ الس مُدُنَ أخَْذنا «وَهَكَذا ١٠
باشانَ.»

ُ وَعَرُضه أْذرٍُع٦ تِْسُع ُ ُطولُه حَدِيدٍ مِْن ٌ ير سَرِ ُ لَه وَكانَ ِيِّينَ. فائ َّ الر مَِن بَقَِي الَّذِي الوَِحيدُ َ هُو باشانَ مَلَِك عُوُج ١١

ِيِّينَ. ون العَمُّ ِ مَدينَة َ ة َّ َب ر فِي ً َمحفُوظا يَزاُل ما رَجٍُل. كَذِراِع أْذرٍُع بَُع أْر

الُأردُن شَرقِيِّ أْرِض ُ تَقِسيم
وَأعطَيُت أْرنُونَ. وادِي عِندَ ِ الواقِعَة َ عَرُوعِير مِْن ً بِْدءا وَذَلَِك الوَقِت، ذَلَِك فِي ًلَنا مُلكا الأْرَض ِ هَذِه «فَأخَْذنا ١٢

تُشَّكُِل كانَْت َّتِي ال باشانَ وَكُّلَ ِجلعادَ َ ة َّ بَقِي وَأعطَيُت ١٣ وَالجادِيِّينَ. لَلرَُأوبَيْنِيِّينَ وَمُدُنِها ةِ َّ َبَلِي الج ِجلعادَ ِ مِنْطَقَة نِْصَف
ى.» َّ مَنَس ِ قَبِيلَة لَنَْصِف عُوٍج َ مَملـَكَة

ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة مِْن ُ يائِير فَأخَذَ ١٤ ِيِّينَ. فائ َّ الر أْرَض تُدعَى باشانَ، مِْن ٌ جُزء ِهيَ َّتِي وَال أْرُجوَب، ِ مِنْطَقَة كُّلَ إّنَ َحيُث
إلَى َ يائِير مُدُنَ فَدَعاها باشانَ، ارِض عَلَى ُ اْسمَه ُ يائِير وَأطلََق وَالمَعِْكيِّينَ. يِّينَ الجَشُورِ حُدُودِ ى َّ َحت أرُجوَب ِ مِنْطَقَة كُّلَ

اليَوِم.
ِجلعادَ أْرِض مِْن َ ة المُمتَّدَ الأْرَض وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ أعطَيُْت وَكَذَلَِك ١٦ ِماِكيرَ. ل ِجلعادَ أعطَيُت «كَذَلَِك ١٥

وَكانَ ١٧ ِيِّينَ. ون العَمُّ مََع الحُدُودُ وَِهيَ وَق، ُّ يَب وادِي إلَى تَِصُل َّتِي ال الحُدُودُ َحيُث أرنُونَ وادِي مُنتََصِف إلَى ً شَمالا
شَرقاً. ِ الفِْسجَة َجبَِل َسطِح عِنْدَ بَة٨َ عَرَ َبحْرِ إلَى َلِيِل٧ الج ِ ُبحـَيرَة مِْن بِيَّ الغَر الحَّدَ ُ نَفسُه الُأردُّنِ ُ وَنَهر الُأردُّنِ وادِي

ْجعاِن الّشُ الرِّجاِل كُّلِ وَعَلَى لـَكُْم. ً مُلْكا الأْرَض ِ هَذِه أعطاكُْم ‹إلَهُكُْم ُلُْت: وَق الوَقِت، ذَلَِك فِي «وَأوَصيتُكُْم ١٨

وََحيواناتُكُْم، وَأطفالـُكُْم زَوجاتُكُْم وَأمّا ١٩ ِيَل. إسْرائ بَنِي إْخوَتِكُْم أمامَ الُأردُّنِ َ نَهر يَعبُرُوا وَ ُحوا َّ يَتَسَل أْن فِيكُْم الأِشّداءِ
ـِكُوا وَيَمتَل أراحَكُْم، َكما إْخوَتَكُْم ُ الله َ يُرِيح أْن إلَى ٢٠ لـَكُْم، أعطَيتُها َّتِي ال المُدُِن فِي فَليَْمكُثُوا َكثِيرَةٌ، ها أّنَ ُ أعلَم َّتِي وَال
أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض إلَى يَعُودَ أْن مِنكُْم واِحدٍ لِكُّلِ ُمِكُن ي ِحينَئِذٍ، الُأردُّنِ. نَهرِ شَرَْق لَهُْم إلَهُكُْم أعطاها َّتِي ال الأْرَض

لَهُ.›
٣:١١ ٦

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.
القصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ

٣:١٧ ٧
َّارة.» كِن «بحـيرة ً حرفيا الجليل. بحـيرة

٣:١٧ ٨
الملح.» «بحر يُسمّى كما الميّت.» «البحر أي بَة. عَرَ بحر
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َسيَعْمَُل هَكَذا ُ ه َّ فَإن ـَِكينِ، َل الم بِهَذَيِن إلَهُكُْم ُ عَمِلَه ما كُّلَ رَأيَت ‹قَْد لَهُ: ُلُْت وَق اليَوِم، ذَلَِك فِي يَشُوعَ «وَأوَصيُت ٢١
عَنكُْم.› َسيُحارُِب ُ نَْفسَه إلَهَكُْم لِأّنَ مِنهُْم َتخافُوا لا ٢٢ إلَيها. ُ َستَعبُر َّتِي ال المَمالِِك بِكُّلِ ُ الله

َكنْعان دُُخوِل مِْن مُوسَى ِحرمانُ
إْذ تََك. َّ وَقُو عَظَمَتََك عَبدَكَ تُرِي الآنَ بَدَْأَت قَْد ها اللهُ، ‹يا ٢٤ ُلُْت: وَق اليَوِم، ذَلَِك فِي ِ الله إلَى لُت تَوَّسَ َّ «ثُم ٢٣

هرَ، النَّ َ أعبُر بِأْن لِي اْسمَْح ٢٥ عَظِيمَةٍ. ُأمُوٍر مِْن ُ تَعمَلُه ما يَعمََل أْن يَستَطِيُع الأْرِض عَلَى أْو ماءِ الّسَ فِي ٌ إلَه يُوجَدُ لا
وَلُبنانَ. َ َمِيلَة الج َ ة َّ َبَلِي الج َ ِنطَقَة الم لأرَى الُأردُّنِ، نَهرِ غَرَب َ الّصاِلحَة الأْرَض أرَى وَأْن

هَذا مِنِّي تَطلُْب لا أكثَرَ! تَُصّلِ ‹لا لِي: ُ الله فَقاَل لِي. يَستَِجْب وَلَْم بِسَبَبِكُْم، ً ِجّدا عَلَيَّ ً غاِضبا كانَ َ الله «لـَِكّنَ ٢٦

بِعَينَيَك، الأْرِض إلَى ْ انْظُر رِق. َّ وَالش َنُوِب وَالج ماِل وَالّشَ الغَرِب إلَى ْ وَانظُر الفِسجَةِ، َجبَِل ةِ َّ قِم إلَى اصعَْد ٢٧ الأْمرَ!
فِي عَب الّشَ َسيَقُودُ مَْن َ فَهُو وَُشجاعاً، ً يّا قَوِ لِيَكُونَ ُ وَساعِْده لِيَشُوعَ، تَعلِيماتَِك أعِط ٢٨ هَذا. الُأردُّنِ َ نَهر َ تَعبُر لَْن َك َّ لـَِكن

عَلَيهِْم.› تَراها َّتِي ال الأْرَض َسيُوَزِّعُ مَْن َ وَهُو هرَ، النَّ عُبُورِهِِم
فَغُورَ. بَيِت مِْن يِب القَرِ الوادِي فِي بَقَينا «وَهَكَذا ٢٩

٤
الّطاعَة عَلَى شَجيُع َّ الت

َّتِي ال الأْرَض وَتَْدخُلُوا فَتَْحيَوا بِها، لِتَعمَلُوا لـَكُْم ُأعَلِّمُها َّتِي ال رائـِـِع َّ وَالش الفَرائِِض إلَى ِيُل إسْرائ يا اْستَمـِـْع «وَالآنَ، ١

َّتِي ال إلَهِكُْم وَصايا احفَظُوا بَِل َشيئاً، ُ مِنه تُنقُِصوا وَلا ِ بِه آمُرُكُْم ما عَلَى ِيدُوا تَز لا ٢ ـِكُوها. وَتَمتَل آبائِكُْم ُ إلَه لـَكُْم َسيُعطِيها
بِها. ُأوِصيكُْم

أمّا ٤ فَغُورَ. بَعَل تَبـِـَع مَْن كُّلَ بَينِكُْم مِْن إلَهُكُْم أبادَ وََكيَف فَغُورَ. بَعِل َِّف َي المُز ِ الإلَه فِي ُ الله ُ عَمِلَه ما ْ رَأيتُم «قَْد ٣

أحياءَ. ْ زِلْتُم َما ف بإلَهِكُْم ْ تَمَسَكتُم الَّذِيَن ُ أنتُم
فاحرُِصوا ٦ ـِكُوها. َمتَل لِت َستَدخُلُونَ َّتِي ال الأْرِض فِي بِها لِتَعمَلُوا إلَهِي، أمَرَنِي َكما وَشَرائـِـَع فَرائَِض متُكُْم َّ عَل قَْد «ها ٥

الفَرائِِض، ِ هَذِه بِكُّلِ تَْسمَُع ِحينَ َّتِي ال عُوِب الّشُ أمامَ وَفَهمِكُْم ِحكمَتِكُْم عَلَى ً دَلِيلا َسيَكُونُ هَذا لِأّنَ إطاعَتِها. عَلَى
وَفُهَماءٌ. ٌ حَُكماء وَأهلَها عَظيمَةٌ، َ ة الُأمَّ ِ هَذِه إّنَ ً َحّقا َستَقُوُل

فَرائُِض لَها العَظَمَةِ، ِ بِهَذِه ةٍ ُأمَّ مِْن هَْل أْم ٨ نَْدعُوهُ؟ ِحينَ كَإلَهِنا مِنها ٌ يبَة قَرِ ٌ آلِهَة لَها العَظَمَةِ، ِ بِهَذِه ةٍ ُأمَّ مِْن «فَهَْل ٧

فَلا أعيُنُكُْم رَأْتها َّتِي ال َ الُأمُور تَنسَوا لِئَلّا وَانتَبِهُوا احتَرُِسوا لـَِكِن ٩ اليَومَ؟ أمامَكُمُ أَضعُها َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ كَالش ٌ عادِلَة وَشَرائـِـُع
وَلِأحفادِكُْم. لِأولادِكُْم وَعَلِّمُوها َحياتِكُْم. أيّاِم كُّلَ أذهانِكُْم مِْن تَزُوَل

عَب الّشَ ‹اْجمَِع اللهُ: لِي قاَل ِحينَ يَب، ُحورِ َجبَِل فِي إلَهِكُْم أمامَ ْ وَقَفتُم يَومَ ُمُوها رَأيت َّتِي ال َ الُأمُور تَنسَوْا «لا ١٠

ْ َبْتُم اقتَر فَقَدِ ١١ أيضاً.› أولادَهُْم يُعَلِّمُوا وَ الأْرِض، عَلَى َحياتِهِْم أيّاِم كُّلَ يَهابُونِي أْن مُوا َّ فَيَتَعَل كَلاِمي، لُِأسمِعَهُْم إلَيَّ
إلَيكُْم ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١٢ َكثِيفَةٌ. وَغُيُومٌ َظلامٌ هُناكَ وَكانَ ماءِ! الّسَ إلَى ِناٍر ب ً مُشتَعِلا َبَُل الج وَكانَ َبَِل، الج أسفََل ْ وَوَقَفتُم
أعلََن وَقَْد ١٣ فَقَْط. ً َصوتا تَسمَعُونَ ْ ُكنتُم بَْل هَيئَةً، ُ لَه تَرَوا لَْم كُْم َّ لـَِكن كَلامِهِ، َصوَت ْ سَمِعْتُم وَقَْد النّارِ، وََسِط مِْن
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بِأْن ُ الله أمَرَنِي اليَوِم، ذَلَِك فِي ١٤ ِحجارَةٍ. مِْن لَوحَينِ عَلَى َنحَتَها َّتِي ال َ العَشَر الوَصايا َتحفَظُوا بِأْن وَأمَرَكُْم عَْهدَهَ، لـَكُْم
لامتلاكها. َستَعبُرُونَ َّتِي ال الأْرِض فِي وَتُطَبِّقُوها لِتَحفَظُوها وَالفَرائَِض رائـِـَع َّ الش ُأعَلِّمَكُمُ

ـِكُوا تُهل لا لـِكَي ١٦ النّارِ. وََسِط مَْن يَب ُحورِ َجبَِل فِي ُ الله مَكُْم َّ كَل يَومَ َشكٍل أّيَ تَرَوا لَْم ْ أنتُم َجيِّداً! «انتَبِهُوا ١٥

ُ يَطير َطيرٍ َشكِل أْو الأْرِض، عَلَى يَمشِي َحيواٍن َشكِل عَلَى أْو ١٧ ُأنثَى، أْم كانَ ً ذَكَرا َشكٍل بِأّيِ تِمثاٍل بَُصنِع أنفُسَكُْم
إلَى ْ نَظَرْتُم فَإْن ١٩ الأْرِض. َتحَت الماءِ فِي ٍ سَمَكَة َشكِل أْو الأْرِض، عَلَى زاِحٍف َشكِل أْو ١٨ ماءِ، الّسَ فِي ِبجَناَحيهِ
إلَهَكَْم فَإّنَ وَتَعبُدُوها، لَها وَتَسجُدُوا بِها ُتخْدَعُوا فَلا ةِ، َّ ي ماوِ الّسَ الأجراِم وَكُّلِ ُجومَ ُّ وَالن َ وَالقَمَر ْمَس الّشَ ُ وَرأيْتُم ماءِ الّسَ
لِتَكُونُوا مِصْرَ، فِي الحَدِيدِ فُرِْن مِْن وَأخرَجَكُْم ُ الله ُ اختارَكُم فَقَدِ ْ أنتُم وَأمّا ٢٠ ماءِ. الّسَ َتحَت َّتِي ال الُأمَِم لِكُّلِ أعطاها

اليَومَ. حالـُكُمُ َ هُو َكما ُ َشعبَه
َّتِي ال َ الّصاِلحَة الأْرَض أدخَُل لَْن وَبِأنِّي الُأردُّنِ، َ نَهر َ أعبُر لا أْن وَأقسَمَ بِسَبَبِكُْم، عَلَيَّ غَِضَب َ الله «وَلـَِكّنَ ٢١

فَسَتَعبُرُونَ ْ أنتُم وَأمّا الُأردُّنِ. َ نَهر َ أعبُر أْن غَيرِ مِْن الأْرِض ِ هَذِه فِي َسأمُوُت أنا ٢٢ لـَكُْم. ً مُلكا إلَهُكُْم َسيُعطِيها
يِّبَةَ. الّطَ الأْرَض ـِكُونَ وَتَمتَل

نَهاكُْم َّتي ال الأشكاِل مَِن َشكٍل بِأّيِ ً تِمثالا لـَكُْم وَتَنحَتوا مَعكُْم إلَهُكُْم ُ قَطَعَه الَّذِي العَْهدَ تَنسَوا أْن «احذَرُوا ٢٣

َمجدِهِ. عَلَى ُ يَغار ٌ إلَه آكِلَةٌ، نارٌ إلَهَكُْم لِأّنَ ٢٤ عَنها. إلَهُكُْم
تِمثاٍل بُِصنِع ْ فَسَدتُم َّ ثُم الأْرِض، ِ هَذِه فِي ً يلَة َطوِ ً ة مُّدَ ْ َسَكنْتُم قَْد وَتَكُونُونَ وَأحفادٌ، أولادٌ لَدَيكُْم يُصبُِح «فَحـِينَ ٢٥

ـِكُونَ َستَهل كُْم َّ أن وَالأْرَض َ ماء الّسَ اليَومَ عَلَيكُمُ ُأشْهِدُ فَإنِّي ٢٦ فَأغَضبتُمُوهُ، إلَهِكُْم أمامَ رَّ َّ الش ُ وَفَعَلْتُم َشكٍل، بِأّيِ مَنُحوٍت
تَماماً. َستُبادُونَ بَْل الأْرِض، تِلَك فِي ً يلا َطوِ تَعِيشُوا وَلَْن ـِكُوها. َمتَل لِت الُأردُّنِ َ نَهر َستَعبُرُونَ َّتِي ال الأْرِض مَِن ً هَلاكا
هُناكَ وََستَعبُدُونَ ٢٨ إلَيها. ُ الله َسيُرِْسلـُكُمُ الّتِي الُأمَِم وََسَط َسيَبْقَوْنَ مِنْكُْم قَليلُونَ الُأمَِم. بَينَ ُ الله َسيُشَتِّتُكُمُ ٢٧

هُناكَ، إلَهَكُْم وََستَطلُبُونَ ٢٩ . تَشُّمُ وَلا تَأكُُل وَلا تَسمَُع وَلا تَرَى لا وَِحجارَةٍ، َخشٍَب مِْن البَشَرِ بِأيدِي ً مَصنُوعَة ً آلِهَة
ِحينَئِذٍ، المُستَقبَِل، فِي الُأمُورِ ِ هَذِه كَّلُ لـَكُْم وََتحدُُث ِضيٍق، فِي تَكُونُونَ فَعِندَما ٣٠ بِكُْم. قُلُو بِكُّلِ ُ َطلَبتُمُوه إْن ُ فَتَِجدُونَه
الَّذِي العَهدَ يَنسَى وَلَْن ـَِككُْم، يُهل وَلَْن يَترَُككُْم لَْن ُ ه َّ فَإن رَِحيمٌ، ٌ إلَه إلَهَكُْم وَلأّنَ ٣١ وَتُطِيعُونَهُ. إلَهِكُْم إلَى َستَعُودُونَ

عَلَيهِ. لآبائِكُْم أقسَمَ
الماضِي فِي تَأمّلُوا

فَمَلُأوا الأْرِض، عَلَى النّاَس ُ الله خَلََق أْن مُنذُ يٍل. َطوِ بِزَماٍن قَبلـَكُْم كانَْت َّتِي ال ِ الّسابِقَة ِ الأزمِنَة عَِن «فاسألُوا ٣٢

ِ الله َصوَت ٌ ة ُأمَّ سَمِعَْت هَْل ٣٣ بِمِثلِهِ؟ أحَدٌ سَمـِـَع هَْل أْم ؟ قَّطُ العَظِيِم الأمرِ هَذا مِثُل حَدََث هَْل ها. َّ كل الأْرَض
ةٍ ُأمَّ وََسِط مِْن ً ة ُأمَّ لِيَْأخُذَ يَذهََب أْن ٌ آخَر ٌ إلَه حاوََل هَْل أْم ٣٤ ةً؟ َّ َحي وَبَقِيَْت أنتُمْ، ْ سَمِعْتُم َكما النّارِ وََسِط مِْن مُ َّ يَتَكَل
عُيُونَكُْم؟ وَأمامَ ـِكُْم لِأجل َ مِصْر فِي إلَهُكُْم عَمَِل َكما مَمْدُودَةٍ، وَذِراٍع ارَةٍ َّ َجب ِيَدٍ ب وَحَرٍب، وَعَجائَِب وَآياٍت بِتَحَّدِياٍت ُأْخرَى
مَِن ُ َصوتَه أسمَعَكُْم وَقَْد ٣٦ ِسواهُ. أحَدَ وَلا ، الحَقِيقِّيُ ُ الله َ هُو يهوه٩ أّنَ لِتَعرِفُوا ُ الُأمُور ِ هَذِه لـَكُْم ُأْظهِرَْت «قَْد ٣٥

٤:٣٥ ٩
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آباءَكُْم، أَحّبَ قَْد ُ ه َّ وَلِأن ٣٧ النّارِ. وَْسِط مِْن ُ كَلامَه ْ وَسَمِعْتُم الأْرِض، عَلَى َ العَظِيمَة ُ نارَه وَأراكُْم لِيُعَلِّمَكُْم، ماءِ الّسَ
وَأقوَى، مِنكُْم ًأعظَمَ ُأمَما أمامِكُْم مِْن َ لِيَْطرُد ٣٨ العَظِيمَةِ، ِ تِه َّ وَبِقُو ِنَفِسهِ ب َ مِصْر مِْن أخرَجَكُْم بَعدِهِْم، مِْن نَسلَهُْم وَاختارَ

اليَوِم. هَذا فِي حَدََث َكما لـَكُْم، ً مِيراثا أْرضَهُْم يُعطِيكُْم وَ
ٌ آلِهَة هُناكَ وَلَيسَْت َتحُت، مَْن الأْرِض وَعَلَى فَوُق، مِْن ماءِ الّسَ فِي الحَقِيقِّيُ ُ الله َ هُو يهوه أّنَ رُوا َّ وَتَذَك «فاعلَمُوا ٣٩

ً يلَة َطوِ ً ة مُّدَ وَتَسكُنُوا بَعدِكُْم، مِْن وَنَسلـُكُْم ْ أنتُم لِتَنَجُحوا اليَومَ بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال ُ وَوَصاياه ُ شَرائِعَه فاحفَظُوا ٤٠ ِسواهُ.
الأبَدِ.» إلَى لـَكُْم إلَهَكُْم َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرِض عَلَى

جُوء الّلُ مُدُنُ
أْن وَدُونَ قَْصدٍ، بِغَيرِ يَقتُُل مَْن إلَيها لِيَهرَُب ٤٢ الُأردُّنِ، نَهرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي مُدٍُن ثَلاَث مُوسَى وَاختارَ ٤١

مُوسَى فاختارَ ٤٣ َحيّاً. وَيَبقَى المُدُِن تِلَك إحدَى إلَى يَهرَُب أْن خِص الّشَ لِهَذا فَيُمِكُن سابِقِةٌ. ٌ عَداوَة بَينَهُما تَكُونَ
ِ مِنْطَقَة فِي باشانَ فِي وَُجولانَ الجادِيِّينَ، ِ مِنْطَقَة فِي ِجلعادَ فِي وَرامُوَث لِلرَُأوبَيْنِيِّينَ، َّتِي ال ِ المُرتَفِعَة هُوِل ُّ الس فِي َ باصَر َ مَدينَة

يِّينَ. المَنَّسِ
مُوسَى ِ يعَة شَرِ إلَى ٌ مُقَّدِمَة

َ م َّ كَل َّتِي ال وَالفَرائُِض رائـِـُع َّ وَالش الأحكامُ ِهيَ ِ وَهَذِه ٤٥ ِيَل. إسْرائ لِبَنِي مُوسَى أعطاها َّتِي ال ُ يعَة رِ َّ الش ِهيَ ِ هَذِه ٤٤

مِْن يِب القَرِ الوادِي فِي الأردُِن، نَهرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي وَهُْم ٤٦ مِصْرَ، مِْن خَرَُجوا ِحينَ ِيَل إسْرائ بَنِي بِها مُوسَى
ِحينَ ِيَل إسْرائ وَبَنُو مُوسَى ُ هَزَمَه وَقَْد َحشبُونَ. َ مَدينَة َيحكُمُ كانَ الَّذِي يِّينَ الأمُورِ مَلِِك ِسيُحونَ أْرِض فِي فَغُورَ، بَيِت
فِي مُقِيمَينِ كانا اللذَيِن يِّينَ الأمُورِ ـِكَيِّ مَل باشانَ، مَلِِك عُوَج وَأْرَض ُ أْرَضه ِيَل إسْرائ بَنُو وَأخَذَ ٤٧ مِصْرَ. مِْن خَرَُجوا

الأردُّنِ. نَهرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة
مََع ٤٩ – حَرمُونَ َجبَِل أْي – ِسيئونَ َجبَِل إلَى أرنُونَ وادِي ةِ َّ حاف عَلَى َ عَرُوعِير مِْن تَمتَّدُ الأْرُض ِ هَذِه وَكانَْت ٤٨

الفِسجَةِ. َجبَِل ُسفُوِح عِندَ ً با َجنُو بَة١٠َ عَرَ َبحْرِ ى َّ وََحت هرِ النَّ شَرقِيِّ الُأردُّنِ وادِي كُّلِ
٥

العَشَر الوَصايا
ُأعلِنُها َّتِي ال وَالفَرائِِض رائـِـِع َّ الش ِ هَذِه إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي يا «استَمِعُوا لَهُْم: وَقاَل لِلاجتِماِع ِيَل إسْرائ بَنِي مُوسَى وَدَعا ١

ِنا آبائ مََع ُ الله يَْقطَِع لَْم ٣ يَب. ُحورِ َجبَِل فِي مَعَنا ً عَهدا إلَهُنا قَطََع ٢ تُطِيعُوها. أْن عَلَى وَاحرُِصوا مُوها َّ تَعَل اليَومَ. لـَكُمُ
النّارِ. وََسِط مِْن َبَِل الج عَلَى ً مُباشَرَة مَعَكُْم ُ الله مَ َّ تَكَل إْذ ٤ اليَومَ. هُنا الأحياءِ جَمِيَع َنحُن مَعنا ُ قَطَعَه ُ ه َّ لـَِكن العَهدَ، هَذا
تَصعَدُوا فَلَْم النّارِ، مَِن خائِفِينَ ْ ُكنتُم َّكُْم لِأن اللهُ، ُ يَقُولُه ما لـَكُْم لُِأعلَِن اليَوِم ذَلَِك فِي وَبَينَكُْم ِ الله بَينَ أقُِف وَُكنُت ٥

اللهُ: فَقاَل َبَِل. الج إلَى
ةِ. َّ العُبُودِي بَيِْت مِْن مِصرَ، أْرِض مِْن أْخرَجََك الَّذِي إلَهَُك ‹أنا ٦

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
٤:٤٩ ١٠

الميّت.» «البحر أي بَة. عرَ بحر
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مَعِي. ُأْخرَى ً آلِهَة تَعْبُْد ‹لا ٧
مِْن الماءِ فِي أْو َتحُت، مِْن الأْرِض عَلَى أْو فَوُق، مِْن ماواِت الّسَ فِي مِمّا َشكٍل بِأّيِ ً تِمثالا لِنَفِسَك تَصنَْع ‹لا ٨

وَأْحفَادِهِْم أولادِهِْم فِي الآباءِ َخطايا أْحِسُب ورٌ. ُّ غَي ٌ إلَه إلَهََك أنا لِأنِّي تَعبُدَها، أْو لَها تَسجُدَ لا ٩ الأْرِض. َتحِت
الألِف. الجِيِل إلَى وَصاياَي وََيحفَظُونَ ونَنِي ُّ ُيحِب ذيَن َّ لِل ُأحِسُن لـَِكنِّي ١٠ يُبغُِضونَنِي. الَّذيَن مَِن أْحفادِهِْم وَأولادِ

عَبَثاً. ِ بِاْسمِه يَنْطُِق مَْن َ يُبَرِّئ لَْن َ الله لِأّنَ عَبَثاً، إلَهَِك بِاسِْم تَنْطِْق ‹لا ١١

وَأمّا ١٤ أعْماٍل. مِْن عَلَيَك مَا فيها تُْنِهي أيّاٍم َ ة َّ ِست تَعْمَُل ١٣ إلَهُك. أمَرَكَ َكما ِ لله ُ ْصه وََخّصِ بِت الّسَ لِيَوِم هْ َّ ‹تَنَب ١٢

وَلا ابْنَتَُك وَلا ابْنَُك وَلا أنَت لا فِيهِ، عَمٍَل أّيَ تَعمَْل فَلا لإلَهَِك. ً إكْراما راحَةٌ، أْي َسبٌت، َ فَهُو ابـِـُع الّسَ ُ اليَوم
عَبدُكَ فَلِيَستَرِْح مُدُنَِك. فِي ُ المُقِيم يُب الغَرِ وَلا َحيواناتَِك، جَمِيُع وَلا ِحمارُكَ وَلا ثَورُكَ وَلا يَتَُك، جارِ وَلا عَبْدُكَ
ِ وَذِراعِه ِ ارَة َّ َب الج ِ ِيَدِه ب هُناكَ مِْن أخرَجََك إلَهََك وَأّنَ مِصْرَ، أْرِض فِي ً عَبدا ُكنَت ََّك أن ر َّ تَذَك ١٥ مِثلََك.» يَتَُك وَجارِ

بِت. الّسَ يَومَ َتحفََظ أْن إلَهَُك َ أمَرَك بَِب الّسَ لِهَذا المَمدُودَةِ.
لََك. إلَهَُك يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض عَلَى ً قا َّ مُوف وَتَكُونَ عُمْرُكَ، يَطُوَل لـِكَي إلَهَُك، َ أمَرَك َكما َك وَُأمَّ أباكَ ‹أكرِْم ١٦

تَْقتُْل. ‹لا ١٧
تَزِْن. ‹لا ١٨

تَسْرِْق. ‹لا ١٩
زُوراً. َصاِحبَِك عَلَى تَشْهَْد ‹لا ٢٠

َيخُّصُ شَيءٍ أّيَ أْو ِحمارَهُ، أْو ُ ثَورَه أْو ُ يَتَه جارِ أْو ُ عَبدَه أْو ُ َحقلَه أْو ُ بَيتَه ِ تَشتَه لا َصاِحبَِك. َ زَوجَة ِ تَْشتَه ‹لا ٢١
صاِحبََك.›»

الله مَِن عِب الّشَ َخوُف
النّارِ وََسِط مِْن َبَِل الج عِندَ جَماعَتِكُْم لِكُّلِ مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت ُ الله أعلَنَها َّتِي ال الوَصايا ِهيَ ِ «هَذِه مُوسَى: وَقاَل ٢٢

لِي. وَأعطاهُما َحجَرٍ مِْن لَوحَينِ عَلَى َكتَبَها وَقَْد آخَرَ. ً َشيئا يَقُْل وَلَْم الـَكثِيِف، باِب وَالّضَ ِ حابَة وَالّسَ
وَقادَتِكُْم ـِكُْم قَبائِل رُؤَساءِ كُّلُ إلَيَّ أتَى بِالنّارِ، ً مُشتَعِلا َبَُل الج كانَ ِحينَ لمَةِ، الّظُ وَْسِط مِْن وَت الّصَ ُ سَمِعْتُم «فَلَمّا ٢٣

يَستَطِيُع َ الله أّنَ اليَومَ وَرَأينا النّارِ، وََسِط مِْن ُ َصوتَه سَمِعنا وَقَْد وَعَظَمَتَهُ، ُ َمجدَه لَنا َ أظهَر قَْد َ إلَهَنا إّنَ ‹ها لِي: وَقالُوا ٢٤
سَمِعنا وَإْن َستُهلِكُنا، ُ العَظِيمَة ُ النّار ِ فَهَذِه الآنَ؟ بِالمَوِْت ُ ُنخاطِر ِماذا ل لـَِكْن ٢٥ َحيّاً! الإنْسانُ ذاكَ وَيَبقَى ً إنسانا َ يُكَلِّم أْن
َحيّاً؟ وَبَقَِي مِثلَنا النّارِ وََسِط مِْن الحَّيِ ِ الله َصوَت إنساٌن سَمـِـَع أْن َسبََق هَْل إْذ ٢٦ َسنَمُوُت. نا َّ فَإن َ أكثَر إلَهِنا َصوَت

وَنَعمَُل.› َسنَسمَُع وََنحُن لََك، ُ يَقُولُه بِما أنَت أخبِرنا َّ ثُم إلَهُنا، ُ َسيَقُولُه ما لِكُّلِ وَاستَمـِـْع مُوسَى يا أنَت ْم فَتَقَّدَ ٢٧

مُوسَى ُ يُكَلّم ُ الله
َجيِّدٌ. ُ قالُوه ما وَكُّلُ لََك، عُب الّشَ ُ قالَه الَّذِي الكَلامَ ‹سَمِعُْت لِي: وَقاَل ُلْتُمُوهُ، ق الَّذِي كَلامَكُْم ُ الله «فَسَمـِـَع ٢٨

الأبَدِ. إلَى ٌ خَيْر وَلِنَسلِهِْم لَهُْم لِيَكُونَ دائِماً، وَصاياَي وََيحفَظُونَ يَهابُونَنِي هُْم َّ فَلَعَل ٢٩

الوَصايا بِكُّلِ َ وََسُأخبِرُك مَعِي، هُنا فاْمكُْث مُوسَى، يا أنَْت وَأمّا ٣١ ِخيامِكُْم. إلَى عُودُوا لَهُْم: وَقُْل «‹اْذهَْب ٣٠

ـِكُوها.› َمتَل لِي لَهُْم َسُأعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي بِها فَيَعمَلُوا َتحْفَظَها، أْن يَنبَغِي َّتِي ال وَالفَرائِِض رائـِـِع َّ وَالش
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لِتَحيَوا، إلَهُكُْم ِ بِه أمَرَكُْم ما جَمِيَع وَاعْمَلُوا ٣٣ ةٍ. َّ وَِصي َ ة َّ أي تُهمِلُوا وَلا إلَهُكُْم، يُوِصيكُْم َكما تَعمَلُوا أْن عَلَى «فَاْحرُِصوا ٣٢

ـِكُونَها.» َستَمتَل َّتِي ال الأْرِض فِي أعْمارُكُْم وَتَطُوُل خَيرٌ، لـَكُْم يَكُونَ وَ
٦

وَأطِعْه َ الله أحبِِب
ْ أنتُم َّتِي ال الأْرِض فِي بِها لِتَعمَلُوا يّاها، إ ُأعَلِّمَكُْم بِأْن إلَهُكُْم أمَرَنِي َّتِي ال وَالفَرائُِض رائـِـُع َّ وَالش الوَصايا ِهيَ ِ «وَهَذِه ١

وَأحفادُكُْم وَبَنُوكُْم ْ أنتُم بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال ُ وَوَصاياه ِ شَرائِعِه كُّلِ ِ بِإطاعَة إلَهَكُْم تَهابُونَ فَهَكَذا ٢ ـِكُوها. َمتَل لِت إلَيها عابِرُونَ
فِي َ وَتَتَكاثَر فَتَنَجَح رائـِـِع، َّ الش ِ هَذِه ِ إطاعَة عَلَى وَاحرِْص ِيَل، إسْرائ يا اْسمَْع ٣ يلَةً. َطوِ ً َحياة فَتَعِيشُوا َحياتِكُْم، أيّاِم كُّلَ

وَعَسَلاً. ً لَبَنا تَفيُض ً أْرضا يُعطِيَكُمُ بِأْن آبائِكُْم، َ إله اللهُ، وَعَدَ إْذ الأْرِض،
تَِك. َّ قُو وَبِكُّلِ نَفِسَك، وَبِكُّلِ قَلبَِك، بِكُّلِ إلَهََك فَتُِحّبَ ٥ وَحْدُهُ. يهوه إلَهُنا، َ هُو يهوه١١ ِيَل، إسْرائ يا «اْسمَْع ٤

وَِحينَ بُيوتِكُْم، وَخارَِج بُيُوتِكُْم فِي عَنها مُوا َّ تَكَل لِأولادِكُْم، عَلِّمُوها ٧ اليَومَ. لـَكُمُ ُأعطِيها َّتِي ال الوَصايا ِ هَذِه ً دائِما رُوا َّ تَذَك ٦

عَلَى اكتُبُوها ٩ ِجباهِكُْم. عَلَى ٍ َكعُصابَة وَالبَسُوها أيدِيكُْم، عَلَى ً عَلامَة وَاربِطُوها اكتُبُوها ٨ تَنهَُضونَ. وَِحينَ تَنامُونَ،
مَدِينَتِكُْم. وَبَوّاباِت بُيُوتِكُْم أبواِب دَعاِئِم

فِيها َّتِي ال لـَكُْم، يُعطِيها بِأْن يَعقُوَب وَ وَإْسحاَق َ براهِيم إ لآبائِكُْم أقسَمَ َّتِي ال الأْرِض إلَى إلَهُكُْم ُيحضِرُكُْم «وَِحينَ ١٠

عِنٍَب وَكُرُومُ َتحفُرُوها، لَْم وَآبارٌ أنتُمْ، تَملُأوها لَْم ٍ َكثِيرَة ِبخـَيراٍت ُ تَمتَلِئ وَبُيُوٌت ١١ تَبنُوها، لَْم ٌ جَمِيلَة ٌ عَظِيمَة مُدٌُن
َحيُث َ مِصْر أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي َ الله تَنسَوا لا ١٢ مِْنها، وَتَشبَعُونَ تَأكُلُونَ وَِحينَ تَزرَعُوها، لَْم زَيتُوٍن وَبَساتِينُ

ةِ. َّ العُبُودِي فِي ْ ُكنتُم
مِْن ُأْخرَى ٍ آلِهَة َ وَراء تَِسيرُوا لا ١٤ بِاْسمِهِ. إلّا َتحلِفُوا لا وَأْن وَحدَهُ، ُ لَه تَسجُدُوا وَاْن إلَهَكَْم، َتخَافُوا أْن «يَنبَغِي ١٣

عَلَيكُْم يَغَْضَب لا أْن عَلَى فَاحرُِصوا ورٌ. ُّ غَي ٌ إلَه وََسطِكُْم فِي الّساِكُن إلَهَكَمُ لِأّنَ ١٥ َحولـِكُْم، مِْن َّتِي ال عُوِب الّشُ ِ آلِهَة
الأْرِض. وَجهِ عَلَى مِْن فَيُفنِيَكُْم

بِها، أوصاكُْم َّتِي ال ُ وَشَرائِعَه ُ وَأحكامَه إلَهِكُْم وَصايا احفَظُوا بَِل ١٧ ةَ. مَّسَ فِي ُ اْمتََحنْتُمُوه َكما إلَهَكُْم، تَمتَِحنُوا «لا ١٦

لـَكُْم، يُعْطِيَها بِأْن لآبائِكُْم ُ الله أقسَمَ َّتِي ال َ َيِّدَة الج الأْرَض ـِكُوا وَتَمتَل وَتَدخُلُوا لِتَنَجُحوا ِ الله أمامَ لاَح الّصَ وَاعْمَلُوا ١٨

اللهُ. وَعَدَكُْم ما ِبحَسَِب أمامِكُْم، مِْن أعداءَكُْم َ يَْطرَد أْن بَعْدَ ١٩

للأبناء ِ يعَة رِ َّ الش ُ تَعلِيم
قُْل ٢١ بِها؟› إلهُنا أوصاكُْم َّتِي ال وَالفَرائِِض رائـِـِع َّ وَالش الأحكاِم مَعنَى ‹ما ابْنَُك: يَسألَُك ِحينَ المُستَقبَِل، «وَفِي ٢٠

ً عَظِيمَة وَعَجائَِب آياٍت ِنا عُيُون أمامَ ُ الله وَعَمَِل ٢٢ العَظِيمَةِ. ِ تِه َّ بِقُو مِنها أخرََجنا َ الله لـَِكّنَ مِصْرَ، َلِِك ِم ل ً عَبِيدا ‹كُنّا لَهُ:
يُعطِيها أْن ِنا لآبائ أقسَمَ َّتِي ال الأْرِض إلَى لِيُحضِرَنا هُناكَ مِْن وَأخرََجنا ٢٣ بَيتِهِ. أهِل وَكُّلِ ـِِكها وَمَل َ مِصْر ِضّدَ ً وَرَهِيبَة
َكما أحياءً، َيحفَظَنا وَلـِكَْي دائِماً، ِلخـَيرِنا هَذا كُّلُ إلَهَنا. نَهاَب وَأْن رائـِـِع َّ الش ِ هَذِه كُّلَ نُطِيَع أْن ُ الله فَأوصانا ٢٤ لَنا.

إلَهُنا.›» أمَرَنا َكما الوَصايا ِ هَذِه جَمِيِع ِ إطاعَة عَلَى حَرِصنا إْن ً أبْرارا وََسنُحسَُب ٢٥ الآنَ. الحاُل َ هُو
٦:٤ ١١

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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٧
الخاّص ِ الله َشعُب

الحِثِّيِّينَ أمامِكُْم: مِْن ً َكثِيرَة ً ُأمَما ُ يَطرُد وَ ـِكُوها، َمتَل لِت َستَدخُلُونَها َّتِي ال الأْرِض إلَى إلَهُكُْم ُيحضِرُكُْم «وَِحينَ ١

وَِحينَ ٢ مَنكُْم. وَأقوَى أعظَمَ ُأمٍَم َسبَع وَاليَبُوِسيِّينَ، يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالفِرِزِّ ِيِّينَ وَالـَكنعان يِّينَ وَالأمُورِ وَالجِرجاِشيِّينَ
فَلا تُصاهِرُوهُْم، لا ٣ تَرحَمُوهُْم. وَلا عَهداً، مَعهُْم تَقطَعُوا لا تَماماً. عَلَيهِْم اقُْضوا وَتَهزِمُوهُْم، يّاهُْم إ إلَهُكُْم يُعطِيكُْم
ُأْخرَى. ً آلِهَة يَعبُدُوا وَ َيخدِمُوا لـِكَي عَنِّي، أولادَكُْم َسيُبعِدُونَ فَهُْم ٤ لِأبنائِكُْم. بَناتِهُْم تَأخُذُوا وَلا لِأبنائِهِْم، بَناتِكُْم تُعطُوا

يعاً. سَر ـِكُكُْم وَيُهل عَلَيكُْم ُ الله يَغَضُب وَهَكَذا
فَة َّ َي المُز َ الآلِهَة َحّطِمُوا

عَْشتَرُوَت١٢ َ أعمِدَة وَاقطَعُوا ةَ، َّ ي ذْكارِ َّ الت أنْصابَهُمُ وََحّطِمُوا مَذاِبحَهُْم، اهدِمُوا الُأمَِم: ِلَك ِت ب ُ تَفعَلُوه أْن يَنْبَغِي ما «هَذا ٥

عَلَى َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلِ بَينِ مِْن إلَهُكُْم ُ اْختارَكُم لإلَهِكُْم. ٌص ُمخَّصَ َشعٌب َّكُْم لِأن ٦ أصنامَهُْم. وَأْحرِقُوا يَعبُدُونَها، َّتِي ال
عُوِب. الّشُ ُ أصغَر ْ فَأنْتُم وَاْختارَكُْم، ُ الله كُمُ َّ أَحب عُوِب الّشُ ُ أكبَر َّكُْم لِأن وَلَيَس ٧ َّمِينَ. الث ُ َشعبَه لِتَكُونُوا الأْرِض، وَجهِ
مِْن رَكُْم وَحَرَّ َ مِصْر مِْن ِ العَظِيمَة ِ تِه َّ بِقُو أخرَجَكُْم لآبائِكُْم، ُ وَوَعدَه ُ قَسَمَه َحفَِظ ُ ه َّ وَلِأن لـَكُْم. ِ الله ةِ َّ َمحَب بِسَبَِب لـَِكْن ٨

فِرعَوْنَ. ـِِكها مَل ةِ َّ عُبُودِي
وَصاياهُ. وََيحفَظُونَ ُ ونَه ُّ ُيحَب ذِيَن َّ لِل ِجيٍل لِألِف ِهيَ ُ وَأمانَتَه ُ عَهدَه َيحفَُظ الَّذِي الأمِينُ ُ الله َ هُو إلَهَكُْم أّنَ رُوا َّ «وَتَذَك ٩

فاحفَظُوا ١١ يُبغُِضونَهُ. الَّذِيَن يُعاقُِب بَْل يُدَمِّرَهُْم، أْن فِي دُ يَتَرَدَّ لا لِوَجهٍ. ً وَْجها ُ يُبغُِضونَه الَّذِيَن يُعاقُِب ُ ه َّ لـَِكن ١٠

لِتَعمَلُوها. اليَومَ بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال وَالفَرائَِض رائـِـَع َّ وَالش الوَصايا
لآبائِكُْم. ِ بِه أقسَمَ الَّذِي ِ تِه َّ َمحَب عَهدَ َسيَحفَُظ إلَهَكُْم فَإّنَ بِها، العَمَِل عَلَى ْ وَحَرِْصتُم الفَرائَِض ِ هَذِه ْ أَطعتُم «فَإْن ١٢

َسيُعطِيكُْم َجيِّدَةٍ. بِمَحاِصيَل ُحقُولـَكُْم َسيُبارِكُ يَن. َكثِيرِ ً أولادا َسيُعطِيكُْم إْذ عَدَدَكُْم، ِيدُ وَيَز وَيُبارُِككُْم كُْم ُّ وََسيُِحب ١٣

الأْرِض فِي البَرَكاِت ِ هَذِه كُّلَ َسيُعطِيكُْم ِحملاناً. فَتُنِْجَب وَغَنَمَكُْم عُجُولاً، فَتُنِْجَب أبقارَكُْم ُ َسيُبارِك َيتاً. وَز ً ًوَنَبيذا َمحا ق
لـَكُْم. يُعطِيها أْن لآبائِكُْم أقسَمَ َّتِي ال

ذُُكورِ فِي وَلا إناثِكُْم، أْو ذُُكورِكُْم فِي عُْقمٌ هُناكَ يَكُونُ فَلا الُأخرَى، عُوِب الّشُ جَمِيِع مِْن َ أكثَر «َستُبارَُكونَ ١٤
َّتِي ال ِ الفَظِيعَة َ مِصْر أمراِض مِْن ً أيّا عَلَيكُْم َيجلَِب وَلَْن عَنكُْم. الأمراِض كُّلَ ُ الله َسيُبعِدُ ١٥ َحيواناتِكُْم. وَإناِث
عَلَيهِْم تُشفِقُوا لا إلَهُكُْم. لـَكُْم َسيُخِضعُها َّتِي ال عُوِب الّشُ جَمِيَع فَافْنُوا ١٦ يَكرَهُونَكُْم. الَّذِيَن عَلَى َسيَجلِبُها ُ ه َّ لـَِكن تَعرِفُونَها،

لـَكُْم. ً فَخّا َستَكُونُ ها لِأّنَ آلِهَتَهُْم، تَعبُدُوا وَلا
َشعبِه ِ بِمُساعَدَة ِ الله وَعدُ

ُ عَمِلَه ما رُوا َّ تَذَك بَْل مِنهُْم، َتخافُوا لا ١٨ نَطرُدَهُْم؟› أْن لَنا فََكيَف مِنّا، أعظَمُ الُأمَمُ ِ ‹هَذِه نُفُوِسكُْم: فِي «تَقُولُونَ ١٧
َ ة َّ القُو رُوا َّ وَتَذَك إلهُكُْم، عَمِلَها َّتِي ال وَالعَجائَِب وَالآياِت َ العَظِيمَة الـَكوارَِث رُوا َّ وَتَذَك ١٩ َشعبِها. وَبِكُّلِ َ مِصْر بِمَلِِك إلَهُكُْم

مِنها. َتخافُونَ َّتِي ال عُوِب الّشُ بِكُّلِ ُ ذاتَه الأمرَ إلَهُكُْم َسيَعمَُل مِصْرَ. مِْن أخرَجَكُْم بِهِما ذَيِن َّ الل العَظِيمَينِ لطانَ وَالّسُ
٧:٥ ١٢

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
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إلَهَكُْم لِأّنَ مِنهُْم، َتخافُوا لا ٢١ ُختَبِئُونَ. وَالم مِْنهُْم النّاُجونَ يَمُوَت أْن إلَى عَلَيهِْم بابِير١٣َ الدَّ َسيُرِسُل إلَهَكُْم أّنَ «َكما ٢٠

أْن تَستَطِيعُوا لَْن ًفَشَيئاً. َشيئا أمامِكُْم مِْن عُوَب الّشُ ِ هَذِه إلهُكُْم ُ َسيَطرُد ٢٢ النّاُس. ُ َيخافُه وَرَهِيٌب ٌ عَظِيم ٌ إلَه َ وَهُو مَعكُْم،
عُوَب الّشُ ِ هَذِه إلَهُكُْم َسيََضُع ٢٣ عَلَيكُْم. ً جَّدا ُ َستَكثُر َ ة َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح فَإّنَ ذَلَِك، ْ فَعَلْتُم إْن ُ ه َّ لِأن بِسُرعَةٍ. عَلَيهِْم تَْقُضوا
أحَدٌ يَستَطِيَع وَلَْن ذِكْرُهُْم. وَيُنسَى فَتَقتُلُوهُْم أيدِيكُْم فِي مُلُوكَهُْم َسيََضُع ٢٤ ـِكُوا. يَهل أْن إلَى وََسيُرعِبهُْم أيدِيكُْم، فِي

جَمِيعاً. ـِكُوهُْم تَهل أْن إلَى يُوقِفَكُْم أْن
ً فَخّا َستَكُونُ ها فَإّنَ لِأنفُِسكُْم، مِنها تَأخُذُوا وَلا وَذَهٍَب. ةٍ فِّضَ مِْن عَلَيها ما تَشتَهُوا وَلا بِالنّارِ. أصنامَهُْم «أحرِقُوا ٢٥

بَِل تَماماً، مِثلَهُْم ـِكُونَ َستَهل كُْم َّ فَإن وَإلّا بُيُوتِكُْم، إلَى الِأصناِم ِ هَذِه مِْن ً أيّا َتجلِبُوا لا ٢٦ الأصنامَ. يُبغُِض فَإلَهُكُْم لـَكُْم.
َتحْطيماً. وََحّطِمُوها َشديداً، ً بُغضا الأصنامَ ِ هَذِه أبْغُِضوا

٨
بشعبه الله اهتمامُ

َ أقسَم َّتِي ال الأْرَض ـِكُوا وَتَمتَل وَتَدخُلُوا وَتَزدادُوا لِتَحيُوا اليَومَ، بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال الوَصايا كُّلِ ِ إطاعَة عَلَى «فاْحرُِصوا ١
حراءِ الّصَ فِي َ الماِضيَة ً َسنَة الأربَعِينَ َ طِيلَة ِ الرِّحلَة كُّلِ فِي إلَهُكُْم قادَكُْم َكيَف رُوا َّ وَتَذَك ٢ لآبائِكُْم. ُأْعطِيَها بِأْن ُ الله
وَأجاعَكُْم، ِضيٍق فِي فَأْدخَلـَكُْم ٣ لا. أْم ُ وَصاياه َتحفَظُونَ ْ ُكنتُم إْن بِكُْم قُلُو فِي ما فَيَعْرَِف وَيَمتَِحنَكُْم، عَلَيكُْم لِيَضغََط
وَحْدَهُ، الخـُبزِ عَلَى يَعِيُش لا الإنسانَ أّنَ تَْفهَمُونَ كُْم ـَّ لَعَل آباؤكُْم. وَلا ْ أنتُم لا ُ تَعرِفُونَه تَكُونُوا لَْم الَّذِي المَّنَ أطعَمَكُمُ َّ ثُم
َسنَةً. الأربَعِينَ ِ هَذِه َ طِيلَة ْم تَتَوَرَّ لَْم وَأرجُلـُكُْم تَهْتَرئْ، لَْم تَرتَدُونَها َّتِي ال ِيابُكُمُ ث ٤ اللهِ. فَِم مِْن َتخْرُُج ٍ كَلِمَة بِكُّلِ بَْل

ابْنَهُ. الأُب يؤدُِّب َكما يُؤَدِّبُكُْم إلهَكُْم أّنَ بُكُْم قُلُو فَلْتُْدرِْك ٥

ِيٌع وَيَناب جَداوٌِل فِيها َطيِّبَةٍ، أْرٍض إلَى َسيُحضِرُكُْم إلَهَكُْم لِأّنَ ٧ وَمَهابَتِهِ. ِ وَإكْرامِه ِ ِباعِه ّ بات إلَهِكُْم وَصايا «فَأطِيعُوا ٦

وَعَسٍَل. َيتُوٍن وَز وَرُمّاٍن تِينٍ وَأشجارِ عِنٍَب وَكُرُوِم وََشعِيرٍ قَمٍْح أْرِض إلَى ٨ التِّلاِل. وَفِي ِ الأودِيَة فِي ُق َّ تَتَدَف ماءٍ وَعُيُونُ
ُنحُاساً. تَستَخرُِجونَ تِلالِها وَمِْن حَدِيدٍ، مِْن ُصخُورُها أْرٍض شَيءٌ. يَنْقُُصكُْم وَلا َطعَامُكُْم، فِيها يَقِّلُ لا أْرٍض إلَى ٩

لـَكُْم. أْعطاها َّتِي ال الأْرِض بِسَبَِب إلَهَكُْم وَتَحْمَدُونَ وَتَشبَعُونَ فَتَْأكُلُونَ ١٠

إلَهَكُم تَنسَوْا لا
بِها. اليَومَ ُأوِصيكُمُ َّتِي ال ِ وَفَرائِِضه ِ وَشَرائِعِه ُ وَصاياه ِحفِظ عَْن تَتَراَجعُوا بِأْن إلَهَكُْم، تَنسَوا لا أْن عَلَى «فاحرُِصوا ١١

وَذَهَبُكُْم، تُكُْم فِّضَ ُ وَتَكثُر وَأغنامُكُْم، أبقارُكُْم وَتَزدادُ ١٣ فِيها، لِتَسكُنُوا ً جَمِيلَة ً بُيُوتا وَتَبنُونَ وَتَشبَعُونَ تَْأكُلُونَ وَِحينَ ١٢

وَقادَكُْم ١٥ مِصْرَ، ةِ َّ العُبُودِي أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهَكُمُ فَتَنسَوا رُوا، َّ تَتََكب لا ِحينَئِذٍ، ١٤ لـَكُْم. َ هُو ما كُّلُ وَيَزدادُ
الماءِ. مَِن َتخلُو َّتِي ال ِ ة َّ الجاف الأْرِض فِي وَالعَقارِِب. ةِ الّسامَّ عابينِ َّ بِالث ِ َلِيئَة الم ِ المُرعِبَة ِ الفَظِيعَة ِ الـَكبَيرَة ْحراءِ الّصَ تِلَك فِي
آباؤكُْم يَكُْن لَْم الَّذِي حراءِ، الّصَ فِي المَّنَ أطعَمَكُمُ مَْن َ هُو ١٦ ـِكُْم. لِأجل القاسِي خرِ الّصَ مَِن َ الماء أخرََج الَّذِي َ فَهُو

هايَةِ. النَّ فَي وَتَزدَهِرُوا تَنجَُحوا كَي وَيَمتَِحنَكُْم، عَلَيكُْم لِيَضغََط وَذَلَِك يَعرِفُونَهُ.
٧:٢٠ ١٣

قوّته. أْو الله ملاك المقصود ربما الدبابير.
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ُ يُعطِيكُم مَْن َ هُو إلَهَكُْم أّنَ رُوا َّ تَذَك وَلـَِكْن ١٨ روَةَ.› َّ الث ِ هَذِه لَنا جَمَعَتا وَقُدرَتُنا تُنا َّ ‹قُو تَقُولُوا: أْن مِْن «وَاحذَرُوا ١٧
اليَومَ. فاعٌِل َ هُو َكما آبائِكُْم مََع ُ قَطَعَه الَّذِي العَهدِ عَلَى ً ِحفاظا روَةِ، َّ الث عَلَى لِلحُُصوِل َ ة َّ القُو

لا ـِكُونَ َستَهل كُْم َّ أن مِْن اليَومَ ُ ُأحَّذِرُكُم فَإنِّي لَها، ْ وََسجَْدتُم ُمُوها وَعَبَْدت ُأْخرَى ً آلِهِة ْ وَتَبِعتُم إلَهَكُْم، ْ نَِسيتُم إْن «أمّا ١٩

إلَهَكُْم. تَطِيعُوا لَْم كُْم َّ لِأن ـِكُونَ، َستَهل ْ أنتُم هَكَذا الأْرَض، دُُخولـِكُمُ عِندَ أمامَكُْم ُ الله ـِكُها َسيُهل َّتِي ال كَالُأمُِم ٢٠ َمحالَةَ.
٩

ِيل لإسْرائ لا ِ لله الفَضُل
ذاُت مُدٌُن لَها مِنكُْم، وَأقوَى أعظَمَ ً ُأمَما وَتَطرُدُوا لِتَدخُلُوا الُأردُّنِ َ نَهر اليَومَ َستَعبُرُونَ ِيَل، إسْرائ بَنِي يا «استَمِعُوا ١

ِيَن الآخَر ُ وَسَمِعتُم عَنهُْم ْ عَرَفْتُم الَّذِيَن ونَ، ُّ العَناقِي وَهُمُ القامَةِ، يُل وََطوِ ٌ عَظِيم َشعٌب يَسكُنُها ٢ ماءَ، الّسَ تَِصُل ٍ مُرتَفِعَة أسواٍر
مُلتَهِمَةٍ. كَناٍر أمامَكُْم الُأردُّنِ َ نَهر ُ َسيَعبُر مَْن َ هُو إلَهَكُْم أّنَ اليَومَ فاعلَمُوا ٣ العَناقِيِّينَ؟› َ يُقاوِم أْن يَستَطِيُع ‹مَْن يَقُولُونَ:

تَماماً. ُ الله وَعَدَكُْم َكما ً يعا سَرِ وَتُفنُونَهُْم فَتَطرُدُونَهُْم مُونَ، تَتَقَّدَ ْ أنتُم بَينَما وَيَهزِمُهُْم ـِكُهُْم وََسيُهل
الأْرَض.› ِ هَذِه َمتَلَِك لِن ُ الله أدخَلَنا صاِلحُون، نا َّ ‹لِأن نُفُوِسكُْم: فِي تَقُولُوا لا أمامِكُْم، مِْن إلَهُكُْم يَْطرُدُهُْم «وَِحينَ ٤

بِرِّكُْم بِفَضِل لَيَس وَلـَِكْن أْرضِهِْم، لامتِلاِك وََستَدخُلُونَ ٥ أشرارٌ. هُْم لِأّنَ أمامِكُْم مِْن الُأمَمَ تِلَك ُ الله ُ َسيَْطرُد بَْل
لآبائِكُْم ِ بِه ُ الله أقسَمَ الَّذِي الوَعدِ عَلَى ً ِحفاظا شَرِّهِْم، بِسَبَِب أمامِكُْم مِْن إلهُكُْم َسيَطرُدُهُْم ما َّ إن بِكُْم، قُلُو ِ وَاْستِقامَة
وَمُتَمَرِّدٌ. عَنِيدٌ َشعٌب ْ فَأنْتُم بِرِّكُْم، بِفَضِل ـِكُوها َمتَل لِت الأْرَض يُعْطِيَكُمُ لَْن إلهَكُْم أّنَ فاعلَمُوا ٦ يَعقُوَب. وَ وَإْسحاَق َ براهِيم إ

الله بغََضِب ٌ تَذكير
مُغادَرَتِكُْم يَوِم مِْن اللهِ عَلَى ْ ْدتُم َّ وَتَمَر ُ تُطِيعُوه أْن ْ رَفَضتُم فَقَد ْحراءِ، الّصَ فِي إلهِكُْم ْ أغَضبتُم َّكُْم أن تَنسَوا وَلا «اذكُرُوا ٧

أْن دِيدِ الّشَ ِ غََضبِه فِْي ُ الله أْوَشَك ى َّ َحت يَب. ُحورِ َجبَِل فِي ِ الله غََضَب ْ أثَرْتُم ٨ المَكاِن. لِهَذا ْ أتَيتُم أْن إلَى َ مِصْر لِأرِض
ً يَوما أربَعِينَ َ ة مُّدَ َبَِل الج عَلَى بَقِيُت مَعكُْم، ُ الله ُ قَطَعَه الَّذِي العَهدِ َحجَرِ لَوحَي لِأخذِ َبَِل الج إلَى َصعِدُت فَحـِينَ ٩ يُفنِيَكُْم.
وَعَلَيهِما اللهِ، بَإصبَِع نُقِشا اللّذَيِن ينِ َّ ي َجَرِ الح َّلوحَينِ ال ُ الله وَأعطانِي ١٠ ماءً. أشرَْب وَلَْم ً خُبزا فِيها آكُْل لَْم لَيلَةً، وَأربَعِينَ

هُناكَ. ْ اجتَمَعتُم يَومَ النّارِ، وََسِط مِْن لـَكُْم ُ الله بِها مَ َّ تكَل َّتِي ال الكَلِماِت جَمِيُع
هُنا مِْن وَانْزِْل ‹قُْم اللهُ: لِي قاَل َّ ثُم ١٢ العَهدِ، َحجَرِ لَوحَي ُ الله أعطانِي لَيلَةً، وَالأربَعِينَ ً يَوما الأربَعِينَ ِ نِهايَة «وَفِي ١١
لِأنفُسِهِْم فََصنَعُوا وَصاياَي، عَْن ً يعا سَرِ ابْتَعَدُوا فَقَدِ أنفُسَهُْم، أفسَدُوا قَْد َ مِصْر مِْن ُ أخرَجتُه الَّذِي َشعبََك لِأّنَ ٍ بِسُرعَة
فَلا عَلَيهِْم، فَأقْضيَ الآنَ دَْعني ١٤ عَنِيدٌ. َشعٌب ُ ه َّ أن فَوَجَدُت عَب، الّشَ هَذا راقَبُت ‹قَْد لِي: ُ الله قاَل َّ ثُم ١٣ َصنَماً.›

مِنهُْم.›» ً عَدَدا َ وَأكثَر أقوَى ً ة ُأمَّ وَأجعَلَُك رُهُْم. َّ يَتَذَك أحَدٌ يَعُودُ
هَبِيّ الذَّ العِجُل

قَْد بِكُْم وَإذا وَنَظَرُت ١٦ . يَدَّيَ فِي العَهدِ لَوحا وَكانَ بِالنّارِ، ً مُشتَعِلا كانَ وَقَْد َبَِل، الج مَِن نَزَلُت «ِحينَئِذٍ، ١٥

فَأمسَْكُت ١٧ اللهُ. ِ بِه أوصاكُْم عَمّا ً يعا سَرِ ْ وَابتَعَدتُم ِعجٍل، َشكِل عَلَى ً َصنَما لِأنفُِسكُْم ْ وََسبَْكتُم إلَهِكُْم، إلَى ْ أخطَْأتُم
ِ َحضرَة فِي الأْرِض إلَى وَوَجهِي ً ِيَة ثان وَانْبَطَْحُت ُت عُّدُ َّ ثُم ١٨ أعيُنِكُْم. أمامَ متُهُما وََحّطَ ، يَدَّيَ مِْن وَرَمَيتُهُما َّوحَينِ بِالل
ُأْخرَى ٍ آلِهَة ِ بِعِبادَة ارتََكبتُمُوها َّتِي ال ِ ة َّ الخَطِي بِسَبَِب ماءً، أشرَْب وَلَْم ً خُبزا فِيها آكُْل لَْم لَيلَةً، وَأربَعِينَ ً يَوما لِأربَعِينَ ِ الله
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أْن أوَشَك ى َّ َحت عَلَيكُْم ً ِجّدا ً غاِضبا كانَ إْذ وََسخَطِهِ، ِ الله غََضِب مِْن ً خائِفا ُكنُت ١٩ فَأغَضبتُمُوهُ. اللهِ،١٤ عَينَي أمامَ
ِ أجلِه مِْن يُت َّ فََصل ـِكَهُ، لِيُهل يَكفِي بِما هَرُونَ عَلَى ُ الله غَِضَب َكما ٢٠ أيضاً. ةِ َّ المَر تِلَك فِي إلَيَّ أصغَى َ الله لـَِكّنَ ـَِككُْم، يُهل

اليَوِم. ذَلَِك فِي
َّ ثُم كَالغُبارِ، ً ناِعما صارَ ى َّ َحت ُ وََطَحنتُه ُ متُه وََحّطَ بِالنّارِ، ُ وَأحرَقْتُه َصنَعتُمُوهُ، الَّذِي ِجَس َّ الن العِجَل أخَْذُت َّ «ثُم ٢١
وَعِندَما ٢٣ اللهَ. ُ أغَضبتُم َ أوَة َّ هَت وَقَبْرُوَت َ ة وَمَّسَ َ تَبعِيرَة فِي ً وَأيضا ٢٢ َبَِل. الج مَِن المُنحَدِرِ الجَدوَِل فِي ِ بِغُبارِه ألقَيُت
وَلَْم إلَهِكُْم، أمرَ ْ عََصيتُم لـَكُْم.› أعطَيتُها َّتِي ال الأْرَض ـِكُوا وَامتَل ‹اْذهَبُوا لـَكُْم: وَقاَل ِيَع بَرْن قادََش مِْن ُ الله أرَسلـَكُْم

عَرَفْتُكُْم. مُنذُ ِ عَلَيْه دُونَ َّ َمَر وَتَت ِ الله َ إطاعَة تَرفُُضونَ ْ فَأنتُم ٢٤ تُطِيعُوهُ. وَلَْم ِ بِه تَثِقُوا
ـِكُكُْم. َسيُهل ُ ه َّ أن أعلََن َ الله لِأّنَ لَيلَةً، وَأربَعِينَ ً يَوما أربَعِينَ ِ الله ِ َحضرَة فِي الأْرِض إلَى وَوَجهِي «فَانْبَطَْحُت ٢٥
َ مِصْر مِْن ُ وَأخرَجتَه العَظِيمَةِ، تَِك َّ بِقُو ُ فَدَيتَه وَقَْد لََك، َ هُو الَّذِي َشعبََك تُهلِْك لا اللهُ، يا ُلُْت: وَق ِ الله إلَى يُت َّ وََصل ٢٦
لا لـِكَْي ٢٨ تِهِ، َّ وََخطِي ِ وَشَرِّه عِب الّشَ عِنادِ عَْن وَتَغاَض يَعقُوَب. وَ وَإْسحاَق َ براهِيم إ خُّدامََك ْ اذكُر ٢٧ ارَةِ. َّ َب الج ِيَدِكَ ب
لِيَقتُلَهُْم أخرََجهُْم يَكْرَهُهُْم، ُ ه َّ وَلأن بِها، وَعَدَهُْم َّتِي ال الأْرِض إلَى إحضارَهُْم يَستَطـِـْع لَْم يهوه١٥ ‹لِأّنَ ُّونَ: ي المِصْرِ يَقُوَل

العَظِيمَتَينِ.» وَقُدرَتَِك تَِك َّ بِقُو ُ أخرَْجتَه الَّذِي وَمُلكَُك َشعبَُك هُْم إّنَ ٢٩ حراءِ.› الّصَ فِي

١٠
الجَدِيدان العَْهدِ لَوحا

لََك اصنَْع َبَِل. الج إلَى إلَيَّ وَاصعَْد َينِ، ل الأّوَ َّلوحَينِ ال مَثَل َحجَرٍ مِْن لَوحَينِ ‹انحَْت لِي: ُ الله قاَل اليَوِم، ذَلَِك «وَفِي ١

َضِع َّ ثُم متَهُما. َحّطَ ذَيِن َّ الل الأوَلِينِ وحَينِ َّ الل عَلَى كانَْت َّتِي ال الوَصايا وحَينِ َّ الل عَلَى وََسأكتُُب ٢ َخشٍَب، مِْن ً ُصندُوقا
نْدُوِق.› الّصُ فِي وحَينِ َّ الل

َبَِل الج إلَى َصعِْدُت َّ ثُم َينِ. ل الأّوَ وحَينِ َّ الل مِثَل ينِ َّ ي َحجَرِ لَوحَينِ وََنحَّتُ نِط. الّسَ َخشَِب مِْن نْدُوَق الّصُ «فََصنَعُت ٣
َ م َّ تَكَل َّتِي ال َ العَشَر الوَصايا أي َينِ. ل الأّوَ وحَينِ َّ الل عَلَى ُ َكتَبَه قَْد كانَ ما َّوحَينِ الل عَلَى ُ الله وََكتََب ٤ . يَدَّيَ فِي َّوحاِن وَالل
وَوََضعُْت َبَِل الج مَِن نَزَلُت ِحينَئِذٍ، ٥ لِي. أْعطاها وَقَْد هُناكَ، ْ اجتَمَعتُم يَومَ النّارِ وََسِط مِْن َبَِل الج عَلَى إلَيكُْم بِها ُ الله

اللهُ.» أوصانِي َكما هُناكَ بَقِيا وَقَْد َصنَعتُهُ، الَّذِي نْدُوِق الّصُ فِي وحَينِ َّ الل
ً كاهِنا ُ ابْنُه ُ ألِعازَر َ فَصار هُناكَ. وَدُفَِن هَرُونُ ماَت َحيُث مُوِسيرَ، إلَى ِيِّينَ اليَعقان آبارِ مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو ارَتحََل َّ ثُم ٦
ذَلَِك «فِي ٨ الماءِ. ِيِع يَناب ِ بَِكثْرَة مَعْرُوٌف مَكاٌن َ وَهُو يُطباَت، إلَى وَمِْنها الجِْدُجودِ، إلَى ارَتحَلُوا هُناكَ وَمِْن ٧ مَكانَهُ.
َكما اللهِ، بِاسِْم عَب الّشَ وَلِيُبارُِكوا لِيَخدِمُوهُ، ِ الله ِ َحضرَة فِي َمثُلُوا وَلِي اللهِ، عَْهدِ ُصندُوِق َمِل ِلح لاوِي َ قَبِيلَة ُ الله عَيَّنَ اليَوِم،
وَعَدَ َكما تُها ِحّصَ َ هُو َ الله لِأّنَ الُأخرَى، كَالقَبائِِل الأْرِض مَِن ً ة ِحّصَ لاوِي ُ قَبِيلَة تَملُِك لا لِهَذا ٩ اليَوِم. ى َّ َحت يَفعَلُونَ

لاوِي.
٩:١٨ ١٤

الله.» عيني في الشّر «بعمل ً حرفيا الله. عيني … بعبادة
٩:٢٨ ١٥

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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اليَوِم، ذَلَِك فِي ً ِيَة ثان لِي ُ الله استَمََع وَقَدِ الُأولَى، ةِ َّ كَالمَر ً لَيلَة وَأربَعِينَ ً نَهارا أربَعِينَ َبَِل الج عَلَى بَقِيُت فَقَْد أنا «وَأمّا ١٠
لآبائِكُْم أقسَْمُت َّتِي ال الأْرَض ـِكُوا وَيَمتَل لِيَدخُلُوا عِب، الّشَ أمامَ وَارَتحِْل وَاْذهَْب ‹قُْم لِي: ُ الله قاَل َّ ثُم ١١ أهلـََككُْم. َما ف

لَهُْم.› ُأعطِيها بِأْن
الله ُ ِيدُه يُر ما

َ وََتخدِم هُ، َّ ُتحِب وَأْن كَلامِهِ، ِبحَسَِب َتحيا وَأْن إلَهََك، قِي َّ تَت أْن مِنَك؟ إلَهَُك ُ يَطلُبُه الَّذِي ما ِيُل، إسْرائ يا «وَالآنَ ١٢

لَخـَيْرِكَ. اليَومَ لََك ُأْعطِيها َّتِي ال ُ وَوَصاياه إلَهَِك شَرائـِـَع َتحفََظ وَأْن ١٣ وَنَْفِسَك. قَلْبَِك بِكُّلِ َ الله
. خاّصٍ بِشَكٍل آباءَكُْم ُ الله أَحّبَ فَقَْد ١٥ لإلَهَِك، فِيها ما وَكُّلَ وَالأْرَض ماواِت الّسَ وَأعَلَى ماواِت الّسَ أّنَ «فَمََع ١٤

ْ ر فَلتَتَطَهَّ ١٦ اليَوِم. إلَى كَذَلَِك ْ زِلْتُم وَما َشعبَهُ. لِتَكُونوا عُوِب، الّشُ جَمِيِع بَينِ مِْن بَعْدِهِْم، مِْن نَسلَهُْم ْ أنتُم وَاختارَكُْم،
وَلا ُ ز َّ يَتَحَي لا َ وَهُو هِيُب، َّ الر ُ المُنتَصِر ُ الإلَه باِب. الأرِ وَرَّبُ ِ الآلِهَة ُ إلَه َ هُو إلَهَكَْم لِأّنَ ١٧ بَعْدُ. تُعانِدُوا وَلا بُكُْم،١٦ قُلُو

ِياباً. وَث ً َطعاما يُعطِيهِ وَ يَب الغَرِ وَُيحِّبُ وَالأرامِِل، لِليَتامَى العَدَل يَْضمَُن ١٨ رِْشوَةً. يأخُذُ
وَحْدَهُ، ِ بِه كُوا تَمَّسَ وَاعبُدُوهُ. إلَهَكُْم هابُوا ٢٠ مِصْرَ. أْرِض فِي َ باء غُرَ ْ ُكنتُم َّكُْم لِأن يَب الغَرِ ً أيضا ْ أنتُم وا ُّ «فَأِحب ١٩

َّتِي ال ِ هِيبَة َّ وَالر ِ العَظِيمَة َ الأشياء ِ هَذِه جَمِيَع ـِكُْم لِأجل َصنََع الَّذِي إلَهُكُْم َ وَهو تَسبِيحُكُْم، َ هُو ٢١ بِاْسمِهِ. إلّا َتحلِفُوا وَلا
ماءِ. الّسَ ُنجُوِم مِثَل إلَهُكُْم رَكُْم َّ َكث لـَِكْن فَقَْط، ً َشخْصا َسبعِينَ كانُوا مِصْرَ، إلَى آباؤكُْم نَزََل فَعِندَما ٢٢ بَعُيُونِكُْم. ُمُوها رَأيت

١١
الله رِ َّ تَذَك

لَيَس هَذا كَلاِمي أّنَ اليَومَ وَافهَمُوا ٢ دائِماً. ُ وَوَصاياه ُ وَفَرائَِضه ُ وَشَرائِعَه ُ أوامِرَه وَاْحفَظُوا إلَهَكُْم، وا ُّ «فَأِحب ١
بِفِرْعَونَ َ مِصْر فِي عَمِلَها َّتِي ال ُ وَأعمالَه ِ وَآياتِه ٣ َ العَظِيمَة ُ تَه َّ وَقُو ُ وَعَظَمَتَه إلَهِكُْم تَْأدِيَب يَرَوا وَلَْم يَعرِفُوا لَْم الَّذِيَن ُ لِأولادِكُم
وَهُْم تَغْمُرُهُْم الأحمَرِ البَحرِ َ مِياه َجعََل ُ ه َّ أن وََكيَف وَمَركَباتِهِ، ِ وَُخيُولِه َ مِصْر ِبجَيِش ُ عَمِلَه وَما ٤ أْرضِها، وَبِكُّلِ َ مِصْر مَلِِك
وَما ٦ المَكاِن، هَذا إلَى ْ أتَيتُم أْن إلَى حراءِ الّصَ فِي لـَكُْم ُ عَمِلَه وَما ٥ اليَوِم، هَذا إلَى ً تَماما ُ الله فَأهلـَكَهُْم يُلاِحقُونَكُْم،
َحيواٍن وَكُّلِ وَِخيامِهِْم عائِلاتِهِْم مََع وَابتَلَعَتهُْم فاها الأْرُض فَتََحِت ِحينَ ، الرَُأوبَيْنِيَّ ألِيآَب ابْنَي وَأبِيرامَ بَداثانَ ُ عَمِلَه

اللهُ. عَمِلَها َّتِي ال ِ العَظِيمَة الأعماِل كُّلَ ْ رَأيتُم الَّذِيَن ُ أنتُم لـَكُْم َ هُو كَلاِمي بَْل ٧ ِيَل، إسْرائ كُّلِ وََسِط فِي يَتبَعُهُْم كانَ
َ نَهر عابِرُونَ ْ أنتُم َّتِي ال الأْرِض لامتِلاِك وَتَدخُلُوا َ ياء أقوِ لِتَكُونُوا اليَومَ، لـَكُمُ ُأعطِيها َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ الش كُّلَ «فاحفَظُوا ٨

تَفيُض ً أْرضا وَلِأحفادِهِْم، لَهُْم يُعطِيَها بِأْن لآبائِكُْم ُ الله أقسَمَ َّتِي ال الأْرِض عَلَى ً يلا َطوِ َتحيَوا وَلـِكَي ٩ إلَيها، الُأردُّنِ
َ مِصْر فِي ْ ُكنتُم َحيُث تَرَْكتُمُوها، َّتِي ال َ مِصْر كَأْرِض لَيسَْت لامتَلاكِها َستَدخُلُونَ َّتِي ال الأْرَض لِأّنَ ١٠ وَعَسَلاً. ً لَبَنا
أْرُض لامتِلاكِها َ هر النَّ َستَعبُرُونَ َّتِي ال الأْرَض لـَِكّنَ ١١ َخضراواٍت. َكبُستاِن ـِكُْم بِأرجُل وَتَروُونَها البُذُورَ تَزرَعُونَ

نِهايَتِها. إلَى ِ نَة الّسَ ِ بِدايَة مِْن دائِماً، عَلَيها إلَهِكُْم عَينا إلَهُكُْم. بِها يَعتَنِي أْرٌض ١٢ ماءِ. الّسَ بِمَطَرِ تُروَى وَأودِيَةٍ، ِجباٍل
١٠:١٦ ١٦

َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ وَِختانُ بُكُْم.» قُلُو «فَلتُختَْن ً حرفيا بُكُْم. قُلُو ْ ر فَلتَتَطَهَّ
28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ

11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي
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نُفُوِسكُْم، وَبِكُّلِ ْ بِِكم قُلٌو بِكُّلِ ُ وَخَدَْمتُمُوه َ الله ْ وَأحبَبْتُم اليَومَ، بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال وَصاياَي ِبحِرٍص ْ أَطعتُم «فَإْن ١٣

َمحَكُْم ق وََستَجمَعُونَ ِيِع. ب َّ الر َ وَمَطَر يِف الخَرِ َ مَطَر لَها وََسُأْعطِي المُناِسِب. الوَقِت فِي لِأْرِضكُْم ً مَطَرا َسُأْعطِي فَإنِّي ١٤

وَفِيرٌ. َطعامٌ لَدَيكُْم وََسيَكُونُ َيواناتِكُْم، ِلح ُحقُولـِكُْم فِي ً عُْشبا وََسيُنبُِت ١٥ َيتَكُْم. وَز الجَدِيدَ ُ وَنَبيذَكُم
ُ الله َسيَغَضُب إْذ ١٧ لَها. وَتَسجُدُوا ُأْخرَى ً آلِهَة وَتَعبُدُوا فَتَبتَعِدُوا أحَدٌ، َيخدَعَكُْم لا أْن عَلَى اْحرُِصوا «لـَِكِن ١٦

ِ َيِّدَة الج الأْرِض فِي ً يعا سَرِ وََستَمُوتُونَ َمحاِصيلَها، الأْرُض تُنبَِت وَلَْن مَطَرٌ، هُناكَ يَكُونُ فَلا َ ماء الّسَ وََسيُغلُِق عَلَيكُْم،
لـَكُْم. ُ الله يُعطِيها َّتِي ال

ِجباهَكُْم. بِها وَاْعِصبُوا لِتَذِكيرِكُْم، ٍ َكعَلامَة أيدِيكُْم عَلَى اربُطُوها نُفُوِسكُْم. وَفِي بِكُْم قُلُو فِي كَلِماتِي «فََضعُوا ١٨

تَقُومُونَ. وَِحينَ تَنامُونَ، وَِحينَ يِق، رِ الّطَ فِي تَِسيرُونَ وَِحينَ بُيُوتِكُْم، فِي َتجلِسُونَ ِحينَ بِها مُوا َّ وَتَكَل لِأولادِكُْم عَلِّمُوها ١٩

ُ الله أقسَمَ َّتِي ال الأْرِض عَلَى ً يلا َطوِ ً زَمَنا وَأولادَكُْم ْ أنتُم َتحيَوا لـِكَي ٢١ مُدُنِكُْم، وَبَوّاباِت بُيُوتِكُْم قَواِئِم عَلَى اكتُبُوها ٢٠

الأْرِض. فَوَق ُ ماء الّسَ دامَِت ما لَهُْم، يُعطِيَها بِأْن لآبائِكُْم
كَلامِهِ، ِبحَسَِب ْ وَعِشتُم إلَهَكُْم، ْ وَأحبَبتُم ِبحِرٍص، لِتَعمَلُوها بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه كُّلَ ْ َحفِْظتُم «إْن ٢٢

ـِكُونَ وَتَمْتَل مِنكُْم وَأقوَى أعظَمَ ً ُأمَما فَتَْطرُدُونَ أمامِكُْم. مِْن الُأمَِم ِ هَذِه جَمِيَع ُ َسيَطرُد َ الله فَإّنَ ٢٣ لَهُ، َ ُأمَناء ْ وَبَقَيتُم
شَمالاً، لُبنانَ إلَى ً با َجنُو حراءِ الّصَ مَِن أْرِضكُْم امتِدادُ فَيَكُونُ لـَكُْم. يَكُونُ أقدامُكُْم عَلَيهِ ُ تَِسير مَكاٍن كُّلُ ٢٤ أْرضَهُْم.
َيخافُونَكُْم النّاَس َسيَجعَُل إلَهَكُْم لِأّنَ كُْم، ِضّدَ يَقَِف أْن أحَدٌ يَستَطِيَع وَلَْن ٢٥ . بِيِّ الغَر البَحرِ إلَى ً شَرقا الفُراِت نَهرِ وَمِْن

وَعَدَكُْم. َكما ذَهَبتُمْ، َحيثُما الأْرِض كُّلِ فِي

عنَة َّ وَالل ُ البَرَكَة
بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال إلَهِكُمُ وَصايا ْ أَطعتُم إْن لـَكُْم ُ البَرَكَة ٢٧ عنَةِ. َّ وَالل ِ البَرَكَة بَينَ َتختارُوا أْن اليَومَ «َسُأعطِيكُمُ ٢٦

ُأْخرَى ٍ آلِهَة َ وَراء بِسَيرِكُْم اليَومَ، ِ بِه ُأوِصيكُْم ما ِبحَسَِب تَعِيشُوا وَلَْم إلَهِكُْم وَصايا تَطِيعُوا لَْم إْن لـَكُْم ُ عنَة َّ وَالل ٢٨ اليَومَ،
قَبُل. مِْن تَعرِفُوها لَْم

َجبَِل فَوِْق مِْن َ عنَة َّ وَالل يمَ، ِجرِزِّ َجبَِل فَوِْق مِْن َ البَرَكَة أعلِنُوا ـِكُوها، َمتَل لِت الأْرِض إلَى إلَهُكُمُ يُْدِخلـُكُْم «فَعِندَما ٢٩

ِ مَدِينَة قُرَب الأردُّنِ وادِي الّساِكنِينَ ِيِّينَ الـَكنعان أْرِض فِي الُأردُّنِ، لِنَهرِ ِ ة َّ ِي ب الغَر ةِ ّفَ الّضِ عَلَى ذَيِن َّ الل َبَلينِ الج ٣٠ عيباَل،
إلهُكُْم َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرَض ـِكُوا وَتَمتَل لِتَدخُلُوا الُأردُّنِ َ نَهر فَسَتَعبُرُونَ ٣١ مُورَةَ. فِي وِط ُّ البَل ِ َشجَرَة ِبجانِِب الجِلجاِل،

لـَكُْم. ُأعطِيها َّتِي ال وَالفَرائِِض رائـِـِع َّ الش جَمِيَع أطِيعُوا ٣٢ فِيها، وَتَسكُنُونَ ـِكُونَها تَمتَل وَِحينَ لـَكُْم.
١٢

واِحد عِبادَةٍ مَكانُ
ـِكُوها. َمتَل لِت لـَكُْم آبائِكُْم ُ إلَه ُ الله أعطاها َّتِي ال الأْرِض فِي بِها العَمَِل عَلَى َتحرُِصونَ َّتِي ال وَالفَرائُِض رائـِـُع َّ الش ِهيَ ِ «هَذِه ١

فِيها عَبَدُوا َّتِي ال ِ العِبادَة أماِكِن جَمِيَع دَمِّرُوا الُأمَمَ، ِ هِذِه تَطرُدُونَ وَِحينَ ٢ الأْرَض. ِ هَذِه تَسكُنُونَ ْ دُمتُم ما فأطِيعُوها
مَذاِبحَهُْم، اهدِمُوا ٣ الخَضْراءِ. الأشجارِ َتحَت أْم التِّلاِل عَلَى أْم ِ المُرتَفِعَة الجِباِل عَلَى أكانَْت ٌ َسواء كامِلاً. ً تَْدميرا آلِهَتَهُْم
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مِْن أسماؤهُْم ُمَح وَلْت آلِهَتِهِْم، ِيَل تَماث وََحّطِمُوا يَعبُدُونَها، َّتِي ال عَْشتَرُوَت١٧ َ أعمِدَة وَأْحرِقُوا ةَ، َّ ي ذْكارِ َّ الت أنْصابَهُمُ وََحّطِمُوا
المَكاِن. ذَلَِك

َحيُث القَبائِِل، بَينِ مِْن لـَكُْم إلهُكُْم ُ َسيَْختارُه الَّذِي المَكاِن إلَى اذهَبُوا بَِل ٥ يقَةِ. رِ الّطَ ِلَك ِت ب إلَهَكُْم تَعبُدُوا «وَلا ٤
ِ ة َّ وَأي المَرْفُوعَةِ، وَتَقدِماتِكُمُ وََحيواناتِكُْم ـِكُْم َمحاِصيل وَعُشُورِ بِذَباِئحِكُْم المَكاِن ذَلَِك إلَى تَعالُوا ٦ وَيَسكُُن. ُ اْسمَه َسيََضُع
وََستَفرَُحونَ إلَهِكُْم، ِ َحضْرَة فِي هُناكَ فَتَْأكُلُونَ ٧ وَغَنَمِكُْم. بَقَرِكُْم وَأبْكارِ ةِ، َّ ي الاختِيارِ وَتَقدِماتِكُمُ تَقدِيمَها، ْ نَذَرتُم ٍ تَقدِمَة

بارََككُْم. قَْد إلَهَكُْم لِأّنَ وَعائِلاتُكُْم، ْ أنتُم أيدِيكُْم ُ عَمِلَتْه ما بِكُّلِ ً فَرَحا
وَالأْرِض ِ الرّاحَة مَكاِن إلَى بَعدُ تَْأتُوا لَْم كُْم َّ لِأن ٩ هَواهُ! عَلَى واِحدٍ كُّلُ الآنَ، نَسلُُك َكمَا تَسلـُكُونَ تَعُودُوا «فَلا ٨

لـَكُْم، إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي وََستَكُونُونَ يباً، قَرِ الُأردُّنِ َ نَهر َستَعبُرُونَ كُْم َّ لـَِكن ١٠ لـَكُْم. إلَهُكُْم َسيُعطِيها َّتِي ال
ُ َيختارُه الَّذِي المَكاِن إلَى ِ بِه آمُرُكُْم ما كُّلَ فَاحمِلُوا ١١ بِأماٍن. وَتَعِيشُونَ الجِهاِت، كُّلِ مِْن أعدائِكُْم مِْن ً راحَة فَيُعطِيكُْم
َ ة َّ ي الاختِيارِ وَتَقدِماتِكُْم وََحيواناتِكُْم ـِكُْم َمحاِصيل َ وَعُشُور وَتَقدِماتِكُْم الّصاعِدَة١٨َ ذَباِئحَكُمُ احمِلُوا فِيهِ. ُ اْسمَه لِيُسِكَن إلَهُكُْم

للهِ. ُمُوها نَذَرت َّتِي ال َ َّمينَة الث َ وَالأشياء
لَيَس لِأّنَ مُدُنِكُْم، فِي الَّذِيَن ونَ ُّ ي وَاللّاوِ وَإماؤُكُْم وَعَبِيدُكُْم وَبَناتُكُْم وَأبناؤُكُْم ْ أنتُم إلَهِكُْم، ِ َحضْرَة فِي «افرَُحوا ١٢

قَّدِمُوها بَْل ١٤ تَرَونَهُ، مَكاٍن أّيِ فِي َ الّصاعِدَة تِْقدِماتِكُمُ تُقَّدِمُوا ألّا عَلَى احرُِصوا ١٣ بَينَكُْم. الأْرِض فِي نَِصيٌب لَهُْم
بِهِ. آمُرُكُْم ما كُّلَ هُناكَ فاعمَلُوا ـِكُْم. قَبائِل إحْدَى أْرِض فِي ُ الله ُ َيختارُه الَّذِي المَكاِن فِي

يَن لِلّطاهِرِ ُمِكُن ي إْذ إلَهُكُْم. أعطاكُْم ما َحسََب مُدُنِكُْم كُّلِ فِي ً لَحما وَتَأكُلُوا تَذَبحُوا أْن ُمِكنُكُْم ي تَرغَبُونَ، «وَِحينَ ١٥
الأْرِض عَلَى ُ اْسكُبُوه بَِل مَ، الدَّ تَأكُلُوا لا لـَِكْن ١٦ َل. َّ ي الإ أوِ الغَزاَل يأكُلُونَ َكما ُ مِنه يَأكُلُوا أْن يَن الّطاهِرِ وَغَيرِ مَنكُْم

كَالماءِ.
ْ نَذَرتُم َّتِي ال الأشياءِ وَكُّلَ غَنَمِكُْم، أْو بَقَرِكُْم َ أبْكار وَلا َيتِكُْم، وَز ُ وَنَبيذِكُم َمِحكُْم ق َ عُشُور مُدُنِكُْم فِي تَأكُلُوا «لا ١٧

ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن فِي إلَهِكُْم، ِ َحضْرَة فِي إلّا قدِماِت َّ الت ِ هَذِه تَأكُلُوا فَلا ١٨ عاتِكُْم. ُّ وتَبَر َ ة َّ ي الاختِيارِ وَتَقدِماتِكُمُ بِها،
ِ َحضْرَة فِي وَتَستَمتِعُونَ مُدُنِكُْم، فِي الّساِكنُونَ ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال وَإماؤُكُْم وَعَبِيدُكُْم وَبَناتُكُْم وَأبناؤُكُْم ْ أنتُم فَتَأكُلُونَ إلَهُكُْم،

فِيها. ْ عَمِلتُم َّتِي ال ِ اِلحَة الّصَ الأشياءِ بِكُّلِ إلَهِكُْم
وَعَدَكُْم، َكما أْرَضكُْم إلَهِكُْم َع وَّسَ وَإذا ٢٠ الأْرَض. تَسكُنُونَ ْ دُمتُم ما يِّينَ لاوِ َّ ال إهماِل عَدَِم عَلَى «احرُِصوا ١٩

كانَ وَإْن ٢١ ِيدُونَ. تُر ما بِقَْدرِ ً لَحما تَأكُلُوا أْن ُمِكنُكُْم ي ُ ه َّ فَإن حِم،› الّلَ بَعَض ‹َسنَأكُُل ُلتُمْ: وَق حِم، الّلَ أكِل فِي ْ وَرَغِبتُم
ُ الله أعطاها َّتِي ال وَغَنَمِكُمُ أبقارِكُْم مِْن تَذَبحُوا أْن ُمِكنُكُْم ي ُ ه َّ فَإن عَنكُْم، ً بَعِيدا ُ اْسمَه فِيهِ لِيََضَع إلَهُكُْم ُ َيختارُه الَّذِي المَكانُ
وَيَأكُُل َل. َّ ي الإ أوِ الغَزاَل تَأكُلُونَ َكما ُ كُلُوه ٢٢ مُدُنِكُْم. فِي ِيدُونَ تُر ما قَدرَ تَأكُلُوا أْن ُمِكنُكُْم وَي أمَرتُكُْم، َكما لـَكُْم،

يَن. الّطاهِرِ ُ وَغَير الّطاهِرُونَ ُ مِنه
ُ اْسكُبُوه بَِل مَ، الدَّ تأكُلُوا لا ٢٤ حِم. الّلَ مََع َ َياة الح تأكُلُوا فَلا َياةَ. الح فِيهِ لِأّنَ مَ، الدَّ تَأكُلُوا لا أْن عَلَى «اْحرَُصوا ٢٣

وَحّقاً. ً َصلاحا ُ الله ُ يَراه ما افْعَلُوا خَيرٌ. وَلِأولادِكُْم لـَكُْم لِيَكُونَ تَأكُلُوهُ، لا ٢٥ كَالماءِ. الأْرِض عَلَى
١٢:٣ ١٧

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
١٢:١١ ١٨

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
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ُ تِْقدِماتِكُم وَقَّدِمُوا ٢٧ اللهُ، ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن إلَى فَخُذُوها نُذُورِكُْم، وَتَقدِماُت ُ َسة المُقَّدَ تَقدِماتُكُمُ «أمّا ٢٦

وَلـَِكْن إلَهِكُْم. مَذَبحِ عَلَى ً أيضا يُسفََك أْن فَيَنْبَغِي الُأخرَى ذَباِئحِكُمُ ُ دَم وَأمّا إلَهِكُْم. مَذَبحِ عَلَى مَ، وَالدَّ حمَ الّلَ الّصاعِدَةَ:
وَلِأولادِكُْم لـَكُْم لِيَكُونَ اليَومَ، لـَكُمُ ُأعطِيها َّتِي ال الوَصايا ِ هَذِه جَمِيِع ِ إطاعَة عَلَى فاحرُِصوا ٢٨ حمَ. الّلَ تَأكُلُوا أْن ُمِكنُكُْم ي

إلَهِكُْم. أمامَ وَالحَّقَ لاَح الّصَ ْ عَمِلتُم َّكُْم لأن الأبَدِ، إلَى ٌ خَير
احذَرُوا ٣٠ أْرضِهِْم، فِي وَتَسكُنُونَ تَطرُدُونَها وَحَينَ لِتَْطرُدُوها، َستَدخُلُونَ َّتِي ال الُأمَمَ أمامَكُمُ إلَهُكُْم أهلََك «وَمَتَى ٢٩

ِ هَذِه عَبَدَْت ‹َكيَف آلِهَتِهِْم: عَْن تَسألُوا أْن احذَرُوا أمامَكُْم. هَلاكِهِْم بَعدِ مِْن أعمالِهِْم تَقلِيدِ ِّ فَخ فِي تَقَعُوا أْن مِْن
يهوه، ُ يُبْغُِضه ما لآلِهَتِهِْم يَعْمَلُونَ فَهُْم بِطُرُقِهِْم، إلَهَكُْم يهوه تَعبُدُوا فَلا ٣١ مِثلَهُْم!› ً أيضا َنحُن نَعْمََل لـِكَي آلِهَتَها؟ الُأمَمُ
تُِضيفُوا لا بِهِ. ُأوِصيكُْم ما جَمِيِع تَطبيِق عَلَى فَاْحرُِصوا ٣٢ لآلِهَتِهِْم. َكقَرابينَ النّارِ فَي وَبَناتِهِْم أبْناءَهُْم ى َّ َحت ُيحرِقُونَ إْذ

مِنهُ. َتحذِفُوا وَلا إلَيهِ،
١٣

الـكَذَبَة الأنبِياءُ
ِ هَذِه قَْت فَتََحّقَ ٢ بَةً، ُأعجُو أْو ً آيَة لـَكُْم مَ وَقَّدَ الأحلاِم، يِق َطرِ عَْن بِالمُستَقبَِل ُ ُيخـبِر َشخٌص أْو ٌ نَبِّي بَينَكُْم َ َظهَر «إْن ١

تَستَمِعُوا فَلا ٣ الآلِهَةَ،› ِ هَذِه ‹لِنَعبُْد أيضاً: وَقاَل تَعرِفُونَها،› لا ُأْخرَى ٍ آلِهَة َ وَراء ‹لِنَذهَْب لـَكُْم: وَقاَل بَةُ، الُأعجُو أوِ ُ الآيَة
نُفُوِسكُْم. وَبِكُّلِ بِكُْم قُلُو بِكُّلِ َ ونَه ُّ ُتحِب كُْم َّ أن لِيَرى يَمتَِحنُكُْم إلَهَكَْم لأّنَ اِف، َّ العَر ذَلَِك أْو بِيِّ َّ الن ذَلَِك لِكَلاِم

الَّذِي خُص الّشَ أوِ بِيُّ َّ الن ذَلَِك وَأمّا ٥ لَهُ. َ أْوفِياء وا ُّ وََظل ُ وَاْعبُدُوه ُ وَأطيعُوه ُ وَصاياه وَاْحفَظُوا ُ وَهابُوه إلَهَكُْم «اتْبَعُوا ٤

َ مِصْر أْرِض مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهِكُمُ لِعِصياِن دَفَعَكُْم ُ ه َّ لأن يُقتََل أْن فَيَنبَغِي الأحلاِم، يِق َطرِ عَْن بالمُستَقبَِل ُ ُيخـبِر
مِْن رَّ َّ الش يلُوا وَأزِ ُ فاقتُلُوه َتحيُوها، أْن إلَهُكُْم أوصاكُْم َّتِي ال َياةِ الح عَِن يُبعِدَكُْم أْن حاوََل فَقَْد ةِ. َّ العُبُودِي مَِن رَكُْم وَحَرَّ

وََسطِكُْم.
لََك فَقاَل َمِيمُ، الح َصدِيقَُك أْو ها، ُتحِبُّ َّتِي ال زَوَجتَُك أْو ابْنَتَُك، أوِ ابْنَُك أوِ وَُأمَِّك، ِيَك أب ابُْن أُخوكَ أغراكَ «وَإْن ٦

ٌ َسواء ُحيطَةِ، الم عُوِب الّشُ ِ آلِهَة مِْن ٧ آباؤكَ، أْو أنَت تَعرِفْها لَْم ٌ آلِهَة وَِهيَ ُأْخرَى،› ٍ آلِهَة ِ لِعِبادَة ‹لِنَذهَْب بِالسِّرِّ: أحَدُهُْم
وَلا إلَيهِْم، تَستَمـِـْع وَلا لَهُْم، تَستَِجْب فَلا ٨ الأْرِض. عَلَى مَكاٍن أّيِ فِي عَنَك، البَعِيدِيَن أِم مِنَك يبِينَ القَرِ أكانُوا
عِب الّشَ جَمِيُع لِيَشتَرِْك َّ ثُم بِرَجمِهِْم، يَبدَُأ مَْن َل أّوَ ُكْن تَقتُلَهُْم! أْن مِْن بُّدَ لا ٩ تَحمِهِْم. وَلا تَرْحَمْهُْم، وَلا عَلَيهِْم تَْشفِْق
مَِن مِصْرَ، أْرِض مِْن أخرَجََك الَّذِي إلَهَِك عَْن يُبْعِدُوكَ أْن حاوَلُوا هُْم لأّنَ المَوِت، ى َّ َحت ِ بِالحِجارَة ارجُمْهُْم ١٠ ذَلَِك. فِي

ِيَةً. ثان رِّ َّ الش هَذا مِثَل يَفعَلُوا وَلَْن وََيخافُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيُع َسيَسمَُع ِحينَئِذٍ، ١١ ةِ. َّ العُبُودِي بَيِْت
تَدمِيرُها يَنْبَغِي مُدٌُن

خَرَُجوا ً أشرارا ً رِجالا أّنَ ١٣ فِيها، لِتَسكُنُوا لـَكُْم إلَهُكُْم َسيُعطِيها َّتِي ال مُدُنِكُمُ إحدَى عَْن ً خَبَرا «َستَسمَعُونَ ١٢

قَبلاً. تَعرِفُوها لَْم ٌ آلِهَة وَِهيَ ُأْخرَى،› ً آلِهَة وَنَعبُْد ‹لِنَذهَْب وَقالُوا: لاِل، الّضَ إلَى مَدِينَتِهِْم ُسّكانَ وَقادُوا وََسطِكُْم، مِْن
يِف، بِالّسَ ِ المَدِينَة تِلَك ُسّكانَ اقْتُلُوا ١٥ وََسطِكُْم، فِي حَدََث قَْد رَّ َّ الش ذَلَِك أّنَ َ د تَأكَّ وَإْن َجيِّداَ، الأمرَ فَاْفحَُصوا ١٤

يِف. بِالّسَ َحيواناتِها كُّلَ وَاقْتُلُوا تَْدميراً، فِيها ما وَكُّلَ َ المَدِينَة تِلَك وَدَمِّرُوا
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بِالنّارِ ِ فِيسَة َّ الن الأشياءِ وَكُّلَ َ المَدِينَة وَأحرِقُوا ةِ، العامَّ ساَحتِها وََسِط إلَى فِيها َّتِي ال ِ فِيسَة َّ الن الأشياءِ كُّلَ «اجمَعُوا ١٦

تَأخُذُوا فَلا ١٧ ِناؤُها. ب يُعادَ وَلا الأبَدِ، إلَى ُصخُوٍر َ َكومَة ُ المَدِينَة تِلَك تَبقَى أْن وَيَنْبَغِي لإلَهِكُْم. ً كامِلَة صاعِدَة١٩ً ً ذَبْيحَة
أقسَمَ َكما فَتَْكثُرُونَ عَلَيكُْم، َف وَيَتَلَّطَ يَرحَمَكُْم وَلـِكَي غاِضباً، ُ الله يَبقَى لا كَي بِالكامِِل وَيُتلََف رَ لِيُدَمَّ ِ لله ُأعطَِي مِمِّا ً َشيئا
إلَهُكُْم ُ يَراه ما ْ وَعَمِلتُم اليَومَ، لـَكُمُ ُأعطِيها َّتِي ال ُ وَصاياه كُّلَ ْ وََحفِْظتُم ُ أَطعتُمُوه إْن هَذا ُ الله َسيَعمَُل ١٨ لآبائِكُْم. ُ الله

وََحّقاً. ً َصحِيحا
١٤

لله ٌص ُمخَّصَ َشعٌب ِيُل إسْرائ
َشعٌب َّكُْم لأن ٢ المَوتَى، ًعَلَى حُزنا ِجباهِكُْم فَوَق الَّذِي َ عر الّشَ َتحلِقُوا وَلا أنفُسَكُْم، ُتجَرُِّحوا فَلا لإلَهِكُْم، أولادٌ ْ «أنتُم ١

. الخاّصَ ُ َشعبَه لِتَكُونُوا الأْرِض ُشعُوِب جَميِع بَينِ مِْن ُ الله اختارَكُْم وَقَدِ بِإلَهِكُْم، وَخاّصٌ ٌس مُقَّدَ
ِجسَة َّ وَالن ُ الّطاهِرَة َيواناُت الح

وَالغَزاَل ٥ وَالماعَِز َ وَالغَنَم َ البَقَر تَأكُلُوها: أْن ُمِكنُكُْم ي َّتِي ال َيواناُت الح ِهيَ ِ وَهَذِه ٤ مَكرُوهاً. ً َشيئا تَأكُلُوا «لا ٣

ُّ َيجـْتَر َحيواٍن أّيَ تَأكُلُوا أْن ُمِكنُكُْم ي ٦ الجِباِل. وَماعَِز الوَحشِّيَ َ وَالبَقَر وَالوَعَل البَرِّّيَ وَالماعَِز الأبْيََض وَالغَزاَل َل َّ ي وَالإ
َبارَ، وَالو وَالأرنََب َمََل الج تَأكُلُوا لا مَشقُوٌق، ٌ حافِر لَها أْو ُّ َتجـتَر َّتِي ال َيواناِت الح مَِن لـَِكْن ٧ قِْسمَينِ. إلَى مَشقُوٌق ُ وَحافِرُه
. َيجـتَرُّ لا ُ ه َّ لـَِكن مَشقُوٌق، ُ فَحافِرُه يرِ. الخـِنزِ لَحمَ تَأكُلُوا لا ٨ لـَكُْم. ٌ َنجِسَة فَهَِي مَشقُوٍق َ غَير حافِرَها وَلـَِكّنَ ُّ َتجـتَر ها لأّنَ

لـَكُْم. ٌ َنجِسَة ها لأّنَ َ المَيِّتَة ُ تَه َّ ُجث تَلمَسُوا وَلا ِ لَحمِه مِْن تَأكُلُوا لا
ما كُّلُ وَلـَِكْن ١٠ وَحَراِشَف. زَعانَِف ُ لَه ما كُّلَ تَأكُلُوا أْن فَيُمِكنُكُْم الماءِ، فِي َّتِي ال ِناِت الكائ كُّلِ مِْن «أمّا ٩

لـَكُْم. َنجٌِس َ فَهُو تَأكُلُوهُ، أْن لـَكُْم ُ َيجُوز فَلا حَراِشٌف أْو زَعانٌِف ُ لَه لَيَس
وَالعُقاُب، وَالأنُوُق سرُ َّ الن فَهَِي تَأكُلُوها أْن يَنْبَغِي لا َّتِي ال ُ يُور الّطُ أمّا ١٢ طاهِرٍ. طائِرٍ أّيِ أكُل ُمِكنُكُْم «ي ١١

البازِ، أنواِع وَكُّلُ ورَُس َّ وَالن وَالخُّطاُف عامُ َّ وَالن ١٥ باِن، الغِر أنواِع وَكُّلُ ١٤ قُورِ، الّصُ أنواِع وَكُّلُ وَالّشاهِينُ ُ وَالحِدَأة ١٣

وَالخُّفاُش. وَالهُدهُدُ ِ بِأنْواعِه يُن الحَزِ وَمالُِك لَقلَُق َّ وَال ١٨ وَالغَوّاُص، َخمُ َّ وَالر وَالقُوُق ١٧ وَالبََجُع، وَالـكُرْكِيُّ وَالبُومُ ١٦

أكلُهُ. فَيُمِكنُكُْم طاهِرٍ طائِرٍ كُّلُ وَأمّا ٢٠ تَأكُلُوها. فَلا ٌ َنجِسَة ِ الأجنِحَة ذَواِت الحَشَراِت وَكُّلُ ١٩

لأّيِ ُ بيعُوه أْو فَيَأكُلَهُ. مُدُنِكُْم فِي الّساِكِن يِب لَلغَرِ أعطُوها بَْل ةً، َّ َطبِيعِي ً مِيتَة ماَت َحيَواٍن أّيَ تَأكُلُوا «لا ٢١

ُأمِّهِ. ِبحَليِب ً ِجديا تَطبُُخوا وَلا لإلَهِكُْم. وَخاّصٌ ٌس مُقَّدَ َشعٌب َّكُْم لأن أْرَضكُْم، ُ يَزُور غَرِيٍب

العُشُور
َيتِكُْم، وَز ُ وَنَبِيذِكُم قَمِْحكُْم َ عُشْر وَكُلُوا ٢٣ َسنَةٍ. كُّلَ الأْرِض فِي تَنبُُت َّتِي ال ـِكُمُ َمحاِصيل كُّلِ َ عُشْر ً ِبا جان «َضعُوا ٢٢

دائِماً. إلَهَكُْم تَهابُوا أْن مُوا َّ لِتَتَعَل فِيهِ، ُ اْسمَه لِيُسِكَن ُ َيختارُه الَّذِي المَكاِن وَفِي إلَهِكُْم، ِ َحضْرَة فِي وَغَنَمِكُْم بَقَرِكُْم وَأبْكارِ
١٣:١٦ ١٩

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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ُ اْسمَه يََضَع أْن إلَهُكُْم اْختارَ الَّذِي المَكانَ لِأّنَ العُشُورِ، حَمِل مِْن نُوا َمَّكَ تَت وَلَْم يلَةً، َطوِ ُ المَسافَة كانَِت إذا «وَلـَِكْن ٢٤

ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن إلَى مَعَكُْم الماَل وَخُذُوا بِماٍل. عاِم الّطَ عُشرِ عَْن عَوُِّضوا ٢٥ يُبارُِككُْم، ِحينَ عَنكُْم بَعِيدٌ فِيهِ
ْ أنتُم فَكُلُوا ِيدُونَهُ. تُر شَيءٍ أّيِ أْو شَراٍب أْو نَبيذٍ أْو غَنٍَم أْو بَقَرٍ مِْن إلَيهِ َتحْتاُجونَ ما اْشتَرُوا وَهُناكَ، ٢٦ إلَهُكُْم.
الأْرِض مَِن ٌ ة ِحّصَ لَهُْم لَيَس إْذ مُدُنِكُْم، فِي الَّذِيَن يِّينَ لاوِ َّ ال تُهمِلُوا وَلا ٢٧ مَعاً. وَابتَهُِجوا إلَهِكُْم ِ َحضْرَة فِي وَعائِلاتُكُْم

مَعكُْم.
مُدُنِكُْم، فِي وََضعُوها نَةِ، الّسَ تِلَك فِي ُحقُولـِكُْم َمحاِصيِل كُّلِ عُشرَ أحضِرُوا َسنَواٍت، ثَلاِث كُّلِ ِ نِهايَة «وَفِي ٢٨

وَيَأكُلُونَ مُدُنِكُْم، فِي المُقِيمُونَ ُ َباء وَالغُر وَالأرامُِل اليَتامَى يَأتِي َكما أْرضاً، ـِكُونَ يَمل لا هُْم لأّنَ ُّونَ، ي لاوِ َّ ال فَيَأتِي ٢٩
تَعمَلُونَهُ. شَيءٍ كُّلِ فِي إلَهُكُْم فَيُبارُِككُمُ وَيَشبَعُونَ.

١٥
الّسابِعَة ُ نَة الّسَ

مِْن َ آخَر لِشَخٍص ً مالا أقرََض مَْن كُّلُ َلِي: ي َكما ُلْغَى وَت ٢ يُونَ. الدُّ ُلغُوا ت أْن يَنبَغِي َسنَواٍت، َسبِع كُّلِ ِ نَهايَة «وَفِي ١

ُمِكنَُك ي ٣ للهِ. ً إكراما يُوِن الدُّ لإلغاءِ وَقٌت ُأعلَِن قَْد ُ ه َّ لأن يبَهُ، قَرِ أْو ُ جارَه ِ بِه يُطالِْب لا يَن. الدَّ هَذا َ ُلغِي ي ِيَل، إسْرائ بَنِي
أِخيَك. عَلَى لََك الَّذِي يَن الدَّ َ ُلغِي ت لـَِكْن دَينِهِ، بِسَدادِ يَب الغَرِ تُطالَِب أْن

فَقَط ٥ ـِكُوها. َمتَل لِت إلَهُكُْم لـَكُْم َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي َسيُبارُِككُْم َ الله لأّنَ فُقَراءٌ، بَينَكُْم يَكُونَ أْن يَنبَغِي «لا ٤

ً عَظيمَة ً بَرَكَة َسيُبارُِككُْم إلَهَكُْم فَإّنَ ٦ اليَومَ، بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال الوَصايا ِ هَذِه كُّلِ عَمَِل عَلَى ْ فَحَرِْصتُم إلَهَكُْم، ْ أَطعتُم إْن
الُأمَمُ. َتحكُمُكُمُ وَلا ً َكثِيرَة ً ُأمَما وََتحكُمُونَ تَقتَرُِضونَ، وَلا ً َكثِيرَة ً ُأمَما فَتُقرُِضونَ وَعَدَ، َكما

تَكُونُوا فَلا لـَكُْم، إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي مُدُنِكُْم إحدَى فِي إْخوَتِكُْم مِْن بَينَكُْم ٌ فَقِير هُناكَ كانَ «إْن ٧

إلَيهِ. َيحتاُجونَ ما كُّلَ وَأقرُِضوهُْم مَعَهُْم َ كُرَماء ُكونُوا بَْل ٨ وَُمحتاٍج. فَقِيرٍ كُّلِ َ مُساعَدَة تَرفُُضوا وَلا ِيِّينَ، أنان
َبَْت! اقْتَر قَدِ يُوِن، الدُّ إلغاءِ َ َسنَة الّسابِعَةَ، َ نَة الّسَ إّنَ فَتَقُولُوا أذهانِكُْم إلَى ً يرَة شِرِّ ً فِكرَة تُدِخلُوا ألّا عَلَى «احرُِصوا ٩
ِ َحضرَة فِي ِبِينَ مُذن وََستَكُونُونَ كُْم، ِضّدَ ِ الله إلَى َسيَصرُُخ ُ ه َّ لـَِكن َشيئاً. ُ تُعطُونَه فَلا الفَقِيرِ، عَِن َ حمَة َّ الر تَمْنَعُونَ وَهَكَذا

اللهِ.
أعمالـِكُْم، كُّلِ فِي إلَهُكُْم َسيُبارُِككُْم العَمَِل هَذا لأجِل ُ ه َّ فَإن تُعْطُونَهُ. بَينَما بُكُْم قُلُو ْد تَتَرَدَّ وَلا بِكَرٍَم، َ الفَقير «أْعطُوا ١٠

أْرِضكُْم فِي ُحتاَج وَالم َ وَالفَقِير الجارَ فَأْعطُوا الأْرِض، فِي ً دائِما َسيَكُونُونَ َ الفُقَراء وَلأّنَ ١١ بِهِ. تَقُومُونَ ما كُّلِ وَفِي
بِسَخاءٍ.

العَبِيد إطلاُق
الّسابِعَةِ. ِ نَة الّسَ فِي ُ ُتحَرِّرَه أْن يَنبَغِي َسنَواٍت، ِسّتَ لَدَيَْك وَعَمَِل َشعبَِك. مِْن ً ة َّ ِي عِبران أْو ً ِيّا عِبران َيَت اْشتَر «إِن ١٢

بَيدَرِ وَمِْن غَنَمَِك مِْن بِهِ. إلَهَُك بارَكََك ما مِْن بِكَرٍَم ِ أعطِه بَْل ١٤ اليَدَيِن. فارِغَ ُ تُرِسلَه لا حُرّاً، العَبدَ تُطلُِق وَِحينَ ١٣

ِ هَذِه ُأعطِيَك بَِب الّسَ لِهَذا حُرّاً، إلَهَُك فَأطلَقََك مِصرَ، أْرِض فِي ً عَبدا ُكنَت ََّك أن ْ وَاذكُر ١٥ نَبيذِكَ. وَمِْن بَِك ُحبُو
اليَومَ. َ ة َّ الوَِصي
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ً مِثْقابا فَخُْذ ١٧ مَعَك، لِنَفِسهِ ً خَيرا وَجَدَ قَْد إْذ عائِلَتََك، وَُيحِّبُ َك ُّ ُيحِب ُ ه َّ لأن أترُكََك،› ‹لَْن العَبدُ: لََك قاَل «فَإْن ١٦

يَتَِك. جارِ مََع تَعمَُل وَكَذَلَِك الأبَدِ. إلَى لََك ً عَبدا يُصبُِح وَهَكَذا الباِب. عَلَى ُلِصقُها ي إْذ ِ ُأذُنِه َ َشحمَة وَاثقُْب
كُّلِ فِي إلَهَُك وََسيُبارِكَُك أِجيرٍ. َ ُأجرَة تَستَِحّقُ ً ِخْدمَة َسنَواٍت ِسّتَ خَدَمََك فَقَْد حُرّاً. ِ إطلاقِه عَلَى تَنْدَْم «لا ١٨

تَعمَلُهُ. ما
َحيواناتِك ُ أبْكار

غَنَمَِك، ِ بِكْر ُصوَف َّ َتجُز وَلا عَمَلَِك، فِي بَقَرِكَ َ بِكْر تَستَخدِْم وَلا وَغَنَمَِك، بَقَرِكَ مِْن بِكرٍ ذَكَرٍ كَّلَ لإلَهَِك ْص «َخّصِ ١٩

فِيهِ. لِيُعبَدَ ُ الله ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن فِي ٍ َسنَة كُّلَ إلَهَِك ِ َحضْرَة فِي وَعائِلَتَُك أنَت ُ كُلْه بَْل ٢٠

لإلَهَِك. ُ تَذَبحْه فَلا آخَرَ، عَيٍب أّيُ فِيهِ أْو أعمَى أْو أعرََج كانَ أْو عَيٌب، البِكرِ هَذا فِي كانَ إْن «وَلـَِكْن ٢١

لا لـَِكْن ٢٣ ُل. َّ ي وَالإ الغَزاُل يُؤكَُل َكما ُ يَأكُلَه أْن الّطاهِرِ وَغَيرِ لِلّطاهِرِ ُمِكُن وَي مُدُنَِك، فِي ُ تَأكُلَه أْن ُمِكنَُك ي لـَِكْن ٢٢
كَالماءِ. الأْرِض عَلَى ُ اْسكُبْه بَِل دَمَهُ، تَأكُْل

١٦
الفِصح عِيدُ

يِل. َّ الل فِي َ مِصْر مَْن إلَهُكُْم أخرَجَكُْم هرِ َّ الش هَذا فِي ُ ه َّ لأن ًلإلَهِكُْم، إكراما بِالفِصِح٢٠ وَاحتَفِلُوا أبِيَب، َ شَهر «احفَظُوا ١
أْن لـَكُْم ُ َيجُوز لا ٣ فِيهِ. ُ اْسمَه لِيُسِكَن ُ الله ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن فِي ً بَقَرا أْو ً غَنَما الفِصِح َ ذَبِيحَة لإلَهِكُْم وَقَّدِمُوا ٢

خُبزِ اسْمُ عَلَيهِ يُطلَُق ما وَهَذا فِيهِ، َ خَمِيرَة لا ً خُبزا أيّاٍم ِ لِسَبعَة تَأكُلُونَ بَْل بِيحَةِ، الذَّ لَحِم مََع ٌ خَمِيرَة فِيهِ شَيءٍ أّيَ تَْأكُلُوا
َحياتِكُْم. أيّاِم كُّلَ َ مِصْر أْرَض ْ تَرَكتُم فِيهِ الَّذِي اليَومَ رُونَ َّ تَتَذَك وَبِذَلَِك بِسُرعَةٍ، َ مِصْر أْرَض ْ غادَرتُم َّكُْم لِأن يِق، الّضِ

أيّاٍم. ِ َسبعَة َطواَل أْرِضكُْم كُّلِ فِي ُ َمِيرَة الخ تَكُونُ وَلا ٤

َ ذَبِيحَة تُقَّدِمُوا لا ٥ التّالِي. اليَوِم َصباِح إلَى ِل الأّوَ اليَوِم َ مَساء تَْذَبحُونَها َّتِي ال ِ بِيحَة الذَّ لَحِم مَْن ٌ شَيء يَبقَى أْن ُ َيجُوز «لا
وَتُقَّدِمُونَ فِيهِ، ُ اْسمَه لِيُسِكَن إلَهُكُْم ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن فِي بَْل ٦ إلَهُكُْم، لـَكُْم أعطاها َّتِي ال مُدُنِكُمُ مِْن أّيٍ فِي الفِْصِح
فِي وَتَأكُلُونَها َ بيحَة الذَّ فَتَْطبُُخونَ ٧ مِصْرَ. مِْن ْ خَرَْجتُم فِيهِ الَّذِي الوَقِت فِي مِس، الّشَ غُرُوِب عِنْدَ المَساءِ، فِي َ بِيحَة الذَّ
اليَوِم وَفِي أيّاٍم. ةِ َّ لِِست ٍ خَمِيرَة بِلا ً خُبزا تَْأكُلُونَ ٨ باِح. الّصَ فِي بُيُوتِكُْم إلَى تَعُودُونَ َّ ثُم إلَهُكُْم. ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن

اليَوِْم. ذَلَِك فِي أعْمالـِكُْم جَمِيَع وَتَتْرُُكونَ لإلَهِكُْم. ً إكراما مَهِيٌب ٌع ُّ تَجَم هُناكَ يَكُونُ الّسابـِـِع،
َمسون الخ اليَوِم عيدُ

ِيِع٢١ الأساب بِعِيدِ احتَفِلُوا َّ ثُم ١٠ ُبُوِب. الح َحصادِ وَقُْت فِيهِ يَبدَُأ الَّذِي الوَقِت مَِن ً ابْتِداء ِيَع أساب َ َسبعَة «احِسبُوا ٩
وَأبناؤُكُْم ْ أنتُم إلَهِكُْم، أمامَ افرَُحوا ١١ لـَكُْم. إلَهِكُْم ِ بَرَكَة ِبحَسَِب بِإلَهِكُْم، َ ة الخاّصَ تَقدِماتِكُمُ تُقَّدِمُونَ َحيُث إلَهِكُْم، ّبِ َّ لِلر

١٦:١ ٢٠
.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.

5) ،2 العددين فِي ً (أيضا 7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
١٦:١٠ ٢١

بيوم الجديد العهد في العيد هذا ويرتبط الفصح. عيد بعد الخمسينِ اليوِم في به ُيحتَفُل اليهود، عند القمح حصاد عيد هو َمسين.» الخ «عيدُ أو ِيع. الأساب عِيد
(2 الرسل أعمال (انظر المسيحية. الـكنيسة وتأسيس التلاميذ على القدس الروح حلول
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احتَفِلُوا وََسطِكُْم. فِي الَّذِيَن وَالأرامُِل وَاليَتامَى ُ َباء وَالغُر مُدُنِكُْم، فِي الّساِكنُونَ ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال وَإماؤُكُْم، وَعَبِيدُكُْم وَبَناتُكُْم
كُّلِ عَمَِل عَلَى فاحرُِصوا مِصْرَ، فِي ً عَبِيدا ْ ُكنتُم كُْم َّ أن رُوا َّ وَتَذَك ١٢ فِيهِ. ُ اْسمَه لِيُسِكَن إلَهُكُْم ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن فِي

رائـِـِع. َّ الش ِ هَذِه
قائِف الّسَ عِيدُ

عِيدِكُْم فِي وَافرَُحوا ١٤ المِعْصَرَةِ. وَنَبيذَ المَْدرُوَس القَمَح ُ َجنَيتُم قَْد تَكُونُوا أْن بَعدَ قائِِف٢٢ الّسَ بَعِيدُ «وَاحتَفِلُوا ١٣

َ َسبعَة ١٥ مُدُنِكُْم. فِي الّساِكنوُنَ وَالأرامُِل وَاليَتامَى ُ َباء وَالغُر ُّونَ ي لاوِ َّ وَال وَإماؤُكُْم، وَعَبِيدُكُْم وَبَناتُكُْم وَأبناؤُكُْم ْ أنتُم
ً فَرَحا فَتَفرَُحونَ وَأعمالـِكُْم، ـِكُْم َمحاِصيل كُّلَ َسيُبارِكُ إلَهَكُْم لِأّنَ اللهُ. ُ َيختارُه الَّذِي المَكاِن فِي لإلَهِكُْم تُعَيِّدٌونَ أيّاٍم
فِي وَذَلَِك َيختارُهُ. الَّذِي المَكاِن فِي ِ نَة الّسَ فِي مَّراٍت ثَلاَث إلَهِكُْم أمامَ الذُُّكورِ جَمِيُع َ َيحضُر أْن يَنبَغِي ١٦ عَظيماً.
تَقدِمَةٍ دُوِن مِْن اللهِ ِ َحضرَة فِي َ يَظهَر أْن لِأحَدٍ ُ َيجُوز وَلا قائِِف. الّسَ وَعِيدُ ِيِع، الأساب وَعِيدِ ُخْتَمِرِ،٢٣ الم غَيرِ الخـُبْزِ عِيدِ

لَهُ. إلَهُكُْم أعطاها َّتِي ال ِ البَرَكَة وَِبحَسَِب قُدرَتِهِ، ِبحَسََب رَجٍُل كُّلُ فَليُقَّدِْم ١٧ يُقَّدِمُها.
القُضاة تَعيِينُ

َيحكُمُوا أْن فَيَنبَغِي لـَكُْم. إلَهُكُْم أعطاها َّتِي ال المُدُِن كُّلِ فِي ـِكُْم قَبائِل لِكُّلِ وَمَسؤُولِينَ قُضاةً لِأنفُِسكُْم «وَعَيِّنُوا ١٨

النّاِس. بَينَ ُمَيِّزُوا ت وَلا ُتحابُوا وَلا العادَِل، َ الحُكم تُشَوِّهُوا لا ١٩ النّاِس. بَينَ تَميِيزٍ دُونَ بِعَدٍل
فَقَْط ُ وَحدَه وَالعَدَل العَدَل! ٢٠ يَةً. مُلتَوِ الّصاِلحـِينَ أقواَل وََتجعَُل الحَُكماءِ، عُيُونَ تُعمِي فَهَِي رِشوَةً. تَقبَلُوا «لا

لـَكُْم. إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرَض ـِكُوا وَتَمتَل لِتَحيَوْا دائِماً، ُأطلُبُوا
الأصنام

تُقِيمُوا وَلا ٢٢ لإلَهِكُْم! ُ تَبنُونَه الَّذِي المَذَبحِ جانِِب إلَى الخَشَِب أوِ َجرِ الّشَ مَِن لِعَْشتَرُوَت٢٤ ً أعمِدَة تُقِيمُوا «لا ٢١
إلَهِكُْم. لَدَى مَكرُوهٌ هَذا لِأّنَ زائٍِف، لإلَهٍ ً ة َّ ي َحجَرِ ً أنْصابا

١٧
الله ُ ذَباِئح

اللهِ. لَدَى مَكرُوهٌ هّذا لِأّنَ هٌ، تَّشوُّ أْو مَرٌَض فِيهِ ً خَرُوفا أْو ً ثَورا لإلَهِكُْم تَْذَبحُوا «لا ١

الأْصنام ِ عِبادَة ُ بَة عُقُو
١٦:١٣ ٢٢

َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ
34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي

١٦:١٦ ٢٣
ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ

8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ
١٦:٢١ ٢٤

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
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ُ وَيَتَجاوَز إلَهِكُْم أمامَ رَّ َّ الش يَْفعَُل َشخٌْص لـَكُْم، إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال مُدُنَكُْم، مِْن ٍ مَدِينَة أّيِ فِي وََسطِكُْم، فَي وُِجدَ «إْن ٢

وَوََصلـَكُْم ٤ ُجومَ، ُّ الن أوِ َ القَمَر أوِ مَس الّشَ يَعْبُدُ أْو لِوَصاياَي، ً ِخلافا لَها وَيَْسجُدُ ُأْخرَى ً آلِهَة يَعبُدُ وَ وَيَْذهَُب ٣ عَْهدَهُ،
مَْن ُتخْرُِجوا أْن يَنبَغِي ٥ ِيَل، إسْرائ فِي حَدََث قَْد البَغِيَض الأمرَ ذَلَِك أّنَ وَثَبََت الأْمرَ، ُ وَفَحَْصتُم ْ فَسَمِعْتُم الخـَبَرُ، هَذا
يُقتََل أْن يَنْبَغِي لا ٦ يَمُوَت. ى َّ َحت ِ بِالحِجارَة ُ تَرْجُمُوه وَأْن – اْمرأةً أِم كانَ ً رَجُلا – المَدِينَةِ، بَوّاباِت إلَى رَّ َّ الش ذَلَِك عَمَِل
ذَلَِك بَعْدَ لِقَتلِهِ. ُ يَرجُمُونَه الَّذيَن ُل أّوَ هُْم هُودُ ُّ وَالش ٧ واِحدٍ. شاهِدٍ ِ بِشَهادَة ُ قَتلُه ُ َيجُوز وَلا أكثَرَ، أْو شاهِدَيِن ِ بِشَهادَة إلّا

بَينِكُْم. مِْن رَّ َّ الش ُتخْرُِجونَ هَكَذا عِب. الّشَ كُّلُ يُشارِكُ

عبَة الّصَ القَضايا
ِخلاٍف أّيِ أْو ِسواها، أْو يذاءٍ إ أْو دَعوَى أْو قَتٍل ةِ َّ َكقَِضي فِيها، َتحكُمُوا أْن يَصعُُب ٌ ة َّ قَِضي هُناكَ كانَْت «إْن ٨

وَالقاضِي يِّينَ لاوِ َّ ال ِ الـكَهَنَة إلَى اْذهَبُوا ٩ إلَهُكُْم. ُ َيختارُه الَّذِي المَكاِن إلَى الفَورِ عَلَى تَْذهَبُوا أْن فَيَنبَغِي مُدُنِكُْم، فِي يَقَُع
تَعمَلُوا أْن وَيَنبَغِي ١٠ ةِ. َّ القَِضي تِلَك فِي بِالحُْكمِ َسيُخبِرُونَكُْم وَهُْم عَلَيهِْم، َ المُشكِلَة وَاعرُِضوا الوَقِت، ذَلَِك فِي المَْسؤوِل
وَاعْمَلُوا ١١ لـَكُْم. ُ يُعَلِّمُونَه ما كُّلِ عَمَِل عَلَى وَاحرُِصوا اللهُ، ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن ذَلَِك فِي لـَكُْم ُ يَقُولُونَه ما كُّلِ ِبحَسَِب
يُعلِنُونَهُ. الَّذِي القَرارِ عَْن ً أبَدا َتحِيدُوا وَلا بِهِ. ُيخـبِرُونَكُْم الَّذِي الحُْكمِ وَِبحَسَِب لـَكُْم، يُعطُونَها َّتِي ال علِيماِت َّ الت ِبحَسَِب
يَمُوَت. أْن فَيَنْبَغِي القاضِي، َ حُكم يُطِيُع لا أْو إلَهَكُْم، َ لِيَخدِم هُناكَ يَقُِف الَّذِي الكاهِِن عِِصياِن عَلَى ُأ َّ يَتَجَر مَْن وَكُّلُ ١٢

ِيَةً. ثان العِْصياِن عَلَى أوا َّ يَتَجَر وَلَْن وََيخافُونَ، ذَلَِك عِب الّشَ كُّلُ وَيَسمَُع ١٣ ِيَل. إسْرائ مِْن رَّ َّ الش يلُونَ تُز وَهَكَذا

َلِك الم اختِيار ُ ة َّ َكيفِي
ِ ة َّ َكبَقِي عَلَينا ً مَلِكا ْب ‹لِنُنَّصِ ُلتُمْ: وَق فِيها ْ وََسَكنتُم وَامتَلـَْكتُمُوها لـَكُْم، إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرَض ُ دَخَلْتُم «وَمَتَى ١٤

بُوا تُنَّصِ أْن ُ َيجُوز فَلا َشعبِكُْم. مِْن يَكُونَ وَأْن إلَهُكُْم، ُ َيختارُه الَّذِي َلِِك الم تَنصيِب عَلَى اْحرُِصوا ١٥ ِنا،› ب ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم
َ مِصْر إلَى عَب الّشَ يُرِسَل وَألّا لِنَفِسهِ، ُيُوِل الخ مَِن َ الـَكثِير يَجمََع لا أْن َلِِك الم هَذا وَعَلَى ١٦ إْخوَتِكُْم. مِْن لَيَس ً أجنَبِيا
زَوجاٍت خِذَ يَّتَ أْن يَنبَغِي وَلا ١٧ أبَداً.› يِق رِ الّطَ ِ هَذِه مِْن تَعُودُوا ‹لَْن لـَكُْم: قاَل َ الله لِأّنَ ُيُوِل، الخ مَِن يدِ المَزِ لِشِراءِ

هَِب. وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن َ الـَكثِير لِنَفِسهِ يَجمََع أْن يَنبَغِي وَلا يَْنحَرَِف. لا ى َّ َحت لِنَفِسهِ َكثِيراٍت
لَدَى َحفُوَظةِ الم ِ سخَة ُّ الن مَِن كِتاٍب فِي لِنَفِسهِ ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه مِْن ً نُسخَة يَكتَُب أْن يَنبَغِي مَلِكاً، يُصبُِح «وَِحينَ ١٨

المَكتُوِب كُّلَ َيحفََظ وَأْن إلَهَهُ، قَِي َّ يَت أْن مَ َّ لِيَتَعَل َحياتِهِ، أيّاِم كُّلَ يَقرَأها وَأْن ُ مَعَه بِها َيحتَفَِظ وَأْن ١٩ يِّينَ، لاوِ َّ ال ِ الـكَهَنَة
يقَةٍ، َطرِ ةِ َّ بِأي الوَصايا يَعصَى وَلِئَلّا َشعبِهِ، فِي واِحدٍ أّيِ مِْن أفَضُل ُ ه َّ أن يَظُّنَ لِئَلّا ٢٠ الفَرائِِض، ِ وَهَذِه ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه فِي

ِيَل. إسْرائ ِ مَملـَكَة عَلَى ً يلا َطوِ ً زَمَنا ُ وَنَسلُه َلُِك الم فَيَحكُمَ
١٨

يِّين لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة نَِصيُب
مِْن َسيَأكُلُونَ ما َّ إن ِيَل. إسْرائ بَنِي ةِ َّ بَقِي مََع الأْرِض مَِن ٌ ة ِحّصَ لاوِي ِ قَبِيلَة وَكُّلِ يِّينَ لاوِ َّ ال ِ لِلـَكَهَنَة تَكُونَ «لَْن ١

وَعَدَهُْم. َكما نَِصيبَهُْم َسيَكُونُ ُ نَفسَه َ هُو َ الله لِأّنَ إْخوَتِكُْم، وََسِط فِي يَرِثُوا وَلَْن ٢ تِهِ. وَِحّصَ اللهِ تَقدِماِت
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وَالفَّكَ الـَكتَِف الكاهَِن اْعطُوا خَرُوفاً. أْم كانَْت ً ثَورا عُب، الّشَ يُقَّدِمُها َّتِي ال باِئحِ الذَّ مَِن ِ لِلـكَهَنَة َيحِّقُ ما َ هُو «وَهَذا ٣

قَدِ إلَهَكُْم لِأّنَ ٥ غَنَمِكُْم. مِْن ُ ونَه ُّ َتجُز الَّذِي وِف الّصُ َل وَأّوَ َيتِكُْم، وَز وَنَبيذِكُْم َمِحكُْم ق َل أّوَ ُ تُعطُونَه َكما ٤ وَالمَعِدَةَ.
الوَقِت. كُّلَ ِ بِاْسمِه َ البَرَكَة مُعلِنِينَ َككَهَنَةٍ، َ الله لِيَخدِمُوا ـِكُْم قَبائِل كُّلِ مِْن ُ وَنَسلَه لاوِي اختارَ

الَّذِي المَكاِن إلَى ِ باْختِيارِه وَأتَى ِيَل، إسْرائ فِي فِيهِ يَعِيُش مَكاٍن أّيِ فِي مُدُنِكُْم إحْدَى يِّينَ اللّاوِ أحَدُ تَرَكَ «وَإْن ٦

لَهُْم وََستَكُونُ ٨ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي الواقِفِينَ ِيَن الآخَر يِّينَ لاوِ َّ ال ِ كَإخوَتِه ِ إلَهِه بِاسِْم َ َيخدِم أْن ُ ُمِكنُه ي ُ ه َّ فَإن ٧ اللهُ، ُ َسيَختارُه
آبائِهِْم. مِيرَاِث مِْن عَلَيهِ َيحُْصلٌونَ ما إلَى ِ بِالإضافَة عاِم الّطَ مَِن ٌ يَة مُتَساوِ ِحَصٌص

الُأخرَى الُأمَِم عَِن ِيَل إسْرائ اختِلاُف
لا ١٠ الُأمَمُ. تِلَك ُمارِسُها ت َّتِي ال ِ يرَة الشِّرِّ المُمارَساِت تُقَلِّدُوا لا لـَكُْم، إلَهُكُْم َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرِض إلَى ْ أتَيتُم «وَمَتَى ٩

ظَرِ َّ الن أوِ ةِ، َّ وِحي ُّ الر الوَساَطةِ أوِ ِ العِرافَة بِمُمارََسةِ لِأحَدٍ تَسمَُحوا وَلا مَذاِبحِكُْم. عَلَى النّارِ فِي وَبَناتِكُْم أبْناءَكُْم تُقَّدِمُوا
لا باستِخدامِهِ. ِيَن الآخَر عَلَى ِ يطَرَة بِالّسَ أْو ١١ الّسِحرِ، باستَخداِم لِأحَدٍ تَسمَُحوا لا بِالغَيِب. لِلإخبارِ العَلاماِت إلَى
عِندَ مَمْقُوٌت هَذا يَفعَُل مَْن كُّلَ لِأّنَ ١٢ بِالمَوتَى. الاتِّصاِل ِ بِمُحاوَلَة أْو وَالأرواِح، الأشباِح ِ باستِشارَة لِأحَدٍ تَسمَُحوا
لإلَهِكُْم َ ُأمَناء فَكُونُوا ١٣ الأْرِض. مَِن الُأمَمَ تِلَك ُ َسيَطرُد إلَهَكُْم فَإّنَ ِيهَةِ، وَالـكَر ِ يرَة الشِّرِّ المُمارَساِت ِ هَذِه وَبِسَبَِب اللهِ.
بِذَلَِك. إلَهَكُْم لـَكُْم يَْسمَُح فَلا أنْتُمْ، أمّا وَالمُشَعْوِذِيَن، العَرّافِينَ إلَى تَستَمـِـُع َستَطرُدُونَها َّتِي ال الُأمَمُ ِ هَذِه ١٤ بِالكامِِل.

الـكَذَبَة وَالأنبِياءُ ِ الله نَبِّيُ
إلَهِكُْم مِْن ُ َطلَبتُمُوه ما فَهَذا ١٦ . النَبيِّ ذَلَِك إلَى فَأْصغُوا َشعبِكُْم، بَينِ مِْن مِثلِي ً ا ُّ نَبِي إلَهُكُْم لـَكُْم ُ َسيُقِيم «لـَِكْن ١٥

َ نُواِجه أْو إلَهِنا، َصوِت مِْن يدَ المَز نَسمََع أْن يدُ نُر ‹لا ُلْتُمْ: ق إْذ هُناكَ، فِيهِ ْ اجتَمَعْتُم الَّذِي اليَوِم فِي يَب، ُحورِ َجبَِل فِي
مِثلََك ً نَبِيّا لَهُْم ُ َسُأقِيم لِهَذا ١٨ يَقُولُونَهُ. ما فِي ونَ ُمحِّقُ هُْم ‹إّنَ لِي: ُ الله فَقاَل ١٧ َسنَمُوُت!› نا َّ فَإن وَإلّا النّارِ، ِ هَذِه مِْن يدَ المَز
مُ َّ َسيَتَكَل الَّذِي الكَلاِم إلَى يُصغِي لا مّْن فَكُّلُ ١٩ بِهِ. أنا ُأوِصيهِ بِما َسيُخبِرُهُْم َ وَهُو يَقُولُهُ. بِما ُ وََسُأخبِرُه َشعبِهِْم. بَينِ مِْن

َسُأعاقِبُهُ.› أنا فَإنِّي بِاسمِي، بِيُّ َّ الن ذَلَِك ِ بِه

الكاذب بي َّ الن َكشُف
أْن فَيَنبَغِي ُأْخرَى، ٍ آلِهَة بِاسِْم مُ َّ يَتَكَل أْو بِشَيءٍ، ُأوِصهِ وَلَْم بِاسمِي مُ َّ يَتَكَل ُ ه َّ أن ِعي يَّدَ أْن ُأ َّ يَتَجَر الَّذِي بِيُّ َّ الن «وَأمّا ٢٠

ُ ه َّ أن ٌ نَبِّي ِعي يَّدَ ِحينَ ُ ه َّ فَإن ٢٢ ؟› بِيِّ َّ لِلن بِها ُ الله ْم َّ يَتَكَل لَْم َّتِي ال َ الرِّسالَة َسنَعرُِف ‹َكيَف ُلْتُمْ: ق وَإْن ٢١ . بِيُّ َّ الن ذَلَِك يَمُوَت
مِْن بِيُّ َّ الن ذَلَِك مَ َّ تَكَل قَْد بَْل اللهِ، مَِن لَيسَْت َ الرِّسالَة تِلَك فَإّنَ ْق، يَتَحَّقَ وَلَْم َيحدُْث لَْم ِ بِه أ َّ تَنَب ما وَلـَِكْن اللهِ، مَِن مُ َّ يَتَكَل

مِنْهُ. َتخافُوا فَلا ذاتِهِ،
١٩

جُوء الّلُ مُدُنُ
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ثَلاَث ُصوا فَخَّصِ ٢ وَبُيُوتِهِْم، مُدُنِهِْم فِي وَتَسكُنُونَ وَتَطرُدُونَهُْم أْرضَهُْم، َسيُعطِيكُْم َّتِي ال الُأمَمَ إلَهُكُمُ يُفنِي «ِحينَ ١

يُعطِيها َّتِي ال الأْرَض وَتُقَّسِمُوا المَسافاِت َتحِسبُوا أْن يَنبَغِي ٣ ـِكُوها. َمتَل لِت لـَكُْم إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض وََسِط فِي مُدٍُن
قاتٍِل. كُّلُ هُناكَ إلَى لِيَهرَُب أقساٍم، ِ ثَلاثَة إلَى لـَكُْم إلَهُكُْم

بَينَهُما وَلَيسَْت قَصدٍ، بِغَيرِ ً َشخصا يَقتُُل مَْن َحيّاً: لِيَبقَى هُناكَ وَيَهرُُب ً أحَدا يَقتُُل مْن فِي ُ القاعِدَة ِهيَ «وَهَذا ٤

فانزَلََق َشجَرَةً، لِيَقطََع بِالفَْأِس ُ يَدَه أحَدُهُما وَرَفََع الأخشاِب، لِقَْطِع ِ الغابَة إلَى اثْناِن ذَهََب فَإْن ٥ قَبُل. مِْن ٌ عَداوَة
يَب قَرِ فَإّنَ يَهْرُْب، لَْم وَإْن ٦ لِيَحيا. المُدُِن ِ هَذِه إحدَى إلَى فَليَهرُْب َماَت، ف ُ رَفيقَه وَضَرََب مِقبَِضهِ مِْن الفَأِس رَأُس
مََع ُلُهُ. يَقت وَ جُوءِ الّلُ ِ مَدِينَة عَْن ً بَعِيدا كانَْت إْن ُ ُمِسكُه وَي غََضبِهِ. اْشتِدادِ عِندَ ُ وَراءَه َسيَْسعَى لِدَمِهِ،٢٥ ُ يَثأر الَّذِي المَيِِّت

مُدٍُن. ثَلاَث ُصوا ُتخَّصِ أْن ُأوِصيكُْم لِهَذا ٧ ةِ. َّ الـكَراهِي بِدَافـِـِع يَْقتُْل لَْم ُ ه َّ لِأن المَوِت، َ حُكم يَستَِحّقُ لا ُ ه َّ أن
فَإذا ٩ لآبائِكُْم، ُأْعطِيَها بِأْن وَعَدَ َّتِي ال الأْرِض كُّلَ وَأعطاكُْم آباءَكُْم. وَعَدَ َكما أْرَضكُْم، إلَهكُْم َع وَّسَ إْن «وَلـَِكْن ٨

مُدٍُن ثَلاَث تُِضيفُونَ فَحِينَئِذٍ مَِشيئَتِهِ، َحسََب وَتَعيشوا إلَهَكَْم وا ُّ َتحِب بِأْن اليَومَ، ِ بِه ُأوِصيكُْم ما كُّلِ عَمَِل عَلَى ْ حَرِصتُم
قَتِل بِسَبَِب تُدانوا وَلَْن لـَكُْم، ً مِيراثا إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال أْرَضكُمُ فِي ٌ بَرِيء يُقتََل لَْن وَهَكَذا، ١٠ لاث. َّ الث ِ هَذِه إلَى ُأْخرَى

ياءِ. الأبْر
إحدَى إلَى وَهَرََب المَوِت، ى َّ َحت ُ َبَه وَضَر ُ وَهاجَمَه وَانْتَظَرَ، لَهُ، فَكَمََن آخَرَ، ً َشخصا ُ يَكرَه َشخٌص كانَ إْن «لـَِكْن ١١
ُلَهُ. فَيَْقت لِدَمِهِ، ُ يَثأر الَّذي يَدِ إلَى ُ وَيُسَلِّمُوه هُناكَ مِْن ُ وَيَْأخُذُوه يُرِسلُوا أْن ِ مَدِينَتِه ِ قادَة عَلَى يَكُونُ ُ ه َّ فَإن ١٢ المُدُِن، ِ هَذِه

خَيرٌ. لـَكُْم لِيَكُونَ ِيَل إسْرائ مِْن بَرِيء َشخٍص قَتِل َ إثم يلُوا أزِ بَْل عَلَيهِ، تُْشفِقُوا لا ١٣

الأملاك حُدُودُ
لـَكُْم إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي آباؤكُْم وََضعَها َّتِي ال ُ جارِكُم أْرِض حُدُودِ إلَى ُ تُِشير َّتِي ال َ الحِجارَة ُتحَرُِّكوا «لا ١٤

ـِكُوها. َمتَل لِت
هُود ُّ الش

شاهِدَيِن ِ بِشَهادَة ٍ مَسالَة كُّلُ ُت َّ تَتَثَب بَْل ارتََكبَها، ةٍ َّ َخطي عَلَى أْو ٍ َخطَأ أّيِ عَلَى أحَدٍ ِ لإدانَة واِحدٌ شاهِدٌ يَكفِي «لا ١٥
ثَلاثَةٍ. أْو

أمامَ ِ الله ِ َحضْرَة فِي المُتَخاِصماِن يَقُِف ١٧ كاذِبَةً، ً شَهادَة مَ وَقَّدَ ما، َشخٍص عَلَى لِيَشهَدَ زُوٍر شاهِدُ مَ تَقَّدَ «إذا ١٦

ً كاذِبَة ً شَهادَة مَ قَّدَ قَْد الّشاهِدُ كانَ فَإْن َجيِّداً، الأمرَ ُ القُضاة ى َّ وَيَتَحَر ١٨ الأيّاِم. تِلَك فِي المَسؤُولِينَ وَالقُضاةِ ِ الـكَهَنَة
ُ ة َّ بَقِي فَيَسمََع ٢٠ وََسطِكُْم. مِْن رَّ َّ الش يلُونَ ِ تُز وَهَكَذا بِأِخيهِ. ُ يَعمَلَه أْن نَوَى ما ِ بِه تَعمَلُوا أْن يَنبَغِي ُ ه َّ فَإن ١٩ أِخيهِ، ِضّدَ

وََسطِكُْم. فِي رَّ َّ الش هَذا مِثَل يَعمَلُوا وَلا فَيَخافُوا، الأمرِ عَِن عِب الّشَ
بِرِجٍل. وَرِجلا ِيَدٍ، ب ً وَيَدا ، بِِسّنٍ ً وَِسنّا بِعَينٍ، ً وَعَينا ِبحَياةٍ، ً َحياة ُ عاقِبُوه بَِل عَلَيهِ، تُشفِقُوا «لا ٢١

٢٠
لِلحَرب قَواعِدٌ

١٩:٦ ٢٥
(12 العدد في ً (أيضا عائِلَتِه. فِي بالقَتيِل ً ِصلَة ُ الأكثر الرّجُل لِدَمِه. ُ يَثأر الَّذي



٧ : ٢١ تَثنِيَة ٢٦١ ١ : ٢٠ تَثنِيَة

لِأّنَ مِنهُْم، َتخافُوا لا لَدَيكُْم، مِمّا أعظَمَ ً وَجَيشا وَمَركَباٍت ً ُخيُولا وَتَرَونَ أعدائِكُْم، ِضّدَ لِلحَرِب َتخرُُجونَ «ِحينَ ١

مَعَكُْم. َ مِصْر أْرِض مَْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهَكُمُ
اليَومَ َستَْذهَبُونَ ِيُل! إسْرائ يا ‹استَمـِـْع يَقُوُل: وَ ٣ َيَْش الج وَُيخَاطُِب الكاهُِن مُ يَتَقَّدَ لِلمَعرَكَةِ، مُوا تَتَقَّدَ أْن «وَقَبَل ٢
لِيُحارَِب مَعَكُْم يَْذهَُب إلَهَكُْم لِأّنَ ٤ مِْنهُْم، تَرتَعِبُوا وَلا تَرهَبُوا وَلا َتخافُوا وَلا َشجاعَتُكُْم، ْ َتخُر فَلا أعدائِكُْم. ِ َبَة ُحار لِم

صرِ.› َّ الن َتحقِيِق عَلَى وَلِيُساعِدَكُْم عَنكُْم، أعداءَكُْم
يَمُوُت قَْد ُ ه َّ فَإن بَيتِهِ. إلَى فَلْيَرِجــْع بَعْدُ؟ ُ يُكَرِّْسه وَلَْم ً جَدِيدا ً بَيتا بَنَى مَْن هُناكَ ‹هَْل لِلجَيِش: ُ القادَة يَقُوُل َّ «ثُم ٥

إلَى فَليَرِجــْع بَعدُ؟ ِ ثَمَرِه مِْن يَأكُْل لَْم ُ ه َّ لـَِكن ً كَرما زَرَعَ مَْن مِنْكُْم هَْل أْو ٦ آخَرُ. رَجٌُل ُ بَيتَه يُكَرُِّس وَ المَعرَكَةِ، فِي
بَعدُ؟ جها يَتَزَّوَ لَْم ُ ه َّ لـَِكن ً اْمرأة َخطََب مَْن مِنْكُْم هَْل أْو ٧ ثَمَرَهُ. ُ آخَر َشخٌص وَيَأكُُل المَعرَكَةِ، فِي يَمُوُت قَْد ُ ه َّ فَإن بَيتِهِ.

آخَرٌ.› َشخٌص ُجها يَتَزَّوَ وَ المَعرَكَةِ، فِي يَمُوُت قَْد ُ ه َّ فَإن بَيتِهِ. إلَى فَليَرِجــْع
كَي ِ بَيتِه إلَى هَذا مَثُل فَليَرِجــْع جاعَةِ؟ لِلّشَ فاقِدٌ أْو خائٌِف َ هُو مَْن هُناكَ ‹هَْل لِلجَيِش: يَقُولُوا أْن ؤَساءِ ُّ الر عَلَى َّ «ثُم ٨

لِفِرَقِه. ً قادَة يُعَيِّنُونَ َيِش، الج ِ ُمخَاَطبَة مِْن ُ ؤَساء ُّ الر يَنتَِهي وَِحينَ ٩ َشجاعَتَهُْم.› يَفقِدُونَ ِيَن الآخَر َيجعََل لا
بَوّاباتِهِْم، وَفَتَُحوا لاِم لِلّسَ عَرَضكُْم قَبِلُوا فَإْن ١١ لاً. أّوَ لامَ الّسَ فاعرُِضوا بُوها، لِتُحارِ ٍ مَدِينَة مِْن بُونَ تَقتَرِ «وَِحينَ ١٠

ُتحاصِرُوها. أْن يَنبَغِي فَحِينَئِذٍ وَحارَبَتكُْم، تُسالِمكُْم لَْم إْن وَلـَِكْن ١٢ لَدَيْكُم. ً ًوَعُمّالا خُّداما ِ المَدِينَة تِلَك ُسّكاِن جَميُع ُ يَِصير
ثَميٌن َ هُو ما وَكُّلُ َيواناُت وَالح وَالأطفاُل ُ النِّساء أمّا ١٤ الكِبارِ. ذُُكورِهِِم كُّلَ اقْتُلُوا المَدِينَةَ، إلَهُكُْم يُعْطِيكُمُ وَعِنْدَما ١٣
ِ البَعِيدَة المُدُِن لِكُّلِ تَفعَلُونَ هَكَذا ١٥ لـَكُْم. إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال أعدائِكُمُ َ غَنِيمَة وَاستَخدِمُوا لِأنفُِسكُْم، ُ فَخُذُوه المَدِينَةِ، فِي

هُنا. َّتِي ال لِلُأمَِم ً مُدُنا لَيسَْت ِهيَ َّتِي ال عَنكُْم،
الحِثِّيِّينَ – ً تَماما عَلَيهِْم اقُْضوا ١٧ مَلكاً. لـَكُْم إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال عُوِب الّشُ مُدُِن كُّلِ فِي ً َحيّا ً َشيئا تُبقُوا «لا ١٦

َ ِيهَة الـكَر َ الأشياء ُ يُعَلِّمُوكُم لا لـِكَي ١٨ إلَهُكُْم. أوصاكُْم َكما – وَاليَبُوِسيِّينَ يِّينَ ِّ وَالحُو يِّينَ وَالفِرِزِّ ِيِّينَ وَالـَكنعان يِّينَ وَالأمُورِ
إلَهِكُْم. إلَى فَتَخطِئُونَ لِألِهَتِهِْم، يَعمَلُونَها َّتِي ال

مِْن كُلُوا بِالفُؤوِس. أْشجارَها تُفِسدُوا فَلا ـِكُوها، تَمْتَل لـِكَي ُمُوها َبْت وَحار َكثِيرَةً، لِأيّاٍم ً مَدِينَة ْ حاصَرْتُم «وَإْن ١٩

ُ غَير ها أّنَ تَعرِفُونَ َّتِي ال َ الأْشجار تَقطَعُوا أْن ُمِكنُكُْم ي لـَِكْن ٢٠ تُهاِجمُوها؟ ى َّ َحت ٌ بَشَر الحَقِل ُ أْشجار فَهَْل تَْقطَعُوها. وَلا ثَمَرِها،
تَسقَُط. أْن إلَى بُكُْم ُتحارِ َّتِي ال ِ المَدِينَة ِحصارِ فِي وَتَستَخْدِمُوها مَثمِرَةٍ،

٢١
َجهُول الم القاتُِل

فَإّنَ ٢ مَعرُوفاً، القاتُِل يَكُْن وَلَْم ـِكُوها، َمتَل لِت لـَكُْم إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض عَلَى الحَقِل فِي ًمُلقَى قَتِيلا ْ وَجَْدتُم «إْن ١

مَِن ٍ مَدِينَة أقرَِب ُشيُوُخ يَأخُذُ َّ ثُم ٣ ةِ. َّ ُث الج مَِن ِ يبَة القَرِ المُدُِن إلَى َ المَسافَة يَقِيسُوا وَ َيخرُُجوا أْن وَقُضاتَِك ُشيُوِخَك عَلَى
َياِن الجَر داِئِم وَادٍ إلَى َ العِجلَة ِ المَدِينَة تِلَك ُشيُوُخ ُ وَُيحْضِر ٤ نِيرٌ. عَلَيها يُوَضْع وَلَْم لِلعَمَِل تُستَخدَْم لَْم البَقَرِ مَِن ً ِعجلَة ةِ َّ ُث الج
لِأّنَ الأماِم، إلَى يِّينَ لاوِ َّ ال ُ الـكَهَنَة مُ يَتَقَّدَ َّ ثُم ٥ الوادِي. فِي هُناكَ ِ العِجلَة عُنَُق فَيَكسِرُونَ قَبلاً. يُزرَْع وَلَْم ُيحرَْث لَْم
تِلَك ُشيُوُخ فَيَغِسُل ٦ يذاءٍ. إ أْو ٍ ُخُصومَة كُّلُ ُتحَّلُ َكيَف يُقَرِّرُوا وَ بِاْسمِهِ، البَرَكاَت يُعلِنُوا وَ ُ لِيَخدِمُوه اختارَهُْم إلَهََك
ما َ نَر وَلَْم خَص الّشَ هَذا نَقتُْل ‹لَْم يَقُولُونَ: وَ ٧ الوادِي. فِي عُنُقُها َ ُكسِر َّتِي ال ِ العِجلَة فَوَق أيدِيَهُْم ةِ َّ لِلجُث ِ يبَة القَرِ ِ المَدِينَة
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بريء.› َشخٍص قَتِل عَلَى ِيَل إسْرائ َشعبََك ُتحاِسْب فَلا اللهُ. يا ُ اختَرتَه الَّذِي ِيُل إسْرائ َشعبَُك َنحُن َطهِّرنا، ٨ حَدََث.
ِ بِه أْوصاكُْم ما تُنَّفِذُوا بِأْن بريءٍ، رَجٍُل قَتِل ذَنَْب وََسطِكُْم مِْن يلُونَ ِ تُز هَكَذا ٩ القَتِل. ذَنِب مِْن ُأونَ َّ َستُبَر وَهَكَذا

اللهُ.
الأِسيرَة ُ المَرأة

رَأيََت فَإْن ١١ مِنهُْم. أسرَى وَتَأخُذُوا فَتَهزِمُوهُْم، َ القُدرَة إلَهُكُمُ يُعطِيكُْم أعدائِكُْم، ِضّدَ لِلحَرِب تَذهَبُونَ «وَِحينَ ١٠

َشعْرَها ِهيَ تقُّصُ َحيُث بَيتَِك، إلَى أْحضِرْها ١٢ مِْنها، واَج َّ الز وَأْرْدَت إلَيها فاْنجَذَبَْت ً جَمِيلَة اْمرأةً الأسرَى بَينَ
َجها، تَتَزَّوَ أْن ُمِْكنَُك ي َّ ثُم وَُأمِّها. أبِيها تَبكِي كامٍِل لِشَهرٍ بَيتَِك فِي َمْكُْث وَلْت الأسرِ. ِياِب ث مِْن َُّص وَتَتَخَل ١٣ وَأظافِرَها،
بِالماِل، تَبيعَها أْن لََك ُ َيجُوز لا ِيدُ. تُر َحيُث ِهيَ وَلْتَْذهَْب َطلِّْقها مَعَها، ً َسعيدا تَعُْد لَْم فَإْن ١٤ زَْوَجتََك. ِهيَ َ وَتَصير

بِها. ُ َصنَعتَه ما كُّلِ بَعْدَ ٍ يَة َكجارِ تُعامِلَها أْن أْو
البِكْر َحّقُ

ُ البِكر وَكانَ أبْناءً. وَجتاِن َّ الز كِلتا وَأنجَبَْت الُأخرَى. وَيَرْفُُض ً واِحدَة ُيحِّبُ وَكانَ زَوَجتاِن، لِرَجٍُل كانَ «إْن ١٥

ها ُيحِبُّ َّتِي ال ِ زَوَجتِه ابَْن يُعامَِل أْن ُ َيجُوز لا بَنِيهِ، بَينَ ِ أملاكِه يِع تَوزِ وَقُت يَْأتِي ِحينَ ُ ه َّ فَإن ١٦ يَرْفُضُها، َّتِي ال المَرْأةِ مَِن
ِ زَوَجتِه بابِْن يَعْتَرَِف أْن يَنبَغِي ١٧ يَرْفُضُها. َّتِي ال ِ وجَة َّ الز ابُْن َ هُو الَّذِي الحَقيقِّيِ ِ البِكْر عَلَى ُ يّاه إ ً لا مُفَّضِ البِكْرَ، ِ باعتِبارِه

البِكْرِ. الابِْن َحّقَ ُ وَلَه أولادِهِ، ّلُ أّوَ ُ ه َّ لِأن يَملُِك، ما جَمِيِع مِْن ً مُضاعَفَة ً ة ِحّصَ ُ يُعطِيَه وَأْن البِكْرَ، ِ باعتِبارِه يَكْرَهُها َّتِي ال
المُتَمَرِّدُون الأولادُ

ُ ُمِسكاه ي أْن ِ وَُأمِّه ِيهِ أب عَلَى فَإّنَ ١٩ يُعاقِبانِهِ، ِحينَ ى َّ َحت هُ، وَُأمَّ ُ أباه يُطِيُع لا وَمُتَمَرِّدٌ عَنِيدٌ ابٌْن لِأحَدٍ كانَ «إْن ١٨

وَلا وَمُتَمَرِّدٌ عَنِيدٌ هَذا ‹ابْنُنا يُوِخ: لِلّشُ يَقُولا أْن الوالِدَيِن وَعَلَى ٢٠ المَدِينَةِ، بَوّاباِت إلَى ِ مَدَينَتِه ُشيُوِخ إلَى ُ وَُيحضِراه
يلُونَ تُز وَهَكَذا المَوِت. ى َّ َحت ِ مَدِينَتِه رِجاُل ُ يَرجُمُه ِحينَئَذٍ، ٢١ كرِ.› الّسُ ى َّ َحت ً َكثِيرا وَيَشرَُب ً َكثِيرا يَأكُُل َ وَهُو يُطِيعُنا،

وََيخاَف. ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ فَيَسمََع وََسطِكُْم، مِْن َ ير الشِّرِّ
َخشَبَة عَلَى علِيُق َّ الت

ِ الخَشَبَة عَلَى َ ة َّ ُث الج تَترُُكوا لا ٢٣ َخشَبَةٍ، عَلَى وَعُلَِّق فَقُتَِل المَوِت، َ بَة عُقُو تَستَوِجُب ً ِيمَة جَر َشخٌص اْرتََكَب «فَإِن ٢٢

يُعطِيها َّتِي ال الأْرَض تُنَجِّسُوا فَلا اللهِ. ِ لَعْنَة َتحَْت يَكُونُ ٍ َخشَبَة عَلَى ُق َّ يُعَل مَْن لِأّنَ اليَوِم. ذَلَِك فِي ُ اْدفِنُوه بَِل يِل، َّ الل فِي
لـَكُْم. ً مِيراثا إلَهُكُْم

٢٢
مُتَفَرِّقَة شَرائـِـُع

ُ صاِحبُه يَكُْن لَْم وَإْن ٢ إلَيهِ. ُ تُعِيدَه أْن يَنْبَغِي بَْل وَتَتَجاهَلهُ، ً ضالّا ُ خَرُوفَه أْو صاِحبََك ثَورَ تَرَى أْن يَنبَغِي «لا ١
إليهِ. ُ تُعِيدُه ِحينَئِذٍ عَنهُ. ً باِحثا ُ صاِحبُه َ يَأتِي ى َّ َحت ِ بِه وَاحتَفِْظ بَيتَِك إلَى ُ فَأْحضِرْه تَعرِفُهُ، لا وَأنَت مِنَك ً يبا قَرِ يَسكُُن

الأمرَ. تَتَجاهَِل فَلا مِنهُ. ضاعَ شَيءٍ أّيَ أْو ُ ِيابَه ث أْو صاِحبَِك ِحمارَ وَجَْدَت إْن تَفعَُل وَهَكَذا ٣
رَفعِهِ. عَلَى ُ صاِحبَه ساعِْد بَْل تَتَجاهَلهُ، فَلا يِق رِ الّطَ فِي ً راقِدا ُ ثَورَه أْو صاِحبََك ِحمارَ رَأيَت «إذا ٤
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إلَهَُك. ُ يَمْقُتُه هَذا يَفعَُل مَْن اْمرأةٍ. ِياَب ث جُُل َّ الر وَلا رَجٍُل، ِياَب ث ُ المَرأة تَرتَدَِي أْن يَنبَغِي «لا ٥

ِصغارِها عَلَى تَرقُدُ وَالُأمُّ بَيٌض، أْو فِراٌخ وَفِيهِ الأْرِض عَلَى أْو َشجَرَةٍ عَلَى َطيرٍ عُّشَ تَمشِي وَأنَت وَجَْدَت «إْن ٦

وَتَعِيَش ٌ خَير لََك يَكُونَ لـِكَي الفِراَخ، خُذِ َّ ثُم هاِب، بِالذَّ لِلُأمَّ اْسمَْح بَِل ٧ الفِراِخ، مََع الُأمَّ تَأخُذِ فَلا البَيِض، عَلَى أْو
يلاً. َطوِ ً زَمَنا

وَماَت. بَيتَِك َسطِح عَلَى مِْن َسقََط إْن ً ِبا مُذن ُتحْسَُب فَلا َسطِحهِ، َحوَل ً ُسورا فابِْن جَدِيداً، ً بَيتا بَنَيَت «إذا ٨
كِلَيهِما.٢٦ ُبُوِب الح وََمحُْصوَل العِنَِب َ غَلَّة بَذَلَِك ُ َتخْسَر َك َّ لِأن ُبُوِب، بِالح العِنَِب َ كَرْم تَزرَْع «لا ٩

مَعاً. وَِحماٍر ثَوٍر عَلَى َتحرُْث «لا ١٠

مَعاً. وَالكِتّاِن وِف الّصُ مَِن ً مِنسُوجَة ً ِيابا ث تَرتَدِي «لا ١١
بِهِ. ى تَتَغَّطَ الَّذِي بَِك لِثَو ِ الأربَعَة وايا َّ الز عَلَى ً أهدابا «وََضْع ١٢

واج َّ لَلز شَرائـِـُع
الفَتاةَ، ِ هَذِه جُت ‹تَزَّوَ فَقاَل: ها وَذَمَّ لُوِك، الّسُ بِسُوءِ هَمَها وَاّتَ ١٤ كَرِهَها، َّ ثُم وَعاشَرَها، اْمرأةً رَجٌُل َج تَزَّوَ «إْن ١٣

ُشيُوِخ إلَى تِها َّ ي عُْذر عَلَى ً دَلِيلا ُيحضِرا أْن وَُأمِّها أبِيها عَلَى فَإّنَ ١٥ عَذراءَ!› لَيسَْت ها أّنَ وَجَْدُت عاشَرْتُها، ِحينَ وَلـَِكْن
هَمَها اّتَ وَقَدِ ١٧ كَرِهَها. ُ ه َّ لـَِكن لَهُ، ً زَوجَة جُِل َّ الر لِهَذا ابْنَتِي ‹أعطَيُت يُوِخ: لِلّشُ الفَتاةِ أبُو يَقُوُل وَ ١٦ البَوّابَةِ. عِندَ ِ المَدِينَة
ُشيُوِخ أمامَ وَب َّ الث يَبسُُط َّ ثُم تِها.› َّ ي عُْذر دَلِيُل َ هُو هَذا وَلـَِكْن عَذراءَ. لَيسَْت ابْنَتََك أّنَ وَجَدُت فَقاَل: لُوِك الّسُ بِسُوءِ
مِثْقاٍل٢٧ ُ مِئَة مِقدارُها ً غَرامَة عَلَيهِ يَْفرُِضونَ وَ ١٩ يُؤَدِّبُوهُ. وَ جَُل َّ الر ذَلَِك ِ المَدِينَة تِلَك ُشيُوُخ يَأخُذُ ِحينَئِذٍ، ١٨ المَدِينَةِ.
يَستَطِيَع وَلَْن لَهُ، ً زَوجَة وََستَبقَى ِيَل. إسْرائ فِي عَذراءٍ َ سُمعَة َ ه َشوَّ جَُل َّ الر ذَلَِك لِأّنَ الفَتاةِ، لِأبِي يُعطُونَها ةِ، الفِّضَ مَِن

َحياتِهِ. مَدَى يُطَلِّقَها أْن
أبِيها. بَيِت باِب إلَى بِها فَليُؤَت ٢١ الفَتاةِ، ةِ َّ ي عُْذرِ عَلَى دَلِيٌل هُناكَ يَكُْن وَلَْم َصحِيحَةً، ُ همَة التُّ كانَِت إْن «وَلـَِكْن ٢٠
واِج، َّ الز قَبَل ً ة َّ ِجنسي ً عَلاقَة أقامَْت إْذ ِيَل، إسْرائ ًفِي ًمُِشينا عَمَلا ارتََكبَْت ها لِأّنَ المَوِت، ى َّ َحت ِ المَدِينَة رِجاُل يَرجُمُها َحيُث

َشعبِكُْم. وََسِط مِْن رَّ َّ الش يلُونَ ِ تُز وَهَكَذا أبِيها. بَيِت فِي وَِهيَ
وَالاغتِصاب الزِّنَى عقوباُت

يلُونَ ِ تُز هَكَذا نَْفسَها. َ وَالمَرأة المَرأةَ، َ عاشَر الَّذِي جَُل َّ الر كِلَيهِما: تَقتُلُونَهُما آخَرَ، رَجٍُل َ زَوجَة رَجٌُل َ عاشَر «إْن ٢٢

ِيَل. إسْرائ مِْن رَّ َّ الش
تَرجُمُوهُما وَأْن المَدِينَةِ، ِ بَوّابَة إلَى ً مَعا ُتحضِرُوهُما أْن يَنبَغِي ٢٤ وَعاشَرَها، ِ المَدِينَة فِي ً بَة َمخطُو ً اْمرأة رَجٌُل وَجَدَ «إْن ٢٣
رَجٍُل َ زَوجَة أهانَ ُ ه َّ لِأن جَُل َّ الر وَتَرجُمُونَ المَدِينَةِ، أهِل مِْن ِ المُساعَدَة لِطَلَِب تَصْرُْخ لَْم ها لِأّنَ َ الفَتاة تَرجُمُونَ المَوِت. ى َّ َحت

وََسطِكُْم. مِْن رَّ َّ الش يلُونَ ِ تُز وَهَكَذا آخَرَ.
٢٢:٩ ٢٦

َصاِحبُهُ. ُ وََيخْسَرُه ِ لله ً مُلكا يُْصبُِح َحُْصوَل الم لأّنَ كلّهُ.» َحُْصوُل الم يتقّدَس «لِئلّا ً حرفيا كليهما. … تخسر
٢٢:١٩ ٢٧

َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا وَالمثقاُل 29. :22 انظر للزواج. ً مهرا العادة في يُدفُع ما ضعف مثقال. مئة
وَنِصٍف. ً غراما
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الَّذِي ُ وَحْدَه َ هُو مَعَها اضطََجَع الَّذِي جَُل َّ الر فَإّنَ وَاغتََصبَها، َلاءِ، الخ فِي َ بَة َخطُو الم َ الفَتاة جُُل َّ الر وَجَدَ إْن «لـَِكْن ٢٥

ُمِسُك ي رَجٍُل َ حالَة ُ تُشبِه ُ الحالَة ِ فَهَذِه المَوَت. تَستَِحّقُ ً ة َّ َخطِي تَرتَِكْب لَْم ها لِأّنَ َ الفَتاة تُعاقِبُوا فَلا ٢٦ يَمُوَت. أْن يَنبَغي
لِيُساعِدَها. أحَدٌ يَكُْن لَْم وَلـَِكْن لِلمُساعَدَةِ، ً َطلَبا صَرََخْت قَْد تَكُونُ ما َّ ُب وَر َلاءِ. الخ فِي وَجَدَها قَْد إْذ ٢٧ ُلُهُ، يَقت وَ َ بِآخَر
الَّذِي جُِل َّ الر ذَلَِك عَلَى فَإّنَ ٢٩ اكتُِشفا، َّ ثُم مُعاشَرَتِهِ، عَلَى وَأجبَرَها بَةٍ، َمخطُو َ غَير َ عَذراء فَتاةً رَجٌُل وَجَدَ «وَإْن ٢٨

أْن يَستَطِيَع لَْن ها، َّ أذَل ُ ه َّ وَلِأن لَهُ. ً زَوجَة فَتُصبُِح ِهيَ، وَأمّا ةِ. الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا خَمِْسينَ الفَتاةِ أبا يُعطَِي أْن اْغتََصبَها
يُطَلِّقَها.

أباهُ. َسيُعِيُب هَذا لِأّنَ ِيهِ، أب َ زَوجَة َج يَتَزَّوَ أْن لِأحَدٍ ُ َيجُوز «لا ٣٠

٢٣
العِبادَة فِي ِ المُشارَكَة مَِن المَمنُوعونَ

أْن الزِّنا لابِْن ُ َيجُوز وَلا ٢ اللهِ. َشعِب مِْن ُيحْسََب أْن العُضوِ مَقطُوِع أْو الخِصيَتَينِ مَْسُحوِق لِرَجٍُل ُ َيجُوز «لا ١

العاشِرِ. الجِيِل ى َّ َحت ُ نَسلُه وَلا َ هُو اللهِ ِ جَماعَة مِْن ُيحسَُب لا اللهِ. َشعِب مِْن ُيحْسََب
الأبَدِ. إلَى ِ الله ِ جَماعَة مِْن ُيحسَبُوا أْن العاشِرِ، الجِيِل ى َّ َحت نَسلِهِْم، مِْن لِأحَدٍ وَلا مُوَآبِيٍّ أْو ونِيٍّ لِعَمُّ ُمِكُن ي «لا ٣

بَعُورَ، بَن َلعامَ ب كُْم ِضّدَ استَأجَرُوا وَقَدِ مِصْرَ. مِْن ْ خَرَجتُم ِحينَ يِق رِ الّطَ فِي وَالماءِ عاِم بِالّطَ لِيُلاقُوكُْم يَأتُوا لَْم فَهُْم ٤

إلَهُكُْم َل وََحوَّ َلعامَ، ب إلَى الاستِماعَ رَفََض إلَهَكُْم لـَِكّنَ ٥ َلعَنَكُْم. ي لـِكَي َيِن، هر النَّ بَينَ ما بِلادِ فِي فَتُورَ ِ مَدِينَة مَْن الَّذِي
َحياتِكُْم. َطواَل خَيرَهُْم أْو َسلامَهُْم تَطلُبُوا فَلا ٦ كُْم. ُّ ُيحِب إلَهَكُْم لِأّنَ لـَكُْم، ٍ بَرَكَة إلَى َ عنَة َّ الل

ُّون الأدُومِي
فِي نَسلِهِْم مِْن يُولَدُونَ وَالَّذيَن ٨ َلَدِهِ. ب فِي َ باء غُرَ ْ َكنتُم َّكُْم لِأن ً يّا مِصرِ تَكرَهُوا وَلا أُخوكُْم. ُ ه َّ لِأن ً أدُومِيّا تَكرَهُوا «لا ٧

اللهِ. ِ جَماعَة إلَى وا يَنَْضمُّ أْن ُمِكنُهُْم ي الثّالِِث، َيِل الج
المُعَسكَر ِ َطهارَة عَلَى الحِفاُظ

طاهِرٍ ُ غَير رَجٌُل وََسطِكُْم فِي وُِجدَ إْن ١٠ َنجٍِس. شَيءٍ أّيَ بُوا َّ َتجَن أعدائِكُْم ِضّدَ جَيٍش فِي َتخرُُجونَ «وَِحينَ ٩

مُس الّشَ تَغِيُب وَِحينَ بِالماءِ. يَستَِحّمُ المَساءُ، يَأتِي وَعِنْدَما ١١ يَدخُلْهُ. وَلا ِ المُعَسكَر مَِن فَليَخرُْج ، لَيلِيٍّ اْحتِلاٍم بِسَبَِب
المُعَسكَرَ. يَدخُُل

َّ ثُم َ لِيَْحفِر ٌ ة وَعُّدَ ً عَصا مِنكُْم واِحدٍ لِكُّلِ فَيَكُونُ ١٣ الحاجَةِ. لِقَضاءِ ِ المُعَسكَر خارَِج مَكاٌن ً أيضا لـَكُْم يَكونُ «وَ ١٢

أعداءَكُْم. لِتَهزِمُوا وَيُساعِدَكُْم لِيُنقِذَكُْم مُعَسكَرِكُْم وََسِط فِي َيجُوُل إلَهَكَْم لأّنَ ١٤ حاَجتَهُ. يَْقضِي أْن بَعدَ ِ فََضلاتِه يُغَّطِي
فَيَترَُككُْم. بَينَكُْم لائٍِق َ غَير ً َشيئا يَرَى لا كَي ً سا مَقَّدَ ُ المُعَسكَر يَكُونَ أْن فَيَنبَغِي

مُتَفَرِّقَة شَرائـِـُع
ِ ة َّ أي فِي ُ َيختارُه الَّذِي المَكاِن فِي وََسطِكُْم، فِي يَْسكَُن بِأْن ُ لَه اْسمَُحوا بَِل ١٦ َسيِّدِهِ، إلَى ً با هارِ ً عَبْدا تُرِْجعُوا «لا ١٥

تُزِعجُوهُ. فَلا ِيدُ، يُر َحيُث ٍ مَدينَة
مَعْبَدٍ. فِي ً عاهِرَة تَعْمََل أِْن ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن لِاْمرَأةٍ ُ َيجُوز «لا ١٧
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إلَهِكُْم بَيِت إلَى شاذٍّ أْو عاهِرَةٍ َ أْجر تُدِخلُوا لا ١٨ مَعْبَدٍ. فِي الرِّجاَل َ يُعاشِر أْن ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن لِرَجٍُل ُ َيجُوز «لا
إلَهِكُْم. عِنْدَ مَمقُوٌت هَذا لِأّنَ بِهِ، ْ تَعَهَْدتُم نَْذٍر عَْن لِتَدفَعُوا

أْن ُمِكُن ي ٢٠ آخَرَ. شَيءٍ أّيَ أْو ً َطعاما أْو ً مالا مِنْكُْم يَْقتَرُِض ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن أحَدٍ عَلَى ِّبا الر تَفرُِضوا «لا ١٩

َستَدخُلُونَ َّتِي ال الأْرِض فِي ُ تَعمَلُونَه شَيءٍ كُّلِ فِي إلَهُكُْم يُبارَِككُْم كَي ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن لا يِب، الغَرِ مَِن ً فائِدَة تأخُذُوا
ـِكُوها. َمتَل لِت

فِي ْ رتُم تَأّخَ إْن ِبِينَ مُذن وََستَكُونُونَ ِ بِه َسيُطالِبُكُْم إلَهَكُْم لِأّنَ بِهِ، الوَفاءِ عَِن رُوا تَتَأّخَ فَلا لإلَهِكُْم، ً نَْذرا ْ نَذَْرتُم «إذا ٢١

َ ذُور ُّ الن أوفُوا َستَعمَلُونَهُ. كُْم َّ بِأن تَقُولُونَ ما عَمَِل عَلَى احرُِصوا ٢٣ ِبِينَ. مُذن تَكُونُونَ لا تَنذِرُوا لَْم إْن لـَِكْن ٢٢ بِهِ. الوَفاءِ
لإلَهِكُْم. ً َطوعا ُمُوها نَذَْرت َّتِي ال

ُ َيجُوز لا وَلـَِكْن بَِع. الّشَ إلَى العِنَِب مَِن ِيدُ يُر ما قَْدرَ يَأكَُل أْن ُ ُمِكنُه ي آخَرَ، َشخٍص كَرمَ أحَدُكُْم دَخََل «إْن ٢٤

وَيَأكَُل. ِ َسنابِلِه مِْن يَقطَِف أْن ُ ُمِكنُه ي آخَرَ، لِشَخٍص َمٍح ق َحقِل فِي أحَدُكُْم َ عَبَر إْن ٢٥ ِكيٍس. فِي ُ مَنه يََضَع أْن ُ لَه
مَعَهُ. لِيَْحمَِل َ آخَر َشخٍص َمِح ق عَلَى ِنجََل الم َ يَستَخدِم أْن ُ َيجُوز لا وَلـَِكْن

٢٤
َّواج وَالز لاُق الّطَ

وَأعطاها َطلاٍق َ وَثيقَة لَها وََكتََب مُزِعجاً، ً أمرا فِيها وَجَدَ ُ ه َّ ًلِأن لاِحقا بِها يُسَرَّ لَْم ُ ه َّ لـَِكن اْمرأةٍ، مَِن رَجٌُل َج تَزَّوَ «إنَ ١

َ وَثيقَة لَها فََكتََب أيضاً، بِها يُسَرَّ لَْم الثّانِي وُج َّ وَالز ٣ آخَرَ، بِرَجٍُل َجْت وَتَزَّوَ البَيَت فَغادَرَِت ٢ بَيتِهِ، مِْن وَصَرَفَها لَها،
أْن يَستَطِيُع لا صَرَفَها الَّذِي َل الأّوَ وَج َّ الز فَإّنَ ٤ الثّانِي، زَوُجها ماَت إْن أْو بَيتِهِ، مِْن وَصَرَفَها لَها، وَأعطاها َطلاٍق
َّتِي ال الأْرِض عَلَى ً ة َّ َخطي َتجلِْب فَلا وَيَمْقُتُهُ. ذَلَِك يُبغُِض ُ الله لَهُ. ِ بِالنِّسبَة ً سَة مُنَّجَ صارَْت أْن بَعدَ ِيَةً، ثان َجها يَتَزَّوَ

مِيراثاً. لََك إلَهَُك أعطاها
يَكُونُ وَ ةٍ. عامَّ بِمَسؤلِيّاٍت َُّف يُكَل وَلا َيِش، الج مََع هاِب الذَّ مَِن يُعفَى ُ ه َّ فَإن واِج، َّ الز حَدِيَث َّجُُل الر يَكُونُ «ِحينَ ٥

زَوَجتَهُ. يُسعِدَ ى َّ َحت واِحدَةٍ لِسَنَةٍ ِ بَيتِه فِي لِيَبقَى ً حُرّا

مُتَفَرِّقَة شَرائـِـُع
لِلحَياةِ. ً أساِسيّا ً َشيئا يَأخُذُ ُ ه َّ لِأن قَرٍض، عَلَى َكَضماٍن َّحَى الر َحجَرَي مِْن أّيٍ يَأخُذَ أْن لِأحَدٍ ُ َيجُوز «لا ٦

رَّ َّ الش يلُونَ فَتُزِ يُقتَُل، الخاطُِف هَذا فَإّنَ باعَهُ، أْو ُ وَاستَعبَدَه ِيَل، إسْرائ بَنِي َشعبِهِ، مِْن ً َشخْصا أحَدٌ َخطََف «إذا ٧
وََسطِكُْم. مِْن

ْ ر َّ وَتَذَك ٩ بِهِ. أوَصيتَُك ما وَاعْمَْل لََك. ُّونَ ي لاوِ َّ ال ُ الـكَهَنَة ُ يُعَلِّمُه ما كُّلِ ِ إطاعَة عَلَى فاحرِْص بِالبَرَِص، ُأِصبَْت «إذا ٨
مِصْرَ. مِْن خُرُوِجكُْم بَعْدَ ِ الرِّحلَة فِي يَم٢٨َ بِمَر إلَهَُك ُ عَمِلَه ما

٢٤:٩ ٢٨
.15 -12 :1 العدد كتاب انظر بمريم. … عمله ما
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ُ أقْرَْضتَه الَّذِي جُُل َّ الر خارِجاً. قِْف بَْل ١١ َضمانَتِهِ، لِأخذِ ُ بَيتَه تَدخُْل لا شَيءٍ، أّيَ ً َشخصا تُقرُِض «ِحينَ ١٠
غُرُوِب عِندَ إلَيهِ ُ أعِْده بَْل ١٣ َكَضمانةٍ. لََك ُ أعطاه الَّذِي ِ بِه ثَو فِي ْ تَنَم لا فَقِيراً، كانَ فَإْن ١٢ مانَةَ. الّضَ لََك َسيُخرُِج

إلَهَِك. أمامَ ً َحسَنا هَذا يَكُونُ وَ فَيُبارِكََك. فِيهِ لِيَنامَ مِس الّشَ
اْدفَْع ١٥ مُدُنَِك. إحدَى فِي أْرَضَك يَسكُُن ً يبا غَرِ أْم ً ِيلِيّا إسرائ أكانَ ٌ َسواء وَُمحتاٍج، فَقِيرٍ أِجيرٍ َحّقَ تَأكُْل «لا ١٤

إلَى عَلَيَك َسيَشتَكِي ُ ه َّ فَإن تَفعَْل لَْم فَإْن ُأجرَتِهِ. عَلَى يَعتَمِدُ وَ ٌ فَقِير ُ ه َّ لِأن مِس، الّشَ غُرُوِب قَبَل ِ ذاتِه اليَوِم فِي ُ ُأجرَتَه ُ لَه
أمامَهُ. ً ِبا مُذن فَتُْحسََب ِ الله

عَْن واِحدٍ كُّلُ يُقتَُل بَْل الآباءِ. لِأجِل الأولادُ يُقتََل أْن وَلا الأولادِ، لِأجِل ُ الآباء يُقتََل أْن ينبَغِي «لا ١٦

تِهِ. َّ َخطِي
مِصْرَ، فِي ً عَبدا ُكنَت ََّك أن ْ ر َّ تَذَك ١٨ َكَضمانَةٍ. أرمَلَةٍ ثَوَب تَأخُْذ وَلا عَدٍل، بِغَيرِ يَتِيٍم أْو غَرِيٍب عَلَى َتحكُْم «لا ١٧

ذَلَِك. تَعمََل بِأْن ُأوِصيَك فَأنا وَلِهَذا هُناكَ. مِْن رَكَ حَرَّ إلَهََك وَأّنَ
وَاليَتِيِم يِب لَلغَرِ ُ الحُزمَة ِ هَذِه َستَكُونُ لأخْذِها. تَعُْد لا الحَقِل، فِي َمٍح ق َ حُزمَة وَنَِسيَت َحقلَِك َحصادَ جَمَعَت «إذا ١٩

الأغصاِن َبِط ِلخ تَذهَْب لا يتُوِن، َّ الز أشجارِ عَْن زَيتُونََك َتخبُِط وَِحينَ ٢٠ تَعمَلُهُ. شَيءٍ كُّلِ فِي إلَهَُك لِيُبارِكََك وَالأرمَلَةِ،
العِنَِب َمِع ِلج تَعُْد لا الـكَرِْم، مَِن العِنََب تَجمَُع وَِحينَ ٢١ وَالأرمَلَةِ. وَاليَتِيِم يِب لِلغَرِ َسيَكُونُ يتُوِن َّ الز مَِن ى يَتَبَّقَ َما ف ِيَةً. ثان
فَأنا وَلِهَذا مِصْرَ. أْرِض فِي ً عَبدا ُكنَت ََّك أن ْ ر َّ تَذَك ٢٢ وَالأرمَلَةِ. وَاليَتِيِم يِب لِلغَرِ َسيَكُونُ العِنَِب مَِن ى يَتَبَّقَ َما ف المُتَبَّقِي.

ذَلَِك. تَعمََل بِأْن ُأوِصيَك
٢٥

رْب الضَّ باُت عُقُو
وَمَِن ُ البَريء مَِن فَيُحَّدِدُوا بَينَهُما، يَفِصلُوا أْن القُضاةِ وَعَلَى َحكَمَةِ. الم إلَى فَليَْذهَبا َشخَصينِ، بَينَ نِزاعٌ يَقَُع «ِحينَ ١

يَتَناَسُب بِما القاضِي أمامَ ُ وَُيجلَد بَطنِهِ. عَلَى يَستَلْقِي بِأْن القاضِي ُ يأمُرُه َلدَ، الج يَستَِحّقُ المُْذنُِب كانَ فَإْن ٢ المُْذنُِب.
ةً. َّ عَلَنِي ً إهانَة ذَلَِك يَكُونُ أكثَرَ، ُ جَلَدُوه فَإْن أربَعِينَ. عَْن َلْداِت الج ُ عَدَد ِيدَ يَز ألّا عَلَى ٣ ذَنبِهِ. مََع

القَمَح. يَْدرُُس َ وَهْو ً ثَورا تُكَمِّْم «لا ٤

أخيه أرملة َ َنحو وِج َّ الز أِخي وَاِجُب
مِْن المُتَوَفِّى ُ أرمَلَة َج تَتَزَّوَ أْن يَنبَغي فَلا ابْناً، أنجََب قَْد يَكُونَ أْن دُونَ أحَدُهُْم وَيَمُوُت ً مَعا ٌ إْخوَة يَسكُُن «ِحينَ ٥
وَلَدٍ ُل وَأّوَ ٦ ُتجاهَها. وِج َّ الز أِخي بِواِجِب يَقُومَ وَ يُعاشِرَها، وَ َجها يَتَزَّوَ أْن زَوِجها أِخي عَلَى زَوِجها. ِ عائِلَة خارَِج رَجٍُل

ِيَل. إسْرائ مِْن ُ اْسمُه ُمَحى ي لا وَهَكَذا المُتَوَفَّى. ابَْن ُ َسيُعتَبَر ُ َلِدُه ت
أُخو ‹يَرفُُض لَهُْم: وَتَقُوُل ِ المَدِينَة ِ بَوّابَة عِندَ يُوِخ الّشُ إلَى تَْذهَُب أِخيهِ، ِ أرمَلَة مِْن َج يَتَزَّوَ أْن جُُل َّ الر رَفََض «فَإْن ٧
ِ مَدِينَتِه ُشيُوُخ فَيَستَْدعِيهِ ٨ مَعِي.› وِج َّ الز أِخي بِواِجِب القِيامَ يدُ يُر وَلا ِيَل. إسْرائ فِي أِخيهِ اسْمُ يَبقَى أْن زَوِجي
رِجلِهِ، مِْن ُ ِحذاءَه وَتَنزِعُ يُوِخ، الّشُ أمامَ إلَيهِ أِخيهِ ُ أرمَلَة مُ تَتَقَّدَ ٩ مِنها.› واَج َّ الز يدُ ُأرِ ‹لا وَقاَل: أصَرَّ فَإْن يُكَلِّمُوهُ. وَ
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ِيَل إسْرائ فِي ُ عائِلَتُه تُعْرَُف وَعِندَها ١٠ لِأِخيهِ.› ً نَسلا يُعطَِي أْن ِيدُ يُر لا بِرَجٍُل يُْصنَُع ما ‹هَذا وَتَقُوُل: ِ وَجهِه فِي وَتَبُصُق
الحافِي!› ِ ‹عائِلَة بِاسِْم

ِشجار فِي اْمرأةٍ ُل تَدَخُّ
وَأمسََكْت يَدَها ْت وَمَّدَ بُهُ، يَضرِ كانَ الَّذِي جُِل َّ الر مَِن زَوَجها لِتُنقِذَ أحَدِهِما ُ زَوجَة وَأتَْت رَجُلاِن، َ تَشاجَر «إذا ١١

عَلَيها. ً َشفَقَة تُظهِرُوا وَلا يَدَها، فاقطَعُوا ١٢ بِعُْضوِهِ،
التِّجارَة فِي

بَْل ١٥ َصغِيرٌ. َ وَآخَر ٌ َكبِير مِكياٌل بَيتَِك فِي يَكُْن وَلا ١٤ َخفِيٍف. َ وَآخَر ثَقِيٍل بِمِعياٍر ِكيِسَك فِي َتحتَفِْظ «لا ١٣

كُّلَ لِأّنَ ١٦ لََك. إلَهَُك َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي ً يلا َطوِ لِتَحيا وَكامٌِل، ٌ َسلِيم وَمِكياٌل وَكامٌِل، ٌ َسلِيم مِعيارٌ لََك لِيَكُْن
إلَهِكُْم. مَِن مَمْقُوٌت مَغْشُوَشةٍ، ِيَل وَمَكاي َ بِمَعايِير يَغِّشُ وَ الُأمُورَ ِ هَذِه يَفعَُل مَْن

عَمالِيق
يِق، رِ الّطَ فِي ً فَجأة عَلَيكُْم أتَوْا َكيَف ١٨ مِصْرَ، مِْن خُرُوِجكُْم عِنْدَ رِحلَتِكُْم فِي بِكُْم عَمالِيَق َشعُب ُ عَمِلَه ما «اذْكُرُوا ١٧
مِْن إلَهُكُْم ِيحُكُْم يُر فَحـِينَ ١٩ اللهَ. َيخافُوا لَْم وَهُْم وَمُنهَِكينَ، َ ُضعَفاء ْ ُكنتُم فَقَْد َلِف؟ الخ فِي ِيَن المُتَأّخِر كُّلِ عَلَى وَقََضوْا
لا الأْرِض. مَِن عَمالِيَق َشعَب امحُوا ـِكُوها، لِتمتَل لـَكُْم إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي الجِهاِت كُّلِ مِْن أعدائِكُْم كُّلِ

ذَلَِك! تَنسَوا
٢٦

ل الأّوَ الحَصادُ
الأْرِض ثِمارِ جَمِيِع ِل أّوَ مِْن خُذُوا ٢ فِيها، ونَ ُّ وَتَستَقِر ـِكُونَها وَتَمتَل لـَكُْم إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرَض تَدخُلُونَ «ِحينَ ١

صاِحُب فَيَْذهَُب ٣ فِيهِ. ُ اْسمَه لِيُسِكَن إلَهُكُْم ُ َسيَختارُه الَّذِي المَكاِن إلَى وَاْذهَبُوا ٍ َسلَّة فِي ُ َضعُوه َتجْنُونَهُ. الَّذِي وََمحُْصولِها
ُ الله أقسَمَ َّتِي ال الأْرَض دَخَلُْت نِي َّ بِأن لإلَهَِك اليَومَ ‹ُأعلُِن لَهُ: يَقُوُل وَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ُ َيخدِم الَّذِي الكاهِِن إلَى ِ قدِمَة َّ الت

لَنا.› بِإعطائِها ِنا لِآبائ
أرامِيّا٢٩ أبِي ‹كانَ إلَهِكُْم: ِ َحضْرَة فِي يَقُوُل َّ ثُم ٥ إلَهِكُْم. مَذَبحِ أمامَ يََضعُها وَ ِ يَدِه مِْن َ لَّة الّسَ الكاهُِن «فَيَأخُذُ ٤

وََكثِيرَةً. ً ة َّ ي وَقَوِ ً عَظِيمَة ً ة ُأمَّ هُناكَ صارَ ُ ه َّ لـَِكن النّاِس. مَِن قَلِيٍل عَدَدٍ مََع ً يبا غَرِ هُناكَ وَعاَش مِصْرَ، إلَى وَنَزََل مُتََجوِّلاً.
َصوتَنا، ُ الله فَسَمـِـَع ِنا، آبائ ِ إلَه اللهِ، إلَى فَصَرَْخنا ٧ قاِسيَةً. ً أعمالا وَنَعمَُل نُعانِي وََجعَلُونا بِقَسوَةٍ، ُّونَ ي المِصرِ وَعامَلَنا ٦

ِ وَآياتِه ِ هِيبَة َّ الر ِ وَأعمالِه ِ بِقُدرَتِه المَْمدُدَةِ، وَذِراعهِ ِ َبّارَة الج ِ ِيَدِه ب َ مِصْر مِْن ُ الله أخرََجنا َّ ثُم ٨ وَبُؤَْسنا. وَِضيقَنا مُعاناتَنا وَرَأى
َل أّوَ ُ ُأحضِر الآنَ أنا وَها ١٠ وَعَسَلاً. ً لَبَنا تَفيُْض َّتِي ال الأْرَض ِ هَذِه وَأعطانا المَكاِن، هَذا إلَى وَأحضَرَنا ٩ ِبِهِ. وَعَجائ
مََع َيحْتَفَِل َّ ثُم ١١ إلَهِكُْم. أمامَ وَيَنحَنِي إلَهِكُْم. ِ َحضْرَة فِي َ لَّة الّسَ َ يَترُك أْن فَيَنبَغِي اللهُ.› يا لَنا أعطَيتَها َّتِي ال الأْرِض ثِمارِ

وَلِعائِلَتِهِ. ُ لَه إلَهُكُْم أْعطاها َّتِي ال الخـَيراِت بِكُّلِ عِب الّشَ وََسِط فِي الَّذِيَن َباءِ وَالغُر يِّينَ لاوِ َّ ال
٢٦:٥ ٢٩

براهيم. إ المقصود وربمّا القديمة. يا سور إلى ً نسبة أراميّاً.
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لِيَكُونَ وَالأرامِِل، وَاليَتامَى َباءِ وَالغُر يِّينَ لِلّاوِ وَأعطَيتَها الثّالِثَةِ، ِ نَة الّسَ فِي َمحاِصيلَِك عُشُورِ فَرزِ مِْن تَنتَِهي «وَِحينَ ١٢

ُ وَأعطَيتُه الحَصادِ، مَِن َس المُقَّدَ َ الجُزْء بَيتِي مِْن ‹أخرَْجُت إلَهَِك: ِ َحضْرَة فِي فَتَقُوُل ١٣ مُدُنَِك. كُّلِ فِي ٌ وَفير َطعامٌ لَهُْم
آكُْل لَْم ١٤ وَصاياكَ. مِْن ً واِحدَة أنَس وَلَْم أْعِص لَْم أفعََل، أْن أوَصيتَنِي َكما وَالأرامِِل وَاليَتامَى َباءِ وَالغُر يِّينَ لِلّاوِ
ما جَمِيَع وَعَمِلُت إلَهٍي أَطعُْت بَْل ِمَيٍِّت،٣٢ ل ً َطعاما ُ مِنْه ُأقَّدِْم لَْم َنجٌِس.٣١ وَأنا ُ مِنْه أخَْذُت وَلا وِح.٣٠ َّ الن وَقِت فِي ُ مِنْه
ً وَعَسَلا ً لَبَنا تَفيُض َّتِي ال وَالأْرَض ِيَل، إسْرائ َشعبََك وَبارِْك ماءِ، الّسَ مَِن ِس، المُقَّدَ مَسَكنَِك مِْن ْ انْظُر ١٥ بَهِ. أوَصيتَنِي

ِنا.› لآبائ أقسَمَت َكما لَنا أعطَيتَها َّتِي ال
الله وَصايا ُ طاعَة

َ اليَوم ُ فَأنْتُم ١٧ بِكُْم. قُلُو بِكُّلِ ِبحِرٍص تُطِيعُوها وَأْن وَالفَرائَِض، رائـِـَع َّ الش ِ هَذِه َتحفَظُوا بِأْن اليَومَ إلَهُكُْم «يَْأمُرُكُْم ١٦

َكما ١٨ تُطِيعُوهُ. وَأْن وَفَرائَِضهُ، ُ شَرائِعَه َتحفَظُوا وَأْن مَِشيئَتِهِ، ِبحَسَِب َتحيَوا وَأْن إلَهُكُْم، َ هُو يَكُونَ أْن ِ الله مََع ْ فَْقتُم َّ ات قَدِ
َ وَهُو ١٩ وَصاياهُ. جَمِيَع ْ أنْتُم َتحفَظُوا وَأْن وَعَدَكُْم، َكما َّمِينُ الث الخاّصُ ُ َشعبَه تَكُونُوا أْن مَعَكُْم، ً عَْهدا اليَومَ ُ الله قَطََع

قاَل.» َكما لإلَهِكُْم ً صا ُمخَّصَ ً َشعبا وََستَكُونُونَ خَلَقَها. َّتِي ال الُأمَِم كُّلِ مِْن ً وَكَرامَة ً وَسُمعَة ً ِصيتا أعظَمَ َسيَجعَلـُكُْم
٢٧

عِيبال ِجباِل ُ مَْذَبح
تَعبُرُونَ فَعِندَما ٢ اليَومَ. بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال الوَصايا جَمِيَع «احفَظُوا لَهُْم: وَقالُوا عَب الّشَ يُوُخ وَالّشُ مُوسَى وَأوصَى ١

كَلاِم كُّلَ عَلَيها وَانْقُشُوا ٣ بِالكِلِْس. وها وَغَّطُ ً عَظِيمَة ً ِحجارَة انُْصبوا لـَكُْم، إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرِض إلَى الُأردُّنِ َ نَهْر
وَعَسَلاً، ً لَبَنا تَفِيُض َّتِي ال الأْرَض لـَكُْم. إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرَض لِتَدخُلُوا الُأردُّنِ، َ نَهْر عُبُورِكُْم فَورَ ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه

آبائِكُْم. ُ إلَه اللهُ، ُ وَعَدَكُم َكما
بِالكِلِس. وها وَغَّطُ عِيباَل، َجبَِل عَلَى تَنِصبُوها، بِأْن َ اليَوْم ُأوِصيكُمُ َّتِي ال َ الحِجارَة انُْصبُوا الُأردُّنِ، َ نَهر تَعبُرُونَ «فَحـِينَ ٤

وَقَّدِمُوا مَقطُوعَةٍ، غَيرِ كامِلَةٍ ِحجارَةٍ مِْن َ المَْذَبح ابْنُوا ٦ ةٍ. َّ حَدِيدِي أداةٍ ةِ َّ أي استِخداِم دُونَ ِحجارَةٍ ًمِْن مَذَبحا لإلَهِكُْم وَابْنُوا ٥

ِ الحِجارَة ِ هَذِه عَلَى وَانْقُشُوا ٨ إلَهِكُْم. ِ َحضْرَة فِي وَتَفرَُحونَ َسلاٍم، َ ذَباِئح وَتَأكُلُونَ فَتَْذَبحُونَ ٧ لإلَهِكُْم. تَقدِماٍت عَلَيهِ
وَمَفهُوٍم.» وَاِضحٍ بِشَكٍل ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه كَلامَ

يعَة رِ َّ الش لَعْناُت
ً َشعبا اليَومَ ُ صِرتُم قَْد وَاستَمِعُوا! ِيَل إسْرائ بَنِي يا «أْصغُوا ِيَل: إسْرائ بَنِي لِكُّلِ ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال ُ وَالـكَهَنَة مُوسَى قاَل َّ ثُم ٩

اليَومَ.» بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال ُ وَشَرائِعَه ُ وَصاياه بِكُّلِ وَاعْمَلُوا إلَهَكُْم، فَأطِيعُوا ١٠ لإلَهِكُْم.
٢٦:١٤ ٣٠

الله. عطايا بجَمِيع ً فرحا بل وح. َّ الن … آكُْل لَْم
٢٦:١٤ ٣١

المقّدسة. الموائد هذه في يشارك أن نجاسة حالة في هو لمن ً مسموحا يكن لم أنه يعني هذا َنجِس. … أخَْذُت وَلا
٢٦:١٤ ٣٢

مَيِّت. َشخٍص رُوِح عَْن أي لميّت. ً طعاما
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َ لِتُبارِك َ يم ِجرِزِّ َجبَِل عَلَى َستَقُِف َّتِي ال القَبائُِل ِهيَ ِ «هَذِه ١٢ وَقاَل: ً أيضا اليَوِم ذَلَِك فِي عَب الّشَ مُوسَى وَأوصَى ١١

َّتِي ال القَبائُِل ِهيَ ِ وَهَذِه ١٣ وَبَنْيامِيْنُ. يُوُسُف وَ ُ وَيَّساكَر وَيَهُوذا وَلاوِي شَمعُونُ الُأردُّنِ: َ نَهر تَعبُرُونَ ِحينَ عَب الّشَ
نَفتالِي. وَدانُ َبُولُونُ وَز ُ وَأِشير وَجادُ رَُأوبَيْنُ لَعنَةَ: َّ ال لِتُعلَِن عِيباَل َجبَِل عَلَى َستَقُِف

مُرتَفـِـٍع: بَِصوٍت ِيَل إسْرائ لِبَنِي ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال «وََسيَقُوُل ١٤

ذَلَِك لِأّنَ لِيَعبُدَهُ، َمخفِّيٍ مَكاٍن فِي ُ يََضعُه وَ إنساٌن، ُ َصنَعَه ً ِيّا مَعدَن أْو ً مَنُحوتا ً تِمثالا يَأخُذُ مَْن كُّلُ «‹مَلعُوٌن ١٥

‹آمِين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل اللهِ، لَدَى مَمقُوٌت
‹آمِين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل هُ.› ُأمَّ أْو ُ أباه ُ يُكرِم لا مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ١٦

‹آمِين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل جارِهِ.› أْرِض حُدُودِ عَلاماِت ُ ُيحَرِّك مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ١٧

‹آمين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل يِق.› رِ الّطَ فِي أعمَى يُِضّلُ مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ١٨

عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل وَالأرمَلَةِ.› وَاليَتِيِم يِب الغَرِ ِبحَّقِ عَدٍل بِغَيرِ َيحكُمُ مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ١٩
‹آمِين.›

‹آمِين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل أباهُ.› يُهِينُ ُ ه َّ لِأن ِيهِ، أب َ زَوجَة ُ يُعاشِر مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ٢٠

‹آمِين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل َحيواناً.› ُ يُعاشِر مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ٢١

عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل ِيهِ.› أب أْو ِ ُأمِّه مِْن ُ ُأْختَه أْو َ قِيقَة الّشَ ُ ُأْختَه ُ يُعاشِر مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ٢٢
‹آمين.›

‹آمين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل حَماتَهُ.› ُ يُعاشِر مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ٢٣

‹آمين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل الخَفاءِ.› فِي ً أحَدا يُهاِجمُ مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ٢٤

‹آمين.› عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل بَرِيءٍ.› إنساٍن لِقَتِل ً رِشوَة يَأخُذُ مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ٢٥

‹آمِين.›» عِب: الّشَ كُّلُ فَيَقُوُل يُطِيعُها.› وَ ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه كَلامَ َيحفَُظ لا مَْن كُّلُ ‹مَلعُوٌن ُّونَ: ي لاوِ َّ ال يَقُوُل «وَ ٢٦

٢٨
يعَة رِ َّ الش ِ إطاعَة بَرَكاُت

الأْرِض. ُأمَِم كُّلِ مِْن أعظَمَ َسيَجعَلـُكُْم إلَهَكُْم فَإّنَ اليَومَ، بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال وَصاياهِ جَمِيِع ِبحِفِظ إلَهَكَْم أَطعْتُم «إن ١

إلَهِكُْم: وَصايا ْ أَطعْتُم إْن عَلَيْكُْم البَرَكاِت ِ هَذِه كُّلُ وََستَأتِي ٢

المَدِينَةِ، فِي مُبارَِكينَ «تَكُونُونَ ٣
الحَقِل. فِي وَمُبارَِكينَ

مُبارَِكينَ، أولادُكُْم يَكُونُ وَ ٤
مُبارَكَةً، وََمحاِصيلـُكُْم

مُبارَكَةً، َحيواناتِكُْم ُ وَأبْكار
مُبارَكَةً. وَِحملانُكُْم وَعُجُولـُكُْم
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مُبارَكَةً. وَمَعاِجنُكُْم وَِسلالـُكُْم ٥

تَدخُلُونَ، ِحينَ تَكُونُونَ مُبارَِكينَ ٦

َتخرُُجونَ. ِحينَ وَمُبارَِكينَ

فِي ُبُونَ َسيَهر لـَِكْن واِحدٍ، جاهٍ اّتِ مِِن عَلَيكُْم َسيَهُْجمُونَ عَلَيكُْم. يَهُجمُونَ ِحينَ أعدائِكُْم ِ يمَة هَزِ فِي ُ الله «وََسيُعينُكُمُ ٧
جاهاٍت. اّتِ ِ َسبعَة

لـَكُْم. َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرِض فِي ُ الله َسيُبارُِككُمُ تَفعَلُونَهُ. شَيءٍ كُّلَ وََسيُبارِكُ مَملُوءَةٍ، بِمَخازِنَ ُ الله «وََسيُبارُِككُمُ ٨

تَعِيشُوا. أْن لـَكُْم ِيدُ يُر َكما ْ وَعِشتُم إلَهِكُْم وَصايا ْ أَطعتُم إْن لـَكُْم، أقسَمَ َكما لَهُ، ً وَخاّصا ً سا مُقَّدَ ً َشعبا ُ الله وََسيَجعَلـُكُْم ٩

مَنكُْم. فَيَخافُونَ حامِيكُْم، َ هُو ُ ه َّ وَأن اللهِ، بِاسِْم ٌ ّ مَدعُو َشعٌب َّكُْم أن الأْرِض ُشعُوِب كُّلُ َستَرَى ِحينَئِذٍ، ١٠

ُ أْرِضكُم فِي ً ًعَظِيما وََمحُصولا َيواناتِكُْم ِلح ً َكثِيرا ً وَنَسلا يَن، َكثِيرِ ً أولادا فَيُعطِيكُْم عَظِيٍم، بِشَكٍل ُ الله «وََسيُنِجحُكُمُ ١١

فِي لِأرِضكُْم ً مَطَرا فَيُعطِي ةِ، َّ ي ماوِ الّسَ ِ بَرَكاتِه َمخازِنَ لـَكُْم ُ الله وََسيَفتَُح ١٢ لـَكُْم. يُعطِيَها أْن لآبائِكُْم ُ الله أقسَمَ َّتِي ال
تَقتَرُِضوا. لَْن ْ وَأنتُم الُأخرَى، الُأمَمَ لِتُقرُِضوا ماٌل لَدَيكُْم وََسيَكُونُ تَعمَلُونَ. ما كُّلِ فِي وَيُبارُِككُْم المُناِسِب، الوَقِت
اليَومَ، بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال إلَهِكُْم وَصايا ْ أَطعْتُم إْن هَذا القاِع. فِي لا ةِ القِمَّ فِي وَتَكُونُونَ ذَنَباً. لا ً رَأسا ُ الله وََيجعَلـُكُْم ١٣

لِتَعبُدُوها. ُأْخرَى ً آلِهَة تَتبَعُوا فَلَْم اليَومَ، بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال كَلِماتِي عَْن ً يَسارا ًأْو يَمِينا تَنحَرِفُوا وَلَْم ١٤ ِبحِرٍص، وََحفِظتُمُوها

يعَة رِ َّ الش عِصياِن لَعْناُت
َستَأتِي اليَومَ، بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال ُ وَشَرائِعَه ُ وَصاياه كُّلِ ِحفِظ عَلَى َتحرُِصوا وَلَْم إلَهَكَْم، تُطِيعُوا لَْم إْن «وَلـَِكْن ١٥

لَعْناِت: َّ ال ِ هَذِه كُّلُ عَلَيكُْم

المَدِينَةِ، فِي تَكُونُونَ «مَلعُونِينَ ١٦

الحَقِل. فِي وَمَلعُونِينَ
مَلعُونَةً. وَمَعاِجنُكُْم ِسلالـُكُْم تَكُونُ ١٧

مَلعُونَةً. غَنَمِكُْم وَِحملانُ بَقَرِكُْم وَعُجُوُل وََمحاِصيلـُكُْم وَأولادُكُْم ١٨

تَدخُلُونَ، ِحينَ تَكُونُونَ مَلعُونِينَ ١٩

َتخرُُجونَ. ِحينَ وَمَلعُونِينَ

بِسَبَِب ً يعا سَرِ وَتَفنُوا ـِكُوا تَهل ى َّ َحت عَمَلَهُ، ُتحاوِلُونَ شَيءٍ كُّلِ فِي ً وَإْحباطا ً وَاْضطِرابا ً لَعنَة عَلَيكُْم ُ الله «وَيُرِسُل ٢٠

ـِكُوها. َمتَل لِت إلَيها تَدخُلُونَ َّتِي ال الأْرِض مَِن فَيُبِيدُكُْم مُرعٍِب، بِمَرٍَض ُ الله يُِصيبُكُمُ وَ ٢١ اللهَ. ْ تَرَْكتُم إْذ يرَةِ، الشِّرِّ أعْمالـِكُمُ
ُ ماء الّسَ وََستَكُونُ ٢٣ ـِكُوا. تَهل أْن إلَى وَاليَرَقاِن، ِ الحارِقَة ياِح ِّ وَالر وَالجَفاِف ِ وَالحَرارَة وَالانتِفاِخ َّى ُم بِالح ُ الله يُعاقِبُكُمُ وَ ٢٢
ماءِ الّسَ مَِن يَنزُِل غُباٍر إلَى أْرِضكُْم َ مَطَر ُ الله وَُيحَوُِّل ٢٤ كَالحَدِيدِ. َتحتِكُْم مِْن الأْرُض وَتَكُونُ رُؤُوِسكُْم، فَوَق ِ كَالبُرونْز

تَبِيدُوا. أْن إلَى
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ِ َسبعَة فِي مِنهُْم ُبُونَ َستَهر كُْم َّ لـَِكن واِحدٍ، جاهٍ اّتِ مَِن هُْم ِضّدَ َتخرُُجونَ أعدائِكُْم. أمامَ تُهزَمُونَ ُ الله «وََسيَجعَلـُكُمُ ٢٥

ُطيُورِ لِكُّلِ ً َطعاما ُجثَثُكُْم وَتَكُونُ ٢٦ لـَكُْم. حَدَثَْت َّتِي ال َ رُور ُّ الش يَرَونَ ِحينَ الأْرِض ُسّكاِن كُّلُ وََيخاُف جاهاٍت. اّتِ
ُيخيفُها. مَْن هُناكَ يَكُونَ وَلَْن الأْرِض، وََحيواناِت ماءِ الّسَ

مِنها. َ ِشفاء لا َّتِي ال ِ ة وَالحَكَّ وَالجَرَِب وَالبَواِسيرِ بِالقُرُوِح يِّينَ المِصْرِ ضَرََب َكما مامِِل، وَالدَّ بِالقُرُوِح ُ الله يُعاقِبُكُمُ «وَ ٢٧

ُ يقَه َطرِ ُس َّ يَتَلَم الَّذِي كَالأعمَى هارِ النَّ ُضوءِ فِي يقَكُْم َطرِ سُونَ َّ فَتَتَلَم ٢٩ يِش، شوِ َّ وَالت وَالعَمَى ُنُوِن بِالج ُ الله يُِصيبُكُمُ وَ ٢٨

يُساعِدُكُْم. أْو يُنقِذُكُْم مَْن وَلَيَس تَفعَلُونَهُ، ما كُّلِ فِي وَتَفشَلُونَ لاِم، الّظَ فِي
ُ يُْذَبح ٣١ َمَرِهِ. بِث ُع َّ َمَت تَت وَلا ً كَرما وَتَزرَعُ فِيهِ، تَسكُُن وَلا ً بَيتا تَبنِي يَغتَِصبُها. َ آخَر وَرَجٌُل اْمرأةً، ُ أحَدُكُم «َيخطُِب ٣٠

َ يُنقِذُك مَْن َتجِدَ وَلَْن لِأعدائَِك، غَنَمََك َستُعطِي لََك. يُعادُ وَلا أمامََك، ِحمارُكَ وَيُسْرَُق مِنْهُ. تَأكُُل وَلا أمامََك، ثَورُكَ
وَيُساعِدُكُ.

شَيءٍ. فِعَل تَستَطِيَع لَْن َك َّ لـَِكن عَودَتَهُْم. تَنتَظِراِن وَهُما عَيناكَ فَتَكِّلُ آخَرَ، لِشَعٍب وَبَناتَُك أولادُكَ «َسيُعطَى ٣٢

دائِماً. وَالاستِغلاِل ِ المُعامَلَة ُسوءِ ِسوَى َتجِدَ وَلَْن عَمَلِهِ. فِي تَعِبَت ما وَكُّلَ َمحاِصيلََك َسيَْأكُُل ُ تَعرِفُه لا «َشعٌب ٣٣
مِْن ً ِشفاء لَها َتجِدُ وَلا وَساقَيَك. رُكبَتَيَك عَلَى ٍ ِمَة مُؤل بِقُرُوٍح ُ الله بُُك وََسيَضرِ ٣٥ تَراهُ. ما بِسَبَِب ُنُوِن بِالج وََستُصاُب ٣٤

رَأِسَك. أعلَى إلَى قَدَمَِك أْسفَِل
وَهُناكَ ـِكُْم. قَبل مِْن آباؤكُْم يَعرِفْها وَلَْم تَعرِفُوها، لَْم ةٍ ُأمَّ إلَى ُمُوهُ، اختَرت الَّذِي ـَِككُمُ وَمَل ْ أنتُم اللهُ، «َسيُرِسلـُكُمُ ٣٦

لـَكُْم، َستَحدُُث َّتِي ال رُورِ ُّ الش مَِن النّاُس فَيَرتَعُِب ٣٧ َجَرِ. وَالح الخَشَِب مَِن ً مَصنُوعَة ُأْخرَى ً آلِهَة وََتخدِمُونَ َستَعبُدُونَ
اللهُ. َسيَأخُذُكُْم َحيُث الُأمَِم بَينَ بِكُْم وَيَستَهزِئُونَ عَلَيكُْم، يَضحَكُونَ وَ

الفَشَل ُ لَعْنَة
وَتَتْعَبُونَ ً كُرُوما تَزرَعُونَ ٣٩ َسيَأكُلُهُ. الجَرادَ لِأّنَ القَلِيَل، َستَحُصدُونَ كُْم َّ لـَِكن ُحقُولـِكُْم، فِي ً َكثِيرا «تَزرَعُونَ ٣٨

أْرِضكُْم، كُّلِ فِي زَيتُوٍن ُ أشجار لَدَيكُْم يَكُونُ وَ ٤٠ َسيَأكُلُها. ودَ الدُّ لِأّنَ عِنَبَها، تَجمَعُوا وَلَْن نَبيذَها، تَشرَبُوا وَلَْن فِيها،
هُْم لِأّنَ بِهِْم َتحْتَفِظُونَ وَلا وَبَناٍت ً أبناء تُْنجِبُونَ ٤١ ُن. وَيَتَعَّفَ ُ وَيَتَناثَر َسيَسقُُط يتُونَ َّ الز لِأّنَ َيٍت بِز نُوا َّ تَتَدَه لَْن كُْم َّ لـَِكن

وََمحاِصيلـَكُْم. أشجارَكُْم وَالحَشَراُت الجَرادُ َلتَهِمُ ي ٤٢ بِْي. الّسَ إلَى َسيُؤْخَذُونَ
تُْقرُِضونَهُ. وَلا يِب، الغَرِ مَِن تَْقتَرُِضونَ ٤٤ ُسلطَتُكُْم. تَتَناقَُص بَينَما وََسطِكُْم، فِي الّساِكِن يِب الغَرِ ُ ُسلطَة «تَزدادُ ٤٣

نَُب. الذَّ ُ وَأنتُم أُس َّ الر َ هُو يُصبُِح
وَتُلاِحقُكُْم عَلَيكُْم، لَعْناِت َّ ال ِ هَذِه كُّلُ َستَِحّلُ بِها، أوصاكُْم َّتِي ال ِ وَشَرائِعِه ُ وَصاياه ِبحِْفِظ إلَهَكُْم، تُطِيعُوا لَْم «فَإذا ٤٥

الأبَدِ. إلَى ً وَنَذِيرا ً عَلامَة ـِكُْم نَسل وَوََسِط وََسطِكُْم فِي وَتَكُونُ ٤٦ ـَِككُْم. تُهل ى َّ َحت بِكُْم ُمِسَك وَت باستِمراٍر،
ُ أعداءَكُم َستَخدِمُونَ كُْم َّ فَإن ٤٨ شَيءٍ، كُّلُ لـَكُْم َ ر َّ تَوَف عِندَما وَسُرُوٍر بَفَرٍَح ُ َتخدِمُوه وَلَْم إلَهَكُْم تَعبُدُوا لَْم كُْم َّ «وَلِأن ٤٧

مِْن ً نِيْرا رِقَابِكُْم عَلَى وََسيََضُع شَيءٍ. كُّلِ فِي وَنَقٍص وَعُْرٍي وَعَطٍَش ُجوٍع فِي ْ وَأنتُم كُْم، ِضّدَ ُ الله َسيُرِسلُهُْم الَّذِيَن
ُيحَّطِمَكُْم. ى َّ َحت حَدِيدٍ

يبَة غَرِ ةٍ ُأمَّ جَلِب ُ لَعنَة
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سرِ. َّ كَالن عَلَيكُْم فَتَهُْجمُ لُغَتَها، تَعْرِفُونَ لا ً ة ُأمَّ الأْرِض. أقْصَى مِْن بَعِيدٍ، مِْن ً ة ُأمَّ كُْم ِضّدَ ُ الله «وََسيَجلُِب ٤٩

أْن إلَى أْرِضكُْم وََمحاِصيَل َحيواناتِكُْم ِصغارَ وََستَأكُُل ٥١ غارَ. الّصِ تَرَْحمُ وَلا الكِبارَ، ُ َتحـْتَرِم لا ً قاِسيَة ً ة ُأمَّ وَتَكُونُ ٥٠

وَتُهاِجمُكُْم وََستُحاصِرُكُْم ٥٢ ـَِككُْم. تُهل ى َّ َحت ً ِحملانا وَلا ً عُجُولا وَلا ً زَيتا وَلا ً نَبيذا وَلا ً قَمْحا لـَكُْم يَترُُكوا وَلَْن ـِكُوا. تَهل
لـَكُْم. إلَهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال وَمُدُنِكُمُ أْرِضكُْم كُّلِ فِي ُ الحَِصينَة المُدُِن ُ أسوار تَسقَُط أْن إلَى مُدُنِكُْم كُّلِ فِي

لـَكُمُ وَيُسَبِّبُونَ ُيحاصِرُونَكُْم، ِحينَ لـَكُْم، إلَهُكُْم أعطاهُْم الَّذِيَن وَبَناتِكُمُ أبْنائِكُْم وَلَحْمَ أطفالـَكُْم، «َستَأكُلُونَ ٥٣

أْطفالِهِ. مِْن ى تَبَّقَ وَما ها، ُيحِبُّ َّتِي ال ِ وَزَوَجتِه أِخيهِ َ َنحو ً َبخِيلا َسيُصبُِح بَينَكُْم ً ة َّ وَرَفاهِي ً ة َّ رِق الرِّجاِل ُ وَأكثَر ٥٤ يَق. الّضِ
وَيُسَبِّبُونَ ُ الأعْداء ُ ُيحاصِرُكُم حَينَ هَذا لَهُ! ُ الـَكثِير يَتَبَّقَ لَْم ُ ه َّ لِأن يَأكُلُهُ، الَّذِي ِ أبْنائِه لَحِْم مَْن ً أحَدا يُعْطِي فَلا ٥٥

الأْرَض تَدُوُس لا تِها َّ وَرَفاهِي مِها تَنَعُّ ةِ لِِشّدَ َّتِي وَال بَينَكُْم، ً ة َّ وَرَفاهِي ً ة َّ رِق النِّساءِ ُ وَأكثَر ٥٦ مُدُنِكُْم. كُّلِ فِي يَق الّضِ لـَكُمُ
وَبِالأْطفاِل مِْنها، َتخْرُُج الّتِي ِ بِالمَِشيمَة َستَبْخَُل ٥٧ وَابْنَتِها. ابْنِها َ وََنحْو ها، ُيحِبُّ الَّذِي زَوِجها َ َنحو ً َبخِيلَة َستُصبُِح بِرِجلِها،
يَق الّضِ لـَكُمُ وَيُسَبِّبُونَ الأعداءُ، ُ ُيحاصِرُكُم حَينَ آخَرٌ ٌ شَيء لَدَيها يَكُونُ لا إْذ الخَفاءِ! فِي تأكُلُهُْم ها لأّنَ َلِدْهُْم، ت الّذيَن

مُدُنِكُْم. كُّلَ فِي
وََتحـتَرِمُوا َتخافُوا وَلَْم الكِتاِب، هَذا فِي ِ بَة المَكتُو ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه كَلاِم كُّلِ ِ إطاعَة عَلَى يِصينَ ِ حَر تَكُونُوا لَْم «إْن ٥٨
باٍت عُقُو ةٍ، َّ عادِي َ وَغَير ً فَظِيعَة باٍت عُقُو َسيَجلُِب َ الله فَإّنَ ٥٩ إلَهِكُْم، يهوه٣٣ اسْمَ الرّائـِـَع، هِيَب َّ الر َجِيدَ الم الاسْمَ هَذِا
ْ ُكنتُم َّتِي ال َ مِصْر أمراِض كُّلَ عَلَيكُْم وََسيَجلُِب ٦٠ ـِكُْم. نَسل وَعَلَى عَلَيكُْم ً وَمُزمِنَة ً ِمَة مَؤل ً وَأمراضا وَمُزمِنَةً، ً َشدِيدَة
ِ هَذِه كِتاِب فِي عَلَيها ً مَنُصوصا يَكُْن لَْم وَإْن وَِضيقاٍت، ً أمراضا عَلَيكُْم َسيَجلُِب َكما ٦١ بِكُْم. فَتَلتَِصَق مِنها، َتخافُونَ
ماءِ، الّسَ ُنجُوِم بِعَدَدِ يَن َكثِيرِ ْ ُكنتُم كُْم َّ أن مََع فَقَْط مِنكُْم القَلِيلُونَ وََسيَبقَى ٦٢ ـَِككُْم. يُهل ى َّ َحت ُ الله بُكُمُ َسيَضرِ يعَةِ. رِ َّ الش

إلَهَكُْم. تُطِيعُوا لَْم كُْم َّ لِأن
َّتِي ال الأْرِض مَِن وََستُنزَعُونَ ـَِككُْم. وَيُهل يُبيدَكُْم أْن ُ َسيُقَرِّر عَدَداً، َ أكثَر وََيجعَلـَكُْم يُنجِحَكُْم أْن ُ الله رَ َّ قَر «وََكما ٦٣

وََتخدِمُونَ َستَعبُدُونَ َحيُث ِ الآخَر َطرَفِها إلَى الأْرِض َطرَِف مِْن الُأمَِم بَينَ ُ الله وََسيُشَتِّتُكُمُ ٦٤ ـِكُوها. َمتَل لِت َستَْدخُلُونَ
وََحجَرٍ. َخشٍَب مِْن ً مَصنُوعَة ً آلِهَة آباؤكُْم، وَلا ْ أنتُم تَعرِفُوها لَْم ُأْخرَى ً آلِهَة

ً ذِهنا هُناكَ ُ الله وََسيُعطِيكُْم ـِكُْم، أرجُل ِ لِراحَة ً مَكانا َتجِدُوا وَلَْن َسلامٌ، لـَكُْم يَكُونَ لَْن الُأمَِم تِلَك وََسِط «وَفِي ٦٥
تَأمَنُوا وَلَْن هارِ، وَالنَّ ليِل َّ ال فِي خائِفِينَ وَتَكُونُونَ داِئٍم، َخطَرٍ فِي َحياتُكُْم وَتَكُونُ ٦٦ جافّاً. ً وَحَلْقا ً َضعِيفَة ً وَعُيُونا ً قَلِقا
وَذَلَِك باُح!› الّصَ كانَ ُ لَيتَه ‹يا َستَقُولُونَ: المَساءِ وَفِي المَساءُ!› كانَ ُ لَيتَه ‹يا َستَقُولُونَ: باِح الّصَ فِي ٦٧ َحياتِكُْم. عَلَى
المَكاِن إلَى ُسفٍُن فِي َ مِصْر إلَى ُ الله وََسيُعِيدُكُْم ٦٨ أعيُنُكُْم. ُ تَراه ما وَبِسَبَِب بِكُْم، قُلُو فِي َسيَكُونُ الَّذِي الخَوِف بِسَبَِب
هُناكَ يَكُونَ لَْن وَلـَِكْن وَإماءٍ، َكعَبِيدٍ لِأعدائِكُْم أنفُِسكُْم بَيَع َستُحاوِلُونَ وَهُناكَ ِيَةً. ثان ُ تَرَْوه لَْن كُْم َّ بِأن وَعَدَكُْم الَّذِي

يكُْم.» َسيَشتَرِ مَْن
٢٩

مُوآب فِي العَهدِ َتجدِيدُ
٢٨:٥٨ ٣٣

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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العَهدِ إلَى ِ بِالإَضافَة مُوآَب، َأرِض فِي ِيَل إسْرَائ بَنِي مََع ُ يَْقطَعَه بَِأْن مُوسَى ُ الله َأمَرَ الَّذِي العَهدِ كَلِمَاُت ِهيَ ِ هَذِه ١
يَب. ُحورِ َجبَِل فِي ُ قَطَعَه الَّذِي

لِفِرعَوْنَ َ مِصْر أْرِض فِي ُ الله عَمِلَها َّتِي ال الأشياءِ كُّلَ ْ رَأيتُم «قَْد لَهُْم: وَقاَل ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلَ مُوسَى وَاستَْدعَى ٢

ى َّ َحت يُعطِكُْم لَْم َ الله لـَِكّنَ ٤ المُدهِشَةَ. َ الُأمُور وَتِلَك وَالآياِت يقاِت الّضِ عُيُونُكُمُ وَرَأْت ٣ َلَدِهِ. ب وَكُّلِ ِ قادَتِه وَكُّلِ
ِيابُكُْم ث ْأ َّ تَتَهَر لَْم َسنَةً. لِأربَعِينَ حراءِ الّصَ فِي قادَكُْم ٥ لِتَْسمَعُوا. ً آذانا وَلا لِتُبْصِروا ً عُيونا وَلا لِتَْفهَمُوا ً عُقُولا هَذا يَومِنا
بِكُْم اعتَنَى ُ ه َّ لـَِكن خَمراً. أْو ً نَبيذا تَشرَبُوا وَلَْم خُبزاً، تَأكُلُوا لَْم ٦ أقدامِكُْم. مِْن أحذِيَتُكُْم تَتلَْف وَلَْم َلبِسُونها، ت َّتِي ال

إلَهُكُْم. َ هُو ُ ه َّ أن لِتَعرِفُوا
فَهَزَمناهُما. باُكما، لِيُحارِ عَلَيكُْم باشانَ مَلُِك وَعُوُج َحْشبُونَ مَلُِك ِسيُحونُ خَرََج المَكاِن، هَذا إلَى ْ أتَيتُم «وَعِندَما ٧

العَهدِ كَلاِم كُّلِ ِ إطاعَة عَلَى فاحرُِصوا ٩ ى. َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصِف وَجادَ رَُأوبَيْنَ لِقَبِيلَتَْي وَأعطَيناها أْرضَهُما وَأخَْذنا ٨
تَعمَلُونَهُ. ما كُّلِ فِي لِتَنَجُحوا

ِيَل، إسْرائ رِجاِل وَكُّلُ وَقادَتُكُْم وَُشيُوخُكُْم ـِكُْم قَبائِل ُ رُؤَساء إلَهِكُْم: ِ َحضْرَة فِي جَمِيعُكُْم اليَومَ تَقِفُونَ ْ «أنتُم ١٠

وَتَقبَلُوا إلَهِكُْم، عَهدِ فِي لِتَْدخُلُوا ١٢ قاةُ، وَالّسُ وَالحَّطابُونَ وََسطِكُْم فِي المُقِيمُونَ وَالأجانُِب وَنِساؤُكُْم وَأولادُكُْم ١١
إلَهَكُْم َ هُو وَلِيَكُونَ َشعبَهُ، لِيَجعَلـَكُْم ١٣ اليَومَ، مَعَكُمُ إلَهُكُْم ُ يَعمَلُه الَّذِي العُهدُ َ وَهُو العَْهدَ. يَنقُُضونَ الَّذِيَن عَلَى ِ لَعْناتِه

يَعقُوَب. وَ وَإَسحَاَق َ براهِيم إ لآبائِكُْم أقسَمَ وََكما وَعَدَكُْم، َكما
بَْل إلَهِنا. ِ َحضْرَة فِي اليَومَ هُنا الواقِفِينَ ١٥ فَقَُط ْ أنْتُم مَعَكُْم القَسَمَ هَذا وَُأقسِمُ العَْهدَ، هَذا أقطَُع لَْسُت «وَأنا ١٤

وََسِط فِي اجتَزْنا وََكيَف مِصْرَ، أْرِض فِي عِْشنا َكيَف تَذكُرُونَ ْ فَأنتُم ١٦ اليَومَ. هُنا مَعَنا لَيسُوا الَّذِيَن أولَئَِك مََع ً أيضا
لَدَيهِْم. َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الأشياءِ وَكُّلَ وَذَهٍَب، ةٍ وَفِّضَ وََحجَرٍ َخشٍَب مِْن َ المَْصنُوعَة ِيلَهُمُ تَماث ْ رَأيتُم ١٧ يقِنا. َطر فِي الُأمَِم

تِلَك َ آلِهَة لِيَعْبُدَ فَذَهََب إلَهِنا، عَِن ُ قَلبُه ابْتَعَدَ ٌ عَِشيرَة أْو ٌ عائِلَة أْو اْمرأةٌ أوِ رَجٌُل بَينَكُْم يَكُونَ أْن «فَاحذَرُوا ١٨

لَعْنَةِ، َّ ال ِ هَذِه كَلِماِت يَسمَُع فَحـِينَ ١٩ ةً. وَسامَّ ةً مُّرَ ً نَبتَة تُنبُِت ً جُذُورا ُ يُشبِه مَْن بَينَكُْم يَكُونَ أْن وَاحْذَرُوا الُأمَِم.
َكبِيرَةً. ً كارِثَة ُ تِيجَة َّ الن فَتَكُونُ عِنادِي،› ِبحَسَِب أعِيُش نِي َّ أن مََع وَأماٍن، ِبخـَيرٍ ‹َسأُكونُ لَنَفِسهِ: يَقُوُل مُبارَكٌ، ُ ه َّ أن يَظُّنُ وَ
الكِتاِب، هَذا فِي ِ المَذُكورَة اللّعَناِت جَميُع عَلَيهِ َستَِحّلُ هُ. ِضّدَ ُ وَغَيْرَتُه ُ غََضبُه َسيَشتَعُِل بَْل لَهُ، َ يَغفِر أْن ُ الله َسيَرفُُض ٢٠
ِ بَة المَكتُو العَهدِ لَعَناِت ِبحَسَِب ِ ِمُعاقَبَتِه ل ِيَل، إسْرائ قَبائِِل كُّلِ ُعَْن الله ُ وََسيَعْزِلُه ٢١ الأْرِض. مَِن ُ لَه ذِكرٍ ُكُّلَ الله وََسيَمُحو

يعَةِ. رِ َّ الش كِتاِب فِي
عَلَى أتَْت َّتِي ال الأمراَض بَعِيدٍ، مِْن الآتينَ َباءِ وَالغُر بَعدَكُْم، َسيَأتُونَ الَّذِيَن ُ أولادِكُم مِْن التّالِي الجِيُل «َسيَرَى ٢٢

يُزْرَعَ، وَلَْن ِلِح. وَالم يِت بِالـِكبرِ ً َمحرُوقَة الأْرِض كُّلُ تُصبُِح إْذ ٢٣ هُنا. إلَى ُ الله جَلَبَها َّتِي ال رَباِت وَالضَّ الأْرِض ِ هَذِه
ِحينَ ُ الله رَها دَمَّ َّتِي ال المُدُِن يِيمَ، وََصبُو َ وَأدَمَة َ وَعَمُورَة َسدُومَ َكتَدمِيرِ رُ َستُدَمَّ أْخضَرُ. ٌ شَيء فِيها يَنبَُت وَلَْن يَنمُوَ، وَلَْن

عَلَيها. غَِضَب
فَيَكُونُ ٢٥ المُشتِعَُل؟› دِيدُ الّشَ الغََضُب هَذا ِماذا وَل الأْرِض؟ ِ بِهَذِه ُهَذا الله عَمَِل ِماذا ‹ل الُأمَِم: كُّلُ َستَقُوُل «ِحينَئِذٍ ٢٤

فَذَهَبُوا ٢٦ مِصْرَ. أْرِض مِْن أخرََجهُْم ِحينَ مَعَهُْم ُ قَطَعَه الَّذِي آبائِهِِم ِ إلَه اللهِ، عَهدَ تَرَُكوا ِيَل إسْرائ بَنِي ‹لأّنَ الجَواُب:
عَلَيها َلََب فَج الأْرِض ِ هَذِه عَلَى ً ِجّدا ُ الله فَغَِضَب ٢٧ عَلَْيهِْم. ُ الله َيجْعَلْها وَلَْم يَعرِفُوها لَْم ُأْخرَى ً آلِهَة وَخَدَمُوا وَعَبَدُوا
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أْرٍض فِي وَرَماهُْم العَظيِم. ِ وََسخَطَه ديدِ الّشَ ِ غََضبِه فِي أْرضِهِْم مِْن ُ الله وَخَلَعَهُْم ٢٨ الكِتاِب. هَذا فِي ٍ بَة مَكتُو ٍ لَعْنَة كُّلَ
اليَومَ.› هُمُ َحيُث ُأْخرَى

يعَةِ. رِ َّ الش ِ هَذِه كَلاِم جَمِيَع نُطِيَع لـِكَي وَلأولادِنا، لَنا َ فَهُو ُ يُعلِنُه ما أمّا لإلَهِنا. ُ «الأسْرار ٢٩

٣٠
بَة و َّ الت

َّتِي ال البِلادِ كُّلِ فِي الُأمُورِ ِ بِهَذِه ْ رتُم َّ فَك وَإْن أمامَكُْم، وََضعتُها َّتِي ال وَالبَرَكاِت لَعْناِت َّ ال ِ هَذِه كُّلُ ُق تَتَحَّقَ «وَِحينَ ١

وَبَنُوكُْم، ْ أنتُم اليَومَ، ِ بِه أوِصيكُْم ما كُّلِ ِبحَسَِب بِكُْم، قُلُو بِكُّلِ ُ وَأَطعتُمُوه إلَهِكُْم، إلَى ْ وَرَِجعتُم ٢ إلَيها، إلَهُكُْم َطرَدَكُْم
إلَيها. إلَهُكُْم تَكُْم َّ َشت َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلِ مِْن ً ِيَة ثان وَيَجمَعُكُْم وََسيَرحَمُكُْم الّسابِقَةِ، حالَتِكُمُ إلَى َسيُعِيدُكُْم إلَهَكَْم فَإّنَ ٣

الأْرِض إلَى إلَهُكُْم وََسيُحضِرُكُْم ٥ هُناكَ. مِْن يُعِيدُكُْم وَ إلَهُكُْم فَسَيَجمَعُكُْم الأْرِض، أقاصِي إلَى ْ ُطرِْدتُم وَإْن ى َّ َحت ٤

بَكُْم قُلُو إلَهُكُْم وََسيُطَهِّر٣٤ُ ٦ آبائِكُْم. مِْن ً عَدَدا َ وَأكثَر ً َنجاحا أْعظَمَ وََسيَجعَلـُكُْم أنتُمْ. ـِكُوها فَتَمتَل آباؤكُْم امتَلـَكَها َّتِي ال
لِتَحيَوْا. فِس، َّ الن وَكُّلِ القَلِب بِكُّلِ إلَهَكُْم وا ُّ ُتحِب كَي ـِكُْم نَسل وَقُلُوَب

َ الله لِتُطِيعُوا وََستَعُودُونَ ٨ يُضايِقُونَكُْم. وَ يَكرَهُونَكُْم الَّذِيَن وَعَلَى أعدائِكُْم، عَلَى لعْناِت َّ ال ِ هَذِه إلَهُكُْم «وََسيَجلُِب ٧
أولادٌ لَدَيكُْم وََسيَكُونُ تَعمَلُونَهُ. ما كُّلِ فِي ً َكثِيرا إلَهُكُْم وََسيُنِجحُكُْم ٩ اليَومَ. بِها آمُرُكُْم َّتِي ال ُ وَصاياه كُّلَ وََتحفَظُوا
بِإنجاِح سُرَّ َكما يُنجِحَكُْم بِأْن َسيُسَرُّ َ الله لِأّنَ وافِرَةً، َمحاِصيَل أْرُضكُْم وََستُنتُِج َكثِيراً. َحيواناتُكُْم ُ َلِد وََست َكثِيرُونَ،
إلَهِكُْم إلَى تَرِْجعُونَ وَِحينَ هَذا. ِ يعَة رِ َّ الش كِتاِب فِي َ بَة المَكتُو ُ وَشَرائِعَه ُ وَصاياه ْ فَحَفِْظتُم إلَهَكُْم، ْ أَطعْتُم إْن هَذا ١٠ آبائِكُْم.

كِيانِكُْم. بَكُّلِ

المَوت أْم ُ َياة الح
فِي لَيسَْت فَهَِي ١٢ إْدراَككُْم. تَفُوُق لا ها إّنَ عَلَيكُْم. الفَهِم َ َصعبَة لَيسَْت اليَومَ بِها ُأوِصيكُْم َّتِي ال الوَصايا «إّنَ ١١

لِتَقُوَل: البَحرِ عَبرِ فِي لَيسَْت وَِهيَ ١٣ وَنُطِيعَها؟› لِنَسمَعَها لَنا يُنزِلُها وَ لِأجلِنا ماءِ الّسَ إلَى َسيَْصعَدُ ‹مَْن لِتَقُوَل: ماءِ الّسَ
َمَِك ف فِي مِنَْك، ً ِجّدا ٌ يبَة قَرِ َ الكَلِمَة لِأّنَ ١٤ وَنُطِيعَها؟› لِنَسمَعَها لَنا لِيُحضِرَها البَْحرِ مَِن الُأخرَى ِ الجِهَة إلَى ُ َسيَعبُر ‹مَْن

تُطيعَها. أْن فَيُمِكنَُك قَلْبَِك، وَفِي
وَتَعيَش إلَهََك، ُتحِّبَ بِأْن اليَومَ ُأوِصيَك ١٦ رِّ. َّ وَالش الخـَيرِ بَينَ وَالمَوِت، َياةِ الح بَينَ َ َتختار أْن اليَومَ ُأعطِيَك أنا «ها ١٥
تَْدخُلُها َّتِي ال الأْرِض فِي إلَهَُك وَيُبارِكََك َشعبَُك، َ وَيَتَكاثَر َتحيَا لـِكَي ُ وَأحْكَامَه ُ وَشَرائِعَه ُ وَصاياه تُطيَع بِأْن يَرْضَى. َكما
اليَومَ ُ ُأحَّذِرُكُم فَإنِّي ١٨ وَخَدَمتَها، ُأْخرَى ً آلِهَة وَعَبَدَت َضلَلَْت بَْل تَْسمَْع، فَلَْم قَلبَُك، ابْتَعَدَ إِن وَلـَِكْن ١٧ ـِكُها. وَتَمتَل

ـِكَها. وَتَمتَل تَْدخُلَها لـِكَي الأردُّنِ َ نَهْر ُ تَعبُر َّتِي ال الأْرِض فِي ً يلا َطوِ َ تُقِيم فَلَْن ٍم. َّ ُمحَت بِفَناءٍ
٣٠:٦ ٣٤

الّذِي العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ وَِختانُ «سيَختن.» ً حرفيا سيطهّر.
:3 فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه

11) :2 كولوسي 3،
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لعْنَةِ، َّ وَال ِ البَرَكَة بَينَ وَالمَوِت، َياةِ الح بَينَ َتختارُوا أْن أعطَيتُكُْم أنا وَالأْرَض: َ ماء الّسَ اليَومَ عَلَيكُمُ ُأشهِدُ أنا «وَها ١٩

عَلَى عُمْرُكَ يَطُوَل وَ َحياةٌ، لََك فَتَكُونَ دائِماً، ِ بِه َلتَِصُق وَت ُ وَتُطِيعُه إلَهََك ُتحِّبُ ٢٠ وَنَسلـُكُْم. ْ أنتُم لِتَحيَوْا َ َياة الح فاختارُوا
يَعقُوَب.» وَ وَإسحَاَق َ براهِيم إ لآبائِِك يُعطِيَها بِأْن ُ الله وَعَدَ َّتِي ال الأْرِض

٣١
مُوسَى َيخلُِف يَشُوعُ

مِْن يَن وَالعِشرِ ِ ِئَة الم فِي اليَومَ «أنا لَهُْم: فَقاَل وَعادَ ٢ ِيَل، إسْرائ لِبَنِي الكَلِماِت ِ هَذِه بِكُّلِ مَ َّ لِيَتَكَل مُوسَى ذَهََب َّ ثُم ١

العُبُورِ فِي َسيَقُودُكُْم مَْن َ هُو إلَهُكُْم ٣ الُأردُّنِ.› َ نَهْر َ تَعبُر ‹لَْن لِي: ُ الله قاَل وَقَْد قِيادَتِكُْم. عَلَى ً قادِرا أعُْد وَلَْم عُمْرِي،
اللهُ. وَعَدَ َكما َسيَقُودُكُْم مَْن َ هُو وَيَشُوعُ أْرضَهُْم. ـِكُونَ وََستَمتَل أمامِكُْم، مِْن الُأمَمَ ِ هَذِه وََسيُهلُِك أمامَكُْم. ُ وََسيَِسير

فِي ُ الله وََسيُساعِدُكُْم ٥ أهلـَكَهُما. ِحينَ وَأْرضِهِما يِّينَ الأمُورِ ـِكَيِّ مَل وَعُوَج بِِسيُحونَ عَمَِل َكما بِهِْم ُ الله «وََسيَعمَُل ٤

ُ َسيَِسير إلَهَكَْم لِأّنَ مِْنهُْم، تَرتَعِبُوا وَلا َتخافُوا لا عُوا! وَتَشَّجَ وُا ُّ تَقَو ٦ بِهِ. أمَرتُكُْم ما كُّلَ بِهِْم فَاعْمَلُوا الُأمَِم. تِلَْك ِ يمَة هَزِ
عَنْكُْم.» يَتَخَلَّى وَلَْن يَترَُككُْم لَْن مَعَكُْم،

مَْن فَأنَت ْع! وَتَشَّجَ َّ «تَقَو ِيَل: إسْرائ بَنِي جَمِيِع وَمَْرأى مَْسمَِع عَلَى لِيَشُوعَ مُوسَى وَقاَل يَشُوعَ. مُوسَى دَعا َّ ثُم ٧

ُ الله َ َسيَقُودُك ٨ بَينَهُْم. فِيما الأْرَض ُ وََستُقَسِّم لَهُْم، يُعطِيَها بِأْن لآبائِهِْم ُ الله أقسَمَ َّتِي ال الأْرِض إلَى عَب الّشَ هَذا َسيَقُودُ
تَرتَعِب.» وَلا َتخَْف فَلا عَنَْك. يَتَخَلَّى وَلَْن يَترُكََك لَْن مَعََك. يَكُونُ وَ

يعَة رِ َّ الش ُ َكتَبَة
َمِيِع وَِلج اللهِ، عَْهدِ ُصنْدُوَق حَمَلُوا الَّذِيَن لاوِي، نَسِل مِْن الَّذِيَن ِ لِلـكَهَنَة وَأعطاها َ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه مُوسَى وََكتََب ٩

ِخلاَل يُوِن الدُّ إلغاءِ ِ لِسَنَة المُعَيَّنِ الوَقِْت فِي َسنَواٍت، َسبِع كُّلِ «فِي وَقاَل: مُوسَى وَأوصاهُْم ١٠ ِيَل. إسْرائ ِ وَقادَة ُشيُوِخ
َ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه تَقرَُأونَ َسيَختارُهُ، الَّذِي المَكاِن فِي إلَهِكُْم أمامَ لِيَقِفُوا ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ يَْأتِي ِحينَ ١١ قائِِف،٣٥ الّسَ عِيدُ
مُدُنِكُْم، فِي المُقيمُونَ وَالاجانَِب وَالأطفاَل َ وَالنِّساء الرِّجاَل مَعاً: عَب الّشَ اجمَعُوا ١٢ لِيَسمَعُوها. ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ أمامَ
لَْم الَّذِي نَسلُهُمُ َسيَسمَُع وَبِهَذا ١٣ يعَةِ. رِ َّ الش ِ هَذِه كَلاِم كُّلِ ِ إطاعَة عَلَى وَلِيَحرُِصوا إلَهَكُْم، وََيخافُوا مُوا َّ وَيَتَعَل لِيَسمَعُوا
لامتِلاكِها.» الُأردُّنِ َ نَهر تَعبُرُونَ َّتِي ال الأْرَض تَسكُنُونَ ْ دُمتُم ما إلَهَكَْم َيخاَف أْن مُ َّ وَيَتَعَل يعَةَ، رِ َّ الش ِ هَذِه يَعرُِف يَكُْن

وَيَشُوع ِمُوسَى ل ِ الله ُ دَعوَة
تَعلِيماٍت ُ لُِأعطِيَه الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي وَقِفا وَتَعالا يَشُوعَ فادعُ مَوتَِك، وَقُت اقتَرََب «قَدِ ِمُوسَى: ل ُ الله وَقاَل ١٤

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة فِي وَوَقَفا وَيَشُوعُ مُوسَى فَأتَى وَوَصايا.»
َيمَةِ. الخ مَدخَِل فَوَق حاِب الّسَ عَمُودُ وَوَقََف َسحاٍب، مِْن عَمُودٍ فِي الاْجتِماِع ِ َخيمَة فِي ُ الله َ َظهَر ِحينَئِذٍ، ١٥

َسيَدخُلُونَها. َّتِي ال الأْرِض فِي ً يبَة غَرِ ً آلِهَة يَعبُدُونَ وَ عُب الّشَ هَذا وََسيَُخونُني يباً، قَرِ «َستَمُوُت ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل ِحينَئِذٍ، ١٦

وَجهِي ُ وَأستُر وََسأترُكُهُْم عَلَيهِْم ً ِجّدا َسأغَضُب الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٧ مَعَهُْم. ُ قَطَعْتُه الَّذِي العَْهدَ وَيَنقُُضونَ َسيَترُُكونَنِي
٣١:١٠ ٣٥

َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ
34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي
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ِ هَذِه ‹حَدَثَْت الوَقِت: ذَلَِك فِي فَيَقُولُونَ َكثِيرَةٌ. وَِضيقاٌت َكوارُِث عَلَيهِْم وَتَأتِي لأعْدائِهِْم. ً يسَة فَرِ فَيُصبُِحونَ عَنهُْم،
هُْم لأّنَ ُ عَمِلُوه الَّذِي رِّ َّ الش كُّلِ بِسَبَِب الوَقِت، ذَلَِك فِي مُساعَدَتَهُْم َسأرفُُض ١٨ مَعَنا.› يَكُْن لَْم إلَهَنا لِأّنَ لَنا الـَكوارُِث

ُأْخرَى. ٍ آلِهَة َ وَراء سارُوا
ِيَل. إسْرائ بَنِي عَلَى لِي ً شاهِدا لِيَكُونَ ُ َيحفَظُونَه اْجعَلهُْم ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ُ وَعَلِّمه لـَكُْم، ِشيدَ َّ الن هَذا الآنَ «فاكتُِب ١٩

ُ ِيدُونَه يُر ما فَيَأكُلُونَ لآبائِكُْم، ُأْعطِيَها بِأْن وَعَْدُت َّتِي ال وَعَسَلاً، ً لَبَنا تَفيُض َّتِي ال الأْرِض إلَى َسُأْدِخلُهُْم فَأنا ٢٠

عَلَيهِْم تَأتِي وَِحينَ ٢١ عَهدِي. وَيَنقُُضونَ وََسيَرفُُضونَنِي يَعْبُدُونَها، وَ ُأْخرَى ٍ آلِهَة إلَى َسيَلْتَفِتُونَ هُْم لـَِكنَّ وَيَْسمَنُوْن.
أعرُِف فَأنا نَسلِهِْم. مِْن أحَدٌ ُ يَنساه فَلَْن عَلَْيهِْم. ً شاهِدا َسيَكُونُ ِشيدَ َّ الن هَذا فَإّنَ وَِضيقاٌت، ٌ َكثِيرَة َكوارُِث

لَهُْم.» ُأْعطِيَها بِأْن أقسَمُت َّتِي ال الأْرِض إلَى ُأدِخلَهُْم أْن قَبَل ى َّ َحت أفْكارَهُْم،
َّ «تَقَو لَهُ: وَقاَل نُونَ بَن يَشُوعَ ُ الله أوصَى َّ ثُم ٢٣ ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ُ مَه َّ وَعَل اليَوِم ذَلَِك فِي ِشيدَ َّ الن هَذا مُوسَى فََكتََب ٢٢

مَعََك.» وََسأُكونُ لَهُْم، ُأْعطِيَها بِأْن أقسَمُت َّتِي ال الأْرِض إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي َستَقُودُ َك َّ لِأن ْع وَتَشَّجَ
ِيل إسْرائ لِبَنِي مُوسَى ُ َتحذِير

ِ الله عَهدِ ُصندُوَق يَحمِلُونَ الَّذِيَن يِّينَ اللّاوِ أمَرَ ٢٥ كِتاٍب، فِي ِ يعَة رِ َّ الش ِ هَذِه كَلِماِت ِ كِتابَة مِْن مُوسَى انتََهى وَِحينَ ٢٤

لَهُْم: فَقاَل
ْ قَبِلتُم كُْم َّ بِأن عَلَيكُْم َكشاهِدٍ هُناكَ فِيَكُونُ إلَهِكُْم. عَهدِ ُصندُوِق ِبجانِِب ُ وََضعُوه هَذا، ِ يعَة رِ َّ الش كِتاَب «خُذُوا ٢٦

وَأنا ى َّ َحت ِ الله عَلَى ْ ْدتُم َّ تَمَر فَقَْد وَعَنِيدُونَ. مُتَمَرِّدُونَ كُْم َّ أن َ آخَر أحَدٍ أّيِ مِْن َ أكثَر أعرُِف فَأنا ٢٧ العَهدِ. هَذا شُرُوَط
بِهَذا مَ َّ لِأتَكَل وَقادَتِكُْم ـِكُْم قَبائِل رُؤَساءِ كُّلَ إلَيَّ اجمَعُوا ٢٨ مَوتِي! بَعْدَ عَلَيهِ دُونَ َّ َستَتَمَر كُْم َّ أن دِ المُؤَكَّ َمَِن ف لِذا مَعَكُْم، ٌ حَيّ
َستَنَْحرِفُونَ مَوتِي. بَعْدَ ً تَماما َستَْفسُدُونَ كَْم َّ أن أعرُِف فَأنا ٢٩ عَلَيهِْم. وَالأْرَض َ ماء الّسَ وَُأشْهِدُ مَسامِعِهِْم. عَلَى الكَلاِم
ُ غََضبَه فَتُثِيرُونَ اللهِ، ِ َحضرَة فِي رَّ َّ الش َستَفعَلُونَ كُْم َّ لِأن ِحينٍ، بَعْدَ الـَكوارُِث بِكُمُ َستَِحّلُ لِذَلَِك وَصاياَي. يِْق َطر عَِن

بِأعْمالـِكُْم.»
مُوسَى نَِشيدُ

يَستَمِعُونَ: ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيُع بَينَما ِشيدِ َّ الن هَذا بِكَلِماِت مُوسَى مَ َّ تَكَل َّ ثُم ٣٠

٣٢
استَمِعِي ماواُت، الّسَ تُها َّ «أي ١

مَ! َّ فَأتَكَل
َمِي. ف كَلامَ الأْرُض وَلْتَسمَِع

كَالمَطَرِ، تَعلِيمِي لِيَنزِْل ٢

دَى، َّ كَالن كَلِماتِي ْ وَلتَقطُر
البَراعِِم، عَلَى المَطَرِ كَرَّشاِت
العُْشِب. عَلَى يرِ الغَزِ وَكَالمَطَرِ
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اللهِ، اسْمَ َسُأعلُِن لِأنِّي ٣

إلَهِنا. َ عَظَمَة وََسُأَسبُِّح
خرَةُ،٣٦ الّصَ َ «هُو ٤

كامٌِل، ُ عَمَلُه
مُستَقِيمَةٌ. ٌ عادِلَة ُ وَُطرُقُه

فِيهِ، َ ُظلْم لا أمِيٌن ٌ إلَه ُ ه َّ إن
وَأميٌن. صادٌِق

استِقامَةٍ. بِعَدَِم ُ عامَلُوه ٥

استِقامَتِهِْم، وَعَدَِم بِهِْم عُيُو بِسَبَِب ُ أولادَه لَيسُوا هُْم إّنَ
خَّداعٌ. مُتَآمٌِر َشعٌب هُْم بَْل

َ الله تُكافِئُونَ أهَكَذا ٦
تَْفِكيرٍ؟ بِلا ً غَبِيّا ً َشعبا يا

خالِقَكُْم؟ أباكُْم َ هُو ألَيَس
وَأوجَدَكُْم َصنَعَكُْم الَّذِي َ هُو ألَيَس

ةً؟ أمَّ وََجعَلـَكُْم
القَدِيمَةَ. الأيّامَ «اذكُرُوا ٧

الماِضيَةِ. الأجياِل بِسَنَواِت فَكِّرُوا
َسيُخبِرُونَكُْم. وَهُْم آباءَكُْم اسألُوا

َسيُخبِرُونَكُْم. وَهُْم ُشيُوخَكُْم اسألُوا
الُأمَمَ، العَلِيُّ عَ وَزَّ ِحينَ ٨

، البَشَرِّيَ الجِنَس مَ َّ وَقَس
المَلائِكَةِ.٣٧ لِعَدَدِ ً وَفْقا الُأمَِم حُدُودَ عَيَّنَ

َشعبُهُ، ِهيَ ِ الله َ ة ِحّصَ لـَِكّنَ ٩
تُهُ. ِحّصَ َ هُو يَعقُوُب

َصحراءَ، فِي «وَجَدَهُْم ١٠
ياُح. ِّ الر ِ بِه تَعِْصُف قَفرٍ فِي

بِهِْم، َّ وَاهتَم بِهِْم فَأحاَط
٣٢:٤ ٣٦

الفصل) هّذا ةِ َّ بَقِي في ً (أيضا اللهِ. إلَى ً أحيانا بِها ُ يَشار لِذَلَِك وَالقوّة، الحمايةِ إلى ُ الصخرة تُشير الصخرة.
٣٢:٨ ٣٧

إسرائيل. أبْناء عدد أْو الملائكة. عدد
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عَينِهِ. ِ َكحَدَقَة وَحَرَسَهُْم
هُ، عُّشَ ُ سْر َّ الن ُّ يَهُز َكما ١١

لِيَطِيروا، ِ ِصغارِه فَوَق فَيُرَفرُِف
َجناَحيهِ، يَبِْسُط َّ ثُم

َناحَينِ. الج يِش رِ عَلَى وَيَحْمِلُهُْم
قادَهُْم، ُ وَحْدَه ُ الله ١٢

غَرِيٌب. ٌ إلَه ُ مَعَه يَكُْن وَلَْم
الجِباِل، إلَى أْصعَدَهُْم ١٣

الحَقِل. َمحاِصيِل مِْن وَأْطعَمَهُْم
خرِ، الّصَ مَِن ً عَسَلا وَأعطاهُْم

وّاِن. الّصُ َحجَرِ مَِن زَيتُوٍن َيَت وَز
البَقَرِ، مَِن ً ُبدَة ز وَأعطاهُْم ١٤

الغَنَِم. مَِن ً وَحَلِيبا
وَالكِباِش، الحِملاِن وَأفَضَل

تُيُوٍس، مََع باشانَ مِْن ً وَأبقارا
القَمِح. أنواِع وَأفَضَل

العِنَِب. َ دَم بيذَ، َّ الن ُ بْتُم شَرِ َكما
وَرَفََس! سَمَِن يَشْرُون٣٨َ «لـَِكّنَ ١٥
حِم. الّشَ َ وََكثِير ً وَغَلِيظا ً سَمِينا صارَ

َصنَعَهُ، الَّذِي َ الله َ تَرَك
خَلاِصهِ. َ َصخْرَة وَرَفََض

يبَةٍ، غَرِ بِآلِهَةٍ ُ غَيْرَتَه وَأثارَ ١٦

يهَةٍ. ِ كَر بِأصناٍم ُ وَأغَضبَه
آلِهَةً، لَيسَْت لِأرواٍح وَذََبحُوا ١٧
يَعرِفُونَها. يَكُونوا لَْم ٍ لِآلِهَة وَذََبحُوا

حَدِيثاً، َظهَرَْت جَدِيدَةٍ آلِهَةٍ
عَْنها. يَعرِفُونَ آباؤكُْم يَكُْن وَلَْم

وَلَدَتَْك، َّتِي ال َ ْخرَة الّصَ أهمَلَْت ١٨

بَِك. َض تَمَّخَ الَّذِي وَنَِسيَت
٣٢:١٥ ٣٨

وَفِي. أْو صالح يعني لإسرائيل آخر اسْم يشرون.
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وَرَفَضَهُْم هَذا ُ الله «فَرَأى ١٩

أغَضبُوهُ. ِ وَبَناتِه ُ أبْناءَه لِأّنَ
عَنهُْم، وَجهِي ‹َسأْحجُُب وَقاَل: ٢٠

نِهايَتُهُْم، عَلَيهِ َستَكُونُ ما وَأرَى
ثابٍِت، ُ غَير ُمخادِعٌ َشعٌب هُْم لِأّنَ

أْوفِياءٍ. ُ غَير وَأولادٌ
إلِهاً، لَيَس َ هُو بِما غَيرَتِي أثارُوا ٢١

لَها. َ قِيمَة لا بِأصناٍم وَأغاُظونِي
ةٍ. َّ ي هَوِ بِلا ً َشعبا ُ أْستَخْدِم إْذ يَغَارُونَ سأْجعَلُهُْم لِذا

جَاهِلَةً. ً ة ُأمَّ ُ فَاْستَخْدِم وََسُأغيظُهُْم
بِغََضبِي، اشتَعَلَْت قَدِ ً نارا لِأّنَ ٢٢

يَةِ، الهاوِ أعْماِق إلَى ى َّ َحت وََستَشتَعُِل
وََمحاِصيلَها، الأْرَض َلتَهِمُ وَت
الجِباِل. أساساِت وَتُشعُِل

عَلَيهِْم، المَصائَِب ُ «‹َسُأَكوِّم ٢٣

سِهاِمي: بِجَمِيِع وَسأخْتَرِقُهُْم
أْجسامَهُْم، يُْضعُِف ِبجُوٍع ٢٤

َشديدَةٍ، ى َّ بِحُم يُْنهِكُهُْم وَمَرٍَض
المُْفتَرَِسةِ، َيواناِت الح أنْياَب وَُأرِسُل

راِب. ُّ الت فِي ِ اِحفَة َّ الز َيَواناِت الح وَسُمُومَ
وارِِع، الّشَ فِي ُجنُودٌ َسيَقتُلُهُْم ٢٥

بُيُوتِهِْم. داِخَل الخَوُف وََسيَقتُلُهُمُ
وَالّشابّاُت، باُب الّشَ وَيَمُوُت

المُِسنِّينَ. مََع ُع ّضَ ُّ وَالر
أقُوَل: أْن بِإمكانِي «‹كانَ ٢٦

َسأمحُوهُْم!
تَماماً!› َسُأفنِيهُْم

أعداؤُهُْم، يُغِضبَنِي أْن أشْأ لَْم نِي َّ لـَِكن ٢٧

حَدََث، ما فَْهمَ يُِسيئُوا وَأْن
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فَيَقُولُوا:
ِنا! ت َّ بِقُو ‹انتَصَرْنا

هَذا.› ُ الله يَْصنَِع وَلَْم

تَستَوعُِب، لا ٌ ة ُأمَّ هُْم «لِأّنَ ٢٨
لَها. فَْهمَ وَلا

هَذا، لَفَهِمُوا َ حَُكماء كانُوا هُْم أّنَ لَوْ ٢٩

لَهُْم. حَدََث ما فِي رُوا َّ وَلَفَك
ألفاً، َ يَهزِم أْن واِحدٍ لِرَجٍُل فََكيَف ٣٠

آلاٍف، َ عَشْرَة يَطرُدا أْن لِرَجُلَينِ وََكيَف
لأعدائِهِْم، مَهُْم َّ َسل قَْد ُ الله يَكُْن لَْم ما

باعَْتهُْم؟ قَْد َصخرَتُهُْم تَكُْن لَْم وَما
ِنا. َكَصخرَت لَيسَْت الُأمَِم َ َصخْرَة لِأّنَ ٣١

هَذا. يَْفهَمَونَ أعداؤنا ى َّ وََحت
َسدُومَ، ِ كَرمَة مِْن كَرمَتِهِْم أصُل ٣٢

عَمُورَةَ. كُرُوِم مِْن
سامٌّ، عِنٌَب عِنَبُهُْم

ةٌ. مُّرَ وَقُطُوفُهُْم
َيّاِت، الح َكسُّمِ خَمرُهُْم ٣٣

القاتِِل. الأفاِعي َكسُّمِ

َمرَ، الخ ِ هَذِه ُ ُأَخبِّئ «ُكنُت ٣٤

َمخزَنِي. فِي ٌ َمحفُوَظة ها إّنَ
َسأجازِي وَأنا الانتِقامُ، فَليَ ٣٥

أقْدامُهُْم. تَزِّلُ ِحينَ
يٌب، قَرِ كارِثَتِهِْم وَقَت لِأّنَ
يعاً.› سَرِ َستَْأتِي بَتُهُْم وَعُقُو

َشعبَهُ، َسيُنِصُف َ الله «لِأّنَ ٣٦
خُّدامَهُ. وََسيَرَحمُ

َضعُفَْت، قَْد أياديَهُْم أْن يَرَى ِحينَ
وَأْحراراً. ً عَبيدا



٣٢:٤٣ تَثنِيَة ٢٨١ ٣٢:٣٧ تَثنِيَة

َسيَقُوُل: ِحينَئِذٍ ٣٧

الآنَ، آلِهَتُهُمُ ‹أيَن
ِلحِمايَتِهِْم، بِها وَثِقُوا َّتِي ال ُ خرَة الّصَ
ذَباِئحِهِْم، َشحْمَ أكَلَْت َّتِي ال ٣٨

تَقدِماتِهِْم؟ َ خَمر بَْت وَشَرِ
وَتُساعِْدهُْم! لِتَقُْم

فَلتَْحمِهِْم!
الوَِحيدُ، ُ الإلَه أنا إنِّي «‹ها ٣٩

غَيرِي. ٌ إلَه وَلَيَس

وَُأحيِي. ُأمِيُت أنا
سأْشفِي، وَأنا جَرَحُت أنا

يَدِي. مِْن يُنقِذَ أْن أحَدٌ يَستَطِيُع وَلا
ماءِ، الّسَ إلَى يَدِي رَفَعُْت قَْد ٤٠

بِذاتِي، ُأقسِمُ ُلُْت: وَق
لامـِـَع، َّ ال َسيفِي ُ ُأحَّدِد ِحينَ ٤١

العَدَل، ِ بِه لأصنََع
أعدائِي، مِْن َسأنتَقِمُ

يُبغُِضونَنِي. الَّذِيَن وََسُأجازِي
ِم، بِالدَّ ً مُغَّطاة سِهاِمي َسأْجعَُل ٤٢

لَحماً. َسيفِي وََسيَْأكُُل
يَن، وَالمَأُسورِ المَقتُولِينَ بِدَِم ى َستُغَّطَ
الأعداءِ.› ِ قادَة رُؤُوَس وََستَأكُُل

اللهِ.٤٠ َشعِب مََع الُأْخرَى٣٩ الُأمَمُ تُها َّ أي «افرَِحي ٤٣
خُّدامِهِ. قَتِل عَلَى َسيُعاقُِب ُ ه َّ لِأن

أعدائِهِ، مِْن َسيَنتَقِمُ
َشعبِهِ.» أْرَض ُ وََسيُطَهِّر
ِشيد َّ لِلن مُوسَى ُ تَعلِيم

٣٢:٤٣ ٣٩
6. :1 عبرانيين انظر الملائكة. على لِتَدّل العبرانيين إلى الرسالة كاتب اقتبسها لذلك ِية. ثان قراءة في ماوات» «الّسَ أْو الُأْخرَى. الُأمَمُ

٣٢:٤٣ ٤٠
10. :15 روما إلى الرسالة انظر .43 العدد



٥ : ٣٣ تَثنِيَة ٢٨٢ ٣٢:٤٤ تَثنِيَة

مُوسَى. مََع نُونَ بُْن يَشُوعُ وَكانَ لِيَسمَعُوها. ِيَل إسْرائ بَنِي لِكُّلِ شَيدِ َّ الن هَذا كَلِماِت بِكُّلِ مَ َّ وَتَكَل مُوسَى أتَى َّ ثُم ٤٤
َّتِي ال الكَلِماِت جَمِيَع بِكُْم بِقُلُو لُوا «تَأمَّ أيْضاً: لَهُْم قاَل ٤٦ ِيَل، إسْرائ لِبَنِي الكَلاِم هَذا كُّلِ مِْن مُوسَى انتََهى وَِحينَ ٤٥

فَهَِي الكَلِماِت، ِ بِهَذِه تَستَهينُوا لا ٤٧ يعَةِ. رِ َّ الش ِ هَذِه كَلِماِت كُّلَ لِيَحفَظُوا أولادَكُْم بِها وَأوُصوا بِها. اليَومَ أوَصيتُكُمُ
ـِكُوها.» َمتَل لِت الأردُّنِ َ نَهْر تَعبُرُونَ َّتِي ال الأْرِض فِي أعْمارُكُْم تَطُوُل وَبِها َحياتُكُْم.

مَوتِه باقتِراِب ِمُوسَى ل ِ الله إنباءُ
مُوآَب، أْرِض فِي الوَاقـِـِع نِيبُو َجبَِل إلَى يمَ، عَبارِ ِجباِل إلَى «اْصعَْد ٤٩ فَقاَل: اليَوِم ذَلَِك فِي مُوسَى ُ الله مَ َّ وَكَل ٤٨

ُ َستَْصعَد الَّذِي َبَِل الج عَلَى َستَمُوُت ٥٠ لَهُْم. ً مُلْكا ِيَل إسْرائ لِبَنِي ُأعطِيها َّتِي ال َكنْعانَ أْرَض ْ وَانظُر يحا، أرِ عَلَى المُشْرِِف
بَنِي أمامَ عَلَيَّ ُما دت َّ تَمَر ُكما َّ لِأن ٥١ آبائِهِ، إلَى وَانضَّمَ هُورَ َجبَِل عَلَى هَارُونُ أُخوكَ ماَت َكما آبائَِك، إلَى وََستَنضَّمُ إلَيهِ،
َستَرَى وَلِذا ٥٢ ِيَل. إسْرائ بَنِي وََسِط فِي قَداَستي تُْظهِرا لَْم ُكما َّ لِأن ِصينَ، ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي قادَِش َ يبَة مَرِ مِياهِ عِندَ ِيَل، إسْرائ

ِيَل.» إسْرائ لِبَنِي ُأعطِيها َّتِي ال الأْرَض تَْدخَُل لَْن َك َّ لـَِكن بَعِيدٍ، مِْن الأْرَض
٣٣

عب لِلّشَ مُوسَى ُ بَرَكَة
مَوتِهِ. قَبَل ِيَل إسْرائ لِبَنِي اللهِ، رَجُُل مُوسَى، أعطاها َّتِي ال ُ البَرَكَة ِهيَ ِ هَذِه ١

قاَل: ٢

ِسيناءَ، مِْن ُ الله «أتَى
َسعِيرَ، مِْن مِس كَالّشَ عَلَينا وَأشرََق

فارانَ،٤١ َجبَِل مِْن أشرََق
قِّدِيِسيهِ، مِْن الُألُوِف عَشَراُت ُ وَمَعَه

يَمِينِهِ. عَْن ُ ياء الأقوِ ُ وَُجنُودُه
عُوَب، الّشُ أحبَبَْت قَْد ً َحّقا ٣

يَدِكَ. فِي سينَ المُقَّدَ أبْنائِهِمُ وَجَمِيُع
قَدَمَيَك، عِندَ يَنحَنُونَ

كَلامَِك. إلَى يُْصغُونَ وَ
َ يعَة رِ َّ الش مُوسَى أعطانا قَْد ٤

يَعقُوَب. لِشَعِب ً مُلْكا
يَشُورُونَ،٤٢ ًفِي مَلِكا ُ الله َ صار َّ ثُم ٥

مَعاً. عِب الّشَ ُ قادَة اجتَمََع ِحينَ
٣٣:٢ ٤١

سيناء. جبل وشمال العقبة خليج غرب يقع جبل فاران. جبل
٣٣:٥ ٤٢

.26 العدد في ً أيضا وَفِي. أْو صالح يعني لإسرائيل آخر اسْم يشورون.
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رَُأوبَيْن ُ بَرَكَة
يَمُْت، وَلا رَُأوبَيْنُ «لِيَحَي ٦

قَلِيلينَ. ُ رِجالُه يَكُْن ولا
يَهُوذا ُ بَرَكَة

يَهُوذا: ِ قَبِيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ٧

يَهُوذا، ِ صَرخَة إلَى استَمـِـْع ُ الله «يا
َشعبِهِ. إلَى ُ وَأحضِرْه

نَفِسهِ، عَْن دافََع ِيَدَيهِ ب
أعدائِهِ.» عَلَى ُ َستُعِينُه وَأنَت

لاوِي ُ بَرَكَة
لاوِي: ِ قَبِيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ٨

ُمِّيمََك، ت لاوِي «أعِط
الأمِينِ. لِتابِعَِك يمََك٤٣ ُأورِ وَأعِط

ةَ، مَّسَ ِ مِنْطَقَة فِي ُ بْتَه جَرَّ الَّذِي
يبَةَ.٤٤ مَرِ مِياهِ عِندَ ُ يتَه وََتحَّدَ

ِيهِ: وَأب ِ ُأمِّه عَْن قاَل ٩
أعرِفُهُما.› ‹لا

بِأِخيهِ، يَعتَرِْف لَْم
أولادَهُ. وََتجاهََل
كَلِمَتََك، وَأطاعُوا
عَْهدَكَ. وََحفِظُوا

لِيَعقُوَب، فَرائَِضَك َسيُعَلِّمُونَ ١٠
ِيَل. لإسْرائ يعَتََك وَشَرِ

أمامََك، ً َبخُورا يََضعُونَ وَ
مَْذَبحَِك. عَلَى صاعِدَة٤٥ً َ وَذَباِئح

٣٣:٨ ٤٣
يستخدماِن كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى وَهُما أوريمك. … تَميمك

41) :14 الأّول صموئيل وَكتاب 30، :28 الخروج كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل ِمعرفةِ ل
٣٣:٨ ٤٤

.13 -1 :20 العدد كتاب راجع مريبة. … مّسة
٣٣:١٠ ٤٥

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح



١٧ : ٣٣ تَثنِيَة ٢٨٤ ١١ : ٣٣ تَثنِيَة

ثَرْوَتَهُ، ُ الله يا «بارِْك ١١
يَعْمَلُهُ. ما عَْن وَارَض

ُ يُهاِجمُونَه الَّذِيَن اهزِِم
يُبغُِضونَهُ، وَالَّذِيَن

ِيَةً.» ثان ُ يُهاِجمُوه فَلا
بَنْيامِيْن ُ بَرَكَة

بَنْيامِيْنَ: ِ قَبِيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ١٢

عِنْدَهُ. بِأماٍن يَْسكُُن ِ الله «َحبيُب
الوَقِت، كُّلَ ِ بِه ُيحيُط

َكتِفَيه٤٦ِ.» بَينَ ُ الله وَيَسكُُن
يُوُسف ُ بَرَكَة

يُوُسَف: ِ قَبيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ١٣

يُوُسَف أْرَض ُ الله «لِيُبارِِك
فَوُق، مِْن ماءِ الّسَ هِباِت بِأفَضِل

الأْرِض، َتحِت مِْن الماءِ هِباِت وَأفَضِل
مِس، الّشَ غَلّاِت وَأفَضِل ١٤

القَمَرِ، إنتاِج وَأفَضِل
القَدِيمَةِ، الجِباِل فِي ما وَأفَضِل ١٥
العَتِيقَةُ، التِّلاُل ُ تُنْتِجُه ما وَأفَضِل

فِيها، ما وَكُّلِ الأْرِض هِباِت وَأفَضِل ١٦
المُشتَعِلَةِ.٤٧ ِ جيرَة الّشُ فِي الّساِكِن وَبِرِضَى
يُوُسَف، رَْأِس عَلَى البَرَكاُت ِ هَذِه «لِتَِحّلَ

إْخوَتِهِ. بِينَ ئِيِس َّ الر َجبِينِ عَلَى
! قَوِّيٌ ٌ بِكْر ثَورٌ ُ ه َّ إن ١٧

جَلِيٌل! ُ ه َّ إن
. بَرِّّيٍ ثَوٍر قُرُونُ ُ وَقُرُونُه
عُوَب، الّشُ يَنطَُح ِ بِقُرُونِه

٣٣:١٢ ٤٦
بَنْيامِيْن. أْرض في تلتين بين يقع الهيكل فكان الله). مسكن يعتبر كان (الذي الله هيكل وفيها بَنْيامِيْن أْرِض من ً جزءا القدُس كانت كتفيه. بين

٣٣:١٦ ٤٧
.3 الخروج كتاب انظر المُشتعلة. الّشجيرة
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الأْرِض. أقاصِي فِي الَّذيَن ُأولَئَِك ى َّ َحت
َ أفْراِيم ُألُوِف عَشَراُت ِهيَ القُرُونُ ِ هَذِه

ى.» َّ مَنَس وَآلاُف
وَيَّساكَر َبُولُونَ ز ُ بَرَكَة

وَيَّساكَرَ: َبُولُونَ ز قَبيلَتي عَْن مُوسَى وَقاَل ١٨

رَحَلاتَِك، فِي َبُولُونَ ز يا ً َسعِيدا «ُكْن
َخيمَتَِك. فِي َ يَّساكَر يا وَأنَت

َبَِل، الج إلَى عُوَب الّشُ َسيَدعُواِن ١٩
المُناِسبَةَ. َ باِئح الذَّ َسيُقَّدِماِن وَهُناكَ

البَْحرِ غِنَى َسيَْأخُذاِن هُما لِأّنَ
ةَ.» َّ َخْفِي الم البَحرِ رِماِل وَُكنُوزَ

جاد ُ بَرَكَة
جادَ: ِ قَبِيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ٢٠

جادَ! أْرَض يُوَّسِــُع الَّذِي «مُبارَكٌ
وَيَنتَظِرُ، كَأَسدٍ بُِض يَر َ فَهُو

ْأَس. َّ وَالر الذِّراعَ ُمَزُِّق ي َّ ثُم
لَهُ، جُْزءٍ أفَضَل اْختارَ ٢١

لَهُ. ٌ َمحفُوَظة قائِدٍ ُ ة ِحّصَ هُناكَ كانَْت فَقَْد
لِلجُيُوِش، َكقائِدٍ أتَى

اللهِ، ِ َحضرَة فِي لاَح الّصَ وَعَمَِل
ِيَل.» لإسْرائ َّتِي ال ِ الله فَرائَِض وَأطاعَ

دان ُ بَرَكَة
دانَ: ِ قَبِيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ٢٢

أَسدٍ ِشبَل ُ يُْشبِه «دانُ
باشانَ.» مِْن يَثُِب
نَْفتالِي ُ بَرَكَة

نَْفتالِي: ِ قَبِيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ٢٣

اللهِ، ِ نِعمَة مِْن بْعانُ الّشَ نَْفتالِي «يا
اللهِ، ِ بِبَرَكَة ُ المَملُوء



٢٩ : ٣٣ تَثنِيَة ٢٨٦ ٢٤ : ٣٣ تَثنِيَة

َنُوِب.» الج فِي البُحَيرَة٤٨ِ ى َّ َحت ِ ماليَة الّشَ الحُدُودِ مَِن مُلْكَُك
أِشير ُ بَرَكَة

أِشيرَ: ِ قَبِيلَة عَْن مُوسَى وَقاَل ٢٤

بَرَكَةً، البَنِينِ َ أكثَر ُ أِشير «لِيَكُْن
إْخوَتِهِ، بَينِ مِْن ُ عَنْه ً مَرِضيّا واِحدٍ َ أْكثَر وَلِيَكُْن

يِت. َّ بِالز رِجلَيهِ وَلْيَغْمِْس
وَُنحاِس، حَدِيدٍ مِْن بَوّاباتَِك أقْفاُل لِتَكُْن ٢٥

َحياتَِك.» َطواَل ً يّا قَوِ وَلْتَكُْن
لله ٌ تَْسبِيحَة

يَشُورُونُ، يا ِ الله مِثُل أحَدٌ يُوجَدُ «لا ٢٦
لِيُساعِدَكَ، ماواِت الّسَ فِي يَرَكُب الَّذِي

جَلالِهِ. فِي حاَب الّسَ وَيَرَكُب
مَلْجَأٌ، الأزَلِيُّ ُ الإلَه ٢٧

َستَرفَعَُك. الأزَلِيِّ وَأْذرُعُ
أمامَِك، مِْن العَدُّوَ َ َطرَد

‹دَمِّْرهُْم!› وَقاَل:
أماٍن، فِي ِيُل إسْرائ َسيَسكُُن لِذا ٢٨

َسلاٍم فِي يَعْقُوُب َسيَسكُُن
وَنَبيذٍ، َمٍح ق أْرِض فِي

مَطَراً. ُ ماء الّسَ تُعطِي َحيُث
ِيُل! إسْرائ يا لََك ً هَنِيئا ٢٩

اللهُ؟ ُ يُنقِذُه ً َشعبا يا مِثلَُك مَْن
يَحمِيَك الَّذِي رُْس ُّ الت َ هُو ُ الله

نَصْرَةً. يُعطِيَك الَّذِي يُف وَالّسَ
مِنَك، ً َخوفا مُرَتجِفِينَ أعداؤُكَ َسيَأتِي

ُظهُورَهُْم.» َستَدُوُس وَأنَت

٣٤
مُوسَى مَوُت

٣٣:٢٣ ٤٨
جنّيسارت. أْو َليِل الج بحـيرة البحيرة.



١٢ : ٣٤ تَثنِيَة ٢٨٧ ١ : ٣٤ تَثنِيَة

الأْرِض كُّلَ ُ الله ُ وَأراه يحا. لِأرِ ِ المُقابِلَة ِ الفِسجَة َجبَِل ةِ َّ قِم إلَى نِيبُو، َجبَِل إلَى مُوآَب سُهُوِل مِْن مُوسَى وََصعِدَ ١
أي هَل، َّ وَالس قََب َّ وَالن ٣ البَْحر٤٩ِ، إلَى يَهُوذا أْرِض وَكُّلَ ى َّ وَمَنَس َ وَأفْرايم نَْفتالِي أْرِض وَكُّلَ ٢ دانَ، إلَى ِجلعادَ مِْن
َ لإبراهِيم ُأْعطِيَها بِأْن وَعَْدُت َّتِي ال الأْرُض ِهيَ ِ «هَذِه لَهُ: ُ الله قاَل َّ ثُم ٤ ُصوغَرَ. إلَى ِخيِل، َّ الن ِ مَدِينَة يحا، أرِ وادِي

هُناكَ.» إلَى َ تَعْبُر لَْن َك َّ لـَِكن بِعَينَيَك، تَراها َجعَلْتَُك وَقَْد َسُأعطِيها.› ‹لِنَسلَِك ُلُْت: وَق يَعقُوَب. وَ وَإْسحاَق
قُرَْب مُوآَب، أْرِض فِي وَادٍ فِي مُوسَى وَدُفَِن ٦ اللهُ. قاَل َكما مُوآَب أْرِض فِي هُناكَ اللهِ ُ خادِم مُوسَى وَماَت ٥

ماِت. ِحينَ ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشرِ ِ ِئَة الم فِي مُوسَى وَكانَ ٧ اليَومَ. هَذا ى َّ َحت ِ قَبرِه مَوِضــَع يَعرُِف أحَدَ وَلا فَغُورَ. بَيِت
أِن إلَى مُوآَب، سُهُوِل فِي ً يَوما ثَلاثِينَ عَلَيهِ ِيَل إسْرائ بَنُو وَبَكَى ٨ داً. ُمجَعَّ ُ ِجلدُه يَكُْن وَلَْم َضعِيفَتَينِ، ُ عَيناه تَكُْن وَلَْم

عَلَيهِ. واِح ُّ وَالن البُكاءِ أيّامُ انتَهَْت
الجَدِيد ُ القائِد يَشُوعُ

ِيَل إسْرائ بَنُو وَأطاعَ الجَدِيدَ. َ القائِد ُ نَه َّ وَعَي عَلَيهِ، ُ يَدَه وََضَع مُوسَى لِأّنَ ٍ ِحكمَة بِرُوِح امتَلأ قَدِ نُونَ بُْن يَشُوعُ وَكانَ ٩

مُوسَى. ُ الله أوصَى َكما يَشُوعَ
كُّلِ فِي كَمُوسَى يَكُْن وَلَْم ١١ لِوَجهٍ. ً وَْجها اللهِ مََع بِالكَلاِم َ ز َّ تَمَي فَقَْد كَمُوسَى. ِيَل إسْرائ فِي ٌ نَبِّي يَأِت لَْم لـَِكْن ١٠

ِ العَظِيمَة ةِ َّ القُو كُّلِ وَفِي ١٢ وَأْرِضهِ، ِ قادَتِه وَكُّلِ بِفِرْعَونَ َ مِصْر أْرِض فِي لِيَعْمَلَها ُ الله ُ أرَسلَه َّتِي ال وَالعَجائِِب الآياِت
ِيَل. إسْرائ بَنِي كُّلِ أمامَ أظهَرَها َّتِي ال ِ المَهيبَة

٣٤:٢ ٤٩
المتوسط. الأبيض البحر البحر.



١٨ : ١ يَشُوع ٢٨٨ ١ : ١ يَشُوع

يَشُوع كتاُب
لِيَشُوع ِ الله ُ اختيار

استَعِّد وَالآنَ، ماَت. قَْد مُوسَى «خادِِمي ٢ مُوسَى: مُساعِدِ نُونَ، بِْن لِيَشُوعَ ُ الله قاَل اللهِ، خادِِم مُوسَى مَوِت بَعْدَ ١

بُطُونُ ُ تَدُوُسه مَكاٍن كُّلُ ٣ ِيَل. إسْرائ لِبَنِي َسُأعطِيها َّتِي ال الأْرِض إلَى الُأردُّنِ َ نَهْر وَاعبُرُوا عِب الّشَ هَذا وَكُّلُ أنَت
بِما الفُراِت، نَهْرِ العَظِيِم، هْرِ النَّ إلَى وَلُبْنانَ ةِ َّ ي ِّ البَر مَِن حُدُودُكُْم َستَكُونُ ٤ مُوسَى. وَعَْدُت َكما لـَكُْم ُ أْعطَيْتُه أقدامِكُْم،
مَعََك َسأُكونُ َحياتَِك، أيّاِم كُّلَ ُ وَتَهْزِمَه إلّا أحَدٌ يَواِجهََك لَْن ٥ الغَرِب. فِي الـَكبِير١ِ البَْحرِ إلَى الحِثِّيِّينَ، أْرُض فِيها

أترُكََك. وَلَْن عَنَْك أَتخَلَّى لَْن مُوسَى. مََع ُكنُْت َكما
َّ تَقَو فَقَْط ٧ لَهُْم. ُأعطِيَها بِأْن لآبائِهِْم أقسَْمُت َّتِي ال الأْرَض لِيَأخُذُوا عَب الّشَ هَذا َستَقُودُ ََّك لِأن ْع، وَتَشَّجَ َّ «فَتَقَو ٦

يَساراً، أْو ً يَمِينا عَْنها َتحِْد لا لََك. مُوسَى أعطاها َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ الش كُّلِ ِبحَسَِب العَمَِل عَلَى ً يصا ِ حَر وَُكْن ِجّداً، ْع وَتَشَّجَ
العَمَِل عَلَى ً يصا ِ حَر لِتَكُونَ وَلَيلاً، ً نَهارا ِ بِه ْل تَأمَّ دائِماً. هَذا ِ يعَة رِ َّ الش كِتاِب بِكَلِماِت ْم َّ تَكَل ٨ تَْذهَُب. َحيثُما لِتَنَجَح
َتخَْف وَلا تَرتَعِْب فَلا َع؟ وَتَتَشَّجَ ى َّ تَتَقَو بِأْن آمُْركَ ألَْم ٩ وَتَنجَُح. يقََك َطرِ تُصلُِح ِحينَئِذٍ، فِيهِ. مَكتُوٌب َ هو ما ِبحَسَِب

تَذهَُب.» َحيثُما مَعََك إلَهََك لِأّنَ
القِيادَة يَشُوعَ استِلامُ

ً َطعاما ‹َجهِّزُوا لَهُْم: وَقُولُوا عَب الّشَ وَأوُصوا ِم َّ ُخَي الم فِي «ُطوفُوا ١١ لَهُْم: وَقاَل عِب الّشَ َ قادَة يَشُوعُ أمَرَ ِحينَئِذٍ، ١٠

لـَكُْم.›» إلهُكُْم يُعطِيها َّتِي ال الأْرَض ـِكُوا وَتَمتَل لِتَْدخُلُوا الُأردُّنِ َ نَهر َستَعبُرُونَ أيّاٍم ثلاثةِ غُضوِن في ُ ه َّ لِأن مَعَكُْم، لِتَأخُذُوا
الله، خادمُ مُوسَى، أعطاها َّتِي ال َ ة َّ الوَِصي رُوا َّ «تَذَك ١٣ ى: َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصِف ينَ َّ وَالجادِي ينَ َّ لِلرَُأوبَيْنِي يَشُوعُ قاَل َّ ثُم ١٢

أْن وََحيواناتِكُْم وَأطفالـِكُْم لِنِسائِكُْم ُمِكُن ي ١٤ الأْرَض.› ِ هَذِه َسيُعطِيكُْم وَأماناً. ً راحَة إلهُكُْم ‹يُعطِيكُْم قاَل: ِحينَ لـَكُْم
وَمُْستَعِّدِيَن مُتَسَلِِّحينَ تَعبُرُوا أْن فَيَنبَغِي مِنْكُْم بونَ ُحارِ الم وَأمّا لـَكُْم. مُوسَى أعطاها َّتِي ال الُأردُّنِ نَهْرِ شَرِْق أْرِض فِي تَبْقَى
ً أيضا هُْم ـِكُوا فَيَمتَل مِثلـَكُْم، ً وَأمانا ً راحَة ُ الله يُعطِيَهُمُ أْن إلَى ١٥ فَتُساعِدُوهُْم. بِينَ، ُحارِ الم جَمِيِع إْخوَتِكُْم، مََع لِلحَرِب
شَرِْق فِي لـَكُْم ِ الله َ خادِم مُوسَى أعطاها َّتِي ال أْرِضكُمُ إلَى ُجوعُ ُّ الر ُمِكنُكُمُ ي ِحينَئِذٍ، لَهُْم. إلهُكُْم َسيُعطِيها َّتِي ال الأْرَض

الُأْردُّنِ.» نَهرِ
هَكَذا دائِماً، مُوسَى أَطعْنا وََكما ١٧ تُرِسلُنا. َحيُث إلَى وََسنَْذهَُب بِهِ، أمَْرتَنا ما كُّلَ «َسنَعمَُل يَشُوعَ: فَأجابُوا ١٦

ُ ه َّ فَإن كانَ، مَهْما كَلامََك يُطِيُع وَلا أْمرَكَ يَعْصَى مَْن كُّلُ ١٨ مُوسَى. مََع كانَ َكما مَعََك إلهَُك فَلِيَكُْن َسنُطِيعَُك.
ْع.» وَتَشَّجَ َّ تَقَو يُقتَُل.

٢
يحا أرِ استكشاُف

١:٤ ١
المتوسط. الأبيض البحر الـكبير. البحر
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الأْرَض، وَانْظُرا «اْذهَبا لَهُما: وَقاَل سِرّاً، الأْرَض لِيَْستَكِشفا رَجُلَينِ ِشّطِيم٢َ ِم َّ ُمخَي مِْن نُونَ بُْن يَشُوعُ أرَسَل َّ ثُم ١

«. خاّصٍ بِشَكٍل يحا وَأرِ
ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن رَجُلاِن «أتَى يحا: أرِ َلِِك ِم ل وَقِيَل ٢ هُناكَ. َ لَيلَة َّ ال وَقََضيا راحاُب. اْسمُها عاهِرَةٍ بَيَْت وَدَخَلا فَذَهَبا

الأْرِض.» عَلَى سا لِيَتََجّسَ َ ليلَة َّ ال هُنا إلَى
أتَيا قَْد هُما لِأّنَ بَيتِِك، إلَى أتَيا ذَيِن َّ الل جُلَينِ َّ الر «أْخرِِجي فِيها: لَها يَقُوُل راحاَب إلَى ً رِسالَة يحا أرِ مَلُِك فَأْرَسَل ٣
رَجُلاِن أتَى َصحِيٌح، «هَذا فَقالَْت: أْتهُما، َّ وََخب جُلَينِ َّ الر أخَذَِت قَْد كانَْت َ المَرأة وَلـَِكّنَ ٤ كُلِّها.» أْرِضنا عَلَى سا لِيَتََجّسَ
بِهِما الحَقُوا ذَهَبا. أيْن أعرُِف وَلا خَرَجا، المَساءِ فِي ِ البَوّابَة إَغلاِق وَقُت أتَى وَِحينَ ٥ هُما، أيَن مِْن أعرِْف وَلَْم ، إلَيَّ

بِهِما.» الإمساكَ تَستَطِيعُونَ كُْم َّ لِأن ٍ بِسُرعَة
رِجاُل فَلَِحَق ٧ هُناكَ. وََضعَْتها قَْد كانَْت َّتِي ال الكِتّاِن عِيداِن بَينَ أْتهُما َّ وََخب طِح الّسَ إلَى أْصعَدَْتهُما قَْد وَكانَْت ٦

لَحِقُوهُما. الَّذِيَن خُرُوِج فَورَ البَوّاباُت وَُأغلِقَِت الُأردُّنِ. نَهرِ ِ مَعابِر ى َّ َحت جُلينِ َّ بالر َلِِك الم
فَنَْحُن الأْرَض. ُ أعطاكُم َ الله أّنَ «أعرُِف لَهُما: وَقالَْت ٩ ْطِح، الّسَ إلَى إلَيهِما راحاُب َصعِدَْت يَناما، أْن وَقَبَل ٨
الأحمَرِ البَْحرِ َ ماء َس َّ يَب َ الله أّنَ سَمِعْنا فَقَْد ١٠ بِسَبَبِكُْم. ً َخوفا بُونَ يَذُو الأْرِض فِي الّساِكنِينَ وجَمِيُع مِنْكُْم، مُْرتَعِبُونَ
ذَيِن َّ الل وَعُوَج َسيُحونَ الُأردُّنِ، نَهرِ شَرِق فِي كانا ذَيِن َّ الل ـَِكينِ لِلمَل ْ عَمِلتُم بِما وَسَمِعْنا مِصْرَ. مِْن ْ خَرَْجتُم ِحينَ أمامَكُْم
ماءِ الّسَ ُ إلَه َ هُو فَإلَهُكُْم بِسَبَبِكُْم. مِنّا أحَدٍ قَلِْب فِي ٌ َشجاعَة تَبَق وَلَْم ارتَعَبْنا، الُأمُورِ ِ بِهَذِه سَمِعْنا فَحـِينَ ١١ عَلَيهِما. ْ قََضيتُم
َستَعمَلاِن ً أيضا ُما أنت ُكما َّ بِأن إحساناً، مَعُْكما عَمِلُْت لِأنِّي بِاللهِ، لِي أقِسما وَالآنَ، ١٢ َتحُت. مِْن الأْرِض ُ وَإلَه فَوُق مِْن
ُكما َّ وَبِأن هُْم. يخصُّ ما وَكُّلَ وَأَخواتِي وَإخوَتِي وَُأمِّي أبِي َ َحياة َستَحفَظاِن ُكما َّ بِأن ١٣ تَماماً، لِي أكِّدا لِعائِلَتِي. ً إْحسانا

المَوِت.» مَِن أنفُسَنا َستُخَلِّصاِن
بِوَفاءِ مَعَِك َسنَتَعامَُل الأْرَض، ُ الله يُعْطِينا فَحـِينَ نَعمَلُهُ، بِما ُتخـبِرِي لَْم فَإْن ِنا! ِبحَيات «نَْفديكُْم لَها: جُلاِن َّ الر فَقاَل ١٤

وَإْحساٍن.»
لَهُما: وَقالَْت ١٦ ورِ. الّسُ فِي تَسكُُن كانَْت وَقَْد المَدِينَةِ، ُسورِ عَلَى ً مَبنِيّا كانَ بَيتَها لِأّنَ ِ النّافِذَة مَِن ِبحَبٍل فَأنزَلَْتهُمَ ١٥

عَنْكُْم يَبحَثُونَ الَّذِيَن يَعُودَ أْن إلَى أيّاٍم َ ثَلاثَة هُناكَ اْختَبِئا عَنْكُْم. يَبحَثُونَ الَّذِيَن الرِّجاُل ُ َيجِدَكُم لا كَي التِّلاِل إلَى «اْذهَبا
يقُِكما.» َطرِ فِي هاُب الذَّ ُمِكنُُكما ي ذَلَِك وَبَعْدَ المَدِينَةِ، إلَى

الأْرَض، نَأخُذَ لـِكَي ِجئْنا إْن ١٨ نُقِسمُهُ، َجعَلْتِنا الَّذِي لَِك قَسَمِنا مِْن ِيئَينِ بَر «َسنَكُونُ لَها: جُلاِن َّ الر وَقاَل ١٧

فَكُّلُ ١٩ عائِلَتَِك. وَكُّلَ وَُأخوَتَِك ِك وَُأمَّ ِيِك أب بَيتِِك فِي تَجمَعِي وَلَْم بِهِ، أنزَلْتِنا الَّذِي القِرْمِزِّيَ َبَل الح هَذا بِطِي تَرْ وَلَْم
أحَدٌ ى تَأذَّ إْن لـَِكْن ِيئَينِ. بَر َسنَكُونُ وََنحُن مَوْتِهِ. عَْن ً مَسؤُولا َسيَكُونُ الّشارِِع إلَى بَيتِِك باِب مِْن مِْنهُْم َيخرُُج مَْن
َجعَلْتِنا الَّذِي القَسَِم مَِن ِيئَينِ بَر نَكُونُ نا َّ فَإن تَنا، ِخّطَ َكشَْفِت وَإْن ٢٠ ذَلَِك. عَْن مَسؤُولِينَ َسنَكُونُ نا َّ فَإن بَيتِِك، داِخَل

بَنافِذَتِها. القِرْمِزِّيَ َبَل الح رَبَطَِت َّ ثُم فَذَهَبا، وَأرَسلَْتهُما فَْقنا!» َّ «ات فَقالَْت: ٢١ لَِك.» ُ نُقِسمُه
٢:١ ٢

الأردن. نَهرِ شَرَق ٌ َلدَة ب وَِهيَ «أكاسيا» أو َشطِيم.



١٧ : ٣ يَشُوع ٢٩٠ ٢٢ : ٢ يَشُوع

أْن بَعدَ يحا، أرِ إلَى عَْنهُما يَبحَثُونَ كانُوا الَّذِيَن رَِجــَع أْن إلَى أيّاٍم ِ لِثَلاثَة هُناكَ وَبَقِيا التِّلاِل، إلَى وَذَهَبا فَغادَرا ٢٢

نُونَ بِْن يَشُوعَ إلَى وَأتَيا الُأردُّنِ َ نَهْر وَعَبَرا التِّلاِل مَِن جُلاِن َّ الر نَزََل َّ ثُم ٢٣ َيجِدُوهُما. وَلَْم يِق، رِ الّطَ كُّلِ فِي عَْنهُما َبحَثُوا
مِنّا.» مُرتَعِبُونَ الأْرِض ساِكنِي كُّلُ ها! َّ كُل الأْرَض ُ الله أعطانا «قَْد لِيَشُوعَ: وَقالا ٢٤ لَهُما. حَدََث ما بَكُّلِ ُ وَأخبَراه

٣
الُأردُّن نَهْرِ ُ عُبُور

مُوا َّ وََخي الُأردُّنِ، نَهْرِ إلَى ِشّطِيم٣َ مَْن وَانطَلَقُوا ً باكِرا ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ يَشُوعُ اْستَيقََظ التّالِي، اليَوِم َصباِح وَفِي ١

َ الـكَهَنَة تَرَْونَ «ِحينَ لَهُْم: وَقُالُوا عَب الّشَ وَأمَرُوا ٣ ِم، َّ ُخَي الم فِي ُ القادَة جاَل أيّاٍم، ِ ثَلاثَة وَبَعْدَ ٢ هْرَ. النَّ عُبُورِهِِم قَبَل هُناكَ
وَبَينَهُ. بَينَكُْم ذِراٍع٤ ألفَي ُ مَسافَة وَلْتَكُْن ٤ وَاتبَعُوهُ. فِيهِ ْ أنتُم الَّذِي المَكانَ اتْرُُكوا إلهِكُْم، عَهدِ ُصنْدُوَق يَحمِلُونَ يِّينَ لاوِ َّ ال
َّ ثُم ٥ قَبُل.» مِْن يِق رِ الّطَ هَذا فِي تَِسيرُوا لَْم لِأنّكُْم فِيهِ. ُ ير الّسَ يَنْبَغِي الَّذِي يَق رِ الّطَ لِتَعْرِفُوا ُ اتبَعُوه بَِل مِنْهُ، بُوا تَقتَرِ لا

وَمَعَكُْم.» وََسطِكُْم فِي الغَدِ فِي ً وَعَظِيمَة ً مُدهِشَة ً ُأمُورا َسيَعمَُل َ الله لَأّنَ أنفُسَكُْم، «كَرُِّسوا عِب: لِلّشَ يَشُوعُ قاَل
فَحَمَلُوا عِب.» الّشَ مةِ مُقّدَ إلَى وَاجتازُوا َس، المُقَّدَ العَْهدِ َصندُوَق «اْرفَعُوا لِلـكَهَنَةِ: يَشُوعُ قاَل التّالِي، اليَوِم وَفِي ٦

عِب. الّشَ أمامَ وَسارُوا َس المُقَّدَ العَْهدِ ُصنْدُوَق
مََع ُكنُْت َكما مَعََك َسأُكونُ نِي َّ أن لِيَعرِفُوا ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ عُيُوِن فِي ِتَعظِيمَِك ب اليَومَ «َسأبدَُأ لِيَشُوعَ: ُ الله وَقاَل ٧
قاَل َّ ثُم ٩ هْرِ.» النَّ في يَقِفُوا بِأْن هْرِ، النَّ إلَى يَِصلُونَ ِحينَ َس، المُقَّدَ العَْهدِ ُصنْدُوَق يَحمِلُونَ الَّذِيَن َ الـكَهَنَة مُرِ ٨ مُوسَى.
الحَّيَ َ الله أّنَ َستَعرِفُونَ «بِهَذا يَشُوعُ: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٠ إلَهِكُْم.» كَلاِم إلَى وَاستَمِعُوا هُنا إلَى «تَعالَوْا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي يَشُوعُ

يِّينَ وَالأمُورِ وَالجِرْجاِشيِّينَ ينَ َّ ي وَالفِرِزِّ يِّينَ ِّ وَالحِو وَالحِثِّيِّينَ ِيِّينَ الـَكنْعان أمامِكُمُ مِْن ُ َسيَطرُد ُ ه َّ أن وَستعرِفُونَ وََسطِكُْم، فِي
ً رَجُلا َ عَشَر اثنَي لـَكُمُ اْختارُوا ١٢ أمامَكُْم. الُأردُّنِ َ نَهْر ُ سيعبر الأْرِض كُّلِ َسيِّدِ عَْهدِ ُصنْدُوَق إّنَ ها ١١ وَاليَبُوِسيِّينَ.
الأْرِض كُّلِ رَّبِ اللهِ، عَْهدِ ُصنْدُوِق حامِلُو ُ الـكَهَنَة يََضُع وَِحينَ ١٣ عَِشيرَةٍ. كُّلِ مِْن ً واِحدا ِيَل، إسْرائ قَبائِِل مِْن

َسّدٍ.» َ وَراء كَمِياهٍ ُف َّ َستَتَوَق الأعلَى مَِن َ المُتَدَفِّقَة الُأردُّنِ نَهْرِ َ مِياه فَإّنَ الُأردُّنِ، نَهْرِ مِياهِ فِي أرجُلَهُْم
عِب. الّشَ أمامَ ِس المُقَّدَ العَْهدِ ُصنْدُوِق حامِلُو ُ الـكَهَنَة كانَ ، الأردُّنَ َ نَهْر لِيَعبُرُوا َ م َّ ُخَي الم عُب الّشَ َ غادَر وَِحينَ ١٤

فَوَْق ِياهِ بِالم ً مُمتَلِئِا ُ هْر النَّ وَكانَ هْرِ، النَّ ةِ ِضّفَ عَلَى أقدامَهُْم وَوََضعُوا الُأردُّنِ، نَهْرِ إلَى نْدُوِق الّصُ حامِلُو ُ الـكَهَنَة أتَى وَِحينَ ١٥
أعلَى فِي َسّدٍ َ وَراء ها كَأّنَ ُ ِياه الم عَِت فَتََجمَّ ١٦ الفَوْرِ. عَلَى الأعلَى مَِن المُتَدَفُِّق ُ الماء َف َّ تَوَق الحَصادِ، ِ فَترَة كُّلَ ِ ِضفافِه
عُب الّشَ َ عَبَر ِحينَئِذٍ، تَماماً. َبَة٥ِ العَر َبحْرِ إلَى ُ المُتَدَفِّقَة ُ ِياه الم وَانقَطَعَِت صَرْتانَ. مِْن ِ يبَة القَرِ ِ المَدِينَة أدامَ فِي هْرِ النَّ َمجْرَى
نَهْرِ وََسِط فِي ةٍ َّ جاف أْرٍض عَلَى ِتِينَ ثاب وَقَفُوا ِس المُقَّدَ ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوِق حامِلُو ُ وَالـكَهَنَة ١٧ يحا. أرِ مُقابَِل الُأردُّنِ َ نَهْر

الُأْردُّنِ. َ نَهْر عِب الّشَ كُّلُ َ عَبَر أْن إلَى يابِسَةٍ، وَ ةٍ َّ جاف أْرٍض عَلَى يَعبُرُونَ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ كانَ بَينَما الُأردُّنِ،
٣:١ ٣

الأردن. نَهرِ شَرَق ٌ َلدَة ب وَِهيَ «أكاسيا» أو َشطِيم.
٣:٤ ٤

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
القصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).

٣:١٦ ٥
الميّت. ُ البحر العربة. ُ َبحر
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٤
هر النَّ َمجْرَى مِْن ٌ ِحجارَة

ً واِحدا عِب، الّشَ مَِن ً رَجُلا َ عَشَر اثنَي «اخْتَرِ ٢ لِيَشُوعَ: ُ الله قاَل الُأردُّنِ، نَهْرِ عُبُورِ مِْن عِب الّشَ جَميُع انتََهى وَِحينَ ١

وَقََف َحيُْث الُأردُّنِ نَهْرِ َمجْرَى وََسِط مِْن المَكاِن، هَذا مِْن ً َحجَرا َ عَشَر اثنَي ‹احمِلُوا وَقُْل: وَمُْرهُْم ٣ قَبيلَةٍ، كُّلِ مِْن
لَيلَةَ.›» َّ ال ِ فِيه تَبِيتُونَ الَّذِي المَكاِن فِي وََضعُوها خُذُوها الـكَهَنَةُ.

يَشُوعُ وَقاَل ٥ قَبيلَةٍ. كُّلِ مِْن ً واِحدا ً رَجُلا ِيَل، إسْرائ بَنِي مَِن اْختِيارُهُْم َّ تَم الَّذِيَن ً رَجُلا َ عَشَر الاثنَي يَشُوعُ فَدَعا ٤

َكتِفِهِ، عَلَى ً َحجَرا مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ وَلْيَْحمِْل ُس. المُقّدَ إلَهِكُمُ عَْهدِ ُصنْدُوُق َحيُْث الُأردّنِ نَهْرِ وَْسط إلَى «عُودُوا لَهُْم:
المُْستَقبَِل: فِي أولادُكُْم يَسألـُكُْم وَِحينَ وََسطِكُْم. فِي ً عَلامَة ُ الحِجارَة ِ هَذِه فَتَكُونُ ٦ ِيَل. إسْرائ قَبائِِل مِْن قَبِيلَةٍ لِكُّلِ ً َحجَرا
الُأردُّنِ، نَهْرِ إلَى َ عَبَر ِحينَ اللهِ. عَْهدِ ُصنْدُوِق أمامَ فَْت َّ تَوَق الُأردُّنِ نَهْرِ َ مِياه إّنَ لَهُْم قُولُوا ٧ الحِجارَةُ؟› ِ هَذِه تَعْنِي ‹ماذا

الأبَدِ.» إلَى ِيَل إسْرائ لِبَنِي ً تِذكارا ُ الحِجارَة ِ هَذِه فَتَكُونُ ِق. ُّ دَف َّ الت عَِن هْرِ النَّ ُ مِياه فَْت َّ تَوَق
قَبائِِل مِْن قَبِيلَةٍ لِكُّلِ ً َحجَرا الُأردُّنِ، نَهْرِ وََسِط مِْن ً َحجَرا َ عَشَر اثنَي فَأخَذُوا مُوسَى. أمَرَهُْم َكما ِيَل إسْرائ بَنُو وَعَمَِل ٨

يَشُوعُ وََضَع ً وَأيضا ٩ هُناكَ. وَوََضعُوها فِيهِ، مُوا َّ َخي الَّذِي المَكاِن إلَى مَعَهُْم وَحَمَلُوها لِيَشُوعَ. ُ الله قاَل َكما ِيَل، إسْرائ
واقِفِينَ ِس المُقَّدَ العَْهدِ ُصنْدُوَق حَمَلُوا الَّذِيَن ُ الـكَهَنَة كانَ الَّذِي المَكاِن فِي الُأردُّنِ. نَهرِ َمجرَى وََسِط فِي ً َحجَرا َ عَشَر اثنَي

اليَوِم. هَذا إلَى هُناكَ وَِهيَ فيه.
أمَرَ شَيءٍ كُّلُ انتََهى أِن إلَى الُأردُّنِ، نَهْرِ َمجْرَى وََسِط فِي واقِفِينَ ِس، المُقَّدَ نْدُوِق الّصُ حامِلُو الـكَهَنَةُ، وَبَقَِي ١٠

عُبُورِ مِْن عُب الّشَ انتََهى وَِحينَ ١١ بِسُرعَةٍ. َ هْر النَّ عُب الّشَ َ وَعَبَر يَشُوعَ. مُوسَى أمَرَ َكما بِهِ. عَب الّشَ َ ُيخـبِر بِأْن يَشُوعَ ُ الله
عِب. الّشَ أمامَ ُ وَالـكَهَنَة ُس المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوُق َ عَبَر هْرِ، النَّ

أمَرَهُْم َكما ِيَن الآخَر ِيَل إسْرائ بَنِي أمامَ ِ لِلمَعرَكَة يَن مُتََجهِّزِ ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصُف ُّونَ وَالجادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي َ وَعَبَر ١٢
يحا. أرِ سُهُوِل فِي بُوا لِيُحارِ ِ الله ِ بِقِيادَة عَبَرُوا ٍح، َّ مُسَل رَجٍُل ألَف أربَعِينَ َ َنحْو ١٣ مُوسَى.

مُوسَى. يَهابُونَ كانُوا َكما ِ َحياتِه أيّاِم كُّلَ ُ وَهابُوه ِيَل، إسْرائ كُّلِ عُيُوِن فِي يَشُوعَ ُ الله مَ عَّظَ اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ١٤

الُأردُّنِ.» نَهْرِ َمجرَى وََسِط مِْن َيخرُُجوا أْن ِ هادَة َّ الش ُصنْدُوَق يَحمِلُونَ الَّذِيَن َ الـكَهَنَة «مُرِ ١٦ لِيَشُوعَ: ُ الله وَقاَل ١٥

هْرِ.» النَّ َمجرَى مِْن «اصعَدُوا لَهُمُ: وَقاَل َ الـكَهَنَة يَشُوعُ فَأمَرَ ١٧

اليابِسَةَ، أقدامِهِِم بُطُونُ وَلَمَسَْت الُأردُّنِ، نَهْرِ َمجرَى مِْن اللهِ عَهدِ ُصنْدُوَق يَحمِلُونَ الَّذِيَن ُ الـكَهَنَة خَرََج وَِحينَ ١٨
كانَْت. َكما ِ ِضفافِه عَلَى قَْت َّ وَتَدَف مَكانِها، إلَى هْرِ النَّ ُ مِياه عادَْت

ةِ َّ رقِي َّ الش الحُدُودِ عَلَى الجِلْجاِل فِي مُوا َّ وََخي ِل الأّوَ ْهرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِم فِي الُأردُّنِ نَهْرِ وََسِط مِْن عُب الّشَ فَخَرََج ١٩

لِبَنِي يَشُوعُ وَقاَل ٢١ الُأردُّنِ. نَهْرِ َمجرَى مِْن أخَذُوها َّتِي ال ً َحجَرا َ عَشَر الاثْنَي يَشُوعُ نََصَب الجِلْجاِل، وَفِي ٢٠ يحا. لَأرِ
َ ‹عَبَر لَأولادِكُْم: تَقُولُونَ فَحِينَئِذٍ ٢٢ الحِجارَةِ؟› ِ هَذِه مَعْنَى ‹ما آباءَهُْم: أولادُكُْم يَسأُل ِحينَ المُستَْقبَِل، «فِي ِيَل: إسْرائ
لِلبَحرِ إلَهُكُْم عَمَِل َكما عَبَرْتُمْ، أْن إلَى أمامَكُْم الُأردُّنِ نَهْرِ َ مِياه َف َجّفَ إلَهَكُْم لِأّنَ ٢٣ اليابِسَةِ.› عَلَى الُأردُّنِ َ نَهْر ِيُل إسْرائ
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إلَى إلَهَكُْم لِيَخشَوْا اللهِ، ُ ة َّ قُو ٌ عَظِيمَة ِهيَ كَْم الأْرِض ُشعُوِب جَميُع َ لِتَعلَم ٢٤ عَبَرْنا. أْن إلَى أمامَنا ُ سَه َّ يَب الَّذِي الأحمَرِ
الأبَدِ.»

٥
أّنَ البَْحرِ،٦ شاطِِئ عَلَى الّساِكنُونَ ِيِّينَ، الـَكنْعان المُلُوِك وَكُّلُ الُأردُّنِ، نَهْرِ غَْرَب ُّونَ، ي الأمُورِ المُلُوكُ سَمـِـَع وَِحينَ ١

بَنِي ِ َبَة ُحار لِم ٌ َشجاعَة فِيهِْم تَبَْق وَلَْم بُهُْم، قُلُو َجبُنَْت هْرَ، النَّ عَبَرُوا أْن إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي أمامَ الُأردُّنِ نَهْرِ َ مِياه َف َجّفَ َ الله
ِيَل. إسْرائ

ِيل إسْرائ بَنِي ِختانُ
ِيَةِ.» الثّان ةِ َّ لِلمَر ِيَل إسْرائ بَنِي وَاختِْن٧ وّاِن، الّصُ َحجَرِ مِْن َسكاِكينَ لِنَفِسَك «اْصنَْع لِيَشُوعَ: ُ الله قاَل اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢

هاعَرَلُوَث.٨ َ َجبْعَة فِي ِيَل إسْرائ بَنِي وَخَتَنَ ُصوّاٍن، مِْن َسكاِكينَ يَشُوعُ فََصنََع ٣

فِي ةِ َّ ي ِّ البَر فِي ماتُوا بِينَ، ُحارِ الم كُّلُ أي مِصْرَ، مِْن خَرَُجوا الَّذِيَن الذُُّكورِ كُّلُ لَهُْم: يَشُوعَ خَتْنِ َسبَُب َ هو وَهَذا ٤
حراءِ الّصَ فِي وُلِدُوا الَّذِيَن أّنَ إلّا َمختُونِينَ، كانُوا َ مِصْر مِْن خَرَُجوا الَّذِيَن كُّلَ أّنَ وَمَْع ٥ مِصْرَ. مِْن خُرُوَجهَْم بَعْدَ ِ الرِّحلَة
كُّلُ ماَت أْن إلَى ً َسنَة أربَعِينَ ةِ َّ ي ِّ البَر فِي ارَتحَلُوا ِيَل إسْرائ بَنِي لِأّنَ ٦ ُيختَنُوا. لَْم َ مِصْر مِْن خُرُوِجهِْم بَعْدَ ِ الرِّحلَة فِي

ً وَعَسَلا ً لَبَنا تَفيُض َّتِي ال الأْرَض يَرَْوا لَْن هُْم بِأّنَ لَهُْم ُ الله أقْسَمَ وَقَْد اللهَ. عََصوْا الَّذِيَن مِصْرَ، مِْن خَرَُجوا الَّذِيَن بِينَ ُحارِ الم
فِي ُختِنُوا قَْد يَكُونُوا فَلَْم يَشُوعُ. َختَنَهُْم الَّذِيَن َ الأبْناء مَكانَهُْم، أبناءَهُْم فَأقامَ ٧ لَهُْم. يُعطِيَها بِأْن آباءَهُْم ُ الله وَعَدَ َّتِي ال

حراءِ. الّصَ فِي رْحاِل َّ الت أثْناءِ
ِجراِحهِْم. مِْن تَعافَوا أْن إلَى ِم َّ ُخَي الم فِي أماِكنِهِْم فِي مََكثُوا الرِّجاِل، جَمِيِع خَتْنَ يَشُوعُ أنَهى وَِحينَ ٨

المَوعِد أْرِض فِي فِْصٍح ُل أّوَ
المَكانُ ذَلَِك دُِعيَ وَلِذا مِصْرَ.» فِي عَلَيكُْم كانَ الَّذِي العارَ عَنْكُمُ اليَومَ دَْحرَْجُت «قَْد لِيَشُوعَ: ُ الله قاَل َّ ثُم ٩

اليَوِم. هَذا إلَى ُ اْسمُه َ هو وَهَذا بِالجِلْجاِل.٩
المَساءِ عِنْدَ ْهرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم فِي الفِْصِح١٠ بِعِيدِ احتَفَلُوا الجِلْجاِل، فِي ُمخَيِّمِينَ ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ وَِحينَ ١٠

فِي ١١ المَّنُ وَانْقَطََع ١٢ يّاً. مَْشوِ ً يكا وَفَر خَمِيرٍ بِلا ً خُبزا الأْرِض إنتاِج مِْن أكَلُوا التّالِي اليَوِم وَفِي ١١ يحا. أرِ سُهُوِل فِي
٥:١ ٦

المتوسط. الأبيض البحر البحر.
٥:٢ ٧

براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ اختن.
11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ

٥:٣ ٨
الخِتان.» «تلّة ومعناه هاعَرَلُوث. َجبْعَة

٥:٩ ٩
«يدحرج.» تعني الّتي ية العبر الكلمة تشبه الجلْجال.

٥:١٠ ١٠
.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.

7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
٥:١٢ ١١

.36 -16 :4 الخروج كتاب راجع الّصحراء. في تجوالهم سنوات خلال إسرائيل لبني الله وفّره الّذي الّطعام المن.
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فِي َكنْعانَ أْرِض َمحاِصيِل مِْن وَأكَلُوا ِيَل. إسْرائ لِبَنِي يُعْطَى المَّنُ يَعُدِ وَلَْم الأْرِض، إنتاِج مِْن أكَلُوا ِحينَ اليَوِم ذَلَِك
نَةِ. الّسَ تِلَْك

الله جَيِش قائِدُ
َ م فَتَّقّدَ يَدِهِ. فِي مَسلُوٌل ُ وََسيفُه ُ أمامَه ً واقِفا ً رَجُلا فَرَأى الأعلَى إلَى َ نَظَر يحا، أرِ ِ مِنْطَقَة فِي يَشُوعُ كانَ وَِحينَ ١٣

ِنا؟» أعدائ مِْن أْم مِنّا «أأنَت لَهُ: وَقاَل إلَيهِ يَشُوعُ
اللهِ.» جَيِش َكقائِدِ الآنَ أتَيُت نِي َّ لـَِكن أعدائِكُْم، مِْن وَلا مِنْكُْم «لَْسُت جُُل: َّ الر فَقاَل ١٤

لِي؟» َسيِّدِي يَقُوُل «ماذا وَقاَل: لَهُ، وََسجَدَ الأْرِض إلَى ِ وَجهِه عَلَى يَشُوعُ فَوَقََع
يَشُوعُ فَفَعََل ٌس.» مُقَّدَ عَلَيهِ تَقُِف الَّذِي المَكانَ لأّنَ قَدَمَيَك مِْن ِحذاءَكَ «اخلَْع لِيَشُوعَ: ِ الله جَيِش قائِدُ فَقاَل ١٥

ذَلَِك.
٦

يحا أرِ ِبخُُصوِص ِ الله ُ وَصيّة
َيخرُُج أْو إلَيها يَْدخُُل أحَدٌ يَكُْن وَلَْم ِيَل، إسْرائ بَنِي بِسَبَِب َشدِيدٍ بِشَكٍل ً وََمحرُوَسة ً مُغلَقَة يحا أرِ بَوّاباُت وَكانَْت ١

مِْنها.
ِ المَدِينَة َحوَل بِينَ ُحارِ الم جَمِيُع فَلْيَطُْف ٣ وَأبْطالِها. بِيها وَُمحارِ ـِِكها وَمَل يحا أرِ عَلَى َسأنْصُرُكَ إنِّي «ها لِيَشُوعَ: ُ الله وَقاَل ٢

وَيَِسيرُوا الكِباِش قُرُوِن مِْن ً مَصنُوعَة أبواٍق َ َسبْعَة ِ الـكَهَنَة مَِن ٌ َسبْعَة وَليَْحمِْل ٤ أيّاٍم. ةِ َّ ِست ةِ ِمُّدَ وَل يَوٍم، كُّلَ ً واِحدَة ةً مَّرَ
وَِحينَ ٥ بِالأبواِق. ُ الـكَهَنَة يَنْفُُخ بَينَما مَّراٍت، َسبَْع ِ المَدِينَة َحوَل تَطُوفُونَ الّسابـِـِع اليَوِْم وَفِي ِس. المُقَّدَ نْدُوِق الّصُ أمامَ
ُ ُسور فَيَسقَُط مُرتَفـِـٍع، بَِصوٍت َيِش الج كُّلِ فَليَهْتِْف البُوِق، َصوَت وَتَْسمَعُونَ الـَكبِْش، بِقَرِْن ً يلَة َطوِ ً نَفخَة يَنفُُخونَ

الأماِم.» إلَى َيِش الج كُّلُ يَنْدَفـِـُع ِحينَئِذٍ، مَكانِهِ. فِي ِ المَدِينَة

أريحا أسوارِ ُسقُوُط
أبواٍق َ َسبْعَة ٍ كَهَنَة ُ َسبعَة وَلْيَحمِْل َس، المُقَّدَ العَْهدِ ُصنْدُوَق «اْحمِلُوا لَهُمُ: وَقاَل ً جَمِيعا َ الـكَهَنَة نُونَ بُْن يَشُوعُ وَدَعا ٦

الرِّجاُل وَلْيَسِرِ المَدِينَةِ، َحوَل «ُطوفُوا لِلجَيِش: يَشُوعُ وَقاَل ٧ ِس.» المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوِق أمامَ الكِباِش قُرُوِن مِْن ً مَصنُوعَة
ِس.» المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوِق أمامَ ُحونَ َّ المُسَل

أمامَ الكِباِش قُرُوِن مِْن ً مَصنُوعَة أبواٍق َ َسبْعَة يَحْمِلُونَ وَهُْم ُ بْعَة الّسَ ُ الـكَهَنَة سارَ عَب، الّشَ يَشُوعُ مَ َّ كَل أْن وَبَعدَ ٨

ُحونَ َّ المُسَل الرِّجاُل وَكانَ ٩ يَتبَعُهُْم. ُس المُقَّدَ ِ الله عَْهدِ وَُصنْدُوُق بِالأبواِق، يَنفُُخونَ وَكانُوا ِس. المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوِق
الأبواِق فِي يُنْفَُخ بَينَما ِس، المُقَّدَ نْدُوِق الّصُ خَلَْف ُ تَِسير َيِش الج ُ رَة وَمُؤَّخَ بِالأبواِق. يَنفُُخونَ الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة أمامَ يَِسيرُونَ

.ٍّ مُستَمِر بِشَكٍل
الَّذِي اليَوِم إلَى أفواهِكُْم مِْن ٌ كَلِمَة َتخرُْج وَلا تُْسمَُع، أصواتَكُْم تَدَعُوا وَلا تَهتِفُوا «لا فَقاَل: َيَش الج يَشُوعُ وَأمَرَ ١٠

تَهتِفُونَ.» فَحِينَئِذٍ اهتِفُوا. فِيهِ لـَكُْم أقُوُل
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َ لَيلَة َّ ال وَقََضوْا ِم، َّ ُخَي الم إلَى عادُوا َّ ثُم ً ة مَّرَ ِ بِه فَطافُوا المَدِينَةِ. َحوَل لِيَطُوَف َس المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوَق يَشُوعُ وَأرَسَل ١١

وَهُْم ُ بْعَة الّسَ ُ الـكَهَنَة وَسارَ ١٣ َس. المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوَق ُ الـكَهَنَة وَحَمََل باِح، الّصَ فِي ً باكِرا يَشُوعُ وَاْستَيقََظ ١٢ ِم. َّ ُخَي الم فِي
.ٍّ مُستَمِر بِشَكٍل الأبواِق فِي يَنفُُخونَ وَكانُوا ِس. المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوِق أمامَ الكِباِش قُرُوِن مِْن ً مَصنُوعَة أبواٍق َ َسبْعَة يَحْمِلُونَ
الأبواِق فِي يُنْفَُخ بَيْنَما ِس، المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوِق خَلَْف ُ تَِسير َيِش الج ُ رَة وَمُؤَّخَ أمامَهُْم، يَِسيرُونَ ُحونَ َّ المُسَل الرِّجاُل وَكانَ

.ٍّ مُستَمِر بِشَكٍل
اليَوِم وَفِي ١٥ أيّاٍم. ةِ َّ لِِست هَذا وَعَمِلُوا ِم. َّ ُخَي الم إلَى عادُوا َّ ثُم الثّانِي اليَوِم فِي ً واِحدَة ةً مَّرَ ِ المَدِينَة َحوَل وَطافُوا ١٤

مَّراٍت. َسبَع اليَوِم ذَلَِك فِي سارُوا هُْم لـَِكنَّ نَفسِها، ِ يقَة رِ بِالّطَ ِ المَدِينَة َحوَل وَطافُوا الفَْجرِ، عِندَ ً باكِرا استَيقَظُوا الّسابـِـِع،
دَمِّرُوا ١٧ المَدِينَةَ. ُ أعطاكُم قَْد َ الله لِأّنَ «اهتِفُوا! لَلجَيِش: يَشُوعُ وَقاَل بِالأبواِق، ُ الـكَهَنَة نَفََخ الّسابِعَةِ، ةِ َّ المَر وَفِي ١٦
َينِ ُسول َّ الر أِت َّ َخب ها لِأّنَ بَيتِها. فِي مَعَها مَْن وَكُّلِ ِ العاهِرَة راحاَب ِسوَى تَتْرُُكوا وَلا للهِ. ً تَقدِمَة فِيها ما وَكُّلِ َ المَدِينَة

أرَسلْناهُما. ذِيِن َّ الل
مارِ لِلدَّ ِيَل إسْرائ َ م َّ ُمخَي فَتُعَرُِّضوا مِْنها، ً َشيئا تأخُذُوا أْو تَْشتَهُوا فَلا لِلتَْدميرِ. ةِ المُعَّدَ الأْشياءِ مَِن بُوا تَْقتَرِ فَلا ْ أنْتُم «أمّا ١٨

ِ خَزنَة فِي تُوَضَع أْن وَيَنْبَغِي للهِ، ٌ َسة مُقَّدَ فَهَِي وَالحَدِيدِ ةِ َّ ي ِ البُرونْز وَالأدَواِت هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ كُّلُ وَأمّا ١٩ وَالمَشاكَِل.
اللهِ.»

مُرتَفِعاً، ً هُتافا َيُش الج هَتََف البُوِق، َصوَت َيُش الج سَمـِـَع وَِحينَ بِالأبواِق. ُ الـكَهَنَة وَنَفََخ َيُش، الج فَهَتََف ٢٠

فِيها مَْن كُّلَ يِف بِالّسَ وَأهلـَكُوا ٢١ عَلَيها. وَاستَولُوا المَدِينَةِ، َ َنحْو َيِش الج كُّلُ اندَفََع ِحينَئِذٍ، مَكانِهِ. فِي ُ ور الّسُ وََسقََط
وَحَمِيرٍ. وَغَنٍَم وَبَقَرٍ وَكِباٍر وََصغاٍر وَنِساءٍ رِجاٍل مِْن

َكما لها مَْن وَكُّلَ وَأخرِجاها ِ العاهِرَة المَرأةِ بَيِت إلَى «ادخُلا الأْرَض: استَكشَفا ذَيِن َّ الل جُلَينِ َّ لِلر يَشُوعُ وَقاَل ٢٢
لَها.» أقسَْمتُما

كُّلَ فَأخرَجا لَها. مَْن وَكُّلَ وَُأخوَتَها ها وَُأمَّ وَأباها راحاَب وَأخرَجا الأْرَض، استَكشَفا لذاِن َّ ال جُلاِن َّ الر فَدَخََل ٢٣
هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ لـَِكّنَ بِالنّارِ، فِيها ما وَكُّلَ َ المَدِينَة وَأحرَقُوا ٢٤ آمٍِن. مَكاٍن فِي ِيَل إسْرائ ِم َّ ُمخَي خارَِج وَوََضعاهُْم عائِلَتِها،
ما وَِهيَ لَها. مَْن وَكُّلِ وَعائِلَتِها ِ العاهِرَة راحاَب عَلَى يَشُوعُ وَأبقَى ٢٥ اللهِ. بَيِت ِ خَزنَة فِي وََضعُوها َ ة َّ ي ِ البُرونْز وَالأدَواِت

يحا. أرِ لِيَستَكِشفا يَشُوعُ أرَسلَهُما ذَيِن َّ الل َينِ ُسول َّ الر أِت َّ َخب ها لِأّنَ هَذا يَومِنا إلَى ِيَل إسْرائ وََسِط فِي ً ساِكنَة تَزاُل
وَقاَل: يَشُوعُ أقسَمَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢٦

يحا أرِ َ ِناء ب يُعِيدُ مَْن كُّلُ «لِيَكُْن
اللهِ. أمامَ ً مَلعُونا

البِكْرِ، ِ ابْنِه َ َحياة أساساتُها ُ َستُكَلِّفُه
الأْصغَرِ.»١٢ ِ ابْنِه َ َحياة وَبَوّاباتِها

الأْرِض. كُّلِ فِي ُ ِصيتُه وَذاعَ يَشُوعَ، مََع ُ الله فَكانَ ٢٧

٦:٢٦ ١٢
34. :16 الأول الملوك كتاب انظر الأصغر. … ستكلّفه



١٩ : ٧ يَشُوع ٢٩٥ ١ : ٧ يَشُوع

٧
عَخان ُ ة َّ َخطِي

زارََح، بِْن زَبَدِي بِْن كَرِْمي بُْن عَخانُ أخَذَ فَقَْد إتلافُهُ. يَنْبَغِي بِما َ المُتَعَلِّقَة َ ة َّ الوَِصي يُطِيعُوا لَْم ِيَل إسْرائ بَنِي وَلـَِكّنَ ١
ِيَل. إسْرائ بَنِي عَلَى ُ الله فَغَِضَب إتلافُها. يَنْبَغِي كانَ مِمّا الأْشياءِ بَعَض يَهُوذا، ِ قَبِيلَة مِْن

«اْصعَدُوا لَهُمُ: وَقاَل يَل. إ بَيِت شَرَق آوِنَ بَيِت مِْن ِ يبَة القَرِ عاَي ِ مَدِينَة إلَى يحا أِرِ مِْن ً رِجالا يَشُوعُ وَأرَسَل ٢
عاَي. َ مَدِينَة وَاستَكشَفوا الرِّجاُل فََصعِدَ الأْرَض.» وَاستَكِشفوا

فَقَْط رَجٍُل آلاِف ُ ثَلاثَة أْو ألفاِن فَلْيَذهَْب عاَي. إلَى َيِش الج كُّلَ تُرِسْل «لا لَهُ: وَقالُوا يَشُوعَ إلَى عادُوا َّ ثُم ٣

العَدَدِ.» قَلِيُل عاَي فَشَعُب هُناكَ، إلَى هاِب بِالذَّ ُ ه َّ كُل َيَْش الج ُتجْهِدِ لا عاَي. وَيُهاِجمُوا
رِجاُل وَقَتََل ٥ عاَي. رِجاِل أماِم مِْن راُجِع َّ الت عَلَى ُأجبِرُوا هُْم وَلـَِكنَّ هُناكَ، إلَى رَجٍُل آلاِف ِ ثَلاثَة َ َنحْو فََصعِدَ ٤

َبُنَْت فَج المُنحَدَرِ. عَلَى وَقَتَلُوهُْم الحِجارَةِ، مَكاسِرِ إلَى ِ البَوّابَة أماِم مِْن بِهِْم وَلَحِقُوا مِْنهُْم، ً رَجُلا وَثَلاثِينَ ةٍ َّ ِست َ َنحْو عاَي
ِس، المُقَّدَ ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوِق أمامَ الأْرِض عَلَى ِ وَجهِه عَلَى وَوَقََع ِيابَهُ، ث يَشُوعُ َق مَّزَ ِحينَئِذٍ، ٦ ِجّداً. الرِّجاِل قُلُوُب

رُؤُوسِهِْم. عَلَى راَب ُّ الت وَألقَوا ِيَل. إسْرائ َشيُوِخ كُّلِ مََع المَساءِ إلَى هُناكَ وَبَقَِي
! رَّبُ يا ٨ هْرِ! النَّ شَرَْق بَقِينا لَيْتَنا ُّونَ؟ ي الأمُورِ لِيُهلِكَنا الُأردُّنِ َ نَهْر عَب الّشَ هَذا رَْت َّ عب ِماذا ل اللهُ! يا «آهٍ يَشُوعُ: وَقاَل ٧

حَدََث، بِما الأْرِض فِي الّساِكنِينَ ِيِّينَ الـَكنعان جَمِيُع َسيَسمَُع ٩ أعدائِهِ؟ أمامَ ِيَل إسْرائ بَنُو َ هُزِم وَقَْد الآنَ أقُوُل ماذا
العَظيِم؟» لاْسمَِك ِحينَئَذٍ َستَفعَُل ماذا يَقتُلُونَنا. وَ فَيُحاصِرُونَنا

الَّذِي عَهدِي نَقَُضوا وَقَْد ِيُل، إسْرائ أخطَأ قَْد ١١ وَجهَِك؟ عَلَى مُنبَطٌِح أنَت ِماذا ل «انهَْض! لِيَشُوعَ: ُ الله فَقاَل ١٠
بَينَ َ الأْشياء تِلَْك وَوََضعُوا وَكَذَبُوا، سَرَقُوا لِي. ً تَْقدِمَة ِتَْدميرِها ب أمَْرتُهُْم َّتِي ال الأشياءِ مَِن فَأخَذُوا ِبحِفظِهِ، أمَرتُهُْم
َ حُِكم إْذ أعدائِهِْم، أمامَ يَتَراَجعُونَ وَ يُهزَمُونَ وَهُْم أعدائِهِْم. ِ مُقاوَمَة عَلَى يَن قادِرِ ُ غَير ِيَل إسْرائ فَبَنُو وَلِهَذا ١٢ حاِجياتِهِْم.

إتلافَها. مِنْكُْم َطلَبُْت َّتِي ال َ الأشياء تُدَمِّرُوا ى َّ َحت بَعْدُ فِيما مَعَكُْم أُكونَ لَْن بالهَلاِك. عَلَْيهِْم
بَيْنَ إّنَ ِيَل إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِأّنَ الغَدِ، لِأجِل ُسوا ‹تَقَّدَ لَهُْم: وَقُْل عَب، الّشَ وََطهِّرِ «فَاْذهَْب ١٣

بِإتلافَها. أمَْرتُكُْم َّتِي ال َ الأشياء بَينِكُمُ مِْن يلُوا ِ تُز ى َّ َحت أعْداءَكُْم تَهْزِمُوا فَلَْن تُدَمِّرُوها. أْن أمَْرتُكُْم ُ أْشياء أمتِعَتِكُْم
عَشائِرِها. ِبحَسَِب مُ تَتَقَّدَ ُ الله َيختارُها َّتِي ال ُ وَالقَبِيلَة ـِكُْم. قَبائِل ِبحَسَِب ِ الله ِ َحضْرَة فِي ً جَمِيعا تَقِفُونَ باِح، الّصَ «‹وَفِي ١٤

وَالَّذِي ١٥ واِحداً. ً واِحدا بِرِجالِها ُ م تَتَقَّدَ ُ الله َيختارُها َّتِي ال ُ وَالعائِلَة عائِلاتِها. ِبحَسَِب مُ تَتَقَّدَ ُ الله َيخْتارُها َّتِي ال ُ وَالعَِشيرَة
ً وَقَبِيحا ً يها ِ كَر ً أْمرا وََصنََع اللهِ، عَْهدَ نَقََض ُ ه َّ لِأن لَهُ، ما كُّلِ مََع بِالنّارِ ُيحْرَُق تَْدميرُها، الواِجُب ُ الأْشياء ُ وَمَعْه ُمْسَُك ي

ِيَل.›» إسْرائ فِي
مَْت تَقَّدَ َّ ثُم ١٧ يَهُوذا. ُ قَبِيلَة فَاْختيرَْت قَبائِلِهِْم، ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ بَنُو مَ وَتَقَّدَ باكِراً، باِح الّصَ فِي يَشُوعُ فَنَهََض ١٦
زَبْدِي. ُ عائِلَة فَاْختيرَْت الزّارَِحيِّينَ، ِ عَشَيرَة عائِلاُت مَْت تقَّدَ َّ ثُم الزّارَِحيِّينَ. ُ عَشيرَة فَاْختيرَْت يَهُوذا، ِ قَبِيلَة ُ عَشائِر

يَهُوذا. ِ قَبِيلَة مِْن زَبْدِي بِْن كَرِْمي بُْن عَخانُ َ فَاْختير زَبْدِي، ِ عائِلَة رِجاُل مَ تَقَّدَ َّ ثُم ١٨

عَنِّي ُتخِف وَلا ُ عَمِلتَه بِما وَأخبِرْ لَهُ. وَاعتَرِْف ِيَل إسْرائ ِ إلَه ِ لله ً َمجدا أعِط ، بُنَّيَ «يا لِعَخانَ: يَشُوعُ قاَل ِحينَئِذٍ، ١٩
الأمرَ.»



١١ : ٨ يَشُوع ٢٩٦ ٢٠ : ٧ يَشُوع

الغَناِئِم وََسَط رَأيُت ٢١ فَعَلْتُهُ: ما وَهَذا ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، إلَى أخطَأ مَْن فَأنا «نَعَْم، يَشُوعَ: عَخانُ فَأجاَب ٢٠

ٌ مَْدفُونَة ِهيَ وَها فَأخَْذتُها. فَاْشتَهَيتُها، مِثْقالاً، خَمِْسينَ تَزِنُ ذَهٍَب َ وََسبيكَة ةِ، الفِّضَ مَِن مِثْقاٍل١٣ وَمِئَتَي ً فاِخرا ً بابِلِيّا ً با ثَو
الرِّداءِ.» َتحَْت ُ ة وَالفِّضَ َخيمَتِي، داِخَل

تِلَْك فَأخَذُوا ٢٣ َتحتَها. ُ ة وَالفِّضَ ِ َيمَة الخ فِي ً أة َّ ُمخَب هُناكَ فَكانَْت َيمَةِ، الخ إلَى فِرََكُضوا ً رُُسلا يَشُوعُ فَأرَسَل ٢٢
بَنِي وَجَمِيُع يَشُوعُ فَأخَذَ ٢٤ اللهِ. ِ َحضرَة فِي وَوََضعُوها ِيَل، إسْرائ بَنِي وَلِكُّلِ لِيَشُوعَ وَأحضَرُوها ِ َيمَة الخ مَِن َ الأشياء
وَكُّلِ ِ وََخيمَتِه ِ وَغَنَمِه ِ وَِحمارِه ِ وَبَقَرِه ِ وَبَناتِه ِ وَأولادِه هَِب الذَّ ِ وََسبِيكَة وِب َّ وَالث ةِ الفِّضَ كُّلِ مََع زارََح بَْن عَخانَ ِيَل إسْرائ

عَخُورَ. وادِي إلَى وَأصعَدُوها لَهُ، كانَ ما
ِيَل، إسْرائ بَنِي جَمِيُع فَرَجَمَهُْم اليَومَ.» هَذا عَلَيَك يَق الّضِ ُ الله َسيَجلُِب عَلَينا؟ يَق الّضِ هَذا جَلَبَْت ِماذا «ل يَشُوعُ: وَقاَل ٢٥
فَهَدَأ اليَوِم. هَذا إلَى تَزاُل ما فَوقَهُْم، ِحجارَةٍ َ َكومَة ِيَل إسْرائ بَنُو وَوََضَع ٢٦ بِالحِجارَةِ. وََطمَرُوهُْم بِالنّارِ، وَأْحرَقُوهُْم

عَخُورَ.١٤ وادَِي المَكانُ ذَلَِك وَدُِعيَ اللهِ. غََضُب
٨

عاي ُ تَْدمِير
َسُأعطِيَك عاَي. إلَى الآنَ وَاصعَدِ َيِش الج كُّلَ مَعََك خُْذ يمَتَُك. عَزِ ْ َتخُر وَلا َتخَْف «لا لِيَشُوعَ: ُ الله قاَل َّ ثُم ١
ُمِكنَُك ي ةِ َّ المَر ِ هَذِه فِي لـَِكْن ـِِكها. َل وَبِم يحا بِأرِ عَمِلَْت َكما ـِِكها َل وَبِم بِعاَي وََستَعمَُل ٢ وَأْرَضهُ. ُ وَمَدِينَتَه ُ وََشعبَه عاَي مَلَِك

المَدِينَةِ.» خَلَْف ً كَمِينا أقِْم لََك. ً غَنِيمَة وََحيواناتِها بِثَروَتِها الاحتِفاُظ
ليِل. َّ ال فِي وَأرَسلَهُْم ِ ُجنُودِه أفَضِل مِْن ً ألفا ثَلاثِينَ يَشُوعُ وَاختارَ َيِش. الج كُّلِ مََع عاَي إلَى يَشُوعُ فانطَلََق ٣
مُستَعِّدِيَن ُكونُوا وَلـَِكْن المَدِينَةِ، عَن تَبتَعِدُوا وَلا المَدِينَةِ. خَلَْف ً كَمِينا أقِيمُوا «انتَبِهُوا! الأوامِرَ: ِ هَذِه وَأعطاهُْم ٤
َسنَهرُُب نا َّ فَإن قَبلاً، حَدََث َكما ِمُواَجهَتِنا ل َيخرُُجونَ ِحينَ المَدِينَةِ. إلَى مَعِي الَّذِي َيُش وَالج أنا مُ َسنَتَقَّدَ ٥ يَقِظِينَ. وَ
مِْن حَدََث َكما مِْنهُْم نَهْرُُب نا َّ أن ونَ ُّ َسيَظُن هُْم لِأّنَ المَدِينَةِ. عَِن نُبعِدَهُْم أْن إلَى وَراءَنا َسيَخرُُجونَ ِحينَئِذٍ، ٦ أمامَهُْم.

لـَكُْم. َسيُعطِيها إلَهَكُْم لأّنَ المَدِينَةَ، وَتَْأخُذُونَ الكَمِينِ مَكاِن مِْن َتخْرُُجونَ ٧ أمامَهُْم، نَهرُُب فَحـِينَ قَبُل.
أوامِرِي.» ْ سَمِعْتُم قَْد ها اللهِ. أْمرِ ِبحَسَِب اعْمَلُوا بِالنّارِ. أْحرِقُوها المَدِينَةَ، تَأخُذُونَ «وَِحينَ ٨

فَقَضَى يَشُوعُ أمّا عاَي. مِْن الغَرِْب إلَى وَعاَي، يَل إ بَيِت بَينَ وَبَقَوْا الكَمِينِ، مَكاِن إلَى فَذَهَبُوا يَشُوعُ فَأرَسلَهُْم ٩
َيِش. الج وََسَط َ ليلَة َّ ال تِلَْك

وَكُّلُ ١١ عاَي. جَيِش أمامَ ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ مََع خَرََج َّ ثُم َيِش. الج كُّلَ وَجَمََع ً باكِرا باِح الّصَ فِي يَشُوعُ وَاستِيقََظ ١٠
الوادِي وَكانَ عاَي. مِْن ماِل الّشَ إلَى مُوا َّ وََخي مُقابِلِها، إلَى وَوََصلُوا المَدِينَةِ، مَِن َبُوا وَاقتَر َصعِدُوا ُ مَعْه الَّذِيَن ُنُودِ الج

عاَي. وَبَينَ بَينَهُْم
٧:٢١ ١٣

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
٧:٢٦ ١٤

الّضيق.» «وادي ومعناه عخُور. وادي
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دُوا فَحَّدَ ١٣ المَدِينَةِ. مَِن الغَرِْب إلَى وَعاَي يَل إ بَيَْت بَينَ يَْكمُنُونَ وََجعَلَهُْم رَجٍُل آلاِف َ خَمسَة يَشُوعُ وَأخَذَ ١٢

وَذَهََب المَدِينَةِ. مَِن الغَرِب إلَى َيِش الج َ ة َّ وَبَقِي المَدِينَةِ، مَِن ماِل الّشَ إلَى ئِيسِّيَ َّ الر َ المُعَسكَر أّنَ عَرَفُوا َيِش. الج مَواقـِـَع
الوادِي. وََسِط إلَى ِ ليلَة َّ ال تِلَك فِي يَشُوعُ

ِيَل إسْرائ بَنِي لِقِتاِل ِ الباكِر باِح الّصَ فِي وَخَرَُجوا المَدِينَةِ، انُ ُسّكَ وََشعبُهُ، َ هو أسرَعَ هَذا، عاَي مَلُِك رَأى وَِحينَ ١٤

المَدِينَةِ. خَلَْف ُأعِّدَ قَْد ً كَمِينا أّنَ يَعرُِف يَكُْن لَْم ُ ه َّ لـَِكن الُأردُّنِ. وادِي مُقابَِل
لِيُطارِدُوهُْم. عاَي رِجاِل كُّلُ فَخَرََج ١٦ ةِ. َّ ي ِّ البَر َ َنحْو َبُوا فَهَر أمامَهُْم، بِالانهِزاِم ِيَل إسْرائ جَيِش وَكُّلُ يَشُوعُ َ وَتَظاهَر ١٥

تَرَُكوا ِيَل. إسْرائ بَنِي َ وَراء وَخَرََج إلّا يَل إ بَيِت أْو عاَي فِي رَجٌُل يَبَْق وَلَْم ١٧ المَدِينَةِ. عَِن وَابتَعَدُوا يَشُوعَ فَطارَدُوا
ِيَل. إسْرائ وَطارَدُوا ِحمايةٍ بِلا َ المَدِينَة

فَي كانَ الَّذِي ُ رُمحَه يَشُوعُ فَمَّدَ لََك.» َسُأخِضعُها لِأنِّي عاَي َ َنحو يَدِكَ فِي الَّذِي رُمحََك «مُّدَ لِيَشُوعَ: ُ الله فَقاَل ١٨
َ المَدِينَة وَدَخَلُوا يَدَهُ. يَشُوعُ مَّدَ ِحينَ الأماِم إلَى وَاندَفَعُوا مَكانِهِْم مِْن ُختَبِئُونَ الم ُنُودُ الج قامَ ِحينَئِذٍ ١٩ المَدِينَةِ. َ َنحْو ِ يَدِه

بِسُرعَةٍ. فِيها النّارَ وَأشعَلُوا عَلَيها، وََسيطَرُوا
أّيِ فِي مَهْرٌَب لَهُْم يكُْن وَلَْم ماءِ. الّسَ َ َنحْو ِ المَدِينَة مَِن يَْصعَدُ خانَ الدُّ رََأْوا الوَراءِ، إلَى عاَي رِجاُل َ نَظَر وَلَمّا ٢٠

وَكُّلُ يَشُوعُ رَأى فَحـِينَ ٢١ مُطارِديهِ. ِضّدَ َلِْف الخ إلَى دارَ ةِ، َّ ي ِّ البَر َ َنحو بِالهَرَِب ُ يَتَظاهَر كانَ الَّذِي عَب الّشَ لِأّنَ جاهٍ، اّتِ
عاَي. رِجاَل وَهاجَمُوا َلِْف الخ إلَى التَفَتُوا مِْنها، يَرتَفـِـُع خانَ الدُّ وَأّنَ ِ المَدِينَة عَلَى َسيطَرُوا الكَمِينِ ُجنُودَ أّنَ ِيَل إسْرائ
ِيَل إسْرائ بَنُو فَهاجَمَهُْم الجِهاِت. كُّلِ مِْن عاَي رِجاَل ِيَل إسْرائ بَنُو َ فَحاصَر المَدِينَةِ، مَِن عَلَيهِْم ِيَل إسرائ ُجنُودُ وَخَرََج ٢٢

رِجاُل انتََهى وَلَمّا ٢٤ يَشُوعَ. إلَى ُ وَأحضَرُوه ً َحيّا عاَي بِمَلِِك أمسَكُوا ِيَل إسْرائ بَنِي وَلـَِكّنَ ٢٣ مِْنهُْم. أحَدٌ يَنُج لَْم ى َّ َحت
رَجٍُل آِخرِ إلَى يِف الّسَ ِبحَّدِ ً جَمِيعا وََسقَطُوا طارَدُوهُْم، َحيُث ةِ َّ ي ِّ وَالبَر الحُقُوِل فِي عاَي ُسّكاِن كُّلِ قَتِل مِْن ِيَل إسْرائ
رِجاٍل مِْن اليَوِم ذَلَِك فِي قُتِلُوا الَّذِيَن مَجمُوعُ وَكانَ ٢٥ يِف. الّسَ ِبحَّدِ وَهاجَمُوها عاَي إلَى ِيَل إسْرائ جَيُش عادَ مِْنهُْم،
ُسّكاِن جَمِيَع إهلاكُ َّ تَم ى َّ َحت لِلهُُجوِم، ٍ َكعلامَة ُ رُْمحَه يَشُوعُ يَرُدَّ وَلَْم ٢٦ عاَي. َشعِب جَميَع أي ألفاً، َ عَشَر اثنَي وَنِساءٍ

يَشُوعَ. ُ الله أمَرَ َكما لِأنفُسِهِْم ِ المَدِينَة تِلَْك وَخَيراِت َحيواناِت ِيَل إسْرائ بَنُو وََسبَى ٢٧ تَماماً. عاَي
عَلَى عاَي مَلَِك َق َّ وَعَل ٢٩ اليَوِم. هَذا إلَى حالُها َ هو َكما الأبَدِ، إلَى خَرائَِب َ َكومَة وََجعَلَها عاَي يَشُوعُ فَأحرََق ٢٨
ِ عَلَيه وَأقامُوا المَدِينَةِ، ِ بَوّابَة عِندَ ُ وَألقُوه َجرَةِ، الّشَ عَلَى مِْن المَيَِّت ُ َجسَدَه فَأنزَلُوا يَشُوعُ، أمَرَ المَساءِ وَفِي المَساءِ. إلَى َشجَرَةٍ

اليَوِم. هَذا إلَى ً باقِيَة ً عَظِيمَة ُصخُوٍر َ َكومَة

عْنات َّ وَالل البَرَكاُت
َ هو وََكما ِيَل، إسْرائ بَنِي ِ الله ُ خادِم مُوسَى أمَرَ َكما ٣١ عِيباَل، َجبَِل عَلَى ِيَل، إسْرائ ِ إلَه للهِ، ً مَْذَبحا يَشُوعُ بَنَى َّ ثُم ٣٠

َ ذَباِئح عَلَيهِ مُوا قَّدَ َّ ثُم ةٌ. َّ حَدِيدِي أداةٌ فِيهِ تُستَخدَْم لَْم ٍ كامِلَة ِحجارَةٍ مِْن ُ المَْذَبح فَكانَ مُوسَى. ِ يعَة شَرِ كِتاِب فِي ٌن مُدَّوَ
َسلامَةٍ. َ ذَباِئح وَذََبحُوا للهِ صاعِدَة١٥ً

٨:٣١ ١٥
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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ِيَل، إسْرائ بَنِي جَمِيُع وَكانَ ٣٣ الحِجارَةِ. عَلَى مُوسَى ِ يعَة شَرِ مِْن ً نُسخَة – ِيَل إسْرائ بَنِي ِبحُُضورِ – يَشُوعُ وَنَقََش ٣٢

ِ الـكَهَنَة أمامَ نْدُوِق الّصُ جانِبَّيِ عَلَى واقِفِينَ وَقُضاتِهِْم، وَقادَتِهِْم ُشيُوِخهِْم مََع المُقِيمينَ، وَالأجانَِب مِْنهُْم المُواطِنِينَ
ِ ِجهَة مِْن ُ الآخَر وَالنِّْصُف يمَ، ِجرِزِّ َجبَِل ِ ِجهَة مِْن عِب الّشَ نِْصُف وَقََف اللهِ. عَهدِ ُصنْدُوَق حَمَلُوا الَّذِيَن يِّينَ اللّاوِ

ِيَل. إسْرائ بَنِي ِ لِبَرَكَة ِ البِدايَة فِي ِ الله ُ خادِم مُوسَى أمَرَ َكما عِيباَل، َجبَِل
مُوسَى، بِها أوصَى ٌ كَلِمَة تُتْرَْك وَلَْم ٣٥ فِيهِ. مَكتُوٌب َ هو َكما عْناِت، َّ وَالل البَرَكاِت أي يعَةِ، رِ َّ الش كَلامَ يَشُوعُ وَقَرَأ ٣٤

بَينَهُْم. المُقِيمينَ وَالأجانِِب وَالأطفاِل وَالنِّساءِ ِيَل إسْرائ بَنِي أمامَ ها َّ كُل يَشُوعُ قَرأها بَْل
٩

ِيِّين الجِبْعُون ُ خَدِيعَة
البَْحر١٦ِ شاطِِئ وَعَلَى ةِ َّ ِي ب الغَر وَالتِّلاِل ةِ َّ َبَلِي الج المَناطِِق فِي الُأردُّنِ نَهرِ غَْرِب فِي الَّذِيَن المُلُوِك جَمِيُع سَمـِـَع وَِحينَ ١

فَقُوا َّ ات ٢ – وَاليَبُوِسيِّينَ يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالفِرِزِّ ِيِّينَ وَالـَكنعان يِّينَ وَالأمُورِ الحِثِّيِّينَ مُلُوكُ وَهُْم – الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن لُبنانَ إلَى
ِيَل. وَإسْرائ يَشُوعَ ِ َبَة ُحار لِم الاْجتِماِع عَلَى ً مَعا

بَعَْض وا وَأعَّدُ ذَهَبُوا إْذ ِبخِداٍع، فُوا تَصَرَّ ٤ وَعاَي، يحا أرِ فِي يَشُوعُ ُ عَمِلَه ما عَْن ِجبعُونَ ُسّكانُ سَمـِـَع ِحينَ لـَِكْن ٣
ًمُهتَرِئَةً. ِيابا وَث ً عَة َّ مُرَق ً مُهتَرِئَة ً أحذِيَة وَارتَدُوا ٥ وَمُصلَحَةً، ً قَة َّ وَمُمَز ً ًمُهتَرِئَة وَزِقاقا َمِيرِهِْم، ِلح ً ًمُهتَرِئَة أكياسا فَأخَذُوا الحاِجياِت.
ِيَل: إسْرائ وَلِبَنِي ُ لَه وَقالُوا الجِلْجاِل، فِي ِم َّ ُخَي الم فِي يَشُوعَ إلَى وَذَهَبُوا ٦ مُتََكسِّراً. أْو ً مُتَعَّفِنا أْو ً يابِسا خُبْزِهِْم كُّلُ وَكانَ

مُعاهَدَةً.» مَعَنا اعمَلُوا لِذا بَعِيدَةٍ. أْرٍض مِْن «أتَينا
مُعاهَدَةً؟» مَعَكُْم نَعمَُل ً إذا فََكيَف وََسطِنا. فِي ساِكنِينَ تَكُونُونَ ما َّ ُب ر «لـَِكْن يِّينَ: ِّ لِلحِو قالُوا ِيَل إسْرائ بَنِي وَلـَِكّنَ ٧

أتَيتُمْ؟» أيَن وَمِْن ْ أنتُم «مَْن لَهُْم: يَشُوعُ فَقاَل خُّدامَُك.» «َنحُن لِيَشُوعَ: يِّونَ ِّ الحِو فَقاَل ٨

وَكُّلَ ١٠ مِصْرَ، فِي ُ عَمِلَه وَما ُ خَبَرَه سَمِعْنا نا َّ لِأن إلَهَِك. اسِْم لِأجِل ً ِجّدا بَعِيدَةٍ أْرٍض مِْن خُّدامَُك «أتَى لَهُ: فَقالُوا ٩

عَشتارُوَث. َسَكَن الَّذِي باشانَ مَلِِك وَعُوَج ِحْشبُونَ مَلِِك ِسيُحونَ الُأردُّنِ، نَهرِ شَرِق فِي يِّينَ الأمُورِ ـِكَي َل بِم ُ عَمِلَه ما

خُّدامُكُْم. َنحُن لَهُْم: وَقُولُوا لِلِقائِهِْم، وَاْذهَبُوا يِق رِ لِلّطَ أيدِيكُْم ًفِي َطعاما ‹خُذُوا أْرِضنا: َشعِب وَكُّلُ ُشيُوُخنا لَنا فَقاَل ١١
عَهداً.› مَعَنا فَاقطَعُوا

ُ ة َّ َلدي الج أوعِيتُنا ِ وَهَذِه ١٣ ْن. وَتَعَّفَ يَبَِس قَْد وَالآنَ إلَيكُْم. وَِجئْنا بُيُوتَنا غادَْرنا ِحينَ ً ساِخنا ُ أخَْذناه خُبزُنا! «هَذا ١٢
يلَةِ.» وِ الّطَ ِ الرِّحلَة مَِن أْت َّ تَهَر قَْد وَأحذِيَتُنا ِيابُنا ث ِ وَهَذِه قَْت. َّ تَمَز قَْد بِيذِ، َّ بِالن مَلْأناها َّتِي ال

َسلاٍم َ مُعاهَدَة يَشُوعُ وَعَمَِل ١٥ اللهِ. مَِن ً إرشادا يَطلُبُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ لِيَْفحُصوهُ، خُبزِهِْم مِْن ِيَل إسْرائ رِجاُل فَأخَذَ ١٤

لَهُْم. ِيَل إسْرائ بَنِي ُ قادَة أقسَمَ وَقَْد أْحياءَ. بِمُوِجبِها اْستَبْقاهُْم مَعَهُمُ
فِي يَسكُنُونَ هُْم وَبِأّنَ ًمِْنهُْم يبا قَرِ يَسكُنُونَ ِيِّينَ الجِبعُون أّنَ ِيَل إسْرائ بَنُو َ عَلِم مَعَهُْم، ِ المُعاهَدَة عَمَِل مِْن أيّاٍم ِ ثَلاثَة وَبَعْدَ ١٦

َ وَالـَكفِيرَة ِجبعُونَ ِهيَ مُدُنُهُْم وَكانَْت الثّالِِث، اليَوِم فِي ِيِّينَ الجِبعُون مُدُِن إلَى وَوََصلُوا ِيَل إسْرائ بَنُو فانطَلََق ١٧ وََسطِهِْم.
ِيَل. إسْرائ ِ إلَه بِاللهِ، لَهُْم أقسَمُوا عِب الّشَ َ قادَة لِأّنَ يُهاِجمُوهُْم لَْم ِيَل إسْرائ بَنِي وَلـَِكّنَ ١٨ يمَ. يَعارِ َ يَة وَقَر وَبَئِيرُوَت

٩:١ ١٦
المتوسط. الأبيض البحر البحر.
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فَلا ِيَل، إسْرائ ِ إلَه بِاللهِ، لَهُْم أقسَْمنا «لَقَْد عِب: الّشَ لِكُّلِ ُ القادَة فَقاَل ١٩ القادَةِ. عَلَى رُوا تَذَمَّ عِب الّشَ كُّلَ وَلـَِكّنَ
لِلقَسَِم َكسْرِنا بِسَبَِب عَلَينا ِ الله غََضُب َ يَْأتِي لا كَي َ أْحياء َسنُبقِيهِْم َسنَفعَلُهُ، ما فهَذا ٢٠ الآنَ. نُؤْذِيَهُمُ أْن نَستَطِيُع
ُ القادَة يَكسِرِ لَْم وَهَكَذا ِيَل.» إسْرائ بَنِي لِكُّلِ ً وَُسقاة َحّطابِينَ َسيَكُونُونَ لـَِكْن بَينَنا، فَليَعِيشُوا ٢١ لَهُْم. ُ أقسَْمناه الَّذِي

بِسَلامَتِهِْم. وَعدَهُْم
تَسكُنُونَ َّكُْم أن ِحينِ فِي بَعِيدَةٍ.› أْرٍض مِْن ‹َنحُن بِقَولـِكُْم: خَدَعتُمُونا َماذا «ل لَهُْم: وَقاَل ِيِّينَ الجِبعُون يَشُوعُ وَدَعا ٢٢

الأبَدِ.» إلَى إلَهِي١٧ لِبَيِت وَُسقاةٌ وََحّطابِونَ عَبِيدٌ مِنْكُم ً دائِما فَسَيَكُونُ مَلعُونُونَ، ْ أنتُم لِذَلَِك ٢٣ وََسطِنا؟ فِي
ُسّكاِن كُّلَ يُهلَِك وَبِأْن الأْرَض، يُعطِيَكُمُ بِأْن مُوسَى ُ خادِمَه ِ بِه إلَهَُك أمَرَ بِما خُّدامَُك َ عَلِم «قَْد يَشُوعَ: فَأجابُوا ٢٤

ُسلطَتَِك، َتحَْت َنحُن وَالآنَ ٢٥ الأمرَ. هَذا عَمِلْنا وَلِذا مِنكُْم، ِنا َحيات عَلَى ً َكثِيرا ِخفنا وَقَْد أمامِكُْم. مِْن الأْرِض
مُناِسباً.» ُ تَراه ما ِنا ب فافعَْل

يَشُوعُ َجعَلَهُْم اليَوِم، ذَلَِك فِي لـَِكْن ٢٧ يَقتُلُوهُْم. فَلَْم ِيَل إسْرائ بَنِي يَدِ مِْن أنقَذَهُْم لَهُْم: يَشُوعُ ُ عَمِلَه ما وَهَذا ٢٦
اليَوِم. إلَى حالُهُم َ هو وَهَذا اللهُ. ُ َيختارُه الَّذَي المَكاِن فِي ِ الله ِمَْذَبحِ وَل ِيَل إسْرائ لِبَنِي ً وَُسقاة َحّطابِينَ

١٠
مس الّشَ وُقُوُف

عَمَِل َكما ـِِكها َل بِم عَمَِل ُ ه َّ وَأن تَماماً، رَها وَدَمَّ عاَي عَلَى َ َسيطَر يَشُوعَ أّنَ القُْدِس ِ مَدينَة مَلُِك صادََق أدُونِي سَمـِـَع وَِحينَ ١
خاَف ٢ ِجوارِهِْم، فِي ساِكنِينَ كانُوا هُْم وَأّنَ ِيَل، إسْرائ مََع َسلاٍم َ مُعاهَدَة عَمِلُوا قَْد ِجبعُونَ ُسّكانَ وَأّنَ ـِِكها، وَمَل يحا بِأرِ
وَلأّنَ عاَي، مِْن أعظَمَ كانَْت ها وَلِأّنَ ةِ.١٨ َّ َلـَِكي الم المُدُِن كَإحدَى ً عَظِيمَة ً مَدِينَة كانَْت ِجبعُونَ لِأّنَ ً َكثِيرا ُ وََشعبُه َ هو
حَبْرُون١٩َ مَلِِك هُوهامَ إلَى َ الرِّسالَة ِ هَذِه القُْدِس ِ مَدينَة مَلُِك صادََق أدُونِي فَأرَسَل ٣ مَهَرَةً. بِينَ ُمحُارِ كانُوا رِجالِها كُّلَ
عَمِلَْت ها لِأّنَ ِجبْعُونَ، ِ مُهاجَمَة فِي وَساعِدُونِي «تَعالُوا ٤ عَجلُونَ: مَلِِك َ وَدَبِير لاِخيَش، مَلِِك يافِيَع وَ يَرْمُوَت، مَلِِك وَفِرْآمَ
وَيَرْمُوَت وَحَبْرُونَ القُْدِس ِ مَدينَة مُلُوكُ َمسَةُ، الخ يِّينَ الأمُورِ مُلُوكُ فاجتَمََع ٥ ِيَل.» إسْرائ وَبَنِي يَشُوعَ مََع َسلاٍم َ مُعاهَدَة

وَهاجَمُوها. ِجبْعُونَ مُقابَِل وَعَْسكَرُوا وََصعِدُوا ُجيُوشِهِْم كُّلِ مََع وَعَجلُونَ، وَلاِخيَش
إلَينا اْصعَْد خُّدامََك، َنحُن عَنّا تَتَخَّلَ «لا الجِلْجاِل: فِي ِم َّ ُخُي الم فِي يَشُوعَ إلَى َ الرِّسالَة ِ هَذِه ِجبْعُونَ ُسّكانُ فَأرَسَل ٦

َبَتِنا.» ُحار لِم ُجيُوشِهِْم مََع اجتَمَعُوا ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم فِي الّساِكنِينَ يِّينَ الأمُورِ مُلُوِك كُّلَ لِأّنَ وَأعِنّا وَخَلِّْصنا ٍ بِسُرعَة
لِأنِّي مِْنهُْم َتخَْف «لا لِيَشُوعَ: ُ الله وَقاَل ٨ بِينَ. ُحارِ الم ُ أمهَر فِيهِْم بِمَْن َيِش الج كُّلِ مََع الجِلْجاِل مَِن يَشُوعُ فََصعِدَ ٧

أمامََك.» مُودَ الّصُ مِنهُمُ أحَدٌ يَستَطِيَع لَْن عَلَيهِم. سأنصرُكَ
يَش ْشوِ َّ وَالت عَب ُّ الر لَهُمُ ُ الله َب َّ وََسب ١٠ الجِلْجاِل. مَِن يِل َّ الل َطواَل سارُوا أْن بَعدَ مُفاِجٍئ، بِشَكٍل يَشُوعُ فَهاجَمَهُْم ٩

ُحورُونَ، بَيِت إلَى الّصاعِدِ يِق رِ الّطَ فِي وَطارَدُوهُْم ِجبْعُونَ، فِي ً ة تامَّ ً يمَة هَزِ ِيَل إسْرائ بَنُو وَهَزَمَهُْم ِيَل. إسْرائ بَنِي رََأْوا ِحينَ
٩:٢٣ ١٧

المقّدسة. الخيمة أوِ إسرائيل، الله َشعْب المقصود إلَهِي. بيت
١٠:٢ ١٨

بها. تحيط أصغر مدٍن إدارة عن ومسؤولة ُمحّصنة يّة قو مدن وهي الملـكيّة. المدن
١٠:٣ ١٩

الفصل) هَذا ِ بَقِيّة فِي ً (أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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بَيِت مِْن النّازِِل يِق رِ الّطَ فِي ِيَل إسْرائ مِْن بِينَ هارِ كانُوا وَبَينَما ١١ وَمَّقِيدَةَ. َ يقَة عَزِ إلَى يِق رِ الّطَ اْمتِدادِ عَلَى وَهَزَمُوهُْم
بِسَبَِب ماتُوا الَّذِيَن فَكانَ َماتُوا. ف َ يقَة عَزِ إلَى يِق رِ الّطَ كُّلِ فِي ماءِ الّسَ مَِن عَلَيهِْم ً َكبِيرَة بَرَدٍ َ ِحجارَة ُ الله ألقَى ُحورُونَ،

يِف. بِالّسَ ِيَل إسْرائ بَنُو قَتَلَهُْم الَّذِيَن مَِن َ أكثَر البَرَدِ ِ ِحجارَة
ِيَل: إسْرائ بَنِي كُّلِ أمامَ وَقاَل ِيَل، إسْرائ لِبَنِي يِّينَ الأمُورِ ُ الله َ أسلَم فِيهِ الَّذِي اليَوِم ذَلَِك فِي َ الله يَشُوعُ مَ َّ وَكَل ١٢

ِجبْعُونَ، عَلَى مُس الّشَ تُها َّ أي «قِفِي
لُونَ.» َّ أي وادِي فَوَق ُ القَمَر ها أّيُ وَاثْبُْت

ياشَرَ؟٢٠ كِتاِب فِي ً با مَْكتُو هَذا ألَيَس أعداءَهُْم. ِيَل إسْرائ بَنُو َ هَزَم أْن إلَى ساِكنَينِ ُ وَالقَمَر مُس الّشَ فَوَقَفَِت ١٣

ُ مِثلُه يَومٌ َ يَأتِي وَلَْن قَبلَهُ، ُ مِثلُه يَومٌ يَأِت لَْم ١٤ كامٍِل. لِيَوٍم الغُرُوِب عَِن رَْت وَتَأّخَ ماءِ، الّسَ وََسِط فِي مُس الّشَ وَقَفَِت
ِيَل. إسْرائ أجِل مِْن حارََب َ الله لِأّنَ يقَةِ. ر الّطَ ِ بِهَذِه إنساٍن لَِصوِت فِيهِ يُْسمَُع بَعدَهُ،

وَاختَبَُأوا ُ َمسَة الخ المُلُوكُ هَؤُلاءِ وَهَرََب ١٦ ِيَل. إسْرائ بَنِي كُّلِ مََع الجِلْجاِل فِي ِم َّ ُخَي الم إلَى يَشُوعُ عادَ ذَلَِك، بَعدَ ١٥

فَقاَل ١٨ مَّقِيدَةَ.» فِي َّتِي ال ِ المَغارَة فِي ُمختَبِئِينَ َ َمسَة الخ المُلُوكَ وَجَْدنا «قَْد لِيَشُوعَ: وَقِيَل ١٧ مَّقِيدَةَ. فِي َّتِي ال ِ المَغارَة فِي
طارِدُوا هُناكَ. تَبْقُوا لا لـَِكْن ١٩ ِلحِراَستِهِْم. الرِّجاِل بَعَض وَأقِيمُوا ِ المَغارَة مَْدخَِل عَلَى ً َضخمَة ً ِحجارَة «دَحرُِجوا يَشُوعُ:

عَلَيهِْم.» نَصَرَكُْم إلَهَكُْم لِأّنَ مُدُنَهُْم، يَْدخُلُوا بِأْن لَهُْم تَْسمَُحوا لا الوَراءِ. مَِن وَهاِجمُوهُْم أعداءَكُْم
– َحِصينَةٍ مُدٍُن وَدُُخوِل الفَرارِ مَِن َن تَمَّكَ بَعْضَهُْم أّنَ مََع – أعدائِهِْم قَتِل مِْن ِيَل إسْرائ وَبَنُو يَشُوعُ انتََهى وَِحينَ ٢٠

هُْم. ِضّدَ مَ َّ يَتَكَل أْن أحَدٌ َيجْرُؤ وَلَْم مَّقِيدَةَ. فِي ِم َّ ُخَي الم فِي يَشُوعَ إلَى وَأماٍن بِسَلاٍم ِيَل إسْرائ جَيُش عادَ ٢١

وَأْحضَرُوا ذَلَِك، فَفَعَلُوا ٢٣ َمسَةَ.» الخ المُلُوكَ هَؤُلاءِ لِي وَأْخرُِجوا ِ المَغارَة مَْدخََل «افتَُحوا يَشُوعُ: قاَل ِحينَئِذٍ، ٢٢

المُلُوكَ هَؤُلاءِ أْحضَرُوا وَِحينَ ٢٤ وَعَجلُونَ. وَلاِخيَِش وَيَرْمُوَت وَحَبْرُونَ القُْدِس مُلُوكَ المَغارَةِ، مَِن َ َمسَة الخ المُلُوكَ إلَيهِ
وََضعُوا هُنا إلَى بُوا «اقتَرِ مَعَهُ: بُونَ ُيحارِ كانُوا الَّذِيَن ُيُوِش الج ِ لِقادَة وَقاَل ِيَل، إسْرائ بَنِي جَمِيَع يَشُوعُ دَعا يَشُوعَ، إلَى

أْعناقِهِْم. عَلَى أْرجُلَهُْم وَوََضعُوا َبُوا فَاقتَر المُلُوِك.» هَؤُلاءِ أعناِق عَلَى أْرجُلـَكُْم
الَّذِيَن أعْدائِكُمُ بِكُّلِ هَذا َسيَعمَُل َ الله لِأّنَ عُوا وَتَشَّجَ وا ُّ تَقَو يمَتُكُْم. عَزِ ْ َتخُر وَلا َتخافُوا «لا لَهُْم: يَشُوعُ فَقاَل ٢٥

بُونَهُْم.» َستُحارِ
وَعِنْدَ ٢٧ المَساءِ. إلَى الأشجارِ عَلَى قِينَ َّ مُعَل وَبَقُوا أْشجاٍر. ِ خَمسَة عَلَى قَهُْم َّ وَعَل وَقَتَلَهُْم المُلُوكَ هَؤُلاءِ يَشُوعُ ضَرََب َّ ثُم ٢٦

وَوََضعُوا فِيها، ُمختَبِئِينَ كانُوا َّتِي ال ِ المَغارَة فِي بِهِْم ألقَوْا َّ ثُم فَفَعَلُوا. الأشجارِ، عَِن يُنزِلُوهُْم بِأْن يَشُوعُ أمَرَ مِس الّشَ غُرُوِب
اليَوِم. هَذا إلَى هُناكَ ُ الحِجارَة زالَِت وَما المَغارَةِ. مَْدخَِل عَلَى ً َكبِيرَة ً ِحجارَة

يَترُْك وَلَْم فِيها، حَيٍّ شَيءٍ وَكُّلَ عَب الّشَ فَأفنَى ـِكَها. وَمَل َشعبَها وَقَتََل مَّقِيدَةَ، عَلَى يَشُوعُ َ َسيطَر اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢٨

يحا. أرِ بِمَلِِك عَمَِل َكما َ مَّقِيدَة بِمَلِِك عَمَِل مِْنهُْم. ناِجينَ
ة َّ ِي ب َنُو الج المُدُِن امتِلاكُ

١٠:١٣ ٢٠
ِيل. إسرائ حُروِب تاريخِ فِي ٌ قديم كتاٌب ياشَر. كتاب
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ِيَدِ ب ـِكَها وَمَل ِهيَ ُ الله وَأْسقَطَها ٣٠ وَحارَبُوها. لِبْنَةَ، إلَى َ مَّقِيدَة مِْن ُ مَعَه ِيَل إسْرائ بَنِي وَجَمِيُع يَشُوعُ وَانتَقََل ٢٩
يحا. أرِ بِمَلِِك عَمِلُوا َكما ـِِكها َل بِم وَعَمِلُوا أحَدُ. مِْنهُْم يَنُْج وَلَْم المَدِينَةِ، فِي حَيٍّ شَيءٍ كُّلَ فَقَتَلُوا عِب. الّشَ

ِيَدِ ب ُ الله وَأْسقَطَها ٣٢ وَحارَبُوها. مُقابِلَها، وَعَْسكَرُوا لاِخيَش، إلَى َ لَبْنَة مِْن ُ مَعَه ِيَل إسْرائ وَكُّلُ يَشُوعُ انتَقََل َّ ثُم ٣١
َ جاَزر مَلُِك هُورامُ وََصعِدَ ٣٣ بِلَبْنَةَ. عَمِلُوا َكما فِيها، حَيٍّ شَيءٍ كُّلَ وَقَتَلُوا التّالِي، اليَوِم فِي عَلَيها فَسَيطَرُوا عِب، الّشَ

أحَدُ. مِْنهُْم يَنُْج وَلَْم جَيِشهِ، كُّلِ مََع يَشُوعُ ُ فَهَزَمَه لاِخيَش، ِ ِمُساعَدَة ل
فِي عَلَيها وََسيطَرُوا ٣٥ وَحارَبُوها. مُقابِلَها مُوا َّ وََخي عَجلُونَ، إلَى لاِخيَش مِْن ُ مَعَه ِيَل إسْرائ وَكُّلُ يَشُوعُ انتَقََل َّ ثُم ٣٤

بِلاِخيَش. عَمِلُوا َكما حَيٍّ شَيءٍ كُّلَ مِْنها وَأفنُوا َشعبِها كُّلَ وَقَتَلُوا اليَوِم ذَلَِك
شَيءٍ وَكُّلَ ـِكَها مَل وَقَتَلُوا عَلَيها، وََسيطَرُوا ٣٧ وَحارَبُوهُا، حَبْرُونَ إلَى عَجلُونَ مِْن ِيَل إسْرائ كُّلِ مََع يَشُوعُ َصعِدَ َّ ثُم ٣٦
ً مُهلِكا بِالكامِِل َ المَدِينَة يَشُوعُ رَ وَدَمَّ بِعَجلُونَ. عَمِلُوا َكما أحَدُ، مِْنهُْم يَنُْج وَلَْم ُجاوِرَةِ، الم القُرَى كُّلِ وَفِي ِ المَدِينَة فِي حَيٍّ

فِيها. حَيٍّ شَيءٍ كُّلَ
ِ ُحِيطَة الم قُراها كُّلِ وَعَلَى ـِِكها مَل وَعَلَى عَلَيها فَسَيطَرُوا ٣٩ وَحارَبُوها. َ دَبِير إلَى ُ مَعَه ِيَل إسْرائ وَكُّلُ يَشُوعُ َ جَه اّتَ َّ ثُم ٣٨
َ لِلَبْنَة ُ عَمِلَه وَما ِبحـَبْرُونَ، ُ عَمِلَه ما ـِِكها وَمَل َ بِدَبِير يَشُوعُ عَمَِل أحَدُ. مِْنهُْم يَنُْج وَلَْم فِيها، حَيٍّ شَيءٍ كُّلَ وَأفنُوا وَقَتَلُوا بِها،

ـِِكها. وَمَل
يَبَْق وَلَْم مُلُوكِها. وَكُّلَ وَالمُنحَدَراِت، َ ة َّ ِي ب الغَر وَالتِّلاَل قََب٢١ َّ وَالن َ ة َّ َبَلِي الج َ ِنطَقَة الم الأْرِض: كُّلَ يَشُوعُ َ وَهَزَم ٤٠
قادََش مِْن الَّذِيَن المُلُوِك كُّلَ يَشُوعُ َ وَهَزَم ٤١ ِيَل. إسْرائ ُ إلَه ُ الله أمَرَ َكما فِيها حَيٍّ شَيءٍ كُّلَ أفنَى فَقَْد ناُجونَ. مِْنهُْم
أْرضِهِْم، كُّلِ عَلَى َ وََسيطَر المُلُوِك، هَؤُلاءِ جَمِيَع يَشُوعُ َ وََأسَر ٤٢ ِجبْعُونَ. إلَى ُجوِشَن٢٢ أْرِض وَكُّلَ ةَ، غَّزَ ى َّ وََحت ِيَع بَرْن

َلْجاِل. الج فِي ِم َّ ُخُي الم إلَى ُ مَعَه ِيَل إسْرائ وَكُّلُ يَشُوعُ عادَ ِحينَئِذٍ، ٤٣ أجلِهِْم. مِْن ُيحارُِب كانَ ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، لِأّنَ

١١
ة َّ مالِي الّشَ المُدُنُ ُ يمَة هَزِ

أكشاَف، وَمَلِِك ِشمْرُونَ مَلِِك وَإلَى مادُونَ، مَلِِك باَب يُو إلَى رَسائَِل أرَسَل بِهَذا، حاُصورَ مَلُِك يابِينُ سَمـِـَع وَِحينَ ١
مَلِِك وَإلَى ةِ، َّ ْبي الغَر وَالمُرْتَفَعاِت قَِب٢٤ َّ وَالن رُوَت٢٣ َّ ِكن مُلُوِك وَإلَى وَالَصْحراءِ، ةِ َّ مالِي الّشَ ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم مُلُوِك وَإلَى ٢
ِ ِنطَقَة الم فِي الَّذِيَن وَاليَبُوِسيِّينَ يِّينَ وَالفِرِزِّ وَالحِثِّيِّينَ يِّينَ وَالأمُورِ وَالغَرِب، رِْق َّ الش فِي ِيِّينَ الـَكنعان وَإلَى ٣ باً. غَْر دُورَ
ً عَظِيما ً جَيشا ُجيُوشِهِْم، بِكُّلِ وَخَرَُجوا ٤ المِْصفاةِ. ِ مِنْطَقَة فِي حَْرمُونَ َجبَِل َجنُوَب الّساِكنِينَ يِّينَ ِّ الحِو وَإلَى ةِ، َّ َبَلِي الج

َكثِيرَةٌ. باٌت وَعَرَ ُخيُوٌل وَمَعَهُْم البَْحرِ، شاطِِئ عَلَى مِل َّ الر ُحبَيباِت َكعَدَدِ ِجّداً،
١٠:٤٠ ٢١

يهوذا. جنوب يّة الصحراو المنطقة النقب.
١٠:٤١ ٢٢

مصر. شرق شمال مِنْطَقَة ُجوِشن.
١١:٢ ٢٣

الجليل. بحر قرب مِنْطَقَة كنّروت.
١١:٢ ٢٤

يهوذا. جنوب يّة الّصحراو المنطقة النقب.
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وَقاَل ٦ ِيَل. إسْرائ بُوا لِيُحارِ مَيرُومَ جَْدوَِل عِنْدَ ً مَعا مُوا َّ وََخي وَجاءُوا عَلَيهِ، فَقُوا َّ ات مَكاٍن فِي المُلُوكُ هَؤُلاءِ وَاجتَمََع ٥

وَأْحرِقُوا ُخيُولَهُْم، وا ُّ فَشُل لِتَْذَبحُوهُْم. ِيَل ًلإسْرائ جَمِيعا َسُأَسلِّمُهُْم الوَقِْت، هَذا مِثِل فِي ً فَغَدا مِْنهُْم. َتخَْف «لا لِيَشُوعَ: ُ الله
بِالنّارِ.» مَرْكَباتِهِْم

فَهاجَمُوهُْم عَلَيهِْم، ِيَل إسْرائ ُ الله َ وَنَصَر ٨ وَهاجَمُوهُْم. مَيرُومَ جَْدوَِل عِنْدَ فَجأةً جَيِشهِ كُّلِ مََع عَلَيهِْم يَشُوعُ فَأتَى ٧

لَْم ى َّ َحت مُهاجَمَتِهِْم فِي وا ُّ وَاستَمَر رِق. َّ الش فِي المِْصفاةِ وادِي وَإلَى ماِيمَ، وَمِسْرَفُوَت َ العَظِيمَة َصيدُونَ إلَى وَطارَدُوهُْم
بِالنّارِ. مَركَباتِهِْم وَأْحرََق ُخيُولَهُْم فَشَّلَ لَهُ، ُ الله قاَل َكما بِهِْم يَشُوعُ وَعَمَِل ٩ َحيّاً. مِْنهُْم أحَدٌ يَبَْق

ِ هَذِه رأَس حاُصورُ وَكانَْت يِف. بِالّسَ ـِكَها مَل وَقَتََل عَلَيها، َ وََسيطَر حاُصورَ وَهاَجمَ يَشُوعُ التَّفَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ١٠

َ حاُصور يَشُوعُ وَأحرََق ُس. يَتَنَّفَ كَائٌِن يَبَْق لَْم ى َّ َحت تَماماً. عَلَيهِْم وَقََضوْا فِيها، حَيٍّ كُّلَ يِف بِالّسَ وَقَتَلُوا ١١ المَمالِِك.
بِالنّارِ.

اللهِ. ُ خادِم مُوسَى أمَرَ َكما يِف، بِالّسَ ً قَتلا وَقَتَلَهُْم بِمُلُوكِها وَأمسََك ةِ، َّ َلـَِكي الم المُدُِن ِ هَذِه كُّلِ عَلَى يَشُوعُ َ وََسيطَر ١٢
بَنُو وَأخَذَ ١٤ يَشُوعُ. أحرَقَها َّتِي ال َ حاُصور إلّا تِلاٍل، عَلَى ةِ َّ المَبنِي المُدُِن مَِن ٍ مَدِينَة َ ة َّ أي ُيحرِْق لَْم ِيَل إسْرائ جَيَش لـَِكّنَ ١٣

َكما ١٥ ُس. يَتَنَّفَ ً ِنا كَائ يَترُُكوا وَلَْم أفنَوْهُْم، ى َّ َحت يِف بِالّسَ فَقَتَلُوهُْم النّاُس وَأمّا وََحيواناتِها، المُدُِن ِ هَذِه َ غَناِئم ِيَل إسْرائ
وَعَمِلَهُ. إلّا ِ بِه مُوسَى ُ الله أمَرَ ً َشيئا يَترُْك فَلَْم يَشُوعُ، عَمَِل وَهَكَذا يَشُوعَ، مُوسَى أمَرَ هَكَذا مُوسَى ُ خادِمَه ُ الله أمَرَ

التِّلاِل ِ وَمِنطَقَة الُأردُّنِ وَوادِي ةِ َّ ِي ب الغَر وَالتِّلاِل ُجوِشَن وَأْرِض قَِب َّ وَالن ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم كُّلِ عَلَى يَشُوعُ َ فَسَيطَر ١٦
َجبَِل مِْن َنُوِب الج إلَى لُبنانَ وادِي فِي جادَ بَعَل إلَى َ َسعِير َ َنحْو المُمتَّدِ حالََق َجبَِل مِْن ١٧ وَمُنَخفَضاتِها، ِيَل إسْرائ فِي
ٌ مَدِينَة تَعمَْل وَلَْم ١٩ يلَةٍ. َطوِ لِفَترَةٍ المُلُوِك هَؤُلاءِ مََع حَرٍب فِي يَشُوعُ وَكانَ ١٨ وَقَتَلَهُْم. مُلُوكِهِْم جَمِيَع َ وَأسَر حَْرمُونَ.
الحَرِْب. فِي المُدُِن تِلَْك كُّلَ ِيَل إسْرائ بَنُو َ هَزَم فَقَْد ِجبعُونَ. فِي الّساِكنُونَ ُّونَ ي ِّ الحِو إلّا ِيَل إسْرائ بَنِي مََع َسلاٍم َ مُعاهَدَة

مُوسَى. ُ الله أمَرَ َكما عَلَيهِْم فَيَْقُضوا رَحمَةٍ، بِلا ً تَماما ـِكُوهُْم لِيُهل ِيَل، إسْرائ ِ َبَة ُحار لِم بَهُْم قُلُو ى َّ قَس ُ ذاتَه َ الله لِأّنَ ٢٠

كُّلِ وَمِْن وَعَناَب، َ وَدَبِير حَبْرُون٢٦َ مِْن ةِ، َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم مَِن العَناقِيِّين٢٥َ وَأهلََك يَشُوعُ ذَهََب اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢١
مَِن يَبَْق وَلَْم ٢٢ تَماماً. مُدُنِهِْم مََع يَشُوعُ أهلـَكَهُْم فَقَْد ِيَل. إسْرائ فِي ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم وَمَِن يَهُوذا، فِي ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم
الأْرِض كُّلِ عَلَى يَشُوعُ َ فَسَيطَر ٢٣ وَأشدُودَ. وََجّتَ َ ة غَّزَ فِي بَعْضِهِْم ِسوَى ِيَل، إسْرائ بَنِي أْرِض فِي أحَدٌ العَناقِيِّينَ
اْستَراَحِت ِحينَئِذٍ، قَبائِلِهِْم. ِحَصِص َحسََب لَهُْم ً مُلكا ِيَل لإسْرائ يَشُوعُ وَأعطاها مُوسَى، ِ بِه ُ الله أمَرَ ما كُّلِ ِبحَسَِب

الحَرِْب. مَِن الأْرُض
١٢

المُْهزُومُون المُلُوكُ
إلَى أرنُونَ وادِي مِْن الُأردُّنِ، نَهْرِ شَرِق فِي أْرضَهُْم وَأخَذُوا ِيَل إسْرائ بَنُو هَزَمَهُْم الَّذِيَن الأْرِض مُلُوكُ هُْم هَؤُلاءِ ١

الُأردُّنِ: لِوادِي ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة كُّلُ ذَلَِك فِي بِما حَْرمُونَ، َجبَِل
١١:٢١ ٢٥

33. :13 العدد كتاب انظر عظماء. كمحاربين عُرِفوا عناق. نسل العَناقِيِّين.
١١:٢١ ٢٦

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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وََسِط وَعَلَى أرنُونَ وادِي ةِ َّ حاف عَلَى َّتِي ال َ عَرُوعِير مِْن حَكَمَ وَقَْد َحْشبُونَ، فِي كانَ الَّذِي يِّينَ الأمُورِ مَلُِك ِسيُحونُ ٢

مِْن الُأردُّنِ وادِي مِْن َ ة َّ رقِي َّ الش َ الجِهَة حَكَمَ وَقَْد ٣ ِيِّينَ. ون العَمُّ حَّدُ َ هو الَّذِي وَق ُّ يَب نَهْرِ إلَى ِجلْعادَ نِْصِف وَعَلَى الوادِي
الفِْسجَةِ. َجبَِل مُنحَدَراِت َتحَت َنُوِب الج وَإلَى يَِشيمُوَت، بَيِت إلَى ِلِْح،٢٧ الم َبحْرِ – بَة عَرَ َبحْرِ إلَى َلِيِل الج ِ ُبحـِيرَة

وَإْذرَِعي. عَْشتارُوَث فِي كانَ وَقَْد ِيِّينَ، فائ َّ الر ِ آِخر أحَدُ َ وَهو باشانَ، مَلِِك عُوٍج أْرِض عَلَى ِيَل إسْرائ بَنُو َ َسيطَر َكما ٤

حُدُودِ إلَى أي ِجلْعادَ، وَنِْصِف وَالمَعِْكيِّينَ يِّينَ الجَشُورِ حُدُودِ إلَى باشانَ وَكُّلَ َ وََسلْخَة حَْرمُونَ َجبََل حَكَمَ وَقَْد ٥
َحْشبُونَ. مَلِِك ِسيُحونَ

ِ قَبِيلَة وَنِْصِف وَالجادِيِّينَ لِلرَُأوبَيْنِيِّينَ ً مُلْكا أْرضَهُما وَأعطَى ِيَل، إسْرائ بَنِي وَجَمِيُع اللهِ، ُ خادِم مُوسَى، هَزَمَهُْم وَقَْد ٦
ى. َّ مَنَس

فِي جادَ بَعِل مِْن الُأردُّنِ، نَهْرِ مِْن ةِ َّ ِي ب الغَر ِ الجِهَة فِي ِيَل إسْرائ وَبَنُو يَشُوعُ هَزَمَهُْم الَّذِيَن الأْرِض مُلُوكُ هُْم وَهَؤُلاءِ ٧
فِي ٨ ِحَصصِهِْم، ِبحَسَِب لَهُْم ً مُلْكا ِيَل إسْرائ ِ لِعَشائِر الأْرَض وَأعطَى َسعِيرَ، َ َنحو المُمتَّدِ حالََق َجبَِل إلَى لُبنانَ، وادِي
أْرِض قَِب،٢٨ َّ الن وَفِي الّصحراء وَفِي ةِ َّ رقِي َّ الش المُنحَدَراِت وَفِي الُأردُّنِ وادِي وَفِي ةِ َّ ِي ب الغَر التِّلاِل وَفَي ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم
يَل، إ بَيِت قُرَْب َّتِي ال عاَي وَمَلُِك يحا، أرِ مَلُِك ٩ وَاليَبُوَسيِّينَ: يِّينَ ِّ وَالحِو يِّينَ وَالفَرِزَّ ِيِّينَ وَالـَكنعان يِّينَ وَالأمُورِ الحِثِّيِّينَ
جازَرَ، وَمَلُِك عَجلُونَ، وَمَلُِك ١٢ لاِخيَش، وَمَلُِك يَرْمُوَت، وَمَلُِك ١١ حَبْرُون٢٩َ، وَمَلُِك القُْدِس، ِ مَدينَة وَمَلُِك ١٠
مَّقِيدَةَ، وَمَلُِك ١٦ عَدُلّامَ، وَمَلُِك لِبْنَةَ، وَمَلُِك ١٥ عَرادَ، وَمَلُِك حُْرمَةَ، وَمَلُِك ١٤ جادَرَ، وَمَلُِك دَبِيرَ، وَمَلُِك ١٣

حاُصورَ، وَمَلُِك مادُونَ، وَمَلُِك ١٩ شارُونَ، وَمَلُِك أفِيَق، وَمَلُِك ١٨ حافَرَ، وَمَلُِك وَح، تَّفُ وَمَلُِك ١٧ يَل، إ بَيِت وَمَلُِك
فِي يَْقنَعامَ وَمَلُِك قادََش، وَمَلُِك ٢٢ و، َمجِّدُ وَمَلُِك تَعْنََك، وَمَلُِك ٢١ أكشاَف، وَمَلُِك مَرَُأونَ، ِشمْرُونَ وَمَلُِك ٢٠

مَلِكاً. وَثَلاثُونَ واِحدٌ وَمَجمُوعُهُْم تِرَْصةَ. وَمَلُِك ٢٤ الجِلْجاِل، فِي َ يِيم ُجوِ وَمَلُِك دُورَ، نافاَث فِي دُورَ وَمَلُِك ٢٣ الـكَرْمَِل،
١٣

بَعْد ُمتَلَْك ت لَْم َّتِي ال الأراضِي
لِلامتِلاِك. ٌ َكبِيرَة أْرٌض هُناكَ تَزاُل وَما ، ّنِ الّسِ فِي ً ِجّدا ً َكبِيرا صِرَْت «قَْد لَهُ: ُ الله فَقاَل ، ّنِ الّسِ فِي يَشُوعُ َ وََكبِر ١
إلَى َ مِصْر شَرقِيَّ ِشيُحور٣٠َ نَهْرِ مِْن ٣ يِّينَ، الجَشُورِ وَمَناطِِق الفِلِسطِيِّينَ مَناطِِق جَمِيُع بَقِيَْت: َّتِي ال الأْرُض ِهيَ ِ هَذِه ٢

وَأْشدُودَ َ ة غَّزَ فِي الَّذِيَن ِ َمسَة الخ الفِلِْسطِيِّينَ حُّكاِم وَأْرَض ِيِّينَ، الـَكنْعان أْرَض ُ تُعْتَبَر ِ وَهَذِه ماِل. الّشَ فِي عَْقرُونَ حُدُودِ
ى َّ َحت ِيِّينَ يدُون لِلّصَ َّتِي ال َ وَمُغارَة ِيِّينَ الـَكنعان وَأْرَض َنُوِب، الج فِي ٤ يِّينَ، ِّ العَو ِ مِنْطَقَة وَكَذَلَِك وَعَْقرُونَ. وََجّتَ وَأْشقَلُونَ
لِيبُو إلَى حَْرمُونَ َجبَِل أسفََل جادَ بَعِل مِْن رِق َّ الش َ َنحْو لُبنانَ وَكُّلَ الجِبلِيِّينَ، وَأْرَض ٥ يِّينَ، الأمُورِ حُدُودِ إلَى أفِيَق،

حَماةَ.
١٢:٣ ٢٧

الميّت. ُ البحر ِلح. الم بحر – بة عرَ ُ َبحر
١٢:٨ ٢٨

يهوذا. جنوب يّة الّصحراو المنطقة النقب.
١٢:١٠ ٢٩

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
١٣:٣ ٣٠

النيل. لنهر الشرقيّة الفروع أحد هو ربما شيحور. نهر
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بَنِي أماِم مِْن َسأطرُدُهُْم فَإنِّي ماِيمَ، مِسْرَفُوَت إلَى لُبْنانَ مِْن ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم فِي الّساِكنُونَ ونَ ُّ ِي يدُون الّصَ ا «أمَّ ٦
بَينَ ً مُلْكا الأْرَض ِ هَذِه قَسِّْم وَالآنَ، ٧ أمَْرتَُك. َكما لَهُْم ً مُلكا ِيَل إسْرائ لِبَنِي الأْرَض تُقَسِّمَ أْن عَلَيَك لـَِكْن ِيَل. إسْرائ

ى.» َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصِف التِّسِع القَبائِِل

الأْرض ُ تَقِسيم
نَهرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة عَلَى لَهُْم مُوسَى ُ أعطاه الَّذِي مِيراثَهُمُ ُّونَ وَالجادِي ونَ ُّ وَالرَُأوبَيْنِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصُف ناَل ٨

الوادِي وََسِط فِي َّتِي ال ِ وَالمَدِينَة أرنُونَ، وادِي ةِ َّ حاف عَلَى َّتِي ال َ عَرُوعِير مِْن ٩ اللهِ. ُ خادِم مُوسَى أعطاهُْم َكما الُأردُّنِ،
أْرِض حُدُودِ إلَى َحْشبُونَ فِي حَكَمَ الَّذِي يِّينَ الأمُورِ مَلِِك ِسيُحونَ مُدُِن وَكُّلِ ١٠ دِيبُونَ، إلَى مِيدَبا ِ هََضبَة وَكُّلِ
ِ مَملـَكَة كُّلِ أي ١٢ َسلْخَةَ، إلَى باشانَ وَكُّلِ حَْرمُونَ َجبَِل وَكُّلِ وَالمَعِْكيِّينَ، يِّينَ الجَشُورِ وَأْرِض وَِجلعادَ ١١ ِيِّينَ، ون العَمُّ
وَأخَذَ مُوسَى هَزَمَهُْم فَقَْد ِيِّينَ. فائ َّ الر مَِن بَقَِي مَْن آِخرِ مِْن َ وَهو وَإْذرِِعي، عَْشتارُوَث فِي حَكَمَ الَّذِي باشانَ فِي عُوَج
ِيَل إسْرائ وََسِط فِي ونَ ُّ وَالمَعِْكي ُّونَ ي الجَشُورِ فِسََكَن وَالمَعِْكيِّينَ، يِّينَ الجَشُورِ يَطرُدُوا لَْم ِيَل إسْرائ بَنِي وَلـَِكّنَ ١٣ أْرضَهُْم.

اليَوِم. هَذا إلَى
وَعَدَهُْم. َكما مِيراثُهُْم ِهيَ ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، فَتَقدِماُت لاوِي، ِ لِعَِشيرَة ً مِيراثا مُوسَى يُعِط لَْم لـَِكْن ١٤

ِ ة َّ حاف عَلَى َّتِي ال َ عَرُوعِير مِْن أْرضُهُْم وَكانَْت ١٦ عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب الرَُأوبَيْنِيِّينَ ِ لِعَِشيرَة الأْرَض مُوسَى وَأعطَى ١٥

وَدِيبُونَ ِ الهََضبَة عَلَى َّتِي ال قُراها وَكُّلِ َحْشبُونَ مََع ١٧ مِيدَبا، ِ هََضبَة وَكُّلِ الوادِي، وََسِط فِي َّتِي ال ِ وَالمَدِينَة أرنُونَ، وادِي
الوادِي، ِ َلَّة ت عَلَى َ َشحْر وَصارََث َ وَِسْبمَة َ ْيَتاِيم وَقَر ١٩ وَمَيفَعَةَ، وَقَدِيمُوَت ياهََص وَ ١٨ مَعُونَ، بَعِل وَبَيَت بَعٍل وَبامُوَت
ينَ َّ ي الأمُورِ مَلِِك ِسيُحونَ َلِِك الم ِ وَمَملـَكَة ِ الهََضبَة مُدُِن كُّلِ أي ٢١ يَِشيمُوَت. وَبَيِت ِ الفِْسجَة وَمُنحَدَراِت فَغُورَ وَبَيِت ٢٠

الَّذِيَن ِسيُحونَ رُؤَساءِ وَرابـِـَع، وَُحورَ وَُصورَ وَراقَمَ ُأوِي مِْديانَ: ِ قادَة مََع مُوسَى ُ هَزَمَه الَّذِي َحْشبُونَ، فِي حَكَمَ الَّذِي
ُ وَِضفافُه الُأردُّنِ ُ نَهْر وَكانَ ٢٣ بَعُورَ. بُْن َلعامَ ب العَرّاُف ِيَل، إسْرائ بَنُو قَتَلَهُْم الَّذِيَن بَيْن وَمِْن ٢٢ الأْرِض. تِلَك فِي َسَكنُوا

وَقُراها. المُدُنُ عَشائِرِهِْم، ِبحَسَِب الرَُأوبَيْنِيِّينَ مِيراُث َ هو هَذا . ْبِيَّ الغَر الرَُأوبَيْنِيِّينَ أْرِض حَّدَ
وَنِْصَف ِجلْعادَ مُدُِن وَكُّلَ َ ير يَعْزِ أْرضُهُْم وَكانَْت ٢٥ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب ً أيضا لِلجادِيِّينَ الأْرَض مُوسَى وَأعطَى ٢٤

َ َمحَناِيم وَمِْن وَبُطُونِيمَ، المِْصفاةِ ِ رامَة إلَى َحْشبُونَ وَمِْن ٢٦ ةَ، َّ ب رِ مِْن رِق َّ الش إلَى ِ الواقِعَة َ عَرُوعِير إلَى ِيِّينَ ون العَمُّ أْرِض
َحْشبُونَ، مَلِِك ِسيُحونَ ِ مَملـَكَة َ ة َّ بَقِي أي وَصافُونَ، وَت وَُسّكُ َ نِمْرَة وَبَيَت هارامَ بَيَت الوادِي وَفِي ٢٧ دَبِيرَ. حَّدِ إلَى
بِعَشائِرِهِْم الجادِيِّينَ مِيراُث َ هو هَذا ٢٨ الُأردُّنِ. نَهْرِ شَرقِيَّ َلِيِل، الج ِ ُبحـَيرَة ةِ َّ حاف إلَى ُ وَِضفافُه الُأردُّنِ ُ نَهْر ها َيحُّدُ الِّتِي

وَقُراهُِم. وَمُدُنِهِْم
مِْن تَمْتَّدُ أْرضُهُْم وَكانَْت ٣٠ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب الحَِصُص فَوُزِّعَِت ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة لِنِْصِف الأْرَض مُوسَى وَأعطَى ٢٩

وَكَذَلَِك ٣١ مَدِينَةً. ونَ ُّ ِست وَعَدَدُها باشانَ، فِي َ يائِير مَساِكِن وَكُّلَ باشانَ مَلِِك عُوَج َلِِك الم ِ مَملـَكَة كُّلَ وَتَْشمَُل َمحَناِيمَ،
ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة لِنِْصِف الأْرُض ِ هَذِه كُّلُ أعطيت باشانَ. فِي عُوَج ِ مَملـَكَة مُدُنَ وَإْذرَِعي وَعَْشتارُوَث ِجلعادَ نِْصَف

عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب ى َّ مَنَس بِْن َ ماِكير لِبَنِي



١٥ : ١٤ يَشُوع ٣٠٥ ٣٢ : ١٣ يَشُوع

يحا. أرِ مُقابَِل الُأردُّنِ نَهْرِ مِْن رِق َّ الش إلَى مُوآَب سُهُوِل فِي مُلكاً، مُوسَى أعطاها َّتِي ال الأْرُض، ِهيَ ِ هَذِه ٣٢

وَعَدَهُْم. َكما مِيراثُهُْم َ هو ِيَل، إسْرائ ُ إلَه فَاللهُ، لاوِي، ِ لِعَِشيرَة ً مِيراثا يُعِط لَْم مُوسَى لـَِكّنَ ٣٣

١٤
الُأردُّن نَهرِ بِيِّ غَر الأْرِض ُ تَْقِسيم

نُونَ بُْن وَيَشُوعُ الكاهُِن ُ ألِعازَر مَها قَّسَ َّتِي ال َكنْعانَ، أْرِض فِي ً مِيراثا ِيَل إسْرائ بَنُو أخَذَها َّتِي ال المَناطُِق ِهيَ ِ هَذِه ١

ِ قَبِيلَة وَلِنِْصِف التِّْسِع لِلقَبائِِل مُوسَى، فَِم عَلَى ُ الله أمَرَ َكما بِالقُرْعَةِ، تَقِسيمُها َّ تَم وَقَْد ٢ لَهُْم. ِيَل إسْرائ قَبائِِل ُ وَرُؤَساء
ُ ه َّ لـَِكن الُأردُّنِ، نَهْرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي ً مِيراثا ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَلِنِْصِف وَجادَ رَُأوبَيْنَ لِقَبِيلَتَي أعطَى فَمُوسَى ٣ ى. َّ مَنَس
الأْرِض مَِن نَِصيٌب يُعَط وَلَْم وَأفْرايمَ. ى َّ مَنَس هُما قَبِيلَتَينِ كانُوا يُوُسَف وَبَنُو ٤ القَبائِِل. كَباقِي ً مِيراثا يِّينَ لِلّاوِ يُعِط لَْم
مُوا فَقَّسَ مُوسَى، ُ الله أمَرَ َكما ِيَل إسْرائ بَنُو وَعَمَِل ٥ وَأبقارِهِْم. وَأغنامِهِْم مَراعِيهِْم مََع فِيها يَسكُنُونَ ً مُدُنا إلّا يِّينَ لِلّاوِ

الأْرَض.
ة َّ يَفُن بَْن كالََب ُ ة ِحّصَ

ِمُوسَى ل ُ الله ُ قالَه ما تَعرُِف «أنَت : القَنِزِّّيُ َ ة َّ يَفُن بُْن كالَُب ُ لَه وَقاَل َلْجاِل، الج فِي يَشُوعَ إلَى يَهُوذا ِ قَبِيلَة بَنُو َ وَجاء ٦
قادََش مِْن اللهِ ُ خادِم مُوسَى أرَسلَنِي ِحينَ عُمْرِي مِْن الأربَعِينَ فِي ُكنُْت ٧ ِيَع. بَرْن قادََش فِي وَعَنَْك عَنِّي اللهِ رَجُِل
بُوا َّ َسب مَعِي ذَهَبُوا الَّذِيَن رِفاقِي ٨ قَلبِي. فِي ما ِبحَسَِب ً صادِقا ً يرا تَقرِ ْمَت وَقَّدَ رَِجعُْت وَقَْد الأْرِض. لاْستِكشاِف ِيَع بَرْن
إلَيها ذَهَبَْت َّتِي ال ‹الأْرُض وَقاَل: اليَوِم ذَلَِك فِي مُوسَى وَأقسَمَ ٩ قَلْبِي. كُّلِ مِْن إلَهِي فَتَبِعُْت أنا وَأمّا لِلنّاِس، الخَوَف

قَلْبَِك.› كُّلِ مِْن إلَهِي تَبِعَْت َك َّ لِأن الأبَدِ، إلَى بَعدِكَ مِْن وَلِنَسلَِك لََك ً مِيراثا َستُْصبُِح
ِيُل إسْرائ بَنُو كانَ ِحينَ هَذا، ِمُوسَى ل ُ الله قاَل أْن مُنْذُ َسنَةً، وَأربَعِينَ ً خَمْسا ً َحيِّا ُ الله أبقانِي قَْد ها «وَالآنَ، ١٠
أرَسلَنِي يَومَ ُكنُْت َكما ً يّا قَوِ اليَومَ وَمازِلُْت ١١ عُمْرِي. مِْن َّمانِينَ وَالث ِ الخامِسَة فِي اليَومَ أنا ها وَالآنَ، ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي يُسافِرُونَ
فَأعطِنِي ١٢ ُأْخرَى. ةٍ مَهَمَّ ِ ولأيّة لِلحَرِب ً مستعدا أزاُل وما الوَقِت. ذَلَِك فِي كانَْت َكما اليَومَ تِي َّ قُو تَزاُل وَما مُوسَى.
مُدُنِهِِم فِي هُناكَ العَناقِيِّينَ أّنَ اليَوِم ذَلَِك فِي سَمِعَْت ََّك لِأن اليَوِم. ذَلَِك فِي بِها ُ الله وَعَدَنِي َّتِي ال َ ة َّ َبَلِي الج الأْرَض ِ هَذِه

وَعَدَنِي.» َكما َسأطرُدُهُْم فَإنِّي مَعِي ُ الله كانَ فَإْن الحَِصينَةِ. ِ العَظِيمَة
القَنِزِّّيِ َ ة َّ يَفُن بِْن لِكالََب ً مِيراثا حَبْرُونُ صارَْت وَلِذَلَِك ١٤ ًلَهُ. مُلْكا حَبْرُون٣١َ ُ وَأعطاه َ ة َّ يَفُن بَْن كالََب يَشُوعُ فَبارَكَ ١٣

قَلْبِهِ. كُّلِ مِْن ِيَل، إسْرائ َ إلَه َ الله أطاعَ ُ ه َّ لِأن اليَوِم، هَذا إلَى ِ وَنَسلِه
مَِن الأْرُض اْستَراَحِت ذَلَِك وَبَعْدَ العَناقِيِّين٣٢َ. بَينَ رَجٍُل أعظَمَ أربَُع وَكانَ بََع. أْر ُ ية ْ قَر ً سابِقا حَبرُونَ وَاسْمُ ١٥

الحَرِْب.
١٥

يَهُوذا أْرُض
١٤:١٣ ٣١

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
١٤:١٥ ٣٢

33. :13 العدد كتاب انظر عظماء. كمحاربين عُرِفوا عناق. نسل العَناقِيِّين.



١٩ : ١٥ يَشُوع ٣٠٦ ١ : ١٥ يَشُوع

ِ ة َّ ي ِ ّ بَر إلَى أدُومَ حُدُودِ إلَى ً با َجنُو ْت امتَّدَ فَقَدِ عَشائِرِها، ِبحَسَِب يَهُوذا ِ لِعَِشيرَة ِ بِالقُرْعَة ُأعطِيَْت َّتِي ال الأْرُض أمّا ١

ُّ وَيَمُر ٣ َنُوِب. الج َ َنحْو يَمتَّدُ الَّذِي ِلِح٣٣ الم َبحْرِ َطرَِف فِي َلِيِج الخ إلَى بِيُّ َنُو الج ها حَّدُ وَوََصَل ٢ َنُوِب. الج أقصَى فِي ِصينَ
إلَى يَْصعَدُ َّ ثُم َحصْرُونَ َحوَل وَيَدُورُ ِيَع بَرْن قادََش مِْن َنُوِب الج إلَى َّ ثُم ِصينَ. إلَى العَْقرَِب، ِّ مَمَر ِبجَنُوِب بِيُّ َنُو الج الحَّدُ
. بِيُّ َنُو الج هُمُ حَّدُ َ هو هَذا البَْحرِ.٣٤ عِندَ وَيَنْتَِهي مِصْرَ، وادِي إلَى َّ ثُم عَْصمُونَ، َحوَل يَمْتَّدُ َّ ثُم ٤ القَرْقَِع، إلَى وَيَمْتَّدُ أدّارَ،
نَهرِ مََصّبِ عِندَ البَحرِ خَلِيِج مِْن يَمتَّدُ الّشِمالِيُّ وَالحَّدُ الُأردُّنِ. نَهرِ مََصّبِ ى َّ َحت ِلِح٣٥ الم ُ َبحر َ هو رقِيُّ َّ الش وَالحَّدُ ٥

َّ ثُم ٧ رَُأوبَيْنَ. بِْن بُوهََن َحجَرِ إلَى يَْصعَدُ َّ ثُم َبَةِ. العَر بَيِت مِْن ماِل الّشَ إلَى يَمْتَّدُ َّ ثُم ُحجلَةَ، بَيِت إلَى يَْصعَدُ وَ ٦ الُأردُّنِ،
مَِن َنُوِب الج إلَى تَقَُع َّتِي ال َ أدُومِّيم ِّ مَمَر مُقابَِل الجِلْجاِل إلَى الّشِماِل َ َنحو يَمْتَّدُ َّ ثُم عَخُورَ، وادِي مِْن َ دَبِير إلَى الحَّدُ يَْصعَدُ
مُنحَدَرِ َجنُوَب ومَ ُّ هِن بِْن وادِي إلَى الحَّدُ يَْصعَدُ َّ ثُم ٨ رُوجََل. عَينِ فِي وَيَنتَِهي شَمٍس، عَينِ َحوَل الحَّدُ يَمْتَّدُ َّ ثُم الوادِي.
الّشِمالِيِّ رَِف الّطَ عِندَ ومَ ُّ هِن وادِي مِْن الغَرِْب إلَى الواقـِـِع َبَِل الج ةِ َّ قِم إلَى الحَّدُ يَْصعَدُ َّ ثُم القُْدِس. ِ مَدينَة أي اليَبُوِسيِّينَ،
َّ ثُم عِْفرُونَ. َجبَِل مُدُِن إلَى الوادِي َ عَبْر َّ ثُم نَْفتُوَح، مِياهِ إلَى بِْع، َّ الن إلَى َبَِل الج ةِ َّ قِم مِْن الحَّدُ يَمْتَّدُ َّ ثُم ٩ رَفائِيمَ. لِوادِي
المُنحَدَرِ إلَى يَمْتَّدُ َّ ثُم َسعِيرَ، َجبَِل إلَى َ بَعَلَة مِْن الغَرِْب إلَى الحَّدُ يَمْتَّدُ َّ ثُم ١٠ يمَ. يَعارِ ياُت قَر ِهيَ َّتِي ال َ بَعَلَة َ َنحْو يَمْتَّدُ
إلَى الوادِي الحَّدُ ُ يَعبُر وَ ١١ تِمْنَةَ. إلَى يَمْتَّدُ َّ ثُم شَمٍس، بَيِت إلَى يَنزُِل َّ ثُم َكسالُونَ، َ هو الَّذِي يمَ، يَعارِ َبَِل ِلج الّشِمالِيِّ
عِندَ الحَّدُ وَيَنتَِهي يَبْنِئِيَل. إلَى الوادِي ُ يَعبُر َّ ثُم بَعَلَةَ، َجبَِل َحوَل َّ ثُم َشكْرُونَ، َ َنحْو يَمْتَّدُ َّ ثُم عِْقرُونَ. ِشماِل فِي المُنْحَدَرِ

عَشائِرِهِا. ِبحَسَِب يَهُوذا ِ بَقَبِيلَة ُحِيُط الم الحَّدُ َ هو هَذا وَشاطِئُهُ. ُ البَحر َ فَهو بِيُّ الغَر الحَّدُ وَأمّا ١٢ البَْحرِ.
ياَت قَر ُ فَأعطاه لِيَشُوعَ، ِ الله أمرِ ِبحَسَِب يَهُوذا ِ قَبِيلَة وََسَط الأْرِض مَِن ً ة ِحّصَ َ ة َّ يَفُن بَْن كالََب يَشُوعُ وَأعطَى ١٣

وَتَلْماَي. وَأِخيمانَ ِشيشاَي لاثَةَ: َّ الث عَناَق َ أبناء هُناكَ مِْن كالَُب َ وََطرَد ١٤ عَناَق. جَّدُ َ هو وَأربَُع حَبْرُونَ.٣٦ أي بََع، أْر
ياَت قَر يُهاِجمُ «مَْن كالَُب: فَقاَل ١٦ ِسْفرَ. ياَت ْ قَر ً سابِقا َ دَبِير اسْمُ وَكانَ دَبِيرَ. ُسّكانَ لِيُهُاِجمَ هُناكَ مِْن وََصعِدَ ١٥

لَهُ.» ً زَوجَة َ عَْكسَة ابنَتِي َسُأعطِيهِ فَإنِّي عَلَيها وَيَستَولِي َ ِسْفر
جاءَْت وَلَمّا ١٨ لَهُ. ً زَوجَة َ عَْكسَة ُ ابنَتَه كالَُب ُ فَأعطاه مِنْهُ، َ الأْصغَر كالََب أُخو قَنازَ بُْن عُثْنِيئِيُل عَلَيها فَاْستَولَى ١٧

الأْمرُ؟» «ما كالَُب: لَها قاَل الحِمارِ، عَلَى مَِن نَزَلَْت فَلَمّا أبِيها. مِْن ً َحقلا تَطلََب أْن عَلَى ها َحثَّ عُثْنِيئِيَل، إلَى
البِرَكَ فَأعطاها أيضاً.» ماءٍ بِرَكَ فَأعطِنِي قَِب،٣٧ َّ الن فِي ً ة َّ جاف ً أْرضا أعطَيتَنِي قَْد بَرَكَةً. «أعطِنِي لَهُ: فَقالَْت ١٩

فلَى. وَالّسُ العُلْيا
١٥:٢ ٣٣

الميّت. ُ البحر ِلح. الم ُ َبحر
١٥:٤ ٣٤

47) 12، ،11 الأعداد فِي ً (أيضا المتوسط. الأبيض البحر البحر.
١٥:٥ ٣٥

الميّت. ُ البحر ِلح. الم ُ َبحر
١٥:١٣ ٣٦

(54 العدد فِي ً (أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
١٥:١٩ ٣٧

يهوذا. جنوب يّة الّصحراو المنطقة النّقب.



٤ : ١٦ يَشُوع ٣٠٧ ٢٠ : ١٥ يَشُوع

َ أدُوم حُدُودِ قُرَْب يَهُوذا ِ لِعَِشيرَة َّتِي ال المُدُِن جَمِيُع ِهيَ ِ وَهَذِه ٢١ عَشائِرِهِْم. ِبحَسَِب يَهُوذا ِ قَبِيلَة مِيراُث َ هو هَذا ٢٠

ُ وَطالَم يُف وَزِ ٢٤ وَيِثْنانُ ُ وَحاُصور وَقادَُش ٢٣ ُ وَعَْدعَدَة ُ وَدِيمُونَة ُ وَقَيْنَة ٢٢ ُ ياُجور وَ ُ وَعِيدَر قَبِْصئِيُل َنُوِب: الج فِي
َ ة جَّدَ ُ وََحصَر ٢٧ ُ وَمُولادَة وَشَماعُ وَأمامُ ٢٦ – حاُصورُ ِهيَ َّتِي ال – وََحصْرُونُ يُوُت ْ وَقَر ُ ة َّ وَحَدَت وَحاُصورُ ٢٥ وَبَعلُوُت
ُ وَحُْرمَة وَِكِسيُل ُ وَألْتُولَد ٣٠ ُ وَعاصَم ُ وَعِيِّيم ُ وَبَعَلَة ٢٩ ُ ة َّ ِي يُوت وَبِزْ َسبٍْع ُ وَبِئْر ُشوعاَل ُ وََحصَر ٢٨ فالََط وَبَيُت وََحْشمُونُ

قُراها. مََع وَعِشْرُونَ تِْسٌع المُدُِن عَدَدِ وَمَجمُوعُ ونَ. وَرِمُّ وَعَينُ ُ وَِشلِْحيم وَلَبَوُُت ٣٢ ُ ة َّ وََسنْسَن ُ ة َّ وَمَْدمَن وَِصقلَُغ ٣١

ُ وَُسوُكوه وَعَدُلّامُ وَيَرْمُوُت ٣٥ ُ وَعَينام وُح وَتَّفُ َ ِجنِّيم وَعَينُ وَزانُوُح ٣٤ ُ وَأْشنَة ُ وَصَرْعَة أْشتَُأوُل ةِ: َّ ِي ب الغَر التِّلاِل وَفِي ٣٣

مَدِينَةً. َ عَشْرَة أربََع وَمَجْمُوعُها وَجُدَيرُوَتاِيمُ. ُ وَالجُدَيرَة ُ وَعَدِيتاِيم ُ وََشعْراِيم ٣٦ ُ يقَة وَعَزِ
وَلَحْماُس ونُ ُّ وََكب ٤٠ وَعَجلُونُ، ُ وَبَْصقَة وَلَخِيُش ٣٩ يَْقتِئِيُل وَ ُ وَالمِْصفاة وَدِلْعانُ ٣٨ جادَ وََمجْدَُل ُ وَحَداَشة وََصنانُ ٣٧

قُراها. مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة ِسّتَ وَمَجمُوعُها وَمَّقِيدَةُ. ُ وَنَعَمَة داُجونَ وَبَيُت وَجُدَيرُوُت ٤١ وَكِتلِيُش
قُراها. مََع مُدٍُن تِسُع وَمَجْمُوعُها وَمَرِيشَةُ. وَأكْزِيُب ُ وَقَعِيلَة ٤٤ وَنَِصيُب، ُ وَأْشنَة يَْفتاُح وَ ٤٣ وَعاشانُ. ُ وَعاتَر ُ وَلِبْنَة ٤٢

وَقُراها. أْشدُودَ مِْن ِ يبَة القَرِ المُدُِن كُّلُ عَْقرُونَ، مِْن الغَرِب وَإلَى ٤٦ وَقُرَى. َلْداٍت ب مِْن بِها ُيحِيُط وَما وَعَْقرُونُ ٤٥

البَْحرِ. وَساِحِل َ مِصْر وادِي إلَى وَقُرِى، مُدٍُن مِْن بِها ُيحِيُط وَما ُ ة وَغَّزَ وَقُرَى. مُدٍُن مِْن بِها ُيحِيُط وَما وَأْشدُودُ ٤٧

ُ وَعانِيم ُ وَأْشتِمُوه وَعَناُب ٥٠ دَبِيرُ، ِهيَ َّتِي ال َ ة َّ َسن ُ يَة وَقَر ُ ة َّ وَدَن ٤٩ ُ وَُسوُكوه ُ وَيَتِّير ُ شامِير ةِ: َّ َبَلِي الج المَناطِِق وَفِي ٤٨

قُراها. مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة إحدَى وَمَجمُوعُها وَِجيلُوهُ. وَُحولُونُ وَُجوَشُن ٥١

وَِصيعُورُ. – حَبْرُونُ ِهيَ َّتِي ال – بََع أْر ياُت ْ وَقَر ُ وَحُمْطَة ٥٤ ُ وَأفِيقَة وَح تَّفُ وَبَيُت ُ وَيَنِيم ٥٣ وَأْشعانُ ُ وَدُومَة أراُب ٥٢

قُراها. مََع مُدٍُن تِسُع وَمَجمُوعُها
مََع مُدٍُن ُ عَشْر وَمَجمُوعُها وَتِمْنَةُ. ُ وَِجبْعَة وَقايُِن ٥٧ وَزانُوُح يَْقدَعامُ وَ وَيَزْرَعِيُل ٥٦ ُ يُوَطة وَ يُف وَزِ وَكَرْمَُل وَمَعُونُ ٥٥

قُراها.
قُراها. مََع مُدٍُن ِسّتُ وَمَجمُوعُها وَألْتَقُونُ. عَنُوَت وَبَيُت ُ وَمَعارَة ٥٩ ُ وَجَدُور ُصوٍر وَبَيُت حَلُْحوُل ٥٨

قُراهُما. مََع مَدِينَتاِن وَهُما ةَ. َّ ب َّ وَالر َ يم يَعارِ ياُت ْ قَر ِهيَ َّتِي ال بَعَل ياُت وَقَر ٦٠

قُراها. مََع مُدٍُن ِسّتُ وَمَجمُوعُها جَْدٍي. وَعَينُ ِلِْح الم ُ وَمَدِينَة وَنِبْشانُ ٦٢ ُ وََسكاكَة وَمِّدِيُن ِ َبَة العَر بَيُت ةِ: َّ ي ِّ البَر وَفِي ٦١

وََسَط ونَ ُّ اليَبُوِسي يَعِيُش لِذا القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الّساِكنِينَ اليَبُوِسيِّينَ َ يَطرُد أْن يَستَطـِـْع لَْم يَهُوذا َشعَب وَلـَِكّنَ ٦٣
اليَوِم. هَذا إلَى يَهُوذا َشعِب

١٦
َّى وَمَنَس َ أفْراِيم أْرُض

ِ ة َّ ي ِّ البَر إلَى يحا، أرِ نَبِْع شَرَْق يحا أرِ قُرَْب الُأْردُّنِ نَهْرِ مِْن فَتَْمتَّدُ يُوُسَف، لِأبناءِ ِ بِالقُرْعَة ُ المُعطاة الأْرُض أمّا ١

فِي الأرَِكيِّينَ حُدُودِ إلَى ُ وَتَدُور لُوٍز، إلَى يَل إ بَيَْت مِْن تَمتَّدُ َّ ثُم ٢ ةِ. َّ َبَلِي الج يَل إ بَيَْت ِ مِنْطَقَة وَإلَى يحا أرِ مِْن ِ الّصاعِدَة
البَحرِ. إلَى نِهايَتُها وَتَِصُل جازَرَ. وَإلَى فلَى الّسُ ُحورُونَ بَيَْت ِ مِنْطَقَة إلَى َّ ثُم اليَفلَطِيِّينَ. حُدُودِ إلَى تَنزُِل َّ ثُم ٣ عَطارُوَت.

لَهُْم. ً مِيراثا ُ وَأفراِيم ى َّ مَنَس يُوُسَف، ُ أبناء ُ أخَذَه ما هَذا ٤
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ُحورُونَ بَيَْت إلَى رِق، َّ الش فِي أدّارَ عَطارُوَت أْرضِهِْم حَّدُ كانَ َلِي: ي َكما عَشائِرِهِْم ِبحَسَِب الأفرايِمِيِّينَ حَّدُ وَكانَ ٥

إلَى يَمْتَّدُ َّ ثُم ِشيلُوهَ، ِ تَآنَة إلَى رِق َّ الش إلَى الحَّدُ يَمْتَّدُ ماِل، الّشَ فِي مِخْماَش وَمِْن البَْحرِ. إلَى هُناكَ مِْن الحَّدُ يَمتَّدُ َّ ثُم ٦ العُليا،
الُأردُّنِ. نَهْرِ عِندَ وَيَنتَِهي يحا أرِ إلَى الحَّدُ يَقتَرُِب وَ وَنَعَراَت، عَطارُوَت إلَى َ يَنُوحَة مِْن يَنزُِل َّ ثُم ٧ يَنُوحَةَ. َ َنحْو رِق َّ الش
عَشائِرِهِْم، ِبحَسَِب َ أفْراِيم ِ عَِشيرَة مِيراُث َ هُو هَذا البَْحرِ.٣٨ عِندَ وَيَنتَِهي قانَةَ، وادِي إلَى ً با غَر الحَّدُ ُ يَتَجِه وَح تَّفُ وَمِْن ٨

ِيِّينَ الـَكنعان يَطرُدُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ١٠ قُراها. مََع المُدُِن تِلَْك كُّلُ يِّينَ، المَنَّسِ مِيراِث داِخَل َ أفْراِيم ِ لِعَِشيرَة َّتِي ال المُدُِن مََع ٩

لَهُْم. ً عَبِيدا العَمَِل عَلَى ُأجبِرُوا هُْم لـَِكنَّ اليَوِم، هَذا إلَى َ أفْراِيم وََسِط فِي ونَ ُّ ِي الـَكنعان َسَكَن وَلِذا جازَرَ، فِي الّساِكنِينَ
١٧

ى، َّ مَنَس ِ بِكْر َ ماِكير لِنسِل وَباشانُ ِجلعادُ ُأعطِيَْت فَقَْد بِالقُرعَةِ. يُوُسَف، ِ بِكْر ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة أْرِض َتحدِيدُ َّ وَتَم ١

ِبحَسَِب فَأخَذُوا الأْرض، من ً ة ِحّصَ ُأْعطَِي الذي ى، َّ مَنَس َشعِب باقِي ا أمَّ ٢ َشدِيداً. ً با ُمحارِ كانَ ُ ه َّ لِأن ِجلعادَ،٣٩ وَأبِي
ِبحَسَِب يُوُسَف بِْن ى َّ ِمَنَس ل ُ الذُُّكور ُ الأبناء هُمُ فَهَؤُلاءِ وَشَمِيداعَ. َ وَحافَر وََشكَمَ يئِيَل وَأسْرِ وَحالََق َ ِيعَزَر أب لِنَسِل عَشائِرِهِْم،

عَشائِرِهِْم.
ِهيَ ِ وَهَذَه فَقَْط. بَناٌت ُ لَه كانَ فَقَْد ذُُكورٌ، أولادٌ مَنَسِّى بِْن َ ماِكير بِْن ِجلعادَ بِْن َ حافَر بِْن لَِصلُْفحادَ يَكُْن وَلَْم ٣

ُ الله «أمَرَ ُلَْن: وَق ِ وَالقادَة نُونَ بِْن وَيَشُوعَ الكاهِِن َ ألِعازَر إلَى فَأتَينَ ٤ وَتِرَْصةُ. ُ كَة ـْ وَمِل ُ وَُحجلَة ُ وَنَوْعَة ُ َمحلَة بَناتِهِ: ُ أسماء
اللهُ. أمَرَ َكما ، أعْمامِهِّنَ مََع ً مِيراثا فَأعطاهُّنَ الذُُّكورِ.» ِنا بائ أقرِ وََسِط فِي ً مِيراثا يُعطِيَنا بِأْن مُوسَى

نَهرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي وَباشانَ ِجلْعادَ أْرِض إلَى ِ بِالإضافَة الأْرِض مَِن ِحَصٍص َ عَشْر ى َّ مَنَس ُ قَبِيلَة فَنالَْت ٥

ى. َّ مَنَس نَسِل ةِ َّ لِبَقِي ِجلعادَ أْرُض وَكانَْت الذُُّكورِ. ِ أبنائِه مََع ً مِيراثا أخَْذنَ ى َّ مَنَس بَناَت لِأّنَ ٦ الُأردُّنِ،
وَح. تَّفُ عَينِ ُسّكاِن إلَى َنُوِب الج إلَى ُ جِه يَّتَ َّ ثُم َشِكيمَ.٤٠ مُقابَِل تَقَُع َّتِي ال َ مَْكمَتَة إلَى َ أِشير مِْن ى َّ مَنَس حَّدُ وَيَمتَّدُ ٧

الحَّدُ يَنزُِل َّ ثُم ٩ أفْراِيمَ. ِ لِقَبِيلَة فَكانَْت ى َّ مَنَس أْرِض حُدُودِ عَلَى َّتِي ال وَح تَّفُ ُ مَدِينَة وَأمّا ى. َّ ِمَنَس ل وَح تَّفُ أْرُض وَكانَْت ٨

َّى مَنَس حُدُودَ وَلـَِكّنَ لِأفراِيمَ، يِّينَ المَنَّسِ مُدُِن وََسِط فِي الوادِي مَِن َنُوِب الج إلَى ُ الواقِعَة المُدُنُ وَكانَِت قانَةَ. وادِي إلَى
ماِل الّشَ فِي َّتِي ال وَالأْرُض لِأفراِيمَ، كانَْت َنُوِب الج فِي َّتِي ال الأْرُض ١٠ البَْحر٤١ِ. عِندَ انتَهَْت وَقَدِ الوادِي، شَماِل كانَْت

رِق. َّ الش فِي َ يَّساكَر وَإلَى ماِل الّشَ فِي َ أِشير إلَى هُْم حَّدُ وََصَل وَقَْد ، بِيُّ الغَر ى َّ مَنَس حَّدُ َ هُو ُ البَحر وَكانَ ى. َّ ِمَنَس ل كانَْت
دُورَ وَعْينُ دُورَ وَُسّكانُ وَقُراهُما، وَيَبلَعامُ شانَ بَيُت التّالِيَةُ: المُدُنُ ى َّ ِمَنَس ل كانَ َ وَيَّساكَر َ أِشير أْرِض داِخَل وَفِي ١١

فَبَقَِي المُدُِن، ِ هَذَه امتِلاِك مَِن ى َّ مَنَس َشعُب ْن َمَّكَ يَت وَلَْم ١٢ لاثَةُ. َّ الث التِّلاُل وَكَذَلَِك جَمِيعاً، وَقُراها و وََمجِّدُ وَتَعْنََك
هُْم لـَِكنَّ َكعَبِيدٍ، العَمَِل عَلَى ِيِّينَ الـَكنعان أجبَرُوا ِيَل، إسْرائ بَنُو قَوَِي وَِحينَ ١٣ الأْرِض. ِ هَذِه فِي ساِكنَينَ ونَ ُّ ِي الـَكنعان

تَماماً. يَطرُدُوهُْم لَْم
١٦:٨ ٣٨

المتوسط. الأبيض البحر البحر.
١٧:١ ٣٩

جلعاد. قائد أْو جلعاد. أبي
١٧:٧ ٤٠

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
١٧:٩ ٤١

المتوسط. الأبيض البحر البحر.
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َ الله لِأّنَ ٌ َكبِير َشعٌب نا َّ إن لَنا؟ ً مِيراثا ً واِحدَة ً ة وََحّصَ ً واِحدَة ً قُرْعَة أعطَيتَنا ِماذا «ل لِيَشُوعَ: يُوُسَف ُ عَِشيرَة وَقالَْت ١٤
الآنَ.» ى َّ َحت بارَكَنا

أْرِض فِي ً مَكانا لـَكُْم وا لِتُعِّدُ مِنها الأشجارَ وَاقطَعُوا الغابَةِ، إلَى فاصعَدُوا ً َكبِيرا ً َشعبا ْ ُكنْتُم «إْن لَهُْم: يَشُوعُ فَقاَل ١٥

عَلَيكُْم.» ٌ َصغِيرَة َ ة َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم أْرَض لِأّنَ ِيِّينَ، فائ َّ وَالر يِّينَ الفِرِزِّ
مَركَباٍت ـِكُونَ يَمل الوادِي فِي الّساِكنِينَ ِيِّينَ الـَكنْعان وَلـَِكّنَ لَنا، ٍ كافِيَة ُ غَير ُ ة َّ َبَلِي الج ُ ِنطَقَة «الم يُوُسَف: َشعُب فَقاَل ١٦

يَزرَعِيَل.» وادِي فِي وَقُراها شانَ بَيِت فِي ً ة َّ حَدِيدِي
ٌ ة ِحّصَ لـَكُْم تَكُونَ لَْن عَظِيمَةٌ. ةٌ َّ قُو وَلَدَيكُْم ٌ َكبِير َشعٌب َّكُْم «إن ى: َّ وَمَنَس َ أفْراِيم يُوُسَف، لِشَعِب يَشُوعُ قاَل َّ ثُم ١٧
ُمَهِّدُونَها وَت الأشجارَ َستَقطَعُونَ كُْم َّ لـَِكن غاباٌت، ها أّنَ فَمَْع لـَكُْم. َستَكُونُ ُ ة َّ َبَلِي الج ُ ِنطَقَة فَالم ١٨ الأْرِض، مَِن ٌ واِحدَة

ةٌ.» َّ حَدِيدِي مَركَباٌت وَلَدَيهِْم ُ ياء أقوِ هُْم أّنَ مََع ِيِّينَ الـَكنعان وََستَطرُدُونَ ـِكُونَها. وَتَمتَل
١٨

الأْرض ةِ َّ بَقِي ُ تَْقِسيم
وَبَقِيَْت ٢ َسيطَرَتِهِْم. َتحَت الأْرُض وَكانَِت هُناكَ. الاْجتِماِع َ َخيمَة وَنََصبُوا َ ِشيلُوه فِي ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَاجتَمََع ١

نَِصيبَها. تَنَْل لَْم ِيَل إسْرائ بَنِي مَِن قَبائَِل َسبُع
آبائِكُْم؟ ُ إلَه ُ الله لـَكُمُ أعطاها َّتِي ال الأْرِض لامتِلاِك ُخوِل الدُّ عَِن تَتَكاَسلُونَ مَتَى «إلَى ِيَل: إسْرائ لِبَنِي يَشُوعُ فَقاَل ٣

يَعُودُونَ َّ ثُم مِيراثِهِْم، ِبحَسَِب لَها ً وَصفا يَكتُبُوا وَ ها، َّ كُل الأْرَض لِيَُجولُوا فَُأرِسلُهُْم عَِشيرَةٍ، كُّلِ مِْن رِجاٍل َ ثَلاثَة عَيِّنُوا ٤

فِي يُوُسَف َشعُب وََسيَبقَى َنُوِب، الج فِي أْرِضهِ فِي يَهُوذا َسيَبقَى أقساٍم. ِ َسبْعَة إلَى َ الباقِيَة الأْرَض وَليُقَّسِمُوا ٥ . إلِيَّ
فِي هُنا لـَكُْم ً قُرْعَة َسُألقِي وَأنا . إلَيَّ ِ بِه تَأتُونَ َّ ثُم الأْرِض مَِن بِع الّسَ لِلحَِصِص ً وَْصفا وََستَكتُبُونَ ٦ الّشِماِل. فِي أْرِضهِ
َ هُو اللهِ كَهَنُوَت لِأّنَ بَينَكُْم الأْرِض فِي ٌ ة ِحّصَ يِّينَ لِلّاوِ يَكُونَ لَْن لـَِكْن ٧ عَِشيرَةٍ. كُّلِ ةِ ِحّصَ يرِ لِتَقرِ إلَهِنا، ِ َحضْرَة
ُ أعطاه الَّذِي الُأردُّنِ نَهْرِ مَِن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة فِي مِيراثَهُْم أخَذُوا فَقَْد ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصُف وَرَُأوبَيْنَ جادُ وَأمّا مِيراثُهُْم.

لَهُْم.» ِ الله ُ خادِم مُوسَى
فِي وََسيرُوا «اْذهَبُوا لِلأْرِض: ً وَْصفا لِيَكتُبُوا ذَهَبُوا ذِيَن َّ لِل الأمرَ هَذا يَشُوعُ وَأعطَى رِحلَتِهِْم. فِي الرِّجاُل فانطَلََق ٨

اللهِ.» ِ َحضْرَة فِي ُ ِشيلُوه فِي هُنا لـَكُْم ً قُرَعَة َسُألقِي ِحينَئِذٍ، . إلَيَّ عُودُوا َّ ثُم لَها، ً وَصفا وَاكتُبُوا الأْرِض، كُّلِ
فِي يَشُوعَ إلَى عادُوا َّ ثُم أقساٍم. ِ َسبعَة فِي بَمُدُنِها لَها ً وَْصفا كِتاٍب فِي وََكتَبُوا الأْرِض، فِي وَجالُوا الرِّجاُل فانطَلََق ٩

ِحَصصِهِْم. ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ لِبَنِي الأْرَض مَ َّ وَقَس اللهِ. ِ َحضْرَة فِي بَينَهُْم ً قُرَعَة يَشُوعُ ألقَى وَهُناكَ، ١٠ ِشيلُوهَ. فَي ِم َّ َخَي الم

بَنْيامِيْن أْرُض
يَهُوذا قَبِيلَتَي بَينَ لَهُْم ُأعطِيَْت َّتِي ال الأْرُض وَكانَِت الُأولى. َ القُرْعَة عَشائرِها ِبحَسَِب بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة ُ قُرْعَة وَكانَْت ١١

ِ ِنطَقَة الم إلَى يَْصعَدُ َّ ثُم يحا، أرِ شَماَل الَّذِي المُنحَدَرِ إلَى يَْصعَدُ وَ الُأردُّنِ، نَهْرِ عِندَ الّشِمالِيُّ هُمُ حَّدُ وَيَبدَُأ ١٢ يُوُسَف. وَ
آوِنَ. بَيِت ةِ َّ ي ِ ّ بَر عِندَ وَيَنتَِهي باً، غَر ةِ َّ َبَلِي الج
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َّتِي ال َ إدّار عَطارُوَت إلَى الحَّدُ يَنزُِل َّ ثُم يَل. إ بَيُْت ِهيَ َّتِي ال لُوْزَ، مِْن بِيِّ َنُو الج الجانِِب إلَى الحَّدُ يَمْتَّدُ هُناكَ وَمِْن ١٣

َبَِل الج مَِن َنُوِب الج َ َنحْو ُ جِه يَّتَ وَ ةِ َّ ِي ب الغَر ِ الجِهَة إلَى الحَّدُ يَمْتَّدُ َّ ثُم ١٤ فلَى. الّسُ َحورُونَ بَيِْت َجنُوَب ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم فِي
َ هُو هَذا يَهُوذا. ِ لِعَِشيرَة ٌ مَدِينَة وَِهيَ يمَ، يَعارِ ياُت قَر ِهيَ َّتِي ال بَعٍل، ياِت ْ قَر فِي وَيَنتَِهي ُحورُونَ، بَيِت َجنُوَب الواقـِـِع

لَهُْم. بِيُّ الغَر الحَّدُ
أسفَِل إلَى الحَّدُ يَنزُِل َّ ثُم ١٦ نَفتُوَح. مِياهِ نَبِْع إلَى الوادِي ُ يَعبُر َّ ثُم يمَ، يَعارِ ياِت ْ قَر َطرَِف عِنْدَ بِيُّ َنُو الج الحَّدُ وَيَبدا ١٥

اليَبُوِسيِّينَ َطرَِف َجنُوَب ومَ ُّ هِن وادِي إلَى يَنزُِل وَ رِفائِيمَ، وادِي مِْن الّشِماِل إلَى الواقـِـِع ومَ َّ هِن لابِْن المُقابِِل َبَِل الج
ِ الواقِعَة جَلِيلُوَت إلَى الوادِي ُ يَعبُر َّ ثُم شَمٍْس، عَينِ إلَى الوادِي ُ يَعبُر وَ الّشِماِل إلَى يَمْتَّدُ َّ ثُم ١٧ رُوجََل. عَينِ إلَى يَنزُِل وَ
الُأردُّنِ، لِوادِي المُقابِِل المُنحَدَرِ إلَى الّشِماِل، إلَى يَمْتَّدُ َّ ثُم ١٨ رَُأوبَيْنَ. بِْن بُوهََن َحجَرِ إلَى يَنزُِل وَ أدُومِّيمَ، ِّ مَمَر مُقابَِل
ِلِح٤٢ الم لِبَْحرِ الّشِمالِيِّ َلِيِج الخ عِنْدَ وَيَنتَِهي ُحجلَةَ، لِبَيِت ِ ة َّ الّشِمالِي ةِ َّ الحاف إلَى الحَّدُ ُ يَدُور َّ ثُم ١٩ الُأردُّنِ. وادِي إلَى يَنزُِل وَ

. بِيُّ َنُو الج الحَّدُ َ هُو هَذا الأردُّنِ. لِنَهْرِ بِيِّ َنُو الج رَِف الّطَ عِندَ
ِجهاتِهِ. جَمِيِع مِْن ِ حُدُودِه ِبحَسَِب بَنْيامِيْنَ ِ عَشائِر مِيراُث َ هُو هَذا لِأْرضِهِْم. رقِيُّ َّ الش الحَّدُ َ هُو الُأردُّنِ ُ وَنَهر ٢٠
ِ َبَة العَر وَبَيَت ٢٢ قَِصيَص، وَِعمَِق َ ُحجلَة وَبَيَت يحا أرِ فَكانَْت: وَعَشائِرِهِا بَنْيامِيْنَ ِ لِقَبِيلَة كانَْت َّتِي ال المُدُنُ وَأمّا ٢١

مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة اثنَتا وَمَجمُوعُها وََجبََع. وَالعُْفنِيِّ ونِيِّ العَمُّ َ وََكْفر ٢٤ وَعَْفرَةَ، َ وَالفارَة َ يم ِّ وَالعَو ٢٣ يَل، إ وَبَيَت َ يم وََصمارِ
قُراها.

َ وَمَدِينَة وَآلََف وََصيلََع ٢٨ َ وَتَرالَة وَيَرْفِئِيَل وَراقه ٢٧ َ وَالمُوَصة َ وَالـَكفِيرَة َ وَالمِْصفاة ٢٦ وَبَئِيرُوَت، َ وَالرّامَة وَِجبْعُونَ ٢٥
بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة مِيراُث َ هُو هَذا قُراها. مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة أربََع وَمَجْمُوعُها ْياَت. وَقَر َ وَِجبْعَة القُْدِس، ِ مَدينَة أي اليَبُوِسيِّينَ،

عَشائِرِها. ِبحَسَِب
١٩

ِشمْعُون أْرُض
وَكانَِت ٢ يَهُوذا. ِ قَبِيلَة أْرِض داِخِل فِي أْرضُهُْم فَكانَْت عَشائِرِها. بحسب ِشمْعُونَ ِ لعَِشيرَة ُ الثانية ُ القُرْعة وَكانَِت ١
وَحُْرمَةُ، وَبَتُوُل ُ وَألتُولَد ٤ وَعاصَمُ، ُ وَبالَة ُشوعاَل ُ وََحصَر ٣ وَمُولادَةُ، – َشبَُع أْو – بِْع الّسَ ُ بِئْر لَهُْم: ً مِيراثا ُ التّالِيَة المُدُنُ

قُراها. مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة ثَلاَث وَمَجمُوعُها وَشارُوحَيْنُ. لَباوَُت وَبَيُت ٦ ُسوَسةَ، ُ وََحصَر المَرَْكبُوِت وَبَيُْت وَِصقلَُغ ٥

ِ هَذِه َحوَل َّتِي ال وَالحُقُوِل القُرَى كُّلُ وَكَذَلَِك ٨ قُراها. مََع مُدٍُن أربَُع وَمَجمُوعُها وَعاشانُ. ُ وَعاتَر ونُ وَرِمُّ وَعَينُ ٧

ِ قَبِيلَة مِيراُث وَكانَ ٩ ِشمْعُونَ. نَسِل ِ عَِشيرَة ِ عَشائِر مِيراُث َ هُو هَذا قَِب.٤٣ َّ الن فِي َّتِي ال ِ الرّامَة أِي بِئْرٍ، ِ بَعلَة إلَى المُدُِن
ِشمْعُونَ ُ قَبِيلَة َحَصلَْت وَلِذا إلَيِهِ. َتحْتاُج مِمّا َ أكبَر كانَْت يَهُوذا ِ قَبِيلَة َ ة ِحّصَ لِأّنَ يَهُوذا. ِ قَبِيلَة أْرِض مِْن ً جُزءا ِشمْعُونَ

يَهُوذا. مِيراِث داِخِل فِي مِيراثِها عَلَى
١٨:١٩ ٤٢

الميّت. ُ البحر ِلح. الم ُ َبحر
١٩:٨ ٤٣

يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
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َبُولُون ز أْرُض
الحَّدُ يَْصعَدُ وَ ١١ يدَ. سارِ إلَى يَِصُل أْرضِهِْم حَّدُ فَكانَ عشائرِها. بحَسَِب َبُولُونَ ز ِ لِعَِشيرَة الثالثة القرعة وَكانت ١٠
وَمِْن ١٢ يَْقنَعامَ. مِْن رِْق َّ الش إلَى الَّذِي الوادِي إلَى يَِصُل َّ ثُم دَبّاَشةَ، مِْن ً َكثِيرا يَْقتَرُِب وَ مَْرعَلَةَ، َ وََنحْو الغَرِْب َ َنحْو
إلَى يَْصعَدُ َّ ثُم دَبْرَةَ، إلَى الوادِي ُ يَعبُر َّ ثُم تابُورَ، ِكسلُوِت حَّدِ إلَى رِق َّ الش َ َنحْو المُقابِِل جاهِ الاّتِ فِي الحَّدُ يَْذهَُب يدَ سارِ
نَيْعَةَ. إلَى يَمْتَّدُ َّ ثُم ونَ رِمُّ إلَى الوادِي ُ يَعبُر َّ ثُم قاِصينَ. عِّتِ فَإلَى َ حافَر َجّتَ إلَى رِْق َّ الش إلَى يَمْتَّدُ هُناكَ وَمِْن ١٣ يافِيَع.
ُ وَيَدالَة وَِشمْرُونُ وَنَهلاُل ُ ة قَّطَ مُدُنِهِْم وَمِْن ١٥ يَْفتَِحئِيَل. وادِي عِندَ وَيَنتَِهي َحنّاثُونَ، إلَى الّشِماِل إلَى الحَّدُ يَمْتَّدُ َّ ثُم ١٤

قُراها. مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة اثْنَتا مُدُنِهِِم وَمَجمُوعُ لَحْم. وَبَيُْت
قُراها. مََع مُدُنُهُْم ِهيَ ِ وَهَذِه َبُولُونَ، ز ِ قَبِيلَة ِ عَشائِر مِيراُث َ هُو هَذا ١٦

يَّساكَر أْرُض
َ وَُشونَم وَالـِكسلُوِت يَزْرَعِيَل مُدُنَ تَضُّمُ أْرضُهُْم وَكانَْت ١٨ عَشائِرِها. ِبحَسَِب َ يَّساكَر َ لِعَِشيرَة ُ الرّابعة ُ القُرْعة وَكانَِت ١٧

يَْص. فَّصِ وَبَيَت َ ة ِحّدَ وَعَينَ َ َجنِّيم وَعَينَ َ وَرَمَة ٢١ وَآبََص وَقِْشيُونَ َبِّيَت وَر ٢٠ َ وَأناحَرَة وَِشيئُونَ َ وََحفاراِيم ١٩

َ عَشرَة ِسّتَ مُدُنَهِْم وَمَجمُوعُ الُأردُّنِ. نَهرِ عِندَ هُْم حَّدُ وَيَنتَِهي شَمٍس. وَبَيَْت َ وََشحِْصيمَة تابُورَ هُْم حَّدُ يُلامُِس وَ ٢٢

قُراها. مََع مُدُنُهُْم ِهيَ ِ وَهَذِه يّساكِرَ، ِ قَبِيلَة ِ عَشائِر مِيراُث َ هُو هَذا ٢٣ قُراها. مََع ً مَدِينَة
أَشير أْرُض

َ وَحَلِي َ حَلْقَة التّالِيَةَ: المُدُنَ تَضُّمُ أْرضُهُْم فَكانَْت ٢٥ عشائرها. بحَسَِب َ أِشير ِ لِعَِشيرَة ُ الخامسة ُ القُرْعة وَكانَت ٢٤

ُ جِه يَّتَ َّ ثُم ٢٧ لِبْنَةَ، َ وَِشيُحور الـكَرْمََل يُلامُِس هُْم حَّدُ كانَ الغَرِب، وَفِي وَمِْشآَل. وَعَمْعادَ لََك َّ م َّ وَاَل ٢٦ وَأكشاَف، وَباَطَن
ُ يُكمِل َّ ثُم وَنَعِيئِيَل. عامَِق بَيَْت َ َنحو الّشِماِل إلَى ُ جِه يَّتَ َّ ثُم يَْفتَْحئِيَل. وَوادِي َبُولُونَ ز يُلامُِس َّ ثُم داُجونَ، بَيِت إلَى ً شَرْقا
الحَّدُ يَعُودُ َّ ثُم ٢٩ العَظِيمَةِ. ِصيدُونَ وَإلَى وَقانَةَ، ونَ ُّ وَحَم وَرَُحوَب عَبْدُونَ يَْشمَُل وَكَذَلَِك ٢٨ كابُوَل. إلَى الّشِماِل إلَى

ً أِيضا أْرضُهُْم وَتَْشمَُل البَحرِ. عِندَ وَيَنتَِهي ُحوَصةَ، إلَى الحَّدُ يَعُودُ َّ ثُم نَةِ. ُحَّصَ الم ِ المَدِينَة ُصورَ، إلَى يَِصُل وَ الرّامَةِ، إلَى
وَرَُحوَب. وَأفِيَق َ ة َّ وَعُم ٣٠ وَأكْزِيَب، مَهالاَب التّالِيَةَ: المُدُنَ

قُراها. مََع مُدُنُهُْم ِهيَ ِ وَهَذِه أِشيرَ، ِ عَشائِر مِيراُث َ هُو هَذا ٣١ مَدِينَةً. وَعِشْرُونَ اثنَتاِن مُدُنِهِِم وَمَجمُوعُ
نَْفتالِي أْرُض

َ َصعَنَنِّيم فِي وِط ُّ البَل ِ َشجَرَة إلَى حالَِف مِْن هُْم حَّدُ وَكانَ ٣٣ عشائرِها. ِبحَسَِب نَفتالِي ِ لِقَبِيلَة ُ السادِسة ُ القُرْعة وَكانت ٣٢

تابُورَ. أْزنُوِت عِنْدَ الغَرِب فِي الحَّدُ ُ وَيَدُور ٣٤ الُأردُّنِ. نَهْرِ عِنْدَ الحَّدُ وَيَنتَِهي ومَ. لَّقُ إلَى وَيَبْنِيئِيَل ناقُِب أداِمي إلَى
رِق. َّ الش فِي الُأردُّنِ َ وَنَهْر الغَرِب، فِي َ وَأِشير َنُوِب، الج فِي َبُولُونَ ز يُلامُِس وَ وَق، ُحّقُ إلَى ُ يَتَجِه هُناكَ وَمِْن

وَإْذرَِعي وَقادَُش ٣٧ وَحاُصورُ، ُ وَالرّامَة ُ وَأدَمَة ٣٦ وَكِنّارَةُ، ُ ة َّ وَرَق ُ ة َّ وَحَم ُ وََصير ُ ِصّدِيم ِهيَ: ُ الحَِصينَة وَمُدُنُهُمُ ٣٥

قُراها. مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة تِْسَع المُدُِن وَمَجمُوِع شَمٍس. وَبَيُت َ عَناة وَبَيُْت ُ يم وَُحورِ يَل إ وََمجْدَُل وَيِرُْأونُ ٣٨ حاُصورَ، وَعَينُ
وَقُراهُْم. مُدُنُهُْم ِهيَ ِ وَهَذِه نَْفتالِي، ِ قَبِيلَة ِ عَشائِر مِيراُث َ هُو هَذا ٣٩

دان أْرُض
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وَأشتَُأوَل َ صَرْعَة التّالِيَةَ: المُدُنَ تَْشمَُل أْرضُهُْم وَكانَْت ٤١ عَشائِرِها. بحسَِب دانَ ِ لِعَِشيرَة ُ الّسابِعَة ُ القُرْعة وَكانَِت ٤٠
بَرَْق وَبَنِي وَيَهُودَ ٤٥ وَبَعلَةَ، ثُونَ َّ وَِجب َ وَإلْتَقَيه ٤٤ وَعَْقرُونَ، َ وَتِمْنَة وَإيلُونَ ٤٣ ِتلَةَ، وَي لُونَ َّ وَأي وََشعلَبِّينَ ٤٢ شَمٍس، َ وَعِير

لِيافا. َ ُجاوِرَة الم َ ِنطَقَة وَالم ونَ ُّ وَرَق وَمَيَرْقُوْنَ ٤٦ ونَ، رِمُّ وََجّتَ
وَامتَلـََكْتها َشعبَها وَقَتَلَْت عَلَيها وَاستَولَْت لَشَمَ وَحارَبَْت دانَ ُ قَبِيلَة َصعِدَْت أْرضَهُْم، دانَ َشعُب فَقَدَ وَِحينَ ٤٧

وَقُراها. مُدُنُهُْم ِهيَ ِ وَهَذِه دانَ، ِ قَبِيلَة ِ عَشائِر مِيراُث َ هُو هَذا ٤٨ جَّدِهِْم. كاسِْم «دانَ» وَدَعُوها فِيها. ْت َّ وَاستَقَر
يَشُوع أْرُض

وََسطِهِْم. فِي ً أْرضا نُونَ بَْن يَشُوعَ ِيَل إسْرائ بَنُو أعطَى حُدُودِها، َحسََب الأْرِض تَقِسيِم مِْن انتَهُوا وَِحينَ ٤٩

وََسَكَن ِناءَها ب فَأعادَ ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي َّتِي ال سارََح ُ تِمْنَة وَِهيَ َطلَبَها، َّتِي ال َ المَدِينَة ُ أعطُوه اللهِ أمرِ وَِبحَسَِب ٥٠
فَيها.

ِ َحضْرَة فِي َ ِشيلُوه فِي ِ بِالقُرعَة ِيَل إسْرائ قَبائِِل ُ وَقادَة نُونَ بُْن وَيَشُوعُ الكاهُِن ُ ألِعازَر قَسَمَها َّتِي ال الحَِصُص ِهيَ ِ هَذِه ٥١

الأْرِض. تَقِسيِم مِْن وَانتَهُوا الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَْدخَِل عِندَ اللهِ
٢٠

الّلجُوء مُدُنُ
كُّلُ إلَيها لِيَهرَُب ٣ مُوسَى، فَِم عَلَى لـَكُْم ُلُْت ق َكما جوءِ لِّلُ ً مُدُنا اختارُوا ِيَل: إسْرائ لِبَنِي «قُْل ٢ لِيَشُوعَ: ُ الله قاَل َّ ثُم ١

القَتِيِل.٤٤ لِدَِم ُ يَثار الَّذِي المَْقتُوِل يِب قَرِ مِْن فِيها فَيأمََن بالخَطَأِ، أْو قَْصدٍ بِغَيْرِ ً َشخصا قَتََل مَْن
عَلَى ُ تَه َّ قَِضي يَعْرُِض وَ المَدِينَةِ، ِ بَوّابَة فِي يَقُِف المُدُِن، ِ هَذِه إحدَى إلَى قَصدٍ بِغَيرِ ً َشخْصا قَتََل مَْن يَهرُُب «ِحينَ ٤

يدُ يُر الَّذِي القَتيِل يُب قَرِ ُ طارَدَه فَإْن ٥ مَعَهُْم. فِيهِ لِيَْسكَُن ً مَكانا ُ يُعْطُونَه وَ المَدِينَةِ، إلَى ُ فَيُْدِخلُونَه المَدِينَةِ. تِلَْك ُشيُوِخ
وَهَكَذا ٦ سابِقةٌ. عَداوةٌ بَيْنَهُما وَلَيَْس قَْصدٍ، غَيرِ عَْن قَتََل ُ ه َّ لِأن القاتِِل تَسليِم عَْن يُوُخ الّشُ يَمْتَنـِـُع القاتِِل، مَِن يَثأرَ أْن
ذَلَِك فِي المَسؤوُل ِ الـكَهَنَة رَئِيُس يَمُوَت أْن إلَى أْو لِلمُحاكَمَةِ، ِ َماعَة الج أمامَ يَقَِف أْن إلَى ِ المَدِينَة تِلَْك فِي القاتُِل يَسكُُن

مِْنها.» هَرََب َّتِي ال ِ مَدِينَتِه إلَى أْرِضهِ، إلَى يَعُودَ أْن ُ ُمِكنُه ي ِحينَئِذٍ، الوَقِت.
جُوءِ: لِّلُ كَمُدٍُن َ التّالِيَة المُدُنَ نُوا َّ فَعَي ٧

ةِ، َّ َبَلِي الج نَْفتالِي ِ مِنْطَقَة فِي َلِيِل، الج فِي قادََش
ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي وََشِكيم٤٥َ

ةِ. َّ َبَلِي الج يَهُوذا ِ مِنْطَقَة فِي – حَبْرُون٤٦ُ ِهيَ َّتِي ال – بََع أْر ياَت ْ وَقَر
جُوءِ: لِّلُ كَمُدٍُن َ التّالِيَة المُدُنَ نُوا َّ عَي يحا، أرِ مِْن رِق َّ الش إلَى الُأردُّنِ، نَهْرِ مِْن ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة وَفِي ٨

٢٠:٣ ٤٤
9) ،5 العددين في ً (أيضا عائِلَتِه. فِي بالقَتيِل ً ِصلَة ُ الأكثر الرّجُل القتيل. لِدَِم ُ يَثأر الَّذي

٢٠:٧ ٤٥
اليَوم. ُلَس ناب ُ مدينة وِهيَ شكيم.

٢٠:٧ ٤٦
اليوم. الخليِل ُ مدينة وِهيَ حَبْرُون.
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رَُأوبَيْنَ، ِ قَبِيلَة ِ هََضبَة فِي ةِ َّ ي ِّ البَر فِي َ باصَر
جادَ، ِ قَبِيلَة مِْن ِجلْعادَ فِي وَرامُوَث
ى. َّ مَنَس ِ قَبِيلَة مِْن باشانَ فِي وَُجولانَ

قَْصدٍ، بِغَيْرِ ً َشخْصا قَتََل مَْن إلَيها لِيَهرَُب بَينَهُْم الّساِكنِينَ َباءِ وَالغُر ِيَل إسْرائ بَنِي لِكُّلِ تَعيِينُها َّ تَم َّتِي ال المُدُنُ ِهيَ ِ هَذِه ٩

َماعَةِ. الج أمامَ ِ لِلمُحاكَمَة يَقَِف أْن إلَى القاتِِل، مَِن الانتِقاِم وَاِجُب عَلَيهِ الَّذِي يُْب القَرِ ُ ُلَه يَقت لا ى َّ َحت

٢١
يِّين وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة مُدُنُ

لَهُْم وَقالُوا ٢ ِيَل، إسْرائ قَبائِِل وَرُؤَساءِ نُونَ بِْن وَيَشُوعَ الكاهِِن َ ألِعازَر إلَى يِّينَ اللّاوِ عائِلاِت ُ رُؤَساء أتَى ِحينَئِذٍ ١

ِنا.» َحيوانات لِأجِل مَراعِيها مََع فِيها نَسكُُن مُدٌُن لَنا تُعطَى بِأْن مُوسَى فَِم عَلَى ُ الله «أمَرَ َكنْعانَ: أْرِض فِي َ َشيلُوه فِي
ِيَل. إسْرائ بَنِي أْرِض مِْن مَراعِيها مََع َ التّالِيَة المُدُنَ يِّينَ لِلّاوِ ِيَل إسْرائ بَنُو أعطَى اللهِ، أْمرِ وَِبحَسَِب ٣

ِ بِالقُرعَة هارُونَ نَسِل مِْن كانُوا الَّذِيَن ونَ ُّ ِي القَهات فَناَل ِيِّينَ. القَهات ِ لِعَشائِر الُأولَى ُ القُرعَة كانَِت القُرَِع، وَبِإلقاءِ ٤
قَبائِِل مِْن مُدٍُن َ عَشْر ِ بِالقُرعَة فَنالُوا ِيِّينَ القَهات ُ ة َّ بَقِي وَأمّا ٥ وَبَنْيامِيْنَ. وَِشمعُونَ يَهُوذا قَبائِِل مِْن ً مَدِينَة َ عَشْرَة ثَلاَث

ى. َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصِف وَدانَ َ أفْراِيم
فِي الَّذِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصَف وَنَْفتالِي َ وَأِشير َ يَّساكَر قَبائِِل مِْن ً مَدِينَة َ عَشْرَة ثَلاَث ِ بِالقُرعَة ونَ ُّ ِي الجَرُْشون وَناَل ٦

باشانَ.
َبُولُونَ. وَز وَجادٍ رَُأوبَيْنَ قَبائِِل مِْن ً مَدِينَة َ عَشْرَة اثنَتَي بِعَشائِرِهِِم ُّونَ ي المَرارِ وَناَل ٧

مُوسَى. فَِم عَلَى ُ الله أمَرَ َكما يِّينَ لِلّاوِ ِ بِالقُرعَة وَمَراعِيها المُدُنَ ِ هَذِه ِيَل إسْرائ بَنُو وَأعطَى ٨

عائِلاِت إحدَى هُْم الَّذِيَن هارُونَ لِنَسِل كانَْت وَقَْد ١٠ – بِأسمائِها َ التّالِيَة المُدُنَ أْعطَوْا وَِشمْعُونَ يَهُوذا قَبِيلَتَي مِْن ٩
حَبْرُون٤٧ُ هي التي بََع، أْر ياَت ْ قَر أعطُوهُْم ١١ – عَلَْيهِِم وَقَعَْت الُأولَى َ القُرعَة لأّنَ يِّينَ، اللّاوِ مَِن كانُوا الَّذِيَن ِيِّينَ القَهات
ُأعطِيَْت فَقَْد وَقُراها ِ المَدِينَة ُحقُوُل وَأمّا ١٢ عَناَق. أبُو َ هُو وَأربَُع َحولَها. وَمَراعِيها ةِ َّ َبَلِي الج يَهُوذا ِ مِنْطَقَة فِي َ الواقِعَة
الكاهِِن. هارُونَ لِنَسِل وَمَراعِيهِما، َ وَلِبْنَة بِالقَتِل، هَِم لِلمُتَّ لُجُوءٍ َ مَدِينَة حَبْرُونَ دُوا وَحَّدَ ١٣ لَهُ. ً مِيراثا َ ة َّ يَفُن بِْن لِكالََب
َ ة يُّطَ وَ وَمَراعِيها، وَعَينَ ١٦ وَمَراعِيها، َ وَدَبِير وَمَراعِيها، وَُحولُونَ ١٥ وَمَراعِيها، وَأْشتَمُوعَ وَمَراعِيها، َ يَتِّير إلَى ِ بِالإضافَة ١٤

القَبِيلَتَينِ. هاتَينِ مِْن لَهُْم ُأعطِيَْت مُدٍُن تِسُع وَمَجْمُوعُها وَمَراعِيها. شَمَس وَبَيَت وَمَراعِيها،
وَمَراعِيها. وَعَلْمُونَ وَمَراعِيها، وَعَناثُوَث ١٨ وَمَراعِيها، وَِجبَْع وَمَراعِيها، ِجبْعُونَ أعطَوْهُْم بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ١٧

مَراعِيها. مََع ً مَدِينَة َ عَشْرَة ثَلاَث ِ وَلِلـكَهَنَة لِهارُونَ ُأعطِيَْت َّتِي ال المُدُِن كُّلِ مَجمُوعُ فَكانَ ١٩ مُدٍُن. أربَُع وَمَجمُوعُها
٢١:١١ ٤٧

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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لُجُوءٍ ُ مَدِينَة وَِهيَ – َشِكيم٤٨َ أخَذُوا ٢١ َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة َمِْن ف ةِ، َّ ي اللّاوِ قَهاَت عائِلاِت ةِ َّ لِبَقِي ِ بِالقُرْعَة ُ المُعطاة المُدُنُ أمّا ٢٠

وَمَراعِيها. ُحورُونَ وَبَيَْت وَمَراعِيها، َ وَقِبْصاِيم ٢٢ وَمَراعِيها، َ وَجازَر ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي وَمَراعِيها – بِالقَتِل هَِم لِلمُتَّ
مُدٍُن. أربَُع وَمَجمُوعُها

وَمَراعِيها. ونَ رِمُّ وََجّتَ وَمَراعِيها، لُونَ َّ وَأي ٢٤ وَمَراعِيها، ثُونَ َّ وَِجب وَمَراعِيها، إلْتَقَى أخَذُوا دانَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٣
مُدٍُن. أربَُع وَمَجمُوعُها

مَدِينَتاِن. وَمَجمُوعُها وَمَراعِيها. ونَ رِمُّ وََجّتَ وَمَراعِيها، تَعْنََك أخَذُوا ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِصِف وَمِْن ٢٥

ِيِّينَ. القَهات عائِلاِت ةِ َّ لِبَقِي وَمَراعِيها العَشْرِ المُدُِن ِ هَذِه كُّلُ ُأْعطِيَْت ٢٦

باشانَ، فِي ُجولانَ ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِصِف مِْن التّالِيَةَ: المُدُنَ يِّينَ، اللّاوِ قَبائِِل إحدَى وَهُْم ونَ، ُّ ِي الجَرُشون وَُأعطَِي ٢٧
مَدِينَتاِن. وَمَجمُوعُها وَمَراعِيها. َ وَبَعَْشتَرَة مَراعِيها، مََع بِالقَتِل، هَِم لِلمُتَّ لُجُوءٍ ُ مَدِينَة وَِهيَ

وَمَراعِيها. َ َجنِّيم وَعَينَ وَمَراعِيها، وَيَرْمُوَت ٢٩ وَمَراعِيها، َ وَدَبْرَة وَمَراعِيها، قِْشيُونَ أخَذُوا َ يّساكِر ِ قَبِيلَة وَمِْن ٢٨

مُدٍُن. أربَُع وَمَجمُوعُها
وَمَجمُوعُها وَمَراعِيها، وَرَُحوَب وَمَراعِيها، َ وَحَلْقَة ٣١ وَمَراعِيها، وَعَبْدُونَ وَمَراعِيها، مِْشآَل أخَذُوا َ أِشير ِ قَبِيلَة وَمِْن ٣٠

مُدٍُن. أربَُع
دُوٍر وَت ُّ وَحَم بِالقَتِل. هَِم لِلمُتَّ لُجُوءٍ ُ مَدِينَة وَِهيَ َلِيِل، الج فِي َّتِي ال وَمَراعِيها قادََش أخَذُوا نَْفتالِي ِ قَبِيلَة وَمِْن ٣٢

مُدٍُن. ثَلاُث وَمَجمُوعُها وَمَراعِيها. وَقَرْتانَ وَمَراعِيها،
مَراعِيها. مََع ٍ مَدِينَة َ عَشْرَة ثَلاَث ِيِّينَ الجَرُْشون عائِلاُت فَأخَذَْت ٣٣

َ وَقَرْتَة وَمَراعِيها، يَْقنَعامَ َبُولُونَ ز ِ قَبِيلَة مِْن التّالِيَةَ: المُدُنَ يِّينَ، اللّاوِ مَِن الباقُونَ وَهُمُ يِّينَ، المَرارِ عائِلاُت وَُأعطِيَْت ٣٤
مُدٍُن. أربَُع وَمَجمُوعُها وَمَراعِيها. وََنحلاَل وَمَراعِيها، َ وَدِْمنَة ٣٥ وَمَراعِيها،

وَمَراعِيها. َ وَمَيْفَعَة وَمَراعِيها، وَقَدِيمُوَت ٣٧ وَمَراعِيها، ياهََص وَ وَمَراعِيها، َ باصَر أخَذُوا رَُأوبَيْنَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٣٦
مُدٍُن. أربَُع وَمَجمُوعُها

َ وََمحَناِيم – بِالقَتِل هَمُ المُتَّ إلَيها يَهرُُب لُجُوءٍ ُ مَدِينَة وَِهيَ – وَمَراعِيها ِجلعادَ فِي َّتِي ال رامُوَث أخَذُوا جادَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٣٨

مُدٍُن. أربَُع وَمَجمُوعُها وَمَراعِيها. َ ير يَعْزِ وَ وَمَراعِيها، وََحْشبُونَ ٣٩ وَمَراعِيها،
َ عَشْرَة اثنَتَي لاوِي، عائِلاِت مِْن الباقُونَ وَهُمُ يِّينَ، المَرارِ لِعائِلاِت ِ بِالقُرعَة ُأعطِيَْت َّتِي ال المُدُِن مَجمُوعُ وَكانَ ٤٠

مَدِينَةً.
لِكُّلِ وَكانَ ٤٢ مَراعِيها. مََع ً مَدِينَة وَأربَعِينَ ثَماني ِيَل إسْرائ بَنِي أراضِي داِخِل فِي يِّينَ اللّاوِ مُدُِن مَجمُوعُ وَكانَ ٤١

بِها. ُتحِيُط َّتِي ال مَراعِيها ٍ مَدِينَة
وَأعطاهُْم ٤٤ فِيها. وََسَكنُوا فامتَلـَكُوهُا لآبائِهِْم، بِإعطائِها وَعَدَ َّتِي ال الأْرِض كُّلَ ِيَل لإسْرائ ُ الله أعطَى وَهَكَذا ٤٣

أمامَهُْم، مُودَ الّصُ أعدائِهِِم مِْن واِحدٍ أّيُ يَستَطـِـْع وَلَْم لآبائِهِْم. ِ بِه وَعَدَ ما كُّلِ ِبحَسَِب ٍ ناِحيَة كَّلِ مِْن ً وَأمانا ً راحَة ُ الله
٢١:٢١ ٤٨

اليَوم. ُلَس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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جَميُع قَْت َتحَّقَ بَْل ِيَل، إسْرائ لِبَنِي ِ الّصاِلحَة ِ الله وُعُودِ مِْن وَعدٍ أّيُ يَْسقُْط وَلَْم ٤٥ أعدائِهِْم. كُّلِ عَلَى ُ الله نَصَرَهُمُ فَقَْد
وُعُودِهِ.

٢٢
أْرضِها إلَى ةِ َّ رقِي َّ الش القَبائِِل ُ عَودَة

ُ خادِم مُوسَى ِ بِه أمَرَ ما كُّلَ ْ أَطعْتُم «قَْد لَهُْم: وَقاَل ٢ ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصَف وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ يَشُوعُ دَعا ِحينَئِذٍ ١

ْ َحفِْظتُم كُْم َّ لـَِكن اليَوِم، هَذا إلَى ِ الـَكثِيرَة الأيّاِم ِ هَذِه كُّلَ إْخوَتَكُْم تَترُُكوا لَْم ٣ بِهِ. أمَْرتُكُْم ما كُّلِ فِي وَأَطعتُمُونِي اللهِ
َّتِي ال أْرِضكُمُ فِي ِخيامِكُْم إلَى الآنَ فَعُودُوا وَعَدَهُْم. َكما ً وَأمانا ً راحَة إْخوَتَكُْم إلَهُكُْم أعطَى قَْد وَالآنَ ٤ إلَهِكُْم. َ ة َّ وَِصي
َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ وَالش ةِ َّ الوَِصي ِ طاعَة عَلَى احرُِصوا لـَِكِن ٥ الُأردُّنِ. نَهْرِ مِْن الُأخرَى ِ الجِهَة فِي لـَكُْم ِ الله عَبدُ مُوسَى أعطاها
وَأْن ُ مِنه يبِينَ قَرِ تَبقُوا وَأْن ُ وَصاياه َتحفَظُوا وَأْن ِ ُطرُقِه فِي تَسلـُكُوا وَأْن إلَهَكُْم وا ُّ ُتحِب بِأْن لـَكُْم، ِ الله ُ خادِم مُوسَى أعطاها

نُفُوِسكُْم.» وَبِكُّلِ بِكُْم قُلُو بِكُّلِ ُ وَتَعْبُدُوه ُ َتخدِمُوه
ى. َّ مَنَس ِ قَبِيلَة لِنِصِف باشانَ أْرَض أعطَى قَْد مُوسَى وَكانَ ٧ ِخيامِهِْم. إلَى فَذَهَبُوا وَأرَسلَهُْم، يَشُوعُ بارَكَهُْم َّ ثُم ٦

أرَسلَهُْم وَِحينَ الُأردُّنِ. نَهْرِ مِْن ةِ َّ ِي ب الغَر ِ الجِهَة فِي إْخوَتِهِْم مََع ً أْرضا فَأعطاهُْم ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة مِْن ُ الآخَر النِّصُف أمّا
وَُنحاٍس وَذَهٍَب ةٍ وَفِّضَ َكثِيرَةٍ وََحيواناٍت ٍ عَظِيمَة بِثَروَةٍ ِخيامِكُْم إلَى «عُودُوا لَهُْم: قاَل ٨ وَبارَكَهُْم، ِخيامِهِْم إلَى يَشُوعُ
ُّونَ وَالجادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي فَتَرَكَ ٩ أعدائِكُْم.» َ غَنِيمَة أْرِضكُْم فِي مََكثُوا الَّذِيَن إْخوَتِكُمُ مََع وَتَقاسَمُوا َكثِيرَةٍ. ِياٍب وَث وحديدٍ
ِبحَسَِب امتَلـَكُوها َّتِي ال أْرضِهِِم ِجلعادَ، أْرِض إلَى لِيَعُودُوا َكنْعانَ أْرِض فِي َ ِشيلُوه فِي ِيَل إسْرائ بَنِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصُف

مُوسَى. فَِم عَلَى ِ الله أمرِ
ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصُف ُّونَ وَالجادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي بَنَى َكنْعانَ، أْرِض فِي الُأردُّنِ نَهْرِ عِندَ جَلِيلُوَث إلَى أتَوْا وَِحينَ ١٠

قَْد ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصَف وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ أّنَ ِيَل إسْرائ بَنِي ُ ة َّ بَقِي وَسَمـِـَع ١١ الُأردُّنِ. نَهْرِ عِندَ ً َكبِيرا ً مَْذَبحا هُناكَ
بَنُو سَمـِـُع فلَمّا ١٢ ةِ. َّ ِي ب الغَر ِيَل إسْرائ بَنِي ِ ِجهَة فِي الُأردُّنِ، نَهْرِ قُرَْب جَلِيلُوَث فِي َكنْعانَ أْرِض حُدُودِ عَلَى ً مَْذَبحا بَنَوْا

بُوهُْم. وَُيحارِ لِيَْذهَبُوا َ ِشيلُوه فِي ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ اجتَمََع بِذَلَِك، ِيَل إسرائ
ِجلعادَ. فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصِف وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ إلَى َ ألِعازَر بَْن فِينْحاَس الكاهَِن ِيَل إسْرائ بَنُو وَأرَسَل ١٣

قَبائِِل وََسَط ِ قَبِيلَتِه فِي ً رَئِيسا مِْنهُْم واِحدٍ كُّلُ فَكانَ ِيَل. إسْرائ فِي عَِشيرَةٍ كُّلِ مِْن ً قائِدا قادَةٍ، َ عَشْرَة ُ مَعَه وَأرَسلُوا ١٤
ِيَل. إسْرائ

كُّلُ ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ١٦ لَهُْم: وَقالُوا ِجلعادَ أْرِض فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصِف وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ إلَى فَذَهَبُوا ١٥
اللهِ؟ عَلَى مُتَمَرِّدِيَن ً مَْذَبحا ْ وَبَنَيتُم اللهِ، ِباِع ّ ات عَِن اليَومَ ُ ِحْدتُم ِيَل: إسْرائ َ إلَه بِها ْ ُخنْتُم َّتِي ال ُ الخِيانَة ِ هَذِه ‹ما اللهِ: َشعِب
فَهَْل ١٨ اللهِ. َشعِب عَلَى أتَى ً وَباء أّنَ مََع ةِ َّ الخَطِي تِلَْك مِْن ْ ر نَتَطَهَّ لَْم الآنَ ى َّ َحت نا َّ إن لَنا؟ ً كافِيَة فَغُورَ ُ ة َّ َخطِي تَكُْن ألَْم ١٧

ِيَل. إسْرائ بَنِي كُّلِ عَلَى ً غَدا َسيَغَضُب َ الله فَإّنَ اليَومَ، ِ الله عَلَى ْ ْدتُم َّ تَمَر إْن الآنَ؟ َ الله تَترُُكونَ



٢ : ٢٣ يَشُوع ٣١٦ ١٩ : ٢٢ يَشُوع

مَِن ً قِْسما وَخُذُوا اللهِ، ُ َخيمَة تُوجَدُ َحيُث اللهِ أْرِض إلَى فاعبُرُوا َنجِسَةً، ُمُوها أخَْذت َّتِي ال الأْرُض كانَِت «‹إْن ١٩

الأْمرَ يُطِيَع أْن زارََح بُْن عَخانُ يَرفُْض أِلَْم ٢٠ إلَهِنا. مَْذَبحِ َ غَير ً مَْذَبحا بِبِنائِكُْم عَلَينا أْو ِ الله عَلَى دُوا َّ َمَر تَت لا بَينَنا. الأْرِض
تِهِ؟›» َّ َخطِي بِسَبَِب ُ وَحدَه َ هُو يَهلِْك وَلَْم ِيَل؟ إسْرائ بَنِي كُّلِ عَلَى العِقاُب فَأتَى الغَنِيمَةِ، بِإتلاِف المُتَعَلَِّق

َ هُو يهوه العَظيمُ! ُ الله َ هُو «يهوه٤٩ ٢٢ ِيَل: إسْرائ قَبائِِل َ قادَة ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِصُف ُّونَ وَالجادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي فَأجاَب ٢١

بَنَينا قَْد كُنّا وَإْن ٢٣ اليَومَ. تُنَجِّنا فَلا اللهَ، عََصيْنا أْو ْدنا َّ تَمَر قَْد كُنّا إْن أيضاً! ِيُل إسْرائ وَلْيَعلَْم يَعلَمُ. َ هُو العَظيمُ! ُ الله
بَْل ٢٤ نَفسُهُ. ُ الله فَلْيُعاقِبْنا َسلاٍم، َ ذَباِئح أْو ُحبُوٍب تَقدِماِت أْو َ ذَباِئح وَلِتَقدِيِم اللهِ، ِباِع ّ ات عَْن مُنَْحرِفِينَ ً مَْذَبحا لِأنفُِسنا
َ نَهْر وََضَع ُ الله ٢٥ ِيَل؟ إسْرائ ِ إلَه بِاللهِ، عَلاقَتُكُْم ‹ما لِأولادِنا: أولادُكُْم يَقُوُل ِحينَ يَأتِي، يَوٍْم مِْن ً َخوْفا ذَلَِك فَعَلنا
عَْن أولادَنا أولادُكُْم يُوقُِف وَبِهَذا اللهِ.› فِي نَِصيٌب لـَكُْم فَلَيَس ُّونَ! وَالجادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي ها أّيُ وَبَينَكُْم بَينَنا الُأردُّنِ

اللهِ. ِ عِبادَة
وَبَينَكُْم بَينَنا ً شاهِدا لِيَكُونَ بَْل ٢٧ ، باِئحِ الذَّ أوِ ْقدِماِت َّ لِلت لَيَس مَْذَبحاً.› فَلْنَبنِ لِأنفُِسنا، ً َشيئا ‹فَلْنَعمَْل «فَقُلْنا: ٢٦
يَستَطِيَع فَلا شَرِكَةٍ. َ وَذَباِئح وَقَرابِينَ صاعِدَة٥٠ٍ َ بِذَباِئح ِ َحضْرَتِه فِي َ الله َسنَعبُدُ نا َّ أن بَعدَنا َستَْأتِي َّتِي ال الأجياِل وَبَينَ
أولادِنا مََع أْو مَعْنا هَذا حَدََث ‹إْن ُلْنا: وَق ٢٨ اللهِ.› فِي نَِصيٌب لـَكُْم ‹لَيَس المُستَقبَِل: فِي لِأولادِنا يَقُولُوا أْن أولادُكُْم
لِيَكُونَ بَْل ، باِئحِ الذَّ أوِ ْقدِماِت َّ لِلت َ هُو فَلَيَس آباؤنا. ُ بَناه الَّذِي ِ الله مَْذَبحِ نَمُوذَِج إلَى انظُرُوا لَهُْم: َسنَقُوُل المُستَقبَِل، فِي

وَبَينَكُْم.› بَينَنا ً شاهِدا
َ غَير باِئحِ الذَّ أوِ ُبُوِب الح تَقدِماِت أْو ِ الّصاعِدَة ْقدِماِت َّ لِلت مَْذَبحٍ بِبِناءِ ِ ِباعِه ّ ات عَِن اليَومَ َف َّ وَنَتَوَق ِ الله عَلَى دَ َّ َمَر نَت «لَْن ٢٩

محضرِه.» َخيمةِ أمامَ الَّذِِي إلَهِنا مَذَبحِ
وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ كَلامَ ُ مَعَه كانُوا الَّذِيَن ِ العَشائِر ُ وَرُؤَساء عِب الّشَ ُ وَقادَة فِينْحاُس الكاهُِن سَمـِـَع فَحـِينَ ٣٠

أّنَ نَعرُِف «الآنَ يِّينَ: وَالمَنَّسِ وَالجادِيِّينَ لِلرَُأوبَيْنِيِّينَ َ ألِعازَر بُْن فِينْحاُس الكاهُِن وَقاَل ٣١ وَاستَراُحوا. فَرُِحوا يِّينَ، وَالمَنَّسِ
اللهِ.» عِقاِب مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي ْ أنقَْذتُم قَْد الأمرِ. هَذا فِي ِ الله عَلَى دُوا َّ َمَر تَت لَْم كُْم َّ لِأن وََسطِنا، فِي َ الله

ِيَل إسْرائ بَنِي إلَى ِجلْعادَ أْرِض فِي وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنَيِّينَ عِندِ مِْن ُ وَالقادَة َ ألِعازَر بُْن فِينْحاُس الكاهُِن عادَ ِحينَئِذٍ، ٣٢

الحَرِب عَِن وَتَراَجعُوا اللهَ. ُحوا َّ وََسب ِيَل، إسْرائ بَنِي ُ الأخبار ِت وَسَرَّ ٣٣ بَينَهُْم. جَرَى بِما وَأخبَرُوهُْم َكنْعانَ، أْرِض فِي
أْرضِهِْم. لِتَْدمِيرِ وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِّيُنَ ِضّدَ

َحّقاً.» ُ الله َ هُو يهوه َحّقاً. بَينَنا ً شاهِدا «إّنَ قالُوا: فَقَْد «شاهِدٌ،» المَْذَبحِ اسْمَ ُّونَ وَالجادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي وَدَعا ٣٤

٢٣
عب لِلّشَ يَشُوعَ ُ ة َّ وَِصي

قَْد يَشُوعُ كانَ وَِحينَ بِهِْم، َحِيطِينَ الم أعدائِهِِم كُّلِ مِْن ِيَل لإسْرائ ً وَأمانا ً راحَة اللهِ إعطاءِ مِْن َكثِيرَةٍ أيّاٍم وَبَعدَ ١

«قَْد لَهُْم: وَقاَل بَينَهُْم، وَالمَسؤُولِينَ وَقُضاتِهِْم وَقادَتِهِْم ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ جَميَع يَشُوعُ استَدعَى ٢ ، ّنِ الّسِ فِي مَ وَتَقَّدَ شاَخ
٢٢:٢٢ ٤٩

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
٢٢:٢٧ ٥٠

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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مَْن َ هُو إلَهَكُْم لِأّنَ ـِكُْم. أجل مِْن الُأمَِم ِ هَذِه بِكُّلِ إلَهُكُْم ُ عَمِلَه ما كُّلَ بِأنفُسَكُْم ْ رَأيتُم وَقَْد ٣ ، ّنِ الّسِ فِي ً جَّدا ْمُت تَقَّدَ
مِْن هَزَْمتُمُوها َّتِي ال الُأمَِم أْرِض كُّلِ مََع ِ الباقِيَة الُأمَِم هَؤُلاءِ أْرَض ـِكُْم، لِقَبائِل ً مِيراثا أْعطَيتُكُْم قَْد ٤ عَنكُْم. حارََب
وََستَأخُذُونَ أمامِكُْم. مِْن وََسيَطرُدُهُْم يقِكُْم َطرِ عَْن َسيُبعِدُهُْم ِنَفِسهِ ب إلَهُكُْم ٥ الغَرِْب. فِي البَْحر٥١ِ إلَى الأردُّنِ نَهْرِ

إلَهُكُْم. وَعَدَكُْم َكما أْرضَهُْم
َتخْتَلِطُوا لا ٧ يَساراً. أْو ً يَمِينا عَْنها َتحِيدُوا لا مُوسَى. ِ يعَة شَرِ كِتاِب فِي ٌن مُدَّوَ َ هُو ما بِكُّلَ العَمَِل عَلَى ِتِينَ ثاب «فَكُونُوا ٦

ِ طاعَة فِي اثْبُتُوا بَِل ٨ لَها. تَرَكعُوا أْو َتخدِمُوها أْو بِها َتحلِفُوا أْو آلِهَتِهِْم َ أسماء تَذْكُرُوا أْو مَعكُْم، ِ الباقِيَة الُأمَِم هَؤُلاءِ مََع
اليَوِم. هَذا إلَى ْ عَمِلْتُم َكما إلَهِكُْم

الواِحدُ ُ يَهزِم ١٠ اليَوِم. هَذا إلَى أمامَكُْم مُودَ الّصُ أحَدٌ يَستَطـِـْع وَلَْم ةً، َّ ي وَقَوِ ً ًعَظِيمَة ُأمَما أمامِكُْم مِْن ُ الله َ َطرَد «قَْد ٩

إلَهَكُْم. وا ُّ ُتحِب أْن عَلَى يِصينَ ِ حَر فَكُونُوا ١١ وَعَدَ. َكما وَعَنْكُم ـِكُْم لِأجل ُحارُِب الم َ هُو إلَهَكُْم لِأّنَ ألفاً، مِنكُْم
ْ وَتَعامَلْتُم مِنْكُْم، ُجوا وَتَزَّوَ مِنهُْم ْ جتُم وَتَزَّوَ مَعَكُْم، ِ الباقِيَة الُأمَِم ِ هَذِه مِْن بِالنّاِجينَ ْ وَالتََصْقتُم ْ ابْتَعَْدتُم إِن «لـَِكْن ١٢

ً فَخّا َسيَِصيرُونَ أمامِكُْم. مِْن الُأمَِم ِ هَذِه بِطَردِ َّ يَستَمِر لَْن إلَهَكُْم أّنَ تَعلَمُوا أْن يَنبَغِي فَحِينَئِذٍ ١٣ بِهِْم، ْ وَاختَلَْطتُم مَعَهُْم
أعطاها َّتِي ال الأْرِض ِ هَذِه عَلَى مِنكُْم أحَدٌ يَبقَى لا ى َّ َحت عُيُونِكُْم ًفِي وَأشواكا ِبَكُْم، َجوان يَضْرُِب ً وََسوطا ًلـَكُْم، وَشَرَكا

لـَكُْم. إلَهُكُْم
الوُعُودِ مَِن واِحدٌ وَعْدٌ يَسقُْط لَْم ُ ه َّ أن نُفُوِسكُْم وَبِكُّلِ بِكُْم قُلُو بِكُّلِ تَعرِفُونَ ْ وَأنتُم المَوِت. مَِن يٌب قَرِ أنا «وَالآنَ ١٤

وَعَدَكُْم صاِلحٍ أمرٍ كُّلَ أّنَ وََكما ١٥ وَعُودِهِ. مِْن وَعْدٌ يَسقُْط وَلَْم قَت، َتحَّقَ جَميعُها لـَكُْم. إلَهُكُْم أعطاها َّتِي ال ِ اِلحَة الّصَ
مِْن يُفنِيَكُْم وَ ـَِككُْم يُهل أْن إلَى َبجَلْبِها دَ هَّدَ َّتِي ال ِ يِّئَة الّسَ الُأمُورِ كُّلَ عَلَيكُْم ُ الله َسيَجلُِب ً أيضا هَكَذا َق، َتحَّقَ قَْد ِ بِه إلَهُكُْم
ُأْخرَى ً آلِهَة ْ وَخَدَْمتُم ْ وَذَهَبْتُم بِهِ، أمَرَكُْم الَّذِي إلَهِكُمُ عَْهدَ ْ يتُم تَعَّدَ فَإْن ١٦ لـَكُْم. إلَهُكُْم أعطاها الِّتِي ِ َيِّدَة الج الأْرِض ِ هَذِه

لـَكُْم.» أعطاها َّتِي ال ِ َيِّدَة الج الأْرِض فِي مِنكُْم أحَدٌ يَبقَى وَلَْن َشدِيْداً. ً غََضبا عَلَيكُْم َسيَغَضُب َ الله فَإّنَ لَها، ْ وََسجّْدتُم
٢٤

َشِكيم فِي العَْهدُ
ِيَل، إسْرائ فِي وَالمَسؤُولِينَ وَالقُضاةِ ِ وَالقادَة يُوِخ الّشُ كُّلَ وَاستَْدعَى َشِكيمَ.٥٢ فِي ِيَل إسْرائ قَبائِِل كُّلَ يَشُوعُ وَجَمََع ١

ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لَهُْم: يَشُوعُ فَقاَل ٢ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي وَوَقَفُوا فََأتَوْا

ً آلِهَة وَعَبَدُوا الفُراِت، نَهرِ مِْن الُأخرَى ِ الجِهَة فِي وَناُحورَ، َ براهِيم إ أبُو تارَُح فِيهِم بِمَْن آباؤكُْم، َسَكَن القَدِيِم ‹فِي
ُ وَأعطَيتُه َكنْعانَ، أْرِض كُّلِ فِي ُ وَقُدتُه الفُراِت نَهْرِ مِْن الُأخرَى ِ الجِهَة مَِن َ براهِيم إ أباكُْم أخَْذُت َّ ثُم ٣ ُأْخرَى.
َ ة َّ َبَلِي الج َ َسعِير َ مِنْطَقَة َ عِيسُو وَأعطَيُت وَعِيسُوَ. يَعقُوَب وَلَدَيهِ لإْسحَاَق وَأْعطَيُت ٤ إْسحَاَق. ُ وَأْعطَيتُه َكثِيراً، ً نَسلا

مِصْرَ. إلَى فَنَزَلُوا وَأوَلادُهُ، يَعقُوُب أمّا ـِكَها. َمتَل لِي
٢٣:٤ ٥١

المتوسط. الأبيض البحر البحر.
٢٤:١ ٥٢

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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ذَلَِك وَبَعدَ هُناكَ. ُ عَمِلْتُه بِما َشعبِها وَعَلَى َ مِصْر عَلَى ً عَظِيما ً ِضيقا وَجَلَبُْت وَهارُونَ، مُوسَى أرَسلُْت َّ ‹ثُم ٥

إلَى وَفُرساٍن بِمَرْكَباٍت آباءَكُْم ونَ ُّ ي المِصرِ َ وَطارَد البَحرِ، إلَى ْ أتَيتُم َ مِصْر مِْن آباءَكُْم أخرَْجُت وَِحينَ ٦ أخرَْجتُكُْم.
قَْد فَغَّطاهُْم. عَلَيهِْم َ البَحر وَرَدَّ يِّينَ، المِصْرِ وَبَينَ بَينَكُْم ً ُظلْمَة وََضَع لِلعَوِن، ً َطلَبا ِ لله صَرَُخوا وَِحينَ ٧ الأحمَرِ. البَحرِ

بمِصْرَ. ُ عَمِلْتُه ما عُيُونُكُْم رَأْت
نَهرِ مِْن الُأخرَى ِ الجِهَة فِي الّساِكنِينَ يِّينَ الأمِورِ أْرِض إلَى أْحضَرْتُكُْم ٨ يلاً، َطوِ ً زَمَنا ةِ َّ ي ِّ البَر فِي ْ عِْشتُم أْن ‹وَبَعْدَ

أمامِكُْم. مِْن وَأفنَيتُمُوهُْم أْرضَهُِم ْ فامتَلـَْكتُم لـَكُْم وَأعطَيتُهُْم وَحارَبُوكُْم، الُأردُّنِ.
لِيَلْعَنَكُْم، َ بَعُور بَْن بِلْعامَ وَدَعا فَأرَسَل ِيَل، إسْرائ لِيُحارَِب مُوآَب مَلُِك ورَ، ِصّفُ بُْن بالاُق َلُِك الم استَعَّدَ َّ ‹ثُم ٩

يَدِهِ. مِْن وَأنقَْذتُكُْم بارَْكتُكُْم، وَلِذا لِبَلْعامَ، أستَمـِـَع أْن أَشْأ لَْم لـَِكنِّي ١٠

ونَ ُّ ي وَالفِرِزِّ ُّونَ ي الأمُورِ عَمَِل َكما يحا، أرِ ُسّكانُ َبَكُْم حار يحا، أرِ إلَى ْ وَأتَيتُم الُأردُّنِ َ نَهر ْ عَبَرْتُم ‹وَِحينَ ١١

أمامَكُْم بابِير٥٣َ الدَّ وَأرَسلُْت ١٢ لـَكُْم. فَأخَضعتُهُْم ونَ، ُّ وَاليَبُوَسي ُّونَ ي ِّ وَالحِو ونَ ُّ وَالجِرجاِشي ونَ ُّ وَالحِثِّي ونَ ُّ ِي وَالـَكنعان
وَأقواِسكُْم.٥٤ بِسُيُوفِكُْم تَطرُدُوهُْم لَْم أمامِكُْم. مِْن يِّينَ الأمُورِ ـِكَيِّ مَل فَطَرَدُوا

تَزرَعُوها.›» ْ لِم زَيتُوٍن وَأشجارِ كُرُوٍم مِْن تَأكُلُونَ فِيها. ْ فَسََكنْتُم تَبنُوها ًلَْم وَمُدُنا فِيها، تَعمَلُوا ًلَْم أْرضا ‹أعطَيتُكُْم ١٣

ِ الجِهَة فِي آباؤكُْم عَبَدَها َّتِي ال ِ الآلِهَة مَِن ُصوا َّ َتخَل وَبِأمانَةٍ. بِإخلاٍص ُ وَاخدِمُوه ُ وَهابُوه يهوه٥٥ اخشَوا «وَالآنَ، ١٤

يهوه. وَاخدِمُوا مِصْرَ، وَفِي الفُراِت نَهرِ مِْن الُأخرَى
خَدَمَها َّتِي ال ِ الآلِهَة مَِن ٌ َسواء َتخدِمُونَهُ، َ آخَر ً إلها اليَومَ لِأنفُِسكُمُ فاختارُوا يهوه، ِ ِخدمَة فِي تَرغَبُونَ لا ْ ُكنتُم «وَإْن ١٥

ُ فَسَنَخدِم وَبَيْتِي أنا وَأمّا أْرضِهِْم. فِي تَسكُنُونَ الَّذِيَن يِّينَ الأمُورِ ِ آلِهَة مِْن أْم الفُراِت، نَهرِ مِْن الُأخرَى ِ الجِهَة فِي يهوه.»آباؤكُْم
أْرِض مِْن آباءَنا وَأخرََج أخرََجنا مَْن َ هُو يهوه فَإلَهُنا ١٧ ُأْخرَى. ً آلِهَة لِنَعبُدَ يهوه نَترُكَ «لَْن عُب: الّشَ فَأجاَب ١٦

فِي سِرْنا َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلِ وَوََسَط رِحلَتِنا كُّلِ فِي وَحَمانا ِنا، عُيُون أمامَ ً عَظِيمَة عَجائَِب عَمَِل وَقَْد عَبِيداً. كُنّا َحيُث َ مِصْر
الأْرِض. فِي يَْسكُنُونَ كانُوا الَّذِيَن يِّينَ كَالأمُورِ الأْرِض، ِ هَذِه فِي عُوِب الّشُ جَمِيَع أمامِنا مِْن يهوه َ َطرَد وَقَْد ١٨ أْرضِها.

إلَهُنا.» ُ ه َّ لَأن يهوه، ُ َسنَخدِم ً أيضا َنحُْن لِذَلَِك
لـَكُْم َ يَغفِر وَلَْن ورٌ، ُّ غَي ٌ إلَه ُ ه َّ إن وٌس. قُّدُ ٌ إلَه ُ ه َّ لِأن يهوه َتخْدِمُوا أْن الآنَ تَْستَطِيعُونَ «لا عِْب: لِلّشَ يَشُوعُ فَقاَل ١٩

ى َّ َحت يُفنِيكُْم، وَ َكوارَِث عَلَيكُْم وََيجلُِب َسيَرِجــُع ُ ه َّ فَإن يبَةً، غَرِ ً آلِهَة ْ وَخَدَْمتُم يهوه ُ تَرَْكتُم إْن ٢٠ وََخطاياكُْم. دَكُْم ُّ تَمَر
إلَيْكُْم.» أْحسََن أْن بَعْدَ

يهوه.» ُ َسنَخدِم بَْل «كَلّا! لِيَشُوعَ: عُب الّشَ فَقاَل ٢١

لِتَخدِمُوهُ.» يهوه ُ اختَرْتُم كُمُ َّ أن أنفُِسكُْم عَلَى شُهُودٌ ْ «أنتُم عِب: لِلّشَ يَشُوعُ قاَل َّ ثُم ٢٢

٢٤:١٢ ٥٣
قوّته. أْو الله ملاك المقصود ربما الدبابير.

:2 التثنية وكتاب ،35 -21 :21 العدد كتاب في المُدّونة الأحداث إلى إشارة هي ربما العدد. هذا في العبري ّصِ َّ الن فهِم فِي ٌ صعوبة هناكَ ٢٤:١٢ ٥٤
10. :3 -24
٢٤:١٤ ٥٥

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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شُهُودٌ.» «َنحُن فَقالُوا:
ِيَل.» إسْرائ ِ إلَه يهوه إلَى بَكُْم قُلُو وَأمِيلُوا بَينَكُْم. َّتِي ال ِ يبَة الغَرِ ِ الآلِهَة مَِن ً إذا ُصوا َّ «َتخَل يَشُوعُ: فَقاَل ٢٣

وَنُطِيعُهُ.» إلَهَنا يهوه ُ «َسنَخدِم لِيَشُوعَ: عُب الّشَ فَقاَل ٢٤
َشِكيمَ.٥٦ فِي وَقَوانِينَ ً أحكاما لَهُْم وَوََضَع اليَوِم، ذَلَِك فِي عِب الّشَ مََع ً عَْهدا يَشُوعُ فَقَطََع ٢٥

ِ َخيْمَة عِنْدَ َّتِي ال وِط ُّ البَل ِ َشجَرَة َتحَْت ُ وَوََضعَه ً َكبِيرا ً َحجَرا وَأخَذَ اللهِ. ِ يعَة شَرِ كِتاِب فِي الكَلامَ هَذا يَشُوعُ وََكتََب ٢٦

َسةِ. المُّقّدَ يهوه
َسيَكُونُ إلَينا. ِ بِه مَ َّ تَكَل الَّذِي يهوه كَلامَ سَمـِـَع ُ ه َّ كَأن عَلَينا، ً شاهِدا ُ َجَر الح هَذا «َسيَكُونُ عِب: الّشَ لِكُّلِ يَشُوعُ وَقاَل ٢٧

إلَهِكُْم.» عَلَى دُوا َّ َمَر تَت لا كَي عَلَيكُْم ً شاهِدا
وَمِيراثِهِ. أْرِضهِ إلَى واِحدٍ كُّلَ عَب الّشَ يَشُوعُ صَرََف َّ ثُم ٢٨

يَشُوع مَوُت
فِي أْرِضهِ فِي وَدُفَِن ٣٠ َسنَواٍت. ُ وَعَشْر ٌ مِئِة العُْمرِ مَِن ُ وَلَه اللهِ، ُ خادِم نُونَ بُْن يَشُوعُ ماَت الُأمُورِ، ِ هَذِه وَبَعدَ ٢٩

جاعََش. َجبَِل مِْن الّشِماِل إلَى ةِ َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي سارََح َ تِمْنَة
العَمََل وَاختَبَرُوا عَرَفُوا الَّذِيَن بَعدَهُ، َ أحياء بَقَوْا الَّذِيَن يُوِخ وَالّشُ يَشُوعَ َحياةِ َطواَل وعبدوه َ الله ِيُل إسْرائ َ وَخَدَم ٣١

ِيَل. لإسْرائ ُ الله ُ عَمِلَه الَّذِي
يُوُسف عِظامُ

ِ بِمِئَة يَعقُوُب اشتَراها َّتِي ال الأْرِض فِي َشِكيمَ. فِي َ مِصْر مِْن ِيَل إسْرائ بَنو أحضَرَها َّتِي ال يُوُسَف عِظامُ وَدُفِنَْت ٣٢

يَوُسَف. لِنَسِل ً مُلْكا الأْرُض ِ هَذِه فَصارَْت َشكيمَ. أبِي حَمُورَ أبناءِ مِْن الفِّضةِ مَِن ٍ قِطعَة
ألعازار مَوُت

ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي ُ لَه ُأعطِيَْت َّتِي ال فِينْحاَس، ِ ابنِه ِ مَدِينَة َ ِجبْعَة فِي وَدُفَِن هارُونَ. بُْن ُ ألِعازَار وَماَت ٣٣

٢٤:٢٥ ٥٦
اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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القُضاة كتاُب
ِيِّين الـَكنْعان ُتحارُِب يَهُوذا ُ قَبِيلَة

ِيِّينَ؟» الـَكنعان لِتُحارَِب ً لا أّوَ تَْذهََب أْن يَنْبَغِي مِنّا قَبِيلَةٍ ُ ة َّ «أي اللهَ: ِيَل إسْرائ بَنُو سأَل يَشُوعُ، ماَت أْن بَعْدَ ١

الأْرَض.» َسُأْعطيهُمُ وَأنا لاً. أّوَ يَهُوذا ُ قَبِيلَة «لِتَْذهَْب اللهُ: فَقاَل ٢

َّ ثُم مَعاً. ِيِّينَ الـَكنْعان وَلنُقاتِِل لَنا، قُِسمَْت َّتِي ال الأْرِض إلَى مَعَنا «تَعالَوا بائِهِْم: أقرِ ِشمْعُونَ لِبَنِي يَهُوذا بَنُو فَقاَل ٣

يَهُوذا. بَنِي مََع ِشمْعُونَ بَنُو فَذَهََب لـَكُْم.» قُِسمَْت َّتِي ال الأْرِض إلَى مَعَكُْم َنحُْن نَْذهَُب
بازََق. فِي مِْنهُْم رَجٍُل آلاِف َ عَشْرَة وَقَتَلُوا يِّينَ. وَالفِرِزِّ ِيِّينَ الـَكنْعان ِ يمَة هَزِ مِْن ُ الله نَهُْم وَمَّكَ يَهُوذا، بَنُو وَذَهََب ٤

يِّينَ. وَالفِرِزِّ ِيِّينَ الـَكنعان وَهَزَمُوا َبُوهُ، فَحار بازََق، ِ مَدينَة فِي بازََق َسيِّدَ وَوَجَدُوا ٥

َ أباهِم «قَطَعُْت بازََق: ُ َسيِّد فَقاَل ٧ وَرِجلَيهِ. يَدَيهِ أباهِمَ وَقَطَعُوا ُ فَأمسَكُوه بِهِ، لَحِقُوا هُْم وَلـَِكنَّ بازََق، ُ َسيِّد فَهَرََب ٦
بِهِْم.» ُ فَعَلْتُه ما بِمِثِل ُ الله جازانِي قَْد وَها مائِدَتِي. َتحَْت عاِم الّطَ فُتاَت َلتَقِطُونَ ي وََجعَلْتُهُْم مَلِكاً، َسبعِينَ وَأرجَُل أيادِي

ماَت. َحيُث القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ُ أخَذُوه َّ ثُم
ِ َلَة ِمُقات ل يَهُوذا بَنُو نَزََل َّ ثُم ٩ المَدِينَةَ. أحرَقُوا َّ ثُم يِف. الّسَ ِبحَّدِ أهلَها وَقَتَلُوا عَلَيها، وَاستَولَوا القُدَس يَهُوذا بَنُو وَهاَجمَ ٨

ةِ. َّ ِي ب الغَر التِّلاِل وَُسفُوِح قَِب َّ وَالن ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنْطَقَة الم فِي الّساِكنِينَ ِيِّينَ الـَكنْعان
وَهَزَمُوا أربََع.» َ يَة «قَر ً سابِقا تُدعَى حَبْرُونُ وَكانَِت حَبْرُون١َ. ِ مَدِينَة فِي الّساِكنِينَ ِيِّينَ الـَكنعان يَهُوذا بَنُو وَحارََب ١٠

وَتِلْماَي.٢ وَأِخيمانَ ِشيشاَي

وَابنَتُه كالَْب
«مَْن كالَُب: قاَل َّ ثُم ١٢ َسفَرَ.» َ يَة ْ «قَر ً سابِقا تُدعَى كانَْت َّتِي ال َ دَبِير ُسّكاِن ِ َلَة ِمُقات ل هُناكَ مِْن يَهُوذا بَنُو وَانطَلََق ١١

لَهُ.» ً زَوجَة َ عَْكسَة ابنَتِي َسُأعطِيهِ فَإنِّي عَلَيها وَيَستَولِي َ َسفَر َ يَة ْ قَر يُهاِجمُ
لَهُ. ً زَوجَة َ عَْكسَة ُ ابنَتَه كالََب ُ فَأعطاه كالََب، أُخو قَنازَ بُْن عُثْنِيئِيُل عَلَيها فَاْستَولَى ١٣

«ما كالَُب: لَها قاَل الحِمارِ، عَلَى مَِن نَزَلَْت فَلَمّا أبِيها. مِْن ً َحقلا تَطلََب أْن عَلَى ها َحثَّ عُثْنِيئِيَل، إلَى جاءَْت وَلَمّا ١٤
الأْمرُ؟»

البِرَكَ فَأعطاها أيضاً.» ماءٍ بِرَكَ فَأعطِنِي قَِب،٣ َّ الن فِي ً ة َّ جاف ً أْرضا أعطَيتَنِي قَْد بَرَكَةً. «امنَحنِي لَهُ: فَقالَْت ١٥

فلَى. وَالّسُ العُلْيا
١:١٠ ١

اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
١:١٠ ٢

22. :13 العدد كتاب انظر وعشائرهم. هم وَالمقصود عناق. أبناء من عمالقة ٌ ثلاثة وَتِلْماي. وَأِخيمانَ ِشيشاَي
١:١٥ ٣

يهوذا. جنوب يّة الّصحراو المنطقة النّقب.
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قَِب َّ الن َصحراءِ فِي يَهُوذا ةِ َّ ي ِ ّ بَر إلَى يَهُوذا، بَنِي مََع خِل،٤ َّ الن ِ مَدِينَة مِْن مُوسَى حَما كانَ الَّذِي القَينِيِّ نَسُل وَخَرََج ١٦

العَمالِقَةِ. بَينَ وا ُّ وَاْستَقَر ذَهَبُوا َّ ثُم عَرادَ. ِ مَدينَة قُرَْب
كامِلاً. ً تَْدمِيرا رُوها وَدَمَّ َصفاةَ، ِ مَدينَة فِي ِيِّينَ الـَكنْعان وَهَزَمُوا ِشمْعُونَ، بَنِي بائِهِْم أقرِ مََع يَهُوذا بَنُو ذَهََب َّ ثُم ١٧

«حُْرمَةَ.»٥ ُ المَدِينَة فَدُعِيَِت
وَالأراضِي وَعَْقرُونَ بِها، ِ ُحيطَة الم وَالأراضِي وَعَْسقَلانَ بِها، ِ ُحيطَة الم وَالأراضِي َ ة غَّزَ عَلَى يَهُوذا بَنُو وَاستَولَى ١٨

بِها. ِ ُحيطَة الم
كانُوا هُْم لأّنَ هِل، َّ الس ُسّكانَ يَطرُدُوا أْن يَقدِرُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ةِ. َّ َبَلِي الج ِ ِنْطَقَة الم عَلَى فَاْستَولَوا يَهُوذا، بَنِي ُ الله وَأعانَ ١٩

ةً. َّ حَدِيدِي مَرْكَباٍت ـِكُونَ يَمل
هُناكَ. مِْن عَناَق٦ بَنِي مِْن َ عَشائِر ثَلاَث كالَُب َ فَطَرَد مُوسَى. وَعْدِ َحسََب لِكالََب حَبْرُونُ وَُأعطِيَِت ٢٠

القُْدس فِي ونَ ُّ يَْستَقِر بَنْيامِيْنَ بَنُو
وََسَط القُْدِس ِ مَدينَة فِي يَسكُنُونَ ونَ ُّ اليَبُوِسي فَظَّلَ القُْدِس. فِي الّساِكنِينَ اليَبُوِسيِّينَ يَطرُدُوا لَْم بَنْيامِيْنَ بَنِي لـَِكّنَ ٢١

هَذا.٧ يَومِنا ى َّ َحت بَنْيامِيْنَ بَنِي
إيل بَيِت عَلَى يَستَولُونَ يُوُسَف بَنُو

يَستَْكِشفُونَ ً رِجالا يُوُسَف بَنُو أرَسَل فَقَْد ٢٣ اللهُ. فَأعانَهُْم يَل، إ بَيِت عَلَى لِلهُُجوِم ً أيضا يُوُسَف بَنُو وَخَرََج ٢٢
«أرِنا لَهُ: فَقالُوا المَدِينَةِ، مَِن ً خارِجا ً رَجُلا المُستَكِشفُونَ فَرَأى ٢٤ لُوزَ. ً سابِقا تُْدعَى ُ المَدِينَة وَكانَِت يَل. إ بَيِت َ مَدِينَة

بِالحُْسنَى.» وََسنُعامِلَُك المَدِينَةِ، إلَى ً مَْدخَلا
عَائِلَتَهُ. وَجَميَع جَُل َّ الر أطلَقُوا هُْم لـَِكنَّ يِف. الّسَ ِبحَّدِ ِ المَدِينَة أهَل فَقَتَلُوا المَدِينَةِ. إلَى ً مَْدخَلا َّجُُل الر فَأراهُمُ ٢٥

هَذا. يَومِنا ى َّ َحت ِ المَدِينَة اسْمُ َ وَهُو لُوزَ. أْسماها ً مَدِينَة وَبَنَى الحِثِّيِّينَ أْرِض إلَى جُُل َّ الر ذَلَِك فَذَهََب ٢٦

ِيِّين الـَكنْعان ُتحارُِب ُأْخرَى ُ عَشائِر
وَقُراها. و وََمجِّدُ وَقُراها، ِبلَعامَ وَي وَقُراها، وَدُورَ وَقُراها، وَتَعْنََك وَقُراها، شانَ بَيِت ُسّكانَ ى َّ مَنَس بَنُو يَطرُْد وَلَْم ٢٧

لَدَيهِْم، ً عَبِيدا العَمَِل عَلَى ِيِّينَ الـَكنْعان دُوا َّ َجن ِيَل، إسْرائ بَنُو قَوَِي وَلَمّا ٢٨ الأْرَض. تِلَْك يَْسكُنُونَ ونَ ُّ ِي الـَكنْعان فَظَّلَ
يَطرُدُوهُْم. لَْم هُْم لـَِكنَّ

هُناكَ. بَينَهُْم ونَ ُّ ِي الـَكنْعان فَسََكَن جازَرَ، فِي الّساِكنِينَ ِيِّينَ الـَكنْعان َ أفْراِيم بَنُو يَطرُد وَلَْم ٢٩

ً عَبِيدا العَمَِل علَى وَُأجْبِرُوا بَينَهُْم، نَ ُّ ِيِّو الـَكنْعان فَسََكَن نَهلُوَل، ُسّكانَ أْو قِْطرُونَ ُسّكانَ َبُولُونَ ز بَنُو يَطرُْد وَلَْم ٣٠
لَدَيهِْم.

١:١٦ ٤
لأريحا. آخر اسم النّخل. مدينة

١:١٧ ٥
.29 - 28 :27 يّين اللاو كتاب انظر للهِ. كلّها مة المُقَّدَ أوِ رة. المُدمَّ اسمها يعني و حُرمة.

١:٢٠ ٦
نفسه. الفصل هذا في 10 العدد انظر عَناق. بَنِي مِْن َ عَشائِر ثَلاَث

١:٢١ ٧
(26 العدد في ً (أيضا يَشُوع. كتاب تدوين وقت أي هذا. يومنا ى َّ َحت
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بَينَ َ آشَر بَنُو وََسَكَن ٣٢ وَرَُحوَب. وَأفِيَق َ وَحَلْبَة وَأكزِيَب وَأحلََب وَِصيدُونَ و عَّكُ ُسّكانَ َ آشَر بَنُو يَطرُْد وَلَْم ٣١
يَْطرُدُوهُْم. لَْم َ آشَر بَنِي لِأّنَ الأْرَض، َسَكنُوا الَّذِيَن ِيِّينَ الـَكنْعان

يَْسكُنُونَ كانُوا الَّذِيَن ِيِّينَ الـَكنْعان بَينَ َسَكنُوا بَْل عَناةَ، بَيِت ُسّكانَ أْو شَمٍْس، بَيِت ُسّكانَ نَْفتالِي بَنُو يَطرُْد وَلَْم ٣٣

لَدَيهِْم. ً عَبِيدا العَمَِل عَلَى َ عَناة وَبَيَت شَمَْس بَيَت ُسّكانُ َ فَُأجبِر الأْرَض.
كانَ إْذ ٣٥ هِل، َّ الس إلَى زُوِل ُّ بِالن لَهُْم يَْسمَُحوا وَلَْم ةِ، َّ َبَلِي الج ِ ِنْطَقَة الم إلَى ِ العَوْدَة عَلَى دانَ بَنِي ونَ ُّ ي الأمُورِ َ وَأجبَر ٣٤

يِّينَ الأمُورِ وَأجبَرُوا ةً َّ قُو اْزدادُوا يُوُسَف بَنِي لـَِكّنَ وََشعَلُبِّيمَ. لُونَ َّ وَأي حارََس َجبَِل فِي البَقاءِ عَلَى عازِمِينَ ُّونَ ي الأمُورِ
ِجباِل. مِْن وَراءَهُما وَما سالََع وَمِْن عَْقرََب، ِ عَقَبَة مِْن يِّينَ الأمُورِ حُدُودُ ْت اْمتَّدَ وَقَدِ ٣٦ لَدَيهِْم. ً عَبِيدا العَمَِل عَلَى

٢
بُوِكيم فِي ِ الله مَلاكُ

الأْرِض إلَى وَأحضَرْتُكُْم َ مِصْر مِْن أصعَْدتُكُْم «لَقَْد وَقاَل: َ بُوِكيم ِ مَدِينَة إلَى الجِلْجاِل ِ مَدِينَة مِْن اللهِ مَلاكُ وََصعِدَ ١

ُسّكاِن مََع عَْهدٍ أّيَ تَْقطَعُوا أْن يَنبَغي لا لـَِكْن ٢ أبَداً،› مَعَكُْم عَْهدِي ُأخلَِف ‹لَْن ُلُْت: وَق آباءَكُْم، بِها وَعَْدُت َّتِي ال
فَعَلْتُمْ! ما َ بَشاعَة فَسَتَرَونَ تُطِيعُونِي، لَْم كُْم َّ لـَِكن مَذاِبحَهُْم، اهدِمُوا بَِل الأْرِض، ِ هَذِه

لـَكُْم.» ً مِْصيَدَة آلِهَتُهُْم ُ وَتَِصير أعداءَكُْم،٨ يَِصيرُونَ بَْل أمامِكُْم، مِْن أطرُدَهُْم لَْن إنِّي الآنَ أقُوُل فَإنِّي «لِهَذا ٣
بُوِكيمَ،٩ المَكانَ ذَلَِك فَأْسمَوا ٥ مُرتَفـِـٍع. بَِصوٍت عُب الّشَ بَكَى ِيَل، إسْرائ بَنِي لِكُّلِ الكَلاِم بِهَذا ِ الله مَلاكُ مَ َّ تَكَل وَلَمّا ٤

للهِ. َ ذَباِئح مُوا قَّدَ وَهُناكَ
َ وَخَدَم ٧ الأْرَض. ـِكُوا يَمتَل لـِكَي ِ نَِصيبِه إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن واِحدٍ كُّلُ فَذَهََب عَب، الّشَ يَشُوعُ صَرََف َّ ثُم ٦

مِْن ُ الله ُ َصنَعَه ما وَاختَبَرُوا عَرَفُوا الَّذِيَن مَِن ُ بَعدَه عاُشوا الَّذِيَن يُوِخ الّشُ وََحياةِ يَشُوعَ، َحياةِ َطواَل وعبدوه َ الله عُب الّشَ
ِيَل. إسْرائ أجِل

فِي َّتِي ال سارََح َ تِمْنَة فِي أْرِضهِ فِي وَدُفَِن ٩ َسنَواٍت. وَعَشرَ ً مِئَة ُ عُمرُه وَكانَ اللهِ، ُ خادِم نُونَ بُْن يَشُوعُ وَماَت ٨

جاعََش. َجبَِل مِْن الّشِماِل إلَى ةِ َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة
وَفَعََل ١١ ِيَل. إسْرائ أجِل مِْن ُ َصنَعَه وَما َ الله يَعرِِف لَْم ِجيٌل ُ بَعْدَه َ جاء هُ، ُّ كُل الجِيُل ذَلَِك ماَت أْن وَبَعْدَ ١٠
وَتَبِعُوا مِصْرَ، أْرِض مِْن أخرََجهُْم الَّذِي آبائِهِْم، َ إلَه اللهَ، وََهجَرُوا ١٢ البَعَل،١٠ عَبَدُوا إْذ اللهِ، أمامَ رَّ َّ الش ِيَل إسْرائ بَنُو
لِلبَعِل١١ وََسجَدُوا اللهَ، تَرَُكوا ١٣ اللهَ، فَأْغَضبُوا لَها. وََسجَدُوا َحولَهُْم، كانُوا الَّذِيَن عُوِب الّشُ ِ آلِهَة بَينِ مِْن ُأْخرَى ً آلِهَة

وَعَْشتارُوَث.١٢
٢:٣ ٨

لـكم.» ً «فَخّا أْو أعداءكم.
٢:٥ ٩

الباكون. أي بوكيم.
٢:١١ ١٠

الأْرِض. وخصوبة وَالعواصِف المطرِ ُ مصدر أنّه ظنّوا الـكنعانيّون. عبده يّف مُز إله البعل.
٢:١٣ ١١

الأْرِض. وخصوبة وَالعواصِف المطرِ ُ مصدر أنّه ظنّوا الـكنعانيّون. عبده يّف مُز إله البعل.
٢:١٣ ١٢

وَالحرب. الحّب إلهة وهي الّسماء، ملـكة ً أيضا دُعيت يَل. إ َِّف ّي المُز ِ الإلَه ُ زوجة يّفةٌ. مُز ٌ كنعانية ٌ إلهة عَْشتارُوث.
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يَهزِمُونَهُْم. َحولِهِْم مِْن أعداءَهُْم وََجعََل يَنهَبُوهُْم. بِأْن عَلَيهِْم يَن لِلْمُغِيرِ وَسَمََح ِيَل، إسْرائ بَنِي عَلَى ِ الله غََضُب فاْشتَّدَ ١٤

َكما ً تَماما عَلَيهِْم، المَصائَِب َيجلُِب ُ الله كانَ لِلقِتاِل، خَرَُجوا ما َّ وَكُل ١٥ أعدائِهِْم. أمامَ مُودِ الّصُ عَلَى يَن قادِرِ يَعُودُوا فَلَْم
ِجّداً. فَتَضايَقُوا بِقَسٍَم، رَهُْم حَّذَ أْن َسبََق

قُضاتِهِْم، إلَى ى َّ َحت يَستَمِعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ١٧ نَهَبُوهُْم. الَّذِيَن أعدائِهِِم قَبَْضةِ مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي ُصوا َّ خَل ُقُضاةً الله وَأقامَ ١٦

فَلَْم اللهَ، وَصايا أطاعُوا الَّذِيَن آباؤُهُمُ فِيها سارَ َّتِي ال يِق رِ الّطَ عَْن حادُوا ما سَرْعانَ ُأْخرَى. ً آلِهَة وَعَبَدُوا َ الله خانُوا بَْل
مِْنهُْم. مُوا ًّ يَتَعَل

القاضِي. ذَلَِك َحياةِ َطواَل أعدائِهِْم قَبْضةِ مِْن فَيُخَلِّصَهُْم القاضِيَ يُعِينُ ُ الله كانَ قاِضياً، لَهُْم ُ الله أقامَ ما َّ وَكُل ١٨
يَرِجعُونَ كانُوا القاضِي، مَوِت عِنْدَ وَلـَِكْن ١٩ عَلَيهِْم. ُ َشفَقَتَه ُ يُثِير وََظلَمُوهُْم اْضطَهَدُوهُْم الَّذِيَن بِسَبَِب أنِينُهُْم كانَ فَقَْد
مُمارََستِهِْم عَْن وا َّ يَتَخَل أْن وَرَفَُضوا ُأْخرَى. ً آلِهَة يَعبُدُونَ وَ وََيخدِمُونَ يَتبَعُونَ فَكانُوا آبائِهِْم. مِْن أسوَأ َنحوٍ عَلَى وَيَسلـُكُونَ

العَنِيدِ. ُسلُوكِهِِم أْو
َيحفَظُوهُ، بِأْن آباءَهُْم أمَْرُت الَّذِي عَْهدِي ُ ة الُأمَّ ِ هَذِه خَرَقَْت «لَقَْد وَقاَل: ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى ِ الله غََضُب فاْشتَّدَ ٢٠

لـِكَي هَذا َسأفعَُل ٢٢ ماَت. عِنْدَما يَشُوعُ تَرَكَها َّتِي ال عُوَب الّشُ أمامِهِمُ مِْن َ أطرُد أعُودَ لَْن فَإنِّي وَلِهَذا ٢١ تُطِعْنِي. وَلَْم
آباؤُهُْم.» فَعََل َكما وَوَصاياهُ، اللهِ أوامِرِ ِ طاعَة عَلَى َسيَحرُِصونَ كانُوا إْن أرَى أْن يدُ ُأرِ فَأنا بِهِْم. ِيَل إسْرائ بَنِي أمتَِحَن

يمَتِهِْم. هَزِ عَلَى يَشُوعَ يُساعِْد وَلَْم فَوراً. يَطرُدَهُْم أْن دُونَ الأْرِض، فِي تَبْقَى بِأْن عُوِب الّشُ ِ لِهَذِه ُ الله فَسَمََح ٢٣

٣
فِي المَعارِكَ َيخُوُضوا لَْم الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي َمتَِحَن لِي الأْرِض فِي تَبقَى بِأْن ُ الله لَها سَمََح َّتِي ال عُوُب الّشُ ِهيَ ِ هَذِه ١

عُوُب: الّشُ ِهيَ ِ هَذِه ٣ قَبُل. ًمِْن با حُرُو َيخُوُضوا لَْم الَّذيَن ِيَل إسْرائ بَنِي لأْجياِل الحَرِْب فُنُوِن لِتَعلِيِم هَذا فَكانَ ٢ َكنْعانَ.
َجبَِل مِْن لُبنانَ، مِْن ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم فِي الّساِكنِينَ يِّينَ ِّ وَالحِو ِيِّينَ، يدُون وَالّصَ ِيِّينَ، الـَكنْعان وَجَمِيُع لِلفِلِْسطِيِّينَ، َمُْس الخ المُدُنُ
ِ الله أوامِرَ َسيُطِيعُونَ كانُوا إْن يَرَى أْن أرادَ ِيَل، إسْرائ بَنِي بِهِْم َمْتَِحَن لِي هُناكَ ُ الله تَرَكَهُْم ٤ حَماةَ. لِيبُو إلَى حَْرمُونَ بَعِل

مُوسَى. لِساِن عَلَى آباءَهُْم بِها أمَرَ َّتِي ال
بَناِت مِْن ُجوا وَتَزَّوَ ٦ وَاليَبُوِسيِّينَ. يِّينَ ِّ وَالحُو يِّينَ وَالفِرِزِّ يِّينَ وَالأمُورِ ِيِّينَ الـَكنْعان بَينَ ِيَل إسْرائ بَنُو َسَكَن وَهَكَذا ٥

آلِهَتَهُْم! وَعَبَدُوا أبنائِهِْم. مِْن بَناتِهِْم ُجوا وَزَّوَ عُوِب، الّشُ تِلَْك
قاض ُل أّوَ عُثْنِيئِيُل،

بَنِي عَلَى ِ الله غََضُب فاْشتَّدَ ٨ وَعَْشتَرُوَت.١٤ البَعَل١٣ وَعَبَدُوا إلَهَهُْم، نَسَوا اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ِيَل إسْرائ بَنُو وَفَعََل ٧
ثَمانِي َ ة مُّدَ َ رَِشعْتاِيم ُكوشانَ ِيَل إسْرائ بَنُو َ فَخَدَم يَغزُوهُْم. بِأْن َيِن١٥ هر النَّ أرامَ مَلِِك رَِشعْتاِيمَ، لـِكُوشانَ وَسَمََح ِيَل، إسْرائ
بَْن عُثْنِيئِيَل المُنْقِذُ هَذا وَكانَ َّصَهُْم، خَل ِيَل إسْرائ لِبَنِي ً مُنقِذا ُ الله فَأقامَ بِاللهِ. اْستَنجَدُوا ِيَل إسْرائ بَنِي لـَِكّنَ ٩ َسنَواٍت،

٣:٧ ١٣
الأْرِض. وخصوبة وَالعواصِف المطرِ ُ مصدر أنّه ظنّوا الـكنعانيّون. عبده يّف مُز إله البعل.

٣:٧ ١٤
لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

٣:٨ ١٥
وَالفرات. دجلة النهرين.
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عَلَى ُ الله ُ فَأعانَه الحَرِْب، إلَى وَخَرََج ِيَل. لإسْرائ َكقاٍض وَعَمَِل عَلَيهِ، ِ الله رُوُح حَّلَ ١٠ الأْصغَرَ. كالََب أخا قَنازَ،
قَنازَ. بَْن عُثْنِيئِيُل ماَت َّ ثُم َسنَةً، أربَعِينَ َ ة مُّدَ الأْرَض لامُ الّسَ فَعَّمَ ١١ فَهَزَمَهُ. أرامَ، مَلِِك َ رَِشعْتاِيم ُكوشانَ

إهُود القاضِي
رَّ َّ الش فَعَلُوا هُْم لِأّنَ ِيَل، إسْرائ عَلَى مُوآَب مَلَِك ِعجلُونَ ُ الله َط َّ فَسَل ُأْخرَى. ً ة مَّرَ ِ الله أمامَ رَّ َّ الش ِيَل إسْرائ بَنُو وَفَعََل ١٢
خِل.١٦ َّ الن ِ مَدِينَة عَلَى وَاْستَولُوا ِيَل، إسْرائ بَنِي َ وَهَزَم وَذَهََب وَالعَمالِقَةِ، يِّينَ الأمُورِ مََع ِعجلُونُ فَتَحالََف ١٣ اللهِ. أمامَ

َسنَةً. َ عَشْرَة َ ثَمانِي مُوآَب مَلَِك ِعجلُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو َ فَخَدَم ١٤

اْستِخْداِم عَلَى ٌب مُدَرَّ رَجٌُل َ وَهُو . البَنْيامِيْنِيُّ ِجيرا بُْن إهُودُ َ هُو لَهُْم ً ُمُنْقِذا الله فَأقامَ بِاللهِ، ِيَل إسْرائ بَنُو اْستَنْجَدَ َّ ثُم ١٥

ً َسيفا لِنَْفِسهِ إهُودُ فََصنََع ١٦ مُوآَب. مَلِِك ِعجلُونَ إلَى تَهُْم َّ هَدِي َ يُسَلِّم لـِكَي إهُودَ ِيَل إسْرائ بَنُو فَأْرَسَل القِتاِل. فِي ُ يُسْراه
عَباءَتِهِ. َتحَْت الأيمَِن ِ فَخْذِه عَلَى ُ تَه َّ وَثَب واِحدٌ، باع١٧ٌ ُ ُطولُه يِن حَّدَ ذا

صَرََف َّةَ، الهَدَي إهُودُ مَ قَّدَ وَبَعْدَما ١٨ ِجّداً. ً سَمِينا ً رَجُلا ِعجلُونُ وَكانَ مُوآَب. مَلِِك لِعِجلُونَ َ ة َّ الهَدَي مَ قَّدَ َّ ثُم ١٧

ها أّيُ لََك ٌ ة َّ ي سِرِّ ٌ رِسالَة «لَدَّيَ وَقاَل: الجِلْجاِل، فِي ِ المَنُْحوتَة ِ الحِجارَة عِنْدِ مِْن فَرَِجــَع َ هُو أمّا ١٩ حَمَلُوها، الَّذِيَن الرِّجاَل
َلُِك!» الم

ةِ مِنَّصَ عَلَى جالٌِس َ وَهُو إلَيهِ إهُودُ عادَ ذَلَِك، بَعْدَ ٢٠ الغُرْفَةِ. مَِن ِ خُّدامِه جَمِيُع خَرََج َّ ثُم «اْسكُْت!» َلُِك: الم ُ لَه فَقاَل
وَأخَذَ يُسْراهُ، إهُودُ مَّدَ ٢١ العَرِْش، عَِن َلُِك الم قامَ فَلَمّا اللهِ.» مَِن ً رِسالَة إلَيَك «أْحمُِل إهُودُ: وَقاَل المُرْتَفِعَةِ. عَْرِشهِ
وَخَرََج عَلَيهِ. ْحمُ الّشَ وَأغلََق بَْطنِهِ، فِي يِف الّسَ مِقبَُض فَدَخََل ٢٢ بَْطنِهِ. فِي ِعجلُونَ ِ بِه وََطعََن الأيمَِن، ِ فَخْذِه عَْن يَف الّسَ

بَْطنِهِ. مِْن إهُودُ ُ يَْسَحبْه وَلَْم َظْهرِهِ، مَِن يِف الّسَ َطرَُف
َ وَجاء القاعَةِ، مَِن إهُودُ خَرََج َّ ثُم ٢٤ َلِِك. الم عَلَى ِ القاعَة أبْواِب إغلاَق وَأحكَمَ العَرِْش ِ غُرفَة مِْن إهُودُ خَرََج َّ ثُم ٢٣

«. الخاّصِ ِ حَمّامِه فِي ُ حاَجتَه يَْقضي ُ ه َّ أن بُّدَ «لا قالُوا: مُْقفَلَةٌ، العَرِْش ِ غُْرفَة أبواَب أّنَ رََأْوا وَلَمّا ِعجلُونَ. خُّدامُ
فَوَجَدُوا الباَب، وَفَتَُحوا المِْفتاَح، فَأخَذُوا العَرِْش. ِ غُْرفَة أبواَب يَفتَْح لَْم ُ ه َّ لـَِكن وَقَلِقُوا. انْتِظارُهُْم، فَطاَل ٢٥

الأْرِض. عَلَى ً مَيِّتا ً ساقِطا َسيِّدَهُْم
هُناكَ، إلَى وََصَل وَلَمّا ٢٧ َسعِيرَةَ. إلَى وَهَرََب ِ المَنُْحوتَة ِ الحِجارَة بَينَ وَمَّرَ الخُّداِم، انْتِظارِ َ أثْناء فَهَرََب إهُودُ أمّا ٢٦
لَهُمُ: وَقاَل ٢٨ مُهُْم. يَتَقَّدَ وَكانَ ةِ، َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم مَِن ِيَل إسْرائ بَنُو ُ مَعَه فَنَزََل ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي البُوِق فِي نَفََخ

مُوآَب.» بَنِي مِْن أعْدائِكُْم عَلَى نَصَرَكُْم قَْد َ الله لِأّنَ «اتْبَعُونِي،
بِينَ ُمحارِ كانُوا . مُوآبِيٍّ رَجٍُل آلاِف ِ عَشْرَة َ َنحْو قَتَلُوا اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ٢٩ مُوآَب. إلَى الُأْردُّنِ نَهْرِ ِ مَعابِر عَلَى ُ فَتَبِعُوه
وَاْستَراَحِت ِيَل. إسْرائ بَنِي ِ لِسَيطَرَة اليَوِْم ذَلَِك فِي مُوآُب فَُأخِضعَْت ٣٠ مِْنهُْم. أحَدٌ يَنُْج لَْم لـَِكْن وَُشجْعانَ، َ ياء أقوِ

َسنَةً. ثَمانِينَ الحُرُوِب مَِن الأْرُض
عَناة بُْن ُ شَمَْجر القاضِي

٣:١٣ ١٦
لأريحا. ُ آخر اسمٌ النّخل. مدينة

٣:١٦ ١٧
َسنتمتراً. ثلاثِينَ َ نحو تعادُل الطوِل لقياس وحدة وَِهيَ «ُجومِد» ً حرفيا باع.
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ِيَل. إسْرائ بَنِي ً أيضا َ هُو فَأنْقَذَ البَقَرِ، بِمِنَْخِس فِلِْسطِّيٍ ِ مِئَة ِسّتَ وَقَتََل عَناةَ،١٨ بُْن ُ شَمَْجر إهُودَ وَخَلََف ٣١

٤
دَبُورَة ُ القاِضيَة

ُ َيحْكُم كانَ الَّذِي َكنْعانَ مَلِِك يابِينَ ِيَدِ ب ُ الله فأْسقَطَهُْم ٢ إهُودَ. مَوِْت بَعْدَ ِ الله أمامَ رَّ َّ الش ِيَل إسْرائ بَنُو وَفَعََل ١

إْذ بِاللهِ، ِيَل إسْرائ بَنُو فَاْستَنْجَدَ ٣ يابِينَ. َيِش ِلج ً قائِدا الُأمَِم حَرُوَشةِ فِي يَْسكُُن كانَ الَّذِي ِسيسَرا وَكانَ حاُصورَ. فِي
َسنَةً. يَن عِشْرِ َ ة مُّدَ بِقَْسوَةٍ ِيَل إسْرائ بَنِي هَدَ اْضّطَ وَقَدِ ةٍ. َّ حَدِيدِي مَرَْكبَةٍ ِ مِئَة تِْسُع لِِسيسَرا كانَْت

لِلقََضاءِ َتجلُِس وَكانَْت ٥ الوَقِت. ذَلَِك فِي ِيَل إسْرائ لِبَنِي ً قاِضيَة لِفِيدُوَت، ٌ وَزَْوجَة ةٌ، َّ نَبِي وَِهيَ دَبُورَةُ، وَكانَْت ٤

بِقََضاياهِْم. إلَيها ِيَل إسْرائ بَنُو يأتِي َحيُْث ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي يَل إ وَبَيِت ِ الرّامَة بَينَ َ دَبُورَة ِ َنخلَة َتحَْت
ُ إلَه اللهُ، أمَرَ قَْد «ها لَهُ: وَقالَْت نَْفتالِي، فِي قادََش مِْن أبِينُوعَمَ بَْن باراَق تَْستَْدِعي ً رَُسولا ُ دَبُورَة فَأْرَسلَْت ٦
بَنِي وَمِْن نَْفتالِي بَنِي مِْن رَجٍُل آلاِف َ عَشْرَة مَعََك وَخُْذ تابُورَ. َجبَِل عَلَى ً مَوْقِعا وَخُْذ ‹اْذهَْب وَقاَل: ِيَل، إسْرائ
عَلَى وََسُأعِينَُك قِيشُونَ.١٩ وادِي فِي إلَيَك ِ وَقُوّاتِه ِ َباتِه بِعَر َيخرُُج يابِينَ، جَيِش قَائِدَ ِسيسَرا، َسأْجعَُل ٧ َبُولُونَ، ز

يمَتِهِ.›» هَز
اْذهََب.» فَلَْن مَعِي، تَْأتِي أْن رَفَْضِت وَإْن فَسَأْذهَُب. مَعِي، تَْذهَبِي أْن ً ة مُْستَعِّدَ ُكنِْت «إْن باراُق: لَها فَقاَل ٨

عَلَى ً اْمرأة ُ الله َسيُعِينُ إْذ فِيهِ. ُ تَِسير الَّذِي بِيِل الّسَ فِي ٌ فَخْر لََك يَكُونَ لَْن ُ ه َّ أن اعلَْم لـَِكِن مَعََك، ٌ ِيَة آت «أنا فَقالَْت: ٩
ِسيسَرا.» ِ يمَة هَزِ

ُ وَتَبِعَه قادََش، إلَى وَنَْفتالِي َبُولُونَ ز قَبِيلَتَي باراُق وَاْستَْدعَى ١٠ قادََش. إلَى باراَق مََع وَمََضْت ُ دَبُورَة قامَْت َّ ثُم
مَعَهُ. ُ دَبُورَة وَذَهَبَْت رَجٍُل، آلاِف ُ عَشْرَة

عِنْدَ ُ حابِر َ م َّ وََخي مُوسَى،٢٠ حَمِي ُحوباَب، نَسِل عَْن أي ِيَن، الآخَر القَينِيِّينَ عَْن انْفََصَل قَدِ القَينِيُّ ُ حابِر وَكانَ ١١

قادََش. مِْن ِ يبَة القَرِ َ َصعَناِيم فِي وَطةِ ُّ البَل
ِ مِئَة تِْسُع وَِهيَ مَرْكَباتِهِ، كُّلَ ِسيسَرا فَجَمََع ١٣ تابُورَ، َجبَِل إلَى َصعِدَ قَْد أبِينُوعَمَ بَْن باراَق إّنَ لِِسيسَرا وَقِيَل ١٢

قِيشُونَ. نَهْرِ إلَى الُأمَِم حَرُوَشةِ مِْن إْمرَتِهِ، َتحَْت َّتِي ال القُوّاِت جَمِيَع وَدَعَى حَدِيدٍ، مِْن مَرَْكبَةٍ
بِالفِعِل.» أمامََك ُ يَسير ُ الله ِسيسَرا. ِ يمَة هَزِ عَلَى فِيهِ ُ الله َسيُعِينَُك الَّذِي ُ اليَوْم َ هُو فَهَذا «قُْم! لِباراَق: ُ دَبُورَة فَقالَْت ١٤
وَكُّلَ ِ وَمَرْكَباتِه ِسيسَرا ُ الله َت َّ َشت باراُق، َهجَمَ وَِحينَما ١٥ رَجٍُل. آلاِف ُ عَشْرَة ُ وَتَبِعَه تابُورَ، َجبَِل مِْن باراُق فَنَزََل

حَرُوَشةِ ى َّ َحت ُ وَجَيشَه ِسيسَرا مَرْكَباِت باراُق َ وَطارَد ١٦ قَدَمَيهِ. عَلَى ً رَْكضا وَهَرََب ِ مَرَْكبَتِه عَْن ِسيسَرا فَنَزََل جَيِشهِ.
أحَدٌ. مِْنهُْم يَبَْق فَلَْم يِف، بِالّسَ ِسيسَرا جَيَش وَقَتََل الُأمَِم،

٣:٣١ ١٨
عناة. مدينة من الّذي شمجر أْو الباسل، المقاتل شمجر المقصود إّن أْو أمّه. اسمُ أوِ شمجر إبي اسمُ هو وهنا الـكنعانيّين. عند الحرب إلهة عناة.

٤:٧ ١٩
تابورَ. جبِل مِْن ً كيلومترا عشريَن َنحوِ بعدِ على ٌ صغير ٌ نهر قيشون. وادي

٤:١١ ٢٠
مُوسى. صهر أْو مُوسى. حمي
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مَلِِك يابِينَ بَينَ َسلامٌ هُناكَ كانَ فَقَْد ، القِينِيِّ َ حابِر ِ زَْوجَة ياعِيَل، ِ َخيمَة إلَى قَدَمَيهِ عَلَى فَهَرََب ِسيسَرا أمّا ١٧

عِنْدِي ْل تَفَّضَ َسيِّدِي، يا هُنا ْل «تَفَّضَ لَهُ: وَقالَْت ِسيسَرا، لِتُلاقِي ياعِيُل فَخَرََجْت ١٨ . القِينِيِّ َ حابِر ِ وَعَِشيرَة حاُصورَ
بِغَطاء. ُ تْه وَغَّطَ َخيمَتَها، فَدَخََل َتخَْف.» وَلا

لِيَشْرََب، ُ وَأْعطَتْه ، الجِلْدِّيَ َلِيِب الح َ وِعاء فَفَتََحْت عَْطشاٌن.» فَأنا لِأشْرََب، الماءِ مَِن ً قَلِيلا «أعطِنِي لَها: فَقاَل ١٩

تْهُ. غَّطَ َّ ثُم
‹لا.›» فَقُولِي: هُنا؟› أحَدٍ مِْن ‹هَْل وََسألَِك: أحَدٌ َ جاء وَإْن َيمَةِ، الخ مَْدخَِل فِي «قِفِي لَها: فَقاَل ٢٠

تَعَبِهِ، بِسَبِِب ً عَميقا ً نَوما ٌ ناِئم َ وَهُو بِهُدُوءٍ ُ مِنْه َبَْت وَاقتَر يَدِها، فِي ً وَمِطرَقَة ً وَتَدا فَأخَذَْت حابِرَ، ُ زَوجَة ياعِيُل أمّا ٢١

ِسيسَرا. َماَت ف الأْرِض! إلَى نَفَذَ ى َّ َحت رَْأِسهِ جانِِب فِي َ الوَتَد ِت َّ وَدَق
يَك وََسُأرِ «تَعاَل، لَهُ: وَقالَْت لِتُلاقِيَهُ، ياعِيُل فَخَرََجْت ِسيسَرا، ُ يُطارِد كانَ الَّذِي باراُق وََصَل حْظَةِ، الّلَ تِلَْك وَفِي ٢٢

رَْأِسهِ. فِي ُ وَالوَتَد مَيِّتاً، مُلْقًَى بِِسيسَرا فَإْذ َخيمَتَها، فَدَخََل عَنِهُ.» تَْبحَُث الَّذِي جَُل َّ الر
َ أكثَر ِيَل إسْرائ بَنِي ُ ة َّ قُو ْت اْشتَّدَ َّ ثُم ٢٤ ِيَل. إسْرائ لِبَنِي َكنْعانَ، مَلَِك يابِينَ، اليَوِْم ذَلَِك فِي ُ الله أخَضَع وَهَكَذا ٢٣

عَلَيهِ. قََضوْا أْن إلَى َكنْعانَ، مَلِِك يابِينَ، عَلَى َ فَأكثَر
٥

دَبُورَة ُ تَرْنِيمَة
أبِينُوعَمَ: بُْن وَباراُق ُ دَبُورَة مَْت َّ رَن اليَوِْم ذَلَِك فِي ٢١ ١

لِلمَعْرَكَةِ،٢٢ ِيَل إسْرائ بَني اْستِعْدادِ «لأجِل ٢
الحَرِْب، إلَى هاِب لِلذَّ عِب الّشَ ِع َّ وَتَطَو

اللهَ! اْحمَدُوا
المُلُوكُ! ها أّيُ «اْسمَعُوا، ٣

الحُّكامُ! ها أّيُ وَانْتَبِهُوا،
للهِ، ُ م َسُأرَّنِ

ِيَل! إسْرائ ِ إلَه للهِ، ً أْلحْانا سُأغَنِّي
َسعِيرَ،٢٣ ِجباِل مِْن نَزَلَْت عِنْدَما اللهُ، «يا ٤

أدُومَ،٢٤ أْرِض مِْن هُنا ْمَت تَقَّدَ عَنْدَما
٥:١ ٢١

. العِبرِّيِ الأصِل فِي الفهِم ُ عسير مقاطعِها مِْن ُ وَالـكثير جّداً، ٌ قديمة ٌ أغنية هذهِ .5 الفصل
٥:٢ ٢٢

للهِ. التّكريس عن كناية والأخيرة ِيَل.» إسْرائ فِي رُؤوسَهَْم ُشعُورَ لُوا َّ َطو الرِّجاَل أّنَ «لأجِل أْو ِيَل.» إسْرائ فِي ِ القادَة ِ قِيادَة «لأجِل أْو للمعركة. … لأجل
٥:٤ ٢٣

لأدُومَ. ُ آخر اسمٌ سعير.
٥:٤ ٢٤

أحياناً. معاركُ بينهما ُ تدور وكانْت يعقوَب. أخي عيسو نسُل هْم وَالأدوميّونَ سعيرَ. باسم ً أيضا عُرفت الأردن. جنوب الواقعة البلاد أدُوم.



١١ : ٥ قُضاة ٣٢٧ ٥ : ٥ قُضاة

الأْرُض، ِت اهْتَزَّ
أمطارَها، َسَكبَْت ُ ماء وَالّسَ
ماءً. ُحُب الّسُ أمطَرَِت ً َحّقا
اللهِ، أمامَ الجِباُل ذابَِت ٥

اللهِ، أمامَ ذاَب َ ِسيناء َجبَُل ى َّ َحت
ِيَل. إسْرائ بَنِي ِ إلَه

عَناةَ،٢٥ بِْن َ شَمَْجر أيّاِم «فِي ٦
ياعِيَل، أيّاِم فِي

القَوافُِل، فَِت َّ تَوَق
وَمُتَعَرِّجَةً. ً يَة مُلْتَوِ ً ُطرُقا المُسافِرُونَ وََسلََك

وَسَمُنُوا، ِيَل إسْرائ فِي الحُّكامُ «تَراخَى ٧

دَبُورَةُ، يا قُمِْت أْن إلَى
ِيَل. إسْرائ فِي كَُأمٍّ قُمِْت

جَدِيدَةً، ً آلِهَة عُب الّشَ «اختارَ ٨
المَدِينَةِ.٢٦ بَوّاباِت عِنْدَ الحَرُْب فَاندَلَعَِت

ٌ رُمح أْو تُرٌْس هُناكَ كانَ هَْل
ِيَل؟ إسْرائ فِي رَجٍُل ألِف أربَعِينَ بَينَ

ِيَل، إسْرائ ِ قادَة مََع «قَلْبِي ٩

عُوا. َّ تَطَو وَلِلحَرِْب عِب، الّشَ إلَى وا انَضمُّ الَّذِيَن
اللهَ! اْحمَدُوا

البَيضاءَ، َ َمير الح تَرَْكبُونَ مَْن يا «انْتَبِهُوا ١٠
ثَمِينَةٍ، سُرُوٍج عَلَى َتجلِسُونَ مَْن يا

يِق، رِ الّطَ فِي تَمشُونَ مَْن يا وَ
الّسِقايَةِ، ِ أمِكنَة بِينَ ِياهِ الم مُوَزِِّعي َصوِت إلَى ١١

اللهِ، انتِصاراِت عَِن مُونَ َّ يَتَكَل
ِيَل. إسْرائ ُجنُودِ انتِصاراِت

٥:٦ ٢٥
31. :3 انظر إسرائيل. قضاةِ أحد عَناة. بْن شَمَْجر

٥:٨ ٢٦
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ المَدِينَةِ.» بَوّاباِت عِنْدَ بُوا ليُحارِ ً جُدُدا ً قادَة ُ الله «اختارَ أْو المَدِينَة. … عُب الّشَ َ اختار



١٧ : ٥ قُضاة ٣٢٨ ١٢ : ٥ قُضاة

مُنتَصِراً. ِ المَدِينَة بَوّاباِت إلَى ِ الله جَيُش نَزََل ِحينَ
ورَةُ! ُّ دَب يا اْستَيقِظِي «اْستَيقِظِي، ١٢

اْستَيقِظِي! اْستَيقِظِي،
تَرنِيمَةً. وَرَنِّمِي
باراُق! يا قُْم

أبِينُوعَمَ، ابَْن يا
أسْراكَ! وَخُْذ

ياءَ، الأقوِ ُنُودَ الج بُوا لِيُحارِ ُ القِلَّة الرِّجاُل هَؤُلاءِ نَزََل «ِحينَئِذٍ ١٣

بِينَ. ُحارِ الم لِيُقاتِلُوا أجلِي مِْن اللهِ جَيُش نَزََل
العَمالِقَةِ، تِلاِل فِي الّساِكنُونَ َ جاء َ أفْراِيم «مِْن ١٤

قَوْمَِك. مََع بَنْيامِيْنُ، يا وَتَبِعُوكَ،
لِلمَعْرَكَةِ. ُجيُوٍش ُ قادَة نَزََل ماِكير٢٧َ مِْن

َبُولُونَ. ز مِْن جاءُوا وَمَْسؤُولُونَ
ورَةَ، ُّ دَب مََع كانُوا َ يَّساكَر مِْن ُ زُعَماء ١٥

باراَق، َ يَّساكَر جَيُش فَدَعَمَ
الوادِي. إلَى ُأْرِسلُوا ِ إْمرَتِه َتحَْت

عِظامٌ، ُجنُودٌ رَُأوبَيْنَ بَنِي «وَفِي
بُيُوتِهِْم فِي قَعَدُوا هُْم لـَِكنَّ

ونَ. ُّ ُيحِب ما يَْفعَلُونَ
الحَظائِرِ؟ عَلَى ْ اْستَنَْدتُم فَلِماذا ١٦

لِلغَنَِم؟ تُعْزَُف َّتِي ال النّاِي أنْغاِم ألِسَماِع
الحَرِْب عَِن رَُأوبَيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن العِظامُ ُنُودُ الج قَعَدَ هَكَذا

بِهِْم. قُلُو فِي يَن ُمحْتارِ
الُأْردُّنِ. نَهْرِ مِْن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى بُيُوتِهِْم فِي ِجلْعادَ بَنُو وَقَعَدَ ١٧

فُِن؟ الّسُ عِنْدَ بَقِيَْت ِماذا ل دانَ، ُ وَقَبيلَة
بَقِيَْت، البَْحرِ ساِحِل عِنْدَ

مَرافِئِهِ. قُرَْب مَْت َّ وََخي
٥:١٤ ٢٧

الأردّنِ. نهرِ شرَق َّت استَقَر وقدِ مَنَسّى، قَبِيلَة من ماكير عشيرة ماكير.



٢٧ : ٥ قُضاة ٣٢٩ ١٨ : ٥ قُضاة

ِبحَياتِهِْم، فَخاَطرُوا وَنَْفتالِي َبُولُونَ ز بَنُو «أمّا ١٨

المُرْتَفِعَةِ. التِّلاِل َجوانِِب عَلَى
وَقاتَلُوا، المُلُوكُ، َ جاء ١٩

و، َمجِّدُ جَداوِِل قُرَْب تَعْنََك عِنْدَ قاتَلُوا َكنْعانَ مُلُوكُ
ةٍ. فِّضَ َ غَناِئم مَعَهُْم يَحْمِلُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ

ماءِ، الّسَ مَِن ٢٠

ِسيسَرا. مَساراتِها مِْن ُجومُ ُّ الن حارَبَِت
قِيشُونَ، ُ نَهْر جَرَفَهُْم ٢١

القَدِيمُ. ُ هْر النَّ ذَلَِك
.ٍّ بِعِز نَفسِي يا فَدُوسِي

الأْرَض، ُيُوِل الخ ُ َحوافِر ْت َّ دَق ٢٢
مُسْرِعَةً. تَهْرُُب وَِهيَ
اللهِ، مَلاكُ «قاَل ٢٣

مِيرُوزَ. ‹العَنُوا
ُسّكانِها، عَلَى عْناِت َّ الل َشّدِدُوا

اللهِ، ِ لِنُصْرَة يَْأتُوا ْ لِم هُْم لِأّنَ العَنُوهُْم
بِينَ.› ُحارِ الم ِضّدَ ِ الله ِ لِنُصْرَة

النِّساءِ، بَينَ ياعِيُل ٌ مُبُارَكَة ٢٤
، القِينِيِّ َ حابِر ُ زَْوجَة ياعِيُل،

الخِياِم. فِي النِّساءِ بَينَ ِهيَ ٌ مُبُارَكَة
حَلِيباً، ُ فَأعطَتْه ماءً، ِسيسَرا َطلََب ٢٥

بِالأشراِف. َلِيُق ي إناءٍ فِي ً قِْشدَة ُ لَه جَلَبَْت
َخيمَةٍ، وَتَدِ إلَى يُسْراها ْت مَّدَ ٢٦

العامِِل. ِ مِطرَقَة إلَى يَمِينَها ْت وَمَّدَ
ِسيسَرا، َبَْت ضَر
رَأَسهُ. فَسََحقَْت

وَاخْتَرَقَتْهُ. ُ رَأَسه مَْت َحّطَ
قَدَمَيها. عِنْدَ اْنهارَ ٢٧

وَجهِهِ. عَلَى وَانْطَرََح َسقََط
قَدَمَيها، عِنْدَ انهارَ
مَيِّتاً! َسقََط وَهُناكَ



١٠ : ٦ قُضاة ٣٣٠ ٢٨ : ٥ قُضاة

افِذَةِ، َّ الن مَِن ِسيسَرا ُأمُّ عَْت َّ «تَطَل ٢٨

افِذَةِ. َّ الن َشبَِك مِْن ُع َّ تَتَطَل وَِهيَ بََكْت
الوَُصوِل؟ فِي ً َكثِيرا ُ مَرَكبَتُه رَْت تَأّخَ فَلِماذا

مَرَكبَتِهِ؟ أْصواُت رَْت تَأّخَ ِماذا ل
نِسائِها، أحكَمُ «فَتُِجيبُها ٢٩

نَفسَها: تُْقنـِـَع أْن ُتحاوُِل ِهيَ بَْل
يُوَزِّعُونَها: وَ َ الغَناِئم يَجْمَعُونَ هُْم أّنَ ‹لابُّدَ ٣٠

ُمحارٍِب! لِكُّلِ اثْنَتَينِ أوِ ً اْمرأة
لِِسيسَرا، ً غَنِيمَة ً مَْصبُوغَة ً ِيابا ث

غَنِيمَةً، ً زَة َّ مُطَر ً ِيابا ث
المُنتَصِرِ.› لِعُنِْق َيِن ز َّ مُطَر مَْصبُوغَينِ بَينِ ثَو

اللهُ! يا أعدائَِك كُّلُ هَكَذا «لِيَبِْد ٣١

تِها.» َّ قُو فِي مِس كَالّشَ وكَ ُّ ُمحِب وَلَيَكُْن
َسنَةً. أربَعِينَ َ ة مُّدَ الحَرِب مَِن الأْرُض اْستَراَحِت وَهَكَذا
٦

ِيل إسْرائ بُونَ ُيحارِ ونَ ُّ ِي المِْديان
َسنَواٍت. َسبِْع َ ة مُّدَ ِيِّينَ المِْديان ِيَدِ ب ُ الله فَأسقَطَهُمُ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ِيَل إسْرائ بَنُو وَفَعََل ١

الجِباِل فِي لِأنفُسِهِْم َ َمخابِئ عَمَِل إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو َّ اْضطُر ِيِّينَ، المِْديان وَبِسَبَِب ِيَل. إسْرائ بَنِي عَلَى مِْديانَ بَنُو فَقَوَِي ٢

يَْصعَدُونَ ونَ ُّ رْقِي َّ وَالش ُ وَالعَمالِقَة مِْديانَ بَنُو كانَ َمحاِصيَل، ِيَل إسْرائ بَنُو زَرَعَ ما َّ وَكُل ٣ المُنعَزِلَةِ. وَالأماِكِن وَالـكُهُوِف
ما لَهُْم يَترُُكونَ يَكُونُوا وَلَْم ةَ. غَّزَ إلَى َحاِصيَل الم وَيُدَمِّرُونَ ِيَل، إسْرائ بَنِي أْرِض عَلَى ُيخَيِّمُونَ فَكانُوا ٤ عَلَيهِْم. لِلهُُجوِم
ِخيامُهُْم. ى َّ وََحت وَمَوَاشيهُْم وَعائِلاتُهُْم هُْم كالجَرادِ، َكبِيرَةٍ بِأعدادٍ أتَوا ٥ حَمِيراً. وَلا ً بَقَرا وَلا ً غَنَما لا عَلَيهِ، يَعْتاُشونَ
بِسَبَِب ً ِجّدا َ فُقَراء ِيَل إسْرائ بَنُو َ فَصار ٦ بُونَها. ِّ وَُيخَر الأْرَض فَيَْدخُلُونَ ُيحَْصونَ. أْن مَِن َ أْكثَر وَِجمالُهُْم هُْم فَكانُوا

بِاللهِ. وَاْستَنْجَدُوا مِْديانَ،
ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لَهُِم: وَقاَل ً نَبِيّا ِيَل إسْرائ لِبَنِي ُ الله أْرَسَل ٨ مِْديانَ، بِسَبَِب ِ بِالله ِيَل إسْرائ بَنُو اْستَنجَدَ وَعِنْدَما ٧

يِّينَ، المِصْرِ ِ َسيطَرَة مِْن أنقَْذتُكُْم ٩ العَبِيدِ. ثَكَناِت مِْن وَأخرَْجتُكُْم مِصْرَ، مِْن ِنَفسِي ب أخرَْجتُكُْم ‹أنا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ،
تُكْرِمُوا لا إلَهُكُْم، أنا لـَكُْم: ُلُْت وَق ١٠ أْرضَهُْم. وَأعطَيتُكُْم أمامَكُْم، َطرَْدتُهُْم الأْرِض. فِي هُنا مُْضطَهِدِيكُْم كُّلِ وَمِْن

تُطِيعُونِي.›» لَْم كُْم َّ لـَِكن بَينَهُْم. تَسكُنُونَ الَّذِيَن يِّينَ الأمُورِ َ آلِهَة
ِجْدعُون يَزُورُ ِ الله مَلاكُ
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ِجْدعُونُ ُ ابْنُه وَكانَ . ِيعَزَرِّيِ الأب لِيُوآَش ً مُلْكا كانَْت َّتِي ال عَْفرَةَ، فِي وَطةِ ُّ البَل َتحَْت وَجَلََس اللهِ، مَلاكُ َ وَجاء ١١

ها أّيُ مَعََك ُ «الله لَهُ: وَقاَل ِلجِْدعُونَ، ِ الله مَلاكُ َ وََظهَر ١٢ ِيِّينَ. المِْديان عَِن ُيخْفيهِ لـِكَي العِنَِب ِ مِعْصَرَة فِي القَْمَح يَْدرُُس
القَدِيرُ.» ُحارُِب الم

ِ أعمالِه كُّلُ وَأيَن لَنا؟ هَذا كُّلُ حَدََث فَلِماذا مَعَنا، ُ الله كانَ إْن لـَِكْن َسيِّدِي، يا ً «عَْفوا ِجْدعُونُ: ُ لَه فَقاَل ١٣
عَلَينا.» َّطُونَ يَتَسَل ِيِّينَ المِْديان َ وَتَرَك اللهُ، تَرَكَنا قَْد فَها مِصْرَ!› مِْن ُ الله ‹أخرََجنا وَقالُوا: آباؤُنا عَْنها أخبَرَنا َّتِي ال ِ القَدِيمَة

ُأرِسلَُك.» أنا وَها مِْديانَ، ِ َسيطَرَة مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي وَأنقِْذ ِ هَذِه تَِك َّ بِقُو «اْذهَْب وَقاَل: ُ الله إلَيهِ فَالْتَفََت ١٤

ِ قَبِيلَة فِي الأْضعَُف ِهيَ عَِشيرَتِي فَها ِيَل؟ إسْرائ ُأنْقِذَ أْن لِي َكيَف لـَِكْن ، رَّبُ يا ً «عَفوا ِجْدعُونُ: ُ لَه فَقاَل ١٥

عائِلَتِي.» فِي ً ة َّ أهَمِّي الأقَّلُ وَأنا ى، َّ مَنَس
واِحدٌ!» رَجٌُل هُْم أّنَ لَو َكما وََستَهْزِمُهُْم مَعََك، َسأُكونُ «لـَِكنِّي اللهُ: ُ لَه فَقاَل ١٦

تَْذهَْب وَلا ١٨ مَعِي. مُ َّ تَتَكَل الَّذِي أنَت ََّك أن عَلَى ً عَلامَة فَأعطِنِي عَنِّي، ً راِضيا ُكنَْت «إْن ِجْدعُونُ: ُ لَه فَقاَل ١٧

تَعُودَ.» ى َّ َحت «َسأبقَى فَقاَل: أمامََك.» وَأَضعَها تَْقدِمَتِي، وَمَعِي إلَيَك أعُودَ ى َّ َحت
َسلَّةٍ، فِي حمَ الّلَ وَوََضَع خَمِيرٍ. بِلا ِحينِ الّطَ مَِن ة٢٨ً قُّفَ َ وَخَبَز َصغِيرَةً. مِعْزَى وَأعَّدَ بَيتِهِ، إلَى ِجْدعُونُ فَدَخََل ١٩

لَهُ. مَها وَقَّدَ وَطةِ، ُّ البَل َتحَْت إلَيهِ أحضَرَها َّ ثُم وِعاءٍ. فِي وَالمَرََق
فَفَعََل بَعيداً.» المَرََق ألِق َّ ثُم خرَةِ، الّصَ ِ هَذِه عَلَى وََضعْها ُخْتَمِرِ، الم َ غَير َ وَالخـُبْز حْمَ الّلَ «خُذِ اللهِ: مَلاكُ ُ لَه فَقاَل ٢٠

قاَل. َكما جَْدعُونُ
وَالْتَهَمَِت ِ خرَة الّصَ مَِن نارٌ فََصعِدَْت ُخْتَمِرِ، الم َ غَير َ وَالخـُبْز حْمَ الّلَ وَلَمََس ِيَدِهِ، ب َّتِي ال العَصا َطرََف اللهِ مَلاكُ فَمَّدَ ٢١

اللهِ. مَلاكُ اْختَفَى َّ ثُم وَالخـُبْزَ. حْمَ الّلَ
مَلاكَ رَأيُت فَقَْد الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ يلِي «وَ ِجْدعُونُ: فَقاَل اللهِ، مَلاكُ َ هُو ُ لَه َ َظهَر الَّذِي أّنَ ِجْدعُونُ فَأْدرَكَ ٢٢

لِوَجهٍ.» ً وَْجها اللهِ
تَمُوَت.» لَْن َتخَْف. لا لََك. «َسلامٌ اللهُ: قاَل َّ ثُم ٢٣

يِّينَ. ِيعَزَرِ الأب َتخُّصُ َّتِي ال َ عَْفرَة فِي ُ المَْذَبح هَذا يَزَْل وَلَْم َسلامٌ.» «يهوه٢٩ وَأْسماهُ: للهِ، ً مَْذَبحا هُناكَ ِجْدعُونُ فَبَنَى ٢٤

البَعل َ مَْذَبح ُ يَهدِم ِجْدعُونُ
الَّذِي البَعِل٣٠ َ مَْذَبح وَاهدِْم بِْع، الّسَ نَواِت الّسَ ذا الثّانِي َ وْر َّ الث أِي ِيَك، أب َ ثَوْر «خُْذ اللهُ: ُ لَه قاَل ِ يلَة َّ الل تِلَْك وَفِي ٢٥

َ وْر َّ الث وَخُذِ َبَِل. الج هَذِا ةِ َّ قِم عَلَى لإلَهَِك ً مُلائِما ً مَْذَبحا ابِْن َّ ثُم ٢٦ ِبِهِ. ِبجان الَّذِي عَْشتَرُوَت٣١ عَمُودَ وَاخلَْع أباكَ، َيخُّصُ
٦:١٩ ٢٨

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
٦:٢٤ ٢٩

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
٦:٢٥ ٣٠

الأْرِض. وخصوبة وَالعواصِف المطرِ ُ مصدر أنّه ظنّوا الـكنعانيّون. عبده يّف مُز إله البعل.
٦:٢٥ ٣١

ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
الفصِل) هذا ِ بقيّة فِي
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عَْشتَرُوَت.» عَمُودِ َخشَِب عَلَى ً ذَبيحَة ُ وَقَّدِْمه الثّانِي
َلْدَةِ، الب أهِل وَمِْن ِ عائِلَتِه مِْن ً ِجّدا ً خائِفا كانَ ُ ه َّ لـَِكن اللهُ. ُ أمَرَه َكما وَفَعََل ِ خُّدامِه بَينِ مِْن رَجُلَينِ ِجْدعُونُ فَأخَذَ ٢٧

لَيلاً. بَْل ً نَهارا الأمرَ هَذا يَفعَْل لَْم لِهَذا
وَمُلقًَى ً َمخلُوعا عَْشتَرُوَت وَعَمُودَ مَهْدُوماً، البَعِل َ مَْذَبح رََأْوا إْذ دُهِشُوا التّالِي، باِح الّصَ فِي ِ َلْدَة الب أهُل اْستَيقََظ وَلَمّا ٢٨

بُنِيَ. الَّذِي المَْذَبحِ عَلَى َ قُّدِم الثّانِي، ورَ َّ الث أّنَ رََأْوا هُْم لِأّنَ ً أيضا وَدُهِشُوا ِبِهِ. جان إلَى
«إّنَ لَهُْم: قِيَل قَصِّي َّ وَالت البَحِث وَبَعْدَ عَشتَرُوَت؟» عَمُودَ خَلََع وَمَْن المَذَبحَ، َ هَدَم «مَْن لِلآخَرِ: أحَدُهُْم فَقالُوا ٢٩

هَذا.» فَعََل الَّذِي َ هُو يُوآَش بَْن ِجْدعُونَ
عَْشتَرُوَت.» عَمُودَ وَقَطََع البَعِل، َ مَْذَبح َ هَدَم ُ ه َّ لِأن ُلَهُ، نَقت لـِكَي ابْنََك «أْحضِرِ لِيُوآَش: ِ َلْدَة الب أهُل فَقاَل ٣٠

مَْن ُتخَلُِّصوهُ؟ أْن ِيدُونَ تُر كُْم ـَّ ألَعَل البَعِل؟ عَِن تُدافِعُوا أْن ِيدُونَ تُر كُْم ـَّ «ألَعَل بِهِ: أحاُطوا الَّذِيَن لِكُّلِ يُوآُش فَقاَل ٣١
ذَلَِك وَفِي ٣٢ مَْذَبحَهُ.» أحَدُهُْم َ هَدَم فَقَْد نَْفِسهِ، عَْن فَلْيُدافـِـْع َحّقاً، ً إلَها كانَ إْن باِح. الّصَ قَبَل َسيُْقتَُل ُ عَنْه يُدافـِـُع

مَْذَبحَهُ.» َ هَدَم ُ ه َّ لِأن إذاً، البَعُل ُ «لِيُواِجْهه بِمَعْنَى: عََل،» َّ ُب «يَر ِجْدعَوْنَ يُوآُش ى َّ سَم اليَوِم
ِيِّين المِْديان ُ يَهْزِم ِجْدعُونُ

ِحينَئِذٍ، ٣٤ يَزْرَعِيَل. وادِي فِي مُوا َّ وََخي الُأردُّنِ، َ نَهْر فَعَبَرُوا مَعاً. رِْق َّ الش وَأهُل ُ وَالعَمالِقَة ونَ ُّ ِي المِْديان وَاجتَمََع ٣٣

ِ التّابِعَة الأراضِي جَمِيِع َ عَبْر ً رُُسلا وَأرَسَل ٣٥ لِيَتْبَعُوهُ. يِّينَ ِيعَزَرِ الأب وَدَعا البُوَق، فَنَفََخ ِجْدعُونَ، عَلَى ِ الله رُوُح حَّلَ
لِلِقائِهِ. فََصعِدُوا وَنَْفتالِي، َبُولُونَ وَز َ آشَر قَبائِِل إلَى ً رُُسلا وَأرَسَل ى، َّ مَنَس َ قَبِيلَة ً أيضا وَاْستَْدعَى ى، َّ ِمَنَس ل

كَذَلَِك، الأْمرُ كانَ إْن ٣٧ ُلَْت؟ ق َكما يَدَّيَ عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي تُنْقِذَ أْن ِيدُ تُر َك َّ أن «أَصحِيٌح للهِ: ِجْدعُونُ فَقاَل ٣٦

َحولِهِ، مِْن ً ة َّ جاف ها ُّ كُل وَالأْرُض وَحدَهُ، وِف الّصُ عَلَى نَدًَى وَجَْدُت فَإذا البَيدَرِ. عَلَى وِف الّصُ بَعَْض أَضُع أنا فَها
ُلَْت.» ق َكما ، يَدَّيَ عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي َستُنْقِذُ َك َّ أن ُن َسأتَيَّقَ ِحينَئِذٍ،

دَى. َّ الن مَِن وِعاءِ ُ مِلء ُ مِنْه خَرََج وَف، الّصُ َ وَعَصَر التّالِي، باِح الّصَ فِي أفاَق فَعِنْدَما حَدََث. ما وَهَذا ٣٨

لِيَكُِن وِف. بِالّصُ ً ِيَة ثان الأْمرَ أْمتَِحُن أريدُ آخَرَ! ً َطلَبا َطلَبُْت إْن مِنِّي غََضبَُك يَْشتَعِْل «لا للهِ: ِجْدعُونُ فَقاَل ٣٩

َحولِهِ.» مِْن الأْرِض كُّلَ يُبَلُِّل دَى َّ وَالن جافّاً، وُف الّصُ
َحولِهِ. مِْن الأْرِض كُّلِ عَلَى دَى َّ وَالن جافّاً، وُف الّصُ فَكانَ ذَلَِك. ُ الله فَعََل يلَةِ، َّ الل تِلَْك وَفِي ٤٠

٧
ُ م َّ ُمخَي وَكانَ حَرُودَ. عَينِ فَوَْق ِ لَّة َّ الت عَلَى مُوا َّ وََخي باكِراً، ُ مَعَه الَّذِيَن ِ جَماعَتِه وَكُّلُ – ِجْدعُونُ أي – َّعَُل ُب يَر وَقامَ ١

مُورَةَ. ِ َلَّة ت مِْن ِ الآخَر الجانِِب إلَى الوادِي، فِي مِْنهُْم، الّشِماِل إلَى ِيِّينَ المِْديان
أنفُسَهُْم ِيَل إسْرائ بَنُو فَسَيُمَجِّدُ وَإلّا مِْديانَ. ِ يمَة لِهَزِ يدُ أرِ ما مِْن ُ أكثَر ِهيَ مَعََك َّتِي ال «القُوّاُت ِلجِْدعُونَ: ُ الله وَقاَل ٢

وَمُْرتَعِدٌ، خائٌِف َ هُو ‹مَْن وَقُْل: عِب الّشَ مَسامـِـِع عَلَى الآنَ فَأعلِْن ٣ ِنا.› ت َّ بِقُو أنفُسَنا ْصنا َّ خَل ‹لَقَْد فَيَقُولُونَ: أماِمي
هُنا!›» مِْن ْ وَليُبِْحر ِجلْعادَ، َجبََل فَلْيُغادِْر

رَجٍُل. آلاِف ُ عَشْرَة وَبَقَِي بُيُوتِهِْم. إلَى وَعادُوا ِجْدعُونَ، ً ألفا وَعِشْرُونَ اثْناِن تَرَكَ وَهَكَذا
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أقُوُل: وَعِندَما بِلُهُْم. َسُأغَْر وَهُناكَ الماءِ، إلَى بِالرِّجاِل فانزِْل ِجّداً، ً َكثِيرَة القُوّاُت «مازالَِت ِلجِْدعُونَ: ُ الله قاَل َّ ثُم ٤
تَأخُْذهُ.» فَلا مَعََك،› يَْذهَْب لا ‹هَذا أقُوُل: وَعِندَما مَعََك. ُ خُْذه مَعََك.› يَْذهَُب ‹هَذا

َلْعَُق ي َكما ً لَعْقا بِألِْسنَتِهِْم َ الماء َلْعَقُونَ ي الَّذِيَن جَميَع «َضْع ِلجِْدعُونَ: ُ الله فَقاَل الماءِ. إلَى بِالرِّجاِل ِجْدعُونُ فَنَزََل ٥

الآخَرِ.» الجانِِب فِي رِْب ُّ لِلش رَُكبِهِْم عَلَى يَرَكعُونَ الَّذِيَن وَجَميُع جانٍِب، فِي الكَلُْب
َبُوا. لِيَشْر رََكعُوا فَقَْد الباقِينَ جَميُع أمّا رَجٍُل. ِ مِئَة ثَلاَث َ الماء وَلَعَقُوا بِأيدِيهِْم غَرَفُوا الَّذِيَن ُ عَدَد فَكانَ ٦

الباقُونَ، أمّا مِْديانَ. عَلَى وََسأنْصُرُكُْم بِأيديهِْم. غَرَفُوا الَّذِيَن رَجٍُل ِ مِئَة لاِث َّ بِالث «َسُأخَلُِّصكُْم ِلجِْدعُونَ: ُ الله فَقاَل ٧

بَيتِهِ.» إلَى واِحدٍ كُّلُ فَلْيَْذهَْب
وَأبقَى ِخيامِهِْم، إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي َ ة َّ بَقِي ِجْدعُونُ وَصَرََف بِأِيدِيهِْم. وَأبواقَهُْم زادَهُْم رَجٍُل ِ مِئَة لاُث َّ الث فَأخَذَ ٨

مَعَهُ. رَجٍُل ِ مِئَة لاَث َّ الث
َضمِنُْت فَقَْد مَ، َّ ُخَي الم ًوَهاِجْم حالا وَانزِْل «اْنهَْض! لَهُ: ُ الله قاَل ِ يلَة َّ الل تِلَْك وَفِي ٩ الوادِي. فِي ُ َتحْتَه ِيِّينَ المِْديان ُ م َّ ُمخَي وَكانَ
َستَْسمَُع ١١ خادِمَِك. َ فُورَة مََع ِم َّ ُخَي الم إلَى فانْزِْل وَتَهُْجمَ، تَنْزَِل أْن ً خائِفا ُكنَْت إْن لـَِكْن ١٠ عَلَيهِْم. َ تَنتَصِر أْن لََك
وَكانَ ١٢ ِم. َّ ُخَي الم ِجوارِ إلَى ُ فُورَة ُ وَخادِمُه ِجْدعُونُ فَنَزََل مَ.» َّ ُخَي الم وَتُهاِجمُ فَتَنزُِل ً َجسارَة َستَزدادُ ِحينَئِذٍ، يَقُولُونَ، ما
كَرَمِل ُيحْصَى لا ِجمالِهِْم ُ وَعَدَد عَدَدِهِْم، فِي كَالجَرادِ الوادِي ُطوِل عَلَى يُعَْسكِرُونَ المَشْرِِق وَأهُل ُ وَالعَمالِقَة ِيِّونَ المِْديان

الّشاطِِئ.
مُْستَدِيرٍ َشعِيرٍ رَغِيَف فَرأيُْت «حَلُمُْت يَقُوُل: وَ ِ لِرِفاقِه ً حُلْما يَروِي رَجٌُل هُناكَ كانَ ِم، َّ ُخَي الم إلَى ِجْدعُونُ وََصَل وَلَمّا ١٣

عَْقٍب، عَلَى ً رَْأسا قَلَبَها فَسَقَطَْت. وَهاجَمَها، ٍ َخيمَة إلَى غِيُف َّ الر وَوََصَل ِيِّينَ. المِْديان َنحُْن مِنا َّ ُمخَي داِخِل إلَى يَتَدَْحرَُج
َيْمَةُ.» الخ فاْنهارَِت

ِ يمَة هَزِ عَلَى ُ َسيُعِينُه َ الله أّنَ يَعنِي ُ ُلْم فَالح ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن يُوآَش بِْن ِجْدعُونَ َسيُف إلّا هَذا «ما رَفِيقُهُ: ُ فَأجابَه ١٤

جَيشِهِْم.» وَكُّلِ ِيِّينَ المِْديان
ُ الله لـَكُْم َضمَِن فَقَْد «انهَُضوا! وَقاَل: ِيَل إسْرائ ِ مُعَْسكَر إلَى عادَ َّ ثُم ِ لله َسجَدَ وَتَفِسيرَهُ، َ ُلْم الح ِجْدعُونُ سَمـِـَع فَلَمّا ١٥
ِ يَدِه فِي مِْنهُْم واِحدٍ كُّلَ مَ َّ وََسل مَجمُوعاٍت، ثَلاِث إلَى رَجٍُل ِ مِئَة لاَث َّ الث مَ َّ وَقَس ١٦ ِيِّينَ.» المَْديان جَيِش كُّلَ تَهزِمُوا أْن
ِجوارِ إلَى أِصُل فَعِندَما أفعَُل. ما فِي َلِّدُونِي وَق «راقِبُونِي لَهُْم: وَقاَل ١٧ ةٍ. جَرَّ كُّلِ داِخَل ً وَمِْشعَلا ً فارِغَة ً ة وَجَرَّ ً بُوقا
ِ ‹لله وَقُولُوا: كُلِّهِ، ِ المُعَْسكَر َحوَل أبواقَكُْم ْ أنتُم انفُُخوا مَعِي، وَالَّذِيَن أنا البُوَق، نَنفُُخ فَحـِينَ ١٨ أفعَُل. َكما افعَلُوا المُعَْسكَرِ،

وَِلجِْدعُونَ.›»
َ هُو وَنَفََخ الحَرَِس. تَغْيِيرِ بَعْدَ ً مُباشَرَة الثّانِي، لِث ُّ الث فِي ِ المُعَْسكَر ِجوارِ إلَى ُ مَعَه الَّذِيَن وَالرِّجاُل ِجْدعُونُ فَذَهََب ١٩
الجِرارَ. وََكسَرَِت أبواقَها، لاُث َّ الث َجمُوعاُت الم نَفََخِت َّ ثُم ٢٠ أيدِيهِْم. فِي كانَْت َّتِي ال َ الجِرار وََكسَرُوا أبواقَهُْم ُ وَجَماعَتُه

وَِلجِْدعُونَ.» ِ لله «َسيٌف وَصاُحوا: لِيَنفُُخوها، ُمْنَى الي فِي وَالأبواَق اليُسْرَى، بِاليَدِ المَشاعَِل ُمِسكُونَ ي فَكانُوا
ِجْدعُونَ رِجاُل نَفََخ عِندَما ٢٢ َبُوا. وَهَر وَصَرَُخوا هُ، ُّ كُل َيُش الج فَوَثََب ِم، َّ ُخَي الم َحوَل ِ مَكانِه فِي مِْنهُْم كُّلٌ وَقََف ٢١

بَيِت ى َّ َحت َيُش الج وَهَرََب بِسُيُوفِهِْم. َ الآخَر أحَدُهُمُ يُهاِجمُونَ المِْديانِيِّ َيِش الج كُّلَ ُ الله َجعََل أبواقَهُْم، ٍ مِئَة لاُث َّ الث
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َطبّاةَ. قُرَْب َ َمحُولَة آبََل حُدُودِ ى َّ وََحت صَرَدَةَ، إلَى يِق رِ الّطَ عَلَى تَقَُع ٌ َلْدَة ب وَِهيَ ةَ، ِشّطَ
ِجْدعُونُ وَأرَسَل ٢٤ ِيِّينَ. المِْديان فَطارَدُوا ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة كُّلِ وَمِْن َ آشَر وَمِْن نَفتالِي مِْن ِيَل إسْرائ رِجاُل وَدُِعيَ ٢٣
وَنَهْرِ َ بارَة بَيِت ى َّ َحت ِياهِ الم عَلَى وََسيطِرُوا ِيِّينَ، المِْديان وَهاِجمُوا «انزِلُوا وَقاَل: ةِ َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة أنحاءِ كُّلِ إلَى ً رُُسلا
ِ قادَة مِْن اثْنَينِ وَأسَرُوا ٢٥ الُأردُّنِ. وَنَهْرِ َ بارَة ى َّ َحت ِياهِ الم عَلَى وَاستَولُوا أفْراِيمَ، ِ قَبِيلَة رِجاِل كُّلُ فَدُِعيَ الُأردُّنِ.»
فِي وا ُّ وَاْستَمَر ذِئٍْب. ِ مِعصَرَة عِنْدَ ً ذِئْبا وَقَتَلُوا غُراٍب، ِ َصخْرَة عِنْدَ ً غُرابا فَقَتَلُوا وَذِئُْب. غُراٌب هُما ، المِْديانِيِّ َيِش الج

الُأردُّنِ. نَهْرِ عِنْدَ كانَ الّذِي ِجْدعُونَ إلَى وَذِئٍْب غُراٍب رَْأسَي وَأحضَرُوا ِيِّينَ، المِْديان ِ مُلاَحقَة
٨

ُ وَجادَلُوه ِيِّينَ.» المِْديان ِ َلَة ِمُقات ل ذَهَبَْت عِنْدَما تَْدعُنا لَْم أنَت ِنا؟ ب ُ فَعَلْتَه الَّذِي هَذا «ما ِلجِْدعُونَ: ونَ ُّ الأفرايِمِي قاَل َّ ثُم ١
بِغََضٍب.

ُ فَعَلَتْه ما كُّلِ مِْن ً ة َّ أهَمِّي ُ أكثَر فَعَلْتُمُوهُ، الَّذِي القَلِيُل ى َّ فَحَت مَعَكُْم؟ ِ بِالمُقارَنَة ُ فَعَلْتُه الَّذِي «ما ِجْدعُونُ: لَهُْم فَقاَل ٢

فَلَمّا مَعَكُْم؟» ِ بِالمُقارَنَة ُ فَعَلْتُه الَّذِي َما ف وَذِئٍْب. غُراٍب ِيِّينَ، المِْديان جَيِش قائِدَِي عَلَى ُ الله ُ نَصَرَكُم لَقَْد ٣ ِيعَزَرَ. أب قَبِيلَتِي
غََضبُهُْم. هَدَأ هَذا، قاَل

ِيِّين المِْديان مَلَِك ُ يَْأسِر ِجْدعُونُ
هُْم أّنَ َ غَير مُْنهَِكينَ،٣٢ كانُوا الآخَرِ. الجانِِب إلَى ٍ مِئَة لاِث َّ الث ِ رِجالِه مََع َ عَبَر الُأردُّنِ، نَهْرِ إلَى ِجْدعُونُ وََصَل عِنْدَما ٤

الجُوعُ، أعياهُمُ فَقَْد مَعِي، َّتِي ال لِلقُوّاِت الخـُبْزِ مَِن ً أرغِفَة تُعطُوا أْن «أرُجو وَت: َسّكُ لِأهِل فَقاَل ٥ . العَدُّوَ طارَدُوا
وََصلْمُنّاعَ.» َ زََبح ِيِّينَ المِديان ـِكَيِّ مَل ُ ُأطارِد وَأنا

خُبزاً؟» جَيشََك نُعطِي ى َّ َحت وََصلْمُنّاعَ َ زََبح أسَرَْت «هَْل لَهُ: قالُوا وَت ُسّكُ َ رُؤَساء لـَِكّنَ ٦

بِالأشواِك لَحْمَكُْم َسأضرُِب وََصلْمُنّاعَ، َ زََبح عَلَى القَبِْض عَلَى ُ الله يُعِينُنِي عِنْدَما هَذا، «بِسَبَِب ِجْدعُونُ: فَقاَل ٧
الّشائِكَةِ.» وَالأغصاِن

فَقاَل ٩ وَت. ُسّكُ أهُل أجاَب َكما ِيَل فَنُوئ أهُل ُ فَأجابَه نَْفسَهُ، الأْمرَ مِْنهُمُ وََطلََب ِيَل، فَنُوئ إلَى هُناكَ مِْن وَانطَلََق ٨
البُرَْج.» هَذا ُ َسأهدِم مُنتَصِراً، أعُودُ «عِنْدَما ِيَل: فَنُوئ لِأهِل ِجْدعُونُ

وْا تَبَّقَ الَّذِيَن جَمِيُع وَهُْم رَجٍُل. ألِف َ عَشَر َ خَمسَة َ َنحْو البالـِـــِغ جَيشِهِما مََع َ قَرْقَر ِ مَدِينَة فِي وََصلْمُنّاعُ ُ زََبح وَكانَ ١٠

يِق بِطَرِ وا وَمَّرَ ُ وَرِجالُه ِجْدعُونُ وَمَضَى ١١ يُوِف. الّسُ ِ حَمَلَة مِْن ً ألفا وَعِشْرُونَ ٌ مِئَة قُتَِل فَقَْد المَشْرِِق. أهِل جَيِش مِْن
بِهِما فَلَِحَق وََصلْمُنّاعُ. ُ زََبح فَهَرََب ١٢ بَغْتَةً. َيَش الج وَهاجَمُوا وَُيجْبَهَةَ. َ نُوَبح مَدِينَتَيِّ مِْن الغَرِب إلَى الخِياِم، ساِكنِي

جَيشِهِما. ُصفُوِف فِي ْعرَ الذُّ وَأوقََع وََصلْمُنّاعَ. َ زََبح ِيِّينِ، المِْديان ـَِكينِ َل الم َ وَأسَر ِجْدعُونُ،
وَت ُسّكُ أهِل مِْن بِشاّبٍ وَأمسََك ١٤ حارََس. ِ عَقَبَة يِق بِطَرِ ً مارّا ِ المَعرَكَة مَِن يُوآَش بُْن ِجْدعُونُ عادَ َّ ثُم ١٣

رَجُلاً. وََسبعِينَ ً َسبعَة وَكانُوا وَت، ُسّكَ رُؤَساءِ َ أْسماء ِلجِْدعُونَ فََكشََف َبَهُ. وَاستَجو
٨:٤ ٣٢

جائعين. أْو منهكين.
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َ زََبح أسَرَْت ‹هَْل فَقُلْتُمْ: بِهِما رْتُمُونِي َّ عَي ذاِن َّ الل وََصلْمُنّاعُ ُ زََبح هُما «ها لَهُْم: وَقاَل وَت، ُسّكُ أهِل إلَى ِجْدعُونُ َ فَجاء ١٥

ُشيُوَخ بِها وَضَرََب شائِكَةً، ً وَأْغصانا ً ة َّ ي ِ ّ بِر ً أشواكا ِجْدعُونُ فَأخَذَ ١٦ خُبزاً؟›» المُنهَِكينَ رِجالََك نُعطَِي لـِكَي وََصلْمُنّاعَ
المَدِينَةِ. أهَل وَقَتََل ِيَل، فَنُوئ بُرَْج َ وَهَدَم ١٧ وَت. ُسّكُ ِ مَدِينَة

تابُورَ؟» َجبَِل عَلَى قَتَلْتُماهُْم الَّذِيَن الرِّجاِل عَْن «ماذا وََصلْمُنّاعَ: َ لَزََبح وَقاَل ١٨

كَالأميرِ.» مِْنهُْم واِحدٍ كُّلُ بَدا تَماماً، مِثلََك «كانُوا فَقالا:
ُكنُْت ما َحياتِهِْم، عَلَى حافَْظتُما ُكما َّ أن لَوْ ، الحَّيِ ِ بالله أقُسِمُ وَأنا ُأمِّي. َ أبناء إْخوَتِي «كانُوا ِجْدعُونُ: فَقاَل ١٩

لِأقتُلـَُكما.»
َاَف. فَخ الِسّنِ َ َصغير كانَ ُ ه َّ لِأن ُ َسيفَه يَْستَّلَ لَْم َ الوَلَد لـَِكّنَ اقتُلْهُما!» «قُِم! يَثَرٍ: ِ لِبِكرِه قاَل َّ ثُم ٢٠

«. للقَوّيَ ٌ نِّد فَالقَوّيُ ِنَفِسَك! ب وَاقتُلْنا أنَْت «قُْم ِلجِْدعُونَ: وََصلْمُنّاعُ ُ زََبح فَقاَل ٢١

ِجمالِهِما. أْعناِق عَلَى َّتِي ال َ ة َّ الهِلالِي َ القَلائِد وَنَزَعَ وََصلْمُنّاعَ. َ زََبح وَقَتََل ِجْدعُونُ فَقامَ
الـكَهَنُوت ثَوَب يَْصنَُع جَْدعُونُ

ِيِّينَ.» المِْديان ِ َسيطَرَة مِْن ْصتَنا َّ خَل فَقَْد وََحفِيدُكَ. وَابْنَُك أنَت «احكُمْنا ِلجِْدعُونَ: ِيَل إسْرائ بَنُو قاَل ِحينَئِذٍ، ٢٢

َسيَحكُمُكُْم.» الَّذِي َ هُو ُ فَالله ابْنِي، وَلا أنا لا أحكُمَكُْم «لَْن لَهُْم: ِجْدعُونُ فَقاَل ٢٣

إْذ ٌ ة َّ ذَهَبِي أحلاٌق لِلعَدُّوِ كانَْت فَقَْد القِتاِل.» فِي ُ غَنِمَه ً حَلَقا مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ «فَلْيُعطِنِي لَهُْم: ِجْدعُونُ قاَل َّ ثُم ٢٤

إْسماعِيلِيِّينَ. كانُوا
وَْزنُ فَكانَ ٢٦ القِتاِل. فِي ُ غَنِمَه ً حَلَقا فِيهِ واِحدٍ كُّلُ وَرَمَى ً با ثَو فَفَرَُشوا ِيدُ.» تُر ما «َسنُعطِيَك لَهُ: فَقالُوا ٢٥

وَالأثواِب ةِ َّ معِي الدَّ وَالجَواهِرِ ةِ َّ الهِلالِي القَلائِدِ عَدا هَذا مِثْقاٍل.٣٣ ِ مِئَة وََسبَْع ألٍْف َ َنحْو َطلَبَها َّتِي ال ِ ة َّ هَبِي الذَّ الأحلاِق
الجِماِل. أْعناِق عَلَى تُوَضُع َّتِي ال وَالقَلائِدِ مِْديانَ، ِمُلُوِك ل ِ ة َّ ِي الَأرُجوان

ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيُع وَخانَ عَْفرَةَ. ِ مَدِينَتِه فِي ُ قَه َّ وَعَل ِياً، ّ كَهَنُوت ً با ثَو ً لابِسا ً تِمثالا هَِب الذَّ هَذا مِْن ِجْدعُونُ فََصنََع ٢٧
بَيتِهِ. وَأهِل ِلجِْدعُونَ ً فَخّا فَصارَ هُناكَ، ِّمثاَل الت هَذا وَعَبَدُوا اللهَ،

ِجْدعُون مَوُت
أربَعِينَ َ ة مُّدَ الحُرُوِب مَِن الأْرُض فَاْستَراَحِت رُؤُوسَهُْم! يَرفَعُونَ يَعُودُوا وَلَْم ِيَل، إسْرائ لِبَنِي ونَ ُّ ِي المِْديان وََخَضَع ٢٨

ِجْدعُونَ. َحياةِ َطواَل َسنَةً،
َكثِيراٌت. زَوجاٌت ُ لَه كانَْت فَقَْد ابْناً، َسبعِينَ ِجْدعُونُ أْنجََب ٣٠ بَيتِهِ. فِي لِيَسكَُن يُوآَش بُْن عَُل َّ ُب يَر وَذَهََب ٢٩

أبِيمالَِك. ُ فَسَمّاه ابْناً، َشكيم٣٤َ فِي َّتِي ال ُ يَتُه جارِ ُ لَه وَأنجَبَْت ٣١

يِّينَ. ِيعَزَرِ الأب ِ َلْدَة ب عَْفرَةَ، فِي ِيهِ أب يُوآَش ضَرِيحِ فِي وَدُفَِن َشيخاً، يُوآَش بُْن ِجْدعُونُ وَماَت ٣٢

٨:٢٦ ٣٣
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٨:٣١ ٣٤
اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.



١٤ : ٩ قُضاة ٣٣٦ ٣٣ : ٨ قُضاة

ِيَث٣٦ بَر بَعِل مِْن خَذُوا وَاّتَ البَعَل.٣٥ عَبَدُوا بِأْن َ الله وَخانُوا ِيَل، إسْرائ بَنُو تَراَجَع ى َّ َحت ِجْدعُونُ ماَت إْن وَما ٣٣

ً وَلاء يُظهِرُوا وَلَْم ٣٥ ناِحيَةٍ. كُّلِ مِْن أعدائِهِْم كُّلِ ِ َسيطَرَة مِْن أنقَذَهُْم الَّذِي إلَهَهُْم ِيَل إسْرائ بَنُو فَنَسِيَ ٣٤ لَهُْم. ً إلَها
ِيَل. إسْرائ لِبَنِي خَيرٍ مِْن ُ َصنَعَه ما كُّلِ َ لِقاء عََل َّ ُب يَر ِ لِعائِلَة

٩
مَلِكا ُ يِِصير أبِيمالُِك

كُّلَ «اسألِي ٢ هُ: ُأمُّ إلَيها تَنْتَمِي َّتِي ال ِ القَبِيلَة وَلِكُّلِ لَهُْم وَقاَل أخوالِهِ، إلَى َشكيمَ،٣٧ إلَى عَُل َّ ُب يَر بُْن أبِيمالُِك وَذَهََب ١

مِْن نِي َّ أن رُوا َّ وَتَذَك واِحدٌ؟› رَجٌُل َيحكُمَكُْم أْن أْم بعُونَ، الّسَ عََل َّ ُب يَر ُ أبناء َيحكُمَكُْم أْن لـَكُْم: أفَضُل هُما ‹أّيُ َشكيمَ: ِ َسادَة
وَدَمِكُْم.» لَحمِكُْم

يبُنا.» قَرِ ُ ه َّ «إن قالُوا: إْذ أبِيمالَِك، يَتبَعُوا أْن رُوا َّ فَقَر َشكيمَ، ِ َسادَة إلَى ُ عَنْه ً ِيابَة ن الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ ُ أخوالُه فَنَقََل ٣

فَتَبِعُوهُ. ِياءَ، أْدن ً رِجالا بِها أبِيمالُِك َ فَاْستَْأجَر ِيَث. بَر بَعِل هَيكَِل مِْن ً ة َّ ي فِّضِ ً قِطعَة َسبعِينَ ُ وَأعطُوه ٤
ُ الأْصغَر الابُْن يُوثامُ، أمّا واِحدٍ. َحجَرٍ عَلَى بْعِينَ الّسَ عََل َّ ُب يَر َ أبناء ُ إْخوَتَه وَقَتََل عَْفرَةَ، فِي ِيهِ أب بَيِت إلَى وَذَهََب ٥

ِ وَطة ُّ بَل عِندَ ً مَلِكا أبِيمالَِك وَبايَعُوا و٣٨ ُّ مِل ُسّكاِن وَكُّلُ َ َشكيم ِ َسادَة كُّلُ اْجتَمََع ِحينَئِذٍ، ٦ فَنَجا. اْختَبَأ فَقَدِ عََل، َّ ُب لِيَر
َشكيمَ. فِي العَمُودِ

يُوثام ُ ة قِّصَ
مُرتَفـِـٍع: بَِصوٍت وَصَرََخ يمَ، ِجرِزِّ َجبَِل عَلَى وَوَقََف ذَهََب بِهَذا، يُوثامُ َ عَلِم وَعِندَما ٧

َجوابِكُْم. إلَى ُ الله وَلْيَستَمـِـِع َشكيمَ، َ َسادَة يا إلَيَّ «استَمِعُوا
عَلَينا.› ً ـِكَة مَل ‹ُكونِي يتُوِن: َّ الز ِ لِشََجرَة فَقالُوا مَلِكاً، لَها لِتَختارَ ُ الأْشجار «ذَهَبَِت ٨

عَلَى أملَُك لـِكَي ُ وَالبَشَر ُ الآلِهَة ِ بِه ُ م َّ يَكَر الَّذِي الغَنِيَّ زَيتِيَ إنْتاَج ‹َأُأوقُِف لِلأشجارِ: يتُوِن َّ الز ُ َشجَرَة «فَقالَْت ٩
الأْشجارِ؟›

عَلَينا.› ً ـِكَة مَل وَُكونِي ‹تَعالَي وَقالَْت: ِ التِّينَة إلَى ُ الأشجار «فَذَهَبَِت ١٠

الأشجارِ؟› عَلَى أملَُك لـِكَي َ ُلْو الح َيِّدَ الج ثَمَرِي إنْتاَج ‹َأُأوقُِف لِلأشجارِ: قالَْت َ التِّينَة «لـَِكّنَ ١١
عَلَينا.› ً ـِكَة مَل وَُكونِي أنِت ‹تَعالَي لِلـكَرْمَةِ: ُ الأشجار «فَقالَِت ١٢

الأشجارِ؟› عَلَى أملَُك لـِكَي َ وَالبَشَر َ الآلِهَة يُفرُِح الَّذِي خَمرَِي إنْتاَج ‹َأُأوقُِف لِلأشجارِ: قالَْت َ الـكَرمَة «لـَِكّنَ ١٣

عَلَينا.› ً ـِكَة مَل وَُكونِي أنِت ‹تَعالَي الّشائِكَةِ: ِ لِلشََجرَة الأشجارِ كُّلُ «فَقالَْت ١٤

٨:٣٣ ٣٥
الأْرض. وخصوبة وَالعواصِف المطرِ ُ مصدر أنّه ظنّوا الـكنعانيّون. عبده يّف مُز إله البعل.

٨:٣٣ ٣٦
4. :9 في ً أيضا الأخرى. الّشعُوب وآلهة الحقيقي الله عبادة بين يخلط كان عب الّشَ أن على ٌ مؤشّر وهذا العهدِ.» «إله معناه بريث. بعل

٩:١ ٣٧
الفصل) هذا بقيّة فِي ً (أيضا اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.

٩:٦ ٣٨
(20 العدد فِي ً (أيضا القصر. ُ مِنْطَقَة أْو المدينةِ مَِن قِسمٌ أْو ٌ قلعة ُبّما ر ُمحَّصنةٌ: مُنشأةٌ و. ُّ مِل
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وَإلّا، ظِلِّي، فِي وَاحتَمِينَ فَهَيّا ، عَلَيكُّنَ ً ـِكَة مَل أُكونَ أْن ً َحّقا تُرِْدنَ ُكنتُّنَ ‹إْن لِلأشجارِ: ُ الّشائِكَة ُ َجرَة الّشَ «فَقالَِت ١٥

لُبنانَ.› َ أرز وَلتَلتَهِْم مِنِّي نارٌ فَلتَخرُْج
وَعائِلَتِهِ؟ عََل َّ ُب يَر مََع بِإنصاٍف ْ تَعامَلْتُم وَهَْل مَلِكاً؟ أبِيمالَِك ْ َجعَلْتُم عِندَما كامٍِل بِإخلاٍص ْ فتُم تَصَرَّ هَْل «وَالآنَ، ١٦

ِ َسيطَرَة مِْن أنقَذَكُْم وَقَْد ِبحَياتِهِ، ً ُمخاطِرا ـِكُْم، أجل مِْن قاتََل أبِي أّنَ تَذكُرُونَ إْذ ١٧ أعمالُهُ؟ تَستَِحّقُ َكما ُ عامَلْتُمُوه وَهَْل
ابَْن أبِيمالَِك، ْ وََجعَلْتُم واِحدٍ، َحجَرٍ عَلَى رَجُلاً، َسبعِينَ أبناءَهُ، ْ وَقَتَلْتُم اليَومَ، أبِي ِ عائِلَة عَلَى ْ ثُرْتُم كُْم َّ لـَِكن ١٨ ِيِّينَ. المِديان
فافرَُحوا اليَومَ، ِ وَعائِلَتِه عََل َّ ُب يَر مََع كامٍِل بِإخلاٍص ْ فتُم تَصَرَّ ْ ُكنتُم فَإْن ١٩ يبُكُْم. قَرِ ُ ه َّ لِأن َ َشكيم ِ َسادَة ًعَلَى مَلِكا يَتِهِ، جارِ
نارٌ وَلْتَخرُْج القَلْعَةِ. وََسّكانَ َ َشكيم َ َسادَة وََتحرِْق أبِيمالَِك مِْن نارٌ لِتَخرُْج وَإلّا، ٢٠ بِكُْم. ً أيضا َ هُو وَليَفرَْح بِأبِيمالَِك،

أبِيمالَِك.» وَلْتَحرِْق القَلْعَةِ، َسّكاِن وَمِْن َ َشكيم ِ َسادَة مِْن
أبِيمالَِك. أِخيهِ مِْن ً خائِفا كانَ ُ ه َّ لِأن هُناكَ وَبَقَِي بِئْرَ. إلَى وَذَهََب باً، هارِ يُوثامُ رََكَض َّ ثُم ٢١

َشكيم يُقاتُِل أبِيمالُِك
َشكيمَ، ِ وََسادَة أبِيمالَِك بَينَ ٍ عَداوَة رُوَح أْرَسَل َ الله لـَِكّنَ ٢٣ َسنَواٍت. ثَلاِث َ ة مُّدَ ِيَل إسْرائ بَنِي أبِيمالُِك وَحَكَمَ ٢٢

قَتَلَهُْم، الَّذِيَن عََل َّ ُب يَر أبناءِ مََع ِ عُنفِه ثَمََن يَدفَُع أبِيمالَِك ُ الله َيجعََل لـِكَي هَذا حَدََث ٢٤ ابِيمالَِك. عَلَى َ َشكيم ُ َسادَة دَ َّ فَتَمَر
يَسلُبُونَ وَكانُوا الجِباِل. قِمَِم عَلَى ُ لَه َ َشكيم ُ َسادَة فَكَمََن ٢٥ إْخوَتِهِ. قَتِل عَلَى ُ لَه تَشِجيعِهِْم ثَمََن َ َشكيم ُ َسادَة يَدفََع وَلـِكَي

أبِيمالَِك. إلَى ُ الأخبار ِ هَذِه فَوََصلَْت يِق. رِ الّطَ عَلَى بِهِْم ُّ يَمُر مَْن كَّلَ
َشكيمَ. ُ َسادَة ِ بِه وَثَِق َشكيمَ، إلَى ِ إْخوَتِه مََع عابِدٍ بُْن َجعَُل انتَقََل وَعِندَما ٢٦

وَأكَلُوا إلَهِهِْم، هَيْكَِل فِي وَاْحتَفَلُوا المِعْصَرَةِ، فِي ُ وَعَصَرُوه كُرُومِهِْم، مِْن العِنََب وَقَطَفُوا الحُقُوِل، إلَى وَخَرَُجوا ٢٧
بِأبِيْمالَِك. وَهَزِئُوا بُوا وَشَرِ

َ هُو َبُوُل ز أوَلَيَْس َّعَل، ُب يَر ابُْن َ هُو ألَيَْس َشكيمَ؟ أهَل َنحُْن ُ َنخْدِمَه ى َّ َحت أبِيْمالُِك، َ هُو «مَْن عابِدٍ: بُْن َجعَُل وَقاَل ٢٨

يَل فَُأزِ إمرَتِي، َتحَت النّاَس هَؤُلاءِ لَيَت ٢٩ أبِيْمالَِك؟ ُ َنخدِم فَلِماذا َشكيمَ. أبِي حَمُورَ،٣٩ رِجاَل اخدِمُوا عِنْدَهُ؟ المَسؤُوُل
لِلْقِتاِل.›» وَاخرُْج جَيشََك ْ ‹َجهِّز لَهُ: َسأقُوُل ُكنُْت أبِيمالَِك.

ِ مَدِينَة فِي أبِيمالَِك إلَى ً رُُسلا وَأرَسَل ٣١ غََضبُهُ. فَاشتَعََل هَذا، عابِدٍ بِْن َجعََل كَلامَ ِ المَدِينَة ُ حاِكم زَبُوُل فَسَمـِـَع ٣٠

الرِّسالَةِ: ِ بِهَذِه أرُومَةَ،٤٠
وَجَماعَتَُك، أنَْت يِل، َّ الل َ أثْناء قُْم فَالآنَ، ٣٢ كَ. ِضّدَ َ المَدِينَة يُثيرُونَ وَهُْم َشكيمَ، إلَى عابِدٍ بُْن َجعَُل َ جاء قَْد «ها

َ هُو َيخْرُُج وَعِنْدَما المَدِيْنَةَ، وَتُهاِجمُ وَتَندَفـِـُع كُ َّ تَتَحَر مِس، الّشَ شُرُوِق عِنْدَ باِح، الّصَ فِي َّ ثُم ٣٣ الحُقُوِل. فِي وَاكْمُنُوا
ِشئَْت.» ما بِهِْم افْعَْل عَلَيَك، لِلهُُجوِم ُ مَعَه َّتي ال وَالقُوّاُت

مَجْمُوعاٍت. أربَِع فِي َ َشكيم لِقُوّاِت وَكَمُنُوا لَيلاً، ُ وَجَماعَتُه أبِيْمالُِك فَقامَ ٣٤

٩:٢٨ ٣٩
حمورَ. ابِن اسِم عَلى َ شكيم المدينة دُعيِت وقْد .34 التكوين كتاب في َ شكيم أبو هو حمورُ الأصليّون. َ شكيم سكانُ وهْم حمور. رجال

٩:٣١ ٤٠
شكيم. جنوَب ً كيلومترا َ عَشَر َ ثلاثة َنحوِ بُعدِ عَلَى ُ وتُرْمَة أبيمالك. يَملُك َحيُث تُرْمَة،» بلدة «في أْو «سرّاً.» أْو أرومة. مدينة في
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رَأى فَلَمّا ٣٦ مَكانِهِْم. مِْن ُ وَجَماعَتُه أبِيمالُِك قامَ ِحينَئِذٍ، المَدِينَةِ. ِ بَوّابَة مَْدخَِل فِي وَوَقََف عابِدٍ بُْن َجعَُل خَرََج َّ ثُم ٣٥

فَتَْحسَبُها التِّلاِل ظِلاَل تَرَى «أنَت َبُوُل: ز ُ لَه فَقاَل التِّلاِل.» قِمَِم مَْن يَنزِلُونَ رِجاٌل هُْم «ها َبُوَل: لِز قاَل القُوّاَت َجعٌَل
رِجالاً!»

ُ لَه فَقاَل ٣٨ العَرّافِينَ.»٤١ وَطةِ ُّ بَل مِْن ٌ قادِمَة ٌ جَماعَة وَها الأْرِض. ةِ َّ قِم مِْن يَنزِلُونَ «ها وَقاَل: ً ِيَة ثان َجعَُل مَ َّ فَتَكَل ٣٧
بِها؟ هَزِئَْت َّتِي ال القُوّاُت ِهيَ ِ هَذِه ألَيسَْت َنخدِمَهُ؟› لـِكَي أبِيمالَِك َ هُو ‹مَْن قاَل: الَّذِي ُ الجَسُور فَمَُك ً إذا «فَأيَن َبُوُل: ز

وَقاتِلْهُْم.» الآنَ فاْذهَِب
المَدينَةِ. إلَى ً عائِدا ُ أمامَه َجعَُل وَهَرََب أبِيمالُِك. ُ فَطارَدَه ٤٠ أبِيمالَِك، وَقاتََل َشكيمَ، ِ َسادَة ِ مُقَّدِمَة فِي َجعَُل فَخَرََج ٣٩

المَدِينَةِ. بَوّاباِت إلَى يِق رِ الّطَ ُطوِل عَلَى قَتلَى َكثِيرُونَ وََسقََط
َشكيمَ. إلَى ِ العَودَة مَِن ُ وَإخوَتَه َجعََل زَبُوُل وَمَنََع أرُومَةَ، عَلَى أبِيمالُِك َ فَعَْسكَر ٤١

ثَلاِث إلَى مَهُْم وَقَّسَ ُ جَماعَتَه فَأخَذَ ٤٣ أبِيمالَِك. إلَى ذَلَِك ُ خَبَر فَوََصَل الحُقُوِل، إلَى عُب الّشَ خَرََج التّالِي اليَوِم وَفِي ٤٢
ُ وَجَماعَتُه أبِيمالُِك اندَفََع ٤٤ وَهاجَمَهُْم. قامَ المَدِينَةِ، مَِن ً خارِجا عَب الّشَ وَرَأى َ نَظَر وَلَمّا الحُقُوِل. فِي وَكَمَُن مَجمُوعاٍت،
وَهاجَمَتاهُْم. الحُقُوِل فِي كانُوا الَّذِيَن َ َنحو ياِن َ الُأخر َجمُوعَتاِن الم وَاندَفَعَِت المَدِينَةِ، مَْدخَِل عِنْدَ وَوَقَفُوا الأماِم، إلَى
عَلَيها َ وَنَثَر َ المَدِينَة رَ دَمَّ َّ ثُم فِيها، كانُوا الَّذِيَن النّاَس وَهاَجمَ ِ المَدِينَة عَلَى وَاْستَولَى هارِ، النَّ َطواَل َ المَدِينَة أبِيمالُِك وَحارََب ٤٥

مِلْحاً.
كُّلَ إّنَ لِأبِيمالَِك فَقِيَل ٤٧ ِيَث.٤٣ بِر يِل إ هَيكَِل ِ قَلْعَة إلَى ذَهَبُوا الخـَبَرَ، هَذا َشكيم٤٢َ بُرِج ِ َسادَة كُّلُ سَمـِـَع فَلَمّا ٤٦

ً فُؤُوسا أبِيمالُِك وَأخَذَ مَعْهُ. الَّذِيَن ُ وَجَماعَتُه َ هُو َصلْمُونَ،٤٤ َجبَِل إلَى أبِيمالُِك فََصعِدَ ٤٨ مَعاً. اجتَمَعُوا َ َشكيم بُرِج ِ َسادَة
ُمُونِي رَأيت ما ٍ بِسُرْعَة «افعَلُوا مَعَهُ: الَّذِيَن ِ َماعَتِه ِلج قاَل َّ ثُم َكتِفِهِ، عَلَى وَوََضعَها وَرَفَعَها الخَشَِب، مَِن ً حُْزمَة وَقَطََع مَعَهُ،
الهَيكَِل، ِ قَلْعَة عَلَى الخَشََب وَوََضعُوا أبِيمالَِك، وَتَبِعُوا الخَشَِب، مَِن ً حُْزمَة ِ جَماعَتِه مِْن واِحدٍ كُّلُ فَقَطََع ٤٩ أفعَلُهُ!»

وَامرَأةٍ. رَجٍُل ألِف َ َنحْو وَكانُوا َشكيمَ، بُرِج ُسّكاِن كُّلُ ً أيضا وَماَت بِالنّارِ. فِيها مَْن عَلَى َ القَلْعَة وَأحرَقُوا

أبِيمالِك مَوُت
فَهَرََب المَدِينَةِ، داِخَل قَوِّيٌ بُرٌج هُناكَ كانَ لـَِكْن ٥١ عَلَيها. وَاْستَولَى وَحاصَرَها تاباَص، إلَى أبِيمالُِك ذَهََب َّ ثُم ٥٠

إلَى أبِيمالُِك َ فَجاء ٥٢ البُرِج. َسطِح إلَى وََصعِدُوا هُناكَ، أنفُسِهِْم عَلَى وَأغلَقُوا وَأسيادِها، وَنِسائِها ِ المَدِينَة رِجاِل كُّلُ إلَيهِ
رَأِس عَلَى رَحَى َحجَرِ مِْن العُلوِّيِ بِالجُزءِ ألقَْت ً اْمرأة لـَِكّنَ ٥٣ ُيحرِقَهُ، لـِكَي البُرِج مَدخَِل مِْن وَاقتَرََب وَهاجَمَهُ، البُرِج
لِئِلّا وَاقتُلْنِي، َسيفََك «اْستَّلَ لَهُ: وَقاَل دِرعَهُ، يَحمُِل الَّذِي ُ خادِمَه ً فَورا دَعا ُ ه َّ لـَِكن ٥٤ جُمُجمَتَهُ. فَسََحقَْت أبِيمالَِك،

٩:٣٧ ٤١
شكيم. من القريبة التلال في موضعان العَرّافِين. وَطةِ ُّ بَل … الأْرِض ةِ َّ قِم

٩:٤٦ ٤٢
الأغلب. على لشكيم تتبع ولا شكيم قرب مِنْطَقَة شكيم. برج

٩:٤٦ ٤٣
.49 العدد في ً أيضا 33. :8 وفي 4 العدد في المذكور بريث لبعل آخر اسمٌ بريث. يل إ

٩:٤٨ ٤٤
شكيم. من القريب عيبال جبل الأغلب على هو َصلمُون. جبل
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واِحدٍ كُّلُ عادَ ماَت، أبِيمالَِك أّنَ ِيَل إسْرائ بَنُو رَأى وَلَمّا ٥٥ َلَهُ. وَقَت ُ خادِمُه ُ فَطَعَنَه اْمرأةٌ!›» ُ ‹قَتَلَتْه عَنِّي: النّاُس يَقُوَل
بَيتِهِ. إلَى

َ َشكيم رِجاَل ُ الله وَعاقََب ٥٧ بعِينَ. الّسَ ُ إْخوَتَه ِ بِقَتلِه ِيهِ أب ِضّدَ ُ ارتََكبَه الَّذِي رِّ َّ الش عَلَى أبِيمالَِك ُ الله عاقََب وَهَكَذا ٥٦

عَلَيهِْم. عََل َّ ُب يَر بُْن ُ يُوثام بِها نَطََق َّتِي ال ُ عنَة َّ الل عَلَيهِِم وَجاءَْت ارتََكبُوهُ. الَّذِي رِّ َّ الش كُّلِ عَلَى
١٠

تُولَع القاضِي
فِي َسَكَن وَقَْد يّساكَرَ. ِ قَبِيلَة إلَى يَنتَمِي وَكانَ ِيَل. إسْرائ بَنِي لِيُنقِذَ دُودُو بِْن َ فُواة بُْن تُولَُع َ جاء أبِيمالَِك وَبَعْدَ ١

شامِيرَ. فِي وَدُفَِن ماَت َّ ثُم َسنَةً، يَن وَعِشرِ ً ثَلاثا ِيَل لإسْرائ وَقَضَى ٢ ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي شامِيرَ،
يائِير القاضِي

ثَلاثِينَ عَلَى رَِكبُوا ابْناً، ثَلاثُونَ ُ لَه وَكانَ ٤ َسنَةً. يَن وَعِشرِ اثْنَتَينِ ِيَل لإسْرائ وَقَضَى . الجِلْعادِّيُ ُ يائِير ُ بَعدَه َ وَجاء ٣
فِي وَدُفَِن ُ يائِير وَماَت ٥ هَذا. يَومِنا ى َّ َحت ِجلْعادَ قُرَى وَاْسمُها ِجلْعادَ. أْرِض فِي ً َلْدَة ب ثَلاثُونَ لَهُْم وَكانَْت ِحماراً.٤٥

قامُونَ.
ِيل إسْرائ بَنِي بُونَ ُيحارِ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ

َ وَآلِهَة أرامَ، َ وَآلِهَة وَعَْشتارُوَث، البَعَل زائِفَةً: ً آلِهَة عَبَدُوا فَقَْد ُأْخرَى. ً ة مَّرَ ِ الله أمامَ رَّ َّ الش ِيَل إسْرائ بَنُو وَفَعََل ٦

يَعْبُدُوهُ. وَلَْم َ الله وَتَرَُكوا الفِلِْسطِيِّينَ. َ وَآلِهَة ِيِّينَ، ون العَمُّ َ وَآلِهَة مُوآَب، َ وَآلِهَة ِصيدُونَ،
فِي ِيَل إسْرائ بَنِي وَقَمَعُوا فَسََحقُوا ٨ يَغْزُوهُْم. بِأْن ِيِّينَ ون وَالعَمُّ لِلفِلِْسطِيِّينَ وَسَمََح ِيَل، إسْرائ بَنِي مِْن ُ الله فَغَِضَب ٧

َسنَةٍ. َ عَشْرَة َ ثَمانِي َ ة مُّدَ ِجلْعادَ، أي يِّينَ، الأمُورِ أِرِض فِي الُأردُّنِ نَهْرِ شَرَْق الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلَ قَمَعُوا نَةِ. الّسَ تِلَْك
فِي ِيَل إسْرائ بَنُو فَكانَ أفْراِيمَ. وَبَنِي بَنْيامِيْنَ بَنِي إلَى ِ بِالإضافَة أيضاً، يَهُوذا بَنِي بُوا لِيُحارِ الُأردُّنِ َ نَهْر ِيونَ ّ العَمُون َ وَعَبَر ٩

عَظِيٍم. ِضيٍق
بَعَل.» الزّائَِف َ الإلَه وَعَبَْدنا إلَهَنا، تَرَكْنا نا َّ لِأن أخطَْأنا، «إلَيَك اللهِ: إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو فَصَرََخ ١٠

ونَ ُّ ِي يدُون الّصَ قَمَعَكُمُ ١٢ وَالفِلِْسطِيِّينَ؟ ِيِّينَ ون وَالعَمُّ يِّينَ وَالأمُورِ يِّينَ المِصْرِ مَِن ُأنقِْذكُْم «ألَْم ِيَل: إسْرائ لِبَنِي ُ الله فَقاَل ١١

ُأْخرَى! ً آلِهَة ْ وَعَبَْدتُم تَرَكتُمُونِي كُْم َّ لـَِكن ١٣ َسيطَرَتِهِْم. مِْن ْصتُكُْم َّ َل فَخ بِي، مُستَنِجدِيَن ْ فَصَرَْختُم ِيّونَ، وَالمَعُون ُ وَالعَمالِقَة
وَقِْت فِي ِهيَ فَلْتُنقِْذكُْم ُمُوها. اختَرت َّتِي ال ِ بِالآلِهَة مُستَنِجدِيَن وَاصرُُخوا اْذهَبُوا ١٤ ِيَةً. ثان ُأخَلَِّصكُْم لَْن فَإنِّي وَلِهَذا

ِضيقِكُْم.»
مِْن َ يبَة الغَرِ َ الآلِهَة فَأزالُوا ١٦ الآنَ!» أنقِْذنا لـَِكْن لََك، َيحلُو َكما ِنا ب فافعَْل أخطَْأنا! «لَقَْد للهِ: ِيَل إسْرائ بَنُو فَقاَل ١٥

إسرائيَل. عَْن ً تَماما رَضيَ قَْد يَكُْن لَْم َ الله لـَِكّنَ اللهَ. وَعَبَدُوا بَينِهِْم،
يَفتاح ُ اختِيار

١٠:٤ ٤٥
المُهمّة. مراكزهم على للدلالة ِحماراً. ثَلاثِينَ … ً ابْنا ثَلاثُونَ
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فَقاَل ١٨ المِْصفاةِ. فِي وَعَْسكَرُوا ِيَل إسْرائ بَنُو َع َّ وَتَجَم ِجلْعادَ. فِي وَعَْسكَرُوا لِلحَرِْب، لِلاحتِشادِ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ وَدُِعيَ ١٧

جَُل َّ الر ذَلَِك َسنَْجعَُل ِيِّينَ؟ ون العَمُّ ِضّدَ القِتاِل فِي َسيَقُودُنا الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو «مَْن لِلآخَرِ: أحَدُهُْم ِجلْعادَ قُوّاِت ُ قادَة
ِجلْعادَ.» ُسّكاِن جَمِيِع عَلَى ً رَئِيسا

١١
ِجلْعادَ ُ زَوجَة وَأنجَبَْت ٢ يَفتاَح. أبُو َ هُو وَِجلْعادُ عاهِرَةٍ. اْمرأةٍ ابُْن َ وَهُو مُقتَدِراً. َ با ُمحارِ الجِلْعادِّيُ يَفتاُح وَكانَ ١

ابُْن َك َّ لِأن أبِينا، بَيِت فِي ِيراِث الم فِي تُشارِكَنا «لَْن لَهُ: وَقالُوا يَفُتاَح َطرَدُوا وجَةِ، َّ الز ُ أبناء َ َكبِر وَلَمّا أولاداً. ُ لَه ً أيضا
وَتَبِعُوهُ. المَنبُوذيَن الرِّجاِل بَعُض يَفتاَح َحوَل وَاجتَمََع ُطوٍب. أْرِض فِي وَعاَش ُ إْخوَتَه يَْفتاُح َ فَتَرَك ٣ يبَةٍ.» غَر اْمرأةٍ
ِجلْعادَ ُشيُوُخ َ جاء ِيَل، إسْرائ بَنِي ِ َبَة ُحار لِم ونَ ُّ ِي ون العَمُّ ذَهََب فَلَمّا ٥ ِيَل، إسْرائ بَنِي لِقِتاِل ونَ ُّ ِي ون العَمُّ َ ه تَوَجَّ ةٍ، مُّدَ وَبَعْدَ ٤

ِيِّينَ.» ون العَمُّ َ َلَة مُقات نِْستَطِيَع لـِكَي آمِرَنا وَُكْن «تَعاَل لِيَْفتاَح: وَقالُوا ٦ ُطوٍب، أْرِض مِْن يَْفتاَح لِيَأخُذُوا
ِضيٍق؟» فِي ْ وَأنْتُم الآنَ إلَيَّ تَْأتُونَ فَلِماذا أبِي؟ بَيِت مِْن ُمُونِي وََطرَْدت رَفَْضتُمُوني «أما ِجلْعادَ: لِشُيُوِخ يَفتاُح فَقاَل ٧

َ وَتَِصير ِيِّينَ، ون العَمُّ تُقاتَِل وَأْن مَعَنا، َ تَأتِي أْن ِيدُكَ نُر الآنَ. إلَيَك التَجَْأنا ذَلَِك «بِسَبَِب لِيَْفتاَح: ِجلْعادَ ُشيُوُخ فَقاَل ٨
ِجلْعادَ.» ُسّكاِن جَمِيِع وَعَلَى عَلَيْنا ً زَعِيما

َ أِصير أْن بُّدَ فَلا يمَتِهِْم، هَزِ عَلَى ُ الله وَأعانَنِي يِّينَ، الأمُورِ ِ َلَة ِمُقات ل استَْدعَيتُمُونِي «إِن ِجلْعادَ: لِشُيُوِخ يَْفتاُح فَقاَل ٩
زَعِيمَكُْم.»

تَقُوُل.» َكما وََسنَفعَُل لََك، وَعدِنا عَلَى شاهِدٌ ُ «الله لِيَفتاَح: ِجلْعادَ ُشيُوُخ فَقاَل ١٠
ِ الله ِ َحضرَة فِي ِ كَلامِه كُّلَ يَفتاُح رَ َّ وَكَر عَلَيهِْم. ً وَآمِرا ً زَعِيما عُب الّشَ ُ وََجعَلَه ِجلَعادَ، ُشيُوِخ مََع يَفتاُح فَذَهََب ١١

المِْصفاةِ. فِي
ون ُّ عَم مَلِِك إلَى يَفتاَح ُ رِسالَة

بِلادِي؟» لِتُقاتَِل ِجئَْت ََّك إن ى َّ َحت وَبَينََك بِينِي «ماذا وَقاَل: ِيِّينَ ون العَمُّ مَلِِك إلَى ً رُُسلا يَفتاُح أرَسَل َّ ثُم ١٢

نَهْرِ وَإلَى وَق ُّ يَب نَهْرِ إلَى أرنُونَ نَهْرِ مِْن أْرضِي أخَذُوا ِيَل إسْرائ بَنِي «لِأّنَ يَفتاَح: لِرُُسِل ِيِّينَ ون العَمُّ مَلُِك فَقاَل ١٣

حَْرٍب.» بِلا لِي الأراضِي ِ هَذِه أعِْد فَالآنَ، مِصْرَ. مِْن َصعِدُوا عِندَما الُأردُّنِ
رِسالَتِهِ: فِي لَلمَلِِك يَفتاُح وَقاَل ١٥ ِيِّينَ. ون العَمُّ مَلِِك إلَى ً رُُسلا ُأْخرَى ً ة مَّرَ يَفتاُح فَأرَسَل يَفتاَح. إلَى ُسُل ُّ الر فَعادَ ١٤

ِيَل إسْرائ بَنُو َصعِدَ فَعِندَما ١٦ ِيِّينَ. ون العَمُّ أْرَض أْو مُوآَب أْرَض ِيَل إسْرائ بَنُو يَأخُْذ لَْم يَْفتاُح: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا
إلَى ً رُُسلا ِيَل إسْرائ بَنُو أرَسَل َّ ثُم ١٧ قادََش. إلَى جاءُوا َّ ثُم الأحمَرِ، البَحرِ إلَى حراءِ الّصَ َ عَبْر َصعِدُوا مِصْرَ، مِْن
بَنُو أرَسَل َّ ثُم يُصغِيَ. أْن رَفََض أدُومَ مَلَِك لـَِكّنَ أْرِضَك، َ عَبْر بِالمُرُورِ لَنا تَسمََح أْن نَرُجو لَهُ: يَقُولُونَ أدُومَ مَلِِك
قادََش. فِي ِيَل إسْرائ بَنُو فَمََكَث بِالعُبُورِ. لَهُْم يَْسمََح أْن ً أيضا رَفََض ُ ه َّ لـَِكن مُوآَب، مَلِِك إلَى ً أيضا ً رُُسلا ِيَل إسْرائ

أْرِض شَرِْق إلَى وَجاءُوا مُوآَب، وَأْرِض أدُومَ أْرِض َحوَل وَدارُوا ْحراءِ، الّصَ فِي ِيَل إسْرائ بَنُو ارَتحََل َّ «ثُم ١٨
حُدُودِ عَلَى أرنُونَ ُ نَهْر كانَ إْذ مُوآَب، أراضِي يَدخُلُوا وَلَْم أرنُونَ. نَهْرِ مِْن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى مُوا َّ وََخي مُوآَب.
إلَى أْرِضَك َ عَبْر َ نَعبُر بِأْن لَنِا اْسمَْح لَهُ: وَقالُوا يِّينَ، الأمُورِ مَلِِك لِِسيُحونَ ً رُُسلا ِيَل إسْرائ بَنُو أرَسَل َّ ثُم ١٩ مُوآَب.
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وَقاتََل ياهََص، فِي َ وَعَْسكَر قُوّاتِهِ، كُّلَ فَحَشَدَ أراِضيِهِ. ِيَل إسْرائ بَنُو َ يَعبُر أْن يَْأمَْن لَْم ِسيُحونَ لـَِكّنَ ٢٠ أْرِضنا.
أْرِض كُّلَ ِيَل إسْرائ بَنُو فَأخَذَ فَهَزَمُوهُ. ِسيُحونَ، ِ َبَة ُمحار عَلَى ُ َشعبَه ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، فَأعانَ ٢١ ِيَل. إسْرائ بَنِي
وَمَِن وَق. ُّ يَب نَهْرِ إلَى أرنُونَ نَهْرِ مِْن يِّينَ الأمُورِ أراضِي كُّلَ وا ُّ وَاحتَل ٢٢ َلَدِ. الب ذَلَِك فِي الّساِكنِينَ يِّينَ الأمُورِ

الُأردُّنِ. نَهْرِ إلَى ْحراءِ الّصَ
الأْرَض؟ ِ هَذِه تَأخُذَ أْن ِيدُ تُر فَهَْل ِيَل، إسْرائ بَنِي ِ َشعبِه أماِم مِْن يِّينَ الأمُورِ ِيَل إسْرائ ُ إلَه اللهُ، َ َطرَد «وَالانَ، ٢٣

وَأْعطانا يهوه٤٧ إلَهُنا أخَذَها َّتِي ال الأراضِي فَنَمتَلُِك َنحُْن أمّا كَمُوُش؟٤٦ إلَهَُك ُ ـِكَه تَمتَل أْن يُعطِيَك ما تَمتَلُِك ألَْسَت ٢٤

الأْرِض؟ ِ هَذِه عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي ً يَوما خاصَمَ فَهَْل مُوآَب؟ مَلِِك ورَ،٤٨ ِصّفُ بِْن بالاَق مِْن أفَضُل أأنَْت ٢٥ يّاها. إ
ِضفاِف عَلَى المُدُِن كُّلِ وَفِي وَقُراها، َ وَعَرُوعِير وَقُراها، َحْشبُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو َسَكَن عِندَما ٢٦ يَوماً؟ حارَبَهُْم هَْل أْو
فَتَفعَُل أنَت أمّا إلَيَك، ُأخطِئْ لَْم أنا ٢٧ الوَقِت؟ ذَلَِك فِي مِْنهُْم تَْستَعِْدها لَْم ِماذا ل َسنَةٍ، ِ مِئَة لاَث َّ الث ِ هَذِه أرنُونَ نَهْرِ

ِيِّينَ.» ون العَمُّ وَبَينَ ِيَل إسْرائ بَنِي بَينَ القاضِي ُ الله اليَومَ فَلْيَْقِض يّاَي. إ َبَتَِك بِمُحار ً شَرّا بِي

يَْفتاُح. إلَيهِ ُ أرَسلَه الَّذِي الكَلاِم إلَى يُْصِغ لَْم ِيِّينَ ون العَمُّ مَلَِك لـَِكّنَ ٢٨

يَفتاح ُ نَْذر
ِ المِْصفاة وَمَِن ِجلْعادَ، فِي المِصفاةِ إلَى ُ مَه تَقَّدُ وَواَصَل ى، َّ وَمَنَس ِجلْعادَ أراضِي َ فَعَبَر يَفتاَح، عَلَى ِ الله رُوُح حَّلَ َّ ثُم ٢٩

ِيِّينَ. ون العَمُّ هاَجمَ ِجلْعادَ، فِي
لِيُلاقِينِي بَيتِي أبواِب مِْن َيخرُُج ما ُل فَأّوَ ٣١ ِيِّينَ، ون العَمُّ ِ يمَة هَزِ عَلَى أعَنْتَنِي «إْن قاَل: نَْذراً، ِ لله يَْفتاُح َ وَنَذَر ٣٠

للهِ.» ً تَْقدِمَة َسيَكُونُ ِيِّينَ، ون العَمُّ مََع مَعْرََكتِي مَِن ً مُنتَصِرا أعُودُ عِندَما
مِنِّيَت، ِجوارِ ى َّ َحت َ عَرُوعِير مِْن وَهَزَمَهُْم ٣٣ يمَتِهِْم. هَزِ عَلَى ُ الله ُ فَأعانَه لِيُقاتِلَهُْم، ِيِّينَ ون العَمُّ إلَى يَْفتاُح فَذَهََب ٣٢

ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ونَ ُّ ِي ون العَمُّ فَُأخِضــَع مُنكَرَةً. ً يمَة هَزِ الـكُرُوِم آبَِل ى َّ وََحت مَدِينَةً، يَن عِشْرِ
لَْم إْذ أبِيها، َ وَِحيدَة وَكانَْت وَتَرْقُُص. ّفَ الدَّ تَضْرُِب ٌ خارِجَة ِ بابنَتِه إذا المِْصفاةِ، فِي ِ بَيتِه إلَى يَْفتاُح عادَ وَلَمّا ٣٤

غَيرُها. بِنٌت أْو ابٌْن ُ لَه يَكُْن
ِ لله ً نَْذرا نَذَْرُت فَقَْد تَعاَستِي، َسبََب وَصِرِْت ً ِجّدا أحزَنْتِنِي لَقَْد ابْنَتِي! يا «آهٍ وَقاَل: حُْزناً، ُ ِيابَه ث َق مَّزَ رَآها، فَلَمّا ٣٥

عَنْهُ.» راُجَع َّ الت أستَطِيُع لا
ِيِّينَ.» ون العَمُّ أعدائَِك عَلَى نَصَرَكَ قَْد َ الله أّنَ بِما نَذَْرَت، َكما بِي فافْعَْل أبِي، يا ً نَْذرا ِ لله نَذَْرَت «لَقَْد لَهُ: فَقالَْت ٣٦
نِي َّ لأن صاِحباتِي مََع وَأبكِي التِّلاِل، عَلَى ُل َّ فَأَتجَو َيِن، شَْهر أْمهِلْنِي المَعْرُوَف. هَذا مَعِي اْصنَْع «لـَِكْن لِأبِيها: وَقالَِت ٣٧

عَْذراءَ.» َسأبقَى
١١:٢٤ ٤٦

مُوآب. في الرسمي الإله كموش.
١١:٢٤ ٤٧

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
١١:٢٥ ٤٨

.24 -22 العدد كتاب انظر ور. ِصّفُ بْن بالاق
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عَْذراءَ. َستَبقَى ها لأّنَ التِّلاِل عَلَى وَبََكيْنَ وَصاِحباتُها ِهيَ فَذَهَبَْت َيِن. شَْهر َ ة مُّدَ وَصَرَفَها «اْذهَبِي.» لَها: فَقاَل ٣٨

نَذَرَ. أْن َسبََق َكما بِها فَفَعََل أبِيها، إلَى عادَْت َيِن ْهر َّ الش ِ نِهايَة وَفِي ٣٩

لِيُحيِينَ ِيَل إسْرائ بَنِي بَناُت َتخرَُج أْن ٤٠ َسنَةٍ، بَعْدَ ً َسنَة ِيَل إسْرائ بَنِي عِنْدَ ً عادَة صارَْت ، قَّطُ ً رَجُلا تُعاشِرْ لَْم ها وَلأّنَ
َسنَةٍ. كُّلَ أيّاٍم َ بَعَة أْر ، الجِلْعادِّيِ يَْفتاِح ِ ابْنَة ذِكرَى

١٢
تَْدعُنا وَلَْم ِيِّينَ ون العَمُّ ِ َلَة ِمُقات ل ذَهَبَْت ِماذا «ل لِيَْفتاَح: وَقالُوا صافُونَ، إلَى فَعَبَرُوا لِلقِتاِل. لِلاْجتِماِع َ أفْراِيم بَنُو وَدُِعيَ ١

عَلَيَك!» بَيتََك َسنُحرُِق مَعََك؟ هاِب الذَّ إلَى
تِهِْم. َّ قُو مِْن تُنقِذُونِي لَْم كُْم َّ لـَِكن دَعَوْتُكُْم، ِيِّينَ. ون العَمُّ مََع َشدِيدٍ صِراٍع فِي وََشعبِي «ُكنُْت لَهُْم: يَْفتاُح فَقاَل ٢

فَلِماذا يمَتِهِْم. هَزِ عَلَى ُ الله فَأعانَنِي ِيِّينَ، ون العَمُّ وَهاجَمُْت ِنَْفسِي، ب َف أتَصَرَّ أْن رُت َّ قَر تُنقِذُونِي، لَْن كُْم َّ أن رَأيُت وَلَمّا ٣
تُقاتِلُونِي؟» لـِكَي اليَومَ ُ خَرَْجتُم

يُهينُونَ كَانُوا فَهُْم أفْراِيمَ. رِجاَل ِجلْعادَ رِجاُل َ وَهَزَم أفْراِيمَ. بَنِي َبُوا وَحار ِجلْعادَ رِجاِل كُّلَ يَْفتاُح جَمََع َّ ثُم ٤
ى!» َّ مَنَس مِْن وَلا َ أفْراِيم مِْن ِهيَ لا فَجِلْعادُ أفْراِيمَ. مِْن يدُونَ َطرِ إلّا ُ أنتُم «ما بِقَولِهِم: الجِلْعادِيّينَ

مِْن النّاِجينَ مَِن أّيٌ كانَ وَعِندَما العُبُورِ. مَِن َ أفْراِيم رِجاَل َمْنَعُوا لِي الُأردُّن نَهْرِ ِ مَعابِر عَلَى ُّونَ الجِلْعادِي وَاْستَولَى ٥

لَهُ: فَيَقُولُونَ ٦ «لا!» فَيَقُوُل: أفْراِيمَ؟» بَنِي مِْن أنَْت «هَْل يَْسألُونَهُ: ُّونَ الجِلعادِي كانَ أعبُرَ.» أْن «ُأريدُ يَقُوُل: َ أفْراِيم
فَقُتَِل الُأردُّنِ. نَهْرِ ِ مَعابِر عِنْدَ ُ يَْقتُلُونَه وَ ُ فَيَمِسكُونَه خاطٍِئ، بِشَكٍل َ الكَلِمَة فَيَلْفُِظ ولَْت» ُّ «ِسب فَيَقُوُل: ولَْت.» ُّ ِشب «قُْل:

أفْراِيمَ. بَنِي مِْن ً ألْفا وَأربَعُونَ اثْناِن اليَوِم، ذَلَِك فِي
ِجلْعادَ. ِ مَدِينَة فِي وَدُفَِن ، الجِلْعادِّيُ يَْفتاُح ماَت َّ ثُم َسنَواٍت. ِسّتِ َ ة مُّدَ ِيَل لإسْرائ يَْفتاُح وَقَضَى ٧

بْصان إ القاضِي
َجهُّنَ زَّوَ ً بِنْتا وَثَلاثُوْنَ ً ابْنا ثَلاثُونَ ُ لَه وَكانَ ٩ لَحٍْم، بَيِت ِ مَدِينَة مِْن َ وَهُو بْصانُ، إ ِيَل إسْرائ لِبَنِي قَضَى يَْفتاَح وَبَعْدَ ٨

ماَت َّ ثُم ١٠ َسنَواٍت. َسبَْع ِيَل لإسْرائ وَقَضَى لِأبْنائِهِ. زَوجاٍت ِ قَبِيلَتِه خارِِج مِْن ً بِنتا ثَلاثِينَ وَجَلََب قَبِيلَتِهِ، خارِِج مِْن
لَحْمَ. بَيَت فِي وَدُفَِن بْصانُ إ

يلُون إ القاضِي
، بُولُونِيُّ َّ الز يلُونُ إ ماَت َّ ثُم ١٢ َسنَواٍت. عَشْرِ َ ة مُّدَ قَضَى وَقَْد . بُولُونِيُّ َّ الز يلُونُ إ ِيَل لإسْرائ قَضَى بْصانَ إ وَبَعْدَ ١١

َبُولُونَ. ز أْرِض فِي يلُونَ، إ فِي وَدُفَِن

عَبْدُون القاضِي



١٨ : ١٣ قُضاة ٣٤٣ ١٣ : ١٢ قُضاة

عَلَى يَرَكبُونَ ً َحفِيدا وَثَلاثُونَ ً ابْنا أربَعُونَ ُ لَه وَكانَ ١٤ . الفِرْعَتُونِيُّ هِلِّيَل بُْن عَبْدُونُ ِيَل لإسْرائ قَضَى يلُونَ إ وَبَعْدَ ١٣

فِي فِرْعَتُونَ فِي وَدُفَِن ، الفِرْعَتُونِيُّ هِلِّيَل بُْن عَبْدُونُ ماَت َّ ثُم ١٥ َسنَواٍت. ثَمانِي ِيَل لإسْرائ وَقَضَى ِحماراً.٤٩ َسبْعِينَ
ةِ. َّ َبَلِي الج العَمالِيِِق ِ مِنْطَقَة فِي َ أفْراِيم أْرِض

١٣
شَمْشُون ُ مَولِد

َسنَةً. أربَعِينَ َ ة مُّدَ الفِلِْسطِيِّينَ ِ لِسَيطَرَة ُ الله فَأخَضعَهُْم ُأْخرَى. ً ة مَّرَ ِ الله أمامَ رَّ َّ الش ِيَل إسْرائ بَنُو وَفَعََل ١

ِ لِلمَرأة ِ الله مَلاكُ َ فَظَهَر ٣ عاقِراً. ُ اْمرأتُه وَكانَِت مَنُوُح. ُ اْسمُه دانَ، ِ قَبِيلَة مِْن صُرْعَةَ، ِ َلْدَة ب مِْن رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٢

ً شَرابا أْو ً نَبِيذا َبِي تَشْر أْن مِْن احذَرِي وَالآنَ ٤ ابْناً. َلِدِيَن وَت َستَحبَلِينَ ِك َّ أن إلّا عاقِرٌ، َِّك أن مِْن غِم ُّ الر «عَلَى لَها: وَقاَل
رَْأَسهُ. ٍ ِحلاقَة َ َشْفرَة تَلمََس أْن يَنْبَغِي لا لـَِكْن ابْناً. َلِدِيَن وََست فِعلا، ُحبلَى أنِت وَها ٥ َنجِساً. ً َشيئا تَْأكُلِي وَلا مُْسكِراً.
الفِلِْسطِيِّينَ.» ِ َسيطَرَة مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي ُيخَلُِّص َسيَبْدَُأ الَّذِي َ وَهُو يُولَدَ. أْن قَبِل مِْن ى َّ َحت للهِ، ً نَذِيرا بِيُّ الّصَ َسيَكُونُ إْذ

ً مُهِيبا اللهِ، مَلاِك كَمَنْظَرِ ُ مَنظَرُه كانَ اللهِ! رِجاِل مِْن رَجٌُل إلَيَّ َ «جاء لَهُ: وَقالَْت زَوَجها وَأخبَرَْت ُ المَرأة فَذَهَبَِت ٦
ً نَبِيذا َبِي تَشْر لا فَالآنَ ابْناً، َلِدِيَن وََست ُحبلَى، ‹أنِْت لِي: قاَل ُ ه َّ لـَِكن ٧ اْسمَهُ. ُيخـبِرنِي لَْم َ وَهُو هُوَ، أيَن مِْن ُ أسألْه لَْم ِجّداً!

مَوْتِهِ.›» يَوِم ى َّ َحت َ يُولَد أْن قَبِل مِْن ى َّ َحت ِ لله ً نَذِيرا بِيُّ الّصَ َسيَكُونُ إْذ َنجِساً، ً َشيئِا تَأكُلِي وَلا مُْسكِراً، ً شَرابا وَلا
بِيِّ لِلّصَ ُ نَفعَلَه أْن يَنْبَغِي ما فَيُخْبِرَنا ِيَةً، ثان إلَينا ِ الله رَجَُل تُرِْسَل أْن اللهُ، يا «ُأَصلّي وَقاَل: اللهِ إلَى مَنُوُح فََصلَّى ٨

َسيُولَدُ.» الَّذِي
يَكُْن لَْم مَنُوَح زَوَجها لـَِكّنَ الحَقِل، فِي ٌ جالِسَة وَِهيَ المَرأةِ إلَى ً ِيَة ثان ِ الله مَلاكُ َ وَجاء ِمَنُوَح. ل ُ الله وَاْستَجاَب ٩

اليَوِْم.» ذَلَِك فِي إلَيَّ َ جاء الَّذِي جُُل َّ الر لِي َ َظهَر قَْد «ها لِزَوَجها: وَقالَْت ٍ بِسُرعَة ُ المَرأة فَرََكَضِت ١٠ مَعَها.
«أنا فَقاَل: المَرأةِ؟» ِ هَذِه مََع مَ َّ تَكَل الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو «أأنَْت لَهُ: وَقاَل جُِل َّ الر إلَى َ فَجاء امرَأتَهُ، وَتَبـِـَع مَنُوُح فَقامَ ١١

هُوَ.»
تُهُ؟» مَهَمَّ َستَكُونُ وَماذا ؟ بِيِّ الّصَ مََع نَتَعامَُل َكيَف لـَِكْن هَذا! كَلامَُك ْق «فّلْيَتََحّقَ مَنُوٌح: قاَل َّ ثُم ١٢

مُنْتَجاِت جَمِيِع عَْن فَلتَْمتَنـِـْع ١٤ لَها. ُ ُلْتُه ق ما كُّلِ عَمَِل عَلَى زَوَجتَُك َتحرَِص أْن «يَنْبَغِي ِمَنُوَح: ل ِ الله مَلاكُ فَقاَل ١٣
بِهِ.» أمَرتُها ما جَمِيَع تَْفعَْل بَْل َنجِساً، ً َطعاما تَأكُْل وَلا وَالمُْسكِراِت. بِيذِ َّ الن عَِن العِنَِب.

لِتَْأكُلَهُ.» ً ِجْديا لََك َ وَُنحضِر الوَقِت، بَعَْض نَستَِضيفََك أْن لَنا «اْسمَْح اللهِ: ِمَلاِك ل مَنُوُح فَقاَل ١٥
لَْم إْذ للهِ.» فَقَّدِْمها تَقدِمَةً، َ تُقَّدِم أْن أرَْدَت إْن لـَِكْن َطعامََك. آكَُل فَلَْن بَقِيُت، «إْن ِمَنُوَح: ل ِ الله مَلاكُ فَقاَل ١٦

اللهِ. مَلاكَ ُ يُكَلِّم كانَ ُ ه َّ أن ُ يُدرِك مَنُوُح يَكُْن
كَلامَُك.» ُق يَتَحَّقَ ِحينَ نُكرِمََك لـِكَي اْسمَُك؟ «ما اللهِ: ِمَلاِك ل مَنُوُح فَقاَل ١٧

عَجيٌب!»٥٠ ُ ه َّ إن اْسمِي؟ تَعرَِف أْن ِيدُ تُر ِماذا «ل لَهُ: ِ الله مَلاكُ فَقاَل ١٨

١٢:١٤ ٤٩
المُهمّة. مراكزهم على للدلالة حماراً. … يركبون

١٣:١٨ ٥٠
6. :9 إشعياء كتاب انظر عجيب.
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وَكانَ العَجائِِب. صانـِـِع للهِ، ِ خرَة الّصَ عَلَى ً صاعِدَة ذَبيحَة٥١ً مَها وَقَّدَ ُبُوِب، الح ِ تَقدِمَة مََع الجِْدَي مَنُوُح فَأخَذَ ١٩
ُ وَامرَأتُه وَمَنُوُح ، المَْذَبحِ لَهَِب فِي ِ الله مَلاكُ وََصعِدَ ، المَْذَبحِ مَِن ماءِ الّسَ إلَى هَُب َّ الل فََصعِدَ ٢٠ يُراقِباِن. ُ وَزَوَجتُه مَنُوُح
ِمَنُوَح ل ً ِيَة ثان ِ الله مَلاكُ ْ يَظهَر وَلَْم اللهِ. مَلاكُ ُ ه َّ أن مَنُوُح فَعَرََف ٢١ وَجهَيهِما. عَلَى الأْرِض عَلَى فَسَجَدا يُراقِباِن.

اللهَ.» رَأينا قَْد نا َّ لِأن َسنَمُوُت، نا َّ أن «لاَشّكَ لِزَوَجتِهِ: فَقاَل ٢٢ وَزَوَجتِهِ.
الأشياءِ، ِ هَذِه كُّلَ لَنا أعلََن َما وَل مِنّا. ُبُوِب الح َ وَتَقدِمَة َ بِيحَة الذَّ قَبَِل َما ل يَقتُلَنا، أْن ُ الله أرادَ «لَو زَوَجتُهُ: فَقالَْت ٢٣

بِسَماعِها.» ى َّ َحت لَنا سَمََح أْو
بَينَ دانَ، ِ َمحَلَّة فِي فِيهِ يَعمَُل ِ الله رُوُح وَبَدَأ ٢٥ اللهُ. ُ وَبارَكَه ، بِيُّ الّصَ َ وََكبِر شَمْشُونَ. ُ تْه َّ وَسَم ابْناً، ُ المَرأة وَوَلَدَِت ٢٤

وَأْشتَُأوَل. َ صُرْعَة َلدَتَي ب
١٤

شَمْشُون زَواُج
ً اْمرأة «رَأيُت لَهُما: قاَل هُ، وَُأمَّ ُ أباه َ وَأخبَر َصعِدَ َّ ثُم ٢ هُناكَ. ً ة َّ فِلِْسطِي ً اْمرأة وَرَأى تِمْنَةَ، ِ َلدَة ب إلَى شَمْشُونُ وَنَزََل ١

زَوجَةً.» لِي خُذاها فَالآنَ تِمْنَةَ، فِي ً ة َّ فِلِْسطِي
مَِن واِج َّ الز إلَى ٌ ّ مَْضطَر ََّك إن ى َّ َحت َشعبَِك، كُّلِ فِي أْو بائَِك، أقرِ بَناِت بَينَ اْمرأةٌ تُوجَدُ «ألا هُ: وَُأمُّ ُ أبُوه ُ لَه فَقاَل ٣

اللّاَمختُونِينَ؟»٥٢ الفِلِْسطِيِّينَ مَِن اْمرأةٍ
اللهِ، مَِن كانَ الأمرَ هَذا أّنَ ُ ه وَُأمُّ ُ أبُوه يَعرُِف يَكُْن وَلَْم ٤ أعجَبَتْنِي.» ها لِأّنَ لِي، «خُْذها ِيهِ: لِأب قاَل شَمْشُونَ لـَِكّنَ

ِيَل. إسْرائ بَنِي َيحكُمُونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي كانَ الوَقِت، ذَلَِك فَفِي الفِلِْسطِيِّينَ. ِضّدَ لِلعَمَِل المُناِسَب الوَقَْت ُ يَنْتَظِر كانَ إذ
فَحَّلَ ٦ ِمُلاقاتِهِ. ل ُ يَزأر أَسدٌ ً فَجأة َ َظهَر تِمْنَةَ، كُرُوِم أحَدِ فِي ُ يَِسير كانَ وَبَيْنَما تِمْنَةَ. إلَى ِ وَُأمِّه ِيهِ أب مََع شَمْشُونُ فَنَزََل ٥

فَعََل. بِما ُ ه وَُأمَّ ُ أباه ُيخـبِرْ لَْم ُ ه َّ لـَِكن أعَزَل، شَمْشُونُ وَكانَ ِجْدياً! يَشُّقُ َكما ُ ه فَشَّقَ ةٍ، َّ بِقُو ِ الله رُوُح عَلَيهِ
الأَسدِ، َ ة َّ ُجث لِيَرَى انعَطََف عَودَتِهِ، يِق َطرِ وَفِي َجها. لِيَتَزَّوَ عادَ ةٍ مُّدَ وَبَعْدَ ٨ فَأعجَبَتْهُ. المَرأةَ، مَ َّ وَكَل نَزََل َّ ثُم ٧

إلَى َ وَجاء يَمشِي. َ وَهُو يَأكُُل وَمَضَى ِيَدِهِ، ب ُ مِنْه فَغَرََف ٩ الأَسدِ. ةِ َّ ُجث فِي ً وَعَسَلا النَحِل مَِن ً با سِر رَأى إْذ فَدُهَِش
الأَسدِ. ةِ َّ ُجث عَْن العَسََل أخَذَ ُ ه َّ أن ُيخـبِرْهُما لَْم ُ ه َّ لـَِكن فَأكَلا. العَسَِل، بَعَض وَأعطاهُما وَُأمِّهِ، ِيهِ أب

اختارُوا عُب، الّشَ ُ رَآه وَلَمّا ١١ يَفعَلُوا. أْن باُب الّشَ اعتادَ َكما هُناكَ، ً وَلِيمَة شَمْشُونُ وََصنََع المَرأةِ. إلَى ُ أبُوه وَنَزََل ١٠

َ ِهي فِسيرَ، َّ الت لِتَعْرِفُوا أيّاٍم َ َسبْعَة وَسُأْمهِلـُكُْم لُغْزاً، «سُأعطِيكُْم شَمْشُونُ: لَهُْم فَقاَل ١٢ مَعَهُ. لِيَكُونُوا رُفَقائِهِْم مِْن ثَلاثِينَ
عَْن ْ عَجِزْتُم إْن لـَِكْن ١٣ ناً. َّ مُلَو ً با ثَو وَثَلاثِينَ الكِتّاِن، مَِن ً با ثَو ثَلاثِينَ فَسَُأعطِيكُْم تَفِسيرِهِ، مِْن ْ نْتُم تَمَّكَ فَإذا الوَلِيمَةِ. أيّامُ

ناً.» َّ مُلَو ً با ثَو وَثَلاثِينَ الكِتّاِن مَِن ً با ثَو ثَلاثِينَ ْ أنْتُم تُعطُونِي تَفِسيرِهِ،
يّاهُ.» إ أسمِعْنا لُغزَكَ. «هاِت لَهُ: فَقالُوا

لَهُْم: فَقاَل ١٤

١٣:١٩ ٥١
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة

١٤:٣ ٥٢
11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونِين.
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أكٌل، خَرََج الآكِِل «مَِن
حَلاوَةٌ.» خَرََجْت القَوِّيِ وَمَِن

زَوِجِك عَلَى «احتالِي شَمْشُونَ: ِ لِزَوجَة قالُوا الرّابـِـِع،٥٣ اليَوِم وَفِي ١٥ أيّاٍم. ِ ثَلاثَة فِي غْزِ ُّ الل حَّلَ يَستَطِيعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ
تُْفقِرُونا؟» لـِكَي هُنا إلَى ُمُونا دَعَوت كُْم ـَّ ألَعَل بِالنّارِ. ِيِك أب وَبَيَت َسنُحرِقُِك نا َّ فَإن وَإلّا لَنا، َ غْز ُّ الل َ يُفَسِّر لـِكَي

ُ تُفَسِّرْه وَلَْم لِشَعبِي، ً لُغزا أعطَيَت نِي. ُّ ُتحِب لا أنَت تَكْرَهُنِي. «أنَت لَهُ: وَقالَْت َكتِفِهِ، عَلَى شَمْشُونَ ُ اْمرأة فَبََكِت ١٦
لِي.»

لَِك؟» ُ ُأفَسِّرُه فََكيَف وَُأمِّي، لِأبِي ى َّ َحت ُ ُأفَسِّرْه لَْم أنا «اْسمَعِي، لَها: فَقاَل
فَأخْبَرَْت َكثِيراَ. ُ أزعَجَتْه ها لِأّنَ غْزَ، ُّ الل لَها شَرََح الّسابـِـِع اليَوِم وَفِي بعَةِ، الّسَ ِ الوَلِيمَة أيّاِم ةِ َّ بَقِي َطواَل ِ َكتِفِه عَلَى فَبََكْت ١٧

غْزِ. ُّ الل ِتَْفِسيرِ ب َشعبَها
ْمِس: الّشَ شُرُوِق قَبَل الّسابـِـِع اليَوِم فِي ُ لَه ِ َلْدَة الب رِجاُل فَقاَل ١٨

العَسَِل، مَِن أحلَى «لا
الأَسدِ!» مَِن أقوَى وَلا

لَهُْم: فَقاَل

بَقَرَتِي، عَلَى َتحرُثُوا لَْم «لَوْ
ُأْحجِيَتِي.» حَّلَ ْ اْستَطَعْتُم َما ل

ِيابَهُْم ث وَأعطَى تَهُْم، عُّدَ وَأخَذَ فِلِْسطِيّاً، ثَلاثِينَ وَقَتََل أْشقَلُونَ، إلَى شَمْشُونُ فَنَزََل ةٍ، َّ بِقُو ِ عَلَيه ِ الله رُوُح حَّلَ َّ ثُم ١٩

كانَ الَّذِي ِ لِرَفِيقِه ً زَوجَة شَمْشُونَ عَرُوُس وَصارَْت ٢٠ ِيهِ. أب بَيِت إلَى فَذَهََب ِجّداً، ً غاِضبا وَكانَ غْزَ. ُّ الل رُوا َّ فَس ذِيَن َّ لِل
يِس. العَرِ إْشبِينَ

١٥
الفِلِْسطِيِّين يُضايُِق شَمْشُونُ

ِ غُرفَة إلَى أدخَُل أْن يدُ «ُأرِ وَقاَل: ِجْدياً. ُ مَعَه وَأخَذَ زَوَجتِهِ، ِ يارَة ِ لِز الحَصادِ أيّاِم فِي شَمْشُونُ ذَهََب فَتْرَةٍ، وَبَعْدَ ١

ألَيسَْت لِرَفِيقَِك. ْجتُها فَزَّوَ عَْنها، يَت َّ َتخَل قَْد «َحِسبْتَُك لَهُ: وَقاَل ٢ ُخوِل. بِالدُّ ُ لَه يَْسمَْح لَْم وَالِدَها لـَِكّنَ زَوَجتِي.»
ْجها.» فَتَزَّوَ مِْنها؟ أجمََل ُ الأْصغَر ُأختُها

الفِلِْسطِيِّينَ.» آذَيُت إْن الآنَ عَلَيَّ َ لَوْم «لا شَمْشُونُ: ُ لَه فَقاَل ٣

١٤:١٥ ٥٣
الّسابع. أوِ الرّابع. اليوم
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كُّلِ بَينَ ً مِْشعَلا وَوََضَع بِذَنٍَب، ً ذَنَبا عالَِب َّ الث َبََط وَر مَشاعَِل وَأخَذَ ثَعلٍَب. ِ مِئَة ِثَلاِث ب وَأمسََك شَمْشُونُ فَذَهََب ٤

ُبُوَب الح شَيءٍ: كُّلَ فَأحرََق الفِلِْسطِيِّينَ، زُرُوِع بَينَ عالَِب َّ الث وَأطلََق المَشاعِِل، فِي النّارَ أشعََل َّ ثُم ٥ بُوَطينِ. مَر ذَنَبَينِ
يتُوِن. َّ الز وَبَيّاراِت وَالـكُرُومَ المَزرُوعَةَ، ُبُوَب وَالح َخزُونَةَ، الم

َ زَْوجَة أخَذَ ِّمْنِيَّ الت لِأّنَ هَذا. فَعََل الَّذِي َ هُو ِّمْنِيِّ الت ُ صِْهر «شَمْشُونُ، فَقيَل: هَذا؟» فَعََل «مَْن ونَ: ُّ الفِلِْسطِي فَقاَل ٦

العَمََل هَذا ْ فَعلْتُم «قَْد شَمْشُونُ: لَهُْم فَقاَل ٧ بِالنّارِ. وَأباها هَيَ وَأحرَقُوها ونَ ُّ الفِلِْسطِي فََصعِدَ لِرَفِيقِهِ.» وَأعطاها شَمْشُونَ
َسأْستَريحُ.» ذَلَِك وَبَعْدَ مِنْكُْم، َسأنتَقِمُ نِي َّ إن ُأقْسِمُ فَإنِّي وَلِذا بِي، َ دِيء َّ الر

عِيطَمَ. ِ َصخْرَة فِي كَْهٍف فِي وََسَكَن نَزََل َّ ثُم مِْنهُْم. يَن َكثِيرِ وَقَتََل بِشَراَسةٍ فَهاجَمَهُْم ٨

فَقاَل َلَتِنا؟» ِمُقات ل ْ َجئْتُم ِماذا «ل لَهُْم: يَهُوذا رِجاُل فَقاَل ١٠ لَحَْي. فِي وَانْتَشَرُوا يَهُوذا، فِي مُوا َّ وََخي ونَ ُّ الفِلِْسطِي فََصعِدَ ٩

ِنا.» ب فَعََل َكما ِ بِه نَْفعََل لـِكَي شَمْشُونَ نُقَيِّدَ لـِكَي «ِجئْنا ونَ: ُّ الفِلِْسطِي
َما ف َيحكُمُونَنا؟ الفِلِْسطِيِّينَ أّنَ تَعرُِف «ألا لِشَْمشُونَ: وَقالُوا عِيطَمَ، ِ َصخْرَة إلَى يَهُوذا مِْن رَجٍُل آلاِف ُ ثَلاثَة فَنَزََل ١١

بِهِْم.» فَعَلُْت بِي فَعَلُوا «َكما لَهُْم: فَقاَل ِنا؟» ب ُ فَعَلْتَه الَّذِي هَذا
تُصيبوني لَْن كُْم َّ أن لِي «احلِفُوا شَمْشُونُ: لَهُْم فَقاَل الفِلِْسطِيِّينَ.» إلَى وَنُسَلِّمََك نُقَيِّدَكَ لـِكَي نَزَلْنا «لَقَْد لَهُ: فَقالُوا ١٢

بِأذَى.»
ُ وَأصعَدُوه جَدِيدَيِن، ِبحَبلَينِ ُ دُوه َّ فَقَي نَقتُلََك.» لَْن إلَْيهِْم، وَنُسَلِّمَُك َسنُقَيِّدُكَ ما َّ وَإن بِأذَى، نُصيبََك «لَْن لَهُ: فَقالُوا ١٣

ةٍ، َّ بِقُو شَمْشُونَ عَلَى ِ الله رُوُح فَحَّلَ فَرَحاً. يَهْتِفُونَ وَهُْم ِ لِلِقائِه ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ فَجاء لَحٍْي. إلَى وَجاءُوا ١٤ عِيطَمَ. ِ َصخْرَة مِْن
يّاً، َطرِ ِحماٍر فَّكَ وَجَدَ َّ ثُم ١٥ يَدَيهِ. عَلَى القُيُودُ َخِت فَتَفَّسَ ُحتَرِِق، الم الكِتّاِن ُيُوِط َكخ ذِراعَيهِ عَلَى َّتِي ال الحِباُل فَصارَِت

شَمْشُونُ: قاَل َّ ثُم ١٦ رَجٍُل. ألَف ِ بِه وَقَتََل وَأخَذَهُ، ُ يَدَه فَمَّدَ

َكوْمَتَينِ. بَْل رِجاٍل، َ َكوْمَة َصنَعُْت ِحماٍر، «بِفَّكِ
رَجٍُل.» ألَف قَتَلُْت ِحماٍر بِفَّكِ

اللهِ: إلَى فَصَرََخ شَمْشُونُ، وَعَطَِش ١٨ لَحٍْي.٥٤ رَمََت المَكانُ ذَلَِك وَسُمَِّي بَعِيداً. بِالفَّكِ رَمَى كَلامَهُ، أنَهى وَلَمّا ١٧

اللّاَمختُونِينَ؟»٥٥ الفِلِْسطِيِّينَ أيدِي فِي وَأقَُع العَطَِش؟ مَِن الآنَ أمُوُت فَهَْل العَظيمَ، الانتِصارَ هَذا عَبْدَكَ نَصَرَْت «أنَت
فَسُمَِّي وَانتَعََش. ُ تُه َّ قُو إلَيهِ وَعادَْت شَمْشُونُ، فَشَرَِب الأْرِض. مَِن ٌ ماء فَخَرََج لَحٍْي، فِي الّذي المُنَْخفََض ُ الله فَشَّقَ ١٩

َسنَةً. يَن عِشْرِ الفِلِْسطِيِّينَ أيّاِم فِي ِيَل إسْرائ لِبَنِي شَمْشُونُ فَقَضَى ٢٠ هَذا. يَومِنا إلَى لَحٍْي فِي وَِهيَ ورِي.٥٦ هَّقُ عَينَ بُْع َّ الن
١٥:١٧ ٥٤

الفّك.» «تلال أي لَحي. رَمََت
١٥:١٨ ٥٥

11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونِين.
١٥:١٩ ٥٦

دَعاني.» الّذي «عين أي هّقوري. عين
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١٦
ة غَّزَ إلَى يَْذهَُب شَمْشُونُ

هُنا.» شَمْشُونُ َ جاء «قَْد ةَ: غَّزَ لأهِل فَقِيَل ٢ فَعاشَرَها. عاهِرَةً، رَأى وَهُناكَ ةَ. غَّزَ إلَى ً يَوْما شَمْشُونُ وَذَهََب ١
ُ «نَنتَظِرُه نُفُوسِهِْم: فِي يَن ِ مُفَكِّر يِل َّ الل َطواَل َ الهُدُوء وَلَزِمُوا المَدِينَةِ. ِ بَوّابَة عِنْدَ ِ يلَة َّ الل تِلَْك َطواَل ُ لَه وَكَمُنُوا بِالمَكاِن، فَأحاُطوا

ُلُهُ.» نَقت َّ ثُم باِح الّصَ ى َّ َحت
القُْضباِن مََع وَقَلَعَهُما وَالقائِمَتَينِ، ِ المَدِينَة ِ بَوّابَة ي بِشَّقَ أْمسََك َّ ثُم يِل. َّ الل مُنتََصِف ى َّ َحت الفِراِش فِي فَبَقَِي شَمْشُونُ ا أمَّ ٣

حَبْرُونَ.٥٧ ِ ِمَدِينَة ل ِ المُقابِلَة ِ لَّة َّ الت ِ ة َّ قِم إلَى ها َّ كُل وَحَمَلَها ةِ، َّ الحَديدِي
وَدَلِيلَة شَمْشُونُ

دَلِيلَةُ. اْسمُها ُسورََق وادِي فِي تَسكُُن اْمرأةٍ غَراِم فِي شَمْشُونُ وَقََع هَذا، بَعْدَ ٤

لَنا وَاعرِفِي العَظِيمَةِ. ةِ َّ القُو ِ بِهَذِه ُ َيجعَلُه الَّذِي ما لِتَعْرِفِي ِ عَلَيه «احتالِي لَها: وَقالُوا الفِلِْسطِيِّينَ ُ َسادَة إلَيها وََصعِدَ ٥

ةِ.» الفِّضَ مَِن مِثْقاٍل٥٨ َ وَمِئَة ً ألفا مِنّا واِحدٍ كُّلُ َسيُعطِيِك ِحينَئِذٍ، لِنُخِضعَهُ. ُ نُقَيِّدَه لـِكَي عَلَيهِ، نَقوَى َكيَف
لِتُْخَضَع.» دَ َّ تُقَي أْن ُمِكُن ي وََكيَف العَظِيمَةِ، ةِ َّ القُو ِ بِهَذِه َيجعَلَُك عَمّا فَضلَِك مِْن «أخبِرْنِي لِشَْمشُونَ: ُ دَلِيلَة فَقالَْت ٦

َشخٍْص ًكَأّيِ َضعِيفا ُ أِصير ِحينَئِذٍ، ةِ، َّ ي رِ الّطَ الأقْواِس أوتارِ مِْن جَدِيدَةٍ أوتاٍر ِ بِسَبعَة ْدتِنِي َّ قَي «إذا شَمْشُونُ: لَها فَقاَل ٧

بِها. ُ دَتْه َّ فَقَي ةِ، َّ ي رِ الّطَ الأقواِس أوتارِ مِْن جَدِيدَةٍ أوتاٍر َ َسبعَة الفِلِْسطِيِّينَ ُ َسادَة لَها َلََب فَج ٨ آخَرَ.»
قَطََع ُ ه َّ لـَِكن شَمْشُونُ.» يا عَلَيَك هاِجمُونَ ونَ ُّ «الفِلِْسطِي لَهُ: فَقالَْت ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ الغُرفَة فِي ُ لَه يَْكمُنُونَ رِجاٌل هُناكَ وَكانَ ٩

تِهِ. َّ قُو سِرُّ يُعرَْف فَلَْم النّارِ. َ راِئحَة َّ اْشتَم إذا َخيٌط يَنقَطـِـُع َكما الأوتارَ
ُمِكُن ي َكيَف أْرُجوكَ لِي قُْل فَالآنَ أكاذِيَب. إلّا لِي تَقُْل لَْم إْذ ، عَلَيَّ َضحِْكَت «لَقَْد لِشَْمشُونَ: ُ دَلِيلَة فَقالَْت ١٠

تَقيِيدُكَ.»
َشخٍص كَأّيِ وََسأُكونُ َضعِيفاً، ُ َسأِصير ِحينَئِذٍ، قَبُل، مِْن تُستَخدَْم لَْم جَدِيدَةٍ ِبحِباٍل رَبَطُونِي «إذا لَها: فَقاَل ١١

آخَرَ.»
هُناكَ وَكانَ شَمْشُونُ.» يا عَلَيَك هاِجمُونَ ونَ ُّ «الفِلِْسطِي لَهُ: قالَْت َّ ثُم بِها، ُ دَتْه َّ وَقَي جَدِيدَةً، ً ِحبالا ُ دَلِيلَة فَأخَذَْت ١٢

َيٍط. َكخ ذِراعَيهِ عَْن قَطَعَها ُ ه َّ لـَِكن ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ الغُرفَة فِي ُ لَه كامِنُونَ رِجاٌل
«إذا لَها: فَقاَل تَقيِيدُكَ.» يَمِكُن َكيَف أخبِرْنِي ؟ عَلَيَّ وَتَكذُِب بِي تَهزَُأ َستَظَّلُ مَتَى «إلَى لِشَْمشُونَ: ُ دَلِيلَة فَقالَْت ١٣

ُخَصٍل َسبَْع ُ دَلِيلَة أْمسََكْت ناِئمٌ، َ هُو وَبَينَما ١٤ تِي.» َّ قُو أفْقِدُ بِوَتَدٍ، تِّها َّ وَثَب ْسِج، َّ الن ِنَوِل ب َشعْرِي مِْن ُخَصٍل َسبَْع جَدَلِْت
وَخَلََع نَومِهِ، مِْن أفاَق ُ ه َّ لـَِكن عَلَيَك.» هاِجمُونَ ونَ ُّ «الفِلِْسطِي لَهُ: وَقالَْت بِوَتَدٍ، تَْتها َّ وَثَب ْسِج، َّ الن ِنَوِل ب وَجَدَلَْتها ِ َشعْرِه مِْن
ثَلاَث عَلَيَّ َضحِْكَت بِي؟ تَثُِق لا وَأنَت نِي، ُّ ُتحِب َك َّ إن تَقُوُل «َكيَف دَلِيلَةُ: فَقالَْت ١٥ بِالنّوِل. َجْدُوَل الم ُ َشعْرَه وَفَّكَ الوَتَدَ،

ةِ.» َّ القُو ِ بِهَذِه َيجعَلَُك ما لِي تَقُْل وَلَْم الآنَ، ى َّ َحت مَّراٍت
١٦:٣ ٥٧

اليوم. َليِل الخ ُ مَدِينَة وَِهيَ حبرون.
١٦:٥ ٥٨

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.



٣١ : ١٦ قُضاة ٣٤٨ ١٦ : ١٦ قُضاة

ِ سِرِّه بِكُّلِ فَأخبَرَها ١٧ َياةَ. الح يَْسأمُ ُ َجعَلَتْه ى َّ َحت عَلَيهِ، وَتَْضغَُط يَوٍْم، بَعْدَ ً يَوما بِكَلامِها ُ تُزِعجُه ْت َّ َظل وَهَكَذا ١٦

ً َضعِيفا ُ وَأِصير تِي، َّ قُو أفْقِدُ رَْأسِي، ُ َشعْر حُلَِق فَإذا وِلادَتِي. مُنْذُ ِ لله ٌ نَذِير فَأنا رَأسِي، ٍ ِحلاقَة ُ َشفرَة تَلمَْس «لَْم وَقاَل:
آخَرَ.» إنساٍن كَأّيِ

ةَ، َّ المَر ِ هَذِه «تَعالَوا لَهُْم: وَقالَْت الفِلِْسطِيِّينَ ِ َسادَة إلَى فَذَهَبَْت ةَ، َّ المَر ِ هَذِه مَعَها ً صادِقا كانَ ُ ه َّ أن ُ دَلِيلَة فَأْدرََكْت ١٨
وَدَعَْت رُكبَتَيها. عَلَى يَنامُ ُشَمْشُونَ دَلِيلَة وَتَرََكْت ١٩ مَعَهُْم. تَهُْم فِّضَ حامِلِينَ الفِلِْسطِيِّينَ ُ َسادَة فَذَهََب مَعِي.» َصدََق فَقَْد
فارَقَتْهُ. قَْد ُ تَه َّ قُو أْن وَعَلِمَْت تُذِلُّهُ، أخَذَْت َّ ثُم شَمْشُونَ. رَأِس عَلَى التِي بَْع الّسَ الجَدائَِل يَقُّصَ أْن ُ مِنْه وََطلَبَْت رَجُلاً،
عَلَى وََسأنقَّضُ أيضاً، ةِ َّ المَر ِ هَذِه فِي «َسأخرُُج وَقاَل: فَأفاََق شَمْشُونُ!» يا عَلَيَك هاِجمُونَ ونَ ُّ «الفِلِْسطِي قالَْت: َّ ثُم ٢٠

ُ دُوه َّ وقَي ةَ، غَّزَ إلَى ِ بِه وَنَزَلُوا عَينَيهِ. وَفَقَُأوا ونَ، ُّ الفِلِْسطِي عَلَيهِ فَقَبََض ٢١ فارَقَهُ! قَْد َ الله أّنَ يَعرِْف لَْم ُ ه َّ لـَِكن القُيُودِ.»
جَدِيدٍ. مِْن يَنْمُو بَدَأ ِ رَْأِسه َ َشعْر لـَِكّنَ ٢٢ الّسِْجِن. فِي ُحبُوٍب طاِحَن ُ وََجعَلُوه ةٍ. َّ ي ِ بُرُونز بِسَلاِسَل

إلَهُنا «نَصَرَنا قالُوا: إْذ بِانْتِصارِهِْم، وَيَبتَهُِجوا داُجونَ،٥٩ لإلَهِهِْم ً َكبيرَة ً ذَبِيحَة لِيُقَّدِمُوا الفِلِْسطِيِّينَ ُ َسادَة وَاحتَشَدَ ٢٣
وَقالُوا: إلَهَهُْم ُحوا َّ َسب عُب، الّشَ ُ رَآه فَلَمّا ٢٤ شَمْشُونَ.» عَلَى

عَدُّوِنا عَلَى إلَهُنا «نَصَرَنا
أْرَضنا، رَ دَمَّ الَّذِي

َشعبِنا.» مِْن يَن َكثِيرِ وَقَتََل
عَرضاً. أمامَهُْم مَ فَقَّدَ الّسِْجِن، مَِن شَمْشُونَ فأْحضَرُوا عَنّا.» َ ليُرَفِّه شَمْشُونَ «أْحضِرُوا قالُوا: َلهَونَ، ي كانُوا وَبَيْنَما ٢٥
عَلَيها يَقُومُ َّتِي ال َ الأعمِدَة فِيهِ ُس أَتحَّسَ مَكاٍن فِي «َضعْنِي ِيَدِهِ: ب المُمِسِك بِيِّ لِلّصَ شَمْشُونُ فَقاَل ٢٦ عَمُودَيِن. بَيِنَ ُ أوقَفُوه َّ ثُم

عَلَيها.» َ كِئ َّ أت أْن يدُ ُأرِ فَأنا البَيُْت،
رَجٍُل آلاِف ِ ثَلاثَة َ َنحْو طِح الّسَ عَلَى وَكانَ هُناكَ. الفِلِْسطِيِّينَ ِ َسادَة وَكُّلُ وَالنِّساءِ، بِالرِّجاِل ً مَلِيئا البَيُت وَكانَ ٢٧

اذْكُرْنِي الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها «أّيُ وَقاَل: اللهِ إلَى شَمْشُونُ صَرََخ َّ ثُم ٢٨ بِعُرُوِضهِ. يُسَلِّيهِْم َ وَهُو شَمْشُونَ عَلَى ُجونَ َّ يَتَفَر وَامرَأةٍ
شَمْشُونُ أمسََك َّ ثُم ٢٩ «. عَينَيَّ فَقَُأوا هُْم لِأّنَ الفِلِْسطِيِّينَ مَِن واِحدٍ بِعَمٍَل أنتَقِمَ لـِكَي اللهُ، يا فَقَْط َ ة َّ المَر ِ هَذِه وُقُوفِي فِي
قاَل َّ ثُم ٣٠ بِيُسْراهُ. ِ الآخَر وَعَلَى ُمناهُ، بِي واِحدٍ عَلَى عَلَيهِما، فَاْستَنَدَ عَلَيهِما. البَيُت يَقُومُ ذَيِن َّ الل المُتَوَّسِطَينِ بِالعَمُودَيِن
الَّذِيَن فَكانَ اِس. َّ الن وَكُّلِ ِ السَادَة عَلَى البَيُت َ فانهَدَم تِهِ، َّ قُو بِكُّلِ العَمُودَيِن وَدَفََع الفِلِْسطِيِّينَ!» مََع «لأمُْت شَمْشُونُ:

َحياتِهِ. َ أثناء قَتَلَهُْم الَّذِيَن مَِن َ أكثَر ِ مَوتِه عِندَ قَتَلَهُْم
شَمْشُونُ وَكانَ مَنُوَح. ِيهِ أب قَبْرِ فِي وَأْشتَُأوَل َ صُرْعَة بَينَ ُ وَدَفَنُوه ُ وَأصعَدُوه وَأخَذُوهُ، ِ عائِلَتِه وَكُّلُ ُ إْخوَتُه نَزََل َّ ثُم ٣١

َسنَةً. يَن عِشْرِ َ ة مُّدَ ِيَل لإسْرائ قَضَى قَْد
١٧

مِيخا أصنامُ
١٦:٢٣ ٥٩

َكنعان. سكنوا عندما آلهَتِهم كَأهّم الفِلِسطيَون ُ اّتخذه ِيّين، الـَكنْعان عِنْدَ َّف ي مُّز إله داُجون.



٤ : ١٨ قُضاة ٣٤٩ ١ : ١٧ قُضاة

مَِن مِثْقاٍل٦٠ َ ِئَة وَالم الألَف يَن ِ «أتَذْكُر لُِأمِّهِ: فَقاَل ٢ مِيخا. ُ اْسمُه ةِ َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة مِْن رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ١

إلَيِك.» ها أرُدُّ أنا وَها أخَذَتُها. أنا مَعِي، ُ ة الفِّضَ ِهيَ وَها َلعَنِينَ، ت سَمِعْتُِك قَْد سارِقَها؟ وَلَعَنِْت مِنِْك، سُرِقَْت َّتِي ال ِ ة الفِّضَ
اللهِ!» مَِن مُبارَكٌ «ابْنِي هُ: ُأمُّ فَقالَْت

فَسُأعيدُها للهِ، صُها وَُأَخّصِ َ ة الفِّضَ ِ هَذِه آخُذُ أنا «ها هُ: ُأمُّ فَقالَْت ُأمِّهِ. إلَى ةِ الفِّضَ مَِن مِثْقاٍل َ ِئَة وَالم الألَف وَأعادَ ٣

لِمِيخا. َ ة الفِّضَ ِت فَرَدَّ مَسبُوٍك.» مَعدٍَن مِْن تِمثاٍل ُصنِْع أجِل مِْن ابْنِي إلَى
ُ اه وَغَّشَ ً تِمثالا فَسَبََك ةِ. الفِّضَ لِصائـِـِغ وَأعطَْتها مِْنها مِثْقاٍل مِئَتَي فَأخَذَْت ُأمِّهِ. إلَى َ ة الفِّضَ أعادَ مِيخا لـَِكّنَ ٤

ً مالا وَأعطَى ةً. َّ بَيْتِي ً وَأوثانا كَهَنُوٍت ثَوَب وََصنََع لِلعِبادَةِ، هَيْكٌَل لِمِيخا وَكانَ ٥ مِيخا. بَيِْت فِي ُ ه ُأمُّ ُ فَوََضعْتْه ةِ. بِالفِّضَ
يَراهُ. ما َحسََب يَفعَُل واِحدٍ كُّلُ فَكانَ ِيَل، إسْرائ فِي مَلٌِك الوَقِت، ذَلَِك فِي يَكُْن وَلَْم ٦ لَهُ. ً كاهِنا فَصارَ أبنائِهِ، لِأحَدِ
هَذا َ غادَر ٨ يَهُوذا. ِ عَِشيرَة وََسَط مُتَغَرٌِّب لاوِّيٌ َ وَهُو يَهُوذا. ِ مِنْطَقَة مِْن لَحْمَ بَيَت ِ مَدِينَة مِْن شاّبٌ هُناكَ وَكانَ ٧
إلَى وََصَل ِ يقِه َطرِ وَفِي ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة إلَى فَذَهََب مَكاناً. ُ لَه َيجِدُ َحيُْث لِيَْسكَُن يَهُوذا، لَحْمَ بَيَت َ مَدِينَة الّشاُب

مِيخا. بَيِت
أنَْت؟» أيَن «مِْن مِيخا: ُ لَه فَقاَل ٩

مَكاناً.» أِجدُ َحيثُما َّ أْستَقِر لـِكَي مُْرَتحٌِل وَأنا يَهُوذا، لَحْمَ بَيَْت مِْن لاوِّيٌ «أنا لَهُ: فَقاَل
عَدا َسنَةٍ، كُّلَ ةِ الفِّضَ مَِن مَثَاقِيَل َ عَشْرَة وََسُأعطِيَك وَكاهِناً، ً أبا لِي وَُكْن عِندِي، «اْمكُْث مِيخا: ُ لَه فَقاَل ١٠

وََطعامَِك.» مَلابِِسَك
مِيخا وَأعطَى ١٢ أبْنائِهِ. كَأحَدِ لِمِيخا وَصارَ جُِل، َّ الر عِنْدَ يَْسكَُن أْن عَلَى لاوِي َّ ال وافََق ١١ عِندَهُ. لاوِي َّ ال فَمََكَث
َسيَْصنَُع َ الله أّنَ دُْت تَأكَّ «الآنَ مِيخا: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٣ مِيخا. بَيِت فِي وَعاَش لَهُ، ً كاهِنا الّشاّبُ فَصارَ مالاً، لاوَِي َّ ال

لِي.» ً كاهِنا لاوِّيُ َّ ال َ صار فَقَْد خَيْراً، مَعِي
١٨

لايِش ِ مَدِينَة عَلَى يَستَولِي دانُ
أراٍض عَلَى لِلحُُصوِل تَْسعَى دانَ ُ قَبِيلَة كانَْت الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ِيَل. إسْرائ عَلَى مَلٌِك الوَقِت، ذَلَِك فِي يَكُْن لَْم ١

ِيَل. إسْرائ قَبائِِل بَينَ لَها أراٍض َصْت ُخّصِ قَْد الوَقِْت ذَلَِك ى َّ َحت تَكُْن لَْم إْذ فِيها. تَْسكُُن
وَيَستَكِشفُوها، الأْرَض ُصوا لِيَتَفَّحَ أْشتَُأوَل وَمِْن َ صُرْعَة مِْن قَبِيلَتِهِْم، كُّلِ مِْن ُشجعاٍن رِجاٍل َ خَمْسَة ونَ ُّ ِي الدّان فَأْرَسَل ٢

لَيلَتَهُْم فَباتُوا مِيخا، بَيِت إلَى وََصلُوا ى َّ َحت ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة إلَى فَذَهَبُوا الأْرَض!» وَاستَكِشفُوا «اْذهَبُوا لَهُْم: وَقالُوا
هُناكَ.

تَفعَُل وَماذا هُنا؟ إلَى أحضَرَكَ «مَْن وََسألُوهُ: إلَيهِ فَذَهَبُوا الّشاِب، لاوِي َّ ال َ لَهجَة زُوا َّ مَي مِيخا، بَيِت فِي هُْم وَبَينَما ٣
فِيْهِ؟» لََك وَماذا المَكاِن؟ هَذا فِي

كاهِنَهُ.» فَصِرُْت فَنِي، وَوَّظَ لِي وَكَذا كَذا مِيخا فَعََل «لَقَْد لَهُْم: فَقاَل ٤

١٧:٢ ٦٠
10) 4، ،3 الأعداد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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مَسعانا.» فِي َسنَنَجُح كُنّا إْن تَعرَِف لـِكَي ِ الله مَِن «اْستِفسِرْ لَهُ: فَقالُوا ٥

مَسعاكُْم.» عَلَى ٌ ساهِر ُ فَالله بِسَلاٍم، «اْذهَبُوا لَهُْم: الكاهُِن فَقاَل ٦

ِيِّينَ. يدُون الّصَ حُْكمِ َحسََب بِأماٍن ساِكنِينَ هُناكَ عَب الّشَ رََأْوا لايَِش، إلَى وََصلُوا وَلَمّا َمسَةُ. الخ الرِّجاُل فَذَهََب ٧

عَِن بَعِيدِيَن وَكانُوا ظالِمٌ. ٌ حاِكم وَلا الأْرِض، فِي يُفِسدُ مَْن هُناكَ يَكُْن وَلَْم وَُطمَْأنِينَةٍ، هُدُوءٍ فِي يَسكُنُونَ كانُوا
مُعاهَدَةٌ. أرامَ وَبَيْنَ بَيْنَهُْم تَكُْن وَلَْم ِيِّينَ، يدُون الّصَ

نَْذهَْب «قُومُوا فَقالُوا: ٩ أخباٍر؟» مِْن لَدَيكُْم «ماذا باؤُهُْم: أقرِ فَسَألَهُْم وَأْشتَُأوَل، َ صُرْعَة فِي بائِهِْم أقرِ إلَى فَجاءُوا ٨

ـِكُوها. وَامتَل الأْرَض ادخُلُوا بَِل تَتَباَطُأوا، لا َشيئاً؟ تَفعَلُوا ألَْن ِجّداً. ٌ َجيِّدَة وَِهيَ الأْرَض رَأينا فَقَْد عَلَيهِْم. لِنَهُجمَ
مَكاٌن ِهيَ عَلَيها. َ يطَرَة الّسَ لـَكُمُ ُ الله َضمَِن إْذ أمامَكُْم، ٌ مَفتُوحَة وَالأْرُض مُطمَئِّنٍ، َشعٍب إلَى َستَْأتُونَ تَْذهَبُونَ، عِندَما ١٠

وَأْشتَُأوَل. َ صُرْعَة مِْن لِلحَرِْب، ِحينَ َّ مُسَل دانَ ِ قَبِيلَة مِْن رَجٍُل ِ مِئَة ِسّتُ فانطَلََق ١١ الأْرِض.» خَيراِت كُّلِ مِْن فِيهِ
إلَى تَقَُع وَِهيَ هَذا. يَومِنا ى َّ َحت دانَ» َ م َّ «ُمخَي المَكانُ ذَلَِك سُمَِّي وَلِهَذا يَهُوذا. فِي َ يم يَعارِ ِ يَة ْ قَر عِنْدَ مُوا َّ وََخي وَذَهَبُوا ١٢

يمَ. يَعارِ ِ يَة ْ قَر مِْن رِْق َّ الش
مِيخا. بَيِت إلَى وَجاءُوا ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة إلَى عَبَرُوا دانَ، ِم َّ ُمخَي وَمِْن ١٣

فِي يُوجَدُ ُ ه َّ أن تَعلَمُونَ «هَْل بائِهِْم: لِأقرِ وَقالُوا الأْرِض، لاستِْكشاِف ذَهَبُوا أْن َسبََق الَّذِيَن ُ َمْسَة الخ الرِّجاُل مَ َّ تَكَل َّ ثُم ١٤

فانعَطَفُوا ١٥ تَفعَلُوهُ.» أْن يَنْبَغِي ما الآنَ فَقَرِّرُوا مَعدٍَن؟ مِْن مَسبُوكٌ وَوَثٌَن ٌ ة َّ بَيتِي وَأصنامٌ ٌ كَهَنُوتِيّ ثَوٌب البُيُوِت ِ هَذِه
ونَ ُّ ِي الدّان الرِّجاُل وَكانَ ١٦ ةَ. َّ ِحي َّ الت عَلَيهِ وَألقُوا مِيخا. بَيِت ، الّشاّبِ لاوِي َّ ال بَيِت إلَى وَجاءُوا جاهِ. الاّتِ ذَلَِك إلَى
الأْرَض، اْستَْكشَفُوا أِن َسبَقُوا الَّذِيَن ُ َمسَة الخ الرِّجاُل فَدَخََل ١٧ البَوّابَةِ. مَدخَِل عِندَ واقِفِينَ ٍ مِئَة الّسِّتُ ُحونَ َّ المُسَل

ةَ. َّ البَيتِي وَالأصنامَ الـكَهَنُوتِيَّ وَب َّ وَالث المَسبُوكَ ِّمثاَل الت وَأخَذُوا
بَيَت الرِّجاُل هَؤُلاءِ دَخََل فَلَمّا ١٨ لِلحَرِْب. ِحينَ َّ المُسَل ٍ مِئَة الّسِّتِ الرِّجاِل مََع ِ البَوّابَة مَْدخَِل عِندَ ً واقِفا الكاهُِن وَكانَ

تَفعَلُونَهُ؟» الَّذِي «ما لَهُْم: الكاهُِن قاَل المَسبُوكَ، ِّمثاَل وَالت َ ة َّ البَيتِي وَالأصنامَ الـكَهَنُوتِيَّ وَب َّ وَالث َ نَم الّصَ وَأخَذُوا مِيخا،
واِحدٍ رَجٍُل لِبَيِت ً كاهِنا تَكُونَ أْن ُل أتُفَّضِ لَنا. ً وَكاهِنا ً أبا وَُكْن مَعَنا، وَتَعاَل فَمََك َأغْلِْق «اْصمِْت! لَهُ: فَقالُوا ١٩

ِيَل؟» إسْرائ فِي وَعَِشيرَةٍ لِقَبِيلَةٍ ً كاهِنا تَكُونَ أْن عَلَى
فَاْستَدارُوا ٢١ مَعَهُْم. وَمَضَى نَمَ، وَالّصَ َ ة َّ البَيتِي وَالأصنامَ الـكَهَنُوتِيَّ وَب َّ الث وَأخَذَ الكَلاِم، بِهَذا الكاهُِن فَسُرَّ ٢٠

المُقَّدِمَةِ. فِي وَمُمْتَلَكاتِهِْم وَمَواِشيهِْم ِصغارَهُْم وَوََضعُوا يقِهِْم، َطرِ فِي وَمََضوا
هُْم لـَِكنَّ مِيخا، بَيِت قُرَْب البُيُوِت فِي الّساِكنُونَ الرِّجاُل اْستُدِعيَ عِندَما مِيخا بَيِت عَْن ً ِجّدا بَعِيدِيَن وَكانُوا ٢٢

رِجالََك؟» اْستَدعَيَت قَدِ لََك «ما لِمِيخا: وَقالُوا ونَ ُّ ِي الدّان فَالْتَفََت ِيِّينَ، الدّان عَلَى وَنادُوا ٢٣ ِيِّينَ. الدّان أدرَُكوا
لََك؟›» ‹ما لِي: تَقُولُونَ وََكيَف لِي؟ ى تَبَّقَ َماذا ف وَغادَْرتُمْ. وَكاهِنِي َصنَعْتُها َّتِي ال آلِهَتِي ْ أخَْذتُم «لَقَْد لَهُْم: فَقاَل ٢٤

مَضَى َّ ثُم ٢٦ بَيتَِك.» وَأهَل أنَت وَقَتَلُوكَ غاِضبُونَ، رِجاٌل هاجَمََك وَإلّا بَيننا، َصوتََك تَرفَْع «لا ونَ: ُّ ِي الدّان ُ لَه فَقاَل ٢٥

بَيتِهِ. إلَى عادَ مِنْهُ، أقوَى هُْم أّنَ مِيخا رَأى فَلَمّا يقِهِْم. َطرِ فِي ونَ ُّ ِي الدّان
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مُطمَئِّنٌ، ٌ مُسالِم َشعٌب يَْسكُُن َحيُث لايَِش إلَى وَجاءُوا كاهِنَهُ. وَأخَذُوا مِيخا، ُ َصنَعَه ما ونَ ُّ ِي الدّان أخَذَ وَهَكَذا ٢٧
بَينَهُْم تَكُْن وَلَْم َصيدُونَ. عَْن بَعِيدِيَن هُْم لِأّنَ يُنقِذُهُْم، مَْن هُناكَ يَكُْن وَلَْم ٢٨ المَدِينَةَ. وَأحرَقُوا بِسُيُوفِهِْم، وَقَتَلُوهُْم
فِيها. وا ُّ وَاستَقَر المَدِينَةِ، َ ِناء ب وَأعادُوا رَُحوَب. بَيِْت إلَى يَعُودُ الَّذِي الوادِي فِي ُ المَدِينَة وَكانَِت مُعاهَدَةٍ. ُ ة َّ أي أرامَ وَبَينَ

لايُِش. َ هُو الأصلِيَّ ِ المَدِينَة اسْمَ وَلـَِكّنَ يَعقُوَب. بِن دانَ جَّدِهِْم اسِْم عَلَى دانَ َ المَدِينَة وا ُّ وَسَم ٢٩

ِيِّينَ الدّان ِ لِعَِشيرَة ٍ َككَهَنَة ُ وَأولادُه مُوسَى،٦١ بُْن جَرُشومَ بُْن يُوناثانُ َ وَخَدَم لِأنفُسِهِْم. َ نَم الّصَ ونَ ُّ ِي الدّان نََصَب َّ ثُم ٣٠

فِيها كانَ َّتِي ال ةِ المُّدَ َطواَل مِيخا، ُ َصنَعَه الَّذِي َ نَم الّصَ لِأنفُسِهِِم نََصبُوا وَهَكَذا ٣١ أْرضِهِْم. مَِن ِيَل إسْرائ بَنوْ َ ُسبْي ى َّ َحت
ِشيلُوهَ. فِي ِ الله بَيُْت

١٩
وَسَريته لاوِي

َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة أقاصِي فِي مُتُغَرٌِّب لاوِّيٌ هُناكَ وَكانَ ِيَل. إسْرائ بَنِي عَلَى مَلٌِك هُناكَ يَكُْن لَْم الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

لَحمَ، بَيَت فِي أبِيها بَيِت إلَى وَذَهَبَْت يَتُهُ، جارِ ُ فَخانَتْه ٢ لَهُ. ً زَْوجَة يَهُوذا فِي لَحمَ بَيَت مِْن ٌ يَة جارِ ُ لَه فَكانَْت ةِ، َّ َبَلِي الج
ُ خادِمُه ُ مَعْه وَكانَ ها. وَيَرُدَّ خاطِرَها يُطَيَِّب أْن أرادَ إْذ زَوُجها، إلَْيهِا فَذَهََب ٣ أشْهُرٍ. َ أربَعَة هُناكَ وَبَقِيَْت يَهُوذا، فِي
لَدَيهِ. يَبقَى بِأْن ةِ، َّ بِي الّصَ أبُو حَمُوهُ، ُ وَأقْنَعَه ٤ بِفَرٍَح. ِ لاْستِقبالِه فَخَرََج أبُوها ُ رَآه أبِيها، بَيِت إلَى وََصَل وَعِندَما وَِحماراِن.

هُناكَ. ُ لَيالِيَه وَباَت وَشَرَِب أكََل وَهَكَذا، أيّاٍم. َ ثَلاثَة ُ عِندَه فَمََكْث
ى. َّ تَتَقَو لـِكَي عاِم الّطَ بَعَْض «كُْل لِصِْهرِهِ: قاَل ةِ َّ بِي الّصَ أبا لـَِكّنَ هاِب، لِلذَّ وَاْستَعَّدَ ً باكِرا نَهََض الرّابـِـِع اليَوِم وَفِي ٥
وَبِِت دَعوَتِي «اقبَْل لِصِْهرِهِ: ةِ َّ بِي الّصَ أبُو فَقاَل مَعاً. َباِن وَيَشْر يَأكُلاِن جُلاِن َّ الر َلََس فَج ٦ هاُب.» الذَّ ُمِكنَُك ي ذَلَِك وَبَعدَ

هُناكَ. وَباَت فَبَقَِي يَبقَى، لـِكَي عَلَيهِ ُلِّحُ ي ُ حَمُوه َظّلَ هاِب، لِلذَّ جُُل َّ الر اْستَعَّدَ فَلَمّا ٧ نَفسََك.» وَمَتـِّـْع هُنا َ يلَة َّ الل
ى َّ َحت فَبَقَِي عاِم.» الّطَ مَِن بِشَيءٍ نَفسََك ِّ «قَو ةِ: َّ بِي الّصَ ُ وَالِد ُ لَه فَقاَل لِيَْذهََب، الخامِِس اليَوِم َصباِح فِي ً باكِرا وَنَهََض ٨

با. وَشَرِ الاثْناِن وَأكََل ْهرِ، الّظُ بَعدِ مِْن مُتَأّخِرٍ وَقٍْت
هُنا فابَق المَساءُ، اقتَرََب قَدِ «ها ةِ: َّ بِي الّصَ أبُو حَمُوهُ، ُ لَه قاَل وَخادِمِهِ، ِ يَتِه جارِ مََع ِ لِلمُغادَرَة جُُل َّ الر اْستَعَّدَ وَلَمّا ٩

بَيتَِك.» إلَى وَتَْذهَُب لِرِحلَتَِك، ً باكِرا َ تَْصُحو الغَدِ وَفِي وَاستَرِْح. هُنا َ يلَة َّ الل فاقِْض مَضَى، قَْد ُ هار النَّ َ هُو ها يلَةَ. َّ الل
ِ مَدِينَة أي – يَبُوَس مُقابَِل مَكاٍن إلَى وَوََصَل وَذَهََب، فَقامَ هُناكَ. ُ لَيلَتَه يَبِيَت أْن يَرَْض لَْم جَُل َّ الر لـَِكّنَ ١٠

مَعَهُ. ً أيضا ُ يَتُه جارِ وَكانَْت مُسْرَجاِن. ِحماراِن ُ مَعَه وَكانَ القُْدِس.
وَنَبِِت ةِ، َّ اليَبُوِسي ِ المَدِينَة ِ هَذِه إلَى «لِنَْذهَْب لِسَيِّدِهِ: ُ الخادِم قاَل يَمْضَى، أْن ُ هار النَّ وَكادَ وَس، ُّ يَب مِْن َبُوا اقْتَر وَإذِ ١١

هُناكَ.» َ يلَة َّ الل
ِجبْعَةَ.» إلَى يقَنا َطرِ فَلْنُواِصْل ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن أهلُها لِيَس ٍ يبَة غَرِ ٍ مَدِينَة إلَى نَْذهََب «لَْن َسيّدُهُ: ُ لَه فَقاَل ١٢

الرّامَةِ.» فِي أْو َ ِجبْعَة فِي َ يلَة َّ الل وَلْنَبِِت الأماِكِن، ِ هَذِه أحَدِ مِْن لِنَْقتَرِْب «تَعاَل، ِلخادِمِهِ: وَقاَل ١٣

١٨:٣٠ ٦١
مَنَسّى.» «بن أْو موسى. بن
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إلَى ُخوِل لِلدُّ انعَطَفُوا وَهُناكَ ١٥ بَنْيامِيْنَ. ِ لِقَبِيلَة َّتِي ال َ ِجبْعَة قُرَْب عَلَيهِْم ْمُس الّشَ بَِت وَغَرُ يقَهُْم. َطرِ فَواَصلُوا ١٤

بَيتِهِ. إلَى أحَدٌ يَْدعُهُْم لَْم لـَِكْن المَدِينَةِ. مَيداِن فِي وَجَلَسُوا فَدَخَلُوا فِيها. وَالمَبِيِت َ ِجبْعَة
مَِن وَكانَ ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة مِْن َ وَهُو الحَقِل. فِي ِ عَمَلِه مِْن ً قادِما ّنِ الّسِ فِي ٌ َكبِير رَجٌُل كانَ المَساءِ وَفِي ١٦
قاَل المَدِينَةِ، مَيداِن فِي يَن المُسافِرِ وَرَأى َ نَظَر فَلَمّا ١٧ بَنْيامِيْنَ. بَنِي مِْن المَكاِن ُسّكانُ وَكانَ ِجبْعَةَ. فِي المُقِيمِينَ َباءِ الغُر

أنتُمْ؟» أيَن وَمِْن ذاهِبُونَ؟ ْ أنتُم أيَْن «إلَى يُخ: الّشَ
أفْراِيمَ. مِْن وَأنا ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة أقاصِي إلَى يَهُوذا فِي لَحْمَ بَيَت مِْن مُسافِرونَ «َنحُْن : اللّاوِّيُ ُ لَه فَقاَل ١٨

مَعِي ١٩ بَيتِهِ! إلَى يَْدعُونِي أْن ِيدُ يُر أحَدَ لا أْن يَبدُو لـَِكْن بَيتِي. إلَى الآنَ عائِدٌ وَأنا يَهُوذا. فِي لَحْمَ بَيَت إلَى ذَهَبُْت
شَيءٌ.» يَنقُُصنا فَلا خَادِمََك، أنا مَعِي، لذيِن َّ ال وَالخادِِم لِلمَرْأةِ وَنَبِيْذٌ ٌ خُبْز وَمَعِي ِلحِمارَينا. وَُحبُوٌب تِبٌْن

المَدِينَةِ.» مَيداِن فِي َ يلَة َّ الل ُمِْض ت لا لـَِكْن احتِياجاتَِك. بِكُّلِ ُّ َسأهتَم أنا بَيتِي. فِي بَِك ً «مَْرَحبا يُخ: الّشَ فَقاَل ٢٠

بُوا. وَشَرِ وَأكَلُوا أقدامَهُْم. وَغَسََل الحِمارَيِن، وَعَلََف بَيتِهِ، إلَى ِ بِه فَأتَى ٢١

ةٍ َّ بِقُو ونَ ُّ يَدُق وَبَدَُأوا بِالبَيِت، وَأحاُطوا المَدِينَةِ، مَِن الأشْرارِ الرِّجاِل بَعُْض َ جاء َطيِّباً، ً وَقْتا يَْقُضونَ كانُوا وَبَينَما ٢٢

نُعاشِرَهُ!» كَي بَيتَِك إلَى َ جاء الَّذِي جَُل َّ الر «أْخرِِج البَيِت: صاِحَب يِخ لِلّشَ وَقالُوا الباِب، عَلَى
دَخََل َّجُُل الر هَذا القَبِيِح! الأْمرِ هَذا مِثَل تَفعَلُوا لا إْخوَتِي، يا «لا لَهُْم: وَقاَل إلَْيهِْم البَيِت صاِحُب فَخَرََج ٢٣

ُأخرِجهُما فَدَعُونِي أيضاً، ُ يَتُه جارِ وَهُناكَ العَْذراءُ، ابْنَتِي ها ٢٤ الأخرََق. ُخزَِي الم العَمََل هَذا تَفعَلُوا أْن ُ َيجُوز وَلا بَيتِي،
جُِل.» َّ الر هَذا مََع الأخرََق ُخزَِي الم العَمََل هَذا تَفعَلُوا لا لـَِكْن لـَكُْم. َيحلُو َكما بِهِما وَافعَلُوا لـَكُْم،

َطواَل بُوها وَعَّذَ فَعاشَرُوها، إلَْيهِْم، ً خارِجا وَدَفَعَها يَتِهِ، ِبجارِ جُُل َّ الر فَأمسََك إلَيهِ. يُصغُوا أْن الرِّجاُل يَشَْأ فَلَْم ٢٥
الفَجرِ. اقتِراِب عِنْدَ أطلَقُوها َّ ثُم باِح. الّصَ ى َّ َحت يِل َّ الل

ى َّ َحت هُناكَ وَبَقِيَْت َسيِّدُها، كانَ َحيُث يِخ الّشَ بَيِت مَدخَِل عِندَ وَوَقَعَْت ُ المَرأة جاءَِت باِح، الّصَ اقتِراِب وَمََع ٢٦
باِح. الّصَ ُ ُضوء َطلََع

ً مَمدُودَة ُ يَتَه جارِ َ المَرأة يَرَى ِ بِه فَإذا يقِهِ. َطرِ فِي َمْضِي لِي وَخَرََج البَيِت، أبواَب وَفَتََح باِح، الّصَ فِي َسيِّدُها فَنَهََض ٢٧
فَرَفَعَها َجواْب. مِْن هُناكَ يَكُْن لَْم وَلـَِكْن وَلْنَْذهَْب.» «انهَضِي، لَها: فَقاَل ٢٨ العَتَبَةِ. عَلَى وَيَداها البَيِت، مَدخَِل عِندَ
عُْضواً، ً عُْضوا عَها وَقَّطَ يَتِهِ، ِبجارِ وَأمسََك ِسّكِيناً، أخَذَ بَيتِهِ، إلَى وََصَل وَلَمّا ٢٩ مَكانِهِ. إلَى وَانطَلََق الحِمارِ، عَلَى وَوََضعَها
َيحدُْث «لَْم يُقُوُل: كانَ رَآها مَْن وَكُّلُ ٣٠ ِيَل. إسْرائ بَنِي أراضِي جَمِيِع إلَى ِ يَتِه جارِ قِطََع وَأرَسَل قِطعَةً، َ عَشْرَة اثنَتَي
وَقُولُوا بَينَكُْم. الأمرَ ناقِشُوا أمرِها، فِي فَكِّرُوا هَذا. يَومِنا ى َّ َحت َ مِصْر مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو َصعِدَ أْن مُنذُ قَّطُ هَذا مِثُل ٌ شَيء

نَفعََل.» أْن يَنْبَغِي ماذا لَنا
٢٠

وَبَنْيامِيْن ِيَل إسْرائ بَينَ الحَرُب
فِي واِحدٍ كَرَجٍُل هُْم ُّ كُل وَاجتَمَعُوا ِجلْعادَ. أْرُض ذَلَِك فِي بِما بِْع، الّسَ بِئْرِ إلَى دانَ مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيُع فَخَرََج ١

ِ المُشاة مَِن رَجٍُل ألِْف ِ مِئَة أربََع فَكانُوا اللهِ، َشعِب اجتِماِع فِي أماِكنَهُْم عِب الّشَ ُ قادَة وَأخَذَ ٢ المِْصفاةِ. فِي ِ الله ِ َحضرَة
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«أخبِرْنا لِلاوِي: ِيَل إسْرائ بَنُو وَقاَل المِْصفاةِ، إلَى ذَهَبُوا قَْد ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ ونَ ُّ البَنْيامِيْنِي وَسَمـِـَع ٣ يُوِف. الّسُ حامِلِي
يرُ؟» الشِّرِّ الأمرُ هَذا حَدََث َكيَف

هُناكَ، لِنَبِيَت يَتِي جارِ مََع بَنْيامِيْنَ بَنِي َتخُّصُ َّتِي ال َ ِجبعَة إلَى «ِجئُْت المَقتُولَةِ: المَرأةِ زَوُج لاوِي َّ ال فَأجاَب ٤

َماتَْت. ف يَتِي جارِ وَاغتََصبُوا يَْقتُلُونِي. أْن أرادُوا بِسَبَبِي. ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي البَيَت وَأحاُطوا عَلَينا، َ ِجبْعَة ُ َسادَة فَقامَ ٥

َ ير الشِّرِّ العَمََل هَذا ارتََكبُوا هُمُ لِأّنَ ِيَل، إسْرائ بَنِي أراضِي أنحاءِ كُّلِ فِي وَأرَسلْتُها قِطَعاً، عْتُها وَقَّطَ يَتِي، جارِ فَأخَْذُت ٦
تَرَونَ؟» ماذا ِيَل، إسْرائ بَنِي كُّلَ يا فَالآنَ ٧ وَالأخرََق. َخزِي الم

الآنَ، أمّا ٩ بَيتِهِ. إلَى أحَدٌ يَعُودَ وَلَْن َخيمَتِهِ، إلَى مِنّا أحَدٌ يَْذهََب «لَْن وَقالُوا: واِحدٍ كَرَجٍُل عِب الّشَ كُّلُ فَقامَ ٨

قَبائِِل كُّلِ مِْن رَجٍُل ِ مِئِة كُّلِ مِْن ً عَشْرَة َسنَختارُ ١٠ بِها. ُ َسنَفعَلُه ما لِنَعرَِف ً قُرعَة َسنُلْقِي ِبجِبْعَةَ، ُ َسنَفعَلُه ما َ هُو فَهَذا
المُؤَنَ َيجلِبُوا أْن هَؤُلاءِ ُ ة مَهَمَّ وََستَكُونُ رَجٍُل. آلاِف ِ عَشْرَة كُّلِ مِْن ً ألفا رَجٍُل. ألِف كُّلِ مِْن ً مِئَة ُ َسنَختار ِيَل. إسْرائ

ِيَل.» إسْرائ بَنِي وََسَط ُ ارتََكبُوه الَّذِي ُخزِي الم العَمَِل بِسَبَِب َ ِجبْعَة مِْن يَنتَقِمَ أْن َيُش الج يَستَطِيُع وَبِهَذا لِلجَيِش.
إلَى ً رِجالا ِيَل إسْرائ قَبائُِل وَأرَسلَْت ١٢ واِحدٍ. كَرَجٍُل ِحدِيَن َّ مُت المَدِينَةِ، ِضّدَ ِيَل إسْرائ بَنِي رِجاِل كُّلُ فَاحْتَشَدَ ١١

َ الأشْرار الرِّجاَل هَؤلاءِ َسلِّمُونا وَالآنَ ١٣ بَينَكُْم؟ اْرتُِكَب الَّذِي ُ ير الشِّرِّ الأمرُ هَذا «ما لَهُْم: وَقالُوا بَنْيامِيْنَ ِ عَشائِر جَمِيِع
رِّ.» َّ الش مَِن ِيَل إسْرائ َ وَنُطَهِّر نَقتُلَهُْم، لـِكَي

وَاحتَشَدُوا المُدُِن، مَِن ونَ ُّ البَنْيامِيْنِي فَخَرََج ١٤ ِيَل. إسْرائ بَنِي بائِهِْم، أقرِ لِطَلَِب يَستَِجيبُوا أْن يَشاءُوا لَْم البَنْيامِيْنِيِّينَ لـَِكّنَ
ألَف يَن وَعِشْرِ ً ة َّ ِست مُدُنِهِْم مِْن اليَوِم ذَلَِك فِي ونَ ُّ البَنْيامِيْنِي فَحَشَدَ ١٥ ِيَل. إسْرائ بَنِي ِضّدَ لِلحَرِْب َيخرُُجوا لـِكَي َ ِجبْعَة فِي
رَجٍُل مِئَةٍ َسبُْع هُناكَ كانَ َكما ١٦ ِجبعَةَ. أهِل مِْن ٍب مُدَرَّ رَجٍُل ِ مِئَة َسبِع عَْن ً فَضلا يُوِف. الّسُ ِ حَمَلَة مِْن ُجندِّيٍ
فَيُِصيبَها! َشعْرَةٍ عَلَى بِمِقلاٍع ً َحجَرا يَقذَِف أْن مِْنهُْم الواِحدِ ِ باْستِطاعَة القِتاِل، فِي اليُسْرَى يَدِهِِم اْستِخداِم عَلَى بِينَ مُدَرَّ

بُونَ. مُدَرَّ بُونَ ُمحارِ ً جَمِيعا وَهُْم يُوِف. الّسُ ِ حَمَلَة مِْن رَجٍُل ألِف ِ مِئَة أربََع بَنْيامِيْنَ، بَنِي دُونَ ِيَل، إسْرائ بَنُو وََحشَدَ ١٧

البَنْيامِيْنِيِّينَ؟» مََع ِ لِلمَعرَكَة ً لا أّوَ مِنّا يَْذهََب أْن ِيدُ تُر «مَْن اللهَ: ِيَل إسْرائ بَنُو وََسأَل يَل. إ بَيِت إلَى وَذَهَبُوا وا فَاْستَعَّدُ ١٨
لاً.» أّوَ يَهُوذا بَنُو «لِيَْذهَْب اللهُ: فَقاَل

وَاْصطَّفَ بَنْيامِيْنَ، بَنِي ِضّدَ ِ لِلمَعرَكَة ِيَل إسْرائ بَنُو وَخَرََج ٢٠ ِجبْعَةَ. قُرَْب مُوا َّ وََخي باِح الّصَ فِي ِيَل إسْرائ بَنُو فَقامَ ١٩

ألَف يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ اليَوِْم ذَلَِك فِي وَقَتَلُوا ِجبْعَةَ، مِْن ونَ ُّ البَنْيامِيْنِي وَخَرََج ٢١ ِجبَعَةَ. عِندَ مَعَهُْم ِ لِلمَعرَكَة ِيَل إسْرائ بَنُو
المَعرَكَةِ. مَيداِن فِي ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن رَجٍُل

اليَوِم فِي فِيهِ وا اصطَّفُ الَّذِي نَفِسهِ المَكاِن فِي ِ لِلمَعرَكَة ُأْخرَى ً ة مَّرَ وا وَاْصطَّفُ َشجاعَتَهُْم، ِيَل إسْرائ رِجاُل فَاْستَجمََع ٢٢
ِل. الأّوَ

ِ لِلمَعرَكَة ُأْخرَى ً ة مَّرَ مُ نَتَقَّدَ «هَْل اللهَ: وََسألُوا المَساءِ، ى َّ َحت ِ الله ِ َحضرَة فِي وَبَكُوا ذَهَبُوا قَْد ِيَل إسْرائ بَنُو وَكانَ ٢٣
بَنْيامِينَ؟» بَنِي ِنا، بائ أقرِ مََع

مُوا.» «تَقَّدَ اللهُ: فَقاَل
الثّانِي، اليَوِْم فِي َ ِجبْعَة فِي لِلِقائِهِْم بَنْيامِيْنَ بَنُو وَخَرََج ٢٥ الثّانِي. اليَوِم فِي بَنْيامِينَ بَنِي َ َنحْو ِيَل إسْرائ بَنُو مَ فَتَقَّدَ ٢٤

َيُش الج أِي ِيَل، إسْرائ بَنِي جَميُع فَخَرََج ٢٦ المَعرَكَةِ. مَيداِن فِي يُوِف، الّسُ ِ حَمَلَة مِْن رَجٍُل ألِف َ عَشَر َ ِيَة ثَمان ً أيضا فَقَتَلُوا
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مُوا قَّدَ َّ ثُم المَساءِ. ى َّ َحت اليَوِْم ذَلَِك فِي وَصامُوا اللهِ. ِ َحضرَة فِي هُناكَ وَجَلَسُوا وَبَكُوا، يَل. إ بَيِت إلَى وَوََصلُوا هُ، ُّ كُل
تِلَْك فِي هُناكَ اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوُق وَكانَ – اللهِ ِيَل إسْرائ بَنُو وَسأَل ٢٧ اللهِ. ِ َحضرَة فِي َسلاٍم َ وَذَباِئح صاعِدَةً،٦٢ َ ذَباِئح
«هَْل اللهَ: فَسَألُوا – الأيّاِم تِلَْك فِي العَهدِ ُصنْدُوِق أمامَ ً كاهِنا ُ َيخدِم هارُونَ بِْن َ ألِعازَر بُْن فِينْحاُس وَكانَ ٢٨ الأيّاِم،

ُف؟» َّ نَتَوَق أْم بَنْيامِيْنَ، بَنِي لِنُقاتَِل ً ِيَة ثان َنخرُُج
يمَتِهِْم.» هَزِ عَلَى َسُأعِينُكُْم ً فَغَدا «اصعَدُوا، اللهُ: فَقاَل

الثّالِِث، اليَوِْم فِي بَنْيامِيْنَ بَنِي ِضّدَ ِيَل إسْرائ بَنُو مَ تَقَّدَ َّ ثُم ٣٠ ِجبْعَةَ. َحوَل يَكمُنُونُ ً رِجالا ِيَل إسْرائ بَنُو فَوََضَع ٢٩

المَدِينَةِ. عَِن ً بَعِيدا اْستِْدراُجهُْم َّ تَم ِيَل، إسْرائ قُوّاِت لِلِقاءِ بَنْيامِيْنَ بَنُو خَرََج وَلَمّا ٣١ الّسابِِق. فِي َكما َ ِجبْعَة ِضّدَ وا وَاْصطَّفُ
يقَينِ ر الّطَ أحَدُ وَكانَ الّسابِِق. فِي فَعَلُوا َكما ئيسَينِ َّ الر يقَينِ رِ الّطَ عَلَى َيِش الج مَِن الرِّجاِل بَعَض يَقتُلُونَ وَ يُهاِجمُونَ وَبَدَُأوا
ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن ً رَجُلا ثَلاثِينَ َ َنحْو فَقَتَلُوا العَراءِ، فِي ً أيضا يُهاِجمُونَ وَكانُوا ِجبْعَةَ. إلَى ُ وَالآخَر يَل، إ بَيِت إلَى يُؤدّي

كَالّسابِِق.» لَنا َ الغَلَبَة «إّنَ أنفُسِهِْم: فِي بَنْيامِيْنَ بَنُو َ ر َّ فَفَك ٣٢

بَنِي مِْن مُقاتٍِل كُّلُ قامَ َّ ثُم ٣٣ رُقاِت.» الّطُ َ َنحو ِ المَدِينَة عَْن ً بَعِيدا وَنَستَْدرِْجهُْم «لِنَتَراَجْع قالُوا: ِيَل إسْرائ بَنِي لـَِكّنَ
وََهجَمَ ٣٤ ِجبْعَةَ. ِبجِوارِ مَوقِعِها مِْن ةٍ َّ بِقُو الـَكمائُِن وَانطَلَقَِت ثامارَ. بَعِل عِندَ لِلقِتاِل وا وَاْصطَّفُ مَوقِعِهِ، مِْن ِيَل إسْرائ
بَنِي أّنَ َ غَير حامِيَةٌ. ٌ مَعرَكَة فَدارَْت ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن المُنتََخبِينَ ُنُودِ الج مَِن آلاٍف َ عَشْرَة وَكانُوا ِجبْعَةَ. عَلَى هَؤُلاءِ
ِيَل إسْرائ بَنُو وَقَضَى ِيَل. إسْرائ بَنِي أمامَ بَنْيامِيْنَ بَنِي ُ الله َ فَهَزَم ٣٥ أدرََكْتهُْم. قَْد َ الكارِثَة أّنَ يُدرُِكونَ يَكُونُوا لَْم بَنْيامِيْنَ

يُوِف. الّسُ ِ حَمَلَة مِْن هُْم ُّ وَكُل اليَوِم. ذَلَِك فِي بَنْيامِيْنَ بَنِي مِْن رَجٍُل ِ وَمِئَة ً ألفا يَن وَعِشرِ ٍ خَمسَة عَلَى
كانُوا إسْرائيَل بَنِي لأّنَ لِيَْخرُُجوا. بَنْيامِيْنَ لِبَنِي ً َمجالا ِيَل إسْرائ بَنُو وَأفسََح هُزِمُوا. هُْم أّنَ بَنْيامِيْنَ بَنُو َ أدرَك ِحينَئِذٍ، ٣٦

القُوّاُت وَانتَشَرَِت ِجبْعَةَ. إلَى الـَكمائِِن قُوّاُت فاندَفَعَْت ٣٧ ِجبعَةَ. ِضّدَ تَمَرْكَزَْت َّتِي ال ِ الكامِنَة القُوّاِت عَلَى يَعْتَمِدُونَ
َ إشارَة يُصعِدُوا بِأْن ئِيسّيِ َّ الر الكَمِينِ مََع ِيَل إسْرائ بَنِي اتِّفاُق وَقَضَى ٣٨ المَدِينَةِ. فِي مَْن كُّلَ بِسُيُوفِهِْم وَقَتَلُوا الكامِنَةُ.

المَدِينَةِ. مَِن دُخاٍن
وَقَتَلُوا ِيَل، إسْرائ بَنِي عَلَى بِالهُُجوِم البادِئِينَ بَنْيامِيْنَ بَنُو كانَ المَعرَكَةَ. ِيَل إسْرائ بَنِي قُوّاِت ُ ة َّ بَقِي تَدخُُل هَذا وَبَعْدَ ٣٩

بَدَأِت لـَِكْن ٤٠ الُأولَى!» ِ المَعرَكَة فِي حَدََث َكما مُنكَرَةً، ً يمَة هَزِ نَهزِمُهُْم نا َّ «إن بِالفِعِل: رُوا َّ وَفَك رَجُلاً، ثَلاثِينَ َ َنحْو مِْنهُْم
َ َنحو ً دُخانا تَتَصاعَدُ ها َّ كُل َ المَدِينَة رََأْوا وَراءَهُْم، بَنْيامِيْنَ بَنُو َ نَظَر وَلَمّا المَدِينَةِ. مَِن تَرتَفـِـُع خاِن، الدُّ عَمُودُ أي الإشارَةُ،

بِهِْم. ْت َّ حَل قَْد ً كارِثَة أّنَ أدرَُكوا هُْم لِأّنَ بَنْيامِيْنَ، بَنُو وَذُعِرَ ِيَل، إسْرائ بَنُو َ فَاْستَدار ٤١ ماءِ! الّسَ
ِ المَدِينَة مَِن خَرَُجوا الَّذِيَن وَكانَ هُناكَ، أدرَكَهُْم القِتاَل لـَِكّنَ ةِ، َّ ي ِّ البَر َ َنحو ِجهِينَ َّ مُت ِيَل إسْرائ بَنِي عَْن وَابتَعَدُوا ٤٢
إلَى مَكاٍن ى َّ َحت ً تَماما وََسحَقُوهُْم نُوحَةَ، مِْن وَطارَدُوهُْم بَنْيامِيْنَ، بَنِي وَحاصَرُوا ٤٣ الوََسِط. فِي هُناكَ عَلَيهِْم يَقُضونَ

جعاِن. الّشُ بِينَ ُحارِ الم مَِن هُْم ُّ كُل ألفاً، َ عَشَر َ ِيَة ثَمان فَقُتَِل ٤٤ ِجبْعَةَ. مِْن الشِّرِْق
وَطارَدُوهُْم ةِ. َّ ئِيِسي َّ الر رُقاِت الّطُ عَلَى ً واِحدا ً واِحدا قَتَلُوهُْم ونَ، رِمُّ ِ َصخرَة إلَى ةِ، َّ ي ِّ البَر إلَى َبُوا وَهَر انعَطَفُوا وَلَمّا ٤٥

هُناكَ. مِْنهُْم ً ألفا يَن عِشْرِ فَقَتَلُوا ِجْدعُومَ، ى َّ َحت
٢٠:٢٦ ٦٢

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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ُشجعاٌن. بُونَ ُمحارِ هُْم ُّ كُل يُوِف، الّسُ ِ حَمَلَة مِْن رَجٍُل ألَف يَن وَعِشْرِ ً خَمسَة اليَوِم ذَلَِك فِي قُتِلُوا الَّذِيَن كُّلُ فَكانَ ٤٦

بَنُو فَعادَ ٤٨ أشهُرٍ. أربَِع َ ة مُّدَ هُناكَ وَبَقُوا ونَ. رِمُّ ِ َصخرَة إلَى ةِ، َّ ي ِّ البَر إلَى َبُوا وَهَر دارُوا مِْنهُْم رَجٍُل ِ مِئَة ِسّتَ لـَِكّنَ ٤٧

َحيواناٍت. وَمِن بَشَرٍ مِْن ُ وَجَدُوه ما كُّلَ مَدِينَةٍ كُّلِ فِي قَتَلُوا بِسُيُوفِهِْم. وَقَتَلُوهُْم بَنْيامِيْنَ، بَنِي عَلَى لِلهُُجوِم ِيَل إسْرائ
بِها. وا مَّرُ َّتِي ال المُدُِن جَميَع وَأْحرَقُوا

٢١
بَنْيامِيْن لِرجاِل زوجاٌت

بَنْيامِيْنَ.» بَنِي مِْن لِرَجٍُل ُ ابْنَتَه مِنّا أحَدٌ يُزَّوَِج «لَْن فَقالُوا: المِْصفاةِ فِي ِيَل إسْرائ بَنُو وَحَلََف ١

قالُوا: ٣ مُّراً. ً بُكاء وَبَكُوا عاٍل بَِصوٍْت صَرَُخوا اللهِ. ِ َحضْرَة فِي هُناكَ جَلَسُوا يَل، إ بَيِت إلَى عُب الّشَ وََصَل وَلَمّا ٢

فُقِدَْت؟» ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ً واِحدَة ً قَبِيلَة إّنَ ى َّ َحت هَذا، حَدََث ِماذا ل ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهُ، «يا
بَنو قاَل َّ ثُم ٥ َسلاٍم. َ وذباِئح صاعِدَة٦٣ً َ ذَباِئح موا وقَّدَ هُناكَ. ً مْذَبحا وَبَنَوا باكِراً، عُب الّشَ قامَ التّالي، اليوِم وفي ٤

مَْن كُّلَ بِأّنَ ً عَظِيما ً قَسَما أقْسَمُوا فَقَْد اللهِ؟» ِ َحضرَة فِي الاْجتِماِع إلَى تَْصعَْد لَْم ِيَل إسْرائ قَبائَِل مِْن «مَْن ِيَل: إسْرائ
يُْقتََل.» أْن «يَنْبَغِي المِْصفاةِ: فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي الاْجتِماِع إلَى يَْصعَْد لَْم

ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن اليَومَ ٌ واِحدَة ٌ قَبِيلَة «قُطِعَت وَقالُوا: بَنْيامِيْنَ بَنِي بائِهِْم أقرِ عَلَى بِالحُزِْن وا أَحّسُ ِيَل إسْرائ بَنِي لـَِكّنَ ٦
ِنا.» بَنات مِْن نُزَّوَِجهُْم لا أْن ِ بِالله أقْسَْمنا فَقَْد وجاِت؟ َّ الز ِ مَْسألَة فِي مِْنهُْم النّاِجينَ مََع نَعمَُل َماذا ف ٧

ُ ه َّ أن فَوَجَدُوا المِصفاةِ؟» فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي لِلاجتِماِع تَْصعَْد لَْم ِيَل إسْرائ قَبائِِل مِْن ٌ قَبِيلَة هُناكَ «هَْل قالُوا: َّ ثُم ٨

هُناكَ َيجِدُوا لَْم ِبِينَ، الغائ ِ ِمَعرِفَة ل دِ فَّقُ َّ الت َ ة َّ عَمَلِي أجرُوا فَعِندَما ٩ ِجلْعادَ. يابِيِش مِْن لِلاجتِماِع ِم َّ ُخَي الم إلَى أحَدٌ يَأِت لَْم
ُسّكانَ وَاقتُلُوا «اذهَبُوا وَأمَرُوهُْم: هُناكَ، إلَى ُجندِّيٍ ألَف َ عَشَر اثنَي ُ َماعَة الج فَأرَسلَِت ١٠ ِجلْعادَ. يابِيِش مِْن ً أحَدا
عاشَرَْت اْمرأةٍ وكُّلَ ذَكَرٍ، كُّلَ اقتُلُوا تَفعَلُوهُ: أْن يَنْبَغِي ما َ هُو وَهَذا ١١ غارِ. وَالّصِ النِّساءِ مََع يُوِف، بِالّسُ ِجلْعادَ يابِيَش
يُعاشِرْنَ لَْم َ عَْذراء ةٍ َّ شاب ِ مِئَة أربََع ِجلْعادَ يابِيَش ُسّكاِن بَينَ فَوَجَدُوا ١٢ «. َحياتِهِّنَ عَلَى فَحافِظُوا العَذارَى أمّا رَجُلاً.
البَنْيامِيْنِيِّينَ إلَى ً رِسالَة ها َّ كُل ُ َماعَة الج أرَسلَِت َّ ثُم ١٣ َكنْعانَ. أْرِض فِي َ ِشيلُوه فِي ِم َّ ُخَي الم إلَى فَأحضَرُوهُّنَ رَجٍُل. أّيَ

وَصالَحُوهُْم. ونَ، رِمُّ ِ َصخرَة عِنْدَ الَّذِيَن
لَْم النِّساءِ َ عَدَد لـَِكّنَ ِجلْعادَ. يابِيَش نِساءِ مِْن النّاِجياِت َ النِّساء فَأعطُوهُمُ بَنْيامِيْنَ، بَنُو عادَ اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ١٤

لَهُْم. ً كافِيا يَكُْن
«ماذا َماعَةِ: الج ُشيُوُخ وَقاَل ١٦ ِيَل. إسْرائ قَبائِِل ًبَينَ شَرْخا َصنََع قَْد َ الله لِأّنَ بَنْيامِيْنَ عَلَى بِالحُزِْن عُب الّشَ فَأَحّسَ ١٥

مِْن لِلنّاِجينَ ً مِيراثا ْص «لِنَُخّصِ فَقالُوا: ١٧ بَنْيامِيْنَ؟» ِ قَبِيلَة فِي النِّساءِ عَلَى قُضِيَ فَقَْد وجاِت، َّ الز بِشَْأِن الباقِينَ مََع نَعمَُل
أقسَمَ أْن َسبََق فَقَْد ِنا.» بَنات مِْن نُزَّوَِجهُْم أْن ُمِكنُنا ي لا لـَِكْن ١٨ ِيَل. إسْرائ قَبائِِل مِْن ٌ قَبِيلَة ُمَحى ت لا ى َّ َحت بَنْيامِيْنَ، بَنِي
ِشيلُوهَ، فِي ِ لله ً تَكرِيما َسنَوِّيٌ عِيدٌ يُقامُ «اْسمَعُوا، فَقالُوا: ١٩ «. بَنْيامِيْنِيٍّ مِْن ُ ابنَتَه يُزَّوُِج مَْن «مَلعُوٌن وَقألُوا: ِيَل إسْرائ بَنُو

٢١:٤ ٦٣
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
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َنُوِب الج وَإلَى َشكيمَ،٦٤ إلَى يَل إ بَيِت مِْن تَصعَدُ َّتِي ال ِ ة َّ ئِيِسي َّ الر يِق رِ الّطَ مَِن رِْق َّ الش وَإلَى يَل، إ بَيِت مِْن الّشِماِل إلَى
لَبُونَةَ.» مِْن

اخرُُجوا َّ ثُم قِْص. َّ لِلر َ ِشيلُوه بَناُت َتخرَُج أْن إلَى وَانْتَظِرُوا ٢١ الـكُرُوِم. فِي وَاختَبِئُوا «اذهَبُوا لِلبَنْيامِيْنِيِّينَ: وَقالُوا ٢٠

يَْأتِي وَِحينَ ٢٢ بَنْيامِيْنَ. أْرِض إلَى بِهُّنَ وَاذهَبُوا ِشيلُوهَ، بَناِت مِْن ً زَوجَة ُ لَه مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ ُمِسْك وَلي الـكُرُوِم. مَِن
الحَرِب، فِي مِْنهُْم لِأحَدٍ زَوجاٍت نَأخُْذ لَْم فَنَحُن أجلِنا، مِْن عَلَيهِْم ‹أشفِقُوا لَهُْم: َسنَقُوُل إلَينا، يَْشكُوا لـِكَي آباؤُهُّنَ

قَسَمَكُْم.›» تَْكسِرُوا فَلَْم َطوْعاً، بَناتِكُْم تُعطُوهُْم لَْم ْ وَأنْتُم
وَعادُوا مََضوْا َّ ثُم . َخطَفُوهُّنَ واتِي َّ الل الرّاقِصاِت مَِن ً زَوجَة مِْنهُْم واِحدٍ كُّلُ وَأخَذَ هَكَذا. ونَ ُّ البَنْيامِيْنِي فَفَعََل ٢٣

ِ قَبِيلَتِه إلَى كُّلٌ اليَوِم، ذَلَِك فِي هُناكَ مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو فَذَهََب ٢٤ فِيها. وا ُّ وَاْستَقَر مُدُنِهِْم. َ ِناء ب وَأعادُوا أْرضِهِْم. إلَى
أْرِضهِ. إلَى هُناكَ مِْن واِحدٍ كُّلُ وَخَرََج وَعَِشيرَتِهِ،

مُناِسباً. ُ يَراه ما يَعمَُل واِحدٍ كُّلُ وَكانَ ِيَل. إسْرائ بَنِي عَلَى مَلٌِك هُناكَ يَكُْن لَْم الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٥

٢١:١٩ ٦٤
اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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راعُوث كتاُب
يَهُوذا فِي ٌ َمجاعَة

مُوآَب. ُحقُوِل فِي وَابْناهُما ُ وَزَْوَجتُه رَجٌُل ِ الفَتْرَة تِلَْك فِي َب َّ وَتَغَر يَهُوذا. أْرِض فِي ٌ َمجاعَة القُضاة١ِ زَمَِن فِي حَدَثَْت ١
فِي لَحمَ بَيَت ِ مَدِينَة مِْن ِيِّينَ أفْرات كانُوا وَكِلْيُونَ. َمحلُونَ ابْنَيهِ وَاْسما نُعْمِي، ِ زَْوَجتِه وَاسْمُ ألِيمالَِك، جُِل َّ الر اسْمُ كانَ ٢

هُناكَ. وا ُّ وَاْستَقَر مُوآَب٢ ُحقُوِل إلَى فَرَحَلُوا يَهُوذا. ِ مُقاَطعَة
الُأولَى اسْمُ تَينِ. َّ مُوآبِي اْمرأتَينِ جا تَزَّوَ ذاِن َّ الل ٤ وَابْناها ِهيَ فَبَقِيَْت مَِن، َّ الز مَِن فَتْرَةٍ بَعْدَ نُعمِي زَْوُج ألِيمالُِك وَماَت ٣

نُعمِي فَتُرَِكْت وَكِلْيُونُ. َمحلُونُ الابْناِن ً أيضا ماَت َّ ثُم ٥ َسنَواٍت. َ عَشْر هُناكَ مََكثُوا وَقَْد راعُوُث. ِ ِيَة الثّان وَاسْمُ عُْرفَةُ،
أولادٌ. وَلا لَها زَْوٌج لا ً وَِحيدَة

بِلادِها إلَى تَعُودُ نُعمِي
َطعاماً. ُ َشعبَه أعطَى قَْد َ الله أّنَ هُناكَ، وَِهيَ سَمِعَْت، فَقَْد مُوآَب. ُحقُوِل لِتَرِْك تاها َّ وََكن نُعْمِي ْت اْستَعَّدَ وَهَكَذا ٦

يَهُوذا. أْرِض إلَى مَسيرَتَهُّنَ وَابتَدَأنَ مَعَها. تاها َّ َكن وَكانَْت فِيهِ، تَْسكُُن كانَْت الَّذِي المَكانَ نُعْمِي فَتَرََكْت ٧

زَْوَجيُكما إلَى أحسَنْتُما َكما إلَيُكما ُيحِْسُن َ الله لَيَْت ُأمِّها. بَيِت إلَى مِنُْكما واِحدَةٍ كُّلُ «لِتَرِْجــْع تَيها: َّ لـَِكن نُعمِي قالَْت َّ ثُم ٨

بَيتِهِ.» فِي ُّ تَْستَقِر بِزَْوٍج مِنُْكما واِحدَةٍ كُّلِ ُ الله وَلْيَرْزُِق ٩ وَمَعِي. المَيِّتَينِ
َشعبِِك.» إلَى مَعِْك هاَب الذَّ ِيدُ «نُر لَها: وَقالَتا ١٠ مُْرتَفـِـٍع. بَِصوٍْت يَبِْكينَ وَبَدَْأنَ تَيها. َّ َكن نُعمِي لَْت َّ قَب َّ ثُم

هَيّا ١٢ بِهِما؟ جا تَتَزَّوَ لـِكَي رَحمِي فِي أولادٌ لِي مازاَل هَْل مَعِي؟ تَْذهَباِن ِماذا ل . ابْنَتَيَّ يا «اْرِجعا نُعْمِي: فَقالَْت ١١
وَأنجَبُْت َ يلَة َّ الل ْجُت فَتَزَّوَ بِذَلَِك، ً أمَلا هُناكَ بِأّنَ نَْفسِي أقْنَعُْت إْن ى َّ وََحت واِج. َّ الز عَلَى َكبِرُْت فَأنا . ابنَتَيَّ يا ارِجعا
مََصاعَِب فِي ُ الله أْدخَلَنِي فَقَْد مِنُْكما، َ أْكثَر المَرارِ َطعْمَ بُْت جَرَّ أنا . ابْنَتَيَّ يا لا يَْكبُرا؟ ى َّ َحت َستَنْتَظِرانَ فَهَْل ١٣ أولاداً،

َكثِيرَةٍ.»
بِها. فَالْتََصقَْت راعُوُث أمّا وَرَِجعَْت، حَماتَها ُ عُْرفَة لَْت َّ وَقَب مُْرتَفـِـٍع. بَِصوٍْت ً ِيَة ثان يَبِْكينَ فابْتَدَْأنَ ١٤

اتْبَعِيها.» قُوِمي وَإلَهِها. َشعبِها إلَى رَِجعَْت قَْد ِسلْفَتُِك «ها نُعْمِي: فَقالَْت ١٥

تَْقِضينَ وََحيُث أْذهَُب، تَْذهَبِينَ َحيُث ُ ه َّ لِأن ِباعِِك. ّ ات عَْن وَالـَكّفِ تَرْكِِك عَلَى ينِي ُتجـبِرِ «لا لَها: راعُوُث فَقالَْت ١٦

المَوُْت يَكُِن لَْم إْن ُ الله بْنِي وَلْيَضْرِ ُأدفَُن. وَهُناكَ أمُوُت، تَمُوتِينَ وََحيُث ١٧ إلَهِي. وَإلَهُِك َشعبِي، َشعبُِك أقِِضيهِ. يَل َّ الل
عَنِْك.» َسيَْفِصلُنِي الَّذِي الوَِحيدَ الأْمرَ َ هُو

مَعَها. الجِداِل عَِن ْت فََكّفَ مَعْها، هاِب الذَّ عَلَى ٌ مَُصمِّمَة راعُوَث أّنَ نُعْمِي وَرَأْت ١٨

١:١ ١
سرائيل. في الملـكي الحكم نشوء قبل القُضاة. زَمَِن

١:٢ ٢
37. :19 التكوين كتاب في المذكورين لوٍط ابني أحدِ اسِم على وسُميّت الأردّنِ نهرِ شرق تقع مُوآَب بلادُ كانت مُوآب.
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وَقالَِت بِسَبَبِها. ها ُّ كُل ُ َلْدَة الب هاَجِت وََصلَتا، وَعِندَما لَحمَ. بَيَت ِ مَدِينَة إلَى وََصلَتا ى َّ َحت مَعاً، الاثْنَتاِن وَسارَِت ١٩
َحّقاً؟» نُعْمِي ِ هَذِه «هَْل النِّساءُ:

أملُِك وَأنا رَحَلُْت ٢١ َحياتِي! ْت َأمَّرَ قَْد ِ القَدِير ِ الله َ يَد لِأّنَ ةً، مُّرَ بَْل نُعْمِي تُنادُونِي «لا : لَهُّنَ نُعْمِي٣ فَقالَْت ٢٠
«. عَلَيَّ قَسَى ُ القَدِير ُ وَالله نُعمِي، تُنادُونَنِي فَلِماذا َشيئاً. أملُُك لا وَأنا هُنا إلَى أرَجعَنِي َ الله وَلـَِكّنَ الـَكثِيرَ،

َحصادِ وَقِْت ابتِداءِ مََع لَحمَ بَيَت إلَى وَجاءَتا ةُ. َّ ِي المُوآب تُها َّ َكن راعُوُث وَمَعَها مُوآَب ُحقُوِل مِْن نُعمِي وَرَِجعَْت ٢٢
عِيرِ. الّشَ

٢
وَبُوعَز راعُوَث لِقاءُ

الأيّاِم، أحَدِ وَفِي ٢ ألِيمالَِك. ِ عائِلَة مِْن ً غَنِيّا ً رَجُلا كانَ وَقَْد بُوعَُز. ُ اْسمُه زَْوِجها٤ أقارِِب مِْن رَجٌُل لِنُعْمِي وَكانَ ١

بِذَلَِك.» َ لِي وَيَْسمَُح إلَيَّ ُيحِسُن مَْن َ وَراء َسنابَِل٥ لِألتَقَِط الحُقُوِل إلَى هاَب الذَّ «أوَدُّ لِنُعْمِي: ُ ة َّ ِي المُوآب راعُوُث قالَْت
هَذا.» افعَلِي ابْنَتِي، يا «نَعَْم لَها: نُعْمِي فَقالَْت

بُوعََز ُحقُوِل مِْن الحَقِل بِذَلَِك فَإذا الحَّصادِيَن. َ وَراء َسنابَِل َلْتَقُِط ت وَابْتَدَأْت الحُقُوِل. أحَدِ إلَى وَوََصلَْت فَذَهَبَْت ٣
ألِيمالَِك. ِ عائِلَة مِْن الَّذِي

مَعْكُْم.» ُ «الله وَقاَل: الحَّصادِيَن وََحيّا الحَقِل، إلَى لَحمَ بَيَت ِ مَدِينَة مِْن بُوعَُز أتَى ةٍ، مُّدَ وَبَعْدَ ٤

اللهُ.» «يُبارِكَُك وا: فَرَدُّ
الفَتاةُ؟» ِ هَذِه مَْن ُ «ابْنَة الحَّصادِيَن: عَِن المَسؤُوَل ُ خادِمَه بُوعَُز َسأَل َّ ثُم ٥

مُوآَب. ُحقُوِل مِْن نُعْمِي مََع رَِجعَْت َّتِي ال ِهيَ ةٌ. َّ ِي مُوآب فَتاةٌ ِ «هَذِه الحَّصادِيَن: عَِن المَسؤُوُل ُ الخادِم فَأجاَب ٦

الآنَ. إلَى وَمََكثَْت باٍح الّصَ مُنذُ فَأتَْت الحَّصادِيَن. َ وَراء الحُزَِم بَيْنَ تَبْقَى َّتي ال نابَِل الّسَ َلْتَقَِط ت أْن ِيدُ تُر ها إّنَ قالَْت ٧
هُنا.» مِْن ً بَعِيدا لَيَس بَيتُها، وَهَذا

العامِلاِت مَِن ً يبَة قَرِ هُنا ابْقَي نابَِل. الّسَ لِتَلْتَقِطِي َ آخَر َحقٍل إلَى تَْذهَبِي لا ابْنَتِي، يا «اْسمَعِي لِراعُوَث: بُوعَُز فَقاَل ٨

يُزِعجُوِك. لا بِأْن لَدَّيَ العامِلِينَ أمَْرُت أنا وَها إلَيها. وَاتبَعِيهِّنَ لِلحَصادِ، يَْذهَبْنَ ُحقُوٍل ةِ َّ أي إلَى لِتَعْرِفي راقِبِيهُّنَ ٩ . لَدَّيَ
العُمّاُل.» مِْنها يَشْرَُب َّتِي ال الماءِ ِ أوعِيَة مِْن َبِي اشْر عَطِْشِت، وَإذا

فَلاَحظَت إلَيَّ أحسَنَْت «َكيَف لَهُ: وَقالَْت الأْرِض، إلَى وَجهِها عَلَى وََسجَدَْت الأْرِض، عَلَى راعُوُث فَسَقَطَْت ١٠
غَرِيبَةٌ؟» فَتاةٌ نِي َّ أن رُغمَ وُُجودِي،

١:٢٠ ٣
سعيدة. اسمها يعني نُعْمي.

٢:١ ٤
الحامي فعلى وريثاً، يترك أن دون من العائلة رجال أحد وفاة وعند العائلة. وَاسم الميراث على الحفاظ عن المسؤولين الأقارب من أي زوجها. أقارب من

وميراثَهُ. ُ اسمَه يرُث ً نسلا له َ فيقيم الرجِل ذلَك أرملةِ من يتزّوج أْن – بألأخ ً بدءا – الأقرب
٢:٢ ٥

23: 9، :19 يين الّلاو كتاب انظر الفقراءُ. يلتقطَها لـكي وراءهْم القَْمِح سنابِل بعِض ترِك بتَعَمّدِ الحّصادين تطالب موسى شريعة كانت سنابل. ألتقط …
22.
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فَقَْد زَوِجِك، مَوِت بَعدَ حَماتِِك َ َنحو فَعَلْتِها َّتِي ال ِ الحَسَنَة الُأمُورِ كُّلِ عَْن ً َكثِيرا أخبَرُونِي «قَد بُوعَُز: فَأجابَها ١١

فَعَلتِهِ. الَّذِي الّصاِلحِ العَمَِل عَلَى ُ الله لِيُجازِِك ١٢ قَبُل. مِْن تَعرِفِيهِ لَْم َشعٍب إلَى وَأتَيِت وَوََطنَِك، ِك وَُأمَّ أباِك تَرَكِت
ِبجَناَحيِهِ.» لِلاحتِماءِ إلَيهِ ِجئِت الَّذِي ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، مَِن ً كامِلَة مُكافَأتُِك وَلتَكُْن

مَْت َّ تَكَل وَقَْد . إلَيَّ ً وَُمحِسنا مَعِي ً لَطِيفا ُكنَت ََّك لِأن َسيِّدِي، يا َظنَِّك ُحسِن عِندَ أُكونُ «لَيتَنِي راعُوُث: فَقالَْت ١٣

يَك.» َجوارِ مِْن ً واِحدَة أُكونَ أْن أْستَِحّقُ لا نِي َّ أن مََع خادِمَتََك، أنا إلَيَّ ٍ لَطِيفَة بِكَلِماٍت
عاِم.» الّطَ هَذا فِي خُبزَِك وَاغمِسِي مَعَنا، عامَ الّطَ وَتَناوَلِي «تَعالَي لَها: بُوعَُز قاَل الغَداءِ، وَقِت وَفِي ١٤

وَفَُضَل َشبِعَت، ى َّ َحت فَأكَلَت ةِ، َّ ي المَشوِ ِ يكَة الفَرِ بَعَض بُوعَُز أْعطاها َّ ثُم الحَّصادِيَن. جانِِب إلَى راعُوُث َلَسَت فَج
نابِِل. الّسَ جَمِع إلَى لِتَعُودَ قامَْت َّ ثُم ١٥ َطعامِها. مِْن

تُزِعجُوها. أْو ُتحْرُِجوها وَلا ُبُوِب، الح أكْداِس بَينَ ى َّ َحت تَجْمَْع «دَعُوها لَهُْم: وَقاَل لَدَيهِ العامِلِينَ بُوعَُز فَأوصَى
تُزِعجُوها.» لا أْن رُوا َّ تَذَك َلتَقِطَها. ت كَي وَراءَكُْم وَاترُُكوها أيضاً، ِ مِينَة الّسَ نابِِل الّسَ بَعَْض تُْسقِطُوا أْن دُوا تَعَمَّ ١٦

بُوعَز بِأمرِ ُ تَعلَم نُعمِي
عِيرِ. الّشَ مَِن ة٦ٍ قُّفَ مِقدارَ فَكانَ جَمَعَتهُ، ما دَرََسْت َّ ثُم المَساءِ. ى َّ َحت نابِِل الّسَ َمِع ِلج الحَقِل فِي بَقِيَت وَهَكَذا ١٧

حاَجتِها عَْن زادَ الَّذِي عامَ الّطَ أخرََجِت َّ ثُم جَمَعَتْهُ. ما حَماتَها راعُوُث وَأرَت َلدَةِ. الب إلَى وَعادَْت ُ دَرََستْه ما فَحَمَلَْت ١٨
لَها. ُ وَأْعطَتْه الغَداءِ، ِ وَْجبَة مَِن

إلَيِك.» َ انْتَبَه الَّذِي جُُل َّ الر مُبارَكٌ عَمِلِْت؟ أيَن اليَومَ؟ نابَِل الّسَ التَقَْطِت «أيَن حَماتُها: لَها فَقالَْت ١٩

بُوعَُز.» اليَومَ ُ عِندَه عَمِلُت الَّذِي جُِل َّ الر «اسمُ وَقالَْت: جُِل، َّ الر مََع حَدََث ما بِكُّلِ حَماتَها راعُوُث فَأخبَرَْت
وَالأحياءِ.» الأمواِت َ َنحو وَأمِيٌن ُمحِسٌن َ هُو الَّذِي اللهُ، ُ «لِيُبارِكْه تِها: َّ لـِِكن نُعمِي فَقالَْت ٢٠

ِنا.»٧ حُمات مِْن َ وَهُو ِنا، بائ أقرِ مِْن «بُوعَُز لِراعُوَث: نُعمِي قالَْت َّ ثُم
هُ.›» َّ كُل الحَصادَ يُكمِلُوا أْن إلَى لَدَّيَ وَالعامِلِينَ بِالعامِلاِت ‹التَِصقِي أيضاً: لِي قاَل «وَقَْد ةُ: َّ ِي المُوآب راعُوُث فَقالَْت ٢١

َحقٍل أّيِ فِي أحَدٌ عَلَيِك يَعتَدَِي لا ى َّ َحت ِ يِه َجوارِ تُلازِِمي أْن َجيِّدٌ ابنَتِي، «يا راعُوُث: تِها َّ لـِِكن نُعمِي فَقالَْت ٢٢
آخَرَ.»

القَْمِح. َحصادِ ِ نِهايَة ى َّ وََحت بَْل عِيرِ، الّشَ َحصادِ ِ نِهايَة ى َّ َحت نابَِل الّسَ لِتَلتَقَِط بُوعََز ِبجَوارِي راعُوُث فَالتََصقَْت ٢٣
حَماتِها. مََع تَسكُُن وَكانَْت

٣
البَيدَر عِندَ

٢:١٧ ٦
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ

٢:٢٠ ٧
المُستعبدين أقاربهم – يفتدون – يشترون ً أيضا ُماة الح وكان المُتوفّى. قريبه عائلة وحماية رعاية مسؤولية يتحمّل من هو الفادي أوِ الولَيّ أوِ الحامي ِنا. حُمات من

يعتقونهم. و
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تَعمَلِينَ ُكنِت الَّذِي بُوعَُز فَها ٢ خَيْرٌ؟ لَِك لِيَكُونَ راَحتِِك، إلَى أْسعَى أْن يَنْبَغِي ألا ابْنَتِي، «يا حَماتُها: لَها قالَْت َّ ثُم ١

جَمِيلاً، ً با ثَو وَالبِسِي ري وَتَعَّطَ فاغتَِسلِي ٣ البَيدَرِ. عِنْدَ َ عِير الّشَ يَدرُُس َ يلَة َّ الل َ وَهُو ِنا.٨ بائ أقرِ مِْن واِحدٌ َ هُو خادِماتِهِ، مََع
َّ ثُم فِيهِ. يَنامُ الَّذِي المَكانَ اْعرِفِي ٤ وَشَرابَهُ. ُ َطعامَه يُنِهيَ ى َّ َحت يَعرِفَِك جَُل َّ الر تَدَِعي وَلا رِس. الدَّ بَيدَرِ إلَى وَانزِلِي

فِعلُهُ.» عَلَيِك بِما َسيُخبِرُِك َ هُو ذَلَِك وَبَعدَ هُناكَ. وَناِمي قَدَمِيهِ،٩ عَْن َ الغِطاء وَاْرفَعي هُناكَ اذهَبِي
تَقُولِينَ.» َكما «َسأفعَُل لَها: راعُوُث فَقالَْت ٥

حَماتُها. أمَرَْتها َكما وَفَعَلَْت رِس، الدَّ بَيدَرِ إلَى راعُوُث فَذَهَبَْت ٦

وََكشَفَْت بِهُدُوءٍ راعُوُث فَأتَْت عِيرِ. الّشَ ِ َكومَة َطرَِف عِندَ نامَ َّ ثُم لَطيٍف. مِزاٍج فِي وَكانَ وَشَرَِب، بُوعَُز فَأكََل ٧

َ عِنْد ٍ مُستَلقِيَة بِاْمرَأةٍ فَإذا الآخَرِ. ِ َجنْبِه إلَى وَماَل نَومِهِ، فِي بُوعَُز َب َّ تَقَل يِل، َّ الل مُنتََصِف وَفِي ٨ هُناكَ. دَت وَتَمَّدَ قَدَمَيهِ
لِي.» حاٍم ََّك لِأن بََك، ثَو عَلَيَّ افْرِْد راعُوُث. خادِمَتَُك «أنا راعُوُث: فَقالَْت أنِْت؟» «مَْن بُوعَُز: لَها فَقاَل ٩ قَدَمَيهِ!

وَلَْم ، إلَيَّ أتَيِْت فَقَْد آخَرَ. شَيءٍ أّيِ مِْن َ أْكثَر أمانَتِِك عَلَى يَدُّلُ هَذا ابْنَتِي. يا ُ الله «يُبارِكُِك بُوعَُز: لَها فَقاَل ١٠
كُّلَ لِأّنَ تَطلُبِينَهُ. ما كُّلَ فَسَأفعَُل َتخافِي، لا ابْنَتِي يا وَالآنَ ١١ الفُقَراءَ. وَلا مِْنهُْم َ الأغنِياء لا باِب، الّشَ َ وَراء تَذهَبِي
اْمكُثِي ١٣ مِنِّي. لَِك ً با قُر ُ أكثَر رَجٌُل هُناكَ لـَِكْن حُماتِِك، مِْن نِي َّ أن َصحِيٌح ١٢ الإْحسانَ. تَْستَِحّقِينَ ِك َّ أن يَعرُِف َشعبِي
، الحَّيِ ِ بِالله ُأقسِمُ يُرِد، لَْم فَإذا َحسٌَن. فَهَذا الحاِمي، بِواِجِب يَقُومَ أْن ُ الآخَر جُُل َّ الر أرادَ إذا باِح، الّصَ وَفِي هُنا. َ يلَة َّ الل

باِح.» الّصَ ى َّ َحت الآنَ فَناِمي الواِجِب. بِهَذا أنا َسأقُومُ
بُوعَُز: قاَل إْذ ِيَن. الآخَر َ مَلاِمح النّاُس ُ ُمَيِّز ي لا َحيُْث ياءِ، الّضِ قَبَل وَاْستَيقَظَْت باِح. الّصَ ى َّ َحت قَدَميهِ عِندَ فَنامَْت ١٤
وَافرِِشيها.» َلبَِسينَها ت َّتِي ال عَباءَتَِك «خُذِي لِراعُوَث: وَقاَل ١٥ رِس.» الدَّ بَيدَرِ إلَى أتَيِْت ِك َّ أن أحَدٌ يَعْرَِف أْن يَنْبَغِي «لا

َلدَةِ. الب إلَى راعُوُث فَرَِجعَْت َكتِفِها. عَلَى وَوََضعَها العَباءَةِ، فِي عِيرِ الّشَ مَِن أكْياٍل َ ة َّ ِست بُوعَُز فَكاَل فَفَرََشْتها،
لَها. بُوعَُز ُ َصنَعَه شَيءٍ بِكُّلِ راعُوُث فَأخبَرَتها هُناكَ؟» «مَْن نُعمِي: فَقالَْت حَماتِها. بَيِت إلَى راعُوُث وَجاءَْت ١٦
حَماتِِك بَيِْت إلَى تَذهَبِي أْن يَنْبَغِي ‹لا قاَل: فَقَْد عِيرِ. الّشَ مَِن َ ة َّ ت الّسِ الأكْياَل ِ هَذِه أعطانِي «وَكَذَلَِك أيضاً: وَقالَْت ١٧

اليَدَيِن.›» َ فارِغَة
اليَومَ.» الأْمرَ هَذا يُْنِهيَ ى َّ َحت يَهْدأ لَْن فَبُوعَُز َسيَحدُُث. ماذا تَعْرِفِي ى َّ َحت هُنا «اجلِسِي لَها: نُعمِي فَقالَْت ١٨

٤
الآخَر وَالحاِمي بُوعَُز

ُ ذَكَرَه الَّذِي ُ الآخَر الحاِمي مَّرَ َّ ثُم هُناكَ. وَجَلََس ِ المَدِينَة ِ بَوّابَة عِندَ ةِ العامَّ الاْجتِماعاِت ِ مِنْطَقَة إلَى بُوعَُز فََصعِدَ ١
وَجَلََس. فَالتَفََت وَاجلِْس.» هُنا إلَى تَعاَل فُلانُ، «يا بُوعَُز: ُ لَه فَقاَل بُوعَُز.

َلَسُوا. فَج «اجلِسُوا.» لَهُْم: وَقاَل المَدِينَةِ، ُشيُوِخ مِْن رِجاٍل َ عَشْرَة اْستَْدعَى َّ ثُم ٢

٣:٢ ٨
ً أيضا انظر وَأولادها. راعوث بل العائلة، تلك ميراث ُ نفسه هو يرث لا لـكنه المُتَوفّى. ولزوجها لها ً نسلا ليقيم راعوث من للزواج المؤهّلين مَن أقربائنا. مْن

1. 4: 12، 9، :3
٣:٤ ٩

به. احتمائها على ً علامة قَدَمِيه. عَْن َ الغِطاء اْرفَعي
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ألِيمالَِك. يبَنا قَرِ َتخُّصُ َّتِي ال الأْرِض بَيَْع ِيدُ تُر مُوآَب، أْرِض مِْن عادَْت َّتِي ال ُ المَرأة «نُعمِي، لِلحاِمي: بُوعَُز قاَل َّ ثُم ٣

ِيدُ تُر ُكنَْت فَإْن َشعبِي. وَُشيُوِخ هُنا الجالِِسينَ أمامَ يها َستَْشتَرِ ُكنَْت إْن لِأرَى بِشأنِها، مَعَك َث أَتحَّدَ أْن ْرُت َّ قَر وَقَْد ٤

أنَت ََّك لِأن لِأعرَِف، فَأخْبِرْنِي ِيدُ، تُر لا ُكنَت وَإْن الحاِمي. بِواِجِب وَقُْم فاْشتَرِها الحاِمي، بِواِجِب وَتَقُومَ يَها تَشتَرِ أْن
الأْمرِ.» هَذا فِي بَعْدُكَ وَأنا ذَلَِك، عَلَيهِ ُ يَنْبَغِي مَْن أقْرَُب

الحاِمي.» بِواِجِب وَأقُومُ يها «َسأْشتَرِ الحاِمي: فَقاَل
إلَى المَيِِّت جُِل َّ الر اسِْم ِ لإعادَة يها تَشتَرِ فَأنَت ةَ، َّ ِي المُوآب وَراعُوَث نُعمِي مِْن الأْرَض تَشتَرِي «عِندَما بُوعَُز: فَقاَل ٥

مِيراثِهِ.»
لا فَأنا شِراؤهُ، عَلَيَّ ً واِجبا كانَ ما أنَْت فاْشتَرِ مِيراثِي. ُأفِْسدَ لِئَلّا شِراءَها، أستَطِيُع «لا الأقرَُب: الحاِمي فَقاَل ٦

ذَلَِك.» أستَطِيُع
البَضائـِـِع، لِتَبادُِل َكَصّكٍ لِلآخَرِ، يُعطِيهِ وَ ُ ِحذاءَه ْخُص الّشَ َيخلََع أْن ِيَل إسْرائ فِي الأيّاِم تِلَك فِي ُ العادَة وَكانَِت ٧

ِحذاءَهُ. خَلََع أنَت،» «اْشتَرِ لِبُوعََز: الحاِمي قاَل فَعِندَما ٨ الحاِمي. بِواِجِب القِياِم أوِ
كُّلَ نُعمِي مِْن َسأْشتَرِي نِي َّ أن عَلَى اليَومَ شُهُودٌ كُْم ـُّ «كُل هُناكَ: كانُوا الَّذِيَن النّاِس ةِ َّ وَلِكاف يُوِخ لِلّشُ بُوعَُز قاَل َّ ثُم ٩

َ اسْم لُِأعِيْدَ لِي، ً زَوجَة َمحلُونَ َ زَوجَة َ ة َّ ِي المُوآب راعُوَث خِذُ سأّتَ وَكَذَلَِك ١٠ وََمحلُونُ. كِليُونَ ُ وَابْناه ألِيمالُِك ُ ـِكُه يَمتَل كانَ ما
اليَومَ.» ذَلَِك عَلَى شُهُودٌ ْ وَأنْتُم ةِ. َّ الأصلِي ِ َلدَتِه ب وَمِْن ِ عَِشيرَتِه مِْن ُ اْسمُه يُقطَُع فَلا مِيراثِهِ، إلَى المَيِِّت جُِل َّ الر

المَدِينَةِ: ِ بَوّابَة عِندَ ةِ العامَّ الاْجتِماعاِت ِ مِنْطَقَة فِي كانُوا الَّذِيَن ُ وَكافَة يُوُخ الّشُ فَقاَل ١١

بَيتَِك إلَى َ الدّاِخلَة َ المَرأة ِ هَذِه ُ الله «لِيَجعَِل
ِيَل. إسْرائ بَيَت بَنَتا تينِ َّ الل َ وَلَيئَة كَراِحيَل

أفراتَةَ.١٠ فِي ً ة َّ ي قَوِ ً عائِلَة وَلْتُصبِْح
لَحْمَ. بَيَْت فِي ً شَهِيرا اْسمَُك وَلْيَكُِن

بَيتََك ُ الله لِيَبْنِ ١٢
ةِ، َّ الّشاب المَرأةِ ِ هَذِه مِْن يّاهُْم إ يُعطِيَك الَّذِيَن الأولادِ مَِن
وَيَهُوذا.» ثامارَ ابِن فارََص١١ َكبَيِت ً عَظِيما ً بَيْتا وَلْيَكُْن

وَأنْشَدَْت ١٤ َصبِيّاً. وَوَلَدَْت تَحْمَِل. أْن عَلَى َ القُدرَة ُ الله فَأعطاها وَعَاشَرَها، لَهُ. ً زَوجَة راعُوَث بُوعَُز خَذَ فاّتَ ١٣
لِنُعمِي: ِ َلدَة الب ُ نِساء

حامِياً. اليَومَ أعطاِك الَّذِي ُ الله «مُبارَكٌ
ِيَل. إسْرائ فِي ً شَهِيرا ُ اْسمُه لِيَكُْن

َشيُخوَختِِك. فِي بِِك يَعتَنِي وَ يِك ِّ َسيُعَز َ فَهُو ١٥

٤:١١ ١٠
لحم. لبيَت آخر اسمٌ أفراتَة.

٤:١٢ ١١
بوعز. أجداد من فارَص.
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وَلَدَتْهُ، مَْن ِهيَ تِْك َّ أَحب مَْن تَِك َّ َكن لِأّنَ
بَنِينَ.» ِ َسبْعَة مِْن لَِك أفَضُل وَِهيَ

َ «وُلِد ُلَْن: وَق ِيدَ، ب عُو الجاراُت ُ وَأْسمَتْه ١٧ لَهُ. ً ِيَة ّ ب مُرَ وَصارَْت ِحْضنِها، فِي ُ وَوََضعَتْه ، بِيَّ الّصَ نُعمِي فَأخَذَْت ١٦

ابٌْن.» لِنُعمِي
داوُدَ. َلِِك الم أبُو وَيَسَّى يَسَّى، أبُو َ هُو ِيدُ ب وَعُو

فارََص: ِ عائِلَة ِسجِّلُ َ هُو هَذا ١٨

َحصرُونَ. أبُو فارَُص
راٍم. أبُو َحصرُونُ ١٩

عَمِّيناداَب. أبُو رامٌ
َنحشُونَ. أبُو عَمِّيناداُب ٢٠

َسلْمُونَ. أبُو َنحشُونُ
بُوعََز. أبُو َسلمُونُ ٢١

ِيدَ. ب عُو أبُو بُوعَُز
يَسَّى. أبُو ِيدُ ب عُو ٢٢

داوُدَ. أبُو يَسَّى
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ُل الأّوَ َصمُوئيَل كتاُب
ِشيلُوه فِي تَعبُدُ َ ألقانَة ُ عائِلَة

ألِيهُو ابُن َ هُو ُ وَألقانَة ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي ِ الرّامَة فِي يَْسكَُن ُصوٍف، ِ عائِلَة مِْن ُ ألقانَة ُ اْسمُه رَجٌُل هُناكَ كانَ ١

أفْراِيمَ. ِ قَبِيلَة مِْن ُصوٍف، بِْن َ تُوُحو بِْن
تُنجِْب. فَلَْم ُ ة َّ َحن وَأمّا أولاداً، ُ ة َّ فَنِن أنجَبَْت ةَ. َّ فَنِن ُ ِيَة وَالثّان ةَ، َّ َحن الُأولَى اسْمُ زَوَجتاِن. ُ لَه وَكانَْت ٢

ُ يُقَّدِم وَ القَدِيرَ، َ الله يَعبُدُ كانَ َحيُْث ِشيلُوهَ. إلَى يَْصعَدَ وَ ِ الرّامَة ِ مَدِينَتِه مِْن ٍ َسنَة كُّلَ يَذهََب أْن ُ ألقانَة وَاعتادَ ٣

يُعطِي كانَ ذَباِئحَهُ، ُ ألقانَة مَ قَّدَ ما َّ وَكُل ٤ ِشيلُوهَ. فِي َ الله َيخدِماِن وَفِينحاُس ُحْفنِي الكاهِناِن عالِي ابنا وَكانَ باِئحَ. الذَّ ُ لَه
ً مُضاعَفَة ً ة ِحّصَ يُعطِيها فَكانَ ةُ، َّ َحن وَأمّا ٥ أبنائِها. مِْن واِحدٍ لِكُّلِ ُأْخرَى ً ة وَِحّصَ َ ة َّ فَنِن ِ لِزَوَجتِه عاِم الّطَ مَِن ً واِحدَة ً ة ِحّصَ

تُنجُِب. تََكْن لَْم وَإْن ى َّ َحت ها أَحبَّ ُ ه َّ لأن

ة َّ َحن ُ تُزِعج ُ ة َّ فَنِن
هَذا رَ َّ وَتَكَر ٧ تُنجَِب. أْن يَرزقْها لَْم َ الله لِأّنَ بِها تَشمَُت فَكانَْت مُضايَقَتِها، بِقَصدِ َ ة َّ َحن تُغِيَظ أْن ُ ة َّ فَنِن وَاعتادَْت ٦
عَِن وَتَمتَنـِـُع وَتَبكِي ُ ة َّ َحن فَتَتَضايَُق ةَ. َّ َحن إغاَظةِ إلَى ُ ة َّ فَنِن عَمِدَْت اللهِ، بَيِت إلَى ُ العائِلَة ذَهَبَْت ما َّ فَكُل َسنَةٍ. بَعدَ ً َسنَة
هَكَذا؟ ٌ ِينَة حَز أنِت ِماذا ل عاِم؟ الّطَ عَِن تَمتَنِعِينَ ِماذا وَل ةُ؟ َّ َحن يا تَبِكينَ ِماذا «ل يَوماً: ُ ألقانَة زَوُجها لَها فَقاَل ٨ عاِم. الّطَ

أولادٍ؟» ِ عَشْرَة مِْن أفَضُل أنا ألَْسُت

ة َّ َحن ُ َصلاة
كُرسِّيٍ عَلَى ً جالِسا عالِي الكاهُِن وَكانَ اللهِ. إلَى َ لِتَُصلِّي وَذَهَبَْت بِهُدُوءٍ ُ ة َّ َحن قامَْت راِب، َّ وَالش عاِم الّطَ تَناوُِل وَبَعدَ ٩

ً نَْذرا ّبِ َّ لِلر وَنَذَرَْت ١١ بِمَرارَةٍ. وَتَبكِي ِ الله إلَى تَُصلِّي فَقامَْت عَمِيٍق، بِأسَىً ُ تَْشعُر ُ ة َّ َحن كانَْت ١٠ اللهِ. هَيكَِل باِب عِندَ
ُ َسُأعِيدُه فَإنِّي بابٍْن، رَزَقْتَنِي فَإْن خادِمتََك. أنا تَتَجاهَلْنِي لا . إلَيَّ وَالتَفِْت حُزنِي مَدَى ْ انظُر القَدِيرُ، ُ الإلَه ها «أّيُ فَقالَْت:

نَذيراً.»١ لََك َسيَكونُ ُ ه َّ لأن خَمراً، ولا ً نَبيذا يَشرََب وَلَْن َشعْرُهُ، يُقَّصَ لَْن َحياتِهِ. أيّاِم كُّلَ ِخدمَتَِك فِي لِيَكُونَ
تَتَحَرَّكاِن َشفَتاها قَلبِها. فِي تَُصلِّي وَكانَْت ١٣ َشفَتَيها. يُراقُِب عالِي بَينَما اللهِ، ِ َحضرَة فِي َ لاة الّصَ ُ ة َّ َحن وَأطالَْت ١٢

أْن ُمِْكنُِك ي هَْل َمرِ. الخ شُرِب فِي «أسرَفِت عالِي: لَها فَقاَل ١٤ َسكرَى. ها أّنَ عالِي فَظَّنَ َصوٌت. لَها يُسمََع أْن دُونَ فَقَْط
رِْب.» ُّ الش عَِن فِي َّ تتوق أْن لَِك آنَ عَليهِ؟ أنِْت مِمّا َ أكثَر تَْسكَرِي

ِ َحضرَة فِي مُشكِلَتِي أبِسُط ٌ ِينَة حَز اْمرأةٌ أنا بَْل مُْسكِراً، ً شَرابا أْو ً خَمرا أتَناوَْل لَْم َسيِّدِي، «يا ةُ: َّ َحن فَأجابَْت ١٥

وَِضيقِي.» ِ دِيدَة الّشَ ِمحنَتِي بِسَبَِب الآنَ إلَى َ لاة الّصَ أَطلُت لـَِكنِّي دَةٌ. مُشَرَّ اْمرأةٌ أنِّي تَظُّنَ فَلا ١٦ اللهِ.
١:١١ ١

.21 - 1 :6 العدد كتاب انظر وخدمته. للهِ وُمخّصٌص مُكرٌّس أي للهِ، به منذورٌ نذير.
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ً راِضيا تَكُونُ «لَيتََك ةُ: َّ َحن فَقالَْت ١٨ مِنهُ.» ِ َطلَبتِه ما يُعطِيِك ِيَل إسْرائ َ إلَه وَلَيَت بِسَلاٍم. «اذهَبِي عالِي: فَأجابَها ١٧

ِ الباكِر باِح الّصَ وَفِي ١٩ الوَجْهِ. َ وَمُتََجهِّمَة ً َكئِيبَة تَعُْد وَلَْم عاِم. الّطَ بَعَض وَتَناوَلَْت ُ ة َّ َحن مََضْت َّ ثُم َسيِّدِي.» يا عَنِّي
الرّامَةِ. فِي بَيتِهِْم إلَى رَِجعُوا َّ ثُم اللهَ، وَعَبَدُوا ألقانَةَ، ُ عائِلَة قامَْت

ِيل َصمُوئ ُ مَولِد
ُ وَأْسمَتْه وَلَداً. وَأنجَبَْت َحبِلَْت قَْد ُ ة َّ َحن كانَْت المُعَيَّنِ، الوَقِْت وَفِي ٢٠ اللهُ. رَها َّ وَتَذَك ةَ، َّ َحن ُ زَوَجتَه ُ ألقانَة َ وَعاشَر

اللهِ.» مَِن ُ َطلَبتُه «لِأنِّي قالَْت: إْذ ِيَل٢ َصمُوئ
لـَِكّنَ ٢٢ عائِلَتَهُ. ُ مَعَه وَأخَذَ ِنُذُورِهِ. ب َ وَلِيُوفِي ةَ، َّ ي نَوِ الّسَ َ بِْيحَة الذَّ ِ لله َ لِيُقَّدِم ِشيلُوهَ، إلَى ُ ألقانَة ذَهََب ِ نَة الّسَ تِلَك وَفِي ٢١

هُناكَ وَلِيَبقَى ً دائِما اللهِ ِ َحضرَة فِي فَيَكُونُ ِشيلُوهَ، إلَى ُ َسآخُذُه الوَلَدُ، يُفطَمُ «عِندَما لِزَوِجها: وَقالَْت تَذهَْب. لَْم َ ة َّ َحن
الأبَدِ.» إلَى ُ عِندَه

كَلامَِك.» ُيحَّقُِق َ الله لَيَت الوَلَدُ. يُْفطَمَ أْن إلَى هُنا وَابقَْي َصواباً، ُ َيْنَه تَر ما «افعَلِي ألقانَةُ: زَوُجها لَها فَقاَل ٢٣

فُطِمَ. ى َّ َحت ابنَها لِتُرِضــَع البَيِت فِي ُ ة َّ َحن فَبَقِيَْت
ِيَل َصمُوئ تَأخُذُ ُ ة َّ َحن
ِشيلُوه فِي ِ الله بيِت إلَى

وَذَهَبُوا نَبِيذٍ، َ وَزُجاجَة َطِحينٍ، ة٣َ وَقُّفَ َسنَواٍت، ثَلاُث ُ عُمرُه ً ثَورا وَأخَذَْت ةُ، َّ َحن ُ فَأخَذَته وََكبِرَ. ُ الوَلَد وَفُطِمَ ٢٤

وَِبحَياتَِك ِبحَياتِي «ُأقْسِمُ لِعالِي: ُ ة َّ َحن وَقالَْت ٢٦ عالِي. إلَى َ الوَلَد مُوا وَقَّدَ ورَ، َّ الث فَذََبحُوا ٢٥ ِشيلُوهَ. فِي ِ الله بَيِت إلى
َصلاتِي. ُ الله استَجاَب وَقَدِ الّطِفِل. بِهَذا ُأْرزََق أْن يُت َّ َصل ٢٧ للهِ. ُأَصلِّي بََك قُر وَقَفَُت َّتِي ال ُ المَرأة أنا إنِّي َسيِّدِي يا

للهِ. وََسجَدَْت هُناكَ، َ الوَلَد ُ ة َّ َحن فَتَرََكْت َحياتِهِ.» كُّلَ َ الله ُ وََسيَخدِم لَهُ. ُ وَُأكِرُِّسه للهِ ُأعطِيه الآنَ أنا وَها ٢٨

٢
لله ً ُشكرا تَرفَُع ُ ة َّ َحن

وَقالَْت: ُ ة َّ َحن ْت َّ فََصل ١

بِاللهِ. فَرٌِح «قَلبِي
الله، يا نَصَرتَنِي٤
بِأعدائِي.٥ ُ أْسخَر

نَصَرتَنِي. َك َّ لِأن ابتَهَْجُت
١:٢٠ ٢

اللهُ.» ُ «سَمّاه ومعناه ِيل. َصمُوئ
١:٢٤ ٣

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
٢:١ ٤

الحرب. في القوة عن كناية قرني.» «رفعت حرفياً: نصرتني.
٢:١ ٥

أعدائِي.» على مفتوح «فمي حرفياً: بِأعدائِي. ُ أسخَر
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اللهِ. مِثُل وٍس قُّدُ إلَهٍ مِْن «ما ٢
أنَْت، إلّا َ إلَه فَلا

كَإلَهِنا. ِحْصٍن٦ مِْن وَما
بَعدُ. تَتَباهُوا لا ٣

مُتَعاٍل. بِكَلاٍم هُوا َّ تَتَفَو لا
شَيءٍ، بِكُّلِ ٌ عَلِيم ٌ إله ُ فالله

البشَرِ. أعْماَل يَزِنُ َ وَهُو
رُ. َّ تَتََكس الأِشّداءِ بِينَ ُحارِ الم أقواُس ٤

ونَ. ُّ يَتَقَو ُ عَفاء وَالّضُ
الماضِي فِي َشبِعُوا الَّذِيَن ٥

عاِم. الّطَ أجِل مِْن الآنَ يَكدَُحونَ
الماضِي فِي ً َطعاما َيجِدُوا لَْم الَّذِيَن أمّا

وَيَسمَنُونَ. يَشبَعُونَ هُمُ فَإّنَ
أطفاٍل، ُ َسبعَة لِلعاقِرِ َ صار

يَن. الـَكثِيرِ ُأمُّ وَُهجِرَْت
يَةِ، الهاوِ إلَى َ البَشَر ُ الله «يُرِسُل ٦
الموِت. من يُقِيمَهُْم أْن ُ يَقدِر وَ

يُغْنِي. وَ ُ يُفقِر ُ الله ٧

يُكرِمُ. َ وَهُو يُذِّلُ َ هُو
مادِ. َّ الر مَِن َ الفُقَراء يَرْفَُع ٨
الفَْقرِ، مَزابِِل مِْن يَرْفَعُهُْم

رَِف. َّ الش كَراسِي عَلَى الُأمَراءِ مََع وَُيجلِسُهُْم

للهِ، ها ُّ كُل الأْرِض «ُأُسُس
عَلَيها. َ العالَم رَفََع

رُوا. َّ يَتَعَث لِئلّا ُ أتقِياءَه َيحرُُس َ هُو ٩
وَيَنْتَهُونَ، يَْصمُتُونَ وَ الظلام في فَيَْسقُطُونَ ُ الأشْرار أما

تِهِ. َّ بِقُو َ يَنْتَصِر أْن إنْساٌن يَْستَطِيُع لا إْذ
يمَةُ. الهَزِ َ هُو ِ الله أعْداءِ ُ مَِصير ١٠

عَلَيهِْم. ماءِ الّسَ مَِن يُرعِدُ
٢:٢ ٦

«صخرة.» أْو ِحْصن.
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الأْرِض. كُّلِ فِي النّاَس ُ الله يَدِيُن
ةً، َّ قُو يُعطِي ِ ـِكِه َل ِم ل

المَمسُوَح.»٨ ُ ـِكَه مَل وَيَنصُر٧ُ
عالِي. الكاهِِن إشراِف َتحَت َ الله َ وَخَدَم ِشيلُوهَ، فِي فَبَقَِي ُ الوَلَد أمّا الرّامَةِ. فِي ِ بَيتِه إلَى ُ وَعائِلَتُه ُ ألقانَة وَعادَ ١١

يران الشِّرِّ عالِي وَلَدا
َ لِيُقَّدِم رَجٌُل أتَى ما َّ فَكُل النّاِس. َ ُتجاه الـكهنةِ مَسؤولِياِت َيحـتَرِمِاِن وَلا ١٣ اللهَ، يعرِفاِن لا َيِْن ير شِرِّ عالِي وَلَدا كانَ ١٢

أوِ ِ الغَلّايَة أوِ المِقلاةِ فِي ِ ِلْقَطِه بِم فَيَضرُِب ١٤ حِْم. الّلَ َسلِْق عِنْدَ ؤُوِس ُّ الر ثُلاثِيُّ مِلقٌَط ُ وَمَعَه خُّدامِهِما أحَدُ يَْأتِي ذَبِيحَةً،
إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن الآتِينَ جَمِيِع مََع يَفعَلاِن كانا هَكَذا ِلقَُط. الم ُ َلتَقِطُه ي ما كُّلَ الكاهُِن فَيَأخُذُ القِْدرِ. أوِ الوِعاءِ
باِئحِ الذَّ مُقَّدِِمي إلَى يَذهَُب خُّدامِهِما أحَدُ كانَ ، المَذَبحِ عَلَى كَالبَُخورِ وُيحرََق ْحمُ الّشَ يُزاَل أْن قَبَل ى َّ َحت بَْل ١٥ ِشيلُوهَ.
ًطازَجاً.» لَحْما ِيدُ يُر بَْل ًمِنكُْم، ًمَطبُوخا لَحما يَأخُذُ لا فَالكاهُِن وَيَأكَُل. لِيَشوَِي حِم الّلَ بَعَْض الكاهَِن «أعطُوا لَهُْم: يَقُوُل وَ
فَيَقُوُل ِيدُهُ.» تُر ما كُّلَ خُْذ ذَلَِك وَبَعدَ لاً. أّوَ َكبَُخوٍر ُ وَإْحراقُه ْحِم الّشَ ُ إزالة «يَنْبَغِي بِيحَةِ: الذَّ ُ مُقَّدِم يَقُوُل وَقَْد ١٦

ةِ.» َّ بِالقُو ُ سآخُذُه فَإنِّي وَإلّا الآنَ، حمَ الّلَ أعطِنِي بَْل «لا الخادِمُ:
للهِ. َ مَة المُقّدَ النّاِس َ بِذَباِئح يَستَهِينُونَ كانُوا هُْم لأّنَ اللهِ، أمامَ ً ِجّدا ً َكبِيرَة الخادِمَينِ هَذَيِن ُ ة َّ َخطي كانَْت هَكَذا ١٧

َتخِيَط أْن ُ ه ُأمُّ وَاعتادَْت ١٩ الـكَهَنُوِت. ثَوَب َلبَُس ي وَكانَ لِعالِي، ً مُعِينا عَمَِل بِأمانَةٍ. َ الله ُ َيخدِم فَكانَ ِيُل َصمُوئ أمّا ١٨

َسنَةٍ. كُّلَ ذَبِيحَةٍ لِتَقدِيِم زَوِجها مََع َ ِشيلُوه إلَى ُصعُودِها عِندَ ِيَل َصمُوئ إلَى َ الرِّداء تَأخُذُ وَكانَْت َسنَةٍ. كُّلَ ً رِداء ُ لَه
ِ هَذِه زَوَجتَِك مِْن ً أبناء يُعطِيَك َ الله «لَيَت لِألقانَةَ: فَيَقُوُل وَزَوَجتَهُ، َ ألقانَة يُبارِكَ أْن عالِي ِ عادَة مِْن وَكانَ ٢٠

بَيتِهِما. إلَى يَعُوداِن ُ ة َّ وََحن ُ ألقانَة كانَ ذَلَِك، بَعْدَ للهِ.» ُ َستْه َّ كَر الَّذِي الوَلَدِ عَِن ً يضا تَعوِ
اللهِ. عِندَ ِس المُقَّدَ المَكاِن فِي فَتَرَعرَعَ ِيُل، َصمُوئ أمّا وَبِنتَينِ. أبناءٍ ِ ِثَلاثَة ب فَرَزَقَها ةَ، َّ َحن عَلَى ُ الله وََتحـَنَّنَ ٢١

وَلَديه عَلَى َ يطَرَة الّسَ يَفقِدُ عالِي
بِأّنَ ً أيضا وَسَمـِـَع ِشيلُوهَ. فِي ِيَل إسْرائ بِبَنِي يَفعَلانِها وَلَدِيهِ كانَ َّتِي ال رُورِ ُّ الش بِكُّلِ وَسَمـِـَع . ّنِ الّسِ فِي عالِي َ وََكبِر ٢٢

عَلَى عُب الّشَ «أطلَعَنِي لِوَلَدَيِهِ: عالِي فَقاَل ٢٣ الاْجتِماِع. ِ َخيمَة باِب عِندَ َيخْدِْمَن واتِي َّ الل َ النِّساء يُعاشِراِن كانا وَلَدَيهِ
َشعِب مِْن وََصلَتنِي َّتِي ال ُ فَالأخبار ، وَلَدَّيَ يا ذَلَِك عَْن ُكّفا ٢٤ الُأمُورِ؟ ِ هَذِه مِثَل تَْفعَلاِن فلماذا تَرْتَكِبانِها. َّتِي ال رُورِ ُّ الش
إلَى إنساٌن أْخطَأ إْن لـَِكْن الُأمورَ. يَُصّحَِح وَ َل يَتدخَّ أْن ِ لله ُمِْكُن ي إنْساٍن، إلَى إنْساٌن أْخطأ إْن ٢٥ َسيِّئَةٌ. عَنُكما اللهِ

لأجلِهِ؟» يُصلِّي فَمَْن اللهِ،
فَظَّلَ ِيُل، َصمُوئ بِيُّ الّصَ أمّا ٢٦ الآثِمَةِ. َياتِهِما ِلح ً حَّدا يََضَع أْن رَ َّ قَر َ الله لأّنَ والِدُهُما. ُ قالَه ما كُّلِ عَْن آذانَهُما فَسَّدا

عَنهُ. راِضينَ وَالنّاُس ُ الله فَكانَ قَامَتِهِ. ِّ ُمُو ن مََع ِ بِالله عَلاقَتِه فِي يَنمُو
٢:١٠ ٧

الحرب. في القوة عن كناية «… قرنَ «يرفع حرفياً: … وينصر
٢:١٠ ٨

(35 العدد فِي (كذلك العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ «مَِسيحه» ً حرفيا المَمسُوح. ملـكه
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عالِي ِ عائِلَة بمُعاقبةِ ةٌ َّ نُبُو
وَقاَل: عالِي إلَى ِ الله رَجُُل َ وَجاء ٢٧

اختَرُت ِيَل، إسْرائ قَبائِِل كُّلِ بَينِ وَمِْن ٢٨ فِرعَوْنَ. لَدَى مُستَعبَدِيَن كانُوا عِندَما لآبائَِك َظهَرُت أنا اللهُ: «يَقُوُل
أماِمي. الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث وَارتِداءِ البَُخورِ، وَإْحراِق مَذَبحِي، عَلَى باِئحِ الذَّ لِتَقدِيِم نتُهُْم َّ عَي لِي. ً كَهَنَة لِيَكُونُوا عَِشيرَتََك
وَذَبائحِي بِعَطاياَي تَستَهِينُونَ فَلِماذا ٢٩ لِي. ِيَل إسْرائ بَنُو ُ يُقَّدِمُه الَّذِي باِئحِ الذَّ لَحمَ تَأخُذَ بِأْن لِعَِشيرَتَِك ً أيضا وَسَمَْحُت
بِها يَأتِي َّتِي ال باِئحِ الذَّ أجزاءِ أفَضَل لِأنفُِسكُْم ُصونَ ُتخَّصِ ْ أنتُم وَها تُكرِمُنِي. مِمّا َ أكثَر وَلَدَيَك ُ تُكرِم أنَت بِها؟ أمَْرُت التي

وَتَسمَنُونَ. ، إلَيَّ ِيَل إسْرائ بَنُو
أمّا الأبَدِ. إلَى آبائَِك ُ وَعائِلَة عَائِلَتَُك َتخدِمَنِي بِأْن وَعَْدُت قَْد ُكنُْت يَقُوُل: وَ ِيَل إسْرائ ُ إلَه اللهُ، يُعلُِن «لَذَلَِك ٣٠

مَقامَهُْم. ُ ُأَصغِّر فَإنِّي يُوَقِّرُونَنِي، لا الَّذِيَن أمّا يُكرِمُونَنِي. الَّذِيَن ُ ُأكرِم فَأنا هَذا! َيحْدَُث لَْن اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا الآنَ،
خَيرٍ أّيِ فِي نَِصيٌب لََك يَكُونَ لَْن ٣٢ عائِلَتَِك. مِْن بِأحَدٍ ُ العُمر يَطُوَل وَلَْن عائِلَتَِك. وَنَسَل يٍب قَرِ عَْن نَسلََك َسأقطَُع ٣١

مَْذَبحِي. ُ َيخْدِم نَسلَِك مِْن َشخٍْص دُوِن مِْن أتْرُكََك وَلَْن ٣٣ عائِلَتَِك. مِْن بِأحَدٍ ُ العُمر يَطُوَل وَلَْن ِيَل. إسْرائ بَنِي يُِصيُب
وََسُأعطِيَك ٣٤ البُكاءِ. مَِن لِعَينَيَك وَإكلاٍل لََك حُزٍن َسبََب هَذا فَيَكُونُ يِف، بِالّسَ َسيَمُوتُونَ عَشيرَتَِك رِجاَل وَلـَِكّنَ
ُأِحّبُ ما يَعمَُل بِأمانَتِهِ، أثُِق ً كاهِنا لِنَفسِي ُ وََسأختار ٣٥ واِحدٍ. يَوٍم فِي وَلَداكَ َسيَمُوُت أقُوُل: ما ِصدَق ُ تُؤَكِّد ً عَلامَة

هَذا أمامَ لِيَنَحنِي َسيَأتِي عائِلَتَِك مِْن ى تَبَّقَ مَْن وَكُّلُ ٣٦ المَْمسُوِح.» ـِكِي مَل أمامَ ُ فَيَخدِم عائِلَتَهُ، وََسُأثَبُِّت يدُ. ُأرِ وَما
ً َشيئا لِأِجدَ كاهٍِن عَمََل أعْمََل أْن لي تَْسمََح أْن «أرُجوكَ وََسيَقُوُل: خُبزٍ. َ ِكسرَة أْو الماِل بَعَض ً مُتَوَّسِلا الكاهِِن،

آكُلُهُ.»
٣

ِيل َصمُوئ يَدعُو ُ الله
النّاِس إلَى ً َكثِيرا مُ َّ يَتَكَل ُ الله يَكُِن لَْم الأيّاِم تِلَك وَفِي عالِي. الكاهِِن إشراِف َتحَت َ الله ِيُل َصمُوئ بِيُّ الّصَ َ وَخَدَم ١

ذاِت وَفِي يباً. تَقرِ أعمَى صارَ ى َّ َحت ً َكثِيرا عالِي عَينا وََضعُفَْت ٢ لِلنّاِس. ً َكثِيرَة رُؤَى يُعطِي يَكُْن وَلَْم مُباشِرٍ. بِشَكٍل
ُصنْدُوُق َحيُْث الله٩ِ هَيكَِل فِي ِيُل َصمُوئ دَ فَتَمَّدَ مُشتَعِلاً، مازاَل ُس المُقَّدَ المِصباُح وَكانَ ٣ لِيَنامَ. ِ غُرفَتِه إلَى ذَهََب لَيلَةٍ
، عَلَيَّ نادَيَت «أنَت وَقاَل: عالِي إلَى وَرََكَض ٥ وَطاعَةً.» ً «سَمْعا ِيُل: َصمُوئ فَقاَل ِيَل. َصمُوئ ُ الله فَنادَى ٤ اللهِ. عَْهدِ

لِيَنامَ. ِيُل َصمُوئ فَذَهََب وَنَمْ.» فاْذهَْب عَلَيَك، ُأنادِ لَْم «أنا قاَل: عالِي لـَِكّنَ وَطاعَةً.» ً فَسَمعا
وَطاعَةً!» ً فَسَْمعا ، عَلَيَّ نادَيَت «أنَت وَقاَل: ً ِيَة ثان عالِي إلَى ِيُل َصمُوئ فَذَهََب ِيُل!» َصمُوئ «يا اللهُ: نادَى ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ ٦

ُ لَه أعلََن قَْد يَكُْن لَْم َ الله لِأّنَ بَعدُ، َ الله يَعرُِف ِيُل َصمُوئ يَكُْن وَلَْم ٧ وَنَمْ.» فاْذهَْب عَلَيَك. ُأنادِ «لَْم عالِي: فَقاَل
بَعْدُ. ُ كَلِمَتُه

وَطاعَةً.» ً فَسَمعا ، عَلَيَّ نادَيَت «أنَْت وَقاَل: عالِي إلَى وَذَهََب ِيُل َصمُوئ فَنَهََض الثّالِثَةِ. ةِ َّ لِلمَر ِيَل َصمُوئ ُ الله فَنادَى ٨
ً ة مَّرَ عَلَيَك نادَى وَإذا وِم. َّ لِلن «اْذهَْب ِيَل: لَِصمُوئ عالِي فَقاَل ٩ ِيَل. َصمُوئ عَلَى يُنادِي كانَ َ الله أّنَ ً أِخيرا عالِي فَفَهِمَ

٣:٣ ٩
شيلوه. في المقّدس المسكن هو المقصود الله. بيت
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هُناكَ، وَوَقََف ُ الله َ فَجاء ١٠ مَكانِهِ. فِي وِم َّ لِلن ِيُل َصمُوئ فَذَهََب إليَك.›» يُْصغِي َادِمَُك فَخ اللهُ، يا ْم َّ ‹تَكَل قُْل: ُأْخرَى،
إليَك.» يُْصغِي َادِمَُك فَخ اللهُ، يا ْم َّ «تَكَل ِيُل: َصمُوئ فَقاَل ِيُل!» َصمُوئ يا ِيُل، َصمُوئ «يا الّسابِِق: فِي َكما وَنادَى

الكَلاِم كُّلَ َسُأَحّقُِق ١٢ يَسمَعُها. مَْن ُّ َستَهُز ً أعمالا ِيَل إسْرائ فِي أعْمََل أْن مُوِشٌك «أنا ِيَل: لَِصمُوئ ُ الله فَقاَل ١١
وََسأفعَُل الأبَدِ. إلَى ِ عائِلَتِه عَلَى َسأقضِي أنِّي عالِي أخبَرُت فَقَْد ١٣ آِخرِهِ. إلَى ِ لِه أّوَ مِْن وَعائِلَتِهِ، عالِي عَلَى ُ ُلْتُه ق الَّذِي
وَتَقدِماٍت َ ذَباِئح ً أبَدا أقبََل لَْن نِي َّ بِأن أقسَمُت وَلِهَذا ١٤ يُوقِْفهُما. فَلَْم ، إلَيَّ ُيخطِئاِن وَلَدَيهِ وَيَرى يَسمَُع كانَ ُ ه َّ لِأن ذَلَِك

عالِي.» ِ عائِلَة َخطايا عَْن ً تَكفِيرا
عالِي َ ُيخـبِر أْن ِيُل َصمُوئ وَخاَف اللهِ. بَيِت أبواَب وَفَتََح قامَ َّ ثُم باُح. الّصَ َ جاء أْن إلَى فِراِشهِ فِي ِيُل َصمُوئ وَاْستَلْقَى ١٥

وَطاعَةً.» ً «سَمعا ِيُل: َصمُوئ فَأجاَب ِيَل.» َصمُوئ ابنِي «يا ِيَل: لَِصمُوئ قاَل عالِي لـَِكّنَ ١٦ يا. ؤ ُّ الر عَِن
مِْن شَيءٍ أّيَ عَنِّي أخفَيَت إْن ُ الله وَلْيُعاقِبَْك عَنِّي. ً َشيئا ُتخِْف لا اللهُ؟ لََك قاَل «ماذا ِيَل: َصمُوئ عالِي فَسَأَل ١٧

لََك.» ُ قالَه ما كُّلِ
َصواباً.» ُ يَراه ما يَفعَُل اللهُ. َ «هُو عالِي: فَقاَل َشيئاً. ُ عَنه ُيخِف وَلَْم شَيءٍ. بِكُّلِ ِيُل َصمُوئ ُ فَأخبَرَه ١٨

ِيَل، إسْرائ كُّلُ فَعَرَفَْت ٢٠ كَلامِهِ. مِْن ٌ واِحدَة ٌ كَلِمَة تَْسقَُط بِأْن يَْسمَْح وَلَْم يَكبُرُ. َ وَهُو ِيَل َصمُوئ مََع ُ الله وَكانَ ١٩
مِْن ُ لَه ُ نَفسَه وَأعلََن ِشيلُوهَ. فِي ِيَل لَِصمُوئ ُ يَظهَر ُ الله وََظّلَ ٢١ للهِ، ً نبيا استُؤمَِن ِيَل َصمُوئ أّنَ بِع، الّسَ بِئْرِ إلَى دانَ مِْن

اللهِ. َ كَلِمَة ِخلاِل
٤

ِيَل. إسْرائ أْنحاءِ جَمِيِع فِي ِيَل َصمُوئ ُ أخبار وَانتَشَرَْت ١

ِيل إسْرائ بَنِي يَهزِمُونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي
عِندَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ عَسكَر بَينَما المَعُونَةِ، َحجَرِ عِندَ وَعَسكَرُوا الفِلِْسطِيِّينَ. ِ َبَة ُحار لِم ِيَل إسْرائ بَنُو خَرََج اليَوِم، ذَلَِك وَفِي
َ بَعَة أْر َ َنحْو وَقَتَلُوا ِيَل، إسْرائ بَنِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ فَهَزَم الهُُجومَ. وَبَدَُأوا ِيَل إسْرائ بَنِي أمامَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي فاصطَّفَ ٢ أفِيَق.
ِيَل: إسْرائ ُشيُوُخ وََسأَل مُعَسكَرِهِْم. إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي ُجنُودِ ُ ة َّ بَقِي فانسََحَب ٣ ِيَل. إسْرائ بَنِي جَيِش مِْن ُجندِّيٍ آلاِف
فَيُخَلَِّصنا ِ المَعرَكَة إلَى مَعَنا ُ وَلْنُدِخلْه ِشيلُوهَ. مِْن اللهِ عَهدِ ُصنْدُوَق فَلْنُحضِرْ الفِلِْسطِيِّينَ؟ أمام َ نَنهَزِم بِأْن ُ الله سَمََح ِماذا «ل

ِنا.» أعْدائ مِْن
المَلاكاِن هَذاِن فَكانَ بِيِم.١٠ الـكَرُو تِمثالا ُ يَعلُوه الَّذِي ِ القَدِير ِ الله عَهدِ بُِصنْدُوِق وَعادُوا ِشيلُوهَ. إلَى عُب الّشَ فَذَهََب ٤

اللهِ. عَهدِ نْدُوِق ّصُ مََع وَفِينْحاُس ُحفنِي َ وَجاء اللهُ. عَلَيهِ َيجلُِس َكعَرٍش
ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَسَمـِـَع ٦ الأْرَض. َّ ًهَز ًعَظِيما هُتافا ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ هَتََف المُعَسكَرِ، إلَى ِ الله عَهدِ ُصنْدُوُق دَخََل وَلَمّا ٥

ِيِّينَ؟» العِبران ِ مُعَسكَر فِي الهُتاِف هَذا سِرُّ «ما فَسَألُوا: ِيَل، إسْرائ بَنِي هُتاَف
«قَدِ وَقالُوا: ونَ ُّ الفِلِْسطِي فَخاَف ٧ مُعَسكَرِهِْم. إلَى ِ الله ُصنْدُوَق أحضَرُوا قَْد ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي فاكتَشََف
أْن يَستَطِيُع فَمَْن عَظِيمَةٍ. مُشكِلَةٍ أمامَ نا َّ إن ٨ قَبُل. مِْن َيحدُْث لَْم أمٌر فَهَذا يلَنا. وَ فَيا مِهِْم! َّ ُمخَي إلَى ُ الآلِهَة ِت انَضمَّ

٤:٤ ١٠
الله. لحضور يرمزان الله عهد صندوق غطاء فوق كروبيم لملاكي تمثالان وهناك الله. تخدم ُمجنّحة ملائكة بِيم. الـكَرُو
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ْع فَلْنَتَشَّجَ ٩ وََكوارَث. ً ِئَة وَأوب ً أمراضا يِّينَ بِالمِصرِ أوقَعَْت َّتِي ال نَْفسُها ُ الآلِهَة ِهيَ ِ فَهَذِه َّة؟ ي القَوِ ِ الآلِهَة ِ هَذِه مِْن يُنقِذَنا
َسنُْستَعْبَدُ نا َّ فَإن وَإلا كَرِجاٍل ْبهُْم فَلنُحارِ مَضَى. فِيما ِيِّينَ العِبران استَعبَْدنا َنحُْن كَرِجاٍل. بهُْم وَلْنُحارِ الفِلِْسطِيِّينَ، َنحُن

لَهُْم.»
فَكانَْت بُيُوتِهِْم. إلَى وَعادُوا ِيَل إسْرائ بَنِي ُجنُودُ فَهَرََب ِيَل. إسْرائ بَنِي وَهَزَمُوا القِتاِل فِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي فَاْستَبسََل ١٠

وَقَتَلُوا اللهِ، عَهدِ ُصندُوِق عَلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَاستَولَى ١١ مِنهُْم. ُجندِّيٍ ألَف ثَلاثُونَ وَقُتَِل ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ً َشديدَة ً يمَة هَزِ
ُ ِيابَه ث جُُل َّ الر هَذا َق مَّزَ ِشيلُوه. إلَى بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن رَجٌُل ِ المَعرَكَة مَِن وَهَرََب ١٢ وَفِينحاَس. ُحفنِي عالِي، ابنَي

حُزناً. رَأِسهِ عَلَى ً تُرابا وَوََضَع
جُُل َّ الر دَخََل عِندَما ً وَمُتَرَقِّبا ً مُنتَظِرا ِ المَدِينَة ِ بَوّابَة قُرَب ً جالِسا فَكانَ العَهدِ. ُصنْدُوِق عَلَى ً قَلِقا عالِي وَكانَ ١٣

عِب. الّشَ َ بُكاء عالِي فَسَمـِـَع ١٤ عالِياً. ً بُكاء يَبكُونَ ِ المَدِينَة ُسّكاِن كُّلُ فَبَدَأ يِّئَ. الّسَ َ الخـَبَر وَسَمـِـَع َ المَدِينَة البَنْيامِيْنِيُّ
ِ الثّامِنَة فِي عالِي كانَ فَقَْد ١٥ حَدََث. بِما عالِي َ لِيُخْبِر البَنْيامِيْنِيُّ جُُل َّ الر فَرََكَض ِجيِج؟» الّضَ هَذا سِرُّ «ما فَسَأَل:
مِنها َبُت هَر المَعرَكَةِ. مَِن وِّ َّ لِلت «ِجئُت وَقاَل: ١٦ َيحدُُث. ما يَرَى أْن يَقدِْر فَلَْم أعمَى، وَكانَ عُمْرِهِ. مِْن وَالتِّسعِينَ

ابنِي؟» يا حَدََث الَّذِي «ما عالِي: ُ فَسَألَه اليَومَ.» ً با هُرُو
الأرواِح. فِي ً َكبِيرَة َ َخسائِر دنا َّ وَتََكب الفِلِْسطِيِّينَ. أماِم مِْن ِيَل إسْرائ جَيُش «هَرََب : البَنْيامِيْنِيُّ جُُل َّ الر فَأجاَب ١٧

اللهِ.» عَهدِ ُصنْدُوِق عَلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَاستَولَى أيضاً. وَلَداكَ وَماَت
فانَكسَرَْت ِ البَوّابَة قُرَْب الوَراءِ إلَى َسقََط اللهِ، عَهدِ ُصنْدُوِق عَْن البَنْيامِيْنِيُّ جُُل َّ الر ُ ذَكَرَه ما عالِي سَمـِـَع فَلَمّا ١٨

َسنَةٍ.١١ يَن عِشرِ َ ة مُّدَ ِيَل لإسْرائ ً قاِضيا عالِي وَكانَ َماَت. ف وَبَدِيناً، ّنِ الّسِ فِي ً طاعِنا ً َشيخا عالِي وَكانَ رَقَبَتُهُ.
َجد الم اختِفاءُ

عَلَى الفِلِْسطِيِّينَ استِيلاءِ َ خَبَر فَسَمِعَْت وِلادَتِها. مَوعِدُ وَحانَ ُحبلَى. فِينْحاَس، ُ زَوجَة عالِي، ُ ة َّ َكن وَكانَْت ١٩
ِ الوِلادَة آلامُ داهَمَْتها ى َّ َحت َ الخـَبَر سَمِعَِت إْن َما ف أيضاً. ماتا فِينْحاَس وَزَوَجها عالِي حَماها أّنَ وَسَمِعَْت اللهِ. ُصنْدُوِق

وَلَداً.» أْنجَبِْت فَقَْد تَهتَمِّي، «لا القابِلَةُ: لَها قالَْت عِندَما المَوِت فِراِش عَلَى وَكانَْت ٢٠ فَوَلَدَْت.
ُ دَعَتْه ِيَل!» إسْرائ َمجْدُ «نُزِعَ وَقالَْت: إيخابُودَ،١٢ وَلَدَها وَأْسمَْت ٢١ اهتِماماً. تُبدِ وَلَْم ُتجِْب لَْم عالِي َ ة َّ َكن أّنَ َ غَير
لِأّنَ ِيَل،» إسْرائ َمجْدُ «نُزِعَ فَقالَْت: ٢٢ ماتا. كِلَيهِما وَزَوَجها حَماها وَلِأّنَ ُسلَِب قَْد ِ الله عَهدِ ُصنْدُوَق لِأّنَ الاسِم بِهَذا

اللهِ. عَهدِ ُصنْدُوَق أخَذُوا الفِلِْسطِيِّينَ
٥

الفِلِْسطِيِّين يُضايق العهدِ ُصندوُق
ِ الله عَهدِ ُصنْدُوَق ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَأدخََل ٢ أشدُودَ. إلَى ِ المَعُونَة َحجَرِ عِندِ مِْن اللهِ عَهدِ ُصنْدُوَق ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَأخَذَ ١
إلَى وَذَهَبُوا أشدُودَ ُسّكانُ نَهََض التّالِي، اليَوِم َصباِح وَفِي ٣ داُجونَ. َصنَِم ِجوارِ إلَى ُ وَوََضعُوه داُجونَ.١٣ مَعبَدِ إلَى

٤:١٨ ١١
أربعين. أْو سنة. عشرين

٤:٢١ ١٢
٥:٢ ١٣ مجد.» «أيَن ومعناه إيخابُود.
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ُصنْدُوِق أمامَ َسقََط قَْد داُجونُ كانَ إْذ الأْرِض. إلَى ِ وَجهِه عَلَى ً ساقِطا داُجونَ وَجَدُوا دَخَلُوا فَلَمّا داُجونَ.١٤ مَعبَدِ
اللهِ.

وَجَدُوا ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ ُأْخرَى. ً ة مَّرَ ذَهَبُوا التّالِي اليَوِم وَفِي ٤ مَكانِهِ. إلَى ُ وَأعادُوه داُجونَ َ َصنَم أشدُودَ أهُل وَأقامَ
وَحْدَهُ. ُ ِجْسمُه وَبَقَِي العَتَبَةِ، عَلَى وَمُلقاةٌ ٌ مَقطُوعَة ُ وَيَداه ُ ورَأُسه اللهِ، ُصنْدُوِق أمامَ الأْرِض عَلَى ً مَطرُوحا داُجونَ
أشدُودَ. فِي داُجونَ مَعَبَدَ دُُخولِهِْم لَدَى َ العَتَبَة يَدُوُسوا أْن النّاِس ُ ة عامَّ أْو داُجونَ ُ كَهَنَة يَرفُُض بَِب الّسَ وَلِهَذا ٥
ً فِئرانا ً أيضا وَأرَسَل بِأوراٍم، فَأصابَهُْم َكثِيرَةً. مَتاعَِب لَهُْم َب َّ وََسب وَِجيرانِهِْم. أشدُودَ أهِل عَلَى َ َياة الح ُ الله َب فََصعَّ ٦

مَكانَ «لا فَقالُوا: َيحْدُُث، ما أْشدُودَ أهُل وَرَأى ٧ َشدِيدٌ. َخوٌف ِ المَدِينَة أهَل فَأصاَب أْرضِهِْم. كُّلَ ْت غَّطَ
داُجونَ.» إلَهَنا يُضايُِق وَ يُضايِقُنا َ فَهُو بيْنَنا. ِيَل إسْرائ ِ إلَه لُِصنْدُوِق

عَهدِ بُِصنْدُوِق نَفعََل أْن عَلَينا يَنبَغِي «ماذا وََسألُوهُْم: مَعاً. لِلاجتِماِع َ َمسَة الخ الفِلِْسطِيِّينَ حُّكامَ أشدُودَ أهُل فَدَعَا ٨

لـَِكْن ٩ اللهِ. ُصنْدُوَق ونَ ُّ الفِلِْسطِي فَنَقََل «. َجّتَ إلَى ِيَل إسْرائ عَهدِ ُصنْدُوَق «انقُلُوا الحُّكامُ: فَأجاَب ِيَل؟» إسْرائ ِ إلَه
مِْن مَصائَِب ً جَمِيعا عَلَيهِْم وَأرَسَل ُسّكانُها. فَذُعِرَ المَدِينَةَ. ُ الله عاقََب ، َجّتَ إلَى نْدُوَق الّصُ ونَ ُّ الفِلِْسطِي نَقََل أْن بَعدَ
وََصَل عِندَما لـَِكْن عَقرُونَ. إلَى ِ الله ُصنْدُوَق ونَ ُّ الفِلِْسطِي فَأْرَسَل ١٠ بِالأوراِم. وَأصابَهُْم َصغِيرِهِْم، إلَى َكبِيرِهِْم
أْن أتَنوُونَ عَقرُونَ؟ مَدِينَتِنا إلَى ِيَل إسْرائ ِ إلَه ُصنْدُوَق تُدِخلُونَ ِماذا «ل وَقالُوا: أهلُها، رَ تَذَمَّ عَقرُونَ، إلَى ِ الله ُصنْدُوُق

َشعبِنا؟» وَكُّلَ َنحُن تَقتُلُونا
أْن قَبَل ِيَل إسْرائ ِ إلَه ُصنْدُوَق «أعِيدوا لِلحُّكاِم: وَقالُوا مَعاً. لِلاجتِماِع الفِلِْسطِيِّينَ حُّكاِم كُّلَ عَقرُونَ أهُل فَدَعَا ١١

َشعبِنا.» كُّلَ يَقتَُل وَ يَقتُلَنا
بِأوراٍم. ُأِصيَب يَمُْت لَِم وَمَْن َكثِيرُونَ، ماَت إْذ ١٢ المَدِينَةِ. أنحاءِ جَمِيِع فِي ً رُعبا يَمُوتُونَ عَقرُونَ أهُل كادَ فَقَْد

ماءِ! الّسَ إلَى ِ المَدِينَة أهِل صُراُخ وََصَل ى َّ َحت مُونَ َّ يَتَأل فَكانُوا
٦

ِيل إسْرائ إلَى يَعُودُ نْدُوُق الّصُ
وََسألُوهُْم: وََسحَرَتَهُْم كَهَنَتَهُْم دَعُوا ذَلَِك وَبَعدَ ٢ شَهراً. َ عَشَر أحَدَ أْرضِهِْم فِي الله بُِصنْدُوِق ونَ ُّ الفِلِْسطِي احتَفََظ ١

مَكانِهِ.» إلَى نْدُوَق الّصُ نُعِيدُ َكيَف عَلَينا أِشيرُوا اللهِ؟ بُِصنْدُوِق نَفعََل أْن عَلَينا يَنبَغِي «ماذا
عَطايا قَّدِمُوا بَْل فارِغاً. ُ تُرِسلُوه فَلا ِيَل، إسْرائ ِ إلَه ُصنْدُوَق تُرِسلُوا أْن ْ أرَدتُم «إْن َحرَةُ: وَالّسَ ُ الـكَهَنَة فَأجاَب ٣

بِكُْم.» ضَرْ فِي ُ الله ُّ يَْستَمِر ِماذا ل َستَعْرِفُونَ هَذا، تَعْمَلُونَ ِحينَ َستُشفَوْنَ. ِحينَئِذٍ ِيَل، إسْرائ ِ لإلَه
نَماذَِج َ خَمسَة «قَّدِمُوا َحرَةُ: وَالّسَ ُ الـكَهَنَة فَأجاَب نُقَّدِمَ؟» أْن يَنبَغِي العَطايا مَِن نَوٍع «أّيُ ونَ: ُّ الفِلِْسطِي فَسَأَل ٤
فاصنَعُوا ٥ وَالفِئرانَ. الأورامَ مَِن وَقادَتُكُْم ْ أنتُم ْ عانَيتُم فَقَْد الفِئرانَ. ُ تُشبِه ةٍ َّ ذَهَبِي نَماذَِج َ وَخَمسَة الأورامَ، ُ تُشبِه ً ة َّ ذَهَبِي
وَآلِهَتِكُْم ْ أنتُم مُعاقَبَتِكُْم عَْن ُف َّ يَتَوَق ُ فَلَعَلَّه ِيَل. إسْرائ َ إلَه دُوا َّ وََمج مَدِينَتِنا. فِي َتجُوُل َّتِي ال كَتِلَك فِئراٍن وَنَماذَِج أوراٍم نَماذَِج

الفصل. هذا في مّرات عّدة يذكر َكنعان. سكنوا عندما آلهَتِهم كَأهّم الفِلِسطيَون ُ اّتخذه ِيّين، الـَكنْعان عِنْدَ َّف ي مَُز إله داُجون.
٥:٣ ١٤

َكنعان. سكنوا عندما آلهَتِهم كَأهّم الفِلِسطيَون ُ اّتخذه ِيّين، الـَكنْعان عِنْدَ َّف ي مَُز إله داُجون.
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سَراِحهِْم إطلاِق إلَى ُّونَ ي المِصْرِ َّ اضطُر ذَلَِك وَبَعدَ اللهُ. فَعاقَبَهُمُ ُّونَ، ي وَالمِصرِ فِرعَوْنُ فَعََل َكما تُعانِدُوا وَلا ٦ وَأْرِضكُْم.
مِصْرَ. مِْن

البَقَرَتَينِ اربِطُوا الحُقُوِل. فِي عَمِلَتا أْن لَهُما يَسبِْق وَلَْم حَديثاً، ِعجلَينِ وَلَدَتا بَقَرَتَينِ وَأحضِرُوا جَدِيدَةً، ً بَة عَرَ «اصنَعُوا ٧

َضعُوا َّ ثُم ِ َبَة العَر عَلَى ِ الله ُصنْدُوَق وََضعُوا ٨ يهِما. ُأمَّ مََع تُبقُوهُما وَلا الحَظِيرَةِ، إلَى العِجلَيْنِ خُذُوا َّ ثُم ِلجَرِّها. ِ َبَة العَر إلَى
َ َبَة العَر فَأرِسلُوا َخطاياكُْم. َ يَغفِر لـِكَي ِ الله إلَى عَطاياكُْم ِهيَ ُ ة َّ هَبِي الذَّ َّماذُِج فَالن مِنْهُ. بِالقُرِْب ُصنْدُوٍق فِي َ ة َّ هَبِي الذَّ َّماذَِج الن
مَِن َ هُو ُ الله يَكُونُ ِيَل، إسْرائ أْرِض فِي شَمَْس بَيَْت إلَى البَقَرَتاِن جَهَِت اّتَ فَإِن َبَةَ. العَر وَراقِبُوا ٩ يقِها. َطرِ فِي عَلَيها وَما
ً عِقابا يَكُْن لَْم لَنا حَدََث ما أّنَ ُ نَعلَم ِحينَئِذٍ، شَمَس، بَيَت إلَى ً مُباشَرَة تَذهَبا لَْم إذا أمّا دِيدِ. الّشَ المَرَِض بِهَذا ابْتَلانا

َطبيعِيٌّ.»١٥ حَدٌَث َ هُو بَْل اللهِ، مَِن
الحَظيرَةِ. إلَى العِجلَينِ وَأرَسلُوا َبَةِ، بِالعَر البَقَرَتَينِ َبَطُوا فَر حَدِيثاً، ِعجلَينِ وَلَدَتا بَقَرَتَينِ وَجَدُوا ذَلَِك. الرِّجاُل ففَعََل ١٠

وَالفِئْراِن لِلأوراِم ةِ َّ هَبِي الذَّ َّماذِِج الن عَلَى َيحْتَوِي الَّذِي نْدُوِق الّصُ وَوََضعُوا َبَةِ، العَر عَلَى ِ الله ُصنْدُوَق ونَ ُّ الفِلِْسطِي وََضَع َّ ثُم ١١

دُونَ مُستَقِيٍم َخّطٍ فِي تَِسيراِن يِق رِ الّطَ عَلَى البَقَرَتاِن ِت َّ وََظل مُباشَرَةً. شَمَْس بَيَْت إلَى البَقَرَتاِن جَهَِت فاّتَ ١٢ ِبِهِ. جان إلَى
ِ مَدِينَة حُدُودِ إلَى البَقَرَتَينِ الفِلِْسطِيِّينَ حُّكامُ وَتَبـِـَع يِق. رِ الّطَ َطواَل ً ُخوارا تُْصدِراِن وَكانَتا ِشمالاً. أْو ً يَمِينا َتحِيدا أْن

شَمَْس. بَيَْت
فَفَرُِحوا نْدُوَق. الّصُ رََأْوا أنظارَهُْم، رَفَعُوا فَلَمّا الوادِي. فِي ُبُوَب الح َيحُصدُونَ شَمَْس بَيَْت ِ مَدِينَة ُسّكانُ وَكانَ ١٣
عِندَ هُناكَ فَْت َّ وَتَوَق ، شَمسِّيِ البَيَت يَشُوعُ ُ اْسمُه رَجٍُل َحقِل إلَى ُ َبَة العَر فَوََصلَِت ١٤ ُيحضِرُوهُ. لـِكَي وَرََكُضوا يَتِهِ، بِرُؤ
ِ الله ُصنْدُوَق أنْزَلُوا قَْد ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَكانَ ١٥ للهِ. ً ذَبِْيحَة البَقَرَتَينِ مُوا وَقَّدَ َ َبَة العَر شَمَس بَيَت ُسّكانُ َ فََكسَر َكبِيرَةٍ. َصخرَةٍ
مَ قَّدَ اليَوِم، ذَلَِك وََطواَل ذَلَِك، بَعْدَ الـَكبِيرَةِ. ِ خرَة الّصَ عَلَى وَوََضعُوهُما ةِ، َّ هَبِي الذَّ َّماذِِج الن عَلَى َيحتَوِي الَّذِي نْدُوَق وَالّصُ

للهِ. وَتَْقدِماٍت َ ذَباِئح شَمَْس بَيَت أهُل
اليَوِم. ذَلَِك فِي عَْقرُونَ إلَى رَِجعُوا َّ ثُم شَمَْس، بَيَْت أهُل ُ فَعَلَه ما ُ َمسَة الخ الفِلِْسطِيِّينَ حُّكامُ وَشاهَدَ ١٦

ً واِحدا ً ذَهَبِيّا ً نَمُوذَجا فَأرَسلُوا َخطاياهُْم. عَْن كفيرِ َّ لِلت ِ الله إلَى لِأوراٍم ً ة َّ ذَهَبِي نَماذَِج ونَ ُّ الفِلِْسطِي أرَسَل وَهَكَذا ١٧

ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَأرَسَل ١٨ وَعَقرُونَ. ، وََجّتَ وَأشقَلُونَ، ةَ، وَغَّزَ أشدُودَ، الفِلِْسطِيِّةِ: المُدُِن مَِن ٍ مَدِينَة كُّلِ عَْن لِوَرٍَم
مُدٌُن وَِهيَ َمسَةِ. الخ الفِلِْسطِيِّينَ لِلحُّكاِم ِ التّابِعَة المُدُِن لِعَدَدِ ً مُماثِلا ةِ َّ هَبِي الذَّ الفِئراِن ُ عَدَد وَكانَ لِفِئراٍن. ً ة َّ ذَهَبِي نَماذَِج ً أيضا

بِها. ٌ ُمحِيطَة قُرَى مِنها وَلِكُّلٍ رَةٌ. َّ مُسَو
َ وَنَظَر ١٩ . شَمسِّيِ البَيَت يَشُوعَ َحقِل فِي ُ خرَة الّصَ تِلَك وَمازالَْت َصخرَةٍ. عَلَى ِ الله ُصنْدُوَق شَمَس بَيَت أهُل وََضَع وَقَْد
لِأّنَ شَمَس بَيَت أهُل فَصَرََخ شَمَس. بَيَت مِْن ً رَجُلا َسبعِينَ ُ الله فَأماَت اللهِ. ُصنْدُوِق داِخِل إلَى شَمَْس بَيَْت أهُل
ُنخرُِج أيَن وَإلَى ِس؟ المُقَّدَ ِ الله ُصندُوِق أمرَ يَتَوَلَّى مَْن َنجِدُ «أيَن شَمَس: بَيَت أهُل فَقاَل ٢٠ قاِسياً. ً عِقابا عاقَبَهُْم َ الله

وََسطِنا؟» مِْن ندُوَق الّصُ
٦:٩ ١٥

وهو . طبيعيٍّ غيرِ أمرٍ حدوِث على الفلسطيّينَ عندَ ُ العلامة هو كانَ – لطبيعتهما ً خلافا – عجليهما عن للبحِث البقرتينِ رجوِع عدمُ 9. 8، ،7 الأعداد
الحالة. هذهِ في الإلهّيُ العقاُب
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ُسُل: ُّ الر فَقاَل يمَ. يَعارِ ياِت ْ قِر لِسُّكاِن ً رُُسلا شَمَْس بَيَْت أهُل فَأرَسَل يمَ. يَعارِ ياِت قِر في كاهٌِن هُناكَ وَكانَ ٢١

مَدِينَتَِك.» إلَى ُ وَخُْذه إلَينا فانزِْل اللهِ، ُصنْدُوَق ونَ ُّ الفِلِْسطِي «أْرَجَع
٧

أبِيناداب بَيِت فِي العَهدِ ُصنْدُوُق
بِْن َ ألِعازَر ُسوا َّ وَكَر لَّةِ. َّ الت عَلَى أبِيناداَب بَيِت إلَى ُ وَأصعَدُوه اللهِ، ُصندُوَق وَأخَذُوا َ يم يَعارِ ياِت ْ قِر رِجاُل َ فَجاء ١

يلاً. َطوِ ً زَمَنا َ يم يَعارِ ياِت قِر فِي نْدُوُق الّصُ وَبَقَِي ٢ اللهِ. ُصنْدُوِق ِلحِراَسةِ أبِيناداَب
ِيل إسْرائ بَنِي يُنقِذُ ُ الله

فَقاَل ٣ جَديدٍ. مِْن َ الله يَتبَعُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو وَعادَ يمَ. يَعارِ ياِت قِر فِي نْدُوِق الّصُ وُُجودِ عَلَى ً َسنَة عِشرُونَ وَمََضْت
يَنْبَغِي يبَةِ. الغَرِ آلِهَتِكُمُ مِْن ُصوا َّ تَتَخَل أْن فَيَنبَغِي بِكُْم، قُلُو بِكُّلِ ً َحّقا ِ الله إلَى تَعُودُونَ ْ ُكنتُم «إْن ِيَل: إسْرائ لِبَنِي ِيُل َصمُوئ
مَِن َسيُخَلُِّصكُْم ِحينَئِذٍ، وَحدَهُ، ُ فَتَخدِمُوه ، ّبِ َّ لِلر ُ ه ُّ كُل وَلاؤُكُْم يَكُونَ أْن وَيَنْبَغِي عَْشتارُوَث. أصنامَ تَطرَُحوا أْن

الفِلِْسطِيِّينَ.»
وَحدَهُ. َ الله وَعَبَدُوا وَعَْشتارُوَث. البَعِل ِيِل تَماث مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو ََّص فَتَخَل ٤

ـِكُْم.» أجل مِْن اللهِ إلَى َسُأَصلِّي وَأنا المِصفاةِ، فِي ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ «لِيَجتَمـِـْع ِيُل: َصمُوئ فَقاَل ٥

ِبخَطاياهُْم. مُعتَرِفِينَ اليَوِم ذَلَِك فِي وَصامُوا اللهِ. ِ َحضرَة فِي ُ وَسَكبُوه بِماءٍ وَجاءُوا المِصفاةِ. فِي ِيَل إسْرائ بَنُو فاجتَمََع ٦

المِصفاةِ. فِي ِيَل لإسْرائ ً قاِضيا ِيُل َصمُوئ فَعَمَِل اللهِ.» إلَى أخطَْأنا «لَقَْد وَقالُوا:
بِقُدُوِم سَمِعُوا لَمّا ِيَل إسْرائ بَنُو فَخاَف َلَتِهِْم. ِمُقات ل ذَهَبُوا المِصفاةِ، فِي ُمجتَمِعُونَ ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي سَمـِـَع فَلَمّا ٧
الفِلِْسطِيِّينَ.» مَِن ُيخَلَِّصنا أْن إلَيهِ وَاطلُْب أجلِنا. مِْن إلَهِنا إلَى لاةِ الّصَ عَِن ْف َّ تَتَوَق «لا ِيَل: لَِصمُوئ وَقالُوا ٨ الفِلِْسطِيِّينَ.
ُ الله فَاْستَجاَب ِيَل. إسْرائ أجِل مِْن اللهِ إلَى ِيُل َصمُوئ وََصلَّى للهِ. صاعِدَة١٦ً ً ذَبِيحَة ُ مَه وَقَّدَ ً حَمَلا ِيُل َصمُوئ فَأخَذَ ٩

ُ الله أرَسَل ِحينَئِذٍ، بِيحَةِ. لِلذَّ ِيَل َصمُوئ تَقدِيِم َ أثناء ِيَل إسْرائ بَنِي ِ َلَة ِمُقات ل َ فَأكثَر َ أكثَر ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَاقتَرََب ١٠ َصلاتَهُ.
مَِن ِيَل إسْرائ بَنُو وَخَرََج ١١ المَعرَكَةِ. فِي ِيَل إسْرائ بَنُو فَهَزَمَهُْم وَارتَبَكُوا. فَذُعِرُوا الفِلِْسطِيِّينَ. عَلَى ً عالِيا رَعدٍ قَْصَف

يِق. رِ الّطَ ذَلَِك اْمتِدادِ عَلَى الفِلِْسطِيِّينَ وَقَتَلُوا كاٍر. بَيِت إلَى الفِلِْسطِيِّينَ وَطارَدُوا المِصفاةِ،
ِيل إسْرائ يَعُّمُ ُ لام الّسَ

قاَل: إْذ المَعُونَةِ،» َ «َحجَر َ َجَر الح ِيُل َصمُوئ ى َّ وَسَم . ّنِ وَالّسِ المِصفاةِ مَدينَتَي بَينَ ً يّا تَذكارِ ً َحجَرا ِيُل َصمُوئ نََصَب هَذا وَبَعدَ ١٢
المَكاِن.» هذا ى َّ َحت ُ الله «أعانَنا

ِيَل. َصمُوئ َحياةِ ةِ َّ بَقِي َطواَل الفِلِْسطِيِّينَ عَلَى ُ الله وَكانَ ذَلَِك. بَعدَ ِيَل إسْرائ أْرَض يَْدخُلُوا وَلَْم ونَ. ُّ الفِلِْسطِي َ اْنهَزَم ١٣

إلَى عَْقرُونَ مِْن الفِلِْسطِيِّةِ، ِ ِنطَقَة الم ُطوِل عَلى ونَ ُّ الفِلِْسطِي عَلَيها استَولَى أْن َسبََق َّتِي ال المُدُنَ ِيَل إسْرائ بَنُو وَاستَرَدَّ ١٤

يِّينَ. ورِ وَالأمُّ ِيَل إسْرائ بَينَ َسلامٌ ً أيضا وَسادَ . َجّتَ
٧:٩ ١٦

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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ِ وَالمِصفاة وَالجِلجاِل يَل إ بَيَت فِي ٍ َسنَة كُّلَ يَطُوُف فَكانَ ١٦ َحياتِهِ. َطواَل ِيَل إسْرائ عَلَى ً قاِضيا ِيُل َصمُوئ وَبَقَِي ١٥

هُناكَ ِيُل َصمُوئ وَبَنَى هُناكَ. كانَ ُ بَيتَه لِأّنَ الرّامَةِ، إلَى يَرِجــُع كانَ ذَلَِك وَبَعدَ ١٧ ها. َّ وََيحُل النّاِس مَشاكِِل فِي َ لِيَنظُر
هُناكَ. ها ُّ وََيحُل ِيَل إسْرائ بَنِي مَشاكِِل فِي ُ يَنظُر وكانَ للهِ، ً مَذَبحا
٨

ً مَلِكا يَطلُبُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو
ِيّا وَأب ِيُل يُوئ وَكانَ ِيّا. أب وَالثّانِي ِيَل، يُوئ ِل الأّوَ ِ ابنِه اسْمُ وَكانَ ٢ ِيَل. لإسْرائ قاِضيَينِ ابنَيهِ عَيَّنَ ِيُل، َصمُوئ شاَخ وَلَمّا ١

ِ وَُظلْم شاوِي َّ بِالر الماِل رِْبحِ َ وَراء اْنحَرَفا بَِل أبِيهِما، مِثَل ٍ باستِقامَة يَعِيشا لَْم ِيَل َصمُوئ ابنَي لـَِكّنَ ٣ بِع. الّسَ بِئرِ فِي قاِضيَينِ
لا وَابْناكَ ِشخَْت، «أنَْت لَهُ: وَقالُوا ٥ ِيَل. َصمُوئ لِلِقاءِ ِ الرّامَة إلَى وَذَهَبُوا مَعاً، ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ كُّلُ فاجتَمََع ٤ اِس. َّ الن

الُأخرَى.» الُأمَِم كُّلِ عِندَ الحاُل َ هُو َكما عَلَينا لِيَحكُْم ً مَلِكا عَيِّْن وَالآنَ مِثلََك، ً مُستَقِيمَة َحياةً يَعِيشاِن
هُْم إّنَ مِنَك. عُب الّشَ ُ َطلَبَه ما «افعَْل ِيَل: َصمُوئ ُ الله فَأجاَب ٧ اللهِ. إلَى وََصلَّى ِيُل َصمُوئ َ فَاْستاء مَلِكاً، يُوُخ الّشُ َطلََب ٦
فَبَعدَ واِم. الدَّ عَلَى ُ فَعَلُوه ما يَفعَلُونَ وَهُْم ٨ ًعَلَيهِْم. مَلِكا أُكونَ أْن ِيدُونَنِي يُر لا إْذ أنا. يَرفُُضونَنِي بَْل أنَت، يَرفُُضونََك لا
عِب، الّشَ إلَى فَاْستَمـِـْع ٩ بَِك. ُ نَفسَه الأْمرَ يَعمَلُونَ وَهُْم ُأْخرَى. ً آلِهَة وَعَبَدُوا تَرَُكونِي قَدِيماً، َ مِصْر مِْن أْخرَجتُهُْم أْن
َيحكُمَ أْن للِمَلِِك ُمِكُن ي َكيَف لَهُْم وَاشرَْح بِهِْم. َلُِك الم ُ يَفعَلَه أْن ُمِكُن ي بِما وَأخبِرهُْم حَّذِْرهُْم. لـَِكْن يَقُولُونَهُ. ما وَافعَْل

َشعباً.»
َسيَفعَلُهُ: ما فَهَذا مَلٌِك، حَكَمَكُْم «إْن ِيُل: َصمُوئ قاَل ١١ اللهُ. ُ قالَه ما كُّلَ ِيُل َصمُوئ فَأخبَرَهُْم مَلِكاً. هَؤُلاءِ َطلََب ١٠

بَتِهِ. عَرَ أمامَ وَيَرُكُضوا جَيِشهِ فِي ً فُرْسانا يَِصيرُوا وَ ِ مَركَباتِه لَيَقُودُوا أولادَكُْم َسيَأخُذُ
ُ َسيُجبِر خَماِسينَ. َ قادَة أْو ُألُوٍف َ قادَة َسيَكُونُونَ مَْن َسيَختارُ َ هُو جَيِشهِ. دُُخوِل عَلَى أولادَكُْم َلُِك الم ُ «َسيُجْبِر ١٢

ِمَركَباتِهِ. ل وَأدَواٍت ٍ أسلِحَة وَُصنِْع ِ َحصادِه وَجَمِْع ِ ُحقولِه ِ ِحراثَة فِي العَمَِل على بَنِيكُْم َلُِك الم
وََخبّازاٍت. وََطبّاخاٍت عُطُوٍر صانِعاِت لِيَعمَلَْن بَناتَكُْم َلُِك الم «َسيَأخُذُ ١٣

وَمَسؤُولِيهِ. ِ لُِضبّاطِه يُعطِيها وَ مِنكُْم َسيَنتَزِعُها زَيتُونِكُْم. وَبَساتِينِ وَكُرُومِكُْم ُحقُولـِكُْم أفَْضَل َلُِك الم «َسيَأخُذُ ١٤
وَمَسؤُولِيهِ. ِ لُِضبّاطِه وََسيُعطِيها وَعِنَبِكُْم مَزرُوعاتِكُْم َ عُشْر وََسيَأخُذُ ١٥

. الخاّصِ ِ لِشُغلِه ها َّ كُل وََسيَستَعمِلُها وَحَمِيرِكُْم. بَقَرِكُْم َ ِخيار وََسيَأخُذُ وَخادِماتِكُْم. خَدَمَكُْم َلُِك الم «َسيَأخُذُ ١٦
الَّذِي َلِِك الم مَِن ً ِضيقا َستَصرُُخونَ ِحينَئِذٍ، ١٨ لِلمَلِِك. ً عَبِيدا أنفُسُكُْم ْ أنتُم وََستَِصيرُونَ مَواِشيكُْم. َ عُشْر وََسيَأخُذُ ١٧

الوَقِت.» ذَلَِك فِي لـَكُْم يَستَِجيَب لَْن َ الله لـَِكّنَ ُمُوهُ. اختَرت
مِثَل َسنَكُونُ ِحينَئِذِ ٢٠ مَلٌِك. َيحكُمَنا أْن ِيدُ نُر بَْل «لا، وَقالُوا: ِيَل. َصمُوئ إلَى يُصغُوا أْن رَفَُضوا عَب الّشَ لـَِكّنَ ١٩

بَنا.» حُرُو وَُيحارُِب مَلٌِك فَيَقُودُنا الُأخرَى، الُأمَِم
مَلِكاً.» عَلَيهِْم ْب وَنَّصِ لَهُْم «اسمَْع اللهُ: فَأجاَب ٢٢ اللهِ. مَسامـِـِع عَلَى ِ بِه ْم َّ وَتَكَل عُب، الّشَ ُ قالَه ما ِيُل َصمُوئ فَسَمـِـَع ٢١

بُيُوتِكُْم.» إلَى الآنَ فاذهَبُوا مَلٌِك. لـَكُْم «َسيَكُونُ ِيَل: إسْرائ لِشُيُوِخ ِيُل َصمُوئ فَقاَل
٩

ِيه أب حَمِيرِ عَْن يَبحَُث شاوُُل
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أفِيَح. بِْن َ بَكُورَة بِْن َ صَرُور بِْن أبِيئِيَل ابُن َ هُو وَقَيٌْس بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة وَُجهاءِ مِْن قَيٌْس، ُ اْسمُه رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ١

فِي يَكُْن وَلَْم شاوَُل. مِْن ً وَسامَة ُ أكثَر َ هُو مَْن هُناكَ يَكُْن لَْم بَْل وَِسيمٌ. شاّبٌ َ وَهُو شاوُُل. ُ اْسمُه ابٌن لِقَيٍْس وَكانَ ٢

َكتِفِهِ. إلَى يَِصُل أطوَلُهُْم فَكانَ مِنهُ. أطوَُل رَجٌُل ِيَل إسْرائ
شاوُُل فَذَهََب ٤ َمِيرِ.» الح عَِن وَاْبحَْث ً خادِما «خُْذ شاوَُل: ِ لابْنِه قَيٌْس فَقاَل قَيٍْس. ُ حَمِير ضاعَْت يَوٍم وَذاَت ٣

فَذَهََب َمِيرِ. الح عَلَى يَعثُرا لَْم هُما لـَِكنَّ َشلِيشَةَ، بِأْرِض َ ُحِيطَة الم َ ِنطَقَة الم َ اْجتاز َّ ثُم أفْراِيمَ. تِلاَل فَاْجتازَ َمِيرِ. الح عَِن يَبحَُث
وََصَل ً وَأِخيرا ٥ عَلَيها. يَعثُرا وَلَْم بَنْيامِيْنَ أْرَض فَاْجتازَ هُناكَ. ٌ أثَر لَها يَكُْن فَلَْم َشعَلِيمَ، بِأْرِض ِ ُحِيطَة الم ِ ِنطَقَة الم إلَى
وَأْن بَعدُ، َمِيرِ الح عَلَى أبِي يَقلََق لا أْن أخشَى فَأنا «لِنَرِجــْع. ِلخادِمِهِ: شاوُُل فَقاَل ُصوٍف، ِ مِنْطَقَة إلَى ُ وَخادِمُه شاوُُل

عَلَينا.» بِالقَلَِق يَبدَأ
المَدِينَةِ. إلَى فَلْنَدخُْل ُق. يَتَحَّقَ ُ يَقُولُه ما وَكُّلُ يُكْرِمُونَهُ. وَالنّاُس المَدِينَةِ. ِ هَذِه فِي ِ الله «رَجُُل قاَل: َ الخادِم لـَِكّنَ ٦

هُنا.» مِْن نَذهََب أْن يَنْبَغِي َحيُث إلَى ِ الله رَجُُل يُوَّجِهُنا ما َّ ُب فَر
اللهِ. لِرَجُِل نُهدِيهِ ما مَعَنا يُوجَدُ لا إْذ لَهُ؟ َ نُقَّدِم أْن ُمِكنُنا ي َماذا ف إليه، ذَهَبْنا نا َّ أن «لِنَفتَرِْض ِلخادِمِهِ: شاوُُل فَقاَل ٧

لَهُ؟» ُ نُقَّدِم َماذا ف نَفِدَ. أكْياِسنا فِي الَّذِي عامُ الّطَ ى َّ فَحَت
أيَن َسيُخبِرُنا ِحينَئِذِ اللهِ. لِرَجُِل ِ فَلنُعطِه ةِ. الفِّضَ مَِن مِثْقاٍل١٧ ُبُْع ر مَعِي «اْسمَْع، لِشاوَُل: وَقاَل ُ الخادِم فَعادَ ٨

كَانَ ما، أْمرٍ فِي َ الله يَسأَل أْن ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن أحَدٌ أرادَ فَإْن مَضَى، فِيما ِياً» «رائ يُْدعَى بِيُّ َّ الن كانَ – ٩ نَذهَُب.»
َحيُث ِ المَدِينَة إلَى فَذَهَبا لِنَذهَْب.» َحسَنَةٌ. ٌ فِكرَة ِ «هَذِه ِلخادِمِهِ: شاوُُل فَقاَل ١٠ – الرّائِي.» إلَى وَلْنَْذهَْب «هَيّا يَقُوُل
الرّائِي «هَِل شاوُُل: فَسَألَهُّنَ الماءِ. لاستِقاءِ ذاهِباٍت فَتَياٍت قابَلا المَدِينَةِ، َ َنحو َ لَّة َّ الت يَْصعَداِن هُما وَبيْنَما ١١ اللهِ. رَجُُل

هُنا؟»
وَبَعُض المَدِينَةِ، إلَى اليَومَ َ جاء فَقَْد أسْرِعا. أمامَُكما. يِق رِ الّطَ فِي َ فَهُو هُنا. الرّائِي «نَعَمُ. الفَتَياُت: فَأجابَِت ١٢
أسرَعتُما، فَإْن وََستَِجدانِهِ. َ المَدِينَة فاْدخُلا ١٣ العِبادَةِ. مَكاِن فِي ٍ َسلامَة ِ ذَبِيحَة فِي لِلاشتِراِك اليَومَ اْجتَمَعُوا اِس َّ الن
َ وَيُبارِك يَِصَل أْن إلَى عاِم الّطَ بتَناوُِل ونَ ُّ المَْدعُو يَبدَأ فَلَْن العِبادَةِ. مَكاِن إلَى يَْصعَدَ أْن قَبَل ِ بِه حاِق الّلَ مَِن ناِن َستَتَمَّكَ

الرّائِي.» فَتَِجدا أسرِعا، بِيحَةَ. الذَّ
ِ يقِه َطرِ فِي َنحوَهُما ً وَمُْقبِلا مِنها، ً خارِجا ِيَل َصمُوئ رَأيا المَدِينَةَ، دُُخولِهِما وَعِندَ المَدِينَةِ. إلَى ِ لَّة َّ الت ُصعُودَ فَواَصلا ١٤

العِبادَةِ. مَكاِن إلَى
ً رَجُلا إلَيَك َسُأرِسُل غَدٍ يَوِم مِْن الوَقِت هَذا مِثِل «فِي ١٦ َلِي: ي ما الّسابِِق اليَوِم فِي ِيَل لَِصمُوئ أعلََن قَْد ُ الله وَكانَ ١٥

رَأيُت فَقَْد الفِلِْسطِيِّينَ. مَِن َشعبِي َسيُخَلُِّص َ وَهُو ِيَل. إسْرائ لِشَعبِي ً جَدِيدا ً رَئِيسا يِت َّ بِالز ُ فاْمسَحْه بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن
استِغاثَتِهِْم.» صَرَخاِت وَسَمِعُت َشعبِي، َ مُعاناة

َشعبِي.» َسيَحكُمُ الَّذِي َ وَهُو عَنهُ. أخبَرتَُك الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو «هَذا ِيَل: لَِصمُوئ ُ الله قاَل شاوَُل، ِيُل َصمُوئ رَأى فَلَمّا ١٧

فَضلَِك؟» مِْن الرّائِي بَيُْت «أيَن وََسألَهُ: ِ البَوّابَة قُرَب ِيَل َصمُوئ إلَى شاوُُل مَ فَتَقَّدَ ١٨

٩:٨ ١٧
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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َ اليَوم وَخادِمَُك أنَت وََستَأكُُل العِبادَةِ. مَكاِن إلَى وَاْسبِقنِي لَّةِ، َّ الت ُصعُودَ فَأكمِْل الرّائِي، «أنا ِيُل: َصمُوئ فَأجاَب ١٩

تَقلَْق فَلا أيّاٍم، ِ ثَلاثَة مُنذُ ُ الّضائِعَة ُ َمِير الح أمّا ٢٠ أسئِلَتَِك. كُّلِ عَْن وََسُأِجيبَُك بَيتُِكما. إلَى تَعَوداِن الغَدِ وَفِي مَعِي.
أبيَك.» وَلِبَيِت لََك َ هُو ِيَل إسْرائ فِي وَمَْرغُوٍب جَميٍل كُّلُ ألَيَس عَلَيها. ُ العُثُور َّ تَم فَقَْد عَلَيها،

ِهيَ وَعائِلَتِي ِيَل. إسْرائ فِي ِ العَشائِر ُ أصغَر وَِهيَ بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة فِي عادِّيٌ فَرْدٌ إلّا أنا ما «لـَِكْن شاوُُل: فَأجاَب ٢١

عاِم. الّطَ لِتَناوُِل ِص ُخَّصَ الم المَكاِن إلَى ُ وَخادِمَه شاوَُل ِيُل َصمُوئ أخَذَ َّ ثُم ٢٢ هذا؟» تَقُوُل فَلِماذا بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة فِي ُ الأصغَر

المَكاِن. َصدرَ ِ وَخادِمِه لِشاوَُل ِيُل َصمُوئ َ فَأفرَد بِيحَةِ. الذَّ فِي وَالاشتِراِك ً مَعا لِلأكِل دُعُوا قَْد ً َشخصا ثَلاثِينَ َ َنحو وَكانَ
بِها.» الاحتِفاَظ إلَيَك َطلَبُت َّتِي ال حِم الّلَ َ ة ِحّصَ «أعطِنِي بّاِخ: لِلّطَ ِيُل َصمُوئ وَقاَل ٢٣

فَقَدِ أمامََك. المَوُضوعَ حمَ الّلَ «كُِل ِيُل: َصمُوئ فَقاَل شاوَُل. أمامَ ِ المائِدَة عَلَى وَوََضعَها الفَخْذَ بّاُخ الّطَ َلََب فَج ٢٤
اليَوِم. ذَلَِك فِي ِيَل َصمُوئ مََع شاوُُل فَأكََل مَعاً.» لِلاجتِماِع عَب الّشَ فِيها دَعَوُت َّتِي ال ِ المُناَسبَة ِ هَذِه فِي لََك ِ بِه احتَفَظُت
عَلَى لِشاوَُل ِيُل َصمُوئ وَفَرََش المَدِينَةِ. إلَى وَرَِجعُوا ِ العِبادَة مَكاِن مِْن نَزَلُوا عاِم، الّطَ تَناوُِل مِْن انتَهَوا أِن وَبَعدَ ٢٥
لـِكَي «انهَْض لَهُ: وَقاَل طِح الّسَ عَلَى شاوَُل عَلَى ِيُل َصمُوئ نادَى ِ الباكِر باِح الّصَ وَفِي ٢٦ هُناكَ. شاوُُل فَنامَ طِح، الّسَ

ِيَل. َصمُوئ مََع البَيِت مَِن وَخَرََج شاوُُل فَنَهََض يقَِك.» َطرِ فِي ُأْرِسلََك
أْن خادِمَِك إلَى «اطلُْب لِشاوَُل: ِيُل َصمُوئ فَقاَل المَدِينَةِ، َطرَِف عِندَ ً مَعا يَمشُونَ ِيُل وََصمُوئ ُ وَخادِمُه شاوُُل وَكانَ ٢٧

الخادِمُ. فَسَبَقَهُما إلَيَك.» ِ الله مَِن ٌ رِسالَة َلَدَّيَ ف يَسبِقَنا،

١٠
شاوُل يَمسَُح ِيُل َصمُوئ

ُ الله مَسَحََك «قَْد لَهُ: وَقاَل لَهُ. َّ وَقَب شاوَُل، رَْأِس عَلَى يَت َّ الز وََسَكَب ، خاّصٌ زَيٌت فِيها ً قِنِّينَة ِيُل َصمُوئ وَأخَذَ ١
ً رَئِيسا لِتَكُونَ مَسَحََك بِهِ. ُحِيطِينَ الم الأعداءِ مَِن وََستُخَلِّصُهُْم َشعبَهُ. وََستَحكُمُ للهِ. مُلٌك َ هُو الَّذِي عِب الّشَ عَلَى ً رَئِيسا
عَلَى راِحيَل قَبرِ قُرَب رَجُلَينِ َستُقابُِل اليَومَ، تَترَُكنِي أْن بَعدَ ٢ ُق. َسيَتََحّقَ الأمرَ هَذا أّنَ عَلَى ٌ عَلامَة ِ وَهَذِه َشعبِهِ. عَلَى
بَْل َمِيرِ، الح عَلَى ً قَلِقا أبُوكَ يَعُْد فَلَْم عَنها. تَبحَُث َّتِي ال َ َمِير الح أحَدُهُمُ ‹وَجَدَ لََك: وََسيَقُولاِن َصلَْصَح. فِي بَنْيامِيْنَ حُدُودِ

لابْنِي؟›» حَدََث ماذا يَسأُل َ فَهُو أنَت. عَلَيَك
ُ ثَلاثَة هُناكَ وََسيُصادِفَُك تابُورَ. فِي َكبِيرَةٍ وَطةٍ ُّ بَل تَِصَل أْن إلَى يقَِك َطرِ فِي َستَمضِي ذَلَِك «وَبَعدَ ِيُل: َصمُوئ وَقاَل ٣

الخـُبزِ، مَِن ٍ أرغِفَة َ ثَلاثَة وَالثّانِي تُيُوٍس، َ ثَلاثَة ً حامِلا مِنهُْم واِحدٌ وََسيَكُونُ يَل. إ بَيِت فِي ِ الله ِ لِعِبادَة يقِهِْم َطرِ فِي رِجاٍل
مِنهُْم. فَخُْذهُما خُبزٍ، رَغِيفَي عَلَيَك وََسيَعرُِضونَ عَلَيَك. َ ة َّ ِحي َّ الت هَؤُلاءِ ُ لاثَة َّ الث الرِّجاُل وََسيُلقِي ٤ نَبِيذٍ. َ زُجاجَة وَالثّالُِث
ً مَجمُوعَة َستُلاقِي المَدِينَةِ، تِلَك إلَى تَِصُل وَعِندَما فِلِْسطِّيٌ. ِحصٌن يُوجَدُ َحيُث يلُوهِيمَ، إ ِ ِجبْعَة إلَى َستَذهَُب ذَلَِك وَبَعدَ ٥

ِحينَئِذٍ، ٦ باباِت. َّ وَالر وَالنّاياِت نُوِج وَالّصُ القَياثِيرِ عَلَى يَعزِفُونَ وَهُْم ُأونَ َّ وََسيَتَنَب العِبادَةِ. مَكاِن مِْن نازِلِينَ الأنبِياءِ مَِن
افعَْل ذَلَِك، بَعدَ ٧ الأنبِياءِ. هَؤُلاءِ مََع ُأ َّ تَتَنَب وََستَبدَُأ ًجَديداً. إنسانا ُ وَتَِصير ُ ر َّ فَتَتَغَي عَظِيمَةٍ، ةٍ َّ بِقُو عَلَيَك ِ الله رُوُح َسيَِحّلُ

مَعََك. َسيَكُونُ َ الله لِأّنَ ُ تَشاء َكما



٢٤ : ١٠ َصمُوئيل     ١ ٣٧٦ ٨ : ١٠ َصمُوئيل     ١

تَمكَُث أْن يَنبَغِي لـَِكْن شَرِكَةٍ. َ وَذَباِئح صاعِدَة١٨ً َ ذَباِئح َ لُِأقَّدِم هُناكَ إلَى بَِك وََسألحَُق قَبلِي. الجِلجاِل إلَى «اْذهَْب ٨

تَفعََل.» أْن يَنبغِي بِما َ وَُأخبِرُك َسآتِي ذَلَِك وَبَعدَ أيّاٍم. َ َسبعَة
الأنبِياء بين شاوُُل

فِي ها ُّ كُل الُأمُورُ ِ هَذِه حَدَثَْت جَديداً. ً إنسانا وَصارَ شاوَُل قَلُْب َ ر َّ تَغَي ِيَل، َصمُوئ عِندِ مِْن َمضِي لِي شاوُُل استَدارَ فَلَمّا ٩
ُ كَه ـَّ َل وَتَم الأنبِياءِ. مَِن ٍ مَجمُوعَة مََع تَلاقَى المَكاِن ذَلَِك وَفِي يلُوهِيمَ. إ ِ َجبعَة إلَى ُ وَخادِمُه شاوُُل فَذَهََب ١٠ واِحدٍ. يَوٍم
بَعضاً: بَعضُهُْم فَسَأَل – َ هُو مَْن يَعْرِفُونَ وَكانُوا – ُأ َّ يَتَنَب َ وَهُو اِس َّ الن بَعُْض ُ فَرَآه ١١ الأنبِياءِ. مََع شاوُُل أ َّ فَتَنَب اللهِ، رُوُح

الأنبِياءِ؟» بَيْنَ ً أيضا أشاوُُل قَيٍْس؟ لابِْن جَرَى «ماذا
الأنبِياءِ؟» بَيْنَ ً أيضا «أشاوُُل مَثَلاً: هَذا فَصارَ قائِدُهُْم.»١٩ ُ ه َّ أن وَيَبدُو «نَعَْم، ِجبْعَةَ: مِْن رَجٌُل فَقاَل ١٢

بَيتِه إلَى يَِصُل شاوُُل
فَقاَل ُكنتُما؟» «أيَن خادِمَهُ: وَسأَل ُ ه ُّ عَم ُ فَسَألَه ١٤ العِبادَةِ. مَكاِن إلَى ذَهََب ؤِ، ُّ نَب َّ الت مَِن شاوُُل انتََهى أِن وَبَعَدَ ١٣

ِيَل.» َصمُوئ ِ يَة لِرُؤ ذَهَبْنا َنجِدهُا، لَْم وَعِندَما َمِيرِ. الح عَِن نَبحَُث «كُنّا شاوُُل:
ِيُل.» َصمُوئ لـَُكما قاَل ماذا «أخْبِرنِي هُ: ُّ عَم فَقاَل ١٥

عَِن ِيُل َصمُوئ ُ قالَه بِما أْي شيءٍ، بِكُّلِ ُ ه َّ عَم ُيخـبِرْ وَلَْم َمِيرِ.» الح عَلَى ُ العُثُور َّ تَم ُ ه َّ إن ِيُل َصمُوئ لَنا «قاَل َشأوُُل: فَأجاَب ١٦
ُلِْك. الم

ً مَلِكا شاوَُل يُعلُِن ِيُل َصمُوئ
ِيَل إسْرائ ‹أخرَجُت ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، «يَقُوُل لَهُْم: وَقاَل ١٨ المِصفاةِ. فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي عَب الّشَ َصمُوئيُل وَجَمََع ١٧

ْ رَفَضتُم اليَومَ كُمُ َّ لـَِكن ١٩ وَضايَقَتْكُم.› َظلَمَتْكُم َّتِي ال الُأخرَى المَمالِِك وَمَِن يِّينَ المِصرِ ِ َسيطَرَة مِْن ْصتُكُْم َّ وَخَل مِصْرَ. مِْن
اللهِ ِ َحضرَة فِي وَقِفُوا تَعالَوا وَالآنَ مَلٌِك.› َيحكُمَنا أْن ِيدُ ‹نُر ُلْتُمْ: ق إْذ وَمَتاعِبِكُْم ِضيقاتِكُْم مِْن َصكُْم َّ خَل الَّذِي إلَهَكُمُ

وَعَشائِرِكُْم.» عائِلاتِكُْم َحسََب
بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة اْختِيرَْت لاً، أّوَ ٢١ الجَدِيدِ. َلِِك الم تَنِصيِب اْحتِفاَل بَدَُأوا َّ ثُم ِيَل. إسْرائ قَبائِِل كُّلَ ِيُل َصمُوئ َب َّ فَقَر ٢٠
َّ يَمُر أْن ِيُل َصمُوئ َطلََب َّ ثُم مَْطرِي. ُ عائِلَة فاْختِيرَْت أمامِهِ. مِْن َّ تَمُر أْن بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة فِي ٍ عائِلَة كُّلِ إلَى ِيُل َصمُوئ َطلََب َّ ثُم
َيجِدُوهُ. لَْم عُب، الّشَ ُ عَنه َش َّ فَت ِحينَ لـَِكْن قَيٍْس. بُْن شاوُُل َ فاْختِير مَْطرِي. ِ عائِلَة رِجاِل مِْن رَجٍُل كُّلُ ِ أمامِه مِْن

المُؤَِن.» بَينَ ٌ ُمختَبِئ ُ ه َّ «إن اللهُ: فَقاَل بَعدُ؟» شاوُُل َيجِئْ «ألَْم اللهَ: فَسَألُوا ٢٢

َكتِفِهِ. إلَى أطوَلِهِْم ُطوُل فَبَلََغ عِب. الّشَ بَينَ شاوُُل فَوَقََف المُؤَِن. خَلِف مِْن شاوَُل وَأخرَُجوا عُب الّشَ فَرََكَض ٢٣

«يَعيُش عُب: الّشَ فَهَتََف عِب.» الّشَ بَينَ ُ لَه مَثِيَل لا اللهُ. ُ اختارَه الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو «ها عِب: لِلّشَ ِيُل َصمُوئ فَقاَل ٢٤
َلُِك!» الم

١٠:٨ ١٨
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة

١٠:١٢ ١٩
«أبوهم.» حرفياً: قائدهم.
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ِ َحضرَة فِي الكِتاَب وَوََضَع كِتاٍب. فِي َ الأنظِمَة ِ هَذِه نَ وَدَّوَ ُلِْك. وَالم ِ المَملـَكَة َ أنظِمَة عِب لِلّشَ ِيُل َصمُوئ شَرََح َّ ثُم ٢٥

بُيُوتِهِْم. إلَى عَب الّشَ صَرََف َّ ثُم اللهِ.
وَأمّا ٢٧ شاوَُل. يَتبَعُونَ بَدَُأوا الَّذِيَن البَواِسِل الرِّجاِل قُلُوَب ُ الله وَلَمََس ِجبعَةَ. فِي ِ بَيتِه ًإلَى أيضا شاوُُل وَانصَرََف ٢٦
َيجلِبُوا أْن وَرَفَُضوا عَنْهُ. ً مُهِينا ً كَلاما وَقالُوا ُ فَاْحتَقَرُوه ُيخَلَِّصنا؟» أْن جُِل َّ الر لِهَذا ُمِكُن ي «َكيَف فَقالُوا: الأشرارِ بَعُض

سَمِعَهُ. ما كُّلَ فَتَجاهََل شاوُُل، أمّا المُبايَعَةِ. هَدايا ُ لَه
١١

ِيِّين ون العَمُّ مَلُِك ناحاُش
ً مُعاهَدَة َصنَعَت «إذا لَهُ: يابِيَش أهِل كُّلُ فَقاَل ِجلعادَ. يابِيَش ُ وَجَيشُه ونِيُّ العَمُّ ناحاُش َ حاصَر شَهرٍ، وَبَعدَ ٢٠ ١

َسنَخدِمَُك.» نا َّ فَإن وَبَينََك، بَينَنا
مِنكُْم. واِحدٍ كُّلِ عَينَ أفْقََأ بِأْن أصنَعَها أْن ِيدُونَ تُر َّتِي ال ِ المُعاهَدَة عَلَى «َسُأصادُِق أجاَب: ونِيَّ العَمُّ ناحاَش لـَِكّنَ ٢

ِيَل.» إسْرائ بِكُّلِ ُ العار َسيَلَحُق ِحينَئِذِ
يَهُّبَ لَْم فَإذا ِيَل. إسْرائ أنحاءِ جَمِيِع إلَى ً رُُسلا ِخلالَها نُرِسُل أيّاٍم َ َسبعَة «أمهِلْنا لِناحاَش: يابِيَش ُشيُوُخ فَقاَل ٣

لََك.» ُ وَنَستَسلِم إلَيَك َسنَخرُُج ِحينَئِذٍ، ِنا، لِنَجدَت أحَدٌ
ِجلعاد يابِيَش يُنقِذُ شاوُُل

وَكانَ ٥ عالِياً. ً بُكاء عُب الّشَ فَبَكَى حَدََث. بِما عَب الّشَ وَأخبَرُوا شاوُُل. يَسكُُن َحيُث َ ِجبْعَة إلَى ُسُل ُّ الر َ فَجاء ٤
عَب؟ الّشَ أصاَب الَّذِي «ما شاوُُل: فَسَأَل يَبكُونَ. عَب الّشَ سَمـِـَع الحَقِل، مَِن رَِجــَع فَلَمّا أبقارِهِ. مََع الحَقِل فِي شاوُُل

يَبكُونَ؟» ِماذا ل
وَغَِضَب عَظِيمَةٍ، ةٍ َّ بِقُو ِ عَلَيه ِ الله رُوُح فَحَّلَ إلَْيهِْم، شاوُُل فَأصغَى ٦ يابِيَش. رُُسُل ُ قالَه بِما شاوَُل عُب الّشَ َ فَأخبَر
ِيَل إسْرائ أنحاءِ كُّلِ إلَى لِيَحمِلُوها ُسِل ُّ الر إلَى حِم الّلَ قِطََع أعطَى َّ ثُم عَهُما. وَقَّطَ َيِن ثَور شاوُُل وَأخَذَ ٧ َشدِيداً. ً غََضبا

ابقارِهِ!» جَمِيُع ُع تُقَّطَ هَكَذا ِيَل، وََصمُوئ شاوَُل ِ بِقِيادَة لِلحَرِب َيخرُُج لا مَْن «كُّلُ يَقُولُوا: وَ
هُناكَ فَكانَ بازََق. فِي الرِّجاَل شاوُُل َحشَدَ َّ ثُم ٨ واِحدٍ. كَرَجٍُل ً مَعا وَخَرَُجوا َشدِيداً، ً َخوفا بِهِْم قُلُو فِي ُ الله فَأوقََع

يَهُوذا. مِْن رَجٍُل ألَف وَثَلاثُونَ ِيَل إسْرائ مِْن رَجٍُل ألِف ِ مِئَة ثَلاُث
ُسُل ُّ الر فَنَقََل غَدٍ.» ُظهرِ قَبَل َسيُنقَذُونَ هُْم أّنَ ِجلعادَ يابِيَش أهَل «أخبِرُوا يابِيَش: لِرُُسِل ُ وَجَيشُه شاوُُل وَقاَل ٩

فافعَْل ً غَدا إلَيَك «َسنَخرُُج : ونِيِّ العَمُّ ناحاَش إلَى يابِيَش أهُل فَقاَل ١٠ ِجّداً. فَفَرُِحوا يابِيَش، أهِل إلَى شاوَُل َ رِسالَة
تَشاءُ.» َكما ِنا ب

ُ وَجَيشُه شاوُُل اقْتََحمَ باِح، الّصَ فِي الحَرَِس تَغيِيرِ مَوعِدِ وَفِي فِرٍَق. ثَلاِث إلَى ُ جَيشَه شاوُُل مَ َّ قَس التّالِي، اليَوِم وَفِي ١١

جاهٍ اّتِ كُّلِ فِي ونَ ُّ ِي ون العَمُّ َت َّ وَتَشَت وَهَزَمُوهُْم. هرِ الّظُ وَقِْت ى َّ َحت ِيِّينَ ون العَمُّ ُ وَُجنُودُه شاوُُل فَقاتََل ِيِّينَ. ون العَمُّ َ مُعَسكَر
مَلُِك ناحاُش «وَكانَ السبعينية: الترجمةِ نّصِ فِي وكذلَك قمرانَ، في اكتُِشفت الّتي يّة العبر المخطوطاِت أقدِم في الفصل لهذا التّالية المقدمة َنجِدُ ١١:١ ٢٠

ُمنَى الي العَينَ ِيِّينَ ون العَمُّ مَلُِك ناحاُش فَقَأ يُعِينَهُْم. ً أحَدا ناحاُش يَدَْع وَلَْم رِجالِهِْم. مِْن رَجٍُل لِكُّلِ ُمنَى الي العَينَ وَفَقََأ وَرَُأوبَيْنَ. جادَ عَِشيرَتَي يُضايُِق ِيِّينَ ون العَمُّ
ِجلعادَ.» يابِيَش إلَى وَجاءُوا ِيِّينَ ون العَمُّ مَِن َبُوا هَر مِنهُْم رَجٍُل آلاِف َ َسبعَة لـَِكّنَ الُأردُّنِ. نَهرِ شَرقِيِّ فِي ساِكٍن ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن رَجٍُل لِكُّلِ
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شاوُُل يَكُونَ أْن ِيدُونَ يُر لا هُْم إّنَ قالُوا الَّذِيَن ُأولَئَِك «أيَن ِيَل: لَِصمُوئ عُب الّشَ قاَل َّ ثُم ١٢ مَعاً. ُجندِيّاِن يَبَق لَْم ى َّ َحت
نَقتُلَهُْم.» لـِكَي هُنا أحضِرْهُْم ًعَلَيهِْم، مَلِكا

اليَومَ.» هَذا ِيَل إسْرائ ُ الله ََّص خَل فَقَْد اليَومَ! أحَدٌ يُْقتََل لَْن «لا، قاَل: شاوَُل لـَِكّنَ ١٣
ًعَلَينا.» مَلِكا لِشاوَُل وَلاءَنا هُناكَ وَلْنُجَّدِْد الجِلجاِل. إلَى «لِنَذهَْب عِب: لِلّشَ ِيُل َصمُوئ قاَل َّ ثُم ١٤

للهِ. ٍ شَرِكَة َ ذَباِئح مُوا قَّدَ َّ ثُم ًعَلَيهِْم. مَلِكا شاوَُل أعلَنُوا اللهِ، ِ َحضْرَة فِي وَهُناكَ الجِلجاِل. إلَى عِب الّشَ كُّلُ فَذَهََب ١٥

عَظِيماً. ً احتِفالا ِيَل إسْرائ وَبَنُو شاوُُل وَاحتَفََل
١٢

َلِك الم عَِن ُث يَتَحَّدَ ِيُل َصمُوئ
وَالآنَ ٢ مَلِكاً. عَلَيكُْم بُْت نَّصَ قَْد وَها . إلَيَّ ُ َطلَبتُمُوه ما كُّلِ فِي طاوَْعتُكُْم «قَْد ِيَل: إسْرائ بَنِي لِكُّلِ ِيُل َصمُوئ وَقاَل ١

مُنذُ قُْدتُكُْم مَعَكُْم. باقُونَ أبنائِي أّنَ َ غَير رَْأسِي. يُب الّشَ وَمَلأ ّنِ الّسِ فِي َكبُرُْت فَقَْد أنا أمّا يَقُودُكُْم، مَلٌِك لَدَيكُْم
ِ ـِكِه وَمَل ِ الله ِ َحضرَة فِي إساءَتِي عَلَى الآنَ فاشْهَدُوا يَوماً، أَسْأُت فَإْن أمامَكُْم، الآنَ أنا وَها ٣ اليَوِم. هَذا إلَى ِصباَي
ماٍل مِْن ً رِْشوَة ً يَوما قَبِلُت هَْل َظلَمْتُهُ؟ أْو ُ خَدَْعتُه أْو ً أحَدا آذَيُت هَْل ِحماراً؟ أْو ً بَقَرَة مِنْكُم أخَْذُت هَْل المَْمسُوِح.٢١

الآنَ.» الُأمُورِ يِب لِتَصوِ ٌ مُستَعِّد فَإنِّي الُأمُورِ، ِ هَذِه مِْن ً أيّا فَعَلُْت قَْد ُكنُت إْن لَهُ؟ ٍ إساءَة عَْن أتَغاضَى لـِكَي
مِنّا.» شَيءٍ أّيَ أخَذَت وَلا قَّطُ نا تَغِّشَ فَلَْم مِنّا. واِحدٍ أّيِ إلَى تُسِئْ لَْم «لا، ِيَل: إسْرائ بَنُو فَقاَل ٤

فِيَّ َتجِدُوا لَْم كُْم َّ أن يَعرِفاِن وَهُما ُلْتُمْ. ق ما عَلَى شاهِداِن اليَومَ المَْمسُوُح ُ ـِكُه وَمَل ُ «الله ِيَل: إسْرائ لِبَنِي ِيُل َصمُوئ فَقاَل ٥

عَلَينا!» شاهِدٌ ُ الله «نَعَْم، عُب: الّشَ فَرَدَّ عَيباً.»
أخرََج الَّذِي َ وَهُو وَهارُونَ. مُوسَى اختارَ الَّذِي َ هُو ُ الله حَدََث. ما كُّلِ عَلَى شاهِدٌ ُ «الله عِب: لِلّشَ ِيُل َصمُوئ فَقاَل ٦

ُ الله فَعَلَها َّتِي ال ِ الّصاِلحَة الُأمُورِ جَميَع وَاُبَيِّنَ اللهِ، ِ َحضرَة فِي عَلَيكُْم تِي َّ ُحج َ ُأقَّدِم ى َّ َحت قِفُوا وَالآنَ ٧ مِصْرَ. مِْن آباءَنا
آبائِكُْم: وَمََع مَعَكُْم

ُ الله فَأرَسَل بِاللهِ. آباؤنا فَاْستَغاَث ِنا. آبائ عَلَى َ َياة الح ُّونَ ي المِصرِ َب َصعَّ فَترَةٍ وَبَعدَ مِصْرَ. إلَى يَعقُوُب «ذَهََب ٨

فِيهِ. لِيَسكُنُوا المَكاِن هَذا إلَى وَقاداهُْم َ مِصْر مِْن آباءَنا هَذاِن فَأخرََج وَهارُونَ. مُوسَى
مُوآَب وَمَلِِك لِلفِلِْسطِيِّينَ سَمََح َّ ثُم باستِعبادِهِْم. حاُصورَ جَيِش قائِدِ لِِسيسِرا فَسَمََح إلَهَهُْم، نَسَوا آباءَنا «لـَِكّنَ ٩

يهوه٢٢، تَرَكْنا نا َّ لِأن إلَيَك أخطَْأنا ‹لَقَْد لَهُ: وَقالُوا بِاللهِ. آباؤكُْم فَاْستَغاَث ١٠ آباءَكُْم. هَؤُلاءِ وَحارََب باستِعبادِهِْم.
وَحْدَكَ.› أنَْت َنخْدِمََك أْن دُ نَتَعَهَّ وََنحُن ِنا، أعدائ يَدِ مِْن خَلِّْصنا وَالآنَ الزّائِفَةَ. وَعَْشتارُوَث البَعلِيِم َ آلِهَة وَعَبَْدنا

بِالأماِن. ْ فَنَعِْمتُم بِكُْم. ُحِيطِينَ الم أعدائِكُمُ مِْن َصكُْم َّ وَخَل ِيَل. وََصمُوئ يَفتاَح وَ وَباراَق عََل٢٣ َّ ُب يَر ُ الله «فَأرَسَل ١١

بِالفِعِل. ًعَلَيكُْم مَلِكا كانَ إلَهَكَْم أّنَ مََع ًَيحكُمُنا!› مَلِكا ِيدُ ‹نُر فَقُلْتُمْ: عَلَيكُْم. ً قادِما ِيِّينَ ون العَمُّ مَلِِك ناحاَش ْ رَأيتُم َّ ثُم ١٢

١٢:٣ ٢١
(5 العدد فِي (كذلك العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ «مَِسيحه» ً حرفيا المَمسُوح. ملـكه

١٢:١٠ ٢٢
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

١٢:١١ ٢٣
ِجْدعُونُ. ُ نَفسُه َ وَهُو عَل. َّ ُب يَر
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ُ وَاخدِمُوه ُ اعبُدُوه وَوَقِّرُوهُ. َ الله خافُوا ١٤ لـَكُْم. ُ الله ُ اختارَه الَّذِي َلُِك الم َ وَهُو َطلَبْتُمُوهُ. الَّذِي َلُِك الم َ هُو ها وَالآنَ، ١٣
إذا اللهَ، ْ عََصيتُم إذا أمّا ١٥ اللهُ. َسيُخَلُِّصكُمُ ِحينَئِذٍ ـِكُكُْم. وَمَل ْ أنتُم إلَهَكَْم اتبَعُوا عَلَيهِ. تَنقَلِبُوا وَلا وَصاياهُ. وَأطِيعُوا

ـَِككُْم. وَمَل ْ أنتُم ِمُعاقَبَتِكُْم ل ُ يَدَه ُ الله فَسَيَمُّدُ اللهِ، وَصايا عَلَى ْ ْدتُم َّ تَمَر
لـَِكنِّي ُبُوِب.٢٤ الح َحصادِ مَوسِمُ الآنَ ١٧ عُيُونِكُْم. أمامَ ُ الله ُ َسيَفعَلُه الَّذِي َ العَظِيم الأمرَ وَانظُرُوا قِفُوا «وَالآنَ ١٦

بِطَلَبِكُْم ً يرا شِرِّ ً أْمرا ْ فَعَلْتُم كُْم َّ أن فَسَتَعْرِفُونَ حظَةِ. الّلَ تِلَك نَفِس فِي ً وَمَطَرا ً رَعدا يُرِسَل أْن إلَيهِ وََسأطلُُب اللهِ، إلَى َسُأَصلِّي
مَلِكاً.»

َشدِيداً. ً َخوفا ِيَل وََصمُوئ َ الله عُب الّشَ فَخاَف اليوم. ذَلَِك في ً وَمَطَرا ً رَعْدا الله فَأْعطَى الله، إلَى َصموئيُل وََصلَّى ١٨
َخطايانا عَلَى زِدنا قَْد َنحُن فَها نَمُوَت. لِئَلّا خُّدامََك، َنحُن أجلِنا مِْن إلَهَِك إلَى «َصّلِ ِيَل: لَِصمُوئ عِب الّشَ جَمِيُع وَقاَل ١٩

مَلِكاً.» بِطَلَبِنا ُأْخرَى ً ة َّ َخطِي ِ الّسابِقَة
ُ اخْدِمُوه بَْل اللهِ، ِباِع ّ ات عَِن وا َّ تَتَخَل لا لـَِكْن رُورِ، ُّ الش ِ هَذِه كُّلَ ْ فَعَلْتُم كُْم َّ أن َصحِيٌح َتخافُوا. «لا ِيُل: َصمُوئ فَأجاَب ٢٠

َشيئاً! لَيسَْت ها إّنَ إنقاذِكُْم. عَْن ُ وَتَعَجز تَنفَعَكُْم. لا ِيُل تَماث إلّا ِهيَ ما الأصنامَ أّنَ وَاعلَمُوا ٢١ بِكُْم. قَلُو بِكُّلِ
وَأمّا ٢٣ يَترَُككُْم. لَْن الّصاِلحِ ِ اْسمِه أجِل وَمِْن هُ. َيخُّصُ ً َشعبا َيجعَلـَكُْم أْن َ الله سَرَّ فَقَْد َشعبَهُ. ُ الله َ يَترُك «لَْن ٢٢

ِ لِلحَياة ِحيَح الّصَ يَق رِ الّطَ تَعلِيمَكُمُ وََسُأواِصُل ـِكُْم. أجل مِْن لاةِ الّصَ عَِن أَكّفَ بِأْن ِ الله إلَى َ ُأْخطِئ أْن لِي فَحاشا أنا
عَمِلَها َّتِي ال َ الرّائِعَة َ الأشياء يَن ِ مُتَذَكِّر بِكُْم، قُلُو كُّلِ مِْن بِأمانَةٍ ُ َتخدِمُوه وَأْن اللهَ، تُكرِمُوا أْن يَنْبَغِي لـَِكْن ٢٤ الّصاِلحَةِ.

الوََسخُ.» يُْكنَُس َكما ـِِككُْم، مَل وَمِْن مِنْكُْم َّْص َسيَتَخَل ُ ه َّ فَإن ، رَّ َّ الش ُ وَفَعَلْتُم ْ عانَْدتُم إذا لـَِكْن ٢٥ ـِكُْم. أجل مِْن
١٣

شاوُل يَرتَِكبُها ةٍ َّ َخطِي ُل أّوَ
رَجٍُل آلاِف َ ثَلاثَة َ اْختار ٢ حُْكمِهِ،٢٥ عَلَى َسنَتَينِ مُرُورِ وَبَعْدَ مَلِكاً. صارَ ا َّ لَم ِ عُمْرِه مِْن لاثِينَ َّ الث فِي َشاوُُل كَانَ ١

فِي يُوناثانَ مََع رَجٍُل ألُف وَبَقَِي ةِ. َّ َبَلِي الج يَل إ بَيِت ِ مِنْطَقَة وَفِي مَخْماَس ِ مَدينَة فِي ُ مَعَه مِنهُْم ألفاِن فَكانَ ِيَل. إسْرائ مِْن
بُيُوتِهِْم. إلَى الرِّجاِل َ ة َّ بَقِي شاوُُل وَصَرََف بَنْيامِيْنَ. فِي َ ِجبْعَة

الأبواُق تُنفَُخ بِأْن شاوُُل فَأمَرَ بِهَذا. ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَسَمـِـَع ِجبَْع، فِي مُعَسكَرِهِْم فِي الفِلِْسطِيِّينَ مَِن ً فِرقَة يُوناثانُ َ فَهَزَم ٣

بِالخـَبَرِ. ِيَل إسْرائ بَنِي جَميُع فَسَمـِـَع ٤ حَدََث.» بِما العِبرانِيُّ عُب الّشَ «فَلْيَْسمَِع وَقاَل: ِيَل، إسْرائ أْرِض أنحاءِ كُّلِ فِي
َشدِيداً!» ً بُغضا ِيَل إسْرائ بَنِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي يُبغُِض وَالآنَ الفِلِْسطِيِّينَ. َ مُعَْسكَر شاوُُل «ضَرََب وَقالُوا:

فِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ م َّ فَخَي ِيَل. إسْرائ ِ َلَة ِمُقات ل ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَاحتَشَدَ ٥ الجِلجاِل. فِي شاوَُل مََع الاْجتِماِع إلَى عُب الّشَ فَدُِعيَ
ً َكبِيرا الفِلِْسطِيِّينَ ُنُودِ الج ُ عَدَد وَكانَ فارٍِس. آلاِف ُ ة َّ وَِست ٍ مَرَكبَة آلاِف ُ ثَلاثَة مَعَهُْم وَكانَ آوِنَ. بَيِت شَرقِيَّ مِخْماَس

الّشاطِِئ. كَرَمِل
١٢:١٧ ٢٤

فيه. َ مطر لا العادةِ في جاّفٌ موسمٌ وهو الحبوب. حصاد موسم
١٣:١ ٢٥

َسنَةً. أربعينَ َ ة مُّدَ حكم شاوَُل أن 21 :13 الرسل أعمال كتاب في نقرا َسنَةً.» بَعينَ وَأْر اثنَتينِ َ ة مُّدَ «وَحَكَمَ أْو حُْكمِه. عَلَى َسنَتَين مُرُور بَعْدَ
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وَُشقُوِق الـكُهُوِف فِي وَاختَبَُأوا فَرََكُضوا مِصيَدَةٍ. فِي وَقَعُوا هُْم بِأّنَ وا وَأَحّسُ وَرَطةٍ. فِي هُْم أّنَ ِيَل إسْرائ بَنُو َ فَأْدرَك ٦

إلَى الُأردُّنِ َ نَهْر َ عَبَر ِيِّينَ العِبران بَعَْض إّنَ ى َّ َحت ٧ الأْرِض. فِي ُحفَرٍ وَفِي الآبارِ، وَفِي ُخورِ الّصُ بَينَ اختَبَُأوا ُخورِ. الّصُ
ً مَوعِدا ِيُل َصمُوئ دَ وَحَّدَ ٨ َخوفاً. يَرتَعِدُونَ جَيِشهِ رِجاُل وَكانَ الجِلجاِل. فِي يَزاُل ما شاوُُل وَكانَ وَِجلعادَ. جادَ أْرِض
بَعُض وَبَدَأ الجِلجاِل. إلَى بَعْدُ يَْأِت لَْم ِيَل َصمُوئ لـَِكّنَ أيّاٍم. َ َسبعَة هُناكَ شاوُُل َ فانتَظَر الجِلجاِل. فِي شاوَُل لِلِقاءِ
وَما ١٠ الّصاعِدَةَ. َ بِيحَة الذَّ شاوُُل مَ فَقَّدَ رِكَةِ.» َّ الش َ وَذَباِئح ً صاعِدَة َ ذَباِئح إلَيَّ «أْحضِرُوا شاوُُل: فَقاَل ٩ يَترُُكونَهُ. ِ رِجالِه

بِهِ. وَالتَرِْحيِب ِ لِلِقائِه شاوُُل فَخَرََج ِيُل، َصمُوئ وََصَل ى َّ َحت تَقدِيمِها، مِْن انتََهى أِن
مَوعِدِكَ. عَْن رَت تَأّخَ وَأنَت يَترُُكونَنِي. ُنُودُ الج «بَدَأ شاوُُل: فَأجاَب فَعَلْتَهُ؟» الَّذِي هَذا «ما ِيُل: َصمُوئ ُ فَسَألَه ١١

فِي وَيُهاِجمُونَنِي هُنا إلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي ‹َسيَْأتِي لِنَفسِي: فَقُلُْت ١٢ مِخماَس. ِ مَدينَة فِي ُحشُودَهُْم يَجمَعُونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَكانَ
ِنَفسِي.» ب ِ بيحَة الذَّ تَقدِيِم عَْن ً بَدِيلا أِجْد فَلَْم عَوناً. يُعطِيَنِي أْن ِ الله إلَى َطلَبُت قَْد بَعدُ أُكْن وَلَْم الجِلجاِل.›

بَيتَِك وَأهَل أنَت لَجَعَلََك اللهِ، بِوَصايا التَزَْمَت ِ فَلَو إلَهََك. تُطـِـْع وَلَْم أْحمََق! ً عَملا عَمِلَْت «لَقَْد َصمُوئيُل: فَقاَل ١٣

ُ الله ُ نَه َّ فَعَي قَلبُهُ، ُ ِيدُه يُر َكمَا رَجٍُل عَْن ُ الله َش َّ فَت قَْد مَملـََكتَُك. َّ تَستَمِر فَلَْن الآنَ، أمّا ١٤ الأبَدِ. إلَى ِيَل إسْرائ َتحكُمُونَ
الجِلْجاَل. َ وَغادَر ِيُل َصمُوئ قامَ َّ ثُم ١٥ اللهِ.» ةِ َّ بِوَِصي َلتَزِْم ت لَْم َك َّ لأن َشعبِهِ، عَلَى ً حاِكما

مِخماس ُ مَعرَكَة
فَكانُوا مَعَهُ، بَقَوا الَّذِيَن الرِّجاَل شاوُُل وَأحصَى بَنْيامِيْنَ. ِ ِجبْعَة إلَى وَذَهَبُوا الجِلجاَل، جَيِشهِ ُ ة َّ وَبَقِي شاوُُل َ وَغادَر

بَنْيامِيْنَ. فِي ِجبَْع إلَى ُ وَُجنُودُه يُوناثانُ، ُ وَابنُه شاوُُل وَذَهََب ١٦ رَجٍُل. ِ مِئَة ِسّتَ
ثَلاِث إلَى الفِلِْسطِّيُ َيُش الج وَانقَسَمَ الهُُجومَ. ُجنُودِهِِم أفَضُل فَبَدَأ ١٧ مِخماَس. فِي يَن ِ مُعَسكِر ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَكانَ
ُحورُونَ. بَيَت َ َنحو يِق رِ الّطَ إلَى ُ ِيَة الثّان ُ الفِرقَة وَذَهَبَِت ١٨ ُشوعاَل. قُرَب َ عَفرَة يِق َطرِ فِي ً شَمالا ٌ فِرقَة ذَهَبَْت فِرٍَق.

حراءِ. الّصَ َ َنحو َ َصبُوعِيم وادِي عَلَى ِ المُشرِفَة الحُدُودِ جاهِ بِاّتِ ً شَرقا ُ الثّالِثَة ُ َجمُوعَة الم وَذَهَبَِت
ِيَل إسْرائ بَنُو يََصنََع أْن يَشاءَوا لَْم هُْم لِأّنَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي يُعَلِّمْهُمُ فَلَْم واِحدٌ. حَّدادٌ كُلِّها ِيَل إسْرائ كُّلِ فِي يَكُْن وَلَْم ١٩
كانُوا مَناِجلَهُْم، أْو فُؤُوسَهُْم أْو َمجارِفَهُْم أْو يثَهُْم َمحارِ يَشحَذُوا أْن َيحتاُجونَ ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ وَعِندَما ٢٠ ًوَرِماحاً. ُسيُوفا
وَُسدَس َجارِِف، وَالم يِث َحارِ الم لِشَحذِ مِثْقاٍل ُلَُث ث ُ الُأجرَة وَكانَِت ٢١ الفِلِْسطِيِّينَ. الحَّدادِيَن إلَى جُوءِ الّلُ إلَى ونَ ُّ يُضطَر
بَنِي ُجنُودِ مِْن أحَدٍ يَدَّيِ بَينَ يَكُْن فَلَْم ٢٢ البَقَرِ. لِمِنْساِس ةِ َّ الحَدِيدِي ؤُوِس ُّ وَالر وَالفُؤُوِس المَعاوِِل لِشَحذِ مِثْقاٍل٢٦

كَهَذِهِ. ٌ أسلِحَة فَقَط يُوناثانُ ُ وَابنُه شاوُُل لَدَى كانَ لـَِكْن ةٌ. َّ حَدِيدِي رِماٌح أْو ُسيُوٌف ِ المَعرَكَة يَوِم فِي ِيَل إسْرائ
مِخماَس. فِي َبَِل الج َ مَعبَر َتحرُُس الفِلِْسطِيِّينَ ُنُودِ الج مَِن ٌ مَجمُوعَة وَكانَْت ٢٣

١٤
الفِلِْسطِيِّين يُهاِجمُ يُوناثانُ

ِم َّ ُمخَي إلَى «لِنَْذهَْب فَقاَل: أسلَِحتَهُ، يَحمُِل كانَ الَّذِي الّشاّبِ إلَى ُث يَتَحَّدَ شاوَُل بُْن يُوناثانُ كانَ اليَوِم ذَلَِك وَفِي ١

عَمَلَهُ. يَنوِي بِما ُ أباه ُيخـبِرْ لَْم يُوناثانَ لـَِكّنَ الوادِي.» مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى الفِلِْسطِيِّينَ
١٣:٢١ ٢٦

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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ُ مَعَه وَكانَ ٣ رَجٍُل. ِ مِئَة ِسّتَ َ َنحْو ُ وَمَعَه لَّةِ.٢٧ َّ الت َطرَِف عِندَ مِغْرُونَ فِي رُمّاٍن ِ َشجَرَة َتحَت ً جالِسا شاوُُل وَكانَ ٢

هَذا ِيّا أب كانَ ِشيلُوهَ. فِي ّبِ َّ لِلر ً كاهِنا كانَ الَّذِي عالِي بِْن فِينْحاَس بِْن إيخابُودَ أِخي أِخيطُوَب بُْن ِيّا أب ُ اْسمُه رَجٌُل
. الـكَهَنُوتِيَّ وَب َّ الث يَرْتَدي ِ الله كاهَِن

الفِلِْسطِيِّينَ. ِ مُعَسكَر إلَى لِلوُُصوِل مَعبَرٍ مِْن َّ يَمُر أًْن يُوناثانُ نَوَى ٤ تَرَكَهُْم. قَْد يُوناثانَ أّنَ الرِّجاُل هَؤُلاءِ يَعلَم وَلَْم
ِل الأّوَ الجانِِب عَلَى الُأولَى ِ الـَكبِيرَة ِ خرَة الّصَ اسْمُ المَعبَرِ. جانِبَّيِ مِْن جانٍب كُّلِ عَلَى ٌ َكبِيرَة ٌ َصخرَة هُناكَ وَكانَْت
مِخماَس، مُقابَِل خرَتَينِ الّصَ إحدَى كانَْت ٥ ةَ.» َّ «َسن الثّانِي الجانِِب عَلَى ِ ِيَة الثّان ِ الـَكبِيرَة ِ خرَة الّصَ وَاسْمُ «بُوِصيُص،»

ِجبَْع. مُقابَِل وَالُأخرَى
فَنَهزِمَهُْم. مَعَنا يَكُونُ َ الله فَلَعَّلَ اللاَمخْتُونِينَ!٢٨ هَؤُلاءِ ِ مُعَسكَر إلَى «لِنَذهَْب ِسلاِحهِ: وَحامِِل ِ ِمُعاوِنِه ل يُوناثانُ وَقاَل ٦

حامُِل ُ لَه فَقاَل ٧ الحالَتَينِ.» فِي الانتِصارِ عَلَى ٌ قادِر َ فَهُو قَلِيلِينَ، أْو يَن َكثِيرِ ً ُجنُودا َ استَخدَم إْن ِ الله عِندَ فَرَق فَلا
َيَةِ.» النِّها ى َّ َحت مَعََك وَأنا الأفَضَل. ُ تَراه ما «افعَْل سلاِحهِ:

أْن إلَى مَكانَيُْكما ‹الزَما لَنا: قالُوا فَإذا ٩ يَرونَنا. وََسنَدَعُهُْم . الفِلِْسطِّيِ الحَرَِس إلَى الوادِي «لِنَعبُرِ يُوناثانُ: فَقاَل ٨

ُ َسنَصعَد ِحينَئِذٍ، هُنا،› إلَى ‹اْصعَدُوا لَنا: ونَ ُّ الفِلِْسطِي قاَل إذا لـَِكْن ١٠ إلَْيهِْم. نَْصعَدَ وَلَْن مَكانَنا. ُ فَسَنَلزَم إلَيُكما،› َ نَْأتِي
عَلَيهِْم.» َسيَنصُرُنا َ الله أّنَ هَذا َسيَعنِي إْذ اللهِ. مَِن ً عَلامَة ِ هَذِه فَتَكُونُ إلَْيهِْم.

ُحُورِ الج مَِن َيخرُُجونَ ونَ ُّ ِي العِبران هُمُ «ها ونَ: ُّ الفِلِْسطِي الحُرّاُس فَقاَل لِلفِلِْسطِيِّينَ. نَفسَيهِما ُ وَمُساعِدُه يُوناثانُ َ فَأظهَر ١١

وََسنُلَّقِنُُكما هُنا، إلَى «اصعَدا وَمُساعِدِهِ: يُوناثانَ عَلَى ِ المُعَْسكَر فِي الَّذِيَن ونَ ُّ الفِلِْسطِي فَنادَى ١٢ فِيها.» َيختَبِئُونَ كانُوا َّتِي ال
دَرساً.»

َ لَّة َّ الت يُوناثانُ فََصعِدَ ١٣ الآنَ.» الفِلِْسطِيِّينَ عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي ُ يَنصُر ُ فَالله وَرائِي. َ لَّة َّ الت «اصعَدِ ِمُساعِدِهِ: ل يُوناثانُ فَقاَل
يَقتُُل ُ وَراءَه ُ مُعاوِنُه وَكانَ يُوناثانَ، أمامَ قَتلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي وََسقََط مُباشَرَةً. ُ خَلفَه ُ وَمُعاوِنُه وَقَدَمَيهِ، يَدَيهِ عَلَى ً زاِحفا
فَّداٍن. نِصِف عَْن مَساَحتُها ِيدُ تَز لا أْرٍض فِي ِل، الأّوَ الهُُجوِم فِي ً فِلِْسطِيّا يَن عِشرِ ُ وَمُعاوِنُه يُوناثانُ فَقَتَل ١٤ الجَرحَى.
وَبَدَأِت بَسالَةً. ُنُودِ الج ُ أكثَر ى َّ َحت ذُعِرَ المُعَْسكَرِ. فِي وَالَّذِيَن الحَقِل، فِي الَّذِيَن الفِلِْسطِيِّينَ ُنُودِ الج كُّلُ فَذُعِرَ ١٥

وَهُْم الفِلِْسطِيِّينَ ُنُودَ الج بَنْيامِيْنَ أْرِض فِي َ ِجبعَة فِي شاوَُل ُ رُقَباء وَرَأى ١٦ الفِلِْسطِيِّينَ. ذُعرَ زادَ مِمّا ، ُّ تَهتَز الأْرُض
فَلَمّا َب.» َّ تَغَي مَْن أعرَِف أْن يدُ ُأرِ َيَش. الج «أحُصوا مَعَهُ: الَّذِي لِلجَيِش شاوُُل فَقاَل ١٧ ُمختَلِفَةٍ. جاهاٍت اّتِ فِي ونَ ُّ يَفِر

مُتَغَيِّباِن. ُ وَمُعاوِنَه يُوناثانَ أّنَ اْكتَشَفُوا الرِّجاَل، أحُصوا
وَبَينَما ١٩ ِيَل. إسْرائ بَنِي مََع ِ الله ُصنْدُوُق كانَ الوَقِت، ذَلَِك فَفِي اللهِ.» ُصنْدُوَق «أْحضِرْ ِيّا: لِأب شاوُُل فَقاَل ١٨

لِلْكاهِِن وَقاَل شاوَُل. ُ َصبْر فَنَفِدَ فَأكثَرَ. َ أكثَر الفِلِْسطِّيِ ِ المُعَسكَر فِي وَالفَوضَى ِجيُج الّضَ اْزدادَ ِيّا، أب الكاهَِن ُ يُكَلِّم شاوُُل
لاةِ.» الّصَ عَِن وَُكّفَ يَدَكَ أنزِْل «َكفَى. ِيّا: أب

١٤:٢ ٢٧
ِجبْعة.» «طرف أْو التّلة. طرف

١٤:٦ ٢٨
11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونِين.



٣٦ : ١٤ َصمُوئيل     ١ ٣٨٢ ٢٠ : ١٤ َصمُوئيل     ١

يُقاتُِل َ صار ى َّ َحت َشدِيدَيِن، ِباٍك وَارت فَوضَى فِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي فَكانَ المَعرَكَةِ. إلَى وَذَهََب ُ جَيشَه شاوُُل وََحشَدَ ٢٠
هَؤُلاءِ فانضَّمَ الفِلِْسطِيِّينَ. خَدَمُوا أْن َسبََق ْن َّ مِم الفِلِْسطِيِّينَ ِ مُعَسكَر فِي ونَ ُّ ِي عِبران هُناكَ وَكانَ ٢١ بِسُيُوفِهِْم. ً بَعضا بَعضُهُْم
ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم فِي ُمختَبِئِينَ كانُوا الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَسَمـِـَع ٢٢ يُوناثانَ. وَ شاوَُل مََع ِيَل إسْرائ بَنِي إلَى ونَ ُّ ِي العِبران

الفِلِْسطِيِّينَ. يُطارِدُونَ وَراُحوا المَعرَكَةِ، فِي جَيشِهِْم إلَى وا فانَضمُّ ونَ. ُّ يَفِر وَهُْم الفِلِْسطِيِّينَ ُنُودَ الج َ أفْراِيم مِْن
وَكانَ ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفراِيم ِ وَمِنطَقَة آوِنَ بَيِْت بَعْدَ ما إلَى ُ المَعْرَكَة ِت وَامتَّدَ اليَوِم. ذَلَِك فِي ِيَل إسْرائ بَنِي ُ الله ََّص َل فَخ ٢٣

رَجٍُل. آلاِف ِ عَشْرَة إلَى يَِصُل ِ كُلِّه شاوَُل جَيِش ُ عَدَد

ُأْخرَى ً ة َّ َخطِي يَرتَِكُب شاوُُل
ُ أقسَمَه قَسٍَم بِسَبَِب وَجائِعِينَ مُنهَِكينَ ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ فَقَْد اليَوِم، ذَلَِك فِي ً َكبِيرا ً َخطَأ ارتََكَب شاوُِل لـَِكّنَ ٢٤

يَأكُْل فَلَْم فَسَيُقتُل.» أعدائِي، عَلَى أقضِيَ أْن وَقَبَل المَساءِ حُلُوِل قَبَل ً َطعاما رَجٍُل أّيُ أكََل «إْن قاَل: إْذ شاوُُل.
َطعاماً. ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن واِحدٍ أّيُ

يَذُْق لَْم لـَِكْن يَْقطُرُ، العَسََل وَرََأْوا دَخَلُوا ٢٦ الأْرِض. وَجْهِ عَلَى ً عَسَلا فَرََأْوا الأْحراِش، إلَى عُب الّشَ وَدَخََل ٢٥
شاوَُل. قَسَِم مِْن َ َخوْفا َشيئاً، مِْنهُْم أحَدٌ

ُ مَعَه وَكانَْت يُقِسمُوا. أْن عَلَى عَب الّشَ ُ ُيجـبِر َ وَهُو ُ أباه يَْسمَْع وَلَْم القَسَِم. ذَلَِك عَْن يَعرُِف يَكُْن لَْم يُوناثانَ لـَِكّنَ ٢٧
فَانْتَعََش. العَسََل، وَأكََل العَسَِل. مَِن وَأخَذَ العَسَِل فِي َطرَفَها فَغَمََس يَدِهِ، فِي ً عَصا

يَذُِق فَلَْم َطعاماً. اليَومَ يَأكُُل مَْن كُّلُ مَلْعُوٌن وَقاَل قَسَماً، نُقسِمَ أْن أبُوكَ «أجبَرَنا لِيُوناثانَ: ُنُودِ الج أحَدُ فَقاَل ٢٨

مُْنهَكُونَ.» هُْم وَلِهَذا َطعاٍم. أّيَ الرِّجاُل
ً قَلِيلا قُت تَذَّوَ أْن بَعْدَ انتَعَْشُت َكيَف ْ فانْظُر الأْرِض. ِ هَذِه عَلَى ً َكثِيرَة مَتاعَِب أبِي جَلََب «لَقَْد يُوناثانُ: فَقاَل ٢٩
ً عَددا لَقَتَلُوا فَعَلُوا، فَلَو أعدائِهِْم. مِْن عَلَيهِ استَولُوا الَّذِي عامَ الّطَ أكَلُوا الرِّجاَل أّنَ لَوْ الأفَْضِل مَِن كانَ ٣٠ العَسَِل. مَِن

الفِلِْسطِيِّينَ.» مَِن َ أكبَر
ً إْنهاكا عَب الّشَ الجُوعُ وََأْنهََك لُونَ. َّ وَأي مِخماَس مِْن وَحارَبُوهُْم الفِلِْسطِيِّينَ. ِيَل إسْرائ بَنُو َ هَزَم اليَوِم، ذَلَِك فِي ٣١
الأْرِض عَلَى المَواشِيَ فَذََبحُوا الجُوعُ، بِهِِم فاشتَّدَ الفِلِْسطِيِّينَ. مَِن ً وَعُجُولا ً وَأبقارا ً غَنَما أخَذُوا قَْد وَكانُوا ٣٢ َشديداً.

فِيها. يَزاُل ما وَدَمُها وَأكَلُوها
أخطَْأتُمْ. «لَقَْد شاوُُل: فَقاَل دَمُهُ.» فِيهِ ً لَحما وَيَأكُلُونَ ِ الله إلَى ُيخطِئُونَ الرِّجاُل هُمُ «ها لِشاوَُل: أحَدُهُْم فَقاَل ٣٣
ُ وَخَرُوفَه ُ ثَورَه َ ُيحضِر أْن مِنهُْم واِحدٍ كُّلَ وَمُرُوا الرِّجاِل إلَى «اْذهَبُوا شاوُُل: قاَل َّ ثُم ٣٤ هُنا.» ً َصخرَة الآنَ فَدَحرُِجوا

دَمُهُ.» فِيهِ ً لَحما تَْأكُلُوا بِأْن ِ الله إلَى ُتخطِئُوا لا هُنا، وَغَنَمَهُْم ثِيرانَهُْم الرِّجاُل لِيَْذَبحِ ذَلَِك وَبَعدَ . إلَيَّ
عَلَى العَمََل ُ نَفسُه َ هُو بَدَأ وَقَْد للهِ. ً مَذَبحا شاوُُل بَنَى َّ ثُم ٣٥ هُناك. وَذََبحُوها مَواِشيَهُْم ِ يلَة َّ الل تِلَك فِي هُْم ُّ كُل فَأحضَرُوا

للهِ. المَذَبحِ ِناءِ ب
ُ تَراه ما «افعَْل َيُش: الج فَقاَل تَماماً.» وَنَْفنِيهِْم مِنهُْم شَيءٍ كُّلَ فَنَأخُذَ يلَةَ، َّ الل الفِلِْسطِيِّينَ «لِنُهاِجِم شاوُُل: وَقاَل ٣٦

الأفَضَل.»
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لـَِكّنَ عَلَيهِْم؟» َستَنصُرُنا وَهَْل الفِلِْسطِيِّينَ؟ ُ ُأطارِد «هَْل اللهَ: شاوُُل فَسَأَل اللهَ.» «لِنَسأِل ٣٧ قاَل: الكاهَِن لـَِكّنَ
اليَوِم. ذَلَِك فِي شاوَُل ُيجِْب لَْم َ الله

الحَّيِ ِ بِالله فَُأقْسِمُ ٣٩ اليَومَ. َ ة َّ الخَطِي ِ هَذِه ارتََكَب الَّذِي مَِن أعرَِف أْن يدُ ُأرِ القادةَ! َ لِي «اجمَعُوا شاوُُل: فَقاَل ٣٨

بِكَلِمَةٍ. عِب الّشَ مَِن أحَدٌ يَنْطِْق فَلَْم يُوناثانَ.» ابنِي كانَ لَوْ ى َّ َحت َسيَمُوُت، الفاعَِل أّنَ ِيَل، إسْرائ ُيخَلُِّص الَّذِي
الآخَرِ.» الجانِِب عَلَى نَقُِف يُوناثانُ وَابنِي وَأنا الجانِِب. هَذا عَلَى تَقِفُونَ ْ «أنتُم ِيَل: إسْرائ جَيِش لِكُّلِ شاوُُل فَقاَل ٤٠

َسيِّدِي.» يا ِيدُ تُر «َكما ُنُودُ: الج فَقاَل
فَأْظهِرِ ابنِي، أوِ أنا أخطَْأُت ُكنُت إْن اليَومَ؟ عَبدَكَ أنا ُتجِبنِي لَْم ِماذا ل ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، «يا شاوُُل: َصلَّى َّ ثُم ٤١

ِ بِالقُرْعَة ُ الله فَأشارَ َّمِيمَ.»٢٩ الت فَأْظهِرِ أخطَُأوا، الَّذِيَن هُمُ َشعبَُك كانَ وَإْن ِيَل. إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، يا القُرْعَةِ، فِي َ يم اليُورِ
ُ القُرعَة فَوَقَعَِت ابْنِي.» أِم أنا المُذنُِب، َ هُو مَْن لِنَتَبَيَّنَ َ القُرعَة «َألِْق شاوُُل: فَقاَل ٤٢ عَب. الّشَ أ َّ بَر وَ يُوناثانَ، وَ شاوَُل إلَى

يُوناثانَ. عَلَى
فَعَلْتَهُ.» الذي ما «أخْبِرْنِي لِيُوناثانَ: شاوُل فقاَل ٤٣

التّافِهِ؟» الأْمرِ هَذا أجِل مِْن أمُوُت فَهَْل عَصاَي. بِطَرَِف العَسَِل مَِن ً قَلِيلا قُْت «تَذَّوَ لِشاوَُل: يُوناثانُ فَقاَل
يُوناثانُ.» يَمُوَت أْن يَنْبَغِي بِقَسَمِي. أِف لَْم إذا وََسيُعاقِبَنِي أقسَْمُت، «قَْد شاوُُل: فَقاَل ٤٤

لا المَوَت؟ ُ مِثلُه يَْستَِحّقُ فَهَْل لِيُوناثانَ. َ هُو اليَومَ العَظِيِم ِيَل إسْرائ انتِصارِ فِي «الفَضُل لِشاوَُل: قالُوا ُنُودَ الج لـَِكّنَ ٤٥

َ فَأنقَذ اليَومَ.» الفِلِْسطِيِّينَ عَلَى ُ الله ُ أعانَه فَقَْد يُوناثانَ! رَأِس مِْن ٌ واِحدَة ٌ َشعرَة تَسقَُط لَْن ، الحَّيِ ِ بِالله نُقسِمُ هَذا! يَكُونُ
يُقتَْل. فَلَْم يُوناثانَ. عُب الّشَ

مَكانِهِْم. إلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي فَرَِجــَع الفِلِْسطِيِّينَ. ِ مُطارَدَة عَْن شاوُُل َف َّ وَتَوَق ٤٦

ِيل إسْرائ أعداءَ ُيحارُِب شاوُُل
ِيِّينَ ون وَالعَمُّ ِيِّينَ المُوآب شاوُُل فَحارََب بِها. ُحِيطِينَ الم أعدائِها كُّلَ وَحارََب ِيَل إسْرائ كُّلِ عَلَى ُ َسيطَرَتَه شاوُُل وَأكمَلَ ٤٧
مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي ََّص َل فَخ ِجّداً. ً ُشجاعا شاوُُل كانَ ٤٨ ذَهََب. َحيثُما َ وَانْتَصَر وَالفِلِْسطِيِّينَ. بَةَ، ُصو وَمَلَِك وَالأدُومِيِّينَ،

عَمالِيَق. ى َّ َحت شاوُُل َ وَهَزَم يَنهَبُوها. أْن حاوَلُوا الَّذِيَن أعْدائِهِِم جَمِيِع
مِيكاُل. الأصغَرِ ِ ابنَتِه وَاسْمُ مِيرَُب، البِكرِ ِ ابنَتِه وَاسْمُ ِكيشُوعُ. ـْ وَمَل وَيَْشوِي يُوناثانُ هُْم أولادٌ لِشاوَُل وَكانَ ٤٩

ُ وَنَيْر شاوَُل أبُو قَيٌْس أمّا ٥١ شاوَُل. عَّمِ َ نَيْر بُْن ُ أبْنَيْر جَيِشهِ قائِدِ وَاسْمُ أِخيمَعََص. بِنُت أِخينُوعَمُ ِ زَوَجتِه وَاسْمُ ٥٠

أبِيئِيَل. ابْنِي فَهُما َ أبْنَيْر أبُو
ُشجاعاً، أْو ً يّا قَوِ ً رَجُلا شاوُُل رَأى ما َّ وَكُل َشدِيدَةً. الفِلِْسطِيِّينَ ِضّدَ الحَرُْب كانَِت َحياتِهِ. ًَطواَل ُشجاعا شاوُُل كانَ ٥٢

جَيِشهِ. إلَى ُ ه َّ َضم
١٤:٤١ ٢٩

يستخدماِن كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى وَهُما َمِيم. الت … يم اليورِ أظهر
30) :38 الخروج كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل ِمعرفةِ ل
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١٥
عَمالِيق عَلَى يَقضِي شاوُُل

كَلِمَتِهِ. إلَى استَمـِـْع وَالآنَ ِيَل. إسْرائ ِ َشعبِه عَلَى ً مَلِكا لِأمسَحََك ُ الله «أرَسلَنِي لِشاوَُل: ِيُل َصمُوئ قاَل يَوٍم وَذاَت ١

ما وَرَأيُت َكنْعانَ. إلَى ُخوِل الدُّ مَِن مَنْعَهُْم عَمالِيُق حاوََل مِصْرَ، مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو خَرََج ‹عِندَما القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ٢
اقْتُْل عَلَيهِم. تُْشفِْق لا لَهُْم. ما وَكُّلِ هُْم تامّاً، ً قَضاء عَلَيهِْم اقِْض عَمالِيَق. وَحارِْب اْذهَْب فَالآنَ، ٣ عَمالِيُق. ُ فَعَلَه

وَحَمِيرَهُْم.›» وَِجمالَهُْم وَغَنَمَهُْم ثِيرانَهُْم وَاقتُْل ِع، ّضَ ُّ وَالر وَالأطفاِل وَالنِّساءِ الرِّجاِل جَمِيَع
إلَى شاوُُل فَذَهََب ٥ يَهُوذا. رِجاِل مَِن آلاٍف َ وَعَشْرَة ُجندِّيٍ ألِف مِئَتَي كانُوا َطلاِيمَ. فِي ُ جَيشَه شاوُُل فَحَشَدَ ٤

عَلَيكُْم أقضِيَ لِئَلّا عَمالِيَق، عَْن وَانفَِصلُوا «اذهَبُوا : القِينِيِّ عِب لِلّشَ شاوُُل وَقاَل ٦ الوادِي. فِي َ وَانتَظَر عَمالِيَق ِ مَدِينَة
عَمالِيَق. عَْن القِينِيُّ عُب الّشَ فانفََصَل مِصْرَ.» مِْن خَرَُجوا عِندَما ِيَل إسْرائ بَنِي َ َنحو َ كُرَماء ْ ُكنْتُم فَقَْد مَعَهُْم.

مَلَِك أجاَج شاوُُل َ وَأسَر ٨ مِصْرَ. حُدُودِ عِندِ ُشوٍر إلَى َ يلَة َحوِ مِْن وَطارَدَهُْم وَحارَبَهُْم عَمالِيَق. شاوُُل َ وَهَزَم ٧

ِيَل إسْرائ وُجنُودُ شاوُُل يَقتُْل وَلَْم ٩ يِْف. بالّسَ أجاَج جَيِش ُجنُودِ كُّلَ قَتََل ُ ه َّ لـَِكن َحياتِهِ. عَلَى وَأبقَى َحيّاً، عَمالِيَق
َ هُو ما كُّلَ رُوا دَمَّ هُْم لـَِكنَّ شَيءٍ. كُّلَ يُدَمِّرُوا فَلَْم ثَمِينٍ، َ هُو ما وَكُّلِ وَالحِملاِن وَالغَنَِم البَقَرِ أفَضِل عَلَى أبقَوْا َكما أجاَج.

القِيمَةِ. ُ وَعَدِيم رَخيٌص

تِه َّ ِبخَطِي شاوَُل ُ يُواِجه ِيُل َصمُوئ
لا َ فَهُو مَلِكاً. ِ َجعلِه عَلَى أِسْفُت وَقَْد يَتبَعُنِي، شاوُُل يَعُْد «لَْم اللهُ: قاَل ١١ اللهِ. مَِن ً رِسالَة ِيُل َصمُوئ ى َلَّقَ ت َّ ثُم ١٠

يِل. َّ الل َطواَل ِ الله ِ َحضرَة فِي يَبكي وََظّلَ شاوُُل، ُ فَعَلَه مِمّا ِيُل َصمُوئ فَغَِضَب وَصاياَي.» َيحْفَُظ
ِ َلدَة ب إلَى شاوُُل «ذَهََب ِيَل: لَِصمُوئ قاَل عَب الّشَ لـَِكّنَ شاوَُل. لِلِقاءِ وَذَهََب الباكِرِ باِح الّصَ فِي ِيُل َصمُوئ فَقامَ ١٢
الجِلجاِل.» ِ مَدينَة إلَى يَنزَِل ى َّ َحت َ آخَر إلَى مَكاٍن مِْن يَنتَقُِل كانَ َّ ثُم لِنَْفِسهِ. ً نُْصبا هُناكَ وَأقامَ يَهُوذا، فِي الـكَرمِِل
َ ة َّ وَِصي ْذُت نَّفَ لَقَْد اللهُ. «ليُبارِْكَك وَقاَل: شاوُُل ُ َيّاه فَح شاوَُل، إلَى مَ فَتَقَّدَ شاوُُل. كانَ َحيُث إلَى ِيُل َصمُوئ فَذَهََب ١٣

اللهِ.»
وَبَقَرٍ؟» غَنٍَم َصوَت أسمَُع ِماذا ل أْسمَعُهُ؟ الَّذِي وُت الّصَ هَذا َما «ف قاَل: ِيَل َصمُوئ لـَِكّنَ ١٤

نا َّ لـَِكن لإلَهَِك. صاعِدَة٣٠ً َ ذَباِئح لِتَقدِيمِها وَالبَقَرِ الغَنَِم أفَضِل عَلَى فأبقَوا عَمالِيَق، مْن ُنُودُ الج «غَنِمَها شاوُُل: فَقاَل ١٥

آخَرَ.» شَيءٍ كُّلَ قَتَلْنا
أخبِرْنِي «َحسَناً، شاوُُل: فَقاَل الماِضيَةَ.» َ يلَة َّ الل ُ الله ِ بِه أخبَرَنِي بِما َ ُأخبِرُك وَدَعنِي «َكفَى! لِشاوَُل: ِيُل َصمُوئ فَقاَل ١٦

أخبَرَكَ.» بِما
ً رَئِيسا فَصِرَْت َلَِك. الم لِتَكُونَ َ اختارَك َ الله لـَِكّنَ نَفِسَك. نَظَرِ فِي ً َصغِيرا ُكنَت مَضَى «فِيما ِيُل: َصمُوئ فَقاَل ١٧

َشعٌب هُْم لِأّنَ عَمالِيَق، َشعِب جَمِيِع عَلَى وَاقِض ‹اْذهَْب لََك: وَقاَل ةٍ مَهَمَّ فِي ُ الله أرَسلََك لَقَْد ١٨ ِيَل. إسْرائ ِ لِعَشائِر
١٥:١٥ ٣٠

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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المَعرَكَةِ، غَناِئِم عَلَى َهجَْمَت ِماذا ل اللهِ؟ َصوَْت تُطـِـِع لَْم فَلِماذا ١٩ تُبِيدَهُْم.› أْن إلَى قاتِلْهُْم جَمِيعاً. عَلَيهِْم اقِض يرٌ. شِرِّ
اللهِ؟» أمامَ رَّ َّ الش فَفَعَلَْت

ُأبِق وَلَْم عَمالِيَق. َشعِب كُّلَ وَأبَْدُت أرَسلَنِي، َحيُْث إلَى ذَهَبُْت فِعلاً! ِ الله َصوَْت أَطعُْت «لـَِكنِّي شاوُُل: فَقاَل ٢٠

الجِلْجاِل.» فِي لإلَهَِك َ ذَباِئح لِتَقدِيمِها وَالبَقَرِ الغَنَِم ِخيارَ ُنُودُ الج أخَذَ لـِِكْن ٢١ أجاُج. ـِكُهُْم مَل َ وَهُو أسَرْتُهُ، واِحدٍ عَلَى إلّا
مَِن أفَْضُل ُ اعَة الّطَ بَِل وَصاياهُ؟ ُ طاعَة أْم قدِماُت، َّ وَالت ُ باِئح الذَّ أكثَرَ، َ الله يُرضي الَّذِي «ما ِيَل: َصمُوئ أجاَب ٢٢
رَفَْضَت أنَت الأوثاِن. ِ َكعِبادَة وَالعِنادُ العِرافَةِ، ةِ َّ َكخَطِي فَالعِْصيانُ ٢٣ الكِباِش. ُشحُوِم مِْن أفْضُل ِ لله وَالاْستِماعُ بيحَةِ، الذَّ

مَلِكاً.» يَقبَلَُك َ هُو يَعُْد لَْم فَالآنَ اللهِ، َ ة َّ وَِصي تُطِيَع أْن
بِما فَعَمِلُْت عِب، الّشَ مَِن ِخفُت وَكَلامَهُ. ُ وَصاياه ُأطـِـْع لَْم اللهِ. إلَى أخطَْأُت «لَقَْد ِيَل: لَِصمُوئ شاوُُل فَقاَل ٢٤

اللهَ.» أعبُدَ لـِكَي مَعي ارِجــْع تِي. َّ َخطِي لِي َ تَغفِر أْن أرُجو وَالآنَ ٢٥ قالُوهُ.
عَلَى ً مَلِكا ُ الله يَرفُُضَك وَالآنَ اللهِ، َ ة َّ وَِصي رَفَْضَت فَأنَت مَعََك. أرِجــَع «لَْن لِشاوَُل: قاَل ِيَل َصمُوئ لـَِكّنَ ٢٦

ِيَل.» إسْرائ
اليَومَ ُ الله َق «مَّزَ لِشاوَُل: ِيُل َصمُوئ فَقاَل ٢٨ بُهُ. ثَو َق َّ فَتَمَز بِهِ. ِثَو ب شاوُُل أمسََك لِيَنصَرَِف، ِيُل َصمُوئ استَدارَ فَلَمّا ٢٧
َجِيدُ الم ِيَل إسْرائ ُ إلَه ٢٩ مِنَك. أفَضُل أصحابَِك مِْن لِواِحدٍ َ المَملـَكَة ُ الله أعطَى وَقَْد بِي. ثَو قَْت مَّزَ َكما عَنَْك ِيَل إسْرائ َ مَملـَكَة

فِكرَهُ.» َ لِيُغَيِّر ً بَشَرا لَيَس َ فَهُو فِكرَهُ. ُ يُغَيِّر وَلا يَتَراَجُع لا
ِ القادَة أمامَ أكْرِْمنِي مَعِي. تَرِجــَع أْن إلَيَك ُل أتَوَّسَ لـَِكْن اللهِ. إلَى أخطَْأُت لَقَْد «َحسَناً، شاوُُل: فَأجاَب ٣٠

للهِ. شاوُُل وََسجَدَ شاوَُل، مََع ِيُل َصمُوئ فَرَِجــَع ٣١ إلَهََك.» أعبُدَ لـِكَي مَعِي ارِجــْع ِيَل. إسْرائ بَنِي وَأمامَ
أجاُج فَقاَل لاِسِل. بِالّسَ ً دا َّ مُقَي ِيَل َصمُوئ إلَى أجاُج َ فَجاء عَمالِيَق.» مَلَِك أجاَج، لِي «أحضِرُوا ِيُل: َصمُوئ قاَل َّ ثُم ٣٢

يَقتُلَنِي.» لَْن ُ «لَعَلَّه نَفِسهِ: فِي
فَقَتََل مِنَك.» َك ُأمُّ ُ َستُحرَم فَالآنَ مِنهُْم. هاتِهِْم ُأمَّ وَحَرَمَت ً عا رُّضَ بِسَيفَِك «قَتَلَت لِأجاَج: قاَل ِيَل َصمُوئ لـَِكّنَ ٣٣

الجِلجاِل. فِي ِ الله أمامَ ُ عَه وَقَّطَ أجاَج ِيُل َصمُوئ
قَّطُ ذَلَِك بَعدَ شاوَُل ِيُل َصمُوئ َ يَر وَلَْم ٣٥ ِجبعَةَ. فِي ِ بَيتِه إلَى شاوُُل وََصعِدَ الرّامَةِ. إلَى وَذَهََب ِيُل َصمُوئ مَضَى َّ ثُم ٣٤

ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا شاوَُل َجعََل ُ ه َّ لِأن ً َكثِيرا ُ الله وَأِسَف شاوُُل. ُ فَعَلَه ما بِسَبَِب ً َكثِيرا ِيُل َصمُوئ حَزِنَ فَقَْد مَماتِهِ. يَوِْم إلى
١٦

لَحْم بَيَت إلَى يَذهَُب ِيُل َصمُوئ
ُ رَفَْضتُه إنِّي لََك ُلُْت ق أْن بَعدَ ى َّ َحت عَلَيهِ ً ِينا حَز مازِلَْت أنَت شاوَُل؟ عَلَى َستَحزَنُ مَتَى ى َّ «َحت ِيَل: لَِصمُوئ ُ الله وَقاَل ١
ُ اْسمُه لَحْمَ بَيَت ُسّكاِن مِْن رَجٍُل إلَى مُرِسلَُك فَإنِّي لَحْمَ. بَيَت إلَى وَاْذهَْب يِت َّ بِالز قَرْنََك فاملْأ ِيَل. إسْرائ عَلَى ً مَلِكا

مَلِكاً.» لِيَكُونَ ِ أبنائِه أحَدَ اختَرُت وَقَدِ يَسَّى.
فَيَقتُلُنِي.» بِالخـَبَرِ شاوُُل َسيَسمَُع ذَهَبُت، «إْن قاَل: ِيَل َصمُوئ لـَِكّنَ ٢

بِيحَةِ. الذَّ إلَى يَسَّى وَادعُ ٣ ذَبِيحَةً.› ِ لله َ لُِأقَّدِم ‹ِجئُت لَهُْم: وَقُْل ً ِعجلا مَعََك وَخُْذ لَحْمَ. بَيَت إلَى «اْذهَْب اللهُ: فَقاَل
يّاهُ.» إ يَك ُأرِ الَّذي خَص الّشَ تَمسََح أْن يَنْبَغِي تَفعَلَهُ. أْن يَنبَغِي ما يَك َسُأرِ ذَلَِك وَبَعدَ
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وََسألُوهُ: ِيَل َصمُوئ وَاستَقبَلُوا َخوفاً. لَحْمَ بَيَت ُشيُوُخ فارتَعَدَ لَحْمَ. بَيَت إلَى فَذَهََب اللهُ. ُ لَه قاَل َكما ِيُل َصمُوئ فَفَعََل ٤
َسلاٍم؟» ةِ مَهَمَّ فِي هُنا أنَت «هَْل

ِ بِيحَة الذَّ فِي لِلاشتِراِك وَتَعالَوا أنفُسَكُْم َطهِّرُوا للهِ. ً ذَبِيحَة َ لُِأقَّدِم ِجئُت فَقَْد َسلاٍم. ةِ مَهَمَّ في هُنا «أنا فَأجاَب: ٥

بِيحَةِ. الذَّ فِي وَالاشتِراِك َجِيءٍ الم إلَى ِيُل َصمُوئ دَعاهُْم َّ ثُم وَأولادَهُ. يَسَّى ِيُل َصمُوئ َ ر وََطهَّ مَعِي.»
اللهُ.» ُ اختارَه الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو هَذا أّنَ َشّكَ «لا نَفِسهِ: في َ ر َّ فَفَك ألِيآَب. ِيُل َصمُوئ رَأى وَأولادُهُ، يَسَّى وََصَل فَلَمّا ٦

لا ُ فَالله اعتبارِكَ. فِي الُأمُورَ ِ هَذِه تُدِخْل لا لـَِكْن وَوَِسيمٌ، يٌل َطوِ أليآَب أّنَ «َصحِيٌح ِيَل: لَِصمُوئ قاَل َ الله لـَِكّنَ ٧

اختَرتُهُ.» الَّذِي َ هُو أليآُب فَلَيَس قَلبِهِ. إلَى ما َّ وَإن الإنساِن، مَظهَرِ إلَى ُ يَنظُر لا َ هُو النّاُس. ُ يَراه ما إلَى ُ يَنظُر
الَّذِي َ هُو هَذا لَيَس «لا، ِيُل: َصمُوئ فَقاَل ِيَل. َصمُوئ أماِم مِْن أبِيناداُب َّ فَمَر أبِيناداَب. الثّانِي ُ ابنَه يَسَّى دَعا َّ ثُم ٨

اللهُ.» ُ اختارَه
أيضاً.» جَُل َّ الر هَذا ُ الله َيخـتَرِ «لَْم قاَل: ِيَل َصمُوئ لـَِكّنَ ِيَل. َصمُوئ أماِم مِْن َّ يَمُر أْن َ ة َّ شَم مِْن يَسَّى َطلََب َّ ثُم ٩

الرِّجاِل.» هَؤُلاءِ مِْن ً أيّا ُ الله َيخـتَرِ «لَْم ى: َّ لِيَس قاَل ِيَل َصمُوئ لـَِكّنَ ِيَل. لَِصمُوئ َ بعَة الّسَ ُ أولادَه يَسَّى عَرََض ١٠

هَؤُلاءِ؟» ُ غَير أولادٌ «ألَدَيَك يَسَّى: ِيُل َصمُوئ َسأَل َّ ثُم ١١

الغَنَمَ.» يَرعَى المَرعَى في ُ ه َّ لـَِكن الأصغَرُ. َ هُو آخَرُ، ابٌن «لَدَّيَ يَسَّى: فَأجاَب
يَْأتِيَ.» ى َّ َحت لِلّطعاِم َنجلَِس لَْن فَنَحُن هُنا. ُ أحضِرْه َطلَبِهِ. فِي «أرِسْل ِيُل: َصمُوئ فَقاَل

ةِ. حَّ الّصِ مَوفُورَ ً وَِسيما ً شابّا وَكانَ الأصغَرَ. ُ ابنَه يَستَْدِعي مَْن يَسَّى فَأرَسَل ١٢
اختَرتُهُ.» الَّذِي َ فَهُو ُ وَاْمسَحه «قُْم ِيَل: لَِصمُوئ ُ الله فَقاَل

ٍ عَظِيمَة ةٍ َّ بِقُو ِ الله رُوُح فَحَّلَ إْخوَتِهِ. أمامَ ى َّ لِيَس الأصغَرِ الابِن عَلَى يَت َّ الز وََسَكَب يِت َّ الز قَرنَ ِيُل َصمُوئ فَأخَذَ ١٣

الرّامَةِ. فِي ِ بَيتِه إلَى ِيُل َصمُوئ عادَ َّ ثُم اليَوْمَ. ذَلَِك مِْن َ داوُد عَلَى
شاوُل يُضايُِق ٌ ير شرِّ رُوٌح

شاوَُل خُّدامُ فَقاَل ١٥ َكثِيراً. ً إزعاجا ُ لَه َب َّ فَسَب لِشاوَُل، ً يرا شِرِّ ً رُوحا ُ الله أرَسَل َّ ثُم شاوَُل. اللهِ رُوُح وَتَرَكَ ١٤

القِيثارِ. عَلَى العَزَف ُيحِسُن رَجٍُل عَْن لََك نَبحَُث نا َّ فَإن أمَرتَنا فَإْن ١٦ يُزِعجَُك. ُ الله ُ أرَسلَه الَّذِي َ ير الشِّرِّ وَح ُّ الر «إّنَ لَهُ:
الإحساُس عَنَك َسيَذهَُب ِحينَئِذٍ، مُوِسيقَى. جُُل َّ الر هَذا لََك يَعزُِف اللهِ، عِندِ مِْن ُ ير الشِّرِّ وُح ُّ الر ذَلَِك هاجَمََك فَإذا

يِق.» بِالّضِ
لِي.» ُ وَأحضِرُوه العَزَف ُيحِسُن ً َشخصا لِي «ِجدُوا ِلخُّدامِهِ: شاوُُل فَقاَل ١٧

عَلَى العَزِف فِي ٌ ماهِر ُ ه َّ إن ابنَهُ. أعرُِف وَأنا لَحمَ. بَيَت فِي ساِكٌن يَسَّى ُ اْسمُه رَجٌُل «هُناكَ الخُّداِم: أحَدُ فَقاَل ١٨

مَعَهُ.» ُ وَالله وَوَِسيمٌ، ٌ ذَكِيّ َ وَهُو َجيِّدٌ. وَمُقاتٌِل ُشجاعٌ رَجٌُل ً أيضا َ وَهُو القِيثارِ.
الغَنَِم.» راِعي َ داوُد ابنَِك إلَى «أرِسْل لَهُ: فَقالُوا يَسَّى. إلَى ُ رُُسلَه شاوُُل فَأرَسَل ١٩

ُ داوُد فَذَهََب ٢١ شاوَُل. إلَى َ داوُد مََع وَأرَسلَها وَجَدياً، نَبِيذٍ َ وَقِنِّينَة ً وَخُبزا ً ِحمارا أعَّدَ لِشاوَُل، ً ة َّ هَدِي يَسَّى فَأعَّدَ ٢٠

فِيها: قاَل يَسَّى، إلَى ً رِسالَة شاوُُل وَأرَسَل ٢٢ ِسلاِحهِ. حامَِل ُ فَجَعَلَه َكثيراً، شاوُُل ُ ه َّ فَأَحب أمامَهُ، وَوَقََف شاوَُل إلَى
َكثِيراً.» ُ أحبَبتُه فَقَْد لِيَخدِمَنِي، مَعِي َ داوُد «دَْع
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يرُ، الشِّرِّ وُح ُّ الر ُ يُفارِقُه ِحينَئِذٍ، يَعزُِف. وَ ُ قِيثارَه يَْأخُذُ ُ داوُد كانَ شاوَُل، اللهِ عِندِ مِْن ُ ير الشِّرِّ وُح ُّ الر هاَجمَ ما َّ وَكُل ٢٣

يِق. بِالّضِ الإْحساُس ُ عَنه وَيَزُوُل

١٧
ِيل إسْرائ ى يَتَحَّدَ جُلياُت

فِي يقَةَ، وَعَزِ َ ُسوُكوه بَينَ وَعَسكَرُوا يَهُوذا، فِي التي َ ُسوُكوه فِي اجتَمَعُوا لِلحَرِب. ُجيُوشَهُْم ونَ ُّ الفِلِْسطِي وََحشَدَ ١
دَمِّيمَ. أفَُس اْسمُها ٍ مَدِينَة

الفِلِْسطِيِّينَ. ِ َلَة ِمُقات ل ً استِعدادا وا وَاصطَّفُ البُطِم. وادِي فِي وَعَسكَرُوا أيضاً، ِيَل إسْرائ بَني ُجنُودَ شاوُُل وََحشَدَ ٢

الوادِي. بَينَهُما يَفِصُل ٍ مُقابِلَة ٍ َلَّة ت عَلَى ِيَل إسْرائ وَبَنُو َلَّةٍ، ت عَلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَقََف ٣

جُلياُت فَخَرََج وَِشبرٌ! أذرٍُع٣١ أربَُع ُ ُطولُه ، َجّتَ ِ مَدِينَة مِْن جُلياُت ُ اْسمُه َجبّارٌ مُقاتٌِل الفِلِْسطِيِّينَ لَدَى وَكانَ ٤

آلاِف َ خَمْسَة يَزِنُ سَمَكَةٍ، حَراِشِف َشكِل عَلَى ً دِرعا َلبُِس ي وَ بُرونْزٍ. مِْن ٌ ُخوذَة رَْأِسهِ عَلَى كانَ ٥ الفِلِْسطِيِّينَ. ِم َّ ُمخَي مِْن
عَصا وَكانَْت ٧ ُنحاسِّيٌ. ٌ رُمح ِ َظهرِه عَلَى ً بُوطا مَر وَكانَ ساقَيهِ. عَلَى ً ة َّ ُنحاِسي واقِياٍت يََضُع وَكانَ ٦ البُرونْزِ. مَِن مِثْقاٍل٣٢
تُرَسهُ. ً حامِلا ُ أمامَه يَمشِي ُ مُساعِدُه وَكانَ الحَدِيدِ. مَِن مِثْقاٍل ِ مِئَة ِسّتُ محِ ُّ الر ِسناِن وَْزنُ ّساِج. َّ الن َكنَوِل ً يلَة َطوِ ِ رُمحِه
ً اْستِعْدادا ونَ مُْصطَّفُ ُجنُودُكُْم ِماذا «ل فَيَقُوُل: ِيَل، إسْرائ بَنِي ُجنُودَ ً مُتَحَّدِيا وَيُنادِي يَوٍم كُّلَ يخْرُُج جُلْياُت كانَ ٨

يَفُوزُ، قَتَلَنِي، فَإذا ٩ يُبارِزَنِي. لـِكَي ُ وَأْرِسلُوه ً رَجُلا فاْختارُوا الفِلِْسطِيِّينَ. مَِن وَأنا شاوَُل، خُّدامُ ْ أنتُم هَكَذا؟ للقِتاِل
وََتخدِمُونَنا.» لَنا، ً عَبِيدا ْ أنتُم وَتَِصيرُونَ أفُوزُ، رَجُلـَكُْم، قَتَلُت إذا لـَِكْن لـَكُْم. ً عَبِيدا الفِلِْسطِيِّينَ َنحُن ُ وَنَِصير

رِجالـِكُْم أحَدَ تُرسلُوا أْن أَتحَّداكُْم فَأنا ِيَل. إسْرائ َيِش ِلج احتِقارِي عَِن ً مُعَبِّرا اليَومَ «أقُِف : الفِلِْسطِّيُ وَقاَل ١٠
َشدِيداً. ً ُخوفا وَخافُوا جُلياُت، ُ قالَه ما ِيَل إسْرائ وَُجنُودُ شاوُُل فَسَمـِـَع ١١ لِيُقاتِلَنِي.»

القِتال ِ َجبهَة إلَى يَذهَُب ُ داوُد
فِي ً طاعِنا يَسَّى وَكانَ أبناءٍ. ُ ِيَة ثَمان ى َّ لِيَس وَكانَ يَهُوذا. فِي لَحْمَ بَيَت فِي َ أفراتَة ِ عائِلَة مِْن يَسَّى أبناءِ مِْن ُ داوُد كانَ ١٢
وَالثّانِي ألِيآُب، ُل فَالأّوَ أسماؤُهُْم، أمّا شاوَُل: مََع الحَرِب إلَى ُ الكِبار ُ لاثَة َّ الث يَسَّى ُ أبناء ذَهََب ١٣ شاوَُل. عَهدِ فِي ّنِ الّسِ
وَكانَ ١٥ شاوَُل. جَيِش فِي ُ الكِبار ُ لاثَة َّ الث ُ إْخوَتُه انضَّمَ وَقَدِ الأصغَرَ. فَكانَ ُ داوُد أمّا ١٤ ةُ. َّ شَم وَالثّالُِث أبِيناداُب،
مُقابَِل ً وَمَساء ً َصباحا َيخرُُج الفِلِْسطِّيُ وََظّلَ ١٦ لَحمَ. بَيَت فِي ِيهِ أب بِغَنَِم لِلاعتِناءِ َ آخَر إلَى وَقٍت مِْن شاوَُل يَترُكُ ُ داوُد

ِيَل. لإسْرائ الإهاناِت ُ يُوَجِّه وَ يَوْماً، بَعِينَ أْر ِيَل إسْرائ جَيِش
١٧:٤ ٣١

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع. مفردها أذرع.
القصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ

١٧:٥ ٣٢
(7 العدد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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إلَى الخـُبزِ مَِن َ العَشْرَة َ الأرغِفَة ِ وَهَذِه يِك، الفَرِ مَِن ة٣٣َ القُّفَ ِ هَذِه «خُْذ داوُدَ: ِ لابْنِه يَسَّى قاَل يَوٍم، وَذاَت ١٧

ً َشيئا وَأْحضِرْ إْخوَتَِك، أْحواِل عَلَى اطمَئِّنَ قائِدِهِْم. إلَى ِ هَذِه العَشْرِ الجـُبْنِ قِطََع ً أيضا خُْذ ١٨ المُعَسكَرِ. فِي إْخوَتَِك
الفِلِْسطِيِّينَ.» ِ َبَة ُحار لم البُطِم وادِي فِي ِيَل إسْرائ ُجنُودِ كُّلِ وَمََع شاوَُل مََع هُناكَ فَإخوَتَُك ١٩ َسلامَتِهِْم. عَلَى يَدُّلُ

إلَى ُ داوُد وَأتَى أبُوهُ. إلَيه َطلََب َكما وَذَهََب عامَ الّطَ وَأخَذَ آخَرَ. راٍع ِ رِعايَة فِي َ الغَنَم ُ داوُد تَرَكَ ِ الباكِر باِح الّصَ وَفِي ٢٠

َصيحاِت يُطلِقُونَ ُنُودُ الج وَراَح داوُدَ. وُُصول عِندَ القِتاِل فِي مَواقِعِهْم لِأخذِ خارِجينَ ُنُودُ الج وَكانَ المُعَسكَرِ. ِ مِنْطَقَة
لِلقِتاِل. ً استِعدادا ونَ ُّ وَالفِلِْسطِي ِيَل إسْرائ بَنُو وَاصطَّفَ ٢١ الحَرِب.

إْخوَتِه. عَْن وََسألَهُْم ِيَل، إسْرائ جَيُش َحيُث إلَى وَرََكَض المُؤَنَ، َيحفَُظ الَّذِي جُِل َّ الر مََع عامَ الّطَ ُ داوُد فَتَرَكَ ٢٢

جُلياَت البَطَُل هَذا وَكانَ إْخوَتِهِ. مََع َ داوُد حَدِيِث َ أثناء الفِلِْسطِّيِ َيِش الج ُصفُوِف بَينِ مِْن الفِلِْسطِّيُ ُ الجبّار فَخَرََج ٢٣

قالَهُ. ما ُ داوُد فَسَمـِـَع ِيَل. إسْرائ جَيِش عَْن يَوٍم كُّلَ ُ يَقُولُه كانَ ما جُلياُت أعادَ . َجّتَ ِ مَدِينَة مِْن الفِلِْسطِّيَ
ْ «أرَأيتُم ِيَل: إسْرائ رِجاِل أحَدُ فَقاَل ٢٥ جُلياَت. مِْن ً َخوْفا ً جَميعا َبُوا هَر جُلياَت ِيَل إسْرائ ُجنُودُ رَأى ا َّ فَلَم ٢٤

جُلياَت يَقتُُل ْن مَّ سيُغْنِي ُ ه َّ أن شاوُُل أعلََن وَقَْد ةٍ. مَّرَ بَعدَ ً ة مَّرَ ِيَل بِإسْرائ لِيَهزََأ يَوٍم كُّلَ َيخرُُج إلَيهِ! انظُرُوا َضخامَتَهُ؟
ِيَل.» إسْرائ فِي ً أحرارا جُِل َّ الر ذَلَِك ِ عائِلَة كُّلَ شاوُُل وََسيَجعَُل ابنَتَه. ُ وَسيُزَّوِجُه

فَمَْن ِيَل؟ إسْرائ عَْن العارَ يَنزِعُ وَ الفِلِْسطِّيَ ذَلَِك يَقتُُل مَْن ُ مُكافَأة ِهيَ «ما بَهُ: قُر الواقِفِينَ الرِّجاَل ُ داوُد فَسَأَل ٢٦

؟» الحَّيِ ِ الله بجَيِش لِيَهزََأ اللّاَمختُون٣٤ُ الفِلِْسطِّيٌ هَذا ُ نَْفسَه يَظُّنُ
ُنُودِ الج إلَى ُث يَتَحَّدَ َ وَهُو ألِيآَب ُ الأكبَر ُ أُخوه ُ فَسَمِعَه ٢٨ جُلياَت. يَقتُُل مَْن مُكافَأةِ عَْن َ داوُد الرِّجاُل َ فَأخْبَر ٢٧
ُ أعلَم أنا ةِ؟ َّ ي ِّ البَر فِي َ القَلِيلَة الغُنَيْماِت تِلَك تَرَكَت مَْن وَمََع هُنا؟ إلَى بَِك َ جاء الَّذِي «ما داوُدَ: ألِيآُب وََسأَل فَغَِضَب.

المَعْرَكَةِ.» عَلَى َج َّ تَتَفَر لـِكَْي إلّا أتَيَْت َما ف يرَ، الشِّرِّ وَقَلْبََك غُرُورَكَ
فَحَسُب.» مُ َّ أتَكَل ُكنُت فَقَْد الآنَ؟ ُ فَعَلتُه الَّذِي «ما داوُدُ: فَقاَل ٢٩

ما الرِّجال بَعُض فَسَمـِـَع ٣١ نَفسَها. َ بَة الأجو ُ فَأعطُوه نَفسَها، َ الأسئِلَة عَلَيهِِم وََطرََح ِيَن آخَر إلَى ُ داوُد وَذَهََب ٣٠
َ هِمَم يُثَبَِّط بِأْن ُلياَت ِلج نَسمََح أْن يَنبَغِي «لا لِشاوَُل: ُ داوُد فَقاَل ٣٢ قاَل. بِما ُ وَأخبَرُوه شاوَُل إلَى ُ فَأخَذُوه داوُدُ، ُ قالَه
وَتُنازَِل تَذهََب أْن ُ تَقدِر «لا شاوُُل: فَأجاَب ٣٣ «. الفِلِْسطِّيِ هَذا ِ وَمُنازَلَة هاِب لِلذَّ ٌ مُستَعِّد خادِمَُك فَأنا عِب. الّشَ

ِصباهُ.» مُنذُ الحُرُوِب فِي فاشتَرَكَ جُلياُت أمّا ُجندِيّاً. ى َّ َحت فَلَسَت ، الفِلِْسطِّيَ هَذا
القَطِيِْع، ًمَِن حَمَلا وََخطََف دٌُب أْو ٌ أَسّد َ جاء فَمَتَى أبِي. َ غَنَم أْرعَى ما ً َكثِيرا خادِمََك، أنا «ُكنُت، داوُدُ: فَقاَل ٣٤

أنا قَتَلُت، ٣٦ ُلُهُ. وَأقْت ُ بُه وَأضْرِ ذَقنِهِ، مِْن ُ ُأْمِسكُه ، عَلَيَّ وََهجَمَ عادَ فَإِن َمِهِ. ف مِْن َمََل الح وَُأنْقِذُ ُ بُه وََأضْرِ ُ ُأطارِدُه ُكنُْت ٣٥
الَّذِي ُ فَالله ٣٧ . الحَّيِ ِ الله ِبجَيِش اْستَهزََأ ُ ه َّ لِأن قَتَلتُهُما، َكما َخْتُوِن الم َ غَيْر الفِلِْسطِّيَ ذَلَِك وََسأقتُُل وَأَسداً! ً دُبّا خادِمََك،

«. الفِلِْسطِّيِ هَذا يَدِ مِْن يُنقِذُنِي ، ّبِ وَالدُّ الأَسدِ َمخالِِب مِْن أنقَذَنِي
١٧:١٧ ٣٣

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
١٧:٢٦ ٣٤

11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُون.
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ً ة َّ ُنحاِسي ً ُخوذَة وََضَع . بِيَّ الحَر ُ لِباَسه َ داوُد شاوُُل وَألبََس ٣٨ مَعََك.» ُ الله وَلْيَكُِن «اْذهَْب، لِداوُدَ: شاوُُل فَقاَل
فَلَْم يَمشِيَ، أْن ُ داوُد وَحاوََل َجنبهِ. إلَى شاوَُل َسيَف ُ داوُد وَوََضَع ٣٩ ِجسمِهِ. عَلَى ً دِرعا ُ َلَّدَه وَق داوُدَ، رَْأِس عَلَى
ً مُعتادا لَسُت فَأنا بِهَذِه. القِتاَل أستَطِيُع «لا لشاوَُل: ُ داوُد فَقاَل الأشياءِ. ِ هَذِه عَلَى ً مُعتادا يَكُْن لَْم ُ ه َّ لِأن يَستَطـِـْع،

عَلَيها.»
وَجَدَها، وَلَمّا الجَدوَل. مَِن َ مَلساء ِحجارَةٍ ِ خَمْسَة عَْن وََبحََث وَذَهََب بيَدِهِ، ُ عَصاه ُ داوُد فَأخَذَ ٤٠ داوُدُ. َلَعَها فَخ

. الفِلِْسطِّيِ ِمُلاقاةِ ل انطَلََق َّ ثُم يَدِهِ، فِي بمِقلاعهِ وَأمسََك ِجرابِهِ. فِي وََضعَها
جُليات يَقتُُل ُ داوُد

إلَى جُلياُت َ فَنَظَر ٤٢ تُرَسهُ. ً حاملا ُ مُساعِدُه ُ أمامَه وَمَشَى داوُدَ. مْن َ فَأكثَر َ أكثَر يَقتَرُِب الفِلِْسطِّيُ وَأخَذَ ٤١

كَلٌْب َّي أن «أتَظُّنُ لِداوُدَ: جُلياُت فَقاَل ٤٣ الوَجْهِ. أْحمَرِ وَِسيٍم وَلَدٍ دُ َّ ُمجَر َ داوُد أّنَ رَأى إْذ وَاْحتِقاٍر، باْشمِئزاٍز َ داوُد
بِعَصا؟» لِتُهاِجمَنِي

َيواناِت وَالح يُورِ لِلّطُ َ َجسَدَك فَُأْطعِمَ «اقتَرِْب لِداوُدَ: وَقاَل ٤٤ داوُدَ. عَلَى ِ آلهَتِه مِْن بِلَعَناٍت جُلياُت نَطََق َّ ثُم
المُفتَرَِسةِ.»

ُجيُوِش ِ إلَه القَدِيرِ، ِ الله بِاسِْم بَُك لُِأحارِ فَآتِي أنا أمّا ْبَةٍ، وَِبحَر وَبِرُمحٍ بِسَيٍف بَنِي لِتُحارِ تَْأتِي «أنَت داوُدُ: فَقاَل ٤٥

يُورِ لِلّطُ َ َجسَدَك وَُأطعِمُ رَْأَسَك، وََسأقطَُع َسأقتُلَُك، اليَومَ. هَذا عَلَيَك َسيَنصُرُنِي َ الله فَإّنَ لِهَذا ٤٦ أهَنْتَهُ. الَّذِي ِيَل إسْرائ
فِي أّنَ ُ ه ُّ كُل ُ العالَم َسيَعرُِف ِحينَئِذٍ، مَعَك. الَّذِيَن ِيَن الآخَر الفِلِْسطِيِّينَ بكُّلِ ً أيضا هَذا وََسنَفعَُل المُفتَرَِسةِ. َيواناِت وَالح
َ وَهُو اللهِ، ُ مَعرَكَة ُ المَعرَكَة ليُخَلَِّص. ً وَرِماحا ً ُسيُوفا َيحتاُج لا َ الله أّنَ هُنا ُحتَِشدِيَن الم جَمِيُع وََسيَعرُِف ٤٧ إلَهاً. ِيَل إسْرائ

عَلَيكُْم.» َسيَنصُرُنا
ِمُلاقاتِهِ. ل رََكَض َ داوُد لـَِكّنَ داوُدَ. مِْن َ فَأكثَر َ أكثَر ِبُطءٍ ب يَقتَرُِب وَكانَ داوُدَ. ِ ِمُهاجَمَة ل الفِلِْسطِّيُ جُلياُت مَ وَتَقَّدَ ٤٨
بَينَ جُلياَت ُ َجَر الح فَأصاَب بِالمِقلاِع، الفِلِْسطِّيَ وَضَرََب مِقلاعِه، فِي ُ وَوََضعَه جرابِهِ، مِْن ً َحجَرا ُ داوُد وَأخرََج ٤٩

الأْرِض. إلَى ِ وَجهِه عَلَى جُلياُت فَسَقََط رَْأِسهِ. فِي َ وَغُرِز عَينَيه،
َسيٌف. ُ مَعَه يَكُونَ أْن دُونَ ُ َلَه وَقَت الفِلِْسطِّيَ ضَرََب غَيرَ! لا وََحجَرٍ بِمِقلاٍع الفِلِْسطِّيِ عَلَى ُ داوُد ََّب تَغَل وَهَكَذا ٥٠

ُ داوُد قَتََل هَكَذا رَأَسهُ. ِ بِه وَقَطََع غمدهِ مِْن جُلياَت َسيَف ُ داوُد أْخرََج َّ ثُم . الفِلِْسطِّيِ ِبجانِِب وَوَقََف رََكَض َّ ثُم ٥١

يُطارِدُونَ وَراُحوا وَيَهُوذا، ِيَل إسْرائ ُجنُودُ فَهَتََف ٥٢ َبُوا. وَهَر استَدارُوا مَيِّتاً، َجبّارهُْم ونَ ُّ الفِلِْسطِي رَأى وَلَمّا . الفِلِْسطِّيَ
َ َشعْراِيم يِق َطرِ ُطوِل عَلَى ُجثَثُهُْم فَتَناثَرَْت مِنهُْم. يَن َكثِيرِ وَقَتَلُوا عَقرُونَ، ِ وَمَدينَة َجّتَ ِ مَدِينَة حُدُودِ ى َّ َحت الفِلِْسطِيِّينَ
َ أشياء ُ مِنه وَغَنمُوا الفِلِْسطِيِّيِنَ، ِ مُعَْسكَر إلَى رَِجعُوا الفِلِْسطِيِّينَ، ِيَل إسْرائ بَنُو َ طارَد أْن وَبَعدَ ٥٣ وَعَقرُونَ. َجّتَ ى َّ وََحت

ثَمِينَةً.
بَيتِه. في الفِلِْسطِّيِ ِسلاَح أبقَى ُ ه َّ لـَكن القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى الفِلِْسطِّيِ رَْأَس ُ داوُد وَأخَذَ ٥٤

داوُد مِْن يَغارُ شاوُُل
فَأجاَب الّشاب؟» ذَلَِك أبُو َ هُو «مَْن جَيِشهِ: قائِدَ َ أبْنِيْر شاوُُل فَسَأَل جُلياَت. يُقاتُِل َ وَهُو َ داوُد شاوُُل راقََب ٥٥

َسيِّدِي.» يا أْعرُِف لا أنِّي «ُأقْسِمُ أبْنَيْرُ:
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هُوَ.» مَْن لِي ْق «َتحَّقَ شاوُُل: َلُِك الم فَقاَل ٥٦

. الفِلِْسطِّيِ رَْأَس يَحمُل مازاَل ُ داوُد وَكانَ شاوَُل. إلَى ُ أبْنَيْر ُ أْحضَرَه جُلياَت، قَتََل أْن بَعدَ ُ داوُد رَِجــَع فَلَمّا ٥٧

«. لَحمِّيِ البَيَت يَسَّى خادمَِك ابُن «أنا داوُدُ: فَأجاَب أبُوكَ؟» َ هُو مَْن ، الّشاّبُ ها «أّيُ شاوُُل: ُ فَسَألَه ٥٨

١٨
يُوناثان وَ َ داوُد ِ َصداقَة عَهدُ

َ داوُد يُوناثانُ فَأَحّبَ داوُدَ. بِقَلِْب َق َّ تَعَل قَْد يُوناثانَ قَلُْب كانَ شاوَُل، مََع الحَدِيِث مَِن ُ داوُد انتََهى َأِن وَما ١
َ دَاوُد يُوناثانُ فَعاهَدَ ٣ ِيهِ. أب بَيِْت إلَى يَعُودَ بِأْن ُ لَه يَْسمَْح وَلَْم اليَوْمَ، ذَلَِك َ داوُد اْستَبقَى قَدِ شاوُُل وَكانَ ٢ َكنَْفِسهِ.
ً أيْضا ُ وَأْعطاه لِداوُدَ. ُ وَأعطاه يَرتَدِيهِ كانَ الَّذِي المِعطََف يُوناثانُ وَخَلََع ٤ َكنَفِسهِ. ُ ه َّ أَحب ُ ه َّ لأن وَالوَفاءِ، ِ داقَة الّصَ عَلَى

وَِحزامِهِ. وَقَوِسهِ َسيفهِ مََع ُ ه َّ كُل ْبيَّ الحَر ُ لِباَسه
داوُد َنجاَح يُلاحُظ شاوُُل

ُجنُوده. ًعَْن مَسؤُولا شاوُُل ُ فَجَعَلَه َكبِيراً. ً َنجاحا ُ داوُد فَنََجَح شاوُُل. ُ أرَسلَه َحيثُما القتال إلَى َيخرُُج ُ داوُد وَكانَ ٥
مَِن عَودَتِه وَعندَ الفِلِْسطِيِّينَ. لِيُقاتَل َيخْرُُج ُ داوُد فَكانَ ٦ شاوَُل. مَسؤُولي كِبارَ ى َّ َحت َمِيَع، الج ُ القَرار هَذا فَأْرضَى
يَعْزِفَْن وَ بُوَل الّطُ يَقرَْعَن وَ بِفَرٍَح يَرقُْصَن وَُكّنَ لِلقائِه. َيخْرُجَن ِيَل إسْرائ مُدُِن مِْن ٍ مَدِينَة كُّلِ فِي ُ النِّساء كانَِت المَعارِك

بِابتِهاٍج: وَيُرَدِّْدنَ يُغَنِّينَ وَُكّنَ ٧ الأعوادِ. عَلَى

الآلاَف. قَتََل «شاوُُل
الآلاِف!» عَشَراِت ُ وَداوُد

عَشَراِت قَتِل فِي َ لداوُد الفَضَل ُ النِّساء «نَسَبَِت نَفِسهِ: في وَقاَل َكثِيراً. ُ وَأغَضبَتْه شاوَُل الكِلِماُت هَذهِ وَأزعَجَْت ٨

راَح اليَوِم، ذَلَِك وَمُنذُ ٩ مِنِّي!» العَرَْش يأخُذَ أْن ِسوَى يَبَْق لَْم بَعُدُ؟ َماذا ف ُألوٍف. قَتَل إلّا لِي يَنِسبْنَ وَلَْم الُألُوِف،
قُرٍْب. عَْن َ داوُد يُراقُب شاوُُل

داوُد مْن َيخاُف شاوُُل
عَلَى ُ داوُد فَعَزََف بَيتِهِ. فِي ُ أْعصابَه فَفَقَدَ اللهُ، ُ أرَسلَه الذِي ُ ير الشِّرِّ وُح ُّ الر شاوَُل عَلَى َ َسيطَر التّالِي، اليَوِم وَفي ١٠

«. محِ ُّ الر بهَذا الحائِِط فِي َ داوُد ُ «َسُأسَمِّر نَفِسهِ: فِي شاوُُل فَقاَل رُمحٌ. شاوَُل يَدِ فِي وَكانَ ١١ َكعادَتِهِ. ُ لِيُهَّدِئَه القِيثارِ
تَينِ. مَّرَ ْمحِ ُّ الر عَِن ُ داوُد ى فَتَنَّحَ

ً قائِدا ُ وََجعَلَه ُ عَنه شاوُُل ُ فَأبعَدَه ١٣ داوُدَ. مِْن شاوُُل فَخاَف داوُدَ، مََع الآنَ وَصارَ شاوَُل، تَرَكَ قَْد ُ الله كانَ ١٢
بِها. ِ ِتِصارِه وَان المَعارِكَ ِ دُُخولِه بِسَبَِب قَبُل، مِْن ً ة َّ َشعبِي َ أكثَر ُ داوُد فَصارَ . ُجندِّيٍ ألِف عَلَى

أّنَ َ غَير ١٦ مِنهُ. ُ َخوفُه فازدادَ داوُدَ، َنجاَح شاوُُل وَرَأى ١٥ شَيءٍ. كُّلِ فِي ً ناِجحا فَكانَ داوُدَ، مََع ُ الله وَكانَ ١٤

القِتاِل. فِي يَقُودُهُْم وَكانَ بَينَهُْم، ً ظاهِرا كانَ ُ ه َّ لِأن َ داوُد ونَ ُّ ُيحِب كانُوا وَيَهُوذا، ِيَل إسْرائ فِي عِب الّشَ جَمِيَع
ابنَتِه مَِن َ داوُد يُزَّوُِج شاوُُل
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وَبِأْن لي، ً ُمخلِصا تَكُونُ بأْن عِْدنِي لـَِكْن مَيْرََب. الـكُبرَى ابنَتِي مَِن «َسُأزَّوِجَُك لِداوُدَ: شاوُُل قاَل يَوٍم وَذاَت ١٧

ِ قَتلِه َ ة مَهَمَّ ُ َسأترُك داوُدَ، لِقَتِل يَدَي أمَّدَ «لَْن هَذا: َ هُو شاوَُل ذِهِْن فِي ُ يَدُور كانَ ما لـَِكْن اللهِ.» حُرُوَب ُتحارَِب
َلَِك؟» الم َ لُأصاهِر ِيَل إسرائ فِي أبِي ُ عائِلَة وَمَْن أنا «مَْن داوُدَ: فَقاَل ١٨ لِلفِلِْسطِيِّينَ.»

ُ ُيخـبِر مَْن َ وَجاء ٢٠ . َحُولِيِّ الم يئِيَل عَدرِ مِْن شاوُُل َجها زَّوَ شاوَُل، بِنِت مِِن َ داوُد زَواِج وَقُت حانَ وَعِندَما ١٩

لِداوُدَ. ً فَخّا مِيكاَل «َسأجعَُل نَفِسهِ: فِي شاوُُل وَقاَل ٢١ الخـَبَرُ. هَذا ُ فَأفرَحَه داوُدَ. ُتحِّبُ مِيكاَل ُ ابنَتَه أّنَ شاوَُل
اليَومَ.» ابنَتِي مَِن واُج َّ الز ُمِكنَُك «ي ُأْخرَى: ً ة مَّرَ َ لِداوُد شاوُُل فَقاَل يَقتُلُونَهُ.» الفِلِْسطِيِّينَ أدَعُ َّ ثُم مِنهُ، َسُأزَّوُِجها

ُ وَكِبار عَنَك. راٍض َلُِك الم «اْسمَْع، لَهُ: يَقُولُوا أْن لَهُْم وَقاَل سرّاً. َ داوُد مََع ثُوا يَتَحَّدَ بِأْن مَسؤُولِيهِ كِبارَ شاوُُل وَأمَرَ ٢٢

َلِِك.» الم بِنَت ِج فَتَزَّوَ أيضاً. ونََك ُّ ُيحِب مَسؤُولِيهِ
إلّا أنا َما ف َلِك. الم ِ لمُصاهَرَة ً أهلا لَسُت «أنا أجاَب: َ داوُد لـَِكّنَ الكَلامَ. هَذا َ لِداوُد شاوَُل مَسؤُولِي كِبارُ فَقاَل ٢٣

وَبَِسيٌط.» ٌ فَقِير رَجٌُل
ً مَهْرا مِنَك َلُِك الم ِيدُ يُر ‹لا لداوُدَ: «قُولُوا شاوُُل: لَهُْم فَقاَل ٢٥ داوُدُ. ُ قالَه ما إلَيهِ َلِِك الم مَسؤُولِي كبارُ فَنَقََل ٢٤
ِ َحقِيقَة فِي يَنوِي شاوُُل وَكانَ الفِلِْسطِيِّينَ.›» مَِن غُرلة٣٥ٍ ُ مِئَة َ هُو ِ ابنَتِه ُ فَمَْهر عَدُّوِهِ. مِْن يَنتَقِمَ أْن ِيدُ يُر بَْل لابنَتِهِ،

داوُدَ. يَقتُلُونَ الفِلِْسطِيِّينَ يَدَعَ أْن الأمرِ
ُ وَرجالُه َ هُو ٢٧ ً فَورا فَخَرََج َلِِك، الم ِ مُصاهَرَة ُ فِكرَة َ لداوُد وَراقَْت َلُِك. الم ُ قالَه بِما َ داوُد شاوَُل مُسؤُولُو َ فَأخبَر ٢٦
ُ داوُد ُ مَه قَّدَ الَّذِي َ المَهر هَذا فَكانَ لِشاوَُل. وَأْعطاها غُلَفَهُْم ُ داوُد فَأخَذَ رَجٍُل. مِئَتَي مِنهُْم وَقَتَلُوا الفِلِْسطِيِّينَ. ِ َلَة ِمُقات ل
مِيكاَل ُ ابنَتَه وَأّنَ َ داوُد مََع َ الله أّنَ شاوُُل وَرَأى ٢٨ مِيكاَل. ِ ابْنَتِه مِِن َ داوُد تَزوِيج إلَى شاوُُل َّ فاْضطُر َلِِك. الم ِ ِمُصاهَرَة ل

الوَقِت. ذَلَِك مِْن َ لِداوُد ً عَدُّوا وَصارَ داوُدَ، مِْن شاوَُل َخوُف فاْزدادَ ٢٩ داوُدَ. ُتحِّبُ
ُ داوُد كانَ يَهزِمُهُْم. ةٍ مَّرَ كُّلِ فِي كانَ داوُدَ لـَِكّنَ ِيَل. إسْرائ بَنِي لِقِتاِل خُرُوَجهُْم الفِلِْسطِيِّينَ حُّكامُ وَواَصَل ٣٠

بَينَهُْم. ً وَكَرامَة ً شُْهرَة َ الأْكثَر فَصارَ ِيَن، الآخَر شاوَُل ِ قادَة كُّلِ مِْن أنجَح
١٩

داوُد يُساعدُ يُوناثانُ
لِداوُدَ: فَقاَل ٢ عَظِيماً. ً ُحبّا َ داوُد ُيحِّبُ كانَ يُوناثانَ لـَِكّنَ داوُدَ. يَقتُلُوا بأْن ُ وَُضبّاَطه يُوناثانَ ُ ابنَه شاوُُل أمَرَ ١
الحَقل إلَى باِح الّصَ فِي وََسأخرُُج ٣ الحَقِل. فِي وَاختَبِئْ باِح الّصَ في فاذهَْب لقَتلَك. الفُرََص يَتَحَيَّنُ شاوُُل فَأبي «احْذَْر

بِهِ.» َ َسُأخْبِرُك ً َشيئا عَرَفُْت وَإْن عَنَْك. أبِي مََع مُ َّ َسأتَكَل ُمختَبِئٌ. أنَت َحيُث الحَقل فِي وََسنَقُِف أبي. مََع
لَْم َ هُو لََك. ٌ خادِم إلّا ُ داوُد وَما َلُِك. الم «أنَْت يُوناثانُ: وَقاَل َكثيراً. ُ فَمَدَحَه شاوَُل، أبيهِ مََع يُوناثانُ َث فَتَحَّدَ ٤
جُلياَت قاتََل عندَما ِ بحَياتِه َ خاَطر َكيَف ُ تَذكُر ألا ٥ مَعََك. ً خَيرا إلّا يَفعَْل لَْم َ وَهُو إلَيهِ. تُسِئْ فَلا بِشَيءٍ، إلَيَك يُسِئْ
َ وَهُو َ داوُد تُؤذَِي أْن ٍيدُ تُر فَلِماذا وَفَرِْحَت. ذَلَِك رَأيَت وَأنَت داوُدَ. يَدِ عَلَى ِيَل لإسْرائ ً عَظيما ً نَصْرا ُ الله َق فَحَّقَ َلَهُ. وَقَت

قَتلَهُ.» يَستَوِجُب َسبٌَب يُوجَدُ لا بَريءٌ؟
١٨:٢٥ ٣٥

الخِتاِن. بَعدَ الزائدُ ُ الجلد َ وَهُو ُلفة، ق أو غرلة.
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داوُدَ.» أقتَُل لَْن ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ وَقاَل: يُوناثانَ. بِكَلام شاوُُل فاقتَنََع ٦

ُ العَلاقَة فَعادَِت شاوَُل. إلَى َ داوُد يُوناثانُ َ أحضَر َّ ثُم شاوَُل. وَبَينَ ُ بَينَه َ دار ما بِكُّلِ ُ وَأخبَرَه َ داوُد يُوناثانُ فَدَعا ٧
الّسابِِق. فِي َكما يها َمجارِ إلَى وَشاوَُل َ داوُد بَينَ

داوُد قَتِل َ ُمحاوَلَة ُ يُكَرّر شاوُُل
بَعْدُ، وَفِيما ٩ َبُوا. فَهَر َشديدَةً، ً يمَة هَزِ بِهِْم وَألحََق الفِلِْسطِيِّينَ. ِ َلَة ِمُقات ل ُ داوُد فَخَرََج ُأْخرَى. ً ة مَّرَ الحَرُْب وَنَشَبَِت ٨

مَِن ٌ ير شِرِّ رُوٌح شاوَُل عَلَى فَحَّلَ يَدِهِ. في ً رُمحا يَحْمُِل هُناكَ شاوُُل وَكانَ شاوَُل. بَيِت فِي القِيثارِ عَلَى يَعزُِف ُ داوُد كانَ
َ انغَرَز بَِل محُ، ُّ الر ُ يُِصبْه فَلَْم ِباً، جان ُ داوُد ى فَتَنَّحَ الحائِِط. عَلَى ُ وَتَسمِيرَه ُ قَتلَه ً ُمحاولا َ داوُد عَلَى َ مح ُّ الر شاوُُل فَرَمَى ١٠ اللهِ.

داوُدُ. هَرََب يلَة َّ الل تِلَك وَفِي الحائِط. فِي
خُرُوِجه. لَدَى باِح الّصَ فِي ُ قَتلَه يَنوُونَ وَكانُوا يِل. َّ الل َطواَل هُناكَ وا ُّ وََظل داوُدَ، بِيت ًلمُراقَبَة رِجالا شاوُُل فَأرَسَل ١١
أحَد مِْن مِيكاُل ُ أنزَلَتْه َّ ثُم ١٢ غَداً.» َستُقتَُل َك َّ فَإن وَإلّا لتَنُجوَ، َ يلَة َّ الل «اهْرُِب لَهُ: وَقالَْت ُ رَتْه حَّذَ ميكاَل ُ زَوَجتَه لـَِكّنَ
َّ ثُم رَْأِسهِ. عَلَى ماعِزٍ َ َشعْر وَوََضعَْت بِمَلابَِس. ُ ته وَلَّفَ َ رافيم َّ الت تِمْثاَل مِيكاُل فَأخَذَْت ١٣ وََنجا. فَهَرََب البَيِت. نَوافِذِ

يرِ. رِ َّ الس في ِّمثاَل الت وََضعَِت
مَرِيٌض.» ُ ه َّ «إن قالَْت: مِيكاَل لـَِكّنَ داوُدَ. عَلَى القَبِْض لإلقاء ً رُُسلا شاوُُل فَأرَسَل ١٤

عَلَى ُ اجلِبُوه . إلَيَّ َ داوُد «أحضرُوا لَهُْم: وَقاَل داوُدَ. يَرَوا لـِكَي أعادَهُْم ُ ه َّ لـَِكن شاوَُل، وَأخبَرُوا الرِّجاُل فَرَِجــَع ١٥
ُلَهُ.» لأقْت يّاً، ضَرُورِ ذَلَِك كانَ إْن فِراشهِ

ماعِزٍ. ُ َشعْر ُ رَْأَسه يُغَّطِي ً تِمثالا إلّا َيجِدُوا فَلَْم نَومِهِ. َ غُرفَة وَدَخَلُوا داوُدَ. بَيِْت إلَى ُسُل ُّ الر فَذَهََب ١٦

اختَفَى.» قَدِ الآنَ َ هُو وَها قَبَضتي. مِْن يَهرُُب عَدُّوِي تَرَْكِت هَكَذا؟ خَدَْعتنِي ِماذا «ل لِمِيكاَل: شاوُُل فَقاَل ١٧

الهَرَِب.» عَلَى ُ ُأساعِده لَْم إذا يَقتُلَنِي بِأْن دَ «هَّدَ شاوَُل: مِيكاُل فَأجابَْت

الرّامَة فِي المُعَسكَراِت إلَى يَذهَُب ُ داوُد
ذَهََب َّ ثُم شاوُُل. بهِ ُ فَعَلَه ما بِكُّلِ ِيَل َصمُوئ ُ داوُد َ وَأخبَر الرّامَةِ. فِي ِيَل َصمُوئ إلَى وَلَجَأ جاةِ َّ الن مَِن ُ داوُد َن تَمَّكَ ١٨

الأنبياءِ. ماِت َّ ُمخَي إلَى وََصمُوئيُل ُ داوُد
داوُدَ. عَلَى القَبِض لإلقاءِ الرِّجاِل بَعَض فَأرَسَل ٢٠ الرّامَةِ. فِي الأنْبِياءِ ماِت َّ ُمخَي في َ داوُد أّنَ شاوُُل فَسَمـِـَع ١٩

شاوَُل رُُسِل عَلَى ِ الله رُوُح فَحَّلَ ِيُل. َصمُوئ يَقُودُهُْم ُأ َّ تَتَنَب الأنبِياءِ مَِن ٌ مَجمُوعَة هُناكَ كانَْت ماِت، َّ ُخَي الم إلَى وََصلُوا وَلَمّا
ُأونَ. َّ يَتَنَب وَبَدَُأوا ً أيضا

ً ة مَّرَ ً رُُسلا شاوُُل فَأرَسَل ُأونَ. َّ يَتَنَب ً أيضا هُْم بَدَُأوا هُْم لـَِكنَّ غَيرَهُْم، ً رُُسلا أرَسَل الأمرِ، بهَذا شاوُُل سَمـِـَع فَلَمّا ٢١

البَيدَرِ قُرَْب الـَكبِيرَة البِئْرِ إلَى وَوََصَل الرّامَةِ، إلَى ُ نَفسُه شاوُُل ذَهََب وَأخيراً، ٢٢ ُأونَ. َّ يَتَنَب ً أيضا هُْم وَراُحوا ثالِثَةً،
الرّامَةِ.» قُرَب الأنبِياءِ ماِت َّ ُمخَي «فِي النّاُس: فَأجاَب وَداوُدُ؟» َصمُوئيُل «أيَن فَسَأَل: ِسيُخو. فِي
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شاوُُل وََظّلَ أيضاً. ُأ َّ يَتَنَب فَبَدَأ شاوَُل، عَلَى اللهِ رُوُح فَحَّلَ الرّامَةِ. قُرَْب الأنْبِياءِ َسَكِن ِ مِنْطَقَة إلَى شاوُُل فَخَرََج ٢٣

هارِ النَّ ذَلَِك َطواَل ً يا عار هُناكَ وَبَقَِي ِيابَهُ. ث شاوُُل وَخَلََع ٢٤ الرّامَةِ. في الأنْبِياءِ َسَكِن ِ مِنْطَقَة إلَى يِق رِ الّطَ َطواَل ُأ َّ يَتَنَب
الأنبِياءِ؟» مَِن ً أيضا «أشاوُُل النّاُس: يَقُوُل وَلِهَذا َصمُوئيَل. أمامَ هُناكَ أ َّ تَنَب شاوَُل ى َّ َحت يلَة. َّ الل تلَك وََطواَل

٢٠
يَتَعاهَدان يُوناثانُ وَ ُ داوُد

وَما ارتََكبتُها؟ َّتي ال ُ الإساءَة ِهيَ «ما وََسألَهُ: يُوناثانَ إلَى وَلَجَأ ِ الرّامَة فِي الأنْبِياءِ َسَكِن ِ مِنْطَقَة مْن ُ داوُد وَهَرََب ١

قَتلِي؟» إلَى يَسعَى ى َّ َحت عَلَيَّ ِيَك أب مَْأخَذُ َ هُو وَما جُرِمي؟ َ هُو
أْو ً َكبِيرَة يَفعَُل لا َ فَهُو قَتلَِك. إلَى يَسعَى أبِي أّنَ ُأَصّدُق وَلا َصحِيحاً! هَذا يَكُونَ أْن يُعقَُل «لا يُوناثانُ: فَأجاَب ٢

َصحِيحاً!» هَذا يَكُونَ أْن ُمِكُن ي لا قَتلَِك؟ في ُ تَه َّ نِي عَنِّي ُيخفِي فَلِماذا عَلَيها. يُطلعَنِي أْن دُونَ ً َصغِيرَة
الأمر، بِهَذا يُوناثانُ َ يَعلَم أْن يَنْبَغِي ‹لا نَفِسهِ: فِي قاَل وَلِهَذا َكثِيراً. نِي ُّ ُتحِب َك َّ أن ً يَقِينا أبُوكَ ُ «يَعلَم قاَل: َ داوُد لـَِكّنَ ٣

المَوِت.» مَِن ُخطوَةٍ بُعْدِ عَلَى إنِّي وَبحَياتَِك، ، الحَّيِ ِ بالله ُأقسمُ وَأنا داوُدَ.› ُ فَسَيُخبِر عَلمَ، إْن ُ ه َّ لِأن
لِعَمَلِهِ!» ٌ مُستَعِّد وَأنا ِيدُ. تُر ما إلَيَّ «اطلُْب لِداوُدَ: يُوناثانُ فَقاَل ٤

ُ أختَبِئ دَعنِي لـَِكْن َلِك. الم مََع عامَ الّطَ أتَناوََل أْن يُفتَرَُض وَ ووَليمتُهُ. هرِ َّ الش ِل أّوَ عِيدُ َ هُو ً غَدا «اسمَْع، داوُدُ: فَقاَل ٥

َيحتَفُِل َ فَهُو لَحْمَ. بَيَت فِي ِ بَيتِه إلَى ُ داوُد ‹ذَهََب لَهُ: قُْل غيابِي، أبُوكَ لاَحَظ فَإذا ٦ غَدٍ. بَعْدَ يَوِْم مَساءِ ى َّ َحت الحَقِل في
قاَل فَإذا ٧ عائِلَتِهِ.› إلَى لِلانِضماِم لَحمَ بَيَت إلَى زُول ُّ بِالن ُ داوُد استَْأذَنَنِي وَقَدِ ة. َّ ي هرِ َّ الش ِ بِيحَة الذَّ بِهَذِه ِ عائِلَتِه كُّلِ مََع
المَعرُوَف هَذا مَعِي اصنَْع ٨ لِي. رَّ َّ الش يَنوي ُ ه َّ أن ُن تَتَيَّقَ ِحينَئِذٍ، أبُوكَ، غَِضَب إذا أمّا أماٍن. فِي أُكونُ ‹َحسَناً،› أبُوكَ:
ِنَفِسَك. ب فاقتُلنِي ِباً، مُذن أنا ُكنُت إْن لـَكْن اللهِ. ِ َحضرَة فِي وَالوَفاءِ ِ داقَة الّصَ عَلَى تَعاهَدنا وَقَْد خادمَُك، فَأنا يُوناثانُ، يا

لِيَقتُلَني.» ِيَك أب إلَى تُسلِمْني لا لـَكْن
َسُأحَّذِرُكَ.» لإيذائَِك، ُيخَّطُِط أبِي أّنَ عَلِمُْت فَإذا بِهَذا! ً أبَدا أسمََح «لَْن يُوناثانُ: فَأجاَب ٩

قاٍس؟» بِكَلاٍم أبُوكَ عَلَيَك رَدَّ إْن َسيُحَّذِرُنِي «مَْن داوُدُ: فَقاَل ١٠

الحَقل. إلَى ً مَعا فَذَهَبا الحَقل.» إلَى َنخرُُج ِنا ب «هَيّا يُوناثانُ: فَقاَل ١١

ً خَيرا َنحوَكَ، أبِي نَوايا أكتَِشَف بِأْن ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، ِ َحضرَة فِي الوَعدَ هذا لََك «أقطَُع لداوُدَ: يُوناثانُ وَقاَل ١٢

بِذَلَِك. َ َسُأخبِرُك شَرّاً، لََك ُ يَضمُر أبِي كانَ فَإْن ١٣ الحَقِل. فِي إلَيَك ً رِسالَة َسُأرِسُل أيّاٍم ِ ثَلاثَة وَبَعدَ شَرّاً. أْم كانَْت

أبِي. مََع كانَ َكما مَعََك ُ الله فَلْيَكُِن داوُدُ، يا أنَت أمّا هَذا. بِوَعدِي أِف لَْم إْن تُعاقِبُنِي ُ الله يا لَيتََك بِسَلاٍم. وََسُأطلِقَُك
مَِن يَقطََع بِأْن ُ الله وََسيُكافِئَُك عائِلَتِي. عَْن إحسانََك تَمنَْع فَلا ١٥ ، مِّتُ وَإذا َحيّاً. دُمُت ما اللهِ إحسانَ لِي ْ أظهِر ١٤

جَميعاً.» أعداءَكَ الأْرِض
َ داوُد مِْن يُوناثانُ َطلََب َّ ثُم ١٧ أعدائِهِ. مِْن َ داوُد يَحمَي أْن ِ الله إلَى وََطلََب داوُدَ، ِ عائلَة مََع ً عَهدا يُوناثانُ فَقَطََع ١٦

َحياتِهِ. مِْن َ أكثَر ُ ه َّ أَحب فَقَْد لَهُ، ِ تِه َّ بِمََحب العَهدِ هَذا عَلَى َيحلَِف أْن
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المَكاِن إلَى اْذهَْب غَدٍ، وَبَعْدَ ١٩ غِيابََك. النّاُس وََسيُلاِحُظ ْهرِ. َّ الش ِل أّوَ عِيدُ َ هُو ً «غَدا لِداوُدَ: يُوناثانُ وَقاَل ١٨

نِي َّ وَكَأن لَّةِ، َّ الت جانِِب إلَى ثَلاَث ً سِهامِا َسُأَصوُِّب ٢٠ لَّةِ. َّ الت تِلَك قُرَْب ْ وَانتَظِر ةٍ. مَّرَ َل أّوَ فِيهِ اختَبَْأَت الَّذِي نَْفِسهِ
فارِجــْع السِّهامَ، يَت تَعَّدَ ‹قَْد لَهُ: ُلُْت ق فَإْن السِّهامَ.› وَالتَقِِط ‹اذهَْب ِلخادِِمي: َسأقُوُل َّ ثُم ٢١ دٍ. ُمحَّدَ هَدٍَف َ ُنحْو ُأَصوُِّب
زالَِت ‹ما ِلخادِِمي: ُلُْت ق إْن أمّا ٢٢ بِأماٍن. َستَكُونُ ََّك إن ، الحَّيِ ِ بِالله وَُأقسِمُ َمخبَإكَ. مِْن َتخرُُج ِحينَئِذٍ، وَالتَقِطها.›
إلَى عَلَيهِ شاهِدٌ ُ فَالله وَبَينََك. بَينِي الَّذِي العَهدَ تَنَس وَلا ٢٣ بَعيداً. َسيُرِسلَُك ُ فَالله فَاهْرُْب! عَنَك.› ً بَعِيدَة السِّهامُ

الحَقِل. فِي ُ داوُد فاختَبَأ ٢٤ الأبَدِ.»

العِيد ِ مَْأدُبَة فِي شاوَُل مَوقُِف
بَينَما الحائِِط، ِجدارِ إلَى ِ َكعادَتِه ً جالسا َلُك الم وَكانَ ٢٥ لِيَْأكَُل. َلُِك الم َلََس فَج هرِ. َّ الش ِل أّوَ عيدِ ِ مَْأدُبَة مَوعِدُ َ وَجاء
شاوُُل يَقُْل لَْم اليَوِم ذَلَِك فِي ٢٦ فارِغاً. فَكانَ َ داوُد مَكانُ أمّا شاوَُل. جانِِب إلَى ُ أبْنَيْر وَجَلََس مُقابِلَهُ. ناثانُ جَلََس

الاحتِفاِل.» فِي لِلاشتِراِك ً مُستَعِّدا يَكُْن فَلَْم ُ سَه َّ َنج ٌ شَيء حَدََث ما َّ ُب «ر نَفِسهِ: فِي قاَل وَقَْد َشيئاً.
لَْم ِماذا «ل يُوناثانَ: ِ لابْنِه شاوُُل فَقاَل فارِغاً. يَزاُل ما َ داوُد مَكانُ كانَ هرِ، َّ الش مَِن الثّانِي اليَوِم فِي التّالِي، اليَوِم وَفِي ٢٧

هاِب بِالذَّ مِنِّي ً إذنا ُ داوُد «َطلََب يُوناثانُ: فَأجاَب ٢٨ اليَومَ؟» وَلا َأْمِس لا ْهرِ َّ الش ِل أّوَ عِيدِ ِ مَْأدُبَة إلَى يَسَّى ابُن َيحْضُرِ
أْن أِخي عَلَيَّ َّ ألَح وَقَْد لَحمَ. بَيَت فِي ِ لله ً ذَبِيحَة ُ َستُقَّدِم فَعائِلَتُنا أذهََب. بِأْن لِي ‹اسمَْح لِي: قاَل فَقَْد ٢٩ لَحمَ. بَيَت إلَى
َلِِك.» الم ِ مائِدَة إلَى ُ داوُد يَْأِت لَْم لِذَلَِك إْخوَتِي.› وَأرَى أذهََب بِأْن لِي اْسمَْح عَلَيَك، ً يزا عَزِ ُكنُت فَإْن هُناكَ. أُكونَ
يَسَّى ابَن اختَرَت ََّك أن أعرُِف المُتَمَرِّدَةِ! ِ المُنَحرِفَة ابَْن «يا لَهُ: وَقاَل يُوناثانَ. مِْن ً َشدِيدا ً غََضبا شاوُُل فَغَِضَب ٣٠

ً مَلِكا تَكُونَ لَْن َياةِ، الح قَيدِ عَلَى يَسَّى ابُن وَمادامَ ٣١ ُأمَِّك. وَعَلَى عَلَيَك العارَ َستَجلُِب ُ لَه َصداقَتََك أّنَ َ غَير لََك. ً َصدِيقا
مَِصيرَهُ.» المَوُت وََسيَكُونُ داوُدَ. لِي وَأْحضِرْ انْصَرِْف وَالآنَ، مَملـَكَةٌ. لََك تَكُونَ وَلَْن

وَحاوََل يُوناثانَ عَلَى ُ رُمحَه رَمَى شاوَُل لـَِكّنَ ٣٣ جُرمُهُ؟» َ هُو ما داوُدَ؟ تَقتَُل أْن ِيدُ تُر ِماذا «ل أباهُ: يُوناثانُ فَسَأَل ٣٢
الانزِعاُج ِ بِه َلََغ ب وَقَْد المائِدَةَ. َ وَتَرَك يُوناثانُ فَغَِضَب ٣٤ داوُدَ. قَتِل عَلَى مَُصمِّمٌ ُ أباه أّنَ يُوناثانُ َن فَتَيَّقَ بِهِ. ُ بَه ضَرْ
أْن وَنَوَى ِيَن الآخَر أمامَ ُ أخزاه ُ أباه لِأّنَ غَِضَب الاحتِفاِل. مِْن الثّانِي اليَوِم فِي عامَ الّطَ يَْأكَُل أْن رَفََض ُ ه َّ أن وَالغََضُب

داوُد. يَقتَُل

الآخَر أحَدُهُما يُوَدِّعُ يُوناثانُ وَ ُ داوُد
فَقاَل ٣٦ خادِمُهُ. ُ يُرافِقُه وَكانَ داوُدَ. مََع عَلَيهِ فََق َّ ات ما َحسََب الحَقِل إلَى يُوناثانُ خَرََج التّالِي، اليَوِم َصباِح وَفِي ٣٥

لِيَتَجاوَزَهُ. ِ رَْأِسه فَوِق مِْن ً سَهما يُوناثانُ أطلََق رََكَض، فَلَمّا ُأطلِقُها.» َّتي ال السِّهامَ وَالتَقِِط «ارُكْض ِلخادِمِهِ: يُوناثانُ
صَرََخ َّ ثُم ٣٨ عَنَك.» ً بَعِيدَة ُ السِّهام «مازالَِت وَقاَل: يُوناثانُ نادَى السِّهِم، ُسقُوِط مَوِضــِع إلَى ُ الخادِم وََصَل ما َّ فَل ٣٧

يَعرُِف بِيُّ الّصَ يَكُِن وَلَْم ٣٩ َسيِّدِهِ. إلَى بِها وَعادَ السِّهامَ بِيُّ الّصَ فَالتَقََط أنَت.» َحيُث لاتَبَق ْك، َّ َتحَر «أسرِْع! يُوناثانُ:
المَدِينَةِ. إلَى يَعُودَ أْن إلَيهِ وََطلََب وَسِهامَهُ، ُ قُوَسه بِيَّ الّصَ يُوناثانُ أعطَى َّ ثُم ٤٠ وَداوُدَ. يُوناثانَ بَينَ ٌ عَلامَة ِ هَذِه أّنَ
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ُ وَرَأُسه يُوناثانَ أمامَ ُ داوُد وََجثا لَّةِ. َّ الت مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى َمخبَإهِ مِْن ُ داوُد خَرََج ، بِيُّ الّصَ انصَرََف أِن وَبَعدَ ٤١

الآخَرِ. َكتِِف عَلَى أحَدُهُما وَبَكَى الآخَرَ. أحَدُهُما يُوناثانَ وَ ُ داوُد َل َّ قَب َّ ثُم مَّراٍت. ثَلاَث ُ رَأَسه وََحنَى الأْرِض، عَلَى
أْكثَرَ. بَكَى َ داوُد لـَِكّنَ حارّاً، ً وَداعا فَكانَ

إلَى ينِ َّ وَفِي َصدِيقَينِ نَظَّلَ أْن عَلَى ِ الله ِ َحضرَة فِي تَعاهَدنا نا َّ أن ْ ر َّ وَتَذَك َسلاٍم. فِي «اْذهَْب لِداوُدَ: يُوناثانُ قاَل َّ ثُم ٤٢

الأبَدِ.» إلَى نَسلَينا وَعَلَى عَلَينا َ الله أشْهَْدنا وَقَْد الأبَدِ،
المَدِينَةِ. إلَى يُوناثانُ وَرَِجــَع داوُدُ، انصَرََف َّ ثُم

٢١
أِخيمَالِك الكاهِِن إلَى يَذهَُب ُ داوُد

ُ التقاه ِحينَ وَخاَف داوُدَ، لِلِقاءِ أِخيمَالُِك فَخَرََج أِخيمَالَِك. الكاهَِن يَرَى لـِكَي نُوٍب ِ مَدِينَة إلَى ُ داوُد وَوََصَل ١

أحَدٌ؟» مَعََك لَيَس ِماذا ل وَحدَكَ؟ أنَت ِماذا «ل وََسألَهُ:
فِيها، مُرِسلَُك أنا َّتِي ال ِ ة بِالمَهَمَّ ً أحَدا ُتخـبِرْ ‹لا لِي: وَقاَل خاّصاً. ً أمرا َلُِك الم َ لِي َ ه «وَجَّ أِخيمَالَِك: ُ داوُد فَأجاَب ٢

َطعاٍم؟ مِْن لَدَيَك يُوجَدُ ماذا وَالآنَ، ٣ يُلاقُونِي. أْن ُمِكنُهُْم ي أيَن رِجالِي أخبَرُْت وَقَْد تَفعَلَهُ.› أْن إلَيَك َطلَبُْت بِما وَلا
لِآكُلَهُ.» لَدَيَك َطعاٍم أّيَ أْو ٍ أرغِفَة ِ خَمسَة إلَى أحتاُج

أْن رِجالَُك يَستَطِيُع ِس. المُقَّدَ الخـُبزِ مَِن بَعٌض لَدَّيَ لـَِكْن هُنا، عادِّيٌ ٌ خُبز لَدَّيَ «لَيَس لِداوُدَ: الكاهُِن فَقاَل ٤

نِساءً.» عاشَرُوا قَْد يَكُونُوا لَْم إذا ُ مِنه يَْأكُلُوا
المَهَمّاِت فِي ى َّ وََحت لِلقِتاِل، خَرَجنا ما َّ كُل ً طاهِرَة أجسادَهُْم َيحفَظُونَ فَرِجالِي نِساءً. نُعاشِرْ «لَْم داوُدُ: فَأجاَب ٥

اليَوْمَ؟» يَن طاهِرِ يَكُونونَ َأفَلا ةِ. َّ العادِي
ُ الـكَهَنَة ُ يََضعُه كانَ الَّذِي ُ الخـُبز َ وَهُو الخـُبزَ. ذَلَِك َ داوُد الكاهُِن فَأعطَى َس، المُقَّدَ َ الخـُبْز إلّا ٌ خُبز هُناكَ يَكُْن فَلَْم ٦

مِنهُ. ً بَدَلا ً طازِجا ً خُبزا يََضعُونَ وَ َ الخـُبز هَذا يَْأخُذُونَ كانُوا يُوٍم كُّلِ وَفِي اللهِ. ِ َحضرَة فِي َسةِ المُقَّدَ ِ المائِدَة عَلَى
َ ُحجِز فَقَْد شاوَُل. رِعاةِ عَلَى ً مُشرِفا وَكانَ . الأدُوِميُّ دُواغُ َ وَهُو اليَوِم، ذَلَِك فِي هُناكَ شاوَُل رِجاِل أحَدُ وَكانَ ٧

اللهِ. أمامَ هُناكَ
كانَ َلِِك الم أمرَ لِأّنَ َسيفِي، أْو رُمحِي لِآخُذَ الوَقَت أِجدِ لَْم هُنا؟ َسيٌف أْو ٌ رُمح «ألَدَيَك أِخيمَالَِك: ُ داوُد وََسأَل ٨

طارِئاً.»
عِندَما ُ مِنه أنَت ُ انتَزَعتَه الَّذِي يُف الّسَ َ وَهُو . الفِلِْسطِّيِ جُلياَت َسيُف َ هُو هُنا الوَِحيدُ يُف «الّسَ الكاهُِن: فَأجاَب ٩

ِيدُهُ.» تُر ُكنَت إْن ُ فَخُذه ُماٍش. ق فِي ً مَلفُوفا الـكَهَنُوتِيِّ وِب َّ الث خَلَف هُناكَ َ وَهُو البُطِم. وادِي فِي ُ قَتَلتَه
يّاهُ.» إ فَأعطِنِي لَهُ، مَثِيَل لا َسيٌف ُ ه َّ إن جُلياَت؟ «َسيُف داوُدُ: فَقاَل

َجّت فِي العَدُّوِ إلَى يَهرُُب ُ داوُد
«َأهَذا أِخيَش: مَسؤُولِي كِبارُ فَقاَل ١١ . َجّتَ مَلِِك أِخيَش إلَى وَذَهََب شاوَُل، مِْن ُ داوُد هَرََب اليَومَ ذَلَِك فِي ١٠

لَهُ: وَيُنِْشدُونَ وَيَرْقُُصونَ ِيَل إسْرائ بَنُو ِ بِه ى َّ يَتَغَن الَّذِي َ هُو َألَيَس ِيَل؟ إسْرائ مَلِِك رَجُُل ُ داوُد
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الآلاَف. قَتََل ‹شاوُُل
الآلاِف؟›» عَشَراِت ُ وَداوُد

أِخيَش أمامَ ُنُوِن بِالج َ فَتَظاهَر ١٣ . َجّتَ مَلِِك أِخيَش مِْن فَخَشِيَ يَقُولُونَهُ. كانُوا ما فِي ُ يُفَكِّر وَبَدَأ ُ داوُد َ فانتَبَه ١٢
يَنزُِل ُ بُصاقَه وَتَرَكَ البَوّاباِت. عَلَى يَبِصُق فَكانَ أخرََق. بِشَكٍل ُف يَتَصَرَّ كانَ َحضرَتِهِْم فِي كانَ ما َّ فَكُل مَسؤُولِيهِ. وَكبارِ

ِلحيَتِهِ. عَلَى
يَكفِينِي ما عِندِي ١٥ ؟ إلَيَّ ُ ُمُوه أحضَرت فَلِماذا َمجنُوٌن؟ جَُل َّ الر هَذا أّنَ تَرَونَ «ألا مَسؤُولِيه: لِكِبارِ أِخيُش فَقاَل ١٤

بَيتِي؟» يَدخَُل بِأْن لِهَذا تَسمَُحونَ فََكيَف ُجنُونَهُ. أماِمي يَستَعرَِض لـِكَي إلَيَّ ِ بِه ْ ِجئتُم كُْم َّ لـَِكن َجانِينِ. الم مَِن
٢٢

ُمختَلِفَة أماِكَن فِي ُل َّ يَتَجَو ُ داوُد
هُناكَ. ِ يَتِه لِرُؤ فَذَهَبُوا عَدُلّامَ. فِي ُ ه َّ أن ُ باؤُه وَأقرِ َ داوُد ُ إْخوَة فَسَمـِـَع عَدُلّامَ. كَهِف إلَى وَهَرََب َجّتَ ُ داوُد وَتَرَكَ ١
دائِنِيهِ. مِْن ً با هارِ كانَ مَْن َمِنهُْم ف مُتَنَوِّعَةٍ. مَشاكَِل فِي مُتَوَرِّطِينَ الرِّجاُل هَؤُلاءِ كانَ داوُدَ. إلَى َكثِيرُونَ وَانضَّمَ ٢

رَجٍُل. ِ مِئَة أربَِع َ َنحْو عَدَدُهُْم وَكانَ عَلَيهِْم. ً زَعِيما ُ داوُد فَصارَ َحياتِهِ. عَْن ً راِضيا يَكُْن لَْم مَْن وَمِنهُْم
إلَى عِندَكَ يَمكُثا أْن وَأبِي لُِأمِّي تَسمََح أْن «أرُجو مُوآَب: َلِِك ِم ل وَقاَل مُوآَب. فِي المِصفاةِ إلَى عَدُلّامَ ُ داوُد وَتَرَكَ ٣

الحِْصِن. فِي َ داوُد ِ إقامَة َطواَل ُ عِندَه وَبَقِيا مُوآَب. مَلِِك عِندَ َيهِ أبَو ُ داوُد فَتَرَكَ ٤ مَعِي.» ُ الله َسيَفعَُل ماذا َ أعلَم أْن
إلَى وَذَهََب الحِصَن ُ داوُد فَتَرَكَ يَهُوذا.» أْرِض إلَى اْذهَْب بَِل الحِْصِن. فِي تَبََق «لا لِداوُدَ: قاَل جادَ بِيَّ َّ الن لـَِكّنَ ٥

حارٍِث. ِ غابَة
أِخيمالِك َ عائِلَة يَقتُُل شاوُُل

ِ يَدِه فِي يَحمُِل وَكانَ وَرِجالِهِ. َ داوُد أْخبارُ ُ وَرَدَتْه ِجبْعَةَ، فِي ِ لَّة َّ الت عَلَى الأشجارِ َتحَْت ً جالِسا شاوُُل كانَ وَبَينَما ٦

أّنَ ونَ ُّ تَظُن هَْل بَنْيامِيْنَ، رِجاَل يا «اسمَعُوا َحولَهُ: الواقِفِينَ ِمَسؤُولِيهِ ل شاوُُل فَقاَل ٧ َحولَهُ. واقِفُونَ مَسؤُولِيهِ وَكُّلُ رُمحاً،
رُغمَ كُْم َّ لـَِكن ٨ مِئاٍت؟ ى َّ َحت أْو ألُوٍف َ قادَة وََيجعَلـُكُْم َسيُرَفِّعُكُْم َ داوُد أّنَ ونَ ُّ أتَظُن وَكُرُوماً؟ ً ُحقُولا َسيُعطِيكُْم يَسَّى ابَن
عَلَيَّ ُ قَلبُه مَْن مِنكُْم وَلَيَس يَسَّى. ابِن وَبَينَ يُوناثانَ ابنِي بَينَ الَّذِي بِالعَهدِ مِنكُْم واِحدٌ ُيخـبِرنِي فَلَْم . عَلَيَّ تَتَآمَرُونَ هَذا

الآنَ.» ُ داوُد ُ يَفعَلُه ما َ هُو وَهَذا وَيُهاِجمَنِي. عَلَيَّ يَنقَلَِب أْن عَلَى َ داوُد َض حَرَّ أنا ابنِيَ إّنَ لِي فَيَقُوُل
أِخيمَالَِك لِيَرَى ذَهََب نُوَب. فِي يَسَّى ابَن «رَأيُت فَقاَل: وَمَسؤُولِيهِ. شاوَُل ُضبّاِط ًبَينَ واقِفا الأدُوِميُّ دُواغُ وَكانَ ٩

«! الفِلِْسطِّيِ جُلياَت َسيَف ُ وَأعطاه َطعاماً، ُ وَأعطاه َ داوُد أجِل مِْن للهِ أِخيمَالُِك فََصلَّى ١٠ أِخيطُوَب. بَْن
نُوَب. فِي ِ الـكَهَنَة ِ بائِه أقرِ وَكُّلِ أِخيطُوَب بِْن أِخيمَالَِك الكاهِِن بِإْحضارِ ِ رِجالِه بَعَْض شاوُُل َلُِك الم فَأمَرَ ١١
ً «سَمعا أِخيمَالُِك: فَأجاَب أِخيطُوَب.» ابَن يا «اسمَْع لأِخيمَالَِك: شاوُُل فَقاَل ١٢ َلِِك. الم إلَى ً جَمِيعا فَأحضَرُوهُْم

َسيِّدِي.» يا ً وَطاعَة
أجِل مِْن للهِ يَت َّ وََصل وََسيفاً. ً َطعاما ُ أعطَيتَه فَقَْد يَسَّى؟ وَابُن أنَْت عَلَيَّ تَآمَْرَت ِماذا «ل لأِخيمَالَِك: شاوُُل فَقاَل ١٣

«. عَلَيَّ الانقِضاِض َ فُرَصة ً مُنتَظِرا مَكاٍن فِي لِي يَكمُُن الآنَ َ هُو وَها . عَلَيَّ يَنتَصرَ أْن
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َيحـتَرِمُونَهُ. بَيتَِك أفراد وَجَمِيُع حَرَِسَك. وَرَئِيُس صِْهرُكَ َ وَهُو لََك. ً وَفاء رِجالَِك ُ أكثَر ُ «داوُد أِخيمَالُِك: فَأجاَب ١٤

بِي. أقارِ أحَدَ أْو أنا تَلُمْنِي وَلا أجلِهِ. مِْن يُت َّ َصل ما ً فََكثِيرا داوُدَ. أجِل مِْن للهِ فِيها ُأَصلِّي ةٍ مَّرَ َل أّوَ تِلَك تَكُْن لَْم ١٥

تَقُولُهُ.» الَّذِي هَذا عَْن ً َشيئا نَعْرُِف نَكُْن لَْم وََنحُن خُّدامَُك. ً جَمِيعا فَنَحُن
«هَيّا جانبِهِ: إلَى الواقِفِينَ للحُرّاِس َلُِك الم قاَل َّ ثُم ١٧ أقربائَِك.» وَكُّلُ أنَت «َستَمُوُت لَهُ: قاَل شاوَُل َلَِك الم لـَِكّنَ ١٦

ُيخـبرُونِي.» لَْم هُْم لـَِكنَّ مِنِّي، هارٌِب َ داوُد أّنَ يَعلَمُونَ كانُوا داوُدَ. يُناصِرُونَ هُْم لِأّنَ ً واِحدا ً واِحدا اللهِ َ كَهَنَة اقتُلُوا
ً واِحدا َ الـكَهَنَة وَاقتُِل أنَت ْك َّ «َتحَر لَهُ: فَقاَل دُواغَ َلُِك الم فَأمَرَ ١٨ اللهِ. َ كَهَنَة وا يَمَّسُ أْن َلِِك الم حُرّاُس فَرَفََض
دُواغُ وَقَتََل ١٩ كاهناً. وَثَمانِينَ ً خَمسَة قَتَلَهُْم الَّذِيَن مَجمُوعُ فَكانَ واِحداً. ً واِحدا َ الـكَهَنَة الأدُوِميُّ دُواغُ فَقَتََل واِحداً.»
أبقارَهُْم ى َّ َحت وَقَتََل َع. ّضَ ُّ وَالر وَالأطفاَل َ وَالنِّساء الرِّجاَل بِسَيفهِ قَتََل الـكَهَنَة. ِ مَدِينَة نُوَب، أهِل جَمِيَع الأدُوميُّ

وَغَنَمَهُْم. وَحَمِيرَهُْم
َ وَأخبَر ٢١ داوُدَ. إلَى وَانْضَّمَ الهَرَِب، مَن َن تَمَّكَ ِياثارُ، أب ُ اْسمُه أِخيطُوَب، بِن أِخيمَالَِك أبْناءِ مِْن ً واِحدا لـَِكّنَ ٢٠

اليَوِم، ذَلَِك فِي نُوَب ِ مَدينَة فِي الأدُوِميَّ دُواغَ «رَأيُت ِياثارَ: لِأب ُ داوُد فَقاَل ٢٢ اللهِ. َ كَهَنَة قَتََل شاوَُل أّنَ َ داوُد أبياثارُ
جَُل َّ الر لِأّنَ َتخَْف، وَلا مَعي، ابَق ٢٣ ِيَك. أب ِ عائلَة مَوِت ُ ة َّ مَسؤُولِي تَقَُع فَعَلَيَّ أمنَعْهُ. فَلَْم شاوَُل ُ َسيُخبِر ُ ه َّ أن وَعَرَفُت

مَعي.» بَقيَت إذا وََسأْحمِيَك قَتلِي. إلَى يَسعَى الَّذِي ُ نَفسُه َ هُو قَتلَِك إلَى يَسعَى الَّذي
٢٣

قَعِيلَة فِي ُ داوُد
بَيادِرِها.» مْن ُبُوَب الح وَيَنهَبُونَ قَعِيلَةَ، َ مَدِينَة يُهاِجمُونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي هُمُ «ها لِداوُدَ: بَعضُهُْم وَقاَل ١

الفِلِْسطِيِّينَ؟» هَؤُلاءِ ِ َلَة ِمُقات ل أْذهَُب «هَْل اللهَ: ُ داوُد فَسَأَل ٢
قَعِيلَةَ.» وَخَلِّْص الفِلِْسطِيِّينَ، وَهاِجِم اْذهَْب «نَعَْم، داوُدَ: ُ الله فَأجاَب

إذا َخوفِنا مَدَى رَ تَتََصوَّ أْن ُمِكنَُك ي فَهَْل يَهُوذا. فِي هُنا وََنحُْن َخوفِنا مَدَى ْ «انظُر لَهُ: قالُوا َ داوُد رِجاَل لـَكّنَ ٣

لِلقِتاِل.» ً مُستَعِّدا الفِلِْسطِّيُ َيُش الج َيحتَشدُ َحيُث َ قَعِيلَة إلَى ذَهَبْنا
ُ داوُد فَذَهََب ٥ الفِلِْسطِيِّينَ.» عَلَى وََسأنصُرُكَ قَعِيلَةَ. إلَى «انزِْل لِداوُدَ: ُ الله فَقاَل ُأْخرَى. ً ة مَّرَ َ الله ُ داوُد فَسَأَل ٤

أهَل ُ داوُد أنقَذَ وَهَكَذا أبقارَهُْم. وا وَاستَرَدُّ ً َشدِيدَة ً يمَة هَزِ فَهَزَمُوهُْم الفِلِْسطِيِّينَ. َبُوا وَحار َ قَعِيلَة ِ مَدينَة إلَى ُ وَرِجالُه
قَعيلَةَ.

قَعِيلَة. فِي َ داوُد إلَى هَرََب عندَما ً ِيّا كَهَنُوت ً با ثَو ُ مَعَه حَمََل قَْد أِخيمَالَِك بُْن ُ ِياثار أب وَكانَ ٦

وََضَع فَقَْد . يَدَّيَ بَينَ َ داوُد ُ الله أوقََع «لَقَْد شاوُُل: فَقاَل الوَقت.» هَذا فِي َ قَعِيلَة فِي َ «داوُد لِشاوَُل: بَعضُهُْم فَقاَل ٧

إلَى زُوِل ُّ للن وا وَاستَعَّدُ لِلقِتاِل. ُ جَيشَه شاوُُل فَجَمََع ٨ وَقُضباٌن.» بَوّاباٌت لَها ً رَة َّ مُسَو ً مَدينَة بِدُُخولهِ ٍّ فَخ فِي ُ نَفسَه ُ داوُد
وَرِجالِهِ. َ داوُد ِ ُحاصَرَة لِم َ قَعِيلَة

«. الـكَهَنُوتِيَّ وَب َّ الث «أْحضِرِ أبياثارَ: لِلكاهِِن ُ داوُد فَقاَل شَرّاً. ُ لَه يَنوِي شاوَُل أّنَ ُ داوُد َ فَعَلم ٩

فَهَْل ١١ بِسَبَبِي. وَتَدمِيرِها َ قَعِيلَة إلَى لِلقُدُوِم ُيخَّطُِط شاوَُل أّنَ سَمِعُْت ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، «يا داوُدُ: فََصلَّى ١٠

عَبدَكَ.» أنا ِيَل، إسْرائ ُ إلَه يا اللهُ، يا أخبِرْنِي شاوَُل؟ إلَى أهلُها َسيُسَلِّمُنِي وَهَْل قَعِيلَةَ؟ إلَى شاوُُل َسيَْأتِي
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شاوُُل.» «َسيَْأتِي اللهُ: فَأجاَب
شاوَُل؟» إلَى وَرجالِي أنا َ قَعيلَة أهُل َسيُسَلِّمُنِي «هَْل ُأْخرَى: ً ة مَّرَ ُ داوُد فَسَأَل ١٢

هُنا.» بَقِيَت إْن ذَلَِك «َسيَفعَلُونَ اللهُ: فَقاَل
أّنَ شاوُُل َ فَعَلم آخَرَ. إلَى مَكاٍن مِْن يَنتَقِلُونَ وا ُّ وََظل رَجٍُل. ِ مِئَة سّتِ َ َنحو وَكانُوا قَعِيلَةَ، ُ وَرِجالُه ُ داوُد َ فَغادَر ١٣

إلَيها. يَذهَْب فَلَْم قَعيلَةَ، مِْن هَرََب َ داوُد
داوُد ُ يُطارِد شاوُُل

لَْم َ الله لـَِكّنَ داوُدَ، عَْن ُ َبحثَه شاوُُل وَواَصَل هُناكَ. وَالحُُصوِن الجِباِل فِي وَمََكَث يٍف، زِ ةِ َّ ي ِ ّ بَر إلَى ُ داوُد ذَهََب ١٤

بِهِ. الإْمساِك مَِن ُ نْه ُمَّكِ ي
لـَكّنَ ١٦ ُلَهُ. ليَقت ُ عَنه ليَبَحَث خَرََج شاوَُل لأّنَ ً خائِفا ُ داوُد كانَ إْذ يٍف، زِ ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي الحُرِش فِي ُ داوُد وَكانَ ١٥

مِْن أبِي َن َمَّكَ يَت فَلَْن َتخَْف، «لا لَهُ: وَقاَل ١٧ بِاللهِ. ِ عَزمِه مِْن وََشّدَ الحُرِْش، فِي َ داوُد لِيَرَى ذَهََب شاوَُل بَْن يُوناثانَ
هَذا.» ُ يَعلَم ُ نَفسُه أبِي بَعدَكَ. َ الثّانِي جَُل َّ الر أنا وََسأُكونُ ِيَل، إسْرائ مَلَِك أنَت َستُصبُِح يذائَِك. إ

الحُرِش. فِي ُ داوُد وَبَقَِي بَيتِهِ. إلَى يُوناثانُ عادَ ذَلَِك وَبَعدَ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ُ وَداوُد يُوناثانُ وَتَعاهَدَ ١٨

داوُد عَْن شاوَُل ُيخـبِرُونَ يٍف زِ أهُل
ُحُصوِن فِي َ وَهُو مِنطَقَتِنا. فِي ٌ ُمختَبِئ َ داوُد «إّنَ لَهُ: وَقالُوا ِجبعَةَ. في شاوَُل إلَى يٍف زِ رِجاِل بَعُض وَذَهََب ١٩

لََك.» َ داوُد بِتَسلِيِم دُ نَتَعَهَّ وََنحُْن أْحبَبَْت. مَتَى هُناكَ إلَى فانزِْل ٢٠ يَشمُونَ. مْن َنُوِب الج إلَى َ َحخِيلَة تَّلِ عَلَى الحُرِِش،
وَاعرِفُوا ِ َتحَرُّكاتِه ارُصدُوا داوُدَ. عَْن َ أكثَر ْوا َّ وََتحَر اذهَبُوا ٢٢ مَعِي. قَلبَكُْم لِأّنَ ُ الله «لِيُبارِْككُمُ شاوُُل: فَرَدَّ ٢١

عَلَى وَأطلِعُونِي تَعالَوا َّ ثُم إلَيها، َلجَُأ ي َّتِي ال َخابِِئ الم كُّلَ وَحَّدِدُوا فاذهَبُوا ٢٣ الحِيلَة. إلَى يَعمَدُ وَ ٌ ذَكِيّ ُ ه َّ إن هُناكَ. ُ يَزُورُه مَْن
عائِلاِت مِْن عائلَةٍ كُّلِ في لِلبَحِث اْضطُرَْرُت لَوِ ى َّ َحت ُ َسأِجدُه هُناكَ، كانَ إْن مَعَكُْم. َسأذهَُب ِحينَئِذٍ، شَيءٍ. كُّلِ

يَهُوذا.»
مِْن َنُوِب الج إلَى مَعُوٍن ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي ُ وَرِجالُه ُ داوُد وَكانَ يٍف. زِ إلَى وَرَِجعُوا شاوَُل عِندِ مِْن الرِّجاُل فَذَهََب ٢٤
أّنَ شاوُُل سَمـِـَع فَلَمّا مَعُوٍن. ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي ِ خرَة الّصَ إلَى فَنَزََل داوُدُ، َ فَعَلِم عَنْهُ. ً َبحثا ُ وَرِجالُه شاوُُل فَذَهََب ٢٥ َجشمُونَ.

عَنْهُ. ً َبحثا انْطَلََق هُناكَ، إلَى ذَهََب َ داوُد
سُرعَةٍ بِأقصَى كُ َّ يَتَحَر ُ داوُد فَأخَذَ الآخَرِ. الجانِِب عَلَى ُ وَرِجالُه ُ داوُد وَكانَ َبَِل. الج جانِبَّيِ أحَدِ عَلَى شاوُُل وَكانَ ٢٦

وَفِي ٢٧ وَرِجالِهِ. َ داوُد عَلَى يَق رِ الّطَ لِيَقطَعُوا َبََل الج ُيحاصِرُونَ راُحوا ُ وَرجالَه شاوَُل لـَِكّنَ شاوَُل. مِْن لِلإفلاِت ٍ مُمِكنَة
يُهاِجمُونَنا.» ونَ ُّ فَالفِلِْسطِي بِسُرعَةٍ. «تَعاَل شاوَُل: َ وَأخبَر رَُسوٌل وََصَل ِ حظَة الّلَ ِ هَذِه

المَكاِن ذَلَِك ِ تَسمِيَة إلَى النّاَس دَعا ما َ هُو وَهَذا الفِلِْسطِيِّينَ. ِ َلَة ِمُقات ل وَذَهََب َ داوُد ِ مُطارَدَة عَْن شاوُُل ََّف فَتَوَق ٢٨
جَْدٍي. عَينِ مِْن ِ يبَة القَرِ الحُُصوِن إلَى وَذَهََب مَعُوٍن َ ة َّ ي ِ ّ بَر ُ داوُد َ وَغادَر ٢٩ لِقَةَ.» َّ الز َ خرَة «الّصَ

٢٤
شاوُل عَْن يَعفُو ُ داوُد

جَْدِي.» عَينِ قُرَب ةِ َّ ي ِّ البَر ِ مِنْطَقَة فِي ُ «داوُد لِشاوَُل: قِيَل الفِلِْسطِيِّينَ، شاوُُل َ طارَد أْن وَبَعدَ ١
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قُرَْب عَنهُْم َش َّ فَفَت وَرِجالِهِ. َ داوُد عَْن يَبحَُث وَبَدَأ ِيَل إسْرائ أنحاءِ جَمِيِع مِْن رَجٍُل آلاِف َ ثَلاثَة شاوُُل فاختارَ ٢

لـِكَي ُ فَدَخَلَه كَهٌف، هُناكَ وَكانَ يِق. رِ الّطَ جانِِب إلَى الغَنَِم ِ َحظائِر بَعِض إلَى شاوُُل وَوََصَل ٣ جَدٍي. عَيْنِ ِ مِنْطَقَة
َ هُو «هَذا لَهُ: َ داوُد رِجاُل فَقاَل ٤ الـكَهِف. ذَلَِك عُمِق فِي ُ مِنه بَعِيدَةٍ ِ مَسافَة عَلَى ُ وَرِجالُه ُ داوُد وَكانَ حاَجتَهُ. يَْقضِيَ

ِيدُ.›» تُر ما كُّلَ ِ بِه تَفعَُل ِحينَئِذٍ، عَدُّوِكَ، عَلَى ‹َسأنصُرُكَ قاَل: عِندَما ُ الله ُ عَنْه مََك َّ كَل الَّذِي اليَومُ
وَفِيما ٥ حَدََث. ما إلَى شاوُُل يَنتَبِه وَلَْم شاوَُل، ثَوِب َطرََف وَقَطََع شاوَُل، مِْن َ فَأكثَر َ أكثَر ً با مُقتَرِ ُ داوُد فَزََحَف
كَهَذا ً أْمرا أفعََل بِأْن ُ الله يَسمَُح «لا لِرِجالِهِ: فَقاَل ٦ شاوَُل. ثَوِب َطرََف قَطََع ُ ه َّ لان ِ أعماقِه مِْن ُ داوُد َ نَدِم بَعْدُ،
يُؤذُوا بِأْن لَهُْم يَْسمَْح وَلَْم رِجالَهُ، ُ داوُد َ خ وَوَّبَ ٧ مَسَحَهُ.» َ الله لأّنَ عَلَيْهِ، يَدِي أمُّدُ فَلا اللهُ.٣٦ ُ مَسَحَه الَّذِي بِمَولاَي

شاوَُل.
«مَولاَي شاوَُل: عَلَى وَنادَى الـكَهِف مَِن ُ داوُد خَرََج بَعْدُ، وَفِيما ٨ يقِهِ. َطرِ في وَمَضَى الـكَهَف شاوُُل َ وَغادَر

َلُِك!» الم
الَّذِيَن النّاس إلَى تَستَمـِـُع ِماذا «ل لِشاوَُل: وَقاَل ٩ لَهُ. ً احتِراما الأْرِض إلَى ُ وَوَجهُه ُ داوُد فانحَنَى خَلفَهُ. شاوُُل َ فَنَظَر
يَدِي مُتَناوَِل فِي ُ الله وََضعََك فَقَْد . عَلَيَّ ٌ افتِراء هَذا أّنَ بِعَينَيَك تَرَى أنَت فَها ١٠ لإيذائَِك؟› ُيخَّطُِط ُ ‹داوُد لََك: يَقُولُونَ
الَّذِي مَولاَي ُأؤذَِي ‹لَْن لِنَفسِي: ُلُْت ق إْذ مَعََك، ً رَِحيما فَكُنُت أقتُلََك. أْن أَشْأ لَْم لـَِكنِّي الـكَهِف. فِي اليَومَ هَذا
أقتُلََك، أْن بِمَقدُورَِي فَكانَ بَِك. ثَو َطرَِف مِْن قَطَعْتُها ِ هَذِه يَدِي. فِي َّتِي ال القُماِش ِ قِطعَة إلَى ْ انظُر ١١ اللهُ.› ُ مَسَحَه
قَتلِي. إلَى وَتَسعَى تُطارِدُنِي الَّذِي أنَت بَْل إلَيَك، ُأسِئْ لَْم وَأنا شَرّاً. لََك أنوِي لا أنِّي ُ تُدرِك فَلَيتََك أفعَْل. لَْم لـَِكنِّي
يَقُوُل ١٣ يَدِي. عَلَيَك أمُّدَ فَلَْن أنا أمّا لِي، إساءَتَِك عَلَى َ هُو يُعاقِبَُك ما َّ ُب ر المَسألَةِ. ِ هَذِه فِي القاضِي َ هُو ُ الله لِيَكُِن ١٢

قَدِيمٌ: مَثٌَل
يرِ!› الشِّرِّ مَِن رُّ َّ الش ‹يَنبُُع

مَيٍِّت كَلٍْب َ وَراء خَرََجَت هَْل العَظِيِم؟ ِيَل إسْرائ مَلُِك وَأنَت ُ تُطارِد فَمَْن ١٤ أفعََل. وَلَْن ً ُسوءا بَِك أفعَْل لَْم «وَأنا
مِنَْك.» َسيُخَلُِّصنِي َ وَهُو بَراءَتِي. ُ يُظهِر وَ َسيَدعَمُنِي ُ ه َّ أن واثٌِق وَأنا وَبَينََك. بَينِي القاضِيَ ُ الله لِيَكُِن ١٥ بَرغُوٍث؟ أْو

مُرتَفـِـٍع. بَِصوٍت يَبكِي شاوُُل بَدَأ َّ ثُم داوُدَ؟» ابنِي يا َصوتَُك «أهَذا شاوُُل: قاَل كَلامَهُ، ُ داوُد أنَهى وَلَمّا ١٦

ذَلَِك ُلَْت ق وَأنَت ١٨ مَعََك. ً َسيِّئا ُكنُت أنِّي مََع مَعِي، ً َطيِّبا ُكنَت باطٍِل. عَلَى وَأنا َحّقٍ، عَلَى «أنَت لِداوُدَ: وَقاَل ١٧

وَبَرهَنَْت ١٩ تَقتُلْنِي. لَْم َك َّ لـَِكن يَدَيَك، بَينَ ُ الله أوقَعَنِي فَقَْد فَعَلْتَها. َّتِي ال ِ الحَسَنَة الُأمُورِ عَِن أخبَرْتَنِي عِندَما ِنَفِسَك ب
َ الله فَلَيَت عَدُّوِهِ. مََع ً خَيَرا إنْساٌن يَفعَُل لا َسبِيلَهُ. ُيخلِي َّ ثُم بِعَدُّوِهِ، رَجٌُل ُمِسُك ي لا إْذ عَدُّوِي. لَسَت َك َّ أن بِهَذا
وََستَحكُمُ بَعدِي. ً مَلِكا َستَكُونُ ََّك أن مِْن ً مُتَيَّقِنا الآنَ صِرُْت قَْد وَها ٢٠ مَعِي. اليَومَ ُ عَمِلْتَه الَّذِي الخـَيرِ عَلَى يُكافِئَُك
اْسمِي َ تَمُحو لَْن َك َّ بِأن عِْدنِي مَوتِي. بَعدَ ى َّ َحت نَسلِي عَلَى تَقضِيَ لَْن َك َّ إن أماِمي ِ بِالله الآنَ فاحلِِف ٢١ ِيَل. إسْرائ َ مَملـَكَة

أبِي.» نَسَِب مِْن
ِيَةً. ثان الحِْصِن إلَى ُ وَرِجالُه ُ داوُد وََصعِدَ بَيْتِهِ. إلَى شاوُُل عادَ َّ ثُم عائِلَتِهِ. عَلَى يَقضِيَ لا بِأْن لِشاوَُل ُ داوُد َلََف فَح ٢٢

٢٤:٦ ٣٦
(10 العدد فِي (كذلك العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ يهوه» «مِسيح ً حرفيا الله. ُ مَسَحَه الَّذِي
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٢٥
الأحمَق وَناباُل ُ داوُد

الرّامَةِ. ِ مَدينَة فِي ِ بَيتِه فِي ُ دَفَنُوه َّ ثُم عَلَيهِ. وَناُحوا ً مَعا ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ فاجتَمََع ِيُل. َصمُوئ وَماَت ١

رَْأٍس آلاِف ُ ثَلاثَة لَدَيهِ فَكانَْت مَعُونَ. فِي يَسكُُن ً ِجّدا ٌ غَنِيّ رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٢ فارانَ. َصحراءِ إلَى ُ داوُد وَانتَقََل
ناباَل جُِل َّ الر هَذا اسْمُ وَكانَ ٣ غَنَمِهِ. ُصوَف َّ َيجُز لـِكَي الـكَرمِِل إلَى يَذهَُب وَكانَ الماعِزِ. مَن رَْأٍس وَألُف الغَنَِم مَِن
بِع الّطَ َ َسيِّئ فَكانَ نَفسُهُ، ناباُل أمّا وَجَميلَةٌ. ٌ حَِكيمَة اْمرأةٌ وَِهيَ أبِيجايَِل، مِْن ً مُتَزَّوِجا وَكانَ كالَِب. ِ عائِلَة إلَى وَيَنتَمِي

وَقاِسياً.
ناباَل. إلَى ثُوا لِيَتَحَّدَ رِجاٍل َ عَشْرَة ُ داوُد فَأرَسَل ٥ غَنَمَهُ. ُّ َيجُز ناباَل أّنَ سَمـِـَع عِندَما ةِ َّ ي ِّ البَر فِي ُ داوُد وَكانَ ٤

ِ هَذِه يُوِصلُوا أْن إلَْيهِْم وََطلََب ٦ أْحوالِهِ.» عَلَى وا ُّ وَاطمَئِن ناباَل زُورُوا الـكَرمِِل. إلَى «اذهَبُوا فَقاَل: ُ داوُد وَأوصاهُْم
ناباَل: إلَى َ الرِّسالَة

مُمتَلَكاتَِك. وَجَمِيِع بَيتَِك لأهِل وََسلامٌ لََك، َسلامٌ
ً َشيئا نَْأخُْذ فَلَْم أثناءَها. إلَْيهِْم نُسِئْ لَْم مَِن، َّ الز مَن ةً مُّدَ مَعَنا رُعاتَُك كانَ وَقَْد غَنَمَِك. ُصوَف ُّ َتجُز َك َّ أن سَمِعُْت ٧

ُتحِسَن أْن فَأرُجو أقُوُل. ما بِِصدِق وََسيُخبِرُونََك أرَْدَت، إْن خُّدامََك اسأْل ٨ الـكَرمِِل. فِي كانُوا عِندَما مِنهُْم
ما رِجالِي تُعطَِي أْن فَأرُجو وََسلاٍم، وَفَرٍَح خَيرٍ يَوِم فِي إلَيَك نَْأتِي َنحُن وَها إلَيَك. ُأرِسلُهُْم الَّذِيَن الفِتياِن َ مُعامَلَة

داوُدَ. وَخادِمََك ابنََك أنا مَعِي المَعرُوَف هَذا اعمَْل نَفسَُك. بِه َتجُودُ

ابُْن يَكُونُ وَمَْن هَذا؟ ُ داوُد َ هُو «مَْن ناباُل: فَقاَل ١٠ إلَيهِ. َ داوُد َ رِسالَة وَأوَصلُوا ناباَل. إلَى َ داوُد رِجاُل فَذَهََب ٩
عَبِيدِي أجِل مِْن ِ هَذَه لـَكْن وَلَحمٌ. ٌ وَماء ٌ خُبز لَدَّيَ ١١ الأيّامَ! ِ هَذِه َسادَتِهِْم مِْن بُونَ الهارِ العَبِيدُ هُمُ َكثِيرُونَ يَسَّى؟

أعرِفُهُْم.» لا لِرِجاٍل ُأعطِيَها وَلَْن غَنَمِي، ونَ ُّ َيجُز الَّذِيَن
ُ وَرِجالُه ُ داوُد َ فَتَقَلَّد ُسيُوفَكُْم.» «تَقَلَّدُوا داوُدُ: فَقاَل ١٣ ناباُل. ُ قالَه ما بكُّلِ ُ وَأخبَرُوه داوُدَ، رِجاُل فَرَِجــَع ١٢

المُؤَِن. مََع رَجٍُل ُ مِئَة بَقَِي بَينَما رَجٍُل، ِ مِئَة أربَِع َ َنحْو َ داوُد مََع فَذَهََب ُسيُوفَهُْم.

القتال تَمنُع أبِيجايُِل
َسيِّدِي، لِلِقاءِ حراءِ الّصَ مَِن ً رُُسلا ُ داوُد «أرَسَل فَقاَل: ِ َسيِّدِه ِ زَوجَة أبِيجايَِل، إلَى ناباَل خُّداِم أحَدُ َث وََتحَّدَ ١٤
مََع الحُقُوِل إلَى خَرَجنا عِندَما مَعَنا ً ِجّدا َطيِّبِينَ هَؤُلاءِ َ داوُد رِجاُل كانَ ١٥ بِفَظاَظةٍ. هُْم رَدَّ ناباَل َسيِّدِي لـَِكّنَ
ُسوٍر مِثَل فَكانُوا وَنَهاراً. ً لَيلا حَرَُسونا ١٦ مِنّا. ً َشيئا يَْأخُذُوا أْو إلَينا، يُِسيئُوا أْن دُونَ الوَقِت َطواَل مَعَنا بَقُوا المَواشِي.
كُّلِ وَعَلَى َسيِّدِي عَلَى ٌ شَرّ َ يَْأتِي أْن ُع َّ أتَوَق وَإنِّي قالَهُ. ما فِي َسيِّدِي أخطَأ وَقَْد ١٧ بَينَهُْم. َ الغَنَم نَرعَى كُنّا عِندَما َحولَنا

الوَضِع.» ِ ِمُعالَجَة ل ُ عَمَلُه ُمِكُن ي بِما أنِت فَفَكِّرِي الحَِكيِم. وَغَيرِ ير الشِّرِّ ِ فِه تَصَرُّ بِسَبَِب ِ عائِلَتِه
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مَطبُوخَةٍ، ِخراٍف َ وَخَمسَة بِيذِ، َّ الن مَِن ينِ َّ ِجلدِي وَوِعائينِ الخـُبزِ، مَِن رَغِيٍف مِئَتَي وَجَمَعَْت أبِيجايُِل فَأسرَعَْت ١٨
َّ ثُم ١٩ واِب. الدَّ عَلَى لَْتها َّ وَحَم المَكبُوِس، التِّينِ مَِن ٍ َكعكَة وَمِئَتَي بِيِب، َّ الز مَِن ً وََسلَّة يِك، الفَرِ مَِن مَكاييِل٣٧ َ وَخَمسَة

زَوَجها. َ ُتخـبِر أْن دُونَ هَذا فَعَلَْت بِكُْم.» وََسألحَُق «اذهَبُوا، ِلخُّدامِها: قالَْت
جاهِ الاّتِ مَِن خارُِجونَ وَهُْم ُ وَرِجالَه َ داوُد َلَْت فَقاب َبَِل. الج مَِن ِ الآخَر الجانِِب إلَى وَنَزَلَْت ِحمارَها أبِيجايُِل وَرَِكبَْت ٢٠

الآخَرِ.
يَِضيَع لا أْن عَلَى وَحَرِصُت ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ُ أملاكَه حَمَيُت عَبَثاً. ناباَل أجِل مِْن ُ فَعَلْتُه ما كُّلُ «كانَ داوُدُ: وَقاَل ٢١

ناباَل ِ عائِلَة فِي فَردٍ كُّلَ َسأقتُُل أنِّي ُأقسِمُ فَأنا ٢٢ ِثِل. بِالم يُعامِلْنِي فَلَْم مَعَهُ، ً َطيِّبا ُكنُت ِخرافِهِ. مِْن واِحدٌ خَرُوٌف
الغَدِ.» َصباِح حُلُوِل قَبَل

الأْرِض. إلَى وَوَجهُها َ داوُد أمامَ وَانحَنَْت ِحمارِها، عَْن زُوِل ُّ بِالن فَأسرَعَْت أبِيجايُِل. وََصلَْت ِ حظَة الّلَ تِلَك فِي ٢٣
نَب الذَّ وَاعتَبِرِ لََك، ُ َسأقُولُه ما اسمَْع مَولاَي. يا مَعَك مَ َّ لِأتَكَل ً فُرَصة «أعطِنِي وَقالَْت: قَدَمَيهِ عِندَ أبِيجايُِل وَوَقَعَْت ٢٤

ُ مَعَه يَتَناَسُب وَهَذا ‹أْحمََق!› يَعنِي ُ فاْسمُه ناباُل. التّافِهُ، جُُل َّ الر هَذا ُ فَعَلَه ما إلَى َلتَفِْت ت لا ٢٥ أنا. ذَنبِي حَدََث ما فِي
لِنَْفِسَك. الانْتِقاِم وَمَن ياءِ ِ الأبر قَتِل مِْن مَولاَي يا ُ الله مَنَعََك قَْد وَها ٢٦ أرَسلْتَهُْم. الَّذِيَن رِجالََك أرَ فَلَْم أنا أمّا َحّقاً.

كَناباَل. أذًَى بَِك ِيدُ يُر مَْن وَكُّلُ أعداؤُكَ َ يَِصيْر أْن وَِبحَياتَِك، ، الحَّيِ ِ بالله ى َّ أتَمَن وَأنا
َ الله أّنَ أعرُِف وَأنا ذَنبِي. لِي ْ وَاغفِر ٢٨ لِرِجالَِك. فَأعطِها َسيِّدِي، يا ً ة َّ هَدِي لََك أمَتََك أنا أحضَرُْت قَْد «ها ٢٧

لِيَقتُلََك، َشخٌص طارَدَكَ فَإْن ٢٩ َحيّاً. دُمَت ما عَلَيهِ يَلُومُونََك ما النّاُس َيجِدَ وَلَْن بَهُ. حُرُو ُتحارُِب َك َّ لِأن عائِلَتََك ُ خ َسيُرَّسِ
ُ الله َ وَعَدَك ٣٠ مِقلاٍع. مِْن ٌ َحجَر يُرمَى َكما فَسَيَرمِيها عَدُّوِكَ ُ َحياة أمّا إلَهَِك. ِ عِنايَة َتحَْت ٌ َمحْفوَظة مَولاَي يا َحياتََك فَإّنَ
وَلا مَولاَي، يا نَفسََك ُتحزِْن فَلا ٣١ ِيَل. إسْرائ عَلَى ً رَئِيسا وََسيَجعَلَُك لََك. ُ وُعُودَه وََسيَحفَُظ َحسَنَةٍ، َكثِيرَةٍ َ بِأْشياء
مَولاَي.» يا ُ الله يُبارِكَُك ِحينَ تَذكُرَنِي أْن لأرُجو وَإنِّي نَفسَِك. عَِن دِفاعٌ َ هُو وَلا لَهُ، َ مُبَرِّر لا دٍَم بِسَفِك َضمِيرَكَ تُتعِْب
ُ رَجاحَة ٌ وَمُبارَكَة أنِت ٌ مُبارَكَة ٣٣ لِلِقائِي. أرَسلَِك ُ ه َّ لِأن ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، ُ «أْشكُر أبِيجايَِل: ُ داوُد فَأجاَب ٣٢

لِلِقائِي، أسرَعِت َِّك أن لَولا ، الحَّيِ ِيَل إسْرائ ِ إلَه باللهِ، ُأقْسِمُ ٣٤ مُرادَِي. لُِأَحّقَِق أقتَُل أْن مِْن اليَومَ مَنَعْتِنِي فَقَْد عَقلِِك.
ُأؤذِيَِك.» أْن مِْن مَنَعَنِي َ الله لـَِكّنَ ناباَل. ِ عائِلَة مِْن أحَدٍ عَلَى ْمُس الّشَ أشْرَقَِت َما ل

راِضيَةً.» ُأعِيدُِك أنا وَها َطلَبِت. َكما فَعَلُْت لَقَْد لامَةِ. الّسَ مََع «اذهَبِي لَها: وَقاَل أبِيجايَِل َ ة َّ هَدِي ُ داوُد وَقَبَِل ٣٥

نابال مَوُت
ى َّ َحت بِشَيءٍ أبِيجايُِل ُ ُتخـبِرْه فَلَْم وَانتَشَى. َ وََسكِر َلِِك. الم ِ َكوَلِيمَة ٌ وَلِيمَة ِ بَيتِه فِي وَكانَْت ناباَل. إلَى أبِيجايُِل فَرَِجعَْت ٣٦

ةٍ َّ قَلبِي ٍ بَة ِنَو ب فَُأِصيَب شَيءٍ. بِكُّلِ ُ زَوَجتُه ُ فَأخبَرَتْه صاِحياً، ناباُل كانَ التّالِي، باِح الّصَ وَفِي ٣٧ التّالِي. اليَوِم َصباِح
َماَت. ف ُأْخرَى، ٍ بَة ِنَو ب ُ الله ُ أصابَه أيّاٍم ِ عَشْرَة وَبَعدَ ٣٨ َكَصخرَةٍ. ََّب وَتََصل

٢٥:١٨ ٣٧
بِقَلِيل. لِتراٍت ِ َسبعَة عَْن يدُ تَز المكاييِل لِقياِس وحدةٌ ُ وَالّسِعَة «ِسعات.» ً حرفيا مَكاييل.
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ُ الله مَنَعَنِي كَرامَتِي. عَْن دافََع َ الله لـَِكّنَ ناباُل، أهانَنِي فَقَْد اللهُ. «مُبارَكٌ قاَل: ماَت، ناباَل أّنَ ُ داوُد سَمـِـَع فَلَمّا ٣٩

واِج. َّ للز يَدَها ً طالِبا أبِيجايَِل إلَى ً رِسالَة ُ داوُد أرَسَل َّ ثُم فَعَلَهُ.» الَّذِي رِّ َّ الش ثَمََن يَدفَُع ناباَل وََجعََل إساءَةٍ، ارتِكاِب مَِن
لَهُ.» ً زَوجَة يَطلُبُِك َ فَهُو إلَيهِ، لِنُحضِرَِك ُ داوُد «أرَسلَنا لَها: وَقالُوا الـكَرمِِل. إلَى ُ خُّدامُه فَذَهََب ٤٠

يَكُْن لَْم وَلَو ى َّ َحت داوُدَ، لِسَيِّدِي ً يَة جارِ أُكونَ أْن ةٌ مُستَعِّدَ «أنا وَقالَْت: الأْرِض. إلَى وَوَجهُها أبِيجايُِل فانحَنَْت ٤١
رِجالِهِ.» أقْدامَ أغِسَل أْن َ غَير ُ آخَر عَمٌَل لِي

َجْت وَتَزَّوَ داوُدَ، رُُسَل فَتَبِعَن مَعَها. خادِماتِها مِْن ً خَمسا وَأخَذَْت ِحماٍر، عَلَى بِالرُُّكوِب أِبيجايُِل وَأسرَعَْت ٤٢

شاوَُل وَكانَ ٤٤ لِداوُدَ. زَوَجتَينِ الاثْنَتاِن فَكانَِت يَزرَعِيَل، مِْن أِخينُوعَمَ ً أيضا ُ دَاوُد َج وَتَزَّوَ ٤٣ داوُدَ. مِْن أبِيجايُِل
جَلِّيمَ. ِ مَدِينَة مِْن لايَِش بُْن فَلْطِي ُ اْسمُه لِرَجٍُل – َ داوُد َ زَوجَة – مِيكاَل ُ ابنَتَه أْعطَى قَْد

٢٦
شاوُل َ مُعَسكَر يَدخُلاِن وَأبِيشاُي ُ داوُد

يَِشيمُونَ.» مُقابَِل َ َحخِيلَة تَّلِ فِي ٌ ُمختَبِئ َ داوُد «إّنَ لَهُ: وَقالُوا شاوَُل. ِ يَة لِرُؤ َ ِجبعَة إلَى يٍف زِ أهُل وَذَهََب ١

َ وَعَسكَر ٣ هُناكَ. َ داوُد ًعَْن َبحثا يٍف زِ ةِ َّ ي ِ ّ بَر إلَى وَنَزََل ِيَل. إسْرائ ُجنُودِ أفَضِل مِْن رَجٍُل آلاِف َ ثَلاثَة شاوُُل فَجَمََع ٢

ِ ة َّ ي ِّ البَر إلَى خَرََج قَْد شاوَُل أّنَ ُ خَبَر ُ وَوََصلَه حراءِ. الّصَ فِي ُ داوُد وَكانَ يَِشيمُونَ. مُقابَِل َ َحخِيلَة تَّلِ إلَى يِق رِ الّطَ عَلَى شاوُُل
َ عَْسكَر َحيُث إلَى ُ داوُد ذَهََب َّ ثُم ٥ ِمُطارَدَتِهِ. ل شاوَُل ِ عَودَة خَبَرِ مِْن َق لِيَتََحّقَ َجواِسيَس ُ داوُد فَأرَسَل ٤ لِيُلاِحقَهُ.
بِهِ. ُمحِيطِينَ رِجاٍل مِْن دائِرَةٍ وََسِط فِي ً نائِما شاوُُل فَكانَ نائِمَينِ. َيِش، الج ُ قائِد وَأبْنَيْرُ، شاوُُل كانَ أيَن فَرَأى شاوُُل.
فَنُهاِجمَ ِم َّ ُخَي الم إلَى مَعِي زُوِل ُّ لِلن ٌ مُستَعِّد مِنُكما «مَْن يُوآَب: أِخي َ ة َّ ي صُرُوِ بِْن وَأبِيشاَي الحِثِّيِّ لِأِخيمالَِك ُ داوُد فَقاَل ٦

مَعََك.» أْذهَُب «أنا أبِيشاُي: فَقاَل شاوَُل؟»
ُ وَرُْمحُه الرِّجاِل، مَِن دائِرَةٍ وََسِط فِي ً نائِما شاوُُل وَكانَ شاوَُل. َ مُعَسكَر وَأبِيشاُي ُ داوُد دَخََل يُل، َّ الل حَّلَ فَلَمّا ٧

َ «اليَوم لِداوُدَ: أبِيشاُي فَقاَل ٨ شاوَُل. َحوَل نائِمِينَ الآخَرُونَ ُنُودُ وَالج ُ أبْنَيْر وَكانَ رَْأِسهِ. قُرَْب الأْرِض فِي مَغرُوزٌ
غَيرَ!» لا واِحدَةٍ ٍ بَة بِضَر ِ بِرُمحِه الأْرِض فِي شاوَُل ُأثَبُِّت فَدَعنِي يَدَيَك، بَينَ كَ عَدُّوَ ُ الله أوقََع

فِي يَقِيٌن لِي ١٠ يُعاقَُب؟ وَلا الله٣٨ُ ُ مَسَحَه الَّذِي َلَِك الم أحَدٌ يَقتُُل فَهَْل ُلْهُ! تَقت «لا لِأبِيشاَي: قاَل َ داوُد لـَِكّنَ ٩

بِأْن ُ الله يَسمََح لا أْن ُأَصلِّي لـَِكنِّي ١١ مَعرَكَةٍ. فِي يُقتَُل ما َّ ُب وَر ةً، َّ َطبِيعِي ً مِيتَة يَمُوُت ما َّ ُب ر بُهُ. َسيَضْرِ َ الله بِأّنَ ، الحَّيِ ِ الله
َمِض.» وَلْن رَْأِسهِ، عِندَ ذَين َّ الل الماءِ َ ة وَجَرَّ َ مح ُّ الر خُذِ وَالآنَ اللهُ. ُ مَسَحَه الَّذِي َلَِك الم ِنَفسِي ب أقتَُل

بِما أحَدٌ يَعرِْف وَلَْم المُعَسكَرَ. وَأبِيشاُي َ هُو َ غادَر َّ ثُم شاوَُل، رَْأِس عِندَ ذَيِن َّ الل الماءِ َ ة وَجَرَّ َ مح ُّ الر ُ داوُد فَأخَذَ ١٢

عَلَيهِْم أوقََع قَْد َ الله لِأّنَ ِ ُجنُودِه وَكُّلُ شاوُُل نامَ فَقَْد يَْصُح. لَْم ً أحَدا إّنَ بَْل حَدََث ما إلَى أحَدٌ يَنتَبِهْ وَلَْم حَدََث،
عَمِيقاً. ً نَوما

ً ِيَة ثان شاوَُل عَْن يَعفُو ُ داوُد
٢٦:٩ ٣٨

الأعداد فِي (كذلك العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ يهوه» «مِسيح ً حرفيا الله. ُ مَسَحَه الَّذِي
23) 16، ،11
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َ داوُد مُعَْسكَرا وَكانَ شاوَُل. مُعَْسكَرِ مُقابَِل َبَِل الج رَْأِس عَلَى وَوَقََف الوادِي. مَِن ِ الآخَر الجانِِب إلَى ُ داوُد َ وَعَبَر ١٣
أبْنَيْرُ: فَأجاَب أبْنَيْرُ!» يا «أِجبْنِي نَيْرٍ: بِْن َ أبْنِيْر وَعَلَى َيِش الج عَلَى ُ داوُد وَنادَى ١٤ الآخَرِ. عَِن أحَدُهُما بَعِيدَيِن وَشاوَُل

َلِِك؟» الم عَلَى تُنادِي ِماذا وَل أنَت؟ «مَْن
َشخٌْص دَخََل فَقَْد َلَِك؟ الم مَولاكَ َتحْرُْس لَْم فَلِماذا ِيَل؟ إسْرائ رِجاِل بَيْنَ مِثلَُك مَْن رَجُلاً؟ «ألَسَت داوُدُ: فَقاَل ١٥

وَكُّلَ أنَْت المَوَْت، تَْستَِحّقُ َك َّ إن ، الحَّيِ ِ بِالله ُأقسِمُ مُهْمٌِل! أنَْت ١٦ َلَِك. الم مَولاكَ لِيَقتَُل َ مُعَسكَرَك النّاِس ةِ عامَّ مِْن
رَْأِسهِ؟» عِندَ كانا ذَيِن َّ الل الماءِ ُ ة وَجَرَّ َلِِك الم ُ رُْمح أيَن وَالآنَ اللهُ. ُ مَسَحَه الَّذِي َلَِك الم مَولاكَ َتحِم لَْم َك َّ لِأن رِجالَِك.

داوُدَ؟» ابنِيَ يا أنَت «أهَذا فَقاَل: َ داوُد َصوَت شاوُُل َ ز َّ فَمَي ١٧

اْستَمـِـْع ١٩ إلَيَك؟ أذنَبُْت أْو أَسْأُت بِماذا َسيِّدِي؟ يا تُطارِدُنِي ِماذا ل ١٨ َلُِك. الم َسيِّدِي يا أنا هَذا «نَعَْم داوُدُ: فَأجاَب
فَإنِّي بَشَرٌ، كانَ إْن لـَِكْن ذَبِيحَةً. ُ لَه ُ َسُأقَّدِم فَإنِّي ، عَلَيَّ تَغَضَب أْن إلَى دَفَعََك قَْد ُ الله كانَ إْن َلَِك. الم مَولاَي يا إلَيَّ
ُأْخرَى. ً آلِهَة َ لأخْدِم وَأرَسلُونِي اللهُ، يّاها إ أعطانِي َّتِي ال الأْرِض َهجرِ عَلَى اليَومَ أجبَرُونِي فَهُمُ َلعَنَهُْم. ي أْن َ الله أسأُل
تُطارِدُنِي بَرغُوثاً! َ لِتُطارِد ِيَل إسْرائ مَلُِك وَأنَت خَرَْجَت قَْد ها اللهِ. ِ َحضرَة عَْن ً بَعِيدا دَِمي يُراَق بِأْن تَْسمَْح فَلا ٢٠

الجِباِل.» فِي َجََل الح ُ يُطارِد َكَصيّادٍ
وَلِهَذا عِندَكَ. ٌ يزَة عَزِ َحياتِي كَْم أرَيتَنِي أنَت اليَومَ فارِجــْع. إلَيَك، أَسْأُت قَْد داوُدَ! ابنِي «يا شاوُُل: فَقاَل ٢١

واِب.» الّصَ عَِن ً َكثِيرا وَابتَعَدُت بِحَماقَةٍ، فُت تَصَرَّ أنا ُأؤذِيََك. لَْن
واِحدٍ كُّلَ ُ يُكافِئ َ الله أّنَ ْ ر َّ وَتَذَك ٢٣ وَيَْأخُْذهُ. رِجالَِك مِْن واِحدٌ فَليَْأِت َلِِك. الم ُ رُمح َ هُو «ها داوُدُ: فَأجاَب ٢٢

لَْم لـَِكنِّي اليَومَ، هَذا يَدَّيَ بَينَ ُ الله أوقَعََك لَقَْد رِّ. َّ الش عَلَى بِالعِقاِب يهِ وَُيجازِ الخـَيرِ، عَلَى بِالخـَيْرِ ُ يُكافِئُه يَفعَلُهُ، ما عَلَى
اللهِ، عِندَ ٌ يزَة عَزِ َحياتِي كَذَلَِك عِندِي. ٌ يزَة عَزِ َحياتَُك كَْم اليَومَ أرَيْتَُك ٢٤ اللهُ. ُ مَسَحَه الَّذِي َلَِك الم ُأؤذَِي أْن أَشْأ

ِضيٍق.» كُّلِ مِْن وََسيُخَلُِّصنِي
فِيها.» وََستَنَجُح ً َكثِيرَة ً ُأمُورا َستَصنَُع أنَت داوُدَ. ابنِي يا أنَت «مُبارَكٌ لِداوُدَ: شاوُُل فَقاَل ٢٥

بَيتِهِ. إلَى شاوُُل وَرَِجــَع يقِهِ، َطرِ فِي ُ داوُد فَمَضَى
٢٧

الفِلِْسطِيِّين بَينَ يَسكُُن ُ داوُد
إلَى أهرَُب أْن َ هُو لِي حَّلٍ أفَضَل وَإّنَ فَيَقتُلَنِي. ما ً يَوما شاوَُل يَدِ فِي أقََع أْن بُّدَ «لا نَفِسهِ: فِي قاَل َ داوُد لـَِكّنَ ١

مِنهُ.» أنجُو وَبِهَذا ِيَل. إسْرائ فِي عَنِّي البَْحِث عَِن شاوُُل َسيَكُّفُ فَحِينَئِذٍ، الفِلِْسطِيِّينَ. أْرِض
ُ وَرِجالُه ُ داوُد فَسََكَن ٣ . ِجّتَ مَلِِك مَعُوكَ بِْن أِخيَش إلَى وَلَجَُأوا ِيَل، إسْرائ ِ مِئَة الّسِّتُ ُ وَرِجالُه ُ داوُد فَتَرَكَ ٢
َّتِي ال ناباَل، ُ أرمَلَة وَأبِيجايُِل، يَزرَعيَل، مِْن َّتِي ال أِخينُوعَمَ ُ زَوَجتاه َ داوُد مََع وَكانَْت أِخيَش. مََع َجّتَ فِي وَعائِلاتُهُْم

عَنهُ. البَحِث عَِن َف َّ فَتَوَق ، َجّتَ إلَى َ داوُد هَرَِب ُ خَبَر شاوَُل وَوََصَل ٤ الـكَرمِِل. مَِن
إلّا أنا َما ف فِيهِ. لِأسكَُن ةِ َّ يفِي ِّ الر الأماِكِن أحَدِ فِي ً مَكانا فَأعطِنِي عَنِّي، ً راِضيا ُكنَت «إْن لأِخيَش: ُ داوُد وَقاَل ٥

هَذِهِ.» عاِصمَتَِك فِي مَعََك أسكَُن أْن لِي ُ َيجُوز وَلا خادِمَُك.
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ُ داوُد فَسََكَن ٧ يَهُوذا. ِمُلُوِك ل الوَقِت ذَلَِك مُنذُ ِصقلـِـــُغ فَصارَْت ِصقلََغ. َ مَدِينَة اليَوِم ذَلَِك فِي أِخيُش ُ فَأعطاه ٦
أشهُرٍ. َ وَأربَعَة ً َسنَة الفِلِْسطِيِّينَ مََع

أِخيش َلَِك الم َيخدَعُ ُ داوُد
ى َّ َحت ُشوٍر مِْن ةِ المُمتَّدَ ِ ِنطَقَة الم فِي الّساِكنِينَ يِّينَ وَاْلجَرْزِّ يِّينَ وَالجَشُورِ عَمالِيَق بُوا ُيحارِ لـِكَي ُ وَرِجالُه ُ داوُد وَذَهََب ٨

ِخرافَهُْم وَأخَذَ جَمِيعاً، وَقَتَلَهُْم ِ ِنطَقَة الم تِلَك ُسّكانَ ُ داوُد َ هَزَم ٩ ثَرَواتِهِْم. وَأخَذُوا عَلَيهِْم ُ وَرِجالُه ُ داوُد ََّب فَتَغَل مِصْرَ.
أِخيَش. إلَى بِها وَعادَ وَمَلابِسَهُْم وَِجمالَهُْم وَحَمِيرَهُْم وَبَقَرَهُْم

مِْن بِيَّ َنُو الج َ الجُزء «غََزْوُت داوُدُ: فَيُِجيُب اليَومَ؟» غََزْوَت «مَْن داوُدَ: يَسأُل أِخيُش كانَ ةٍ، مَّرَ كُّلِ وَفِي ١٠

ُيحضِرْ وَلَْم ١١ القِينِيِّينَ.» أْرِض مِْن بِيَّ َنُو الج َ الجُزء «غََزْوُت أْو يَرْحَمئِيَل،» مِْن بِيَّ َنُو الج َ الجُزء «غََزْوُت أْو: يَهُوذا،»
ِ ِبحَقِيقَة أِخيَش ُ ُيخـبِر ما َّ ُب فَر َحيّاً، مِنهُْم أحَدٍ عَلَى أبقَيُت «إْن نَفِسهِ: فِي قاَل فَقَْد . َجّتَ إلَى ُ مَعَه ً أِسيرَة أْو ً أِسيرا ُ داوُد

فَعَلتُهُ.» ما
«صارَ نَفِسهِ: فِي وَقاَل بِداوُدَ، يَثُِق أِخيُْش فَبَدَأ ١٢ الفِلِْسطِيِّينَ. أْرِض فِي ِ إقامَتِه ةِ مُّدَ َطواَل ُ داوُد يَفعَُل كانَ هَكَذا

الأبَدِ.» إلَى َسيَخدِمُنِي فَالآنَ ِيَل، إسْرائ بَنِي ِ َشعبِه عَندَ ً ِجّدا ً مَكرُوها َ داوُد الآنَ
٢٨

لِلحَرب ونَ يَستَعِّدُ ونَ ُّ الفِلِْسطِي
رِجالَِك وَعَلَى عَلَيَك أّنَ تَفهَمُ «هَْل لِداوُدَ: أِخيُش فَقاَل ِيَل. إسْرائ ِ َبَة ُحار لِم ُجيُوشَهُْم ونَ ُّ الفِلِْسطِي جَمََع بَعْدُ وَفِيما ١

ِيَل؟» إسْرائ ِضّدَ الحَرِب فِي إلَيَّ وا تَنَضمُّ أْن
َسأجعَلَُك «وَأنا أِخيُش: فَقاَل فِعلِهِ.» عَلَى ٌ قادِر أنا ما ِنَفِسَك ب َستَرَى ِحينَئِذٍ، دٌ. مُؤَكَّ أمٌر «هَذا داوُدُ: فَأجاَب ٢

لِي.» ً دائِما ً َشخِصيّا ً حارِسا
دُور عَينِ فِي ُ وَالمَرأة شاوُُل

َ الوَُسطاء أزاَل قَْد شاوُُل وَكانَ رَْأِسهِ. مَسقَِط الرّامَةِ، فِي ُ وَدَفَنُوه ِيَل إسْرائ كُّلُ عَلَيهِ ناَح ِيُل، َصمُوئ ماَت أْن بَعدَ ٣
ِيَل. إسْرائ مِْن وَالعَرّافِينَ

ِجلْبُوعَ. فِي َ وَعَسكَر ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلَ شاوُُل وََحشَدَ فِيها. وَعَسكَرُوا َ ُشونَم إلَى فَجاءُوا لِلحَرِب. ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَاستَعَّدَ ٤
ِ يُكَلِّم لَْم ُيجِبْهُ. لَْم َ الله لـَِكّنَ اللهِ، إلَى شاوُُل فََصلَّى ٦ ِجّداً. ُ قَلبُه وَاْرتَعََب وَخاَف. ، الفِلِْسطِّيَ َيَش الج شاوُُل فَرَأى ٥

افَةً!سأْذهَُب عَّرَ لِي «ِجدُوا لُِضبّاطِهِ: شاوُُل قاَل ً وَأِخيرا ٧ بِالأنْبِياءَ. وَلا يِم،٣٩ بِالُأورِ وَلا الأحلاِم، فِي شاوَُل ُ الله
وَأسألُها.» إلَيها

دُوٍر.» عَينِ فِي ٌ افَة عَّرَ «هُناكَ ُضبّاُطهُ: فَأجاَب
٢٨:٦ ٣٩

كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى وَهُما َّمِيم. الت ً عادة ويرافقه يم. الُأورِ
41) :14 الأّول صموئيل وَكتاب 30، :28 الخروج كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل ِمعرفةِ ل يستخدماِن
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ِ يَة لِرُؤ ِ رِجالِه مِْن اثناِن ُ يَرافِقُه شاوُُل وَذَهََب أحَدٌ. ُ يَعْرِفَه لِئَلّا ُأْخرَى مَلابَِس وَلَبَِس شاوُُل َ ر َّ تَنَك ِ يلَة َّ الل تِلَك وَفِي ٨

ُأْعطِيِك الَّذِي ْخَص الّشَ أْصعدِي مُْستَقبَلاً. َسيَحدُُث بِما ُيخـْبِرُنِي مَْن لِي تُْصعِدِي أْن «ُأريدُِك لَها: شاوُُل فَقاَل المَرأةِ.
اْسمَهُ.»

ُتحاوُِل فَأنَت ِيَل. إسْرائ أْرِض مِْن وَالعَرّافِينَ ِ َحرَة الّسَ كُّلَ وَقَتََل نَفَى شاوَُل أّنَ ُ تَعلَم «أنَت لِشاوَُل: ُ المَرأة فَقالَِت ٩

ُأقتََل.» لـِكَي بِي تُوقـِـَع أْن
مِنَك.» ُ أطلُبُه ما عَلَى تُعاقَبِي لَْن ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ وَقاَل: اللهِ بِاسِْم لِلمَرأةِ شاوُُل َلََف فَح ١٠

لََك؟» ُأْصعِدَ أْن ِيدُنِي تُر «مَْن المَرأةُ: ُ فَسَألَتْه ١١

ِيَل.» َصموئ لِي «أْصعِدِي شاوُُل: فَأجاَب
شاوُُل.» فَأنَْت خَدَعتَنِي. «قَْد لِشاوَُل: وَقالَْت صَرََخْت، ِيَل َصمُوئ ُ المَرأة رَأِت فَلَمّا ١٢

َيْنَهُ.» تَر ما لِي وَقُولِي َتخافِي، «لا لِلمَرأةِ: َلُِك الم فَقاَل ١٣

المَوتَى.» مَكاِن مِْن ً صاعِدَة ً رُوحا «أرَى المَرأةُ: فَقالَِت
َشكلُها؟» «ما شاوُُل: فَسَألَها ١٤

فانحَنَى ِيَل. َصمُوئ رُوُح ها أّنَ شاوُُل عَرََف ِحينَئِذٍ، باً.» ثَو ً لابِسا ً عَجُوزا ً رَجُلا وُح ُّ الر ِ هَذِه ُ «تُشبِه المَرأةُ: فَأجابَِت
الأْرَض. ُ َجبِينُه مَّسَ أْن إلَى شاوُُل

أصعَْدتَنِي؟» ِماذا ل أزعَجتَنِي؟ ِماذا «ل لِشاوَُل: ِيُل َصمُوئ فَقاَل ١٥

لا بَعدُ ُيجِيبَنِي أْن يَرفُُض َ وَهُو تَرََكنِي. ُ وَالله َبَتِي، ُحار لِم ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ جاء فَقَْد َشدِيدٍ! ِضيٍق في «أنا شاوُُل: فَأجاَب
عَمَلُهُ.» عَلَيَّ ُ يَنْبَغِي ما فَأخبِرْنِي دَعَوتَُك، وَلِهَذا الأحلام. فِي وَلا َ بِالأنبِياء

عَمّا لِسانِي عَلَى مَضَى فِيما ُ الله َ أخبَرَك ١٧ أنا؟ تُزِعجُنِي فَلِماذا يبَِك. قَرِ مََع الآنَ َ وَهُو تَرَكََك. ُ «الله ِيُل: َصمُوئ فَقاَل ١٦

ََّك لِأن ذَلَِك ُ الله فَعََل قَْد ١٨ داوُدَ. لِصاِحبَِك يُعطِيها وَ يَدَيَك مِْن مَملـََكتََك يَنْزِعُ ُ ه َّ إن الآنَ. ذَلَِك يَفعَُل َ هُو وَها َسيَفعَلُهُ،
اليَومَ الفِلِْسطِيِّينَ ُ الله ُ وََسيَنصُر ١٩ عَلَيهِْم. ِ الله غََضُب اشتَعََل الَّذِيَن العَمالِيقِيِّينَ عَلَى تَقِض فَلَْم اللهِ، َصوَت تُطـِـِع لَْم

الفِلِْسطِيِّينَ!» لأيدِي ِيَل إسرائ جَيُش مُ َّ يُسَل بَينَما مَعِي، هُنا وَبَنُوكَ أنَت َستَكُونُ ً وَغَدا ِيَل. إسْرائ جَيِش وَعَلَى عَلَيَك
َطواَل ً َطعاما يَذُْق لَْم ُ ه َّ ًلِأن مُنهَكا ً أيضا وَكانَ ِيُل. َصمُوئ ُ قالَه ما بِسَبَِب وَخاَف الأْرِض. عَلَى ً فَورا شاوُُل فَسَقََط ٢٠

يلَةِ. َّ الل وَتِلَك اليَوِم ذَلَِك
ِ بِه أمَرتَنِي ما إلّا فَعَلُْت وَما خادِمَتَُك. إلّا أنا ما «اْسمَْع. وَقالَْت: فَزَعِهِ. مَدَى وَرَأْت شاوَُل إلَى ُ المَرأة فَجاءَِت ٢١

يقَِك.» َطرِ فِي المِضِّيِ عَلَى فَتَْقوَى َطعاماً، لََك فَسَُأعِّدُ تَْأكَُل. أْن إلى ُمحتاٌج أنَْت لِي. اْستَمـِـْع وَالآنَ ٢٢ ِبحَياتِي. ً ُمخاطِرَة
آكَُل.» «لَْن وَقاَل: رَفََض شاوَُل لـَِكّنَ ٢٣

عَلَى وَجَلََس الأْرِض عَِن وَنَهََض كَلامَهُْم. سَمـِـَع ً وَأِخيرا يَْأكَُل. أْن عَلَيهِ وَألَحُّوا المَرأةِ إلَى ُ ُضبّاُطه فانضَّمَ
الفَطائِرِ. بَعَض وَخَبَزَْت ُ وَعَجَنَتْه ِحينِ الّطَ بَعَض أخَذَْت َّ ثُم بِسُرعَةٍ. ُ فَذََبحَتْه ٌن، مُسَمَّ ِعجٌل المَرأةِ لَدَى وَكانَ ٢٤ ير. رِ َّ الس

يِل. َّ الل َ أثْناء وَمََضوْا قامُوا َّ ثُم فَأكَلُوا وَُضبّاطِهِ، شاوَُل أمامَ عامَ الّطَ ُ المَرأة وَوََضعَِت ٢٥
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٢٩
داوُد يَرفُُضونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي

يَزرَعِيَل. فِي حَرُودَ عَينِ عِندَ ِيَل إسْرائ بَنُو َ وَعَسكَر أفِيَق. فِي ُجيُوشِهْم كُّلَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي َحشَدَ الأثناءِ، تِلَْك فِي ١
مََع َلِف الخ فِي فَكانُوا ُ وَرِجالُه ُ داوُد وَأمّا رَجٍُل. وَألِف رَجٍُل ِ مِئَة مِْن فِرٍَق في مُونَ يَتَقَّدَ الفِلِْسطِيِّينَ حُّكامُ وَكانَ ٢

أِخيَش.
َ هُو «هَذا الفِلِْسطِيِّينَ: لُِضبّاِط أِخيُش فَقاَل هُنا؟» ونَ ُّ ِي العبران هَؤُلاءِ ُ يَفعَلُه الَّذِي «ما الفِلِْسطِيِّينَ: ُضبّاُط فَسَأَل ٣

«. إلَيَّ وَانضَّمَ شاوَُل تَرَكَ أْن مُنذُ ً عَيبا فِيهِ أِجْد وَلَْم يلَةٍ. َطوِ ةٍ مُّدَ مُنذُ مَعِي ُ ه َّ لـَِكن شاوَُل، ُضبّاِط أحَدَ كانَ داوُدُ.
ُ ُمِكنُه ي لا يّاها. إ ُ أْعطَيتَه َّتِي ال ِ المَدِينَة إلَى ليَذهَْب «أعِْدهُ. لَهُ: وَقالُوا أِخيَش. مِْن غَِضبُوا الفِلِْسطِيِّينَ ُضبّاَط لـَِكّنَ ٤

رِجالَنا؟ ِ بِقَتلِه ألَيَس ـِكَهُ؟ مَل ُ َسيُصاِلح وََكيَف مُعَسكَرِنا. فِي ً عَدُّوا بَينَنا فَإّنَ هُنا، ُ داوُد دامَ َما ف المَعرَكَةِ. إلَى يُرافِقَنا أْن
ونَ: ُّ يُغَن وَ ِيَل إسْرائ بَنُو ُ لَه يَرْقُُص الَّذِي َ هُو ُ داوُد ألَيَْس ٥

الآلاَف. قَتََل «شاوُُل
الآلاِف!» عَشَراِت ُ وَداوُد

أِجْد لَْم فَأنا جَيشِي. فِي َ َتخدِم أْن نِي وَيَسُرُّ لِي. ُمخلٌِص َك َّ إن ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ لَهُ: وَقاَل َ داوُد أِخيُش فَدَعَى ٦

يُرْضِي لا ما تَعْمَْل وَلا َسلاٍم. فِي فاذهَْب ٧ بَِك. يَثِقُونَ لا الفِلِْسطِيِّينَ حُّكامَ وَلـَِكّنَ . إلَيَّ ِجئَت أْن مُنذُ ً عَيبا فِيَك
الفِلِْسطِيِّينَ.» حُّكامَ

ُأحارُِب تَدَعَنِي أْن تَرفُُض فَلِماذا إلَيَك؟ ِجئُت أْن مُنذُ ً عَيبا فِيَّ وَجَْدَت هَْل فَعَلْتُهُ؟ الَّذِي «ما داوُدُ: ُ فَسَألَه ٨

َلُِك؟» الم دِي َّ َسي يا أعداءَكَ،
الفِلِْسطِيِّينَ ُضبّاَط لـَِكّنَ اللهِ! عِندِ مِْن كَمَلاٍك أراكَ إنِّي بَْل صاِلحٌ، رَجٌُل ََّك أن مِْن ٌ مُتَأكِّد «أنا أِخيُش: فَأجاَب ٩

فِي وَرِجالَُك أنَت تَعُودَ أْن يدُكَ أرِ لِهَذا ١٠ مَعَنا.› َ المَعرَكَة يَدخَُل أْن َ لِداوُد ُمِكُن ي ‹لا يَقُولُونَ: وَ ونَ يُصِرُّ مازالُوا
لـَِكْن صاِلحٌ، رَجٌُل فَأنَت عَنَك. الفِلِْسطِيِّينَ ُضبّاُط ُ يَقُولُه ِما ل َّ تَهْتَم لا يّاها. إ أعطَيتَُك َّتِي ال ِ المَدِينَة إلَى ِ الباكِر باِح الّصَ

الفَْجرِ.» ِ َضوْء مََع تَنْصرَِف أْن عَلَيَك
يَزرَعِيَل. إلَى فََصعدُوا ونَ ُّ الفِلِْسطِي أمّا الفِلِْسطِيِّينَ. أْرِض إلَى وَرَِجعُوا الباكِرِ باِح الّصَ فِي ُ وَرِجالُه ُ داوُد فَقامَ ١١

٣٠
ِصقلَغ يُهاِجمُونَ عَمالِيُق

عَمالِيُق غَزا فَقَْد المَدِينَةَ. هاجَمُوا قَْد عَمالِيَق أّنَ رََأْوا الثّالِِث، اليَوِم فِي ِصقلََغ إلَى ُ وَرِجالُه ُ داوُد وََصَل َما وَحال ١
لَْم َسبايا. غِيراِت وَالّصَ مِنهُّنَ الـَكبِيراِت نِسائِها كُّلَ وَأخَذُوا ٢ المَدِينَةَ، وَأحرَقُوا ِصقلََغ، وَهاجَمُوا قَِب،٤٠ َّ الن َ مِنْطَقَة

يقِهِم. َطرِ فِي وَذَهَبُوا َمِيَع، الج أسَرُوا هُْم لـَِكنَّ أحَداً، يَقتُلُوا
٣٠:١ ٤٠

(27 العدد في ً (أيضا يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
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ُأسِرُوا. قَْد وَبَناتِهِْم وَأولادَهُْم زَوجاتِهِْم أّنَ وَوَجَدُوا َتحـتَرُِق. وَجَدُوها ِصقلََغ، ُ وَرِجالُه ُ داوُد دَخََل وَعِندَما ٣

ُ ة َّ اليَزرَعِيلِي أِخينُوعَمُ داوُدَ، امرَأتا وَكانَِت ٥ البُكاءِ. عَلَى ةٌ َّ قُو لَدَيهِْم تَعُْد لَْم ى َّ َحت ةٍ بِِشّدَ جَيِشهِ رِجاِل وَكُّلُ ُ داوُد فَبَكَى ٤

أيضاً. ُأِخذَتا قَْد ، الـكَرمِلِيِّ ناباَل ُ أرمَلَة وَأبِيجايُِل
داوُدَ. رَْجِم َحوَل الرِّجاُل َ فَتَشاوَر ُأسِرُوا. قَْد وَبَناتِهِْم أولادَهُْم لِأّنَ وَغاِضبِينَ حَزانَى َيِش الج رِجاِل كُّلُ وَكانَ ٦
فأحضَرَهُ. «، الـكَهَنُوتِيَّ وَب َّ الث «أحضِرِ ِياثارَ: أب لِلكاهِِن ُ داوُد فَقاَل ٧ إلَهِهِ. فِي ً ة َّ قُو وَجَدَ ُ ه َّ لـَِكن َكثِيراً، ُ داوُد فَتَضايََق

بِهِْم؟» َسألحَُق هَْل ِنا؟ عائِلات أخَذُوا الَّذِيَن ُ َسُأطارِد «هَْل اللهَ: ُ داوُد سأَل َّ ثُم ٨

المَسبِيِّينَ.» كُّلَ وََستُخَلُِّص بِهِْم، وََستَلَحُق «طارِْدهُْم، اللهُ: فَأجاَب
ً يّا مِصرِ ً عَبدا يُصادُِف ُ داوُد

رَجٍُل ِ مِئَة وَالأربَُع ُ داوُد أمّا ١٠ بَعْضُهُْم. َف َّ فَتَخَل البُسُورِ. وادِي إلَى وَذَهََب ُ مَعَه رَجٍُل ِ مِئَة الّسِّتَ ُ داوُد فَأخَذَ ٩

يرِ. الّسَ َ مُواَصلَة يَستَطِيعُوا وَلَْم تَعِبِينَ كانُوا رَجٍُل، مِئَتا ََّف َتخَل فقَْد عَمالِيَق. َ مُطارَدَة فَواَصلُوا مَعَهُ، بَقُوا الَّذِيَن
لِيَْأكَُل، ً وََطعاما لِيَشرََب ً ماء المِصرِّيَ وَأعطُوا داوُدَ. إلَى ِ بِه فَجاءُوا َلاءِ، الخ فِي ً يّا ًمِصرِ رَجُلا َ داوُد رِجاُل فَوَجَدَ ١١
فَاْستَعادَ بِيِب، َّ الز مَِن وَعُنقُودَيِن تِينٍ، َ َكعكَة ُ فَأعطُوه بِلَيالِيها. أيّاٍم َ ثَلاثَة ً ماء شَرَِب أْو ً َطعاما ذاَق قَْد يَكُْن لَْم إْذ ١٢

تَهُ. َّ قُو
لِرَجٍُل عَبدٌ وَأنا ، مِصْرِّيٌ «أنا : المِصْرِّيُ فَأجاَب أنَت؟» أيَن وَمِْن َسيِّدُكَ؟ َ هُو «مَْن : المِصْرِّيَ ُ داوُد فَسَأَل ١٣

ونَ. ُّ ِيتِي الـكْر يَسكُُن َحيُث قَِب َّ الن َجنُوَب هاجَمْنا قَْد وَكُنّا ١٤ َسيِّدِي. عَنِّي فَتَخَلَّى أيّاٍم. ِ ثَلاثَة قَبَل مَرِضُت وَقَْد . عَمالِيقِّيٍ
ِصقلََغ.» َ مَدِينَة وَأحرَقْنا ونَ ُّ الكالَبِي يَسكُُن َحيُث يَهُوذا، ً أيضا وَهاجَمْنا

اللهِ ِ َحضْرَة فِي لِي حَلَْفَت «إْن : المِصْرِّيُ فَأجاَب ةِ؟» َّ ي العَْسكَر ِ الفِرقَة تِلَْك إلَى «أتَقُودُنِي : المِصْرِّيَ ُ داوُد فَسَأَل ١٥

َتجِدَهُْم.» أْن عَلَى فَسَُأعِينَُك َسيِّدِي، إلَى تُعِيدَنِي أْو تَقتُلَنِي لَْن َك َّ أن
العَمالِقَة عَلَى ُ يَنتَصِر ُ داوُد

ً احتِفالا وَيَرْقُُصونَ وَيَشرَبُونَ يَأكُلُونَ وَهُناكَ، هُنا الأْرِض عَلَى مُتَمَّدِدِيَن وَكانُوا عَمالِيَق. إلَى َ داوُد المِصرِّيُ فَقادَ ١٦
مَساءِ إلَى مِس الّشَ شُرُوِق مِْن حارَبَهُْم وَقَتَلَهُْم. ُ داوُد فَهاجَمَهُْم ١٧ يَهُوذا. وَمِْن الفِلِْسطِيِّينَ مَِن أخَذُوها َّتِي ال بِالغَنائِم

َبُوا. وَهَر الجِماِل عَلَى رَِكبُوا الَّذِيَن الفِتياِن خُّدامِهِِم مِْن مِئَةٍ أربَِع ُ غَير أحَدٌ مِنهُْم يَهرُْب وَلَْم التّالِي. اليَوِم
ً صغارا َمِيَع الج وَجَدُوا إْذ شَيءٌ. لَهُْم يَِضــْع وَلَْم ١٩ أيضاً. زَوَجتَيهِ وَأنقَذَ عَمالِيُق. ُ أخَذَه ما كُّلَ ُ داوُد فَاْستَرَدَّ ١٨
شَيءٍ. كُّلَ ُ داوُد استَرَجَع عَمالِيُق. ُ َسلَبَه ما كُّلَ استَرَجعُوا َّمِينَةِ. الث أشيائِهِِم وَكُّلَ وَبَناتِهِْم، أولادِهِْم كُّلَ وَكِباراً،

داوُدَ.» ُ غَنِيمَة ِهيَ ِ «هَذِه يَقُولُونَ: وَهُْم ِ َماعَة الج كُّلِ أمامَ ُ رِجالُه وَساقَها وَالبَقَرِ. الغَنَِم كُّلَ وَأخَذُوا ٢٠

ساوِي َّ بِالت َ الغَناِئم يَقتَِسمُونَ َمِيُع الج
أْن يَستَطِيعُوا فَلَْم تَعِبِينَ كانُوا الَّذِيَن جاُل َّ الر وَهُمُ البُسُورِ. وادِي فِي بَقُوا الَّذِيَن رَجٍُل ِئَتَي الم إلَى ُ داوُد َ وَجاء ٢١

جَيِش بَينَ وَكانَ ٢٢ وََحيّاهُْم. إلَْيهِْم ُ داوُد فَاقتَرََب مَعَهُ. ذَهَبُوا الَّذِيَن وَالرِّجاِل َ داوُد لِلِقاءِ هَؤُلاءِ فَخَرََج داوُدَ. يَتبَعُوا
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نُعطِيهِْم فَلِماذا مَعَنا. رَجٍُل ِئَتا الم هَؤُلاءِ يَذهَْب «لَْم وَقالُوا: رُوا فَتَذَمَّ المَتاعِِب. مُثِيرِي بَعُض ُ مَعَه ذَهَبُوا الَّذِيَن َ داوُد
وَأبناءَهُْم.» زَوجاتِهِْم لَهُْم أرَجعْنا نا َّ أن يَكفِيهِْم أخَذناها؟ َّتِي ال الغَناِئِم مَِن نَِصيٍب أّيَ

الَّذِيَن ِنا أعْدائ عَلَى وَنَصَرَنا حَمانا فَقَْد اللهُ! أْعطانا كَْم انْظُرُوا ذَلَِك! تَفعَلُوا لا إْخوَتِي، يا «لا داوُدُ: فَأجاَب ٢٣

بَقَِي الَّذِي جُِل َّ الر نَِصيُب َسيَكُونُ لِهَذا تَقُولُونَ. ما مََع جاوُِب َّ لِلت ٌ مُْستَعِّد َ هُو مَْن يُوجَدُ ُ ه َّ أن أُظّنُ وَلا ٢٤ هاجَمُونا.
ً أمرا َ يء َّ الش هَذا ُ داوُد وََجعََل ٢٥ ساوِي.» َّ بِالت الغَناِئِم يُع تَوزِ وََسيَكُونُ حارََب. الَّذِي جُِل َّ الر نَِصيِب نَفَس المُؤَِن عِندَ

الآنَ. إلَى ً يا سارِ القانُونُ هَذا وَمازاَل ِيَل. إسْرائ فِي ً وَقانُونا
يَهُوذا. ِ قادَة ِ أصدِقائِه إلَى عَمالِيَق مِْن غَنِمَها َّتِي ال الأشياءِ مَِن ً بَعضا أرَسَل ِصقلـِـــَغ، إلَى ُ داوُد وََصَل وَعِندَما ٢٦

اللهِ.» أعداءِ مْن أخَذناها لـَكُْم ٌ ة َّ هَدِي ِ «هَذِه لَهُْم: وَقاَل
وَمُدُِن وَراخاَل ٢٩ وَأشتَمُوعَ وَِسفمُوَث َ وَعَرُوعير ٢٨ َ وَيَتِّير قَِب َّ الن فِي وَرامُوَث يَل إ بَيِت قادَة إلَى فَأْرسلَها ٢٧

كانَ َّتِي ال الُأخرَى الأماِكِن كُّلِ وَإلَى وَحَبْرُون٤١َ، ٣١ وَعَتاكَ عاشانَ وَبُورِ َ وَحُرمَة ٣٠ القِينِيِّينَ وَمُدُِن اليَرحَمْئِيلِيِّينَ
وَرِجالُهُ. ُ داوُد يَرتادُها

٣١
شاوُل مَوُت

َكثِيرُونَ مِنهُْم وَقُتَِل الفِلِْسطِيِّينَ. أماِم مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو فَهَرََب ِيَل. إسْرائ بَنِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي حارََب ذَلَِك، أثناءِ وَفِي ١

شاوَُل. َ أبناء ِكيشُوعَ ـْ وَمَل وَأبِيناداَب يُوناثانَ وَقَتَلُوا وَأبناءَهُ، شاوَُل ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ وَطارَد ٢ ِجلْبُوعَ. َجبَِل عَلَى
َكثِيرَةٍ. بِسِهاٍم ً َشديدَة إصاباٍت ُ وَأصابُوه بِشاوَُل السِّهاِم ُ رُماة وَأحاَط شاوَُل. َحوَل َ أكثَر ُ المَعرَكَة احتَدَمَِت َّ ثُم ٣

بي!» وَيَْسَخرُوا يُعَّذبُونِي وَ ُ َباء الغُر هَؤُلاءِ يَفعَلَها لِئَلّا وَاقتُلْنِي، َسيفََك «استَّلَ ِسلاحَهُ: يَحمُِل الَّذِي لِلغُلاِم شاوُُل فَقاَل ٤

عَلَيهِ. وََسقََط ُ َسيفَه شاوُُل فَأخَذَ ُلَهُ. يَقت أْن وَرَفََض ً خائِفا كانَ شاوَُل غُلامَ لـَِكّنَ
ُ وَأبناؤُه شاوُُل َماَت ف ٦ مَعَهُ. وَماَت يِف الّسَ عَلَى ً أيضا َ هُو سقََط ماَت، قَْد شاوَُل أّنَ يِف الّسَ حامُِل رَأى وَلَمّا ٥

اليَوِم. ذَلَِك فِي ً مَعا ً جَمِيعا ماتُوا ِسلاحَهُ. يَحمُِل كانَ الَّذِي وَالغُلامُ ُ لاثَة َّ الث
شاوُل بِمَقتَِل يَبتَهُِجونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي

وَأّنَ ، ُّ يَفِر ِيَل إسْرائ جَيَش الُأْردُّنِ نهْرِ شَرِْق وفي الوادي مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى الّساِكنُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو رَأى وَلمّا ٧

وََسكنُوها. مُدُنَهُْم وا ُّ وَاْحتَل ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ فَجاء َبُوا، وَهَر مُدُنَهُْم تَرَُكوا قَتلَى، وَبَنِيهِ شاوَُل
َجبَِل عَلَى ً أمواتا َ لاثَة َّ الث وَبَنِيهِ شاوَُل فَوَجَدُوا القَتلَى، مَِن ِ َّمِينَة الث الأشياءِ لِنَهِْب ونَ ُّ الفِلِْسطِي أتَى التّالِي، اليَوِم وَفِي ٨

وَإلَى الفِلِْسطِّيِ عِب الّشَ إلَى ِ مَوْتِه بُشْرَى وَحَمَلُوا ِيابَهُ. ث وَنَزَعُوا ِسلاِحهِ كُّلَ وَأخَذُوا شاوَُل، رَْأَس فَقَطَعُوا ٩ ِجلبُوعَ.
شانَ. بَيِت ُسورِ عَلَى ُ َجسَدَه قُوا َّ وَعَل عَْشتارُوَث. هَيكَِل فِي شاوَُل ِسلاَح وَوََضعُوا ١٠ أوثانِهِْم. مَعابِدِ كُّلِ

بَيَت إلَى فِيها ياءِ الأقوِ ْجعاِن الّشُ الرِّجاِل كُّلُ فَذَهََب ١٢ بِشاوَُل. ونَ ُّ الفِلِْسطِي ُ فَعَلَه بِما ِجلعادَ يابِيَش أهُل وَسَمـِـَع ١١
وَهُناكَ يابِيَش. إلَى وَحَمَلُوها وَبَنِيهِ، شاوَُل ُجثََث ُ عَنه وَأنزَلُوا شانَ. بَيت ُسورَ قُوا َّ وَتَسَل يِل، َّ الل َطواَل سارُوا شانَ.

٣٠:٣١ ٤١
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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َّ ثُم يابِيَش. فِي ِ الـَكبيرَة ِ َجرَة الّشَ َتحَت وَدَفَنُوها عِظامَهُْم وَأخَذُوا ١٣ لاثَةِ، َّ الث وَبَنِيهِ شاوَُل ُجثََث يابِيَش أهُل أحرََق
عَلَيهِْم. ً ِحدادا أيّاٍم َ َسبعَة صامُوا
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الثّانِي صموئيَل كتاُب
شاول بِمَقتَِل ُ يَعلم ُ داوُد

الثّالِِث، اليَوِْم وَفِي ٢ يَوْمَينِ. هَناكَ وَبَقَِي عماليق. بَنِي هَزَم أْن بَعْدَ ِصقلََغ إلَى ُ داوُد عادَ مَباشَرَةً، شاوَُل مَْقتَِل بَعْدَ ١

وَاْنحنى َ داوُد إلَى َ فَجاء سخاً. َّ مُت ُ ورأُسه ً قة َّ مُمَز جُِل َّ الر ثياُب وكانت شاوَُل. مُعَْسكَرِ من شاٌب ُجنْدِّيٌ ِصقلََغ إلَى َ جاء
الأْرِض. َ َنحْو ُ ورأُسه ُ أمامَه

أتَيَت؟» أيَن «مِْن جَُل: َّ الر ُ داوُد فَسَأَل ٣
ِيَل.» إسْرائ بَنِي ِ مُعَْسكَر مِْن وِّ َّ للت «ِجئُْت جُُل: َّ الر فأجاَب
المَعْرِكَةِ؟» في َ انْتَصَر مَِن «أخْبِرْنِي جِل: َّ للر ُ داوُد فقاَل ٤

ماتا.» يوناثانُ ُ وَابْنُه شاوُُل ى َّ وَحت الـَكثيرونَ. فيها قُتَِل المَعْرَكَةِ. مَِن َشعبُنا «هَرََب جُُل: َّ الر أجاَب
يوناثانَ؟» ِ وَابْنِه شاوَُل بِموِْت عَلِمَْت «وََكيَف الّشاِب: لِْلجُنْدِّيِ ُ داوُد فقاَل ٥

الفِلِْسطيّينَ ومركباُت رُْمحِهِ، ًعَلَى كِئا َّ مُت شاول فرأيُت الجلبوع، َجبَِل عِنْدَ ُكنُْت أْن «حَدََث الّشاُب: ُنْدِّيُ الج فقاَل ٦
مَْن َسألَنِي َّ ثُم ٨ وَأَجبْتُهُ. فَنادانِي وَرَآنِي. َلِْف الخ إلَى شاوُُل َ نَظَر ٧ فأكثرَ. َ أْكثَر ُ مِنْه بونَ يَْقترِ وَ ُ يُطارِدُونَه وَخيّالَتُهُم
ةِ َّ أي عَلَى أمُوَت أْن وَُأوِشُك َليغَةٌ، ب إصابَتِي تَْقتُلَني. أْن ‹أْرجوكَ فَقاَل: ٩ عَماليَق. بَني مِْن إنني ُ لَه فَقُلُْت أُكونُ.
أخَْذُت َّ ثُم وقَتَلْتُهُ. ْفُت َّ فَتَوَق ُسقوطِهِ، بَعْدَ يَعيَش لَْن ُ ه َّ أن مِْن ُ أتأكد َجعَلَتْني ٍ دَرَجَة إلَى ً َليغَة ب ُ إصابَتُه كانَْت ١٠ حاٍل.›

مَولاَي.» يا هُنا إلَى لَك وَأَحضَرْتُهُما ذِراعِهِ، عَْن وَالّسِوارَ رَْأِسهِ عَلَى مِْن التّاَج
ى َّ َحت يَأكُلُوا ولَْم وَبكوْا، ً َكثِيرا حَزِنُوا ١٢ جَمِيعاً. ُ مَعَه الّذيَن الرِّجاُل فَعََل وَكَذَلَِك حُْزناً. ُ ِيابَه ث ُ داوُد َق َّ فَمَز ١١
فِي ِيَل، إسْرائ ِ الله َشعِب مِْن قُتَِل مَْن كُّلِ وعَلَى ماتا. اللذَيِن يُوناثانَ ِ ابْنِه وَعَلَى شاوَُل عَلَى ُ ورِجالُه ُ داوُد وَبَكَى المَساءِ.

المَعْرَكَةِ.
العماليقّي بقتِل يأمُر داود

أنَْت؟» أيَن «مِْن فَسَألَهُ: شاول بِموِْت ُ أخْبَرَه الّذي الشاّبِ إلَى ُ داوُد مَ َّ تَكَل َّ ثُم ١٣

عَماليقّيٌ.» أنا يٍب. غَر رجٍل ابُْن «أنا الّشاُب: ُنْدِّيُ الج أجاَب
اللهُ؟»١ ُ مَسَحَه الَّذِي الملَك وَتَْقتَُل يَدَكَ تَمُّدَ أْن َتخَْف لَْم «كيف الّشاب: لِْلجُنْدِّيِ ُ داوُد فقاَل ١٤

لَهُ: ُ داوُد قاَل إْذ ١٦ َماَت. ف ُ َبَه فَضَر بِسَيْفَِك.» ُ بْه وَاضْرِ «تَعاَل لَهُ: وَقاَل بّاِن الّشُ ِ خَدَمِه أحَدَ ُ داوُد فَاْستَْدعى ١٥
اللهُ.» ُ مَسَحَه الَّذِي الملَك قَتَلَْت َك َّ إن وَقَلَْت نَْفِسَك، ِضّدَ بِفَمَِك شَهِْدَت فَقَْد رأِسَك! عَلَى «دَمَُك

ُ الحزينة َ داوُد ُ ُأنشودة
يوناثان وَ شاوَُل عن

١:١٤ ١
(15 العدد فِي (كذلك العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ يهوه» «مِسيح ً حرفيا الله. ُ مَسَحَه الَّذِي



٢٥ : ١ َصمُوئيل ٢ ٤١١ ١٧ : ١ َصمُوئيل ٢

القَوِْس َ ُأنْشُودَة يَهُوذا بني يُعَلِّموا أن ِ رِجالِه مِْن َطلََب ١٨ يُوناثانَ. ِ وَابْنِه شاوَل عَْن ً ينَة حَز ُأنْشُودةً ُ داوُد وَتَلا ١٧
ياشَرَ:٢ كِتاِب فِي ُكتِبَْت وقد هذِهِ.

جَمالُِك. قُتَِل ِيُل، إسْرائ «يا ١٩

تِلالِِك. عَلَى مَْطروٌح َ وَهُو
الأبْطاُل! َسقََط َكيَْف آهٍ،
َجّتَ فِي ً أحَدا ُتخـْبِروا لا ٢٠

أْشقلُونَ، شوارِع في َ الخـَبَر تُذيعوا ولا
الفِلِسطيّين! مُدُنُ تَْفرََح لا ى َّ َحت

اللّاَمخْتُونينَ.٣ بَناُت تَْسعَدَ لا ى َّ َحت
ُ يَْنهَمِر لا َ وَالْمَطَر يَتَساقَُط، لا النّدى «لَيَْت ٢١

ِجلبُوعَ. يا ِجبالِِك فَوَْق
الحُقوِل. تِلَْك مِْن تأتِي لا ْقدِماِت َّ الت لَيَْت

الأبْطاِل. تُرُْس َخ َلَّطَ ت هُناكَ لأّنَ
يِت. َّ بالز ُمْسَْح ي لَْم شاوَل تُرُْس

قَتََل. مَْن الأعداءِ مَِن قَتََل يوناثانَ وَقَوُْس ٢٢
يَن! َكثير قَتََل شاوَل وََسيُف

ِسماٍن. رِجاٍل َ دِماء َسفَكا
يوناثانُ و «شاوُل ٢٣

َحياتِهِ، في َ الآخَر أحَدُهُما َع َّ ومَت الآخر أحدُهُما أحبّا
بَينهُما. يُفَرِّْق لَْم المَوُْت ى َّ وَحت

سُورِ، ُّ الن مَِن أسْرَعَ كانا
الأُسودِ. مَِن وَأقوى

شاوَل! عَلَى ابْكينَ ِيَل، إسْرائ بَناِت «يا ٢٤
زاِت، َّ وَالمُطَر القِرْمِزِ مَِن ً فاِخرَة ً ِيابا ث ألْبَسَكُّنَ الّذي شاوَُل

هَِب! بالذَّ ِيابَكُّنَ ث َيََّن وَز
المَعْرَكَةِ؟ في ُ ياء الأقْوِ ماَت َكيَْف ٢٥

يُوناثانُ؟ ماَت جَلبُوعَ تِلاِل فَوَْق
١:١٨ ٢

ِيل. إسرائ حُروِب تاريخِ فِي ٌ قديم كتاٌب ياشَر. كتاب
١:٢٠ ٣

11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونِين.
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أخي، يا «يُوناثانُ ٢٦
َحبيبيَ! ُكنَْت كَْم لِذَهابَِك. ً ِجّدا ِيٌن حَز أنا

النِّساءِ! ُحّبِ مِْن أْروَعَ كانَ لي َك ُّ ُحب
ِ المَعْرَكَة فِي ُ ياء الأقْوِ ماَت َكيَْف ٢٧

الحَرِْب؟» ُ أسلِحَة مَعَهُْم وَزالَْت

٢
حبرون إلَى يَنْتَقِلونَ وَرِجالُه ُ داوُد

ذا؟» َّ يَهُو بَنِي مُدُِن مِْن أّيٍ إلَى «َأَأْذهَُب وَقاَل: اللهِ مَِن ْصَح ُّ الن ُ داوُد َطلََب ذَلَِك، بَعْدَ ١

«نَعَْم.» اللهُ: ُ له فقاَل
أْذهَُب؟» أيَن «إلَى داود: فَسأَل

حَبرُونَ.»٤ «إلَى فَأجاَب:
الـكرمِل. مَِن ناباَل ُ أْرمَلَة وَأبيجائيُل يزْرَعِيَل، مِْن أِخينوعَمُ هُما ُ وَزَْوَجتاه حَبْرُونَ. إلَى زَوَجتَيهِ مََع ُ داوُد فانْتَقََل ٢

ُجاوِرَةِ. الم وَالْمُدُِن حَبْرُونَ في وَسَكنُوا وعائِلاتِهِم. ُ رِجالَه ُ داوُد َ أْحضَر كَذَلَِك ٣

يابيش بني ُ يشكُر ُ داوُد
جَلْعادَ يابِيَش بَنو «دَفََن لَهُ: قالوا َّ ثُم ذا. َّ يَهُو مَلَِك لِيَكونَ يِت َّ بِالز َ داوُد ومَسَحوا حَبْرُونَ إلَى ذا َّ يَهُو بَنو َ وجاء ٤

شاوَُل.»
ْ فَدَفَنْتُم شاوَل، لمَولاكُْم ً أمانَة ُ أْظهَرْتم كُم َّ لأن ُ الله «بارََككُمُ لَهُم: فقالوا جَلْعادَ، يابِيَش بني إلَى ً رُُسلا ُ داوُد فأْرَسَل ٥

وُشجْعانَ. َ ياء أقْوِ الآن فَكونوا ٧ إلَيكُْم. ً ًوَُمحِْسنا لَطيفا سأكونُ وَأنا وَأمانَتِهِ. ِ تِه َّ َمحَب ِبحَسَِب عَلَيكُْم ُ الله لِيُنعِِم ٦ تِهِ. َّ ُجث بَقايا
ًعَلَيهِْم.» مَلِكا لأكونَ مَسَُحونِي ذا َّ يَهُو بَنِي لـَِكّنَ ماَت. قَْد شاوُُل مَولاكُْم

ً مَلِكا يُْصبُح يْشبُوَشُث إ
َ وَأشير ِجلْعادَ مَلَِك ُ وجعلَه ٩ َمحْناِيمَ، إلَى شاوَُل بَْن يْشبُوَشَث إ ُ أبْنَيْر وَأخَذَ شاوَل. جَيِْش قائِدَ ُ نَيْر بُن ُ أبْنَيْر وَكان ٨

ها. َّ كُل ِيَل وَإسْرائ وبَنْيامِيْنَ َ وَأفرايم ويزرعيَل
عائِلاِت لـَِكّنَ سنَتَينِ. وَحَكَمَ ِيَل. إسْرائ في الحُْكمَ تولّى عِندما ً عاما أربَعينَ َلََغ ب قْد شاوَُل بُن يْشبُوَشُث إ كان ١٠
أشْهرٍ. ةِ َّ وَِست ِسنينَ َسبِْع َطواَل يَهُوّذا عائِلاِت حَكَمَ وقد َلِِك. الم َ داوُد َ عاصمة حَبْرُونُ وكانت ١١ داوُدَ. تَبِعَْت يَهُوّذا

المُميتَة ُ المُبارَزَة
مِْن كٌُل إليها ذَهََب كَذَلَِك ١٣ ِجبْعُونَ. إلَى وذَهَبوا َ َمحْناِيم شاول بِن يْشبُوَشَث إ وُضبّاُط َ نَيْر بُن ُ أبْنَيْر َ وَغادَر ١٢
البِرْكَةِ، جانِبّيِ أحَدِ عِنْدَ أبْنَيْر ُ مَجْموعَة جَلَسَْت ِجبْعُونَ. ِ بِرْكَة ًعِنْدَ جَمِيعا التَقَوْا وهُناكَ داوُدَ. وُضبّاُط َ ة َّ ي صُرُوِ بِن يُوآَب

الآخَرِ. الجانِِب عِنْدَ يوآَب ُ ومَجْموعَة
هُنا.» ولْيَتَبارزوا بّانُ الّشَ ُنودُ الج «فَلْيِْنهَِض ليوآَب: ُ أبْنِيْر فَقاَل ١٤

٢:١ ٤
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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فَلْنَتَبارَْز.» «نَعَْم، يوآُب: قاَل
أجِل مِْن لِيُقاتِلوا بَنْيامِيْنَ ِ قَبيلَة مِْن ً رَجُلا َ عَشَر اثْنَي فَكانُوا ونَ. ُّ يَمُر وَهُْم ونَهُْم يَعُّدُ فَكانُوا بّانُ، الّشُ ُنودُ الج فَنَهََض ١٥

في ِ بِسَيفِه ُ وََطعَنه َخْصمِهِ، بِرْأَس واِحدٍ كُّلُ فَأْمسََك ١٦ داوُدَ. رِجاِل مِْن ً رَجُلا َ عَشَر وَاثْنَي شاول، بِْن يْشبُوَشَث إ
ِجبْعُونَ. في يَقَُع َ وهْو الّسكاكينِ.» «َحقَل المكانُ فَدُِعي جَمِيعاً! فَسَقَطُوا َجنْبِهِ،

عسائيل يَْقتُُل ُ أبْنِيْر
اليَوِم. ذَلَِك في ِيَل إسْرائ وبَنِي َ أبْنَيْر َ داوُد ُضبّاُط َ وهَزَم عَنيفَةٍ. مَعْرَكَةٍ إلَى ُ المُبارَزَة تِلَْك لَْت َّ وََتحَو ١٧

ً غزالا كانَ لو َكما الرَّكِض فِي ً يعا سَر ِيُل عَسائ وَكانَ ِيُل. وَعَسائ وََأبِيشاُي يُوآُب هُْم أبْناءٍ ُ ثلاثَة َ ة َّ ي لِصُرُوِ وَكانَ ١٨

«َأهذا وسأَل: الوَراءِ إلَى ُ أبْنَيْر َ فَنَظَر ٢٠ آخَرَ. بِشَيءٍ مُنشَغٍِل َ غَير ُ يُطارِدُه وَراَح َ أبْنَيْر َ وَراء ِيُل عَسائ فَرََكَض ١٩ ا. ًّ ِي ّ بَر
ِيُل؟» عَسائ يا أنَْت

أنا.» هَذا «نَعَْم، ِيُل: عَسائ فَقاَل
بّاِن. الّشُ ُنودِ الج أحَدِ َ وراء وَاْذهَْب مُلاَحقَتي، عن «ُكّفَ لهُ: فقال عَسائيَل، يُؤذَِي أْن يدُ يُر ُ أبْنِيْر يكن وَلَْم ٢١

مُلاَحقَتِهِ. عَْن يَكُّفَ أْن رَفََض ِيَل عَسائ لـَِكّنَ بِسُهولَةٍ.» لِنَْفِسَك ُ وِسلاحَه ُ ِيابَه ث تَأخُذَ أْن ُمِْكنَُك ي
َأخيَك وَجْهِ فِي ظَرِ َّ الن عَلَى َ أقْدِر لَْن حينَها قَتلَِك. إلَى اْضطُرِْرُت وَإلّا مُطارَدَتي عَْن «ُكّفَ لَهُ: يقوُل ُ أبْنَيْر وعاد ٢٢

اليوِْم.» بَعْدَ يُوآَب
أْمعاءِ في ُ وغَرَزَه ِ رُْمحِه مِْن َلْفِّيَ الخ رََف الّطَ ُ أبْنِيْر فَاْستَخدمَ أبْنِيْرَ. ِ مُطارَدَة عَْن َف َّ يَتَوَق أْن رَفََض ِيَل عَسائ لـَِكّنَ ٢٣

مَكانِهِ. فِي َماَت ف َظْهرِهِ. مِْن خَرََج ى َّ َحت ً كثيرا ُ الرّْمح َ فانْغَرَز ِيَل. عَسائ
أبْنَيْر يُطارِداِن وَأبِيشاي يُوآب

ا أمَّ ٢٤ إلَيها. لِيَنْظُروا فُونَ َّ يَتَوَق جاهِ الاّتِ ذَلَِك في الرّاِكضينَ الرِّجاُل فَكانَ الأْرِض. عَلَى ً مُلقاة ِيَل عَسائ ُ ة َّ ُجث كانَْت
ُ تلَّة وَتَقَُع ةِ. أمَّ تلَّة إلَى وََصلُوا عِنْدَما المَغِيِْب وَْشِك عَلَى ْمُس الّشَ كانَِت لأبْنِيْرَ. مُطارَدَتِهما في فَمََضيا وَأبِيشاُي يُوآُب
عِنْدَ َ أبْنِيْر حوِل من بَنْيامِيْن عائِلاِت رِجاُل اْجتَمََع وَهُناكَ ٢٥ ِجبْعُونَ. َصحْراءِ إلَى ِ المُؤَديَة يِق ر الّطَ فِي ِجيٍح َ قُبالَة َ ة أمَّ

لَّةِ. َّ الت ةِ َّ قِم
يؤدّي لَْن هذا أّنَ ُ تَعلَم أنَْت ٍف؟ ُّ تَوَق بِلا َ الآخَر أحَدُنا يَْقتَُل و نَتَحارََب أْن «أينبَغِي وقاَل: ليوآَب ُ أبْنِيْر فَصَرََخ ٢٦

إْخوَتِهِْم.» ِ مُطارَدَة عَْن وا يَكُّفُ أْن لِلنّاِس قُْل الحُزِْن. إلَى إلّا
باِح.» الّصَ عِنْدَ إْخوَتَهُم يُطارِدونَ يَزالونَ ما النّاُس لكانَ هَذا، تَقُْل لَْم لَوْ ، الحَّيِ ِ بالله «ُأقْسِمُ يوآُب: قاَل َّ ثُم ٢٧

يَتَحارَبون. يعودوا وَلَْم ِيل. إسْرائ رِجال ِ مُلاَحقَة عن ُ مَعَه الذي عُب الّشَ َف َّ فَتَوَق بالبوِق، يوآُب وَنَفََخ ٢٨

إلَى وََصلُوا ى َّ َحت ُ ه َّ كُل هارَ النَّ ومَشَوْا الُأْردُن، َ نَهْر وَعَبَروا الُأْردُن. وادِي َ عَبْر ليل َّ ال َطواَل ِ رِجالِه مََع ُ أبْنِيْر مَشَى ٢٩
َمحَناِيمَ.

َ داوُد ُضبّاِط مِْن ً ضابِطا َ عَشَر َ تِْسعَة أّنَ وَجَدَ رِجالَهُ، جَمََع وَلَمّا وَرَِجــَع. َ أبْنَيْر ِ مُطارَدَة عَْن يُوآُب َف َّ وَتوق ٣٠
عائِلاِت مِْن َ أبْنَيْر رِجاِل مِْن وَِستِّينَ ٍ مِئَة ثَلاَث قَتَلوا قَْد كانوا َ داوُد ُضبّاَط لـَِكّنَ ٣١ ِيُل. عَسائ فيهِْم بِمَْن مفقودونَ

لَحْمَ. بَيَْت في ِ وَالدِه ِ مَْقبَرَة في ُ ودفنوه ِيَل عَسائ َ داوُد ُضبّاُط وَأخَذَ ٣٢ بَنْيامِيْنَ.
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حَبْرُونَ. إلَى وُُصولِهِْم مََع ْمُس الّشَ وَطلَعَِت يل. َّ الل َطواَل ِ رِجالِه مََع يُوآُب وَمَشَى
٣

ويَهُوذا ِيل إسْرائ بين الحرُب
َضعُفَْت بَيَنَما فأْكثَرَ، َ أْكثَر تَْقوَى َ داوُد ُ عائِلَة أخَذَْت وقَْد وَداوُدَ. شاوَُل عائِلتَي بَينَ ً يلا َطو الحَرُْب وَدامِت ١

يَوٍْم. بَعْدَ ً يَوما شاول ُ عائِلَة
حَبْرُون في المَولودونَ ُ ة َّ ت الّسِ َ داوُد أبْناءُ

كِيلآُب وَالثّاني ٣ يَزَرَعِيَل. مِْن أِخينُوعَمُ ُ وَوالِدَتُه أْمنُونُ ُل الأّوَ حَبْرُونَ:٥ في المَولودونَ َ داوُد ُ أبناء هُْم هؤلاءِ ٢
وَالرّابُع ٤ َجشُورَ. مَلِِك تَلماي بِنُت ُ مَعْكَة ُ وَوالِدَتُه أبْشالُومُ وَالثّالُِث الـكَرْمِل. مَِن الَّذِي ناباَل ُ أْرمَلَة أبِيجايُل ُ وَوالِدَتُه
هُْم هؤلاءِ داوُدَ. ُ زَْوجَة ُ َلَة عَج ُ وَوالِدَتُه يَثْرَعامُ وَالّسادُِس ٥ ِيطال. أب ُ وَوالِدَتُه َشفَْطيا وَاْلخامُِس َحجِّيُث. ُ وَوالِدَتُه أدُونيّا

حَبْرُونَ. فِي ولِدوا الّذيَن ُ ة َّ ت الّسِ ُ أبْناؤه
داوُد إلَى الانِضمامَ ُ يُقَرِّر أبْنَيْر

كانَ ٧ تتقاتَلاِن. َ وَداوُد شاوَُل عائِلَتا كانَْت بَينَما فَأْكثَرَ، َ أكثَر تَزْدادُ شاوَُل ِ حُكُومَة فِي أبْنَيْر ُ ُسلْطَة أخَذَْت ٦

وَالِدِي؟» َ يَة جارِ ُ تُعاشِر ِماذا «ل لأبْنِيْر: يْشبُوَشُث إ فَقاَل ةِ، َّ أي بِنَت َ رِْصفَة تُْدعَى ٌ يَة جارِ لشاوَُل
يَهْزِمَكُْم. بِأْن َ لداوُد أْسمَح لَْم وَعائِلَتِهِ. لشاوَُل ً أمينا ُكنُْت «لَقَْد وَقاَل: يْشبُوَشُث إ ُ قالَه مِمّا ً كثيرا ُ أبْنِيْر فَغَِضَب ٨
إْن عِقاباً، ُ وَيَزِدُه َ أبْنَيْر ُ الله فَليُعاقِِب ٩ َسيِّئاً. ً أْمرا أفْعَُل ني َّ إن تَقُوُل الآنَ َك َّ لـَِكن ذا. َّ يَهُو بَنِي لِصاِلِح يَعْمَُل ً ِنا خائ لَْسُت
لِيَحْكُمَ وَيَهُوذا، إسْرائيَل فَوَْق َ داوُد ًعَْرَش مُثَبِّتا شاوَُل، ِ عائِلَة مِْن ُلِْك الم ِنَقِل ب أْي ١٠ بِهِ. َ داوُد ُ الله وَعَدَ ما ُأَحّقِْق لَْم

َسبٍْع.» بِئْرِ إلَى دانَ مِْن
َيخافُهُ. كانَ ُ ه َّ لأن لأبْنَيْرَ، ً َشيئا يَقوَل أْن يْشبُوَشُث إ يَْستَطـِـْع ولَْم ١١

لِتُْصبَح َ وََسُأساعِدُك مَعِي، ً عَْهدا اقْطَْع البِلادَ؟ ِ هَذِه َيحْكَم أْن يَنْبَغِي «مَْن لَهُ: وَقاَل َ داوُد إلَى ً رُُسلا ُ أبْنَيْر وَأْرَسَل ١٢
كُلِّها.» ِيَل إسْرائ َ حاِكم

مِيكاَل إليَّ َ ُتحْضِر ى َّ َحت ألْتَقِيَك لن واِحداً: ً أْمرا أْسألَُك ني َّ لـَِكن عَْهداً. مَعََك َسأقَطَُع «َحسَناً! داوُدُ: أجاَب ١٣
شاوَُل.» بِنَت

ميكال ُ زَْوَجتَه يَْستَعيد ُ داوُد
«. فِلِْسطّيٍ ِ مِئَة بِقَتِل َخطَبْتُها التي مِيكاَل زَوَجتِي «أْعطِني لَهُ: يَقُوُل شاوَُل بِْن يْشبُوَشَث إ إلَى ً رُُسلا ُ داوُد وَأْرَسَل ١٤

فَلْطِيئيُل فَسارَ ١٦ لايََش. بُْن فَلْطِيئيَل يُدعَى رَجٍُل مِْن مِيكاَل لأخْذِ يَْذهَبُوا أْن ِ رِجالِه مِْن يْشبُوَشُث إ فَطَلََب ١٥

فَلْطِيئيُل. فَعََل وَهَكَذا دارِكَ.» إلَى «عُْد لَهُ: قاَل َ أبْنَيْر لـَِكّنَ َبحُوريمَ. إلَى يَتْبَعُها َ وَهْو يَبْكِي وَكانَ مِيكال. ِ زَْوَجتِه مََع
داوُد ِ بِمُساعَدَة يَعِدُ أبْنَيْر

٣:٢ ٥
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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فافْعَلوا ١٨ ـَِككُم. مَل َ داوُد مِْن َتجْعَلوا أْن ِيدُونَ تُر «ُكنْتُم فَقاَل: ِيَل، إسْرائ ِ قادَة إلَى الرِّسالَة ِ هذِه ُ أبْنَيْر وَأْرَسَل ١٧

خادِمي ِخلاِل مِْن ً جَمِيعا أعْدائِهِْم ومِْن الفِلْسطيّينَ مَِن َشعْبي ِيَل إسْرائ بَنِي ‹َسُأنْقِذُ وَقاَل: َ داوُد ُ الله وَعَدَ فَقَْد الآنَ!
داوُدَ.›»

ً َحسَنَة ُ أبْنِيْر قالَها الّتي ُ الأشياء وَبَدَِت بَنْيامِيْنَ. لِعائِلاِت وَقالَها حَبْرُونَ. فِي َ داوُد أمامَ َ الأْشياء ِ هذِه ُ أبْنَيْر قال ١٩
كُلِّهِْم. ِيَل إسْرائ وَلِبَنِي بَنْيامِيْنَ لِعائِلاِت ِ بِالنِّْسبَة

الّذيَن وللِّرجاِل َ لأبْنِيْر ً اْحتِفالا ُ داوُد وَأقامَ رَجُلاً. يَن عِشْرِ ُ مَعَه َ أْحضَر وقَْد حَبْرُونَ، فِي َ داوُد إلَى ُ أبْنَيْر َ جاء َّ ثُم ٢٠
جَمِيعاً. ُ مَعَه جاؤُوا

مَعََك فَيَْقطَعُونَ إلَيَْك، ً جَميعا ِيَل إسْرائ بَنِي َ فَُأْحضِر اْذهََب بِأْن لِي اْسمَْح ـِكِي، وَمَل مَولاَي «يا لِداوُدَ: ُ أبْنِيْر قاَل ٢١
أرَْدَت.» َكما ها َّ كُل ِيل إسْرائ لِتَحْكُمَ عَْهداً،

بِسلاٍم. ُ أبْنِيْر فَمَضَى بِالانْصِراِف. َ لأبْنَيْر ُ داوُد فَسَمََح
أبْنَيْر مَوُت

العَدّوِ. مَِن أخَذُوها قَْد كانُوا الّتِي ِ َّمينَة الث الأشياءِ مَِن َ الـَكثِير يَحْمِلونَ وَهُْم ِ المَعْرَكَة مَِن َ وَداوُد يُوآَب ُضبّاُط عادَ ٢٢

ِ جَيِشه مََع يُوآُب وَوََصَل ٢٣ حَبْرُونَ. فِي َ داوُد مََع ُ أبْنَيْر يَكُْن لَْم لِذا بِسَلاٍم. َ يُغادِر بأْن َ لأبْنَيْر ِ لِتَوِّه سَمََح قَْد ُ داوُد كانَ
بِسَلاٍم.» يَْذهَُب ُ داوُد ُ فَتَرَكَه داوُدَ، َلِِك الم إلَى نَيْرٍ بُن ُ أبْنَيْر َ «جاء َيُش: الج ُ لَه فقاَل حَبْرُونَ، إلَى

أنَْت ٢٥ أطلَْقتَهُ؟ ِماذا ل تُؤذيهِ! أْن دُوِن مِْن ُ فَأْرَسلْتَه ُ أبْنَيْر إلَيَْك َ جاء فَعَلَْت؟ «ماذا وَقاَل: َلِِك الم إلَى يُوآُب َ فَجاء ٢٤

تَْصنَعُها.» الّتي الُأمُورِ َحوَل شيءٍ بِكُّلَ َ لِيَعلَم َ جاء لِيَخْدَعََك. َ جاء قَْد نَيْرٍ. بَن َ أبْنَيْر أّنَ تَعْرُِف
بِذَلَِك. يَعلَْم لَْم َ داوُد لـَِكّنَ أبْنَيْرَ. الرُُسُل فَأعادَ يرَةِ. الّسِ بِئْرِ عِنْدَ َ أبْنَيْر إلَى ً رُُسلا وَأْرَسَل داوُدَ، يُوآُب َ وَتَرَك ٢٦
َ أبْنَيْر يُوآُب وََطعََن انْفِرادٍ. عَلَى ُ َسيُكَلِّمُه ُ ه َّ أن ِ ة ِبحُجَّ ِ المَدِينَة ِ ابَة َّ بَو عِنْدَ ً ِبا جان يُوآُب ُ أخَذَه حَبْرُونَ، إلَى أبْنَيْر وََصَل فَلَمّا ٢٧

يُوآَب. َأخا ِيَل عَسائ قَتََل قَْد كانَ ُ ه َّ لأن َ أبْنَيْر يُوآُب قَتََل َماَت. ف ِ بَْطنِه فِي
أبْنَيْر يَبْكي داود

هَذا. ُ يَعلُم ُ ه َّ وَالل الأبَد. إلَى نَيْرٍ بِن َ أبْنِيْر مَوِْت مِْن ُ ياء ِ أبْر وَأنا «مَملـََكتِي فَقاَل: داوُدَ، مَسامـِـَع ُ الخـَبَر َلََغ وَب ٢٨

مَتاعَِب مِْن َ تُعانِي ها َّ كُل يُوآَب َ عائِلَة لَيَْت المُلامَةُ. ِهيَ ها ُّ كُل ُ وَعائِلَتُه َحَصَل، عَمّا المَْسؤُولُونَ هُمُ ها ُّ كُل ُ وَعائِلَتُه يُوآُب ٢٩
الّطعاِم!» مَِن يَْكفِي ما لَدَيهِم يَكونَ وَلا الحْرِب، فِي وَيَموتُوا لَِل، وَالّشَ بِالبَرَِص يُصابُونَ لَيتَهُْم كثيرةٍ.

لِيُوآَب ُ داوُد قاَل ٣١ ِجبْعُونَ. ِ مَعْرَكَة فِي ِيَل عَسائ أخاهُما قَتََل ُ ه َّ لأن َ أبْنَيْر أبِيشاُي ُ وَأُخوه يُوآُب قَتََل أْن وَبَعْدَ ٣٠

َ وِراء َلُِك الم ُ داوُد وَمَشَى أبْنَيْرَ.» عَلَى وَالْطِمُوا ابْكُوا َيَْش. الخ وَاْرتَدوا مَلابِسَكُم «مَّزِقوا جَمِيعاً: ُ مَعَه كانُوا الّذيَن وَلِلنّاِس
أبْنَيْرَ. قَبْرِ عِنْدَ هُم ُّ كُل وَالنّاُس ُ داوُد َلُِك الم وَبَكَى حَبْرُونَ. فِي َ أبْنِيْر فَدَفَنُوا ٣٢ عِْش. َّ الن

بِقَولِهِ: َ أبْنِيْر ُ داوُد َلَِك الم رَثَى وَهُناكَ ٣٣

أحمََق؟ ً ُمجْرِما كانَ لَوْ َكما ُ أبْنَيْر ماَت «هَْل
َّلَتَينِ، مُكَب يَداكَ تَكُْن لَْم أبْنَيْر، ٣٤
لاِسِل. بالّسَ دَتَينِ َّ مُقَي قَدَماكَ وَلا
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قَتَلوكَ!» ُ الأشْرار بَِل أبْنَيْر، يا لا

َ داوُد لـَِكّنَ عاِم. الّطَ تَناوُِل عَلَى ُ ليُشَّجِعوه َ داوُد إلَى يأتونَ النّهارِ َطواَل لوا وّظَ ٣٥ ِيَةً. ثان أبْنَيْر هُم ُّ كُل النّاُس بكى َّ ثُم
مِس.» الّشَ مَغيِب قَبَل َ آخر َطعاٍم أّيَ أْو ً خُبْزا أكَلُْت إْن المَتاعَِب َ بِي وليُلِحْق ُ الله «فَلْيُعاقِبْنِي فقاَل: دَ تعَهَّ قد كانَ

َلَِك الم أّنَ ِيل، وَإسْرائ ذا َّ يَهُو فِي هُم، ُّ كُل وَفَهِمُوا ٣٧ داوُدُ. َلُِك الم ُ َصنَعَه بِما وَفرُِحوا جَرَى ما هُْم ُّ كُل النّاُس وَرَأى ٣٦
نِيرٍ. بَن َ أبْنَيْر بِقَتِل يأمُْر لَْم َ داوُد

فَتْرَةٍ مُنْذُ ً مَلِكا مُِسْحُت قَْد ٣٩ ِيَل. إسْرائ فِي اليَومَ ماَت ًّ مُهِما ً قائِدا أّنَ «تَعلَمونَ لُِضبّاطِهِ: ُ داوُد َلُِك الم وَقاَل ٣٨

يَْستَِحّقونَ.» َكما ُ الله فَلْيُجازِهِمُ َكثِيرَةً. مَتاعَِب لِي يُسَبِّبون َ ة َّ ي صُرُوِ ُ وَأبناء قَِصيرَةٍ،
٤

شاوُل ِ بِعائِلَة َتحِّلُ المتاعُِب
ًَشدِيداً. َخوْفا ُ ه ُّ كُل ُ وََشعبُه يْشبُوَشُث إ فَخاَف حَبْرُونَ،٦ فِي َ أبْنِيْر مَْقتَِل ُ خَبَر يْشبُوَشَث إ شاوَل ابِْن مَسامـِـِع إلَى َلََغ ب وَ ١
وَهُما َيِش، الج ُضبّاِط مِْن جُلاِن َّ الر هذاِن كانَ يْشبُوَشَث. إ شاوَُل ابِْن َطلَِب ًعِنْدَ نُزُولا كانَ ما َيا لِيَر رَجُلاِن وَذَهََب ٢

لـِكّنَ ٣ بَنْيامِيْنَ. لِعائِلاِت ً مُلْكا كانَْت بَئِيرُوَت َ مَدينَة لأّنَ بَنْيامِيْنَ مِْن كانا بَئِيرُوَت. من ون رِمُّ ابْنا وَبعْنةُ، رَكاُب
مُقِيمينَ. َ َباء َكغُر اليَوِم هَذا ى َّ َحت فيها يَعِيشُونَ زالُوا وَما َ َجتّاِيم إلَى َبُوا هَر بَئِيروَت ُسّكانَ

مِْن الأْخبارُ وَرَدَِت ِحينَ َسنَواٍت خَمَْس العُْمرِ مَِن يَبلُُغ كانَ مَفِيبُوَشَث: يُْدعَى ابٌْن شاوَُل بِن لِيُوناثانَ وَكانَ ٤

بيَّ الّصَ أوقَعَِت مُسْرِعَةٌ، ِهيَ وَبَينَما َبَْت. وَهَر ُ فَحَمَلَتْه مَفِيبُوَشَث، ُ حاِضنَة وَخافَْت يُوناثانَ. وَ شاوَل قَتِل عَْن يَزْرَعِيَل
عَرٌَج. ُ فَأصابَه

قَيلُولَةٍ فِي ً مُْستَلْقِيا يْشبُوَشُث إ وَكانَ يْشبُوَشَث. إ بَيَْت البَئِيرُوتِيِّ ونَ رَمُّ ابْنا وَبَعْنةُ، رَكاُب قََصدَ الّظهيرَةِ، وَعِنْدَ ٥

رَكاُب هَرََب َّ ثُم فَطَعَناهُ، القَْمِح. بَعِْض لأخْذِ آتَيينِ كانا لَوْ َكما البَيَت ُ وَبَعْنَة رَكاُب فَدَخََل ٦ حارٌ. ْقَس الّطَ لأّنَ
رَْأَسهُ. وَقَطَعا ُ وَقَتَلاه ُ َباه فَضَر البَيَْت، دَخَلا عَنْدَما ِ نومِه ِ غُْرفَة في فِراِشهِ عَلَى ً مُْستَلْقيا يْشبُوَشُث إ كانَ ٧ بَعْنَةُ. ُ وَأُخوه
إلَى يْشبُوَشَث إ رَأَس ما َّ َسل حَبْرُونَ، إلَى وََصلا وَلَمّا ٨ الُأْردُّنِ. وادِي يِق َطرِ َ عَبْر يِل َّ الل َطواَل وَسافَرا أَس َّ الر حَمَلا َّ ثُم

داوُدَ.
شاول َ اليَوْم ُ الله عاقََب لَقَْد قَتلََك. حاوََل الذِي شاوَُل بِْن يْشبُوَشَث إ عَدُّوِكَ رَأُس «هُوَذا داوُدَ: لِلمَلِِك وَقالا

لََك.» ً انتِقاما ُ وعائِلَتَه
أحدُهُم: لِي قاَل ا َّ لَم ُ ه َّ إن ١٠ كُلِّها، المَتاعِِب مَِن أنْقَذَني الَّذِي الحَّيِ ِ بالله «ُأقْسِمُ بَعْنَةَ: ِ وَأِخيه لِرَكاَب ُ داوُد فَقاَل ٩

َ أْكثَر ً عِقابا تَْستَِحقاِن أفَلا ١١ كافأتُهُ! هَكَذا ِصقلََغ. في ُ وَقَتَلْتُه عَلَيهِ فَقَبَْضُت يُبَشِّرُنِي! ُ ه َّ أن َظّنَ شاوُُل،› ماَت قَْد َ ‹ها
الأْرِض؟» وَجْهِ عَلَى مِْن وَأْمحُوُكما أقْتُلـُُكما أفَلا منْزِلهِ؟ في فِراِشهِ عَلَى يَنامُ َ وَهْو ً َطيِّبا ً رَجُلا قَتلا يراِن شِر ُما وَأنْت

عِنْدَ قُوهُما َّ وَعَل مِْنهُما كُّلٍ ورِجلَيّ يَدَّي وَقَطَعُوا فقَتَلُوهُما وَبَعْنَةَ. رَكاَب بِقَتِل بّانَ الّشُ ُنودَ الج داود أمَرَ وَهَكَذا، ١٢

حَبْرُونَ. فِي ُ أبْنَيْر دُفَِن َحيُْث نَْفِسهِ المَكاِن فِي ُ وَدَفَنوه يْشبُوَشَث إ رَْأَس أخَذُوا َّ ثُم حَبْرُونَ. ِ بِرْكَة
٤:١ ٦

12) ،8 العددين فِي ً (أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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٥
ً مَلِكا َ داوُد يُبايِعُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو

ً مَلِكَا شاول كانَ عِنْدَما ى َّ َحت ٢ وَدَمَُك! لَحْمَُك «َنحُْن لِدَاوُدَ: وَقالوا حَبْرُونَ،٧ إلَى ها ُّ كُل ِيَل إسْرائ ُ عَشائِر وَجاءَْت ١
َ راِعي َستَكونُ ََّك إن لََك قاَل ُ نَْفسُه ُ وَالله بِانْتِصاٍر. الحَرِْب مَِن ِيل إسْرائ وَأْرَجَع المَعْرَكَةِ، إلَى قادَنا الّذي أنَْت عَلَينا،

ِيَل.» إسْرائ َ حاِكم وََستَكونُ ِيَل، إسْرائ َشعْبي
َّ ثُم اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً عَْهدا مَعَهُم َلُِك الم قَطََع وَهُناكَ حَبْرُونَ. فِي َ داوُد َلِِك الم لِلِقاءِ هُم ُّ كُل ِيَل إسْرائ بَنِي ُ قادَة َ فَجاء ٣

ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا َ داوُد ُ القادَة مَسََح
َسبَْع ذا َّ يَهُو حَبْرُونَ فِي حَكَمَ ٥ عاماً. أربَعِينَ َ ة ًمُّدَ مَلِكا وبَقَِي الحُْكمَ مَ َّ تَسَل عِنْدَما العُْمرِ مَِن لاثِينَ َّ الث في ُ داوُد كانَ ٤

َسنَةً. وَثَلاثينَ ً ثَلاثَة ذا َّ ويَهُو ها َّ كُل ِيَل إسْرائ القُْدِس ِ مَدينَة فِي وَحَكَمَ أشْهُرٍ، َ ة َّ وَِست َسنَواٍت
القُْدس ِ مَدينَة فِي ينتصرُ ُ داوُد

تَْدخَُل أْن ُمِْكنَُك ي «لا لِداوُدَ: ونَ ُّ وِسي ُّ اليَب قاَل القُْدِس. ِ مَدينَة فِي المُقِيمِينَ وِسيِّينَ ُّ اليب ِ َبَة ُحار لِم ُ وَرِجالُه َلَِك الم وَذَهََب ٦
مَدِينَتِهم. دُُخوِل مِْن َن َمَّكَ يَت لَْن َ داوُد أّنَ ظنّوا هُم لأّنَ هَذا قالُوا مَنْعَِك.» عَلَى قادِرُونَ وَالْعُرُْج العُْمُي ى َّ َحت مَدينَتَنا.

داوُدَ.»٨ َ «مَدِينَة الآنَ: يُْدعَى الَّذِي صِْهيَوْنَ، ِحْصِن عَلَى اْستَولَى َ داوُد لـَِكّنَ ٧
الأعْداءِ أولَئَِك مِْن وَنالُوا ِياهِ، الم نَفََق ُأعبُرُوا اليَبوِسيِّينَ، َ هَزْم ِيدُونَ تُر ُكنْتُم «إْن لِرِجالِهِ: ُ داوُد قاَل اليَوْمَ، ذَلَِك في ٨

وَالعُْمُي.» وَالعُرِج
الهَيكََل.» يَْدخُلوا أْن وَالعُرِْج للْعُْمِي ُمِْكُن ي «لا النّاُس: يَقوُل لِذا

َ داوُد ُ ة َّ قُو وَكانَْت ١٠ الدّاِخِل. إلَى و٩ ُّ مِل مَِن َ المَدِينَة ُ داوُد وَبَنَى داوُدَ. َ مَدينَة ُ وَأسَماه الحِْصِن فِي ُ داوُد وََسَكَن ٩
مَعَهُ. كانَ َ القَدِير َ الإلَه اللهَ، لأّنَ فَشَيْئاً، ً َشيْئا تَزْدادُ

حينئِذٍ ١٢ بَيْتاً. َ لِداوُد فَبَنَوْا وََنحّاتِينَ، وََنجّاريَن أْرٍز أْشجارَ أْرَسَل كَذَلَِك داوُدَ. ًإلَى رُُسلا ُصورَ مَلُِك ِحيرامُ أْرَسَل ١١

ِيَل. إسْرائ ِ َشعبِه لأجِل ً وَسامِيا ً عَظِيما ُ مُلـكَه َجعََل الله وَأّنَ ِيل، إسْرائ مَلَِك ا حّقً ُ مِنْه َجعََل قَْد َ الله أّنَ ُ داوُد أْدرَكَ
بمزيدٍ فرُزَِق وجاِت. َّ وَالز الجَوارِي مِِن ً مَزِيدا لِنَْفِسهِ خَذَ اّتَ َحيُْث القُْدِس ِ مَدينَة إلَى حَبْرُونَ مِْن ُ داوُد وَانتَقََل ١٣

ُ وَيِْبحار ١٥ وُسلَيْمانُ وناثْانُ وَُشوباُب وعُ َّ شم القُْدِس: فِي وُلِدُوا الَّذِيَن ِ أولادِه ُ أْسماء ِ وَهَذِه ١٤ وَالبَناِت. الأولادِ مَِن
وََألِيفَلَُط. وََألِيداعُ وََألِيشَمَُع ١٦ يافِيُع وَ ُ وَنافَج وَألِيشُوعُ

الفِلِْسطيّين ُيحارُِب داود
لِيَْقتُلُوهُ. َ داوُد عَْن ً َبحْثا فََصعَدُوا ِيَل. إسْرائ مَلَِك لِيَكونَ َ داوُد مَسَُحوا قَْد ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ ونَ ُّ الفِلِْسطي َ وَعَلِم ١٧

رَفائِيم. وادِي فِي مُعَْسكَرَهُم وَأقامُوا ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ وَجاء ١٨ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الحِْصَن فَدَخََل بِالأمَرِ َ عَلِم ُ ه َّ لـَِكن
٥:١ ٧

13) 5، ،3 الأعداد فِي ً (أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
٥:٧ ٨

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
٥:٩ ٩

القصر. ُ مِنْطَقَة أْو المدينةِ مَِن قِسمٌ أْو ٌ قلعة ُبّما ر ُمحَّصنةٌ: مُنشأةٌ و. ُّ مِل
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يمَتِهِم؟» هَزِ عَلَى َستُعِينُنِي هَْل الفِلِْسطِيّينَ؟ ِ َبَة ُحار لِم أْصعَدُ «هَْل اللهَ: ُ داوُد فَسَأَل ١٩

الفِلِْسطيّينَ.» ِ يمَة هَزِ عَلَى سُأعِينَُك «نَعَْم، اللهُ: فقاَل
َتخـتَرُِق َكما أعْدائِي ُصفوَف ُ الله اخْتَرََق «قَدِ قاَل: َّ ثُم هُناكَ. الفِلِْسطيّينَ َ وَهَزَم فَراِصيمَ، بَعِل إلَى ُ داوُد فَذَهََب ٢٠

فَراِصيمَ، بَعَل فِي هُناكَ، آلِهَتِهِم ِيَل تَماث الفِلِْسطيوّنَ وَتَرَكَ ٢١ فَراِصيمَ.» «بَعَل المَكانَ ذَلَِك ُ داوُد فَدعا َسّداً.» ُ ِياه الم
وَرِجالُهُ. ُ داوُد فَأخَذَها

رَفائِيمَ. وادِي في مُعَْسكِرَهُم وَأقامُوا الفِلِْسطيوّنَ وَعادَ ٢٢

أدغاِل ِ ناِحيَة مِْن وَاهجُْم َحولَهُْم دُْر بَْل مُواَجهَةً، عَلَيهِْم تَهُجْم «لا لهُ: قاَل ةُ، َّ المَر وَهَذهِ اللهِ. إلَى ُ داوُد وَصلَّى ٢٣
أْن عَلَيَك ِحينَئِذٍ، المَعْرَكَةِ. إلَى قادِمُونَ وَهُْم الفِلِْسطيّينَ سَماِع مِْن ُن َستَتَمّكَ هَذِه، البَلَساِن أشجارِ ةِ َّ قِم فَعِنْدَ ٢٤ البُكا.

الفِلِسطيِّينَ.» جَيِش ِ يمَة لِهَزِ اليَوِم ذَلَِك فِي أمامََك َسيَْخرُُج َ الله لأّنَ ٍ بِسُرْعَة َف تَتَصَرَّ
جازَرَ. إلَى َجبٍْع مِْن يِق رِ الّطَ اْمتِدادِ عَلَى وَقَتَلَهُم فَطارَدَهُم الفِلِْسطيّينَ. َ وَهَزَم ُ الله ِ بِه ُ أمَرَه ما ُ داوُد فَعََل ٢٥

٦
القُْدس ِ مَدينَة إلَى ِ الله ُصنْدُوِق نقُل

َ بَعلَة إلَى كُلِّهِم ِ رِجالِه مََع ذَهََب َّ ثُم ٢ ألفاً. ثَلاثينَ عَدَدُهُْم فَكانَ ِيَل. إسْرائ فِي ُنودِ الج أفَْضَل فَجَمََع ُ داوُد وَعادَ ١
بِيمَ.١١ الـكَرُو ِ مَلائِكَة فَوَْق الجالِِس القَدِيرِ يهوه١٠ باسِْم المَْدعُو َس، المُقَّدَ ِ الله ُصنْدُوَق هُناكَ مِْن لِيُْحضِرُوا ذا، َّ يَهُو فِي
ُ عُّزة يقودُها جَديدَةٍ مَرَْكبَةٍ عَلَى ُ وَوََضعُوه لّةِ، َّ الت عِنْدَ أبِيْناداَب بَيِت مِْن َس المُقَّدَ نْدُوَق الّصُ َ داوُد رِجاُل فَأْخرََج ٣

أبِيْناداَب. ابنا وَأِخيُو
فِي يَرْقُُصونَ هُْم ُّ كُل ِيَل إسْرائ وَبَنُو ُ وَداوُد ٥ نْدُوِق، الّصُ أمامَ ُ يَِسيْر وَأخيُو َبَةِ، العَر عَلَى ُس المقّدَ ِ الله ُصندُوُق فَكانَ ٤

رْوِ. َّ الس َخشَِب مِْن ِ المَْصنوعَة بُوِل وَالّطُ فُوِف وَالدُّ باِب َّ وَالر َ القَياثِير وَعَلَى نوِج، الّصُ عَلَى يَعْزِفُونَ وَ اللهِ، ِ َحضرَة
يَقََع. لِئَلّا نْدُوَق الّصُ لِيُثَبَِّت ُ يَدَه عُّزا فَمَّدَ الأبْقارُ، رَِت َّ تَعَث ناُخونَ، فِي البَيدَرِ إلَى َ داوُد رِجاُل وََصَل وَعِنْدَما ٦

نْدُوِق. الّصُ جانِِب إلَى هُناكَ َماَت ف ِس! المُقَّدَ نْدُوِق الّصُ إلَى ُ يَدَه مَّدَ ُ ه َّ لأن هُناكَ ُ َلَه وَقَت عُّزا عَلَى ُ الله غَِضُب فَاشتَعََل ٧
ى َّ َحت المَكاِن ذَلَِك اسمُ َ وَهُو عُّزا.» «فارََص المَكانَ ذَلَِك فَدَعا عُّزا، ِضّدَ َ انفََجر قَدِ ِ الله غََضَب لأّنَ ُ داوُد َ فَاستاء ٨

اليَوِم.
يُْدِخْل لَْم وَهَكَذا ١٠ هُنا؟» إلَى َس المُقَّدَ ِ الله ُصنْدوَق ُ ُأْحضِر «كيَف وَقاَل: اليَوِْم ذَلَِك في اللهِ مَِن داود وَخاَف ٩
َ ثَلاثَة هُناكَ اللهِ ُصندُوُق فَبَقَِي ١١ الجَتّي. َأدُومَ ِيدَ ب عُو منزِِل في ُ وََضعَه بَْل داوُدَ،١٢ ِ مَدِينَة إلَى ِ الله ُصندُوَق ُ داوُد

ها. َّ كُل ُ وَعائِلَتَه أدُومَ ِيدَ ب عُو ُ الله َ وَبارَك أشْهُرٍ.
٦:٢ ١٠

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
٦:٢ ١١

العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي

٦:١٠ ١٢
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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ِس.» المُّقّدَ ِ الله ُصنْدوِق بِسَبَِب ُ ـِكُه يَمل ما وَكُّلَ أدومَ ِيدَ ب عُو َ عائِلَة ُ الله َ بارَك «لَقَد لِداوُدَ: النّاُس قاَل َّ ثُم ١٢
ِ الله ُصنْدُوَق يَحْمِلُون كانُوا الّذِيَن الرِّجاُل َخطا ما َّ كُل وَكانَ ١٣ الفَرَِح. وََشدِيدَ ً مُبْتَهِجا فَكانَ بهِ. وَعادَ ُ داوُد فَذَهََب
َ وَهْو ِ الله ِ َحضرَة فِي يَرقُُص ُ داوُد وَكانَ ١٤ ذَبيحَةً. ً نا مُسَمَّ ً وَِعجلا ً ثَوْرا ُ داوُد ُ يُقّدِم وَ فُونَ، َّ يَتَوق ُخطُواٍت، ِسّتَ َس المقّدَ

ِيّاً. كِتّان ً رِداء يَرْتَدِي
ِ الله ُصنْدُوَق يَحْمِلونَ وَهُْم البُوِق فِي وَيَنْفُُخونَ يَصْرُُخونَ فَراُحوا ِجّداً. فَرِِحينَ ُّهم كُل ِيَل إسْرائ وَبَنُو ُ داوُد كانَ ١٥
َ داوُد فَرَأْت النّافِذَةِ، مَِن شاوَُل بِنُت مِيكاُل َّْت أَطل داوُدَ، ِ مَدِينَة إلَى ِ الله ُصنْدُوِق دُُخوِل وَمََع ١٦ المَدينَةِ. داِخِل إلَى

قَلْبِها. فِي ُ فَاْحتَقَرَتْه اللهِ، ِ َحضرَة فِي وَيَرْقُُص ُ يَْقفِز
صاعِدَة١٣ً َ ذَباِئح ُ دَاوُد َ وَذََبح لَهُ. ُ داوُد نََصبَها َّتِي ال ِ َيمَة الخ داِخَل ِ مَكانِه فِي ُ وَوََضعُوه اللهِ، ُصنْدُوَق وَأدخَلُوا ١٧

اللهِ. ِ َحضرَة فِي َسلاٍم َ وَذَباِئح
كُّلَ أْعطَى كَذَلَِك ١٩ القَدِيرِ. يهوه بِاسِْم عَب الّشَ َ بارَك لاِم، الّسَ وَذَباِئحِ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ َ تَْقدِيم ُ داوُد أكمَلَ وَلَمّا ١٨

ديارِهِ. إلَى ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ عادَ َّ ثُم زَبِيٍب. وََكعَْك تَمْرٍ وََكعَْك خُبْزٍ رَغِيَف ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن اْمرأةٍ وكُّلَ رَجٍُل
داوُد ُ خ تُوَّبِ ميكال

اليوْمَ! ُ نَْفسَه يُشَرِّْف لَْم ِيَل إسْرائ «مَلُِك وَقالَْت: لِلِقائِهِ، شاوَُل بِنُت مِيكاُل وَخَرََجْت بَيتَهُ، َ ليُبارِك ُ داوُد عادَ ٢٠
َخجٍَل!» بِلا ُ مَلابِسَه َيخلَُع الذي كَالْغَبِيِّ ُكنَْت خادِماتَِك. أمامَ ملابِسََك خَلَعَْت لَقَْد

َشعبِهِ، َ قائِد لأُكونَ اْختارَني عائِلَتِهِ. في َشخٍْص أّيَ أْو وَالِدَِك َيخـْتَرْ وَلَْم أنا ُ الله اْختارَني «قَدِ لِمِيكاَل: ُ داوُد فَقاَل ٢١

َتحـْتَرِمينني، لَْن ُبمّا ر حَرَجاً! َ أْكثَر َ أشياء أفْعَُل وقَْد ٢٢ اللهِ. ِ َحضرَة فِي وَالاْحتِفاَل قَْص َّ الر َسُأتابُع لِذا ِيَل. إسْرائ بَنِي
مَماتِها. يَوِم إلى أولادٌ لِمِيكاَل يَكُْن وَلَْم ٢٣ «! عَْنهّنَ مينَ َّ تَتَكَل اللّواتِي الفَتَياِت عُيُوِن أمامَ مُ سأتَعَّظَ ني َّ لـَِكن

٧
لله ً هَيْكَلا يَبْنيَ أْن يدُ يُر ُ داوُد

: بِيِّ َّ الن لناثْانَ ُ داوُد قاَل ٢ جَمِيعاً. ِ بِه ُحيطينَ الم ِ أعْدائِه مََع لامَ الّسَ ُ الله ُ مَنَحَه الجَديدِ، ِ مَنْزِلِه فِي ُ داوُد َسَكَن أِن بَعْدَ ١

َخيمَةٍ!» في فَيَْسكُُن َس المُقَّدَ ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوُق أمّا الأْرزِ، َخشَِب مِْن جَمِيٍل بَيٍت فِي أعِيُش ني َّ إن «ها
مَعََك.» ُ الله وَسيَكونُ يدُ تُر ما «افْعَْل داوُدَ: لِلْمَلِِك ناثْانُ فَقاَل ٣

لَْسَت اللهُ: يَقُوُل ما ‹هَذا داوُدَ: ِلخادِِمي وَقُْل «اْذهَْب ٥ لَهُ: فَقاَل بيَّ َّ الن ناثْانَ ِ الله ُ كَلِمَة َلَغَْت ب اللّيلَةِ، تِلَْك وَفِي ٤
سافَرُْت بَْل مِصْرَ، مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي أْخرَْجُت َ يَوْم مَنْزٍِل في أْسكُُن أُكْن لَْم ٦ فِيهِ. أْسكُُن ً مَنْزِلا لِي يبني الّذي أنَْت
قَبائِِل رُؤساءِ لأحَدِ ً كَلِمَة وَلَوْ ُلُْت ق هَْل ِيَل، إسْرائ بَنِي بينَ جُلُْت أينما ٧ َتحْتَها. وَمَْسَكٍن ٍ َخيمَة فِي َ آخر إلَى مكاٍن من

الأْرزِ.› َخشَِب مِْن ً مَنْزِلا لِي تَبْنُوا ْ لم ِماذا ل ُلُْت وَق ِيَل، إسْرائ َشعبِي ِ بِرِعايَة أْوَصيتُهُْم الَّذيَن ِيَل، إسْرائ
مِْن أخَْذتَُك الغَنَمَ. تَتْبَُع المَراِعي في ُكنَْت عِنْدما ‹اخْتَرْتَُك القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا داوُدَ: ِلخادِِمي هَذا «قُْل ٨

وََسأْجعَُل أمامَِك. مِْن أعْداءَكَ وهَزَْمُت ذَهَبَْت، َحيْثُما مَعََك ُكنُْت ٩ ِيَل. إسْرائ بَنِي َشعبِي، رَئِيَس وََجعَلْتَُك عَمَلَِك
٦:١٧ ١٣

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
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فَلا فيها، يَعِيشُونَ ً أْرضا وَأْعطَيتُهُم زَرَْعتُهُْم ِيَل. إسْرائ َ لِشَعبِي ً مَكانا اخْتَرُْت وقَدِ ١٠ الأْرِض. فِي العُظَماءِ َ شُْهرَة لََك
َ َشعبِي لِيَقُودُوا ً قُضاة نُْت َّ عَي عِنْدَما ١١ الماضِي، في َكما يُذَلِّلُونَهُْم ُ الخُطاة يَعُودُ وَلا اليَوِْم. بَعْدَ نَقُِل َّ الت إلَى ونَ ُّ يُْضطَر

مُلُوٍك. بَيَت بَيتََك أجعََل بِأْن أعِدُكَ َ الله أنا أعْدائَِك. مََع لامَ الّسَ أْمنَحَُك فَالآنَ، ِيَل. إسْرائ
مَملـََكتَهُ. وََسأبنِي ُصلبَِك، مِْن لََك ً خَلَفا أولادِكَ أحَدَ ُ َسُأقِيم آبائَِك، مََع وَتُدفَُن هُنا، أيّامَُك تَنْتَهيَ «‹وعِنْدَما ١٢

أْستَعِينُ ُ ُيخْطِئ وَعِنْدَما ابْني. َسيَكُونُ َ وَهُو أباهُ، َسأُكونُ ١٤ الأبَدِ. إلَى ً ة َّ ي قَوِ ُ مَملـََكتَه وََسأْجعَُل بَيْتاً. لِي َسيَبْنِي َ وَهْو ١٣

أخَْذُت فَقَْد لَهُ. ً أمِينا وََسأُكونُ ُحبِّهِ. عِْن ً أبَدا أُكّفَ لَْن ني َّ لـَِكن ١٥ بِها. بُه ًأضرِ عَصا لِي فَيَكُونُونَ ِمُعاقَبَتِهِ، ل ِيَن بِالآخَر
تَثَِق أْن ُمِْكنَُك ي الملوِك، َ عائِلَة عائِلَتَُك َستَبْقَى ١٦ ُلِك. الم إلَى َمجِيئَِك قَبَل ً ِبا جان شاوَُل وَدَفَعُْت شاوَُل، مِْن ولُْطفِي ُحبّي

الأبَدِ.›» إلَى ً قائِما عَْرُشَك فَسَيَبقَى إلَيَْك، ِ بِالنِّْسبَة أمّا أقُوُل! بِما
اللهُ. ُ قالَه ما بِكُّلِ ُ أخْبَرَه يا. ؤ ُّ الر ِلَْك ِت ب َ داوُد ناثانُ َ فَأخْبَر ١٧

داود ُ صلاة
أْوَصلْتَني ى َّ َحت عَشيْرَتِي ِهيَ وَما إلَهي ّبُ َّ الر ها أّيُ أنا «مَْن وَقاَل: اللهِ ِ َحضرَة فِي وجَلََس داود الملُِك دَخََل َّ ثُم ١٨

زْتَني َّ فَمَي آٍت. يٍل َطوِ لِزَماٍن َ عَبْدِك ِ لِعائِلَة بِالخـِيرِ فَأمَْرَت إلَهي، ّبُ َّ الر ها أّيُ ً قَلِيلا هَذا رَأيََت ََّك إن بَْل ١٩ الحاِل؟ هَذا إلى
أجِل َمِْن ف ٢١ إلَهي. ّبُ َّ الر ها أّيُ ِبخادِمَِك ُ أعلَم فَأنَت داوُدَ؟ أنا بَعْدُ لََك أقُوُل َماذا ف ٢٠ إلَهي. ّبُ َّ الر ها أّيُ اِس َّ الن بَيْنَ
وََنحُْن اللهُ. يا ٌ عَظِيم فَأنَْت ٢٢ خادِمََك. أنا لِي ها َّ كُل َكشَْفتَها وقَْد العَظِاِئِم. ِ هَذِه كُّلَ َستَْفعَُل قَلْبَِك، وَِبحَسَِب وَعْدِكَ

ِسواكَ! بِإلَهٍ وَلا بِمِثلَِك، ِنا َحيات َطواَل نَْسمَْع لَْم
ً مُعلِنا َشعبَها، لِيَْفدَي ِ ِنَْفِسه ب ُ الله ذَهََب الأْرِض عَلى ةٍ ُأمَّ مِْن فَهَل ِيَل؟ إسْرائ بَنِي َشعبَِك مِثُل َشعٍب «فَأّيُ ٢٣

إلَى لََك ً َشعبا ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ْسَت أّسَ ٢٤ آلِهَتِها؟ مََع ً ُأمَما ِ َشعبِه أمامَ َ َطرَد إْذ لَهُْم، ً وَمَهيبَة ً عَظيمَة ً ُأمُورا ً وَصانِعا اْسمَهُ،
إلَهَهُم.» أْصبَْحَت اللهُ، يا وَأنَْت الأبَدِ،

حينَئِذٍ ٢٦ وَعْدَكَ. َحّقِْق وَنَسلِهِ. خادِمَِك ِ ِجهَة مِْن ِ بِه مََت َّ تَكَل الَّذي الكَلامَ ُ الله يا الأبَدِ إلَى ثَبِّْت «وَالآن ٢٥

أمامََك. َ داوُد خَادِمَِك بَيُْت ُ خ يَتَرَّسَ وَ ِيل!› إسْرائ ُ إله َ هو ُ القَدِير ُ ‹الله النّاُس: يقوُل إْذ الأبَدِ، إلَى اْسمَُك مُ َّ يَتَكر
أنا عُْت، فَتَشَّجَ عَظيمَةً.› ً عائِلَة لََك ‹َسأبْنِي ُلَْت: وَق خادِمََك أنا َ لِي أعلَنَْت ِيل، إسْرائ َ إلَه القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ «أنَْت ٢٧

الّصلاةَ: ِ هَذِه لَك ُأصلِّي أْن خادِمََك،
تُبارِكَ أْن فأْرجوكَ ٢٩ خادِمََك. أنا بِهذا، وَعَْدتَنِي أنَْت . حّقُ وَكلامَُك اللهُ. َ هُو أنَْت الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها «أّيُ ٢٨

الأبَدِ.» إلَى عَبْدِكَ َ عائِلَة فَبارِْك وَعَْدَت. قَْد ُ الإلَه ّبُ َّ الر ها أّيُ فَأنَْت لِتَخْدِمََك. أمامََك الأبَدِ إلى تَبقَى بأن عائِلَتي،
٨

َكثِيرَة حُرُوٍب فِي ُ يَنْتَصِر ُ داوُد
مَِن ٍ واِسعَة ٍ بُْقعَة عَلَى َسيطَرَْت قَْد عاِصمَتُهُْم وَكانَْت وَأْخَضعَهُْم. الفِلِْسطِيِّينَ ُ داوُد هاَجمَ وَقٍْت، مُرورِ بَعْدَ ١
َّ ثُم الأْرِض، عَلَى الاْستِلقاءِ عَلَى أجْبَرَهُْم اليَوِم، ذَلَِك فِي ِيِّينَ. المُوآب ُ داوُد َ هَزَم َكما ٢ عَلَْيها. ُ داوُد َ فَسَيْطَر الأْرِض،
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ّفِ الّصَ فِي كانُوا مَْن حياةِ عَلَى وَُأبْقَِي الرِّجاِل، ُصفوِف مِْن َصّفينِ فَقَتََل ُصفُوٍف. ِضمَْن لِيُوَزِّعَهُم ً َحبلا َ اْستَخْدَم
يَةَ. ْ الجِز ُ لَه يَْدفَعُونَ َ داوُد َ خَدَم ونَ ُّ ِي المُوآب أْصبََح وَهَكَذا، الثّالِِث.

من بالْقُرِْب ِ الواقِعَة ِ ِنْطَقَة الم عَلَى َ لِيستَولِي ذهََب َ يَوْم ُ داوُد ُ هَزَمَه وَقَْد بَةَ. َصو ملَِك رَُحوَب بُن ُ عََزر ُ هَدَد وكانَ ٣
عَدا ما ها َّ كُل المَرْكَباِت َل فَعَّطَ المُشاةِ. مَِن ً ألفا يَن وَعِشْر خيّاٍل ِ مِئَة وََسبَع ً ألفا عََزرَ َ هدَد مِْن ُ داوُد أخَذَ ٤ الفُراِت. نَهْرِ

مَرَْكبَةٍ. َ مِئَة
ألفاً. وَعِشريَن اثْنَينِ مِنُهُمُ وَقَتََل الأرامِيِّينَ َ هَزَم َ داوُد لـَِكّنَ بَة. ُصو ملِِك عََزرَ َ هَدَد ِ ِمُساعَدَة ل دِمَْشَق و ُّ آرامِي َ وَجاء ٥

ُ يَنْصُر ُ الله وَكانَ يَةَ. ْ الجِز ُ لَه يَْدفَعُونَ َ داوُد َ خَدَم ونَ ُّ الأرامِي وَأْصبََح أرامَ. فِي دِمَْشَق، في ُنودِ الج من ً فِرَقا وََضَع َّ ثُم ٦
هَ. تَوَجَّ َحيثُما َ داوُد

َ أْشياء أخَذَ َكما ٨ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَأْحضَرَها عََزرَ، َ هدَد ِلخَدَِم ً مُلْكا كانَْت الّتِي َ ة َّ هَبِي الذَّ رُوعَ الدُّ ُ داوُد وَأخَذَ ٧

عََزرَ. هَددَ مُدُِن مِْن مَدينَتاِن وَهُما – وَبِيرَوَثاَي باطَِح مِْن ِ البُرونْز مَِن ً ِجدا ً َكثيرَة
ُيحَيِّيهِ. َ داوُد َلِِك الم إلَى يُورامَ ُ ابْنَه فَأْرَسَل ١٠ هُ. َّ كُل عََزرَ َ هَدَد جَيَْش َ هَزَم قَْد َ داوُد أّنَ َ حَماة مَلُِك تُوِعي وَسَمـِـَع ٩
َ فَأْحضَر قَبُل. مِْن تُوِعي ًِضّدَ حُروبا َشّنَ قَْد ُ عََزر ُ هَدَد وَكانَ وَهَزَمَهُ. عََزرَ َ هَدَد حارََب ُ ه َّ لأن ُ وَبارَكَه َ داوُد يُورامُ َيّا فَح
الُأمَِم مَِن غَنِمَها َّتي ال ِ ة وَالفِّضَ هَِب الذَّ مََع للهِ، سَها َّ وَكَر ُ داوُد فأخَذَها ١١ وَالبُرونْزِ. هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن هَدايا يُورامُ
رَُحوَب بَن عََزرَ َ هَدَد أْمواِل وَمِْن وَالعَمالِيَق وَالفلِْسطِيِّينَ ِيِّينَ ون وَالعَمُّ ِيِّينَ وَالمُوآب الأرامِيِّينَ مَِن َ غَنِم فَقَْد ١٢ هَزَمَها. الّتي
دِيارِهِ. إلَى عادَ عَنْدَما ُ شُْهرَتُه فَاْزدادَْت ِلِْح. الم وادِي فِي الأرامِيِّينَ مَِن ً ألفا َ عَشَر َ ِيَة ثَمان ُ داوُد وَقَتََل ١٣ ُصوبَة. مَلِِك
ُ الله وَكانَ لَهُ. وَخاِضعِينَ ِ خُّدامِه مِْن ُّهم كُل ُسّكانُها أْصبَح التي أدُومَ أْنحاءِ ةِ َّ كاف في ُنودِ الج مَِن ً فِرَقا داود وَوََضَع ١٤

هَ. تَوَجَّ َحيثُما َ داوُد ُ يَنْصُر
داوُد حُْكمُ

َيِْش. الج َ قائِد َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب كانَ ١٦ وَالإنْصاِف. بِالحَّقِ ُ َشعبَه َيحْكُمُ وَكانَ ها. َّ كُل ِيَل إسْرائ ُ داوُد وَحَكَمَ ١٥
ِباً، كات سَرايا وَكانَ كاهِنَيْنِ. ِياثارَ أب بُن وَأِخيمالُِك َأِخيطُوَب بُن صادُوُق وَكانَ ١٧ المُؤَرَّخ. َأخيلُودَ بُن وَيَهُوشافاُط

المُهِمِّينَ. ِ القادَة مَِن فَكانُوا َ داوُد ُ أبناء أمّا وَالفِليتيّينَ.١٤ ِيتيِّينَ الـكْر عَْن ً مَْسؤُولا ياداعَ يَهُو بُْن وَبَناياهُو ١٨

٩
شاوُل ِ عائِلَة مََع َ داوُد لُْطُف

يُوناثانَ.» أجِل مِْن وَإْحساناً، ً لُْطفا ُ لَه َ ُأْظهِر أْن يدُ ُأرِ شاوَُل؟ ِ عائِلَة مِْن فَرْدٍ أّيُ بَقَِي «هَْل داوُدُ: وََسأَل ١

ِصيبا؟» أنَْت «هَْل َلُِك: الم ُ له فقال داوُدَ. إلَى ُ الخَدَم ُ فأْحضَرَه ِصيبا. يُْدعَى ٌ خادِم شاوَُل ِ لَعائلَة وَكانَ ٢
ِصيبا.» خادِمَُك أنا «نَعَْم ِصيبا: قاَل

وَخَيْراً.» ً إْحسانا ُ لَه أْصنََع أْن ُأريدُ شاوَُل؟ ِ عائِلَة مِْن َشخٍْص أّيُ بَقَِي «هَْل َلُِك: الم فَقاَل ٣

َساقَيهِ.» فِي أْعرَُج َ وَهُو ً َحيّا زاَل ما لِيُوناثانَ ابٌْن «هُناكَ داوُدَ: لِلمَلِِك ِصيبا فَقاَل
الابُْن؟» هَذا َ هُو «أيَْن لِصيِبا: الملُِك فَقاَل ٤

٨:١٨ ١٤
لِداود. الملـكي الحرس وَالفليتيين. يتيّين الـكَر



٦ : ١٠ َصمُوئيل ٢ ٤٢٢ ٥ : ٩ َصمُوئيل ٢

لُودَبارَ.» فِي عَمِّيئِيَل بِْن َ ماِكير مَنْزِِل فِي ُ ه َّ «إن لِلمَلِك: ِصيبا فقاَل
مَفِيبُوَشُث َ جاء ٦ جُِل. َّ الر ذَلَِك مَنْزِِل مِْن يُوناثانَ ابَن لِيُْحضِروا َ لُودَبار إلَى ِ ُضبّاطِه مِْن ً بَعْضا َلُِك الم أْرَسَل ِحينَئِذٍ ٥

الأْرِض. َ َنحْو بِرأِسهِ ُ أمامَه وَاْنحَنَى َ داوُد إلَى يُوناثانَ بُْن
مَفِيبُوَشُث؟» «أأنَْت داوُدُ: قاَل

مَفِيبُوَشُث.» خادِمَُك أنا هَذا َسيِّدِي، «نَعَْم مَفِيبُوَشُث: فَقاَل
ها. َّ كُل شاوَُل جَّدِكَ أْرَض لََك َسُأعِيدُ يُوناثانَ. َ وَالِدِك أجِل مِْن إلَيَْك َسُأْحِسُن َتخَْف، «لا داوُدُ: ُ لَه فَقاَل ٧

دائِماً.» مائِدَتِي عَلَى َطعامََك وََستَتَناوَُل
بَِكثِيرٍ مَعِي ُف تَتَصَرَّ َك َّ لـَِكن مَيٍت كَلٍْب مِْن أفَْضَل لَْسُت «أنا وَقاَل: داوُدَ، أمامَ جَدِيدٍ مِْن مَفِيبُوَشُث وَاْنحَنى ٨

الّطيبَةِ.» مَِن
لِشاوَُل كانَ ما كُّلَ مَفِيبُوَشَث َسيِّدِكَ َحفِيدَ أْعطَيُت «لَقَْد لَهُ: وَقاَل شاوَُل، َ خادِم ِصيبا َلُِك الم فَاْستَْدعَى ٩
َ َسيِّدِك حفيدُ فَيَْحُصَل المحاِصيَل، َستَْحُصدُ وخَدَمَُك. أبْناؤكَ وكَذَلَِك مَفِيبُوَشَث أْرِض في أنَْت َستَعْمَُل ١٠ وَعائِلتِهِ.

مائِدَتِي.» إلَى ً دائِما َسيَجلُِس ُ لـكنْه لِيَْأكُلَهُ. الّطعاِم مَِن الـَكثيرِ عَلَى
ِ بِه يَْأمُرُني ما كُّلَ وسأفَعَُل خادِمُك. «أنا داود: لِلْمَلِِك فقاَل ١١ خادِماً. يَن وعِشرِ ً ابْنا َ عَشَر َ خَمْسَة لِِصيبا وَكانَ

َلُِك.» الم مَولاَي
وقَْد مِيخا. يُْدعى شاٌب ابٌْن ُ لَه وكانَ ١٢ َلِِك. الم أبْناءِ أحَدَ كانَ لَوْ كما َ داوُد مائِدةِ إلَى مَفِيبُوَشُث جَلََس وَهَكَذا
القُْدِس. ِ مَدينَة في يَعيُش و الّساقينِ أْعرََج مَفِيبُوَشُث كان ١٣ مَفِيبُوَشَث. خُّدامَ ِصيبا عائِلةِ في النّاِس كُّلُ أْصبََح

الّطعاِم. لِتَناوُِل َلِِك الم ِ مائِدَة إلَى َيجلُِس كانَ يوٍم، كُّلِ وفي
١٠

داوُد رِجاَل يُهينُ حانُونُ
ً َطيِّبا ناحاُش كانَ «لَقَْد داوُدُ: فقاَل ٢ ُلِْك. الم في حانُونَ ُ ابْنُه ُ وَخَلَفَه ِيِّينَ، ون العَمُّ مَلُِك ناحاُش ماَت ةٍ، مُّدَ وَبعْدَ ١

وَالِدِهِ. بِمَوِت حانونَ وا ُّ لِيُعَز ُ ُضبّاَطه ُ داوُد فَأْرَسَل حانُونَ» ِ ابْنِه مََع ً َطيِّبا َسأُكونُ لِذا مَعِي.
َتحْسَُب «هَْل َسيِّدِهِم: ِلحانُونَ قالُوا ِيِّينَ ون العَمُّ َ القادة لـَِكّنَ ٣ ِيِّينَ. ون العَمُّ أْرِض إلَى َ داوُد ُضبّاُط ذَهََب وَهَكَذا
مَدينَتِنا إلَى ً سِرّا ليتَعرّفوا الرِّجاِل هؤلاءِ ُ داوُد أْرَسَل بَْل يَتَِك؟ لِتَعْزِ الرِّجاِل بَعَْض ِ بإرسالِه إكرامََك ِيدُ يُر َ داوُد أّنَ

أْرِضَك.» وَتَدميرِ كَ ِضّدَ الحَرِْب لِشَّنَ ُيخَّطِطونَ هُم إّنَ ُشؤونَها. وَيْدرُُسوا سُوها وَيَتَجَّسَ
وصَرَفَهُْم. أْجسامَهُْم، ى َّ فَعَر ِيابَهُم ث قَّصَ َّ ثُم ِلحاَهُم. نِْصَف وَحَلََق َ داوُد رِجاِل عَلَى حانونَ فَقَبََض ٤

وَقاَل َخجِلِين. وَكانوا كبيرةٍ، ِمَهانَةٍ ل ضوا َّ تَعَر هُْم لأّنَ ِ رِجالِه ِملاقاةِ ل ً رُُسلا أْرَسَل بِذَلَِك، َ داوُد النّاُس َ أخْبَر وعِنْدَما ٥

عُودُوا.» َّ ثُم ِلحاكُم، َ تَنْمو ى َّ َحت أريحا في «انْتَظِروا داوُدُ: َلُِك الم
ِيِّين ون العَمُّ ِضّدَ الحَرُْب

ِ المُشاة مَِن آراِميٍّ ألَف عِشريَن اْستَْدعَوْا ِجّداً، مِْنهُم َ انزََعج ُ ه َّ وَأن داوُدَ، َ أعْداء أْصبَُحوا قَْد هُم أّنَ ونَ ُّ ِي العَمّون رَأى وَلَمّا ٦

ُطوَب. مِْن رَجٍُل ألَف َ عَشَر وبِاثنَي رَجٍُل، ألُف ُ وَمَعَه َ مَعْكَة بِمَلِِك كَذَلَِك وَاْستَعانُوا وُصوبا. رَُحوب بَيِْت مِْن
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َ عِنْد وَوَقَفُوا لِلْمَعْرَكَةِ، وَاستَعَدُوا ونَ ُّ ِي ون العَمُّ وَخَرََج ٨ ياءِ. الَأقْوِ جَيِْش وَكُّلَ يوآَب أْرَسَل بِهَذا، ُ داوُد سَمـِـَع وَلَمّا ٧

ِيِّينَ ون العَمُّ مََع يقِفُوا فَلَْم َ وَمَعْكَة ُطوَب مِْن الّذيَن وَالآخَرُونَ وَرَُحوَب، ُصوبا من أتَوا الذِيَن ون ُّ الأرامِي أمّا المَدينَةِ. ِ بَوّابَة
المَعْرَكَةِ. ِ ساحَة في

ِضّدَ ِ لِلْمَعْرَكَة ً اْستِعدادا وَأوقفَهُم ِيَل إسْرائ بَنِي ُجنودِ أفَْضَل اْختارَ وراءِهِ، ومِْن ِ أمامِه مِْن َ الأعْداء يوآب رأى ولمّا ٩

«إذا أبيشاي: لأخيهِ يُوآُب وَقاَل ١١ ِيِّينَ. ون العَمُّ ِضّدَ لِيَقودَهُم َيِْش الج ة َّ بَقِي أبِيشاَي أخاه أْعطى َّ ثُم ١٠ الأراميِّينَ.
تَْستَطيَع أْن مِْن أقْوَى ونَ ُّ ِي ون العَمُّ كانَ وَإذا فَسَتُساعِدُني. وَحْدِي مُواَجهَتَهُم أْستطيَع أْن مِْن أقْوَى ونَ ُّ الأرامي كانَ
وََسيَْفعَُل إلهنا. مُدُِن أجِل ومِْن َشعبِنا أجِل مِْن بِشَجاعةٍ وَلنُحارِْب ،ًّ يا قَوِ ُكْن ١٢ فَسَُأساعِدُكَ. وَحْدَكَ مُواَجهَتَهُم

َصواباً.» ُ يَراه ما ُ الله
َبُوا هَر بِينَ هارِ الأراميّينَ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ رَأى وَلَمّا ١٤ أمامِهِْم. مِْن هَؤلاءِ فَهَرََب الأرامِيِّينَ ُ وَرِجالُه يُوآُب وَهاَجمَ ١٣

مَدينَتِهِم. إلَى وَعادُوا أبِيشاَي مِْن ً أيضا هُْم
القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَرَِجــَع ِيِّينَ ون العَمُّ ِضّدَ ِ المَعْرَكَة مَِن يوآب عادَ ِحينَئِذٍ،

جَديد مِْن الحَرَب يُقَرِّرون الأرامِيّون
ً رُُسلا ُ عََزر ُ هَدَد وَأْرَسَل ١٦ كبيرٍ. واِحدٍ جَيٍش ِضمَْن اْجتَمَعُوا هَزَموهُم، ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ الأرامِيون رأى ّ فَلما ١٥

قائِدُهُم وَكانَ ِحيلامَ إلَى ونَ ُّ الأرامِي َ فَجاء الفُراِت. نهرِ مِْن الُأْخرى ةِ ّفَ الّضِ عِنْدَ يَعيشونَ الّذيَن الأراميّينَ لإحضارِ
عََزرَ. َ هَدَد جيِش قائِدُ شوباك،

ِحيلامَ. إلَى وذَهَبوا الُأْردِن َ نَهْر وَعَبَرُوا هُم َّ كُل ِيَل إسْرائ بَنِي فجَمََع بِهذا، ُ داوُد وسَمـِـَع ١٧

َسبَْع ُ داوُد وَقَتََل ِيَل. إسْرائ بَنِي أماِم مِْن ونَ ُّ الأرامي وَهَرََب ١٨ ُهجومَهُم. وشنّوا ِ لِلْمَعْرَكَة ونَ ُّ الأرامِي َ ز َتجَهَّ وهُناكَ
الأرامي. الجيِش َ قائِد شوباك، وَقَتََل الخيّالةِ. مَِن ً ألفا وَأربَعينَ مَرَْكبَةٍ، قائِدِ ِ مِئَة

ِيَل إسْرائ بَنِي مع ً ُصلْحا عقَدوا هَزَموهُم، قَْد ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ َ عازَر هدَْد َيخْدِمونَ كانوا الّذيَن المُلوكُ رَأى وَلَمّا ١٩

جَديدٍ. مِْن ِيِّينَ ون العَمُّ يُساعِدوا أْن َيخشَوْن الأرامِيّونَ وصار لَدَيهِم. ً خُّداما وَأْصبَحوا
١١

بَثْشَبَع َلْتَقي ي ُ داوُد
ِيَل إسْرائ وبَنِي ُ وَُضبّاَطه يُوآَب ُ داوُد أرَسَل – الحرُوِب لِشَّنِ الملوكُ فيهِ َيخْرُُج الّذي الفَصِل َ وهْو – ّبيِع الر وَفي ١

ةَ. َّ َب ر عاِصمَتَهُم يُوآُب َ وحاصَر ِيِّينَ. ون العَمُّ روا لِيُدَمَّ ً جَمِيعا
وَفيما الملِِك مَنْزِِل َسْطِح فَوَْق يَمْشِي وَذَهََب ِ يرِه سَر مِْن نَهََض المَساءِ، وَفِي ٢ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي فَبَقَِي َ داوُد أمّا
ُ فأجابَه المَرْأةُ. ِ هَذِه تَكونُ مَْن وسألَهُم ُ ُضبّاَطه داود فَاْستَْدعى ٣ جداً. ً جَميلَة وكانَْت ، تَْستَِحّمُ ً اْمرأة رأى هُناكَ، َ هُو

الحِثّي.» يّا ُأورِ ُ زَْوجَة ها إّنَ ألِيعامَ. بِنُت بَثْشَبَُع هيَ ُ المَرْأة «تِلَْك أحَدُهُم:
َحيضِها. مِْن وِّ َّ لِلت اغْتَسَلَْت قَدِ وَكانَْت بيتِها. إلَى عادَْت َّ ثُم عاشَرَها، أتَْت وَلمّا إليهِ. ُيحْضِرُونَها ً رُسلا ُ داوُد فأْرَسَل ٤

َحبِلَْت. قَْد َ داوُد ُ ُيخـبِر من وَأْرَسلَْت المَرأةُ، َبِلَْت فَح ٥
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تِه َّ َخطي إْخفاءَ يحاوُِل داود
َ داوُد إلَى يّا أورِ َ فَجاء ٧ يوآُب. فَعََل وَهَكَذا الحِثّي.» يّا ُأورِ إليَّ «أْرِسْل فِيها: قاَل ً رِسالَة يُوآَب إلَى ُ داوُد فَأْرَسَل ٦

وَاْستَرِْح.» بَيتَِك إلَى «اْذهَْب لَهُ: قاَل َّ ثُم ٨ وَاْلحَرِْب. ُنُودِ وَالج يوآَب حاِل عَْن ُ داوُد ُ وََسألَه مَهُ. َّ فَكَل
باِب خارَِج نامَ بَْل دارِهِ، إلَى يَْذهَْب لَْم يا أور لـَِكّنَ ٩ ةً. َّ هَدِي ُ الأخير هذا ُ لَه وَأْرَسَل َلِِك، الم مَنْزَِل ُأوريّا َ فَغادَر

بَيتِهِ.» إلَى يّا ُأورِ يَْذهَْب «لَْم بقَولِهِم: َ داوُد هَؤلاءِ َ فأخبَر ١٠ الملِِك. خُّدام ِ كسائِر هُناكَ نامَ َلِِك. الم مَنزِِل
بَيتَِك؟» إلَى تذهَْب لَْم َ فَلِم يلةٍ، طو رِحلَةٍ مِْن «ِجئَْت يّا: لُأورِ داود فقَل

مَولاَي وُضبّاُط يوآُب وَسيِّدي الخِياِم. في يَنامُونَ ذا َّ ويَهُو ِيَل إسْرائ وَُجنودُ ُس المُقَّدَ نْدُوُق «الّصُ يّا: ُأورِ فَقاَل ١١

أفْعََل لا وَنَْفِسَك، ِبحَياتَِك ُأقْسِمُ زَوَجتي؟» َ وَُأعاشِر لأشْرََب بيتي إلَى أذهَُب فََكيَف الحقوِل. فِي خيامِهِم في َلِِك الم
كَهَذا! ً أْمرا

المَعْرَكَةِ.» إلَى ُأْرِجعْك ً وغدا اليَوْمَ، هُنا «ابَْق يّا: لُأورِ ُ داوُد فقاَل ١٢

ُ مَعَه فأكََل َطلَبِهِ، في ُ داوُد أْرَسَل َّ ثُم ١٣ التّالي. اليَوِْم َصباِح ى َّ َحت القُْدِس ِ مَدينَة في يّا ُأورِ بَقَِي اليَوِْم، ذَلَِك في
باِب مِْن بالْقُرِْب الملِِك خُّداِم عِنْدَ نامَ بَْل أيْضاً، المَساءِ ذاكَ في ِ بيتِه إلَى يَْذهَْب ْ لم ُ ه َّ لـَِكن يّا، ُأورِ ثَمَِل ى َّ َحت وشرَِب

الملِِك.

يّا ُأورِ ِمَوِْت ل ُط ُيخَّطَ ُ داوُد
عندَ يّا ُأورِ «َضْع فيها: َ جاء وقَْد ١٥ يّا. ُأورِ مع بِها بَعََث ً رِسالَة يُوآَب إلَى ُ داوُد َكتََب التّالِي، اليَوِْم َصباِح فِي ١٤

المَعْركَةِ.» في َ هُو وَلْيُْقتَْل تَراَجعُوا، َّ ثُم أَشّدِها، في ُ المَعْرَكة تَكُونُ عِنْدما ة َّ الأمامِي الخُطُوِط
المَوقـِـِع. ذاكَ إلَى يَْذهََب لـِكَي يّا ُأورِ وَاْختارَ ةً. َّ وَقُو ً َشجاعَة َ الأكثر ِيِّينَ ون العَمُّ موقـِـع دَ وَحَّدَ َ المَدينَة يُوآُب وَراقََب ١٦

مِْنهُم. ً واِحدا الحثِّي يّا ُأورِ وَكانَ َ داوُد رِجاِل بَعُْض فَقُتَِل يُوآَب، ِ َبَة ُحار لِم ِ المدينَة رِجاُل خَرََج َّ ثُم ١٧

بِأخبارِ َلَِك الم َ ُتخـبِر أْن «بَعدَ ُسوِل: َّ لِلر وَقاَل ١٩ المَعْرَكَةِ. في َحَصَل بِما ُ ُيخـبِرُه ً رُسولا َ داوُد إلَى يُوآُب وَأْرَسَل ١٨
فَوَْق أّنَ يَعرُِف ألا للقتال؟ المدينةِ من الحَّدِ هذا إلَى يوآب جَيُش اقترََب َ ‹لِم وَيسَأُل: الملُِك يَغَضُب ما َّ ُب ر ٢٠ المَعرَكَةِ،
ورِ، الّسُ فَوِق مِْن ُ ألقَتَه ً رَحَى ِبحََجرِ اْمرأةٌ ُ قَتَلَتْه أما ُّوَشَث؟ ُب يَر بَن أبيمالَِك قَتََل مَْن ٢١ السِّهامَ؟ يُطلِقونَ مَْن الأْسوارِ

«‹! الحِثِّيِّ يّا ُأورِ ضابِطَُك ً أيضا ‹ماَت لَهُ: فَقُْل الأْسوارِ؟› مَِن اقْتَرََب َ فلِم تاباص؟ في َماَت ف
فِي ونَ ُّ عَم رِجاُل «هاجَمَنا لِداوُدَ: الرّسوُل قاَل ٢٣ قولَهُ. يوآب ُ مِنْه َطلََب ما بِكُّلِ َ داوُد َ وَأخْبَر الرّسوُل فَدَخََل ٢٢
أْسوارِ فَوَْق مِْن الرِّجاُل رَمَى وهُناكَ، ٢٤ المدينةِ. ِ بوّابَة ى َّ َحت وَطارَْدناهُم فحاربْناهُم عَلَينا، بُوا َّ يَتَغَل أْن وَكادُوا الحَقِل

«. الحِثّيُّ يّا ُأورِ خادِمَُك قُتَِل وكَذَلَِك َلُِك، الم مَولاَي يا رِجالَِك بَعُْض فَقُتَِل رِجالَِك. عَلَى السِّهامَ ِ المَدينَة
يْقتُُل يُف فَالّسَ َحَصَل. ما بِسَبَِب باْستِياءٍ َ تَْشعُر ‹لا لَهُ: قُْل يوآَب إلَى َ الرِّسالَة ِ هذِه «انْقُْل سوِل: َّ للر ُ داوُد فقاَل ٢٥

الكَلِماِت.» بِهذِه يوآَب َشجـِّـْع وََستَنْتَصرُ.› ةَ، َّ َب ر عَلَى أقوى ً ُهجوما فَلْتَشُّنَ تَمييزٍ. بلا

بَثْشَبَع مِْن ُج يتزّوَ داود
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ُ داوُد أْرَسَل ِحدادِها، ُ فَتْرَة انْقََضْت أِن وبَعْدَ ٢٧ فَبََكتْهُ. يّا، ُأورِ زَْوِجها وَفاةِ ُ خبر بَثْشَبََع مَسامـِـِع إلَى َلََغ ب وَ ٢٦
اللهَ. يُرِْض لَْم ُ داوُد ُ اقْتَرَفَه الّذي َ يِّئ الّسَ الأمَرَ هذا لـَِكّنَ ابْناً. ُ له وولدَْت ُ زوَجتَه فأْصبَحْت ِ بَيتِه إلَى ُيحضِرونَها ً خُّداما

١٢
داوُد يُكَلِّم ناثْانُ

الغَنِيُّ كانَ ٢ فقيرٌ. ُ وَالآخَر ٌ غَنِيّ أحَدُهُما رَجُلاِن، المُدُِن إحْدَى في «كانَ لَهُ: يَقوُل َ داوُد إلَى ناثْانَ ُ الله وَأْرَسَل ١

ُ الفقير وَكانَ اْشتَراها. قَد كانَ صغيرةٍ نَعْجَةٍ ِسوى شيئًا يَملُِك يَكُْن لَْم َ الفَقير لـكّنَ ٣ وَالْماِشيَةِ. الغَنَِم مَِن َ الـكثير يملُِك
عَلَى وتَنامُ كأِسهِ مِْن وَتَشْرَُب الفَقيرِ َطعاِم مِْن تَْأكُُل ُ عجَة َّ الن فَكانَِت وَأولادِهِ. جُِل َّ الر مََع فَكبِرَت َ عْجَة َّ الن يُْطعِمُ

لَهُ. ابْنةٍ ِ بِمَثابَة كانَْت َصْدرِهِ.
يَكُْن لَْم ه َّ لـكن َطعاماً. يَف الّضَ يَعْطَِي أْن الغنيُّ وَأرادَ . الغَنيِّ جُِل َّ الر يارةِ لِز يَن المُسافِر أحَدُ َف َّ تَوَق أْن حَدََث َّ «ثم ٤

لَِضيفِهِ.» وََطبََخها وَذََبحَها الفَقيرِ مَِن َ النّعْجَة فأخَذَ لِيُْطعِمَهُ. ِ ماِشيَتِه أْو ِ غَنَمِه مِْن شيءٍ أّيَ يَْأخُذَ أْن يدُ يُر
يَنْبَغِي ٦ يَمُوَت! أْن يَنْبَغِي هذا فَعََل الذي جُُل َّ الر ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ لناثْانَ: وَقاَل الغنِّي مَِن ً كثيرا داود فَغَِضَب ٥

رَُحوماً.» يَكُْن وَلَْم الفَظيَع، الأْمرَ هذا فَعََل ُ ه َّ لأن راٍت مَّ بََع أْر ِ عجَة َّ الن ثَمََن يَْدفََع أْن
تِه َّ ِبخَطِي َ داوُد ُ ُيخـْبِر ناثْانُ

ِيل. إسْرائ مَلَِك لِتَكُونَ اخْتَرْتَُك ‹لَقَدِ ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، يقوُل ما وَإلَيَك جُُل! َّ الر َ هُو «أنَْت لداودَ: ناثْانُ فَقاَل ٧

ُ ه َّ كل ذَلَِك أّنَ لَوْ وكما ذا. َّ يَهُو وَبني ِيَل إسْرائ بني مَلَِك وَجعَلْتَُك وَزَْوجاتِهِ. ُ عائِلَتَه تَْأخُذُ فتَرَْكتَُك ٨ شاوَُل. مِْن أنْقَْذتَُك
الحِثِّي يّا ُأورِ يقتُلونَ ِيِّينَ ون العَمُّ تَرَْكَت أمامَهُ؟ رَّ َّ الش وَفَعَلَْت اللهِ، َ كَلِمَة َتجاهَلَْت فَلِماذا ٩ يدَ. وَالْمَز يدَ المَز أْعطَيتَُك قَليٌل،
قَتَلَت الحثّي، يّا أوْر َ زَْوجَة أخَْذَت لَقَْد أبَداً. عائِلَتََك يُف الّسَ َ يُغادِر لَْن لِذا بسَيفِهِْم. يّا ُأورِ قَتَلَْت زوَجتَهُ. وَأخَْذَت
لَْم َك َّ أن بِهَذا ً مُْظهِرا الحِثّي، يّا ُأورِ َ زوجَة أخْذَت فَقَْد أبَداً. عائِلتَك الّسيُف َ يُغادِر لن لِذا ١٠ ِيِّينَ. ون العَمُّ بسَيِْف يّا أورِ

بِْي.› تُبالي تَكُْن
لِصاِحبَِك. وَُأعطيهِّنَ عَينَيَك أمامَ زَْوجاتَِك فسَآخُذُ أنَْت. عائِلَتَِك مِْن المَتاعَِب لك ‹َسأجلُِب ُاللهُ: يَقولُه ما «إلَيَك ١١

ِيَل.›» إسْرائ بَنِي جَمِيِع أمامَ ً علَنا َسُأعاقِبَُك وَانا ا، سِرًّ بَثْشَبََع عاشَرَْت أنَت ١٢ َمِيِع! الج مَِن عِلمٍ عَلَى وََسيُعاشِرُهُّنَ
اللهِ.» إلَى أْخطَأُت «لَقَْد لناثْانَ: ُ داوُد قاَل َّ ثُم ١٣

َ أعْداء َجعَلَْت َ أْشياء فعَلَْت َك َّ لـَِكن ١٤ تَمُوَت. فَلَْن هَذِهِ، تَِك َّ خطي عَلَى ى َّ َحت ُ الله «َسيُساِمحَُك لداوُدَ: ناثْانُ فقال
«. بِيُّ الّصَ مَولودُك َسيَموُت لِذا لَهُ! احتِرامَهُم يَْفقِدُونَ ِ الله

وَبَثْشَبَع َ داوُد طفِل موُت
فصلَّى ١٦ َشديدٍ. بِمَرٍَض يُصاُب – يّا أورِ ِ زَْوجَة مِْن َ داوُد ابَْن – المَولودَ ُ الله وََجعَل دارِهِ. إلَى ناثْانُ ذهََب َّ ثُم ١٥

َطواَل الأْرِض عَلَى د تَمَّدَ َّ ثُم هُناكَ، وبَقَِي ُ بَيتَه وَدَخََل يشرََب. أْو يَْأكَُل أْن وَرَفََض الّطِفِل، أجِل مِْن اللهِ إلَى ُ داوُد
يِل. َّ الل



٣١ : ١٢ َصمُوئيل ٢ ٤٢٦ ١٧ : ١٢ َصمُوئيل ٢
هؤلاءِ مََع عامَ الّطَ يَْأكَُل أْن رَفََض َكما رَفََض. ُ ه َّ لـَِكن الأْرِض، عَلَى مِْن ُ رَفْعَه وَحاوَلوا َ داوُد ِ عائِلَة ُ قادَة َ فَجاء ١٧

القادَةِ.
َ نُكَلِّم أْن حاوَلْنا قَْد «ها فَقالوا: الّطِفِل. بِمَوِت ُ تَبليغَه َ داوُد خُّدامُ فَخَشِيَ الّطِفُل. ماَت الّسابـِـِع، اليَوِْم وفي ١٨

ِ ِنَْفِسه ب يَْفعَُل ما َّ ُب ر الّطِفِل، بِمُوِت الآنَ ُ أخْبَرْناه فِإْن إلَينا. الاْستِماعَ رَفََض ُ ه َّ لـَِكن ا، ًّ َحي يَزاُل ما الّطِفُل كانَ عِنْدما َ داوُد
رَديئاً.» شيئًا

الّطِفُل؟» «أماَت فَسألَهُم: ماَت. قَْد الّطِفَل أّنَ وَفَهِم يَتَهامسونَ، ُ خُّدامَه رأى َ داوُد لـَِكّنَ ١٩

ماَت.» «أجَْل، الخُّدامُ: أجاَب
َّ ثُم اللهَ. لِيَعْبُدَ ِ الله بَيِت إلَى وَذَهََب مَلابِسَهُ، ل وَبَّدَ يِْت َّ بالز ن وتدهَّ وَاغْتَسََل الأْرِض عَلَى مِْن داود فَنَهََض ٢٠

فَأكََل. عاِم الّطَ بَعَْض خّدامُه ُ فَأْعطاه يْأكُلُهُ، شيئًا وَطلََب ِ بيتِه إلَى ذهب
عندما لـَِكْن تبكي. وُكنَْت تَْأكَُل أْن رَفَْضَت ا، ًّ حي يَزاُل ما الّطِفُل كانَ عِنْدَما هذا؟ تَْفعَُل َ «لِم لَهُ: فَقالوا ٢١

وَأكَلَْت.» نَهَْضَت ماَت،
يَْدري؟ مَْن نفسي: في رُْت َّ فَك ني َّ لأن وبََكيُت آكَُل أْن رَفَْضُت ا، ًّ َحي يَزاُل ما الّطِفُل كانَ «عِنْدَما داوُدُ: فقاَل ٢٢

ُأعيدَ أْن ُمِْكنُني ي هَْل عامَ؟ الّطَ أْرفُُض َ فَلِم الآن، ماَت قَْد الّطِفَل لـَِكّنَ ٢٣ َيحْيا. الّطِفَل وَتَرَكَ عَلَيَّ ُ الله َشفَِق ما َّ ُب لَر
«. إليَّ َ العَوْدَة يَْستَطيُع لا ُ ه َّ لـَِكن إليهِ، َسأْذهَُب ما، ً يوما َياةِ؟ الح إلَى الّطِفَل

ُسلَيْمان ِ وِلادَة
ُسلَيْمان. ُ الله وَأَحّبَ ُسلَيْمانَ. ُ داوُد ُ سَمّاه ً ثانيا ً ابْنا وَوَلَدَِت ِيَةً، ثان فَحَمَلَْت وَعاشَرَها، بَثْشَبََع داود ى عَّزَ َّ ثُم ٢٤

اللهِ. أجِل مِْن هذا فَعََل يَديدِيا.١٥ اسْمَ ُسلَيْمانَ عَلَى ناثْانُ أطلََق . بِيِّ َّ الن ناثْانَ فَِم عَلَى ً كَلِمَة فأْرَسَل ٢٥

َّة ب رِ َيحْتَّلُ داود
«لَقَْد يقولون: ً رُُسلا َ داوُد إلَى أْرَسَل َّ ثم ٢٧ ها. َّ وَاْحتَل ها ِضّدَ الحَرَْب يوآُب فشّنَ ِيِّينَ، ون العَمُّ َ عاِصمَة ُ ة َّ ب رِ كانَْت ٢٦

قَبَل وها ُّ وَاْحتَل َ ة َّ ب رِ َ مَدينَة وهاجموا يَن الآخر النّاَس الآنَ فَاْجمَِع ٢٨ ِياهِ. الم َ مَدينَة اْحتللُْت لَقَدِ ةَ. َّ ب رِ ضّدَ الحَرَْب َشنَنُْت
باسمي.» ُ المَدينَة ِ هَذِه دُعِيَْت فَعَلُْت، إْن ني َّ لأن ذَلَِك. أنا أفْعََل أْن

ـِِكها. مَل رَْأِس عَلَى مِْن التّاَج خَلََع َّ ثم ٣٠ ها. َّ وَاْحتل ها ضّدَ الحَرَْب وََشّنَ َ ة َّ ب رِ إلَى وَذَهََب ُ ه َّ كُل عَب الّشَ ُ داوُد فَجَمََع ٢٩

مَِن َ الـَكثير ِ المدينَة مَِن ُ داوُد وََسبَى هَِب. الذَّ مَِن قِنطاٍر١٦ َ َنحْو يزِنُ اُج َّ الت فَكانَ كَرِيمٌ. ٌ َحجَر عَلَيهِ هَِب الذَّ مَِن ً تاجا كانَ
ّمينَةِ. الث الأشياءِ

البِناءِ عَلَى أجْبَرَهُم كما الحَديدِ. وَفُؤُوِس وَمَعاوِِل بالمناشيرِ يَعْمَلوا أْن عَلَْيهِم وَفَرََض ِ المَدينَة ُسّكانَ أْخرََج كَذَلَِك ٣١

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى هِ َّ كل جَيِشهِ مََع عادَ َّ ثم كُلِّها. ِيِّينَ ون العَمُّ بِمُدُِن ُ نفسَه َ يء َّ الش ُ داوُد فَعََل الطُوِب. بقوالِِب
١٢:٢٥ ١٥

الله.» «َمحبُوب أي يَديدِيا.
١٢:٣٠ ١٦

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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١٣
وَثامار أمنونُ

َ داوُد أبْناءِ أحَدُ َ وَهُو – أْمنُونَ وَكانَ ِجّداً. ٌ جَمِيلَة ثامارَ، تُدعَى ُأْخٌت وَلأبْشالُومَ أبْشالُومَ. يُدعَى ابٌْن لداودَ كانَ ١
َ يَتَظاهَر بِأْن َ ر َّ فَك وقَْد ةٍ. بِِشّدَ أرادَها ُ ه َّ لـَِكن إليها، َ يُسيئ بِأْن أمنون ْ يُفَكِّر لَْم عذراءُ. وَْهيَ ٢ ثامارَ، غَراِم في ً وَاقعا –

أجلِها. مِْن بِالمَرَِض
الذَّكاءِ، َشديدَ يُوناداُب وَكانَ داوُدَ. أُخو هُو وَِشمْعَة ِشمْعَة. ابُن َ وَهْو يُوناداَب، يُْدعَى َصدِيٌق لأْمنُونَ كانَ وَقَْد ٣

َلِك!» الم ابُن وَأنَْت َصباٍح، كّلِ في ً مَهمُوما تبدو بَِك «ما لأْمنونَ: فَقاَل ٤

أبْشالومَ.» َشقِيقِي ُأْخَت ثامارَ، «ُأِحّبُ لِيُوناداَب: أْمنُونُ فقاَل
ُأْختِي مِْن ‹اطلُْب لَهُ: فَقُْل لرؤيَتَِك. وَالِدُكَ فيْأتي بِالْمَرَِض، ْ وَتَظاهَر الفِراِش، إلَى «اْذهَْب يُوناداُب: ُ لَه فَقاَل ٥

يَدِها.›» مِْن وآكُُل ُ فأراه أمامي، عامَ الّطَ فَلْتَُحضِّرِ لآكَُل. عامَ الّطَ وَتُعْطِيني تَْأتِي أْن ثامارَ
ُأختي مِْن «اطلُْب أمنونُ: ُ له فقاَل لرؤيَتِهِ، ُ داوُد َلُِك الم َ فَجاء بِالْمَرَِض. َ وَتَظاهَر الفِراِش، في أمنونُ د تَمَّدَ وَهَكَذا ٦

يَديها.» مِْن آكَُل أن ُمِْكنُني ي ِحينَئِذٍ، ُأراقِبُها. بينَما َكعَْكتَين لي فَلْتُحضِّر تَْدخَُل. أْن ثامارَ
عاِم.» الّطَ بَعَْض ُ لَه وََحضِّري أْمنونَ أخيِك مَنْزِِل إلَى «اْذهَبي لَها: فَقالُوا ثامارَ، مَنْزِِل إلَى ً رُُسلا ُ داوُد فَأْرَسَل ٧

لأمنون عامَ الّطَ ُ ُتحضِّر ُ ثامار
وََطبََخِت ِيَدَْيها ب ُ وَعَجَنَتْه العَِجينِ بَعَْض فتناوَلَْت الفِراِش. في كانَ وقَْد أمنونَ، أِخيها منزِِل إلَى ُ ثامار فَذَهبَْت ٨
وقاَل يَْأكَُل أْن فَرَفََض أمامَهُ. وَوََضعَْتهُما المِقلاةِ من الـكعَْكتَينِ أْخرََجِت َّ ثُم ٩ أْمنُونَ. أمامَ هذا فَعَلَْت الـكعَْكتَينِ.

الغُرْفَةَ. هُم ُّ كُل ُ خُّدامُه َ فغادَر وَحْدِي!» دَعُونِي هُنا. مِْن «اْخرُجوا ِلخُّدامِهِ:
ثامار يَغْتَِصُب أمنون

ِيَدِِك.» ب وَأْطعِميني وِْم، َّ الن ِ غُْرفَة إلَيَّ عامَ الّطَ «أْحضِري لثامارَ: أْمنونُ قاَل َّ ثُم ١٠

أْمسََك ُ ه َّ لـكن تُْطعِمُهُ. أخَذَْت َّ ثُم ١١ أِخيها. نَوِْم ِ غُْرفَة إلَى وَدَخَلَْت رَْتهُما حضَّ تَينِ َّ الل الـكعَْكتَينِ ُ ثامار فَتَناوَلَْت
ينِي.» وَعاشِرِ تَعالِي «ُأْختاهُ، لها: وقاَل بيَدِها

ُ أشياء تُْقتَرََف أْن يَنْبَغِي لا المُشينَ! الفِعَل هَذا تَْفعَْل لا هذا! بِعَمَلَِك َّني تَذُل لا أِخي! يا «لا ثامارُ: ُ لَه فَقالَْت ١٢

أرجوكَ، َمْقَى. الح أحَدِ ِسوَى لَْسَت َك َّ أن النّاُس وسيظُّنُ عارِي، مِْن ً أبَدا ََّص أَتخَل لَْن ١٣ ِيل! إسْرائ في ً أبَدا ِ كَهَذِه ٌ فظيعة
بي.» ُج تَتَزّوَ وَسيَدَعَُك الملَِك، ِ كَلِّم

يَكْرَهُها، ُ ه َّ أن ُ يشعُر بدأ ثم ١٥ مُعاشَرَتِهِ. عَلَى فَأجْبَرَها مِْنها، أقْوى وَكانَ ثامار. إلَى َ الإْصغاء رَفََض أمنون لـَِكّنَ ١٤
هُنا!» مِْن وَاْخرُِجي «إْنهَضِي لها: فقاَل قَبُل. مِْن ها أَحبَّ مِمّا بكثيرٍ َ أْكثَر كَرِهَها ُ ه َّ إن بَْل

قَبُل!» مِْن فَعَلَْت مِمّا ى َّ َحت أْسوُأ هذا هَكَذا. تَْطرُْدنِي لا «لا! لهُ: فقالَْت ١٦

الآنَ! الغُرْفَةِ، ِ هذِه مِْن َ الفتاة هذه «أْخرِْج لَهُ: وقال ُ خادِمَه نادَى َّ ثُم ١٧ ثامارَ. إلَى َ الإْصغاء رَفََض أمنون لـَِكّنَ
وَراءَها. الباَب وَأقْفََل الغُرْفَةِ، خارِِج إلَى ثامار أمنون ُ خادِم فَأخذ ١٨ وَراءَها.» الباَب وَأقْفِِل
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وَب َّ الث قَِت َّ َمز ف ١٩ كَهذِهِ. ً أثْوابا يَرْتَديَن العذارى الملِِك فبناُت الألْواِن. َ َكثير ً يلا طو ً با ثَو تَرْتَدي ثامار كانَْت
تَبْكِي. وَأخَذَْت رَْأسِها عَلَى يَدَها وََضعَْت َّ ثُم رَماداً. رَأسِها عَلَى وَوََضعََت

أْمنُونُ ُأْختِي. يا الآنَ اهْدأي الأذَى؟ بِِك أْلحََق هَْل أْمنُونَ؟ أخيِك مََع ُكنِْت «هَْل أبْشالوم: أُخوها لَها فَقاَل ٢٠

تَستائِي.» لا بالأْمرِ. ُّ سنهتم لذا أُخوِك،
أبشالومَ. مَنْزِِل في تَعيُش بَِصْمٍت وذهبَْت َشيئًا، ثامار تَقُْل فَلَْم

وَكانَ ٢٢ هُ. ُّ ُيحِب وَكانَ البِكرُ، ُ ابْنُه ُ ه َّ لأن أمنُونَ يُعاقَِب أْن يُرِْد لَْم ُ ه َّ لـَِكن ِجّداً. وَغََضَب باْلخـَبَرِ داود الملُِك َ وَعَلِم ٢١

وَأهانَها. ثامارَ ُ ُأْختَه اْغتََصَب ه َّ لأن ُ كَرِهَه بَْل َسيّئَةً. أْم ً َحسَنَة كَلِمةِ أّيَ ُ لَه يَقُْل لَْم ُ ه َّ لـَِكن أْمنُونَ، ُ يَكْرَه ُ أبشالوم
أبْشالوم انتقامُ

الغَنَِم. صوَف لِيَُجزّوا أفْراِيمَ، أراضِي حُدودِ قُرَْب تَقَُع الّتِي حاُصورَ، بَعَل إلَى ً رِجالا ُ أبْشالوُم َ أْحضَر عامَينِ، بَعْدَ ٢٣

زوا لِيَّجُ آتونَ الرِّجاِل «بَعُْض لَهُ: وقاَل َلِِك الم إلَى أبْشالومُ فَذَهََب ٢٤ وَليمَة. في ويُشارِكوا لِيأتوا ً جَمِيعا الملِِك َ أبْناء ودعا
الوَلِيمَةِ.» في وَتُشارُِكوا خُّدامَِك مََع تأتي أْن أْرجوكَ غَنَمي. صوَف

يَْذهََب. لـِكَي َ داوُد عَلَى أبْشالومُ َّ وَألَح عَلَيَك.» َسنُثْقُِل جَمِيعاً. نَْذهََب لَْن . بُنَّيَ يا «لا لأبشالومَ: ُ داوُد الملُِك فَقاَل ٢٥
بَرََكتَهُ. أْعطَى بَْل يَْذهَْب لَْم َ داوُد لـَِكّنَ

يُرافِقُنِي.» أْمنُونَ أِخي مِْن تَطلََب أْن أرُجو هاَب، الذَّ يدُ تُر لا ُكنَْت «إْن أبْشالُومُ: ُ لَه وَقاَل ٢٦

مَعََك؟» يَْذهََب أْن ِيدُ تُر َ «لِم الملُِك: ُ فَسَألَه
يْذهَبُوا. بأْن يَن الآخر الملِِك وَأبْناءِ لأْمنونَ سَمَح أْن إلَى داوُدَ، إلَى إْلحاِحهِ في أبشالومُ فَمَضَى ٢٧

أمنون مَْقتَُل
أْمنُونَ، اقْتُلُوا لـَكُمُ وَأقُوُل َمْرِ، الخ بِسَبَِب يَْستَرِْخي عِنْدَما أْمنُونَ. «راقِبوا ِلخُّدامِهِ: الأْمرَ هذا أبشالومُ أْعطَى َّ ثُم ٢٨

وََشجْعانَ.» َ ياء أقْوِ فَكُونوا أْمرِي. تُطِيعُونَ ُ فَأنْتُم العِقاِب، مَِن َتخافُوا وَلا فَاقْتُلُوهُ.
كّلُ رَِكَب َبُوا. هَر يَن الآخر َ داوُد َ أبناء لـَِكّنَ أمنونَ. وَقَتَلُوا مِْنهُم، ُ َطلَبَه ما بانُ الّشُ أبشالوم ُجنودُ فَعََل وَهَكَذا ٢٩

وَهَرََب. ُ تَه َّ داب واِحدٍ
أْمنون بِمَوِت يَْسمَُع ُ داوُد

َ أبْشالُوم «قَتََل فِيهِ: َ جاء ً خبرا تلّقى َ داوُد الملَك لـَِكّنَ المَدِينَةِ. داِخِل إلَى يقِهِم َطرِ في يَزالُونَ ما الملِِك ُ أبْناء كانَ ٣٠

ا.» ًّ حي مِْنهُم واِحدٌ يَبَْق ولَْم جَمِيعاً! الملِِك َ أبْناء
ثيابَهُم. ِ جانبِه إلَى الواقِفُونَ ُ ُضبّاَطه ق مّزَ كَذَلَِك الأْرِض. عَلَى وَانْطَرََح ُ ِيابَه ث ُ داوُد الملُِك َق َّ َمز ف ٣١

قَْد ُ وَحْدَه أْمنُونُ ماتُوا! ً جَمِيعا الملِِك َ أبناء أّنَ مَولاَي يا تَظُّنَ «لا قاَل: ِشمْعَةَ، بَْن يُوناداَب داوُدَ، أخا لـَِكّنَ ٣٢
مَولاَي يا قَلْبَُك يَنَْكسِرْ فَلا ٣٣ ثامارَ. ُ أْختَه أْمنُونُ فيه اْغتََصَب الذي اليَوْم مُنْذُ لِهَذا ُيخَّطُِط أبشالوم كانَ ماَت.

ماَت.» قَْد ُ وَحْدَه أْمنُونُ ماتوا. قَْد هُم َّ كل أبناءَكَ أّنَ فَتَظُّنَ ـِكِي وَمَل
مَِن الُأْخرى ِ الجِهَة مَِن آتينَ اِس َّ الن مَِن َ الـكثير فرأى حارٌِس. ِ المَدينَة ِجدارِ عِنْدَ وكانَ فَهَرََب. أبشالوم امّا ٣٤

آتُونَ.» الملِِك ُ أبْناء ا! ُمحِّقً «ُكنُْت داوُدَ: للملِك يوناداب فقاَل ٣٥ لَّةِ. َّ الت
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هُم ُّ كُل ُ وُضبّاُطه ُ داوُد وَراَح عاٍل. بِصوٍت يَبْكونَ وَكانوا كَلامِهِ. مِْن يُوناداُب انْتَهى أِن فَورَ الملِِك ُ أبْناء ودَخََل ٣٦

َكثِيرَةً. ً اما َّ أي ِ ابْنِه عَلَى يَبْكِي ُ داوُد وَظّلَ ٣٧ َشديداً. ً بُكاء يَبْكونَ
َجشُور إلَى يَهْرُُب أبشالوم

أْمنُونَ، مَوِْت وَبَعْدَ ٣٩ َسنَواٍت. ثَلاَث َجشُورَ فِي وَأْمضَْى ٣٨ َجشُورَ. مَلِِك عَمِّيهودَ، بِن تِلْماَي إلَى أبشالومُ وَهَرََب
َكثيراً. أبْشالُومَ يَْفتَقِدُ كانَ ُ ه َّ لـكن ُ داوُد الملُِك ى َّ تَعَز

١٤
داوُد إلَى ً حكيمَة اْمرأةً يُرِْسَل يوآب

ً اْمرأة ُيحضِرونَ ً رُسلا تَقُوعَ إلَى فأْرَسَل ٢ أبْشالُومَ. ِ ابْنِه إلَى ديدِ الّشَ َ داوُد الملِِك باشتِياِق َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يوآُب َ وَعَلِم ١

تَهْتمِّي وَلا الحِدادِ، ِياَب ث اْرتَدِي دِيدَ. الّشَ بالحُزِْن «تظاهَري الحَِكيمَةِ: المَرْأةِ ِ لِهَذِه يوآب وَقاَل هُناكَ. مِْن ً حكيمَة
يوآُب َ ر َّ فَخـّب تَماماً.» لَِك ُ َسأقُولُه ما ُ لَه وَقُولِي َلِِك الم إلَى اْذهَبِي ٣ فَقِيدَها. تَبْكِي كاْمرأةٍ في تَصرَّ بْل الخارِِجيِّ ِمْظهَرِِك ل

تقوُل. ماذا َ المَرْأة
ساعَْدتَنِي!» هلّا الملُِك، ها «أّيُ وَقالَْت: الأْرِض َ َنحْو وْجهَها َحنَْت وقَدَ الملِِك، إلَى تَقُوعَ من ُ ِيَة الآت ُ المرأة مَِت َّ وتَكَل ٤

مُشكِلَتُِك؟» ِهيَ «ما داوُدُ: الملُِك لها فقاَل ٥

بَيْنَهُما يَْفِصْل أْو يُوقِْفهُما وَلَْم يَتَقاتَلاِن، للحُقُول خَرَجا ابْناِن لي وكان ٦ زَْوِجي. ماَت قَْد أْرمَلَةٌ. «أنا المَرْأةُ: فقالَِت
ُ ه َّ لأن ُ ُلَه فَنَْقت أخاهُ، قَتََل الذي الّشاَب لَنا ‹أْحضِري وَقالُوا: ِضّدي ها ُّ كل ُ العائِلَة فَوَقَفَِت ٧ الآخَرَ. أحدُهُما فقَتَل أحَدٌ.
إسْرائيَل، أْرِض مِْن زَوِجي اسْمُ يَضيُع وَهَكَذا الآنَ. الوَحيدُ ابْنِي َ وَهْو َحياتَهُ! يُطفِئُونَ هَذا، فَعَلُوا فَإذا أخاهُ.› قَتََل

يٍث.» وَر بِلا ُ يَصير ُ ه َّ لأن
لأجلِِك.» بالُأمُورِ ُّ وَسأهْتَم بَيتِِك، إلَى «اْذهَبي لِلْمَرْأةِ: َلُِك الم قاَل ِحينَئِذٍ، ٨

ِيئان.» بَر ومَملـََكتَُك أنَْت ـِكِي! وَمَل مَولاَي يا عَلَيَّ ُ المَلامَة «فَلْتَقَِع للمَلِِك: التقوعية ُ المرأة فقالَِت ٩

ِيةً.» ثان يُزِْعجَِك ولَْن ، إلَيَّ يهِ أْحضِر بِسُوءٍ، يُكَلِّمُِك أحَدٌ كانَ «إْن داوُدُ: َلُِك الم فَقاَل ١٠
فَيَهلَِك أخاهُ، قَتََل ُ ه َّ لأن ابْني قَتِل مِْن ِم١٧ لِلدَّ ُ يَثأر الَّذِي َستَمْنَُع َك َّ إن إلَهَِك بِاسِْم تُْقسِمَ أْن «أْرجوكَ المَرْأةُ: فقالَِت ١١

الثّانِي.» ابِنِي
رَْأِسهِ.» مِْن ٌ واِحدَة ٌ َشعْرَة تَْسقَُط لن ابْنَِك. أحَدٌ يُؤْذَِي لَْن ، الحَّيِ ِ بالله «أقسِمُ داوُدُ: فقاَل

آخَرَ.» شيئًا لَك أقوَل بِأْن لي تَْسمََح أْن أْرجوكَ ـِكي، ومل مَولاَي «يا المَرْأةُ: فقالَِت ١٢

مِي.» َّ «تَكَل َلُِك: الم فَقاَل
مُْذنٌِب، ََّك أن ُ تُْظهر الأمورَ ِ هَذِه تقوُل عِنْدما أجَْل اللهِ؟ َشعِب بِشأِن الُأمورِ ِ لِهَذِه ْطَت َخّطَ َ «لِم المَرْأةُ: فَقالَِت ١٣
عَلَى الجاري ُ الماء كما سنكونُ جَمِيعُنا. نَموُت ما، ً يوما ١٤ دارِهِ. ِ مُغادَرَة عَلَى ُ أجْبَرْتَه الذي الابَْن تُرِْجــْع لَْم َك َّ لأن
الهَرَِب عَلَى يَن ُجْبر الم للنّاِس ُ الله َط َخّطَ لَقَْد النّاَس. ُ يُساِمح َ الله أّنَ تَعْرُِف يُلَملِمَهُ. أن يستطيُع أحَدٍ مِْن ما الأْرِض.

١٤:١١ ١٧
(12 العدد في ً (أيضا عائِلَتِه. فِي بالقَتيِل ً ِصلَة ُ الأكثر الرّجُل لِدَمِه. ُ يَثأر الَّذي
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الكلماِت. ِ هذِه لََك أقوُل جئُْت ـِكي، ومل مَولاَي فيا ١٥ مِنْهُ! الهُروَِب عَلَى ُيجـْبِرُهُم لا َ وهُو سلامَتِهم، عَلَى ِ لِلْمُحافَظَة
الّذي جُِل َّ الر مَِن ويُنْقِذُني اليَّ َسيُْصْغي ١٦ يُساعِدُني. ُ وَلَعلُّه الملَِك، ُ َسُأكَلِّم نَْفسِي فِي فقُلُْت أخافُونِي. النّاَس لأّنَ
َلِِك الم مَولاَي كلماِت أّنَ أْعرُِف ١٧ اللهِ. أْرِض مِْن وَابْنِي أنا إزالتي يدُ يُر جُُل َّ الر ذَلَِك ابْني. يَْقتَُل وَ يَْقتُلَني أْن يدُ يُر

مَعََك.» وَإلَهَُك . رَّ َّ وَالش َ الخـَير ُ ُمّيِّز ت َلِِك. الم مَولاَي يا ِ الله عِنْدِ من كَمَلاٍك ََّك لأن الرّاحَةُ، َستَمْنَُحني
عَلَيِك.» ُ َسأْطرَحُه الذي ؤاِل الّسُ عَلَى ُتجيبي أْن «يَنْبَغِي المرأةَ: داود الملُِك فأجاَب ١٨

سؤالََك.» تَْطرََح أْن أْرجوكَ ـِكِي، وَمَل مَولاَي «يا المرأةُ: فقالَِت
الأْشياءَ؟» ِ هذِه تَقُولِي أْن يُوآُب مِنِْك َطلََب «هَْل َلُِك: الم فقاَل ١٩

الأْشياءِ. ِ هذِه قَوَل منّي َطلََب يُوآُب فضابِطَُك تَماماً. ُمحِّقٌ َك َّ إن ـِكِي وَمَل مَولاَي يا ِبحَياتَِك «ُأقْسِمُ المرأةُ: فأجابَِت
ما بِكُّلِ ُ وتَعلَم اللهِ، عِنْدِ مِْن مَلاٍك َ ِحْكمَة ٌ حَِكيم أنَْت مَولاَي، يا ُمخْتَلِفَةٍ. ٍ يقَة بطر َ الأشياء تَرَى َك َّ لَعَل ذَلَِك، فَعََل ٢٠

الأْرِض.» وَجْهِ عَلَى يجْري

القُْدس ِ مَدينَة إلَى يعودُ أبْشالُومُ
أبشالُومَ.» الّشاَب أْرجِع وَالآنَ، بِهِ. وَعَْدُت ما َسأفْعَُل أنا «ها ليوآَب: الملُِك قاَل ٢١

عنِّي، راٍض ََّك أن خادِمََك أنا عَلِمُْت َ «اليَوْم وَقاَل: َ داوُد َلَِك الم َ وَبارَك بِإجلاٍل، الأْرِض إلَى بِرَْأِسهِ يُوآُب فَحَنَى ٢٢

َلُِك.» الم مَولاَي يا مِنَك ُ َطلَبْتُه ما ِبحَسَِب فَعَلَْت َّك لأن
«يَْستَطِيُع قاَل: َ داوُد الملَِك لـَِكّنَ ٢٤ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى أبشالُومَ َ وَأْحضَر َجشُورَ إلَى وَذَهََب يوآُب نَهََض َّ ثُم ٢٣

كانَ. وَهَكَذا لِرؤيَتي.» َ يَْأتِي أْن ُ ُمِكنُه ي لا ما َّ إن هُوَ، ِ منزِلِه إلَى يَعُودَ أْن أبشالُومُ
وَفي ٢٦ قَدَمِيهِ. ى َّ َحت رَأِسهِ مِْن عَيٌب فِيهِ يكُْن لَْم كَأبْشالُومَ. ِ لِوَسامَتِه ُمدَُح ي رَجٌُل ِيَل إسْرائ كّلِ فِي يَكُْن وَلَْم ٢٥

ُ ثلاثَة لأبْشالُومَ وَكانَ ٢٧ ١٨. مَلـَكِيٍّ مِثْقاٍل مِئِتِي َ َنحو فيبلُُغ ُ ويزِنُه ُ ه يَقُّصُ كانَ رأِسهِ، ُ َشعْر يَثْقُُل ِحينَ عاٍم، كُّلِ ِ نِهايَة
َحْسناءُ. اْمرأةٌ وَِهيَ ثامارَ. تُْدعى ٌ واِحدَة ٌ وَابْنَة أبْناءٍ

يوآب ُ ُيجـْبِر أبشالوم
يَتِه لِرُؤ ِ َجيء الم عَلَى

ُ أبشالوم فَاستَدعَى ٢٩ داوُدَ. الملِِك ِ يارَة بز خلالَهُما ُ له يُْسمَْح لَْم كامِلَين عامَينِ القُْدِس ِ مَدينَة في أبشالومُ عاَش ٢٨
يأِت. فَلَْم ِيَةً، ثان ُ فَاستَدعاه يأِت. لَْم يوآَب لـَِكّنَ الملِِك، إلَى ُ يُرِسلَه لـِكَي يوآَب

وَأْحرِقوهُ.» فَاذهَبُوا َحقلِي، مِْن بالقُرِْب هُناكَ ِ َشعِيرِه َحصادُ وَفِيهِ يُوآَب َحقُل «ها ِلخُّدامِهِ: أبشالوم فقاَل ٣٠

خُّدامَُك َحَرََق «لِم لَهُ: وَقاَل أبشالومَ، مَنْزِِل إلَى َ وَجاء يوآُب فَنَهَض ٣١ يوآَب. َحقِل وَأحرَقُوا أبشالومَ خُّدامُ فذهََب
َحقلِي؟»

١٤:٢٦ ١٨
غراماً. َ عَشَر َ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل الوَزِن لِقياِس ٌ ة خاّصَ وِحدةٌ َ وَهُو ملـكي.» «شاقل ً حرفيا ملـكي. مِثقال
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ُ وتسألَه َلِِك الم إلَى تَْذهََب أْن أرَْدُت هُنا. إلَى َ َجيء الم مِنَْك فيها طلبُْت ً رِسالَة لَك «أرَسلُْت أبشالومُ: ُ لَه فَقاَل ٣٢

قَْد ُكنُْت وَإْن َلَِك. الم ُأقابِِل دَْعنِي وَالآنَ، هُناكَ. بَقِيُت لَوْ الأفَْضِل مَِن كانَ َجشُورَ. مِْن َ َجيء الم منّي َطلََب َ لِم
فَلِيقتُلْنِي!» أْخطأُت،

داوُد الملَِك ُ يزور أبشالومُ
الأْرِض. َ َنحْو ُ أمامَه وَاْنحَنَى إلَيهِ َ فَجاء أبشالومَ، َلُِك الم فَدَعا أبشالومُ. قاَل بِما ُ وَأخبَرَه َلِِك الم إلَى يوآُب َ جاء َّ ثُم ٣٣

الملُِك. ُ لَه َّ فقب
١٥

أْصدِقائِه مِْن ُ يُْكثِر أبشالوم
كانَ ٢ مرَكبتَهُ. يَقودُ بينَما ُ أمامَه يَرُْكُضونَ ً رَجُلا خَمْسينَ وََجعََل وَأْحِصنَة، ً مَرَْكبَة أبْشالُومُ ك َّ تَمل ذَلَِك، بَعْدَ ١
الملِِك إلَى ِ يقِه طر في َ وَهو مشاكَِل، ِ لَدَيْه َشخٍْص أّيَ يُراقُِب وراَح البوّابةِ. من بالقُرِْب يقُِف و ً باكِرا ينَهَُض أبْشالُومُ
قَبائِِل من وَكَذا كَذا ِ عائِلَة مِْن «أنا جُُل: َّ الر فَيُجيُب أنَْت؟» ٍ مدينَة أّيِ «مِْن بِقولِهِ: ْخَص الّشَ ذاكَ ُ فَيُكَلِّم للحُْكم. َ داوُد

إليَك.» َ يُصغِي لَْن َ داوُد الملَِك لـَِكّنَ مَطالبَِك، في ُمحِّقٌ «أنَْك جُِل: َّ الر لِذَلَِك أبشالوم فيقوُل ٣ ِيل.» إسْرائ
رَجٍُل كُّلِ ِ مُساعَدَة مِْن ُن أتَمَّكَ حينَها َلَدِ! الب هذا في ً قاِضيا َيجْعَلُني ً أحدا أّنَ لَوْ أتمنّى «أهِ، أيضاً: أبشالومُ فَيَقوُل ٤

عادٍِل.» حَّلٍ إلَى َل فيتَوَّصَ بِمْشكِلَةٍ يأتيني
ِ بِه ُمِْسُك وي منْهُ، يَْقتَرُِب فَكانَ حَميماً. ً صديقا كانَ لَوْ َكما ُ يُعامِلُه كانَ أمامَهُ، وَانحَنَى أبشالوم إلَى َشخٌْص َ جاء وَإذا ٥
جَمِيِع بقلوِب فازَ وَهَكَذا، لِلقَضاءِ. َ داوُد َلِِك الم إلَى جاؤوا الّذيَن ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيِع مََع أبشالومُ فَعََل هَكَذا ٦ يُقبِّلُهُ. وَ

ِيَل. إسْرائ بَنِي
داوُد مَملـَكةِ لأخْذِ ُيخَّطُِط أبشالومُ

الّذي وعْدَِي لإتْماِم اْذهََب بِأْن لِي تَسمََح أْن «أْرجوكَ داوُدَ: لِلمَلِِك ُ أبشالوم قاَل سنواٍت، بَِع أْر مُرورِ بَعْدَ ٧

أعادَني ‹إْن فَقُلُْت: أرامَ، فِي َجشُورَ، فِي أعيُش أزاُل لا ُكنُْت بينما الوَعْدَ ذاكَ قَطَعُْت ٨ حَبْرُونَ.١٩ في للهِ ُ قَطَعْتُه
خَدَْمتُهُ.›» القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ُ الله

بِسَلاٍم.» «اْذهَْب داود: َلُِك الم فقاَل ٩

تَْسمَعونَ «عندما للنّاِس: فَقالُوا ِيَل إسْرائ عائِلاِت إلَى الجَواِسيَس أْرَسَل ُ ه َّ لـَِكن ١٠ حَبْرُونَ. إلَى أبشالومُ وَذَهََب
حَبْرُونَ!›» ًفِي مَلِكا أبْشالومُ أْصبَح ‹لقد قولوا: البوَق،

كانَ وَبينما ١٢ لَهُ. ُيخَّطُِط كانَ بِما ِمينَ عال َ غَير القُْدِس َ مَدينَة فغادروا مَعَهُ، هاِب للذَّ رَجٍُل مِئَتَْي أبشالومُ وَدَعا ١١

كانَْت داودَ. مُستَشارِي مِْن َ هُو وَأِخيتُوفَُل ِجيلُو. ِ مدينتِه مِْن الجِيلُونِيِّ أِخيتُوفََل استَْدعَى باِئحَ، الذَّ َ يُقَّدِم ُ أبشالوم
فَأْكثَرَ. َ أْكثَر يزْدادُ ُ يَْدعَمُونَه الذين ُ عدَد وَكانَ تَنجَُح، أبشالومَ ُ مُؤامَرَة

أبشالوم بِمَُخّططاِت ُ يَعلَم ُ داوُد
١٥:٧ ١٩

(9 العداد فِي ً (أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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أبشالومَ.» ِباِع ّ بات ِيَل إسْرائ بَنُو بدأ «لقد فَقاَل: داوُدَ، إلَى الأْخبارَ يَنْقُُل رَجٌُل َ وجاء ١٣
يَدَعَنا لَْن الآنَ، نَهرُِب لَْم إْن نَهرَُب! أْن «يَنبَغِي القُْدِس: ِ مَدينَة في ُ مَعَه كانوا الّذيَن ً جَمِيعا ِ لُضبّاطِه ُ داوُد فَقاَل ١٤

القُْدِس.» أهَل يَْقتَُل و جَمِيعاً، فَيُدَمِّرَنا عَلَيَنا يَْقبَُض أْن قَبَل فَلْنُسْرِْع ذَلَِك. نَفَعَْل ُ أبشالوم
مَولانا.» يا ُ تَطلُبُه َ ما كَّلَ خُّدامََك َنحُن «نَْفعَُل لَهُ: َلِِك الم ُضبّاُط فقاَل ١٥

وشعبِه َ داوُد هروُب
بِالمَنزِِل. للاْعتِناءِ الجَوارِي ِ نِسائِه مِْن ً عَشْرا َلُِك الم َ وتَرَك مَنْزِلِهِ. في الّذين كُلِّهم النّاِس مع ُ داوُد الملُِك فَخَرََج ١٦

يتيّونَ الـكر كَذَلَِك أمامِهِ، مِْن هُم ُّ كل الملِِك ُضباُط مَّرَ ١٨ مَنْزٍِل. ِ آخر عِنْدَ فُوا َّ وتوق تَتْبَعُهُ، ُ جماعته وكُّلُ َلُِك الم خَرََج ١٧

. َجّتِ مِْن رَجٍُل ِ مِئَة ِسّتَ كانوا وقد وَالجِتِّييون وَالفليتيّون
ِ وهَذِه غريٌب أنَْت أبْشالومَ. الجديدِ َلِِك الم مَع وَابَْق عُْد أيْضاً؟ مَعَنا ذاهٌِب أنَْت َ «لِم : الجَتِّيَّ لإتّاَي الملُِك قاَل ١٩

خُْذ بَْل مَكاٍن؟ إلَى مكاٍن مِْن مَعَنا َل تَتَنَّقَ أْن الآنَ لََك أْسمَُح فَهَْل ، إليَّ ِجئَت فَقَْط بالأمَِس ٢٠ . الُأمَّ َلَدَكَ ب لَيسَْت
أنا َسأكونُ وِبحَياتَِك، ، الحَّيِ ِ بالله «أقسِمُ َلَِك: الم أجاَب إتّاَي لـَِكّنَ ٢١ وَأمانَتُهُ.» اللهِ ُ َمحَبَة وَلتُرافِْقَك وَعُْد، إْخوَتََك

َلُِك!» الم مَولاَي يا المَوِت أوِ الحياةِ في مَعََك خادِمََك
قَْدرُونَ.» وادِي وَلْنَعبُرْ «تَعاَل، لإتّاَي: ُ داوُد فقاَل ٢٢

عاٍل. بَِصوٍْت يَبْكِي ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ وكانَ ٢٣ وَأولادِهِْم. كُلِّهِم ِ جَماعَتِه مََع قَْدرُونَ وادِي الجَتِّيُّ إتّاُي َ عَبَر وَهَكَذا
يَحْمِلُونَ ُ مَعَه هُم ُّ كل ُّونَ ي وَاللّاوِ صادُوُق وَكانَ ٢٤ ْحراءِ. الّصَ إلَى ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ خَرََج َّ ثُم قَْدرُونَ، وادِي ُ داوُد َلُِك الم َ وعبَر
ُ ه ُّ كل عُب الّشَ َ غادَر أْن إلَى َ باِئح الذَّ مَ وَقَّدَ لواِت الّصَ ُ ِياتار أب وَتَلا َس المُقَّدَ ِ الله عَْهدِ ُصندوَق وَضعوا اللهِ. عَْهدِ ُصنْدوَق

القُْدِس. َ مَدينَة
أْرَجعَني عنّي، ً راِضيا ُ الله كانَ فإْن القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى َس المُقَّدَ ِ الله ُصنْدوَق «أعِْد لِصادُوَق: ُ داوُد َلُِك الم قاَل ٢٥

يدُهُ.» يُر شَيءٍ أّيَ بِي فَليَصنَْع عنّي، راٍض ُ غير َّه إن قاَل إْن لـَِكْن ٢٦ وَهَيكَلَهُ. القُْدِس َ مَدينَة أرَى وََجعَلَنِي
ِياتارَ. أب بَن يُوناثانَ وَ أِخيمَعََص ابْنََك خُذِ بسلاٍم. ِ المدينَة إلَى عُْد نبّيٌ. «أنَْت صادُوَق: للكاهِن َلُِك الم فقاَل ٢٧

لِي.» ُ تَقُولُه ما أْسمََع ى َّ َحت حراءِ، الّصَ داِخِل إلَى هْرِ النَّ ِ مَعابِر مِْن بالقُرِْب ُ َسأنتَظِر ٢٨
هُناكَ. وبَقِيا القُْدِس ِ مَدينَة إلَى َس المُقَّدَ ِ الله ُصنْدوَق ِياتارُ وَأب صادُوُق أعادَ وَهَكَذا ٢٩

أِخيتُوفَل ِضّدَ َ داوُد ُ صلاة
كانُوا الَّذيَن النّاُس ى غَّطَ كَذَلَِك القَدَمَينِ. َ حافِي وَيَمْشِي ُ رَْأَسه ً مُغَّطِيا يَبكِي كانَ يتُوِن. َّ الز َجبََل ُ داوُد وََصعِدَ ٣٠

يَبْكونَ. ُ مَعَه وَذَهَبوا رُؤوسَهُْم هُْم ُّ كل ُ مَعَه
َتجْعََل أْن أسألَُك اللهُ، «يا داوُدُ: فََصلَّى أبْشالومَ.» مََع يَن المُتآمِرِ مَِن واِحدٌ «أِخيتُوفَُل لِداودَ: أحَدُهُم قاَل َّ ثُم ٣١
ِ إليه َ جاء اليَوِم، ذَلَِك فِي اللهَ. يعْبُدُ ما ً َكثِيرا كانَ َحيُث َبَِل الج ةِ َّ قِم إلَى ُ داوُد َ جاء ٣٢ مَنْفَعَةٍ.» بلا أِخيتُوفََل َ نصيحَة

غُبارٌ. رَْأِسهِ وَعَلَى ً قا َّ مُمَز ُ مِعْطَفُه كانَ . الأْركِيُّ ُحوشاُي
إلَى عُْدَت إذا أمّا ٣٤ لأْمرِهِ. الاهْتِمامَ ُب َّ يَتَطَل َ آخر َشخٍص دَ َّ ُمجر ُكنَْت مَعِي، ذَهَبَْت «إن ِلحُوشاَي: ُ داوُد فقاَل ٣٣

خَدَْمُت قَْد خادِمََك، أنا َلُِك: الم ها ‹ُأّيُ لأبْشالُومَ: قُْل مَنْفَعَةٍ. بِلا أِخيتُوفََل ِ نَصيحَة َجعِل مِْن َن فَسَتَتَمَّكَ القُْدِس، ِ مَدينَة
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َلِِك. الم قَصرِ فِي ُ تَْسمَعُه ما بِكُّلِ أخْبِرْهُما ِياتارُ. وَأب صادُوُق الكاهِناِن مَعََك وََسيَكُونُ ٣٥ فسأخدمَُك.› الآنَ أمّا وَالدَكَ،
تَْسمَعُهُ.» ما بِكُّلِ لإْخبارِي أنَْت فَتُرِْسلُهُما ِياتارَ، أب بُن يُوناثانُ وَ صادُوَق بُْن أِخيمَعَُص مَعَهُما وََسيَكُونُ ٣٦

أبْشالُومُ. فِيهِ وََصَل الَّذِي الوَقِت فِي القُْدِس ِ مَدِينَة إلَى الملِِك َصدِيُق ُحوشاُي فَدَخََل ٣٧

١٦
داوُد َلتَقِي ي ِصيبا

ِحماراِن لِصيبا كانَ مَفِيبُوَشَث. ُ خادِم ِصيبا ِ بِه التَقَى وهُناك ّيتوِن. الز َجبَِل ةِ َّ قِم فَوَْق ً ُمخْتَصَرة ً با دَْر ُ داوُد اجتازَ َّ ثُم ١
بيذِ. َّ بالن ٌ مليء ٌ وَوِعاء يِف، الّصَ فاكِهَة مِْن ةٍ َّ حب ُ وَمِئَة العِنَِب، مَن عُنْقُودٍ َ وَمِئَة الخـُبْزِ، مَِن رغيٍف مِئَتَي يَحْملاِن جاِن مُسَرَّ

الأشياءُ؟» ِ هَذِه َ «لِم لِصيبا: ُ داوُد َلُِك الم فقاَل ٢

ُ يَْشعُر وعِنْدَما يَأكُلُونَها. ِلفِتياِن فَل يِف الّصَ ُ وفاكِهة ُ الخـُبْز أمّا للرُّكوِب. الملِِك ِ لعائِلَة مُلٌْك «الحِماراِن صيبا: أجاَب
بيذِ.» َّ الن مَِن يشرََب أْن ُ ُمِْكنُه ي ْحراءِ، الّصَ في عَِب َّ بِالت شخٍْص أّيُ

َسيِّدُكَ؟» مَفِيبُوَشُث «أيَن َلُِك: الم فسأَل ٣

جَّدِهِ.» َ مَملـَكَة إلَيهِ سيُعِيدونَ ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ يظّنُ َ فَهو القُْدِس. ِ مَدينَة في باٍق «مَفِيبُوَشُث ِصيبا: فَأجاَب
مَفِيبُوَشُث.» ُ يملـُكَه كانَ ما كُّلَ الآنَ ُأعطيَك ذَلَِك، «بِسَبَِب لِِصيبا: َلُِك الم فقاَل ٤

إرضائَِك.» عَلَى ً قادِرا ً دائِما أُكونَ أْن ً آمِلا أمامََك «أْنحَنِي ِصيبا: فَقاَل
داوُد َلْعَُن ي شَمْعَى

َ داوُد عن يِّئاِت الّسَ يَقوُل خَرََج ِجيرا. بُْن شَمْعَى يُْدعَى شاوَُل ِ عائِلَة مِْن رَجٌُل مِْنها فخَرََج َ يم َبحُورِ إلَى ُ داوُد َ وَجاء ٥
يُكَرِّرُ. و قولَها ُ يُكرِّر انْفَّكَ وَما وَيَْشتُمُهُ،

داوُدَ، شَمْعَى َ وََشتَم ٧ داوُدَ. َحوَل كانُوا ُنودَ وَاْلج النّاَس لـَِكّنَ وَُضبّاطِهِ. َ داوُد عَلَى َ الحِجارَة يَرِْمي شَمْعَى وَراَح ٦

َ مَكانَة سَرَقَْت شاوَُل. ِ عائِلَة مِْن ً أفْرادَا قَتَلَْت َك َّ لأن اللهُ. َسيُعاقِبَْك ٨ يرُ. الشِّرِّ ُ ُجْرِم الم ها أّيُ أنَْت اْخرُْج «اْخرُْج، وَقاَل:
ُمجْرِمٌ.» َك َّ لأن أبْشالُومَ. لابْنَِك َ المَملـَكَة ُ الله أْعطَى لَقَْد الآنَ. لََك َتحُْصُل نَْفسَها َ يِّئَة الّسَ َ الأمور لـَِكّنَ َكمَلٍِك، شاوَُل

فَأقطََع عَلَيهِ أْهجُْم دَْعني َلِِك؟ الم مَولاَي بِشَتِْم المَيِِّت الكَلِْب لِهذا يُْسمَُح َ «لِم للمَلِِك: َ ة َّ ي صُرُوِ بُْن أبيشاي فَقاَل ٩

رأَسهُ.»
فَمَْن داوُدَ!› ْ ‹اْشتِم ُ لَه قاَل َ الله لأّنَ يَْشتِمُني ألَيََس ةَ؟ َّ ي صُرُوِ َ أبناء يا أفْعََل أْن ُمِْكنُني ي «ماذا أجاَب: الملَِك لـَِكّنَ ١٠

ِماذا؟» ل ُ يَْسألُه
الذي جُُل َّ الر هذا بِالحَرِّيِ فَكَْم يَْقتُلَني، أْن ُيحاوُِل أنا ابني «انْظُرُوا، جَمِيعاً: ِ وَخُّدامِه لأبِيشاَي ُ داوُد قاَل كَذَلَِك ١١
بِشَيءٍ يُعَوُِّضنِي ُ لَعَلَّه بي، حّّلَ الذي الذّلَ ُ الله يرى فَإْذ ١٢ هذا. يَْفعََل أْن ُ مِنْه َطلََب مَْن َ هُو ُ فَالله بَنْيامِيْنَ؟ ِ قَبِيلَة مِْن

اليَومَ.» تاِئِم الّشَ مَِن إلَيهِ ْضُت َّ تَعَر ما مُقابَِل َحسٍَن
جانِِب عِنْدَ يِق ر الّطَ مَِن الُأْخرَى ِ الجِهَة إلَى يمْشِي فَكانَ شَمْعَى أمّا يقِهِم. طر في َ وَرِجالُه ُ داوُد مَضَى وَهَكَذا ١٣

عَلَيهِ. راَب ُّ وَالت َ الحِجارَة َ وَيَرَمْي يقِهِ، طر في َ داوُد ُ يَشَتِم َ وَهُو لَّةِ، َّ الت
هُناكَ. فاْرتاُحوا جداً، مُتْعَبينَ وَكانُوا الُأْردُن نَهْرِ إلَى ُ ه ُّ كُل ُ وََشعبُه ُ داوُد َلُِك الم وَأتَى ١٤
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إلَى َ داوُد َصديُق الأركِيُّ ُحوشاُي َ فَجاء ١٦ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي وَجَمِيُع وَأِخيتُوفَُل أبشالومُ َ جاء َّ ثُم ١٥
َلُِك!» الم عاَش َلُِك! الم «عاَش لَهُ: وَقاَل أبشالومَ

مَعَهُ؟» القُْدَس تُغادِْر لَْم َ لِم داوُدَ؟ لَِصديقَِك ً وفِيّا لَْسَت َ «لِم أبْشالُومُ: وَأجاَب ١٧
َسأبقى لِذا أنَْت، اْختاروكَ ِيَل إسْرائ وبَنُو النّاُس وهؤلاءِ اللهُ. ُ يختارُه الّذي ْخِص الّشَ مع «أنا ُحوشاُي: فقاَل ١٨

وَسأخْدِمُك.» داوُدَ، ابَن َ أخْدِم أْن الآنَ وعليَّ وَالِدَكَ، خَدَْمُت الماضي، في ١٩ مَعََك.
ُّْصح الن أِخيتُوفََل يَْساَُل أبْشالُومُ

نَْفعَله.» أْن عَلَينا بما «انصحنا لأِخيتُوفََل: أبشالومُ وقاَل ٢٠
وَهَكَذا . وَعاشِرْهُّنَ فاْذهَْب بِالمَنْزِِل، لِلاْعتِناءِ ِ زَوجاتِه بَعََض هُنا وَالِدُكَ تَرَكَ «لَقَْد لأبشالوم: أِخيتُوفَُل فقاَل ٢١

أْكبَرَ.» ً دَعما فَيَْمنَحَُك مَعََك، الَّذي عِب الّشَ كُّلُ وَيَتَشَْجُع أباكَ، أهَنَْت ََّك أن يَعلَمُونَ وَ هُْم ُّ كُل ِيَل إسْرائ بَنُو يَْسمَُع
تِلَْك وَفِي ٢٣ ذَلَِك. ِيَل إسْرائ بَنُو ورأى وَالِدِهِ. زَْوجاِت َ فَعاشَر المَنْزِِل. َسْطِح فَوَْق ً خيّمَة لأبشالوم نََصبُوا َّ ثُم ٢٢

لإنساٍن! اللهِ ِ كَلمِة ةِ َّ كَأهَمي ً ة مُهِمَّ كانَْت وَأبشالومَ. َ داوُد مِْن لِكُّلٍ ً جدا ً مة َّ مُه أِخيتُوفََل ُ نصيحة كانَْت الأيّاِم،
١٧

داوُد بِشَْأِن أِخيتُوفََل ُ نصيحة
ِ عليه َسأقبُِض ٢ يلَةَ. َّ الل َ داوُد فُأطاردَ رَجٍُل، ألَف َ عَشَر اثْنَْي ُ أْختار الآنَ «دْعني لأبشالومَ: أِخيتُوفَُل قاَل كَذَلَِك ١

عَب الّشَ سَأزُّفُ ثم ٣ وَحْدَهُ. َ داوُد َلَِك الم َسأقتُل ني َّ لـكن هُ. ُّ كُل ُ َشعبُه فيهرَُب َسُأخيفُهُ، وضعيٌف. متعٌب َ هو بينما
بِسَلاٍم.» ُ ه ُّ كل عُب الّشَ عادَ داوُدُ، ماَت إْن عَرُوسِها. إلَى تُزَّفُ َكعَرُوٍس إليَك ُ ه َّ كُل

ُأريدُ . الأْركِيَّ ُحوشاَي الآنَ «استَْدعُوا قاَل: ُ ه َّ لـَِكن ٥ المَشُورَةَ. ِ هَذِه هُْم ُّ كُل ِيل إسْرائ ُ وَقادَة أبشالُومُ فَاستََحسََن ٤
أيضاً.» َ هُو ُ يَقُولُه ما أْسمََع أْن

ُحوشاي ُ نَصيحَة
يَكُْن ْ لم فإْن بِها؟ العَمَُل بنا ُ َيجْدُر فَهَْل أِخيتُوفَُل. ُ مَشُورَة ِهيَ ِ «هَذِه أبْشالومُ: ُ له فقاَل أبْشالومَ، إلَى ُحوشاُي َ فَجاء ٦

أخبِرْنا.» كَذَلَِك،
ُ وَرِجالَه وَالِدَكَ أّنَ ُ تَعلَم «أنَت وَأضاَف: ٨ ةَ.» َّ المَر ِ هَذِه ً َحسَنَة لَيسَْت أِخيتُوفََل ُ «مَشُورَة لأبْشالومَ: ُحوشاُي فَقاَل ٧

وعَلَى ٩ عِب. الّشَ مََع اللّيِل في يَبْقى وَلَْن ُمحـْتَرٌِف، ُمحارٌِب َ وَالِدُك ِصغارَها. مِْنها ُأِخذَْت ٍ يّة ِ ّ بَر ٍ دُبّة ِ ِبخُطورَة هُْم ياءَ. أقو
يقول: و بِالأْخبارِ عُب الّشَ َسيَْسمَُع لاً، أّوَ رجالََك وَالِدُكَ هاَجمَ فإْن آخَرَ. مَكاٍن أْو مَغارَةٍ في ٌ مختبئ الآن هو الأْرَجحِ
أّنَ يَعْرِفُونَ هُم َّ كُل ِيَل إسْرائ بَنِي لأّنَ َسيَخاُف، كَالأَسدِ جاعُ الّشُ جُُل َّ الر ى َّ َحت ِحينَئِذٍ، ١٠ يخسَرُون!› أبشالوم ‹أتْباعُ

ياءُ. وَأقْوِ ُشجعاٌن ُ رِجالَه وَأّنَ قَوِّيٌ ُمحارٌِب وَالِدَكَ
عند كَالرِّماِل يُْصبُِحونَ و النّاُس َ فَيَكثُر َسبَْع، بِئرِ إلَى دانَ مِْن هُم، َّ كُل ِيَل إسْرائ بَنِي اجمَْع اقترُِح: ما «فإلَيَك ١١
فيهِ، ُ َيخْتَبِئ الذي المَكاِن في َ داوُد عَلَى َسنَْقبُِض ١٢ المَعْرَكَةِ. إلَى ِنَْفِسَك ب تَْذهََب أْن عَلَيَك حينَها البَْحرِ. شاطِئ
يَبقَى وَلَْن هُْم َّ كُل ُ ورِجالَه َ داوُد َستَْقتُُل الأْرَض. ى غَّطَ الذي ُ الـكثير دَى َّ الن كما سنكونُ ُكثُرُ، ُجنودٌ ومَعَنا ُ َسنُهاِجمُه
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جُدرانَها ُّ وََسنُجر المَدينةِ، تِلَْك إلَى الحِباَل هُمُ ُّ كُل ِيَل إسْرائ بَنُو ُ َسيُحضِر ما، ٍ مَدِينَة إلَى ُ داوُد هَرََب إذا أمّا ١٣ ا. ًّ حي رَجٌُل
واِحدٌ.» ٌ َحجَر فِيها يَبْقَى فلا الوادي، إلَى

ها لأّنَ هذا قالوا أِخيتُوفََل.» ِ نَصيحَة مِْن أفَْضُل الأْركِيَّ ُحوشاَي ُ «نَصيحَة هُم: ُّ كُل ِيَل إسْرائ وبَنُو أبْشالُومُ فقاَل ١٤
أبشالوم. لِيُعاقَِب ُ الله كانَ هَكَذا منفَعَةٍ. بِلا أِخيتُوفََل َ نَصيحَة ليَْجعََل َط َخّطَ قَْد ُ الله كانَ اللهِ. ُ ة ُخّطَ كانَْت

داوُد رُ ُيحَّذَ حوشاي
وَما ِيَل، إسْرائ ِ وَقادَة أبشالومَ عَلَى أِخيتُوفَُل ُ اقْتَرَحَه ما لَهُما فَقاَل ِياثارَ، وَأب صادُوَق للكاهِنَينِ ُحوشاُي مَ َّ وَتَكَل ١٥
َحيُْث هْرِ النَّ ِ مَعابِر مِْن ً يبا قَر َ يلَة َّ الل يَبْقَى لا أْن ُ لَه قولا داوُدَ. إلَى ٍ بِرِسالَة وَأْرِسلا «أسْرِعا لَهُما: وَقاَل ١٦ هُوَ. ُ اقْتَرَحَه

«. الفَّخِ فِي ُ مَعَه وَمَْن َلُِك الم يَقََع لِئَلّا هْرَ، النَّ َ هُو َ لِيَعْبُر بَْل ْحراءِ، الّصَ فِي ِ إلَيْه اُس َّ الن يَِصُل
المدينَةِ. داِخَل يُشاهَدا أْن يداِن يُر يَكُونا لَْم لأّنهما رُوجَل عَيْنِ في الكاهِنَيْنِ، ابْنا وَأِخيمَعَُص، يُوناثانُ َ فَانْتَظَر ١٧

الُأمورِ. ِلَْك ِت ب َ داوُد َلَِك الم وَأخْبَرا وَأِخيمَعَُص يُوناثانُ ذَهََب َّ ثُم الرِّسالَةَ. وَأْعطَْتهُما ٌ خادِمَة إلَيهما فَخَرََجْت
وَكانَ َ يم َبحُورِ في رَجٍُل مَنْزِِل إلَى ووصلا وَأِخيمَعَُص يُوناثانُ فَهَرََب أبْشالُومَ. ُ ُيخـْبِر فَذَهََب رَآهُما، ً َصبِيّا لـَِكّنَ ١٨

ْ لَو َكما بدا ى َّ َحت ُبوِب، بِالح ُ َكسَتْه َّ ثم غطاءً، البئرِ فوَق الرجِل ُ زَْوجَة وفرَشْت ١٩ داِخلِها. إلَى فَنَزَلا ٌ بِئْر ِ مَنْزِلِه فَناءِ في
في المَرْأةِ إلَى أبشالُومَ خُّدامُ َ جاء َّ ثُم ٢٠ وَأِخيمَعََص. يُوناثانَ أحَدٌ يَرَى أْن ً مُمْكِنا كانَ َما ف ُبُوِب، الح مَِن ً َكوْمَة كانَ

وَأِخيمَعَُص؟» يُوناثان هُما «أيَن وََسألُوها: المَنْزِِل
ِياهِ.» الم َ بِركَة عَبَرا أْن «َسبََق المَرأةُ: لَهُمُ فقالَْت

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى فَعادُوا َيجِدُوهُما لَْم هُم لـِكنَّ وَأِخيمَعََص يُوناثانَ عَْن ً َبحْثا الخُّدامُ ذَهََب َّ ثُم
«أسْرِْع لَهُ: فَقالا داوُدَ. َلَِك الم ُيخـْبِراِن وَذَهَبا البئرِ، مَِن وَأِخيمَعَُص يُوناثانُ خَرََج أبْشالُومَ، خُّدامُ َ غادَر أْن وَبعْدَ ٢١

كَ.» ِضّدَ الأشياءِ هذه لِعَمَِل ُيخَّطُِط أِخيتُوفََل لأّنَ النهرَ، وَاعْبُرِ
أحَدٌ. مِنهُْم َّْف يَتَخَل وَلَْم ْمِس الّشَ شُرُوِق قَبَل ً جَميعا عَبَرُوا الُأردُّنِ، َ نَهر ُ مَعَه الَّذِيَن وَجَميُع ُ داوُد َ وَعَبَر ٢٢

نفسَه يقتُُل أِخيتُوفَُل
وَهُناكَ . الُأمِّ ِ مَدينَتِه إلَى وَعادَ ِ ِحمارِه عَلَى ً سِرْجا فَوََضَع ِنَِصيَحتِهِ، ب يَْقبَلُوا لَْم ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ أِخيتُوفَُل وَرَأى ٢٣

وَالِدِهِ. ِ مقبرَة فِي عُب الّشَ ُ دَفَنَه مَوتِهِ، وَبَعْدَ نَْفسَهُ. َشنََق َّ ثُم ِ عائِلتِه ُأمُورَ مَ نَّظَ
الأردن َ نَهْر ُ يَعْبُر أبشالوم

َجعََل قَْد أبْشالُومُ وَكانَ ٢٥ الُأْردُّنِ. َ نَهْر ُ مَعَه كانُوا الذِيَن ِيَل إسْرائ وَبَنُو أبْشالومُ َ فعبَر َمحْناِيمَ. إلَى ُ داوُد وَوََصَل ٢٤

ُأْخُت ناحاَش ُ ابنة أبِيجائيُل ُ ووالِدتُه الإْسماعِيلِيُّ يِتْرا بَن عَماسا كانَ يُوآَب. مَكانَ فأخَذَ لِلجَيِْش، الجَديدَ َ القائِد عَماسا
ِجلعادَ. أْرِض في ِيَل إسْرائ وَبَنُو أبْشالومُ َ وَعَْسكَر ٢٦ ةَ. َّ ي صُرُوِ

وبَرَزَلّاي وماكير شوبي
مِْن عَمِّيئِيَل بُن ُ وَماِكير ةِ، َّ ِي ون العمَّ ِ المَدينَة َ ة َّ َب ر مِْن ناحاَش بُْن ُ ُشوبِي هُناكَ وكانَ َمحْناِيمَ. إلَى ُ داوُد وَوََصَل ٢٧
يَك وَالفَرِ ِحينَ وَالّطَ َ عِير وَالّشَ وَالقَْمَح وَالأْطباَق، َ ِيَة وَالآن َ الأفْرَِشة مُوا فَقَّدَ ٢٨ ِجلعادَ. فِي َ رُوجَلِيم مِْن وَبَرْزَلّاُي لُودَبارَ،
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النّاَس أّنَ رََأْوا فَقَْد البقرِ. حَليِب مِْن َ المَْصنوعَة َ ُبْنَة وَالج َ وَالغَنَم َ بْدَة ُّ وَالز وَالعَسََل ٢٩ المَْشوِّيَ َُّص ُم وَالح وَالعَدََس وَالفُوَل
وَعِطاشاً. وَجائِعونَ مُتْعَبُونَ

١٨
للمَعْركَة ُ ُيجَهِّز ُ داوُد

مَجْمُوعاٍت، ثلاِث ِضمَْن عَب الّشَ مَ َّ وَقَس ٢ َشعبَهُ. لِيَقُودُوا مِئاٍت َ وَقادَة ألُوٍف َ قادَة اختارَ َّ ثُم شعبَهُ، ُ داوُد أْحصَى ١

الأخيرَ. الثُلَُث الجَتِّيُّ وِإتّاُي آخَرَ، ً ُلُثا ث يُوآَب، أُخو َ ة َّ ي صُرُوِ بُن وَأبيشاُي عِب، الّشَ ُلَُث ث يوآُب فَقادَ خارِجاً. أْرَسلَهُم ثم
أيْضاً.» أنا مَعَكُم «َسأْذهَُب عِْب: للّشَ ُ داوُد َلُِك الم قاَل َّ ثُم

وَلَوْ ى َّ َحت ِنا ب أبْشالُومَ رِجاُل َّ يَهْتَم لَْن المَعْرَكَةِ، فِي َبْنا هَر إْن نا َّ لأن مَعَنا. تَأتيَ أْن يَنْبَغِي لا «لا! قاَل: عَب الّشَ لـَِكّنَ ٣

ساعَْدتَنا.» ً مُساعَدَة اْحتَْجنا فإِن المَدينَةِ، في تَبْقَى أْن لََك الأفَْضِل مَِن مِنّا! آلاٍف َ عَشْرَة تُساوِي َك َّ لـكن نِْصفُنا. ماَت
الأفَْضَل.» ُ تَرُونَه ما «َسأفْعَُل لِشَعبِهِ: الملُِك فقاَل ٤

ُألُوٍف. مِْن وَبَعْضُها مِئاٍت مِْن بَعْضُها فَصائَِل فِي َيُش الج وَخَرََج البوّابةِ. جانِب عِنْدَ َلُِك الم وقََف َّ ثُم
أبشالوم» مََع لُطفاءَ «كونوا

خاطِرِي!» أجِل مِْن أبْشالُومَ الّشاّبِ مََع َ لُطَفاء «ُكونُوا لَهُْم: وَقاَل وَإتّاَي وَأبِيشاَي يوآَب الملُِك وَأمَرَ ٥

أبْشالُومَ. بشْأِن القادةِ إلَى الملِِك أوامِرَ ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ فَسمـِـَع
أبشالوم جيَش ُ يَهْزِم َ داوُد جَيُْش

َ هَزَم وَهُناكَ ٧ أفْراِيمَ. ِ غابَة في القِتاُل وَكانَ أبْشالُومَ. مََع الذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي ِضّدَ الحَقِل إلَى َ داوُد جيُش وَخَرََج ٦
لـَِكْن كُلِّها. البِلادِ أْرجاءِ فِي ُ المَعارِك وَانْتَشَرَِت ٨ رَجٍُل. ألَف عِشريَن اليوِم ذَلَِك فِي فقُتَِل ِيَل إسْرائ بَنِي َ داوُد جيُش

يِف! بِالّسَ ماتُوا ن َّ مِم َ أْكثَر رِجاٍل بِمَوِْت ُ الغابَة بَت َّ تَسَب اليوِم، ذَلَِك فِي
بَلّوَطةٍ َتحَْت البَغُل فَدَخََل الهُرُوَب. ُيحاوُِل ِ بَغلِه عَلَى ً راكِبا أبْشالُومُ وَكانَ داوُدَ. بِرِجاِل أبْشالومُ التَقَى أِن وَحَدََث ٩

وَالأْرِض. الّسماءِ بينَ ً قا َّ مُعَل فَبَقَِي َتحْتِهِ. مِْن البَغُل وَهَرََب َجرَةِ، الّشَ فِي أبْشالُومَ رَْأُس فَعَلَِق الأْغصاِن. ِ َكثِيفَة َكبِيرَةٍ
ببلّوَطةٍ!» ً قا َّ مُعَل أبشالوم «رأيُت لِيُوآَب: فَقاَل حَدََث ما رَجٌُل وَرَأى ١٠

قِطٍَع َ وَعَشْر ً ِحزاما أْعطيتَُك لـَكُنُْت فَعَلَْت، لَوْ الأْرِض؟ عَلَى يَْسقُُط ُ وتدَعْه ُ ُلْه تَْقت لَْم َ «لِم جُِل: َّ للر يوآب فقاَل ١١
ةِ!» الفّضَ مَِن

فَقَْد ةِ. الفِّضَ مَِن ٍ قِْطعَة ألَْف أْعطيتَني وَإْن ى َّ َحت الملِِك ابَن أؤذَِي أْن لُأحاوَِل ُكنُْت «ما ليُوآَب: جُُل َّ الر فقاَل ١٢

ْ فَلَو ١٣ خاطِرِي. أجِل مِْن أبْشالُومَ الّشاّبَ اْحمُوا الملُِك: قاَل فَقَْد وَإتّاَي. وَأبِيشاَي أنَْت َلُِك الم ِ بِه أمَرَكُْم ما سَمِعْنا
أنَْت.» ولعاقَبْتَني الأْمرَ، ُ نفسُه الملُِك لاْكتَشََف أبْشالُومَ، وَقَتَلُْت خَدَْعتَُك ُكنُْت

مَعََك!» هُنا وَقْتِي ُأَضيـِّـَع «لْن يُوآُب: فَقاَل ١٤

وَكانَ ١٥ قَلبَهُ. فاختَرَقَْت أبْشالُومَ بِها وَرَمَى رِماٍح َ ثَلاثَة يوآُب فأخَذَ بِالبلّوَطةِ. ً قا َّ ومُعَل ا ًّ حي يَزاُل ما أبْشالُومُ وَكانَ
وَقَتَلوهُ. أبْشالُومَ َحوَل فَالتَّفوا المَعْرَكَةِ، في ُ يُساعِدونَه ُشبّان ُجنودٍ ُ عَشْرة يُوآَب لَدَى
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َ ة َّ ُجث يُوآَب رِجاُل أخذَ َّ ثُم ١٧ ِيَل.٢٠ إسْرائ بَنِي ِ مُطارَدَة عَْن لِيَكُّفَ عَب الّشَ وَدَعا البُوِق في يُوآُب نَفََخ َّ ثُم ١٦

كثيرةٍ. ِبحِجارَةٍ ْخمَة الّضَ َ الحُْفرَة وَمَلُأوا الغابةِ، فِْي كبيرةٍ ُحْفرَةٍ داِخَل بِها وَرَمُوا أبْشالُومَ
ديارِهِم. إلَى وذهبوا هُم ُّ كل ِيَل إسْرائ بَنُو وَهَرََب

ا.» ًّ حي اْسمي عَلَى يُبقي ابٌْن لِي «لَيَس قاَل: فَقَْد َلِِك. الم وادِي فَْي ً يّا تَذْكارِ ً نََصبا أقامَ ا، ًّ حي أبْشالُومُ كانَ عِنْدَما ١٨

أبْشالُومَ.» «نََصَب يُْدعَْى اليَوِْم هذا ى َّ َحت زاَل وَما بِاْسمِهِ. َصَب َّ الن فَدَعا
داوُد إلَى الأْخبارَ يُرِْسُل يوآب

مِْن ُ َصه َّ خَل َ الله بِأّنَ داوُدَ، الملِِك إلَى البَشرَى لأْحمَِل ُأسْرِعَ بِأْن لِي «اْسمَْح لِيُوآَب: صادوَق بُن أِخيمَعَُص قاَل ١٩
عَدُّوِهِ.» يَدِ

ماَت.» قَْد َلِِك الم ابَْن لأّنَ اليَومَ، ليَس آخَرَ. يَوٍم فِي بَْل اليَوْمَ، َ داوُد إلَى الأْخبارَ تَحْمِِل «لا يُوآُب: ُ فَأجابَه ٢٠

رأيتَها.» التي بِالأشياءِ الملَِك وَأخْبِرِ «اْذهَْب َبَِش: الح بِلادِ من لِرَجٍُل يُوآُب قاَل َّ ثُم ٢١

داوُدَ. َ لِيُخْبِر وَرََكَض يُوآَب أمامَ الـكُوشِّيُ فاْنحَنى
«! الـكُوشِّيِ َ وَراء أرُْكْض دَْعنِي حَدََث، «مَهْما ِيَةً: ثان يُوآَب فَتَرَّجى صادُوَق بُن أِخيمَعَُص أمّا ٢٢

تَحْمِلُها.» الّتي الأْخبارِ َ لِقاء مُكافأةٍ عَلَى َتحُْصَل لَْن ؟ بُنّيَ يا َ الأْخبار تَنْقَُل أْن يدُ تُر َ «لِم يوآُب: فَقاَل
داوُدَ.» إلَى َسأْذهَُب َيحُْصُل، «مَهْما أِخيمَعَُص: أجاَب ٢٣

إلَيهِ.» ُأرُْكْض «َحسَناً، يُوآُب: ُ له فقاَل
. الـكُوشِّيَ وََسبََق الُأردُّنِ وادِي َ عِبْر أِخيمَعَُص فَرََكَض

أبشالُوم بِمَقتَِل يَْسمَُع ُ داوُد
يَرُْكُض ً رَجُلا فَرَأى َ وَنَظَر البَوّابةِ جُْدراِن فَوَْق ْطِح الّسَ إلَى المُراقُِب وََصعِدَ المَدينَةِ. بوّابَتَّيِ بَينَ ً جالِسا ُ داوُد كانَ ٢٤

داوُدَ. َلَِك الم َ لِيُخْبِر فَصَرََخ ٢٥ وَحْدَهُ.
الأْخبارَ.» يَحْمُِل َ فَْهو ُ وَحْدَه جُُل َّ الر كانَ «إْن داوُدُ: َلُِك الم فقاَل

بِالقوِل: ِ البَوّابَة حارَِس فَنادَى يرُكُض َ آخَر ً رَجُلا المُراقُِب رأى َّ ثُم ٢٦ فَأْكثَرَ. َ أْكثَر ِ المَدينَة مَِن جُُل َّ الر وَاقْتَرََب
وَحْدَهُ.» يَرُْكُض ُ آخَر رَجٌُل «ها

الأْخبارَ.» يَحْمُِل ً أيضا َ «هُو الملُِك: فقاَل
صادُوَق.» بُن أِخيمَعَُص هو َل الأّوَ أّنَ أرى أْن ُمِكنُني ي الرَّْكِض، في ِ يقَتِه َطر «مِْن المُراقُِب: قاَل َّ ثُم ٢٧

بِشارَةً.» يَحْمُِل ُ ه َّ أن بُّدَ ولا طيٌِّب، رجٌُل «أِخيمَعَُص الملُِك: فقاَل
وقاَل: الملِِك، أمامَ الأْرِض َ َنحْو بِوَْجههِ وَاْنحَنَى يُرامُ!» ما عَلَى شيءٍ «كُّلُ وَقاَل: َلَِك الم أِخيمَعَُص نادَى َّ ثُم ٢٨

ـِكِي.» وَمَل مَولاَي يا كَ ِضّدَ كانُوا الّذيَن الرِّجاَل هَزَم الَّذِي إلهَُك «مُبارَكٌ
ِبخـَيرٍ؟» ُ أبشالوم الّشاُب «هِل الملُِك: فسأَل ٢٩

١٨:١٦ ٢٠
.17 العدد في كذلك أبشالوم. إلى انضمّوا الّذين إسرائيل بنو المقصود إسرائيل. بني
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أْعرُِف لا ني َّ لـَِكن عَبْدَكَ، أنا لِيُرِسلَني، يُوآُب دَعاني عندَما َحولِنا، مِْن َ الـكبير الحَْشدَ «رَأيُت أِخيمَعَُص: أجاَب
الأمرَ.» هذا كانَ ما

يَنْتَظِرُ. وَوَقََف هُناكَ إلَى أِخيمَعَُص فذهَب وَانتَظِر.» م «تقّدَ َلُِك: الم قاَل َّ ثُم ٣٠
جَميِع ِ ُسلطَة مِْن رَكَ وَحَرَّ اللهُ، َحفِظََك قَْد َ فَاليَوْم ـِكِي. وَمَل ِمَولاَي ل بُشرَى «أْحمُِل وقاَل: الـكُوشِّيَ وَصَل َّ ثُم ٣١

كَ!» ِضّدَ قامُوا الّذيَن
ِبخـَيرٍ؟» ُ أبشالوم الفَتَى «وَهَِل : الـكُوشِّيَ َلُِك الم فسأَل ٣٢

الذي العِقاَب بَِك الأذَى لإِلحاِق كَ ِضّدَ يَقِفونَ الّذيَن النّاِس ُ ة َّ وكاف أعْداؤُكَ َلْقى ي أْن «آمُُل : الـكُوشِّيَ فَأجاَب
أبْشالُومُ.» الّشاُب هَذا ُ لَقِيَه

وََظّلَ وَبَكَى. ِ المَدينَة ِ بوّابَة فَوَْق التي ِ الغُرْفَة إلَى وََصعِدَ ً كثيرا َ فَاْستَاء ماَت، قَْد أبْشالُومَ أّنَ الملُِك عَرَِف حينئِذٍ ٣٣

ُ أبْشالُوم يا آهٍ عَنَْك. ً عِوَضا مُّتُ لَيتَني أبْشالُومُ! يا بُنّيَ يا أبْشالُومُ، يا بُنَّيَ يا «آهٍ يَقُوُل: وَ ِ الغُرْفَة تِلَْك َ َنحْو يَمْشِي َ وَهُو يبْكِي
«! بُنّيَ يا ، بُنّيَ يا

١٩
داوُد ُ خ يُوَّبِ يوآُب

أبْشالُومَ.» عَلَى وَيَنُوُح يَبكِي َلَِك الم إّنَ «ها فَقالُوا: يوآَب، إلَى الأْخبارَ النّاُس ونَقََل ١
كُلِّهِم النّاِس عِنْدَ ً ِجّدا ِيٍن حَز نَهاٍر إلَى َل َّ َتحَو َ اليَوْم هذا لـَِكّنَ اليَوِم. ذَلَِك في َ المَعْرَكَة َ رَِبح قَْد َ داوُد جَيُش كانَ ٢

ابْنِهِ. عَلَى ً ِجدا يٌن حز الملَِك بِأنَ سَمِعُوا هُم لأّنَ
بَِصوٍت يَبْكِي َ وَهُو ُ وَْجهَه ى غَّطَ قَْد َلُِك الم كانَ ٤ َبُوا! وَهَر ٍ مَعْركَة في هُزِمُوا هُْم كَاّنَ بَِصْمٍت، َ المدينة َيُش الج فَدَخََل ٣

«! بُنّيَ يا بُنَّيَ يا أبشالُومُ، يا آهِ أبشالومُ، بُنّيَ يا «آهِ عاٍل:
َحياتََك أنْقَذُوا بّاَط الّضُ أولئَِك إّنَ ها ُضبّاطَِك! من واِحدٍ كُّلَ تُهينُ «أنَْت لهُ: وقاَل َلِِك الم مَنْزَِل يُوآُب وَدَخََل ٥

لَقَْد ُيحبّونََك. الذيَن ُ وتكرَه يكرَهونَك الَّذين النّاَس ُتحِّبُ ٦ وخادِماتَِك. وَزَْوجاتَِك وبَناتَِك أبنائِك َ َحياة وَأنْقَذُوا اليَوْمَ،
لـَكُنَْت اليَوْمَ، ً جَمِيعا َنحُْن وَقُتِلْنا عاَش أبْشالُومَ أّنَ وَلَوْ َشيْئاً. لَك يَعْنونَ لا وَرِجالََك ُضبّاَطَك أّنَ بِوضوٍح َ اليَوْم أْظهَرَْت
فلَْن الحاِل، في ذَلَِك وَتَْفعَْل َتخْرُْج لَْم ما ََّك أن ِ بِالله ُأقْسِمُ شجِّعْهُْم! ُضبّاَطَك. وَكَلِّْم الآنَ فَاْنهَِض ٧ عادَةِ! الّسَ ِ غايَة فِي

وَلَداً.» ُكنَْت مُْذ وَاَجْهتَها التي المَتاعِِب ةِ َّ كاف مِْن أْسوأ ذَلَِك وََسيَكُونُ يلَةَ. َّ الل واِحدٌ رَجٌُل مَعََك يَكُونَ
لِيَراهُ. ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ َ فَجاء هُناكَ، ِ وُُجودِه أْخبارُ وَانْتَشَرَْت المدينَةِ، ِ بوّابَة إلَى َلُِك الم فذَهََب ٨

جديد مِْن مَلٌِك ُ داوُد
عائِلاِت ةِ َّ كاف في النّاُس وراَح ٩ ديارِهِم. إلَى وذهبوا َبوا هَر قَْد أبشالوم تبعِوا الّذيَن هُم ُّ كُل ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ
هذا فاخْتَرْنا أبشالوم، مِْن هرََب ِيَن. الآخَر ِنا وَأعْدائ الفِلِسطيّينَ مَِن ُ داوُد َلُِك الم َصنا َّ خَل «لَقَْد قالُوا: يَتَجادَلونَ. ِيَل إسْرائ
جَديدٍ.» ًمِْن مَلِكا ُ وََنجْعَلَه َ داوُد نُعِيدَ أْن ِنا ب ُ َيجْدُر لذا المعركَةِ، في قُتَِل لَقَْد الآنَ. ماَت قَْد أبشالوم لـَِكّنَ ١٠ لِيَحْكُمَنا.
ُ آِخر ‹أأنْتُم لَهُم: وَقُولا ذا، َّ يَهُو َ قادة «كَلِّما فِيها: يَقُوُل َ وَأبْياثار صادُوَق الكاهِنَينِ إلَى ً رِسالَة ُ داوُد َلُِك الم وَأْرَسَل ١١

أنْتُم ١٢ مَنْزِلِهِ. إلَى َلِِك الم ِ إعادَة عن ثونَ يتحّدَ ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيَع إّنَ ها مَنْزِلِهِ؟ إلَى َ داوُد َلَِك الم تُعِيدُ الّتي العائِلاِت
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ُ الله فليُعاقِبْني عائِلَتي. مِْن ٌ جُزء ‹أنَْت لِعَماسا: وَقُولا ١٣ َلَِك؟› الم تُرِْجــُع التي العائلاِت ُ آِخر أنتُم فلِماذا وَعائِلتي. إْخوَتي
يوآَب.›» بَدَل َيِْش الج َ قائِد أْجعَلَْك لَْم إْن

«عُْد يَقُولُونَ: َلِِك الم إلَى وَأْرَسلُوا واِحدٍ، كَرَجٍُل فَقُوا َّ فَات ذا، َّ يَهُو في ً جَمِيعا النّاِس قُلُوِب في ُ داوُد كَلِماُت رَْت َّ وَأث ١٤

رِجالَِك!» وجَمِيُع أنَْت
الُأْردُّنِ. َ نَهْر ِ بِه يَعْبُرُوا و َلَِك الم يُلاقُوا لـِكَي الجِلْجاِل إلَى ذا َّ يَهُو بنو َ وَجاء الُأْردُّنِ. نَهْرِ إلَى ُ داوُد َلُِك الم َ فَجاء ١٥

داوُد مِْن ماَح الّسَ يطلُُب شَمْعَى
داوُدَ. الملِِك للقاءِ ذا َّ يَهُو بَنِي مَع ً مُسْرِعا هذا وَنَزَِل يمَ. َبحُورِ فِي يَعِيُش وَ بَنْيامِيْنَ، عائِلةِ مِْن ِجيرا بُن شَمْعَى كانَ ١٦
ُ أبناءَه ُ مَعَه َ أْحضَر وقَْد شاول، عائِلةِ ُ خادِم صيبا َ جاء كَذَلَِك بَنْيامِيْن. عائِلاِت مِْن شخٍص ألِْف َ َنحْو ُ مَعَه َ جاء وقَْد ١٧

داوُدَ. الملِِك للقاءِ الُأردُن نَهْرِ إلَى أسْرَعُوا هُْم ُّ كل هَؤلاءِ يَن. العِشْر ُ وَخُّدامَه َ عَشَر َ َمسَة الخ
وَبَيْنَما َلُِك. الم ُ أرادَه ما كُّلَ فَعَلُوا وقَْد ذا، َّ يَهُو إلَى َلِِك الم ِ عائِلَة ِ إعادَة في لِيُساعِدُوا الُأردُّنِ َ نَهْر النّاُس َ وعبَر ١٨
ُتحاِسبْنِي لا مَولاَي، «يا لَهُ: قاَل َّ ثُم ١٩ الأْرِض. َ َنحْو ُ أمامَه فاْنحَنَى لِلقائِهِ، ِجيرا بُن شَمْعَى َ جاء هْرَ، النَّ ُ يَعْبُر َلُِك الم كانَ
َ مَدينَة غادَْرَت عِنْدما فَعَلْتُها التي َ يِّئة الّسَ َ الأْشياء رِ تتذكَّ لا ـِكِي، وَمَل مَولاَي يا ِبحَّقِك. فَعَلْتُها التي ِ الخاطِئَة الأْشياءِ عَلَى

ـِكِي.» وَمَل مَولاَي يا للقائَِك يَنْزُِل يُوُسَف عائِلةِ مِْن َشخٍْص ُل أّوَ َ اليَوْم أنا لذا أْخطَأُت. أنني تَعْرُِف ٢٠ القُْدِس.
اللهُ.»٢١ ُ مَسَحَه الَّذِي الملَك لَعََن ُ ه َّ لأن شَمْعَى نَقتَُل أْن «َيجُب قاَل: َ ة َّ ي صُرُوِ بَن أبيشاَي لـَِكّنَ ٢١

ِيَل. إسْرائ في أحَدٌ ُ يُعْدَم وَهَْل ِضّدي. َ اليَوْم ُ أنتُم ةَ؟ َّ ي صُرُوِ َ أبْناء يا بكُم أفْعََل أْن بي ُ َيجْدُر «ماذا داوُدُ: فقاَل ٢٢

ِيَل.» إسْرائ ملُِك َّني أن أعرُِف َ اليَوْم
ُلَهُ. يَْقت لَْن ُ نفسُه َ هُو َّه بأن شَمْعَى َلُِك الم وَعَدَ تموَت.» «لَْن لشَْمعَى: الملُِك قاَل َّ ثُم ٢٣

داوُد ِ يَة لِرؤ يَْذهَُب مَفِيبُوَشُث
أْن إلَى القُْدِس َ مَدينَة َلُِك الم فيهِ َ غادَر الّذي الوَقِْت وَمُنْذُ داوُدَ. َلِِك الم لِلِقاءِ شاول َحفيدُ مَفِيبُوَشُث وَنزَل ٢٤
ِ مَدينَة في بِالْمَلِِك التقى وَعِنْدَما ٢٥ ثيابَهُ. غَسََل أْو ُ بَه شارِ َب َشّذَ أْو لِرِجلَيهِ َّ اهْتَم قَدِ مَفِيبُوَشُث يَكُْن لم بسلاٍم، عادَ

القُْدِس؟» ِ مَدينَة مِْن َبُْت هَر عِنْدَما مَفِيبُوَشُث يا معي تذهَْب لَْم َ «لِم َلُِك: الم ُ لَه قاَل القُْدِس،
اْذهَْب ِصيبا: ِلخادِِمي ُلُْت ق لِذا أْعرَُج، فَأنا خادِِمي. خَدَعَني لَقَْد ـِكِي، وَمَل مَولاَي «يا مَفِيبُوَشُث: فأجاَب ٢٦
عنّي. ً سيِّئَة َ أشياء وَقاَل ُ وَحْدَه إليَْك فَذَهََب خَدَعَني خادِِمي لـَِكّنَ ٢٧ الملِك. مََع وَاْذهََب ُ أرَكبَه لـِكَي َ الحِمار وَأسْرِِج
ها، َّ كُل جّدي َ عائِلَة تَْقتَُل أْن ً مُمْكِنا كانَ ٢٨ َصواباً. ُ تراه ما فَافْعَْل ـِكِي، وَمَل مَولاَي يا ِ الله عندِ مِْن كَمَلاٍك أنَْت ما َّ إن
أّيِ بِشأِن َلِِك الم لَدَى رِ ذَمُّ َّ الت فِي الحَّقَ أملُِك لا لِذا مائِدَتَِك. مِْن يَأكُلونَ الّذيَن النّاِس مََع وَضعْتَني تَْفعَْل. لَْم َك َّ لـِكن

شَيءٍ.»
وَأنَْت.» ِصيبا الأْرَض: َستَْقتَِسماِن ْرُت: َّ قر ما إلَيَك مشاكِلَِك. عَْن يدَ المَز تَقُِل «لا لمَفِيبُوَشَث: الملُِك فقاَل ٢٩

ها!» َّ كُل الأْرَض ِصيبا فليْأخُْذ بسلاِم. دارِكَ إلَى أتَيَت َّك أن يَكفي ـِكِي، وَمَل «يامَولاَي لِلمَلِِك: مَفِيبُوَشُث فقال ٣٠

١٩:٢١ ٢١
العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ يهوه» «مِسيح ً حرفيا الله. ُ مَسَحَه الَّذِي
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يرافِقه أْن بَرَزَلّاَي من يَطلُُب ُ داوُد
بَرَزَلّاُي كانَ ٣٢ مَعَهُ. هْر النَّ َ لِيَعْبُر َ داوُد َلِِك الم مََع الُأْردُّنِ نَهْرِ إلَى َ وَجاء رُوجَلِيمَ، مِْن الجِلْعادِّيُ بَرَزَلّاُي وَنزَِل ٣١

ً رجُلا كانَ ُ ه َّ لأن َ َمحْناِيم في ُ داوُد مََكَث عِنْدما ً َطعاما َلَِك الم أْعطَى وَقَْد عاماً. ثَمانينَ العُْمرِ مَِن يَبلُُغ ، ّنِ الّسِ في ً مُتَقَّدِما
القُْدِس.» ِ مَدينَة فِي مَعِي عِْشَت إن بَِك وَسأْعتَني مَعِي َ هر النَّ «ُأعْبُرِ داوُدُ: ُ له فقاَل ٣٣ ا. ِجّدً ا ًّ غَنِي

أنا ٣٥ القُْدِس؟ ِ مَدِينَة إلَى اْذهََب أْن مِْن ُ أْكبَر أنا العُْمرِ؟ مَِن أبلُُغ كَْم تَعْرُِف «هَْل لِلْمَلِِك: قاَل بَرَزَلّاُي لـَِكّنَ ٣٤

َما ف أشْرَُب؟ وَما آكُُل ما َطعْمَ – خادِمََك أنا – ُ اُمّيِّز هَْل مُّرِها! عَِن الأيّاِم َ حُلْو ُ ُأمِيِّز فَهَُل عُمْرِي! مِْن الثمانينَ في
مَِن ا ًّ أي أْحتاُج لا أنا ٣٦ َلَِك؟ الم مَولاَي َ يا عَلَيَك ً جَديدا ً عِبْئا خَادِمَُك يَكُونُ ِماذا ل وَالمُغَنِّياِت؟ لِلمُغَنِّينَ وَالاْستِماِع لِي
فَأعُودَ – خادِمََك أنا – لِي اْسمَْح لـَِكِن ٣٧ قَلِيلَةً. ً مَسافَة الُأْردُن َ نَهْر مَعََك ُ َسأعْبُر يّاها. إ تُعْطِينِي أن يدُ تر الّتي الأْشياءِ
ـِكِي، وَمَل مَولاَي يا مَعََك خادِمَُك كَمْهامُ فَلْيَْذهَْب وَُأمِّي. أبِي مَْقبرةِ فِي وَُأْدفََن مَدينَتي، فِي فَأمُوَت دارِْي، إلَى

تَشاءُ.» ما ِ بِه وَافْعَْل
شَيءٍ.» أّيَ لََك سأفْعَُل أجلَِك. مِْن ُ مَعَه ً وَُمحِْسنا ً لَطِيفا وََسأُكونُ مَعِي، كَمْهامُ «َسيَْذهَُب َلُِك: الم فأجاَب ٣٨

دارِه إلَى يعودُ داود
هْرَ. النَّ عَبَرُوا فَقَْد ُ ه ُّ كُل عُْب وَالّشَ الملُِك أمّا دارِهِ. إلَى بَرَزَلّاُي وَعادَ وَبارَكَهُ. بَرَزَلّاُي َلُِك الم َل َّ فقَب ٣٩

َ داوُد قادُوا فَقَْد ِيَل إسْرائ بني ونِْصُف ذا َّ يَهُو بَنُو أمّا كِمْهامُ. ُ مَعَه وَذَهََب الجِلْجاِل. إلَى الأردُّنِ َ نَهْر الملُِك َ عبَر ٤٠
هْرِ. النَّ َ عِبْر

ذا َّ يَهُو بني ُيجادِلون ِيَل إسْرائ بَنُو
َ نَهْر ورِجالَِك وبِعائلتَِك بَِك وَعَبَروا سَرَقُوكَ إْخوَتُنا ذا َّ يَهُو «بنو لهُ: وقالُوا َلِِك الم إلَى ُّهم كُل ِيَل إسْرائ بَنُو َ وَجاء ٤١

الُأْردُن.»
بِهذا مِنّا غاِضبونَ أنْتُم َ فَلِم أوثَُق. َلِِك الم وَبَينَ بَينَنا ِ القَرابَة َ ِصلَة «لأّنَ ِيَل: إسْرائ بَنِي هُم ُّ كُل ذا َّ يَهُو بنو فأجاَب ٤٢

هَدايا.» َ ة َّ أي لَنا يُقَّدِْم لَْم َ وَهْو َلِِك، الم ِحساِب عَلَى ً َطعاما نَأكُْل لَْم فَنَْحُن الشْأن؟
كُنّا لَقَْد َتجاهَلْتُمُونا. كُم َّ لـَِكن مِنْكُم، َ أْكثَر َ بِداوُد لنا َيحِّقُ لذا أسْهٍُم. ُ عشرَة َلِِك الم فِي «لَنا ِيَل: إسْرائ بَنُو فأجاَب ٤٣

مَلِكِنا.» ِ إعادَة عَْن مينَ َّ المُتَكَل َل أّوَ
بَنِي عِباراِت مِْن ً قُبْحا أَشّدَ عِباراتُهُم كانَْت القُبِْح. أَشّدَ ً قَبِيحا َ جاء ِيَل إسْرائ بَنِي إلَى ذا َّ يَهُو بَنِي َجواَب لـَِكّنَ

ِيَل. إسْرائ
٢٠

داوُد من ً بَعيدا ِيَل إسْرائ يقودُ ِشبَُع
لشيءٍ. يَصلُُح لا للمَشاكِِل ً مُثيرا كانَ بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن َ وهو بِكْري بُن ِشبََع يُْدعَى رَجٌُل كانَ المَكاِن، ذَلَِك في ١

قاَل: َّ ثُم عَب الّشَ لِيَْجمََع البوِق في فنفَخ
داوُدَ. فِي لَنا َ ة ِحّصَ «لا
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يَسَّى. ابِْن فِي لَنا َ ة ِحّصَ لا
ِيل، إسْرائ بني فيا

ِخيَمِنا.» إلَى كلُنا لِنَعُْد

يِق الّطر َطواَل عَلَى ـِكَهُم مَل لازِمُوا ذا َّ يَهُو بَنِي لـِكّنَ بِكرِي. بَن ِشبََع وَتَبِعُوا َ داوُد هُم ُّ كل ِيَل إسْرائ بَنُو َ تَرَك وَهَكَذا ٢

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى الُأْردُن نَهْرِ مِْن
في وَضعَهُّنَ وقَْد بِالمَنْزِِل، للاْعتِناءِ ِ نِسائِه مِْن ً عَشْرا تَرَكَ قَْد كانَ َحيُْث القُْدِس ِ مَدينَة فِي ِ مَنْزِلِه إلَى ُ داوُد وَعادَ ٣

ً أيّا يُعاشِرْ لَْم ُ ه َّ لـَِكن عامَ، الّطَ يُعْطِيهِّنَ و بِهّنَ يَعْتَنِي ُ داوُد كانَ . مماتِهِّنَ ى َّ َحت فيهِ وبَقينَ حُرّاٌس، ِ َحولِه مِْن خاٍص، منزٍِل
. مَماتِهِّنَ يَوِْم إلَى كَالأرامِِل فعِْشَن ، مِْنهُّنَ

أيْضاً.» هُنا أنَْت وَُكْن أيّاٍم. ِ ثَلاثَة غُُضوِن فِي إلَيَّ ذا َّ يَهُو بَنِي «اْجمَْع لِعَماسا: الملُِك قاَل ٤

الملُِك. ُ لَه ده حّدَ الّذي من أْطوََل ً وقتا اْستَغْرََق ُ ه َّ لـِكن ذا، َّ يَهُو بني ليَْجمََع عَماسا فَذَهََب ٥

ِشبَع يْقتَُل أْن أبيشاَي مِْن يَطلُُب ُ داوُد
وَطارِْدهُ. وَرِجالي ُضبّاطي خُْذ لِذا أبْشالومَ. كانَ ممّا عَلَينا ً َخطَرا أَشّدُ بِكْري بُن «ِشبََع لأبيشاَي: ُ داوُد قاَل َّ ثُم ٦

عَلَيهِ.» القَبَْض نَستَطيَع فَلَْن ِجّداً، َ ة َّ َحْمِي الم المُدُنَ ِشبَُع دَخََل فإْن أْسوارٌ. لَها ً مُدُنا يَْدخَُل أْن قَبَل أسْرِْع
مَِن وغيرَهُم وَالفليتيّين٢٢َ يتيّين وَالـكَر ُ رِجالَه ُ مَعَه أخَذَ وقَْد بَكْرِي بَن ِشبََع َ ليُطارِد القُْدِس َ مَدينَة يوآب فغادرَ ٧

ياءِ. الأقْو ُنودِ الج
عَماسا يَْقتُُل يُوآُب

بَذلَتَهُ، يَرْتدِي يُوآُب كانَ لِلِقائِهِم. عَماسا خَرََج ِجبْعُونَ، فِي ِ العَظيمَة خرةِ الّصَ إلَى َيُش وَاْلج يوآُب وََصَل وَعِنْدما ٨
َّ ثُم ٩ يدِهِ. في ُ وحمَلَه ُ فانْتَشَلَه الغِْمدِ مَِن ُ َسيفُه وَقََع عَماسا، لِلِقاءِ ً ماشيا كانَ وبَينما ِغمْدِهِ. في يُف وَالّسَ ً ِحزاما يََضُع وَ

أِخي؟» يا حالَُك «كيف عَماسا: َسأَل
اليُسرَى، يوآب يَدِ في كانَ الّذي يِف للّسَ عَماسا هْ َّ يَتَنب ولَْم ١٠ بِهِ. ً تَرِحيبا ُ لِيُقَبِّلَه ِ ذَقْنِه مِْن عَماسا وَأْمسََك ُ يَدَه دَ َّ فم

واِحدَةٍ. بِطَعنَةٍ وَماَت الأْرِض عَلَى ُ أمعاؤه فَوَقَعَْت بَْطنِهِ، في يِف بِالّسَ يوآب ُ فطعَنَه
ِشبَع عن البَْحَث يُتابِعُونَ َ داوُد رِجاُل

ِ ة َّ ُجث عِنْدَ بانُ الّشُ يوآَب ُجنودِ أحَدُ وَوَقََف ١١ بِكْرِي. بِن ِشبََع عَْن جَديدٍ مِْن َبحْثَهُما أبَيشاُي ُ وَأُخوه يوآُب بَدأ َّ ثُم
يوآَب.» فلنَتْبَْع وَداوُدَ، يُوآَب تَْدعَمُونَ الّذيَن ً جَمِيعا جاُل َّ الر ها «أّيُ وَقاَل: عَماسا،

فونَ َّ يَتَوَق ظلّوا هْم ُّ كُل الناَس أّنَ الّشاُب ُنْدِّيُ الج فلاَحَظ دِمائِهِ. وََسَط ً دا مُمَّدَ يِق، ر الّطَ وََسِط في عَماسا كانَ ١٢

ُ ة َّ ُجث ُأبْعِدَْت أْن وبَعْدَ ١٣ ُماٍش. ق ِ بقِْطعَة وغّطاها الحَقِل، داِخِل إلَى يِق ر الّطَ عِن ً بعيدا فَدَْحرََجها ةِ. َّ ُث الج إلَى ظرِ َّ للن
بِكري. بَن ِشبََع وَطارَدُوا إلَيهِ وا فانْضمُّ يوآَب. وتَبِعُوا وََحْسُب بِها النّاُس مَّرَ يِق، ر الّطَ عِن عَماسا

٢٠:٧ ٢٢
(23 العدد فِي ً (أيضا لِداود. الملـكي الحرس وَالفليتيين. يتيّين الـكَر
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مَعْكة بيَت آبَل إلَى يَهْرُُب ِشبَُع
هُم ُّ كُل ُّونَ ي البير اجتَمََع كَذَلَِك، مَعْكة. بيِت آبََل إلَى ِ يقِه َطرِ في َ وَهُو ِيَل إسْرائ قبائِِل ةِ َّ بِكاف بِكْري بُن ِشبَُع مّرَ ١٤

وتبِعوهُ.
من نوا يتمَّكَ ى َّ َحت ِ المَدينَة ِجدارِ عِنْدَ راَب ُّ الت ُسوا كَدَّ َّ ثُم وَحاصَرُوها. مَعْكَةَ، بَيَْت آبَِل إلَى َ ورِجالُه يوآُب َ وجاء ١٥

ليهْدِمُوهُ. الجدارِ عَلَى ِ بِالحِجارَة ُبُونَ يَضْر ُ رِجالُه وَراَح فوقَهُ. ِق ُّ سَل َّ الت
ُأكلِّمَهُ.» أْن ُأريدُ هُنا. إلَى َ يْأتِي أْن ليوآب قُولوا ! إليَّ «أْصغوا وَقالَْت: المَدِينةِ داِخِل مِْن ٌ حَكيمة اْمرأةٌ وَنادَِت ١٦

يُوآُب؟» أنَْت «هَْل فَسألَتْهُ: ليُكلِّمَها، يُوآُب وذهََب ١٧
هُوَ.» أنا «نَعَم، أجاَب:

«. إليَّ «أْصِغ المَرأةُ: ُ لَه فقالَْت
ُأْصغِي.» نِي َّ «إن لها: فقاَل

إلَيهِ.› َتحْتاُجونَ ما عَلَى وَستَْحصلونَ آبَل فِي َ جْدَة َّ الن ‹ُأطلُبوا يَقُولونَ: النّاُس كانَ الماضِي، «في المَرْأةُ: قالِت َّ ثم ١٨

مُدُِن مِْن ةٍ مُهِمَّ ٍ مَدينَة َ تَْدمِير تحاوِل أنَْت وَها المَدينَةِ. ِ هَذِه فِي َ الأْوفياء ِمينَ المُسال مَِن يَن َكثِير مِْن ٌ واِحدَة وَأنا ١٩

للهِ؟» مِلٌك َ هو ما َ تَْدمير يدُ تُر َ فَلِم ِيَل. إسْرائ
َجبَِل من رَجٌُل بِداِخلِها لـِكْن ٢١ مدينَتِكُم. َ تَْدمير أريدُ لا شيءٍ! َ تدمير أريدُ لا أنا «اْسمَعِي، يوآُب: أجاَب ٢٠

وَحْدي.» ِ المدينَة هذهِ عَْن وَسأبتَعِدُ إليَّ ُ أحضِروه داوُدَ. الملِِك ِضّدَ دَ َّ تَمَر وَقَْد بِكري، بَن ِشبََع يُدعى َ وهو َ أفْراِيم
ورِ.» الّسُ فَوِْق مِْن برأِسهِ لََك َسيُرمَى «حسناً، ليوآب: ُ المَرْأة فقالَِت

يوآَب إلَى بهِ ورَْموا بِكري بَن ِشبََع رأَس فقَطَعُوا المدينَةِ. في كُلِّهِم النّاِس إلَى َشديدَةٍ ٍ بحِكمَة ُ المرأة ثِت تحّدَ َّ ثُم ٢٢

المدينَةِ. ُسورِ فَوِْق مِْن
القُْدِس. ِ مَدينَة في َلِِك الم إلَى يوآُب وعادَ ديارِهم إلَى الجنُودُ فَذَهََب المَدينَةَ. َيُش الج وغادرَ البوِق في يوآُب نَفََخ َّ ثُم

داوُد لدى العامِلونَ
ُ أدورام أمّا ٢٤ وَالفليتيّينَ. يتيّينَ الـكر يقودُ ياداعَ يهو بُن وبَناياهُو ِيل. إسْرائ في هِ َّ كُل الجيِش َ قائِد يوآُب كانَ ٢٣
صادُوُق وَكانَ لِلسِّرِّ. ً أمَينا وَِشيوا ٢٥ ِجّلِ، الّسِ ًعَِن مسؤولا أِحيلودَ بُن يُوشافاُط وَ دِيَن، َّ ُجَن الم العُمّاِل ًعن مسؤولا فكانَ

لِداوُدَ. ً مُستشارا اليائيرّيُ وَعِيرا ٢٦ كاهِنَين، وَأبْياثارُ
٢١

عِقابَها تناُل شاوَل ُ عائِلة
ُ وَعائِلتُه «شاوُل اللهُ: ُ فأجابَه اللهِ إلَى ُ داوُد فَصلّى سنواٍت. ثلاَث ْت َّ اْستَمَر ٌ َمجاعة َحَصلَْت مَلِكاً، ُ داوُد كانَ بَينَما ١

الجبعونيّين.» قَتََل شاوَل لأّنَ ُ َجاعَة الم هذه َحَصلَت هذا. الجوِع زَمَِن فِي بَُب الّسَ هُمُ – ُجْرِمين الم ُ عائِلة –
بألّا وعَدوهُم قَْد ِيَل إسْرائ بَنُو وَكانَ يِّينَ. الأمُور ةِ َّ بِقِي من ً جَماعَة كانوا بَْل ِيَل، إسْرائ بَنِي مَِن الجبعونيّونَ يَكُِن لم ٢

ذا. َّ يهُو وبَنِي ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى غَيرَتهِ بِسبِب عَلَيهِْم يَقضِيَ أْن أرادَ شاوَُل لـَِكّنَ بِهِم. الأذَى ُلِحقوا ي
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تُبارِكوا لـِكَي ِيَل، إسْرائ ةِ َّ َخطي َحْوِ لم أفْعُل ماذا لـكُْم؟ أْصنَُع «ماذا لهُم: قاَل ٣ مَهُم. َّ وكل الجبعونيّين داودُ َلُِك الم فَجَمََع
اللهِ؟» َشعَب

ِيَل.» إسْرائ في شخٍص أّيِ قَتِل في الحَّقُ لَنا وَلَيََس فِّضةً، ًأْو ذَهَبا شاوَُل عائِلةِ مِْن ِيدُ نُر «لا لداودَ: الجبعونيّونَ فقاَل ٤

لـكُم؟» أْصنََع أْن ُمِكنُني ي َماذا «ف داوُدُ: فقاَل
ِيَل. إسْرائ بلادِ مِْن ً جَمِيعا ِنا لإبادَت َط وََخّطَ عَلَينا، َ القَضاء شاوُُل حاوََل «لقد داوُدَ: لِلْمَلِِك َبْعونيّونَ الج فقاَل ٥

شاوَل.» َجبَِل َجبَْع، جبِل عند اللهِ أمامَ وََسنَعدِمُهُْم اللهُ،٢٣ ُ مَسَحَه الَّذِي شاوَل أبناءِ من ً َسبْعَة فسَلِّمْنا ٦

يّاهُم.» إ «َسُأَسلِّمُكُْم داوُدُ: َلُِك الم فقاَل
شاوَل. بِن يوناثانَ مََع ُ داوُد ُ قَطَعَه الَّذِي ِ الله عَهدِ بِسَبَِب شاوَل، بِن يوناثانَ بَن مَفِيبُوَشَث استَثنَى الملَِك لـِكّنَ ٧
عَْدرِئيَل ِ زَوجَة َمْسَةَ، الخ شاوُُل بِنِت مِيكاَل َ وَأبناء رِصفَةَ، ِ زَْوَجتِه مِْن شاوُُل ابْنَي وَمَفِيبُوَشَث أرمونيَ ُ دَاوُد وَاختارَ ٨
وَأعدَمُوهُْم ِجبَْع َجبَِل إلَى بهِم فجاؤوا َبعُونيّينَ. الج أيدِي إلَى َ السبعَة الرِّجاَل هؤلاءِ ُ داوُد مَ َّ وََسل ٩ . َحُوِليَّ الم بِرزَلّاَي بِن

الّشعيرِ. َحصادِ مَوْسِِم بِدايةِ مََع ّبيِع، الر في الأولى، الحَصادِ أيّاِم فِي ُأعْدِموا معاً. ُ بعة الّسَ فماَت اللهِ، أمامَ
وَرِصفَة ُ داوُد

ى َّ وَحت الحصادِ مَوسِِم ِ بِدايَة مِْن هُناكَ فبقَي خرةِ. الّصَ فوَق ُ وَوَضعَتْه َيِش الخ لباَس َ ة َّ أي بِنُت ُ رِصفَة فَأخذَت ١٠

خلاَل ُثَِث الج مَِن تَناَل بأْن ِ الجارِحَة يورِ للّطُ تسمَْح فَلَْم نَهارَ، ليَل القَتلَى ُجثََث تُراقُِب أخَذَْت َّ ثُم الأمطارِ. مَوسِِم
الليِل. خلال المُْفتَرَِسةِ للحيواناِت ولا النهارِ،

ِجلْعادَ. يابِيش رِجاِل مَِن يُوناثانَ وَ شاوَُل عِظامَ فأخَذَ ١٢ شاوَل. ُ يَة جارِ ُ رِصفَة ُ تَْصنَعُه بما َ داوُد النّاُس َ فأخبَر ١١
فِي ِجداٍر عَلَى تينِ َّ ُث الج قوا َّ عَل قَْد الفِلِسطيّونَ كانَ َلبُوعَ. الج فِي يُوناثانَ وَ َشاوَُل مَْقتَِل بَعْدَ عَلَيها َحَصلُوا قَْد هؤلاءِ وكانَ

ةِ. العامَّ ِ ِنْطَقَة الم تِلَْك عَْن وَأبعَدُوهُما تينِ َّ ُث الج وَسَرَقُوا ذَهبُوا ِجلْعادَ يابِيَش رجاَل لـَِكّنَ شانَ. بَيَت
عَلَى عُلِّقُوا الّذين بعةِ الّسَ الرِّجاِل عِظاِم بِجَمِع وََأمَرَ جَلْعادَ، يابِيَش مِْن يُوناثانَ ِ وَابْنِه شاوَُل عِظامَ ُ داوُد َ أحضَر ١٣
قَيٍْس ِ مقبَرَة في الأنْفاِق أحَدِ داخَل بَنْيامِيْن، ِ مِنْطَقَة في يوناثانَ ِ وَابنِه شاوَل عِظامَ دَفَنُوا َّ ثُم ١٤ لِدَفنِها. الأخشاِب

الأْرِض. تِلَْك فِي عِب الّشَ َصلَواِت إلَى ُ الله فأْصغَى الملُِك، بهِ أمَرَهُم ما كُّلَ الناُس فَعََل شاوَل. وَالِدِ
الفِلِسطيّين مع الحَرُْب

وَضعَُف. ً كثيرا تَعَِب َ داوُد لـَِكّنَ لمحاربَتِهِم. ُ ورِجالُه ُ داوُد فَخَرَج ِيل، إسْرائ ِضّدَ ُأْخرَى ً با حَْر الفِلِسطيّون وََشّنَ ١٥
البُرونْزِ، مِْن مِثقاٍل٢٥ مئةِ ثلاَث َ َنحو يَزِنُ ُ رُْمحُه كانَ رافا.٢٤ َِّف َي المُز ِ لِلإلَه ابِعِينَ َّ الت العمالِقةِ أحَدَ بَنُوُب يِْشبِي كانَ ١٦

داوُدَ. وَأنْقَذَ الفِلسطِّيَ قَتََل َ ة َّ ي صُرُوِ بَن أبيشاَي لـَِكّنَ ١٧ داوُدَ، يقتَُل أْن فَحاوََل جَديداً. ً َسيفا وَيَحْمُِل
٢١:٦ ٢٣

العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ يهوه» «مِسيح ً حرفيا الله. ُ مَسَحَه الَّذِي
٢١:١٦ ٢٤

،18 الأعداد فِي ً (أيضا الّضعيف. «رافا» اسمُ يعني وَ .8 -4 :20 ِل الأّوَ الأيّاِم أخبارِ كتاَب ً أيضا انظر رافا.» أبناء أْو رافا، ام «خُّدَ أْو رافا. … التابعين
22) 20،

٢١:١٦ ٢٥
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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فَعَلَْت، فإْن بَعْدُ. فِيما ِ المَعْرَكَة إلَى مَعَنا َتخْرَُج أْن يَنْبَغِي «لا لهُ: فَقالوا للملِِك ً خاّصا ً وَعْدا َ داوُد رِجاُل قطََع َّ ثُم
قادَتِها.» أْعظَمَ ِيل إسْرائ ُ َتخْسَر ما َّ ُب ر

أتباِع مِْن َ وَهُو ساَف، الحوشي ِسبْكاي فقَتََل جوب، في الفِلِسطيّينَ مع ُأْخرَى حرٌب وقَعَْت لاحٍق، وقٍْت في ١٨
رافا.

بَيَت مِْن َ ُأورغِيم ياعرِّيَ بُن ألحانانُ فقتَل الفِلِْسطييّينَ، مََع ُجوَب فِي ُأْخرَى حرٌب وقَعَْت لاحٍق، وقٍت وفي ١٩

ّساِج. ُّ الن نَوِل مِثَل ً َضخْما ُ رُْمحُه كانَ الَّذِي الجَتّيَّ جُلياَت لَحْمَ
رِجلَيهِ مِن كّلٍ وفِي يَدَيهِ مِن كّلٍ فِي أصابَع ُ ة َّ ِست ُ لَه ِجداً، َضخمٌ رَجٌل وكانَ َجّت. فِي ُأْخرَى حَْرٌب وقَعَْت َّ ثُم ٢٠

لـَِكّنَ بِها، َ وََسخِر ِيَل إسْرائ َتحّدى وقَْد ٢١ أيضاً. ِ العَمالِقَة مَن جُُل َّ الر هذا كانَ إْصبِعاً. وَعُشرونَ ٌ بَعَة أْر مَجمُوعُها –
داوُدَ. أِخي شَمْعَى بُن يوناثان هذا كانَ – ُ َلَه قَت يوناثان

ورجالِهِ. َ داوُد يدِ عَلَى قُتِلوا وقَْد جت، من ً عمالِقَة هُم ُّ كُل ُ بَعَة الأْر جاُل َّ الر هؤلاءِ كانَ ٢٢

٢٢
الله تمجيدِ في َ داوُد ُ أنشودة

فَقاَل: ٢ أعْدائِهِ، جَمِيِع وَمِْن شاوَُل مِْن ُ الله ُ أنْقَذَه َ يَوْم ِ لله َ الُأنْشُودَة ِ هَذِه كَلِماِت ُ داوُد َ م رَّنَ ١

وَِحْصنِي َصخْرَتِي ُ «الله
الأمِيْنُ. وَمُنْقِذِي

إلهِي، َ هُو ٣
إليها. ُ ألتَجئ الّتي ُ خرَة الّصَ َ هُو

دِرِعي. ُ الله
وَتَنْصُرُنِي. تُنْقِذُني ُ تُه َّ قُو
المُرْتَفـِـُع، مَلْجَأِي ُ الله

الأمينُ، وَمَلاذَِي
مُنْقِذِي. َ هُو

العُنَفاءِ. الأعْداءِ مَِن يُنْقِذُني
ْسبيَح، َّ الت يَْستَِحّقُ الذي الله دَعَوُْت ٤

أعْدائي! مِْن َلَْصُت فخ
بِي، المَوِت أْمواُج «أحاَطْت ٥

الهَلاِك. ُسيُوُل وَهاجَمَتنِي
َحولِي. كانَْت ها ُّ كُل ِ يَة الهاوِ ِحباُل ٦

أماِمي. مِْن المَوِت وَأفخاُخ
اللهَ، دَعَوُت ِضيقي في ٧
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إلهي. دَعَوُت
َصوْتِي. ِ هَيكَلِه مِْن فسَمـِـَع

ُأذُنَيْهِ. صُراِخي وَدَخَل
وَاْرَتجَفَْت! الأْرُض ِت اهْتزَّ َّ ثم ٨

ْت، َّ وَاْرَتج َتحَرََّكْت ُ ماء الّسَ
غَِضَب! ُ ه َّ لأن

خانُ، الدُّ خَرََج ِ أنفِه مِْن ٩

َمِهِ، ف مِْن انْطَلَقَْت ٌ مُْشتَعِلة ونارٌ
َمْرُ. الج مِْنها قَدَْت َّ وَات

السماءَ! ُ الله َشّقَ ١٠
داكنةٍ! سَميكةٍ غَيْمَةٍ فَوَْق وَقََف

َلِّقةَ، ُح الم بِيم٢٦َ الـكَرُو َ مَلائِكَة ً مُمتَطِيا ُ يَطير كانَ ١١
الرّيحَ. اْمتطى وقدِ

َحولِهِ، مِْن َ الدّاِكنَة الغيومَ ُ الله لّفَ ١٢
َخيمَةً. كانَْت لَوْ َكما
الغُيوِم. فِي َ ِياه الم جَمََع

المُْشتَعِِل كَالفَْحِم َمراُت الج انطلقَِت ١٣

َحولِهِ! مِْن الّساطـِـِع وءِ الّضَ من
ماءِ، الّسَ في الله أْرعَدَ ١٤

صوتَهُ. العليُّ َع َّ وسم
ُ سِهامَه وَأطلََق ١٥

. العدّوَ َت َّ وشت
بُرُوقَهُ، ه َّ الل أْرَسَل

حَيرَةٍ. وَفِي مُْرتَبِِكينَ النّاُس َق َّ فَتفر
ةٍ، بِقوَّ ُ الله يا مَْت َّ «تكَل ١٦

ةٌ، َّ ي قو ٌ ريح ْت َّ هب فمَِك ومن
ِياهُ، الم فتراَجعَِت

البحرِ، َ قَعْر رأينا ى َّ َحت
الأْرِض. وَأُسَس

٢٢:١١ ٢٦
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
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عَليائِهِ، مِْن ُ ذِراعَه «مَّدَ ١٧
بِي، وَأْمسََك

المُنْدَفِعةِ. ِ العَمِيقَة ِياهِ الم مَِن وََسحَبَنِي
مِنِّي. أقْوَى هُْم الذيَن أعْدائِي مِْن َصني َّ خل ١٨

، مُبغِضِّيَ مِْن أنقذَني
وَحدِي. ُأواَجهَهُْم أْن مِْن أقَوَى كانُوا فَقَْد

مُِصيبَةٍ، فِي وَقَعُْت ١٩
أعْدائِي، وَهاجَمَنِي

وَأعانَنِي. َسنَدَنِي َ الله لـَِكّنَ
ني، ُّ ُيحِب ُ الله ٢٠

أنْقَذَني، لِذا
فِيهِ. ِضيَق لا أمِينٍ مَكاٍن إلَى وَأخَذَنِي

ُ الله َسيكافئُنِي ٢١

الّصواَب، فعَلُْت لأنني
خطأٍ، أّيَ أقْتَرِْف لَْم

لي. َ الحَسَنَة َ الأشياء َسيَْصنَُع لِذا
اللهِ، ُسبُِل فِي مَشَيُت لأنْني ٢٢

كَالأشرارِ. إلَهِي إلَى ُأْخطِئْ وَلَْم
بها، ُل وَأتأمَّ ُ شرائعَه ً دائِما ُ أذكُر ٢٣

عَنها! أِحيدُ وَلا
لَهُ، ً أمِينا أبقى ٢٤

أمامَهُ. إْثٍم بِلا ً نَقِيّا نفسي وَأحفظ
وَصلاِحي، بِرِّي َحسََب ُ الله سيُكافِئُنِي لذا، ٢٥

أعْمَلُهُ. يَرانِي الَّذِي لاِح الّصَ بحسِب
لِلأمَناءِ، أمانَتََك ُ «تُظهِر ٢٦

لِلّصاِلحـِينَ. وََصلاحََك
الأنْقِياءِ. مََع نَقاءَكَ ُ تُْظهِر ٢٧
المُنَْحرِفِينَ. مََع ِحيَلََك ُ وَتُْظهِر
الله. يا المُتواِضعينَ تُساعِدُ ٢٨

يَن. المُتفاِخر عَلَى العارَ َتجلُُب َك َّ لـَِكن
اللهُ، يا مِْصباِحي أنَْت ٢٩
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َحولي. مِْن َ لْمَة الّظُ ُ يُضيء ُ الله
ُجيُوشاً. أدُوُس بمَعُونَتَِك ٣٠

العَدُّوِ. جُْدرانَ ُق َّ أتَسَل اللهِ، ِ بمَعُونَة
كامٌِل. اللهِ يُق «َطر ٣١

اْمتِحاٍن. كَّلَ اجتازَْت الله ُ كَلِمَة
بِهِ. َيحتَمُونَ ِمَْن ل تُرٌْس َ هُو

اللهِ، ُ غَيْر إلهٍ مِْن ما ٣٢
ِسواه. َصخْرَةٍ مِْن وَما

المَنِيُْع. َ ِحْصنِي ُ الله ٣٣

الصحيح، الدرب ليسلـُكوا َ الأنقياء يُساعِدُ
كَالغَزاِل! ً يعا سَر فأعْدوَ يُساعِدُنِي ٣٤

المشارِِف. فوَق يُبْقيني
الحَرِْب، لِشَّنِ بني يُدَرِّ ٣٥

ةً. َّ ي قَو ً سهاما ذِراعَيَّ فتُطلَِق

ُ الله يا حَمَيتَني «أنَْت ٣٦
عَظيماً، َجعَلْتَنِي

عَدّوي. َ لأهزِم وساعَْدتَني
وكاِحليَّ رِجليَّ في ةً َّ قُو تمْنحني ٣٧

رَ. َّ أتَعَث أْن غيرِ من ً يعا سر فأمشِيَ
أعدائي، َ ُأطارِد أْن أريدُ ٣٨

ـِكُهُْم! ُأهل ى َّ َحت
أعُودَ وَلَْن

أْمرُهُم! ينتهيَ ى َّ َحت
أعْدائيَ. أهلـَْكُت ٣٩

هَزَمتُهُم!
اليَوِْم. بَعْدَ يَْنهَُضوا وَلَْن

. قَدَميَّ عِنْدَ أعدائي َسقََط
المَعْرَكَةِ، في ْدتَنِي «َشّدَ ٤٠

أماِمي. يَْنهارُون أعدائي وََجعَلَْت
عَدُّوي، مِْن لأناَل َ الفُرَْصة مَنَْحتَنِي ٤١
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يَكْرَهُنِي. الذِي َ وَأهزِم
لِلْمُساعَدَةِ، ً َطلَبا أعْدائِي صَرََخ ٤٢

ليُنْقِذَهُْم. أحَدٍ مِْن ما لـَِكّنَ
اللهِ، إلَى وَنَظَروا بَْل

لَهُْم. يَْستَِجْب لَْم ُ ه َّ لـَِكن
أعدائي، عُْت قَّطَ ٤٣

الأْرِض. عَلَى راِب ُّ كَالت فَصارُوا
وَدُْستُهُْم، أعْدائي َسحْقُت

وارِِع. الّشَ فِي الوَحَل أدُوُس َكما
ِضّدِي. َشعبِي مُؤامَراِت مِْن أنْقَْذتني «أنَْت ٤٤

الُأمَِم. تِلَْك عَلَى ً حاِكما عَلَيَّ أبْقَيَْت
أْعرِفْهُمُ! لَْم ُأناٌس َيخدُمُني

ُأْخرَى! بِلادٍ مِْن ُأناٌس أماِمي ُل َّ يَتَذَل ٤٥

أمرِي. سَماِع فَورَ طاعَتِي إلَى يُسْرِعُونَ
َخوْفاً. يَرْتَعِدُونَ ُ َباء الغُر أولَئَِك ٤٦

َمخابِئِهِْم مِْن َيخْرُُجونَ
الخَوِْف. مَِن يَرَْتجِفونَ وهُم

! الحَّيُ َ هُو ُ «الله ٤٧
َصخْرَتِي. ُ أَمجِّد

عظيمٌ. ُ الله
تُنْقِذُني. التي ُ خرَة الّصَ َ هُو

أعْدائِي عاقََب أجلي، من الذِي، ُ الله َ هُو ٤٨

ِلحُكمْي. َتخَْضُع عوَب الّشُ َجعََل
ْصتَني! َّ خَل أعْدائِي «مِْن ٤٩

ِضّدِي. وَقَفُوا مَْن ِ يمَة هَزِ عَلَى ساعَْدتَني
حمَةِ! َّ الر عَديمي مَِن أنقَْذتَنِي

اللهُ. يا الُأمَِم وََسَط ُأَمجِّدُكَ لذا ٥٠
الأناِشيْدَ. لاْسمَِك أنِْشدُ لذا

َكثيرةٍ! بِمَعارِكَ ليَفوزَ ُ ـِكَه مَل ُ الله «يُعيْنُ ٥١
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ُ وَإْحسانَه ُ ه َّ ُحب ُ الله ُ يُْظهِر
مَسَحَهُ. الَّذِي ِ ـِكِه لمل

الأبدِ.» إلَى ِ وَنَسلِه َ لداوُد

٢٣
الأخيرة َ داوُد كَلِماُت

الأِخيرَةُ: َ داوُد كَلِماُت ِهيَ هذهِ ١

يسّى، بِْن َ داوُد مِْن الكَلِماُت «هذهِ
عَظِيماً، ُ الله ُ َجعَلَه الذي جُِل َّ الر مَِن

يَعْقُوَب، ُ إله ُ اْختارَه الَّذي َلِِك الم
ِيل. إسْرائ فِي العَْذِب ِم المُرَّنِ

. فيَّ مَ َّ تَكَل ِ الله «رُوُح ٢
لِساني. عَلَى كانَْت ُ كَلِمَتُه

مَ، َّ تَكَل ِيل إسْرائ ُ إله ٣
لي: قاَل ِيل إسْرائ ُ صخرة

بِعَدٍل، النّاَس َيحكُمُ ‹من
اللهِ، َخوِْف فِي َيحكُمُ مَْن

ْمِس، الّشَ إشْراِق عِنْدَ الّصباِح َكَضوءِ َسيَكونُ ٤
غُيُوٍم. بِلا باِح كَالّصَ

، الطرِّيِ الأخضرِ كَالعشِب سيكونُ
المَطَرِ.› بَعْدَ ْمِس الّشَ شُرُوِق بِفعِل الخارِِج

آمِنَةً. ً ة َّ ي قَوِ عائِلتي ُ الله «َجعََل ٥
الأبدِ! إلَى ً عَهدا مَعِي قَطََع

وَآمِناً، ً ُمحَكما العَْهدُ يَكُونَ أْن عَلَى ُ الله حَرَِص
انْتِصاٍر كُّلَ َسيَمْنَُحني ُ ه َّ بأن شّكَ فلا

ُأريدُ! ما كُّلَ َسيَمْنَُحني
وِْك. فَكَالّشَ ُ الأشْرار «أمّا ٦

منفعة، أْو فائدة بلا
الأْرِض، إلَى ُلقَوْنَ ي

يَدٌ. تَرْفَعُهُْم وَلا
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أحدٌ، لَمَسَهُْم إْن ٧

ً رُْمحا لامََس لَوْ َكما تأذّى
حَديدٍ. مِْن أْو َخشٍَب مِْن

كَالأشواِك. هُْم النّاُس أولئَِك أجْل،
النّارِ، فِي بِهِْم وسيُلقَى

احْتِراقاً!» فَيَحْتَرِقونَ
داوُد أبْطاُل

َبابرةِ: الج َ داوُد ُجنُودِ ُ أسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٨

فِي رجٍُل مِئةِ ثَمانِي قَتََل وقَْد ، العَْصنيَّ عَدينُو يُدعَى كَذَلَِك ةِ. الخاّصَ َلِِك الم قُوّاِت ُ قائِد َ وَهُو حْكَمُونِيُّ َّ الت يْشبُوَشُث إ
واِحدَةٍ. مُواَجهةٍ

ْوا تحّدَ الذي الوقِت في َ داوُد مع كانوا الّذين الثلاثةِ الأبطاِل مَِن واِحدٌ َ وَهُو الأُخوِخي. دودو بُن أليعازر ُ تلاه ٩
إلَى الفِلَْسطيّينَ ُ أليِعازَر وَحارََب ١٠ انْسََحبُوا. ِيَل إسْرائ بَنِي ُجنودَ لـِكّنَ لِلْمَعْرَكَةِ، اْجتمعوا قدِ كانوا الفِلِْسطيّينَ. فيهِ
عَظِيماً. ً نَصرا اليوِم ذَلَِك فِي ِيَل إسْرائ ُ الله َ نَصَر وَقَْد القتاِل. في ر َّ وَاستم بِسَيفِهِ، ً مُتَمَّسِكا َظّلَ ُ ه َّ لـَِكن كثيراً. تعَِب أْن

المَْقتُولِينَ. العَدُّوِ ُجنودِ مِْن َ الغَناِئم ليأخذوا فَقَْط جاؤوا هم لـكنَّ المَعْرَكَةِ، فِي ُ أليِعازر فازَ أْن بَعْدَ النّاُس وَعادَ
هَرََب للعَدَِس، َحقٍل فِي وَحاربوا للقِتال، وجاؤوا الفِلَْسطيوّنَ اْجتَمََع فَحـِينَ هارارَ. مِْن آِجي بُْن ُ ة َّ شم ُ وَتلاه ١١

اليَوِم ذَلَِك في ِيَل إسْرائ بَنِي ُ الله َ ونَصَر الفِلْسطيّينَ. َ وهَزَم عَنهُ، ودافََع الحَقِل وََسَط وقََف شمّة لـِكّنَ ١٢ مِْنهُم. النّاُس
عظيماً. ً نَصرا

مَِن ٌ ثلاثَة فَزََحف رَفائِيمَ. وادِي فِي ٌ مُعسكِر الفِلِْسطِّيُ وَالجيُش عَدُلّام، مَغارةِ فِي َ داوُد كانَ ةٍ، مَّرَ وذاَت ١٣

داوُدَ. إلَى ينضمّوا لـِكَي ِ المَغارَة إلَى ْرِب الدَّ طوِل عَلَى الأْرِض، عَلَى الثّلاثينَ الأبْطاِل
ِبحَنِينٍ: ُ داوُد وَقاَل ١٥ لحْمَ. بَيَت فِي الفِلَْسطيّينَ ُنودِ الج مَِن ٌ وفرِقَة الحِصِن، في َ داوُد كانَ الوَقِْت، ذَلَِك فِي ١٤

يقَهُْم طر َ لاثَة َّ الث الأبطاَل فَشَّقَ ١٦ لَحْمَ!» بَيَْت ِ ابَة َّ بو مِْن بِالقرُِب َّتِي ال البِئْرِ مَِن الماءِ بَعَْض أحَدٌ يُعْطِيَني لَو ى َّ «أتَمَن
داوُدَ. إلَى ِ بِه وَجاؤوا لَحْمَ، بَيَْت بوّابةِ مِْن بِالقُرِْب َّتِي ال البِئْرِ مِْن الماءِ بَعَْض وَنَشَلُوا ، الفِلِْسطّيِ َيِش الج ُصفوِف َ عَبْر
أشرَُب َّني فكأن الماءَ؟ هذا مِْن أشرَُب َكيَف اللهُ! سَمََح «لا وَقاَل: ١٧ للهِ. ً تَْقدِمَة ُ َسكبَه بَْل مِنْهُ، يَشْرََب أْن فَرَفََض
مَِن ً َكثِيرا ُ لاثَة َّ الث الأبطاُل فَعََل وَقَْد الماءَ. يَشْرََب أْن ُ داوُد فَرَفََض أجلِي.» مِْن َبحَياتِهِْم خاَطرُوا الّذين الرِّجاِل َ دَم

البُطُولاِت.
آخرون شجعاٌن جنودٌ

فَأْصبََح أعْدائِهِ. مِْن ِ مِئَة ثَلاَث ِ بِرُْمحِه قَتََل فَقَْد لاثّةِ. َّ الث الأبْطاِل قائدَ ةَ، َّ ي صُرُوِ بِْن يُوآَب أخا أبِيشاُي، كانَ ١٨
مَهارَتِهِْم. إلَى يَِصْل ْ لم ُ ه َّ أن مََع لاثَةِ، َّ الث َ قائِد أْصبََح َّ ثُم ١٩ لاثَةِ. َّ الث كَالأبطاِل ً مَشْهورا

بنَي إ فَقَتََل جاعَةِ. الّشُ ِ بِأعمالِه مَعرُوٌف َ وَهُو قَبِْصئِيَل. مِْن قوِّيٍ رجٍُل ابُن وهو ياداعَ، يَهُو بُن بَناياهُو هُناكَ َّ ثُم ٢٠

كَذَلَِك ٢١ أَسداً. وَقَتََل الأْرِض فِي ً ُحْفرَة بَناياهُو دَخََل يَتَساقَُط، لُْج َّ الث كانَ بَيْنَما الأياِم، أحدِ وفي المُوآبي. يل آر
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َ ْمح ُّ الر فَخَطََف إلّا. لَيَس ً عَصا يَحْمُِل فَكانَ بَناياهُو أمّا رُْمحاً، ِ يَدِه فِي يَحْمُِل المِصْرّيُ كانَ َضخْماً. ا ًّ ي مِصْر ا ًّ ُجندي قَتََل
َكثيرَةٍ بِأعْماٍل ياداعَ يَهُو بُن بَناياهُو قامَ ٢٢ بِرُْمحِهِ. المِصْرّيَ بَناياهُو قَتََل َّ ثُم مِنْهُ. ُ وَأخَذه المِصْرّيِ يَدِ فِي كانَ الذَي
يُْصبِْح لَْم ُ ه َّ لـِكن الثّلاثينَ، الأبْطاِل مَِن ً شُْهرَة َ أكثر كانَ ُ ه َّ أن مََع ٢٣ لاثَةِ. َّ الث كَالأبطاِل ً مَشْهورا وَكانَ كَهَذِهِ. ُشجاعَةٍ

. الخاّصِ حَرَِسهِ قائِدَ بَناياهُو داودُ َجعََل وقْد لاثَةِ. َّ الث الأبطاِل مَِن ً وَاِحدا
الثلاثون الأبطاُل

الحَرُودِّيُ وَأليقا الحَرُودِّيُ ُ شمّة ٢٥ لَحْمَ، بَيَت مِْن دودو بُن أْلحانانُ يُوآَب، أخا ِيُل عَسائ لاثِينَ َّ الث الأبْطاِل وَمَِن ٢٤

، الأُخوِخيُّ وََصلْمُونُ ٢٨ ، الحُوشِّيُ وَمَبُوناُي ، العناثوثِيَّ ُ وَأبيعازَر ٢٧ قُوِعيٌّ، ُّ الت عِّقِيَش بُْن وَعِيرا الفَلْطِّيُ وَحالَُص ٢٦

مِْن وَهّداُي ، الفِرْعَتُونِيَّ وَبَنايا ٣٠ بَنْيامِيْنَ َجبَْع مِْن يباَي رِ بُْن وَإتّاُي ، طُوفاتِيُّ َّ الن َ بَعْنة بُْن وَخالَُب ٢٩ ، النّطوفاتِيُّ وَمَهراُي
َ ة َّ شَم بُن ٣٣ يُوناثانُ وَ ياشينَ، ُ وَأبناء ، عَلبونيَّ الّشَ وَأليَحبا ٣٢ ، البَرُْحوِميُّ وَعَْزمُوُت ْبتّيُ العَر ِيعَلْبُونَ وَأب ٣١ جاعََش، ِ أْوديَة
وِحصْراُي ٣٥ ، الجيلونيُّ أِخيتُوفََل بُن وَألِيعامُ ، المَعْكيُّ أْحِسباَي بُن وَأليفالُط ٣٤ ، الأرارّيُ شارارَ بُن وَأِحيامُ ، الهرارّيُ
البَيئيروتِيُّ وَنحْراُي ، العمّونيُّ وصالَُق ٣٧ ، الجادّيُ ُ وَبانِي َ بَة َصو مِْن ناثْانَ بُن وََيجآُل ٣٦ ، بِيُّ الأْر وَفَعْراُي الـكرمَليُّ
وَثَلاثِينَ. ً َسبْعَة مَجْمُوعُهُْم وَكانَ ٣٩ . الحِثّيُّ يّا وَُأورِ ، اليِثرِّيُ وَجاريُب اليترِّي وَعيرا ٣٨ َّة، ي صُرُوِ بِْن يُوآَب ِسلاِح حامَِل

٢٤
جيِشه إحصاءَ ُ يُقَرِّر داود

ِيَل إسْرائ بَنِي وَاْحِص «اْذهَْب لَهُ: وَقاَل ِيَل إسْرائ بَنِي ِضّدَ َ داوُد فَدَفََع داً، مجّدَ ِيل إسْرائ مِْن اللهِ غََضُب وَاشتَعََل ١
يُهُوذا.» وَبَنِي

النّاَس. وَأْحِص بِْع، الّسَ بِئْرِ إلَى دانَ مِْن ِيل إسْرائ عائِلاِت َ ة َّ كاف فِي «جُْل َيِش: الج قائدِ ليوآَب ُ داوُد الملُِك فَقاَل ٢

عِب.» الّشَ َ عَدَد َسأْعرٌِف حينئِذٍ،
فَلِماذا خُّدامََك؟ هُْم ُّ كُل ألَيسُوا َلُِك، الم مَولاَي يا ِضعٍْف. َ مِئَة عِب الّشَ َ عَدَد ِيدُ يَز إلَهََك «لَيَت قاَل: يُوآَب لـَِكّنَ ٣

ِيَل؟» لإسْرائ ذَنٍْب َسبََب يَكُونُ ِماذا وَل هَذا؟ تَْفعََل أْن ِيدُ تُر
ِيَل. إسْرائ بَنِي ليُْحُصوا َلِِك الم َحضْرةِ مِْن فَخرجوا الجيِش. وقادةِ يوآَب عَلَى ُ أوامِرَه فَرََض َ داوُد الملَِك لـَِكّنَ ٤
جاد وادِي وسط في ُ المَدينَة تَقَُع – المدينةِ مَن الأيمِن الجانِب إلَى عروعير، في ِخيَمَهُم ونصبوا الأردّنِ َ نهر وعبروا ٥

يعزير. إلَى ِ المُؤَدِّيَة يِق ر الّطَ عَلَى
حوِل ومن ياعن دان إلَى ً شمالا َّ ثم حُدشي. تحتيم أْرِض إلَى ِ المُؤَدِّيَة يِق الّطر َ عبر جلعاد إلَى ً شرقا ذهبوا َّ ثم ٦

من الجنوبِيِّ ِ الجُزْء في َسبَْع بئرِ إلَى ً با َجنُو َّ ثُم وَالـكنعانيّين. يّين ِّ الحُو مُدِن ةِ َّ كاف َ وَعَبْر ُصورَ ِحصِن إلَى َّ ثُم ٧ صيدا.
القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى ذَلَِك بَعْدَ وَعادُوا ها. َّ كُل البِلادَ ِ هَذِه لِيَجتازُوا ً يَوْما وَعِشريَن أشْهُرٍ َ تِسعَة الأمرُ فَاْستَغْرَقهُمُ ٨ ذا. َّ يَهُو
يِف، الّسَ اْستِعْماِل عَلَى يَن قادِر رَجٍُل ألِْف ِ مِئِة ثَمانُ ِيَل إسْرائ في كانَ عِب: الّشَ بعددِ ً لاِئحة َلَِك الم يوآُب وَأعطى ٩

ألٍْف. ِ مِئَة خَمُْس يَهُوذا وفي
داود يُعاقُِب ُ الله
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فَعَلُْت! بِما ً عظيمة ً ة َّ َخطي أْخطَأُت «قَْد للهِ: فقاَل عَب. الّشَ أحصَى أْن بَعْدَ ِ قَلْبِه فِي بانْزِعاٍج ُ داوُد َ َشعَر َّ ثُم ١٠

الأمرِ.» هَذا فِي بِحُمٍْق فُْت تَصَرَّ لَقَْد تي. َّ َخطِي لي َ تَغْفِر أْن ُ الله يا فأرجوكَ
لِداود: وَقُْل «اْذهَْب ١٢ اللهُ: ُ له فقال داوُدَ. نبّيِ جادَ إلَى ِ الله ُ كَلِمَة جاءَْت باِح، الّصَ في داود نهَض وعِنْدَما ١١

بَِك.›» ُ سأفْعَلُه ما مِْنها فاخْتَرْ أموٍر، ِ ثلاثَة بين سُأخَيِّرُكَ اللهُ: يَقُوُل ما ‹إلَيَك
أْن أْو ِسنينَ، لِسَبِْع ٌ َمجاعَة َلَدَكَ وَب أنَت تُِصيبََك أْن لاثَةِ: َّ الث ِ هَذِه مِْن «اخْتَرْ لَهُ: وَقاَل َ داوُد إلَى جادُ وذهََب ١٣
ِ هذِه مِْن واِحدةً وَاخْتَرْ ْ فَكِّر أيّاٍم. ِ ثَلاثَة َ ة مُّدَ بِلادِكَ ٌ وَباء يُِصيَب أْن أْو أشْهُرٍ، ثلاثةِ َ ة مُّدَ يُلاِحقُونََك وَ أعْداؤكَ يَهزِمََك

إلَيَك.» ُ الله أْرسلني فَقَْد َتختارُ. بِما َ الله ُ وَسُأخْبِر لاثَةِ، َّ الث
ٌ عَظِيمَة ُ رَحمَتَه لِأّنَ اللهِ، يَدِ فِي أقََع أْن ُ أختار لـَِكنِّي ةٍ. َّ َحقِيقي وَوَْرطةٍ عَظِيٍم ِضيٍق فِي «أنا لجاد: ُ داوُد فقاَل ١٤

بَشَرٍ.» أيدِي فِي أقََع أْن مِْن أفَْضُل هَذا ِجّداً.
بِئْرِ إلَى دان من ً ألفا َسبْعُونَ َماَت ف لَهُ. رِ َّ المُقر الوقِْت إلَى َّ وَاْستَمَر باِح الّصَ في بَدأ وباءً. ِيَل إسْرائ إلَى ُ الله فأْرَسَل ١٥
ُسوءٍ، مِْن َحَصَل ِما ل ً كثيرا حَزِنَ َ الله لـَِكّنَ ليُدَمِّرَها. القُْدِس ِ مَدينَة فوَق ُ ذِراعَه يَمَّدَ أْن المَلاكُ وَأْوَشَك ١٦ بِْع. الّسَ

. اليَبُوسِّيِ َ أرُونة بَيدَرِ عِنْدَ ً واقِفا اللهِ مَلاكُ وَكانَ الآنَ!» يَدَكَ رُدَّ «َكفَى! النّاَس: أهلََك الّذي لِلمَلاِك فقاَل
أرونة بيدرَ يَْشتَري داود

وهؤلاءِ الّسوءَ! اْرتََكبُْت أنا أْخطَأُت! الَّذِي «أنا وقاَل: الله، إلَى مَ َّ فتكل النّاس. قَتََل الّذي المَلاكَ داود ورأى ١٧
عِقابََك تُنْزَِل أْن فأْرجوكَ سوءاً. يَرْتَِكبوا لَْم هُْم كَالخِراِف. يَتْبَعُونَنِي وَكانُوا مِْنهُم، ُ َطلَبْتُه ما إلا يَْفعَلوا لَْم المَساِكينُ

وبِعائِلَتي.» أنا بي
فَفَعََل ١٩ «. اليَبُوسِّيِ َ أرُونَة بَيدَرِ في ِ لله ً مَْذبحا وَابِْن «اْذهَْب لهُ: وقاَل َ داوُد إلَى جادُ بِيُّ َّ الن َ جاء اليَوِْم، ذَلَِك في ١٨

َ أمام وَاْنحَنَى فخَرََج إليهِ. آتينَ ُ وُضبّاَطه داودَ الملَِك وَرَأى ُ أرُونة َ فَنَظَر ٢٠ اللهُ. أمرِ ِبحَسَِب جاد ُ مِنْه ُ َطلَبَه ما داودُ
ـِكِي؟» وَمَل مَولاَي إليَّ َ جاء َ «لِم أرُونةُ: وقاَل ٢١ الأْرِض. َ نحو ُ وَوَجهُه الملِِك

عِب.» الّشَ عَِن ُ َباء الو َف َّ يَتَوَق لـِكَي للهِ، ً مَْذَبحا لأبْنِيَ َ البَيدَر مِنَْك أْشتري «ِجئُْت داود: فأجاَب
ً وَقُودا البَقَرِ وَأدَواِت يَث َحارِ وَالم ذَباِئحَ، ثِيرانِي ُ ُأقَّدِم أنا وَها لََك. َيحلُو َكما ِ بِه وَافْعَْل ُ «خُْذه لداود: ُ أرونة فقاَل ٢٢

إلَهَُك.» عَنُْك «فَلْيَرَْض لَهُ: وَقاَل للْمَلِِك، شيءٍ كُّلِ لإْعطاءِ ً مُْستَعِّدا ُ أرُونة كانَ ٢٣ للنّارِ.»
شيئًا.» تُكَلِّْفني لَْم تَْقدِماٍت لإلَهي َ ُأقَّدِم لَْن أْرِضَك. مُقابَِل سأْدفََع «بَْل لأرونةَ: قاَل َلَِك الم لـَِكّنَ ٢٤

َ وَذَباِئح ً صاعِدَة َ ذَباِئح مَ وقَّدَ هُناكَ، للهِ ً مَْذَبحا بنى َّ ثُم ٢٥ ةِ. الفّضَ مَِن مِثْقالا٢٧ً بِخَمسينَ وَالأبْقارَ َ البَيدَر داود وَاْشترى
شَرِكةٍ.

ِيل. إسْرائ عَْن المَرَُض فََكّفَ البِلادِ، أجِل مِْن ِ لَِصلاتِه ُ الله وَاْستَجاَب

٢٤:٢٤ ٢٧
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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ُل الأّوَ المُلُوِك كتاُب
ً مَلِكا يَكُونَ أْن ِيدُ يُر ِيّا أدُون

فَقاَل ٢ بِالبَردِ. ُ يَشعُر َظّلَ ُ ه َّ لـَِكن ِيّاٍت، ِبَّطان ب ُ ونَه يُغَّطُ ُ خُّدامُه فَكانَ َكثِيراً. ُ يَبرُد وَكانَ ، ّنِ الّسِ فِي ُ داوُد َلُِك الم َ وَكبِر ١

يا بِالدِّفءِ َ فَتَْشعُر ِجوارِكَ، إلَى تَضطَِجــَع أْن تُها مَهَمَّ بَِك. تَعتَنِي ً ة َّ شاب اْمرأةً َلَِك الم مَولانا يا لََك «َسنَِجدُ خُّدامُهُ: ُ لَه
َلَِك.» الم مَولانا

ُشونَمَ. ِ مَدِينَة مِْن أبِيشَُج، اْسمُها ً فَتاة فَوَجَدُوا جَمِيلَةٍ. فَتاةٍ عَْن ِيَل إسْرائ فِي مَكاٍن كُّلِ فِي يُفَتِّشُونَ فَراُحوا ٣

َ مُعاشَرَة يُعاشِرْها لَْم َلَِك الم وَلـَِكّنَ وَخَدَمَتْهُ. َلَِك الم فَرَعَِت َماِل، الج َ رائِعَة ً فَتاة وَكانَْت ٤ َلِِك. الم إلَى فَأحضَرُوها
الأزواِج.

فِي يَرُكُضونَ ً رَجُلا وَخَمِْسينَ ً وَُخيُولا ُ لَه ً ة َّ مَلـَِكي ً بَة عَرَ َص فَخَّصَ ُلِْك. الم فِي ً َطمَعا ُ نَْفسَه َحجِّيَت ابُْن ِيّا أدُون َع َّ وَرَف ٥
َ وَوُلِد ِجّداً، ً وَِسيما ً أيضا وَكانَ يَعْمَلُهُ. شَيءٍ أّيِ عَلَى ُ ُيحاِسبَه بِأْن ً يَوما ُ أْغَضبَه قَْد ُ داوُد ُ أبُوه يَكُْن وَلَْم ٦ أمامَهُ. المَوِكِب
رِجاٍل َ ة عِّدَ لـَِكّنَ ٨ مَسعاهُ. فِي ُ يُساعِداه أْن عَلَى فَوافَقا ِنَواياهُ، ب ُ ِياثار أب وَالكاهُِن َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يوآُب َ وَعَلِم ٧ أبْشالُومَ. بَعْدَ
ناثانُ، بِيُّ َّ وَالن ياداعَ، يَهُو بُْن وَبَناياهُو صادُوُق، الكاهُِن وَهُمُ لِداوُدَ. وَلائِهِْم عَلَى وا ُّ وََظل ذَلَِك، عَلَى ِيّا أدُون يُطاوِعُوا لَْم

. الخاّصُ َ داوُد وَحَرَُس يعِي، وَرِ وَشَمْعَى
َسلاٍم. َ ذَبِيحَة ً نَة مُسَمَّ ً وَعُجُولا ً وَبَقَرا ً غَنَما مَ وَقَّدَ رُوجََل، عَينِ قُرَب ِ الزّاِحفَة ِ َصخرَة إلَى ِيّا أدُون ذَهََب يَوٍم، وَذاَت ٩

ِ ِيه أب حَرََس يَدعُ لَْم ُ ه َّ لـَِكن ١٠ الاحتِفاِل. هَذا ِلحُُضورِ يَهُوذا فِي المَسؤُولِينَ وَجَمِيَع داوُدَ، َلِِك الم أبناءِ َ ة َّ بَقِي إْخوَتَهُ، وَدَعا
ناثانَ. بِيَّ َّ الن أوِ بَناياهُو أْو ُسلَيْمانَ ُ أخاه أْو ، الخاّصَ

ُسلَيْمان يُناصِراِن وَبَتْشَبَُع ناثانُ
ُ نَفسَه َب نَّصَ قَْد َحجِّيَت؟ ابُْن ِيّا أدُون ُ فَعَلَه ما سَمِعِْت «أما وََسألَها: ُسلَيْمانَ ُأمِّ بَتشَبََع إلَى ذَهََب ناثانُ، سَمـِـَع فَلَمّا ١١

لَِك ُ َسُأقَّدِم لـَِكنِّي الخَطَرِ. إلَى ُسلَيْمانَ ابْنِِك َ وََحياة َحياتَِك يُعَرُِّض وَهَذا ١٢ داوُدَ. َلِِك الم مَولانا ِ معرِفَة دُونَ ً مَلِكا
لِي قَطَعَْت لَقَْد ـِكِي، وَمَل مَولاَي ‹يا لَهُ: وَقُولِي َ داوُد َلِِك الم إلَى اذهَبِي ١٣ بِها. عَمِلِْت إذا وَابنَِك أنِت َستُنَّجِيِك ً نَِصيحَة
مِينَ. َّ تَتَكَل بَعدُ وَأنِت َسأدخُُل ِحينَئِذٍ، ١٤ الآنَ؟› ُلَك الم ِيّا أدُون تُوَلِّي فَلِماذا العَرِش. عَلَى ُسلَيْمانُ ابنِي َيخلِفََك بِأْن ً وَعدا

كَلامِِك.» عَلَى ً تأكيدا حَدََث ما بِكُّلِ َلَِك الم ُ َسُأخبِر تَذهَبِي، أْن وَبَعدَ
َتخدِمُهُ. ةُ، َّ ونَمِي الّشُ ُ الفَتاة أبِيشَُج، وَكانَْت ، ّنِ الّسِ فِي ً طاعِنا َلُِك الم وَكانَ لِتَراهُ، َلِِك الم نَوِم ِ غُرفَة إلَى بَتْشَبَُع فَدَخَلَْت ١٥

الأمرُ؟» «ما َلُِك: الم فَسَألَها َلِِك. الم أمامَ بَتشَبَُع فانحَنَْت ١٦
بَعدَكَ. َ الحُكم وَيَتَوَلَّى العَرِش عَلَى َسيَخلِفَُك ُسلَيْمانَ ابْنِيَ بِأّنَ بِإلَهَِك لِي حَلَْفَت لَقَْد «مَولاَي، بَتشَبَُع: فَأجابَْت ١٧

ٍ شَرِكَة َ وَلِيمَة أقامَ وَقَْد ١٩ مَولاَي. يا إلَيَك ُجوِع ُّ الر أْو مَعْرِفَتَِك دُونَ مَلِكاً، ُ نَفسَه َب نَّصَ قَْد ِيّا أدُون َ هُو ها وَالآنَ، ١٨

الكاهَِن ً أيضا وَدَعا . الوَفِيِّ ابنَِك ُسلَيْمانَ، عَدا ما أبنائَِك جَمِيَع وَدَعا بَِكثرَةٍ. ً وَغَنَما ً نَة مُسَمَّ ً وَعُجُولا ً بَقَرا َ وَذََبح َكبِيرَةً.
ُتخـبِرَهُْم أْن يَن مُنتَظِرِ إلَيَك، ٌ ِجهَة َّ مُت ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ عُيُونُ ـِكِي، وَمَل مَولاَي يا وَالآنَ ٢٠ جَيِشَك. قائِدَ يُوآَب وَ ِياثارَ أب
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وَُسلَيْمانَ أنا َسنُْحسَُب آبائَِك، مََع وَدَفنَِك وَفاتَِك قَبَل الأْمرَ هَذا َتحسِْم لَْم فَإْن ٢١ العَرِش. عَلَى َسيَخلِفَُك الَّذِي مَِن
ُمجْرِمَيْنِ.» ابْنِي

بِيُّ َّ الن َ «َحضَر لِلمَلِِك: ُ الخُّدام فَقاَل ٢٣ لِيَراهُ. ناثانُ بِيُّ َّ الن َ جاء َلِِك، الم مََع مُ َّ تَتَكَل تَزاُل لا بَتْشَبَُع كانَْت وَبَينَما ٢٢

يخلفَك بِأْن ً مَلَكِيّا ً مَرُسوما أصدَْرَت أأنَْت ـِكِي، وَمَل مَولاَي «يا وَقاَل: ٢٤ أمامَهُ. وَانحَنَى َلِِك الم إلَى فَدَخََل ناثانُ.»
ً وَعُجُولا ً بَقَرا َ لِيُقَّدِم الوادِي إلَى اليَومَ نَزََل قَْد ِيا ّ أدُون لِأّنَ ٢٥ الآنَ؟ عَب الّشَ ِيّا أدُون َيحكُمَ أْن ْرَت َّ أقَر ُلك؟ الم في ِيّا أدُون
ِياثارَ. أب وَالكاهَِن جَيِشَك َ وَقادَة ِيَن الآخَر أبنائَِك كُّلَ الاحتِفاِل هَذا إلَى دَعا وَقَْد شَرِكَةٍ. كَذَباِئحِ بَِكثْرَةٍ ً وَغَنَما ً نَة مُسَمَّ
صادُوَق الكاهَِن وَلا أنا يَدعُنِي لَْم ُ ه َّ لـَِكن ٢٦ ِيّا!› أدُون َلُِك الم ‹يَعيُش يَهتِفُونَ: وَهُْم ُ مَعَه وَيَشرَبُونَ يَأكلُوُنَ الآنَ هُمُ وَها
فَمَْن خُّدامََك؟ َنحُْن ُتخـبِرَنا أْن دُونَ ـِكِي وَمَل مَولاَي يا هَذا فَعَلَْت فَهَْل ٢٧ ُسلَيْمانَ. ابْنََك وَلا ياداعَ يَهُو بَْن بَناياهُو وَلا

ُلْك؟» الم في ليخلفََك ُ اختَرْتَه الَّذِي َ هُو
َلِِك. الم أمامَ وَوَقَفَْت فَدَخَلَْت تَدخَُل!» أْن لِبَتْشَبََع «قُْل داوُدُ: َلُِك الم فَقاَل ٢٨

حَلَْفُت قَْد ٣٠ وَِضيٍق. َخطَرٍ كُّلِ مِْن أنقَذَنِي الَّذِي ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقْسِمُ فَقاَل: بِقَسٍَم ً وَعدا َلُِك الم قَطََع ِحينَئِذٍ، ٢٩

ُ ُأنَّفِذ َ وَاليَوَم عَرشِي. عَلَى وََيجلُِس بَعدِي َلَِك الم َسيَكُونُ ابْنَِك ُسلَيْمانَ إّنَ ُلُْت وَق ِيَل، إسْرائ ِ إلَه بِاللهِ، قَبُل مِْن لَِك
وَعْدَِي.»

داوُدَ!» َلِِك الم مَولاَي َ عُمر ُ الله «أطاَل وَقالَْت: َلِِك، الم أمامَ الأْرِض عَلَى بَتْشَبَُع َسجَدَْت ِحينَئِذٍ، ٣١

مَلِكا ُسلَيْمانَ ُ تَتويج
ِ َلَة ِمُقاب ل ثَلاثَتُهُْم فَدَخََل ياداعَ.» يَهُو بَْن وَبَناياهُو ناثانَ بِيَّ َّ وَالن صادُوَق الكاهَِن لِي «ادعُوا داوُدُ: َلُِك الم قاَل َّ ثُم ٣٢

ِجيُحونَ. عَينِ إلَى ُ وَخُذُوه بَغلَتِي، عَلَى ابْنِي ُسلَيْمانَ وَأرِكبُوا المَسؤُولِينَ، كِبارَ مَعَكُْم «خُذُوا َلُِك: الم لَهُمُ فَقاَل ٣٣ َلِِك. الم
َّ ثُم ٣٥ ُسلَيْمانُ!› َلُِك الم ‹َيحَي وَاعلِنُوا: الأبواَق وَانفُُخوا الجَدِيدَ. ِيَل إسْرائ مَلَِك ناثانُ بِيُّ َّ وَالن صادُوُق الكاهُِن ُ َمْسَحْه وَلْي ٣٤

وَيَهُوذا.» ِيَل إسْرائ لِيَحكُمَ ُ اختَرْتُه فَقَدِ ًمكاني. مَلِكا َ يَِصير وَ عَْرشِي عَلَى فَيَجلَِس هُنا، إلَى ُ مَعَه ارِجعُوا
يَكُونَ أْن نَُصلِّي ٣٧ هَذا! قاَل الَّذِي َ هُو ُ نَفسُه َلُِك الم مَولاَي ُ إلَه ُ الله «آمِينَ! َلَِك: الم ياداعَ يَهُو بُْن بَناياهُو فَأجاَب ٣٦
مَملـََكتَِك مِْن وَأعظم أقوَى َ لِتَِصير ُسلَيْمانَ َ مَملـَكَة ُ الله يُعَّظِمَ أْن بَْل ـِكِي. وَمَل مَولاَي يا مَعََك كانَ َكما ُسلَيْمانَ مََع ُ الله

ـِكِي.» وَمَل مَولاَي يا
داوُدَ، ِ بَغلَة عَلَى ُسلَيْمانَ وَأرَكبُوا ، َلـَكِيِّ الم وَالحَرَُس ياداعَ يَهُو بُن وَبَناياهُو بيُّ َّ الن وَناثانُ الكاهُِن صادُوُق فَقامَ ٣٨

رَْأِس عَلَى يَت َّ الز وََسَكَب الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مِْن ً زَيتا ُ مَعَه صادُوُق الكاهُِن وَأخَذَ ٣٩ ِجيُحونَ. عَينِ إلَى ُ مَعَه وَذَهَبُوا
إلَى ُسلَيْمانَ عِب الّشَ جَمِيُع تَبـِـَع َّ ثُم ٤٠ ُسلَيْمانُ!» َلُِك الم «يَعيُْش عِب: الّشَ جَمِيُع وَهَتََف الأبواَق، وَنَفَُخوا ُسلَيْمانَ.

أْصواتِهِْم. مِْن الأْرُض ِت اهْتَزَّ ى َّ َحت النّاياِت، يَعْزِفُونَ وَكانُوا عَظِيماً. ً ابتِهاجا مُبتَهُِجونَ وَهُْم ِ المَدِينَة داِخِل
يُوآُب: فَقاَل الأبواِق. َصوَت فَسَمِعُوا عاِم. الّطَ تَناوُِل مِْن وِّ َّ لِلت فَرِغُوا قَْد ُ وَُضيُوفُه ِيّا أدُون كانَ الأثناءِ، ِ هَذِه فِي ٤١

المَدِينَةِ؟» فِي َيحْدُُث الَّذِي وَما ِجيُج؟ الّضَ هَذا «ما
رَجٌُل أنَت هُنا! إلَى «تَعاَل ِيّا: أدُون ُ لَه فَقاَل ِياثارَ. أب بُْن يُوناثانُ الكاهُِن وََصَل مُ، َّ يَتَكَل يَزاُل ما يُوآُب كانَ وَبَينَما ٤٢

ِبخـَيرٍ.» ُ وَتُبَشِّر نَبِيٌل،
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الكاهَِن ُ داوُد َلُِك الم ُ مَعَه وَأرَسَل ٤٤ مَلِكاً. ُسلَيْمانَ َجعََل َ داوُد َلَِك الم فَإّنَ لََك! لَيَس «لا، أجاَب: يُوناثانَ لـَِكّنَ ٤٣
الكاهُِن مَسََح َّ ثُم ٤٥ َلِِك. الم ِ بَغلَة عَلَى ُسلَيْمانَ وَأرَكبُوا . َلـكِيِّ الم وَالحَرََس ياداعَ يَهُو بَْن وَبَناياهُو ناثانَ بِيَّ َّ وَالن صادُوَق
َصوتِهِْم. مِْن ُ المَدِينَة ِت َّ اهتَز ى َّ َحت مُبتَهِِجينَ َ المَدِينَة دَخَلُوا ذَلَِك وَبَعدَ ِجيُحونَ. عَينِ عِندَ ُسلَيْمانَ بِيُّ َّ الن وَناثانُ صادُوُق
َلَِك الم المَسؤُولِينَ ُ كِبار أ َّ هَن وَقَْد ٤٧ َلِِك. الم عَرِش عَلَى ُسلَيْمانُ جَلََس قَْد فَها ٤٦ تَسمَعُهُ. الَّذِي ِجيُج الّضَ َ هُو وَهَذا
مَملـََكتَِك!› مِْن أعظَمَ ُ مَملـََكتَه َيجْعََل وَأْن اْسمَِك، مَِن ً شُهرَة َ أكثَر ُسلَيْمانَ اسْمَ إلَهَُك َيجعََل أْن ‹نَُصلِّي لَهُ: وَقالُوا َ داوُد
أولادِي أحَدَ أجلََس الَّذِي ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ‹لِيَتَبارَِك وَقاَل: ٤٨ ُسلَيْمانَ أمامَ ِ يرِه سَرِ فِي انحَنَى ُ داوُد َلُِك الم ى َّ وََحت

اليَومَ.›» هَذا بِعَينِي لَأرَى عُمْرِي وَأطاَل عَرشِي عَلَى
فَذَهََب ُسلَيْمانَ. مِْن ً أيضا ِيّا أدُون وَخاَف ٥٠ بِالانصِراِف. وَأسرَعُوا ً َشدِيدا ً َخوفا ِيّا أدُون ُضيُوِف جَميُع فَخاَف ٤٩

ِ َخيمَة فِي َ هُو وَها ُسلَيْمانُ. َلُِك الم ها أّيُ مِنَْك خائٌِف ِيّا «أدُون لِسُلَيْمانَ: أحَدُهُْم فَقاَل ٥١ بِقَرْنَيهِ. وَأمسََك المَذَبحِ إلَى
يَقتُلَنِي!›» لَْن ُ ه َّ إن ُسلَيْمانُ َلُِك الم ‹لِيَحلِِف يَقُوُل: وَ المَذَبحِ بِزَوايا ُك َمَّسَ يَت الاْجتِماِع

شَرّاً، فَعََل إذا أمّا رَْأِسهِ. مِْن ٌ واِحدَة ٌ َشعرَة ى َّ َحت تَسقَُط فَلَْن صاِلحٌ، رَجٌُل ُ ه َّ أن ِيّا أدُون َ أظهَر «إْن ُسلَيْمانُ: فَقاَل ٥٢
ُسلَيْمانَ. َلِِك الم إلَى ِ بِه فَجاءُوا إلَيهِ. ُ وَلِيُحضِرُوه المَذَبحِ عِنْدِ مِْن ِ بِه لِيأتُوا ً رِجالا ُسلَيْمانُ َلُِك الم أرَسَل َّ ثُم ٥٣ فَسَيَمُوُت.»

بَيتَِك.» إلَى «اْذهَْب ُسلَيْمانُ: ُ لَه فَقاَل أمامَهُ. ِيّا أدُون فانحَنَى

٢
داوُد َلِِك الم مَوُت

َّ فَتَقَو أنَْت أمّا البَشَرِ. جَمِيِع يِق َطرِ فِي ماٍض «أنا ٢ لَهُ: وَقاَل ُسلَيْمانَ ُ ابْنَه اْستَْدعَى المَوِت، عَلَى ُ داوُد أوَشَك وَلَمّا ١

َكما وَشَهاداتِهِ، ِ وَأحكامِه ُ وَوَصاياه ِ شَرائِعِه كُّلَ أطـِـْع ُطرُقَهُ. بـِـَع َّ وَتَت إلَهَِك شَرائـِـِع جَمِيَع تُطِيَع بِأْن ُأوِصيَك ٣ ْع. وَتَشَّجَ
ِ وُعُودِه ُكُّلَ الله وََسيَحفَُظ ٤ تَذهَُب. وََحيثُما ُ تَفعَلُه ما كُّلِ فِي َستَنَْجُح هَذا، فَعَلَْت فَإْن مُوسَى. ِ يعَة شَرِ فِي ٌ بَة مَكتُو ِهيَ
عَلَى َسيَكُونُ ِحينَئِذٍ، بِهِْم، قُلُو كُّلِ وَمِْن بِإخلاٍص وَصاياَي، وَفَْق َيحيَوا أْن عَلَى أولادُكَ حَرَِص ‹إذا قاَل: فَقَْد لِْي.

نَسلَِك.›» مِْن مَلٌِك ً دائِما ِيَل إسْرائ عَرِش
نِيرٍ، بَْن َ أبْنِيْر ِيَل: إسْرائ جَيِش ِ قادَة مِْن اثْنَينِ قَتََل فَقَْد ةَ. َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب بِي ُ فَعَلَه ما ُ تَذكُر «أنَت داوُدُ: وَأضاَف ٥

لـَِكْن ِحْكمَتَِك، ِبحَسَِب ِ بِه فافْعَْل ٦ وَِحذائِهِ. ِ ِحزامِه عَلَى قَطَراٍت دَمُهُما َ فَتَناثَر ِسلْمٍ، وَقِت فِي قَتَلَهُما يَثْرٍ. بَْن وَعَماسا
َشيُخوَختِهِ! فِي بِسَلاٍم ِ يَة الهاوِ إلَى يَنْزَِل بِأْن تَْسمَْح لا

ً خُبْزا فَأكَلُْت احتََضنُونِي فَقَدِ مائِدَتَِك. عَلَى ً خُبْزا وَليَأكُلُوا مِنَْك ْبهُْم ِّ قَر . الجِلعادِّيِ بَرْزِلّاَي أبْناءِ إلَى «أحِسْن ٧

أبشالُومَ. أِخيَك مِْن َبُْت هَر عِندَما مائِدَتِهِْم، عَلَى
ً َشدِيدَة لَعَناٍت عَلَيَّ مَ َّ تَكَل ُ ه َّ أن ْ ر َّ تَذَك واِحي. َّ الن ِ هَذِه فِي زاَل ما ُ ه َّ إن يمَ. َبحُورِ مِْن البَنْيامِيْنِيِّ ِجيرا بَْن ًشَمْعَى أيضا ْ «وَاذْكُر ٨

فَأنَت عَنْهُ، تَعُف لا وَالآنَ، ٩ ُلَهُ. أقت لَْن أنِّي ِ بِالله ُ لَه وَحَلَْفُت الُأردُّنِ. نَهْرِ عِندَ لِلِقائِي نَزََل َّ ثُم َمحَناِيمَ. إلَى َبُْت هَر يَومَ
َشيُخوَختِهِ.» فِي بِسَلاٍم يَمُْت ُ تَدَعْه لا لـَِكْن بِهِ. تَفعََل أْن عَلَيَك يَنبَغِي بِما ْ فَفَكِّر حَِكيمٌ. رَجٌُل
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ِ مَدِينَة فِي مِْنها ً َسبْعا َسنَةً، أربَعِينَ حَكَمَ قَْد ُ داوُد وَكانَ ١١ آبائِهِ. مََع داوُد١َ ِ مَدِينَة فِي وَدُفَِن ُ داوُد وَماَت ١٠
القُْدِس. ِ مَدِينَة فِي وَثَلاثِينَ ً وَثَلاثا حَبْرُون٢َ

مَملـََكتِه عَلَى ُ قَبَضتَه ُ ُيحِكم ُسلَيْمانُ
ابُْن ِيّا أدُون ذَهََب َّ ثُم ١٣ مَملـََكتِهِ. عَلَى ُ َسيطَرَتَه وَأحكَمَ ِيهِ. أب َ داوُد عَرِش عَلَى َلََس فَج مَلِكاً، ُسلَيْمانُ وَصارَ ١٢

قاَل: َّ ثُم ١٤ َسلاٍم.» فِي ِجئُْت «نَعَْم، ِيّا: أدُون فَأجاَب َسلاٍم؟» فِي ِجئَْت «هَْل فَسَألَتْهُ: ُسلَيْمانَ. ُأمِّ بَتْشَبََع إلَى َحجِّيَت
عِنْدَكَ.» ما «قُْل بَتْشَبَُع: فَقالَْت لَِك.» ُ قَولَه يدُ ُأرِ ما «لَدَّيَ

عَلَيهِْم. ً مَلِكا َسأُكونُ أنِّي ِيَل إسْرائ بَنِي جَميُع َع َّ تَوَق وَقَْد لِي. يَوٍم ذاَت كانَْت َ المَملـَكَة أّنَ تَعْرِفينَ «أنِت فَقاَل: ١٥

واِحدٌ، َطلٌَب إلّا الآنَ لَدَّيَ فَلَيَس ١٦ لِهَذا. ُ اختارَه الَّذِي َ هُو َ الله لِأّنَ الآنَ َلَِك الم أِخي فَصارَ رَْت. َّ تَغَي الحاَل أّنَ َ غَير
َطلَبِي.» تَرُدِّي لا أْن فَأرُجو
َطلَبَُك؟» َ هُو «ما فَقالَْت:

ةِ.» َّ ونَمِي الّشُ أبِيشََج مِْن واِج َّ بِالز لِي يَسمََح أْن إلَيهِ فاطلُبِي َطلَباً. لَِك يَرفُُض لا ُسلَيْمانَ َلَِك الم أّنَ ُ «أعلَم ١٧

أجلَِك.» مِْن َلِِك الم لَدَى ُط َسأتَوَّسَ «َحسَناً، بَتشَبَُع: فَقالَْت ١٨
لَها ً احْتِراما انحَنَى َّ ثُم لاْستِقبالِها. وَقََف ُسلَيْمانُ َلُِك الم رَآها فَلَمّا لِتُكَلِّمَهُ. ُسلَيْمانَ َلِِك الم إلَى بَتشَبَُع فَذَهَبَْت ١٩

بَتشَبَُع وَقالَْت ٢٠ ُسلَيْمانَ. يَمِينِ عَْن عَلَيهِ َلَسَْت فَج ُأمِّهِ. أجِل مِْن َ آخَر بِعَرٍْش فَأتُوا ُ خُّدامَه وَأمَرَ العَرِْش. عَلَى وَجَلََس
َطلَبِي.» تَرُدَّ لا أْن فَأرُجو مَعرُوفاً، إلَيَك أطلُُب «ِجئُت لَهُ:

َطلَباً.» لَِك أرُدَّ فَلَْن ُأمِّي. يا ماِشئِْت «اطلُبِي َلُِك: الم فَأجابَها
ةِ.» َّ ونَمِي الّشُ أبِيشََج مِْن ْج يَتَزَّوَ ِيّا أدُون أخاكَ «دَْع بَتشَبَُع: فَقالَْت ٢١

َلَِك الم ُ أجعَلَه أْن إلَيَّ تَطلُبِينَ لا فَلِماذا ِيّا؟ لِأدُون أبِيشََج ُأعطَِي أْن إلَيَّ تَطلُبِينَ ِماذا «ل هُ: ُأمَّ ُسلَيْمانُ َلُِك الم فَأجاَب ٢٢
َسيَدعَمانِهِ.» َ ة َّ ي صُرُوِ بَن يُوآَب وَ ِياثارَ أب الكاهَِن أّنَ َشّكَ وَلا مِنِّي. ُ الَأكبَر أِخي َ هُو ألَيَس أيضاً؟

وَها ٢٤ ِبحَياتِهِ. ً ُمخاطِرا الأْمرَ هَذَا َطلََب الَّذِي ِيّا أدُون ُأعاقِْب لَْم إْن ُ الله «لِيُعاقِبْنِي وَقاَل: بِاللهِ ُسلَيْمانُ َلََف فَح ٢٣

وَعَدَ، َكما ً وَبَيتا ً مَملـَكَة وَأعطانِي أبِي، َ داوُد عَرَش وَأعطانِي ِيَل، إسْرائ ًعَلَى مَلِكا َجعَلَنِي الَّذِي الحَّيِ ِ بِالله ُأقْسِمُ الآَنَ أنا
اليَومَ!» َسيَمُوُت ِيّا أدُون إّنَ

ِيّا. أدُون وَقَتََل فانْطَلََق ياداعَ، يَهُو بَْن بَناياهُو ُسلَيْمانُ الملُِك وَأمَرَ ٢٥

فِي بَيتَِك إلَى ُجوِع ُّ بِالر لََك َسأْسمَُح لـَِكنِّي أقتُلََك، أْن تَستَِحّقُ «أنَت ِياثارَ: أب لِلكاهِِن ُسلَيْمانُ َلُِك الم قاَل َّ ثُم ٢٦

شارَْكَت وَقَْد أبِي. َ داوُد مََع مَِسيرِكَ َ أثناء ِ الإلَه رَبِّي عَهدِ ُصنْدُوِق حَمِل فِي ساعَْدَت ََّك لِأن الآنَ أقتُلََك لَْن عَناثُوَت.
الكاهِِن بَيِت عَْن اللهِ لِكَلاِم ً ِيما تَتم هَذا حَدََث للهِ. َككاهٍِن ِ مَنِصبِه مِْن ِياثارَ أب ُسلَيْمانُ وَأعفَى ٢٧ ِضيقاتِهِ.» فِي أبِي

عالِي. ِ عائِلَة إلَى يَنتَمِي ُ ِياثار أب كانَ فَقَْد ِشيلُوهَ. فِي ِ وَعائِلَتِه عالِي
٢:١٠ ١
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َك وَتَمَّسَ ِ الله ِ َخيمَة إلَى فَهَرََب أبْشالُومَ. يَْدعَْم لَْم ُ ه َّ لـَِكن ِيّا، أدُون دَعَمَ قَْد كانَ ُ ه َّ لِأن خاَف، بِهَذا يُوآُب سَمـِـَع فَلَمّا ٢٨
ُسلَيْمانُ فَأمَرَ . بِالمَْذَبحِ َيحْتَمِي ُ ه َّ وَأن ِ الله ِ َخيمَة إلَى دَخََل يُوآَب أّنَ ُسلَيْمانَ َلِِك الم إلَى ُ الخـَبَر فَوََصَل ٢٩ . المَذَبحِ بِزَوايا

ُلَهُ. يَقت وَ يَْذهََب بِأْن بَناياهُو
هُنا.» أمُوُت بَْل «لا، يُوآُب: فَأجاَب ‹اْخرُْج!›» َلُِك: الم لََك «يَقُوُل لِيُوآَب: وَقاَل ِ الله َ َخيمَة بَناياهُو فَدَخََل ٣٠

ادفِنْهُ. َّ ثُم هُناكَ، ُ ُلْه اقْت يَقُوُل! َكما «فافْعَْل بَناياهُو: َلُِك الم فَأمَرَ ٣١ يُوآُب. ُ قالَه بِما ُ وَأخبَرَه َلِِك الم إلَى بَناياهُو فَرَِجــَع
قَتََل فَقَْد ٣٢ ياءَ. ِ أبْر قَتََل عِندَما علينا ُ وََضعَه الذي نِْب وَالذَّ يُوآُب ِنا ب ُ ألحَقَه الَّذِي العارِ مَِن وَعائِلَتِي أنا َُّص أَتخَل ِحينَئِذٍ،
مِْن قَتَلَهُما يَهُوذا. جَيِش قائِدُ يَثْرٍ بُْن وَعَماسا ِيَل، إسْرائ جَيِش قائِدُ نِيرٍ بُْن ُ أبْنِيْر هُما َكثِيراً، ُ مِنْه أفَضَل رَجُلَينِ يُوآُب
أمّا الأبَدِ. إلَى ِ عائِلَتِه وَعَلَى عَلَيهِ دَمُهُما ٣٣ جُلَينِ. َّ الر بِهَذَيِن ُ فَعَلَه ما ِنَفِس ب يُوآَب ُ الله يُعاقُِب وَهَكَذا أبِي. ِ عِلْم دُوِن

اللهِ.» عِندِ مِْن َسلامٌ الأبَدِ، إلَى لَهُْم فَيَكُونُ وَمَملـََكتُهُ، ُ ة َّ َلـَِكي الم ُ وَعائِلَتُه ُ وَنَسلُه ُ داوُد
بَْن بَناياهُو ُسلَيْمانُ َب نَّصَ َّ ثُم ٣٥ ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ِ بَيتِه فِي يُوآُب وَدُفَِن يُوآَب. وَقَتََل ياداعَ يَهُو بَْن بَناياهُو فَذَهََب ٣٤
َلُِك الم اْستَدعَى ذَلَِك وَبَعدَ ٣٦ ِياثارَ. أب الكاهِِن مَكانَ صادُوَق الكاهَِن َب وَنَّصَ يُوآَب. مَكانَ لِلجَيِش ً قائِدا ياداعَ يَهُو
َ المَدِينَة غادَْرَت فَإْن ٣٧ مَكاٍن. أّيِ إلَى ً أبَدا َ المَدِينَة تُغادِرِ وَلا فِيهِ وَأقِْم القُدِس. فِي هُنا ً بَيتا لََك «ابِْن لَهُ: وَقاَل شَمْعَى

نَْفِسَك.» عَلَى وََتجْنِي مَوتاً، َستَمُوُت َك َّ أن فاعلَْم قَدرُونَ، وادِي وََتجاوَْزَت
يلَةً. َطوِ ً ة مُّدَ القُدِس فِي شَمْعَى فَسََكَن تَقُوُل.» َكما َسأفعَُل ـِكِي. وَمَل مَولاَي يا َحسٌَن «هَذا شَمْعَى: فَأجاَب ٣٨
. َجّتَ فِي عَبدَيهِ أّنَ شَمْعَى َ وَعَلِم . َجّتَ مَلِِك َ مَعكَة بِْن أِخيَش إلَى ِ عَبِيدِه مِْن عَبداِن هَرََب ِسنِينَ ثَلاِث بَعْدَ لـَِكْن ٣٩

بِهِما. وَعادَ هُناكَ فَوَجَدَهُما عَبدَيهِ. عَْن ً َبحثا َجّتَ فِي أِخيَش َلِِك الم إلَى وَذَهََب ُ ِحمارَه فَأسرََج ٤٠

لَهُ: وَقاَل َطلَبِهِ. فِي ُسلَيْمانُ فَأرَسَل ٤٢ وَعادَ. َجّتَ إلَى القُدَس َ غادَر شَمْعَى أّنَ ُسلَيْمانَ إلَى ُ الخـَبَر فَوََصَل ٤١
نِهايَتََك؟ َستَكُونُ ِ هَذِه فَإّنَ مَكاٍن أّيِ إلَى غادَْرتَها إذا ََّك أن أنذَْرتَُك أما القُدَس؟ َ تُغادِر لا أْن ِ بِالله اْستَحلَْفتَُك «أما
َّتِي ال َ ة َّ الوَِصي وَخالَْفَت اللهِ أمامَ قَسَمََك َكسَرَْت فَلِماذا ٤٣ تُطِيعَنِي؟ بِأْن وَوَعَْدَت ُلُْت، ق ما كُّلِ عَلَى وَافَْقتَنِي أما
أنا أمّا ٤٥ رُورِ. ُّ الش تِلَْك عَلَى ُ الله َسيُعاقِبَُك وَالآنَ أبِي. َ لِداوُد فَعَلْتَها َّتِي ال َ الـَكثِيرَة َ رُور ُّ الش ُ تَذكُر أنَت ٤٤ بِها؟ أوَصيتَُك
ُ قَبَضتَه ُسلَيْمانُ فَأحْكَمَ َلَهُ. فَقَت شَمْعَى، بِقَتِل بَناياهُو َلُِك الم أمَرَ َّ ثُم ٤٦ الأبَدِ.» إلَى َ داوُد َ مَملـَكَة وََسيَحفَُظ ُ الله فَسَيُبارُِكنِي

مَملـََكتِهِ. عَلَى
٣

ِحكمَة يَطلُُب ُسلَيْمانُ َلُِك الم
لَْم الوَقِت، ذَلَِك وَفِي داوُدَ.٣ ِ مَدِينَة إلَى بِها وَأتَى ِ ابنَتِه مَِن َج تَزَّوَ َحيُث مِصْرَ، مَلَِك فِرعَوْنَ ُسلَيْمانُ وصاهَر ١

عَلَى ِ لله َ باِئح الذَّ يُقَّدِمُونَ عُب الّشَ وَكانَ ٢ بِالقُدِس. ُحِيِط الم ورِ وَالّسُ ِ الله وَبَيِت ِ قَصْرِه ِناءِ ب مِْن انتََهى قَدِ ُسلَيْمانُ يَكُْن
ِ لله ُ تَه َّ َمحَب ُسلَيْمانُ َ وَأظهَر ٣ الوَقِت. ذَلَِك فِي ِ الله لاسِْم ً إكْراما بَيٌْت بَعْدُ بُنِيَ قَْد يَكُْن لَْم ُ ه َّ لأن المُرتَفَعاِت، فِي المَذاِبحِ

المُرتَفَعاِت. فِي البَُخورَ يُوقِدُ وَ َ باِئح الذَّ ُ يُقَّدِم يَزاُل ما كانَ ُ ه َّ أن إلّا أبُوهُ. ُ داوُد ِ بِه ُ أوصاه ما كُّلَ ِ بِإطاعَتِه
٣:١ ٣
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. المَذَبحِ ذَلَِك عَلَى ٍ ذَبِيحَة ألَف مَ فَقَّدَ . الأهَّمَ َ المُرتَفَعَة كانَِت ها لَأّنَ ذَبِيحَةً، َ لِيُقَّدِم ِجبْعُونَ إلَى ُسلَيْمانُ َلُِك الم وَذَهََب ٤

لََك.» وََسُأعطِيهِ ِشئَت، ما مِنِّي «اطلُْب لَهُ: وَقاَل حُلْمٍ. فِي ً لَيلا ُ الله إلَيهِ َ جاء ِجبْعُونَ، فِي ُسلَيْمانَ وُُجودِ َ وَأثناء ٥

مُستَقِيٍم. وَقَلٍب ةٍ بارَّ ٍ صاِلحَة َحياةٍ فِي مَعََك سارَ وَهو أبِي. َ داوُد عَبدِكَ مََع ً ِجّدا ً يما ِ كَر «ُكنَت ُسلَيْمانُ: فَأجاَب ٦

وَالِدِي أخلُِف فَجَعَلْتَنِي فَت َلَّطَ ت أنَت إلَهِي، يا ٧ بَعدِهِ. مِْن عَرِشهِ عَلَى َيجلُِس ً ابْنا ُ وَأعطَيتَه كَرٍَم، أعظَمَ ُ لَه فَأظهَرَْت
فِي خادِمََك وَأنا ٨ أفعََل. أْن عَلَيَّ يَنْبَغِي ما لأعرَِف ِ الحِْكمَة إلَى ُ أفتَقِر فَأنا َصغِيرٍ. بِطِفٍل ُ أشبَه نِي َّ لـَِكن الحُكمِ. فِي
الخَطَأ. مَِن واَب الّصَ َ وَُأمّيِّز َشعبَِك، عَلَى َملَُك لِي ً فَهما خادِمََك فأعِط ٩ العَظِيِم. ُختارِ الم َشعبَِك مِْن ُيحصَى لا عَدَدٍ وََسِط

العَظِيِم.» عِب الّشَ هَذا مِثَل َيحكَمَ أْن ُ يَقدِر فَمَْن
ً َشخِصيّا غِنَى تَطلُْب وَلَْم العُْمرِ، ُطوَل لِنَفِسَك تَطلُْب «لَْم اللهُ: ُ لَه وَقاَل ١١ هَذا. ُ مِنْه َطلََب ُسلَيْمان لأن ُ الله فَسُرَّ ١٠

َسُألَبِّي لِهَذا ١٢ ِبَةِ، الّصائ القَراراِت خاذِ وَاّتِ َّميِيزِ الت عَلَى َ القُدرَة لِنَفِسَك َطلَبَْت بَْل المَوَت. لِأعدائَِك تَطلُْب وَلَْم لََك.
بَعدَكَ. سيْأتِي مَْن كُّلِ وَمِْن قَبلََك. أتى مَْن كُّلِ مِْن أحكَمُ َسأجعَلَُك بَْل وَفَهِيماً، ً حَِكيما َسأجعَلَُك َطلَبََك. لََك
فاتبَعْنِي ١٤ عَظَمَتََك. ُ آخَر مَلٌِك يَبلَُغ وَلَْن وَكَرامَةٍ، بِغِنَى َحياتَِك كُّلَ ُع َّ َستَتَمَت تَطلُْب. لَْم بِما ً أيضا وََسُأكافِئَُك ١٣

أيضاً.» عُمرَكَ َسُأطِيُل هَذا فَعَلَْت فَإْن أبُوكَ. ُ داوُد فَعََل َكما وَوَصاياَي، شَرائِعِي وَأطـِـْع
اللهِ. عَهدِ ُصنْدُوِق أمامَ وَوَقََف القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى وَعادَ حُلْمٍ. فِي ُ مَه َّ كَل َ الله أّنَ فَعَرََف ُسلَيْمانُ، استَيقََظ َّ ثُم ١٥

ِيهِ. وَمُعاوِن ِ قادَتَة كُّلَ إلَيها وَدَعا ً َحفلَة أقامَ ذَلَِك وَبَعدَ للهِ. َسلاٍم َ وَذَباِئح صاعِدَة٤ً ً ذَبِيحَة ُ لَه مَ وَقَّدَ
ُسلَيْمان ِ ِحكمَة إظهارُ

أنا مَولاَي، «يا لِلمَلِِك: إحداهُما فَقالَْت ١٧ أمامَهُ. وَوَقَفَتا ُسلَيْمانَ، إلَى عاهِرَتاِن امرَأتاِن جاءَِت يَوٍم وَذاَت ١٦

وَبَعدَ ١٨ مَعِي. وَِهيَ ابنِي أنا فَأنجَبُْت وَْضعِنا. مَوعِدُ وَاقتَرََب كِلْتَيْنا َحبِلْنا وَقَْد واِحدٍ. بَيٍْت فِي ُ المَرأة ِ هَذِه مََع أْسكُُن
ماَت لَيلَةٍ، وَذاَت ١٩ الاثنَتَينِ. َنحُْن ِسوانا البَيِت فِي أحَدٌ هُناكَ يَكُْن وَلَْم ابناً. ً أيضا ُ المَرأة ِ هَذِه وََضعَْت أيّاٍم ِ ثَلاثَة
فِراشِها، فِي ُ وَوََضعَتْه ُ وَحَمَلَتْه نائِمَةٌ، وَأنا فِراشِي مِْن ابنِي وَأخَذَِت يِل، َّ الل فِي فَقامَْت ٢٠ عليهِ. نامَْت ها لأّنَ المرأةِ هذه ابُن
عَْن فِيهِ سُت َّ تَفَر وَلَمّا ماَت. قَْد ُ فَوَجَْدتُه ابْنِي، لإْرضاِع نَهَْضُت باِح، الّصَ وَفِي ٢١ فِراشِي. فِي المَيَِّت ابْنَها وََضعَِت َّ ثُم

ابْنِي.» يَكُِن لَْم ُ ه َّ أن أدرَْكُت قُرٍب،
ابْنُِك!» َ هُو المَيُِّت ُ وَالوَلَد أنا، ابْنِي َ هُو الحَّيُ ُ فَالوَلَد «لا! قالَْت: الُأخرَى َ المَرأة لـَِكّنَ ٢٢

َ أمام هَكَذا فَتَجادَلَتا أنا!» ابنِي الحَّيُ ُ وَالوَلَد ابْنُِك. َ هُو المَيُِّت ُ فَالوَلَد َصحِيحاً! لَيَس «لا! فَقالَْت: الُأولَى َ المَرأة أمّا
َلِِك. الم

َّ ثُم ٢٤ الُأخرَى.» المَرأةِ ابُْن َ هُو المَيَِّت َ الوَلَد وَأّنَ ابْنُها، َ هُو الحَّيَ َ الوَلَد أّنَ مِنُْكما كُّلٌ «تَزعَمُ ُسلَيْمانُ: َلُِك الم فَقاَل ٢٣
ُ مِنْه ً نِصفا وَأعِط نِصفَينِ، إلَى َ الوَلَد «اْشطُرِ ِلخادِمِهِ: َلُِك الم فَقاَل ٢٥ َسيْفاً. ُ لَه فَأْحضَرُوا َسيٍْف. بِإْحضارِ َلُِك الم أمَرَ

اْمرأةٍ.» لِكُّلِ
٣:١٥ ٤

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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الُأولَى، َ المَرأة لـَِكّنَ مِنّا.» لِأّيٍ يَكُونَ فَلا نِصفَينِ، إلَى َ الوَلَد اْشطُرِ يُوافِقُنِي. أمٌر «هَذا ِيَةُ: الثّان ُ المَرأة فَقالَِت ٢٦

َلُِك الم فَقاَل ٢٧ لَها.» ِ أْعطِه بَْل الوَلَدَ! تَقتُِل لا مَولاَي! يا «لا لِلمَلِِك: فَقالَْت ابْنِها. عَلَى نَْت َّ َتحَن لِلوَلَدِ، َ ة َّ الحَقِيقِي الُأمَّ
هُ.» ُأمُّ فَهَِي الُأولَى، لِلمَرأةِ ِ أعطِه بَْل الوَلَدَ! تَقتُِل «لا ُسلَيْمانُ:

ُ أعطاه َ الله أّنَ رََأْوا هُْم لِأّنَ يُكَرِّمُونَهُ، وَ ُ َيحـتَرِمُونَه عُب الّشَ َ فَصار ُسلَيْمانُ. َلُِك الم ُ فَعَلَه ما ِيَل إسْرائ كُّلِ فِي فَذاعَ ٢٨
وَإْصدارِها. القَراراِت خاذِ اّتِ فِي ً ِجّدا ً عَظِيمَة ً ِحكمَة

٤
ُسلَيْمان ُ مَملـَكَة

الحُكمِ: فِي ُ أعانُوه الَّذِيَن المَسؤُولِينَ ُ كِبار ُ أْسماء َلِي ي ما وَفِي ٢ ِيَل. إسْرائ كُّلِ عَلَى ُسلَيْمانَ ُ حُكم امتَّدَ ١

صادُوَق. بُْن يا عََزْر الكاهُِن
ةِ. َّ ِي القانُون لِلّسِِجلاِت ِبَينِ كات وَكانا ِشيشا، ابْنا وَأِخيّا، ألِيُحورَُف ٣

أِخيلُودَ. بُْن يَهُوشافاُط وَالمُؤَرُِّخ
يَهُوشافاُط. بُْن بَناياهُو َيِش الج ُ وَقائِد ٤

ِياثارُ. وَأب صادُوُق وَالكاهِناِن
المُقاَطعاِت. وُلاةِ عَْن المَسؤوُل ناثانَ بُْن يا عََزْر ٥

لِلمَلِِك. ً َشخِْصيّا ً وَمُستَشارا ً كاهِنا وَكانَ ناثانَ، بُْن زابُودُ
َلِِك. الم بَيِت ُشؤوِن عَْن المَسؤوُل ُ أِخيشار ٦

العُمّاِل. عَِن المَسؤوُل عَبْدا بُْن أدُونِيرامُ
يَتَولَّى َبحَيُث ناوُِب، َّ بِالت ِ وَلِبَيتِه لِلمَلِِك عامَ الّطَ يُوفِّرُونَ فَكانُوا ِيَل. إسرائ كُّلِ عَلَى ً والِيا َ عَشَر اثنَي ُسلَيْمانُ وَلَّى وَقَْد ٧

أسماؤُهُْم: َلِي ي ما وَفِي ٨ َسنَةٍ. كُّلَ ً شَهرا الأمرَ هَذا مِنهُْم واِحدٌ
ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مُقاَطعَة عَلَى ً والِيا وَكانَ ُحورَ، ابُْن

حانانَ. بَيِت وَأيلُوِن شَمَس وَبَيَت َ وََشعَلُبِّيم ماقََص عَلَى ً والِيا وَكانَ دَقَرَ، ابُْن ٩

وَحافَرَ. َ وَُسوُكوه بُوَت أرُو عَلَى ً والِيا وَكانَ َحسَدَ، ابِْن ١٠
ُسلَيْمانَ. بِنِْت َ طافَة مِْن ً مُتَزَّوِجا وَكانَ دُوٍَر. مُرتَفَعاِت عَلَى ً والِيا وَكانَ أبِيناداَب، ابُْن ١١

بَيَت مِْن يَزْرَعِيَل، َتحَْت وَِهيَ لِصُرْتانَ، ِ ُجاوِرَة الم شاٍن بَيِت وَكُّلِ و وََمجِّدُ تَعْنََك عَلَى ً والِيا وَكانَ أِخيلُودَ، بُْن بَعْنا ١٢

يَْقمَعامَ. مِْن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى َ َمحُولَة آبََل إلَى شاٍن
فِي وَقُراها ى َّ مَنَس بِْن َ يائِير َلْداِت ب كُّلِ عَْن ً مَسؤُولا وَكانَ جَلْعادَ. فِي َّتِي ال رامُوَث عَلَى ً والِيا وَكانَ جابَرَ، ابُْن ١٣

ٌ ة َّ ُنحاِسي قُضباٌن وَلَها رَةً، َّ مُسَو ً مَدِينَة ِستِّينَ تَضُّمُ ُ ِنطَقَة الم ِ هَذِه وَكانَْت باشانَ. فِي أرُجوَب ِ مِنْطَقَة وَعَْن ِجلْعادَ،
بَوّاباتِها. عَلَى

َمحَناِيمَ. عَلَى ً والِيا وَكانَ و، عُّدُ بُْن أِخيناداُب ١٤
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ُسلَيْمانَ. بِنِْت ٍ باِسمَة مِْن ً مُتَزَّوِجا وَكانَ نَفتالِي. عَلَى ً والِيا وَكانَ أِخيمَعَُص، ١٥

وَبَعَلُوَت. َ أِشير عَلَى ً والِيا وَكانَ ُحوشاَي، بُْن بَعْنا ١٦
يَّساكَرَ. عَلَى ً والِيا وَكانَ فارُوَخ، بُْن يَهُوشافاُط ١٧

بَنْيامِيْنَ. عَلَى ً والِيا وَكانَ أيلا، بُْن شَمْعَى ١٨

وَكانَ يْسكُناِن. باشانَ مَلُِك وَعُوُج يِّينَ، ورِ الأمُّ مَلُِك ِسيُحونُ كانَ َحيُث ِجلْعادَ ًعَلَى والِيا وَكانَ ُأورِي، بُْن ُ جابِر ١٩
المُقاَطعَةِ. تِلَك كُّلِ عَلَى ُ وَحْدَه ً والِيا ُ جابِر

وَالثِّياِب. راِب ُّ وَالش الطَعاِم مَِن ٌ شَْيء يَنقُصْهُْم لَْم لـِِكْن واطِِئ، الّشَ رَمِل ِ بَِكثْرَة ِيَل وَإسْرائ يَهُوذا فِي النّاُس وَكانَ ٢٠

وَكانَْت مِصْرَ. حُدُودِ إلَى ُ مَملـََكتُه ْت وَامتَّدَ الفِلِْسطِيِّينَ. أْرِض إلَى الفُراِت نَهرِ مِْن المَمالِِك كُّلَ ُسلَيْمانُ وَحَكَمَ ٢١
حُكمِهِ. أيّاِم َطواَل ُ لَه وََتخَضُع ُسلَيْمانَ إلَى َ يَة الجِز تُرِسُل المَمالُِك تِلَك

ِحينِ، الّطَ مَِن ً ِكيسا وَِستِّينَ مِيدِ، الّسَ مَِن ِكيسا٥ً ثَلاثِينَ يَوٍم: كُّلَ ُسلَيْمانُ اْحتاَجها َّتِي ال عاِم الّطَ كَمِّيّاُت ِ وَهَذِه ٢٢

ةِ. َّ ي َّ البَر يُورِ وَالّطُ الغِزلاِن٦ أنْواِع جَمِيِع عَدا خَرُوٍف، ُ وَمِئَة المَراِعي، بَقَرِ مِْن وَعِشْرُونَ نَةٌ، مُسَمَّ ثِيراٍن ُ وَعَشْرَة ٢٣

حُدُودِ جَمِيَع لامُ الّسَ وَسادَ ةَ. غَّزَ إلَى تَْفسََخ مِْن أْي الفُراِت، نَهرِ شَرقِيَّ ِ الواقِعَة ُلداِن الب كُّلَ ُسلَيْمانُ وَحَكَمَ ٢٤

ُسلَيْمانَ. حُكمِ َطواَل وَأْمٍن َسلاٍم فِي بِع الّسَ بِئْرِ إلَى دانَ مِْن ِيَل وَإسْرائ يَهُوذا فِي عِب الّشَ كُّلُ عاَش وقَْد ٢٥ مَملـََكتِهِ.
آلاٍف ِ لِأربَعَة ِســُع َّ تَت اْسطَبلاٌت ُسلَيْمانَ لَدَى وَكانَ ٢٦ وَكُرُومِهِْم. تِينِهِْم أشجارِ َتحَت مُطمَئِنِّينَ َيجلِسُونَ النّاُس فَكانَ
ُ يُزَّوِد َ عَشَر الاثنَي المُقاَطعاِت وُلاةِ كُّلِ مِْن واِحدٌ كانَ شَْهرٍ كُّلِ وَفِي ٢٧ فارٍِس. ألَف َ عَشَر وَاثنا مَركِباتِهِ، ُخيُوِل مِْن
مَِن يَكفِي ما مَونَ يُقَّدَ َكما ٢٨ َلِِك. الم ِ مائِدَة عَلَى الآكِلِينَ َمِيِع ِلج يَكفِي ذَلَِك فَكانَ َطعاٍم. مِْن ُ َيحتاجُه ما بِكُّلِ َلَِك الم

َصةِ. ُخَّصَ الم الأماِكِن إلَى ذَلَِك وَيَنَقَلُونَ الفُرساِن، وَُخيُوِل المَركِباِت ُيُوِل ِلخ وَالتِّبْنِ عِيرِ الّشَ
ُسلَيْمان ِ ِحكمَة مِقدارُ

يَصعُُب حَّدٍ إلَى الإدراِك واِســَع وَكانَ ِجّداً، ً َكثِيرَة ً ُأمُورا يَفهَمُ فَكانَ عَظِيمَةً، ً ِحكمَة ُسلَيْمانَ ُ الله وَأعطَى ٢٩

فَقَْد الأْرِض. عَلَى النّاِس أحكَمَ كانَ ٣١ وَمِصْرَ. رِق َّ الش أهِل ِ ِحكمَة كُّلَ ُسلَيْمانَ ُ ِحكمَة فاقَْت فَقَْد ٣٠ رُهُ. تََصوُّ
ِ ُحِيطَة الم ُلداِن الب فِي ُسلَيْمانَ ِصيُْت فَذاعَ ماُحوَل. أبناءِ وَدَْردَعَ كُوَل ـْ وَكَل وَهِيْمانَ الأْزرَِحيَّ يثانَ إ عَلَى ِ ِحكمَتِه فِي َق َّ تَفَو

كُلِّها.
عَِن َ الـَكثِير ً أيضا ُسلَيْمانُ وَعَرََف ٣٣ وَُأْغنِيَةٍ. ٍ تَرنِيمَة ِ مِئَة ًوَخَمَس وَألفا حَِكيٍم، قَوٍل آلاِف َ ثَلاثَة ُسلَيْمانُ وََكتََب ٣٢

الجُدراِن. عَلَى ِ المُتَسَلِّقَة وفا ُّ الز إلَى لُبنانَ، فِي ِ العَظِيمَة الأْرزِ أشجارِ مِْن باتاِت، َّ الن مَِن َكثِيرَةٍ أنواٍع عَْن مَ َّ فَعَل بِيعَةِ. الّطَ
إلَى لِيَستَمِعُوا ُسلَيْمانَ إلَى عُوِب الّشُ كُّلِ مِْن ُأناٌس يَْأتِي فَكانَ ٣٤ واِحِف. َّ وَالز يُورِ وَالّطُ َيواناِت الح عَِن ً أيضا مَ َّ وَعَل

ِحكمَتِهِ. مِْن مُوا َّ ويَتَعَل يسمَعوا لـِكَي حَُكماءَهُْم الُأمَِم كُّلِ مُلُوكُ وَأرَسَل ِحكمَتِهِ.
٤:٢٢ ٥

(38 العدد في ً (أيضا لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «كُر.» ً حرفيا كيس.
٤:٢٣ ٦

الغِزلاِن. ِ فَِصيلَة مَِن وَجَميُعها وَاليَحامِيرِ.» وَالغِزلاِن «الأيائِِل ً حرفيا الغِزلان. أنْواِع جَمِيِع
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٥
وَحيرام ُسلَيْمانُ

الحُكمِ، فِي ُ أباه خَلََف ُسلَيْمانَ أّنَ ِحيرامُ سَمـِـَع فَلَمّا بِداوُدَ. ٌ ة َّ ي قَوِ ٌ عَلاقَة ُصورَ مَلَِك ِحيرامَ رَبَطَْت قَْد وَكانَْت ١
التّالِيَةَ: َ الرِّسالَة ِحيرامَ إلَى ُسلَيْمانُ َلُِك الم فَأرَسَل ٢ إلَيهِ. ُ خُّدامَه أرَسَل

مِْن ْن َمَّكَ يَت فَلَْم بِمَملـََكتِهِ. ِ ُحِيطَة الم الحُدُودِ كُّلِ عَلَى َكثِيرَةٍ ِبحُرُوٍب انشَغََل داوُدَ، َلَِك الم أبِي، أّنَ ُ تَذكُر «أنَت ٣
عَلَيَّ إلَهي أنعَمَ فَقَْد الآنَ، أمّا ٤ قَدَمَيْهِ. َتحَْت ُ أعداءَه ُ الله يََضَع أْن إلَى ُ يَنتَظِر فَكانَ إلَهِهِ. لاسِْم ً إكراما هَيكٍَل ِناءِ ب

آمٌِن. وََشعبِي عَدُّو٧ٌ لِي فَلَيَس ِجهَةٍ. كُّلِ مِْن مَملـََكتِي حُدُودِ عَلَى لاِم بِالّسَ
ًبَعدَكَ، مَلِكا ابنََك ‹َسأجعَُل داوُدَ: لِأبِي ُ الله ُ قالَه ِما ل ً وَفْقا إلَهِي، اسْمَ َ لُِأكرِم البّيَْت ذَلَِك أبنِيَ أْن َيُت نَو «فَأنا ٥

أرٍز. أشجارَ لِي لِيَقطَعُوا لُبنانَ إلَى رِجالََك أرِسْل تُساعِدَنِي. أْن إلَيَك أطلُُب لِهَذا ٦ لاْسمِي.› ً إكراما ً بَيْتا وََسيَبنِي

خُّدامَِك. ِ ِخبْرَة إلَى أحتاُج خُّدامَِك. لِأتعاِب ُ ُتحَّدِدُه أجرٍ أّيَ لََك وََسأدفَُع ذَلَِك. فِي لِيُعاوِنُوهُْم خُّداِمي وََسُأرِسُل
َصيدا.» َنجّارِي ِ بِبَراعَة لَيسُو لَدَّيَ جّارُونَ َّ فَالن

ِ هَذِه لِيَحكُمَ ً حَِكيما ً ابنا َ داوُد أعطَى ُ ه َّ لِأن اليَومَ َ الله ُ «أشكُر وَقاَل: ً َكثِيرا سُرَّ ُسلَيْمانَ، َ رِسالَة ِحيرامُ سَمـِـَع فَلَمّا ٧

فِيها: يَقُوُل لِسُلَيْمانَ ً رِسالَة أرَسَل َّ ثُم ٨ العَظِيمَةَ!» َ ة الُأمَّ

َسيُنزِلُها ٩ ِيدُ. تُر كما َطلَبْتَها َّتِي ال روِ َّ وَالس الأْرزِ أشجارِ كُّلَ َسُأعطِيَك َطلَبَْت. بِما وَسَمِعُْت رِسالَتَُك، «وََصلَتْنِي
الأْرزِ ألواَح َسيَفِصلُونَ وَهُناكَ أنَت. ُ ُتحَّدِدُه مَكاٍن أّيِ إلَى الّشاطِِئ بِمُحاذاةِ يُعَوِّمُونَها وَ البَحرِ إلَى لُبنانَ مِْن خُّداِمي
ِتَوفيرِ ب وَذَلَِك تُرْضينِي، َّتِي ال َ الُأجرَة فَتُعْطِينِي أنَْت وَأمّا يَحمِلُوها، أْن لِرِجالَِك ُمِكُن ي ذَلَِك وَبَعدَ روِ. َّ الس ألواِح عَْن

ِمَملـََكتِي.» ل َطعاٍم

ألَف يَن وَعِشْرِ ٍ مِئَة َ َنحْو ِحيرامَ ُسلَيْمانُ وَأْعطَى ١١ َطلَبَها. َّتِي ال روِ َّ وَالس الأْرزِ أْشجارِ كُّلَ ُسلَيْمانَ ِحيْرامُ فَأْعطَى ١٠

لِعائِلَتِهِ. ً َطعاما عاٍم كُّلَ قِّيِ َّ الن يتُوِن َّ الز زَيِت مِْن ة٩ٍ جَرَّ ألَف يَن وَعِشْرِ ٍ مِئَة َ وََنحْو القَْمِح، مَِن ِكيٍس٨
ً مُعاهَدَة عَقَدا َحيُث وَُسلَيْمانَ، ِحيرامَ بَينَ َسلامٌ هُناكَ وَكانَ وَعَدَ. أْن َسبََق َكما ً ِحكمَة ُسلَيْمانَ ُ الله وَأعطَى ١٢

بَينَهُما.
ُ اْسمُه ً رَئِيسا عَلَيهِْم وَأقامَ ١٤ المَشرُوِع. هَذا فِي العَمَِل عَلَى ِيَل إسْرائ مِْن رَجٍُل ألَف ثَلاثِينَ ُسلَيْمانَ دَ َّ وََجن ١٣

ُ وَتَعُود لُبنانَ، فِي ً شَهرا ٍ مَجمُوعَة كُّلُ تَعمَُل عامٍِل. آلاِف ُ عَشْرَة مِْنها كُّلُ مَجمُوعاٍت، ثَلاِث إلَى العامِلينَ مَ َّ وَقَس أدُونِيرامُ.
هَذا ١٦ ةِ. َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم فِي اٍر َّ َحج ألَف وَثَمانِينَ الحِجارَةِ، لِنَقِل عامٍِل ألَف َسبعِينَ ً أيضا لِسُلَيْمانَ وَكانَ ١٥ َيِن. شَهر لِتَرتاَح

٥:٤ ٧
يف. التعر أل بدون «… «شيطاٌن حرفياً: عدّو.

٥:١١ ٨
لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «كُر.» ً حرفيا كيس.

٥:١١ ٩
لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «كُر.» ً حرفيا جرّة.



١٦ : ٦ مُلُوك     ١ ٤٦٢ ١٧ : ٥ مُلُوك     ١

ُ أمَرَهُم ١٧ ُسلَيْمانَ. ِ إمرَة َتحَت رَجٍُل ِ مِئَة وَثَلاُث آلاٍف ُ ثَلاثَة وَعَدَدُهُْم العُمّاِل، تَوِجيهِ عَلَى يشرِفُونَ كانُوا الَّذِيَن عَدا
بَنّاؤُو َنحََت َّ ثُم ١٨ بِعِنايَةٍ. ُ الحِجارَة تِلَك فَقُطِعَْت الهَيكَِل. أساَس لِتَكُونَ ً ثَمِينَة ً َكبِيرَة ً ِحجارَة يَقطَعُوا بِأْن ُسلَيْمانُ َلُِك الم

الهَيكَِل. لِبِناءِ َ ة َّ الخَشَبِي وَالألواَح َ الحِجارَة وا فَأعَّدُ الحِجارَةَ. ُجبيل مِْن الَّذِيَن وَالعُمّاُل وَِحيرامَ ُسلَيْمانَ
٦

الهَيكَل يَبنِي ُسلَيْمانُ
ْهرِ َّ الش فِي مِصْرَ،١٠ مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي خُرُوِج مِْن َسنَةٍ وَثَمانِينَ ٍ مِئَة أربَِع بَعدَ وَذَلَِك اللهِ. بَيِت بِبِناءِ ُسلَيْمانُ فَبَدَأ ١

ِستِّينَ ُسلَيْمانُ ُ بَناه الَّذِي ِ الله بَيِت ُطوُل وَكانَ ٢ ِيَل. لإسْرائ ُسلَيْمانَ حُكمِ مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ مَِن – يُو زِ شَهرِ – الثّانِي
َ عَشَر ُ وَعَرُضه ذِراعاً، يَن عِشْرِ الهَيكَِل دِهلِيزِ ُطوُل َلََغ وَب ٣ ذِراعاً. ثَلاثِينَ ُ وَارتِفاعُه ذِراعاً، يَن عِشْرِ ُ وَعَرُضه ذِراعاً،١١
نَوافِذُ لِلهَيكَِل وَكانَ ٤ الهَيكَِل. لِعَرِْض ً يا مُساوِ ُ ُطولُه فَكانَ نَفِسهِ، الهَيكَِل ِ وَاِجهَة ُطوِل عَلَى ُ الدِّهلِيز امتَّدَ أذرٍُع.
ً ة َّ مَبنِي ُجُراُت الح فَكانَِت ثَلاثَةٍ. َطوابَِق مِْن ً َّفا مُؤَل لِلْهَيْكَِل ئِيسِّيِ َّ الر المَبْنَى َحوَل ُجُراِت الح مَِن ً َصّفا ُسلَيْمانُ وَبَنَى ٥ كَةٌ. َّ مُشَب
فَكانَ الحائِِط. داِخَل ً ة َّ مَبنِي تَكُْن لَْم ُجسُورَها لـَِكّنَ الهَيكَِل. حائَِط عَلَى ُ تَتَكِئ ُجُراُت الح وَكانَِت ٦ بَعٍض. فَوَق بَعضُها
أْذرٍُع، خَمَس فلِيِّ الّسُ الّطابِِق فِي ُجُراِت الح عَْرُض كانَ وَهَكَذا أْسفَلِهِ. فِي ِ سُمكِه مِْن أقَّلَ ُ أعلاه فِي الهَيكَِل حائِِط سُمُْك
َحاِجرِ. الم فِي َ الحِجارَة العُمّاُل وَقَطََع ٧ أْذرٍُع. َسبَْع العُلوِّيِ الّطابِِق فِي وَعَْرضُها أْذرٍُع، ِسّتَ الأوَسِط الّطابِِق فِي وَعَْرضُها

ةٍ. َّ حَدِيدِي أدَواٍت ةِ َّ أي أْو أزامِيَل أْو مَطارَِق َصوُت الهَيكَِل فِي يَكُْن فَلَْم
الّطابِِق إلَى يَْصعَدُ دَرٌَج هُناكَ كانَ الدّاِخِل وَفِي الهَيكَِل. مَِن رقِيِّ َّ الش الجانِِب إلَى ةِ َّ فلِي الّسُ ُجُراِت الح مَدخَُل وَكانَ ٨

ُجُراِت. الح مَِن الثّالِِث الّطابِِق إلَى هُناكَ وَمِْن ُجُراِت، الح مَِن الثّانِي
الهَيكَِل. َحوَل ُجُراِت الح َ بنِاء وَأنَهى ١٠ الأرزِ. َخشَِب بِألواِح ُ وَغَّطاه لِلْهَيْكَِل، ئِيسِّيِ َّ الر المَبْنَى َ ِناء ب ُسلَيْمانُ فَأنَهى ٩

الهَيكَِل. ِبجِدارِ ً تَة َّ مُثَب الأْرزِ َخشَِب ُجسُورُ وَكانَْت أذرٍُع. خَمَْس طابٍِق كُّلِ ارتِفاعُ َلََغ ب وَ
وَصاياَي جَمِيَع وََحفِظَت شَرائِعِي وَأَطعَت أحكاِمي، ِبحَسَِب َسلـَْكَت «إْن ١٢ ُسلَيْمانَ: إلَى ِ الله ُ كَلِمُة وَجاءَْت ١١

بَنِي وََسَط وََسأسكُُن ١٣ تَبنِيهِ. الَّذِي البَيِت هَذا ِبخُُصوِص أباكَ َ داوُد ِ بِه وَعَدُت ما لََك َسُأَحّقُِق فَإنِّي بِها، وَعَمِلَْت
عَنهُْم.» أَتخَلَّى وَلَْن ِيَل، إسْرائ
بِالهَيكَل ُق َّ تَتَعَل تَفاِصيُل

الأْرزِ، َشجَرِ بِألواِح ُ ة َّ ي َجَرِ الح الهَيكَِل جُدرانُ غُّطِيَْت ذَلَِك وَبَعدَ ١٥ الهَيكَِل. ِ ِحجارَة ِناءِ ب مِْن ُسلَيْمانُ انتََهى وَهَكَذا ١٤
ً ذِراعا عِشرُونَ ُطولُها ً ة َّ داِخلِي ً ُحجرَة وَبَنُوا ١٦ روِ. َّ الس َشجَرِ بِألواِح ُ ة َّ ي َجَرِ الح ُ ة َّ الأْرِضي وَغُّطِيَِت قِف. الّسَ إلَى ةِ َّ الأْرِضي مَِن
ِ هَذِه وَسُمِّيَْت قِف. الّسَ إلَى ةِ َّ الأْرِضي مَِن الأْرزِ، بِألواِح ِ ُجرَة الح ِ هَذِه جُدرانَ وا وَغَّطُ الهَيكَِل. مَِن َلفِّيِ الخ الجَزءِ فِي

٦:١ ١٠
الميلاد. قبَل 960 َ َنحو أي مِصْر. … مِئَة أربَع بَعدَ

٦:٢ ١١
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



٣٨ : ٦ مُلُوك     ١ ٤٦٣ ١٧ : ٦ مُلُوك     ١

ذِراعاً. أربَعِينَ ُ ُطولُه كانَ الَّذي الُأقداِس قُْدِس أمامَ الهَيكَِل مَِن ئِيسِّيُ َّ الر القِسْمُ وَكانَ ١٧ الأقداِس. قُدَس ُ ُجرَة الح
الجُدراِن. ِ ِحجارَة مِْن أّيٌ ْ يَظهَر فَلَْم وَقَرٍْع، زُهُوٍر بَراعِِم بُِصوَرِ ِ المُزَخرَفَة الأْرزِ بِألواِح كُلِّها ِ ُجرَة الح جُدرانَ وا وَغَّطُ ١٨

ِ ُجرَة الح ُطوُل كانَ ٢٠ اللهِ. عَهدِ ُصنْدُوَق فِيها وَوََضَع الهَيكَِل، مَِن َلفِّيِ الخ الجُزءِ فِي َ ة َّ الدّاِخلِي َ ُجرَة الح ُسلَيْمانُ وَأعَّدَ ١٩

َكما . نَقِّيٍ بِذَهٍَب ِ ُجرَة الح جُدرانَ ُسلَيْمانُ ى َّ وَغَش ذِراعاً. يَن عِشرِ وَاْرتِفاعُها ذِراعاً، يَن عِشرِ وَعَرضُها ذِراعاً، يَن عِشرِ
بِذَهٍَب َ ة َّ الدّاِخلِي الهَيكَِل جُدرانَ ُسلَيْمانُ ى َّ وَغَش ٢١ بِالذَهَِب. ُ غَّشاه وَقَْد الأْرزِ، َخشَِب مَِن المَصنُوعُ َ المَْذَبح فِيها وََضَع
اكتَمََل، ى َّ َحت ُ ه َّ كُل الهَيكََل هَِب بِالذَّ ي َّ غَش فَقَد ٢٢ . الدّاِخلِيِّ المَقدِِس أمامَ هَِب بِالذَّ ً مُغَّشاة َسلاِسَل َق َّ عَل َّ ثُم ، نَقِّيٍ

. الدّاِخلِيِّ المَقدِِس أمامَ َ القاِئم َ المَذَبح ي َّ غَش وَكَذَلَِك
مِْن َجناٍح كُّلِ ُطوُل كانَ ٢٤ أذرٍُع. ُ عَشَر مِْنهُما كُّلٌ ارتِفاعُ يتُوِن َّ الز َخشَِب مِْن بَينِ كَرُو ِمَلاَكينِ ل َينِ تِمثال وََصنََع ٢٣
الثّانِي. الـكَرُوُُب كانَ وَكَذَلَِك ٢٥ أْذرٍُع. ُ عَشْر المُتَقابِلَينِ َناحَينِ الج َطرَفَي بَينَ ُ فَالمَسافَة أْذرٍُع، خَمَْس الـكَرُوِب ِ أجنِحَة
واِحدٌ. وََشكٌل ٌ واِحدَة أبعادٌ َينِ لِلتِّمثال كانَ فَقَْد أيضاً. أْذرٍُع ُ عَشَر الثّانِي لِلـكَرُوِب المُتَقابِلَينِ َناحَينِ الج َطرَفَي بَينَ ُ فَالمَسافَة
إلَى ً َجنبا الأقداِس قُدِس فِي باِن الـكَرُو هَذاِن وُِضــَع ٢٧ أذرٍُع. ُ عَشَر الثّانِي وَارتِفاعُ أذرٍُع، ُ عَشْر ِل الأّوَ فَارتِفاعُ ٢٦
غُشِّيَ وَقَْد ٢٨ ُجرَةِ. الح ِجدارَي الآخَراِن َناحاِن الج يُلامُِس بَينَما ُجرَةِ، الح وََسِط فِي َجناحاهُما يَتَلامَُس ِبحَيُْث َجنٍب،

هَِب. بِالذَّ باِن الـكَرُو المَلاكاِن
وَبَراعِِم ِخيِل، َّ الن وَأشجارِ بِيمَ،١٢ الـكَرُو ِ مَلائِكَة َشكِل عَلَى ةِ َّ الدّاِخلِي ِ ُجرَة وَالح ةِ َّ ئِيِسي َّ الر ِ ُجرَة الح َحوَل الجُدرانُ وَنُقِشَِت ٢٩

هَِب. بِالذَّ ُجرَتَينِ الح كِلْتا ُ ة َّ أْرِضي يَْت وَغُّشِ ٣٠ هُورِ. ُّ الز
َحوَل ُ القَواِئم وَكانَِت الأقداِس. قُْدِس مَدخَِل فِي وَوََضعُوهُما يتُوِن. َّ الز َخشَِب مِْن مِصراعَينِ العُمّاُل وََصنََع ٣١
بِيمَ، الـكَرُو ِ مَلائِكَة َ ُصوَر عَلَيها وَنَقَشُوا يتُوِن َّ الز َخشَِب مِْن المِصراعينِ وَعَمِلُوا ٣٢ وَالوُُجوهِ. كِل الّشَ ةِ َّ خُماِسي المصراعَينِ

هَِب. بِالذَّ وهُما غَّشُ َّ ثُم هُورِ. ُّ الز وَبَراعِِم ِخيِل َّ الن وَأشجارِ
َّ ثُم ٣٤ لِلبابَينِ. ٍ عَة َّ ب مُرَ َ قَواِئم ُصنِْع فِي يتُوِن َّ الز َخشََب وَاستَخدَمُوا ئِيِسيّةِ. َّ الر ِ ُجرَة الح ِمَدخَِل ل بابَينِ ً أيضا وَعَمِلُوا ٣٣

ِ مَلائِكَة َ ُصوَر وَنَقَشُوا ٣٥ . ّيِ لِلّطَ قَابِلَتَينِ تَينِ َّ دَف مِْن باٍب كُّلُ ََّف وَتَأل لِلبابَينِ، قُْضباٍن لُِصنِْع روِ َّ الس َخشََب استَخدَمُوا
هَِب. بِالذَّ وهُما غَّشُ َّ ثُم البابَينِ. عَلَى هُورِ ُّ الز وَبَراعِِم ِخيِل َّ الن وَأشجارِ َ بِيم الـكَرُو

الأْرزِ. أخشاِب مِْن وََصّفٍ ِ المَنُحوتَة ِ الحِجارَة مَِن ُصفُوٍف ِ ثَلاثَة مِْن ةِ َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة جُدرانَ بَنَوْا َّ ثُم ٣٦

ُسلَيْمانَ. حُكمِ مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ مَِن – يُو زِ شَهرِ – الثّانِي ْهرِ َّ الش فِي ِ الله بَيِت أساِس وَضِع فِي العَمَُل بَدََأ وَقَْد ٣٧
مِْن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ مَِن – بُوَل شَهرِ – الثّامِِن ْهرِ َّ الش فِي ِ وَتَفاِصيلِه ِ أجزائِه وَجَميِع الهَيكَِل ِناءِ ب فِي العَمَُل وَانتََهى ٣٨

َسنَواٍت. سبَع ُ ِناؤه ب فَاْستَغرََق ِيَل. لإسْرائ ُسلَيْمانَ حُكمِ
٧

ُسلَيْمان ُ قَصْر
٦:٢٩ ١٢

العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
35) ،32 العددين في ً (أيضا .22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
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لُبْنانَ.» ِ غابَة «بَيَْت سَمّاها ً ِنايَة ب ً أيضا وَبَنَى ٢ َسنَةً. َ عَشْرَة ثَلاَث ُ ِناؤُه ب اْستَغرََق له ً قَصْرا ً أيضا ُسلَيْمانُ َلُِك الم وَبَنَى ١
الأْرزِ. ِ أعمِدَة مِْن ُصفُوٍف ُ أربَعَة لَها وَكانَ ذِراعاً. ثَلاثينَ وَارتِفاعُها ذِراعاً، خَمِِسينَ وَعَْرضُها ذِراٍع،١٣ َ مِئَة ُطولُها وَكانَ
قِف. لِلّسَ العَوارِِض ِ هَذِه عَلَى الأْرزِ َخشَِب مِْن ً لَوحا وَأربَعِينَ ً خَمسَة وَوََضعُوا ٣ الأْرزِ. مَِن تاٌج عَمُودٍ كُّلِ عَلَى وَكانَ
مِْن جانٍِب كُّلِ عَلَى ِ المُتَقابِلَة وافِذِ َّ الن مَِن ُصفُوٍف ُ ثَلاثَة هُناكَ وَكانَْت ٤ الأعمِدَةِ. مَِن َصّفٍ كُّلِ فَوَق ً لَوحا َ عَشْر َ خَمسَة
كِل. الّشَ َ عَة َّ ب مُرَ وَالقَواِئِم الأبواِب فُتُحاِت كُّلُ وَكانَْت َطرٍَف. كُّلِ فِي أبواٍب ُ ثَلاثَة هُناكَ وَكانَ ٥ الجُدراِن. َجوانِِب
ِ ِنطَقَة الم ُطوِل وَعَلَى ذراعاً. ثَلاثِينَ وَعَرضُها ً ذِراعا خَمِسينَ ُطولُها فَكانَ الَأعْمِدَةِ» َ «قاعَة ً أيضا ُسلَيْمانُ وَبَنَى ٦

بِأعمِدَةٍ. مَدعُومٌ َسقٌف هُناكَ كانَ الّقاعَةِ، مَِن ةِ َّ الأمامِي
ِبخَشَِب ً مُغَّطاة ُ القاعَة ِ هَذِه وَكانَْت القَضاءِ.» َ «قاعَة سَمّاها النّاِس، بَينَ فِيها يَقضِي عَرٍش َ قاعَة ً أيضا ُسلَيْمانُ وَبَنَى ٧

َ شابَه الَّذِي ُسلَيْمانَ مَسِكُن َحولَها بُنِيَ ٌ ساحَة تَقَُع كانَْت القَضاءِ ِ قاعَة وَخَلَْف ٨ قِف، الّسَ إلَى ةِ َّ الأْرِضي مَِن الأْرزِ
مِصْرَ. مَلِِك ِ ابْنَة زَوَجتِهِ، أجِل مِْن ً مُماثِلا ً بَيتا ً أيضا ُسلَيْمانُ وَبَنَى القَضاءِ.» ِ «قاعَة َ ِناء ب ُ ِناؤُه ب

دَةٍ. ُمحَّدَ مَقاييَس وَفَْق َلِف، الخ وَمَِن الأماِم مَِن وَُنحِتَْت بِمَناِشيرَ، قُطِعَِت ٍ ثَمِينَة ِبحِجارةٍ ِ الأبنِيَة ِ هَذِه كُّلُ بُنِيَْت ٩

الأساُس بُنِيَ ١٠ الـَكبِيرَةِ. ِ الّساحَة ى َّ َحت الخارِِج وَمَِن الجِدارِ. فِي ٍ َطبَقَة أعلَى إلَى الأساِس مَِن ُ الحِجارَة ْت وَامتَّدَ
ٌ وَأعمِدَة ٌ ثَمِينَة ٌ ِحجارَة وابِِق الّطَ ِ هَذِه فَوَق وَانتََصبَْت ١١ أذرٍُع. وَعَشْرِ أذرٍُع ثَمانِي إلَى أبعادُها وََصلَْت ٍ َضخمَة ٍ ثَمِينَة ٍ ِبحِجارَة
ُ الأْسوار بُنِيَِت الهَيكَِل. وَدِهلِيزِ اللهِ، لِبَيِت ِ ة َّ الدّاِخلِي ِ وَالّساحَة القَصْرِ، ِ بِساحَة أسوارٌ وَأحاَطْت ١٢ الأْرزِ. َخشَِب مِْن

الأْرزِ. عَوارِِض مِْن واِحدٍ وََصّفٍ الحِجارَةِ، مَِن ُصفُوٍف ِ ثَلاثَة مِْن
ِ قَبِيلَة مِْن أرمَلَةٍ ابُْن َ وَهُو ١٤ القُْدِس. ِ مَدِينَة فِي ُ َلَه وَاْستَقب ُصورَ، مِْن ُحورامُ ُ ًاْسمُه رَجُلا ُسلَيْمانُ َلُِك الم وَاْستَْدعَى ١٣

أْن ُسلَيْمانُ َلُِك الم ُ مِنْه َطلََب لِهَذا بِالبُرونْزِ. العَمَِل فِي ً وَمُتَمَرِّسا ً ِجّدا ً ماهِرا ُحورامُ وَكانَ ُصورَ. مِْن ُ أبُوه وَكانَ نَْفتالِي.
بُرونْزٍ. مِْن مَصنُوعٌ َ هُو ما كُّلَ ُحورامُ فََصنََع ةِ. َّ ي ِ البُرونْز الأعْماِل كُّلِ عَْن ً مَسؤُولا ُسلَيْمانُ ُ نَه َّ فَعَي فَقَبَِل. يَْأتِيَ،

العَمُوداِن وَكانَ ذِراعاً. َ عَشْرَة اثنَتا ُ وَُمحِيطُه ً ذِراعا َ عَشَر َ ِيَة ثَمان مِْنها كُّلٍ ارتِفاعُ ينِ، َّ ُنحاِسي عَمُودَيِن ُحورامُ وََصنََع ١٥

خَمُْس مِْنهُما الواِحدِ ارتِفاعُ ينِ َّ ُنحاِسي تاجَينِ ً أيضا ُحورامُ وََصنََع ١٦ واِحدٌ. ٌ ِشبر ِجدارِهِما وَسُمُْك الدّاِخِل، مَِن مُفرَغَينِ
ذَيِن َّ الل للتّاجَينِ ٍ وَمُتَقاطِعَة لَةٍ َمجَّدَ يَش ِتَعارِ ب لاِسِل الّسَ مَِن َشبََكتَينِ َصنََع َّ ثُم ١٧ العَمُودَيِن. عَلَى التّاجَينِ وَوََضَع أذرٍُع.
يّينِ لِتَز ٍ يشَة تَعْر كُّلِ َحوَل رُمّاناٍت َشكِل عَلَى ِ البُرونْز مَِن ينِ َصّفَ َصنََع َّ ثُم ١٨ عَمُودٍ. لِكُّلِ ً واِحدَة ً َشبَكَة العَمُودَيِن، عَلَى
مَِن باقَتَينِ يُْشبِهاِن أذرٍُع أربَُع ارتِفاعُهُما ذَيِن َّ الل العَمُودَيِن رَْأِس عَلَى التّاجاِن فَكانَ ١٩ ماناِت. ُّ الر فَوَق ذَيِن َّ الل التّاجَينِ
فِي ٍ رُمّانَة مِئَتَي هُناكَ ْت وَاصطَّفَ يشَةِ. عرِ َّ الت جانِِب إلَى المُنَحني البُرُوزِ وَفَوَْق العَمُودَيِن عَلَى التّاجاِن وَقََف ٢٠ هُورِ. ُّ الز
ُ وَالآخَر الأيمَِن، الجانِِب عَلَى أحَدُهُما فَكانَ الهَيكَِل. أمامَ ِ القاعَة فِي العَمُودَيِن نََصَب َّ ثُم ٢١ تاٍج. كُّلِ َحوَل ُصفُوٍف
َشكِل عَلَى المَْصنُوعَينِ التّاجَينِ وَوََضَع ٢٢ «بُوعََز.»١٥ َ وَالأيسَر «ياِكينَ،»١٤ الأيْمََن العَمُودَ ى َّ وَسَم الأيسَرِ. الجانِِب عَلَى

٧:٢ ١٣
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
٧:٢١ ١٤

٧:٢١ ١٥ يُؤّسُِس. أْو ُ يُقِيم وَمعناه ياِكين.
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العَمُودَيِن. عَلَى العَمَُل بِذَلَِك فانتََهى العَمُودَيِن. عَلَى هُورِ ُّ الز
ُ وَعُمْقُه أذرٍُع َ عَشَر ُ وَقُْطرُه ذِراعاً، ثَلاثِينَ ُ ُمحِيطُه فَكانَ «البَْحرَ.» سُمَِّي ً مُْستَدِيرا ً ُنحاِسيّا ً خَزّانا ُحورامُ َصنََع َّ ثُم ٢٣

ُمحِيطاِن ةِ َّ ي ِ البُرونْز القَرِْع نَباتاِت مِْن َصّفاِن الإطارِ وََتحَت الخَزّاِن. ةِ َّ حاف َحوَل إطارٌ هُناكَ وَكانَ ٢٤ أذرٍُع. خَمَْس
الخَزّاِن: عَِن ً بَعِيدا ُ تَنْظُر ً ثَوْرا َ عَشَر اثنَي ُظهُورِ ًعَلَى قائِما الخَزّانُ وَكانَ ٢٥ الخَزّاِن. مََع ً واِحدَة ً قِْطعَة وَمَسبُوكَاِن بِالخَزّاِن،
ُ القَناة وَكانَِت واِحداً. ً ِشبْرا فَكانَ الخَزّاِن سُمُْك أمّا ٢٦ شَرقاً. ٌ وَثَلاثَة باً، غَر ٌ وَثَلاثَة باً، َجنُو ٌ وَثَلاثَة ِشمالاً، ُ تَنْظُر ٌ ثَلاثَة

َصفِيحَةٍ.١٦ ألفَي لِنَْحوِ انُ َّ الخَز ِســُع َّ وَيَت زَهْرَةٍ. يقاِت َ وُر أْو كَْأٍس، ةِ َّ ِبحاف َ أشبَه بِالخَزّاِن ُ ُحِيطَة الم
أذرٍُع. أربَُع وَارتِفاعُها أذرٍُع، أربَُع وَعَْرضُها أذرٍُع، أربَُع ِ الواِحدَة ُطوُل ةٍ َّ ي ِ برُونز باٍت عَرَ َ عَشَر ُحورامُ َصنََع َّ ثُم ٢٧

ُ وَمَلائِكَة وَثِيراٌن ُأُسودٌ نُقِشَْت وَالُأُطرِ الألواِح وَعَلَى ٢٩ ُأُطرٍ. فِي ٍ مَرُصوفَة ٍ عَة َّ ب مُرَ ألواٍح مِْن َباُت العَر ُصنِعَِت وَقَْد ٢٨

عَجَلاٍت أربَُع ٍ بَة عَرَ لِكُّلِ وَكانَْت ٣٠ البُرونْزِ. فِي ٍ مَطرُوقَة لِزُهُوٍر رُُسومٌ وََتحتَها وَالثِّيراِن الُأُسودِ وَفَوَْق بُرونْزٍ. مِْن َ بِيم كَرُو
البُرونْزِ. فِي ٍ مَطرُوقَة لِزُهُوٍر ً رُُسوما عاماِت الدُّ وعَلى َكبِيرَةٍ. لِطاَسةٍ دُعاماٌت وايا َّ الز وَعَلَى ةٌ. َّ ُنحاِسي ُ َمحاوِر لَها ةٍ َّ ُنحاِسي
قُْطرُها ً مُستَدِيرَة الّطاَسةِ ُ فُتْحَة وَكانَْت واِحدَةٍ. بِذِراٍع الّطاساِت ُ الإطار وَعَلا الّطاَسةِ. فَوِق مِْن إطارٌ هُناكَ وَكانَ ٣١

أربَُع وَقَفَْت الإطارِ وََتحَْت ٣٢ مُْستَدِيراً. لا ً عا َّ ب مُرَ كانَ الَّذِي البُرونْزِّيِ الإطارِ فِي رُُسومٌ وَنُقِشَْت وَنِْصٌف. ذِراعٌ
كانَِت ٣٣ َبَةِ. العَر مَِن ً جُزءا تُشَّكُِل واِحدَةٍ ٍ َكقِْطعَة العَجَلاِت بَينَ ُ َحاوِر الم ُصنِعَِت وَنِْصٌف. ذِراعٌ َلَةٍ عَج ُكُّلِ قُْطر عَجَلاٍت

البُرونْزِ. مَِن وَالمَراوُِح والِيِب الدَّ وَعِصِّيَ وَالحَواّفَ َ َحاوِر الم ُصنـِـَع وَقَْد ةٍ. َّ َحقِيقِي ٍ مَرَْكبَة َباِت بِعَر َ أشبَه العَجَلاُت
وَدارَ ٣٥ واِحدَةٍ. ً قِطعَة ُ َبَة وَالعر الدعامات وَكانِت بَةٍ. عَرَ كُّلِ مِْن الأربَِع وايا َّ الز عَلَى الأربَُع عاماُت الدُّ كانَِت ٣٤

نُقِشَْت وَقَْد ٣٦ َبَةِ. العَر مََع واِحدَةٍ ٍ َكقِْطعَة كانَ وَقَْد بَةٍ. عَرَ كُّلِ مِْن العُلوِّيِ القِسِْم َحوَل َضيٌِّق ٌ ُنحاسِّي يٌط شَرِ
الإطارِ. عَلَى زُهُورٌ وَنُقِشَْت مَكاٌن. وُِجدَ أينما َنخِيٍل وَأشجارِ وَُأُسودٍ بِيم١٧َ الـكَرُو ِ مَلائِكَة بُِصوَرِ ُ وَالُأُطر ِ َبَة العَر َجوانُِب
ُحورامُ وََصنََع ٣٨ كِل. وَالّشَ َجِم الح نَْفُس لَها فَكانَ واِحدٍ. قالٍِب فِي ٌ مُتَطابِقَة ةٍ َّ ُنحاِسي باٍت عَرَ َ عَشْر ُحورامُ وََصنََع ٣٧

لأربَعِينَ ِســُع َّ وَيَت أذرٍُع، أربََع َحوٍْض كُّلُ ُ قُْطر وَكانَ العَشْرِ. َباِت العَر مَِن واِحدَةٍ لِكُّلِ ً َحوضا أحواٍض: َ ًعَشْرَة أيضا
وَوََضَع . الّشِمالِيِّ الجانِِب عَلَى ً وَخَمْسا الهَيكَِل مَِن بِيِّ َنُو الج الجانِِب عَلَى باٍت عَرَ خَمَْس ُحورامُ وَوََضَع ٣٩ َصفِيحَةً.
فَأنَهى َصغِيرَةً. وَطاساٍت وََمجارَِف ً قُدُورا ُحورامُ وََصنََع ٤٠ الهَيكَِل. مَِن ةِ َّ رقِي َّ الش ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ يَة الزّاوِ فِي َ الـَكبِير الحَوَض

اللهِ: لِبَيِت ُ ُحورام َصنَعَها َّتِي ال بِالأشياءِ ٌ قائِمَة َلِي ي ما وَفِي مِنْهُ. ُسلَيْمانُ َلُِك الم َطلََب ما كُّلِ ُصنَْع
أربَُع ٤٢ العَمُودَيِن. عَلَى ذَيِن َّ الل التّاجَينِ َحوَل كَتاِن َّ مُشَب تَعريشَتاِن العَمُودَيِن، ةِ َّ قِم عَلَى مُنَحنِياِن تاجاِن عَمُودان، ٤١

باٍت عَرَ ُ عَشْر ٤٣ العَمُودَيِن. عَلَى ذَيِن َّ الل التّاجَينِ َحوَل ٍ يشَة تَعرِ لِكُّلِ مّاناِت ُّ الر مَِن ينِ َصّفَ فِي لِلتَعريشَتَينِ، ٍ رُمّانَة ِ مِئَة
اللهِ. ِ بِقُوّة أي – ة َّ بِقُو وَمعناه بُوعَز.

٧:٢٦ ١٦
(38 العدد في ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «بَث.» ً حرفيا صفيحة.

٧:٣٦ ١٧
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
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غِيرَةُ، ّصَ طاساٌت غِيرَةٌ، ّصَ َمجارُِف قُدُورٌ، ٤٥ ثَوْراً. َ عَشَر اثنَي ِيِل تَماث عَلَى ُ قاِئم ٌ َكبِير خَزّاٌن ٤٤ َحوٌْض. مِنها كُّلٍ وَعَلَى
اللهِ. لِبَيِت وَأطباٌق حُوٌن ّصُ

غَوْرِ فِي ُ الأْشياء ِ هَذِه تُْصنََع بِأْن َلُِك الم وَأمَرَ ٤٦ مَصقُوٍل. بُرونْزٍ مِْن ُسلَيْمانُ َلُِك الم ُ أرادَه ما كُّلَ ُحورامُ َصنََع
ُصنِع فِي ِ المُستَخدَمَة ِ البُرونْز َ ة َّ كَمِّي ُسلَيْمانُ يَزِْن وَلَْم ٤٧ الأْرِض. فِي قَوالَِب فِي فَسُبَِكْت وَصَرْتانَ. وَت ُسّكُ بَينَ الُأردُّنِ

المُْستَخدَِم. ِ البُرونْز وَزنُ يُعْرَْف فَلَْم لـَِكثْرَتِها. الأشياءِ ِ هَذِه
وَِهيَ: هَِب، الذَّ مَِن اللهِ بَيِت ِ ِيَة آن جَميَع بِسَبِك ُسلَيْمانُ وَأمَرَ ٤٨

، هَبِيُّ الذَّ ُ المَذَبح
اللهِ، ِ َحضرَة ُ خُبز يُوَضُع َحيُْث ُ ة َّ هَبِي الذَّ ُ المائِدَة

الّشِمالِيِّ الجانِِب إلَى وَخَمٌْس الهَيكَِل مَِن بِيِّ َنُو الج الجانِِب إلَى َ مَنائِر خَمُْس : النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن ُ المَسبُوكَة ُ المنائِر ٤٩

الأقداِس، قُْدِس أمامَ
ةُ، َّ هَبِي الذَّ وَالمَلاقُِط ِيُح، وَالمَصاب هُورُ، ُّ الز

. النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن ُ المَصنُوعَة َجامِرُ وَالم وَالمَقالِي، غِيرَةُ، الّصَ سُوُس وَالّطُ الفَتائِِل، تَشذِيِب وَأدَواُت سُوُس، الّطُ ٥٠

ِ الغُرْفَة إلَى ِ المُؤَدِّيَة الأبواِب وَمَفاِصُل الأقداِس، قُْدِس أي – ةِ َّ الدّاِخلِي ِ الغُرْفَة إلَى ِ المُؤَدِّيَة ُ ة َّ هَبِي الذَّ الأبواِب مَفاِصُل
الهَيكَِل. فِي ةِ َّ ئِيِسي َّ الر

ُ خَزَنَه قَْد ُ داوُد ُ أبُوه كانَ ما كُّلَ ُسلَيْمانُ َ أْحضَر َّ ثُم اللهِ. لِبَيِت ِ لِعَمَلِه َط َخّطَ ما كُّلَ ُسلَيْمانُ َلُِك الم أنَهى وَهَكَذا ٥١
اللهِ. بَيِت فِي خَزائَِن فِي هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ وَوََضَع الهَيكَِل. إلَى الهَدَِف لِهَذا

٨
الهَيكَل إلَى العَْهدِ ُصنْدُوِق إْدخاُل

القُْدِس. ِ مَدِينَة فِي ِيَل إسْرائ عائِلاِت ِ وَقادَة العَشائِرِ، وَرُؤَساءِ ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ كُّلَ ُسلَيْمانُ َلُِك الم اْستَْدعَى َّ ثُم ١

رِجاِل جَمِيُع َ فَجاء ٢ الهَيكَِل. إلَى داوُد١٨َ ِ مَدِينَة مِْن اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوِق إحضارِ فِي إلَيهِ وا يَنَضمُّ أْن ُسلَيْمانُ أرادَهُْم
نَةِ. الّسَ مَِن الّسابـِـِع ْهرِ َّ الش يثانِيمَ: إ شَْهرِ فِي قائِِف١٩ الّسَ عِيدُ َ أثناء هَذا كانَ ُسلَيْمانَ. َلِِك الم إلَى ً مَعا ِيَل إسْرائ

مََع اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوَق وَحَمَلُوا ٤ العَْهدِ. ُصنْدُوَق ُ الـكَهَنَة وَأخَذَ المَكاِن. ذَلَِك إلَى ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ كُّلُ وََصَل وَلَمّا ٣

ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ ُسلَيْمانُ َلُِك الم وَاجتَمََع ٥ ُّونَ. ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة حَمَلَها فِيها. َّتِي ال ِ َسة المُقَّدَ وَالأشياءِ الاْجتِماِع ِ َخيمَة
اللهِ عَهدِ ُصنْدُوَق ُ الـكَهَنَة وََضَع َّ ثُم ٦ َكثْرَتِها. مِْن ُتحصَى لا بِأعدادٍ ً وَبَقَرا ً ِخرافا وَذََبحُوا العَْهدِ. ُصنْدُوِق أمامَ ً مَعا

٨:١ ١٨
المدينة. مَِن الجنوبي الجزء ً خاّصة القدِس، ُ مدينة ِهيَ داوُد. مدينة

٨:٢ ١٩
َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ

34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي
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المَلاَكينِ ُ أْجنِحَة لَْت َّ فَظَل ٧ بَينِ. الـكَرُو المَلاَكينِ ِ أجنِحَة َتحَت الهَيكَِل فِي الأقداِس قُْدِس داِخَل ِحيِح الّصَ ِ مَكانِه فِي
بِهِما. يُحمَُل ذَيِن َّ الل وَللقَِضيبَينِ ندُوِق للّصُ َكغِطاءٍ الـكَروباِن فَصارَ نْدُوَق، الّصُ بَينِ الـكَرُو

لـَِكْن َطرَفَيهِما. يَرَى أْن الأقداِس قُْدِس أمامَ القُْدِس فِي الواقِِف بِمَقدُورِ كانَ ى َّ َحت يلاِن َطوِ القُضيباِن وَكانَ ٨
اليَوِم. هَذا ى َّ َحت هُناكَ القِضيبانَ وَمازاَل يَراهُما. أْن ً خارِجا يَقُِف مَْن مَقدُورِ فِي يَكُْن لَْم

المَكاِن ذَلَِك فَفِي يَب. ُحورِ فِي فِيهِ مُوسَى وََضعَهُما ذاِن َّ الل يّاِن َجَرِ الح وْحاِن َّ الل إلّا العَْهدِ ُصنْدُوِق فِي يَكُْن وَلَْم ٩

مِصْرَ. مِْن خُرُوِجهِْم بَعْدَ ِيَل إسْرائ بَنِي مََع ً عَْهدا ُ الله قَطََع
بِسَبِِب ِخدمَتِهِْم َ مُواَصلَة ُ الـكَهَنَة يَْستَطـِـِع وَلَْم ١١ اللهِ. بَيَت ٌ َسحابَة مَلأْت ِس، المُقَّدَ المَكاِن مَِن ُ الـكَهَنَة خَرََج وَلَمّا ١٠

ُسلَيْمانُ: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٢ اللهِ. َمجْدِ مِْن امتَلأ ِ الله بَيَْت لِأّنَ حابَةِ، الّسَ
الـَكثِيفَةِ. ِ حابَة الّسَ فِي يَْسكَُن أْن ُ الله َ «اْختار

اللهُ، يا لََك ً بَدِيعا ً هَيكَلا بَنَيُت قَْد ها ١٣
فِيهِ.» الأبَدِ إلَى لِتَسكَُن ً مَكانا

فَقاَل: َصلَّى َّ ثُم ١٥ البَرَكَةَ. لَهُمُ وََطلََب ُسلَيْمانُ َلُِك الم فَالتَفََت هُناكَ. واقِفِينَ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَكانَ ١٤

عَظِيمٌ. ِيَل إسْرائ ُ إلَه ُ «الله
أبِي. َ لِداوُد ُ قالَه ما ِ ِيَدِه ب َصنََع فَقَْد

لِأبِي: قاَل إْذ
مِصْرَ. مِْن ِيَل إسْرائ َشعبِي ‹أخرَْجُت ١٦

ً مَدِينَة اختَرُْت قَدِ أُكْن لَْم لـَِكنِّي
ِيَل إسْرائ قَبائِِل بَينِ مِْن

لاْسمِي. ً إكْراما بَيٍْت لِبِناءِ
ً رَجُلا اختَرُْت قَدِ أُكْن وَلَْم

ِيَل. إسْرائ َشعبِي لِيَرأَس
َ داوُد اختَرُْت فَقَدِ الآنَ أمّا

ِيَل.› إسْرائ َشعبِي لِيَرأَس
أْن فِي ً َحّقا تَرغَُب ‹أنَْت لَهُ: قاَل َ الله لـَِكّنَ ١٨ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، اسِْم أجِل مِْن ً بَيْتا َ يَبنِي أْن أبِي ُ داوُد «أرادَ ١٧

َسيَبْنِي مَْن َ هُو لََك ُ َسيُولَد الَّذِي ابنَُك بَِل البَيَْت، َسيَبْنِي مَْن لَْسَت َك َّ لـَِكن ١٩ َحسٌَن. وَهَذِا اْسمِي. أجِل مِْن ً بَيتا َ تَبنِي
اْسمِي.› أجِل مِْن البَيَْت

اللهِ. وَعْدِ َحسََب ِيَل إسْرائ بَنِي وَأحكُمُ العَرِْش، عَلَى أبِي خَلَْفُت أنا فَها قَطَعَهُ. الَّذِي الوَعدَ ُ الله َق َحّقَ «وَهَكَذا ٢٠

العَْهدِ ذَلَِك اللهِ، عَْهدِ لُِصنْدُوِق الهَيكَِل فِي ً مَكانا ْأُت َّ هَي وَقَْد ٢١ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، لاسِْم ً إكْراما البَيَْت بَنَيُْت قَْد وَها
مِصْرَ.» مِْن أخرََجهُْم عِندَما ِنا آبائ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الَّذِي
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وَقاَل: ٢٣ ماءِ. الّسَ َ َنحْو ً ناظِرا يَدَيهِ وَبَسََط عِب. الّشَ كُّلِ مُقابَِل اللهِ مَذَبحِ أمامَ ُسلَيْمانُ وَقََف َّ ثُم ٢٢

مَعَهُْم. ُ عَْهدَه وََيحفَُظ َ الأوفِياء ُ َشعبَه ُيحِّبُ الأْرِض، عَلَى أْو ماءِ الّسَ فِي مِثلََك ٌ إلَه لَيَْس ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، «يا
اليَوْمَ. ُ ْقتَه َحّقَ ِ العَظِيمَة تَِك َّ وَبِقُو العَْهدَ. ذَلَِك قَطَعَْت أنَت بِفَمَِك بِهِ. وَوَفَيَت أبِي، داوُدَ، لِعَبْدِكَ ً عَْهدا قَطَعَْت فَقَْد ٢٤

أْن ‹يَنْبَغِي لَهُ: ُلَْت ق فَقَْد أبِي. داوُدَ، لِعَبدِكَ قَطَعْتَها َّتِي ال الُأخرَى وُعُودَكَ احفَْظ ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، يا وَالآنَ ٢٥

ِيَل إسْرائ عَلَى ً مَلِكا نَسلَِك مِْن واِحدٌ يَكُونَ أْن َسأضمَُن فَعَلُوا، فَإْن أنَْت. فَعَلَْت َكما طاعَتِي، عَلَى ً دائِما أبناؤُكَ َيحرَِص
خادِمَِك. لِأبِي، ً دائِما هَذا وَعدِكَ َتحْفََظ أْن ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا ُأْخرَى، ً ة مَّرَ إلَيَك أطلُُب أنا وَها ٢٦ دائِماً.›

لََك ِســُع َّ يَت فََكيَف لََك؟ ِســُع َّ تَت لا ماواُت وَالّسَ ُ ه ُّ كُل الـَكوْنُ بَينَما الأْرِض، عَلَى مَعَنا َستَْسكُُن ً أَحّقا «لـَِكْن، ٢٧
إلَيَك. َ اليَوْم أرفَعُها َّتِي ال طِلْبَتِي إلَى وَاْستَمـِـْع إلَهِي، يا عَبْدَكَ، أنا َصلاتِي، إلَى فَاْستَمـِـْع ٢٨ بَنَيتُهُ؟ الَّذِي البَيُت هَذا
الآنَ َ َصلَواتِي تَسمَُع لَيتََك فِيهِ. اْسمََك َستََضُع ََّك إن ُلَْت ق فَأنَت وَلَيلاً. ً نَهارا الهَيكَِل هَذا عَلَى عَيناكَ تَبقَى أْن ُأَصلِّي ٢٩

مِْن ِنا َصلَوات إلَى فَاْستَمـِـْع لََك. نَُصلِّي لـِكَي المَكاِن هَذا إلَى ِيَل إسْرائ وََشعبَُك أنا َسنَْأتِي ٣٠ هَيكَلَِك. إلَى ُ أنظُر بَينَما
لَنا. َ تَغفِر أْن نَسألَُك نا َّ فَإن ِنا، َصلَوات تَْسمَُع وَِحينَ ماءِ. الّسَ فِي ُسْكناكَ مَكاِن

ُ ه َّ أن ُف َّ َسيُحَل أساءَ، ُ ه َّ أن هَمُ المُتَّ َ أنكَر فَإذا . المَذَبحِ إلَى هُنا رَفَينِ بِالّطَ َسيُؤْتَى آخَرَ، إلَى ِ بِالإساءَة َشخٌص هِمَ اّتُ «إذا ٣١

َ البَرِيء وَأنِصِف عَمَلِهِ، عَلَى ُ وَعاقِبْه المُذنِِب عَلَى احكُْم خَادِمَيَك. بَينَ وَاقِض وَاستَِجْب، ماءِ الّسَ مَِن فَاْسمَْع ٣٢ بَرِيءٌ،
َصلاِحهِ. ِبحَسَِب ُ وَكافِئْه

يَعتَرِفُونَ وَ إلَيَك َسيَرِجعُونَ ِحينَئِذٍ، عَلَيهِْم. يَنتَصِرُوا بِأْن لِأعدائِهِْم فَتَسمَُح أحياناً، ِيُل إسْرائ َشعبَُك ُ ُيخطِئ ما َّ ُب «ر ٣٣

لِشَعبَِك ْ وَاغفِر سَمائَِك. مِْن فاْسمَعْهُْم ٣٤ الهَيكَِل. هَذا فِي إلَيَك ونَ ُّ يَُصل وَ عُونَ وَيَتَضَرَّ إلَيَك، يَعُودُونَ وَ تِهِْم، َّ ِبخَطِي
لآبائِهِْم. أْعطَيتَها َّتِي ال أْرضَهُمُ لَهُْم وَأعِْد ِيَل، إسْرائ

يَعتَرِفُونَ وَ المَكاِن، هَذا إلَى أنظارَهُْم مُوَّجِهِينَ ونَ ُّ فَيَُصل أْرضِهِْم، عَْن المَطَرِ ِبحَبِْس فَتُعاقِبُهُْم إلَيَك، ُيخطِئُونَ ما َّ ُب «ر ٣٥
َخطاياهُْم، لَهُْم ْ وَاغفِر سَمائَِك، مِْن فاسمَعْهُْم ٣٦ ضايَْقتَهُْم. أْن بَعْدَ جَدِيدٍ مِْن إلَهَهُْم أنَْت إلَيَك يَعُودُونَ وَ تِهِْم. َّ ِبخَطِي

لَهُْم. أعطَيتَها َّتِي ال لِلأْرِض ً مَطَرا وَأرِسْل مَْرضاتَِك، فِي يَِسيرُوا أْن َشعبََك وَعَلِّْم
أعدائِهِْم مِْن َشعبَُك ُ ُيحاصَر ما َّ ُب وَر َحاِصيِل، الم عَلَى َحشَراٌت تَْقضِي ما َّ ُب ر أْو وَباءٌ، ُ يَنتَشِر ما َّ ُب ر أْو َمجاعَةٌ، َتحدُُث ما َّ ُب «ر ٣٧

ِع، ضّرُّ َّ وَالت لاةِ بِالّصَ ِ أفرادِه أحَدُ أْو ِيُل إسرائ َشعبَُك إلَيَك لَجََأ فِإْن ٣٨ بَينَهُْم. الأمراُض ى َّ فَتَتَفَش مُدُنِهِْم، بَعِض فِي
لَهُْم ْ وَاغفِر سَمائَِك، فِي مَْسِكنَِك مِْن َصلاتَهُْم فاْسمَْع ٣٩ البَيِت، هَذا َ َنحو أيدِيَهُْم باِسطِينَ بِهِْم، قُلُو بِمَعاصِيَ مُعتَرِفِينَ
ِحينَئِذٍ، ٤٠ البَشَرِ. قُلُوِب َخفايا تَعرُِف وَحدَكَ فَأنَت وَنَواياهُ، ِ أعمالِه َحسََب َشخٍص كُّلِ عَلَى وَاحكُْم وَأعِْنهُْم.

ِنا. لآبائ أعطَيتَها َّتِي ال الأْرِض فِي بَقائِهِْم ِ فَتْرَة َطواَل َسيَهابُونََك
العَظيِم بِاْسمَِك يَْسمَعُونَ اُس َّ فَالن ٤٢ اْسمَِك. أجِل مِْن بَعِيدٍ َلَدٍ ب بَْل ِيَل، إسْرائ َشعبَِك مِْن لَيَس ٌ أجنَبِيّ يَْأتِي «قَْد ٤١

الهَيكَِل، هَذا إلَى ً ناظِرا يَُصلِّي وَ خِص الّشَ هَذا مِثُل يَْأتِي عِندَما عَظِيمَةٍ. ُأمُوٍر عَمَِل عَلَى وَمَقدِرَتَِك ِ َبّارَة الج تَِك َّ وَقُو
َشعبَِك َ مَهابَة َسيَهابُونََك ِحينَئِذٍ، هَؤُلاءِ. مِنَْك ُ يَطلُبُه ما لِكُّلَ وَاستَِجْب سَمائَِك. فِي مَسِكنَِك مِْن َصلَواتِهِْم فاسمَْع ٤٣

لََك. ً وَإكْراما لاْسمَِك الهَيكََل هَذا بَنَيُت أنِّي البَشَرِ كُّلُ َسيَعرُِف َّ وَثُم لََك، ِيَل إسْرائ
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اختَرْتَها، َّتِي ال ِ المَدِينَة َ َنحو يَن ناظِرِ ِ الله إلَى وا ُّ وََصل ما، مَكاٍن فِي أعدائِهِْم ِ َبَة ُحار لِم بِالخُرُوِج َشعبََك أمْرَت «وَإذا ٤٤

وَأعِْنهُْم. ماءِ الّسَ فِي مَْسَكنَِك مِْن عاتِهِْم وَتَضَرُّ َصلَواتِهِْم فاْسمَْع ٤٥ لاْسمَِك، ً إكراما ُ بَنَيتُه الَّذِي وَالهَيكَِل
بِأْن لِأعدائِهِْم وَتَْسمَُح عَلَيهِْم فَتَغَْضُب ذَلَِك، عَْن مَعُصوٍم إنساٍن مِْن ما ُ ه َّ لِأن أحياناً، إلَيَك َشعبَُك ُ «َسيُخطِئ ٤٦

إلَيَك ونَ ُّ يَُصل وَ البَعِيدَةِ، الأْرِض تِلَْك فِي رُْشدِهِْم إلَى فَيَعُودُونَ ٤٧ بَعِيدَةٍ، أْرٍض إلَى أسْرَى وَيَْأخُذُوهُْم يَهزِمُوهُْم
وَأنفُسِهِْم، بِهِْم قُلُو بِكُّلِ أعدائِهِْم أْرِض فِي إلَيَك فَيَرِجعُونَ ٤٨ وَأَسْأنا،› أخطَْأنا ‹قَْد فَيَقُولُونَ: َخطاياهُْم عَلَى نادِمِينَ
فاْسمَْع ٤٩ لاسمَِك، أنا ُ بَنَيتُه الَّذِي وَالهَيْكَِل أنَت اختَرْتَها َّتِي ال ِ المَدِينَة إلَى يَن ناظِرِ ونَ ُّ يَُصل وَ َخطاياهُْم. عَلَى نادِمِينَ
وَارأْف عَلَيَك، دَهُْم ُّ وَتَمَر كَ ِضّدَ َخطاياهُْم لِشَعبَِك ْ وَاْغفِر ٥٠ وَأنصفِهِم. سَمائَِك، فِي مَْسَكنَِك مِْن عاتِهِْم وَتَضَرُّ َصلاتَهُْم
مِْن َكما َ مِصْر مِْن أخرَْجتَهُْم الَّذِيَن َشعبَُك هُْم أّنَ ْ اذكُر ٥١ بِهِْم. يَرْأفُونَ ً أيضا هُْم هُْم َّ لَعَل أسَرُوهُْم، الَّذِيَن أعدائِهِمُ أمامَ بِهِْم

مُشتَعٍِل! فُرٍْن
بَيْنِ مِْن اختَرْتَهُْم فَأنَْت ٥٣ بَِك. اْستَنجَدُوا ما َّ كُل إلَيهِْم وَأصِغ ِيَل، إسْرائ َشعبَِك َصلَواِت وَإلَى َصلاتِي إلَى ْ «انْظُر ٥٢
مِْن أخرَْجتَهُْم عِنْدَما مُوسَى عَبْدِكَ لِساِن عَلَى ُ الله يا ِ بِه وَعَْدتَهُْم ما َ هُو فَهَذا لََك. ً مُلْكا لِيَكُونُوا الأْرِض ُشعُوِب جَمِيِع

مِصْرَ.»
وَقََف. ُ َصلاتَه أنَهى وَلَمّا ماءِ. الّسَ َ َنحو ذِراعَيهِ ً باِسطا اللهِ، مَذَبحِ أمامَ ً راِكعا اللهِ إلَى َ لاة الّصَ ِ هَذِه ُسلَيْمانُ رَفََع ٥٤

فَقاَل: ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى َ البَرَكَة وََطلََب وَقََف ٥٥

قَْت فَتََحّقَ مُوسَى. ِ عَبْدِه فَِم عَلَى ً َكثِيرَة ً وُعُودا لَهُْم قَطََع فَأعطاها! ٍ بِراحَة ِيَل إسْرائ ُ َشعبَه وَعَدَ الَّذِي ُ الله َ «تَبارَك ٥٦

ُ شَرائِعَه َسنُطِيُع فَحِينَئِذٍ، إلَيهِ. بَنا قُلُو َيجذُِب ُ لَيتَه ٥٨ أبَداً. يَترُكَنا فَلا ِنا، آبائ مََع كانَ َكما مَعَنا يَكُونُ إلَهَنا فَلَيَت ٥٧ ها! ُّ كُل
يَسُّدُ ُ لَيتَه نَهاٍر. لَيَل إلَهَنا أمامَ تَكُونُ اللهِ، إلَى ِ هَذِه َصلاتِي كَلِماِت لَيَت ٥٩ ِنا. لِآبائ أعطاها َّتِي ال ُ وَوَصاياه ُ وَأحكامَه
فَكَرُِّسوا ٦١ . الحَقِيقِّيُ ُ الله َ هُو يهوه أّنَ عُوُب الّشُ َستَعرُِف ِحينَئِذٍ، إْذ ٦٠ ِيَوٍم. ب ً يَوما ِيَل إسْرائ ِ وََشعبِه َلِِك، الم ِ عَبْدِه َ حاجَة

اليَوِم.» هَذا ى َّ َحت تَفعَلُونَ َكما دائِماً، ُ وَوَصاياه ِ شَرائِعِه كُّلَ وَاتبَعُوا لإلَهِنا، ً تَماما أنْفُسَكُْم
البَقَرِ مَِن ً ألفا يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ ُسلَيْمانُ مَ فَقَّدَ ٦٣ للهِ. َ ذَباِئح ُ مَعَه ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ ُسلَيْمانُ َلُِك الم مَ قَّدَ ذَلَِك، بَعدَ ٦٢

اللهِ. بَيَت عِب الّشَ وَكُّلُ َلُِك الم َس َّ كَر وَهَكَذا شَرِكَةٍ. كَذَباِئحِ الغَنَِم مَِن ً ألفا يَن وَعِشْرِ ً وَمِئَة
ذَباِئحِ مِْن ً وَُشحُوما دَقِيٍق، وَتَقدِماِت صاعِدَةً،٢٠ َ ذَباِئح مَ وَقَّدَ اللهِ. بَيَت أمامَ َّتِي ال َ الّساحَة ً أيضا ُسلَيْمانُ َس َّ وَكَر ٦٤

ِســُع َّ يَت لا ً َصغيرا كانَ اللهِ ِ َحضرَة فِي َ القاِئم ِ البُرونْز َ مَذَبح لِأّنَ ِ الّساحَة فِي هُناكَ َ باِئح الذَّ ِ هَذِه ُسلَيْمانُ مَ قَّدَ رِكَةِ. َّ الش
جَميعِها. قدِماِت َّ الت ِ لِهَذِه

َ حَماة مَعْبَرِ مِْن هُناكَ، ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ كانَ بِالعِيدِ. الهَيْكَِل ذَلَِك فِي ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ ُسلَيْمانُ وَاحتَفََل ٦٥
صَرََف التّالِي اليَوِْم وَفِي ٦٦ أيّاٍم. َ َسبْعَة ِ الله ِ َحضْرَة فِي دُوا َّ عَي َكبِيراً، ً جُمْهُورا فَكانُوا باً. َجنُو َ مِصْر حُدُودِ إلَى ً ِشمالا
وَلِبَنِي ِ عَبْدِه َ لِداوُد ِ الله إحساناِت كُّلِ بِسَبَِب ِجّداً، فَرِِحينَ بُيُوتِهِْم إلَى وَعادُوا َلَِك الم فَبارَُكوا بُيُوتِهِْم. إلَى النّاَس َلُِك الم

ِيَل. إسْرائ
٨:٦٤ ٢٠

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
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٩
ِيَة ثان لِسُلَيْمانَ ُ يَْظهَر ُ الله

ُأْخرَى ً ة مَّرَ لِسُلَيْمانَ ُ الله َ َظهَر ٢ شاءَ، ما كُّلَ فِيهِما وَعَمَِل . َلـَكِيِّ الم ِ وَقَصْرِه ِ الله بَيِت َ ِناء ب ُسلَيْمانُ أكمَلَ أْن وَبَعْدَ ١

ُ ْستُه قَّدَ وَأنا الهَيكََل، هَذا لِي بَنَيَت أنَت وَطِلْباتَِك. َصلاتََك «سَمِعُْت اللهُ: ُ لَه وَقاَل ٣ ِجبْعُونَ. فِي ُ لَه َ َظهَر أْن َسبََق َكما
َتخدِمَنِي أْن عَلَيَك ُسلَيْمانُ، يا وَأنَْت ٤ واِم. الدَّ عَلَى قَلْبِي فِي ُ وَأَضعُه ُ َسأحرُُسه الأبَدِ. إلَى فِيهِ مَ َّ ُأكَر وَلـِكَي اْسمِي لأجِل
مَلَِك فَإّنَ فَعَلَْت، فَإْن ٥ وَأحكاِمي. شَرائِعِي وََتحفََظ بِهِ، أوَصيتَُك ما وَتُطِيَع مُستَقِيٍم، ُمخلٍِص بِقَلٍب ِيَك أب َ كَداوُد
ِيَل.» إسْرائ ًعَلَى مَلِكا ً دائِما ِ نَسلِه مِْن رَجٌُل َسيَكُونُ لَهُ، ُلُْت وَق َ داوُد أباكَ ُت وَعَّدُ َكما ً دائِما نَسلَِك مِْن َسيَكُونَ ِيَل إسْرائ
ْ خَدَْمتُم وَإذا بِها، أوِصيكُْم َّتِي ال وَوَصاياَي شَرائِعِي َتحفَظُونَ تَعُودُوا وَلَْم وَأبناؤُكُْم، ْ أنتُم عَلَيَّ ْ ْدتُم َّ تَمَر إذا «لـَِكْن ٦

عُوِب، الّشُ لِكُّلِ ً عِبْرَة ِيَل إسْرائ َسأجعَُل لَهُْم. أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض مَِن ِيَل إسْرائ بَنِي َسأنفِي فَإنِّي ٧ ُأْخرَى، ً آلِهَة ْ وَعَبَْدتُم
لِكُّلِ ً عِبْرَة ً أيضا البَيُت هَذا ُ فَيَِصير ٨ فَسَأهْدِمُهُ، فِيهِ، مَ َّ ُأكَر لـِكَي ُ ْستُه قَّدَ الَّذِي الهَيكَُل أمّا ِيَن. لِلآخَر ً ُأضحُوكَة ُ وََستَِصير
عِب؟› الّشَ وَبِهَذا الأْرِض ِ بِهَذِه الفَظِيَع الأمرَ هَذا ُ الله فَعََل ِماذا ‹ل يَقُوُل: وَ ً دَهشَة ُ َسيَْصفُر ُ يَراه مَْن وَكُّلُ عُوِب. الّشُ
وَخَدَمُوها. فَعَبَدُوها ُأْخرَى. ً آلِهَة وَتَبِعُوا ُ لَه رُوا َّ تَنَك هُْم لـَِكنَّ مِصْرَ، مِْن آباءَهُْم أخرََج إلَهَهُْم. تَرَُكوا هُْم ‹لِأّنَ فَيُقاُل: ٩

هَذا.›» كُّلَ عَلَيهِْم ُ الله جَلََب وَلِهَذا
ُسلَيْمانُ أعطَى يَن العِشْرِ نَواِت الّسَ تِلَْك وَبَعْدَ ١١ َسنَةً. يَن عشرِ بهِ الخاّصِ وَبَيتِه ِ الله لِبَيِت ُسلَيْمانَ ُ ِناء ب استَغرََق ١٠
الأْرزِ بِكُّلِ ُسلَيْمانَ ِحيرامُ دَ زَّوَ فَقَْد وَالقَصْرِ. الهَيكَِل ِناءِ ب فِي ُ ساعَدَه ُ ه َّ لأن َلِيِل، الج فِي ً َلْدَة ب يَن عِشْرِ ُصورَ مَلِِك ِلحـِيرامَ
لَْم رَآها، فَلَمّا لَهُ، ُسلَيْمانُ أعطاها َّتِي ال َلْداِت الب إلَى ُصورَ مِْن ِحيرامُ فَذَهََب ١٢ لِذَلَِك. لازِِم َّ ال هَِب وَالذَّ ِخيِل َّ وَالن
ى َّ َحت كابُوَل٢١ الأْرَض تِلَْك ُ ِحيرام َلُِك الم ى فَسَمَّ أِخي؟» يا يّاها، إ أعطَيتَنِي َّتِي ال َلداُت الب ِ هَذِه «ما فَقاَل: ١٣ تُعِجبْهُ.

هَِب. الذَّ مَِن قِنْطارا٢٢ً يَن وَعِشْرِ ً مِئَة ُسلَيْمانَ لِلمَلِِك أرَسَل قَْد ِحيرامُ وَكانَ ١٤ اليَوِم. هَذا
ورِ وَالّسُ و٢٣ ُّ مِل لِبِناءِ العُمّاَل هَؤُلاءِ َلُِك الم َ اْستَخدَم َّ ثُم وَقَصْرِهِ. اللهِ بَيِت لِبِناءِ العُمّاَل دَ َّ َجن قَْد ُسلَيْمانُ وَكانَ ١٥

وَجازَرَ. و وََمجِّدُ حاُصورَ مُدُِن ِناءِ ب ِ إعادَة وَفِي القُْدِس، ِ بِمَدِينَة ُحِيِط الم
ُسلَيْمانُ َج تَزَّوَ وَعِندَما ِيِّينَ. الـَكنعان أهلَها وَقَتََل وَأحرَقَها، َ جازَر َ مَدِينَة َ مِصْر فِرعَوْنُ هاَجمَ ماِن َّ الز ماضِي وَفِي ١٦
ُحورُونَ بَيَت ً أيضا وَبَنَى جازَرَ. َ ِناء ب ُسلَيْمانُ فَأعادَ ١٧ لِسُلَيْمانَ. زَواٍج َ ة َّ هَدِي َ المَدِينَة تِلَْك أعطَى فِرعَوْنَ، ِ ابْنَة مَِن
خَْزِن أجِل مِْن ذَلَِك ُ أمَكنَه َحيثُما ً مُدُنا بَنَى َكما ١٩ ةِ. َّ اليَهُودِي ِ يَة ِ ّ بَر فِي وَثامارَ َ بَعلَة مَدِينَتَي ُسلَيْمانُ بَنَى َّ ثُم ١٨ . فلِيَّ الّسُ
وَفِي القُْدِس فِي ِ ِنائِه ب فِي رَغَِب ما كُّلَ ُسلَيْمانُ وَبَنَى َيلِهِ. ِلخ وَُأخرَى ِ ِمَرْكَباتِه ل ً َصة ُمخَّصَ أماِكَن وَبَنَى وَغَيرِها. ُبُوِب الح

ِلحُْكمِهِ. ِ الخاِضعَة الأراضِي كُّلِ وَفِي لُبْنانَ
٩:١٣ ٢١

تافِهة.» «أْرٌض أي كابُول.
٩:١٤ ٢٢

(28 العدد فِي ً (أيضا كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
٩:١٥ ٢٣

(24 العدد فِي ً (أيضا القصر. ُ مِنْطَقَة أْو المدينةِ مَِن قِسمٌ أْو ٌ قلعة ُبّما ر ُمحَّصنةٌ: مُنشأةٌ و. ُّ مِل
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ُّونَ، ي ورِ أمُّ هُناكَ فَكانَ عَلَْيهِْم. َ القَضاء يَْستَطِيعُوا لَْم ْن َّ مِم ِيَل، إسْرائ بَنِي غَيرِ مِْن َكثِيرُونَ الأْرِض فِي وَكانَ ٢٠

ُسلَيْمانَ لـَِكّنَ هَؤُلاءِ. عَلَى القَضاءِ عَلَى قَدِرُوا قَْد ِيَل إسْرائ بَنُو يَكُْن لَْم ٢١ ونَ. ُّ وَيَبُوِسي ُّونَ، ي وََحوِ ُّونَ، ي وَفِرِزِّ ونَ، ُّ وَِحثِّي
عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ً أيّا ُسلَيْمانُ ُيجـْبِرْ وَلَْم ٢٢ اليَوِم. هَذا إلَى ً عَبِيدا زالُوا وَما لَدَيهِ. ً عَبِيدا يَكُونوا أْن عَلَى أجْبَرَهُْم

وفرساناً. مَركَباتِهِ، َ وَقادَة كِباراً، وَمَْسؤُولِينَ وَُضبّاطاً، يِّينَ، إدارِ وَمَْسؤُولِينَ ُجنُوداً، كانُوا بَْل لَدَيهِ. ً عَبِيدا يَكُونوا أْن
ُ ابْنَة وَانتَقَلَِت ٢٤ عَمَلِهِْم. فِي العُمّاَل يُوَّجِهُونَ فَكانُوا رَجُلاً. وَخَمْسُونَ ٍ مِئَة خَمُْس ُسلَيْمانَ يِع مَشارِ عَلَى وَأشْرََف ٢٣

و. ُّ مِل بَنَى َّ ثُم لَها، ُسلَيْمانُ ُ بَناه الَّذِي الـَكبِيرِ البَيِت إلَى داوُد٢٤َ ِ مَدِينَة مِْن فِرعَوْنَ
وَكانَ نَةِ. الّسَ فِي مَّراٍت ثَلاَث ِ لله ُ بَناه الَّذِي المَذَبحِ عَلَى َسلاٍم َ وَذَباِئح صاعِدَة٢٥ً َ ذَباِئح َ يُقَّدِم أْن ُسلَيْمانُ وَاعتادَ ٢٥

َيحتاجُهُ. ما بِكُّلِ الهَيكََل ُ وَيُزَّوِد للهِ، ً َبخُورا َيحرُِق
أدومَ. أْرِض في الأحمَرِ البَحرِ شاطِِئ عَلَى َ أيلَة قُرَْب ٌ َلْدَة ب وَِهيَ جابِرَ، عِْصيُوِن فِي ً ُسفُنا ً أيَضا ُسلَيْمانُ وََصنََع ٢٦

وَأبحَرَْت ٢٨ العمِل. فِي ُسلَيْمانَ رِجاِل ِ ِمُساعَدَة ل فُِن وَبِالّسُ ِ ِلاحَة بِالم يَن َبِيرِ الخ ِ رِجالِه مِْن ً بَعضا ِحيرامُ َلُِك الم فَأرَسَل ٢٧

ُسلَيْمانَ. َلِِك الم إلَى هُناكَ مِْن هَِب الذَّ مَِن ً قِنْطارا يَن وَعِشْرِ ٍ مِئَة أربََع وَجَلَبَْت ُأوفِيرَ، ِ مَدينَة إلَى ُسلَيْمانَ ُسفُُن

١٠
ُسلَيْمان ُ تَزُور َسبََأ ُ ـِكَة مَل

ِ مَدينَة إلَى فَسافَرَْت ٢ َصعْبَةٍ. بِأسئِلَةٍ ُ َمتَِحنَه لِت فَجاءَْت اللهِ. َمجدِ أجِل مِْن ُ فَعَلَه وَبِما بِسُلَيْمانَ َسبََأ ُ ـِكَة مَل وَسَمِعَْت ١

َلَْت فَقاب َكثِيراً. ً وَذَهَبا َ وََجواهِر تَوابَِل تَحمُِل ٌ َكثِيرَة ِجماٌل مَعَها فَكانَ . بَِهيٍّ َضخٍم مَوِْكٍب فِي َكبِيرَةٍ ٍ حاِشيَة مع القُْدِس
ُسؤاٍل أّيُ عَلَيهِ يَصعُْب وَلَْم أسئِلَتِها، عَْن ُسلَيْمانُ فَأجاَب ٣ أسئِلَةٍ. مِْن ِبالِها ب َ َخطَر ما كُّلَ عَلَيهِ وََطرََحْت ُسلَيْمانَ
كِبارِ وََمجلَِس مائِدَتِهِ، عَلَى عامَ وَالّطَ ٥ بَناهُ، الَّذِي َ القَصْر رَأْت ُسلَيْمانَ. ِ ِحْكمَة َ عَظَمَة َسبََأ ُ ـِكَة مَل فَأدرََكْت ٤ مِْنها.

دَهشَةً! أنفاسُها فانحَبَسَْت اللهِ. بَيِت فِي مَها قَّدَ َّتِي ال َ باِئح وَالذَّ ِيابَهُمُ وَث ِ خَدَمِه َ وَحاِشيَة مَْسؤُولِيهِ،
ما ُأَصّدِْق لَْم ٧ َصحِيٌح! ُ سَمِعْتُه ما وَكُّلُ وَأعمالَِك. ِحْكمَتَِك عَْن َ الـَكثِير َلَدَي ب فِي «سَمِعُْت لِلمَلِِك: ُ ـِكَة َل الم فَقالَِت ٦

ما تَفُوُق وَِحكمَتَُك فَثَراؤُكَ بِهِ. سَمِعُْت مِمّا بَِكثِيرٍ أعظَمُ ُ أراه ما أّنَ ُ ُأدرِك وَالآنَ عَينِي. بُِأمِّ ُ رَأيتُه أْن إلَى ِ بِه سَمِعُْت
الَّذِي إلَهَُك َ تَبارَك ٩ يَوٍْم. كُّلَ ِحكمَتََك وَيَسمَعُوا َيخدِمُوكَ أْن ُمِكنُهُْم ي إْذ فِيَك! وَمُوَّظَ لِزَوجاتَِك ً فَهَنِيئا ٨ بِهِ. ُأخبِرُْت
وَالاْستِقامَةَ.» العَدَل َ لِتُقيم ً مَلِكا فَجَعَلََك حُدُودٍ، بِلا ِيَل إسْرائ بَنِي ُ الله أَحّبَ فَقَْد ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا بََك يُنَّصِ بِأْن سُرَّ
وَلَْم ِيمَةِ. الـكَر ِ وَالحِجارَة وابِِل َّ الت مَِن ً َكبيرَة ً ة َّ وَكَمِّي هَِب، الذَّ مَِن قِنْطارا٢٦ً يَن وَعِشْرِ ً مِئَة َلَِك الم َسبََأ ُ ـِكَة مَل أعطَْت َّ ثُم ١٠

َسبََأ. ُ ـِكَة مَل ُ لَه مَْتها قَّدَ َّتِي ال كَتِلَك ُسلَيْمانَ لِلمَلِِك ً فاِخرَة تَوابَِل إنساٌن يُقَّدِْم
٩:٢٤ ٢٤

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
٩:٢٥ ٢٥

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
١٠:١٠ ٢٦

(14 العدد فِي ً (أيضا كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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َ فَاْستَخدَم ١٢ َكثِيرَةً. َ وََجواهِر ً فاِخرا َصنْدٍَل وََخشََب ً ذَهَبا َ ُأوفِير ِ مَدينَة مِْن ُ ُتحضِر ً أيضا ِحيرامَ ُسفُُن وَكانَْت ١١

أحَدٌ ُيحضِرْ فَلَْم لِلمُوِسيقِيِّينَ. َ وَالقَياثِير الأعوادِ ُصنِْع وَفِي القَصْرِ، وَفِي الهَيكَِل فِي دَعاماٍت ِناءِ ب فِي الخَشََب هَذا ُسلَيْمانُ
الوَقِت. ذَلَِك مُنذُ ِيَل إسْرائ فِي الخَشَِب مَِن وعَ َّ الن ذَلَِك َ يَر أْو

ى َّ َحت َطلَبَتْهُ، ما كُّلَ ذَلَِك فَوَق وَأعطاها . َلـَكِيِّ الم ِ كَرَمِه َحسََب ً َكثِيرَة هَدايا َسبََأ َ ـِكَة مَل ُسلَيْمانُ َلُِك الم أعطَى َّ ثُم ١٣

مَوطِنِها. إلَى وَحاِشيَتُها ُ ـِكَة َل الم رَِجعَِت ذَلَِك وَبَعدَ بِهِ. جاءَْت مِمّا َ أْكثَر أْعطاها ُ ه َّ أن
ُسلَيمان ُ ثروة

هَِب الذَّ ُشحناِت عَْن ً وَفَضلا ١٥ هَِب. الذَّ مَِن ً قِنْطارا وَِستِّينَ ً ة َّ وَِست ٍ مِئَة ِسّتَ واِحدَةٍ ٍ َسنَة في ُسلَيْمانُ وَجَمََع ١٤

الأْرِض. وَوُلاةِ العَرَِب مُلُوِك وَمِْن غارِ، وَالّصِ الكِبارِ جّارِ ُّ الت مَِن ذَهٍَب عَلى َيحُْصُل كانَ الـَكبِيرَةِ،
وََصنََع ١٧ هَِب. الذَّ مَِن مِثْقاٍل٢٧ ِ مِئِة ِسّتُ تُرٍس كُّلِ في المَطرُوِق. هَِب الذَّ مَن تُرٍس مِئَتَي ُسلَيْمانُ َلُِك الم فََصنََع ١٦

فِي وَوََضعَها هَِب. الذَّ مَِن أْرطاٍل٢٨ ُ ثَلاثَة تُرٍس كُّلِ في المَطرُوِق. هَِب الذَّ مَِن َصغِيرٍ تُرٍس ِ مئَة ثَلاَث ً أيضا ُسلَيْمانُ
لُبْنانَ.» ِ غابَة «بَيَْت ى المُسَمَّ المَبنَى

ً مُْستَدِيرا وَكانَ دَرَجاٍت، ِسّتُ لِلعَرِش وَكانَْت ١٩ . نَقِّيٍ بِذَهٍَب ُ اه وَغَّشَ َضخْماً، ً عاِجيّا ً ًعَرشا أيضا ُسلَيْمانُ وَبَنَى ١٨

كانَ َكما ٢٠ أَسديِن. َشكِل عَلَى ً َنحْتا تَماماً، اليَدَيِن َتحَت العَرِش، جانِبَّيِ عَلَى وَكانَ يَداِن. جانِبَيهِ عَلَى ُ وَلَه فَوُق. مِْن
مَملـَكَةٍ ةِ َّ أي فِي يَكُْن وَلَْم َطرٍَف. كُّلِ عِندَ واِحدٌ ، الّسِّتِ العَرِش دَرَجاِت مِْن ٍ دَرَجَة كُّلِ عَلَى لِأَسدَيِن تِمثالاِن هُناكَ

العَرِش. هَذا مِثُل ُأْخرَى
مِْن ً مَصنُوعَة لُبْنانَ.» ِ غابَة «بَيَْت ى المُسَمَّ المَبنَى فِي الأطباُق وَكانَِت هَِب. الذَّ مَِن ُسلَيْمانَ أقداُح ُصنِعَْت وَقَْد ٢١

َ ة الفِّضَ إّنَ ى َّ َحت ُسلَيْمانَ، زَمَِن فِي ً وَفِيرا هَُب الذَّ كانَ فَقَْد ةِ. الفِّضَ مَِن مَصنُوعٌ ٌ شيء القَصْرِ فِي يَكُْن وَلَْم . نَقِّيٍ ذَهٍَب
اْعتِبارٌ! لَها يَكُْن لَْم

كُّلَ تعُودُ فُُن الّسُ وَكانَِت ِحيرامَ. ُسفُِن مََع تَرِْشيَش ِ مَدِينَة إلَى يُرِسلُها كانَ فُِن الّسُ مَِن ً ُأسطُولا َلُِك الم وَامتَلََك ٢٢
يِس. واوِ وَالّطَ وَالقُرودِ وَالعاِج ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن جَدِيدَةٍ بِحُمُولَةٍ ً لَة َّ مُحَم َسنَواٍت ثَلاِث

ِ أقوالِه إلَى وَالاْستِماِع ُسلَيْمانَ ِ يَة رُْؤ عَلَى النّاِس كُّلُ َف َلَهَّ وَت ٢٤ وَِحكمَةً. غِنَى الأْرِض مُلُوِك كُّلَ ُسلَيْمانُ وَفاَق ٢٣
ً وَأسلِحَة ذَهٍَب وَمِْن ةٍ فِّضَ مِْن هَدايا حامِلِينَ َسنَةٍ كُّلَ النّاُس عَلَيهِ يَتَوافَدُ فَكانَ ٢٥ قَلبِهِ. فِي ُ الله وََضعَها َّتِي ال ِ الحَِكيمَة

وَبِغالاً. ً وَُخيُولا وَتَوابَِل
ِحصاٍن. ألَف َ عَشَر وَاثنا ٍ مَرَكبَة ِ مِئَة وَأربَُع ألٌف لَدَيهِ فَكانَ ُيُوِل. وَالخ المَركَباِت مَِن ً هائِلا ً عَدَدا ُسلَيْمانُ وَاقتَنَى ٢٦

َكثِيراً. ِيَل إسْرائ َلُِك الم وَأثْرَى ٢٧ القُْدِس. فِي ُ مَعَه المَركَباِت ًمَِن بَعضا وَأبقَى المَركَباِت. ِلحِفِظ ً ة ًخاّصَ مُدُنا ُسلَيْمانُ وَبَنَى
وَجَلََب ٢٨ ةِ. َّ بي الغَر التِّلاِل عَلَى ِ النّامِيَة ُمَيز الج أشجارِ ِ بَِكثْرَة الأْرزِ وََخشَُب الحِجارَةِ، ِ بَِكثْرَة القُدِس فِي ُ ة الفِّضَ فَكانَِت

١٠:١٦ ٢٧
(29 العدد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

١٠:١٧ ٢٨
غراماً. وَتِسعِينَ ٍ مِئَة ِسّتِ َ َنحو هُنا تُعادُِل الوزِن لِقِياِس ٌ وِحدَة ِهي ِنا وَالم «أمناء.» ً حرفيّا أرطال.
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مَِن مِثْقاٍل ِ مِئَة ِسّتَ َ مِصْر مِْن ِ المَرَكبَة ثَمَُن وَكانَ ٢٩ ُتجّارُهُ. ُ لَه اشتَراها َحيُث قُوي، وَمِْن َ مِصْر مِْن ً ُخيُولا ُسلَيْمانُ
ِمُلُوِك ل وَمَركِباٍت ً ُخيُولا يَبِيُع ِ بِدَورِه ُسلَيْمانُ وَكانَ ةِ. الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا وَخَمِْسينَ ً مِئَة الحِصاِن ثَمَُن كانَ بَينَما ةِ، الفِّضَ

وَالأرامِيِّينَ. الحِثِّيِّينَ
١١

ُسلَيْمان َخطايا
وَأدُومِيّاٌت ِيّاٌت ون ُّ وَعَم ِيّاٌت وَمُوآب ِحثِّيّاٌت َمِْنهُّنَ ف فِرعَوِْن. ِ ابْنَة َ غَير يباِت الغَرِ النِّساءِ مَِن َ الـَكثِير ُسلَيْمانُ َلُِك الم وَأَحّبَ ١

ِيّاٌت. وََصيدُون
يُغرينَكُْم لِئَلّا الُأخرَى عُوِب الّشُ بَناِت مِْن ُجوا تَتَزَّوَ «لا وَقاَل: الماضِي فِي ِيَل إسْرائ بَنِي رَ حَّذَ قَْد ُ الله وَكانَ ٢

ُأْخرَى. ُشعُوٍب مُلُوٍك بَناِت مِْن اْمرأةٍ ِ مِئَة َسبِْع مِْن َج فَتَزَّوَ ٣ ! ِبحُبِّهِّنَ َق َّ تَعَل ُسلَيْمانَ أّنَ َ غَير «. آلِهَتِهِّنَ تتبَعون وَيجْعَلْنَكُْم
اللهِ. عَِن ِ قَلبِه بعادِ إ فِي ُ زَوجاتُه َنجََحْت وَقَْد يَةٍ. جارِ مِئَةٍ ثَلاُث ُ لَه وَكانَْت

فَعَبَدَ ٥ داوُدُ. ُ أبُوه فَعََل َكما ٍ كامِلَة بِطاعَةٍ ُ إلَهَه بـِـِع َّ يَت فَلَْم ُأْخرَى. ً آلِهَة فَتَبـِـَع ُ زَوجاتُه ُ أغوَتْه ُسلَيْمانُ شاَخ وَلَمّا ٤

وَلَْم اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ُسلَيْمانُ فَعََل وَهَكَذا ٦ البَغِيَض. ِيِّينَ ون العَمُّ َ إلَه كُومَ ـْ وَمَل ِيِّينَ، يدُون الّصَ َ آلِهَة عَْشتَرُوَت٢٩ ُسلَيْمانُ
داوُدُ. ُ أبُوه فَعََل َكما ً كامِلَة ً طاعَة َ الله يُطـِـِع

بَنَى نَفسِها، ِ لَّة َّ الت تِلَك وَعَلَى القُْدِس. قُرَْب ٍ َلَّة ت عَلَى البَغِيِض، ِيِّينَ المُوآب ِ إلَه كَمُوَش، ِ لِعِبادَة ً مَكانا ُسلَيْمانُ وَبَنَى ٧

الأجنَبِيّاِت ِ زَوجاتِه كُّلِ مََع ُ ذاتَه الأْمرَ ُسلَيْمانُ وَعَمَِل ٨ البَغِيِض. ِيِّينَ ون العَمُّ ِ إلَه مُولََك، ِ لِعِبادَة َ آخَر ً مَكانا ُسلَيْمانُ
. لِآلِهَتِهِّنَ َ باِئح الذَّ يُقَّدِْمَن وَ البَُخورَ ُيحرِقَْن الّلوَاتِي

َنحوٍ عَلَى ُ وَأمَرَه ١٠ تَينِ، مَّرَ ُ لَه َ َظهَر أْن َسبََق الَّذِي ِيَل، إسْرائ ِ إلَه ِ الله عَِن ابتَعَدَ ُ ه َّ لأن ُسلَيْمانَ عَلَى ُ الله وَغِضَب ٩

َ عَْهدَك َتخلَِف أْن «اختَرَْت لِسُلَيْمانَ: ُ الله فَقاَل ١١ اللهِ. أْمرَ يُطـِـْع لَْم ُسلَيْمانَ لـَِكّنَ ُأْخرَى. ً آلِهَة بـِـَع َّ يَت لا بِأْن دٍ ُمحَّدَ
أجِل مِْن لـَِكنِّي ١٢ خُّدامَِك. مِْن لِواِحدٍ وََسُأعطِيها مِنَْك مَملـََكتََك َسأنتَزِعُ أنِّي ثِْق لِهَذا وَصاياَي. تُطـِـْع فَلَْم مَعِي،
َسآخُذُها حينَئِذٍ الحُكمِ. فِي ابْنَُك َيخلِفََك ى َّ َحت ُ َسأنتَظِر بَْل َحياتَِك. َ أثناء مِنَْك َ المَملـَكَة أنتَزِعَ لَْن داوُدَ، ِيَك أب خاطِرِ
خاطِرِ أجِل مِْن هَذا َسأفعَُل لِيَحكُمَها. ً واِحدَة ً عَِشيرَة ُ لَه ُ َسأتْرُك بَْل ابْنَِك، مَِن ها َّ كُل مَملـََكتََك أنتَزِعَ وَلَْن ١٣ مِنْهُ.

أحبَبْتُها.» َّتِي ال ِ المَدِينَة القُْدِس، أجِل وَمِْن الّصاِلِح، عَبْدَِي َ داوُد
ُسلَيْمان ُخُصومُ

أدُومَ. فِي ةِ َّ َلـَِكي الم ِ العائِلَة مَِن هَذا ُ هَدَد وَكانَ . الأدُوِميَّ َ هَدَد َ هُو لِسُلَيْمانَ عَدُّوا٣٠ً ُ الله أقامَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ١٤
بَعدَ القَتلَى لِيَدفَِن أدُومَ إلَى يُوآُب وَذَهََب أدُومَ. يُوآَب ِ بِقِيادَة َ داوُد جَيُش َ هَزَم التّالِي: حوِ َّ الن عَلَى الأمرُ حَدََث ١٥
القَضاءِ مَِن ِخلالَها َن تَمَّكَ أشهُرٍ َ ة َّ ِست أدُومَ فِي ِيَل إسْرائ وَجَيُش يُوآُب وَبَقَِي ١٦ هُناكَ. الأحياءِ الرِّجاِل كُّلَ قَتََل أْن

١١:٥ ٢٩
ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

(33 العدد فِي
١١:١٤ ٣٠

(23 العدد فِي ً (أيضا يف. التعر أل بدون «… «شيطاٌن حرفياً: عدّواً.
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ِيهِ. أب رِجاِل مِْن بَعٍض مََع َ مِصْر إلَى ُ هَدَد فَهَرََب ًصغيراً. َصبِيّا الوَقِت، ذَلَِك فِي ُ هَدَد وَكانَ ١٧ أدُومَ. رِجاِل كُّلِ عَلَى
إلَى وَلَجَُأوا َ مِصْر إلَى ها ُّ كُل ُ َماعَة الج ذَهَبَِت هُناكَ وَمِْن آخَرُونَ. إلَْيهِْم انضَّمَ وَهُناكَ فارانَ. إلَى وَذَهَبُوا مِْديانَ غادَرُوا ١٨

َطعاماً. ً أيضا ُ لَه َص وََخّصَ وَأْرضاً. ً بَيتا َ هَدَد فِرعَوْنُ فَأعطَى فِرعَوْنَ.
ً ابْنا َ لِهَدَد ِ ـِكَة َل الم ُأخُت فَأنجَبَْت ٢٠ َتحْفَنِيَس. ِ ـِكَة َل الم زَوَجتِهِ، ُأخِت مِْن ُ جَه وَزَّوَ َكثِيراً. َ هَدَد فِرعَوْنُ وَأَحّبَ ١٩

أبنائِهِ. مََع فِرعَوْنَ قَصْرِ فِي َتحفَنِيُس ُ أتْه وَنَّشَ بََث. َجنُو ُ أْسماه
لِفِرْعَوْنَ: ُ هَدَد فَقاَل أيضاً. ماَت َيِش الج آمِرَ يُوآَب أّنَ ً أيضا وَسَمـِـَع داوُدَ. مَوِْت ُ خَبَر َ مِصْر فِي َ هَدَد إلَى فَوََصَل ٢١

مَوطِنِي.» إلَى ُجوِع ُّ بِالر لِي «ائذَْن
شَيءَ، «لا هَدَدُ: ُ فَأجابَه مَوطِنَِك؟» إلَى ُجوِع ُّ الر فِي تَرغَُب ََّك إن ى َّ َحت هُنا يَنقُُصَك الَّذِي «ما فِرعَوْنُ: ُ فَأجابَه ٢٢

مَوطِنِي.» إلَى ُجوِع ُّ بِالر لِي اْسمَْح ما َّ وَإن
بَةَ. ُصو مَلِِك عََزرَ، َ هَدَد ِ َسيِّدِه مِْن هَرََب قَْد هَذا رَزُونُ وَكانَ ألِيَداعَ. بُْن رَزُونُ َ هُو لِسُلَيْمانَ ً عَدُّوا ُ الله وَأقامَ ٢٣
هُناكَ. وَبَقَِي دِمَْشَق إلَى وَذَهََب عِصابَةً. َل وََشّكَ ُ َحولَه ً رِجالا رَزُونُ َحشَدَ ُصوبَةَ، جَيَش ُ داوُد َ هَزَم أْن فَبَعدَ ٢٤

ُسلَيْمانَ. َحياةِ َطواَل ِيَل لإسْرائ ً عَدُّوا َظّلَ وَلِهَذا ِيَل، إسْرائ وَأبغََض أرامَ. رَزُونُ فَحـَكَمَ ٢٥ دِمَْشَق. ًعَلَى مَلِكا وَصارَ
هَدَدَ. َلِِك كَالم ِيَل لإسْرائ مَتاعٍِب َ مَصدَر فَكانَ

ُ أبُوه أمّا صِروعَةَ. ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ صَرَدَةَ. مِْن َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة مِْن َ وَهُو ُسلَيْمانَ. خُّداِم أحَدَ ناباَط بُْن ُبْعامُ يَر كانَ ٢٦

َ ُسور وَيُرَمِّمُ و٣١ ُّ مِل يَبنِي ُسلَيْمانُ كانَ َلِِك: الم عَلَى ِ دِه ُّ تَمَر َسبَُب وَهَذا ٢٧ َلِِك. الم هَذا عَلَى هَذا ُبْعامُ يَر دَ َّ تَمَر مَيِّتاً. فَكانَ
ِ عَِشيرَة مِْن العُمّاِل كُّلِ عَلَى ً رَئِيسا ُ نَه َّ فَعَي . قَوِّيٌ شاّبٌ عامٌِل هَذا ُبْعامُ يَر أّنَ ُسلَيْمانُ وَرَأى ٢٨ ِيهِ. أب داوُدَ،٣٢ ِ مَدِينَة
ً مِعطَفا يَرتَدِي َ وَهُو يلُونِيُّ الّشِ أِخيّا بِيُّ َّ الن ُ فَلاقاه يَوٍم. ذاَت القُْدِس مَِن ً خارِجا كانَ ُبْعامَ يَر أّنَ وَحَدََث ٢٩ يُوُسَف.

قِطعَةً. َ عَشْرَة اثْنَتَي ُ قَه وَمَّزَ الجَدِيدَ ُ مِعطَفَه أِخيّا فَأخَذَ ٣٠ يِق. رِ الّطَ عَلَى ُ آخَر أحَدٌ مَعَهُما يَكُْن وَلَْم جَدِيداً.
َ المَملـَكَة ‹َسأنتَزِعُ ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، يَقُوُل إْذ لََك. المِعطَِف هَذا مِْن قِطٍَع َ عَشَر «خُْذ ُبْعامَ: لِيَر أِخيّا قاَل َّ ثُم ٣١

هَذا َسأفعَُل لِيَحْكُمُوها. ً واِحدَة ً قَبِيلَة إلّا َ داوُد ِ لِعَِشيرَة َ أترُك وَلَْن ٣٢ عَشائِرِها. مِْن ً عَشْرا وََسُأعطِيَك ُسلَيْمانَ. مِْن
مِْن َ المَملـَكَة َسآخُذُ ٣٣ ِيَل. إسْرائ قَبائِِل جَمِيِع بَينِ مِْن اختَرْتُها َّتِي ال ِ المَدِينَة القُْدِس، أجِل وَمِْن َ داوُد عَبْدِي أجِل مِْن
يَعبُدُ وَ الزّائَِف، مُوآَب َ إلَه كَمُوَش، يَعبُدُ وَ الزّائِفَةَ، ِيِّينَ يدُون الّصَ َ إلَهَة عَْشتارُوَث،٣٣ يَعبُدُ َ فَهُو عَنِّي. ابتَعَدَ ُ ه َّ لِأن ُسلَيْمانَ
كانَ َكما وَوَصاياَي شَرائِعِي يُطِيُع يَعُْد وَلَْم وَخَيرٌ. َصواٌب َ هُو ما يَعمَُل يَعُْد لَْم الزّائَِف. ِيِّينَ ون العَمُّ َ إلَه كُومَ، ـْ مَل ً أيضا
َ ة َّ بَقِي عَلَيهِْم ً رَئِيسا يَكُونَ بِأْن لِسُلَيْمانَ َسأْسمَُح لـَِكنِّي ُسلَيْمانَ. ِ عائِلَة مِْن َ المَملـَكَة َسأنتَزِعُ لِهَذا ٣٤ يَفعَُل. ُ داوُد ُ أبُوه
ابْنِهِ. مَِن َ المَملـَكَة َسأنتَزِعُ لـَِكنِّي ٣٥ وَشَرائِعِي. وَصاياَي كُّلَ أطاعَ الَّذِي َ داوُد عَبْدَِي أجِل مِْن هَذا َسأفعَُل َحياتِهِ.
يَكُونَ لـِكَي هَذا َسأفعَُل واِحدَةً. ً عَِشيرَة ُسلَيْمانَ ابَْن َسُأعطِي ٣٦ العَشْرَ. َ العَشائِر َتحكُمُ فَسَأدَعَُك ُبْعامُ، يَر يا أنَت أمّا

١١:٢٧ ٣١
القصر. ُ مِنْطَقَة أْو المدينةِ مَِن قِسمٌ أْو ٌ قلعة ُبّما ر ُمحَّصنةٌ: مُنشأةٌ و. ُّ مِل

١١:٢٧ ٣٢
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة

١١:٣٣ ٣٣
وَالحرب. الحّب إلهة وهي الّسماء، ملـكة ً أيضا دُعيت يَل. إ َِّف ّي المُز ِ الإلَه ُ زوجة يّفةٌ. مُز ٌ كنعانية ٌ إلهة عَْشتارُوث.
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مَكاٍن أّيَ َتحكُمُ َسأجعَلَُك لـَِكنِّي ٣٧ لِي. ً مَدِينَة اختَرْتُها َّتِي ال القُْدِس فِي أماِميَ َيحكُمُ ِ نَسلِه مِْن واِحدٌ ً دائِما َ لِداوُد
وَأَطعَْت ً مُْستَقِيمَة ً َحياة عِْشَت إذا أجلَِك مِْن هَذا َسأفعَُل ٣٨ ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا َكونَِك إلَى ِ بِالإضافَة ِيدُهُ، تُر َ آخَر
َكما مُلُوٍك. َ عائِلَة عائِلَتََك وََسأجعَُل مَعََك، أُكونُ ِحينَئِذٍ، داوُدُ، فَعََل َكما وَوَصاياَي، شَرائِعِي أَطعَْت فَإْن وَصاياَي.
لَهُْم عِقابِي لـَِكّنَ ُسلَيْمانُ. ُ فَعَلَه ما بِسَبَِب َ داوُد نَسَل وََسُأعاقُِب ٣٩ لََك. ً مَملـَكَة ِيَل إسْرائ وََسُأثَبُِّت داوُدَ. مََع فَعَلُْت

الأبَدِ.›» إلَى َّ يَْستَمِر لَْن
ُسلَيْمان مَوُْت

أْن إلَى هُناكَ وَبَقَِي مِصْرَ. مَلِِك ِشيشَّقَ إلَى ُبْعامُ يَر لَجَأ مِصْرَ. إلَى هَرََب ُ ه َّ لـَِكن ُبْعامَ، يَر يَقتَُل أْن ُسلَيْمانُ حاوََل ٤٠

ُسلَيْمانُ. ماَت
ُسلَيْمانَ. تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي وَحَْكمَتِهِ، ُسلَيْمانَ أعْماِل ُ بَقِيَة أمّا ٤١

ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه ِجوارِ إلَى وَدُفَِن رَقَدَ َّ ثُم ٤٣ عاماً. أربَعِينَ ِيَل إسْرائ جَمِيَع القُْدِس، ِ عاِصمَتِه مِْن ُسلَيْمانُ حَكَمَ وَقَْد ٤٢
رَُحبْعامُ. ُ ابْنُه الحُكمِ فِي ُ وَخَلَفَه ِيهِ. أب داوُد٣٤َ

١٢
بِحَماقَة ُف يَتَصَرَّ رَُحبْعامُ

ُ ُبْعام يَر وَسَمَع ٢ مَلِكاً. ُ يُبايِعُوه لـِكَي هُناكَ إلَى ذَهَبُوا ِيَل إسْرائ بَنِي جَميَع لأّنَ َشِكيم٣٥َ ِ مَدِينَة إلَى رَُحبْعامُ وَذَهََب ١

مِصرَ. فِي وَأقامَ ُسلَيْمانَ، َلِِك الم وَجهِ مِْن َّ فَر ُ ه َّ لِأن َ مصْر فِي نَباَط بُن ُبْعامُ يَر وَكانَ الجَدِيدَ. َلَك الم َسيَكُونُ رَُحبْعامَ أّنَ
َحياتَنا. أبُوكَ َب َصعَّ «لَقَْد ٤ لَهُ: وَقالُوا رَُحبْعامَ. إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ َ هُو وَذَهََب مصْرَ، مْن فَرَِجــَع ُ فَاستَدعُوه ٣

فَنَخْدِمََك.» ِحملَنا َخّفِْف وَالآنَ عَلَينا. ً ثَقيلا ً عِبئا ذَلَِك فَكانَ
عُب. الّشَ فَانصَرََف أيّاٍم.» ِ ثَلاثَة بَعدَ إلَيَّ وَعُودُوا «اذهَبُوا رَُحبْعامُ: لَهُْم فَقاَل ٥

عَلَى أرُدُّ «بِماذا وََسألَهُْم: ِ َحياتِه فِي ُسلَيْمانَ ِيهِ لِأب يَن مُْستَشارِ عَمِلُوا الَّذِيَن يُوِخ الّشُ بَعَض رَُحبْعامُ َلُِك الم َ فَاْستَشار ٦
عٍب؟» الّشَ

َسيَخدمُونََك ِحينَئِذٍ، َحسٍَن، بِكَلاٍم وَأْرَضيتَهُْم لَهُْم وَاستََجبَْت عِب الّشَ هَذا خَدَْمَت «إذا لرَُحبْعامَ: يُوُخ الّشُ فَقاَل ٧

الأبَدِ.» إلَى أْمرِكَ َطوْعَ يَكُونُونَ وَ
رَُحبْعامُ: لَهُْم قاَل ٩ يهِ. مُْستَشارِ وََجعَلَهُْم ُ مَعَه نَشَُأوا ً ًِصغارا ُشبّانا فَسَأَل نَصيَحتِهِْم. إلَى يَستَمـِـْع لَْم رَُحبْعامَ لـَِكّنَ ٨

عَلَيهِْم؟» أرُدُّ فَبِماذا أكتافِنا›. عَلَى أبُوكَ ُ وََضعَه الَّذِي الحِمَل ‹َخّفِِف لِي: عُب الّشَ «قاَل
فَالآنَ ةً. َّ شاق ً أشغالا أبُوكَ عَلَينا ‹فَرََض النّاُس: هَؤُلاءِ لََك «قاَل مَعَهُ: نَشَُأوا الَّذِيَن بّانُ الّشُ ُ أصحابُه ُ لَه فَقاَل ١٠
عَلَيهِ. يدُ فَسَأزِ أنا أمّا ثَقِيلاً، ً ِحملا عَلَيكُْم أبِي فَرََض ١١ أبِي! ِجسِْم مِْن أغلَُظ ‹ِخنْصَرِي لَهُْم: فَقُْل عَنّا.› الحِمَل َخّفِِف

ةٍ!›» َّ حَدِيدي أطراٍف ذاِت بِِسياٍط فَسأؤدِّبُكُْم أنا أمّا ِجلدٍ، مِْن بِِسياٍط أبِي بَكُْم أدَّ
١١:٤٣ ٣٤

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
١٢:١ ٣٥

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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َ م َّ فَتَكَل ١٣ أيّاٍم.» ِ ثَلاثَة بَعْدَ إلَيَّ «عُودُوا لَهُْم: قاَل إْذ رَُحبْعامَ إلَى عِب الّشَ وَكُّلُ ُبْعامُ يَر رَجَع أيّاٍم، ِ ثَلاثَة وَبَعدَ ١٢

أنا أمّا ثَقِيلاً، ً ِحملا عَلَيكُْم أبِي «فَرََض بِهِ: بّانُ الّشُ ُ نََصحَه ما لَهُْم فَقاَل ١٤ يُوِخ. الّشُ َ ًنَِصيحَة تارِكا قاِسيَةٍ، ٍ يقَة بِطَرِ إلَْيهِْم
ةٍ!» َّ حَدِيدي أطراٍف ذاِت بِِسياٍط فَسأؤدِّبُكُْم أنا أمّا ِجلدٍ، مِْن بِِسياٍط أبِي بَكُْم أدَّ عَلَيهِ. يدُ فَسَأزِ

ُ قالَه الَّذِي الكَلامَ ُ الله َ يُؤكِّد لـِكَي الأْمرِ هَذا حُدُوِث فِي ُ الله َب َّ تَسَب وَقَْد عِب. الّشَ لِطَلَِب َلُِك الم يَْستَِجِب فَلَْم ١٥
. يلُونِيِّ الّشِ أِخيّا بِيِّ َّ الن فَِم عَلَى نَباَط بِْن ُبْعامَ لِيَر

مِيراٍث أّيُ ألَنا داوُدَ؟ ِ وَلِعائِلَة لَنا «ما لِلمَلِِك: فَقالُوا إلَْيهِْم. يَْستَمـِـْع لَْم الجَدِيدَ َلَِك الم أّنَ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَرَأى ١٦

جَماعَتَهُ!» َيحْكُْم َ داوُد ابَْن وَلْنَدَِع بَيتِهِ. إلَى واِحدٍ كُّلُ ِيَل، إسْرائ بَنِي َنحُن فَلْنَْذهَْب، يَسَّى؟ أْرِض فِي
يَهُوذا. مُدُِن فِي الّساِكنِينَ ِيَل إسْرائ بَنِي إلّا َيحْكُمُ رَُحبْعامُ يَعُْد فَلَْم ١٧ بُيُوتِهِْم. إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو فَذَهََب

المَوِت. ى َّ َحت ُ رَجَمُوه هُْم لـَِكنَّ عِب. الّشَ إلَى َث لِيَتَحَّدَ ُ رَُحبْعام ُ فَأْرَسلَه العُمّاِل. عَلَى المُشرِفِينَ أحَدَ أدُورامُ وَكانَ ١٨
كَذَلَِك وَمازالُوا داوُدَ، ِ عائِلَة عَلَى ِيَل إسْرائ بَنُو دَ َّ فَتَمَر ١٩ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَهَرََب ِ مَرَْكبَتِه إلَى رَُحبْعامُ َلُِك الم فَأسْرَعَ
ِيَل. إسْراائ كُّلِ ًعَلَى مَلِكا ُ بُوه وَنَّصَ اجتِماٍع إلَى ُ فَدَعُوه رَِجــَع. قَْد ُبْعامَ يَر أّنَ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَسَمـِـَع ٢٠ اليَوِم. هَذا إلَى

داوُدَ. ِ لِعائِلَة وَلائِها عَلَى َّْت َظل َّتِي ال َ الوَِحيدَة فَكانَِت يَهُوذا، ُ عَِشيرَة أمّا
ٍ مِئَة إلَى ُ عَدَدُه وََصَل ً جَيشا فَكانُوا بَنْيامِيْنَ. َ وَقَبِيلَة يَهُوذا َ عَشَائِر وَجَمََع القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى رَُحبْعامُ وَرَِجــَع ٢١

كَهُ. ـْ مُل وَيَْستَرِدَّ ِيَل إسْرائ بَنِي لِيُحارَِب ُ رَُحبْعام َحشَدَهُْم رَجٍُل. ألَف وَثَمانينَ
كُّلِ وَإلَى يَهُوذا، مَلِِك ُسلَيْمانَ، بِْن رَُحبْعامَ إلَى ْم َّ «تَكَل ٢٣ لَهُ: فَقاَل ِ الله رَجُِل ِشمْعِيا، إلَى مَ َّ تَكَل َ الله لـَِكّنَ ٢٢

بَيتِهِ. إلَى مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ فَلْيَرِْجــْع إْخوَتَكُْم. بُوا لِتُحارِ تَذهَبُوا لا ُ الله ‹يَقُوُل لَهُْم: وَقُْل ٢٤ وَبَنْيامِيْنَ. يَهُوذا َشعِب
بُيُوتِهِْم. إلَى ً جَمِيعا وَعادُوا اللهِ، أْمرَ رَُحبْعامَ جَيِش فِي الرِّجاِل جَمِيُع فَأطاعَ أنا!›» مِنِّي حَدََث الَّذِي فَهَذا

نَها. وََحّصَ ِيَل فَنُوئ ِ مَدِينَة إلَى ذَهََب َّ ثُم لَهُ. ً مَقَرّا وََجعَلَها ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي َّتِي ال َ َشِكيم ِ مَدِينَة ُبْعامُ يَر َن وََحّصَ ٢٥

فِي ِ الله بَيِت إلَى هاِب الذَّ فِي وا ُّ اْستَمَر إِن ٢٧ داوُدَ، ِ عائِلَة حُْكمِ إلَى عُب الّشَ َيحِّنُ «قَْد نَفِسهِ: فِي ُبْعامُ يَر وَقاَل ٢٦
رَُحبْعامَ.» إلَى يَعُودُونَ وَ َسيَقتُلُونَنِي، ِحينَئِذٍ، يَهُوذا. مَلِِك رَُحبْعامَ، إلَى وَلاؤُهُْم فَيَعُودُ القُْدِس.

إلَى تَذهَبُوا أْن عَلَيكُْم «َصعٌْب عِب: لِلّشَ وَقاَل نَِصيَحتِهِْم. عَلَى ً ِناء ب ينِ َّ ذَهَبِي ِعجلَينِ وََصنََع رِجالَهُ، َلُِك الم َ فَاْستَشار ٢٨
فِي العِجلَينِ أحَدَ فَوََضَع ٢٩ ِيُل.»٣٦ إسْرائ يا مِصرَ أْرِض مِْن أخرََجتَْك َّتِي ال آلِهَتَُك ِهيَ ِ هَذِه لِلعِبادَةِ، القُْدِس ِ مَدينَة
فَكانَْت العِجلَينِ. لِيَعبُدُوا وَدانَ يَل إ بَيِت مَدِينَتَي إلَى يذهبون ِيَل إسْرائ بَنُو فَكانَ ٣٠ دانَ. ِ مَدِينَة فِي َ وَالآخَر يَل، إ بَيِت

ِجّداً. ً عَظِيمَة ً ة َّ َخطِي ِ هَذِه
لاوِي. ِ قَبِيلَة عَلَى يَقتَصِرْ فَلَْم ِيَل، إسْرائ قَبائِِل ُمختَلَِف مِْن ً كَهَنَة وَاختارَ المُرتَفَعاِت. فِي ًهَياكَِل أيضا ُبْعامُ يَر وَبَنَى ٣١
َ عَشَر الخامَِس فِي كانَ العِيدَ هَذا لـَِكّنَ يَهُوذا. فِي يُقامُ كانَ الَّذِي بِالعِيدِ ً َشبِيها ً جَدِيدا ً عِيدا ُبْعامُ يَر َلُِك الم وَابتَدَعَ ٣٢
َصنَعَهُما. ذَيِن َّ الل لِلعِجلَينِ يَل إ بَيِت ِ مَدِينَة فِي المَذَبحِ عَلَى َ ذَباِئح َلُِك الم مَ قَّدَ الوَقِت، ذَلَِك َ وَأثناء الثّامِِن. ْهرِ َّ الش مَِن
بَنُو فِيهِ ُ يُعَيِّد ً وَقتا ُبْعامُ يَر ابتَدَعَ وَهَكَذا ٣٣ بَناها. َّتِي ال المُرتَفَعاِت فِي لِيَخدِمُوا يَل إ بَيِت مِْن ً كَهَنَة ً أيضا ُبْعامُ يَر َ وَاختار

١٢:٢٨ ٣٦
4) :32 الخروج كتاب (انظر ِيل. إسرائ لِبَنِي هَبيَّ الذَّ العجَل َصنََع عندما هارُونُ ُ قالَه ما ً تماما هَذا ِيل. إسْرائ … هَذِهِ
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الَّذِي المَذَبحِ عَلَى ً َبخُورا وَأحرَّقَ َ ذَباِئح مَ قَّدَ العِيدِ، ذَلَِك َ وَأثناء الثّامِِن. ْهرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَومُ َ وَهْو ِيَل، إسْرائ
يَل. إ بَيِت ِ مَدِينَة فِي ُ بَناه

١٣
إيل بَيِت ِبخَراِب ُأ َّ يَتَنَب ُ الله نبّي

وََصَل عِندَما البَُخورَ ُ يُقَّدِم المَذَبحِ ًعِندَ واقِفا ُبْعامُ يَر وَكانَ يَل. إ بَيِت ِ مَدِينَة إلَى يَذهََب أْن يَهُوذا مِْن ً نَبِيّا ُ الله وَأمَرَ ١
اللهِ. رَجُُل

بَِصبِيٍّ َ داوُد ُ عائِلَة ‹َستُرزَُق لََك: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا مَذَبحُ، «يا فَقاَل: . المَذَبحِ ِضّدَ أ َّ يَتَنَب أْن ُ أمَرَه قَْد ُ الله وَكانَ ٢

الَّذِيَن النّاِس عِظامَ عَلَيَك وََسيَحرُِق عَلَيَك. يُوقِدُونَ الَّذِيَن المُرتَفَعاِت َ كَهَنَة عَلَيَك هَذا يُوِشيّا ُ َسيَذَبح يُوِشيّا. ُ اْسمُه
لِشَيءٍ!›» تَصلُُح تَعُودُ لا ِحينَئِذٍ، عَلَيَك. البَُخورَ َيحرِقُونَ

قاَل: إْذ بِها. ُ الله أخبَرَنِي َّتِي ال ُ العَلامَة ِهيَ ِ «هَذِه فَقاَل: ُق. َستَتََحّقَ َ ة َّ النُبُو ِ هَذَه أّنَ عَلَى ً عَلامَة اللهِ نَبِّيُ وَأعطَى ٣

عَلَيهِ.›» الَّذِي مادُ َّ الر ُ وََسيَتَطايَر المَذَبحُ، ‹َسيَنشَّقُ
جُِل َّ الر إلَى وَأشارَ المَذَبحِ عَِن ُ يَدَه فَرَفََع يَل. إ بَيِت فِي المَذَبحِ عَِن اللهِ رَجُُل نَقَلَها َّتِي ال َ الرِّسالَة ُبْعامُ يَر فَسَمـِـَع ٤

َ وَتَطايَر المَذَبحُ، وَانْشَّقَ ٥ ُيحَرِّكَها. أْن يَستَطـِـْع فَلَْم يَدُهُ. ْت َّ ُشل بِهَذا، َ ه َّ تَفَو وَإْذ جُِل!» َّ الر هَذا عَلَى القَبَْض «ألقُوا وَقاَل:
«أرُجو اللهِ: لِرَجُِل ُبْعامُ يَر قاَل ِحينَئِذٍ، ٦ اللهِ. لِرَجُِل ُ الله أعطاها َّتِي ال ُ العَلامَة ِهيَ ِ هَذِه كانَْت عَلَيهِ. كانَ الَّذِي مادُ َّ الر

ذِراِعيَ.» يُشفَِي أْن إلَيهِ وَاطلُْب أجلِي، مِْن لإلَهَِك َ تَُصلِّي أْن
إلَى مَعِي ْل «تَفَّضَ اللهِ: لِرَجُِل َلُِك الم قاَل َّ ثُم ٧ كانَْت. َكما وَعادَْت َلِِك، الم ُ يَد فَشُفِيَْت اللهِ، إلى ِ الله رَجُُل عَ فَتَضَرَّ

ةً.» َّ هَدِي وََسُأعطِيَك مَعِي. وَكُْل بَيتِي.
أشرََب أْو آكَُل وَلَْن مَملـَكَتَِك! نِصَف أعطَيتَنِي لَوْ ى َّ َحت مَعََك، بَيتََك أدخَُل «لَْن لِلمَلِِك: قاَل ِ الله رَجَُل لـَِكّنَ ٨

فِيهِ.›» تَذهَُب الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي تَرِجــْع وَلا تَشْرَْب، وَلا تَْأكُْل ‹لا فَقاَل: ُ الله أمَرَنِي فَقَْد ٩ المَكاِن. هَذا فِي ً َشيئا
يَل. إ بَيَت إلَى ُ مِنْه َ جاء الَّذِي يِق رِ الّطَ مَِن وَلَيَس آخَرَ، يٍق َطرِ مِْن فَرَِجــَع ١٠

ً أيضا ُ وَأعلَمُوه يَل، إ بَيِت فِي ِ الله رَجُُل ُ فَعَلَه بِما ُ وَأخبَرُوه ُ أولادُه إلَيهِ َ فَجاء َشيٌخ. ٌ نَبِّي يَل إ بَيَت فِي يَسكُُن وَكانَ ١١

َسلََك يٍق َطرِ أّيَ ُ أولادُه ُ فَأخبَرَه انصَرََف؟» عِندَما سارَ يٍق َطرِ «فِبأّيِ يُخ: الّشَ بِيُّ َّ الن فَسَألَهُمُ ١٢ ُبْعامَ. يَر لِلمَلِِك ُ قالَه بِما
وَانطَلََق. ُ فَرَِكبَه لَهُ. ُ فَأسرَُجوه ِحمارَهُ، ُ لَه يُسرُِجوا أْن ِ أبْنائِه إلَى يُخ الّشَ بِيُّ َّ الن فَطَلََب ١٣ اللهِ. رَجُُل

مِْن َ جاء الَّذِي ِ الله رَجُُل أنَت «هَْل فَسَألَهُ: وٍط. ُّ بَل ِ َشجَرَة َتحَت ً جالِسا ُ فَوَجَدَه اللهِ. بِرَجُِل يُخ الّشَ بِيُّ َّ الن فَلَِحَق ١٤

هُوَ.» أنا «نَعَْم، اللهِ: نَبِّيُ ُ فَأجابَه يَهُوذا؟»
مَعِي.» وَكُْل البَيِت إلَى ْل «تَفَّضَ يُخ: الّشَ بِيُّ َّ الن فَقاَل ١٥

المَكاِن. هَذا فِي مَعََك وَأشْرََب آكَُل أن وَلا بَيتََك، أدخَُل أْن وَلا مَعََك، أرِجــَع أْن ُ أقدِر «لا فَأجاَب: ١٦

فِيهِ.›» تَذهَُب الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي تَرِجــْع وَلا المَكاِن. هَذا فِي ً َشيئا تَشْرَْب وَلا تَْأكُْل ‹لا لِي: ُ الله قاَل فَقَْد ١٧
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بَِك َ آتِي بِأْن وَأمَرَنِي اللهِ، مَِن مَلاكٌ لِي َ «َظهَر فَقاَل: عَلَيهِ وَكَذََب مِثلَُك.» ٌ نَبِّي ً أيضا «وَأنا يُخ: الّشَ بِيُّ َّ الن فَقاَل ١٨

مَعِي.» وَتَشْرََب لِتَْأكَُل بَيتِي إلَى
ُ الله مَ َّ كَل المائِدَةِ، عَلَى جُلُوسِهِما َ وَأثناء ٢٠ مَعَهُ. وَشَرَِب وَأكََل بَيتِهِ، إلَى يِخ الّشَ بِيِّ َّ الن مََع ِ الله رَجُُل فَذَهََب ١٩

َتحْفَْظ وَلَْم اللهِ، َ كَلِمَة تُطـِـِع لَْم َك َّ إن ُ الله «يَقُوُل فَقاَل: يَهُوذا، مِْن الَّذِي ِ الله رَجَُل يُخ الّشَ بِيُّ َّ الن مَ َّ فَكَل ٢١ يَخ. الّشَ بِيَّ َّ الن
تَُك َّ ُجث تُدفََن لَْن لِهَذا تَشرََب. أْو تَْأكَُل لا بِأْن أمَرَكَ الَّذِي المَكاِن فِي بَْت وَشَرِ وَأكَلَْت رَِجعَْت بَْل ٢٢ لََك، ُ تَه َّ وَِصي

عائِلَتَِك.» ِ مَقبَرَة فِي
وَفِي ٢٤ وَانْطَلََق. ُ فَرَِكبَه يَهُوذا، مِْن الَّذِي بِيِّ َّ الن َ ِحمار يُخ الّشَ بِيُّ َّ الن أسرََج َّ ثُم وَشَرابَهُ. ُ َطعامَه اللهِ رَجُُل وَأنَهى ٢٣

ْبَها. قُر واقِفَينِ وَالأَسدُ ُ الحِمار كانَ بَينَما يِق رِ الّطَ عَلَى ً مُلقاة بِيِّ َّ الن ُ ة َّ ُجث فَكانَْت َلَهُ. وَقَت أَسدٌ ُ هاجَمَه عَودَتِهِ، يِق َطرِ

يُخ. الّشَ بِيُّ َّ الن يَسكُنُها كانَ َّتِي ال ِ المَدِينَة إلَى فَجاءُوا جانِبِها. إلَى وَالأَسدَ َ ة َّ ُث الج يِق رِ الّطَ ذَلَِك مِْن يَن المارِّ بَعُض فَرَأى ٢٥

يِق. رِ الّطَ فِي ُ رََأْوه ما وا وَقَّصُ
فَأرَسَل اللهِ. َ ة َّ وَِصي يُطـِـْع لَْم الَّذِي ِ الله رَجُُل «ذَلَِك قاَل: حَدََث، بِما ِ يقِه َطرِ مِْن ُ أرَجعَه الَّذِي بِيُّ َّ الن سَمـِـَع فَلَمّا ٢٦

فَذَهََب ٢٨ ِحمارَهُ. ُ لَه فَأسرَُجوا ِحمارَِي.» «أسْرُِجوا لِأولادِهِ: بِيُّ َّ الن قاَل َّ ثُم ٢٧ اللهِ.» قَوِل َُحسََب َلَه وَقَت ُ قَه مَّزَ ً أَسدا ُ الله
وَلا َ ة َّ ُث الج الأَسدُ َلْتَهِِم ي وَلَْم ْبَها. قُر واقِفَينِ يَزالاِن ما وَالأَسدُ ُ الحِمار وَكانَ يِق. رِ الّطَ عَلَى ً مُلقاة َ ة َّ ُث الج فَوَجَدَ يُخ الّشَ بِيُّ َّ الن

الحِمارَ. آذَى
يَدفَِن َّ ثُم النبي عَلَى يبكي لـكي المدينةِ إلَى بِها وَرَِجــَع ِ ِحمارِه عَلَى وَوََضعَها اللهِ، رَجُِل َ ة َّ ُجث يُخ الّشَ بِيُّ َّ الن فَرَفََع ٢٩

قاَل دَفَنَهُ، أْن وَبَعدَ ٣١ عَلَيَك.» ِيٌن حَز أنا كَْم أِخي. يا «آهٍ عَلَيهِ: وَبَكَى عائِلَتِهِ. ِ مِْقبَرَة فِي َ ة َّ ُث الج فَدَفََن ٣٠ تَهُ. َّ ُجث
أْن دِ المُؤَكَّ َمَِن ف ٣٢ عِظامِهِ. ِبجانِِب عِظاِمي وََضعُوا اللهِ. رَجُِل مََع القَبْرِ هَذا فِي ادفِنُونِي أمُوُت، «عِندَما لِأولادِهِ:

الّسامِرَةِ.» مَِن الُأخرَى المُدُِن فِي المُرتَفَعاِت وَعَِن يَل إ بَيِت عَْن ِ لِسانِه عَلَى ُ الله ِ بِه مَ َّ تَكَل ما َق يَتَحَّقَ
ٍ ُمختَلِفَة َ عَشائِر مِْن ٍ كَهَنَة اختِيارِ فِي َّ وَاْستَمَر رِّ. َّ الش يِق َطرِ فِي يرِ الّسَ فِي َّ فَاْستَمَر ُبْعامَ. يَر يُغَيِّرْ لَْم حَدََث ما لـَِكّنَ ٣٣

عَلَى مارَ الدَّ جَلَبَِت َّتِي ال ُبْعامَ يَر ِ عائِلَة َ ة َّ َخطِي تِلَْك كانَْت ٣٤ كاهِناً. ُ يَِصير أرادَ مَْن كُّلُ فَكانَ المُرتَفَعاِت. فِي لِيَخدِمُوا
ومَملـََكتِهِ. عائلتِه

١٤
ُبْعام يَر ابِْن مَوُت

أِخيّا. بِيِّ َّ الن إلَى َ ِشيلُوه إلَى «اذهَبِي لِزَوَجتِهِ: ُبْعامُ يَر فَقاَل ٢ َشدِيداً. ً مَرَضا ُبْعامَ يَر بُْن ِيّا أب مَرَِض الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

بِيَّ َّ الن وَأعِط ٣ زَوَجتِي. َِّك أن النّاُس يَعرَِف لِئَلّا ُأْخرَى ٍ هَيئَة فِي رِي َّ تَنَك ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا َسُأصبُِح بِأنِّي أ َّ تَنَب الَّذِي َ فَهُو
َسيَحدُُث بِما َسيُخبِرُِك َ وَهُو لابنِنا، َسيَحدُُث عَمّا اسألِيهِ َّ ثُم عَسٍَل. َ ة وَجَرَّ الـَكعِك، وَبَعَض الخـُبْزِ، مَِن ٍ أرغِفَة َ عَشْرَة

لَهُ.»



٢١ : ١٤ مُلُوك     ١ ٤٧٩ ٤ : ١٤ مُلُوك     ١

َ وَفَقَد شاَخ قَْد أِخيّا وَكانَ أِخيّا. بِيِّ َّ الن بَيِت إلَى ِشيلُوهَ، إلَى فَذَهَبَْت زَوُجها. لَها قاَل َكما ُبْعامَ يَر ُ زَوجَة فَفَعَلَْت ٤

بِما أِخيّا ُ الله َ وَأخبَر يِض.» المَرِ ابنِها عَْن تَسألََك لـِكَي يَتَِك لِرُؤ ً مُتَنَكِّرَة ٌ قادِمَة ُبْعامَ يَر ُ «زَوجَة لَهُ: قاَل َ الله لـَِكّنَ ٥ بَصَرَهُ.
لَها. يَقُوَل أْن ُ لَه يَنبَغِي

لَِك. ٌ َسيِّئ ٌ خَبَر لَدَّيَ رِيَن؟ َّ تَتَنَك ِماذا ل ُبْعامَ. يَر َ زَوجَة يا «اْدخُلِي لَهُا: فَقاَل الباَب. تَدخُُل وَِهيَ أِخيّا فَسَمِعَها ٦

ِيَل. إسْرائ بَنِي كُّلِ بَينِ مِْن ُبْعامُ، يَر يا اختَرْتَُك، ‹قَدِ ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا إّنَ ُبْعامَ لِيَر وَقُولِي اذهَبِي ٧

الَّذِي َ داوُد َكعَبْدَِي تَكُْن لَْم َك َّ لـَِكن لََك. وَأعطَيتُها َ داوُد ِ عائِلَة مِْن َ المَملـَكَة انتَزَْعُت ٨ َشعبِي. عَلَى ً رَئِيسا وََجعَلْتَُك
عَظِيمَةٌ. فَخَطاياكَ أنَت، أمّا ٩ عِندِي. مَقبُوٌل َ هُو ما َ غَير يَفعَْل وَلَْم قَلْبِهِ. بِكُّلِ فَتَبِعَنِي وَصاياَي. َ طاعَة ُيحِّبُ كانَ
أّنَ تَعرُِف َك َّ أن مََع ُأْخرَى، ً وَآلِهَة ً أوثانا لِنَفِسَك وََصنَعَْت تَرَْكتَنِي، فَقَد قَبلََك. مَلٍِك أّيِ َخطايا مِْن أعظَمُ ِهيَ بَْل
وَِصغاراً. ً كِبارا – مِنهُْم ذَكَرٍ كُّلِ عَلَى وََسأقضِي ُبْعامَ. يَر ِ عائِلَة عَلَى المَصائَِب َسأجلُِب لِهَذا ١٠ الغَيِظ. كُّلَ يُغِيظُنِي هَذا
مَْن وَكُّلُ الكِلاُب. ُ َستَْأكُلُه عائِلَتَِك، مِْن ِ المَدِينَة فِي يَمُوُت مَْن كُّلُ ١١ وَث. َّ الر ُ النّار َلتَهِمُ ت َكما ُبْعامَ يَر بَيَت سأفنِي

مَ.›» َّ تَكَل الَّذِي َ هُو َ الله لِأّنَ هَذا ُّ َسيَتِم يُورُ. الّطُ ُ َستَْأكُلُه الحُقُوِل فِي عائِلَتَِك مِْن يَمُوُت
كُّلُ عَلَيهِ وََستَنُوُح ١٣ ابْنُِك. يَمُوَت ى َّ َحت مَدِينَتَِك تَدخُلِي إْن وَما بَيتِِك. إلَى اذهَبِي «وَالآنَ لَها: قاَل َّ ثُم ١٢

ُ إله اللهُ، فيه وجدَ الذي ُبْعامَ يَر عائلةِ كُّلِ فِي الوَِحيدُ َ فَهُو ابْنِِك. ُ غَير ُبْعامَ يَر ِ عائِلَة كُّلِ مِْن يُدفََن وَلَْن وَتَدفِنُهُ. ِيَل إسْرائ
الأْمرَ لـَِكّنَ ُبْعامَ. يَر ِ عائِلَة عَلَى َلُِك الم ذَلَِك وََسيَقضِي ِيَل. إسْرائ عَلَى ً ًجَدِيدا مَلِكا ُ الله ُ َسيُقِيم ١٤ يُرضيه. ما ِيل، إسْرائ
فِي كَالقََصِب ً َخوْفا َسيَرَْتجِفُونَ هُْم إّنَ بَْل ِيَل. إسْرائ بَنُو وََسيَخاُف ِيَل. إسْرائ ُ الله َسيُعاقُِب إْذ ١٥ هَذا. عِنْدَ يَقَِف لَْن
غاِضٌب ُ ه َّ لِأن الفُراِت، نَهْرِ َ وَراء ما إلَى َسيَنفِيهِْم لآبائِهِْم. أعطاها َّتِي ال ِ يِّبَة الّطَ الأْرِض ِ هَذِه مِْن ُ الله وََسيَنزِعُهُمُ الماءِ.
بَنِي وََجعََل أخطَأ الَّذِي ُبْعامَ يَر َخطايا بِسَبِِب ُ َشعبَه َسيُعاقُِب ١٦ عَْشتَرُوَت.٣٧ ِ لِعِبادَة ً أعمِدَة أقامُوا الَّذِيَن عِب الّشَ عَلَى

ُيخطِئُونَ.» ِيَل إسْرائ
دَفْنِهِ. فِي ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ فَشارَكَ ١٨ ابْنُها. ماَت ى َّ َحت بَيْتَها دَخَلَْت إْن وَما تِرَْصةَ. إلَى ُبْعامُ يَر ُ زَوجَة فَرَِجعَْت ١٧

أِخيّا. بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَى ِ بِه مَ َّ تَكَل الذي ِ الله كَلاِم َحسََب ُ ه ُّ كُل هَذا َّ تَم عَلَيهِ. وَناُحوا
إسْرائيَل. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي حُْكمِهِ، وَعَْهدِ ِ بِه حَرُو ُبْعامَ، يَر أعْماِل ُ بَقِيَة أمّا ١٩

ابْنُهُ. ناداُب الحُكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ آبائِهِ. مََع وَدُفَِن ماَت َّ ثُم َسنَةً. يَن وَعِشْرِ اثْنَتَينِ ُبْعامُ يَر حَكَمَ ٢٠

يهوذا ملُك رَُحبْعامُ
َ عَشْرَة َسبَْع وَحَكَمَ عُمْرِهِ. مِْن وَالأربَعِينَ ِ الواِحدَة فِي العَرَش اعتَلَى وَقَدِ يَهُوذا. عَلَى ً مَلِكا فَكانَ رَُحبْعامُ، أمّا ٢١

ُأمِّ اسْمُ وَكانَ ِيَل. إسْرائ مُدُِن جَمِيِع بَينِ مِْن فِيها مَ َّ يُكَر أْن ُ الله اختارَ َّتِي ال ِ الوَِحيدَة ِ المَدِينَة القُْدِس، ِ مَدِينَة مِْن ً َسنَة
ةَ. َّ ِي ون العَمُّ َ نِعمَة رَُحبْعامَ

١٤:١٥ ٣٧
ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

(23 العَددِ فِي



١٠ : ١٥ مُلُوك     ١ ٤٨٠ ٢٢ : ١٤ مُلُوك     ١

الَّذِيَن آبائِهِِم كُّلِ شُرُورَ َ الله أغَضبَِت َّتِي ال شُرُورُهُمُ فَفاقَْت اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش وَفَعَلُوا يَهُوذا َشعُب ً أيضا وَأخطَأ ٢٢

وََتحَْت مُْرتَفِعَةٍ، ٍ َلَّة ت كُّلِ عَلَى بَنُوها لِعَْشتَرُوَت. ً َسة مُقَّدَ ً وَأعمِدَة ةً، َّ ي تَذْكارِ ً وَأنْصابا مُرتَفَعاٍت، بَنُوْا إْذ ٢٣ َسبَقُوهُْم.
رَجاساٍت جَميَع يَهُوذا َشعُب اقتَرََف فَقَدِ الهَيكَِل. فِي أجسادَهُْم يُبِيُحونَ رِجاٌل هُناكَ وَكانَ ٢٤ َخضْراءَ. َشجَرَةٍ كُّلِ

ِيَل. إسْرائ بَنِي أمامَ ُ الله َطرَدَها َّتِي ال عُوِب الّشُ
ُكنُوزِ عَلَى وَاستَولَى ٢٦ القُْدِس. عَلَى ً ُهجوما َ مِصْر مَلُِك ِشيشَُق َشّنَ رَُحبْعامَ، َلِِك الم حُْكمِ مِْن ِ الخامِسَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٢٥

وَكانَ أرامَ. مَلِِك عََزرَ، َ هَدَد رِجاِل مِْن ُ داوُد أخَذَها َّتِي ال َ ة َّ هَبِي الذَّ رُوَس ُّ الت أخَذَ ُ ه َّ إن ى َّ َحت َلِِك. الم وَقَصْرِ ِ الله بَيِت
ُ ه َّ لـَِكن مَكانَها، ُأْخرَى ً تُرُوسا رَُحبْعامُ فََصنََع ٢٧ ها. َّ كُل ِشيشَُق فَأخَذَها القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى رُوَس ُّ الت ِ هَذِه أخَذَ قَْد ُ داوُد
اللهِ، بَيِت إلَى َلُِك الم ذَهََب ما َّ كُل فَكانَ ٢٨ القَصْرِ. ِ بَوّابَة عَْن المَسؤُولِينَ الرِّجاِل ِحراَسةِ فِي وَوََضعَها البُرونْزِ. مَِن َصنَعَها

الحُرّاِس. ِ غُْرفَة إلَى يُعِيدُونَها َّ ثُم يَحمِلُونَها، وَهُْم ُ مَعَه الحُرّاُس يَذهَُب
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي رَُحبْعامَ، أعْماِل ُ بَقِيَة أمّا ٢٩

دائِمَةٍ. حَرٍب في وَرَُحبْعامُ ُبْعامُ يَر وَكانَ ٣٠

ِيّا. أب ُ ابْنُه الحُكمِ فِي ُ وَخَلَفَه ةَ. َّ ِي ون العَمُّ َ نِعْمَة ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ داوُدَ.٣٨ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن رَُحبْعامُ وَرَقَدَ ٣١

١٥
يَهُوذا مَلُِك ِيّا أب

القُدِس فِي ِيّا أب حَكَمَ وَقَْد ٢ يَهُوذا. ًعَلَى مَلِكا ِيّا أب َ صار ِيَل، إسْرائ عَلَى ناباَط بِْن ُبْعامَ يَر حُْكمِ مِْن ِ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ فِي ١

أبشالُومَ. بِنَت َ مَعْكَة ُ ه ُأمُّ وَكانَْت َسنَواٍت. ثَلاَث
لـَِكن، ٤ داوُدَ. ِ جَّدِه قَلُْب كانَ َكما ِ ًلإلَهِه وَفِيّا ُ قَلْبُه يَكُْن فَلَْم أبُوهُ. ارتََكبَها أْن َسبََق َّتِي ال نَْفسَها الخَطايا ِيّا أب ارتََكَب ٣

ُ داوُد أْرضَى فَقَْد ٥ آمِنَةً. ً مَدِينَة القُْدَس وََجعََل ابْناً، ُ وَأعطاه القُْدِس. فِي ً مَملـَكَة ُ إلَهُه ُ أعطَاه داوُدَ، خاطِرِ أجِل مِْن
. الحِثِّيِّ يّا ُأورِ ِ مَسألَة فِي إلّا َحياتِهِ، َطواَل ُ وَصاياه عَْن َيحِْد وَلَْم اللهَ،

ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي ِيّا، أب أعْماِل ُ بَقِيَة أمّا ٧ ُبْعامَ. وَيَر رَُحبْعامَ بَينَ َ المُتَواِصلَة الحُرُوَب العَرَش ِ اعتِلائِه قَبَل ِيّا أب شَهِدَ وَقَْد ٦
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي

ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ داوُدَ.٣٩ ِ مَدِينَة فِي دُفَِن ِيّا، أب ماَت وَلَمّا ٨ ِيّا. أب حُْكمِ ةِ مُّدَ َطواَل يَتَحارَباِن ُ ُبْعام وَيَر ِيّا أب وََظّلَ
آسا.

يَهُوذا مَلُِك آسا
ً واِحدَة القُْدِس فِي آسا وَحَكَمَ ١٠ يَهُوذا. عَلَى ً مَلِكا آسا صارَ ِيَل، لإسْرائ ُبْعامَ يَر حُْكمِ مِْن يَن العِشْرِ ِ نَة الّسَ وَفِي ٩

أبشالُومَ. بِنُت وَِهيَ مَعْكَةَ، ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ َسنَةً. وَأربَعِينَ
١٤:٣١ ٣٨

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
١٥:٨ ٣٩

(24 العَدد فِي ً (أيضا المدينة. مَِن الجنوبيُّ ُ الجزء ً خاّصة القدِس، ُ مدينة ِهيَ داوُد. مدينة
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أْجسادَهُْم يُبِيُحونَ رِجاٌل هُناكَ كانَ الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ١٢ أبُوهُ. ُ داوُد فَعََل َكما اللهَ، يُرضِي ما آسا فَعََل ١١

عَِن ً أيضا َ مَعْكَة ُ ه ُأمَّ وَعََزَل ١٣ آباؤهُ. َصنَعَها أْن َسبََق َّتِي ال الأوثانَ وَنَزَعَ يَهُوذا. مِْن آسا فَنَفاهُْم آلِهَتِهِْم، ِ عِبادَة فِي
آسا يَنزِْع وَلَْم ١٤ قَْدرُونَ. وادِي فِي ُ وَأحرَقَه العَمُودَ آسا فَقَطََع عَْشتَرُوَت٤٠. ِ لِعِبادَة ً عَمُودا أقامَْت ها لأّنَ َكمَلـِكَةٍ، الحُكمِ
مِْن ٍ مَْصنُوعَة َ أْشياء مِْن ُ وَأبُوه َ هُو ُ َصه َخّصَ ما كُّلَ آسا وَوََضَع ١٥ َحياتِهِ. َطواَل ِ لله ً أمينا َظّلَ ُ قَلبَه لـَِكّنَ المُرتَفَعاِت،

اللهِ. بَيِْت فِي ةٍ وَفِّضَ ذَهٍَب
ملُك بَعْشا، وَهاَجمَ ١٧ ِيَل. إسْرائ مَلِِك بَعْشا، مََع ةٍ َّ مُستَمِر حَْرٍب فِي لِيَهُوذا ِ حُْكمِه ةِ مُّدَ َطواَل آسا وََظّلَ ١٦

آسا فَأخَذَ ١٨ يَهُوذا. مِْن عَلَيهِ الحَرِب َشّنِ مِْن آسا َمْنََع لِي ٍ َكنُْقطَة وَاستَخْدَمَها الرامةِ َ مدينة َن وحّصَ يَهُوذا، ِيَل، إسْرائ
يمُونَ َطبْرِ بِْن َ بِْنهَدَد إلَى ِ خُّدامِه مََع دِمَْشَق إلَى وَأرَسلَها َلِِك، الم وَقَصْرِ ِ الله بَيِت ِ خَْزنَة مِْن هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن ى تَبَّقَ ما

إلَيهِ: َ الرِّسالَة ِ هَذِه آسا وَأرَسَل ١٩ أرامَ. مَلِِك يُونَ حَْز بِْن

بَعْشا مََع عَْهدَكَ فَانقُْض وَذَهَباً. ً ة فِّضَ إلَيَك ُأرِسُل أنا وَها وَأبيَك. أبِي زَماِن إلَى يَرِْجــُع عَْهدٌ بَِك بِطُنِي «يَرْ
وََشأنِي.» يَترَُكنِي لـكَي ِيَل، إسْرائ مَلِك

َ مَعْكَة بَيِت وَآبََل وَدانَ عُيُونَ فَهاَجمَ ِيَل، إسْرائ مُدُِن ِ ِمُهاجَمَة ل ُ جَيشَه فَأرَسَل آسا. لِطَلَِب ُ بِْنهَدَد َلُِك الم فَاْستَجاَب ٢٠
وَغادَرَها الرّامَةِ. َتحِصينَ أوقََف الهََجماِت، ِ بِهَذِه بَعْشا سَمـِـَع فَلَمّا ٢١ نَفتالِي. ِ وَمِنطَقَة َلِيِل الج ِ ُبحـَيرَة مِْن ِ يبَة القَرِ وَالمُدُنَ
بَعشا كانَ َّتِي ال وَالخَشََب َ الحِجارَة لِيُحضِرُوا استِثناءٍ، دُونَ يَهُوذا ُسّكان َميِع ِلج ً أمرا آسا َ أصدَر َّ ثُم ٢٢ تِرَْصةَ. إلَى ً عائِدا

المِصفاةِ. َ وَمَدِينَة بَنْيامِيْنَ أْرِض فِي َ ِجبْعَة َ مَدِينَة آسا َلِِك الم مََع وَبَنَوْا فَنَقَلُوها الرّامَةِ. ِ مَدِينَة َتحِصينِ فِي يَستَخدِمُها
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ بَناها، َّتِي ال وَالمُدُِن ِ العَظِيمَة ِ وَإنجازاتِه بِآسا، ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ وَكُّلُ ٢٣

الحُكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ جَّدِهِ. َ داوُد ِ مَدِينَة فِي ِ جَماعَتِه مََع وَدُفَِن آسا وَماَت ٢٤ قَدَمِيهِ. فِي بِمَرٍَض ُأِصيَب آسا، شاَخ وَلَمّا
يَهُوشافاُط. ُ ابنُه

ِيل إسْرائ مَلُِك ناداُب
وَفَعََل ٢٦ َسنَتَينِ. ِيَل إسْرائ فَحـَكَمَ ِيَل. إسْرائ عَرَش ُبْعامَ يَر بُْن ناداُب اعتَلَى لِيَهُوذا، آسا حُكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي ٢٥

ُيخطِئُونَ. ً أيضا ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي ُبْعامَ يَر ِ ِيه أب َخطايا نَفَس وَارتََكَب اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ناداُب
وَكُّلُ ناداُب فِيهِ كانَ الَّذِي الوَقِت فِي هَذا حَدََث ناداَب. َلِِك الم لِقَتِل ً مُؤامَرَة اليَّساكَرِّيِ أِخيّا بُْن بَعشا وَحاكَ ٢٧

ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي هَذا حَدََث ٢٨ هُناكَ. ناداَب قَتِل مِْن بَعشا َن فَتَمَّكَ ةٌ. َّ فِلَسطِي ٌ مَدِينَة وَِهيَ ِجبَثُونَ، يُهاِجمُونَ ِيَل إسْرائ
ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا بَعشا ُ وَخَلَفَه لِيَهُوذا، آسا حُكمِ مِْن

ِيل إسْرائ مَلُِك بَعْشا
١٥:١٣ ٤٠

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
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ً َتحقِيقا هَذا حَدََث َحيّاً. مِْنهُْم أحَدٍ أّيِ عَلَى يُبِق فَلَْم ُبْعامَ. يَر ِ عائِلَة كُّلَ أبادَ ِيَل، إسْرائ عَْرَش بَعْشا اعتَلَى وَلَمّا ٢٩

ارتِكاِب إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي ِ وَدَفعِه الـَكثِيرَةَ، ُبْعامَ يَر َخطايا بِسَبَِب كانَ ُ ه ُّ كُل هَذا ٣٠ أِخيّا. ِ لِعَبْدِه َ ِشيلُوه فِي ُ الله ُ قالَه ِما ل
َشدِيْداً. ً غََضبا ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، أغَضَب ممّا َكثِيرَةً، َخطايا

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي ناداَب، أعْماِل ُ بَقِيَة أمّا ٣١

يَهُوذا. مَلُِك آسا مع ةٍ َّ مُستَمِر حَرٍب في ِيَل لإسْرائ ِ حُكمِه َطواَل بَعْشا وَكانَ ٣٢

َ تِرَْصة ِ مَدِينَة مِْن بَعشا حَكَمَ وَقَْد لِيَهُوذا. آسا حُكمِ مِْن ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ عَرَش أِخيّا بُْن بَعْشا اعتَلَى ٣٣
بَنِي وََجعََل ُبْعامُ. يَر ارتََكبَها َّتِي ال الخَطايا نَفَس ارتََكَب إذِ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش فَعََل ُ ه َّ لـَِكن ٣٤ َسنَةً. يَن وَعِشْرِ أربٍَع َ ة مُّدَ

ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ
١٦

َشعبِي عَلَى ً رَئِيسا وََجعَلْتَُك الحَِضيِض. مَِن «رَفَعْتَُك ٢ فَقاَل: بَعشا َلِِك الم ِضّدَ أ َّ وَتَنَب َحنانِي بَْن ياهُو ُ الله مَ َّ كَل َّ ثُم ١

َسأقضِي لِهَذا ٣ ِبخَطاياهُْم. فَأغَضبُونِي ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ َشعبِي وََجعَلَْت ُبْعامَ. يَر ُطرُِق فِي سِرَْت َك َّ لـَِكن ِيَل. إسْرائ
ُ َستَْأكُلُه ِ المَدِينَة فِي عائِلَتَِك مِْن يَمُوُت فَالَّذِي ٤ ناباَط. بِْن ُبْعامَ بِيَر ُ فَعَلْتُه ما نَفَس بَِك َسأفعَُل مَعََك. عائِلَتَِك وَعَلَى عَلَيَك

الكاسِرَةُ.» ُ يُور الّطُ ُ َستَْأكُلُه الحُقُوِل فِي عائِلَتَِك مِْن يَمُوُت وَالَّذِي الكِلاُب.
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي وَجَبَرُوتِهِ، بَعْشا أعْماِل ُ بَقِيَة أمّا ٥

ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا ُ أيلَة ُ ابْنُه ُ وَخَلَفَه تِرَْصةَ. فِي وَدُفَِن بَعْشا وَماَت ٦

يُرِضيهِ. لا ما عَمَِل بَعشا لِأّنَ هَذا ُ الله فَعََل ياهُو. بِيِّ َّ الن لِسَاِن عَلَى به مَ َّ تَكَل الذي بَعْشا ِضّدَ ِ الله كَلامُ َق َتحَّقَ وَهَكَذا ٧

ُ ه َّ لِأن ً أيضا عَلَيهِ ُ الله وَغَِضَب ُبْعامَ. يَر ُ عائِلَة ارتََكبَْتها َّتِي ال نَْفسَها الخَطايا بَعْشا اْرتََكَب إذِ َشدِيداً. ً إغضابا َ الله فَأغَضَب
ُبْعامَ. يَر ِ عائِلَة كُّلَ أبادَ
ِيل إسْرائ مَلُِك ُ أيلَة

َ ة مُّدَ َ تِرَْصة فِي وَحَكَمَ يَهُوذا. عَلَى آسا حُْكمِ مِْن يَن وَالعِشْرِ الّسادَِسةِ ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ عَرَش بَعشا بُْن ُ أيلَة اعتَلَى ٨
حاكَ هَذا زِْمرِي لـَِكّنَ أيلَةَ. مَركِباِت نِْصِف عَْن ً مَسؤُولا كانَ إْذ أيلَةَ. َلِِك الم ِ قادَة أحَدَ زِْمرِي وَكانَ ٩ َسنَتَينِ.

أيلَةَ. ِضّدَ ً مُؤامَرَة
وَضَرََب زِْمرِي فَدَخََل ١٠ تِرَْصةَ. فِي َلِِك الم قَصْرِ عَْن المَسؤُوِل أرصا بَيِت فِي ُ وَيَسكَر يَْأكُُل َ تِرَْصة فِي ُ أيلَة كانَ

يَهُوذا. عَلَى آسا حُكمِ مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي هَذا حَدََث مَكانَهُ. وَحَكَمَ ُ َلَه فَقَت َلَِك الم
ِيل إسْرائ مَلُِك زِْمرِي

لَهُ. وَالمُوالِينَ ُ أصحابَه قَتََل ُ ه َّ إن ى َّ َحت َحيّاً. أحَدٌ مِْنهُْم يَبَق فَلَْم بَعْشا، ِ عائِلَة كُّلَ أبادَ العَرَْش، زِْمرِي اعتَلَى أْن بَعْدَ ١١

ُ ه ُّ كُل هَذا ١٣ بَعْشا. ِضّدَ ياهُو بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَى به مَ َّ تَكَل الذي ِ الله لِكَلاِم ً َتحقِيقا بَعْشا بَيِت عَلَى زِْمرِي ُ قَضاء َ فَجاء ١٢

َ إلَه اللهُ، فأْغَضبا ً أوثانا وََصنَعا ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي وََجعَلا أخطَآ فَقَْد أيلَةَ. ِ ابْنِه وََخطايا بَعْشا َخطايا بِسَبَِب كانَ
ِيَل. إسْرائ

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي أيلَةَ، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٤
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أيّاٍم. َسبعةِ ِسوى َ تِرَْصة فِي يحكُم وَلَْم لِيَهُوذا. آسا حُكمِ مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي العَرَش زِْمرِي وَاعتَلَى ١٥

َب فَنَّصَ َلَهُ. وَقَت َلِِك الم عَلَى تَآمَرَ زِْمرِي أّنَ فَسَمِعُوا ١٦ ةِ. َّ الفِلِْسطِي ثُونَ َّ ِجب ِ مَدِينَة فِي كانَ ِيَل إسْرائ جَيَش أّنَ حَدََث فَقَْد
إلَى هُوا وَتَوَّجَ ثُونَ َّ ِجب ِيَل إسْرائ ُجنُودِ وَكُّلُ عُمْرِي َ غادَر َّ ثُم ١٧ مَلِكاً. َيِش، الج َ قائِد عُمْرِي، ِم َّ ُخَي الم فِي الَّذِيَن ُنُودِ الج كُّلُ
وَأحرََق القَصْرِ، إلَى هَرََب المَدِينَةِ، عَلَى استَولَى عُمْرِي أّنَ زِْمرِي رَأى فَلَمّا ١٨ هاجَمُوها. َّ ثُم َ المَدِينَة وَحاصَرُوا تِرَْصةَ.
وََجعََل أخطَأ الَّذِي ُبْعامَ يَر يِق َطرِ فِي سارَ فَقَْد اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش وَفَعََل أخطَأ ُ ه َّ لِأن زِْمرِي ١٩ َماَت ف فِيهِ، وهو القصرَ

ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي وَمُؤامَراتِهِ، زِْمرِي أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٠

ِيل إسْرائ مَلُِك عُمْرِي
ُ القِسْم أمّا مَلِكاً. ُ به يُنَّصِ أْن وَأرادَ ِجينَةَ، بَْن تِبْنِي يُوالِي ُل الأّوَ القِسْمُ فَكانَ قِْسمَينِ. إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو وَانقَسَمَ ٢١

تِبْنِي، فِيها قُتَِل بَينَهُما، ٌ مَعرَكَة فَدارَْت تِبْنِي. أتباِع مِْن أقوَى كانُوا عُمْرِي أتباعَ لـَِكّنَ ٢٢ عُمرِي. يُوالِي فَكانَ الثّانِي،
الحُكمَ. عُمْرِي فَتَوَلَّى

اثنَتَي ِيَل إسْرائ عُمْرِي حَكَمَ وَقَْد لِيَهُوذا. آسا حُكمِ مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الحادِيَة ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ عَرَش عُمْرِي فَاعتَلَى ٢٣
وَبَنَى ةِ. الفِّضَ مَِن َيِن٤١ بِقِنْطار سامِرَ مِْن ِ الّسامِرَة َجبََل عُمرِي وَاشتَرَى ٢٤ تِرَْصةَ. ِ مَدِينَة فِي مِْنها ً ِستّا َسنَةً، َ عَشْرَة

سامِرَ. الّسابِِق، المالِِك اسِْم َبحَسَِب «الّسامِرَةِ» اسْمَ عَلَيها وَأطلََق َبَِل، الج ذَلَِك عَلَى ً مَدِينَة
التي نَْفسَها الخَطايا وَارتََكَب ٢٦ َسبَقُوهُ. الَّذِيَن المُلُوِك كُّلِ مِْن أسوَأ كانَ بَْل اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش عُمرِي وَفَعََل ٢٥
بِسَبَِب َشدِيداً، ً غََضبا ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، فَأغَضبُوا أيضاً. ُيخطِئُونَ ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي ناباَط، بُْن ُبْعامُ يَر اْرتََكبَها

أْوثانِهِْم.
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي وَجَبَرُوتِهِ، عُمْرِي أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٧

أخآُب. ُ ابْنُه ُ َلَفَه فَخ الّسامِرَةِ، فِي وَدُفَِن عُمْرِي وَماَت ٢٨

ِيل إسْرائ مَلُِك أخآُب
فِي أخآُب فَحـَكَمَ لِيَهُوذا. آسا حُكمِ مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ عَْرَش عُمْرِي بُْن أخآُب وَاعتَلَى ٢٩
قَبلَهُ. الَّذِيَن المُلُوِك كُّلِ مِْن أسوَأ كانَ ُ ه َّ إن بَْل اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش أخآُب وَفَعََل ٣٠ َسنَةً. يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ ِ الّسامِرَة ِ مَدِينَة
ِيِّينَ. يدُون الّصَ مَلِِك أثْبَعََل بِنَت يزابََل إ ً أيضا َج تَزَّوَ بَْل !ٌ قَلِيلَة ها وَكأّنَ ناباَط بِْن ُبْعامَ يَر َخطايا بارتِكاِب يَكتَِف فَلَْم ٣١

كَزَوَجتِهِ. البَعَل يَعْبُدُ َ وَصار
عَْشتَرُوَت٤٢. ِ لِعِبادَة ً عَمُودا أخآُب وَأقامَ ٣٣ مَذَبحاً. فِيهِ وَوََضَع البَعِل، ِ لِعِبادَة ً هَيكَلا ِ الّسامِرَة فِي أخآُب وَبَنَى ٣٢

َسبَقُوهُ. الَّذِيَن المُلُوِك جَمِيِع مِْن َ أكثَر ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، تُغِضُب ً ُأمُورا وَفَعََل
١٦:٢٤ ٤١

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً وَحرفيا «قِنطار.» واِحدُهما قِنطارين.
١٦:٣٣ ٤٢

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.



٢١ : ١٧ مُلُوك     ١ ٤٨٤ ٣٤ : ١٦ مُلُوك     ١

ماَت المدينةِ، أساساِت وَْضِع فِي العَمََل َ باشَر وَعِندَما يحا. أرِ َ مَدِينَة بناء البَيتُئِيلِيُّ ِحيئِيُل أعادَ حُكمِهِ، ِ فَتْرَة وَفِي ٣٤
عَلَى ُ الله ُ قالَه ِما ل ً َتحقِيقا هَذا حَدََث َسجُوُب. الأصغَرُ، ُ ابنُه ماَت لِلمَدِينَةِ، ً أبوابا ِحيئِيُل وََضَع وَعِندَما أبِيرامُ. ُ البِكْر ُ ابنُه

نُونَ. بِْن يَشُوعَ فَِم
١٧

الجَفاف وَزَمَُن يلِيّا إ
الَّذِي ِيَل، إسْرائ ِ إلَه ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقْسِمُ لَهُ: وَقاَل أخآَب إلَى يلِيّا إ فَذَهََب ِجلْعادَ. فِي تِْشبِي ِ َلْدَة ب مِْن ً نَبِيّا يلِيّا إ كانَ ١

زُوِل.» ُّ بِالن ُ آمُرُه عِندَما إلّا القادِمَةِ، نَواِت الّسَ فِي نَدًَى وَلا ٌ مَطَر يَنزَِل لَْن َحضْرَتِهِ، فِي أقُِف
الُأردُّنِ. نَهْرِ شَرَْق كَرِيَت جَْدوَِل قُرَْب وَاختَبِئْ شَرْقاً، وَاْذهَْب المَكانَ هَذا «اترُْك ٣ لَهُ: وَقاَل يلِيّا إ ُ الله مَ َّ وَكَل ٢

َكما وَفَعََل يلِيّا إ فانصَرََف ٥ المَكاِن.» ذَلَِك إلَى عامَ الّطَ لََك َتجلَِب بِأْن ً بانا غِْر أمَرُت وَقَْد الجَدوَِل، ذَلَِك مِْن اشرَْب ٤

وَكُّلَ َصباٍح كُّلَ عامَ الّطَ ُ لَه َتجلُِب ْبانُ الغِر فَكانَِت ٦ الُأردُّنِ. نَهرِ شرَق كَرِيَت، جَدوَِل قُرَْب َ لِيُقِيم فَذَهََب اللهُ. ُ أمَرَه
الجَدوَِل. ذَلَِك مِْن يَشرَُب وَكانَ مَساءٍ،

ِ صِرْفَة إلَى «اْذهَْب ٩ يلِيّا: إ إلَى ِ الله ُ كَلِمَة فَجاءَْت ٨ مَطَرٍ. أّيُ يَنزِْل لَْم إْذ هْرُ، النَّ َجّفَ مَِن َّ الز مَِن ةٍ مُّدَ وَبَعدَ ٧

تُْطعِمََك.» أْن هُناكَ ً أْرمَلَة أمَْرُت فَقَْد هُناكَ. وَامكُْث َصيدُونَ،
لَها فَقاَل لِلنّارِ. ً عِيدانا تَجمَُع َ الأرمَلَة رَأى المَدِينَةِ، باِب إلَى وََصَل وَعِندَما َصيدُونَ. َ صِرْفَة إلَى يلِيّا إ فَذَهََب ١٠
َطلَبَهُ، ما ُ لَه َ لِتُحضِر ً ذاهِبَة ُ المَرأة كانَِت وَبَينَما ١١ لِأشْرََب؟» ُكوٍب فِي الماءِ بَعَْض فَضلِِك مِْن َ لِي «أْحضِرِي يلِيّا: إ

أيضاً.» خُبزٍ َ قِطعَة فَضلِِك مِْن لِي «أحضِرِي يلِيّا: إ لَها قاَل
زَيِت مِْن ً وَقَلِيلا ةٍ، جَرَّ فِي ِحينِ الّطَ مَِن ً قَلِيلا إلّا أملُِك لا . لَدَّيَ َ خُبَز لا ، الحَّيِ بِإلَهَِك «ُأقْسِمُ المَرأةُ: فَأجابَِت ١٢

َّ ثُم َسنَْأكُلُها الأِخيرَةَ. وَجبَتَنا وَلابْنِي لِي َ وَاخْبِز ً نارا لُِأْشعَِل ً ثَلاثَة أْو عُودَيِن لِأْجمََع ِجئُت وَقَْد يٍق. ِ بْر إ فِي يتُوِن َّ الز
ُجوعاً.» نَمُوُت

ً لا أّوَ لِي اصنَعِي لـَِكْن يَن. تَنوِ ُكنِت َكما َطعامَِك وَاطبُِخي بَيتِِك إلَى اذهَبِي تَقلَقِي! «لا لِلمَرأةِ: يلِيّا إ فَقاَل ١٣

ُ إلَه اللهُ، قاَل فَقَْد ١٤ وَلابْنِِك. لَِك اطبُِخي َّ ثُم لِي، غِيَف َّ الر وَأحضِرِي عِندَِك. الَّذِي ِحينِ الّطَ مَِن ً َصغِيرا خُبْزٍ رَغِيَف
الأْرِض.›» عَلَى ً مَطَرا ُ الله يُرِسَل أْن إلَى يِق، الإبر فِي يُت َّ الز يَقِّلَ ولن ِحينِ، الّطَ ُ ة جَرَّ تَفرَغَ ‹لَْن ِيَل: إسْرائ

تَفرُْغ وَلَْم ١٦ َكثِيرَةٍ. لِأيّاٍم ِكفايَتَهُْم وَابْنُها ُ وَالمَرأة يلِيّا إ فَأكََل يلِيّا. إ َطلََب َكما وَفَعَلَْت بَيتِها. إلَى ُ المَرأة فَذَهَبَِت ١٥

يلِيّا. إ لِساِن عَلَى ُ الله ِ بِه مَ َّ تَكَل ِما ل ً َتحقِيقا هَذا فَكانَ يِق. ِ بْر الإ مَِن يُت َّ الز يَنقُِص وَلَْم ِحينِ الّطَ ُ ة جَرَّ
ُس. يَتَنَّفَ يَعُْد لَْم وَأِخيراً، المَرَُض. ِ بِه وَاشتَّدَ الأرمَلَةِ. ابُْن مَرَِض فَترَةٍ وَبَعدَ ١٧

الّسابِقَةَ، َخطاياَي ُ ر َّ أتَذَك لِتَجعَلَنِي إلّا هُنا إلَى َتجِئْ لَْم َك َّ إن أْم اللهِ؟ رَجَُل يا وَلََك «مالِي يلِيّا: لإ ُ الأرمَلَة فَقالَِت ١٨

ابْنِي؟» بِمَوِت الخَطايا تلَك ثَمََن فأْدفَُع
صَرََخ َّ ثُم ٢٠ يُقِيمُ. كانَ َحيُث العُلوِّيِ الّطابِِق إلَى ُ وَحَمَلَه مِْنها َ الوَلَد يلِيّا إ فَأخَذَ ابْنَِك.» «أْحضِرِي يلِيّا: إ لَها فَقاَل ١٩

يلِيّا إ دَ تَمَّدَ َّ ثُم ٢١ ابْنَها؟» فَأمَّتَ بَيتِها، فِي ُ ُأقيْم َّتِي ال ِ الأْرمَلَة ِ هَذِه إلَى ى َّ َحت ُ المُصيبَة وََصلَِت هَْل إلَهِي، «يا وَقاَل: اللهِ إلَى
لِيَحيا!» ِ َجسَدِه إلَى الوَلَدِ هَذا رُوَح أعِْد إلَهِي، «يا وََصلَّى: مَّراٍت ثَلاَث الوَلَدِ فَوَق



١٧ : ١٨ مُلُوك     ١ ٤٨٥ ٢٢ : ١٧ مُلُوك     ١

الّطابِِق إلَى َ الوَلَد يَحمُِل َ وَهَو يلِيّا إ فَنَزََل ٢٣ فَعاَش! ِ َجسَدِه إلَى الوَلَدِ رُوُح فَرَِجعَْت يلِيّا. إ َ َصلاة ُ الله فَاْستَجاَب ٢٢

وَأنا اللهِ. رَجُُل ََّك أن دُْت تَأكَّ «الآنَ المَرأةُ: فَأجابَِت ٢٤ حَيٌّ!» ابنَِك إّنَ «ها وَقاَل: ِ لُِأمِّه َ الوَلَد وَأعطَى . فلِيِّ الّسُ
«! َّ يَتِم أْن بُّدَ لا َمَِك ف عَلَى ُ الله ُ يَقُولُه ما أّنَ ٌ مُتَيَّقِنَة

١٨
البَعل وَأنبِياءُ يلِيّا إ

لِلِقاءِ يلِيّا إ فَذَهََب ٢ يعاً.» سَرِ ً مَطَرا وََسُأرِسُل أخآَب. وَقابِِل «اْذهَْب يلِيّا: لإ ُ الله قاَل الثّالِثَةِ، الجَفاِف ِ َسنَة وَفِي ١
أخآَب.

وَكانَ َلِِك. الم قَصْرِ عَلَى المُشرَِف بَديا، عُو أخآُب فَاْستَْدعَى ٣ الّسامِرَةِ. فِي ً شديدة ُ المجاعة كانَِت الوَقِت، ذَلَِك فِي
مَغارَةٍ كُّلِ فِي فَوََضَع مَغارَتَينِ. فِي مِنهُْم نَبِّيٍ َ مِئَة أ َّ َخب اللهِ، أنبِياءِ بِقَتِل يزابَُل إ بَدَأْت فَحـِينَ ٤ َكثِيراً. َ الله يَهاُب بَْديا عُو
وَنَبٍْع جَْدوٍَل كُّلَ ْص وَلنَتَفَّحَ مَعِي، «تَعاَل بَْديا: لِعُو أخآُب فَقاَل ٥ وَالماءِ. عاِم بِالّطَ إلَْيهِْم يَْأتِي وَكانَ رَجُلاً. خَمِْسينَ
تَمُوَت أْن ِيدُ نُر لا فَنَحُن وَالبِغاِل. ُيُوِل الخ بَعِض َحياةِ عَلَى لِلإبقاءِ يَكفِي عُشٌب هُناكَ كانَ إْن َسنَرَى َلَدِنا. ب فِي
َ َلَد الب لِيُغَّطِيا وَذَلَِك ماءٍ. عَْن فِيهِ يُفَتَِّش أْن يَنوِي الَّذِي َلَدِ الب مَِن َ الجُزء ذَلَِك مِْنهُما كُّلٌ فاختارَ ٦ ها.» ُّ كُل َيواناُت الح
يِق، رِ الّطَ فِي بَْديا عُو كانَ وَبَينَما ٧ وَحدَهُ. َ آخَر جاهٍ اّتِ فِي بَْديا عُو ذَهََب بَينَما وَحدَهُ، جاهٍ اّتِ فِي أخآُب فَذَهََب هُ. َّ كُل

َسيِّدِي؟» يا يلِيّا، إ ً َحّقا أأنَْت يلِيّا؟ «إ وَقاَل: ُ أمامَه فانحَنَى فَعَرَفَهُ. يلِيّا إ رَأى
هُنا.» بِأنِّي َلَِك الم َ َسيِّدَك وَأخْبِرْ فاْذهَْب يلِيّا! إ أنا «نَعَْم، يلِيّا: إ فَأجاَب ٨

فَوراً! َسيَقتُلُنِي مَكانََك، أعرُِف أنِّي أخآَب أخبَرُْت فَإْن هَذا. مِنِّي لِتَطلَُب إلَيَك أَسْأُت «بِماذا بَْديا: عُو فَقاَل ٩

عَنَْك. يَبحَثُونَ ً ُأناسا إليه وَأرسَل إلا ً بلدا أْو ً شعْبا يَترُْك لَْم مَكاٍن! كُّلِ فِي عَنَْك َبحََث َلَِك الم إّنَ ، الحَّيِ بِإلَهَِك ُأقْسِمُ ١٠

تَقُوُل أنَت وَالآنَ ١١ قالَهُ. ما فِي صادٌِق ُ ه َّ ان عَلَى يُقسِمَ أْن إلَيهِ يَطلُُب كانَ َيجِْدكَ، لَْم ُ ه َّ إن يَقُوُل ٌ حاِكم كانَ وَعِندَما
َلَِك الم ُ وَُأخبِر أذهَُب ِحينَ َ آخَر مَكاٍن إلَى ِ الله رُوُح يَحمِلََك أْن أخشَى ١٢ مَكانِي.› عن ُ وَأخبِرْه َسيِّدِكَ إلَى ‹اْذهَْب لِي:
مُنذُ َ الله بـِـُع َّ أت أنِّي تَعرَِف أْن يدُ ُأرِ لِذَلَِك. ً ثَمَنا َحياتِي َسأدفَُع ِحينَئِذٍ، َيجِدَكَ. لَْن هُنا، أخآُب يَْأتِي وَعِندَما هُنا. ََّك أن
فَوََضعُْت مَغارَتَينِ. فِي مِْنهُْم ً مِئَة ْأُت َّ َخب اللهِ. َ أنبِياء تَقتُُل يزابَُل إ أخَذَْت عِندَما ُ فَعَلْتُه ما ُ خَبَر يَِصلَْك ألَْم ١٣ ِصباَي.
أذهََب أْن ِيدُنِي تُر أنَْت وَالآنَ ١٤ راَب. َّ وَالش عامَ الّطَ لَهُمُ وَجَلَبُْت ُأْخرَى. مَغارَةٍ فِي وَخَمِْسينَ مَغارَةٍ، فِي خَمِِسينَ

َسيَقتُلُنِي!» ُ ه َّ أن دِ المُؤَكَّ مَِن هُنا. ََّك إن لِلمَلِِك وَأقُوُل
اليَوْمَ.» أخآَب سُأقابَِل إنِّي القَدِيرِ، الحَّيِ ِ بالله «ُأقْسِمُ يلِيّا: إ فَأجاَب ١٥

يلِيّا إ أخآُب رَأى فَلَمّا ١٧ يلِيّا. إ لِلِقاءِ أخآُب فَذَهََب وُُجودِهِ. مَكاِن عَْن ُ وَأخبَرَه أخآَب. إلَى بَْديا عُو فَذَهََب ١٦
ِيَل؟» إسْرائ فِي المَتاعِِب َ مَْصدَر يا أنَْت َ «أهُو قاَل:
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ً آلِهَة ْ وَتَبِعْتُم ِ الله وَصايا ْ تَرَْكتُم فَقَْد ِيَك! أب ُ وَعائِلَة أنَت بَْل ِيَل، إسْرائ فِي المَتاعِِب َ مَْصدَر أنا «لَْسُت يلِيّا: إ فَأجاَب ١٨

ٍ مِئَة الأربََع البَعِل َ أنْبِياء ً أيضا مَعََك وَأْحضِرْ الـكَرْمَِل. َجبَِل عِندَ يُقابِلُونِي أْن ِيَل إسْرائ بَنِي لِكُّلِ قُْل وَالآنَ ١٩ زائِفَةً.
يزابَْل.» إ ُ ـِكَة َل الم تَعُولُهُمُ الَّذِيَن ٍ مِئَة بََع الأْر عَْشتَرُوَت٤٣ ِ الزّائِفَة ِ الإلَهَة َ أنبِياء وَأْحضِرْ وَخَمِْسينَ،

ى َّ «َحت وَقاَل: عِب الّشَ كُّلَ يلِيّا إ فَخاَطَب ٢١ الـكَرْمَِل. َجبَِل إلَى َ الأنْبِياء وَهَؤُلاءِ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلَ أخآُب فَدَعا ٢٠
، الحَقِيقِّيَ َ الإلَه َ هُو البَعُل كانَ وَإْن فَاتْبَعُوهُ! ، الحَقِيقِّيَ َ الإلَه َ هُو يهوه٤٤ كانَ إْن يِقَينِ؟ َطر بَيْنَ كَالعُرِْج دُونَ تَتَرَدَّ مَتَى

فَاتْبَعُوهُ!»
وَخَمْسُونَ. ٍ مِئَة أربَُع ُكثْرٌ، فَهُْم البَعِل ُ أنْبِياء أمّا هُنا. لِيهوه الوَِحيدُ بِيُّ َّ الن «أنا يلِيّا: إ فَقاَل ٢٢ َشيئاً. عُب الّشَ يَقُِل فَلَْم
ً نارا تُوقِدُوا لا لـَِكْن الخَشَِب. عَلَى حمَ الّلَ لِيََضعُوا َّ ثُم يُقَّطِعُوهُ. وَ ُ وَلْيَذَبحُوه ثَوراً، البَعِل ُ أنبِياء وَلْيَخْتَرْ َيِن. ثَوْر فَهاتُوا ٢٣

لإلَهِكُْم. البَعِل، َ أنبِياء أنتُمْ، ونَ ُّ َستَُصل ذَلَِك وَبَعدَ ٢٤ َتحتَهُ. ً نارا ُأوقِدَ وَلَْن الثّانِي. ورِ َّ بِالث ُ نَْفسَه الأْمرَ وََسأفعَُل َتحتَهُ.
«هَذا البَعِل: ُ أنبِياء فَقاَل «. الحَقِيقِّيَ َ الإلَه يَكُونُ ناٍر بِإعطاءِ لاةِ لِلّصَ َسيَستَِجيُب الَّذِي ُ وَالإلَه لِيهوه. َسُأَصلِّي وَأنا

َحسٌَن.»
َتحتَهُ.» ً نارا تُوقِدُوا لا لـَِكْن وهُ. وَأعِّدُ ً ثَورا اختارُوا لاً. أّوَ فابدَُأوا ُكثُرٌ، ْ «أنتُم البَعِل: لِأنبِياءِ يلِيّا إ فَقاَل ٢٥

أِجبْنا!» بَعُل، «يا وا: ُّ َصل هرِ. الّظُ إلَى لِلبَعِل ونَ ُّ يَُصل وا ُّ وََظل وهُ. وَأعَّدُ لَهُْم. ُأْعطَِي الَّذِي َ ور َّ الث البَعِل ُ أنبِياء فَأخَذَ ٢٦

بَنُوهُ. الَّذِي المَذَبحِ َحوَل يَرقُُصونَ ُ الأنبِياء فَراَح َجواٌب. أْو َصوٌت هُناكَ يَكُْن لَْم وَلـَِكْن
مُْستَغرٌِق َ هُو ما َّ ُب ر بِالتأِكيدِ! وََسيَْسمَعُكُْم ٌ إلَه َ فَهُو أعلَى. بَِصوٍت «اصْرُُخوا يَقُوُل: وَ بِهِْم يَهزَُأ يلِيّا إ بَدَأ هرِ الّظُ وَعِندَ ٢٧

فَيَْستَيقَِظ!» ٌ ناِئم َ هُو ما َّ ُب ر أْو مُسافِرٌ، أْو مَْشغُوٌل أْو فِكيرِ َّ الت فِي
مُ الدَّ ساَل ى َّ َحت العِبادَةِ، فِي اْعتادُوا َكما وَالرِّماِح يُوِف بِالّسُ أنفُسَهُْم َيجرَُحونَ وَهُْم أعلَى بَِصوٍت ُ الأنبِياء فََصلَّى ٢٨

مِْنهُْم.
لـَِكّنَ المَساءِ. ِ ذَبِيحَة تَقدِيِم وَقُت حانَ أْن إلَى وَْعٍي بِلا قَْص َّ الر ُ الأنبِياء وَواَصَل اليَوِم، ذَلَِك ُظهرِ بَعدَ وَانقَضَى ٢٩

بِفِعٍل! وَلا بِقُوٍل لا يَستَِجْب لَْم إلَهَهُْم
«. إلَيَّ مُوا تَقَّدَ «وَالآنَ يلِيّا: إ فَقاَل ٣٠

بِعَدَدِ َحجَراً، َ عَشَر اثْنَي يلِيّا إ جَمََع َّ ثُم ٣١ يلِيّا. إ ُ فَأصلَحَه مَ. تَهَّدَ قَْد ِ الله ُ مَذَبح وَكانَ يلِيّا. إ َحوَل عِب الّشَ كُّلُ َع فَتََجمَّ
المَذَبحِ إصلاِح فِي َ الحِجارَة ِ هَذِه يلِيّا إ َ وَاستَخدَم ٣٢ ِيَل.» إسْرائ اسمَُك «َسيُدعَى اللهُ: ُ لَه قاَل الَّذِي يَعقُوَب أبناءِ قَبائِِل
. المَذَبحِ عَلَى الخَشََب وََضَع َّ ثُم ٣٣ ُبُوِب. الح مَِن َين٤٥ِ لِمِكيال ِســُع َّ يَت المَذَبحِ َحوَل ً َصغِيرا ً َخندَقا َ وََحفَر اللهِ. لاسِم ً إكراما
وَعَلَى حِم الّلَ عَلَى َ الماء وَاسكُبُوا بِالماءِ، يَق أبارِ أربََع «املُأوا قاَل: ذَلَِك وَبَعدَ الخَشَِب. عَلَى القِطََع وَوََضَع ورَ، َّ الث َع وَقَّطَ

١٨:١٩ ٤٣
لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

١٨:٢١ ٤٤
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

١٨:٣٢ ٤٥
بِقَلِيل. لِتراٍت ِ َسبعَة عَْن يدُ تَز المكاييِل لِقياِس وحدةٌ ُ وَالّسِعَة «ِسعَتَين.» ً حرفيا مِكيالين.
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المَذَبحِ َحوَل ُ الماء جَرَى ى َّ َحت ٣٥ فَفَعَلُوا ِيَةً.» ثان ذَلَِك «كَرِّرُوا قاَل: َّ ثُم فَفَعَلُوا. ذَلَِك.» «كَرِّرُوا قاَل: َّ ثُم ٣٤ الخَشَِب.»

أيضاً. َندََق الخ وَمَلأ
يَعقُوَب، وَ وَإْسحَاَق َ بْراهِيم إ َ إلَه يا اللهُ، «يا فَقاَل: وََصلَّى المَذَبحِ مَِن يلِيّا إ فَاقْتَرََب بِيحَةِ. الذَّ تَقدِيِم وَقُت وَحانَ ٣٦

اْستَِجْب اللهُ، يا َ لِي فَاْستَِجْب ٣٧ بِأْمرِكَ. ُ فَعَلْتُه مَا فَعَلُْت وَقَْد عَبْدُكَ، أنا وَأنِّي ِيَل، إسْرائ ُ إلَه َك َّ أن َ اليَوَم لِلجَمِيِع ْ أْظهِر
إلَيَك.» بَهُْم قُلُو تُرِْجــَع أْن ِيدُ تُر َك َّ وَأن . الحَقِيقِّيُ ُ الإلَه يهوه أنَْت َك َّ أن النّاُس هَؤُلاءِ وَلَيَعلَْم لِيَ.

ُ النّار وَالتَهَمَِت . بِالمَذَبحِ َ ُحِيطَة الم وَالأْرَض َ وَالحِجارَة وَالخَشََب َ بِيحَة الذَّ ُ النّار فَالتَهَمَِت ماءِ. الّسَ مَِن ً نارا ُ الله فَأْرَسَل ٣٨

َ هُو يهوه ! الحَقِيقِّيُ ُ الله َ هُو «يهوه وَقالُوا: الأْرِض عَلَى َسجَدُوا هَذا، عُب الّشَ رَأى فَلَمّا ٣٩ َندَِق. الخ فِي الَّذِي َ الماء ً أيضا
«! الحَقِيقِّيُ ُ الله

أنبِياءِ بِكُّلِ عُب الّشَ فَأمسََك يَهرُْب!» مِْنهُْم ً أحَدا تَدَعُوا لا كُلِّهِْم. البَعِل بِأنبِياءِ «أْمِسكُوا يلِيّا: إ لَهُْم قاَل َّ ثُم ٤٠
جَمِيعاً. َ الأنبِياء هَؤلاءِ َ ذََبح وَهُناكَ قِيشونَ. نَهْرِ إلَى بِهِْم وَنَزََل يلِيّا إ فاقتادَهُْم البَعِل.

جديد من يَنْزِل ُ المَطَر
فَذَهََب ٤٢ قادِمٌ.» ٌ ير ِ غَز ٌ مَطَر فَهُناكَ وَاشرَْب، وَكُْل وَاحتَفِْل اْذهَْب، «وَالآنَ أخآَب: لِلمَلِِك يلِيّا إ قاَل َّ ثُم ٤١
يلِيّا إ قاَل َّ ثُم ٤٣ رُكبَتَيهِ. بَينَ ُ رَْأَسه ً واِضعا وََسجَدَ الـكَرْمَِل، َجبَِل ةِ َّ قِم إلَى يلِيّا إ َصعِدَ نَفِسهِ، الوَقِت وَفِي لِيَْأكَُل. أخآُب

البَْحرِ.» جاهِ بِاّتِ ْ وَانظُر «اصعَْد ِلخادِمِهِ:
مَّراٍت. َسبَْع هَذا رَ َّ وَتَكَر ِيَةً. ثان َ وَيَنظُر يَذهََب أْن يلِيّا إ إلَيهِ فَطَلََب َشيئاً.» أرَ «لَْم وَقاَل: رَِجــَع َّ ثُم ُ خادِمُه فََصعِدَ

البَْحرِ.» مَِن ً قادِمَة رَجٍُل َكّفِ قَْدرَ ً َصغِيرَة ً غَيمَة «رَأيُْت الخادِمُ: قاَل ِ الّسابِعَة ةِ َّ المَر وَفِي ٤٤

ُ مَنَعَه وَإلّا بَيتِهِ، إلَى هاِب بِالذَّ يُسرِعَ أْن ُ لَه قُْل مَرَكبَتَهُ. يَرَكَب أْن ُ لَه وَقُْل أخآَب إلَى «اْذهَْب لِلخادِِم: يلِيّا إ فَقاَل
فَرَِكَب يَنهَمِرُ. ُ المَطَر وَراَح . تَهُّبُ ُ الرِّيح وَبَدَأِت َسوداءَ. بِغُيُوٍم ُ ماء الّسَ دَِت َّ َلَب ت قَِصيرٍ، وَقٍت وَبَعدَ ٤٥ ذَلَِك.» مِْن ُ المَطَر
َطواَل أخآَب أمامَ وَرََكَض ِحزامَهُ، فَشَّدَ ايلِيّا. عَلَى ِ الله ُ ة َّ قُو ْت َّ وَحَل ٤٦ يَزرَعِيَل. إلَى ً عائِدا وَأسرَعَ مَرَكبَتَهُ، أخآُب

يَزرَعِيَل. إلَى يِق رِ الّطَ
١٩

ِسيناء َجبَِل عَلَى يلِيّا إ
يلِيّا إ إلَى ً رَُسولا يزابَُل إ فَأرَسلَْت ٢ يِف. بِالّسَ الأنبِياءِ كُّلَ قَتََل وََكيَف يلِيّا، إ ُ فَعَلَه ما بِكُّلِ يزابََل إ أخآُب َ فَأخبَر ١

البَعِل.» َ أنبِياء قَتَلَْت َكما غَدٍ ُظهرِ قَبَل أقتُلَْك لَْم إْن ُسوءٍ كُّلَ بِي تَفعَُل َ الآلِهَة «لَيَت يَقُوُل:
ً يَوما مَشَى َّ ثُم ٤ هُناكَ. ُ خادِمَه وَتَرَكَ يَهُوذا، فِي بِْع الّسَ بِئْرِ إلَى ِ ِبحَياتِه َ لِيَنُجو فَهَرََب خاَف، هَذا يلِيّا إ سَمـِـَع ما َّ فَل ٣
يا َ لِي َحَصَل ما َكفانِي «قَْد للهِ: وَقاَل لِنَفِسهِ. المَوَت ى َّ تَمَن وَهُناكَ َشجَرَةٍ. َتحَت جَلََس تَعَِب وَعِندَما ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ً كامِلا

آبائِي.» مِْن أفَضَل لَْسُت فَأنا فَأمِتْنِي، اللهُ.
فَرَأى يلِيّا إ َع َّ فتَطَل ٦ وَكُْل!» «انهَْض لَهُ: وَقاَل وَلَمَسَهُ، يلِيّا إ إلَى مَلاكٌ َ فَجاء وَنامَ. ِ َجرَة الّشَ َتحَت يلِيّا إ فاضطََجَع ٥

فَنامَ. عادَ َّ ثُم وَشَرَِب فَأكََل ماءٍ. يَق ِ وَإبر الفَحِم عَلَى ً َمخبُوزَة ً َكعكَة رَْأِسهِ عِندَ
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أمامََك.» ِ يلَة وِ الّطَ ِ الرِّحلَة قَطِع عَلَى تَقوَى لَْن َك َّ فَإن وَإلّا وَكُْل! «انهَْض لَهُ: وَقاَل إلَيهِ ِ الله مَلاكُ عادَ فَترَةٍ وَبَعدَ ٧

ى َّ َحت فَسارَ لَيلَةً. وَأربَعِينَ ً نَهارا أربَعِينَ لِلمَِسيرِ ِ تَكفِيه ً ة َّ قُو عاِم الّطَ ذَلَِك مِْن وَاْستَمَّدَ وَشَرَِب. وَأكََل يلِيّا، إ فَنَهََض ٨
«ما لَهُ: وَقاَل يلِيّا إ ُ الله مَ َّ كَل َّ ثُم فِيها. ُ لَيلَتَه وَباَت ً مُغارَة يلِيّا إ دَخََل وَهُناكَ ٩ اللهِ. َجبَِل يَب، ُحورِ َجبَِل إلَى وََصَل

يلِيّا؟» إ يا هُنا ُ تَفعَلُه الَّذِي
مَذاِبحََك، وَهَدَمُوا عَْهدَكَ، َكسَرُوا ِيَل إسْرائ بَنِي لأّنَ القَدِيرِ. ِ الإلَه للهِ، ً َكبِيرَة ً غَيرَة «غِْرُت يلِيّا: إ فَأجاَب ١٠

أيضاً!» قَتلِي إلَى يَْسعَوْنَ وَهُْم أنبِيائَِك. بَيْنِ مِْن النّاِجي الوَِحيدُ بِيُّ َّ الن وَأنا أنبِياءَكَ. وَقَتَلُوا
مََع ُ الله َّ فَمَر َبَِل. الج عَلَى وَوَقََف فَخرََج ِبَِك.» جان مِْن وََسأمُّرُ أماِمي. َبَِل الج عَلَى وَقِْف «اخرُْج يلِيّا: لإ ُ الله فَقاَل ١١

، الرِّيحِ تِلَْك وَبَعدَ . الرِّيحِ فِي يَكُْن لَْم َ الله لـَِكّنَ اللهِ. أمامَ ُخورَ الّصُ رَِت َّ وََكس َبََل، الج ُ الرِّيح ِت فَشَّقَ ةٍ. َّ ي قَوِ رِيحٍ هُبُوِب
وَبَعدَ النّارِ. فِي يَكُْن لَْم َ الله لـَِكّنَ نارٌ، َظهَرَْت لزاِل َّ الز ذَلَِك وَبَعدَ ١٢ لزاِل. َّ الز فِي يَكُْن لَْم َ الله لـَِكّنَ زَلْزاٌل، حَدََث

رَقِيٌق. ٌ هادِئ َصوٌت هُناكَ كانَ النّارِ تِلَْك
الَّذِي «ما وُت: الّصَ ُ لَه فَقاَل المُغارَةِ. مَْدخَِل فِي وَوَقََف ذَهََب َّ ثُم بِمِعطَفِهِ. ُ وَجهَه لَّفَ وَت، الّصَ يلِيّا إ سَمـِـَع فَلَمّا ١٣

هُنا؟» ُ تَفعَلُه
وَقَتَلُوا مَذاِبحََك، وَهَدَمُوا عَْهدَكَ، َكسَرُوا ِيَل إسْرائ بَنِي لأّنَ القَدِيرِ. ِ الإلَه للهِ، ً َكبِيرَة ً غَيرَة «غِْرُت يلِيّا: إ فَقاَل ١٤

أيضاً!» قَتلِي إلَى يَْسعَوْنَ وَهُْم أنبِيائَِك. بَيْنِ مِْن النّاِجي الوَِحيدُ بِيُّ َّ الن وَأنا أنبِياءَكَ.
ِيَل حَزائ وَاْمسَْح دِمَْشَق، اْدخُْل َّ ثُم دِمَْشَق. مِْن ِ يبَة القَرِ ةِ َّ ي ِّ البَر إلَى المُؤَدِّي يِق رِ الّطَ فِي «ارِجــْع اللهُ: ُ لَه فَقاَل ١٥
ً بَدَلا ً نَبِيّا َ َمحُولَة آبََل مِْن الَّذِي شافاَط بَْن ألِيشََع وَاْمسَْح ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مَلِكا نِمْشِي بَْن ياهُو اْمسَْح َّ ثُم ١٦ أرامَ. ًعَلَى مَلِكا
لـَِكنِّي ١٨ ياهُو. َسيِف مِْن يَنجُو مَْن كُّلَ ألِيشَُع وََسيَقتُُل ِيَل. حَزائ َسيِف مِْن يَنجُو مَْن كُّلَ ياهُو وََسيَقتُُل ١٧ مِنَْك.

لُوهُ.» َّ قَب وَلا لِبَعٍل يَنحَنُوا لَْم رَجٍُل آلاِف َ َسبعَة ِيَل إسْرائ فِي َسُأبقِي
نَبِيّا ُ يَِصير ألِيشَُع

الأْرِض. مَِن ً فَّدانا َ عَشَر اثْنَي َيحرُُث ُ فَوَجَدَه شافاَط. بِْن ألِيشََع عَْن يُفَتُِّش وَذَهََب المَكانَ ذَلَِك يلِيّا إ َ فَغادَر ١٩
لِي «اْسمَْح ألِيشَُع: فَقاَل يلِيّا. إ خَلَف وَرََكَض ً فَورا َ البَقَر ألِيشَُع فَتَرَكَ ٢٠ عَلَيهِ. ُ مِعطَفَه وَوََضَع ألِيشََع إلَى يلِيّا إ مَ فَتَقَّدَ

َسأتبَعَُك.» ذَلَِك وَبَعدَ بِقُبلَةٍ، وَالِدِّيَ ُأوَدِّعَ بأْن
البَقَرِ َ نِير وَأحرََق بَقَرَهُ. َ وَذََبح ألِيشَُع فَرَِجــَع ٢١ ُجوِع؟» ُّ الر مَِن مَنَعْتَُك هَْل أرَْدَت. إْن «اْرِجــْع َيلِيّا: إ ُ فَأجابَه

لَهُ. ً مُساعِدا وَصارَ يلِيّا إ وَتَبـِـَع قامَ ذَلَِك وَبَعدَ فَأكَلُوا. َلْدَتِهِ، ب أهِل عَلَى ُ مِنْه عَ وَزَّ َّ ثُم حمَ. الّلَ وََسلََق لِلنّارِ ً َحطَبا
٢٠

يَتَحارَبان وَأخآُب ُ بِْنهَدَد
وَحاصَرُوا وَمَركَباتِهِْم. وَُخيُولِهِْم ُجيُوشِهِْم مََع ً مَلِكا وَثَلاثِينَ اثْنَينِ مََع وََتحالََف جَيشَهُ. أرامَ مَلُِك بِْنهَدَدُ، َحشَدَ ١
َلِِك الم مَِن ً رِسالَة فَحَمَلُوا ٣ ِيَل. إسْرائ مَلِِك أخآَب إلَى ِ المَدِينَة إلَى ً رُُسلا ُ بِْنهَدَد َلُِك الم وَأرَسَل ٢ هاجَمُوها. َّ ثُم ِ الّسامِرَة

وَأبناءَكَ.» وَزَوجاتَِك وَذَهَبََك تََك فِّضَ يدُ «ُأرِ تَقُوُل:
أْمرِكَ.» َتحَت ُ ـِكُه أمل ما وَكُّلُ أنا َلُِك، الم مَولاَي «يا ِيَل: إسْرائ مَلُِك فَأجاَب ٤
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لََك ُلُْت ق أْن «َسبََق يَقُولُونَ: أخآَب إلَى ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُ رُُسلَه فَأرَسَل أخآَب. ِبجَواِب َ بِْنهَدَد وَأبلَغُوا ُسُل ُّ الر فَرَِجــَع ٥

لـِكَي غَدٍ يَوِم مِْن الوَقِْت هَذا مِثِل فِي رِجالِي َسُأرِسُل ٦ وَأبناءٍ. وَزَْوجاٍت وَذَهٍَب ةٍ فِّضَ مِْن لَدَيَْك ما أفَْضَل يدُ ُأرِ إنِّي
«. إلَيَّ ُ وَُيحضِرُونَه عِندَكَ، ثَمِيٌن َ هُو ما كُّلَ وََسيَْأخُذُونَ مَسؤُولِيَك. كِبارِ وَبُيُوَت بَيتََك يُفَتِّشُوا

َطلََب فَقَْد رِّ. َّ الش فِعَل يَنوِي َ بِْنهَدَد إّنَ «انظُرُوا، لَهُْم: وَقاَل بِهِ. لِلاجتِماِع ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ جَمِيَع أخآُب فَدَعا ٧

فَقَبِلُْت.» وَذَهَبِي. تِي، وَفِّضَ وَأبنائِي، نِسائِي ُ ُأعطِيَه أْن ً لا أّوَ مِنِّي
مِنَْك.» ُ يَطلُبُه ما تَقبَْل وَلا لَهُ، تُْذعِْن «لا عِب: الّشَ وَكُّلُ يُوُخ الّشُ ُ لَه فَقاَل ٨

الثّانِي.» َطلَبََك أقبَُل لا لـَِكنِّي البِدايَةِ، فِي مِنِّي ُ َطلَبْتَه ما «َسأفعَُل فِيها: قاَل َ بِْنهَدَد إلَى ً رِسالَة أخآُب فَأرَسَل ٩

يَبقَى لا ى َّ َحت َ الّسامِرَة ِ ُأدَمِّر لَْم إْن تُعاقِبَنِي َ الآلِهَة «لَيَت وَقاَل: ُ بِْنهَدَد ُ فَاجابَه ١٠ ـِِكهِْم. مَل إلَى ً رِسالَة َ بِْنهَدَد فَأرَسَل
رِجالِي!» مِْن رَجٌُل يَغنَمُها تُراٍب ُ ِحفنَة وَلَوْ مِْنها

يَنْزِعُهُ!» ِمَْن ل بَْل ِسلاحَهُ، َلبُِس ي ِمَْن ل ُ الفَْخر لَيَْس ُ لَه «قُولُوا ُسَل: ُّ الر أخآُب فَأجاَب ١١
بِالاْستِعدادِ ُ رِجالَه ُ بِنهَدَد فَأمَرَ أخآَب. َجواَب ُحامِلِينَ رُُسلُه وََصَل عِندَما ِ َخيمَتِه فِي يَشرَُب ُ بِنهَدَد َلُِك الم وَكانَ ١٢

لِلمَعْرَكَةِ. ً اْستِعدادا مَواقِعَهُمُ ُ ُجنُودُه خَذَ فاّتَ المَدِينَةِ. عَلَى لِلهُُجوِم
الـَكبِيرَ؟ َيَش الج هَذا ‹أتَرَى لََك: ُ الله «يَقُوُل لَهُ: فَقاَل ِيَل. إسرائ مَلِِك أخآَب إلَى ٌ نَبِّي َ جاء نَفِسهِ الوَقِت وَفِي ١٣

«‹! الحَقِيقِّيُ ُ الإلَه أنا أنِّي ُ د َستَتَأكَّ ِحينَئِذٍ، اليَومَ. ُ تَهزِمَه أْن عَلَى اللهُ، أنا َسُأعِينَُك،
َسأهزِمُهُْم؟» «بِمَْن أخآُب: فَقاَل ١٤

الحُكُومَةِ.» مَسؤُولِي َيخدِمُونَ الَّذِيَن بِالفِتْياِن اللهُ: «يَقُوُل : بِيُّ َّ الن فَأجاَب
المَعرَكَةَ؟» َسيَبدُأ «وَمَْن َلُِك: الم فَسَأَل

«أنَت.» : بِيُّ َّ الن فَأجاَب
جَمََع َّ ثُم وَثَلاثِينَ. وَاثْنَينِ مِئَتَينِ مَجمُوعُهُْم فَكانَ الحُكُومَةِ. مَسؤُولِي َيخدِمُونَ كانُوا الَّذِيَن الفِتْيانَ أخآُب فَجَمََع ١٥

. ُجندِّيٍ آلاِف َ َسبْعَة مَجمُوعُهُْم فَكانَ ِيَل. إسْرائ جَيَش َلُِك الم
ذَلَِك فِي ِخيَمِهِْم. فِي وَيَْسكَرُونَ يَشرَبُونَ ُ لَه المُساعِدُونَ لاثُونَ َّ وَالث الاثنانُ وَالمُلُوكُ ُ بِْنهَدَد َلُِك الم كانَ ْهرِ، الّظُ وَعِندَ ١٦
الّسامِرَةِ. مَِن خَرَُجوا ً ُجنُودا بِأّنَ ُ وَأخبَرُوه َ بِْنهَدَد َلِِك الم رِجاُل َ فَجاء لاً. أّوَ الفِتْيانُ َهجَمَ ١٧ أخآَب. ُهجُومُ بَدَأ اليَوِم،

لِلحَرِْب.» أْم ِ لْم لِلّسِ أجاءُوا ٌ َسواء أحياءَ، بِهِْم «أمِسكُوا بِْنهَدَدُ: فَقاَل ١٨

جَُل َّ الر ِيَل إسْرائ جَيِش مِْن واِحدٍ كُّلُ فَقَتََل ٢٠ َيِش. الج ُ ة َّ بَقِي وَورَاءَهُْم أخآَب، جَيِش فِتْيانُ ِ المُقَّدِمَة فِي وَكانَ ١٩

إحدَى ِحصاِن عَلَى ُ بِْنهَدَد َلُِك الم وَهَرََب ِيَل. إسْرائ جَيُش فَطارَدَهُْم ُبُونَ. يَهر أرامَ ُجنُودُ فَبَدَأ لَهُ. ى تََصّدَ الَّذِي
أرامَ. ِبجَيِش ً مُنكَرَة ً يْمَة هَزِ فَألحََق وَمَرْكِباتِهِ. أرامَ جَيِش ُخيُوِل كُّلِ عَلَى وَاْستَولَى َيَش، الج أخآُب وَقادَ ٢١ المَركَباِت.
ِّ وَقَو فاْذهَْب القادِِم. ِيِع ب َّ الر فِي عَلَيَك َلُِك الم ُ بِْنهَدَد «َسيَهُجمُ لَهُ: وَقاَل أخآَب إلَى بِيُّ َّ الن ذَهََب ذَلَِك وَبَعدَ ٢٢

لَهُ.» َصّدِي َّ لِلت َ لازِمَة َّ ال الخُطََط وَأعِّدَ جَيشََك.
الهُُجوم ُ يُعاوِد ُ بِْنهَدَد
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عَلَينا. فَانتَصَرُوا ةٍ، َّ َجبَلِي ٍ مِنْطَقَة فِي َبْناهُْم حار وََنحُن ِجباٍل. ُ آلِهَة ِيَل إسْرائ َ آلِهَة «إّنَ لَهُ: َ بِْنهَدَد جَيِش ُ قادَة وَقاَل ٢٣

بَْل وَالثَلاثِينَ، الاثْنَينِ المُلُوِك ِ إْمرَة َتحَْت ُيُوَش الج تَتْرُِك وَلا ٢٤ عَلَْيهِْم. ُ وََسنَنْتَصِر مُنْبَِسطَةٍ، أْرٍض عَلَى ْبهُْم فَلْنُحارِ
َباِت. وَالعَر َيِل وَالخ الرِّجاِل عَدَدِ فِي ُ مِثلَه تَْدميْرُهُ. َّ تَم الَّذِي ذاكَ مِثَل ً جَيْشا فَلْنَْجمَْع ٢٥ اطَِك. َّ ُضب ِ إْمرَة َتحَْت َضعْهُْم

بِها. وَعَمَِل نَِصيَحتِهِْم إلَى ُ بِْنهَدَد فَاْستَمََع نَنْتَصِرُ.» ِحينَئِذٍ، مُنْبَِسطَةٍ. أْرٍض عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي وَلنُقاتِْل
لِلحَرِْب، ً أيضا ِيَل إسْرائ بَنُو وَاْستَعَّدَ ٢٧ ِيَل. إسْرائ ِ َبَة ُحار لِم أفِيَق إلَى وَذَهََب أرامَ. َشعَب ُ بِْنهَدَد َحشَدَ ِيِْع، ب َّ الر وَفِي ٢٦
مَِن َصغيرَتاِن مَجمُوعَتاِن ُ ه َّ وَكَأن ِيَل إسْرائ جَيُش َ وََظهَر الأرامِيِّينَ. ِ مُعَْسكَر مُقابَِل وَعَْسكَرُوا أرامَ. جَيِش ِمُلاقاةِ ل وَذَهَبُوا

ها. َّ كُل َ ِنْطَقَة الم ى فَغَّطَ أرامَ جَيُْش أمّا الغَنَِم،
هُوِل. ُّ الس َ إلَه لا الجِباِل، ُ إلَه اللهَ، أنا إنِّي، أرامَ َشعُب ‹قاَل اللهُ: «يَقُوُل الرِّسالَةِ: ِ بِهَذِه ِ الله رِجاِل مِْن رَجٌُل فَأتَى ٢٨

مَكاٍن!›» كُّلِ فِي ُ الله أنا أنِّي َستَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، الـَكبِيرِ. َيِش الج هَذا عَلَى َسأنصُرُكَ لِهَذا
َ مِئَة واِحدٍ يَوٍم فِي ِيَل إسْرائ بَنُو فَقَتََل القِتاُل. ابْتَدَأ الّسابـِـِع اليَوِم وَفِي الآخَرِ. مُقابَِل أحَدُهُما َيشاِن الج فَاحتَشَدَ ٢٩

ً ألفا يَن وَعِشْرِ ٍ َسبْعَة عَلَى ِ المَدِينَة ُ ُسور فَسَقََط أفِيَق. ِ مَدِينَة إلَى النّاُجونَ فَهَرََب ٣٠ . الأراِميِّ َيِش الج مَِن ُجندِّيٍ ألِف
فَلْنَلْبِْس رُحَماءُ. ِيَل إسْرائ مُلُوكَ أّنَ «سَمِعْنا خُّدامُهُ: ُ لَه فَقاَل ٣١ غُْرفَةٍ. فِي وَاختَبَأ ِ المَدِينَة إلَى ً أيضا ُ بِْنهَدَد وَهَرََب مِْنهُْم.

عَنّا.» يَعفُو ما َّ ُب فَر ِيَل. إسْرائ مَلِِك إلَى وَلْنَْذهَْب رُؤُوِسنا. عَلَى ً ِحبالا وَنََضْع ً َخِشنا ً كِتّانا
بِْنهَدَدُ: َ عَبْدُك «يَقُوُل لَهُ: وَقالُوا ِيَل إسْرائ مَلِِك إلَى وَجاءُوا رُؤُوسِهِْم. عَلَى ً ِحبالا وَوََضعُوا ً َخِشنا ً كِتّانا فَلَبِسُوا ٣٢

لِي.» ً أخا ُ أعتَبِرُه إنِّي َحيّاً؟ يَزاُل «أما أخآُب: فَقاَل فَضلَِك.›» مِْن عَنِّي ‹اْعُف
َ بِْنهَدَد إّنَ «نَعَْم! وَقالُوا: ً فَورا ُ دُوه َّ أي لَهُ، ً أخا أخآُب ُ دَعاه فَلَمّا بِها. يَستَبشِرُونَ ً كَلِمَة يَنتَظِرُونَ َ بِْنهَدَد رِجاُل وَكانَ ٣٣

لََك.» أٌخ
مَعَهُ. َ المَرَكبَة يَرَكَب أْن أخآُب ُ مِنْه فَطَلََب أخآَب. إلَى ُ بِْنهَدَد َ فَجاء لِي.» ُ «أحضِرُوه أخآُب: فَقاَل

فِي َ مَتاِجر تَفتََح أْن ً أيضا لََك وََسأْسمَُح ِيَك. أب مِْن أبِي عَلَيها اْستَولَى َّتِي ال المُدُِن كُّلَ لََك «َسأرُدُّ بِْنهَدَدُ: فَقاَل ٣٤

أخآُب أطلََق َّ ثُم هَذا.» وَعْدِكَ عَلَى ً ِناء ب سَراحََك ُأطلُِق «وَأنا أخآُب: ُ فَأجابَه الّسامِرَةِ.» فِي أبِي فَعََل َكما دِمَْشَق،
بِْنهَدَدَ. سَراَح

أخآب ِضّدَ ُأ َّ يَتَنَب ٌ نَبِّي
لَْم «أنَت ُل الأّوَ بِيُّ َّ الن ُ لَه فَقاَل ٣٦ رَفََض. َ الآخَر بِيَّ َّ الن لـَِكّنَ بْنِي!» «اضْرِ اللهِ: أْمرِ عَلَى ً ِناء ب َ آخَر لِنَبِيٍّ ٌ نَبِّي وَقاَل ٣٥

أَسدٌ. ُ َلَه قَت المَكانَ، ُ الآخَر بِيُّ َّ الن َ غادَر وَلَمّا المَكانَ.» هَذا ُ تُغادِر عِندَما أَسدٌ َسيَقتُلَُك لِذَلَِك اللهِ، أْمرَ تُطـِـْع
ً عُصابَة بِيُّ َّ الن فَوََضَع ٣٨ وَجَرَحَهُ. بِيَّ َّ الن جُُل َّ الر فَضَرََب بْنِي!» «اضْرِ لَهُ: وَقاَل َ آخَر رَجٍُل إلَى ُل الأّوَ بِيُّ َّ الن فَذَهََب ٣٧

فِي ُأقاتُِل «ُكنُت : بِيُّ َّ الن ُ لَه قاَل َلُِك، الم َ جاء فَلَمّا ٣٩ يِق. رِ الّطَ عَلَى َلَِك الم َ وَانتَظَر وَذَهََب أحَدٌ. ُ يَعرِفَه لِئَلّا عَينَيهِ، عَلَى
تَدفَُع مِنَْك، هَرََب فَإْن يَهرُُب. ُ تَدَعْه وَلا َ الأِسير هَذا ‹احرُْس لِي: وَقاَل إلَيَّ ُجنُودِنا مِْن ُجندِّيٌ َ فَجاء المَعرَكَةِ، مَيداِن

وَهَرََب.» َ الفُرَْصة ُ الأِسير فَاْستَغَّلَ َكثِيرَةٍ، بُِأمُوٍر انشَغَلُْت لـَِكنِّي ٤٠ غَرامَةً.› ةِ الفِّضَ مَِن قِنطارا٤٦ً لِي
٢٠:٣٩ ٤٦
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الغَرامَةَ.» تَدفََع أْن عَلَيَك أّنَ وَتَعرُِف الجَواَب. تَعرُِف فَأنَت نَفسََك. أدَنَْت «أنَْت َلُِك: الم ُ فَأجابَه
الأنبِياءِ. مَِن واِحدٌ ُ ه َّ أن ِيَل إسْرائ مَلُِك فَعَرََف عَينَيهِ. عَْن َ العُصابَة فَرَفََع بِيُّ َّ الن أسرَعَ َّ ثُم ٤١

أنَْت َستَكُونُ لِهَذا يَمُوَت. أْن يَنْبَغِي ُ ه َّ إن أنا ُلُْت ق رَجٍُل سَراَح أطلَْقَت ‹أنَت اللهُ: لََك «يَقُوُل لِلمَلِِك: بِيُّ َّ الن فَقاَل ٤٢

وَمَغمُوماً. ً مُكتَئِبا ِ الّسامِرَة فِي ِ بَيتِه إلَى َلُِك الم فَمَضَى ٤٣ وََشعبَُك!›» أنَْت وََستَمُوُت عَنْهُ، ً عِوَضا

٢١
اليَزرَعِيلِيّ نابُوَت ُ كَرْم

يَوٍم: ذاَت لِنابُوَت أخآُب فَقاَل ٢ الّسامِرَةِ. مَلِِك أخآَب قَصرِ قُرَْب يَزرَعِيَل فِي ٌ كَرْم اليزرعيلي لنابوَت كانَ َّ ثُم ١

ً بَدَلا ُ مِنْه أفَضَل ً كَرْما وََسُأعطِيَك َخضْراواٍت. بُْستاِن إلَى ُ ُأَحوِّلَه أْن يدُ ُأرِ بَيتِي. مِْن يٌب قَرِ َ فَهُو كَرْمََك، «أعطِنِي
ذَلَِك.» ُل تُفَّضِ ُكنَت إذا ةً، فِّضَ ُ ثَمَنَه ُأعطِيَك أْو مِنْهُ،

آبائِيَ.» مِيراِث عَْن أّتخَلَّى أْن ُمِكُن ي لا اللهُ! سَمََح «لا : اليَزرَعِيلِيُّ نابُوُت فَقاَل ٣

خَلِّي َّ الت فِي ً لَحظَة َ ُأفَكِّر «لَْن لَهُ: قاَل إْذ – اليَزْرَعِيلِيُّ نابُوُت ُ قالَه ما بِسَبَِب ً مَغمُوما ً مُكتَئِبا ِ بَيتِه إلَى أخآُب فَذَهََب ٤

يَْأكَُل. أْن وَرَفََض ً متجهِّما ً مكتئِبا وكان ِ يرِه سَرِ عَلَى وَاضطََجَع آبائِي.» عَْن وَرِثْتُها َّتِي ال الأْرِض عَِن لََك
فَأجابَها ٦ تَْأكَُل؟» أْن تَرفُُض ِماذا وَل مُكتَئٌِب؟ أنَت ِماذا «ل َسألَتْهُ: حوِ، َّ الن هَذا عَلَى يزابَُل إ ُ زَْوَجتُه ُ وَجَدَتْه وَعِندَما ٥

لَْم وَإْن كامِلاً. الـكَرِْم ثَمََن ُ لَه أدفََع أْن ٌ مُْستَعِّد إنِّي ُ لَه ُلُْت وَق كَرْمَهُ. يُعطِيَنِي أْن اليَزرَعِيلِيَّ نابُوَت مِْن «َطلَبُْت أخآُب:
كَرْمَهُ.» يُعطِيَنِي أْن رَفََض ُ ه َّ لـَِكن مِنْهُ. ً بَدَلا َ آخَر ً كَرْما ُ ُأعطِيَه أْن عليهِ عرضُت ذَلَِك، يُرِْد

وَكُْل فَقُْم، أْمرِكَ. َتحَت ِيَل إسْرائ فِي شَيءٍ وَكُّلُ ِيَل. إسْرائ كُّلِ عَلَى َلُِك الم أنَت َك َّ «لـَِكن يزابَُل: إ فَأجابَْت ٧
«. اليَزرَعِيلِيَّ نابُوَت كَرِْم عَلَى لََك َسأحُصُل وَأنا . وَاطمَئِّنَ

فِي وَالوَُجهاءِ يُوِخ الّشُ إلَى سائَِل َّ الر وَأرَسلَِت عَلَيها. ُ ِختْمَه وَوََضعَْت أخآَب. بِاسِْم رَسائَِل يزابَُل إ َكتَبَْت َّ ثُم ٨

سائِِل: َّ الر فِي فََكتَبَْت ٩ نابُوَت. ِ مَدِينَة يَزرَعِيَل،
وَلْيَشْهَدا نابُوَت. عَلَى زُوٍر شاهِدَي وَهاتُوا ١٠ َمِيِع. الج مَِن مَراًى عَلَى نابُوَت وَاقِيمُوا عِب، لِلّشَ َصوٍم يَوِم «أعلِنُوا

المَوِت.» ى َّ َحت ُ وَارجُمُوه ِ المَدِينَة خارَِج ُ أخرُِجوه َّ ثُم َلَِك. وَالم َ الله ُ يشتُم ُ سَمِعاه هُما بِأّنَ

يَوِم عَْن فَأعلَنُوا ١٢ سائِِل. َّ الر فِي َكتَبَْت َكما ً تَماما يزابََل، إ بِأْمرِ وَوَُجهاؤُها وَُشيُوُخها يَزْرَعِيَل رِجاُل فَعَمَِل ١١

َ أمام عَيا وَادَّ أمامَهُ، وَجَلَسا زُوٍر شاهِدا َ جاء ُّ ثُم ١٣ َمِيِع. الج مَِن مَرأًى عَلَى اليَزْرَعِيلِيَّ نابُوَت وَأقامُوا عِب، لِلّشَ َصوٍم
ُشيُوُخ أرَسَل َّ ثُم ١٤ المَوِت. ى َّ َحت ُ وَرَجَمُوه خارِجاً، نابُوَت ِ المَدِينَة أهُل فَأخرََج َلَِك. وَالم َ الله ُ يَْشتِم ُ سَمِعاه هُما أّنَ َميِع الج

وَماَت.» نابُوُت «رُِجمَ فِيها: يَقُولُونَ يزابََل إ إلَى ً رِسالَة ِ المَدِينَة
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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َ الـكَرْم ً َمجّانا وَخُْذ اْذهَْب وَالآنَ نابُوُت. «ماَت لأخآَب: قالَْت وَماَت، رُِجمَ نابُوَت بِأّنَ يزابَُل إ سَمِعَْت فَلَمّا ١٥
وَاْستَولَى اليَزْرَعِيلِيِّ نابُوَت كَرِْم إلَى الفَورِ عَلَى ذَهََب نابُوَت، بِمَوِت أخآُب سَمـِـَع فَلَمّا ١٦ يّاهُ!» إ يَبِيعََك أْن رَفََض الَّذِي

عَلَيْهِ.
كَرِْم فِي ُ َستَِجدُه ِيَل. إسرائ مَلَِك أخآَب وَقابِْل ِ الّسامِرَة إلَى «اْذهَْب ١٨ لَهُ: فَقاَل ، التِّْشبِيَّ يلِيّا إ بِيَّ َّ الن ُ الله مَ َّ فَكَل ١٧

أْرَضهُ. وَأخَْذَت نابُوَت، قَتَلَْت ‹أنَت لَهُ: أقُوُل اللهَ، أنا إنِّي، لأخآَب قُْل ١٩ عَلَيهِ. َ لِيَستَولِي هُناكَ ذَهََب فَقَْد نابُوَت.
نابوَت، َ دَم الكِلاُب فيهِ لحَسَْت الذي المَكاِن وفي نابُوُت. فِيهِ ماَت الَّذِي المَكاِن فِي َستَمُوُت َك َّ إن لََك أقُوُل لِهَذا
عَدُّوِي؟» يا وَجَْدتَنِي «هَْل لَهُ: قاَل يلِيّا، إ أخآُب رَأى فَلَمّا أخآَب. إلَى يلِيّا إ فَذَهََب ٢٠ أيضاً!›» أنَت دمََك ستلَحُس
عَلَيَك، ‹َسأقضِي ٢١ لََك: يَقُوُل الَّذِي ِ الله أمامَ رَّ َّ الش عَمَِل مُقابَِل نَْفسََك بِعَْت َك َّ لأن «وَجَْدتَُك يلِيّا: إ فَأجاَب
ُ لَقِيَتْه الَّذِي المَِصيرِ ذاَت عائِلَتَُك َستَلقَى ٢٢ حُرّاً. أْم ً عَبدا أكانَ أخآُب، يا عائِلَتَِك فِي ذَكَرٍ كُّلِ ِيَل إسرائ مِْن وَسأقطُُع
بَنِي دَفَعَْت ََّك وَلِأن ِبخَطاياكَ، ً َشدِيدا ً غََضبا أغَضبْتَنِي ََّك لِأن هَذا انقَرََضتا. تاِن َّ الل بَعْشا ُ وَعائِلَة ناباَط، بِْن ُبْعامَ يَر ُ عائِلَة
وَالَّذِي ٢٤ يَزْرَعِيَل. ِ مَدِينَة فِي زَوَجتَِك َ ة َّ ُجث الكِلاُب ‹َستَفتَرُِس اللهُ: يَقُوُل وَ ٢٣ مِثلَِك.› الخَطايا ارتِكاِب إلَى ِيَل إسْرائ

الجارِحَةُ.›» ُ يُور الّطُ ُ َستَْأكُلُه الحُقُوِل فِي يَمُوُت وَالَّذِي الكِلاُب. ُ َستَْأكُلُه ِ المَدِينَة فِي عائِلَتَِك مِْن يَمُوُت
ُ أغوَتْه وَقَْد َمِيِع. الج مَِن َ أكثَر أخطَأ إْذ اللهِ. أمامَ رِّ َّ الش لِعَمَِل ُ نَفسَه باعَ الَّذِي لأخآَب مَثِيٌل هُناكَ يَكُْن وَلَْم ٢٥

الَّذِي ُ نَفسُه الأمرُ َ وَهُو َّماثيَل. الت تِلَك ِ بِعِبادَتِه ً ِجّدا ً بَغِيضا ً أمرا أخآُب وَفَعََل ٢٦ رُورِ. ُّ الش ارتِكاِب عَلَى يزابَُل إ ُ زَوَجتُه
ِيَل. إسْرائ لِبَنِي وَأعطاها مِْنهُْم الأْرَض ُ الله فانتَزَعَ ُّونَ. ي ورِ الأمُّ ُ مارََسه

َشدِيدَةٍ. ٍ كَآبَة فِي َ وَهُو َيَش الخ وَلَبَِس حُزناً، ُ مَلابِسَه فَشَّقَ َكثِيراً. أخآُب َ ندِم كَلامَهُ، يلِيّا إ أنَهى أْن فَبَعدَ ٢٧

َيَش. الخ لِباِس فِي يَنامُ وَصارَ يَْأكَُل، أْن رَفََض
أجلَِب لَْن أماِمي، َضَع َّ ات ُ ه َّ فلان أماِمي؟ أخآُب َضَع َّ ات َكيَف رَأيَت «هَْل ٢٩ : التِّْشبِيِّ يلِيّا إ إلَى ِ الله ُ كَلِمَة فَجاءَْت ٢٨

عائِلَتِهِ.» عَلَى رَّ َّ الش َسأجلُِب ُ ابنُه حُكمِ أيّاِم فِي بَْل حَيٌّ، َ وَهُو رَّ َّ الش
٢٢

أخآب يحّذر مِيخا
ِ يارَة ِ لِز يَهُوشافاُط َلُِك الم ذَهََب الثّالِثَةِ، ِ نَة الّسَ وَفِي ٢ وَأرام. ِيَل إسْرائ بَينَ َسلامٌ سادَ التّاليةِ لاِث َّ الث نَواِت الّسَ وَفِي ١

ِيَل. إسْرائ مَلِِك أخآَب،
نَفعَْل لَْم فَلِماذا مِنّا؟ ِجلعادَ فِي رامُوَث عَلَى اْستَولَى أرامَ مَلَِك أّنَ «أتَذكُرُونَ مَسؤُولِيهِ: لِكِبارِ أخآُب قاَل ِحينَئِذٍ، ٣

الأرامِيِّينَ ِضّدَ الحَرِب فِي مَعَنا تَنضَّمُ «هَْل يَهُوشافاَط: أخآُب فَسَأَل ٤ لَنا.» فَهَِي مِنْهُ؟ لاْستِرجاعِها الآنَ ى َّ َحت ً َشيئا
قاَل يَهُوشافاَط لـَِكّنَ ٥ إْخوَةٌ.» وَجَيشانا وََشعْبانا وَأنَت فَأنا إلَيَك. َسأنضَّمُ «نَعَْم، يَهُوشافاُط: فَأجاَب رامُوَث؟» فِي

لاً.» أّوَ َ الله لِنَْستَشِرِ «لـَِكْن أيضاً: إسرائيَل َلِِك ِم ل
جَيَش وَُأقاتَِل أذهََب بِأْن «أتَنَصُحونَنِي الأنبِياءَ: أخآُب فَسَأَل مِئَةٍ. أربََع عَدَدُهُْم وَكانَ الأنبِياءَ. أخآُب فَجَمََع ٦

لا؟» أْم رامُوَث؟ فِي أرامَ
اللهُ.» َ وََسيَنصُرُك «اْذهَْب الأنبِياءُ: فَأجاَب
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اللهُ؟» ُ يَقُولُه ما عَْن ُ نَسألُه هُنا للهِ َ آخَر نَبِّيٍ أّيُ يُوجَدُ «ألا َسأَل: يَهُوشافاَط لـَِكّنَ ٧

لـَِكنِّي يَمْلَةَ. بُْن مِيخا بِيُّ َّ الن ُ ه َّ إن اللهِ. ِ إرادَة عَْن ُ لِنَْسألَه بَعدُ واِحدٌ ٌ نَبِّي إلّا يُوجَدُ «لا لِيَهوشافاَط: أخآُب فَقاَل ٨

«. ُأِحّبُ لا ما عَنِّي يَقُوُل َ فَهُو عَنِّي. ً َحسَنا ً َشيئا ً أبَدا يَقُوُل لا اللهِ، كَلامَ يَنقُُل فَحـِينَ ُأبغُِضهُ.
َلُِك!» الم ها أّيُ هذا تَقُْل «لا لأخآَب: قاَل يَهُوشافاَط لـَِكّنَ

هُنا!» إلَى َ يَملَة بِْن مِيخا بِإْحضارِ «أسْرِْع لَهُ: وَقاَل خُّدامهِ أحَدَ َلُك الم فَدَعا ٩
الّسامِرَةِ، ِ بَوّابَة قُرَْب القَضاءِ ِ قاعَة فِي عَْرَشينِ عَلَى وََيجلِساِن َلـَكِيَّ الم هُما ّيَ زِ يَرتَدِياِن اليَوِم، ذَلَِك فِي َلِكاِن الم وَكانَ ١٠

مَن ً قُرُونا هَذا ِصْدقِيّا فََصنََع َكنعَنَةَ. بُْن ِصْدقِيا ُ اْسمُه ٌ نَبِّي هُناكَ وَكانَ ١١ أمامَهُما. ُأونَ َّ يَتَنَب واقِفِينَ ً جَمِيعا ُ وَالأنبِياء
تَماماً.›» عَلَيهِْم تَقضِيَ أْن إلَى الأرامِيِّينَ َستَنطَُح ةِ، َّ الحَدِيدِي القُرُوِن ِ ‹بِهَذِه اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا وَقاَل: حَدِيدٍ

إْذ ُ وََستَنتَصِر رامُوَث، فِي أرامَ جَيِش َ َنحْو الآنَ ِم «تَقَّدَ وَقالُوا: قالَهُ. ما عَلَى ِصْدقِيّا الآخَرُونَ ُ الأنبِياء وَوافََق ١٢
اللهُ.» َسيَنصُرُكَ

َلَِك الم إّنَ قالُوا إْذ نَْفسَهُ، الكَلامَ الأنبِياءِ كُّلُ دَ رَدَّ لَقَْد «اْسمَْع. لَهُ: مِيخا لإحضارِ ذَهََب الَّذِي ُسوُل َّ الر وَقاَل ١٣
خَيراً.» وَتَفعَُل القَوَل ُتحِسُن وَبِهَذا قالُوهُ، ما فَقُْل َسيَنْتَصِرُ.

اللهُ.» ُ يَقُولُه ما إلّا أقُوُل لا ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ مِيخا: فَقاَل ١٤

ِبجَيشَينا يَهوشافاُط َلُِك وَالم أنا أنَْذهَُب تَنَصُحنا؟ َ ِبم مِيخا «يا َلُِك: الم ُ فَسَألَه َلِِك. الم أمامَ وَقََف مِيخا، َ جاء فَلَمّا ١٥
رامُوَث؟» فِي أرامَ جَيِش ِ َلَة ِمُقات ل

اللهُ!» وََسيَنصُرُُكما الآنَ، وَقاتِلاهُمُ اْذهَبا «نَعَْم! ساِخراً: مِيخا فَأجاَب
ُ يَقُولُه ما إلّا تَقُوَل لا أْن أْستَحلِفََك أْن يَنبَغِي ً ة مَّرَ كَْم عِندِكَ. مِْن وَُتجِيُْب مِنِّي، ُ تَْسَخر «أنَت أخآُب: فَأجاَب ١٦

اللهُ!»
ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا راعِيَها. فَقَدَْت َكخِراٍف الجِباِل. عَلَى ً تا َّ مُشَت ِيَل إسْرائ جَيَش ُ الله أرانِي «لَقَْد مِيخا: فَأجاَب ١٧

بُيُوتِهِْم.›» إلَى بِأماٍن فَلْيَرِْجعُوا قائِدٌ، لِهَؤُلاءِ ‹لَيَس اللهُ:
«! عَلَيَّ وءِ بِالّسُ ُأ َّ يَتَنَب ما َّ وَإن َحسَناً، ً َشيئا عَنِّي بِيُّ َّ الن هَذا يَقُوُل لا لََك؟ ُلُْت ق «أما لِيَهُوشافاَط: أخآُب فَقاَل ١٨

واقِفِينَ َ المَلائِكَة وَرَأيُت ماءِ. الّسَ فِي عَْرِشهِ عَلَى ً جالِسا َ الله رَأيُت فَقَْد اللهُ! ُ يَقُولُه ما ً إذا «فاْسمَْع مِيخا: فَقاَل ١٩

َّتِي ال رامُوَث ِ مَدِينَة عَلَى بِالهُُجوِم ُ فَيُقنعَه أخآَب، َيخدَعُ ‹مَْن اللهُ: فَقاَل ٢٠ شمالِهِ. عَْن وَبَعٌض يَمِينهِ عَْن بَعٌض عِندَهُ،
َ جاء َّ ثُم ٢١ يَْذهَُب.› ذاكَ بَْل ‹لا يَقُوُل َ آخَر وَملاكٌ يَْذهَُب.› ‹هَذا يَقُوُل مَلاكٌ فَأخَذَ هُناكَ؟› يُقتََل لـكَي جَلْعادَ فِي
‹َسأخرُُج فَقاَل: هَذا؟› َستَْفعَُل ‹َكيَف اللهُ: ُ فَسَألَه ٢٢ أخآَب.› َسأخدَعُ ‹أنا وَقاَل: اللهِ ِ َحضرَة فِي وَوَقََف رُوٌح
ذَلَِك، وَافعَْل فاْذهَْب أخآَب. ِخداِع مِْن ُن ‹وََستَتَمَّكَ اللهُ: فَقاَل أخآَب.› أنبِياءِ أفواهِ في كَذٍب رُوَح وَأُكونُ

وََستَنَْجُح.›»
«. رَّ َّ الش بَِك يُنزَِل أْن يَنوِي ُ نَفسُه ُ فَالله عَلَيَك. يَكذِبُونَ أنبِياءَكَ ُ الله َجعََل قَْد تَرَى، «فََكما مِيخا: وَأضاَف ٢٣

َ م َّ لِيَتَكَل ِ الله رُوُح عَنِّي ُ يَعْبُر مَتَى «مُنْذُ ِصْدقِيا: وَقاَل خَّدِهِ. عَلَى ُ وََصفَعَه مِيخا مِْن َ َكنْعَنَة بُْن ِصْدقِيا ِفَاقتَرََب ٢٤
إلَيَك؟»
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لِتَختَبِئَ!» ٍ غُْرفَة إلَى ٍ غُرفَة مِْن تَهرُُب َ يَوْم َصادٌِق أنِّي «َستَرَى مِيخا: فَأجاَب ٢٥

الأمِيرِ وَإلَى المَدِينَةِ، والِي آمُونَ، إلَى ُ وسلِّمْه عَلَيهِ «اقبِْض وَقاَل: مِيخا، عَلَى بِالقَبِض ِ رِجالِه أحَدَ أخآُب فَأمَرَ ٢٦

أْن إلَى الماءِ، مَن ً ِجّدا ً قَليلا إلّا ِ تُعْطِه وَلا الّسِجِن. فِي مِيخا َضْع َلُِك: الم ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا ونَ: لأمُّ وَقُولُوا ٢٧ يُوآَش.
ِماً.›» سال ِ المَعرَكَة مَِن أعُودَ

كَلاميَ رُوا َّ وَتَذَك فاسمَعُوا بِفَمي. مَ َّ تَكَل قَْد ُ الله يَكُونُ لا سالماً، المَعْرَكَة مَِن رَِجعَْت «إْن أخآَب: ميخا فَأجاَب ٢٨
عِب.» الّشَ كُّلَ يا

ِجلْعاد رامُوَث ُ معرَكَة
ِيَل إسرائ مَلُِك فَقاَل ٣٠ جَلْعادَ. فِي َّتِي ال رامُوَث فِي أرامَ جَيِش ِ َلَة ِمُقات ل يَهُوشافاُط َلُِك وَالم أخآُب وَذَهََب ٢٩

مُتَنَكِّراً. َ المَعرَكَة ِيَل إسْرائ مَلُِك دَخََل وَهَكَذا «. َلـَكيَّ الم َك َّ ي زِ فَالبِْس أنَت أمّا مُتَنَكِّراً. الحَرَْب «َسأدخُُل لِيَهُوشافاَط:
كانَ مَهما أحَدٍ بِقِتاِل تَنشَغِلُوا «لا وَقاَل: ِ مَركَباتِه َ قادَة َلُِك الم فَأمَرَ مَرَكبَةً. وَثَلاثُونَ اثنَتاِن أرامَ َلِِك ِم ل وَكانَْت ٣١

لِيَقتُلُوهُ. ِ عَلَيه فَهََجمُوا أخآَب. ُ ه َّ أن وا ُّ َظن يَهُوشافاَط، المَركَباِت ُ قادَة رَأى ِ المَعرَكَة َ وَأثناء ٣٢ ِيَل» اسرائ مَلِِك ِسوَى شأنُهُ،
لـَِكّنَ ٣٤ يَقتُلُوهُ. وَلَْم مُطارَدَتِهِ، عَْن وا َكّفُ ِيَل، إسْرائ مَلَِك أخآَب، لَيَس ُ ه َّ أن أدرَُكوا فَلَمّا ٣٣ يَهُوشافاُط. فَصَرََخ

لِسائِِق أخآُب فَقاَل الدِّْرِع. فِي ٍ فُتْحَة مِْن دَخََل إْذ ِيَل، إسْرائ مَلَِك أخآَب، فَأصاَب دفةِ، بِالّصُ ً سَهما رَمَى ً ُجندِيّا
المَعرَكَةِ.» مَِن بِي وَانسَِحْب َلِف الخ إلَى فارِجــْع بِسَهٍم. ُأِصبُْت «لَقَْد مَرَكبَتِهِ:

ى َّ َحت ُ دَمُه وَساَل أرامَ. جَيِش مُقابَِل َجوانِبِها عَلَى ً مُستَنِدا ِ مَرَكبَتِه فِي أخآُب وَبَقَِي َيْشَينِ. الج بَينَ القِتاُل وَاْشتَّدَ ٣٥

جَمِيُع ُأمِرَ ْمِس، الّشَ غُرُوِب َ وََنحو ٣٦ أخآُب. ماَت اليَوِم، ذَلَِك مَساءِ مِْن ٍ لاِحقَة فَتْرَةٍ وَفِي المَرَكبَةِ. َ أْرِضيَة ى غَّطَ
وَأْرِضهِ. ِ مَدِينَتِه إلَى واِحدٍ كُّلُ ُجوِع ُّ وَالر بِالانِسحاِب ِيَل إسْرائ جَيِش ُجنُودِ

ٍ بِرْكَة قُرَْب أخآَب ُ مَرَْكبَة وَغُِسلَْت ٣٨ دُفَِن. َحيُْث ِ الّسامِرَة إلَى الرِّجاِل بَعُض ُ فَحَمَلَه أخآُب. ماَت وَهَكَذا ٣٧

اللهُ. ُ قالَه أْن َسبََق ِما ل ً َتحقِيقا دَمَهُ، الكِلاُب فَلََحسَِت العاهِراُت. بِها تَْستَِحّمُ ِ الّسامِرَة فِي
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي بَناها، َّتِي ال وَالْمُدُِن ، العاِجيِّ ِ بَيتِه أخآَب، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٣٩

يا. أخَْز ُ ابْنُه الحُكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ آبائِهِ. مََع وَدُفَِن أخآُب وَماَت ٤٠

يَهُوذا مَلُِك يَهُوشافاُط
يَهُوشافاُط وَكانَ ٤٢ يَهُوذا. عَْرَش آسا بُْن يَهُوشافاُط اعتَلَى ِيَل، إسْرائ مَلِِك أخآَب حُكمِ مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي ٤١

ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ َسنَةً. يَن وَعِشْرِ ً خَمسا القُدِس فِي وَحَكَمَ الحُكمِ. مَقالِيدَ َ استَلَم عِندَما ِ عُمْرِه مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الخامِسَة فِي
فِي َ الله يُرضِي ما فَعَمَِل آسا. ُ أبُوه عَلَيهِ سارَ الَّذِي الّصاِلحِ هِج النَّ عَلَى يَهُوشافاُط وَسارَ ٤٣ ِشلِْحي. بِنُْت وَِهيَ عَُزوبَةَ،

هُناكَ. ً َبخُورا وَُيحرُِق َ ذَباِئح ُ يُقَّدِم عُب الّشَ فَظَّلَ المُرتَفَعاِت. يَهدِِم لَْم ُ ه َّ أن إلّا شَيءٍ، كُّلِ
ِيَل. إسْرائ مَلِِك مََع َسلاٍم َ ة َّ اتِّفاقِي يَهُوشافاُط وَعَقَدَ ٤٤

يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي خاضَها، َّتِي ال ِ بِه وَحُرُو أْظهَرَهُ، الَّذِي ِ جَبَرُوتِه يَهُوشافاَط، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٤٥
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عِباداتِهِْم ُمارُِسونَ ي هَؤُلاءِ وَكانَ آلِهَتِهِْم. ِ عِبادَة فِي أجسادَهُْم يَبِيعُونَ كانُوا الَّذِيَن الرِّجاِل كُّلَ يَهُوشافاُط وَنَفَى ٤٦
آسا. ِيهِ أب حُكمِ َ أثناء المُرتَفَعاِت فِي

هُناكَ. ً والِيا يَهُوذا مَلُِك فَعَيَّنَ مَلٌِك. أدُومَ أْرِض فِي يَكُْن وَلَْم ٤٧

يَهُوشافاط ُأسطُوُل
فِي دُمِّرَْت بَْل ْك، َّ تَتَحَر لَْم ها لـَِكنَّ هَِب. الذَّ لاستِيرادِ َ ُأوفِير ِ مَدينَة إلَى لِيُرِْسلَها َشحٍْن ُسفَُن يَهُوشافاُط َلُِك الم وَبَنَى ٤٨

فُِن.» الّسُ فِي خُّدامَِك مََع خُّداِمي بَعَض «َسُأرِسُل لِيَهُوشافاَط: قاَل قَْد أخآَب بُْن يا أخَْز وَكانَ ٤٩ جابِرَ. عِْصيُوِن مَرفَإ
ذَلَِك. رَفََض يَهُوشافاَط أّنَ َ غَير

يَهُورامُ. ُ ابْنُه الحُكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ داوُدَ.٤٧ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يَهُوشافاُط وَماَت ٥٠

ِيل إسْرائ مَلُِك يا أخَْز
فِي يا أخَْز وَحَكَمَ لِيَهُوذا. يَهُوشافاَط حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ عَْرَش أخآَب بُْن يا أخَْز وَاعتَلَى ٥١

ِيَل إسْرائ بَنِي فَجَعََل يزابََل، إ ِ وَُأمِّه أخآَب، ِيهِ أب نَهِج عَلَى فَسارَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش يا أخَْز وَفَعََل ٥٢ َسنَتَينِ. َ ة مُّدَ ِ الّسامِرَة
فَأغَضَب ِيهِ. أب غِرارِ عَلَى هَذا فَعََل وَخَدَمَهُ. البَعَل يا أخَْز وَعَبَدَ ٥٣ قَبُل. مِْن ناباَط بُْن ُ ُبْعام يَر فَعََل َكما ُيخطِئُونَ،

َشدِيداً. ً غََضبا ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ،

٢٢:٥٠ ٤٧
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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الثّانِي المُلُوِك كتاُب
يا أخَْز إلَى ٌ رِسالَة

الّسامِرَةِ، فِي ِ بَيتِه ةِ َّ عِلِّي ِ نافِذَة مِْن يا أخَْز َسقََط يَوٍم، وَذاَت ٢ ِيَل. إسْرائ عَلَى مُوآُب دَْت َّ تَمَر أخآَب، مَوِت بَعدَ ١

مِْن َسُأشفَى هَْل وَاْسألُوهُْم عِْقرُونَ. ِ إلَه زَبُوَب، بَعَل ِ كَهَنَة إلَى «اذهَبُوا لَهُْم: وَقاَل ً رُُسلا فَأْرَسَل َكثِيراً. ى وَتَأذَّ
إصابَتِي.»

إلَى ذاهِبُونَ ْ أنتُم ِماذا ‹ل لَهُْم: وَقُْل الّسامِرَةِ، مَلِِك رُُسِل ِمُلاقاةِ ل «اْذهَْب : ْشبِيِّ َّ الت يلِيّا إ بِيِّ َّ لِلن قاَل ِ الله مَلاكَ لـَِكّنَ ٣

َحيّاً، مَرَِضَك فِراَش َ تُغادِر لَْن اللهُ: يَقُوُل يا: لِأخَْز فَقُولُوا ٤ إلَهٌ؟ ِيَل لإسْرائ يُوجَدُ ألا لِتَْسألُوهُ؟ عِْقرُونَ ِ إلَه زَبُوَب، بَعَل
لِلِقائِهِم. يلِيّا إ فانطَلََق َستَمُوُت!›» بَْل

وََطلََب ِنا. لِلِقائ رَجٌُل «خَرََج ُسُل: ُّ الر ُ فَأجابَه ٦ رعَةِ؟» ُّ الس ِ بِهَذِه ْ عُْدتُم ِماذا «ل َسألَهُْم: يا، أخَْز إلَى ُسُل ُّ الر رَِجــَع فَلَمّا ٥
زَبُوَب، بَعَل إلَى ذاهِبُونَ ْ أنتُم ِماذا ‹ل اللهُ: يَقُوُل فَهَكَذا اللهُ. ُ يَقُولُه ما إلَيهِ وَنَنْقَُل أرَسلَنا الَّذِي َلِِك الم إلَى نَعُودَ أْن إلَينا
بَْل َحيّاً، مَرَِضَك فِراَش َ تُغادِر لَْن يرَ، الشِّرِّ العَمََل هَذا عَمِلَْت ََّك أن بِما إلَهٌ؟ ِيَل لإسْرائ يُوجَدُ ألا لِتَْسألُوهُ؟ عِْقرُونَ ِ إلَه

َستَمُوُت!›»
ً مِعطَفا َلبُِس ي «كانَ فَأجابُوهُ: ٨ الكَلاِم.» بِهَذا وَأخبَرَكُْم لِلِقائِكُْم َصعِدَ الَّذِي جَُل َّ الر َ لِي «ِصفُوا يا: أخَْز فَسَألَهُْم ٧

«. ْشبِيُّ َّ الت يلِيّا إ «هَذا يا: أخَْز قاَل ِحينَئِذٍ، َخصْرِهِ.» َحوَل ً ِجلْدِيّا ً ِحزاما َلْبُِس ي وَ عْرِ الّشَ مَِن
يا أخَْز ُجنُودِ عَلَى تَقضِي نارٌ

َمِْسينَ، الخ ُ قائِد إلَيهِ فََصعِدَ َجبٍَل. رَْأِس عَلَى ً جالِسا يلِيّا إ وَكانَ يلِيّا. لإ قائِدِهِْم مََع ً ُجندِيّا خَمِْسينَ يا أخَْز فَأرَسَل ٩

‹انْزِْل!›» َلُِك: الم لََك يَقُوُل اللهِ، رَجَُل «يا لَهُ: وَقاَل
وَرِجالَِك أنَت عَلَيَك وَتَقِض ماءِ الّسَ مَِن نارٌ فَلْتَنزِْل اللهِ، رَجَُل أنا ُكنُت «إْن َمِْسينَ: الخ َ قائِد يلِيّا إ فَأجاَب ١٠
َمِْسينَ. الخ ِ ُجنُودِه مََع َ آخَر ً قائِدا يا أخَْز فَأرَسَل ١١ َمِْسينَ. الخ ِ وَرِجالِه القائِدِ عَلَى وَقََضْت نارٌ ماءِ الّسَ مَِن فَنَزَلَْت َمِْسينَ!» الخ

مُسْرِعاً!›» هُنا إلَى ‹انزِْل َلُِك: الم لََك يَقُوُل اللهِ، رَجَُل «يا يلِيّا: لإ ُ القائِد فَقاَل
وَرِجالَِك أنَت عَلَيَك وَتَقِض نارٌ ماءِ الّسَ مَِن فَلْتَنزِْل اللهِ، رَجَُل أنا ُكنُت «إْن َمِْسينَ: الخ ِ وَُجنُودِه لِلقائِدِ أ َّ يلِي إ فَقاَل ١٢
مِْن خَمِْسينَ مََع ً ثالِثا ً قائِدا يا أخَْز فَأرَسَل ١٣ َمِْسينَ. الخ ِ وَرِجالِه القائِدِ عَلَى وَقََضْت نارٌ ماءِ الّسَ مَِن فَنَزَلَْت َمِْسينَ!» الخ
رِجالي َ وََحياة َحياتِي لَيَت اللهِ، رَجَُل «يا وَقاَل: يلِيّا إ إلَى َل وَتَوَّسَ رُكبَتَيهِ. عَلَى وََسجَدَ يلِيّا، إ إلَى هَذا َ فَجاء ُجنُودِهِ.
الآنَ، أمّا قَبلِي. أتَيا ذَيِْن َّ الل وَُجنُودِهُما القائِدَيِن عَلَى وَقََضْت ماءِ الّسَ مَِن نارٌ نَزَلَْت ١٤ عَينَيَك. فِي ً ثَمِينَة تَكُونُ َمِْسينَ الخ

عَنّا!» وَتَعفُو تَرْحَمَنا أْن إلَيَك فَأطلُُب
لَهُ: وَقاَل ١٦ َلِِك الم ِ يَة لِرُْؤ القائِدِ مََع يلِيّا إ فَذَهََب مِنْهُ.» َتخَْف وَلا القائِدِ مََع «اْذهَْب يلِيّا: لإ ِ الله مَلاكُ فَقاَل ١٥

ََّك أن فَبِما إلَهٌ؟ ِيَل لإسْرائ يُوجَدُ ألا لِيَْسألُوهُ؟ عِْقرُونَ ِ إلَه زَبُوَب، بَعَل إلَى ً رُُسلا أرَسلَْت ِماذا ‹ل اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا
َستَمُوُت!›» بَْل َحيّاً، مَرَِضَك فِراِش عَْن تَنزَِل لَْن يرَ، الشِّرِّ العَمََل هَذا فَعَلَْت
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يا أخَْز َمحَّلَ َيحِّلُ ُ يُورام
فِي العَرَش يُورامُ اعتَلَى يُورامُ. ُ بَعدَه َ الحُكم فَتَوَلَّى ابٌْن، يا لِأخَْز يَكُْن وَلَْم يلِيّا. إ فَِم عَلَى ُ الله قاَل َكما يا أخَْز َماَت ف ١٧

لِيَهُوذا. يَهُوشافاَط بِْن يَهُورامَ حُْكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يا، أخَْز أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٨

٢
ً مضاعَفا ً نَصيبا يطلُب أليشَع

الجِلْجاِل. مَِن وَألِيشَُع يلِيّا إ فانطَلََق ماءِ. الّسَ إلَى ٍ عاِصفَة فِي يلِيّا إ فِيهِ َسيَرْفَُع ُ الله كانَ الَّذِي الوَقُْت وَاقتَرََب ١

ِ بِالله «ُأقسِمُ ألِيشَُع: فَقاَل يَل.» إ بَيَت إلَى أْذهََب بِأْن أمَرَنِي َ الله لِأّنَ هُنا، تَبقَى أْن يدُكَ «ُأرِ لِألِيشََع: يلِيّا إ فَقاَل ٢

يَل. إ بَيَت إلَى ً مَعا جُلاِن َّ الر فَنَزََل أترُكََك.» لَْن إنِّي وَِبحَياتَِك، ، الحَّيِ
فَأجاَب مِنَْك؟» َ اليَوْم َ َسيِّدَك َسيَْأخُذُ َ الله أّنَ ُ «أتَعلَم لَهُ: وَقالُوا ألِيشََع إلَى يَل إ بَيَت فِي الأنبِياء١ِ ُ جَماعَة فَجاءَْت ٣

الأْمرِ.» هَذا عَْن ثُوا تَتَحَّدَ فَلا أعلَمُ. «نَعَْم، ألِيشَُع:
يحا.» أرِ إلَى أذهََب بِأْن أمَرَنِي َ الله لِأّنَ هُنا، تَبْقَى أْن يدُكَ «ُأرِ لِألِيشََع: يلِيّا إ قاَل ذَلَِك وَبَعدَ ٤

يحا. أرِ إلَى ً مَعا جُلاِن َّ الر فَذَهََب أترُكََك.» لَْن إنِّي وَِبحَياتَِك، ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ ألِيشَُع: فَقاَل
مِنَْك؟» َ اليَوْم َ َسيِّدَك َسيَْأخُذُ َ الله أّنَ ُ «أتَعلَم لَهُ: وَقالُوا ألِيشََع إلَى يحا أرِ فِي الأنبِياءِ ُ جَماعَة فَجاءَْت ٥

الأْمرِ.» هَذا عَْن ثُوا تَتَحَّدَ فَلا أعلَمُ، «نَعَْم، ألِيشَُع: فَأجاَب
الُأردُّنِ.» نَهْرِ إلَى أذهََب بِأْن أمَرنِي َ الله لِأّنَ هُنا، تَبْقَى أْن يدُكَ «ُأرِ لِألِيشََع: يلِيّا إ قاَل ذَلَِك، وَبَعدَ ٦

َسيرَهُما. جُلاِن َّ الر فَواَصَل أترُكََك.» لَْن إنِّي وَِبحَياتَِك، ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ ألِيشَُع: فَأجاَب
عَْنهُما ً بَعِيدا َمْسُونَ الخ ُ الأنبِياء وَوَقََف الُأردُّنِ. نَهْرِ عِنْدَ يلِيّا إ وَوَقََف الأنبِياءِ. ِ جَماعَة مِْن ً رَجُلا خَمْسُونَ وَتَبِعَهُما ٧
َ هْر النَّ وَألِيشَُع يلِيّا إ َ فَعَبَر اليَسارِ. وَإلَى َمِينِ الي إلَى ُ المياه ِت فانشَّقَ بِهِ. َ المياه وَضَرََب وََطواهُ، مِعطَفَهُ، يلِيّا إ َلََع فَخ ٨ مُقابِلَهُما.
مِنَْك؟» ُ الله يَْأخُذَنِي أْن قَبَل لََك أفعََل أْن ِيدُنِي تُر «ماذا ألِيشََع: يلِيّا إ َسأَل هْرَ، النَّ عَبَرا أْن وَبَعدَ ٩ يابِسَةٍ. أْرٍض إلَى

خَلِيفَتََك.»٢ أُكونَ أْن يدُ «ُأرِ ألِيشَُع: فَقاَل
َطلَبْتَهُ.» ما لََك يَكُونَ فَلَْن وَإلّا، َطلَبَُك. َسيُْستَجاُب مِنَْك، ُأْؤخَذُ رَأيتَنِي إذا َصعْباً. ً أْمرا «َطلَبَْت يلِيّا: إ فَقاَل ١٠

ماء الّسَ إلَى يلِيّا إ ارتفاع
إلَى يلِيّا إ رُفـِـَع َّ ثُم بَينَهُما. وَفََصلَْت ناٍر مِْن وَُخيُوٌل ٌ مَرَْكبَة جاءَْت وَيَتَحادَثاِن، يَمِْشياِن وَألِيشَُع يلِيّا إ كانَ وَبَينَما ١١

عاِصفَةٍ. فِي ماءِ الّسَ
٢:٣ ١

الفصل) هذا بقية في ً (أيضا أنبياءً. لِيكونوا التدريِب تحَت هُْم الّذيَن أولئَك وَالمقصود الأنبياء.» «أبناء ً حرفيا الأنبِياء. ُ جَماعَة
٢:٩ ٢

بِهذا أليشَُع يُطالُِب فَهُنا الميراِث. مَِن ً مُضاعَفَة ً ة ِحّصَ َ البِكر الابَن تُعطي ُ يعة الشّرِ كانَِت رُوِحَك.» مِْن ً مًضاعَفا ً نَِصيبا أرَِث «أْن ً حرفيا خَلِيفَتَك. أُكونَ أْن
يليّا. لإ ً رُوِحيا ً ابنا باعتِبارِه مُضاعَفاً، ً رُوِحيّا ً ميراثا – الحَّقِ
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وَفُرْسانِها!» ِيَل إسْرائ َ مَرَْكبَة يا أبِي! يا أبِي! «يا صَرََخ: ذَلَِك، ألِيشَُع رَأى فَلَمّا ١٢

الأْرِض، عَلَى وَقََع قَْد يلِيّا إ مِعطَُف وَكانَ ١٣ حُْزناً. ها وََشّقَ ُ ِيابَه ث ألِيشَُع فَأمسََك ُأْخرَى. ً ة مَّرَ يلِيّا إ ألِيشَُع َ يَر وَلَْم
فانْشَّقَ يلِيّا؟» إ ُ إلَه ُ الله «أيَن وَقاَل: يلِيّا إ بِمِعْطَِف َ الماء وَضَرََب ١٤ الُأْردُّنِ. نَهْرِ ةِ ِضّفَ عِنْدَ فَوَقََف وَعادَ ألِيشَُع. ُ فَالتَقَطَه

اليابِسَةِ. إلَى َ هْر النَّ ألِيشَُع َ فَعَبَر وَاليَسارِ! َمِينِ الي إلَى ُ الماء
يلِيّا إ عَْن يَْبحَثُونَ الأنبِياءُ

وََسجَدُوا ألِيشََع.» عَلَى يلِيّا إ فِي كانَ الَّذِي ِ الله رُوُح حَّلَ «قَْد قالُوا: ألِيشََع، يحا أرِ فِي الأنبِياءِ ُ جَماعَة رَأْت وَلَمّا ١٥
ُ حَمَلَه ما َّ ُب فَر َسيِّدِكَ. عَْن لِيُفَتِّشُوا فَليَْذهَبُوا يّاً، قَوِ ً رَجُلا خَمِْسينَ مَعَنا إّنَ «ها لَهُ: وَقالُوا ١٦ لِألِيشََع. ً احتِراما الأْرِض إلَى

ما.» وَادٍ أْو َجبٍَل عَلَى ُ وَوََضعَه اللهِ رُوُح
تُرِْسلُوهُْم.» لا «لا، ألِيشَُع: فَأجابَهُْم

الرِّجاَل.» «أرِسلُوا لَهُْم: فَقاَل أْحرَُجوهُ، ى َّ َحت عَلَيهِ فَألَحُّوا ١٧

كانَ َحيُث يحا أرِ إلَى الرِّجاُل فَعادَ ١٨ َيجِدُوهُ. فَلَْم أيّاٍم، َ ثَلاثَة شُوا َّ فَفَت يلِيّا. إ عَْن لِيَبَْحثُوا َمِْسينَ الخ الرِّجاَل فَأرَسلُوا
تَْذهَبُوا؟» لا لـَكُْم ُلُْت ق «أما لَهُْم: فَقاَل وَأخبَرُوهُ. ُ يُقِيم ألِيشَُع

ِياه الم ُ َتحلية
. ّيِ َّ لِلر ٍ صاِلحَة ُ غَير فِيها َ ِياه الم لـَِكّنَ وجَمِيٌل. َجيِّدٌ ِ المَدِينَة مَوْقـِـَع أّنَ تَرَى أنَْت «ها لِألِيشََع: ِ المَدِيْنَة أهُل وَقاَل ١٩

َمحاِصيَل.» الأْرُض تُنتُِج لا وَلِهَذا
إلَى ألِيشَُع ذَهََب َّ ثُم ٢١ الّطاَس. ُ لَه فَأْحضَرُوا مِلْحاً.» فِيهِ وََضعُوا جَدِيداً، ً طاسا لِي «أْحضِرُوا ألِيشَُع: فَقاَل ٢٠
ً مَوْتا تُسَبَِّب لَْن ً فَصاعِدا الآنَ وَمُنْذُ عَْذبَةً. ِياهِ الم ِ هَذِه أجعَُل أنا ‹ها اللهُ: «يَقُوُل وَقاَل: الماءِ. فِي ِلَْح الم وَألقَى الماءِ نَبِْع

ألِيشَُع. قاَل َكما هَذا يَوْمِنا ى َّ َحت كَذَلَِك زاَل وَما عَْذباً. ُ الماء فَصارَ ٢٢ َحاِصيِل.›» وَالم لِلأْرِض
ألِيشَع مِْن يَسَخرُونَ الأولادِ بَعُْض

خَرََج المَدِينَةِ، تِلَْك إلَى َ لَّة َّ الت يَْصعَدُ ألِيشَُع كانَ وَبَينَما يَل. إ بَيَت إلَى ً مُتَوَّجِها هُناكَ مِْن ألِيشَُع انْصَرََف َّ ثُم ٢٣

أصلَُع!» يا تَعاَل أصلَُع! يا «تَعاَل يَقُولُونَ: وَ ِ بِه يَهْزَُأونَ وَبَدَُأوا المَدِينَةِ. مَِن أولادٌ
اثْنَينِ وَكانُوا الأولادَ. قَتا وَمَّزَ ِ الغابَة مَِن تاِن َّ دُب فَخَرََجْت اللهِ. بِاسِْم وَلَعَنَهُْم فَرَآهُْم الوَراءِ، إلَى ألِيشَُع فَالتَفََت ٢٤

الّسامِرَةِ. إلَى رَِجــَع هُناكَ وَمِْن الـكَرْمَِل. َجبَِل إلَى يَل إ بَيَت مِْن ألِيشَُع وَانْصَرََف ٢٥ وَلَداً. وَأربَعِينَ
٣

ِيل إسْرائ مَلُِك يَهُورامُ
يَهُوشافاَط حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ فِي ذَلَِك كانَ الّسامِرَةِ. فِي ِيَل إسْرائ ًعَلَى مَلِكا أخآَب بُْن يَهُورامُ وَصارَ ١

وَُأمِّهِ. ِيهِ أب مِثَل رِّ َّ الش مَِن نَْفسِها رَجَة الدَّ عَلَى يَكُْن لَْم ُ ه َّ لـَِكن اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش وَفَعََل ٢ َسنَةً. َ عَشْرَة اثْنَتَي وَحَكَمَ لِيَهُوذا.
َجعََل الَّذِي ناباَط بِْن ُبْعامَ يَر َخطايا نَْفِس اْرتِكاَب وَاَصَل ُ ه َّ أن َ غَير ٣ البَعِل. ِ لِعِبادَة ُ أبُوه ُ نََصبَه الَّذِي ِّمثاَل الت أزاَل فَقَْد

ْف. َّ يَتَوَق وَلَْم بَذَلَِك َّ اْستَمَر ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي
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ِيل إسْرائ عَْن مُوآَب انفِصاُل
ٍ يبَة َكضَر ً وَُصوفا َكبٍْش ألِف َ وَمِئَة حَمٍَل، ألِف َ مِئَة يُعْطِي وَكانَ َكثِيرَةً. مَواشِيَ يَملُِك مُوآَب مَلُِك مِيشَُع كانَ ٤

ِيَل. إسْرائ مَلِِك عَلَى دَ َّ تَمَر أخآُب، ماَت عِنْدَما لـَِكْن ٥ ِيَل. إسْرائ َلِِك ِم ل ً ة َّ ي َسنَو
فِي فَقاَل يَهُوذا، مَلِِك يَهُوشافاَط، إلَى ً رُُسلا يَهُورامُ وَأرَسَل ٧ ِيَل. إسْرائ ُجنُودِ كُّلَ وََحشَدَ يَهُورامُ، َلُِك الم فَخَرََج ٦

ِيِّينَ؟» المُوآب ِ َلَة ِمُقات ل مَعِي تَذهَُب فَهَْل مُوآَب، مَلُِك عَلَيَّ دَ َّ «تَمَر رِسالَتِه:
وَُخيُولَُك جَيشَُك هُْم كَأّنَ وَُخيُولِي جَيشِي وََسيَكُونُ مَعْرََكتِي، ها كَأّنَ ِ المَعْرَكَة فِي «َسُأشارِكَُك يَهُوشافاُط: فَقاَل

أنَْت.»
ألِيشَع َ نَِصيحَة يَطلُبُونَ ُ لاثَة َّ الث المُلُوكُ

أدُومَ.» ةِ َّ ي ِ ّ بَر َ عَبْر «نَْذهََب يَهُورامُ: فَأجاَب نَْذهََب؟» يٍق َطرِ أّيِ «مِْن يَهُورامَ: يَهُوشافاُط فَسَأَل ٨

لِلجَيِش الماءِ مَِن يَكفِي ما يَتَبَّقَ فَلَْم أيّاٍم. َ َسبْعَة وَسارُوا أدُومَ. وَمَلِِك يَهُوذا مَلِِك مََع ِيَل إسْرائ مَلُِك فَذَهََب ٩

ونَ!» ُّ ِي المُوآب لِيَهْزِمَنا َ لاثَة َّ الث المُلُوكَ َنحُن جَمَعَنا قَْد ُ الله يَكُونَ أْن «أخشَى ِيَل: إسْرائ مَلُِك قاَل ً وَأِخيرا ١٠ َيَواناِت. وَالح
نَفعََل.» أْن يَنبَغِي ماذا ِ ِخلالِه مِْن َ الله نَسأَل ى َّ َحت هُنا، اللهِ أنبِياءِ مِْن ً نَبِيّا َنجِدُ «لَيتَنا قاَل: يَهُوشافاَط لـَِكّنَ ١١

يلِيّا.» إ َ خادِم كانَ الَّذِي شافاَط بُْن ألِيشَُع هُنا «يُوجَدُ ِيَل: إسْرائ مَلِِك خُّداِم أحَدُ فَأجاَب
ألِيشََع. لِيَرَْوا أدُومَ وَمَلُِك وَيَهُوشافاُط ِيَل إسْرائ مَلُِك فَنَزََل رَسائِلِهِ.» عَلَى أليشََع يَْأتَمُِن ُ «الله يَهُوشافاُط: فَقاَل ١٢

وَُأمَِّك!» ِيَك أب أنبِياءِ إلَى اذهَْب مِنِّي؟ ِيدُ تُر «ماذا ِيَل: إسْرائ َلِِك ِم ل ألِيشَُع فَقاَل ١٣

لِهَذا ونَ. ُّ ِي المُوآب لِيَهْزِمَنا ً مَعا َ لاثَة َّ الث المُلُوكَ َنحُْن دَعانا قَْد َ الله لِأّنَ إلَيَك ِجئْنا فَقَْد «لا، لألِيشََع: ِيَل إسْرائ مَلُِك فَقاَل
وَمَشُورَتَِك.» عَوْنَِك إلَى َنحتاُج

يَهُوشافاَط، ُ خاطِر لَولا ً اعتِبارا لََك ُ ُأقِيم أْو وَجهَِك إلَى َ لَأنظُر ُكنُْت ما القَدِيرِ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ ألِيشَُع: فَقاَل ١٤

العُودِ.» عَلَى يَعزُِف ً َشخْصا لِي هاتُوا وَالآنَ، ١٥ يَهُوذا. مَلِِك
هَذا فِي ً َكثيرَة ً ُحفَرا ‹اْحفُرُوا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ألِيشَُع: وَقاَل ١٦ اللهِ. رُوُح عَلَيهِ حَّلَ العَوّادُ، عََزَف فَلَمّا
ْ أنْتُم َبُونَ فَتَشْر ماءً، ُ َسيَمْتَلِئ الوادَِي هَذا لـَِكّنَ مَطَراً. تَرَْوا وَلَْن ْيحاً، رِ تَرَْوا ‹لَْن اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١٧ الوادِي.›
المُدُِن كُّلَ َستَقتَِحمُونَ ١٩ ِيِّينَ. المُوآب كُّلِ عَلَى ُ الله ُ وََسيَنصُرُكُم بَْل اللهِ، عَلَى هَيٌِّن أْمٌر هَذا ١٨ وََحيوانَتُكُْم.› وَماِشيَتُكُْم
كُّلَ بُونَ ِّ وََستَُخر ِياهِ. الم ِيِع يَناب كُّلَ ونَ وَتَطُمُّ َجيِّدَةٍ َشجَرَةٍ كُّلَ َستَقطَعُونَ َمِيلَةِ. الج المُدُِن كُّلِ عَلَى وَتَْستَولُونَ نَةِ، ُحَّصَ الم

بِالحِجارَةِ.» َجيِّدٍ َحقٍل
وَكانَ ٢١ الوادَِي. وَمَلأ أدُومَ، ِ ِجهَة مِْن ُق َّ يَتَدَف ُ الماء بَدَأ ةِ، َّ باِحي الّصَ ِ بِيحَة الذَّ تَقدِيِم وَقِت عِنْدَ باِح، الّصَ وَفِي ٢٠

وََصحا ٢٢ الحُدُودِ. عِنْدَ وا وَاصطَّفُ الّسِلاِح، حَمِل عَلَى قادٍِر كُّلَ دُوا َّ َن فَج َبَتِهِْم، ُحار لِم أتَوْا قَْد المُلُوكَ أّنَ سَمِعُوا قَْد ونَ ُّ ِي المُوآب
«انظُرُوا فَقالُوا: ٢٣ دَماً. ِيِّينَ لِلمُوآب فَبَدَْت الوادِي. مِياهِ عَلَى تَْسطَُع ْمِس الّشَ ُ ة أِشعَّ وَكانَْت الباكِرِ. باِح الّصَ فِي ونَ ُّ ِي المُوآب

الغَناِئمَ.» وَنَجْمََع لِنَْذهَْب وَالآنَ، بَعٍْض. عَلَى بَعْضُهُْم وَقََضوا بَينَهُْم، ما فِي َبُوا َتحار المُلُوكَ أّنَ بُّدَ لا مَ! الدَّ َ أغَزر ما
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أمامِهِْم. مِْن ونَ ُّ ِي المُوآب َّ فَفَر . المُوآبِيَّ َيَش الج وَهاجَمُوا ِيَل إسْرائ بَنُو فَخَرََج ِيَل. إسْرائ بَنِي ِ مُعَْسكَر إلَى ونَ ُّ ِي المُوآب َ فَجاء ٢٤

ِيِع يَناب كُّلَ وََطمَرُوا بِالحِجارَةِ. َ َيِّدَة الج ُحقُولَهُمُ وَمَلُأوا المُدُنَ رُوا فَدَمَّ ٢٥ َلَتِهِْم. ِمُقات ل مُوآَب داِخَل ِيَل إسْرائ بَنُو بِهِْم فَلَِحَق
وَهاجَمُوها. ُنُودُ الج حاصَرَها َحيُث حارَِسةَ، َ قِير إلَى وَوََصلُوا َّّصاِلحَةِ. ال الأشجارِ كُّلَ وَقَطَعُوا الماءِ.

ى َّ َحت يُوَف الّسُ حامِلِينَ ُجندِّيٍ ِ مِئَة َسبَْع ُ مَعَه فَأخَذَ عَلَيهِ. ً ِجّدا ً َشدِيدَة كانَْت َ المَعرَكَة أّنَ مُوآَب مَلُِك وَرَأى ٢٦

ً ذَبِيحَة ُ مَه وَقَّدَ عَْهدِهِ، وَلِيَّ البِكْرَ، ُ ابْنَه مُوآَب مَلُِك أخَذَ ِحينَئِذٍ، ٢٧ ذَلَِك. عَلَى َ يَقو فَلَْم أدُومَ. مَلِِك إلَى ُ يقَه َطرِ يَشُّقَ
أْرضِهِْم. إلَى وَعادُوا مُوآَب مَلَِك فَتَرَُكوا َكثِيراً، ِيَل إسْرائ بَنُو فاْشمَأزَّ المَدِينَةِ. ُسورِ عَلَى

٤
ألِيشَع َ مَعُونَة تَطلُُب نَبِّيٍ ُ أرمَلَة

ُ ه َّ أن تَعْرُِف وَأنَت خادِمَِك. مَقاِم فِي كانَ الَّذِي زَوجي «ماَت قالَْت: ألِيشََع، إلَى الأنبِياءِ أحَدِ ُ أرمَلَة وَاْشتََكْت ١

ً َسدادا وَيَْستَعْبِدَهُما وَلَدَّيَ يَْأخُذَ لـِكَي آٍت جُُل َّ الر َ هُو وَها لِرَجٍُل. الماِل مَِن بِمَبلٍَغ ً مَدِينا كانَ ُ ه َّ لـَِكن اللهَ. قِي َّ يَت كانَ
يِن!» لِلدَّ

البَيِْت؟» فِي لَدَيِك ماذا ينِي، أخبِرِ ُأساعِدَِك؟ «َكيَف ألِيشَُع: لَها فَقاَل ٢

زَيِت.» َ ة جَرَّ إلّا البَيِت فِي ٌ شَيء عِندِي «لَيَس المَرأةُ: فَقالَِت
إلَى اذهَبِي َّ ثُم ٤ مُمِكٍن. عَدَدٍ َ أْكبَر اْستَعِيرِي جاراتِِك. جَمِيِع مِْن ً فارِغَة ً أْوعِيَة وَاْستَعِيرِي «اْذهَبِي ألِيشَُع: فَقاَل ٣

ِباً.» جان ُ يَمتَلِئ وِعاءٍ كُّلَ وََضعِي الأْوعِيَةِ، كُّلِ فِي يَت َّ الز اْسكُبِي َّ ثُم وَلَدَيِك، وَعَلَى عَلَيِك الباَب وَأغلِقِي بَيتِِك
تَْسكُُب وَِهيَ َ المُستَعارَة َ الأْوعِيَة لَها ُيحضِراِن الوَلَداِن فَكانَ وَلَدَيها. وَعَلَى نَفسِها عَلَى الباَب وَأغلَقَِت المَرأةُ، ُ فَتَرََكتْه ٥
هُناكَ يَعُْد «لَْم فَقاَل: آخَرَ.» ً وِعاء لِي «أْحضِرْ وَلَدَيها: لأحَدِ قالَْت وَأِخيراً، َكثِيرَةً. ً أْوعِيَة فَمَلأْت ٦ فِيها. يَْت َّ الز

يُت. َّ الز َف َّ فَتَوَق أْوعِيَةٌ.»
وَأولادُِك أنِْت وَعِيشِي دَينَِك. وََسّدِدِي يَت َّ الز ِيعِي وَب «اذهَبِي لَها: فَقاَل حَدََث، بِما ِ الله رَجَُل وَأخْبَرَْت فَجاءَْت ٧

الماِل.» مَِن ى يَتَبَّقَ ما عَلَى
ألِيشَع تستضيف َ ُشونَم مِْن اْمرأةٌ

َ فَصار بَيتِها. إلَى َ يَْأتِي أْن ألِيشََع عَلَى فَألَحَّْت َشْأٍن. ذاُت اْمرأةٌ تَْسكُُن َحيُث َ ُشونَم إلَى ألِيشَُع ذَهََب يَوٍْم وَذاَت ٨

ُ د يَتَرَدَّ الَّذِي جَُل َّ الر أّنَ يَبْدُو «اْسمَْع، لِزَوِجها: ُ المَرأة قالَِت ٩ عامَ. الّطَ لِيَتَناوََل بَيتِها إلَى يَأتي ِ المَدِينَة تِلَْك مِْن مَّرَ ما َّ كُل
وَمِصباحاً؟ ً وَكُرِْسيّا ً وَطاوِلَة ً فِراشا فِيها وَلْنََضْع َصغِيرَةً. ً ة َّ عِلِّي ُ لَه َ نَبنِي أْن رَْأيَُك َما ف ١٠ ُس. المُقَّدَ ِ الله رَجُُل َ هُو بَيتِنا إلَى

يَستَخدِمُها.» إلَينا، يَْأتِي وَعِندَمَأ
ِجيَحزِي: ِ ِلخادِمِه ألِيشَُع فَقاَل ١٢ هُناكَ. وَاْستَراَح ةِ َّ العِلِّي إلَى وَدَخََل المَرأةِ. بَيِت إلَى ألِيشَُع َ جاء يَوٍم وَذاَت ١١

«وَالآنَ، ِلخادِمِهِ: ألِيشَُع فَقاَل ١٣ أمامَهُ. وَوَقَفَْت فَجاءَْت ةَ، َّ ونَمِي الّشُ َ المَرأة ُ الخادِم فَدَعا ةَ.» َّ ونَمِي الّشُ َ المَرأة ِ هَذِه لِي «اْدعُ
شَيءٍ فِي لَِك َط نَتَوَّسَ أْن ِيدِيَن تُر هَْل أجلِِك؟ مِْن نَفعََل أْن ُمِكنُنا ي َماذا ف أجلِنا. مِْن ً َكثِيرا نَْفسَِك أتْعَبِْت ‹لَقَْد لَها: قُْل

َيِش؟›» الج قائِدِ أْو َلِِك الم عِندَ
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ُمِكنُنا ي «ماذا ِلجِيَحزِي: ألِيشَُع فَقاَل ١٤ َشيئاً.» أحتاُج وَلا َشعبِي، وَْسِط في أْسكُُن «أنا ِلجِيَحزِي: ُ المَرأة فَقالَِت
فَدَعا «اْدعُها.» ألِيشَُع: فَقاَل ١٥ شاَخ.» قَْد وَزَْوُجها الأولادِ. مَِن ٌ َمحرُومَة ها «إّنَ فَأجاَب: أجلِها؟» مِْن نَْصنََع أْن
َستَحِضنِينَ القادِِم ِيِع ب َّ الر مَِن الوَقِت هَذا مِثِل «فِي ألِيشَُع: لَها فَقاَل ١٦ بِالباِب. وَوَقَفَْت فَجاءَْت المَرأةَ. ِجيَحزِي

«! عَلَيَّ تَكذِْب لا اللهِ، رَجَُل َسيِّدِي، يا «لا المَرأةُ: فَقالَِت ذِراعَيِك.» بَينَ ابْنَِك
بابْن تُرزَُق ُ ة َّ ونَمِي الّشُ ُ المَرأة

يَوٍم وَذاَت الوَلَدُ، َ وََكبِر ١٨ ألِيشََع. بِيِّ َّ الن قَوِل َحسََب التّالِي، ِيِع ب َّ الر فِي ً ابْنا وَوَلَدَِت بِالفِعِل َحبِلَْت َ المَرأة لـَِكّنَ ١٧

ِلخادِمِهِ: الأُب فَقاَل ِمُنِي!» يُؤل رَْأسِي «رَْأسِي! ِيهِ: لِأب ُ الوَلَد فَقاَل ١٩ وَالحَّصادِيَن. ُ أباه يَرَى لـِكَي الحُقُوِل إلَى ُ الوَلَد ذَهََب
ماَت. َّ ثُم ْهرِ. الّظُ ى َّ َحت ِحجْرِها عَلَى ُ فَأجلَسَتْه ُأمِّهِ. إلَى َ الوَلَد ُ الخادِم فَحَمََل ٢٠ ُأمِّهِ.» إلَى ُ «احمِلْه

ألِيشَع ِ يَة لِرُؤ تَذهَُب ُ المَرأة
وَقالَْت زَْوَجها نادَْت َّ ثُم ٢٢ وَخَرََجْت. عَلَيهِ ِ الغُرْفَة باَب وَأغلَقَْت اللهِ. رَجُِل فِراِش عَلَى َ الوَلَد ُ المَرأة وَأضجَعَِت ٢١

زَْوُجها: لَها فَقاَل ٢٣ وَأرِجــَع.» ٍ بِسُرْعَة ِ الله رَجُِل إلَى أذهََب أْن يدُ ُأرِ إْذ وَِحماراً. الخَدَِم مَِن ً واِحدا لِي «أْرِسْل لَهُ:
خَيراً.» الأمرُ «َسيَكُونُ فَقالَْت: َسبْتاً.» وَلا ً عيدا ُ اليَوْم لَيَس اليَوْمَ؟ إلَيهِ تَذهَبِينَ ِماذا «وَل

لََك.» أقُوَل ى َّ َحت ْف َّ تَتَوَق لا وَأسْرِْع! «لِنَذهَْب، ِلخادِمِها: وَقالَْت الحِمارَ أسْرََجِت َّ ثُم ٢٤

ِ ِلخادِمِه فَقاَل بَعِيدٍ. مِْن ً ِيَة آت َ ة َّ ونَمِي الّشُ َ المَرأة ِ الله رَجُُل فَرَأى الـكَرمَِل. َجبَِل فِي ِ الله رَجُِل إلَى ُ المَرأة فَذَهَبَِت ٢٥

ِبخـَيرٍ؟›» ابْنُِك هَِل ِبخـَيرٍ؟ زَوجُِك هَْل ِبخـَيرٍ؟ أنِْت ‹هَْل وَاسألْها: إلَيها فارُكْض ٢٦ ةُ! َّ ونَمِي الّشُ ُ المَرأة ها «إّنَ ِجيَحزِي:
«ِبخـَيرٍ!» فَقالَْت:

لـِكَي ِجيَحزِي مَ فَتَقَّدَ بِقَدَمَيهِ. وَأْمسََكْت ُ عِنْدَه وََسجَدَْت وَانحَنَْت اللهِ. رَجُِل إلَى َ لَّة َّ الت ُ ة َّ ونَمِي الّشُ ُ المَرأة وََصعِدَِت ٢٧

لَها. حَدََث بِما ُ الله ُيخـبِرْنِي وَلَْم ِجّداً. ٌ مُنزَِعجَة فَهَِي وََشأنَها! «دَْعها ِلجِيَحزِي: قاَل ِ الله رَجَُل لـَِكّنَ عَنْهُ. ً بَعِيدا يَْدفَعَها
عَنِّي.» ُ أخفاه بَْل

«اْستَعِّدَ ِلجِيَحزِي: ألِيشَُع فَقاَل ٢٩ َتخْدَْعنِي!›» ‹لا لََك: ُلُْت ق بَْل يَوْماً. ً وَلَدا مِنَْك أطلُْب «لَْم لَهُ: فَقالَْت ٢٨

تَرُدَّ فَلا أحَدٌ، َحيّاكَ وَإْن تِهِ. َّ لِتَِحي ى َّ َحت ْف َّ تَتَوَق فَلا يِق، رِ الّطَ فِي أحَدٌ َلََك قاب وَإْن وَاْذهَْب. عُّكازَِي خُْذ هاِب. لِلذَّ
وَجهِهِ.» عَلَى عُّكازَِي َضْع الوَلَدِ، إلَى تَِصُل وَعِنْدَما عَلَيهِ.

وَتَبِعَها. ألِيشَُع فَقامَ مَعََك!» إلّا بَيتِي إلَى أعُودَ لَْن وَِبحَياتَِك، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقْسِمُ الولَدِ: ُأمُّ فَقالَْت ٣٠

ً َصوتا يُْصدِْر لَْم َ الوَلَد لـَِكّنَ الوَلَدِ. وَجهِ عَلَى ُ عَصاه وَوََضَع البَيِت، إلَى َ ة َّ ونَمِي الّشُ َ وَالمَرأة ألِيشََع ِجيَحزِي فَسَبََق ٣١
بَعْدُ!» ُ الوَلَد يَْستَيقِِظ «لَْم لَهُ: وَقاَل ألِيشََع. لِلِقاءِ فَرَِجــَع عَلامَةٍ. َ ة َّ أي ْ يُْظهِر أْو

َياة الح إلَى يَعُودُ ةِ َّ ونَمِي الّشُ المَرأةِ ابُْن
الوَلَدِ، وَعَلَى عَلَيهِ الباَب وَأغلََق الغُرْفَةَ، فَدَخََل ٣٣ يرِهِ. سَرِ عَلَى ً وَمُمَّددا ً مَيِّتا َ الوَلَد فَوَجَدَ البَيَت، ألِيشَُع فَدَخََل ٣٢
يَدَيهِ. عَلَى وَيَدَيهِ َمِهِ، ف عَلَى ُ وَفَمَه عَينَيهِ، عَلَى عَينَيهِ وَوََضَع الوَلَدِ، عَلَى دَ وَتَمَّدَ الفِراِش عَلَى َصعِدَ َّ ثُم ٣٤ اللهِ. إلَى َصلَّى َّ ثُم

دافِئاً. بِيِّ الّصَ َجسَدُ صارَ أْن إلَى ُ فَوْقَه ً مُتَمَّدِدا وََظّلَ
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َسبَْع بِيُّ الّصَ عَطََس أْن إلَى بِيِّ الّصَ عَلَى دَ وَتَمَّدَ رَِجــَع ذَلَِك وَبَعْدَ الغُرْفَةِ. فِي ى َّ َمَش يَت وَراَح الوَلَدِ عَِن ألِيشَُع قامَ َّ ثُم ٣٥

عَينَيهِ. وَفَتََح مَّراٍت
لَها: فَقاَل ألِيشََع. إلَى فَجاءَْت ِجيَحزِي، فَدَعاها ةَ!» َّ ونَمِي الّشُ َ المَرأة «اْدعُ لَهُ: وَقاَل ِجيَحزِي ألِيشَُع نادَى َّ ثُم ٣٦

ابْنَِك.» «احمِلِي
وَخَرََجْت. ابْنَها حَمَلَِت َّ ثُم ألِيشََع. قَدَمَيِّ عِنْدَ وََسجَدَْت ُ ة َّ ونَمِي الّشُ ُ المَرأة مَِت فَتَقَّدَ ٣٧

المَْسمُوم وَالحَساءُ ألِيشَُع
ألِيشََع. أمامَ ً جالِسَة الأنبِياءِ ُ جَماعَة وَكانَْت َمجاعَةٌ. الأْرِض فِي وَكانَْت الجِلجاِل. إلَى ألِيشَُع عادَ ذَلَِك، وَبَعْدَ ٣٨

الأنْبِياءِ.» ِ َماعَة ِلج ً َحساء وَاْصنَْع النّارِ، عَلَى َ الـَكبِير َ القِْدر «َضِع ِلخادِمِهِ: فَقاَل
اليَقطِينَ َع وَقَّطَ مَعَهُ. ُ وَأحضَرَه ِ بِه ثَوْ فِي ُ فَوََضعَه ِيّاً. ّ بَر يَقطِينا٣ً فَوَجَدَ أعشاباً، لِيَجمََع الحُقُوِل إلَى رَجٌُل وَخَرََج ٣٩

القِْدرِ. فِي ُ وََضعَه الَّذِي ما أحَدٌ يَعرِْف وَلَْم القِْدرِ. فِي ُ وَوََضعَه البَرِّّيَ
يَستَطِيعُوا لَْم القِْدرِ!» فِي ٌ سُّم هُناكَ اللهِ، رَجَُل «يا صَرَُخوا: يَْأكُلُونَ، بَدَُأوا وَعِندَما الحَساءِ. بَعَْض َسَكبُوا َّ ثُم ٤٠

. ّمِ ُّ الس بِطَعِْم وا أَحّسُ هُْم لِأّنَ يَْأكُلُوا أْن
ى َّ َحت َ الحَساء «ُصّبَ قاَل: َّ ثُم القِْدرِ. فِي ِحينَ الّطَ ألِيشَُع فَرَمَى ِحينِ.» الّطَ بَعَْض «أحضِرُوا قاَل: ألِيشََع لـَِكّنَ ٤١

الحَساءِ! مَِن َسيٍئ ٍ أثَر كُّلُ فاختَفَى يَْأكُلُوا.»
رَجُل َ مِئَة يُطعِمُ ألِيشَُع

يَن عِشْرِ الرَجُُل هَذا ُ مَعَه جَلََب اللهِ. لِرَجُِل الحَصادِ ِل أّوَ مِْن ً خُبْزا ُ مَعَه ً حامِلا َ َشلِيشَة بَعِل مِْن رَجٌُل َ وَجاء ٤٢

لِيَْأكُلُوا.» لِلرِّجاِل مَعََك ما «أعِط لَهُ: ألِيشَُع فَقاَل ِكيِسهِ. فِي ً ة َّ ي َطرِ وََسنابَِل عِيرِ الّشَ مَِن ً رَغِيفا
عامَ الّطَ «قَّدِِم ألِيشََع: فَقاَل رَجٍُل؟» ِ مِئَة أمامَ عاِم الّطَ مَِن َ ئِيلَة الّضَ َ ة َّ الكَمِّي ِ هَذِه أَضُع «َكيَف ألِيشََع: ُ خادِم فَقاَل ٤٣

عَْنهُْم.›» يَْفُضُل وَ ‹َسيَْشبَعُونَ اللهُ: يَقُوُل إْذ لِيَْأكُلُوا. لِلرِّجاِل
اللهِ. قَوِل َحسََب عَْنهُْم وَفَُضَل وََشبِعُوا. فَأكَلُوا الأنبِياءِ. أمامَ عامَ الّطَ ألِيشََع ُ خادِم فَوََضَع ٤٤

٥
نُعْمان بَرَص شفاء

ً عَظِيما ً نَصْرا لِآرامَ َق َحّقَ َ الله لِأّنَ عَلَيهِ، ً يزا ِ وَعَز ُ عِنْدَه ً ِجّدا ً ما َّ مُكَر وَكانَ أرامَ. مَلِِك جَيِش قائِدَ نُعْمانُ كانَ ١
بِالبَرَِص. ً مُصابا كانَ ُ ه َّ أن إلّا يّاً، وَقَوِ ً عَظِيما كانَ هَذا نُعْمانَ أّنَ وَمَْع يَدِهِ. عَلَى

مِْن ً َصغِيرَة ً بِنْتا أسَرُوا غََزواتِهِْم إحدَى وَفِي ِيَل. إسْرائ ِضّدَ عَدِيدَةٍ غََزواٍت فِي خَرَُجوا قَْد ونَ ُّ الأرامِي وَكانَ ٢

فِي الَّذِي بِيِّ َّ الن ِ يَة لِرُْؤ يَْذهَُب َسيِّدِي «لَيَت لِزَْوَجتِهِ: البِنُْت فَقالَِت ٣ نُعْمانَ. ِ لِزَْوجَة ً خادِمَة فَصارَْت ِيَل. إسْرائ أْرِض
بَرَِصهِ.» مِْن ُ يَشفِيَه أْن ُ يَْقدِر َ فَهُو الّسامِرَةِ،

ِيَل. إسْرائ مِْن َّتِي ال ُ الخادِمَة قالَِت بِما ُ وَأخْبَرَه ِ َسيِّدِه إلَى نُعْمانُ فَذَهََب ٤

٤:٣٩ ٣
مُفلطَحاً. بَْل كِل الّشَ كُرَّوَي ليَس ُ ثَمَرَه لـَكّنَ القرِْع، ِ فَصيلَة مِْن َ وهُو اءَ، َّ ب الدُّ ً أيضا ى وَيُسَمَّ يقطين.



١٨ : ٥ مُلُوك ٢ ٥٠٣ ٥ : ٥ مُلُوك ٢

ِيَل.» إسْرائ مَلِِك إلَى ً رِسالَة مَعََك وََسُأْرِسُل فَوْراً، «اْذهَْب لَهُ: أرامَ مَلُِك فَقاَل ٥

َ وَعَشْرَة هَِب، الذَّ مَِن مِثْقاٍل٥ آلاِف َ ة َّ وَِست ةِ، الفِّضَ مَِن قَناطِير٤َ َ عَشْرَة ُ مَعَه وَأخَذَ ِيَل، إسْرائ إلَى نُعْمانُ فَذَهََب
أنِّي ِ الرِّسالَة ِ هَذِه بِمُوِجِب لََك ُأبَيِّنُ وَالآنَ، …» فِيها: َ وَجاء ِيل، إسْرائ مَلِِك إلَى َ الرِّسالَة نُعْمانُ َ وَأحضَر ٦ أثْواٍب.

بَرَِصهِ.» مِْن ِ فاْشفِه إلَيَك نُعْمانَ خادِِمي مُْرِسٌل
مَلُِك إلَيَّ أْرَسَل فَلِماذا ُمِيَت؟ وَي َ ُيحيِي أْن ُ يَقدِر الَّذِي َ الله «أأنا وَقاَل: ُ ِيابَه ث َشّقَ الرِّسالَةَ، ِيَل إسْرائ مَلُِك قَرَأ فَلَمّا ٧

«! رَّ َّ الش َ لِي ُ يُْضمِر ُ ه َّ إن أْشفِيَهِ؟ ى َّ َحت أبْرََص ً رَجُلا أرامَ
َشقَْقَت ِماذا «ل فِيها: يَقُوُل ً رِسالَة ألِيشَُع إلَيهِ فَأْرَسَل ِيابَهُ. ث َشّقَ قَْد ِيَل إسْرائ مَلَِك أّنَ اللهِ، رَجُُل ألِيشَُع، وَسَمـِـَع ٨

ِيَل!» إسْرائ فِي ً نَبِيّا هُناكَ أّنَ ُ َسيَعلَم ِحينَئِذٍ، . إلَيَّ نُعمانَ أْرِسْل ِيابََك؟ ث
لَهُ: يَقُوُل لِنُعْمانَ ً رَُسولا ألِيشَُع فَأْرَسَل ١٠ الباِب. عِنْدَ وَوَقََف ألِيشََع بَيِت إلَى ِ وَمَرْكَباتِه ِ ِبخَيلِه نُعمانُ َ فَجاء ٩

طاهِراً.» ُ وَتَِصير ِجلْدُكَ. َسيُْشفَى ِحينَئِذٍ، مَّراٍت. َسبَْع الُأردُّنِ نَهْرِ فِي وَاغتَِسْل «اْذهَْب
بِاسِْم وَيَدعُو أماِمي يَقَِف و الأقَّلِ عَلَى لاْستِقبالِي ألِيشَُع َيخرَُج أْن عُْت َّ «تَوَق يَقُوُل: َ وَهْو وَمَضَى نُعمانُ فَغَِضَب ١١

ِيَل. إسْرائ أْنهارِ كُّلِ مِْن أفَضُل دِمَْشَق، نَهْرَي وَفَرْفَرَ، أبانَةَ، إّنَ ١٢ فَيُْشفَى. َجسَدِي فَوَْق ُ يَدَه يََضَع أْن عُْت َّ تَوَق إلَهِهِ.
العَوْدَةِ. يِق َطرِ َ مُواَصلَة وَأرادَ ً َكثِيرا نُعمانُ غَِضَب وَأْطهُرَ؟» دِمَْشَق نَهرَي فِي أغتَِسَل أْن ُمِكنُنِي ي لا فَلِماذا

تَْفعَلُهُ؟ ُكنَْت أما َصعْباً، ً َشيئا تَْفعََل أْن بِيُّ َّ الن مِنَْك َطلََب لَوْ أبانا، «يا لَهُ: وَقالُوا إلَيهِ ذَهَبُوا نُعْمانَ خُّدامَ أّنَ َ غَير ١٣

وَاطهُرْ.›» ‹اغْتَِسْل لََك: قاَل إْذ ِجّداً، ً بَِسيطا ً أْمرا إلّا مِنَْك يَطلُْب لَْم ُ ه َّ لـَِكن
ُ ِجلْدُه صارَ بَْل تَماماً! َ فَطَهُر مَّراٍت، َسبَْع الُأردُّنِ نَهْرِ فِي وَغَطََس فَنَزََل اللهِ. رَجُُل ُ أْوصاه بِما نُعمانُ فَعَمَِل ١٤

رَِضيٍع. طِفٍل َكجِلْدِ ً ناِعما
فِي إلّا ٌ إلَه يُوجَدُ لا ُ ه َّ أن عَلِمُْت قَْد أنا «ها وَقاَل: ألِيشََع أمامَ وَوَقََف اللهِ. رَجُِل إلَى ُ وَجَماعَتُه نُعْمانُ فَعادَ ١٥

عَبْدَكَ.» أنا مِنِّي، ً ة َّ هَدِي تَقبََل أْن أرُجو وَالآنَ، ِيَل! إسْرائ
مِنَْك.» ً ة َّ هَدِي آخُذَ لَْن أخدِمُهُ، الَّذِي الحَّيِ ِ بِالله «ُأقْسِمُ قاَل: ألِيشََع لـَِكّنَ ١٦

أْن لِي فاْسمَْح تِي، َّ هَدِي تَْقبََل أْن ِيدُ تُر «لا نُعْمانُ: فَقاَل ١٧ يَْقبَْل. فَلَْم ةَ، َّ الهَدِي يَْأخُذَ أْن الِيشََع عَلَى نُعْمانُ َّ وَألَح
َ لَي ْ وَليَغْفِر ١٨ يهوه.٦ ِسوَى إلَهٍ لأّيِ بَعْدُ فِيما ً تَْقدِمَة أْو ً ذَبِيحَة َ ُأقَّدِم أْن يدُ ُأرِ لا فَأنا راِب. ُّ الت مَِن بَغلَينِ ِحمَل آخُذَ
إلَى ٌ ّ مُْضطَر فَأنا . عَلَيَّ َلُِك الم َسيَْستَنِدُ لِيَعبُدَهُ، ونَ رَمُّ هَيكَِل إلَى المُستَقبَِل فِي أرامَ مَلُِك مَولاَي يَذهَُب فَعِندَما يهوه!

ذَلَِك.» يهوه َ لِي َ يَغفِر أْن أطلُُب وَأنا ونَ. رَمُّ هَيكَِل فِي أْسجُدَ أْن
٥:٥ ٤

23) ،22 العددين فِي ً (أيضا كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً وَحرفيا «قِنطار.» مفردها قَناطير.
٥:٥ ٥

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
٥:١٧ ٦

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



٧ : ٦ مُلُوك ٢ ٥٠٤ ١٩ : ٥ مُلُوك ٢

ألِيشََع ُ خادِم ِجيَحزِي قاَل ى َّ َحت ٢٠ كثِيراً، ابتَعَدَ قَدِ نُعْمانُ يََكْن وَلَْم بِسَلاٍم.» «اْذهَْب لِنُعْمانَ: ألِيشَُع فَقاَل ١٩

ِ بِه أنا َسأْلحَُق ، الحَّيِ ِ بِالله ُأقْسِمُ نُعْمانُ. أحضَرَها َّتِي ال َ ة َّ الهَدِي يَْأخُذَ أْن َسيِّدِي رَفََض قَْد «ها نَْفِسهِ: فِي ِ الله رَجُِل
وََسألَهُ: لِلِقائِهِ. وَنَزََل َ المَرَْكبَة أْوقََف ًخَلْفَهُ، راِكضا نُعْمانُ ُ رَآه فَلَمّا نُعْمانَ. إلَى ِجيَحزِي فَرََكَض ٢١ مِنْهُ!» ً َشيئا وَآخُذُ

يُرامُ؟» ما عَلَى شَيءِ «أكُّلُ
أفْراِيمَ، فِي الأنبِياء٧ِ ِ جَماعَة مِْن َضيفاِن ‹جاءَنِي يَقُوُل: َ وَهُو إلَيَك. أْرَسلَنِي َسيِّدِي لـَِكّنَ «نَعَْم، ِجيَحزِي: فَقاَل ٢٢

بَينِ.›» وَثَوْ ةِ الفِّضَ مَِن ً قِنطارا فَأْعطِهِما
ةِ الفِّضَ قِنْطارَّيِ فَوََضَع ةَ. الفِّضَ يَْأخُذَ أْن ِجيَحزِي عَلَى نُعمانُ َّ وَألَح قِنْطارَيِن.» تَْأخُذَ أْن «أْرُجو نعمان: وقال ٢٣

إلَى وََصَل وَلَمّا ٢٤ ِجيَحزِي. أمامَ وَسارا هُ، َّ كُل هَذا فَحَمَلا خُّدامِهِ. مِْن لاثْنَينِ وَأعَطاهُما بَينِ ثَوْ وَأخَذَ ِكيسَينِ، فِي
بَيتِهِ. فِي أها َّ َخب ذَلَِك وَبَعْدَ فانْصَرَفا. الخادِمَينِ، صَرََف َّ ثُم الخادِمَينِ، مَِن َ الأْشياء ِ هَذِه أخَذَ لَّةِ، َّ الت

«لَْم ِجيَحزِي: فَأجاَب ُكنَْت؟» «أيَن ِلجِيَحزِي: ألِيشَُع فَقاَل َسيِّدِهِ. أمامَ وَوَقََف وَدَخََل ِجيَحزِي رَِجــَع َّ ثُم ٢٥
المَكاِن.» هَذا مِْن ْك َّ أَتحَر

مِْن وَنَزََل جُُل َّ الر ذَلَِك التَفََت عِنْدَما بِرُوِحي مَعََك ُكنُْت فَقَْد َصحِيحاً! هَذا «لَيَس ِلجِيَحزِي: ألِيشَُع فَقاَل ٢٦
بَرَُص َسيَنتَقُِل وَالآنَ، ٢٧ وََجواٍر؟ وَعَبِيدٍ وَبَقَرٍ وَغَنٍَم وَعِنٍَب َيتُوٍن وَز ِياٍب وَث ماٍل أخذِ وَقُْت أهَذا لِلِقائَِك! ِ مَرَكبَتِه

الأبَدِ!» إلَى أولادِكَ وَإلَى إلَيَك نُعمانَ
البَرَِص. بِسَبَِب لِْج َّ كَالث أبْيََض ُ ِجلْدُه صارَ ألِيشََع، عِنْدِ مِْن ِجيَحزِي خَرََج فَلَمّا

٦
الفَْأس وَرَْأُس ألِيشَُع

بَعَض وَنَقطَْع الُأردُّنِ نَهْرِ إلَى فَلْنَذهَْب ٢ عَلَينا. َضيٌِّق فِيهِ ُ نُقِيم الَّذِي المَكانَ «إّنَ لِألِيشََع: الأنبِياء٨ِ ُ جَماعَة وَقالَْت ١

«اذهَبُوا.» ألِيشَُع: فَقاَل فِيهِ.» ُ نُقِيم أْوَسَع ً مَكانا لَنا َ لِنَبنِي ً َخشَبَة مِنّا واِحدٍ كُّلُ وَلْيَْأخُْذ الخَشَِب.
وَلَمّا ألِيشَُع. فَرافَقَهُْم ٤ «َسأذهَُب.» ألِيشَُع: فَقاَل خُّدامََك.» َنحُْن مَعَنا، تَذهََب أْن «أْرُجو مِْنهُْم: واِحدٌ فَقاَل ٣

الفأِس رَأُس انفَلََت َشجَرَةً، يَقطَُع أحَدُهُْم كانَ بَينَما لـَِكْن ٥ الأْشجارِ. بَعَض يَقطَعُونَ بَدَُأوا الُأردُّنِ، نَهْرِ إلَى وََصلُوا
مُستَعارَةٌ.» فَأٌس ها إّنَ َسيِّدِي، «يا جُُل: َّ الر فَصَرََخ الماءِ. فِي وَوَقََع

الفَْأِس رَْأُس فَطَفا الماءِ، فِي ُ وَألقاه ً غُصنا ألِيشَُع فَقَطََع المَكانَ. جُُل َّ الر ُ فَأراه َسقََط؟» «أيَن اللهِ: رَجُُل فَقاَل ٦

وَالتَقَطَهُ. ُ يَدَه جُُل َّ الر فَمَّدَ «التَقِْطهُ.» جُِل: َّ لِلر ألِيشَُع فَقاَل ٧ . الحَدِيدِّيُ

ِيل بِإسْرائ الإيقاعَ ُيحاوُِل أرامُ
٥:٢٢ ٧

أنبياءً. لِيكونوا التدريِب تحَت هُْم الّذيَن أولئَك وَالمقصود الأنبياء.» «أبناء ً حرفيا الأنبِياء. ُ جَماعَة
٦:١ ٨

(4 العدد في ً (أيضا أنبياءً. لِيكونوا التدريِب تحَت هُْم الّذيَن أولئَك وَالمقصود الأنبياء.» «أبناء ً حرفيا الأنبِياء. ُ جَماعَة



٢٣ : ٦ مُلُوك ٢ ٥٠٥ ٨ : ٦ مُلُوك ٢

إلَى «اذهَبُوا لَهُْم: وَقاَل مَعَهُْم. َ لِيَتَشاوَر ِ جَيِشه ِ قادَة مََع ً اجتِماعا فَعَقَدَ ِيَل. إسْرائ ُيحارَِب أْن أرامُ مَلُِك وَأرادَ ٨

لَنا.» كَمُعَْسكَرٍ ً مُناِسبا لِيَكُونَ ُ وه وَأعِّدُ الفُلانِيِّ المَوِضــِع
ُنُودَ الج لِأّنَ المَكاِن، ذَلَِك مِْن َّ تَمُر أْن مِْن «احذَْر فِيها: َ جاء ِيَل، إسْرائ مَلِِك إلَى ً رِسالَة أرَسَل ِ الله رَجَُل لـَِكّنَ ٩
ُ رَه حَّذَ بِما وَأخبَرَهُْم ِ ِنطَقَة الم تِلَْك فِي ِ رِجالِه إلَى ً رِسالَة ِيَل إسْرائ مَلُِك فَأْرَسَل ١٠ ُنُودِكَ!» ِلج هُناكَ كامِنُونَ الأرامِيِّينَ

مُناَسباٍت. ةِ عِّدَ فِي أرامَ ُجنُودِ مِْن ُ ُجنُودُه َنجا وَهَكَذا مِنْهُ. ِ الله رَجُُل
مَلِِك لِصاِلحِ عَلَينا ُس يَتَجَّسَ مِنْكُْم مَْن لِي: «قُولُوا وََسألَهُْم: جَيِشهِ َ قادَة فَاْستَدعَى أرامَ. مَلُِك الأْمرِ لِهَذا َ فانزََعج ١١

ِيَل إسْرائ فِي يُوجَدُ لـَِكْن َلُِك. الم مَولاَي يا جاُسوِس، أّيُ بَينَنا يُوجَدُ «لا لَهُ: أرامَ مَلِِك ِ قادَة أحَدُ فَقاَل ١٢ ِيَل؟» إسْرائ
فِراِشَك!» عَلَى ِ بِه مُ َّ تَتَكَل بِما ِيَل إسْرائ مَلَِك َ ُيخـبِر أْن يَستَطِيُع َ وَهُو ألِيشَُع، ُ اْسمُه ٌ نَبِّي

دُوثانَ.» فِي ألِيشََع «إّنَ لَهُ: فَقالُوا َسأسجِنُهُ.» لأنِّي عَنْهُ، وَابحَثُوا «اذهَبُوا أرامَ: مَلُِك فَقاَل ١٣

فَنَهََض ١٥ وَحاصَرُوها. ً لَيلا ِ المَدِينَة إلَى وَوََصلُوا دُوثانَ، إلَى ً َكبِيرا ً وَجَيشا وَمَركِباٍت ً َخيلا أرامَ مَلُِك فَأرَسَل ١٤

فَقاَل المَدِينَةِ. َحوَل وَمَركَباٍت ِبخَيٍل ً ما مُدَعَّ ً جَيشا رَأى الخارِِج، إلَى َ نَظَر وَلَمّا الباكِرِ. باِح الّصَ فِي ِ الله رَجُِل ُ خادِم
ُ أْكبَر عَنّا يُقاتُِل الَّذِي َيُش فَالج َتخَْف. «لا ألِيشَُع: ُ لَه فَقاَل ١٦ نَفعَُل؟» عَسانا ماذا َسيِّدِي، يا «آهٍ، ألِيشََع: ِ لِسَيِّدِه

أرامَ.» جَيِش مِْن
، الّشاّبَ عَينَيِّ ُ الله فَفَتََح يَرَى.» أْن َ يَقدِر لـِكَي خادِِمي عَينَيَّ تَفتََح أْن أسألَُك ، رَّبُ «يا وَقاَل: ألِيشَُع َصلَّى َّ ثُم ١٧

ألِيشََع. َحوَل ها ُّ كُل تُسَيُِّج ناٍر، مِْن وَمَركَباٍت ِبخَيٍل مَملُوءا َبََل الج فَرَأى
َبَهُْم فَضَر بِالعَمَى.» هُؤُلاءِ تُِصيَب أْن «ُأَصلِّي وَقاَل: اللهِ إلَى ألِيشَُع َصلَّى وَمَركَباتُها، أرامَ ُخيُوُل ُ َنحوَه مَْت تَقَّدَ وَلَمّا ١٨
ُ المَدِينَة ِهيَ تِلَْك وَلا يُق رِ الّطَ ِهيَ ِ هَذِه «لا : الأراِميِّ َيِش الج إلَى ألِيشَُع فَقاَل ١٩ ألِيشََع. لَِصلاةِ ً اْستِجابَة بِالعَمَى ُ الله

الّسامِرَةِ. إلَى ألِيشَُع قادَهُْم َّ ثُم عَنْهُ.» تَبحَثُونَ الَّذِي جُِل َّ الر إلَى وََسأقُودُكُْم اتبَعُونِي، تَطلُبُونَها. َّتِي ال

ُ الله فَفَتََح يُبصِرُوا.» أْن يَقدِرُوا لـِكَي الرِّجاَل هَؤُلاءِ عُيُونَ افتَْح اللهُ، «يا ألِيشَُع: َصلَّى الّسامِرَةِ، إلَى وََصلُوا فَلَمّا ٢٠
أبِي، «يا لِألِيشََع: قاَل ، الأراِميَّ َيَش الج ِيَل إسْرائ مَلُِك رَأى وَلَمّا ٢١ الّسامِرَةِ! فِي هُْم أّنَ أرامَ جَيُش فَأدرَكَ عُيُونَهُْم،

أقتُلُهُْم؟» هَْل أقتُلُهُْم؟ هَْل
ُنُودَ الج هَؤُلاءِ فَأعِط الحَرِب. فِي تَْأسُرُهُْم الَّذِيَن ُأولَئَِك ى َّ َحت تَقتُُل لا فَأنَْت تَقتُلْهُْم. لا «لا، ألِيشَُع: فَأجاَب ٢٢

ً َكثِيرا ً َطعاما ِيَل إسْرائ مَلُِك فَأعَّدَ ٢٣ وََسيِّدِهِْم.» َلَدِهِْم ب إلَى لِيَعُودُوا سَراَحهُْم أطلِْق َّ ثُم َبُوا. ليَشْر ً وَماء لِيَْأكُلُوا ً خُبزا
يُرِْسلُونَ ونَ ُّ الأرامِي يَعُدِ وَلَْم َسيِّدِهِْم. إلَى فَعادُوا َلَدِهِْم. ب إلَى َلُِك الم صَرَفَهُمُ بُوا، وَشَرِ أكَلُوا أْن وَبَعْدَ أرامَ. ُنُودِ ِلج

الغاراِت. لِشَّنِ ِيَل إسْرائ إلَى ُنُودِ الج مَِن ً مَزِيدا

الّسامَِرة فِي ٌ َشدِيدَة ٌ َمجاعَة
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الحِصارُ، َّ وَاستَمَر ٢٥ وَيُهاِجمَها. َ الّسامِرَة َ ُيحاصِر لـِكَي َ وَسار جَيِشهِ كُّلَ أرامَ مَلُِك ُ بِنهَدَد َحشَدَ ذَلَِك، وَبَعْدَ ٢٤

َماِم الي بِل زِ مِْن وَالحِْفنَة١٠َ ةِ، الفِّضَ مَِن مِثْقالا٩ً َمانِينَ بِث يُباعُ كانَ الحِمارِ رَْأَس إّنَ ى َّ َحت ِ الّسامِرَة فِي ٌ َشدِيدَة ٌ َمجاعَة فَحَدَثَْت
ةِ. الفِّضَ مَِن مَثاقِيَل ِ بِخَمْسَة

فَقاَل ٢٧ ـِكِي!» وَمَل مَولاَي يا «أعِنِّي اْمرأةٌ: إلَيهِ فَصَرََخْت بِالمَدِينَةِ. ُحِيِط الم ورِ الّسُ عَلَى يَمْشِي ِيَل إسْرائ مَلُِك وَكانَ ٢٦

لَها: قاَل َّ ثُم ٢٨ نَبيذٌ.» ِ المِعصَرَة فِي وَلَيَس فارِغٌ، ُ البَيدَر أنا؟ ُأعِينُِك فََكيَف اللهُ، يُعِنِْك لَْم «إْن ِيَل: إسْرائ مَلُِك لَها
ابْنِي فَسَلَْقنا ٢٩ ابْنِي.› نَْأكُُل ً وَغَدا اليَوْمَ، ُ فَنَْأكُلَه ابْنَِك ‹هاتِي المَرأةُ: ِ هَذِه لِي «قالَْت فَقالَْت: مُشكِلَتُِك؟» ِهيَ «ما

ابْنَها!» أِت َّ َخب ها لـَِكنَّ فَنَْأكُلَهُ.› ابْنَِك ‹هاتِي لِلمَرأةِ: ُلُْت ق التّالِي، اليَوِْم وَفِي وَأكَلْناهُ.
َيَش الخ يَرَْونَ اُس َّ الن كانَ المَديْنَةِ، ُسورِ عَلَى يَمْشِي َلُِك الم كانَ وَإْذ ِيابَهُ! ث َشّقَ المَرأةِ، كَلامَ َلُِك الم سَمـِـَع فَلَمّا ٣٠

حُْزناً. ِ ِيابِه ث َتحَْت ُ َلْبِسُه ي الَّذِي
اليَوْمَ!» شافاَط بِْن ألِيشََع رَْأَس أقطَْع لَْم إذا ُ الله «ليُعاقِبْنِي وَقاَل: َلُِك الم وَأقْسَمَ ٣١

ُسوِل، َّ الر وُُصوِل وَقَبَل مَعَهُ. جالِسينَ يُوُخ وَالّشُ ِ بَيتِه فِي ً جالِسا ألِيشَُع وَكانَ ألِيشََع. إلَى ً رَُسولا َلُِك الم فَأرَسَل ٣٢

تَسمَُحوا وَلا الباَب أغلِقُوا ُسوُل، َّ الر يَِصُل فَعِندَما رَْأسِي. لِيَقطَعُوا ً رِجالا القاتِِل ابُْن أْرَسَل «لَقَْد يُوِخ: لِلّشُ ألِيشَُع قاَل
وَراءَهُ.» ِ َسيِّدِه قَدَمَيِّ َصوَْت أْسمَُع إنِّي ُخوِل. بِالدُّ ُ لَه

ُع َّ أتَوَق فَلِماذا المُِصيبَةِ. ِ هَذِه َسبَُب َ هُو ُ «الله تَقُوُل: ً ًرِسالَة حامِلا ُسوُل َّ الر وََصَل يُوَخ، الّشُ ُ يُكَلِّم ألِيشَُع كانَ وَبَينَما ٣٣
بَعْدُ؟» ِ الله مَِن ً صاِلحا ً َشيئا

٧
واِحدٍ، بِمِثْقاٍل١٢ َطِحينٍ مكياُل١١ َسيُباعُ الوَقِت، هَذا مِثِل فِي ً ‹غَدا اللهُ: يَقُوُل اللهِ! كَلامَ «اْسمَعُوا ألِيشَُع: فَقاَل ١

الّسامِرَةِ.›» ِ بَوّابَة عِنْدَ وق الّسُ فِي واِحدٍ بِمِثْقاٍل َشعِيرٍ وَمِكيالا
َيحدَُث!» أْن لِهَذا ُمِْكُن ي لا ماءِ، الّسَ فِي نَوافِذَ ُ الله فَتََح وَلَوْ ى َّ «َحت اللهِ: لِرَجُِل َلِِك الم إلَى بِينَ َّ المُقَر ُنُود الج أحَدُ فَقاَل ٢

مِنْهُ.» ً َشيئا تَذُوَق لَْن َك َّ لـَِكن بِعَينَيَك، هَذا ُ «َستُبْصِر ألِيشَُع: فَقاَل
الأرامِيِّين ِ مُعَْسكَر عَلَى يَعثُرُونَ بُرٌْص

يَْأتِيَنا ى َّ َحت هُنا مُنتَظرُونَ َنحُن ِماذا «ل لِبَعٍض: بَعضُهُْم فَقاَل المَدِينَةِ. ِ بَوّابَة عِنْدَ بُرٍْص رِجاٍل ُ أربَعَة هُناكَ وَكانَ ٣

أيضاً. فَسَنَمُوُت هُنا، بَقِينا وَإذا هُناكَ. َطعامٌ يُوجَدُ فَلا ُجوعاً. فَسَنَمُوُت الّسامِرَةِ، َ مَدِينَة دَخَلْنا إذا ٤ المَوُت؟
فَسَنَمُوُت.» قَتَلُونا وَإذا َسنَْحيا. عَنّا، عَفُوا فَإذا الأرامِيِّينَ. ِ مُعَْسكَر إلَى فَلْنَذهَْب

٦:٢٥ ٩
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمَةٌ، ٌ عملة «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٦:٢٥ ١٠
اللترِ. مَِن َيِْن وَعُشْر لِترٍ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَالقاُب قاب.» «ربع ً حرفيا حفنة.

٧:١ ١١
بِقَلِيل. لِتراٍت ِ َسبعَة عَْن يدُ تَز المكاييِل لِقياِس وحدةٌ وَِهيَ «ِسعَةُ.» ً حرفيا مِكيال.

٧:١ ١٢
17) ،16 العددين فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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فَقَْد ٦ فارِغاً! ُ فَوَجَدُوه المُعَْسكَرِ. حُدُودِ إلَى وَوََصلُوا الأرامِيِّينَ. ِ مُعَْسكَر إلَى المَساء فِي ُ الأربَعَة البُرُْص فَذَهََب ٥

أّنَ بُّدَ «لا لِبَعٍض: بَعضُهُْم ونَ ُّ الأرامِي ُنُودُ الج فَقاَل َكبِيرٍ. وَجَيٍش وََخيٍل مَرْكَباٍت َصوَْت الأراِميَّ َيَش الج ّبُ َّ الر أْسمََع
يُهاِجمُونا.» لـِكَي يِّينَ وَالمصْرِ الحِثِّيِّينَ بِمُلُوِك اْستَنْجَدَ قَدِ ِيَل إسْرائ مَلَِك

وَحَمِيرَهُْم وََخيلَهُْم ِخيامَهُْم تَرَُكوا خَلْفَهُْم. شَيءٍ كُّلَ تارِكينَ المَساء، ذَلَِك مِْن مُبَكِّرٍ وَقٍت فِي ونَ ُّ الأرامِي فَهَرََب ٧

َياتِهْم. ِلح َبُوا وَهَر
العَدُّو ِ مُعَْسكَر فِي البُرُْص

ً وَذَهَبا ً ة فِّضَ حَمَلُوا ذَلَِك وَبَعدَ بُوا. وَشَرِ فَأكَلُوا الخِياِم. إحدَى دَخَلُوا المُعَْسكَرِ، ِل أّوَ إلَى البُرُْص الرِّجاُل وََصَل فَلَمّا ٨

مِْنها وَحَمَلُوا ُأْخرَى. ً َخيمَة وَدَخَلُوا ِ المُعَْسكَر إلَى رَِجعُوا َّ ثُم وََطمَرُوها. ُحْفرَةٍ فِي وَأخفُوها وَذَهَبُوا ِم. َّ ُخَي الم مَِن وَمَلابَِس
وَإذا ساِكتُونَ! وََنحُن بِشارَةٍ، ُ يَوْم ُ اليَوْم نَْفعَُل! ما «بِئَْس لبَعٍض: بَعضُهُْم قالُوا َّ ثُم ٩ أيضاً. وَأخفُوها وَذَهَبُوا َ غَناِئم

َلِِك.» الم بَيِت فِي الّساكنِينَ وَنُبَشِّرِ فَلْنَْذهَْب َسنُعاقَُب. باِح، الّصَ ى َّ َحت انْتَظَرْنا
البَشرَى يُعلِنُونَ البُرُْص

ً َصوْتا نَْسمَْع لَْم نا َّ لـَِكن الأرامِيِّينَ، ِ مُعَْسكَر إلَى «ذَهَبْنا لَهُْم: وَقالُوا المَدِينَةِ. ِ بَوّابَة حُرّاِس عَلَى وَنادُوا البُرُْص َ فَجاء ١٠
قائمَةً.» مازالَْت وَالخيامَ ً بُوَطة مَْر َ َمِير وَالح ُيُوَل الخ وَجَْدنا نا َّ أن َ غَير أحَداً. َنجِْد وَلَْم

قاَل َلَِك الم لـَِكّنَ لَيلاً، الوَقُْت كانَ ١٢ َلِِك. الم بَيِت فِي الّساِكنِينَ وَأخبَرُوا َصوْتِهِْم بِأعلَى ِ البَوّابَة حُرّاُس فَنادَى ١١
فِي لَنا لِيَكمُنُوا َ المُعَْسكَر فَتَرَُكوا َجوْعَى. نا َّ أن يَعرِفُونَ هُْم إّنَ . الأراِميِّ َيِش الج َ ة ُخّطَ أفهَمُ أنِّي «أعتَقِدُ مَْسؤُوليهِ: لِكِبارِ

المَدِينَةَ.» َسيَْدخُلُونَ ذَلَِك وَبَعْدَ أحياءً. عَلَينا يَقبُِضوا لـِكَي ِ المَدِينَة مَِن َنخرَُج أْن ِيدُونَنا يُر وَهُْم هُوِل. ُّ الس
المَوُْت فَمَِصيرُها المَدِينَةِ. فِي ِ المُتَبَّقِيَة ِ َمْسَة الخ ِ الأْحِصنَة عَلَى رِجاٍل َ خَمْسَة «فَلنُرِْسْل َلِك: الم مَْسؤُولِي كِبارِ أحَدُ فَقاَل ١٣

الأْمرَ.» وَيَْستَطلِعُوا الرِّجاُل فَلْيَْذهَِب المَدِينَةِ.١٣ فِي الباقِينَ ِيَل إسْرائ بَنِي َكجَمِيِع
. الأراِميِّ للجَيِش حَدََث ما لِيَرَْوا َلِِك الم أْمرِ َحسََب وَذَهَبُوا مَرَْكبَتَينِ، الرِّجاُل هَؤُلاء فَأخَذَ ١٤

بِها ألقَى ً وَأسلِحَة ً ِيابا ث يِق رِ الّطَ ُطوِل عَلَى فَرََأْوا الُأْردُّنِ. نَهْرِ ى َّ َحت الأراِميِّ َيِش الج خَلَْف الرِّجاُل هَؤُلاءِ فانطَلََق ١٥

بِهَذا. َلَِك الم وَأخْبَرُوا ِ الّسامِرَة إلَى ُسُل ُّ الر فَرَِجــَع بِالهَرَِب. يُبْطِئُوا لا ى َّ َحت ونَ ُّ الأرامِي
وَمِكيالا بِمِثْقاٍل، يُباعُ حينِ الّطَ مِكياُل وَصارَ فِيهِ. ثَمِينٍ كُّلَ وَنَهَبُوا الأرامِيِّينَ. ِ مُعَْسكَر إلَى مُسْرِعِينَ عُب الّشَ فَخَرََج ١٦

اللهِ. كَلامُ َق فَتََحّقَ بِمِثْقاٍل. عيرِ الّشَ
ً أْرضا ُ وََطرَُحوه تَدافَعُوا النّاَس لـَِكّنَ لِيَحرُسَها. ِ البَوّابَة إلَى ِ يَدِه عَلَى يَْستَنِدُ كانَ الَّذِي َ القائِد َلُِك الم وَأْرَسَل ١٧

ِحينِ الّطَ مِكياُل «َسيُباعُ لِلمَلِِك: ِ الله رَجُُل قاَل فَعِندَما ١٨ لِلمَلِِك. ِ الله رَجُُل قاَل َكما شَيءٍ كُّلُ فَحَدََث َماَت. ف وَداُسوهُ،
ُ القائِد قاَل ١٩ الوَقِت» هَذا مِثِل فِي ً غَدا الّسامِرَةِ، ِ بَوّابَة عِنْدَ وق الّسُ فِي وَاِحدٍ بِمِثْقاٍل عِيرِ الّشَ وَمِكيالا وَاِحدٍ، بِمِثْقاٍل
بِعَينَيَك، هَذا ُ «َستُبْصِر ألِيشَُع: ُ لَه وَقاَل َيحدَُث!» أْن لِهَذا ُمِْكُن ي لا ماءِ، الّسَ فِي نَوافِذَ ُ الله فَتََح وَلَوْ ى َّ «َحت اللهِ: لِرَجُِل
َماَت. ف ِ عَلَيه وَداُسوا البَوّابَةِ، عِندَ ً أْرضا النّاُس ُ َطرَحَه إْذ لِلقائِدِ. حَدََث ما ً تَماما وَهَذا ٢٠ مِنْهُ.» ً َشيئا تَذُوَق لَْن َك َّ لـَِكن

٧:١٣ ١٣
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ المدينة. … الاحصنة
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٨
ة َّ ونَمي الّشُ ُ وَالمَرأة َلُِك الم

َسبُْع َ تَْأتِي أْن ُ الله قَضَى فَقَْد آخَرَ. َلَدٍ ب إلَى بَيتِِك وَأهُل أنِْت «ارحَلِي َياةِ: الح إلَى ابْنَها أعادَ َّتِي ال لِلمَرأةِ ألِيشَُع وَقاَل ١

هُنا.» ِ َجاعَة الم مَِن َسنَواٍت
انقِضاءِ وَبَعْدَ ٣ الفِلَْسطِيِّينَ. أْرِض فِي َسنَواٍت َسبَْع عائلَتِها مََع َ لِتُقِيم فَذَهَبَْت اللهِ. رَجُِل بِقَوِل ُ المَرأة فَعَمِلَِت ٢

وَأْرضِها. بَيتِها اْستِرجاِع فِي يُساعِدَها أْن َلِِك الم مَِن لِتَلْتَمَِس وَذَهَبَْت الفِلَْسطِيِّينَ. أْرِض مْن عادَْت بِْع، الّسَ نَواِت الّسَ
أليشَُع.» َصنَعَها َّتِي ال المُعِجزاِت بِكُّلِ «أخبِرْنِي لَهُ: فَقاَل اللهِ. رَجُِل خادِِم ِجيَحزِي، إلَى ُث يَتَحَّدَ َلُِك الم وَكانَ ٤

ُ المَرأة َلِِك الم إلَى جاءَْت الأثناءِ ِ هَذِه وَفِي َياةِ. الح إلَى ً َشخْصا أعادَ ألِيشََع أّنَ َكيَف َلِِك الم عَلَى يَقُّصُ ِجيَحزِي فَراَح ٥
مَولاَي «يا ِجيَجزِي: فَقاَل وَأْرضِها. بَيتِها ِ اْستِعادَة فِي يُساعدَها أْن إلَيهِ لَْت وَتَوَّسَ َياةِ. الح إلَى ابْنَها ألِيشَُع أعادَ َّتِي ال

َياةِ!» الح إلَى ألِيشَُع ُ أعادَه الَّذِي ابْنُها َ هُو وَهَذا المَرأةُ، ِهيَ ِ هَذِه ـِكِي، وَمَل
وَقاَل: مَسؤُولِيهِ أحَدَ َلُِك الم أمَرَ ذَلَِك وَبَعدَ شَيءٍ. كُّلَ ُ لَه فَرَوَْت حَدََث، ما تَفاِصيِل عَْن َ المَرأة َلُِك الم فَسَأَل ٦

رُُجوعِها.» إلَى رَِحيلِها يَوِم مْن أْرضِها غَلّاِت كُّلَ ً أيضا وَأعطِها ها. ُّ َيخُص ما كُّلَ المَرأةِ ِ لِهَذِه «أعِْد
ألِيشَع إلَى ِيَل حَزائ يُرْسُل ُ بِْنهَدَد

هُنا.» اللهِ رَجُُل َ جاء «لَقَْد لبِْنهَدَدَ: أحَدُهُْم فَقاَل مَرِيضاً. اليَوِم ذَلَِك فِي ُ بِْنهَدَد وَكانَ دِمَْشَق. إلَى ألِيشَُع وَذَهََب ٧

ُكنُت إْن َ الله يَسأَل أْن إلَيهِ وَاطلُْب اللهِ. رَجُِل لاْستِقباِل وَاْذهَْب ً ة َّ هَدِي «خُْذ ِلحَزائيَل: ُ بِْنهَدَد َلُِك الم فَقاَل ٨

مَرَضِي.» مِْن َسُأشفَى
بَعِينَ أْر عَلَى لَها َّ حَم دِمَشَق، خَيراِت كُّلِ مِْن ُ مَعَه وَأخَذَ هَدايا. ُ مَعَه ً حامِلا ألِيشََع لاْستِقباِل ِيُل حَزائ فَذَهََب ٩

مَرَِضهِ.» مِْن َسيُشفَى كانَ إْن يَعرَِف أْن ِيدُ يُر َ وَهُو إلَيَك. ُ بِْنهَدَد تابِعَُك «أرَسلَنِي لَهُ: وَقاَل جَمَلاً.
َحتماً.» َسيَمُوُت ُ ه َّ إن لِي قاَل َ الله لـَِكّنَ ‹َستَحيا.› لبِْنهَدَدَ: وَقُْل «اْذهَْب ِيَل: ِلحَزائ أليشَُع فَقاَل ١٠

حَزائيل عَْن ُأ َّ يَتَنَب ألِيشَُع
رَجُُل بَكَى ِحينَئِذٍ، ُمحرَجاً. ِيُل حَزائ صارَ ى َّ َحت ً يلَة َطوِ ً فَتْرَة ِ وَجهِه فِي َق حَّدَ ِيَل. حَزائ فِي ُيحَّدُِق ألِيشَُع وَأخَذَ ١١

بَنِي في َستَرتَِكبُها َّتِي ال الفَظائـِـَع ُ أعلَم لَأنِّي أبكِي «أنا ألِيشَُع: فَأجاَب َسيِّدِي؟» يا تَبْكِي ِماذا «ل ِيُل: حَزائ فَقاَل ١٢ اللهِ.
مِْنهُْم.» الحَوامِِل بُطُونَ وَتَشُّقُ أطفالَهُْم، ُ وََستَذَبح يِف، بِالّسَ َشبابَهُْم وََستَقتُُل ُحُصونِهِْم، فِي النّارَ َستُشعُِل إْذ ِيَل، إسْرائ

العَظِيمَةِ؟» الأعماِل ِ بِهَذِه َسأقُومُ فََكيَف نَكِرَةٌ. َشخٌص إلّا أنا «ما ِيُل: حَزائ فَقاَل ١٣
ألِيشََع عِندِ مِْن ِيُل حَزائ انصَرََف ذَلَِك وَبَعدَ ١٤ أرامَ.» عَلَى ً مَلِكا َستَكُونُ ََّك أن ُ الله َ لِي «أعلََن ألِيشَُع: فَأجاَب

َستَحيا.» ََّك إن لِي «قاَل ِيُل: حَزائ فَأجاَب ألِيشَُع؟» لََك قاَل «ماذا لَهُ: ُ بِْنهَدَد فَقاَل ـِكِهِ. مَل إلَى وَذَهََب
بِْنهَدَد يَغتاُل ِيُل حَزائ

َماَت ف وََخنَقَهُ. َ بِْنهَدَد ِ وَجه عَلَى وََضعَها َّ ثُم الماءِ. فِي وَغَمَسَها ٍ سَمِيكَة ُماٍش ق َ قطعَة ِيُل حَزائ أخَذَ التّالِي، اليَوِم وَفِي ١٥

الحُكمِ. فِي ِيُل حَزائ ُ وَخَلَفَه بِْنهَدَدُ.
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حُكمَه يَبدَُأ يَهُورامُ
وَكانَ ١٧ يَهُوذا. فِي َ الحُكم شافاَط بُْن يَهُورامُ تَوَلَّى ِيَل، لإسْرائ أخآَب بِْن يُورامَ حُكمِ مِْن ِ الخامِسَة ِ نَة الّسَ وَفِي ١٦
َ يَهُورام لـَِكّنَ ١٨ القُدِس. ِ مَدِينَة فِي َسنَواٍت ثَمانِي وَحَكَمَ الحُكمَ. تَوَلَّى عِندَما ِ حُكمِه مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ ِيَة الثّان فِي يَهُورامُ
لَهُ. ً زَوجَة أخآَب بِنَت خَذَ اّتَ ُ ه َّ لِأن أخآَب، عائِلةِ أعْماَل وَعَمَِل اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش وَفَعََل ِيَل، إسْرائ مُلُوِك مِثَل عاَش
ً مِْصباحا يَبْقَى بِأْن ُ الله وَعَدَ إْذ داوُدَ. ِ لعَبدِه ُ قَطَعَه الَّذِي الوَعدِ بِسَبَِب يَهُوذا بَيِْت عَلَى يَقضِيَ أْن يَشَْأ لَْم َ الله لـَِكّنَ ١٩

الأبَدِ. إلى ِ وَأبْنائِه َ لِداوُد ً مُنِيرا
بَينِهِْم. ًمِْن مَلِكا أنْفُسِهِْم عَلَى بُوا وَنَّصَ يَهُوذا. حُكمِ عَْن وَانفََصلَْت أدُومُ دَْت َّ تَمَر يَهُورامَ، زَمَِن وَفِي ٢٠

إلَى َبُوا فَهَر ً لَيلا ُ وَُجنُودُه َ هُو فَهاجَمَهُْم ونَ. ُّ الأدُومِي ُ فَحاصَرَه أدُومَ. فِي َ َصعِير إلَى ِ مَركِباتِه بِكُّلِ يَهُورامُ فَذَهََب ٢١

أيضاً. ُ لِبْنَة دَْت َّ تَمَر الوَقِت، نَفِس وَفِي اليَوِم. هَذا ى َّ َحت يَهُوذا حُْكمِ مِْن رُوا َّ وََتحَر ونَ ُّ الأدُومِي دَ َّ تَمَر وَهَكَذا ٢٢ َلَدِهِْم. ب
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يَهُورامَ، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٣

يا. أخَْز ُ ابْنُه ُ َلَفَه فَخ داوُدَ.١٤ ِ مَدِينَة في ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يَهُورامُ وَماَت ٢٤

يَهُوذا مَلُِك يا أخَْز
وَكانَ ٢٦ ِيَل. لإسْرائ أخآَب بِْن يُورامَ حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي يَهُوذا عَرَش يَهُورامَ بُْن يا أخَْز وَاعتَلَى ٢٥

بِنُت عَثَلْيا ُ ه وَُأمُّ القُدِس. ِ مَدِينَة فِي ً واِحدَة ً َسنَة وَحَكَمَ َيحكُمُ. بَدَأ عِندَما ِ عُمرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي يا أخَْز
ُ ه َّ لِأن أخآَب، بَيِت نَهِْج عَلَى سارَ فَقَْد اخآَب. بَيُت فَعَل َكما ِ الله أمامَ رَّ َّ الش يا أخَْز وَعَمَِل ٢٧ ِيَل. إسْرائ مَلِِك عُمْرِي،

صاهَرَهُْم.
ِيل حَزائ مََع مَعرَكَةٍ فِي يُصاُب يُورامُ

فِي يُورامُ فَجُرَِح ِجلْعادَ. رامُوِت فِي أرامَ مَلِِك ِيَل حَزائ ِ َبَة ُحار لِم يا أخَْز مََع أخآَب بَيِت مِْن الَّذِي يُورامُ وَذَهََب ٢٨
ِيَل حَزائ حارََب َحيُث ِ الرّامَة فِي ُ أصابَتْه َّتِي ل ِ ِجراِحه مِْن يَتَعافَى لـِكَي يَزرَعِيَل إلَى يُورامُ َلُِك الم فَرَِجــَع ٢٩ المَعرَكَةِ. تِلَك

مُصاٌب. َ وَهُو ِ يارَتِه ِ لِز يَزرَعِيَل إلَى يَهُوذا مَلُِك يَهُورامَ بُْن يا أخَْز وَذَهََب أرامَ. مَلَِك
٩

نَبِّيٍ إلَى يَطلُُب ألِيشَُع
ً مَلِكا ياهُو يَمسََح أْن

إلَى وَاْذهَْب َصغِيرَةٍ، زَيٍت َ قِنِّينَة مَعََك وَخُْذ «اْستَعِّدَ لَهُ: وَقاَل الأنْبِياء١٥ِ ِ جَماعَة مِْن ً واِحدا ألِيشَُع بِيُّ َّ الن وَدَعا ١

إلَى ُ وَخُْذه إْخوَتِهِ. بَينِ مِْن ُ أقِمْه َّ ثُم وَادخُْل نَمشِي. بِْن يَهُوشافاَط بَْن ياهُو ِجْد هُناكَ، إلَى تَِصُل وَعِندَما ٢ ِجلْعادَ.
تُصبَِح كَي مَسَْحتَُك قَْد اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا وَقُْل: ياهُو. رَْأِس عَلَى ُ وَاْسكُبْه يِت، َّ الز َ قِنِّينَة وَخُْذ ٣ ةٍ. َّ داِخلِي ٍ غُْرفَة

تَتَباَطْأ!» وَلا أسْرِْع وَاهْرُْب. الباَب افتَِح َّ ثُم الجَدِيدَ.› ِيَل إسْرائ مَلَِك
٨:٢٤ ١٤

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
٩:١ ١٥

أنبياءً. لِيكونوا التدريِب تحَت هُْم الّذيَن أولئَك وَالمقصود الأنبياء.» «أبناء ً حرفيا الأنبِياء. ُ جَماعَة
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عِندِي القائِدُ، ها «أّيُ فَقاَل: جالِِسينَ، َيِش الج َ قادَة رَأى وََصَل، وَلَمّا ٥ ِجلْعادَ. رامُوَت إلَى الّشاّبُ بِيُّ َّ الن فانطَلََق ٤

َسيِّدِي.» يا أنَت «لََك : الّشاّبُ بِيُّ َّ الن فَقاَل الرِّسالَةُ؟» مِنّا ِمَْن «ل ياهُو: فَقاَل لََك.» ٌ رِسالَة
‹أنا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ الله «يَقُوُل لَهُ: وَقاَل ياهُو رَْأِس عَلَى ً زَيتا الّشاُب بِيُّ َّ الن فَسََكَب البَيَت. وَدَخََل ياهُو فَقامَ ٦

قَتِل عَلَى يزابََل إ ُأعاقُِب وَهَكَذا أخآَب، َسيِّدِكَ ِ عائِلَة عَلَى فَاقضِي ٧ ِيَل. إسْرائ اللهِ، َشعِب عَلَى ً مَلِكا َ لِتَِصير أمسَحَُك
ِيَل، إسْرائ فِي ً َحيّا ٌ ذَكَر مِْنهُْم يَبقَى وَلا كُلِّها، أخآَب ِ عائِلَة تَمُوَت أْن يَنبغِي ٨ اللهِ. خُّداِم جَمِيِع وَقَتِل الأنبِياءِ، خُّداِمي
وََستَْأكُُل ١٠ أِخيّا. بِْن بَعْشا ِ عائِلَة وَمِثَل ناباَط، بِْن ُبْعامَ يَر ِ عائِلَة مِثَل أخآَب َ عائِلَة أجعَُل وَهَكَذا ٩ عَبْداً. أْم ً حُرّا

وَهَرََب. الباَب الّشاّبُ بِيُّ َّ الن فَتََح َّ ثُم تُدفََن.›» وَلَْن يَزرَعِيَل، ِ مِنْطَقَة فِي يزابََل إ الكِلاُب
ً مَلِكا ياهُو يُعلِنُونَ ُ الخُّدام

َجنُونُ الم جُُل َّ الر هَذا أتَى ِماذا ل يُرامُ؟ ما عَلَى شَيءٍ كُّلُ «هَْل لِياهُو: أحَدُهُْم فَقاَل ـِكِهِ. مَل خُّداِم إلَى ياهُو وَرَِجــَع ١١
يَقُولُهُا.» َّتِي ال َ يبَة الغَرِ َ وَالأشياء جَُل َّ الر تَعرِفُونَ ْ «أنتُم ياهُو: فَأجاَب إلَيَك؟»

ِيَل.›» إسْرائ ًعَلَى مَلِكا مَسَْحتَُك قَْد ُ الله ‹يَقُوُل لِي: ُ قالَه ما َ هُو «هَذا فَقاَل الحَقِيقَةَ.» قُِل تَكْذِْب! «لا لَهُ: فَقالُوا ١٢

«!ً مَلِكا ياهُو «صارَ وَقالُوا: الأبواِق فِي نَفَُخوا َّ ثُم ياهُو. أمامَ رَِج الدَّ عَلَى ُ وَوََضعَه ُ بَه ثَوْ مِْنهُْم خادٍِم كُّلُ َلََع فَخ ١٣

يَزرَعِيل إلَى يَْذهَُب ياهُو
عَْن الدِّفاعَ ُيحاوِلُونَ ِيَل إسْرائ وَبَنُو يُورامُ كانَ الوَقِت، ذَلَِك فِي يُورامَ. عَلَى نَمْشِي بِْن يَهُوشافاَط بُْن ياهُو دَ َّ وَتَمَر ١٤
جَرَُحوا الأرامِيِّينَ لـَِكّنَ أرامَ. مَلَِك ِيَل، حَزائ حارََب قَْد يُورامُ َلُِك الم وَكانَ ١٥ أرامَ. مَلِِك ِيَل حَزائ ِضّدَ ِجلْعادَ رامُوِت

ِجراِحهِ. مِْن لِيَتَعافَى يَزْرَعِيَل إلَى فَذَهََب يُورامَ، َلَِك الم
يَزرَعِيَل.» فِي َ الخـَبَر َ لِيَنْشُر ِ المَدِينَة مَِن يَهرَُب بِأْن لأحَدٍ تَْسمَُحوا فَلا مَلِكاً، قَبِلْتُمُونِي ْ «مادُْمتُم َلِِك: الم ِلخُّداِم ياهُو فَقاَل
قَْد يَهُوذا، مَلُِك يا أخَْز َلُِك الم وَكانَ إلَيهِ. وَذَهََب ُ مَرَْكبَتَه ياهُو فَرَِكَب يَزرَعِيَل. فِي ٍ نَقاهَة َ فَتْرَة يَْقضِي يُورامُ وَكانَ ١٦

«أرَى فَقاَل: ِيَةً. آت َ الـَكبِيرَة ياهُو َ جَماعَة فَرَأى يَزرَعِيَل. فِي البُرِج عَلَى ً واقِفا حارٌِس وَكانَ ١٧ يُورامَ. لِيَزُورَ ً أيضا َ جاء
َسلاٍم.» فِي قادِمُونَ هُم هَل يَسألَهُْم أْن إلَيهِ وَاطلُْب لِلِقائِهِْم، ً فارِسا «أرِسْل يُورامُ: فَقاَل النّاِس!» مَِن ً َكبِيرَة ً جَماعَة
ياهُو: ُ لَه فَقاَل َسلاٍم؟›» فِي قادِمُونَ ْ أنتُم ‹هَْل يُورامُ: َلُِك الم «يَْسأُل وَقاَل: ياهُو، ِمُلاقاةِ ل ً ِحصانا ُسوُل َّ الر فامتَطَى ١٨

وَاتبَعْنِي.» تَعاَل هَذا؟ َسلاٍم «أّيُ
بَعْدُ.» يَعُْد لَْم ُ ه َّ لـَِكن َماعَةِ، الج إلَى ُسوُل َّ الر «ذَهََب لِيُورامَ: الحارُِس فَقاَل

فِي قادِمُونَ ْ أنتُم ‹هَْل يُورامُ: َلُِك الم «يَقُوُل وَقاَل: ياهُو ِ جَماعَة إلَى الفارُِس َ فَجاء آخَرَ. ً فارِسا يُورامُ فَأرَسَل ١٩

وَاتبَعْنِي.» تَعاَل هَذا؟ َسلاٍم «أّيُ ياهُو: فَأجاَب َسلاٍم؟›»
ِبجُنُوٍن ُ مَرَْكبَتَه يَسُوُق رَجٌُل وَهُناكَ بَعدُ. يَعُْد لَْم ُ ه َّ لـَِكن َماعَةِ، الج إلَى الثّانِي ُسوُل َّ الر «ذَهََب لِيُورامَ: الحارُِس فَقاَل ٢٠

مَرَكبَتِي!» لِي «هاتُوا يُورامُ: فَقاَل ٢١ نَمْشِي.» بِْن ياهُو ِ يقَة َطرِ عَلَى
الاثْناِن وَخَرََج مَرَْكبَتَهُ. يَهُوذا مَلِِك يا وَأخَْز ِيَل إسْرائ مَلِِك يُورامَ، مِْن كُّلٌ فَرَِكَب يُورامَ. َ مَرَكبَة ُ الخادِم َ فَأحضَر

. اليَزرَعِيلِيِّ نابُوَت َحقِل عِنْدَ ُ فَقابَلاه ياهُو. لِلِقاءِ
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العُْهرِ أعماَل ُمارُِس ت َك ُأمُّ دامَْت ما َسلامَ «لا ياهُو: فَأجاَب َسلاٍم؟» فِي ٌ قادِم أنَت «هَْل ياهُو: يُورامُ فَسَأَل ٢٢
وَالّسِْحرِ!»

يا!» أخَْز يا ٌ ِخيانَة ها «إّنَ يا: لِأخَْز وَقاَل لِيَهرَُب، ِ مَرَْكبَتِه َ جاه اّتِ ُ يُورام َ ر َّ فَغَي ٢٣
فِي يُورامُ فَسَقََط قَلْبَهُ. ً ُمخـتَرِقا ِ َظْهرِه مُنتََصِف فِي ُ فَأصابَه يُورامَ. عَلَى ً سَْهما وَأطلََق بِقَوِْسهِ. ياهُو فَأمسََك ٢٤

مَيِّتاً. ِ مَرَكبَتِه
عِندَما نِي َّ أن ُ تَذكُر َك َّ فَلَعَل . اليَزرَعِيلِيِّ نابُوَت َحقِل فِي وَارمِها يُورامَ َ ة َّ ُجث «خُْذ المَرَكبَةِ: سائِِق لِبَْدقَرَ، ياهُو قاَل َّ ثُم ٢٥

نابُوَت َ دَم رَأيُت ‹بِالأْمِس اللهُ: قاَل فَقَْد ٢٦ مَِصيرَهُ. َسيَكُونُ هَذا إّنَ ُ الله قاَل يُورامَ، إلَى أخآَب َ وَراء مَعََك رَِكبُْت
الحَقِل، فِي وَاْرمِها يُورامَ َ ة َّ ُجث فَخُْذ اللهُ. ُ قالَه ما َ هُو هَذا نَفِسهِ.› الحَقِل هَذا فِي أخآُب، يا َسُأعاقِبَُك، لِهَذا وَأولادِهِ.

اللهُ.» قاَل َكما
يا أخَْز «اقتُلُوا وَقاَل: ياهُو، ُ فَطارَدَه البُْستاِن.» «بَيِْت يَق َطرِ فَسَلََك الهَرََب. حاوََل هَذا، يا أخَْز َلُِك الم رَأى فَلَمّا ٢٧

ماَت. وَهُناكَ و، َمجِّدُ ى َّ َحت الهَرََب وَاَصَل ُ ه َّ لـَِكن ِبلَعامَ. ي قُرَْب ُجورَ ِ عَْقبَة يِق َطرِ عَلَى ِ مَرَْكبَتِه فِي يا أخَْز فَُأِصيَب أيضاً!»
داوُدَ.١٦ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع هُناكَ ُ وَدَفَنُوه القُْدِس، ِ مَدِينَة إلَى ِ المَرَكبَة فِي ُ تَه َّ ُجث ُ خُّدامُه فَحَمََل ٢٨

ِيَل. لإسْرائ يُورامَ حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ فِي يَهُوذا ًعَلَى مَلِكا صارَ قَْد يا أخَْز كانَ ٢٩

َشنِيعة ً ميتة تَمُوُت يزابَُل إ
َّ ثُم َشعرَها. َّبَْت وَرَت وَجهِها عَلَى تَجمِيٍل مَساِحيَق فَوََضعَْت بِالخـَبَرِ. يزابَُل إ فَسَمِعَْت يَزْرَعِيَل. إلَى ياهُو وَذَهََب ٣٠

َكما ُ َسيِّدَه قَتََل مَْن يا لاِم للّسَ «أِجئَْت ِيُل: يزاب إ ُ لَه قالَْت المَدِينَةَ، ياهُو دَخََل فَلَمّا ٣١ مِْنها. وَنَظَرَْت ِ النّافِذَة عِندَ وَقَفَْت
زِْمري؟» فَعََل

مَعِي؟» «مَْن وَنادَى: النّافِذَةِ، إلَى ياهُو َع َّ فَتَطَل ٣٢

أْسفََل!» إلَى يزابََل إ «اْطرَُحوا ياهُو: لَهُْم فَقاَل ٣٣ النّافِذَةِ. مَِن خُّداٍم ُ ثَلاثَة أْو اثْناِن فَأَطّلَ
وَأكََل البَيَت ياهُو دَخََل ذَلَِك، بَعْدَ ٣٤ فَداَسْتها. ُيُوِل، الخ وَعَلَى ورِ الّسُ عَلَى دَمُها َ فَتَطايَر أْسفََل. إلَى الخُّدامُ فَطَرََحها

مَلٍِك.» بِنُْت فَهَِي وَادفِنُوها عِينَةِ، َّ الل المَرأةِ ِ هَذِه أْمرِ فِي «انْظُرُوا قاَل: َّ ثُم وَشَرَِب.
فَرَِجــَع ٣٦ اليَدَيِن. وَراَحتَي وَالقَدَمَينِ َ ُمُجمَة الج وَوَجَدُوا تَها. َّ ُجث َيجِدُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ يزابََل، إ لِيَدفِنُوا الرِّجاُل فَذَهََب ٣٥

الكِلاُب ‹َستَْأكُُل قاَل: َحيُث َ الرِّسالَة ِ هَذِه يُوِصَل أْن ْشبِيّ َّ الت يلِيّا إ ُ عَبْدَه ُ الله «أمَرَ ياهُو: فَقاَل ياهُو. وَأخبَرُوا الرِّجاُل
ُمَيِّزَها!›» ي أْن أحَدٌ يَستَطِيُع لا ى َّ َحت الحَقِل، عَلَى ِّبِل كَالز تَها َّ ُجث ُ فَتَِصير ٣٧ يَزرَعِيَل. فِي يزابََل إ َ ة َّ ُجث

١٠
الّسامَِرة ِ قادَة إلَى رَسائَِل يَكتُُب ياهُو

فِي ِ وَقادَتِها يَزْرَعِيَل رُؤَساءِ إلَى ِ الّسامِرَة إلَى وَأْرَسلَها رَسائَِل ياهُو فََكتََب الّسامِرَةِ. فِي ً ابْنا َسبْعُونَ لأخآَب وَكانَ ١

ُ أولاد وَلَدَيكُْم نَةٌ، ُمحَّصَ ٌ وَمَدِينَة ٌ وَأسلِحَة وََخيٌل مَرْكِباٌت لَدَيكُْم ْ «أنتُم ٢ فِيها: َ وَجاء أخآَب. أولادِ بِّي مُرَ وَإلَى ِ الّسامِرَة
٩:٢٨ ١٦

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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ِيهِ. أب مَكانَ ً مَلِكا ُ وَاجعَلُوه َسيِّدِكُْم، أولادِ مِْن َ وَالأجدَر الأفَضَل اختارُوا ٣ هَذِهِ، رِسالَتِي تَِصلـُكُْم َما فَحال َسيِّدِكُْم.
َسيِّدِكُْم.» ِ عائِلَة عَْن ً دِفاعا بُوا حارِ َّ ثُم

َنحُن؟» نَْستَطِيُع فََكيَف ياهُو، وَجهِ فِي يَصمِدا أْن اثْناِن مَلِكاِن يَْستَطـِـْع «لَْم وَقالُوا: ً َكثِيرا خافُوا هُْم لـَِكنَّ ٤

«َنحُْن فِيها: قالُوا ياهُو إلَى ً ة َّ ِي َجواب ً رِسالَة َلِِك الم أولادِ و ُّ ب وَمُرَ المَدِينَةِ، وَرَئِيُس أخآَب، بَيِت عَْن المَْسؤُوُل فَأْرَسَل ٥
مُناِسباً.» ُ تَراه ما وَافْعَْل لَنا. ُ تَقُولُه ما كُّلَ َسنَفعَُل بَْل ًعَلَينا. مَلِكا َب نُنَّصِ وَلَْن لََك. وَلاءَنا نُعلُِن

أخآب أبناءَ يَقتُلُونَ الّسامَِرةِ ُ قادَة
طاعَتِي، فِي ونَ وَجادُّ لِي مُوالُونَ َّكُْم أن تُبَرْهِنُوا أْن ْ أرَْدتُم «إذا فِيها: قاَل ِ القادَة هَؤُلاءِ إلَى ُأْخرَى ً رِسالَة ياهُو فََكتََب ٦

غَدٍ.» يَوِم مِْن الوَقِت هَذا مِثِل فِي يَزرَعِيَل فِي إلَيَّ وَأحضِرُوها أخآَب، أولادِ رُؤُوَس فاقطَعُوا
أولادَ أخَذُوا الرِّسالَةَ، ِ المَدِينَة ُ قادَة َ اْستَلَم فَلَمّا ٧ ُّوهُْم. َب ر الَّذِيَن ِ المَدِينَة ِ قادَة مََع كانُوا ً ابْنا َسبْعُونَ لأخآَب وَكانَ

يَزرَعِيَل. فِي ياهُو إلَى وَأْرَسلُوها ِسلاٍل فِي رُؤُوسَهُْم وََضعُوا َّ ثُم جَمِيعاً. وَقَتَلُوهُْم بْعِينَ الّسَ َلِِك الم
َلِِك.» الم أبناءِ رُؤُوَس أحضَرُوا «لَقَْد لَهُ: وَقاَل ياهُو إلَى ُسوُل َّ الر َ فَجاء ٨

باِح.» الّصَ ى َّ َحت ِ المَدِينَة باِب عِندَ َكوْمَتَينِ ؤُوَس ُّ الر «َكوِّمُوا ياهُو: فَقاَل
لـَِكْن وَقَتَلْتُهُ. َسيِّدِي عَلَى ْدُت َّ تَمَر قَْد أنا ها ياءُ. ِ أبْر ْ «أنتُم لَهُْم: وَقاَل عِب الّشَ أمامَ وَوَقََف ياهُو خَرََج باِح الّصَ وَفِي ٩

وَقَْد َق. يَتَحَّقَ أْن بُّدَ لا ُ الله ِ بِه أنْبَأ ما كُّلَ أّنَ لَدَيكُْم ً مَعلُوما فَلْيَكُْن ١٠ قَتَلْتُمُوهُْم! ْ أنتُم هَؤُلاء؟ أخآَب َ أبناء قَتََل مَْن
بِهِ.» مَ َّ تَكَل ما ُ الله فَعََل قَْد وَها يلِيّا. إ ِخلاِل مِْن أخآَب ِ عائِلَة عَْن الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن ُ الله مَ َّ تَكَل

أحَدٌ يَنُج فَلَْم وَكَهَنَتَهُْم، وَأْصدِقاءَهُْم قادَتَهُْم قَتََل يَزرَعِيَل. فِي الّساِكنِينَ أخآَب ِ عائِلَة أفرادِ كُّلَ ياهُو فَقَتََل ١١
مِنهُْم.

يا أخَْز أقارِِب كُّلَ يَقتُُل ياهُو
هُناكَ وَصادََف ١٣ الرّاِعي.» َ م َّ «ُمخَي يُدعَى مَكاٍن فِي يِق رِ الّطَ فِي َف َّ وَتَوَق الّسامِرَةِ. إلَى يَزرَعِيَل ياهُو َ وَغادَر ١٢

لـِكَي نَزَلْنا وَقَْد يَهُوذا. مَلِِك يا أخَْز ُ باء أقرِ «َنحُن فَأجابُوا: تَكُونُونَ؟» «مَْن ياهُو: فَسَألَهُْم يَهُوذا. مَلِِك يا، أخَْز أقارَِب
«. الُأمِّ ِ ـِكَة َل الم َ وَأبناء َلِِك الم َ أبناء نَزُورَ

عِندَ فَقَتَلَهُْم رَجُلاً. وَأربَعِينَ اثْنَينِ عَدَدُهُمُ وَكانَ أحياءَ. بِهِْم فَأمسَكُوا أحياءً.» بِهِْم «أمِسكُوا ياهُو: فَقاَل ١٤
مِنهُْم. أحَدٍ عَْن يَعُف وَلَْم عَْقدٍ، بَيِت قُرَْب البِئْرِ

يَهُوناداب يُلاقِي ياهُو
لَهُ: وَقاَل يَهُوناداَب ياهُو َيّا فَح لِلِقائِهِ. ً قادِما كانَ الَّذِي رَكاٍب بَْن يَهُوناداَب قابََل هُناكَ، مِْن انطَلََق أِن وَبَعدَ ١٥

كَذَلَِك، الأْمرُ كانَ «إْن ياهُو: فَقاَل أِكيدٌ.» أْمٌر هَذا «نَعَْم، يَهُوناداُب: فَأجاَب لََك؟» أنا َكما لِي ٌ وَفِيّ أنَت «هَْل
للهِ.» غَيرَتِي مَدَى يَك وََسُأرِ مَعِي، «تَعاَل ياهُو: وَقاَل ١٦ المَرَكبَةِ. إلَى ُ وَأصعَدَه ُ يَدَه ياهُو مَّدَ َّ ثُم يَدَكَ.» فَأعطِنِي

عَلَى يَزالُونَ ما كانُوا الَّذِيَن أخآَب ِ عائِلَة كُّلَ وَقَتََل ِ الّسامِرَة إلَى ياهُو َ وَجاء ١٧ ياهُو. ِ مَرَكبَة فِي يَهُوناداُب رَِكَب
يلِيّا. إ لِساِن عَلَى ُ الله أنْبَأ َكما جَمِيعاً، أبادَهُْم الّسامِرَةِ. فِي َياةِ الح قَيدِ
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البَعل عابِدِي يَجمَُع ياهُو
ً َكبِيرَة ً ِخدمَة ُ فَسَأخدِمُه أنا وَأمّا قَليلَةً. ً ِخدمَة البَعَل أخآُب َ خَدَم «لَقَْد لَهُْم: وَقاَل مَعاً، عَب الّشَ ياهُو جَمََع َّ ثُم ١٨
هَذا يُفَوُِّت مِْنهُْم ً أحَدا تَدَعُوا لا البَعَل. يَعبُدُ مَْن وَكُّلَ وَأنبِيائِهِ، البَعِل ِ كَهَنَة كُّلَ استَدعُوا وَالآنَ، ١٩ وَكثِيرَةً!

الاْجتِماعَ!» هَذا ُ َيحضُر لا مَْن كُّلَ وََسأقتُُل لِلبَعِل. ً عَظِيمَة ً ذَبِيحَة ُ َسُأقَّدِم فَأنا الاْجتِماعَ.
ً سا مُقَّدَ ً اجتِماعا «أقِيمُوا ياهُو: وَقاَل ٢٠ البَعِل. عابِدِي عَلَى يَقضِيَ أْن يَنوِي كانَ إْذ عَلَيهِْم. َيحتاُل كانَ ياهُو لـَِكّنَ

الاْجتِماِع. عَِن ُ الـكَهَنَة فَأعلََن لِلبَعِل.»
الحُُضورِ. عَِن أحَدٌ َّْف يَتَخَل لَْم البَعِل. عابِدِي كُّلُ َ فَجاء ِيَل. إسْرائ أْرِض أنحاءِ جَمِيِع إلَى ً رِسالَة ياهُو فَأرَسَل ٢١

بِالنّاِس. فامتَلأ البَعِل، مَعبَدَ وَدَخَلُوا
فَأخرََج البَعِل.» لِعابِدِي ِ العِبادَة ِياَب ث «أحضِرْ العِبادَةِ: ِياِب ث عَلَى ِل المُوَكَّ المَسؤُوِل جُِل َّ لِلر ياهُو قاَل ِحينَئِذٍ، ٢٢

لَهُْم. الثِّياَب
مِْن قُوا وََتحَّقَ َحولـَكُْم «انظُرُوا البَعِل: لِعابِدِي ياهُو وَقاَل البَعِل. مَعبَدِ إلَى رَكاٍب بُْن وَيَهُوناداُب ياهُو دَخََل َّ ثُم ٢٣

قُوا َتحَّقَ أْن وَبَعدَ ٢٤ البَعَل.» يَعبُدُونَ مَْن إلّا هُنا يُوجَدُ لا ُ ه َّ أن مِْن قُوا َتحَّقَ اللهِ. خُّداِم مِْن أحَدٌ بَينَكُْم يُوجَدُ لا ُ ه َّ أن
لَهُ. َ وَذَباِئح تَقدِماٍت يُقَّدِمُوا لـِكَي البَعِل ُ أنبِياء دَخََل ذَلَِك، مِْن

يَسمَُح وَمَْن يَهرُُب. ً أحَدا تَدَعُوا «لا لَهُْم: فَقاَل ياهُو. ًأحضَرَهُْم ُجندِيّا ثَمانُونَ هُناكَ كانَ فَقَْد الهَيكَِل، خارَِج أمّا
لِذَلَِك.» ً ثَمَنا ُ َحياتَه َسيَدفَُع يَهرَُب بِأْن لِأحَدٍ

البَعِل. عابِدِي وَاقتُلُوا «ادخُلُوا وَالقادَةِ: لِلحُرّاِس ياهُو قاَل . باِئحِ وَالذَّ ْقدِماِت َّ الت تَقدِيِم مِْن ياهُو انتََهى َما وَحال ٢٥
ُ وَالقادَة الحَرَُس دَخََل َّ ثُم الخارِِج. فِي ُجثَثَهُم وَرَمُوا يِف. بِالّسَ فَقَتَلُوهُْم َحيّاً.» الهَيكَِل مَِن َيخرُُج مِْنهُْم ً أحَدا تَدَعُوا وَلا
تِلَك َسحَقُوا َّ ثُم ٢٧ المَعبَدَ. وَأْحرَقُوا البَعِل، مَعبَدِ مِْن َ ة َّ ي ذْكارِ َّ الت الأنْصاَب وَأخرَُجوا ٢٦ البَعِل. ِمَعبَدِ ل ِ ة َّ ئِيِسي َّ الر ِ الغُرْفَة إلَى

اليَوِم. هَذا إلَى ُ يُْستَخدَم مازاَل عامٍّ مِْرحاٍض إلَى البَعِل مَعبَدَ لُوا َّ وََحو البَعِل. وَمَعبَدَ الأنْصاَب
َجعََل الَّذِي ناباَط بِْن ُبْعامَ يَر َخطايا ً تَماما يَتْرُك لَْم ُ ه َّ أن َ غَير ٢٩ ِيَل. إسْرائ فِي البَعِل ِ عِبادَة عَلَى ياهُو قَضَى وَهَكَذا ٢٨

دانَ. وَفِي يَل إ بَيِت فِي ينِ َّ هَبِي الذَّ العِجلَينِ ُيحَّطِِم لَْم إْذ ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي
ِيل إسْرائ َيحكُمُ ياهُو

لِهَذا مَِشيئَتِي. َحسََب أخآَب ِ عائِلَة عَلَى قََضيَت َحيُث يُرِضينِي، ما فَعَلَْت قَْد ُصنعاً. «أحسَنَْت لِياهُو: ُ الله وَقاَل ٣٠

قَلبِهِ. بِكُّلِ ِيَل إسْرائ ِ إلَه اللهِ، ِ يعَة شَرِ ِ إطاعَة عَلَى َيحرِْص لَْم ياهُو أّنَ َ غَير ٣١ الرّابـِـِع.» الجِيِل إلَى ِيَل إسْرائ نَسلَُك َسيَحكُمُ
ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي ُبْعامَ يَر ُخطَى عَلَى سارَ فَقَْد

ِيل إسْرائ ُ يَهزِم ِيُل حَزائ
َ أرام مَلُِك ِيُل حَزائ وَهاَجمَ ُأْخرَى. لُِأمٍَم يُعطِيها وَ ِيَل إسْرائ أْرِض مِْن ً أجزاء يَقتَطـِـُع ُ الله بَدَأ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٣٢

جادَ ِ لِعَشائِر كانَْت َّتِي ال الأراضِي أْي ِجلْعادَ، أْرِض كُّلِ عَلَى وَاْستَولَى ٣٣ وَهَزَمَها. حُدُودِها جَمِيِع مِْن ِيَل إسْرائ
وَباشانَ. ِجلْعادَ إلَى أرنُونَ وادِي قُرَْب َ عَرُوعِير مِْن الأْرِض كُّلِ عَلَى وَاْستَولَى ى. َّ وَمَنَس وَرَُأوبَيْنَ

ياهُو مَوُْت
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ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي وَجَبَرُوتِهِ، ياهُو أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٣٤
ياهو حَكَمَ وَقَْد ٣٦ يَهُوآحازُ. ُ ابْنُه ُ بَعدَه ِيَل إسْرائ عَْرَش وَتَوَلَّى الّسامِرَةِ. فِي وَدُفَِن آبائِهِ. مََع وَدُفَِن ياهُو وَماَت ٣٥

الّسامِرَةِ. مَدِينةِ فِي ً َسنَة يَن وَعَشْرِ ثَماٍن َ ة مُّدَ ِيَل إسْرائ ًعَلَى مَلِكا
١١

يَهُوذا فِي َلِِك الم أولادَ تَقتُُل عَثَلْيا
َلِِك. الم أبْناءِ كُّلَ وَقَتَلَْت قامَْت ماَت، ابْنَها أّنَ يا أخَْز ُأمُّ عَثَلْيا رَأْت وَلَمّا ١

يُْقتَلُوا، أْن قَبَل ِ إْخوَتِه بَيْنِ مِْن يا أخَْز بَْن يُوآَش َخطَفَْت فَقَْد يا، أخَْز وَُأْخُت يُورامَ، َلِِك الم بِنُْت يَهُوَشبَُع أمّا ٢
قَتلِهِ. مِْن ْن َمَّكَ تَت فَلَْم عَثَلْيا مِْن نَومِها ِ غُرفَة فِي ُ وَمُرِضعَتُه َ هُو ُ أتْه َّ وََخب

يَهُوذا. َ مَملـَكَة َتحْكُمُ عَثَلْيا كانَْت ةِ، المُّدَ ِ هَذِه َ وَأثناء َسنَواٍت. ِسّتَ يَهُوَشبََع مََع اللهِ بَيِت فِي ً أ َّ ُمخب يُوآُش فَبَقَي ٣

اللهِ. بَيِت فِي ً مَعا وَجَمَعَهُْم عاةِ. وَالّسُ َلـَكِيِّ الم الحَرَِس َ قادَة ياداعُ يَهُو ِ الـكَهَنَة رَئِيُس اْستَدعَى الّسابِعَةِ، ِ نَة الّسَ وَفِي ٤

َلِِك. الم ابَْن أراهُمُ َّ ثُم بِقَسٍَم. ً عَهدا مَعَهُْم قَطََع َّ ثُم
ُلْثُكُمُ وَث ٦ َلِِك. الم بَيِت ُ ِحراسة عَلَيهِْم وَالَّذِيَن بِْت، الّسَ يَوِْم َ بَة نَوْ عَلَيهِْم الَّذِيَن ُلْثُكُمُ «ث فَقاَل: ياداعُ، يَهُو وَأْوصاهُْم ٥

فِرْقَتَينِ وَعَلَى ٧ القَصْرَ. َتحْرُُسوا أْن ً جَمِيعا عَلَيكُْم الحُرّاِس، بَوّابةِ ِ ِبحِراَسة ُف َّ المُكَل ُلْثُكُمُ وَث ورِ، الّسُ باِب ِبحِراَسةِ ُف َّ المُكَل
َلِِك الم مََع ُكونُوا َلِِك. بِالم ُتحِيطَا أْن ٨ – بِْت الّسَ يَومَ إجازَتِهِمُ: َ يَوْم ِ الله بَيِت ِحراَسةِ عَلَى ُيجـْبَرُونَ الَّذيَن مَِن – مِنْكُْم
ُصفُوفِكُْم.» اخْتِراَق ُيحاوُِل مَْن كُّلَ وَاقتُلُوا َسيفِهِ. مِقبَِض عَلَى مِنْكُْم كُّلٍ ُ وَيَد كُْم، ـُّ كُل ِ بِه وَأِحيطُوا ذَهََب. َحيثُما

وَأتَوا يَعْمَلُونَ، لا أْو بِْت الّسَ يَومَ يَعْمَلُونَ الَّذِيَن ُ رِجالَه قائِدٍ كُّلُ فَأخَذَ ياداعَ. يَهُو الكاهِِن أوامِرِ كُّلَ ُ القادَة ذَ فَنَّفَ ٩
هَؤُلاءِ وَوَقََف ١١ اللهِ. بَيِت فِي أْودَعَها قَْد ُ داوُد ًكانَ ًوَأتْراسا ِحرابا َ القادَة الكاهُِن فَأْعطى ١٠ ياداعَ. يَهُو الكاهِِن إلَى
كُّلِ مِْن َلِِك وَالم وَالهَيكَِل بِالمَذَبحِ وَأحاُطوا الأيْسَرِ. ِ ِبِه جان إلَى الأيْمَِن الهَيْكَِل جانِِب مِْن أيدِيهِْم فِي وَأسلَِحتُهُْم الحُرّاُس
َّ ثُم اللهِ. ِ َحضْرَة فِي لَهُْم وَلاءَهُْم وَأعلَنُوا رَْأِسهِ عَلَى التّاَج وَوََضعُوا يُوآَش هَؤُلاءِ وَأخرََج ١٢ الهَيكََل. ِ دُُخولِه لَدَى ٍ ِجهَة

َلُِك!» الم «يَعيُش وَهَتَفُوا: بِأيدِيهِْم ُ لَه قُوا وََصّفَ مَلِكاً. ُ بُوه وَنَّصَ ُ مَسَُحوه
عُب. الّشَ كانَ َحيُْث اللهِ هَيكَِل إلَى فَدَخَلَْت عِْب. وَالّشَ الحَرَِس عَِن َ الّصادِر ِجيَج الّضَ عَثَلْيا ُ ـِكَة َل الم وَسَمِعَِت ١٣
الأبواَق يَنفُُخونَ الأبواِق بِي وَضارِ َ ًالقادَة أيضا وَرَأْت المُلُوِك. ِ عادَة َحسََب العَمُودِ ًعِندَ واقِفا َلَِك الم فَرَأِت وَنَظَرَْت ١٤

ِخيانَةٌ!» ِ هَذِه ِخيانَةٌ! ِ «هَذِه وَصَرََخْت: وَاْستِنكاراً، ً احتِجاجا ِيابَها ث ْت َشّقَ ِحينَئِذٍ، َلِِك. بِالم ً ابتِهاجا
أْن أحَدٌ أرادَ وَإذا الهَيكَِل. ِ ساحَة خارَِج عَثَلْيا «أخرُِجوا فَقاَل: ُنُودِ الج عَِن المَْسؤُولِينَ َ القادَة الكاهُِن وَأمَرَ ١٥

اللهِ.» بَيِت فِي تُْقتَل لا لـَِكْن فاقتُلُوهُ. عَْنها، لِلدِّفاِع َ يَْأتِي
هُناكَ. وَقَتَلُوها القَصْرِ. مَدخَِل إلَى َيِل الخ يِق َطرِ َ عَبْر وَاقتادُوها بِعَثَلْيا. ُنُودُ الج فَأمسََك ١٦

ً أيضا ً عَهدا ياداعُ يَهُو وَقَطََع للهِ. ً أْوفِياء يَكُونُوا أْن عِْب وَالّشَ َلِِك وَالم ِ الله بَينَ ً عَْهدا ياداعُ يَهُو قَطََع ذَلَِك، وَبَعْدَ ١٧
عِْب. وَالّشَ َلِِك الم بَينَ

كاهَِن مَتّانَ، ً أيضا وَقَتَلُوا تَماماً. رُوها َّ وََكس وَمَذاِبحَهُ، ُ تِمثالَه رُوا وَدَمَّ البَعِل. مَعبَدِ إلَى عِب الّشَ جَمِيُع وَذَهََب ١٨
البَعِل. مَذاِبحِ أمامَ البَعِل،
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َشعِب وَكُّلَ ، الخاّصَ وَالحَرََس َيِش الج ُضبّاَط ياداعُ يَهُو وَأخَذَ ١٩ اللهِ. بَيِت عَلَى مُشْرِفِينَ ياداعُ يَهُو الكاهُِن فَعَيَّنَ
العَرِش. عَلَى َلَِك الم أجلَسُوا وَهُناكَ َلِِك. الم بَيت إلَى الحَرَِس َ بَوّابَة وَعَبَرُوا اللهِ. بَيِت مْن َلَك الم أخرََج َّ ثُم مَعَهُ. الأْرِض

َلِِك. الم بَيِت قُرَْب يِف بِالّسَ عَثَلْيا قُتِلَْت أْن بَعْدَ القُدِس ُ مَدِينَة استَراَحْت يَهُوذا، َشعِب كُّلُ ً ِجّدا فَفَرَِح ٢٠

الحُْكمَ. تَوَلَّى عِندَما ِ عُمرِه مِْن ِ الّسابِعَة فِي يُوآُش وَكانَ ٢١

١٢
حُكمَه يَبدَُأ يُوآُش

وَكانَ القُْدِس. فِي ً َسنَة أربَعِينَ يُوآُش وَحَكَمَ ِيَل. لإسْرائ ياهُو حُكمِ مِْن ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي َ الحُكم يُوآُش وَتَوَلَّى ١

الكاهُِن ُ مَه َّ عَل فِيها التي ِ َحياتِه أيّاِم كُّلَ َ الله وَأطاعَ اللهَ. يُرْضِي ما يُوآُش وَعَمَِل ٢ بِْع. الّسَ بِئْرِ مِْن وَِهيَ َظبْيَةَ، ِ ُأمِّه اسْمُ
المُرتَفَعاِت. تِلَْك فِي ً َبخُورا وَُيحرِقُونَ َ ذَباِئح يُقَّدِمُونَ مَْن هُناكَ فَكانَ المُرتَفَعاِت. يَهدِِم لَْم ُ ه َّ لـَِكن ٣ ياداعُ. يَهُو

الهَيكَل بِإصلاِح يَْأمُُر يُوآُش
الهَيكَِل َ يبَة ضَرِ وَدَفَعُوا لِلهَيكَِل َ أْشياء النّاُس مَ قَّدَ فَقَْد اللهِ. بَيِت فِي الماِل مَِن ُ الـَكثِير «يُوجَدُ لِلـكَهَنَةِ: يُوآُش وَقاَل ٤

مَِن عَلَيهِ َيحُصُل الَّذِي الماَل كاهٍِن كُّلُ فَلْيَْأخُْذ ٥ َطوْعاً. الماِل ببَعِْض عُوا تَبَرَّ مَْن وَهُناكَ الإْحصاءُ. ُأْجرَِي عِندَما
الهَيكَِل.» فِي َّتِي ال الأضْرارِ جَمِيَع ِ بِه وَليُصلُِحوا َيخدِمُهُْم، الَّذِيَن النّاِس

َلُِك الم فَاْستَدعَى ٧ الهَيكََل. أصلَُحوا قَْد ُ الـكَهَنَة يَكُِن لَْم يُوآَش، َلِِك الم حُْكمِ مِْن يَن وَالعَشْرِ ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٦

مَِن لأنْفُِسكُْم ً مالا بَعْدُ تَْأخُذُوا فَلا بَعْدُ؟ الهَيكََل تُرَمِّمُوا لَْم ِماذا «ل وسألَهُْم: ِيَن. الآخَر َ وَالـكَهَنَة ياداعَ يَهُو الكاهَِن يُوآُش
الهَيكَِل.» لِتَرْمِيِِم الماَل مُوا قَّدَ بَْل النّاِس،

ُ وَثَقَبَه ً ُصنْدُوقا ياداعُ يَهُو الكاهُِن وَأخَذَ ٩ الهَيكَِل. لِتَرْمِيِْم إلّا النّاِس، مَِن ً مالا يَْأخُذُوا لا بِأْن ُ الـكَهَنَة فَأقسَمَ ٨

بَعُض وَكانَ اللهِ. بَيِت إلَى النّاُس ُ مِنْه يَدخُُل الَّذِي الباِب عِندَ المَذَبحِ مَِن بِيِّ َنُو الج الجانِِب عَلَى ُ وََضعَه َّ ثُم أعلاهُ، مِْن
كاتُِب رَأى ما َّ وَكُل ١٠ نْدُوِق. الّصُ ذَلَِك فِي ُ يََضعُونَه وَ ِ الله إلَى مَ المُقَّدَ الماَل وَيَْأخُذُونَ الهَيكَِل، مَدخََل َيحرُُسونَ ِ الـكَهَنَة
بَيِت فِي الَّذِي الماَل يَعُّداِن وَكانا مِنْهُ. الماَل وَيَْأخُذاِن ِياِن يَْأت كانا بِالماِل، اْمتَلَأ نْدُوَق الّصُ أّنَ ِ الـكَهَنَة وَرَئِيُس َلِِك الم
وَالبَنّائِينَ يَن جّارِ َّ الن َ أجر وَيَدفعاِن اللهِ، بَيِت فِي العَمَِل عَلَى المُشرِفِينَ َ أجر يَدفَعاِن َّ ثُم ١١ أكياٍس. فِي ُ يََضعانَه وَ اللهِ،
ُ َلزَم ي ما وَكُّلَ ً مَنُحوتَة ً وَِحجارَة ً أخشابا ً أيضا وَاْشتَرُوا الحِجارَةِ. وََنحّاتِي يَن لِلحَجّارِ ً أيضا وَدَفَعُوا ١٢ اللهِ. بَيِت فِي العامِلِينَ

اللهِ. بَيِت لإصلاِح
َ ة َّ أي أْو أبواٍق أْو أحواٍض أْو مِقَّصاٍت أْو ةٍ َّ ي فِّضِ ُطسُوٍس لُِصنِْع ً كافِيا يَكُْن لَْم ِ الله لِبَيِت الدّاِخَل الماَل أّنَ إلّا ١٣

أْو الماَل أحَدٌ يَعُّدَ وَلَْم ١٥ اللهِ. بَيِت فِي العامِلِينَ العُمّاِل ُأُجورِ لِدَفِْع ُ ه ُّ كُل الماُل ذَهََب بَْل ١٤ ةٍ. َّ ي وَفِّضِ ةٍ َّ ذَهَبِي أواٍن
وَذَباِئحِ نِْب الذَّ ذَباِئحِ مِْن يأتِي الَّذِي الماُل أمّا ١٦ ثِقَةٍ. مَوِْضــَع َمِيُع الج كانَ فَقَْد لِلعُمّاِل. الماَل يُسَلِّمُونَ الَّذِيَن ُيحاِسِب

الـكَهَنَةِ. نَِصيِب مِْن كانَ بَْل اللهِ، بَيِت إلَى يَذهَُب يَكُْن فَلَْم ةِ. َّ الخَطِي
القُْدس ِ مَدينَة مِْن القُْدَس يُنقِذُ يُوآُش
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يُوآُش فَدَفََع ١٨ القُْدَس. يُهاِجمَ أْن ً أيضا يَنوِي وَكانَ عَلَيها. وَاْستَولَى ، َجّتَ ِ مَدِينَة عَلَى ً ُهجُوما ِيُل حَزائ وََشّنَ ١٧
يَهُوشافاُط يَهُوذا، مُلُوكُ ُ َصه َخّصَ ما كُّلَ إلَيهِ فَأْرَسَل القُْدِس. عَلَى الهُُجوِم عَْن ِ رُُجوعِه مُقابَِل أرامَ مَلِِك ِيَل ِلحَزائ ً مالا
عَْن أرامَ مَلُِك ِيُل حَزائ فَعَدََل نَفِسهِ. َلِِك الم بَيِت فِي الَّذِِي هَِب الذَّ كُّلَ إلَيهِ أرَسَل َكما اللهِ. لِبَيِت يا، وَأخَْز وَيَهُورامُ

القُْدِس. ِ مُهاجَمَة
يُوآش مَوُت

يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يُوآَش، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٩

هُما: ِ قادَتِه مِْن اثْناِن ُ َلَه قَت فَقَْد ٢١ َسلَّى. إلَى ِ النّازِلَة يِْق رِ الّطَ عَلَى و١٧ ُّ مِل بَيِْت فِي ُ وَقَتَلُوه عَلَيهِ، يُوآَش ُ قادَة وَتَآمَرَ ٢٠
مَلِكاً. أمَْصيا ُ ابْنُه ُ وَخَلَفَه داوُدَ.١٨ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع دُفَِن َّ ثُم ُشومِيرَ. بُْن وَيَهُوزابادُ َ ِشمْعَة بُْن يُوزابادُ

١٣
حُكمَه يَبدَُأ ُ يَهُوآحاز

لِيَهُوذا. يا أخَْز بِْن يُوآَش حُكمِ مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي ِ الّسامِرَة فِي ِيَل إسْرائ عَْرَش ياهُو بُْن ُ يَهُوآحاز اعتَلَى ١
َسنَةً. َ عَشْرَة َسبَْع ُ يَهُوآحاز وَحَكَمَ

فارتََكَب ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي ناباَط بِْن ُبْعامَ يَر يِق َطرِ فِي وَسارَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ُ يَهُوآحاز وَفَعََل ٢
َ وَبَْنهَدَد ِيَل حَزائ ِ َسيطَرَة َتحَت وََجعَلَهُْم ِيَل. إسْرائ عَلَى ِ الله غََضُب فاْشتَّدَ ٣ ارتكابها. عَِن َّف يَتَوَق وَلَْم نَْفسَها ُ َخطاياه

مَِن. َّ الز مَِن ً يلَة َطوِ ً ة مُّدَ ِيَل حَزائ بِِن
ِيل إسْرائ بَنِي يَرَحمُ ُ الله

أيْدِي عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي َ مُعاناة رَأى ُ ه َّ لِأن اللهُ، ُ لَه فَاْستَجاَب يُساعِدَهُْم. أْن ِ الله إلَى ُ يَهُوآحاز َل تَوَّسَ ِحينَئِذٍ، ٤
الأرامِيِّينَ.

َ غَير ٦ كَالّسابِِق. بُيُوتِهِْم إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو فَعادَ الأرامِيِّينَ. ِ َسيطَرَة مِْن رَهُْم َّ فَحَر ِيَل. إسْرائ يُنقِذُ مَْن ُ الله فَأرَسَل ٥

ارتِكاِب فِي وا ُّ فَاْستَمَر ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي ُبْعامَ يَر ِ عائِلَة يِق َطرِ فِي يرِ الّسَ عَِن فُوا َّ يَتَوَق لَْم ِيَل إسْرائ بَنِي إّنَ
الّسامِرَةِ. فِي عَْشتَرُوَت١٩ ِ أعمِدَة عَلَى وَأبقَوْا نَفسِها، ُ َخطاياه

فارِساً، خَمِْسينَ إلّا ِيَل لإسْرائ يَبَق فَلَْم ُجنُودِهِ. مُعظَِم عَلَى وَقَضَى يَهُوآحازَ. ِبجَيِش ً يمَة هَزِ أرامَ مَلُِك وَألحََق ٧

يُداُس. تُراٌب هُْم كَأّنَ هُْم َّ وَأذَل المُشاةِ. مَِن ُجندِّيٍ آلاِف َ وَعَشْرَة مَرْكَباٍت، َ وَعَشْر
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهََي وَبُطُولاتِهِ، يهُوآحازَ أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٨

مَلِكاً. يَهُوآُش ُ ابْنُه ُ وَخَلَفَه الّسامِرَةِ. فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يَهُوآحازُ وَماَت ٩

ِيل لإسْرائ يَهُوآَش حُْكمُ
١٢:٢٠ ١٧

القصر. ُ مِنْطَقَة أْو المدينةِ مَِن قِسمٌ أْو ٌ قلعة ُبّما ر ُمحَّصنةٌ: مُنشأةٌ و. ُّ مِل
١٢:٢١ ١٨

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
١٣:٦ ١٩

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
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وَحَكَمَ لِيَهُوذا. يَهُوآَش حُكمِ مِْن بْعِينَ وَالّسَ ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي ِ الّسامِرَة فِي ِيَل إسْرائ عَرَش آحازَ بُْن يَهُوآُش وَاعتَلَى ١٠
ِيَل إسْرائ بَنِي ُ ِبخَطاياه َجعََل الَّذِي ناباَط بِْن ُبْعامَ يَر نَهِْج عَلَى وَسارَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش وَفَعََل ١١ َسنَةً. َ عَشْرَة ِسّتَ يَهُوآُش

اْرتِكابِها. عَِن ْف َّ يَتَوَق وَلَْم ُيخطِئُونَ،
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يَهُوذا، مَلِِك أمَْصيا، مََع ِ َبّارَة الج ِ بِه وَحُرُو يَهُوآَش، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٢

ُبْعامُ. يَر الحُكمِ فِي ُ وَخَلَفَه ِيَل. إسْرائ مُلُوِك مََع ِ الّسامِرَة فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يَهُوآُش وَماَت ١٣

ألِيشَع ُ يَزُور يَهُوآُش
أبِي! «يا وَقاَل: عَلَيهِ وَبَكَى لِيَزُورَهُ، ِيَل إسْرائ مَلُِك يَهُوآُش فَذَهََب هَذا. بِمَرَِضهِ ماَت بَعْدُ وَفِيما ألِيشَُع. وَمَرَِض ١٤

وََخيلِها؟» ِيَل إسْرائ ِ مَرَْكبَة وَقُْت الآنَ حانَ هَْل أبِي! يا
القَوِْس.» عَلَى يَدَكَ «َضْع ِيَل: إسْرائ َلِِك ِم ل ألِيشَُع فَقاَل ١٦ السِّهاِم.» وَبَعَض ً قَوْسا «خُْذ لِيَهُوآَش: ألِيشَُع فَقاَل ١٥
فَفَتََحها. ةَ.» َّ رْقِي َّ الش َ النّافِذَة «افتَِح ألِيشَُع: قاَل َّ ثُم ١٧ َلِِك. الم يَدَّيِ عَلَى يَدَيهِ ألِيشَُع وََضَع َّ ثُم القَوِْس. عَلَى ُ يَدَه فَوََضَع
فِي الأرامِيِّينَ ُ َستَهْزِم أرامَ. عَلَى ِ الله نَصْرِ سَْهمُ َ هُو «هَذا ألِيشَُع: فَقاَل يَهُوآُش. ُ فَأطلَقَه ْهمَ.» َّ الس «أطلِِق ألِيشَُع: فَقاَل

عَلَيهِْم.» وََستَقضِي أفِيَق.
فَضَرََب الأْرَض.» «اضْرِِب ِيَل: إسْرائ َلِِك ِم ل ألِيشَُع فَقاَل يَهُوآُش. فَأخَذَها الأقْواَس.» «خُذِ ألِيشَُع: وَقاَل ١٨
خَمَْس تَضْرَِب أْن عَلَيَك «كانَ ألِيشَُع: فَقاَل عَلَيهِ. ِ الله رَجُُل فَغَِضَب ١٩ َف. َّ تَوَق َّ ثُم مَّراٍت، ثَلاَث الأْرَض يَهُوآُش
ثَلاِث َ غَير تَهزِمَهُْم لَْن َك َّ فَإن الآنَ، أمّا مُبرَماً! ً قَضاء الأرامِيِّينَ عَلَى َستَقضِي ُكنَْت فَحِينَئِذٍ مَّراٍت ِسّتَ أْو مَّراٍت

مَّراٍت.»
ألِيشَع قَبْرِ عِندَ ٌ مُعِجزَة

ُأناٌس وَكانَ ٢١ ِيَل. إسْرائ لِغَزوِ ِيِّينَ المُوآب ُنُودِ الج مَِن فِرَُق جاءَْت ِيِع، ب َّ الر أيّاِم مِْن يَوٍم وَفِي وَدُفَِن. ألِيشَُع وَماَت ٢٠

ى َّ َحت ألِيشََع، عِظامَ المَيُِّت مَّسَ إْن وَما ألِيشََع. قَبْرِ فِي المَيَِّت بِإلقاءِ أسْرَعُوا ِيِّينَ، المُوآب َ الغُزاة رََأْوا أ َّ فَلَم رَجُلاً. يَدفِنُونَ
قَدَمَيهِ. عَلَى وَوَقََف َياةِ الح إلَى عادَ
ِيل إسْرائ مُدُنَ يَْستَعِيدُ يَهُوآُش

وَرَحَمَهُْم ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى َتحـَنَّنَ َ الله أّنَ َ غَير ٢٣ يَهُوآحازَ. حُْكمِ أيّاِم َطواَل ِيَل إسْرائ أرامَ، مَلُِك ِيُل، حَزائ وَضايََق ٢٢

بَعدُ. عَْنهُْم يَتَخَلَّى أْو الأْرِض مَِن يَنفِيَهُْم أْن يَشَْأ فَلَْم يَعقُوَب. وَ وَإْسحَاَق َ بْراهِيم إ مََع ِ عَهدِه بِسَبَِب
مِْن المُدُِن بَعِض عَلَى اْستَولَى قَدِ كانَ يَمُوَت، أْن وَقَبَل ٢٥ بِْنهَدَدُ. الحُكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ أرامَ، مَلُِك ِيُل، حَزائ وَماَت ٢٤
مَّراٍت ثَلاَث َ بِْنهَدَد يَهُوآُش َ فَهَزَم حَزَائيَل. بِن بِْنهَدَد مِْن المُدُنَ ِ هَذِه وَاْستَرَدَّ عادَ يَهُوآَش لـَِكّنَ يَهُوآَش. أبِي يَهُوآحازَ

ِيَل. إسْرائ مُدُنَ وَاْستَعادَ
١٤

يَهُوذا فِي ُ حُكمَه يَبدَُأ أمَْصيا
ِ الخامِسَة فِي أمَْصيا وَكانَ ٢ ِيَل. لإسْرائ يُوآَش حُكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي يَهُوذا عَلَى ُلَْك الم يُوآَش بُْن أمَْصيا تَوَلَّى ١

القُْدِس. مَِن وَِهيَ انُ، يَهُوعَّدَ ِ ُأمِّه وَاسْمُ القُْدِس. فِي ً َسنَة يَن ًوَعِشْرِ تِْسعا وَحَكَمَ الحُكمَ. تَوَلَّى عِندَما عُمْرِهِ، مِْن يَن وَالعِشْرِ
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يُوآُش ُ عَمِلَه أْن َسبََق ما كُّلَ عَمَِل بَْل داوُدَ. ِ َسلَفِه مِثَل ً كامِلا ً ِباعا ّ ات َ الله يَتبَِع لَْم ُ ه َّ لـَِكن اللهَ، يُرْضِي ما أمَْصيا عَمَِل ٣
العِبادَةِ. مُْرتَفَعاِت فِي البَُخورَ وََيحرِقُونَ َ باِئح الذَّ يُقَّدِمُونَ يَزالُونَ ما النّاُس فَكانَ ٤ أبُوهُ.

بِسَبَِب هَؤُلاءِ ِ َلَة القَت َ أبناء يَْقتُْل لَْم ُ ه َّ أن َ غَير ٦ أباهُ. قَتَلُوا الَّذِيَن َ القادَة قَتََل المَملـَكَةِ، عَلَى ُ قَبَْضتَه أمَْصيا أحكَمَ وَلَمّا ٥

ُ الأولاد يُقتََل أْن وَلا الأولادِ، لِأجِل ُ الآباء يُقتََل أْن ينبَغِي «لا وَقاَل: ُ الله أمَرَ َحيُث مُوسَى، ُ يعَة شَرِ عَلَيهِ تَنُّصُ ما
تِهِ.»٢٠ َّ َخطِي عَْن واِحدٍ كُّلُ يُقتَُل بَْل الآباءِ. لِأجِل

تُدعَى وَمازالَْت يَْقتَئِيَل. وَأْسماها بِالحَرِْب سالََع عَلَى وَاْستَولَى ِلِْح. الم وادِي فِي أدُوِميٍّ آلاِف َ عَشْرَة أمَْصيا وَقَتََل ٧

هَذا. يَوْمِنا ى َّ َحت الاسِْم بِهَذا
يَهُوآش ِ َبَة ُمحار فِي يَرْغَُب أمَْصيا

وَنَتَقاتَُل؟» لِوَجهٍ ً وَجها نَتَقابَُل لا ِماذا «ل فِيها: َ جاء ِيَل، إسْرائ مَلِِك بِْن يَهُوآحازَ بِْن يَهُوآَش إلَى ً رُُسلا أمَْصيا أْرَسَل ٨

وَقاَل: يَهُوذا مَلِِك أمَْصيا، عَلَى ِيَل إسْرائ مَلُِك يَهُوآُش فَرَدَّ ٩
وَداَس مَّرَ لُبْنانَ مِْن ً ِيّا ّ بَر ً وَحشا لـَِكّنَ لابْنِي.› ابْنَتََك ‹زَّوِِج فِيها: قاَل لُبنانَ، أْرزِ إلَى ً رِسالَة لُبنانَ ُ عَوَسج «أْرَسَل
وَلا لََك. َيحلُو َكما َ وَتَباه بَيتََك فَالزَْم ذَلَِك. بِسَبَِب ياءِ بِالـِكبْرِ انتَفَْخَت َك َّ لـَِكن أدُومَ. هَزَْمَت ََّك أن َصحِيٌح ١٠ العَوَْسجَ.

مَعََك!» وَيَهُوذا أنَت فَسَتَسقُُط ذَلَِك فَعَلَْت فَإْن لِنَفِسَك. رَّ َّ الش تَطلُِب
فِي يَهُوذا، مَلِِك أمَْصيا، لِيُحارَِب ِيَل، إسْرائ مَلُِك يَهُوآش، فَخَرََج يَهُوآَش. ِ َتحذِير إلَى يَْستَمـِـْع لَْم أمَْصيا لـَِكّنَ ١١

شَمَْس بَيَت وَفِي ١٣ بُيُوتِهِْم. إلَى يَهُوذا رِجاِل كُّلُ فَهَرََب بِيَهُوذا. ً يمَة هَزِ ِيُل إسْرائ فَألحَقَْت ١٢ يَهُوذا. فِي شَمٍس بَيِت
القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى أمَْصيا يَهُوآُش وَأخَذَ يَهُوذا. مَلَِك يا، أخَْز بِْن يَهُوآَش بَْن أمَْصيا ِيَل، إسْرائ مَلُِك يَهُوآُش، َ أسَر
ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ كُّلَ يَهُوآُش وَأخَذَ ١٤ ذِراٍع.٢١ ِ مِئَة أربَِع َ َنحْو يَةِ، الزّاوِ ِ بَوّابَة إلَى َ أفْراِيم ِ بَوّابَة مِْن القُْدِس ُسورَ َ وَهَدَم
الّسامِرَةِ. إلَى وَعادَ هائِِن َّ الر بَعَض أخَذَ َّ ثُم َلِِك. الم بَيِت فِي َّتِي ال الـكُنُوزِ مََع اللهِ، بَيِت فِي َّتِي ال ِ َمِينَة الث الُأخرَى وَالأشياءِ

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يَهُوذا، مَلِِك أمَْصيا، مََع ِ بِه وَحُرُو ِ تِه َّ وَقُو يَهُوآَش، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٥
ُبْعامُ. يَر ُ ابْنُه الحُكمِ فِي ُ وَخَلَفَه الّسامِرَةِ. فِي ِيَل إسْرائ مُلُوِك ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يَهُوآُش وَماَت ١٦

أمَْصيا مَوُْت
وَكُّلُ ١٨ ِيَل. إسْرائ مَلِِك يَهُوآحازَ بِْن يَهُوآَش مَوِت بَعْدَ ً َسنَة َ عَشْرَة خَمَس يَهُوذا، مَلُِك يُوآَش، بُْن أمَْصيا وَعاَش ١٧

ِ مَدِينَة إلَى فَهَرََب عَلَيهِ. القُدِس أهُل وَتَآمَرَ ١٩ يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ بِأمَْصيا ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ
ِ آبائِه مََع ُ وَدَفَنُوه َيِل الخ عَلَى ُ تَه َّ ُجث حَمَلُوا َّ ثُم ٢٠ هُناكَ. أمَْصيا فَقَتَلُوا لَخِيَش، إلَى ً رِجالا أرَسلُوا عَب الّشَ لـَكّنَ لَخِيَش.

داوُدَ.٢٢ ِ مَدِينَة فِي
لِيَهُوذا ُ حُْكمَه يَبدَُأ يا عََزْر

16. :24 التّثنية كتاُب ١٤:٦ ٢٠
١٤:١٣ ٢١

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
القِصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).

١٤:٢٠ ٢٢
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة



٩ : ١٥ مُلُوك ٢ ٥١٩ ٢١ : ١٤ مُلُوك ٢

َ وَبَعْد ٢٢ عُمْرِهِ. مِْن َ عَشْرَة َ الّسادَِسة فِي آنَذاكَ يا عََزْر وَكانَ ِيهِ. لِأب ً ًخَلَفا مَلِكا يا عََزْر يَهُوذا َشعِب كُّلُ َب نَّصَ َّ ثُم ٢١
ِناءَها. ب وَأعادَ يَهُوذا إلَى َ أيلَة يا عََزْر اْستَرَجَع آبائِهِ، مََع وَدُفَِن أمَْصيا ماَت أْن

ِيل لإسْرائ ُ حُكمَه يَبدَُأ الثّانِي ُبْعامُ يَر
يَهُوآَش بِْن أمَْصيا حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الخامِسَة ِ نَة الّسَ فِي ِ الّسامِرَة فِي ُ حُْكمَه ِيَل، إسْرائ مَلُِك يَهُوآَش، بُْن ُبْعامُ يَر وَبَدَأ ٢٣
بِْن ُبْعامَ يَر يِق َطرِ فِي يرِ الّسَ عَِن ْف َّ يَتَوَق وَلَْم اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ُبْعامُ يَر وَفَعََل ٢٤ َسنَةً. بَعِينَ وَأْر إحْدَى وَحَكَمَ لِيَهُوذا.
ِ َبَة العَر َبحْرِ إلَى َ حَماة مَدخَِل مِْن َ ة المُمتَّدَ ِيَل إسْرائ أْرَض ُبْعامُ يَر وَاْستَعادَ ٢٥ ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي نَباَط،
فِي ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلَ أّنَ ُ الله وَرَأى ٢٦ حافِرَ. َجّتَ مِْن الَّذِي أمِتاَي بِْن يُونانَ إلَى ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، لِكَلاِم ً َتحقِيقا
اسِْم ِ بِإزالَة يَقِض لَْم َ الله لـَِكّنَ ٢٧ العَوِْن. َ يَد لَهُْم يَمُّدُ مَْن هُناكَ يَكُْن وَلَْم أحراراً. أْم ً عَبِيدا أكانُوا ٌ َسواء ِضيٍق،

يَهُوآَش. بِْن ُبْعامَ يَر يِق َطرِ عَْن فَأنقَذَهُْم الوُُجودِ. مَِن ِيَل إسْرائ
لِيهُوذا ً قَبلا وَكانتا – ِيَل إسْرائ إلَى وََضمِّهُما َ وَحَماة دِمَْشَق اْستَرَدَّ وََكيَف بِهِ، وَحُرُو ِ جَبَرُوتِه ُبْعامَ، يَر أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٨

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي –
زَكَرِيّا. ُ ابْنُه الحُكمِ فِي ُ وَخَلَفَه ِيَل. إسْرائ مُلُوِك ِ آبائِه مََع وَدُفَِن ُبْعامُ يَر وَماَت ٢٩

١٥
يَهُوذا مَلُِك يا عََزْر

َ الّسادَِسة فِي وَكانَ ٢ ِيَل. لإسْرائ ُبْعامَ يَر حُْكمِ مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي يَهُوذا حُْكمَ أمَْصيا بُْن يا عََزْر تَوَلَّى ١

القُْدِس. مَِن وَِهيَ يَكُلْيا، ِ ُأمِّه وَاسْمُ القُْدِس. فِي ً َسنَة وَخَمِْسينَ اثْنَتَينِ وَحَكَمَ الحُكمَ. تَوَلَّى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن َ عَشْرَة
يُقَّدِمُونَ مَْن هُناكَ فَكانَ المُرتَفَعاِت. يَهدِِم لَْم ُ ه َّ لـَِكن ٤ أمَْصيا. ُ أبُوه ُ فَعَلَه ما كُّلِ َحسََب َ الله يُرْضِي ما يا عََزْر وَعَمَِل ٣

المُرتَفَعاِت. تِلَْك فِي ً َبخُورا وَُيحرِقُونَ َ ذَباِئح
يُوثامُ ُ ابْنُه فَتَوَلَّى . خاّصٍ بَيٍت فِي َسَكَن ولذا مَوْتِهِ. يَوِْم ى َّ َحت أبْرََص فَكانَ بِالبَرَِص، يا عََزْر َلَِك الم ُ الله وَأصاَب ٥

عِب. الّشَ ُشؤُوِن َ وَإدارَة َلِِك الم بَيِت عَلَى الإشْراَف
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يا، عََزْر أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٦

يُوثامُ. ُ ابْنُه الحُكمِ فِي ُ وَخَلَفَه داوُدَ.٢٣ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يا عََزْر وَماَت ٧

ِيل لإسْرائ القَِصيرِ يّا ِ زَكَر حُْكمُ
حُْكمِ مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ فِي ذَلَِك وَكانَ أشْهُرٍ. ةِ َّ ِست َ ة مُّدَ ِ الّسامِرَة فِي ِيَل إسْرائ عَلَى ُبْعامَ يَر بُْن يّا ِ زَكَر حَكَمَ ٨

ُيخطِئُونَ. ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي نَباَط بِْن ُبْعامَ يَر ِبخَطايا َك وَتَمَّسَ كَآبائِهِ. اللهِ أمامَ رَّ َّ الش يّا ِ زَكَر وَفَعََل ٩ لِيَهُوذا. يا عََزْر
١٥:٧ ٢٣

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة



٢٦ : ١٥ مُلُوك ٢ ٥٢٠ ١٠ : ١٥ مُلُوك ٢

ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ وَكُّلُ ١١ الحُْكمِ. عَلَى وَاْستَولَى قِبَلِعامَ،٢٤ فِي ُ َلَه وَقَت يّا. ِ زَكَر عَلَى يابِيَش بُْن َشلُومُ وَتَآمَرَ ١٠

َ أربَعَة أّنَ ياهُو ُ الله َ أخبَر أْن َسبََق فَقَدَ اللهِ. كَلامُ َق َتحَّقَ وَهَكَذا ١٢ ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ يّا ِ بِزَكَر
ِيَل. إسْرائ ًعَلَى مُلُوكا َسيَكُونُونَ ِ نَسلِه مِْن أجياٍل

ِيل لإسْرائ القَِصيرِ َشلُومَ حُْكمُ
ً شَْهرا َشلُومُ وَحَكَمَ لِيَهُوذا. يا عََزْر حُْكمِ مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ فِي َ الحُكم يابِيَش بُْن ُ َشلُوم تَوَلَّى ١٣
بَعدَهُ. الحُْكمَ وَتَوَلَّى يابِيَش. بَْن َشلُومَ وَقَتََل الّسامِرَةِ. إلَى َ تِرَْصة مِْن جادِي بُْن ُ مَناِحيم وََصعِدَ ١٤ الّسامِرَةِ. فِي ً واِحدا

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ يّا، ِ زَكَر عَلَى ِ وَتَآمُرِه ِ وَأعمالِه بِشَلُومَ ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ وَكُّلُ ١٥

ِيل إسْرائ مَلُِك ُ مَناِحيم
وََشّقَ َ المَدِينَة فاقتََحمَ لَهُ، َ البَوّابَة يَفتَُحوا أْن رَفَُضوا قَْد أهلُها كانَ فَقَْد بِها. َ ُحِيطَة الم َ ِنطَقَة وَالم تَْفسََح ُ مَناِحيم َ وَهَزَم ١٦

فِيها. الحَوامِِل بُطُونَ
ُ مَناِحيم وَحَكَمَ يَهُوذا. ًعَلَى مَلِكا يا عََزْر ِلحُْكمِ لاثِينَ َّ وَالث ِ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ حُْكمَ جادِي بُْن ُ مَناِحيم تَوَلَّى ١٧

ِيَل إسْرائ بَنِي َجعََل الَّذِي نَباَط بِْن ُبْعامَ يَر ِبخَطايا َك وَتَمَّسَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ُ مَناِحيم وَفَعََل ١٨ الّسامِرَةِ. فِي َسنَواٍت َ عَشَر
ُيخطِئُونَ.

ِ دَعْمِه عَلَى الحُُصوِل مُقابَِل ةِ الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر٢٥ ألَف ُ مَناِحيم ُ فَأعطاه ِيَل. إسْرائ ِ َبَة ُحار لِم ورَ، أّشُ مَلُِك فُوُل َ وَجاء ١٩

دَفَْع ِ َلَدِه ب أغنِياءِ عَلَى فَرََض بِأْن الماِل مَِن المَبلََغ هَذا ُ مَناِحيم جَمََع ٢٠ المَملـَكَةِ. عَلَى ِ َسيطَرَتِه تَثبِيِت فِي ِ وَمُساعَدَتِه
ِيَل. إسْرائ َيحتَّلَ أْن دُونَ مِْن ورَ أّشُ مَلُِك رَِجــَع وَهَكَذا ةِ. الفِّضَ مَِن مِثْقالا٢٦ً خَمِِسينَ

وَدُفَِن ُ مَناِحيم وَماَت ٢٢ ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ ِ وَأعمالِه َ بِمَناِحيم ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ وَكُّلَ ٢١

فَقَْحيا. ُ ابْنُه ُ بَعدَه الحُْكمَ وَتَوَلَّى آبائِهِ. مََع
ِيل إسْرائ مَلُِك فَقَْحيا

وَفَعََل ٢٤ َسنَتَينِ. فَقَْحيا وَحَكَمَ لِيَهُوذا. يا عََزْر حُْكمِ مِْن َمِْسينَ الخ ِ نَة الّسَ فِي ِيَل إسْرائ حُْكمَ َ مَناِحيم بُْن فَقَْحيا تَوَلَّى ٢٣

ةِ. َّ الخَطِي إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي جَرَّ الَّذِي نَباَط بِْن ُبْعامَ يَر ِبخَطايا َك وَتَمَّسَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش فَقَْحيا
وَاْستَولَى َلَهُ. قَت ِحينَ ً رَجُلا خَمْسُونَ ُ مَعَه وَكانَ َلِِك. الم قَصْرِ فِي ِ الّسامِرَة فِي ُ َلَه وَقَت َيِش، الج آمِرُ فَقَُح عَلَيهِ وَتَآمَرَ ٢٥

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ ِ وَأعمالِه بِفَقَْحيا ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ وَكُّلُ ٢٦ بَعْدَهُ. الحَْكمِ عَلَى فَقَُح
ِيل إسْرائ مَلُِك فَقَُح

١٥:١٠ ٢٤
أًخرَى. قراءةِ فِي عب.» الّشَ «أمامَ أو قِبَلِعام.

١٥:١٩ ٢٥
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.

١٥:٢٠ ٢٦
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.



٨ : ١٦ مُلُوك ٢ ٥٢١ ٢٧ : ١٥ مُلُوك ٢

فَقٌَح وَحَكَمَ لِيَهُوذا. يا عََزْر حُْكمِ مِْن َمِْسينَ وَالخ ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي ِ الّسامِرَة فِي ِيَل إسْرائ حُْكمَ رَمَلْيا بُْن فَقَُح وَتَوَلَّى ٢٧
ةِ. َّ الخَطِي إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي جَرَّ الَّذِي نَباَط بِْن ُبْعامَ يَر ِبخَطايا َك وَتَمَّسَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش فَقَُح وَفَعََل ٢٨ َسنَةً. يَن عِشْرِ

يانُوَح وَ َ مَعْكَة وَبَيِت وَآبَِل عُيُونَ عَلَى وَاستَولَى فَقََح. حُْكمِ َ أثْناء ِيَل إسْرائ ِ َبَة ُحار لِم ورَ، أّشُ مَلُِك فَلاسِرُ، تَغلَُث َ وَجاء ٢٩

ورَ. أّشُ إلَى أهلَها وََسبَى نَفتالِي. ِ مِنْطَقَة وَكُّلَ َلِيِل وَالج وَِجلْعادَ وَحاُصورَ وَقادَِش
مِْن يَن العِشْرِ ِ نَة الّسَ فِي هَذا كانَ بَعْدَهُ. العَرِش عَلَى وَاْستَولَى َلَهُ. وَقَت رَمَلْيا، بِْن فَقََح عَلَى َ أيلَة بُْن هُوَشُع وَتَآمَرَ ٣٠

لِيَهُوذا. يّا ِ عُّز بِْن يُوثامَ حُكمِ
ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي فَقََح، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٣١

يَهُوذا مَلُِك يُوثامُ
ِ الخامِسَة فِي يُوثامُ وَكانَ ٣٣ ِيَل. لإسْرائ رَمَلْيا بِْن فَقََح حُْكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي يَهُوذا حُْكمَ ِيّا عُّز بُْن يُوثامُ وَتَوَلَّى ٣٢

وَعَمَِل ٣٤ صادُوَق. بِنُْت يَرُوشا ِهيَ ُ ه وَُأمُّ القُْدِس. فِي ً َسنَة َ عَشْرَة ِسّتَ وَحَكَمَ الحُكمَ، تَوَلَّى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ
فِي ً َبخُورا وَُيحرِقُونَ َ ذَباِئح يُقَّدِمُونَ مَْن هُناكَ فَكانَ المُرتَفَعاِت. يَهدِِم لَْم ُ ه َّ أن َ غَير ٣٥ ِيّا. عُّز ِيهِ كَأب َ الله يُرضِي ما يُوثامُ

اللهِ. لِبَيِت َ ة َّ ي العُلوِ َ البَوّابَة يُوثامُ وَبَنَى المُرتَفَعاِت. تِلَْك
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يُوثامَ، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٣٦

يَهُوذا. ِ َبَة ُحار لِم رَمَلْيا بِْن ً وَفَقَحا أرامَ، مَلَِك راِصينَ، يُرِسُل ُ الله بَدَأ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٣٧

آحازُ. ُ ابنُه الحُْكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ داوُدَ.٢٧ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يُوثامُ وَماَت ٣٨

١٦
يَهُوذا مَلُِك ُ آحاز

فِي ُ آحاز وَكانَ ٢ ِيَل. لإسْرائ رَمَلْيا بِْن فَقََح حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي يَهُوذا عَْرَش يُوثامَ بُْن ُ آحاز وَاعتَلَى ١
يُرضِي ما يَعمَْل لَْم إْذ داوُدَ، ِ جَّدِه مِثَل آحازُ يَكُْن وَلَْم القُْدِس. فِي ً َسنَة َ عَشْرَة ِسّتَ وَحَكَمَ عُمْرِهِ. مِْن يَن العِشْرِ
َّتِي ال لِلُأمَِم ِ البَِشعَة الخَطايا كُّلَ ى َّ وَتَبَن النّارِ. فِي ِ بِإحراقِه ِ بابْنِه ى َّ َضح ُ ه َّ إن ى َّ َحت ِيَل. إسْرائ مُلُوِك نَهِْج عَلَى سارَ بَْل ٣ إلهَهُ.
وََتحَت التِّلاِل وَعَلَى المُرتَفَعاِت فِي ً َبخُورا وَأحرََق َ ذَباِئح ُ آحاز مَ وَقَّدَ ٤ الأْرَض. تِلَْك دُُخولِهِْم لَدَى ُ الله َطرَدَها أْن َسبََق

َخضْراءَ. َشجَرَةٍ كُّلِ
يَقدِرا لَْم هُما لـَِكنَّ آحازَ، وَحاصَرا القُْدِس. عَلَى لِلهُُجوِم ِيَل، إسْرائ مَلُِك رَمَلْيا، بُْن وَفَقَُح أرامَ، مَلُِك رَِصينُ، َ وَجاء ٥

ونَ ُّ الأرامِي َّ وَاْستَقَر مِْنها. اليَهُودِ كُّلَ َ وََطرَد لأرام. َ أيلَة أرامَ، مَلُِك رَِصينُ، اْستَرَْجَع اليَوِم، ذَلَِك فِي ٦ يَهزِماهُ. أْن
هَذا. يَوْمِنا ى َّ َحت هُناكَ يَْسكُنُونَ وَمازالُوا أيلَةَ. فِي مَكانَهُْم

وَأنقِْذنِي فَتَعاَل لََك. ابٍْن ِ وَبِمَثابَة خادِمَُك، «أنا فِيها: َ جاؤ ورَ، أّشُ مَلِِك فَلاسِرَ، تَغلََث إلَى ً رُُسلا آحازُ وَأْرَسَل ٧

بَيِت فِي وَالـكُنُوزَ ِ الله بَيِت فِي الَّذِِي هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ ُ آحاز وَأخَذَ ٨ بانَنِي.» ُيحارِ ذَيِن َّ الل ِيَل إسْرائ وَمَلِِك أرامَ مَلِِك مِْن
١٥:٣٨ ٢٧
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وََسبَى ِ المَدِينَة عَلَى وَاْستَولَى دِمَْشَق. ِ َلَة ِمُقات ل وَذَهََب لِآحازَ، ورَ أّشُ مَلُِك فَاْستَجاَب ٩ ورَ. أّشُ َلِِك ِم ل ً ة َّ هَدِي وَأرَسلَها َلِِك، الم
رَِصينَ. ً أيضا وَقَتََل قِيرَ. إلَى أهلَها

ً نَمُوذَجا ُ آحاز َلُِك الم فَأْرَسَل المَْذَبحَ. رَأى وَهُناكَ ورَ. أّشُ مَلِِك فَلاسِرَ، ِتَغلََث ب قاءِ َّ لِل دِمَْشَق إلَى ُ آحاز وَذَهََب ١٠

دِمَْشَق. مِْن إلَيهِ ُ أْرَسلَه الَّذِي َّمُوذَِج الن غِرارِ عَلَى ً مَْذَبحا يّا ُأورِ الكاهُِن فَبَنَى ١١ يّا. ُأورِ الكاهِِن إلَى المَْذَبحِ لِهَذا ً وَرَْسما
دِمَْشَق. مِْن آحازَ َلِِك الم ِ عَوْدَة قَبَل ُ ِناءَه ب َّ وَأتَم

ُحبُوٍب وَتَقدِماِت َ ذَباِئح ً أيضا عَلَيهِ مَ وَقَّدَ ١٣ عَلَيهِ. َ ذَباِئح مَ وَقَّدَ المَْذَبحَ. رَأى دِمَْشَق، مِْن َلِِك الم ِ عَوْدَة وَعِنْدَ ١٢

عَلَيهِ. ِ رِكَة َّ الش تَقدِماِت َ دَم وَرَّشَ وََسِكيٍب،
مِْن ماليِّ الّشَ الجانِِب عَلَى ُ فَوََضعَه الهَيكَِل، أماِم مِْن ُ أخَذَه فَقَْد اللهِ، ِ َحضرَة فِي كانَ الَّذِي البُرونْزّيُ ُ المَْذَبح أمّا ١٤

لَهُ: فَقاَل يّا أْورِ الكاهَِن ُ آحاز وَأمَرَ ١٥ مَذَبحِهِ. مِْن الّشِمالِيِّ الجانِِب عَلَى ُ فَوََضعَه اللهِ. وَبَيِت ِ مَْذَبحِه بَينَ ما ِ مَْذَبحِه
َّتِي ال ِكيِب الّسَ وَتَقدِماِت ةِ، َّ ِي المَسائ ُبُوِب الح وَتَقدِماِت ةِ، َّ باِحي الّصَ الّصاعِدَة٢٨ِ باِئحِ الذَّ تَقدِيِم فِي َ الـَكبِير َ المَذَبح «اْستَخدِِم
، البُرونْزِّيُ ُ المَذَبح أمّا الـَكبِيرِ. المَذَبحِ عَلَى الُأخرَى باِئحِ وَالذَّ ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ كُّلِ دَِم وَرُّشَ َلَدِ. الب هَذا أهِل كُّلُ يُقَّدِمُها

آحازُ. َلُِك الم ِ بِه ُ أمَره ما كُّلَ يّا ُأورِ الكاهُِن فَفَعََل ١٦ ما.» أمرٍ عَْن َ الله أْسأَل أْن يدُ ُأرِ ِحينَ ُ فَسَأْستَخدِمُه
َّتِي ال ِ ة َّ ي ِ البُرونْز الثِّيراِن عَِن َ الـَكبِير الخَزّانَ وَنَزَعَ ِياهِ، الم أْحواَض عَنها وَرَفََع القَواعِدِ، عَوارَِض آحازُ َلُِك الم نَزَعَ َّ ثُم ١٧

بِْت. الّسَ اجتِماعاِت أجِل مِْن الهَيكَِل ِ مِنْطَقَة داِخَل ً قاعَة بَنَوْا قَْد العُمّاُل وَكانَ ١٨ . َحجَرِّيٍ رَِصيٍف عَلَى ُ وَوََضعَه َتحتَهُ،
ورَ. أّشُ مَلِِك أجِل مِْن اللهِ بَيِت مِْن ها َّ كُل ِ هَذِه نَزَعَ أيضاً. ُ آحاز فَهَدَمَها
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي آحازَ، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٩

حَزَقِيّا. ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ وَخَلَفَه داوُدَ.٢٩ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن ُ آحاز وَماَت ٢٠

١٧
ِيل لإسْرائ ُ حُْكمَه يَبْدَُأ هُوَشُع

لِيَهُوذا. َ آحاز حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي ذَلَِك وَكانَ الّسامِرَةِ. فِي ِيَل إسْرائ عَْرَش َ أيلَة بُْن هُوَشُع وَاْعتَلَى ١
الَّذِيَن كَالمُلُوِك رِّ َّ الش مَِن ِ رَجَة الدَّ نَْفِس عَلَى يَكُْن لَْم ُ ه َّ لـَِكن اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ُ آحاز وَفَعََل ٢ َسنَواٍت. تِْسَع هُوَشُع وَحَكَمَ

َسبَقُوهُ.
يَةَ. ْ الجِز ُ لَه يَدفَُع هُوَشُع فَصارَ فَهَزَمَهُ. هُوَشَع ِ َبَة ُحار لِم ورَ، أّشُ مَلُِك رُ، َّ َشلْمَنْأس َ وَجاء ٣

مِصْرَ، مَلِِك َسوا إلَى ً رُُسلا أْرَسَل فَقَْد مَعَهُ. ُ عَْهدَه نَقََض قَْد هُوَشَع أّنَ ورَ أّشُ مَلُِك رَأى لاِحٍق وَقٍْت في لـِكْن ٤

وََسجَنَهُ. عَلَيهِ فَقَبََض عَلَيها. فَِق َّ المُت ةِ َّ ي نَوِ الّسَ ِ يَة الجِز دَفِع عَْن وَامتَنََع ورَ. أّشُ مَلِِك ِ مَعْرِفَة غَيْرِ مِْن ً اتِّفاقا ُ مَعَه لِيَعقِدَ
١٦:١٥ ٢٨

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من الّصاعِدَة. باِئح الذَّ
١٦:٢٠ ٢٩
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َن وَتَمَّكَ ٦ َسنَواٍت. ثَلاَث وَحاصَرَها الّسامِرَةِ، إلَى َ جاء َّ ثُم ِيَل. إسْرائ مَناطِِق جَمِيِع عَلَى َهجَماٍت ورَ أّشُ مَلُِك وَشّنَ ٥

ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن يَن َكثِيرِ وََسبَى ِيَل. لإسْرائ هُوَشَع حُْكمِ مِْن ِ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ فِي ِ الّسامِرَة عَلَى الاْستِيلاءِ مَِن ورَ أّشُ مَلُِك
المادِيِّينَ. مُدُِن وَفِي ُجوزانَ فِي خابُورَ نَهْرِ عِنْدَ حَلََح فِي وَأْسَكنَهُْم ورَ. أّشُ إلَى

مِْن رَهُْم حَرَّ فَقَْد مِصْرَ. أْرِض مِْن أخرََجهُْم الَّذِي إلَهِهِْم إلَى أْخطَُأوا هُْم لِأّنَ ِيَل إسْرائ لِبَنِي ُ الُأمُور ِ هَذِه حَدَثَْت ٧

ُ الله اْستَْأَصلَها َّتِي ال لِلُأمَِم َ البَغِيَضة المُمارَساِت وْا َّ وَتَبَن ٨ ُأْخرَى. ً آلِهَة يَعبُدُونَ راُحوا هُْم لـَِكنَّ مِصْرَ، مَلِِك فِرعَوْنَ ةِ َّ قُو
ِضّدَ ً َكثِيرَة َخطايا ِيَل إسْرائ بَنُو ارتََكَب ٩ ِيَل. إسْرائ مُلوكُ بِها أتَى الَتِي المُمارَساِت وْا َّ وَتَبَن مَكانَهُْم. ِيَل إسْرائ بَنِي لِيَزرَعَ

َ وَأعمِدَة ً ة َّ ي تَذْكارِ ً أنصابا وَأقامُوا ١٠ الـَكبِيرَةِ. إلَى ِ غِيرَة الّصَ المُدُِن مَِن مُدُنِهِْم، كُّلِ فِي مُْرتَفَعاٍت فَبَنُوا وَسِرّاً. ً عَلَنا إلَهِهِْم
تِلَْك. ِ العِبادَة مُرتَفَعاِت كُّلِ فِي هُناكَ ً َبخُورا وَأْحرَقُوا ١١ َخضْراءَ. َشجَرَةٍ كُّلِ وََتحَت عاٍل تَّلٍ كُّلِ عَلَى عَْشتَرُوَت٣٠
ً شُرُورا وَعَمِلُوا مَكانَها. ِيَل إسْرائ بَنِي لِيَزْرَعَ ُ الله اْستَْأَصلَها َّتِي ال الُأمَمُ مارََسْتها َّتِي ال ِ البَغِيَضة المُمارَساِت نَفَس وا ُّ تَبَن

الأْمرَ.» هَذا تَعمَلُوا «لا رَهُْم: حَّذَ أْن َسبََق َ الله أّنَ مِْن غِم َّ الر عَلَى أصناماً، وَعَبَدُوا ١٢ َكثِيراً. َ الله أغَضبَِت ً فَظِيعَة
وَشَرائِعِي. وَصاياَي وَاتبَعُوا شُرُورَكُْم «اترُُكوا يَقُوَل: وَ وَيَهُوذا ِيَل إسْرائ َ يُنذِر كَي ائِينَ َّ وَالر َ الأنْبِياء ُ الله وَأْرَسَل ١٣

خُّداِمي.» الأنبِياءِ لِساِن عَلَى آباءَكُْم أمَْرُت هَكَذا لآبائِكُْم. أعطَيتُها َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ بِالش اعمَلُوا
الَّذِي وَالعَْهدَ ِ الله شَرائـِـَع رَفَُضوا ١٥ بِإلَهِهِْم. يُؤمِنُوا لَْم الَّذِيَن آباؤهُْم فَعََل َكما عَانَدُوا بَْل يُطِيْعُوا، لَْم هُْم أّنَ َ غَير ١٤
وَعاُشوا مِثلَها. تافِهِينَ أنفُسَهُْم هُْم وَصارُوا ًتافِهَةً، أْوثانا وَعَبَدُوا َتحذِيراتِهِ. إلَى يَستَمِعُوا أْن يَشاءُوا وَلَْم آبائِهِْم. مََع ُ قَطَعَه

ذَلَِك. يَفعَلُوا لا أْن أنذَرَهُْم َ الله أّنَ مِْن غِم ُّ الر عَلَى بِهِْم، ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم مِثَل
وَخَدَمُوا ماءِ، الّسَ ُنجُومَ وَعَبَدُوا عَْشتَرُوَت، َ أعمِدَة وَأقامُوا ينِ، َّ ذَهَبِي ِعجلَينِ وََصنَعُوا إلَهِهِْم. وَصايا جَمِيَع تَرَُكوا ١٦

رَّ َّ الش لِعَمَِل أنفُسَهُم وَباعُوا بِالمُْستَقبَِل! ؤِ ُّ لِلتَنَب َ وَالعِرافَة َ الّسِْحر وَاْستَخدَمُوا لَهُ. َ ذَباِئح وَبَناتِهِْم أبناءَهُْم مُوا وَقَّدَ ١٧ البَعَل!
ِ َحضْرَتِه مِْن وَأخرََجهُْم ِيَل، إسْرائ بَنِي عَلَى ً َكثِيرا ُ الله غَِضَب وَهَكَذا ١٨ َكثِيراً. َ الله الأْمرُ هَذا فَأغَضَب اللهِ! أمامَ

يَهُوذا. ِ عَِشيرَة عَدا ً جَمِيعا
أيضا آثِمُونَ يَهُوذا َشعُب

مُمارَساتِهِْم. وا َّ وَتَبَن ِيَل، إسْرائ بَنِي نَهِْج عَلَى سارُوا بَْل إلَهَهُْم، وَصايا يُطِيعُوا لَْم يَهُوذا بُنُو وَكَذَلَِك ١٩

عَلَيهِْم. َ تَنتَصِر بِأْن ُأْخرَى لِشُعُوٍب وَسَمََح َكثِيرَةً. ِضيقاٍت عَلَيهِْم وَجَلََب ِيَل. إسْرائ بَنِي جَميَع ُ الله فَرَفََض ٢٠

ًعَلَْيهِم، مَلِكا نَباَط بَْن ُبْعامَ يَر بُوا وَنَّصَ داوُدَ. ِ عائِلَة عَْن ِيَل إسْرائ ُ الله وََشّقَ ٢١ نَظَرِهِ. وَعَْن ُ عَنْه ً بَعِيدا َطرََحهُْم وَأِخيراً،
فَأخرََج ٢٣ ِبخَطاياهُ. كُوا وَتَمَّسَ ُبْعامَ. يَر نَهِْج عَلَى ِيَل إسْرائ بَنُو َ فَسار ٢٢ اللهِ. عَِن وَأبعَدَهُْم ةِ، َّ الخَطِي إلَى هُْم جَرَّ الَّذِي
وَمازالُوا ورَ. أّشُ إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو َ ُسبِي وَهَكَذا الأنبِياءِ. ِ ألِسنَة عَلَى قاَل أْن َسبََق َكما َحضْرَتِهِ، مِْن إسرائيَل بَنِي ُ الله

هَذا. يَوْمِنا ى َّ َحت هُناكَ
يّين الّسامِر ُ نشأة

١٧:١٠ ٣٠
ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

(16 العدد فِي
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َ وَحَماة وَعَوّا وَُكوٍث بابَِل مِْن ُأْخرَى جَماعاٍت مِْنهُْم ً بَدَلا وَجَلََب الّسامِرَةِ. مَِن ِيَل إسْرائ بَنِي َ ور أّشُ مَلُِك وَأخرََج ٢٤

يهوه٣١، يَعْبُدُونَ يَكُونُوا لَِم الّسامِرَةِ، فِي هَؤُلاءِ ِ إقامَة ِ بِدايَة وَفِي ٢٥ مُدُنِها. فِي وََسَكنُوا ِ الّسامِرَة عَلَى فَاْستَولُوا يمَ. وََسْفراوِ
مُدُِن فِي وَأْسَكنْتَهُْم جَلَبْتَهُْم الَّذِيَن النّاَس «إّنَ ورَ: أّشُ َلِِك ِم ل فَقِيَل ٢٦ بَعْضَهُْم. فَقَتَلَْت بِهِْم، لِلفَتِْك ً ُأُسودا يهوه فَأْرَسَل

مِْنهُْم.» ً بَعْضا فَقَتَلَْت عَلَيهِْم، ً ُأُسودا أْرَسَل وَلِهَذا َلَدِ. الب ذَلَِك ِ إلَه َ يعَة شَرِ يَعرِفُونَ لا ِ الّسامِرَة
يُعَلِّمَهُْم وَ هُناكَ وَيَْسكَُن لِيَْذهََب هُناكَ. مِْن َسبَيتُمُوهُْم الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة أحَدَ إلَْيهِْم «أرِسلُوا وَقاَل: ورَ أّشُ مَلُِك فَأمَرَ ٢٧

َلَدِ.» الب ذَلَِك ِ إلَه َ يعَة شَرِ
أْن يَنبَغِي َكيَف عَب الّشَ مَ َّ وَعَل يَل. إ بَيِْت فِي وََسَكَن َ وَجاء مِْنها. َ ُسبِي قَْد كانَ كاهٌِن ِ الّسامِرَة إلَى فَرَِجــَع ٢٨

يهوه. يَعْبُدُوا
بَناها َّتِي ال المُرتَفَعاِت وَفِي الهَياكِِل فِي وَوََضعُوها بِهِْم، ً ة خاّصَ ً آلِهَة ً أيضا َصنَعُوا النّاِس ُأولَئَِك جَمِيَع لـَِكّنَ ٢٩

أهُل وَعَمَِل نَرْجََل. ِ لِلإلَه ِيَل تَماث ُكوٍث أهُل وَعَمَِل بَنُوَث. وَث ُسّكُ ِ لِلإلَه ِيَل تَماث بابَِل أهُل فَعَمَِل ٣٠ ُّونَ. ي ِ الّسامِر
ً ِيما تَكْر النّارِ فِي أبْناءَهُْم َ يم َسْفراوِ أهُل وَأحرََق وَتَرْتاَق. َ نَْبحَز لِلإلَهَينِ ِيَل تَماث عَوّا أهُل وَعَمَِل ٣١ أِشيما. ِ لِلإلَه ِيَل تَماث َ حَماة

لََك. وَعَنَمَّ لََك أْدرَمَّ لِلإلَهَينِ
الهَياكِِل فِي عِب الّشَ عَِن َ ذَباِئح مُوا فَقَّدَ عِب. الّشَ بَينِ مِْن لِلمُرتَفَعاِت ً كَهَنَة وَاختارُوا أيضاً. يهوه عَبَدُوا هُْم لـَِكنَّ ٣٢

فِيها. مَسبِيِّينَ كانُوا َّتِي ال البِلادِ كَمُمارَساِت ً أيضا ُأْخرَى ً آلِهَة عَبَدُوا هُْم لـَِكنَّ يهوه، يَعْبُدُونَ كانُوا ٣٣ وَالمُرتَفَعاِت.
وَلا حّقاً. يهوه يَعْبُدُونَ لا فَهُْم الماضِي. فِي مارَُسوها َّتِي ال العاداِت تِلَْك ُمارُِسونَ ي اليَوِْم هَذا ى َّ َحت زالُوا وَما ٣٤

أي يَعْقُوَب، لِأبْناءِ يهوه أعطاها َّتِي ال وَالوَصايا رائـِـِع َّ بِالش َلْتَزِمُونَ ي وَلا وَعاداتِهِْم. ِيَل إسْرائ بَنِي ِ أنظِمَة َحسََب يَعمَلُونَ
َتخدِمُوها، وَلا لَها تَْسجُدُوا وَلا ُأْخرَى، ً آلِهَة تَعْبُدُوا «لا فَقاَل: وَأمَرَهُْم مَعَهُْم، ً عَْهدا يهوه قَطََع فَقَْد ٣٥ ِيَل. إسْرائ
يَنبَغِي ُ لَه مَمْدُودَةٍ. وَذِرَاٍع ٍ عَظِيمَة ةٍ َّ بِقُو وَأنقَذَكُْم َ مِصْر مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي يهوه اْعبُدُوا بَِل ٣٦ ذَباِئحَ. لَها تُقَّدِمُوا وَلا
وَلا واِم. الدَّ عَلَى بِها اعمَلُوا لـَكُْم. َكتَبَها َّتِي ال ُ وَوَصاياه ُ وَتَعالِيمَه ُ وَشَرائِعَه ُ أنظِمَتَه أطِيعُوا ٣٧ باِئحَ. الذَّ ُ وَتَقدِيم ُجودُ الّسُ
وَحدَهُ. إلَهَكُْم يهوه اْعبُدُوا بَِل ٣٩ ُأْخرَى، ً آلِهَة تَعْبُدُوا لا مَعَكُْم. ُ قَطَعْتُه الَّذِي العَْهدَ تَنْسُوا وَلا ٣٨ ُأْخرَى. ً آلِهَة تَعْبُدُوا

الماِضيَةِ. عاداتِهِِم َ مُمارََسة وَاَصلُوا بَْل يَْسمَعُوا. لَْم هُْم لـَِكنَّ ٤٠ أعدائِكُْم.» جَمِيِع مِْن َسيُنقِذُكُْم َ وَهُو
وَأْحفادِها أبْنائِها وَحاُل حالُها َ هُو وَهَذا أْوثانِها. ِ عِبادَة فِي ْت َّ اْستَمَر ها أّنَ َ غَير يهوه. تَعْبُدُ الُأمَمُ تِلَْك بَدأْت وَهَكَذا ٤١

اليَوِْم. هَذا ى َّ َحت
١٨

يَهُوذا مَلُِك حَزَقِيّا
ِ الخامِسَة فِي حَزَقِيّا وَكانَ ٢ ِيَل. لإسْرائ َ أيلَة بِْن هُوَشَع حُْكمِ مِْن ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي يَهُوذا عَْرَش آحازَ بُْن حَزَقِيّا وَاعتَلَى ١

يّا. ِ زَكَر بِنُْت أبِي َ هُو ِ ُأمِّه وَاسْمُ القُْدِس. فِي ً َسنَة يَن وَعِشْرِ ً تِْسعا وَحَكَمَ حُْكمَهُ، بَدَأ عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ
١٧:٢٥ ٣١

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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َ أعمِدَة وَقَطََع ةَ، َّ ي ذْكارِ َّ الت الأنصاَب رَ َّ وََكس المُرتَفَعاِت، َ فَهَدَم ٤ داوُدَ. ِ جَّدِه مِثَل َ الله يُرْضِي ما حَزَقِيّا عَمَِل ٣
«َنحشَتانَ،» وَدَعُوها مُوسَى، َصنَعَها َّتِي ال ِ ة َّ ي ِ البُرونْز ةِ َّ لِلحَي َ البَُخور ُيحرِقُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ الوَقِت، ذَلَِك فِي عَْشتَرُوَت.٣٢

َسحْقاً. حَزَقِيّا فَسََحقَها
َك تَمَّسَ إْذ ٦ خَلَفُوهُ. أْو ُ َسبَقُوه الَّذِيَن يَهُوذا مُلُوِك بَينَ مَثِيٌل ِلحَزَقِيّا يَكُْن وَلَْم ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، عَلَى حَزَقِيّا َّكََل وَات ٥
كُّلِ فِي فَنََجَح حَزَقِيّا، مََع ُ الله فَكانَ ٧ ِمُوسَى. ل ُ الله أعطاها َّتِي ال الوَصايا كُّلَ وَأطاعَ لَهُ. ِ وَفائِه عَلَى وََظّلَ ةٍ، َّ بِقُو ِ بِالله

يَفعَلُهُ. كانَ ما
بِها، ِ ُحِيطَة الم ِ ِنطَقَة وَالم َ ة غَّزَ إلَى وَلاَحقَهُْم الفِلِْسطِيِّينَ َ وَهَزَم ٨ لَهُ. ً مُوالِيا يَعُْد فَلَْم ورَ. أّشُ مَلِِك عَلَى حَزَقِيّا دَ َّ وَتَمَر

نَةِ. ُحَّصَ الم ِ المَدِينَة إلَى ِ المُراقَبَة بُرِج مِْن مُدُنَهُمُ وَاقتََحمَ

الّسامَِرة عَلَى يَْستَولُونَ ُّونَ ي ورِ الأّشُ
حَزَقِيّا حُْكمِ مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي هَذا كانَ المَدِينَةَ. ُ جَيشُه َ وَحاصَر الّسامِرَةِ، ِ َبَة ُحار لِم َ ور أّشُ مَلُِك َشلْمَنَْأسَرُ، وَذَهََب ٩
ِ نَة الّسَ ِ نِهايَة فِي ِ الّسامِرَة عَلَى ُ َشلْمَنَْأسَر وَاْستَولَى ١٠ ِيَل. لإسْرائ َ أيلَة بِْن هُوَشَع ِلحُْكمِ ُ الّسابِعَة ُ نَة الّسَ ً أيضا وَِهيَ لِيَهُوذا.
وََسبَى ١١ ِيَل. لإسْرائ هُوَشَع حُْكمِ مِْن ُ التّاِسعَة ُ نَة الّسَ ً أيضا وَِهيَ لِيَهُوذا. حَزَقِيّا حُْكمِ مِْن الّسادَِسةِ ِ نَة الّسَ فِي أي الثّالِثَةِ،
المادِيِّينَ. مُدُِن وَفِي ُجوزانَ، أْرِض فِي خابُورَ نَهْرِ عَلَى حَلََح، ِ مَدينَة فِي وَأْسَكنَهُْم ورَ أّشُ إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي َ ور أّشُ مَلُِك
يَْسمَعُوا لَْم مُوسَى. اللهِ خادِِم بِوَصايا يَعمَلُوا وَلَْم عَْهدَهُ. َكسَرُوا بَْل إلَهِهِْم، َصوَْت يُطِيعُوا لَْم ِيَل إسْرائ بَنِي لِأّنَ ١٢

يَطِيْعُوا. وَلَْم

يَهُوذا عَلَى ِ لِلاْستِيلاء تَْستَعِّدُ ُ ور أّشُ
َن وَتَمَّكَ نَةِ. ُحَّصَ الم يَهُوذا مُدُِن كُّلِ ِ َبَة ُحار لِم َ ور أّشُ مَلُِك يُب َسنْحارِ ذَهََب حَزَقِيّا، حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ وَفِي ١٣

لا أخطَْأُت. «لَقَْد فِيها: َ جاؤ لَخِيَش، فِي ورَ أّشُ مَلِِك إلَى ً رِسالَة يَهُوذا مَلُِك حَزَقِيّا فَأْرَسَل ١٤ عَلَيها. الاْستِيلاءِ مَِن
«. عَلَيَّ ُ تَفرُِضه مَبلٍَغ أّيَ وََسُأعطِيَك تُهاِجمْنِي.

ُ فَأعطاه ١٥ هَِب. الذَّ ًمَِن قِنْطارا وَثَلاثُونَ ةِ الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر٣٣ ِ مِئَة ثَلاُث مِقدارُها ً يَة ِجْز حَزَقِيّا عَلَى ورَ أّشُ مَلُِك فَفَرََض
ى َّ غَش قَْد يَهُوذا مَلُِك حَزَقِيّا كانَ الَّذِي هََب الذَّ حَزَقِيّا رَ َّ فَقَش ١٦ َلِِك. الم بَيِت وَفِي ِ الله بَيِت فِي َّتِي ال ِ ة الفِّضَ كُّلَ حَزَقِيّا

ورَ. أّشُ َلِِك ِم ل ُ وَأعطاه وَدَعائِمَها، اللهِ هَيكَِل أبْواَب ِ بِه

القُْدس إلَى ً رِجالا يُرِْسُل َ ور أّشُ مَلُِك
عَلَى جاءُوا القُْدِس. فِي حَزَقِيّا َلِِك الم إلَى لَخِيَش مِْن َبْشاقَى وَر يَس َبْسَرِ وَر تَرْتانَ َ لاثَة َّ الث ُ قادَتَه ورَ أّشُ مَلُِك أْرَسَل ١٧

الثِّياِب. وَمُبيِّضي ّسالِينَ الغَّ َحقِل إلَى يِق رِ الّطَ عَلَى تَقَُع َّتِي ال العُلْيا ِ البِرْكَة قُرَْب القَناةِ عِنْدَ وَوَقَفُوا عَظِيٍم، جَيٍش رَْأِس
١٨:٤ ٣٢

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
١٨:١٤ ٣٣

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.



٣٥ : ١٨ مُلُوك ٢ ٥٢٦ ١٨ : ١٨ مُلُوك ٢

يُواُخ وَ َلِِك، الم كاتُِب ُ وَِشبْنَة َلِِك، الم بَيِت عَْن المَْسؤوُل ِحلْقِيّا بُْن ُ ألِياقِيم لِلِقائِهِْم فَخَرََج لاثَةُ. َّ الث الرِّجاُل هَؤُلاءِ فَنادَى ١٨

ِجلّاِت. الّسِ حافُِظ آساَف بُْن
العَظِيمُ: ورَ أّشُ مَلُِك ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ِلحَزَقِيّا: «قُولُوا رَبْشاقَى: لَهُْم فَقاَل ١٩

عَلَى هَباءٍ! دُ َّ ُمجَر هَذا وَكَلامَُك الحَرِْب، فِي تُعِينُنِي ةٌ َّ وَقُو مُْستَشارُونَ لَدَّيَ تَقُوُل: أنَْت ٢٠ عَلَيهِ؟ كُِل َّ تَت الَّذِي ‹ما
عَلَيها أحَدٌ َّكَأ ات إِن َّتِي ال ُ مِصْر ِهيَ ِ فَهذِه مَْكسُورَةٍ. قََصبَةٍ مِْن عُّكاٍز عَلَى ٌ كِئ َّ مُت أنَْت ٢١ ؟ عَلَيَّ دِكَ ُّ تَمَر في كِْل َّ تَت مَْن

عَلَيهِ. كِلُونَ َّ يَت الَّذِيَن لِكُّلِ َ مِصْر مَلُِك َ هُو هَكَذا يَدَهُ. اختَرَقَْت
وَالقُْدِس: يَهُوذا لِأهِل وَقاَل عِبادَته، وَأماِكَن ُ مَذاِبحَه حَزَقِيّا أزاَل أما إلِهِنا! يهوه٣٤ عَلَى كُِل َّ نَت ُلَْت: ق ‹وَإْن ٢٢

القُْدِس؟ فِي هُنا المَذَبحِ هَذا أمامَ إلّا تَعبُدُوا لا
أْن اْستَطَعَْت إِن ِحصاٍن ألفَي يُعطِيََك أْن ٌ مُْستَعِّد ُ ه َّ إن الأْمرِ: هَذا عَلَى ورَ أّشُ مَلُِك مَولاَي يُراهِنَُك ‹وَالآنَ ٢٣

َ مِصْر مَرْكِباِت عَلَى اعتَمَْدَت لَوِ ى َّ َحت مَولاَي، ِ قادَة َ أْصغَر ى َّ َحت َ تَهزِم أْن ُ تَقدِر لا أنَت ٢٤ يَرَْكبُونَها. ً رِجالا َتجِدَ
تِلَْك إلَى اْذهَْب لِي: قاَل الَّذِي َ هُو بَْل يهوه؟ دُوِن مِْن وَتَدمِيرِها القُْدِس ِ ِمُهاجَمَة ل ِجئُْت أنِّي أتَظُّنُ ٢٥ وَفُرْسانِها.

وَدَمِّْرها!›» الأْرِض

فَنَحُن ةِ، َّ الأرامِي ِ غَة ُّ بِالل خُّدامََك، َنحُن تُكِلِّمنا، أن «نَرُْجو َبْشاقَى: لِر يُواُخ وَ وَِشبْنَةُ، ِحلْقِيّا، بُْن ُ ألِياقِيم فَقاَل ٢٦

تَقُولُهُ.» ما عُب الّشَ يَفهَمَ لِئَلّا يَهُوذا ِ بِلُغَة تُكَلِّمْنا وَلا نَفهَمُها.
َ لُِأكَلِّم ً أيضا أْرَسلَنِي بَْل ـَِككُْم، وَمَل وَحدَكُْم ْ أنتُم ُأكَلِّمَكُْم لـِكَي َسيِّدِي يُرِْسلْنِي «لَْم لَهُْم: قاَل رَبْشاقَى أّنَ َ غَير ٢٧

مَعَكُْم!» بَولَهُْم َبُونَ وَيَشْر فََضلاتِهِْم، َسيَْأكُلُونَ ً أيضا هُْم ورِ. الّسُ عَلَى الواقِفِينَ ُنُودَ الج
‹لا َلُِك: الم يَقُوُل ٢٩ ورَ! أّشُ مَلِِك العَظِيِم، َلِِك الم َ رِسالَة «اْسمَعُوا ةِ: َّ ي ِ بِالعِبْر وَقاَل عاٍل بَِصوٍْت رَبْشاقَى نادَى َّ ثُم ٢٨

بِقَولِهِ: إلَهِكُْم عَلَى بِالاتِّكاِل يُقنِعُكُْم حَزَقِيّا تَدَعُوا لا ٣٠ تِي. َّ قُو مِْن يُنقِذَكُْم أْن يَْستَطِيُع لا ُ ه َّ لِأن َيخْدَعْكُْم، حَزَقِيّا تَدَعُوا
ورَ: أّشُ مَلُِك يَقُوُل ِلحَزَقِيّا. تَْسمَعُوا فَلا ٣١ المَدِينَةِ.› عَلَى يَْستَولِي ورَ أّشُ مَلَِك يَدَعَ وَلَْن َسيُخَلُِّصنا، ‹يهوه

بِئْرِهِ. مِْن وَيَشْرَُب ِ وَتِينِه ِ عِنَبِه مِْن مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ َسيَْأكُُل ِحينَئِذٍ، . إلَيَّ وَاخرُُجوا مَعِي ً ُصلْحا ‹اعقِدُوا
خُبْزٍ أْرُض وَخَمْرٍ، ٍ ِحنطَة أْرُض ِهيَ كَأْرِضكُْم. أْرٍض إلَى وَآخُذَكُْم َ آتِي أْن إلَى ِبخـَيراتِكُْم عُوا َّ َمَت تَت أْن ُمِْكنُكُْم ي ٣٢

بِقَولِهِ: َيخدَعَكُْم أْن ُيحاوُِل َ فَهُو ِلحَزَقِيّا، تَْسمَعُوا فَلا تَمُوتُوا. وَلَْن َستَْحيَوْنَ ِحينَئِذٍ، وَعَسٍَل. زَيتُوٍن أْرُض وَكُرُوٍم،
َ حَماة ُ آلِهَة أماِمي عَجِزَْت ٣٤ ورَ؟ أّشُ مَلِِك مِْن ُ أْرَضه عُوِب الّشُ ِ آلِهَة كُّلِ مِْن إلَهٍ أّيُ أنقَذَ هَْل ٣٣ َسيُنقِذُنا. يهوه
مِْن إلَهٍ أّيُ ٣٥ مِنِّي. َ الّسامِرَة تُنقِذَ أْن ها ُّ كُل ُ الآلِهَة ِ هَذِه تَْستَطـِـْع لَْم و. ُّ وَيَم وَهَينََع َ يم َسْفراوِ ُ آلِهَة عَجِزَْت وَأرفادَ.

مِنِّي؟›» القُْدَس يهوه يُنقِذَ أْن ذَلَِك بَعدَ عُونَ َّ تَتَوَق فََكيَف مِنِّي؟ ُ أْرَضه يُنقِذَ أْن اْستَطاعَ الُأمَِم ِ آلِهَة كُّلِ
١٨:٢٢ ٣٤

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



١٦ : ١٩ مُلُوك ٢ ٥٢٧ ٣٦ : ١٨ مُلُوك ٢

«لا أمَرَهُْم: فَقَْد حَزَقِيّا. َلِِك الم أْمرِ َحسََب رَبْشاقِي عَلَى واِحدَةٍ ٍ بِكَلِمَة وا يَرُدُّ فَلَْم ْمَت. الّصَ َ لَزِم عَب الّشَ لـَِكّنَ ٣٦

عَلَيهِ.» وا تَرُدُّ
ِجلّاِت الّسِ حافُِظ آساَف بُْن يُواُخ وَ َلِِك، الم كاتُِب ُ وَِشبْنَة َلِِك، الم بَيِت عَْن الّمَْسؤوُل ِحلْقِيّا بُْن ُ ألِياقِيم َق َّ فَمَز ٣٧

رَبْشاقَى. ُ قالَه بِما ُ وَأخبَرُوه حَزَقِيّا، إلَى وَجاءُوا سَمِعُوهُ. ما عَلَى ً حُْزنا ِيابَهُْم ث
١٩

إَشعْياء بِيِّ َّ الن مََع ُث يَتَحَّدَ حَزَقِيّا
اللهِ. بَيِت إلَى دَخََل َّ ثُم سَمـِـَع، ما بِسَبِِب ً حُزنا ً خَيشا وَلَبَِس ِيابَهُ، ث َق مَّزَ هَذا، حَزَقِيّا سَمـِـَع فَلَمّا ١

آمُوَص، بِْن َ إَشعْياء بِيِّ َّ الن إلَى ِ الـكَهَنَة ُ وَرُؤَساء َلِِك، الم كاتُِب ُ وَِشبْنَة َلِِك، الم بَيِت عَْن المَْسؤوُل ُ ألِياقِيم حَزَقِيّا وَأْرَسَل ٢

حانَ اْمرأةٍ حاُل َ هُو حالَنا فَكَأّنَ لَنا، وَتَْأدِيٍب ِضيٍق ُ يَوْم ‹هَذا حَزَقِيّا: «يَقُوُل لإَشعْياءَ: فَقالُوا ٣ َيَش. الخ َلْبِسُونَ ي وَهُْم
لِيُهِينَ َ ور أّشُ مَلُِك ُ َسيِّدُه ُ أْرَسلَه الَّذِي رَبْشاقَى كَلاِم كُّلَ يَْسمَُع إلَهََك لَعَّلَ ٤ لِلوِلادَةِ. فِيها َ ة َّ قُو لا ُ ه َّ أن َ غَير وِلادَتِها، وَقُْت

المَدِينَةِ.›» فِي الباقِينَ الأحياءِ أجِل مِْن لإلَهَِك فََصّلِ قالَهُ. الَّذِي الكَلاِم عَلَى ُ يُعاقِبُه ُ وَلَعَلَّه . الحَّيَ َ الله
بِسَبَِب َتخَْف لا اللهُ: ‹يَقُوُل الرِّسالَةَ: ِ هَذِه حَزَقِيّا َلِّغُوا «ب إَشعْياءُ: لَهُْم فَقاَل ٦ إَشعْياءَ. إلَى َلِِك الم مَْسؤُولُو َ فَجاء ٥

وَهُناكَ َلَدِهِ. ب إلَى فَيَعُودُ إشاعَةً، َسيَْسمَُع َخوٍْف. رُوَح فِيهِ واِضــٌع إنِّي ها ٧ بِهِ. وَأهانُونِي ورَ أّشُ مَلِِك خُّدامُ ُ قالَه ما
يِف.›» بِالّسَ َسيَمُوُت

ُأْخرَى ً ة مَّرَ حَزَقِيّا ُ يُنْذِر ورَ أّشُ مَلُِك
ً إشاعَة ورَ أّشُ مَلُِك سَمـِـَع َّ ثُم ٩ بُها. ُيحارِ َ لِبْنَة ِ مَدِينَة فِي ُ فَوَجَدَه وَعادَ لَخِيَش. تَرَكَ قَْد ورَ أّشُ مَلَِك أّنَ رَبْشاقَى وَسَمـِـَع ٨

حَزَقِيّا. إلَى ً رُُسلا ُأْخرَى ً ة مَّرَ ورَ أّشُ مَلُِك فَأْرَسَل بََك.» ُيحارِ كَي ُ تِرْهاقَة َ «جاء لَهُ: فَقِيَل َبَشَةِ. الح مَلِِك تِرْهاقَةَ، عَْن
يَهُوذا: َلِِك ِم ل «قُولُوا إلَيهِ: َ الرِّسالَة ِ هَذِه لَهُْم َّ وَحَم ١٠

سَمِعَْت ََّك أن بُّدَ لا ١١ القُْدِس. عَلَى َ يَْستَولِي أْن ورَ أّشُ مَلُِك َ يَْقدِر لَْن يَقُوُل: ِحينَ ِ عَلَيْه كُِل َّ تَت الّذِي إلَهَُك ‹َيخدَعَُك
تَقدِْر لَْم ١٢ َستَنُْجو؟ َك َّ أن مُ َّ تَتَوَه فََكيَف تَدمِيراً! رُوها دَمَّ هُْم أّنَ وََكيَف الُأْخرَى، ُلْداِن الب بِكُّلِ َ ور أّشُ مُلُوكُ ُ فَعَلَه بِما
أّسارَ. تَّلِ فِي عَدَنَ وَبَنِي وَرََصَف وَحارانَ ُجوزانَ عَلَى قََضوْا عَلَيها. آبائِي قَضَى فَقَْد تُنقِذَها. أْن عُوِب الّشُ ِ هَذِه ُ آلِهَة

عِوّا؟›» وَمَلَِك هِينََع وَمَلُِك َ يم َسْفراوِ ِ مَدِيْنَة وَمَلُِك أْرفادَ وَمَلُِك َ حَماة مَلُِك وَأيَن ١٣

حَزَقِيّا ُ صلاة
حَزَقِيّا وََصلَّى ١٥ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي سائَِل َّ الر َ وَفَرَد ِ الله بَيِت إلَى َصعِدَ َّ ثُم وَقَرَأها. ُسِل ُّ الر مَِن سائَِل َّ الر حَزَقِيّا فَأخَذَ ١٤
الأْرِض. مَمالِِك كُّلِ ُ إلَه َ وَحدَك أنَْت بِيمَ.٣٥ الـكَرُو ِ مَلائِكَة عَلَى الجالُِس ِيَل إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، «يا وَقاَل: اللهِ ِ َحضرَة فِي
كَلامَ وَاْسمَْع الرِّسالَةَ. ِ هَذِه ْ وَانظُر عَينَيَك وَافتَْح اللهُ. يا ُأذُنََك إلَيَّ فَأمِْل ١٦ وَالأْرَض! ماواِت الّسَ َصنََع الَّذِي أنَْت

١٩:١٥ ٣٥
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي



٢٥ : ١٩ مُلُوك ٢ ٥٢٨ ١٧ : ١٩ مُلُوك ٢

وََصحِيٌح ١٨ وَأراِضيها. الُأْخرَى عُوَب الّشُ رُوا دَمَّ ورَ أّشُ مُلُوكَ أّنَ اللهُ، يا َصحِيٌح ١٧ . الحَّيَ َ الله يُهِينُ الَّذِي يَب َسنْحارِ
فَهُْم ةٍ، َّ ي بَشَرِ أيْدٍ ُصنِْع ِسوَى وَلَيْسُوا ةً، َّ َحقِيقِي ً آلِهَة تَكُْن لَْم ها لـَِكنَّ النّارِ. فِي الُأخرَى الُأمَِم ِ بِآلِهَة ألقُوا هُْم أّنَ ً أيضا
ََّك أن الأْرِض مَمالِِك جَمِيُع تَعْرَِف ى َّ َحت يَب، َسنْحارِ يَدِ مِْن خَلِّْصنا إلهَنا، يا وَالآنَ ١٩ دُمِّرُوا. وَلِهَذا وََحجَرٌ. َخشٌَب

الوَِحيدُ.» ُ الإلَه َ هُو يهوه٣٦ أنَْت
ِلحَزقيّا ِ الله َجواُب

‹سَمِعُْت ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا فِيها: قاَل حَزَقِيّا إلَى بِرِسالةٍ آمُوَص بُن ُ إشعياء أْرَسَل عندئذٍ ٢٠

ورَ. أّشُ مَلِِك يَب َسنْحارِ ِبخُُصوِص إليَّ َصلاتََك
بِشَْأنِهِ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢١

يُب، َسنْحارِ ‹يا
صِْهيَوْنُ،٣٧ ُ يزَة العَز ُ العَْذراء بَِك وَاْستَهْزَأْت احتقرَتَْك

َبَِك. هَر عِنْدَ رَْأسَها القُْدُس٣٨ ُ يزَة العَز ُّ وَتَهُز
فَت؟ جّدَ مَْن وَعَلَى رََت؟ َّ عَي مَْن ٢٢

َصوتََك، رَفَعَْت مَْن وَعَلَى
ياءٍ؟ بِِكبْرِ عُيونََك وَرَفَعَْت

ِيَل؟ إسْرائ وِس قُّدُ َأعَلى
أْرَسلْتَهُْم. الَّذِيَن خّدامَِك ِخلاِل من ّبَ َّ الر رَت َّ عي ٢٣

ِ الـَكثِيرَة ‹بِمَرْكَباتِي ُلَْت: ق
الجِباِل أعالِي إلَى َصعِْدُت

لُبْنانَ. قِمَِم وَإلَى
الأْرزِ، أْشجارِ أعلى قَطَعُْت

روِ. َّ الس أْشجارِ وَأفَْضَل
قِمَمِهِ، أعلَى إلَى َصعِْدُت
كَثافَةً. ِ غاباتِه أْكثَرِ وَإلَى

آباراً، َحفَرُْت ٢٤
الُأْخرَى. الأراضِي َ ماء بُْت وَشَرِ

وََسواقِيها.› َ مِصْر أْنهارِ كُّلَ ْفُت جّفَ أقْداِمي ِباطِِن وَب
لَهُ؟ طُت َخّطَ بِما تَْسمَْع ألَْم لـَِكْن ٢٥

١٩:١٩ ٣٦
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

١٩:٢١ ٣٧
صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز

١٩:٢١ ٣٨
القدس.» «الابنة ً حرفيّا القدس. ُ يزَة العَز
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القديِم، منذُ ُ لَه ْطُت َخّطَ بِما
يحدُث؟ ُ جعلتُه وَالآنَ

ُحطاٍم، تِلاِل إلَى َ الحَِصينَة المُدُنَ ُتحَوَِّل لأْن ْطُت َخّطَ فَقَْد
وَمُْرتَعِبِينَ. ُ ُضعَفاء المُدُِن ِ هَذِه َشعُب بَيْنَما ٢٦

أْخضَرَ، وََحِشيٍش الحَقِل فِي عُْشٍب مِثَل
المَنازِِل، ُسطُوِح عَلى العُْشِب مِثَل

ةُ. َّ رْقِي َّ الش ياُح ِّ الر ُ ُتحرِقُه
َتجلُِس، وَمَتى تَقُومُ مَتى أْعرُِف أنا ٢٧

تَْدخُُل، وَمَتى َتخْرُُج وَمَتى
. عَليَّ ثَوَرانََك وَأْعرُِف
، عَليَّ ثُرَْت َك َّ لأن ٢٨

المُتََكبِّرَ، كَلامَك سَمِعُْت وَأنا
أنْفَِك، فِي الخُّطاَف فَسَأَضُع

َمَِك،٣٩ ف فِي َسَن َّ وَالر
بِهِ.›» ِجئَْت الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي أْرِضَك إلى تَعُودُ وََسأْجعَلَُك

ِ القادِمَة ِ نَة الّسَ وَفِي وَحدَهُ. يَنْمُو ً زَْرعا َ نَة الّسَ ِ هَذِه َستَْأكُُل حَزَقِيّا: يا َسُأعِينَُك، أنِّي عَلَى ُ العَلامَة ِهيَ ِ «وَهَذِه ٢٩

وَتَْأكُلُونَ ً كُرُوما وَتَغْرُِسونَ تَزْرَعُونَ. ما فَسَتَْحُصدُونَ ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي أمّا الّسابِِق. َحْصوُِل الم بُذُورِ مِْن يَنْمُو ً زَْرعا َستَْأكُُل
َستَبْقَى ُ ه َّ لِأن ٣١ وَيَنْمُونَ. الأْرِض فِي جُذُورَهُْم وََسيُعَمِّقُونَ فَسَيَعُودُونَ، يَهُوذا ِ عَِشيرَة مِْن النّاُجونَ أمّا ٣٠ عِنَباً. مِْنها

غَيْرَتِهِ. بِسَبَِب هَذا يَصنَُع ُ القَدِير ُ الله صِْهيَوْنَ. َجبَِل مِْن القُْدِس، مَِن وََتخرُُج ٌ ة َّ بَقِي
ورَ: أّشُ مَلِِك عَْن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٣٢

المَدِينَةَ، ِ هَذِه يَدخَُل ‹لَْن
واِحداً. ً سَْهما فِيها يُطلَِق أْو

بِأتْراِسهِ، ِ المَدِينَة إلَى يَْقتَرَِب لَْن
عَلَيها. ِحصاٍر بُرَْج َ يَبْنِي أْو

َسيَرِْجــُع. ُ مِنْه َ جاء الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي ٣٣
المَدِينَةَ. ِ هَذِه يَدخَُل لَْن

اللهُ. ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
وَُأنْقِذُها. ِ المَدِينَة ِ هذِه عَِن َسُأدافـِـُع ٣٤

هَذا.›» َسأفْعَُل اْسمِي، أجِل وَمِْن داوُدَ، أجِل مِْن
١٩:٢٨ ٣٩

البَهائِم. علَى ِ للسيطَرَة أداتاِن … َسَن َّ وَالر … الخُّطاَف
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ورِّي الأّشُ َيِش الج عَلَى القَضاءُ
أفاَق وَلَمّا يِّينَ. ورِ الأّشُ ِ مُعَْسكَر فِي ُجنْدِّيٍ ألَْف وَثَمانِينَ ً وَخَمْسا ً مِئَة وَقَتََل ِ الله مَلاكُ خَرََج ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي ٣٥

نِينَوَى إلَى ً عائِدا المَكانَ ذَلَِك ورَ، أّشُ مَلُِك يُب، َسنْحارِ َ فَغادَر ٣٦ القَتلَى. ُجثَِث كُّلَ رََأْوا باِح، الّصَ فِي ونَ ُّ ي ورِ الأّشُ
إلَى َبا هَر َّ ثُم يِف. بِالّسَ َ وَشَرآصِر لَُك أْدرَمَّ ُ ابْناه ُ َلَه فَقَت نَسْرُوَخ. ِ إلَهِه هَيكَِل فِي يَعبُدُ كانَ يَوٍْم وَذاَت ٣٧ أقامَ. َحيُث

ونَ. آسَرْحَّدُ ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ وَخَلَفَه أراراَط. أْرِض
٢٠

حَزَقِيّا مََرُض
ُ الله «يَقُوُل لَهُ: وَقاَل حَزَقِيّا إلَى آمُوَص بُْن ُ إَشعْياء بِيُّ َّ الن فَذَهََب المَوَْت. وَقارََب حَزَقِيّا مَرَِض الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

يباً!›» قَرِ َستَمُوُت بَْل العُْمرُ. بَِك يَطُوَل لَْن ُ ه َّ لِأن بَيْتَِك، ُشؤُونَ ‹رَتِّْب لََك:
وَفَعَلُْت قَلْبِي. كُّلِ وَمِْن بِوَفاءٍ خَدَْمتَُك أنِّي ُ الله يا «اذْكُرْ، ٣ وَقاَل: اللهِ إلَى وََصلَّى الحائِِط. إلَى ُ وَجهَه حَزَقِيّا فَأدارَ ٢

مُّراً. ً بُكاء حَزَقِيّا بَكَى َّ ثُم يُرِْضيَك.» ما
وَقُْل َشعبِي، قائِدَ حَزَقِيّا، وَكَلِّْم «اْرِجــْع ٥ لَهُ: وَقاَل ُ الله ُ مَه َّ كَل المَدِينَةِ، فِي َ الوَِسيطَة َ الّساحَة ُ إَشعْياء َ يَتَجاوَز أْن وَقَبَل ٤

َستَْذهَُب الثّالِِث اليَوِْم وَفِي َسأْشفِيَك. وَلِهَذا دُمُوعََك. وَرَأيُت َصلاتََك سَمِعُْت قَْد داوُدَ: جَّدِكَ ُ إلَه اللهُ، ‹يَقُوُل لَهُ:
وََسأحمِي ورَ. أّشُ مَلِِك مِْن َ المَدِينَة ِ هَذِه وَُأنْقِذُ وََسُأنْقِذُكَ َسنَةً. َ عَشْرَة خَمَْس َحياتَِك إلَى وََسُأِضيُف ٦ اللهِ. بَيِْت إلَى

خادِِمي.›» لِداوُدَ ُ قَطَعْتُه الَّذِي الوَعدِ أجِل وَمِْن اْسمِي، أجِل مِْن َ المَدِينَة ِ هَذِه
فَتَعافَى الألَِم. مَكاِن عَلَى ُ وَوََضعُوه ُ فَأخَذُوه الألَِم.» مَكاِن عَلَى ُ وََضعُوه التِّينِ مَِن ً خَلِيطا «اْصنَعُوا إَشعْياءُ: قاَل َّ ثُم ٧

حَزَقِيا.
ِلحَزَقِيّا ٌ عَلامَة

اليَوِْم فِي ِ الله بَيِت إلَى َسأذهَُب وَأنِّي ً كامِلا ً ِشفاء َسيَْشفِينِي َ الله أّنَ عَلَى ُ العَلامَة ِهيَ «ما لإَشعْياءَ: حَزَقِيّا وَقاَل ٨
الثّالِِث.»

َ عَشْر يَتَراَجُع أْم الأماِم، إلَى ُخطواٍت َ عَشْر الّظِّلُ كَ َّ يَتَحَر أْن ِيدُ تُر هَْل اثْنَتَينِ. مَِن ً عَلامة «اخْتَرْ إَشعْياءُ: فَقاَل ٩

قاَل.» َكما َسيَْفعَُل َ الله أّنَ عَلَى ُ العَلامَة ِهيَ ِ هَذِه دَرَجاٍت؟
َخطَواٍت.» َ عَشْر يَتَراَجُع ُ فاجعَلْه دَرَجاٍت، َ عَشْر الّظِّلُ مَ يَتَقَّدَ أْن سَهٌل لأْمٌر ُ ه َّ «إن حَزَقِيّا: فَأجاَب ١٠

قَبَل فِيهِ كانَ الَّذِي المَوِضــِع إلَى عادَ َحيُث َخطَواٍت، َ عَشْر يَتَراَجُع الّظِّلَ ُ الله فَجَعََل اللهِ، إلَى ُ إَشعْياء فََصلَّى ١١
َخطَواٍت. عَشْرِ

بابِل مِْن وَوَفدٌ حَزَقِيّا
عَمَِل إلَى ُ دَفَعَه وَما حَزَقِيّا. إلَى ً ة َّ وَهَدِي رَسائَِل بابَِل، مَلُِك بَلاذانَ، بُْن بَلاذانُ مَردُوُخ أْرَسَل الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٢
كُّلَ وَأراهُْم بِهِ، َب وَرَّحَ بابَِل مِْن القادِِم الوَفدِ عن حَزَقِيّا فَسمـِـَع ١٣ مَرِيضاً. كانَ حَزَقِيّا أّنَ سَمـِـَع ُ ه َّ أن َ هُو ذَلَِك
فَلَْم َمخازِنِهِ. فِي شَيءٍ وَكُّلَ وَالأسلِحَةَ، َّمِينَ، الث َ وَالعِْطر وَالأطياَب، هََب، وَالذَّ ةَ، الفِّضَ أراهُمُ بَيتِهِ. فِي ِ َّمِينَة الث الأشياءِ

يّاهُ. إ يُرِهِْم لَْم حَزَقِيّا بَيِت فِي ٌ شَْيء يَبَق
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جاءُوا؟» أيَن وَمِْن الرِّجاُل؟ هَؤُلاءِ قاَل «ماذا وََسألَهُ: حَزَقِيّا َلِِك الم إلَى ُ إَشعْياء بِيُّ َّ الن َ فَجاء ١٤

بابَِل.» مِْن بَعِيدٍ، َلَدٍ ب مِْن «جاءُوا حَزَقِيّا: فَأجاَب
بَيتَِك؟» فِي ُ رََأْوه الَّذِي «وَما إَشعْياءُ: فَقاَل ١٥

لَهُْم.» ِ ُأرِه لَْم َمخازِنِي فِي ٌ شَيء يُوجَدُ فَلا بَيتِي، فِي شَيءٍ كُّلَ «رََأْوا حَزَقِيّا: فَأجاَب
وَكُّلُ بَيتَِك، فِي شَيءٍ كُّلُ فِيهِ َسيُؤْخَذُ وَقٌت ‹َسيَْأتِي ١٧ اللهِ: ِ رِسالَة إلَى «اْستَمـِـْع ِلحَزَقِيّا: ُ إَشعْياء قاَل ِحينَئِذٍ، ١٦

أنَْت أولادُكَ وََسيُؤْخَذُ ١٨ هَذا. يَقُوُل الَّذِي َ هُو ُ الله مِنْهُ. ٌ شَيء ى يَتَبَّقَ لَْن بابَِل. إلَى اليَوِْم، هَذا ى َّ َحت آباؤكَ ُ خَرَه ادَّ ما
بابَِل.›» مَلِِك قَصْرِ فِي ً اما خُّدَ لِيَِصيرُوا

فِي َسيَسُوداِن وَالأمانُ لامُ الّسَ مادامَ عِنْدِي مانـِـَع «لا أضاَف: َّ ثُم اللهِ.» ُ رِسالَة ِهيَ ٌ «َحسَنَة حَزَقِيّا: فَقاَل ١٩
َحياتِي!»

كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ ِ المَدِينَة إلَى الماءِ إدخاِل أجِل مِْن لِلقَناةِ ِ وََشّقِه ِ وَأعمالِه ِبحَزَقِيّا ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ وَكُّلُ ٢٠
ى. َّ مَنَس ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ وَخَلَفَه آبائِهِ. مََع وَدُفَِن حَزَقِيّا وَماَت ٢١ يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ

٢١
يَهُوذا مَلُِك ى َّ مَنَس

وَكانَ القُْدِس. فِي ً َسنَة وَخَمِْسينَ ً خَمْسَة وَحَكَمَ يَهُوذا. عَرَِش اعتَلَى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان فِي ى َّ مَنَس كانَ ١

َحْفِصيبَةَ. ِ ُأمِّه اسْمُ
أخَذَها َّتِي ال الأْرِض مَِن ُ الله َطرَدَها َّتِي ال عُوِب لِلّشُ َ البَِشعَة المُمارَساِت ى َّ وَتَبَن اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ى َّ مَنَس وَفَعََل ٢

عَمُودَ وَأقامَ لِلبَعِل َ مَذاِبح َ ِناء ب وَأعادَ حَزَقِيّا. ُ أبُوه هَدَمَها قَْد كانَ َّتِي ال المُرتَفَعاِت َ ِناء ب ى َّ مَنَس وَأعادَ ٣ ِيَل. إسْرائ بَنُو
بَيِت فِي ِ الزّائِفَة ِ لِلآلِهَة َ مَذاِبح وَبَنَى ٤ وَخَدَمَها. ماءِ الّسَ ُنجُومَ ى َّ مَنَس وَعَبَدَ ِيَل. إسْرائ مَلُِك أخآُب فَعََل َكما عَْشتَرُوَت،٤٠
بَيِت ساَحتَي فِي ماءِ الّسَ لِنُُجوِم َ مَذاِبح ى َّ مَنَس وَبَنَى ٥ القُدِس.» فِي الأبَدِ إلَى اْسمِي «َسأَضُع اللهُ: ُ عَنه قاَل الَّذِي ِ الله
ِيِّينَ رُوحان َ وَُسطاء َ وَاْستَخدَم المُستَقبَِل. ِ مَعرِفَة ِ ُحاوَلَة لِم ِ وَالعِرافَة بِالّسِْحرِ وَاْستَعانَ َكقَرابِينَ. ُ أبناءَه ً أيْضا وَأحرََق ٦ اللهِ.

وَمُشَعوِذِيَن.
ُ وَوََضعَه لِعَْشتَرُوَت، ً ًمَنُحوتا تِمثالا ى َّ مَنَس وََصنََع ٧ ًَشدِيداً. غََضبا ُ الله فَغَِضَب اللهِ. أمامَ رِّ َّ الش عَمَِل مِْن ى َّ مَنَس َ وَأكثَر
ِيَل. إسْرائ مُدُِن كُّلِ مِْن القُْدَس «اختَرُْت عَنْهُ: ُسلَيْمانَ ِ وَابْنِه َ لِداوُد قاَل قَْد ُ الله كانَ الَّذِي الهَيكَُل َ وَهُو الهَيكَِل. فِي
َسأدَعُهُْم بَْل لآبائِهِْم. أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض مَِن يُطرَدُونَ أدَعَهُْم وَلَْن ٨ الأبَدِ. إلَى القُْدِس فِي الهَيكَِل فِي اْسمِي َسأَضُع
بَْل يَسمَعُوا، لَْم هُْم لـَِكنَّ ٩ مُوسَى.» عَبدِي لَهُْم أعطاها َّتِي ال عالِيِم َّ الت وَكُّلَ وَصاياَي كُّلَ أطاعُوا إذا أْرضِهِْم، فِي يَبقُونَ
دُُخوِل قَبَل َكنْعانَ مِْن ُ الله َطرَدَها َّتِي ال عُوُب الّشُ مارََسْتها َّتِي ال رُورِ ُّ الش كُّلِ مِْن أقبََح شُرُوٍر عَمَِل إلَى ى َّ مَنَس هُْم جَرَّ

إلَيها. ِيَل إسْرائ بَنِي
٢١:٣ ٤٠

ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
(7 العدد فِي



٧ : ٢٢ مُلُوك ٢ ٥٣٢ ١٠ : ٢١ مُلُوك ٢

شُرُورِ عَلَى ُ شُرُورُه وَزادَْت البَغِيَضةِ. الأشياءِ ِ هَذِه كُّلَ ى َّ مَنَس «عَمَِل ١١ الأنبِياءِ: ِ خُّدامِه لِساِن عَلَى ُ الله وَقاَل ١٠

ً َكثِيرا ً ِضيقا جالٌِب إنِّي ‹ها ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، يَقُوُل لِهَذا ١٢ أْوثانِهِ. بِسَبَِب ةِ َّ الخَطِي إلَى يَهُوذا وَجَرَّ قَبلِهِ، مِْن يِّينَ ورِ الأمُّ
وََكما بِالقُْدِس. ُ َسأعْمَلُه أخآَب وَبَيِت ِ بِالّسامِرَة ُ عَمِلْتُه وَما ١٣ بِهِ. يَْسمَُع مَْن كُّلُ ُ َسيُْصدَم يَهُوذا وَعَلَى القُْدِس عَلَى
أعداءَهُْم ُ وََسأنْصُر َشعبِي. مِْن ى يَتَبَّقَ ما ُ وََسأتْرُك ١٤ بِالقُْدِس. َسأفعَُل كَذَلَِك الأْسفَِل، إلَى يُقلَُب وَ َصحٌْن ُمْسَُح ي
مِْن آبائِهِْم خُرُوِج يَوِْم مُنْذُ أغَضبُونِي يُرِْضينِي. لا ما عَمِلُوا هُْم لِأّنَ ١٥ حَْرٍب، ُ غَناِئم هُْم كَأّنَ أعداؤهُْم فَيَْسبِيهِْم عَلَيهِم،
َّتِي ال ِ ة َّ الخَطِي إلَى ها ُّ كُل الخَطايا ِ هَذِه تُضاُف بِدَمِهِْم. القُْدَس وَأغرََق يَن، َكثِيرِ َ ياء ِ أبْر ى َّ مَنَس وَقَتََل ١٦ اليَوِْم. ى َّ وََحت َ مِصْر

اللهِ.›» أمامَ رَّ َّ الش فَعَلُوا ى َّ َحت ةِ، َّ لِلخَطِي يَهُوذا بِها جَرَّ
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي ارتََكبَها، َّتِي ال ُ وََخطاياه ى َّ مَنَس أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٧

آمُونُ. ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ وَخَلَفَه عُّزا.» «بُْستانَ دُِعيَ الَّذِي ِ بَيتِه بُْستاِن فِي دُفَِن آبائِهِ. مََع وَدُفَِن ى َّ مَنَس وَماَت ١٨

يَهُوذا مَلُِك آمُونُ
َ مَة َّ مَشُل ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ القُْدِس. فِي َسنَتَينِ وَحَكَمَ العَرَْش. اعتَلَى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ ِيَة الثّان فِي آمُونُ كانَ ١٩

يَْطبَةَ. مِْن حارُوَص، بِنَْت
عَبَدَها َّتِي ال الأوثان َ وَخَدَم فَعَبَدَ ِيهِ. أب نَهِْج عَلَى آمُونُ وَعاَش ٢١ ى. َّ مَنَس ِيهِ كَأب اللهِ أمامَ رَّ َّ الش آمُونُ وَفَعََل ٢٠

بَيتِهِ. فِي ُ وَقَتَلُوه عَلَيهِ آمُونَ خُّدامُ وَتَآمَرَ ٢٣ اللهَ. يُرْضِي َكما يَعِْش وَلَْم آبائِهِ، َ إلَه اللهَ، َتجاهََل وَهَكَذا ٢٢ أبُوهُ. وَخَدَمَها
بَعْدَهُ. ً مَلِكا يُوِشيّا ُ ابْنَه بُوا نَّصَ َّ ثُم وَقَتَلُوهُْم. آمُونَ عَلَى تَآمَرُوا الَّذِيَن كُّلَ وَقَتَلُوا َلَدِ الب َشعُب فَقامَ ٢٤

يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي آمُونَ، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٥
يُوِشيّا. ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ وَخَلَفَه عُّزا. بُْستاِن فِي ِ قَبْرِه فِي آمُونُ وَدُفَِن ٢٦

٢٢
يَهُوذا مَلُِك يُوِشيّا

ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ القُْدِس. فِي ً َسنَة وَثَلاثِينَ إحدَى وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن ِ الثّامِنَة فِي يُوِشيّا كانَ ١

بِيِل الّسَ بِهَذا َ وَالتَزَم داوُدَ. ِ َكجَّدِه ٍ أمانَة بِكُّلِ َ الله وَتَبـِـَع اللهَ. يُرْضِي ما يُوِشيّا وَعَمَِل ٢ بُْصقَةَ. مِْن َ عَدايَة بِنَْت َ يَْديَدَة
كامِلاً. ً التِزاما

الهَيكَل بِتَرمِيِم يَْأمُُر يُوِشيّا
لَهُ: وَقاَل ِ الله بَيِت إلَى مَشُلّامَ بِْن أَصلْيا بَْن شافانَ ُ مُساعِدَه أْرَسَل يُوِشيّا، حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٣
البَوّابُونَ ُ وَجَمَعَه اللهِ بَيِت إلَى عُب الّشَ ُ أْحضَرَه الَّذِي الماَل يَعُّدَ أْن إلَيهِ وَاطلُْب حَلْقِيا، ِ الـكَهَنَة رَئيِس إلَى «اذهَْب ٤
وَلِيَدفَعُوا ٦ اللهِ. بَيِت تَرمِيِم عَلَى القائِمِينَ لِلْعُمّاِل ُ لِيَْدفَعُوه اللهِ، بَيِت عَلى لِلْمُشْرِفِينَ الماَل هَذا ُ الـكَهَنَة فَليُعِط ٥ مِْنهُْم.
داِعيَ وَلا ٧ الهَيكَِل. لإصلاِح َ لازِمَة َّ ال َ المَنُحوتَة َ وَالحِجارَة الخَشََب وَلِيَْشتَرُوا حّاتِينَ. َّ وَالن يَن َجّارِ وَالح يَن جّارِ َّ الن َ ُأُجور ً أيضا

بِالثِّقَةِ.» جَدِيرُونَ فَهُْم الـكَهَنَةُ، يَصْرِفُها َّتِي ال المَبالـِـــِغ َحوَل ِحساباٍت بِِسِجلّاِت لِلاحتِفاِظ
الهَيكَل فِي ِ يعَة رِ َّ الش عَلَى ُ العُثُور
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ِحلْقِيا وَأعطَى اللهِ!» بَيِت فِي ِ يعَة رِ َّ الش كِتاَب وَجَْدُت قَْد «ها َلِِك، الم وَكِيِل لِشافانَ، ِحلْقِيا ِ الـكَهَنَة رَئِيُس وَقاَل ٨
فَقَرَأهُ. لِشافانَ، الكِتاَب

الَّذِِي الماِل كُّلَ خُّدامََك «أعطى فَقاَل: حَدََث، عَمّا ً يرا تَقرِ إلَيهِ مَ وَقَّدَ يُوِشيّا َلِِك الم إلَى شافانُ الكاتُِب ذَهََب َّ ثُم ٩

الكاهُِن أعطانِي «لَقَْد لِلمَلِِك: شافانُ الوَكِيُل قاَل ذَلَِك وَبَعْدَ ١٠ اللهِ.» بَيِت فِي العَمَِل عَلَى لِلمُشْرِفِينَ ُ وَأعطُوه الهَيكَِل فِي
َلِِك. الم عَلَى الكِتاَب شافانُ وَقَرَأ الكِتاَب.» هَذا ِحلْقِيا

ِحلْقِيا، لِلكاهِِن ً أْمرا َلُِك الم َ فَأْصدَر ١٢ لاً. ُّ وَتَذَل ً حُْزنا ُ مَلابِسَه َق مَّزَ يعَةِ، رِ َّ الش كِتاِب كَلامَ َلُِك الم سَمـِـَع فَلَمّا ١١

َ الله وَاْسألُوا «اْذهَبُوا ١٣ فَقاَل: عَسايا، َلِِك الم وَخادِِم شافانَ، َلِِك الم وَمُساعِدِ مِيخا، بِْن وَعَْكبُورَ شافانَ، بِْن وَأِخيقامَ
الكِتاِب هَذا كَلاِم عَْن وَاْسألُوا يَهُوذا. أجِل وَمِْن عِب، الّشَ أجِل وَمِْن أجلِي، مِْن ُ اْسألُوه نَْفعََل. أْن عَلَينا يَنْبَغِي ماذا
ُكتِبَْت َّتِي ال الوَصايا بِكُّلِ يَعمَلُوا وَلَْم الكِتاِب، هَذا كَلاِم إلَى يَْستَمِعُوا لَْم آباءَنا لِأّنَ عَلَينا، غاِضٌب ُ فَالله وَجَْدناهُ. الَّذِي

بِها!» لِنَعَمََل لَنا
خَلْدَة ُ ة َّ بِي َّ وَالن يُوِشيّا

بَْن ومَ ُّ َشل َ زَْوجَة ُ خَلْدَة وَكانَْت خَلْدَةَ. ةِ َّ بِي َّ الن إلَى وَعَسايا وَشافانُ وَعَْكبُورُ، وَأِخيقامُ، ِحلْقِيا، الكاهُِن فَذَهََب ١٤
إلَيها. ثُوا وََتحَّدَ فَجاءُوا القُْدِس. مَِن الثّانِي القِسِْم فِي تَْسكُُن وَكانَْت الـكَهَنَةِ. ِياِب ث عَْن المَْسؤُوِل حَْرَحَس بِْن َ تِْقوَة

أنا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٦ : إلَيَّ أْرَسلـَكُْم الَّذِي جُِل َّ لِلر ‹قُولُوا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، «يَقُوُل خَلْدَةُ: لَهُْم فَقالَْت ١٥

مَلُِك ُ قَرَأه الَّذِي الكِتاِب فِي ِ المَذُْكورَة عَناِت َّ الل كُّلَ عَلَيهِْم َسأجلُِب فِيهِ. الّساِكنِينَ وَعَلَى المَكاِن هَذا عَلَى ً ِضيقا جالٌِب
فَأْغَضبُونِي. بِأيدِيهِْم، َصنَعُوها ُأْخرَى ٍ لآلِهَة ً َبخُورا وَأحرَقُوا ُظهُورَهُْم، لِي أدارُوا تَرَُكونِي. يَهُوذا َشعَب لِأّنَ ١٧ يَهُوذا.

المَكاِن!› هَذا عَلَى تَنْطَفُِئ لا ً نارا غََضبِي َسيَكُونُ وَلِهَذا
عَِن ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا هَذا: ُ لَه فَقُولُوا اللهَ، لِتَسألُوا أرَسلـَكُْم الَّذِي يَهُوذا مَلُِك يُوشيّا «‹وَأمّا ١٨
ساِكنِيهِ. وَِضّدَ المَكاِن هَذا َضّدَ كَلاِمي سَمِعَْت عِندَما اللهِ أمامَ وَتَواَضعَْت قَلبَُك رَّقَ قَْد ١٩ وِّ: َّ للت ُ سَمِعْتَه الَّذِي الكَلاِم
َسأجمَعَُك لِذَلَِك ٢٠ اللهُ. يَقُوُل سَمِعْتَُك. قَْد وَأنا أماِمي. وَبََكيَْت ِيابََك، ث قَْت َّ فَمَز وَلَعنَةً، ً خَرابا َسأجعَلُهُْم نِي َّ أن سَمِعَْت
الجَواَب هَذا فَحَمَلُوا هُنا.›» الّساِكنِينَ عِب الّشَ عَلَى َسُأرِسلُها َّتِي ال يقاِت الّضِ مَِن ً أيّا تَرَى لَْن بِسَلاٍم. وََستَمُوُت بِآبائَِك،

َلِِك. الم إلَى
٢٣

العَْهد ُ ُيجَّدِد يُوِشيّا
كُّلُ ُ مَعَه وََصعِدَ اللهِ. بَيِت إلَى َلُِك الم َصعِدَ َّ ثُم ٢ مَعَهُ. لِلاجتِماِع وَالقُْدِس يَهُوذا ُشيُوِخ كُّلَ َلُِك الم فَاْستَْدعَى ١

قَرَأ َّ ثُم َشْأناً. أْرفَعِهِْم إلَى ً َشْأنا أْصغَرِهِْم مِْن عِب، الّشَ وَكُّلُ ُ وَالأنبِياء ُ الـكَهَنَة ُ رافَقَه َكما القُْدِس. وَأهِل يَهُوذا أهِل
َمِيُع. الج ُ لِيَْسمَعَه عاٍل بَِصوٍْت ُ قَرَأه اللهِ، بَيِت فِي عَلَيهِ َ عُثِر الَّذِي ِ يعَة رِ َّ الش كِتاَب أي العَْهدِ، كِتاَب

مِْن ُ وَقَوانِينَه ُ وَعَْهدَه ُ وَصاياه يُطِيَع وَ َ الله يَتبََع أْن دَ وَتَعَهَّ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً عَْهدا وَقَطََع العَمُودِ عِنْدَ َلُِك الم وَوَقََف ٣

هَذا. عَلَى ً شُهُودا ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ وَوَقََف الكِتاِب. هَذا فِي مَْكتُوٌب َ هُو ما بِكُّلِ يَعمََل أْن دَ تَعَهَّ وَنَْفِسهِ. ِ قَلْبِه كُّلِ
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ُصنِعَْت َّتِي ال ِ ِيَة الآن كُّلَ اللهِ هَيكَِل مِْن ُيخرُِجوا أْن وَالبَوّابِينَ الـكَهَنَةِ، َ ة َّ وَبَقِي حَلْقِيا، ِ الـكَهَنَة رَئِيَس َلُِك الم أمَرَ َّ ثُم ٤

مادَ َّ الر حَمَلُوا ذَلَِك وَبَعْدَ قَْدرُونَ. وادِي فِي القُْدِس خارَِج يَوِشيّا فَأْحرَقَها ماءِ. الّسَ وَُنجُوِم وَعَْشتَرُوَت٤١ لِلبَعِل ً ِيما تَكْر
يَل. إ بَيِت إلَى

المُرتَفَعاِت فِي ً َبخُورا َيحرِقُونَ الزّائِفُونَ ُ الـكَهَنَة هَؤُلاءِ فَكانَ النّاِس. ةِ عامَّ مِْن ً كَهَنَة نُوا َّ عَي قَْد يَهُوذا مُلُوكُ وَكانَ ٥

وَكُّلِ وَالأبْراِج، وَالقَمَرِ، ْمِس، وَالّشَ البَعِل، لإكْراِم ً َبخُورا وَأحرَقُوا بِالقُْدِس. ِ ُحِيطَة الم َلْداِت وَالب يَهُوذا مُدُِن كُّلِ فِي
يُوِشيّا. فَأبادَهُْم ماءِ. الّسَ ُنجُوِم

دَّقَ َّ ثُم قَْدرُونَ. وادِي فِي ُ وَأْحرَقَه القُْدِس ِ مَدِينَة خارَِج ُ وَأْخرَجَه اللهِ. بَيِت مِْن عَْشتَرُوَت عَمُودَ يُوِشيّا وَأزاَل ٦
عِب. الّشَ ةِ عامَّ قُبُورِ فَوَْق ُ نَثَرَه غُباٍر إلَى َ َحْرُوقَة الم القِطََع

ِ هَذِه يَْستَخدِْمَن ُ النِّساء وَكانَِت اللهِ. بَيِت فِي أْجسادَهُْم يُبِيُحونَ كانُوا الَّذِيَن الرِّجاِل بُيُوَت يُوِشيّا َلُِك الم َ وَهَدَم ٧
عَْشتَرُوَت. ِ لِلإلَهَة ً إكْراما ِ الأقمِشَة نَسِج فِي البُيُوَت

تِقدِماتِهِْم يُقَّدِمُونَ ُ الـكَهَنَة كَانَ َّتِي ال المُرتَفَعاِت رَ وَدَمَّ القُْدِس، إلَى يُهُوذا مُدُِن مِْن ِ الـكَهَنَة جَميَع يُوِشيّا َ وَأحضَر ٨

حاِكِم يَشُوعَ ِ بَوّابَة َ عَبْر الدّاِخِل يَسارِ إلَى كانَْت َّتِي ال المُرْتَفَعاِت َ هَدَم َكما بِْع. الّسَ بِئْرِ إلَى َجبَْع مِْن يُهُوذا مُدُِن فِي عَلَيها
ُختَمِرِ الم َ غَير َ الخـُبز يأكُلُونَ كانُوا بَْل القُْدِس، ِ مَدِينَة فِي ِ الله مَذَبحِ إلَى يأتُونَ المُرتَفَعاِت تِلَك ُ كَهَنَة يَكُْن فَلَْم ٩ المَدِينَةِ.

بِهِْم! أقارِ مََع
ذَلَِك يُوِشيّا رَ فَدَمَّ مُولََك. ِ لِلإلَه َ ذَباِئح أبْناءَهُْم يُقَّدِمُونَ النّاُس كانَ َحيُث ومَ ُّ هِن بِْن وادِي فِي ً مَكانا ُ تُوفَة وَكانَْت ١٠

بَيِت مَدخَِل عِنْدَ يَهُوذا مُلُوكُ وََضعَها َّتِي ال َ المَرَكبَة وَأحرََق ُيُوَل الخ ً أيضا وَأزاَل ١١ ُأْخرَى. ً ة مَّرَ َ يُْستَخدَم لِئَلّا المَكانَ
ْمِس. الّشَ ِ لإلَه ً إكْراما نَثْنَملََك الخادِِم ِ غُْرفَة قُرَْب وُِضعَْت قَْد وَكانَْت اللهِ.

َ فَهَدَم اللهِ. بَيِت ساَحتَي فِي َ مَذاِبح ً أيضا ى َّ مَنَس وَبَنَى أخآَب. ِ ِنايَة ب َسطِح عَلَى َ مَذاِبح بَنُوا قَْد يَهُوذا مُلُوكُ وَكانَ ١٢
عَلَى المُرتَفَعاِت بَعَض الماضِي فِي ُسلَيْمانُ وَبَنَى ١٣ قَْدرُونَ. وادِي فِي غُبارَها َ وَنَثَر ها َّ وَدَق المَذاِبحِ ِ هَذِه كُّلَ يُوِشيّا
ِ الإلَهَة تِلَْك لِعَْشتارُوَث،٤٢ ً إكْراما المُرتَفَعاِت ِ هَذِه أحَدَ بَنَى وَقَْد القُْدِس. قُرَْب المُهلِِك َجبَِل مِْن بِيِّ َنُو الج الجانِِب
ونَ. ُّ عَم أهُل ُ عَبَدَه الَّذِي البَغِيِض ِ الإلَه ذَلَِك كَمُوَش، لإكْراِم ً مُرتَفَعا ً أيضا وَبَنَى َصيدُونَ. أهُل عَبَدَها َّتِي ال ِ البَغِيَضة
أْمواٍت عِظامَ َ نَثَر َّ ثُم عَْشتَرُوَت. َ وَأعْمِدَة َ ة َّ ي ذْكارِ َّ الت الأنصاَب رَ َّ وََكس ١٤ هَذِهِ. ِ العِبادَة أماِكِن كُّلَ يُوِشيّا َلُِك الم َب َّ فَخَر

المَكاِن. ذَلَِك عَلَى
ةِ. َّ الخَطِي إلَى ِيَل إسْرائ جَرَّ الَّذِي نَباَط بُْن ُبْعامُ يَر بَناهُما ذَيِن َّ الل يَل إ بَيِت فِي َ وَالمُرتَفَعَة َ المَذَبح ً أيضا يُوِشيّا َ وَهَدَم ١٥
رِجالاً، فَأْرَسَل َبَِل. الج عَلَى ً قُبُورا فَرَأى ُ َحولَه يُوِشيّا َع َّ وَتَطَل ١٦ عَْشتَرُوَت. عَمُودَ وَأْحرََق غُباٍر إلَى َ المَذَبح دَّقَ َّ ثُم
ِ بِه نَطََق الَّذِي ِ الله كَلاِم وَفَْق ُ سَه َّ وََنج َ المَذَبح َب خَرَّ وَهَكَذا . المَذَبحِ عَلَى العِظامَ أحرََق َّ ثُم القُبُورِ. مَِن العِظامَ فَأْخرَُجوا

وَأعلَنَهُ. اللهِ رَجُُل
٢٣:٤ ٤١

ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
الفصِل) هذا ِ بقيّة فِي

٢٣:١٣ ٤٢
وَالحرب. الحّب إلهة وهي الّسماء، ملـكة ً أيضا دُعيت يَل. إ َِّف ّي المُز ِ الإلَه ُ زوجة يّفةٌ. مُز ٌ كنعانية ٌ إلهة عَْشتارُوث.
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أهُل ُ لَه فَقاَل أراهُ؟» الَّذِي ْصب ُّ الن هَذا «ما يُوِشيّا: فَسَأَل اللهِ. رَجُِل َ قَبْر فَرَأى َحولَهُ، يُوِشيّا َ نَظَر ذَلَِك وَبَعدَ ١٧
بَعِيدٍ.» زَمٍَن قَبَل يَل إ بَيِت بِمَذَبحِ فَعَلَْت بِما أ َّ تَنَب الَّذِي َ هُو يَهُوذا. مِْن َ جاء الَّذِي ِ الله رَجُِل ُ قَبْر َ هُو «هَذا المَدِينَةِ:

الّسامِرَةِ. مَِن الَّذِي بِيِّ َّ الن وَعِظامَ ُ عِظامَه فَتَرَُكوا عِظامَهُ.» ُتحَرُِّكوا وَلا يَستَرِْح، ُ «دَعُوه يُوِشيّا: فَقاَل ١٨

وَفَعََل الّسامِرَةِ. فِي المُرْتَفَعاِت فِي بَنُوها ِحينَ َ الله أْغَضبُوا قَْد ِيَل إسْرائ مُلُوكُ كانَ َّتِي ال المَعابِدِ كُّلَ يُوِشيّا َ وَهَدَم ١٩

يَل. إ بَيِْت بِهَيكَِل ُ فَعَلَه ما بِها
وَبَعْدَ بَها. ِّ ُيخَر لـِكَي أْمواٍت عِظامَ عَلَيها وَأحرََق مَذاِبحِها. عَلَى ِ الّسامِرَة فِي المُرْتَفَعاِت ِ كَهَنَة كُّلَ يُوِشيّا وَقَتََل ٢٠

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى عادَ ذَلَِك
بِالفِْصح َيحتَفِلُونَ يَهُوذا َشعُب

العَْهدِ.» كِتاِب فِي مَْكتُوٌب َ هُو ما وَفَْق لإلَهِكُْم، ً إكْراما بِالفِْصِح٤٣ «احتَفِلُوا وَقاَل: عَب الّشَ يُوِشيّا َلُِك الم وَأمَرَ ٢١

أّيٌ يُقِْم وَلَْم ِيَل. إسْرائ حَكَمُوا الَّذِيَن القُضاةِ زَمَِن مُنذُ ْحوِ َّ الن هَذا عَلَى بِالفِْصِح اْحتَفَلُوا قَدِ عُب الّشَ يَكُِن وَلَْم ٢٢

فِي القُْدِس فِي ِ لله ً إكْراما بِالفِْصِح الاحتِفاُل هَذا َ ُأقِيم وَقَْد ٢٣ . قَّطُ بِالفِْصِح الاحتِفاِل هَذا مِثَل يَهُوذا مُلُوِك مِْن
يُوِشيّا. حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ

فِي البَغِيَضةِ المَعبُوداِت وَجَمِيِع وَالأْوثاِن، البُيُوِت، فِي َّتِي ال ِ الآلِهَة ِيِل وَتَماث ِ َحرَة وَالّسَ الوَُسطاءِ عَلَى يُوِشيّا وَقَضَى ٢٤

اللهِ. بَيِت فِي حَلْقِيا الكاهُِن ُ وَجَدَه الَّذِي الكِتاِب فِي ِ بَة المَْكتُو ِ يعَة رِ َّ لِلش ً طاعَة هَذا يُوِشيّا فَعََل وَالقُْدِس. يَهُوذا
بِكُّلِ َ وَالتَزَم تِهِ. َّ قُو وَبِكُّلِ نَفِسهِ، وَبِكُّلِ قَلْبِهِ، بِكُّلِ ِ الله إلَى عادَ إْذ يَهُوذا. فِي ُ قَبلَه قَّطُ ٌ نَظِير لِيُوِشيّا يَكُْن لَْم ٢٥

ً غاِضبا مازاَل كانَ فَقَْد تَنطَفِْئ. لَْم يَهُوذا عَلَى ِ الله غََضِب نارَ أّنَ َ غَير ٢٦ بَعْدَهُ. ٌ نَظِير لِيُوِشيّا يَكُْن وَلَْم مُوسَى. ِ يعَة شَرِ
مََع ُ نَفسَه الأْمرَ وََسأفْعَُل أْرضِهِْم. مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي «اقتَلَعُْت اللهُ: قاَل ٢٧ ى. َّ مَنَس ُ فَعَلَه ما كُّلِ بِسَبَِب عَلَيهِْم ً ِجّدا
‹فِيها عَْنها: ُلُْت وَق مَضَى فِيما َ المَدِينَة ِ هَذِه اخْتَرُْت أنِّي َصحِيٌح القُْدَس. أقْبََل وَلَْن يَهُوذا. إلَى ألتَفُِت أعُودَ لَْن يَهُوذا.

المَكاِن.» ذَلَِك فِي الهَيكََل ُ َسأهْدِم لـَِكنِّي اْسمِي.› َسيَكُونُ
يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي يُوِشيّا، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٨

يُوِشيّا مَوُْت
فَلَمّا و. َمجَّدُ فِي ِ ِمُلاقاتِه ل يُوِشيّا فَخَرََج الفُراِت. نَهْرِ عِنْدَ ورَ أّشُ مَلِِك ِ َبَة ُحار لِم ُ َنخُو َ مِصْر مَلُِك ذَهََب يُوِشيّا، زَمَِن وَفِي ٢٩

قَبْرِهِ. فِي ُ وَدَفَنُوه القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى و َمجَّدُ مِْن ُ وَحَمَلُوه ٍ مَرِْكبَة فِي ُ تَه َّ ُجث ُ خُّدامُه فَوََضَع ٣٠ َلَهُ. قَت ُ َنخُو ُ رَآه
ِيهِ. أب مِْن ً بَدَلا ً مَلِكا ُ بُوه وَنَّصَ وَمَسَُحوهُ. يُوِشيّا بَْن َ يَهُوآحاز وَأخَذُوا عِب الّشَ ُ ة عامَّ َ فَجاء

يَهُوذا مَلُِك ُ يَهُوآحاز
ُ اسْم وَكانَ القُْدِس. فِي شُهُوٍر ثَلاَث وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الثّالِثَة فِي ُ يَهُوآحاز كانَ ٣١

آبائِهِ. نَهِْج عَلَى وَسارَ اللهِ، أمامَ رَّ َّ الش ُ يَهُوآحاز وَفَعََل ٣٢ لِبْنَةَ. مِْن إْرمِيا بِنَْت حَمُوَطَل ِ ُأمِّه
٢٣:٢١ ٤٣

.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
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فِي َيحكُمَ أْن ُ يَهُوآحاز يَقدِْر فَلَْم حَماةَ. أْرِض فِي َ بلَة رِ فِي ِسجٍن فِي ُ وَوََضعَه ُ َنخُو الفِرعَوْنُ ُ أسَرَه ةٍ، مُّدَ وَبَعْدَ ٣٣

هَِب. الذَّ مَِن ً واِحدا ً وَقِنْطارا ةِ الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر٤٤ َ مِئَة مِقدارُها يَهُوذا عَلَى ً يَة ِجز ُ َنخُو وَفَرََض القُْدِس.
ُ َنخُو وَأخَذَ ياقِيمَ. يَهُو إلَى ُ اْسمَه َ ر َّ وَغَي يُوِشيّا. ِيهِ أب عَْن ً ًعِوَضا مَلِكا يُوِشيّا بَْن َ ألِياقِيم َب نَّصَ َ َنخُو الفِرْعَوْنَ أّنَ وَحَدََث ٣٤

رائِِب الضَّ مَِن الماَل هَذا دَفََع ُ ه َّ أن َ غَير لِلفِرْعَوِن. هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ ُ ياقِيم يَهُو وَدَفََع ٣٥ ماَت. َحيُث َ مِصْر إلَى يَهُوآحازَ
الماَل هَذا بِدَْورهِ ُ ياقِيم يَهُو وَأعطَى مُمْتَلَكاتِهِ. َحسََب ً ذَهَبا أْو ً ة فِّضَ واِحدٍ كُّلُ فَدَفََع النّاِس. ةِ عامَّ عَلَى َ هُو فَرَضَها َّتِي ال

َنخُوَ. الفِرْعَوِْن إلَى
ُ ه وَُأمُّ القُْدِس. فِي ً َسنَة عَشْرَة إحدَى وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الخامِسَة فِي ُ ياقِيم يَهُو كانَ ٣٦

آبائِهِ. نَهِْج عَلَى وَسارَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ُ ياقِيم يَهُو وَفَعََل ٣٧ رُومَةَ. مِْن َ فِداية بِنُْت ُ ِيدَة َب ز
٢٤

يَهُوذا إلَى يَأتْي رُ نَبُوخَْذناصَّ َلُِك الم
لـَِكّنَ لَهُ. ً تابِعا َ صار الَّذِي َ ياقِيم يَهُو فَأخَضَع يَهُوذا. إلَى بابَِل، مَلُِك رُ، نَبُوخَْذناصَّ َ جاء ياقِيمَ، يَهُو َلِِك الم زَمَِن وَفِي ١

ِيِّينَ ون وَالعَمُّ ِيِّينَ وَالمُوآب وَالأرامِيِّينَ البابِلِيِّينَ مَِن ُجَماعاٍت الله فَأْرَسَل ٢ عَنْهُ. وَاْستَقَّلَ ِسنِينَ، ثَلاِث بَعْدَ ِ عَلَيه دَ َّ تَمَر َ ياقِيم يَهُو
الأنبِياءِ. ِ خُّدامِه لِساِن عَلَى ِ بِه مَ َّ تَكَل الَّذِي ِ الله لِكَلاِم ً َتحقِيقا يَهُوذا إلَى أْرَسلَهُْم َبَتِهِ، ُحار لِم

فَقَْد ٤ ى. َّ مَنَس ارتََكبَها َّتِي ال الخَطايا كُّلِ عَلَى لَهُْم ً عِقابا ِ نَظَرِه عَْن يُبعِدَهُْم ى َّ َحت لِيَهُوذا هَذا َيحدَُث بِأْن ُ الله أمَرَ ٣

الخَطايا. ِ هَذِه َ يَغفِر أْن ُ الله ِ يَشَأ وَلَْم بِدَمِهِْم. القُْدَس وَأْغرََق يَن َكثِيرِ َ ياء ِ أبْر ى َّ مَنَس قَتََل
مََع وَدُفَِن ُ ياقِيم يَهُو وَماَت ٦ يَهُوذا. مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ ِ وَأعْمالِه َ ياقِيم بِيَهُو ِ المُتَعَلِّقَة الُأخرَى الُأمُورِ وَكُّلُ ٥

ياِكينُ. يَهُو ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ َلَفَه فَخ آبائِهِ.
مِصْرَ. ِ َسيطَرَة َتحَت ً وَاقِعَة كانَْت َّتِي ال الفُراِت وَنَهْرِ َ مِصْر نَهْرِ بَينَ ِ الواقِعَة الأراضِي كُّلِ عَلَى بابَِل مَلُِك وَاْستَولَى ٧

ةٍ. َّ ي ِ عَْسكَر حَمَلاٍت لِشَّنِ َ مِصْر مِْن الخُرُوِج عَلَى ً قادِرا َ مِصْر مَلُِك يَعُْد فَلَْم
القُْدس عَلَى يَْستَولِي رُ نَبُوخَْذناصَّ

ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ القُْدِس. فِي أشْهُرٍ َ ثَلاثَة وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة فِي ياِكينُ يَهُو كانَ ٨

ِيهِ. أب نَهِْج عَلَى وَسارَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ياكينُ يَهُو وَفَعََل ٩ القُْدِس. مَِن ألِناثانَ بِنَْت َنحُوْشتا
رُ نَبُوخَْذناصَّ إلَْيهِْم انضَّمَ َّ ثُم ١١ وَحاصَرُوها. القُْدِس ِ مَدينَة إلَى بابَِل مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ ُ قادَة َ جاء اليَوِم، ذَلَِك فِي ١٠

ُ وَقادَتُه ُ وَمَْسؤُولُوه ُ ه وَُأمُّ خَرََج بابَِل. مَلِِك ِ َبَة ُحار لِم يَهُوذا، مَلُِك ياِكينُ، يَهُو فَخَرََج ١٢ المَدِينَةِ. إلَى َ جاء الَّذِي بابَِل مَلُِك
ر. نَبُوخَْذناصَّ حُْكمِ مِْن ِ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ فِي هَذا حَدََث ياِكينَ. يَهُو بابَِل مَلُِك َ فَأسَر وَخُّدامُهُ.

ُسلَيْمانُ وََضعَها َّتِي ال ِ ِيَة الآن كُّلَ رَ َّ وََكس َلِِك. الم وَبَيِت ِ الله بَيِت فِي َّتِي ال الـكُنُوزِ كُّلِ عَلَى رُ نَبُوخَْذناصَّ وَاْستَولَى ١٣

اللهِ. لِكَلاِم ً ِيما تَتم هَذا حَدََث مَعَهُ. َ ِيَة وَالآن الـكُنُوزَ تِلَْك كُّلَ وَأخَذَ اللهِ، هَيكَِل فِي ِيَل إسْرائ مَلُِك
٢٣:٣٣ ٤٤

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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العُمّاِل كُّلَ أخَذَ َشخٍص. آلاِف َ عَشْرَة فَكانُوا ياءَ، وَالأقوِ َ القادَة َسبَى القُدِس. أهِل كُّلَ رُ نَبُوخَْذناصَّ وََسبَى ١٤

الأْرِض. َ وَوَُجهاء ُ وَخُّدامَه ِ وَزَْوجاتِه ُ ه وَُأمَّ ياكينَ يَهُو ً أيضا وََسبَى ١٥ ةِ. العامَّ ُ فُقَراء إلّا يَبَق وَلَْم المَهَرَةِ. نّاِع وَالّصُ
مَِن ألٍف إلَى ِ بِالإضافَة هُْم َّ كُل فَأخَذَهُْم . ُجندِّيٍ آلاِف ُ َسبْعَة هُناكَ وَكانَ ١٦ أسْرى. بابَِل إلَى القُْدِس مَِن أخَذَهُْم

بابَِل. إلَى هُْم َّ كُل هَؤُلاءِ بابَِل مَلُِك َسبَى القِتاِل. عَلَى بْينَ المُتَدَرِّ كُّلَ وَأخَذَ المَهَرَةِ. نّاِع وَالّصُ العُمّاِل
يَهُوذا مَلُِك ِصْدقيّا

ِ الحادِيَة فِي ِصْدقِيّا وَكانَ ١٨ ِصْدقِيّا. إلَى ُ اْسمَه َ ر َّ وَغَي مِنْهُ. ً بَدَلا ً مَلِكا ياِكينَ، يَهُو عَّمِ نْيا، َّ مَت بابَِل مَلُِك َب وَنَّصَ ١٧

بِنَْت حَمِّيطََل ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي ً َسنَة َ عَشْرَة إحدَى وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ
وَيَهُوذا، القُْدِس أهِل عَلَى ُ الله فَغَِضَب ٢٠ ياِكينَ. يَهُو نَهِْج عَلَى وَسارَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ِصْدقِيّا وَفَعََل ١٩ لِبْنَةَ. مِْن إْرمِيا

عَنْهُ. ً بَعِيدا وََطرََحهُْم
ِصْدقِيّا حُْكمَ يُنِهي ر نَبُوخَْذناصَّ

بابَِل. مَلِِك عَلَى ِصدقِيّا دَ َّ وَتَمَر
٢٥

فِي هَذا كانَ ةً. َّ ِي تُراب ً أبْراجا َحولَها وَبَنَى وَحاصَرَها القُْدِس. ِ َبَة ُحار لِم جَيِشهِ وَكُّلُ بابَِل، مَلُِك رُ، نَبُوخَْذناصَّ َ فَجاء ١
حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ ى َّ َحت القُْدُس فَحُوصِرَِت ٢ ِصْدقِيّا. ِلحُْكمِ ِ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ مَِن العاشِرِ ْهرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِْم
عِب الّشَ ةِ عامَّ َطعامُ نَفِدَ الرّابـِـِع ْهرِ َّ الش مَِن التّاِســِع اليَوِْم وَقَبَل المَدِينَةِ. فِي ِ َجاعَة الم أْحواُل وَساءَْت ٣ لِيَهُوذا. ِصْدقِيّا

المَدِينَةِ. مَِن
المُزدَوَِج ورِ الّسُ فِي سِرِّّيٍ باٍب يِق َطرِ عَْن ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي ِ ُجنُودِه وَكُّلُ ِصْدقِيّا َلُِك الم فَهَرََب المَدِينَةِ. ُسورِ خَْرُق َّ وَتَم ٤

البابِلِيُّ َيُش الج َ فَطارَد ٥ بَةَ. عَرَ وادِي جاهِ بِاّتِ َبُوا فَهَر المَدِينَةَ. ُيحاصِرُونَ كانُوا العَدُّوِ ُجنُودَ أّنَ مََع َلِِك، الم بُْستاِن َ عَبْر
َبُوا. وَهَر ً جَمِيعا ُ فَتَرَُكوه ِصْدقِيّا ُجنُودُ أمّا يحا. أرِ سُهُوِل مِْن بِالقُرِْب ُ وَأدرَُكوُه ِصْدقِيّا، َلَِك الم

َ َصدَر ما بابَِل مَلُِك أعلََن َحيُث َ حَماة أْرِض فِي َ بلَة رِ فِي بابَِل مَلِِك إلَى ُ وَاقتادُوه ِصْدقِيّا َلَِك الم ونَ ُّ البابِلِي فَأمسََك ٦

إلَى ُ وَأحضَرُوه تَينِ، َّ ي بُرُونز بِِسلِسلَتَينِ ُ دُوه َّ قَي َّ ثُم عَينَيهِ. وَفَقَُأوا عَينَيهِ، أمامَ ِصْدقِيّا أولادَ فَقَتَلُوا ٧ حُكمٍ. مِْن ِصْدقِيّا عَلَى
بابَِل.

القُْدس ُ تَدمِير
ِ حُْكمِه مِْن َ عَشْرَة َ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ مَِن الخامِِس ْهرِ َّ الش مَِن الّسابـِـِع اليَوِْم فِي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى رُ نَبُوخَْذناصَّ َ وَجاء ٨
بُيُوِت وَكُّلَ َلِِك، الم وَبَيَت اللهِ، بَيَت نَبُوزَرادانُ فَأحرََق ٩ نَبُوزَرادانُ. ُ وَاْسمُه ، الخاّصِ الحَرَِس ُ قائِد ُ مَعَه َ وَجاء لِبابَِل.

الفَْخمَةِ. الأغنِياءِ بُيُوَت أحرََق َكما القُْدِس،
نَبُوزَرادانُ وَساَق ١١ القُْدِس. ِ بِمَدِينَة ُحِيَط الم ورَ الّسُ الحَرَِس رَئِيِس نَبُوزَرادانَ ِ إْمرَة َتحَت البابِلِيُّ َيُش الج َ هَدَم َّ ثُم ١٠

عِب. الّشَ وَجَمِيَع بابَِل، َلِِك ِم ل وَاْستَسلَمُوا وا ُّ فَر الَّذِيَن جَميَع ى َّ َحت بِي، الّسَ إلَى ِ المَدِينَة فِي بَقِيُوا الَّذِيَن جَميَع الحَرَِس رَئِيُس
بِالأْرِض. وا لِيَهْتَمُّ وَالفَلّاِحينَ الـكَرّامِينَ َ فُقَراء إلّا ِ المَدِينَة فِي الحَرَِس رَئِيُس يُبِق وَلَْم ١٢
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ةِ، َّ ي ِ البُرونْز َباِت وَالعَر ةَ، َّ ي ِ البُرونْز َ الأعمِدَة رُوا َّ فََكس اللهِ. بَيِت فِي ٍ بُرونْز مِْن مَصنُوعٌ َ هُو ما كُّلَ ونَ ُّ البابِلِي مَ وََحّطَ ١٣

ِ ة الخاّصَ ةِ َّ ي ِ البُرونْز ِ ِيَة الآن وَكُّلَ وَالمَلاعَِق وَالمِقَّصاِت، َجارَِف وَالم القُدُورَ ً أيضا وَنَهَبُوا ١٤ ْخمَ. الّضَ البُرونْزِّيَ وَالخَزّانَ
أْو ذَهٍَب مِْن مَصنُوعٌ َ هُو ما كُّلِ عَلَى وَاْستَولَى وَالّطاساِت. َجامِرِ الم كُّلَ ً أيضا نَبُوزَرادانُ وَأخَذَ ١٥ الهَيكَِل. ِ ِبخِدمَة
جَميِع مِْن المَأُخوذُ ُ البُرونز فَكانَ اللهِ. لِبَيِت ِ البُرونْز مِْن ُسلَيْمانُ َصنَعَها قَْد َباُت وَالعَر وَالخَزّانُ العَمُوداِن كانَ ١٦ ةٍ. فِّضَ
تاٌج مِنهُما عَمُودٍ كُّلِ وَفَوَق ذِراعاً.٤٥ َ عَشْرَة َ ثَمانِي الواِحدِ العَمُودِ ارتِفاعُ كانَ ١٧ يُوزَنَ! أْن مِْن أثقََل الأْشياءِ ِ هَذِه

البُرونزِ. مَِن ها ُّ كُل وَرُمّاناٌت. ٌ تَعريشَة تاٍج بِكُّلِ وَُتحيُط أذرٍُع. ثَلاَث ُ ارتِفاعُه برُونزِّيٌ
يَهُوذا َشعِب ُ َسبْي

لاثَةَ. َّ الث المَدخَِل وَحُرّاَس َصفَنْيا، الثّانِي وَالكاهَِن سَرايا، ِ الـكَهَنَة رَئِيَس الهَيكَِل مَِن نَبُوزَرادانُ وَأخَذَ ١٨
مَِن ُبُوا يَهر لَْم َلِِك الم مُْستَشارِّيِ مِْن ً وَخَمْسَة َيِش، الج عَِن ً مَْسؤُولا كانَ ً قائِدا رَ نَبُوخَْذناصَّ أخَذَ المَدِينَةِ، وَمَِن ١٩

ِ ة عامَّ مِْن ً َشخصا وَِستِّينَ – لِلجَيِش ً ُجنُودا عِب الّشَ ةِ عامَّ بَينِ مِْن َيختارُ كانَ الذي َ وَهُو – َيِش الج قائِدِ وَمُساعِدِ المَدِينَةِ،
مَلُِك فَقَتَلَهُمُ ٢١ بلَةَ. رِ ِ مَدِينَة فِي بابَِل مَلِِك إلَى هُْم َّ كُل هَؤُلاءِ نَبُوزَرادانُ أخَذَ ٢٠ المَدِينَةِ. فِي كانُوا أْن حَدََث عِب الّشَ

أْرضِهِْم. مِْن يَهُوذا َشعُب َ وَُسبِي حَماةَ، ِ مِنْطَقَة فِي َ بلَة رِ فِي بابَِل
يَهُوذا والِي جَدَلْيا

شافانَ بِْن أِخيقامَ بَْن جَدَلْيا وََجعََل يَهُوذا. أْرِض فِي عِب الّشَ مَِن ً قِْسما أبْقَى بابَِل مَلَِك رَ نَبُوخَْذناصَّ أّنَ َ غَير ٢٢
عَلَيهِْم. ً والِيا

ُيُوِش ِلج ً قادَة المَعكِيِّ بُْن يازَنْيا وَ ، طُوفاتِيِّ َّ الن تَنحُومََث بُْن وَسَرايا قارِيحَ، بُْن يُوَحنانُ وَ نَثَنْيا، بُْن إْسماعِيُل وَكانَ ٢٣

ً وَعدا جَدَلْيا فَقَطََع ٢٤ لِلِقائِهِ. المِصفاةِ إلَى فَذَهَبُوا والِياً. جَدَلْيا عَيَّنَ بابَِل مَلَِك أّنَ وَرِجالُهُْم ُ القادَة هَؤُلاءِ سَمـِـَع يَهُوذا.
مُوالِينَ وَُكونُوا هُنا ابقُوا البابِلِيِّينَ. المَسؤُولِينَ مَِن َتخافُوا «لا لَهُْم: وَقاَل رِجالِهِْم. ِ وََسلامَة َسلامَتِهِْم عَلَى ُيحافَِظ بِأْن

وَخَيرٍ.» َسلاٍم فِي فَتَعِيشُوا بابَِل، َلِِك ِم ل
وَهاجَمُوا ِ رِجالِه مِْن عَشْرَةٍ مََع َ عَشَر الحادِي ْهرِ َّ الش فِي َ فَجاء َلِِك. الم ِ عائِلَة مِْن ألِيشَمََع بِْن نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل وَكانَ ٢٥

وَكُّلُ َيِش الج ُ قادَة هَرََب َّ ثُم ٢٦ المِْصفاةِ. فِي جَدَلْيا مََع كانُوا الَّذِيَن وَالبابِلِيِّينَ اليَهُودِ جَمِيَع ً أيضا وَقَتَلُوا فَقَتَلُوهُ. جَدَلْيا،
بابَِل. مَلِِك عِقاِب مِْن خافُوا فَقَْد كِبارِهِ، إلَى ْأِن الّشَ ِصغارِ مِْن جَمِيعاً، َبُوا هَر مِصْرَ. إلَى عِب الّشَ

ِ نَة الّسَ فِي هَذا حَدََث الّسِْجِن. مَِن ياِكينَ يَهُو سَراَح وَأطلََق بابَِل، عَلَى ً مَلِكا مَْردُوُخ يُل أوِ صارَ بَعْدُ، وَفِيما ٢٧
يَل أوِ لِتَوَلِّي َ عَشَر الثّانِي ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الّسابـِـِع َ اليَوْم يُوافُِق هَذا فَكانَ ياِكينَ. يَهُو َسبِْي مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الّسابِعَة
الَّذِيَن ِيَن الآخَر المُلُوِك مَِن لِلجُلُوِس أرفََع ً مَكانَة ُ وَأعطاه ياِكينَ. يَهُو َ مُعامَلَة مَردُوَخ يُل أوِ وَأحسََن ٢٨ حُْكمَهُ. مَْردُوَخ
ى َّ َحت يَوٍم كُّلَ ُ مَعَه يَْأكُُل فَكانَ مائِدَتِهِ. عَلَى مَْردُوُخ يُل أوِ ُ وَأجلَسَه ِسجنِهِ، ِياَب ث ياِكينُ يَهُو َلََع فَخ ٢٩ بابَِل. فِي ُ مَعَه

َحياتِهِ. ةِ َّ بَقِي َ طِيلَة ِيَوٍم ب ً يُوما َطعاٍم مِْن َيحْتاُج ما كُّلَ ياِكينَ يَهُو يُعْطِي مَردُوُخ يُل أوِ كانَ وَهَكَذا ٣٠ َحياتِهِ. ِ آِخر

٢٥:١٧ ٤٥
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



٢٨ : ١ أخبار     ١ ٥٣٩ ١ : ١ أخبار     ١

الأّوُل الأيّاِم أخبارِ كتاُب
نُوح نَسُل

َ سام أبُو نُوَح أبُو ٤ لامََك أبُو َ مَتُوشالَح أبُو أخنُوَخ أبُو ٣ َ يارِد أبُو مَهلَلْئِيَل أبُو قِينانَ أبُو ٢ أنُوَش أبُو ِشيَث أبُو ُ آدَم ١
يافََث. وَ وَحامَ
يافَث وَتِيراُس.أبْناءُ وَماِشُك باُل وَتُو ياوانُ وَ وَماداُي وَماُجوُج ُجومَرُ هُْم يافََث ُ أبْناء ٥

وَتُوجَْرمَةُ. يفاُث وَرِ ُ أْشكَناز هُْم ُجومَرَ ُ وَأبْناء ٦

وَدُودانِيمُ. ُ وَِكتِّيم ُ وَتَرِْشيشَة ُ ألِيشَة هُْم ياوانَ ُ وَأبْناء ٧

حام أبْناءُ
وََكنْعانُ. وَفُوُط ُ وَمِصْراِيم ُكوُش هُْم حامَ ُ أبْناء ٨

وَددانُ. َشبا رَعَما: وَابْنا وََسبْتَكا. وَرَعَما وََسبْتا ُ يلَة وََحوِ َسبَُأ هُْم ُكوَش ُ أبْناء ٩

الأْرِض. عَلَى اٍر َّ َجب ُمحارٍِب َل أّوَ نِمْرُودُ وَكانَ نِمْرُودَ. ُكوُش وَأْنجََب ١٠

ُ مِْنهُم خَرََج الَّذِيَن َكسلُوَح، وَبَنِي فَتْرُوَس وَبَنِي ١٢ نَْفتُوَح وَبَنِي لَهاَب وَبَنِي عَنامَ وَبَنِي لُودَ بَنِي ُ مِصْراِيم وَأنجََب ١١

ُّونَ. ي َ وَالـَكْفتُور ونَ ُّ الفِلِْسطِي
يِّينَ ِّ وَالحِو ١٥ وَالجِرْجاِشيِّينَ يِّينَ وَالأمُورِ وَاليَبُوِسيِّينَ ١٤ الحِثِّيِّينَ أبُو َ وَهُو َصيدُونَ. َ البِكْر ُ ابْنَه َكنْعانُ وَأنجََب ١٣

ِيِّينَ. َماث وَالح يِّينَ مّارِ وَالّصَ وَالأْروادِيِّينَ ١٦ ينِيِّينَ وَالّسِ وَالعَرْقِيِّينَ
سام أبْناءُ

ُ أرفَْكشاد وَأنجََب ١٨ وَماِشُك. ُ وَجاثَر وَُحوُل وَعُوُص وََأرامُ وَلُودُ وَأْرفَْكشادُ ُ ور وَأّشُ عِيلامُ هُْم سامَ ُ أبْناء ١٧
يَْقطانُ. أخيهِ وَاسْمُ أيّامِهِ، فِي قُِسمَْت الأْرَض لِأّنَ فالَج١ُ ِل الأّوَ اسْمُ ابْناِن، َ لِعابِر َ وَوُلِد ١٩ عابِرَ. ُ شالَح وَأْنجََب شالَحَ،
َ وَُأوفِير ٢٣ وََشبا وَأبِيمايَِل وَعِيباَل ٢٢ َ وَدِقلَة وَُأوزاَل وَهَدُورامَ ٢١ يارََح وَ وََحضْرَمَوَْت وَشالََف ألمُودادَ يَْقطانُ وَأنجََب ٢٠

يَْقطانَ. نَسَل هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ باَب. يُو وَ َ يلَة وََحوِ
بْراهِيمُ. إ أي – أبْرامُ َّ ثُم ٢٧ تارَُح، ناُحورُ، سَرُوُج، ٢٦ رَعُو، فالَجُ، عابِرُ، ٢٥ شالَحُ، أْرفَْكشادُ، سامُ، ٢٤

بْراهِيم إ ُ عائِلَة
وَإْسماعِيُل. إْسحاُق بْراهِيمَ: إ ابْنا ٢٨

هاجَر نَسُل
١:١٩ ١

«قاسم.» اْسمه يعني و فالج.



٤٩ : ١ أخبار     ١ ٥٤٠ ٢٩ : ١ أخبار     ١

ُ وَحَدَد وَمَّسا ُ وَدُومَة وَمِْشماعُ ٣٠ ُ وَمِبْسام وَأدَبْئِيُل ُ قِيدار َّ ثُم إْسماعِيَل، ُ بِكْر َ وَهُو نَبايُوُت، تُهُْم: َّ ي ذُرِّ هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٩
إْسماعِيَل. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ وَقِْدمَةُ. وَنافِيُش ُ يَطُور وَ ٣١ ُ وَتَيْماء

قَطُورَة نَسُل
وَدَدانُ. َشبا هُما يَْقشانَ وَابْنا وَُشوحاً. وَيِْشباَق وَمِْديانَ وَمَدانَ يَْقشانَ وَ زِْمرانَ َ بْراهِيم إ ُ يَة جارِ ُ قَطُورَة وَأْنجَبَْت ٣٢

قَطُورَةَ. نَسُل هُْم هَؤُلاءِ وَألْدَعَةُ. ِيداعُ وَأب ُ وََحنَوْك ُ وَعِْفر ُ عِيفَة هُْم مِْديانَ وَأولادُ ٣٣

سارَة نَسُل
ِيُل. وَإسْرائ عِيسُو إْسحاَق: وَابْنا إْسحاَق. ُ يراهِيم إ أنجََب ٣٤

عِيسُو أبْناءُ
وَقُورَُح. يَعلامُ وَ يَعُوُش وَ ِيُل وَرَعُوئ ُ ألِيفاز هُْم عِيسُو ُ أبْناء ٣٥

وَعَمالِيُق. وَتِمْناعُ ُ وَقِناز وََجعْثامُ وََصفِي وَُأومارُ تَيْمانُ هُْم ألِيفازَ ُ وَأبْناء ٣٦

ةُ. وَمِّزَ ُ ة َّ وَشَم وَزارَُح َنحٌْث هُْم ِيَل رَعُوئ ُ وَأبْناء ٣٧

أدُوم ُسّكانُ
وَهُومامُ. ُحورِّيُ هُما لُوطانَ وَابْنَا ٣٩ وَدِيشانُ. ُ وَإيصَر وَدِيشُونُ وَعَنَى وَِصبْعُونُ وَُشوباُل لُوطانُ هُْم َ َسعِير ُ أبْناء ٣٨

تِمْناعُ. لُوطانَ وَُأخُت
وَُأونامُ. وََشفِي وَعِيباُل ُ وَمَناحَة عَلْيانُ هُْم ُشوباَل ُ أبْناء ٤٠

وَعَنَى. ُ ة َّ أي هُما ِصبْعُونَ وَابْنا
دِيشُونُ. عَنَى: وَابُْن ٤١

وَكَرانُ. يِثْرانُ وَ وَأْشبانُ حَمْرانُ هُْم دِيشُونَ ُ وَأبْناء
يَعْقانُ. وَ وَزَْعوانُ بِلْهانُ هُْم َ يصَر إ ُ وَأبْناء ٤٢

وَأرانُ. عُوُص هُما دِيشانَ وَابْنا
أدُوم مُلُوكُ

الَّذِي َ بَعُور بُْن بالـِـــُع ِيَل: إسْرائ بَنِي عَلَى أحَدٌ يَملَُك أْن قَبَل أدُومَ أْرِض فِي حَكَمُوا الَّذِيَن المُلُوِك ُ أْسماء ِ هَذِه ٤٣
دِْنهابَةُ. تُدعى ُ مَدِينَتُه كانَْت

بُصْرَةَ. مِْن زارََح بُْن باُب يُو ُ َلَفَه فَخ بالـِـــُع، وَماَت ٤٤

ِيِّينَ. يمان َّ الت أْرِض مِْن الَّذِي ُحوشامُ ُ َلَفَه فَخ باُب، يُو وَماَت ٤٥
يُت. عَوِ تُْدعَى ُ مَدِينَتُه وَكانَْت مُوآَب، بِلادِ فِي مِْديانَ َ هَزَم الَّذِي َ بَدَد بُْن ُ هَدَد ُ َلَفَه فَخ ُحوشامُ، وَماَت ٤٦

يقَةَ. مَسْرِ مِْن ُ ِسملَة ُ َلَفَه فَخ هَدَدُ، وَماَت ٤٧
الفُراِت. نَهْرِ قُرَْب رَُحوبُوَت مِْن شاوُُل ُ َلَفَه فَخ ِسملَةُ، وَماَت ٤٨

عَْكبُورَ. بُْن حانانَ بَعُل ُ َلَفَه فَخ َشاوُُل، وَماَت ٤٩
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بِنَت مَْطرِدَ، بِنَت مَهِيطَبْئِيَل ِ زَوَجتِه اسْمُ وَكانَ فاِعي، تُدعَى ُ مَدِينَتُه وَكانَْت هَدَدُ، ُ َلَفَه فَخ حانانَ، بَعُل وَماَت ٥٠

هَِب. الذَّ ماءِ
هَدَدُ. وَماَت ٥١

وَعِيرامُ. وََمجْدِيئِيُل ٥٤ ُ وَمِبْصار وَتَيمانُ ُ وَقِناز ٥٣ وَفِينُونُ ُ وَأيلَة ُ وَأهُولِيبامَة ٥٢ وَيَتِيُت ُ وَعَلْوَة تِمْناعُ فَهَِي أدُومَ قَبائُِل أمّا
أدُومَ. قَبائُِل ِهيَ ِ هَذِه

٢
ِيل إسْرائ أبْناءُ

وَنَْفتالِي وَبَنْيامِيْنُ يُوُسُف وَ وَدانُ ٢ َبُولُونُ وَز ُ وَيَّساكَر وَيَهُوذا وَلاوِي وَشَمْعُونُ رَُأوبَيْنُ ِيَل: إسْرائ ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ١
وَأِشيرُ. وَجادُ

يَهُوذا أبْناءُ
رَّ َّ الش يَهُوذا ُ بِكْر ٌ عِير وَعَمَِل ةِ. َّ ِي الـَكنْعان المَرأةِ ُشوعَ، بِنِت مِْن ُ لاثَة َّ الث هَؤُلاءِ َ وُلِد وََشيلَةُ. وَُأونانُ ُ عَير يَهُوذا: ُ أبْناء ٣

خَمْسَةً. يَهُوذا أبْناءِ مَجمُوعُ وَكانَ وَزارََح. فارََص ُ لَه يَهُوذا، ُ ة َّ َكن ثامارُ، وَأنجَبَْت ٤ اللهُ. ُ فَأماتَه اللهِ، أمامَ
وَحامُوُل. َحصْرُونُ هُما فارََص ابْنا ٥

جَلََب الَّذِي كَرِْمي بُْن وَعَخانُ ٧ خَمْسَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَدارَعُ، كُوُل ـْ وَكَل وَهَيْمانُ وَإيثانُ زِْمرِي هُْم زارََح ُ وَأبْناء ٦
للهِ. ٍ َكتَْقدِمَة ً كُلِّيّا تُبادَ بِأْن يُْفتَرَُض كانَ َ بِأْشياء احتَفََظ عِنْدَما ِيَل٢ لإسْرائ المَتاعَِب

يا. عََزْر يثانَ إ وَابُْن ٨
باُي. وَكَلُو وَرامُ يَرْحَمْئِيُل هُْم َحصْرُونَ ُ أبْناء ٩

َحصْرُون بُْن رامُ
َسلْمُو وَأنجََب َسلْمُو، َنحْشُونُ وَأنجََب ١١ يَهُوذا. َشعِب قائِدَ َنحْشُونَ، عَمِّيناداُب وَأنجََب عَمِّيناداَب. رامُ أنجََب ١٠
الثّالَِث ُ وَابْنَه أبِيناداَب، الثّانِي ُ وَابْنَه ألِيآَب، ُ بِكْرَه يَسَّى وَأنجََب ١٣ يَسَّى. ِيدُ ب عُو وَأنجََب ِيدَ. ب عُو بُوعَُز وَأنجََب ١٢ بُوعََز.
وَُأختَيهِْم ١٦ داوُدَ، الّسابـِـَع ُ وَابْنَه ُأوصَمَ، الّسادَِس ُ وَابْنَه ١٥ رَدّاَي، الخامَِس ُ وَابْنَه نَثْنَئِيَل، الرّابـِـَع ُ وَابْنَه ١٤ ِشمْعَى،
َ يَثْر مِْن عَماسا أبِيجايُِل وَأنجَبَْت ١٧ ثَلاثَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم ِيُل، وَعَسائ يُوآُب، وَ أبْشاُي، ةَ: َّ ي صُرُوِ ُ وَأبناء وَأبِيجايَِل. َ ة َّ ي صُرُوِ

. الإْسماعِيلِيِّ
َحصْرُون بُْن كالُِب

وَأردُونُ. وَُشوباُب، ياشَرُ، أبْناؤُها: هُْم وَهَؤُلاءِ عَُزوبَةَ. ِ زَوَجتِه مِْن يعُوَث ِ يَر َحصْرُونَ بُْن كالُِب وَأنجََب ١٨

بََصلْئِيَل. ُأورِي وَأنجََب ُأورِي. ُ ُحور وَأنجََب ٢٠ ُحورَ. ُ لَه فَوَلَدَْت أفْراَت، كالُِب َج تَزَّوَ عَُزوبَةُ، ماتَْت وَلَمّا ١٩
َسجُوَب. ُ لَه فَوَلَدَْت – ِ عُمْرِه مِْن تِّينَ الّسِ فِي َ وَهُو َجها تَزَّوَ قَْد وَكانَ – ِجلْعادَ أبي ماِكيرَ، بِنَْت َحصْرُونُ َج تَزَّوَ َّ ثُم ٢١
مِْنها أخَذا وَأرامَ َجشُورَ لـَِكّنَ ٢٣ ِجلْعادَ. أْرِض فِي ً مَدِينَة يَن وَعِشْرِ ً ثَلاثا ُ يائِير حَكَمَ وَقَْد يائِيرَ. َسجُوُب وَأنجََب ٢٢

ِجلْعادَ. وَالِدِ َ ِماِكير ل َلْداِت الب ِ هَذِه كُّلُ كانَْت ونَ. ُّ ِست وَمَجمُوعُها لَها، ِ التّابِعَة وَالقُرَى َ قَناة مََع َ يائِير قُرَى
٢:٧ ٢

.7 يشُوع كتاَب انظر لإسرائيل. … عَخان
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تَقُوعَ. ِ مَدينَة مُؤّسَِس أْشحُورَ ُ لَه فَأْنجَبَْت أفْراتَةَ، كالَُب َ عاشَر َحصْرُونُ، ماَت أْن وَبَعْدَ ٢٤

َحصْرُون بُْن يَرْحَمْئِيُل
ُأْخرَى ٌ زَْوجَة لِيَرْحَمْئِيَل وَكانَ ٢٦ وَأِخيّا. وَُأوصَمُ وََأْورَنُ ُ وَبُونَة البِكْرُ، رامُ فَهُْم َحصْرُونَ ِ بِكْر يَرْحَمْئِيَل ُ أبْناء أمّا ٢٥

ُأونامَ. ُأمُّ وَِهيَ عَطارَةُ، اْسمُها
وَعاقَرُ. وَيَمِينُ، مَعٌَص يَرْحَمْئِيَل، ِ بِكْر رامَ ُ وَأبْناء ٢٧

وَأبِيشُورُ. ناداُب شَمّاَي ابْنا ياداعُ. وَ شَمّاُي ُأونامَ ابْنا ٢٨

وَمُولِيدَ. أْحبانَ ُ مِنْه وَأنجَبَْت أبِيشُورَ، َ زَْوجَة أبِيحايُِل وَكانَْت ٢٩

أولادٍ. دوِن مِْن ُ َسلَد وَماَت وَأفّاِيمُ. ُ َسلَد ناداَب ابْنا ٣٠

أحلاَي. ِشيشانُ وَأنجََب ِشيشانَ. يَْشعِي وَأنجََب يَْشعِي. ُ أفّاِيم وَأنجََب ٣١

أولادٍ. دوِن مِْن ٌ يَثَر وَماَت يُوناثانَ. وَ ً يَثَرا شَمّاَي: أُخو ياداعُ وَأنجََب ٣٢

يَرْحَمئِيَل. َ أبْناء هَؤُلاءِ كانَ وَزازا. فالََت يُوناثانُ وَأنجََب ٣٣

ِ عَبْدِه مِْن ُ ابْنَتَه ِشيشانُ َج فَزَّوَ ٣٥ يَرَْحُع. ُ اْسمُه مِصْرِّيٌ عَبْدٌ لَدَيهِ وَكانَ فَقَْط. بَناٍت بَْل ً أبْناء ِشيشانُ يُنجِْب وَلَْم ٣٤

عَتّاَي. ُ لَه فَأنجَبَْت يَرَْحَع،
ِيدُ ب عُو وَأنجََب ٣٨ ِيدَ. ب عُو أفلاُل وَأنجََب أفلاَل، زابادُ وَأنجََب ٣٧ زابادَ. ناثانُ وَأنجََب ناثانَ. عَتّاُي وَأنجََب ٣٦
وَأنجََب ِسسَماَي، ُ إلْعاَسة وَأنجََب ٤٠ إلْعاَسةَ. حالَُص وَأنجََب حالََص، يا عََزْر وَأنجََب ٣٩ يا. عََزْر ياهُو وَأنجََب ياهُو،

ألِيشَمََع. ُ يَقَْميَة وَأنجََب يَقَْميَةَ، ومُ ُّ َشل وَأنجََب ٤١ ومَ. ُّ َشل ِسسَماُي

كالَب ُ عَشائِر
حَبْرُون. أبا َ مَرِيشَة كَالَُب أْنجََب َكما يٍف. زِ أبا مِيشاعَ ُ بِكْرَه يَرْحَمْئِيَل أُخو كالَُب وَأْنجََب ٤٢

شَمّاَي. راقَمُ وَأنجََب يَرقَعامَ. أبا راقَمَ شامـِـُع وَأنجََب ٤٤ وَشامَُع. وَراقَمُ وُح وَتَّفُ قُورَُح هُْم حَبْرُونَ ُ وَأبناء ٤٣
ُصورَ. بَيِت ِ مَدينَة مُؤّسَِس مَعُونَ شَمّاُي وَأنجََب ٤٥

يزَ. جازِ حارانُ وَأنجََب يزَ. وَجازِ وَمُوصا حارانَ كالََب ُ يَة جارِ ُ عِيفَة وَأنجَبَْت ٤٦

وَشاعَُف. ُ وَعِيفَة وَفَلَُط وَِجيشانُ يُوثامُ وَ رََجمُ يَهْداَي: ُ أبْناء ٤٧

مَدينَتِي مُؤّسَِس َشوا وَأنجَبَْت ةَ، َّ مَْدمَن أبا شاعََف ً أيضا وَأنجَبَْت ٤٩ وَتَرَْحنَةَ. َ َشبَر كالََب ُ يَة جارِ ُ مَعْكَة وَأنجَبَْت ٤٨

كالََب. بِنُت ِهيَ ُ وَعَْكسَة وََجبَعا. مَْكبِينا
مُؤّسُِس وََسلْما ٥١ يمَ. يَعارِ ياَت ْ قِر ِ مَدينَة مُؤّسُِس ُشوباُل، هُْم َ أفْراتَة ِ بِكْر َ ُحور ُ أبْناء كالََب. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ٥٠

جادِيرَ. بَيِت ِ مَدينَة مُؤّسُِس يُف وَحارِ لَحْمَ. بَيِت ِ مَدينَة
يمَ: يَعارِ ياَت ْ قِر ُ وَعَشائِر ٥٣ المَنُوِحيِّينَ وَنِْصُف ُ هَرُواه مِنهُْم نَسٌل يمَ، يَعارِ ياَت ْ قِر ِ مَدينَة مُؤّسِِس باَل، لِشُو وَكانَ ٥٢

ونَ. ُّ وَالأْشتَُأولِي ونَ ُّ رْعِي الصَّ هَؤُلاءِ مِْن َ وَانحَدَر ونَ. ُّ وَالمِشْراعِي ونَ ُّ ِي مات وَالّشُ ونَ ُّ ِي وَالفُوت ُّونَ ي اليَثْرِ
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ُ وَعَشائِر ٥٥ الآخَرُ. المَنُوِحيّينَ وَنِْصُف ونَ ُّ ِي رْت وَالصَّ يُوآَب بَيَت وَعَْطرُوُت ونَ ُّ ِي طُوفات َّ وَالن لَحمَ بَيَْت أهُل َسلْما: ُ أبْناء ٥٤

مُؤّسِِس ةَ، َّ حَم مِْن جاءُوا الَّذِيَن ونَ ُّ القَينِي هُمُ هَؤُلاءِ ونَ. ُّ ِي وكات وَالّسُ ونَ ُّ ِي ْمعات وَالّشِ ونَ ُّ ِي رْعات َّ الت يَعْبِيَص: فِي الّساِكنِينَ ِ الـَكتَبَة
رَكاَب. بَيِْت ِ مَدينَة

٣
داوُد دانِيئِيُل،أبْناءُ وَالثّانِي ةُ، َّ اليَزْرِعِيلِي أِخينُوعَمُ ُ وَلَدَتْه الَّذِي البِكْرُ، أْمنُونُ حَبْرُون:٣ ُفِي لَه وُلِدُوا الَّذِيَن َ داوُد ُ أبْناء هُْم وَهَؤُلاءِ ١

الَّذِي ِيّا، أدُون وَالرّابـِـُع َجشُورَ، مَلِِك تِلْماَي بِنُت ُ مَعْكَة ُ وَلَدَتْه الَّذِي أبْشالُومُ، وَالثّالُِث ٢ ةُ، َّ الـكَرْمِلِي أبِيجايُِل ُ وَلَدَتْه الَّذِي
أولادٍ ُ ة َّ ِست ُ لَه َ وُلِد وَقَْد ٤ عَجلَةُ. ُ وَلَدَتْه الَّذِي يَثَرْعامُ وَالّسادُِس ِيطاُل، أب ُ وَلَدَتْه الَّذِي َشفَْطيا، وَالخامُِس ٣ َحجِّيُث، ُ وَلَدَتْه
َ وُلِد القُْدِس وَفِي ٥ القُْدِس. فِي ً َسنَة وَثَلاثِينَ ً ثَلاثا حَكَمَ َّ ثُم أشْهُرٍ. َ ة َّ وَِست َسنَواٍت ًِسّتَ مَلِكا حَكَمَ َحيُث حَبْرُونَ، فِي
وَألِيفاُط وَألِيشامَُع ُ يِْبحار ً وَأيضا ٦ عَمِّيئِيَل. بِنِت بَثْشَبََع مِْن ُ الأربَعَة هَؤُلاءِ َ وُلِد وَُسلَيْمانُ. وَناثانُ وَُشوباُب ِشمْعَى ُ لَه
ِيَن الآخَر بَنِيهِ ماعَدا َ داوُد ُ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ ٩ تِْسعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَألِيفَلَُط، وَألِياداعُ وَألِيشَمَُع ٨ يافِيُع وَ ُ وَنافَج ُ وَنُوجَه ٧

ثامارُ. اْسمُها ُأخٌت لَهُْم وَكانَْت الجَوارِي، مَِن
دَاوُد نَسِل ُ بَقِيّة

ُ يُوثام وَ يا وَعََزْر وَأمَْصيا ١٢ يُوآُش وَ يا وَأخَْز يُورامُ وَ ١١ وَيَهُوشافاُط وَآسا ِيّا أب ُ وَابْناؤه ُسلَيْمانَ. بُْن وَرَُحبْعامُ ١٠
ِصْدقِيّا، وَالثّالُِث ياقِيمُ، يَهُو وَالثّانِي يُوحانانُ، ُ البِكْر هُمُ يُوِشيّا ُ أبْناء ١٥ يُوِشيّا. وَ وَآمُونُ ١٤ َّى وَمَنَس وَحَزَقِيّا وَآحازُ ١٣

وَِصْدقِيّا. يَكُنْيا٤ ياقِيمَ: يَهُو وَابْنا ١٦ ومُ. ُّ َشل وَالرّابـِـُع
بْي الّسَ بَعْدَ َلـَكِيُّ الم سُل َّ الن

وَنَدَبْيا. وَهُوشاماعُ يَقَْميا وَ رُ وَِشنْأصَّ وَفَدايا ِكيرامُ ـْ وَمَل ١٨ َشألْتِئِيُل هُْم المَْسبِيِّ يَكُنْيا ُ أبْناء ١٧

هُْم آخَرُونَ ٌ وَخَمْسَة ٢٠ أْختُهُما. ُ وََشلُومِيَة وََحنَنْيا مَشُلّامُ هُْم ُبّابَِل زَر وَابْنا وَشَمْعَى. ُبّابُِل زَر هُما فَدايا وَابْنا ١٩

َحسَدُ. يُوَشُب وَ وََحسَْديا وَبَرَْخيا وَُأوهَُل ُ بَة َحشُو
ِشمْعِيا، َ هُو َشَكنْيا فَابُن ٢٢ َشَكنْيا.٥ ُ وَابنُه بَْديا، عُو ُ وَابنُه ُأْرنانُ، ُ وَابنُه رفايا، ُ وَابنُه يِْشعِيا، ُ وَابنُه فَلَْطيا، ُ ابنُه َنَنْيا وَِلح ٢١

ةٌ. َّ ِست وَمَجمُوعُهُْم وَشافاُط، يا ْ وَنَعَر ُ وَبارِيح وََيجْآُل وُش َحّطُ هُْم ِشمْعِيا ُ وَأبْناء
ثَلاثَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم يقامُ، وَعَْزرِ وَحَزَقِيّا ألْيُوعِينِيُّ هُْم يا ْ نَعَر ُ وَأبْناء ٢٣

َسبْعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَعَنانِي، وَدَلايا يُوحانانُ وَ وُب وَعَّقُ وَفَلايا وَألْياِشيُب هُوداياهُو هُْم ألْيُوعِينِيَّ ُ وَأبْناء ٢٤

٤
لِيَهُوذا ُأْخرَى ُ عَشائِر

٣:١ ٣
(4 العدد فِي (أيضا اليوم. الخليل ُ مَدينَة وَِهيَ حبرون.

٣:١٦ ٤
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٣:٢١ ٥ (17 العدد فِي (أيضا أيضاً. ياِكينَ يَهُو َ وَهُو يَكنيا.



٢٠ : ٤ أخبار     ١ ٥٤٤ ١ : ٤ أخبار     ١

أُخوماَي َيحَُث وَأنجََب َيحََث، ُشوباَل بُْن رَآيا وَأنجََب ٢ وُشوباُل. وَُحورُ وَكَرِْمي وََحصْرُونُ فارَُص هُْم يَهُوذا ُ أبْناء ١
رْعِيِّينَ. الصَّ َ عَشائِر هَؤُلاءِ كانَ وَلاهَدَ.

جَدُورَ، أبا ِيُل فَنُوئ وكانَ ٤ لَلْفُونِي. هَّصَ اْسمُها ُأخٌت لَهُْم وَكانَْت وَيَْدباُش، وَيَْشما يَزْرَعِيُل عِيطَمَ: ُ آباء هُْم وَهَؤُلاءِ ٣
لَحٍْم. بَيِْت ِ مَدينَة وَمُؤّسِِس أفْراتَةَ، ِ بِكْر ُحورَ، َ أبْناء هَؤُلاءِ كانَ ُحوَشةَ. أبا ُ وَعازَر

وَتِمْناَي َ وَحافَر أخُزّامَ ُ نَعْرَة ُ لَه وَأنجَبَْت ٦ وَنَعْرَةُ. ُ حَلاة هُما زَْوَجتاِن تَقُوعَ، ِ مَدينَة مُؤّسِِس لِأْشحُورَ، وَكانَ ٥
عانُوَب قُوُص وَأنجََب ٨ وَقُوُص. وَأثْنانُ ُ وَُصوحَر صَرَُث فهُْم َ حَلاة ُ أبْناء أمّا ٧ نَعْرَةَ. َ أبْناء هَؤُلاءِ كانَ وَأَخْشتارِي.

هارُمَ. بِْن أخَْرِحيَل َ وَعَشائِر بِيبَةَ، وَهَُصو
ألِدُهُ.» وَأنا مُْت َّ تَأل «لِأنِّي قالَْت: إْذ «يَعْبِيَص»٦ ُ ه ُأمُّ ُ تْه َّ سَم وَقَْد إْخوَتِهِ. جَميِع مِْن َ أْكثَر ٍ كَرامَة ذا يَعْبِيُص وَكانَ ٩

وَقاَل: ِيَل إسْرائ ِ إلَه إلَى يَعْبِيُص وََصلَّى ١٠

تُبارُِكنِي، «لَيتََك
حُدُودِي. وَتُوَّسِــُع
مَعِي، يَدُكَ وَتَظَّلُ
، رَّ َّ الش عَِن تُبعِدُنِي
يُؤذينِي.» لا ى َّ َحت

َطلَبَهُ. ما ُ الله ُ فَأعطاه
ناحاَش. ِ مَدينَة مُؤّسَِس َ ة َّ وََتحِن َ وَفاِسح رافا بَيَْت أْشتُونُ وَأنجََب ١٢ أْشتُونَ. أبا َ َمحـِير ُشوحَةَ، أُخو كَلُوُب، وَأنجََب ١١

يْكَةَ. َ ر أهَل هَؤُلاءِ كانَ
وَأنجََب عَْفرَةَ. مَعُونُوثاُي وَأنجََب ١٤ وَمَعُونُوثاُي. َحثاُث هُما عُثْنِيئِيَل وَابْنا وَسَرايا. عُثْنِيئِيُل هُما قَنازَ وَابْنا ١٣

ماهِرُونَ. ونَ ُّ ِحرَفِي أهلَها لِأّنَ كَذَلَِك سُمِّيَْت حَراِشيمَ.٧ ِجي ِ مَدينَة مُؤّسَِس يُوآَب، سَرايا
قَنازَ. ُ أيلة وَأْنجََب وَناعِمُ. ُ وَأيلَة عِيرُو هُْم َ ة َّ يَفُن بِْن كالََب ُ أبْناء ١٥

ِيُل. وَأسَرْئ يّا وَتِيرِ ُ يفَة وَزِ يُف زِ هُْم يَهلَلْئِيَل ُ أبْناء ١٦

وَأنجَبَْت ُ بِثْيَة وََحبِلَْت مَرَدُ. َجها تَزَّوَ َّتِي ال ِ ة َّ ي المِصْرِ َ بِثْيَة ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ يالُونُ. وَ ُ وَعافِر ُ وَمَرَد ُ يَثَر هُْم َ عَْزرَة ُ أبْناء ١٧

جَدُورَ، ِ مَدينَة مُؤّسَِس يارِدَ، يَهُوذا مِْن َّتِي ال ُ امرَأتُه وَأنجَبَِت ١٨ أْشتَمُوعَ. ِ مَدينَة مُؤّسَِس وَيِْشبََح، وَشَمّاَي َ يَم مَْر َ ِمَرَد ل
زانُوَح. ِ مَدينَة مُؤّسَِس يَقُوثِيئِيَل، وَ ُسوُكو، ِ مَدينَة مُؤّسَِس وَحابِرَ،

هُْم ِشيمُونَ ُ وَأبْناء ٢٠ . المَعْكِيُّ وَأْشتَمُوعُ الجَرِْميُّ َ قَعِيلَة أبُو هُما َنحَمَ، ُأخِت يَهُوذا، مِْن َّتِي ال ِ زَوَجتِه مِْن َ مَرَد وَابْنا ١٩

وَبَنْزُوَحيُْت. زُوَحيُْت هُما يَْشعِي وَابْنا وَتَيلُونُ. حانانَ بُْن ُ ة َّ وَرِن أمنُونُ
٤:٩ ٦

«ألم.» تعني َّتي ال َ يّة العبر َ الكلمة ُ يشبه يَعبيص.
٤:١٤ ٧

الحِرَفِيّين.» «وادي أي حَراِشيم. ِجي



٦ : ٥ أخبار     ١ ٥٤٥ ٢١ : ٤ أخبار     ١

بَيِت فِي الكِتّاِن عُمّاِل ُ وَعَشائِر مَرِيشَةَ، ِ مَدينَة مُؤّسُِس ُ وَلَعْدَة لَيكَةَ، ِ مَدينَة مُؤّسُِس ُ عِير يَهُوذا: ابِْن َ ِشيلَة ُ أبْناء ٢١
الّسِِجلّاُت ِ وَهَذِه لَحمَ. بَيَْت إلَى وَعادُوا مُوآَب حُّكامَ كانُوا الَّذِيَن وَساراُف يُوآُش وَ يبا ِ كَز وَأهُل يُوقِيمُ، وَ ٢٢ أْشبِيَع،

عِنْدَهُ. لِيَْشتَغِلُوا َلِِك الم مََع هُناكَ َسَكنُوا وَجَدِيرَةَ. َ نَتاعِيم ُسّكانَ الخَزّافِينَ هؤلاءِ كانَ ٢٣ القَدِيِم. مُنْذُ ٌ مَعْرُوفَة
ِشمْعُون نَسُل

مِْشماعُ. ُ وَابْنُه مِبْسامُ، ُ وَابْنُه شاوَُل، ابَْن ومُ ُّ َشل وَكانَ ٢٥ وَشاوُُل. وَزارَُح، ِيُب، وَيَر يامِينُ وَ ِيُل نَمُوئ ِشمْعُونَ: ُ أبْناء ٢٤

وَلـَِكّنَ بَناٍت، وَِسّتَ ً ابْنا َ عَشَر َ ة َّ ِست لِشَْمعَى وَكانَ ٢٧ شَمْعَى. ُ وَابْنُه ورُ، زَّكُ ُ وَابْنُه ِيُل، حَمُوئ ُ ابْنُه مِْشماعَ: ُ أبْناء ٢٦

يَهُوذا. أهِل بِعَدَدِ يَكثُرُوا فَلَْم يَن. َكثِيرِ ً أبْناء يُنجِبوا لَْم إْخوَتَه
وَبَيَت ٣١ وَِصقلََغ َ وَحُْرمَة ِيَل وَبَتُوئ ٣٠ وَتُولادَ وَعاصِمَ َ وَبِلْهَة ٢٩ ُشوعاَل وََحصْرِ َ وَمُولادَة بِْع الّسَ بِئْرِ فِي وََسَكنُوا ٢٨

َ عِيطَم قُراهُْم وَكانَْت ٣٢ مَلِكاً. ُ داوُد صارَ أْن إلَى مَدَنَهَْم ِ هَذِه كانَْت وََشعَراِيمَ. بِرْئِي وَبَيَت َ ُسوِسيم َ وََحصْر مَرَْكبُوَت
كانَْت بَعٍل. إلَى المُدُِن ِ بِهَذِه ِ ُحِيطَة الم قُراهُمُ كُّلِ عَْن ً فَضلا ٣٣ مُدٍُن. خَمُْس وَمَجمُوعُها وَعاشانَ. وَتُوَكَن ونَ وَرِمُّ وَعَينَ

أنْساٍب. بِِسِجّلِ احتَفَظُوا وَقَدِ إقامَتِهِْم، أماِكَن ِ هَذِه
با يَعقُو وَ وَألِيُوعِيناُي ٣٦ عَِسيئِيَل بِْن سَرايا بِْن يُوِشيّا بُْن ياهُو وَ ِيُل يُوئ وَ ٣٥ أمَْصيا. بُْن يُوشا وَ وَيَملِيُك باُب مَشُو ٣٤

وَكانَ ٣٨ شَمَعْيا. بِْن ِشمْرِي بِْن يَدايا بِْن ُّونَ أل بِْن ِشْفعِي بُْن يزا وَزِ ٣٧ وَبَنايا وَيَِسيمِيئِيُل وَعَدِيئِيُل وَعَسايا وَيَشُوحايا
عَشائِرِهِْم. فِي ً قادَة أْسمائِهِْم َحسََب المُدرَُجونَ هَؤُلاءِ

الوادِي مَِن رِْق َّ الش إلَى جَدُورَ ِ ِمَدِينَة ل ِ ُجاوِرَة الم ِ ِنْطَقَة الم إلَى فَذَهَبُوا ٣٩ ِجّداً. ً َكبِيرَة فَصارَْت عائِلاتُهُْم نَمَْت وَقَْد
َسَكنُوا الَّذِيَن لِأّنَ ِمَةً، وَمُسال ً وَهادِئَة ً فَِسيحَة الأْرُض وَكانَِت َخْصباً، مَرعَى فَوَجَدُوا ٤٠ ِمَواِشيهِْم. ل مَراٍع إلَى ً َسعْيا
ِخيامَ رُوا وَدَمَّ يَهُوذا. مَلِِك حَزَقِيّا عَْهدِ فِي فَجاءُوا أْسماؤهُْم ذُكِرَْت الَّذِيَن أمّا ٤١ حاِم. نَسِل مِْن كانُوا قَبُل مِْن هُناكَ
مَراٍع هُناكَ كانَْت ُ ه َّ لِأن مَكانِهِْم، فِي وا ُّ وَاْستَقَر هَذا. يَوْمِنا إلَى ٌ وَاِضح َ هُو َكما وَأبادُوهُْم هُناكَ، الَّذِيَن ِيِّينَ وَالمَعُون الحامِيِّينَ

ِمَواِشيهِْم. ل
يا ْ وَنَعَر فَلَْطيا ِ قِيادَة َتحَت رَجٍُل ِ مِئَة خَمَْس عَدَدُهُْم وَكانَ ةِ، َّ َبَلِي الج َ َسعِير ِ مِنْطَقَة إلَى ِيِّينَ ْمعُون الّشِ بَعُْض وَذَهََب ٤٢

يَوْمِنا إلَى هُناكَ ونَ ُّ ِي ْمعُون الّشِ وََسَكَن َنجَوْا. الَّذِيَن عَمالِيَق بَنِي ةِ َّ بَقِي عَلَى هَؤُلاءِ فَقَضَى ٤٣ شَمْعَى. أبْناءِ ِيئِيَل، وَعُّز وَرَفايا
هَذا.

٥
رَُأوبَيْن نَسُل

ابِْن يُوُسَف أبْناءِ إلَى َكبِكْرٍ ُ ُحقُوقُه فَنُقِلَْت ِيهِ، أب َ زَْوجَة َ عاشَر ُ ه َّ لـَِكن فِعلاً، َ البِكْر كانَ ِيَل. إسْرائ ِ بِكْر رَُأوبَيْنَ ُ أبْناء ١

الحاِكمٌ، ُ مِنْه َ وَجاء إْخوَتِهِ، فِي الأقْوَى كانَ يَهُوذا أّنَ وَمَْع ٢ بِكْراً. الأنساِب ِسجِّلِ فِي ْل يُسَجَّ فَلَْم رَُأوبَيْنُ أمّا ِيَل. إسْرائ
يُوُسَف. نَِصيِب مِْن كانَْت البِكْرِ الابِْن ُحقُوَق أّنَ إلّا

وَابُْن ُجوُج، شَمْعِيا وَابُْن شَمْعِيا، ُ ابْنُه ِيَل: يُوئ ُ أبْناء ٤ وَكَرِْمي. وََحصْرُونُ و ُّ وَفَل َحنُوكُ هُْم ِيَل إسْرائ ِ بِكْر رَُأوبَيْنَ ُ أبْناء ٣

مَلُِك ُ فَلاسَر تَغْلَُث ُ َسباه الَّذِي َ بَئِيرَة بَعٍل وَابُْن ٦ بَعٌل، رَآيا وَابُْن رَآيا، مِيخا وَابُْن مِيخا، شَمْعَى وَابُْن ٥ شَمْعَى، ُجوَج
الرَُأوبَيْنِيِّينَ. رَئِيَس ُ بَئِيرَة وَكانَ ورَ. أّشُ



٢ : ٦ أخبار     ١ ٥٤٦ ٧ : ٥ أخبار     ١

َ عَزاز بُْن وَبالَُع ٨ وَزَكَرِيّا، يَعِيئِيُل، زَعِيمُهُْم الأنساِب: ِسجِلّاِت فِي ٌن مُدَّوَ َ هُو َكما العَشائِرِ، َحسََب ِيَل يُوئ ُ باء وَأقرِ ٧

إلَى ْت اْمتَّدَ ً ة َّ شَرقِي مَناطَِق وََسَكنُوا ٩ مَعُونَ. وَبَعِل نَبُو إلَى َ عَرُوعِير فِي رَُأوبَيْنَ ُ قَبِيلَة وََسَكنَْت ِيَل. يُوئ بِْن شامـِـَع بِْن
يِّينَ ِ الهاجَر َبُوا حار شاوَُل عَْهدِ وَفِي ١٠ ِجلْعادَ. أْرِض فِي تَزايَدَْت مَواِشيَهُْم لِأّنَ الفُراِت، نَهْرِ إلَى تَِصُل َّتِي ال ِ ة َّ ي ِّ البَر ِل أّوَ

ِجلْعادَ. شَرْقِيِّ ِ الواقِعَة ِ ِنطَقَة الم كُّلِ فِي ِخيامَهُْم وا ُّ وَاحتَل وَهَزَمُوهُْم،

جاد نَسُل
وَكانَ بَعْدَهُ. ً ِيا ثان وَشافاُط زَعِيمَهُْم، ِيُل يُوئ كانَ ١٢ َسلْخَةَ. إلَى باشانَ أْرِض فِي ِجوارِهِْم إلَى جادَ بَنُو وََسَكَن ١١
يَعْكانَ وَ يُوراَي وَ وََشبََع وَمَشُلّامَ ِيَل مِيخائ عائِلاتِهِْم: ِبحَسَِب باؤُهُْم أقْرِ وَكانَ ١٣ باشانَ. فِي وَشافاُط القاضِي يَعْناَي
بِْن ِيَل، مِيخائ بِْن ِجلْعادَ، بِْن يارُوَح، بِْن ُحورِي، بِْن أبِيجايَِل ُ أبْناء هُْم وَهَؤُلاءِ ١٤ َسبْعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَعابِرَ، يَع وَزِ
فِي ِجلْعادَ، فِي هَؤلاءِ َسَكَن ١٦ عائِلَتِهِْم. رَئِيَس ُجونِي بِْن ِيَل عَبْدِئ بُْن أِخي وَكانَ ١٥ بُوٍز. بِْن َيحدُو، بِْن يَِشيشاَي،
يُوثامَ، عَْهدِ فِي ُسجِّلَْت أنساٌب هُْم ُّ كُل لِهَؤُلاءِ كانَ ١٧ حُدُودِهِْم. إلَى شارُونَ مَراِعي أراضِي كُّلِ وَفِي وَقُراها باشانَ

ِيَل. إسْرائ مَلِِك ُبْعامَ، يَر حُْكمِ وَفِي يَهُوذا، مَلِِك

المَهَرَة ُنُود الج بَعُض
يَن ماهِرِ وَكانُوا يُوِف، وَالّسُ رُوِس ُّ بِالت ُحوا َّ تَسَل رِجاٌل بُونَ، ُحارِ الم أي ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصُف ُّونَ وَالجِلْعادِي ونَ ُّ الرَُأوبَيْنِي ١٨

ِ ة َّ ي ِ العَْسكَر ِ ًلِلخِْدمَة ًمُتَأهِّبا رَجُلا ونَ ُّ وَِست ٍ مِئَة ًوََسبُْع ألفا وَأربَعُونَ ٌ أربَعَة وَعَدَدُهُْم القِتاِل، عَلَى بِينَ وَمُدَرَّ القَوِْس اْستِخداِم فِي
حُلَفائِهِْم، وَكُّلِ يِّينَ ِ الهاجَر عَلَى وَنَصَرَهُْم عَلَيهِْم، ُ الله فَأعانَهُمُ ٢٠ وَنُوداَب. وَنافِيَش يَطُورَ وَ يِّينَ ِ الهاجَر ًعَلَى با حَْر وا ُّ َشن ١٩
وَمِئَتَينِ جَمٍَل، ألَف خَمِْسينَ مَواِشيَهُْم وَغَنِمُوا ٢١ عَلَيهِ. كَلُوا َّ ات هُمُ لِأّنَ لَهُْم، فَاْستَجاَب المَعرَكَةِ، فِي ِ بِالله اْستَنجَدُوا هُمُ لِأّنَ
المَعرَكَةِ، فِي أعدائِهِْم مِْن َكثِيرُونَ قُتَِل ٢٢ أحياءً. النّاِس مَِن ألٍف َ مِئَة وَأسَرُوا ِحماٍر. وَألفَي خَرُوٍف، ألَف وَخَمِْسينَ

بِْي. الّسَ زَمَِن إلَى أْرضِهِْم عَلَى وَاْستَولَوْا اللهِ. مَِن كانَ الحَرِْب فِي َ صْر َّ الن لِأّنَ
حَْرمُونَ. وََجبَِل وََسنِيرَ، حَْرمُونَ، بَعِل إلَى باشانَ مِْن ةِ المُمتَّدَ الأراضِي فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصِف ًأفْرادُ أيضا وََسَكَن ٢٣

َكبِيراً. عَدَدُهُْم وَكانَ
ً رِجالا وَكانُوا وََيحدَيئِيُل، يا، وَهُودَْو وَيَرَْميا، ِيُل، وَعَْزرِئ وَألِيئِيُل، وَيَْشعِي، عافَرُ، عائِلاتِهِْم: ُ رُؤَساء هُْم وَهَؤُلاءِ ٢٤

الأْرِض ُشعُوِب َ آلِهَة يَعبُدُونَ وَراُحوا آبائِهِْم، ِ لإلَه َ ُأمَناء يَكُونُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ٢٥ لِعائِلاتِهِْم. َ وَرُؤَساء يَن، وَمَشْهُورِ ُشجعاناً،
يقِهِْم. َطرِ مِْن ُ الله أزاَحهُمُ أْن َسبََق الَّذِيَن

وَنِْصَف وَالجادِيِّينَ الرَُأوبَيْنِيِّينَ فَقادَ – ورَ أّشُ مَلَِك َ فَلاسَر تَغْلََث أْي – ورَ أّشُ مَلَِك فُوَل، َ عَداوَة ِيَل إسْرائ ُ إلَه كَ َّ فَحَر ٢٦
هَذا. يَوْمِنا إلَى هُناكَ وَهُم ُجوزانَ، َ وَنَهْر وَهارا وَخابُورَ حَلٍَح إلَى وَجَلَبَهُْم بِْي. الّسَ إلَى ى َّ مَنَس

٦
لاوِي نَسُل

ِيئِيَل. وَعُّز وَحَبْرُونُ يِصْهارُ وَ عَمْرامُ هُْم قَهاَت ُ أبْناء ٢ وَمَرارِي. وَقَهاُت جَْرُشونَ هُْم لاوِي ُ أبْناء ١
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ُ ألِيعازار وَأنجََب ٤ وَإيثامارُ. ُ وَألِيعِازار وَأبِيهُو ناداُب هُْم هارُونَ ُ أبناء يَمُ. وَمَْر وَمُوسَى هارُونُ هُْم عَمْرامَ ُ أبْناء ٣
وَأنجََب زَرَْحيا. بُّقِي وَأنجََب ٦ عُّزِي. بُّقِي وَأنجََب بُّقِي. أبِيشُوعُ وَأنجََب ٥ أبِيشُوعَ. فِينَحاُس وَأنجََب فِينَحاَس.
صادُوُق وَأنجَُب صادُوَق. أِخيطُوُب وَأنجََب ٨ أِخيطُوَب. يا أمَْر وَأنجََب يا. أمَْر مَرايُوُث وَأنجََب ٧ مَرايُوَث. زَرَْحيا
َ خَدَم الَّذِي َ وَهُو – يا عََزْر يُوحانانُ وَأنجََب ١٠ يُوحانانَ. يا عََزْر وَأنجََب يا. عََزْر أِخيمَعُْص وَأنجََب ٩ أِخيمَعَْص.
وَأنجََب ١٢ أِخيطُوَب. يا أمَْر وَأنجََب يا. أمَْر يا عََزْر وَأنجََب ١١ القُْدِس. فِي ُسلَيْمانُ ُ بَناه الَّذِي الهَيكَِل فِي َككاهٍِن
يا عََزْر وَأنجََب ١٤ يا. عََزْر ِحلْقَيّا وَأنجََب ِحلْقَيّا. ومُ ُّ َشل وَأنجََب ١٣ ومَ. ُّ َشل صادُوُق وَأنجََب صادُوَق. أِخيطُوُب

يَهُوصاداَق. سَرايا وَأنجََب سَرايا.
رَ. نَبُوخَْذناصَّ يَدِ عَلَى وَالقُْدِس يَهُوذا أهَل ُ الله نَفَى عِندَما بِْي، الّسَ فِي يَهُوصاداُق وَذَهََب ١٥

وَمَرارِي. وَقَهاُت جَْرُشونُ هُْم لاوِي ُ أبْناء ١٦

وَشَمْعَى. لِبْنِي هُما جَْرُشونَ ابْنَا ١٧

ِيئِيُل. وَعُّز وَحَبْرُونُ يِصْهارُ وَ عَمْرامُ هُْم قَهاَت ُ أبْناء ١٨

آبائِهِْم: َحسََب يَن المَذُْكورِ يِّينَ اللّاوِ ُ عَشائِر ِهيَ ِ وَهَذِه وَمُوشِي. َمحلِي هُْم مَرارِي ابْنا ١٩

بُْن وَزارَُح يُوآَخ، بُْن و وَعِّدُ ةَ، زِمَّ بُْن يُوآُخ وَ ٢١ َيحََث، بُْن ُ ة وَزِمَّ لِبْنِي، بُْن وََيحَُث جَْرُشومَ، بُْن لِبْنِي ِلجَرُْشومَ: ٢٠

زارََح. بُْن وَيََأثْراُي و، عِّدُ
ِياساُف وَأب قُورََح، بُْن ُ ألقانَة ٢٣ قُورََح. بُْن ُ وَأّسِير عَمِّيناداُب، بُْن وَقُورَُح قَهاَت، بُْن عَمِّيناداُب هُْم قَهاَت ُ أبْناء ٢٢

ِيّا. عُّز بُْن وَشاوُُل يئِيَل، ُأورِ بُْن يّا ِ وَعُّز َتحََث، بُْن يئِيُل وَُأورِ أّسِيرَ، بُْن وََتحَُث ٢٤ ِياساَف. أب بُْن ُ وَأّسِير قُورََح، بُْن
ُصوفاَي. بُْن وََنحَُث ألقانَةَ، بُْن وَُصوفاُي أِخيمُوَت، بُْن ُ وَألْقانَة ٢٦ وَأِخيمُوُت. عَماساُي هُما َ ألقانَة وَابْنا ٢٥
البِكْرُ، ِيُل يُوئ هُما ِيَل َصمُوئ وَابْنا ٢٨ ألقانَةَ. بُْن ِيُل وََصمُوئ يَرُوحامَ، بُْن ُ وَألْقانَة ألِيآَب، بُْن ُ وَيَرُوحام َنحََث، بُْن وَألِيآُب ٢٧

ِيّا. أب وَالثّانِي
وََحجِيّا ةَ، عُّزَ بُْن وَِشمْعَى ٣٠ ِشمْعَى، بُْن ُ ة وَعُّزَ لِبْنِي، بُْن وَِشمْعَى َمحلِي، بُْن وَلِبْنِي مَرارِي، بُْن َمحلِي هُْم مَرارِي ُ أبْناء ٢٩

َحجِيّا. بُْن وَعَسايا ِشمْعَى، بُْن
الله بَيِت فِي المُرَنِّمُونَ

القُْدِس. فِي العَْهدِ ُصنْدُوُق َّ اْستَقَر أْن بَعْدَ ِ الله بَيِت فِي سبِيِح َّ الت عَلَى مُشْرِفِينَ ُ داوُد نَهُْم َّ عَي الَّذِيَن هُمُ وَهَؤُلاءِ ٣١
وَفَْق ِ بِالخِدمَة وَقامُوا القُْدِس. فِي ِ الله بَيَت ُسلَيْمانُ بَنَى أْن إلَى رْنِيِم، َّ بِالت الاْجتِماِع ِ َخيمَة أمامَ َيخدِمُونَ وَكانُوا ٣٢

مَهامِّهِْم.
َ ألقانَة بِْن ٣٤ ِيَل َصمُوئ بِْن ِيَل يُوئ ابُْن مُ، المُرَّنِ هَيْمانُ ِيِّينَ القَهات مَِن أبْنائِهِْم: ُ وَأْسماء خَدَمُوا، الَّذِيَن ُ أْسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٣٣
بِْن يا عََزْر بِْن ِيَل يُوئ بِْن َ ألقانَة بِْن ٣٦ عَماساَي بِْن َمحََث بِْن َ ألقانَة بِْن ُصوَف بِْن ٣٥ تُوَح بِْن يلِيئِيَل إ بِْن يَرُوحامَ بِْن

ِيَل. إسْرائ بِْن لاوِي بِْن قَهاَت بِْن َ يَصْهار بِْن ٣٨ قُورََح بِْن ِياساَف أب بِْن َ أّسِير بِْن َتحََث بِْن ٣٧ َصفَنْيا
زارََح بِْن أثْناَي بِْن ٤١ مَلِْكيا بِْن بَعَْسيا بِْن ِيَل مِيخائ بِْن ٤٠ شَمْعَى، بِْن بَرَْخيا بُْن آساُف ُ زَمِيلُه وَقََف يَمِينِهِ، وَعَْن ٣٩

لاوِي. بِْن جَْرُشونَ بِْن َيحََث بِْن ٤٣ شَمْعَى بِْن َ ة زِمَّ بِْن أيثانَ بِْن ٤٢ عَدايا بِْن
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َحشَبْيا بِْن ٤٥ وَخ ُّ مَل بِْن عَبْدِي بِْن قِيشِي بُْن أيْثانُ وقائِدُهُْم مَرارِي، أبْناءِ مِْن زُمَلاؤُهُْم وَقََف يَسارِهِم، وَعَن ٤٤
لاوِي. بِْن مَرارِي بِْن مُوشِي بِْن َمحلِي بِْن ٤٧ سامِرَ بِْن بانِي بِْن أمصِي بِْن ٤٦ ِحلْقِيّا بِْن أمَْصيا بِْن

الَّذِيَن هُمُ وَأبْناءَهُ، هارُونَ لـَِكّنَ ٤٩ اللهِ. بَيِت اجتِماِع ِ َخيمَة ِ ِخْدمَة لِكُّلِ ِسينَ َّ مُكَر ُّونَ ي اللّاوِ إْخوَتُهُمُ وَكانَ ٤٨
ِ ِخدمَة كُّلِ إلَى ِ بِالإضافَة البَُخورِ، مَْذَبحِ عَلَى النّارَ يُوقِدونَ وَ الّصاعِدَةِ.٨ باِئحِ الذَّ مَْذَبحِ عَلَى باِئحِ الذَّ كُّلَ يُوقِدُونَ كانُوا

اللهِ. عَبْدُ مُوسَى ِ بِه أمَرَ ما كُّلِ وَفَْق ِيَل، إسْرائ َخطايا عَْن ْكفِيرِ َّ لِلت َ ذَباِئح يُقَّدِمُونَ وَكانُوا الأقْداِس. قُْدِس
هارُون نَسُل

وَأِخيطُوُب يا وَأمَْر وَمَرايُوُث ٥٢ وَزَرَْحيا وَعُّزُِي وَبُّقُِي ٥١ وَأِبِيشُوعُ وَفِينَحاُس ُ ألِعازَار هارُونَ: ُ أبْناء هُْم وَهَؤُلاءِ ٥٠

وَأِخيمَعََص. وَصادُوُق ٥٣

يِّين اللّاوِ ُسكنى أماِكُن
ِيِّينَ، القَهات ِ عَِشيرَة مِْن هارُونَ لِبَنِي ُ القُرْعَة وَقَعَِت حُدُودِهِْم. فِي مُْستَوَطناتِهِْم َحسََب ُسْكناهُْم أماِكُن ِهيَ ِ وَهَذِه ٥٤

لِكالََب فَُأعطِيَْت وَقُراها ِ المَدِينَة ِضياعُ أمّا ٥٦ بِها. َ ُحِيطَة الم وَالمَراِعيَ يَهُوذا أْرِض فِي حَبْرُون٩َ َ مَدِينَة فَأْعطُوهُْم ٥٥

وَِحيلِينَ ٥٨ وَمَراعِيهِما، وَأْشتَمُوعُ ُ وَيَتِّير وَمَراعِيهِما، ُ وَلِبْنَة حَبْرُونَ، جُوءِ: الّلُ مُدُنَ هارُونَ ُ أبْناء وَُأعطَِي ٥٧ ةَ. َّ يَفُن بِْن
بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٦٠ وَمَراعِيها. شَمٍْس وَبَيُت وَمَراعِيها، َ ة يَّطَ وَ وَمَراعِيها، وَعاشانُ ٥٩ وَمَراعِيها، ُ وَدَبِير وَمَراعِيها،
ثَلاَث عَشائِرِهِْم مُدُِن مَجْمُوعُ وَكانَ وَمَراعِيها. وَعَناثُوَث وَمَراعِيها، وَعَلْمََث وَمَراعِيها، وََجبََع وَمَراعِيها، ِجبْعُونَ أخَذُوا

مَدِينَةً. َ عَشْرَة
مُدٍُن. َ عَشْر ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصِف وَمِْن ِ القَبِيلَة ِ عَشائِر مِْن قَهاَت أبْناءِ ُ ة َّ بَقِي وَُأعطِيَْت ٦١

ِ قَبِيلَة وَنِْصِف وَنَْفتالِي وَأِشيرَ، يِّساكَرَ، قَبائِِل مِْن ً مَدِينَة َ عَشْرَة ثَلاَث عَِشيرَةٍ، بَعْدَ ً عَِشيرَة جَْرُشومَ، ُ أبْناء وَُأعطَِي ٦٢

باشانَ. فِي كانُوا الَّذِيَن ى َّ مَنَس
َبُولُونَ. وَز وَجادَ، رَُأوبَيْنَ، قَبائِِل مِْن ً مَدِينَة َ عَشْرَة اثْنَتَي عَِشيرَةٍ، بَعْدَ ً عَِشيرَة مَرارِي، ُ أبْناء وَُأعطَِي ٦٣

وَبَنْيامِيْنَ. وَِشمْعُونَ يَهُوذا قَبائِِل مِْن ِ القُرْعَة َحسََب وَأعطُوهُْم ٦٥ وَمَراعِيها. المُدُنَ يِّينَ اللّاوِ ِيَل إسْرائ بَنُو فَأعطَى ٦٤
بِالاسِْم. ذُكِرَْت َّتِي ال المُدُنُ ِ هَذِه

جُوءِ: الّلُ مُدُنَ فَأعطُوهُم ٦٧ لَهُْم. مَساِكَن لِتَكُونَ َ أفْراِيم ِ قَبِيلَة مِْن ً مُدُنا قَهاَت بَنِي ِ عَشائِر مِْن بَعٌْض وَُأعطَِي ٦٦
وَمَراعِيها. ُحورُونَ وَبَيَت وَمَراعِيها، يَْقمَعامَ وَ ٦٨ وَمَراعِيها، َ وَجازَر ةِ، َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنْطَقَة فِي وَمَراعِيها َشِكيم١٠َ
وَبِلْعامَ وَمَراعِيها، َ عانِير ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصَف ِيَل إسْرائ بَنُو وَأعطَى ٧٠ وَمَراعِيها. ونَ رِمُّ وََجّتَ وَمَراعِيها، لُونَ َّ وَأي ٦٩

قَهاَت. بَنِي ِ عَشائِر ةِ َّ لِبَقِي وَمَراعِيها
٦:٤٩ ٨

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
٦:٥٥ ٩

اليوم. الخليِل ُ مدينة وَِهيَ حَبْرُون.
٦:٦٧ ١٠

اليَوم. ُلَس ناب ُ مدينة وَِهيَ شكيم.
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يّين للّاو اُخرَى ُ عَشائر
وَمَراعِيها، وَعَْشتارُوَث وَمَراعِيها، باشانَ فِي ُجولانَ ى َّ مَنَس نِْصِف ِ عَِشيرَة مِْن جَْرُشومَ لِأبْناءِ ِيَل إسْرائ بَنُو وَأعطَى ٧١
َ أِشير ِ قَبِيلَة وَمِْن ٧٤ وَمَراعِيها. َ وَعانِيم وَمَراعِيها، وَرامُوَث ٧٣ وَمَراعِيها، َ وَدَبَرَة وَمَراعِيها، قادََش َ يَّساكِر ِ قَبِيلَة وَمِْن ٧٢

فِي قادََش نَْفتالِي ِ قَبِيلَة وَمِْن ٧٦ وَمَراعِيها. وَرَُحوَب وَمَراعِيها، وَُحقُوَق ٧٥ وَمَراعِيها، وَعَبْدُونَ وَمَراعِيها، مَْشآَل
وَمَراعِيها. َ ْيَتَاِيم وَقَر وَمَراعِيها، ونَ ُّ وَحَم وَمَراعِيها، َلِيِل الج

وَمَراعِيها، ونُو وَرِمُّ وَمَراعِيها، َ وَقَرْتَة وَمَراعِيها، يَْقنَعامَ َبُولُونَ: ز ِ قَبِيلَة مِْن مَرارِي أبْناءِ ةِ َّ لِبَقِي ِيَل إسْرائ بَنُو وَأعطَى ٧٧
وَمَراعِيها. وَتابُورُ

وَمَراعِيها، ةِ َّ ي ِّ البَر فِي َ باصَر رَُأوبَيْنَ، ِ قَبِيلَة وَمِْن الُأردُّنِ. مَِن رْقِيِّ َّ الش الجانِِب عَلَى يحا، أرِ مِْن الُأردُّنِ نَهْرِ َ وَعَبْر ٧٨

َ وََمحَناِيم وَمَراعِيها، ِجلْعادَ فِي رامُوَث جادَ ِ قَبِيلَة وَمِْن ٨٠ وَمَراعِيها، َ وَمَيْفَعَة وَمَراعِيها، وَقَدِيمُوَت ٧٩ وَمَراعِيها، َ وَيَهَْصة
وَمَراعِيها. َ ير يَعزِ وَ وَمَراعِيها، وََحْشبُونَ ٨١ وَمَراعِيها،

٧
يَّساكَر نَسُل

وَيَحْماُي ِيئِيُل وَيَر وَرَفايا عُّزِي تُولاعَ: ُ أبْناء ٢ أربَعَةٌ. وَمَجمُوعُهُْم وَِشمْرُونَ، ياُشوُب، وَ ةُ، َّ وَفُو تُولاعُ، يَّساكَرَ: ُ أبْناء ١
عَدَدُهُْم وَكانَ ِجيٍل. إلَى ِجيٍل ًمِْن ُشجْعانا بِينَ ُمحارِ وَكانُوا تُولاعَ. إلَى ِ المُنتَِسبَة عائِلاتِهِِم ُ رُؤَساء وَهُْم ِيُل، وَشَمُوئ وَيِبْسامُ
يّا، وَيِّشِ ِيُل يُوئ وَ بَْديا وَعُو ِيُل مِيخائ هُْم يَزْرَْحيا ُ وَأبْناء يَزْرَْحيا، عُّزِي ابُن ٣ مِئَةٍ. ًوَِسّتَ ألفا يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ َ داوُد عَْهدِ فِي

عائِلاتِهِْم. ُ رُؤَساء هُْم ُّ كُل خَمْسَةٌ، وَهُْم
إْذ رَجٍُل. ألَْف وَثَلاثُونَ ٌ ة َّ ِست عَدَدُها ٌ ة َّ ِي ب حَْر قُوّاٌت لديهِْم كانَْت هؤلاءِ إلَى بِالإضافةِ ُ ه َّ أن عائلاتِهِم ُ تارِيخ ُ يُظهِر و ٤

َلََغ ب وَ أيضاً. ً ُشجْعانا بْينَ ُمحارِ يَّساكَرَ، ِ عَشائِر كُّلُ قَبِيلَتِهِْم، ُ أبْناء وَكانَ ٥ َكثِيرُونَ. ٌ وَأبْناء َكثِيراٌت زَْوجاٌت لَهُْم كانَ
أنْسابِهِْم. ِسجِّلِ َحسََب ً ألْفا وَثَمانِينَ ً َسبْعَة عَدَدُهُْم

بَنْيامِيْن نَسُل
ثَلاثَةٌ. وَهُْم وَيَدِيعَئِيُل، ُ وَباكَر بالَُع هُْم بَنْيامِيْنَ ُ أبْناء ٦

ُشجْعاناً. بُونَ وَُمحارِ عائِلاتِهِْم ُ رُؤَساء وَهُْم خَمْسَةٌ. وَهُْم وَعَيْرِي، ِيمُوُث وَيَر ِيئِيُل وَعُّز وَعُّزِي أْصبُونَ هُْم بالََع ُ أبْناء ٧
وَثَلاثِينَ. ً وَأربَعَة ً ألفا يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ نَسَبِهِِم فِي لِينَ المُسَجَّ ُ عَدَد َلََغ وَب

ُ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ وَعَلامَُث. وَعَناثُوُث ِيّا ّ وَأب ِيمُوُث وَيَر وَعُمْرِي وَألْيُوعِيناُي ُ وَألِيعَزَر يُوعاُش وَ ُ زَمِيرَة هُْم َ باكَر ُ أبْناء ٨

مَِن ومئتينِ ً ألْفا وعِشريَن اثْنَينِ جعاِن، الّشُ بينَ ُحارِ الم العائلاِت رؤساءِ بحَسَِب نَسَبِهِْم، في المُسجّلينَ ُ عَدَد وبلَغ ٩ باكَرَ.
جعاِن. الّشُ بينَ ُحارِ الم

هَؤُلاءِ ١١ وَأِخيشاحَرُ. وَتَرِْشيُش َيْتانُ وَز ُ وََكنْعَنَة وََأهُودُ وَبَنْيامِيْنُ يَعِيُش هُْم َلْهانَ ب ُ وَأبْناء َلْهانُ. ب يَدِيعَئِيَل ابُْن ١٠

ةِ. َّ ي ِ العَْسكَر ِ لِلخِْدمَة مُتَأهٍِّب رَجٍُل ألَْف َ عَشَر َ َسبعَة ُشجْعاٌن، بُونَ وَُمحارِ عائِلاتِهِْم، ُ رُؤَساء يَدِيعَئِيَل، ُ أبْناء هُْم ُّ كُل
أِحيرَ. ابُْن َ هُو ُ وَُحوِشيم عَيرَ، ابْنا ُ وَُحّفِيم ُ وَُشّفِيم ١٢

نَْفتالِي نَسُل
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بِلْهَةَ. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ومُ. ُّ وََشل ٌ يَصَر وَ وَُجونِي َيحِْصيئِيُل هُْم نَْفتالِي ُ أبْناء ١٣

َّى مَنَس نَسُل
ِ ابْنِه وَاسْمُ ١٥ ِجلْعادَ. أبا ماِكيرَ، ُ لَه وَأْنجَبَْت ةُ، َّ الأرامِي ى َّ مَنَس ُ يَة جارِ ُ أنجَبَتْه الَّذِي يئِيُل إشْرِ هُْم ى َّ مَنَس ُ أبْناء ١٤

اْسمُها ٌ زَْوجَة َ ِماِكير ل وَكانَ وَالشوفِيِّينَ. الحِفيِّينَ مَِن اْمرأةً ُ ماِكير َج وَتَزَّوَ بَناٍت. إلّا َصلُْفحادُ يُنجِْب وَلَْم َصلُْفحادُ. الثّانِي
ُأولامُ هُما ابْناِن لِفَرٍَش وَكانَ شارَُش. ُ اْسمُه أٌخ ُ لَه وَكانَ فَرَشاً. ُ تْه َّ وَسَم ابْناً، َ ماِكير ُ زَْوجَة ُ مَعْكَة وَأنجَبَْت ١٦ مَعْكَةُ.

وَراقَمُ.
َ ِيعَزَر وَأب يشْهُودَ إ ُ ولـَكَة ُّ هَم ُ ُأختُه أنجَبَْت وَقَْد ١٨ ى. َّ مَنَس بِْن ماِكير بِْن ِجلْعادَ ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ بَدانُ. ُأولامَ وَابُْن ١٧

وََمحلَةَ.
ِيعامُ. وَأن وَلِْقِحي ُ وََشِكيم أِخيانُ هُْم شَمِيداعَ ُ وَأبْناء ١٩

أفْراِيم نَسُل
وَألِعادُ. عََزرٌ هُما الآِخراِن َ أفْراِيم وَابْنا وَُشوتالَحُ، وَزابادُ ٢١ وََتحٌَث وَألِعادا وََتحٌَث وَبَرَدٌ ُ ُشوتالَح هُْم َ أفْراِيم ُ أبْناء ٢٠
ُ أفْراِيم أبُوهُما عَلَيهما وَناَح ٢٢ ماِشيَتَهُْم. لِيَسْرِقا هُناكَ إلَى نَزَلا هُما لِأّنَ الأْرِض، فِي وُلِدُوا الَّذِيَن َجّتَ رِجاُل قَتَلَهُما وَقَْد

وهُ. ُّ لِيُعَز ِ إلَيه ُ باؤُه أقرِ َ وَجاء َكثِيرَةً، ً أيّاما
ِشيرَةَ، اْسمُها بِنٌت ُ لِأفْراِيم وَكانَ ٢٤ بَيتَهُ. أصابَْت ً ِمحنَة لِأّنَ يعَةَ، ِ بَر َ هُو ً ابْنا وَأنجَبَِت َبِلَْت فَح زَْوَجتَهُ، َ عاشَر َّ ثُم ٢٣

ُ وَابْنُه ٢٦ تاَحُن، ُ وَابْنُه َلٌَح، ت ُ وَابْنُه رََشٌف، ُ وَابْنُه رَفَحٌ، ُ وَابْنُه ٢٥ ِشيرَةَ. يَن وَُأزِّ فلَى وَالّسُ العُلْيا ُحورُونَ بَيَت بَنَْت وَقَْد
يَشُوعُ. ُ وَابْنُه نُوٌن، ُ وَابْنُه ٢٧ ألِيشَمَُع، ُ وَابْنُه عَمِّيهُودُ، ُ وَابْنُه لَعْدانُ،

وَإلَى باً، غَْر وَقُراها وََشِكيم١١َ وَقُراها َ جازَر وَإلَى شَرْقاً، نَعَرانَ إلَى وَقُراها يَل إ بَيَت وَيَْسكُنُونَ يَملـُكُونَ وَكانُوا ٢٨

َسَكَن وَقَْد وَقُراها. وَدُورَ وَقُراها، و وََمجِّدُ وَقُراها، وَتَعْنََك وَقُراها، شانَ بَيَت ـِكُونَ يَمل ى َّ مَنَس بَنُو وَكانَ ٢٩ وَقُراها. َ ة َّ أي
ِيَل. إسْرائ بِْن يُوُسَف ُ أبْناء المَناطَِق ِ هَذِه

أِشير نَسُل
سارَُح. وَُأختُهُْم يعَةُ، ِ وَبَر وَيَْشوِي ُ وَيَْشوَة ُ يَمْنَة هُْم َ أِشير ُ أبْناء ٣٠

بِرْزاوََث. أبُو َ هُو ِكيئِيُل ـْ وَمَل ِكيئِيُل، ـْ وَمَل ُ حابِر هُما َ يعَة ِ بَر وَابْنا ٣١

ُشوعا. وَُأختُهُْم وَُحوثامَ َ وَُشومَيْر يَفلِيَط ُ حابِر وَأنجََب ٣٢

يَفلِيَط. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ وَعَْشوَةُ. وَبِمْهاُل فاَسُك هُْم يَفليَط ُ وَأبْناء ٣٣

وَأرامُ. ُ ة َّ وََيحُب ُ وَرُْهجَة آِخي هُْم َ ُشومِيْر ُ أبْناء ٣٤

وَعاماُل. وَشالَُش وَيَمْناعُ ُ ُصوفَح هُْم َ ُشومِير أِخي هِيلامَ ُ أبْناء ٣٥

وَبَئِيرا. يِثْرانُ وَ ُ وَِشلْشَة وَشَمّا وَهُودٌ ُ وَباصِر ٣٧ ُ وَيَمْرَة وَبِيرِي وَُشوعاُل ُ وَحَرَنْفَر ُسوٌح هُْم َ ُصوفَح ُ أبْناء ٣٦

وَأرا. ُ وَفِْسفَة ُ ة َّ يَفُن هُْم يَثَرٍ ُ أبْناء ٣٨

٧:٢٨ ١١
اليَومَ. ُلَس ناب ُ مَدينَة وَِهيَ شكيم.
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وَرَِصيا. وََحنِيئِيُل آرَُح هُْم عُلّا ُ أبْناء ٣٩

الجيِش في لينَ المُسجَّ القَبِيلَة َ قادة كانوا ُشجْعاناً. بارزيَن بينَ وُمحارِ لعائِلاتِهِم ً قادة كانُوا يِّين الأشير هؤلاءِ كُّلُ ٤٠
ألفاً. يَن وَعِشْرِ ً ة َّ ِست مَجْمُوعُهُْم وَكانَ الحَرِْب، في للقتاِل أيَن َّ وَالمُهَي
٨

البَنْيامِيْنِيّ شاوَُل نَسَُب
رافا. وَالخامَِس نُوحَةَ، وَالرّابـِـَع ٢ أْخرََخ، وَالثّالَِث أْشبِيَل، وَالثّانِي بِكْرَهُ، بالََع بَنْيامِيْنُ أنجََب ١

وَُحورامُ. وََشفُوفانُ وَحَيْرا ٥ وَأُخوُخ وَنُعمانُ وَأبِيشُوعُ ٤ ُ وَأبِيهُود وَِجيْرا أدّارُ هُْم ٌ أبْناء لِبالََع وَكانَ ٣

وَأِخيا نُعْمانُ ٧ مَناحَةَ: إلَى وَرُحِّلُوا َجبََع، فِي الّساِكنِينَ بَنْيامِيْنَ عائِلاِت ُ رُؤَساء وَهُْم – آُحودَ ُ أبْناء وَهَؤُلاءِ ٦
وَأِخيُحودَ. عُّزا ِ مَدينَة مُؤّسُِس َ وَهُو لَهُْم رَحَّ الَّذِي َ هُو وَجَيرا وَجَيرا.

ً أبْناء ُخودََش ِ زَوَجتِه مِْن وَأنجََب ٩ وَبَعْرا. َ ُحوِشيم زَْوَجتَيهِ َق َّ َطل أْن بَعْدَ مُوآَب بِلادِ فِي ً أبْناء ُ َشحْراِيم وَأنجََب ٨

وَأنجََب ١١ عائِلاتِهِْم. َ رُؤَساء هَؤُلاءِ ُ أبْناؤُه كانَ وَمِْرمَةُ. وََشبْيا، يَعُوُص، وَ ١٠ وَمَلْكامُ، وَمِيشا، وَظِبْيا، باُب، يُو هُْم:
وَألفَعََل. ِيطُوَب أب َ ُحوِشيم مِْن

رَئِيسَينِ وَشَمَُع ُ يعَة ِ بَر وَكانَ ١٣ وَقُراها. وَلُودَ ُأونُو بَنَى الَّذِي َ وَهُو وَشامِدُ. وَمِْشعامُ، عابَرُ، هُْم: ألْفَعََل ُ وَأبْناء ١٢
ُبُونَ. يَهْر َجّتَ ُسّكانَ َجعَلُوا وَقَْد لُونَ. َّ أي لِعائِلاِت

يعَةَ. ِ بِر َ أبْناء يُوخا وَ ُ وَيِْشفَة ِيُل وَمِيخائ ١٦ ُ وَعادَر وَعَرادُ َبَْديا ز وَكانَ ١٥ َيهُْم. أَخو ِيمُوُت وَيَر شاَشُق وَكانَ ١٤
ألْفَعََل. َ أبْناء باُب يُو وَ ُ وَيَزَلْياه وَيَْشمَراُي ١٨ ُ وَحابِر وَحَْزقِي وَمَشُلّامُ َبَْديا ز وَكانَ ١٧

شَمْعَى. ُ أبْناء ُ وَِشمْرَة وَبَرايا وَعَدايا ٢١ وَإيلِئِيُل تاُي َّ وَِصل وَألِيعِيْناُي ٢٠ َبْدِي، وَز وَزِكْرِي ُ ياقِيم وَكانَ ١٩

َ أبْناء ِيُل وَفَنُوئ يَفَْديا وَ ٢٥ ِيا وَعَنَثُوث وَعِيلامُ وََحنَنْيا ٢٤ وَحانانُ وَزِكْرِي وَعَبْدُونُ ٢٣ وَإيلِئِيُل ُ وَعابِر يِْشفانُ وَكانَ ٢٢
شاَشَق.

يَرُوحامَ. ُ أبْناء وَزِكْرِي وَإيلِيّا يَعْرَْشيا وَ ٢٧ وَعَثَلْيا يا ْ وََشحَر ِشمْشَراُي وَكانَ ٢٦

القُْدِس. فِي وَعاُشوا أنسابِهِْم، سجلاِت في َ زعماء ُسجِّلوا عائِلاٍت، َ رُؤَساء هَؤُلاءِ كانَ ٢٨

ُ ُصور َّ ثُم عَبْدُونُ َ هُو ُ البِكْر ُ وَابْنُه ٣٠ مَعْكَةَ. ِ زَوَجتِه اسْمُ وَكانَ ِجبْعُونَ، فِي ِجبْعُونَ ِ مَدينَة مُؤّسُِس عِيئِيُل وََسَكَن ٢٩

مََع ً أيضا هُْم وََسَكنُوا شَماةَ. مِقلُوُث وَأنجََب ٣٢ وَمِقلُوُث. ُ وَزاكِر وَأِخيُو ُ وَجَدُور ٣١ وَناداُب ُ وَنِير وَبَعُل وَقَيُْس
مُقابِلَهُْم. القُْدِس فِي بائِهِْم أقرِ

وَإْشبَعَل. وَأبِيناداَب ِكيشُوعَ ـْ وَمَل يُوناثانَ شاوُُل وَأنجََب شاوَُل. قَيٌْس وَأنجََب قَيْساً. ٌ نِير وَأنجََب ٣٣

مِيخا. عُل َّ يب مَرِ وَأنجََب عَل. َّ يب مَرِ يُوناثانُ وَأنجََب ٣٤
وَآحازُ. يُع وَتارِ وَمالُِك فِيثُونُ مِيخا ُ أبْناء ٣٥

مُوصا وَأنجََب ٣٧ مُوصا. زِْمرِي وَأنجََب وَزِْمرِي. وَعَزمُوَت عَلْمََث ُ ة يَهُوعَّدَ وَأنجََب ةَ. يَهُوعَّدَ ُ آحاز وَأنجََب ٣٦
آِصيَل. ُ ألِعاَسة وَأنجََب ألِعاَسةَ. ُ رافَة وَأنجََب رافَةَ. ُ ِنْعَة ب وَأنجََب ِنْعَةَ، ب

آِصيَل. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ كُّلُ وَحانانُ. بَْديا وَعُو يا ْ وََشعَر وَإْسماعِيُل وَبُكْرُو يقامُ عَزرِ هُْم أبْناءٍ َ ة َّ ِست آِصيُل وَأنجََب ٣٨
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ُشجعاناً، بِينَ ُمحارِ ُأولامَ ُ أبْناء وَكانَ ٤٠ ألِيفَلَُط. وَالثّالُِث يَعُوُش، وَالثّانِي ُأولامُ، ُ بِكْرُه آِصيَل: أِخي عاِشَق ُ أبْناء ٣٩

بَنْيامِيْنِيِّينَ. هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ وََحفيداً. ً ابْنا وَخَمْسُونَ ٌ مِئَة وَلَهُْم القَوِْس، اْستِخداِم فِي يَن ماهِرِ
٩

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك كِتاِب فِي لُونَ مُسَجَّ وَهُْم أنسابِهِْم. َحسََب ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ تَسِجيُل َّ تَم وَهَكَذا ١

القدس أهُل
ُ وَخُّدام ُّونَ ي وَاللّاوِ ُ وَالـكَهَنَة ِيُل إسْرائ وَكانَ ٢ للهِ. وَفائِهِْم عَدَِم بِسَبَِب بابَِل فِي بِْي الّسَ إلَى يَهُوذا أهُل ُأِخذَ وَقَْد

مُدُنِهِْم. وَفِي آبائِهِْم أْرِض فِي وََسَكَن عادَ مَْن َل أّوَ هُْم الهَيكَِل
ى: َّ وَمَنَس وَأفْراِيمَ، وَبَنْيامِيْنَ، يَهُوذا، بَنِي بَعُْض القُْدِس فِي وََسَكَن ٣

يَهُوذا. بِْن فارََص بَنِي مِْن بانِي، بِْن إْمرِي بِْن عُمْرِي بِْن عَمِّيهُودَ بُْن عُوثاُي ٤
وَأبْناؤُهُ. عَسايا ُ البِكْر َشيلُونَ بَنِي وَمِْن ٥

وَتِْسعُونَ. ٍ مِئَة ِسّتُ وَإخوَتُهُْم ِيُل يَعُوئ زارََح بَنِي وَمِْن ٦

ُ وَمَشُلّام مِكْرِي، بِْن عُّزِي بُْن ُ وََأيلَة يَرُوحامَ، بُْن وَيَبْنِيا ٨ هَْسنُوأةَ، بِْن يا هَوْدُو بِْن مَشُلّامَ بُْن و ُّ َسل بَنْيامِيْنَ بَنِي وَمِْن ٧

هُْم ُّ كُل الرِّجاُل هَؤُلاءِ كانَ وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ وَِست ٍ مِئَة تِْسُع نَسَبِهِْم ِسجِّلِ َحسََب وَإخوَتُهُْم ٩ يِبْنِيا، بِْن ِيَل رَعُوئ بِْن َشفَْطيا بُْن
عائِلاتِهِْم. َ رُؤَساء

أِخيطُوَب، بِْن مَرايُوَث بِْن صادُوَق بِْن مَشُلّامَ بِْن ِحلْقِيّا بُْن يا وَعََزْر ١١ ياِكينُ، وَ يُب يارِ وَيَهُو يَْدعِيا ِ الـكَهَنَة وَمَِن ١٠
بِْن مَشُلّامَ بِْن َ يرَة َيحزِ بِْن عَدِيئِيَل بُْن وَمَعْساُي مَلْكِيّا، بِْن َ فَْشُحور بِْن يَرُوحامَ بُْن وَعَدايا ١٢ اللهِ، بَيِت عَلَى المُشْرِِف

إمِّيرَ. بِْن مَِشلِّيمِيَت
اللهِ. بَيِت ِ ِخْدمَة فِي ً مُْقتَدِرا ً رَجُلا ونَ ُّ وَِست ٍ مِئَة وََسبُْع ألٌف عائِلاتِهِْم، ُ رُؤَساء بُهُْم وَأقارِ ١٣

وَجَلاُل، وَحَرَُش، رُ، وَبَْقبَّقَ ١٥ مَرارِي، بَنِي مِْن َحشَبْيا، بِْن يقامَ عَْزرِ بِْن وَب َحّشُ بُْن شَمَعْيا يِّينَ: اللّاوِ وَمَِن ١٤
الَّذِي َ ألْقانَة بِْن آسا بُْن وَبَرَْخيا يَدُوثُونَ، بِْن جَلاَل بِْن شَمَعْيا بُْن بَْديا وَعُو ١٦ آساَف، بِْن زِكْرِي بِْن مِيخا بُْن وَمَتَنْيا

ِيِّينَ. طُوفات َّ الن قُرَى فِي َسَكَن
يَقِفُونَ ً سابِقا وَكانُوا ١٨ رَئِيسُهُْم. َ هُو ومُ ُّ َشل وَكانَ باؤهُْم. وَأقرِ وَأِخيمانُ وََطلْمُونُ وُب وَعَّقُ ومُ ُّ َشل هُْم البَوّابُونَ ١٧

قُورََح بِْن ِياساَف أب بِْن قُورِي بُْن ومُ ُّ َشل كانَ ١٩ يِّينَ. اللّاوِ ماِت َّ ُمخَي بَوّابِي هَؤُلاءِ كانَ رِْق. َّ الش إلَى َلِِك الم ِ بَوّابَة عِنْدَ
عَْن مَْسؤُولِينَ آباؤهُْم كانَ أْن َسبََق َكما َيْمَةِ، الخ ِ عَتَبَة عَلَى ً حُرّاسا الخِْدمَةِ، عَمَِل عَلَى مُشْرِفِينَ ونَ ُّ القُورَِحي ِ عائِلَتِه ُ باء وَأقرِ
يّا ِ زَكَر وَكانَ ٢١ مَعَهُ. ُ الله وَكانَ الّسابِِق، فِي عَلَيهِْم ً رَئِيسا َ ألِعازَر بُْن فِينَحاُس وَكانَ ٢٠ لِلمَْدخَِل. ً حُرّاسا اللهِ، مَْسَكِن

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة مَْدخَِل عِنْدَ ً بَوّابا مَشَلْمِيا بُْن
قُراهُْم. فِي أنسابِهِْم ِسجِّلِ وَفَْق وَُسجِّلُوا عَشَرَ، وَاثْنَي مِئَتَينِ العَتَباِت عِنْدَ بَوّابِينَ لِيَكُونُوا اختِيرُوا الَّذِيَن ُ عَدَد فَكانَ ٢٢
عَْن مَْسؤُولِينَ وَنَسلُهُْم هُْم فَكانُوا ٢٣ بِالثِّقَةِ. ِيَن جَدِير كانُوا هُْم لِأّنَ العَمَِل هذا في الرّائِي ِيُل وََصمُوئ ُ داوُد نَهُْم َّ عَي وَقَْد
وَكانَ ٢٥ باً. ًوََجنُو ًوَشَمالا با ًوَغَْر شَرْقا ِ الأربَعَة الجَوانِِب عَلَى البَوّابُونَ وَكانَ ٢٤ حُرّاساً. َيمَةِ، الخ بَيِت اللهِ، بَيِت بَوّاباِت

لِيُعِينُوهُْم. أيّاٍم ِ َسبْعَة َ ة مُّدَ َ آخَر إلَى وَقٍْت مِْن يَْأتُوا أْن قُراهُْم فِي بائِهِْم أقرِ عَلَى
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بَيِت وَبِكُنُوزِ الهَيكَِل َحوَل ةِ َّ الجانِبِي بِالغُرَِف الاهتمامَ تُهُمُ مهمَّ وَكانَْت أيضاً. يِّونَ لاو َ رُؤَساء ُ أربَعَة للبَوّابِينَ كانَ ٢٦
َصباٍح. كُّلِ فِي ُ يَْفتَُحوه وَأْن َيحرُُسوهُ، أْن وَاِجبُهُْم كانَ فَقَْد اللهِ. بَيِت َجنَباِت فِي يَل َّ الل ُمُْضونَ ي وَكانُوا ٢٧ اللهِ.

عِنْدَ ُيحُصونَها كانُوا إْذ الهَيكَِل، ِ ِخْدمَة فِي ِ المُْستَخدَمَة ِ ِيَة الآن عَلَى الإشْراِف ُ ة َّ مَسؤُولِي بَعْضِهِْم إلَى وَُأوكِلَْت ٢٨

قِيِق، الدَّ وَكُّلِ َسةِ، المُقَّدَ ِ ِيَة الآن وَكُّلِ الأثاِث عَلَى الإشْراِف ُ ة َّ مَْسؤُولِي بَعْضِهِْم إلَى وَُأوكِلَْت ٢٩ وَإْخراِجها. إدخالِها
الـكَهَنَةِ. بَعِْض اختِصاِص مَِن لِلأطياِب هُوِن الدُّ خَلُْط كانَ لـَِكْن ٣٠ وابِِل. َّ وَالت وَالبَُخورِ، يِت، َّ وَالز َمْرِ، وَالخ

زُمَلائِهِِم بَعُض وَكانَ ٣٢ قدِمةِ. َّ الت خُبْزِ ُصنِْع ًعَْن مَْسؤُولا ، القُورَِحيِّ ومَ ُّ َشل ُ وَبِكْر يِّينَ اللّاوِ أحَدُ َ وَهُو ثْيا، َّ مَت وَكانَ ٣١

َسبٍْت. كَّلَ ُصفُوٍف فِي المَوُْضوِع الخـُبْزِ َتحِضيرِ عَْن مَسؤُولِينَ ِيِّينَ القَهات
ُأْخرَى، واِجباٍت ةِ َّ أي مِْن مَعْفِيِّينَ الهَيكَِل غُرََف لازَمُوا الَّذِيَن يِّينَ اللّاوِ عائِلاِت ُ رُؤَساء المُرَنِّمُونَ، هُمُ وَهَؤلاءِ ٣٣

الأنساِب ِسجِلّاِت فِي المُْدرَُجونَ يِّينَ اللّاوِ عائِلاِت ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ ٣٤ وَلَيلاً. ً نَهارا العَمَِل عَِن مَْسؤُولِينَ كانُوا هُْم لِأّنَ
القُْدِس. فِي هَؤُلاءِ َسَكَن وَقَْد كَزُعَماءَ.

شاوُل نَسَُب
ُ ُصور َّ ثُم عَبْدُونُ ُ البِكْر ُ وَابْنُه ٣٦ مَعْكَةَ. ِ زَْوَجتِه اسْمُ وَكانَ ِجبْعُونَ. ِ مَدينَة مُؤّسُِس ِيُل، يَعُوئ ِجبْعُونَ فِي وََسَكَن ٣٥

بائِهِْم أقرِ قُرَب ً أيضا هُْم وََسَكنُوا شَمْآمَ. مِقلُوُث وَأنجََب ٣٨ وَمِقلُوُث. يّا ِ وَزَكَر وَأِخيُو ُ وَجُدُور ٣٧ وَناداُب ُ وَنِير وَقَيُْس
القُْدِس. فِي

وَإْشبَعََل. وَأبِيناداَب ِكيشُوعَ ـْ وَمَل يُوناثانَ شاوُُل وَأنجََب شاوَُل، قَيٌْس وَأنجََب قَيْساً. ُ نِيْر وَأنجََب ٣٩

مِيخا. عَُل َّ يب مَرِ وَأنجََب عَُل. َّ يب مَرِ َ هُو يُوناثانَ وَابُْن ٤٠
وَزِْمرِي. وَعَْزمُوَت عَلْمََث ُ يَعْرَة وَأنجََب يَعْرَةَ. ُ آحاز وَأنجََب ٤٢ وَآحازُ. يُع وََتحْرِ وَمالُِك فِيثُونُ مِيخا ُ وَأبْناء ٤١

آِصيُل. َ هُو َ ألْعَسَة وَابُْن ألْعَسَةُ، َ هُو رَفايا وَابُْن رَفايا، َ هُو ِنْعا ي وَابُْن ِنْعا. ي مُوصا وَأنجََب ٤٣ مُوصا. زِْمرِي وَأنجََب
آِصيَل. ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ وَحانانُ. بَْديا وَعُو يا ْ وََشعَر وَإْسماعِيُل وَبُكْرُو يقامُ عَْزرِ هُْم أبْناءٍ ُ ة َّ ِست لآِصيَل وَكانَ ٤٤

١٠
نَْفسَه يَْقتُُل شاوُُل

مِنهُْم َ وَذُِبح الفِلِْسطِيِّينَ. أماِم مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو فَهَرََب ِيَل. إسْرائ بَنِي ونَ ُّ الفِلِْسطِي حارََب ذَلَِك، غُُضوِن وَفِي ١

شاوَُل. أبناء ِكيشُوعَ ـْ وَمَل وَأبِيناداَب يُوناثانَ وَقَتَلُوا وَأبناءَهُ، شاوَُل ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ وَطارَد ٢ ِجلْبُوعَ. َجبَِل عَلَى َكثِيرُونَ
َكثِيرَةٍ. بِسِهاٍم ُ وَأصابُوه بِشاوَُل السِّهاِم ُ رُماة وَأحاَط شاوَُل. َحوَل َ أكثَر ُ المَعرَكَة احتَدَمَِت َّ ثُم ٣

يُعَّذبُونِي وَ اللاَمختُونُون١٢َ هَؤُلاءِ يَفعَلَها لِئَلّا وَاقتُلْنِي، َسيفََك «استَّلَ ِسلاحَهُ: يَحمُِل الَّذِي لِلغُلاِم شاوُُل فَقاَل ٤

بي!» وَيَْسَخرُوا
أّنَ يِف الّسَ حامُِل رَأى وَلَمّا ٥ عَلَيهِ. وََسقََط ُ َسيفَه شاوُُل فَأخَذَ ُلَهُ. يَقت أْن وَرَفََض ً خائِفا كانَ شاوَُل غُلامَ لـَِكّنَ

مَعاً. ً جَمِيعا ماتُوا ِ عائِلَتِه وَكُّلُ لاثَةُ، َّ الث ُ وَأبْناؤُه شاوُُل َماَت ف ٦ وَماَت. يِف الّسَ عَلَى ً أيضا َ هُو سقََط ماَت، قَْد شاوَُل
١٠:٤ ١٢

11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونُون.



٩ : ١١ أخبار     ١ ٥٥٤ ٧ : ١٠ أخبار     ١

قَتلَى، وَبَنِيهِ شاوَُل وَأّنَ ، ُّ يَفِر ِيَل إسْرائ جَيَش الوادي مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى الّساِكنُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو رَأى وَلمّا ٧

وََسكنُوها. مُدُنَهُْم وا ُّ وَاْحتَل ونَ ُّ الفِلِْسطِي َ فَجاء َبُوا، وَهَر مُدُنَهُْم تَرَُكوا
َجبَِل عَلَى ً أمواتا َ لاثَة َّ الث وَبَنِيهِ شاوَُل فَوَجَدُوا القَتلَى، مَِن ِ َّمِينَة الث الأشياءِ لِنَهِْب ونَ ُّ الفِلِْسطِي أتَى التّالِي، اليَوِم وَفِي ٨
أوثانِهِْم. مَعابِدِ كُّلِ وَإلَى الفِلِْسطِّيِ عِب الّشَ إلَى ِ مَوْتِه بُشْرَى وَحَمَلُوا ِيابَهُ. ث وَنَزَعُوا ِسلاِحهِ كُّلَ فَأخَذُوا ٩ ِجلْبُوعَ.

داُجونَ.١٣ مَعبَدِ فِي ُ جُمُْجمَتَه رُوا َّ وَسَم آلِهَتِهِْم، هَيكَِل فِي شاوَُل ِسلاَح وَوََضعُوا ١٠
ياءِ الأقوِ ْجعانُ الّشُ الرِّجاِل كُّلُ فَذَهََب ١٢ بِشاوَُل. ونَ ُّ الفِلِْسطِي ُ فَعَلَه ما بِكُّلِ ِجلعادَ يابِيَش أهِل كل وَسمـِـَع ١١

َ َسبْعَة وَصامُوا ِجلْعادَ، يابِيِش فِي وَطةِ ُّ البَل َتحَت عِظامَهُْم ودَفَنُوا يابِيَش، إلَى وَحَمَلُوها وَبَنِيهِ، شاوَُل ُجثََث وَأنزَلُوا فِيها،
عَلَْيهِْم. ً ِحدادا أيّاٍم

وَلَْم ١٤ لإْرشادِهِ، ً افَة عَّرَ اْستَشارَ ُ ه َّ إن ى َّ َحت ِ الله أْمرَ يُطـِـْع لَْم ُ ه َّ إن َحيُْث ، ّبِ َّ لِلر ِ وَفائِه عَدَِم بِسَبَِب شاوُُل ماَت ١٣
يَسَّى. بِْن َ داوُد إلَى الحُْكمُ وَنُقَِل اللهُ، ُ فَأماتَه اللهَ، يستَشِرِ

١١
ِيل إسْرائ ًعَلَى مَلِكا يُْصبُِح ُ داوُد

أنَت ََّك أن نَعرُِف وََنحُن ٢ وَدَمَُك. لَحمَُك «َنحُْن وَقالُوا: حَبْرُون١٤َ فِي َ داوُد مََع ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ اجتَمََع َّ ثُم ١
َشعبِي َستَرعَى ََّك إن إلَهَُك لََك فَقاَل ًعَلَيْنا. مَلِكا شاوُُل كانَ عِندَما الماضِي فِي ى َّ َحت مَعارِكِها، فِي ِيَل إسْرائ قُْدَت الَّذِي

ِيَل.» إسْرائ َشعبِي عَلَى ً حاِكما وََستَكُونُ ِيَل، إسْرائ
ُ القادَة مَسََح َّ ثُم اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً عَْهدا مَعَهُْم ُ داوُد وَقَطََع حَبْرُونَ، فِي َلِِك الم إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي ِ قادَة كُّلُ َ جاء ٣

ِيَل. َصمُوئ فَِم عَلَى ً سابِقا ُ الله قاَل َكما ِيَل إسْرائ ًعَلَى مَلِكا َ داوُد
القُْدس ِ مَدِينَة عَلَى يَستَولِي ُ داوُد

الأْرِض ُسّكانُ وَهُْم ونَ، ُّ اليَبُوِسي كانَ َحيُث يَبُوَس، أي القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ ُ داوُد وَذَهََب ٤

عَلَى اْستَولَى َ داوُد لـَِكّنَ مَدينَتَنا.» تَْدخَُل أْن ُمِْكنَُك ي «لا لِداوُدَ: يَبُوَس أهُل فَقاَل ٥ يَْسكُنُونَ. مازالُوا ونَ، ُّ الأصلِي
داوُدَ.»١٥ َ «مَدِينَة الآنَ: يُْدعَى الَّذِي صِْهيَوْنَ، ِحْصِن

رَئِيساً. ًفَصارَ لا أّوَ َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب فََصعِدَ لِلجَيِش.» ً ًوَآمِرا رَئِيسا اليَبُوِسيِّينَ يُهاِجمُ مَْن َل أّوَ «َسُأعَيِّنُ داوُدُ: وَقاَل ٦

َما ف و١٦ ُّ مِل مَِن َجوانِبِها، كُّلِ مِْن َ المَدِينَة ُ داوُد وَبَنَى ٨ داوُدَ. ُ مَدِينَة سُمَِّي لِذَلَِك لَهُ، ً مَْسكَنا الحِْصَن ُ داوُد وََجعََل ٧
مَعَهُ. كانَ َ القَدِير َ الله لأّنَ فَشَيْئاً، ً َشيْئا تَزْدادُ َ داوُد ُ ة َّ قُو وَكانَْت ٩ المَدِينَةِ. َ ة َّ بَقِي يُوآُب مَ وَرَمَّ َحولَها.

١٠:١٠ ١٣
َكنعان. سكنوا عندما آلهَتِهم كَأهّم الفِلِسطيَون ُ اّتخذه ِيّين، الـَكنْعان عِنْدَ َّف ي مَُز إله داُجون.

١١:١ ١٤
(3 العدد فِي ً (أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.

١١:٥ ١٥
(7 العدد فِي ً (أيضا المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة

١١:٨ ١٦
القصر. ُ مِنْطَقَة أْو المدينةِ مَِن قِسمٌ أْو ٌ قلعة ُبّما ر ُمحَّصنةٌ: مُنشأةٌ و. ُّ مِل
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الأبْطال َ داوُد رِجاُل
ِبخُُصوِص ِ الله كَلاِم َحسََب ِيَل، إسْرائ بَنِي كُّلِ عَلَى ً مَلِكا ِ لجَعلِه ُ دَعَمُوه الَّذِيَن بُونَ ُحارِ الم َ داوُد ُ قادَة هُْم هَؤُلاءِ ١٠

ِيَل. إسْرائ
ثَلاِث ِضّدَ ُ رُْمحَه َ اْستَخدَم وَقَدِ ةِ. الخاّصَ َلِِك الم قُوّاِت رَئِيُس حَْكمُونِي، بُْن يَشُبَعامُ داوُدَ: بِي بِمُحارِ ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه ١١

واِحدَةٍ. مَعْرَكَةٍ فِي ً جَمِيعا فَقَتَلَهُْم رَجٍُل ِ مِئَة
فَّسَ فِي َ داوُد مََع وَكانَ ١٣ لاثَةِ.١٧ َّ الث بِينَ ُحارِ الم أحَدُ َ وَهُو الأُخوِخي، دُودُو بُْن ُ ألِعازَر ً مَرتَبَة ُ بَعْدَه يأتِي وَ ١٢

مَِن هَرََب قَْد عُب الّشَ وَكانَ عِيرِ، بِالّشَ ً مَملُوءا الحَقِل مَِن ٌ جُزء وَكانَ لَلمَعرَكَةِ. هُناكَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي احتَشَدَ عِندَما َ دَمِّيم
وَهَكَذا الفِلِْسطِيِّينَ. وَهَزَمُوا عَنْهُ، وَدافَعُوا الحَقِل، مُنتََصِف فِي مَواقِعَهُْم أخَذُوا ُ وَرِجالَه َ ألِعازَر لـَِكّنَ ١٤ الفِلِْسطِيِّينَ،

عَظِيماً. ً نَصْرا ُ الله َق َحّقَ
كانَ بَينَما عَدُلّامَ، كَْهِف فِي َلْجَأِ، الم فِي َ داوُد إلَى يِق رِ الّطَ ُطوَل ةِ َّ ِي لاث ُّ الث الفِرَِق ُ رُؤَساء زََحَف ةٍ، مَّرَ وَذاَت ١٥

رَفايِيمَ. وادِي فِي يُعَْسكِرُونَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي
ِبحَنِينٍ: ُ داوُد وَقاَل ١٧ لَحْمَ. بَيَت فِي ٌ ة َّ فِلِْسطِي ٌ حامِيَة كانَْت بَينَما ، َبَلِيِّ الج الحِْصِن فِي ُ داوُد كانَ اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ١٦

َ عَبْر يقَهُْم طر َ لاثَة َّ الث الأبطاَل فَشَّقَ ١٨ لَحْمَ!» بَيَْت ِ ابَة َّ بو مِْن بِالقرُِب َّتِي ال البِئْرِ مَِن الماءِ بَعَْض أحَدٌ يُعْطِيَني لَو ى َّ «أتَمَن
فَرَفََض داوُدَ. إلَى ِ بِه وَجاؤوا لَحْمَ، بَيَْت بوّابةِ مِْن بِالقُرِْب َّتِي ال البِئْرِ مِْن الماءِ بَعَْض وَنَشَلُوا ، الفِلِْسطّيِ َيِش الج ُصفوِف
َ دَم أشْرَُب ني َّ فَكأن الماءَ. هَذا مِْن أشْرَُب َكيَف اللهُ! سَمََح «لا وقاَل: ١٩ للهِ. ً تَْقدِمَة ُ َسكبَه بَْل مِنْهُ، يَشْرََب أْن
مَِن ً َكثِيرا ُ لاثَة َّ الث الأبطاُل فَعََل وَقَْد الماءَ. يَشْرََب أْن ُ داوُد فَرَفََض أجلِي.» مِْن ِبحَياتِهِْم خَاَطرُوا الّذين الرِّجاِل هَؤُلاءِ

البُطُولاِت.
آخَرُون أبطاٌل

لاثَةِ. َّ الث بَيْنَ ُ ِصيتُه فَذاعَ فَقَتَلَهُْم، رَجٍُل ِ مِئَة ثَلاَث ِ بِرُْمحِه حارََب لاثةِ. َّ الث الأبْطاِل َ قائِد يُوآَب أُخو أبِيشاُي وَكانَ ٢٠

مِْنهُْم. ً واِحدا يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن مََع عَلَيهِْم، ً قائِدا وَصارَ لاثةِ. َّ الث الأبطاِل مَِن َ أشْهَر أبِيشاُي وَكانَ ٢١

ابْنَي فَقَتََل َكثيرةٍ. ُشجاعةٍ بِأعْماَل بَناياهُو قامَ قَبِْصيئيَل. مِْن قوِّيٍ رجٍُل ابُن وهو ياداعَ، يَهُو بُْن بَناياهُو هُناكَ َّ ثُم ٢٢

الَّذِي َ وَهُو ٢٣ أَسداً. وَقَتََل الأْرِض فِي ً ُحْفرَة بَناياهُو دَخََل يتساقَُط، لُْج َّ الث كانَ بَينَما الأيّاِم، أحَدِ وفي المُوآبي. يَل آرِ
إلّا. ليَس ً عَصا يَحْمُِل فَكانَ بَناياهُو أمّا رُْمحاً، ِ يدِه في يَحْمُِل المِصْرّيُ كانَ أْذرٍُع.١٨ خَمَْس ُ ُطولُه َلََغ ب الَّذِي المِصْرِّيَ قَتََل
ياداْع يَهُو بُن بَناياهُو قامَ ٢٤ هُوَ. ِ برُْمحِه المِصْرّيَ بَناياهُو قَتََل َّ ثُم منْهُ. ُ وَأخَذَه المِصْرّيِ يَدِ فِي كانَ الذي َ مح ُّ الر فَخَطََف
َ أكثر كانَ ُ ه َّ إن بَْل ٢٥ منهُم. ً واِحدا يُصبِْح لَْم ُ ه َّ لـَِكن لاثَةِ، َّ الث كَالأبطاِل ً مَشْهورا وَكانَ كَهَذِهِ. ُشجاعةٍ َكثيرةٍ بِأعْماٍل
. الخاّصِ حَرَِسهِ قائِدَ بَناياهُو َ داوُد َجعََل وَقْد لاثَةِ. َّ الث الأبطاِل من ً واِحدا يصبْح لَْم ُ ه َّ لـِكن الثّلاثين الأبْطاِل مَن شُهرةً

١١:١٢ ١٧
ِ بَقيّة فِي ً (أيضا مُمَيّزَةٍ. وَمَكانةٍ نادرةٍ ٍ َشجَاعَة ذَوِي كانُوا الخاّصةِ َ داوُد قُوّاِت فِي بينَ ُمحارِ ُ ثلاثة هُْم الثّلاثة. الأبطال فِي بينَ ُمحارِ ُ ثلاثة هُْم الثّلاثة. الأبطال

الفصل) هذا
١١:٢٣ ١٨

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.
القِصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ



١٥ : ١٢ أخبار     ١ ٥٥٦ ٢٦ : ١١ أخبار     ١

الثَلاثُون الأبطاُل
وَحالَُص ، الهَرُورِّيُ وُت ُّ وَشَم ٢٧ لَحْمَ، بَيَْت مِْن دُودُو بُْن وَأْلحانانُ يُوآَب، أُخو ِيُل عَسائ هُْم: جعانُ الّشُ بُونَ ُحارِ وَالم ٢٦

وَمَهْراُي ٣٠ ، الأُخوِخيُّ وَعِيلاُي ، الحُوشاتِيُّ وَِسبْكاُي ٢٩ ، العَناثُوثِيُّ ُ ِيعَزَر وَأب ، قُوِعيِّ َّ الت عِّقِيَش بُْن وَعِيرا ٢٨ ، الفَلُونِيُّ
مِْن وَُحوراُي ٣٢ ، الفَرْعَتُونِيُّ وَبَنايا بَنْيامِيْنَ، ِ ِجبْعَة مِْن يباَي رِ بَْن وَإتّاُي ٣١ ، طُوفاتِيُّ َّ الن َ بَعْنَة بُْن ُ وَخالِد ، طُوفاتِيُّ َّ الن
بُْن يُوناثانُ وَ ، الجَزُونِيَّ هاشِمَ ُ وَأبناء ٣٤ ، عَلْبُونِيُّ الّشَ وَإلْيَْحبا ، البَْحرُوِميُّ وَعَْزمُوُت ٣٣ ، َباتِيُّ العَر وَأبِيئِيُل جاعََش، ِ أودِيَة
وََحصْرُو ٣٧ ، الفَلُونِيُّ وَأِخيا ، المَِكيراتِيُّ ُ وَحافِر ٣٦ ُأورَ، بُْن وَألِيفاُل ، الهَرارِّيُ ساكارَ بُْن وَأِخيآمُ ٣٥ ، الهَرارِّيِ شاجاَي
َ وَهُو – البَئِيرُوتِيُّ وََنحْراُي ، ونِيُّ العَمُّ وَصالُِق ٣٩ َهجْرِي، بُْن ُ وَمِبْحار ناثانَ، أُخو ِيُل يُوئ وَ ٣٨ باَي، أْز بُْن وَنَعْراُي ، الـكَرْمِلِيُّ
وَعَدِينا ٤٢ أحلاَي، بُْن وَزابادُ ، الحِثِّيُّ يّا وَُأورِ ٤١ ، اليَثْرِّيُ وَجارُِب ، اليَثْرِّيُ وَعِيرا ٤٠ – َ ة َّ ي صُرُوِ بِن يُوآَب ِسلاِح حامُِل
ِيّا وَعُّز ٤٤ ، ِثْنِيُّ الم يُوشافاُط وَ مَعْكَةَ، بُْن وَحانانُ ٤٣ – ثَلاثُونَ ُ وَمَعَه الرَُأوبَيْنِيِّينَ، رُؤَساءِ مِْن َ وَهُو – الرَُأوبَيْنِيُّ ِشيزا بُْن
وَإيلِيئِيُل ٤٦ ، يصِّيُ َّ الت يُوحا ُ وَأُخوه شَمْرِي، بُْن وَيَدِيعَئِيُل ٤٥ ، العَرُوعِيرِّيُ ُحوثامَ ابْنا يَعُوئيُل وَ وَشاماعُ ، العَْشتارُوثِيُّ

. المَُصوباوِّيُ يَعِِسيئِيُل وَ ِيدُ، ب وَعُو وَإيلِيئِيُل، ٤٧ ، المُوآبِيُّ ُ يِثْمَة وَ ألْنَعَمَ، ابْنا يا يُوُشو وَ ِيباُي وَيَر ، َحوِّيُ الم

١٢
داوُد إلَى ونَ يَنَضمُّ الحَرِْب رِجاُل

وَهُْم قَيٍْس. بِْن شاوَُل َلِِك الم مَِن ً َخوْفا ٌ ُمختَبِئ بَعْدُ َ وَهُو ِصقلََع، فِي َ داوُد إلَى أتُوا الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ وَهَؤُلاءِ ١

ُمْنَى الي بِاليَدِ مَقالـِـــَع َ وَِحجارَة ً سِهاما يَرْمُوا أْن بِمَْقدُورِهِْم سِهاٍم، َ رُماة كانُوا ٢ القِتاِل. فِي ُ أعانُوه الَّذِيَن بِينَ ُحارِ الم بَينِ مِْن
، الجِبْعِيِّ َ شَماعَة ابْنا يُوآُش وَ ُ أِخيعَزَر ئِيُس َّ الر ٣ قَيٌْس. إلَيها يَنتَمِي َّتِي ال بَنْيامِيْنَ ِ قَبِيلَة مِْن ً رِجالا كانُوا أيْضاً. وَاليُسْرَى
– عَلَيهِْم وَآمٌِر لاثِينَ َّ الث بَينَ ُمحارٌِب َ وَهُو – َبْعُونِيُّ الج وَيَْشمَعْيا ٤ ، العَناثُوثِيُّ ياهُو وَ ُ وَبَراخَة عَْزمُوَت، ابْنا وَفالَُط ِيُل وَيَزُوئ
وَيَِشيّا ُ وَألْقانَة ٦ الحَرُوفِيُّ وََشفَْطيا يا ْ وَشَمَر وَبَعلِيا ِيمُوُث وَيَر وَإلْعُوزاُي ٥ ، الجَدِيرِّيُ يُوزابادُ وَ يُوحانانُ وَ يئِيُل وََيحْزِ وَيَرْمِيا

جَدُورَ. مِْن يَرُوحامَ ابْنا َبَْديا وَز َ يُوعِيلَة وَ ٧ ونَ، ُّ القُورَِحي وَيَشُبَعامُ ُ يُوعََزر وَ يئِيُل وَعَْزرِ

ُّون الجادِي
بُونَ مُدرَّ ُشجْعاٌن، بُونَ ُمحارِ وَهُْم ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي الحِْصِن فِي َ داوُد إلَى وا وَانَضمُّ الجادِيِّينَ، عَِن الرِّجاُل هَؤُلاءِ وَانْفََصَل ٨

الجِباِل: عَلَى وَسُرْعَتُهُم الّظِباءِ ُ وَرَشاقَة الُأُسودِ ُ شَراَسة لَهُْم كانَْت . ْمحِ ُّ وَالر رِْس ُّ الت اْستِخداِم فِي وَماهِرُونَ القِتاِل، عَلَى
وَالّسابـِـُع عَتّاُي، وَالّسادُِس ١١ يَرَْميا، وَالخامُِس ةُ، َّ مِْشمِن وَالرّابـِـُع ١٠ ألِيآُب، وَالثّالُِث بَْديا، عُو وَالثّانِي ئِيُس، َّ الر ُ عازَر ٩

ونَ ُّ الجادِي هَؤُلاءِ كانَ ١٤ َمخبَناُي. َ عَشَر وَالحادِي يَرَْميا، ُ وَالعاشِر ١٣ ألزابادُ، وَالتّاِســُع يُوحانانُ، وَالثّامُِن ١٢ يلِيئِيُل، إ
الُأردُّنِ َ نَهْر عَبَرُوا الَّذِيَن الرِّجاُل هُمُ هَؤُلاءِ ١٥ لِألٍْف. ً رَئِيسا وَأعظَمَهُْم لِمِئَةٍ، ً رَئِيسا هَؤُلاءِ أقَّلُ وَكانَ َيِش، الج َ رُؤَساء

باً. وَغَْر ً شَرْقا الوادِي فِي كانُوا الَّذِيَن كُّلَ وَطارَدُوا ِضفافِهِ، جَمِيِع عَلَى ً فائِضا كانَ عِندَما ِل الأّوَ ْهرِ َّ الش فِي

لِداوُد أخَرُونَ ُجنُودٌ



٣١ : ١٢ أخبار     ١ ٥٥٧ ١٦ : ١٢ أخبار     ١

لَهُْم: وَقاَل لاْستِْقبالِهِْم، ُ داوُد فَخَرََج ١٧ الحِْصِن. فِي َ داوُد إلَى ً أيضا وَيَهُوذا بَنْيامِيْنَ مِْن آخَرُونَ رِجاٌل َ وَجاء ١٦

لِأعدائِي، تَبِيعُونِي لـِكَي إلَيَّ ْ ِجئْتُم إذا أمّا . إلَيَّ وا تَنَضمُّ أْن يُْسعِدُنِي ُ ه َّ فَإن لِتُساعِدُونِي، َسلاٍم فِي إلَيَّ ْ ِجئْتُم قَْد ْ ُكنْتُم «إْن
يكُْم.» وَُيجازِ ُ يَنظُر ِنا آبائ َ إلَه فَلَيَت إلَيكُْم، ُأسِئْ لَْم أنِّي مََع

وَقاَل: لاثِينَ، َّ الث الشجعاِن بينَ المحارِ رَئِيِس عَماساَي، عَلَى ِ الله رُوُح حَّلَ ِحينَئِذٍ ١٨

داوُدُ! يا َصّفَِك فِي «َنحُْن
يَسَّى! ابَْن يا مَعََك َنحُن

لََك، فَسَلامٌ
يُعِينُونََك! ِمَْن ل وََسلامٌ

أعانََك.» قَْد إلَهَُك لأّنَ
يَن. المُغِيرِ ِ ُجنُودِه ِ قادَة بَينَ وَوََضعَهُْم ُ داوُد بِهِْم َب فَرَّحَ

شاوَُل. ِضّدَ القِتاِل فِي الفِلِْسطِيِّينَ مََع خَرََج عِندَما َ داوُد إلَى وا وَانَضمُّ ى َّ مَنَس مِْن ً أيضا الرِّجاِل بَعُض َ وَجاء ١٩

إلَى ُّ «َسيَفِر لِأنفُسِهِْم: يَقُولُونَ وَهُْم ً مَعا شاوُرِ َّ الت بِعْدَ ُ صَرَفُوه الفِلِْسطِيِّينَ َ سادَة لِأّنَ الفِلِْسطِيِّينَ، يُساعِدِ لَْم َ داوُد لـَِكّنَ
عَْدناُح هُْم ى َّ مَنَس مِْن الرِّجاُل هَؤُلاءِ إلَيهِ انضَّمَ ِصقلََع إلَى ذَهََب وَعِندَما ٢٠ َحياتَنا.» ذَلَِك وََسيُكَلِّفُنا شاوَُل، ِ َسيِّدِه
ِ فِرْقَة عَلَى َ داوُد وَأعانُوا ٢١ ى. َّ مَنَس فِي آلاٍف َ رُؤَساء وَكانُوا وَِصلْتاُي وَألِيهُو يُوزابادُ وَ ِيُل وَمِيخائ وَيَدِيعَئِيُل يُوزابادُ وَ

َيِش. الج فِي ً قادَة وَصارُوا ُشجْعاناً، بِينَ ُمحارِ هُْم ُّ كُل كانُوا إْذ يَن، المُغِيرِ
اللهِ. َيِش َكج ٌ عَظِيم جَيٌش هُناكَ صارَ أْن إلَى لِيُعِينُوهُ، يَوٍْم بَعْدَ ً يَوْما َ داوُد عَلَى يأتُونَ الرِّجاُل وَكانَ ٢٢

حَبرُون فِي َ داوُد إلَى ونَ ينَضمُّ آخَرونَ
نَقِل عَلَى ُ يُبايِعُوه لـِكَي حَبْرُون١٩َ فِي َ داوُد إلَى جاءُوا الَّذِيَن ةِ، َّ ي ِ العَْسكَر ِ لِلخِدمَة ئِينَ َّ المُهَي الرِّجاِل أعدادُ ِهيَ ِ وَهَذِه ٢٣

اللهُ: قاَل َكما إلَيهِ شاوَُل ِ مَملـَكَة
ةِ. َّ ي ِ العَْسكَر ِ لِلخِْدمَة ئِينَ َّ مُهَي ٍ مِئَة وَثَمانِي آلاٍف ُ ة َّ ِست ، ْمحِ ُّ وَالر رِْس ُّ الت ُ حَمَلَة يَهُوذا، رِجاُل ٢٤

وَمِئَةٍ. آلاٍف ُ َسبْعَة ْجعانُ، الّشُ َيِش الج بُو ُمحارِ ِشمْعُونَ، رِجاِل مِْن ٢٥

وََسبُْع آلاٍف ُ ثَلاثَة ُ وَمَعَه هارُونَ، ِ عائِلَة رَئِيُس ياداعُ، وَيَهُو ٢٧ مِئَةٍ. وَِسّتُ آلاٍف ُ أربَعَة لاوِي، رِجاِل مِْن ٢٦

عائِلَتِهِ. مِْن ً قائِدا يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ مََع ، شاّبٌ ُمحارٌِب َ وَهُو وَصادُوُق، ٢٨ مِئَةٍ.
الحـِينِ. ذَلَِك ى َّ َحت شاوَُل ِ لِعائِلَة ً مُوالِيا مُعظَمُهُْم بَقَِي آلاٍف ُ ثَلاثَة شاوَُل، أهِل بَنْيامِيْنَ، رِجاِل مِْن ٢٩

عائِلاتِهِْم. فِي بارِزُونَ رِجاٌل وَهُْم َشجاٍع، ُمحارٍِب ِ مِئَة وَثَمانِي ً ألفا عِشْرُونَ أفْراِيمَ، رِجاِل وَمِْن ٣٠

مَلِكاً. َ داوُد وَيُبايِعُوا يَْأتُوا لـِكَي بِالاسِْم عُيِّنُوا ً ألفا َ عَشَر َ ِيَة ثَمان ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة نِْصِف مِْن ٣١

١٢:٢٣ ١٩
(38 العدد فِي ً (أيضا اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.



٨ : ١٣ أخبار     ١ ٥٥٨ ٣٢ : ١٢ أخبار     ١

بِهِِم أقارِ وَكُّلُ رَئِيٍس مِئَتا ِيُل، إسْرائ ُ تَْفعَلَه أْن يَنْبَغِي ما يَعْرِفُون وَكانُوا الأوقاَت، فَهِمُوا رِجاٌل يَّساكَرَ، رِجاِل مِْن ٣٢

إْمرَتِهِْم. َتحَت الَّذِيَن
ً مَعا جاءُوا ً ألفا خَمْسُونَ الأسلِحَةِ، أنْواِع بِكُّلِ لِلقِتاِل ونَ وَمُْستَعِّدُ لِلخِْدمَةِ، لائِقُونَ رِجاٌل َبُولُونَ، ز رِجاِل مِْن ٣٣

ْأِي. َّ الر فِي دِيَن مُوَحَّ
. ْمحِ ُّ وَالر رِْس ُّ بِالت ً حا َّ مُسَل ً با ُمحارِ وَثَلاثُونَ ٌ َسبْعَة وَمَعَهُْم قائِدٍ، ألُف نَْفتالِي، وَمِْن ٣٤

لِلقِتاِل. ٍ مِئَة وَِسّتُ ً ألفا وَعِشْرُونَ ٌ ِيَة ثَمان ِيِّينَ، الدّان وَمَِن ٣٥

ألفاً. أربَعُونَ لِلمَعْرَكَةِ، ئِونَ َّ مُهَي لِلخِْدمَةِ، لائِقُونَ رِجاٌل أِشيرَ، وَمِْن ٣٦

ً ألفا وَعِشْرُونَ ٌ مِئَة ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصِف وَالجادِيِّينَ، الرَُأوبَيْنِيِّينَ، مَِن الُأردُّنِ، نَهْرِ مِْن ِ الآخَر الجانِِب وَمَِن ٣٧
الّسِلاِح. أنواِع بِكُّلِ ُحونَ َّ مُسَل

ًعَلَى مَلِكا َ داوُد تَنِصيِب عَلَى ْأِي َّ الر دِي مُوَحَّ حَبْرُونَ إلَى قِتاٍل ِ تَْشكِيلَة فِي عُوا َّ تَجَم الَّذِيَن بِينَ ُحِارِ الم هَؤُلاءِ كُّلُ َ جاء ٣٨

هَناكَ وَمََكثُوا ٣٩ ِيَل، إسْرائ كُّلِ ًعَلَى مَلِكا َ داوُد تَنِصيِب عَلَى ً أيضا ْأِي َّ الر َ دَة مُوَحَّ ِيَل إسْرائ ُ ة َّ بَقِي وَكانَْت ِيَل، إسْرائ كُّلِ
َ يَّساكَر مِْن ى َّ َحت ِجيرانُهُْم ً أيضا َ وَجاء ٤٠ عاِم. بِالّطَ دُوهُْم زَّوَ بَهُْم أقارِ لِأّنَ َبُونَ، وَيَشْر يَْأكُلُونَ أيّاٍم َ ثَلاثَة َ داوُد مََع
َيٍت، وَز وَنَبِيذٍ تِينٍ، وََكعِْك َطِحينٍ، مِْن ً مُؤَنا وَالثِّيراِن: وَالبِغاِل وَالجِماِل َمِيرِ الح عَلَى ً َطعاما يَحمِلُونَ وَنَْفتالِي، َبُولُونَ وَز

ِيَل. إسْرائ فِي فَرٌَح هُناكَ كانَ إْذ َكبِيرَةٍ، بِأعدادٍ وَِخراٍف وَثِيراٍن
١٣

العَْهد ُصنْدُوِق نَقُل
هَذا ْ اْستَْحسَنْتُم «إِن ِيَل: إسْرائ ِ جَماعَة لِكُّلِ وَقاَل ٢ يهِ. مُستَشارَ وَجَميَع ِئاِت وَالم الُألُوِف َ قادَة ُ داوُد وَاْستَشارَ ١

ُ الـكَهَنَة فِيهِمُ بِمَْن ِيَل، إسْرائ أراضِي كُّلِ فِي ِنا بائ أقْرِ ةِ َّ بِقِي إلَى ً رُُسلا فَلْنُرِْسْل إلَهِنا، َ إرادَة ِهيَ ِ هَذِه وَكانَْت الأْمرَ،
ُ أهْمَلْناه نا َّ لِأن بَينَنا، لِيَكُونَ إلَهِنا، عَْهدِ ُصنْدُوَق وَلْنَْستَرِْجــْع ٣ إلَينا. وا وَيَنَْضمُّ يَْأتُوا لـِكَي مَراعِيهِْم، مُدُِن فِي ُّونَ ي وَاللّاوِ

َصحِيحَةً. لَهُْم بَدَْت َ الفِكْرَة لِأّنَ ذَلَِك، عَلَى ها ُّ كُل ُ َماعَة الج فَوافَقَِت ٤ شاوَُل.» عَْهدِ فِي
ياَت ْ قِر مِْن اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوَق ُيحضِرُوا لـِكَي حَماةَ، لِبُو إلَى َ مِصْر فِي ِشيُحورَ نَهْرِ مِْن ِيَل إسْرائ كُّلَ ُ داوُد فَجَمََع ٥

هُناكَ مِْن ُيحضِرُوا لـِكَي – يَهُوذا فِي ِ الواقِعَة َ يم يَعارِ ياَت ْ قِر أي – َ بَعلَة إلَى ِيَل إسْرائ وَكُّلُ ُ داوُد وََصعِدَ ٦ يمَ. يَعارِ
بِيمَ.٢١ الـكَرُو ِ مَلائِكَة فَوَْق ُ عَْرُشه مَْن يهوه٢٠ اللهِ، اسْمُ عَلَيهِ يُْدعَى الَّذِي نْدُوَق الّصُ

َبَةَ. العَر يَقُوداِن وَأِخيُو عُّزا وَكانَ جَدِيدَةٍ. بَةٍ عَرَ عَلَى أبِيناداَب بَيِت مِْن العَْهدِ ُصنْدُوَق فَحَمَلُوا ٧

وَأبْواٍق. وَُصنُوٍج وَدُفُوٍف َباٍب وَر َ وَقَياثِير َ بِتَرانِيم ِ الله ِ َحضْرَة فِي َكبِيرَةٍ بِحَماَسةٍ َيحتَفِلُونَ ِيَل إسْرائ وَكُّلُ ُ داوُد وَكانَ ٨

١٣:٦ ٢٠
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

١٣:٦ ٢١
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي



١٧ : ١٤ أخبار     ١ ٥٥٩ ٩ : ١٣ أخبار     ١

مِْن ُ الله فَغَِضَب ١٠ يَقََع. لِئَلّا نْدُوَق الّصُ لِيُثَبَِّت ُ يَدَه عُّزا فَمَّدَ الأبْقارُ. رَِت َّ تَعَث ِكيدُونَ، بَيْدَرِ إلَى وََصلُوا فَلمّا ٩

ُ غََضبَه أطلََق َ الله لِأّنَ ُ داوُد َ وَاْستاء ١١ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي هُناكَ عُّزا َماَت ف نْدُوِق. الّصُ عَلَى ُ يَدَه وََضَع ُ ه َّ لِأن ُ وَأماتَه عُّزا،
هَذا. يَوْمِنا ى َّ َحت عُّزا» «فارََص يُْدعَى المَكانَ ذَلَِك فَإّنَ وَلِهَذا عُّزا. عَلَى

لِيَكُونَ ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق َ ُأحضِر أْن ُمِكنُنِي ي «َكيَف نَْفِسهِ: فِي وَقاَل اليَوِْم، ذَلَِك فِي ِ الله مَِن ُ داوُد فَخاَف ١٢

. الجِتِّيِّ أدُومَ ِيدَ ب عُو بَيِت فِي ُ وََضعَه بَْل داوُدَ،٢٢ ِ مَدِينَة إلَى ُ مَعَه نْدُوَق الّصُ ُ داوُد يُْدِخْل فَلَْم ١٣ مَعِي؟»
ما وَكُّلَ أدُومَ ِيدَ ب عُو َ عائِلَة ُ الله َ فَبارَك أشْهُرٍ. ِ ثَلاثَة َ ة مُّدَ ِ بَيتِه فِي أدُومَ ِيدَ ب عُو ِ عائِلَة عِنْدَ اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوُق وَبَقَِي ١٤

هُْم. ُّ َيخُص
١٤

داوُد ُ عائِلَة
أّنَ َن وَتَيَّقَ ٢ بَيتاً. ُ لَه يَبْنُوا لـِكَي يَن وََنجّارِ وَبَنّائِينَ، أرٍز، َخشَِب مََع َ داوُد إلَى ً رُُسلا ُصورَ مَلُِك ِحيرامُ وَأْرَسَل ١

ِيَل. إسْرائ ِ َشعبِه أجِل مِْن ِجّداً، ً ة َّ ي قَوِ صارَْت ُ مَملـََكتَه لِأّنَ ِيَل، إسْرائ ًعَلَى مَلِكا ُ تَه َّ ثَب قَْد َ الله
ُ أسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٤ وَالبَناِت. الأولادِ مَِن ً مَزِيدا وَأنجََب القَْدِس، فِي ْوجاِت َّ الز مَِن ً مَزِيدا لِنَْفِسهِ ُ داوُد خَذَ وَاّتَ ٣

يافِيُع وَ ُ وَنافَج ُ وَنُوجَه ٦ وَألِفالَُط وَألِيشُوعُ ُ وَيِْبحار ٥ وَُسلَيْمانُ وَناثانُ وَُشوباُب وعُ ُّ شَم القُْدِس، فِي وُلِدُوا الَّذِيَن ِ أبْنائِه
وَألِيفَلَُط. وَبَعَلْياداعُ وَألِيشَمَُع ٧

الفِلِْسطِيِّين ُ يَهْزِم ُ داوُد
داوُدَ. عَْن ً َبحثا هُْم ُّ كُل ونَ ُّ الفِلِْسطِي فََصعِدَ كُلِّها. ِيَل إسْرائ عَلَى ً مَلِكا يِت َّ بِالز مُِسَح َ داوُد أّنَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَسَمـِـَع ٨

اللهَ: ُ داوُد فَسَأَل ١٠ رِفائِيِمَ، وادِي عَلَى وَأغارُوا جاءُوا قَْد ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَكانَ ٩ ِمُلاقاتِهِْم. ل فَخَرََج بِذَلَِك، ُ داوُد وَسَمـِـَع
يمَتِهِْم؟» هَزِ عَلَى َستُعِينُنِي وَهَْل الفِلِْسطِيِّينَ؟ ِ َبَة ُحار لِم أْصعَدُ «هَْل

يمَتِهِْم.» هَزِ عَلَى وََسُأعِينَُك َبَتِهِْم، ُحار لِم اذهَْب «نَعَْم، اللهُ: ُ لَه فَقاَل
َكما أعدائِي بِي ُ الله «اختَرََق داوُدُ: فَقاَل هُناكَ. ُ داوُد وَهَزَمَهُْم فَراِصيمَ، بَعِل فِي َبَتِهِْم ُحار لِم ُ وَرِجالُه ُ داوُد فَذَهََب ١١

ُ داوُد فَأمَرَ آلِهَتَهُْم، ِيَل تَماث هُناكَ ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَتَرَكَ ١٢ فَراِصيمَ.» «بَعَل المَكانُ ذَلَِك سُمَِّي وَلِهَذا َسّداً.» يُوُل الّسُ َتخـتَرُِق
بِإحراقِها.

الفِلِْسطِيِّين ِضّدَ ُأخرَى ٌ مَعركة
عَلَيهِْم تَهُجْم «لا اللهُ: ُ لَه فَقاَل ُأْخرَى، ً ة مَّرَ ِ الله إلى ُ داوُد وََصلَّى ١٤ ُأْخرَى. ً ة مَّرَ الوادِي عَلَى ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَأغارَ ١٣
أْشجارِ أعَلَى فِي َخطَواٍت َصوَْت تَْسمَُع وَعِندَما ١٥ البَلَساِن. أْشجارِ ِ ناِحيَة مِْن عَلَيهِْم وَاهجُْم َحولَهُْم دُْر بَْل مُواَجهَةً،
اللهُ، ُ أمَرَه َكما ُ داوُد فَفَعََل ١٦ الفِلِْسطِيِّينَ.» جَيِش ِ يمَة لِهَزِ أمامََك خارٌِج َ الله لِأّنَ لِلقِتاِل، اخرُْج ِحينَئِذٍ، البَلَساِن،
كُّلَ ُ الله فَجَعََل البِلادِ، جَمِيِع فِي َ داوُد ِصيُت وَذاعَ ١٧ جازَرَ. إلَى َجبْعُونَ مِْن الفِلِْسطِّيَ َيَش الج ُ وَجَيشُه ُ داوُد َ فَهَزَم

تَهابُهُ. الُأمَِم
١٣:١٣ ٢٢

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة



٢٤ : ١٥ أخبار     ١ ٥٦٠ ١ : ١٥ أخبار     ١

١٥
القُْدس ِ مَدينَة إلَى العَْهدِ ُصندُوق نقل

«لا داوُدُ: قاَل َّ ثُم ٢ لَهُ. ً َخيمَة وَنََصَب اللهِ، لُِصنْدُوِق ً مَكانا أعَّدَ َّ ثُم داوُدَ،٢٣ ِ مَدِينَة فِي لِنَْفِسهِ ِناياٍت ب ُ داوُد وَبَنَى ١

لِلأبَدِ.» ُ وََيخدِمُوه ِ الله ُصنْدُوَق يَحمِلُوا لـِكَي اختارَهُْم َ الله لِأّنَ يِّينَ، اللّاوِ ُ غَير ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق يَحْمَِل أْن يَنْبَغِي
بَنِي ُ داوُد وَجَمََع ٤ لَهُ. ُ ه أعَّدَ الَّذِي ِ مَكانِه إلَى ِ الله ُصنْدُوَق يُْصعِدُوا لـِكَي القُْدِس فِي ِيَل إسْرائ كُّلَ ُ داوُد فَجَمََع ٣

ئِيَس َّ الر عَسايا مَرارِي: بَنِي مِْن ٦ بِهِ. أقارِ مِْن يَن وَعِشْرِ ً وَمِئَة ئِيَس َّ الر يئِيَل ُأورِ قَهاَت: بَنِي مِْن ٥ يِّينَ: لاوِ َّ وَال هارُونَ
شَمَعْيا ألِيصافانَ: بَنِي مِْن ٨ بِهِ. أقارِ مِْن وَثَلاثِينَ ً وَمِئَة ئِيَس َّ الر ِيَل يُوئ جَْرُشومَ: بَنِي مِْن ٧ بِهِ. أقارِ مِْن يَن وَعِشْرِ وَمِئَتَينِ
عَمِّيناداَب ِيئِيَل: عُّز بَنِي مِْن ١٠ بِهِ. أقارِ مِْن وَثَمانِينَ ئِيَس َّ الر يلِيئِيَل إ حَبْرُونَ: بَنِي مِْن ٩ بِهِ. أقارِ مِْن وَمِئَتَينِ ئِيَس َّ الر

بِهِ. أقارِ مِْن َ عَشَر وَاثْنَي ً وَمِئَة ئِيَس َّ الر
يّين وَاللّاوِ َ الـكَهَنَة ُيخاطُِب ُ داوُد

يِّينَ. اللّاوِ وَعَمِّيناداَب وَإيلِيئِيَل وَشَمَعْيا ِيَل يُوئ وَ وَعَسايا يئِيَل وَُأورِ الكاهِنَيْنِ، ِياثارَ وَأب صادُوَق ُ داوُد اْستَْدعَى َّ ثُم ١١
ِ إلَه اللهِ، ُصنْدُوَق تُْصعِدُوا لـِكَي رُوا، تَتَطَهَّ أْن باؤُكُْم وَأقْرِ ْ أنتُم فَعَلَيكُْم يِّينَ. لاوِ َّ ال عائِلاِت ُ رُؤَساء ْ «أنتُم لَهُْم: وَقاَل ١٢

لَْم نا َّ لِأن عَلَينا، إلَهِنا غََضُب وَقََع الُأولَى، ةِ َّ المَر فِي مَعْنا تَكُونُوا لَْم كُْم َّ لِأن ١٣ لَهُ. ُ أعْدَْدتُه الَّذِي المَكاِن إلَى ِيَل، إسْرائ
ُصنْدُوَق يُْصعِدُوا لـِكَي أنفُسَهُْم، ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة َ ر فَطَهَّ ١٤ نْدُوِق.» الّصُ لنقِل َ لِيمة الّسَ َ يقة الطر يعلِّمَنا أْن ُ مِنْه نَطلُْب
مُوسَى، أمَرَ أْن َسبََق َكما العِصِّيَ مُْستَخدِمِينَ اكتافِهِْم عَلَى ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَحَمََل ١٥ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ،

اللهِ. تَعلِيماِت َحسََب
المُرَنِّمُون

آلاٍت ِ بِمُصاَحبَة ً ابْتِهاجا أْصواتَهُمُ لِيَرْفَعُوا المُرَنِّمِينَ، بَهُمُ أقارِ يُقِيمُوا أْن يِّينَ لاوِ َّ ال رُؤَساءِ إلَى ً أيضا ُ داوُد وََطلََب ١٦

وَُصنُوٍج. َ وَقَياثِير رَباٍب ةٍ: َّ مُوِسيقِي
قُوِشيّا. بَْن يثانَ إ يِّينَ المَرارِ بِهِِم أقارِ وَمِْن بَرَْخيا، بَْن آساَف ِ بِه أقارِ وَمِْن ِيَل، يُوئ بَْن هَيْمانَ ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَعَيَّنَ ١٧
ثْيا َّ وَمَت وَمَعَْسيا وَبَنايا وَألِيآُب وَعُنِّي وََيحِيئِيُل وَشَمِيرامُوُث يئِيُل يَعْزِ وَ يّا ِ زَكَر ِ ِيَة الثّان ِ الفِرقَة مَِن بُهُْم أقارِ وَيُساعِدُهُْم ١٨

يَعِيئِيُل. وَ أدُومُ ِيدُ ب عُو وَالبَوّاباِن وَمَقَنْيا وَألِيفَلْيا
وَشَمِيرامُوَث ِيئِيَل وَعُّز يّا ِ زَكَر ُ ة وَمَهَمَّ ٢٠ نُوَج. الّصُ يَْقرَعُوا أْن وَإيثانَ وَآساَف هَيمانَ المُوِسيقِيِّينَ ُ ة مَهَمَّ فَكانَْت ١٩

ِيدَ ب وَعُو وَمَقَنْيا وَألِيفَلْيا ثْيا َّ مَت ُ ة وَمَهَمَّ ٢١ عَلامُوَث.٢٤ لَحِن وَفَْق َ بِالقَياثِير وا يَرُدُّ أْن وَبَنايا وَمَعَْسيا وَألِيآَب وَعُنِّي وََيحِيئِيَل
َ يُوَجِّه أْن المُوِسيقَى، فِي يِّينَ لاوِ َّ ال قائِدِ َكنَنْيا، ُ ة وَمَهَمَّ ٢٢ الّشِمِينِِث. لَحِن وَفَْق يَعزِفُوا أْن يا وَعََزْر يَعِيئِيَل وَ أدُومَ

بِها. ً َخبيرا كانَ ُ ه َّ لِأن المُوِسيقَى،
لِلُصنْدُوِق. ً أيضا بَوّابَينِ كانا ى َّ وََيحِي أدُومُ ِيدُ ب عُو وَكَذَلَِك ٢٤ لِلُصنْدُوِق. بَوّابَيْنَ ُ وَألقانَة بَرَْخيا وَكانَ ٢٣

١٥:١ ٢٣
(29 العدد فِي ً (أيضا المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة

١٥:٢٠ ٢٤
مُوسيقيّتاِن. َطبَقَتاِن أْو مقاماِن التّالي. العدد فِي وَِشمِينِث عَلامُوث،



١٠ : ١٦ أخبار     ١ ٥٦١ ٢٥ : ١٥ أخبار     ١

ُصنْدُوِق أمامَ بِالأبْواِق يَنفُُخوا أْن فَهَِي َ وَألِيعَزَر وَبَنايا يّا ِ وَزَكَر وَعَماساَي وَنَثْنَئِيُل وَيَهُوشافاَط َشبَنْيا ِ الـكَهَنَة ُ ة مَهَمَّ أمّا
اللهِ. عَْهدِ

أدُومَ ِيدَ ب عُو بَيِت مِْن اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوِق لإْصعادِ يقِهِْم َطرِ فِي الُألُوِف ُ وَقادَة ِيَل، إسْرائ وَُشيُوُخ ُ داوُد وَكانَ ٢٥
كِباٍش. َ وََسبْعَة ثِيراٍن َ َسبْعَة ِ لله وَذََبحُوا اللهِ. عَْهدِ ُصنْدُوَق يَحمِلُونَ كانُوا الَّذِيَن يِّينَ لاوِ َّ ال ُ الله وَأعانَ ٢٦ بابْتِهاٍج.

وَلَبَِس ةً. َّ ِي كِتّان ً أردِيَة َلْبِسُونَ ي المُوِسيقَى ُ قائِد وََكنَنْيا ونَ، ُّ وَالمُوِسيقِي نْدُوَق، الّصُ الحامِلِينَ يِّينَ لاوِ َّ ال وَكُّلُ ُ داوُد وَكانَ ٢٧

وَالأبْواِق، الأْصوارِ َصوِْت مََع فَرٍَح، بَِصيحاِت ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق ِيَل إسْرائ كُّلُ فَأْصعَدَْت ٢٨ ِيّاً. كِتّان ً رِداء ُ داوُد
وَالقَياثِيرِ. َباِب وَالر نُوِج الّصُ وَمََع

ُ يَْقفِز َ داوُد فَرَأْت النّافِذَةِ، مَِن شاوَُل بِنُت مِيكاُل َّْت أَطل داوُدَ، ِ مَدِينَة إلَى ِ الله عَهدِ ُصنْدُوِق دُُخوِل وَمََع ٢٩
قَلْبِها. فِي ُ فَاْحتَقَرَتْه وَيَرْقُُص،

١٦
فِي َسلاٍم وَتَْقدِماِت صاعِدَة٢٥ً َ ذَباِئح وَذََبحُوا لَهُ. ُ داوُد نََصبَها َّتِي ال ِ َيمَة الخ داِخَل ُ وَوََضعُوه اللهِ، ُصنْدُوَق وَأدخَلُوا ١

اللهِ. ِ َحضْرَة
وَاْمرَأةٍ رَجٍُل كُّلِ عَلَى عَ وَوَزَّ ٣ اللهِ. بِاسِْم عَب الّشَ َ بارَك لاِم، الّسَ َ وَذَباِئح ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ َ تَْقدِيم ُ داوُد أكمَلَ وَلَمّا ٢

عَْهدِ ُصنْدُوِق أمامَ َكخُّداٍم لِيَخدِمُوا يِّينَ لاوِ َّ ال بَعَْض وَعَيَّنَ ٤ زَبِيٍب. وََكعَْك تَمْرٍ وََكعَْك خُبْزٍ رَغِيَف ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن
ِيَل. إسْرائ َ إلَه اللهَ، وَيُسَبُِّحوا وَيَْشكُرُوا، يُذِيعَوُا، لـِكَي ِ الله

وَألِيآُب ثْيا َّ وَمَت وََيحِيئِيُل وَشَمِيرامُوُث يئِيُل يَعْزِ يُعْزُِف بَيْنَما يُساعِدَهُ. يّا ِ وَزَكَر ْسبِيِح، َّ الت َ فِرْقَة يَقُودُ آساُف وَكانَ ٥

َ أمام بانْتِظاٍم الأبْواَق ْيئِيُل وََيحَز بَنايا وَيَنْفُُخ ٦ نُوَج. الّصُ آساَف يَضْرُِب وَ وَقَياثِيرَ. َباٍب بِر يَعِيئِيُل وَ أدُومُ ِيدُ ب وَعُو وَبَنايا
اللهِ. عَْهدِ ُصنْدُوِق

لِداوُد ُشكْرٍ ُ مَْزمُور
باؤُهُ: وَأقْرِ آساُف ُ عََزفَه للهِ ُشكْرٍ مَْزمُورَ ُ داوُد نَظَمَ اليَوِْم ذَلَِك وَفِي ٧

اللهَ، احمَدُوا ٨
اْسمَهُ. أذِيعُوا

العَظِيمَةِ. ِ بِأعمالِه الُأمَمَ عَّرِفُوا
لَهُ، رَنِّمُوا ٩

تَْسبِيحَهُ، وا ُّ غَن
بِمُعِجزاتِهِ. حَّدِثُوا

وِس، القُّدُ ِ بِاْسمِه افْتَِخرُوا ١٠
اللهَ. يَطلُبُونَ مَْن كُّلِ قُلُوُب وَلْتَبْتَهِْج

١٦:١ ٢٥
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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تَهُ، َّ وَقُو َ الله اطلُبُوا ١١
دائِماً. ِ إلَيْه اْسعُوا

َصنَعَها، َّتِي ال المُعِجزاِت اذْكُرُوا ١٢

بِها. نَطََق َّتِي ال وَالأحْكامَ ِ آياتِه
ِيَل، إسْرائ نَسَل يا ١٣

خُّدامَهُ، يا
يهِ. ُمختارِ يَعْقُوَب، َ أبْناء يا

إلَهُنا، َ هُو ١٤
الأْرَض. تَملُأ ُ أحكامُه

عَْهدَهُ، اذْكُرُوا الأبَدِ إلَى ١٥
ِجيٍل، لِألِْف ِ بِه أوصَى الَّذِي الكَلامَ

بْراهِيمَ، إ مََع ُ قَطَعَه الَّذِي العَْهدَ ١٦
إْسحَاَق. ِ بِه وَوَعَدَ

مَْرُسوماً، يَعْقُوَب مََع ُ تَه َّ ثَب ١٧
أبَدِيّاً. ً عَْهدا ِيَل إسْرائ وَمََع

َكنْعانَ، أْرَض «َسُأعطِيَك فَقاَل: ١٨
نَِصيبَِك.» مِْن فَتَكُونَ

الأْرِض، فِي ُ باء وَغُرَ قَلِيلِينَ كانُوا ١٩

ةٍ، ُأمَّ إلَى ةٍ ُأمَّ مِْن يَرَتحِلُونَ ٢٠
مَملـَكَةٍ. إلَى ٍ مَملـَكَة وَمِْن

يَظلِمَهُْم، بِأْن لِأحَدٍ يَْسمَِح فَلَْم ٢١

بِهِْم. المَساِس ًمَِن مُلُوكا رَ وَحَّذَ
مُسَحائِي، وا تَمَّسُ «لا لَهُْم: قاَل ٢٢

أنبِيائِي!» تُؤْذُوا وَلا
الأْرِض، كُّلَ يا ِ لله رَنِّمُوا ٢٣
خَلاَصهُ. يَوٍْم بَعْدَ ً يَوْما أذِيعُوا

الُأمَِم، بَينَ ُ َمجدَه أعلِنُوا ٢٤

عُوِب. الّشُ بَينَ ِ وَمُعِجزاتِه
ْسبِيِح، َّ بِالت ٌ وَجَدِير ٌ عَظِيم َ الله لِأّنَ ٢٥

الآلِهَةِ. كُّلِ مِْن ً مَهابَة ُ وَأكثَر
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أْصنامٌ الُأخرَى عُوِب الّشُ َ آلِهَة لِأّنَ ٢٦

ةَ، َّ قُو وَلا لَها َحوَل لا
ماواِت. الّسَ فََصنََع ُ الله أمّا

َحضْرَتِهِ، فِي وَجَلاٌل ٌ بَهاء ٢٧

مَْسَكنِهِ. فِي وَفَرٌَح ةٌ َّ وَقُو
عُوِب، الّشُ عائِلاَت يا اللهَ، أعطُوا ٢٨

ةً. َّ وَقُو ً َمجدا َ الله ُأعطُوا
بِاْسمِهِ. لائَِق َّ ال َجدَ الم َ الله أعطُوا ٢٩

َحضْرَتِهِ. إلَى وَادخُلُوا ً تَْقدِمَة هاتُوا
قَداَستِهِ. بَهاءِ فِي ُ لَه وَاْسجُدُوا َ الله اعبُدُوا

َحّقاً. الأْرِض ُشعُوِب كُّلَ يا ُ أمامَه ارتَعِدُوا ٣٠

مَكانِهِ، فِي ثابٌِت ُ العالَم
تُزَحزِحَهُ. أْن ةٌ َّ قُو ُ تَْقدِر لا

الأْرُض، وَلْتَْفرَِح ماواُت الّسَ لِتَبْتَهِِج ٣١

الُأمَِم: بَينَ وَلْيُقَْل
يَملُُك.» ُ «الله

يَملُأهُ، ما وَكُّلُ ُ البَْحر لِيَهْدِرِ ٣٢

فِيهِ. ما وَكُّلُ ِّيُف الر لِيَبْتَهِِج
ِ الله ِ َحضرَة فِي ِ الغابَة ُ أْشجار َستَْفرَُح ِحينَئِذٍ، ٣٣

الأْرِض. عَلَى لِيَحكُمَ يَْأتِي ِحينَ
صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن اللهَ، سبُِّحوا ٣٤

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لِأّنَ
وَُمخَلَِّصنا، إلَهَنا يا «خَلِّْصنا قُولُوا: ٣٥

الُأمَِم، مَِن وَأنقِْذنا وَاجمَعْنا
وِس، القُّدُ لاْسمَِك َ كْر الّشُ َ نُقَّدِم لـِكَي

ْسبِيِح. َّ بِالت ِ الجَدِيرَة بِأعمالَِك بِفَْخرٍ َ ُنخـبِر لـِكَي
الآبِدِيَن.» أبَدِ إلَى ِيَل إسْرائ ُ إلَه اللهُ، لِيَتَبارَِك ٣٦

اللهَ. ُحوا َّ وََسب «آمِين!» عِب: الّشَ كُّلُ فَقاَل
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باِت َّ المُتَطَل َحسََب ً دائِما نْدُوِق الّصُ أمامَ لِيَخدِمُوا ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوِق أمامَ هُناكَ وَمُساعِدِيهِ آساَف ُ داوُد وَتَرَكَ ٣٧

لِيَخدِمُوا وَُحوَسةَ، يَدِيثُونَ بُْن أدُومَ ِيدُ ب وَعُو ونَ، ُّ ت وَالّسِ ُ ِيَة َّمان الث ُ باؤُه وَأقْرِ آدُومَ ِيدُ ب عُو ً أيضا هُناكَ وَبَقَِي ٣٨ ةِ. َّ اليَوْمِي
َكبَوّابِينَ.

مِْنهُْم ً با مَطلُو وَكانَ ٤٠ الـكَهَنَةُ. ُ وَزُمَلاؤُه صادُوُق الكاهُِن ِجبْعُونَ فِي المُرْتَفَِع فِي ِ الله اجتِماِع ِ َخيمَة أمامَ وَبَقَِي ٣٩

فِي مَْكتُوٌب َ هُو ما كُّلِ وَفَْق الّصاعِدَةِ، ْقدِماِت َّ الت مَْذَبحِ عَلَى ً وَمَساء ً َصباحا للهِ ً كامِلَة ً صاعِدَة تَْقدِماٍت يُقَّدِمُوا أْن
لِتَْقدِيِم بِالاسِْم نِينَ َّ وَالمُعَي يَن ُختارِ الم ُ ة َّ وَبَقِي وَيَدُوثُونُ، هَيمانُ، مَعَهُْم وَبَقَِي ٤١ ِباعِها. ّ بات ِيَل إسْرائ أمَرَ َّتِي ال ِ الله ِ يعَة شَرِ
عَلَيها يَعزِفُونَ ذِيَن َّ لِل وَُصنُوٌج أبْواٌق وَيَدُوثُونَ، هَيمانَ مََع أي مَعْهُما، وَكانَ ٤٢ الأبَدِ.»٢٦ إلَى ُ رَْحمَتَه «لِأّنَ للهِ: سبيِح َّ الت

البَوّابَةِ. عَِن مَْسؤُولِينَ يَدُوثُونَ ُ أبْناء وَكانَ للهِ. َ تَرانِيم لِعَزِْف وَآلاٌت
بَيتَهُ. َ لِيُبارِك ُ داوُد وَرَِجــَع بُيُوتِهِْم. إلَى هُْم ُّ كُل عُب الّشَ ذَهََب َّ ثُم ٤٣

١٧
لِداوُد ِ الله وَعْدُ

الأْرزِ، َخشَِب مِْن بَيٍت فِي أْسكُُن أنِّي تَرَى أنَت «ها ناثانَ: بِيِّ َّ لِلن قاَل الجَدِيدِ، ِ بَيتِه فِي ُ داوُد َسَكَن أْن بَعدَ ١

َخيمَةٍ!» َتحَْت ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوُق يَسكُُن بَينَما
مَعََك.» َ الله لِأّنَ لَهُ، ُتخَّطِْط ما «نَّفِْذ لِداوُدَ: ناثانُ فَقاَل ٢

مَْن أنَت لَْسَت اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا داوُدَ: ِلخادِِمي وَقُْل «اْذهَْب ٤ لِناثانَ: ُ الله قاَل نَْفسِها ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي لـَِكْن ٣
إلَى َ مِصْر مِْن ِيَل إسْرائ فِيهِ أخرَْجُت الَّذِي اليَوِْم مُنْذُ بَيٍت فِي أْسكُْن لَْم فَأنا ٥ فِيهِ. لِأْسكَُن البَيَت هَذا لِي َسيَبْنِي
ِيَل، إسْرائ كُّلِ َ عَبْر سِرُْت وََحيثُما ٦ مَكاٍن. إلَى مَكاٍن وَمِْن َخيمَةٍ، إلَى ٍ َخيمَة مِْن أنتَقُِل ُكنُْت لـَِكنِّي اليَوِْم. هَذا
ً مَْصنُوعا ً بَيتا لِي تَبْنُوا لَْم ِماذا ل َشعبِي: يَرْعُوا بِأْن أمَْرتُهُْم الَّذِيَن ِيَل إسْرائ قُضاةِ لِأحَدِ ً واِحدَة ً كَلِمَة وَلَوْ ً يَوْما ُلُْت ق هَْل

الأْرزِ؟› َخشَِب مَِن
لِتَكُونَ الغَنَِم، وَراءِ مِْن المَرْعَى، مَِن أخَْذتَُك القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا داوُدَ: ِلخادِِمي هَذا قُْل «وَالآنَ ٧
العُظَماءِ َ شُْهرَة لََك وََسأجعَُل أمامَِك. مِْن أعداءَكَ وَهَزَْمُت ذَهَبَْت، َحيثُما مَعََك وَُكنُْت ٨ ِيَل. إسْرائ َشعبِي رَئِيَس
وَلَْن بَعْدُ. فِيما أحَدٌ يُزِعجُهُْم وَلا هُناكَ وََسيْسكُنُونَ فِيهِ. وَزَرَْعتُهُْم ِيَل، إسْرائ لِشَعبِي ً مَكانا وَاخْتَرُْت ٩ الأْرِض. فِي
وََسُأخِضــُع ِيَل، إسْرائ َشعبِي عَلَى ً قُضاة نُْت َّ عَي فِيهِ الَّذِي قِْت الوَّ مُنذُ ١٠ الّسابِِق، فِي َكما بَعْدُ، فِيما ُ الأشْرار يَظلِمَهُمُ

لََك. أعدائَِك كُّلَ
َسأجعَُل ِحينَئِذٍ، آبائَِك، مََع لِتُْدفََن وَتَْذهَُب َحياتَُك تَنتَِهي وَعِندَما ١١ بَيتاً. أنَت لََك َسيَبْنِي َ الله إّنَ لََك أقُوُل «‹وَأنا
إلَى ً ِتا ثاب ُ وعَْرَشه ً ة َّ ي قَوِ ُ مَملـََكتَه وََسأجعَُل مَنْزِلاً، لِي َسيَبْنِي الَّذِي َ وَهُو ١٢ ةً. َّ ي قَوِ ُ مَملـََكتَه وََسأجعَُل َيخلِفَُك. أبْنائَِك أحَدَ
لـَِكنِّي ١٤ قَبلََك. حَكَمَ الَّذِي ذاكَ مِْن َسحَبْتُها َكما مِنْهُ، بَرََكتِي أْسحََب وَلَْن ابْناً. َ لِي وََسيَكُونُ أباً، ُ لَه َسأُكونُ ١٣ الأبَدِ.

١٦:٤١ ٢٦
.136 و ،118 ومزمور 6، :7 الثّاني الأيّام أخبار كتاب انظر الأبَد. … لِأّنَ



١٠ : ١٨ أخبار     ١ ٥٦٥ ١٥ : ١٧ أخبار     ١

الكَلاِم هَذا كُّلِ وَفَْق َ داوُد ناثانُ مَ َّ وَكَل ١٥ الأبَدِ.›» إلَى ً ِتا ثاب ُ عَْرُشه وََسيَكُونُ الأبَدِ. إلَى وَمَملـََكتِي بَيتِي فِي ُ َسُأعَيِّنُه
يا. ْؤ ُّ الر ِ هَذِه وَكُّلِ
داوُد ُ َصلاة

إلى أْوَصلْتَني َك َّ إن ى َّ َحت عائِلَتي ِهيَ وَما أنا مَْن اللهُ، «يا وَقاَل: اللهِ، ِ َحضرَة فِي وَجَلََس داوُدُ، َلُِك الم فَدَخََل ١٦
ٍ يقَة بِطَر مَعي تَعامَلَْت آٍت. يٍل َطوِ لِزَماٍن َ عَبْدِك ِ لِعائِلَة بِالخـِيرِ فَأمَْرَت اللهُ، يا ً قَلِيلا هَذا رَأيَْت ََّك إن بَْل ١٧ الحاِل! هَذا
مِْن اللهُ، يا ١٩ ِبخادِمَِك. ُ أعلَم فَأنَت داوُدَ؟ خَادِمََك أنا لِْي إكْرامَِك مُقابَِل بَعْدُ لََك أقُوُل َماذا ف ١٨ اللهُ. يا ٍ زَة َّ مُمَي
ِنا َحيات َطواَل نَْسمَْع لَْم َنحُْن اللهُ، يا ٢٠ لِي. وََكشَْفتَها العَظِيمَةِ، الأعْماِل ِ هَذِه كُّلَ فَعَلَْت قَْد قَلْبَِك، وَوِفَْق عَبْدِكَ أجِل
لَيَكُونَ ِنَْفِسهِ ب ُ الله ُ فَداه الَّذي الوَحيدُ عُب الّشَ َ فَهُو ِيَل؟ إسْرائ بَنِي َشعبَِك، مِثُل َشعٍب وَأّيُ ٢١ ِسواكَ! بِإلَهٍ وَلا بِمِثلَِك،
الَّذِي َشعبَِك أمامَ ً ُأمَما َطرَْدْت إذ َصنَعْتَها، َّتِي ال ِ وَالمَهُولَة ِ العَظيمَة الُأمُورِ ِخلاِل مِْن اْسمََك وَأعلَنَْت ، الخاّصَ ُ َشعبَه

إلَهَهُْم. اللهُ، يا أنَت وَصِرَْت الأبَدِ، إلَى لََك ً خاّصا ً َشعبا ِيَل إسْرائ َشعبََك وََجعَلَْت ٢٢ مِصْرَ. مِْن ُ فَدَيْتَه
مُ َّ يَتَكر حينَئِذٍ ٢٤ وَعْدَكَ. َحّقِْق وَنَسلِهِ. خادِمَِك ِ ِجهَة مِْن ِ بِه مَْت َّ تَكَل الَّذي الكَلامَ ُ الله يا الأبَدِ إلَى خْ رَّسِ «وَالآنَ ٢٣

فَقَْد ٢٥ َحضْرَتَِك. فِي َ داوُد خَادِمَِك بَيُْت ُ خ يَتَرَّسَ وَ ِيل!› إسْرائ ُ إله َ هو ُ القَدِير ُ ‹الله النّاُس: يقوُل إْذ الأبَدِ، إلَى اْسمَُك
يا وَالآنَ، ٢٦ أمامََك. لاةِ الّصَ عَلَى ً َشجاعَة خادِمَُك وَجَدَ ذَلَِك أجِل مِْن بَيتاً. ُ لَه َستَبْنِي َك َّ أن َ لِعَبْدِك إلَهِي، يا أعلَنَْت،
يَظَّلَ لـِكَي خادِمَِك، بَيَت تُبارِكَ أْن كَ وَسَرَّ ٢٧ ِلخادِمَِك. الرّائعةِ وَالوعودِ الحَسَِن الكلاِم بِهذا مَْت َّ تكل اللهُ، أنَت اللهُ،

الأبَدِ.» إلَى مُبارَكٌ وَأنَت اللهُ، يا بارَْكتَنِي أنَت أمامََك. الأبَدِ إلَى ً قائِما
١٨

داوُد انتِصاراُت
َسيطَرَتِهِْم. مِْن لَها َ التّابِعَة وَالقُرَى َجّتَ وَأخَذَ وَأخَضعَهُْم، الفِلِْسطِيِّينَ ُ داوُد هاَجمَ مَِن َّ الز مَِن ةٍ مُّدَ وَبَعْدَ ١

يَةَ. ْ الجِز ُ لَه يَْدفَعُونَ مُوآَب أهُل فَصارَ مُوآَب، ُ داوُد َ هَزَم َكما ٢
ً نَْصبا َ لَيُقِيم ُ داوُد ذَهََب عِندَما وَذَلَِك حَماةَ. إقلِيِم ى َّ وََحت أْرِضهِ كُّلِ فِي َ بَة ُصو مَلَِك عََزرَ َ هَدَد ً أيضا ُ داوُد َ وَهَزَم ٣

المُشاةِ. مَِن ً ألفا يَن وَعِشْرِ َيّالَةِ، الخ مَِن آلاٍف َ وََسبْعَة مَرَْكبَةٍ، ألِْف عَلَى ُ مِنْه ُ داوُد وَاْستَولَى ٤ الفُراِت. نَهْرِ عِنْدَ ً مَلَّكِيا
مِْنها. ً مِئَة عَدا ما ُيُوِل الخ مَرْكَباِت كُّلَ ُ داوُد مَ وََحّطَ

َّ ثُم ٦ مِْنهُْم. ُجندِّيٍ ألَف يَن وَعِشْرِ اثْنَينِ ُ داوُد قَتََل لـَِكْن بَةَ، ُصو مَلِِك عََزرَ، َ هَدَد ِ لِنَجْدَة دِمَْشَق و ُّ أرامِي َ وَجاء ٥

ُ يَنصُر ُ الله وَكانَ يَةَ. الجِز ُ لَه يَدفَعُونَ وَبَدُأوا َ لِداوُد ونَ ُّ الأرامي وََخَضَع دِمَْشَق. أرامَ فِي ً ة َّ ي ِ عَْسكَر حامِياٍت ُ داوُد وََضَع
ذَهََب. َحيثُما َ داوُد

وَأخَذَ ٨ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَأحضَرَها يَْستَخدِمُونَها، عََزرَ َ هَدَد عَبِيدُ كانَ َّتِي ال َ ة َّ هَبِي الذَّ رُوَس ُّ الت ُ داوُد وَأخَذَ ٧
البُرونْزِّيَ الحَوَْض ُسلَيْمانُ بَنَى ِ البُرونْز وَبِهَذا البُرونْزِ. مَِن ً َكبِيرَة ً ة َّ كَمِي عََزرَ، َ هَدَد مَدَينَتَْي وَُخونَ، َ َطبْحَة مِْن ُ داوُد

ةَ. َّ ي ِ البُرونْز َ ِيَة وَالآن َ وَالأعمِدَة
َلِِك الم إلَى هَدُورامَ ُ ابْنَه فَأرَسَل ١٠ بَةَ. ُصو مَلَِك عََزرَ، َ هَدَد جَيِش كُّلَ َ هَزَم َ داوُد بِأّنَ َ حَماة مَلُِك تُوعُو وَسَمـِـَع ٩

َ عََزر َ هَدَد بَينَ الماضِي فِي حُرُوٌب دارَْت أْن َسبََق فَقَْد وَهَزَمَهُ. عََزرَ َ هَدَد حارََب ُ ه َّ لِأن وَيُهَنِّئَهُ، عَلَيهِ لِيَْطمَئِّنَ َ داوُد



١١ : ١٩ أخبار     ١ ٥٦٦ ١١ : ١٨ أخبار     ١

ِ لله ُ داوُد سَها َّ فَكَر ١١ ُختَلِفَةِ. الم ِ وَالبُرونْز ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن ِ المَْصنُوعَة الأْشياءِ أنواِع كُّلَ هَدُورامَ مََع وَأرَسَل وَتُوعُو.
عَمالِيَق. وَبَنِي وَالفِلِْسطِيِّينَ، ِيِّينَ، ون وَالعَمُّ وَمُوآَب، أدُومَ، مِْن الُأمَِم، كُّلِ مِْن غَنِمَها َّتِي ال ِ ة وَالفِّضَ هَِب الذَّ مََع ً أيضا

وَصارَ أدُومَ. فِي ً ة َّ ي ِ عَْسكَر حامِياٍت وَوََضَع ١٣ ِلِْح. الم وادِي فِي أدُوِميٍّ ألَف َ عَشَر َ ِيَة ثَمان َ ة َّ ي صُرُوِ بُن أبْشاُي وَقَتََل ١٢

هَ. تَوَجَّ َحيثُما َ داوُد ُ يَنصُر ُ الله وَكانَ لَهُ. خاِضعِينَ لِداوُدَ ً خُّداما أدُومَ أهِل كُّلُ
داوُد ُ حاِشيَة

َيِْش. الج َ قائِد َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب وَكانَ ١٥ وَالإنْصاِف. بِالحَّقَ ُ َشعبَه َيحكُمُ وَكانَ ِيَل، إسْرائ كُّلَ ُ داوُد فَحـَكَمَ ١٤
وَكانَ كاهِنَيْنِ أبِيثامارَ بُْن وَأبِيمالُِك أِخيطُوَب بُْن صادُوُق وَكانَ ١٦ الأحْداِث. مُسَجَِّل أِخيلُودَ بُْن يَهُوشافاُط وَكانَ
َتحَت المَْسؤُولِينَ َ رُؤَساء َ داوُد ُ أبْناء وَكانَ وَالفَلِيتِيِّينَ.٢٧ ِيتِيِّينَ الـكَر ًعَِن مَْسؤُولا ياداعَ يَهُو بُْن بَنايا وَكانَ ١٧ ِباً. كات ُشوشا

َلِِك. الم ِ إمرَة
١٩

ِيِّين ون العَمُّ ِضّدَ الحَرُْب
بِْن حانُونَ مََع ً مَعْرُوفا «َسأْصنَُع داوُدُ: وَقاَل ٢ ُلِْك. الم في ُ ابْنُه ُ َلَفَه فَخ ِيِّينَ. ون العَمُّ مَلُِك ناحاُش، ماَت ةٍ مُّدَ وَبَعْدَ ١

إلَى َ داوُد مُمَثِّلُو وََصَل وَلَمّا وَالِدِهِ. بِمَوِْت حانُوَت وا ُّ لِيُعَز ً رُُسلا ُ داوُد فَأْرَسَل مَعْرُوفاً.» مَعِي َصنََع ُ أباه لِأّنَ ناحاَش،
لَهُ. عازَِي َّ الت لِيُقَّدِمُوا حانُونَ إلَى ِيِّينَ، ون العَمُّ أْرِض

لََك لِيُقَّدِمُوا الرِّجاَل هَؤُلاءِ ِ بِإْرسالِه أباكَ َ يُكرِم أْن ً َحّقا يَْقِصدُ َ داوُد أّنَ «أتَعْتَقِدُ ِلحانُونَ: ِيِّينَ ون العَمُّ َ قادَة فَقاَل ٣
حانُونُ فَألقَى ٤ يُدَمِّرُوها.» لـِكَي أْرِضَك عَلَى سُوا وَيَتَجَّسَ ليَْستَكِشفُوا، إلَيَك جاءُوا هَؤُلاءِ َ داوُد مُمَثِّلِي أّنَ بُّدَ لا عازِي؟ َّ الت

صَرَفَهُْم. َّ ثُم الوِْرِك، عِنْدَ الوََسِط مَِن ِيابَهُْم ث وَقَّصَ ِلحاهُْم، وَحَلََق َ داوُد مُمَثِّلِي عَلَى القَبَْض
َخجِلِينَ وكانُوا ُأهِينُوا هُْم لِأّنَ لاْستِقبالِهِْم، ً رُُسلا فَأْرَسَل ِمُمَثِّلِيهِ، ل حَدََث بِما ُ وَأخبَرُوه َ داوُد إلَى النّاِس بَعُْض َ فَجاء ٥

عُودُوا.» َّ ثُم ِيَةً، ثان ِلحاكُْم تَنْمُو أْن إلَى يحا أرِ فِي «امكُثُوا لَهُْم: َلُِك الم وَقاَل ِجّداً.
قِنطاٍر٢٨ ألَف ونَ ُّ ِي ون وَالعَمُّ حانُونُ أْرَسَل ِجّداً، مِْنهُْم َ انْزَعج ُ ه َّ ن َّ وَأ داوُدَ، إلَى أساءُوا هُْم أّنَ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ رَأى وَلَمّا ٦

ً أيضا وَاستَْأجَرُوا ٧ بَةَ. ُصو وَمِْن مَعْكَةَ، أرامَ وَمِْن َيِن، هْر النَّ أرامَ مِْن ً وَفُرْسانا مَرْكَباٍت لِأنفُسِهِْم لِيَستَْأِجرُوا ةِ الفِّضَ مَِن
مِْن ً أيضا ونَ ُّ ِي ون العَمُّ وَاحتَشَدَ مَيْدَبا. قُرَْب وَعَْسكَرُوا فَجاءُوا وَجَيشَهُ. َ مَعْكَة وَمَلَِك ٍ مَرَكبَة ألَف وَثَلاثِينَ اثْنَينِ لِأنفُسِهِِم

لِلقِتاِل. وَجاءُوا مُدُنِهِْم
ِ بَوّابَة عِنْدَ لِلقِتاِل وا وَاصطَّفُ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ فَخَرََج ٩ ياءِ. الأقْوِ جَيِش جَميُع ُ وَمَعَه يُوآَب أْرَسَل بِهَذا، ُ داوُد سَمـِـَع فَلَمّا ٨

العَراءِ. فِي وَحدَهُْم جاءُوا الَّذِيَن المُلُوكُ وَكانَ المَدِينَةِ.
فِي ِيَل إسْرائ بَنِي ُجنُودِ أفَْضِل مِْن فَاختارَ َلِف. الخ وَمَِن الأماِم مَِن القِتاِل َجْبهَتَي ي َّ فَك بَينَ وَقََع ُ ه َّ أن يُوآُب وَرَأى ١٠

ِيِّينَ. ون العَمُّ ِ مُواَجهَة فِي مَواقِعَهُْم فَأخَذُوا أبيشاَي. أِخيهِ إلَى َيِش الج ةِ َّ بَقِي َ قِيادَة وَأوْكََل ١١ الأرامِيِّينَ. جَيِش ِ مُواَجهَة
١٨:١٧ ٢٧

لِداود. الملـكي الحرس وَالفليتيين. يتيّين الـكَر
١٩:٦ ٢٨

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.



٥ : ٢٠ أخبار     ١ ٥٦٧ ١٢ : ١٩ أخبار     ١

وَإذا فَسَتُساعِدُني. وَحْدِي، مُواَجهَتَهُم أْستطيَع أْن مِْن أقْوَى ونَ ُّ الأرامي كانَ «إذا أبيشاَي: لأخيهِ يُوآُب وَقاَل ١٢

أجِل مِْن ً بِشَجاعة وَلْنُحارِْب ًّ يا قَوِ ُكْن ١٣ فَسَُأساعِدُكَ. وَحْدَكَ، مُواَجهَتَهُم تَْستَطيَع أْن مِْن أقْوَى ونَ ُّ ِي ون العَمُّ كانَ
َحسَناً.» ُ يَراه ما ُ الله وََسيَْفعَُل إلهنا. مُدُِن أجِل ومِْن َشعبِنا

الأرامِيِّينَ أّنَ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ رَأى وَلَمّا ١٥ أمامِهِْم. مِْن ونَ ُّ الأرامِي فَهَرََب َلَتِهِْم، ِمُقات ل الأرامِيِّينَ إلَى ِبجَيِشهِ يُوآُب مَ وَتَقَّدَ ١٤
ِ مَدينَة إلَى يُوآُب ذَهََب ِحينَئِذٍ، مَدِينَتِهِْم. إلَى وَرَِجعُوا وَجَيِشهِ. أبِيشاَي أِخيهِ أماِم مِْن ً أيضا هُْم َبُوا هَر َبُوا، هَر قَْد

القُْدِس.
نَهْرِ مِْن ِ الآخَر الجانِِب مَِن الأرامِيِّينَ وَاْستَْقدَمُوا رُُسلاً، أرَسلُوا هَزَمُوهُْم، ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ ونَ ُّ الأرامِي رَأى وَلَمّا ١٦

عََزرَ. َ هَدَد جَيِش قائِدِ ُشوبََك، ِ بِقِيادَة فَجاءُوا الفُراِت.
وَأخَذَ الأرامِيِّينَ، إلَى َ جاء وَعِندَما الُأردُّنِ. َ نَهْر َ وَعَبَر مَعاً، ِيَل إسْرائ كُّلَ فَحَشَدَ داوُدَ، إلَى ُ الخـَبَر هَذا وَوََصَل ١٧
وَهَرََب ١٨ عَلَيهِ. فَهََجمُوا القِتاِل، فِي الأرامِيِّينَ مََع لِلاْشتِباِك الاْستِعدادِ وَْضِع فِي ُ جَيشَه ُ داوُد وََضَع مُقابِلَهُْم، ُ مَواقِعَه
وَقَتََل المُشاةِ، مَِن ُجندِّيٍ ألَف وَأربَعِينَ مَرَكبَةٍ، قائِدِ آلاِف َ َسبْعَة ُ وَجَيشُه ُ داوُد وَقَتََل ِيَل، إسْرائ أماِم مِْن ونَ ُّ الأرامِي

َيِش. الج قائدَ ُشوبََك ً أيضا
فَرَفََض لَهُ. ًخاِضعِينَ أتباعا وَصارُوا َ داوُد ًمََع ُصلْحا عَقَدُوا هَزَمُوهُْم، ِيَل إسْرائ بَنِي أّنَ عََزرَ َ هَدَد أتباعُ رَأى وَلَمّا ١٩

ُأْخرَى. ً ة مَّرَ ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى ِيِّينَ ون العَمُّ يُعِينُوا أْن ونَ ُّ الأرامِي
٢٠

ون ُّ عَم ةِ َّ َب ر ِ مَدِينَة ُسقُوُط
َّ ثُم ِيِّينَ. ون العَمُّ أْرَض َب وَخَرَّ َيَش، الج يُوآُب قادَ الحُرُوِب، لِشَّنِ المُلُوِك لانطِلاِق المُعتادِ الوَقِْت فِي ِيِع، ب َّ الر وَفِي ١

القُْدِس. فِي فَبَقَِي ُ داوُد أمّا رَها. وَدَمَّ َ ة َّ َب ر يُوآُب وَهاَجمَ ةَ. َّ َب ر َ مَدِينَة َ وَحاصَر َ جاء
ُ داوُد ُ فَوََضعَه ِيمةِ. الـكَر ِ بِالحِجارَة ً عا وَمُرَّصَ هَِب، الذَّ مَِن قِنطارا٢٩ً يَزِنُ وَكانَ رَْأِسهِ. عَْن ـِِكهِْم مَل تاَج ُ داوُد وَأخَذَ ٢

وَمَعاوَِل َ بِمَناِشير يَعمَلُوا أْن عَلَيهِْم وَفَرََض مِْنها، ُسّكانَها وَأخرََج ٣ الغَناِئِم، مَِن َ الـَكثِير ِ المَدِينَة مَِن وَأخَذَ رَْأِسهِ. عَلَى
القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى َيِش الج وَكُّلُ ُ داوُد عادَ َّ ثُم ِيِّينَ. ون العَمُّ مُدُِن بِكُّلِ الأْمرِ هَذا ُ داوُد وَفَعََل وَفُؤُوٍس. ةٍ َّ حَدِيدِي

الفِلِسطِيِّين مََع حُرُوٌب
ُ أحَد َ وَهُو َسّفاَي، الحُوشِّيُ ِسبْكاُي قَتََل اليَوِم، ذَلَِك وَفِي جازَرَ. فِي الفِلِْسطِيِّينَ مََع حَرٌب وَقَعَْت ةٍ، مُّدَ وَبَعْدَ ٤

ونَ. ُّ الفِلِْسطِي فَُأخِضــَع رافا،٣٠ َِّف َي المُز ِ لِلإلَه ابِعِينَ َّ الت
ِ رُمحِه َ قَناة أّنَ مََع ، الجَتِّيِّ جُلْياَت أِخي لَحْمَِي، ياعُورَ بُْن أْلحانانُ فَقَتََل الفِلِْسطِيِّينَ، مََع ُأْخرَى حَرٌب ً أيضا وَوَقَعَْت ٥

ّساِج. َّ الن َكنَوِل كانَْت
٢٠:٢ ٢٩

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
٢٠:٤ ٣٠

الّضعيف. «رافا» اسمُ يعني وَ 16. :21 الثّانِي َصمُوئيل كتاَب ً أيضا انظر رافا.» أبناء أْو رافا، ام «خُّدَ أْو رافا. … التابعين



١٥ : ٢١ أخبار     ١ ٥٦٨ ٦ : ٢٠ أخبار     ١

ِ يَدَيه مِْن كُّلِ عَلَى أصابـِـَع ِسّتِ ذُو َضخْمٌ رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ، َجّتَ فِي الفِلِسطِيِّينَ مََع ُأْخرَى حَْرٌب وَوَقَعَْت ٦

ُ َلَه فَقَت ِيَل. إسْرائ عَلَى جُُل َّ الر هَذا مَ تَهَكَّ ٧ العمالقة. فائِيِم َّ الر أحفادِ مِْن ً أيضا َ هُو وَكانَ إْصبِعاً. وَعِشْرُونَ أربٌَع وَقَدَمَيهِ،
وَرِجالُهُ. ُ داوُد وَقَتَلَهُْم العَمالِقَةِ، فائِيِم َّ الر بَنِي مِْن هَؤُلاءِ كانَ ٨ داوُدَ. أِخي ِشمْعا بُْن يُوناثانُ

٢١
الحَرْب رِجاَل ُيحصِي ُ داوُد

ِ وَقادَة لِيُوآَب ُ داوُد فَقاَل ٢ ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ً إحصاء ليُجرِي َ داوُد وَدَفََع ِيَل، إسْرائ ِضّدَ َشيطانِي٣١ٌّ رُوٌح وَقامَ ١

عب.» الّشَ عدد أعرِف حينئِذٍ النّاَس. وَأحصوا بِْع، الّسَ بِئْرِ إلَى دان من ِيل إسْرائ عائِلات َ ة َّ كاف في «ُجولوا َيِش: الج
ِيدُ تُر فَلِماذا خُّدامََك؟ هُْم ُّ كُل ألَيسُوا َلُِك، الم مَولاَي يا ِضعٍْف َ مِئَة ِ َشعبِه َ عَدَد ِيدُ يَز َ الله «لَيَت قاَل: يُوآَب لـَِكّنَ ٣

ِيَل؟» لإسْرائ ذَنٍْب َسبََب يَكُونُ ِماذا وَل هَذا؟ تَْفعََل أْن
ِ مَدينَة إلَى رَِجــَع َّ ثُم ِيَل، إسْرائ أْرِض كُّلِ فِي وَجاَل يُوأُب فَخَرََج يُوآَب. عَلَى ً َشدِيدا كانَ َلِِك الم أْمرَ لـَِكّنَ ٤

َ وَمِئَة ً مِلْيُونا ِيَل إسْرائ فِي يُوِف الّسُ حَمِل عَلَى يَن القادِرِ ُ عَدَد فَكانَ عِب. الّشَ إحصاءِ ِ بِنَتِيجَة َ داوُد يُوآُب وَأبلََغ ٥ القُْدِس.
يُوآُب َيحِسْب وَلَْم ٦ رَجٍُل. ألَف وََسبْعِينَ ٍ مِئَة أربََع يَهُوذا فِي يُوِف الّسُ حَمِل عَلَى يَن القادِرِ ُ عَدَد وَكانَ رَجٍُل. ألِف

ِيَل. إسْرائ فَعاقََب َلِِك، الم أْمرِ مِْن ً أيضا ُ الله َ وَاْستاء ٧ َلِِك. الم أْمرَ أبغََض ُ ه َّ لأن بَينَهُْم، بَنْيامِيْنَ وَبَنِي لاوِي بَنِي َ عَدَد

ِيل إسرائ يُعاقُِب ُ الله
بِحُمٍْق فَْت تَصَرَّ لَقَْد تي. َّ َخطِي لي َ تَغْفِر أْن ُ الله يا فأرجوكَ فَعَلُْت! بِما ً عظيمة ً ة َّ َخطي أْخطأَت «لَقَْد للهِ: ُ داوُد فَقاَل ٨

عَمِلُْت.» ما فِي
فَاخْتَرْ أموٍر، ِ ثلاثَة بين سُأخَيِّرُكَ اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لِداوُدَ: وَقُْل «اْذهَْب ١٠ داوُدَ: رائِي ِلجادَ، ُ الله فَقاَل ٩

ثَلاَث ‹إمّا ١٢ لِنَْفِسَك: فَاختَرْ اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لَهُ: وَقاَل َ داوُد إلَى جادُ فَذَهََب ١١ بَِك.›» ُ سأفْعَلُه ما مِْنها
َسيِف مِْن أيّاٍم َ ثَلاثَة وَإمّا أعدائَِك، َسيُف فِيها يُِصيبَُك أعدائَِك مِْن الهَرَِب مَِن أشْهُرٍ َ ثَلاثَة وَإمّا َجاعَةِ، الم مَِن َسنَواٍت
ُ أحمِلَه أْن ِيدُنِي تُر الَّذِي دُّ َّ الر َ هُو ما وَالآنَ، ِيَل.› إسْرائ أنحاءِ كُّلِ فِي ً ُأناسا ِ الله مَلاكُ فِيها يُهلُِك الأْرِض، فِي وَباءٍ اللهِ،

أْرَسلَنِي؟» الَّذِي ِ لله
ٌ عَظِيمَة ُ رَحمَتَه لِأّنَ اللهِ، يَدِ فِي أقََع أْن ُ أختار لـَِكنِّي ةٍ. َّ َحقِيقي وَوَْرطةٍ عَظِيٍم ِضيٍق فِي «أنا ِلجادَ: ُ داوُد فَقاَل ١٣

بَشَرٍ.» أيدِي فِي أقََع أْن مِْن أفَْضُل هَذا ِجّداً.
لِيُدَمِّرَها. القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ً مَلاكا ُ الله وَأْرَسَل ١٥ مِْنهُْم. ً ألْفا َسبْعُونَ َماَت ف ِيَل، إسْرائ عَلَى ً وَباء ُ الله فَأْرَسَل ١٤
ِ الله مَلاكُ وَكانَ يَدَكَ!» رُدَّ «َكفَى! ُخَرِِّب: الم لِلمَلاِك فَقاَل بِها. ُ إْلحاقَه نَوَى الَّذي لِلأذَى وَحَزِنَ ُ الله َ نَظَر بَدَأ، وَعِندَما

. اليَبُوسِّيِ ُأْرنانَ بَيدَرِ عِنْدَ ً واقِفا
٢١:١ ٣١

يف. التّعرِ حرف بدون «َشيطان» ً حرفيّا َشيطانِي. رُوح
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فَطَرََح القُْدِس. َ َنحو مَسلُوٌل َسيٌف ِ يَدِه وَفِي ماءِ، وَالّسَ الأْرِض بَينَ ً واقِفا اللهِ مَلاكَ فَرَأى عَيْنَيْهِ، ُ داوُد وَرَفََع ١٦
بِإْحصاءِ وَأمَرَ أخطَأ الَّذِي أنا أُكْن «ألَْم للهِ: ُ داوُد وَقاَل ١٧ خَيْشاً. لابِسُونَ وَهُْم الأْرِض عَلَى أنفُسَهُْم يُوُخ وَالّشُ ُ داوُد
َباءٍ.» بِو َشعبََك تَضْرِْب وَلا وَعائِلَتِي، أنا عاقِبْنِي إلَهِي، فَيا الخِراِف؟ هَؤُلاءِ ذَنُْب َما ف وَأساءَ. أْذنََب الَّذِي َ هُو أنا عِب؟ الّشَ
. اليَبُوسِّيِ ُأْرنانَ بَيدِرِ عَلَى ِ لله ً مَْذَبحا َ يُقِيم أْن عَلَيهِ بِأّنَ َ داوُد َ ُيخـبِر أْن جادَ إلَى َطلََب قَْد ِ الله مَلاكُ وَكانَ ١٨

ُأْرنانُ فَالْتَفََت ُبُوِب. الح َ بَيْدَر يَْدرُُس ُأْرنانُ وَكانَ ٢٠ اللهِ. بِاسِْم ِ بِه مَ َّ تَكَل الَّذِي جادَ كَلاِم َحسََب ُ داوُد فَذَهََب ١٩

داوُدَ. فَرَأى ُأْرنانَ َ نَظَر ُأْرنانَ، إلَى ُ داوُد َ جاء وَلَمّا ٢١ مَعَهُ. كانُوا الَّذِيَن ُ بَعة الأْر ُ وَبَنُوه َ هُو فَاختَبَأ المَلاكَ، وَرَأى
الأْرِض. إلَى ُ وَوَجهُه َ لِداوُد وَانحَنَى البَيدَرِ، مَِن فَخَرََج

ُ َباء الو َف َّ يَتَوَق لـِكَي ِسعْرِها، بِكامِِل لِي بِعْها للهِ. ً مَْذَبحا عَلَيها لأبْنِيَ البَيدَرِ أْرَض «أعطِنِي لُأْرنانَ: ُ داوُد فَقاَل ٢٢

عِب.» الّشَ عَِن
وَألواَح ، باِئحِ لِلذَّ الثِّيرانَ ُ ُأقَّدِم أنا وَها لََك. َيحلُو َكما َلَِك، الم مَولاَي يا بِها، وَافْعَْل «خُْذها، لِداوُدَ: ُأْرنانُ فَقاَل ٢٣

َمجّاناً.» ها َّ كُل ِ هَذِه ُ ُأقَّدِم ْقدِماِت. َّ لِلت ُبُوَب وَالح لِلوَقُودِ، ُبُوِب الح دَرِس
َ ذَباِئح وَلا َك، َيخُّصُ ً َشيئا ِ لله َ ُأقَّدِم لَْن لِأنِّي ِسعْرِها، بِكامِِل يها َسأْشتَرِ بَْل «لا، لُأْرنانَ: قاَل َ داوُد َلَِك الم لـَِكّنَ ٢٤

َشيئاً.» تُكَلِّْفنِي لَْم
مَ وَقَّدَ هُناكَ، للهِ ً مَْذَبحا ُ داوُد وَبَنَى ٢٦ البَيدَرِ. أْرِض مُقابَِل هَِب الذَّ مَِن مِثْقاٍل٣٢ ِ مِئَة ِسّتَ لُأْرنانَ ُ داوُد فَدَفََع ٢٥

المَلاكَ ُ الله وَأمَرَ ٢٧ بيحَةِ. الذَّ مَْذَبحِ عَلَى نَزَلَْت ماءِ الّسَ مَِن ِناٍر ب ُ لَه فَاْستَجاَب اللهَ، وَدَعا َسلاٍم. وَتَْقدِماٍت ً صاعِدَة َ ذَباِئح
ِغمْدِهِ. إلَى ُ َسيفَه يَرُدَّ بَأْن

ُ بَناه الَّذِي ُس المُقَّدَ ِ الله فَمَْسَكُن ٢٩ هُناكَ. َ ذَباِئح مَ قَّدَ ُأْرنانَ، بَيْدَرِ عَلَى ُ لَه اْستَجاَب قَدِ َ الله أّنَ ُ داوُد رأى فَلَمّا ٢٨
اللهَ، لِيَسأَل هُناكَ إلَى يَْذهََب أْن يَْقدِْر لَْم َ داوُد لـَِكّنَ ٣٠ ِجبْعُونَ. ِ َلْدَة ب فِي ِ لَّة َّ الت عَلَى كانا وَالمَْذَبحُ، ةِ َّ ي ِّ البَر فِي مُوسَى

َسيْفِهِ. وَمِْن اللهِ مَلاِك مِْن خَاَف ُ ه َّ لأن
٢٢

الهَيكَل ِ لِبِناء الإعدادُ
ِيَل.» إسْرائ بَنِي مِْن ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ ُ مَْذَبح وَهُنا اللهِ، بَيُت «هُنا داوُدُ: فَقاَل ١

اللهِ. بَيِت لِبِناءِ ً بَة مَُكعَّ ً ِحجارَة يَْقطَعُوا لـِكَي يَن َحجّارِ نَهُْم َّ وَعَي ِيَل. إسْرائ أْرِض فِي المُقِيمِينَ َباءِ الغُر بِجَمِْع ُ داوُد وَأمَرَ ٢
َ أْكبَر البُرونْزِ، مَِن ً َكبِيرَة ً وَكَمِّيَة الأبْواِب، يِع ِمَصارِ وَل لِلبَوّاباِت المَسامِيرِ لُِصنِْع الحَدِيدِ مَِن ً َكبِيرَة ً ة َّ ًكَمِّي أيضا ُ داوُد وَأعَّدَ ٣

ً ة َّ كَمِي َ لِداوُد أحضَرُوا يِّينَ ورِ وَالّصُ ِيِّينَ يدُون الّصَ لِأّنَ ُتحصَى. أْن مِْن َ أْكثَر الأْرزِ َخشَِب مِْن ً وَألواحا ٤ تُوزَنَ، أْن مِْن
الأْرزِ. َخشَِب ألواِح مَِن ً َكبِيرَة

ِجّداً، ً عَظِيما للهِ يَبْنِيهِ الَّذِي البَيُت يَكُونَ أْن وَيَنْبَغِي الخـِبرَةِ. ُ وَعَدِيم ٌ َصغِير ُسلَيْمانُ «ابْنِي نَْفِسهِ: فِي ُ داوُد وَقاَل ٥
لَهُ.» بِالإعدادِ َسأقُومُ فَإنِّي وَلِهَذا البِلادِ. كُّلِ بَينَ ً وََمجِيدا ً وَمَشْهُورا

٢١:٢٥ ٣٢
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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ِيَل. إسْرائ ِ إلَه للهِ، ً بَيتا يَبْنِي بِأْن ُ وَأوصاه ُسلَيْمانَ ُ ابْنَه ُ داوُد وَدَعَى ٦ مَوْتِهِ. قَبَل هائِلَةٍ بِكَمِّيّاٍت مَوادَّ ُ داوُد فَأعَّدَ
‹أنَْت فَقاَل: مَنِي َّ كَل َ الله لـَِكّنَ ٨ إلَهِي. لاسِْم ً إكْراما ً بَيتا أبنِيَ أْن أنوِي ُكنُْت ابْنِي، «يا لِسُلَيْمانَ: ُ داوُد وَقاَل ٧

ً دِماء َسفَْكَت ََّك لِأن اْسمِي، أجِل مِْن ً بَيتا تَبْنِي أْن يدُكَ ُأرِ لا لِذَلَِك َكثِيرَةً. ً با حُرُو وَحارَبَْت َكثِيراً، ً دَما َسفَْكَت
كُّلِ مِْن ِ أعدائِه جَمِيِع مِْن ً راحَة فَسَُأعطِيهِ راحَةٍ، رَجَُل وََسيَكُونُ ابٌْن، لََك ُ َسيُولَد لـَِكْن ٩ أماِمي. الأْرِض عَلَى ً َكثِيرَة
أجِل مِْن ً بَيتا َسيَبْنِي الَّذِي َ وَهُو ١٠ عَْهدِهِ. فِي ً وَهُدُوءا ً َسلاما ِيَل إسْرائ وََسُأعطِي ُسلَيْمانَ، ُ اْسمُه َسيَكُونُ إْذ الجِهاِت،

يلاً.› َطو ِيَل إسْرائ عَلَى َلـَكِيَّ الم ُ عَْرَشه وََسُأثَبُِّت أباً. ُ لَه وََسأُكونُ ابْناً، َ لِي وََسيَكُونُ اْسمِي.
يُعطِيََك أْن أطلُُب ما َّ إن ١٢ عَنَْك. مَ َّ تَكَل َكما إلَهَِك، بَيَت وَتَبْنِي تَنجََح لـِكَي مَعََك، يَكُونُ َ الله لَيَت ابْنِي، يا «وَالآنَ ١١

ِ مُراعاة عَلَى حَرِْصَت إْن َستَنَْجُح ِحينَئِذٍ، ١٣ ِيَل. إسرائ عَلَى َلِّكَُك ُم ي ِحينَ إلَهَِك َ يعَة شَرِ تُطِيَع لـِكَي وَفَْهماً، ً بَِصيرَة ُ الله
تَرْتَعِْب. وَلا َتخَْف لا ْع. وَتَشَّجَ ْد فَتَشَّدَ ِيُل. إسْرائ لِتُطِيعَها ِمُوسَى ل ُ الله أعطاها َّتِي ال وَالفَرائِِض الأحكاِم

َ ًأْكثَر وَُنحاسا ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر وَمِليَونَ هَِب، الذَّ مَِن قِنْطاٍر٣٣ ألِف َ مِئَة ِ الله لِبَيِت أعدَْدُت ى َّ َحت تَعِبُْت قَْد «وَها ١٤

العامِلِينَ: مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ لَدَيَك ١٥ إلَيهِ. َتحتاُج ما إلَيها أنَت فَأِضْف أيضاً، ً وَِحجارَة ً َخشَبا وَأعدَْدُت يُوزَنَ. أْن مِْن
وَالحَدِيدِ. ِ وَالبُرونْز ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ فِي ١٦ المَعادِِن، كُّلِ فِي عَدَدُهُْم ُيحصَى لا يَن ماهِرِ وَصانِعِينَ يَن وََنجّارِ وَبَنّائِينَ يَن َحجّارِ

مَعََك.» ُ الله وَلْيَكُِن وَاعْمَْل، فَقُْم
ً راحَة أعطاكُْم وَقَْد مَعَكُْم، إلَهُكُْم «ألَيَس ١٨ ُسلَيْمانَ: ُ ابْنَه يُعِينُوا بِأْن ِيَل إسْرائ فِي المَْسؤُولِينَ كُّلَ ُ داوُد وَأوصَى ١٧

وَالآنَ ١٩ وََشعبِهِ. اللهِ أمامَ ٌ خاِضعَة الأْرُض ِهيَ وَها الأْرِض. ُسّكاِن عَلَى نَصَرَنِي فَقَْد َحولـِكُْم؟ مِْن ٍ ناِحيَة كُّلِ مِْن
إلَى ُ َسة المُقَّدَ ِ الله ُ ِيَة وَآن ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوُق ُيجلََب لـِكَي اللهِ، مَْسَكَن وَابْنُوا وَقُومُوا وَنُفُوِسكُْم. بِكُْم قُلُو بِكُّلِ إلَهَكَْم اطلُبُوا

اللهِ.» اسِْم أجِل مِْن َسيُبْنَى الَّذِي البَيِت
٢٣

ُّون ي لاوِ َّ ال
ِ قادَة كُّلَ ُ داوُد وَجَمََع ٢ ِيَل. إسْرائ عَلَى ً مَلِكا ُسلَيْمانَ ُ ابْنَه َب نَّصَ نِهايَتِها، مِْن ُ َحياتُه َبَْت وَاقْتَر ُ داوُد شاَخ وَلَمّا ١
ً ِيَة ثَمان عَدَدُهُْم فَبَلََغ فَوُْق. َما ف ً َسنَة ثَلاثِينَ أعمارُهُْم تَبلُُغ الَّذِيَن يِّينَ لاوِ َّ ال َ عَدَد وَأْحصَى ٣ يِّينَ. لاوِ َّ وَال ِ وَالـكَهَنَة ِيَل إسْرائ
ُ ة َّ ِست وَكانَ اللهِ. بَيِت عَمَِل عَلَى الإشْراَف هَؤُلاءِ مِْن ً ألفا يَن وَعِشْرِ ٍ أربَعَة ُ وَظِيفَة وَكانَْت ٤ رَجٍُل. ألَف وَثَلاثِينَ
بِآلاٍت ِ الله تَْسبِيَح ِيَن آخَر آلاٍف ِ أربَعَة ُ وَظِيفَة وَكانَْت بَوّابِينَ. مِْنهُْم آلاٍف ُ أربَعَة وَكانَ ٥ وَقَضاةً. َ عُرَفاء مِْنهُْم آلاٍف

اللهِ. تَْسبِيِح أجِل مِْن ُ داوُد َصنَعَها ةٍ َّ مُوِسيقِي
وَمَرارِي. وَقَهاَت جَْرُشونَ لاوِي: أبْناءِ وَفَْق مَجمُوعاٍت إلَى ُ داوُد مَهُْم وَقَّسَ ٦

ون ُّ ِي الجَرُْشون
شَمْعَى ُ أبْناء ٩ ثَلاثَةٌ. وَعَدَدُهُْم ِيُل، يُوئ وَ يثامُ وَزِ َيحِيئِيُل ئِيُس َّ الر لَعْدانَ ُ أبْناء ٨ وَشَمْعَى. لَعْدانُ ِيِّينَ الجَرُْشون مَِن ٧

ينا وَزِ َيحَُث شَمْعَى ُ أبْناء ١٠ لَعْدانَ. عائِلاِت َ رُؤَساء ُ لاثَة َّ الث هَؤُلاءِ كانَ ثَلاثَةٌ. وَعَدَدُهُْم وَهارانُ، ِيئِيُل وَحَز َشلُومِيُث
٢٢:١٤ ٣٣

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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فَلَْم يعَةُ، ِ وَبَر يَعُوُش أمّا الثّانِي. ُ يزَة وَزِ ئِيَس، َّ الر َيحَُث وَكانَ ١١ شَمْعَى. َ أبْناء ُ الأربَعَة هَؤُلاءِ كانَ يعَةُ. ِ وَبَر يَعُوُش وَ
واِحدَةً. ً عائِلَة ُيحْسَباِن ُ يعَة ِ وَبَر يَعُوُش كانَ وَلِذا َكثِيرُونَ. أولادٌ لَهُما يَكُْن

ون ُّ ِي القَهات
هارونُ َ وَُأفْرِز وَمُوسَى. هارُونَ هُما عُمْرامَ وَابْنا ١٣ ِيئِيَل. وَعُّز وَحَبْرونَ يَصْهارُ وَ عَمْرامُ هُم ٌ بَعة أْر قَهاَت ُ وَأبْناء ١٢

الأبَدِ. إلَى ِ بِاْسمِه عَب الّشَ َ وَلِيُبارِك ُ وَلِيَخْدِمَه اللهِ، ِ َحضرَة فِي َبخُوٍر ِلحَرِْق الأبَدِ إلَى ُ وَأبْناؤُه َ هُو وَقُّدَِس
وَابُن ١٦ وَألِيعَزَرُ. جَْرُشومُ هُما مُوسَى وَابْنا ١٥ لاوِي. ِ عَشيرَة ِضمَن ُيحْسَباِن كانا فَقَْد اللهِ، رَجُِل مُوسَى، ابْنا أمّا ١٤

َ أبْناء وَلـَِكّنَ رََحبْيا، ِسوَى ابٌْن َ لِألِيعَزَر يَكُْن وَلَْم ئِيُس. َّ الر رََحبْيا َ فَهُو َ ألِيعَزَر ابُن أمّا ١٧ ئيُس. َّ الر ِيَل َشبُوئ َ هُو جَرُشومَ
يا، أمَْر وَالثّانِي ِيِّا، يَر ئيُس َّ الر هُم: حَبْرُونَ ُ وَأبْناء ١٩ َشلُوميُث. ئيُس َّ الر َ هُو يَصْهارَ وَابُْن ١٨ ِجّداً. يَن َكثِيرِ كانُوا رََحبْيا

يّا. يَّشِ وَالثّانِي مِيخا ئِيُس َّ الر هُما ِيئِيل عُّز وَابْنا ٢٠ يَْقمَعامُ. وَالرّابـِـُع يئِيُل، َيحْزِ وَالثّالُِث
ُّون ي المَرارِ

بَناٌت. إلّا ُ لَه يَكُْن فَلَْم أولادٍ، بِلا ُ ألعْازار وَماَت ٢٢ وَقِيٌْس. ُ ألعْازار َمحلِي وَابْنا وَمُوشي، َمحلِي هُما مَرارَِي وَابْنا ٢١

ثَلاثَةٌ. وَعَدَدُهُْم ِيمُوُث، وَيَر ُ وَعادِر َمحلِي هُْم مُوشِي ُ أبْناء ٢٣ قَيٍْس. عَمِّهِّنَ ُ أبْناء َجهُّنَ فَتَزَّوَ
يِّين لاوِ َّ ال عَمَُل

رَئِيساً، ً رَئِيسا أْسمائِهِْم، عَدَدِ وَفَْق ُسجِّلُوا َكما العائِلاِت ُ رُؤَساء وَهُْم عائِلاتِهِْم، َحسََب لاوِي ُ أبْناء هُْم هَؤُلاءِ ٢٤
فَوُْق. َما ف ً َسنَة يَن عِشْرِ أعمارُهُْم َلَغَْت ب الَّذِيَن مَِن اللهِ، بَيِت ِ ِخدمَة فِي بِالعَمَِل يَقُومُوا أْن مِْنهُْم ً با مَطلُو كانَ الَّذِيَن

ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال يَعُدِ فَلَْم ٢٦ الأبَدِ. إلَى القُْدِس فِي وََسَكَن راحَةً، ُ َشعبَه ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، «أعطَى داوُدُ: قاَل فَقَْد ٢٥
فِيها.» ِ لِْلخِْدمَة ِ اللازِمَة وَأغراضِها آنِيَتَها مَِن ً أيّا أْو الاْجتِماِع ِ َخيمَة حَمِل إلَى يَن ِّ مُْضطَر

َ هُو وَاِجبَهُْم لـَِكّنَ ٢٨ فَوُْق. َما ف يَن العِشْرِ ِسّنِ مِْن ً اعتِبارا ونَ يُعَّدُ ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال َ صار داوُدَ، تَعلِيماِت ِ آِخر فَحَسََب ٢٧
َ هُو ما كُّلِ وَتَطهِيرِ ةِ، َّ الجانِبِي وَالغُرَِف الّساحاِت عَِن مَْسؤُولِينَ يَكُونُوا أْن اللهِ: بَيِت ِ ِخْدمَة فِي هارُونَ أبْناءِ ُ مُساعَدَة
المائِدَةِ، عَلَى يُوَضُع الّذي ِس المُقَّدَ الخـُبْزِ تَرتِيِب عَْن ً أيضا مَْسؤُولِينَ وَكانُوا ٢٩ اللهِ. بَيِت ِ ِلخِْدمَة عَمٍَل وَأّيَ ٌس، مُقَّدَ
وََحجٍْم. نَوٍع كُّلِ مِْن َخلُوِط، الم الخـُبْزِ وَأنواِع وانِي، الّصَ وََكعِْك ُخْتَمِرِ، الم غَيرِ الخـُبْزِ وَرَقائِِق قِيِق، الدَّ ِ لِتَْقدِمَة ِحينِ الّطَ وَإعدادِ
أيّاِم فِي ُ الّصاعِدِة ُ باِئح الذَّ قُّدِمَِت ما َّ وَكُل ٣١ للهِ. ْسبِيِح َّ وَالت ِ كْر الّشُ لِتَْقدِيِم وَمَساءٍ َصباٍح كُّلَ يَقِفُوا أْن عَلَيهِْم وَكانَ ٣٠

أْن عَلَيهِْم وَكانَ ٣٢ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي بانتِظاٍم مِْنهُْم المَطلُوِب العَدَدِ َحسََب الأعيادِ، وَأيّاِم هُورِ، ُّ الش وَأوائِِل بِْت، الّسَ
اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة َحوَل بائِهِْم أقرِ هارُونَ أبناءِ وَتَوِجيهاِت وَالمَْقدِِس الاْجتِماِع ِ َخيمَة َ أنظِمَة َيحْفَظُوا

٢٤
الـكَهَنَة ُ تَْقِسيم

وَالِدِهِما، قَبَل وَأبِيهُو ناداُب ماَت وَقَْد ٢ وَإيثامارُ. ُ وَألِعازَر وَأبِيهُو ناداُب هارُونَ: ُ أبْناء هارُونَ. أبْناءِ فِرَُق ِهيَ ِ هَذِه ١
مِْن وَأِخيمالُِك ألِعازارَ، أبْناءِ مِْن وَصادُوُق داوُدُ، مَهُْم وَقَّسَ ٣ َككَهَنَةٍ. وَإيثامارُ ُ ألِعازار َ فَخَدَم أبْناءٌ، لَهُما يَكُْن وَلَْم
مِْن الذُُّكورِ َحيُث مِْن ً عَدَدا ُ أكبَر ألِعازارَ َ أبْناء أّنَ تَبَيَّنَ ُ ه َّ أن َ غَير ٤ الخِْدمَةِ. فِي إلَْيهِْم ِ المُوكَلَة المَهامِّ َحسََب يثامارَ، إ أبْناءِ



١٩ : ٢٤ أخبار     ١ ٥٧٢ ٥ : ٢٤ أخبار     ١

نُوا َّ عَي وَقَْد ٥ يثامارَ. إ لِأبْناءِ عائِلاٍت رُؤَساءِ َ ِيَة وَثَمان ألِعازارَ، لِأبْناءِ ٍ عائِلَة رَئِيَس َ عَشَر َ ة َّ ِست هُناكَ فَكانَ يثامارَ، إ أبْناءِ
وَمِْن ألِعازارَ أبْناءِ مِْن ِس المُقَّدَ المُكاِن عَْن مَْسؤُولِينَ كانُوا هَؤُلاءِ لِأّنَ بِالقُرْعَةِ، ِبَينِ الجان عائِلاِت رُؤَساءِ عَمَِل فَتَراِت

يثامارَ. إ أبْناءِ بَينِ
وَأِخيمَالَِك الكاهِِن، وَصادُوَق ؤساءُ، ُّ وَالر ُ وَالقادَة َلِِك، الم ِبحُُضورِ ، لاوِّيٌ َ وَهُو نَثَنَئِيَل بُْن شَمَعْيا الكاتُِب لَهُمُ َّ َسج وَقَْد ٦

ناوُِب. َّ بِالت لإيثامارَ، ٌ عائِلَة َّ ثُم لألِعازارَ، ٌ عائِلَة فَُأِخذَْت يِّينَ. لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة عائِلاِت وَرُؤُوِس ِياثارَ، أب بَِن
يَب، يارِ يَهُو عَلَى الُأولَى ُ القُرْعَة وَقَعَِت ٧

يَْدعِيا، عَلَى ُ ِيَة وَالثّان
يمَ، حارِ عَلَى ُ وَالثّالِثَة ٨
يمَ، َسعُورِ عَلَى ُ وَالرّابِعَة
مَلْكِيّا، عَلَى ُ وَالخامِسَة ٩
مَيّامِينَ، عَلَى ُ وَالّسادَِسة

وَص، هَّقُ عَلَى ُ وَالّسابِعَة ١٠
ِيّا، أب عَلَى ُ وَالثّامِنَة

يَشُوعَ، عَلَى ُ وَالتّاِسعَة ١١
َشكُنْيا، عَلَى ُ وَالعاشِرَة

ألِياِشيَب، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالحادِيَة ١٢
ياقِيمَ، عَلَى َ عَشْرَة َ ِيَة وَالثّان

ةَ، ُحّفَ عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّالِثَة ١٣
يَشَبآَب، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالرّابِعَة

بِلْجَةَ، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالخامِسَة ١٤
يمِيرَ، إ عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسادَِسة

يرَ، ِحيزِ عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسابِعَة ١٥
هَْفِصيَص، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّامِنَة
فَقَْحيا، عَلَى َ عَشْرَة َ وَالتّاِسعَة ١٦

َيحَزْقِيئِيَل، عَلَى وَالعِشْرُونَ
ياِكينَ، عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالحادِيَة ١٧

جامُوَل، عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ ِيَة وَالثّان
دَلايا، عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالثّالِثَة ١٨

يا. ْ مَعَز عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالرّابِعَة
بِها. هارُونَ ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، أمَرَ َّتِي ال ِ الأنظِمَة وَفَْق ِ الله بَيِت ُخوِل بِّدُ المُوكَلِينَ الـكَهَنةِ مَجمُوعاُت هَذهِ كانَْت ١٩

لاوِي ِ أبْناء ُ ة َّ بَقِي
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يِّينَ: لاوِ َّ ال ِ ة َّ لِبَقِي ِ بِالنِّْسبَة أمّا ٢٠

ِيُل، بائ ُشو ِعمْرامَ أبْناءِ َمِْن ف
َيحَْديا. ِيَل بائ ُشو أبْناءِ وَمِْن

البِكرُ. يَِشيّا رَِحبْيا أبْناءِ وَمِْن ٢١
َشلُومُوُث، يَصْهارَ أبْناءِ وَمِْن ٢٢

َيحَُث. َشلُومُوَث أبْناءِ وَمِْن
البِكرُ، ِيّا يَر حَبْرُونَ ُ أبْناء َّ ثُم ٢٣

يا، أمَْر وَالثّانِي
يئِيُل، َيحزِ وَالثّالُِث
يَْقمَعامُ. وَالرّابـِـُع

مِيخا. ِيئِيَل عُّز وَابُْن ٢٤
شامُورُ. مِيخا أبْناءِ وَمِْن

يّا. يَّشِ مِيخا وَأُخو ٢٥
يّا. ِ زَكَر يّا يَّشِ أبْناءِ وَمِْن

يا. ْ يَعَز ُ وَابْنُه ومُوشِي، َمحلِي مَراري وَابْنا ٣٤ ٢٦

وَعِبْرِي. ورُ وَزَّكُ ُشوهَمُ هُْم مَراري بِْن يا ْ يَعَز ُ وَأبناء ٢٧

أبْناءٌ. ُ لَه يَكُْن لَْم الَّذِي ُ ألِعازار َمحلِي أبْناءِ وَمِْن ٢٨

يَرْحَمْئِيُل. قَيٍس أبْناءِ وَمِْن ٢٩

ِيمُوُث. وَيَر ُ وَعادِر َمحلِي هُْم مُوشِي ُ وَأبْناء ٣٠

داوُدَ، َلِِك الم أمامَ هارُونَ، أبْناءِ بائِهِْم، أقْرِ مََع ً قُرْعَة ً أيضا هَؤُلاءِ وَألقَى ٣١ عائِلاتِهِْم. َحسََب ُّونَ ي لاوِ َّ ال هُمُ هَؤُلاءِ
الأِخ عائِلاِت مِثَل َ القُرْعَة ئِيِس َّ الر عائِلاُت ألقَْت وَقَْد يِّينَ. لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة عائِلاِت وَرُؤَساءِ وَأِخيمَالَِك، وَصادُوَق،

ساوِي. َّ بِالت الأْصغَرِ
٢٥

المُرَنِّمُون
نُوِج. وَالّصُ باِب َّ وَالر بِالقَياثِيرِ ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن وَيَدُوثُونَ، وَهَيْمانَ آساَف َ أبْناء ِ لِلخِْدمَة َيِش الج ُ وَرُؤَساء ُ داوُد َص وََخّصَ ١

الخِدمَةَ: ِ هَذِه ونَ يُؤَدُّ كانُوا الَّذِيَن بِأْسماءِ ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه
َلِِك. الم إشْراِف َتحَْت ُأونَ َّ يَتَنَب هَؤُلاءِ آساَف ُ أبْناء وَكانَ ِيلَةُ، وَأشَرئ ونَثَنْيا يُوُسُف وَ ُ ور زَّكُ آساَف أبْناءِ مِْن ٢

٢٤:٢٦ ٣٤
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطِع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ 27. ،26 العددان



٢٩ : ٢٥ أخبار     ١ ٥٧٤ ٣ : ٢٥ أخبار     ١

يَدُوثُونَ أبِيهِْم ِ قِيادَة َتحَت ٌ ة َّ ِست وَعَدَدُهُْم ثْيا، َّ وَمَت وََحشَبْيا وَشَمْعَى وَيَْشعَيا وَصَرِي جَدَلْيا يَدُوثُونَ ُ أبْناء يَدُوثُونَ: مِْن ٣

للهِ. ْسبِيِح َّ وَالت ِ كْر الّشُ تَْقدِيِم عَْن مَْسؤُولُونَ وَهُْم بِالقَيثارَةِ. ُأ َّ يَتَنَب الَّذِي
ُ وَيَْشبَقاَشة ُ عََزر وَرُومَمْتِي لْتِي وَِجّدَ ُ وَإيلِيآثَة وََحنانِي وََحنَنْيا ِيمُوُث وَيَر ِيُل وََشبُوئ ِيئِيُل وَعُّز ثْيا َّ وَمَت بُّقِيّا هَيْمانَ مِْن ٤

وَرَزََق يّاً. قَوِ ُ َيجعَلَه بِأْن ِ الله وَعْدِ وَفَْق َلِِك، الم رائِي هَيْمانَ، َ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ ٥ يُوُت. وََمحْزِ ُ وَهُوثِير وَمَلُوثِي
نُوِج بِالّصُ ِ الله لِبَيِت رْنِيِم َّ الت فِي أبِيهِْم إشْراِف َتحَت يَعمَلُونَ ً جَميعا كانُوا ٦ بَناٍت. وَثَلاَث ً ابْنا َ عَشَر َ أربَعَة هَيْمانَ ُ الله
وَقَْد ٧ المُباشِرِ. َلِِك الم إشْراِف َتحَْت وَيَدُوثُونَ، وَهَيمانُ آساُف وَكانَ اللهِ. بَيِت ِ ِخْدمَة أجِل مِْن وَالقَياثِيرِ باِب َّ وَالر
لِتَحدِيدِ ً قُرْعَة وَألقُوا ٨ يَن. ماهِر جَمِيعُهُْم وَكانُوا وَثَمانِينَ، ٍ ِيَة وَثَمان مِئَتَينِ للهِ، رْنِيِم َّ الت عَلَى بِينَ المُدَرَّ بائِهِِم أقْرِ مََع عَدَدُهُْم َلََغ ب

وَتَلامِيذَ. مُعَلِّمينَ وَِصغاراً، ً كِبارا مَهامِّهِْم،

يُوُسَف. عَلَى لآَساَف الُأولَى ُ القُرْعَة فَوَقَعَِت ٩
عَشَرَ. الاثْنَْي ِ وَأبْنائِه يبِهِ، قَرِ جَدَلْيا عَلَى ُ ِيَة وَالثّان

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بائِهِ، وَأقْرِ ِ وَأبْنائِه ورَ زَّكُ عَلَى ُ وَالثّالِثَة ١٠
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه يَصْرِي عَلَى ُ وَالرّابِعَة ١١
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه نَثَنْيا عَلَى ُ وَالخامِسَة ١٢

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه بُّقِيّا، عَلَى ُ وَالّسادَِسة ١٣
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيلَةَ، يَشَرْئ عَلَى ُ وَالّسابِعَة ١٤

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه يَْشعِيا، عَلَى ُ وَالثّامِنَة ١٥
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبنائِه نْيا َّ مَت عَلَى ُ وَالتّاِسعَة ١٦

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه شَمْعَى، عَلَى ُ وَالعاشِرَة ١٧
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيَل، عََزْرئ عَلَى َ عَشْر َ وَالحادِيَة ١٨

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َحشَبْيا عَلَى َ عَشْرَة َ ِيَة وَالثّان ١٩
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيَل، بائ ُشو عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّالِثَة ٢٠

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ثْيا َّ مَت عَلَى َ عَشْرَة َ وَالرّابِعَة ٢١
عَشْرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه ِيمُوَث يَر عَلَى َ عَشْرَة َ وَالخامِسَة ٢٢
عَشْرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َحنَنْيا عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسادَِسة ٢٣

عَشْرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َ يَْشبَقاَشة عَلَى َ عَشْرَة َ وَالّسابِعَة ٢٤
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َحنانِي عَلَى َ عَشْرَة َ وَالثّامِنَة ٢٥

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه وثِي ُّ مَل عَلَى َ عَشْرَة َ وَالتّاِسعَة ٢٦
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َ يلِيآثَة إ عَلَى وَالعِشْرُونَ ٢٧

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه َ هُوثِير عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالحادِيَة ٢٨
عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ ِ بِه وَأقارِ ِ وَأبْنائِه لْتِي ِجّدَ عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ ِيَة وَالثّان ٢٩
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َ عََزر رُومَمْتِي عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالرّابِعَة ٣١ عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه يُوَث، َمحْزِ عَلَى وَالعِشْرُونَ ُ وَالثّالِثَة ٣٠

عَشَرَ. اثْنا وَعَدَدُهُمُ بِهِ، وَأقارِ ِ وَأبْنائِه
٢٦

الأبْواب حُرّاُس
وَالثّانِي يّا، ِ زَكَر ُ البِكر أبْناءٌ: ِمَشلَمْيا ل وَكانَ ٢ آساَف. أبْناءِ أحَدُ َ وَهُو قُورِي، بُْن مَشلَمْيا قُورََح: أبْناءِ مِْن البَوّابِينَ فِرَُق ١

عِيناُي. ألِيهُو وَالّسابـِـُع يَهُوحانانُ، وَالّسادُِس عِيلامُ، وَالخامُِس ٣ يَثْنَئِيُل، وَالرّابـِـُع َبَْديا، ز وَالثّالُِث يَدِيعِيئِيُل،
نَثْنَئِيُل، وَالخامُِس ساكارُ، وَالرّابـِـُع يُوآُخ، وَالثّالُِث يَهُوزابادُ، وَالثّانِي شَمَعْيا، ُ البِكْر هُمُ ٌ أبْناء أدُومَ ِيدَ ب لِعُو وَكانَ ٤

فِعلاً. ُ الله ُ بارَكَه فَقَْد فَعَلْتاُي. وَالثّامُِن يَّساكَرُ، وَالّسابـِـُع عَمِّيئِيُل، وَالّسادُِس ٥

عَثْنِي هُْم شَمِعْيا ُ أبناء ٧ بَلاءِ. ُّ الن بينَ ُحارِ الم ِ َطبَقَة مِْن كانُوا هُْم لِأّنَ لِعائِلاتِهِْم، ٌ رُؤَساء أيضاً، ٌ أبناء شَمْعِيا ِ لابْنِه وَكانَ ٦

مُْقتَدِراِن. رَجُلاِن وَهُما وَسَمَْكيا، ألِيهُو ُ وَأَخواه وَألْزابادُ ِيدُ ب وَعُو ِيُل وَرَفائ
بِوَظائِفِهِْم، لِلقِياِم ةٍ َّ بِقُو عُونَ َّ َمَت يَت يَن مُْقتَدِرِ ً رِجالا بُهُْم، وَأقارِ وَأبناؤُهُْم هُْم آدُومَ، ِيدَ ب عُو َ أبْناء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ ٨

أدُومَ. ِيدَ ب عُو نَسٍل مِْن وَهُْم ونَ، ُّ وَِست اثْناِن وَعَدَدُهُمُ
مُقتَدِراً. ً رَجُلا َ عَشَر َ ِيَة ثَمان عَدَدُهُْم وَأقارُِب ٌ أبناء ِمَشلَمْيا ل وَكانَ ٩

ِحلْقِيّا، وَالثّانِي ١١ ئِيَس. َّ الر ُ َجعَلَه ُ أباه لـَِكّنَ البِكْرَ، يَكُِن لَْم ُ ه َّ أن مََع ِشمْرِي. ئِيُس َّ الر أبْناءٌ: المِرارِّيِ َ ِلحُوَسة وَكانَ ١٠

عَشَرَ. َ ثَلاثَة ِ بِه وَأقارِ َ ُحوَسة أبناءِ ُ عَدَد فَكانَ يّا. ِ زَكَر وَالرّابـِـُع َطبَلْيا، وَالثّالُِث
لْلجَمِيِع، ً قُرْعة وَألقَوْا ١٣ اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة فِي بِهِْم كَأقارِ وَاِجباٌت الرِّجاِل، ُ قادَة وَهُْم هَذِهِ، البَوّابِينَ لِفِرَِق كانَ ١٢

بوّابةٍ. كُّلِ ِلحِراَسةِ عائِلاتِهِْم بحَسَِب وَالكِبارِ باِب للّشَ
ُ ِحراسة عَليهِ فَكانَ حَِكيمٌ، مُْستَشارٌ َ وَهُو َشلَمْيا، بِن يّا ِ لِزَكَر ً قُرْعَة وَألقَوْا ةِ. َّ رْقِي َّ الش ِ البَوّابَة ِلحِراَسةِ لِشَلَمْيا ً قُرْعَة وَألقَوْا ١٤

وَكانَْت ١٦ َخزَِن. الم ِبحِراَسةِ ُ أبناؤُه وَكُلَِّف أدُومَ. ِيدَ ب عُو نَِصيِب مِْن فَكانَْت ُ ة َّ ِي ب َنُو الج ُ البَوّابَة أمّا ١٥ ةِ. َّ مالي الّشَ البَوّابةِ
الّصاعِدِ. يِق رِ الّطَ عَلَى َ كَة ـَّ َشل ِ بَوّابَة مََع ةُ، َّ ِي ب الغَر ُ البَوّابَة َ وَُحوسا َ ُشّفِيم نَِصيِب مِْن

كُّلَ ٌ أربَعَة ةِ َّ الّشِمالِي ِ البَوّابَة وَعِندَ يَوٍْم، كُّلَ يِّينَ لاوِ ُ ة َّ ِست ةِ َّ رْقِي َّ الش ِ البَوّابَة عِندَ فَيَقُِف ١٧ يَتَناوَبُونَ. الحُرّاٌس فَكانَ
ةِ، َّ ِي ب الغَر ِ لِلقاعَة ِ بِالنِّْسبَة أمّا ١٨ اثْنَينِ. اثْنَينِ َخزَِن الم ِحراَسةِ عَلَى وَيَتَناوَبُونَ يَوٍم. كُّلَ ٌ أربَعَة ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ البوّابَة وَعِندَ يَوٍم،

القاعَةِ. عِنْدَ وَاثْناِن يِق، رِ الّطَ عِندَ حُرّاٍس ُ أربَعَة هُناكَ فَكانَ
يِّينَ. وَالمَرارِ القُورَِحيِّينَ مَِن البَوّابِينَ فِرَُق ِهيَ ِ هَذِه ١٩

وَآخَرُون َخازن الم َحْفُوَظةِ.ُأمَناءُ الم قدِماِت َّ الت وََمخازِِن ِ الله بَيِت َمخازِِن ِحراسةِ عَْن ً مَْسؤُولا أِخيّا كانَ يِّينَ، اللاوِ وَمَِن ٢٠
وَكانَ ٢٢ َيحِيئِيلِي. َ هُو ئِيُس َّ الر فَكانَ الجَرُْشونِيِّ لَعْدانَ عائِلاِت ُ رُؤَساء جَْرُشونَ، ِ عائِلَة مِْن الَّذِيَن لَعْدانَ ُ أبناء وَأمّا ٢١

اللهِ. بَيِت َمخازِِن عَْن َيْنِ مَْسؤُول ِيُل يُوئ وَ يثامُ زِ َيحِيئِيلِي ابْنا
عَِن َل الآَّوَ المَسؤُوَل مُوسَى بِْن جَْرُشومَ بُْن ِيُل َشبُوئ كانَ ٢٤ ِيئِيَل، وَعُّز وَحَبْرُونَ، يَصْهارَ، وَ عَمْرامَ، أبناءِ مِْن ٢٣
وََشلُومِيُث يُورامَ، بُْن وَزِكْرِي يَْشعِيا، بُْن يُورامُ وَ رََحبْيا، بُْن وَيَْشعِيا ألِيعَزَرَ، بُْن رََحبْيا هُْم َ ألِيعَزَر مِْن ُ وَإْخوَتُه ٢٥ َخازِِن. الم
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الهَيكَِل، ِ ِلخِْدمَة ُ داوُد َلُِك الم صَها َخّصَ َّتِي ال قدِماِت َّ الت َمخازِِن جَميِع عَِن مَسؤُولِينَ ُ باؤُه وَأقرِ َشلُومِيُث كانَ ٢٦ زِكْرِي. بُْن
الحُرُوِب غَناِئِم مَِن عَطايا ُصوا َخّصَ فَقَْد ٢٧ َيِش. الج ُ وَقادَة ِئاِت، وَالم الآلاِف ُ وَقادَة العائِلاِت ُ رُؤَساء مَها قَّدَ َّتِي وَال
ةَ، َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب وَ نِيرٍ بُْن ُ وَأبْنِير قَيٍْس بُْن وَشاوُُل الرّائِي ِيُل َصمُوئ ُ َصه َخّصَ ما فَكُّلُ ٢٨ اللهِ. بَيِت ِ ِصيانَة أجِل مِْن

بائِهِ. وَأقرِ َشلُومِيَث ِ عُْهدَة فِي كانَ
ِيِّينَ الحـَبْرُون مَِن ٣٠ ِيَل. إسْرائ عَلَى ً وَقُضاة كَمَسؤُولِينَ الهَيكَِل خارَِج لِلعَمَِل ُ وَأبناؤُه َكنَنْيا تَعَيَّنَ يِّينَ، اليَصْهارِ وَمَِن ٢٩

إلَى ِيَل، إسْرائ فِي َلِِك الم ِ وَِخْدمَة اللهِ ِ ِخدمَة ُشؤوِن جَميِع عَْن مَسؤُولُونَ مُقتَدٍِر، رَجٍُل ِ مِئَة وََسبُْع ألٌف باؤُهُ، وَأقرِ َحشَبْيا
وَفِي عائِلاتِهِْم. أنساِب ِسجِلّاِت َحسََب الحـَبرُونِيِّنَ رَئِيَس َيّا يَر فَكانَ ِيِّينَ، لِلحَبرُون ِ بِالنِّْسبَة أمّا ٣١ الُأردُّنِ. نَهْرِ مِْن الغَرِب
وَكانَ ٣٢ ِجلْعادَ. فِي َ ير يَعزِ فِي بَينَهُْم مُقتَدِرِونَ رِجاٌل فَوُِجدَ ِجلّاِت، لِلّسِ فَحٌص جَرَى داوُدَ، حُكمِ مِْن الأربَعِينَ ِ نَة الّسَ
الرَُأوبَيْنِيِّينَ عَِن مَْسؤُولِينَ ُ داوُد نَهُْم َّ فَعَي عائِلاتِهِْم. َ وَرُؤَساء يَن مُقتَدِرِ ً رِجالا كانُوا يٍب، قَرِ ِ مِئَة وََسبُْع ألفاِن َيّا يَر لَدَى

َلِِك. الم وَُشؤوِن اللهِ ُأمُورِ بِكُّلِ ُق َّ يَتَعَل ما فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة وَنِْصِف وَالجادِيِّينَ
٢٧

َيش الج فِرُِق
كُّلِ فِي َلَِك الم خَدَمُوا الَّذِيَن عَْنهُْم، وَالمَسؤُولِينَ ِئاِت وَالم الُألوِف ِ وَقادَة ِيَل إسْرائ بَنِي عائِلاِت بِرُؤَساءِ ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه ١

كُّلِ ُ عَدَد َلََغ وَب شَْهراً. ُ وَتَْستَرِيح ً شَْهرا ُ َتخْدِم نَةِ: الّسَ مَدارِ عَلَى َ بِالخِدمَة تَقُومُ كانَْت َّتِي ال ِ ة َّ ي ِ العَْسكَر بِالفِرَِق ِ المُتَعَلِّقَة الُأمُورِ
ألْفاً. يَن وَعِشْرِ ً بَعَة أْر يٍق فَرِ

ألْفاً. وَعُشْرُونَ ٌ بَعَة أْر ِ فِرْقَتِه فِي وَكانَ ِل. الأّوَ ْهرِ َّ لِلش الُأولَى ِ الفِرْقَة عَِن ً مَسؤُولا َبْدِيئِيَل ز بُْن ُ يُْشبَعام كانَ ٢

ِل. الأّوَ ْهرِ َّ الش فِي ُ ِخْدمَتُه وَكانَْت َيِش. الج ِ قادَة كُّلِ رَئِيَس فارََص، نَسِل مِْن كانَ ٣

فِرْقَتِهِ. عَْن المَسؤُوَل َ القائِد مَقلُوُث وَكانَ الثّانِي. ْهرِ َّ الش فِي ُ َتخدِم َّتِي ال ِ الفِرقَة ًعَِن مَسؤُولا الأُخوِخيُّ دُوداُي وَكانَ ٤

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي
ألفاً. يَن وَعِشْرِ ً أربَعَة تَضُّمُ ُ فِرقَتُه وَكانَْت الـكَهَنَةِ. رَئِيُس ياداعَ يَهُو بُْن بَنايا َ هُو الثّالِِث ْهرِ َّ لِلش الثّالُِث ُ القائِد كانَ ٥

فِرْقَتِهِ. عَْن ً مَسؤُولا عَمِّيزابادُ ُ ابْنُه وَكانَ لاثِينَ. َّ الث عَِن ً وَمَسؤولا لاثِينَ َّ الث بَينَ ً با ُمحارِ بَنايا كانَ ٦

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي بَعْدَهُ. ً قائِدا َبَْديا ز ُ ابْنُه َ وَصار يُوآَب. أخو ِيُل عَسائ الرّابـِـِع، ْهرِ َّ لِلش الرّابـِـُع ُ القائِد ٧

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي . اليَزْراِحيُّ شَمُْحوُث الخامِِس، ْهرِ َّ لِلش الخامُِس ُ القائِد ٨

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي . قُوِعيُّ َّ الت عِّقِيَش بَْن عِيرا الّسادِِس، ْهرِ َّ لِلش الّسادُِس ُ القائِد ٩

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي أفْراِيمَ. بَنِي مِْن الفَلُونِيُّ حالُِص الّسابـِـِع، ْهرِ َّ لِلش الّسابـِـُع ُ القائِد ١٠

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي زارِِحيٌّ. َ وَهُو ، الحُوشاتِيُّ ِسبْكاُي الثّامِِن، ْهرِ َّ لِلش الثّامُِن ُ القائِد ١١

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي بَنْيامِيْنِيٌّ. َ وَهُو ، العَناثُوثِيُّ ُ ِيعَزَر أب التّاِســِع، ْهرِ َّ لِلش التّاِســُع ُ القائِد ١٢

ألْفاً. وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي زارِِحيٌّ. َ وَهُو ، طُوفاتِيُّ َّ الن مَهْراُي العاشِرِ، ْهرِ َّ لِلش ُ العاشِر ُ القائِد ١٣
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وَعِشْرُونَ ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي أفْراِيم. ِ عائِلَة مِْن وَكانَ . الفَرعَتُونِيُّ بَنايا عَشَرَ، الحادِي ْهرِ َّ لِلش َ عَشَر الحادِي ُ القائِد ١٤
ألْفاً.

ٌ أربَعَة ِ فِرْقَتِه وَفِي عُثْنِيئِيَل. ِ عائِلَة مِْن َ وَهُو ، طُوفاتِيُّ َّ الن خَلْداُي فَكانَ عَشَرَ، الثّانِي ْهرِ َّ لِلش َ عَشَر الثّانِي ُ القائِد أمّا ١٥
ألْفاً. وَعِشْرُونَ

العَشائِر رُؤَساءُ
مَعْكَةَ. بُْن َشفَطيا ِيِّينَ: معُون لِلّشَ زِكْرِي. بُْن ُ ألِيعَزَر لِلرَُأوبَيْنِيِّينَ ِيَل: إسْرائ قَبائِِل عَْن مَْسؤُولِينَ ُ ؤَساء ُّ الر وَكانَ ١٦

صادُوُق. لِهارُونَ: ِيَل. قَمُوئ بُْن َحشَبْيا يِّينَ: لِلّاوِ ١٧
ِيَل. مِيخائ بُْن عَمْرِي لِيَّساكَرَ: داوُدَ. أُخو َ وَهُو ألِيهُو، لِيَهُوذا: ١٨
ِيَل. عََزرئ بُْن ِيمُوُث يَر لِنَْفتالِي: بَْديا. عُو بُْن يَْشمَعِيا َبُولُونَ: لِز ١٩

فَدايا. بُْن ِيُل يُوئ ى: َّ مَنَس ِ قَبِيلَة لِنِْصِف يا. عََزْر بُْن هُوَشُع لِأفْراِيمَ: ٢٠

أبْنَيْرَ. بُْن يَعِْسيئِيُل لِبَنْيامِيْنَ: يّا. ِ زَكَر بُْن و يَّدُ ِجلْعادَ: فِي ى َّ مَنَس ِ قَبِيلَة لِنِْصِف ٢١
ِيَل. إسْرائ قَبائِِل ُ رُؤَساء هُْم هَؤُلاءِ يَرُوحامَ. بُْن ِيُل عََزْرئ لِدانَ: ٢٢

ماءِ. الّسَ ُنجُوِم بِعَدَدِ ِيُل إسْرائ تَكُونَ بِأْن وَعَدَ أْن َسبََق َ الله لِأّنَ َسنَةً، يَن عِشْرِ مِْن أقَّلُ هُْم مَْن ُ داوُد ُيحِص وَلَْم ٢٣

فَلَْم ِيَل، إسْرائ عَلَى ِ الله غََضُب َ جاء الإحصاءِ هَذا وَبِسَبَِب يُكمِْل. لَْم ُ ه َّ لـَِكن ُيحصِي، َ ة َّ ي صُرُوِ بُن يُوآُب بَدَأ وَقَْد ٢٤
داوُدَ. َلِِك الم أيّاِم أحداِث ِسجِّلِ فِي ُ العَدَد يَدخُِل

َلِك الم أملاِك عَلَى المُشْرِفُونَ
فِي َّتِي ال َخازِِن الم عَِن ً مَسؤُولا ِيّا عُّز بُْن يُوناثانُ وَكانَ َلِِك. الم َمخازِِن عَْن ً مَسؤُولا عَدِيئِيَل بُْن عَزمُوُت وَكانَ ٢٥

الحُُصوِن. وَفِي القُرَى، وَفِي المُدُِن وَفِي ياِف، الأر
الأْرَض. َيحرُثُونَ الَّذِيَن الفَلّاِحينَ عَِن ً مَسؤُولا كَلُوَب بُْن عَْزرِي وَكانَ ٢٦

بِيذِ. َّ الن َمخازِِن لِأجِل العِنَِب عَِن ً مَسؤُولا ْفمِّيُ الّشَ َبْدِّيُ ز وَكانَ الـكُرُوِم. عَِن ً مَسؤُولا الرّاِمي شَمْعَى وَكانَ ٢٧

عَْن ً مَسؤُولا يُوعاُش وَكانَ ةِ. َّ ِي ب الغَر التِّلاِل فِي ُمِّيزِ وَالج يتُوِن َّ الز أْشجارِ عَْن ً مَسؤُولا الجَدِيرِّيُ حانانَ بَعُل وَكانَ ٢٨
يتُوِن. َّ الز زَيِت ِ مَؤُونَة

ً مَسؤُولا عَدلاَي بُْن شافاُط وَكانَ شارُونَ. فِي تَرعَى َّتِي ال البَقَرِ قُطعاِن عَِن ً مَسؤُولا الّشارُونِيُّ َشْطراُي وَكانَ ٢٩

الأودِيَةِ. فِي َّتِي ال البَقَرِ قُطعاِن عَن
الهاجَرِّيُ ُ يز يازِ وَكانَ َمِيرِ. الح عَِن ً مَسؤُولا ِيرُونُوثِيُّ الم َيحَْديا وَكانَ الجِماِل. عَِن ً مَسؤُولا الإْسماعِيلِيُّ ِيُل ُأوب وَكانَ ٣٠

الغَنَِم. عَِن ً مَسؤُولا
داوُدَ. َلِِك الم أملاِك عَلَى َ وُكَلاء هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ كانَ ٣١

َلِِك. الم أبناءِ تَعلِيِم عَلَى يُشْرُِف حَْكمُونِي بُْن َيحِيئِيُل وَكانَ وَمُتَعَلِّماً. ً وَحَِكيما ً مُستَشارا َ داوُد عَّمُ يُوناثانُ وَكانَ ٣٢

ِياثارُ. وَأب بَنايا بُْن ياداعُ يَهُو أِخيتُوفََل وَخَلََف ٣٤ لِلمَلِِك. ً مُرافِقا الأْركِيُّ وَُحوشاُي لِلمَلِِك. ً مُستَشارا أِخيتُوفَُل وَكانَ ٣٣
َلِِك. الم جَيِش قائِدَ يُوآُب وَكانَ
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٢٨
لِلهَيكَل َ داوُد ُخطَُط

َلَِك، الم ُ َتخدِم َّتِي ال الفِرَِق َ وَرُؤَساء القَبائِِل، َ وَرُؤَساء ِيَل، إسْرائ ِ قادَة كُّلَ القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ُ داوُد وَاْستَدعَى ١

ِ حاِشيَة فِي المَسؤُولِينَ مََع وَأبنائِهِ، ِ وَماِشيَتِه َلِِك الم أملاِك كُّلِ عَْن وَالمَسؤُولِينَ ِئاِت، الم َ وَرُؤَساء الآلاِف، َ وَرُؤَساء
َ ِناء ب أنوِي ُكنُت وََشعبِي. إْخوَتِي يا «اْسمَعُونِي وَقاَل: ُ داوُد َلُِك الم وَوَقََف ٢ وَْزٌن. ُ لَه رَجٍُل وَكُّلِ بِينَ ُحارِ وَالم القَصْرِ،
أْن لََك ُ َيجُوز لا لِي: قاَل َ الله لـَِكّنَ ٣ لِبِنائِهِ. وَأعدَْدُت إلَهِنا. قَدَمَيِّ ِمَوطِِئ ل اللهِ، عَْهدِ لُِصنْدُوِق وَاْستِْقراٍر ٍ راحَة مَكاِن

َكثِيرَةً. ً دِماء َسفَْكَت وَقَْد حَرٍب، رَجُُل ََّك لِأن لاْسمِي، ً بَيتا تَبنِي
يَهُوذا اختارَ فَقَدِ الأبَدِ. إلَى ِيَل إسْرائ عَلَى ً مَلِكا لِأُكونَ عائِلَتِي كُّلِ بَينِ مِْن اختارَنِي ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، «لـَِكّنَ ٤

كُّلِ بَينِ وَمِْن ٥ ِيَل. إسْرائ كُّلِ عَلَى ً مَلِكا أنا َيجْعَلَنِي أْن َ شاء إْخوَتِي بَينِ وَمِْن عائِلَتِي. اختارَ يَهُوذا بَيِت وَمِْن قائِداً.
لِي: وَقاَل ٦ ِيَل. إسْرائ اللهِ، ِ مَملـَكَة عَرِش عَلَى لِْلجُلُوِس ُسلَيْمانَ ابْنِي َ اختار – يَن َكثِيرِ ً أبناء ُ الله َ أعطانِي وَقَْد – َ أبنائِي
الأبَدِ إلَى وََسُأثَبُِّت ٧ أباً. ُ لَه وَأُكونَ ابناً، َ لِي لِيَكُونَ ُ اختَرتُه قَدِ لِأنِّي وَساحاتِي، بَيتِي َسيَبنِي الَّذِي َ هُو ُسلَيْمانُ ‹ابنَُك

اليَومَ.›» يَفعَُل َكما وَفَرائِضِي وَصاياَي ِباِع ّ ات فِي ً جادّا كانَ إذا مَملـََكتَهُ،
وَصايا بِعُوا َّ تَت أْن إلَهِنا، مَسمَِع وَعَلَى اللهِ، ِ جَماعَة ِيَل، إسْرائ بَنِي جَمِيِع ِ بشَهادَة إلَيكُْم، أطلُُب «وَالآنَ دَاوُدُ: وَقاَل ٨

الأبَدِ. إلَى لِأبْنائِكُْم وَتُورِّثُوها يِّبَةَ، الّطَ الأْرَض ِ هَذِه ـِكُوا تَمل لـِكَي تَدقِيٍق، بِكُّلِ إلَهِكُْم
القُلُوِب، كُّلَ يَفَحُص َ الله لِأّنَ راغِبَةٍ، وَرُوٍح َسلِيٍم بِقَلٍب ُ وَاخدِْمه ِيَك، أب َ إلَه فَاعرِْف ُسلَيْمانَ، ابْنِي يا أنَْت «أمّا ٩

ً بَيتا َ لِتَبْنِي ُ الله َ اختارَك قَدِ وَها ١٠ الأبَدِ. إلَى فَسَيَرْفُُضَك ُ تَرَْكتَه إذا أمّا وََستَِجدُهُ. إلَيهِ، اْسَع الأفكارِ. كُّلَ يَفهَمُ وَ
العَمََل.» ِ وَابْدأ ْع فَتَشَّجَ ساً. مُقَّدَ

حمَةِ. َّ الر كُرسِّيِ ِ وَغُرفَة ةِ، َّ ي ِ العُلْو ِ وَغُرَفِه وََمخازِنِهِ، ِيهِ وَمَبان الهَيكَِل دِهلِيزِ َط ُمخَّطَ ُسلَيْمانَ ُ ابنَه ُ داوُد أْعطَى َّ ثُم ١١

اللهِ، بَيِت َمخازِِن وَلِكُّلِ بِها، ِ ُحِيطَة الم الغُرَِف وَلِكُّلِ ِ الله بَيِت ِ ساحَة لِبِناءِ ِ ذِهنِه فِي كانَ ما لِكُّلِ ً طا ُمخَّطَ ُ وَأعطاه ١٢
اللهِ، بَيِت ِ ِخدمَة عَمَِل وَلِكُّلِ يِّينَ، لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة فِرَِق نِظامَ ُ وَأعطاه ١٣ للهِ. ِ مَة المُقَّدَ لِلعَطايا َصةِ ُخَّصَ الم َخازِِن الم وَلِكُّلِ
وَأوزانَ اْستِخدامِها، ِبحَسَِب هَِب الذَّ ِ ِيَة آن أوزانَ ُ لَه وَبَيَّنَ ١٤ اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة فِي ِ ُختَلِفَة الم باستِعمالاتِها ِ ِيَة الآن وَلِكُّلِ
ةِ َّ ي الفِّضِ ِ المنائِر وَأوزانَ وَسُرُِجها، ةِ َّ هَبِي الذَّ ِ المنائِر أوزانَ ُ لَه بَيَّنَ َكما ١٥ ُختَلِفَةِ. الم باْستِعمالاتِها ِ ِيَة الآن وَجَمِيِع ةِ الفِّضَ ِ ِيَة آن
المَوائِدِ لُِصنِع ةِ الفِّضَ وَوَزنَ ِس، المُقَّدَ الخـُبزِ مَوائِدِ لُِصنِع اللّازِِم هَِب الذَّ وَزنَ ُ لَه وَبَيَّنَ ١٦ اْستِخدامِها. ِبحَسَِب وَسُرُِجها
ةِ، َّ ي الفِّضِ وَالأطباِق ةِ َّ هَبِي الذَّ وَالأطباِق يِق وَالأبارِ ّشِ َّ الر وَطاساِت المَلاقِِط لُِصنِْع النَقِّيِ هَِب الذَّ وَوَزنَ ١٧ ةِ، َّ ي الفِّضِ
ةِ َّ هَبِي الذَّ ِ المَرَكبَة نَمُوذََج ُ لَه وَبَيَّنَ البَُخورِ. مَْذَبحِ لُِصنِع اللّازِِم ى المَُصّفَ هَِب الذَّ وَزنَ ُ لَه وَبَيَّنَ ١٨ مِنها. َطبٍَق كُّلِ وَوَْزنَ

اللهِ. عَهدِ ُصنْدُوَق ِلاِن ّ يُظَل وَ أجنَِحتَهُما يَفرِداِن ذيِن َّ الل بِيم٣٥َ الـكَرُو مَلاكَِي أي –
طاِت. ُخَّطَ الم َبحَسَِب تَْفِصيٍل بِكُّلِ ُ لَه وَشَرََحها اللهِ. مَِن اْستَلَمَها َكما بَةً، مَكتُو علِيماِت َّ الت ِ هَذِه ُسلَيْمانَ ُ داوُد أعطَى ١٩

٢٨:١٨ ٣٥
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
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مَعََك. إلَهِي اللهَ، لِأّنَ تَْفشَْل. وَلا َتخَْف وَلا الأْمرَ. هَذا وَنَّفِْذ ْع وَتَشَّجَ ْد «تَشَّدَ ُسلَيْمانَ: ِ لابْنِه ُ داوُد قاَل َّ ثُم ٢٠
ِ ِخدمَة لِكُّلِ يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة فِرَُق ِهيَ وَها ٢١ اللهِ. بَيِت ِ ِخدمَة عَمَِل كُّلَ تُنِهيَ أْن إلَى يَترُكََك وَلَْن عَنَْك يَتَخَلَّى لَْن

عِب.» الّشَ وَكُّلُ المَسؤُولُونَ ً أيضا وَمَعَك ِخْدمَةٍ. ةِ َّ أي فِي يَن الماهِرِ العُمّاِل كُّلُ فَِك تَصَرُّ وََتحَْت اللهِ. بَيِت
٢٩

الهَيكَل ِ لبناء تَقدماٌت
يُبْنَى لَْن الهَيكََل لِأّنَ فََكبيرَةٌ، ُ تُه مَهَمَّ أمّا ، وَغَّضٌ ٌ َصغِير ُ الله ُ اختارَه الَّذِي ُسلَيْمانَ «ابْنِي َماعَةِ: الج لِكُّلِ ُ داوُد وَقاَل ١
أغراٍض لُِصنِْع ً ة وَفِّضَ ذَهٍَب، مِْن أغراٍض لُِصنِْع ً ذَهَبا إلَهِي. لِبَيِت الإعدادِ فِي َجْهدِي كُّلَ بَذَلُْت ٢ للهِ. ما َّ وَإن لِبَشَرٍ،
َ وَِحجارَة ةٍ، َّ َخشَبِي أغراٍض لُِصنِْع ً وََخشَبا ةٍ، َّ حَدِيدِي أغراٍض لُِصنِْع ً وَحَدِيدا ةٍ، َّ ُنحاِسي أغراٍض لُِصنِْع ً وَُنحاسا ةٍ، فِّضَ مِْن
عَْن ً وَفَضلا ٣ َكبِيرَةٍ. بِكَمِّيّاٍت خاِم ُّ وَالر َّمِينَةِ، الث ِ الحِجارَة أنواِع وَكُّلِ نَةَ، َّ المُلَو َ وَالحِجارَة الإطاراِت، يِينِ لِتَز ً وَِحجارَة الجَزَِع
كُّلِ إلَى ِ بِالإضافَة إلَهِي، لِبَيِت ِ ُأعطِيه الآنَ أنا وَها إلَهِي، لِبَيِت ِ ة وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن الخاّصَ َكنزَِي ُأكَرُِّس فَإنِّي ذَلَِك
ةِ الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر آلاِف َ وََسبعَة ُأوفِيرَ، مِْن ، النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن قِنْطاٍر٣٦ آلاِف َ ثَلاثَة ٤ ِس: المُقَّدَ لِلبَيِت ُ أعدَْدتُه ما
وَلِكُّلِ ةِ، َّ ي الفِّضِ الأغراِض لُِصنِْع ً ة وَفِّضَ ةِ، َّ هَبِي الذَّ الأغراِض لُِصنِْع ً ذَهَبا ٥ الغُرَِف. جُْدراِن ِ تَغِْشيَة أجِل مِْن المَُصّفاةِ

اليَومَ؟» ِ لله نَفِسهِ ِتَكرِيِس ب بِسَخاءٍ َسيُعطِي فَمَْن الماهِرُونَ. نّاعُ الّصُ ِ بِه ُ َسيَقُوم الَّذِي العَمَِل
عَْن وَالمَسؤُولُونَ ِئاِت وَالم الآلاِف ُ وَرُؤَساء ِيَل، إسْرائ قَبائِِل ُ وَرُؤَساء العائِلاِت، ُ رُؤَساء بِسَخاءٍ أعطَى ِحينَئِذٍ، ٦

آلاِف َ وَعَشْرِة هَِب، الذَّ ًمَِن دِْرهَما آلاِف َ وَعَشْرِة قِنْطاٍر آلاِف َ خَمْسَة اللهِ بَيِت ِ ِخْدمَة أجِل مِْن مُوا وَقَّدَ ٧ َلِِك. الم عَمَِل
يمَةٌ، ِ كَر أحجارٌ لَدَيهِ مَْن وَكُّلُ ٨ الحَدِيد. مَِن قِنْطاٍر ألِف َ وَمِئَة البرُونْزِ، مَِن ً قِنْطارا َ عَشَر َ ِيَة وَثَمان ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر
أعطُوا هُْم لِأّنَ ةِ، َّ ِخي الّسَ بِإسْهاماتِهِمُ عُب الّشَ وَابتَهََج ٩ . الجَرُشونِيِّ َيحِيئِيَل ِف تَصَرُّ َتحَت لِتَكُونَ ِ الله بَيِت ِ ِلخَزْنَة أعطاها

أيضاً. ً عَظِيما ً ابتِهاجا ُ داوُد َلُِك الم وَابتَهََج للهِ. َسلِيٍم بِقَلٍْب
داوُد ُ َصلاة

وَقاَل: كُلِّها ِ َماعَة الج أمامَ َ الله ُ داوُد حَمَدَ َّ ثُم ١٠

اللهُ، يا َمْدُ الح «لََك
أبِينا، ِيَل إسْرائ َ إلَه يا

الأبَدِ! وَإلَى الأزَِل مَِن
َلاُل، وَالج ُ وَالبَهاء َجدُ وَالم ُ ة َّ وَالقُو ُ العَظَمَة رَّبُ يا لََك ١١

الأْرِض. وَعَلَى ماءِ الّسَ فِي ما كُّلَ لََك لِأّنَ
َمِيِع. الج فَوَق أعلَى َكسَيِّدٍ ُ عظِيم َّ وَالت ُ يادَة الّسِ ُ الله يا لََك

مِنَك، ِهيَ وَالغِنَى رَواُت َّ الث ١٢
َمِيِع. الج فَوَق َتحكُمُ وَأنَت

٢٩:٤ ٣٦
(7 العدد فِي ً (أيضا كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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لََك. وَالجـَبَرُوُت ُ ة َّ القُو
َمِيَع. الج يقوِّي وَ يَرفََع أْن ُ يَقدِر مَْن وَأنَت

إلَهَنا، يا وَالآنَ، ١٣
َجِيدَ. الم اْسمََك وَنُسَبُِّح ُشكرَنا لََك ُ نُقَّدِم

َشعبِي، َ هُو وَمَْن أنا، مَْن لـَِكْن ١٤

خاءِ؟ الّسَ بِهَذا نُعطَِي لـِكَي
مِنَْك، شَيءٍ كُّلَ لِأّنَ
أْعطَيناكَ. يَدِكَ وَمِْن

أمامََك، ُ باء غُرَ فَنَحُن ١٥
ِنا. كَآبائ ُ وَنُزَلاء

رَجاءٍ. وَبِلا عابِرٍ، بِظِّلِ ُ أْشبَه الأْرِض عَلَى َحياتُنا
يَدِكَ، مِْن ِهيَ وِس القُّدُ لاْسمَِك ً بَيتا َ لِنَبْنِي جَمَعْناها َّتِي ال ُ رْوَة َّ الث ِ هَذِه إلَهَنا، يا ١٦

لََك. ها ُّ كُل وَِهيَ
إلَهِي، يا أعرُِف وَأنا ١٧

المُستَقِيمَةِ. وافـِـِع بِالدَّ وَتُسَرُّ القَلَْب تَفَحُص َك َّ أن
َسلِيٍم. بِدافـِـٍع الأْشياءِ ِ هَذِه كُّلَ ْمُت قَّدَ وَقَْد

لََك. بِفَرٍَح يُعطِي َ وَهُو هُنا َ الحاضِر َشعبََك الآنَ رَأيُت وَقَْد
يَعقُوَب. وَ وَإْسحَاَق َ بْراهِيم إ ِنا آبائ ُ إلَه أنَْت اللهُ، يا ١٨

َشعبَِك. قُلُوِب فِي َ لِيمَة الّسَ وايا َّ الن ِ هَذِه الأبَدِ إلَى فاحفَْظ
َنحوَكَ. بَهُْم قُلُو وَوَجِّهْ

ً َسلِيما ً قَلْبا ابْنِي ُسلَيْمانَ وَأعِط ١٩
وَفَرائَِضَك، وَأحْكامََك وَصاياكَ يُراِعي لـِكَي

لَهُ.» أعدَْدُت الَّذِي الهَيكََل وَيَبنِي كُلِّها بِها يَعمََل وَلـِكَي

ِ َحضرَة فِي وََسجَدُوا وا وَخَرُّ آبائِهِْم. َ إلَه اللهَ، ها ُّ كُل ُ َماعَة الج فَحَمَدَِت إلَهَكَْم.» «اْحمَدُوا كُلِّها: ِ لِلجَماعَة ُ داوُد قاَل َّ ثُم ٢٠
َلِِك. وَالم ِ الله

ً مَلِكا ُسلَيْمانَ مَْسُح
تَقدِماِت مََع حَمٍَل، وَألَف َكبٍْش، وَألَف ثَوٍْر، ألَف للهِ، ً صاعِدَة َ ذَباِئح مُوا وَقَّدَ للهِ، َ ذَباِئح ذََبحُوا التّالِي اليَوِم وَفِي ٢١

بُوا وَنَّصَ عَظِيٍم. بِفَرٍَح اليَوِْم ذَلَِك فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي بُوا وَشَرِ وَأكَلُوا ٢٢ ِيَل. إسْرائ كُّلِ عَْن بَِكثْرَةٍ َ وَذَباِئح راِب، َّ الش
كاهِناً. صادُوَق وَمَسَُحوا رَئِيساً، ُ وَمَسَُحوه ِيَةً، ثان ً مَلِكا َ داوُد بَْن ُسلَيْمانَ

ِيَل. إسْرائ كُّلُ ُ وَأطاعَتْه فَنََجَح داوُدَ، ِيهِ لِأب ً ًخَلَفا مَلِكا ِ الله َشعِب عَرِش عَلَى ُسلَيْمانُ َلََس فَج ٢٣
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ُسلَيْمانَ. لِلمَلِِك ُمخلِِصينَ يَكُونُوا بِأْن َ داوُد َلِِك الم أنبِياءِ وَكُّلُ بُونَ، ُحارِ وَالم القادَةُ، وَعَدَ وَقَْد ٢٤

ِيَل. إسْرائ عَلَى َلٍِك ِم ل ُ مِثلُه قَّطُ يُتَْح لَْم ً مَلَكِيّا ً جَلالا ُ وَمَنَحَه ِيَل. إسْرائ كُّلِ أمامَ ً َكثِيرا ُسلَيْمانَ ُ الله وَرَفََع ٢٥

داوُد ُ وَفاة
فِي َسنَواٍت َسبَْع حَكَمَ َسنَةً. أربَعِينَ ِ حُكمِه ُ ة مُّدَ َلَغَْت وَب ٢٧ ِيَل. إسْرائ كُّلِ عَلَى ً مَلِكا يَسَّى بُْن ُ داوُد كانَ ٢٦

رَواِت َّ وَالث العُْمرِ مَِن َشبـِـَع وَقَْد ، ّنِ الّسِ فِي طاعٌِن َ وَهُو وَماَت ٢٨ القُدِس. فِي ً َسنَة وَثَلاثِينَ ً وَثَلاثا حَبْرُونَ،٣٧
ُسلَيْمانُ. ُ ابنُه ُ خَلَفَه َّ ثُم وَالـكَرامَةِ.

ِسجِلّاِت وَفِي ناثانَ، بِيِّ َّ الن ِسجِلّاِت وَفِي الرّائِي، ِيَل َصمُوئ ِسجِلّاِت فِي ٌن مُدَّوَ آِخرِهِ، إلَى ِ لِه أّوَ مِْن داوُدُ، َلِِك الم ُ وَتارِيخ ٢٩

وَفِي ِيَل، إسْرائ وَفِي فِيهِ، رَْت َّ أث َّتِي ال وَالأحداِث تِهِ، َّ وَقُو ِ حُكمِه لأحداِث واٍف سَرْدٍ مََع ٌل مُسَجَّ َ وَهُو ٣٠ الرّائِي. جادَ
الُأخرَى. البِلادِ جَميِع مَمالِِك

٢٩:٢٧ ٣٧
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.



١٦ : ١ أخبار ٢ ٥٨٢ ١ : ١ أخبار ٢

الثّانِي الأيّاِم أخبارِ كتاُب

ِحْكمَة يَطلُُب ُسلَيْمانُ
ِجّداً. ً عَظِيما ُ وََجعَلَه مَعَهُ، كانَ ُ إلَهَه لِأّنَ ً ِجّدا ً يّا قَوِ ً مَلِكا َ داوُد بُْن ُسلَيْمانُ وَصارَ ١

العائِلاٍت. وَرُؤَساءِ وَالقُضاةِ ِ القادَة وَجَميَع ؤَساءِ ُّ الر إلَى ِئاِت وَالم الُألُوِف َ قادَة جَميعاً: ِيَل إسْرائ بَنِي ُسلَيْمانُ وَجَمََع ٢

َصنَعَها َّتِي ال ُ َيمَة الخ وَهيَ – الاْجتِماِع ُ َخيمَة كانَْت َحيُث ِجبْعُونَ فِي المُرتَفَِع فِي ً مَعا عب الّشَ وَكُّلُ ُسلَيْمانُ وَاجتَمََع ٣

ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي عُْب وَالّشَ َ هُو كانَ عِندَما مُوسَى اللهِ عَبدُ
ً َخيمَة وَنََصَب مَكاناً، ُ لَه أ َّ هَي َحيُث القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى َ يم يَعارِ ياِت قَر مِْن اللهِ عَهدِ ُصنْدُوَق نَقََل قَْد ُ داوُد وَكانَ ٤

القُدِس. فِي ِ الله عَهدِ لُِصنْدُوِق
ُسلَيْمانُ فَذَهََب َسةِ. المُقَّدَ ِ َيمَة الخ أمامَ ِجبعُونَ فِي ُ وََضعَه ً ُنحاِسيّا ً مَذَبحا َصنََع قَْد ُحورَ بِن ُأورِي بُْن بََصلْئِيُل وَكانَ ٥
َ م وَقَّدَ الاْجتِماِع، ِ َخيمَة فِي ِ الله ِ َحضرَة فِي البُرونْزِّيِ المَذَبحِ إلَى ُسلَيْمانُ فََصعِدَ ٦ اللهَ. لِيَستَِشيرُوا ِجبْعُونَ إلَى عُْب وَالّشَ

. المَذَبحِ عَلَى ٍ ذَبِيحَة ألَف
لََك.» وََسُأْعطِيهِ ِشئَْت، ما مِنِّي «اطلُْب لَهُ: وَقاَل ٍ حُلْم فِي ُسلَيْمانَ إلَى ُ الله َ جاء يلَة، َّ الل تلَك وَفِي ٧

وَالآنَ ٩ مَكانَهُ. ِ المَملـَكَة عَرِش عَلَى وَأجلَستَنِي وَأمانَةٍ. كَرٍَم بِكّلِ َ داوُد أبِي مََع تَعامَلَْت «قَْد للهِ: ُسلَيْمانُ فَقاَل ٨

الأْرِض! َكتُراِب َكثيرٍ وََشعٍب ِجّداً، َكبِيرَةٍ ةٍ ُأمَّ ًعَلَى مَلكا َمتَنِي أق فَقَْد داوُدَ. لِأبِي ُ قَطَعتَه الَّذِي َ وَعدَك احفَْظ اللهُ، يا
دُونَ النّاِس هَؤُلاءِ كُّلَ َيحكُمَ أْن ُ يَقدِر فَمَْن ِحيِح. الّصَ يِق رِ الّطَ فِي النّاَس هَؤُلاء فَأقُودَ ً وَمَعرِفَة ً ِحكمَة فَأعطنِي ١٠

مَعُونَتَِك؟»
أن أو أعداؤُكَ، يُقتََل أْن تَطلُْب وَلَْم وََمجداً، ً وَثَروَة ً أملاكا تَطلُْب فَلَْم مُستَقِيمٌ، «قَلبَُك لسُلَيْمانَ: ُ الله فَقاَل ١١

ً ِحكمَة َسُأعطِيَك لِذَلَِك ١٢ عَلَيهِ. ً مَلِكا َجعَلْتَُك الَّذِي َشعبِي َتحكُمَ لـِكَي ً وَمَعرِفَة ً ِحكمَة َطلَبَْت َك َّ لـَِكن عُمْرُكَ. يَطُوَل
إلَى ُسلَيْمانُ فَذَهََب ١٣ بَعدَكَ.» َلٍِك ِم ل تَكُونَ وَلَْن قَبلََك، َلٍِك لم تَكُْن لَْم ً وََمجدا ً وَأملاكا ً ثَرْوَة عَلَيها يدُ وََسأزِ وَمَعرِفَةً،

ِيَل. إسْرائ عَلَى َكمَلٍك ُ حُكمَه ُمارَِس لِي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى الاْجتِماِع ِ َخيمَة مِْن خَرََج َّ ثُم ِجبعُونَ. فِي ِ العِبادَة مَكاِن

وَثَروَتَه ُ جَيشَه يَبنِي ُسلَيْمانُ
وَقَْد فارٍِس. ألَف َ عَشَر وَاثنا ٍ مَرَْكبَة ِ مئَة بَُع وَأْر ألٌف لَدَيهِ فَكانَ َيِشهِ. ِلج وَمَركباٍت ً جيادا يَجمَُع ُسلَيْمانُ وَبَدَأ ١٤

جَمََع القُْدِس ِ مَدينَة وَفي ١٥ يُقيمُ. َلُِك الم كانَ َحيُْث القُْدِس ِ مَدينَة في مِنها ً بَعضا وَوََضَع المَركِباِت. مُدُِن فِي وََضعَها
فَكانَْت الأْرزِ، َخشَِب مِْن ً َكبِيرَة ً ة َّ كَمِي ُسلَيْمانُ وَجَمََع الحِجارَة! ِ بَِكثْرَة فَكانَْت ةِ، وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن ً َكبِيرَة ً ة َّ كَمِي ُسلَيْمانُ
َلِِك الم ُ ُتجّار جَلََب فَقَدِ ُكوِي. ِ مَدينَة وَمِْن َ مِصْر مْن ً جيادا ُسلَيْمانُ وَجَلََب ١٦ ةِ. َّ بي الغَر التِّلاِل فِي يزِ َّ ُم الج أْشجارِ ِ بَِكثْرَة
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وَخَمِْسينَ ٍ بِمِئَة وَالحِصانَ ةِ، الفّضَ مَِن مِثْقاٍل١ ِ مِئَة بِِسّتِ َ مِصْر مِْن َ المَرِكبَة اشتَرَْوا فَقَدِ ١٧ ُكوِي. ِ مَدينَة مِْن الجِيادَ
أرامَ. وَمُلُوِك الحِثِّيِّينَ مُلُوِك َمِيِع ِلج َباِت وَالعَر الجِيادَ ُ جّار ُّ الت باعَ َّ ثُم ةِ. الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا

٢
وَالقَصْر الهَيكَِل ِ لبِناء ُيخَّطُِط ُسلَيْمانُ

وَثَمانِينَ بناءٍ عامِِل ألَف َسبعِينَ ُسلَيْمانُ دَ َّ َن فَج ٢ لنَفسهِ. قَصْرٍ وَلبِناءِ اللهِ، ًلاسِم إكْراما هَيكٍَل لبِناءِ ُسلَيْمانُ َط وََخّطَ ١

عَلَيهِْم. لِيُشرِفُوا رَجٍُل ِ مِئَة وَسّتَ آلاٍف َ ثَلاثَة وَعَيَّنَ َبَِل، الج فِي ً ِحجارَة ليَقطَعُوا َحجّاٍر ألَف
لَهُ: وَقاَل ُصورَ مَلِِك ُحورامَ إلَى ً رسالَة ُسلَيْمانُ أرَسَل َّ ثُم ٣

وَأنا ٤ فِيهِ. لِيَسكَُن ً بَيتا َ يَبنِي لـِكَي الأْرز أشجارِ مِْن ً َخشَبا ُ لَه أرَسلَْت فَقَْد داوُدَ. أبِي ساعَْدَت َكما ساعِْدنِي …»
َ ذَباِئح ُ َسنُقَّدِم مَائِدَتِهِ. عَلَى َس المُقَّدَ َ الخـُبز وَنََضُع َحضْرَتِهِ، فِي ً َبخُورا َسنُْحرُِق َحيُث إلَهِي، لاسِْم ً إكْراما ً بَيْتا َسأبنِي
ٍ دائِمَة َكعادَةٍ بِها بِالاحتِفاِل إلَهُنا أمَرَنا َّتِي ال الأْعيادِ وَفِي هُورِ، ُّ الش وَأوائِِل َسبٍت وَكُّلَ وَمَساءٍ، َصباٍح كُّلَ صاعِدَة٢ً

ِيَل. إسْرائ لِبَنِي
ُ الله يَْسكُُن ً بَيتا َ يَبنِي أْن يَستَطِيُع الَّذِي ذا وَمَْن ٦ عَظِيماً. ً هَيكَلا ُ لَه َسأبني لِهَذا الآلهَةِ، كُّلِ مِْن أعظَمُ «إلَهُنا ٥

لإْحراِق ً مَكانا أبْنِي بَْل اللهُ؟ ُ يَْسكُنُه ً بَيْتا لأبْنِيَ أنا فَمَْن بِإلَهِنا! ُتحيَط أْن ُمِْكُن ي سَماءٍ، أعلَى وَلا الفَضاءُ، فَلا فِيهِ؟
لَهُ. ً إكراما البَُخورِ

َمراءِ وَالح ةِ َّ ِي الُأرُجوان ِ الأقمشَة نَسِج وَفِي وَالحَدِيدِ، ِ وَالبُرونْز ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ ِ ِصناعَة فِي ً ماهرا ً رَجُلا لِي «فَأْرِسْل ٧

أبِي. اختارَهُْم الَّذِيَن نّاِع الّصُ مََع وَالقُدس يَهُوذا فِي هُنا جُُل َّ الر هَذا وََسيَعمَُل رقاءِ. َّ وَالز
قَْطِع فِي مُتَمَرُِّسونَ خُّدامََك أّنَ ُ أعلَم فَأنا لُبنانَ. مِْن ندَِل وَالّصَ روِ َّ وَالس الأْرزِ أشجارِ مِْن ً َخشَبا لِي «وَأرِسْل ٨

َسيَكُونُ َسأبنِيهِ الَّذِي الهَيكََل لِأّنَ َكثِيرٍ َخشٍَب إلَى َسأحتاُج ٩ خُّدامَِك. مََع خُّدامي وََسيَعمَُل لُبنانَ. مِْن الأشجارِ
وَرائِعاً. ً َكبِيرا

ألَف يَن وَعِشرِ َجرُوِش، الم القَمِح مَِن ِكيٍس٣ ألَف يَن عِشرِ الأشجارَ، َسيَقطَعُونَ الَّذيَن َ لِعَبيدِك «وََسُأعطِي ١٠

يِت.» َّ الز مَِن ٍ َصفِيحَة ألَف يَن وَعِشرِ بيذِ، َّ الن مَِن َصفِيحَة٤ٍ ألَف يَن وَعِشرِ عِيرِ، الّشَ مَِن ِكيٍس

فِيها: قاَل ُسلَيْمانَ إلَى ً ة َّ ِي َجواب ً رِسالَة ُصوٍر مَلُِك ُحورامُ فَأْرَسَل ١١

١:١٧ ١
وَنِصف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٢:٤ ٢
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح

٢:١٠ ٣
لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «كُر.» ً حرفيا كيس.

٢:١٠ ٤
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «بَث.» ً حرفيا صفيحة.
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وَالأْرَض َ ماء الّسَ خالَِق ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، أْحمَدُ … ١٢ ًعَلَيهِْم مَلِكا لِتَكُونَ َ اختارَك وَلِهَذا َشعبَهُ، ُ الله أَحّبَ «قَْد
أيضاً. ُ لَه ً وَقَصْرا للهِ، ً هَيكَلا َ يَبنِي لـِكَي وَفَْهٍم، ٍ مَعرفَة وَذا ً حَكيما ً ابنا َ داوُد أعطَى الَّذِي

َ وَهُو ُصورَ. ِ مَدِينَة مِْن ُ وَأبُوه دانَ، ِ قَبِيلَة مِْن ُ ه ُأمُّ ١٤ أبِي، ُحورامُ َ هُو ً با وَمَوهُو ً ماهِرا ً صانعا إلَيَك «َسُأرسُل ١٣

َمْراء وَالح ْرقاء َّ وَالز ةِ َّ الُأرُجواني ِ الأقمشَة نَسِج وَفِي وَالخَشَب، َجَرِ وَالح وَالحَدِيدِ وَالبُرونْز ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ ِصناعَة في بارِعٌ
ُصنّاع وَمَْع ُصنّاعَِك مََع عاوُِن َّ لِلت ٌ مُستَعِّد َ وَهُو إلَيهِ. يُطلَُب شَيءٍ أّيِ وَُصنِْع تَصمِيِم عَلَى ٌ قادِر َ وَهُو الفاِخرِ. وَالكتّاِن

داوُدَ. َلِِك الم ِيَك أب
نَعِدُ وََنحُن ١٦ مِنَك. نَقبَلُها نا َّ فَإن ِلخُّداِمي، تُقَّدِمَها أْن عَرَْضَت َّتِي ال بِيذِ َّ وَالن يِت َّ وَالز عيرِ وَالّشَ القَْمِح عَِن «أمّا ١٥

يافا. مَدِينَة ى َّ َحت ً َبحرا ً طافيَة وَنُرسلُها ً مَعا الأخشاَب ُ وََسنَحزِم لُبنانَ. مْن الخَشَب مَن َتحتاُج ما َ قَدَر نَقطََع بِأْن
القُْدِس.» ِ مَدينَة إلَى تَحملَها أْن ُمكنَُك ي ذَلَِك وَبَعدَ

الَّذي بَعدَ الثّانِي ُ الإحصاء َ هُو هَذا فَكانَ ِيَل. إسْرائ أْرض فِي المُقِيْميْنَ الأجانب لِكُّلِ ً إحصاء ُسلَيْمانُ وَأْجرَى ١٧
َ فَاختار ١٨ مِئَةٍ. وَسّتَ ً ألفا وَخَمِْسينَ ً وَثَلاثَة ً مِئَة ِيَل إسْرائ في الأجانِب َ عَدَد أّنَ فَوَجَدَ عِب. لِلّشَ ُ داوُد ُ أبُوه ُ أجراه
ليَكُونُوا ٍ مِئَة وَسّتَ آلاٍف َ وَثَلاثَة الجِباِل، في ً حجارَة لِيَقطَعُوا ً ألفا وَثَمانينَ حَمّالِينَ، لِيَكُونُوا ً ألفا َسبعِينَ مِنهُْم ُسلَيْمانُ

عِب. الّشَ عَمَِل اْستِمْرارِ عَلَى مُشرِفِينَ

٣
الهَيكَل يَبنِي ُسلَيْمانُ

الَّذِي المَكانُ َ وَهُو داوُدَ. لِأبيه َ َظهَر قَْد ُ الله كانَ َحيُث يّا المُرِ َجبَِل فِي القُدِس فِي ِ الله بَيِت ِناءِ ب فِي ُسلَيْمانُ وَبَدَأ ١

ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ مَِن الثّاني هرِ َّ َّش ال مَِن الثّانِي اليَوِم فِي العَمََل ُسلَيْمانُ بَدَأ ٢ . اليَبُوسّيِ ُأْرنانَ بَيدَرِ فِي ُ داوُد ُ ه أعَّدَ أْن َسبََق
الحُكمَ. لِتَوَلّيهِ

ُ وَعَرُضه ذِراعا٥ً ِستِّينَ الأساِس ُطوُل كانَ الله: بَيِت أساِس ِناءِ ب فِي ُسلَيْمانُ استَخدَمَها َّتِي ال القياساُت ِهيَ ِ وَهَذِه ٣

لِلقِياِس. ِ القَدِيمَة الذِّراِع ُ وِحْدَة استُخْدِمَْت وَقَدِ ذِراعاً. يَن عِشرِ
الداِخلِيِّ الجِدارَ ُسلَيْمانُ ى َّ وَغَش ذِراعاً. يَن عِشرِ ُ وَارتِفاعُه ً ذِراعا يَن عِشرِ الهَيكَِل أمامَ الَّذِي الدِّهلِيزِ ُطوُل كانَ ٤

، نَقِّيٍ بذَهٍَب وَغَّشاها الـكُبْرَى، ِ ُجْرَة الح جُدراِن عَلَى روِ َّ الس َخشَِب مَِن ً ألواحا ُسلَيْمانُ وَوََضَع ٥ . نَقِّيٍ بِذَهٍَب لِلدِّهلِيزِ
الَّذِي هََب الذَّ ُسلَيْمانُ َ اْستَوْرَد وَقَدِ يمَةٍ. ِ كَر ِبحِجارَةٍ الهَيكََل ُسلَيْمانُ َيََّن وَز ٦ وََسلاِسَل. َنخِيٍل لِأشجارِ ً ُصوَرا عَلَيها وَنَقََش

٣:٣ ٥
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



٤ : ٤ أخبار ٢ ٥٨٥ ٧ : ٣ أخبار ٢

وَالجُدراِن وَالأعتاِب قِف الّسَ ُجسُورَ غَشِّى الدّاِخِل. مَِن هَِب بِالذَّ الهَيكََل ُسلَيْمانُ ى َّ وَغَش ٧ فَرواِيمَ. مِْن ُ استَخدَمَه
الجُدراِن. عَلَى بِيم٦َ الـكَرُو ِ ِمَلائِكَة ل ً ُصوَرا وَنَقََش هَِب. بِالذَّ وَالأبواِب

بِعَرِض ُ عَرُضه فَكانَ ذِراعاً. يَن عِشرِ ُ وَعَرُضه ً ذِراعا يَن عِشرِ ُ ُطولُه فَكانَ الأقداِس. قُدَس ُسلَيْمانُ عَمَِل َّ ثُم ٨
مَسامِيرِ وَزنُ َلََغ وَب ٩ قِنْطاٍر.٧ ِ مِئِة ِسّتَ ُ وَزنُه َلََغ ب نَقِّيٍ بِذَهٍَب الأقداِس قُدِس جُدرانَ ُسلَيْمانُ ى َّ وَغَش الهَيكَِل.
فِي بَيْنَ كَرُو ِمَلاَكينِ ل َينِ تِمْثال ُسلَيْمانُ وََصنََع ١٠ هَِب. بِالذَّ َ ة َّ ي ِ العُلْو الغُرََف ُسلَيْمانُ ى َّ وَغَش مِثْقالاً.٨ خَمِسينَ هَِب الذَّ
أطوالِها وَمَجمُوعُ أذرٍُع، خَمَس بِينَ الـكَرُو ِ أجنِحَة مِْن َجناٍح كُّلِ ُطوُل وَكانَ ١١ هَِب. بِالذَّ وَغَّشاهُما الأقداِس، قُدِس
فَيَلمُِس ُ الآخَر َناُح الج أمّا الغُرفَةِ. مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى الجِدارَ لِيَلمَِس ً مُمتَّدا ُل الأّوَ َناُح الج كانَ ذِراعاً. يَن عِشرِ
الجانِِب عَلَى َ الآخَر الجِدارَ يَلمَُس أذرٍُع، خَمَس ُ وَُطولُه الثّانِي، لِلـكَرُوِب ُ الآخَر َناُح الج وَكانَ ١٢ الآخَرِ. الـكَرُوِب َجناَح
الدّاِخِل إلَى ُ جِه تَّتَ عُيُونُهُما وَكانَْت ذِراعاً. يَن عِشرِ ِ المُنْبَِسطَة بَينِ الـكَرُو ِ أجنِحَة أطواِل مَجمُوعُ فَكانَ ١٣ ُجْرَةِ. الح مَِن ِ الآخَر
ِ تارَة الّسِ عَلَى وَرَسَمَ فاِخرٍ. وَكِتّاٍن َ وَحَمراء ةٍ َّ وَُأرُجواني َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن َ تارَة الّسِ ُسلَيْمانُ وَعَمَِل ١٤ الأقداِس. قُدِس َ َنحو

بِيمَ. كَرُو َ مَلائِكَة
خَمَس العَمُودَيِن تاجَي ُطوُل وَكانَ ذراعاً. وَثَلاثُونَ خَمٌس مِنها كُّلٍ ُطوُل الهَيكَِل أمامَ عَمُودَيِن ُسلَيْمانُ وَنََصَب ١٥

َ مِئَة ُسلَيْمانُ وََصنََع العَمُودَيِن. تاجَي ُمحِيِط عَلَى لاِسَل الّسَ وَوََضَع قِلادَةٍ، َشكِل عَلى َسلاِسَل ُ داوُد وََصنََع ١٦ أذرٍُع.
عَلَى ُ وَالآخَر الأيمَِن، الجانِِب عَلَى أحَدُهُما فَكانَ الهَيكَِل. أمامَ العَمُودَيِن نََصَب َّ ثُم ١٧ لاِسِل. الّسَ عَلَى وَوََضعَها ٍ رُمّانَة

«بُوعََز.»١٠ َ وَالأيسَر «ياِكينَ،»٩ الأيْمََن العَمُودَ ى َّ وَسَم الأيسَرِ. الجانِِب
٤

الهَيكَل أثاُث
َّ ثُم ٢ أذرٍُع. عَشرُ ُ وَارتِفاعُه ذِراعاً، عِشرُونَ ُ وَعَرُضه ذِراعاً،١١ عِشرُونَ ُ ُطولُه ٍ بُرونْز مِْن ً مَذَبحا ُسلَيْمانُ وََصنََع ١

وََتحَت ٣ ذِراعاً. ثَلاثِينَ ُ وَُمحِيطُه أذرٍُع خَمَس ُ وَُطولُه أذرٍُع ُ عَشْر ُ قُطرُه مَسبُوٍك ٍ بُرونْز مِْن ً مُستَدِيرا ً َكبِيرا ً خَزّانا َصنََع
ِيِل تَماث فَوَق الخَزّانُ وَانتََصَب ٤ الخَزّاِن. َحوَل أذرٍُع ُ عَشْر بِطُوِل َصّفِينِ فِي لِثِيراٍن ٌ ُصوَر ُسبَِكْت البُرونْزِّيِ الخَزّاِن ةِ َّ حاف
َ َنحو ٍ وَثَلاثَة َنُوِب، الج َ َنحو ٍ وَثَلاثَة الغَرِب، َ َنحو ٍ وَثَلاثَة الّشِماِل، َ َنحو ثِيراٍن ِ ثَلاثَة ُ وُُجوه وَكانَْت عَشَرَ. الاثنَي الثِّيراِن

٣:٧ ٦
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
٣:٨ ٧

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
٣:٩ ٨

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
٣:١٧ ٩

يُؤّسُِس. أْو ُ يُقِيم وَمعناه ياِكين.
٣:١٧ ١٠

اللهِ. ِ بِقُوّة أي – ة َّ بِقُو وَمعناه بُوعَز.
٤:١ ١١

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



١ : ٥ أخبار ٢ ٥٨٦ ٥ : ٤ أخبار ٢

ُ القَناة وَكانَِت واِحداً. ً ِشبْرا فَكانَ الخَزّاِن سُمُْك أمّا ٥ الدّاِخِل. َ َنحو وَُظهُورُها تَقُف وَِهيَ عَلَيها، الخَزّانُ َ فَارتَكَز رِق. َّ الش
َصفِيحَةٍ.١٢ آلاِف ِ ثَلاثَة لِنَْحوِ انُ َّ الخَز ِســُع َّ وَيَت زَهْرَةٍ. يقاِت َ وُر أْو كَْأٍس، ةِ َّ ِبحاف َ أشبَه بِالخَزّاِن ُ ُحِيطَة الم

يَمِينِ عَْن مِنها ً خَمسَة وََضَع . باِئحِ وَالذَّ ْقدِماِت َّ الت لِتَْقدِيِم ُ تُْستَخْدَم َّتِي ال الأدَواِت لِغَسِل أْحواٍض َ عَشْرَة وََصنََع ٦

. باِئحِ للذَّ تَقديمِهِْم قَبَل ِ الـكَهَنَة فَلاغْتِساِل ُ الـَكبِير الخَزّانُ أمّا يَسارِهِ. عَْن ً وَخَمسَة الـَكبِيرِ الخَزّاِن
إلَى َ مَنائِر خَمَس – الهَيكَِل فِي وَوََضعَها لَها. وُِضــَع الَّذِي َّصمِيِم الت َحسََب هَِب الذَّ مَِن َ منائِر َ عَشَر ُسلَيْمانُ وََصنََع ٧

اليَسار. إلَى ً وَخَمسا َمِين الي إلَى َ مَوائِد خَمَس الهَيكَِل: فِي وَوََضعَها َ مَوائِد َ عَشْر ً أيضا وََصنََع ٨ اليَسارِ. إلَى ً وَخَمسَا َمِينِ الي
تُفضِي َّتِي ال الأبواَب ى َّ وَغَش وَأبوابَهُما. ِ الـَكبيرَة َ وَالّساحَة ِ الـكَهَنَة َ ساحَة ً أيضا وَأقامَ ٩ هَِب. الذَّ مَِن طاَسةٍ َ مِئَة وََصنََع

. بِيِّ َنُو الج الجانِب في اللهِ، بَيِت يَمِينِ عَْن َ الـَكبير الخَزّانَ وََضَع َّ ثُم ١٠ بِالبُرونْزِ. ِ الّساحَة إلَى
َصنََع ١٢ اللهِ. بَيِت فِي ُسلَيْمانُ به ُ فَه َّ كَل الَّذِي العَمََل وَأكمَلَ وَالّطاساِت. َجارَِف وَالم القُدُورَ ُحورامُ وَعَمَِل ١١
التّاجَيْنِ يُغَّطِياِن ِ ِّينَة الز مَِن يْنِ َصّفَ وََصنََع العَمُودَيِْن. مَِن ينِ َّ ي العُلْو الجُزأيِْن عَلَى َيِْن الـَكبير وَالتّاجَيْنِ العَمُودَيِْن ُحورامُ
مّاِن ُّ الر مَِن َصّفاِن هُناكَ فَكانَ ِّينَة. الز لِشَبََكتَيِّ ٍ رُمّانَة ِ مِئَة وَأربََع ١٣ العَمُودَيِْن، مَِن ينِ َّ ي ِ العُلْو الجُزأيِْن عَلَى َيِْن الـَكبِير
الأْحواَض وََصنََع ١٤ العَمُودَيِن. مَن ين َّ ي العُلوِ الجُزأيِن عَلَى َيِن الـَكبير التّاجَيْنِ بَكَتاِن الّشَ ِت وَغَّطَ ّينَةِ. الز لِشَبََكتَيِّ
َ القُدُور مَصقُوٍل بُرونْزٍ مِْن وََصنََع ١٦ الخَزّاِن. َتحَت ً ثَورا َ عَشَر وَالاثنَي َ الـَكبِير الخَزّانَ وََصنََع ١٥ َتحتَها. َّتِي ال وَالقَواعِدَ

اللهِ. لِبَيِت بُِصنْعِها ُسلَيْمانُ َلُك الم ُ أوكَلَه َّتِي ال الأدَواِت وَكُّلَ وَالمَناِشَل َجارَِف وَالم
وَصَرَدَةَ. وَت َسّكُ بَينَ الُأردُّنِ وادِي فِي ُصنِعَْت ةٍ َّ خَزَفي قَوالَِب فِي الأدَواِت ِ هَذِه ُسلَيْمانُ َلُِك الم َسَكَب ١٧

استَخدَمَهُ. الَّذي َ البُرونْز يَزِنَ أْن ُيحاوِْل لَْم ً أحَدا إّنَ ى َّ َحت الأدَواِت هَذِه مِْن ً جّدا ً َكبِيرا ً عَدَدا ُسلَيْمانُ وََصنََع ١٨

نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن وَسُرَُجها َ المَنائِر وََصنََع ٢٠ اللهِ. ِ َحضرَة ِلخـُبْزِ َ وَالمَوائِد هَبِيَّ الذَّ َ المَذَبح فََصنََع اللهِ. بَيِت َ لَوازِم وََصنََع ١٩

ذَهٍَب مِْن وَالمَلاقَِط َ وَالمَنائِر الأزهارَ وََصنََع ٢١ المَرُسوِم. َّصمِيِم الت َحسََب الدّاخِل فِي الأقداِس قُْدِس أمامَ َ لِتُضِيء
وَالأبواَب الهَيكَِل أبواَب وََصنََع . نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن َ وَالمَباخر ُحونَ وَالّصُ وَالّطاساِت شذِيِب َّ الت أدَواِت وََصنََع ٢٢ . نَقِّيٍ

. نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن ةِ َّ ئِيسي َّ الر ِ ُجْرَة الح وَأبواَب الأقداِس لِقُدِس َ ة َّ الدّاِخلِي

٥
َّتِي ال الأشياءِ كُّلَ الهَيكَِل إلَى ُسلَيْمانُ وَأدخََل اللهِ. بَيِت أجِل مِْن ُسلَيْمانُ ُ عَمِلَه الَّذِي العَمَِل كُّلُ فَاْكتَمََل ١

أثاِث وَكُّلَ ةِ الفِّضَ وَمَِن هَِب الذَّ مَِن ِ المَصنُوعَة الأشياءِ كُّلَ الهَيكَِل إلَى ُسلَيْمانُ وَأْدخََل لِلهَيكَِل. ُ داوُد صَها َخّصَ
اللهِ. بَيِت مُْستَودَعاِت فِي وَوََضعَها الهَيكَِل، وَأدَواِت

الهَيكَل إلَى العَهد ُصنْدُوِق إدخاُل
٤:٥ ١٢

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «بَث.» ً حرفيا صفيحة.



٢ : ٦ أخبار ٢ ٥٨٧ ٢ : ٥ أخبار ٢

القُْدِس. ِ مَدِينَة فِي ِيَل إسْرائ عائِلاِت َ وَقادَة ِ العَشائِر َ وَرُؤَساء ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ كُّلَ ُسلَيْمانُ َلُِك الم اْستَْدعَى َّ ثُم ٢

رِجاِل جَمِيُع َ فَجاء ٣ الهَيكَِل. إلَى داوُد١٣ ِ مَدِينَة مِْن اللهِ عَْهدِ ُصنْدُوِق إحضارِ فِي إلَيهِ وا يَنَضمُّ أْن ُسلَيْمانُ أرادَهُْم
نَةِ. الّسَ مَِن الّسابـِـِع ْهرِ َّ الش فِي قائِِف١٤ الّسَ عِيدُ َ أثناء ُسلَيْمانَ َلِِك الم إلَى ً مَعا ِيَل إسْرائ

ُّونَ ي لاوِ َّ ال ُ الـكَهَنَة َ وَأْحضَر ٥ العَْهدِ. ُصنْدُوَق يِّونَ لاو َّ ال حَمََل المَكاِن، ذَلَِك إلَى ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ كُّلُ وََصَل فَلَمّا ٤

ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ ُسلَيْمانُ َلُِك الم وَاجتَمََع ٦ فِيها. َّتِي ال ِ َسة المُقَّدَ الأدَواِت وَجَميِع الاْجتِماِع ِ َخيمَة مََع العَْهدِ ُصنْدُوَق
ِ مَكانِه فِي ِ الله عَْهدِ ُصنْدُوَق ُ الـكَهَنَة وََضَع َّ ثُم ٧ ُتحصَى. لا َكثِيرَةٍ بِأعدادٍ ً وَبَقَرا ً ِخرافا وَذََبحُوا العَْهدِ. ُصنْدُوِق ًأمامَ مَعا
نْدُوَق الّصُ تُظَلُِّل المَلاَكينِ ُ أجنِحَة وَكانَْت ٨ بَينِ. الـكَرُو المَلاَكيْنِ ِ أجنِحَة َتحَْت الهَيكَِل فِي الأقداِس، قُْدِس داِخَل
الأقداِس قُْدِس أمامَ القُْدِس فِي الواقَِف إّنَ ى َّ َحت ِجّداً، يلاِن َطوِ القُضيباِن كانَ ٩ بِهِما. يُحمَُل ذَيِن َّ الل وَالقُِضيبَينِ
فِي يَكُْن وَلَْم ١٠ اليَوِم. هَذا ى َّ َحت هُناكَ َمِل الح قَضيبا وَمازاَل يَراهُما. فَلا الخارِِج فِي يَقُِف مَْن أمّا َطرَفَيهِما، يَرَى
ِيَل إسْرائ بَنِي مََع ً عَْهدا ُ الله قَطََع َحيُث يَب، ُحورِ َجبَِل فِي فِيهِ مُوسَى وََضعَهُما ذَيِن َّ الل وحَينِ َّ الل ِسوَى العَْهدِ ُصنْدُوِق

مِصْرَ. مِْن خُرُوِجهِْم بَعْدَ
فَلَْم مَعاً، وَقَفُوا ِس المُقَّدَ المَكان مَِن خَرَُجوا وَعِندَما أنفُسَهُْم. بِالاحتِفاِل قامُوا الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة كُّلُ َ ر وََطهَّ ١١

وَهَيْمانَ آساَف ِ بِقِيادَة المَذَبحِ مَِن رقِيِّ َّ الش الجانِِب عَلَى ُّونَ ي اللّاوِ المُرَنِّمُونَ وَوَقََف ١٢ ةِ. َّ سمِي َّ الر فِرَقِهِِم ِتَقِسيماِت ب يَتَقَيّدُوا
وَمَعَهُْم وَقَياثِيرَ، َباباٍت وَر ً ُصنُوجا وَيَحمِلُونَ بَيضاءَ، ً أثوابا َلبَسُونَ ي المُرَنِّمُونَ وَكانَ باؤهُْم. وَأقرِ أبناؤهُْم وَمَعَهُْم وَيَدُوثُونَ
ُ وَيَحمَدُونَه َ الله يُسَبُِّحونَ واِحدٌ، َشخٌص هُْم كَأّنَ وَالمُرَنِّمُونَ الأبواِق ناِفخُو بَدا وَقَْد ١٣ الأبواَق. ًيَنفُُخونَ كاهِنا وَعِشْرُونَ ٌ مئَة

مُرَنِّمِينَ: الُأخرَى ةِ َّ المُوسيقِي وَالآلاِت نُوِج وَالّصُ الأبواِق أصواَت وَرَفَعُوا واِحدٍ. بَِصوٍت

صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله «َسبُِّحوا
رَحمَتَهُ.»١٥ الأبَدِ إلَى لأّنَ

اللهِ. بَيِت مَلأ اللهِ َمجدَ لِأّنَ ِخدمَتِهِْم َ مُواَصلَة ُ الـكَهَنَة يَْستَطـِـِع وَلَْم ١٤ َسحاباً. الهَيْكَُل امتَلأ ِحينَئِذٍ،
٦

ُسلَيْمانُ: قاَل ِحينَئِذٍ، ١

الـَكثِيفَةِ. ِ حابَة الّسَ فِي َكَن الّسَ ُ الله َ «اْختار
َمجِيداً، ً بَيتا لََك بَنَيُْت قَْد وَأنا ٢
فِيهِ.» الأبَدِ إلَى لِتَسكَُن ً مَكانا

٥:٢ ١٣
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة

٥:٣ ١٤
َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ

34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي
٥:١٣ ١٥
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٢١ : ٦ أخبار ٢ ٥٨٨ ٣ : ٦ أخبار ٢

ُسلَيْمان ِخطاُب
ِ ِيَدِه ب وَفَى فَقَْد ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، «أْحمَدُ وَقاَل: ٤ أمامَهُ. الواقِفِينَ ِيَل إسْرائ ِ جَماعَة كُّلَ وَبارَكَ َلُِك الم التَفََت َّ ثُم ٣
اختَرُْت قَدِ أُكْن لَْم لـَِكنِّي مِصْرَ، أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ َشعبِي ‹أخرَْجُت ٥ لِأبِي: ُ الله قاَل بِفَمِهِ. أبِي َ داوُد ِ بِه وَعَدَ بِما
أمّا ٦ ِيَل. إسْرائ َشعبِي لِيَرأَس ً رَجُلا اختَرُْت قَدِ أُكْن وَلَْم اْسمِي. لِتَكرِيِم هَيكٍَل لِبِناءِ ِيَل إسْرائ قَبائِِل بَينِ مِْن ً مَدِينَة

ِيَل.› إسْرائ َشعبِي لِيَرأَس َ داوُد وَاختَرُْت فِيها. مُ َّ َسُأكَر َّتِي ال َ المَدِينَة لِتَكُونَ القُْدَس اختَرُْت فَقَدِ الآنَ
فِي ً َحّقا تَرغَُب ََّك أن ‹َحسٌَن لَهُ: قاَل َ الله لـَِكّنَ ٨ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، اسِْم أجِل مِْن َ بَيتا َ يَبنِي أْن أبِي ُ داوُد «أرادَ ٧

َسيَبْنِي الَّذِي َ هُو لََك ُ يُولَد الَّذِي فَابنَُك الهَيكَِل. لِبِناءِ ُ اختَرْتُه الَّذِي لَْسَت َك َّ لـَِكن ٩ اْسمِي. أجِل مِْن البَيَْت َ تَبنِي أْن
ِيَل إسْرائ بَنِي وَأحكُمُ العَرِْش، عَلَى أبِي خَلَْفُت أنا فَها قَطَعَهُ. الَّذِي بِالوَعدِ ُ الله وَفَى وَهَكَذا ١٠ اْسمِي.› أجِل مِْن البَيَْت
العَْهدِ، لُِصنْدُوِق الهَيكَِل فِي ً مَكانا ْأُت َّ هَي وَقَْد ١١ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهُ، اسِْم أجِل مِْن البَيَْت بَنَيُْت وَقَْد اللهِ. وَعْدِ َحسََب

ِيَل.» إسْرائ بَنِي مََع ُ الله ُ قَطَعَه الَّذِي العَْهدِ ذَلَِك

الهيكل لِتكرِيس ُسلَيْمان ُ َصلاة
ُسلَيْمانُ وَكانَ ١٣ يَدَيهِ. ُسلَيْمانُ وَبَسََط مَعاً، ُجتَمِعينَ الم ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ مُقابَل اللهِ مَذَبحِ أمامَ ُسلَيْمانُ وَقََف َّ ثُم ١٢
وََسِط فِي وََضعَها َّ ثُم أذرٍُع. ثَلاُث وَارتِفاعُها أذرٍُع، خَمُس وَعَرضُها أذرٍُع،١٦ خَمُس ُطولُها ً ة َّ ُنحاِسي ً ة مِنَّصَ َصنََع قَْد
ماءِ، الّسَ َ َنحو يَدَيهِ ُسلَيْمانُ بَسََط مَعاً. ُجتَمعينَ الم ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ أمامَ وَرََكَع ةِ المَنَّصَ عَلَى فَوَقََف ةِ. َّ الخارِجي الدّار

وَقاَل: ١٤

ُ لَه َ الأوفِياء ُ َشعبَه ُيحِّبُ مِثلَُك إلَهٍ مِْن ما الأْرِض. عَلَى أْو ماءِ الّسَ فِي مِثلَُك إلَهٍ مِْن ما ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، «يا
تَِك َّ وَبِقُو العَْهدَ. ذَلَِك قَطَعَْت أنَت بِفَمَِك بِهِ. وَوَفَيَت أبِي، داوُدَ، لِعَبْدِكَ ً عَْهدا قَطَعَْت فَقَْد ١٥ مَعَهُْم. ُ عَْهدَه وََيحفَُظ
فَقَْد أبِي. داوُدَ، لِعَبدِكَ قَطَعْتَها َّتِي ال الُأخرَى وُعُودَكَ احفَْظ ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، يا وَالآنَ ١٦ اليَوْمَ. ُ ْقتَه َحّقَ ِ العَظِيمَة
يَكُونَ أْن َسأضمَُن هَذا، فَعَلُوا فَإْن أنَت. فَعَلَْت َكما يعَتِي، شَرِ يُطِيعُوا أْن عَلَى ً دائِما أبناؤُكَ َيحرَِص أْن ‹يَنْبَغِي لَهُ: ُلَْت ق
تُواِصَل أْن ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، يا ِيَةً، ثان إلَيَك أطلُُب أنا وَها ١٧ دائِماً.› ِيَل إسْرائ عَلَى ً مَلِكا نَسلَِك مِْن واِحدٌ هُناكَ

خادمَِك. لِأبِي، هَذا وَعدِكَ ِحفَظ
ِســُع َّ يَت فَكَيَف لََك؟ ِســُع َّ تَت لا ماواُت وَالّسَ ُ ه ُّ كُل الـَكوْنُ بَينَما الأْرِض، عَلَى البَشَرِ مََع َستَْسكُُن ً أَحّقا «لـَِكْن، ١٨

َّتِي ال طِلْبَتِي إلَى وَاْستَمـِـْع إلَهِي. يا عَبْدَكَ، أنا عاتِي، وَتَضَرُّ َصلاتِي إلَى اْستَمـِـْع لـَِكِن ١٩ بَنَيتُهُ؟ الَّذِي البَيُت هَذا لََك
لَيتََك فِيهِ. اْسمََك َستََضُع ََّك إن ُلَْت ق فَأنَت وَلَيلاً. ً نَهارا الهَيكَِل هَذا عَلَى عَيناكَ تَبقَى أْن ُأَصلِّي ٢٠ إلَيَك. َ اليَوْم أرفَعُها
فَاْستَمـِـْع لََك. نَُصلِّي لـِكَي المَكاِن هَذا إلَى ِيَل إسْرائ وََشعبَُك أنا َسنَْأتِي ٢١ هَيكَلَِك. إلَى ُ أنظُر بَينَما الآنَ َ َصلَواتِي تَسمَُع

لَنا. َ تَغفِر أْن نَسألَُك نا َّ فَإن ِنا، َصلَوات تَْسمَُع وَِحينَ ماءِ. الّسَ فِي ُسْكناكَ مَكاِن مِْن ِنا َصلَوات إلَى
٦:١٣ ١٦

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ
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ُ ه َّ أن ُف َّ َسيُحَل أساءَ، ُ ه َّ أن هَمُ المُتَّ َ أنكَر فَإذا . المَذَبحِ إلَى هُنا رَفَينِ بِالّطَ َسيُؤْتَى آخَرَ، إلَى ِ بِالإساءَة َشخٌص هِمَ اّتُ «إذا ٢٢
أذاَق ما نَفِس مِْن يَذُْق ُ وَاجعَله َ ير الشِّرِّ عاقِِب خُّدامَِك. عَلَى وَاحكُْم اعمَْل ماءِ. الّسَ مَِن اْستَمـِـْع ِحينَئِذٍ، ٢٣ بَرِيءٌ،

باستِقامَةٍ.» َسلََك مَْن َ بَراءَة ْ وَأظهِر ِيَن، الآخَر
يَعتَرِفُونَ وَ إلَيَك َسيَرِجعُونَ ِحينَئِذٍ، عَلَيهِْم. يَنتَصِرُوا بِأْن لِأعدائِهِْم فَتَسمَُح أحياناً، ِيُل إسْرائ َشعبَُك ُ ُيخطِئ ما َّ ُب «ر ٢٤

ْ وَاغفِر ماءِ الّسَ مَِن إلَيهِْم فَاْستَمـِـْع ٢٥ الهَيكَِل، هَذا فِي إلَيَك ونَ ُّ يَُصل وَ عُونَ وَيَتَضَرَّ إلَهَهُْم. أنَت إلَيَك يَعُودُونَ وَ تِهِْم، َّ ِبخَطِي
لآبائِهِْم. أعطَيتَها َّتِي ال أْرضَهُمُ إلَيهِْم وَأعِْد ِيَل، إسْرائ لِشَعبَِك

يَعتَرِفُونَ وَ المَكاِن، هَذا إلَى أنظارَهُْم مُوَّجِهِينَ ونَ ُّ فَيَُصل أْرضِهِْم، عَْن المَطَرِ ِبحَبِْس فَتُعاقِبُهُْم إلَيَك، ُيخطِئُونَ ما َّ ُب «ر ٢٦
َخطاياهُْم، لَهُْم ْ وَاغفِر ماءِ، الّسَ مَِن إلَيهِْم فَاْستَمـِـْع ٢٧ عاقَبْتَهُْم، أْن بَعْدَ جَدِيدٍ مِْن إلَهَهُْم أنَْت إلَيَك يَعُودُونَ وَ تِهِْم َّ ِبخَطِي

لَهُْم. أعطَيتَها َّتِي ال لِلأْرِض ً مَطَرا وَأرِسْل مَْرضاتَِك، فِي يَِسيرُوا أْن َشعبََك وَعَلِّْم
فِي أعدائِهِْم مِْن َشعبَُك ُ ُيحاصَر أْو َحاِصيِل، الم عَلَى َحشَراٌت تَْقضِي أْو وَباءٌ، ُ يَنتَشِر أْو َمجاعَةٌ، َتحدُُث ما َّ ُب «ر ٢٨

ِيَل إسْرائ َشعبَِك مِْن أْو َشعبَِك، أفْرادِ أحَدِ مِْن ٍع وَتَضّرُّ َصلاةٍ كُّلَ فَاْستَمـِـْع ٢٩ بَينَهُْم. الأْمراُض ى َّ فَتَتَفَش مُدُنِهِْم،
َصلاتِهِْم إلَى فَاْستَمـِـْع ٣٠ الهَيكَِل. هَذا َ َنحو أيدِيَهُْم باِسطِينَ وَألمِهِْم، مَعاناتِهِم َ مَْصدَر عَالِمِينَ إلَيَك َلجأونَ ي فَهُْم كُلِّهِ.
تَعرُِف وَحدَكَ فَأنَت وَنَواياهُ، ِ أعمالِه َحسََب َشخٍص كُّلِ عَلَى وَاحكُْم وَأعِْنهُْم. لَهُْم ْ وَاغفِر سَمائَِك، فِي مَْسِكنَِك مِْن

ِنا. لآبائ أعطَيتَها َّتِي ال الأْرِض فِي بَقائِهِْم ِ فَتْرَة َطواَل َسيَهابُونََك ِحينَئِذٍ، ٣١ البَشَرِ. كُّلِ قُلُوِب َخفايا
وَذِراعَِك ِ َبّارَة الج وَيَدِكَ العَظيِم بِاْسمَِك سَمِعُوا هُْم لأّنَ بَعِيدَةٍ، بِلادٍ مِْن ِيَل إسْرائ َشعبَِك مِْن لَيسُوا أجانُِب يَْأتِي «قَْد ٣٢

وَاستَِجْب سَمائَِك. فِي مَْسِكنَِك مِْن َصلاتِهِْم إلَى اْستَمـِـْع ٣٣ الهَيكَِل، هَذا َ َنحو إلَيَك ونَ ُّ يَُصل وَ يَأتُونَ فَعِندَما ائِلَةِ. الّطَ
الهَيْكَِل. هَذا عَلَى دُِعيَ قَْد اْسمََك أّنَ البَشَرِ كُّلُ يَعرُِف وَ لََك، ِيَل إسْرائ َشعبَِك َ مَهابَة َسيَهابُونََك ِحينَئِذٍ، طِلباتِهِْم. لِكُّلَ
اختَرْتَها َّتِي ال ِ المَدِينَة َ َنحو وَأنظارُهُْم إلَيَك ونَ ُّ فَيَُصل أعدائِهِْم. ِ َبَة ُحار لِم بِالانطِلاِق ً أحيانا َشعبََك أمرَت «وَإذا ٣٤

وَأعِْنهُْم. سَمائَِك فِي مَْسِكنَِك مِْن َصلاتِهِْم إلَى فَاْستَمـِـْع ٣٥ لاْسمَِك، ً إكراما ُ بَنَيتُه الَّذِي وَالهَيكَِل
يَهزِمُوهُْم بِأْن لِأعدائِهِْم وَتَْسمَُح عَلَيهِْم َستَغَْضُب ُيخطئُ. لا إنساٍن مِْن ما ُ ه َّ لِأن أحياناً، إلَيَك َشعبَُك ُ «َسيُخطِئ ٣٦

عَلَى نادِمِينَ إلَيَك ونَ ُّ يَُصل وَ البَعِيدَةِ، الأْرِض تِلَْك فِي رُْشدِهِْم إلَى فَيَعُودُونَ ٣٧ بَعِيدَةٍ. أْرٍض إلَى أسْرَى وَيَْأخُذُوهُْم
وَأنفُسِهِْم، بِهِْم قُلُو بِكُّلِ أعدائِهِْم أْرِض فِي وَهُْم إلَيَك يَرِجعُونَ هُْم لـَِكنَّ ٣٨ وَأَسْأنا!› أخطَْأنا ‹قَْد فَيَقُولُونَ: َخطاياهُْم
فَاْستَمـِـْع ٣٩ لاْسمَِك. أنا ُ بَنَيتُه الَّذِي وَالهَيْكَِل أنَت اختَرْتَها َّتِي ال ِ المَدِينَة إلَى يَن ناظِرِ ونَ ُّ يَُصل وَ َخطاياهُْم. عَلَى نادِمِينَ
أخطَُأوا الَّذِيَن َشعبََك وَساِمحْ وَأنجِدهُْم. بَِك، يَستَنِجدُونَ عِندَما َصلَواتِهِْم وَاقبَْل سَمائَِك فِي مَْسِكنَِك مِْن َصلاتِهِْم إلَى

وَأكرِْمها. المَكان هَذا في نَُصلِّيها َّتِي ال لَواِت الّصَ إلَى وَاستَمْع وَُأذُنَيَْك، عَينَيَْك افتَْح إلَهِي، يا وَالآنَ ٤٠ إلَيَك.

اللهُ، يا قُْم «وَالآنَ ٤١
راَحتَِك، مَكاِن إلَى وَتَعاَل

قُدرَتََك. ُ يُظهِر الَّذِي نْدُوُق وَالّصُ أنَْت
َلاَص. الخ كَهَنَتَُك لِيَلْبِْس
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الّصاِلحَة. الُأمُورِ ِ بِهَذِه يَهابُونََك وَمَْن أتباعَُك وَلْيَبتَهِْج
المَمسُوَح،١٧ مَلِكََك تَرْفُْض لا اللهُ، يا ٤٢

داوُدَ!» الوَفِيَّ خادمََك ْ وَاذكُر
٧

َّب لِلر الهَيكَِل تَكرِيُس
فَلَْم ٢ الهَيْكََل. ِ الله َمجْدُ وَمَلأ باِئحَ. وَالذَّ َ قدِمَة َّ الت أْحرَقَِت نارٌ ماءِ الّسَ مَِن نَزَلَْت َصلاتِهِ، مِْن ُسلَيْمانُ انتََهى فَلَمّا ١

ماءِ. الّسَ مَِن ً نازِلَة النّارَ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَرَأى ٣ اللهِ. بَيَت مَلَأ قَْد ِ الله َمجدَ لأّنَ ِ الله بَيَت يَدخُلُوا أْن ُ الـكَهَنَة يَقدرِ
مُوا: َّ وَرَن وََشكَرُوهُ. َ الله وَعَبَدُوا المَرُْصوفَةِ. الأْرِض إلَى وُُجوهِهِْم عَلَى وا ُّ فَخَر الهَيكَِل. عَلَى ِ الله َمجدَ ً أيضا وَرََأْوا

صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن ُ الله «َسبُِّحوا
الأبَدِ.»١٨ إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

ثَوٍر ألَف وَعِشريَن اثْنَينِ ُسلَيْمانُ َلُِك الم مَ فَقَّدَ ٥ اللهِ. ِ َحضرَة فِي َ ذَباِئح ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلُ ُسلَيْمانُ َلُِك الم مَ قَّدَ َّ ثُم ٤

ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال وَوَقََف بِعَمَلِهْم. لِلقِيام ُ الـكَهَنَة وَاستَعَّدَ ٦ اللهِ. بَيَت عُْب وَالّشَ َلُك الم َس َّ وَكَر خَرُوٍف. ألَف يَن وَعِشرِ ً وَمِئَة
ِيَح ساب َّ الت ِ هَذِه ُ داوُد َكتََب فَقَْد الأبَدِ. إلَى ِ لله ِ كْر الّشُ لِتَقدِيِم – للهِ ُ داوُد َلُِك الم ها أعَّدَ َّتي ال َ ة َّ المُوسيقِي الآلاِت يَحمِلُونَ

مَعَهُْم. ِ ِخْدمَتِه َ أثناء
واقِفِينَ. ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ بَينَما يِّينَ، لاوِ َّ ال مُقابَل أبواقَهُْم ُ الـكَهَنَة وَنَفََخ

َ ذَباِئح ُسلَيْمانُ فِيهِ مَ قَّدَ الَّذِي المَكانُ َ وَهُو اللهِ. بَيِت أمامَ َّتِي ال ِ الّساحَة مَن الأوَسَط القسمَ ُسلَيْمانُ َس وَقَّدَ ٧

يَكُْن لَْم ُ َصنَعَه الَّذِي البُرونْزّيَ َ المَذَبح لأّنَ ِ الّساحَة وََسَط ُسلَيْمانُ َ استَخدَم وَقَدِ لاِم. الّسَ تَقدِماِت وََشحْمَ صاعِدَة١٩ً
قدِماِت. َّ الت ِ هَذِه مِْن ُ الـَكثِير هُناكَ كانَ إْذ حِم. وَالّشَ قيِق الدَّ وَتَقدِماِت ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ لِكُّلِ ِســَع َّ ليَت

مِْن جاءَوا النّاِس، مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ ُسلَيْمانَ مََع وَكانَ أيّاٍم. َ َسبْعَة بِالعِيدِ ِيَل إسْرائ بَنِي وَجَمِيُع ُسلَيْمانُ وَاحتَفََل ٨

احتَفَلُوا هُمُ لِأّنَ ً سا مُقَّدَ ً اجتِماعا أقامُوا الثّامن، اليَوِم وَفِي ٩ مِصْرَ. نَهرِ إلَى ِ المُؤَدِّيَة يِق رِ الّطَ كُّلِ وَمِْن َ حَماة ِ مَدِينَة مَدخَل
هرِ َّ الش مَِن يَن وَالعشرِ الثّالِِث اليَوم وَفِي ١٠ أيّاٍم. َ َسبعَة العيدِ ُ ة مُّدَ وَكانَْت لِلعِبادَةِ. َ المَذَبح ِخلالَها ُسوا َّ كَر أيّاٍم َ َسبعَة
وَإلَى وَُسلَيْمانَ، َ داوُد إلَى أحسََن َ الله لِأّنَ ً ة َّ مَمتَن وَنُفُوسُهُْم َ ُسعَداء كانُوا بُيُوتِهِْم. إلَى عَب الّشَ ُسلَيْمانُ أطلََق الّسابـِـِع،
ِ الله بَيِت فِي ُ لَه َط َخّطَ ما كُّلِ إكماِل في ُسلَيْمانُ وََنجََح َلِِك. الم وَبَيَت ِ الله بَيَت ُسلَيْمانُ وَأكمَلَ ١١ ِيَل. إسْرائ َشعبِه

بَيتِهِ. وَفِي
لِسُلَيْمان ِ الله ُ ُظهُور

٦:٤٢ ١٧
العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ المَمسُوَح.

٧:٣ ١٨
.6 العدد فِي ً أيضا ،136 و ،118 مزمور انظر الأبَد. … َسبُِّحوا

٧:٧ ١٩
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
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ذَبائحَ. بَيَت لِيَكُونَ لِنَفسِي المَكانَ هَذا وَاختَرُت َصلاتََك، سَمِعُْت «قَْد لَهُ: وَقاَل ً لَيلا ُسلَيْمانَ إلَى ُ الله َ جاء َّ ثُم ١٢

َشعبِي، عَلَى ً ِئَة أوب ُأرِسُل عِندَما أْو الأْرَض، يُتلَِف بِأْن الجَرادَ آمُرُ عندَما أْو مَطَرٌ، يُوجَدُ فَلا َ ماء الّسَ ُأغلُِق وَعِندَما ١٣

َسأْسمَُع نِي َّ فَإن يرَةِ، الشِّرِّ ُطرُقِهِمُ عَْن وَرَِجعُوا ُحُضورِي، وََطلَبُوا وا ُّ وََصل عَلَيْهِ، اْسمِي دُِعيَ الَّذِي َشعبِي تَواَضَع فِإذا ١٤

رُفِعَْت َّتِي ال لَواِت الّصَ إلَى مُصغِيتاِن وَُأذُناَي مَفتُوَحتان عَيناَي وَها ١٥ أْرضَهُْم. وََسأشفِي تَهُْم َّ َخطِي ُ وَأغفِر ماءِ، الّسَ مَن
هُناكَ وَقَلبِي عَيناَي َستَكُونُ الأبَد. إلَى فِيهِ اْسمَِي يَكُونَ لـِكَي ُ ْصتُه وََخّصَ المَكانَ هَذا اخْتَرُْت فَقَدِ ١٦ المَكاِن. هَذا في

الأيّاِم. كُّلَ
بِهِ، أوَصيتَُك ما كُّلَ أَطعَْت وَإذا َحياتَهُ، أبُوكَ عاَش َكما تَْقوَى في أماِميَ َحياتََك عِْشَت إْن ُسلَيْمانَ، يا «وَالآنَ ١٧

رَجٌُل ً دائِما هُناكَ ‹َسيَكُونُ لَهُ: ُلُْت ق فَقَْد ِيَك. أب َ داوُد مََع ُ قَطَعْتُه الَّذِي العَهدِ ِبحَسَِب ً يّا قَوِ ً مَلِكا أجعَلَُك ِحينَئِذٍ، ١٨
ِيَل.› إسْرائ عَرِش عَلَى عائِلَتَِك مْن

فَحِينَئِذٍ، ٢٠ وَخَدَْمتُموها، ُأْخرَى ً آلِهَة عَبَْدتُم وَإذا يّاها، إ أعطَيتُكُْم َّتي ال وَوَصاياَي شَرائِعِي تُطِيعُوا لَْم إذا «أمّا ١٩

وََسأجعَُل اْسمَِي. أجِل مْن ُ ْصتُه َخّصَ الَّذي الهَيكََل هَذا وََسأترُكُ لَهُم. أْعطَيتُها َّتي ال أْرضِي مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي ُ َسأطرُد
َكبِيرٍ. إكراٍم مَوِضــَع كانَ الَّذي الهَيكَِل بِهَذا ُّ يَمُر مَْن كُّلُ ُب َسيَتَعَّجَ ٢١ عُوِب. الّشُ لكُّلِ ً وَمِثالا ً عِبرَة الهَيكَِل هَذا مِْن
رَفَضوا ِيَل إسْرائ بَنِي ‹لأّنَ لَهُْم: فَيُقاُل ٢٢ الهَيْكَِل؟› وَبِهَذا الأْرِض ِ بِهَذِه الفَظِيَع الأمرَ هَذا ُ الله فَعََل ‹لماذا وََسيَقُولُونَ:
جَلََب وَلهَذا وَخَدَمُوها. عَبَدُوها ُأْخرَى، ً آلهَة وا ُّ تَبَن بَْل مِصْرَ، أْرِض مِْن أخرََجهُْم الَّذي آبائِهِْم َ إلَه اللهَ، يُطِيعُوا أْن

عَلَْيهِْم.›» المَصائِب ِ هَذِه كُّلَ
٨

ُسلَيْمان بَناها َّتِي ال المُدُنُ
ُ لَه أعطاها َّتِي ال المُدُنَ ُسلَيْمانُ بَنَى ذَلَِك وَبَعدَ ٢ َسنَةً. يَن عشرِ الخاّصِ ِ وَبَيتِه ِ الله لِبَيِت ُسلَيْمانَ ُ ِناء ب وَاْستَغرََق ١

عَلَيها. وَاْستَولَى َ بَة ُصو َ حَماة ُسلَيْمانُ هاَجمَ ذَلَِك وَبَعدَ ٣ يَسكُنُونَها. ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ً بَعضا ُسلَيْمانُ وََجعََل ُحورامُ.
العُليا ُحورُونَ بَيَْت مَدِينَتَي وَبَنَى ٥ َمخازنَ. َ حَماة فِي المُدُِن كُّلَ ً أيضا وَبَنَى ةِ. َّ ي ّ البَر في تَْدمُرَ َ مَدِينَة ُسلَيْمانُ وَبَنَى ٤

َ ِناء ب ُسلَيْمانُ وَأعادَ ٦ مَنِيعَةٌ. وَعَوارُِض وَبَوّاباٌت أسوارٌ لَهما فَكانَْت مَنِيعَينِ. ِحْصنَينِ لِتَكُونا فلَى، الّسُ ُحورُونَ وَبَيَْت
الفُرسانُ. فيها يَسكُُن َّتِي ال وَالمُدُن المَركِباُت فِيها ُتحفَُظ َّتي ال المُدُنَ وَبَنَى َمخازنَ. وََجعَلَها الُأخرَى المُدُن وَكُّل َ بَعلَة مَدينَة

ُسلطَتِهِ. َتحَْت ِ الواقِعَة الأْرِض كُّل وَفي وَلُبنانَ القُدس في أرادَ ما كُّلَ ُسلَيْمانُ وَبَنَى
َّْص يَتَخَل فَلَْم ٨ ونَ. ُّ وَيَبُوِسي ُّونَ ي وََحوِ ُّونَ ي وَفِرِزِّ ُّونَ ي ورِ وَأمُّ ونَ ُّ ِحثِّي ِيَل: إسْرائ بَنِي غَيرِ مِْن َكثِيرُونَ الأْرِض فِي وَكانَ ٧
ُيجـْبِرْ وَلَْم ٩ هَذا. يَومِنا ى َّ َحت كَذَلَِك زالُوا وَما . الإجبارّيِ لِلعَمَِل ُسلَيْمانُ دَهُْم َّ َجن بَْل هَؤلاءِ، نَسَل مِْن إسْرائيَل بَنُو
وَمَْسؤُولِينَ وَُضبّاطاً، يِّينَ، إدارِ وَمَْسؤُولِينَ ُجنُوداً، كانُوا بَْل لَدَيهِ، ً عَبِيدا يَكُونوا أْن عَلَى ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ً أيّا ُسلَيْمانُ
مِئَتان هُناكَ فَكانَ ُسلَيْمانَ. لَدَى المَسؤُولينَ كِبارِ مِْن ِيَل إسْرائ رِجاِل بَعُض وَكانَ ١٠ وفرساناً. مَركَباٍت، َ وَقادَة كِباراً،
البَيِْت إلَى داوُد٢٠َ ِ مَدِينَة مْن فِرعَوْنَ ِ بابْنَة ُسلَيْمانُ وَأتَى ١١ وَأعْمالِهِْم. عِب الّشَ عَلَى يُشرِفُونَ ِ القادَة هَؤُلاءِ مِْن وَخَمْسُونَ

٨:١١ ٢٠
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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ُصنْدُوُق فِيهِ كانَ مَكاٍن كُّلَ لِأّنَ داوُدَ، َلِِك الم بَيِْت فِي زَوَجتِي تَْسكَُن أْن يَنْبَغِي «لا ُسلَيْمانُ: قاَل إْذ لَها. ُ بَناه الَّذِي
ٌس.» مُقَّدَ مَكَاٌن َ هُو ُس، المُقَّدَ ِ الله

ً ة َّ يَومي َ ذَباِئح ُسلَيْمانُ مَ قَّدَ ١٣ الهَيكَِل. دِهلِيزِ أمامَ ُ بَناه الَّذي ِ الله مَذَبحِ عَلَى ِ لله ً صاعِدَة َ ذَباِئح ُسلَيْمانُ مَ قَّدَ َّ ثُم ١٢

لاثَةِ: َّ الث ة َّ ي نَوِ الّسَ الأعيادِ وَفي هُورِ، ُّ الش اوائِِل أعيادِ وَفِي بِت، الّسَ أيّامَ ُ باِئح الذَّ مَ تُقَّدَ بِأْن أوصَى فَقَْد مُوسَى. أوصَى َكما
فِرََق فَاختارَ داوُدَ. ِيهِ أب تَوِجيهاِت ُسلَيْمانُ وَتَبـِـَع ١٤ قائِِف.٢٣ الّسَ وَعِيدِ ِيِع٢٢ الأساب وَعِيدِ ُختَمرِ،٢١ الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدِ
ةً. خاّصَ واجباٍت يٍق فَرِ كُّلِ عَلَى عَ وَوَزَّ يِّينَ لاو َّ ال فرََق ً أيضا وَاختارَ ةً. خاّصَ مَهَمّاٍت يٍق فَرِ كُّلِ عَلَى عَ وَوَزَّ الـكَهَنَة
ِ خدمَة فِي ُ عَمَلُه ُ َلزَم ي ما كُّلِ عَمَِل فِي َ آخَر إلَى يَوٍم مْن َ الـكَهَنَة وَيُساعدُوا سبِيَح َّ الت يَقُودُوا أْن ِهيَ يِّينَ اللّاو ُ ة مَهَمَّ فَكانَْت
ُ داوُد بِها أوعََز َّتِي ال علِيماُت َّ الت ِهيَ ِ فَهَذِه بَوّابَةٍ. كُّلِ عِندَ ليَخدِمُوا فرَقهِْم َحسََب البَوّابينَ ُسلَيْمانُ وَاختارَ الهَيكَِل.
تَعلِيماتِهِ، فِي تَفِصيٍل بِكُّلِ كُوا تَمَّسَ يِّينَ. لاو َّ وَال ِ الـكَهَنَة إلَى ُسلَيْمانَ تَعليماِت بِكُّلِ ِيَل إسْرائ بَنُو َ وَالتَزَم ١٥ اللهِ. رَجُُل

َّمِينَةِ. الث الأشياءِ يِن َتخْزِ ِ يقَة َطرِ فِي ى َّ َحت
اْكتِمالِهِ. يَوِم ى َّ َحت ِ الله بَيِت بِبناءِ العَمَِل بَْدءِ مُنذُ َحسٍَن بِشَكٍل ُ لَه َط َخّطَ وَقَْد عَمَلِهِ. كُّلِ مِْن ُسلَيْمانُ وَفَرَغَ ١٦

فَأرَسَل ١٨ أدُومَ. بِلادِ في الأحمَرِ البَحرِ عِندَ َ وَأيلَة َ جابِر عِْصيُوِن مَدِينَتَي إلَى ُسلَيْمانُ ذَهََب َّ ثُم ١٧ اللهِ. بَيُت فَاكتَمََل
إلَى ُسلَيْمانَ خُّداِم مََع ُحورامَ رِجاُل َ وَأبحَر يَن. ماهِرِ ً َبحّارَة كانُوا إْذ ُحورامَ، رِجاُل يَقُودُها لِسُلَيْمانَ ً ُسفُنا ُحورامُ

ُسلَيْمانَ. لِلمَلِك هَِب الذَّ مَِن قِنْطارا٢٤ً وَخَمِْسينَ ِ مِئَة بََع أْر وَأحضَرُوا ُأوفيرَ، ِ مَدِينَة

٩
ُسلَيْمان ُ تَزُور َسبََأ ُ ـِكَة مَل

فَكانَ . بَِهيٍّ َضخٍم مَوِْكٍب فِي َكبِيرَةٍ ٍ حاِشيَة مع القُْدِس ِ مَدينَة إلَى فَأتَْت ُسلَيْمانَ. ِ بِشُهرَة َسبََأ ُ ـِكَة مَل وَسَمِعَْت ١

ُ مَعَه ثَْت وََتحَّدَ َلَتْهُ، فَقاب َصعْبَةٍ. بِأسئِلَةٍ ُسلَيْمانَ َمتَِحَن لِت جاءَْت َكثِيراً. ً وَذَهَبا َ وََجواهِر ً أْطيابا تَحمُِل ٌ َكثِيرَة ِجماٌل مَعَها
فَأدرََكْت ٣ مِْنها. ُسؤاٌل ُسلَيْمانَ على يَْصعُْب وَلَْم أسئِلَتِها، عَْن ُسلَيْمانُ فَأجاَب ٢ فِكْرِها. فِي َّتِي ال المّسائِِل كُّلِ فِي
َ وَحاِشيَة مَْسؤُولِيهِ، كِبارِ وََمجلَِس مائِدَتِهِ، عَلَى عامَ وَالّطَ ٤ بَناهُ، الَّذِي َ القَصْر رَأْت ُسلَيْمانَ. ِ ِحْكمَة َ عَظَمَة َسبََأ ُ ـِكَة مَل

دَهشَةً! أنفاسُها فانحَبَسَْت اللهِ. بَيِت فِي مَها قَّدَ َّتِي ال َ باِئح وَالذَّ ِيابَهُمُ وَث ِ خَدَمِه
٨:١٣ ٢١

ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ
8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 -1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ

٨:١٣ ٢٢
بيوم الجديد العهد في العيد هذا ويرتبط الفصح. عيد بعد الخمسينِ اليوِم في به ُيحتَفُل اليهود، عند القمح حصاد عيد هو َمسين.» الخ «عيدُ أو ِيع. الأساب عِيد

(2 الرسل أعمال (انظر المسيحية. الـكنيسة وتأسيس التلاميذ على القدس الروح حلول
٨:١٣ ٢٣

َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ
34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي

٨:١٨ ٢٤
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.



٢١ : ٩ أخبار ٢ ٥٩٣ ٥ : ٩ أخبار ٢

ما ُأَصّدِْق لَْم ٦ َصحِيٌح! ُ سَمِعْتُه ما وَكُّلُ وَأعمالَِك. ِحْكمَتَِك عَْن َ الـَكثِير َلَدَي ب فِي «سَمِعُْت لِلمَلِِك: ُ ـِكَة َل الم فَقالَِت ٥

ُأخبِرُْت ما تَفُوُق وَِحكمَتَُك فَثَراؤُكَ بِهِ. سَمِعُْت مِمّا بَِكثِيرٍ أعظَمُ ُ أراه ما أّنَ ُ ُأدرِك وَالآنَ بعَينِي. ُ رَأيتُه أْن إلَى ِ بِه سَمِعُْت
رَضِيَ الَّذي إلَهَُك مُبارَكٌ ٨ يَوٍْم. كُّلَ ِحكمَتََك وَيَسمَعُوا َيخدِمُوكَ أْن ُمِكنُهُْم ي إْذ فِيَك! وَمُوَّظَ لِزَوجاتَِك ً فَهَنِيئا ٧ ِ بِه
ًعَلَى مَلِكا فَجَعَلََك الأبَدِ، إلَى وََسيَدعَمُها ِيَل إسْرائ إلَهَُك أَحّبَ قَْد إلَهََك. ُ ًَتخدِم مَلِكا لِتَكُونَ العَرِش عَلَى وَأجلَسََك عَنَك

وَالاْستِقامَةَ.» العَدَل َ لِتُقيم ِيَل، إسْرائ
ِيمَةِ. الـكَر ِ وَالحِجارَة وابِِل َّ الت مَِن ً َكبيرَة ً ة َّ وَكَمِّي هَِب، الذَّ مَِن قِنْطارا٢٥ً يَن وَعِشرِ ً مِئِة ُسلَيْمانَ َلَِك الم َسبََأ ُ ـِكَة مَل وَأعطَْت ٩

ُسلَيْمانَ وَخُّدامُ ُحورامَ خُّدامُ وَجَلََب ١٠ َسبََأ. ُ ـِكَة مَل ُ لَه مَْتها قَّدَ َّتِي ال كَتِلَك ُسلَيْمانَ لِلمَلِِك ً فاِخرَة تَوابَِل إنساٌن يُقَّدِْم وَلَْم
دَرٍَج ُصنِع في ندَِل الّصَ َخشََب ُسلَيْمانُ َ فَاْستَخدَم ١١ يمَةً. كَر ً وَحجارَة ندَِل الّصَ َخشََب ً أيضا وَجَلَبُوا ُأوفِيرَ. مِْن ً ذَهَبا
َّتِي ال ِ َميلَة الج الأشياءِ تِلَك مِثَل رَأى أْن لأحَدٍ يَسبِْق وَلَْم لِلمُرَنِّمينَ. َباٍب وَر َ قَياثير وَلُِصنِع َلِِك، الم وَلِقَصرِ اللهِ، لِبَيِت

يَهُوذا. أْرِض في ندَل الّصَ َخشَِب مِْن ُصنِعَْت
ى َّ َحت َطلَبَتْهُ، ما كُّلَ ذَلَِك فَوَق وَأعطاها . َلـَكِيِّ الم ِ كَرَمِه َحسََب ً َكثِيرَة هَدايا َسبََأ َ ـِكَة مَل ُسلَيْمانُ َلُِك الم أعطَى َّ ثُم ١٢

مَوطِنِها. إلَى وَحاِشيَتُها ُ ـِكَة َل الم رَِجعَِت ذَلَِك وَبَعدَ بِهِ. جاءَْت مِمّا َ أْكثَر أْعطاها ُ ه َّ إن

العَظِيمَة ُسلَيْمانَ ُ ثَروَة
هَِب الذَّ ُشحناِت عَْن ً وَفَضلا ١٤ هَِب. الذَّ مَِن ً قِنْطارا وَِستِّينَ ً ة َّ وَِست ٍ مِئِة ِسّتَ واِحدَةٍ ٍ َسنَة في ُسلَيْمانُ وَجَمََع ١٣

فََصنََع ١٥ الأْرِض. وَوُلاةِ العَرَِب مُلُوِك وَمِْن غارِ، وَالّصِ الكِبارِ جّارِ ُّ الت مَِن ةٍ وَفِّضَ ذَهٍَب عَلى َيحُْصُل كانَ الـَكبِيرَةِ،
ُسلَيْمانُ وََصنََع ١٦ هَِب. الذَّ مَِن مِثْقاٍل٢٦ ِ مِئَة ِسّتُ تُرٍس كُّلِ في المَطرُوِق، هَِب الذَّ مَن تُرٍس مِئَتَي ُسلَيْمانُ َلُِك الم
المَبنى فِي وَوََضعَها هَِب. الذَّ مَِن مِثْقاٍل ِ مِئَة ثَلاُث تُرٍس كُّلِ في المَطرُوِق، هَِب الذَّ مَِن َصغِيرٍ تُرٍس ِ مئَة ثَلاَث ً أيضا

لُبْنانَ.» ِ غابَة «بَيَْت ِّ المَْدعُو
مَِن مَداٌس ُ لَه وَكانَ دَرَجاٍت. ِسّتُ لِلعَرِش وَكانَ ١٨ . نَقِّيٍ بِذَهٍَب ُ وَغَّشاه َضخْماً، ً عاجيا ً عَرشا َلُِك الم وََصنََع ١٧

َ عَشَر اثني َّ ثُم ١٩ أَسدَيِْن، َشكِل عَلَى َنحٌْت تَماماً، اليَدَيِن َتحَْت العَرِش، جانِبَّيِ عَلَى وَكانَ يَداِن. جانِبَيهِ وَعَلَى هَِب، الذَّ
العَرِش. هَذا مِثُل ُأْخرَى ٍ مَملـَكَة ةِ َّ أي فِي يَكُْن وَلَْم . الّسِّتِ العَرِش دَرَجاِت مِْن ٍ دَرَجَة كُّلِ َطرَفِي عَلَى اثنينِ أَسداً:

. نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن لُبْنانَ» ِ غابَة «بَيَْت ى المُسَمَّ المَبنَى فِي الأطباُق وَكانَِت هَِب، الذَّ مَِن ُسلَيْمانَ أقداُح ُصنِعَْت وَقَْد ٢٠

رِجاِل مََع تَرِْشيَش ِ مَدِينَة إلَى يُرِسلُها كانَ َشحٍْن ُسفَُن َلُِك الم وَامتَلََك ٢١ اْعتِباٍر! أّيُ ُسلَيْمانَ أيّامَ ةِ لِلفِّضَ يَكُْن وَلَْم
يِس. واوِ وَالّطَ وَالقُرودِ وَالعاِج ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن جَدِيدَةٍ بِحُمُولَةٍ ً لَة َّ مُحَم َسنَواٍت ثَلاِث كُّلَ تعُودُ فُُن الّسُ وَكانَِت ِحيرامَ.

٩:٩ ٢٥
(13 العدد فِي ً (أيضا كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.

٩:١٥ ٢٦
(16 العدد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.



٩ : ١٠ أخبار ٢ ٥٩٤ ٢٢ : ٩ أخبار ٢

إلَى وَلِلاستِماِع ُسلَيْمانَ ِ يارَة ِ لِز الأْرِض مُلُوِك كُّلُ َ وَجاء ٢٣ وَِحكمَةً. غِنَى الأْرِض مُلُوِك كُّلَ ُسلَيْمانُ وَفاَق ٢٢
ً وَأسلِحَة ذَهٍَب وَمِْن ةٍ فِّضَ مِْن بِهَدايا ٍ َسنَة كُّلَ عَلَيهِ يَتَوافَدُونَ فَكانَوا ٢٤ قَلبِهِ. فِي ُ الله وََضعَها َّتِي ال ِ الحَِكيمَة ِ أقوالِه

وَبِغالاً. ً وَُخيولا وَتَوابَِل
ُسلَيْمانُ َحفَِظ وَقَْد مَرَكبَةٍ. سائِِق ألَف َ عَشَر وَاثنا وَالمَركَباِت، لِلخَيِل ٍ َحظِيرَة آلاِف ُ أربَعَة ُسلَيْمانَ لَدَى وَكانَ ٢٥

الفُراِت نَهر مْن المُلُوِك كُّلِ ًعَلَى مَلكا ُسلَيْمانُ وَكانَ ٢٦ هُوَ. ُ يُقِيم َحيُث القُدِس ِ مَدِينَة وَفِي ةٍ خاّصَ مُدٍُن فِي المَركَباِت
الأْرزِ وََخشََب الحِجارَةِ، ِ بَِكثْرَة القُْدِس فِي َ ة الفِّضَ ُسلَيْمانُ َلُِك الم وََجعََل ٢٧ مِصْرَ. حُدُودِ ى َّ وََحت الفِلَسطِيِّينَ أْرِض إلَى

الُأخرَى. البِلادِ كُّلِ وَمِْن َ مصْر مِْن لسُلَيْمانَ ً ُخيُولا وَجَلَبُوا ٢٨ ةِ. َّ ِي ْب الغَر التِّلاِل فِي يزِ َّ ُم الج أْشجارِ بَِكثْرةِ

ُسلَيْمان مَوُت
وَفِي ، يلُونِيِّ الّشَ أِخيّا ةِ َّ نُبُو وَفِي ناثانَ، بِيِّ َّ الن كِتاباِت في ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي آِخرِها، إلَى لِها أّوَ مِْن ُسلَيْمانُ، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٩

نَباَط. بِْن ُبْعامَ يَر عَْن الرّائِي يَعْدُو َكتََب َكما الرّائِي. يَعْدُو رُؤَى
فِي عُب الّشَ ُ وَدَفَنَه آبائِهِ. مََع وَدُفَِن ُسلَيْمانُ رَقَدَ َّ ثُم ٣١ َسنَةً. أربَعِينَ كُلِّها ِيَل إسْرائ عَلَى ُسلَيْمانَ ُ حُكم وَدامَ ٣٠

رَُحبْعامُ. ُ ابنُه العَرِش عَلَى ُ وَخَلَفَه ِيهِ. أب داوُد٢٧َ ِ مَدِينَة

١٠
بِحَماقَة ُف يَتَصَرَّ رَُحبْعامُ

ُ ُبْعام يَر وَكانَ ٢ مَلِكاً. ُ يُبايِعُوه لـِكَي هُناكَ إلَى ذَهَبُوا ِيَل إسْرائ بَنِي جَميَع لأّنَ َشِكيم٢٨َ ِ مَدِينَة إلَى رَُحبْعامُ وَذَهََب ١

مصْرَ. مْن فَرَِجــَع الجَدِيدَ، َلَك الم َسيَكُونُ رَُحبْعامَ أّنَ ُبْعامُ يَر وَسَمَع ُسلَيْمانَ. َلِِك الم وَجهِ مِْن َّ فَر ُ ه َّ لِأن َ مصْر فِي نَباَط بُن
َب َصعَّ «لَقَْد ٤ لَهُ: وَقالُوا رَُحبْعامَ. إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلَ مََع وَذَهََب مِصرَ، مِْن َ فَجاء ُبْعامَ، يَر ِيَل إسْرائ بَنُو فَاستَْدعَى ٣

فَنَخْدِمََك.» ِحملَنا َخّفِْف وَالآنَ عَلَينا. ً ثَقيلا ً عِبئا ذَلَِك فَكانَ َحياتَنا. أبُوكَ
عُب. الّشَ فَانصَرََف أيّاٍم.» ِ ثَلاثَة بَعدَ إلَيَّ «عُودُوا رَُحبْعامُ: لَهُْم فَقاَل ٥

عَلَى أرُدُّ «بِماذا وََسألَهُْم: ِ َحياتِه فِي ُسلَيْمانَ ِيهِ لِأب يَن مُْستَشارِ عَمِلُوا الَّذِيَن يُوِخ الّشُ بَعَض رَُحبْعامُ َلُِك الم َ فَاْستَشار ٦
عٍب؟» الّشَ

يَكُونُونَ وَ َسيَخدمُونََك ِحينَئِذٍ، َحسٍَن، بِكَلاٍم وَأْرَضيتَهُْم عِب الّشَ هَذا ًمََع لَطِيفا ُكنَت «إذا لرَُحبْعامَ: يُوُخ الّشُ فَقاَل ٧
الأبَدِ.» إلَى أْمرِكَ َطوْعَ

رَُحبْعامُ: لَهُْم قاَل ٩ يهِ. مُْستَشارِ وََجعَلَهُْم ُ مَعَه نَشَُأوا ً ًِصغارا ُشبّانا فَسَأَل نَصيَحتِهِْم. إلَى يَستَمـِـْع لَْم رَُحبْعامَ لـَِكّنَ ٨

عَلَيهِْم؟» أرُدُّ فَبِماذا أكتافِنا›. عَلَى أبُوكَ ُ وََضعَه الَّذِي الحِمَل ‹َخّفِِف لِي: عُب الّشَ «قاَل
٩:٣١ ٢٧

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
١٠:١ ٢٨

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.



١٥ : ١١ أخبار ٢ ٥٩٥ ١٠ : ١٠ أخبار ٢

فَالآنَ ةً. َّ شاق ً أشغالا أبُوكَ عَلَينا ‹فَرََض النّاُس: هَؤُلاءِ لََك «قاَل مَعَهُ: نَشَُأوا الَّذِيَن بّانُ الّشُ ُ أصحابُه ُ لَه فَقاَل ١٠
عَلَيهِ. يدُ فَسَأزِ أنا أمّا ثَقِيلاً، ً ِحملا عَلَيكُْم أبِي فَرََض ١١ أبِي! ِجسِْم مِْن أغلَُظ ‹ِخنْصَرِي لَهُْم: فَقُْل عَنّا.› الحِمَل َخّفِِف

ةٍ!›» َّ حَدِيدي أطراٍف ذاِت بِِسياٍط فَسأؤدِّبُكُْم أنا أمّا ِجلدٍ، مِْن بِِسياٍط أبِي بَكُْم أدَّ
مَ َّ فَتَكَل ١٣ أيّاٍم.» ِ ثَلاثَة بَعْدَ إلَيَّ «عُودُوا لَهُْم: قاَل إْذ رَُحبْعامَ إلَى عِب الّشَ وَكُّلُ ُبْعامُ يَر رَجَع أيّاٍم، ِ ثَلاثَة وَبَعدَ ١٢

أنا أمّا ثَقِيلاً، ً ِحملا عَلَيكُْم أبِي «فَرََض بِهِ: بّانُ الّشُ ُ نََصحَه ما لَهُْم فَقاَل ١٤ يُوِخ. الّشُ َ ًنَِصيحَة تارِكا قاِسيَةٍ، ٍ يقَة بِطَرِ إلَْيهِْم
ةٍ!» َّ حَدِيدي أطراٍف ذاِت بِِسياٍط فَسأؤدِّبُكُْم أنا أمّا ِجلدٍ، مِْن بِِسياٍط أبِي بَكُْم أدَّ عَلَيهِ. يدُ فَسَأزِ

ُ قَطَعَه الَّذِي بِالوَعْدِ ُ الله يَفَِي لـِكَي الأْمرِ هَذا حُدُوِث فِي ُ الله َب َّ تَسَب وَقَْد عِب. الّشَ لِطَلَِب َلُِك الم يَْستَِجِب فَلَْم ١٥

. يلُونِيِّ الّشِ أِخيّا بِيِّ َّ الن فَِم عَلَى نَباَط بِْن ُبْعامَ لِيَر
مِيراٍث أّيُ ألَنا داوُدَ؟ ِ وَلِعائِلَة لَنا «ما لِلمَلِِك: فَقالُوا إلَْيهِْم. يَْستَمـِـْع لَْم الجَدِيدَ َلَِك الم أّنَ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ وَرَأى ١٦

جَماعَتَهُ!» َيحْكُْم َ داوُد ابَْن وَلْنَدَِع بَيتِهِ. إلَى واِحدٍ كُّلُ ِيَل، إسْرائ بَنِي َنحُن فَلْنَْذهَْب، يَسَّى؟ أْرِض فِي
يَهُوذا. مُدُِن فِي الّساِكنِينَ ِيَل إسْرائ بَنِي إلّا َيحْكُمُ رَُحبْعامُ يَعُْد فَلَْم ١٧ بُيُوتِهِْم. إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو فَذَهََب

المَوِت. ى َّ َحت ُ رَجَمُوه هُْم لـَِكنَّ عِب. الّشَ إلَى َث لِيَتَحَّدَ ُ رَُحبْعام ُ فَأْرَسلَه العُمّاِل. عَلَى المُشرِفِينَ أحَدَ هَدُورامُ وَكانَ ١٨
كَذَلَِك وَمازالُوا داوُدَ، ِ عائِلَة عَلَى ِيَل إسْرائ بَنُو دَ َّ فَتَمَر ١٩ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَهَرََب ِ مَرَْكبَتِه إلَى رَُحبْعامُ َلُِك الم فَأسْرَعَ

اليَوِم. هَذا إلَى
١١

وَثَمانُونَ ٌ مِئَة ُ قِوامُه ً جَيْشا فَكانُوا بَنْيامِيْنَ، ِ وَعَِشيرَة يَهُوذا عائِلاِت وََحشَدَ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى رَُحبْعامُ وَرَِجــَع ١
وَقاَل اللهِ، رَجُِل شَمَعْيا، إلَى مَ َّ تَكَل َ الله لـَِكّنَ ٢ مَملـََكتَهُ. وَيَْستَرِدَّ ِيَل إسْرائ بَنِي لِيُحارَِب ُ رَُحبْعام َحشَدَهُْم رَجٍُل ألَف
لا ُ الله ‹يَقُوُل لَهُْم: وَقُْل ٤ وَبَنْيامِيْنَ. يَهُوذا َشعِب كُّلِ وَإلَى يَهُوذا، مَلِِك ُسلَيْمانَ، بِْن رَُحبْعامَ إلَى ْم َّ «تَكَل ٣ لَهُ:
جَيِش فِي الرِّجاِل جَمِيُع فَأطاعَ هُ!›» َّ كُل هَذا فَعَلُْت فَأنا بَيتِهِ. إلَى مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ وَلْيَرِْجــْع إْخوَتَكُْم. بُوا لِتُحارِ تَذهَبُوا

ُبْعامَ. يَر بُوا ُيحارِ فَلَْم بُيُوتِهِْم، إلَى ً جَمِيعا وَعادُوا اللهِ، أْمرَ رَُحبْعامَ
يَهُوذا يُقَوِّي ُ رَُحبْعام

َ لَحْم بَيَْت مُدُِن َ ِناء ب فَأعَادَ ٦ العَدُّوِ. َهجَماِت ِضّدَ يَهُوذا في ً َحِصينَة ً مُدُنا وَبَنَى القُدِس، فِي رَُحبْعامُ وَأقامَ ٥
َ وَصَرْعَة ١٠ َ يقَة وَعَزِ وَلَخيَش َ وَأدُورايم ٩ يَف وَزِ َ يشَة وَمَر وََجّتَ ٨ َ وَعَدُلّام َ وَُسوُكو ُصورَ وَبَيَت ٧ وَتَقُوعَ وَعِيطامَ
فِيها عَيَّنَ الحَِصينَةَ، المُدُنَ ى َّ قَو أْن وَبَعْدَ ١١ وَبَنْيامِيْنَ. يَهُوذا فِي َ َّتِي ال المُدُنَ هَذهِ رَُحبْعامُ َن َحّصَ وَحَبْرُون.٢٩ لُونَ َّ وَأي
يَهُوذا قَبِيلَتَي رَُحبْعامُ وَأبْقَى نَها. ًوََحّصَ ًوَرِماحا تُرُوسا ٍ مَدِينَة كُّلِ فِي وَوََضَع ١٢ وَنَبيذٍ. َيٍت وَز َطعاٍم َمخازِنَ وَبَنَى قادَةً،

َسيطَرَتِهِ. َتحَْت وَمُدُنَهُما وَبَنْيامِيْنَ
وَُحقُولَهُْم مَراعِيَهُْم ُّونَ ي لاو َّ ال َ فَتَرَك ١٤ إلَيهِ. وا وَانَضمُّ رَُحبْعامَ ِيَل إسْرائ أنحاءِ كُّلِ مِْن ُّونَ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة وَدَعَمَ ١٣
فِي ُ لَه ً كَهَنَة ُبْعامُ يَر وَعَيَّنَ ١٥ للهِ. ٍ َككَهَنَة ِ الخِْدمَة مَِن فََصلُوهُْم ُ وَأبناءَه ُبْعامُ يَر لأّنَ وَالقُدِس، يَهُوذا إلَى وَجاءُوا

١١:١٠ ٢٩
اليوم. الخليل مدينة وهي حَبْرُون.
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ِيَل، إسْرائ قَبائِِل جَمِيع مِْن ِيَل إسْرائ ِ إلَه للهِ، الأوفِياءِ جَمِيُع أمّا ١٦ وَعُجُوٍل. لِتُيُوٍس ِيَل تَماث أقامَ َحيُث المُرْتَفَعاِت،
ثَلاَث ُسلَيْمانَ بَْن رَُحبْعامَ وَدَعَمُوا يَهُوذا. َ مَملـَكَة هَؤُلاءِ ى َّ فَقَو ١٧ آبائِهِْم. ِ إلَه للهِ، َ ذَباِئح لِيُقَّدِمُوا يِّينَ لاوِ َّ ال لَحِقُوا فَقَْد

وَُسلَيْمانُ. ُ داوُد َسلََك َكما نَواِت الّسَ تِلَك َ أثناء َسلـَكُوا إْذ َسنَواٍت.

رَُحبْعام ُ عائِلَة
ُ َمحلَة فَأنجَبَْت ١٩ يَسَّى. بِْن أليآَب بِنَت َأبِيجَايَِل ها ُأمُّ وَكانَْت داوُدَ. بَْن يمُوَث يَر بِنَت َ َمحلَة ُ رَُحبْعام َج وَتَزَّوَ ١٨
أبيّا ُ لَه ُ مَعكَة فَأنجَبَْت أبشالُومَ. بِنِت َ مَعْكَة مِْن ً أيضا رَُحبْعامُ َج تَزَّوَ َّ ثُم ٢٠ وَزاهَمَ. يا ْ وَشَمَر يَعُوَش ُ أبناءَه لرَُحبْعامَ
وَكانَْت يهِ. وََجوارِ ياِت َ الُأخر بِزَوجاتهِ َق َّ تَعَل مِمّا َ أكثَر أبشالُومَ بِنِت َ بِمَعْكَة رَُحبْعامُ َق َّ وَتَعَل ٢١ وََشلُوميَث. يزا وَزِ وَعَتاَي

ابْنَةً. وَِستِّينَ ً ابْنا يَن وَعِشرِ ً ِيَة ثَمان وَأنجََب يَةً. جارِ ونَ ُّ وَِست ً زَوجَة َ عَشْرَة َ ثَمانِي ُ لَه
ُ رَُحبْعام َف تَصَرَّ ٢٣ مَلِكاً. ِيّا أب َيجعََل ْأْن يَنْوِي كانَ ُ ه َّ لأن إْخوَتِهِ، بَينَ القائدَ لِيَكُونَ َ مَعْكَة ابَن ِيّا أب رَُحبْعامُ وَاختارَ ٢٢
َ وَوَجَد َكثِيرَةً، ً مُؤَنا رَُحبْعامُ وَأْعطاهُْم َحصينَةٍ. مَدينَةٍ كُّل فِي وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا مَناطِِق كُّلِ عَلَى ُ أبناءَه عَ وَوَزَّ ِبحِكمَةٍ،

َكثِيراٍت. زَوجاٍت لَهُْم
١٢

القُدس يُهاِجمُ ِشيشَُق
اللهِ. ِ يعَة شَرِ عَلَى ُ مَعَه يَهُوذا ِ قَبِيلَة وَكُّلُ رَُحبْعامُ دَ َّ تَمَر ِحينَئِذٍ، ةٍ. َّ ي قَوِ ٍ مَملـَكَة عَلَى ً يّا ًقَو مَلِكا رَُحبْعامُ وَصارَ ١

وََشعَب رَُحبْعامَ لِأّنَ هَذا حَدََث وَقَْد رَُحبْعامَ. حُكمِ مِْن ِ الخامِسَة ِ نَة الّسَ فِي القُدَس َ مِصْر مَلُِك ِشيشَُق فَهاَجمَ ٢
ُيحصَى. لا ً وَجَيشا فارٍِس، ألَف وَِستِّينَ مَرَكبَةٍ، وَمِئَتَي ً ألفا ُ مَعَه ِشيشَُق جَلََب وَقَْد ٣ للهِ. َ أوفِياء يَكُونُوا لَْم يَهُوذا
ذَلَِك وَبَعدَ الحَِصينَةِ. يَهُوذا مُدُِن عَلَى ِشيشَُق وَاستَولَى ٤ ونَ. ُّ وَحَبَِشي ونَ ُّ ي وَُسّكِ ونَ ُّ لِيبِي الـَكبِيرِ جَيِْشهِ فِي إلَيهِ وَانْضَّمَ

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى ُ جَيشَه جَلََب
لرَُحبْعامَ شَمَعْيا وَقاَل ِشيشََق. مِْن ً َخوفا القُدِس فِي اجتَمَعُوا الَّذِيَن يَهُوذا ِ وَقادَة رَُحبْعامَ إلَى شَمَعْيا بِيُّ َّ الن َ وَجاء ٥

يَشاءُ.›» ما بِكُْم لِيَفعََل لِشيشََق َسأترُُككُْم لِذَلَِك تَرَكتُمُوني، ْ ‹أنتُم لـَكُْم: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا يَهُوذا: ِ وَقادَة
يَفعَُل.» ما كُّلِ فِي ٌ بارّ ُ «الله وَقالُوا: َّلُوا. وَتَذَل رَُحبْعامُ َلُِك وَالم يَهُوذا ُ قادَة َ فَنَدِم ٦

َسُأخَلِّصُهُْم بَْل ُأفنيَهُْم، لَْن وَلهَذا َّلُوا. تَذَل «قَْد شَمَعْيا: بِيِّ َّ لِلن ُ الله فَقاَل َّلُوا، تَذَل قَْد يَهُوذا َ وَقادَة َلَِك الم أّنَ ُ الله فَرَأى ٧

مُوا َّ لِيَتَعَل لِِشيشََق، ً عَبِيدا َسيَِصيرُونَ القُْدِس أهَل لـَكّنَ ٨ القُدِس. عَلَى غََضبِي َسْكِب فِي ِشيشََق َ أستَخدِم وَلَْن يباً. قَرِ
ُأْخرَى.» ُشعُوٍب لمُلُوك ِخْدمَتِهِْم عَْن لِي ِخْدمَتُهُْم َتختَلُِف َكيَْف

شَيءٍ كُّلَ أخَذَ َلِِك. الم قَصرِ فِي َّتِي وَال اللهِ، بَيِت في َّتِي ال الـكُنُوزِ عَلَى وَاستَولَى القُْدَس َ مِصْر مَلُِك ِشيشَُق فَهاَجمَ ٩

ِ حراَسة عَْن لِلمَسؤُولِينَ مَها َّ وََسل ةِ، َّ هَبي الذَّ روِس ُّ الت بَدََل ً ة َّ ي ِ بُرُونز ً تُروسا رَُحبْعامُ فََصنَع ١٠ ةَ. َّ هَبي الذَّ رُوَس ُّ الت ذَلَِك فِي بِما
بَعْدُ فِيما وَكانُوا ةَ. َّ ي البُرونْز رُوَس ُّ الت ُيخْرُِجونَ الحُرّاُس كانَ اللهِ، بَيَت َلُِك الم دَخََل ما َّ وَكُل ١١ َلِِك. الم بَيِت إلَى المَْدخَِل

الحَرَِس. ِ غُرفَة إلَى يُعِيدُونَها
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فِي لاِح الّصَ بَعُض هُناكَ كانَ َكما تَماماً. ِ يُْفنِه فَلَْم اللهِ. غََضُب ُ عَنه ارتَّدَ اللهِ، ِ َحضْرَة فِي رَُحبْعامُ َل َّ تَذَل وَلَمّا ١٢
يَهُوذا!

َ عَشْرَة َسبَْع وَمَلََك العُْمرِ. مَِن ً َسنَة وَأربَعِينَ ً واِحدا َلََغ ب ًعندَما مَلكا صارَ القُدِس. فِي ً يّا ًقَوِ مَلِكا رَُحبْعامُ وَصارَ ١٣

نِعْمَةَ، رَُحبْعامَ ُأمِّ اسْمُ وَكانَ فِيها. ُ اْسمَه لِيُعلَِن ِيَل إسْرائ قَبائِِل كُّلِ بَينِ مِْن ُ الله اْختارَها َّتِي ال ِ المَدِينَة القُدِس، عَلَى ً َسنَة
اللهَ. يُطِيَع أْن قَلْبهِ فِي يَعزِْم لَْم ُ ه َّ لِأن ، رَّ َّ الش رَُحبْعامُ وََصنََع ١٤ ونَ. ُّ عَم أْرِض مِْن وَِهيَ

الرّائِي يَعْدُو وَ شَمَعْيا بِيِّ َّ الن كِتاِب فِي ٌ نَة فَمُدَّوَ آِخرِهِ، إلَى ِ حُكمِه ِ بِدايَة مِْن َكمَلٍِك رَُحبْعامُ عَمِلَها َّتِي ال ُ الأشياء أمّا ١٥

ُ رَُحبْعام وَرَقَدَ ١٦ حُكمِهِما. ةِ مُّدَ َطواَل ُبْعامَ وَيَر رَُحبْعامَ بَينَ حُرُوٌب نَشَبَْت وَقَْد العائِلاِت. أنساِب عَْن َكتِبا لذَيِْن َّ ال
ِيّا. أب ُ ابنُه العَرِش عَلَى ُ وَخَلَفَه داوُدَ.٣٠ ِ مَدِينَة فِي وَدُفَِن ِ آبائِه مََع
١٣

يَهُوذا مَلُِك ِيّا أب
ثَلاَث القُدِس فِي ِيّا أب حَكَمَ وَقَْد ٢ يَهُوذا. عَلَى ً مَلِكا ِيّا أب َ صار ِيَل، إسْرائ عَلَى ُبْعامَ يَر حُْكمِ مِْن َ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ فِي ١

ُ جَيشَه ِيّا أب وَقادَ ٣ ُبْعامُ. وَيَر ِيّا أب بَينَ حَرٌب وَوَقَعَْت ِجبْعَةَ. مِْن الَّذِي يئِيَل ُأورِ بِنَت مِيخَايَا ُ ه ُأمُّ وَكانَْت َسنَواٍت.
ُشجاٍع ُجندِّيٍ ألِف ِ مئَة ثَمانِي مْن َِّف المُؤَل ِبجَيِشهِ ُبْعامُ يَر وَاستَعَّدَ المَعرَكَةِ. إلَى ُشجاٍع ُجندِّيٍ ألِف ِ مِئَة أربَع مْن ََّف المُؤَل

ِيّا. أب ِ ِمُواَجهَة ل
أْن يَنبَغِي ٥ ِيَل! إسْرائ وَكُّلَ ُبْعامُ يَر يا «اسمَعُوني وَقاَل: ةِ َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنطَقَة فِي َ يم َصمارِ َجبَِل عَلَى أبيّا وَقََف َّ ثُم ٤
الحَّقَ هَذا َ داوُد ُ الله أعطَى وَقَْد الأبَدِ. إلَى ِيَل إسْرائ حُكمِ فِي الحَّقَ ُ وَأبناءَه َ داوُد أعطَى ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، أّنَ تَعلَمُوا

َصادََق وَقَْد ٧ داوُدَ. بِْن ُسلَيْمانَ خُّداِم أحَدَ نَباَط بُْن ُبْعامُ يَر كانَ وَقَْد َسيِّدِهِ! عَلَى دَ َّ تَمَر ُبْعامَ يَر أّنَ َ غَير ٦ مِلٍح.٣١ بعَْهدِ
ً شابّا رَُحبْعامُ وَكانَ ُسلَيْمانَ. بِْن رَُحبْعامَ عَلَى الرِّجاُل وَهَؤُلاءِ ُبْعامُ يَر فَانقَلََب الأشْرارِ. البَّطالِينَ الرّجال مَِن ً جَماعَة

الأشْرارِ. ِ وَرِفاقِه ُبْعامَ ليَر ى يَتََصّدَ أْن يَقدْر فَلَْم الخـِبرَةِ، قَلِيَل
َكثيرُونَ ُجنُودٌ مَعَكُْم داوُدَ. ُ أبناء َيحكُمُها َّتِي ال ِ الله ِ بِمَملـَكَة ِ يمَة الهَزِ إْلحاِق عَلَى قادِرُونَ َّكُْم إن تَقُولُونَ ْ أنتُم «وَالآنَ ٨

ُ وََطرَْدتُم هارُونَ، َ أبناء اللهِ، َ كَهَنَة ْ َطرَْدتُم لَقَْد ٩ آلِهَةً! لـَكُْم لِتَكُونَ ُ ُبْعام يَر َصنَعَها َّتِي ال هَذهِ ةِ َّ هَبِي الذَّ العُُجوِل وَتَماثيُل
كِباٍش وََسبَْع ً ِعجلا َيجلُِب مَْن كُّلِ بِإْمكاِن فَصارَ الأْرِض. عَلَى ُأْخرَى ةٍ ُأمَّ ِ ة َّ كَأي لـَكُْم، ً كَهَنَة ْ اختَرْتُم َّ ثُم يّينَ لاوِ َّ ال
وَلَْم اللهِ، َ يعَة شَرِ نَعَْص لَْم يَهُوذا َشعَب وََنحُن إلَهُنا. َ هُو فَيهوه َنحُن، أمّا ١٠ آلِهَةً! لَيَس ما ُ َيخدِم ً كاهنا َ يَِصير أْن
َ ذَباِئح يُقَّدِمُونَ وَهُْم ١١ اللهِ. ِ خدمَة فِي َ الـكَهَنَة يُساعِدُونَ ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال هارُونَ. ُ أبناء هُْم َيخدِمُونَ الَّذِيَن ُ وَالـكَهَنَة نَترُكْهُ!
ِ المَنارَة بسُرُِج يَعتَنُونَ وَ ةِ. َّ هَبِي الذَّ ِ المائِدَة عَلَى َ الخـُبز ِبُونَ ّ وَيُرَت وَمَساءٍ. َصباٍح كُّلَ ُ لَه ً َطيِّبا ً َبخُورا يُوقدُونَ وَ ِ لله صاعِدَة٣٢ً

١٢:١٦ ٣٠
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة

١٣:٥ ٣١
والعهدِ: ةِ المَوَدَّ عَِن ً تعبيرا يُقاُل و واحدةٍ. طعاٍم مائدةِ عَلَى طرفاِن يشترك حيُث والعهدِ، والأماِن ةِ للمَودَّ ً رمزا رقيةِ َّ الش المجتمعاِت فِي الملُح يزاُل ما ملح. عهد

وَمِلٌح.» ٌ خُبز «بيننا
١٣:١١ ٣٢

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة



٧ : ١٤ أخبار ٢ ٥٩٨ ١٢ : ١٣ أخبار ٢

رَئِيسُنا. ُ ه َّ إن مَعَنا. ُ الله َ هُو وَها ١٢ ُمُوهُ! َهجَرْت فَقَْد أنتُمْ، وَأمّا إلَهِنا. َ ِخدمَة َنحْفَُظ َنحُْن مَساءٍ. كُّلَ َ تُضِيء لـِكَي ةِ َّ هَبِي الذَّ
َ إلَه اللهَ، بُوا ُتحارِ لا ِيَل، إسْرائ رِجاَل فَيا إلَيهِ! َجِيءٍ الم إلَى وَتُسرِعُوا تَستَيقِظُوا لـِكَي ُ أبواقَه لِيَنفُُخوا ً أيضا مَعَنا ُ وَكَهَنَتُه

تَنجَُحوا!» فَلَْن آبائِكُْم.
أمّا ِيّا، أب َيش ِلج ً مُواِجها ُبْعامَ يَر جَيُش فَكانَ أبيّا. جَيِش خَلَف َل َّ لتَتَسَل ِ ُجنُودِه مِْن ً مَجمُوعَة أرَسَل ُبْعامَ يَر لـَِكّنَ ١٣
َلِف. الخ وَمَِن الأماِم مَِن يُهاِجمُهُْم ُبْعامَ يَر جَيَش رََأْوا أبيّا، ُجنُودُ التَفََت فَلَمّا ١٤ ِيّا. أب جَيِش َلَف فَخ المُتَسَلِّلُونَ ُنُودُ الج
ذَلَِك وَعِندَ الحَرِْب. هُتاَف ِيّا أب جَيِش فِي الرِّجاُل هَتََف َّ ثُم ١٥ أبواقَهُْم. ُ الـكَهَنَة وَنَفََخ بِاللهِ، يَهُوذا رِجاُل فَاْستَنجَدَ
ِيَل إسْرائ رِجاُل فَهَرََب ١٦ ُبْعامَ. يَر ِ بِقِيادَة ِيَل إسْرائ جَيِش كُّلَ ِيّا أب ِ بِقِيادَة يَهُوذا جَيُش َ هَزَم ُبْعامَ. يَر جَيَش ُ الله َ هَزَم
َشديدَةً، ً يمَة هَزِ ِيَل إسْرائ ِبجَيِش ِيّا أب جَيُش وَألحََق ١٧ ِيَل. إسْرائ جَيِش عَلَى يَهُوذا جَيَش ُ الله َ وَنَصَر يَهُوذا. رِجاِل مِْن
يَهُوذا، جَيُش َ وَانتَصَر اليَوِم ذَلَِك فِي ِيَل إسْرائ بَنُو َ هُزِم وَهَكَذا ١٨ ِيَل. إسْرائ رِجاِل ِخيارِ مْن ألٍف ِ مِئَة خَمُس وَقُتَِل

آبائِهِْم. ِ إلَه اللهِ، عَلَى َّكَلُوا ات هُمُ لأّنَ
مََع عَْفرُونَ َ وَيَشانَة يَل إ بَيَْت مُدُِن عَلَى ِيّا أب جَيُْش وَاْستَولَى ُبْعامَ. يَر جَيِش مِْن بِينَ الهارِ ِيّا أب جَيُش َ وَطارَد ١٩

المُدُِن. ِ لَهَذِه ِ التّابعَة القُرَى
َ عَشْرَة أربََع مِْن َج وَتَزَّوَ ى َّ فَتَقَو ِيّا أب أمّا ٢١ ُبْعامَ. يَر ُ الله وَأماَت ِيّا. أب عَهدِ فِي ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُ رَْأَسه ُبْعامُ يَر يَرفَْع وَلَْم ٢٠

بِنْتاً. َ عَشْرَة وَِسّتَ ً ابنا يَن وَعِشرِ اثْنَينِ وَأنجََب اْمرأةً
و. عِّدُ بيّ َّ الن ُكتُِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي ِيّا، أب أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٢

١٤
فِي َسلامٌ سادَ ِيّا، أب عَْهدِ وَفِي مَلكاً. آسا ُ ابنُه ُ خَلَفَه َّ ثُم داوُدَ.٣٣ ِ مَدِينَة فِي عُب الّشَ ُ وَدَفَنَه آبائِهِ. مََع ِيّا أب وَرَقَدَ ١

َسنَواٍت. َ عَشْر البِلادِ

يَهُوذا مَلُِك آسا
أزاَل الأوثاِن. ِ لعبادَة ِ المُقامَة ِ يبَة الغَرِ المَذابحِ كُّلَ َ هَدَم ٣ وَصاِلحَةٍ. ةٍ بارَّ أعْماٍل مِْن ُ إلَهُه يُرْضِي ما آسا وَعَمَِل ٢

آبائِهِْم، َ إلَه اللهُ، يَتبَعُوا بِأْن يَهُوذا َشعَب وَأمَرَ ٤ عَْشتَرُوَت.٣٤ َ أعْمِدة َ وَهَدَم ةَ، َّ ي ذكارِ َّ الت الأنصاَب وََسحََق المُرتَفَعاِت،
ِ المَملـَكَة فِي لامُ الّسَ فَسادَ يَهُوذا. مُدُِن كُّلِ مِْن البَُخورِ َ وَمَذاِبح المُرتَفَعاِت آسا وَأزاَل ٥ وَوَصاياهُ. ُ شَرائِعَه يُطِيعُوا وَ
نَواِت الّسَ ِ هَذِه فِي ً با حَر آسا يَْدخُْل وَلَْم هُناكَ. لاِم الّسَ ِ فَتْرَة َ أثناء يَهُوذا فِي ً َحِصينَة ً مُدُنا آسا وَبَنَى ٦ آسا. عَهدِ فِي

وَراحَةً. ً َسلاما ُ أعطاه َ الله لِأّنَ لاِث َّ الث
ما هَذا لِنَفعَْل بِعَوارَِض. وَبَوّاباٍت ً أبراجا لِنَبْنِ أسواراً. َحولَها وَنُقِْم المُدُنَ ِ هَذِه «لِنَبْنِ يَهُوذا: لشَعب آسا قاَل َّ ثُم ٧

فَبَنَوْا حُدُودِنا.» جَمِيِع عَلَى ً وَراحَة ً َسلاما أعطانا الَّذِي َ وَهُو إلَهَنا. تَبِعْنا نا َّ لِأن لَنا الأْرُض ِ وَهَذِه لَنا. الأْرُض دامَِت
وََنجَُحوا.
١٤:١ ٣٣

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
١٤:٣ ٣٤

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.



١٤ : ١٥ أخبار ٢ ٥٩٩ ٨ : ١٤ أخبار ٢

بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن رَجٍُل ألَف وَثَمانُونَ وَمِئَتاِن يَهُوذا، ِ قَبِيلَة مِْن رَجٍُل ألِف ِ مِئَة ثَلاُث ُ قِوامُه جَيٌْش لآسا وَكانَ ٨
هَؤُلاءِ وَكانَ وَالسِّهاِم. وَالأقْواِس روِس ُّ بِالت ِحينَ َّ مُسَل بَنْيامِيْنَ وَرِجاُل وَرِماٍح، بِتُرُوٍس ِحينَ َّ مُسَل يَهُوذا رِجاُل وَكانَ
رَجٍُل مِليُوِن مِْن ً نا َّ مَُكو ُ جَيشُه وَكانَ آسا. ِضّدَ ِبجَيٍش الـكُوشِّيُ زارَُح َ وَجاء ٩ وَُشجعاناً. َ ياء أقوِ ً ُجنُودا هُْم ُّ كُل الرِّجاُل
ِ لِلمَعرَكَة ُ جَيشُه وَاحتَشَدَ زارََح. ِ ِمُواَجهَة ل آسا فَخَرََج ١٠ مَرِيشَةَ. َ مَدِينَة ى َّ َحت زارََح جَيُش وَوََصَل مَرَكبَةٍ. ِ مِئَة وَثَلاِث

يشَةَ. مَر عِندَ َ َصفاتَة وادِي في
إلَهَنا! يا فَأعِنّا، ياءِ! الأقوِ ِضّدَ عَفاءِ لِلّضُ العَوِن يَدِ مَّدِ عَلَى ٌ قادِر وَحدَكَ أنَت اللهُ، «يا وَقاَل: ِ إلَهِه إلَى آسا وََصلَّى ١١

البَشَرُ!» يَغلِبَُك وَلا إلَهُنا. ُ الله يا فَأنَت أنَت. باْسمَِك الهائَِل َيَش الج هَذا ُنحارُِب وََنحُن كُِل. َّ نَت عَلَيَك فَنَحُن
وَْجههِْم. مْن الـكُوشِّيُ َيُش الج فَهَرََب . الـكُوشِّيِ َيِش بِالج ِ يمَة الهَز إلحاِق فِي يَهُوذا وَجَيَْش آسا ُ الله َ فَاْستَخْدَم ١٢

آسا وَحَمََل وَجَيشُهُ. ُ الله َسحَقَهُمُ فَقَْد َكثِيرُونَ. ونَ ُّ حَبَِشي وَقُتَِل جَرارَ. إلَى الـكُوشِّيَ َيَْش الج آسا جَيُش فَطارَدَ ١٣
وَكانَْت اللهِ. مَِن ارتَعَبُوا أهلَها لِأّنَ بجَرارَ، ِ ُحِيطَة الم المُدُِن كُّلَ ُ وَجَيْشُه آسا َ وَهَزَم ١٤ العَدُّوِ. مَِن ً َكثِيرَة َ غَناِئم ُ وَجَيْشُه
وَِجمالاً. ً ًَكثِيرا غَنَما وَأخَذُوا عاةِ، ُّ الر ًِخيامَ أيضا آسا جَيُْش وَهاَجمَ ١٥ آسا. جَيُش فَغَنِمَها ثَمينَةٌ. ٌ أشياء المُدُِن ِ هَذِه فِي

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى آسا جَيُش عادَ ذَلَِك وَبَعدَ
١٥

آسا أحدَثَها َّتي ال غيِيراُت َّ الت
َشعِب كُّلَ يا وَ آسا، يا «اسمَعُوني لَهُ: وَقاَل آسا لِلقاءِ يا عََزْر فَذَهََب ٢ عُودِيدَ. بِْن يا عََزْر عَلَى ِ الله رُوُح وَحَّلَ ١
َّْت َظل ٣ فَسَيَترُُككُْم. تَرَْكتُمُوهُ، إْن لـَِكْن فَسَتَِجدُونَهُ. اللهَ، ْ َطلَبْتُم وَإذا مَعَهُ. ْ دُمتُم ما مَعَكُْم ُ الله وَبَنْيامِيْنَ! يَهُوذا
عِندَما لـَِكْن ٤ يعَةٍ. شَر غَيرِ وَمِْن يُعَلّمُهُْم، كاهٍِن غَيرِ مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو وََظّلَ . الحَقيقِّيِ ِ الله غَيْرِ مِْن ً يلا َطو ً زَمَنا ِيُل إسْرائ

فَيَِجدُونَهُ. ُ يَطلُبُونَه كانُوا جَدِيْدٍ. مِْن ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، إلَى َلجَُأونَ ي كانُوا ِضيقاً، يُواجهُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ
عُوِب. الّشُ بَينَ الاْضطِراباُت سادَِت فَقَْد بِأماٍن. قََل َّ يَتَن أْن يَستَطِيُع أحَدٌ يَكُْن لَْم تِلَك، يِق الّضِ أيّاِم «وَفِي ٥

آسا، يا وََشعبَُك أنَت أ أمَّ ٧ يِق. الّضِ أنواِع بكُّلِ ابتَلاهُْم َ الله لأّنَ مَدِينَةٍ، عَلَى ٌ وَمَدينَة ةٍ، ُأمَّ عَلَى تَقُومُ ٌ ة ُأمَّ فَكانَْت ٦

الحَسَِن!» ـِكُمُ عَمَل عَلَى َستُكافَُأونَ َّكُْم لِأن تَْضعُفُوا، وَلا عُوا، فَتَشَّجَ
يَهُوذا ِ مِنطَقَة كُّلِ مِْن َ البَغِيَضة الأوثانَ فَأزاَل أعلَنَها. َّتِي ال َ وَالرِّسالَة عُودِيدَ بِيِّ َّ الن كَلامَ سَمـِـَع ِحينَ آسا َع وَتَشَّجَ ٨

َّ ثُم ٩ اللهِ. بَيِت دِهلِيزِ أمامَ الَّذِِي ِ الله َ مَذَبح مَ وَرَمَّ ةِ. َّ َبَلي الج َ أفْراِيم ِ مِنطَقَة فِي عَلَيها استَولَى َّتِي ال المُدُِن وَمَِن وَبَنْيامِيْنَ،
مِْن انتَقَلَْت َّتِي ال َماعاِت الج وَشَمْعُونَ ى َّ وَمَنَس َ أفْراِيم عَشائِر مِْن ً أيضا وَجَمََع وَبَنْيامِيْنَ. يَهُوذا مْن عِب الّشَ كُّلَ آسا جَمََع

مَعَهُ. ُ إلَهَه أّنَ رََأْوا هُْم لِأّنَ يَهُوذا إلَى َكبِيرَةٍ بِأعْدادٍ النّاُس هَؤُلاءِ َ جاء وَقَْد يَهُوذا. أْرِض إلَى ِيَل إسْرائ أْرِض
وَذََبحُوا ١١ آسا. ِلحُْكمِ َ عَشْرَة َ الخامِسَة ِ نَة الّسَ مَِن الثّالِِث هرِ َّ الش فِي القُدِس فِي ً مَعا النّاِس هَؤُلاءِ وَكُّلُ آسا اجتَمََع ١٠

مْن ُأْخرَى ٍ ثَمِينَة َ وَأشياء المَواشِي هَذه عَلَى استَولَى قَدِ آسا جَيُش وَكانَ وَماعِزٍ. خَرُوٍف ِ مِئَة وََسبَع ثَوٍر ِ مِئَة َسبَْع ِ لله
َ الله يَطلُُب لا مَْن كُّلُ وَكانَ ١٣ نَفُوسِهِْم. وَبِكُّلِ بِهِْم قَلُو بِكُّلِ آبائِهُْم، َ إلَه اللهَ، يَتْبَعُوا أْن عَلَى تَعاهَدُوا َّ ثُم ١٢ أعدائِهْم.
وا ُّ يَظَل أْن مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت عُْب وَالّشَ آسا دَ وَتَعَهَّ ١٤ اْمرأةً. أِم كانَ ً رَجُلا َصغُرَ، أْو ُ َشأنُه عَلا مَهما يُقتَُل، ِيَل إسْرائ َ إلَه



١١ : ١٦ أخبار ٢ ٦٠٠ ١٥ : ١٥ أخبار ٢

بِكُّلِ ِ لله نَذَرُوا هُْم لِأّنَ العَهدِ بِهَذا يَهُوذا َشعِب كُّلُ وَفَرَِح ١٥ الكِباِش. قُرُوِن مِْن َّتِي ال الأبْواِق فِي وَنَفَُخوا للهِ. َ أوفِياء
حُدُودِهِْم. كُّلِ عَلَى ً وَراحَة ً َسلاما ُ الله فَأعطاهُْم فَوَجَدُوهُ، بِهِْم قُلُو بكُّلِ ُ َطلَبُوه َطوعاً. ُ وََطلَبُوه بِهِْم، قُلُو

عَْشتَرُوَت عَمُودَ آسا َ وَهَدَم عَْشتَرُوَت.٣٥ ِ ًللإلَهَة ًإكراما بَغِيضا ً عَمُودا نََصبَْت ها لِأّنَ ، ُأمٍّ ٍ َكمَلـِكَة َ مَعْكَة ُ ه ُأمَّ آسا وَخَلََع ١٦

ً وَفِيّا كانَ آسا قَلَْب أْن َ غَير يَهُوذا، مِْن المُرتَفَعاُت تُنزَِع لَْم ١٧ قَْدرُونَ. وادِي فِي ُ أجزاءَه أحرََق َّ ثُم تَكِسيراً، ُ رَه َّ وََكس
َحياتِهِ. َطواَل ّبِ َّ لِلر

تَنشُْب وَلَْم ١٩ اللهِ. بَيِت في ِ لله ةٍ وَفِّضَ ذَهٍَب مِْن مَْصنُوعَةٍ َ أْشياء مِْن ُ وَأبُوه َ هُو ُ َصه َخّصَ ما كُّلَ آسا وَوََضَع ١٨

آسا. حُكمِ مْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الخامسَة ِ نَة الّسَ ى َّ َحت حَرٌب
١٦

الأِخيرَة آسا َسنَواُت
ِ الرّامَة َ مَدينَة َن وََحّصَ يَهُوذا. أْرَض ِيَل، إسْرائ مَلُِك بَعْشا، هاَجمَ آسا، حُكمِ مْن لاثِينَ َّ وَالث الّسادَسةِ نَة الّسَ وَفِي ١

وَمِْن اللهِ بَيِت َمخازِِن مَِن ً وَذَهَبا ً ة فِّضَ آسا فَأخَذَ ٢ عِنْدهِ. مِْن الخُرُوِج أوِ يَهُوذا مَلِِك آسا إلَى ُخوِل الدُّ مَِن النّاِس ِمَنْع ل
بَْنهَدَدَ: للمَلك ِ رِسالَتِه فِي آسا الملُك وَقاَل دِمَشَق. في ُ يُقِيم كانَ الَّذي أرامَ مَلِِك َ بِْنهَدَد إلَى رُُسٍل مََع وَأرَسلَها بَيتِهِ،

بَعْشا مََع عَْهدَكَ فَانقُْض وَذَهَباً. ً ة فِّضَ إلَيَك ُأرِسُل أنا وَها وَأبيَك. أبِي زَماِن إلَى يَرِْجــُع عَْهدٌ بَِك بِطُنِي «يَرْ ٣

وََشأنِي.» يَترَُكنِي لـكَي ِيَل، إسْرائ مَلِك

وَآبََل وَدانَ عُيُونَ مُدُنَ فَهاجَمُوا ِيَل. إسْرائ مُدُِن عَلَى لِلهُُجوِم جَيِْشهِ َ قادَة وَأرَسَل آسا. لِطَلَِب ُ بَْنهَدَد فَاْستَجاَب ٤
الرّامَةِ، َتحِْصينَ أْوقََف ِيَل، إسْرائ مُدُن عَلَى الهُُجوم ُ خَبَر بَعْشا وََصَل فَلَمّا ٥ نَفتالِي. ِ منطَقَة فِي َخازِِن الم وَجَمِيِع َ ماِيم
ِ الرّامَة ِ مَدِينَة إلَى وَذَهَبُوا مَعاً. لِلاْجتِماِع يَهُوذا رِجاَل آسا َلُك الم اْستَْدعَى َّ ثُم ٦ العَمَِل. ذَلَِك عَن َ ظَر َّ الن وَصَرََف

وَالمِْصفاةَ. َجبٍْع مَدِينَتَْي بِها نُوا وََحّصَ الرّامةِ، ِ مَدِينَة َتحِصينِ فِي بَعْشا اْستَخدَمَها َّتِي ال وَالأخشاَب َ الحِجارَة وَأخَذُوا
وَلَْم أرامَ، مَلِِك عَلَى َّكَلَْت ات إذِ «أخطَْأَت لَهُ: وَقاَل يَهُوذا، مَلِك آسا، إلَى َحناني الرّائِي َ جاء اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ٧
َكبِيرٍ ِبجَيٍش هاجَمُوكَ الَّذِيَن وَاللِّيبِيِّينَ الـكُوِشيِّينَ عَلَى أنصُرْكَ ألَْم ٨ أرامَ. جَيُش مِنَك َنجا لِذَلَِك إلَهَِك. عَلَى كِْل َّ تَت
فَعَيْنا ٩ . القَوِّيِ الـَكبِيرِ َيِش الج ذَلَِك عَلَى نَصَرَكَ لذَلَِك اللهِ، عَلَى َّكَلَْت ات يَن؟ َكثِيرِ وَفُرْساٍن َكثِيرَةٍ بِمَركَباٍت ً ِجّدا وَقَوِّيٍ
الآنَ َمَِن ف أحمََق. بِعَمٍَل قُمَْت فَقَْد آسا، يا أنَت أمّا يَهُْم. ِّ يُقَو لـِكَي ُ لَه َ الأوفِياء عَِن ً َبحثا الأْرِض، فِي َتجُولاِن ِ الله

َكثِيرَةً.» ً با حُرُو َستَرَى فَصاعِداً،
َيِن. َكبِير يْنِ َّ َخشَبِي لَوحَينِ بَينَ قَدَمِيهِ وَوََضَع ُ َسجَنَه ُ ه َّ إن ى َّ َحت قالَهُ، ما بِسَبَِب َحنانِي مِْن ً َكثِيرا وَاْغتاَظ آسا فَغَضَب ١٠

أيضاً. الوَقِت ذَلَِك فِي عِب الّشَ مَِن بَعٍض َ مُعامَلَة آسا َ أساء وَقَْد
ِيَل. وَإسْرائ يَهُوذا مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ بَة مَكتُو آِخرِها إلَى لِها أّوَ مْن آسا بها قامَ َّتِي ال الأعماِل وَكُّلُ ١١

١٥:١٦ ٣٥
لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.



١٩ : ١٧ أخبار ٢ ٦٠١ ١٢ : ١٦ أخبار ٢

مَِن ً ِشفاء يَطلُْب لَْم ُ ه َّ لـَِكن حالَتُهُ، وَساءَْت حُْكمِهِ. مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ التّاِسعَة نَة الّسَ فِي مَرٌَض آسا قَدَمَيِّ وَأصاَب ١٢

عُب الّشَ وَدَفََن ١٤ آبائِهِ. مََع وَرَقَدَ حُْكمِهِ. مِْن وَالأربَعِينَ ِ الحادِيَة ِ نَة الّسَ فِي آسا وَماَت ١٣ فَقَْط. الأطِبّاءِ مَِن ما َّ وَإن ِ الله
وَأشعََل مُتَنَوِّعَةٍ. ٍ مَمزُوجَة وَعُطُوٍر بَأطياٍب مَملُوءٍ يرٍ سَرِ في ُ دُوه وَمَّدَ داوُدَ.٣٦ ِ مَدِينَة فِي لِنَفِسهِ ُ بَناه الَّذِي القَبْرِ فِي آسا

لِآسا. ً إكراما ً عَظِيمَة ً نارا عُب الّشَ
١٧

يَهُوذا مَلُِك يَهُوشافاُط
كُّلِ فِي ُنُودِ الج مَِن ً فِرَقا فَوََضَع ٢ ِيَل. إسْرائ ِضّدَ يَهُوذا يَهُوشافاُط ى َّ وَقَو الحُكمِ. فِي آسا ُ أباه يَهُوشافاُط وَخَلََف ١
مََع ُ الله وَكانَ ٣ أبُوهُ. عَلَيها استَولَى َّتِي ال َ أفْراِيم مُدُن وَفي يَهُوذا فِي ً ُحُصونا يَهُوشافاُط وَبَنَى نَةِ. ُحَّصَ الم يَهُوذا مُدُِن
وَعَمَل آبائِهُ، َ إلَه َطلََب بَْل ٤ البَعِل، أوثانَ يَتبَْع وَلَْم داوُدُ. ُ ه جَّدُ عَمِلَها َّتي ال َ الّصالحَة الُأمُورَ عَمَل ُ ه َّ لِأن يَهُوشافاَط
ُ لَه مُوا وَقَّدَ يَهُوذا َشعُب ُ ه َّ وَأَحب يَهُوذا. عَلَى ُ تَه َّ وَثَب ُ حُكمَه ُ الله ى َّ فَقَو ٥ ِيَل. إسْرائ بَنُو عاَش َكما يَعِْش وَلَْم بِوَصاياهِ.
المُرتَفَعات وَأزاَل اللهِ، ُطرُِق وَفَْق ِ بِسُلُوكِه يَهُوشافاَط قَلُب ذَ َلَذَّ وَت ٦ َكبيرَتاِن. ٌ وَكَرامَة ٌ ثَروَة يَهُوشافاَط لَدَى فَكانَ هَدايا.

يَهُوذا. أْرِض مْن عَْشتَرُوَت٣٧ َ وَأعمِدَة
بَْديا وَعُو بْنحائُِل هُْم ُ القادَة وَهَؤُلاءِ يَهُوذا. مُدُِن فِي ليُعَلِّمُوا ُ قادَتَه ِ حُكمِه مِْن ِ الثّالِثَة نَة الّسَ فِي يَهُوشافاُط وَأرَسَل ٧

ِيُل وَعَسائ َبَْديا وَز وَنَثَنْيا شَمَعْيا هُْم ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَهَؤُلاءِ القادَةِ. هَؤُلاءِ مََع يِّينَ ًلاوِ أيضا وَأرَسَل ٨ وَمِيْخايا. وَنَثَنْئِيَل يّا ِ وَزَكَر
ُّونَ ي لاو َّ وَال ُ القادَة هَؤُلاءِ مَ َّ فَعَل ٩ وَيَهُورامَ. ألِيشَمََع ًالكاهنَينِ أيضا مَعَهُْم وَأرَسَل ِيّا. ب وَُطو ِيّا وَأدُون وَيَهُوناثانُ وَشَمِيرامُوُث

عَب. الّشَ مُوا َّ وَعَل يَهُوذا مُدُِن كُّلِ فِي فَجالُوا اللهِ. ِ يعَة شَرِ كِتاُب مَعَهُْم وَكانَ يَهُوذا. في عَب الّشَ وَالكاهِناِن
هَدايا الفِلَسطِيِّينَ بَعُض َ وَأحضَر ١١ يَهُوشافاَط. ُتحارِْب لَْم وَلهَذا اللهَ. تَهاُب بِيَهُوذا ُ ُحِيطَة الم عُوُب الّشُ وَكانَِت ١٠

آلاٍف َ َسبعَة إلَيه َلَبُوا فَج لِيَهُوشافاَط. بِمَواشِيَ العَرَِب بَعُض وَأتَى . قَوِّيٌ مَلٌِك ُ ه َّ أن عَرَفُوا هُْم لِأّنَ يَهُوشافاَط لِلمَلِِك ً ة وَفِّضَ
تَيٍس. ِ مئَة وََسبَع آلاٍف َ وََسبعَة َكبٍْش ِ مِئَة وََسبَع

وَكانَ َكثِيرَةً. ً مُؤَنا فِيها وَخَزَنَ ١٣ يَهُوذا. في َمخازِنَ وَمُدُنَ ً ُحُصونا فَبَنَى وَعَظَمَةً، ةً َّ قُو يَهُوشافاُط وَاْزدادَ ١٢
عَشائِرِهِْم: َحسََب ُنُودِ بِالج ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه ١٤ القُدِس. فِي مُقاتِلِينَ ِبجُنُودٍ َيحتَفُِظ يَهُوشافاُط

ألِف وَثَمانينَ مِئَتَينِ عَلَى يَهُوناثانُ ١٥ مُقاتٍِل، ُجندّيٍ ألِف ِ مئَة ثَلاِث عَلَى ُ عَْدنَة يَهُوذا: ِ قَبِيلَة مْن الُألُوِف ُ قادَة
اللهِ. ِ لخِدمَة عَ َّ تَطَو قَْد عَمَْسيا وَكانَ مُقاتٍِل. ُجندِّيٍ ألِف مِئَتَي عَلَى زِكْرِي بِْن عَمَْسيا ١٦ مُقاتٍِل، ُجندِّيٍ

وَتُرُوٍس، وَسهاٍم بِأقواٍس ُحونَ َّ مُسَل هُْم ُّ كُل مُقاتٍِل، ُجندِّيٍ ألِف مِئَتَي عَلَى ألياداعُ بَنْيامِينَ: ِ قَبِيلَة مْن الُألُوِف ُ قادَة ١٧

َلِِك الم لَدَى وَكانَ يَهُوشافاَط. َلَِك الم ُنُودُ الج هَؤُلاءِ َ خَدَم ١٩ للحَرِب. ٍح َّ مُسَل رَجٍُل ألَف وَثَمانِينَ ٍ مئَة عَلَى يَهُوزابادُ ١٨

يَهُوذا. أْرِض كُّلِ فِي الحُُصوِن فِي آخَرُونَ رِجاٌل ً أيضا
١٦:١٤ ٣٦

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
١٧:٦ ٣٧

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.



١٦ : ١٨ أخبار ٢ ٦٠٢ ١ : ١٨ أخبار ٢

١٨
أخآب ُ ُيحَّذِر مِيخا

َ زار َسنَواٍت ةِ عِّدَ وَبَعدَ ٢ عَهداً. ُ مَعَه وَقَطََع أخآَب٣٨ َ صاهَر ُ ه َّ لـَِكن َكبِيرَتاِن، ٌ وَكَرامَة ٌ ثَروَة ليَهُوشافاَط وَكانَ ١

يَهُوشافاَط أخآُب وََحّثَ وَجَماعَتِهِ. لِيَهُوشافاَط ً َكثِيرا ً وَبَقَرا ً غَنَما أخآُب َ فَذََبح الّسامِرَةِ. ِ مَدِينَة فِي أخآَب يَهُوشافاُط
فِي إلَيَّ تَنضَّمَ أْن رَْأيَُك «ما يَهُوذا: مَلِِك ليَهُوشافاَط ِيَل إسرائ مَلُِك أخآُب وَقاَل ٣ جَلْعادَ. فِي َّتِي ال رامُوَث ِ مُهاجَمَة عَلَى
المَعرَكَةِ.» فِي إلَيَك َسنَنضَّمُ وَلِهَذا َشعبَِك. مِثُل وََشعبِي مِثلَُك، «أنا فَأجابَهُ: جَلْعادَ؟» فِي َّتِي ال رامُوَث عَلَى الهُُجوِم

لاً.» أّوَ َ الله لِنْستَشِرِ «لـَكْن ِيَل: إسْرائ َلِِك ِم ل يَهُوشافاُط قاَل َّ ثُم ٤
فِي أرامَ جَيَش وَنُقاتَِل نَْذهََب بِأْن «أتَنَْصُحونَنا لَهُْم: وَقاَل رَجٍُل ِ مِئَة أربََع وَكانُوا مَعاً، ُ أنبِياءَه أخآُب فَجَمََع ٥

عَلَيهِْم.» ُ الله َ فَيَنصُرَك «اْذهَْب أنبِياؤُهُ: فَأجاَب لا؟» أْم رامُوَت؟
اللهُ.» ُ يَقُولُه ما عَْن ُ نَسألَه ى َّ َحت هُنا للهِ َ آخَر نَبِّيٍ أّيُ يُوجَدُ «ألا َسأَل: يَهُوشافاَط لـَِكّنَ ٦

يَمْلَةَ. بُْن مِيخا بِيُّ َّ الن َ هُو ِ الله ِ إرادَة عَْن ِ ِخلالِه مِْن لِنَْسأَل بَعْدُ واِحدٌ ٌ نَبِّي إلّا يُوجَدُ «لا لِيَهُوشافاَط: أخآُب فَقاَل ٧

يَهُوشافاَط لـَكّنَ «. ُأَحّبُ لا ما عَنِّي يَقُوُل َ فَهُو عَنِّي. ً َحسَنا ً َشيئا ً أبَدا يَقُوُل لا اللهِ، كَلامَ يَنقُُل فَحـِينَ ُأبغُِضهُ. لـَِكنِّي
َلُِك!» الم ها أّيُ هَذا تَقُْل «لا لأخآَب: قاَل

يَرتَدِياِن اليَوِم، ذَلَِك فِي َلِكاِن الم وَكانَ ٩ هُنا!» إلَى َ يَملَة بِْن مِيخا بِإحضارِ «أسرِْع لَهُ: وَقاَل خُّدامهِ أحَدَ َلُك الم فَدَعا ٨

أمامَهُما. ُأونَ َّ يَتَنَب ًواقِفِينَ جَمِيعا ُ الأنبِياء وَكانَ الّسامِرَةِ. ِ بَوّابَة قُرَْب القَضاءِ ِ قاعَة فِي عَْرَشينِ عَلَى وََيجلِساِن َلـَكِيَّ الم هُما ّيَ زِ
ِ ‹بِهَذِه اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا وَقاَل: حَدِيدٍ مَن ً قُرُونا هَذا ِصْدقِيّا َصنََع َكنعَنَةَ. بُْن ِصْدقِيا ُ اْسمُه ٌ نَبِّي هُناكَ وَكانَ ١٠

تَماماً.›» عَلَيهِْم تَقضِيَ أْن إلَى الأرامِيِّينَ َستَنْطَُح ةِ، َّ الحَدِيدِي القُرُوِن
إْذ ُ وََستَنتَصِر رامُوَت، فِي أرامَ جَيِش َ َنحْو الآنَ ِم «تَقَّدَ وَقالُوا: قالَهُ. ما عَلَى ِصْدقِيّا الآخَرُونَ ُ الأنبِياء وَوافََق ١١

اللهُ.» َسيَنصُرُكَ
َلَِك الم إّنَ قالُوا إْذ نَْفسَهُ، الكَلامَ الأنبِياءِ كُّلُ دَ رَدَّ قَْد «ها لَهُ: مِيخا لإحضارِ ذَهََب الَّذِي ُسوُل َّ الر وَقاَل ١٢

خَيراً.» وَتَفعَُل القَوَل ُتحِسُن وَبِهَذا قالُوهُ، ما فَقُْل َسيَنَْجُح.
إلَهِي.» ُ يَقُولُه ما إلّا أقُوَل لا ، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ قاَل: مِيخا لـَِكّنَ ١٣

ِبجَيشَيْنا يَهوشافاُط َلُِك وَالم أنا أنَْذهَُب تَنَصُحنا؟ َ ِبم مِيخا، «يا َلُِك: الم ُ فَسَألَه َلِِك. الم أمامَ وَقََف مِيخا، َ جاء فَلَمّا ١٤
جَلْعادَ؟» فِي َّتِي ال رامُوَث فِي أرامَ جَيِش ِ َلَة ِمُقات ل

فَتَنْتَصِراِن.» الآنَ، وَقاتِلاهُمُ اذهَبا «نَعَْم! ساِخراً: مِيخا فَأجاَب
ُ يَقُولُه ما إلّا تَقُوَل لا أْن أستَحلِفََك أْن يَنبَغِي ً ة مَّرَ كَْم عِندِكَ. مِْن وَُتجِيُب مِنِّي، ُ تَسَخر «أنَت أخآُب: فَأجاَب ١٥

اللهُ؟»
َكخِراٍف رَأيتُهُْم الجِباِل. عَلَى ً تا َّ مُشَت ِيَل إسْرائ جَيَش فَرَأيُت َسيَحدُُث. ما كُّلَ ُ الله أرانِي «لَقَْد مِيخا: فَأجاَب ١٦

بُيُوتِهِْم.›» إلَى بِأماٍن فَلْيَرِجعُوا قائِدٌ، لِهَؤُلاءِ ‹لَيَس اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو وَهَذا راعِيَها. فَقَدَْت
١٨:١ ٣٨

6. :21 اني َّ الث الأيّاِم أخبار كتاَب انظر أخآب. َ ابنَة َج تَزَّوَ يَهُوشافاَط بُن يُورامُ أخآب. َ صاهَر
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لا وَبِما وءِ بِالّسُ ما َّ وَإن َحسَناً، ً َشيئا عَنِّي بِيُّ َّ الن هَذا يَقُوُل لا لََك؟ ُلُْت ق أما «أتَرَى؟ لِيَهُوشافاَط: أخآُب فَقاَل ١٧

سَماعَهُ!» ُأِحّبُ
ماءِ. الّسَ فِي عَْرِشهِ عَلَى ً جالِسا َ الله رَأيُت فَقَْد اللهُ! ُ يَقُولُه ما ً إذا فَاْسمَْع هَذا، تَقُوُل دُْمَت «ما مِيخا: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٨

ِيَل، إسْرائ مَلَِك أخآَب َيخْدَعُ ‹مَْن اللهُ: فَقاَل ١٩ شمالِهِ. عَْن وَبَعٌض يَمِينهِ عَْن بَعٌض عِندَهُ، واقِفِينَ َ المَلائِكَة وَرَأيُت
َ جاء َّ ثُم ٢٠ ُمختَلِفَةً. َ أشياء ُمختَلِفُونَ ٌ مَلائِكَة فَقاَل هُناكَ؟› يُقتََل لـكَي جَلْعادَ فِي َّتِي ال رامُوَث ِ مَدِينَة عَلَى بِالهُُجوِم ُ فَيُْقنِعَه
‹َسأْخرُُج فَأجاَب: ٢١ هَذا؟› َستَْفعَُل ‹َكيَف اللهُ: ُ فَسَألَه أخآَب.› َسأخدَعُ ‹أنا وَقاَل: اللهِ ِ َحضرَة فِي وَوَقََف رُوٌح

ذَلَِك.›» وَافعَْل فَاذهَْب ِخداعِهِ. فِي ‹َستَنَْجُح اللهُ: فَقاَل أخآَب.› أنبِياءِ أفواهِ في وََضلاٍل كَذٍب رُوَح ُ وَأِصير
يُنزَِل أْن يَنوِي ُ نَفسُه ُ فَالله عَلَيَك. يَكذِبُونَ أنبِياءَكَ ُ الله َجعََل فَقَْد هُنا. حَدََث ًما تَماما َ هُو «فَهَذا مِيخا: وَأضاَف ٢٢

«. رَّ َّ الش بَِك
مَِن المُرَسُل وُح ُّ الر ذَهََب يٍق َطرِ أّي «مِْن ِصْدقِيا: وَقاَل فَكِّهِ. عَلَى ُ وَلَكَمَه مِيخا مِْن َ َكنْعَنَة بُْن ِصْدقِيا فَاقتَرََب ٢٣

إلَيَك؟» مَ َّ لِيَتَكَل منّي ذَهََب عِندَما اللهِ
ٍ غُْرفَة إلَى ٍ غُرفَة مِْن تَهرُُب عِندَما ذَلَِك َستَرَى ْدَق. الّصِ أقُوُل ما َّ إن أنِّي ً ِجّدا ً يبا قَرِ «َستَرَى مِيخا: فَأجاَب ٢٤

وَإلَى المَدِينَةِ، والِي ونَ، أمُّ إلَى ُ وسلِّمُوه عَلَيهِ «اقبُِضوا وَقاَل: مِيخا، عَلَى بِالقَبِْض ِ رِجالِه أحَدَ أخآُب فَأمَرَ ٢٥ لِتَختَبِئَ!»
الماء مَن ً ِجّدا ً قَليلا إلّا ِ تُعْطِه وَلا الّسِجِن. فِي مِيخا َضْع َلُِك: الم ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا ونَ: لأمُّ وَقُولُوا ٢٦ يُوآَش. الأمِيرِ

ِماً.›» سال ِ المَعرَكَة مَِن أعُودَ أْن إلَى
كَلاميَ رُوا َّ وَتَذَك فَاسمَعُوا بِفَمي. مَ َّ تَكَل قَْد ُ الله يَكُونُ لا سالماً، المَعرَكَة مَِن رَِجعَْت «إْن أخآَب: ميخا فَأجاَب ٢٧

عِب.» الّشَ جَمِيَع يا
جَلْعاد فِي َّتِي ال رامُوَث في أخآَب مَقتَُل

ِيَل إسْرائ مَلُِك وَقاَل ٢٩ جَلْعادَ. فِي َّتِي ال رامُوَث فِي أرامَ جَيِش ِ َلَة ِمُقات ل يَهُوشافاُط َلُِك وَالم أخآُب وَذَهََب ٢٨

وَدَخَل ِيَل، إسْرائ مَلُِك َ ر َّ فَتَنَك «. َلـَكِيَّ الم َ رِداءَك فَالْبَْس أنَْت أمّا المَعرَكَةَ. وَأْدخُُل ُنْدِّيٍ َكج ُ كَر َّ سأتَن «أنا ليَهُوشافاُط:
ِيَل» اسرائ مَلِِك ِسوَى شأنُهُ، كانَ مَهما أحَدٍ بِقِتاِل تَنشَغِلُوا «لا فَقاَل: ِ مَركَباتِه َ قادَة أرامَ مَلُِك وَأمَرَ ٣٠ المَعْرَكَةَ. كِلاهُما
ُ فَأعانَه يَهُوشافاُط. فَصَرََخ لِيَقتُلُوهُ، ِ عَلَيه فَهََجمُوا أخآَب. ُ ه َّ أن وا ُّ فَظَن يَهُوشافاَط، المَركَباِت ُ قادَة رَأى ِ المَعرَكَة َ وَأثناء ٣١

مُطارَدَتِهِ. عَْن وا َكّفُ ِيَل، إسْرائ مَلَِك أخآَب، لَيَس ُ ه َّ أن أدرَُكوا لَمّا فَهُْم ٣٢ المَركَباِت. ُ عَنه ُ الله رَدَّ اللهُ،
أخآُب فَقاَل دِْرعِهِ. فِي ٍ فُتْحَة َ عَبْر ِيل إسْرائ مَلَِك أخآَب فَأصاَب يَنْتَبِهَ، أْن دُونَ ً سَهما رَمَى ً ُجندِيّا لـَِكّنَ ٣٣

ُيُوِش. الج بَينَ القِتاُل وَاْشتَّدَ ٣٤ المَعرَكَةِ.» مَِن بِي وَانسَِحْب َلِف الخ إلَى فَاْرِجــْع بِسَهٍم. ُأِصبُْت «قَْد مَرَكبَتِهِ: لِسائِِق
ٍ فَتْرَة وَفِي المَرَكبَةِ. َ أْرِضيَة ى غَّطَ ى َّ َحت ُ دَمُه وَساَل أرامَ. جَيِش مُقابَِل َجوانِبِها عَلَى ً مُستَنِدا ِ مَرَكبَتِه فِي أخآُب وَبَقَِي

أخآُب. ماَت اليَوِم، ذَلَِك مَساءِ مِْن ٍ لاِحقَة
١٩

لِلمَلِِك ياهُو وَقاَل للِقائِه. َحنانِي بُْن ياهُو الرّائِي فَخَرََج ٢ القُدِس. فِي بَيتهِ إلَى بِسَلاٍم يَهُوذا مَلُك يَهُوشافاُط وَعادَ ١

أجِل مِْن عَلَيَك غاضٌب ُ الله اللهَ؟ يُبغُضونَ الَّذِيَن هَؤُلاءِ أحبَبَت ِماذا وَل أشراراً؟ لتُساعدَ خَرَْجَت ِماذا «ل يَهُوشافاَط:
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في مََت َّ وََصم َلَدِ، الب هَذا مْن عَْشتَرُوَت٣٩ َ أعمِدَة أزَلَْت إْذ الّصاِلحَةِ، الُأمُورِ بَعَض َحياتَِك فِي فَعَلَْت َك َّ لـَِكن ٣ هَذا.
اللهَ.» بـِـَع َّ تَت أْن قَلبَك

قُضاة َيختارُ يَهُوشافاُط
ةِ. َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم ِ مِنطَقَة إلَى بِع الّسَ بِئْرِ مِْن عِب الّشَ مََع يَكُونَ لـِكَي ً ة َّ ِي ثان خَرََج َّ ثُم القُدِس. فِي يَهُوشافاُط وَأقامَ ٤
المُدُِن كُّلِ وَفِي الأْرِض، فِي ً قُضاة يَهُوشافاُط وَعَيَّنَ ٥ آباؤهُْم. ُ تَبِعَه الَّذِي ِ الله إلَى النّاَس هَؤُلاءِ يَهُوشافاُط وَأْرَجَع
للهِ. بَْل لِلنّاِس، تَْقُضونَ لا َّكُْم لِأن تَفعَلُونَ، ما كُّلِ فِي «دَقِّقُوا القُضاةِ: لهَؤُلاء يَهُوشافاُط وَقاَل ٦ بِيَهُوذا. الحَِصينةِ
وَلا يَظلِمُ، لا إلَهَنا لأّنَ تَفعَلُونَ ما فِي فَدَقِّقُوا اللهَ. َيخاَف أْن مِنْكُْم واِحدٍ كُّلِ عَلَى ٧ أحكامِكُْم. فِي ُ الله وََسيُعينُكُمُ

أحكامَهُ.» َ ليُغَيِّر يَرتَشِي وَلا َصغِيرٍ، عَْن ً َكبيرا ُ ُمَيِّز ي
َيحتَكمُوا أْن عَلَيهِْم وَكانَ قُضاةً. ِيَل إسْرائ عائلاِت وَرُؤَساءِ ِ وَالـكَهَنَة يِّينَ لاوِ َّ ال بَعَض يَهُوَشافاُط عَيَّنَ القُدِس وَفِي ٨
بكُْم قُلُو كُّلِ مِْن ٍ بِأمانَة َتخدِمُوا أْن «يَنبَغِي فَقاَل: يَهُوشافاُط وَأمَرَهُْم ٩ القُدِس. أهِل مَشاكِِل ِ يَة لتَسوِ ِ الله ِ يعَة شَرِ إلَى
إْخوَتِكُمُ مِْن ةٍ َّ قَِضي ُ ة َّ أي أْو ٌ يَضة فَر أْو ٌ ة َّ وَِصي أْو القَوانِينِ مَِن قانُوٍن أْو بِالقُتِل ُق َّ تَتَعَل قَضايا ِيكُْم َستَأت ١٠ اللهَ. وََتخافُوا
بأمانَةٍ، َتخدِمُوا لَْم فَإْن اللهِ. إلَى ُيخطئُوا أْن مِْن النّاَس ُتحَّذِرُوا أْن يَنبَغِي القَضايا، ِ هَذِه كُّل فَفي المُدُِن. فِي الّساِكنينَ

تُلامُونَ. فَلا بِهِ، أمَْرتُكُْم ما افعَلُوا إْخوَتِكُْم. وَعَلَى عَلَيكُْم يَنزُِل ِ الله غََضَب َستَجعَلُونَ
عائلاِت رَئِيُس يَْشمَعِيئِيَل بُْن َبَْديا ز أمّا اللهِ. ُأمُورِ كُّل في عَلَيكُْم ً مُشرِفا َسيَكُونُ ِ الـكَهَنَة رَئِيُس يا أمَْر َ هُو «وَها ١١

ما كُّلِ في عُوا وَتَشَّجَ سُوا فَتََحمَّ عِندَكُْم. َكَكتَبَةٍ ُّونَ ي لاو َّ ال ُ وََسيَخدِم َلِِك. الم ُأمُور كُّلِ فِي عَلَيكُْم ً مُشرِفا فَسَيَكُونُ يَهُوذا
واَب.» الّصَ يَفعَلُونَ الَّذِيَن كُّلِ مََع ُ الله وَلْيَكُِن تَفعَلُونَ.

٢٠
الحَرب ُ يُواجه يَهُوشافاُط

ً جَيشا «إّنَ لِيَهُوشافاَط: وَقالُوا ُأناٌس َ فَجاء ٢ يَهُوَشافاَط. بُوا ليُحارِ ونَ ُّ ِي وَالمَعُون ونَ ُّ وني وَالعَمُّ ونَ ُّ ِي المُوآب َ جاء ذَلَِك وَبَعدَ ١

ونُ َحّصُ وَتُدعَى – ثامارَ!» ونَ َحّصُ إلَى وََصلُوا قَْد وَها البَحر٤٠ِ. مَِن ِ الآخَر الجانِب مَِن أدُومَ مِْن عَلَيَك قادِمٌ ً عَظِيما
إلَى يَهُوذا أهِل جَمِيَع فَدَعا يَفعَُل. ماذا ُ وَيَسألَه َ الله يَطلَُب أْن مَ َّ وََصم يَهُوشافاُط. فَخاَف ٣ جَْدٍي. عَينَ ً أيضا ُ ثامار

وَإرادَتَهُ. اللهِ َ مَعُونَة يَطلُبُوا لـِكَي ً مَعا وَاْجتَمَعُوا يَهُوذا مُدُِن كُّلِ مْن يَهُوذا َشعُب َ فَجاء ٤ وِم. الّصَ
وَالقُدِس. يَهُوذا أهَل ضَّمَ الَّذِي الاْجتِماِع فِي فَوَقََف الجَدِيدَةِ. ِ الّساحَة أمامَ ِ الله بَيِت في يَهُوشافاُط كانَ ٥

وَلَيَس وَالقُدرَةُ! ُ ة َّ القُو لََك عُوِب! الّشُ مَمالِك كُّلِ عَلَى تَسُودُ وَأنَت ماءِ! الّسَ في ُ الله أنَت ِنا، آبائ َ إلَه يا اللهُ، «يا وَقاَل: ٦
ِيَل. إسْرائ َشعبَِك أمامَ مِنها الأْرِض ِ هَذِه ُسّكانَ َطرَْدَت الَّذِي أنَت أنَت! إلَهُنا ٧ وَجهَِك! فِي يَقَِف أْن يَستَطِيُع مَْن
اْسمَِك. أجِل مِْن ً هَيكَلا وَبَنُوا الأْرِض، ِ هَذِه فِي َ بْراهِيم إ نَسُل وَعاَش ٨ الأبَدِ. إلَى خَلِيلَِك َ بْراهِيم إ لِنَسل وَأعطَيتَها

١٩:٣ ٣٩
لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

٢٠:٢ ٤٠
المَيِّت. البَحر البَحر.



٢٥ : ٢٠ أخبار ٢ ٦٠٥ ٩ : ٢٠ أخبار ٢

الَّذِي الهَيكَِل هَذا وَأمامَ أمامََك فَسَنَقُف َمجاعَةٌ، أْو مَرٌَض أْو عِقاٌب أْو حَرٌب أْو ِضيٌق عَلَينا َ جاء ‹إْن وَقالُوا: ٩
وَُتخَلُِّصنا.› فَتَسمَعُنا ِضيقِنا، فِي بَِك وََسنَستَغِيُث اْسمََك. فِيهِ وََضعَت

إلَى ُخوِل بِالدُّ ِيَل إسْرائ لِبَنِي أنَت تَْسمَْح لَْم َسعِيرَ! وََجبَِل وَمُوآَب ونَ ُّ عَم مِْن ُجيُوٌش جاءَْت قَْد ها «وَالآنَ، ١٠

مُكافَأةٍ َ ة َّ أي ْ انظُر لـَكِن ١١ عَلَيهِْم. يَقُضوا وَلَْم حالِهِْم، فِي تَرَُكوهُْم بَْل مِصْرَ، مِْن َشعبَُك خَرََج عِندَما هَؤُلاءِ أراضِي
احْكُْم ١٢ لَنا. أعطَيتَها َّتِي ال أْرِضَك مِْن يَطرُدُونا لـِكَي جاءُوا فَقَْد عَلَيهِْم. ِنا قَضائ عَدَِم عَلَى عُوُب الّشُ ِ هَذِه بها تُكافِئُنا
ُمِكنُنا ي ماذا نَعرُِف لا وََنحُن عَلَينا! الهاجِم الـَكبِيرِ َيِش الج هَذا مِثِل عَلَى لَنا َ قُدرَة فَلا إلَهَنا! يا النّاِس، هَؤُلاءِ عَلَى أنَت

«! أنّتَ عَلَيَك رَجاءَنا نُعَلُِّق نا َّ لـَِكن نَعمََل، أْن
ِ الله رُوُح حَّلَ َّ ثُم ١٤ وَأبنائهِْم. وَزَوجاتِهِْم ِع ّضَ ُّ الر أطفالِهْم مََع اللهِ ِ َحضرَة فِي واقِفِينَ يَهُوذا رجال كُّلُ وَكانَ ١٣
ِيُل: َيحْزَئ فَقاَل ١٥ آساَف. نَسِل مِْن ً يّا لاوِ ِيُل َيحْزَئ وَكانَ لاوِي. َّ ال نْيا َّ مَت بِْن يَعِيئِيَل بِْن بَنايا بِْن يّا ِ زَكَر بِْن ِيَل َيحْزَئ عَلَى
تَنزَِعجُوا وَلا َتخافُوا ‹لا لـَكُْم: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا وَالقُدِس. يَهُوذا ُسّكان كُّلَ يا وَ يَهُوشافاُط َلُِك الم ها أّيُ «اسمَعُونِي
وَاهجُمُوا ً غَدا فَانزِلُوا ١٦ اللهِ! ُ مَعرَكَة بَْل مَعرََكتَكُْم، لَيسَْت َ المَعرَكَة لِأّنَ عَلَيكُْم، القادِِم َيِش الج هَذا ِ َضخامَة بسَبَِب
إلَى وا ُّ تَضطَر لَْن ١٧ ِيَل. يَرُوئ ِ ة َّ ي ِ ّ بَر أمامَ الوادي ِ آِخر في َستَِجدُونَهُْم ً وَغَدا ِصيَص. مَعبَرِ فِي ونَ ُّ يَمُر الآنَ هُمُ ها عَلَيهِْم.
يَهُوذا أهَل يا تَنزَِعجُوا وَلا َتخافُوا فَلا اللهُ. ُيخَلُِّصكُْم َكيَف وََستَرَْونَ مَواقِعكُْم فِي اثبُتُوا لـَِكِن المَعرَكَةِ، هَذِه فِي القِتاِل

مَعَكُْم.›» ُ وَالله غَداً، فَواِجهُوهُْم وَالقُدِس.
وَوَقََف ١٩ اللهِ. ِ َحضرَة فِي وَالقُدِس يَهُوذا أهِل جَمِيُع فَعََل وَكَذَلَِك الأْرِض، إلَى ُ وَوَجهُه يَهُوشافاُط فَانبَطََح ١٨

يَهُوشافاَط جَيُش وَخَرََج ٢٠ ِجّداً. عاٍل بَصوٍت ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، لِيُسَبُِّحوا قُورََح وَبَنِي قَهاَت بَنِي مِْن ُّونَ ي لاوِ َّ ال
القُْدِس. وَُسّكانَ يَهُوذا أهَل يا «اْسمَعُونِي وَقاَل: يَهُوشافاُط وَقََف خُرُوِجهْم، وَعندَ الباكرِ. باح الّصَ فِي تَقُوعَ ةِ َّ ي ِ ّ بَر إلَى

وََستَنَجُحونَ!» اللهِ، بِأنْبِياءِ يماٌن إ لـَكُْم ليَكُْن شَرٌّ. يُِصيبَكُْم وَلَْن بِإلَهِكُْم، يماٌن إ لـَكُْم ليَكُْن
َيِش الج أمامَ فَسارُوا ةِ. َّ البَهِي يائِهِِم أْز فِي َ الله لِيُسَبُِّحوا مُرَنِّمِينَ عَيَّنَ َّ ثُم تَعلِيماتِهِ. َ وَأْصدَر عَب الّشَ يَهُوشافاُط َع َّ وََشج ٢١

بِتَرْنِيمَةِ: َ الله ُحوا َّ وََسب
صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله «َسبُِّحوا
الأبَدِ.»٤١ إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

هَاجَمُوا الَّذِيَن َ ساعِير وََجبَِل وَمُوآَب ونَ ُّ عَم لشَعِب ً كَمينا ُ الله نََصَب اللهَ، وَيُسَبُِّحونَ يُرَنِّمُونَ الرِّجاُل هَؤُلاءِ بَدَأ وَلَمّا ٢٢

يَقتُُل راُحوا ذَلَِك وَبَعدَ عَلَيهِْم. فَقَُضوا ساعِيرَ، َجبَِل أهَل يُقاتِلُونَ ونَ ُّ ِي وَالمُوآب ونَ ُّ ِي ون العَمُّ وَبَدَأ ٢٣ فَهُزِموا. يَهُوذا،
الآخَرَ! أحَدُهُمُ

ً ُجثَثا إلّا يَرَْوا فَلَْم الـَكبِيرِ، العَدُّوِ جَيِْش إلَى نَظَرُوا ة، َّ ي ِّ البَر عَلَى ِ المُشرِفَة ِ ِنطَقَة الم إلَى يَهُوذا جَيُْش وََصَل وَلَمّا ٢٤

أعدائِهِْم. مََع كانَْت َّتِي ال َ َّمِينَة الث َ الأشياء وَغَنِمُوا ُ وَجَيشُه يَهُوشافاُط َ فَجاء ٢٥ أحَدٌ. منهُْم يَنُج لَْم إْذ الأْرِض، عَلَى ً مُلقاة
مِْن أثقََل ُ الغَناِئم هَذِه وَكانَْت لِأنفُسِهْم. ُ وَجَيْشُه يَهُوشافاُط فَأخَذَها ثَمينَةً. َ وَأْشياء وَمَلابَِس ً وَُكنُوزا ً ُخيُولا فَأخَذُوا

٢٠:٢١ ٤١
.136 و ،118 مزمور انظر الأبَد. … َسبُِّحوا



٧ : ٢١ أخبار ٢ ٦٠٦ ٢٦ : ٢٠ أخبار ٢

يَهُوشافاُط اْجتَمََع الرّابـِـِع اليَوِْم وَفي ٢٦ الغَناِئمَ. يَنقُلُونَ أيّاٍم َ ثَلاثَة فَأْمَضوْا واِحدٍ. يَوٍم فِي ُ وَجَيْشُه يَهُوشافاُط يَحمِلَها أْن
«وادِي المَكاِن ذَلَِك عَلَى يُطلِقُونَ النّاُس زاَل ما لهَذا هُناكَ. ُ ُحوه َّ وََسب َ الله بارَُكوا فَقَْد – بَرَكَةَ.» «وادِي فِي ُ وَجَيْشُه

بَرَكَةَ.»
أعدائِهْم. ِ يمَة هَزِ بِسَبَِب ً َكثِيرا ُ الله َحهُْم َّ فَر وَقَْد القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَالقُْدِس يَهُوذا بأهِل يَهُوشافاُط عادَ َّ ثُم ٢٧

اللهِ. بَيِت إلَى هُوا وَتَوَّجَ وَأبواٍق، َباٍب وَر َ بِقَياثير القُْدِس ِ مَدينَة إلَى فَجاءُوا ٢٨

ُ مَملـَكَة فَاْستَراَحْت ٣٠ ِيَل. إسْرائ َ أعداء حارََب ُ نَفسَه َ الله أّنَ سَمِعُوا هُْم لِأّنَ اللهَ، َحولَهُْم المَمالِك كُّلُ فَخافَْت ٢٩
ُجاوِرَةِ. الم البِلادِ مََع الحُرُوِب مَِن أراَحها يَهُوشافاَط َ إلَه لِأّنَ يَهُوشافاَط

يَهُوشافاط حُكمِ ُ نهايَة
وَعِشريَن ً خَمْسا وَحَكَمَ الحُكمَ. َ اْستَلَم لَمّا ِ عُمرِه مْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الخامِسَة فِي وَكانَ يَهُوذا. بِلادَ يَهُوشافاُط حَكَمَ ٣١

عَْن يَْنحَرِف وَلَْم آسا. ِيه كَأب ً مُستَقِيمَة َحياةً يَهُوشافاُط وَعاَش ٣٢ َشلِْحي. بِنُت ُ عَُزوبَة ِ ُأمّه وَاسْمُ القُدِس. فِي ً َسنَة
ِباِع ّ لات بَهُْم قُلُو عُب الّشَ يُوَجِّهِ وَلَْم المُرتَفَعاِت، يَهدِِم لَْم ُ ه َّ لـَكن ٣٣ اللهَ. يُرْضِي ما كُّلَ يَهُوشافاُط فَعََل إْذ ِيهِ. أب يِق َطرِ

آباؤهُْم. ُ تَبِعَه الَّذِي ِ الإلَه
ِ وَهَذِه َحنانِي. بِْن لِياهُو ةِ َّ سمِي َّ الر الّسِجلّاِت في ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي آِخرِها، إلَى لِها أّوَ مِْن يَهُوشافاُط، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٣٤

ِيَل. إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاب فِي ٌ لَة مَسَجَّ
ُ مَعَه فَاشتَرَكَ ٣٦ شُرُوراً. عَمَِل الَّذِي ِيَل إسْرائ مَلِِك يا، أخَْز مََع ً مُعاهَدَة يَهُوذا مَلُِك يَهُوشافاُط عَمَِل ةٍ، مُّدَ وَبَعدَ ٣٥

مَِن ً رِسالَة يشِّيُ المَرِ دُوداوا بُْن ُ ألِيعَزَر فَنَقََل ٣٧ جابِرَ. عِْصيُوِن فِي ً ُسفُنا وََصنَعا تَرِْشيَش. ِ مَدِينَة إلَى ُسفٍُن إرساِل فِي
يا، وَأخَْز يَهُوشافاَط ُسفُُن مَْت فَتََحّطَ أعْمالََك.» ُ الله َسيَُحّطِمُ يا، أخَْز إلَى انَضمَْمَت َك َّ «لِأن فِيها: قاَل يَهُوشافاَط إلَى ِ الله

تَرِْشيَش. إلَى يُرِسلاها أْن يَقدرا فَلَْم
٢١

يا عََزْر هُْم يَهُورامَ ُ وَإخوَة ٢ ابنُهُ. يَهُورامُ الحُكم فِي ُ وَخَلَفَه داوُدَ.٤٢ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع وَدُفَِن يَهُوشافاُط وَماَت ١

قَْد يَهُوَشافاُط وَكانَ ٣ يَهُوذا. مَلِِك يَهُوشافاَط، َ أبناء هَؤُلاءِ كُّلُ كانَ وََشفَْطيا. ِيُل وَمِيخائ ياهُو وَعََزْر يّا ِ وَزَكَر وََيحِيئيُل
اختارَ يَهُوشافاَط لـَِكّنَ يَهُوذا. فِي ً نَة ُمحَّصَ ً مُدُنا ً أيضا وَأعطاهُْم ثَمِينَةٍ. َ وَأشياء وَذَهٍَب ةٍ فِّضَ مِْن هَدايا ُ أبناءَه أهدَى

بِكرَهُ. كانَ ُ ه َّ ًلأن مَلِكا يَهُورامَ
يَهُوذا مَلُِك يَهُورامُ

ِ قادَة بَعَض ً أيضا وَقَتََل إْخوَتهِ. كُّلَ يِف بِالّسَ قَتََل ِ المَملـَكَة عَلَى ُ قَبَْضتَه دَ َشّدَ وَلَمّا أبيهِ. َ مَملـَكَة يَهُورامُ وَتَوَلَّى ٤
َسنَواٍت. ثَمانِي القُدِس ِ مَدِينَة في وَحَكَمَ الحُكمَ. َ استَلَم عِندَما عُمرِه مْن لاثِينَ َّ وَالث ِ ِيَة الثّان فِي يَهُورامُ وَكانَ ٥ ِيَل. إسْرائ
رَّ َّ الش يَهُورامُ وَفَعََل أخآَب. بِنِت مَِن َج تَزَّوَ إْذ أخآَب، ِ عائلَة نَهِْج عَلَى وَسارَ ِيَل، إسْرائ مُلُوِك مِثَل يَهُورامُ وَعاَش ٦

ً مِصباحا يُبقَِي بأْن ُ الله وَعَدَ إْذ داوُدَ. مََع اللهِ عَهدِ بِسَبَِب َ داوُد بَيِت عَلَى يَقضِيَ أْن يُرِْد لَْم َ الله لـَكّنَ ٧ اللهِ. أمامَ
الأبَد. إلَى ِ وَأبنائِه َ لِداوُد ً مُنِيرا

٢١:١ ٤٢
(20 العدد فِي ً (أيضا المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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ُ يَهُورام فَذَهََب ٩ بَينِهِْم. ًمِْن مَلِكا لأنْفُسِهِْم بُوا وَنَّصَ يَهُوذا. حُكمِ عَْن وَانفََصلَْت أدُومُ دَْت َّ تَمَر يَهُورامَ، زَمَِن وَفِي ٨

َ الحِصار َ وََكسَر لَيلاً، َلَهُْم قات ُ ه َّ لـَكن مَركَباتهِ. وَقادَة يَهُورامَ الأدُوِميُّ َيُش الج َ فَحاصَر أدُومَ. إلَى ِ باتِه وَعَرَ قادَتهِ كُّلِ مََع
عَلَى َ لِبْنَة ِ مَدِينَة أهَل هَذا َع فَشَّجَ يَهُوذا. عَلَى ً مُتَمَرِّدا أدُومُ مازاَل هَذا، يَومِنا إلَى الوَقِت ذَلَِك وَمُنذُ ١٠ عَلَيهِ. المَفرُوَض
القُدِس ُسّكانَ فَجَعََل يَهُوذا. تِلال عَلَى مُرتَفَعاٍت ً أيضا يَهُورامُ وَبَنَى ١١ آبائِهِ. َ إلَه اللهَ، َ تَرَك ُ ه َّ لِأن يَهُورامَ، عَلَى دِ ُّ َّمَر الت

يَهُوذا. أهَل وَأّضّلَ اللهَ، َيخُونُونَ
فِيها: قاَل يَهُورامَ إلَى ً ة َّ َخّطِي ً رسالَة يليّا إ بيُّ َّ الن وَأرَسَل ١٢

مَلُك آسا َسلََك َكما وَلا يَهُوشافاُط، أبُوكَ َسلََك َكما تَسلُْك لَْم أنَت جَّدِكَ. َ داوُد ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا
أخآَب ُ عائلَة فَعَلَْت َكما ِ الخِيانَة إلَى وَالقُدِس يَهُوذا أهَل دَفَعَْت ِيَل. إسْرائ مُلُوِك غِرار عَلَى َسلـَْكَت أنَت ١٣ يَهُوذا.
َسيُعاقُِب َ الله فَإّنَ وَلهَذا ١٤ مِنَْك. ً خَيرا كانُوا الَّذِيَن أبيَك، بَيِت أهَل إْخوَتََك، قَتَلَْت ً أيضا وَأنَت ِيَل. بِإسرائ
وََسيَزدادُ فَظيٍع. بِمَرٍَض َ أمعاءَك وََسيُِصيُب ١٥ َك. َيخُّصُ ما وَكُّلَ وَزَوجاتَِك أبناءَكَ وََسيُعاقُِب قاِسياً. ً عِقابا َشعبََك

أمعاؤُكَ.» َتخْرَُج أْن إلَى يَوٍم كُّلَ ً ُسوءا مَرَُضَك

أْرَض هَؤُلاء فَهاَجمَ ١٧ يَهُورامَ. عَلَى الـكُوشِّيِ عِب الّشَ ِجوارِ إلَى الّساكنِينَ وَالعَرََب الفِلِْسطِيِّينَ ُ الله َج َّ وَهَي ١٦

يَهُوآحازَ. الأصغَرَ، يَهُورامَ ابَن إلّا يَترُُكوا وَلَْم وَأولادَهُ. يَهُورامَ زَوجاِت وَأخَذُوا َلِك، الم بَيِْت ثَرْوَة عَلَى وَاْستَولُوا يَهُوذا،
بِسَبَِب يَهُورامَ ُ أْمعاء خَرََجْت َسنَتَين وَبَعدَ ١٩ عِلاٌج. ُ لَه يُعْرَُف لا أْمعائهِ في بمَرٍَض يَهُورامَ ُ الله أصاَب ذَلَِك، بَعدَ ١٨

ِ ِيَة الثّان فِي يَهُورامُ كانَ ٢٠ ِيهِ. أب مََع فَعَلُوا َكما ُ لَه ً إكراما ً َكبِيرَة ً نارا عُب الّشَ يَعمَِل وَلَْم َشدِيدٍ. ألٍَم فِي وَماَت مَرَِضهِ.
فِي عُب الّشَ ُ وَدَفَنَه وَفاتِهِ. عَلَى أحَدٌ َيحزَْن وَلَْم القُدِس. فِي َسنَواٍت ثَمانِي وَحَكَمَ ماَت. عِندَما ِ عُمْرِه مْن لاثِينَ َّ وَالث

المُلُوِك. قُبُورِ فِي لَيَس لـَِكْن داوُدَ، ِ مَدِينَة

٢٢
يَهُوذا مَلُِك يا أخَْز

لِأّنَ ُ غَيرُه يَبَق وَلَْم يَهُورامَ. أبناء َ أصغَر يا أخَْز كانَ ِيهِ. أب مِْن ً بَدَلا ً مَلِكا يَهُورامَ بَْن يا أخَْز القُدِس أهُل َب وَنَّصَ ١
اثْنَينِ ُ عُمْرُه وَكانَ ٢ مَلِكاً. يا أخَْز صارَ وَهَكَذا أبنائِهِ. َ ة َّ بَقِي قَتَلُوا يَهُورامَ ِم َّ ُمخَي عَلَى لِلهُُجوِم العَرَِب مََع جاءُوا الَّذِيَن
لا ما يا أخَْز وَعَمَِل ٣ عُمْرِي. بِنُت عَثَلْيا ِهيَ ُ ه وَُأمُّ واِحدَةً. ً َسنَة القُدِس في وَحَكَمَ الحُكمَ. تَوَلَّى عِندَما ً َسنَة يَن وَعِشرِ
فَعَلَْت َكما اللهِ، أمامَ رَّ َّ الش يا أخَْز فَفَعََل ٤ رُورِ. ُّ الش فِعِل عَلَى ُ ه ُأمُّ ُ عَتْه َّ َشج إْذ أخآَب، ِ عائِلَة غِرارِ عَلَى فسَلََك اللهَ، يُرْضِي
إلَى ذَلَِك ى فَأدَّ لَهُ، صَح ُّ الن فَأساءُوا أبيهِ. مَوت بَعدَ يا لِأخَْز يَن مُستَشارِ أخآَب ِ عائلَة أفرادُ صارَ فَقَْد أخآَب. ُ عائِلَة
ِيَل حَزائ ِ َبَة ُحار لم أخآَب، ِيَل إسْرائ مَلِِك بِْن يَهُورامَ َلِِك الم مََع فَذَهََب أخآَب، ِ عائلَة ِ نَِصيحَة إلَى يا أخَز وَاستَمََع ٥ مَوتِهِ.
يَزْرَعِيَل ِ مَدِينَة إلَى يُورامُ فَرَِجــَع ٦ المَعرَكَةِ. فِي يُورامَ ونَ ُّ الأرامِي فَجَرََح جَلْعادَ. فِي َّتِي ال رامُوَث ِ مَدِينَة فِي أرامَ مَلِِك
يَزْرَعيَل ِ مَدينَة إلَى يَهُورامَ بُْن يا أخَْز فَذَهََب أرامَ. مَلَِك حَزائيَل، ِ قَتالِه َ أثْناء رامُوَث فِي ُأِصيَب قَْد وَكانَ ليَتَعافَى.

مُصاباً. كانَ ُ ه َّ لِأن أخآَب، بِْن يَهُورامَ عَلَى لِيَطمَئِّنَ
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الَّذِي نِمْشِي بَْن ياهُو لِيُقابَِل يَهُورامَ مََع وَخَرََج يا أخَْز فَوََصَل لِيَهُورامَ. يارَتِه ز وَقِْت فِي يا أخَْز مَوَْت ُ الله وََجعََل ٧
الَّذِيَن يا أخَْز َ باء وَأقرِ يَهُوذا َ قادَة رَأى أخآَب، َ عائِلَة يَقتُُل ياهُو كانَ وَبَينَما ٨ أخآَب. ِ عائِلَة عَلَى لِلقَضاءِ ُ الله ُ اختارَه
ِ مَدِينَة فِي ُ َيختَبِئ َ وَهُو يا أخَْز عَلَى القَبَض ياهُو رِجاُل وَألقَى يا، أخَْز عَْن َبحََث َّ ثُم ٩ جَمِيعاً. فَقَتَلَهُْم يا، أخَْز َيخدِمُونَ كانُوا
وَلَْم قَلبِهِ.» بِكُّلِ َ الله تَبـِـَع الَّذِي يَهُوشافاَط نَسِل مِْن يا «أخَْز قالُوا: إْذ ُ وَدَفَنُوه ُ قَتَلُوه َّ ثُم ياهُو، إلَى ُ فَأْحضَرُوه الّسامِرَةِ.

يَهُوذا. ِ مَملـَكَة ُشؤُوِن َضبِْط عَلَى ٌ قُْدرَة يا أخَْز ِ لِعائلَة تَكُْن

يَهُوذا ُ مَلـكَة عَثَلْيا
بِنُت ُ يَهُوَشبْعَة أمّا ١١ يَهُوذا. فِي َلِك الم أبناءِ أحفادِها جَمِيَع قَتَلَْت ماَت، قَْد ابْنَها أّنَ يا أخَْز ُأمُّ عَثَلْيا رَأْت وَلَمّا ١٠
كَانَْت نَومِها. ِ غُرفَة فِي ُ وَمُرِضعَتُه َ هُو ُ أتْه َّ وََخب يُْقتَلُوا، أْن قَبَل ِ إْخوَتِه بَيْنِ مِْن يا أخَْز بَْن يُوآَش َخطَفَْت فَقَْد َلِِك، الم
مِْن ْن َمَّكَ تَت فَلَْم عَثَلْيا مِْن يَواَش أْت َّ َخب لِذَلَِك يا. أخَْز وَُأْخَت يَهُورامَ، الكاهِِن َ وَزَوجَة يَهُورامَ، َلِِك الم بِنَت ُ يَهُوَشبْعَة

يَهُوذا. عَلَى عَثَلْيا مَلـََكْت بَينَما َسنَواٍت. ِسّتَ ِ وَمُْرِضعَتِه َ يَهُوَشبْعَة مََع اللهِ بَيِت فِي ً أ َّ ُمخب يُوآُش فَبَقَي ١٢ قَتلِهِ.

٢٣
يُوآش َلُِك وَالم ياداعُ يَهُو الكاهُِن

بِْن وَإْسماعِيَل يَرُوحامَ، بِْن يا عََزْر َيِش: الج قادَة مََع وَتَعاهَدَ ياداعَ. يَهُو نُفُوذُ قَوَِي ، الّسِّتِ نَواِت الّسَ ِ هَذِه وَبَعْدَ ١

كُّلِ مْن يِّينَ لاوِ َّ ال وَجَمَعُوا يَهُوذا فِي وَجالُوا ٢ زِكْرِي. بِْن وَألِيشافاَط عَدايا، بِْن وَمَعَْسيا ِيدَ، ب عُو بِْن يا وَعََزْر يَهُوحانانَ،
هُناكَ ُجتَمعينَ الم كُّلُ وَقَطََع ٣ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَذَهَبُوا ِيَل، إسْرائ عائلاِت رُؤَساءِ كُّلَ ً أيضا وَجَمَعُوا يَهُوذا. مُدُِن

اللهِ. بَيِت في َلِِك الم مََع ً عَهدا
هَذا وَالآنَ ٤ داوُدَ. نَسِل ِ ِجهَة مِْن ُ الله بِه وَعَدَ ما َ هُو فَهَذا َلَدَنا. ب َلِك الم ابُن َيحكُمَ أْن بُّدَ «لا لَهُْم: ياداعُ يَهُو وَقاَل
الثّانِي ُلُثُكُمُ ث وَلْيَكُْن ٥ بِت. الّسَ أيّام فِي بِينَ المُناوِ يِّينَ لاوِ َّ وَال َ الـكَهَنَة ُ أنتُم الأبْواَب ُلُثُكُمُ ث ليَحرُْس تَفعَلُوهُ: أْن يَنْبَغِي ما
ً أحَدا تَدَعُوا لا ٦ اللهِ. بَيِت ساحاِت في فَليَبقَوْا الآخَرُونَ، أمّا الأساِس. ِ بَوّابَة عِندَ ُ الأخير ُلُثُكُمُ وَث َلِك، الم بَيِت عِندَ
القِيام عَلَى َيحرُِصوا أْن فَيَنْبَغِي الآخَرُونَ، أمّا ُسونَ. مُقَّدَ فَهَؤُلاءِ َيخدِمُونَ. الَّذِيَن يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة َ غَير ِ الله بَيَت يَدخُُل
واِحدٍ كُّلِ وََسيُف ِلحِراَستِهِ، جانٍب كُّلِ مِْن َلِِك بِالم ُيحِيطُوا أْن يِّينَ لاو َّ ال وَعَلَى ٧ إلْيهِْم. ُ الله ُ أوْكَلَه الَّذِي بِالواِجِب

وَأتَى.» ذَهََب َحيثُما َلَِك الم وَلازِمُوا الهَيكَِل. دُُخوَل ُيحاوُِل مَْن كُّلَ وَاقتُلُوا بيَدهِ.
مِْن كاهٍِن أّيَ ياداعُ يَهُو الكاهُِن يَعِْف وَلَْم ياداعُ. يَهُو الكاهُِن ِ بِه أمَرَ ما كُّلَ يَهُوذا َشعِب وَكُّلُ ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَأطاعَ ٨

ياداعُ يَهُو عَ وَوَزَّ ٩ بِت. الّسَ فِي َيخرُُجونَ الَّذِيَن مََع بِت الّسَ يَوِم فِي ِ رِجالِه وَكُّلُ قائدٍ كُّلُ فَدَخََل الـكَهَنَةِ. مَِن يٍق فَرِ أّيِ
ُ الأسلِحَة ِ هَذِه وَكانَْت بّاِط. الّضُ إلَى َ داوُد لِلمَلِِك كانَْت َّتي ال َ غِيرَة الّصَ رُوَس ُّ وَالت َ الـَكبِيرَة رُوَس ُّ وَالت الرّماَح الكاهُن
ِيَدِهِ، ب واِحدٍ كُّلِ وَِسلاُح الرِّجاُل، فَوَقََف يَقِفُوا. أْن يَنبَغِي أيَن الرِّجاَل ياداعُ يَهُو َ ه وَجَّ َّ ثُم ١٠ اللهِ. بِيِت فِي ً َمحفُوَظة
وَأخرَُجوا ١١ َلِِك. الم وَقُرَْب ِ الله بِيِت وَقُرَْب ، المَذَبحِ قُرَْب فَكانُوا اللهِ. بِيِت مَِن الأيسَرِ الجانِِب إلَى الأيمَِن الجانِب مَِن
ُ وَأبناؤُه ياداعُ يَهُو وَمَسََح مَلِكاً. ُ بُوه نَّصَ َّ ثُم يعَةِ. رِ َّ الش كِتاب مَْن ً نُسخَة ُ وَأعطُوه رَْأِسهِ، عَلَى التّاَج وَوََضعُوا َلِك الم ابَن

َلُك!» الم «يَعِيُش وَهَتَفُوا: يُوآَش.
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َيجْتَمـِـُع َحيُْث ِ الله بَيِت إلَى فَدَخَلَْت َلَِك. الم ونَ ُّ وَُيحَي الهَيكَِل إلَى يَرُكُضونَ وَهُْم عِب الّشَ َصوَت عَثَلْيا وَسَمِعَْت ١٢
الأبواَق يَنفُُخونَ الأبواِق بِي وَضارِ َ القادَة ً أيضا وَرَأْت المَْدخَِل. قُرَْب العَمُودِ عِندَ ً واقِفا َلَِك الم فَرَأِت ١٣ عُب. الّشَ
ِيابَها ث ْت فَشَّقَ بِآلاتِهِم، الاحتِفاَل يَقُودونَ وَالمُرَنِّمُونَ الأبواَق، وَيَنفُُخونَ يَبتَهُِجونَ عِب الّشَ وَجَميَع َلِِك، بِالم ً ابتِهاجا

ِخيانَةٌ!» ِ هَذِه ِخيانَةٌ! ِ «هَذِه وَصَرََخْت:
أْن أحَدٌ حَاوََل وَإذا الهَيكَِل. ِ ساحَة خارَِج عَثَلْيا «أخرُِجوا فَقاَل: ُنُودِ الج عَِن المَْسؤُولِينَ َ القادَة الكاهُِن وَأمَرَ ١٤
إلَى َيِل الخ يِق َطرِ َ عَبْر وَاقتادُوها بِعَثَلْيا. ُنُودُ الج فَأمسََك ١٥ اللهِ.» بَيِت فِي تَْقتُلُوها لا لـَِكْن فَاقتُلُوهُ. عَْنها، يُدافـِـَع

هُناكَ. وَقَتَلُوها القَصْرِ. مَدخَِل
وَذَهََب ١٧ اللهِ. َشعَب يَكُونُوا أْن عَلَى ً جَمِيعا وَتَعاهَدُوا َلِِك. الم وَمََع عِب الّشَ كُّلِ مََع ً عَهدا ياداعُ يَهُو قَطََع َّ ثُم ١٦

َ أمام البَعِل، كاهَِن مَتّانَ، ً أيضا وَقَتَلُوا تَكِسيراً. رُوها َّ وََكس وَمَذاِبحَهُ، ُ تِمثالَه رُوا وَدَمَّ البَعِل. مَعبَدِ إلَى عِب الّشَ كُّلُ
البَعِل. مَذاِبحِ

الإشراِف َ ة َّ مَسؤُولِي أعطاهُْم الَّذِي َ هُو ُ داوُد وَكانَ اللهِ. بَيِت عَْن المَسؤُولينَ يِّينَ لاوِ َّ ال َ الـكَهَنَة ياداعُ يَهُو عَيَّنَ َّ ثُم ١٨
بِفَرٍَح َ باِئح الذَّ مُوا فَقَّدَ مُوسَى. بِها أمَرَ َّتي ال ِ يعَة رِ َّ الش وَفَْق ِ لله صاعِدَة٤٣ً َ ذَباِئح يُقَّدِمُوا أْن عَلَيهْم وَكانَ اللهِ. بَيِت عَلَى
طاهِرٍ. غَيرِ َشخٍص أّيُ الهَيكََل يَدخَُل لِئَلّا ِ الله بَيِت بَوّاباِت عَلَى ً حُرّاسا ياداعُ يَهُو وَوََضَع ١٩ داوُدُ. أمَرَ َكما وَتَرنِيٍم غامِرٍ
بَيِت مْن َلَك الم أخرََج َّ ثُم مَعَهُ. الأْرِض َشعِب وَكُّلَ عِب، الّشَ َ وَرُؤَساء َ وَالقادَة َيِش الج ُضبّاَط ياداعُ يَهُو وَأخَذَ ٢٠

يَهُوذا. َشعِب كُّلُ ً ِجّدا فَفَرَِح ٢١ العَرِش. عَلَى َلَِك الم أجلَسُوا وَهُناكَ َلِِك. الم بَيت إلَى َ ة َّ ي العُلْو َ البَوّابَة وَعَبَرُوا اللهِ.
يِف. بِالّسَ عَثَلْيا قُتِلَْت أْن بَعْدَ القُدِس ُ مَدِينَة وَاستَراَحْت

٢٤
الهَيكَل ُ يُرَمِّم يُوآُش

َظبْيَةُ، ِ ُأمِّه وَاسْمُ القُْدِس. ِ مَدينَة في ً َسنَة أربَعِينَ وَحَكَمَ الحُكمَ، تَوَلَّى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن ِ الّسابِعَة فِي يُوآُش كانَ ١

ليُوآَش. زَوَجتَينِ ياداعُ يَهُو وَاختارَ ٣ ياداعَ. يَهُو الكاهن َحياةِ َطواَل َ الله يُرضِي ما يُوآُش وَعَمَِل ٢ بِع. الّسَ بِئْرِ مِْن وَهيَ
لَهُمُ: وَقاَل مَعاً. يِّينَ لاوِ َّ وَال َ الـكَهَنَة فَدَعَى ٥ اللهِ. بَيَت يُرَمِّمَ أْن يُوآُش َ ر َّ قَر ةٍ مُّدَ وَبَعدَ ٤ وَبَناٍت. ً أولادا يُوآُش فَأنجََب
إلَهِكُْم، بَيِت تَرْمِيِم فِي الماَل ذَلَِك أنفِقُوا َسنَةٍ. كُّلَ ِيَل إسْرائ بَنُو ُ يَدفَعُه الَّذِي الماَل وَاجمَعُوا يَهُوذا مُدُِن إلَى «اذهَبُوا

بِذَلَِك.» وَعَجِّلُوا
ِ يبَة رِ الضَّ مَبلََغ ُيحضِرُوا أْن يِّينَ لاوِ َّ ال مَن تَطلُْب لَْم ِماذا «ل لَهُ: وَقاَل ياداعَ، يَهُو ِ الـكَهَنَة رَئيَس يُوآُش َلُك الم فَاْستَْدعَى ٦
الاْجتِماِع.» ِ َخيمَة لِبِناءِ ِ يبَة رِ الضَّ مَبلََغ ِيَل إسْرائ وَبَنُو ِ الله ُ خادِم مُوسَى َ استَخدَم أْن َسبََق فَقَْد وَالقُدِس؟ يَهُوذا مِْن
وَاستَخدَمُوها اللهِ ِ عِبادَة فِي َ المُستَخدَمَة َ َسة المُقَّدَ َ ِيَة الآن وَأخَذُوا اللهِ. بِيِت عَلَى َسطُوا قَْد ِ يرَة الشِّرِّ عَثَلْيا ُ أبناء وَكانَ ٧

البَعِل. ِ آلِهَة ِ لِعبادَة
٢٣:١٨ ٤٣

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
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فِي ً إعلانا ُّونَ ي لاوِ َّ ال أذاعَ َّ ثُم ٩ اللهِ. بَيِت عِندَ ِ البَوّابَة خارَِج ِ وَوَْضعِه ُصندُوٍق بُِصنِْع ً أْمرا يُوآُش َلُِك الم َ وَأصدَر ٨
ِ الله عَبدُ مُوسَى فَرَضَها َّتِي ال ِ يبَة رِ الضَّ مَبلَُغ َ وَهُو للهِ. ِ يبَة رِ الضَّ مَبلََغ ُيحضِرُوا أْن عِب الّشَ عَلَى أّنَ فَنادُوا وَالقُدِس. يَهُوذا
يَمْتَلِئَ. ى َّ َحت نْدُوِق الّصُ فِي مالِهِم مِْن يََضعُونَ وَصارُوا عِْب، وَالّشَ ِ القادَة كُّلُ فَفَرَِح ١٠ ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى
كانَ مالاً، مُمتَلئٌ نْدُوَق الّصُ أّنَ يَرَْونَ وَعندَما َلُِك. الم انتَدَبَهُمُ الَّذِيَن الوُكَلاءِ إلَى نْدُوَق الّصُ يَأخُذُونَ ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَكانَ ١١

رُوا َّ وَكَر مَكانِهِ. إلَى ِ يُعِيدانِه َّ ثُم نْدُوِق، الّصُ مَِن الماَل وَيَأخُذاِن ِياِن يَأت ِ الـكَهَنَة رَئِيِس مِْن المُنتَدَُب وَالوَكِيُل َلِِك الم كاتُِب
َكثِيراً. ً مالا فَجَمَعُوا َكثِيرَةً، مَّراٍت الأمرَ هَذا

العامِلُونَ َ اْستَْأجَر فَقَدِ اللهِ. بَيِت فِي يَشتَغِلُونَ كانُوا الَّذِيَن العُمّاِل ُأُجورَ يَْدفَعُونَ ياداعُ وَيَهُو يُوآُش َلُِك الم كانَ َّ ثُم ١٢
الحَدِيدِ استِخداِم فِي يَن ماهِر ً عُمّالا ً أيضا وَاستَأجَرُوا اللهِ. بَيِت َ ِناء ب يُعِيدُوا لـِكَي يَن وََنجّارِ َخشٍَب َنحّاتِي ِ الله بَيِت عَلَى

الهَيكَِل. فِي ِ وَالبُرونْز
ِ تَْصمِيمِه َحسََب اللهِ بِيَت بَنَوْا فَقَْد فَشَيئاً. ً َشيئا مُ يَتَقَّدَ ُ التَرْمِيم فَكانَ وَجْهٍ. أفَْضِل عَلَى بِعَمَلِهِْم العامِلونَ وَقامَ ١٣

فِي الماُل ذَلَِك َ فَاْستُخْدِم ياداعَ. وَيَهُو َلِِك الم إلَى المُتَبَّقَِي الماَل جَلَبُوا عَمَلَهُْم، العُمّاُل أكمَلَ وَلَمّا ١٤ وهُ. ُّ وَقَو الّسابِِق،
باِئحِ الذَّ تَقدِيم وَفِي الهَيكَِل فِي ِ الخِدمَة فِي وَالأدَواُت الأغراُض تلَك فَاْستُخْدِمَْت اللهِ. لِبَيِت وَأدَواٍت أغراٍض عَمَِل
َطواَل ِ الله بَيِت فِي َ باِئح الذَّ يُقَّدِمُونَ ُ الـكَهَنَة وَكانَ ةِ. وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن ُأْخرَى وَأدَواٍت طاساٍت وََصنَعُوا الّصاعِدَةِ.

ياداعَ. يَهُو َحياةِ
عُب الّشَ وَدَفََن ١٦ العُمرِ. مَِن ً َسنَة لاثِينَ َّ وَالث ِ ِئَة الم َلََغ ب إْذ الأيّاِم، مَِن َشبـِـَع أْن بَعدَ وَماَت ياداعُ. يَهُو وَشاَخ ١٥
وَِلخـَيرِ ِيَل إسْرائ ِلخـَيرِ َحياتهِ فِي َ الـَكثير فَعََل ُ ه َّ لِأن لَهُ، ً إكراما هُناكَ ُ دَفَنُوه وَقَْد المُلُوِك. مََع داوُد٤٤َ ِ مَدِينَة في ياداعَ يَهُو

وَبَيْتِهِ. ِ الله
رّ َّ الش يَفعَُل يُوآُش

القادَةِ. هَؤُلاءِ ِ نَِصيحَة إلَى َلُِك الم فَاْستَمََع يُوآَش. لِلمَلِِك ً احتِراما وَاْنحَنُوا يَهُوذا ُ قادَة َ جاء ياداعَ، يَهُو مَوِت وَبَعدَ ١٧

يَهُوذا أهِل عَلَى ُ الله فَغَِضَب ُأْخرَى. ً وَأصناما عَْشتَرُوَت٤٥ َ أعمِدَة يَعبُدُونَ وَراُحوا آبائِهِْم. ِ إلَه اللهِ، بَيَْت فَتَرَُكوا ١٨
وَقَْد اللهِ. إلَى يُعِيدَهُْم لـِكَي عِب الّشَ إلَى ً أنبِياء وَأرَسَل ١٩ وَالقادَةُ. َلُِك الم ُ اْرتََكبَه الَّذِي العَظِيِم نِب الذَّ بِسَبَِب وَالقُدِس

للأنبِياءِ. عُب الّشَ يُصِغ فَلَْم القادَةِ، ُأولَئَِك ِضّدَ ُ الأنبِياء شَهِدَ
ِماذا ‹ل اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا وَقاَل: عِب الّشَ أمامَ فَوَقََف الكاهِِن. ياداعَ يَهُو بِْن يّا ِ زَكَر عَلَى ِ الله رُوُح فَحَّلَ ٢٠

فَتَرََككُْم!›» َ الله ْ تَرَْكتُم فَتَْفشَلُونَ؟ ِ الله وَصايا تَتَجاهَلُونَ
اللهِ. بَيِت ِ ساحَة فِي ماَت ى َّ َحت ِ بِالحِجارَة يّا ِ زَكَر عُب الّشَ رََجمَ َلِِك، الم مَِن وَبَأْمرٍ يّا. ِ زَكَر عَلَى تآمَرَ عُب الّشَ لـَِكّنَ ٢١

ُ أنفاَسه َلفُُظ ي َ وَهُو يّا ِ زَكَر فَقاَل ياداعَ. يَهُو بَْن يّا ِ زَكَر فَقَتََل عَلَيهِ. يّا ِ زَكَر أبِي ياداعَ يَهُو فَضَل يُوآُش َلُِك الم رِ َّ يَتَذَك وَلَْم ٢٢

عَلَى الأراِميُّ َيُش الج َهجَمَ ِ نَة الّسَ ِ نهايَة وَفِي ٢٣ َسيُعاقِبَُك!» ُ ه َّ وَأن ُ تَفعَلُه ما يَرَى َ الله أّنَ مِْن ْن «تَيَّقَ ليُوآَش: َ الأِخيرَة
٢٤:١٦ ٤٤

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
٢٤:١٨ ٤٥

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
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يَكُِن لَْم ٢٤ دِمَشَق. مَلِِك إلَى وَأخَذُوها َلِِك الم ُكنُوزِ كُّلَ وَنَهَبُوا عِب. الّشَ َ قادَة وَقَتَلُوا وَالقُدَس يَهُوذا فَهاجَمُوا يُوآَش.
آبائِهِْم، َ إلَه اللهَ، تَرَُكوا يَهُوذا َشعَب لِأّنَ الـَكبِيرِ. يَهُوذا جَيِش عَلَى ُ نَصَرَه َ الله لـَِكّنَ َكبِيراً، المُهاجمُ الأراِميُّ َيُْش الج
يّا ِ زَكَر قَتََل ُ ه َّ لِأن أنفُسُهُْم ُ خُّدامُه يُوآَش عَلَى فَتَآمَرَ َلِيغَةً. ب ً إصابَة ً مُصابا يُوآَش الأراِميُّ َيُش الج تَرَكَ ٢٥ يُوآُش. فَعُوقَِب
هُْم لـَِكنَّ داوُدَ.٤٦ ِ مَدِينَة فِي عُب الّشَ ُ دَفَنَه يُوآُش، ماَت أْن وَبَعدَ وَقَتَلُوهُ. فِراِشهِ فِي إلَيهِ جاءُوا الكاهِن. ياداعَ يَهُو بَْن

ةِ. َّ َلـَِكي الم القُبُور فِي ُ يَدفِنُوه لَْم
قَِصُص أمّا ٢٧ ةِ. َّ ِي المُوآب يَت ِشمْرِ بُْن وَيَهُوزابادُ ةِ، َّ ِي ون العَمُّ َ ِشمْعَة بُْن زابادُ عَلَيهِ: تَآمَرا لذاِن َّ ال الخادِماِن هُما وَهَذاِن ٢٦

العَرِْش. عَلَى أمَْصيا ُ ابنُه ُ وَخَلَفَه المُلُوِك. تَفسيرِ كتاب فِي ٌ بَة فَمَكتُو اللهِ، لِبِيِت ُ ِناؤُه وَب هُ، ِضّدَ ُ العَظيمَة اُت َّ وَالنُبُو أبنائِه

٢٥
يَهُوذا مَلُِك أمَْصيا

ُ وَاسْم القُْدِس. فِي ً َسنَة يَن وَعِشْرِ ً تِْسعا وَحَكَمَ الحُكمَ. تَوَلَّى عِندَما عُمْرِهِ، مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الخامِسَة فِي أمَْصيا وَكانَ ١

وَلَمّا ٣ صادٍِق. قَلٍب مِْن تَكُْن لَْم ها لـَِكنَّ اللهِ، ِ يعَة شَرِ وَفَْق ً َصاِلحَة ً أعْمالا وَعَمَِل ٢ القُْدِس. مَِن وَِهيَ يَهُوعَّدانُ، ِ ُأمِّه
تَنُّصُ ما بِسَبَِب هَؤُلاءِ ِ َلَة القَت َ أبناء يَْقتُْل لَْم ُ ه َّ أن َ غَير ٤ أباهُ. قَتَلُوا الَّذِيَن َ القادَة قَتََل المَملـَكَةِ، عَلَى ُ قَبَْضتَه أمَْصيا أحْكَمَ

ُ الأبْناء يُقتََل أْن ُ َيجُوز وَلا الأبْناءُ. ُ فَعَلَه أْمرٍ بِسَبَِب ُ الآباء يُْقتََل أْن ُ َيجُوز «لا وَقاَل: ُ الله أمَرَ فَقَْد اللهِ. ُ يعَة شَرِ عَلَيهِ
الآباءُ.» ُ فَعَلَه أْمرٍ بِسَبَِب

ُ القادَة هَؤُلاء فَكانَ عَنهُْم. مَسؤُولِينَ َ وَرُؤَساء ً قادَة وَوََضَع عائلاتهِْم، َحسََب ً مَعا يَهُوذا َشعَب أمَْصيا وَجَمََع ٥

فَوُق. َما ف العُْمرِ مَِن يَن العِشرِ فِي ً ُجنُودا اختِيرُوا الَّذِيَن الرِّجاِل كُّلُ فَكانَ وَبَنْيامِيْنَ. يَهُوذا فِي ُنُودِ الج كُّلِ عَْن مَسؤُولِينَ
أمَْصيا َ وَاستَأجَر ٦ رُوِس. ُّ وَالت الرِّماِح اْستِخْداِم فِي وَماهِرٍ القِتاِل عَلَى ٍب مُّدرَّ ُجندِّيٍ ألِف ِ مِئَة ثَلاَث مَجمُوعُهُْم فَكانَ
لَهُ: وَقاَل أمَْصيا إلَى ِ الله رِجاِل مِْن رَجٌُل َ وَجاء ٧ ةِ. الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر٤٧ ِ بِمِئَة ِيَل، إسْرائ مِْن َجبّاٍر ُجندّيٍ ألِف َ مِئَة
أْن إلَى تَسعَى ما َّ ُب ر ٨ أفْراِيمَ. َشعِب مََع أْو ِيَل إسْرائ مََع ُ الله فَلَيَس مَعَك. يَذهَُب ِيَل إسْرائ جَيَش تَدَْع لا َلُِك، الم ها «أّيُ
عَْن ماذا «لـَِكْن اللهِ: لِرَجُِل أمَْصيا فَقاَل ٩ وَحدَهُ.» اللهِ مَِن يمَتََك هَزِ أْو نَصرَكَ لـَِكّنَ لِلحَرِب، ً وَمُتَأهِّبا ً يّا قَوِ تَكُونَ
ُ عَنه يُعَوَّضَك أْن يَستَطِيُع َ وَهُو ِجّداً. ٌ غَنِيّ ُ «الله اللهِ: رَجُُل ُ فَأجابَه ِيَل؟» إسْرائ َيِش لج دَفَعْتُها ةِ الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر ِ مِئَة

وَأكثَرَ!»
وَمِْن َلِِك الم مَِن ً غََضبا يَْشتَعِلُونَ وَهُْم َلَدِهْم ب إلَى فَعادُوا أفْراِيمَ. فِي َلَدِهِْم ب إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي جَيَش أمَْصيا فَأعادَ ١٠
جَيُش قَتََل المَكاِن ذَلَِك وَفِي أدُومَ. في ِلِح الم وادِي إلَى ُ جَيشَه وَقادَ ُ َشجاعَتَه أمَْصيا اْستَجمََع َّ ثُم ١١ يَهُوذا. َشعْب
وَألقَوْا َلَّةٍ، ت ِ ة َّ قِم إلَى وَأخَذُوهُْم مِنهُْم. رَجٍُل آلاِف َ عَشْرَة ً أيضا وَأسَرُوا ١٢ ساعِيرَ. مْن ُجندِّيٍ آلاف َ عَشْرَة أمَْصيا

ُخورِ. الّصُ عَلَى أْجسادُهُْم ْمْت فَتََحّطَ فَوقِها، مِْن ً أْحياء بهِْم
٢٤:٢٥ ٤٦

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
٢٥:٦ ٤٧

(9 العدد فِي ً (أيضا كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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مِْن يَهُوذا مُدُنَ يُهاِجمُ فَكانَ المَعرَكَةِ، فِي ِ المُشارَكَة مَِن ُ وَمَنَعَه أمَْصيا ُ أْرَجعَه الَّذِي ِيَل إسْرائ بَنِي جَيُش أمّا ١٣
ِجّداً. ً ثَمِينَة َ أشياء وََسلََب َشخٍْص، آلاِف َ ثَلاثَة فَقَتََل عَودَتِهِ. يِق َطر فِي ِ الّسامِرَة إلَى ُحورُونَ بَيت

ساعِيرَ. َشعُب يَعبُدُها كانَ َّتِي ال الأصنامَ ُ مَعَه وَجَلََب . الأدُوِميَّ َيَش الج َ هَزَم أْن بَعدَ وََطنهِ إلَى أمَْصيا وَرَِجــَع ١٤

«لماذا لَهُ: يَقُوُل ً نَبيّا ُ لَه وَأرَسَل أمَْصيا، عَلَى ِ الله غََضُب فَاشتَعََل ١٥ َبخُوراً. لَها وَأحرََق أمامَها، وَيَسجُدُ يَعبُدُها َ وَصار
َلُك: الم ُ لَه قاَل ، بِيُّ َّ الن مَ َّ تَكَل فَلَمّا ١٦ منَك؟» َشعبَها ُتخَلَِّص أْن عَْن عَجِزَت َّتِي ال َ الآلِهَة تِلَك عِب، الّشَ ذَلَِك َ آلهَة عَبَدَت
بِمَوتَِك، ُ الله قَضَى «قَْد فَقاَل: عادَ ُ ه َّ لـَِكن ، بِيُّ َّ الن فَسََكَت َستُقتَُل!» ََّك فَإن وَإلّا اخرَْس لِلمَلِِك! ً مُستَشارا نََك َّ عَي «مَْن

نَِصيَحتِي.» تَسمَْع وَلَْم رُورَ ُّ الش تِلَك فَعَلَْت َك َّ لِأن
«تَعاَل فِيها: قاَل ِيَل إسْرائ مَلِك يَهُوآحازَ بِْن يُوآَش إلَى ً رِسالَة وَأرَسَل رِجالِهِ، مََع يَهُوذا مَلُِك أمَْصيا َ فَتَشاوَر ١٧

وَلْنَتَواجَهَ!»
فِيها: قاَل لُبنانَ، أْرزِ إلَى ً رِسالَة لُبنانَ ُ عَوَسج «أْرَسَل وَقاَل: يَهُوذا مَلِِك أمَْصيا، عَلَى ِيَل إسْرائ مَلُِك يُوآُش فَرَدَّ ١٨
انتَفَْخَت َك َّ لـَِكن أدُومَ. هَزَْمَت ََّك أن َصحِيٌح ١٩ العَوَْسجَ. وَداَس مَّرَ لُبْنانَ مِْن ً ِيّا ّ بَر ً وَحشا لـَِكّنَ لابْنِي.› ابْنَتََك ‹زَّوِِج
أنَت َستَسقُُط فَعَلَْت، إْن َك َّ لأن لِنَفِسَك. رَّ َّ الش تَطلُِب وَلا لََك. َيحلُو َكما وَتَفاخَْر بَيتََك فَالزَْم ذَلَِك. بِسَبَِب ياءِ بِالـِكبْرِ

مَعََك!» وَيَهُوذا
يَهُوذا َشعَب لِأّنَ يَهُوذا عَلَى ِيَل إسْرائ َ يَنْصُر أْن ُ الله أرادَ إْذ اللهِ. مَِن هَذا وَكانَ ُأذُنَيْهِ. أغلََق أمَْصيا لـَِكّنَ ٢٠
يَهُوذا. فِي شَمٍس بَيِت فِي يَهُوذا، مَلِِك أمَْصيا، لِيُحارَِب ِيَل، إسْرائ مَلُِك يُوآش، فَخَرََج ٢١ أدُومَ. َشعِب َ آلِهَة تَبِعُوا
يَهُوآحازَ، بُْن يُوآُش َ أسَر شَمٍس بَيِت وَفِي ٢٣ بُيُوتِهِْم. إلَى يَهُوذا رِجاِل كُّلُ فَهَرََب بِيَهُوذا. ً يمَة هَزِ ِيُل إسْرائ فَألحَقَْت ٢٢

القُْدِس ُسورَ َ وَهَدَم القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى أمَْصيا يُوآُش وَأخَذَ يَهُوذا. مَلَِك يا، أخَْز بِْن يُوآَش ابَْن أمَْصيا ِيَل، إسْرائ مَلُِك
الُأخرَى وَالأدَواِت ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ كُّلَ يَهُوآُش وَأخَذَ ٢٤ ذِراٍع.٤٨ ِ مِئَة أربَِع َ َنحْو يَةِ، الزّاوِ ِ بَوّابَة إلَى َ أفْراِيم ِ بَوّابَة مِْن
هائَِن َّ الر بَعَض أخَذَ َّ ثُم َلِِك. الم بَيِت فِي َّتِي ال الـكُنُوزِ مََع أدُومَ، ِيدَ ب عُو ِ عُْهدَة فِي كانَْت َّتِي ال ِ الله بِيِت فِي َّتِي ال ِ َمِينَة الث

الّسامِرَةِ. إلَى وَرَِجــَع
ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٦ يَهُوآحازَ. بِن يُوآَش ِيَل إسْرائ مَلِِك مَوِْت بَعْدَ ً َسنَة َ عَشْرَة خَمَْس يُوآَش بُن َأمَْصيا يَهُوذا مَلُِك وَعاَش ٢٥

ِيل. وَإسْرائ يَهُوذا مُلُوِك تارِْيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي نِهايَتِهِ، ى َّ َحت ِ حُْكمِه ِ بِدايَة مُنْذُ َأمَْصيا أعْماِل
إلَى فَهَرََب يَْقتُلُوهُ. وَ عَلَيهِ يَنْقَلِبُوا أْن القُْدِس ِ مَدِينَة أهُل رَ َّ فَقَر اللهِ. يِق َطرِ ِباِع ّ ات عَِن اْنحَرََف قَدِ َأمَْصيا وَكَانَ ٢٧
يَهُوذا. ِ مَدينَة فِي ِ آبائِه ِ مَْقبَرَة فِي ُ وَدَفَنُوه ُ تَه َّ ُجث حَمَلُوا َّ ثُم ٢٨ هُناكَ. ُ فَقَتَلُوه ً رِجالا لَخِيَش إلَى أْرَسلُوا هُْم لـَِكنَّ لَخِيَش. ِ َلْدَة ب

٢٦
يَهُوذا مَلُِك يا ِ عُّز

تَوَلَّى عِندَما ِ عُمرِه مِْن َ عَشْرَة َ الّسادَِسة فِي ِيّا عُّز وَكانَ أمَْصيا. أبيهِ مَكانَ ً ًجَدِيدا مَلِكا ِيّا عُّز يَهُوذا َشعُب اختارَ َّ ثُم ١
آبائِهِ. مََع وَدُفَِن أمَْصيا ماَت أْن بَعْدَ هَذا يا ِ عُّز عَمَِل يَهُوذا. إلَى وَأعادَها َ َأيلَة ِ مَدِينَة َ ِناء ب يّا ِ عُّز وَأعادَ ٢ الحُكمَ.

٢٥:٢٣ ٤٨
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

القِصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
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ِ ُأمِّه وَاسْمُ القُدِس. فِي ً َسنَة وَخَمِْسينَ اثنَتَيْنِ وَحَكَمَ مَلِكاً. صارَ عِندَما عُمرِه مْن َ عَشْرَة َ الّسادَِسة فِي ِيّا عُّز كانَ ٣

َطواَل َ الله يّا ِ عُّز وَتَبـِـَع ٥ أمَْصيا. ُ أبُوه فَعََل َكما َ الله فَأطاعَ اللهَ. يُرضِي ما ِيّا عُّز وَعَمَِل ٤ القُْدِس. مَِن وَِهيَ يَكُلْيا
اللهَ. يَتبَُع كانَ ِحينَ ِيّا عُّز ُ الله َق َّ وَف وَقَْد يُطِيعُهُ. وَ َ الله قي َّ يَت َكيَف ُ مَه َّ عَل الَّذِي يّا ِ زَكَر َحياةِ

ِ مَدِينَة قُرَب ً مُدُنا وَبَنَى وَأشدُودَ. َ وَلِبْنَة َجّتَ ِ بِمَدِينَة ِ ُحيطَة الم الأسوارَ َ وَهَدَم الفِلِْسطِيِّينَ. عَلَى ً با حَر ِيّا عُّز وََشّنَ ٦

ِ مَدينَة فِي الّساكنِينَ وَالعَرَِب الفِلِْسطِيِّينَ، عَلَى ِ بِه حَر فِي ِيّا عُّز ُ الله وَأعانَ ٧ الفِلِْسطِيِّينَ. بَينَ ُأْخرَى أماِكَن وَفِي أشدُودَ
الـَكبِيرَةِ. ِ تِه َّ قُو بفَضِل مِصرَ حُدُودِ ى َّ َحت ً مَعرُوفا ُ اْسمُه فَصارَ يّا، ِّ لِعُز َ يَة الجز ونَ ُّ ِي ون العَمُّ وَدَفََع ٨ ِيِّينَ. وَالمَعُون بَعٍل ُجورِ

الأبراَج. هَذِه ى َّ وَقَو ورِ. الّسُ مُنعَطَِف وَفِي الوادِي ِ وَبَوّابَة يَةِ، الزّاوِ ِ بَوّابَة عندَ القُدِس فِي ً أبراجا ِيّا عُّز وَبَنَى ٩

الجِباِل فِي مُزارِعُونَ لَدَيهِ وَكانَ هُوِل. ُّ الس وَفِي ةِ َّ َبَلِي الج المَناطِِق في ً َكثِيرَة ً آبارا ً أيضا َ وََحفَر حراءِ، الّصَ في ً أبراجا وَبَنَى ١٠

الزِّراعَةَ. ُيحِّبُ كانَ فَقَْد بِالـكُرُوِم. يَعتَنُونَ رِجاٌل ً أيضا لَدَيهِ وَكانَ الخَصبَةِ. الأراضِي وَفِي ةِ َّ ِي ب الغَر
يَعِيئِيُل ها أعَّدَ َّتِي ال ِ ة الخُّطَ وَفَْق فِرٍَق إلَى َيَش الج مَ َّ قَس وَقَْد بِينَ. المُدَرَّ ُنُودِ الج مَِن جَيٌش ِيّا عُّز لَدَى وَكانَ ١١

ُنُودَ الج ا َّ وَمَعِْسي يَعِيئيُل فَأحصَى َلِِك. الم لَدَى بّاِط الّضُ كِبارِ أحَدِ َحنَنْيا، ِ إدارَة َتحَت ا، َّ مَعِْسي وَالضابُِط َلِِك، الم كاتُِب
مَسؤُولِينَ العائِلاِت ُ رُؤَساء فَكانَ ١٣ ُنُودِ. الج هَؤُلاء عَلَى رَئِيٍس ِ مِئَة وَِسّتُ ألفاِن هُناكَ وَكانَ ١٢ فِرٍَق. فِي ماهُْم وَقَّسَ
عَلَى ِ بِه حَْر فِي َلَِك الم سانَدُوا الَّذِيَن الأِشّداءِ بِينَ ُحارِ الم مَن ٍ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ وََسبعَة ألٍف ِ مِئَة ثَلاُث ُ قِوامُه جَيٍش عَْن
ِيّا عُّز وَوََضَع ١٥ لِلمَقالِيِع. ٍ وَِحجارَة وَالأقواِس رُوِع وَالدُّ وَالخُوَذِ وَالرِّماِح رُوِس ُّ بِالت َيَش الج ِيّا عُّز َح َّ وََسل ١٤ الأعْداءَ.
تُطلُِق فَكانَْت الأسوارِ. وَزَوايا الأبراِج عَلَى الآلاُت ِ هَذِه وُِضعَْت أذكِياءٌ. رِجاٌل اختَرَعَها ِحجارَةٍ قاذِفاِت القُدِس فِي
صارَ عِندَما لـَِكْن ١٦ يّاً. ًقَوِ مَلكا صارَ ى َّ َحت ُ الله ُ أعانَه وَقَْد بَعِيدَةٍ. أماِكَن فِي ِيّا عُّز ِصيُت فَذاعَ َضخمَةً. ً وَِحجارَة ً سِهاما
لـِكَي ِ الله هَيكَِل إلَى ِنَْفِسهِ ب دَخََل إْذ لإلَهِهِ، ً وَفِيّا يَعُْد فَلَْم هَلاكِهِ. إلَى ى أدَّ مِمّا ياءِ، الـِكبرِ ِّ فَخ فِي وَقََع يّاً، ًقَوِ مَلِكا ِيّا عُّز
اللهَ. َيخدِمُونَ ً ُشجاعا ً كاهِنا وَثَمانُونَ يا، عََزْر الكاهُِن الهَيكَِل داِخِل إلَى ِ بِه فَلَِحَق ١٧ البَُخورِ. مَْذَبحِ عَلَى ً َبخُورا َيحرَِق
بَنِي مْن ِسينَ المُقَّدَ ِ الـكَهَنَة عَمَُل فَهَذا للهِ. ً َبخُورا َتحْرَِق بِأْن لََك ً مَسمُوحا «لَيَس لَهُ: فَقالُوا ُ مَنْعَه وَحاوَلُوا ُ وَواَجهُوه ١٨
َسيُكرِمَُك ُ الله أّنَ ْم َّ تَتَوَه فَلا اللهِ. َ يعَة شَرِ ُخنَْت لَقَْد ِس. المُقَّدَ المَكاِن مَِن الآنَ فَاْخرُِج كَ. حَّدَ َتجاوَْزَت قَْد هارُونَ.

فَعَلتَهُ!» ما عَلَى
البَرَُص َ َظهَر الـكَهَنَةِ، عَلَى ً َكثِيرا غَِضَب وَعِندَما البَُخورِ. لإحراق ٌ مِجمَرَة ِ يَدِه فِي وَكانَْت َكثِيراً. ِيّا عُّز فَغَِضَب ١٩

إلَى ِ الـكَهَنَة وَكُّلُ يا عََزْر ِ الـكَهَنَة رَئيُس َ وَنَظَر ٢٠ البَُخورِ. مَْذَبحِ قُرَْب ِ الله بَيِت فِي ِ الـكَهَنَة مَِن مَْرأى عَلَى َجبِينهِ عَلَى
َ هُو َ بادَر بِالبَرَِص، ُ عاقَبَه َ الله أّنَ ِيّا عُّز أدرَكَ وَعِندَما الهَيكَِل. مَِن ُ يَطرُدُونَه فَبَدَُأوا َجبِينِهِ. عَلَى البَرََص وَرََأْوا ِيّا، عُّز
بُْن يُوثامُ فَتَوَلَّى اللهِ. بَيَت يَدخَُل أْن ِ بِمَقدُورِه يَعُْد وَلَْم أبرََص، ِيّا عُّز َلُِك الم َ فَصار ٢١ بِالخُرُوِج. الإسراِع إلَى ُ نَفسُه

عِب. للّشَ ً حاِكما وَصارَ َلِِك، الم بَيِْت عَلَى الإشراَف ِيّا عُّز
آمُوَص. بُْن ُ إَشعْياء بِيُّ َّ الن كِتاباِت فِي ٌ نَة مَدَّوَ فَهَِي آِخرِها، إلَى لِها أّوَ مِْن ِيّا، عُّز أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٢

أبرٌَص.» ُ ه َّ «إن قالُوا: عَب الّشَ لِأّنَ ةِ، َّ َلـَكي الم القُبُورِ قُرَْب الحَقِل فِي ُ وَدَفَنُوه آبائِهِ. ِجوارِ إلَى وَدُفَِن ِيّا عُّز وَماَت ٢٣
يُوثامُ. ُ ابنُه العَرِش عَلَى ُ وَخَلَفَه
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٢٧
يَهُوذا مَلُك يُوثامُ

َ ِهي ُ ه وَُأمُّ القُْدِس. فِي ً َسنَة َ عَشْرَة ِسّتَ وَحَكَمَ الحُكمَ، تَوَلَّى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الخامِسَة فِي يُوثامُ وَكانَ ١
فَعََل َكما َبخُوراً، ليَْحرَِق ِ الله هَيكََل يَنتَهِْك لَْم ُ ه َّ أن َكما ِيّا، عُّز ِيهِ كَأب َ الله يُرضِي ما يُوثامُ وَعَمَِل ٢ صادُوَق. بِنُْت ُ يَرُوَشة
اللهِ، لبَيِت العُليا َ البَوّابَة يُوثامُ وَبَنَى ٣ اللهِ. يِق َطرِ عَْن وَالابْتِعادِ الآثاِم اْرتِكاب عَْن فُوا َّ يَتَوَق لَْم عَب الّشَ لـَِكّنَ أبُوهُ.
ً ُحُصونا فِيها وَبَنَى ةِ. َّ َبَلِي الج يَهُوذا ِ مِنطَقَة فِي ً مُدُنا ً أيضا يُوثامُ وَبَنَى ٤ عُوفَِل. ى المُسَمَّ المَكاِن فِي ورِ الّسُ عَلَى ً َكثِيرا وَبَنَى
قِنْطاٍر٤٩ َ مِئَة لِيُوثامَ ونَ ُّ ِي ون العَمُّ فَدَفََع عَلَيهِ. َ وَانتَصَر ِيِّينَ ون العَمُّ مَلَِك وَحارََب ٥ ُحيطَةِ. الم الغاباِت أْخشاِب مِْن ً وَأبْراجا
المِْقدارِ هَذا مِثَل ونَ ُّ ِي ون العَمُّ وَدَفََع عِيرِ. الّشَ مَِن ِكيٍس آلاِف َ وَعَشْرَة القَْمِح، مَِن ِكيٍس٥٠ آلاِف َ وَعَشْرَة ةِ، الفِّضَ مَن

َلِيها. ت َّتِي وَال ِ التّالِيَة ِ نَة الّسَ فِي
إلَهِهِ. ِ طاعَة فِي ً أمِينا كانَ ُ ه َّ لأن ً ة َّ قُو يُوثامُ وَازدادَ ٦

وَيَهُوذا. ِيَل إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُّدّوَ فَهَِي خاضَها، َّتي ال وَالحُرُوُب يُوثامُ أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٧

ماَت َّ ثُم ٩ القُْدِس. ِ مَدينَة في ً َسنَة َ عَشْرَة ِسّتَ وَحَكَمَ عُمْرِهِ، مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الخامِسَة فِي َ وَهُو العَرَْش يُوثامُ اعتَلَى ٨
آحازَ. ُ ابنُه الحُكمِ في ُ وَخَلَفَه داوُدَ.٥١ ِ مَدِينَة فِي ِ آبائِه مََع عُب الّشَ ُ وَدَفَنَه يُوثامُ.

٢٨
يَهُوذا مَلُِك ُ آحاز

َ َحياة يَعِْش لَْم ُ ه َّ لـَكن القُدِس. فِي ً َسنَة َ عَشْرَة سّتَ وَحَكَمَ الحُكمَ. تَوَلَّى عندَما ِ عُمرِه مْن يَن العِشرِ في ُ آحاز كانَ ١
قَوالَب َ وَاستَخدَم الأردِياءِ. ِيَل إسْرائ مُلُوِك نَهِْج عَلَى سارَ بَْل ٢ اللهَ، يُرضي ما آحازُ يَفعَْل فَلَْم داوُدَ. ِ َكسَلَفِه اْستقامَةٍ
الُأْخرى. ِ لِلآلَهَة َكتَْقدِماِت ومَ ُّ هِن ابِن وادِي في ُ أولادَه وََيحرُِق البَُخورَ ُ يُقَّدِم فَكانَ ٣ البَعِل. ِ آلهَة ِ لِعِبادَة أوثاٍن لُصنِع
الأْرَض. تِلَك ِيَل إسْرائ بَنُو دَخََل عندَما ُ الله َطرَدَهُمُ الَّذِيَن الأْرِض تِلَك أهُل يَفعَلُها كانَ َّتِي ال َ البَغِيَضة َ الُأمُور عَمَِل

َخضراءَ. َشجَرَةٍ كُّلِ وََتحَت التِّلاِل وَعَلَى المُرتَفَعاِت، فِي ً َبخُورا وَأحرََق َ ذَبائح ً أيضا ُ آحاز مَ وَقَّدَ ٤

إلَى ُ دَفَعَه َكما دِمَْشَق. إلَى وَأحضَرَهُْم يَهُوذا َشعِب مْن يَن َكثير َ وَأسَر ُ فَهَزَمَه أرامَ، مَلِِك يَدِ إلَى آحازَ ُ الله فَدَفََع ٥

قَوِّيٍ ُجندِّيٍ ألَف يَن وَعِشرِ ً مئَة رَمَلْيا بُْن فَْقُح قَتََل فَقَْد ٦ جَيِشهِ. فِي ً َمجزَرَة وَأحدََث ُ فَهَزَمَه ِيَل، إسْرائ مَلِك فَْقَح يَدِ
آبائِهِْم. ِ إلَه اللهِ، ِ طاعَة عَْن خَرَُجوا هُْم لِأّنَ واِحدٍ، يَوٍم في يَهُوذا مْن

عَْن المَسؤُوِل يقامَ وَعَْزرِ آحازَ، َلِِك الم بِْن ا َّ مَعِْسي قَتِل مِْن َن فَتَمَّكَ أفْراِيمَ. ُجنُودِ مِْن ً يّا قَوِ ً ُجندِيّا زِكْرِي وَكانَ ٧
َلِك. الم نائِِب َ وَألقانَة َلِِك، الم بَيِْت

٢٧:٥ ٤٩
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.

٢٧:٥ ٥٠
لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «كُر.» ً حرفيا كيس.

٢٧:٩ ٥١
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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ً ثَمِينَة َ وَأشياء ً وَأطفالا ً نِساء وَغَنِمُوا يَهُوذا. فِي الّساِكنِينَ أقربائِهِِم مِْن َشخٍص ألَف مِئَتَي ِيَل إسْرائ جَيُش َ وَأسَر ٨

بِيُّ َّ الن قابََل عُودِيدُ. ُ وَاْسمُه اللهِ، أنبِياءِ أحَدُ هُناكَ وَكانَ ٩ الّسامرَةِ. ِ مَدِينَة إلَى ُ غَنِمُوه ما بكُّلِ وَجاءُوا يَهُوذا. مِْن ً َكثيرَة
ُ ه َّ لِأن يَهُوذا َشعِب عَلَى بِالانتِصارِ آبائِكُْم ُ إلَه اللهُ، لـَكُمُ سَمََح «لَقَْد لَهُْم: وَقاَل الّسامرَةِ. إلَى َ العائِد ِيَل إسْرائ جَيَش عُودِيدُ
تَنوُونَ ْ فَأنتُم ١٠ أنتُمْ. عَلَيكُْم غاِضٌب َ الله فَإّنَ وَالآنَ، وَقَتلِهِْم. مُعاقَبَتِهِْم في حَّدٍ كُّلَ ْ َتجاوَْزتُم كُْم َّ لـَِكن عَلَيهِْم. غَضَب
وَالآنَ ١١ إلَهِكُْم؟ ِضّدَ ارتََكبْتُمُوها َّتِي ال الخَطايا فِي مِثلَهُْم ْ أفَلَْستُم لـَكُْم. خاِضعِينَ ً عَبيدا وَالقُدِس يَهُوذا أهِل َ بقاء إ

عَلَيكُْم.» ِ الله غََضُب ازدادَ وَإلّا ُمُوهُْم، أسَرْت الَّذيَن وَأَخواتِكُمُ إْخوَتَكُْم أطلِقُوا . إلَيَّ استَمعُوا
ُجنُودِ مََع ُ القادَة هَؤُلاءِ فَاجتَمََع الحَرِب. مَن القادمينَ ِيَل إسْرائ جَيِش ُجنُودَ َ أفْراِيم ِ قادَة بَعُض رَأى َّ ثُم ١٢

بُْن وَعَماسا ومَ، ُّ َشل بُْن وََيحَزْقِيا مَشُلِّيمُوَت، بُْن وَبَرَْخيا يَهُوحانانَ، بُْن يا عََزْر هُْم ُ القادَة وَهَؤُلاءِ وَأنذَرُوهُْم. ِيَل إسْرائ
فِي َمادُْونَ تَت كُْم َّ فَإن ذَلَِك، ْ فَعَلْتُم فَإْن هُنا. إلَى يَهُوذا أسرَى تُدِخلُوا «لا ِيَل: إسْرائ ُنُودِ ِلج ُ القادَة هَؤُلاءِ قاَل ١٣ حَدلاَي.

ِيَل!» إسْرائ عَلَى ِ الله غََضُب وََسيَشتَّدُ إثماً، إثمَنا يدُونَ وََستَزِ اللهِ. ِضّدَ الإثِم
وَعَماسا وََيحَزْقِيا وَبَرَْخيا يا عََزْر ُ القادَة وَقامَ ١٥ ِيَل. إسْرائ وَلِبَنِي ِ القادَة لِهَؤُلاءِ َ وَالغَناِئم الأسرَى ُنُودُ الج فَأعطَى ١٤

العُراةِ. الأسرَى لِهَؤُلاءِ وَأعطُوها ِيَل إسْرائ جَيُش أخَذَها َّتِي ال المَلابَِس ُ الأربَعَة الرِّجاُل هَؤُلاءِ َلََب فَج الأسرَى. وَأعانُوا
جُرُوحهِْم يَة تَطر أجِل مِْن يِت َّ بِالز نُوهُْم َّ وَدَه لِيَشرَبُوا. ً وَماء لِيَْأكُلُوا ً َطعاما أعطُوهُْم َّ ثُم أيضاً. ً أحذِيَة وَألبَسُوهُْم
ِ مَدينَة أريحا، فِي بائِهِْم أقْرِ إلَى وَأرَجعُوهُْم حَميرٍ، عَلَى المُنهَِكينَ الأسرَى هَؤُلاءِ َ أفْراِيم ُ قادَة وََضَع ذَلَِك وَبَعدَ وَِشفائِها.

الّسامرَةِ. في وََطنِهْم إلَى ُ القادَة هَؤُلاء عادَ َّ ثُم ِخيِل. َّ الن
َبُوهُْم وَضَر يَهُوذا َشعِب عَلَى ً ِيَة ثان ونَ ُّ الأدُومِي َهجَمَ فقَْد ١٧ ورَ. أّشُ بِمَلِِك ُ آحاز َلُِك الم اْستَنْجَدَ اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ١٦

عَلَى وَاستَولَوْا يَهُوذا. َجنُوِب فِي وَالتِّلاَل المُدُنَ ً أيضا ونَ ُّ الفِلِْسطِي وَهاَجمَ ١٨ يَن. َكثِيرِ منهُْم وَأسَرُوا مُوِجعَةً، ً بَة ضَر
وَأذَّلَ ١٩ المُدُِن. ِ لِهَذِه ِ التّابِعَة القُرَى عَلَى ً أيضا وَاستَولُوا وَِحمْزُو. َ وَتِمْنَة وَُسوُكو وَجَدِيرُوَت لُونَ َّ وَأي شَمٍس بَيِت مُدُِن
للهِ. وَفيٍّ َ غَير فَكانَ ةِ. َّ الخَطِي يِق َطرِ فِي يرِ الّسَ عَلَى عَب الّشَ َع َّ َشج يَهُوذا مَلَِك آحازَ لأّنَ يقاِت الّضِ مَِن يدٍ بِمَزِ يَهُوذا ُ الله
الأشياءِ بَعَْض أخَذَ آحازَ أّنَ فَمََع ٢١ لآحازَ. عَوٍن َ مَْصدَر لا ضيٍق َ مَْصدَر وَكانَ ورَ، أّشُ مَلُِك فَلاسَرُ، تَغْلََث َ فَجاء ٢٠

لآحازَ. العَونَ يُقَّدِْم لَْم ُ ه َّ أن إلّا ورَ، أّشُ َلِِك لم وَأعطاها ؤَساءِ ُّ الر بَيِْت وَمِْن َلِِك الم بَيِْت وَمِْن اللهِ بَيِت مْن ِ َّمينَة الث
أهُل يَعبُدُها َّتِي ال ِ للآلِهَة َ ذَباِئح مَ قَّدَ ٢٣ للهِ. الوَفاءِ وَعَدَِم الإثِم فِي َلُِك الم ذَلَِك زادَ آحازَ، ِضيقاِت وََسط وَفِي ٢٢

َ فَعَبَد لَها.» ذََبحُت إذا ً أيضا أنا تُعِينُنِي ها َّ فَلَعَل يَعبُدُها، الَّذِي عَب الّشَ أرامَ ُ آلِهَة «ساعَدَْت وَقاَل: هَزَمُوهُ. الَّذِيَن دمَشَق
مَعَهُ. ِيَل إسرائ وَُسقُوِط ُسقُوطِهِ، فِي ُ َسبَبا فَكانَْت الآلِهَةَ. تِلَك ُ آحاز

فِي وَوََضعَها َ مَذابح وَعَمَِل اللهِ. بَيِت أبواَب أغلََق َّ ثُم رَها. َّ وََكس اللهِ بِيِت فِي َ المُستَخدَمَة الأدَواِت ُ آحاز وَجَمََع ٢٤

ُأْخرَى. ٍ آلِهَة لعِبادَة البَُخورِ لإحراِق مُرتَفَعاٍت يَهُوذا فِي ٍ مَدينَة كُّلِ فِي ُ آحاز وَبَنَى ٢٥ القُدس. فِي شارٍع ِ يَة زاوِ كُّل
َشدِيداً. ً غََضبا آبائِهِ، َ إلَه اللهَ، ُ آحاز وَأغَضَب

وَيَهُوذا. ِيَل إسْرائ مُلُوِك تاريخ كتاب في آِخرها إلَى لها أّوَ مِْن ٌ بَة فَمَكتُو آحازُ، عَملَها َّتي ال الُأخرَى ُ الأشياء أمّا ٢٦
فِي ُ وَخَلَفَه ةِ. َّ َلـَِكي الم ِ المَقابِر فِي ُ يَدفِنُوه لَْم هُْم لـَِكنَّ القُدِس، ِ مَدِينَة فِي عُب الّشَ ُ وَدَفَنَه آبائِهِ. مََع وَدُفَِن آحازُ وَماَت ٢٧

حَزَقِيّا. ُ ابنُه الحُكمِ
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٢٩
يَهُوذا مَلُِك حَزَقِيّا

القُْدِس. ِ مَدينَة في ً َسنَة يَن وَعِشْرِ ً تِْسعا وَحَكَمَ عُمْرِهِ. مِْن يَن وَالعِشْر ِ الخامِسَة فِي كانَ عِندَما العَرَْش حَزَقِيّا وَاعتَلَى ١

داوُدَ. ُ ه جَّدُ فَعََل َكما ً تَماما اللهَ، يُرضِي ما حَزَقيّا عَمَِل ٢ يّا. زَكَر بِنُت ُ ة َّ ِي أب ِهيَ ُ ه وَُأمُّ
فِيها. حَكَمَ َّتِي ال الُأولَى ِ نَة الّسَ مَِن ِل الأّوَ هرِ َّ الش في الهَيْكَِل فَتَْح وَأعادَ نَها. وَمَّكَ ِ الله بَيِت أبْواَب حَزَقِيّا وَأصلََح ٣

ها أّيُ «اسمَعُونِي لَهُْم: وَقاَل ٥ الهَيكَِل. مَن رقيِّ َّ الش الجانِِب عَلَى ِ الّساحَة فِي وَجَمَعَهُْم يِّينَ لاوِ َّ وَال َ الـكَهَنَة حَزَقِيّا وَاستَدعَى ٤

كُّلَ الهَيكَِل مَِن َأْخرُِجوا َسةِ. المُقَّدَ ِ للخِدمَة آبائِكُْم، ِ إلَه اللهِ، بَيَت وا وَأعّدُ َسةِ. المُقَّدَ ِ لِلخِدمَة أنفُسَكُْم وا أعّدُ ُّونَ! ي لاوِ َّ ال
لُوا َّ وََحو ُظهُورَهُْم، ُ أْعطَوه عَنْهُ! وا َّ وََتخَل إلَهِنا أمامَ رَّ َّ الش فَعَلُوا بَْل ُمخلِِصينَ، آباؤنا يَكُْن فَلَْم ٦ يُنَجِّسُهُ. أْو ُ ه َيخُّصُ لا ما
حَْرِق عَْن فُوا َّ تَوَق انْطَفأْت. ى َّ َحت رُِج ُّ الس نِيرانَ وَتَرَُكوا الهَيكَِل، دِهلِيزِ أبْواَب أغلَقُوا ٧ بَيتِهِ! عَْن ً بَعِيدا وُُجوهَهُْم
َسبََب وََجعَلَهُْم وَالقُدِس، يَهُوذا أهِل عَلَى ِ الله غَِضُب فَحَّلَ ٨ ِس. المُقَّدَ المَكاِن فِي ِيَل إسْرائ ِ لإلَه باِئحِ الذَّ وَتَْقدْيِم البَُخورَ
َسبايا. وَزَوجاتُنا وَبَناتُنا أولادُنا وَُأِخذَ وَقُتِلُوا، الحُرُوِب فِي آباؤنا َ هُزِم وَلِهَذا ٩ بِأعيُنِكُْم. تَرَْونَ َكما وَتَعْيّيرٍ ٍ وَدَهشَة رُعٍب
لا أولادِي، يا فَالآنَ ١١ ديدَ. الّشَ ُ غََضبَه عَنّا يُبْعِدَ لـِكَي ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، مََع ً عَْهدا أقطََع أْن عَلَى عازِمٌ أنا وَالآنَ ١٠
الهَيكَِل فِي ُ َتخدمُوه لـِكَي اختارَكُْم مِنْهُ. يبِينَ قَر تَكُونُوا لـكَي ُ الله ُ اختارَكُم فَقَدِ الوَقِت. مَِن ً مَزِيدا تَُضيِّعُوا أْو تَتَكاَسلُوا

البَُخورَ.» ُ لَه وََتحرِقُوا
عَبْدي بُْن قَيٌْس قَهاَت، ِ عائِلَة مْن يا عََزْر بُْن يُوئيُل وَ عَماساَي بُْن َمحَُث فَهُْم العَمََل بَدَُأوا الَّذيَن ونَ ُّ ي لاو َّ ال أمّا ١٢
نَسِل مْن يَعيئيُل وَ ِشمرِي ١٣ جَرُشونَ، ِ عائلَة مْن يُوآَخ بُْن وَعِيدَنُ َ ة زِمَّ بُْن يُوآُخ مَرارِي، ِ عائلَة مِْن يَهلَلْئِيَل بُْن يا وَعََزْر

يَدُوثُونَ. نَسِل مِْن ِيئِيُل وَعُّز شَمَعْيا هَيْمانَ، نَسِل مِْن وَشَمْعَى َيحِيئيُل ١٤ آساَف، نَسِل مِْن نْيا َّ وَمَت يّا زَكَر ألِيصافانَ،
أمرَ بذَلَك فَأطاعُوا الهَيكَِل. فِي َسةِ المُقَّدَ للخِدمَة ً استِعدادا أنفُسَهُمُ رُوا وََطهَّ إْخوَتَهُْم ُّونَ ي لاوِ َّ ال هَؤُلاءِ جَمََع َّ ثُم ١٥
كُّلَ وَأخرَُجوا الهَيكَِل، إلَى ُ الـكَهَنَة فَدَخََل ١٦ يُطَهِّرُوهُ. لـكَي ِ الله بَيِت إلَى وَدَخَلُوا اللهِ. مَن يعاٍز بإ َ جاء الَّذي َلِِك الم

َ ِجسَة َّ الن َ الأْشياء ِ هَذِه ُّونَ ي لاوِ َّ ال حَمََل َّ ثُم اللهِ. بَيِْت ِ ساحَة إلَى وَأحضَرُوها اللهِ، هَيكَِل في وَجَدُوها َّتِي ال ِ ِجسَة َّ الن الأشياءِ
وَفِي َسةِ. المُقَّدَ ِ لِلخِدمَة ً اْستِعدادا أنفُسَهُمُ يُطَهِّرُونَ ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال بَدَأ ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي ١٧ قَْدرُونَ. وادِي إلَى
لِلاْستِعْماِل ِ لإعْدادِه أيّاٍم َ ثَمانيَة ِ الله بَيَت يُطَهّرُونَ وَراُحوا اللهِ. بَيِت دِهلِيزِ إلَى ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال َ جاء هرِ، َّ الش مَِن الثّامِِن اليَوم

ِل. الأّوَ ْهرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الّسادَِس فِي هَذا عَمَلَهُْم وَأكمَلُوا ِس. المُقَّدَ
فِي الأشياءِ وَكُّلَ ِ الّصاعِدَة ْقدِماِت َّ الت َ وَمَذَبح ُ ه َّ كُل اللهِ هَيكََل رْنا َطهَّ «لَقَْد لَهُ: وَقالُوا حَزَقِيّا َلِِك الم إلَى ذَهَبُوا َّ ثُم ١٨
كانَ عندَما آحازُ أهْمَلَها َّتِي ال الأْغراِض جَمِيَع أصلَْحنا وَقَْد ١٩ تَوابعِها. كُّلِ مََع اللهِ َمحْضَرِ خُبزِ َ طاوِلَة رْنا َطهَّ الهَيكَِل.

اللهِ.» مَذَبحِ أمامَ الآنَ ِهيَ وَها لِلخِْدمَةِ. وَأعْدَْدناها رْناها فَطَهَّ مَلِكاً.
َ َسبعَة وَأحضَرُوا ٢١ التّالي. اليَوِم مَن الباكر باح الّصَ فِي ِ الله هَيكَل إلَى وََصعِدُوا ِ المَدينَة مَسؤُولي حَزَقِيّا فَجَمََع ٢٠
المَكاِن وَعَْن يَهُوذا، ِ مَملـَكَة عَْن ةٍ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة َيواناُت الح ِ هَذِه كانَْت تُيُوٍس. َ وََسبعَة ِحملاٍن َ وََسبعَة كِباٍش َ وََسبعَة ثِيراٍن
باِئحِ الذَّ تلَك ِتَقدِيِم ب هارُونَ مْن يَن المُتَحَّدِر َ الـكَهَنَة حَزَقِيّا َلُِك الم وَأمَرَ يَهُوذا. َشعِب وَعَْن تَطهِيرهِ، أجل مِْن ِس المُقَّدَ
، المَذَبحِ عَلَى دَمَها وا وَرَّشُ الكباَش وَذََبحُوا ، المَْذَبحِ عَلَى ُ وه وَرَّشُ دَمَها وَحَمَلُوا الثِّيرانَ، ُ الـكَهَنَة َ فَذََبح ٢٢ اللهِ. مَذَبحِ عَلَى
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ُجتَمِعينَ الم عِْب وَالّشَ َلِِك الم أمامَ ةِ َّ الخَطِي ِ لِذَبِيحَة يُوَس ُّ الت ُ الـكَهَنَة َ أحضَر َّ ثُم ٢٣ . المَذَبحِ عَلَى دَمَها وا وَرَّشُ الحِملانَ وَذََبحُوا
َلُِك الم قاَل فَقَْد ِيَل. إسْرائ بَنِي َخطايا بِدَمِها لِيَُكّفِرُوا المَذَبحِ عَلَى ُ الـكَهَنَة وَذََبحَها ٢٤ يُوِس، ُّ الت عَلَى أيدِيَهُْم فَوََضعُوا هُناكَ،

ِيَل. إسْرائ بَنِي جَميِع عَْن هُما ةِ َّ الخَطِي َ وَذَبِيحَة الّصاعِدَة٥٢َ َ بَيحَة الذَّ إّنَ
ناثانُ. بِيُّ َّ وَالن جادُ وَالرّائي ُ داوُد أمَرَ َكما َباٍب وَر َ وَقَياثِير ُصنُوٍج مََع اللهِ بَيِت فِي يِّينَ لاوِ َّ ال حَزَقيّا َلُِك الم وَوََضَع ٢٥

ُ الـكَهَنَة وَوَقََف ةِ، َّ المُوِسيقِي َ داوُد بِآلاِت مُتَأهِّبِينَ ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَوَقََف ٢٦ أنبِيائهِ. فَِم عَلَى ِ الله مَِن الأمرُ هَذا َ جاء وَقَْد
وَنُفَِخِت اللهِ. تَْسبِيُح بَدَأ بَيحَةِ، الذَّ تَقدِيِم بَدءِ وَعِندَ . المَذَبحِ عَلَى ِ الّصاعِدَة ِ بَيحَة الذَّ ِتَقدِيِم ب حَزَقِيّا أمَرَ َّ ثُم ٢٧ بِأبواقِهِْم.
أبواقَهُْم الأبواِق ناِفخُو وَنَفََخ المُرَنِّمُونَ، َ م وَرَّنَ ِ َماعَة الج كُّلُ وََسجَدَْت ٢٨ ةِ. َّ المُوِسيقِي َ داوُد َلِِك الم آلاِت عَلَى وَعُزَِف الأبواُق

بِيحَةِ. الذَّ ُ تَقدِيم َّ تَم أْن إلَى
مَسؤُولِيهِ وَكِبارُ حَزَقِيّا َلُِك الم وَأمَرَ ٣٠ مَعَهُ. الَّذِيَن عِب الّشَ وَكُّلُ حَزَقِيّا َلُِك الم َسجَدَ ، باِئحِ الذَّ تَقديِم مِْن الانْتِهاءِ وَبَعدَ ٢٩
اللهَ. وَعَبَدُوا وََسجَدُوا غامِرٍ، بِفَرٍَح َ الله ُحوا َّ وََسب آساُف. وَالرّائِي ُ داوُد َكتَبَها َ تَرانِيم مُوا َّ فَرَن اللهَ. يُسَبُِّحوا بِأْن يِّينَ لاوِ َّ ال
إلَى كرِ الّشُ وَتَقدِماِت َ بائح الذَّ وَأْحضِرُوا بُوا فَاقتَرِ يَهُوذا. َشعَب يا للهِ، ْستُمُوها َّ وَكَر أنفُسَكُْم ْ وَهَبتُم «الآنَ حَزَقِيّا: فَقاَل ٣١

ُ عَدَد َ هُو وَهَذا ٣٢ صاعِدَةٍ. َ بِذَباِئح يَْأتِي ً أيضا كانَ أرادَ مَْن وَكُّلُ ُشكرٍ. وَتَقدِماِت َ ذَباِئح عُب الّشَ َ فَأْحضَر اللهِ.» بَيِت
إلَى ً صاعِدَة َ ذَباِئح ها ُّ كُل ِ هَذَه قُّدِمَْت حَمٍَل. وَمِئَتا َكبٍْش، ُ وَمِئَة ثَوراً، َسبعُونَ الهَيكَِل: إلَى ُ َماعَة الج مَْتها قَّدَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ
عَدَدٌ هُناكَ يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن إلّا ٣٤ وَتَيٍس. خَرُوٍف آلاِف َ وَثَلاثَة ثَوٍر، ِ مِئَة ِسّتَ ِ لله َسةِ المُقَّدَ باِئحِ الذَّ ُ عَدَد وَكانَ ٣٣ اللهِ.
ُّونَ ي لاوِ َّ ال باؤُهُمُ أقرِ فَأعانَهُْم صاعِدَةً، َ ذَبائح تَقدِيمِها أجِل مِْن وَتَقطيعها َيواناِت الح كُّلِ ِجلدِ لِسَلِخ ِ الـكَهَنَة مَِن كاٍف
فِي ِ الـكَهَنَة مَِن ً إخلاصا َ أكثَر ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَكانَ َسةِ. المُقَّدَ ِ لِلخِدمَة أنفُسَهُْم ُ الـكَهَنَة أعَّدَ أْن وَإلَى العَمَُل اكتَمََل أْن إلَى
في ُ الخِدمَة فَبَدَأِت َكثِيرٌ. وََسِكيٌب لاِم، الّسَ لِذَباِئحِ ٌ َكثِير وََشحمٌ َكثِيرَةٌ، ُ ذَباِئح هُناكَ كانَْت ٣٥ لِلخِدمَةِ. أنفُسِهْم إعدادِ
لِأّنَ َ أكثَر فَرُِحوا وَقَْد لِشَعبِهِ. ُ الله ها أعَّدَ َّتِي ال ِ الـَكثِيرَة بِالُأمُور ً َكثِيرا عُْب وَالّشَ ِحزَقِيّا وَفَرَِح ٣٦ جَدِيدٍ. مِْن اللهِ هَيكَل

ِجّداً! يٍع سَرِ َنحوٍ عَلَى َّ تَم العَمََل
٣٠

الفِصح بِعِيدِ َيحتَفُِل حَزَقِيّا
هَؤُلاءِ كُّلَ وَدَعا ى. َّ وَمَنَس َ أفْراِيم بَنِي إلَى ً أيضا وََكتََب وَيَهُوذا. ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلِ إلَى رَسائَل حَزَقِيّا َلُِك الم وَأرَسَل ١
ِ مَسؤُولِيه كُّلِ مََع حَزَقِيّا َلُك الم فََق َّ وَات ٢ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه للهِ، ً إكراما الفِصِح٥٣ بِعِيدِ َيحتَفِلُوا لـِكَي القُدِس فِي ِ الله بَيِت إلَى
لِأّنَ دِ، ُحَّدَ الم الوَقِت فِي بِالفِْصِح َيحتَفِلُوا أْن يَستَطِيعُوا لَْم ٣ الثّانِي. هرِ َّ الش فِي الفَْصِح ِ اقامَة عَلَى القُدِس فِي ِ َماعَة الج وَكُّلِ
فِي اْجتَمَعُوا قَدِ عُب الّشَ جَمِيُع يَكُْن وَلَْم كافِياً. يَكُْن لَْم َسةِ المُقَّدَ ِ لِلخِدمَة ً استِعدادا أنفُسَهُمُ رُوا َطهَّ الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة َ عَدَد
بِئرِ ِ مَدِينَة مِْن ِيَل، إسْرائ أْنحاءِ كُّلِ فِي ً نِداء فَأذاعُوا ٥ َماعَةِ. الج وَكُّلَ حَزَقِيّا َلَِك الم الاتِّفاُق فَأْرضَى ٤ بَعْدُ. القُدِس

٢٩:٢٤ ٥٢
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة

٣٠:١ ٥٣
.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.

الفصل) هذا ِ بقِيّة فِي ً (أيضا 7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
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إْذ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه للهِ، ً إكراما بِالفِصح لِلاحتِفاِل القُْدِس ِ مَدينَة إلَى َ َجِيء الم عِب الّشَ إلَى وََطلَبُوا دانَ. مَدينَة إلَى بِع الّسَ
فَنَقََل ٦ مُوسَى. ُ يعَة شَرِ عَلَيهِ ْت نَّصَ الَّذِي حوِ َّ الن عَلَى بَعيدٍ زَمٍَن مُنذُ بِالفصِح ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ٌ َكبِير قسمٌ َيحتَفِْل لَْم

سائُِل: َّ الر ُ قالَتْه ما وَهَذا وَيَهُوذا. ِيَل إسْرائ أنحاءِ جَمِيِع إلَى ُ رَسائِلَه َلك الم رُُسُل
ْ َنجَوْتُم الَّذِيَن ُ أنتُم إلَيكُْم ُ الله َسيَرِجــُع ِحينَئِذٍ، ِيَل. وَإسْرائ وَإسحَاَق َ بْراهيم إ ِ إلَه اللهِ، إلَى اْرِجعُوا ِيَل، إسْرائ بَنِي «يا

عُوب لِلّشُ ً ة َّ َحي ً عِبْرَة فَجَعَلَهُْم آبائِهِْم. ِ إلَه اللهِ، عَلَى انقَلَبُوا الَّذِيَن إْخوَتِكُمُ أْو آبائكُْم مثَل تَكُونُوا فَلا ٧ ورَ. أّشُ مُلُوك مِْن
وَاْصعَدُوا راغٍِب. بِقَلٍب ِ لله اْخَضعُوا بَِل آباؤكُْم. كانَ َكما عَنيدِيَن تَكُونُوا وَلا ٨ تَرَْونَ. َكما َتحتَقرُهُْم، َّتِي ال الُأخرَى
إلَى ْ رَِجعتُم فَإْن ٩ عَلَيكُْم. دِيدُ الّشَ ُ غََضبُه عَنكُْم فَيَرتَّدَ إلَهَكَْم اخْدِمُوا الأبَدِ. إلَى ُ الله ُ َسه قَّدَ الَّذِي ِ مَْسَكنِه إلَى
عَطُوٌف إلَهَكَْم إّنَ الأْرِض. هَذِه إلَى وََسيُعِيدُونَهُْم مَعَهُْم، رَِحيمِينَ وَأبناءَكُْم باءَكُْم أقرِ أسَرُوا الَّذِيَن َسيَكُونُ اللهِ،

إلَيهِ.» ْ رَِجعتُم إْن كُْم يَُصّدَ فَلَْن وَرَِحيمٌ،

مِنهُْم. وََسخرُوا عَلَيهِْم َضحِكُوا عَب الّشَ لـَِكّنَ َبُولُونَ. ز ى َّ َحت ى َّ وَمَنَس َ أفْراِيم مِنْطَقَة فِي ٍ مَدِينَة كُّلِ إلَى ُسُل ُّ الر فَذَهََب ١٠

يَهُوذا فِي ِ الله ُ يَد وَعَمِلَْت ١٢ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى َ وَجاء تَواَضَع َبُولُونَ وَز ى َّ وَمَنَس َ أِشير مَناطِِق مْن مِنهُْم ً بَعضا لـَكّنَ ١١

مَِن ٌ َكبِيرَة أعدادٌ فَجاءَْت ١٣ اللهِ. أْمرَ يُطِيعُونَ بهَذا فَكانُوا وَمَسؤُولِيهِ. َلِِك الم ِ إطاعَة عَلَى ً دا مُوَحَّ ً قَلْبا فَأعطَتهُْم أيضاً،
هَؤُلاءِ وَأزاَل ١٤ َكبِيْراً. ً َحْشدا فَكانُوا الثّانِي. هرِ َّ الش في ُختَمر٥٤ِ الم غَيرِ الخـُبزِ بِعِيد للاحتِفاِل القُْدِس ِ مَدينَة إلَى النّاس
فِي بِها وَألقُوا الآلِهَةِ. تِلَك ِ عِبادَة فِي ِ المُستَخدَمَة البَُخورِ مَذاِبحِ جَمِيَع ً أيضا وَأزالُوا القُدِس. في َّتِي ال ِ الزّائِفَة ِ الآلهَة َ مَذابح

قَْدرُونَ. وادِي
أنفُسَهُمُ رُوا وََطهَّ ُّونَ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة فَخَِجَل الثّانِي. هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوم في الفِصِح حَمََل ذََبحُوا َّ ثُم ١٥
مُوسَى قاَل َكما الهَيكَِل، فِي َ الدّائِمَة أماِكنَهُمُ وَأخَذُوا ١٦ اللهِ. هَيْكَِل إلَى َ باِئح الذَّ وَأْدخَلُوا َسةِ. المُقَّدَ ِ للخِدمَة ً استِعدادا
لَْم عِب الّشَ مَِن َكثِيرُونَ هُناكَ وَكانَ ١٧ . المَذَبحِ عَلَى ُ الـكَهَنَة ُ ه فَرَّشَ لِلـكَهَنَةِ، باِئح الذَّ َ دَم ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَأعطَى اللهِ. رَجُُل
الفِصِح ِخراِف ذَبحِ َ ة َّ مَسؤُولي ُّونَ ي لاوِ َّ ال فَتَوَلَّى الفِصِح. ِخراِف بِذَْبحِ لَهُْم يُسمَْح فَلَْم َسةِ. المُقَّدَ لِلخدمَة ً استِعدادا رُوا يَتَطَهَّ

للهِ. ً َسة مَقَّدَ الخِراَف مَ تُقَّدَ لـِكَي رْ، يَتَطَهَّ لَْم َشخٍص كُّل عَْن
لاْحتِفاِل ً استِعدادا َسلِيٍم َنحوٍ عَلَى أنفُسَهُْم رُوا َطهَّ قَْد َبُولُونَ وَز َ وَيَّساكَر ى َّ وَمَنَس َ أفْراِيم مِْن َكثيرُونَ يَكُْن لَْم ١٨

أجلِهِْم مِْن َصلَّى حَزَقِيّا لـَكّنَ مُوسَى. ِ يعَة شَرِ وفَق َسليٍم، َنحوٍ عَلَى الفِصِح احتفاِل فِي مُشارََكتُهُْم تَكُْن فَلَْم الفِصِح.
ِ المَعْرُوفَة ْطهيرِ َّ الت بِقَواعِدِ َلتَزِمُوا ي لَْم لَو ى َّ َحت آبائِهِْم، ِ إلَه اللهِ، لِطَلَِب بَهُْم قُلُو ُ يُوَجِّه َ هُو ١٩ لِلجَمِيِع. ُ يَغْفِر ٌ صاِلح ُ «الله وَقاَل:

ِس.» المُقَّدَ المَْسَكِن فِي
َ َسبعَة ُختَمِرِ الم غَيْرِ الخـُبزِ بِعيدِ القُدِس فِي ِيَل إسْرائ بَنُو وَاْحتَفََل ٢١ عِب. للّشَ َ وَغَفَر حَزَقِيّا، َ َصلاة ُ الله فَاْستَجاَب ٢٠

يِّينَ لاوِ َّ ال كُّلَ حَزَقِيّا َلُِك الم َع َّ وََشج ٢٢ تِهِْم. َّ قُو بكُّلِ يَوٍم كُّلَ َ الله يُسَبُِّحونَ ُ وَالـكَهَنَة ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَكانَ غامِرٍ. بفَرٍَح أيّاٍم
٣٠:١٣ ٥٤

ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ
8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 -1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ
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َ إلَه اللهَ، ُحوا َّ وََسب وََشكَرُوا شَرِكَةٍ. َ ذَباِئح مَ وَقَّدَ أيّاٍم َ َسبعَة بِالعِيدِ عُب الّشَ اْحتَفََل اللهِ. ِ ِبخِدمَة القِياِم َ ة َّ َكيفي العارفِينَ
آبائِهِْم.

مَلُك حَزَقِيّا مَ وَقَّدَ ٢٤ بِفَرٍَح. أيّاٍم َ َسبعَة الاحتِفاَل دُوا فَمَّدَ ُأْخرَى، أيّاٍم َ َسبعَة البَقاءِ عَلَى عِب الّشَ جَمِيُع وَوافََق ٢٣

خَرُوٍف آلاِف َ وَعَشْرَة ثَوٍر ألَف ُ القادَة مَ وَقَّدَ وَيَْأكُلُوها. يَذَبحُوها لـِكَي خَرُوٍف آلاِف َ وََسبعَة ثَوٍر ألَف ِ لِلجَماعَة يَهُوذا
ُّونَ، ي لاوِ َّ وَال ُ وَالـكَهَنَة يَهُوذا، جَماعَة كُّلُ وَفَرَِحْت ٢٥ َسةِ. المُقَّدَ ِ الخِدمَة لأجِل أنفُسَهُْم َكثيرُونَ ٌ كَهَنَة َ ر وََطهَّ لِلجَماعَةِ.
القُدِس. فِي ً عَظيما الفَرَُح كانَ ٢٦ يَهُوذا. أْرِض فِي المُقِيمِينَ َباءِ الغُر وَكُّلُ ِيَل، إسْرائ مْن الآتِينَ المُقِيمِينَ َباءِ الغُر وَكُّلُ
وَبارَُكوا ُّونَ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة وَقامَ ٢٧ ِيَل. إسْرائ مَلِك َ داوُد بِْن ُسلَيْمانَ زَمَِن مُنذُ مَثِيٌل الاحتِفاِل لِهَذا يَكُْن وَلَْم

ماءِ. الّسَ في ِس المُقَّدَ المَسَكِن إلَى َصلاتَهُمُ وَوََصلَْت َصوتُهُْم، فَسُمـِـَع عَب. الّشَ

٣١
حَزَقيّا إصلاحاُت

َ أصنام رُوا َّ وََكس يَهُوذا، مُدُِن إلَى القُدِس فِي كانُوا الَّذيَن ِيَل إسْرائ بَنُو فَانطَلََق الفِصِح،٥٥ احتِفالاُت وَانتَهَِت ١
وَبَنْيامِيْنَ. يَهُوذا أنحاءِ كُّلِ فِي َ وَالمَذاِبح المُرتَفَعاِت رُوا وَدَمَّ عَْشتَرُوَت،٥٦ َ أعمِدَة وَهَدَمُوا فِيها. َّتِي ال ِ ة َّ ي َجَرِ الح ِ الزّائفَة ِ الآلِهَة
الزّائِفَةِ. ِ الآلِهَة ِ عبادَة أغراِض كُّلَ رُوا دَمَّ ى َّ َحت فُوا َّ يَتَوَق وَلَْم ى. َّ وَمَنَس َ أفْراِيم ِ مِنطَقَة في ُ نَفسَه الأْمرَ عُب الّشَ وَفَعََل

مُدُنِهِْم. إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ رَِجــَع ذَلَِك وَبَعدَ
هاتَينِ إلَى حَزَقِيّا َلُِك الم فَطَلََب ةُ. الخاّصَ وَظِيفَتُها مِنها واِحدَةٍ لِكُّلِ فِرٍَق إلَى مُنقَِسمينَ ُّونَ ي لاو َّ وَال ُ الـكَهَنَة وَكانَ ٢

وَكانُوا لاِم. الّسَ َ وَذَباِئح الّصاعِدَة٥٧ِ باِئحِ الذَّ َ تَقدِيم ُّونَ ي لاو َّ وَال ُ الـكَهَنَة فَاْستَْأنََف ِيَةً. ثان عَمَلَهُما تَستَْأنِفا أْن َماعَتَينِ الج
فَكانَِت مَواِشيهِ. مِْن َ ذَبائح حَزَقِيّا مَ وَقَّدَ ٣ اللهِ. بَيِت أبواِب عِندَ سبِيِح َّ وَالت رنِيِم َّ وَالت الهَيكَِل فِي ِ الخِدمَة ِ بِوَظِيفَة يَقُومُونَ
يَعمَُل وَكانَ الُأخرَى. ةِ الخاّصَ وَالاْحتِفالاِت الأعيادِ وَفِي هُورِ، ُّ الش وَاوائِِل بُوِت الّسُ وَفِي ً وَمَساء ً َصباحا مُ تُقَّدَ ُ باِئح الذَّ
عَلَيهِْم َ الواِجبَة َ ة َّ رعِي َّ الش َ ة الحِّصَ يُعطُوا بِأْن القُْدِس ُسّكانَ حَزَقيّا وَأمَرَ ٤ اللهِ. ِ يعَة شَرِ فِي مَكتُوٌب َ هُو ما وَفَْق ُ ه َّ كُل هَذا

اللهِ. ِ يعَة لشَرِ وَقتَهُْم تَكرِيِس مِْن نُوا لِيَتَمَّكَ يِّينَ، وَاللّاوِ ِ لِلـكَهَنَة
َحصادِهِْم َ باُكورَة ِيَل إسْرائ بَنُو فَأعطَى َلَدِ. الب مَِن مَكاٍن كُّلِ فِي عِب الّشَ إلَى هَذا َلِِك الم أمرِ ُ أخبار وَوََصلَْت ٥

ً أيضا َ وَأحضَر ٦ الـَكثِيرَةِ. َحاِصيِل الم ِ هَذِه َ عُشْر َلَبُوا فَج ُحقُولِهِْم. فِي يَنبُُت ما وَكُّلِ وَالعَسَِل يِْت َّ وَالز وَالعِنَِب القَْمِح مَِن
. خاّصٍ مَكاٍن فِي ِ لله َص ُخَّصَ الم َ العُشْر وَوََضعُوا وَغَنَمِهِْم. بَقَرِهِْم َ عُشْر يَهُوذا فِي الّساِكنُونَ وَيَهُوذا ِيَل إسْرائ رِجاُل

أْكواماً. ً أْكواما وَوََضعُوها لإلَهِهِْم. َ الأشياء ِ هَذِه كُّلَ َلَبُوا فَج
٣١:١ ٥٥

.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط

٣١:١ ٥٦
لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

٣١:٢ ٥٧
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
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وَالقادَةُ، حَزَقِيّا َ جاء وَلَمّا ٨ الّسابـِـِع. هرِ َّ الش فِي جَمْعِها مِْن وَانتَهُوا الثّالِِث، هرِ َّ الش فِي َ الأشياء ِ هَذِه ُ ُيحضِر عُب الّشَ بَدَأ ٧
ِيَل. إسْرائ بَنِي وََشعبَهُ، َ الله فَبارَُكوا جُمِعَْت. َّتِي ال الأشياءِ أكوامَ رََأْوا

صادُوَق بَيِْت مِْن َ وَهُو – ِ الـكَهَنَة رَئِيُس يا عََزْر فَقاَل ١٠ الأكواِم. عَْن يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة مَِن حَزَقِيّا َ استَْفسَر َّ ثُم ٩

ٌ َكبِير فائٌِض لَدَينا وَمازاَل بَِع، الّشَ ى َّ َحت نأكُُل صِرْنا اللهِ، بَيِت إلَى قدِماِت َّ الت بِإْحضارِ عُب الّشَ بَدَأ أْن «مُنْذُ لِلمَلِِك: –
َكثِيرٌ.» فائٌِض لَدَينا وَلِهَذا َحّقاً. ُ َشعبَه ُ الله َ بارَك لَقَْد عاِم. الّطَ مَِن

وَالعُشُورَ قِدِماِت َّ الت ُ الـكَهَنَة َ أحضَر َّ ثُم ١٢ فَفَعَلُوا. اللهِ. بَيِت فِي يٍن َتخْزِ ُحجْراِت بِإعدادِ َ الـكَهَنَة حَزَقِيّا فَأمَرَ ١١

شَمْعَى ُ أُخوه وَكانَ عَْنها، ً مَسؤُولا لاوِي َّ ال ُكونَنْيا وَكانَ الهَيكَِل. َمخازِِن فِي وَوََضعُوها للهِ، َصْت ُخّصِ َّتِي ال الأشياءِ وَكُّلَ
يُوزابادَ وَ ِيمُوَث وَيَر ِيَل وَعَسائ وََنحََث يا وَعََزْر َيحِيئِيَل مِْن كُّلٌ شَمْعَى وَأِخيهِ ُكونَنْيا ِ إْمرَة َتحَْت وَعَمَِل ١٣ لَهُ. ً مُساعِدا

الرِّجاَل. هَؤُلاءِ اللهِ بَيِْت عَْن المَسؤُوُل يا وَعََزْر حَزَقِيّا َلُِك الم َ اْختار وَقَدِ وَبَنايا. وََمحََث وَيَْسمَْخيَا وَإيلِيئِيَل
عَلَى الإشراِف ُ ة مَهَمَّ قُورِي إلَى وَُأوكِلَْت ةِ. َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة عَِن المَسؤُوَل البَوّاَب َ هُو لاوِي َّ ال َ يَمْنَة بُْن قُورِي وَكانَ ١٤

عَدَنُ ِ إمرَتِه َتحَْت وَكانَ ١٥ َسةِ. المُقَّدَ عاِت ُّ بَر َّ وَالت ِ الله ِلخُّداِم َصةِ ُخَّصَ الم قدِماِت َّ الت يِع وَتَوزِ للهِ، ةِ َّ ي الاختِيارِ التَقدِماِت
َ الأشياء ِ هَذِه عُوا فَوَزَّ الـكَهَنَةُ. يَسكُنُها َّتِي ال المُدُِن فِي بِأمانَةٍ، ُ ساعَدُوه الَّذِيَن وََشكُنْيا يا وَأمَْر وَِشمْعِيا وَيَشُوعُ وَمُنْيامُِن

وَِصغاراً. ً كِبارا ساوِي َّ بِالت ِ الـكَهَنَة فِرَِق مِْن ٍ فِرقَة كُّلِ فِي بائِهِْم أقرِ عَلَى
وَكانَ يِّينَ. لاوِ َّ ال مَوالِيدِ ِسجِّلِ فِي أسماؤُهُْم ُسجِّلَْت الَّذِيَن مَِن فَوُق َما ف َسنَواٍت ثَلاِث ابِن مَِن لِلذُُّكورِ ً ة ِحّصَ وََأْعطَوْا ١٦

تُها َّ مَسؤُولِي يِّينَ لاوِ َّ ال مَِن ٍ فِرقَة لِكُّلِ فَكانَ بِواِجباتِهِْم. لِلقِياِم ِ ة َّ اليَومِي ِ لِلخِدمَة ِ الله بَيَت يَدخُلُوا أْن الذُُّكورِ هَؤُلاءِ كُّلِ عَلَى
وَُأعطَِي المَوالِيدِ. نَسَِب فِي تَسِجيلهِْم ِ يقَة وََطرِ عائِلاتِهِْم َحسََب العَطايا، ِ هَذِه مِْن ً ة ِحّصَ ُ الـكَهَنَة وَُأعطَِي ١٧ ةُ. الخاّصَ
فِرَقِهِْم. وََحسََب مَسؤُولِيّاتِهْم َحسََب العَطايا، هَذِه مِْن ً ة ِحّصَ فَوُق َما ف ً َسنَة يَن عِشرِ َلَغُوا ب الَّذِيَن مَِن ُّونَ ي لاوِ َّ ال ً أيضا
لِلخِدمَةِ. ًوَمُستَعِّدِيَن دائِما يَن طاهِرِ كانُوا هُْم لأّنَ جَميعاً، وَبَناتُهُْم وَأولادُهُْم وَزَوجاتُهُْم أطفالِهِْم مََع ِ الـكَهَنَة تَسِجيُل َّ وَتَم ١٨
رِجاٍل َتحدِيدُ َّ فَتَم يِّينَ. لاوِ َّ ال مُدُِن قُرَْب مُدٍُن أْو ُحقُوٍل فِي يَسكُنُونَ ِ الـكَهَنَة بَعُض هارُونَ نَسِل مِْن وَكانَ ١٩

وَجَمِيِع الـكَهَنَةِ، عائِلاِت مِْن الذُُّكورِ جَمِيِع عَلَى العَطايا ِ هَذِه ِحَصِص يِع لِتَوزِ المُدُِن ِ هَذِه مِْن ٍ مَدِينَة كُّلِ مِْن بِالاسِم
يِّينَ. اللاو أنساِب ِسجِّلِ فِي لَينَ المُسَجَّ

مُْرٍض َ هُو ما وَكُّلُ َصواٌب َ هُو ما كُّلَ عَمَِل يَهُوذا. فِي ِ الّصاِلحَة الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ حَزَقِيّا َلُِك الم عَمَِل وَهَكَذا ٢٠

فَنََجَح. إلَهِهِ، ِباِع ّ ات وَفِي وَالوَصايا، ِ يعَة رِ َّ الش ِ طاعَة وَفِي اللهِ، بَيِت ِ ِخدمَة فِي ُ عَمِلَه ما كُّلِ ِ قَلبِه بِكُّلِ عَمَِل وَقَْد ٢١ لإلَههِ.
٣٢

حَزَقِيّا يُضايُِق يُب َسنْحارِ َلُك الم
َ نَة ُحَّصَ الم المُدُنَ َ وَحاصَر يَهُوذا، إلَى ُ وَجَيشُه يُب َسنْحارِ َ جاء بأمانَةٍ، حَزَقِيّا بِها قامَ َّتِي ال الأعْماِل ِ هَذِه كُّلِ بَعدَ ١

مََع حَزَقِيّا َث فَتَحَّدَ ٣ القُدِس. َ مُهاجَمَة ً يا ناوِ أتَى قَْد يَب َسنحارِ أّنَ حَزَقِيّا وَأدرَكَ ٢ عَلَيها. وَيَستَوليَ يَهزِمَها أْن بِهَدَِف
َيِش الج ُ وَقادَة المَسؤُولُونَ هَؤُلاءِ فَساعَدَ المَدِينَةِ. خارَِج ِيِع اليَناب مِياهِ َطّمِ عَلَى َمِيُع الج فََق َّ فَات َيِش. الج ِ وَقادَة مَسؤُولِيهِ كِبارِ
َيجِدَ أْن ِيدُ نُر «لا وَقالُوا: َلَدِ الب وََسِط إلَى المُتَدَفَِّق وَالجْدوََل ِيَع اليَناب وا وََطمُّ النّاِس مَِن ٌ َكبِير جُمهُورٌ َع َّ وَتَجَم ٤ حَزَقِيّا.
وَبَنَى ورِ. الّسُ مَِن ِ المُتَهَّدِمَة الأجزاءِ َ ِناء ب فَأعادَ القُدَس. حَزَقِيّا َن وََحّصَ ٥ هُنا!» إلَى يَِصُل عِندَما ً َكثِيرا ً ماء ورَ أّشُ مَلُِك
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القَديِم الجُزءِ فِي رقِيِّ َّ الش الجانِِب عَلَى القِلاعَ َن وََحّصَ ِل. الأّوَ ورِ الّسُ خارَِج َ آخَر ً ُسورا ً أيضا وَبَنَى الأسوارِ. عَلَى ً أبراجا
بِهِْم وَاجتَمََع عِب. الّشَ عَِن مَسؤُولِينَ لِيَكُونُوا حَرٍب ُضبّاَط حَزَقِيّا وَعَيَّنَ ٦ َكثِيرَةً. ً وَتُرُوسا ً أسلِحَة وََصنََع القُدِس. مَِن
مِْن َتخافُوا وَلا وَُشجعاناً. َ ياء أقوِ «ُكونُوا ٧ لَهُْم: فَقاَل عَهُْم، َّ وََشج حَزَقِيّا مَهُْم َّ وَكَل المَدِينَةِ. ِ بَوّابَة قُرَب ِ المَفتُوحَة ِ الّساحَة فِي
لَدَى فَلَيَس ٨ ورَ! أّشُ مَلِِك مََع ما يَفُوُق ةٍ َّ قُو مِْن مَعَنا ما فَإّنَ مَعَهُ. الَّذِي الـَكبِيرِ َيِش الج بِسَبَِب تَقلَقُوا أْو ورَ أّشُ مَلِِك
كَلاِم مِْن ةً َّ وَقُو ً َشجاعَة عُب الّشَ فَاْستَمَّدَ مَعارِكَنا!» عَنّا وَُيحارُِب َسيُعِينُنا، َ وَهُو مَعَنا. فَإلَهُنا َنحُن أمّا بَشَرٌ. إلّا ورَ أّشُ مَلِِك

يَهُوذا. مَلِِك حَزَقِيّا
حَزَقِيّا إلَى ُ خُّدامَه يُب َسنحارِ فَأرَسَل اقتِحامَها. يَنوُونَ لَخِيَش ِ مَدِينَة قُرَب ُمخَيِّمِينَ جَيِشهِ وَكُّلُ يُب َسنحارِ وَكانَ ٩

كِلُونَ َّ تَت الَّذِي ما ورَ: أّشُ مَلُِك يُب َسنحارِ ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ١٠ فَقَالُوا: القُدِس فِي يَهُوذا َشعِب كُّلِ وَإلَى يَهُوذا مَلِِك
فِي تَبقُوا لـِكَي يَكُْم يُغوِ أْن ِيدُ يُر َ وَهُو وََيخْدَعُكُْم، كُْم ـُّ يُِضل حَزَقِيّا أّنَ اعلَمُوا ١١ القُدِس؟ فِي الحِصارَ َتحتَمِلُوا لـَكَي عَلَيهِ،
المُرتَفَعاِت نَزَعَ الَّذِي ُ نَفسُه َ هُو وَحَزَقِيّا ١٢ ورَ.› أّشُ مَلِِك مِْن إلَهُنا ‹َسيُنقِذُنا لـَكُْم: ِ بِقَولِه ً وَعَطَشا ً ُجوعا َمُوتُوا لِت القُدِس
ُ فَعَلناه ما تَعلَمُونَ ْ أنتُم ١٣ فَقَْط. واِحدٍ مَذَبحٍ عَلَى ً َبخُورا وَُتحرِقُوا تَعبُدُوا بِأْن وَالقُدِس يَهُوذا أهَل يا وَأمَرَكُْم وَالمَذاِبحَ.
مَِن تَمنَعَنِي أْن تَستَطـِـْع وَلَْم بَها. ُشعُو تُنقِذَ أْن ُلداِن الب تِلَك ُ آلِهَة تَستَطـِـْع لَْم الُأخرَى. ُلْداِن الب ُشعُوِب بِكُّلِ وَآبائِي أنا
َشعبَها تُنقِذَ أْن استَطاعَْت ٍ آلِهَة ُ ة َّ وَأي عَلَيهْم؟ قَُضوا الَّذِيَن آبائِي مِْن َشعبَها تُنقِذَ أْن استَطاعَْت ٍ آلِهَة ُ ة َّ أي ١٤ عَلَيها. القَضاءِ
ُ ه َّ لِأن ُ تَُصّدِقُوه لا كُْم. ـَّ يُِضل أْو َيخْدعْكُْم حَزَقِيّا تَدَعُوا لا ١٥ يَدِي؟ مِْن الواِحدُ إلَهُكُمُ يُنقِذَكُْم أْن عُونَ َّ تَتَوَق فََكيَف مِنِّي؟
مَِن مَنعِي عَلَى ُ يَقدِر إلَهَكُْم أّنَ مُوا َّ تَتَوَه فَلا آبائِي. مِْن أْو مِنِّي ُ َشعبَه يَحمَِي أْن ً يَوما استَطاعَ ٍ مَملـَكَة أْو ةٍ ُأمَّ ِ إلَه مِْن ما

عَلَيكُْم.» القَضاءِ
ً أيضا ورَ أّشُ مَلُِك وََكتََب ١٧ حَزَقِيّا. ِ وَخادِمِه اللهِ عَلَى جْدِيِف َّ وَالت رِّ َّ الش مَِن يدٍ بِمَزِ َ ور أّشُ مَلِِك خُّدامُ مَ َّ وَتَكَل ١٦
القَضاءِ مَِن تَمنَعَنِي أْن الُأخرَى عُوِب الّشُ ُ آلِهَة تَستَطـِـْع «لَْم فِيها: يَقُوُل ِيَل، إسْرائ ِ إلَه للهِ، ٌ وَإهانَة ٌ اْزدِراء فِيها رَسائَِل
عَلَى عاٍل بَِصوٍت ورَ أّشُ مَلِِك خُّدامُ نادَى َّ ثُم ١٨ مِنِّي.» ُ َشعبَه يُنْقِذَ أْن حَزَقِيّا ُ إلَه يَستَطِيُع لا كَذَلَِك بِها. ُشعُو عَلَى
ِ مَدِينَة عَلَى الاْستِيلاءِ مَِن نُوا لِيَتَمَّكَ يُرهِبُوهُْم أْن أرادُوا ةِ. َّ ي ِ بِالعِبْر مُوهُْم َّ وَكَل المَدِينَةِ. ُسورِ عَلَى كانُوا الَّذِيَن القُدِس أهِل
الُأخرَى الُأمَِم ِ لآلِهَة إهاناٍت فِيها هُوا وَّجَ َّتِي ال نَفسِها ِ يقَة رِ بِالّطَ القُدِس ِ لإلَه إهاناٍت َلِِك الم ُ خُّدام َ ه وَجَّ ١٩ القُدِس.

بِأيدِيهِْم. النّاُس خَلَقَها َّتِي ال
ً مَلاكا ُ الله فَأرَسَل ٢١ ماءِ. الّسَ ِ إلَه إلَى وَصَرَُخوا الأْمرِ، هذا بِشَْأِن آمُوَص بُْن ُ إَشعْياء بِيُّ َّ وَالن حَزَقِيّا َلُِك الم فََصلَّى ٢٠

إلَى ورَ أّشُ مَلُِك فَرَِجــَع . ورِّيِ الأّشُ َيِش الج فِي بّاِط وَالّضُ ِ وَالقادَة ُنُودِ الج جَمِيَع المَلاكُ فَقَتََل ورَ. أّشُ مَلِِك ِم َّ ُمخَي إلَى
عَْب وَالّشَ حَزَقِيّا ُ الله أنقَذَ وَهَكَذا ٢٢ يِف. بِالّسَ ِ أولادِه بَعُض ُ َلَه وَقَت إلَهِهِ، هَيكَِل إلَى فَدَخََل . وَالخِزّْيِ ِ َيْبَة بِالخ ِ وََطنِه
َكثِيرُونَ َ فَأحضَر ٢٣ جانٍِب. كُّلِ مِْن ً راحَة وَأعطاهُْم أعدائِهِ، جَمِيِع وَمِْن ورَ أّشُ مَلِِك يَب َسنحارِ يَدِ مِْن القُدِس فِي
ِحساباً. ِلحَزَقِيّا َتحِسُب ها ُّ كُل عُوُب الّشُ صارَِت الوَقِت ذَلَِك وَمِْن يَهُوذا. مَلِِك ِلحَزَقِيّا ً ثَمِينَة وَهَدايا القُدِس، فِي ِ لله عَطايا

أيّامِه ُ وآِخر حَزَقِيّا مََرُض
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لـَِكّنَ ٢٥ عَلامَةً. ُ وَأعطاه حَزَقِيّا ُ الله مَ َّ فَكَل اللهِ. إلَى فََصلَّى المَوَت. وَقارََب حَزَقِيّا مَرَِض الأيّاِم تِلَك وَفِي ٢٤
وَالقُْدِس. يَهُوذا أهِل وَعَلَى حَزَقِيّا عَلَى ِ الله غََضُب فَحَّلَ عَلَيهِ. ِ الله ِ ِنِعمَة ب ً لائقَة ً استِجابَة يَستَِجِب فَلَْم رَ، َّ تََكب حَزَقِيّا قَلَب
حَزَقِيّا. َحياةِ َطواَل ِ الله غََضُب عَلَيهِْم يَْأِت فَلَْم مَعَهُ، القُْدِس وَأهُل َ هُو قَلبِهِ، ياءِ ِكبر عَْن وَتاَب حَزَقِيّا فَتَواَضَع ٢٦

وَالأطياِب ِ ِيمَة الـكَر وَالأحجارِ هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ ِلحِفِظ خَزائَِن فََصنََع ِجّداً. َكبِيرَتاِن ٌ وَكَرامَة ٌ ثَروَة ِلحَزَقِيّا وَكانَ ٢٧

ُ وََحظائِر إلَيهِ، يُرِسلُها عُب الّشَ كانَ َّتِي ال يِت َّ وَالز بِيذِ َّ وَالن لِلقَمِح َمخازِنُ لَدَيهِ وَكانَْت ٢٨ َّمِينَةِ. الث الأشياءِ وَكُّلِ رُوِس ُّ وَالت
َ الله لِأّنَ وَالبَقَرِ، الغَنَِم مَِن ٌ َكثِيرَة قُطعاٌن ِ لَدَيْه وَكانَ َكثِيرَةً، ً مُدُنا ً أيضا حَزَقِيّا وَبَنَى ٢٩ ُختَلِفَةِ. الم ِ وَالماِشيَة لِلحَيوَاناِت

ِجّداً. ً َكثِيرا ُ أغناه
إلَى ً مُباشَرَة َتجرِي َ ِياه الم ِ هَذِه وََجعََل القُدِس، فِي ِجيُحونَ يُنبُوِع لِمِياهِ العُلوِّيَ المَنْبََع َسّدَ الَّذِي َ هُو وَحَزَقِيّا ٣٠
ُ وََسألُوه حَزَقِيّا. إلَى ً رُُسلا بابَِل ِ قادَة أحَدُ وَأرَسَل ٣١ عَمَِل. ما كُّلِ فِي ُ الله ُ قَه َّ فَوَف داوُدَ.٥٨ ِ مَدِينَة مِْن بِيِّ الغَر الجانِِب

قَلبِهِ. فِي ما كُّلَ وَلِيَعرَِف ُ َمتَِحنَه لِي ُ وَحْدَه ُ الله ُ تَرَكَه جاءُوا، فَلَمّا َلَدِهِ. ب فِي حَدَثَْت َّتِي ال ِ العَظِيمَة العَِجيبةِ الُأمُورِ عَِن
تارِيخِ كِتاِب وَفِي آمُوَص، بِْن َ إَشعْياء يا رُؤ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدُّوَ فَهَِي اِلحَةِ، الّصَ ِ وَإنجازاتِه حَزَقِيّا، أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٣٢

ِيَل. وَإسْرائ يَهُوذا مُلُوِك
يَهُوذا أهِل جَمِيُع ُ فَأكرَمَه داوُدَ. أبْناءِ آبائِهِ، ُ قُبُور َحيُث ِ لَّة َّ الت عَلَى عُب الّشَ ُ دَفَنَه آبائِهِ. مََع وَدُفَِن حَزَقِيّا وَماَت ٣٣

الحُكمِ. فِي ى َّ مَنَس ُ ابنُه ُ وَخَلَفَه القُدِس. وَُسّكانُ
٣٣

يَهُوذا مَلُِك ى َّ مَنَس
القُْدِس. فِي ً َسنَة وَخَمِْسينَ ً خَمْسَة وَحَكَمَ يَهُوذا. عَْرَش اْعتَلَى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان فِي ى َّ مَنَس كانَ ١

بَنُو أخَذَها َّتِي ال الأْرِض مَِن ُ الله َطرَدَها َّتِي ال عُوِب لِلّشُ َ البَِشعَة المُمارَساِت ى َّ وَتَبَن اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ى َّ مَنَس وَفَعََل ٢

َ أعمِدَة وَنََصَب لِلبَعِل َ مَذاِبح َ ِناء ب وَأعادَ حَزَقِيّا، ُ أبُوه هَدَمَها قَْد كانَ َّتِي ال المُرتَفَعاِت َ ِناء ب ى َّ مَنَس وَأعادَ ٣ ِيَل. إسْرائ
«َسيَكُونُ اللهُ: ُ عَنْه قاَل الَّذِي ِ الله بَيِت فِي ِ الزّائِفَة ِ لِلآلِهَة َ مَذاِبح وَبَنَى ٤ وَخَدَمَها. ماءِ الّسَ ُنجُومَ وَعَبَدَ عَْشتَرُوَت.٥٩

القُدِس.» فِي الأبَدِ إلَى اْسمِي
ومَ. ُّ هَن ابِْن وادِي فِي ْباٍن َكقُر النارِ في ُ ابْنَه وَأْحرََق ٦ اللهِ. بَيِت ساَحتَي فِي ماءِ الّسَ لِنُُجوِم َ مَذاِبح ى َّ مَنَس وَبَنَى ٥

َ أمام رِّ َّ الش عَمَِل مِْن ى َّ مَنَس َ وَأكثَر وَمُشَعْوَذِيَن. َ وَُسطاء َ وَاْستَخْدَم المُستَقبَِل. ِ مَعْرِفَة ِ ُحاوَلَة لِم ِ وَالعِرافَة بِالّسِْحرِ وَاْستَعانَ
َشدِيداً. ً غََضبا ُ الله فَغَِضَب اللهِ،

مِْن القُْدَس «اختَرُْت عَنْهُ: ُسلَيْمانَ ِ ِنِه وَاب َ لِداوُد ُ الله قاَل الَّذِي ِ الله بَيِت فِي ُ وَوََضعَه لِوَثٍَن، ً تِمثالا ى َّ مَنَس وََصنََع ٧

أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض مَِن يُبْعَدوُنَ أدَعَهُْم وَلَْن ٨ الأبَدِ. إلَى القُْدِس فِي الهَيكَِل فِي اْسمِي َسأَضُع ِيَل. إسْرائ مُدُِن كُّلِ
مُوسَى.» عَبدِي لَهُْم أعطاها َّتِي ال عالِيِم َّ الت وَكُّلَ وَصاياَي كُّلَ أطاعُوا إْن أْرضِهِْم، فِي َسُأبْقِيهِْم بَْل لآبائِهِْم،

٣٢:٣٠ ٥٨
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة

٣٣:٣ ٥٩
ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

(19 العدد فِي
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مارََسْتها َّتِي ال رُورِ ُّ الش كُّلِ مِْن وَأقبََح َ أْكثَر ً شُرُورا فَعَمِلُوا لاِل. الّضَ عَلَى القُدِس وَأهَل يَهُوذا أهَل ى َّ مَنَس َع َّ وََشج ٩

أغلَقُوا هُْم لـَِكنَّ وََشعبَهُ، ى َّ مَنَس ُ الله مَ َّ وَكَل ١٠ إلَيها. ِيَل إسْرائ بَنِي دُُخوِل قَبَل َكنْعانَ مِْن ُ الله َطرَدَها َّتِي ال عُوُب الّشُ
القَبَْض فَألْقَوْا يَهُوذا. ِ ِمُهاجَمَة ل َ ور أّشُ مَلِِك ِ قادَة كِبارِ ِ بِقِيادَة َ ور أّشُ جَيَش ُ الله فَأرَسَل ١١ إلَيهِ. يَْستَمِعُوا فَلَْم آذانَهُْم،

بابَِل. إلَى ُ وه وَجَرُّ ةٍ، َّ ُنحاِسي بِسَلاِسَل ِ يَدَيْه َّلُوا وَكَب بِها. ُ اقتادُوه ً ِخزامَة ِ أنفِه فِي وَوََضعُوا وَأسَرُوهُ، ى َّ مَنَس عَلَى
آبائِهِ. ِ إلَه أمامَ ً َكثِيرا وَتَواَضَع عَوْنَهُ. وََطلََب ِ إلَهِه ِ الله إلَى تاَب ى، َّ مَنَس رَْأِس عَلَى المَصائُِب ِ هَذِه وَقَعَْت فَلَمّا ١٢

عَرِشهِ. وَإلَى القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ُ وَأْرَجعَه عَلَيهِ. وََتحـَنَّنَ ِ عاتِه تَضَرُّ ُ الله فَسَمـِـَع بِهِ. وَاستَنْجَدَ اللهِ إلَى ى َّ مَنَس َصلَّى ١٣
وَامتَّدَ داوُدَ.٦١ ِ مَدِينَة َحوَل ً عالِيا ً ُسورا ى َّ مَنَس بَنَى ذَلَِك وَبَعدَ ١٤ َحّقاً. ُ الله َ هُو يهوه٦٠ أّنَ ِحينَئِذٍ، ى َّ مَنَس فَعَرََف
كُّلِ فِي ً ُضبّاطا وََضَع َّ ثُم عُوفَِل. تَّلِ وََحوَل مَِك، الّسَ ِ بَوّابَة مَدخَِل إلَى قَْدرُونَ، وادِي فِي ِجبْعُونَ عَينِ بِيَّ غَر ورُ الّسُ
بَيِت تَّلِ عَلَى بَناها َّتِي ال المَذاِبحِ كُّلَ وَنَزَعَ اللهِ. بَيِت مِْن َ نَم الّصَ وَأزاَل يبَةِ. الغَرِ ِ الآلِهَة أصنامَ وَنَزَعَ ١٥ يَهُوذا. ُحُصوِن
وَتَقدِماِت ٍ شَرِكَة َ ذَباِئح عَلَيهِ مَ وَقَّدَ ِ الله َ مَذَبح نََصَب َّ ثُم ١٦ القُدِس. ِ مَدِينَة عَْن ً بَعيدا ها َّ كُل وََطرََحها القُدِس، وَفِي ِ الله
فِي باِئحِ الذَّ تَقدِيِم فِي عُب الّشَ َّ وَاستَمَر ١٧ وََيخْدِمُوهُ. ِيَل، إسْرائ َ إلَه اللهَ، يَعْبُدُوا بِأْن يَهُوذا َشعَب ى َّ مَنَس وَأمَرَ ُشكرٍ.

لإلَهِهِْم. إلّا يُقَّدِمُونَها يَكُونُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ المُرتَفَعاِت،
كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، بِاسِْم ُ مُوه َّ كَل الَّذِيَن الرّائِينَ وَكَلاِم ِ لإلَهِه ِ َصلَواتِه ى، َّ مَنَس أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ١٨

كَذَلَِك الرّائِينَ. كِتاب فِي ٌ نَة مُدَّوَ ُ نُه ُّ وََتحَن ِ لَِصلاتِه الله ُ وَاستِجابَة ى َّ مَنَس ُ وََصلاة ١٩ ِيَل. إسْرائ ِمُلُوِك ل ِ ة َّ سمِي َّ الر ِجلّاِت الّسِ
عَْشتَرُوَت، َ أعمِدَة وَأقامَ مُرتَفَعاٍت فِيها بَنَى َّتِي ال وَالأماِكُن اللهِ، ِ َحضرَة فِي ِ تَواُضعِه قَبَل ِ أمانَتِه وَعَدَِم َخطاياهُ، كُّلُ

الرّائِينَ. كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي
آمُونَ. ُ ابنُه العَرِش عَلَى ُ وَخَلَفَه . َلـَكِيِّ الم ِ بَيتِه فِي عُب الّشَ ُ وَدَفَنَه آبائِه. مََع وَدُفَِن ى َّ مَنَس وَماَت ٢٠

يَهُوذا مَلُِك آمُونُ
رَّ َّ الش آمُونُ وَعَمَِل ٢٢ القُْدِس. فِي َسنَتَينِ وَحَكَمَ العَرَْش. اعتَلَى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ ِيَة الثّان فِي آمُونُ كانَ ٢١
يَتَواَضْع وَلَْم ٢٣ وَعَبَدَها. أبُوهُ، عَمِلَها َّتِي ال ِ المَنُحوتَة ِيِل َّماث وَالت الأوثاِن لِكُّلِ َ ذَباِئح آمُونُ مَ وَقَّدَ ى. َّ مَنَس ِيهِ كَأب اللهِ أمامَ
فَقامَ ٢٥ بَيتِهِ. فِي ُ وَقَتَلُوه خُّدامُهُ، عَلَيهِ فَتَآمَرَ ٢٤ َكثِيراً. رِّ َّ الش فِي آمُونُ تَمادَى بَْل ى، َّ مَنَس ُ أبُوه تَواَضَع َكما ِ الله أمامَ

بَعْدَهُ. ً مَلِكا يُوِشيّا ُ ابْنَه بُوا نَّصَ َّ ثُم وَقَتَلُوهُْم. آمُونَ عَلَى تَآمَرُوا الَّذِيَن كُّلَ وَقَتَلُوا َلَدِ الب َشعُب
٣٤

يَهُوذا مَلُِك يُوِشيّا
ما يُوِشيّا وَعَمَِل ٢ القُْدِس. فِي ً َسنَة وَثَلاثِينَ إحدَى وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن ِ الثّامِنَة فِي يُوِشيّا كانَ ١
يَتْبَُع بَدَأ حُكمِهِ، مِْن ِ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٣ كامِلاً. ً التِزاما بِهَذا َ وَالتَزَم داوُدَ. ِ َكجَّدِه ٍ أمانَة بِكُّلِ َ الله وَتَبـِـَع اللهَ. يُرْضِي
َ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ وَفِي اللهِ. ِ لِطاعَة نَفِسهِ تَكرِيِس عَلَى عََزمَ عِندَما ّنِ الّسِ فِي ً َصغيرا بَعدُ كانَ فَقَْد داوُدُ. ُ ه جَّدُ ُ تَبِعَه الَّذِي َ الله

٣٣:١٣ ٦٠
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٣٣:١٤ ٦١
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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وَالأصناِم ِ المَنُحوتَة ِيِل َّماث وَالت عَْشتَرُوَت،٦٢ ِ أعمِدَة ِ وَإزالَة المُرتَفَعاِت، بِهَْدِم وَالقُْدَس يَهُوذا ُ يُطَهِّر بَدَأ ِ حُكمِه مِْن َ عَشْرَة
َ المَنُحوتَة الأوثانَ رَ َّ وََكس العالِيَةِ. البَُخورِ َ مَذاِبح يُوِشيّا َ هَدَم َّ ثُم يُوِشيّا. أمامَ البَعِل ِ آلِهَة َ مَذاِبح عُب الّشَ َ وَهَدَم ٤ المَسبُوكَةِ.
عَلَى الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة عِظامَ وَحَرََق ٥ لَها. َ ذَباِئح مُوا قَّدَ الَّذِيَن قُبُورِ عَلَى مَسُحوقَها وَرَّشَ وََسحَقَها، المَسبُوكَةَ، وَالأوثانَ
وَشَمْعُونَ َ وَأفراِيم ى َّ مَنَس مَناطِِق فِي ِ الواقِعَة المُدُِن فِي ُ ذاتَه الأْمرَ يُوشيّا وَفَعََل ٦ وَالقُدَس. يَهُوذا َ ر َطهَّ وَهَكَذا مَذاِبحِهِْم.
صارَْت ى َّ َحت الأصنامَ وََسحََق عَْشتَرُوَت. َ أعمِدَة َع وَقَّطَ َ المَذاِبح َ وَهَدَم ٧ بِها.٦٣ ِ ُحِيطَة الم الخَرائِِب مََع نَفتالِي، ى َّ َحت

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى عادَ ذَلَِك وَبَعدَ ِيَل. إسْرائ فِي البَعِل مَذاِبحِ جَميَع َ وَهَدَم ناِعماً. ً مَسُحوقا
وَمَعِْسيّا أَصلْيا، بَْن شافانَ يوِشيّا أرَسَل وَالهَيْكَِل، َلَدِ الب تَْطهِيرِ وَبِقَْصدِ يُوِشيّا، حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٨

إلَهِهِ. بَيَْت يُرَمِّمُوا لـِكَي الأْخبارِ كاتَِب يُوآحازَ بَْن يُوآَخ وَ المَدِينَةِ، رَئِيَس
ُ وَأعطُوه الـكَهَنَةِ، رَئِيِس ِحلْقِيّا إلَى الرِّجاُل هَؤُلاءِ َ فَجاء ٩ وَالهَيكََل. يَهُوذا َ يُطَهِّر لـِكَي الهَيكَِل بِإصلاِح يُوِشيّا أمَرَ
ى تَبَّقَ مَْن كُّلِ وَمِْن َ وَأفراِيم ى َّ مَنَس ُسّكاِن مِْن ُّونَ ي لاوِ َّ ال البَوّابُونَ ُ جَمَعَه قَْد كانَ الَّذِي اللهِ، بَيِت أجِل مِْن مَ المُقَّدَ الماَل
لِيَدفَعُوا اللهِ، بَيِت عَلى لِلمُشرِفِينَ الماَل ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال وَاْعطَى ١٠ القُدِس. وَُسّكاِن وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا، وَمِْن ِيَل، إسْرائ بَنِي مِْن
ً َكبِيرَة ً ِحجارَة يَشتَرُوا لـِكَي وَالبَنّائِينَ يَن جّارِ َّ لِلن ً مالا وَأعطُوا ١١ اللهِ. بَيِت وَإصلاِح تَرمِيِم علَى القائِمِينَ العُمّاِل َ ُأْجرَة
ً قَدِيمَة فَصارَْت الهَيكَِل، ِ بِأبنِيَة الّسابِِق فِي يَهُوذا مُلُوكُ َّ يَهتَم لَْم إْذ لِلأبنِيَةِ. عَوارَض ِناءِ وَب قُوِف لِلّسُ ً وََخشَبا ً مَقطُوعَة
مَِن وَمَشُلّامُ يّا ِ وَزَكَر مَرارِي، نَسِل مِْن يّاِن لاوِ َّ ال بَْديا وَعُو َيحَُث عَلَيهْم يُشرُِف وَكانَ بِأمانَةٍ. العُمّاُل وَعَمَِل ١٢ وَتالفَةً.
كُّلِ فِي العامِلِينَ وَكُّلِ العُمّاِل عَلَى ً أيضا يُشرفُونَ ١٣ ِ ة َّ المُوِسيقِي الآلاِت عَْزِف فِي المُبدِعُونَ ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَكانَ ِيِّينَ. القَهات

وَبَوّابينَ. وَمَسؤُولِينَ َ وُكَلاء يِّينَ اللّاوِ بَعُض وَعَمَل اختِصاٍص.

يعَة رِ َّ الش كِتاِب عَلَى ُ العُثُور
ُأعطَِي الَّذِي ِ الله يعَة شَرِ كِتاَب ِحلَقِيّا الكاهُِن وَجَدَ ذَلَِك، َ وَأثناء اللهِ. بَيِت فِي الَّذَِي الماَل ُّونَ ي لاوِ َّ ال وَأخرََج ١٤
لِشافانَ. الكِتاَب ِحلْقِيا وَأعطَى اللهِ!» بَيِت فِي ِ يعَة رِ َّ الش كِتاَب وَجَْدُت قَْد «ها شافانَ: لِلوَكِيِل ِحلْقِيا وَقاَل ١٥ لمُوسَى.
وَقَْد ١٧ إلَْيهِْم. أوكَلْتَها َّتِي ال الواِجباِت كُّلَ يُنَّفِذُونَ خُّدامََك «إّنَ لِلمَلِِك: وَقاَل يُوِشيّا. َلِِك الم إلَى َ الّسِفر شافانُ فَأخَذَ ١٦

شافانُ الوَكِيُل قاَل ذَلَِك وَبَعْدَ ١٨ ُأُجورَهُْم.» وَالعُمّال لِلمُشرِفِينَ يَدفَعُونَ وَهُْم اللهِ، هَيكَل فِي الَّذَِي الماَل أخرَُجوا
كِتاِب كَلامَ َلُِك الم سَمـِـَع فَلَمّا ١٩ َلِِك. الم عَلَى الكِتاَب شافانُ وَقَرَأ الكِتاَب.» هَذا ِحلْقِيا الكاهُِن أعطانِي «لَقَْد لِلمَلِِك:
مِيخا، بِْن وَعَبْدُونَ شافانَ، بِْن وَأِخيقامَ ِحلْقِيا، إلَى ً أمرا َلُِك الم َ ه وَجَّ َّ ثُم ٢٠ لاً. ُّ وَتَذَل ً حُْزنا ُ مَلابِسَه َق مَّزَ يعَةِ، رِ َّ الش
مِْن ُ اْسألُوه نَْفعََل. أْن عَلَينا يَنْبَغِي ماذا َ الله وَاْسألُوا «اْذهَبُوا َلُِك: الم قاَل ٢١ عَسايا. َلِِك الم وَخادِِم شافانَ، وَالوَكيِل
لِأّنَ عَلَينا، غاِضٌب ُ فَالله وَجَْدناهُ. الَّذِي الكِتاِب هَذا كَلاِم عَْن وَاْسألُوا يَهُوذا. أجِل وَمِْن عِب، الّشَ أجِل وَمِْن أجلِي،

بِها!» لِنَعَمََل لَنا ُكتِبَْت َّتِي ال الوَصايا بِكُّلِ يَعمَلُوا وَلَْم الكِتاِب، هَذا بِكَلاِم يَعْمَلُوا لَْم آباءَنا
٣٤:٣ ٦٢

ً (أيضا لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
(7 العدد فِي
٣٤:٦ ٦٣

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ بِها. ُحِيطَة الم الخَرائب
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ِياِب ث عَْن المَْسؤُوِل َ َحسْرَة بِْن َ تُوقَهَة بِْن ومَ ُّ َشل ُ زَْوجَة وَِهيَ – َ خَلْدَة ةِ َّ بِي َّ الن إلَى َلِِك الم ُ وَخُّدام ِحلْقِيا فَذَهََب ٢٢
ُ إلَه اللهُ، «يَقُوُل خَلْدَةُ: لَهُْم فَقالَْت ٢٣ إلَيها. ثُوا وََتحَّدَ فَجاءُوا القُْدِس. مَِن الثّانِي القِسِْم فِي تَْسكُُن وَكانَْت الـكَهَنَةِ.
الّساِكنِينَ وَعَلَى المَكاِن هَذا عَلَى ً ِضيقا جالٌِب أنا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٤ إلَيَّ أْرَسلـَكُْم الَّذِي جُِل َّ لِلر ‹قُولُوا ِيَل: إسْرائ
وَأدارُوا تَرَُكونِي يَهُوذا َشعَب لِأّنَ ٢٥ يَهُوذا. مَلُِك ُ قَرأه الَّذِي الكِتاِب فِي ِ المَذُْكورَة عَناِت َّ الل كُّلَ عَلَيهِْم َسأجلُِب فِيهِ.
هَذا عَلَى تَنْطَفُِئ لا ً نارا غََضبِي فَسَيَكُونُ فَأْغَضبُونِي. بِأيدِيهِْم، َصنَعُوها ُأْخرَى ٍ لآلِهَة ً َبخُورا وَأْحرَقُوا ُظهُورَهُْم لِي

المَكاِن!›
الكَلاِم عَِن ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ُ لَه فَقُولُوا اللهَ، لِتَسألُوا أرَسلـَكُْم الَّذِي يَهُوذا مَلُِك يُوشيّا «وَأمّا ٢٦
وَبََكيَت ِيابََك ث قَْت وَمَّزَ الكَلامَ، هَذا سَمِعَْت عِندَما اللهِ ِ َحضرَة فِي وَتَواَضعَْت قَلبَُك تاَب ‹قَْد ٢٧ وِّ: َّ للت ُ سَمِعْتَه الَّذِي
َّتِي ال يقاِت الّضِ مَِن ً أيّا تَرَى لَْن بِسَلاٍم. وََستَمُوُت بِآبائَِك، َسأجمَعَُك لِذَلَِك ٢٨ اللهُ. يَقُوُل سَمِعْتَُك. قَْد وَأنا أماِمي،

َلِِك. الم إلَى الجَواَب هَذا ِحلْقِيا فَحَمََل هُنا.›» الّساِكنِينَ عِب الّشَ عَلَى َسُأْرِسلُها
أهِل جَمِيُع ُ وَرافَقَه اللهِ. بَيِت إلَى َلُِك الم ذَهََب َّ ثُم ٣٠ لِلاجتِماِع. وَالقُْدِس يَهُوذا ُشيُوِخ كُّلَ َلُِك الم فَاْستَْدعَى ٢٩

– العَْهدِ كِتاَب قَرَأ َّ ثُم َشْأناً. أْرفَعِهِْم إلَى ً َشْأنا أْصغَرِهِْم مِْن عِب، الّشَ وَجَمِيُع ُّونَ ي لاوِ َّ وَال ُ وَالـكَهَنَة القُْدِس وَأهِل يَهُوذا
وَقَطََع مَكانِهِ، فِي َلُِك الم وَقََف َّ ثُم ٣١ َمِيُع. الج ُ لِيَْسمَعَه عاٍل بَِصوٍْت ُ قَرَأه – اللهِ بَيِت فِي عَلَيهِ َ عُثِر الَّذِي ِ يعَة رِ َّ الش كِتاَب أي
يَعمََل بِأْن دَ تَعَهَّ وَنَْفِسهِ. ِ قَلْبِه كُّلِ مِْن ُ وَقَوانِينَه ُ وَعَْهدَه ُ وَصاياه يُطِيَع وَ َ الله يَتبََع بِأْن دَ وَتَعَهَّ اللهِ. ِ َحضرَة فِي ً عَْهدا
القُدِس ُسّكاِن كُّلَ يُوِشيّا َجعََل َّ ثُم ٣٢ هَذا. عَلَى ً شُهُودا ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ وَوَقََف الكِتاِب. هَذا فِي مَْكتُوٌب َ هُو ما بِكُّلِ
مِْن َ البَغيَضة الأوثانَ يُوشيّا وَأزاَل ٣٣ آبائِهِْم. ِ إلَه اللهِ، بِعَهدِ القُدِس ُسّكانُ َ فَالتَزَم بِالعَهدِ. بِالالتِزاِم دُونَ يَتَعَهَّ وَبَنْيامِيْنَ
يَعْبُدُونَ عُب الّشَ وََظّلَ وََيخدِمُونَهُ. إلَهَهُْم يَعْبُدُونَ القُدِس فِي عِب الّشَ كُّلَ وََجعََل ِيَل. إسْرائ أراضِي مِْن ٍ مِنْطَقَة كُّلِ

يُوِشيّا. َحياةِ َطواَل ُ وََيخْدِمُونَه آبائِهِْم، َ إلَه اللهَ،
٣٥

بِالفِْصح َيحتَفُِل يُوِشيّا
ِل. الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع في الفِصِح حَمََل وَذََبحُوا للهِ. ً إكراما القُدِس فِي بِالفِْصِح٦٤ ً احتِفالا يُوِشيّا وَعَمَِل ١
يِّينَ لاوِ َّ ال إلَى يُوِشيّا َث وََتحَّدَ ٣ اللهِ. بَيِت فِي ِ الخِدمَة عَلى يُشَّجِعُهُْم وَكانَ بِمَسؤُولِيّاتِهِْم. لِلقِياِم َ الـكَهَنَة يُوِشيّا فَعَيَّنَ ٢
الهَيكَِل فِي العَْهدِ ُصنْدُوَق «َضعُوا لَهُْم: وَقاَل اللهِ، ِ ِلخِْدمَة ً اْستِعْدادا رُوا تَطَهَّ أْن بَعدَ ِيَل إسْرائ بَنِي يُعَلّمُونَ كانُوا الَّذِيَن
وَاخدِمُوا إلَهَكَْم، اخدِمُوا وَالآنَ أكتافِكُْم. عَلَى َ آخَر إلَى مَكاٍن مِْن حَملهِ إلَى ذَلَِك بَعدَ وا ُّ تُضطَر وَلَْن ُسلَيْمانُ. ُ بَناه الَّذِي
أوْكَلَها َّتِي ال الواِجبات بِكُّلِ وَقُومُوا عائِلاتِكُْم. مَجمُوعاِت َحسََب الهَيكَِل فِي ِ لِلخِدمَة أنفُسَكُْم وا أعِّدُ ٤ ِيَل. إسْرائ ُ َشعبَه
بَعدَ ً مَجمُوعَة يِّينَ، لاوِ َّ ال عائِلاِت مَجمُوعاِت َحسََب ِس المُقَّدَ المَكاِن فِي قِفُوا ٥ ُسلَيْمانُ. ُ وَابنُه ِيَل إسْرائ مَلُِك ُ داوُد إلَيكُْم
تَقدِيِس فِي ِيَل، إسْرائ بَنِي إْخوَتَكُْم، وَساعِدُوا للهِ. أنفُسَكُْم وَقَّدُِسوا الفِصِح، ِخراَف وَاذَبحُوا ٦ تُساعِدُوهُْم. لـِكَي ٍ مَجمُوعَة

مُوسَى.» لِساِن عَلَى ُ الله لَنا ُ أعطاه الَّذِي ِ الله كَلاِم بِكُّلِ يَعمَلُوا لـِكَي أنفُسِهِْم
٣٥:١ ٦٤

.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
الفصل) هذا ِ بقِيّة فِي ً (أيضا 7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط
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آلاِف َ ثَلاثَة ً أيضا وَأعطاهُْم لِلفِْصِح. لِيَذَبحُوها ِ وَالماعِز الغَنَِم مَِن رَْأٍس ألَف ثَلاثِينَ ِيَل إسْرائ بَنِي يُوِشيّا وَأعطَى ٧

ُأْخرَى َ وَأشياء مَواشيَ ً أيضا يُوِشيّا مَسؤُولِي كِبارَ وَأعطَى ٨ . الخاّصِ ِ مُلـكِه مِْن ها ُّ كُل المَواشِي ِ هَذِه أعطاهُْم بَقَرٍ. رَْأِس
ِ لِلـكَهَنَة المَسؤُولُونَ هَؤُلاء مَ قَّدَ اللهِ. بَيِت عَِن مَسؤُولِينَ وََيحِيئيُل يّا ِ وَزَكَر ِحلْقِيا وَكانَ يِّينَ. لاوِ َّ وَال ِ وَالـكَهَنَة عِب لِلّشَ
خَمَس ِ َيْه أَخو وَنَثْنِيئِيَل شَمَعْيا مََع ُكونَنْيا ً أيضا وَأعطَى ٩ لِلفِْصِح. َ ذَباِئح ثَوٍر ِ مِئَة وَثَلاَث وَتَيٍس حَمٍَل ِ مئَة وَِسّتَ ألفَينِ

فِْصٍح. َ ذَباِئح يِّينَ للّاوِ ثَوٍر ِ مِئَة وَخَمَس يُوِس ُّ وَالت الغَنَِم مَِن رَْأٍس ِ مِئَة
َلِِك. الم أمرِ َحسََب أماِكنِهِْم، إلَى ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة ذَهََب الفِصِح، ِ ِخدمَة لِبَدءِ ً مُعَّدا شَيءٍ كُّلُ صارَ وَلَمّا ١٠

. المَذَبحِ عَلَى مَ الدَّ ُ الـكَهَنَة فَرَّشَ لِلـكَهَنَةِ. دَمَها وَأعطُوا جُلُودَها ُّونَ ي لاوِ َّ ال َسلََخ ذَلَِك وَبَعدَ الفِصِح. ِخراُف فَذُِبحَْت ١١

مُوسَى. ِ يعَة شَرِ وَفَْق ِ لله مَ تُقَّدَ لـِكَي ُختَلِفَةِ، الم العائِلاِت مَجمُوعاِت عَلَى ِ الّصاعِدَة باِئحِ لِلذَّ ةِ المُعَّدَ َيواناِت الح عُوا وَزَّ َّ ثُم ١٢

قُدُوٍر فِي َ َسة المُقَّدَ َ باِئح الذَّ وََسلَقُوا يعَةُ. رِ َّ الش تَقضِي َكما النّارِ عَلَى الفِصِح َ ذَباِئح ُّونَ ي لاوِ َّ ال وََشوَى ١٣ بِالبَقَرِ. فَعَلُوا وَهَكَذا
ً لَحما ُّونَ ي لاوِ َّ ال أعَّدَ ذَلَِك، مِْن انتَهُوا أْن وَبَعدَ ١٤ لِيَْأكُلُوا. عِب الّشَ إلَى حِم الّلَ إعطاءِ إلَى سارَعُوا َّ ثُم وَمَقاٍل. يَق وَأبارِ
ِبجِّدٍ عَمِلُوا إْذ لاِم. الّظَ حُلُوِل ى َّ َحت العَمَِل فِي مُنهَمِِكينَ ُ الـكَهَنَة هَؤُلاءِ كانَ فَقَْد هارُونَ. نَسِل مِْن ِ وَلِلـكَهَنَة لِأنفُسهِْم
وَهُْم داوُدُ. َلُِك الم لَهُمُ نَها َّ عَي َّتِي ال أماِكنَهُمُ آساَف ِ عائِلَة مِْن المُرَنِّمُونَ وَأخَذَ ١٥ . باِئحِ الذَّ وََشحِْم ِ الّصاعِدَة باِئحِ الذَّ حَْرِق عَلَى
إْخوَتَهُمُ لِأّنَ أماِكنِهِْم، تَرِك إلَى البَوّاباِت عِندَ الواقِفُونَ البَوّابُونَ َّ يُضطَر وَلَْم َلِِك. الم رائِي وَيَدُوثُونُ وَهَيْمانُ آساُف

لِلفِْصِح. شَيءٍ كُّلَ لَهُْم وا أعَّدُ يِّينَ لاوِ َّ ال
ُ باِئح الذَّ وَقُّدِمَِت بِالفِْصِح احتُفَِل فَقَدِ يُوِشيّا. َلُِك الم أمَرَ َكما اليَوِم ذَلَِك فِي ِ الله ِ ِبخِدمَة مُتَعَلٍِّق شَيءٍ كُّلُ َّ فَتَم ١٦

يَكُْن وَلَْم ١٨ أيّاٍم. َ َسبعَة ُختَمِر٦٥ِ الم غَيرِ الخـُبزِ وَعيدِ الفِصِح بِعَيدِ الحاضِرُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو وَاحتَفََل ١٧ اللهِ. مَذَبحِ عَلَى
يدِ الفَرِ حوِ َّ الن هَذا عَلَى بِالفِصِح ِيَل إسْرائ مُلُوِك مِْن أّيٌ َيحتَفِْل لَْم إْذ َصمُوئيَل! بِيِّ َّ الن أيّاِم مُنذُ الاحتِفاِل هَذا مِثُل
هَذا َ ُأقِيم وَقَْد ١٩ القُدِس. وَُسّكاِن يَن الحاضرِ ِيَل وَإسْرائ يَهُوذا َشعِب وَكُّلُ ُّونَ ي لاوِ َّ وَال ُ وَالـكَهَنَة يُوِشيّا ِ بِه احتَفََل الَّذي

يُوِشيّا. حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ فِي بِالفِْصِح الاحتِفاُل

يُوِشيّا مَوُت
جَيٍش رَْأِس عَلَى َ مِصْر مَلُك ُ َنخُو َ جاء بَعْدُ، وَفِيما الهَيكَِل. أجِل مِْن ِ الّصاِلحَة الأشياءِ ِ هَذِه كُّلَ يُوِشيّا عَمَِل ٢٠

لِيُوِشيّا. ً رُُسلا ُ َنخُو فَأرَسَل ٢١ يقَهُ. َطرِ لِيَعْتَرَِض يُوِشيّا َلُِك الم فَخَرََج الفُراِت. نَهرِ عَلَى كَرْكَمِيَش ِ مَدِينَة فِي ً با حَْر لِيَُخوَض
لُِأحارَِب ِجئُت بَْل باً. حَر عَلَيَك لِأُشّنَ آِت لَْم فَأنا فِيها؟ نَفسََك تُقِحمُ فَلِماذا بََك. حَر الحَرُب هَذهِ «لَيسَْت لَهُ: وَقالُوا
عَلَيَك!» َسيَقضِي َ وَهُو اللهَ. ُتحارُِب ما َّ إن َك َّ فَإن َبْتَنِي، حار فَإْن مَعي. ُ فَالله تِي. مَهَمَّ فِي ُأسرِعَ بِأْن ُ الله أمَرَنِي وَقَْد أعدائي.
يُوشيّا يَشَْأ وَلَْم مَعرَكَةٍ. فِي ُ مَعَه وَاشتَبََك َ آخَر زِّيٍ فِي َ ر َّ فَتَنَك َنخُوَ. ِ َبَة ُمحار عَلَى ِ عَزمِه عَْن يُوِشيّا يَثْنِ لَْم ذَلَِك لـَِكّنَ ٢٢

٣٥:١٧ ٦٥
ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ

8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 -1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ
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فَقاَل بسَهٍم. يُوِشيّا َلُِك الم فَُأِصيَب ٢٣ بَهُ. لِيُحارِ و َمجِّدُ سَهِل إلَى ذَهََب بَْل اللهِ. أمرِ عَْن ُ َنخُو ُ قالَه ما إلَى َ يُصغِي أْن
بالِغاً!» ً جُرحا جُرِْحُت قَْد لِأنِّي المَعرَكَةِ، مَِن «أخرُِجونِي ِلخُّدامِهِ:

َحيُث القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ُ وَنَقَلُوه المَعرَكَةِ. إلَى أحضَرَها ُأْخرَى ٍ مَرَكبَة فِي ُ وَوََضعُوه ِ مَرَكبَتِه مِْن ُ خُّدامُه ُ فَأخرَجَه ٢٤

وَالقُدِس. يَهُوذا َشعِب كُّلُ عَلَيهِ وَناَح آبائِهِ. ِ مِقبَرَة فِي يُوشيّا وَدُفَِن ماَت.
اليَوم. هَذا ى َّ َحت لِيُوِشيّا إْرمِيا مَراثي ونَ ُّ يُغَن وَالمُغَنِّياُت ونَ ُّ المُغَن يَزاُل وَما وَغَنّاها. لِيُوِشيّا ً مَْرثاة إْرمِيا وََكتََب ٢٥

يُوِشيّا. عَْن المَراثِي كِتاِب فِي ٌ بَة مَكتُو وَِهيَ ِيَل. إسْرائ بَنِي لَدَى ً مَعْروفا ً أْمرا يُوِشيّا في ِ بَة المَْكتُو المَراثي ُ غِناء فَصارَ
ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي آِخرِها، إلَى لِها أّوَ مِْن ِ وَإْنجازاتِه ٢٧ اللهِ، ِ يعَة وَشَر يَتَوافَُق ما عَمَِل فِي ِ وَأمانَتِه يُوِشيّا أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٦

وَيَهُوذا. ِيَل إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي
٣٦

يَهُوذا مَلُِك ُ يَهُوآحاز
يَن وَالعِشْرِ ِ الثّالِثَة فِي ُ يَهُوآحاز كانَ ٢ ِيهِ. أب ًعَْن عِوَضا القُدِس فِي ًعَلَيهِْم مَلِكا يُوشيّا بَْن َ يَهُوآحاز يَهُوذا َشعُب َب وَنَّصَ ١
وَفَرََض العَرِش. عَِن َ مِصْر مَلُِك ُ َنخُو ُ خَلَعَه ذَلَِك وَبَعدَ ٣ القُْدِس. فِي شُهُوٍر َ ثَلاثَة وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن
ً مَلِكا يُوآحازَ أخا َ ألِياقيم ُ َنخُو َب وَنَّصَ ٤ هَِب. الذَّ مَِن واِحدٌ وَقِنْطارٌ ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر٦٦ ُ مِئَة مِقدارُها يَهُوذا عَلَى ً يَة ِجز

مِصْرَ. إلَى ُ وَأخَذَه ُ َنخُو ُ فَأسَرَه يَهُوآحازُ، أمّا ياقِيمَ. يَهُو إلَى َ ألِياقِيم اسْمَ ُ َنخُو َ ر َّ غَي َّ ثُم مِنهُ. ً بَدَلا وَالقُدِس يَهُوذا عَلَى

يَهُوذا مَلُِك ُ ياقِيم يَهُو
وَفَعََل القُْدِس. فِي ً َسنَة َ عَشْرَة إحدَى وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الخامِسَة فِي ُ ياقِيم يَهُو كانَ ٥

اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ُ ياقِيم يَهُو
وَأخَذَ ٧ بابَِل. إلَى ُ أخَذَه َّ ثُم ةٍ، َّ ُنحاسي بِسَلاِسَل ُ دَه َّ وَقَي َ ياقِيم يَهُو َ وَأسَر يَهُوذا، بابَِل مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ وَهاَجمَ ٦

ُ وََخطاياه ياقِيمُ، يَهُو أعْماِل ُ ة َّ بَقِي أمّا ٨ هَيكَلِهِ. فِي وَوََضعَها بابَِل إلَى وَحَمَلَها اللهِ، بَيِت مِْن ِ ِيَة الآن بَعَض رُ نَبُوخَْذناصَّ
ُ ابْنُه العَرِش عَلَى ُ وَخَلَفَه وَيَهُوذا. ِيَل إسْرائ مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَهَِي بِهِ، عُيُو وَكُّلُ ارتَكَبَها، َّتِي ال ُ البَغِيَضة

ياِكينُ. يَهُو
يَهُوذا مَلُِك ياِكينُ يَهُو

وَفَعََل القُْدِس. فِي أيّاٍم َ أشْهُرٍوَعَشْرَة َ ثَلاثَة وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِندَما ِ عُمْرِه مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة فِي ياِكينُ يَهُو كانَ ٩

ياِكينَ يَهُو فَأخَذُوا ياِكينَ. يَهُو إلَى ِ خُّدامِه بَعَْض رُ نَبُوخَْذناصَّ َلُِك الم أرَسَل ِيِع ب َّ الر وَفِي ١٠ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ياكينُ يَهُو
وَالقُدِس. يَهُوذا ًعَلَى مَلِكا ياِكينَ، يَهُو يَب قَرِ ِصْدقِيّا، رُ نَبُوخَْذناصَّ َب وَنَّصَ بابَِل. إلَى ِ الله بَيِت مِْن ِ َّمِينَة الث الـكُنُوزِ وَبَعَْض

يَهُوذا مَلُِك ِصْدقِيّا
٣٦:٣ ٦٦

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.



٢٣ : ٣٦ أخبار ٢ ٦٢٨ ١١ : ٣٦ أخبار ٢

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي ً َسنَة َ عَشْرَة إحدَى وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الحادِيَة فِي ِصْدقِيّا وَكانَ ١١
اللهِ. فَِم مِْن ُ لَه مَ َّ تَكَل الَّذِي إْرمِيا بِيِّ َّ الن أمامَ يَتَواَضْع وَلَْم إلَهِهِ. أمامَ رَّ َّ الش وَفَعََل ١٢

القُدس ُ دَمار
يَتُوَب أْن ً رافِضا ُ وَقَلْبَه ُ رَقَبَتَه ى َّ فَقَس لَهُ. ً وَفيّا يَكُونَ أْن ِ بِالله ُ استَحلَفَه الَّذِي رَ نَبُوخَْذناصَّ َلِِك الم عَلَى ِصْدقِيّا دَ َّ وَتَمَر ١٣
فِي هَؤُلاءِ تَمادَى إْذ يَهُوذا. َشعِب ِ وَقادَة ِ الـكَهَنَة رُؤَساءِ إلَى ى َّ َحت ُ يِّئ الّسَ ُ تَْأثِيرُه وََصَل وَقَْد ١٤ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، إلَى
فِي ُ َسه قَّدَ الَّذِي ِ الله بَيَت سُوا َّ وََنج البَغِيَضةِ، مُمارَساتِها فِي الُأخرَى الُأمَمَ َلَّدُوا وَق اللهِ. عَِن ً بُعدا َ أكثَر وَصارُوا الخَطايا،
ُسْكناهُ. مَكَاِن وَعَلَى عَلَيهِْم ُ الله أشفََق فَقَْد َشعبِهِ. لإنذارِ ِ الآخَر بَعدَ ً واِحدا َ أنبِياء آبائِهِْم، ُ إلَه اللهُ، فَأرَسَل ١٥ القُدِس.
هُناكَ يَعُْد لَْم ى َّ َحت عِب الّشَ عَلَى ِ الله غََضُب فَاْزدادَ بِأنْبِيائِهِ، وهزَُأوا بِكَلامِهِ، وَاْستَهانُوا اللهِ، بِرُُسِل َسخِرُوا هُْم لـَِكنَّ ١٦

جاةِ. َّ للن َسبيٌل
وَلَْم الهَيكَِل. فِي وَهُْم ى َّ َحت الفِتيانَ َلُِك الم فَقَتََل وَالقُدِس.٦٧ يَهُوذا َشعِب عَلَى لِلهُُجوِم بابَِل مَلَِك ُ الله كَ َّ فَحَر ١٧
َ ر لِنَبُوخَْذناصَّ ُ الله سَمََح فَقَْد وَالأصحّاءَ. المَرضَى وَالنِّساءَ، الرِّجاَل وَالّصغارَ، الكِبارَ قَتََل وَالقُْدِس. يَهُوذا َشعِب عَلَى يُشفِْق
وَُكنُوزَ اللهِ، بَيِت ُكنُوزَ وَأخَذَ بابَِل، إلَى جَميعَها اللهِ بَيِت ِ ِيَة آن كُّلَ رُ نَبُوخَْذناصَّ وَحَمََل ١٨ وَالقُدِس. يَهُوذا بِمُعاقَبَة
وَأْحرَقُوا القُدِس، ُسورَ وَهَدَمُوا اللهِ، بَيَت ُ وَجَيشُه رُ نَبُوخَْذناصَّ وَأْحرََق ١٩ َلِِك. الم لَدَى الكِبار المَسؤُولِينَ َ وَُكنُوز َلِِك، الم
ُ لَه ً عَبِيدا فَصارُوا بابَِل، إلَى َياةِ الح قَيدِ عَلَى وا ُّ َظل الَّذِيَن عَب الّشَ رُ نَبُوخَْذناصَّ وَأخَذَ ٢٠ فِيها. ثَمِينٍ كُّلَ رُوا وَدَمَّ قُُصورَها
إْرمِيا: بِيِّ َّ الن فَِم عَلَى ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال اِت َّ النُبُو كُّلُ قَْت َتحَّقَ وَهَكَذا ٢١ ةُ. َّ الفارِِسي ُ المَملـَكَة سَِت تَأّسَ أْن إلَى ِ وَلأبْنائِه

عُب.»٦٨ الّشَ أهمَلَها َّتِي ال ِ الرّاحَة ُسبُوِت عَْن ً يضا تَعوِ َسنَةً، َسبعِينَ ةِ ِمَّدَ ل ً خاليا ً قَْفرا المَكانُ هَذا ُ «َسيَِصير
هَذا ُ نِداؤُه َ جاء وَقَْد خاّصاً. ً نِداء يُطلُِق ُكورََش ُ الله َجعََل فارَِس، مَلِِك ُكورََش٦٩ حُكمِ مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ وَفي ٢٢
ِ مَملـََكتِه مِْن مَكاٍن كُّلِ فِي ً رُُسلا ُكورَُش فَأرَسَل إْرمِيا. بِيّ َّ الن فَِم عَلَى ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال اِت َّ النُبُو َتحقِيِق أجِل مِْن

الرِّسالَةِ: ُمحْتَوَى كانَ منهُ. ً رِسالَة يَحمِلُونَ
فارَِس: مَلُك ُكورَُش يَقُوُل ٢٣

ِ مِنْطَقَة فِي القُدِس، فِي ُ لَه بَيٍْت بناءِ َ ة َّ مَسؤُولِي إلَيَّ أوكََل وَقَْد الأْرِض. كُّلِ عَلَى ً مَلِكا ماءِ، الّسَ ُ إلَه اللهُ، «َجعَلَنِي
مَعَهُ.» ُ إلَهُه وَلْيَكُِن فَلْيَْذهَْب، القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى يَْذهََب أْن عُب الّشَ ها أّيُ مِنْكُْم يدُ يُر مَْن فَكُّلُ يَهُوذا.

٣٦:١٧ ٦٧
الميلاد. قبَل 586 َ َنحو هذا حَدََث وَالقُدس. … الهُُجوم

٣٦:٢١ ٦٨
11. :25 إْرمِيا كتاَب انظر عُب. الّشَ … ُ َسيَِصير

٣٦:٢٢ ٦٩
الميلاد. قبَل 538 -539 َ َنحو أي ُكورَش. … الُأولَى ِ نَة الّسَ



٦ : ٢ عَْزرا ٦٢٩ ١ : ١ عَْزرا

عَْزرا كتاُب
ُكورَش بِأْمرِ المَسبيِّينَ ُ عَوْدَة

بِيّ َّ الن فَِم عَلَى ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال اِت َّ النُبُو َتحقِيِق أجِل وَمِْن فارَِس، مَلِِك ُكورََش حُكمِ مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ وَفي ١

فِيهِ: يَقُوُل ً با مَكتُو ً مَلَكِيّا ً وَمَرُسوما مَملـََكتِهِ، أْنحاءِ جَميِع فِي ً نِداء لِيُعلَِن ُكورََش َلِِك الم رُوَح ُ الله َ ه َّ نَب إْرمِيا،
فارَِس: مَلُك ُكورَُش ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢

فِي القُدِس، فِي ُ لَه هَيكٍَل بناءِ َ ة َّ مَسؤُولِي إلَيَّ أوكََل وَقَْد الأْرِض. كُّلِ عَلَى ً مَلِكا ماءِ، الّسَ ُ إلَه اللهُ، َجعَلَنِي «قَْد
وَاْذهَبُوا مَعَكُْم، إلَهُكُْم لِيَكُِن القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى تَذهَبُوا أْن اللهِ، َشعَب يا جَمِيعاً، ُمِكنُكُْم ي وَالآنَ ٣ يَهُوذا. ِ مِنْطَقَة
يَسكُنها َّتِي ال المَناطِِق فِي اليَهُودِ غَيرِ مِْن المُقِيمُونَ أمّا ٤ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الإلَه ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، بَيَت لِتَبْنُوا
الَّذِي ِ الله لِبَيِت ِ بِه عُونَ يَتَبَرَّ ما عَْن ً فَضلا وَالبَهاِئِم. وَالمُؤَِن هَِب وَالذَّ ةِ بِالفِّضَ يُساعِدُوهُْم أْن فَعَلَيهِْم اليَهُودُ، النّاُجونَ

القُْدِس.» فِي
ِ الله بَيِت لِبِناءِ هاِب للذَّ رُوحَهُ، ُ الله َ ه َّ نَب مَْن وَكُّلُ ُّونَ، ي وَاللّاوِ ُ وَالـكَهَنَة وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا ِ عَشائِر ُ رُؤَساء فَاْستَعَّدَ ٥

وَهَّدايا َ وَبَهاِئم ً وَمُؤَنا هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن مَصنُوعاٍت بَإْعطائِهِْم ِجيرانِهِْم كُّلُ وَساعَدَهُْم ٦ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الَّذِي
مِْن نَهَبَها قَد رُ نَبُوخَْذناصَّ كانَ َّتِي ال ِ الله بَيِت َ ِيَة آن ُكورََش مَلُِك وَأخرََج ٧ العَطايا. أنواِع كُّلِ إلَى ِ بِالإضافَة ً ثَمِينَة
أمامَ أحصاها الَّذِي مِثْرَداَث، ِ الخَزنَة أمِينِ إلَى فارَِس مَلُِك ُكورَُش مَها َّ وََسل ٨ آلِهَتِهِ. مَعبَدِ فِي وَوََضعَها القُْدِس ِ مَدينَة
ثَلاثِينَ ١٠ يناً، ِسّكِ يَن وَعِشْرِ ً تِسعا ةِ، الفِّضَ مَِن َطبٍَق ألَف هَِب، الذَّ مَِن ً َطبَقا ثَلاثِينَ فَكانََت ٩ يَهُوذا. حاِكِم رَ َّ ِشيْشبَص

الُأْخرَى. ِ ِيَة الآن مِْن ً وَألفا ةٍ، َّ فِِضي ُكؤُوٍس َ وَعَشْر ٍ مِئَة أربََع َصغِيرةً، ً ة َّ ذَهَبِي ً كَأسا
ها َّ كُل رُ َّ ِشيْشبَص أحضَرَها ةِ، وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن إناءٍ ِ مِئَة وَأربَِع آلاٍف ِ خَمسَة إلَى وََصَل فَقَد ِ ِيَة الآن مَجمُوعُ أمّا ١١

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى بابَِل مِْن ونَ ُّ المَْسبِي عادَ عِندَما
٢

إلَى عَشائِرَهُْم َسبَى قَد رُ نَبُوخَْذناصَّ َلُِك الم كانَ الَّذِيَن بِي، الّسَ مَِن عادُوا الَّذِيَن يَهُوذا ِ مِنْطَقَة ُسّكاِن َ أْسماء َلِي ي فِيما ١

وَسَرايا وَنَحَمْيا وَيَشُوعَ ُبّابَِل زَر مََع عادُوا ٢ َلدَتِهِ. ب إلَى واِحدٍ كُّلُ وَيَهُوذا، القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ً جَمِيعا عادُوا وَقَد بابَِل.
وَبَعنَةَ. وَرَُحومَ وَبِغْواَي وَمِْسفارَ وَبِلْشانَ وَمُْردَخاَي وَرَعْلايا

العائِدِيَن: ِيَل إسْرائ بِبَنِي ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه

وََسبعُونَ. وَاثناِن ٌ وَمِئَة ألفاِن وَعَدَدُهُْم فَرْعُوَش بَنُو ٣
وََسبعُون. وَاثناِن ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم َشفَْطيا بَنُو ٤

وََسبعُونَ. ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم آرََح بَنُو ٥

عَشَرَ. وَاثنا ٍ مِئَة وَثَمانُ ألفاِن وَعَدَدُهُْم يُوآَب، وَ يَشُوعَ ِ عائِلَة مِْن مُوآَب، فَحََث بَنُو ٦
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وَخَمْسُونَ. ٌ وَأربَعَة وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم عِيلامَ بَنُو ٧

وَأربَعُونَ. ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة تِسُع وَعَدَدُهُْم و ُّ زَت بَنُو ٨

ونَ. ُّ وَِست ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم زَكّاَي بَنُو ٩

وَأربَعُونَ. وَاثناِن ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم بانِي بَنُو ١٠

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم باباَي بَنُو ١١

وَعِشرُونَ. وَاثناِن وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم عَْرجَدَ بَنُو ١٢

ونَ. ُّ وَِست ٌ ة َّ وَِست ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم ِيقامَ أدُون بَنُو ١٣

وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ وَِست ألفاِن وَعَدَدُهُْم بِغْواَي بَنُو ١٤

وَخَمْسُونَ. ٌ بَعَة وَأْر ٍ مِئَة أربَُع وَعَدَدُهُْم عادِيَن بَنُو ١٥

وَتِسعُونَ. ٌ ِيَة ثَمان وَعَدَدُهُْم حَزَقِيّا، ِ عائِلَة مِْن آطِيرَ، بَنُو ١٦

وَعِشرُونَ. ٍ وَثَلاثَة ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم ِيصاَي ب بَنُو ١٧

عَشَرَ. وَاثنا ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم َ يُورَة بَنُو ١٨

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة مِئَتاِن وَعَدَدُهُْم َحشُومَ بَنُو ١٩

وَتِسعُونَ. ٌ خَمسَة وَعَدَدُهُْم ِجبّارَ بَنُو ٢٠

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم لَحْمَ بَيَت ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢١

وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ ِست وَعَدَدُهُْم ُ نَطُوفَة ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٢

وَعِشرُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم عَناثُوَث ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٣

وَأربَعُونَ. اثْناِن وَعَدَدُهُمُ عَْزمُوَت ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٤

وَأربَعُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم ِئِيرُوَت وَب َ وََكفِيرَة َ يم عارِ ِ يَة قَر مِْن الرِّجاُل ٢٥

وَعِشرُونَ. وَواِحدٌ ٍ مئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم وََجبََع ِ الرّامَة َلدَتَيِّ ب مِْن الرِّجاُل ٢٦

وَعِشرُونَ. وَاثناِن ُ مِئَة وَعَدَدُهُْم مِخْماَس ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٧

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة مِئَتاِن وَعَدَدُهُْم وَعاَي يَل إ َلدَتَيّ ب مِْن الرِّجاُل ٢٨

وَخَمْسُونَ. اثْناِن وَعَدَدُهُمُ نَبُو ِ َلدَة ب مِْن الرِّجال ٢٩

وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ وَِست ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم مَغْبِيَش ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٠

وَخَمْسُونَ. ٌ وَأربَعَة وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم الُأخرَى عِيلامَ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣١

وَعِشرُونَ. مِئَةٍ ثَلاُث وَعَدَدُهُْم َ يم حارِ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٢

وَعِشرُونَ. ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم وَُأونُو وَحادِيدَ لُودَ َلداِت ب مِْن الرِّجاُل ٣٣

وَأربَعُونَ. ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم يحا أرِ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٤

وَثَلاثُونَ. ٍ مِئَة وَِسّتُ آلاٍف ُ ثَلاثَة وَعَدَدُهُْم َ َسناءَة ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٥
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فَهُْم: العائِدُونَ ُ الـكَهَنَة أمّا ٣٦

وََسبعُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٍ مِئَة تِسُع وَعَدَدُهُْم يَشُوعَ، ِ عائِلَة مِْن يَْدعِيّا، بَنُو
وَخَمْسُونَ. وَاثناِن ألٌف وَعَدَدُهُْم َ إمِّير بَنُو ٣٧

وَأربَعُونَ. ٌ وََسبعَة وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم فَْشُحورَ بَنُو ٣٨

عَشَرَ. َ وََسبْعَة ألٌف وَعَدَدُهُْم َ يم حارِ بَنُو ٣٩

فَهُْم: ونَ ُّ ي اللّاوِ أمّا ٤٠

وََسبعُونَ. ٌ أربَعَة وَعَدَدُهُْم يا، هُودُو ِ عائِلَة مِْن وَقَْدمِيئِيَل، يَشُوعَ بَنُو
وَالمُرَنِّمُونَ: ٤١

وَعِشرُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم آساَف بَنُو
الهَيكَِل: بَوّاباِت حُرّاس وَبَنُو ٤٢

وَثَلاثُونَ. ٌ وَتِسعَة ٌ مِئَة ً جَمِيعا وَعَدَدُهُْم وَُشوباَي، وََحطِيطا وَب وَعُّقُ وََطلْمُونَ َ وَآطِير ومَ ُّ َشل بَنُو
فَهُْم: الهَيكَِل خُّداِم أمّا ٤٣

وََطباعُوَت، وََحسُوفا ِصيحا بَنُو
وَفادُونَ، وَسيعَها قِيرُوَس وَبَنُو ٤٤

وَب، وَعَّقُ َ وََحجابَة َ لَبانَة وَبَنُو ٤٥
وَحانانَ، وَشَمُلاَي حاجاَب وَبَنُو ٤٦

وَرَآيا، َ وََحجَر جَدِيَل وَبَنُو ٤٧
وَجَزّامَ، وَنَقُودا رَِصينَ وَبَنُو ٤٨
وَبِيساَي، وَفاِسيَح عُّزا وَبَنُو ٤٩
وَنَفُوِسيمَ، َ وَمَعُونِيم َ أْسنَة وَبَنُو ٥٠

وَحَْرُحورَ، وََحقُوفا بَْقبُوَق وَبَنُو ٥١
وَحَْرشا، وََمحِيدا بَصلُوَت وَبَنُو ٥٢
وَثاَمحَ، وَِسيسَرا بَرْقُوَس وَبَنُو ٥٣

وََحطِيفا. نَِصيَح وَبَنُو ٥٤

فَهُْم: ُسلَيْمانَ خُّداِم أمّا ٥٥

وَفَرُودا. وفَرََث وَهَّسُ ُسوطاَي بَنُو



٧٠ : ٢ عَْزرا ٦٣٢ ٥٦ : ٢ عَْزرا

وَجَّدِيَل، وَدَْرقُونَ َ يَعلَة وَبَنُو ٥٦
وَآِمي. الّظِباءِ ِ وَفُوخَرَة وََحّطِيَل َشفَْطيا وَبَنُو ٥٧

َشخصاً. وَتِسعِينَ وَاثْنَينِ ٍ مِئَة ثَلاَث ُسلَيْمانَ خُّداِم ُ وَأبناء الهَيكَِل خُّداِم ُ عَدَد فَبَلََغ ٥٨

نَسَبِهِْم إثباِت مِْن نُوا َمَّكَ يَت لَْم هُْم وَلـَِكنَّ وَإمِّيرَ، وَأدّانَ وَكَرُوَب حَْرشا وَتَّلِ مِلٍْح تَّلِ مُدُِن مِْن ُ التّالِيَة َماعاُت الج وَجاءَِت ٥٩
ِيَل: إسْرائ بَنِي إلَى

وَخَمْسُونَ. وَاثناِن ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم وَنَقُودا ِيّا ب وَُطو دَلايا بَنُو ٦٠

الـكَهَنَةِ: ِ عائِلَة وَمِن ٦١

بِاْسمِهِ. فَدُِعيَ ، الجِلْعادِّيِ بَرْزَلّاَي بَناِت إحدَى مِْن َج تَزَّوَ قَد كانَ الَّذِي وَبَرْزِلّاَي وَص وَهَّقُ َحبايا بَنُو

ِ ِخْدمَة مِْن استِثْناؤُهُْم َّ فَتَم فِيها، ٌ ذِكر لَهُْم يَكُْن فَلَْم وَنَسَبِهِْم، أصلِهِم عَن ةِ َّ سمِي َّ الر ِجلّاِت الّسِ فِي هَؤلاءِ َبحََث ٦٢

َ الله يَسأَل أن يَستَطِيُع كاهٌِن َ يَظهَر أن إلَى الأقداِس قُدِس ِ أطعِمَة مِْن يَأكُلُوا لا بِأْن الوالِي وَأمَرَهُِم ٦٣ الـكَهَنُوِت.
أمرِهِْم. فِي ُّمِّيِم١ وَالت يِم الُأورِ ِ بِواِسطَة

وَخادِماتِهِِم خُّدامِهِْم إلَى ِ بِالإضافَة هَذا ٦٥ َشخصاً. وستِّينَ مِئَةٍ وَثَلاَث ً ألفا وَأربَعِينَ اثْنَينِ ِ َماعَة الج مَجمُوعُ َلََغ ب وَقَد ٦٤

ٍ مِئَة َسبُع لَدَيهِْم وَكانَ ٦٦ وَمُرَنِّمَةٍ. ٍم مُرَّنِ مِئَتا مَعَهُْم كانَ َكما وَثَلاثِينَ. ً وََسبْعَة ٍ وَثَلاثَمِئَة آلاٍف َ َسبْعَة عَدَدُهُْم َلََغ ب الَّذِيَن
ٍ مِئَة وََسبُع آلاٍف ُ ة َّ وَِست جَمَلاً، وَثَلاثُونَ ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة وَأربَُع ٦٧ بَغلاً، وَأربَعُونَ ٌ وَخَمسَة وَمِئَتانُ ِحصاناً، وَثَلاثُونَ ٌ ة َّ وَِست

ِحماراً. وَعِشرُونَ
مِْن اللهِ، لِبَيِت عاٍت ُّ تَبَر القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِت إلَى وُُصولِهِْم عِندَ ِ وَالعَشائِر العائِلاِت رُؤَساءِ بَعُض مَ وَقَّدَ ٦٨

هَِب، الذَّ مَِن دِْرهٍَم ألَف وَِستِّينَ ً واِحدا طاقَتِهِْم: قَدرَ البِناءِ لِهَذا عاتُهُْم ُّ تَبَر فَكانَت ٦٩ مَكانِهِ. فِي ُ ِناؤُه ب يُعادَ أن أجِل
للـكَهَنَةِ. ثَوٍب َ وَمِئَة ةِ، الفِّضَ مَِن رَطٍل٢ آلاِف َ وَخَمسَة

جَمِيُع وََسَكَن الهَيكَِل. وَخُّداِم الأبْواِب وَحُرّاِس المُغَنِّينَ مََع مُدُنِهِْم فِي عِب الّشَ وَبَعُض ُّونَ ي وَاللّاوِ ُ الـكَهَنَة وَأقامَ ٧٠
مُدُنِهِْم. فِي ِيَل إسْرائ بَنِي

٣
العِبادَة ِ َشعائِر استئناُف

٢:٦٣ ١
ِ ِمعرفة ل يستخدماِن كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى وَهُما ُّمِّيم. وَالت يم الُأورِ

41) :14 الأّول صموئيل وَكتاب 30، :28 الخروج كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل
٢:٦٩ ٢

غراماً. وَتِسعِينَ ٍ مِئَة ِسّتِ َ َنحو هُنا تُعادُِل الوزِن لِقِياِس ٌ وِحدَة وَِهي «مِنا.» ً حرفيّا رطل.
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فِي واِحدَةٍ ِنَفٍس ب ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ اجتَمََع مُدُنِهِْم، فِي يَن ِّ مُستَقِر ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ ِحينَ الّسابـِـِع،٣ هرِ َّ الش ِل أّوَ وَفِي ١

ِ إلَه مَذَبحِ ِناءِ ب ِ بِإعادَة ُ باؤُه وَأقرِ َشألتِئِيَل بُْن ُبّابُِل وَزَر ُ الـكَهَنَة ُ وَرُفَقاؤُه يُوصاداَق بُْن يَشُوعُ وَبَدَأ ٢ القُْدِس. ِ مَدينَة
اللهِ. رَجُِل مُوسَى، ِ يعَة شَرِ فِي مَكتُوٌب َ هُو َكما ذَباِئحَ، عَلَيهِ يُقَّدِمُوا لـِكَي ِيَل إسْرائ

وَمَساءً. ً َصباحا للهِ َ باِئح الذَّ عَلَيهِ مُوا وَقَّدَ بِهِْم، ِ ُحِيطَة الم عُوِب الّشُ مَِن ً َخوفا ةِ َّ الأصلِي ِ قَواعِدِه عَلَى َ المَذَبح وَأقامُوا ٣

الاحتِفاِل. أيّاِم مِْن يَوٍم لِكُّلِ باِئحِ الذَّ مَِن المَطلُوَب َ العَدَد مُوا وَقَّدَ يعَةُ، رِ َّ الش تَنُّصُ َكما قائِِف٤ الّسَ بِعِيدُ وَاحتَفَلُوا ٤

وَبَدَُأوا ٦ للهِ. بِشٍَئ عَ َّ تَبَر َشخٍص وَكُّلِ َسةِ، المُقَّدَ ِ الله أعيادِ وَكُّلِ هُورِ ُّ الش أوائِِل َ وَذَباِئح َ المُعْتادَة َ باِئح الذَّ مُوا قَّدَ ذَلَِك وَبَعدَ ٥
ِ الله هَيكَِل أساساِت وََضعُوا قَد يَكُونُوا لَْم هُْم أّنَ مََع الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم مَِن ً اعتِبارا ِ لله َ باِئح الذَّ يُقَّدِمُونَ

بَعْدُ.
الهيكَل بناء ُ إعادة

نَقلِهِْم َ لِقاء َ وَُصور ِصيدا أهالِي إلَى يتُوِن َّ الز َيَت وَز راَب َّ وَالش عامَ الّطَ مُو وَقَّدَ يَن، جّارِ َّ وَالن للبَنائِينَ ً مالا وَأعطُوا ٧
فارَِس. مَلُِك ُكورُُش بِذَلَِك لَهُْم سَمََح فَقَد البَحرِ، يِق َطرِ عَن يافا إلَى لُبنانَ مِْن إلَْيهِْم الأْرزِ َخشََب

وَيَشُوعُ َشألتِئِيَل بُْن ُبّابُِل زَر بَدَأ القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِت إلَى وُُصولِهِْم مِْن ِيَة٥ِ الثّان ِ نَة الّسَ مَِن الثّانِي هرِ َّ الش وَفِي ٨
نُوا َّ وَعَي بابَِل. َسبِي مِْن القُْدِس ِ مَدينَة إلَى عادُوا الَّذِيَن وَجَمِيِع يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة إْخوَتِهِِم جانِِب إلَى العَمََل يُوصاداَق بُْن

اللهِ. بَيِت ِناءِ ب عَلَى مُشرِفِينَ ً فَصاعِدا ً َسنَة يَن عِشرِ ِسّنِ مِْن يِّينَ اللّاوِ
ٍ واِحدَة ِنَفٍس ب يِّينَ اللّاوِ وَإخوَتِهِِم وَبَنِيهِْم ِحينادادَ بَنِي مََع يَهُوذا بَنُو ُ وَبَنُوه قَْدمِيئِيَل ُ وَإخوَتُه ُ وَأبناؤُه يَشُوعُ وَقامَ ٩

ُ أماِكنَهُم ُ الـكَهَنَة أخَذَ اللهِ، هَيكَِل أساساِت البَنّاؤُونَ وََضَع وَلَمّا ١٠ اللهِ. بَيَت يَبنُونَ كانُوا الَّذِيَن العُمّاِل عَلَى لِلإشراِف
يَحمِلُونَ وَهُْم َ الله يُسَبُِّحونَ آساَف بَنُو ُّونَ ي اللّاوِ وَكانَ الأبواَق. وَيَحمِلُونَ َ ة َّ ِي الـكَهَنُوت أثوابَهُمُ يَرتَدُونَ وَهُْم َصةَ، ُخَّصَ الم

اللهَ: يَن ِ وَشاكِر مُسَبِِّحينَ ناوُِب٦ َّ بِالت مُوا َّ وَرَن ١١ ِيَل. إسْرائ بَنِي مَلُِك ُ داوُد َب َّ رَت َكما نُوَج، الّصُ
صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله «َسبُِّحوا
الأبَدِ.»٧ إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

ِ الـكَهَنَة مَِن وََكثِيرُونَ ١٢ وُِضعَْت. قَد ِ الله بَيِت أساساِت لأّنَ للهِ، ً تَسبِيحا ً عَظِيما ً هُتافا عِب الّشَ كُّلُ وَهَتََف
الهَيكَِل أساساِت رََأْوا لَمّا مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت بَكُوا الّسابَِق، الهَيكََل رََأْوا أن لَهُْم َسبََق الَّذِيَن ِ العَشائِر وَرُؤَساءِ يِّينَ وَاللّاوِ

٣:١ ٣
الميلاد. قبل 538 سنة َ َنحو الّسابـِـع. هر َّ الش

٣:٤ ٤
َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ

34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي
٣:٨ ٥

الميلاد. قبل 536 سنة َ َنحو ِيَة. الثّان … هر َّ الش
٣:١١ ٦

.136 والمزمور ،118 -111 المزامير عَلَى ينطَبُق ذَلَِك أّنَ وَالأغلُب بَعدَهُْم. المَقطََع هَذا الّشعُب ُ فَيُرَدِّد التّرنيمةِ، مَِن ً مَقطعا يُرَنِّمُونَ يّونُ اللّاو كانَ ناوُب. َّ بِالت
٣:١١ ٧

.136 و ،118 مزمور انظر الأبَد. … َسبُِّحوا



١٢ : ٤ عَْزرا ٦٣٤ ١٣ : ٣ عَْزرا

َ ُمَيِّز ي أن أحَدٍ ِ بِاستِطاعَة يَكُن فَلَْم ١٣ الفَرَِح، مَِن يَصرُُخونَ غَيرُهُْم َكثِيرُونَ كانَ بَينَما عُيُونِهِْم. أمامَ تُوَضُع الجَّدِيدِ
يُسمَُع كانَ َصوتَهُْم إّنَ ى َّ َحت ِجداً، مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت يَهتُِف كانَ ُ ه َّ كُل عَب الّشَ لأّنَ البُكاءِ! َصوِت مِْن الفَرَِح َصوَت

بَعِيدٍ. مِْن
٤

يُقاوِمُون الأعداءُ
جاءُوا ٢ ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، هَيكَِل َ ِناء ب يُعِيدُونَ بِي الّسَ مَِن العائِدِيَن اليَهُودَ أّنَ وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا ُ أعداء سَمـِـَع وَلَمّا ١

ُ لَه ُ نُقَّدِم وََنحُن مِثلـُكُْم، إلَهِكُْم إلَى ُب َّ نَتَقَر فَنَحُن البِناءِ، فِي نُساعِدكُْم «دَعُونا لَهُْم: وَقالُوا ِ العَشائِر وَرُؤَساءِ ُبّابَِل زَر إلَى
هُنا.» إلَى ِنا ب َ جاء الَّذِي ورَ أّشُ مَلِِك ونَ أسَرْحَّدُ عَهدِ مُنذُ َ باِئح الذَّ

مَعَنا تَبنُوا بِأْن لـَكُْم نَسمََح أن نَستَطِيُع «لا وَقالُوا: عَلَيهِْم وا رَدُّ الُأخرَى ِ العَشائِر َ وَرُؤَساء وَيَشُوعَ ُبّابَِل زَر لـَِكّنَ ٣
الأْرِض تِلَك َشعُب وَكانَ ٤ فارَِس.» مَلُِك ُكورَُش أمَرَنا َكما ِيَل، إسْرائ ِ إلَه للهِ، َ نَبنِي أن وَحدَنا فَعَلَينا لإلَهِنا. ً بَيتا
اليَهُودَ يُقاوِمُوا ى َّ َحت الفُرِْس لِلمَسؤُولِينَ َ الرِّشوَة مُوا وَقَّدَ ٥ يَبنُوا. لا ى َّ َحت وَُيخِيفُهُْم يَهُوذا بَنِي َ ة َّ هِم يُثَبَِّط أن بِذَلَِك ُيحاوُِل

فارَِس. بِلادِ ًعَلَى مَلِكا يُوُس دارِ أصبََح أن وَإلَى ُكورََش َلِِك الم حُكمِ ِ فَترَة َطواَل ذَلَِك َّ وَاستَمَر تَهُْم. ُخّطَ يُعِيقُوا وَ
اليَهُودِ ُ مُقاوَمَة

وَأْرَتحْشَْستا يرُوَش أَحْشوِ عَهدِ فِي
وَفِي ٧ القُْدِس. ِ وَمَدينَة يَهُوذا ُسّكاِن ِضّدَ ً ة َّ َخطِي َشكوَى اليَهُودِ ُ أعداء مَ قَّدَ يرُوَش، أَحْشوِ َلِِك الم حُكمِ ِ بِدايَة وَفِي ٦
ُ ِيقَة الوَث وَكانَِت أْرَتحْشَْستا. إلَى ً رِسالَة جَماعَتِهِْم ُ ة َّ وَبَقِي وََطبْئِيُل وَمِثْرَداُث بِشلامُ َكتََب فارَِس، مَلِِك أْرَتحْشَْستا عَهدِ

وَمُتَرجَمَةً.٨ ةِ َّ الأرامِي ِ غَة ُّ بِالل ً بَة مَكتُو
القُْدِس، ِ مَدينَة يَهُودِ عَلَى ِ ُيحَرِّضانِه أْرَتحْشَْستا َلِِك الم إلَى ً رِسالَة الكاتُِب، وَِشمْساُي َلِِك، الم نائُِب رَُحومُ وََكتََب ٩ ٨

فِيها: َ جاء
يِّينَ وَالأرَْكوِ وَالفُرِْس وَالمَسؤُولِينَ بِينَ وَالمَندُو القُضاةِ زُمَلائِهِما ةِ َّ وَبَقِي الكاتِِب وَِشمْشاَي َلِِك الم وَكِيِل رَُحومَ مِْن ٩

وَأسَكنَها بِلادِهِا، مِْن ُ هِير َّ الش ُ العَظِيم ُ ر ُأْسنَّفَ َطرَدَها َّتِي ال الُأمَِم ةِ َّ بَقِي وَمِْن ١٠ العِيلامِيِّينَ، أي – وَشنِيِّينَ وَالّشُ وَالبابِلِيِّينَ
الفُراِت. نَهرِ غَرَب ِ ِنْطَقَة الم ةِ َّ وَبَقِي ِ الّسامِرَة مُدُِن فِي

أْرَتحْشَْستا: َلِِك الم إلَى الرِسالةِ مَِن ٌ نُسخَة ِ هَذِه ١١

الفُراِت. نَهرِ غَْرَب ِ مِنْطَقَة فِي الّساِكنِينَ َ عَبِيدِك مِْن َلِِك الم إلَى
يَقُومُونَ هُْم وَأّنَ القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى هُوا تَوَّجَ قَد عِندِكَ مِْن قَدِمُوا الَّذِيَن اليَهُودَ أّنَ َلِِك الم عِندَ ً مَعلُوما لِيَكُن ١٢

أساساتِها. يُصلُِحونَ وَ أسوارِها َ ِناء ب يُكمِلُونَ وَ يرَةِ، الشِّرِ ِ المُتَمَرِّدَة ِ المَدِينَة ِناءِ ب ِ بِإعادَة الآنَ
٤:٧ ٨

بهذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يتحوّل ٤:٨ ٩ الأراميّةِ. إلَى تُرِجمْت ّ ثُم أراميّةٍ، بحروٍف لـَكْن بالفارسيةِ ً مَكتوبة ُ الوثيقة كانِت أْو وَمُتَرجَمَة. ة َّ الأرامِي غَة ُّ بِالل
18. :6 نهاية ى َّ وَحت الاراميّةِ، اللّغةِ إلى ِ يّة العبر اللّغةِ مَِن العدد



٧ : ٥ عَْزرا ٦٣٥ ١٣ : ٤ عَْزرا

مَِن نَوٍع أّيِ دَفِع عَن َسيَمتَنِعُونَ هُْم فَإّنَ أسوارُها، وَُأكمِلَْت ِ المَدِينَة ُ ِناء ب ُأعِيدَ إذا ُ ه َّ أن َلِِك الم لَدَى ً مَعلُوما فَلِيَكُن ١٣

ةِ. َّ َلـَِكي الم بِالمَصاِلِح الأمرِ ِ نِهايَة فِي َ الضَرَر َسيُلِحُق مِمّا رائِِب، الضَّ
لِذَلَِك وَنَسكَُت. ُ يُِصيبُه ً ضَرَرا نَرَى أن ِنا ب َلِيُق ي لا ُ ه َّ فَإن الوَلاءِ، عَلَى ُ وَعاهَدناه َلِِك الم مِلَح أكَلنا نا َّ إن وََحيُْث ١٤

َ المَدِينَة ِ هَذِه أّنَ فَتَكِشَف آبائَِك، ِسجِلّاِت فِي َبحٍث ُ إجراء َّ يَتِم لـِكَي ١٥ بِالأمرِ، َلِِك الم لإبلاِغ َ الرِّسالَة ِ هَذِه أرَسلنا
دُمِّرَْت. وَلِهَذا القَدِيِم، مُنذُ دِ ُّ َّمَر الت عَلِى َضت حَرَّ ها وَأّنَ وَالأقالِيمَ، المُلُوكَ ُ تُزِْعج ٌ مُتَمَرِّدَة ٌ مَدِينَة

َ وَراء ما إقلِيِم فِي نَِصيٌب لََك يَكُونَ فَلَن أسوارُها، وَُأكمِلَْت المَدِينَةِ، ِ هَذِه ُ ِناء ب ُأعِيدَ إذا ُ ه َّ أن َلَِك الم نُبلـِـــُغ َكما ١٦

الفُراِت. نَهرِ
فِيها: يَقُوُل ً ة َّ ِي َجواب ً رِسالَة َلُِك الم فَأرَسَل ١٧

الفُراِت: نَهرِ َ وَراء ما إقلِيِم ةِ َّ وَبَقِي ِ الّسامِرَة فِي الّساِكنِينَ زُمَلائِهِما ةِ َّ وَبَقِي الكاتِِب وَشَمْشاَي َلِِك الم نائِِب رَُحومَ إلَى

… لـَكُْم سلامٌ
ثارَت َ المَدِينَة ِ هَذِه أّنَ فَوَجَدُت الحَقائِِق، ِتَقَصِّي ب ً أمرا وَأصدَرُت ١٩ أماِمي. رِسالَتُكُْم وَتُرِجمَت قُرِئَت لَقَد ١٨

وََسيطَرُوا ٌ ياء أقوِ مُلُوكٌ القُْدِس َ مَدينَة حَكَمَ قَد وَكانَ ٢٠ الآِن. إلَى ً يضا وََتحرِ ً دا ُّ تَمَر فِيها وَأّنَ القَدِيِم، مُنذُ المُلُوِك عَلَى
يبَةُ. رِ وَالضَّ ُ يَة الجِز لَهُمُ وَدُفِعَت الفُراِت، نَهرِ غَْرَب الواقـِـِع الإقلِيِم كُّلِ عَلَى

مِنِّي. بِأْمرٍ إلّا ً ِيَة ثان ُ المَدِينَة ِ هَذِه تُبنَى فَلا العَمَِل، عَِن اليَهُودِ الرِّجاِل ُأولَئَِك يقاِف بِإ ً أْمرا أْصدِرُوا وَالأنَ ٢١

ةُ. َّ َلـَِكي الم ُ المَصاِلح َ ر وَتَتَضَرَّ الأمرُ َ يَسوء لِئَلّا الأمرِ هَذا تَنفِيذِ فِي تَتَهاوَنُوا وَلا ٢٢

الهَيْكَل فِي العَمَِل ُّف تَوَق
ِ مَدينَة فِي اليَهُودِ إلَى ً فَورا ذَهَبُوا وَجَماعَتِهِما، الكاتِِب وَشَمْشاَي رَُحومَ أمامَ أْرَتحْشَْستا َلِِك الم ُ رِسالَة قُرِئَت َما وَحال ٢٣
إلّا العُمَُل يُستَأنَِف وَلَْم القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِت فِي العَمَُل وَتَوَقََف ٢٤ ةِ. َّ بِالقُو العَمَِل عَِن وَأوقَفُوهُْم القُْدِس،

فارَِس. بِلادِ مَلِِك يُوَس، دارِ حُكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي
٥

َ قام ذَلَِك عِندَ ٢ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه بِاسِْم القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا فِي الَّذِيَن لليَهُودِ وَ عِّدُ بُْن يّا ِ وَزَكَر ي َّ َحج بِيّاِن َّ الن أ َّ وَتَنَب ١

اللهِ. ُ أنبِياء يُعاوِنُهُما وَكانَ القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيَت يَبنِياِن وَأخَذا صاداَق بُْن وَيَشُوعُ َشألتِئِيَل بُْن ُبّابُِل زَر
هَذا بِبِناءِ لـَكُْم أذِنَ «مَْن وََسألُوهُْم: وَرِفاقُهُما بُوْزناُي وََشتَرْ هرِ النَّ غَْرِب إقلِيِم والِي تَتْناُي جاءَهُْم اليَوِم، ذَلَِك فِي ٣

البِناءَ؟» هَذا يَبنُونَ الَّذِيَن الرِّجاِل ُ أسماء ِهيَ «ما َسألُوهُْم: َّ ثُم ٤ أساساتِهِ؟» وَوَضِع البَيِت،
يُوَس، دارِ إلَى الأمرِ عَْن أْرَسلُوا فِيما العَمَِل عَِن يُوقِفُوهُْم فَلَْم اليَهُودِ، ُشيُوِخ ِ رِعايَة عَلَى ُ تَسْهَر كَانَْت اللهِ عَينَ لـَِكّنَ ٥

غَْرَب الواقـِـِع الإقلِيِم والِي تَتْناُي بِها بَعََث َّتِي ال ِ الرِّسالَة عَِن ٌ نُسخَة ِ وَهَذِه ٦ الأمرِ. هَذا َحوَل ُ مِنه ً َخّطِيّا ً أمرا يَن مُنْتَظِرِ
وَقَد ٧ يوَس. دارِ َلِِك الم إلَى ً رِسالة أرَسلُوا الَّذِيَن الفُراِت نَهرِ َ وَراء ما إقلِيِم وَمُفَتِّشُو وَرِفاقُهُما بُوْزنَاُي وََشتَرْ الفُراِت نهرِ

هُ: نَّصُ هَذا ً يرا تَقرِ إلَيهِ أرَسلُوا



٤ : ٦ عَْزرا ٦٣٦ ٨ : ٥ عَْزرا

وََسلاماً! ً ة َّ َتحِي يُوَس، دارِ َلِِك الم إلَى
ٌ ة َّ َخشَبِي ألواٌح وَتُوَضُع َضخمَةٍ، ِبحِجارَةٍ العَظِيِم ِ الله هَيكَُل يُبنَى َحيُث يَهُوذا، إقلِيِم إلَى ذَهَبنا نا َّ أن ً مَعلُوما لِيَكُن ٨

«مَْن وََسألناهُْم: يُوِخ الّشُ هَؤُلاءِ مََع قنا فَحَّقَ ٩ أيدِيهِْم. عَلَى ٍ بِسُرعَة مُ وَيَتَقَّدَ بِاجتِهادٍ العَمَُل هَذا وََيجرِي الجُْدراِن. فِي
َ أسماء لََك وَنَكتَُب بِها نُبَلِّغََك لـِكَي أسمائِهِْم عَن َسألناهُْم َكما ١٠ أساساتِهِ؟» وَوَضِع البَيِت، هَذا بِبِناءِ لـَكُْم أذِنَ

قادَتِهِْم.
فَأجابُوا: ١١

قَبَل العُظَماءِ المُلُوِك أحَدُ ُ وَأكمَلَه ُ بَناه الَّذِي البَيِت هَذا َ ِناء ب نُعِيدُ وََنحُن وَالأْرِض، ماواِت الّسَ ِ إلَه عَبِيدُ «َنحُن
البَيَت هَذا َ هَدَم الَّذِي رَ نَبُوخَْذناصَّ الكِلدانِيِّ َلِِك الم أمامَ فَهُزِمُوا ماواِت، الّسَ َ إلَه أغََضبُوا آباؤنا ١٢ يلَةٍ. َطوِ ِسنِينَ
اللهِ. بَيِت ِناءِ ب ِ بِإعادَة ً أمرا ِ حُكمِه مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ فِي َ أصدَر ُكورََش َلَِك الم وَلـَِكّنَ ١٣ بابَِل. إلَى عَب الّشَ وََسبَى
القُْدِس ِ مَدينَة فِي الَّذِي الهَيكَِل مَِن رُ نَبُوخَْذناصَّ عَلَيها استَولَى َّتِي ال ِ الله بِبَيِت ُ ة الخاّصَ ُ ة َّ ي وَالفِّضِ ُ ة َّ هَبِي الذَّ ُ ِيَة الآن أمّا ١٤

رُ.» َّ ِشيْشبَص ُ اْسمُه ً والِيا ُ نَه َّ عَي لِرَجٍُل وَأعطاها بابَِل هَيكَِل مِْن ُكورَُش َلُِك الم أْخرََجها فَقَْد بابَِل، هَيكَِل فِي وَوََضعَها

بَيِت َ بَناء وَأعِْد القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي الهَيكَِل إلَى بِها وَعُْد َ ِيَة الآن ِ هَذِه «خُْذ رَ: َّ لِِشيْشبَص ُكورَُش وَقاَل ١٥
مَكانِهِ.» فِي ِ الله

ُ البِناء كانَ الآنَ إلَى الوَقِت ذَلَِك وَمُنذُ القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيِت أساساِت وَوََضَع رُ، َّ ِشيْشبَص َ فَجاء ١٦
بَعْدُ. يَكتَمِْل لَْم ُ ه َّ لـَِكن َيجرِي،

قَد كانَ ُكورََش َلَِك الم أّنَ مِْن للتَأكُدِ بابَِل، فِي ةِ َّ َلـَِكي الم ِجلّاِت الّسِ إلَى ُجوِع ُّ بِالر فَلْيَأمُْر َلُِك، الم َ شاء فَإذا ١٧
المَسألَةِ. ِ هَذِه فِي ً مُناِسبا ُ يَراه بِما َلُِك الم وَلِيُبَلِّغنا القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِت ِناءِ ب ِ بِإعادَة ً أمرا َ أصدَر

٦
يُوس دارِ الملك من أمٌر

َلِِك الم ِّ مَقَر أْحمَثا، فِي ُ العُثُور َّ فتَم ٢ بابَِل. فِي َحفُوَظةِ الم ِجلّاِت الّسِ فِي بِالبَحِث ً أمرا يُوُس دارِ َلُِك الم َ أصدَر ِحينَئِذٍ، ١

فِيها: ُكتَِب َمخطُوَطةٍ عَلَى مادَِي، إقلِيِم فِي

فِي الَّذِي ِ الله بَيِت ُحوَل التّالِي الأمرَ َلُِك الم َ أصدَر ُكورََش، َلِِك الم حُكمِ مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ فِي ٣ … ُ مُذَكِّرَة ِ هَذِه
القُْدِس: ِ مَدينَة

ِستِّينَ ُ وَعَرُضه ذِراعا١٠ً ِستِّينَ ُ ارتِفاعُه وَلِيَكُن أساساتُهُ، وَلِتُوَضْع فِيهِ، ُ باِئح الذَّ مُ تُقَّدَ كانَت الَّذِي البَيُت لِيُبنَ
ِ ينَة الخَزِ مَِن البِناءِ نَفَقاُت تُدفََع أن عَلَى ةِ. َّ الخَشَبِي الألواِح مَِن ٍ وََطبَقَة ِ الَضخمَة ِ الحِجارَة مَِن َطبَقاٍت ِثَلاِث ب ٤ ذِراعاً.

٦:٣ ١٠
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



٢٠ : ٦ عَْزرا ٦٣٧ ٥ : ٦ عَْزرا

إلَى تُرَدُّ بابَِل، إلَى وَأحضَرَها القُْدِس ِ مَدينَة مِْن رُ نَبُوخَْذناصَّ َسلَبَها َّتِي ال ِ ة َّ ي وَالفِّضِ ةِ َّ هَبِي الذَّ َ الأوَنِي وَكُّلُ ٥ ةِ. َّ َلـَِكي الم
اللهِ. بَيِت فِي وَتُوَضُع القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي الهَيكَِل فِي مَكانِها

وَلا ٧ وََشأنَهُْم. دَعُوهُْم هُناكَ، المَسؤُولِينَ وَرِفاقَهُم بُوْزناُي وََشتَرْ الفُراِت نَهرِ غَْرِب إقلِيِم والِي تَتْناُي، يا وَالآنَ ٦

. الأصلِيِّ ِ مَوقِعِه فِي ِ الله بَيِت َ ِناء ب يُعِيدُوا وَُشيُوَخهُْم اليَهُودِ َ والِي وَدَعُوا اللهِ. بَيِت ِناءِ ب عَمَِل فِي لُوا تَتَدَخَّ
جَميُع تُدفَُع اللهِ: بَيِت ِناءِ ب أجِل مِْن هَؤُلاءِ اليَهُودِ لِشُيُوِخ ُ تَفعَلُوه أن يَنبَغِي ما َحوَل الأمرَ هَذا ُ ُأصدِر وَأنا ٨

فُوا َّ يَتَوَق لا ى َّ َحت الفُراِت، نَهرِ غَْرِب إقلِيِم مِْن المُستَوفاةِ رائِِب الضَّ مَِن ةِ، َّ َلـَِكي الم ِ ينَة الخَزِ مَِن الرِّجاِل هَؤُلاءِ نَفَقاِت
وَكُّلَ ماواِت، الّسَ ِ لإلَه ِ مَة المُقَّدَ باِئحِ للذَّ وَالحِملاِن وَالكِباِش الثِّيراِن مَِن إلَيهِ َيحتاُجونَ ما كُّلَ أعطُوهُْم ٩ العَمَِل. عَِن
َّرُّ يُس َ ذَباِئح يُقَّدِمُوا لـِكَي ١٠ تَقِصيرٍ، دُونَ ً فَيَوما ً يَوما َيٍت، وَز وَنَبيذٍ وَمِلٍح َمٍح ق مِْن القُْدِس ِ مَدينَة فِي ُ الـكَهَنَة ُ يَطلُبُه ما
بَيِت مِْن َخشٍَب لَوُْح يُقلََع بِأن ً أمرا ً أيضا ُ ُأصدِر أنا وَها ١١ وَبَنِيهِ. َلِِك الم َحياةِ أجِل مِْن وا ُّ ل يُّصَ وَ ماءِ، الّسَ ُ إلَه بِها
يَسكُُن ُ اْسمَه َجعََل الَّذِي َ الله وَلَيَت ١٢ ذَلَِك. بِسَبَِب ُ بَيتُه َب َّ وَُيخَر عَلَيهِ َق َّ يُعَل وَ هَذِهِ، أوامِرِي ُيخالُِف َشخٍص كُّلِ

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيَت َ يَهدِم أن ُيحاوُِل َشعٍب أْو مَلٍِك أّيَ يُدَمِّرُ هُناكَ
وَسُرعَةٍ. ةٍ َّ بِدِق ُ تَنفِيذُه َّ فَلْيَتِم يُوَس، دارِ أنا عَنِّي الأمرُ هَذا َ َصدَر

الهَيْكَل ِ ِناء ب إْكماُل
كُّلَ وَرِفاقُهُما بُوْزناُي وََشتَرْ الفُراِت نَهرِ غَْرِب إقلِيِم والِي تَتْناُي بَذََل هَذِهِ، يُوَس دارِ َلِِك الم ِ رِسالَة وَِبحَسَِب ١٣

وَ، عِّدُ بِْن يّا ِ وَزَكَر ي َّ َحج ةِ َّ نُبُو َحسََب بِنَجاٍح البِناءِ فِي وَقادَتُهُْم اليَهُودِ ُشيُوُخ َّ وَاستَمَر ١٤ َلُِك. الم ِ بِه أمَرَ ما لِتَنفِيذِ ُجهدِهِْم
البَيِت هَذا ُ ِناء ب اكتَمََل وَقَد ١٥ فارَِس. مُلُوِك أْرَتحْشَْستا، يُوَس وَدارِ ُكورََش وَأمرِ ِيَل إسْرائ ِ إلَه أمرِ َحسََب ُ وَأكمَلُوه

يُوَس. دارِ َلِِك الم حُكمِ مِْن الّسادَِسةِ ِ نَة الّسَ فِي آذارَ شَهرِ مِْن الثّالِِث اليَوِم فِي
احتِفاِل فِي مُوا وَقَّدَ ١٧ بِفَرٍَح. ِ الله بَيَت بِي الّسَ مَِن العائِدِيَن ةِ َّ وَبَقِي يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة مَِن ِيَل إسْرائ بَنُو َس َّ كَر َّ ثُم ١٦

َ ذَبِْيحَة اللهِ، َشعِب قَبائِِل عَدَدِ عَلَى ً تَيسا َ عَشَر اثنَّي مُوا قَّدَ َكما حَمٍَل. ِ مِئَة وَأربََع َكبٍْش وَمِئَتَي ثَوٍر َ مِئَة ِ الله بَيِت تَكرِيِس
ِ مَدينَة فِي ِ الله ِ ِخدمَة أجِل مِْن ةِ الخاّصَ فِرَقِهِِم فِي يِّينَ وَاللّاوِ ةِ الخاّصَ فِرَقِهِِم فِي َ الـكَهَنَة نُوا َّ وَعَي ١٨ جَمِيعاً. عَنهُْم ة١١ٍ َّ َخطِي

مُوسَى. كِتاِب فِي مَكتُوٌب َ هُو َكما القُْدِس،
وَعَشْرَة ٍ مِئَة خَمِس عاِم فِصُح

ِ الـكَهَنَة جَمِيَع لأّنَ ٢٠ ِل. الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع فِي الفِصِح١٣ بِعِيدِ بِي الّسَ مَِن العائِدُونَ وَاحتَفََل ١٢ ١٩

٦:١٧ ١١
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
نهاية ى َّ وََحت 8 :4 ِ بِدايَة مِْن ِ الاراميّة اللّغةِ إلَى النّصُ َل َتحوَّ قَْد وَكانَ يّةِ، العبر اللّغةِ إلى ِ الاراميّة اللّغةِ مَِن العدد بِهَذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يُعُودُ ٦:١٩ ١٢

عزرا. كتاِب مِْن 18 :6
٦:١٩ ١٣

.6 - 1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
الفصل) هذا ِ بقِيّة فِي ً (أيضا 7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط



١٦ : ٧ عَْزرا ٦٣٨ ٢١ : ٦ عَْزرا

وَعَْن بِي، الّسَ مَِن عادُوا الَّذِيَن كُّلِ عَْن الفِصِح حَمََل فَذََبحُوا يَن، طاهِرِ ً جَمِيعا ُّونَ ي اللّاوِ وَكانَ أنفُسَهُْم. رُوا َطهَّ قَد كانُوا
وا انَضمُّ الَّذِيَن كُّلِ مََع الفِصِح ِ وَلِيمَة مِْن بِي الّسَ مَِن العائِدُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو وَأكََل ٢١ أنفُسِهِْم. وَعَن الـكَهَنَةِ، إْخوَتِهِِم
ةِ ِمُّدَ ل ُخْتَمِر١٤ِ الم غَيرِ الخـُبْزِ بِعِيدِ وَاحتَفَلُوا ٢٢ ِيَل. إسْرائ َ إلَه اللهَ، لِيَعبُدُوا الأْرِض ُأمَِم َنجاَسةِ عَن انفََصلُوا أِن بَعدَ إلَْيهِْم

ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، بَيِت ِناءِ ب فِي فَساعَدَهُْم إلَْيهِْم، َ ور أّشُ مَلِِك قَلَب وَأماَل َحهُْم َّ فَر َ الله لأّنَ َكبِيرٍ، بِفَرٍَح أيّاٍم ِ َسبعَة
٧

القْدس ِ مَدِينَة فِي عَْزرا
ابُْن َ هُو وَعَْزرا القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى بابَِل مِْن عَْزرا وََصَل فارَِس، مَلِِك أْرَتحْشَْستا عَهدِ وَفِي الأحداِث، ِ هَذِه بَعدَ ١

بِْن زَرَْحيا بِْن ٤ مَرايُوَث بِْن يا عََزْر بِْن يا أمَْر بِْن ٣ أِخيطُوَب بِْن صادُوَق بِْن ومَ ُّ َشل بِن ٢ ِحلْقِيّا بِْن يا عََزْر بِْن سَرايا
الـكَهَنَةِ. رَئِيِس هارُونَ بِْن ألِعازارَ بِْن فِينْحاَس بِْن أبِيَشُوعَ بِْن ٥ بُّقِي بِْن عُّزِي

ى َّ لَب وَقَد ِيَل. إسْرائ ُ إلَه اللهُ، يّاها إ ُ أعطاه َّتِي ال مُوسَى ِ يعَة بِشَرِ ً َضلِيعا ً مُعَلِّما بابَِل، مِْن َ جاء الَّذِي هَذا عَْزرا وَكانَ ٦

ِ الـكَهَنَة بَعِض مََع ِيَل، إسْرائ بَنِي مِْن قَومٌ وََصعِدَ ٧ وَتُعِينُهُ. ُ مَعَه كانَْت ِ إلَهِه َ يَد إّنَ َحيُْث مِنهُ، ُ َطلَبَه ما كُّلَ لِعَزْرا َلُِك الم
أْرَتحْشَْستا. َلِِك الم حُكمِ مِْن ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى الهَيكَِل، وَخُّداِم البَوّاباِت وَحُرّاِس وَالمُرَنِّمِينَ يِّينَ وَاللّاوِ
اليَوِم فِي بابَِل َ غادَر قَد وَكانَ ٩ َلِِك. الم ِلحُكمِ ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ مَِن الخامِِس هرِ َّ الش فِي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى عَْزرا وَوََصَل ٨
كانَ فَقَْد ١٠ مَعَهُ. كانَت َ ِيمَة الـكَر ِ إلَهِه َ يَد لأّنَ الخامِِس، هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي فَوََصَل ِل، الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ

ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ِ وَفَرائِِضه ِ الله وَصايا وَلِتَعلِيِم بِها، وَالعَمَِل ِ الله ِ يعَة شَرِ لِدِراَسةِ ُ قَلبَه أ َّ هَي قَد عَْزرا
عَْزرا إلَى أْرَتحْشَْستا الملِك ُ رسالة

ِ الله بِوَصايا ةِ ُختَّصَ الم الُأمُورِ ِ مُعَلِّم وَالمُعَلِّمِ، الكاهِِن عَْزرا إلَى أْرَتحْشَْستا َلُِك الم أْعطاها َّتِي ال ِ الرِّسالَة مَِن ٌ نُسخَة ِ وَهَذِه ١١
ِيَل: إسْرائ لِبَنِي ِ وَفَرائِِضه

ماءِ. الّسَ ِ إلَه ِ يعَة شَرِ ِ مُعَلِّم الكاهِِن عَْزرا إلَى المُلُوِك مَلِِك أْرَتحْشَْستا مِْن ١٥ ١٢

… لََك َسلامٌ
أوِ كَهَنَتِهِْم أْو ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن مَملـََكتِي فِي َ شاء مَْن كُّلُ القُْدِس ِ مَدينَة إلَى يَرِجــَع بِأن أمرِي ُ ُأصدِر فَإنِّي ١٣

َضلِيٌع أنَت َّتِي ال إلَهَِك ِ يعَة لِشَرِ يَهُوذا بَنِي ِ طاعَة مَدَى لِتَرَى بِع الّسَ يهِ وَمُستَشارِ َلِِك الم مَِن مُرَسٌل ََّك لأن ١٤ يِّينَ. اللّاوِ
مَعََك وَخُْذ ١٦ هََب. وَالذَّ َ ة الفِّضَ مَِن القُْدِس فِي الّساِكِن ِيَل إسْرائ ِ لإلَه ُ وَمُستَشارُوه َلُِك الم ِ بِه عَ َّ تَبَر ما وَخُْذ ١٥ بِها.
لِبَيِت ِ وَالـكَهَنَة عِب الّشَ تَبَرُعاِت مََع بابَِل، إقلِيِم كُّلِ فِي هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن عَلَيهِ الحُُصوَل تَستَطِيُع ما كُّلَ ً أيضا

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي إلَهِهِْم
٦:٢٢ ١٤

ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» «عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ
8) :5 كورنثوس 1 (انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3 - 1 :16 تثنية انظر مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ

.26 العدد نهاية ى َّ وَحت الاراميّةِ، اللّغةِ إلى ِ يّة العبر اللّغةِ مَِن العدد بهذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يتحوّل ٧:١٢ ١٥



٢٨ : ٧ عَْزرا ٦٣٩ ١٧ : ٧ عَْزرا

عَلَى وَقَّدِمها ِكيِب، وَالّسَ ُبُوِب الح تَقدِماِت مِْن يُرافِقُها وَما وَِحملاٍن وَكِباٍش ثِيراٍن لِشِراءِ الماَل هَذا ْص وََخّصِ ١٧

ُ اليَهُود وَرِفاقَُك أنَت تَستَحِسُن َكما ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن ى يَتَبَّقَ بِما ف وَتَصَرَّ ١٨ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي إلَهَِك هَيكَِل مَذَبحِ
ِ إلَه ِ َحضْرَة فِي فََضعْها إلَهَِك، بَيِت خَدَماِت أجِل مِْن لََك ُأعطِيَْت َّتِي ال ُ ِيَة الآن وَأمّا ١٩ إلَهِكُْم. ِ مَِشيئَة َحسََب
مَِن تَوفِيرَها ُمِكنَُك ي تَِك، َّ مَسؤُولِي ِضمَن تَقَُع َّتِي ال إلَهَِك، لِبَيِت ِ اللّازِمَة الُأمُورِ ةِ َّ ِبَقِي ب ُق َّ يَتَعَل ما وَفِي ٢٠ القُْدِس. ِ مَدينَة
لِعَزْرا يُقَّدِمُوا بِأن الفُراِت نَهرِ غَْرِب إقلِيِم فِي ِ ينَة الخَزِ ُأمَناءِ كُّلَ أْرَتحْشَْستا َلَِك الم أنا آمُرُ َكما ٢١ ةِ. َّ َلـَِكي الم ِ ينَة الخَزِ
ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر١٦ ِ مِئَة ى َّ َحت فَليُعَْط ٢٢ تَواٍن. دُوِن وَمِْن ً فَورا ُ يَطلُبُه ما كُّلَ ماءِ الّسَ ِ إلَه ِ يعَة شَرِ ِ وَمُعَلِّم الكاهِِن
ما قَْدرَ ِلِح الم مَِن وَلِيَأخُْذ يتُوِن. َّ الز زَيِت مِْن ٍ َصفِيحَة ِ ومِئَة بِيذِ، َّ الن مَِن َصفِيحَة١٨ٍ ِ ومِئَة القَمِح، مَِن ِكيٍس١٧ ِ وَمِئَة
عَلَى ِ الله غََضُب يَأتِي لِئَلّا كامٍِل، وَبِشَكٍل ٍ بِسُرعَة ِ هَيكَلِه أجِل مِْن ماءِ الّسَ ُ إلَه ِ بِه أمَرَ ما كُّلَ تَنفِيذُ َّ فَلِيَتِم ٢٣ يَشاءُ.

وَبَنِيهِ. َلِِك الم ِ مَملـَكَة
البَوّاباِت وَحُرّاِس وَالمُرَنِّمِينَ يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة مَِن رائِِب الضَّ أنواِع مَِن نَوٍع أّيِ ُ استِيفاء ُمنَُع ي ُ ه َّ أن وَنُعلِمُكُْم ٢٤

تَعيِينِ فِي تَملـُكُها، َّتِي ال إلَهَِك ِ ِبحِكمَة ِ بِالاستِعانَة عَْزرا، يا أنَت وَقُْم ٢٥ اللهِ. بَيِت فِي َ آخَر عامٍِل وَأّيِ الهَيكَِل وَخُّداِم
مَْن ِل لَّكُ وَعَلِّمها إلَهِكُْم. َ َشعائِر يَعْرِفُونَ الَّذِيَن كُّلِ أي الفُراِت، نَهرِ غَْرِب إقلِيِم ُسّكاِن بَينَ يَقُضونَ وَحُّكاٍم قُضاةٍ
أْو فِي َّ بِالن أْو بِالمَوِْت إمّا َلِِك، الم َ يعَة وَشَرِ إلَهَِك َ يعَة شَرِ يُطِيُع لا مَْن بِكُّلِ ً وََشدِيدا ً يعا سَرِ ً حُْكما وَأنزِل ٢٦ يَعرِفُها. لا

َبِس. بِالح أْو ِ بِالغَرامَة
الله يُسَبِِّح عَْزرا

ِنا آبائ ِ إلَه للهِ، َمدُ الح ١٩ ٢٧
القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِْت تَكرِيِم فِي َلَِك الم َب رَغَّ الَّذِي

َ ِتَة الثّاب ُ تَه َّ َمحَب لِي َ وَأظهَر ٢٨
مَسؤُولِيهِ. كِبارِ وَكُّلِ يهِ وَمُستَشارِ َلِِك الم أمامَ

تُعينُنِي. كانَْت إلَهِي َ يَد لأّنَ عُت فَتَشَّجَ
ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ً قادَة وَجَمَعُت

القُْدِس. إلَى مَعِي هاِب للِذَّ
٨

عزرا مََع العائدون
٧:٢٢ ١٦

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
٧:٢٢ ١٧

(38 العدد في ً (أيضا لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «كُر.» ً حرفيا كيس.
٧:٢٢ ١٨

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «بَث.» ً حرفيا صفيحة.
نهاية ى َّ وََحت 12 ِ بِدايَة مِْن ِ الاراميّة اللّغةِ إلَى النّصُ َل َّ َتحو قَْد وَكانَ يّةِ، العبر اللّغةِ إلَى ِ الاراميّة اللّغةِ مَِن العدد بهذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يُعُودُ ٧:٢٧ ١٩

الفصل. هذا من 26



٢٩ : ٨ عَْزرا ٦٤٠ ١ : ٨ عَْزرا

مِْن ٢ أْرَتحْشَْستا: حُْكمِ ِ فَتْرَة فِي نَسَبِهِْم مََع القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى بابَِل مِْن مَعِي َأتَوْا الَّذِيَن ِ العَشائِر رُؤَساءِ ُ أسماء ِ هَذِه ١

يّا ِ زَكَر فَرْعُوَش بَنِي وَمِن ٣ َشَكنْيا. بَنِي مِْن وُش َحّطُ َ داوُد بَنِي وَمِن دانْياُل. يثامارَ إ بَنِي وَمِن ِجْرُشومُ. فِينَحاَس بَنِي
زَتَو بَنِي وَمِن ٥ رَجٍُل. مِئَتا ُ وَمَعَه زَرَِحيا بُْن ألِيهُوعَيناُي مُوآُب فَحََث بَنِي وَمِن ٤ لاً. مُسَجَّ ً رَجُلا وَخَمْسُونَ ٌ مِئَة ُ وَمَعَه
عِيلامَ بَنِي وَمِن ٧ رَجُلاً. خَمسُونَ ُ وَمَعَه يُوناثانَ بُْن ُ عابِد عادِيَن بَنِي وَمِن ٦ رَجٍُل. ِ مِئَة ثَلاُث ُ وَمَعَه ِيَل َيحْزِئ بُْن َشَكنْيا
يُوآَب بَنِي وَمِن ٩ رَجُلاً. ثَمانُونَ ُ وَمَعَه ِيَل مِيخائ بُْن َبَْديا ز َشفَْطيا بَنِي وَمِن ٨ رَجُلاً. َسبعُونَ ُ وَمَعَه عَثَلَيا بُْن يَْشعِيا
رَجُلاً. ونَ ُّ وَِست ٌ مِئَة ُ وَمَعَه يُشَْفيا بُْن َشلُومِيَث َ بانِي بَنِي وَمِن ١٠ رَجُلاً. َ عَشَر َ ِيَة وَثَمان مِئَتاِن ُ وَمَعَه َيحِيئِيَل بُْن بَْديا عُو
ٌ مِئَة ُ وَمَعَه هِّقاطانَ بُْن يُوَحنانُ عَْزجَدَ بَنِي وَمِن ١٢ رَجُلاً. وَعِشرُونَ ٌ ِيَة ثَمان ُ وَمَعَه باباَي بُْن يّا ِ زَكَر باباَي بَنِي وَمِن ١١

وَمِن ١٤ رَجُلاً. ونَ ُّ ِست وَمَعَهُْم وَشَمْعِيا يَعِيئِيُل وَ ألِيفَلَُط آِخرِهِْم: ُ أسماء ِ وَهَذِه ِيقامَ، أدُون بَنِي مِْن ١٣ رِجاٍل. ُ وَعَشْرَة
رَجُلاً. َسبعُونَ وَمَعهُما ودُ ُّ َب وَز عُوتاُي بَغْواَي بَنِي

القُدس ِ مَدِينَة إلَى ُ العَودَة
فَلَْم وَالـكَهَنَةِ، عِب الّشَ بَينَ وََبحَثُت أيّاٍم. َ ثَلاثَة هُناكَ منا َّ وََخي أهْوا، فِي جاهِ باّتِ َتجْرِي َّتِي ال القَناةِ عِندَ فَجَمَعتُهُْم ١٥

يّا ِ وَزَكَر وَناثانَ وَألْناثانَ يَب يارِ وَ وَألْناثانَ وَشَمْعِيا يئِيَل وَأرِ َ ألِيعَزَر وَاْستَدعَيُت ١٦ هُناكَ. لاوِي بَنِي مِْن ً أحَدا أِجْد
المَكاِن فِي القائِدِ و، إدُّ إلَى وَأرَسلتُهُْم ١٧ حَِكيماِن. وَهُما وَألناثانَ، يَب يارِ يُو اْستَدعَيُت َكما القادَةِ. مَِن وَهُْم وَمَشُلّامَ،
لِهَيكَِل مُساعِدِيَن إلَينا يُرِسلُوا لـِكَي َكِسْفيا، فِي الهَيكَِل وَخُّداِم ِ وَإخوَتِه و لإدُّ يَقُولُونَ ماذا وَأعلَمتُهُْم َكِسْفيا، ى المُّسمَّ
أْرَسلُوا إْذ ِيَل، إسْرائ بِْن لاوِي بِْن َمحلِي بَنِي مِْن ً ًمُقتَدِرا ًحَِكيما رَجُلا إلَينا أرَسلُوا ساعَدَنا، َ الّصاِلح إلَهَنا وَلأّنَ ١٨ إلَهِنا.
وَبَنِيهُْم، وَإخوَتَهُْم مَرارِي بَنِي مِْن وَيَشَعْيا َحشَبْيا إلَينا أرَسلُوا َكما ١٩ رَجُلاً. َ عَشَر َ ِيَة ثَمان وَكانُوا وَإخوَتَهُ، ُ وَأبناءَه َبْيا شَر
وَكانُو يِّينَ. اللّاوِ لِيُساعِدُوا آباءَهُْم وَالمَسؤُولُونَ ُ داوُد عَيَّنَ الَّذِيَن الهَيكَِل خُّدامَ ً أيضا وَأرَسلُوا ٢٠ رَجُلاً. يَن عِشرِ وَكانُوا

نَةً. مُدَّوَ أْسمائِهِْم جَميُع وَكانَْت الهَيكَِل. خُّداِم مِْن ً خادِما يَن وَعِشرِ مِئَتَينِ
ِنا، مُقتَنَيات وَلِكُّلِ وَلِِصغارِنا لَنا ً آمِنَة ً رِحلَة ُ مِنه وَنَطلُُب إلَهِنا أمامَ نَتَواَضَع لـِكَي ً َصوما أعلَنُت أهْوا نَهرِ عِندَ وَهُناكَ ٢١
كُّلَ يُعِينُ «إلَهُنا لَهُ: ُلنا ق فَقَد يِق. رِ الّطَ فِي ِنا أعدائ مِْن ِلحِمايَتِنا ً وَفُرسانا ً ُجنُودا َلِِك الم مَِن أطلَُب أْن استََحيُت لأنِّي ٢٢
آمِنَةٍ، ٍ رِحلَة أجِل مِْن لإلَهِنا ينا َّ وََصل ُصمنا وَهَكَذا ٢٣ عَنهُ.» يَبتَعِدُونَ الَّذِيَن كُّلِ عَلَى يَغَضُب وَ عَلَيهِ، كِلُونَ َّ يَت الَّذِيَن

لَنا. فَاْستَجاَب
وَزَنُْت ذَلَِك وَبَعدَ ٢٥ مَعَهُْم. بِهِْم أقارِ مِْن ً وَعَشْرَة وََحشَبْيا َبْيا شَر مََع ِ الـكَهَنَة ِ قادَة مِْن َ عَشَر اثنَي اخْتَرُت َّ ثُم ٢٤

الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلِ وَمَسؤولِيهِ يهِ وَمُستَشارِ َلِِك الم مَِن إلَهِنا لِهَيكَِل ٌ تَقدِمَة وَِهيَ ِيَةَ، وَالآن هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ وَأعطَيتُهُِم
قِنْطاٍر َ وَمِئَة ةِ، َّ ي الفِّضِ ِ ِيَة الآن مَِن قِنْطاٍر َ وَمِئَة ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطارا٢٠ً وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة ِسّتَ وَأعطَيتُهُْم وَزَنُْت وَقَد ٢٦ هُناكَ.
ُلُْت ق َّ ثُم ٢٨ هَِب. كَالذَّ ثَمِينَتَينِ المَصقُوِل ِ البُرونْز مَِن وَإنائَينِ دِْرهٍَم، ألَْف تُعادُِل ً ة َّ ذَهَبِي ً ة َّ بدِي زِ يَن وَعِشرِ ٢٧ هَِب، الذَّ مَِن
فَاحرُُسوها ٢٩ آبائِكُْم. ِ لإلَه تَْقدِماٌت ِهيَ هَُب وَالذَّ ُ ة وَالفِّضَ أيضاً. ُ لَه ٌ َسة َّ مُكَر ُ ِيَة الآن ِ وَهَذِه للهِ، ُسونَ َّ مُكَر ْ «أنتُم للـكَهَنَةِ:
اللهِ.» بَيِت غُرَِف فِي القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله َشعِب ِ عَشائِر ِ وَقادَة يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة ِ قادَة أمامَ تَزِنُوها أن إلَى ٍ بِعِنايَة

٨:٢٦ ٢٠
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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إلَهِنا. هَيكَِل إلَى القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى ُيحضِرُوها لـِكَي وُزِنَت َّتِي ال هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ يِّونَ وَاللّاوِ ُ الـكَهَنَة فَأخَذَ ٣٠

َطواَل فَحَمانا مَعَنا، إلَهُنا وَكانَ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى هاِب للِذَّ ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّانِي فِي أهْوا َ نَهر وَغادَرنا ٣١

وَفِي ٣٣ أيّاٍم. َ ثَلاثَة فِيها وَاستَرَحنا القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى ً أِخيرا وَوََصلنا ٣٢ رُِق. الّطُ قُّطاِع وََكمائِِن ِنا أعدائ ةِ َّ قُو مِْن ِ الرِّحلَة
بُْن ُ ألِعازار ُ وَمَعَه الكاهِِن، يّا ُأورِ بِْن ِمَرِمُوَث ل وَأْعطَيْناها إلَهِنا، هَيكَِل فِي َ ِيَة وَالآن هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ وَزَنّا الرّابـِـِع اليَوِم
وَُسجَِّل وَالوَزِن، بِالعَدَدِ شٍَئ كُّلِ مِْن التََحقُُق َّ وَتَم ٣٤ وَِي. ُّ بَن بُْن وَنُوعَْديا يَشُوعَ بُْن يُوزابادُ يّاِن اللّاوِ وَمَعَهُما فِينَحاَس،

الوَقِت. ذَلَِك فِي الكُلِيُّ الوَزنُ
ً ة َّ وَِست اللهِ، َشعِب كُّلِ عَن ً ثَورا َ عَشَر اثنَي ِيَل: إسْرائ ِ لإلَه صاعِدَة٢١ً َ ذَباِئح بِي الّسَ مَِن العائِدُونَ اليَهُودُ مَ قَّدَ َّ ثُم ٣٥

مُوا َّ وََسل ٣٦ للهِ. ً صاعِدَة ً ذَبِيحَة ُ ه ُّ كُل هَذا وَكانَ ةٍ.٢٢ َّ َخطِي َ ذَباِئح ً تَيسا َ عَشَر وَاثنَي ً حَمَلا وََسبعِينَ ً وََسبعَة ً َكبْشا وَتِسعِينَ
اللهِ. وَلِبَيِت عِب لِلّشَ العَونَ مُوا فَقَّدَ هرِ، النَّ غَْرِب إقلِيِم فِي وَالوُلاةِ الحُّكاِم إلَى َلِِك الم أوامِرَ

٩
اليَهُودِيّات غَيرِ مِْن واُج َّ الز

ُشعُوِب عَن أنفُسَهُْم ونَ ُّ ي وَاللّاوِ ُ وَالـكَهَنَة عُب الّشَ يَعْزِِل لَْم ِماذا «ل وَقالُوا: إلَيَّ ُ القادَة َ جاء الُأمُورُ، ِ هَذِه َّت تَم أن وَبَعدَ ١

يِّينَ. وَالأمُورِ يِّينَ وَالمَصرِ ِيِّينَ وَالمُوآب ِيِّينَ ون وَالعَمُّ وَاليَبُوِسيِّينَ يِّينَ وَالفِرزَّ وَالحِثِيِّينَ ِيِّينَ الـَكنْعان مَِن بِهِْم ُحِيطِينَ الم الأْرِض
ُ القادَة وَكانَ ُحِيطَةِ. الم الأْرِض بِشُعُوِب َس المُقَّدَ سَل َّ الن َلَطُوا فَخ مِنهُْم، زَوجاٍت وَلأبنائِهِْم لأنفُسِهِْم أخَذُوا فَقَْد ٢

وَِلحيَتِي، رَأسِي َ َشعر فُت َّ وَنَت وَرِدائِي. بِي ثَو قُت َشّقَ هَذا سَمِعُْت ما َّ فَل ٣ أمانَتِهِْم.» عَدَِم فِي النّاِس َل أّوَ وَالمَسؤولُونَ
لأّنَ خائِفِينَ كانُوا ِيَل. إسْرائ َ إلَه كَلِماِت َيخافُونَ الَّذِيَن النّاِس كُّلُ إلَيَّ َ جاء َّ ثُم ٤ ِجّداً. ً وَمُْكتَئِبا ً مَذهُولا وَجَلَْسُت

ةِ. َّ ِي المَسائ ِ بِيحَة الذَّ تَقدِيِم وَقِت ى َّ َحت ً مَذهُولا وَجَلَسُت للهِ. أمِينٍ َ غَير كانَ بِي الّسَ مَِن عادَ الَّذِي عَب الّشَ
، رُكبَتَيَّ عَلَى وَرََكعُت وَرِدائِي بِي ثَو قُت وَمَّزَ عارِي، فِي أجلُِس ُكنُت َحيُث مِْن ُمُت ق بِيحَةِ، الذَّ وَقِت وَعِندَ ٥
ْت وَغَّطَ عَلَْت ها إّنَ ى َّ َحت آثامُنا تَكاثَرَْت فَقَد إلَهِي. يا إلَيَك عَينَيَّ أْرفََع أْن أخجَُل «إنَنِي ُلُت: وَق ٦ لإلَهِي، يَدَّيَ وَمَدَدُت
مُلُوكٌ وَكَهَنَتَنا مُلُوكَنا عاقََب َخطايانا وَبِسَبَِب عَظِيمٌ. إثمُنا ِنا آبائ أيّاِم وَمُنذُ ٧ ماواِت. الّسَ إلَى ذَنبُنا وَارتَفََع رُؤوَسنا،

اليَومَ. الحاُل َ هُو َكما وَالإذلاِل هِب وَالنَّ بي وَالّسَ يِف بِالّسَ أجانُِب
ِ مَكانِه فِي ً آمِنا ً مَكانا لَنا َ ر َّ وَوَف بِي، الّسَ مَِن يَنجُوا بِأن لِبَعِضنا فَسَمََح رَأفَتَهُ، إلَهُنا لَنا َ أظهَر قَِصيرَةٍ فَترَةٍ وَمُنذُ «وَالآنَ، ٨

لَْم إلَهَنا لـَِكّنَ مُستَعبَدُونَ، فَنَحُن ٩ تِنا. َّ عُبُودِي فِي ً جَدِيدَة َحياةً وَيَمنََحنا جَدِيدَيَن، ً وَفَرَحا ً رَجاء يُعطِينا لـِكَي ِس، المُقَّدَ
وَنُرَمِّمَ إلَهِنا هَيكََل َ نُقِيم ى َّ َحت ً جَدِيدَة َحياةً ِنا بِإعطائ فارَِس، مُلُوِك أمامَ َ الأمِينَة ُ تَه َّ َمحَب لَنا َ أظهَر وَقَد تِنا. َّ عُبُودِي فِي يَترُكنا

القُْدِس. ِ وَمَدينَة يَهُوذا فِي ٍ ِحمايَة ُسورَ ِنا وَبِإعطائ أنقاَضهُ،
٨:٣٥ ٢١

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
٨:٣٥ ٢٢

البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبائح
21) :5 كورنثوس 2 (انظر
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َ عَبِيدِك ِ بِواِسطَة يّاها إ أعطَيتَنا َّتِي ال ١١ وَصاياكَ َتجاهَلنا فَقَد هَذا؟ بَعدَ إلَهَنا يا الآنَ نَقُوَل أن ُمكُنُنا ي ماذا «لـَِكن ١٠

ثَِت َّ تَلَو فَقَد فِيها. الّساِكنِينَ النّاِس بِشُرُورِ ٌ ثَة َّ مُلَو أْرٌض ِهيَ ـِكُوها َمتَل لِت َستَدخُلُونَها َّتِي ال الأْرَض ‹إّنَ ُلَْت: ق عِندَما الأنبِياءِ
بَنِيكُْم وَلا بَنِيهِْم، مِْن بَناتِكُْم تُزَّوُِجوا لا لِذَلَِك ١٢ آِخرِها. إلَى لِها أّوَ مِْن الأْرَض بِها مَلُأوا َّتِي ال بِشُرُورِهِِم الأْرُض
إلَى لأبنائِكُْم وَتُوَرِّثُوها الأْرِض، ِبخـَيراِت عُوا َّ َمَت وَتَت تَتَقَوَْوا لـِكَيّ وََنجاٍح، ازدِهاٍر مَِن ُ يَطلُبُونَه ما تَطلُبُوا وَلا بَناتِهِْم، مِْن

الأبَدِ.›
إثمُنا، يَستَِحّقُ مِمّا بِأقَّلَ إلَهَنا يا عاقَبتَنا ََّك أن وَرَغمَ العَظِيِم، وَذَنبِنا ِ يرَة الشِّرِ أعمالِنا بِسَبَِب ِنا ب حَّلَ ما كُّلِ «وَبَعدَ ١٣

َ الُأمُور ِ هَذِه تَفعَُل َّتِي ال عُوِب الّشُ مََع وَنَتَزاوََج وَصاياكَ ُ وَنَكسِر نَعُودُ فَهَل ١٤ النّاِجينَ، مَِن َ َجمُوعَة الم ِ هَذِه لَنا وَأبقَيَت
عادٌِل! ٌ إلَه أنَت ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، يا ١٥ ينُونَةِ؟ الدَّ مَِن تَنجُو ٌ ة َّ بَقِي تَبْقَى لا ى َّ َحت تُفنِينا، كَي عَلَينا تَسَخُط أفَلا ِيهَةَ؟ الـكَر
الوُقُوَف ونَ يَستَِحّقُ لا مِثلُنا، هُْم وَمَْن ِنا. ب بِذُنُو َحضْرَتَِك فِي نَقُِف َنحُن وَها اليَوِم. هَذا إلَى ً ناِجيَة ً جَماعَة مِنّا أبقَيَت فَقَد

َحضْرَتَِك.» فِي
١٠

بخطاياهم الّشعب اعتراُف
بَنِي مِْن ً ِجّدا ٌ َكبِير جَمٌع إلَيهِ انْضَّمَ اللهِ، بَيِت أمامَ ُ نَفسَه يَطرَُح وَ وَيَنُوُح يَعتَرُِف وَ يَُصلِّي عَزرا كانَ وَبَينَما ١

لِعَزْرا: عِيلامَ، بَنِي مِْن َ وَهُو َيحِيئِيَل، بُْن َشَكنْيا وَقاَل ٢ مُّراً. ً بُكاء يَبكُونَ وَكانُوا وَأطفالاً، ً وَنِساء ً رِجالا ِيَل، إسْرائ
ِ هَذِه فِي ٌ رَجاء اللهِ لِشَعِب يُوجَدُ زاَل ما وَالآنَ الأْرِض. ُشعُوِب مِْن غَرِيباٍت زَوجاٍت خَذنا اّتَ ِحينَ إلَهَنا ُخنّا «لَقَد
َيحـتَرِمُونَ وَالَّذِيَن عَْزرا َسيِّدِي ِ نَِصيحَة َحسََب وَأولادِهِّنَ يباِت الغَرِ وجاِت َّ الز كُّلِ بِصَرِف لإلَهِنا ْد فَلْنَتَعَهَّ ٣ المَسألَةِ.
َنحُن. وََسنَدعَمَُك الأمرِ، هَذا فِي عاتِقَِك عَلَى تَقَُع َ ة َّ المَسؤُولِي فَإّنَ قُْم، ٤ يعَةِ. رِ َّ الش ِبحَسَِب الأمرُ َّ وَلِيَتِم إلَهِنا. َ ة َّ وَِصي

وَنَّفِْذ.» ْع فَتَشَّجَ
مَضَى َّ ثُم ٦ لَهُ. َلَفُوا فَح َشَكنْيا، كَلامَ َحسََب يَفعَلُوا أن ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلَ يِّينَ وَاللّاوِ َ الـكَهَنَة َف َّ وَحَل عَْزرا فَنَهََض ٥
كانَ ُ ه َّ لأن ً شَرابا وَلا ً َطعاما يَذُق وَلَْم هُناكَ. وَباَت ألِياِشيَب، بِْن يَهُوحانانَ َ غُرفَة وَدَخََل اللهِ بَيِت أماِم مِْن عَْزرا
مَِن العائِدِيَن لِكُّلِ القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا كُّلِ فِي ً نِداء وَأذاعُوا ٧ بِي. الّسَ مَِن رَِجعُوا الَّذِيَن دِ ُّ تَمَر بِسَبَِب يَنُوُح يَزاُل ما
ِ مَشُورَة َحسََب أيّاٍم ِ ثَلاثَة ِخلاَل يَأتِي لا مَْن كُّلِ مُمتَلَكاِت ِ بِمُصادَرَة دُوا وَهَّدَ ٨ القُْدِس، ِ مَدينَة فِي لِلاجتِماِع بِي الّسَ

بِي. الّسَ مَِن العائِدِيَن ِ جَماعَة عَن ِ وَعَزلِه يُوِخ، وَالّشُ ِ القادَة
هرِ َّ الش مَِن يَن العِشرِ فِي ذَلَِك وَكانَ أيّاٍم. ِ ثَلاثَة ِخلاَل القُْدِس ِ مَدينَة فِي وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا رِجاِل كُّلُ اجتَمََع وَهَكَذا ٩

وَقََف َّ ثُم ١٠ يرِ. الغَزِ وَالمَطَرِ ِ المَسألَة ِ هَذِه بِسَبَِب يَرتَعِدُونَ وَكانُوا اللهِ، بَيِت ِ ساحَة فِي عِب الّشَ جَميُع وَجَلََس التّاِســِع.
ِيَل. إسْرائ بَنِي إثِم فِي ْ فَزِْدتُم غَرِيباٍت. نِساءٍ مِْن بِزَواِجكُْم ُ وَُخنْتُمُوه اللهِ عَلَى ْ ْدتُم َّ تَمَر «قَْد لَهُْم: وَقاَل عَْزرا الكاهُِن

يباِت!» الغَرِ نِسائِكُمُ وَعَن الأْرِض، ُشعُوِب عَن أنفُسَكُْم اعزِلُوا مَِشيئَتَهُ. وَنَّفِذُوا ِنا، آبائ ِ إلَه للهِ، الآنَ فَاعتَرِفُوا ١١

ٌ ماطِر وَالطَقُس َكثِيرُونَ، هُنا ُجتَمِعُونَ الم لـَِكّنَ ١٣ ُلَْت. ق َكما َسنَفعَُل «نَعَْم! عاٍل: بَِصوٍت مهُورِ ُّ الج كُّلُ فَأجاَب ١٢

فَليُمَثِّْل ١٤ َكثِيراً. أَسأنا قَْد نا َّ لأن يَومَين، أْو يَوٍم فِي ُّ يَتِم لا الأمرُ وَهَذا المَطَرِ. َتحَْت الوُقُوِف عَلَى لَنا َ قُدرَة فَلا ِجّداً.



٤٤ : ١٠ عَْزرا ٦٤٣ ١٥ : ١٠ عَْزرا

وَقُضاتُها، َلدَةٍ ب كُّلِ ُشيُوُخ وَمَعَهُْم نَةٍ، َّ مُعَي أوقاٍت فِي غَرِيباٍت نِساءٍ مِْن ُجوا تَزَّوَ الَّذِيَن كُّلُ وَلِيَأِت ها. َّ كُل َ ماعَة َّ الج قادَتُنا
المَسألَةِ.» ِ هَذِه فِي قِدِ َّ المُت إلَهِنا غََضُب عَنّا يَزُوَل أن إلَى

. اللّاوِّيُ وََشبْتاُي مَشُلّامُ ذَلَِك فِي دَهُما َّ وَأي تِْقوَةَ، بُْن يا ْ وََيحَز ِيَل عَسائ بُْن يُوناثانُ إلّا أَي َّ الر هَذا يُعارِْض وَلَْم ١٥
َّ وَتَم َمثِيلِها. لِت تَقِسيماتِهِْم ِبحَسَِب ِ العَشائِر ِ قادَة مِْن ً رِجالا الكاهُِن عَْزرا وَاختارَ بِي. الّسَ مَِن العائِدُونَ هَذا فَفَعََل ١٦

كُّلِ ِ مَسألَة مَِن وَانتَهَوْا ١٧ المَسألَةِ، ِ هَذِه لِبَحِث جَلَسُوا العاشِرِ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم وَفِي بِاْسمِهِ. واِحدٍ كُّلُ تَعيِينُهُْم
التّالِيَةِ. ِ نَة الّسَ مَِن ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم قَبَل غَرِيباٍت نِساءٍ مِْن ُجوا تَزَّوَ الَّذِيَن الرِّجاِل

ِبِين بِالمُذن ٌ قائِمَة
وَإخوَتِهِ: يُوصاداَق بِِن يَشُوعَ بَنِي مِْن غَرِيباٍت نِساءٍ مِْن ُجوا تَزَّوَ الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة نَسِل بَينِ مِْن أّنَ وَجَدُوا وَقَد ١٨

عَن ِ قَطِيعِه مِْن ً َكبْشا مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ مَ وَقَّدَ نِسائِهِْم، ِتَطلِيِق ب ً جَمِيعا وَعَدُوا وَقَد ١٩ وَجَدَليا. يُب يارِ وَ ُ وَألِيعَزَر مَعِْسيا
إثمِهِ.

َبْدِيا. وَز َحنانِي إمِّيرَ: بَنِي وَمِن ٢٠
ِيّا. وَعُّز وََيحِئِيُل وَشَمْعِيا وَإيلِيّا مَعِْسيّا يمَ: حارِ بَنِي وَمِن ٢١

وَألْعاَسةُ. يُوزابادُ وَ ِيُل وَنَثنائ وَإْسماعِيُل وَمَعِْسيّا ألِيُوعِيناُي فَْشُحورَ: بَنِي وَمِن ٢٢
وَألِيعَزَرُ. وَيَهُوذا وَفَتَْحيا – قَلِيطا أي – وَقَلايا وَشَمْعَى يُوزابادُ يِّينَ: اللّاوِ وَمَِن ٢٣

وَُأورِي. ُ وَطالَم ومُ ُّ َشل البَوّاباِت، حُرّاِس وَمِن ألْياِشيُب، نِّمِينَ: َّ المُر وَمَِن ٢٤
وَبَنايا. وَمَلْكِيّا ُ وَألعازار وَمِيّامِينُ وَمَلْكِيّا ِيّا ّ يَز وَ رَْميا فَرْعُوَش بَنِي مِْن ِيَل: إسْرائ بَنِي ةِ َّ بَقِي وَمِن ٢٥

وَإيلِيّا. ِيمُوُث وَيَر وَعَبْدِي وََيحِيئِيُل يّا ِ وَزَكَر نْيا َّ مَت عِيلامَ، بَنِي وَمِن ٢٦

يزا. وَعَزِ وَزابادُ ِيمُوُث وَيَر نْيا َّ وَمَت وَألْياِشيُب ألْيُوْعِيناُي و، ُّ زَت بَنِي وَمِن ٢٧
وَعَثلاُي. َباُي وَز وََحنَنْيا يَهُوحانانُ باباَي، بَنِي وَمِن ٢٨

وَرامُوُث. وََشآُل ياُشوُب وَ وَعَدايا وُخ ُّ وَمَل مَشُلّامُ بانِي، بَنِي وَمِن ٢٩

ى. َّ وَمَنَس وُي ُّ وَبَن وَبََصلْئِيُل نْيا َّ وَمَت وَمَعِْسيا وَبَنايا وَكَلاُل عَْدنا مُوآَب، فَحََث بَنِي وَمِن ٣٠
وَِشمْعُونُ. وَِشمْعِيا وَمَلْكِيّا يّا وَيِّشِ ُ ألِيعَزَر يمَ: حارِ بَنِي وَمِن ٣١

يا. ْ وَشَمَر وُخ ُّ وَمَل وَبَنْيامِيْنُ ٣٢
وَشَمْعَى. ى َّ وَمَنَس ِيماُي وَيَر وَألِيفَلَُط وَزابادُ وَمَتّاثا ناُي َّ مَت َحشُومَ: بَنِي وَمِن ٣٣

نْيا َّ وَمَت ٣٧ وَألْياِشيُب، يمُوُث وَمَرِ وَوَنْيا ٣٦ وَكَلُوِهي، ِيْديا وَب وَبَنايا ٣٥ ِيُل. وَُأوئ وَعَمْرامُ مَعَداُي بانِي: بَنِي وَمِن ٣٤
يَعْسُو. وَ ناُي َّ وَمَت

وََشلْمِيا ِيُل وَعََزْرئ ٤١ وَشاراُي، وَشاشاُي وَمَْكنَْدباُي ٤٠ وَعَدايا، وَناثانُ وََشلَمْيا ٣٩ شَمْعَى، وَي: ُّ ِن ب بَنِي وَمِْن ٣٨

يُوُسُف. وَ يا وَأمَْر ومُ ُّ وََشل ٤٢ يا، ْ وَشَمَر
وَبَنايا. ِيُل يُوئ وَ و وَيَّدُ َبِينا وَز وَزابادُ ثْيا َّ وَمَت يَعِيئِيُل نَبُو: بَنِي وَمِن ٤٣
أولاداً. مِنهُّنَ وَأنجَبُوا أجنَبِيّاٍت، نِساءٍ مِْن ً جَمِيعا هَؤلاءِ َج تَزَّوَ ٤٤



٤ : ٢ نَحَمْيا ٦٤٤ ١ : ١ نَحَمْيا

نَحَمْيا كتاُب
نَحَمْيا ُ َصلاة

ِ العاِصمَة فِي ُكنُْت أْرَتحْشَْستا،١ َلِِك الم ِلحُْكمِ يَن العِشْرِ ِ نَة الّسَ مَِن َكسلُو شَْهرِ فِي حَكَلْيا: بُْن نَحَمْيا ُ قالَه ما َ هُو هَذا ١
َّتِي ال ِ ة َّ اليَهُودِي العائِلاِت عَْن فَسَألْتُهُْم يَهُوذا. مِْن ِيَن آخَر رِجاٍل بَعِض مََع إْخوَتِي، أحَدُ َ وَهُو َحنانِي، َ فَجاء ٢ ُشوَشَن.

أيضاً. القُْدِس عَِن وََسألْتُهُْم الأسْرِ. مَِن عادَْت
ُسورُ َحيُث العَظِيمَينِ، وَالعارِ يِق الّضِ مَِن حالَةٍ فِي الأسرِ مَِن النّاِجينَ مَِن يَهُوذا أْرِض فِي الَّذِيَن «إّنَ فَأجابُونِي: ٣

بِالنّارِ!» ٌ َمحْرُوقَة وَأبوابُها مٌ، مُهَّدَ القُْدِس
ُلُْت: وَق ٥ ماءِ. الّسَ ِ لإلَه يُْت َّ وََصل وَُصمُْت ً َكثِيرَة ً أيّاما وَُنحُت وَبََكيُت جَلَْسُت الكَلامَ، هَذا سَمِعُْت فَلَمّا ٤

يُطِيعُونَ وَ ُ ونَه ُّ ُيحِب الَّذِيَن مََع وَإخلاِصهِ ِ تِه َّ َمحَب عَْهدِ عَلَى ُيحافُِظ الَّذِي المَهِيُب ُ الله يا ماواِت، الّسَ َ إلَه يا اللهُ، «يا
بَنِي عَبِيدِكَ أجِل مِْن نَهارَ لَيَل أمامََك يَُصلِّي الَّذِي َ عَبدَك أنا َصلاتِي تَسمََع لـِكَي وَعَينَيَك ُأذُنَيَك افتَْح ٦ وَصاياهُ،
وَلَْم َكثِيراً، إلَيَك أَسْأنا وَقَْد ٧ إلَيَك. أخطَْأنا أبِي وَبَيُْت أنا نِي َّ أن أعْتَرُِف كَ. ِضّدَ ِبخَطاياهُْم يَعتَرُِف وَ ِيَل، إسْرائ

مُوسَى. لِعَبدِكَ أعطَيتَها َّتِي ال وَشَرائِعََك وَفَرائَِضَك وَصاياكَ نُطـِـْع
ْ رَِجعْتُم إذا أمّا ٩ الُأمَِم. بَينَ فَسَُأَشتِّتُكُْم َ ُأمَنَاء تَكُونُوا لَْم ‹إْن ُلَْت: ق ِحينَ مُوسَى لِعَبْدِكَ َ أمرَك ْ ر َّ «تَذَك ٨

هُناكَ، مِْن َملِمُهُْم فَسَُأل نيا، الدُّ ِ آِخر فِي مِنْكُْم تُونَ َّ المُشَت كانَ لَوْ ى َّ َحت ِحينَئِذٍ، بِوَصاياَي، العَمَِل عَلَى ْ وَحَرِْصتُم ، إلَيَّ
ِ العَظِيمَة تَِك َّ بِقُو ْرتَهُْم حَرَّ الَّذِي وََشعبَُك عَبِيدُكَ هُْم إّنَ ١٠ اْسمِي.› فِيهِ يُعبَدَ أْن اختَرُْت الَّذِي المَكاِن إلَى وََسُأْحضِرُهُْم
إكرامَِك فِي ً ة لَذَّ َيجِدُونَ الَّذِيَن َ عَبِيدِك جَمِيِع وَلَِصلاةِ عَبْدَكَ، أنا َصلاتِي إلَى ُأذُناكَ لِتَنْتَبِهْ ، رَّبُ يا ١١ ةِ! َّ ي القَوِ َ وَيَدِك

َلِِك.» الم بِرِضَى أحظَى لَعَلِّي عَبْدَكَ، َ اليَوْم فَوَفِِّق اْسمَِك. وَإجلاِل
لِلمَلِِك. َمْرِ الخ تَقدِيِم عَْن ً مَسؤُولا ِحينَئِذٍ ُكنُْت فَقَْد

٢
القُْدس ِ مَدينَة إلَى نَحَمْيا يُرِسُل َلُِك الم

َ َمْر الخ أخَْذُت أمامَهُ، ً مَوُضوعَة ُ َمْر الخ كانَِت عِندَما أْرَتحْشَْستا، َلِِك الم ِلحُْكمِ يَن العِشرِ ِ نَة الّسَ مَِن نِيسانَ شَْهرِ وَفِي ١

مَرِيٌض؟ َك َّ ألَعَل ِيٌن؟ حَز أنَت ِماذا «ل َلُِك: الم فَسَألَنِي َحضَرَتِهِ. فِي ً ِينا حَز أبدُو ةٍ مَّرَ َل أّوَ ِ هَذِه وَكانَْت ٢ لِلمَلِِك. وَأعطَيتُها
ً ِينا حَز أُكونُ لا َكيَف َلُِك. الم ها أّيُ َ عُمْرَك ُ الله «أطاَل لِلمَلِِك: ُلُْت وَق ٣ َكثِيراً، فَخِفُت يُن.» الحَزِ َ هُو قَلْبََك إّنَ بَْل لا،

بِالنّار.» دُمِّرَْت قَْد وَبَوّاباتُها خَراٌب آبائِي فِيها دُفَِن َّتِي ال ُ وَالمَدِينَة
مِنِّي؟» تَطلُُب «ماذا َلُِك: الم َ لِي فَقاَل ٤

١:١ ١
الميلاد. قبَل 444 ديسمبر، – أّول كانون شهر َ َنحو أي أْرَتحْشَْستا. … َكسلُو شَْهرِ
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فَأرِسلْنِي عَبدِكَ، عَْن ً راِضيا ُكنَت وَإْن َلُِك، الم ها أّيُ ِشئَْت «إْن لِلمَلِِك: ُلُْت وَق ٥ ماءِ، الّسَ ِ إلَه إلَى َصلاتِي ْهُت فَوَّجَ
ِناءَها.» ب ُأعِيدَ لـِكَي آبائِي، فِيها دُفَِن َّتِي ال ُ المَدِينَة تُوجَدُ َحيُث يَهُوذا بِلادِ إلَى

عَْن َلَِك الم أعلَمُْت أْن وَبَعْدَ َستَعُودُ؟» وَمَتَى رِحلَتَُك، َستَطُوُل «كَْم ِبِهِ: جان إلَى ٌ جالِسَة ُ ـِكَة َل وَالم َلُِك، الم َ لِي فَقاَل ٦
ِ وُلاة إلَى رَسائُِل لِي تُعطَى بِأْن ً أْمرا فَأْصدِْر ِشئَْت «إْن لِلمَلِِك: ُلُْت ق َّ ثُم ٧ يُرِسلَنِي. أْن عَلَى بِسُرُوٍر وافََق غِيابِي، ةِ مُّدَ
آساَف إلَى ٌ رِسالَة لِي تُعْطَى وَبِأْن ٨ يَهُوذا. إلَى أِصَل ى َّ َحت بِالعُبُورِ لِي يَْأذَنُوا لـِكَي الفُراِت، نَهْرِ غَْرَب ِ الواقِعَة المَناطِِق
الَّذِي وَالبَيِْت بِالهَيكَِل، ِ ُحِيطَة الم وَالجُدراِن وَالأسوارِ لِلبَوّاباِت ُسقُوٍف لُِصنِْع ً َخشَبا لِيُعطِيَنِي َلِِك، الم ِ غابَة عَلَى المُشرِِف

. إلَيَّ وَأْحسََن مَعِي كانَ إلَهِي لِأّنَ لِطَلَبِي، َلُِك الم فَاْستَجاَب فِيهِ.» َسأنزُِل
مَِن ً ُضبّاطا مَعِي أرَسَل قَْد َلُِك الم وَكانَ َلِِك. الم رَسائَِل مْتُهُْم َّ وََسل هْرِ، النَّ غَْرَب ِ الواقِعَة المَناطِِق وُلاةِ إلَى فَذَهَبُْت ٩

وَفُرساناً. َيِش الج
ً َشخصا لِأّنَ ً َشدِيدا ً غَيظا اغتاظا الأمرِ، هَذا عَْن ونِيٌّ، ُّ عَم مَسؤُوٌل َ وَهُو ِيّا، ب وَُطو الحُورُونِيُّ ُط َّ َسنْبَل عَرََف وَعِندَما ١٠

ِيَل. إسْرائ بَنِي خَيرِ إلَى يَسعَى َ جاء
الأسوار دُ يَتَفَّقَ نَحَمْيا

أُكْن وَلَْم الرِّجاِل. بَعِْض مََع ً لَيلا انْطَلَْقُت َّ ثُم ١٢ أيّاٍم. َ ثَلاثَة فِيها وَبَقَيُت القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ِجئُت وَهَكَذا ١١

الحِصانَ إلّا ةٍ َّ داب َ ة َّ أي مَعَنا أحضَرْنا قَْد نَكُْن وَلَْم القُْدِس. أجِل مِْن قَلْبِي فِي إلَهِي وََضَع بِما مِْنهُْم ً أحَدا أخْبَرُْت قَْد
أسوارَ دُت وَتَفَّقَ الدِّْمِن. باِب إلَى وََصلُْت ى َّ َحت التِّنِّينِ، عَينَ وََتجاوَْزُت الوادِي باَب فَعَبَرُْت ١٣ أرَْكبُهُ. ُكنُْت الَّذِي
سٌَع َّ مُت هُناكَ يَكُْن لَْم وَلـَِكْن َلِِك. الم ِ وَبِرْكَة العَينِ باِب إلَى تابَعُْت َّ ثُم ١٤ النّارُ. رَْتها دَمَّ َّتِي ال وَبَوّاباتِها َ مَة المُهُّدَ القُدِس
الوادِي. باِب مِْن وَدَخَلُْت عُْدُت َّ ثُم ورَ، الّسُ ً مُتَفَّحِصا ً لَيلا الوادِي أعَلَى إلَى فََصعِْدُت ١٥ أرَكبُهُ. الَّذِي الحِصاِن لِعُبُورِ
َ الـكَهَنَة أوِ اليَهُودَ أخبَرُْت قَْد بَعْدُ أُكْن فَلَْم أفعَلُهُ، ُكنُْت ما أْو ذَهَبُْت أيَن المَسؤُولُونَ يَعلَْم وَلَْم ١٦ رَِجعُْت. وَهَكَذا

بِالعَمَِل. َسيَقُومُونَ الَّذِيَن َ ة َّ بَقِي أْو المَسؤُولِينَ، أوِ الأشْراَف أوِ
فَلْنَبنِ بِالنّارِ. ٌ َمحرُوقَة وَأبْوابَها مَةٌ، مُهَّدَ القُْدَس أّنَ وََكيَف وَِضيٍق، ٍ ِمحنَة مِْن فِيهِ َنحُن ما تَرَْونَ ْ «أنتُم لَهُْم: ُلُْت ق َّ ثُم ١٧

اليَوِْم.» بَعْدَ َنخزَى لا ى َّ َحت جَدِيدٍ، مِْن القُدِس ُسورَ
لِي. َلُِك الم ُ قالَه وَما ، إلَيَّ إلَهِي أحسََن َكيَف وَأخبَرْتُهُْم ١٨

. الّصاِلحِ العَمَِل لِهَذا الاْستِعدادِ عَلَى ً بَعْضا بَعضُهُْم َع َّ وََشج وَنَبْنِ.» «لِنَنهَْض فَقالُوا:
«ما وَقالُوا: ِنا، ب وَاْستَهْزَُأوا مِنّا َسخِرُوا ، َبِيُّ العَر وََجشَمٌ ونِيُّ العَمُّ المَسؤُوُل ِيّا ب وَُطو الحُورُونِيُّ ُط َّ َسنَبَل بِهَذا سَمـِـَع وَلَمّا ١٩

ِ بِإعادَة ُ عَبِيْدَه َنحُن وََسنَقُومُ مَْسعانا، ماءِ الّسَ ُ إلَه «َسيُوَفُِّق فَأَجبْتُهُْم: ٢٠ َلِِك؟» الم عَلَى دُونَ َّ َمَر تَت هَْل تَفعَلُونَهُ؟ الَّذِي هَذا
لـَكُْم.» اسْمٌ فِيهِ القُدِس فِي مَكاٌن أْو ُحقُوٌق أْو مُمتَلَكاٌت لـَكُْم فَلَيسَْت ْ أنتُم أمّا البِناءِ.

٣
ور الّسُ ُ بُناة

ى َّ َحت ِ لله ُ ُسوه َّ وَكَر تَيهِ، َّ دَف رَفَعُوا هُْم ْأِن. الّضَ باَب فَأقامُوا لِلعَمَِل. ُ الـكَهَنَة ُ وَزُمَلاؤُه ِ الـكَهَنَة رَئِيُس ألِياِشيُب وَقامَ ١
َحنَئِيَل. بُرِج وَإلَى ِئَةِ، الم بُرِج
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إمرِي. بُْن ُ ور زَّكُ بَنَى وَِبجانِبِهِْم يحا، أرِ رِجاُل ألِياِشيَب ِبجانِِب وَبَنَى ٢

وَمَزالِيجَهُ. ُ أقفالَه وَوََضعُوا تَيهِ َّ دَف وَرَفَعُوا العُليا ُ عَتَبَتَه تُوا َّ ثَب هُْم مَِك. الّسَ باَب َ هَْسناءَة بَنُو وَاقامَ ٣

ورِ. الّسُ مَِن ُجاوِرِ الم القِسِْم بِإصلاِح وَص هَّقُ بِْن يّا ُأورِ بُْن يمُوُث مَرِ وَقامَ ٤

َبْئِيَل. مَِشيز بِْن بَرَْخيا بُْن ُ مَشُلّام مَ رَمَّ ِ ِبِه وَِبجان
بَعْنا. بُْن صادُوُق مَ رَمَّ ِ ِبِه وَِبجان

َسيِّدِهِْم. لَدَى يَعمَلُوا أْن رَفَُضوا وَقادَتَهُْم أشرافَهُْم لـَِكّنَ تَقُوعَ. رِجاُل مَ رَمَّ وَِبجانِبِهِْم ٥

وَوََضعا تَيهِ َّ دَف وَرَفَعا العُليا ُ عَتَبَتَه تا َّ ثَب هُما لِلمَدِينَةِ. العَتِيَق الباَب بَسُوْديا بُْن ُ وَمَشُلّام فاِسيَح بُْن ياداعُ يُو مَ وَرَمَّ ٦
وَمَزالِيجَهُ. ُ أقفالَه

لِوالِي تابِعَتاِن مَدِينَتاِن وَهُما – وَالمِصفاةِ ِجبعُونَ مِْن رِجاٍل مََع ِيرُونُوثِيُّ الم يادُونُ وَ الجِبْعُونِيُّ مَلَْطيا مَ رَمَّ وَِبجانِبِهِما ٧

هْرِ. النَّ غَْرِب ِ مِنْطَقَة
ى َّ َحت القُدَس وَأصلََح العَّطارُ َحنَنْيا مَ رَمَّ ِ ِبِه وَِبجان ذَهٍَب. صائـِـُغ َ وَهُو حَْرهايا، بُْن يئِيُل عُّزَ مَ رَمَّ مَلَطِيا وَِبجانِِب ٨

يِض. العَرِ ورِ الّسُ
القُدِس. ِ مِنْطَقَة نِْصِف عَلَى ٌ حاِكم َ وَهُو ُحوٍر، بُْن رَفايا مَ رَمَّ ِ ِبِه وَِبجان ٩

َ يم حارِ بُْن مَلْكِيّا وَأصلََح ١١ َحشَبْنِيا. بُْن وُش َحّطُ مَ رَمَّ ِ ِبِه وَِبجان بَيتِهِ، مُقابَِل حَرُوماَف بُْن يَدايا أصلََح ِ ِبِه وَِبجان ١٠

التَنانِيرِ. وَبُرَج آخَرَ، ً قِْسما مُوآَب فَحٍث بُْن وُب وََحّشُ
بَناتِهِ. مََع القُدِس ِ مِنْطَقَة نِصِف ُ حاِكم وِحيَش ُّ هَل بُْن ومُ ُّ َشل مَ رَمَّ وَِبجانِبِهِْم ١٢

وَأصلَُحوا وَمَزالِيجَهُ. ُ أقفالَه وَوََضعُوا تَيهِ َّ دَف وَرَفَعُوا ُ أقامُوه هُْم الوادِي. باَب زانُوَح وَُسّكانُ حانُونُ وَأصلََح ١٣

الدِّْمِن. باِب إلَى ورِ الّسُ مَِن ذِراٍع٢ ألِف َ مَسافَة
ُ أقْفالَه وَوََضَع ِ مِصْراعَيْه َت َّ وَثَب ُ فَبَناه الدِّْمِن. باَب َ يم هَكارِ بَيِت ِ مِنْطَقَة ُ حاِكم َ وَهُو رَكاَب، بُْن مَلْكِيّا مَ وَرَمَّ ١٤

وَمَزالِيجَهُ.
تَيهِ َّ دَف وَرَفََع العُليا ُ عَتَبَتَه َت َّ وَثَب ُ أقامِه َ هُو العَينِ. باَب المِصفاةِ، ِ مِنْطَقَة والِي َ وَهُو كَلُحوزَةَ، بُْن ونُ ُّ َشل مَ وَرَمَّ ١٥

داوُدَ.٣ ِ مَدِينَة مِْن ِ النّازِلَة رَجاِت الدَّ إلَى َلِِك الم ِ حَدِيقَة عِندَ ِسلْوامَ ِ بِرْكَة َ ُسور مَ رَمَّ َكما وَمَزالِيجَهُ. ُ أقْفالَه وَوََضَع
ِ البِركَة ى َّ وََحت َ داوُد قُبُورِ مُقابِِل إلَى ُصورَ بَيِت ِ مِنْطَقَة نِْصِف عَلَى ٌ حاِكم َ وَهُو بُوَق، عَز بُْن نَحَمْيا مَ رَمَّ ذَلَِك بَعْدَ ١٦

الأبطاِل. وَبَيِت ةِ َّ ناعِي الّصِ
مَنطِقَتَهُ. َ قَعِيلَة ِ مِنْطَقَة ُ حاِكم َحشَبْيا مَ رَمَّ ِ ِبِه وَِبجان بانِي، بِْن رَُحومَ ِ بِقِيادَة ونَ ُّ ي اللّاوِ مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ ١٧

قَعِيلَةَ. ِ مِنْطَقَة نِْصِف ُ حاِكم ِحينادادَ، بُْن بَوّاُي مَ فَرَمَّ رمِيِم، َّ بِالت إخوانُهُْم قامَ ذَلَِك وَبَعْدَ ١٨

٣:١٣ ٢
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

القَِصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
٣:١٥ ٣

المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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َ وَبَعْد ٢٠ يَةِ. الزّاوِ إلَى ِ الأسلِحَة مُستَودَِع مَطلَِع مُقابَِل َ آخَر ً قِْسما المِصفاةِ ُ حاِكم يَشُوعَ بُْن ُ عازَر مَ رَمَّ ِ ِبِه وَِبجان ١٩
مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ ٢١ الـكَهَنَةِ. رَئِيِس ألْياِشيَب بَيِت مَدخَِل إلَى ِ يَة الزّاوِ مَِن ً ِيا ثان ً قِْسما زَبّاَي بُْن بارُوُخ مَ رَمَّ ذَلَِك
بِأعماِل ِ ُحِيطَة الم الأماِكِن ُ كَهَنَة قامَ ذَلَِك وَبَعْدَ ٢٢ آِخرِهِ. إلَى ألْياِشيَب بَيِت مَدخَِل مِْن َ آخَر ً قِْسما وَص هَّقُ بُْن يّا ُأورِ

رمِيِم. َّ الت
بَيتِهِ. قُرَْب عَنَنْيا بُْن مَعِْسيّا بُْن يا عََزْر مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ بَيتِهِما، أمامَ وُب وََحّشُ بَنْيامِيْنُ أصلََح ذَلَِك وَبَعْدَ ٢٣

وَالمُنعَطَِف. ِ يَة الزّاوِ إلَى يا عَزرِ بَيِت مِْن َ آخَر ً جُزءا ِحينادادَ بُْن وُي ُّ بَن أصلََح ذَلَِك وَبَعْدَ ٢٤

َ ساحَة َيخُّصُ َ وَهُو البارِزِ، وَالبُرِج العُلوِّيِ َلِِك الم لبَيِت ِ يَة الزّاوِ مُقابِل مِْن ُأوزاَي بُْن فَلاُل مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ ٢٥

فَرْعُوَش. بُْن فَدايا مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ الحُرّاِس.
القَصْرِ. مَِن البارِزِ البُرِج وَإلَى شَرْقاً، الماءِ باِب مُقابِِل إلَى مُوا َّ رَم عُوفََل، َ َلَّة ت يَسكُنُونَ الَّذِيَن الهَيكَِل وَخُّدامُ ٢٦

عُوفََل. ُسورِ إلَى َ البارِز َ الـَكبِير البُرَج مُقابِِل مَكاٍن مِْن َ آخَر ً جُزءا تَقُوعَ رِجاُل أصلََح ذَلَِك وَبَعْدَ ٢٧

بَيتِهِ. مُقابَِل َ إمِّير بُْن صادُوُق مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ ٢٩ بَيتِهِ. مُقابَِل واِحدٍ كُّلُ َيِل، الخ باِب فَوَق ُ الـكَهَنَة وَأصلََح ٢٨

رِق. َّ الش باِب حارُِس َشَكنْيا بُْن شَمَعْيا مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ
مَشُلّامُ مَ رَمَّ ذَلَِك بَعْدَ ِياً. ثان ً جُزءا لِصالاَف، الّسادُِس الابُْن َ وَهُو وَحانُونُ، َشلَمْيا بُْن َحنَنْيا مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ ٣٠

باِب مُقابَِل جّارِ، ُّ وَالت الهَيكَِل خُّداِم بَيِت إلَى ذَهٍَب، صائـِـُغ َ وَهُو مَلْكِيّا، مَ رَمَّ ذَلَِك وَبَعْدَ ٣١ غُرفَتِهِ. مُقابَِل بَرَْخيا بُْن
وَباِب ِ يَة الزّاوِ عِندَ ةِ َّ ي العُلوِ ِ الغُرفَة بَينَ ما ُ جّار ُّ وَالت هَِب الذَّ صائِغُو مَ وَرَمَّ ٣٢ يَةِ. الزّاوِ عِندَ ةِ َّ ي العُلوِ ِ الغُرفَة وَإلَى العَّدِ،

ْأِن. الّضَ
٤

البِناء ُ مُقاوَمَة
وَقاَل ٢ مِْنهُْم. ُ وَيَْسَخر اليَهُودَ ُ ُيحَّقِر وَراَح َكثِيراً، وَاهتاَج غَِضَب ورِ، الّسُ ِناءِ ب عَلَى عاِكفُونَ نا َّ بِأن ُط َّ َسنَبَل سَمـِـَع وَلَمّا ١

َسيُقَّدِمُونَ أْم أيدِيهِْم؟ بَينَ الأمرَ َسيُبقُونَ هَْل عَفاءُ؟ الّضُ اليَهُودُ هَؤُلاءِ ُ يَفعَلُه الَّذِي «ما الّسامِرَةِ: وَجَيِش ِ حُلَفائِه أمامَ
ى َّ َحت وَالقُمامَةِ، راِب ُّ الت أكواِم مِْن ِ الحِجارَة إلَى َ َياة الح يُعِيدَْونَ هَْل واِحدٍ؟ يَوٍْم فِي مَشرُوعَهُْم َسيُكمِلُونَ هَْل للهِ؟ َ ذَباِئح

َمحرُوقَةٌ؟» وَِهيَ
ُسورِهِْم!» َ ِحجارَة ُ فَسَيَهدِم يَبنُونَهُ، ما عَلَى ثَعلٌَب ى َّ َحت َق َّ تَسَل «لَوْ فَقاَل: ِ ِبِه ِبجان ونِيُّ العَمُّ ِيّا ب ُطو وَكانَ ٣

فِي يُْسبَونَ وَاجعَلْهُْم لَنا. إهانَتِهِْم عَلَى عاقِْبهُْم يَن. ُمحتَقَرِ صِرْنا نا َّ لِأن إلَهَنا، يا َصلاتَنا «اْسمَْع ُلُْت: وَق نَحَمْيا أنا يُت َّ فََصل ٤
البَنّائِينَ.» وَأْحبَطُوا أهانُوا هُْم لِأّنَ عَينَيَك. أماِم مِْن ُمَحى ت تَهُْم َّ َخطِي تَدَْع وَلا هَذا، ذَنبَهُْم تَستُرْ وَلا ٥ المَنافِي. أحَدِ

لِلعَمَِل. مُتََحمِِّسينَ كانُوا عَب الّشَ لِأّنَ القَدِيِم، ِ ارتِفاعِه نِْصِف إلَى فَوََصَل وَوََصلْناهُ، ورَ الّسُ وَبَنَينا ٦

غَراِت َّ الث وَأّنَ جاٍر، القُْدِس أْسوارِ َ تَرْمِيم أّنَ أشدُودَ وَُسّكانُ ونَ ُّ ِي ون وَالعَمُّ وَالعَرَُب ِيّا ب وَُطو ُط َّ َسنْبَل سَمـِـَع وَلَمّا ٧

طُوا وََخّطَ القُدِس. ِ َبَة ُحار لِم يَْأتُوا أْن عَلَى ً جَمِيعا وَتَآمَرُوا ٨ َشدِيداً. ً غََضبا غَِضبُوا ، تُسَّدُ بَدَأْت اْنهَدَمَْت َّتِي ال َ وَالأجزاء
بِسَبَبِهِْم. نَهارَ لَيَل الأسوارِ عَلَى ً حُرّاسا وَأقَمْنا ينا، َّ وََصل إلَهِنا إلَى التَجَْأنا لَكِنّا ٩ وَالإرباِك. الفَوضَى ِ لإثارَة
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مِْن وَحدَنا َن َمَّكَ نَت لَْن وَلِهَذا َكثِيرَةٌ. ٌ رَة َّ مَُكس ٌ ِحجارَة وَهُناكَ تَضعُُف، َمّالِينَ الح ُ ة َّ قُو «بَدَأْت قالُوا: يَهُوذا بَنِي أّنَ َ غَير ١٠

العَمََل.» وَنُوقُِف وَنَقتُلُهُْم وَنَْقتَِحمُهُْم ً بَغْتَة اليَهُودَ «َسنُهاِجمُ أعداؤُنا: وَقاَل ١١ ورِ.» الّسُ ِناءِ ب ِ إعادَة
كُّلِ مِْن بِكُْم ُمحِيطُونَ ُ «الأعداء قَولَهُْم: مَسامِعِنا عَلَى رُوا َّ كَر ِنا، أعدائ قُرَب يَسكُنُونَ الَّذِيَن اليَهُودُ َ جاء وَعِندَما ١٢

المَفتُوِح، المَكاِن فِي ورِ الّسُ خَلَْف المُنَخفِِض الجُزءِ فِي فَوَقَْفُت ١٣ سالِمِينَ!» إلَينا وَارِجعُوا َ المَدِينَة فَاترُُكوا الجِهاِت
الأْمرِ، فِي رُْت َّ فَك أْن وَبَعْدَ ١٤ وَأقواسَهُْم. وَرِماَحهُْم ُسيُوفَهُْم حامِلِينَ عائِلاتِهِْم َحسََب يَقِفُونَ عَب الّشَ وََجعَلُْت
أجِل مِْن وَقاتِلُوا َخُوَف. الم َ العَظِيم ّبَ َّ الر رُوا َّ وَتَذَك مِْنهُْم. َتخافُوا «لا عِب: الّشَ ةِ َّ وَبَقِي وَالمَسؤُولِينَ لِلوَُجهاءِ ُلُْت وَق نَهَْضُت

وَبُيُوتِكُْم.» وَزَوجاتِكُْم وَبَناتِكُْم وَأبنائِكُْم إْخوَتِكُْم
واِحدٍ كُّلُ وَعادَ ورِ، الّسُ إلَى ً جَمِيعا عُْدنا مُؤامَرَتَهُْم، أفشََل َ الله وَأّنَ لَنا، انَكشَفَْت تَهُمُ ِخّطَ أّنَ أعداؤُنا سَمـِـَع فَلَمّا ١٥

رُوَس ُّ الت ُ الآخَر النِّصُف حَمََل بَينَما ورِ. الّسُ عَلَى بِنَشاٍط مَعِي العامِلِينَ نِصُف عَمَِل اليَوِْم ذَلَِك وَمُنذُ ١٦ عَمَلِهِ. إلَى
وَكانَ ورَ. الّسُ يَبنُونَ الَّذِيَن ١٧ وَيَدعَمُونَ َيحرُُسونَ يَهُوذا بَنِي خَلَْف المَسؤُولُونَ وَوَقََف رُوعَ. وَالدُّ وَالأقواَس وَالرِّماَح
جانِبِهِْم، إلَى ٌ تَة َّ مُثَب وَُسيُوفُهُْم يَبنُونَ البَنّاؤُونَ وَكانَ ١٨ الُأخرَى. بِاليَدِ ً ِسلاحا وَيَحمِلُونَ ِيَدٍ، ب وَيَشتَغِلُونَ يَحمِلُونَ َمّالُونَ الح
ُ الفاِصلَة ُ وَالمَسافَة وَمُمتَّدٌ، ٌ َكثِير «العَمَُل عِب: الّشَ َ ة َّ وَبَقِي وَالمَسؤُولِينَ لِلوَُجهاءِ ُلُْت وَق ١٩ ِبجانِبِي. يَقُِف البُوِق ُ ناِفخ وَكانَ
إلَهُنا وََسيُقاتُِل البُوِق، َصوَْت فِيهِ تَسمَعُونَ مَكاٍن أّيِ مِْن إلَينا وا فَانَضمُّ ٢٠ ِجّداً. ٌ َكبِيرَة ورِ الّسُ عَلَى وَأِخيهِ الواِحدِ بَينَ

عَنّا.»
ُجوِم. ُّ الن ُظهُورِ ى َّ َحت الفَجرِ ِل أّوَ مِْن رِماَحهُْم يَحمِلُونَ الرِّجاِل وَنِصُف العَمََل فَتابَعْنا ٢١

يَعمَلُوا وَ ً لَيلا لِيَحرُُسونا القُدِس، فِي َ يلَة َّ الل ِ خادِمِه مََع رَجٍُل كُّلُ «لِيَْقِض اليَوِم: ذَلَِك فِي عِب لِلّشَ ً أيْضا ُلُْت وَق ٢٢

ُ ِسلاحَه يََضُع واِحدٍ كُّلُ وَكانَ مَلابِسَنا. تَبِعُونِي الَّذِيَن الحُرّاُس وَلا رِجالِي وَلا بائِي أقرِ وَلا أنا لا َنخلَْع وَلَْم ٢٣ نَهاراً.»
يَمِينِهِ. مُتُناوَِل فِي

٥
الفُقَرِاء ُ إعانَة

ِنا، وَبَنات ِنا أبنائ مََع ٌ َكبِير «عَدَدُنا بَعضُهُْم: وَقاَل ٢ اليَهُودِ. إْخوَتِهِِم مِْن رُونَ يَتَذَمَّ وَزَوجاتُهُْم النّاِس ُ ة عامَّ وَبَدَأ ١

َياةِ.» الح قَيدِ عَلَى وَنَبقَى لِنَْأكَُل القَْمِح بَعَض فَأعطُونا
َجاعَةِ.» الم َ أثناء قَمٍْح لِشِراءِ ً مالا لِنَستَدِيَن ِنا وَبُيُوت وَكُرُومِنا ُحقُولِنا بِرَهِْن قُمْنا «لَقَْد آخَرُونَ: وَقاَل ٣

حِم وَالّلَ ِم الدَّ فِي ُ نَشتَرِك وََنحُن ٥ لِلمَلِِك. ً يبَة ضَرِ نَدفََع لـِكَي وَكُرُومِنا ُحقُولِنا رَهِْن إلَى اْضطُرِْرنا «لَقَدِ آخَرُونَ: وَقاَل ٤

ً َسدادا لَهُْم ً عَبِيدا ِنا وَبَنات ِنا أبنائ َجعِل عَلَى نُوِشُك نا َّ أن َ غَير أولادِهِْم، ِ طِينَة نَفِس مِْن وَأولادُنا الأغنِياءِ. ِنا إْخوَت مََع
ِيَن.» لِآخَر الآنَ ِهيَ وَكُرُومُنا فَحُقُولُنا ِحيلَةٍ. مِْن ِيَدِنا ب وَما فِعلاً، مُستَعبَداٌت ِنا بَنات وَبَعُض ِنا. لِدُيُون

ُلُْت وَق وَالمَسؤُولِينَ، َ الوَُجهاء وَلُمُْت الأْمرِ. فِي نَفسِي فِي رُْت َّ وَفَك ٧ َكثِيراً. غَِضبُْت وَكَلامَهُْم َشكواهُْم سَمِعُْت فَلَمّا ٦

اجتِماٍع إلَى وَدَعَوُْت القُرُوِض.» ِ لاستِعادَة َكَضماٍن ً رَهنا ِجنِسكُْم بَنِي مِْن وَمُمتَلَكاٍت ً ُأناسا تَأخُذُونَ ْ «أنتُم لَهُْم:
ْ فَأنتُم الآنَ، أمّا طاقَتِنا. قَْدرِ عَلَى الُأْخرَى لِلُأمَِم أنفُسَهُْم باعُوا الَّذِيَن اليَهُودَ إْخوَتَنا افتَدَينا «لَقَدِ لَهُْم: ُلُْت وَق ٨ َكبِيرٍ.

ِيَةً.» ثان شِرائِهِْم إلَى يَن ِّ مُضطَر أنفُسَنا َنجِدُ وَهَكَذا إْخوَتَكُْم. تَبِيعُونَ أنفُسُكُْم
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فِي إلَهَنا َتخافُوا أْن يَنْبَغِي ألا تَفعَلُونَهُ. ما ً َحسَنا «لَيَس لَهُْم: فَقُلُْت ٩ مَوقِفِهِْم. عَْن الدِّفاعَ يَستَطِيعُوا وَلَْم فَسََكتُوا
وَالقَْمَح. الماَل نُقرِضُهُمُ الإخوَةُ، ها أّيُ وَرِجالِي، وَأنا ١٠ بِكُْم؟ الُأْخرَى الُأمَِم مَِن أعدائِكُمُ َ يَة ُسخْرِ بُوا َّ تَتَجَن لـِكَي َحياتِكُْم
عَْن فُوا َّ وَتَوَق وَبُيُوتَهُْم، زَيتُونِهِْم وَبَساتِينَ وَكُرُومَهُْم ُحقُولَهُْم َ اليَوْم لَهُمُ وا وَرُدُّ ١١ لِلقُرُوِض. بِرَهٍْن َ المُطالَبَة ُ نَترُك فَدَعُونا

َيٍت.» وَز وَنَبيذٍ وَقَمٍْح ماٍل مِْن تُقرُِضونَهُْم ما عَلَى فائِدَةٍ أخذِ
َ الـكَهَنَة فَدَعَوُْت تَقُوُل.» َكما وََسنَفعَُل أحَدٍ. مِْن يدَ المَزِ نَطلَُب وَلَْن شَيءٍ، كُّلَ لَهُْم «َسنَرُدُّ قالُوا: ذَلَِك عِندَ ١٢

«لَيَت ُلُْت: وَق الحَْضِن عِندَ بِي ثَو َ ثَنْيَة نَفَْضُت َّ ثُم ١٣ وَعدِهِْم. عَلَى ُيحافِظُوا أْن أمامَهُْم يُْقِسمُوا أْن ِنِينَ الدّائ مَِن وََطلَبُْت
مُفلِساً.» ُ يِِصير وَ ً خارِجا يُنْفَُض هَذا يَفعَُل مَْن وَلَيَت العَْهدَ. هَذا َيحفَُظ لا مَْن كُّلَ ِ كِه ـْ وَمُل ِ بَيتِه مِْن هَكَذا يَنْفُُض َ الله

وَعدِهِْم. عَلَى عُب الّشَ وَحافََظ اللهَ. ُحوا َّ وََسب «آمِين،» يَن: الحاضِرِ كُّلُ فَقاَل
َلِِك الم حُكمِ مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ ِيَة الثّان ى َّ َحت يَن العِشْرِ ِ نَة الّسَ مَِن يَهُوذا، أْرِض عَلَى ً والِيا اليَوِْم ذَلَِك مِْن وَعُيِّنُْت ١٤

لِلوالِي. ِص ُخَّصَ الم عاِم الّطَ مَِن نَأكُُل بِي وَأقارِ أنا نَكُْن وَلَْم َسنَةً. َ عَشْرَة اثنَتَي أي أْرَتحْشَْستا،
أربَعُينَ ً ة َّ يَومِي وَضَرائَِب بيذَ، َّ وَالن عامَ الّطَ مِْنهُمُ وَأخَذُوا النّاِس، عَلَى َ َياة الح َسبَقُونِي الَّذِيَن ُ الوُلاة َب َصعَّ لَقَْد ١٥

لِأنِّي الُأمُورِ ِ هَذِه مِثَل أفعَْل فَلَْم أنا أمّا بِقَسوَةٍ. عَب الّشَ يُعامِلُونَ إمرَتِهِْم َتحَت العامِلُونَ وَكانَ ةِ. الفِّضَ مَِن مِثْقالا٤ً
وَجَماعَتِي أنا َنحُصْل وَلَْم هُناكَ. لِلعَمَِل اْجتَمَعُوا رِجالِي كُّلُ ورِ. الّسُ لِبِناءِ نَفسِي ْسُت َّ كَر وَقَْد ١٦ اللهَ. أخاُف ُكنُْت

أْرٍض. ِ قِْطعَة عَلَى
الُأمَِم مَِن إلَينا يَْأتُونَ كانُوا الَّذِيَن يُوِف الّضُ عَدا يَهُودِيّاً، ً مَسؤُولا وَخَمِْسينَ ً مِئَة مائِدَتِي عَلَى أْستَِضيُف ُكنُْت ١٧

أيّاٍم ِ عَشْرَة كُّلِ وَبَعْدَ ِحسابِي. عَلَى واِجِن الدَّ وَبَعَض ِخراٍف َ ة َّ وَِست ً ثَوْرا لِيَْأكُلُوا ً يَومِيّا لَهُْم ُ ُأقَّدِم وَُكنُْت ١٨ ُجاوِرَةِ. الم
العَمََل لِأّنَ النّاِس، َطعاِم مِْن الوالِي ةِ ِبحِّصَ ُأطالِْب لَْم هَذا وَرُْغمَ َكبِيرَةٍ. بِكَمِّيّاٍت بِيْذِ َّ الن أنْواِع جَمِيَع لَهُْم ُ ُأقَّدِم ُكنُت

عِب. الّشَ لِهَذا خَيرٍ مِْن ُ فَعَلْتُه ما إلَهِي يا ْ فَاذْكُر ١٩ عِب. الّشَ لِهَذا ً مُرهِقا كانَ

٦
المُضايَقَة مَِن يدٌ مَزِ

لَْم نِي َّ أن مََع – ٌ ثَغْرَة ِ فِيه تَعُْد لَْم ُ ه َّ وَأن ورِ، الّسُ َ ِناء ب أنهَينا قَْد نا َّ بِأن ِنا أعدائ ُ ة َّ وَبَقِي َبِيُّ العَر وََجشَمٌ ِيّا ب وَُطو ُط َّ َسنْبَل َ وَعَلِم ١

القُرَى إحدَى فِي فَنَلْتَِق «تَعاَل الرِّسالَةَ: ِ هَذِه لِي وََجشَمٌ ُط َّ َسنْبَل فَأْرَسَل ٢ عَلَيها. البَوّاباِت يَع مَصارِ ّتُ َّ ثَب قَْد أُكْن
لا وَلِهَذا مُهٍِم، بِعَمٍَل أقُومُ «أنا لَهُما: قالُوا ً رُُسلا إلَيهِما فَأْرَسلُْت ٣ لإيذائِي. ُيخَّطِطاِن كانا هُما لـَِكنَّ ُأونُو.» سَهِل فِي
مَّراٍت، أربََع نَفسَها َ الرِّسالَة فَأْرَسلا ٤ إلَيُكما؟» َ آتِي أْن أجِل مِْن العَمََل ُأوقُِف َيجعَلُنِي الَّذِي َما ف إلَيُكما. زُوَل ُّ الن أستَطِيُع
مَكتُوٌب ٦ َمختُومَةٍ، ُ غَير ٌ رِسالَة ِ يَدِه وَفِي نَْفسِها ِ يقَة رِ بِالّطَ ُ خادِمَه فَأْرَسَل ُط َّ َسنْبَل عادَ َّ ثُم ٥ نَفسَهُ. الجَواَب وَأعطَيتُهُمُ

فِيها:
٥:١٥ ٤

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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َكما ورِ. لِلّسُ ِنائِكُْم ب َسبَُب وَهَذا دِ، ُّ مَر َّ لَلت ُتخَّطِطُونَ وَاليَهُودَ أنَْت َك َّ بِأن أخباٍر مِْن عُوِب الّشُ بَينَ يُقاُل ما َجشَمٌ ُ «يُؤَكِّد
يَهُوذا› فِي مَلٌِك ‹يُوجَدُ القُدِس: فِي لِيُذِيعُوا َ أنبِياء نَْت َّ عَي ََّك وَأن ٧ يباً! قَرِ اليَهُودِ عَلَى ً مَلِكا نَْفسََك َستُعلُِن َك َّ أن سَمِعْنا

مَعاً.» لِنَجتَمـِـَع ِجئَْت إذا إلّا لِلمَلِِك، َ الأخبار ِ هَذِه وََسنَنقُُل أنَت. َ هُو الَّذِي

نَفِسَك.» مِْن َ الأشياء ِ هَذِه َتخـتَرِعُ وَأنَت ُلْتَهُ، ق مِمّا ٌ شَيء َيحدُْث «لَْم فِيها: ُلُْت ق إلَيهِ ً رِسالَة فَأرَسلُْت ٨

العَمََل وَاَصلُْت لـَِكنِّي «. ُّ يَتِّم فَلا العَمَِل، فِي الاْستِمرارِ عَِن «َسنُثْنِيهِْم بِقَولِهِْم: إخافَتَنا ُيحاوِلُونَ ً جَمِيعا كانُوا فَقَْد ٩
أقوَى. ِتَْصمِيٍم ب

لِْي: فَقاَل ً قَلِقا وَكانَ مَهِيطَبْئِيَل، بِْن دَلايا بِْن شَمْعِيا بَيِْت إلَى ذَهَبُْت يَوٍْم وَذاَت ١٠

اللهِ، بَيِت فِي «لِنَجتَمـِـْع
الهَيكَِل، أبْواَب وَنُغلِْق الهَيكَِل، داِخَل

لِقَتلَِك.» قادِمُونَ َ الأعْداء لِأّنَ

أْدخَُل!» لَْن يُْقتََل؟ أْن يَنْبَغِي الهَيْكََل َ مِثلِي عادِّيٌ رَجٌُل دَخََل إْن َّ ثُم مِثلِي؟ رَجٌُل «أيَهرُُب لَهُ: فَقُلُْت ١١

ُ استَْأجَراه فَقَدِ ١٣ مالاً. ُ لَه دَفَعا َط َّ وََسنْبَل ِيّا ب ُطو لِأّنَ ً شَرّا لِي أ َّ تَنَب ُ ه َّ لـَِكن ، قّّطُ ُ يُرِسلْه لَْم َ الله أّنَ وَفَهِْمُت وَأدرَْكُت ١٢
فَعاقِْب ١٤ لِي. ً عارا َ الخـَبَر ذَلَِك عَنِّي يُِشيعُونَ َّ ثُم الهَيْكَِل. فِي ٍس مُقَّدَ مَكاٍن بِدُُخوِل َ فأْخطِئ قَلْبِي، فِي الخَوَف لِيُنزَِل

يفِي. َتخوِ ُيحاوِلُونَ الَّذِيَن الأنبِياءِ َ ة َّ وَبَقِي َ نُوعَْديَة َ ة َّ بِي َّ الن ً أيضا وَعاقِْب فَعَلاهُ، ما عَلَى َط َّ وََسنبَل ِيّا ب ُطو إلَهِي يا
الخـَبَرَ، هَذا ِنا أعدائ جَمِيُع سَمـِـَع وَلَمّا ١٦ يَوْماً. وَخَمِْسينَ اثْنَينِ فِي أيلُوَل مِْن يَن وَالعِشْرِ الخامِِس فِي ُ ور الّسُ وَاكتَمََل ١٥

العَمََل. عَمَِل الَّذِي َ هُو إلَهَنا أّنَ عَرَفُوا فَقَْد بِأنفُسِهِْم. ٌ ثِقَة لَهُْم تَعُْد لَْم ورَ، الّسُ َحولِنا مِْن عُوُب الّشُ وَرَأِت
لِأّنَ ١٨ تَِصلُهُْم. ِيّا ب ُطو رَسائُِل وَكانَْت ِيّا، ب ُطو إلَى ً َكثِيرَة رَسائَِل يُرِسلُونَ يَهُوذا ُ وَُجهاء كانَ الأيّاِم تِلَك وَفِي ١٧
بِن مَشُلّامَ بِنَت يُهُوحانانُ ُ ابْنُه َج وَتَزَّوَ آرََح، بِْن َشَكنْيا َ صِْهر كانَ ُ ه َّ لِأن لَهُ، مُوالاةٍ عَْهدِ فِي كانُوا يَهُوذا فِي يَن َكثِيرِ

لِيُِخيفَنِي. بِرَسائَِل ِيّا ب ُطو فَبَعََث كَلاِمي. ِ إلَيْه وَيَنقُلُونَ الحَسَنَةَ، ُ أعمالَه أماِمي يَذكُرُونَ كانُوا َكما ١٩ بَرَْخيا.
٧

لِلقِياِم يِّينَ وَلاوِ وَمُرَنِّمِينَ لِلأبواِب، حُرّاٍس تَعيِينُ َّ تَم مَكانِها، فِي الأبْواُب وَثُبِّتَِت ورِ، الّسُ ُ ِناء ب ُأعِيدَ أْن وَبَعْدَ ١

مُعْظَِم مِْن َ أكثَر َ الله وََيخاُف ً أمِينا كانَ َ َحنانِي لِأّنَ القُدِس، ِ مَدِينَة عَْن ً مَسؤُولا َ َحنانِي أِخي َجعَلُْت َّ ثُم ٢ بِمَهَمّاتِهِْم.
ْمِس، الّشَ شُرُوِق مِْن ساعاٍت بَعْدَ القُدِس أبْواُب تُْفتََح أْن «يَنْبَغِي لَهُما: ُلُْت وَق ٣ ًلِلحِْصِن. رَئِيسا َحنَنْيا نُْت َّ وَعَي النّاِس.
أمامَ ً وَبَعْضا الحِراَسةِ، نِقاِط عِندَ ً بَعْضا َضعا القُْدِس، ُسّكاِن مِْن ً حُرّاسا َضعا ْمِس. الّشَ غُرُوِب قَبَل تُغلََق أْن وَيَنْبَغِي
البُيُوِت مَِن كاٍف عَدَدٍ ُ ِناء ب َّ يَتِم لَْم ُ ه َّ لِأن قَلِيلُونَ، يَسكُنُونَها الَّذِيَن النّاَس لـَِكّنَ وََكبِيرَةً، ةً مُمتَّدَ ُ المَدِينَة كانَِت ٤ بُيُوتِهِْم.»

ِيَةً. ثان

العَأئِدِين ُ قائِمَة
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ِسجِلّاٍت فَوَجَْدُت عائِلاتِهِْم. َحسََب تَسِجيلِهِْم أجِل مِْن النّاِس ةِ وَعامَّ وَالمَسؤُولِينَ الأشْراِف جَمِْع إلَى إلَهِي وَدَفَعَنِي ٥

فِيها: ً با مَكتُو وَوَجَْدُت لاً. أّوَ بِْي الّسَ مَِن عادَْت َّتِي ال لِلعائِلاِت

فَعادُوا َسباهُْم، قَْد بابَِل مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ كانَ الَّذِيَن بِْي، الّسَ مَِن عادُوا الَّذِيَن ِ ِنطَقَة الم ُسّكاِن ُ أسماء ِهيَ ِ هَذِه ٦

َ وَنَحَمانِي وَرَعَمْيا يا وَعََزْر وَنَحَمْيا وَيَشُوعَ ُبّابَِل زَر مََع جاءُوا ٧ مَدِينَتِهِ. إلَى واِحدٍ كُّلُ وَيَهُوذا، القُْدِس ِ مَدينَة إلَى
عادُوا الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي رِجاِل مُجمَِل بِأسماءِ ٌ قائِمَة ِ هَذِه وَبَعْنَةَ. وَناُحومَ وَبِغْواَي وَمِْسفارََث َلْشانَ وَب وَمُردَخاَي

وَأعْدادِهِْم:

وََسبْعُونَ. وَاثْناِن ٌ وَمِئَة ألْفاِن وَعَدَدُهُْم فَرْعُوَش بَنُو ٨

وََسبْعُونَ. وَاثْناِن ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم َشفَْطيا بَنُو ٩

وَخَمْسُونَ. وَاثْناِن ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم آرََح بَنُو ١٠

عَشَرَ. َ ِيَة وَثَمان ٍ مِئَة وَثَمانُ ألْفاِن وَعَدَدُهُْم يُوآَب، وَ يَشُوعَ ِ عائِلَة مِْن مُوآَب فَحََث بَنُو ١١

وَخَمْسُونَ. ٌ بَعَة وَأْر وَمِئَتاِن ألٌْف وَعَدَدُهُْم عِيلامَ بَنُو ١٢

بَعُونَ. وَأْر ٌ وَخَمْسَة ٍ مِئَة ثَمانُ وَعَدَدُهُْم و ُّ زَت بَنُو ١٣

ونَ. ُّ وَِست ٍ مِئَة َسبُْع وَعَدَدُهُْم زَكّاَي بَنُو ١٤

بَعُونَ. وَأْر ٌ ِيَة وَثَمان ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم وَي ُّ ِن ب بَنُو ١٥

وَعِشْرُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم باباَي بَنُو ١٦

وَعِشْرُونَ. وَاثْناِن ٍ مِئَة وَثَلاُث ألْفاِن وَعَدَدُهُْم عَْزجَدَ بَنُو ١٧

ونَ. ُّ وَِست ٌ وََسبْعَة ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم ِيقامَ أدُون بَنُو ١٨

ونَ. ُّ وَِست ٌ وََسبْعَة ألْفاِن وَعَدَدُهُْم بِغْواَي بَنُو ١٩

وَخَمْسُونَ. ٌ وَخَمْسَة ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم عادِيَن بَنُو ٢٠

وَتِْسعُونَ. ٌ ِيَة ثَمان وَعَدَدُهُْم حَزَقِيّا، ِ عائِلَة مِْن أّطِيرَ، بَنُو ٢١

وَعِشْرُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم َحشُومَ بَنُو ٢٢

وَعِشْرُونَ. ٌ بَعَة وَأْر ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم ِيصاَي ب بَنُو ٢٣

عَشَرَ. وَاثْنا ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم يَف حارِ بَنُو ٢٤

وَتِْسعُونَ. ٌ خَمْسَة وَعَدَدُهُْم ِجبْعُونَ بَنُو ٢٥

وَثَمانُونَ. ٌ وَثَمانيَة ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم َ وَنَطُوفَة لَحْمَ بَيَْت َلدَتِي ب مِْن الرِجاُل ٢٦

وَعِشْرُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم عَناثُوَث ِ َلدَة ب مِْن الرِجاُل ٢٧

بَعُونَ. وَأْر اثْناِن وَعَدَدُهُمُ عَْزمُوَت بَيِْت ِ َلْدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٨

بَعُونَ. وَأْر ٌ وَثَلاثة ٍ مِئَة َسبُْع وَعَدَدُهُْم وَبَئِيرُوَت َ وَكفِيرَة َ يم يَعارِ ِ يَة ْ قَر مِْن الرِّجاُل ٢٩
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وَعِشْرُونَ. وَواِحدٌ ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم وََجبََع ِ الرّامَة َلدَتِي ب مِْن الرِّجاُل ٣٠

وَعِشْرُونَ. وَاثْناِن ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم مِخْماَس ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣١

وَعِشْرُونَ. ٌ وَثَلاثة ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم وعاَي يَل إ بَيِْت َلدَتِي ب مِْن الرِّجاُل ٣٢

وَخَمْسُونَ. اثْناِن وَعَدَدُهُمُ الُأْخرَى نَبُو ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٣

وَخَمْسُونَ. ٌ بَعَة وَأْر وَمِئَتاِن ألٌْف وَعَدَدُهُْم الُأْخرَى عِيلامَ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٤

وَعِشْرُونَ. ٍ مِئَة ثَلاُث وَعدَدُهم َ يم حارِ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٥

بَعُونَ. وَأْر ٌ وَخَمْسَة ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم يحا أرِ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٦

وَعِشْرُونَ. وَواِحدٌ ٍ مِئَة َسبُْع وَعَدَدُهُْم وَُأونُو وَحادِيدَ لُودَ َلداِت ب مِْن الرِّجاُل ٣٧

وَثَلاثُونَ. ٍ مِئَة وَتِْسُع آلاٍف ُ ثَلاثَة وَعَدَدُهُْم َ َسناءَة ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٨

فَهُْم: ُ الـكَهَنَة أمّا ٣٩

وََسبْعُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٍ مِئَة تِْسُع وَعَدَدُهُْم يَشُوعَ، ِ عائِلَة مِْن يَْدعِيا، بَنُو
وَخَمْسُونَ. وَاثْناِن ألٌْف وَعَدَدُهُْم َ إمِّير بَنُو ٤٠

بَعُونَ. وَأْر ٌ وََسبْعَة وَمِئَتاِن ألٌْف وَعَدَدُهُْم فَْشُحورَ بَنُو ٤١

عَشَرَ. َ وََسبْعَة ألٌْف وَعَدَدُهُْم َ يم حارِ بَنُو ٤٢

فَهُْم: ونَ ُّ ي اللّاوِ أمّا ٤٣

وََسبْعُونَ. ٌ بَعَة أْر وَعَدَدُهُْم يا، هُودُو ِ عائِلَة مِْن قَْدمِيئِيَل، َطرَِف مِْن يَشُوعَ بَنُو
هُْم: وَالمُرَنِّمونَ ٤٤

بَعُونَ. وَأْر ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم آساَف بَنُو
فَهُْم: الهَيْكَِل بوّاباِت حُرّاُس أمّا ٤٥

وَثَلاثُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة ً جَمِيعا وَعَدَدُهُْم ُشوباَي وَبَنُو َحطِيطا وَبَنُو وَب عَّقُ وَبَنُو َطلْمُونَ وَبَنُو َ أطِير وَبَنُو ومَ ُّ َشل بَنُو
الهَيكَِل: خُّداِم ُ أْسماء ِ وَهَذِه ٤٦

َطباعُوَت. وَبَنُو َحسُوفا وَبَنُو ِصيحا بَنُو
فادُونَ. وَبَنُو ِسيعا وَبَنُو قِيرُوَس وَبَنُو ٤٧

َسلْماَي. وَبَنُو َحجابا وَبَنُو َ لَبانَة وَبَنُو ٤٨
جاحَرَ. وَبَنُو جَدِيَل وَبَنُو حانانَ وَبَنُو ٤٩



٧١ : ٧ نَحَمْيا ٦٥٣ ٥٠ : ٧ نَحَمْيا

نَقُودا. وَبَنُو رَِصينَ وَبَنُو رَآيا وَبَنُو ٥٠
فاِسيَح. وَبَنُو عَزا وَبَنُو جَزامَ وَبَنُو ٥١

نَفِيشَِسيمَ. وَبَنُو َ مَعُونِيم وَبَنُو بِيساَي وَبَنُو ٥٢

حَْرُحورَ. وَبَنُو َحقُوفا وَبَنُو بَْقبُوَق وَبَنُو ٥٣
حَْرشا. وَبَنُو َمحِيدا وَبَنُو بَصلِيَت وَبَنُو ٥٤
تاَمحَ. وَبَنُو ِسيسَرا وَبَنُو بَرْقُوَس وَبَنُو ٥٥

َحطِيفا. وَبَنُو نَِصيَح وَبَنُو ٥٦

ُسلَيْمانَ: خُّداِم نَسِل ُ أسماء ِ وَهَذِه ٥٧

يدا. فَرِ وَبَنُو ُسوفَرََث وَبَنُو ُسوطاَي بَنُو
جَّدِيَل. وَبَنُو دَْرقُونَ وَبَنُو يَعلا وَبَنُو ٥٨

آمُونَ. وَبَنُو َ الّظِباء َ فُوخَرَة وَبَنُو َحّطِيَل وَبَنُو َشفَْطيا وَبَنُو ٥٩
وَتِْسعُونَ. وَاثْناِن ٍ مِئَة ثَلاُث ُسلَيْمانَ خُّداِم وَأبناءِ الهَيكَِل خُّداِم ُ وَعَدَد ٦٠

نُوا َمَّكَ يَت لَْم هُْم وَلـَِكنَّ وَإمِّيرَ، وَأدُونَ وَكَرُوَب حَْرشا وَتَّلِ مِلٍْح تَّلِ مِْن القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ُ التّالِية َماعاُت الج وَجاءَِت ٦١
ِيَل: إسْرائ بَنِي إلَى نَسَبِهِْم إثباِت مِْن

بَعُونَ. وَأْر وَاثْناِن ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم نَقُودا، وَبَنُو ِيّا ب ُطو وَبَنُو دَلايا بَنُو ٦٢

الـكَهَنَةِ: ِ عائِلَة وَمَِن ٦٣

بِاْسمِهِْم. ى وَتَسَمَّ ، الجِلْعادِّيِ بَرْزِلّاَي بَناِت إحدَى مِْن َج تَزَّوَ الَّذِي بَرْزِلّاَي وَبَنُو وَس هَّقُ وَبَنُو َحبابا بَنُو

ِ ِخْدمَة مِْن اْستِثْناؤُهُْم َّ فَتَم فِيها، ٌ ذِكْر لَهُْم يَكُْن فَلَْم وَنَسَبِهِْم، أصلِهِْم عَْن ةِ َّ ْسمِي َّ الر ِجلّاِت الّسِ فِي هَؤُلاءِ َبحََث ٦٤

َ الله يَسأَل أن يَستَطِيُع كاهٌِن َ يَظهَر أن إلَى الأقْداِس قُْدِس ِ أطعِمَة مِْن يَأكُلُوا لا بِأْن الوالِي وَأمَرَهُِم ٦٥ الـكَهَنَةِ.
أْمرِهِْم. فِي ُّمِّيِم٥ وَالت يِم الُأورِ ِ بِواِسطَة

عَدَدُهُْم َلََغ ب الَّذِيَن وَخادِماتِهِِم خُّدامِهِْم عَدا ٦٧ وَِستِّينَ. ٍ مِئِة وَثَلاَث ً ألفا وَأربَعينَ اثْنَينِ ِ َماعَة الج مَجمُوعُ َلََغ ب وَقَد ٦٦

وَثَلاثُونَ ٌ ة َّ وَِست ٍ مِئَة َسبُْع لَدَْيهِْم وَكانَ ٦٨ مَةٍ. َّ وَمُرَن ٍم مُرَّنِ مِئَتا مَعَهُْم كانَ َكما وَثَلاثِينَ. ً وََسبْعَة ٍ مِئَة وَثَلاَث آلاٍف َ َسبْعَة
ِحماراً. وَعِشْرُونَ ٍ مِئَة وََسبُْع آلاٍف ُ ة َّ وَِست جَمَلاً، وَثَلاثُونَ ٌ وَخَمْسَة ٍ بَعُمِئَة وَأْر ٦٩ بَغلاً، بَعُونَ وَأْر ٌ وَخَمْسَة وَمِئَتاِن ِحصانا،
دِْرهٍَم ألَْف ِ لِلخَزْنَة الوالِي مَ قَّدَ فَقَْد الهَيْكَِل. ِناءِ ب ِ إعادَة عَلَى لِلإنفاِق مالِهِْم مِْن العائِلاِت رُؤَساءِ بَعُْض مَ قَّدَ وَقَْد ٧٠

ألَف يَن عِشرِ العائِلاِت ُ رُؤَساء مَ وَقَّدَ ٧١ كَهَنَةِ. ـْ لل ً با ثُو وَثَلاثِينَ ٍ مِئَة وَخَمَْس لِلاغْتِساِل، ً طاسا وَخَمِْسينَ هَِب، الذَّ مَِن
٧:٦٥ ٥

ِ ِمعرفة ل يستخدماِن كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ الـكهنةِ رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى وَهُما ُّمِّيم. وَالت يم الُأورِ
41) :14 الأّول صموئيل وَكتاب 30، :28 الخروج كتاب (انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل
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وَألفي هَِب، الذَّ مَِن دِْرهٍَم ألَف يَن عِشرِ عِب الّشَ ُ ة َّ بَقِي مَ وَقَّدَ ٧٢ ةِ. الفِّضَ مَِن رَطٍل٦ وِمِئتَي وَألفينِ هَِب، الذَّ مَِن دِْرهٍَم
لِلـكَهَنَةِ. ً با ثَوْ وَِستِّينَ ً وََسبعَة ةِ، الفِّضَ مَِن رَطٍل

جَمِيُع وََسَكَن الهَيْكَِل. وَخُّداِم الأبْواِب وَحُرّاِس المُغَنِّينَ مََع مُدُنِهِْم فِي عِب الّشَ وَبَعُض ُّونَ ي وَاللّاوِ ُ الـكَهَنَة وَأقامَ ٧٣
مُدُنِهِْم. فِي ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيُع َّ اْستَقَر قَدِ كانَ نَةِ، الّسَ مَِن ابـِـِع الّسَ الشَْهرِ فَفِي مُدُنِهِْم. فِي ِيَل إسْرائ بَنِي

٨
يعَة الشّر كتاَب يَقرُأ عزرا

مُوسَى ِ يعَة شَرِ كِتاَب َ ُيحضِر أْن عَْزرا ِ المُعَلِّم مَِن وََطلَبُوا الماءِ» «باِب قُرَْب ِ الّساحَة فِي ً مَعا عِب الّشَ كُّلُ اجتَمََع ١

الرِّجاِل مَِن ََّف تَأل الَّذِي ُمْهُورِ الج أمامَ ِ يعَة رِ َّ الش كِتاَب الكاهُِن عَْزرا َ فَأحضَر ٢ بِعُوها. َّ يَت بِأْن ِيَل إسْرائ بَنِي ُ الله أمَرَ َّتِي ال
عَْزرا وَقَرَأ ٣ الّسابـِـِع. ْهرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِْم فِي ذَلَِك وَكانَ يَْسمَعُهُ. ما يَفهَمَ أْن يَْستَطِيُع مَْن كُّلِ أي مَعاً، وَالنِّساءِ
يَْسمَعُهُ. ما يَفهَمَ أْن يَْستَطِيُع مَْن وَكُّلِ وَالنِّساءِ لِلرِّجاِل ْهرِ، الّظُ إلَى باِح الّصَ ِل أّوَ مِْن الماءِ» «باِب أمامَ الّساحَةِ، أمامَ

يعَةِ. رِ َّ الش تَعلِيِم إلَى عِب الّشَ كُّلُ وَأصغَى
وَِحلْقِيّا يّا وَُأورِ وَعَنايا وَشَمَُع ثْيا َّ مَت وَقََف ِ يَمِينِه وَعَلَى المُناَسبَةِ. لِتِلَْك ُصنِعَْت ةٍ َّ َخشَبِي ةٍ مِنَّصَ عَلَى عَْزرا ُ المُعَلِّم وَوَقََف ٤

وَمَشُلّامُ. يّا ِ وَزَكَر ُ وََحْشبَّدانَة وَحاُشومُ وَمَلْكِيّا ِيُل وَمِيشائ فَدايا وَقََف ِ ِشمالِه وَعَلَى وَمَعِْسيّا.
كُّلُ وَقََف الكِتاَب، عَْزرا فَتََح وَلَمّا مِْنهُْم. أعلَى كانَ ُ ه َّ لِأن عِب، الّشَ جَمِيِع مِْن مَْرأى عَلَى الكِتاَب عَْزرا وَفَتََح ٥

وَعَبَدُوا وَانحَنُوا مَرفُوعَةٌ. وَأيادِيهِْم آمِين!» «آمِين! عِب: الّشَ جَمِيُع فَأجاَب العَظِيمَ، َ الإلَه اللهَ، عَْزرا َح َّ وََسب ٦ عِب. الّشَ
الأْرِض. إلَى وَوُُجوهُهُْم َ الله

يُوزابادُ وَ يا وَعََزْر وَقَلِيطا وَمَعِْسيّا وَهُودِيّا وََشبْتاَي وُب وَعَّقُ يامِينُ وَ َبْيا وَشَر وَبانِي يَشُوعُ وَهُْم ُّونَ، ي اللّاوِ وَقامَ ٧

ً قِْسما ً قِْسما ِ الله ِ يعَة شَرِ كِتاَب وَقَرَُأوا ٨ أماِكنِهِْم. فِي واقِفُونَ عُْب وَالّشَ ِ الله َ يعَة شَرِ عِب الّشَ بِإفْهاِم وَفَلايا، وََحنانُ
عَلَيهِْم. َ قُرِئ ما عُب الّشَ فَفَهِمَ مَعْناها، وَأوَضحُوا

َتحزَنُوا فَلا لإلَهِكُْم. ٌص ُمخَّصَ ُ اليَوْم «هَذا لَهُْم: عَب الّشَ يُعَلِّمُونَ الَّذِيَن ونَ ُّ ي وَاللّاوِ ُ المُعَلِّم وَعَْزرا الوالِي نَحَمْيا وَقاَل ٩
يعَةِ. رِ َّ الش كَلامَ يَْسمَعُونَ وَهُْم يَبكُونَ ً جَمِيعا كانُوا عَب الّشَ لِأّنَ تَنُوُحوا،» وَلا

لِأّنَ َطعاماً، ُيحضِرُوا لَْم ذِيَن َّ لِل ً ة ِحّصَ وَأرِسلُوا حُلْواً، ً شَرابا َبُوا وَاشْر ً دَِسما ً َطعاما وَكُلُوا «اْذهَبُوا عَْزرا: لَهُْم وَقاَل ١٠

ياءَ.» أقْوِ َيجْعَلـُكُْم ِ الله فَرََح لِأّنَ َتحزَنُوا وَلا ِنا. ّ َب لِر ٌص ُمخَّصَ َ اليَوْم
للهِ.» ٌص ُمخَّصَ ٌ يَوْم فَهَذا َتحزَنُوا، وَلا «اْسكُتُوا بِقَولِهِْم: عَب الّشَ يُهَّدِئُونَ ُّونَ ي اللّاوِ وَكانَ ١١

َ الكَلام فَهِمُوا هُْم لِأّنَ عَظِيٍم، بِفَرٍَح وََيحتَفِلُوا عاِم، الّطَ مَِن ً ِحَصصا وَيُرِْسلُوا َبُوا وَيَشْر لِيَْأكُلُوا عِب الّشَ جَمِيُع فَقامَ ١٢

لَهُْم. ُأعلَِن الَّذِي
٧:٧١ ٦

غراماً. وَتِسعِينَ ٍ مِئَة ِسّتِ َ َنحو هُنا تُعادُِل الوزِن لِقِياِس ٌ وِحدَة وَِهي «مِنا.» ً حرفيّا رطل.
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كَلاِم لِدِراَسةِ عَْزرا ِ المُعَلِّم مََع ُّونَ ي اللّاوِ ُ وَالـكَهَنَة العائِلاِت جَمِيِع ُ رُؤَساء اْجتَمََع ْهرِ، َّ الش مَِن الثّانِي اليَوِْم وفِي ١٣

وَتَعلِيمِها. ِ يعَة رِ َّ الش
ْهرِ َّ الش عِيدِ فِي ٍ تَة َّ مُؤَق َسقائَِف٧ فِي يَْسكُنُوا أْن ِيَل إسْرائ بَنِي عَلَى وَأّنَ مُوسَى. فَِم عَلَى ُ الله ِ بِه أمَرَ ما فِيها وَوَجَدُوا ١٤

وَأْحضِرُوا ةِ َّ َبَلِي الج المَناطِِق إلَى «اْخرُُجوا القُْدِس: وَفِي مُدُنِهِْم َ عَبْر وَيَنشُرُوها ِ التّالِيَة بِالكَلِماِت يُنادُوا وَأْن ١٥ الّسابـِـِع.
فِي مَكتُوٌب َ هُو َكما َسقائَِف تَصنَعُوا لـِكَي ُأْخرَى ٍ مُورِقَة وَأْشجاٍر ِخيِل َّ وَالن وَالآِس البَرِّّيِ يتُوِن َّ وَالز يتُوِن َّ الز مَِن ً أغصانا

يعَةِ.» رِ َّ الش
مَنزِلِهِ، ِ ساحَة وَفِي ِ بَيتِه َسْطِح عَلَى واِحدٍ كُّلُ لِأنفُسِهِْم، ً تَة َّ مُؤَق َسقائَِف ًوََصنَعُوا أغصانا وَأحضَرُوا عُب الّشَ فَخَرََج ١٦

ِ َماعَة الج كُّلُ وََصنَعَْت ١٧ أفْراِيمَ. باِب مِْن ِ يبَة القَرِ ِ وَالّساحَة الماءِ، باِب مِْن ِ يبَة القَرِ ِ الّساحَة وَفِي اللهِ، بَيِت ساحاِت وَفِي
فَرَُحهُْم وَكانَ نُونَ. بِْن يَشُوعَ أيّاِم مِْن هَذا يَفعَلُوا لَْم هُْم لِأّنَ فِيها. وَأقامُوا تَةً، َّ مُؤَق َسقائَِف بِي الّسَ مَِن عادَْت َّتِي ال

عَظِيماً.
أيّاٍم، َ َسبعَة وَاحتَفَلُوا الاحتِفاِل. فِي يَوٍْم ِ آِخر إلَى يَوٍْم ِل أّوَ مِْن يَوٍْم كُّلَ اللهِ ِ يعَة شَرِ كِتاِب مِْن يَقرَُأ عَْزرا وَكانَ ١٨

يعَةُ. رِ َّ الش تَقُوُل َكما خاّصٌ اجتِماعٌ هُناكَ كانَ الثّامِِن اليَوِْم وَفِي
٩

ِبخَطاياهُم عِب الّشَ اعْتِراُف
وَواِضعِينَ َيَش الخ لابِِسينَ لِيَُصومُوا ً مَعا ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ اجتَمََع ْهرِ، َّ الش ذَلَِك مِْن يَن وَالعِشْرِ الرّابـِـِع اليَوِْم وَفِي ١
وَاعتَرَفُوا أماِكنِهِْم فِي وَوَقَفُوا بِهِْم. َيختَلِطُوا فَلَْم َباءِ، الغُر كُّلِ عَْن أنفُسَهُْم ِيَل إسْرائ بَنُو وَفََصَل ٢ رُؤُوسِهِْم. عَلَى ً تُرابا
ساعاٍت ثَلاِث ةِ ِمُّدَ وَل ساعاٍت. ثَلاَث إلَهِهِْم ِ يعَة شَرِ كِتاَب وَقَرَُأوا أماِكنِهِْم فِي وَوَقَفُوا ٣ آبائِهِْم. وَذُنُوِب بِهِْم بِذُنُو ِ لله

إلَهَهُْم. وَعَبَدُوا ِبخَطاياهُْم اعتَرَفُوا ُأْخرَى
إلَهِهِْم. إلَى عاٍل بُِصوٍْت وَصَرَُخوا وَكَنانِي وَبانِي َبْيا وَشَر وَبُنِّّيَ وََشبَنْيا وَقَْدمِيئِيَل بانِي مََع رَِج الدَّ عَلَى يَشُوعُ وَقََف َّ ثُم ٤

وَفَتَْحيا: وََشبَنْيا وَهُودِيّا َبْيا وَشَر وََحشَبْنِيا وَبانِي وَقَْدمِيئِيُل يَشُوعُ وَهُْم – ُّونَ ي اللّاوِ قاَل َّ ثُم ٥

إلَهَكَْم! وََسبُِّحوا «قِفُوا
اْسمَِك َمجْدُ لِيُْحمَْد

وَتَْسبِيٍح. ٍ بَرَكَة كُّلِ مِْن أروَعُ َ هُو الَّذِي
اللهُ، وَحْدَكَ أنَت ٦

ماءَ، الّسَ خَلَقَت
ُنجُومِها، وَكُّلَ العُلْيا ماواِت وَالّسَ

عَلَيها، ما وَكُّلَ الأْرَض وَخَلَْقَت
٨:١٤ ٧

في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٍ أسبوٍع إلى إشارة سقائِف.
34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي ة َّ ي البرِّ
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فِيها. ما وَكُّلَ وَالبِحارَ
جَمِيعاً، لَها َ َياة الح تُعطِي وَأنَت

لََك، تَْسجُدُ ماءِ الّسَ وَُنجُومُ
أبْرامَ، اختارَ الَّذِي ُ الإلَه اللهُ، أنَت ٧

ِيِّينَ، الكِلْدان ُأورِ مِْن ُ وَأخرَجَه
بْراهِيمَ. إ ُ وَأْسماه

لََك، ً ُمخلِصا ُ قَلْبَه وَجَْدَت ٨
ً عَْهدا ُ مَعَه فَقَطَعَْت

ِيِّينَ الـَكنْعان أْرَض ُ تُعطِيَه بِأْن
يِّينَ وَالأمُورِ وَالحِثِّيِّينَ

وَالجِرْجاِشيِّينَ، وَاليَبُوِسيِّينَ يِّينَ وَالفَرِزِّ
لِأحفادِهِ. تُعطِيَها لـِكَي

َ وَعدَك وََحفِْظَت
أمِيٌن. ٌ إلَه َك َّ لِأن

مِصْرَ، فِي ِنا آبائ َ مُعاناة رَأيَت ٩
الأحمَرِ، البَْحرِ عِنْدَ اْستِغاثَتَهُْم وَسَمِعَْت

فِرعَوْنَ ِضّدَ وَعَجائَِب عَلاماٍت وََصنَعَْت ١٠

أْرِضهِ، وََشعِب ِ خُّدامِه كُّلِ وَِضّدَ
بِقَْسوَةٍ آباءَنا عامَلُوا هُْم أّنَ عَرَفَْت ََّك لِأن

اْسمََك. وَأشْهَرَْت
أمامَهُْم َ البَْحر َشقَْقَت ١١

ةٍ. َّ جاف أْرٍض عَلَى البَْحرِ َ عَبْر فَعَبَرُوا
البَْحرِ، أعْماِق فِي طارَدُوهُْم بِالَّذِيَن رَمَيَت َك َّ لـَِكن

عَنِيفَةٍ. مِياهٍ فِي يُرمَى َكحََجرٍ
نَهاراً، عَمُودٍ َشكِل عَلَى ٍ بِسَحابَة قُْدتَهُْم ١٢

لَيلاً، عَمُودٍ َشكِل عَلَى وَناٍر
يَق رِ الّطَ لَهُمُ َ لِتُنِير

فِيها. يَسلـُكُوا أْن يَنْبَغِي َّتِي ال
َ ِسيناء َجبَِل عَلَى نَزَلَْت ١٣

ماءِ. الّسَ مَِن مَعَهُْم ثَْت وََتحَّدَ
المُْستَقِيمَةَ، فَرائَِضَك وَأعطَيتَهُْم

ِحيحَةَ، الّصَ وَشَرائِعََك
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الّصاِلحَةَ. وَوَصاياكَ وَأوامِرَكَ
لََك. ِص ُخَّصَ الم بِْت الّسَ عَِن لَهُْم وَأعلَنَْت ١٤

ً وَتَعلِيما وَفَرائَِض وَصايا وَأعطَيتَهُْم
عَبْدِكَ. مُوسَى فَِم عَلَى

ماءِ، الّسَ مَِن ً َطعاما فَأطعَْمتَهُْم جاعُوا ١٥

وََسقَيتَهُْم. َصخْرَةٍ مِْن ً ماء فَأخرَْجَت وَعَطِشُوا
الأْرَض يَْأخُذُوا أْن وَأمَْرتَهُْم

يّاها. إ تُعطِيَهُْم بِأْن وَعَْدَت َّتِي ال
رِقابَهُْم، سُوا َّ وَيَب رُوا َّ تََكب آباءَنا لـَِكّنَ ١٦

وَصاياكَ. إلَى يَْستَمِعُوا وَلَْم
يُطِيعُوا، أْن رَفَُضوا ١٧

بَينَهُْم. َصنَعْتَها َّتِي ال َ العَظِيمَة َ الأْشياء وَنَسَوْا
ً قائِدا نُوا َّ وَعَي عَنِيدِيَن صارُوا

مِصْرَ. فِي تِهِْم َّ عُبُودِي إلَى لِيُعِيدَهُْم

غَفُورٌ، ٌ إلَه َك َّ «لـَِكن
وَرَِحيمٌ، َشفُوٌق

ةً، َّ َمحَب ٌ وَمَملُوء وِح ُّ الر يُل َطوِ
تَترُْكهُْم. لَْم لِذَلَِك

لِأنفُسِهِْم َسبَكُوا عِندَما ى َّ َحت ١٨
لِعِجٍل، ً تِمثالا

مِصْرَ!› مِْن أخرََجنا الَّذِي إلَهُنا ‹هَذا وَقالُوا:
َكثِيراً. أهانُوكَ عِندَما أْو
ِجّداً، ٌ رَِحيم َك َّ لـَِكن ١٩

حراءِ. الّصَ فِي عَْنهُْم تَتَخَّلَ فَلَْم
يَهدِيهِْم حاِب الّسَ عَمُودُ وََظّلَ

نَهاراً، مَِسيرِهِْم فِي
لَهُْم ُ يُنِير النّارِ وَعَمُودُ

فِيها. يَسلـُكُوا أْن يَنْبَغِي َّتِي ال يَق رِ الّطَ
َ الّصاِلح رُوحََك أعطَيتَهُْم ٢٠

حَُكماءَ. وََتجعَلَهُْم لِتُعَلِّمَهُْم
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لِيَْأكُلُوا، المَّنِ مَِن َتحرِْمهُْم لَْم
َبُوا. لِيَشْر َ الماء لَهُمُ رَْت َّ وَوَف

ْحراءِ، الّصَ فِي ً َسنَة أربَعِينَ بِهِْم اعتَنَيَت ٢١
شَيءٌ. يَنقُصْهُْم فَلَْم

تَهْتَرِئْ، لَْم مَلابِسُهُْم
ْم. تَتَوَرَّ لَْم وَأقْدامُهُْم

لِيَحكُمُوها ً با وَُشعُو ً بِلادا أعطَيتَهُْم ٢٢
لَهُْم ً حُدُودا َ البَعِيدَة البِلادَ وََجعَلَْت

َحْشبُونَ مَلِِك ِسيُحونَ أْرَض أخَذُوا
باشانَ. مَلِِك عُوَج أْرَض وَامتَلـَكُوا

نَسلَهُْم، رَْت َّ َكث ٢٣
ماءِ. الّسَ َكنُُجوِم فَصارُوا

َطلَبَْت َّتِي ال الأْرِض إلَى أحضَرْتَهُْم
ـِكُوها. وَيَمْتَل يَدخُلُوها أْن آبائِهِْم مِْن

أولادُهُْم، وَدَخََل ٢٤
الأْرَض. وَاْمتَلـَكُوا
أعداءَهُْم وَهَزَْمَت

أمامَهُْم، ِيِّينَ الـَكنْعان الأْرِض ُسّكانَ
ِيِّينَ الـَكنْعان ُيخِضعُونَ وََجعَلْتَهُْم

البِلادِ، تِلَْك وَُشعُوَب
يَشاءُونَ. َكما بِهِْم مُونَ وَيَتَحَكَّ

نَةٍ، ُمحَّصَ مَدٍُن عَلَى اْستَولَوا ٢٥
َخِصيبَةٍ. وَأْرٍض

َحسٍَن: شَيءٍ بِكُّلِ ً مَليئَة ً بُيُوتا أخَذُوا
زَيتُوٍن، وَأْشجارَ ً وَكُرُوما ً َمحفُورَة ً وآبارا

َكثِيرَةً. ٍ فاكِهَة وَأْشجارَ
وَسَمِنُوا، َشبِعُوا ى َّ َحت فَأكَلُوا

وََصلاِحَك. العَظِيِم ِبخـَيرِكَ ذُوا َلَذَّ وَت
عَلَيَك، دُوا َّ وَتَمَر عََصوْكَ هُْم لـَِكنَّ ٢٦

ُظهُورِهِْم خَلَْف يعَتََك شَرِ وَرَمُوا
أنذَرُوهُْم الَّذِيَن َ أنبِياءَك قَتَلُوا
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ِبِينَ. تائ إلَيَك يَعُودُوا لـِكَي
بالِغَةً. إهاناٍت وَأهانُوكَ

يَهزِمُونَهُْم أعداءَهُْم َجعَلَْت وَلِهَذا ٢٧
عَلَيهِْم. يَْقسُونَ وَ

لِتُساعِدَهُْم، إلَيَك وَصَرَُخوا تَضايَقُوا
ماءِ. الّسَ فِي وَأًنَْت فَسَمِعْتَهُْم

مُنقِذِيَن إلَْيهِْم وَأْرَسلَْت
رَِحيمٌ. ََّك لِأن أعدائِهِْم، ةِ َّ قُو مِْن ُصوهُْم َّ خَل

أعدائِهِْم مِْن أرَْحتَهُْم َما حال لـَِكْن ٢٨
يُرِْضيَك، لا ما ً ِيَة ثان فَعَلُوا

بِهِْم. رُونَ َّ يَتَجَب أعداءَهُْم فَتَرَْكَت
ِيَةً، ثان إلَيَك صَرَُخوا عِندَما لـَِكْن فَحَكَمُوهُْم،

رَحمَتَِك. بِسَبَِب ً َكثِيرا وَأنقَْذتَهُْم ماءِ الّسَ فِي وَأنَْت سَمِعْتَهُْم
يعَتَِك. شَرِ إلَى يَعُودُوا لـِكَي أنذَْرتَهُْم ٢٩

وَصاياكَ، يُطِيعُوا وَلَْم دُوا َّ فَتَمَر
يعَتَِك شَرِ إلَى أساءُوا بَْل
َيحفَظُها. مَْن ُتحيِي َّتِي ال

عِنادِهِْم، بِسَبِِب يُبالُوا لَْم
يُطِيعُوا. فَلَْم رِقابَهَْم سُوا َّ وَيَب

يلَةً، َطوِ َسنَواٍت عَلَيهِْم «َصبَرَْت ٣٠
الأنبِياءِ ِ بِواِسطَة وَأنذَْرتَهُْم

بِرُوِحَك. مُونَ َّ يَتَكَل الَّذِيَن
يَْسمَعُوا، لَْم هُْم لـَِكنَّ

بِهِْم. مُ تَتَحَكَّ ُأْخرَى ً با ُشعُو فَجَعَلَْت
ً تَماما عَلَيهِْم تَْقِض لَْم َك َّ «لـَِكن ٣١

رَحمَتَِك. بِسَبِِب
عَنهُْم تَتَخَّلَ وَلَْم

وََحنّاٌن. ٌ رَِحيم ٌ إلَه َك َّ لِأن
إلَهَنا، يا وَالآنَ ٣٢

َلِيُل الج ُ َبّار الج ُ الإلَه ها أّيُ
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ةٍ، َّ وََمحَب بِإخلاٍص ُ عَْهدَه َيحفَُظ الَّذِي
لاَحقَتْنا َّتِي ال يقاِت وَالّضِ بِالمَتاعِِب تَْستَهِْن لا

وَأنبِياءَنا وَكَهَنَتَنا مُلُوكَنا لاَحقَْت
َشعبَِك وَكُّلَ وَآباءَنا

ورَ، أّشُ مُلُوِك أيّاِم مُنْذُ
اليَوْمَ. هَذا ى َّ َحت

ً دائِما ً عادِلا ُكنَْت ٣٣
لَنا، َحَصَل ما كُّلِ فِي

فَعَلَْت، ما فِي ً ُمخلِصا ُكنَْت ََّك لِأن
أخطَْأنا. َنحُن بَينَما

وَقادَتُنا مُلُوكُنا َيحفَْظ لَْم ٣٤
يعَتََك. شَرِ وَآباؤُنا وَكَهَنَتُنا

بِوَصاياكَ وا يَهتَمُّ وَلَْم
لَهُْم. وََتحذِيراتَِك

وَالخـَيْراِت ِ وَالخَِصيبَة ِ الفَِسيحَة الأْرِض فِي كانُوا وَعِنْدَما ٣٥

لَهُْم، أعطَيتَها َّتِي ال
يَعْبُدُوكَ لَْم

يرَةَ. الشِّرِّ أعمالَهُمُ يَترُُكوا وَلَْم
ذُّلٍ. مِْن فِيهِ َنحُن ما ْ انظُر ٣٦

الأْرِض فِي عَبِيدٌ فَنَحُن
ِنا لِآبائ أعطَيتَها َّتِي ال

وََطيِّباتِها. ثَمَرِها مِْن لِيَْأكُلُوا
وََحصادُها الأْرِض ُ خَير َ هُو وَها ٣٧

َخطايانا. بِسَبَِب عَلَينا ُ مْتَه حَكَّ الَّذِي َلِِك الم إلَى يَْذهَُب
لَهُْم، َيحلُو َكما وَمَواِشينا وَبِأجسادِنا ِنا ب مُونَ يَتَحَكَّ هُْم إّنَ

ِجّداً. مُتَضايِقُونَ وََنحُن

وَالـكَهَنَةِ.» يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ القادَة َ أْسماء يَحْمُِل ٌ َختْم عَلَيهِ ً وَعْدا لََك نَْكتُُب نا َّ فَإن هَذا، كُّلِ مِْن غِم ُّ الر «وَعَلَى ٣٨

١٠
العهد مُوقِّعِي أسماءُ
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وُش وََحّطُ ٤ وَمَلْكِيا يا وَأمَْر وَفَْشُحورُ ٣ وَيَرَْميا يا وَعََزْر وَسَرايا ٢ وَِصْدقِيا حَكَلْيا بُْن نَحَمْيا الوالِي المَْكتُوَب العَْهدَ َ وََختَم ١

َلْجاُي ي وَ يا ْ وَمَعَز ٨ وَمَيّامِينُ ِيّا وَأب وَمَشُلّامُ ٧ وَبارُوُخ وَِجنْتُونُ وَدانياُل ٦ بَْديا وَعُو يمُوُث وَمَرِ ُ يم وَحارِ ٥ وُخ ُّ وَمَل وََشبَنْيا
العَْهدَ. َختَمُوا الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة ُ أْسماء ِ هَذِه وَشَمَعْيا.

باؤُهُم: وَأقْرِ ١٠ وَقَْدمِيئِيُل، – ِحينادادَ نَسِل مِْن َ وَهُو – وُي ُّ ِن وَب أزَنْيا بُْن يَشُوعُ فَهُْم ُ َختَمُوه الَّذِيَن ونَ ُّ ي لاوِ َّ ال أمّا ٩

وَبَنِينُو. وَبانِي وَهُودِيّا ١٣ وََشبَنْيا َبْيا وَشَر ُ ور وَزَّكُ ١٢ وََحشَبْيا وَرَُحوُب وَمِيخا ١١ وَحانانُ وَفَلايا وَقِلِيطا وَهُودِيّا َشبَنْيا
وَبَغْواُي ِيّا وَأدُون ١٦ وَبِيباُي وَعَْزجَدُ وَبُنِّي ١٥ وَبانِي و ُّ وَزَت وَعِيلامُ مُوآُب وَفَحَُث فَرْعُوُش عِب الّشَ ُ قادَة وَمِْن ١٤

ُ وَمَشُلّام وََمجفِيعاُش ٢٠ وَنِيباُي وَعَناثُوُث يُف وَحارِ ١٩ ِيصاُي وَب ومُ وََحّشُ وَهُودِيّا ١٨ ُ ور وَعَّزُ وَحَزَقِيّا ُ وَآطِير ١٧ وَعادِيُن
وَفِلْحا وِحيُش ُّ وَهَل ٢٤ وُب وََحّشُ وََحنَنْيا وَهُوَشُع ٢٣ وَعَنايا وَحانانُ وَفَلَْطيا ٢٢ وعُ وَيَّدُ وَصادُوُق َبْئِيُل وَمَِشيز ٢١ ُ ِير وَحَز

وَبَغْنَةُ. ُ ِيم وَحَر وُخ ُّ وَمَل ٢٧ وَعانانُ وَحانانُ وَأِخيّا ٢٦ وَمَعِْسيّا وََحشَبْنا وَرَُحومُ ٢٥ ِيُق ب وَُشو
لا أْن رُوا َّ قَر الَّذِيَن وَجَمِيُع الهَيكَِل، وَخُّداِم وَالمُرَنِّمِينَ الأبواِب وَحُرّاِس يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة مَِن عِب الّشَ ُ ة َّ وَبَقِي ٢٨

إلَى الفاهِمِينَ، وَجَمِيِع وَبَناتِهِْم وَأبنائِهِْم زَْوجاتِهِْم مََع وا انَضمُّ ٢٩ اللهِ، َ يعَة شَرِ َيحفَظُوا لـِكَي ِ ُجاوِرَة الم عُوِب بِالّشُ َيختَلِطُوا
عَلَى َيحْرُِصوا وَأْن مُوسَى، ِ ِلخادِمِه أعطاها َّتِي ال ِ الله َ يعَة شَرِ بِعُوا َّ يَت بِأْن ٍ بِلَعْنَة ً بُوطا مَْر ً وَعْدا وَوَعَدُوا الأشْراِف، بائِهِِم أقْرِ

قالُوا: ٣٠ وَتَعالِيمِهِ. وَفَرائِِضهِ وَإلَهِنا، ِنا ّ َب ر اللهِ، وَصايا جَمِيِع ِ إطاعَة
ِ هَذِه مِْن ُتجّارٌ َ جاء وَإذا ٣١ بَناتِهِْم. مِْن أبناءَنا نُزَّوَِج وَألّا الأْرِض، فِي الُأخرَى عُوِب لِلّشُ بَناتَنا نُزَّوَِج لا بِأْن «نَعِدُ
نَفلََح لَْن مِْنهُْم. نَْشتَرَِي فَلَْن آخَرَ، ٍس مُقَّدَ يَوٍْم أّيِ أْو للهِ، ِص ُخَّصَ الم بِْت الّسَ يَوِْم فِي ٍ بِضاعَة َ ة َّ أي أْو ً قَمْحا يَحمِلُونَ عُوِب الّشُ
وََضماٍن كَرَهٍْن ُ أخَْذناه ما كُّلَ وََسنُعِيدُ نَةِ، الّسَ تِلَْك فِي دَيٍن كُّلَ وََسنُلْغِي َمحُصوٍل. أجِل مِْن ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي الأْرَض

يِن. الدَّ لاْستِرْجاِع
عَلَى يُوَضُع الَّذِي الخـُبْزِ أجِل مِْن ٣٣ إلَهِنا. بَيِت ِ ِخْدمَة عَلَى لِلإنْفاِق ةِ الفِّضَ مَِن مِثْقاٍل٨ ُلَُث ث بِدَفِْع دُ «وَنَتَعَهَّ ٣٢

َسةِ، المُقَّدَ ْقدِماِت َّ وَالت وَالأعيادِ هُورِ ُّ الش وَاوائِِل بُوِت الّسَ وَتَْقدِماِت للهِ، ةِ َّ اليَوْمِي ْقدِماِت َّ وَالت قِيِق الدَّ وَتَْقدِماِت المائِدَةِ،
إلَهِنا. هَيكَِل فِي ِ بَة المَطلُو وَالواِجباِت الأعماِل بِكُّلِ القِياِم أجِل وَمِْن اللهِ، َشعِب عَْن ْكفِيرِ َّ وَالت ْطهِيرِ َّ لِلت ِ ة َّ الخَطِي وَذَباِئحِ
الأخشاِب إحضارِ تَرْتِيِب أجِل مِْن الخَشَِب ِ تَْقدِمَة َحوَل َ القُرْعَة عَْب، وَالّشَ يِّينَ لاوِ َّ وَال َ الـكَهَنَة َنحُْن ألقَينا، «وَقَْد ٣٤

يعَةِ. رِ َّ الش فِي وَمَطلُوٌب مَكتُوٌب َ هُو َكما إلَهِنا، مَْذَبحِ عَلَى لِتُحرََق عاٍم، كُّلَ ِ دَة ُحَّدَ الم الأوقاِت فِي إلَهِنا بَيِت إلَى
عاٍم. كُّلَ مُثْمِرَةٍ َشجَرَةٍ كُّلِ وَثِمارِ َمحاِصيلِنا ثِمارِ َل أّوَ ِ الله بَيِت إلَى َ ُنحضِر بِأْن دُ نَتَعَهَّ «َكما ٣٥

فِي َيخدِمُونَ الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة إلَى ِنا وَقُْطعان ِمَواِشينا وَل لَنا مَولُودٍ طِفٍل َل أّوَ َ ُنحْضِر بِأْن دَ نَتَعَهَّ يعَةُ، رِ َّ الش تَقُوُل «َكما ٣٦
إلَهِنا. بَيِت

ُ وََسنُحضِر َيتاً. وَز ً وَنَبِيذا َشجَرَةٍ، كُّلِ َ وَثَمَر ِنا عات ُّ وَتَبَر عَجِينِنا َل أّوَ الـكَهَنَةِ، إلَى إلَهِنا، بَيِت َمخازِِن ًإلَى أيضا ُ «وََسنُحضِر ٣٧

الكاهُِن، وََسيَكُونُ ٣٨ فِيها. نَعْمَُل َّتِي ال المُدُْن كُّلِ فِي الأعشارَ ِ هَذِه ُّونَ ي لاوِ َّ ال وََسيَجمَُع أْرِضنا. َمحاِصيِل َ عُشْر يِّينَ لِلّاوِ
إلَهِنا بَيِت إلَى الأعشارِ ِ هَذِه َ عُشْر ُّونَ ي لاوِ َّ ال ُ وََسيُحضِر الأعشارَ. يَجمَعُونَ عِنْدَما يِّينِ لاوِ َّ ال مََع هارُونَ، نَسِل مِْن َ وَهُو

١٠:٣٢ ٨
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
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إلَى يِت َّ وَالز الجَدِيدِ بيذِ َّ وَالن القَْمِح عاِت تَبَرُّ ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال ِيَل إسْرائ بَنُو َ ُيحضِر أْن يَنْبَغِي ُ ه َّ لِأن ٣٩ َخازِِن. الم فِي يََضعُونَها وَ
المُرَنِّمُونَ. وَالحَرَُس الأبواِب وَحُرّاُس َيخدِمُونَ الَّذِيَن ُ الـكَهَنَة وََحيُث الهَيكَِل، ُ ِيَة آن َحيُث َخازِِن الم

إلَهِنا.» بَيَْت نُهْمَِل لا بِأْن «وَنَعِدُ
١١

الجُدُد ِ المَدِينَة ُسّكانُ
ِ وَإلزامِه عِب الّشَ مَِن عَشْرَةٍ كُّلِ مِْن واِحدٍ لاْختِيارِ ُ القُرْعَة وَُألقِيَِت القُْدِس. فِي َكِن لِلّسَ عِب الّشَ ُ قادَة وَانْتَقََل ١

عُوا َّ تَطَو الَّذِيَن عُب الّشَ َ وَبارَك ٢ الُأخرَى. المُدُِن فِي الآخَرُونَ ُ التِّْسعَة يَبْقَى بَينَما َسةِ، المُقَّدَ ِ المَدِينَة القُْدِس، فِي َكِن بِالّسَ
القُْدِس. فِي لِلعَيِش

مَدِينَتِهِ: فِي ِ بَيتِه فِي واِحدٍ كُّلُ َسَكَن فَقَْد يَهُوذا مُدُِن فِي أمّا القُْدِس. فِي وا ُّ اْستَقَر الَّذِيَن المَناطِِق ِ قادَة ُ أْسماء ِ وَهَذِه ٣

وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا نَسِل مِْن َّتِي ال العائِلاِت بَعُض وََسَكنَْت ٤ ُسلَيْمانَ. خُّداِم وَنَسُل الهَيكَِل وَخُّدامُ ُّونَ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة
القُْدِس. فِي

مِْن مَهلَلْئِيَل بِْن َشفَْطيا بِْن إْمرِيّا بِْن يّا ِ زَكَر بِْن ِيّا عُّز بُْن عَثايا يَهُوذا: نَسِل مِْن القُْدِس فِي َسَكنُوا الَّذِيَن هُمُ وهَؤُلاءِ
مَجمُوعُ وَوََصَل ٦ . يلُونِيِّ الّشِ بِْن يّا ِ زَكَر بِْن يَب يارِ يُو بِْن عَدايا بِْن حَزايا بِْن َ كَلُْحوزَة بِْن بارُوَخ بُْن وَمَعَِسيّا ٥ فارََص، بَنِي

ُشجاعاً. ً رَجُلا وَِستِّينَ ٍ ِيَة وَثَمان ٍ مِئَة بَِع أْر إلَى القُْدِس فِي الّساِكنِينَ فارََص بَنِي
بِْن مَعَِسيّا بِْن قُولايا بِْن فَدايا بِْن يُوعِيدَ بِْن مَشُلّامَ بُْن و ُّ َسل القُْدِس: فِي َسَكنُوا الَّذِيَن بَنْيامِيْنَ بَنُو هُْم وَهَؤُلاءِ ٧

زِكْرِي بُن ِيُل يُوئ وَكانَ ٩ رَجُلاً. يَن وَعِشْرِ ٌ ِيَة وَثَمان ٍ مِئَة تِْسُع وَمَجمُوعُهُْم وَِسلاُي، ِجبّاُي ُ وَبَعْدَه ٨ يَشَعْيا، بِْن يثِيئِيَل إ
يَب يارِ يُو بُن يَدَْعيا ِ الـكَهَنَة وَمَِن ١٠ ِ المَدينَة مَِن الثّانِي القِسِْم عَْن ً مَْسؤُولا َ هَْسنُوءَة بُن يَهُوذا وَكانَ عَْنهُْم. رَئِيسَهُْم
باؤُهُمُ وَأقْرِ ١٢ اللهِ، بَيِْت عَْن المَْسؤُوِل أِحيطُوَب بِِن مَرايوَث بِِن صادُوَق بِِن مَشُلّامَ بِِن ِحلْقِيّا بُن وَسَرايا ١١ ياِكينَ، وَ
أمصِي بِْن فَلَلْيا بِْن يَرُوحامَ بُْن وَعَدايا رَجُلاً. وَعِشْرُونَ وَإثْناِن ٍ مِئَة ثَمانُ وَمَجمُوعُهُْم الهَيْكَِل، فِي العَمَِل عَِن المَْسؤُولُونَ
ً أيضا وَكانَ رَجُلاً. بَعُونَ وَأْر وَاثْناِن مِئَتاٍن وَمَجمُوعُهُْم القَبِيلَةِ، وَُجهاءِ مِْن ُ باؤُه وَأقْرِ ١٣ مَلْكِيّا، بِْن فَْشُحورَ بِْن يّا ِ زَكَر بِْن
ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم ُشجعاٌن. بُونَ ُمحارِ وَهُْم باؤُهُ، وَأقْرِ ١٤ إمِّيرَ، بِْن مَشلِيمُوَث بِْن أخزايا بِْن ِيَل عََزْرئ بُْن عَمِْشتاُي

َهجْدُولِيمَ. بُْن َبْدِيئِيَل ز وَرَئِيسُهُْم رَجُلاً. وَعِشْرُونَ
يُوزابادُ، وَ وََشبْتاُي ١٦ بُونِّي، بِْن َحشَبْيا بِْن يقامَ عَْزرِ بِْن وَب َحّشُ بُْن شَمَعْيا يِّينَ لاوِ َّ ال مَِن القُْدِس فِي َّ وَاْستَقَر ١٥
قائِدِ آساَف بِْن زَبْدِي بِْن مِيخا بُْن نْيا َّ وَمَت ١٧ اللهِ. لِبَيِت الخارِِجيِّ العَمَِل عَِن َينِ مَْسؤُول وَكانا يِّينَ، لاوِ َّ ال ِ قادَة مِْن وَهُما
بِْن جَلاَل بِْن وعَ ُّ شَم بُْن وَعَبْدا بائِهِ، أقْرِ بَينَ ً ة َّ أهَمِّي الثّانِي َ وَهُو وَبَْقبُْقيا، لاةِ، الّصَ َ أثناء ِ كْر الّشُ َ تَرانِيم يَقُودُ الَّذِي المُرَنِّمِينَ

بَعَينَ. وَأْر ً ِيَة وَثَمان مِئَتَيْنِ القُْدِس فِي يِّينَ لاوِ َّ ال مَجمُوعُ وَكانَ ١٨ يَدُوثُونَ.
بَنِي ُ ة َّ بَقِي وََسَكنَْت ٢٠ وََسبْعِينَ. وَاثْنَينِ ً مِئَة عَدَدُهُْم فَكانَ باؤُهُما، وَأقْرِ وََطلْمُونُ عَقُوُب الأبواِب حُرّاُس أمّا ١٩

ُ خُّدام وََسَكَن ٢١ آبائِهِ. عَْن وَرَثَها َّتِي ال الأْرِض فِي واِحدٍ كُّلُ يَهُوذا، مُدُِن كُّلِ فِي ُّونَ ي لاوِ َّ وَال ُ وَالـكَهَنَة ِيَل إسْرائ
الهَيكَِل. خُّداِم عَْن َينِ مَْسؤُول وَِجْشفا ِصيحا وَكانَ ُأوفِيَل، تَّلِ عَلَى الهَيكَِل
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عَْن مَْسؤُولِينَ وَكانُوا آساَف، نَسِل مِْن مِيخا بِْن نْيا َّ مَت بِْن َحشَبَيا بُْن عُّزِي القُْدِس فِي يِّينَ لاوِ َّ ال رَئِيُس وَكان ٢٢
فَتَْحيا وَكانَ ٢٤ فَيَوْماً. ً يَوْما َ داوُد َلُِك الم تَرَكَها َّتِي ال علِيماِت َّ الت ِبحَسَِب بِواِجباتِهِم يَقُومُونَ وَكانُوا ٢٣ اللهِ. بَيِت ِ ِخْدمَة

عِْب. بِالّشَ ِ المُتَعَلِّقَة الُأمُورِ كُّلِ فِي لِلمَلِِك ً مُْستَشارا يَهُوذا بِْن زارََح نَسِل مِْن َبْئِيَل مَِشيز بُْن
وَمُْستَوَْطناتِها وَدِيبُونَ وَمُْستَوَْطناتِها بََع أْر ِ يَة ْ قَر فِي يَهُوذا بَنِي بَعُْض َسَكَن فَقَْد وَُحقُولِها، القُرَى إلَى ِ بِالنِّْسبَة أمّا ٢٥
وَفِي ٢٨ وَمُْستَوَطناتِها، َسبٍْع وَبِئْرِ ُشوعاَل َ َحصَر وَفِي ٢٧ فالَِط، وَبَيِت َ وَمُولادَة يَشُوعَ وَفِي ٢٦ وَقُراها، يَْقبَِصئِيَل وَفِي
وَُحقُولِها وَلَخِيَش وَقُراهُما، وَعَدُلّامَ زانُوَح وَفِي ٣٠ وَيَرْمُوَث، َ وَصَرْعَة ونَ رِمُّ عَينِ وَفِي ٢٩ وَمُْستَوَْطناتِها، َ وَمَكُونَة ِصقلََغ

ومَ. ُّ هِن وادِي إلَى َسبٍْع بِئْرِ مِْن البِلادِ فِي َسَكنُوا وَهَكَذا وَمُْستَوَْطناتِها. َ يقَة وَعَزِ
وَعَنَنْيَةَ، وَنُوٍب عَناثُوَث وَفِي ٣٢ وَمُْستَوَْطناتِها، يَل إ وَبَيَت وَعَيّا وَمِخْماَس َجبََع فِي بَنْيامِيْنَ بَنِي بَعُْض وََسَكَن ٣١

بَعُض وَانتَقََل ٣٦ الحِرْفِيِّينَ. وَوادِي وَُأونُو وَلُودَ ٣٥ وَنَبَلّاَط، َ وََصبُوعِيم وَحادِيدَ ٣٤ وَِجتّاِيمَ، َ وَرامَة وَحاُصورَ ٣٣

بَنْيامِيْنَ. أْرِض إلَى يَهُوذا أْرِض مِْن يِّينَ لاوِ َّ ال
١٢

يِّين وَاللاوِ ِ الـكَهَنَة أْسماءُ
سَرايا وَيَشُوعَ: َشألَتئِيَل بِْن ُبّابَِل زَر مََع الأسْرِ مَِن القُْدِس ِ مَدينَة إلَى عادُوا الَّذِيَن يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة ُ أْسماء ِ وَهَذِه ١

وَمَعَْديا وَمِيّامِينَ ٥ ِيّا وَأب وَِجنْتُوُي و وَعِّدُ ٤ وَمَرِيمُوُث وَرَُحومُ وََشَكنْيا ٣ وُش وََحّطُ وُخ ُّ وَمَل يا وَأمَْر ٢ وَعَْزرا وَيَرْمِيا
فِي وَمُساعِدِيهِْم ِ الـكَهَنَة أولَئَِك َ قادَة هَؤُلاءِ كانَ وَيَدَعِيا. وَِحلْقِيّا وَعامُوُق وََسلُو ٧ وَيَدَْعيا يُب يارِ يُو وَ وَشَمَعْيا ٦ َ َلْجَة ب وَ

يَشُوعَ. زَمَِن
كْرِ. الّشُ تَرانِيِم عَْن ِ جَماعَتِه ًمََع مَْسؤُولا كانَ الَّذِي نْيا َّ وَمَت وَيَهُوذا َبْيا وَشَر وَقَْدمِيئِيُل وُي ُّ ِن وَب يَشُوعُ فَهُْم ُّونَ ي لاوِ َّ ال أمّا ٨

ألْياِشيَب، أبا ُ ياقِيم يُو وَ ياقِيمَ، يُو أبا يَشُوعُ كانَ ١٠ العِبادَةِ. ِخْدماِت َ أثْناء مُقابِلَهُْم يَقِفاِن وَعُنِّي بَْقبُْقيا يباهُْم قَرِ وَكانَ ٩

يَشُوعَ. أبا يُوناثانُ وَ يُوناثانَ، أبا ياداعُ يُو وَ ١١ ياداعَ، يُو أبا وَألْياِشيُب
ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وََحنَنْيا سَرايا، ِ عائِلَة عَلَى ً رَئِيسا مَرايا كانَ ةِ. َّ ِي الـكَهَنُوت لِلعائِلاِت ً قادَة هَؤُلاءِ كانَ َ ياقِيم يُو زَمَِن وَفِي ١٢

ً رَئِيسا يُوُسُف وَ مَلِيكُو، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا يُوناثانُ وَ ١٤ يا، أمَْر ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَيَهُوحانانُ عَْزرا، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَمَشُلّامُ ١٣ يَرْمِيا،
ُ وَمَشُلّام و، عِّدُ ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا يّا ِ وَزَكَر ١٦ مَرايُوَث، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَِحلْقاُي ِيمَ، حَر ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَعَْدنا ١٥ َشَكنْيا، ِ لِعائِلَة
ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وعُ ُّ وَشَم ١٨ وَمُوعَْديا، مِنْيامِينَ ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَفِلْطاُي ِيّا، أب ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَزِكْرِي ١٧ ِجنَثُونَ، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا
ً رَئِيسا وَقَلّاُي ٢٠ يَدَْعيا، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَعُّزِي يَب، يارِ يُو ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَمَتْناُي ١٩ شَمَعْيا، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَيَهُوناثانُ بِلْجَةَ،

يَدَْعيا. ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وَنَثْنئِيُل ِحلْقِيا، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا وََحشَبْيا ٢١ عامُوَق، ِ لِعائِلَة ً رَئِيسا ُ وَعابِر لِسَلّاَي، ِ لِعائِلَة
ُ أْسماء ُسجِّلَْت َكما لِلعائِلاِت. َ كَرُؤَساء يِّينَ لاوِ َّ ال أْسماءِ تَْسِجيُل وعَ وَيَّدُ يُوحانانَ وَ ياداعَ يُو وَ ألِياِشيَب زَمَِن فِي َّ وَتَم ٢٢
الّسِِجلّاِت دَفْتَرِ فِي يِّينَ لاوِ َّ ال عائِلاِت رُؤَساءِ ُ أْسماء وَُكتِبَْت ٢٣ مَلِكاً. كانَ عِندَما الفارِسِّيِ يُوَس دار حُْكمِ َ أثْناء ِ الـكَهَنَة
وَكانَ يِّينَ. لاوِ َّ ال َ قادَة باؤُهُْم وَأقرِ وَقَدَْمئِيُل وُي ُّ ِن وَب وَيَشُوعُ َبْيا وَشَر َحشَبْيا وَكانَ ٢٤ ألِياِشيَب. بِْن يُوحانانَ زَمَِن ى َّ َحت
وَُأخرَى تُرَّنِمُ، ٌ جَماعَة كانَْت اللهِ. رَجُِل َ داوُد أْمرِ َحسََب ُ وَيَْشكُرُوه َ الله لِيُسَبُِّحوا مُقابِلَهُْم يَقِفُونَ هَؤُلاءِ باؤُهُْم أقْرِ
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البَوّاباِت. عِنْدَ َخازِِن الم قُرَْب لِلبَوّاباِت ً حُرّاسا وَعَقُوُب وََطلْمُونُ وَمَشُلّامُ بَْديا وَعُو وَبَْقبُْقيا نْيا َّ مَت وَكانَ ٢٥ عَلَيها. تَرُدُّ
وَالمُعَلِّمِ. الكاهِِن وَعَْزرا الوالِي نَحَمْيا زَمَِن وَفِي يُوصاداَق بِْن يَشُوعَ بِْن َ ياقِيم يُو زَمَِن فِي هَؤُلاءِ َ خَدَم ٢٦

القُْدس ُسورِ ِيُس تَكْر
القُْدِس ِ مَدينَة إلَى وَجَلَبُوهُْم يَْسكُنُونَ، كانُوا َما أين يِّينَ لاوِ َّ ال عَِن َبحَثُوا للهِ، القُْدِس ُسورَ ُسوا َّ وَكَر وا ُّ َصل وَعِنْدَما ٢٧

وَالقَياثِيرِ. باِب َّ وَالر نُوِج بِالّصُ ُ م وَتُرَّنِ وَتُسَبُِّح ُ تَْشكُر ٌ ة َّ مُوِسيقِي َجوْقاٌت هُناكَ وَكانَْت للهِ. وََتخِصيِصهِ ورِ الّسُ ِيِس ِتَكْر ب لِيَحتَفِلُوا
َجبََع وَُحقُوِل الجِلْجاِل بَيِْت مِْن ً وَأيضا ٢٩ نَطُوفاتِي، قُرَى وَمِْن بِالقُْدِس ِ ُحِيطَة الم المَناطِِق مَِن المُرَنِّمُونَ وَاجتَمََع ٢٨

القُْدِس. َحوَل قُرًَى لِأنفُسِهِْم بَنَوْا قَْد كانُوا المُرَنِّمِينَ لِأّنَ وَعَْزمُوَت،
ورَ. وَالّسُ وَالأبْواَب عَب الّشَ رُوا وََطهَّ أنفُسَهُْم، ونَ ُّ ي لاوِ َّ وَال ُ الـكَهَنَة َ ر وََطهَّ ٣٠

ٌ َجوْقَة فَسارَْت للهِ. ُشكْرٍ َ تَرانِيم لِتُرَنِّما َكبِيرَتَينِ َجوْقَتَينِ نُْت َّ وَعَي ورِ. الّسُ إلَى يَْصعَدُونَ يَهُوذا بَنِي َ قادَة َجعَلُْت َّ ثُم ٣١

ً أيضا مَعَهُْم وَسارَ ٣٣ يَهُوذا. ِ قادَة وَنِْصُف هُوَشعْيا وَراءَها وَسارَ ٣٢ الدِّْمِن. باِب َ َنحْو ُمْنَى الي ِ الجِهَة مَِن ورِ الّسُ أعلَى
بُْن يّا ِ وَزَكَر الأبْواَق. يَنفُُخونَ وَهُْم ِ الـكَهَنَة وَبَعُض ٣٥ وَيَرْمِيا، وَشَمَعْيا وَبَنْيامِيْنُ وَيَهُوذا ٣٤ ُ وَمَشُلّام وَعَْزرا يا عََزْر
وَنَثَنْئِيُل وَماعاُي وَِجللاُي وَمِللاُي ِيُل وَعََزْرئ شَمَعْيا ُ باؤُه وَأقرِ ٣٦ آساَف، بِْن ورَ زَّكُ بِْن مِيخا بِْن نْيا َّ مَت بِْن شَمَعْيا بِْن يُوناثانَ
َّ ثُم ٣٧ العَيْنِ. باِب فَوَق فَسارُوا عَْزرا. ُ المُعَلِّم أمامَهُْم وَسارَ اللهِ. رَجُِل َ داوُد آلاِت عَلَى يَعزِفُونَ وَهُْم وََحنانِي، وَيَهُوذا
باِب إلَى وََصلُوا ى َّ َحت َ داوُد بَيِْت فَوَْق وا وَمَّرُ ورِ. الّسُ إلَى ِ المُوِصلَة رَجاِت الدَّ – داوُد٩َ ِ مَدِينَة دَرَجاِت أعلَى َصعِدُوا

شَرْقاً. الماءِ
وَمَرَْرنا ورِ. الّسُ عَلَى المَوِكَب عِب الّشَ ِ قادَة مِْن ُ الآخَر وَالنِّْصُف أنا وَتَبِعْنا اليَسارِ. إلَى ِ ِيَة الثّان كرِ الّشُ ُ َجوْقَة جَهَْت وَاّتَ ٣٨

َحنَنْئِيَل وَبُرِج مَِك الّسَ وَباِب القَدِيمَةِ، ِ المَدِينَة باِب وَفَوَق أفْراِيمَ، ِباِب ب وَمَرَْرنا ٣٩ يِض، العَرِ ورِ الّسُ جاهِ بِاّتِ نانِيرِ َّ الت بِبُرِج
الحُرّاِس. باِب عِنْدَ ْفنا َّ وَتَوَق ْأِن، الّضَ باَب وََصلْنا ى َّ َحت ِئَةِ، الم وَبُرِج

عَْن المَسؤُولِينَ مَِن ُ الآخَر النِّْصُف ُ نَْفسَه َ يء َّ الش فَعََل َكما اللهِ. بَيِْت فِي مَكانَهُما سبِيِح َّ وَالت كرِ الّشُ َجوقَتا وَأخَذَْت ٤٠
ًمَعِْسيا وَأيضا ٤٢ أبواقُهُْم وَمَعَهُْم وََحنَنْيا يّا ِ وَزَكَر وَأليُوعِيناُي وَمِيْخا وَمِنْيامِينُ وَمَعِْسيا ُ ألْياقِيم ُ الـكَهَنَة وَكَذَلَِك ٤١ َشعبِي.
اليَوِم ذَلَِك فِي مُوا وَقَّدَ ٤٣ يَزرَحيا. يَقُودُهُْم المُرَنِّمُونَ َ م وَرَّنَ وَعازَرُ. وَعِيلامُ وَمَلْكِيّا وَيَهُوحانانُ وَعُّزِي وَألِيعازارُ وَشَمَعْيا
القُْدِس فَرََح النّاُس وَسَمـِـَع وَالأطفاُل. ُ النِّساء ى َّ َحت وَاحتَفََل عَظِيماً، ً فَرَحا أعطاهُْم َ الله لِأّنَ وَابتَهَُجوا َكثِيرَةً، َ ذَباِئح

بُعدٍ. عَْن وَاحتِفالَها
ِحَصَص وَيَجمَعُوا اليَوِْم، ذَلَِك فِي وَالأعشارِ ِّمارِ الث ِل وَأّوَ ْقدِماِت َّ الت عَلَى لِيُشرِفُوا َخازِِن الم عَِن مَْسؤُولِينَ تَعِيينُ َّ تَم َكما ٤٤

الَّذِيَن يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة عَِن اليَهُودِّيُ عُب الّشَ رَضِيَ فَقَْد يعَةُ. رِ َّ الش تَقُوُل َكما المَدِينَةِ، ُحقُوِل مِْن يِّينَ لاوِ َّ وَال ِ الـكَهَنَة
ُ وَابنُه ُ داوُد أمَرَ َكما ِبخِدمَتِهِْم الأبواِب وَحُرّاُس المُرَنِّمُونَ قامَ َكما طهِيرِ، َّ الت ِ وَِخدمَة إلَهِهِْم، ِ ِبخِْدمَة قامُوا فَقَْد ٤٥ خَدَمُوا.
للهِ. ِ كْر وَالّشُ سبِيِح َّ الت تَرانِيِم ِ قِيادَة عَْن وَمَسؤُولُونَ لِلمُرَنِّمِينَ ٌ قادَة هُناكَ كانَ قَدِيماً، وَآساَف َ داوُد زَمَِن فَفِي ٤٦ ُسلَيْمانَ.

١٢:٣٧ ٩
المدينة. من الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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تَقتَضِي َكما الأبواِب، وَحُرّاِس لِلمُرَنِّمِينَ ً ِحَصصا يُعطُونَ ِ الله َشعِب كُّلُ كانَ نَحَمْيا وَزَمَِن ُبّابَِل زَر زَمَِن فِي وَهَكَذا ٤٧

هارُونَ. نَسِل َ ة ِحّصَ ِحَصصِهِْم مِْن ُّونَ ي لاوِ َّ ال َص وََخّصَ يِّينَ، لِلّاوِ ً ِحَصصا ً أيضا ُصوا وََخّصَ ِيَوْمِهِ. ب يَوٍم كُّلَ ُ الحاجَة

١٣
الأِخيرَة نَحْمِيا أوامُِر

اجتِماعَ ٌ مُوآبِيّ أْو ٌ ونِيّ ُّ عَم يَدخَُل أْن مٌ َّ ُمحَر ُ ه َّ أن ًفِيهِ با مَكتُو وَوَجَدُوا عِب. الّشَ عَلَى مُوسَى كِتاَب قَرَُأوا اليَوِْم ذَلَِك وَفِي ١

لـَِكّنَ لِيَلْعَنَهُْم. لِبَلْعامَ ً مالا دَفَعُوا بَْل وَالماءِ، بِالخـُبْزِ ِيَل إسْرائ بَنِي يَْستَْقبِلُوا لَْم ِيِّينَ وَالمُوآب ِيِّينَ ون العَمُّ لِأّنَ ٢ للهِ. ِ العِبادَة
بَرَكَةٍ. إلَى َ عْنَة َّ الل َل َّ َحو َ الله

الكاهُِن ألْياِشيُب ُجعَِل ذَلَِك وَقَبَل ٤ اللهِ. َشعِب عَْن أجنَبِيٍّ كُّلَ فََصلُوا يعَةِ، رِ َّ الش كَلامَ عُب الّشَ سَمـِـَع وَعِندَما ٣

َسبََق ً واِسعَة ً غُرفَة ُ لَه مَ وَقَّدَ ٥ ، ونِيِّ العَمُّ ِيّا ب لِطُو ً حَمِيما ً وََصدِيقا ً نَِسيبا وَكانَ إلَهِنا. بَيِت فِي َخازِِن الم غُرَِف عَلَى ً مُشِرِفا
يُعطَى أْن ُ الله أْوصَى الَّذِي يِت َّ وَالز الجَدِيدِ بيذِ َّ وَالن القَْمِح ُ وَعُشْر الهَيكَِل ِ ِيَة وَآن وَالبَُخورِ قِيِق الدَّ ُ تَْقدِمَة فِيها وُِضعَْت أْن

أيضاً. ِ لِلـكَهَنَة عاِت بَرُّ َّ وَالت الأبواِب، وَحُرّاِس وَالمُرَنِّمِينَ يِّينَ لِلّاوِ
ُكنُت بابَِل، مَلِِك أْرَتحْشَْستا، َلِِك الم ِلحُْكمِ لاثِينَ َّ وَالث ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فَفِي القُْدِس. فِي أُكْن لَْم هَذا كُّلُ حَدََث وَلَمّا ٦

شَرٍّ مِْن ألْياِشيُب ُ فَعَلَه ما عَرَفُْت ذَلَِك عِندَ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى وَعُْدُت ٧ َلَِك، الم استَْأذَنُْت ً وَأِخيرا إلَيهِ. عُدُت قَْد
الغُرْفَةِ. خارَِج ِيّا ب ُطو بِمُمتَلَكاِت وَألقَيُت ً َكثِيرا فَغَِضبُْت ٨ اللهِ. بَيِت حَرَِم فِي ً غُرفَة ُ أعطاه ِحينَ ِيّا ب ُطو أجِل مِْن

وَالبَُخورِ. قِيِق الدَّ تَقدِماِت مََع ِ الله بَيِت َ ِيَة آن إلَيها وَأعَْدُت الغُرَِف، ِتطهِيرِ ب وَأمَْرُت ٩

ُحقُولِهِْم إلَى ِ بِالخِْدمَة يَقُومُونَ كانُوا الَّذِيَن وَالمُرَنِّمُونَ ُّونَ ي اللّاوِ فَعادَ تَِصلْهُْم. لَْم يِّينَ لاوِ َّ ال ِحَصَص أّنَ عَلِمُْت َّ ثُم ١٠

عَمَلِهِْم. أماِكِن إلَى وَأرَجعْتُهُْم وَالمُرَنِّمِينَ يِّينَ لاوِ َّ ال جَمَعُْت َّ ثُم مُهمٌَل؟» اللهِ بَيُت ِماذا «ل لَهُْم: ُلُْت وَق خْتُهُْم َّبَ فَو ١١ لِيَعمَلُوا.
المخازِِن. إلَى يِت َّ وَالز الجَدِيدِ بيذِ َّ وَالن القَْمِح َ عُشْر يَهُوذا بَنِي كُّلُ َ أْحضَر َّ ثُم ١٢

ً مُساعِدا نْيا َّ مَت بَْن َ ور زَّكُ بَْن حانانَ نُْت َّ وَعَي ُصنْدُوٍق، َ ُأمَناء لاوِي َّ ال وَفَدايا َ المُعَلِّم وَصادُوَق الكاهَِن َشلَمْيا نُْت َّ عَي َّ ثُم ١٣

جَماعاتِهِْم. عَلَى الحَِصَص يُوَزِّعُوا أْن وَاِجبُهُْم فَكانَ ُمخلِِصينَ. َ ُأمَناء يُعتَبَرُونَ كانُوا هُْم لِأّنَ لَهُْم،
وَِخْدمَتِهِ. إلَهِي بَيِت أجِل مِْن بِأمانَةٍ عَمِلْتُها َّتِي ال َ الّصاِلحَة َ أعمالِي تَنَس وَلا فَعَلُْت. ما أجِل مِْن إلَهِي يا فَاذْكُرْنِي ١٤

القَْمِح مَِن ً أكواما وَُيحضِرُونَ بِْت الّسَ أيّامَ َمْرِ الخ مَعاصِرِ فِي يَعمَلُونَ يَهُوذا فِي النّاَس رَأيُت الأيّاِم تِلَك وَفِي ١٥
ْرتُهُْم فَحَّذَ بِْت. الّسَ يَوِْم فِي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى َيجلِبُونَها َّ ثُم َمِيرِ. الح عَلَى وَيَحمِلُونَها ِّمارِ، الث أنواِع وَكُّلِ وَالتِّينِ وَالعِنِب بيذِ َّ وَالن

اليَوِْم. ذَلَِك فِي ِ المُتاجَرَة مَِن
فِي وَيَبِيعُونَها البَضائـِـِع، أنواِع وَكُّلِ مََك الّسَ إلَيها ُيحضِرُونَ القُْدِس فِي ساِكنُونَ ُصوٍر مِْن رِجاٌل هُناكَ وَكانَ ١٦

ِ بِه وَتُدَنِّسُونَ ُ تَعْمَلُونَه الَّذِي رُّ َّ الش هَذا «ما لَهُْم: ُلُْت وَق يَهُوذا أشْراَف خُْت َّبَ وَو ١٧ وَالقُْدِس. يَهُوذا فِي لِلنّاِس بِْت الّسَ
مَِن ً مَزِيدا َتجلِبُونَ كُْم َّ لـَِكن المَدِينَة؟ ِ هَذِه وَعَلَى عَلَينا المَصائِِب ِ هَذِه كُّلَ إلَهُنا َلََب فَج هَذا آباؤُكُْم يَْفعَْل ألَْم ١٨ بَْت؟ الّسَ

بَْت.» الّسَ ِحْفظِهِِم بِعَدَِم ِ الله َشعِب عَلَى الغََضِب
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ى َّ َحت فَتِْحها وَعَدَِم البَوّاباِت بِإغلاِق أمَْرُت بِْت. الّسَ حُلُوِل قُبَيَل القُْدِس بَوّاباِت عِنْدَ َيحِّلُ لامُ الّظَ بَدَأ وَعِندَما ١٩
بِْت. الّسَ َ يَوْم ِ المَدِينَة إلَى ٍ حُمُولَة ُ ة َّ أي تَدخَُل لا ى َّ َحت البَوّاباِت عِندَ رِجالِي بَعَْض وَأوقَْفُت بُْت. الّسَ َ يَنتَِهي

أمامَ تَبِيتُونَ ِماذا «ل لَهُْم: ُلُْت وَق ْرتُهُْم فَحَّذَ ٢١ القُْدِس. خارَِج لَيلَتَهُْم تَينِ مَّرَ أْو ً ة مَّرَ ِ ُختَلِفَة الم البَضائـِـِع ُ ُتجّار وَباَت ٢٠

بِْت. الّسَ َ يَوْم يَْأتُونَ يَعُودُوا لَْم الوَقِْت ذَلَِك وَمُنْذُ كُْم.» ِضّدَ َ ة َّ القُو ُ فَسَأْستَخدِم ً ِيَة ثان الأمرَ هَذا ْ ْرتُم َّ كَر إْن ورِ؟ الّسُ
للهِ. ً صا ُمخَّصَ ً سا مُقَّدَ بِْت الّسَ َ يَوْم َيحفَظُوا لـِكَي البَوّاباِت لِيَحرُُسوا وَيَْذهَبُوا رُوا يَتَطَهَّ أْن عَلَيهِْم إّنَ يِّينَ لِلّاوِ ُلُْت ق َّ ثُم ٢٢

الـَكثِيرَةِ. بِرَْحمَتَِك عَلَيَّ ْف َّ وَتَرَأ أيضاً، هَذا أجِل مِْن إلَهِي يا فَاذْكُرْنِي
أبْنائِهِْم نِْصُف وَكانَ ٢٤ وَمُوآَب. ونَ ُّ وَعَم أْشدُودَ مِْن ً نِساء ُجوا تَزَّوَ يَهُوذا مِْن ً رِجالا الأيّاِم تِلَْك فِي رَأيُت َكما ٢٣

الرِّجاَل، هَؤُلاءِ خُْت َّبَ فَو ٢٥ ةِ. َّ ي ِ العِبْر يَهُوذا َ لُغَة َيجهَلُونَ وَكانُوا الُأخرَى، الُأمَِم لُغاِت إحدَى أْو أْشدُودَ َ لُغَة مُ َّ يَتَكَل
«لا ُلُْت: وَق اللهِ. بِاسِْم ْفتُهُْم َّ وَحَل َشعْرَهُْم، وََشدَْدُت رِجالِهِْم، مِْن ً بَعضا َبُْت وَضَر وَلَعَنْتُهُْم ُمخطِئُونَ، هُْم إّنَ لَهُْم ُلُْت وَق
مَلُِك ُسلَيْمانُ ُيخطِئْ ألَْم ٢٦ زَْوجَةً. بَناتِهِْم مِْن بِنٍت َ ة َّ أي لِأنفُِسكُْم أْو لأبْنائِكُْم خِذُوا تَّتَ وَلا أبْنائِهِْم، مِْن بَناتَكُْم تُزَّوُِجوا
لـَِكّنَ اللهِ. َشعِب كُّلِ عَلَى ً مَلِكا ُ الله ُ وََجعَلَه إلَهُهُ، ُ ه َّ وَأَحب المُلُوِك، بَينَ ُ مِثلُه يَكُْن لَْم كَهَؤُلاءِ؟ نِساءٍ بِسَبَِب ِيَل إسْرائ

ً نِساء ُج فَنَتَزَّوَ إلَهَنا وََنخُونُ العَظِيمَ، رَّ َّ الش هَذا وَنَرتَِكُب لـَكُْم نَْسمَُع فَهَْل ٢٧ اللهِ. إلَى ُ ُيخطِئ ُ َجعَلْنَه الأجنَبِيّاِت ِ زَْوجاتِه
غَرِيباٍت؟»

بَعِيداً. ُ فَطَرَْدتُه . الحُورُونِيِّ َط َّ لِسَنْبَل ً صِْهرا ِ الـكَهَنَة رَئِيِس ألْياِشيَب بِْن ياداعَ يُو أبْناءِ أحَدُ وَكانَ ٢٨

مِْن رْتُهُْم فَطَهَّ ٣٠ طاعَتِهِْم. بِعَدَِم لاوِّيِ َّ ال الـكَهَنُوِت وَعَْهدَ الـكَهَنُوَت دَنَّسُوا هُْم لِأّنَ وَعاقِْبهُْم، إلَهِي يا فَاذْكُرْنِي ٢٩

الخَشَِب ِ لِتَْقدِمَة تَرْتِيباٍت وََضعُْت َكما ٣١ الـكَهَنَةِ. مَِن واِحدٍ لِكُّلِ وَمَْسؤُولِيّاٍت وَاِجباٍت ْدُت وَحَّدَ ، أجنَبِيٍّ شَيءٍ كُّلِ
إلَهِي. يا وَإْحسانَِك بِعَْطفَِك فَاذْكُرْنِي مَواعِيدِها. فِي ِّمارِ الث ِل وَأّوَ
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أْستِير كتاُب
يرُوش أَحْشوِ َلِك الم ُ عَظَمَة

وََسبٍع ٍ مِئَة عَلَى ِ َبَشَة الح إلَى الهِندِ مَِن حَكَمَ الذِي َلُِك الم َ وَهُو يرُوَش.١ أَحْشوِ أيّاِم فَي ُ التّالِيَة الأحْداُث وَقَعَِت ١

وَفِي ٣ ُشوَشَن. ِ العاِصمَة قَصْرِ فِي ِ مُلـكِه عَْرِش مِْن اِم َّ الأي تِلَْك فِي يِرُوَش أَحْشو َلُِك الم حَكَمَ ٢ مُقاَطعَةً. يَن وَعِشرِ
البِلادِ. وَرُؤَساءِ بَلاءِ ُّ وَالن وَمادَِي فارَِس جَيِْش ِ وَقادَة ِ وَوُزَرائِه ِ ُضبّاطِه لِكُّلِ ً اْحتِفالا أقامَ حُْكمِهِ، مِْن ِ الثالِثَة ِ نَة الّسَ

مُلـكِهِ. َمجدِ َ وَرَوعَة وَجَماَل العَظِيمَ، ِ مَملـََكتِه غِنَى فِيها َ أْظهَر يَوماً، وَثَمانِينَ ً مِئَة الاْحتِفالاُت ِت َّ وَاْستَمَر ٤

فِي الّساِكنِينَ َمِيِع ِلج أيّاٍم، ِ َسبْعَة ةِ ِمُّدَ ل يفِّيِ الّصَ المَنزِِل ِ حَدِيقَة ِ ساحَة فِي ً وَلِيمَة َلُِك الم أقامَ الأيّاِم، تِلَْك ِ نِهايَة وَفِي ٥

ِبحِباٍل ةٍ َّ رُخامِي أعْمِدَةٍ عَلَى ٍ قَة َّ مُعَل َ وَزَرقاء َ بَيْضاء ٍ ِيَة َّان كَت َ بَسَتائِر ً نَة َّ ي مُّز ُ الّساحَة كانَِت ٦ َطبَقاتِهِْم. بِمُْختَلِِف ُشوَشَن ِ العاِصمَة
بِالمَرْمَرِ ٍ مَْرُصوفَة ةٍ َّ أْرِضي عَلَى وُِضعَْت ةٍ، وَفِّضَ ذَهٍَب َمِْن ف المَقاعِدُ أمّا يَةٍ. فِّضِ وَِبحَلَقاٍت وَُأْرُجوانَ، َّاٍن كَت مِْن َ بَيضاء
فُقُّدِمَِت الآخَرِ. عَِن مِْنها كُّلٌ ُ ز َّ َمّي يَت ةٍ، َّ ذَهَبِي ٍ ِيَة آن فِي مُ تُقَّدَ باُت المَشرُو وَكانَِت ٧ وَالأْسوَدِ. وَالقُزَِحيِّ اقِيِّ مَّ الّسُ خاِم َّ وَالر
القَصرِ خُّداِم جَمِيَع َلُِك الم أمَرَ إْذ قُيودٍ! بِلا يِق بِالأبارِ َمْرِ الخ شُرُْب وَكانَ ٨ َلِِك. الم َسخاءِ َبحَسَِب بِوَفرَةٍ ُ ة َّ َلـَِكي الم ُ ُمُور الخ

ِيدُونَهُ. يَر ما كَّلَ يوِف لِلّضُ يُقَّدِمُوا بِأْن
وَْشتِي ِ ـِكَة َل الم عِْصيانُ

يرَُش. أْحشُوِ َلِِك الم قَصرِ فِي النِّساءِ لِكُّلِ ً وَلِيمَة وَشتِي ُ ـِكَة َل الم أقامَِت َكما ٩

وَأبَغْثا وَبِغْثا بُونا وَحَْر وَبِزْثا مَهُومانَ السَبعَةَ: ُ خُّدامَه أمَرَ َمْرِ، الخ بِسَبَِب َلِِك الم قَلُب فَرَِح أْن بَعدَ الّسابـِـِع، اليَوِم وَفِي ١٠
َ أمام جَمالَها يَعرَِض أْن أرادَ فَقَْد َلـَكِّيّ. الم التّاَج تَرتَدِي وَِهيَ وَشتِي، َ ـِكَة َل الم إلَيهِ ُيحضِرُوا بِأْن ١١ وَكَرَْكَس، يَثارَ وَزِ
َلِِك الم لأْمرِ ً ِخلافا َ َجِئ الم رَفََضِت وَشتِي َ ـِكَة َل الم وَلـَِكّنَ ١٢ ِجداً. ً جَمِيلَة كانَْت ها لأّنَ بّاِط، وَالّضُ وَالمَسؤُولِينَ عُوِب الّشُ
العارِفِينَ َ الحَُكماء َلُِك الم َ وَاْستَشار ١٣ َشدِيداً. ً غَيظا وَاغتاَظ ِجّداً، َلُِك الم فَغَِضَب خُّدامِهِ. يِق َطرِ عَْن ُ أْرَسلَه الَّذِي
وَكانَ ١٤ ةِ. َّ اليَومِي وَالقَراراِت بِالأوامِرِ ُق َّ يَتَعَل ما فِي الخـُبَراءِ مََع ُ يَْفعَلَه أْن َلُِك الم اْعتادَ ما فَهَذا – القانُوِن ُشؤوِن فِي
وَهُِم وَمَمُوكانُ. وَمَْرَسنا وَمَرَُس وَتَرِْشيَش وَأْدماثا وَِشيثارَ كَرَْشنا هُْم وَمادَِي فارَِس مِْن مَسؤولِينَ ُ َسبعَة إلَيهِ بُونَ َّ المُقَر
أْن يَنبَغِي «ماذا َلُِك: الم لَهُمُ فَقاَل ١٥ َلِِك. الم إلَى ً مُباشَرَة ُخوِل بِالدُّ لَهُْم يُسمَُح كانَ الَّذيَن ِ المَملـَكَة فِي البارِزُونَ الرِّجاُل

خُّدامِهِ؟» يِق َطرِ عَْن َلُِك الم ِ بِه أمَرَ ما تُنَّفِْذ لَْم فَهَِي القانُوِن، ِبحَسَِب وَشتِي ِ ـِكَة َل بِالم نَفعََل
النّاِس وَجَمِيِع المَسؤولِينَ كُّلِ إلَى بَْل وَحْدَهُ، َلِِك الم إلَى وَشتِي ُ ـِكَة َل الم ُتخطِِئ «لَْم وَللمَْسؤولِينَ: للمَلِِك مَمُوكانُ فَقاَل ١٦

. أزواَجهُّنَ فَيَْحتَقِرنَ النِّساءِ، كُّلِ إلَى ُ ـِكَة َل الم ُ فَعَلَتْه ما ُ خَبَر فَسَيَِصُل ١٧ يرُوَش. أَحْشوِ َلِِك الم بِلادِ فِي يَعِيشُونَ الَّذيَن
اليَوِم، ذَلَِك فِي بَْل ١٨ أْمرَهُ!› تُطـِـْع فَلَْم أمامَهُ، َ َتحْضُر بِأْن وَشتِي َ ـِكَة َل الم يرُوَش أَحْشوِ َلُِك الم ‹أمَرَ َسيُقاُل: وَِحينَئِذٍ
ُ دَّوامَة تَهدَأ وَلَْن َلِِك. الم اِم خُّدَ أْزواِجهُّنَ عَلَى ْدنَ َّ َسيَتَمَر ـِكَةِ، َل الم بِمَوْقِِف سَمِعَْن واتِي َّ الل وَمادَِي فارَِس بِلادِ نِساءِ جَمِيُع

١:١ ١
الميلاد. قبل 465 - 485 من الفرِس ملُك يرُوش. أَحْشوِ
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لا َحتّى وَفارَِس، مادَِي شَرائـِـِع فِي يُْكتَُب ً مَلَكِيّا ً مَْرُسوما فَلْيُْصدِْر َلُِك، الم اْستَْحسََن فَإِن ١٩ وَالغََضِب. الاْحتِقارِ
لاْمرأةٍ َلـَكِيَّ الم مَنِصبَها َلُِك الم يُعطَِي وَبِأْن ِيَةً، ثان يرُوَش أَحْشوِ َلِِك الم َمحْضَرِ إلَى وَشتِي ُ ـِكَة َل الم تَْدخَُل لا بِأْن بطالُهُ، إ ُمِكَن ي
َ العُظَماء ، أْزواَجهُّنَ النِّساءِ جَمِيُع ُ تُكْرِم وَهَكَذا اْمتِدادِها! وَعَلَى ِ مَملـََكتِه أْنحاءِ جَمِيِع فِي َلِِك الم ُ قَرار وَلْيُعلَْن ٢٠ مِنها. أفَضَل

العُظَماءِ.» َ وَغَيْر مِْنهُْم
جَمِيِع إلَى رَسائَِل َلُِك الم فَأرَسَل ٢٢ مَمُوكانَ. بِاقْتِراِح َلُِك الم وَأخَذَ المَشُورَةَ. ِ هَذِه وَالمَْسؤولونَ َلُِك الم فَاْستَْحسََن ٢١

أْن وَأمَرَ بَيتِهِ. فِي ُ يِّد الّسَ َ هُو رَجٍُل كُّلَ بِأّنَ – ِ لُغَتِه ِبحَسَِب َشعٍب وَكَّلُ كِتابَتِهِ، ُأسلُوِب ِبحَسَِب إقلِيٍم كُّلِ – الأقالِيِم
بِلُغاتِها. الّشعُوِب جَمِيُع بِذَلَِك َغ َّ تُبَل

٢
أْستِير ُ تَتْويج

الفِتيانُ فَقاَل ٢ عَلَيها. ُ وَحُكمَه وَفِعلَتَها وَشتِي َ ر َّ تَذَك الأحداِث، ِ هَذِه بَعْدَ يرُوَش أَحْشوِ َلُِك الم غََضُب هَدََأ وَِحينَ ١

يَجمَعُوا لـِكَي مَملـََكتِهِ، بِلادِ كُّلِ فِي َ وُكَلاء َلُِك الم وَلِيُعَيِّّنِ ٣ جَمِيلاٍت. عَذارَى فَتَياٍت عَْن للمَلِِك «لِيُبَْحْث َيخدِمُونَهُ: الَّذيَن
ُشؤُوِن عَْن المَْسؤوِل َلِِك الم خادِِم هَيْجاَي ِ رِعايَة َتحَْت ُشوَشَن ِ العاِصمَة قَصرِ فِي يِم الحَرِ َجناِح فِي َمِيلاِت الج العَذارَى
فَاْستَْحسََن وَشتِيَ.» عَْن ً عِوَضا ً ـِكَة مَل ُ تَِصير َلَِك، الم تُعِْجُب التِي ُ وَالفَتاة ٤ الّلازِمَةُ. جمِيِل َّ الت مَوادُّ لَهُّنَ ْ ر َّ وَلْتُوف نِسائِهِ.

بِها. وَعَمَِل َ الفِكرَة ِ هَذِه َلُِك الم
بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن قَيٍْس، بِْن شَمْعَى بِْن َ يائِير ابُْن َ وَهُو مُردَخاُي. ُ اْسمُه ُشوَشَن ِ العاِصمَة فِي يَهُودِّّيٌ رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٥

وَكانَ ٧ بابَِل. مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ ُ َسباه الذِي يَهُوذا، مَلِِك يَكُنيا مََع ُأسِروا الَّذيَن مََع القُْدِس مَِن مُردَخاُي َ ُسبِي وَقَْد ٦

وَقَْد ِجّداً، ً جَمِيلَة ُ الفَتاة كانَِت عَمِّهِ. ُ ابنَة وَِهيَ – َ أْستِير ً أيضا وَتُْدعَى – ُ ة هَدَّسَ اْسمُها َيِن الأبَو َ يَتِيمَة ً فَتاة َبِّي يُر مُْردَخاُي
أبَواها. ماَت عِندَما مُْردَخاُي تَبَنّاها

هَيْجاَي، ِ رِعايَة َتحَْت ُشوَشَن ِ العاِصمَة قَصْرِ فِي َكثِيراٌت فَتَياٌت وَجُمِعَْت وَرِسالَتُهُ، َلِِك الم ُ قَرار إعلانُ َّ تَم ما َّ فَل ٨

هَيْجاَي بِرَضِى ُ الفَتاة فَحَظِيَِت ٩ النِّساءِ. ُشؤُوِن عَْن المَْسؤوِل هَيجاَي ِ رِعايَة َتحَْت َلِِك الم قَصرِ إلَى ً أيْضا ُ أْستِير ُأِخذَت
َلِِك. الم قَصرِ مِْن مُرافِقاٍت َسبِْع أفَضَل لَها وَعَيَّنَ عاِم. الّطَ مَِن وَِحَصصَها تَجمِيلِها مَوادَّ بِإْعطائِها فَسارَعَ وَاْستِْحسانِهِ.

يِم. الحَرِ َجناِح فِي مَكاٍن أفَْضِل إلَى وَمُرافِقاتِها نَقَلَها َّ ثُم
كُّلَ ى َّ َمَش يَت مُْردَخاُي وَكانَ ١١ تَْفعََل. لا أْن لَها قاَل مُْردَخاَي لأّنَ نَسَبِها، أْو َشعبِها عَْن ً َشيئا َ أْستِير تَذْكُر وَلَْم ١٠

لَها. َيحدُُث وَما َ أْستِير حاُل َكيَف لِيَعْرَِف يِم، الحَرِ َجناِح ِ ساحَة أمامَ يَوٍم
َ ة َّ ِست فِيها: ُ ر تَتَعَّطَ ً كامِلَة ً َسنَة َّ تُتِم أْن – الَمَلِِك َمحْضَرِ إلَى ُخوِل لِلدُّ دَورَها تُعْطَى أْن قَبَل – فَتاةٍ كُّلِ عَلَى وَكانَ ١٢

َلِِك، الم إلَى ُخوِل للدُّ فَتاةٍ لِكُّلِ المُعَيَّنُ الوَقُْت يَأتِي وَِحيْنَ ١٣ النِّساءِ. تَجْميِل وَمَوادِّ بِالعُطُورِ أشْهُرٍ َ ة َّ وَِست المُرِّ، َيِْت بِز أشْهُرٍ
ً َصباحا وَتَعُودُ مَساءً، القَصْرِ إلَى ُ الفَتاة فَتَدخُُل ١٤ َلِِك. الم قَصْرِ إلَى يِم الحَرِ َجناِح مِْن ُ تَطلُبُه شٍَئ أّيَ مَعَها تَأخُذَ أْن لَها
ً ِيَة ثَان َلِِك الم إلَى ُ الفَتاة تَعُودُ وَلا الجَوارِي. ُشؤُوِن عَْن المَْسؤوِل َلِِك الم خادِِم َشعَْشغازَ ِ رِعايَة َتحَْت يِم لِلحَرِ َ آخَر َجناٍح إلَى

بِاْسمِها. وَدَعاها بِها، سُرَّ إذا إلّا
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ُ لَه ٍ كابنَة َ أْستِير ى َّ تَبَن الذِي مُْردَخاَي عَّمِ أبِيَجائَِل بِنُت وَِهيَ – َلِِك الم إلَى خوِل لِلدُّ َ أْستِير مَوعِدُ اقتَرََب وَعِندَما ١٥

رَآها. مَْن كُّلَ استِْحسانَ ُ أْستِير فَنالَْت هَيجاُي. النِّساءِ وَحارُِس َلِِك الم ُ خادِم ِ بِه أخْبَرَها ما إلا شٍَئ أّيَ تَطلَُب لَْم –
َلِِك الم إلَى ُ أْستِير ُأِخذَْت يرُوَش، أَحْشوِ َلِِك الم حُْكمِ مِْن ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ مَِن – طِيبِيَت شَْهرِ – العاشِرِ هرِ َّ الش وَفِي ١٦

يرُوَش. أَحْشوِ
التّاَج فَوََضَع الفَتَياِت، كُّلِ مِْن َ أكثَر ُ وَرِضاه ُ استِحسانَه وَنالَت النِّساءِ، جَميِع مِْن َ أكثَر َ أْستِير َلُِك الم وَأَحّبَ ١٧
أْستِيرَ. ُ وَلِيمَة سُمِّيَْت وَخُّدامِهِ، ِ رُؤَسائِه لِكُّلِ ً عَظِيمَة ً وَلِيمَة َلُِك الم وَأقامَ ١٨ وَْشتِي. مَكانَ ً ـِكَة مَل وََجعَلَها رَأسِها عَلَى َلـَكِيَّ الم
بِكَرَمِهِ. َلُِك الم إلا يعَها تَوزِ يَْستَطِيُع لا بِكَمِيّاٍت هَدايا عَ وَوَزَّ البِلادِ. كُّلِ فِي النّاِس لِكُّلِ ً إجازَة اليَومَ ذَلَِك َلُِك الم وََجعََل

للمُؤامََرة مُْردَخاُي َكْشف
َكعادَتِهِ. َلِِك الم ِ بَوّابَة عِنْدَ ً جالِسا مُْردَخاَي كانَ ِيَةً، ثان الفَتَياُت فِيهِ تُجمَُع كَانَْت الَّذِي الوَقِت وَفِي ١٩

َكما تَعلِيماتِهِ، ِبحَسَِب عَمِلَْت فَقَْد مُْردَخاُي. أمَرَها َكما ً تَماما َشعبِها عَْن أْو نَسَبِها عَْن تَكِشْف فَلَْم ُ أْستِير أمّا ٢٠
رِعايَتِهِ. َتحَت وَِهيَ اعتادَْت

وَحارِسا َلِِك الم خادِما وَتَرَُش بِغْثانُ غَِضَب – َلِِك الم ِ بَوّابَة عِنْدَ ً جالِسا مُْردَخاُي كانَ بَينَما – اليَوِم ذَلَِك فِي ٢١
فَنَقَلَْت أْستِيرَ. َ ـِكَة َل الم َ وَأخبَر المُوآمَرَةِ، ِ هَذِه بأْمرِ مُْردَخاُي َ فَعَلِم ٢٢ يرُوَش. أَحْشوِ َلِِك الم اغتِياِل عَلَى وَتَآمَرا البَوّابَةِ،
وَدُّوِنَ َخشَبَةٍ. عَلَى الاثنانُ هَذاِن عُلَِّق وَهَكَذا تُهُ. َّ ِصح وَثَبُتَْت الأمرِ، مَِن التََحقُُق َّ وَتَم ٢٣ مُْردَخاَي. ُ قالَه مَا للمَلِِك

المَملـَكَةِ. لِتارِيخِ سمِّيِ َّ الر ِجّلِ الّسِ فِي َلِِك الم أمامَ هَذا

٣
اليَهُود عَلَى ِ للقَضاء هامانَ ُ ة ُخّطَ

كُّلِ مِْن أعلَى ً مَركَزا ُ وَأعطاه وَرَقّاهُ، الأجاِجيَّ هَمَداثا بَْن هامانَ يرُوُش أَحْشوِ َلُِك الم َع َّ رَف الأحداِث، ِ هَذِه بَعدَ ١
وَلـَِكّنَ لِهامانَ. وَيَسجُدُوا يَنحَنُوا أْن القَصْرِ فِي الَّذيَن الخُّداِم كُّلِ عَلَى كانَ َلِِك، الم مَِن وَبِأمرٍ ٢ ِيَن. الآخَر الرُؤَساءِ

لِهامانَ. وَيَسجُدَ يَنحَنِي أْن رَفََض مُْردَخاَي
َلِِك؟» الم أمرَ تُطِيُع لا ِماذا «ل ِمُرْدَخاَي: ل القَصرِ فِي الَّذيَن الخُّدامُ فَقاَل ٣

َ كَلام َسيْقبَُل كانَ إْن لِيَرَْوا هامانَ فَأخبَرُوا . يَهُودّيُ ُ ه َّ إن قاَل بَْل يَوٍم، بَعْدَ ً يَوما ُ يُكَلِّمُونَه وَهُْم إلَْيهِْم يُْصِغ فَلَْم ٤

يُعاقَِب أْن يُرِْد لَْم هامانَ لـَِكّنَ ٦ لَهُ. يَْسجُدُ وَلا يَنحَنِي لا مُْردَخاَي أّنَ َ عَلِم ا َّ لَم ً جَّدا هامانُ فَغَِضَب ٥ مُْردَخاَي.
يرُوَش. أَحْشوِ ِ مَملـَكَة فِي يَعِيشُونَ الَّذيَن اليَهُودِ كُّلَ يَقتَُل أْن أرادَ بَْل . يَهُودِّيٌ مُْردَخاَي أّنَ عَرََف ُ ه َّ لأن وَحدَهُ، مُْردَخاَي
مَوعِدٍ لِتَعيينِ هامانَ ِبحُُضورِ ٌ قُرعَة ِيَْت ُأجر يرُوَش، أَحْشوِ َلِِك الم حُكمِ مُِن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ مَِن ِل الأّوَ هرِ َّ الش وَفِي ٧

وَقاَل ٨ آذارَ. شَْهرِ – َ عَشَر الثّانِي ْهرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّالَِث اليَوِم ُ اختِيار َّ وَتَم اليَهُودِي. مُْردَخاَي َشعِب عَلَى للقَضاءِ
وَشَرائـِـُع مَملـََكتَِك. مُقاَطعاِت كُّلِ فِي عُوِب الّشُ بَينَ ً تا َّ مُشَت ً مُتَفَرِقا يَعِيُش َشعٌب «هُناكَ يرُوَش: أَحْشوِ للمَلِِك هامانُ
يَترُكَهُْم أْن للمَلِِك ً مُلائِما وَلَيَس َلِِك! الم شَرائـِـَع يُطِيعُونَ لا فَهُْم الُأْخرَى. عُوِب الّشُ شَرائـِـِع عَْن َتختَلُِف عِب الّشَ هَذا
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بّاِط للّضُ ةِ الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر٢ آلاِف َ عَشْرَة وََسأْدفَُع جَمِيعاً. بِقَتلِهِم ً مَْرُسوما فَلْيُصدِْر َلُِك، الم استَحسََن فَإِن ٩ وََشأنَهُْم.
َلِِك.» الم ِ ِينَة خَز فِي لِيََضعُوها

بِالماِل «احتَفِْظ لِهامانَ: َلُِك الم وَقاَل ١١ الأجاِجيّ. هَمَداثا بِْن هامانَ اليَهودِ لِعَدُّوِ ُ وَأعطاه خاتَمَهُ، َلُِك الم فَنَزَعَ ١٠
مُناِسباً.» ُ تَراه ما عِب الّشَ بِهَذا وَافْعَْل

َلِِك الم بِاسِْم ِ بِه أمَرَهُْم ما فََكتَبُوا َلِِك. الم َ َكتَبَة هامانُ اْستَدعَى ِل، الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّالَِث اليَوِم وَفِي ١٢

كِتابَتِهِْم، ُأسلُوِب ِبحَسَِب البِلادِ حُّكاِم وَإلَى ِ القادَة إلَى الـكُتَُب ِ هَذِه أرَسلُوا وَقَْد ِبخاتَمِهِ. ُ وََختَمُوه يرُوَش أَحْشوِ
تَْقضِي َحيُث يرُوَش. أَحْشوِ َلِِك الم بِلادِ كُّلِ إلَى َ بَة المَْكتُو الأوامِرَ ِ هَذِه ُسُل ُّ الر وَحَمََل ١٣ َشعٍب. كُّلِ ِ لُغَة وَِبحَسَِب
لَهُْم ما كُّلُ يُؤخَذَ وَأْن وَأطفالاً، ً نِساء وَِصغاراً، ً كِبارا وَإبادَتُهُْم وَقَتلُهُْم اليَهْودِ، جَمِيِع عَلَى ُ القَضاء َّ يَتِم بِأْن الأوامِرُ ِ هَذِه

آذارَ. شَْهرِ – َ عَشَر الثّانِي هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّالَِث اليَومُ َ هُو واِحدٍ، يَوٍم فِي ُ ه ُّ كُل هَذا َّ يَتِم وَأْن غَنِيمَةً.
ليَكُونُوا وَذَلَِك عُوِب الّشُ لِكُّلِ وَُأعلِنَْت وَالمُقاَطعاِت، البِلادِ كُّلِ فِي المَكتُوِب القَرارِ هَذا مِْن نُسٌَخ وَنُشِرَْت ١٤

ُسّكانُها. طَرََب اّضَ ى َّ َحت ُشوَشَن، ِ العاِصمَة فِي الأمرِ وَنَشَرُوا ُسُل ُّ الر أسرَعَ َلِِك، الم مَِن وَبِأمرٍ ١٥ اليَوِم. لِذَلَِك مُْستَعِّدِيَن
َمرَ. الخ َبا لِيَشْر جَلَسا فَقَْد وَهامانُ َلُِك الم أما

٤
شعبها بمُساعَدَة َ أْستِير يقنُع مُْردَخاي

وَناَح ِ المَدِينَة وََسِط إلَى وَخَرََج مادِ، َّ بِالر غَ َّ وَتَمَر َيِْش الخ وَارتَدَى ِيابَهُ، ث َق مَّزَ حَدََث، ما بَكُّلِ مُْردَخاُي َ عَلِم وَِحينَ ١

َ وَهُو َلِِك الم إلَى أحَدٌ يَْدخَُل أْن ً َمحْظُورا كانَ فَقَْد ُخوِل. بِالدُّ ُ لَه يُْسمَْح فَلَْم َلِِك، الم ِ بَوّابَة أمامَ وَوَقََف َ جاء َّ ثُم ٢ بِمَرارَةٍ.
َيَْش. الخ َلبَُس ي

يرُوَش أَحْشوِ َلِِك الم بِلادِ كُّلِ فِي مادِ َّ بِالر غُوا َّ وَتَمَر َيَْش الخ وَلَبِسوا وَناُحوا وَبََكوْا وَصامُوا َكثَيراً، اليَهُودُ وَحَزِنَ ٣
بِالقَرارِ. سَمِعَْت التِي ِ وَمُقاَطعاتِه

لِيَرتَدِيها ً ِيابا ث ِمُرْدَخاَي ل وَأرَسلَت َبَْت. وَاْضطَر ُ ـِكَة َل الم فَاكتَأبَِت حَدََث، بِما َ أْستِير وَالخُّدامُ الخادِماُت وَأخْبَرَِت ٤
لأْستِيرَ، ً خادِما عُيِّنَ َلِِك الم خُّداِم أحَدُ َ وَهُو هَتاَخ، ُ أْستِير فَاْستَدعَْت ٥ ذَلَِك. رَفََض مُْردَخاَي وَلـَِكّنَ َيِش، الخ بَدََل
ِ المُقابِلَة ِ المَدِينَة ِ ساحَة فِي مُْردَخاَي إلَى هَتاُخ فَخَرََج ٦ هَذا. يَْفعَُل ُ َجعَلَه الذِي ما مُْردَخاَي مِْن يَعرَِف أْن ُ وَأمَرَتْه
اليَهُودَ. لِيَقتَُل َلِِك الم ِ ينَة ِلخَزِ هامانُ ُ َسيَدفَعُه الذِي الماِل وَبِأمرِ مَعهُ، َحَصَل ما بِكُّلِ مُْردَخاُي ُ فَأخْبَرَه ٧ َلِِك. الم ِ لِبَوّابَة
وَأوصَى لَها. ُ وَيَشرَحَه َ لأْستِير يهِ لِيُرِ اليَهُودِ، قَتِل ِبخُُصوِص ُشوَشَن ِ مَدِينَة فِي َ َصدَر الذِي القَرارِ مَِن ً نُْسخَة ُ وَأعطاه ٨

َشعبِها. أجِل مِْن إلَيهِ َل تَتَوَّسَ وَأْن حمَةَ، َّ الر ُ مِنه وَتَطلَُب َلِِك الم إلَى تَذهََب أْن َ أْستِير مُْردَخاُي
َلِِك الم خُّدامَ «كُّلُ ١١ ِمُرْدَخاَي: ل يَقُوَل أْن هَتاَخ ُ أْستِير فَأمَرَْت ١٠ مُْردَخاَي. ُ قالَه بِما َ أْستِير َ وَأخبَر هَتاُخ فَذَهََب ٩

َلُِك الم مَّدَ إْن لـَِكْن المَوُت. ِهيَ دَعوَةٍ دَونَ َمجلِِسهِ فِي َلِِك الم إلَى يَدخُُل مَْن َ بَة عُقُو أّنَ يَعْرِفُونَ ِ بِلادِه فِي النّاِس وَكُّلُ
٣:٩ ٢

كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة «كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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ثَلاثِينَ مُنْذُ إلَيهِ للدُُخوِل يَْدعُنِي لَْم ُ ه َّ وَلـَِكن يُْقتَُل. فَلا ُ عَنْه يُعْفَى دَْعوةٍ، بِلا إلَيهِ يَْدخُُل الذِي َ َنحْو الذَهَبيَّ ُ َصولَجانَه
يَوماً.»

فِيها: قاَل ً رِسالَة إلَيها أْرَسَل ١٣ أْستِيرَ، َجواَب مُْردَخاُي سَمـِـَع وَعِنْدَما ١٢

اليَهُودِ إنْقاذَ فَإّنَ الآنَ، ً َشيئا تَفعَلِي لَْم إْن ١٤ َلِِك. الم قَصرِ فِي تَعِيِشينَ لأنَِك العِقاِب مَِن َستَنِجينَ ِك َّ بأن تَظُنِّي «لا
مِثِل وَقٍْت لأجِل ً ـِكَة مَل أصبَحِت ما َّ ُب فَر يَعلَمُ، وَمَْن فسَتَمُوتُونَ. وَعائِلَتُِك أنِْت أمّا آخَرَ. مَكاٍن مِْن َستَأتِي وََنجاتَهُم

هَذا.»
مُْردَخاَي: إلَى التّالِي دِّ َّ بِالر ُ أْستِير فَأرَسلَت ١٥

أيضاً، وََجوارِّيَ أنا وََسأُصومُ لَياٍل، وَثَلاَث أيّاٍم َ ثَلاثَة أجلِي مِْن وَُصومُوا ُشوَشَن، فِي الَّذِيَن اليَهُودِ كُّلَ «اجمَْع ١٦

فَليَكُْن!» ، مِّتُ فَإذا أمرَهُ. ُيخالُِف هَذا أّنَ مِْن غِم ُّ الر عَلَى َلِِك، الم إلَى َسأدخُُل َّ ثُم
أْستِيرُ. ِ بِه ُ أْوَصتْه ما وَفَعََل مُْردَخاُي فَذَهََب ١٧

٥
َلِك الم إلَى َ أْستِير دُُخوُل

ِ عَرِشه عَلَى ً جالِسا َلُِك الم وَكانَ ةِ. َّ الدّاِخلِي القَصرِ ِ ساحَة فِي وَوَقَفَْت ةَ، َّ َلـَِكي الم ِيابَها ث ُ أْستِير لَبِسَْت الثالِِث، اليَوِم وَفِي ١
وَمَّدَ استِحسانَهُ، نالَِت المَسِكِن، فِي ً واقِفَة َ أْستِير َلُِك الم رَأى وَعِندَما ٢ ةِ. َّ الدّاِخلِي القَصرِ ِ ساحَة مُقابَِل المَسِكِن فِي

الَصولَجانَ. وَلَمَسَِت َبَْت فَاقتَر بِاِتجاهِها، الذَهَبِيَّ ُ َصولَجانَه
مَملـََكتِي نِصَف َطلَبِت لَو ى َّ فَحَت َطلَبُِك؟ َ هُو وَما أْستِيرُ؟ ُ ـِكَة َل الم تُها َّ أي يُضايِقُِك الذِي «ما لأْستِيرَ: َلُِك الم فَقاَل ٣

لَِك.» فَسَُأْعطِيهِ
للمَلِِك.» أعدَدتُها التِي ِ الوَلِيمَة إلَى وَهامانُ َ هُو اليَومَ َ يَأتِي بِأْن دَعوَتِي َلُِك الم يَقبََل أْن «أرُجو أْستِيرُ: فَقالَْت ٤

أْستِيرُ.» ُ َطلَبَتْه ما نَعْمََل لـِكَي بِسُرعَةٍ، هامانَ «استَْدعُوا َلُِك: الم فَقاَل ٥

َسيُعطَى ِ َمَنِّينَه تَت ما «كُّلُ لأْستِيرَ: َلُِك الم قاَل َمْرِ، الخ شُرِب َ وَأثناء ٦ أْستِيرُ. أقامَْتها التِي ِ الوَلِيمَة إلَى وَهامان َلُِك الم وَذَهََب
مَملـََكتِي.» نِصَف كانَ لَو ى َّ َحت ُ َستَأخُذِينَه ُ تَطلُبِينَه ما وَكُّلُ لَِك،

فَلِيَأِت طِلبَتِي، يُعْطِينِي أْن وَأرادَ َلِِك، الم اْستِحسانَ نِلَت إْن ٨ وَطِلبَتِي؟ ُأمنِيَتِي تَعرَِف أْن ِيدُ «أتُر أْستِيرُ: فَأجابَت ٧

بِطِلبَتِي.» َلَِك الم ُ َسُأخبِر ً وَغَدا غَداً. لَهُما ها َسُأعِّدُ التِي ِ الوَلِيمَة إلَى وَهامانُ َ هُو
مُْردَخاي مِْن يَغَضُب هامانُ

لأّنَ َلِِك، الم ِ بَوّابَة عِنْدَ مُْردَخاَي رَأى عِندَما ً ِجّدا غَِضَب ُ ه َّ ن وَلـَّكِ اليَوِم. ذلَِك فِي القَلِب ًمُبتَهَِج فَرِحا هامانُ فَخَرََج ٩
ُ وَزَوَجتَه ُ أصدِقاءَه دَعا َّ ثُم بَيتِهِ. إلَى وَعادَ ُ نَْفسَه هامانُ فَتَمالََك ١٠ مِنهُ. ً ُخوفا يُبْدِ وَلَْم لَهُ، ً احتِراما يَقِِف لَْم مُْردَخاَي
رُؤَساءِ كُّلِ مِْن أعلَى ً مَركِزا ُ وَأعطاه ُ رَقّاه َلَِك الم أّنَ وََكيَف أبنائِهِ، ِ وَبَِكثرَة بِثَروَتِهِ، أمامَهُْم ُ يَتَفاخَر وَأخَذَ ١١ زَرََش.
ً غَدا دَعَتْنِي وَقَْد ْتها، أعَّدَ التِي ِ الوَلِيمَة إلَى َلِِك الم مََع غَيرِي ً أحَدا ُ أْستِير ُ ـِكَة َل الم تَْدعُ «لَْم هامانُ: وَقاَل ١٢ َلِِك. الم وَخُّداِم

َلِِك.» الم ِ بَوّابَة أمامَ ً جالِسا اليَهُودِّيَ مُْردَخاَي أرَى وَأنا ً َشيئا لِي يَعنِي لا هَذا كُّلَ وَلـَِكّنَ ١٣ َلِِك. الم مََع ً أيضا
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مَِن اطلُْب باِح، الّصَ وَفِي ذِراعاً.٣ خَمسُونَ ُ ارتِفاعُه ً َخشَبِيّا ً عَمُودا ْ «َجهِّز زَرَُش: ُ وَزَوَجتُه ُ أصدِقاؤُه ُ لَه فَقاَل ١٤
َلِِك.» الم مََع وَابتَهِْج ِ الوَلِيمَة إلَى اْذهَْب َّ ثُم عَلَيهِ. مُْردَخاَي َق َّ يُعَل أْن َلِِك الم

. الخَشَبِيِّ العَمُودَ وََصنََع بِالفِكرَةِ، هامانُ فَُأعجَِب
٦

مُْردَخاي إكْرامُ
المملـَكَةِ. لِتارِيخِ سمِّيَ َّ الر ِجّلَ الّسِ ُ لَه ُيحضِرُوا أْن ِ خُّدامِه مِْن فَطَلََب يلَةِ، َّ الل تِلَك فِي يَنامَ أْن َلُِك الم يَستَطـِـْع وَلَْم ١

وَحارِسَي َلِِك الم خادِمَي وَتَرََش بَغْثانا أْمرَ َكشََف الذِي َ هُو مُْردَخاَي أّنَ اكتَشََف ٢ َلِِك، الم أمامَ ِجّلُ الّسِ َ قُرِئ وَعِندَما
يرُوَش. أَحْشوِ َلِِك الم اغتِياِل عَلَى تَآمَرا ذَيِن َّ الل َلِِك الم ِ بَوّابَة

هَذا؟» ِ لِعَمَلِه ُ وَكافأناه مُْردَخاَي أكرَْمنا «بِماذا َلُِك: الم فَقاَل ٣

شٍَئ!» أّيُ ُ لَه يُعمَْل «لَْم الخُّدامُ: ُ فَأجابَه
مُْردَخاَي يُعَلَِّق أْن َلِِك الم مَِن لِيَطلَُب ِ لِتَوِّه دَخََل قَْد هامانُ وَكانَ القَصْرِ؟» ِ ساحَة فِي الذِي هَذا «مَْن َلُِك: الم فَقاَل ٤

لَهُ. ُ زَه َجهَّ الذِي الخَشَبِيِّ العَمُودِ عَلَى
القَصرِ.» ِ ساحَة فِي هامانُ «هَذا َلَِك: الم َيخدِمُونَ الَّذيَن الرِّجاُل فَقاَل ٥

«أدِخلُوهُ.» َلُِك: الم فَقاَل
يَكْرِمَهُ؟» أْن َلُِك الم يدُ يُر ِمَْن ل يُْصنَُع «ماذا َلُِك: الم ُ لَه فَقاَل هامانُ، فَدَخََل ٦

ِمَْن ل يُْصنَُع ما «َسُأخْبِرُكَ للمَلِِك: هامانُ وَقاَل ٧ ِسواَي!» َلُِك الم ُ يُكْرِمَه أْن يَْستَِحّقُ أحَدَ «لا نَفِسهِ: فِي هامانُ فَقاَل
يوَضُع وَ عَلَيهِ، رَِكَب قَْد َلُِك الم كانَ ً وَِحصانا َلُِك، الم يَرتَدِيها كانَ َّتِي ال مَِن ً ة َّ مَلـَِكي ً ِيابا ث يُعْطَى ٨ يَكْرِمَهُ. أْن َلُِك الم يدُ يُر
ُ ؤَساء ُّ الر ُلْبُِس ي َّ ثُم َلِِك. الم عِنْدَ الرُؤَساءِ أنبَِل مِْن واِحدٍ ِ عُهدَة فِي وَالحِصانُ الثِّياُب ِ هَذِه تُوَضْع ٩ رَأِسهِ. عَلَى تاٌج
ما ‹هَذا يَهتِفُونَ: هُْم بَينَما المَدِينَةِ، ساحاِت فِي َل لِيَتََجوَّ الحِصاِن عَلَى ُ وَيُرِكبُونَه يُكرِمَهُ، أْن َلُِك الم ِيدُ يُر الذِي جَُل َّ الر

يُكرِمَهُ.›» أْن َلُِك الم ِيدُ يُر مَْن ُ يَنالُه
َيجلُِس الذِي ، اليَهُودَّيِ ِمُرْدَخاَي ل هَذا وَافعَْل ُلَْت، ق َكما وَالحِصانَ الثِّياَب وَخُذِ أسرِْع «إذَْن لِهامانَ: َلُِك الم فَقاَل ١٠

ُلْتَها.» ق التِي الأشياءِ مَِن ً َشيئا تَنَس وَلا َلِِك. الم ِ ابَة َّ بَو عِنْدَ
«هَذا هامان: وَأعلََن المَدِينَةِ. كُّلِ فِي ِ بِه َل َّ وََتجَو الحِصاِن عَلَى ُ وَأرَكبَه ِمُرْدَخاَي، ل وَألبَسَها الثِّياَب هامان فَأخَذَ ١١

يُكرِمَهُ.» أْن َلُِك الم ِيدُ يُر مَْن ُ يَنالُه ما
َ وَأخْبَر ١٣ وَالخِزِي. بِاليَأِس ُ يَشعُر َ وَهُو ِ بَيتِه إلَى ً مُسرِعا عادَ فَقَْد هامانُ أمّا َلِِك. الم ِ بَوّابَة إلَى مُْردَخاُي عادَ َّ ثُم ١٢

ُ تَنهَزِم بَدَأَت الذِي مُْردَخاُي كانَ «إذا وَزَوَجتُهُ: ُ مُستَشارُوه ُ لَه فَقاَل حَدََث. ما بِكُّلِ ُ وَأصدِقاءَه زَرََش ُ زَوَجتَه
َلِِك، الم خُّدامُ وََصَل مُونَ َّ يَتَكَل هُْم وَبَينَما ١٤ بِالتَأِكيدِ.» ُ أمامَه ُ َستُهزَم بَْل عَلَيهِ، َ تَنتَصِر لَْن َك َّ فَإن بِالفِعِل، ً يَهُودِيّا ُ أمامَه

أْستِيرُ. تها أعَّدَ التِي ِ الوَلِيمَة إلَى هامان وَاصطََحبُوا
٥:١٤ ٣

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
القَِصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
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٧
هامان قَتُل

فَعََل َكما ً ِيَة ثان َ أْستِير َلُِك الم َسأَل التّالِي، اليَوِم وَفِي ٢ أْستِيرُ. ُ ـِكَة َل الم تها أعَّدَ التِي ِ الوَلِيمَة إلَى وَهامانُ َلُِك الم فَذَهََب ١

نِصَف َطلَبِت لَوْ ى َّ َحت طِلبَتُِك؟ ِهيَ وَما لَِك، فَسَُأعطِيها أْستِيرُ؟ ُ ـِكَة َل الم تُها َّ أي ُأمنِيَتُِك ِهيَ «ما للوَلِيمَةِ: ِل الأّوَ اليَوِم فِي
تَطلُبِينَ.» ما فَسَُأعطِيِك مَملـََكتِي

أْن وَطِلبَتِي أعِيُش، تَترَُكنِي أْن ُأمنِيَتِي فَإّنَ الأمرَ، وَاستَحسَنَت َلُِك الم ها أّيُ رَِضيَت «إْن أْستِيرُ: ُ ـِكَة َل الم فَأجابَِت ٣

َشيئاً، ُلُْت ق َما ل َكعَبِيدٍ ً وَنِساء ً رِجالا بَيعُنا َّ تَم وَلَو وَنُبادَ. وَنُقتََل نَهلَِك لـِكَي َ وََشعبِي أنا بَيعِي َّ تَم لَقَد ٤ يَعِيُش. َشعبِي تَترُكَ
َلِِك.» الم إزعاَج يَستَِحّقُ لا الضَرَرِ هَذا َمِثُل ف

هُوَ؟» وَأيَن كَهَذا؟ شَْيءٍ بِعَمَِل ُ يُفَكِر الذِي هَذا «مَْن أْستِيرَ: ِ ـِكَة للمَل يرُوَش أَحْشوِ َلُِك الم فَقاَل ٥

ـِكَةِ. َل وَالم َلِِك الم أمامَ هامانُ فَاْرتَعَدَ هامانُ.» َ هُو ُ ير الشِرِّ ّوُ العَّدُ «هَذا أْستِيرُ: أجابَْت ٦
ُ ه َّ لأن َحياتَهُ، تُنْقِذَ لـِكَي َ أْستِير ِ ـِكَة َل الم إلَى ُل يَتَوَّسَ هامانُ فَوَقََف ًشَرابَهُ. تارِكا ِ الحَدِيقَة إلَى وَخَرََج ً غاِضبا َلُِك الم فَقامَ ٧

َسيُعاقِبَهُ. َلَِك الم أّنَ عَرََف
فَقاَل أْستِيرُ. عَلَيها ُ تَتَكِئ َّتِي ال ِ يكَة الارِ عَلَى ً مُنْطَرِحا هامانَ وَجَدَ الوَلِيمَةِ، ِ قاعَة إلَى ِ الحَدِيقَة مَِن َلُِك الم رَِجــَع وَإْذ ٨

بَيتِي؟» وَفِي َحضرَتِي فِي َ ـِكَة َل الم «أيُهاِجمُ بِغََضٍب: َلُِك الم
ً َخشَبِيّا ً عَمُودا هامانُ «أعَّدَ بُونا: حَْر ُ وَاْسمُه َلِِك الم خُّداِم أحَدُ فَقاَل ٩ هاَمانَ.٤ قَتُل َّ تَم جُملَتَهُ، َلُِك الم يُْكمِلَ أْن وَقَبَل

هامانَ.» بَيِت فِي ُ مَكانَه العَمُودُ ذَلَِك يَزاُل وَما وَأنقَذَهُ. َلَِك الم َ ه َّ نَب الذِي – ِمُرْدَخاَي ل ذِراعا٥ً خَمسُونَ ُ ارتِفاعُه
عَلَيهِ.» هامانَ «عَلِّقُوا َلُِك: الم فَقاَل

َلِِك. الم غََضُب هَدََأ وَهَكَذا ِمُرْدَخاَي. ل ُ ه أعَّدَ الذِي الخَشَبِيِّ العَمُودِ عَلَى هامانَ قُوا َّ فَعَل ١٠

٨
اليَهُود ِ بِمُساعَدَة َلـَكِيُّ الم الأْمُر

َ جاء فَقَد مُْردَخاُي أمّا هامانُ. اليَهُودِ عَدُّوِ مُمتَلَكاِت كُّلَ َ أْستِير ِ ـِكَة للمَل يرُوُش أَحْشوِ َلُِك الم مَ َّ َسل اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ١
ُ وَأعطاه هامانَ مِْن ُ ه استَرَدَّ الذِي ُ خاتَمَه َلُِك الم فَنَزَعَ ٢ بِهِ. قَرابَتِها ِ ِصلَة عَْن َلَِك الم ُ أْستِير أخبَرَْت أْن بَعدَ َلَِك، الم لِيُقابَِل
ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُ أْستِير مَْت َّ تَكَل َّ ثُم ٣ هامانَ. مُمتَلَكاِت عَلَى الإشْراِف َ ة مَهَمَّ ِمُرْدَخاَي ل أوكَلَْت فَقَد ُ أْستِير أمّا ِمُرْدَخاَي. ل
ُ َصولَجانَه َلُِك الم فَمَّدَ ٤ اليَهُودِ. ِضّدَ ِ وَمُؤامَرَتِه ، الأجاِجيِّ هامانَ شَرِّ وَقَف وََطلَبَْت وَبََكْت أمامَهُ، وََسجَدَْت َلِِك، الم مََع
عَلَيهِ، وَوافََق رَأيِي وَاستَْحسََن عَنِّي، وَرَضِيَ َلُِك الم َ شاء «إْن وَقالَْت: َلِِك الم أمامَ ُ أستِير فَوَقَفَْت ٥ أْستِيرَ. َ َنحو الذَهَبِيِّ
َلِِك. الم مُقاَطعاِت كُّلِ فِي اليَهُودِ عَلَى لِيَْقضِي ُ أصدَرَه الذِي الأجاِجيَّ هَمَداثا بِْن هامانَ أمرَ فِيهِ ُلغِي ي ً أْمرا فَلْيُْصدِْر

يَمُوتُونَ؟» عائِلَتِي أفرادَ َ يَة رُْؤ احتِماَل أستَطِيُع وََكيَف يَتألّمُ، َ َشعبِي َ يَة رْؤ أستَطِيُع َكيَف ُ ه َّ لأن ٦

٧:٨ ٤
هامانَ.» َ وَجَه وْا «غَّطَ ً حرفيا هامان. قتُل ّ تم

٧:٩ ٥
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

القِصيرةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).
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تآمَرَ ُ ه َّ لأن هامانَ، مُمتَلَكاِت كُّلَ َ لأْستِير مُْت َّ َسل «قَْد : اليَهُودِّيِ ِمُرْدَخاَي وَل َ أْستِير ِ ـِكَة للمَل يرُوَش أَحْشوِ َلُِك الم فَقاَل ٧

َلِِك، الم ِبخاتَِم ُ وَاختِماه لَهُْم، ً مُناِسبا ِ َيانِه تَر ما اليَهُودِ بِاسِْم فَاكتُبا ٨ . الخَشَبِيِّ العَمُودِ عَلَى عُلَِّق قَْد َ هُو وَها اليَهُودِ. لِقَتِل
ِبخاتَمِهِ.» ُ وَُيختَم َلِِك الم بِأمرِ ُ يُصدَر أْمرٍ ُ إلغاء ُمِكُن ي لا ُ ه َّ لأن

أمَرَهُْم ما فَكَتَبُوا َلِِك، الم كُتّاَب مُْردَخاُي استَدعَى – ِسيوانَ شَْهرِ – الثّالِِث هرِ َّ الش مَِن يَن وِالعِشرِ الثالِِث اليَوِم وَفِي ٩

تَمتَّدُ َلَداً، ب وَ ً إقلِيما وَعِشرُونَ ٌ وََسبْعَة ٌ مِئة البِلادِ تِلَك ُ وَعَدَد البِلادِ. وَرؤَساءِ وَالحُّكاِم اليَهُودِ كُّلِ إلَى ً تَماما مُْردَخاُي ِ بِه
وَإلَى لُغَتِهِ، ِبحَسَِب َشعٍب كُّلِ وَإلَى كِتابَتِهِ، ُأسلُوِب ِبحَسَِب َلَدٍ ب وَ إقلِيٍم كُّلِ إلَى َكتَبُوا وَقَْد َبَشَةِ. الح ى َّ َحت الهِنْدِ مَِن

لُغَتِهِْم. وَِبحَسَِب كِتابَتِهِْم ُأسلُوِب ِبحَسَِب اليَهُودِ
ُيُوِل الخ َظْهرِ عَلَى ُسِل ُّ الر مََع أْرَسلَها َّ ثُم ِبخاتِمِهِ. وََختَمَها يرُوَش أَحْشوِ َلِِك الم بِاسِْم الأوامِرِ كُّلَ مُْردَخاَي وََكتََب ١٠

وَأْن أْرواِحهِْم. عَْن لِيُدافِعُوا دُوا يَتَوَحَّ بِأْن المُدُِن كُّلِ فِي لليَهُودِ َلِِك الم ًمَِن إْذنا الرَسائُِل نَِت وَتََضمَّ ١١ يعَةِ. رِ َّ الس ةِ َّ َلـَِكي الم
وَيَسلِبُوا وَيُبيدُوها فَيُدَمِّرُوها وَزَوجاتِهُْم، أولادَهُْم يُهاِجمُ أْو يُهاِجمُهُْم َلَدٍ ب أْو َشعٍب لأّيِ ٍ حَة َّ مُسَل ةٍ َّ قُو ةِ َّ أي عَلَى يَْقُضوا
الثّانِي هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّالَِث اليَوِم فِي يرُوَش أَحْشوِ َلِِك الم بِلادِ كُّلِ فِي الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ عَمَُل يَنبَغِي وَكانَ ١٢ غَنائِمَها.

آذارَ. شَهرِ – َ عَشَر
َسيَنتَقِمُونَ الذِي لليَوِم اليَهُودُ يَستَعِّدَ ى َّ َحت النّاِس لِكُّلِ ذَلَِك وَُأعلَِن البِلادِ. كُّلِ فِي الأمرِ هَذا مِْن نُسٌَخ وَنُشِرَْت ١٣

ِ العاِصمَة فِي الأمرُ وَُأعلَِن ةِ. َّ َلـَِكي الم ُيُوِل الخ عَلَى سائَِل َّ الر يَحمِلُونَ الَّذيَن أسرَعَ َلِِك، الم مَِن وَبِأمرٍ ١٤ أعْدائِهِْم. مِْن فِيهِ
َكبِيرٌ، ٌ ذَهَبِيّ تاٌج رَأِسهِ وَعَلَى ةٍ. َّ ِي وَُأرُجوان َ بَيضاء ةٍ َّ مَلـَِكي بِثِياٍب َلِِك الم عِنْدِ مِْن مُْردَخاُي وَخَرََج ١٥ أيضاً. ُشوَشَن

ُشوَشَن. َ مَدِينَة ُ الفَرحَة ِت َّ وَعَم . الُأرُجوانِيِّ الكِتّاِن مَِن ً رِداء وَيَرتَدِي
وَالبِلادِ الأماِكِن كُّلِ فِي وَالأفراُح ُ الوَلاِئم وَُأقِيمَِت ١٧ يَن. وَفَخُورِ َ وَُسعَداء وَفَرِِحينَ مُبتَهِجَينَ فَكانُوا اليَهُودُ أمّا ١٦

مِْنهُْم. ِلخَوفِهِْم يَهُودٌ هُْم بِأّنَ تَظاهَرُوا الأْرِض تِلَك فِي الّساِكنِينَ مَِن وََكثِيرُونَ َلِِك. الم بِأْمرِ سَمِعَْت التِي وَالمُدُِن

٩
اليَهُود ُ انْتِصار

أْن اليَهُودِ ُ أعداء تَمَنّى يَومَ وَ َلِِك، الم مَرُسوِم تَنفِيذِ يَوِم – آذارَ شَهرِ – َ عَشَر الثّانِي هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّالَِث اليَوِم وَفِي ١
يرُوَش أَحْشوِ َلِِك الم بِلادِ كُّلِ فِي مُدُنِهِْم، فِي اليَهُودُ احتَشَدَ فَقَدِ ٢ أعْدائِهِْم! عَلَى اليَهُودَ َط َّ وَتَسَل الحاُل َ ر َّ تَغَي عَلَيهِْم، َّطُوا يَتَسَل
كُّلُ وَدَعَمَهُْم ٣ مِنهُْم. َيخافُونَ صارُوا َمِيَع الج لأّنَ أمامَهُْم، يَْصمُدَ أْن أحَدٌ يَستَطـِـْع وَلَْم أعْداءَهُْم. لِيُهاِجمُوا ِ وَأقالِيمِه

قَصْرِ فِي ً مُهِمّا ً رَجُلا صارَ فَقَْد ٤ مُْردَخاَي. مِْن َيخافُونَ كانُوا هُْم لأّنَ َلِِك، الم وَوُكَلاءِ وَالحُّكاِم وَالوُلاةِ البِلادِ رُؤَساءِ
يَوٍم. بَعْدَ ً يُوما تَتَزايَداِن ُ وَعَظَمَتُه ُ هَيْبَتُه وَكانَْت البِلادِ. كُّلِ فِي َ وَاْشتَهَر َلِِك، الم

فِي رَجٍُل َ مِئَة خَمَس وَقَتَلُوا ٦ ِيدُونَهُ. يُر ما كُّلَ بِهِْم وَفَعَلُوا وَأهلـَكُوهُْم وَقَتَلُوهُْم يِف، بِالّسَ أعداءَهُْم اليَهُودُ وَهاَجمَ ٥

يداَي وَأرِ يساَي وَأرِ وَفَرْمَْشتا ٩ يداثا وَأرِ وَأدَلْيا وَفُوَراثا ٨ وَأْسفاثا وَدَلْفُونَ فَرَْشنْداثا قَتَلُوا َكما ٧ وَحدَها. ُشوَشَن ِ العاِصمَة
هَمَداثا. بِن هامانَ اليَهُودِ عَدُّوِ أولادُ هُْم قُتِلُوا الَّذِيَن ُ العَشْرَة وَهَؤلاءِ غَناِئٍم. َ ة َّ أي يَسلِبُوا لَْم هُْم وَلـَِكنَّ ١٠ وَيِزاثا،
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أْستِيرَ: ِ ـِكَة للمَل َلُِك الم فَقاَل ١٢ ُشوَشَن. ِ العاِصمَة فِي قُتِلُوا الَّذيَن بِعَدَدِ نَْفِسهِ، اليَوِم ذَلَِك في َلَِك، الم الخُّدامُ وَأبلََغ ١١
القَتلَى ُ عَدَد َسيَكُونُ فَكَْم العَشْرَةَ، هامانَ َ أبْناء قَتَلُوا َكما وَحْدَها، ُشوَشَن ِ العاِصمَة فِي رَجٍُل ِ مِئَة خَمَس اليَهُودُ قَتََل «لَقَْد

فَُأعطِيِك؟» تَطلُبِينَ وَماذا لَِك؟ ُ فَأفْعَلَه َمَنِينَ تَت ماذا وَالآنَ الُأْخرَى؟ البِلادِ فِي
وَأْن اليَومَ. فَعَلُوا َكما ً غَدا يَفعَلُوا بأْن ُشوَشَن ِ َلدَة ب فِي لليَهُودِ فَلْيَْسمَْح رَأيِي، َلُِك الم اْستَحسََن «إِن أْستِيرُ: فَقالَْت ١٣

ةٍ.» َّ َخشَبِي أعْمِدَةٍ عَلَى هُامانَ ُ أبْناء َق َّ يُعَل
وَفِي ١٥ ةٍ. َّ َخشَبِي أعمِدَةٍ عَلَى هامانَ ُ أبناء فَعُلَِّق ُشوَشَن، ِ مَدِينَة فِي الأمرُ وَُأعلَِن أْستِيرَ. ُ طِلبَة ذَ تُنَّفَ أْن َلُِك الم فَأمَرَ ١٤

مِْن رَجٍُل، ِ مِئَة ثَمانَ هُناكَ وَقَتَلُوا ُأْخرَى، ً ة مَّرَ ُشوَشَن ِ َلدَة ب فِي الَّذِيَن اليَهُودُ اجتَمََع آذارَ، شَْهرِ مِْن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم
الغَنِيمَةِ. مَِن ً َشيئا يَأخُذُوا أْن دُوِن

مِْن ُصوا َّ وَيَتَخَل أنفُسِهِْم عَْن لِيُدافِعُوا الّسابِِق اليَوِم فِي اجتَمَعُوا قَدِ َلِِك الم بِلادِ فِي يَعِيشُونَ الَّذيَن اليَهُودِ ُ ة َّ بَقِي وَكانَ ١٦
الثّالَِث اليَوِم فِي هَذا حَدََث ١٧ غَنِيمَةً. مِنهُْم يَسلِبُوا وَلَْم أعدائِهِْم، مِْن رَجٍُل ألَف وََسبعِينَ ً خَمْسة فَقَتَلُوا أعدائِهِْم.

وَوَلاِئمَ. وَاحتِفاٍل فَرٍَح يَومَ اليَوِم ذَلَِك مِْن وََجعَلُوا عَشَرَ، الرّابـِـَع اليَوِم فِي وَاستَراُحوا عَشَرَ،
يم الفورِ عيدُ

َّ ثُم عَشَرَ، وَالرّابـِـَع َ عَشَر الثّالَِث اليَوِم فِي أنْفُسِهِْم عَْن لِيُدافِعُوا اجتَمَعُوا فَقَد ُشوَشَن ِ َلدَة ب فِي الَّذِيَن اليَهُودُ أمّا ١٨
ِ غِيرَة الّصَ القُرَى وَفِي ِّيِف الر فِي اليَهُودُ َيحتَفُِل لِذَلَِك ١٩ عِيداً. اليَوِم هَذا مِْن وََجعَلُوا عَشَرَ. الخامَِس اليَوِم فِي استَراُحوا

وَالهَدايا. الّطعامَ وَيَتَبادَلُونَ آذارَ، شَهرِ مِْن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم فِي
يرُوَش أَحْشوِ َلِِك الم بِلادِ فِي يَعِيشُونَ الَّذيَن اليَهُودِ إلَى سائِِل َّ بِالر وَيُرِسُل الأحداَث، ِ هَذِه يُسَجُِّل مُْردَخاُي وَكانَ ٢٠
شَْهرِ مِْن َ عَشَر الخامَِس وَاليَوِم َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم فِي ً يّا َسنَوِ َيحتَفِلُوا أْن ِ رَسائِلِه فِي مِنهُْم يَطلُُب وَ ٢١ وَالبَعِيدَةِ، ِ يبَة القَرِ
وَالحُزْنُ احتِفاٍل، إلَى واُح ُّ الن َل َّ َتحَو هرِ، َّ الش ذَلَِك فِي أعدائِهِْم. مِْن اليَهُودُ فِيهِما ََّص َتخَل ذاِن َّ الل اليَوماِن وَهُما ٢٢ آذارَ.

لِلفُقَراءِ. هَدايا يُعطُونَ وَ عامَ، الّطَ يَتَبادَلُونَ فِيهِما وَاحتِفاٍل، عِيدٍ يَومَيَّ فَجَعَلُوهُما عِيدٍ. إلَى
تَآمَرَ الأجاِجيَّ هَمَداثا بَن هامانَ اليَهُودِ عَدُّوَ لأّنَ وَذَلَِك ٢٤ مُْردَخاُي. إلَْيهِْم ُ َكتَبَه بِما ٍ َسنَة كُّلِ فِي اليَهودُ َ وَالتَزَم ٢٣
يَرتّدَ بِأْن ً َخّطِيا ً أمرا َ أصدَر بِذَلَِك، ُ وَأخبَرَتْه َلِِك، الم إلَى ُ أْستِير دَخَلَْت لَمّا لـَِكْن ٢٥ لِيُفنِيَهُْم. ً قُرَعا وَألقَى اليَهُودَ، لِيَقتَُل

هُوَ. عُلَِّق َكما ةٍ َّ َخشَبِي أعمِدَةٍ عَلَى ُ أبناؤه َق َّ يُعَل وَبِأْن رَأِسهِ، عَلَى اليَهُودِ ِضّدَ هامانَ شَرُّ
مُْردَخاَي، ِ رِسالَة وَبِسَبَِب «قُرعَة.» تَعنِي التِي «فُورَ» ِ كَلِمَة إلَى ً نِسبَة يِم بِالفُورِ اليَومَينِ هَذَيِن اليَهُودُ يُسَمِّي لِذَلَِك ٢٦

َيحْتَفِلُوا بِأْن بِهِْم أقارِ كُّلِ وَعَلَى أولادِهِْم وَعَلَى أنفُسِهِْم عَلَى أوَجبُوا فَقَد ٢٧ بِهِ. وا مَّرُ وَما اليَهُودُ، ُ وَاَجهَه ما وَبِسَبَِب
مُْردَخاُي. إلَْيهِْم َكتََب َكما ً تَماما َسنَةٍ، كُّلِ مَوعِدِهِما فِي اليَومَينِ بِهَذَيِن

يَنَس وَلَْم وَمَدِينَةٍ. َلدَةٍ ب كُّلِ وَفِي عائِلَةٍ، كُّلِ فِي ِجيٍل إلَى ِجيٍل مِْن اليَومَينِ هَذِيِن ذِكرَى ُ إْحياء َّ تَم وَهَكَذا ٢٨

الذِكرَى. ِ هَذِه بِإحياءِ اليَهُودِ أولَئَِك نَسُل َ التَزَم َكما واِم، الدَّ عَلَى اليَومَينِ بِهَذَيِن َيحتَفَِل أْن اليَهُودِ مَِن أحَدٌ
وَأرَسَل ٣٠ يم. الفُورِ عِيدِ ِبخُُصوِص ً ِيَة ثان ً رِسالَة اليَهُودِّي وَمُْردَخاُي أبيجائَِل، بِنُت ُ أْستِير ُ ـِكَة َل الم َكتَبَِت َّ ثُم ٢٩
ِ ِمَملـَكَة ل ً تابِعا ً إقلِيما يَن وَعِشرِ وََسبعةٍ ٍ مِئَة فِي يَعِيشُونَ الَّذيَن اليَهُودِ لِكُّلِ َ وَالاستِقرار لامَ الّسَ فِيها ى َّ َمَن يَت رسائَِل مُْردَخاَي
اليَهُودِّيُ مُْردَخاُي ُ نَه َّ عَي الذَي دِ ُحَّدَ الم ِ مَوعِدِه فِي يِم بِالفُورِ الاحتِفاِل ةِ َّ أهَمِي عَلَى الرِّسائُِل ِت وَأكَدَّ ٣١ يرُوَش. أَحْشوِ
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الأمرِ ذِكرَى فِي َ وَالبُكاء يامَ الّصِ نَسلِهِِم وَعَلَى نَفسَيهِما وَعَلَى عَلَيهِْم ُ وَأستِير مُْردَخاُي أوَجَب َكما لليَهُودِ. ُ أْستِير ُ ـِكَة َل وَالم
ةٍ. َّ رَسمِي ٍ ِيقَة وَث فِي ذَلَِك وَدُّوِنَ يِم. الفُورِ ذِكرَى إحياءِ ةِ َّ أهَمِي عَلَى َ أْستِير ُ رِسالَة دَْت فَأكَّ ٣٢ اليَهُودِ. بِقَتِل

١٠
مُْردَخاي إكْرامُ

ةِ. َّ الّساِحلِي وَالمُدُِن عِب الّشَ عَلَى الضَرائَِب يرُوُش أَحْشوِ َلُِك الم فَرََض َّ ثُم ١
مادَِي مُلُوِك تارِيخِ كِتاِب فِي ٌ نَة مُدَّوَ فَإّنها مُْردَخاَي، رَقَّى وََكيَف وَعَظَمَتَهِ، يرُوَش أَحْشوِ َلِِك الم ةِ َّ قُو َ ة قِّصَ أمّا ٢

وَفارَِس.
ةِ َّ غالِبِي رِضَى ناَل اليَهُودِ. عِندَ ُ شأنُه وَعَظُمَ يرُوَش. أَحْشوِ َلِِك الم بَعدَ ِ ِيَة الثّان ِ المَرتَبَة فِي اليَهُودِّيُ مُْردَخاُي وَأصبََح ٣

اليَهُودِ. َمِيِع ِلج لامَ الّسَ يَْصنَُع وَ َشعبِهِ، خَيْرِ إلَى يَْسعَى كانَ ُ ه َّ لأن اليَهُودِ، ِ إْخوَتِه
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ُّوب أي كتاُب
الّصاِلح ُّوُب أي

الشَرِّ. عَِن وَيَبتَعِدُ َ الله قِي َّ يَت وَمُستَقِيماً، ً ِيها نَز جُُل َّ الر ذَلَِك وَكانَ ُّوُب. أي ُ اْسمُه عُوٍص بِلادِ فِي رَجٌُل هُناكَ كانَ ١

وَخَمَس جَمٍَل، آلاِف َ وَثَلاثَة وَماعِزٍ، خَرُوٍف آلاِف َ َسبعَة يَمتَلُِك وَكانَ ٣ بَناٍت. وَثَلاُث أولادٍ ُ َسبعَة ُ لَه َ وُلِد وَقَد ٢

المَشرِِق. ُسّكاِن أغنَى فَكانَ يَن، َكثِيرِ ً وَخُّداما ِحماٍر، ِ مِئَة وَخَمَْس الثِّيراِن، مَِن زَوٍج ِ مِئَة
وَعِندَ ٥ مَعَهُْم. وَيَشرَبَْن لِيَأكُلَْن لاَث َّ الث ِ أَخواتِه وَيَْدعُو بَيتِهِ، فِي ً وَليمَة َ لِيُقيم ِ أولادِه أحَدِ دَورُ يأتي كانَ يَوٍم، وَكُّلَ ٤

كَانَ ُّوَب أي لأّنَ وَبَناتِهِ. ِ أبنائِه بِعَدَدِ َ ذَباِئح ُ يُقَّدِم وَ باِح الّصَ فِي ً باكِرا يَنهَُض فَكانَ يُكَرِّسُهُْم. وُب ُّ أي كانَ وَلِيمَةٍ، كُّلِ انتِهاءِ
دائِماً. الأمرَ هَذا ُّوُب أي وَمارََس بِهِْم.» قُلُو فِي َ الله فَلَعَنُوا أبنائِي أخطَأ ما َّ ُب «ر نَفِسهِ: فِي يَقُوُل

أيَن «مِْن يطاِن: لِلّشَ ُ الله فَقاَل ٧ بَينَهُْم. ً أيضا يطانُ الّشَ وَكانَ اللهِ، ِ َحضْرَة فِي لِتَقَِف المَلائِكَة١ُ دَخَلَِت يَوٍم وَذاَت ٦
ِجئَت؟»

فِيها.» َّمَشِّي وَالت الأْرِض فِي وَهُناكَ هُنا ِل َجوُّ َّ الت «مَِن اللهَ: يطانُ الّشَ فَأجاَب
ُ وَتَقواه ِ وَاستِقامَتِه ِ نَزاهَتِه فِي ُّوَب أي لِعَبدِي مَثِيٌل الأْرِض فِي يُوجَدُ لا ُ ه َّ أن لاَحظَت «هَْل يطانَ: الّشَ ُ الله فَسَأَل ٨

رِّ؟» َّ الش عَِن ِ وَابتِعادِه َ الله ِ وََخوْفِه
ما كُّلِ وََحوَل ِ بَيتِه وََحوَل ُ َحولَه تُسَيِّْج ألَْم ١٠ مُقابٍِل؟ بِلا َ الله وُب ُّ أي َيخاُف «وَهَْل اللهَ: يطانُ الّشَ فَأجاَب ٩

فَسَيَلعَنَُك لَهُ، ما كُّلَ وَأفْسَْدَت يَدَكَ مَدَْدَت لَو لـَِكْن ١١ َكثِيراً. الأْرِض فِي ِ مُمتَلَكاتِه عَت ًوَوَّسَ ناِجحا ُ َجعَلْتَه لَقَْد يَملـُكُهُ؟
وَْجهَِك!» فِي

اللهِ. ِ َحضْرَة مِْن يطانُ الّشَ فَخَرََج َجسَدَهُ.» تُؤذِ لا لـَِكْن ـِكُهُ، يَمل شَيءٍ بِأّيِ ِشئَت ما «افعَْل يطاِن: لِلّشَ ُ الله فَقاَل ١٢

وَأولادَه أملاكَه يفقدُ ُّوُب أي
رَُسوٌل ُّوَب أي إلَى َ فَجاء ١٤ البِكرِ. ِ ابنِه بَيِت فِي بِيذَ َّ الن وَيَشرَبُونَ يَأكُلُونَ ُ وَبَناتُه ُّوَب أي أولادُ كانَ يَوٍْم وَذاَت ١٣

وََسلَبُوها. بَئيِّينَ الّسَ بَعُض عَلَيها فَهََجمَ ١٥ جانِبِها. إلَى تَرعَى ُ َمِير الح وَكَانَِت بِالثِّيراِن، الأْرَض َنحرُُث «كُنّا لَهُ: يَقُوُل
الخـَبَرَ.» إلَيَك لِأنقَُل وَحدِي َبُت هَر وَقَْد الحُرّاَس. بِسُيُوفِهِِم وَقَتَلُوا

الخِراَف وَالتَهَمَِت ماء٢ِ الّسَ مَِن ٌ صاعِقَة «نَزَلَْت يَقُوُل: ُ آخَر رَُسوٌل وََصَل مُ، َّ يَتَكَل ُسوُل َّ الر ذَلَِك كانَ وَبَينَما ١٦
الخـَبَرَ.» إلَيَك لِأنقَُل وَحدِي َبُْت هَر وَقَد وَالحُرّاَس. وَالماعَِز

الجِماِل عَلَى فِرٍَق ثَلاِث فِي ِيِّينَ الكَلدان بَعُض «َهجَمَ يَقُوُل: ُ آخَر رَُسوٌل وََصَل مُ، َّ يَتَكَل ُسوُل َّ الر ذَلَِك كانَ وَبَينَما ١٧

الخـَبَرَ.» إلَيَك لِأنقَُل وَحدِي َبُْت هَر وَقَْد الحُرّاَس. بِسُيُوفِهِِم وَقَتَلُوا وَأخَذُوها،
١:٦ ١

الله.» «أبناء ً حرفيا المَلائكَة.
١:١٦ ٢

اللهِ.» ُ «نار ً حرفِيّا ماء. الّسَ مَِن ٌ صاعِقَة
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فِي بِيذَ َّ الن وَيَشرَبُونَ يَأكُلُونَ وَبَناتَُك أبناؤُكَ «كانَ يَقُوُل: ُ آخَر رَُسوٌل وََصَل مُ، َّ يَتَكَل ُسوُل َّ الر ذَلَِك كانَ وَبَينَما ١٨

وَبَناتَِك أبنائَِك عَلَى فَاْنهارَ هُ، َّ كُل البَيَت َبَِت وَضَر حراءِ الّصَ َ عَبر ٌ َشدِيدَة ٌ عاِصفَة ْت َّ فَهَب ١٩ بِكْرِكَ، الأكبَرِ، أِخيهِِم بَيِت
الخـَبَرَ.» إلَيَك لِأنقَُل وَحدِي َبُت هَر وَقَد جَمِيعاً، َماتُوا ف

وَقاَل: ٢١ مِراراً. وََسجَدَ الأْرِض عَلَى وَارتَمَى ُ رَأَسه حَلََق َّ ثُم حُزناً. ُ بَه ثَو وََشّقَ ُّوُب أي فَنَهََض ٢٠

ُأمِّي، بَطِن مِْن خَرَجُت ً يانا «عُْر
َسأعُودُ. ً يانا وَعُْر

أعطَى، ُ الله
أخَذَ. ُ وَالله

اللهِ.» اسْمُ فَلِيَتَبارَِك

لْمِ! بِالّظُ َ الله هِِم يَتَّ وَلَْم هَذا، كُّلِ فِي ً إثما ُّوُب أي يَرتَِكْب فَلَْم ٢٢

٢
أيّوب َجسَدَ يُهاجمُ يطانُ الّشَ

ُ الله فَقاَل ٢ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي لِيَقَِف يطانُ الّشَ َ وَجاء اللهِ، ِ َحضْرَة فِي يَقِفُوا لـِكَي يَوٍم ذاَت المَلائِكَة٣ُ وَجاءَِت ١

ِجئَت؟» أيَن «مِْن يطاِن: للّشَ
يُوجَدُ لا ُ ه َّ أن لاَحظَت «هَْل يطاِن: للّشَ ُ الله فَقاَل ٣ فِيها.» َّمَشِّي وَالت الأْرِض فِي ِل ُّ َجو َّ الت «مَِن اللهَ: يطانُ الّشَ فَأجاَب
ََّك أن مََع ِ ًبِنَزاهَتِه مُتَمَّسِكا يَزاُل ما َ وَهُو رِّ؟ َّ الش عَِن ِ وَابتِعادِه ُ وَتَقواه ِ وَاستِقامَتِه ِ نَزاهَتِه فِي ُّوَب أي لِعَبدِي مَثِيٌل الأْرِض فِي

داٍع.» بِلا ُ لُأدَمِّرَه تَْدفَعَنِي أْن حاوَلَت
مَدَْدَت فَإْن ٥ َحياتِهِ. لإنقاذِ يَملُِك ما كُّلَ يُعْطَِي أْن ٌ مُستَعِّد فَالإنْسانُ بِواِحدَةٍ! ً «واِحدَة اللهَ: يطانُ الّشَ فَأجاَب ٤

وَْجهَِك!» فِي فَسَيَلْعَنَُك وَلَحْمَهُ، ُ عَْظمَه لِتُؤذِي َ يَدَك
َحياتِهِ.» عَلَى أبِْق لـَِكْن تَشاءُ، َكما ِ بِه «افعَْل يطاِن: للّشَ ُ الله فَقاَل ٦

فَخّاٍر ِ بِقِطعَة ُّوُب أي فَاْستَعانَ ٨ قَدَمَيهِ. إلَى رَأِسهِ مِْن ٍ ِمَة مُؤل بِقُرُوٍح وَب ُّ أي وَابتَلَى اللهِ، ِ َحضْرَة مِْن بلِيُس إ فَخَرََج ٧

باستِقامَتَِك؟ ً مُتَمَّسِكا زِلَت «أما زَوَجتُهُ: ُ لَه فَقالَْت ٩ مادِ. َّ الر مَِن ٍ َكوْمَة وََسَط َيجلُِس َ وَهُو ِجلدَهُ، لِيَِحّكَ ٍ مَكسُورَة
وَمُْت!»٤ َ الله العَِن

؟» رَّ َّ الش نَقبَُل وَلا َ الله مَِن َ الخـَير نَقبَُل فَهَْل كَالجاهِلاِت! مِينَ َّ «تَتَكَل ُّوُب: أي لَها فَقاَل ١٠

قالَهُ. ما فِي ً إثما ُّوُب أي يَرتَِكْب لَْم هَذا كُّلِ فَفِي
لاثَة َّ الث أيّوَب أْصحاُب

٢:١ ٣
الله.» «أبناء ً حرفيا المَلائكَة.

٢:٩ ٤
المَنطُوق. اللفِظ ِضّدُ َ هُو المقصود وَالمعنى الكَلاِم، ةِ ِحّدَ لِتَخفيِف ٌ ة َّ ي َمجازِ ٌ ِصيغة وَهي وَمُْت!» َ الله «بارِِك ً حرفيّا وَمُت. َ الله العَن
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ُ ألِيفاز وَهُْم إلَيهِ. وَجاءُوا بُيُوتَهُْم فَتَرَُكوا بِهِ، ْت َّ حَل َّتِي ال المَصائِِب كُّلِ عَْن ُّوَب أي أْصحاِب مِْن ٌ ثَلاثَة وَسَمـِـَع ١١

إلَى نَظَرُوا وَعِندَما ١٢ وهُ. ُّ يُعَز وَ ُ مَعَه تَعاُطفِهِْم عَْن لِيُعَبِّرُوا ً مَعا فَاجتَمَعُوا . عْماتِيُّ َّ الن ُ وَُصوفَر وِحيُّ الّشُ ُ وَبِلْدَد يْمانِيُّ َّ الت
الأْرِض عَلَى ُ مَعَه وَجَلَسُوا ١٣ رُؤوسِهِْم. عَلَى ً رَمادا وَنَثَرُوا ِيابَهُْم، ث قُوا وَمَّزَ عاٍل بَِصوٍت فَبَكُوا ُمَيِّزُوهُ. ي لَْم بُعْدٍ عَْن ُّوَب أي

َمِهِ. أل َ ة ِشّدَ رََأْوا هُْم لِأّنَ صامِتينَ، لَياٍل وََسبَع أيّاٍم َ َسبعَة
٣

مَولِدِه َ يَوْم َلعُن ي ُّوُب أي
وَقاَل: ٢ مَولِدِهِ، يَومَ فَلَعََن ُث، يَتَحَّدَ وُب ُّ أي ابتَدَأ هَذا بَعدَ ١

فِيهِ، وُلِدُت الَّذِي اليَومُ ذَلَِك ُمحَِي ُ «لَيْتَه ٣

فِيها قالُوا َّتِي ال ُ يلَة َّ الل وَتِلَك
بِوَلَدٍ. اْمرأةٌ َحبَلَِت

مُظلِماً، َظّلَ اليَومَ ذَلَِك لَيَْت ٤
يَصنَعْهُ. لَْم ِ سَمائِه فِي َ الله وَلَيَْت

عَلَيهِ. يُشرِْق لَْم ورَ ُّ الن لَيَْت
َياهُ. اْشتَر المَوِت َ وَعَتْمَة َ لمَة الّظُ لَيَْت ٥

فَوقَهُ، مَْت َّ َخي َ الـَكثِيفَة ُحَب الّسُ وَلَيَْت
الخُسُوِف. ُظلُماُت ُ وَغَمَرَتْه

فِيها، وُلِدُت َّتِي ال ُ يلَة َّ الل أمّا ٦

َطوَتَها، ً عَمِيقَة ً ُظلمَة فَلَيَْت
نَةِ، الّسَ أيّاِم مََع بِها ُيحتَفَْل وَلَْم

هُورِ. ُّ الش بَينَ ُحِسبَْت وَلا
ً عَقِيمَة كانَْت َ يلَة َّ الل تِلَك لَيَْت ٧

الفَرَِح. أغانِي فِيها ْد تَتَرَدَّ وَلَْم
الأيّامَ، َلعَنُونَ ي الَّذِيَن َ َحرَة الّسَ لَيَْت ٨

ياثانَ،٥ لَوِ يُوقِظُونَ وَ
اليَومَ. ذَلَِك لَعَنُوا

اليَوِم، ذَلَِك فِي تُشرِْق لَْم بِح الّصُ َ نَجمَة لَيَْت ٩

يَأِت. فَلَْم ورَ ُّ الن َ انتَظَر يَل َّ الل وَلَيَْت
٣:٨ ٥

ُكسُوِف َ ظاهِرَة يُسَبُِّب مِمّا مَس! الّشَ فَيبتَلَع َيواِن الح هَذا عَلى يُسَيطِرُونَ َ السََحرَة إّنَ تَقُوُل الخُرافاُت وَكانَِت ضخمٌ. َبحرٌي حيواٌن ُ ه َّ أن الأغلَُب ياثان. لَوِ
الّشِمِس.
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الُأولَى. مِس الّشَ ُخيُوَط َ تَر لَْم لَيْتَها
وِلادَتِي، مِْن ُأمِّي تَمنَْع لَْم ها لأّنَ ١٠

عَنِّي. المَصائَِب ُتخِْف وَلَْم
مَيِّتاً؟ ُأولَدْ لَْم َ لِم ١١

البَطِن؟ مَِن خُرُوِجي فَورَ ِ أنْتَه لَْم َ لِم
لِتَْحمِلانِي، رُْكبَتاِن هُناكَ كَانَْت ِماذا ل ١٢

مِنهُما؟ لِأرَضَع وَثَْدياِن
وِلادَتِي، لَدَى مِّتُ فَلَوْ ١٣

شَيءٌ، يُزِعجَنِي لا ً نائِما الآنَ لـَكُنُت
ً مُستَرِيحا ً راقِدا وَلـَكُنُت

يَن وَالمُِشيرِ الأْرِض مُلُوِك مََع ١٤
خَراباً. صارَْت ً قُُصورا لِأنفُسِهِْم بَنُوا الَّذِيَن
هََب الذَّ امتَلـَكُوا الَّذِيَن بَلاءِ ُّ الن مََع أْو ١٥

ةِ. بِالفِّضَ قُبُورَهُْم وَمَلأوا
وَتَدفِنَنِي، ُأمِّي تُسقِطَنِي أْن ُمِكُن ي كانَ َأما ١٦

هارِ؟ النَّ َ نُور يَرَْونَ لا الّذِيَن كَالأطفاِل فَأُكونُ
إثْمِهِْم، عَْن ُجْرِمُونَ الم ُف َّ يَتَوَق فَهُناكَ ١٧

المُرهَقُونَ، ُ وَيَستَرِيح
جَمِيعاً. الأسرَى يَطمَئِّنُ وَ ١٨

ُخِيِف. الم مُضطَهِدِهِِم َصوَت لايَسمَعُونَ هُْم لِأّنَ
هُناكَ، ُ وَالعَظِيم الوَِضيُع ١٩

َسيِّدِهِ. مِْن ٌ حُرّ وَالعَبدُ
َياةِ، الح نُورَ البَائِسُونَ يُعطَى ِماذا «ل ٢٠

ةِ؟ َّ المُر فُوِس َّ الن ذَوُو يَعيُش ِماذا وَل
يَأتِي. وَلا بِالمَوِْت يَرغَبُونَ فَهُْم ٢١

مَدفُوٍن؟ َكنْزٍ عَلَى يُنَّقِبُونَ كَمَْن ُ عَنْه يَبحَثُونَ
الفَرَِح أقصَى إلَى يَفرَُحونَ الَّذِيَن ٢٢

بابتِهاٍج، ونَ ُّ يُغَن الَّذِيَن
القَبْرَ؟ يَِصلُونَ عِنْدَما

يقَهُ، َطرِ يَرَى لا لإنساٍن َحياةٌ تُعطَى ِماذا ل ٢٣
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ِسياجاً؟ ُ َحولَه أقامَ َ الله لأّنَ
كَالخـُبزِ، َمِي ف إلَى يَأتِي دِي ُّ تَنَه إّنَ ها ٢٤

ِياهِ. كَالم َتجرِي وَأنّاتِي
، عَلَيَّ َهجَمَ ُ مِنه ِخْفُت ما ٢٥

مِنهُ. أفزَعُ ُكنُت ما وَجاءَنِي
مُرتاحاً، أْو ً صافِيا أْو ً مُطمَئِنّا لَسُت وَأنا ٢٦

اْضطِراٍب.» فِي إلّا وَلَْسُت

٤
ألِيفاز حَدِيُث

: يْمانِيُّ َّ الت ُ ألِيفاز فَأجاَب ١

إلَيَك؟ ثُْت َتحَّدَ إْن ُ َستَنزَِعج «هَْل ٢
الكَلاِم؟ عَِن ُ نَفسَه يَمنََع أْن يَستَطِيُع مَْن لـَِكْن

يَن، َكثِيرِ أرَشْدَت لَقَد ٣
الحاجَةِ. عِندَ وَساعَْدتَهُْم

تَْتهُْم، َّ وَثَب ِيَن العاثِر كَلِماتَُك أقامَْت ٤

عَفاءِ. الّضُ َ عَزاِئم ْت َّ وَقَو
فَيُزِعجَُك. ٌ ُسوء لََك فَيَحدُُث الآنَ أمّا ٥

فَتَضطَرُِب. مِنَْك يَقتَرُِب
ِتَقواكَ؟ ب تَثُِق أما ٦

اْستِقامَتَِك؟ عَلَى رَجاءَكَ ْسَت أّسَ أما
هلََك، بَرِيءٍ مِْن هَْل ْ ر َّ تَذَك ٧
يَوماً؟ المُستَقِيمُونَ بادَ وَهَْل

رَّ َّ الش َيحْرُثُونَ الَّذِيَن أّنَ َ هُو ُ رَأيتُه َما ف ٨
قاءَ، الّشَ وَيَزرَعُونَ

َيحُصدُونَهُ. الَّذِيَن هُِم
تَقتُلُهُْم، ِ الله ُ نَفخَة ٩

َلتَهِمُهُْم. ي العاِصُف ُ وَغََضبُه
الغاِضبَةُ، ُ وَزَمجَرَتُه الأَسدِ ُ زَئِير فَيَنقَطـِـُع ١٠

الأشباِل. أسنانُ رُ َّ وَتَتََكس
القَوِّيُ الأَسدُ يَهلُِك َكما يَهلُِك ١١
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َطعاماً، َيجِدُ لا ِحينَ
أشبالُهُ. ُت َّ وَيتَشَت

الخَفاءِ، فِي ٌ رِسالَة «وَجاءَتنِي ١٢

سَمِعْتُها وَبِالكادِ
مِنها. ً هَمْسَة أذُناَي التَقَطْت إذِ

َكوابِيسِي، فَفِي ١٣

وِم، َّ الن فِي ً مُستَغرِقا ُكنُت عِندَما
وَالِارتِعادُ، الخَوُف نادانِي ١٤

ةٍ. َّ بِقُو عِظاِمي كُّلُ فَارتَعَشَْت
وَجهِي، عَلَى رُوٌح ْت وَمَّرَ ١٥

رَأسِي! ُ َشعر فَوَقََف
ساِكنَةً، وُح ُّ الر وَقَفَِت ١٦

َشكلَها. ُأمَيِّزْ لَْم لـَِكنِّي
َطيٌف، أماِمي وَقََف

َصمٌت، وَسادَ
يَقُوُل: ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم

اللهِ، مَِن ً َصوابا َ أكثَر الإنسانُ يَكُونَ أْن ُمِكُن ‹أي ١٧
صانِعِهِ؟ مِْن َ أطهَر يَكُونَ أْن لِلإنساِن ُمِكُن ي أْم

ِبخُّدامِهِ، يَثُِق لا ُ فَالله ١٨
مَلائَِكتِهِ. فِي ى َّ َحت ً أْخطاء وَيَرَى

طِينٍ،٦ مِْن ً بُيُوتا يَسكُنُونَ الَّذِيَن بِالنّاِس فََكيَف ١٩

راِب؟ ُّ الت فِي أساساتُها
َكحَشَرَةٍ؟ ُ الله يَسَحقُهُمُ ألا

المَساءِ. إلَى باِح الّصَ مَِن يُضرَبُونَ وَ ٢٠

راِسخـِينَ، ُ غَير هُْم وَلِأّنَ
الأبَدِ. إلَى ـِكُونَ يَهل

ِخيامِهِْم، ِحباُل تُقتَلَُع أفَلا ٢١

َجهلِهِْم؟› فِي َمُوتُوا لِي
٤:١٩ ٦

تُراب.» مِْن ً أجسادا …» أي طين. مِْن ً بيوتا
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٥
الآنَ، دَعَوَت «إْن ١

ُيجِيبَُك؟ فَمَْن
َستَلجَُأ؟ ِ المَلائِكَة مَِن مَْن وَإلَى
الأْحمََق، يَقتُُل الغَيَظ لأّنَ ٢

الأبلَهُ. ُ يَذَبح وَالحَسَدُ
جُذُورَهُ، يَمُّدُ الأْحمََق رَأيُت قَد ٣

مَْسِكنُهُ! َ هُدِم وَفَجأةً
الأماِن، عَِن بَعِيدُونَ ُ أبناؤُه ٤

ُحاكَمَةِ، الم فِي يُهزَمُونَ
عَنهُْم. يُدافـِـُع أحَدٍ مِْن وَما
َحصادَهُ، الجّائـِـُع يَأكُُل ٥

الأشواِك، بَينِ مِْن ُ وَيَأخُذُه
ثَروَتَهُ. الجَِشعُونَ وَيَشتَِهي

التُراِب، مَِن تَأتِي لا َ المُِصيبَة لأّنَ ٦
الأْرِض. مَِن ُ المُعاناة تَنبُُت وَلا
المُِصيبَةَ، َلِدُونَ ي َ البَشَر لـَِكّنَ ٧

الأعلَى. إلَى هَِب َّ الل ُ ألِسنَة تُرفَُع َكما ً تَماما
اللهِ، إلَى عُ فَأتَضَرَّ أنا أمّا ٨

أصابَنِي. بِما ُ وَُأخبِرُه
ِ العَظِيمَة الأعماِل صانـِـُع َ فَهُو ٩

فَْهمُها، يَْصعُُب َّتِي ال
ُتحصَى. لا َّتِي ال ِ المُهِيبَة الأعماِل

الأْرِض، وَجهِ عَلَى َ المَطَر يُرِسُل الَّذِي َ هُو ١٠
الحُقُوِل. وَجهِ عَلَى َ ِياه الم وَيُرِسُل

ِضعِينَ، َّ المُت يَرفَُع ١١
َحياتَهُْم. الحُزنُ دَ َسوَّ مَْن حاَل وَُيحَّسُِن
يَن، ِ الماكِر مُؤامَراِت ُيحْبُِط الَّذِي َ هُو ١٢

مَقاِصدِهِْم. فِي يَنجَُحوا لِئَلّا
بِذَكائِهِْم، َ الحَُكماء ُ الله يَصطادُ ١٣

يَن. ِ الماكِر َ ة ُخّطَ فَيُْفِشُل
هارِ. النَّ وََضحِ فِي ُ لْمَة الّظُ تُواِجهُهُمُ ١٤
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هرِ، الّظُ فِي يقَهُْم َطرِ سُونَ َّ وَيَتَلَم
لاِم. الّظَ فِي َكما

َ الفَقِير ُيخَلُِّص َ الله لـَِكّنَ ١٥
أفواهِهِْم، ِسياِط مِْن

. القَوِّيِ يَدِ وَمِن
لِلمِْسِكينِ، ٌ رَجاء يُوجَدُ لِهَذا ١٦

فَمَهُ! ُ الظُلم وَيَسُّدُ
اللهُ، ُ يُؤَدِّبه ِمَن ل ً «هَنِيئا ١٧

القَدِيرِ. تَأدِيَب تَرْفُْض فَلا
يَُضمِّدُ. وَ يَضْرُِب َ الله لأّنَ ١٨

تَشفِياِن. ُ وَيَداه َيجْرَُح
ةٍ، مَّرَ بَعدَ ً ة مَّرَ يقاِت الّضِ مَِن ُيخَلُِّصَك ١٩

أيضاً.٧ ُ وء الّسُ َك يَمَّسُ وَلا
المَوِت، مَِن يَحْمِيَك ِ َجاعَة الم فِي ٢٠
يِف. بِالّسَ القَتِل مَِن الحَرِب وَفِي

ِ الألِسنَة افتِراءِ مَِن يَحمِيَك ٢١
كَالّسِياِط، تَنزُِل َّتِي ال

تَأتِي. ِحينَ المَصائَِب َتخشَى أْن إلَى يَدعُوكَ ما فَلَيَْس
َجاعَةِ، وَالم بِالخَراِب تَهزَُأ ٢٢

ُتخِيفَُك. لا ةِ َّ ي ِّ البَر وَوُُحوُش
الأْرِض، ُصخُورِ مََع ً عَهدا َستَقطَُع ََّك لأن ٢٣

ةِ. َّ ي ِّ البَر وُُحوُش ِمَُك وَتُسال
آمٌِن، بَيتََك أّنَ َستَعرُِف ٢٤

مَنقُوٍص. َ غَير ُ فَتَِجده قَطِيعََك دُ وَتَتَفَّقَ
َكثِيرٍ، بِنَسٍل َستُرْزَُق َك َّ أن َستَعرُِف ٢٥

الأْرِض. عُشِب أوراِق بِعَدَدِ تَُك َّ ي ذُرِّ وََستَكُونُ
كامِلَةً، َحياتََك َستَعِيُش ٢٦

َحصادِها. وَقَت ِ النّاِضجَة ُبُوِب الح مَِن ٍ َكَكوْمَة فَتَكُونُ
صناهُ، تَفَّحَ الَّذِي الأمرُ َ هُو هَذا ٢٧

٥:١٩ ٧
الّسابِعَةِ.» ةِ َّ المَر فِي ُ وء الّسُ َك يَمَّسُ وَلا ضيقاٍت، ِسّتِ مِْن «ُيخَلُِّصُك حَرفيّاً: أيضاً. … يخلّصَك
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… هَكَذا َ وَهُو
أنَْت.» ْم َّ وَتَعَل فَاسمَْع

٦
ألِيفاز عَلَى ُّوَب أي رَدُّ

ُّوُب: أي فَأجاَب ١

عَذابِي وَْزنُ أْمَكَن لَو «آهِ ٢
يِن. المَوازِ عَلَى كُلِّها مَصائِبِي وَوَْضُع
البَحرِ. رَمِل مِْن أثقََل فَسَتَكُونُ ٣

طائِشَةٌ. كَلِماتِي لِذا
، فِيَّ ِ القَدِير سِهامَ لأّنَ ٤

اللّاذِعَ. ها َّ سُم تَشرَُب وَرُوِحي
لِقِتالِي. ُ ُخِيفَة الم ِ الله ُ أسلِحَة ُحِشدَْت
هَذا، كَلامََك تَقُوَل أْن عَلَيَْك سَهٌل

مُِصيبَةً. ُ تُواِجه لا ِحينَ
عُْشٌب. ُ لَه ُ ر َّ يَتَوَف ِحينَ رُ يَتَذَمَّ لا ُ الحِمار ى َّ َحت لـَِكْن ٥

عَلٌَف. ِ وَلَدَيْه ُ َيخُور ُ ور َّ الث وَلا
مِلٍْح؟ بِلا الطَعامُ يُؤكَُل هَْل ٦

البَيِْض؟ بَياِض فِي ٌ نَْكهَة هُناكَ أْم
كَلِماتَِك، سَماِع فِي لِي َ رَغبَة لا كَذَلَِك ٧

الفاِسدِ! بِالطَعاِم ُ أشبَه فَهَِي
تُستَجاُب، طِلبَتِي «لَيَت ٨

أشتَهِيهِ. ما ُ الله فَيُعطِينِي
يَسَحقَنِي. أْن ُ يَشاء َ الله لَيَت ٩

يَدِهِ. مِْن ٍ خاطِفَة بَةٍ بِضَر ً تَدمِيرا يُدَمِّرُنِي ُ لَيتَه
راَحتِي: تَكُونُ هَذا فَفِي ١٠

وِس، القُّدُ كَلامَ أَتجاهَْل لَْم نِي َّ أن
الألَِم. هَذا كُّلِ رَْغمَ

الانتِظارِ، َ رَجاء َستُعْطينِي َّتِي ال ُ ة َّ القُو ِهيَ «ما ١١

العُْمرِ؟ ُطوَل ى َّ أتَمَن ماذا أجِل وَمِن
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ُخورِ، الّصُ ُ ة َّ قُو لَدَّيَ هَْل ١٢
البُرونْزِ؟ مَِن مَصنُوعٌ َجسَدِي أّنَ أْم

تُعِينُنِي، ةٌ َّ قُو فِيَّ لَيسَْت ١٣

مِنِّي. ُأِخذَ الّصائُِب وَالرَأُي
أْصدِقائِهِ، إخلاِص إلَى اليائُِس «َيحْتاُج ١٤

القَدِيرِ. تَقوَى عَن ابْتَعَدَ وَإِن ى َّ َحت
مِياهٍ، َكسَيِل بِي غَدَرُوا إْخوَتِي ١٥

يَعبُرُونَ. الوادِي َكسُيُوِل
َليدِ بِالج ُب َّ تَتَّصل تاءِ، الّشِ فِي ١٦

الثِّلَْج. يُغَّطِي الَّذي
، َتجِّفُ يِف الّصَ وَفِي ١٧

الحَرِّ. بِسَبَِب مَكانِها مَِن َتختَفِي
يقِها، َطرِ فِي الجَداوُِل ى َّ تَتَلّو ١٨

حراءِ. الّصَ فِي َتختَفِي َّ ثُم
بِلَهفَةٍ، الماءِ عَِن ُ تَيْماء قَوافُِل تَْبحَُث ١٩

الماءَ. َسبََأ قَوافُِل وَتَرُجو
هُناكَ، َ الماء أّنَ مِْن وَاثِقِينَ كانُوا ٢٠

آمالُهُْم! فَخابَْت
الجَداوِِل، ِ هَذِه مِثُل ْ أنْتُم ٢١

فاْرتَعَبْتُمْ. تَعاَستِي ْ رَأيْتُم
َشيئاً؟ أعطُونِي لـَكُْم ُلُْت ق فَهَْل ٢٢

لِأجلِي؟ لِأحَدٍ مالـِكُْم مِْن ً رِْشوَة تَدفَعُوا أْن مِنكُْم َطلَبُت أْم
يَضطَهِدُنِي؟ مَْن يَدِ مِْن أنقِذُونِي لـَكُْم ُلُْت ق هَْل ٢٣

يُرعِبُونَنِي؟ الَّذِيَن يَدِ مِْن اشتَرُونِي أوِ
أْصمُِت، وَأنا «عَلِّمُونِي ٢٤
أخطَأُت. أيَن وَأفهِمُونِي

ِبَةُ! الّصائ الكَلِماُت أقوَى ما ٢٥
أقوالـُكُْم؟ تُبَرهُِن ماذا لـَِكْن
كَلاِمي، انْتِقادَ أتَنْوُونَ ٢٦

؟ رِيحٍ دَ َّ ُمجَر أقُولُها الّتِي اليَأِس كَلِماِت وََتحِْسبُونَ
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اليَتِيِم، ماِل عَلَى ً قُرعَة ُلقُونَ ت كُْم َّ إن ى َّ َحت ٢٧

َصدِيقِكُْم. عَلَى وَتُساوِمُونَ
وَْجهِي، فِي نُوا َّ تَمَع وَالآنَ ٢٨
عَلَيكُْم. أكذَِب لَْسُت فَإنِّي

ُظلْمِي. عَْن وا وَُكّفُ ْ ُلْتُم ق ما فِي َ ظَر َّ الن أعِيدُوا ٢٩

بَريءٌ. نِي َّ لأن الآنَ َ ظَر َّ الن أعِيدُوا
بِشَيءٍ، لِسانِي أْخطأ هَْل ٣٠

لمِ؟ الّظُ مَذاَق ُ ُمَيِّز ي يَعُْد لَْم أْم

٧
الأْرِض؟ عَلَى الإنسانُ ُ يُكاِفح «ألا ١
الأِجيرِ؟ عَمَِل كَأيّاِم ُ أيّامُه ألَيسَْت

الظِّلِ، إلَى َكعَبدٍ يَشتاُق ٢

بِلَهفَةٍ. ُ ُأْجرَتَه ُ وَيَنتَظِر
عَقِيمَةً، ً شُهُورا وَرِثُْت هَكَذا ٣

قاءِ. الّشَ لَيالِي مِْن نَِصيبِي وَُأعطِيُت
َسأنهَُض؟› ‹مَتَى أقُوُل: نِمُْت إذا ٤

بَطِيئاً، يُل َّ الل ُّ وَيَمُر
الفَجرِ. ى َّ َحت فِراشِي فِي ُب َّ وَأتَقَل

وَالّطِينِ، ودِ بِالدُّ ى مُغَّطَ َجسَدِي ٥
ُح. َّ وَيَتَقَي ُب َّ يَتََصل وَِجلدِي

المِغزَِل، فِي وِك المَّكُ دَوَراِن مِْن أسرَعُ َحياتِي أيّامُ ُّ «تَمُر ٦
رَجاءٍ. بِلا وَتَنتَِهي

عابِرٍ، َكنَفٍس َحياتِي أّنَ ْ ر َّ تَذَك ٧

ِيَةً. ثان ً خَيرا أرَى وَلَْن
بَعْدُ. يَرانِي لَْن الآنَ، يَرانِي مَْن ٨

عَودَةٍ. بِلا أمضِي َّ ثُم ً قَلِيلا أنَت تُراقِبُنِي
وَيَزُوُل، حاُب الّسَ َيختَفِي وََكما ٩

المَوِت، عالَِم إلَى يَنزِلُونَ الَّذِيَن كَذَلَِك
يَْصعِدُونَ. لا

بَيتِهِ، إلَى المَيُِّت يَعُودُ لا ١٠
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يَعرِفُونَهُ. يَعُودُونَ لا ُ وَأهلُه
أْسكَُت. لَْن «لِهَذا ١١

رُوِحي. عَذاِب مِْن مُ َّ وََسأتَكَل
نَفسِي. فِي مَرارَةٍ مِْن ُ ذُقتُه مِمّا َسأشكُو

التِّنِّين٨ُ أِم ُّ اليَم أنا هَْل ١٢

حارِساً؟ عَلَيَّ لِتََضَع
راحَةً، فِراشِي َسيُعطِينِي ُلُْت ق إْن ١٣

أشكُو، عِندَما هَمِّي ُ ير رِ َّ الس وَيَحمُِل
أحلاِمي، فِي ُ الله يا ُتخِيفُنِي َك َّ فَإن ١٤

ُّؤى. بِالر وَتُرعِبُنِي
َياةِ. الح ِ هَذِه عَلَى وَالمَوَت َنَْق الخ ُ فَأْختار ١٥

َياةَ، الح كَرِهُْت ١٦

الأبَدِ. إلَى أعِيَش أْن يدُ ُأرِ وَلا
اترُْكنِي،

عابِرَةٌ. ٌ نَسَمَة َحياتِي لأّنَ
اللهُ، يا الإنسانُ، َ هُو ما ١٧

فِيهِ؟ َ تُفَكِّر أْو اعتِباراً، تُعطِيهِ ى َّ َحت
َصباٍح، بَعدَ ً َصباحا ُ تَزُورُه َ لِم ١٨

لَحْظَةٍ؟ بَعدَ ً لَحْظَة ُ وَتَمتَِحنُه
عَنِّي، نَظَرَكَ تُبْعِدَ لا َ لِم ١٩

يقِي؟ رِ أبلََع ى َّ َحت
أخطَأُت، نِي َّ أن هَْب ٢٠

البَشَرِ؟ رَقِيَب يا إلَيَك َ ُأِسيئ أْن بِوِْسعِي فََكيَف
استَهْدَفْتَنِي؟ َ لِم

عَلَيَك؟ ً عِبئا صِرُْت ِماذا وَل
إثمِي؟ عَْن وَتَتَغاضَى ِيمَتِي جَر ُ تَغفِر لا ِماذا ل ٢١

القَبرِ. تُراِب فِي ً يبا قَرِ َسأضطَِجــُع لأنِّي
َتجِدُنِي.» فَلا عَنِّي تَْبحَُث

٧:١٢ ٨
بحريّاً. ً وحشا باعتبارِهِ «التِنِّينَ» وَ البَحرِ، َ إلَه ِ باعتبارِه «يَم» ُ ِيّة الـَكنعان ُ الاساطير ُ تَذكُر التِّنِّين. أِم ُّ اليَم
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٨
بِلْدَد حَدِيُث

: وِحيُّ الّشُ ُ بِلْدَد فَأجاَب ١

الكَلاِم؟ بِهَذا ُ ه َّ تَتَفَو مَتَى ى َّ «َحت ٢
هَواءٍ! ِسوَى كَلِماتَُك ما
عَدلَهُ؟ ُ الله يَعوُِّج فَهَْل ٣

يَظلِمُ؟ وَ واَب الّصَ ُ القَدِير ُ يُغَيِّر أْم
اللهِ، ِضّدَ أبناؤُكَ أخطَأ إْن ٤

شَرِّهِْم. عَلَى عاقَبَهُْم فَقَْد
اللهِ، إلَى َسعَيَْت فَإْن ٥
القَدِيرِ، َ رَحمَة وََطلَبَْت

وَمُستَقِيماً، ً نَقِيّا ُكنَت إْن ٦
حالاً، حالََك ُ الله فَسَيُصلُِح

عَائِلَتَْك. إلَيَك وَيَرُدُّ
الماضِي. فِي لََك كانَ مِمّا ُ أكثَر المُستَقبَِل فِي لََك فَيَكُونُ ٧

الماِضيَةَ، الأْجياَل «َسِل ٨
آبائِهِْم. مِْن تَستَطِيُع ما ْم َّ وَتَعَل

الأْمِس، أولادِ ِسوَى َنحُْن َما ف ٩
َشيئاً. نَعْرُِف وَلا

كَالّظِّلِ. ٌ قَِصيرَة الأْرِض عَلَى َحياتُنا
يُكَلِّمُونََك؟ ألا الآباءُ؟ يُعَلِّمَُك ألا ١٠

َمِهِْم؟ ف مِْن ً صادِقَة ً أقوالا ُيخرُِجونَ ألا
مُستَنقٌَع؟ لا َحيُْث البَرْدِّيِ نَباُت يَنمُو «هَْل ١١

ماءٌ؟ لا َحيُث القََصُب ينمُو هَْل أْم
نَضارَتِها، فِي بَعْدُ وَِهيَ تَذوِي بَْل ١٢

لِلقَطِع. ً صاِلحَة تَكُونَ أْن قَبَل وََتجِّفُ
اللهَ. يَنسُونَ الَّذِيَن كُّلِ ُ مَِصير َ هُو هَذا ١٣

يرِ. الشِّرِّ ُ رَجاء َيخِيُب إْذ
عَلَيهِ، يَتَّكُِل ما َيخِيُب ١٤

عَنَكبُوٍت. ِبخُيُوِط يَثُِق كَمَْن ُ ه َّ لِأن
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تَْصمُدُ، لا عَلَيها َّكَأ ات إذا ١٥
ُل. تَتَحَمَّ لا إلَيها ُ يَدَه مَّدَ وَإذا

مِس، الّشَ أمامَ ٍ رَطِبَة ٍ َكنَبتَة فَيَكُونُ ١٦

بُستاٍن. فَوَق أْغصانَها ُ تَنشُر
الحِجارَةِ. مَِن ٍ َكومَة َحوَل ٌ مُتَشابِكَة جُذُورُها ١٧

ُخورِ. الّصُ بَينَ تَنمُو
اقتُلِعَْت، وَإذا ١٨

قَبُل. مِْن رَأيْتُِك ما يَقُوُل وَ مَكانُها يُنكِرُها
بْتَةِ، َّ الن ُ َحياة تَذوِي هَكَذا ١٩

غَيرُها. ُأْخرَى تَنمُو الأْرِض وَمَِن
الكامَِل، جَُل َّ الر ُ الله يَرفُُض لا ٢٠

الأشرارِ. ِيَدِ ب يَأخُذُ وَلا
ً َضحِكا فَمََك َسيَملُأ ٢١
فَرٍَح. َ أغانِي وََشفَتَيَك

الخِزَي، مُبغُِضوكَ َسيَلبَُس ٢٢
الأشرارِ.» بُيُوُت وََستَختَفِي

٩
بِلْدَد عَلَى ُّوَب أي رَدُّ

وَقاَل: ُّوُب أي فَأجاَب ١

َصواٍب. عَلَى ََّك أن ُ «أعلَم ٢

اللهِ؟ أمامَ الإنسانُ ُ ر َّ يَتَبَر فََكيَف
هِمَهُ، يَتَّ أْن ُ الله أرادَ إْن ٣

ً شافِيا ً َجوابا يُعطِيهِ أْن يَستَطِيَع فَلَْن
ألٍف. مِْن ً واِحدَة ةً مَّرَ وَلَو

ةِ. َّ وَالقُو ِ الحِْكمَة كامُِل ُ فَالله ٤
وََسلِمَ؟ ُ عانَدَه مَْن

تَعلَمَ، أْن دُونَ الجِباَل ُ ُيحَرِّك الَّذِي َ هُو ٥
يَغَضُب. عِندَما يَقلِبُها وَ

مَكانِها، مِْن الأْرَض ُّ يَهُز الَّذِي َ هُو ٦
أساساتُها. فَتَرَتجُِف
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تُشرُِق، فَلا مِس الّشَ قُرَْص يَأمُرُ الَّذِي َ هُو ٧

. ــّعُ تُّشِ فَلا ُجومَ ُّ الن يُغَّطِي وَ
ماواِت، الّسَ يَبِسُط الَّذِي ُ وَحدَه َ هُو ٨

البَحرِ. أمواِج عَلَى وَيَمشِي

َ الأكبَر ّبَ الدُّ َصنََع الَّذِي َ «هُو ٩
َنُوِب.٩ الج وََكواِكَب َيّا وَالثُر َبّارَ وَالج

تُدرَكَ، أْن مِْن أعظَمَ عَجائَِب َصنََع الَّذِي َ هُو ١٠

. تُعَّدَ أْن مِْن َ وَأكثَر
أراهُ، فَلا بِي ُّ يَمُر ُ الله َ هُو ها ١١

ألحَظُهُ. فَلا يَتَجاوَزُنِي
َشيئاً، َخطََف إذا ١٢
هُ، يَرُدَّ أْن يَستَطِيُع مَِن

تَفعَُل؟ ماذا ُ لَه َسيَقُوُل مَِن أْو
غََضبِهِ. عَْن يَرِجــَع لَْن ١٣

رَهََب.١٠ مُساعِدْي كُّلُ ُ لَه انحَنَى قَدِ
إذاً؟ ُ ُأِجيبُه فََكيَف ١٤

عَلَيهِ؟ أرُدُّ ِحينَ كَلِماتِي أنتَقِي وََكيَف
ُأِجيبَهُ، أْن أملُُك لا بَراءَتِي فَرُْغمَ ١٥

دَيّانِي. أْستَرِحمُ بَْل
فَأجابَنِي، َ الله دَعَوُت إْن ى َّ َحت ١٦

َصوتِي! إلَى يُصغِي ُ ه َّ أن ُأَصّدُِق لا
كَالعاِصفَةِ، بِمَصائَِب بُنِي يَضرِ الَّذِي َ هُو ١٧

َسبٍَب. دُونَ جُرُوِحي ُ يَُكثِّر وَ
أنفاسِي، ألتَقُِط يَدَعُنِي لا ١٨

مَرارَةً. يُشبِعُنِي بَْل
أقوَى. َ فَهُو ةٍ، َّ قُو َ مَسألَة كانَْت إْن ١٩

ُمحاكَمَةٍ؟ إلَى ُ يَدعُوه أْن يَستَطِيُع فَمَِن عَدٍل، َ مَسألَة كانَْت وَإْن
٩:٩ ٩

معروفةٌ. ٌ نجمية مجموعاٌت جميعُها الجنوب. … الدّب
٩:١٣ ١٠

الله. وَلأعداءِ رِّ َّ للش رمٌز ِ العادَة فِي َ وَهُو البحرِ. علَى ُ يُسيطر ُ ه َّ أن ونَ ُّ يَظن النّاُس كانَ َضخمٌ َبحرٌي َحيَواٌن أْو ِنِّيٌن ت رَهَب.
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بَراءَتِي، وَرَغمَ استِقامَتِي رَغمَ ٢٠

ِباً. مُذن يُظهِرُنِي ُ أقُولُه ما فَإّنَ
وَبَريءٌ، ٌ مُستَقِيم أنا ٢١

لِنَفسِي. ُّ أهتَم وَلا
َحياتِي. ُ أحتَقِر

واِحدَةً: ً نَتِيجَة هُناكَ إّنَ أقُوُل ٢٢
مَعاً. يرِ وَالشِّرِّ الّصاِلحِ َ َحياة يُنِهي ُ الله

قَتَلَْت، مَْن وَقَتَلَْت ٌ مُِصيبَة جاءَْت فَإْن ٢٣
ياءِ؟ ِ الأبر مَوِت عِندَ ُ الله أيَْضحَُك

الأشرارِ، ِ ُسلطَة َتحَت ٌ مَوُضوعَة الأْرُض ٢٤
القُضاةِ. عَِن الحَّقَ ُ الله َحجََب وَقَْد

إذاً؟ فَمَن الأمُورِ، ِ هَذِه َ وَراء ُ الله يَكُِن لَْم إْن
عَّداءٍ مِْن أسرَعُ «أيّاِمي ٢٥

بَةً، هارِ تَعدُو
فِيها. َيحدُُث صاِلحٍ شَيءٍ مِْن وَما

القََصِب. َكسُفُِن ُّ تَمُر ٢٦

يسَتِهِ. فَرِ عَلَى سرُ َّ الن يَنقَّضُ َكما ً يعا سَرِ تَنقَّضُ
وَحُزنِي، َشكواَي َسأنسَى ُلُْت ق «لَوْ ٢٧

وَجهِي، عَلَى ً ابتِسامَة وَرَسَمُْت
َمِي، أل كُّلَ أخشَى أَظّلُ ٢٨

تُبَرِّئَنِي. لَْن ُ الله يا َك َّ أن وَأْعرُِف
ِباً، مُذن َستَِجدُنِي ُكنَت إْن ٢٩

فائِدَةٍ؟ بِلا نَفسِي ُأتعُِب ِماذا ل
مُذاٍب، ِثَلٍج ب نَفسِي غَسَلُْت فَلَوْ ٣٠

بِالّصابُوِن، يَدَّيَ يُت وَنَّقَ
يَةِ، الهاوِ وَحِل فِي ُ الله فَسَيَغمِسُنِي ٣١

مِنِّي. ِيابِي ث َّ تَْشمَئِز أْن إلَى
عَلَيْهِ، فَأرُدَّ مِثلِي ً إنسانا ُ الله لَيَس ٣٢

َمحكَمَةٍ. فِي ً مَعا َنجتَمـِـَع كَْي أْو
بَينَنا، وَِسيٍط مِْن لَيَس ٣٣
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كِلَينا. عَلَى ُ يَدَه يََضُع
عِقابِهِ، عَصا عَنِّي يَرفَُع ُ ه َّ أن لَوْ ٣٤

رُعباً. يُرعِبنِي فَلا
أخاَف، أْن دُونَ مُ َّ َسأتَكَل ذَلَِك عِنْدَ ٣٥

أستَطِيُع. فَلا الآنَ أمّا

١٠
َحياتِي. «عِْفُت ١
بِشَكوَاَي، َسأنطُِق

مِرارَةٍ. مِْن نَفسِي فِي بِما مُ َّ وََسأتَكَل
تُدِنِّي، لا ِ لله وََسأقُوُل ٢

بِهِ. هِمُنِي تَتَّ ما عَّرِفنِي
يَدَيَك؟ عَمََل وَتَرفَُض تَظلِمَنِي أْن كَ يَسُرُّ فَهَْل ٣

الأشْرارِ؟ طاِت ُمخَّطَ علَى تُشرُِق بَينَما
الإنساِن، َكعَينَيِّ عَيناكَ هَْل ٤

الإنسانُ؟ يَراها َكما َ الُأمُور تَرَى ََّك أن أْم
البَشَرِ، كَأيّاِم أيّامَُك هَْل ٥

الإنساِن؟ عَلَى ُّ تَمُر َكما نَواُت الّسَ عَلَيَك ُّ فَتَمُر
إثمِي عَن تُفَتُِّش َك َّ لأن هَذا أسأُل ٦

تِي، َّ َخطِي عَن وَتَبحَُث
ذَنباً، أقتَرِْف لَْم أنِّي ُ تَعلَم وَأنَت ٧

مِنَك. مَهرََب وَلا
وََصنَعَتانِي، لَتانِي َشّكَ تاِن َّ الل يَداكَ ٨

رَتانِي. وَدَمَّ الآنَ حاصَرَتانِي
طِيناً، َصنَعْتَنِي ََّك أن ْ اذكُر ٩

تُراٍب. إلَى ً ِيَة ثان تُرِْجعُنِي فَهَْل
َلِيُب، الح يُسَكُب َكما تَسكُبْنِي ألَْم ١٠

الجـُبْنُ؟ ُ ر َّ ُيخـَث َكما رتَنِي َّ وَخَث
وَلَحماً، ً ِجلدا ألبَْستَنِي ١١

وَأْعصاٍب. بِعِظاٍم ً مَعا وَنَسَْجتَنِي
وَنِعمَةً، ً َحياة أْعطَيْتَنِي ١٢
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بِعِنايَتَِك. رُوِحي وَرَعَيَْت
المَكتُومَةَ، تََك ِخّطَ ِ هَذِه كانَت ١٣

قَصدُكَ. َ هُو هَذا أّنَ ُ أعلَم وَأنا
َستُراقِبُنِي، أخطَأُت إْن ١٤

شَرِّي. مِْن تُبرِّئَنِي وَلَْن
لِي! َيُل فَالو حُدُودَكَ، يُت تَعَّدَ إْن ١٥

رَأسِي. أرفََع أْن ُ أقدِر لا فَإنِّي ِيئاً، بَر ُكنُْت إْن ى َّ وََحت
كامٍِل، ِخزٍي فِي أنا

آلامٌ. وَكُلِّي
كَأَسدٍ، تَطارِدُنِي فَسَوَف نَفسِي رَفَعُْت إذا ١٦

. عَلَيَّ عَظَمَتَِك َ ز ُّ تَمَي ُ وَتُظهِر وَتَعُودُ
ِضّدِي، يَن َكثِيرِ ً شُهُودا تَْستَْدِعي ١٧

. عَلَيَّ غََضبَُك وَيَزدادُ
ِضّدِي. جَيٍش بَعدَ ً جَيشا فَتُرِسُل

ُأمِّي؟ بَطِن مِْن أخرَجتَنِي َ لِم ١٨

أحَدٌ؟ يَرانِي أْن قَبَل أمُْت لَْم َ لِم
، قَّطُ ُأولَدْ لَْم لَيتَنِي ١٩

القَبْرِ. إلَى البَْطِن مَِن نُقِلُت لَيتَنِي
قَِصيرَةً؟ أيّاِمي ألَيْسَْت ٢٠

قَلِيلاً، فأْستَمتـِـْع إذاً، فَدَْعنِي
ٍ رَْجعَة دُونَ أْمضِيَ أْن قَبَل ٢١

المَوِت، ِ وَعَتَمَة ِ لمَة الّظَ مَكاِن إلَى
وَمَوٍت، ُمخِيٍف ٍ َظلمَة مَكاِن ٢٢

عَمِيقَةٍ.» ٍ َكظُلْمَة ورُ ُّ الن َحيُث اضطِراٍب أْرِض

١١
ُصوفَر حَدِيُث

: عْماتِيُّ َّ الن ُ ُصوفَر فَأجاَب ١

َجواٍب؟ دُونَ ُ ه ُّ كُل الكَلامُ هَذا ُّ َسيَمُر «هَْل ٢

ثَرْثَرَتِهِ؟ ِ بَِكثرَة الإنساِن ُ بَراءَة ُ تَظهَر وَهَْل
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الّسامِعِينَ؟ الفارِغُ كَلامَُك يُْسِكُت هَْل ٣
ُيخِْجلََك؟ مَْن أفَلَيَس تَْسَخرُ، وَعِندَما

َصحِيحَةٌ، ُحجَِجي تَقُوُل ٤

اللهُ. يا عَينَيَك فِي ٌ طاهِر وَأنا
مُ، َّ يَتَكَل َ الله لَيَْت لـَِكْن ٥

إلَيَك، ُث وَيَتَحَّدَ
لََك، ِ الحِْكمَة أسرارَ يُعلُِن وَ ٦

ِبَينِ. جان ةٍ َّ ُحج لِكُّلِ لأّنَ
! تَستَِحّقُ مِمّا بِأقَّلِ يُعاقِبَُك َ الله بِأّنَ وَاعلَْم

اللهِ، أعْماَق تَفهَمُ َك َّ أن «أتَظُُن ٧

لِلقَدِيرِ؟ ِ الكامِلَة ِ المَعرِفَة إلَى تَِصُل أْو
ماواِت، الّسَ مَِن أعلَى ِهيَ ٨

تَفعَُل؟ عَساكَ َماذا ف
يَةِ، الهاوِ مَِن وَأعمَُق

عَنها؟ تَدرِي َماذا ف
الأْرِض، مَِن أطوَُل ِهيَ ٩

البَحرِ. مَِن وَأعرَُض
َحكَمَةِ، الم إلَى ُ وَقادَه بِإنساٍن وَأمسََك مَّرَ «إْن ١٠

يُقاوِمَهُ؟ أْن يَستَطِيُع فَمَْن
الباطِلِينَ. أولَئَِك يَعرُِف َ الله لأّنَ ١١

يَنتَبِهُ؟ أفَلا ، رَّ َّ الش يَرَى ِحينَ
فَْهماً، العَقِل فارِغُ َسيَكتَِسُب ١٢

إنساناً! البَرِّّيُ ُ الحِمار ُ َلد ي ِحينَ
اللهِ، إلَى قَلبََك ْهَت وَّجَ «فَإْن ١٣

َنحوَهُ، يَدَكَ وَمَدَْدَت
يَدِكَ، مِْن رَّ َّ الش نَفَضَت إذا ١٤

بَيتََك، يَسكَُن بِأْن لِلإثِم تَسمَْح وَلَْم
عَيٍب، مِْن َخجٍَل دُونَ وَجهََك فَسَتَرفَُع ١٥

َخوٍف. بِلا ً آمِنا وََستَقُِف
ِضيقََك، َستَنسَى َك َّ لأن ١٦
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تَعْبُرُ. ٍ يَة جَارِ كَميَاهٍ َسيَكُونُ إْذ ُ تَذكُرَه وَلَْن
هِيرَةِ، الّظَ شَمِْس مِْن َ أكثَر ُ َياة الح َستَْسطـِـُع ١٧

باِح. الّصَ َكنُورِ ُظلمَتُها وَتَكُونُ
رَجاءً، لََك لأّنَ وَتَطمَئِّنُ ١٨

. هَّمٍ دُونَ وَتَنامُ َحولََك ُ تَنظُر
تَضطَِجــُع، وَعِندَما ١٩

أحَدٌ. يُرْهِبََك لَْن
َكثِيرُونَ. عَونََك َسيطلُُب

فَتَبلَى. الأشرارِ عُيُونُ أمّا ٢٠
َباً، مَهْر َيجِدُوا لَْن

«. كَالرِّيحِ يَمضِي ُ الأِخير وَرَجاؤُهُم

١٢
ُصوفَر عَلَى ُّوَب أي رَدُّ

ُّوُب: أي فَأجاَب ١

الحِْكمَةِ. أهُل َّكُْم أن بُّدَ «لا ٢
مَعَكُْم! ُ الحِْكمَة وَتَمُوُت

مِثلـَكُْم، عَقٌل ً أيضا أنا لِي لـَِكْن ٣
مِنكُْم. أقِّلَ فَلَْسُت

تَقُولُونَهُ؟ الَّذِي هَذا يَعْرُِف لا فَمَْن

لِأصدِقائِي. ً ُأْضحُوكَة أصبَْحُت قَد «ها ٤

اللهَ، دَعا يَقُولُونَ
بِالآلاِم. إلَيهِ فَاْستَجاَب

ُأْضحُوكَةً. يُصبُِح ُ وَالمُستَقِيم البّارُّ َ هُو فَها
ِئَةً، هان َحياةً يَعِيشُونَ فَالَّذِيَن ٥

ِيَن، الآخَر بِمَصائِِب ونَ يَستَِخّفُ
يَسقَُط! أْن بَعْدَ الإنسانَ بُونَ يَضرِ

تَسلَمُ، ُصوِص ُّ الل بُيُوُت ٦
بِأماٍن! يَعِيشُونَ َ الله يُغِيظُونَ وَالَّذِيَن

اللهِ! يَدِ فِي مََصائِرَهُْم أّنَ مََع
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فَتُعَلِّمََك، َ البَهاِئم «اْسأِل ٧
فَسَتُخبِرَكَ. ماءِ الّسَ َ وَُطيُور

فَتُرِشدَكَ، الأْرَض حَّدِِث أْو ٨
لََك. فَيَروَِي البَحرِ سَمََك أْو

ِ الله َ يَد أّنَ يَعرُِف لا مِْنها مَْن ٩
بَِك، هَذا فَعَلَْت َّتِي ال ِهيَ

، حَيٍّ شَيءٍ كُّلِ ِنَفَِس ب مُ يَتَحَكَّ َ فَهُو ١٠

بَشَرٍ. كُّلِ وَبِرُوِح
الكَلامَ، الُأذُنُ تَزِنُ ألا ١١
الطَعامَ؟ اللِّسانُ يَفَحُص َكما

يُوِخ، لِلّشُ ُ الحِْكمَة هَِل ١٢
يلاً؟ َطوِ يَعِيشُونَ ِمَْن ل وَالفَهُمُ

للهِ، ُ ة َّ وَالقُو ُ الحِْكمَة بَِل ١٣
وَالفَْهمُ. الّصائُِب ُ الحُكم ُ لَه

يَبنِي. أحَدَ فَلا هَدَمَ، إذا ١٤

يَفتَُح. أحَدَ فَلا أحَدٍ، عَلَى أغلََق إذا
شَيءٍ، كُّلَ َيجِّفُ المَطَرَ، َ َحجَز إذا ١٥

الأْرَض. ُ يَغمُر ُ ه َّ فَإن أْرَسلَهُ، وَإذا
وَالحِْكمَةُ. ُ ة َّ القُو ُ لَه ١٦

للهِ. هُْم ُّ كُل وَالخاسِرُونَ الرّاِبحُونَ
النّاِصحـِينَ، مَِن َ الحِْكمَة يَنزِعُ ١٧
َكحَمقَى. يَبدُونَ َ القُضاة وََيجعَُل

المُلُوِك، َ ة َّ قُو يَنزِعُ ١٨
بِقُيُودِ. يُطَوِّقُهُْم وَ

الـكَهَنَةِ، َ ة َّ قُو يَنزِعُ ١٩

خالِدَةً. ونَها ُّ يَظُن َّتِي ال َ المَراكِز ذَوِي يُنزُِل وَ
المُؤتَمَنِينَ، النّاِصحـِينَ ُيخْرُِس ٢٠

يُوِخ. الّشُ مَِن َميِيزِ الت ُحْسَن يَنزِعُ وَ
بَلاءِ، ُّ الن عَلَى َجََل الخ يَسكُُب ٢١

ياءِ. الأقوِ َ ة َّ قُو يَنزِعُ وَ
الظُلمَةِ، أسرارِ أعمََق يَكِشُف ٢٢
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كَالمَوِت. ٌ مُظلِم َ هُو ما يُعلَِن وَ
يُدَمِّرُها، َّ ثُم الُأمَمَ، يُقَوِّي ٢٣

بَها. ُشعُو يُشَتُِّت َّ ثُم البِلادِ، حُدُودَ يُوَّسِــُع
الأْرِض، َشعِب ِ قادَة فَْهمَ يَنزِعُ ٢٤

يٍق. َطرِ بِلا ٍ قاِحلَة أْرٍض فِي هُْم ُّ يُِضل وَ
كارَى، كَالّسُ فَيَدُورُونَ ٢٥

نُوٍر. دُونَ ِ لمَة الّظُ فِي يقَهُْم َطرِ سُونَ َّ يَتَلَم

١٣
هُ، َّ كُل هَذا عَينِي رَأْت قَْد «ها ١

وَفَهِمَتْهُ. ُأذُنِي ُ وَسَمِعَتْه
تَعرِفُونَ، ما أعرُِف فَأنا ٢

دُونَكُْم. فَلَسُت
القَدِيرِ، إلَى َث أَتحَّدَ أْن أوَدُّ أنِّي َ غَير ٣

تِي. َّ قَِضي بِشَْأِن ُ وَُأحاِججَه
بِالـكَذِِب، َجهلـَكُْم تَستُرُوا أْن ونَ ُّ ُتحِب كُْم َّ لـَِكن ٤

عاِجزُونَ. ٌ أطِبّاء كُْم ـُّ كُل
تَْصمِتُونَ! لَيتَكُْم ٥

تَفعَلُونَهُ! شَيءٍ أحكَمَ هَذا فَيَكُونُ
رَأيِي، «اْسمَعُوا ٦

َسأطرَُحها. َّتِي ال لِلحَُجِج وَانتَبِهُوا
اللهِ، لأجِل تَكذِبُونَ هَْل ٧
ِمَصلََحتِهِ؟ ل بِالغِّشِ ثُونَ وَتَتَحَّدَ

اللهَ، قُونَ َّ َل َم تَت هَْل ٨
تِهِ؟ َّ قَِضي عَْن وَتُدافِعُونَ

َصواٍب؟ عَلَى َّكُْم إن أيَقُوُل اللهُ، فَحََصكُمِ إْن ٩

ُ ِخداعَه تَستَطِيعُونَ أْم
الآخَرَ؟ أحَدُهُمُ ُ البَشَر َيخدَعُ َكما

َسيُؤَدِّبُكُْم ُ ه َّ أن فِي َشّكَ لا ١٠
السِّرِّ. فِي يَن ِ مُتَحَيِّز ْ ُكنتُم إْن

يَنهَُض؟ ِحينَ يُرعِبُكُْم ألا ١١
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َتخافُونَهُ؟ ألا
بِها، ُتجادِلُونَ مادِ َّ كَالر ً تافِهَة ً أمثالا ْ َحفِظتُم ١٢

كَالّطِينِ. ٌ ة هَّشَ بَتُكُْم وَأجوِ
ْم، َّ أتَكَل وَدَعُونِي «اصمُتُوا ١٣

َيحْدُُث. ما لِي وَلِيَحدُْث
ِبحَياتِي، ُ ُأخاطِر ِماذا ل ١٤
َكّفِي؟ فِي نَْفسِي وَأَضُع
اللهُ؟ َسيَقتُلُنِي هَْل ١٥

فِيهِ. فَرَجائِي فَعََل، لَوْ ى َّ َحت
وَجهِهِ. أمامَ نَفسِي عَْن َسُأدافـِـُع أنِّي َ غَير

َسيُخَلُِّصنِي، ُ نَفسُه َ فَهُو ١٦

أمامَهُ. يَقَِف أْن يَستَطِيُع لا َ الفاِجر لأّنَ
أقُوُل، ِما ل انتَبِهُوا ١٧

بِهِ. ُأخبِرُكُْم ِما ل وَاْصغُوا
دِفاِعي، أعدَدُت قَْد أنا ها ١٨

ُأ. َّ َسُأبَر أنِّي ُ أعلَم وَأنا
؟ عَلَيَّ ً تُهمَة يُثبُِت فَمَْن ١٩

وَأمُوُت. َسأخرَُس فَإنِّي فَعََل فَإْن
بِي، يَن أمرَ تَفعََل لا أْن أسألَُك «لـَِكنِّي ٢٠

مِنَك. َ أختَبِئ لَْن ِحينَئِذٍ،
عَنِّي، يَدَكَ أبْعِْد ٢١

ِبخَوفَِك. تَرهِيبِي عَْن ْف َّ وَتَوَق
َسُأِجيُب. وَأنا اْدعُنِي ٢٢

أنَْت. وَأِجْب ْم، َّ أتَكَل دَْعنِي أْو
وََخطاياَي؟ بِي ذُنُو ِهيَ كَْم ٢٣

تِي. َّ وََخطِي ِيمَتِي جَر أيَن أرِنِي
وَجهََك، عَنِّي ُتخفِي ِماذا ل ٢٤

كَ؟ عَدُّوَ وَتَعتَبِرُنِي
الرِّيحُ، تَحْمِلُها ً وَرَقَة أتُرعُِب ٢٥

يابِسَةً؟ ً ة قَّشَ ُ تُطارِد أْم
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ِضّدِي، ً لاذِعَة ً تُهَما َكتَبَت ََّك لأن ٢٦

َشبابِي. آثاِم بِسَبَِب ُأعانِي وََجعَلتَنِي
وَالخَشَِب، بِالحَدِيدِ قَدَمَيَّ ُ تُقَيِّد ٢٧

إلَيهِ، أذهَُب مَكاٍن كُّلَ تُراقُِب
أخطُوها. ُخطوَةٍ كُّلَ وَتُراقُِب
عَفٍِن، َكشَيءٍ أتلَُف وَأنا ٢٨

. العُّثُ ُ يَأكُلُه َكثَوٍب

١٤
اْمرأةٍ مِِن المَولُودُ «الإنسانُ ١

قاءِ. بِالّشَ ٌ وَمَليئَة ٌ قَِصيرَة ُ َحياتُه
تَْذوِي، َّ ثُم الإنساِن ُ َحياة تَنمُو ٍ كَزَهرَة ٢

يَدُومُ. لا َكظِّلٍ وَتَهرُُب
، عَلَيَّ عَينَيَك تَفتَُح اللهُ، يا فَأنَت، ذَلَِك، وَمََع ٣

مَعََك. ِ ُحاكَمَة الم إلَى وَتَقُودُنِي
طاهِراً؟ ِجَس َّ الن َيجعََل أْن ُ يَقدِر «مَْن ٤

أحَدُ! لا
َسلَفاً، ٌ دَة ُمحَّدَ ِ َحياتِه أيّامُ دامَت ما ٥

لَدَيَك، ً مَعلُوما ِ عُمرِه وَُطوُل
رَ. َّ يَتَغَي أْن ُمِكُن ي فَلا

وََشأنَهُ، ُ وَدَعْه ُ عَنه عَينَيَك أبْعِْد ٦
الأِجيرُ. يَفعَُل َكما ِ ِبحَياتِه َع َّ َمَت يَت لـِكَي

رَجاءٌ. ِ َجرَة «للِّشَ ٧
جَدِيدٍ، مِْن تَنمُو ها فَإّنَ قُطِعَْت إْن

تَنْبُُت. تَظَّلُ وَأْغصانُها
ِجْذرُها، الأْرِض فِي شاَخ وَإذا ٨

ِجذعُها، راِب ُّ الت فِي وَماَت
فَتُزْهِرُ، تَعُودُ القَلِيِل فَبِالماءِ ٩

جَدِيدَةٍ. َكنَبْتَةٍ ً أغصانا وَتُنتُِج
وَيَمُوُت. فَيَضعُُف الإنْسانُ أمّا ١٠

تَهُ، َّ ِصح الإنسانُ يَفقِدُ
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ذَلَِك؟ عِندَ يَكُونُ فَأيَن
ُبحـَيرَةٍ، مِْن ُ ِياه الم تَنْفَدُ ١١

مَْصدَرِهِ. مِْن ُ هر النَّ وَيَنشَُف
يَنهَُض. وَلا الإنسانُ يَضطَِجــُع ً أيضا هَكَذا ١٢

نَومِهِْم، مِْن يَقُومُونَ أْو المَوتَى يَستَيقَِظ فَلَْن
ماواُت. الّسَ تَزُوُل ِحينَ إلّا

يَةِ، الهاوِ فِي َتخفِينِي «لَيتََك ١٣

غََضبَُك. يَهدََأ ى َّ َحت وَُتخَبِّئُنِي
فِيهِ. تَذْكُرُنِي ً وَقتا لِي ُ ُتحَّدِد لَيتََك

ِيَةً؟ ثان َيحيا فَهَْل إنساٌن، ماَت إْن ١٤
تِي، َّ ُجندِي أيّاِم كُّلَ ُ َسأنتَظِر ً إذا

إعفائِي. َ يأتِي ى َّ َحت
فَُألَبِّي، َستَدعُونِي ١٥

يَدَيَك. عَمَِل إلَى تَشتاُق فَأنَت
ُخطُواتِي، َستُراقُِب ِحينَئِذٍ، ١٦

َخطاياَي. دَ تَتَرَّصَ وَلَْن
َمختُوٍم، ِكيٍس فِي تِي َّ َخطِي َستََضُع ١٧

تَراهُ. فَلا إثمِي ُ وََستَستُر
وَُيجرَُف، َبَِل الج مَِن ٌ جُزء يَسقُُط َكما «لـَِكْن ١٨

مَكانِها، مِْن ُ خرَة الّصَ تُزَْحزَُح وََكما
بِالماءِ، ُ الحِجارَة تَتَآكَُل وََكما ١٩

الأْرِض، تُراَب يُوُل الّسُ وَتَغِسُل
الفانِي. الإنساِن َ رَجاء ُ الله يا تُدَمِّرُ هَكَذا

فَيَْمضِي. عَلَيهِ، ُ وَتَنتَصِر ُ تَهزِمُه ٢٠
المَوِت إلَى ُ تُرِسلُه

وَجهَهُ! ُ يمَة الهَزِ رِت َّ غَي أْن بَعدَ
يَعلَمُ، لا ُ ه َّ فَإن أولادُهُ، َ ُأكْرِم إذا ٢١

يَدرِي. لا ُ ه َّ فَإن ُّوا، ذَل وَإذا
مُ، َّ يَتَأل ُ َجسَدَه أّنَ َ غَير ٢٢
نَفِسهِ.» عَلَى إلّا يَنُوُح وَلا
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١٥
ًلِيفاز أ حَدِيُث

: يْمانِيُّ َّ الت ُ ألِيفاز فَأجاَب ١

فارٍِغ؟ بِكَلاٍم ُ الحَِكيم «أُيجِيُب ٢

بِالهَواءِ. ٌ مَلِيء ُ بَطنُه
يُفِيدُ، لا بِكَلاٍم ُيجادُِل هَْل ٣

تَنفَُع؟ لا وَبِأقواٍل
اللهِ، ِ َمخافَة عَِن النّاَس تُبعِدُ َك َّ فَإن ٤

َحضْرَتِهِ. فِي َل أمُّ َّ الت وَتُعِيُق
ذَنبََك، ُ يُظهِر فَمَُك ٥

بِاحتِياٍل. الكَلِماِت ُ َيختار لِسانََك لأّنَ
أنا. لا يُدِينَُك، فَمَُك ٦
َشفَتاكَ. عَلَيَك تَشهَدُ إْذ

البَشَرِ؟ مَِن المَولُودِيَن ُل أّوَ «أأنَْت ٧
التِّلاِل؟ قَبَل خُلِْقَت هَْل

اللهِ؟ َ مَشُورَة تَسمَُع ً حاضِرا ُكنَت هَْل ٨

عَلَيَك؟ ٌ مَقُصورَة ُ الحِْكمَة هَِل
َنحُْن، ُ نَعرِفُه وَلا أنَت ُ تَعرِفه الَّذِي ما ٩
َنحُن؟ ُ نَفهَمه وَلا أنَت ُ تَفهَمه الَّذِي ما

وَالعَُجوزُ، الأشيَُب بَيْنَنا ١٠
ِيَك. أب مِْن ً ِسنّا ُ أكبَر َ وَهُو

لََك، ِ الله ياِت ِتَعزِ ب تَْستَِخّفُ هَْل ١١
بَِك؟ ِ فِيقَة َّ الر وَالكَلِماِت

بَعِيداً، َ يَأخُذَك بِأْن لِقَلبَِك تَسمَُح ِماذا ل ١٢

ذَلَِك؟ تُظهِراِن عَينَيَك إّنَ ى َّ َحت
اللهِ، عَلَى تَنقَلُِب َك َّ إن ١٣

َمَِك. ف مِْن الأقواَل ِ هَذِه مِثَل وَتُطلُِق
طاهِراً، لِيَكُونَ الإنسانُ َ هُو «ما ١٤

بارّاً، لِيَكُونَ المَرأةِ مَِن المَولُودُ أوِ
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ِسينَ،١١ المُقَّدَ ِ مَلائَِكتِه عَلَى كُِل َّ يَت لا ُ فَالله ١٥
عَينَيهِ. فِي طاهِرَةٍ ُ غَير ماوَُت الّسَ ى َّ َحت

يَكُونُ بِالحِرِّيِ فَكَْم ١٦

الفاِسدُ، ُ المَكرُوه الإنسانُ ذَلَِك
كَالماءِ. َ الإثم يَشرَُب الَّذِي

. إلَيَّ فَاْستَمـِـْع قَصدِي، «َسُأفْهِمَُك ١٧

عَنهُ. ُأخبِرْكَ فَدَْعنِي هَذا، رَأيُت لَقَْد
الحَُكماءُ، ُ قالَه ٌ شَيء َ هُو ١٨
عَنهُْم. آباؤُهُْم ِ ُيخْفِه وَلَْم

وَحدَهُْم. لَهُْم الأْرُض ُأعطِيَِت ١٩

يقَهُْم. َطرِ غَرِيٌب يَعبُرْ وَلَْم
َماً، أل ِ َحياتِه َطواَل ُ ير الشِّرِّ ى َّ يَتَلَو ٢٠

َحياتِهِ. كُّلَ يُعانِي ُ الّظالِم كَذلَِك
ُأذُنَيهِ، فِي عِب ُّ الر أْصواَت ُل َّ يَتَخَي ٢١

الغُزاةُ. ِيهِ يَأت َسلامِهِ، وَقِت وَفِي
لمَةِ، الّظُ مَِن يَعُودَ أْن فِي ُ لَه َ رَجاء لا ٢٢

بِانْتِظارِهِ. َسيٌْف وَهُناكَ
سُورِ،١٢ ُّ للِن ً َطعاما ِ بِه َسيُلقَى ٢٣

يٌب. قَرِ ِ الظُلمَة يَومَ أّنَ يَعرُِف َ وَهُو
يُق، وَالّضِ ُ البَلاء ُ يُرعِبُه ٢٤

لِلهُُجوِم. ُأ َّ يَتَهَي َكمَلٍِك ِ وَيُرْهَبانِه
اللهِ، ِضّدَ ُ يَدَه مَّدَ ُ ه َّ لأن ٢٥

بِوَقاحَةٍ. َ القَدِير َ وَواجَه
هَاجَمَهُ، بِعِنادٍ ٢٦

هُ. ِضّدَ مَ تَقَّدَ وَبِدِْرٍع
ْحِم، الّشَ مَِن وَخَاصِرَتاهِ ُ وَْجهُه ى تَغَّطَ ُ ه َّ أن فَمَْع ٢٧

الأْشباِح، مُدُنَ َسيَسكُُن ٢٨

١٥:١٥ ١١
«قِّدِيسيه.» ً حرفيا ِسين. المُقَّدَ مَلائَِكتِه

١٥:٢٣ ١٢
الخـُبزِ.» عَِن ً َبحثا ُ «َسيَتُوه أو سُور. ُّ للِن … َسيُلقَى



٤ : ١٦ ُّوب أي ٧٠٤ ٢٩ : ١٥ ُّوب أي

ُحطاٍم. مِْن أْكوامٌ مَِصيرُها مَهُجورَةٍ بُيُوٍت فِي
بَعْدُ، فِيما ً غَنِيّا ُ ير الشِّرِّ يَكُونَ لَْن لِهَذا ٢٩

تَدُومَ، لَْن ُ تُه َّ وَقُو
الأْرِض. فِي تَمتَّدَ لَْن ُ وَمَمتَلَكاتُه
الظُلمَةِ، مَِن ً َبا مَهر َيجِدَ لَْن ٣٠

أْغصانَها، المَرَُض َس َّ يَب َكشََجرَةٍ يَكُونُ وَ
أْوراقَها. ياُح ِّ الر رَِت َّ وََطي

فارِغَةٍ، ُأمُوٍر عَلَى كَِل َّ يَت أْن يَنبَغِي لا ٣١

نَفسَهُ. فَيَخدَعَ
مُكافَأتَهُ. َسيَكُونُ الفَراغَ لأّنَ

وَقتِهِ، قَبَل وََسيَمُوُت ٣٢
تُها. َّ قِم ْت َّ اصفَر َكشََجرَةٍ

نُْضِجهِ، قَبَل عِنَبَها تَفقِدُ ٍ َككَرمَة يَكُونُ وَ ٣٣

بَراِعمَها. تُْسقُِط ٍ َيتُونَة كَز أْو
لَهُْم، َ ثَمَر لا عَقِيمونَ الفاِسدِيَن الأشرارَ لأّنَ ٣٤

بِالرِّشوَةِ. المُتَعامِلِينَ تَأكُُل وَالنّارَ
ِضيقاً، َيحبَلُونَ هُْم لأّنَ ٣٥

شَرّاً، َلِدُونَ ي وَ
ِخداعاً.» ُ َلِد ت وَبُطُونُهُْم

١٦
أليفاز عَلَى ُّوَب أي رَدُّ

ُّوُب: أي فَأجاَب ١

ها، َّ كُل الأفكارِ ِ هَذِه إلَى «استَمَعُت ٢

مُتْعِبُونَ. ونَ ُّ مُعَز كُْم ـُّ وَكُل
الفارِِغ؟ الكَلاِم لِهَذا ٍ نِهايَة مِْن َأما ٣

لِلكَلاِم؟ ونَ ُّ فَتُْضطَر يُزِعجُكُْم الَّذِي َما ف
مَكانِي، ْ َكنتُم لَوْ ٤

مِثلـَكُْم. مَ َّ أتَكَل أْن ً أيضا أنا أستَطِيُع لـَكُنُت
بِالِاّتِهاماِت، ُأهاِجمُكُْم

لـَكُْم. رَأسِي ُّ وَأهُز
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بِكَلِماتِي، َسُأَشجِّعُكُْم ُكنُت «لـَِكنِّي ٥

.ٍّ مُعَز بِكَلاٍم أوجاعَكُْم وَُأَخّفُِف

َمِي، أل َيخِّفُ لا مُْت، َّ تَكَل «إْن ٦
يَتَوَقَُف. لا الكَلاِم، عَِن امتَنَعُْت وَإِن

يُضعِفُنِي، ُ الله َ هُو ها ٧

أهلِي؟ كُّلَ ُ الله يا تُدَمِّْر ألَْم
جاعِيدِ، َّ بِالت وَجهِي مَلأَت ٨

ِضّدِي. ً شاهِدا هَذا فَصارَ
ذَنبِي. عَن لِيَشهَدَ يُل الهَزِ ِجْسمِي قامَ

ُمَزِّقُنِي، وَي ِ غََضبِه فِي «يُهاِجمُنِي ٩

. عَلَيَّ ِ بِأسنانِه يَصِّرُّ َ وَهُو
بِكُرْهٍ. عَدُّوِي إلَيَّ ُ وَيَنظُر

لِيَفتَرُِسونِي. أفواهَهُْم النّاُس يَفتَُح ١٠
استِهزاءً، وَجهِي عَلَى لَطَمُونِي

ِضّدِي. ً مَعا وا وَاصطَّفُ
يرِ، الشِّرِّ إلَى ُ الله أسلَمَنِي ١١
الأشْرارِ. يَدَي بَينَ وَرَمانِي
مَنِي. فَحَّطَ ً مُرتاحا ُكنُت ١٢

تَكِسيراً. رَنِي َّ وََكس بِرَقَبَتِي أمسََك
هَدَفاً، ُ لَه نََصبَنِي

سِهامِهِ. ُ رُماة بِي وَأحاَط ١٣
َشفَقَةٍ. دُونَ ً َشّقا كُلْيَتَيَّ َشّقَ

الأْرِض. عَلَى مَرارَتِي يَسكُُب
ةٍ، مَّرَ بَعدَ ً ة مَّرَ يَسَحقُنِي ١٤

كَمُقاتٍِل. عَلَيَّ وَيَهُجمُ
ِجلْدِي، عَلَى ً خَيْشا «لَبِسُت ١٥

راِب. ُّ الت فِي يائِي ِكبرِ غُت وَمَّرَ
البُكاءِ، مَِن وَجهِي َّ احمَر ١٦

َسوداءُ. ُ دَوائِر عَينَيَّ َحوَل وَبَدَْت
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لأحَدٍ، تُِسيئا لَْم يَدَّيَ أّنَ مََع ١٧

ةٌ. َّ نَقِي وََصلاتِي
أْرُض،١٣ يا دَِمي تُغَّطِي «لا ١٨

تُسمََع. أْن مِْن صَرَخاتِي تَمنَعِي وَلا
ماءِ، الّسَ فِي شاهِدٌ يُوجَدُ الآنَ ١٩

الأعالِي. فِي بَراءَتِي وَدَلِيُل
عَنِّي، يُدافـِـُع صاِحبِي ٢٠

للهِ. الدُمُوعَ عَيناَي تَْذرُِف بَينَما
اللهِ، ِ َحضْرَة فِي عَنِّي ُ َسيُحاِجج ٢١

َصدِيقِهِ. عَْن يُدافـِـُع كَإنساٍن
قَلِيلَةٍ، َسنَواٍت بَعْدَ ُ ه َّ «لأن ٢٢

مِنها. أعُودَ لا يٍق َطرِ فِي َسأمضِي

١٧
َّلَةٌ، مُكَب «رُوِحي ١
مُطفَأةٌ، وََحياتِي

انتِظارِي. فِي ُ وَالقَبر
بِي، َمِيُع الج يَهزَُأ ٢

بِشَراَسةٍ. عَلَيَّ ُهجُومَهُْم ُأراقُِب وَأنا
عِنْدَكَ، َضامِنِي أنَْت «ُكْن ٣

يَدِي؟ َ يُصاِفح أْن يَرضَى ُ غَيرُك فَمَْن
يَفهَمُوا، لِئَلّا أصحابِي عُقُوَل أغلَقَت ََّك لأن ٤

. عَلَيَّ أنفُسَهُْم يَرْفَعُونَ تَدَْعهُْم فَلا
أْصحابَهُ، يَْدعَمُ ‹الّصاِحُب يُقاُل: ُ ه َّ أن مََع ٥

بُكاءً!› ِ أولادِه عُيُونُ َلِفَْت ت لَوْ ى َّ َحت
الأْرِض، لِشُعُوِب ً ُأمثُولَة ُ الله َجعَلَنِي ٦

لِلبُصاِق. وَْجهِي وَعَيَّنَ
الحُزِن. مَِن عَيناَي َضعُفَْت ٧

١٦:١٨ ١٣
.11 -10 :4 كويِن َّ الت بكتاِب قارن أْرض. … تُغَّطِي لا
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كَالّظِّلِ. ً يلَة هَزِ َجسَدِي ُ أعضاء وَصارَْت
حالَتِي، مِْن المُستَقِيمُونَ َ ُصدِم ٨

يرِ. الشِّرِّ مَِن ُ البَريء َ وَانْزََعج
يقِهِ، بِطَرِ ُ الّصاِلح ُك َمَّسَ يَت ٩
ةً. َّ قُو اليَدَيِن ُ طاهِر وَيَزدادُ

ِمُهاجَمَتِي، ل ً جَمِيعا عُودُوا «لـَِكْن ١٠

بَينَكُْم. ً حَِكيما ً َشخصا أِجدَ فَلَْن
َحياتِي، انقََضْت ١١

أحلاِمي، قَْت َّ وَتَمَز
رَجائِي. وَزاَل

َحياتِي. انقَلَبَْت ١٢
نَهاراً، يُل َّ الل َ فَصار

فَجراً. ُ وَالمَساء
لِي، ً بَيتا َ يَة الهاوِ اشتَهَيُْت «إذِ ١٣
لاِم. الّظَ فِي يرِي سَرِ أْجعََل وَأْن
أبِي، أنِت يَةِ: لِلهاوِ ُلُْت ق إْذ ١٤

ُأختِي، أْو ُأمِّي أنِت ودَةِ: وَللِدُّ
إذاً؟ رَجائِي يَكُونُ فَأيَن ١٥
بَعْدِي؟ آمالِي َسيَرى وَمَْن

يَةِ، الهاوِ مَدخَِل إلَى مَعِي رَجائِي َسيَهبُِط هَْل ١٦

راِب؟» ُّ الت فِي مَعِي َسيُدفَُن أْم
١٨

بِلْدَد حَدِيُث
: وِحيُّ الّشُ ُ بِلْدَد فَأجاَب ١

الكَلاِم؟ هَذا مِثَل تُواِصلُونَ مَتَى ى َّ «َحت ٢
ذَلَِك. بَعدَ مُ َّ وََسنَتَكَل لُوا، تَعَّقَ

البَهاِئِم؟ مَِن َكقَطِيٍع تَعتَبِرُنا ِماذا ل ٣
نَظَرِكَ؟ فِي ُ أغبِياء َنحُن ِماذا ل

غََضبِهِ. فِي ُ نَفسَه يُؤذِي مَْن أنَت ٤
بِسَبَبَِك؟ الأْرُض ُ َستُهَْجر فَهَْل
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لأجلَِك؟ مَكانِها مِْن ٌ َلَّة ت كُ َّ َستَتََحر هَْل أْم
الأشْرارِ، ُ نُور يَنطَفُِئ «نَعَْم ٥

تَسطَُع. نارِهِْم ُ ألِسنَة تَعُودُ فَلا
مُظلِمٌ، بَيتِهِْم ُ نُور ٦

مُطفَأٌ. ُ فَوقَه وَالسِّراُج
ةُ، َّ ي القَوِ ُخطُواتُهُْم دُ َّ تَتَقَي ٧

ُخطَطُهُْم. وَتُسقِطُهُْم
فِيها، فَيَقَعُونَ َ المِصيَدَة أقدامُهُمُ تَدُوُس ٨

. َمخْفِّيٍ ٍّ فَخ فَوَق وَيَمشُونَ
بِأرجُلِهِْم، ُ المِصيَدَة ُمِسُك ت ٩

عَلَيهِْم. ُ بَكَة الّشَ وَتُْطبُِق
الأْرِض، فِي ٌ أ َّ ُمخَب ُ رَك َّ فَالش ١٠

يِق. رِ الّطَ عَلَى ٌ أ َّ ُمخَب فَخُّهُْم
َحولِهِْم مِْن المَصائُِب تُرعِبُهُمُ ١١

َخطَواتِهِْم. كُّلَ ُ وَتُطارِد
لِالتِهامِهِْم، ٌ جائِعَة يقاُت الّضِ ١٢

لِعَثْرَتِهِْم. ٌ جاهِزَة ُ وَالمُِصيبَة
ِجلدَهُْم، المَرَُض يَأكَُل ١٣
أطرافَهُْم. المَوُت١٤ َلتَهِمُ ي وَ

الأمِينِ، ِحصنِهِمُ عَْن ُأبعِدُوا ١٤
الأهْواِل. مَلِِك المَوِت ِمُلاقاةِ ل وَاقتِيدُوا

بُيُوتِهِْم، فِي ٌ شَيء يَبقَى لا ١٥
مَساِكنِهِْم. عَلَى يِت الـِكبرِ ُ نار وَتَنهاُل
الأْرِض َتحَْت جُذُورُهُْم َتجِّفُ ١٦

فَوُق. مِْن غُُصونُهُْم وَتَذبُُل
الأْرِض، فِي أحَدٌ يَذكُرُهُْم لا ١٧

رُقاِت. الّطُ فِي أسماؤُهُْم ُ تُذكَر وَلا
المَوِْت، ِ ُظلمَة إلَى ورِ ُّ الن مَِن يُطارَدُونَ ١٨

١٨:١٣ ١٤
المَوت.» ُ «بكر ً حرفيّا الموت.
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الأْرِض. وَجهِ عَلَى مِْن يُطرَدُونَ وَ
جَماعَتِهِْم، بَينَ أولادَ وَلا لَهُْم نَسَل لا ١٩

ُسكناهُْم. مَوِضــِع فِي أحَدٌ لَهُْم يَنجُو وَلا
الغَرِْب أهُل يَرتَعُِب ٢٠

عِقابِهِْم، يَوِم فِي لَهُْم حَدََث مِمّا
رِْق. َّ الش أهُل عُب ُّ الر وَيَشُّلُ
الأشرارِ، ُ مَِصير هَذا ما َّ إن ٢١

اللهَ.» يَعْرِفُونَ لا الَّذِيَن نَِصيُب وَهَذا

١٩
بِلْدَد عَلَى ُّوَب أي رَدُّ

ُّوُب: أي فَأجاَب ١

تُعَّذِبُونَنِي. مَتَى «إلَى ٢
بِكَلامِكُْم؟ وَتَسَحقُونَنِي

ةٍ! مَّرَ بَعدَ ً ة مَّرَ أهَنتُمُونِي ٣

َخجٍَل. بِلا إلَيَّ ْ وَأسأتُم
أخطَأُت، لَوْ ى َّ فَحَت ٤

أنا. عَلَيَّ تِي َّ فَخَطَي
مِنِّي، أفَضَل أنْفُسَكُْم َتحِسبُونَ ْ ُكنتُم إْن ٥

ِضّدِي، ً ة َّ ُحج ذُلِّي وَتَستَخدِمُونَ
ِ الخَطَأ فِي أْوقَعَنِي َ الله أّنَ فَاعلَمُوا ٦

بِفَخِّهِ. وَحاصَرَنِي
ُمجِيٍب، مِْن وَما ِ لْم الّظُ مَِن أصرُُخ ٧

عَدٍل. مِْن وَما وَأستَغِيُث
يقِي، َطرِ َسّدَ ٨

المُرُورَ، أستَطِيُع فَلا
ُطرُقِي. كُّلَ َ وَأظلَم

َمجدِي، مِْن دَنِي جَرَّ ٩
رَأسِي. عَْن التّاَج وَأزاَل

الجِهاِت، كُّلِ مِْن يَهدِمُنِي ١٠

، عَلَيَّ فَيُقضَى
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َجرَةُ. الّشَ تُقلَُع َكما رَجائِي يُقلَُع وَ
غََضبَهُ، ِضّدِي أشعََل ١١

لَهُ. ً عَدُّوا وَاعتَبَرَنِي
يقِي، َطرِ وَتَسُّدُ ً مَعا ُ قُوّاتُه مُ تَتَقَّدَ ١٢

بَيتِي. َحوَل ُ وَتُعَسكِر
إْخوَتِي، عَنِّي «أبعَدَ ١٣

عَنِّي. َ باء غُرَ أصدِقائِي وَأصبََح
بائِي، أقرِ تَرََكنِي ١٤

نَسُونِي. وَأصدِقائِي
يٍب. َكغَرِ إلَيَّ يَنظُرُونَ وَخادِماتِي بَيتِي ُضيُوُف ١٥

عُيُونِهِْم! فِي ً أجنَبِيّا صِرُت
ُيجِيُب. فَلا خَادِِمي، ُأنادِي ١٦

إلَيهِ. لُْت تَوَّسَ لَوْ ى َّ َحت
راِئحَتِي، ُ تَكرَه زَوَجتِي ١٧

إْخوَتِي. عِندَ ى َّ َحت ً مَكرُوها وَصِرُت
يَكرَهُونَنِي. ُ غار الّصِ ى َّ َحت ١٨

. عَلَيَّ مُونَ َّ فَيَتَكَل أقُِف
مِنِّي. يَنفُرُونَ هُْم ُّ كُل َمِيمُونَ الح أصدِقائِي ١٩

أحبَبتُهُْم. الَّذِيَن عَلَيَّ انْقَلََب
وَلَحْمِي، ِبجِلدِي عِظاِمي «التََصقَْت ٢٠

ِبجِلْدِي. َنجَوُْت وَبِالكادِ
أصدِقائِي، يا عَلَيَّ «َأْشفِقُوا ٢١

َبَتْنِي. ضَر قَْد ِ الله َ يَد لأّنَ َأْشفِقُوا
اللهُ؟ يَفعَُل َكما تُطارِدُونَنِي ِماذا ل ٢٢

؟ عَلَيَّ الهُُجوِم مَِن تَكتَفُوا ألَْم
تُكتَُب، كَلِماتِي «لَيَت ٢٣

كِتاٍب. فِي وَُتحفَُظ
َصخرَةٍ فِي تُنقَُش لَيتَها ٢٤

وَرَصاٍص. حَدِيدٍ ِ بِقَلَم الأبَدِ إلَى
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حَيٌّ، فادِّيَ أّنَ ُ أعلَم لأنِّي ٢٥
الأْرِض عَلَى هُنا وََسيَقُُف

النِّهايَةِ. فِي عَنِّي للِدِّفاِع
َجسَدِي، أتْرُكَ أْن بَعدَ ى َّ فَحَت ٢٦

ِجلدِي، يَفنَى وَ
الله. سأرَى أنني ُ أعلَم

ِنَفسِي،١٥ ب ُ أراه ٢٧
غَيرِي. عَينا لا عَيناَي ُ وَتَنظُرُه

أعْماقِي. مِْن هَذا إلى أتُوُق
أكثَرَ، ُ نُضايِقُه ‹َكيَف «تَتَساءَلُونَ: ٢٨

فِيهِ؟› َ المُشكِلَة أّنَ َ لِيَعلَم
يِف، الّسَ مَِن احذَرُوا لـَِكِن ٢٩

يَف، الّسَ يَستَوِجُب ٌ إثم غََضبَكُْم لأّنَ
دَينُونَةً.» هُناكَ أّنَ تَعلَمُوا لـِكَي

٢٠
: عْماتِيُّ َّ الن ُ ُصوفَر فَأجاَب ١

ُأِجيبَُك، َتجعَلُنِي َ بَة المُضطَرِ أفكارِي إّنَ «ها ٢
داِخلِي. فِي هَياٍج بِسَبَِب

إهانَةً. لنا كَلامَِك فِي أسمَُع ٣

فَهمِي. بِرُوِح عَلَيَك َسأرُدُّ

القَدِيِم، مُنذُ هَكَذا ِهيَ الُأمُورَ أّنَ عَلِمَْت «أما ٤
الأْرِض؟ عَلَى الإنسانُ وُِجدَ أْن مُنذُ

يَدُومُ، لا الأشرارِ انتِصارِ هُتاَف أّنَ عَلِمَْت أما ٥
ِحينٍ؟ إلَى الفاِسدِيَن فَرََح وَأّنَ

ماواِت الّسَ إلَى ُ ياؤُه ِكبرِ ارتَفََع لَوِ ى َّ َحت ٦
حاِب، الّسَ إلَى ُ وَرَأُسه

فََضلاتُهُ. تَتَلاشَى َكما الأبَدِ إلَى فَسَيَتَلاشَى ٧

أراهُ 27 َجسَدِي. فِي وَأنا َ الله أرَى أْن ُأريدُ لـَِكّنِ ِجلدِي. يَفنَى أْن بَعدَ ى َّ َحت 26 النِّهايَةِ، فِي عَنِّي للِدِّفاِع الأْرِض عَلَى هُنا َسيَقُُف …» أْو ١٩:٢٧ ١٥

«… ِنَفسِي ب
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هُوَ؟» «أيَن رَُأوهُ: الَّذِيَن فَيَسأُل
َتجِدُونَهُ، فَلا يَطِيرُ، ُلمٍ َكح ٨

يُطرَدُ. يِل َّ الل وََكطَيِف
إلَيهِ، ُ يَنظُر مَْن ُ يَراه يَعُودُ لا ٩

بَعْدُ. فِيما ُ مَكانُه يُرَى وَلا
الفُقَراءُ، ُ أبناؤُه يَستَجدِي ١٠

ثَرْوَةٍ. مِْن ُ جَمَعَه ما ُ يَداه وَتَرُدُّ
باِب، الّشَ بِرُوِح ً مَلِيئَة ُ عِظامُه كانَْت ١١

راِب. ُّ الت فِي ُ مَعَه َستَضطَِجــُع ها لـَِكنَّ
رِّ، َّ الش مَذاُق َيحلُو َمِهِ، ف «فِي ١٢

بِهِ. لِيَستَمتـِـَع ِ لِسانِه َتحَت فَيُخفِيهِ
يُفلِتُهُ، وَلا ِ بِه ُك َمَّسَ يَت ١٣

َحنَكِهِ، فِي وَيُبقِيهِ
مَعِدَتِهِ، فِي ً مُّرا يَنقَلُِب ُ َطعمَه لـَِكّنَ ١٤

َجوْفِهِ. فِي الأفاِعي ّمِ ُّ َكس يَكُونُ وَ
يَتَقَيُّأها، َّ ثُم َ روَة َّ الث يَبتَلـِـــُع ١٥

مَعِدَتِهِ. مِْن ُ الله يَطرُدُها وَ
الأفاِعي، سُّمَ يَرَضُع ١٦

الأفعَى. لِسانُ ُ ُلُه فَيَقت
وَعَسَلاً. ً لَبَنا تَفِيُض ٍ أْودِيَة مِْن يَرَى بِما ُع َّ َمَت يَت لا ١٧

تَعَبِهِ، َ ثِمار يَرُدُّ ١٨
ابتِلاعِها، عَلَى يَقوَى لا ُ ه َّ لأن

ِتجارَتِهِ. بِنَجاِح يَفرَُح فَلا
وَتَرَكَهُْم، المَساِكينَ َسحََق ُ ه َّ لأن ١٩

يَبْنِهِ. لَْم ً بَيتا وَاغتََصَب

حَّدٌ، ُ لَه لَيَس ُ ُجوعَه «لأّنَ ٢٠
مُشتَهَياتُهُ. ُ ُتخَلُِّصه وَلا

أكََل. أْن بَعْدَ فُتاٌت يَتَبَّقَ لَْم ٢١
َنجاحُهُ. يَدُومُ لا لِهَذا

يَتَضايَُق، ِ اكتِفائِه ةِ َّ قِم فِي ٢٢
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تَعاَسةٍ. كُّلُ ِيهِ وَتَأت
بَطنَهُ، ِ بِه َملَأ لِي ُ غََضبَه عَلَيهِ ُ الله وَيُرِسُل ٢٣

َطعاماً. عَلَيهِ الغََضَب ُ ُمطِر وَي
الحَدِيدِ، ِسلاِح مِْن هَرََب إْن ٢٤

ُنحاٍس. مِْن سَهمٌ ُ َيخـتَرِقُه
َظهرِهِ، مِْن همُ َّ الس يُسَحُب ٢٥

مَرارَتِهِ، مِْن كَالبَرِق اللّامـِـِع هِم َّ الس وَرَأُس
الرُْعُب. ُ ه ُّ وَيَهُز

هارِ، النَّ َ ُضوء ُ ُكنُوزُه تَرَى لا ٢٦
بَشَرٌ. يُضْرِْمها لَْم نارٌ ُ َلتَهِمُه وَت

بَيتِهِ. مِْن ى تَبَّقَ ما كُّلَ فَتُدَمِّرُ
إثمَهُ، ماواُت الّسَ تَكِشُف ٢٧

هُ. ِضّدَ الأْرُض وَتَقُومُ
ِ بَيتِه مُقتَنَياِت كُّلُ ُتجرَُف ٢٨

اللهِ. غََضُب يَفِيُض ِحينَ
اللهِ، غََضِب مِْن يرِ الشِّرِ نَِصيُب هَذا ٢٩

اللهُ.» ُ دَه حَّدَ الَّذِي ُ وَمِيراثُه

٢١
ُصوفَر عَلَى ُّوَب أي رَدُّ

ُّوُب: أي فَأجاَب ١

َجيِّداً، «اْسمَعُونِي ٢

ونَنِي. ُّ تُعَز فَهَكَذا
ْم، َّ أتَكَل وَدَعُونِي احتَمِلُونِي ٣

بِي. استَهزِئُوا ذَلَِك وَبَعدَ
إنساٍن، مِْن لَيسَْت «َشكواَي ٤

لِي. َ َصبْر لا وَلِهَذا
وَاندَهِشُوا، وَجهِي فِي ُسوا َّ تَفَر ٥

أفواهِكُْم. عَلَى أيدِيكُْم وََضعُوا
أْرتَعُِب، الأمرِ فِي ُ ُأفَكِّر ِحينَ ٦

كِيانِي. كُّلُ وَيَرَتجُِف
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الأشرارُ؟ َيحيا ِماذا ل ٧
ثَرَواتُهُْم؟ وَتَزدادُ ً يلا َطو يُعَمِّرُونَ نَعَم!

أمامَهُْم، ٌ قاِئم نَسلُهُْم ٨

بِعُيُونِهِْم. أحفادَهُْم وَيَرَْونَ
ةٌ، َّ مُطمَئِن ٌ آمِنَة بُيُوتُهُْم ٩

يُعاقِبُهُْم. لا ُ وَالله
يَفشَُل، وَلا ُلْقُِح ي ِ ير الشِّرِّ ُ ثَوْر ١٠

ُتجهُِض. وَلا ُ َلِد ت ُ وَبَقَرَتُه
كَالحِملاِن، لِيَلعَبُوا ِصغارَهُْم يُطلِقُونَ ١١

أبناؤُهُْم. وَيَرقُُص
ِ وَالقِيثارَة ّفِ الدُّ عَلَى يَعزِفُونَ ١٢
النّاِي. عَلَى بِالعَزِف وََيحتَفِلُونَ

ُسعَداءَ، َحياتِهِْم كُّلَ يَقُضونَ ١٣

َسلاٍم. فِي ِ يَة الهاوِ إلَى وَيَهبِطُونَ
ُطرُقََك. نَعرَِف أْن ِيدُ نُر لا ‹دَعنا! للهِ: يَقُولُونَ ١٤

نَعبُدَهُ؟ ى َّ َحت ُ القَدِير َ هُو وَمَْن ١٥
إلَيهِ؟› ينا َّ َصل إْن نَنتَفـِـُع وَماذا

يَدِهِْم. فِي لَيَس خَيرُهُْم «َحّقاً، ١٦

الأشرارِ. َ نَِصيحَة أقبَُل لا لـَِكنِّي
الأشرارِ، َحياةِ ُ نُور يَنطَفُِئ ما ً فََكثِيرا ١٧

مَصائٌِب، تُِصيبُهُْم أْو
أوجاعاً؟ ِ غََضبِه فِي لَهُْم ُ الله ُص ُيخَّصِ أْو

، الرِّيحِ أمامَ كَالقَّشِ يَكُونُونَ ما ً َكثِيرا ١٨

العاِصفَةُ؟ ُ تَحْمِلُه الَّذِي كَالتِّبْنِ أْو
لأبنائِهِ.› َ ير الشِّرِّ عِقاَب ُ الله ‹َيحْفَُظ تَقُولُونَ: ١٩

إثمَهُ.» فَيَعْرَِف َ هُو ِ لِيُجازِه «بَْل وَأقُوُل:
بِعَينَيهِ، ُ دَمارَه ُ ير الشِّرِّ َ لِيَر ٢٠
القَدِيرِ. غََضِب مِْن وَلِيَشرَْب

بَعدَهُ، ِ بَيتِه مِْن ِيدُ يُر ماذا ُ ه َّ لأن ٢١
َحياتِهِ؟ ُ شُهُور تَنقَضِي عِندَما
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َشيئاً، َ الله أحَدٌ ُ يُعَلِّم «هَْل ٢٢
شأناً؟ النّاِس أعلَى يُدِيُن الَّذِي َ وَهُو

مُطمَئِنّاً. ً مُرتاحا َنجاِحهِ ةِ َّ قِم فِي أحَدُهُْم يَمُوُت ٢٣

بَنِ، َّ بِالل ٌ مَلِيئَة ُ أوعِيَتُه ٢٤

َحياةً. ٌ مَملُوء ِ عِظامِه ُّ وَُمخ
نَفِسهِ، ِ بِمَرارَة ُ آخَر وَيَمُوُت ٢٥

خَيراً. َق يَتَذَّوَ أْن دُونَ
راِب، ُّ الت فِي ً مَعا الاثنانُ فَيَْضطَِجــُع ٢٦

ودُ. الدُّ يُغَّطِيهِما ما وَسَرْعانَ
أفكارَكُْم، أعرُِف «أنا ٢٧

ُظلماً. لاّتِهامي فِقُونَ َّ تَت وََكيَف
يِف، رِ َّ الش بَيِت بَينَ ‹َشتّانَ تَقُولُونَ: ٢٨

الأشرارِ!› ِ َخيمَة وَبَينَ
بِيِل؟ الّسَ عابِرِي تَسألُوا «ألَْم ٢٩

شِهاداتِهِْم: ْ سَمِعْتُم قَْد
البَلوَى، يَومَ يَنجُو َ ير الشِّرِّ إّنَ ٣٠

الغََضِب؟ يَوِم فِي يُنقَذُونَ الأشرارَ وَأّنَ
يَوماً؟ ِ بِأفْعالِه َ ير الشِّرِّ َ وَاجَه مَِن ٣١

ِيَن؟ بِالآخَر ُ فَعَلَه ما بِمِثِل يهِ ُيجاز وَمَن
المَقابِرِ، إلَى يُحمَُل ٣٢

لِيَْحرَُسهُ. ِ قَبرِه عَلَى حارٌِس ُ وَيَسهَر
الوادِي، بِتُراِب يُسَرُّ ٣٣

َجنازَتِهِ، مَوِكِب َ وَراء َمِيُع الج وَيَمشِي
عَدَدٍ. بِلا جُمهُورٌ ُ وَأمامَه

فارِغَةٍ، بِكَلِماٍت ونَنِي ُّ تُعَز «فََكيَف ٣٤

الحَّقِ؟» عَِن ٌ بَعيدَة بَتُكُْم وَأجوِ

٢٢
ألِيفاز حَدِيُث

: يْمانِيُّ َّ الت ُ ألِيفاز فَأجاَب ١
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اللهَ؟ الإنسانُ يَنفَُع «هَْل ٢

نَفسَهُ. ُ الحَِكيم يَنفَُع ما َّ إن
بارّاً، ُكنَْت إْن َ القَدِير تُفِيدُ هَْل ٣

؟ بِالرِّبحِ ُ المُستَقِيمَة ُطرُقَُك عَلَيهِ تَعُودُ أْم
تَقواكَ، بِسَبَِب خَُك ّبِ َّ يُو هَْل ٤

ُمحاكَمَةٍ؟ فِي مَعََك فَيَدخَُل
عَظِيماً؟ كَ شَرُّ ألَيَس ٥

حَّدٍ؟ بِلا آثامَُك ألَيسَْت
داٍع، بِلا إْخوَتَِك مِْن ً رَهنا تَطلُُب َك َّ لأن ٦

العُراةِ. ِياَب ث وَتَنْزِعُ
لِيَشرََب، ً ماء المُتعََب تُعطِي لا ٧

الجِياِع. عَِن الطَعامَ وَتَمنَُع
، لِلقَوِّيِ الأْرُض ٨

فِيها. يَسكُُن وَالثَرِّيُ
الأيدِي، فارِغاِت الأرامَِل تُرِسُل ٩

اليَتامَى. َ ة َّ قُو وَتَسَحُق
الفِخاُخ، بَِك ُتحِيُط لِهَذا ١٠

مُفاِجئٌ، َخوٌف عَلَيَك وَيَستَولِي
تَرَى، فَلا ٌ وَُظلمَة ١١

يَغمُرُكَ. وَفَيَضاٌن
ماواِت؟ الّسَ فِي العَلِيُّ َ هُو ُ الله «ألَيَس ١٢

ُجوِم؟ ُّ الن مَِن أعلَى َ هُو ألَيَس
اللهُ؟ ُ يَعرِفُه الَّذِي ‹ما تَقُوُل: وَأنَت ١٣

َسوداءَ؟ ٍ َسحابَة خَلِف مِْن أيَدِيُن
يَرانا، فَلا ُ َسوداء ُسحٌُب ُ َتحُجبُه ١٤
ماواِت.› الّسَ ةِ َّ قُب عَلَى يَمْشِي بَينَما

َ القَدِيم يَق رِ الّطَ تُواِصَل أْن «أتَنوِي ١٥
الأشرارُ، ُ َسلـَكَه الَّذِي

أوانِهِْم، قَبَل ُأختُطِفُوا الَّذِيَن ١٦

أساِسهِ؟ مِْن فَيَضاٌن ُ جَرَفَه َكبَيٍت وَجُرِفُوا
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لَنا؟› ُ القَدِير َسيَفعَُل ماذا ‹دَعنا! للهِ: يَقُولُونَ ١٧
بِالخـَيراِت. بُيُوتَهُْم مَلأ َ القَدِير أّنَ مََع ١٨

الأشرارِ. ُ نَصاِئح عَنِّي لِتَبتَعِْد
وَيَبتَهُِجونَ، الأشرارِ مَتاعَِب ُ الأبرار يَرَى ١٩

بِهِْم. يَهزَُأونَ ُ وَالأنقِياء
مُقاوِمُونا، ‹دُمِّرَ يَقُولُونَ: وَ ٢٠
ثَروَتَهُْم.› َلتَهِمُ ت ُ النّار ِهيَ وَها
، وَاطمَئِّنْ اللهِ مََع ْ «تَصالَح ٢١

خَيرٌ. ِيَك يَأت بِذَلَِك
اللهِ، فَِم مِْن الّذِي َ علِيم َّ الت اقبَِل ٢٢

قَلبَِك فِي ُ أقوالَه وََضْع
بَيتََك. يَبنِي ِ القَدِير إلَى عُْدَت إْن ٢٣

بَيتَِك، مِْن رَّ َّ الش أزَلَْت إْن
راِب، ُّ الت عَلَى هََب الذَّ ألقَيَْت إْن ٢٤

الوادِي. قاِع فِي َ ُأوفِير وَذَهََب
ذَهَبََك، َ هُو ُ القَدِير كانَ إْن ٢٥

عِندَكَ، ةٍ فِّضَ وَأغلَى
القَدِيرِ، فِي ذُ تَتَلَذَّ ِحينَئِذٍ ٢٦

أمامَهُ. وَجهََك وَتَرفَُع
فَيَسمَعَُك، إلَيهِ تَُصلِّي ٢٧

لَهُ. َ نُذُورِك كُّلَ وَتُوفِي
لََك، فَيَكُونَ ً أمرا ُ تُقَرِّر ِحينَئِذٍ، ٢٨

رُوُب. الدُّ لََك ُ وَتُنار
الآخَرُونَ يَكتَئُِب ِحينَ ٢٩

ابتَهُِجوا، لَهُمُ تَقُوُل
ِضــَع. َّ المُت ُ القَدِير وَُيخَلُِّص

رُ، َّ فَيَتََحر يُطلَُق، المُذنَِب إّنَ ى َّ َحت ٣٠
يَدَيَك.» عَمَِل بِسَبَِب ُ الله وَيُنَجِّيهِ

٢٣
ألِيفاز عَلَى ُّوَب أي رَدُّ
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ُّوُب: أي فَأجاَب ١

ةٌ، مُّرَ َشكواَي ً أيضا «اليَومَ ٢

أنِينِي. رَْغمَ ٌ ثَقِيلَة عَلَيَّ ِ الله فَيَدُ
أِجدُهُ، أيَن أعرُِف لَيتَنِي ٣

هُوَ. َحيُث إلَى فَأْذهََب
أمامَهُ، دَعواَي َ لُأقَّدِم ٤

مَشرُوعَةٍ، ِبحَُجٍج َمِي ف وَأملَأ
بِهِ، َسيُِجيبُنِي ما َ وَأعلَم ٥

لِي. ُ يَقُولُه ما فَأفهَمَ
عَظِيمَةٍ؟ ةٍ َّ بِقُو ُ الله َسيُنازِلُنِي هَْل ٦

. إلَيَّ َسيُصغِي بَْل لا
ُيحاِججَهُ، أْن ُ المُستَقِيم يَستَطِيُع هُناكَ ٧

انِي. َّ دَي مِْن ً ِيّا نِهائ فَأنجُو
هُناكَ، يَكُونُ فَلا ً شَرقا «أذهَُب ٨

أراهُ. فَلا ً با وَغَر
أراهُ، فَلا يَعمَُل َحيُث ً شَمالا ُ جِه أّتَ ٩

أرَاهُ. لا َنُوِب الج إلَى يَمِيُل وَِحينَ
ـِكِي، مَسل يَعْرُِف ُ ه َّ لـَِكن ١٠

هَِب. كَالذَّ أْخرُُج يَمتَِحنُنِي ِحينَ
ُخطاهُ، ُخطاَي تَتبَُع ١١

عَنْهُ. أِحيدُ وَلا يقَهُ، َطرِ وَأحفَُظ
أترُكُها. وَلا َشفَتَيهِ وَصايا ُأطِيُع ١٢

َصدرِي. فِي ِ َمِه ف كَلِماِت ُ وَأكنُز
أمرَهُ، عََزمَ فَقَْد َ هُو «أمّا ١٣

هُ. يَرُدُّ مَْن يُوجَدُ وَلا
يَعْمَلُهُ. فِيهِ يَرغَُب وَما

َياتِي، ِلح ُ تَه ُخّطَ َسيَُحّقُِق ُ ه َّ لأن ١٤

لِي. ٌ َكثِيرَة ُ أشياء وَلَدَيهِ
مِنهُ، أْرتَعُِب لِهَذا ١٥

مِنهُ. فَأخاُف ذَلَِك، ُل أتَأمَّ
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َشجاعَتِي، ُ الله أفقَدَنِي ١٦

القَدِيرُ. وَأْرعَبَنِي
لاِم، الّظَ فِي أْختَِف لَْم لـَِكنِّي ١٧

وَجهِي. يُغَّطِي الليِل َسوادَ أّنَ مََع

٢٤
القَدِيرِ؟ عَلَى ِ الأزمِنَة مَِن ٌ شَيء َيخفَى لا ِماذا «ل ١

َسيَحدُُث؟ ماذا يَرَْونَ لا ُ يَعرِفُونَه الَّذِيَن بَينَما
ِيَن، الآخَر أراضِي حُدُودَ النّاُس ُ «يُغَيِّر ٢
مَراعِيهِْم. فِي يُطلِقُونَها وَ المَواشِيَ يَسرِقُونَ

اليَتِيِم، ِحمارَ يَسُوقُونَ ٣

رَهْناً. ِ الأرمَلَة َ ثَوْر يُصادِرُونَ وَ
يِق، رِ الّطَ عَِن ُحتاِجينَ الم يُبعِدُونَ ٤

الأْرِض. فُقَراءِ كُّلُ مِنهُْم ُ فَيَختَبِئ
ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي عَمَلِهِْم إلَى َيخْرُُجونَ ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت «كَالح ٥

الخـُبزِ إلَى َسعيِهِْم فِي يُبَكِّرُونَ
المُقفِرَةِ. الأْرِض فِي ِصغارِهِْم أجِل مِْن

الحَقِل، فِي ِ ير الشِّرِّ عَلََف ُ الفُقَراء َيحُصدُ ٦
كَرمِهِ. مِْن البَواقِي وَيَجمَعُونَ

ِكساءٍ، غَيرِ مِْن عُراةً يَبِيتُونَ ٧
البَرْدِ. مَِن يَحْميهُْم ما لَهُْم وَلَيَس

الجِباِل. ُ أمطار ِلهُْم ّ تُبُل ٨
بِها. َيحْتَمُونَ بَِصْخرَةٍ فَيَلتَِصقُونَ

ُأمِّهِ، ثَدِي عَْن َ اليَتِيم ُ الأشْرار َيخْطَُف ٩

رَهناً. المَساِكينِ ِياَب ث وَيَأخُذُونَ
ِكساءٍ، دُونَ عُراةً المَساِكينُ فَيَمشِي ١٠

ُحبُوٍب. َ َحفنَة الجِياعُ وَيَحمُِل
الأشرارِ. أتلاِم١٦ بَينَ يَت َّ الز يَعصِرُونَ ١١

عِطاٌش. وَهُْم َمرِ الخ َ مَعاصِر وَيَدُوُسونَ
٢٤:١١ ١٦

آثار. مِْن الأْرِض ُ حراثَة ُ تترُكُه ما الأتلام.
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النّاُس، يَئِّنُ ِ المَدِينَة فِي ١٢
صارِخَةً، تَستَغِيُث َجرُوِحينَ الم ُ وََحناِجر

َصلاتِهِْم. إلَى ُ يَنتَبِه لا َ الله لـَِكّنَ

ورِ ُّ الن عَلَى مُتَمَرِّدُونَ «هَؤلاءِ ١٣
بِطُرُقِهِ، يَعتَرِفُونَ وَلا

مَسالـِكِهِ. فِي يَسكُنُونَ وَلا
فَجراً، القاتُِل يَقُومُ ١٤

وَالمِسِكينَ، عِيَف الّضَ يَقتُُل وَ
لِّصاً. يُصبُِح يِل َّ الل وَفِي

وَتَقُوُل: المَساءِ حُلُوَل ُب َّ تَتَرَق الزّانِي عَينُ ١٥

عَيٌن!› تَرانِي ‹لَْن
قِناعاً. يََضُع ِ وَجهِه وَعَلَى

لَيلاً، البُيُوِت عَلَى يَْسطُونَ ١٦
أنفُسِهِْم، عَلَى يُغلِقُونَ هارِ النَّ وَفِي
ورِ. ُّ الن مََع مُتَصاِلحـِينَ ُ غَير هُْم لأّنَ

بِْح، كَالّصُ عِنْدَهُْم َ العَمِيقَة َ الظُلمَة لأّنَ ١٧

العَمِيقَةِ. ِ لمَة الّظُ أهْواَل يَعْرِفُونَ هُْم أّنَ َ غَير
المياهُ، َتجْرُفُها ةِ كَالقَّشَ َ ير الشِّرِّ ‹إّنَ «تَقُوُل: ١٨

الأْرِض، عَلَى ٌ مَلعُونَة ِ وَمُمتَلَكاتِه
كُرُومِهِ. فِي أحَدٌ يَعْمَُل فَلا

ِبَةِ، الذّائ لُوِج ُّ الث َ مِياه ُّ وَالحَر الجَفاُف يَسرُِق فََكما ١٩

الخُطاةَ. ُ يَة الهاوِ تَسرُِق كَذَلَِك
وَلَدَهُ، الَّذِي البَطُن ُ يَنساه ٢٠

ودُ. الدُّ وَيَستَحلِيهِ
يُذكَرُ، يَعُودُ لا

كَالعَصا. رُّ َّ الش ُ وَيَنَكسِر
العاقِرَ، َ المَرأة يَأكُُل ُ ير الشِّرِّ ٢١

الأرمَلَةِ. إلَى ُيحِسُن وَلا
الأِشّداءَ. الأشْراَف ِ تِه َّ بِقُو يُل ِ يُز ٢٢
َياةِ. بِالح يَثُِق لا ُ ه َّ لـَِكن مُ، يَتَقَّدَ ما َّ ُب وَر
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باِت، َّ وَالث بِالأماِن ُ يَشعُر ما َّ ُب ر ٢٣
ةِ، َّ القُو َ َنحْو ُطرُقَهُْم يَتبََع أْن ِيدُ وَيُر

قَلِيلاً، يَرْتَفـِـُع مِثلُهُْم، ُ ه َّ لـَِكن ٢٤

يَمضِي. َّ ثُم
النّاِس.› مَِن ِ َكغَيرِه نابِِل الّسَ كَرُؤُوِس يُْقطَُع

هَكَذا، الُأمُورُ تَكُِن لَْم «فَإْن ٢٥
كَذِبِي، يُبَرْهُِن فَمَْن

باطٌِل.» كَلاِمي أّنَ وَيُبَيِّنُ

٢٥
بِلْدَد حَدِيُث

: وِحيُّ الّشُ ُ بِلْدَد فَأجاَب ١

وَالمَهابَةُ. ُ يادَة الّسِ ِ «لله ٢
الأعالِي. فِي ً َسلاما يَصنَُع َ هُو

ُجنُودِهِ؟ ُ عَدَد أُيحصَى ٣
نُورُهُ؟ يُشرُِق لا مَْن وَعَلَى

اللهِ؟ ِ َحضْرَة فِي ً ِيئا بَر الإنسانُ يَكُونُ وََكيَف ٤
المَرأةِ؟ مَولُودُ ً طاهِرا يَكُونُ وََكيَف

ساطـِـٍع، ُ غَير ُ القَمَر ى َّ َحت ٥

عَينَيهِ. فِي طاهِرَةٍ ُ غَير ُجومُ ُّ وَالن
اليَرَقَةَ، ُ يُْشبِه الّذِي الإنسانُ بِالحِرِّيِ فَكَْم ٦

ودَ؟» الدُّ ُ يُْشبِه الّذِي َ آدَم وَابُْن

٢٦
ُّوب أي رَدُّ

ُّوُب: أي فَأجاَب ١

عِيِف، الّضَ ِ مَعُونَة فِي يقَتَُك َطر أْعجََب «ما ٢

لَهُ! َ ة َّ قُو لا مَْن وَخَلاِص
لَهُ! َ ِحكمَة لا مَْن عَلَى مَشُورَتَُك أحْكَمَ ما ٣

بِوُضوٍح! فَْهمَُك َ َظهَر قَْد فَها
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الأقْواِل؟ ِ هَذِه بِمِثِل ِجئَت أيَن َمِن ف ٤
الأفْكارَ؟ ِ هَذِه ألهَمََك وَمَْن

الأسفَِل، فِي المَوتَى أرواُح «تَرَتجُِف ٥

يَسكُنُونَ. ِ العَظِيمَة ِياهِ الم َتحَْت
اللهِ، ِ َحضْرَة فِي ٌ يَة عارِ ُ يَة الهاوِ ٦
غَطاءٌ. الهَلاِك١٧ ِمَوِْضــِع ل وَلَيَس

الفَراِغ، عَلَى َ ة َّ مالِي الّشَ ماواِت الّسَ يَمُّدُ ٧
شَيءٍ. لا عَلَى الأْرَض يُعَلُِّق وَ

الـَكثِيفَةِ، ِ ُسحُبِه فِي َ ِياه الم ُ َيحزِم ٨

َتحتَها. ُحُب الّسُ ُق َّ َمَز تَت فَلا
البَدرِ، َ وَجه َيحُجُب ٩

فَيُْخفِيهِ. ُ فَوقَه َكغِطاءٍ ُ َسحابَه وَيَبِْسُط
ِياهِ، الم َ وَجه ُ ُتحَّدِد ً دائِرَة رَسَمَ ١٠

وَالظُلمَةِ. ياءِ الّضِ مُلتَقَى عِندَ
يَنتَهِرُها. عِندَما بِذُهُوٍل ماواِت الّسَ أساساُت ُّ تَهتَز ١١

تِهِ، َّ بِقُو َ البَحر أ هَّدَ ١٢
بِفَْهمِهِ. رَهََب١٨ َق وَمَّزَ

ماواُت، الّسَ تَصفُو بِرُوِحهِ ١٣
بَةَ.١٩ الهارِ َ ة َّ َي الح َطعَنَتا ُ وَيَداه

يَستَطِيعُهُ، مِمّا ٌ لَمحَة إلّا هَذا وَما ١٤
مِنهُ. ً هَمسَة إلّا نَسمَُع وَلا

تِهِ؟» َّ قُو رَعْدَ يَفهَمَ أْن ً إذا يَستَطِيُع فَمَْن

٢٧
فَقاَل: ُ كَلامَه ُّوُب أي وَتابََع ١

، الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ ٢

٢٦:٦ ١٧
11) :9 يوحنا يا رُؤ كتاب (انظر يَة.» «الهاوِ أسماءِ من اسمٌ َ وَهُو ون» «أبّّدُ ً حرفيا الهَلاك. مَوِْضــع

٢٦:١٢ ١٨
الله. وَلأعداءِ رِّ َّ للش رمٌز ِ العادَة فِي َ وَهُو البحرِ. علَى ُ يُسيطر ُ ه َّ أن ونَ ُّ يَظن النّاُس كانَ َضخمٌ َبحرٌي َحيَواٌن أْو ِنِّيٌن ت رَهَب.

٢٦:١٣ ١٩
1. :27 إشعياء انظر لرَهَب. آخر اسمٌ ربمّا الهارب.» «الوحش أْو بَة. الهارِ َ ة َّ َي الح
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َحّقِي، أخذِ مِْن يَمنَعُنِي الَّذِي
َحياتِي، ُ ُمِرِّر وَي

نَفٌَس، فِيَّ دامَ ما ُ ه َّ أن ٣
أنفِي، فِي َ َياة الح تُعطِينِي َّتِي ال ِ الله ُ نَسَمَة دُامَْت وَما

شَرّاً، َشفَتاَي تَقُوَل لَْن ٤
غِّشاً. لِسانِي يَنطَِق وَلَْن

ونَ. ُمحِّقُ كُْم َّ إن أقُوَل أْن لِي حاشا ٥
أمُوَت. ى َّ َحت استِقامَتِي عَِن أَتخَلَّى فَلَْن

عَْنها، أَتخَلَّى وَلا بِبَراءَتِي ُك أتَمَّسَ ٦
ةٍ. َّ َخطِي عَلَى خُنِي َّبِ يُو لا وََضمِيرِي

شَرٍّ، فاعَِل عَدُّوِي لِيُْحسَْب ٧

مُنَحرِفاً. ِضّدِي يَقُِف وَمَن
للِمُرائِي، رَجاءٍ أّيُ ُ ه َّ لأن ٨

نَْفسَهُ؟ يَنْزِعُ وَ اللهُ، ُ يُدَمِّرُه عِندَما
ِ استِغاثَتِه َ صَرخَة ُ الله يَسمَُع هَْل ٩

ِضيٌق؟ عَلَيهِ يَأتِي عِندَما
بِالقَدِيرِ؟ َسيُسَرُّ هَْل ١٠

ِحينٍ؟ كُّلِ فِي َ الله َسيَدعُو هَْل

اللهِ. ةِ َّ قُو عَْن «َسُأعَلِّمُكُْم ١١

القَدِيرِ. ُأمُورَ ُأخفَِي وَلَْن
جَمِيعاً، ُمُوها رَأيت لَقَْد ١٢

ةَ؟ َّ الغَبِي َ الأشياء ِ هَذِه تَقُولُونَ فَلِماذا
يرِ، للِشِّرِّ ُ الله ُ قَسَمَه الَّذِي ِصيُب َّ الن َ هُو «هَذا ٢٠ ١٣

القَدِيرِ: مَِن ُ القُساة المُضطَهِدُونَ ُ يَنالُه الَّذِي ِيراُث الم َ هُو وَهَذا
يِف، بِالّسَ فَسَيُقتَلُونَ ُ أبناؤُه َ َكثُر إْن ى َّ فَحَت ١٤

يَْكفِيها. ما لَها لَيَْس إْذ َتجُوعُ، ُ تُه َّ ي وَذُرِ
َباءِ، الو بِسَبَِب يُدفَنُونَ وَالباقُونَ ١٥

عَلَيهِ. يَنُحَْن لا ُ وَأرامِلُه
راِب، ُّ كَالت الماَل ُ ير الشِّرِّ مَ َكوَّ إْن ١٦

لَهُ. َ هُو 23 -13 الأعداد فِي الحديَث أّنَ الباحثينَ مَِن كثيرونَ يعتقدُ لـكن هنا، مذكور غير ُصوفر ٢٧:١٣ ٢٠



٢٨:٥ ُّوب أي ٧٢٤ ١٧ : ٢٧ ُّوب أي

الّطِينِ، مَِن كَأكواٍم الثِّياَب جَمََع وَإْن
يَجمَعُونَ، ُ فَالأشرار ١٧

َلبِسُونَها، ي الّصاِلحـِينَ لـَِكّنَ
الماَل. يَقتَِسمُونَ َ ياء ِ وَالأبر

العَنَكبُوِت، ُيُوِط َكخ ُ بَيتَه ُ ير الشِّرِّ بَنَى ١٨
حارٌِس. يَبنِيهِ وََككُوٍخ

غَنِيٌّ، َ وَهُو لِيَنامَ يَضطَِجــُع ١٩

طارَْت. قَْد ُ ثَروَتَه أّنَ فَيَرَى عَينَيهِ يَفتَُح ُ ه َّ لـَِكن
الأهْواُل، ُ َتجْرِفُه الفَيَضاناِت كَمِياهِ ٢٠

الرِّيحُ. ُ َتخْطَفُه يِل َّ الل وَفِي
فَيَذهَُب، ُ ة َّ رقِي َّ الش ُ الرِّيح ُ تَرْفَعُه ٢١

بَيتِهِ. مِْن ُ وَتَقتَلِعُه
َشفَقَةٍ، بِلا عَلَيهِ ِثِقَلِها ب ُ الرِّيح تَرِمي ٢٢

تِها. َّ قُو مِْن ً َبا هَر وَيَهْرُُب
أمامَها، يَرُكُض َ وَهُو بَيَدَيها تَُصّفُِق ٢٣

بَيتِهِ.» مِْن يَهرُُب َ وَهُو عَلَيهِ ُ وَتَُصّفِر

٢٨
ةِ، للِفِّضَ مَنَجمٌ هُناكَ ً «َحّقا ١

هََب. الذَّ فِيهِ ونَ يُنَّقُ وَمَكاٌن
راِب، ُّ الت مَِن الحَدِيدُ يُؤخَذُ ٢

خرِ. الّصَ مَِن حاُس ُّ الن وَيُذاُب
لِلظُلمَةِ، ً ا حَّدَ المَناِجِم عُمّاُل يََضُع ٣

مَكاٍن، أبعَدِ فِي ِ فِيسَة َّ الن المَعادِِن عَِن شُونَ َّ يُفَت وَ
لمَةِ. الّظُ أعْماِق وَفِي ِ العَتْمَة فِي
الأْرِض فِي ً ُحفرَة ونَ يَشُّقُ ٤
النّاِس، مَساِكِن عَْن ً بَعِيدا

زَمٍَن. مُنذُ أقْدامٌ تَطْأها لَْم ٍ أمِكنَة فِي
البَشَرِ. عَِن ً بَعِيدا الحِباِل عَلَى ُّونَ يَتَدَل
الأْرِض، َسْطِح مِْن عامُ الّطَ َيخرُُج ٥

الأْرِض، َتحَْت أمّا
بِالنّارِ. َكما ُب َّ تَتَقَل ها فَإّنَ
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الأزرَِق، للِياقُوِت بُيُوٌت ُصخُورُها ٦
ذَهَباً. َيحوِي وَتُرابُها

كاسِرٌ، ٌ َطير إلَيها يَق رِ الّطَ يَعرُِف لا ٧
تَراها. لا قرِ الّصَ وَعَينُ

عَلَيها، َخلُوقاِت الم أشجَُع تَمِش لَْم ٨

أَسدٌ. عَلَيها مَّرَ وَلا
وّانَ، الّصَ المَنَجِم عامُِل يَضرُِب ٩

أساسِها. مِْن ً كامِلَة ً ِجبالا يَقلُِب وَ
ُخورِ، الّصُ فِي مَمَرّاٍت يَشُّقُ ١٠

َّمِينَةِ. الث ِ الحِجارَة أنواِع كُّلَ ُ عَيناه وَتَرَى
الأنهارِ، مَنابـِـَع يَسُّدُ ١١

ورِ. ُّ الن إلَى َخَبَّأ الم وَُيخرُِج
عَلَيها؟ ُ يُعثَر فَأيَْن الحِْكمَةُ، «أمّا ١٢

الفَْهِم؟ بَيُْت وَأيَن
الحِْكمَةِ، بَيَت الإنسانُ يَعرُِف لا ١٣

الأحياءِ. أْرِض فِي لَيْسَْت فَهَِي
داِخلِي،› فِي ‹لَيسَْت العَمِيُق: ُحِيُط الم يَقُوُل ١٤

مَعِي.› ‹لَيسَْت البَحرُ: يَقُوُل وَ
يها، يَشتَرِ أْن َّمِينُ الث هَُب الذَّ ُ يَقدِر لا ١٥

يَبتاعَها. أْن ةِ الفِّضَ مَِن مِقداٍر أّيُ وَلا
يها، يَشتَرِ لا ُأوفِير٢١َ ذَهَُب ١٦

الأزرَِق. الياقُوِت مِثَل ُ َّمِينَة الث ُ الحِجارَة وَلا
ُّجاِج، الز أوِ هَِب بِالذَّ تُقارَنُ لا ١٧

هَِب. الذَّ ِ ِيَة بِآن ُل تُبَّدَ وَلا
مَعَها. يُذكَرا أْن ُ وْر َّ وَالبِل َّمِينُ الث المُرجانُ يَستَِحّقُ لا ١٨

لآلِِئ. َّ وَال الياقُوِت مَِن أثمَُن ُ الحِْكمَة
َبَشَةِ، الح بازِ تُو ُ ِحجارَة مَعَها تُقارَنُ وَلا ١٩

. النَقِّيِ هَِب بِالذَّ ُل تُبَّدَ وَلا
٢٨:١٦ ٢١

ذهَبِها. بجودةِ ً معروفة كانَْت ٌ مدينة أوفير.
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تَأتِي؟ أيَن َمِن ف الحِْكمَةُ، «أمّا ٢٠
الفَْهِم؟ بَيُْت وَأيَن

، ِحيٍّ كُّلِ فَْهِم عَْن أةٌ َّ ُمخَب ُ الحِْكمَة ٢١

ماءِ. الّسَ فِي يُورِ الّطُ عَِن وَُمخفاةٌ
«المَوُت»: وَ ونُ»٢٢ «أبَّدُ يَقُوُل ٢٢

فَقَْط.› ِنا بِآذان بِها ‹سَمِعنا
يقَها، َطرِ ُ الله «يَفهَمُ ٢٣

بَيتَها. يَعرُِف وَ
الأْرِض، أقاصِي إلَى يَرَى أْن ُ يَقدِر َ فَهُو ٢٤

ماءِ، الّسَ َتحَت َيجرِي ما كُّلَ ُ يَعلَم وَ
، الرِّيحِ وَْزنَ دَ حَّدَ عِندَما ٢٥

ُحِيِط. الم فِي ِياهِ الم َ مِقدار وَقاَس
قانُوناً، للِمَطَرِ وََضَع عِندَما ٢٦

مَساراً، واعِِق وَللِّصَ
رَها، وَقَّدَ َ الحِْكمَة رَأى ٢٧

وَفَحَصَها. خَها وَرَّسَ
لِلإنساِن: وَقاَل ٢٨

ةُ. َّ الحَقِيقِي ُ الحِْكمَة ِهيَ ِ الله َ َمخافَة ‹إّنَ
رِّ.›» َّ الش عَِن الابتِعادُ َ هُو وَالفَْهمُ

٢٩
الحَدِيث فِي ُّوَب أي ُ اْستِمْرار

دَْعواهُ: وََطرََح ُّوُب أي وَعادَ ١

الّسابِقَةِ، هُورِ ُّ كَالش كانَْت َحياتِي «لَيَت ٢
يِق. الّضِ َمجِيءِ قَبَل

فِيها، ُ الله حَمانِي َّتِي ال الأيّاِم كَتِلَك
رَأسِي، فَوَْق ُ نُورُه َ أضاء عِندَما ٣

ِنُورِهِ. ب ِ لمَة الّظُ فِي أمشِي وَُكنُت
تِي، َّ قُو فِي بَعْدُ ُكنُت عِندَما ٤

٢٨:٢٢ ٢٢
12) :9 يوحنا يا رُؤ كتاب (انظر يَة.» «الهاوِ أسماءِ من اسمٌ ون. أبّّدُ
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َخيمَتِي. تُظَلُِّل ِ الله ُ َصداقَة وَكانَْت
مَعِي، بَعْدُ ُ القَدِير كانَ عِندَما ٥

بِي. ُيحِيطُونَ وَِصغارِي
َلِيِب! بِالح قَدَمَيَّ أغِسُل ُكنُت عِندَما ٦

زَيٍت. جَداوَِل َ لِي تَسكُُب ُ ة َّ ي خرِ الّصَ ُ المَعاصِر وَكانَِت
المَدِينَةِ، ِ بَوّابَة إلَى أخرُُج ُكنُت «عِندَما ٧

ساَحتِها. فِي َمجلِسِي خِذُ وَأّتَ
فَيَنْسَِحبُونَ، يَرَْونَنِي باُب الّشَ كانَ ٨

يَقِفُونَ. وَ يَقُومُونَ ُ وَالكِبار
الكَلاِم، عَِن فُونَ َّ يَتَوَق ُ الوَُجهاء كانَ ٩

أفواهِهِْم. عَلَى أيدِيهِْم يََضعُونَ وَ
َتخْرَُس، الُأمَراءِ أصواُت كانَْت ١٠

ِبحَرٍْف. يَنْطِقُونَ فَلا
أقُوُل، ما كُّلَ يَمتَدُِحونَ كانُوا ١١

أفعَُل. ما كُّلَ وَيَستَحِسنُونَ
المُستَغِيَث، المِسِكينَ أنقَذُت لأنِّي ١٢

لَهُ. َسنَدَ لا الَّذِي َ وَاليَتِيم
البَرَكَةَ، َ لِي يَْسألُونَ كانُوا دُونَ المُشَرَّ ى َّ َحت ١٣

الأرامِِل. قُلُوِب عَلَى الفَرََح وَأْدخَلُْت
َكثَوٍب. فََكسانِي َّ البِر لَبِْسُت ١٤

وَِعمامَةً، ً رِداء العَدَل وَلَبِْسُت
عَينَينِ، لِلأعمَى ُكنُت ١٥

قَدَمَينِ. وَلِلـَكِسيِح
لِلمُحتاِج، ً أبا ُكنُت ١٦

أعرِفُهُْم، لا ُأناٍس قَضايا أْدرُُس
َحكَمَةِ. الم فِي لُِأساعِدَهُْم

الّظالِِم، َ ة َّ قُو رُْت َّ َكس ١٧
َمِهِ. ف مِْن ُ يسَتَه فَرِ يُسقُِط ُ وََجعَلتُه

لِنَفسِي: ُلُْت ق َّ «ثُم ١٨
مُتَقَّدِمَةٍ، ِسّنٍ فِي َسأمُوُت
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مِل، َّ الر َكعَدَدِ لِتَكُونَ َحياتِي أيّامُ وََستُضاعَُف
جُذُورِي، الماءِ إلَى وََستَمتَّدُ ١٩
أغصانِي. عَلَى دَى َّ الن وَيَبِيُت
تِي، َّ قُو الدَواِم عَلَى دُ وَتَتَجَّدَ ٢٠

يَدِي. فِي ً ة َّ شاب قَوسِي وَتَرِجــُع
لِيَسمَعُونِي، يَنتَظِرُونَ النّاُس «كانَ ٢١

نَِصيَحتِي. لِسَماِع يَصمُتُونَ وَ
يَقُولُونَهُ، ٌ شَيء ِيَن لِلآخَر يَبقَى لا مَ، َّ أتَكَل أْن بَعدَ ٢٢

كَالمَطَرِ. كَلاِمي عَلَيهِْم يَنزُِل وَ
المَطَرَ، يَنْتَظِرُونَ َكما يَنْتَظِرُونَنِي فَكانُوا ٢٣

المُتَأّخِرِ. للِمَطَرِ َكما أفواهَهُْم يَفتَُحونَ وَ
الفَرَِح، مَِن يَُصّدِقُونَ لا لَهُْم ابتَسَْمُت إذا ٢٤

يُشَّجِعُهُْم. البَشُوُش وَوَْجهِي
مَعَهُْم، أُكونَ أْن اختَرُت ٢٥

قائِدَهُْم. ُكنُت أنِّي رَْغمَ
قُوّاتِهِ، بَينَ مَلٌِك َيجلُِس َكما مَعَهُْم جَلَسُت

النّاِئحـِينَ. يُعَزِّي وَكَمَْن

٣٠
بِي. يَهزَُأونَ ً ِسنّا دُونِي هُْم فَالَّذِيَن الآنَ، «وَأمّا ١
قَطِيعِي! كِلاِب مََع آباءَهُْم أقبَُل أُكْن لَْم الَّذِيَن

َشيئاً، تُفِيدُنِي لا أيدِيهِْم ُ ة َّ وَقُو ٢
تَهُْم. َّ قُو فَقَدُوا فَقَْد

دِيدِ، الّشَ وَالجُوِع الفَقرِ وَفِي ٣
حراءِ؟ الّصَ فِي الغُبارَ َلعَقُونَ ي

جَيْراِت، الّشُ وََسَط ِ الماِلحَة باتاِت َّ الن يَقلَعُونَ ٤
يأكُلُونَها. وَ تَِم، َّ الر نَباِت وَجُذُورَ

يُطرَدُونَ، النّاِس وََسِط مِْن ٥
عَلَيهِْم النّاُس يَصرُُخ وَ
لُُصوصاً. كانُوا لَوْ َكما

ُخورِ الّصُ وَبَينَ الـكُهُوِف فِي يَسكُنُونَ ٦
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الوِدياِن. ُشقُوِق وَفِي
حراءِ، الّصَ أعشاِب بَينَ يَنْبَُحونَ ٧

الّشائِكَةِ. جَيْراِت الّشُ َتحَت ً مَعا عُونَ وَيَتَجَمَّ
ُمحتَقَرُونَ، هُْم ٨

ياِط. بِالّسِ الأْرِض مَِن ُطرِدُوا
لَهُْم. َ قِيمَة أْو وَزنَ لا ُأناٌس

ُأغنِيَتَهُْم، أنا أصبَحُت «وَالآنَ ٩

ُأْضحُوكَةً. لَهُْم وَصِرُت
عَنِّي، وَيَبْتَعِدُونَ يَمقُتُونَنِي ١٠

. عَلَيَّ البَْصِق فِي دُونَ يَتَرَدَّ وَلا
َّنِي، وَأذَل قَوسِي َ وَتَر أرخَى َ الله لِأّنَ ١١

ضابٍِط. دُونَ يُهاِجمُونَنِي
يَمِينِي، عَْن أصاغِرُهُْم يَقُومُ ١٢

تَزِلّاِن، قَدَمَيَّ لِيَجعَلُوا
لِتَدمِيرِي. وَُيحاصِرُونَنِي

يقِي، َطرِ بُوا خَرَّ ١٣

َتحطِيمِي، فِي وََنجَُحوا
عَلَيهِْم. يُعِينُنِي مَْن هُناكَ وَلَيَس

واِسعَةٍ، ثَغرَةٍ مِْن إلَيَّ يَدخُلُونَ ١٤

الحُطامُ. عَلَيَّ وَيَتَدَحرَُج
المَصائُِب، غَمَرَتْنِي ١٥

، كَالرِّيحِ كَرامَتِي وَطارَدَْت
َكغَيْمَةٍ. خَلاصِي وَمَضَى

َحياتِي، تَتَهاوَى «وَالآنَ ١٦
البَلوَى. زَمَُن عَلَيَّ ُ وَيُسَيطِر

داِخلِي، عِظاِمي ُ الألَم َيخـتَرُِق يِل َّ الل فِي ١٧
تَنامُ. لا وَأوجاِعي

مَلابِسِي، ُمِسُك ي ٍ عَظِيمَة ةٍ َّ بِقُو ١٨

رِدائِي. ِ ياقَة مِْن ُمِسكُنِي ي
الوَحِل، فِي وَيَرمِينِي ١٩
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وَرَماداً. ً تُرابا ُ فَأِصير
اللهُ، يا بَِك ً مُستَغِيثا «أصرُُخ ٢٠

ُتجِيبُنِي. لا َك َّ لـَِكن
. إلَيَّ ُ تَنتَبِه فَلا أقُِف

، عَلَيَّ ً قاِسيا صِرَت ٢١

تُقاوِمنِي. صِرَت ةِ َّ ي القَوِ َ ِيَدِك وَب
بَعِيداً، بِي وَتَرِمي تَحمِلُنِي َ الرِّيح ُ تَتْرُك ٢٢

تَتَقاذَفُنِي. ُ الهادِرَة وَالعَواِصَف
المَوِت، إلَى َستُرِجعنِي ََّك أن أْعرُِف أنا ٢٣

جَمِيعاً. الأحياءِ مِيعادِ إلَى
ِباً، خَر ً ما ُمحَّطَ ً إنْسانا أحَدٌ أيَضطَهِدُ «لـَِكْن ٢٤

مارِ؟ الدَّ َ لَحظَة استَغاَث إِن
َصعْبَةٍ؟ اٍم َّ أي مِْن عَانَوا الَّذِيَن أجِل مِْن أبِْك ألَْم ٢٥

المَساِكينِ؟ عَلَى أْحزَْن ألَْم
! رُّ َّ الش َ فَجاء ً خَيرا عُت َّ تَوَق ٢٦

دامِسَةٌ. ٌ ُظلمَة ْت َّ َل فَح ورَ، ُّ الن انتَظَرُْت
ٍف. ُّ تَوَق دُونَ أحشائِي تَضطَرُِب ٢٧

َمِي. أل ُ أيّام مِنِّي َبَْت اقتَر
مِس. الّشَ مَِن لَيَس لـَِكْن ً مُْسوَدّا يُت تَمَّشَ ٢٨

وَاستَغَثُْت. ِ َماعَة الج فِي وَقَفُت
للِذِّئاِب، ً أخا صِرُْت ٢٩

للِبُوِم. ً وَرَفِيقا
المَرَِض، مَِن ِجلدِي اسوَدَّ ٣٠

ِجّداً. مَحمُومٌ وََجسَدِي
لِلحُزِن، إلّا تَعزُِف لا قِيثارَتِي ٣١

الرِّثاءِ. ألحانَ إلّا مِزمارِي يُطلُِق وَلا

٣١
عَْذراءَ. إلَى ُ أنْظُر فََكيَف ، عَينَيَّ «عاهَْدُت ١

فَوٍق، مِْن اللهِ مَِن نَِصيبِي كانَ َماذا ف ٢
الأعالِي؟ فِي الّساِكِن ِ القَدِير مَِن مِيراثِي كانَ وَماذا
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يرِ، للِشِّرِّ ُ مار الدَّ ألَيَس ٣
الإثِم؟ فاعِلِي نَِصيِب مِْن ُ وَالكارِثَة

أفعَلُهُ، ما ُ الله يَرَى ألا ٤
حَرَكاتِي؟ كُّلَ وَيُراقُِب

، بِالغِّشِ فُت تَصَرَّ ُكنُت «إْن ٥

الخِداِع، إلَى أسْرَعُت أْو
البِرِّ، مِيزاِن فِي ُ الله فَليَزِّنِي ٦

استِقامَتِي. ذَلَِك عِندَ وََسيَعرُِف
يِق، رِ الّطَ عَِن ُخطُواتِي حادَْت إْن ٧

شَهَواتِي، َ وَراء قَلبِي ذَهََب وَإْن
ةِ، َّ بِالخَطِي يَدَاَي َخْت َلَّطَ ت وَإْن

آخَرَ، رَجٌُل ُ زَرَعتُه ما فَليَأكُْل ٨
َمحاِصيلِي. وَلْتُقلَْع

اْمرأةً، فَاْشتََهى قَلبِي تَغابَى «إذا ٩

صاِحبِي، اْمرأةِ إلَى ِل ُّ للِتَسَل َ الفُرَصة وَاقْتَنَْصُت
لِآخَرَ، ً با ُحبُو امرَأتِي فَلتَطَحِن ١٠

آخَرُونَ! مَعَها وَلِيَضطَِجــْع
ُمخْزٍ ٌ شَرّ هَذا لأّنَ ١١

الدَينُونَةَ. تَستَِحّقُ ٌ ِيمَة جَر
شَيءٍ كُّلَ تَأكُُل نارٌ هَذا َمِثُل ف ١٢

الهَلاِك،٢٣ مَوِْضــِع إلَى ى َّ َحت
ُأنتُِج. ما كُّلَ وَتَستَأِصُل

خادِمَتِي، أْو خَادِِمي ُحقُوَق أنكَرُت قَْد ُكنُْت «لَوْ ١٣

ماِن، َّ يَتَظَل جاءا إذا
هِمَنِي؟ لِيَتَّ ُ الله ُ يَقُوم ِحينَ َسأفعَُل َماذا ف ١٤

لِيَسألَنِي، ُ الله يَأتِي وَِحينَ
ُأعطِيهِ؟ َجواٍب وَأّيَ أقُوُل، َماذا ف

٣١:١٢ ٢٣
11) :9 يوحنا يا رُؤ كتاب (انظر يَة.» «الهاوِ أسماءِ من اسمٌ َ وَهُو ون» «أبّّدُ ً حرفيا الهَلاك. مَوِْضــع
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خادِِمي؟ َصنََع الَّذِي َ هُو ُأمِّي بَطِن فِي َصنَعَنِي الَّذِي ألَيَس ١٥

البَطِن؟ فِي ُ ذاتُه ُ الإلَه يُشَّكِلْنا ألَْم
مُرادَهُْم، المَساِكينِ عَِن مَنَعُْت قَْد ُكنُْت «لَوْ ١٦

الأرمَلَةِ، دُمُوعَ أمسَْح لَْم لَوْ
لِنَفسِي، ِبخـُبزِي احتَفَظُت لَوِ ١٧

اليَتِيمَ، ُأْطعِِم وَلَْم
َشبابِي. مُنذُ ُ لَه ً أبا اعتَبَرَنِي ُ ه َّ أن مََع ١٨

وِلادَتِي، مُنذُ ِ بِالأرمَلَة اهتَمَمُت
مَلابِِسهِ، ِ لِقِلَّة ُب يَتَعَّذَ مَْن رَأيُت هَل ١٩

غِطاءٍ، دُونَ ً فَقيرا رَأيُت أْو
قَلْبِهِ، مِْن يَْشكُرْنِي وَلَْم ٢٠

ِخرافِي؟ بُِصوِف ْأ َّ يَتَدَف لَْم أْو
اليَتِيمَ، ْدُت هَّدَ إْن ٢١

وَنُفُوذِي، مَركِزِي عَلَى ً مُعتَمِدا
أصلِهِ، مِْن َكتِفِي فَلْيَنفَِصْل ٢٢

مَْفِصلِها. مِْن ذِراِعي وَلْتُكسَرْ
اللهُ، يُرِسلُها ٌ مُِصيبَة َ هُو ُ أخشاه ما َ أكثَر لأّنَ ٢٣

ِمُقاوَمَتِي. ل قامَ إذا أنجُو فَلا
الغِنَى، عَلَى اتَكَلُت «إِن ٢٤

أمانِي،› ‹أنَت هَِب: لِلذَّ ُلُت وَق
الـَكثِيرَةِ، بِثَروَتِي ً َكثِيرا فَرِحُت إْن ٢٥

َكثِيراً، ً مالا جَمَعُت لأنِّي أْو
َمِيَل، الج مِس الّشَ ُشعاعَ لاَحظُت إْن ٢٦

حَرََكتِهِ، فِي القَمَرِ َ وَرَوعَة
سِرّاً، قَلبِي فَغَوَى ٢٧

لَهُما، ً عِبادَة يَدَّيَ لُت َّ وَقَب
ينُونَةَ، الدَّ تَستَوِجُب ٌ ِيمَة جَر ً أيضا ِ فَهَذِه ٢٨

. العَلِيَّ خَذَلُْت قَْد َسأُكونُ لأنِّي
بِعَدُّوِي، ْت َّ حَل بِمُِصيبَةٍ ابْتَهَْجُت «إِن ٢٩

… ُ أصابَه ً سوءا لأّنَ هَتَفُت أْو
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بِكَلاِمي، ُأخطِئْ لَْم لـَِكنِّي ٣٠
َحياتِهِ. عَلَى ٍ بِلَعْنَة أنْطِْق لَْم

وَبَيتِي أهلِي مِْن أحَدَ لا أّنَ ُأقسِمُ ٣١

ِكفايَتَهُ. يَأخُْذ وَلَْم ً َطعَاما َطلََب
يِق، رِ الّطَ فِي ُ لَيلَتَه غَرِيٌب يَبِْت لَْم ٣٢

لِلمُسافِرِ. بَيتِي فَتَحُت بَْل
كَآدَمَ،٢٤ إثمِي أخفَيُت إْن ٣٣
َصدرِي، فِي ِيمَتِي جَر فََكتَْمُت
النّاِس، مَِن ِخْفُت لأنِّي ٣٤

بِي، أقارِ يَرْضَى لا أْن َخِشيُت لأنِّي أْو
بَيتِي. مَدخََل ُأغادِْر وَلَْم فَسََكّتُ

! إلَيَّ يَستَمـِـَع أْن يَرْضَى مَْن هُناكَ «لَيَْت ٣٥
القَدِيرُ، َخصمَِي فَلْيُِجبْنِي

َمخطُوَطةٍ، عَلَى ِ اّتِهاماتِه وَلِيَكتُِب
عَلَيها. َسُأوَقـِّـُع وَأنا

َكتِفِي، عَلَى َسأَضعُها ٣٦

رَأسِي. عَلَى ً تاجا وَألبَسُها
فَعَلُْت، ما كُّلَ ُ لَه ُ َسأذكُر ٣٧

ْأِس. َّ الر مَْرفُوِع َكقائِدٍ ُ مِنه وَأدنُو
ِضّدِي، أْرضِي صَرََخْت «إْن ٣٨

مَعاً. أتلامُها٢٥ وَبََكْت
تَها، َّ غَل أكَلُْت قَْد ُكنُت إْن ٣٩

ُأجرَةً. أدفََع أْن دُونَ
مالـِِكيها، َ ة ِحّصَ َسلَبُْت أْو

القَمِح، عَِن ً عِوَضا فِيها وكُ الّشَ فَليَنبُِت ٤٠
عِيرِ.» الّشَ عَِن ً عِوَضا وَالأعشاُب

ُّوَب. أي أقواُل اكتَمَلَْت
٣١:٣٣ ٢٤

البّشر. ِ كبقيّة أو كآدَم.
٣١:٣٨ ٢٥

آثاٍر. مِْن الأْرِض ُ ِحراثَة ُ تترُكُه ما ِهيَ الأتلامُ أتلامُها.
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٣٢
أليهُو كَلامُ

ِ عَِشيرَة مِْن البُوزِّيِ بَرَْخئِيَل بَْن َ ألِيهُو لـَِكّنَ ٢ بِبَراءَتِهِ. ً مُقتَنِعا كانَ فَقَْد عَلَيهِ دِّ َّ الر عَِن ُ لاثَة َّ الث الرِّجاُل َف َّ تَوَق وَهَكَذا ١

هُْم لأّنَ لاثَةِ، َّ الث وَب ُّ أي أصدِقاءِ مِْن غَِضَب َكما ٣ اللهَ. لا نَفسَهُ، أ َّ بَر ُ ه َّ لأن ُّوَب أي عَلَى ُ غََضبُه وَاشتَعََل َكثِيراً، غَِضَب رامَ
ِسنّاً. ُ مِنه َ أكبَر كانُوا هُْم لأّنَ ُّوَب، أي عَلَى دَّ َّ الر َل َأجَّ َ َألِيهُو لـَِكّنَ ٤ ِباً. مُْذن ُ اْعتَبَرُوه ذَلَِك وَمََع ُحجَِجهِ، عَلَى ً رَدّا َيجِدُوا لَْم

بَرَْخئِيَل: بُْن َألِيهُو فَقاَل ٦ َكثِيراً. غَِضَب ُّوَب، أي عَلَى دَّ َّ الر يَستَطِيعُوا لَْم َ لاثَة َّ الث الرِّجاَل أّنَ ألِيهُو رَأى وَلَمّا ٥

ُشيُوٌخ. ْ وَأنتُم ّنِ الّسِ ُ َصغِير «أنا
رَأيِي. عَْن لـَكُْم ُأعلَِن أْن وَِخْفُت ْدُت تَرَدَّ لِهَذا

ْم، َّ تَتَكَل َ الخـِبرَة ‹دَِع ُلُْت: ق ٧
الحِْكمَةَ.› ُ تُعَلِّم نِينِ الّسِ َ َكثْرَة وَدَْع

الإنْساِن، فِي ً رُوحا هُناكَ إّنَ َ غَير ٨

فَْهماً. تُعطِيهِ ِ القَدِير ُ وَنَسَمَة
الكِبارِ، عَلَى ً مَقُصورَة لَيسَْت ُ الحِْكمَة ٩

. الحَّقَ ُمَيِّزُونَ ي وَحدُهُْم هُْم وَلا
، إلَيَّ ‹اْستَمـِـْع ُلُْت: ق لِهَذا ١٠

أْعرِفُهُ؟› بِما ً أيضا أنا فَسَُأصَرُِّح
مُونَ. َّ تَتَكَل ْ وَأنتُم «انتَظَرُْت ١١

مَنطِقِكُْم، إلَى أْصغَيُْت
كَلامَهُ. تَزِنُونَ ْ وَأنْتُم

ُلْتُمْ، ق ما فِي ً َجيِّدا رُت َّ تَفَك ١٢

ُّوَب، أي َخطَأ أثبََت مَْن بَينَكُْم وَلَيَس
كَلامِهِ. عَلَى أحَدُكُْم يَرُدَّ وَلَْم
حَُكماءَ.› ‹كُنّا تَقُولُوا: لِئَلّا ١٣

إنساٌن. لا ُّوَب أي َسيَغلُِب مَْن َ هُو ُ الله
، إلَيَّ ُ كَلامَه يُوَجِّهْ لَْم ُّوَب أي لـَِكّنَ ١٤

ِبحَُجِجكُْم. عَلَيهِ أرُدَّ لَْن وَأنا
ُّوُب، أي يا عَلَيَك دِّ َّ بِالر فَِشلُوا «لَقَْد ١٥

كَلامَهُْم! يَكرِّرُونَ فَبَدَُأوا
مُوا، َّ يَتَكَل لَْم هُْم لـَِكنَّ وَانتَظَرُْت، ١٦
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ُيجِيبُوا. أْن دُونَ واقِفُونَ هُْم لأّنَ
بِرَأيِي، َسُأدلِي ً أيضا فَأنا ١٧

أْعرِفُهُ. بِما ً أيضا أنا وََسُأصَرُِّح
لِأقُولَهُ، َ الـَكثِير عِندِي لأّنَ ١٨

الكَلاِم. إلَى تَدفَعُنِي فِيَّ َّتِي ال وُح ُّ وَالر
مُغلَقَةٍ. ةٍ َّ ِجلدِي خَمْرٍ كَزُقاِق وَداِخلِي ١٩

. تَنشَّقَ أْن تُوِشُك نَبِيذٍ ِ كَأوعِيَة
داِخلِي.٢٦ فِي َّتِي ال وِح ُّ الر عَِن َ فَُأعَبِّر ْم َّ أتَكَل دَعُونِي ٢٠

َجواباً. لُأعطِي َشفَتَيَّ أفتَْح دَعُونِي
أحَدٍ إلَى أنحازَ لَْن ٢١

أحَداً، َق َّ أتَمَل وَلَْن
ُق، َّ أتَمَل َكيَف أعرُِف لا لأنِّي ٢٢

خالِقِي. َسيَأخُذنِي ما فَسَرْعانَ وَإلّا

٣٣
ُّوُب، أي يا كَلاِمي الآنَ اْسمَِع «لـَِكْن ١

كَلِماتِي. إلَى وَانتَبِه
َمِي، ف َسأفتَُح ٢

فِكْرِي. فِي بِما ُث وََسأَتحَّدَ
خاطِرِي، فِي ً حّقا َيجُوُل ما َسأقُوُل ٣
أعرِفُهُ. ما بِإخلاٍص لِسانِي وََسيَنقُُل

خَلَقَنِي، اللهِ رُوُح ٤

أْحيَتنِي. ِ القَدِير ُ وَنَْسمَة
، عَلَيَّ دَّ َّ الر تَستَطِيُع ُكنَت فَإْن ٥

وَقِْف. تََك َّ ُحج فَحَضِّرْ
اللهِ. ِ َحضْرَة فِي مِثلَُك أنا ٦

الّطِينِ. مَِن ً أيضا قُطِعُْت فَقَْد
مِنِّي، ُيخِيفَُك ما هُناكَ فَلَيَس ٧

عَلَيَك. تُثَّقَِل لَْن تِي َّ وَقُو
٣٢:٢٠ ٢٦

«فأرتاح.» إلى ترجمتها ُمِكُن ي داخلي. … ُأعبِّر
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ُأذُنِي، فِي مَْت َّ تَكَل َك َّ أن َ «غَير ٨
مَْت. َّ تَكَل ِحينَ َصوتََك فَسَمِعُت

ذَنٍب، بِلا نَقِّيٌ ‹أنا تَقَوُل: ٩

إثٍم. بِلا ٌ وَطاهِر
مُعاداتِي، فِي ً أسبابا للهِ أّنَ َ غَير ١٠

لَهُ. ً عَدُّوا وََيحِسبُنِي
وَالخَشَِب، بِالحَدِيدِ قَدَمَيَّ ُ يُقَيِّد ١١

بِي.› هُرُو مَنافِذِ كُّلَ وََيحرُُس
هَذا، فِي ً َحّقا ٌ ُمخطِئ َك َّ «إن ١٢

َسُأِجيبَُك: وَلِهَذا
البَشَرِ. كُّلِ مِْن أْعظَمُ َ الله «إّنَ

وَتَقُوُل: ُ هِمُه تَتَّ ِماذا ل ١٣
الإنساِن؟› اّتِهاماِت كُّلِ عَْن ُيجِيُب لا َ الله ‹إّنَ

ُمختَلِفَةٍ، بِطُرٍُق النّاَس ُ يُكَلِّم َ الله لـَِكّنَ ١٤

ذَلَِك. يُدرِكُ لا وَالإنسانُ
حُلُمٍ، فِي ُث يَتَحَّدَ ١٥

يِل. َّ الل يا رُؤ فِي
وَيَنامُونَ، النّاُس يَنعَُس عِندَما
آذانَهُْم، ُ الله يَفتَُح ِحينَئِذٍ، ١٦

بِتَحْذِيراتِهِ. وَُيخِيفُهُْم
يَفعَلُهُ، عَمّا الإنسانَ لِيَُحوَِّل ١٧

فاخُرِ. َّ الت أوِ رِ ُّ َكب َّ الت مَِن الإنسانَ َمنََع وَلِي
يَةِ، الهاوِ مَِن ُ الله ُ َيحفَظُه ١٨

المَوِت. نَهرِ عُبُورِ مِْن ُ َحياتَه وََيحفَُظ
فِراِشهِ، عَلَى بِالوََجِع ُ يُؤَدِّبُه ١٩

عِظامِهِ. فِي ِصٍل َّ مُت وَبِألٍَم
الطَعامَ، ُ فَيَكرَه ٢٠

ِبِهِ. أطاي مِْن ى َّ َحت ُ وَيَنفُر
الهُزاِل، مَِن يُرَى ُ لَحمُه يَعُودُ لا ٢١

وَتُرَى. ُ عِظامُه ُ وَتَبرُز
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نَفسُهُ. تَقتَرُِب ِ يَة الهاوِ مَِن ٢٢
َحياتُهُ. تَدنُو ِ َلَة القَت مَِن

واِحدٌ، مَلاكٌ هُناكَ كانَ وَلَو ٢٣
ألٍف، بَينَ الأفَضُل َ هُو وَِسيٌط

استِقامَتِهِ، عَِن يُدافـِـُع
للهِ: يَقُوُل وَ ً رَحمَة ُ لَه يَطلُُب ٢٤

يَةِ، الهاوِ فِي الهُبُوَط ُ «َجنِّبْه
فِديَةً.» ُ لَه رُت َّ دَب لأنِّي

َكّشاٍب، ُ لَحمُه دُ فَيَتَجَّدَ ٢٥

با. الّصِ ُ ة َّ قُو تَعُودُ وَإلَيهِ
بِرِضاهُ. فَيَحظَى ِ الله إلَى الإنسانُ يَُصلِّي ٢٦

لِلإنساِن، ُ نَفسَه يُعلَِن أْن َ الله وَيُسَرُّ
هُ. َحّقَ لِلإنساِن فَيَرُدُّ

يَقُوُل: وَ النّاِس أمامَ يَهتُِف ٢٧
المُستَقِيمَ، جُت َّ وَعَو ‹أْذنَبُْت

عَلَيهِ. ُأجازَ لَْم لـَِكْن
يَةِ، الهاوِ مَِن نَفسِي فَدَى بَْل ٢٨
ُع.› َّ وَأتَمَت َياةِ الح نُورِ إلَى ُ فَسَأنظُر

الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ ُ الله يَفعَُل قَد «نَعَْم، ٢٩
لِلإنساِن، ً وَثَلاثا تَينِ مَّرَ

وَالهَلاِك، ِ يَة الهاوِ مَِن ُ نَفسَه يَرُدَّ لـِكَي ٣٠
َياةِ. الح ِنُورِ ب ِ عَلَيه َ وَيُنِير

. إلَيَّ وَاستَمـِـْع ُّوُب، أي يا «انتَبِهْ ٣١
ْم. َّ أتَكَل وَدَْعنِي اْصمُْت

فَقُلْهُ، َجواٌب لَدَيَك كانَ إْن ٣٢
ُمحِّقاً. َ أِجدَك أْن ى َّ أتَمَن لأنِّي

. إلَيَّ فَاْستَمـِـْع َجواٌب، لَدَيَك يَكُْن لَْم وَإْن ٣٣

الحِْكمَةَ.» وََسُأعَلِّمَُك اصمُْت

٣٤
فَقاَل: ألِيهُو تابََع َّ ثُم ١



١٥ : ٣٤ ُّوب أي ٧٣٨ ٢ : ٣٤ ُّوب أي

كَلاِمي، إلَى ُ الحَُكماء ها أّيُ «استَمِعُوا ٢
المَعرِفَةِ. أصحاَب يا إلَيَّ وَأصغُوا

الكَلامَ، ُص تَتَفَّحَ الُأذُنَ لأّنَ ٣
الطَعامَ. اللِّسانُ يَذُوُق َكما

العَدُل، َ هُو ما لِأنفُسَنا فَلْنُقَرِّْر ٤

صاِلحٌ. َ هُو ما ً مَعا وَلِنَْكتَِشْف
يَقُوُل: وَب ُّ أي لأّنَ ٥

القَدِيرُ. َظلَمَنِي وَقَد بَرِيءٌ، ‹أنا
َحّقِي. رُْغمَ ً كاذِبا ُأدعَى ٦

ذَنباً.› أقتَرِْف لَْم أنِّي مََع ِلجُرِحي َ ِشفاء وَلا

ُّوَب؟ كَأي إنساٍن «فَأّيُ ٧

كَالماءِ! َ يَة ْخرِ الّسُ يَشرَُب
رِّ، َّ الش فاعِلِي إلَى لِيَنضَّمَ ً يقا َطرِ وَيَسلُُك ٨

ُجرِمِينَ. الم وَيُرافُِق
يَقُوُل: ُ ه َّ لأن ٩

اللهِ.› َ إرضاء الإنسانُ ُيحاوَِل أْن مِْن َ فائِدَة ‹لا
الفَْهِم. أصحاَب يا اْسمَعُونِي «لِهَذا ١٠

بِذَنٍب، ُ الله يَرتَبَِط أْن حاشا
رِّ. َّ بِالش ٌ عَلاقَة لِلقَدِيرِ تَكُونَ وَأْن

أعمالِهِ، َ ُأجرَة الإنسانَ يُعطِي َ الله لأّنَ ١١

هُ. يَستَِحّقُ ما عَلَيهِ وََيجلُُب
ُظلماً، النّاِس عَلَى َيحكُمَ أْن ِ لله وَحاشا ١٢

عَدٍل. بِغَيرِ يَعمََل أْن ِ وَللِقَدِير
الأْرِض؟ عَلَى ُ أوْكَلَه الَّذِي فَمَِن ١٣

الـَكوِْن؟ كُّلِ عَلَى ُ نَه َّ عَي وَمَن
ُ رُوحَه يَستَرِدَّ أْن رَ َّ قَر إذا ١٤

َياةِ، الح َ نَسَمَة وَيَستَعِيدَ
الأْرِض. عَلَى َجسَدٍ كُّلُ فَسَيَمُوُت ١٥

راِب. ُّ الت إلَى الإنْسانُ يَعُودُ وَ
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هَذا، فَاْسمَْع فَْهمٌ لََك كانَ «إْن ١٦
كَلاِمي: إلَى اْستَمـِـْع

َيحْكُمُ؟ فََكيَف العَدَل، يُبْغُِض ُ القَدِير كانَ إْن ١٧
القَدِيرَ؟ تَديُن فَلِماذا بارّاً، ُكنَْت وَإْن

قِيمَةٍ.› بِلا ‹أنَت لِلمَلِِك: يَقُوُل الَّذِي َ هُو ١٨

يرٌ.› شِرِّ ‹أنَت يِف: رِ َّ وَللِش
النّاِس، بَينَ يُفَرُِّق لا الَّذِي ُ الله َ هُو ١٩
الفَقِيرِ، قَبَل الغَنِيِّ طِلْباِت يَسمَُع وَلا

يَدَيهِ. عَمَُل كِلَْيهِما لأّنَ
لَحظَةٍ، فِي ُمُوتاِن ي ٢٠

يِل. َّ الل مُنتََصِف فِي
وَيَمُوتُونَ. النّاُس يَرَتجُِف

َجْهدٍ. بِلا ياءِ بِالأقوِ ُ الله يُطِيُح
الإنساِن ُطرَُق تُراقِباِن ِ عَينَيْه «لأّنَ ٢١

َخطَواتِهِ. كُّلَ وَيَرَى
عَمِيٍق، َظلاٍم ى َّ َحت أْو ٍ عَتْمَة مِْن ما ٢٢

اللهِ. عَِن رِّ َّ الش فاعِلُو فِيها َيختَفِي أْن ُمِكُن ي
ً مَوعِدا َ ُيحَّدِد أْن لِلإنساِن وَلَيَس ٢٣

ينُونَةِ. للِدَّ ِ الله ِ َحضْرَة فِي يَأتِي فِيهِ
أحَداً. يَسأُل وَلا َ ياء الأقوِ ُيحَّطِمُ ٢٤

مَكانَهُْم. ِيَن آخَر يُعَيِّنُ وَ
َحّقاً، أفعالَهُْم يَعرُِف ُ ه َّ إن ٢٥

واِحدَةٍ. لَيلَةٍ فِي يَسَحقُهُْم
العَلَِن، فِي ِ يرَة الشِّرِّ أعمالِهِِم عَلَى يُعاقِبُهُْم ٢٦

اللهَ، يَتْبَعُونَ يَعُودُوا لَْم هُْم لأّنَ ٢٧
ُطرُقِهِ، إلَى َلتَفِتُونَ ي وَلا

إلَيْهِ. يَِصُل الفَقِيرِ صُراَخ َجعَلُوا ى َّ َحت ٢٨
المُْضطَهَدِيَن. َ صَرخَة يَسمَُع َ هُو

َشيئاً، يَفعَْل لَْم فَإْن ٢٩
ِبهُ؟ يَستَذن فَمَْن

وَجهَهُ، َحجََب وَإذا
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فَرْداً؟ أْم ً َشعبا أكانَ – ُ يَراه أْن ُ يَْقدِر فَمَْن
مَلِكاً، َ يَِصير أْن مِْن الفاِسدَ يَمنََع ٣٠

مارِ. الدَّ إلَى ً َشعبا فَيَقُودَ
للهِ، قُْل «لـَِكْن ٣١

ِيَةً. ثان أْنحَرَِف وَلَْن ‹أذنَبُت،
أراهُ. أْن ُ أقدِر لا ما عَلِّمْنِي ٣٢

إلَيهِ.› أعُودَ فَلَْن أخطَأُت، إْن
هُ؟ َحّقَ رَفَضَت إذا قَولَِك َحسََب ُ الله يَك ُيجازِ فَهَْل ٣٣

أنا. لا َيختارُ، الَّذِي أنَت َك َّ لأن
تَعرُِف. بِما ْم َّ فَتَكَل

الفَْهِم أصحاُب لِي َسيَقُوُل ٣٤

يَسمَعُنِي: الَّذِي ُ وَالحَِكيم
فِهٍم، بِلا ُّوُب أي ُث ‹يَتَحَّدَ ٣٥

البَِصيرَةِ.› مَِن َيخلو ُ وَكَلامُه
حَّدٍ، آِخرِ إلَى ُب َّ ُيجَر ُّوَب أي لَيَت ٣٦

كَالأشرارِ. ُيجِيُب ُ ه َّ لأن
ةً. َّ َخطِي ِ تِه َّ َخطِي إلَى يُِضيُف َ فَهُو ٣٧

بَينَنا، رَّ َّ الش ِيدُ يَز
للهِ.» ِ اّتِهاماتِه ُ يَكثِّر وَ

٣٥
ألِيهُو: قاَل َّ ثُم ١

تَقُوَل: أْن واِب الّصَ مَِن أّنَ «أَتحِسُب ٢
اللهِ›؟ مَِن ً استِقامَة ُ أكثَر ‹أنا
أستَفِيدُ؟ ‹ماذا ُلَْت، ق إْن ٣

تِي؟› َّ َخطِي تِرَْكُت إْن أنْتَفـِـُع َكيَف

مَعََك، الَّذِيَن أصحابَِك وَعَلَى عَلَيَك «َسأرُدُّ ٤
وَانظُرْ، ماواِت الّسَ إلَى ْع َّ تَطَل ٥

َكثِيراً. تَعلُوكَ َّتِي ال الغُيُوِم فَوَق
مِنها. أعلَى ُ الله ٦
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اللهَ؟ تَضُرُّ فَبِماذا أخطَْأَت، إْن
فِيهِ؟ هَذا ُ يُؤَثِّر فََكيَف مَعاِصيَك، رَت َّ َكث وَإذا

بِبَراءَتَِك؟ يَنتَفـِـُع فََكيَف ِيئاً، بَر ُكنَت إْن ٧
يَدِكَ؟ مِْن ُ يَنالُه الَّذِي ما أْو

مِثلَِك، إنساٍن فِي إلّا كَ شَرُّ ُ يُؤَثِّر لا ٨

البَشَرِ. فِي إلّا بَراءَتَُك ُ تُؤَثِّر وَلا
العَظِيِم، الاضطِهادِ مَِن النّاُس «يَصرُُخ ٩

ياءِ. الأقوِ ذِراِع مِْن ُيخَلِّصُهُْم بِأحَدٍ وَيَستَغِيثُونَ
مُتَذَمِّراً: مِنهُْم أحَدٌ يَقُوُل وَلا ١٠

يِل، َّ الل فِي َ أغانِي يُعْطِي الَّذِي صانِعِي ُ الله ‹أيَن
الأْرِض، وُُحوِش مِْن َ أكثَر يُعَلِّمُنا ١١

ماءِ.› الّسَ ُطيُورِ مِْن َ أكثَر ً ِحكمَة يُعطِينا وَ
اللهُ، يَستَِجيُب فَلا يَصرُُخونَ «قَْد ١٢

الأشرارِ. ياءِ ِكبرِ بِسَبَِب وَذَلَِك
الباطِِل، الكَلاِم إلَى ُ الله يَستَمـِـُع لا َحّقاً، ١٣

إلَيهِ. ُ القَدِير َلتَفُِت ي وَلا
إلَيَك؟ َلتَفَِت ي لا ُ ه َّ أن مِْن تَْشكُو فَلِماذا ١٤

أمامَهُ، دَْعواكَ إّنَ تَقُوُل
إذاً! ْ فَانتَظِر

يُعاقِبُهُ، لا َ الله أّنَ ُّوُب أي «يَظُّنُ ١٥
ِبخَطاياهُ، ً َكثِيرا يَبالِي وَلا

الفارِغَ، ُ كَلامَه ُّوَب أي يُواِصُل لِذَلَِك ١٦
مَعرِفَةٍ.» بِلا ُ ثَرثَرَتَه وَيُتابـِـُع

٣٦
ألِيهُو: أضاَف َّ ثُم ١

لََك، فَأشْرََح ً قَلِيلا عَلَيَّ «فَاْصبِرْ ٢

كَلامٌ هُناكَ يَزاُل ما ُ ه َّ لأن
اللهِ. عَِن ً دِفاعا يُقاُل

بَعِيدٍ، مِْن مَعرِفَتِي َسأجلُِب ٣
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. َحّقٍ عَلَى خالِقِي أّنَ وََسُأبَيِّنُ
يٌْف، زَ كَلاِمي فِي لَيَس ً َحّقا ٤

العِلمِ. تَمامَ هَذا ُ تَعلَم وَأنَت

النّاَس. ُ َيحتَقِر وَلا ً حّقا ٌ قَدِير ُ «الله ٥

وَالحِْكمَةِ. ِ المَعرِفَة فِي ٌ وَغَنِيّ ٌ قَدِير َ هُو
َيحيا، َ ير الشِّرِّ يَدَعُ لا ٦

المَضطَهَدِيَن. يُنِصُف ُ ه َّ لـَِكن
ياءِ، ِ الأبر عَِن عَينَيهِ ُيحَوُِّل لا ٧

فَيَرتَفِعُونَ. الأبَدِ إلَى العُرُوِش عَلَى المُلُوِك مََع ُيجلِسُهُْم
بِسَلاِسَل، دِيَن َّ مُقَي بَعضُهُْم كانَ وَإْن ٨

ألِيمَةٌ، قُيُودٌ أسَرَْتهُْم إذا أْو
فَعَلُوهُ، بِما ُيخـبِرُهُْم ُ ه َّ فَإن ٩

رُونَ. َّ يَتََكب عِندَما جَرائِمِهِْم عَْن يُعَلِّمُهُْم وَ
وََتحْذِيرِهِ، ِ تَعلِيمِه عَلَى آذانَهُْم يَفتَُح ١٠

رِّ. َّ الش عَِن يَرِْجعُوا لـِكَي
وَخَدَمُوهُ، إلَيهِ استَمَعُوا فَإِن ١١
خَيرٍ، فِي َحياتِهِْم َ ة َّ بَقِي ُمُضونَ ي

رّاِت. َّ بِالمَس وََسنَواتِهِْم
يَسمَعُوا، لَْم وَإذا ١٢

سَهمٌ، بُهُْم فَسَيَضرِ
أصابَهُْم! ما يَعلَمُونَ لا وَهُْم فَيَنهارُونَ

وَالمَرارَةِ، بِالغََضِب كُونَ فَيَتَمَّسَ القَلِب فاِسدُو «أمّا ١٣
يُقَيِّدُهُْم. ِحينَ ِ الله إلَى يَصرُُخونَ وَلا

أجسادَهُْم يُبِيُحونَ مَْن مََع َشبابِهِْم فِي يَمُوتُونَ ١٤
آلِهَتِهِْم. ِ عِبادَة فِي

ِضيقَتِهِْم، مِْن ُحبَطِينَ الم يَنِشُل ١٥

آذانَهُْم، يَفتَُح الإْحباِط وَفِي
يَْستَيْقِظُونَ. وََيجْعَلُهُْم

يِق، الّضِ فَِم مِْن ُيخَلُِّصَك «َكما ١٦
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عَنهُ. ً عِوَضا َمحُصوٍر غَيرِ رَْحٍب مَكاٍن إلَى
َطعاماً. مائِدَتَُك ُ وَتَمتَلِئ

نُوِب، بِالذُّ مَلأى دَْعواكَ لـَِكّنَ ١٧
وَالعَدُل، عوَى الدَّ بَِك ُمِْسُك ت لِذَلَِك

فَتُعاقَُب.
، ّكِ الّشَ إلَى َيجْذِبََك بِأْن لغَيظَِك تَْسمَْح لا ١٨

فِْديَتَِك.٢٧ عِظَِم بِسَبِِب تَتَراَجْع وَلا
يِق، الّضِ وَقِت فِي لاتَِك لِتَوَّسُ ُمِكُن ي هَْل ١٩

فُوذِ، ُّ الن أْصحاِب كُّلِ لاِت تَوَّسُ أْو
وَْضعِها؟٢٨ إلَى الُأمُورَ تُعِيدَ أْن

ِيَن.٢٩ الآخَر تُغَّطِي َّتِي ال ِ لمَة الّظُ َ وَراء َلْهَْث ت لا ٢٠

رِّ، َّ الش إلَى َلتَفَِت ت لا أْن عَلَى احرِْص ٢١
َمَِك. أل بِسَبَِب ذَلَِك اخْتَرَْت ََّك أن فَيَبدُو

تِهِ، َّ قُو فِي ُ الله يَتَعالَى ً «َحّقا ٢٢

مِثلُهُ؟ ٍ مُعَلِّم أّيُ
يقَهُ؟ َطرِ ُ لَه دَ حَّدَ مَْن ٢٣

لَهُ: يَقُوَل أْن يَستَطِيُع وَمَْن
أخطَأَت؟› ‹قَْد

النّاُس. بِها ُ م يَتَرَّنَ َّتِي ال ُ أعمالَه ُمَجِّدَ ت أْن عَلَيَك أّنَ ْ ر َّ تَذَك ٢٤

اللهَ، يُبصِرُوا أْن ِيدُونَ يُر َمِيُع الج ٢٥

بَعِيدٍ. مِْن ُ يَرَْونَه هُْم لـَِكنَّ
عَظِيمٌ، َ الله إّنَ ً َحّقا ٢٦

عَظَمَتَهُ. نَْستَوعُِب وَلا
ُتحصَى. أْن ُمِكُن ي لا ِ وُُجودِه وََسنَواُت

الأْرِض، مَِن الماءِ قَطَراِت َيجذُِب ُ ه َّ «لأن ٢٧
باِب. الّضَ َ عَبْر َ المَطَر يُنْزُِل وَ

تَْقطُرُ، الغُيُومَ َيجعَُل الَّذِي َ هُو ٢٨
النّاِس. عَلَى ً َكثِيرا ً ماء وَيُرِسُل

ياءِ الأقو أصحابَِك وَكُّلُ الآنَ. يُنَجّيَك أْن مالَُك يستطيُع «لا أْو ٣٦:١٩ ٢٨ فكرَك.» يغيِّر بأن للمال تسمح ولا يخدعك، الغنى تدع «لا أْو ٣٦:١٨ ٢٧

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٣٦:٢٠ ٢٩ مُساعَدَتَْك.» يَستَطيعونَ لا
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الغُيُومُ، ُ تَنتَشِر َكيَف يَفهَمَ أْن يَستَطِيُع مَْن ً حّقا ٢٩

ماءِ؟ الّسَ فِي ِ مَسَكنِه مِْن عدُ َّ الر ُ يَهْدِر وََكيَف
َحولَهُ، ُ بَرقَه ُ يَنْشُر ُ ه َّ إن ها ٣٠

البَحرِ. قاعَ يُغَّطِي وَ
النّاِس، بَينَ يَقضِي هَكَذا ُ ه َّ لأن ٣١

الفَيِْض. ى َّ َحت ً َطعاما يُعطِيهِْم وَ
ِيَدِهِ، ب البَرِْق عَلَى يَقبُِض ٣٢
هَدَفَهُ. يُِصيَب لـِكَي ُ وَيَأمُرُه

العاِصفَةِ. قُدُومَ عْدُ َّ الر يُعلُِن ٣٣

ِيَةٌ. آت ها أّنَ تَعْرُِف المَواشِي ى َّ فَحَت

٣٧
عْدِ، َّ وَالر البَرِْق مَِن قَلبِي «يَضطَرُِب ١

مَكانِهِ، مِْن ُ يَقفِز وَ
المُرْعِدِ، ِ الله َصوِت إلَى ً اْستِماعا اْستَمِعُوا ٢

َمِهِ. ف ِ هَدِير وَإلَى
ها، َّ كُل َ ماء الّسَ ُ بَرقُه ُ يُضِيء ٣

الأْرِض. أقاصِي إلَى ُ نُورُه وَيَمتَّدُ
عدُ. َّ الر ُ يَهْدِر َّ ثُم ٤

َلِيِل. الج ِ بَِصوتِه يُرْعِدُ
البَرُْق. وَيَتَواَصُل ُ َصوتُه ُ يَهْدِر
العَِجيِب، ِ بَِصوتِه ُ الله يُرْعِدُ ٥

فَهمَها. نَستَطِيُع لا ً عَظِيمَة ً ُأمُورا ً صانِعا
لِج: َّ للِث يَقُوُل َ فَهُو ٦

الأْرِض،› عَلَى ‹اسقُْط
‹اشتَّدِي.› لِلأْمطارِ: يَقُوُل وَ

البَشَرِ، أيْدِي أعماِل عَن ُ رِضاه يُعلُِن ٧
أعمالَهُ. النّاُس فَيَرَى

ُجحرِهِ، إلَى َيوانُ الح فَيَذهَُب ٨
مَأوَى. ُ لَه لِيَكُونَ

، بِيِّ َنُو الج َمخَزَنِها مِْن ُ العاِصفَة تَأتِي ٩

ةِ. َّ مالِي الّشَ ياِح ِّ الر مَِن وَالبَردُ
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َلِيدُ، الج يَأتِي ِ الله ِ نَسمَة مِْن ١٠

واِسعَةٍ. بِمَساحاٍت ُ ِياه الم دُ فَتَتََجمَّ
بَةِ، ُطو ُّ بِالر َ الـَكثِيفَة َ حابَة الّسَ يَملُأ ً أيضا ١١

حاِب. الّسَ فِي ُ بَرْقَه ُ وَيُبَعْثِر
قَيادَتِهِ، َحسََب ِ ّوامَة كَالدَّ ُحُب الّسُ َلتَّفُ ت ١٢

الأْرِض، عَلَى ِ بِه يَأمُرُها ما كُّلَ لِتَفعََل
ما، عَِشيرَةٍ أجِل مِْن ُ ه َّ كُل هَذا يَصنَُع قَْد ١٣

ما، أْرٍض أجِل مِْن أْو
نِعْمَتِهِ.٣٠ بِسَبَِب أْو

ُّوُب. أي يا هَذا «اْسمَْع ١٤

لاً. تَأمُّ ِ الله عَجائَِب ْل وَتَأمَّ قِْف
ُحِب، الّسُ عَلَى ُ الله ُ يُسَيْطِر َكيَف أتَعرُِف ١٥

مِْنها؟ يَبْرُُق ُ نُورَه وََيجعَُل
ماءِ؟ الّسَ فِي َ الـَكثِيفَة الغُيُومَ يُعَلُِّق َكيَف أتَعرُِف ١٦

المَعرِفَةِ. الكامِِل ِ الله أعاِجيِب مِْن ٌ واِحدَة فَقَْط ِهيَ
الحَرِّ، مَِن بَِك َلتَِصُق ت ِيابََك ث أّنَ َ هُو ُ تَعرِفُه ما كُّلُ ١٧

َنُوِب. الج رِيحِ هُبُوِب عِندَ الأْرُض وَتَهدَُأ
اللهِ، مََع ماءِ الّسَ ُسحَُب َ تَنْشُر أْن تَستَطِيُع هَْل لـَِكْن ١٨

مَصقُوٍل. مَعدٍِن مِثَل َ لِتَِصير

للهِ! نَقُوُل ماذا «عَلِّمنا ١٩

كَلامَنا! نُرَتَِّب أْن نَستَطِيُع لا الجُهّاَل، فَنَحُن
مَعَهُ! بِالكَلاِم لِي الإذنُ أيُطلَُب ٢٠

اللهُ! ُ يَبتَلِعُه قَْد مِثلِي فَواِحدٌ
يَسطَُع ورَ ُّ الن أّنَ ً َصحِيحا ألَيَس ٢١

العالِيَةِ، ُحِب الّسُ َ عَبْر ى َّ َحت
فَتُبَّدِدُها. ُ الرِّيح ُّ تَمُر َّ ثُم

نِعمتَهُ.» َ فيُظهِر ً ماء ليُعطَي أْو للنّاِس، ً عقابا بِالطوفاِن ليأتي الغيومَ ُ الله ُ «يُسيِّر أْو ٣٧:١٣ ٣٠
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، ذَهَبِيٍّ بِمَجْدٍ ماِل٣١ الّشَ مَِن ُ الله يَْأتِي ٢٢

َلاُل. وَالج ُ البَهاء ِ بِه ُيحِيُط
إلَيهِ. نَِصَل أْن ُ نَقدِر فَلا ُ القَدِير أمّا ٢٣

أحْكامِهِ، وَفِي ِ تِه َّ قُو فِي َ هُو ٌ عَظِيم
لْمِ. بِالّظُ ِ عَدلِه َ َكثْرَة يُناقُِض وَلا

البَشَرُ، ُ يَهابُه لِهَذا ٢٤
حَُكماءَ.» أنفُسَهُْم يَرَْونَ ِمَن ل ُ ز َّ يَتَحَي لا َ فَهُو

٣٨
ُّوب أي إلَى ِ الله حَدِيُث

ُّوَب: لِأي ً مُستَِجيبا ِ العاِصفَة مَِن مُ َّ يَتَكَل ُ الله وَبَدَأ ١

مَعنَى؟٣٢ بِلا بِكَلِماٍت مَقاِصدِي َحوَل لامَ الّظَ َلُّفُ ي الَّذِي هَذا «مَْن ٢

كَرَجٍُل، ْأ َّ تَهَي ٣

فَتُِجيبَنِي. أسألَُك أنا ذَلَِك وَبَعدَ
الأْرِض؟ أساَس وََضعُت ِحينَ ُكنَت «أيَن ٤

فَْهمٌ. لََك كانَ إْن أخبِرْنِي
قِياساتِها؟ وََضَع الَّذِي مَِن ٥

لِيَقِيسَها؟ ً َخيطا فَوقَها مَّدَ الَّذِي مَِن أْو
أساساتُها؟ رُكِّزَْت شَيءٍ أّيِ عَلَى ٦

يَتِها زاوِ َ َحجَر وََضَع الَّذِي مَِن أْو
مَعاً، بِح الّصُ ُنجُومُ مَْت َّ رَن عِندَما ٧

فَرَحاً؟ المَلائِكَة٣٣ُ وَهَتَفَِت
أبواٍب، خَلَف َ البَحر َ َحصَر الَّذِي «مَِن ٨

ِحِم. َّ الر مَِن خارٌِج ُ ه َّ كَأن اندَفََع عِندَما
٣٧:٢٢ ٣١

ُبَما ر هُنا وَمِْن الآلِهَةِ، َجبََل ِ باعتِبارِه الـَكنعانية القَِصِص بعِض في – َّة ي سورِ فِي َ وَهُو – صافُونَ جبِل إلَى ُ يُشار إْذ صافُونَ.» «مِْن ً أيضا يَعني و مال. الّشَ مَِن
صِْهيَوْن. اللهِ َجبَِل مََع ِ َلَة المقاب ُ وَجه َ ٣٨:٢جاء ٣٢

أليهو. إلى ٌ مُوجّه هنا الكلامُ مَعنَى. بِلا … هَذا مَْن
٣٨:٧ ٣٣

الله.» «أبناء ً حرفيا المَلائكَة.
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لَهُ، ً لِباسا الغُيُومَ أنا َجعَلُْت عِندَما ٩
َحولَهُ. َ َسوداء ً غَيمَة وَلَفَْفُت

حَّدِي، عَلَيهِ فَرَْضُت عِندَما ١٠
عَلَيهِ، ً ة َّ حَدِيدِي ً وَأبوابا ً قُضبانا َمُت وَأق

لَهُ: ُلُْت ق عِندَما ١١

تَتَجاوَْزهُ، فَلا كَ حَّدُ ‹هَذا
ةِ؟› َّ المُعتَز أمواِجَك حَّدُ هُنا وَإلَى

يَطلَُع، أْن باَح الّصَ َحياتِِك فِي أمْرَت «هَْل ١٢

يَمكُُث؟ أيَن َ الفَجر أرَيَْت هَْل أْو
أطرافِها مِْن الأْرَض أمسَْكَت هَْل ١٣

الأشرارُ؟ عَْنها يُنْفََض لـِكَي
َختٍم، َتحَْت َكطِينٍ ُل تَتَشَّكَ ها وَكَأّنَ الأْرَض تَرَى ١٤

ثَوٍب. َكطَيّاِت وَالوِديانُ التِّلاُل وَتَقُِف
الأشرارِ، وَجهِ فِي يَقُِف الَّذِي ُ ور ُّ الن ُ يَظهَر هَكَذا ١٥

المُرتَفِعَةَ. ذِراعَهُِم ُ فَتَُكسِّر
البَحرِ، ِيِع يَناب إلَى ً يَوما ذَهَبَت «هَْل ١٦

ُحِيِط؟ الم أعْماِق فِي يَت تَمَّشَ وَهَْل
المَوِت؟ بَوّاباُت لََك انَكشَفَْت هَِل ١٧

العَمِيقَةِ؟ ِ لمَة الّظُ بَوّاباِت رَأيَت وَهَْل
الأْرِض؟ أبْعادَ تَْستَوْعُِب هَْل ١٨
هُ. َّ كُل هَذا تَعْرُِف ُكنَت إْن قُْل،

ورُ؟ ُّ الن يَسكُُن َحيُث إلَى يُق رِ الّطَ «أيَن ١٩
الظُلمَةِ؟ بَيُْت وَأيَن

مَكانِها. إلَى تُعِيدَها أْن تَستَطِيُع َك َّ أن َشّكَ لا ٢٠

ورِ. ُّ الن إلَى المُؤَدِّي يَق رِ الّطَ وَتَعرَِف
ِحينَئِذٍ، ً مَولُودا ُكنَت ََّك لأن الُأمُورَ ِ هَذِه ُ تَعلَم َك َّ أن بُّدَ لا ٢١

يٌل! َطوِ عُمْرَكَ وَلأّنَ
لِج، َّ الث َمخازِِن إلَى ً يَوما ذَهَبَْت «هَْل ٢٢

البَرَدِ َمخازِنَ رَأيَت أْو
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ِضيٍق، لِوَقِت أبقَيتُها َّتِي ال ٢٣
مَعرَكَةٍ؟ أْو حَرٍب لِيَوِم

ورُ، ُّ الن َيخْرُُج َحيُث إلَى يُق رِ الّطَ أيَن ٢٤
الأْرِض؟ عَلَى ُ ة َّ رقِي َّ الش ُ الرِّيح ُ مِنه ُق َّ تَتَفَر الَّذِي

الفَيَضاِن، لِمِياهِ ً قَناة يَشُّقُ الَّذِي مَِن ٢٥

عدِ، َّ الر لِقَْصِف ً يقا وََطرِ
مَسكُونَةٍ، غَيرِ أْرٍض عَلَى َ المَطَر لِيَجلَِب ٢٦

إنساٌن، يَسكُنُها لا َ َصحراء
الجَرْداءِ، الأْرِض فِي ُ الخـَير فَيَفِيُض ٢٧

العُْشَب؟ يُطلـِـــُع وَ
أٌب؟ لِلمَطَرِ هَْل ٢٨

دَى؟ َّ الن قَطَراِت أنجََب مَْن أْو
َلِيدُ؟ الج َيخرُُج بَطٍن أّيِ مِْن ٢٩

ماءِ؟ الّسَ َصقِيُع مَْن وَابُن
َكَصخرَةٍ، ُ الماء ُب َّ يَتََصل ٣٠

ُحِيِط. الم َسطُح دُ وَيَتَجَمَّ
َيّا؟٣٤ الثُر ِحباَل بَِط تَرْ أْن ُ «أتَْقدِر ٣١

َبّارِ؟٣٥ الج ِحباَل تَفُّكَ أْن أْو
أْوقاتِها، فِي الـَكواِكَب ُتخْرَِج أْن ُ أتَقدِر ٣٢

بَنِيهِ؟ مََع الأكبَر٣٦َ َب الدُّ تَهدِي أْو
ماواِت؟ الّسَ قَوانِينَ أتَعْرُِف ٣٣

الأْرَض؟ َتحْكُمُ َّتِي ال القَواعِدَ ُ ُتحَّدِد هَْل أْو
الغُيُومَ، تَأمُرَ أْن ُ أتَقدِر ٣٤

ِياهِ؟ الم بِفَيِض نَْفسََك َ فَتَغْمُر
بِالقَْصِف، واعَِق الّصَ تَأمُرَ أْن ُ أتَقدِر ٣٥

وَطاعَةً؟› ً ‹سَمْعا لََك: فَتَقُوَل
٣٨:٣١ ٣٤

السَبَْع.» «الأخواِت ً أيضا ى تُسَمَّ ٌ نجمية ٌ مَجمُوعة َيّا. الثُر
٣٨:٣١ ٣٥

ُمحارِب. رَجٍُل َشكِل علَى تَبدو ٌ نجمية ٌ مَجمُوعة َبّار. الج
٣٨:٣٢ ٣٦

شَهر. كُّلَ ُمختلِفةٍ أماِكَن فِي ُ تَظهَر ٌ نجمية ٌ مَجمُوعة الأكبَر. ب الدُّ
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النّاِس؟ فِي َ الحِْكمَة َجعََل «مَْن ٣٦
أعماقِهِْم. فِي ً فَْهما وََضَع مَْن أْو

بِالحِْكمَةِ؟ الغُيُومَ ُيحصِي الَّذِي مَِن ٣٧
ماءِ؟ الّسَ مَِن َ المَطَر يَْسكُُب الَّذِي وَمَِن
َحبّاتُهُ؟ َُّل تَتَكَت ً طِينا التُراُب فَيُشَّكُِل ٣٨

لِلأَسدِ، ً يسَة فَرِ تَصطادُ «هَْل ٣٩

الأْشباَل، َ ة َّ شَهِي تَسُّدُ أْم
ينِها عَرِ فِي بُِض تَر عِندَما ٤٠

الـَكثِيِف؟ العُشِب فِي يسَتِها لِفَرِ وَتَكمُُن
بِالطَعاِم الغُراَب ُ يُزَّوِد مَْن ٤١

بِاللهِ، ً مُستَغِيثَة ُ ِصغارُه تَصرُُخ عِندَما
َطعاٍم؟ عَْن ً باِحثَة ُ وَتَهِيم

٣٩
ةُ؟ َّ َبَلِي الج ُ المِعزاة ُ َلِد ت مَتَى «أتَعْرُِف ١

وَتَحْمِيها؟ ِ الوِلادَة آلاِم َ أثناء الغُزلانَ أتُراقُِب
َلِدَ؟ ت ى َّ َحت هُورَ ُّ الش وََتحِْسُب ٢
وِلادَتِها؟ وَقَت تَعْرُِف هَْل

أولادَها، ُ َلِد وَت بُِض تَر ِحينَ ٣
آلامِها. مِْن َُّص وَتَتَخَل

ياءَ، أقوِ أولادُها ُ يَِصير ٤
ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي يَكبُرُونَ

يَعُودُونَ. وَلا هاتِهِْم ُأمَّ يَترُُكونَ
؟ البَرِّّيَ الحِمارَ أطلََق الَّذِي «مَِن ٥

حَلَّهُ؟ مَْن
بَيتاً، ْحراءِ الّصَ فِي ُ لَه َجعَلُْت ٦

الماِلحَةِ. الأْرِض فِي َسَكٍن وَمَكانَ
المَدِينَةِ، َضجِيِج عَلَى يَضحَُك ٧

العَمَِل. مُراقِِب أوامِرَ يَسمَُع وَلا
مَراعِيهِ، عَْن ً َبحثا التِّلاَل يَطُوُف ٨

أخضَرُ. َ هُو ما كُّلِ إلَى وَيَسعَى
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خادِماً؟ لََك يَكُونَ أْن البَرِّّيَ ُ ور َّ الث «أيَرْضَى ٩
مِذوَدِكَ؟ عِندَ يَبِيَت أْن أْو

لِيَحرَُث؟ بَرِّّيٍ جامُوٍس عَلَى ً نِيرا تََضَع أْن ُ أتَْقدِر ١٠

خَلفََك؟ الحُقُوَل ُمَهِّدَ ي بِأْن يَرضَى أْم
العَظِيمَةِ؟ ِ تِه َّ لِقُو ِ عَلَيه كُِل َّ أتَت ١١
المُتْعَِب؟ عَمَلََك ُ لَه ُ تَترُك وَهَْل

زَرعََك، َ لِيُحضِر عَلَيهِ كُِل َّ أتَت ١٢
بَيدَرِكَ؟ إلَى ُ وَيَجمَعَه

عامَةِ، َّ الن َجناحا «يَُصّفُِق ١٣
يِشهِ. وَرِ قلَِق َّ الل َناِح َكج لَيسا هُما أّنَ مََع
الأْرِض، عَلَى بَيْضَها ُ تَتْرُك ها لـَِكنَّ ١٤

دافِئاً. لِتُبقِيهِ راِب ُّ الت عَلَى ُ تََضعُه
تَدُوُسهُ، قَْد ً قَدَما أّنَ تَنسَى َّ ثُم ١٥

يَسَحقُهُ. قَْد ً ِيّا ّ بَر ً َحيوانا وَأّنَ
لَها. لَيسُوا هُْم كَأّنَ ِصغارِها عَلَى تَقسُو ١٦

عَبَثاً، تَعِبَْت قَْد كانَْت إْن يُقلِقُها وَلا
الحِْكمَةَ، عَنها مَنََع َ الله لأّنَ ١٧

فَْهماً. يُعطِها وَلَْم
العَْدوَ، وَتَبدَُأ تَنهَُض عِندَما لـَِكْن ١٨

وَراِكبِهِ. الحِصاِن عَلَى تَضحَُك
تَهُ، َّ قُو الحِصانَ تُعطِي مَْن أأنَْت ١٩

مُنْساباً؟ ً عُْرفا ُ عُنُقَه وَتَكسُو
َكجَرادَةٍ، يَثُِب ُ أَتجعَلُه ٢٠

ياءِ؟ الـِكبرِ ذِي ِ بِصَهِيلِه النّاَس ُيخِيُف الَّذِي َ وَهُو
ِبحافِرِهِ، بِعُنٍف الأْرَض يَضرُِب ٢١

المَعرَكَةِ. إلَى ِ تِه َّ قُو بِكُّلِ وَيُسرِعُ
يَفزَعُ، وَلا بِالخَوِف يَهزَُأ ٢٢
يِف. الّسَ أمامَ يَتَراَجُع وَلا

السِّهاِم، ُ َجعْبَة عَلَيهِ تُقَعْقـِـُع ٢٣
وَالرِّماِح. الحَرِب وَوَمِيُض

الحَرِب، َضجِيِج وََسَط الأْرَض يَبتَلـِـــُع ٢٤
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يَهدَُأ، لا البُوِق َصوِت وَعِندَ
مُتََحمِّساً! يَصهَُل البُوِق نَفِخ عِندَ ٢٥

بَعِيدٍ. مِْن ِ المَعرَكَة َ راِئحَة وَيَشُّمُ
القِتاِل. وَصَرَخاِت ِ القادَة ِصياَح يَسمَُع

قرُ، الّصَ ُ يَطِير َكيَف «أتَفهَمُ ٢٦

َنُوِب؟ الج َحوَل ِ َجناَحيْه ُ وَيَنشُر
بِأمرِكَ؟ سرُ َّ الن أُيحَلُِّق ٢٧
الأعالِي؟ فِي ُ ه عُّشَ وَيَبنِي

شاهِقَةٍ، َصخْرَةٍ عَلَى يَْسكُُن ٢٨

تِها، َّ قِم عَلَى وَيَبِيُت
لَهُ. ً ِحْصنا وََيجعَلُها

هُناكَ، مِْن ِ َطعامِه عَْن يَبحَُث ٢٩
بُعْدٍ. عَْن ُ يسَتَه فَرِ وَيُراقُِب

مَ، الدَّ ُ ِصغارُه َلْعَُق ت ٣٠
َتجِدُهُ.» فَهُناكَ ُثَُث، الج وََحيُْث

٤٠
ُّوَب: لِأي ُ الله قاَل َّ ثُم ١

وَُتجادِلَهُ؟ َ القَدِير تَنْتَقِدَ أْن يدُ «أتُر ٢
بَتَهُ!» أْجوِ َ يُقَّدِم أْن عَلَيهِ اللهَ، يَُصّحُِح مَْن

وَقاَل: َ الله ُّوُب أي فَأجاَب ٣

ُأِجيبَُك؟ فَبِماذا َسخِيٌف! أنا ً «َحّقا ٤
وَأسكُُت. َمِي ف عَلَى يَدِي أَضُع

يَنبَغِي، مِمّا َ أكثَر مُْت َّ تَكَل ٥
ذَلَِك!» عَلَى يدَ أزِ وَلَْن

العاِصفَةِ: مَِن ُّوَب اي ُ الله فَأجاَب ٦

كَرَجٍُل، ْأ َّ «تَهَي ٧

فَتُِجيبُنِي. أسألَُك



٢١ : ٤٠ ُّوب أي ٧٥٢ ٨ : ٤٠ ُّوب أي

حُكمِي؟ َ ُتخَّطِئ أْن ً َحّقا ِيدُ «أتُر ٨

أنَت؟ أ َّ تَتَبَر كَي تُدِينُنِي أْن أْو
اللهِ، َ ة َّ قُو لََك ألَعَّلَ ٩

َكَصوتِهِ؟ بَِصوٍت وَتُرْعِدُ
تُهُ، َّ قُو لََك كانَْت إْن ١٠

َلاِل، وَالج ِ بِالعَظَمَة ً إذا َيَّْن فَتَز
َماَل. وَالج َجدَ الم وَالبِِس

غََضبََك أطلِْق ١١
ِضــَع. َّ يَت ى َّ َحت مُتَفاِخرٍ كُّلِ فِي وَحَملِْق
تُذِلَّهُ، ى َّ َحت مُتَفاِخرٍ كُّلِ إلَى ْ انظُر ١٢

هُْم. َحيُث الأشرارَ وََحّطِِم
مَعاً. راِب ُّ الت فِي اْدفِْنهُْم ١٣

القَبرِ. فِي وََكّفِْنهُْم
َسأمدَحَُك ِحينَئِذٍ، ١٤

ُتخَلَِّصَك. أْن ُ تَقدِر يَمِينََك لِأّنَ
َصنَعتَُك، َكما ُ َصنَعتُه الَّذِي هرِ النَّ فَرَِس إلَى ْ «انظُر ١٥

المَواشِي. مِثَل العُشَب يَأكُُل
َجسَدِهِ، ةِ َّ قُو إلَى ْ انظُر ١٦

بَطنِهِ. عََضلاِت ةِ َّ وَقُو
أْرٍز. ِ َكشََجرَة ُ ذَنَبَه َيحنِي ١٧

مَعاً. ٌ مَنسُوجَة فَخْذَيهِ عََضلاُت
ُنحاٍس، أنابِيُب ُ عِظامُه ١٨

حَدِيدٍ. َكقُضباِن ُ وَأطرافُه
اللهِ، خَلائِِق بَينَ ُل الأّوَ َ هُو ١٩

بِسَيفِهِ. ُ يَهزِمُه ُ صانِعَه لـَِكّنَ
بِنِتاِجها، الجِباُل ِيهِ تأت ٢٠

ةِ. َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح جَمِيُع َلعَُب ت َحيُث
وُطِس،٣٧ ُّ الل نَباتاِت َتحَت يَنامُ ٢١

َمخبَأهُ. وَالمُستَنقَعاِت القََصِب مَِن وََيجعَُل
٤٠:٢١ ٣٧

مُزهِر. مائِيٌ نباٌت ُّوُطس. الل
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بِظِلِّها، وُطِس ُّ الل نَباتاِت تُغَّطِيهِ ٢٢
الجَداوِْل. َصْفصاُف ِ بِه وَُيحِيُط

يَنزَِعجُ. لا هرُ، النَّ اندَفََع إذا ٢٣

َمِهِ. ف إلَى ّنِ الُأردُّ ُ نَهر فاَض وَلَوْ ً مُطمَئِنّا يَظَّلُ
بُِصنّارَةٍ؟ ُ يَصطادَه أْن أحَدٌ ُ أيَقدِر ٢٤

أنْفَهُ؟ وَيَثقَُب ُ يَصطادَه أْن أحَدٌ ُ أيَقدِر

٤١
بِِصنّارَةٍ؟ الماءِ مَِن ياثان٣٨َ لَوِ تَسَحَب أْن ُ «أتَقدِر ١

ِبحَبٍل؟ يهِ فَّكَ بَِط تَر أْن ُ تَقدِر أْو
أنفِهِ؟ فِي ً باطا رِ تََضَع أْن ُ أتَقدِر ٢

ِبخَّطاٍف؟ ُ ه فَكَّ َتخـتَرَِق أْن ُ تَقدِر وَهَْل
أيَْستَرِْحمَُك، ٣

عَنهُ؟ لِتَعفُو يُرِضيََك أْن ُيحاوُِل أْو
عَهداً؟ مَعََك أيَقطَُع ٤
دائِماً؟ لََك ً عَبدا ُ خِذُه أتَّتَ
َكعُصفُوٍر؟ ُ أتُلاعِبُه ٥

فَتَياتَُك؟ عَلَيهِ َج َّ لِتَتَفَر ُ بِطُه أتَرْ
شِرائِهِ؟ عَلَى يادُونَ الّصَ ُ يُساوِم هَْل ٦

جّارِ؟ ُّ الت بَينَ ُ يُقَّسِمُونَه وَهَْل
ِحراباً، ُ ِجلدَه أتَملُأ ٧

رِماحاً؟ ُ وَرَأَسه
َستُواِجهُ! ٍ مَعْرَكَة َ ة َّ أي ْ وَانْظُر ةً، مَّرَ ُ «المِْسه ٨

ِيَةً! ثَان ُ ه تَمَّسَ لَْن
إْخضاعِهِ. فِي الإنْساِن أمَُل َيخِيُب ً َحّقا ٩

يَتِهِ. رُؤ دِ َّ ُجَر لِم ً أْرضا يَقَُع إْذ
يُوقِظَهُ، أْن ُ َيجْرُؤ ُشجاٍع مِْن ما ١٠

أنا؟ بِوَجهِي يَقُِف فَمَْن
وَرَِبحَ؟ واَجهَنِي مَْن ١١

٤١:١ ٣٨
ضخمٌ. َبحرّيٌ َحيَواٌن أو تمساٌح ياثان. لَوِ
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لِي. ماءِ الّسَ َتحَت شَيءٍ كُّلُ
ِ أطرافِه عَْن الحَدِيِث عَِن أسكَُت «لَْن ١٢

َمِيِل. الج ِ َشكلِه أْو ِ العَظِيمَة ِ تِه َّ قُو أْو
؟ الخارِِجيَّ ُ بَه ثَو ُ عَنه َيخلََع أْن ُ يَقدِر مَْن ١٣

المُزدَوََج؟ ُ دِْرعَه َيخـتَرَِق أْن ُ يَقدِر مَْن
َيِْن؟ َبّار الج يهِ فَّكَ يَفتََح أْن ُ يَقدِر مَْن ١٤

رُْعٍب. ُ دائِرَة ُ فَأسنانُه
رُوِع الدُّ مَِن ُصفُوٍف مِثَل ُ َظهرُه ١٥

ِبخَتٍْم. َكما بِإحكاٍم ِ المُغلَقَة
الآخَرِ، مَِن أحَدُها يٌب قَر ١٦

بَينَها. تَدخَُل أْن ُ الرِّيح تَستَطِيُع فَلا
بِالآخَرِ، أحَدُها ِصُل َّ وَيَت ١٧

تَنفَِصُل. وَلا فَتَتَشابَُك
ورِ، ُّ الن وَميَض ُ يُْشبِه ُ عِطاُسه ١٨

الفَْجرِ. ةِ أِشعَّ مِثُل عَينَيهِ فِي رُّ َّ وَالش
لَهٍَب، مَشاعُِل َتخرُُج ِ َمِه ف مِْن ١٩

رارِ! َّ كَالش تَنفَلُِت
دُخّاٌن، َيخْرُُج ِ أنفِه وَمِْن ٢٠

قََصٍب. مِْن ناٍر فَوَق يَغلِي قِْدٍر مِْن ُبخارٌ ُ ه َّ كَأن
َمْرَ، الج يُشعُِل ُ نَفَسُه ٢١
لَهٌَب. َيخرُُج ِ َمِه ف وَمِْن

هائِلَةٌ، ةٌ َّ قُو ِ عُنُقِه فِي ٢٢

يَرتَعُِب. ُ يَراه مَْن وَكُّلُ
مُتَلاِصقَةٌ، ِ ِجلْدِه َطيّاُت ٢٣

فَصلُها. ُمِكُن ي لا
َكَصخرَةٍ. مَسبُوكٌ ُ قَلبُه ٢٤

يَتَزَحزَُح. فَلا فلِي الّسُ حَى َّ الر َكحََجرِ
ياءُ، الأقوِ ى َّ َحت فَيَخاُف يَنهَُض ٢٥
دِيدَةِ. الّشَ َباِت الضَر مَِن وَيَرتَبِكُونَ

ِجلْدَهُ، ُيخـْتَرُِق وَلا يُف الّسَ إلَيهِ يَِصُل ٢٦
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محُ. ُّ وَالر همُ َّ وَالس ُ بَة الحَر وَكَذَلَِك
كَالقَّشِ، ُ عِندَه الحَدِيدُ ٢٧

المَنُخورِ. كَالخَشَِب حاُس ُّ وَالن
سَهٍم، مِْن يَهرُُب لا ٢٨

. كَالقَّشِ ُ عَنه تَرتَّدُ المِقلاِع ُ وَِحجارَة
ةً، قَّشَ َيحْسَبُها غَليظَةٌ، ً عَصا ُ َبَته ضَر إْن ٢٩

الرِّماِح. بِأْصواِت وَيَهزَُأ
ةٍ، حادَّ رَةٍ َّ مَُكس فَخّاٍر بِشَظايا ُ أشبَه ُ بَطنُه ٣٠

كَدَرّاَسةٍ. الوَحِل فِي عَلاماٍت يَترُكُ
قِْدٍر، فِي يَغلِي َكحِساءٍ َ البَحر يُقَلُِّب ٣١

المَراهِمُ. فِيهِ ُمزَُج ت َكقِْدٍر ُ بِد يُزْ َ البَحر وََيجعَُل
خَلْفَهُ، ً أثَرا ُ يَتْرُك ٣٢

أْشيََب! العَمِيَق َ البَحر فَتَظُّنُ
الأْرِض، عَلَى نَظِيرٍ بِلا َ هُو ٣٣

َخوٍف. بِلا َمخلُوٌق
مُتَعاٍل كُّلَ ُ َيحتَقِر ٣٤

مُتََكبِّرٍ.» َمخلُوٍق كُّلِ عَلَى مَلٌِك َ هُو

٤٢
لله أيّوب جواُب

وَقاَل: َ الله ُّوُب أي فَأجاَب ١

شَيءٍ، كُّلَ تَستَطِيُع َك َّ أن ُ «أعلَم ٢

هَدٌَف. لََك ُيحْبَُط وَلا
الفَوضَى يُِشيُع الَّذِي هَذا ‹مَْن ُلَْت: ق ٣

الفَْهِم؟› ِ بِقِلَّة مَقاِصدِي َحوَل
أفهَْمها، لَْم ُأمُوٍر عَْن مُْت َّ تَكَل ً َحّقا

أستَوعِبها. لَْم مِنِّي أعلَى مُذهِلَةٍ ُأمُوٍر
مَ، َّ فَأتَكَل ‹اسمَعْنِي لِي: ُلَْت ق ٤

فَأِجبْنِي.› وَأسألَُك
فَقَْط، الُأذُِن بِسَماِع عَنَك سَمِعُْت قَْد ٥
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عَيْنيَ. رَأتَك فَقَْد الآنَ أمّا
نَْفسِي، مِْن أْخجَُل لِهَذا ٦

مادِ.» َّ وَالر راِب ُّ الت فِي ً جالِسا ُ وَأندَم
ُّوب أي يُعَوُّض ُ الله

كُْم َّ لأن صاِحبَيَْك وَعَلَى عَلَيَك قِدٌ َّ مُت «غََضبِي : يْمانِيِّ َّ الت َ لألِيفاز قاَل الُأمُورِ، ِ هَذِه َحوَل ُّوَب أي ُ الله مَ َّ كَل أْن وَبَعدَ ٧

عَبدِي إلَى وَاْذهَبُوا كِباٍش َ وََسبعَة ثِيراٍن َ َسبعَة لِأنفُِسكُْم خُذُوا وَالآنَ ٨ ُّوُب. أي عَبدِي فَعََل َكما واَب الّصَ فِيَّ تَقُولُوا لَْم
مَعَكُْم أتَعامََل وَلَْن ُّوَب. أي َطلَباِت ُ َسُأكرِم لأنِّي ـِكُْم. أجل مِْن ُّوُب أي عَبدِي وََسيَُصلِّي عَنكُْم. ً ذَبِيحَة وَقَّدِمُوا ُّوَب، أي

ُّوَب.» أي َكعَبدِي واَب الّصَ فِيَّ تَقُولُوا لَْم كُْم َّ لأن حَماقَتِكُْم، َحسََب
ُّوَب. أي َ طِلبَة ُ الله َ وَأكرَم اللهُ. أمَرَهُْم َكما وَفَعَلُوا عْماتِيُّ َّ الن ُ وَُصوفَر وِحيُّ الّشُ ُ وَبِلْدَد يْمانِيُّ َّ الت ُ ألِيفاز فَذَهََب ٩

مُقتَنَياٍت. مِْن ُ لَه كانَ ما ِضعفَّيِ ُ الله ُ وَأعطاه أصحابِهِ. أجِل مِْن َصلَّى أْن بَعدَ ِ الّسابِقَة ُّوَب أي ثَرَواِت ُ الله وَرَدَّ ١٠

مَعَهُ، ً تَعاُطفا وَأظهَرُوا بَيتِهِ. فِي الطَعامَ ُ مَعَه وَتَناوَلُوا عَرَفُوهُ، قَْد كانُوا الَّذِيَن وَكُّلُ ِ وَأَخواتِه ِ إْخوَتِه جَمِيُع إلَيهِ َ وَجاء ١١

هَِب. الذَّ مَِن ً وَخاتِما ةِ الفِّضَ مَِن ً قِطعَة مِنهُْم كُّلٌ ُ وَأعطاه عَلَيهِ. ُ الله ُ جَلَبَه الَّذِي يِق الّضِ كُّلِ عَْن ُ وه وَعَّزُ
رَأٍس آلاِف ُ ة َّ وَِست الغَنَِم مَِن رَأٍس ألَف َ عَشَر َ أربَعَة ُ لَه فَكانَ البِدايَةِ. مَِن َ أكثَر ِ النِّهايَة فِي ُّوَب أي ُ الله َ وَبارَك ١٢

يَمِيمَةَ، الُأولَى ُ ابنَتَه ى َّ وَسَم ١٤ بَناٍت. وَثَلاُث أبناءٍ ُ َسبعَة ُ لَه وَكانَ ١٣ ِحماٍر. وَألُف البَقَرِ مَِن زَوٍج وَألُف الجِماِل مَِن
ُّوُب أي أبُوهُّنَ وَأعطاهُّنَ ُّوَب. أي بَناِت مِْن أجمََل ٌ نِساء الأْرِض فِي تَكُْن وَلَْم ١٥ وكَ. هَّفُ قَرْنَ َ وَالثّالِثَة قَِصيعَةَ، َ ِيَة وَالثّان

. إْخوَتِهِّنَ مََع فَعََل َكما ِيراِث الم مَِن ً جُزءا
ً مُكتَفِيا ً عَجُوزا ُّوُب أي وَماَت ١٧ نَسلِهِ. مِْن أجياٍل َ أربَعَة ُّوُب أي وَرَأى َسنَةً. وَأربَعِينَ ً مِئَة هَذا بَعدَ ُّوُب أي وَعاَش ١٦

الأيّاِم. مَِن
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المَزامِير كِتاُب
ُل الأّوَ ُ ١الجُزء (41 - 1 (المزامير

الأشْرارِ، ِ نَِصيحَة َحسََب يَمِش لَْم الَّذِي لِلإنساِن ً هَنِيئا ١
يَقِْف، لَْم الخُطاةِ يِق َطرِ وَعَلَى

المُستَهزِئِينَ. ُيخالِِط وَلَْم
اللهِ. َ يعَة شَرِ ُيحِّبُ ُ ه َّ لـَِكن ٢
نَهاٍر. لَيَل ُ تَعالِيمَه ُل وَيَتَأمَّ

ِياهِ، الم جَداوِِل قُرَْب مَغْرُوَسةٍ َكشََجرَةٍ َ فَهُو ٣

وَقْتِهِ، فِي ثَمَرَها تُنتُِج
أبَداً، تَْذبُُل لا وَأْوراقُها

يَْفعَلُهُ. ما كُّلُ وَيَْنجَُح
كَذَلَِك، فَلَيْسُوا ُ الأشْرار أمّا ٤

الرِّيحُ. ُ تُطَيِّرُه التِّبْنِ َكبَقايا هُْم بَْل
ُحاكَمَةِ. الم عِنْدَ الأشْرارُ يُبَرُّأ لا لِهَذا ٥

الأبْرارِ. ِ جَماعَة بَينَ ُ الخُطاة ُيحْسَُب وَلا
وَيَحْمِيهِْم، المُستَقِيمِينَ يُرِْشدُ َ الله لِأّنَ ٦

ـِكُونَ. فَيَهل ُ الأشْرار أمّا

٢
الُأمَمُ، تَتآمَرُ ِماذا ل ١

عَبَثاً؟ َ المَكائِد عُوُب الّشُ ُ تُدَبِّر ِماذا وَل
لِلمَعرَكَةِ. أنفُسَهُْم الأْرِض مُلُوكُ أعَّدَ ٢

مَِسيِحهِ.١ وَعَلَى ِ الله عَلَى ً مَعا الحُّكامُ وَاجتَمََع
يَقُولُونَ: ٣

قُيُودِهِْم، مِْن َّْص «لِنَتَخَل
عَنّا!» ً بَعِيدا بِها وَلْنُلِْق

٢:٢ ١
العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ مسيحه.
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يَضحَُك، ماءِ الّسَ فِي الجالُِس ٤

بِهِْم. يَهْزَُأ ُ الله
غََضبِهِ، فِي إلَْيهِْم ُث يَتَحَّدَ َّ ثُم ٥

يَقُوُل: وَ يُفزِعُهُْم ِ وَبِسََخطِه
ِس.» المُقَّدَ َ َجبَلِي – صِْهيَوْنَ فِي ـِكِي مَل بُْت نَّصَ «قَْد ٦

بِما ُأخبِرُكُْم دَعُونِي ٧
اللهُ. ِ بِه قَضَى

ابْنِي، «أنَت لِي: قاَل
وَلَدْتَُك! َ اليَوْم وَأنا

لََك، ً مِيراثا عُوِب الّشُ جَمِيَع وََسأجعَُل اطلُْب، ٨

لََك. ً مُلْكا الأْرِض وَأطراَف
حَدِيدٍ، مِْن بَِصولَجاٍن َستَحكُمُها ٩

الفَخّارِ.» ِ ِيَة كَآن وَتَُكسِّرُها

المُلُوكُ. ها أّيُ لُوا تَعَّقَ وَالآنَ، ١٠
الأْرِض. َ قادَة يا ِنَِصيَحتِي ب وَخُذُوا

وَتَوقِيرٍ. ِبخَوٍْف َ الله اخدِمُوا ١١

ارتِعاداً. ُ أمامَه ارتَعِدُوا
ـِكُوا! فَتَهل يَغَضَب، لِئَلّا لِلابِْن اخَضعُوا ١٢

يَنفَِجرَ. أْن يُوِشُك ُ غََضبَه لِأّنَ
عَلَيهِ. كِلِينَ َّ لِلمُت ً هَنِيئا

٣
أبْشالُوم. ِ ابْنِه مَِن هَرََب عِندَما لِداوُد٢َ مَزمُورٌ

اللهُ. يا ٌ َكثِيرَة ِضيقاتِي ١

َكثِيرُونَ. عَلَيَّ قامَ فَقَْد
ِضّدِي. يَتَآمَرُونَ َكثِيرُونَ ٢
اللهُ.» ُ ُيخَلَِّصه «لَْن يَقُولُونَ: وَ

ِسلاه٣ْ
:٣ ٢

٣:٢ ٣ لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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تُرسِي. ُ الله يا َك َّ لـَِكن ٣
َمجدِي. أنَت

رَْأسِي. يَرفَُع مَْن أنَت
اللهَ، أدعُو بَِصوْتِي ٤

ِس. المُقَّدَ ِ َلِه َجب مِْن ُيجِيبُنِي َ وَهُو
ِسلاهْ

وَنِمُْت. اْستَلقَيُت ٥
استَيقَْظُت، قَدِ وَها

يَسنِدُنِي! َ الله لِأّنَ
مِْن أخاُف فَلا ٦

بِي. أحاُطوا الَّذِيَن الُألُوِف عَشَراِت
اللهُ!٤ يا قُْم ٧

صْرِ! َّ الن إلَى إلَهِي يا قُْدنِي
أعدائِي كُّلَ تَضْرُِب عِندَما

وُُجوهِهِْم، عَلَى
الأشْرارِ. هَؤُلاءِ أسناِن كُّلَ ُ َستَُكسِّر

اللهِ! مَِن ُ الانتِصار ٨
َشعبَِك! عَلَى بَرََكتَُك لِتَكُْن

ِسلاهْ

٤
لِداوُدَ.٥ مَزمُورٌ ةٍ. َّ ي ِ وَتَر آلاٍت عَلَى المُرَنِّمِينَ لِقائِدِ

أدعُوكَ. عِندَما َ الّصاِلح إلَهَِي يا أِجبْنِي ١

وَراحَةً! ً فُْسحَة أعطِنِي يِق الّضِ فِي
َصلاتِي. وَاْسمَْع ارحَمْنِي

العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
8) ،4
٣:٧ ٤

.36 - 35 :10 العدد كتاب انظر مَعَهُْم. َ الله أّنَ لإظهارِ المعركةِ ميداِن إلى ِ وَحملِه العهدِ ُصندُوِق رفِع عندَ َ التعبير هذا يستخدمُ ُ القديم الشعُب كانَ الله. يا قُْم
:٤ ٥

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٤:٨ مزمور ٧٦٠ ٤:٢ مزمور

النّاُس ها أّيُ مَتَى ى َّ َحت ٢
عاراً؟ كَرامَتِي ُتحَوِّلُونَ

الفارِغَةَ، يَل الأقاوِ تَعشَقُونَ
ِضّدِي. أكاذِيَب عَْن وَتُفَتِّشُونَ

ِسلاه٦ْ

َ الله أّنَ فَاعلَمُوا ٣
الأمِينِ! ِ تابِعِه إلَى يُْصغِي

يَسمَعُنِي ُ الله
أدعُوهُ! عِندَما

ةِ.٧ َّ الخَطِي إلَى كُْم َّ َيجُر غََضبَكُْم َتجعَلُوا لا ٤
فِراِشكُْم. عَلَى بَِصمٍت حَدََث ما فِي رُوا َّ تَفَك

ِسلاهْ
اللّائِقَةَ، َ باِئح الذَّ قَّدِمُوا ٥

اللهِ! عَلَى كِلُوا َّ وَات
يَقُولُونَ: َكثِيرُونَ ٦
خَيراً؟» ِينا يُر «مَْن

اللهُ. يا وَجهَِك نُورَ عَلَينا ارفَْع
ً َسعادَة قَلْبِي فِي وََضعَْت ٧

الفَرَِح مَِن أعظَمَ
بِيذِ. َّ وَالن القَْمِح َحصادِ مَواسِِم بِأغنَى

وَأنامُ. أستَلْقِي كامٍِل َسلاٍم فِي ٨

ُ الله يا َ وَحدَك ََّك لِأن
أماٍن! فِي أستَلقِي َتجعَلُنِي

٥
لِداوُدَ.٨ مَزمُورٌ النّفِخ. آلاِت عَلَى المُرَنِّمِينَ لِقائِدِ

٤:٢ ٦
العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

8) ،4
26. :4 أفسس انظر ٤:٤ ٧

:٥ ٨
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٥:١١ مزمور ٧٦١ ٥:١ مزمور

اللهُ! يا كَلِماتِي اْسمَْع ١
َشْكواَي. إلَى وَانتَبِهْ

إلَيَك، أصرُُخ وَأنا لِي اْستَمـِـْع ـِكِي، وَمَل إلَهِي ٢

ُأَصلِّي. إلَيَك لأنِّي
اللهُ، يا إلَيَك َصلاتِي ُأْسمـِـُع َصباٍح كُّلَ ٣

وَأنتَظِرُ. إلَيَك ُأَصلِّي

رِّ، َّ بِالش يُسَرُّ ً إلَها لَْسَت ٤
َيخْشَوْنََك. لا ُ وَالأشْرار

قُّدامََك! يَقِفُونَ لا َمقَى٩ وَالح ٥
. رَّ َّ الش فاعِلِي تَرفُُض أنَت

بِالأكاذِيِب. المُتَكَلِّمِينَ يُهلُِك ٦
ِيَن. الآخَر عَلَى يَتَآمَرُونَ الَّذِيَن َ َلَة القَت ُ الله يَمقُُت

بَيتَِك. إلَى آتِي فَبِرَحمَتَِك أنا أمّا ٧
ِس المُقَّدَ هَيكَلَِك َ ُتجاه ً عابِدا أنحَنِي

وَمَهابَةٍ. َخوٍف فِي
بِرِّكَ، إلَى ُ الله يا أْرِشْدنِي ٨

بِالأعداءِ. ُمحاٌط فأنا
أماِمي. ً مُستَقِيما يقََك َطرِ اجعَْل

بِالحَّقِ، يَنطِقُونَ لا هُْم ٩

دَمارٌ. بَهُْم قُلُو فَإّنَ
مَفتُوحَةٍ. بِقُبُوٍر ُ أشبَه أفواهُهُْم

النّاِعمَةِ. بِألِسنَتِهِمُ النّاَس َيخدَعُونَ
اللهُ! يا عاقِْبهُْم ١٠

َستُدَمِّرُهُْم. مُؤامَراتُهُْم
مَعاِصيهِْم. ِ َكثْرَة بِسَبَِب ُ الله يا اْسحَْقهُْم

عَلَيَك. دُوا َّ تَمَر هُْم لِأّنَ
فَسَيَفرَُحونَ! عَلَيَك كِلُونَ َّ يَت الَّذِيَن أمّا ١١

َسيَبتَهُِجونَ. الأبَدِ إلَى
٥:٥ ٩

الله. بُأمورِ يَهتَمونَ لا الّذيَن أولئك هنا وتعني َمقَى. الح



٦:١٠ مزمور ٧٦٢ ٥:١٢ مزمور

اْسمَِك، ُمحِبِّي اْحِم
بَِك. فَيَبْتَهُِجونَ

اللهُ، يا المُستَقِيمِينَ ُ تُبارِك ِحينَ ١٢
بِهِْم. ُيحِيُط ِسياٌج ََّك فَكَأن

٦
لِداوُدَ.١٠ مَزمُورٌ بِالّشِمِنِيِت. ً بَة مَصُحو ةٍ، َّ ي ِ وَتَر آلاٍت على المرنّمين لِقائِدِ

غََضبَِك! فِي ُ الله يا خْنِي َّبِ تُو لا ١

ساِخٌط. وَأنَت تُؤَدِّبْنِي لا
َضعِيٌف، فَأنا ُ الله يا ارحَمْنِي ٢

ُع. تَتَوَّجَ عِظاِمي لأّنَ اشفِنِي
ارتِعاداً. تَرتَعِدُ نَفسِي ٣

ينِي. ِّ تُعَز لا ُ الله يا مَتَى ى َّ فَحَت
وَأنْقِْذني، ُ الله يا اْرِجــْع ٤

الدِّائِمَتَيْنِ. وَرَْحمَتَِك بِمََحبِّتَِك خَلِّْصنِي
الأْمواِت. عالَِم فِي اْسمََك يُكرِمُونَ لا النّاَس لِأّنَ ٥

يُسَبُِّحونََك! لا القُبُورِ فِي النّاُس
يِل َّ الل َطواَل نَفسِي أْنهَْكُت ٦

دِي، ُّ وَتَنَه بِأنِينِي
مُوِع. بِالدُّ فِراشِي غَرَِق ى َّ َحت
الحُزِن، مَِن عَيناَي ُلَْت ذَب ٧
الأعْداءِ. ِ َكثرَة مِْن وَتَعِبَْت

الإْثِم! فاعِلِي يا كُْم ـُّ كُل عَنِّي ابْتَعِدُوا ٨

صُراِخي. َصوَْت سَمـِـَع قَْد َ الله لِأّنَ
عاتِي، تَضَرُّ ُ الله سَمـِـَع ٩

َصلاتِي. وَقَبَِل
ِجّداً. وَيَرتَعِدُونَ أعدائِي َسيُذَّلُ ١٠

فَجأةً. َ أذِلّاء َسيَتَراَجعُونَ نَعَْم،
:٦ ١٠

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٧:٩ مزمور ٧٦٣ ٧:١ مزمور

٧
. البَنْيامِيْنِيِّ ُكوَش إلَى ً مُِشيرا للهِ ُ غَنّاه لِداوُد١١َ مَزمُورٌ

َّكُِل. أت عَلَيَك إلَهِي، يا ١
. مُْضطَهِدِّيَ كُّلِ مِْن خَلِّْصنِي

أنقِْذنِي.
كَأَسدٍ، ُمَزِّقُونِي ي لِئَلّا ٢

لِي! مُنقِذَ وَلا َق َّ فََأتَمّز
إلَهِي، يا ٣

يِّئاِت، الّسَ اقتَرَفُْت قَدِ ُكنُْت إْن
شَرّاً، يَداَي اقتَرَفَْت وَإْن

ِمُنِي، يُسال مَْن إلَى أَسْأُت قَْد ُكنُت إْن ٤

َسبٍَب، بِلا عَدُّوِي مِْن َ غَناِئم غَنِْمُت وَإْن
قَتلِي، إلَى يَسعَى عَدُّوِي فَلَيَْت ٥

الأْرِض! فِي َحياتِي وَيَدُوُس بِي ُمِسُك وَي
راِب. ُّ الت فِي وَكَرامَتِي نَفسِي يََضُع وَ

ِسلاه١٢ْ
غََضبََك! ْ وَأظهِر الله١٣ُ يا قُْم ٦

الغاِضبِينَ! َ لِأعدائِي وَتََصّدَ
بِهِ! أْوَصيْتَنا الَّذِي بِالعَدِل أيِّْدنِي

عُوُب، الّشُ َحولََك لِتَجتَمـِـْع ٧
قاِضياً. عَلَيها وَلْتَرتَفـِـْع

عُوَب. الّشُ يُدِيُن مَْن َ هُو ُ الله ٨

ُ الله يا لِي فَاقِْض
وَنَزاهَتِي. َصلاِحيَ َحسََب

الأشْرارِ شَرَّ اقطَْع ٩
المُستِقِيمَ. وَأعِِن

:٧ ١١
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور

٧:٥ ١٢
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

٧:٦ ١٣
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٨:٢ مزمور ٧٦٤ ٧:١٠ مزمور

، البارُّ ُ الإلَه ها أّيُ فَأنَت
وَالقُلُوِب. الأفكارِ فاِحُص

اللهُ، َ هُو تُرسِي ١٠

الُأمَناءَ. الّصاِلحـِينَ ُمخَلُِّص
عادٌِل. قاٍض ُ الله ١١

واِم. الدَّ عَلَى الأشْرارَ يَدِيُن َ وَهُو
اللهِ، إلَى ُ ير الشِّرِّ يَتُِب لَْم فَإذا ١٢

َسيفَهُ، ُ الله َسيَستَّلُ
إلَيهِ. يَُصوُِّب وَ القَوِّيَ ُ قَوَْسه وَيَْسَحُب

يرِ، لِلشِّرِّ َ المُمِيتَة ُ أسلَِحتَه ُ الله أعَّدَ ١٣
ةً. َّ ي نارِ ً سِهاما ى َّ َحت ً مُستَخدِما
. رَّ َّ الش يَحْمُِل ُ ير الشِّرِّ َ هُو ها ١٤

الأذَى، بِأعماِل َيحبَُل
الخِداعَ. ُ َلِد ي وَ

فَخّاً. لِتَكُونَ يُغَّطِيها وَ ً ُحفرَة إنساٌن ُ َيحْفِر قَْد ١٥
فِيها. َ هُو فَيَقَُع

َصنَعَهُ. الَّذِي الفَّخُ رَْأِسهِ عَلَى يَهوِي ١٦
وَُظلْمُهُ. ُ عُنْفُه يَقَُع ِ جُمُجمَتِه وَعَلَى

بِرِّهِ. َحسََب َ الله أَسبُِّح ١٧

. العَلِيِّ ِ الله لاسِْم ً إكْراما َ مَزامِير ُ م ُأرَّنِ

٨
لِداوُدَ.١٤ مَزمُورٌ ةِ. َّ َتِّي الج عَلَى المرنّمين لِقائِدِ

نا، َّ َب ر اللهُ، يا ١
الـَكوِْن! كُّلِ فِي اسٍْم أْروَعُ لََك

ماواِت. الّسَ َ عَبْر سبِيُح َّ الت مُ يُقَّدَ لََك
ِع، ّضَ ُّ وَالر الأطفاِل أفواهِ مِْن ٢

مُقاوِميَك، وَجهِ فِي ً تَسبِيحا ْسَت أّسَ
:٨ ١٤

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٩:٥ مزمور ٧٦٥ ٨:٣ مزمور

أعداءَكَ، ُتخرَِس لـِكَي
الانتِقاِم. إلَى وَالّساعِينَ

أصابِعَِك. َصنَعَْتها َّتِي ال ماواِت الّسَ أرَى عِندَما ٣

أماِكنِها، فِي وََضعْتَها َّتِي ال ُجومَ ُّ وَالن َ وَالقَمَر
بِهِ، َ تُفَكِّر ى َّ َحت الإنساِن ُ ة َّ أهَمِّي ِهيَ ما ُأقُوُل: ٤

بِهِ؟ َّ تَهتَم ى َّ َحت الإنساِن ابِن ُ ة َّ أهَمِّي وَما
ةِ َّ ي ماوِ الّسَ ِناِت الكائ مَِن أدنَى قَلِيٍل لِوَقٍت ُ َجعَلْتَه ٥

وَالـكَرامَةِ. َجدِ بِالم ُ ْجتَه َّ وَتَو
َصنَعَْت. ما كُّلِ عَلَى ُ لْتَه وَكَّ ٦

قَدَمَيهِ. َتحَت الأشياءِ كُّلَ وَأخَضعَْت
ها، َّ كُل وَالمَواشِيَ الأغنامَ َيحكُمُ ٧

ةَ، َّ ي ِّ البَر َيواناِت وَالح
ماءِ، الّسَ فِي يُورَ وَالّطُ ٨

البِحارِ. مَسالِِك فِي َ الّساِبحَة وَالأسماكَ
الـَكوِْن! كُّلِ فِي اسٍْم أروَعُ لََك نا، َّ َب ر اللهُ، يا ٩

٩
لِداوُدَ.١٥ مَزمُورٌ الابِْن.» «مَوِْت لَحِْن عَلَى المرنّمين لِقائِدِ

اللهَ. َسُأَسبُِّح قَلْبِي بِكُّلِ ١

العَِجيبَةِ. ِ أعمالِه كُّلَ ُ َسُأعَّدِد
. العَلِيُّ ها أّيُ وَأبتَهُِج َسأسعَدُ بَِك ٢

لاْسمَِك. ً تَسبِيحا َ مَزامِير ُ م وَُأرَّنِ
ونَ، ُّ يَفِر وَ أعدائِي يَرتَّدُ بِفَضلَِك ٣

أمامََك. يُقتَلُونَ وَ وَيَسقُطُونَ
لِي، قََضيَْت ََّك فَإن ٤

عادِلاً. ً قاِضيا الـكُرسِّيِ عَلَى جَلَْسَت
يبَةَ. الغَرِ الُأمَمَ خَْت وَّبَ ٥

الأشْرارَ، أهلـَْكَت
:٩ ١٥

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٩:١٥ مزمور ٧٦٦ ٩:٦ مزمور

الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى اْسمَهُْم وََمحَوَْت
العَدُّوِ! عَلَى قُضِيَ ٦

مُدُنُهُْم. الأبَدِ إلَى ِبَْت خَر
مِْنها. اْستَْأَصلْتَهُْم

لَهُْم. ذِكْرٍ كُّلَ أبَْدَت
الأبَدِ. إلَى عَْرِشهِ فَعَلَى اللهُ، أمّا ٧

عَدٍل. كُرسِّيَ ُ عَْرَشه َجعََل
بِعَدٍل. َ العالَم يَدِيُن َ وَهُو ٨

بِاْستِقامَةٍ. الُأمَمَ يَدِيُن
لِلمَسُحوقِينَ، ً مَلجَأ ُ الله فَلْيَكُِن ٩

ةِ. ّدَ الّشِ ِ أزمِنَة فِي لَهُْم ً مَلجَأ
اْسمَِك، عارِفُو عَلَيَك كُِل َّ وَيَت ١٠

بِهِ. يَستَعِينُونَ الَّذِيَن عَِن يَتَخَلَّى لا َ الله لِأّنَ
ِ لله تَسبِيٍح َ تَرانِيم رَنِّمُوا ١١

صِْهيَوْنَ. َجبَِل عَلَى الّساِكِن
العَِجيبَةِ. ِ أعمالِه عَْن عُوَب الّشُ حَّدِثُوا

َحّقِهِْم. عَلَى الحُُصوِل إلَى الّساعِينَ ُ الله يَنسَى لا ١٢
ِضعِينَ َّ المُت المَساِكينَ يَنسَى لا

إلَيهِ. الّصارِِخينَ
اللهُ! يا ارحَمْنِي ١٣

أعدائِي. يَضطَهِدُنِي َكيَف ْ انْظُر
المَوِْت. أبواِب مِْن يَرفَعُنِي مَْن أنَت

تَسابِيحََك َ م ُأرَّنِ لـِكَي خَلِّْصنِي ١٤
صِْهيَوْن١٦َ ِ يزَة العَز أبواِب عِنْدَ

ِبخَلاِصَك. وَأبتَهَِج
َحفَرَْتها. َّتِي ال ِ الحُْفرَة فِي عُوُب الّشُ وَقَعَِت ١٥

بَكَةِ. الّشَ فِي أقدامُهُْم عَلِقَْت
٩:١٤ ١٦

صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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عادٌِل. َ الله أّنَ النّاُس لِيَعرَِف ١٦
بِالمَصائِدِ ُ الأشرار يَعلَُق
ِيَن. لِلآخَر يَصنَعُونَها َّتِي ال

المَوِْت. مَِن خَلِّْصنِي
ِسلاه١٨ْ هِيجّايُون١٧َ

اللهَ، نَسُوا الَّذِيَن كُّلُ الأشْرارَ، لَيَت ١٧
المَوِْت. إلَى يَمُضونَ

الأبَدِ. إلَى يُنْسَوْا لَْن ُحْتاِجينَ الم َ الفُقَراء لِأّنَ ١٨
الأبَدِ. إلَى مَ ُتحَّطَ لَْن البائِِسينَ وَآماُل

اللهُ.١٩ يا قُْم ١٩

ْوا! َّ يَتَقَو النّاَس هَؤُلاءِ تَدَْع لا
َحضْرَتَِك. فِي عُوُب الّشُ وَلْتُحاكَِم

اللهُ، يا ً فَزَعا فِيهِْم َضْع ٢٠

بَشَرٍ! دُ َّ ُمجَر هُْم أّنَ عُوُب الّشُ ِ هَذِه فَتَعرَِف
ِسلاهْ

١٠
هَكَذا، ً بَعِيدا تَبقَى اللهُ، يا ِماذا، ل ١

يِق؟ الّضِ زَماِن فِي ً صامِتا
رِّ. َّ للش المُتََكبِّرُونَ ُ الأشْرار ُيخَّطُِط ٢

الأشرارِ. مَكائِدِ ِّ فَخ فِي المَساِكينُ وَيَسقُُط
ذّاِت. َّ لِل ِ يرَة الشِّرِّ بِرَغَباتِهِِم ُ الأشْرار ُ يَفتَِخر ً َحّقا ٣

اللهَ. وََيحتَقِرُونَ َلْعَنُونَ ي وَالجَِشعُونَ
الأشْرارُ، يَغَْضُب عِندَما ٤

اللهِ. َ مَشُورَة رِهِْم ُّ تََكب فِي يَطلُبُونَ لا هُْم فَإّنَ
ُخطَطِهِْم. فِي ِ لله مَكانَ لا

٩:١٦ ١٧
للتأمّل. فاصٌل تعني ربّما «ِسلاهْ» مََع هِيجّايُون.

٩:١٦ ١٨
العدد في ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

(20
٩:١٩ ١٩

.36 - 35 :10 العدد كتاب انظر مَعَهُْم. َ الله أّنَ لإظهارِ المعركةِ ميداِن إلى ِ وَحملِه العهدِ ُصندُوِق رفِع عندَ َ التعبير هذا يستخدمُ ُ القديم الشعُب كانَ الله. يا قُْم
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يَةً. مُلتَوِ ً ُأمُورا ً دَْوما الأشْرارُ يَفعَُل ٥
وَتَعلِيمََك. أحكامَُك يَرَْونَ لا وَهُْم

بِهِْم. ُ تَْسَخر َك َّ لـَِكن
يَفشَلُوا، لَْن هُْم إّنَ بِهِْم قُلُو فِي يَقُولُونَ ٦

أبَداً. ٌ ُسوء لَهُْم َيحدَُث وَلَْن
هدِيدِ، وَالتَّ وَالمَكرِ عَناِت َّ بِالل ٌ مَملوءَة أفواهُهُْم ٧

وَشَرٌّ. ٌ َشقاء ألِسنَتِهِْم وََتحَت
ياءَ. ِ الأبر لِيَغتالُوا ِ ة َّ الأزِق فِي يَكمُنُونَ ٨

ِ ّ السِّر فِي يَقبَعُونَ
المَْسِكينِ. مُرُورَ مُتَرَقِّبِينَ

ينِهِ. عَرِ فِي كَأَسدٍ يَكمُنُونَ ٩

بِالمَساِكينِ. ُمِسكُوا لِي َيختَبِئُونَ
َشبََكتِهِْم. فِي وهُْم ُّ وََيجُر ُمِسكُوهُْم لِي

ً أيضا المَساِكينُ يَنطَرُِح ١٠
الأشرارِ. بَطِش مِْن

أنفُسِهِْم: فِي المَساِكين يَقُوُل ١١
لَنا.» َيحدُُث ما يَرَى وَلا يَتَجاهَلُنا نَِسيَنا. ُ «الله

اللهُ.٢٠ يا قُْم ١٢
لِتُعاقِبَهُْم. َ يَدَك ارفَْع
المَساِكينَ. تَنَْس لا

لِنَْفِسهِ: يَقُوُل وَ َ الله ُ ير الشِّر يُهِينُ ِماذا ل ١٣
فَعَلُْت»؟ ما عَلَى ُ الله ُيحاِسبَنِي «لَْن
َيحدُُث. ما ُ الله يا تَرَى َك َّ لـَِكن ١٤

وَالألَِم! يِق الّضِ كُّلَ تَرَى
البُؤَساءَ. لِتُساعِدَ َ يَدَك وَتَمُّدُ
لَهُ! مُعِينَ لا مَْن مُعِينُ أنَت

يرِ! الشِّرِّ ذِراعَ ُ الله يا اكسِرْ ١٥
شَرٍّ مِْن ُ فَعَلَه ما َحّطِْم

١٠:١٢ ٢٠
.36 -35 :10 العدد كتاب انظر مَعَهُْم. َ الله أّنَ لإظهارِ المعركةِ ميداِن إلى ِ وَحملِه العهدِ ُصندُوِق رفِع عندَ َ التعبير هذا يستخدمُ ُ القديم الشعُب كانَ الله. يا قُْم
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أثَرٌ! ُ لَه يَبقَى فَلا
الآبِدِيَن! أبَدِ إلَى مَلٌِك ُ الله ١٦

أْرِضهِ! مِْن ُ يرَة الشِّرِّ الُأمَمُ وََستُقطَُع
ِضعِينَ. َّ المُت المَساِكينِ مَطلََب ُ الله يا اْسمَْع ١٧

َصلَواتِهِْم. إلَى اْستَمـِـْع َشجِّعْهُْم!
وَالمُضطَهَدِيَن، الأيتامَ أنِصِف ١٨

الأْرِض، مَِن َ هُو الّذِي الإنْسانُ، يَعُودُ فَلا
يُرْعِبُهُْم.

١١
لِداوُدَ.٢١ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

َّكُِل. أت ِ الله عَلَى ١
لِي: تَقُولُونَ فََكيَف

َجبَلَِك!» إلَى َكعَصفُوٍر «اهرُْب
لاِم، الّظَ فِي َيختَبِئُونَ ُ فَالأشرار ٢

أقواسَهُْم ونَ يَمُّدُ
سِهامَهُْم وَيُسَّدِدُونَ

المُستَقِيِم. الإنساِن َ أحشاء لِيُِصيبُوا
الأساساُت؟ هَوَِت إذا الّصاِلحُونَ يَفعَُل ماذا ٣

ِس. المُقَّدَ ِ هَيكَلِه فِي ُ الله ٤
ماءِ الّسَ فِي ِ الله عَرُش

البَشَرُ. ُ يَفعَلُه ما كُّلَ يَرَى َ وَهُو
الّصاِلحـِينَ، ُ الله يَمتَِحُن ٥

العُنَفاءَ، الأشرارَ يُبغُِض ُ ه َّ لـَِكن
يتاً. وَِكبرِ ً نارا عَلَيهِْم ُ ُمطِر وَي ٦

نَِصيبِهِْم. كُّلُ ِهيَ ٌ لاِفحَة ٌ وَرِيح
الّصاِلحـِينَ. وَُيحِّبُ عادٌِل ُ الله ٧

وَْجهَهُ. المُستَقِيمُونَ ُ وََسيُبصِر
:١١ ٢١

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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١٢
لِداوُدَ.٢٢ مَزمُورٌ الّشِيمِنِيِت. عَلَى المُرَنِّمِينَ لِقائِدِ

اللهُ! يا َنجِّنِي ١
الأتقِياءُ! تَلاشَى فَقَْد

بَيْنِهِْم. مِْن الُأمَناءِ كُّلُ وَاختَفَى
وافِهِ. َّ بِالت إلّا النّاُس ُث يَتَحَّدَ لا ٢

النِّفاِق. بِأكاذِيِب إلّا يُفَكِّرُونَ وَلا
بَعْضاً! بَعْضُهُْم ِ بِه ُيحَّدُِث ما هَذا

الكاذِبَةَ، َ الّشِفاه تِلَْك يَقطَُع َ الله لَيَْت ٣
المُتَفاِخرَةَ. َ الألِسنَة وَتِلَك

يَقُولُونَ: ٤
وَنَنتَصِرُ. ألِسنَتَنا ُ نَستَخدِم َكيَف «نَعرُِف

عَلَينا؟» دَ َّ يَتَسَي فَمَْن ِنا، َسيطَرَت َتحَْت ِشفاهُنا
ُسلِبُوا، قَْد المَساِكينَ «لِأّنَ ٥

َماً، أل ونَ ُّ يَئِن وَالبائِِسينَ
اللهُ. يَقُوُل َسأقُومُ،

إلَيهِ.» يَتُوقُونَ الَّذِي الأمانَ َسُأعطِيهِِم

ةٌ، َّ نَقِي ِ الله وُعُودُ ٦
فُرٍن، فِي المَُصّفاةِ ةِ الفِّضَ مِثَل

مَّراٍت. َسبَْع المُنَّقاةِ
اللهُ. يا المَساِكينَ اْحِم ٧

الأبَدِ. إلَى ِ ير الشِّرِّ الجِيِل هَذا مِْن وَاحفَْظهُْم
َحولَنا. الأشرارُ َيختاُل ٨

البَشَرِ. بَينَ ٌ تافِه َ هُو ما ُمْتَدَُح ي ِحينَ

١٣
لِداوُد.٢٣ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

:١٢ ٢٢
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور

:١٣ ٢٣
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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الأبَدِ؟ أإلَى اللهُ؟ يا تَنسانِي مَتَى ى َّ َحت ١
عَنِّي؟ بِوَجهَِك تُِشيُح مَتَى ى َّ َحت
ُأصارِعَ أْن يَنبَغِي مَتَى ى َّ َحت ٢

نَفسِي؟ فِي الأفكارَ ِ هَذِه
قَلْبِي فِي الحُزْنَ هَذا أحمُِل مَتَى ى َّ َحت

هارِ؟ النَّ َطواَل
؟ عَلَيَّ عَدُّوِي ُط َّ يَتَسَل مَتَى ى َّ َحت

أِجبْنِي. ! إلَيَّ التَفِْت إلَهِي، يا اللهُ، ٣

! مِّتُ وَإلّا عَينَيَّ أنِرْ
عَدُّوِي: يَقُوَل لِئَلّا أِجبْنِي ٤

عَلَيهِ!» «قََضيُْت
ُخُصوِمي. َسيَبتَهُِج وََسقَطُت، رُْت َّ تَعَث إْن

ُخلَِصةِ! الم تَِك َّ َمحَب عَلَى َّكُِل فَأت أنا، أمّا ٥
ِبخَلاِصَك قَلْبِي يَبتَهُِج

للهِ، ُ م َسُأرَّنِ ٦
َكثِيراً. بِي َّ اهتَم ُ ه َّ لِأن

١٤
لِداوُدَ.٢٤ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

مَوُجودٍ!» ُ غَير ُ «الله قَلبِهِ: فِي الأْحمَُق يَقُوُل ١

بونَ. ِّ ُيخَر َمقَى الح
يَةً. مُلتَوِ ً ُأمُورا يَفعَلُونَ

صاِلحاً. ً عَمَلا يَعمَُل مَْن فِيهُْم وَلَيَس
البَشَرِ، إلَى ُ الله َ نَظَر ماءِ الّسَ مَِن ٢

حَِكيٍم، أّيُ بَينَهُْم كانَ إْن لِيَرَى
يَطلُبُهُ. مَْن هُناكَ كانَ إْن

وَابتَعَدُوا. ً جَمِيعا اْنحَرَفُوا هُمُ لـَِكنَّ ٣
فاِسدُونَ. جَمِيعُهُْم

:١٤ ٢٤
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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واِحدٌ! وَلا صاِلحاً، ً عَمَلا يَعمَُل مَْن فِيهِْم وَلَيَس
يَفهَمُونَ؟ ألا ٤

اللهِ، َ مَشُورَة الأشْرارُ هَؤلاءِ يَطلُُب لا
عامَ! الّطَ َلتَهِمُونَ ي َكما َشعبِي َلتَهِمُونَ ي هُْم لـَِكنَّ

اللهُ، يُعاقِبُهُمُ وَعِندَما ٥

رُعباً. الأشرارُ َسيَرتَعُِب
الّصاِلحـِينَ. مََع يَقُِف َ الله لِأّنَ

ِصيحَةِ. َّ الن إلَى المَساِكينِ َسعيَ الأشرارُ ُ يَستَْصغِر ٦

وَمَلْجَُأهُْم. مَلاذُهُْم َ هُو َ الله لِأّنَ
ِيَل إسْرائ بَنِي خَلاَص لَيَْت ٧

صِْهيَوْنَ! َجبَِل عَلَى ِ الله عِندِ مِْن ً يعا سَرِ يَْأتِي
الحَرِب، أسرَى ُ الله يُعِيدُ عَندَما

ِيَل. إسْرائ بَنُو يَفرَُح وَ يَعقُوُب َسيَبتَهُِج

١٥
لِداوُدَ.٢٥ مَزمُورٌ

اللهُ؟ يا َخيمَتَِك فِي يَسكَُن أْن ُ يَْقدِر مَْن ١

ِس؟ المُقَّدَ َجبَلَِك فِي يَسكَُن أْن ُ يَْقدِر مَْن
واَب، الّصَ يَفعَلُونَ وَ ِ بِالاْستِقامَة َيحيَوْنَ الَّذِيَن ُأولَئَِك ٢

بِهِْم. قُلُو مَِن ْدِق بِالّصِ مُونَ َّ وَيَتَكَل
يِب، القَرِ عَلَى يَفتَرُونَ لا الَّذِيَن ٣

الأصحاِب، إلَى يُِسيئُونَ وَلا
الجـِيراِن. عَلَى يَل للأقاوِ يُرَّوُِجونَ وَلا

اللهُ، رَفَضَهُمُ الَّذِيَن َ الأشْرار َيحتَقِرُونَ ٤

اللهَ. يَهابُونَ مَْن يُكرِمُونَ وَ
ذَلَِك. هُْم ضَرَّ وَإْن ى َّ َحت بِوُعُودِهِْم، يَفُونَ الَّذِيَن

مُقابٍِل. بِلا يُقرُِضونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك ٥

ياءِ. ِ الأبر لِأذَى َ الرِّشوَة يَقبَلُونَ وَلا
:١٥ ٢٥

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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أبَداً. يَسقُُط لا ها َّ كُل ِ هَذِه يَفعَُل مَْن

١٦
لِداوُدَ. قصيدةٌ

أعتَمِدُ! عَلَيَك لِأنِّي ُ الله يا احمِنِي ١

للهِ: ُلُْت ق ٢
تَْأتِي! مِنَْك ها ُّ كُل بَرَكاتِي رَبِّي! «أنَت

الأْرِض فِي الَّذِيَن القِّدِيسُونَ ٣

بِهِْم.» ُع َّ وَأتَمَت ُأسَرُّ الَّذِيَن َلِيلُونَ الج هُمُ

الَّذِيَن أوجاعَ َ أكثَر ما لـَِكْن ٤

ُأْخرَى! ً آلِهَة يَطلُبُونَ
يُقَّدِمُونَها. َّتِي ال ِم الدَّ َسكائِِب فِي ُ أشتَرِك وَلا

لِسانِي! تَمُّسُ آلِهَتِهِْم َ أسماء أجعَُل وَلا
وَكَْأسِي! ُ الله َ هُو نَِصيبِي ٥

يَدَيَك! بَينَ بِمِيراثِي ُمِْسُك ت أنَت
َطيِّبَةٍ. أْرٍض فِي نَِصيبِي وَقََع ٦

مِيراثِي! أحلَى َما ف
يَنَصُحنِي. الَّذِي اللهَ، ُ ُأبارِك ٧

قَلْبِي. ُ يُوَجِّه وَ يِل َّ الل فِي ى َّ َحت يُعَلِّمُنِي

دائِماً، أماِمي َ الله َجعَلُْت ٨

أتَزَْعَزعَ. فَلَْن يَمِينِي عَْن َ هُو
رُوِحي. وَتَبتَهُِج قَلبِي يَفرَُح لِهَذا ٩

أماٍن. فِي يَسكُُن َجسَدِي ى َّ َحت
يَةِ. الهاوِ فِي نَفسِي تَترُكَ لَْن َك َّ لِأن ١٠

ُن. يَتَعَّفَ قِّيِ َّ الت تابِعََك تَدَعَ لَْن
َياةِ! الح يَق َطرِ تُعَلِّمُنِي ١١

سُرُوراً. أشبَُع مَعَك
الأبَدِ! إلَى ِبَِك، ِبجان وَأنا أْسعَدُ،
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١٧
لِداوُدَ. َصلاةٌ

بِالعَدِل. مُطالَبَتِي إلَى ُ الله يا استَمـِـْع ١
استِغاثَتِي. َصوِْت إلَى أنِصْت

فِيهِما. غِّشَ لا َشفَتَينِ مِْن َصلاتِي إلَيَك ُ ُأقَّدِم
َحّقِي. يَْأتِي عِندِكَ مِْن ٢

. الحَّقَ َياِن تَر عَيناكَ
قَلبِيَ. فَحَْصَت أنَت ٣

يِل. َّ الل فِي ْشتَنِي َّ فَت
لَوْماً. فِيَّ َتجِْد فَلَْم امتََحنتَنِي

بِفَمِي. َ ُأْخطِئ ألّا عََزْمُت فَقَْد
كَإنساٍن، طاقَتِي قَْدرِ عَلَى ٤

َشفَتَيَك، كَلامَ أَطعُْت
العُنِْف. دُرُوَب َب َّ أَتجَن لـَكَي

ُطرُقَِك، فِي َخطَواتِي َتحفَُظ فَلَيتََك ٥

قَدَماَي! َ ر َّ تَتَعَث لا ى َّ َحت
اللهُ! يا ُتجِيبُنِي َك َّ لِأن دَعَوْتَُك ٦

ُأذُنََك. إلَيَّ أمِْل
كَلِماتِي! وَاسمَْع

ُخلَِصةَ، الم تََك َّ َمحَب عَجِيٍب بِشَكٍل ْ أْظهِر ٧

إلَيَك َلجَُأونَ ي الَّذِيَن يَمِينَُك تُنقِذُ مَْن يا
هُْم. ِضّدَ يَقُومُونَ ْن َّ مِم

عَينَِك! ُ حَدَقَة وَكَأنِّي احفَْظنِي ٨
َجناَحيَك، ظِّلِ فِي َخبِّئْنِي

يَسلِبُونَنِي! الَّذِيَن الأشرارِ مَِن ٩
دُودِيَن َّ الل أعدائِي وَمِْن

ُيحاصِرُونَنِي! الَّذِيَن
فَقَةِ! الّشَ عَِن بَهُْم قُلُو أغلَقُوا ١٠

ياءِ. بِالـِكبرِ يَنطُُق فَمُهُْم
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بِي أحاُطوا وَقَْد طارَدُونِي، ١١
أْرضاً! لِطَرِحي مُتَأهِّبِينَ

مُتَأهٌِّب أَسدٌ عَدُّوِي وَكَأّنَ ١٢
يسَتِهِ. فَرِ عَلَى لِلانقِضاِض

َُّص. َب يَتَر قَوِّيٍ َكِشبٍل
اللهُ!٢٦ يا قُْم ١٣

وَأْخِضعْهُ! لَهُ، تََصّدَ
يرِ! الشِّرِّ ذَلَِك مَْن خَلِّْصنِي بِسَيفَِك

نيا! الدُّ ِ هَذِه مِْن تَِك َّ بِقُو َ ِيَدِك ب ُ الله يا أزِلْهُْم ١٤
الأحياءِ! أْرِض مِْن أزِلْهُْم

لِيَشبَعُوا، ً وَفرَة فَأعطِهِْم هُْم، ُّ تُعِز الَّذِيَن أمّا
أحفادُهُْم! يَكتَفِي وَ أولادُهُْم، وَيَشبََع

بِالبِرِّ. وَجهََك أرَى ١٥
ُصورَتَِك. ِ يَة رُْؤ عَلَى أستَيقُِظ ِحينَ وََسأْشبَُع

١٨
أعدائِهِ. جَمِيِع وَمِْن شاوَُل مِْن ُ الله ُ َنجّاه عِندَما ُ داوُد غَنّاها اللهِ، خادِِم لداود٢٧َ مزمور المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

تِي! َّ قُو يا اللهُ، يا َك ُّ ُأِحب ١

إلَْيها. ُ ألتَِجئ الّتِي ُ ْخرَة الّصَ َ هُو ُ الله ٢
دِْرِعي. إلَهِي

وَتَنْصُرُنِي. تُنْقِذُنِي ُ تُه َّ قُو

ْسبِيَح، َّ الت يَْستَِحّقُ الّذِي َ الله نادَيُْت ٣
أعْدائِي! مِْن َلَْصُت فَخ

بِي، أحاَطْت المَوِت ِحباُل ٤
اقتََحمَتْنِي. الهَلاِك وَُسيُوُل

َحولِي. ْت التَّفَ ِ يَة الهاوِ ِحباُل ٥
أماِمي. مِْن المَوِْت وَأْفخاُخ

١٧:١٣ ٢٦
.36 -35 :10 العدد كتاب انظر مَعَهُْم. َ الله أّنَ لإظهارِ المعركةِ ميداِن إلى ِ وَحملِه العهدِ ُصندُوِق رفِع عندَ َ التعبير هذا يستخدمُ ُ القديم الشعُب كانَ الله. يا قُْم

:١٨ ٢٧
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اللهَ، دَعَوُت ِضيقِي فِي ٦

إلهِي. دَعَوُت
هَيكَلِهِ، فِي ُ الله وَكانَ

َصوْتِي. ِ هَيْكَلِه مِْن فسَمـِـَع
ُأذُنَيْهِ. صُراِخي وَدَخَل

وَاْرَتجَفَْت! الأْرُض ِت اهْتزَّ َّ ثم ٧
ْت، َّ وَاْرَتج َتحَرََّكْت وَالجِباُل

غَِضَب! ُ ه َّ لأن
دُخاٌن، خَرََج ِ أنْفِه مِْن ٨

َمِهِ، ف مِْن انْطَلَقَْت ٌ مُْشتَعَلة وَنارٌ
َمْرُ. الج مِْنها قَدَْت َّ وَات
ماءَ! الّسَ ُ الله َشّقَ ٩

داِكنَةٍ! سَمِيكَةٍ غَيْمَةٍ فَوَْق وَقََف
َلِّقةَ، ُح الم بِيمَ.٢٨ الـكَرُو َ مَلائِكَة ً مُمتَطِيا ُ يَطير كانَ ١٠

الرِّيحَ. اْمتَطَى وَقَدِ
َحولِهِ، مِْن َ الدّاِكنَة الغُيُومَ ُ الله لَّفَ ١١

ميكَةِ. الّسَ الرّاعِدةِ الغُيوِم داِخَل َ الماء جَمََع
المُْشتَعِِل، كَالفَْحِم َمْراُت الج انْطَلقَِت ١٢

ناٍر! َ وَجَمْر ً بَرَدا أْوقََع
غََضباً، ماءِ الّسَ فِي ُ الله رَعَدَ ١٣

َصوْتَهُ. العَلِيُّ ُ الله َع َّ وسم
. العَدُّوَ َت َّ وََشت ُ سِهامَه أطلََق ١٤

بُرُوقَهُ، ُ الله أْرَسَل
حَيرَةٍ. وَفِي مُْرتَبِِكينَ النّاُس َق َّ فَتفر

ةٍ، بِقوَّ ُ الله يا مَْت َّ تكَل ١٥

ةٌ، َّ ي قَوِ ٌ رِيح ْت َّ هب َمَِك ف وَمِْن
ِياهُ، الم فَتَراَجعَِت

البَْحرِ، َ قَعْر رَأيْنا ى َّ َحت
الأْرِض. وَُأُسَس

١٨:١٠ ٢٨
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
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عَليائِهِ، مِْن ُ ذِراعَه مَّدَ ١٦
بِي، وَأْمسََك

المُنْدَفِعةِ. ِ العَمِيقَة ِياهِ الم مَِن وََسحَبَنِي
مِنِّي. أقْوَى هُْم الذيَن أعْدائِي مِْن َصنِي َّ خَل ١٧

، كارِِهيَّ مِْن أنْقَذَنِي
ُأواَجهَهُم. أْن مِْن أقْوَى كانُوا فَقَْد

مأزٍِق، فِي ُكنُْت وَبينَما ١٨
أعْدائِي، هاجَمَنِي

يُعينَنِي. وَ لِيَْدعَمَني هُناكَ كانَ َ الله لـَِكّنَ
نِي، ُّ ُيحِب ُ الله ١٩

أنْقَذَنِي، لِذا
فِيهِ. ِضيَق لا أمِينٍ مَكاٍن إلَى وَأخَذَنِي

ُ الله َسيكافئُنِي ٢٠

واَب، الّصَ فعَلُْت نِي َّ لأن
ذَنْباً، أقْتَرِْف لَْم

لِي. َ الحَسَنَة َ الأْشياء َسيَْصنَُع لِذا
اللهَ، وَصايا فِي َسلـَْكُت نِي َّ لأن ٢١

إلَهِي. إلَى ُأْخطِئْ وَلَْم
بها، ُ وَأفكِّر ُ شَرائِعَه ً دائِما ُ أذكُر ٢٢

ِبحَسَبِها! وَأعْمَُل
لَهُ، ً أمِينا أبْقَى ٢٣

أمامَهُ. إْثٍم بِلا ً نَقِيّا نَْفسِي وَأْحفَُظ
وََصلاِحي، بِرِّي َحسََب ُ الله َسيُكافِئُنِي لِذا، ٢٤

أعْمَلُهُ. يَرانِي الَّذِي لاِح الّصَ ِبحَسَِب
لِلُأمَناءِ، أمانَتََك ُ تُظهِر ٢٥

لِلّصاِلحـِينَ. وََصلاحََك
مَعََك، ً صادِقا أحَدُهُم كانَ إْن
مَعَهُ. ً صادِقا ً أيْضا أنَْت ُكنَْت
يَن، لِلّطاهِرِ َطهارَتََك ُ تُظهِر ٢٦

ياً. مُلتَوِ الأعوَُج يَراكَ بَيَنَما
المُتواِضعِينَ، تُساعِدُ ٢٧
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ِيَن. المُتَفاِخر عَلَى العارَ َتجلُُب َك َّ لـَِكن
إلهِي، يا مِْصباِحي أنَْت ٢٨

َحولِي مِْن َ لْمَة الّظُ ُ تُضِيء
اللهُ، يا بمُساعَدَتَِك، ٢٩

ُنُودِ. الج مََع أرُْكُض
اللهِ، ِ بِمَعُونَة

العَدُّوِ. جُْدرانَ ُق َّ أتَسَل
كامٌِل. اللهِ يُق َطرِ ٣٠

امتِحاٍن. كَّلَ اْجتازَْت الله ُ كَلِمَة
بِهِ. َيحتَمُونَ ِمَْن ل تُرٌْس َ هُو

اللهِ، ُ غَيْر إلهٍ مِْن ما ٣١
إلَهِنا. ِسوى َصخْرَةٍ مِْن وَما

المَنِيُع. َ ِحْصنِي ُ الله ٣٢

ِحيَح، الّصَ ْرَب الدَّ لِيَسلـُكُوا َ الأنْقِياء يُساعِدُ
كَالغَزاِل. ً يعا سَرِ َ فَأعْدُو ُ الله يُساعِدُنِي ٣٣

المَشارِِف. فَوَْق يُبْقينِي
الحَرِْب، لِشَّنِ بُني يُدَرِّ ٣٤

ةً. َّ ي قَو ً سِهاما ذِراعاَي فتُطلَِق

ُ الله يا حَمَيْتَني أنَْت ٣٥
عَظيماً، َجعَلْتَنِي

عَدّوي. َ لأهْزِم وَساعَْدتَني
وَكاِحليَّ رِجليَّ في ةً َّ قُو تَمْنَُحنِي ٣٦

رَ. َّ أتَعَث أْن غَيْرِ مِْن ً يعا سَرِ فَأْمشِيَ

بِهِم! وَُأمِسُك أعْدائِي ُ ُأطارِد ٣٧
أْمرُهُم. يَنْتَهيَ ى َّ َحت أعُودُ وَلا

أعْدائيَ. أهلـَْكُت ٣٨
هَزمتُهُم!

اليَوِْم. بَعْدَ يَْنهَضوا وَلَْن
. قَدَميَّ عِنْدَ أعْدائِي َسقََط

المَعْرَكَةِ. فِي َ ة َّ القُو مَنَْحتَني ٣٩



١٨:٤٩ مزمور ٧٧٩ ١٨:٤٠ مزمور

أماِمي. يَْنهارُونَ أعْدائِي َجعَلَْت
عدُّوي، مِْن لأناَل َ الفُرَْصة مَنَْحتَنِي ٤٠

يَكْرَهُنِي! الّذِي َ وَأهْزِم
لِلْمُساعَدَةِ، ً َطلَبا أعْدائِي صَرََخ ٤١

ليُنْقِذَهُْم. أحَدٍ مِْن ما لـَِكْن
اللهِ، إلَى وَنَظَرُوا بَْل

لَهُْم. يَْستَِجْب لَْم ُ ه َّ لـَِكن
َباً، إر أعْدائِي عُْت قَّطَ ٤٢

الرِّيحُ. ُ يَحْمِلُه الذِي كَالغُبارِ فَكانُوا
أعْدائِي. َسحْقُت

وارِِع. الّشَ في كَالوَحِل وَدُْستُهُْم
بُني. ُيحارِ الذي عِب الّشَ مُؤامَراِت مِْن أنْقَْذتني أنَت ٤٣

الُأمَِم. تِلَْك عَلَى ً حاِكما عَلَيَّ أبْقَيَْت
أْعرِفْهُْم! لَْم ُأناٌس الآنَ َيخدُمُني

بِي! سَماعِهِْم فَورَ يُطيعُونَنِي ٤٤

أماِمي! َّلُونَ يَتَذَل ُ َباء الغُر ُأولئَِك
َخوفاً. يَرتَعِدُونَ ُ َباء الغُر ٤٥

يَرَْتجِفُونَ. وَهُْم َمخابِئِهِم مِْن َيخْرُُجونَ

حيٌّ! ُ الله ٤٦
َصخْرَتِي! ُ أَمجِّد

عَظِيمٌ! ُ ه َّ الل
تُنْقِذُنِي. الّتِي ُ ْخرَة الّصَ َ هُو

أعْدائِي عاقََب أجلِي، مِْن الّذِي، ُ الله َ هُو ٤٧

ِلحُْكمِي. َتخَْضُع عُوَب الّشُ َجعََل
أعْدائِي. مِْن ْصتَني َّ خَل ٤٨

ِضّدِي. وَقَفُوا الذِيَن هَزِْم عَلَى ساعَْدتَنِي
القُساةِ! مَِن ْرتَنِي حَرَّ

اللهُ. يا الُأمَِم ِ بَقيّة بَينَ َ َسأْحمَدُك لِهَذا ٤٩

لاسمَِك. ً تَسبِيحا وََسُأنِشدُ
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كثيرةٍ! بِمعارِكَ ليفوزَ ُ ـِكَه مَل ُ الله يُعينُ ٥٠

المَمسُوِح. ـِكِه لمل ُ رَْحمَتَه ُ يُْظهِر
الأبدِ! إلَى ِ وَنَسلِه َ لِداوُد ً وَفِيا وََسيَبقَى

١٩
لِداوُدَ.٢٩ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

اللهِ. َمجْدِ عَْن َتحكِي ماواُت الّسَ ١
يَدَيهِ. عَمََل ماءِ الّسَ ُ ة َّ قُب وَتَعرُِض

َلِيهِ، ي الَّذِي لِليَوِْم ً خَبَرا ُ ُمَرِّر ي يَوٍْم كُّلُ ٢

َلِيها. ت َّتِي ال ِ يلَة َّ لِل مَعرِفَتَها تُعلُِن ٍ لَيلَة وَكُّلُ
تُقاُل، كَلِماٍت مِْن ما ٣

يُْسمَُع. َصوٍْت مِْن أْو
وََصلَْت أصواتِهِْم أّنَ َ غَير ٤
الأْرِض، أنحاءِ جَمِيِع إلَى

العالَِم. أقاصِي إلَى كَلِماتُهُْم وَانتَقَلَْت
ماءِ. الّسَ فِي ْمِس الّشَ َ َخيمَة ُ الله َجعََل
َخيمَتِهِ، مِْن الخارِِج يِس كَالعَرِ وَِهيَ ٥

باِق. لِلّسِ مُتَأهٍِّب ياضِّيٍ ِ كَر ٌ مُبتَهِجَة وَِهيَ
ماءِ، الّسَ ُأفُِق مِْن باَق الّسِ تَبدَُأ ٦

النِّهايَةِ! ى َّ َحت وَتَرُكُض
حَرِّها. مِْن ُ َيختَبِئ َ شَيء وَلا

وَح ُّ الر تَرُدُّ ةٌ، َّ نَقِي ِ الله ُ يعَة شَرِ ٧

ٌ مَوثُوقَة ِ الله شَهاداُت
حَِكيماً. البَِسيَط َتجعَُل

القَلَْب. تُْسعِدُ ٌ مُستَقِيمَة اللهِ فَرائُِض ٨
العُيُونَ. ُ تُنِير ٌ طاهِرَة اللهِ وَصايا

يَبقَى. الأبَدِ إلَى نَقِّيٌ. ِ الله َخوُْف ٩

ها. ُّ كُل ٌ عادِلَة َصحِيحَةٌ. ِ الله أحكامُ
:١٩ ٢٩

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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! نَقِّيٍ َكثِيرٍ ذَهٍَب مِْن أثمَُن ِهيَ ١٠

مِْن ُ يَقطُر الَّذِي العَسَِل مَِن أشَهى ها ُّ كُل
ْهدِ. َّ الش أقراِص

بِها، ُ ر ُيحَّذَ عَبْدَكَ، وَأنا، ١١

عَظِيمَةٌ. مُكافَأةٌ ِباعِها ّ ات وَفِي
أخطائِهِ؟ كُّلَ يُدرِكُ مَْن ١٢

ةِ. َّ الخَفِي الأخطاءِ مَِن ُ الله يا ً طاهِرا فَاحفَْظنِي
ياءِ. الـِكبْرِ أفْكارِ مِْن عَبْدَكَ، أنا احمِنِي، ١٣

. عَلَيَّ ْط َّ تَتَسَل تَدَْعها لا
ِبَةٍ، شائ بِلا فَأُكونَ

َكثِيرَةٍ. َخطايا مِْن رَ َّ وَأَتحَر
، وَفادِّيَ َصخرَتِي يا اللهُ، يا ١٤

قَلبِي. وَأفكارَ َمِي ف كَلِماِت اقبَْل

٢٠
لِداوُدَ.٣٠ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

ِضيقَِك. فِي لََك يَستَِجيُب َ الله لَيَْت ١
وَيَحْمِيَك. يَرْفَعَُك يَعقُوَب ِ إلَه اسْمَ لَيَْت

قُْدِسهِ. هَيكَِل مِْن ً عَوْنا لََك يُرِسُل ُ لَيْتَه ٢
صِْهيَوْنَ. مِْن يَسنِدُكَ ُ لَيْتَه

قِيِق، الدَّ مَِن تَقدِماتَِك كُّلَ ُ ر َّ يَتَذَك ُ لَيْتَه ٣
ذَبِيحَتََك. يَقبَُل وَ

ِسلاه٣١ْ
قَلْبَِك، مُْشتَهَياِت يُعطِيَك ُ لَيتَه ٤

ُخطَطَِك. كُّلَ يُنجُِح ُ لَيتَه
ِنَصْرِكَ، ب نَفرَُح لَيتَنا ٥

إلَهِنا. بِاسِْم وَنَبْتَهُِج
:٢٠ ٣٠

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
٢٠:٣ ٣١

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
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طِلْباتَِك. كُّلَ ُيحَّقُِق َ الله وَلَيَت
المَمسُوَح.٣٢ ُ ـِكَه مَل َسيُنَّجِي َ الله أّنَ الآنَ عَرَفُْت ٦

َسةِ، المُقَّدَ ِ سَماواتِه مِْن َسيَستَِجيُب
عَظِيماً. ً نَصْرا ُ َسيُحرِز ِ ِينِه َم بِي وَ

بِمَركَباتِهِ، ُ يَفتَِخر بَعضُهُْم ٧

ِبخَيلِهِ. وَبَعضُهُْم
بِهِ. ُ وَنَْفتَِخر إلَهِنا اسْمَ ُ فَنَذْكُر َنحُن أمّا

وَُيخَضعُونَ. يَسقُطُونَ هَؤُلاءِ ٨
وَنَغلُِب. فَنَْصمِدُ َنحُن أمّا

نَدعُوهُ، ِحينَ ُ الله لَنا يَستِِجيُب ٩
َلَِك. الم ُ وََسيَنصُر

٢١
لِداوُدَ.٣٣ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

اللهُ. يا تَِك َّ بِقُو َلُِك الم يَفرَُح ١
ِبخَلاِصَك. ً َكثِيرا يَبتَهُِج
قَلْبِهِ. مُْشتََهى ُ أعطَيتَه ٢

َشفَتَيْهِ. مَطلَِب مِْن ُ َتحْرِْمه وَلَْم
ِسلاه٣٤ْ

بِالخـَيْرِ. ً واعِدَة بَرَكاٍت ُ لَه ُ تُقَّدِم ٣

رَْأِسهِ. عَلَى تََضُع هَِب الذَّ مَِن ً وَتاجا
َحياةً ُ فَأعطَيتَه مِنَْك، َطلََب ً َحياة ٤

الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى تَطُوُل
يّاهُ. إ ِنَصْرِكَ ب ُ كَرامَتَه ْمَت عَّظَ ٥

وَشَرَفاً. ً َمجدا َسَكبَْت عَلَيهِ
أعطَيتَهُ. ً ة َّ أبَدِي بَرَكاٍت ٦

٢٠:٦ ٣٢
العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ «مِسيحه» ً حرفيا الممسوح. ملـكه

:٢١ ٣٣
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور

٢١:٢ ٣٤
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
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َحضْرَتَِك. بابتِهاِج ُ فَأْبهَْجتَه
اللهِ. عَلَى كُِل َّ يَت َلَِك الم لِأّنَ هَذا ٧

يُزَْحزََح. لَْن للعَلِيِّ ِ تِه َّ وَبِمََحب
أعدائَِك. كُّلِ عَلَى يَدُكَ َمتَّدَ لِت ٨
مُبغِِضيَك. ِضّدَ يَمِينَُك وَلْتَكُْن

ُحُضورِكَ. عِنْدَ َكفُرٍْن أْحرِقْهُْم ٩

غََضبَِك، فِي ُ الله يا ابتَلِعْهُْم
نارُكَ. وَلتَلتَهِْمهُْم

ـِكُونَ. َسيَهل أبناؤُهُْم ١٠

النّاس. بَينِ مِْن يَزُوُل نَسلِهِْم كُّلُ
عَلَيَك، يَتَآمَرُونَ ١١

يَنجَُحوا! لَْن هُْم لـَِكنَّ رِّ، َّ لِلش وَُيخَّطِطُونَ
َكتٍِف. إلَى ً َكتِفا بِطُهُْم تَر َك َّ لِأن ١٢

قَبَْضتََك. ُ ُتحِْكم وَعَلَيهِْم

تَِك، َّ بِقُو ُ الله يا ٌ عَلِيّ أنَت ١٣

ِبجـَبَرُوتَِك. ى َّ نَتَغَن وََنحُن

٢٢
لِداوُدَ.٣٥ مَزمُورٌ الفَْجرِ.» «َظبِْي لَحِْن عَلَى المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

تَرَْكتَنِي؟ ِماذا ل إلَهِي، إلَهِي، ١

ُتخَلَِّصنِي، أْن مِْن أبْعَدُ أأنَْت
صَرَخاتِي؟ تَسمََع أْو

ُتجِْب. فَلَْم دَعَوْتَُك هارِ النَّ فِي إلَهِي، ٢
أسكُْت. لَْم يِل َّ الل وََطواَل
وُس. القُّدُ أنَت َك َّ لـَِكن ٣

َشعبَِك. تَسبِيحاِت عَْرِش عَلَى أنَت ٌج َّ مُتَو
آباؤُنا. َّكََل ات عَلَيَك ٤

فَأنقَْذتَهُْم. عَلَيَك كَلُوا َّ ات

فَنَُجوا. إلَيَك صَرَُخوا ٥

:٢٢ ٣٥
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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َتخذِلْهُْم. فَلَْم كَلُوا، َّ ات عَلَيَك
إنساٌن؟ لا ٌ دُودَة أنا فَهَْل ٦

النّاُس؟ ُ َيحتَقِرُه ٌ شَيء أأنا
بِي. يَهزَُأ يَرانِي مَْن فَكُّلُ ٧

ألِسنَتَهُْم ونَ يَمُّدُ
. عَلَيَّ رُؤُوسَهُْم ونَ ُّ وَيَهُز

يَقُولُونَ: ٨
فَيُنقِذَهُ، اللهَ! لِيَْدعُ

بِهِ! مَسرُورٌ ُ ه َّ أن بِما ُ وَُيخَلَِّصه

ُأمِّي. بَْطِن مِْن ً ِما سال أْخرَْجتَنِي فَقَْد أنا، أمّا ٩

أْرَضُع. بَعْدُ وَأنا َطْمأنتَنِي
وُلِدُْت. مُنذُ ذِراعَيَك بَينَ ُألْقِيُْت ١٠

ُأمِّي. بَْطِن فِي وَأنا إلَهِي ُكنَت
تَترُْكنِي فَلا ١١

يٌب، قَرِ يَق الّضِ لِأّنَ
لِي! مُعِينَ وَلا

كَالثِّيراِن، أعدائِي بِي أحاَط ١٢
يُطَوِّقُونَنِي! باشانَ َكثِيراِن

مَُزْمجِرٍ غاِضٍب كَأَسدٍ أفواهَهُْم فتَُحوا ١٣

يسَتِهِ. فَرِ عَلَى يَنقَّضُ
كَالماءِ، انسََكبُْت ١٤

عِظاِمي. كُّلُ وَانفََصلَْت
داِخلِي. قَلْبِي ذاَب ْمِع وَكالّشَ

فَخّاٍر. ِ َكقِطعَة تِي َّ قُو ْت َجّفَ ١٥
حَلْقِي. بِسَْقِف لِسانِي وَالتََصَق

القَبْرِ. ةِ َّ حاف عَلَى وََضعتَنِي وَأنَت
باشانَ. َككِلاِب الأشرارُ بِي أحاَط ١٦

رِّ. َّ الش فاعِلِي مِْن ٌ جَماعَة عَلَيَّ أطبَقَْت
. وَرِجلَيَّ يَدَّيَ ثَقَبُوا وَكَأَسدٍ
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عِظاِمي. كُّلَ أرَى ١٧
. فِيَّ ُسونَ َّ وَيَتَفَر بِي ُيحَّدِقُونَ وَهُْم

بَيْنَهُْم، فِيْما يَقتَِسمُونَثِيابِي ١٨

القُرعَةَ. ُلقُونَ ي َمِيْصِي ق وَعَلَى
اللهُ. يا هَكَذا عَنِّي تَبعُْد فَلا ١٩

عَوْنِي. إلَى أسْرِْع تِي، َّ قُو يا

نَفسِي. ِّ َنج يِف الّسَ مَِن ٢٠

الوَِحيدَةَ! َحياتِي خَلِّْص الكِلاِب وَمَِن
الأَسدِ، فَِم مِْن خَلِّْصنِي ٢١

الثِّيراِن. قُرُوِن مِْن احمِنِي

لإخوَتِي، اْسمََك َسُأعلُِن لِهَذا ٢٢

َشعبَِك. ِ جَماعَة وََسَط وََسُأَسبِحَُك
َتخافُونَهُ! مَْن يا َ الله َسبُِّحوا ٢٣

يَعقُوَب! نَسَل يا ُ كَرِّمُوه
ِيَل. إسْرائ نَسِل كُّلَ يا ُ قُوه َّ ات

َيحْتَقِرُهُْم! وَلا ِينَ ِم ّ المُتَأل الوُدَعاءِ مَِن َيخجَُل لا ُ فَالله ٢٤

عَْنهُْم، َيختَفِي لا
إلَيهِ. يَصْرُُخونَ عِندَما يَسمَُع بَْل

العَظِيِم. الاْجتِماِع فِي تَسبِيِحي يَْأتِي مِنَْك ٢٥

عابِدِيَك. أمامَ ِنُذُورِي ب وََسُأوفِي
وَاْشبَعُوا. كُلُوا الوُدَعاءُ، ها أّيُ تَعالَوا ٢٦

تَطلُبُونَهُ، مَْن يا َ الله َسبُِّحوا
الأبَدِ! إلَى بُكُْم قُلُو وَلْتَْحَي

كُلِّها، الأْرِض ُسّكانَ يا ٢٧
إلَيهِ! وَارِجعُوا َ الله رُوا َّ تَذَك

يَعبُدُونََك. وَ يَنحَنُونَ هُْم َّ كُل َ البَشَر لَيَت
للهِ. ُلَْك الم لِأّنَ ٢٨

عُوِب. الّشُ كُّلِ عَلَى َيحكُمُ ُ الله
وَيَسجُدُونَ. َسيَْأكُلُونَ وَالأِصحّاءِ الأْغنِياءِ كُّلُ ٢٩
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راِب، ُّ الت إلَى يَنحَدِرُونَ الَّذِيَن كُّلُ نَعَْم،
َحياةً، يُعْطَوْا لَْم الَّذِيَن ى َّ وََحت

هُْم. ُّ كُل َسيَسجُدُونَ
َستَخدِمُهُ. يَتُهُْم ذُرِّ ٣٠

ِنا ّ َب ر فَضِل عَْن النّاَس وََستُحَّدُِث
التّالِيَةِ. الأجياِل فِي

بَعْدُ يُولَدُوا لَْم مَْن وَُيخـبِرُونَ ُأناٌس يَْأتِي ٣١
الحَسَنَةِ. ِ الله بِأعْماِل

٢٣
لِداوُدَ.٣٦ مَزمُورٌ

شَيءٌ. يَنقَُصنِي فلَْن ، راِعيَّ ُ الله ١

يُسِكنُنِي. ٍ َخصبَة مَراٍع فِي ٢

يَقُودُنِي. ٍ هادِئَة جَداوَِل إلَى
رُوِحي، يُنعُِش ٣

يَهدِينِي، ٍ صاِلحَة ُطرٍُق وَعَلَى
المُظلِِم، المَوِْت وادِي فِي أمشِي ِحينَ ى َّ َحت ٤

ً شَرّا أخشَى لَْن
مَعِي. أنَت ََّك لِأن

يُشَّجِعانَنِي. وَعُّكازَكَ عَصاكَ
أعدائِيَ. أمامَ ً مائِدَة لِي أعدَْدَت ٥

رَْأسِي. مَسَْحَت َيٍت بِز
وَفاَضْت. امتَلأْت كَْأسِي
يِتبَعانَنِي ُ حمَة َّ وَالر ُ الخـَير ٦

َحياتِي. أيّاِم كُّلَ
َحياتِي. َطواَل ِ الله بَيِت فِي وََسأمكُُث

٢٤
لِداوُدَ.٣٧ مَزمُورٌ

:٢٣ ٣٦
:٢٤ ٣٧ لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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للهِ. مُلٌْك فِيها ما وَكُّلُ الأْرُض ما َّ إن ١

لَهُ. ِ ُسّكانِه وَكُّلُ ُ العالَم
ِياهِ، الم عَلَى سَها أّسَ الَّذِي َ فَهُو ٢

تَها. َّ ثَب الأنهارِ وَعَلَى
اللهِ؟ َجبََل يَْصعَدَ أْن ُ يَقدِر مَْن ٣

ِس؟ المُقَّدَ ِ مَكانِه إلَى يَْصعَدَ مَْن
وَالأيدِي، القُلُوِب ُ أنقِياء إلّا يَْصعَدُ لا ٤

كَذِباً، بِاْسمِي يُْقِسمُوا لَْم الَّذِيَن
زائِفَةً. ً وَعَوْدا يَقطَعُوا وَلَْم

اللهِ، مَِن بَرَكاٍت يَنالُونَ هُؤُلاءِ ٥

ُيخَلِّصُهُْم. ْن َّ مِم وَخَيراٍت
الَّذِيَن ونَ ُّ الحَقِيقِي العابِدُونَ هُمُ ٦

يَعقُوَب. َ إلَه طالِبِينَ يَْأتُونَ
ِسلاه٣٨ْ

البَوّاباُت! تُها َّ أي رُؤُوَسكُّنَ اْرفَعَْن ٧
القَدِيمَةُ، الأبواُب تُها َّ أي انْفَتِِحي

َجِيدُ. الم َلُِك الم فَيَْدخَُل
َجِيدُ! الم َلُِك الم هَذا َ هُو مَْن ٨

. القَوِّيُ ُ القَدِير ُ الله َ هُو
. القَوِّيُ ُحارُِب الم اللهُ، َ هُو

البَوّاباِت! تُها َّ أي رُؤُوَسكُّنَ ارفَعَْن ٩
القَدِيمَةُ! الأبواُب تُها َّ أي انفَتِِحي

َجِيدُ. الم َلُِك الم فَيَْدخَُل
َجِيدُ! الم َلُِك الم هَذا َ هُو مَْن ١٠
َجِيدُ! الم َلُِك الم َ هُو القَدِيرُ، ُ الله

ِسلاهْ
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور

٢٤:٦ ٣٨
العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
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٢٥
لِداوُدَ.٤٠ مَزمُورٌ ٣٩

نَفسِي! ُ الله يا ُأَسلِّمَُك ١

إلَيَك وَُأَصلِّي
َّكُِل، أت عَلَيَك إلَهِي، ٢

ُأْخزَى. فَلا
يَنتَصِرَ. لَْن عَدُّوَِي

رَجاءَهُ. عَلَيَك َجعََل مَْن كُّلُ َيخْزَى لا ٣
فَسَيُْخزَْونَ، الغادِرُونَ أمّا

يَنفَعَهُْم! لَْن وَعُْذرُهُْم
ُطرُقََك. ُ الله يا أرِنِي ٤

ُسبُلَِك. فِي بْنِي دَرِّ
َك. َحّقَ وَعَلِّمْنِي أرِشْدنِي، ٥

ُيخَلُِّصنِي الَّذِي ُ الله َك َّ لِأن
يَوٍْم. كُّلَ بَُك َّ أتَرَق وَأنا

اللهُ، يا لَنا َ ُخلَِصة الم تََك َّ وََمحَب مَراِحمََك ْ ر َّ تَذَك ٦
القَدِيِم. مُنذُ تََك َّ وََمحَب مَراِحمََك لِأّنَ

وَتَعَّدِياتِي. َشبابِي َخطايا فَانَْس ٧
بِرَحمَتَِك، اذْكُرْنِي

اللهُ. يا ٌ صاِلح ََّك لأن
وَمُستَقِيمٌ، ٌ صاِلح ُ الله ٨

يمَ. القَوِ يَق رِ الّطَ َ الخُطاة ُ يُعَلِّم
الحَّقِ، إلَى المَساِكينَ يَهدِي ٩

ُطرُقَهُ. يُعَلِّمُهُْم وَ
وَأمانَةٌ، ٌ ة َّ َمحَب ِ الله َطرُِق كُّلُ ١٠
عَْهدِهِ. شَرائـِـَع َيحفَظُونَ ذِيَن َّ لِل

عَظِيمَةٌ، تِي َّ َخطِي ١١

التّوالي. عَلَى ِ يّة العبر الأبجديةِ حروِف من بحرٍف المَزمُورِ هذا فِي شعرّيٍ مقطٍع كّلُ يبدأ ية، العبر اللغةِ فِي :٢٥ ٣٩

:٢٥ ٤٠
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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اللهُ. يا اْسمَِك أجِل مِْن لِي ْ فاغفِر
َيخافُهُ. مَْن يَقُودُ ُ الله ١٢

لَهُ. َيختارُها يٍق َطرِ فِي يَهدِيهِ
يِّبَةِ، الّطَ الأْرِض فِي يَسكُُن ١٣

الأْرِض. فِي ِنَِصيبِهِْم ب َيحتَفِظُونَ ُ وَنَسلُه
أسْرارِهِ. فِي خائِفِيهِ ُ الله ُ يُشْرِك ١٤

عَْهدِهِ. مَعْنَى يُعَلِّمُهُْم
دَْوماً، اللهِ َ َنحو عَيناَي ١٥

دائِماً. يِق الّضِ مَِن يَنِشلُنِي ُ ه َّ لِأن

وَاْرحَمْنِي، إلَيَّ ْ انظُر ١٦

وَمَسُحوٌق. مِْسِكيٌن فَإنِّي
حَرِّْرنِي، قَلْبِي هُمُوِم مِْن ١٧

عَنائِي. مِْن وَأخرِْجنِي
وَِضيقاتِي. بِي َتجارِ إلَى ْ انظُر ١٨

ها! َّ كُل َخطاياَي ْ وَاْغفِر
أعدائِي، َ َكثْرَة لاِحْظ ١٩

ً بُغضا يُبغُِضونَنِي َكيَف
ُظلْماً. تِي َّ أذِي ِيدُونَ وَيُر

وَأنْقِْذنِي. َحياتِي فَاْحِم ٢٠

َتخذِلْنِي! فَلا ألجَُأ، إلَيَك
يَحمِيانَنِي، لاُح وَالّصَ ُ هارَة الّطَ ٢١

عَوْنََك. ُب َّ أتَرَق لِأنِّي
ِيَل إسْرائ ُ الله يا خَلِّْص ٢٢

أعدائِهِ! كُّلِ مِْن

٢٦
لِداوُدَ.٤١ مَزمُورٌ

بِاْستِقامَةٍ، عِْشُت لأنِّي ُ الله يا أنِْصْفنِي ١

:٢٦ ٤١
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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دٍ. تَرَدُّ بِلا َّكَلُْت أت ِ الله عَلَى وَلأنِّي
ِبْنِي. جَرّ اللهُ، يا امتَِحنِّي ٢

وَقَلْبِي. عَقلِي اْفحَْص
دائِماً. عَينَيَّ أمامَ تَُك َّ َمحَب ٣
أمانَتَِك. َحْسَب ُ أِسير وَأنا

ِياءَ. الأدن ُ ُأعاشِر لا ٤

ُأخالِطُهُْم. لا وَالمُنافِقُونَ
وءِ. الّسُ ُأناِس َ رِفقَة ُأبغُِض ٥

الأشْرارَ. ُأرافُِق وَلا
بَراءَتِي، َ لُِأظهِر يَدَّيَ أغِسُل ٦

اللهُ. يا مَذَبحَِك، َحوَل أُطوَف لـِكَي
تَسبِيِحَك، َ تَرانِيم النّاَس ُأسَمـِّـَع لـِكَي ٧

العَِجيبَةِ. بِأعمالَِك وَُأحَّدَِث
تَسكُُن، َحيُث بَيتَِك فِي أُكونَ أْن ُ الله يا ُأِحّبُ ٨

َمجدُكَ. َحيُث ِ َيمَة الخ فِي
اللهُ، يا الخُطاةِ مََع ـِكنِي تُهل لا ٩

َلَةِ. القَت مََع َحياتِي تَْأخُْذ وَلا
ِيَن، لِلآخَر َ مَكائِد يُدَبِّرُونَ الَّذِيَن ١٠

دائِماً. َ الرِّشوَة يَقبَلُونَ وَ
قاءِ. َّ بِالن فَأحيا أنا، أمّا ١١

وَخَلِّْصنِي. فَارحَمْنِي
ً ِتا ثاب أقُِف سَهٍل عَلَى ١٢

اللهَ. ُ وَُأبارِك أقُِف ِ َماعَة الج وَفِي

٢٧
لِداوُدَ.٤٢ مَزمُورٌ

وَخَلاصِي، نُورِي ُ الله ١
أخاُف؟ ْن َمِمَّ ف

:٢٧ ٤٢
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َحياتِي، مَلجَُأ ُ الله
أخشَى؟ ْن َمِمَّ ف

وَُخُصوِمي أعدائِي مِنِّي اقتَرََب إِن ٢

لِيَفتَرُِسونِي، ُ وَالأشْرار
وَيَسقُطُونَ. رُونَ َّ فَسَيَتَعَث

جَيٌش. حاصَرَنِي لَوْ ى َّ َحت أخاَف لَْن ٣

باً. حَْر عَلَيَّ وا ُّ َشن لَوْ ى َّ َحت ً مُْطمَئِنّا وََسأَظّلُ

اللهِ: مَِن واِحدٌ مَطلٌَب إلّا لِي وَلَيَس ٤
عُمْرِي، َ ة َّ بَقِي ِ الله بَيِت فِي أبْقَى أْن

هَيكَلِهِ. فِي ُ وَُأَسبِّحَه ِ الله جَماَل أرَى لـِكَي
رِّ. َّ الش يَوِْم فِي ِ ِستْرِه فِي يَحمِينِي ُ ه َّ لِأن ٥

أماٍن. مَكاِن إلَى وَيَرفَعُنِي َخيمَتِهِ. أعماِق فِي ُيخَبِّئُنِي
أعدائِي فَوَْق يَرفَعُنِي وَالآنَ، ٦

بِي، ُحِيطِينَ الم
الفَرَِح، بِهُتاِف ذَباِئحِي ِ هَيكَلِه فِي ُ فَُأقَّدِم

للهِ. ُ م وَُأرَّنِ َ الأغانِي وَُأغَنِّي
اللهُ. يا أدعُوكَ وَأنا لِي اْستَمـِـْع ٧

لِي. وَاستَِجْب ارحَمِنِي
لِقَلْبِي: تَقُوُل أنَت ٨

وَجهِي.» «اطلُْب
وَْجهََك. ُ الله يا أطلُُب وَلِهَذا
عَنِّي. وَجهََك َتحُْجْب لا ٩
غََضبَِك. بِسَبَِب تَتَجاهَلْنِي لا

عَوْنِي! فَأنَت
المُعِينُ. إلَهِي يا تَهُْجرْنِي، وَلا تَترُكنِي لا

وَُأمِّي، أبِي تَرََكنِي لَوْ ى َّ َحت ١٠

َيحتَِضنُنِي. َ الله فَإّنَ
ُطرُقََك، ُ الله يا عَلِّمْنِي ١١

اهدِنِي، ِ لامَة الّسَ يِق َطرِ وَفِي
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َكثِيرُونَ. فَأعدائِي
ُخُصوِمي! يَهزِمَنِي بِأْن تَسمَْح لا ١٢

لِيُؤْذُونِي. عَلَيَّ ً كَذِبا قالُوا يَن َكثِيرِ لِأّنَ هَذا أطلُُب
َحياتِي. فِي ِ الله بَرَكاِت َسأرَى بِأنِّي آمَنُْت أنِّي لَولا ١٣

اللهِ! فِي رَجاؤُكَ لِيَكُْن ١٤
ْع. وَتَشَّجَ َّ تَقَو

اللهِ! فِي رَجاؤُكَ وَلِيَكُْن

٢٨
لِداوُدَ.٤٣ مَزمُورٌ

َصخرَتِي، يا ُ الله يا أدعُوكَ ١
تَسمَعَنِي. أْن تَرفَْض فَلا

، َسَكّتَ إْن َك َّ لِأن
يَةِ. الهاوِ إلَى الهابِطِينَ مِثَل َسأُكونُ

بَِك. أستَغِيُث وَأنا ِعي تَضَرُّ َصوَت اْسمَْع ٢
الأقداِس. قُْدِس َ َنحو يَدَّيَ ً رافِعا

وءِ، الّسُ فاعِلِي مََع نِي َّ َتجُر لا ٣
ِ رّ َّ لِلش ُمخَّطِطِينَ لامَ الّسَ ُلقُونَ ي الَّذِيَن

بِهِْم. قُلُو فِي
ونَ! يَستَِحّقُ َكما عاقِْبهُْم ٤

ِيَن! لِلآخَر ُيخَّطِطُونَها َّتِي ال بِالمَصائِِب عاقِْبهُْم
بِهِْم! افعَْل بِغَيرِهِِم فَعَلُوا َكما

وََصنَعَهُ. ُ الله ُ فَعَلَه بِما ونَ يَهتَمُّ لا هُْم وَلِأّنَ ٥
اللهُ، فَسَيُدَمِّرُهُْم

يَبنِيهِْم. وَلا

َ الله ُ ُأبارِك ٦
لِطِلْباتِي. اْستَجاَب ُ ه َّ لِأن

وَتُرسِي، تِي َّ قُو ُ الله ٧

. وَأْطمَئِّنُ ِ بِه أثُِق لِهَذا
:٢٨ ٤٣

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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جاءَ، مَعُونَتِي إلَى
بِتَرنِيمِي! ُ وَأحمَدُه قَلْبِي، يَبتَهُِج لِهَذا

َشعبِهِ، ُ ة َّ قُو ُ الله ٨
ُختارِ. الم ِ ـِكِه َل ِم ل انتِصاٍر ُ مَْصدَر

َشعبََك. انصُرْ ٩
جَماعَتََك. بارِْك

بِرِعايَتَِك! الأبَدِ إلَى ْدهُْم وَتَعَهَّ ارعَهُْم

٢٩
لِداوُدَ.٤٤ مَزمُورٌ

أبناءَهُ. يا َ الله َسبُِّحوا ١

تِهِ! َّ بِقُو وا ُّ وَتَغَن ُ كَرِّمُوه
ِ بِاْسمِه اللّائَِق سبِيَح َّ الت ِ لله أعطُوا ٢

َجِيدِ! الم
َمجِيدَةٍ. بِقَداَسةٍ َ الله اعبُدُوا

ُحِيِط. الم فَوَْق ِ بَِصوْتِه ُ الله يُرعِدُ ٣
َجِيدُ الم ُ الإلَه يُرعِدُ

ُحِيِط. الم فَوَْق ِ َصوْتِه َصدَى دُ يَتَرَدَّ وَ
، قَوِّيٌ ِ الله َصوُْت ٤

وَمَهِيٌب. جَلِيٌل اللهِ َصوُْت
الأْرزِ. أْشجارَ ُيحَّطِمُ المُرْعِدُ ِ الله َصوُْت ٥

لُبْنانَ. َ أْرز ُ الله ُيحَّطِمُ
كَالعُُجوِل، ُ تَقفِز لُبْنانَ ِجباَل َيجعَُل ٦

وْرِ. َّ كَالث حَْرمُونَ وََجبََل
البَرِْق. وَمِيَض اللهِ َصوُْت يُطلُِق ٧

تَرَتجُِف. َ حراء الّصَ َيجعَُل ِ الله َصوُْت ٨
تَرتَعِدُ. قادَِش َ َصحراء َيجعَُل

وِط، ُّ البَل َ أشجار ُّ يَهُز ِ الله َصوُْت ٩
الغابَةِ. أشجارَ يُعَرِّي وَ

:٢٩ ٤٤
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«َمجداً!» َمِيُع: الج فَيَهتُِف ِ هَيكَلِه فِي أمّا

مَلِكاً، ُ الله جَلََس وفاِن، الّطُ َ أثناء ١٠
الأبَدِ. إلَى وََسيَملُُك

َشعبَهُ! يُقَوِّي َ الله لَيَْت ١١
لاِم. بِالّسَ يُبارِكُهُْم ُ لَيْتَه

٣٠
الهَيكَِل. لِتَكرِيِس ٌ تَرنِيمَة لِداوُدَ، مَزمُورٌ

ُ الله يا أرفَعَُك ١
نَشَلتَنِي، َك َّ لِأن

بِي! يَْشمَتُونَ أعدائِي َتجعَْل وَلَْم
إلَهِي، يا اْستَغَثُْت بَِك ٢

فَشَفَيتَنِي!
يَةِ. الهاوِ مَِن ُ الله يا رَفَعْتَنِي ٣

وََحفِْظتَنِي نَفسِي أحيَيَت
الحُْفرَةِ. إلَى الهُبُوِط مَِن

الُأمناءُ، ها أّيُ َ الله َسبُِّحوا ٤

وِس. القُّدُ ِ اْسمِه َ ذِكَر أكرِمُوا
غََضبِهِ! فِي المَوَْت لِأّنَ ٥

رِضاهُ. فِي ُ َياة وَالح
ً باكِيا اْضطََجعُْت المَساءِ فِي
مُبتَهِجاً! ُكنُت باِح الّصَ وَفِي

نِي. يَمَّسُ َ شَيء لا أّنَ ُطمَْأنِينَتِي فِي َظنَنُْت ٦
عَنِّي ُ الله يا رَِضيَت وَِحينَ ٧

ثابٍِت. َجبٍَل عَلَى أقُِف وَكَأنِّي صِرُْت
عَنِّي، وَجهََك أدَْرَت وَعِندَما

َخوْفاً. ارتَعَْدُت
اللهُ، يا استَغَثُْت بَِك ٨

اللهِ. إلَى ْعُت تَضَرَّ
؟ مِّتُ إذا ُ الفائِدَة ما ُلُْت ق ٩
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يُسَبِّحَُك؟ راَب ُّ الت ألَعَّلَ
أمانَتَِك؟ عَْن ُيخـبِرُونَ المَوْتَى ألَعَّلَ

َصلاتِي، ُ الله يا اْسمَْع ١٠
رَحمَةً. لِي ْ وَأظهِر

اللهُ. يا عَوْنِي ُكْن
عَظِيٍم. ابتِهاٍج إلَى ِحدادِي لَْت َّ فَحَو ١١

َسعادَةً. وَألبَْستَنِي الحُزِْن، ِياَب ث عَنِّي خَلَعَْت
الأبَدِ، إلَى ُأَسبِّحَُك إلَهِي، يا ١٢
بِتَسبِيِحَك، ُ م يَتَرَّنَ مَْن يُوجَدَ لـِكَي

َصمٌْت. يَكُونُ وَلا

٣١
لِداوُدَ.٤٥ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

اللهُ، يا مَلْجَأِي أنَت ١
أبَداً. َتخذِلْنِي فَلا

بِبِرِّكَ. َنجِّنِي
أذُنََك، إلَيَّ أمِْل ٢

مَعُونَتِي! إلَى وَأسرِْع
وَمَلجأً، ً َصخرَة لِي ُكْن
احمِنِي. ٍ نَة ُمحَّصَ ٍ وََكقَلْعَة

وَِحْصنِي. َصخرَتِي فَأنَت ٣

اْسمَِك. أجِل مِْن وَقُْدنِي اهدِنِي لِذا
لِي، ُ نََصبُوه الَّذِي الفَّخِ مَِن انِشلْنِي ٤

أعتَمِدُ. عَلَيَك لِأنِّي
يَدَيَك، بَينَ رُوِحي أْستَوْدِعُ ٥

الحَّقِ. َ إلَه يا فَافدِنِي
باطِلَةً. ً أوثانا َيخدِمُونَ مَْن أرفُْض ٦

َّكُِل. أت ِ الله فَعَلَى أنا أمّا
وَلُْطفَِك! تَِك َّ بِمََحب ً فَرَحا وَأرقُُص أبتَهُِج ٧

:٣١ ٤٥
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٣١:١٨ مزمور ٧٩٦ ٣١:٨ مزمور

ِضيقِي. وَأدرَْكَت مُعاناتِي إلَى التَفَّتَ إذِ
عَدُّوِي، قَبَضةِ فِي تَترُْكنِي لَْم ٨

حُرّاً. أطلَْقتَنِي بَْل
فَارحَمْنِي! اللهُ، يا ِضيٍق فِي أنا ٩

ُلَتا. ذَب عَينَيَّ إّنَ ى َّ َحت ً ِجّدا مُتَضايٌِق
ِمانِنِي. يُؤل وَبَْطنِي حَلقِي

َحياتِي، يُنِهي الحُزْنُ ١٠

َسنَواتِي. تَِضيُع دِ ُّ نَه َّ الت وَفِي
تِي، َّ قُو تَنهَُش هُمُوِمي

تَْذوِي. وَعِظاِمي
َيحتَقِرُونَنِي، أعدائِي ١١

ِجيرانِي. كَذَلَِك
بائِي. أقرِ مِنِّي َيخاُف

بُونَنِي. َّ فَيَتََجن يِق رِ الّطَ فِي يَرَْونَنِي
كَمَيٍِّت، النّاُس نَِسيَنِي ١٢

مَْكسُورَةٍ. ِيَةٍ كَآن أْو
َحولِي، النّاُس يُرَدِّدُها َّتِي ال الفَظائـِـَع سَمِعُْت ١٣

ِضّدِي، وَيَتَآمَرُونَ يَتَشاوَرُونَ عِندَما
َحياتِي. لِنَزِْع ُمخَّطِطِينَ

َّكُِل. أت فَعَلَيَك اللهُ، يا أنا أمّا ١٤
إلَهِي.» «أنَت ُلُْت: ق

يَدَيَك. بَينَ وَمُْستَْقبَلِي َحياتِي ١٥

يَضطَهِدُونَنِي. الَّذِيَن وَمَِن أعدائِيَ، مِْن َلِّْصنِي فَخ
عَبْدِكَ، عَلَى اْرَض ١٦
خَلِّْصنِي. رَحمَتَِك وَفِي

بَِك. ُ الله يا استَغَثُْت ١٧

رَجائِي. َيخِيَب لَْن وَلِهَذا
فَسَيَْخزَْونَ، ُ الأشْرار أمّا

يَْصمُتُونَ. ِ يَة الهاوِ وَفِي
ُ الكاذِبَة ُ الألِسنَة لِتَْخرَِس ١٨

المُتََكبِّرُونَ، وَالنّاُس
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وَاْحتِقاٍر ياءٍ بِِكبْرِ الَّذِيَن الحاقِدُونَ
. الّصاِلحِ الإنساِن عَلَى مُونَ َّ يَتَكَل

قُونََك. َّ يَت ذِيَن َّ لِل ً عَظِيمَة بَرَكاٍت ُ ِخر تّدَ َك َّ لـَِكن ١٩

البَشَرِ. مَِن عَلَيَك كِلِينَ َّ لَلمُت َ الـَكثِير وَتَفعَُل
َمحْضَرِكَ، إلَى تُدِخلُهُْم ٢٠

الأذَى. لَهُمُ يُْضمِرُونَ الَّذِيَن عَْن وَُتخفِيهِْم
وَألِْسنَتِهِْم. مُبغِِضيهِْم َهجَماِت مِْن ِستْرِكَ فِي ُتخَبِّئُهُْم

عَجِيبَةً، ً رَحمَة أرانِي ُ ه َّ لِأن َ الله ُ ُأبارِك ٢١

الحِصارِ. َتحَت ٍ كَمَدِينَة دٌ َّ مُقَي وَأنا
َخوْفِي: فِي ُلُْت ق ٢٢

َمحْضَرِكَ» عَْن ُأبْعِْدُت «إنِّي
عاتِي، تَضَرُّ سَمِعَْت ََّك أن َ غَير

بَِك! اْستَغَثُْت ِحينَ
ُخلِِصينَ! الم ُ أتباعَه يا َ الله وا ُّ أِحب ٢٣

الُأمَناءَ، يَحمِي َ فَهُو
ونَهُ، يَستَِحّقُ ما يَن ِ المُتََكبِّر وَُيجازِي

وَأكثَرَ!
عُوا وَتَشَّجَ وا ُّ فَتَقَو ٢٤

اللهِ! َ مَعُونَة ُب َّ يَتَرَق مَْن كُّلَ يا

٣٢
لِداوُدَ. قصيدة

آثامُهُْم غُفِرَْت ذِيَن َّ لِل ً هَنِيئا ١
َخطاياهُْم. وَُستِرَْت

إثمَهُ، ُ الله َيحِسُب لا ِمَْن ل ً هَنِيئا ٢

. غِّشٌ يُوجَدُ لا رُوِحهِ وَفِي
تِي، َّ َخطِي عَْن ُسكُوتِي َطواَل ٣

َضعفاً، أزدادُ ُكنُْت
يَوٍْم. كُّلَ أصرُُخ وَأنا

، عَلَيَّ كانَْت يَدُكَ ٌ ثَقِيلَة ٤
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ُ بَة رُُطو ُ ر تَتَبَّخَ َكما تِي َّ قُو رَْت َّ تَبَخ
يِف. الّصَ ِ حَرّ فِي باتاِت َّ الن

ِسلاه٤٦ْ
كُلِّها، ِبخَطاياَي لََك أعتَرُِف لِهَذا ٥

عَنَْك. َ أكتِم لَْن ً واِحدَة ً ة َّ َخطي
بِي.» بِذُنُو ِ لله «َسأعتَرُِف ُلُْت: ق

تِي. َّ َخطِي ذَنَب فَغَفَرَْت
ِسلاهْ

تَقِّيٍ كُّلُ لََك َ يَُصلِّي أْن يَنبَغِي لِذَلَِك ٦

وَقٌْت. هُناكَ َما طال
يقاِت، الّضِ مَِن هائٌِل ُطوفاٌن َ جاء وَلَو ى َّ َحت ِحينَئِذٍ،

يَِصَل. لَْن فَإلَيهِ
أنَت. َمخبَأِي ٧

يِق، الّضِ مَِن تَحمِينِي
تِي. َّ ي ِّ ِبحُر فََأبْتَهَِج بِي، وَُتحِيُط

ِسلاهْ
تَسلـُكُها. َّتِي ال يَق رِ الّطَ لََك ُ وَُأنِير «َسُأعَلِّمَُك ٨

وََسأنَصحَُك.» َسأسْهَرُ، عَلَيَك
يَْفهَمُ، لا بَغٍل أْو َكحِصاٍن تَكُْن لا ٩

وَرََسٍن. بِلِجاٍم ُ َكبْحُه يَنْبَغِي إْذ
َسيْطَرَتَِك. َتحَْت يَكُونُ لا ُ ه َّ فَإن وَإلّا

الأشْرارِ. آلامُ ِهيَ ٌ َكثِيرَة ١٠
تِهِ. َّ وََمحَب ِ ِنِعْمَتِه ب فَمُحاٌط ِ الله عَلَى كُِل َّ المُت أمّا
الّصاِلحُونَ، ها أّيُ وَافرَُحوا بِاللهِ فَابْتَهُِجوا ١١

ابتَهُِجوا. المُستَقِيمَةِ، القُلُوِب أصحاِب كُّلَ يا

٣٣
الّصاِلحُونَ! ها أّيُ ِ بِالله وَرَنِّمُوا ابتَهُِجوا ١

٣٢:٤ ٤٦
العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

7) ،5
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القُلُوِب! بِمُستَقِيمِي لائٌِق سبِيُح َّ الت
العُودِ! بِعَزِْف َ الله َسبُِّحوا ٢

أوتاٍر. ِ عَشْرَة ذِي بِقِيثاٍر ُ لَه اعزِفُوا
جَدِيدَةً.٤٧ ً تَرنِيمَة ُ لَه مُوا َّ رَن ٣

فَرَحاً. وَاهتِفُوا العَزَْف أحِسنُوا
صادِقَةٌ. اللهِ َ كَلِمَة لِأّنَ ٤

أفعالِهِ. كُّلِ فِي أمِيٌن َ وَهُو
وَالعَدَل. َ الاْستِقامَة ُيحِّبُ ٥

تِهِ. َّ وََمحَب ِ الله ِ بِرَحمَة مَلأى وَالأْرُض
ماواُت. الّسَ خُلِقَِت اللهِ بِأْمرِ ٦

َمِهِ. ف ِ بِنَْسمَة وُِجدَْت ماءِ الّسَ ُنجُوِم وَكُّلُ
مَعاً، البَْحرِ َ مِياه جَمََع ٧

مَكانِهِ. فِي ُحِيَط الم وَوََضَع
اللهَ. قُوا َّ ات الأْرِض ُسّكاِن كُّلَ يا ٨

المَسكُونَةِ. ُسّكاِن جَميَع يا ُ خافُوه
فَيَكُونَ، ً َشيئا يَقُوُل ُ ه َّ لِأن ٩

فَيَِصيرُ! يأمُرُ وَ
الُأمَِم. طاِت ُمخَّطَ بْطاِل إ عَلَى ُ الله َ هُو ٌ قادِر ١٠

كُلِّها. عُوِب الّشُ نَوايا إفْناءِ وَعَلَى
يَدُومُ. الأبَدِ فَإلَى ِ الله قَْصدُ أمّا ١١

ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا تَبقَى ُ ُخطَطُه
إلَهَها، َ الله َجعَلَْت ةٍ لُِأمَّ ً هَنِيئا ١٢

مُلْكاً. ُ الله اختارَها ةٍ لُِأمَّ
اللهُ، َع َّ تَطَل ماءِ الّسَ مَِن ١٣

جَمِيعاً. َ البَشَر وَرَأى
يُشرُِف عَرِشهِ مِْن ١٤

الأْرِض. ُسّكاِن كُّلِ عَلَى
هُْم، َّ كُل خَلَقَهُْم الَّذِي َ هُو ١٥

يَفعَلُونَ. ما كُّلَ يَفهَمُ وَ
٣٣:٣ ٤٧

لخـيرِهِْم. ً عظيما ً أمرا ُ الله يصنَُع مّرةٍ كُّلِ في جديدةً ً ترنيمَة يكتبُونَ الّشعِب ُ ُشعراء كانَ جَدِيدَة. ترنِيمَة
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ُجنُودِهِْم، ِ بَِكثْرَة المُلُوكُ ُ يَنتَصِر لا ١٦

تِهِْم. َّ بِقُو ُنُودُ الج يَغلُِب وَلا
صْرَ. َّ الن تَْضمَُن لا ُ ة َّ ي القَوِ َيُل الخ ١٧

تُنَجِّي. لا تُها َّ وَقُو
خائِفِيهِ، عَلَى ُ تَسْهَر ِ الله عَينُ ها ١٨

الّصادِقَةَ. ُ تَه َّ َمحَب بُونَ َّ يَتَرَق الَّذِيَن يَرْعَى
يُنقِذُهُْم، المَوِْت مَِن ١٩

ُيحيِيهِْم. ِ َجاعَة الم وَفِي
نُفُوُسنا، َ الله ُب َّ تَتَرَق ٢٠

ُمحاٍم. وَعَنّا مُعِيٌن، لَنا ُ ه َّ لِأن
بِهِ. نَْفرَُح نا َّ لِأن ٢١

كُِل. َّ نَت وِس القُّدُ ِ اْسمِه وَعَلَى
تَِك، َّ وََمحَب بِرَحمَتَِك ُ الله يا ِلنا ّ َظل ٢٢

فِيَك. َ هُو فَرَجاؤُنا

٣٤
داوُدُ. فَانْصَرََف ُ فَطَرَدَه أبِيمالَِك أمامَ ُنُوِن بِالج َ تَظاهَر عِندَما لِداوُد٤٩َ مزمورٌ ٤٨

ِحينٍ. كُّلِ فِي َ الله ُ ُأبارِك ١

. َشفَتَيَّ عَلَى ُ تَسبِيحُه ً وَدائِما
نَْفسِي. ُ فَخْر بِاللهِ ٢

لِيَْفرَُحوا! يَْسمَعُونَنِي المَساِكينَ لَيَت
اللهَ. مَعِي كَرِّمُوا ٣
اْسمَهُ. ً مَعا وَلْنَرْفَْع

فَأجابَنِي! لَجَْأُت، للهِ إنِّي ٤
َصنِي. َّ خَل َمخاوِفِي جَمِيِع وَمِْن

وَاْستَنِيرُوا، إلَيهِ انْظُرُوا ٥
وُُجوهُكُْم. َتخْجََل فَلَْن

المِْسِكينَ، أنا دَعَوُْت ٦
اللهُ، فَسَمِعَنِي

التّوالي. عَلَى ِ يّة العبر الأبجديةِ حروِف من بحرٍف المَزمُورِ هذا فِي شعرّيٍ مقطٍع كّلُ يبدأ ية، العبر اللغةِ فِي :٣٤ ٤٨

:٣٤ ٤٩
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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أنقَذَنِي. مَتاعِبِي وَمِْن
خائِفِيهِ، َحوَل ُ ُيخَيِّم ِ الله مَلاكُ ٧

يُنقِذُهُْم. َ وَهُو
اللهَ. أْطيََب ما لِتَعرِفُوا ذُوقُوا ٨

عَلَيهِ. كِِل َّ المُت لِلإنساِن ً هَنِيئا
لَهُ. سونَ المُقَّدَ ها أّيُ َ الله قُوا َّ ات ٩

شَْيءٌ. يَنْقُصُهُْم وَلا مُكتَفُونَ ُ قُونَه َّ يَت الَّذيَن لِأّنَ
وََتحتاُج، َتجُوعُ ُ ة َّ ي القَوِ الُأُسودُ ى َّ َحت ١٠

الخـَيرِ. مَِن ٌ شَيء يَنقُصُهُْم فَلا اللهِ، إلَى ُلتَِجئُونَ الم أمّا
، إلَيَّ وَاستَمِعُوا أبنائِي يا تَعالَوْا ١١

اللهَ. قُونَ َّ تَت َكيَف وََسُأعَلِّمُكُْم
َياةِ؟ بِالح َع َّ َمَت تَت أْن أُتحِّبُ ١٢

بِالخـَيْرِ؟ ً مَملوءَة ً يلَة َطوِ ً َحياة َتحيا أْن ِيدُ أتُر
رِّ، َّ الش مَِن لِسانََك فَاحفَْظ ١٣
ُخادِِع. الم الكَلاِم مَِن وََشفَتَيَْك
الخـَيرَ. وَافعَِل ، رَّ َّ الش ِب َّ َتجَن ١٤

َطلَبِهِ! فِي ِجّدَ بَْل اْسَع، لاِم الّسَ إلَى
الأبرارِ، عَلَى ِ الله عَينا ١٥

صُراِخهِْم. إلَى مُنتَبِهَتاِن وَُأذُنَيهِ
رِّ، َّ الش فاعِلِي ُ يُقاوِم َ الله لـَِكّنَ ١٦

ذِكْرَهُْم. الأْرِض مَِن يَقطََع ى َّ َحت
فَسَمِعَهُْم، ِ الله إلَى صَرَُخوا ١٧

أنقَذَهُْم. مَتاعِبِهِْم جَمِيِع وَمِْن
القُلُوِب، َكِسيرِي مِْن يٌب قَرِ ُ الله ١٨
رَجاؤُهُْم. انقَطََع الَّذِيَن ُيخَلُِّص َ وَهُو

المُْستَقِيِم. الإنْساِن ِضيقاُت ُ تَكثُر ما َّ ُب ر ١٩

اللهُ. ُ ُيخَلُِّصه كُلِّها مِْنها لـَِكْن
ها، َّ كُل ُ عِظامَه َيحفَُظ ٢٠

مِْنها. واِحدٌ ُ يُكسَر فَلا
هُ. شَرُّ ُ ُلُه َسيَْقت ُ ير الشِّرِّ ٢١
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َسيُعاقَبُونَ. الّصاِلحِ الإنساِن ُ وَأعداء
عَبِيدِهِ، َ َحياة يَفدِي ُ الله ٢٢
بِهِ. ُحتَمِينَ الم كُّلِ عَْن يُعْفَى

٣٥
لِداوُدَ.٥٠ مَْزمُورٌ

اللهُ، يا مُقاوِِميَّ قاوِْم ١
قاتِلْهُْم. يُقاتِلوْنَنِي وَمَْن

تُرَْسَك أمِسْك ٢
عَونِي! إلَى وَتَعاَل وَاْنهَْض

يُطارِدُنِي. مَْن عَلَى ً وَعَصا ً رُْمحا اْرفَْع ٣

وَأنصُرُكَ.» ُأنْقِذُكَ «أنا لِي: قُْل
وَُيخزَْونَ. يُهزَمُونَ مَوْتِي إلَى الّساعِينَ لَيَت ٤

وَيَرْتَبِكُونَ. يَتَراَجعُونَ عَلَيَّ يَن ِ المُتَآمِر لَيَت
أمامَهُ، يَطرُدُهُْم ِ الله مَلاكَ لَيَت ٥

! القَّشَ ُ الرِّيح ُ تُطَيِّر َكما
زَلِقَةً، ً مُظلِمَة تَكُونُ بِهِْم هُرُو يَق َطرِ لَيَت ٦

مُطارِدِهِْم. اللهِ، مَلاِك أمامَ
َسبٍَب. بِلا ً فَخّا لِي نََصبُوا هُْم لِأّنَ ٧

َسبٍَب. دُوِن مِْن تِي َّ أذِي أرادُوا
يَْدرُونَ! لا َحيُث مِْن ٌ مُِصيبَة لِتَْأتِهِْم ٨

لِي! ُ نََصبَوْه الَّذِي الفَّخِ فِي وَلْيَقَعُوا
ِبخَلاِصهِ! وَأفرََح بِاللهِ نَفسِي فَتَبتَهَِج ٩

كَيانِي: بِكُّلِ لََك وَأقُوَل ١٠

ُ الله يا لََك مِثَل «لا
مِنْهُ، أقوَى َ هُو ْن َّ مِم المِْسِكينَ ُتخَلُِّص مَْن يا

يَسرِقُونَهُْم.» ْن َّ مِم َ وَالفُقَراء
ِضّدِي، يَقُومُونَ قُساةٌ شُهُودٌ ١١

أعمَلُها! لا َ ِبجَراِئم هِمُونَنِي وَيَتَّ
:٣٥ ٥٠

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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شَرّاً، خَيرِي عَْن ُيجازُونَنِي ١٢
المَوِْت. ى َّ َحت نَفسِي ُيحزِنُونَ

مَرَضِهِْم، فِي ً خَيشا لَبِسُت الَّذِي وَأنا ١٣

وِم، بِالّصَ ِجسمِي وَأنهَْكُت
! إليَّ َصلَواتِي فَعادَْت

أخاً. أْو ً َصدِيقا فَقَدَ كَمْن فَبََكيُت ١٤

ُأمِّهِ! عَلَى يَنُوُح كَمَْن ً حُزنا انحَنَيُت
بِي. هَزِئُوا رُْت، َّ تَعَث وَعِندَما ١٥
المَعرِفَةِ. َحّقَ أعرِفُهُْم أُكْن لَْم

فُوا. َّ يَتَوَق لَْم هاجَمُونِي، بِي. أحاُطوا
. عَلَيَّ مُوا تَهَكَّ بِي، َسخِرُوا ١٦

. عَلَيَّ صَرَُخوا فَظِيعَةٍ َ وَبِشَتاِئم
تُراقُِب؟ ُ الله يا مَتَى ى َّ َحت ١٧

أنقِْذنِي. مارِ الدَّ مَِن
الُأُسودِ! ِ هَذِه مِْن َ َّمِينَة الث َحياتِي خَلِّْص
العَظِيِم! الاْجتِماِع فِي وََسُأَسبِّحَُك ١٨

الـَكبِيرِ! ُمْهُورِ الج بَينَ َ َسأحمَدُك
ُظلْماً! بِي يَهزَُأوا بِأْن لأعدائِي تَسمَْح لا ١٩

َسبٍَب بِلا يُبغُِضونِي ِمَْن ل تَسمَْح وَلا
. عَلَيَّ يَتَغامَُزوا بِأْن

لاِم، الّسَ عَِن مُونَ َّ يَتَكَل لا ٢٠
ِضّدَ ً شُرُورا وَيَبتَكِرُونَ يَتَآمَرُونَ وَهُْم

الأْرِض. ِ هَذِه َشعِب
عَنِّي: يَقُولُونَ ِحينَ يَكذِبُونَ ٢١

فَعََل.» ما بِأْعيُنِنا رَأينا «نَعَْم،
حَدََث! ما رَأيَت ََّك لِأن اللهُ! يا ْم َّ فَتَكَل ٢٢

رَبِّي. يا هَكَذا عَنِّي تَبعُْد لا
اْستَيقِْظ! َبِّي وَر إلَهِي يا ٢٣

عَنِّي. أنَت دافـِـْع وَأبرِئْنِي. قُْم
بِرِّكَ. ِبحَسَِب إلَهِي يا أنِصفنِي ٢٤
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بِي! يَهزَُأوا بِأْن تَسمَْح وَلا
ِنا!» ب قُلُو مُرادَ «نِلنا يَقُولُوا: بِأْن تَْسمَْح لا ٢٥

«ابْتَلَعناهُ!» يَقُولُوا: بِأْن تَْسمَْح لا
هَلاكِي. ِيدُونَ يُر الَّذِيَن ُأولَئَِك وَيُذَّلُ َ لِيَخز ٢٦

! عَلَيَّ مُونَ يَتَعَّظَ الَّذِيَن ُأولَئَِك يُغَّطِياِن َ وَالعار الخِزَي لَيَت
بَراءَتِي! َ تَْظهَر أْن ونَ ُّ ُيحِب الَّذِيَن يَْفرَِح وَ لِيَبتَهِْج ٢٧

اللهُ، َ هُو ٌ «عَظِيم دائِماً: يَقُولُونَ لَيتَهُْم
وَخَيْرِهِْم!» ِ عَبِيدِه بِنَجاِح يَفرَُح الَّذِي

بِعَدلَِك، لِسانِي فَلْيُحَّدِْث ٢٨
يَوٍْم. كُّلَ وَيَحمَْدكَ

٣٦
اللهِ. خادِم لِداوُد٥١َ مزمورٌ المُرَنِّمين، لِقائِدِ

للإثِم. ُ يَدعُوه َصوٌت يرِ الشِّرِّ قَلِب أعماِق فِي ١
عَينَيهِ. أمامَ ِ الله َ مَهابَة يََضُع وَلا

إثْمَهُ. يَرَى فَلا نَفِسهِ عَلَى يَكذُِب ٢
الغُْفرانَ. يَطلُُب لا وَلِهَذا

وَِخداعٌ، ٌ باطِلَة أكاذِيٌب ُ كَلِماتُه ٣
مِْنها. نَْفَع وَلا ً ِحكمَة تُعطِي لا

فِراِشهِ. فِي مُْستَلٍْق َ وَهُو رِّ َّ الش لِعَمَِل ُيخَّطُِط ٤

مِْنها. نَْفَع لا يٍق َطرِ فِي وَيَسلُُك يَقُومُ
شَرّاً. يَفعََل أْن يَرفُُض لا

ماواِت، الّسَ ساِكَن يا اللهُ، يا ٥
الّصادِقَةُ، تَُك َّ َمحَب ماءِ الّسَ إلَى

أمانَتَُك! حاِب الّسَ وَإلَى
الّشاهِقَةِ. كالجِباِل كَ ُّ بِر ٦

ُحِيِط. الم َكعُْمِق وَأحكامَُك
اللهُ. يا َيواِن وَالح بِالإنساِن ُّ تَهتَم

:٣٦ ٥١
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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يُوجَدُ. لا ُخلَِصةِ الم تَِك َّ َمحَب مِْن أثْمَُن ٧

َجناَحيَك. ظِّلِ إلَى َلجَُأونَ ي وَالنّاُس ُ المَلائِكَة
يَأكُلُونَ. بَيتَِك أطايِِب فَيِض مِْن ٨

َبُونَ. يَشْر العَْذِب نَهرِكَ مِْن
َياةِ، الح يُنبُوعُ ُق َّ يَتَدَف َمِنَْك ف ٩

ورَ. ُّ الن نَرَى نُورِكَ وَبِفَضِل
لِعارِفِيَك، وَرَحمَتََك لُطفََك ْ فَأظهِر ١٠

القَلِْب. ِمُستَقِيمِي ل َ وَُجودَك
يَدُوُسونِي، يَن ِ المُتََكبِّر تَدَِع لا ١١

يُؤْذُونِي. َ الأشْرار وَلا
رِّ. َّ الش فاعِلُو َسقََط أيَن ْ انظُر ١٢
يَقُومُونَ. لا مَطرُوُحونَ هُْم ها

٣٧
لِداوُدَ.٥٣ مَزمُورٌ ٥٢

الأشْرارُ. يُزْعجَْك لا ١
الآثامَ. يَقتَرِفُونَ مَْن َتحِسْد وَلا

وَيَمُوتُونَ، ُّونَ يُذَل ما سَرْعانَ هُْم لِأّنَ ٢

الحُقُوِل. فِي تَنمُو َّتِي ال الحَشائِِش مِثَل يَْذبُلُونَ
الخـَيرَ. وَافْعَِل َّكِْل، ات ِ الله عَلَى ٣

بِالأماِن. وَتَنْعُمُ أْرَضَك وََستَسكُُن
بِاللهِ، ْذ َلَذَّ ت ٤

قَلْبَِك. مُْشتَهَياِت وََسيُعطِيَك
َحياتََك، ِ لله َسلِّْم ٥

َسيَعْمَُل. َ وَهُو عَلَيهِ، َّكِْل وَات
ياءِ، كَالّضِ يُشْرُِق َصلاحََك َسيَْجعَُل ٦

هِيرَةِ. الّظَ َكشَْمِس وَعَدلََك
بَِصبرٍ. ُ وَانتَظِرْه اللهَ، ِ َحضرَة فِي اثبُْت ٧

التّوالي. عَلَى ِ يّة العبر الأبجديةِ حروِف من بحرٍف المَزمُورِ هذا فِي شعرّيٍ مقطٍع كّلُ يبدأ ية، العبر اللغةِ فِي :٣٧ ٥٢

:٣٧ ٥٣
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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يرَةِ. الشِّرِّ المَكائِدِ ذَوِي ُخطَُط َنجََحْت إذا تَقلَْق وَلا
تَغَْضْب! وَلا تَنزَِعجْ لا ٨

رِّ. َّ الش إلَى فَتَنْدَفـِـَع تَغْتَْظ وَلا
ـِكُونَ، َسيَهل الأشْرارَ لِأّنَ ٩

الأْرَض. ـِكُونَ فَسَيَْمتَل اللهَ، يَنتَظِرُونَ الَّذِيَن أمّا
يرُ. الشِّرِّ يَمضِي قَلِيٍل، وَقٍْت بَعْدَ ١٠

َتجِدُهُ! فَلا يلا، َطوِ ُ عَنْه تُفَتُِّش
الأْرَض، ـِكُونَ فَسَيَْمتَل ُ الوُدَعاء أمّا ١١

وَخَيرٍ. بِسَلاٍم عُونَ َّ َمَت يَت وَ
لِلّصاِلحـِينَ، ً دَْوما يَِكيدُونَ ُ الأشْرار ١٢

لَهُْم. بُغضَهُْم يُظهِرُونَ وَ
مِْنهُْم! ُ يَْسَخر َ الله لـَِكّنَ ١٣
آٍت! يَوْمَهُْم أّنَ يَعْرُِف ُ ه َّ لِأن

أقواسَهُْم. ونَ وَيَمُّدُ ُسيُوفَهُْم ُ الأشْرار يَستَّلُ ١٤
المُستَقِيمِينَ. الّصاِلحـِينَ وَذَْبحِ المَساِكينِ لِقَتِل

بَهُْم، قُلُو َستَختَرُِق ُسيُوفَهُْم لـَِكّنَ ١٥
َستَنَكسِرُ. وَأقواسَهُْم

البارُّ ُ ـِكُه يَمل الَّذِي القَلِيُل ١٦
الأشْرارُ. يُكَدِّسُها َّتِي ال ِ العَظِيمَة ِ روَة َّ الث مَِن ٌ خَير

َستُْكسَرُ، الأشْرارِ َ ة َّ قُو لِأّنَ ١٧
بِهِْم. يَعتَنِي ُ فَالله الّصاِلحُونَ، أمّا

الّطاهِرُونَ، هُمُ مَْن ُ يَعلَم ُ الله ١٨
الأبَدِ! إلَى يَدُومُ وَثَوابُهُْم

َيخزُوا، لَْن ِ العَِصيبَة ِ الأزمِنَة فِي ١٩
يَْشبَعُونَ. الجُوِع أيّاِم وَفِي

ـِكُونَ. فَسَيَهل ُ الأشْرار أمّا ٢٠
َمِيلَةِ، الج الحَقِل بِزُهُورِ ُ أْشبَه ِ الله ُ فَأعداء

خاِن! الدُّ فِي يَوٍْم ذاَت تَصعَدُ َّتِي ال
الماَل يَستَدِيُن ُ ير الشِّرِّ ٢١

دَيْنَهُ، يَسُّدُ وَلا
مِعْطاءٌ. ٌ ِيم فَكَر ُ الّصاِلح أمّا
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الأْرَض، ـِكُونَ يَمْتَل ُ الله يُبارِكهُمُ مَْن لِأّنَ ٢٢

ـِكُونَ. يَهل َلعَنُهُْم ي وَمَْن
الإنساِن َخطَواِت ُ الله يُثَبُِّت ٢٣

يقُهُ. َطرِ تُرِضيهِ الَّذِي
يَسقُُط، لا رَ، َّ تَعَث إذا ٢٤

وَيُثَبِّتَهُ. ُ لِيَسنِدَه ٌ حاضِر ُ فَالله
يلاً، َطوِ رُْت َّ عَم ٢٥

مَتْرُوكاً، ً بارّا أرَ وَلَْم
َطعاماً. يَستَعْطُونَ ُ أبناءَه أرَ وَلَْم

بِسَخاءٍ، يُْقرُِض وَ ً دَْوما َشفُوٌق َ هُو بَْل ٢٦
أبْنائِهِ. نَِصيُب ُ وَالبَرَكَة

َ الخـَير وَافعَِل ، رَّ َّ الش ِب َّ فَتََجن ٢٧

مَأوَى. بِلا تَكُونَ وَلَْن
الإنصاَف. ُيحِّبُ َ الله لِأّنَ ٢٨

الُأمَناءَ. ُ أتباعَه ُ يَترُك وَلا
يَرعاهُْم، الأبَدِ إلَى

فَيُقطَُع. الأشْرارِ نَسُل أمّا
المَوعُودَةَ، الأْرَض الّصاِلحُونَ يَأخُذُ ٢٩

يَسكُنُونَها. الأبَدِ وَإلَى
الّصاِلحُ، الإنسانُ مُ َّ يَتَكَل ٍ ِبحِْكمَة ٣٠

ُث. يَتَحَّدَ ٍ مُستَقِيمَة ُأمُوٍر وَعَْن
قَلبِهِ. فِي ِ إلَهِه ُ يعَة شَرِ ٣١

دائِماً. يَعمَُل بِها
ً دَْوما الّصاِلحـِينَ يُراقُِب ُ ير الشِّرِّ ٣٢

لِقَتلِهِْم. ُطرٍُق فِي ً مُتَفَكِّرا
الّصاِلحَ، الإنسانَ ُ يَترُك لا َ الله لـَِكّنَ ٣٣

ُحاكَمَةِ. الم فِي يُدانُ ُ الله ُ يَدَعُه لا
بِكَلامِهِ، وَاعْمَْل َ الله انتَظِرِ ٣٤
الأْرَض، فَتَْمتَلَِك يَرفَعَُك َ وَهُو

ـِكُونَ. يَهل الأشْرارَ وَتَرَى
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مُْستبِّداً، ً طاغِيَة ةً مَّرَ رَأيُت ٣٥
لُبْنانَ. كأْرزِ ً مُتَشَاِمخا

أِجْدهُ. فَلَْم ِيَةً، ثان ِ بِه مَرَْرُت َّ ثُم ٣٦

مَوِضــٌع. ُ لَه يَكُْن فَلَْم عَنْهُ، َبحَثُْت
الُأمَناءَ. َ الأتقِياء لاِحِظ ٣٧

صاِلحَةٌ. لاِم الّسَ ُمحِبِّي ُ فَآِخرَة
جَمِيعاً، ـِكُونَ فَيَهل ِ يعَة رِ َّ الش كاسِرُو أمّا ٣٨

الأْرِض. مَِن َسيُقطَعُونَ هُْم لِأّنَ
الأبرارَ، ُ الله ُ يَنصُر ٣٩

يِق. الّضِ فِي ِحْصنُهُْم َ هُو
وَُيحَرِّرُهُْم. ُ الله يُعِينُهُْم ٤٠

يُنقِذُهُْم. الأشْرارِ وَمَِن
َلجأونَ. ي ِ إلَيه هُْم لِأّنَ

٣٨
لِداوُدَ.٥٤ مَزمُورٌ ، تَذْكارِّيٌ مَزمُورٌ

بِغََضبَِك. ُ الله يا تُؤَنِّبْنِي لا ١

مُهتاٌج. وَأنَت تُؤَدِّبْنِي وَلا
اختَرَقْتَنِي، بِسِهامَِك ٢

َضغَْطتَنِي. ِيَدِكَ وَب
وَرََضْضتَنِي. ً با ضَر عَلَيَّ انهَلَْت غََضبَِك فِي ٣

ْح. َّ يَتَجَر لَْم مَوِضــٌع فِيَّ لَيَس
تُكسَرْ. لَْم ٌ عَْظمَة فِيَّ لَيسَْت

رَْأسِي، عَلَى ثَقِيٍل َكحِمٍل إثمِي ٤

أحتَمِلَهُ. أْن مِْن أثقَُل
وَأنتَنَْت قُرُوِحي قاَحْت ٥

َمْقاءِ. الح فِعلَتِي بِسَبَِب
وَمَطرُوٌح، بِالألَِم، ٌ َمحنِيّ أنا ٦

ِحدادٍ. فِي َكشَخٍص ً ناِئحا أمشِي
:٣٨ ٥٤

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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مَحمُومٌ، ِجْسمِي ٧

َسلِيمٌ. مَوِْضــٌع ِ كُلِّه َجسَدِي فِي وَلَيَس
الخَدَرِ. ى َّ َحت مُ َّ أتَأل ٨

قَلْبِي! حُْزِن ةِ ِشّدَ مِْن أصرُُخ
مَطلَبِي. ُ تَعلَم أنَت رَبِّي ٩

أنّاتِي. عَنَْك َتخفَى وَلا
تَرََكتْنِي. تِي َّ وَقُو قَلْبِي، يَدُّقُ بِعُنٍف ١٠

تَرََكنِي! عَينَيَّ نُورُ ى َّ َحت
ِمَرَضِي. ل مِنِّي يَنفُرُونَ وَأِحبّائِي أصحابِي ١١

بُونَنِي. َّ يَتَجَن بائِي أقرِ ى َّ وََحت
ِفخاخاً. لِي يََضعُونَ قَتلِي إلَى الّساعُونَ ١٢

ِتَدمِيرِي. ب يُهَّدِدُونَ تِي َّ أذِي وَالّطالِبُونَ
. عَلَيَّ يَتَآمَرُونَ اليَوِْم َطواَل

أْسمَُع. لا أصَّمَ كَرَجٍُل وَأنا ١٣

مُ. َّ أتَكَل لا أخرََس وَكَرَجٍُل
يَْسمَُع، لا أصَّمَ رَجٍُل مِثُل أنا ً َحّقا ١٤

مُ. َّ يَتَكَل لا أبْكَمٍ
اللهُ. يا أنَْت أنْتَظِرُكَ لِأنِّي ١٥

إلَهِي! يا َستُِجيبُنِي وَأنَت
ُسقُوطِي! لِأجِل بِي يَْشمَتُوا أعدائِي تَدَْع لا ١٦

! عَلَيَّ يَتَفاخَرُوا تَدَْعهُْم لا
قُوِط! الّسُ ةِ َّ حاف عَلَى أنا ١٧

واِم. الدَّ عَلَى ٌ حاضِر َمِي وَأل
أعتَرُِف، ِبخَطاياَي ١٨

َكثِيراً. أحزَنُ وَعَلَيها
وَأِصحّاءُ، ُ ياء فَأقوِ أعدائِي أمّا ١٩

أكاذِيبَهُْم! يَنشُرُونَ زالُوا وَما
بِشَرٍّ، الخـَيرِ عَِن ُيجازُونَنِي الَّذِيَن ٢٠

الخـَيرِ! إلَى أسعَى وَأنا مُقاوَمَتِي فِي ونَ ُّ مُستَمِر
اللهُ! يا عَنِّي تَتَخَّلَ لا ٢١
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عَنِّي! ً بَعِيدا هَكَذا تَبَْق لا إلَهِي
عَوْنِي! إلَى أسرِْع ٢٢

خَلِّْصنِي! رَبِّي، يا

٣٩
لِداوُدَ.٥٦ مَزمُورٌ لِيَدُوثُونَ.٥٥ المُرَنِّمين، لِقائِدِ

أفعَُل. ما كُّلِ فِي «َسُأدَقُِّق ُلُْت: ق ١

أقُوُل. ما فِي َ ُأْخطِئ لا بِأْن ُ وََسأحْذَر
َحولِي.» رُّ َّ وَالش ً مُغلَقا َمِي ف َسُأبقِي

َشيئاً، أقُْل لَْم لِهَذا ٢
َحسَناً. ً َشيئا ى َّ َحت وَلا

انزِعاجاً! اْزدَْدُت لـَِكنِّي
أشتَعُِل ُكنُت الدّاِخِل مَِن ٣

اْشتِعالاً، ازدَْدُت ذَلَِك، فِي رُْت َّ تَفَك ما َّ وَكُل
لِسانِي. مَ َّ فَتَكَل

بِي! الُأْمرُ َسيَنتَِهي َكيَف لِي قُْل اللهُ، يا ٤
َياةِ؟ الح ِ هَذِه فِي لِي ى تَبَّقَ كَْم
عُمْرِي! َ هُو ٌ قَِصير كَْم عَّرِفْنِي

قَِصيراً، عُمرِي َجعَلَْت قَْد ها ٥
يُقاُس. بْرِ بِالّشِ

بَِك. بِالقِياِس ً َشيئا لَيَس ُ القَِصير وَعُمرِي
زائِلَةٍ. ُبخاٍر ِ بِغَيمَة ُ أْشبَه الإنساِن ُ وََحياة

ِسلاه٥٧ْ
. ظِّلٍ دُ َّ ُمجَر الإنسانُ ٦

ٍ مَحمُومَة ٍ بِسُرعَة نَندَفـِـُع
:٣٩ ٥٥

.42 - 38 16: 16، :9 الأّول الأيّاِم أخبارِ كتاَب انظر الهيكَل. فِي الرئيسيِّينَ التّسبيِح َ قادَة كانُوا ثلاثةٍ أحدُ َ وَهُو «وَلِيَدُوثُونَ» أو يَدُوثُون.
:٣٩ ٥٦

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
٣٩:٥ ٥٧

العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
(11



٤٠:٢ مزمور ٨١١ ٣٩:٧ مزمور

َستَكُونُ. ِمَْن ل نَدرِي لا َ أشياء جامِعِينَ
؟ رَّبُ يا لِي رَجاءٍ فَأّيُ ٧

أنَت! َ هُو رَجائِي
أنْقِْذنِي. مَعاصِّيَ عَواقِِب مِْن ٨

كَالجاهِِل. ُأْخزَى َتجْعَلْنِي لا
كَالأخرَِس، َسأُكونُ ٩

َمِي. ف أفتََح لَْن
بِي! هَذا فَعََل مَْن أنَت ََّك لِأن

عَنِّي! عِقابََك ارفَْع ١٠

أهلـََكتْنِي. يَدِكَ ُ ة َّ قُو
لِتُعَلِّمَهُمُ. ذَنبِهِْم عَلَى النّاَس ُ خ تُوَّبِ أنَت ١١

النّاِس. مُْشتَهَياُت َتختَفِي العَّثُ ُ أكَلَه َكقُماٍش
َحّقاً. َكبُخاٍر ِهيَ الإنساِن ُ َحياة

ِسلاهْ
اللهُ، يا َصلاتِي اْسمَْع ١٢

َأْصِغ. صُراِخي وَإلَى
دُمُوِعي. تَتَجاهَْل لا

عِندَكَ. غَرِيٌب إلّا أنا َما ف
هُنا. يٌل ِ نَز أنا آبائِي، َكجَمِيِع

أسعَْد، وَدَْعنِي عَنِّي ُكّفَ ١٣

وَأختَفَِي! أمُوَت أْن قَبَل

٤٠
لِداوُدَ.٥٨ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

بَِصبْرٍ. َ الله انْتَظَرُْت ١

صُراِخي. وَسَمـِـَع إلَيَّ فَالتَفََت
نَشَلَنِي. المَوِْت مَِن ٢

الوَحِل. مَِن أخرََجنِي
:٤٠ ٥٨

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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، قَدَمَيَّ وََضَع ٍ ِتَة ثاب أْرٍض عَلَى
َخطَواتِي. َت َّ وَثَب

، َشفَتَيَّ عَلَى جَدِيدَة٥٩ً ً تَرنِيمَة وََضَع ٣
لإلَهِنا. ُشكْرٍ َ تَرنِيمَة

أعْمالَهُ، َسيَرَْونَ َكثِيرُونَ
عَلَيهِ. كِلُونَ َّ وَيَت ِ الله فَيَهابُونَ

اللهِ، فِي ُ ثِقَتَه وََضَع ِمَْن ل ً هَنِيئا ٤

فَةِ. َّ َي المُز ِ وَالآلِهَة ياطِينِ الّشَ إلَى َلجَُأ ي وَلا
َكثِيرَةً. عَجائَِب َصنَعَْت أنَت إلَهِي، يا ٥

لَنا، ُخطَطَُك ِهيَ ٌ رائِعَة
ها. َّ كُل يَذكُرَها أْن ُ يَقدِر مَْن وَلَيَس

ُتحصَى. لا ها أّنَ مََع ةٍ، مَّرَ بَعدَ ً ة مَّرَ بِها ُ َسُأخبِر

وَالقَرابِينِ، باِئحِ بِالذَّ تُسَرُّ لا أنَت ٦

لَِصوتَِك. ُأذُنَيَّ فَتَْحُت بَْل
ةٍ. َّ َخطِي َ وَذَباِئح صاعِدَة٦٠ً َ ذَباِئح تَطلُْب لَْم

ِجئُْت. قَْد «ها ُلُْت: ق لِهَذا ٧
الكِتاِب. فِي عَنِّي هَذا مَكتُوٌب

إلَهِي، يا مَِشيئَتََك أفعََل أْن رَغبَتِي ٨

قَلْبِي.» فِي ِهيَ يعَتَُك وَشَرِ
الـَكبِيرَةِ. ِ َماعَة الج بَينَ ِ الحَسَنَة بِأعمالَِك َّرُْت بَش ٩

. َشفَتَيَّ ُأقفُِل لا نِي َّ أن ُ تَعلَم اللهُ، يا وَأنَت،
الّصاِلحَةَ. أعمالََك قَلبِي فِي ْ أكتِم لَْم ١٠

وَخَلاِصَك. بِإخلاِصَك جاهَرُْت بَْل
ً َشيئا ُأخِف لَْم ِ الـَكبِيرَة ِ َماعَة الج عَِن

وَأمانَتَِك. تَِك َّ َمحَب ِصْدِق مِْن
رَحمَتَِك. عَنِّي اللهُ، يا تَمنَْع، فَلا ١١

دَْوماً. احمِنِي وَأمانَتَِك تَِك َّ َمحَب وَبِِصْدِق
٤٠:٣ ٥٩

لخـيرِهِْم. ً عظيما ً أمرا ُ الله يصنَُع مّرةٍ كُّلِ في جديدةً ً ترنيمَة يكتبُونَ الّشعِب ُ ُشعراء كانَ جَدِيدَة. ترنِيمَة
٤٠:٦ ٦٠

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
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حاصَرُونِي. قَْد عَدَدٍ بِلا ً أشْرارا لِأّنَ ١٢
َباً. مَهر أرَى وَلا بِي أمسََكْت وََخطاياَي

رَْأسِي. َشعْرِ مِْن ُ أكثَر َخطاياَي
فارَقَتْنِي. وََشجاعَتِي

اللهُ! يا أنقِْذنِي أْرُجوكَ ١٣
مَعُونَتِي! إلَى أسرِْع اللهُ، يا

وَيُهزَمُونَ! َيخزَْونَ مَوْتِي إلَى الّساعِينَ لَيَت ١٤
يَسقُطُونَ تِي َّ أذِي ِيدُونَ يُر مَْن لَيَت

وَيَندَِحرُونَ!
َيخرَُسونَ عَلَيَّ المُتَهَكِّمِينَ لَيَت ١٥

يِهِْم. وَِخْز ذُلِّهِْم فِي
يَطلُبَُك. مَْن كُّلُ يَْفرَْح وَ وَلْيَبتَهِْج ١٦

دائِماً: خَلاِصَك و ُّ ُمحِب لِيَقُْل
اللهُ!» َ هُو ٌ «عَظِيم

رَبِّي، يا إلَيَّ ْ انظُر لـَِكِن ١٧

وَبائٌِس. مِسِكيٌن أنا لأنِّي
أنَت. وَخَلاصِي عَوْنِي إلَهِي،

ْر. تَتَأّخَ فَلا
٤١

لِداوُد.٦١ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ
بِهِْم. ُّ وَيَهْتَم المَساِكينَ يُعِينُ ِمَْن ل ً هَنِيئا ١

ةِ. ّدَ الّشِ ِ أزمِنَة فِي ُ يُنقِذُه ُ فَالله
وََيحفَظُهُ. ُ الله ُ َيحرُُسه ٢

الأْرِض. فِي ً ًِجّدا مُبارَكا يَكُونُ
أعدائِهِ. أيدِي إلَى ُ الله ُ يُسَلِّمُه وَلا
اللهُ. ُ يَسنِدُه مَرَِضهِ فِراِش عَلَى ٣

ةٍ. َّ قُو إلَى ُ َضعْفَه ُيحَوُِّل

اللهُ. يا أخطَْأُت «إلَيَك ُلُْت: ق ٤

:٤١ ٦١
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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نَفسِي.» وَاْشِف فَارحَمْنِي
وَقالُوا: رِّ َّ بِالش عَلَيَّ مُوا َّ تَكَل أعدائِي لـَِكّنَ ٥

وَيُنسَى؟» يَمُوُت «مَتَى
يَتِي، لِرُْؤ جاءُوا وَإْن ٦

بِهِْم. قُلُو فِي بِما مُونَ َّ يَتَكَل لا
عَنِّي. ً َسيِّئا ً خَبَرا لِيَعْرِفُوا يَْأتُونَ بَْل

لِيُرَّوُِجوهُ. َيخرُُجونَ َّ ثُم
عَلَيَّ كارِِهيَّ كُّلُ يَتَهامَُس ٧

ِضّدِي. بِشُرُوٍر يَتَآمَرُونَ
رَدِيئاً. ً أمرا فَعََل ُ ه َّ أن بُّدَ «لا يَقُولُونَ: ٨

يَقُومَ.» وَلَْن مَطرُوٌح َ هُو لِذا
لِي، َصدِيٍق أعَّزُ ى َّ َحت ٩

وَثِْقُت، ِ بِه الَّذِي
ِضّدِي.٦٢ وَانقَلََب خُبْزِي أكََل

اللهُ. يا فَارحَمْنِي ١٠

يَهُْم. ُأجازِ لـِكَي أقِمْنِي
عَنِّي، راٍض ََّك أن َسأعرُِف بِهَذا ١١

. عَلَيَّ أعدائِي تُهَيِّْج لَْم َك َّ وَأن
بَرِيءٌ، أنِّي وََسأعرُِف ١٢

سانَْدتَنِي، ََّك وَأن
الأبَدِ. إلَى لِأخدِمََك أمامََك وَأقَمْتَنِي

ِيَل إسْرائ ُ إلَه ُ الله مُبارَكٌ ١٣
الأبَدِ. وَإلَى الأزَِل مُنذُ

آمِيْن. َّ ثُم آمِينَ

الثّاني ُ الجزء
٤٢ (72 -42 (المزامير

قورح. لأبناء قصيدة المرنّمين. لقائد
٤١:٩ ٦٢

عَقِبَهُ.» عَلَيَّ «رَفََع ً حرفِيّا ِضّدِي. انقَلََب



٤٢:١٠ مزمور ٨١٥ ٤٢:١ مزمور

ُ الله يا أتُوُق إلَيَك ١
بارِدٍ. ماءٍ جَدوَِل إلَى الغَزاِل تَوَْق

! الحَّيِ ِ الإلَه اللهِ، إلَى عَطشَى نَفسِي ٢

اللهَ؟ لألتَقِي الهَيكَِل إلَى ً ِيَة ثان أْذهَُب فَمَتَى
نَهاٍر، لَيَل ُ أتَناوَلُه الَّذِي َطعاِمي صارَْت دُمُوِعي ٣

إلَهَُك؟» «أيَن الوَقِْت: كُّلَ يَسألُونَنِي إْذ
ذَلَِك. ُ ر َّ أتَذَك حَينَ قَلبِي ُ يَنَكسِر ٤

المَوِكَب لأقُودَ ُمُوِع الج بَينِ مٍْن مُرُورِي ُ ر َّ أتَذَك
اللهِ، بَيِت إلَى

ُحتَفِلِينَ. الم ُجّاِج الح جُمُوِع مِْن الفَرَِح ِيَح تَساب أسمَُع وَأنا

نَفسِي؟ يا ٌ بَة وَمُضطَرِ ٌ ِينَة حَز أنِت ِماذا ل ٥
يهِ، وَانْتَظِرِ ِ بِالله ثِقِي

جَدِيدٍ، مِْن ُ َسأحمَدُه لأنِّي
خَلاصِي. ِ َحضرَتِه فَفِي
إلَهِي، يا ٌ َكئِيبَة نَفسِي ٦

المَكاِن. هَذا مِْن رَكَ َّ أتَذَك لِذَلَِك
غِيرَةِ،٦٣ الّصَ ِ لَّة َّ الت ِ هَذِه عَلَى مِْن

الُأردُّنِ. نَهرِ بِأْرِض حَْرمُونَ ِجباُل َلتَقِي ت َحيُث
ٍ مَوجَة إثرِ فِي ً مَوجَة ٧

َشلّالاتَِك، بَِصوِت أصواتُها َتختَلُِط
رَأسِي. عَلَى رَ َّ لِتَتََكس وَأمواجَُك تَيّاراتَُك تَندَفـِـُع

ً نَهارا ُ تَه َّ َمحَب ُ الله لِيُظهِرِ ٨

لَيلاً، ُ لَه لُأغَنِّي
َحياتِي. ِ لإلَه ً مَُصلِّيا

َصخرَتِي: َ هُو الَّذِي ِ لله وَأقُوُل ٩
نَِسيتَنِي؟ ِماذا «ل

عَدُّوِي؟» َ قَسوَة َل َّ أتَحَم أْن عَلَيَّ ِماذا ل
ُخُصوِمي، يُهِينُنِي ١٠

٤٢:٦ ٦٣
زَعُورَة. َلَّة ت أْو غِيرَة. الّصَ لَّة َّ الت



٤٣:٥ مزمور ٨١٦ ٤٢:١١ مزمور

يَْسَحقُونَ. وَعِظاِمي
إلَهَُك؟» «أيَن الوَقِْت: كُّلَ يَسألُونَنِي

ٌ ِينَة حَز أنِت ِماذا ل ١١
نَفسِي؟ يا ٌ بَة وَمُضطَرِ

بِاللهِ، ثِقِي
جَدِيدٍ، مِْن ُ َسأحمَدُه لأنِّي

خَلاصِي. ِ َحضرَتِه فَفِي

٤٣
عَنِّي، المُدافـِـَع ُ الله يا أنَت ُكنَت ١

الأشْرارِ، مَِن َنجِّنِي
أْنجِدنِي. ِ ير الشِّرِّ ُخادِِع الم وَمَِن
وَِحصنِي. إلَهِي أنَت ََّك لأن ٢

تَترُُكنِي؟ فَلِماذا
حُْزٍن؟ فِي أعِيُش ِماذا ل

عَدُّوِي؟ َ َيَقَة مُضا أحتَمَِل أْن عَلَيَّ ِماذا ل
وَخَلاَصَك، نُورَكَ أرِنِي ٣

يَهدِيانَنِي، وَهُما
ِس. المُقَّدَ َجبَلَِك عَلَى مَسِكنَِك إلَى بِي ِياِن وَيَأت

اللهِ. مَذَبحِ مِْن أقتَرُِب ذَلَِك، عِندَ ٤
الغامِرُ، فَرَِحي َ هُو الَّذِي ِ الله مَِن أقْتَرُِب

اللهُ، يا فَُأَسبِّحَُك
إلَهِي. يا بِقِيثاٍر ُأَسبِّحَُك

ٌ ِينَة حَز أنِت ِماذا ل ٥
نَفسِي؟ يا ٌ بَة وَمُضطَرِ

بِاللهِ ثِقِي
جَدِيدٍ، مِْن ُ َسأحمَدُه لأنِّي

خَلاصِي. ِ َحضرَتِه فَفِي

٤٤
قُورََح. لأبناءِ قصيدةٌ المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ



٤٤:١٣ مزمور ٨١٧ ٤٤:١ مزمور

اللهُ. يا سَمِعنا ِنا بِآذان ١
لَنا، حَكُوا آباؤُنا

القَدِيِم. مُنذُ أيّامِهِْم فِي عَمِلَْت َّتِي ال أعمالَِك عَْن ثُونا حَّدَ
ِيَدِكَ ب َ ة َّ الوَثَنِي الُأمَمَ َطرَْدَت ٢

الأْرِض مَِن قَلَعْتَهُْم
لَنا. وَأعطَيتَها

َسواعِدِهُْم َ ة َّ وَقُو ُسيُوفَهُْم أّنَ أخبَرُونا ٣
وَالأْرَض. صرَ َّ الن لَهُمُ تَضمَْن لَْم

ذَلَِك، َصنَعا وَُحُضورُكَ تَُك َّ قُو بَْل
عَنهُْم. رَِضيَت ََّك لأن
اللهُ. يا ـِكِي مَل أنَت ٤
يَعقُوَب. بانتِصارِ ْ فَمُر

تَِك َّ وَقُو باسمَِك ٥
وَنَدُوسُهُْم. ً أْرضا يُقاوِمُونَنا مَْن نَطرَُح

قَوسِي، عَلَى َّكُِل َأت لا لأنِّي ٦
يَنصُرُنِي. لا وََسيفِي

ِنا. أعدائ عَلَى تَنصُرُنا أنَت أنَت، بْل ٧
كارِهِينا! ُيخزِي مَْن أنَت

اليَوِم، َطواَل َ الله ْحنا َّ َسب ٨
اْسمََك. نُسَبُِّح الأبَدِ وَإلَى

ِسلاه٦٤ْ
َيْتَنا. وَأْخز عَنّا يَْت َّ َتخَل َك َّ لـَِكن ٩

مَعَنا! الحَرِْب إلَى َتخْرَُج أْن وَرَفَضَت
العُدُّوِ، أماِم مِْن ُّ نَفِر َجعَلْتَنا ١٠

الغَناِئمَ. مُبغُِضونا فَأخَذَ
، بحِ لِلذَّ َكغَنٍَم َجعَلْتَنا ١١

َباءِ! الغُر بَينَ نا َّ ت َّ وََشت
زَهِيدٍ! َمٍَن بِث كَالعَبِيدِ َشعبََك بِعَْت ١٢

ثَمَنِهِْم! لِرَفِْع تَْسَع وَلَْم
ِنا، ب فَعَلَْت ما ِجيرانُنا رَأى ١٣

٤٤:٨ ٦٤
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٤٤:٢٦ مزمور ٨١٨ ٤٤:١٤ مزمور

يَضحَكُونَ! وَعَلَينا ِنا ب يَهزَُأونَ هُْم وَها
ُجاوِرَةِ. الم عُوِب الّشُ عِندَ ً ُأضحُوكَة َجعَلْتَنا ١٤

رُؤُوسَهُْم. ونَ ُّ وَيَهُز ِنا ب يَستَهزِئُونَ
اليَوِم َطواَل يِي ِخْز ُ ُأواِجه ١٥

وَجهِي، فَُأغَّطِي
العَدُّوِ ِ وَإهانَة ِ يَة ُسخْرِ عِندَ ١٦
مِنِّي. الانتِقاِم إلَى الّساِعي

اللهُ، يا ُ ه َّ كُل هَذا فَعَلَْت أنَت ١٧
نَسَيناكَ ما نا َّ أن رُْغمَ
عَهدَكَ. نَكسِرْ وَلَْم

عَنَك! بَنا قُلُو نُبعِْد لَْم ١٨

وَراءَكَ! يرِ الّسَ عَِن فنا َّ تَوَق وَلا
الأفاِعي، أْرِض فِي َسحَقتَنا َك َّ لـَِكن ١٩

كَالمَوِت. حالـِكَةٍ بِظُلمَةٍ يْتَنا وَغَّطَ
إلَهِنا اسْمَ نَِسينا لَو ٢٠

ٍَّف، ي مَُز لإلَهٍ عاءِ بِالدُّ أيدِينا وَرَفَعْنا
ذَلَِك، ُ فَسَتَعلَم ٢١

ِنا. ب قُلُو أسرارَ تَعرُِف َك َّ لأن
أجلَِك مِْن نا َّ لان ٢٢

هارِ. النَّ َطواَل المَوِت َ َخطَر ُ نُواِجه
. بحِ لِلذَّ َكغَنٍَم بُونَ َمحسُو وََنحُن

؟ رَّبُ يا تَنامُ ِماذا ل استَيقِْظ، ٢٣

الأبَدِ! إلَى تَترُكنا وَلا قُْم
عَنّا؟ َتختَفِي ِماذا ل ٢٤

وَاضطِهادَنا. مُعاناتَنا تَتَجاهَْل لا
نُفُوُسنا دُفِعَْت الوَحِل إلَى ٢٥

راِب. ُّ الت فِي التََصقَْت وَبُطُونُنا
ِنا، عَون إلَى سارِْع قُْم، ٢٦

الدّائِمَةِ. رَْحمَتَِك بِسَبَِب أنقِْذنا



٤٥:٩ مزمور ٨١٩ ٤٥:١ مزمور

٤٥
ةٍ. َّ َمحَب ُ تَرنِيمَة قُورََح. لأبناءِ قصيدة نابِِق.» َّ «الز لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

قَلبِي، يَملُأ ٌ حُلو كَلامٌ ١

للِمَلِِك. ُ أكتُبُه وَأنا
الكَلِماُت ُق َّ تَتَدَف لِسانِي مِْن
مُبدٍِع. كاتٍِب ِ قَلَم مِْن َكما
جَمالاً. البَشَرِ كُّلَ فُْقَت ٢

رائـِـٌع! كَلامٌ َيخرُُج َمَِك ف وَمِْن
الأبَدِ! إلَى ُ الله بارَكََك لِهَذا

َجِيدَ! الم َك َّ ي زِ َضْع
فَخذِكَ، عَلَى َسيفََك تَقَلَّدْ ٣

َلاِل! الج ِياِب ث فشي أبهاكَ ما
الحَّقِ أعْماِل إلَى وَاْمِض ارَكْب ٤

العَظِيِم! صرِ َّ وَالن
مُهِيبَةٍ. أعماٍل عَلَى بَْت تَدَرَّ قَْد يَمِينَُك

المَسنُونَةُ، سِهامَُك ٥
َلِِك، الم أعداءِ قَلِب إلَى ً مُباشَرَة ُ تَطِير

قَدَمَيَك. َتحَت ُشعُوٌب فَتَتَساقَُط
الآبِدِيَن، أبَدِ إلَى باٍق ُ الله يا عَرُشَك ٦

مَملـََكتََك. َستَحكُمُ ِ الاستِقامَة بَِصولَجاِن
الإثمَ. وَكَرِهَْت ، البِرَّ أحبَبَْت ٧

الابتِهاِج َيِت بِز إلَهَُك ُ الله مَسَحََك لِهَذا
رِفاقَِك. كُّلِ مِْن َ أكثَر

وَالّسنا٦٧ بر٦٦ُ وَالّصَ ٦٥ ُّ المُر يَفُوُح ِيابَِك ث مِْن ٨
العازِفُونَ. يُكَرِّمَُك بِالعاِج ٍ نَة َّ ي مَُز قُُصوٍر وَفِي

بَلاطَِك. َسيِّداِت بَينَ أمِيراٌت هُناكَ ٩

٤٥:٨ ٦٥
الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.

٤٥:٨ ٦٦
17). :7 الأمثال 8، :45 المزمور ْ (انظر العُطورِ ُصنِع فِي ُ يُستَخدَم كانَ عِطرِّيٍ َخشٍَب زيُت الألوَة.» أوِ «العُود أوِ بر. الّصَ

٤٥:٨ ٦٧
المِسحة. زَيِت فِي وَكَذَلَِك عادِّيٍ َكعطرٍ يُستَخدمُ القِرفةِ، ِ َشجَرَة أزهارِ مِْن مُستَخلٌص ٌ عطر الّسنا.



٤٦:٣ مزمور ٨٢٠ ٤٥:١٠ مزمور

ُ ـِكَة َل الم تَقُِف يَمِينَِك وَعَْن
. نَقِّيٍ ذَهٍَب مِْن تاٌج رَأسِها وَعَلَى

اْسمَعِينِي. يزَةُ، العَزِ ُ الفَتاة تُها َّ أي ١٠
وَافهَمِي، انتَبِِهي

ِيِك. أب وَبَيَْت َشعبَِك انسَْي
جَمالَِك. يَشتَِهي َلُِك فَالم ١١

لَهُ! فَانحَنِي َسيِّدُِك، الآنَ َ هُو
عُوِب، الّشُ أغنَى َ هُو الَّذِي َ ُصور َشعُب ١٢

وَجهَِك. لِيَستَرضِيَ بِهَدايا َسيَأتِي
البَهاءِ فِي ٌ غايَة َلِِك الم بِنُْت ١٣

هَِب. بِالذَّ مَُزْخرٌَف لِباسُها
َمِيِل. الج المَنسُوِج رِدائِها فِي َلِِك الم إلَى تُزَّفُ ١٤

العَذارَى صاِحباتُها تَتبَعُها
مَعَها. ُأْحضِرْنَ واتِي َّ الل

وَابتِهاٍج بِفَرٍَح ُيحْضَرْنَ ١٥

َلِِك. الم قَصرَ لِيَدخُلَن
ـِكِي مَل يا َكثِيرُونَ ٌ أبناء لََك يَكُونُ ١٦

آبائَِك، لِعَرِش ً وَرَثَة
الأْرِض. َ عَبر َ ُأمَراء يَكُونُونَ

باسمَِك. َسُأعَّرُِف ٍ قادِمَة لأجياٍل ١٧

َكثِيرَةٌ. ُشعُوٌب الأبَدِ إلَى فَتُسَبِّحَُك

٤٦
قُورََح. لأبناءِ مَْزمُورٌ العَلمُوِث. عَلَى المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

اللهُ. َ هُو تُنا َّ وَقُو مَلجَُأنا ١
يقاِت. الّضِ فِي الوُُصوُل إلَيهِ يَسهُُل مُعِيٌن َ هُو
الأْرُض َلَِت تَزَلْز لَو ى َّ َحت َنخاُف لا لِهَذا ٢

البَحرِ. فِي الجِباُل وََسقَطَِت
وَماَجْت البِحارُ هاَجِت لَو ى َّ َحت ٣

الجِباَل. ياؤُها ِكبرِ َّ وَهَز



٤٧:٣ مزمور ٨٢١ ٤٦:٤ مزمور

ِسلاه٦٨ْ
اللهِ، َ مَدِينَة تُفَرُِّح ُ رَوافِدُه ٌ نَهْر هُناكَ ٤

. العَلِيِّ ِ لله َس المُقَّدَ المَسِكَن
أبَداً. تَسقَُط فَلَْن المَدِينَةِ، فِي ُ الله ٥

الفَجرِ. قَبَل ى َّ َحت عَنها لِيُدافـِـَع هُناكَ ُ الله
المَمالُِك وَتَسقُُط َخوفاً، تَرتَعِدُ عُوُب الّشُ ٦

بَِصوتِهِ. ُ الله يُرْعِدُ ِحينَ الأْرُض وَتَْنحَّلُ
مَعَنا ُ القَدِير ُ الله ٧

قَلْعَتُنا. َ هُو يَعقُوَب ُ إلَه
ِسلاهْ

ةَ. َّ ي القَوِ ِ الله أعْماَل بِأنفُِسكُْم انظُرُوا وا ُّ هَلُم ٨

فُوِس. ُّ الن فِي َ هبَة َّ الر تُوقـِـُع َّتِي ال ُ أعمالَه انظُرُوا
كُلِّها، الأْرِض فِي الحُرُوَب يُخمِدُ الَّذِي َ هُو ٩

رُوَس. ُّ الت ً وَحارِقا الرِّماَح ً وَقاطِعا الأقواَس ً مَُكسِّرا
اللهَ، أنا أنِّي وَاعلَمُوا القِتاِل، عَِن وا «ُكّفُ يَقُوُل: ١٠

الأْرِض.» كُّلِ وَفَوَْق عُوِب الّشُ فَوَق مُرتَفـِـٌع
مَعَنا ُ القَدِير ُ الله ١١

قَلعَتُنا. َ هُو يَعقُوَب ُ إلَه
ِسلاهْ

٤٧
قُورََح. لأبناءِ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

فَرَحاً، بِالأيادِي َصّفِقُوا الأْرِض، ُشعُوِب كُّلَ يا ١

للهِ. سبِيِح َّ الت َ تَرانِيم وا ُّ وَعَل
ِ الهَيبَة ُ عَظِيم العَلِيَّ َ الله لأّنَ ٢

الأْرِض. كُّلِ عَلَى ُ العَظِيم َلُِك الم َ هُو
باً، ُشعُو لَنا أخَضَع ٣

٤٦:٣ ٦٨
العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

11) ،3



٤٨:٤ مزمور ٨٢٢ ٤٧:٤ مزمور

أقدامِنا. َتحَت وَوََضعَها
يَعقُوَب. ُيحِّبُ ُ الله ٤

مِيراثَنا لَنا َ اختار الَّذِي َ وَهُو
يَعقُوُب. ِ بِه َّ اعتَز الَّذِي

ِسلاه٦٩ْ
بِهُتاٍف. ً با مَصُحو ُ الله يَْصعَدُ ٥

البُوِق. بَِصوِت ً با مَصُحو ُ الله يَْصعَدُ
َسبُِّحوهُ. اللهَ، َسبُِّحوا ٦
َسبُِّحوهُ. مَلِكِنا، َسبُِّحوا

الأْرِض، كُّلِ عَلَى َلُِك الم َ هُو َ الله لأّنَ ٧
عَْذبَةٍ. بِأْشعاٍر ُ َسبُِّحوه

عُوِب، الّشُ جَمِيِع عَلَى ُ الله يَملُُك ٨
ِس. المُقَّدَ عَرِشهِ عَلَى ُ الله َيجلُِس

براهِيمَ. إ ِ إلَه ِمُلاقاةِ ل عُوِب الّشُ ُ قادَة ُع يَتَجَمَّ ٩

للهِ، هُْم الأْرِض فِي َ ياء الأقوِ لأّنَ
جَمِيعاً! فَوقَهُْم َ وَهُو

٤٨
قُورََح. لأبناءِ ٌ تَْسبيحَة

تَسبِيٍح كُّلَ وَمُستَِحّقٌ ُ الله َ هُو ٌ عَظِيم ١

ُس. المُقَّدَ ُ َلُه َجب َحيُث إلَهِنا، ِ مَدِينَة فِي
الارتِفاِع، ُ جَمِيلَة القُدُس ٢
كُلِّها. لِلأْرِض فَرَُح وَِهيَ

صافُونَ.٧٠ ةِ َكقِمَّ صِْهيَوْنُ َجبَُل
العَظِيِم. َلِِك الم ُ مَدِينَة القُدُس

مَلجَأٌ. ُ ه َّ أن ُ الله َ أظهَر ُحُصونِها فِي ٣
لإفنائِها. ُ َباء الغُر المُلُوكُ احتَشَدَ فَحـِينَ ٤

٤٧:٤ ٦٩
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

٤٨:٢ ٧٠
ُبَما ر هُنا وَمِْن الآلِهَةِ، َجبََل ِ باعتِبارِه الـَكنعانية القَِصِص بعِض في – َّة ي سورِ فِي َ وَهُو – صافُونَ جبِل إلَى ُ وَيُشار ماِل.» الّشَ َ ة َّ «قِم ً أيضا يَعني و صافُون. ة َّ قم

صِْهيَوْن. اللهِ َجبَِل مََع ِ َلَة المقاب ُ وَجه َ جاء



٤٩:٣ مزمور ٨٢٣ ٤٨:٥ مزمور

َبُوا. وَهَر وَفَزِعُوا فَدُهِشُوا رََأْوها ٥
وَارتَعَدُوا. خافُوا ٦

الوِلادَةِ. آلامُ بِها أمسََكْت كامرَأةٍ
العَظِيمَةَ. فَُن الّسُ ُتحَّطِمُ َّتِي ال ِ ة َّ رقِي َّ الش كَالرِّيحِ ٧

عَنها. سَمِعْنا َكما ً تَماما ِ الله َ ة َّ قُو رَأينا ٨
ِ القَدِير ِ الله ِ مَدِينَة فِي

إلَهِنا. ِ مَدِينَة فِي
الأبَدِ. إلَى ُ الله يُثَبِّتُها

ِسلاه٧١ْ
هَيكَلَِك. وََسِط فِي ُ الله يا َنحتَفُِل بِرَْحمَتَِك ٩

اْسمَُك، ذاعَ وََكما ١٠
أيضاً. الأْرِض كُّلِ فِي تَسبِيحَُك لِيُذَْع

لاِح. وَالّصَ ِّ بِالبِر ٌ مُمتَلِئ َك َّ أن َمِيُع الج لِيَعرِِف
يَبتَهُِجونَ، صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى النّاَس لَيَت ١١
الّصاِلحَةِ. بِأحكامَِك تَبتَهُِج يَهُوذا مُدُنَ وَلَيَت

المَدِينَةَ. لُوا وَتَأمَّ صِْهيَوْنَ، َحوَل ُطوفُوا ١٢
أبْراِجها. كُّلَ أْحُصوا

بِقُُصورِها، لُوا َّ وَتَغَز أسوارَها لُوا تَأمَّ ١٣
قادِمَةً. ً أجيالا عَنها ُتحَّدِثُوا لـِكَي
الأبَدِ. إلَى إلَهُنا َ هُو َ الله لأّنَ ١٤

المَوِت. َ عَبْر ى َّ َحت يَهدِينا َ وَهُو

٤٩
قُورََح. لأبناءِ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

الُأمَِم. كُّلَ يا هَذا اْسمَعُوا ١
العالَِم. ُسّكاِن كُّلَ يا أصغُوا

وَعُظَماءَ، َ بُسَطاء البَشَرِ كُّلَ يا ٢
وَأغنِياءَ، َ فُقَراء

وَفَهٍم ٍ ِحكمَة َ ِتَعالِيم ب َمِي ف ُث يَتَحَّدَ ٣

لْتُها. تَأمَّ قَْد ُكنُت
٤٨:٨ ٧١

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٤٩:١٤ مزمور ٨٢٤ ٤٩:٤ مزمور

الأمثاِل، ِ لِهَذِه ُأذُنَيَّ أفتَُح ٤
قَيثارَتِي. عَلَى وَأعزُِف

يِق الّضِ ِ أزمِنَة فِي أقلَُق َ لِم ٥
وَُيحاصِرُونَنِي. يُلاِحقُونَنِي الَّذِيَن مَِن

كِلُونَ، َّ يَت تِهِْم َّ قُو عَلَى الَّذِيَن أخشَى لَْن ٦
يَفتَِخرُونَ. وَبِثَروَتِهِْم

يَفدِيَك. أْن مِثلَُك إنساٌن أٌخ ُ يَقدِر لا ٧

يَْكفِي! ما للهِ يَْدفََع أْن أحَدٌ يَْستَطِيُع لا
يَدفََع أْن أحَدٌ ُ يَقدِر لا ٨

َحياتِهِ. لِتَخلِيِص يَكفِي ما
الأبَدِ، إلَى َياةِ الح َحّقَ يَشتَرَِي أْن أْو ٩

القَبرِ. مَِن ُ َجسَدَه فَيُنقِذَ
نُونَ، وَيَتَعَّفَ يَمُوتُونَ ُ فَالحَُكماء انظُرُوا، ١٠

َمقَى. وَالح كَالجُهّاِل ً تَماما
ثَروَتَهُْم. ِيَن لِلآخَر يَترُُكونَ وَ يَمُوتُونَ ً أيضا هُْم

بَيتُهُْم، الأبَدِ إلَى ُ القَبر ١١
ِجيٍل، بَعدَ ً ِجيلا وَمَسَكنُهُْم

َكثِيرَةً. ً أْرضا اْمتَلـَكُوا هُْم أّنَ مََع
غَنِيّاً، إنساٌن يَكُونُ قَْد ١٢

الأبَدِ. إلَى هُنا يَبقَى لا ُ ه َّ لـَِكن
َيوانُ، الح َكما يَمُوُت بَْل

َمْقَى، الح ُ نِهايَة ِهيَ ِ هَذِه ١٣
مِْنهُْم. مُونَ َّ يَتَعَل الَّذِيَن ُ وَنِهايَة

ِسلاه٧٢ْ
َسيَمُوتُونَ، كَالغَنَِم ١٤

َحظِيرَتَهُْم ُ القَبر فَيُصبُِح
راعِيَهُْم. وَالمَوُت

أجسادَهُْم. المُستَقِيمُونَ يَتَوَلَّى َّ ثُم
٤٩:١٣ ٧٢

العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
(15



٥٠:٥ مزمور ٨٢٥ ٤٩:١٥ مزمور

القَبرِ، فِي يََضعُونَها وَ يَحمِلُونَها
المَوِت، مَِن َسيَفدِينِي َ الله لـَِكّنَ ١٥

مَعَهُ. لأُكونَ وََسيَأخُذُنِي
ِسلاهْ

ً إنسانا َتخَْش لا ١٦
مَساِكنِهِ. وَجَماِل ُ غِناه بِسَبَِب

القَبرِ، إلَى وَيَهبِطُونَ يَمُوتُونَ الَّذِيَن لأّنَ ١٧
مَعَهُْم. ثَروَتِهِْم مِْن ً َشيئا يَأخُذُونَ لا

َياةِ، الح فِي ً َمحظُوظا ُ نَفسَه الغَنِيُّ ُ يَعتَبِر ١٨

لِنَفِسهِ. فَعََل ما عَلَى النّاُس ُ وَيَمدَحُه
آبائِهِ، مََع لِيَكُونَ فِيهِ يَذهَُب وَقٌت يَأتِي لـَِكْن ١٩

الأبَدِ. إلَى ً نُورا يَرَى لا َحيُث
يَفهَمُ وَلا ٌ غَنِيّ إنساٌن ٢٠

تَبِيدُ. َّتِي ال َيواناِت بِالح ُ أشبَه

٥٠
لأساَف. مَزمُورٌ

العَظِيمُ. ُ الإلَه مَ، َّ تَكَل قَْد ُ الله ١

رِق َّ الش مَِن الأْرِض ُسّكاِن كُّلَ يَدعُو َ وَهُو
الغَرِب. إلَى

سامَ جَماٍل فِي ٢

صِْهيَوْنَ. مِْن ُ الله يُشرُِق
َصمٍت، بِغَيرِ إلَهُنا يَأتِي ٣

آكِلَةٌ، نارٌ ُ أمامَه
هَوْجاءُ! ٌ عاِصفَة ُ وََحولَه

فَوُق مِْن ماواِت الّسَ يَدعُو ٤
َتحُت مِْن وَالأْرَض

َشعبِهِ. ِ ُحاكَمَة لِم ُ َمجِيئَه تَشهَدَ لـِكَي
اللهُ: يَقُوُل ٥

َ الُأمَناء أتباِعيَ «اجمَعُوا
مَعاً.» العَهدَ قَطَعْنا عِندَما َ ذَباِئح مُوا قَّدَ الَّذِيَن



٥٠:١٨ مزمور ٨٢٦ ٥٠:٦ مزمور

اللهِ، َّ بِر ماواُت الّسَ تُعلُِن عِندَئِذٍ ٦

بِالعَدِل. َيحكُمُ قاٍض ُ ه َّ وَأن
ِسلاه٧٣ْ

مُ. َّ أتَكَل وَأنا َ َشعبِي يا َأسمَعنِي ٧

عَلَيِك. أشهَدُ وَأنا ِيُل إسرائ يا َأْصِغ
أنا! «إلَهَُك

وَذَباِئحََك. تَقدِماتَِك عَلَى خَُك ُأوَّبِ لا ٨
دائِماً. أماِمي فَهَِي

ً وَِخرافا ً ثِيرانا آخُذَ لَْن ٩
وََحظائِرِكَ! بُيُوتَِك مِْن

وَألِيٍف بَرِّّيٍ َحيواٍن كُّلُ فَلِي ١٠

لَها. َحصرَ لا ِجباٍل عَلَى
. لَدَّيَ مَعرُوٌف الجِباِل عَلَى َطيرٍ كُّلُ ١١

الحُقُوِل. فِي زاِحٍف َمخلُوٍق وَكُّلُ
َطعاماً. مِنَك أطلُُب لا ُجعُْت إْن ١٢

لِي! عَلَيهِ ما وَكُّلَ َ العالَم لأّنَ
يُوِس؟» ُّ الت َ دَم أشرَُب أْو البَقَرِ لَحمَ أآكُُل ١٣

كرِ، الّشُ تَقدِماِت ِ لله فَقَّدِْم ١٤
. العَلِيِّ ِ لله َ نُذُورَك وَأْوِف

اْدعُنِي، ِضيٌق، يَأتِي «وَِحينَ ١٥

أكرِْمنِي.» ُأنقِذُكَ، وَعِندَما
اللهُ: فَيَقُوُل ِ ير لِلشِّرِّ أمّا ١٦

وَصاياَي، عَْن ُث تَتَحَّدَ «َكيَف
عَهدِي. تَتلُو وَبِفَمَِك

ْصِحيَح، َّ وَالت أدِيَب َّ الت ُ تَكرَه وَأنَت ١٧
َظهرِكَ؟ َ وَراء بِكَلاِميَ ُلقِي وَت
تَراهُ. لِّصٍ كُّلَ تُصاِحُب ١٨

ناةَ. ُّ الز ُ وَتُعاشِر
٥٠:٦ ٧٣

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٥١:٦ مزمور ٨٢٧ ٥٠:١٩ مزمور

لِسانََك، تُرِسُل يرَةٍ شِرِّ مَهَمّاٍت فِي ١٩

غُّشاً. يُنبُِت َ وَهُو
أخاكَ، تُدِيُن ٢٠

ُأمَِّك. ابِْن عَلَى وَتَفتَرِي

بائَِك. أقرِ أقرََب وَتُدَمِّرُ
. َسَكّتُ وَأنا هَذا، كُّلَ فَعَلَْت ٢١

مِثلَُك. أنِّي مَت َّ فَتوَه
خَُك. وَُأوَّبِ أمامََك هَمَ التُّ ِ هَذِه فَأَضُع الآنَ أمّا

اللهِ، تارِكِي يا ً جَمِيعا هَذا افهَمُوا ٢٢

لـَكُْم. مُنقِذَ وَلا ُأمَّزِقَكُْم لِئَلّا
يُكرِمُنِي. ُشكرٍ َ ذَبِيحَة ُ يُقَّدِم مَْن ٢٣

اللهِ!» خَلاَص يهِ ُأرِ باستِقامَةٍ، يَعِيُش وَمَْن

٥١
بَثْشَبََع. مََع َ الفاِحشَة ارتََكَب أِن بَعدَ ُ خَه َّبِ لِيُو ناثانُ بِيُّ َّ الن َ جاء عِندَما ُ َكتَبَه لِداوُدَ.٧٤ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

العَظِيمَةِ، بِرَحمَتَِك ُ الله يا ارحَمنِي ١
العَظِيمَةَ، َشفَقَتََك ْ أظهِر

. مَعاصِّيَ ُ وَاْمح
الـَكثِيرَةِ. َ بِي ذُنُو مِْن اْغِسلْنِي ٢

َطهِّرْنِي. َخطاياَي كُّلِ وَمِْن
بِذَنبِي. عارٌِف فَأنا ٣

دائِماً. عَينَيَّ أمامَ ٌ ماثِلَة وََخطاياَي
وَحدَكَ، إلَيَك أخطَأُت ٤

أمامََك. رَّ َّ الش وَفَعَلُت
تَقُوُل، فِيما َصواٍب عَلَى ََّك أن يَثبَُت لـِكَي

ُتحاكِمُنِي. ِحينَ تََك َّ قَِضي َ وَتَرَبح
بِالإثِم، وُلِدُت هَأنَذا ٥

ُأمِّي. بِي َحبِلَْت أْن مُنذُ ةِ َّ الخَطِي فِي وَأنا
أعماقِي، فِي ُ الأمانَة تَكُونَ أْن مَِشيئَتَُك ٦
تِلَك. ةِ َّ الخَفِي الأماِكِن فِي َ الحِْكمَة فَعَرِّفْنِي

:٥١ ٧٤
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٥٢:١ مزمور ٨٢٨ ٥١:٧ مزمور

فَأْطهُرَ. وفا ُّ الز بِنَباِت َطهِّرْنِي ٧

بَياضاً! لَج َّ الث فَأفُوَق اغِسلْنِي
وََسعادَةً! ً فَرَحا يَملُأنِي ما َأسمِعنِي ٨

ِيَةً! ثان تَبتَهُِج َسحَقتَها َّتِي ال عِظاِمي وَاجعَْل
تَنظُرْ، لا َخطاياَي إلَى ٩

ها. َّ كُل بِي ذُنُو وَاْمسَْح
، فِيَّ َضْع ُ الله يا ً طاهِرا ً قَلبا ١٠

داِخلِي. فِي جَّدِْد ً وَمُْستَقِيمَة ً َصحِيحَة ً وَرُوحا
وَجهَِك. عَْن ً بَعِيدا تَدفَعنِي لا ١١

وَس! القُّدُ رُوحََك مِنِّي تَنزِْع وَلا
ْصتَنِي. َّ خَل عِندَما َل الأّوَ فَرَِحي لِي أعِْد ١٢

مُطِيعَةً. ً رُوحا وَأعطِنِي
ُطرُقََك. الآثِمِينَ ُ َسُأعَلِّم ١٣

الخُطاةُ. إلَيَك فَيَرِجــَع
المَوِت. ِ بَة عُقُو مِْن ُمخَلِّصِي فَأنَت ١٤

بَِصلاِحَك. ى َّ فَأتَغَن عَنِّي اْعُف
! بِأغانِيَّ وَُأَسبِّحَُك رَبِّي يا َمِي ف َسأفتَُح ١٥

مَْطلَبََك، ِهيَ لَيْسَْت َ باِئح الذَّ لأّنَ ١٦

ِيدُها؟ تُر لا َ ذَباِئح إلَيَك ُ ُأقَّدِم فَلِماذا
اللهُ! يَطلُبُها َّتِي ال ُ بِيحَة الذَّ ِهيَ ُ المُنسَِحقَة وُح ُّ الر ١٧

ِضــِع. َّ المُت القَلِب صاِحَب تَرفُُض لا وَأنَت
صِْهيَوْنَ، فَتُبارِكُ مُ َّ تَتَكَر لَيتََك ١٨

القُدِس! َحوَل ً أسوارا وَتَبنِي
العَيِب. مَِن ً خالِيَة ً َسلِيمَة َ ذَباِئح ُل َّ تَتَقَب ِحينَئِذٍ ١٩

مَذاِبحَِك. عَلَى ً ثِيرانا النّاُس ُ يُقَّدِم وَ

٥٢
أِخيمَالَِك. بَيِت إلَى ذَهََب َ داوُد أّنَ ُ لِيُخبِرَه شاوَُل إلَى الأدُوِميُّ دُواغُ َ جاء عِندَما َ لِداوُد قصيدةٌ المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

َبّارُ، الج ها أّيُ َ بِشَرِّك تَتَباهَى َكيَف ١
رَحمَتَهُ؟ يَوٍم كُّلَ ُ الله ُ يُظهِر بَينَما



٥٣:١ مزمور ٨٢٩ ٥٢:٢ مزمور

مارِ. لِلدَّ ً ُخطَطا ُ تَبتَكِر واِم الدَّ عَلَى ٢
ةٍ. حادَّ َكشَفرَةٍ مُؤذٍ وَلِسانَُك

وَالخِداِع. لِلـكَذِِب يٍق َطرِ عَْن يُفَتُِّش
الخـَيرِ، عَلَى رَّ َّ الش ُل تُفَّضِ ٣

دِق. الّصِ عَلَى وَالـكَذَِب
ِسلاه٧٥ْ

الكاذُِب وَلِسانَُك أنَت ٤
لِلنّاِس. الأذَى ُتحِبّاِن

بَِك، ُ الله َسيُمِسُك لِهَذا ٥
وَيَهْدِمَُك! َخيْمَتَِك خارَِج يَقذِفَُك وَ

الأحياءِ. أْرِض مِْن وَيَستَأِصلَُك
ِسلاهْ

اللهَ، فَيَهابُونَ حَدََث، ما الأخيارُ َسيَرَى ٦
يْرِ. الشِّرِّ عَلَى يَضحَكُونَ وَ

مَلجََأهُ. َ الله َيجعَِل لَْم الَّذِي الإنساِن إلَى ْ انْظُر ٧
ثَرْوَتِهِ، عَلَى كُِل َّ يَت
َلجَُأ. ي ِ َماقَة الح وَإلَى

اللهِ. بَيِت ِ ساحَة فِي َ َخضراء زَيتُوٍن ِ فََكشََجرَة أنا أمّا ٨

الأبَدِ. إلَى ِ الله ةِ َّ َمحَب ِصدِق عَلَى َّكُِل َسأت
فَعَلَْت. ما عَلَى َسأحمَدُكَ الأبَدِ إلَى ٩

اْسمََك، ُ َسأذكُر الُأمَناءِ أتباعَِك وَأمامَ
اً! ِجّدَ ٌ حُلو ُ ه َّ لأن

٥٣
لِداوُدَ. ٌ قَِصيدَة العُودِ. عَلَى المُرَنِّمِين. لِقائِدِ

مَوَجودٍ!» ُ غَير ُ «الله قَلبِهِ: فِي الأْحمَُق يَقُوُل ١

بونَ. ِّ ُيخَر َمقَى الح
يَةً. مُلتَوِ ً ُأمُورا يَفعَلُونَ

َصلاٍح. أّيَ يَعمَلُونَ لا
٥٢:٣ ٧٥

(5 العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٥٤:٣ مزمور ٨٣٠ ٥٣:٢ مزمور

البَشَرِ، إلَى ُ الله َ نَظَر ماءِ الّسَ مَِن ٢

حَِكيٍم، أّيُ بَينَهُْم كانَ إْن لِيَرَى
يَطلُبُهُ. مَْن هُناكَ كانَ إْن

اللهِ. عَِن وَابتَعَدُوا اْنحَرَفُوا جَمِيعَهُمُ هُْم لـَِكنَّ ٣
فاِسدِيَن. كانُوا جَمِيعُهُْم

لاَح، الّصَ يَعمَُل مَْن بَينَهُْم لَيَس
واِحدٌ. وَلا

يَفهَمُونَ؟ ألا ٤
اللهِ، َ مَشُورَة الأشْرارُ يَطلُُب لا

عامَ! الّطَ َلتَهِمُونَ ي َكما َشعبِي َلتَهِمُونَ ي بَْل
قَبُل. مِْن ُ َيخافُوه لَْم ً َخوْفا َسيَخافُونَ لَذَلَِك ٥

الأشْرارَ. رَفََض قَْد َ الله لِأّنَ
مَهاِجمُوكَ، فَسَيُْخزَى

عِظامَهُْم. ُ الله وَيُشَتُِّت
ِيَل إسْرائ بَنِي خَلاَص لَيَت ٦

صِْهيَوْنَ! َجبَِل عَلَى ِ الله عِندِ مِْن ً يعا سَرِ يَْأتِي
الحَرِب، أسرَى ُ الله يُعِيدُ عَندَما

ِيَل. إسْرائ بَنُو يَفرَُح وَ يَعقُوُب َسيَبتَهُِج

٥٤
عِندَنا.» ٌ ُمختَبِئ ُ «داوُد لَهُ: وَقالُوا لِشاوَُل ونَ ُّ يفِي ِّ الز أتَى عِندَما َ لِداوُد قصيدةٌ ةِ. َّ المُوِسيقِي الآلاِت مََع المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

اللهُ! يا باسمَِك خَلِّْصنِي ١

لِي. وَاحْكُْم أبْرِئْنِي ِ العَظِيمَة تَِك َّ وَبِقُو
َصلاتِي، اْسمَْع ُ الله يا ٢

انتَبِهْ. كَلِماتِي وَإلَى
باءٌ، غُرَ هاجَمَنِي ٣

قَتلِي. ِيدُونَ يُر ُ ياء أقوِ ُأناٌس
أعيُنِهِْم. أمامَ َ الله يََضعُونَ لا

ِسلاه٧٦ْ
٥٤:٣ ٧٦

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٥٥:٧ مزمور ٨٣١ ٥٤:٤ مزمور

مُعِينِي. ُ الله َ هُو ها ٤

َحياتِي. حافُِظ ّبُ َّ الر
شَرِّهِْم. ِبحَسَِب أعدائِي يُعاقُِب ٥

وَدَمِّْرهُْم. أمانَتََك ُ الله يا أرِنِي

ةً، َّ ي اختِيارِ َ ذَباِئح لََك ُ َسُأقَّدِم ٦
اللهُ. يا َ الّصاِلح اْسمََك وََسأحمَدُ

ِضيقاتِي. كُّلِ مِْن أنقَْذتَنِي َك َّ لأن ٧

! بِعَينَيَّ ذَلَِك رَأيُت وَأنا

٥٥
لِداوُدَ. قصيدةٌ ةِ. َّ المُوِسيقِي الآلاِت مََع المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

اللهُ. يا استَمـِـْع َصلاتِي إلَى ١
استِرحاِمي. تَتَجاهَِل وَلا
وَاْستَِجْب لِي استَمـِـْع ٢

كَلاِمي. أمامََك أعرُِض بِالأنِينِ
ُ ير الشِّرِّ وَذَلَِك أفزَعَنِي، َخصمِي َصوُت ٣

! عَلَيَّ صَرََخ
ِجّداً، ٍ َسيِّئَة وَبُِأمُوٍر هِمُونَنِي، يَتَّ بِفَظائـِـَع

غََضٍب. فِي وَُيخاِصمُونَنِي
ةٍ َّ بِقُو داِخلِي قَلبِي َيخفُِق ٤

المَوِت. مَِن خائٌِف وَأنا
وَارتِعادٌ، َخوٌف َكنِي ـَّ َل تَم ٥

عُب. ُّ الر وَغَمَرَنِي
ِ َمامَة كَالي َجناحَينِ لِي لَيَت ٦

راحَةٍ. مَكانَ وَأِجدَ ً بَعِيدا َ فَأطِير
بَعِيداً، اْذهَُب لَيتَنِي ٧

فِيها. ُ وَُأقِيم حراءِ الّصَ فِي ُل َّ أتَوَغ
ِسلاه٧٧ْ

٥٥:٧ ٧٧
العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
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٥٥:١٩ مزمور ٨٣٢ ٥٥:٨ مزمور

جاةِ، َّ الن مَكاِن إلَى َسأندَفـِـُع ُكنُت ٨
يِق. الّضِ ِ عاِصفَة مِْن وَأهرُُب

، رَّبُ يا مَكائِدَهُْم أفِسْد ٩
آراءَهُْم. وَفَرِّْق

ً عُنفا أرَى ِ المَدِينَة فِي
نَهاٍر، لَيَل بِها ُيحِيطاِن ً وَِخصاما ١٠

وَمَشَّقاٍت. َ ِبجَراِئم وَيَملآنِها
َكثِيرٌ. ٌ إثم وارِِع الّشَ فِي ١١

مَكاٍن! كُّلِ فِي ونَ يَغِّشُ وَ يَكذِبُونَ وَالنّاُس
لاحتَمَلُْت. عَدُّواً، َيحتَقِرُنِي الَّذِي كانَ لَو ١٢
لاْختَبَأُت. َخصماً، يُهاِجمُنِي الَّذِي كانَ وَلَو

وَصاِحبِي. وَزَمِيلِي رَفِيقِي أنَت، ُ ه َّ لـَِكن ١٣

وَيُهاِجمُنِي! َيحتَقِرُنِي مَْن أنَت
مَعاً، بِأحادِيثِنا نَستَمتـِـُع كُنّا ١٤

اللهِ. بَيِت فِي ُمُوِع الج بَينَ ً مَعا ى َّ َمَش نَت وََنحُن
أعدائِي! ُ يُفاِجئ المَوَت لَيَْت ١٥

أحياءً. وَتَبتَلِعُهُْم تَنفَتُِح الأْرَض لَيَْت
بُيُوتِهِْم. فِي رُورَ ُّ الش ِ هَذِه مِثَل يَفعَلُونَ هُْم لأّنَ

بِاللهِ. فَأستَنِجدُ أنا أمّا ١٦
َسيُنِجدُنِي! ُ وَالله

ُأَصلِّي، ً وَُظهرا ً وََصباحا ً لَيلا ١٧

يَستَِجيُب. لَِصلاتِي َ وَهُو
حارَبُْت، ً َكثِيرَة مَعارِكَ ١٨

اللهُ. أنقَذَنِي ً وَدائِما
ِماً. سال وَأعادَنِي

القَدِيِم، مُنذُ َلُِك الم اللهُ، َسيَسمَعُنِي ١٩

أعدائِي. وََسيُعاقُِب
ِسلاهْ

رُوا، َّ يَتَغَي أْن ِيدُونَ يُر لا هُْم لـَِكنَّ
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اللهَ. َيخافُونَ وَلا
سالَمُوهُْم، الَّذِيَن هاجَمُوا فَقَْد ٢٠

وُعُودِهِْم. عَْن وَتَراَجعُوا
لُطَفاءُ، مُتَحَّدِثُونَ هُْم ٢١

لِلحَرِب. ُتخَّطُِط بَهُْم قُلُو لـَِكّنَ
يِت، َّ كَالز ُ مَلساء كَلِماتُهُْم

ةِ. الحادَّ كاِكينِ كَالّسَ تَقطَُع وَِهيَ
اللهِ. عَلَى أحمالََك ارِم ٢٢

بَِك. ُّ َسيَهتَم َ وَهُو
يَقََع. وَ قِّيُ َّ الت يَنْزَلَِق بِأْن يَسمَُح لا

وَالكاذِبِينَ ِ َلَة بِالقَت فَتُلقِي اللهُ، يا أنَت أمّا ٢٣

أعْمارُهُْم. تَنتَِصَف أْن قَبَل ِن عَّفُ َّ الت ِ ُحفرَة إلَى
َّكُِل. أت فَعَلَيَك أنا، أمّا

٥٦
. َجّتَ فِي ونَ ُّ الفِلِسطِي ُ أخَذَه عِندَما َ لِداوُد مِكتامٌ البَعِيدَةِ.» وَطةِ ُّ البَل عَلَى ِ َمامَة «الي لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

ُ الله يا ارحَمنِي ١

بُنِي. يَتَعَّقَ مَْن هُناكَ لأّنَ
اليَوِم. َطواَل يُضايِقُنِي وََخصمَِي

هُ. َّ كُل اليَومَ يُطارِدُونَنِي وَ عَلَيَّ سُونَ يَتَجَّسَ ٢

ياءٍ. بِِكبْرِ يُعادُونَنِي َكثِيرُونَ ُخُصومٌ
َخوفِي. ِ بِدايَة مِْن عَلَيَك َّكُِل أت نِي َّ لـَِكن ٣

لِي. ِ وَعدِه عَلَى َ الله وَُأَسبُِّح ٤
َّكُِل. أت ِ الله عَلَى

بِي. ُ يَفعَلَه أْن لإنساٍن ُمِكُن ي ما أخشَى فَلا
اليَوِم، َطواَل كَلاِمي يُشَوِّهُونَ ٥

ِضّدِي. ُيخَّطِطُونَ رِّ َّ وَلِلش
َخطَواتِي كُّلَ وَيُراقِبُونَ مَعاً، يَتَشاوَرُونَ ٦

ٍ ُخطوَة كُّلَ بُونَ يَتَعَّقَ
رُوِحي. اصطِيادَ آمِلِينَ
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لِشَرِّهِْم. ُ الله يا َأبْعِْدهُْم ٧

يبَةِ. الغَرِ عُوِب الّشُ غََضِب َتحَت َأْخِضعْهُْم
عَذابِي. رَعَشاِت أحَصيَت ََّك أن رَيَب لا ٨

لِتَذكُرَها. قارُورَتَِك فِي دُمُوِعي اجمَْع
إلَيها؟ تَنتَبِهْ ألَْم

أدعُوكَ. ِحينَ أعدائِي َسيَتَراَجُع لِهَذا ٩

ذَلَِك، مِْن أنا مُتَيَّقٌِن
إلَهِي! أنَت َك َّ لأن

لِي. ِ وَعدِه عَلَى َ الله ُأَسبُِّح ١٠

لِي. ِ وَعدِه عَلَى َ الله ُأَسبُِّح
أخاُف، فَلا َّكُِل أت ِ الله عَلَى ١١

بِي. يَفعََل أْن لإنساٍن ُمِكُن ي َماذا ف
بِوَعدِي. ِ لله َسأفِي ١٢

كرِ. الّشُ تَقدِماِت ُ الله يا ُ ُأقَّدِم لََك
نَفسِي. أنقَذَت المَوِت مَِن ََّك لأن ١٣

. قَدَمَيَّ رِ ُّ عَث َّ الت مَِن وََحفِظَت
الأحياءِ. نُورِ فِي ِ الله ِ َحضْرَة فِي أمشِيَ لـِكَي

٥٧
الـكَهِف. فِي شاوَُل مِْن هَرََب عِندَما َ لِداوُد مِْكتامٌ تُهلِْك.» «لا لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

ارحَمْنِي. ُ الله يا ارحَمْنِي ١

مَلْجَأِي، َجعَلْتَُك لأنِّي
أحتَمِي، َجناَحيَك ظِّلِ وََتحَت
المُدَمِّرَةُ. العَواِصُف َ تَعبُر أْن إلَى

، العَلِيَّ َ الله أدعُو ٢

. عَلَيَّ ُ يَسهَر الَّذِي َ الله
وَيُنَجِّينِي، ً عَونا ماءِ الّسَ مَِن يُرِسُل ٣

يَضطَهِدُنِي. مَْن وَيُذِّلُ
وَأمانَتَهُ. ُ رَحمَتَه َسيُرِسُل
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ِسلاه٧٨ْ
َخطَرٍ، فِي َحياتِي ٤

بِأعداءٍ. ُمحاٌط وَأنا
البَشَرَ. تَفتَرُِس ُأُسودٍ وََسَط كَأنِّي

وَسِهامٌ، رِماٌح أسنانُها
ماِضيَةٌ. ُسيُوٌف وَألِسنَتُها

اللهُ. يا أنَت ماواِت الّسَ مَِن أعلَى ٥
الأْرِض! كُّلَ يُغَّطِي َ وََمجدُك

أشراكاً. لِي يَنِْصبُوا أْن حاوَلُوا ٦
. قَدَمَيَّ لِيُوقِعُوا ً َشبَكَة نَشَرُوا

لِي. ً ُحفرَة َحفَرُوا
اْصطادَهُْم! فَخَّهُمُ لـَِكّنَ

ِسلاهْ
اللهُ، يا ثابٌِت قَلبِي ٧

ثابٌِت، قَلبِي
لََك. وَأعزُِف وََسُأغَنِّي
نَفسِي! يا استَيقِظِي ٨

ُ أْعواد يا وَ ُ قَياثِير يا استَيقِظِي
الفَجرَ! وَلنُوقِِظ

الُأمَِم! كُّلِ بَينَ رَّبُ يا َسُأَسبِّحَُك ٩

بَِك. ى َّ َسأتَغَن بَشَرٍ كُّلِ وَأمامَ
ماواِت، الّسَ مَِن أعظَمُ رَحمَتََك لأّنَ ١٠

أمانَتَُك! الغُيُوِم أعلَى مِْن وَأعلَى
اللهُ، يا أنَت ماواِت الّسَ مَِن أعلَى ١١

الأْرِض. كُّلَ يُغَّطِي َ وََمجدُك

٥٨
لِداوُدَ. مِْكتامٌ تُهلِْك.» «لا لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

٥٧:٣ ٧٨
(6 العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٥٩:١ مزمور ٨٣٦ ٥٨:١ مزمور

العِظامُ؟ ُ القادَة ها أّيُ العَدِل عَِن تَْصمِتُونَ ِماذا ل ١
النّاِس؟ بَينَ بِالعَدِل أتَقُضونَ

الأْرِض، ِ هَذِه فِي رِّ َّ بِالش مَلأى بُكُْم قُلُو بَْل ٢

ِيمَةٌ. وَجَر عُنٌف وَبِأيدِيكُْم
مَولِدِهِْم. مُنذُ وا ُّ َضل ُ الأشرار هَؤُلاءِ ٣

كاذِبُونَ. ُطفُولَتِهِْم وَمُنذُ
الأفعَى. َكسُّمِ غََضبُهُْم ٤

الحَّقِ، َصوَت يَسمَعُونَ وَلا
الحاوِي. َصوَت ُ ة الّسامَّ الأفعَى تَسمَُع لا َكما ٥

مَكائِدَهُْم. ونَ يُعِّدُ ٍ بِمَهارَة
اللهُ! يا أفواهِهِْم فِي أسنانَهُْم َكسِّرْ ٦

مِنها. الُأُسودِ أنياَب وَاقلَْع
يقِهِ. َطرِ فِي يَمضِي الَّذِي كَالماءِ تُهُْم َّ قُو لِتَذُْب ٧

ذابٍِل. َكعُشٍب وَلْيُداُسوا
َلَزَوٍن َكح َيختَفُونَ لَيتَهُْم ٨

َيختَفَِي. ى َّ َحت كَ َّ َتحَر ما َّ كُل يَذُوُب
مِس. الّشَ َ ُضوء َ يَر لَْم مَيٍِّت َنِينٍ َكج لَيتَهُْم

كَالأشواِك. يَِصيرُونَ لَيتَهُْم ٩
يَنتَظِرُ. وَبَعضُها َيحـتَرُِق، بَعضُها

النّارَ. تَلمَِس أْن قَبَل ُ الرِّيح تُطَيِّرُها
مُكافأتَهُْم. يَرَونَ إْذ يَفرَُحونَ، الّصاِلحـِينَ لَيَت ١٠

الأشرارَ. يَدُوُسونَ لَيتَهُْم
يَقُولُونَ: النّاَس وَلَيَت ١١

يُكافَُأونَ. الّصاِلحـِينَ إّنَ ً «َحّقا
الـَكونَ.» هَذا َيحكُمُ ٌ إلَه يُوجَدُ ً َحّقا

٥٩
يَقتُلُوهُ. وَ ُ بَيتَه لِيُراقِبُوا ً رِجالا شاوُُل أرَسَل عِندَما َ لِداوُد مِكتامٌ تُهلِْك.» «لا لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

أعدائِي! مِْن خَلِّْصنِي إلَهِي، ١

. عَلَيَّ يَقُومُونَ الَّذِيَن عَلَى انْصُرْنِي
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أنقِْذنِي. رِّ َّ الش فاعِلِي مِْن ٢
َنجِّنِي. ِ َلَة القَت وَمَِن

قَتلِي. ِيدُونَ يُر ٣

ِضّدِي. مَتاعَِب يُثِيرُونَ ُ أِشّداء وَرِجاٌل
إثماً، أفعَْل لَْم وَأنا

اللهُ! يا ةً، َّ َخطِي أرتَِكْب وَلَْم
َنحوَِي، اندَفَعُوا هُمُ أّنَ َ غَير ُأخطِئْ، لَْم ٤

َبَتِي. ُحار لِم وا استَعَّدُ
َيجرِي. ما ْ انظُر عَونِي! إلَى وَتَعاَل قُْم

القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ اللهُ، يا وَالآنَ ٥
ِيَل. إسرائ ُ إلَه أنَت

عُوَب. الّشُ ِ هَذِه وَحاِسْب فَانهَْض
يَن. لِلغادِرِ ً رَحمَة ْ تُظهِر وَلا

ِسلاه٧٩ْ
مَساءً، هُنا إلَى يَأتُونَ بِالخَفاءِ ٦

المَدِينَةِ. ُطرُقاِت فِي ُ تَهِيم كِلاٍب ِ كَزَمجَرَة وَيَنبَُحونَ
نُباحاً، إهاناتِهِْم يُطلِقُونَ وَهُْم اْسمَعهُْم ٧

ُسيُوٌف. ألِسنَتَهُْم وَكَأّنَ
يَسمَُع؟» «مَْن لأنفُسِهِْم: يَقُولُونَ وَ

اللهُ، يا عَلَيهِْم تَْضحَُك ْك َّ لـَِكن ٨

عُوِب. الّشُ كُّلِ مِْن ُ تَسَخر
تَرانِيمِي، ُ الله يا لََك ُ م وََسُأرَّنِ ٩
المُرتَفـِـُع! َ ِحصنِي تِي َّ قُو َك َّ لأن

المَعرَكَةِ. فِي مُنِي وَيَتَقَّدَ نِي ُّ ُيحِب ُ الله ١٠

أعدائِي. عَلَى ً نَصرا ينِي وََسيُرِ
نَصَرَهُ. مَْن َشعبِي نَسِيَ وَإلّا بِقَتلِهِْم، تَكتَِف لا ١١

وَتُرَسنا. نا َّ َب ر يا تَِك َّ بِقُو َشتِّْتهُْم
فَأخطَُأوا. وَلَعَنُونا ً كَذِبا عَنَك قالُوا ١٢

٥٩:٥ ٧٩
العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

(13
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نَفسِها! الُأمُورِ ِ بِهَذِه فَعاقِْبهُْم
لَهُْم! ً فَخّا ياؤُهُْم ِكبرِ وَلْيَكُْن

غََضبَِك! فِي ـِْكهُْم َأهل ١٣

الأبَدِ! إلَى يَفنُوا أْن إلَى ـِْكهُْم َأهل
ِيَل. إسرائ فِي ُ الحاِكم َ هُو َ الله أّنَ النّاُس ُ َسيَعلَم عِندَئِذٍ

ِسلاهْ
ِخفيَةً، المَساءِ عِندَ هَؤُلاءِ َسيَعُودُ ١٤

المَدِينَةِ. َشوارِِع فِي ُ تَهِيم كِلاٍب ِ كَزُمرَة وََسيَنبَُحونَ
َطعاٍم، عَْن ً َبحَثا يَطُوفُونَ ١٥

لِلمَبِيِت. ً مَكانا وَلا ً َطعاما لا َيجِدُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ
تَِك، َّ َحَب لِم باِح الّصَ فِي ُ م وَُأرَّنِ تَِك، َّ لِقُو فَُأغَنِّي أنا أمّا ١٦

المُرتَفـِـُع. َ ِحصنِي فَأنَت
ِضيقِي. يَوِم فِي مَلْجَأِي أنَت

مُ، َسُأرَّنِ لََك تِي َّ قُو يا ١٧
المُرتَفـِـُع، َ ِحصنِي ََّك لأن

. ُحِّبُ الم إلَهَِي َك َّ لأن

٦٠
يُوآُب وَرَِجــَع بَةَ، ُصو وَأرامَ َيِن هر النَّ أرامُ حارََب عِندَما عِلِيم. َّ للت َ لِداوُد مِْكتامٌ العَهدِ.» ِ «زَنبَقَة لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

ِلِح. الم وادِي فِي أدُومَ مِْن رَجٍُل ألَف َ عَشَر اثنَي َ وَهَزَم
اللهُ. يا مِنّا غَِضبَْت ١

ةٍ. َّ بِقُو َبْتَنا وَضَر رَفَْضتَنا
إلَينا. عافِيَتَنا فَأعِْد

َتحتَنا. ْقتَها وََشّقَ الأْرَض َلَت زَلز أنَت ٢
تَتَهاوَى! ها لأّنَ فََأصلِْحها

َكثِيرَةً، مَتاعَِب َشعبََك أعطَيَت ٣

تَأثِيرِها. مِْن ُ ح نَتَرَّنَ كارَى كَالّسُ وََنحُن
العَدُّوِ. ِضّدَ َحولَها وا لِيَلتَّفُ ً رايَة ِلخائِفِيَك أعطَيَت ٤

ِسلاه٨٠ْ
٦٠:٤ ٨٠

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٦١:١ مزمور ٨٣٩ ٦٠:٥ مزمور

ِينَِك، َم بِي خَلِّْصنِي ٥

هُْم. ُتحِبُّ الَّذِيَن وَخَلِِّص لَِصلاتِي استَِجْب
هَيكَلِهِ: فِي ُ الله قاَل ٦

وَأبتَهُِج! َ المَعرَكَة ُ «َسأرَبح
يدُ، ُأرِ ِمَْن ل ً ة ِحّصَ َشِكيم٨١َ َسُأْعطِي

وَت. ُسّكُ وادِي وََسُأقَسِّمُ
ى. َّ مَنَس وَكَذَلَِك ِجلعادُ، َستَكُونُ لِي ٧

ُخوذَتِي،٨٢ ُ أفْراِيم
كِي.٨٣ ـْ مُل َصولَجانُ وَيَهُوذا

، قَدَمَيَّ ُ مِغسَلَة مُوآُب ٨

ِحذائِي. أخلَُع َحيُْث وَُأدُومُ
انتِصارِي.» هُتاُف يُدَّوِي َ فِلِْسطِيَة وَفِي

نَةِ؟ ُحَّصَ الم ِ المَدِينَة إلَى َسيَْأخُذُنِي مَْن أقُوُل، لـَِكنِّي ٩

أدُومَ؟ إلَى َسيَقُودُنِي مَْن
اللهُ؟ يا َهجَرتَنا، مَْن أنَت ألَسَت ١٠

ُجيُوِشنا؟ مََع ِ المَعرَكَة إلَى الخُرُوَج تَرفُُض ألَسَت
العَدُّوِ! مَِن ََّص فَنَتَخَل أعِنّا ١١

فائِدَةٍ! بِلا البَشَرِ فَعَونُ
فَنَنتَصِرُ. ِ الله بِعَوِن أمّا ١٢

أعداءَنا. يَدُوُس َ هُو إْذ

٦١
لِداوُدَ.٨٤ مَزمُورٌ ةِ. َّ المُوِسيقِي الآلاِت عَلَى المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

صَرَختِي. اْسمَْع إلَهِي، ١
انتَبِهْ. َصلاتِي وَإلَى

٦٠:٦ ٨١
اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.

٦٠:٧ ٨٢
الأّول.» «ِحصنِي أْو ُخوذَتِي.

٦٠:٧ ٨٣
المَسيح. َ جاء مِنها َّتِي ال وَِهيَ يَهُوذا، ِ قبيلَة فِي ُلُْك الم َسيبقَى أي كِي. ـْ مُل َصولَجانُ يَهُوذا

:٦١ ٨٤
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٦٢:٤ مزمور ٨٤٠ ٦١:٢ مزمور

أستَنِجدُ! بَِك أضعُُف، وَِحينَما ُكنُت َحيثُما ٢
مِنِّي. أعلَى ٍ قَلعَة إلَى فَقُدنِي

المُرتَفِعَةُ! قَلعَتِي أنَت ََّك لأن ٣

أعدائِيَ! وَجهِ فِي المَنِيُع بُرِجيَ وَأنَت
الأبَدِ، إلَى َخيمَتَِك فِي أسكَُن أْن يدُ ُأرِ ٤

َجناَحيَك. َتحَت ً ُمحتَمِيا
ِسلاه٨٥ْ

اللهُ. يا نُذُورِي إلَى نَظَرَت َك َّ لأن ٥
خائِفِيَك. مِيراَث وَأعطَيتَنِي

َلِِك، الم َ عُمْر تُطِيُل لَيْتََك ٦
ِيَةِ. الآت الأجياِل َ عَبر فَيَعِيَش

اللهِ، ِ َحضْرَة فِي الأبَدِ إلَى ُج َّ يُتَو ُ لَيْتَه ٧
وَأمانَتَُك. رَحمَتَُك تَحمِيهِ

الأبَدِ، إلَى لاسمَِك ً إكراما َ تَرانِيم ُ م َسُأرَّنِ ٨

فَيَوماً! ً يَوما نُذُورِي وَُأوفِي

٦٢
لِداوُدَ.٨٧ مَزمُورٌ لِيَدُوثُونَ.٨٦ المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

اللهَ، نَفسِيَ يا انتَظِرِي ١
خَلاصِي! يَأتِي ُ َمِنه ف

وَُمخَلِّصِي! ِحْصنِي َ هُو ٢

المُرتَفِعَةُ. قَلعَتِي َ هُو
أعْدائِي! ُ َكثْرَة نِي ُّ تَهُز فَلا

؟ عَلَيَّ الهُُجومَ تُواِصلُونَ مَتَى إلَى ٣
مائٍِل؟ َكحائٍِط تَهدِمُونِي أْن إلَى

لِتَدمِيرِي، يَتَآمَرُونَ كَرامَتِي، رُغمَ ٤

٦١:٤ ٨٥
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

:٦٢ ٨٦
.42 - 38 16: 16، :9 الأّول الأيّاِم أخبارِ كتاَب انظر الهيكَل. فِي الرئيسيِّينَ التّسبيِح َ قادَة كانُوا ثلاثةٍ أحدُ َ وَهُو «وَلِيَدُوثُونَ» أو يَدُوثُون.

:٦٢ ٨٧
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٦٢:١٢ مزمور ٨٤١ ٦٢:٥ مزمور

بِأكاذِيبِهِْم. يَن مَسرُورِ
يَمدَُحونَنِي، النّاِس أمامَ
بِهِْم. قُلُو فِي َلعَنُونَنِي ي َّ ثُم

ِسلاه٨٨ْ
اللهَ، نَفسِيَ يا انتَظِرِي ٥

رَجائِي. يَأتِي ُ َمِنه ف
وَُمخَلِّصِي! ِحصنِي َ هُو ٦

أخزَى! فَلا ُ المُرتَفِعَة قَلعَتِي َ هُو
وَخَلاصِي. كَرامَتِي تَعتَمِدُ ِ الله عَلَى ٧

المُرتَفِعَةُ. وَقَلعَتِي ِحصنِي َ هُو
البَشَرُ. ها أّيُ ِ بِه ثِقُوا ٨

أمامَهُ. بَكُْم قُلُو اسكُبُوا
مَلجَُأنا. َ هُو ُ ِسلاهْالله

أكثَرَ. لا ُبخارٌ َ البَشَر لـَِكّنَ ٩
كِذبَةٌ. إلّا هُْم ما

ُبخاٍر. مِْن َ أكثَر يَزِنُونَ لا يِن المَوازِ وَفِي
ِيَن، الآخَر مَِن الانتِزاِع عَلَى كِلُوا َّ تَت لا ١٠

رِقَةِ. َّ الس فِي ً كاذِبَة ً آمالا تََضعُوا وَلا
ثَروَتُكُْم، زادَْت وَإذا

رْوَةِ. َّ بِالث بُكُْم قُلُو َق َّ تَتَعَل بِأْن تَسمَُحوا لا
ةً، مَّرَ ُ الله مَ َّ تَكَل حَينَ ١١
يِن: الأمرَ هَذَيِن فَهِْمُت

للهِ، َ ة َّ القُو «أّنَ
«. رَّبُ يا لََك َ حمَة َّ الر وَأّنَ ١٢

أعمالِهِْم. ِبحَسَِب َميَع الج ُتجازِي أنَت

٦٣
يَهُوذا. َصحراءِ فِي كانَ عِندَما لِداوُد٨٩َ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

٦٢:٤ ٨٨
(8 العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

:٦٣ ٨٩



٦٣:١١ مزمور ٨٤٢ ٦٣:١ مزمور

اللهُ. يا أنَت إلَهِي ١

أشتاُق. إلَيَك
وَرُوحاً، ً َجسَدا أنا إلَيَك عَطشاٌن

فِيها. َ ماء لا قاِحلَةٍ ةٍ َّ جاف أْرٍض فِي نِي َّ وَكَأن
هَيكَلَِك. فِي رَأيتَُك ِحينَ َشعَرُت هَكَذا ٢

وََمجدَكَ! تََك َّ قُو رَأيُت َحيُث
نَفسِها. َياةِ الح مَِن أفَضُل رَحمَتَُك ٣

تَسبِيِحَك. إلَى َشفَتاَي تَشتاُق
َسُأبارِكَُك، ِبحَياتِي ٤

البَرَكَةَ. ً طالِبا يَدَّيَ أْرفَُع وَبِاْسمَِك
َكثِيراً! ً دَسَما تَناوَلُت كَأنِّي أنا، َشبعاٌن ٥

ُأَسبِّحَُك! فَرَِحتَينِ وَبِشَفَتَينِ
فِراشِي. عَلَى َسأذكُرُكَ ٦

بَِك، ُ َسُأفَكِّر يِل َّ الل مُنتََصِف وَفِي
أعَنتَنِي، ََّك لأن ٧

َجناَحيَك. ظِّلِ فِي ابتَهَجُت وَأنا
رُوِحي، ُق َّ تَتَعَل بَِك ٨

تُثَبِّتُنِي. ِينَِك َم بِي وَ

نَفسِي، إهلاِك إلَى الّساعُونَ أمّا ٩

الأْرِض. أعماِق إلَى فَسَيُرَسلُونَ
َسيُقتَلُونَ. يُوِف بِالّسُ ١٠

عالُِب. َّ الث وََستَأكُلُهُمُ
َسيَفرَُح. ِ فَبِالله َلُِك، الم أمّا ١١

اللهَ! َسيُسَبُِّح لَهُ، الوَلاءِ عَلَى أقسَمَ مَْن وَكُّلُ
. َستُسَّدُ َ الكاذِبَة َ الأفواه لأّنَ

٦٤
لِداوُدَ.٩٠ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
:٦٤ ٩٠

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٦٤:١٠ مزمور ٨٤٣ ٦٤:١ مزمور

مُ! َّ أتَكَل عِندَما ُ الله يا اْسمَعنِي ١

عَدُّوِي. تَهدِيداِت مِْن احمِنِي
الأشرارِ. مُؤامَراِت مِْن َخبِّئنِي ٢

احفَظنِي. مَكائِدِهِِم وَمِْن
يُوِف. كَالّسُ ٌ ماِضيَة ألِسنَتُهُْم ٣

لِلإطلاِق. ةِ المُعَّدَ كَالقَوِس ُ الحاقِدَة وَكَلِماتُهُمُ
ِخشيَةٍ، وَدُونَ وَفَجأةً ٤

َمخبَإهِْم. مِْن همَ َّ الس يُطلِقُونَ
المُستَقِيمَ. الإنسانَ يُِصيبُونَ وَ

الآخَرَ. أحَدُهُمُ يُشَّجِعُونَ يرَةٍ شِرِّ بِكَلِماٍت ٥

المَصائِدِ. نَصِب عَْن ثُونَ يَتَحَّدَ
يَقُولُونَ: وَ

أحَدٌ!» يَراها «لَْن
ُحكَمَةَ. الم مَصائِدَهُمُ َأْخفُوا ٦

َضحايا. عَْن يَبحَثُونَ وَهُْم
عَمِيقَةٌ، الإنساِن دَواِخُل

قَلبُهُ. وَكَذَلَِك
سِهامَهُ! يَرِمي ً أيضا َ الله أّنَ َ غَير ٧

فَجأةً. َ الأعداء فَيَضرُِب
وَُخطَطِهِْم. مَصائِدِهِْم فِي يُوقِعَهُْم أْن ُ يَقدِر ٨

مُتَعَّجِباً. ُ رَأَسه ُّ يَهُز يَراهُْم مَْن كُّلُ
حَدََث، ما َمِيُع الج يَرَى َّ ثُم ٩

اللهُ. َصنََع بِما وَُيخـبِرُونَ
العَظِيمَةِ. ِ أعمالِه عَْن ِيَن الآخَر يُعَلِّمُونَ وَ

باللهِ، البارُّ لِيَبتَهِِج ١٠

بِهِ. وَليَحتَِم
المُستَقِيِم. القَلِب ذُو ْل َّ لِيَتَهَل

٦٥
تَرنِيمَةٌ. لِداوُدَ.٩١ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

:٦٥ ٩١
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تَسبِيٍح مِْن تَستَِحّقُ ما تَناُل صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى ١

ذُورُ. ُّ الن لََك وَتُوفَى
إنساٍن، كُّلُ أمامََك َسيَأتِي هُناكَ ٢

لَواَت! الّصَ تَسمَُع مَْن يا
يَغمُرُنا، إثمُنا ٣

وَتَغْفِرُها. َخطايانا تُغَّطِي أنَت َك َّ لـَِكن
إلَيَك لِلاقتِراِب ُ َتختارُه ِمَْن ل ً هَنيئا ٤

بَيتَِك، ساحاِت فِي كنَى وَالّسُ
ِس. المُقَّدَ هَيكَلَِك أطايِِب مِْن َسيَشبَُع ُ ه َّ لأن

لَنا، تَستَِجيُب إلَهَنا، يا ُتخَلُِّصنا أنََت ٥
تَنصُرُنا. ٍ مُهِيبَة ةٍ َّ وَبِقُو

بَشَرٍ كُّلُ يَعتَمِدُ عَلَيَك
ِيَةِ. النّائ البِحارِ وَفِي ِ البَعِيدَة الأراضِي فِي

القُدرَةَ. ُ الله َلبَُس ي ٦
تِهِ. َّ بِقُو الجِباَل يُثَبُِّت

الهاِئجَةَ، البِحارَ ُ يُهَّدِئ ٧
بَةَ، المُضطَرِ وَالأمواَج

الثّائِرَةَ. عُوَب وَالّشُ
البَعِيدَةِ. البِلادِ فِي النّاِس فِي َ الهَيبَة تُوقـِـُع آياتَُك ٨

وَالغَرِب. رِق َّ الش أقاصِي فِي الّساِكنِينَ تُدهُِش وَأنَت
وَتَسقِيها. بِالأْرِض تَعتَنِي ٩

وَمُثْمِرَةً. ً َخْصبَة َتجْعَلُها
ماءً، ٌ مَلآنَة اللهِ ُ أْنهار

وَغِلالَها. قَمَْحها ِيدُ وَتَز الأْرَض ُ تُهَيِّئ
ُحقُولَها. تُرَّطُِب أنَت ١٠

وَتُنَعِّمُها. بَتَها تُر ُ ُمَهِّد ت ُ الخَفِيفَة ُ الأمطار
وَغَلّاتِها. نَباتاتِها ُ تُبارِك وَأنَت
الوَفِيرِ، َ ِبخـَيرِك َ نَة الّسَ تُكَلُِّل ١١

عَظِيمَةٍ. ٍ بِغَلَّة باتَِك عَرَ وَتَملُأ
َكثِيراً. ً دَسَما المَراِعي تَفِيُض ١٢

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



٦٦:٨ مزمور ٨٤٥ ٦٥:١٣ مزمور

كامِلاً. ثَمَرَها تُعطِي ُ ُحِيطَة الم وَالتِّلاُل
الغَنَِم. بِقُطعاِن المُرُوُج تَكتَسِي ١٣

الوِديانُ. ى تَتَغَّطَ ُبُوِب وَبِالح
وَتُغَنِّي. تَهتُِف

٦٦
ةٌ. َّ ي مَزمُورِ ٌ تَرنِيمَة المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

الأْرِض. كُّلَ يا ِ لله ً تَكرِيما اهتِفِي ١

َجِيدِ! الم ِ لاسمِه ً تَكرِيما اعزِفُوا ٢
كَرِّمُوهُ! سبِيِح َّ بِالت

للهِ: قُولُوا ٣
أعمالَُك! ِهيَ ٌ «مُهِيبَة

َكثِيرَةٍ. تَسبِيٍح بِتَرانِيِم قُونََك َّ َل َم يَت َ أعداؤُك ى َّ َحت
ها. ُّ كُل الأْرُض لََك تَْسجُدُ ٤

مَزامِيرَ. يُرَنِّمُونَ لََك
يُرَنِّمُونَ.» لاْسمَِك

ِسلاه٩٢ْ
اللهُ. فَعََل ما لِتَرَوا اذهَبُوا ٥

بَشَرٌ. يُقَلِّدُها فَلا ً مُهِيبَة ً أعمالا َصنََع
يابِسَةٍ. أْرٍض إلَى َ الأحمَر َ البَحر َل َّ َحو ٦

أقدامِهِْم. عَلَى الُأردُّنِ نَهرِ َ عَبر ُ َشعبُه وَمَشَى
بِهِ. ابتَهَُجوا وَهُناكَ

الأبَدِ. إلَى الأْرِض عَلَى دُ َّ يَتَسَي ِ تِه َّ بِقُو ٧

عُوَب. الّشُ يُراقُِب ِ بِعَينَيه
يْنجَُحونَ! لا عَلَيهِ وَالمُتَمَرِّدُونَ

ِسلاهْ
إلَهَنا! بارُِكوا ُشعُوُب يا ٨

تَسابِيحَهُ! وا ُّ عَل
٦٦:٤ ٩٢

العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
15) ،7
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َحياتَنا، َحفَِظ َ هُو ٩
نَسقُُط. يَدَْعنا وَلَْم

اللهُ! يا امتََحنتَنا َك َّ لـَِكن ١٠
أدخَلْتَنا، ةٍ َّ ي نارِ َتجارَِب فِي

تَهُ! فِّضَ ةِ الفِّضَ صانـِـُع يَمتَِحُن َكما
أدخَلتَنا. مِصيَدَةٍ إلَى ١١

َخواصِرِنا. عَلَى ً ِحبالا َبَطَت وَر
جَرَْرتَنا رُؤُوِسنا مِْن ١٢
أجَْزتَنا. وَالماءِ النّارِ وَفِي
بَدِيٍع. مَكاٍن إلَى قُْدتَنا

صاعِدَة٩٣ٍ َ بِذَباِئح بَيتَِك إلَى آتِي أنا ها ١٣

نُذُورِي َ لُأوفِي
، بِشَفَتّيَّ بِها نَطَْقُت َّتِي ال ١٤

ِضيقِي. فِي بِها وَوَعَْدُت
ً سَمينَة ً صاعِدَة َ ذَباِئح لََك ُ ُأقَّدِم ١٥

وَتُيُوساً. ً ثِيرانا وَكِباشاً، ً وََبخُورا
ِسلاهْ

اللهَ، خائِفِي يا تَعالَوا ١٦

لِي. َصنََع بِما وََسُأخبِرُكُْم
دَعَوتُهُ! أنا ١٧

لِسانِي. عَلَى عظِيِم َّ الت وَكَلِماُت
يَسمَعَنِي لَْن َسيِّدِي أّنَ ُ ُأدرِك وَأنا ١٨

أنزَْعها. وَلَْم قَلبِي فِي ً َنجاَسة رَأيُت إذا
سَمـِـَع! قَْد بِالفِعِل َ الله لـَِكّنَ ١٩

َصلاتِي! إلَى وَأصغَى
َصلاتِي، يَرُدَّ لَْم الَّذِي َ الله أحمَدُ ٢٠

رَحمَتَهُ. يَمنَْع لَْم وَعَنِّي

٦٧
ةٌ. َّ ي مَزمُورِ ٌ تَرنِيمَة الآلاِت. مََع المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

٦٦:١٣ ٩٣
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح



٦٨:٤ مزمور ٨٤٧ ٦٧:١ مزمور

وَبارِكْنا. ارحَمْنا ُ الله يا ١
لَنا. يُشرُِق وَجهََك لَيَت

ِسلاه٩٤ْ
تُعرَُف. مَكاٍن كُّلِ فِي يقََك َطرِ لَيَت ٢

خَلاِصَك. َ ة َّ قُو تَعرُِف ها َّ كُل عُوَب الّشُ لَيَت
اللهُ. يا يُسَبُِّحونََك النّاَس لَيَت ٣

يُسَبُِّحونََك. النّاِس كُّلَ لَيَت
عُوِب. الّشُ كُّلُ تَفرََح أْن يَنبَغِي ٤

البَشَرَ، َتحكُمُ بِالإنصاِف َك َّ لأن
الأْرِض. فِي يُرِْشدُها مَْن وَأنَت

اللهُ. يا عُب الّشَ لِيُسَبِّحَْك ٥

البَشَرِ. كُّلُ لِيُسَبِّحَْك
الوَفِيرَةَ. تَها َّ غَل الأْرَض أعِط ٦

دائِماً. يُبارِكُنا إلَهُنا، ُ فَالله
يُبارِكُنا، ُ الله ٧

َتخشاهُ. أْن ِ البَعِيدَة البِلادِ فِي البَشَرِ وَعَلَى

٦٨
ةٌ. َّ ي مَزمُورِ ٌ تَرنِيمَة لِداوُدَ.٩٥ المُرَنِّمِينَ.مزمورٌ لِقائِدِ

يَقُومُ، َ الله لَيَْت ١
تُونَ. َّ يَتَشَت ُ وَأعداؤُه

أمامِهِ! مِْن ُبُونَ يَهر مُقاوِمِيهِ كُّلَ وَلَيَت
اللهِ، ِ َحضْرَة مِْن َيختَفُونَ الأشرارَ لَيَْت ٢

النّارِ، مَِن الخارُِج خانُ الدُّ ُق َّ يَتَفَر َكما
أمامَها. مُع الّشَ يَذُوُب وََكما

اللهِ. ِ َحضْرَة فِي يَبتَهُِجونَ الّصاِلحـِينَ وَلَيَْت ٣
فَرَحاً! يَطِيرُونَ لَيتَهُْم

للهِ، وا ُّ غَن ٤

٦٧:١ ٩٤
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

:٦٨ ٩٥
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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رنِيِم. َّ بِالت ُ اْسمَه َسبُِّحوا
حراءِ. الّصَ َ عَبر لِلرّاِكِب يَق رِ الّطَ هَيِّئُوا

ياه.٩٦ ُ اْسمُه مَِن أمامَ ابتَهُِجوا
ِس المُقَّدَ ِ مَسِكنِه فِي ُ الله ٥

أٌب، لَهُْم لَيَس ِمَْن ل أٌب َ هُو
الأرامِِل. وَحاِمي

بَيٍت. فِي المُتَوَحِّدِيَن ُ الله يُْسِكُن ٦

يَسكُنُونَ. ٍ ناِشفَة أْرٍض فَفِي المُتَمَرِّدُونَ أمّا
َشعبَِك، أمامَ مََضيَت لَمّا ٧

حراءِ. الّصَ إلَى وَخَرَجَت
ِسلاه٩٧ْ

اللهِ، أمامَ ً ِحمَما ُ ماء الّسَ وَأمطَرَِت ٨
ِيَل! إسرائ ِ إلَه أمامَ نَفسُها ُ ِسيناء وَذابَْت ْت اهتَزَّ

اللهُ، يا ً يرا ِ غِز ً مَطَرا أرَسلَْت ٩
المُنهَكَةَ. أْرضَك وَأصلَحَت

قُطعانَُك. ْت َّ استَقَر هُناكَ ١٠
لِلمَساِكينِ. ٍ َكثِيرَة بِبَرَكاٍت الأْرَض أَت َّ هَي وَأنَت

يَأمُرُ، َسيِّدِي ١١

الأخبارَ: ُ يَنشُر النّاِس مَِن ٌ عَظِيم وَجَيٌش
وا! ُّ فَر وَُجيُوشُهُْم ُ ياء الأقوِ «المُلُوكُ ١٢

الغَناِئِم. مَِن نَِصيٌب لَها بَيتَها لَزِمَْت َّتِي ال ُ وَالمَرأة
الحَظائِرِ، فِي الأغناِم ِ لِرِعايَة بَقُوا وَالَّذِيَن ١٣

ةٌ. َّ خُرافِي ٌ ثَروَة لَهُْم
ةِ، بِالفِّضَ مُغَّشاةٌ يَماٍم ُ أجنِحَة لَهُْم

ذَهٍَب!» مِْن يٌش وَرِ
المُلُوكَ ُ القَدِير ُ الله َق َّ فَر ١٤

٦٨:٤ ٩٦
«يهوه.» الله لاسم المختصرة الصيغة ياه.

٦٨:٧ ٩٧
العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

32) ،19
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َصلْمُونَ. َجبَِل عَلَى النّازِِل لِج َّ كَالث
العَظِيمَ، باشانَ َجبََل يا ١٥

الـَكثِيرَةِ! القِمَِم ذا باشانَ َجبََل يا
القِمَِم، ُ َكثِير َبَُل الج ها أّيُ ١٦

لَهُ، ً مَقاما ُ الله ُ اشتَهاه الَّذِي َبََل الج َتحِسدُ ِماذا ل
الأبَدِ؟ إلَى ُ الله يَسكُُن حيُث

ِس المُقَّدَ ِ مَْسَكنِه إلَى ّبُ َّ الر يأتِي َ ِسيناء مِْن ١٧
مَركِباتِهِ. مِْن مَلايِينَ مََع

الأعالِي، إلَى َصعِْدَت قَْد ١٨
غَنيمَةً، َسبَيَت

عَطايا. النّاَس وَأعطَيَت
عَلَيَك! المُتَمَرِّدِيَن مَِن ى َّ َحت

لِيَسكَُن. العَلاءِ إلَى ُ الله َصعِدَ
، ّبُ َّ الر مُبارَكٌ ١٩

يَوٍم! كُّلُ أحمالَنا ُيخَّفُِف
خَلاُصنا. َ هُو ُ ِسلاهْالله

يُنَجِّينا. الَّذِي ُ الإلَه َ فَهُو اللهَ، لِنُسَبِِّح ٢٠
َ الإلَه ّبَ َّ الر لِنُسَبِِّح

المَوِت. مَنافِذَ يَملُِك الَّذِي
أعدائِهِ، رَأَس ُ الله َسيَسَحُق ٢١

الإثِم. َسبَِل فِي لِلّسالِِك عرِ الّشَ َ الـَكثِيرَة أَس َّ الر
: ّبُ َّ الر قاَل ٢٢

البَحرِ أعماِق وَمِْن باشانَ «مِْن
الأعداءِ، ُجثََث َسأستَرِدُّ

دِمائِهِْم، وََسَط بِقَدَمِيَك تَمشِيَ لـِكَي ٢٣

مِنهُْم.» نَصيبَها كِلابَُك َلَحَس وَت
اللهُ! يا َ نَصرِك مَوِكَب ُ الأعداء َسيَرَى ٢٤

قَداَسةٍ. فِي مُ يَتَقَّدَ َ وَهُو ـِكِي، مَل إلَهِي، نَصرِ مَوِكُب
المَوِكَب مُونَ يَتَقَّدَ المُرَنِّمُونَ ٢٥

العازِفُونَ، وَوَراءَهُمُ



٦٨:٣٥ مزمور ٨٥٠ ٦٨:٢٦ مزمور

فُوِف. بِالدُّ بَْن يَضرِ فَتَياٌت بِهِْم ُتحِيُط
الاجتِماِع. فِي ُ َشعبَه يا َ الله َسبُِّحوا ٢٦

اللهَ. َسبُِّحوا ِيَل إسرائ نَسَل يا
يَقُودُهُْم، ُ غِير الّصَ بَنْيامِيْنُ َ هُو ها ٢٧

آمِرُهُْم، يَهُوذا ُ وَزُعَماء
وَنَفتالِي! َبُولُونَ ز ُ وَزُعَماء
اللهُ، يا تََك َّ قُو ْ َأْظهِر ٢٨

الماضِي. فِي فَعَلَْت َكما اللهُ، يا تََك، َّ قُو َأْظهِر
ً ة َّ هَدِي الأْرِض مُلُوكُ ُ ُيحْضِر ٢٩

القُْدِس. فِي هَيْكَلَِك إلَى
المُستَنقَعاِت! قَطِيَع ُ الله يا عاقِْب ٣٠

َباءِ. الغُر قَطِيِع فِي الثِّيرانَ خِ وَّبِ
قْتَهُْم. َّ فَفَر الحَرَب وا ُّ أَحب الَّذِيَن النّاَس هَؤُلاءِ اخزِ

تَهُْم! فِّضَ حامِلِينَ الوَحِل عَلَى ً زَحفا إلَيَك لِيَأتُوا
رائِِب، الضَّ حامِلُو َسيَأتِي مِصرَ مِْن ٣١

هَداياهُْم. بِإرساِل ِ َبَشَة الح أهُل يُعَجُِّل وَ
الأْرِض. مَمالَِك يا للهِ، وا ُّ غَن ٣٢

غِناءً! ّبَ َّ الر َسبُِّحوا
ِسلاهْ

القَدِيمَةِ. ماواِت الّسَ أعلَى عَلَى لِلرّاِكِب وا ُّ غَن ٣٣

. القَوِّيِ ِ بَِصوتِه يُرعِدُ ِمَْن ل وا ُّ غَن
للهِ، تَسبِيٍح َ تَرانِيم رَنِّمُوا ٣٤

ِيَل إسرائ ِ َشعبِه فَوَق ُ جَلالُه الَّذِي
ماءِ! الّسَ فِي ُ تُه َّ وَقُو

ِس. المُقَّدَ هَيكَلَِك فِي ُ الله يا أنَت مَهُوٌب ٣٥
لِشَعبِهِ. ً ة َّ وَقُو ً قُدرَة يُعطِي ُ الله

اللهُ. َ تَبارَك
٦٩

لِداوُدَ.٩٨ مزمورٌ نابِِق.» َّ «الز لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ
:٦٩ ٩٨
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َنجِّنِي ُ الله يا ١

عُنقِي. إلَى ارتَفََع قَدِ َ الماء لأّنَ
أغُوُص، العَمِيِق الوَحِل فِي ٢

مَوِضــٌع. لِقَدَمَيَّ وَلَيَس
العَمِيقَةِ، ِياهِ الم فِي دَخَلُت

َيجرِفُنِي! ُ يّار َّ وَالت
تَعِبُت. ِ الاستِغاثَة مَِن ٣

ِمُنِي. يُؤل وَحَلقِي
عَيْناَي ظَرِ َّ الن مَِن تَعِبَْت

اللهَ. ُ أنتَظِر أنا بَينَما
َسبٍَب بِلا يَبغُِضونَنِي الَّذِيَن ٤

رَأسِي. َشعرِ مِْن ُ أكثَر
َكثِرُوا، تَدمِيرِي ُيحاوِلُونَ الَّذِيَن

كَذَبُوا. َ وََحولِي
أسرِْق! لَْم ما أرُدَّ أْن بُّدَ لا وَالآنَ

اللهُ! يا لَدَيَك ٌ مَعرُوفَة بِي ذُنُو ٥

ذَنبِي. عَنَك ُأخفَِي أْن ُ أقدِر لا
القَدِيرُ، ُ الإلَه ّبُ َّ الر ها أّيُ ٦

مِنِّي. َيخجَلُوا يَرُجونََك مَْن تَدَْع لا
ِيَل، إسرائ َ إلَه يا

ُسوءاً. فِيَّ يَقُولُوا يَطلُبُونََك مَْن تَدَْع لا
بِالعارِ، ًى مُغَّطَ وَجهِي ٧

أجلَِك! مِْن ذَلَِك أحتَمُِل وَأنا
إْخوَتِي. عِندَ صِرُت يٍب َكغَرِ ٨

ُأمِّي. أبناءِ عِندَ وَكَأجنَبِيٍّ
بَيْتَِك، عَلَى ُ الغَيْرَة أكَلَتْنِي فَقَْد ٩

! عَلَيَّ وَقَعَْت أهانُوكَ الَّذِيَن وَإهاناُت
للهِ، وَأُصومُ أبكِي ِحينَ ١٠

َتحقِيرِي. عَْن ونَ يَكُّفُ فَلا
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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حُزناً، َيَش الخ ألبَُس ١١
ُأضحُوكَةً. لَهُْم ُ وَأِصير

، عَلَيَّ مُونَ َّ يَتَكَل ِ المَدِينَة ِ بَوّابَة عِندَ َيجلِسُونَ الَّذِيَن ١٢
أغانِيَ. عَنِّي يُؤَلِّفُونَ َمرِ الخ بُو وَشارِ

بِرِضاكَ. أحظَى لـِكَي فَُأَصلِّي اللهُ، يا أنا أمّا ١٣
خَلاِصَك. ةِ َّ وَقُو رَحمَتَِك بِعَظِيِم لِي فَاْستَِجْب

َنجِّنِي، الوَحِل هَذا مِْن ١٤
أكثَرَ! أغرََق لِئَلّا

أعْدائِي، مِْن َ فَأنجُو أعِنِّي
العَمِيقَةِ. ِياهِ الم وَمَِن

يّارُ، َّ الت َيجرِفُنِي لا ِحينَئِذٍ، ١٥

العَمِيقَةُ، ُ ِياه الم تَبتَلِعُنِي وَلا
! عَلَيَّ فَمَها ُ يَة الهاوِ تُغلُِق وَلا

الّصاِلحَةِ. بِرَحمَتَِك لِي ُ الله يا استَِجْب ١٦
. إلَيَّ التَفِْت تَِك َّ َمحَب بِعَظِيِم
عَبدِكَ! عَْن َتخْتَِف لا ١٧

باستِجابَتَِك! فََأسرِْع ِضيٍق، فِي أنا
افدِنِي. خَلِّْصنِي! تَعاَل ١٨

وَحَرِّْرنِي! تَعاَل َ أعدائِي بِسَبَِب
وَِخزيِي. وَحَرَِجي بِعارِي أنَت ٌ عالِم ١٩

تَعرِفُهُْم. أنَت وَُخُصوِمي
يائٌِس! فَأنا الخِزُي، هَذا ُّنِي يُذِل ٢٠

عَطٍف. مِْن يَكُْن فَلَْم عَطفاً، رََجوُْت
أحَداً. وَجَدُت َما ف ونَنِي، ُّ يُعَز مَْن رََجوُْت

َطعاِمي. فِي ً سُمّا وا دَّسُ هُْم لـَِكنَّ ٢١
خَلّاً. أعطُونِي عَطَشِي وَفِي

لَهُْم. َ مَصائِد مَوائِدُهُْم لِتَكُْن ٢٢
مِصيَدَةً. ُ تَِصير لأصحابِهِْم وَلائِمَهُْم وَلَيَْت

يُبصِرُوا، لا كَْي ُ تُظلِم عُيُونَهُْم لَيَت ٢٣

بِاستِمراٍر. تَنحَنِي ُظهُورَهُْم وَلَيَت
اللهُ، يا غََضبََك عَلَيهِْم اْسكُْب ٢٤
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نارُكَ! وَلْتُدرِْكهُْم
بُيُوتَهُْم! خَرِّْب ٢٥

أحَدٌ! فِيها يَسكُُن فَلا
بُهُْم! أضرِ عِندَما ُبُوا يَهر ى َّ َحت ٢٦

عَنها! ثُوا لِيَتَحَّدَ وَِجراٌح أوجاعٌ لَهُْم وَتَكُونَ
عاقِبهُْم! ونَ يَستَِحّقُ كما ٢٧

تَقبَلْهُْم. لا وَبِعَدلَِك
َياةِ! الح ِسفرِ مِْن أسماءَهُْم ُ اْمح ٢٨

تَذكُرْها. لا الّصاِلحـِينَ وَمََع
وَمُتَألِّمٌ. َمِسِكيٌن ف أنا أمّا ٢٩

يَرْفَعُنِي. ُ الله يا خَلاُصَك
غِناءً، اللهِ اسْمَ َسُأَسبُِّح ٣٠

سبِيِح. َّ الت بِتَرانيِم ُ َسُأَمجِّدُه
كامٍِل. ثَوٍر ِ ذَبِيحَة مِْن َ أكثَر بِها ُ الله فَيَفرَُح ٣١

فَيَفرَُحونَ، هَذا المَساِكينُ يَرَى ٣٢
اللهِ. عابِدِي أرواُح وَتَنتَعُِش

المَساِكينِ، إلَى يَستَمـِـُع َ الله أّنَ َسيَعرِفُونَ هُْم لأّنَ ٣٣
أسراهُ. ُ َيحتَقِر وَلا

فِيهِما. ما وَكُّلُ وَالأْرُض ُ ماء الّسَ َ الله لِتُسَبِِّح ٣٤
صِْهيَوْنَ، ُيخَلُِّص َ الله لأّنَ ٣٥

يَهُوذا. مُدُنَ وَيَبنِي
الأْرَض. وَيَرِثُوا ُ َشعبُه هُناكَ لِيَسكَُن

أيضاً، ِ عَبِيدِه نَسُل فَيَرِثَها ٣٦

هُناكَ. ِ اْسمِه ُمحِبِّي كُّلُ وَيَسكَُن

٧٠
لِداوُدَ.٩٩ مَزمُورٌ ، تَذْكارِّيٌ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ. لِقائِدِ

لِتُنَّجِينِي! ُ الله يا عَجِّْل ١

اللهُ! يا أسرِْع مَعُونَتِي إلَى
:٧٠ ٩٩

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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وََيخزَْونَ! َيخجَلُونَ مَوتِي يَطلُبُونَ مَْن لَيَت ٢

ُّونَ. وَيُذَل يَتَراَجعُونَ رَّ َّ الش َ لِي ونَ ُّ َمَن يَت مَْن لَيَت
فُونَ. َّ وَيَتَوَق َيخزُونَ بِي المُستَهزِئِينَ لَيَت ٣

يَطلُبُونََك. الَّذِيَن كُّلُ وَلْيَفرَْح وَلْيَبتَهِْج ٤

دائِماً: خَلاَصَك ونَ ُّ ُيحِب مَْن كُّلُ وَلْيَقُْل
اللهُ!» دِ «لِيَتَمَجَّ

المِسِكينَ. أنا وَأعِنِّي ُ الله يا َأسرِْع ٥

ْر. تَتَأّخَ فَلا اللهُ، يا وَمُنقِذِي عَونِي أنَت

٧١
اللهُ، يا مَلْجَأِي فِيَك َجعَلُْت ١

أبَداً. ُأخزَى تَدَْعنِي فَلا
وَتُنَجِّينِي. َستُخَلُِّصنِي مُستَقِيمٌ، ََّك لأن ٢

وَخَلِّْصنِي! ُأذُنََك إلَيَّ فَأمِْل
مَلْجَأِي، َ َصخَرَة ُكْن ٣

دائِماً! إلَيها أهرُُب
ِبخَلاصِي! مُْر

َصخرَتِي، أنَت ََّك لأن
أنَت. ُ نَة ُحَّصَ الم وَمَدِينَتِي

وءِ، الّسُ ُأناِس مِْن إلَهِي يا َنجِّنِي ٤

القُساةِ. وَالّظالِمِينَ الأشرارِ قَبَضةِ وَمِْن
. رَّبُ يا رَجائِي أنَت ََّك لأن ٥

اللهُ. يا عَلَيَك َّكَلُت ات َشبابِي مُنذُ
عِنايَتَِك. َتحَت وُِضعُْت وِلادَتِي مُنذُ ٦

أعَنْتَنِي. وُلِدُْت مُنذُ
دائِماً. ُأَسبُِّح بِفَضلَِك

يَن، لـَِكثِيرِ ً مَثَلا صِرُت ٧
ةُ. َّ ي القَوِ قَلعَتِي أنَت َك َّ لـَِكن
بِتَْسبِيِحَك ُ يَمتَلِئ َمِي ف لَيَت ٨

اليَوِم. كُّلَ َمِْجيدِكَ بِت وَ
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بَعِيداً. تَرْمِنِي لا أِشيُخ ِحينَ ٩

تِي. َّ قُو َضياِع عِندَ عَنِّي تَتَخَّلَ لا
، عَلَيَّ ً مَعا يَتَآمِرُونَ أعدائِي ١٠

يَتَشاوَرُونَ. لِقَتلِي يَكمُنُونَ وَالَّذِيَن
يُنقِذُهُ. مَْن «لَيَس قالُوا: ١١

اللهُ، ُ تَرَكَه
بِهِ.» ُمِسْك وَن ُ فَلْنُطارِْده

إلَهِي. يا عَنِّي تَبْعُْد لا ١٢

مَعُونَتِي! إلَى َأسرِْع
يَفنُونَ. وَ َيخزَونَ َ أعدائِي لَيَْت ١٣

الأبَدِ! إلَى وَالخِزَي العارَ يَعرِفُونَ تِي َّ أذِي إلَى الّساعِينَ لَيَْت
أنتَظِرُكَ، َسأَظّلُ لـَِكنِّي ١٤

فَأكثَرَ! َ أكثَر وََسُأَسبِّحَُك
الّصاِلحَةَ. أعمالََك ً دَوما الإنسانُ َ يَذكُر أْن يَنبَغِي ١٥

خَلاِصَك، بَِصنائـِـِع َ وَُيخـبِر
عَدَداً. لَها أعرُِف لا لأنِّي

الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ ِبجـَبَرُوتَِك ُ َسُأخبِر ١٦

وَحدَكَ! كَ َّ بِر ُ وََسُأذَكِّر
اللهُ. يا بْتَنِي دَرَّ َشبابِي مُنذُ ١٧

العَِجيبَةِ. بَِصنائِعَِك ُ ُأخْبِر الآنَ إلَى وَأنا
َشيُخوَختِي، فِي ُ الله يا عَنِّي تَتَخَّلَ فَلا ١٨

تَِك! َّ بِقُو َ الآتِي الجِيَل َ ُأخبِر لـِكَي
اللهُ، يا ُ الّصاِلحَة أعمالَُك ٌ وَمُْرتَفِعَة ٌ عَظِيمَة ١٩

ماواِت الّسَ أعلَى إلَى تَِصُل
َصنَعتَها. ِنَفِسَك ب أنَْت َّتِي ال

اللهُ! يا لََك مِثَل لا
وَالمَصائِِب. يقاِت الّضِ ِ هَذِه كُّلَ أرَيتَنا أنَت ٢٠

وَأْحيِنِي. عُْد رَّبُ يا
انِْشلْنِي. الأْرِض أعماِق وَمِْن عُْد،

الـَكثِيرَةَ، َ ة َّ ي القَوِ أعمالََك زِْد ٢١
وَعَّزِنِي. إلَيَّ التَفِْت
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القِيثارِ عَلَى َسأعزُِف ذَلَِك عِندَ ٢٢

أمانَتَِك. عَلَى وَُأَسبِّحَُك
تَسابِيحََك، ُ م َسُأرَّنِ العُودِ عَلَى

ِيَل. إسرائ وَس قُّدُ يا
نَْفسِي، أنقَذَت ٢٣

تَسابِيحََك! َشفَتاَي ُ م وَتُرَّنِ تَبتَهُِج لِهَذا
اليَوِم. ُطوَل َ الّصاِلحَة أعمالََك َسيُعلُِن وَلِسانِي ٢٤

وََخجِلُوا. خَزُوا الَّذِيَن هُمُ تِي َّ أذِي إلَى َسعُوا الَّذِيَن لأّنَ

٧٢
لِسُلَيْمان. ٌ ة َّ ُأغنِي

لِلمَلِِك. ً َسدِيدا ً حُكما َ الله يا أعِط ١
وَالإنصاَف. العَدَل أْعِط َلِِك الم وَلِابِن
بِالإنصاِف َشعبََك َلُِك الم َيحكُمَ لـِكَي ٢

للمَساِكينِ. بِالعَدِل يَقضِيَ وَ
َسلاماً، الجِباُل َ ُثمِر ت لـِكَي ٣

خَيرٍ. أعماَل وَالتِّلاُل
المَساِكينَ َلُِك الم يُنِصَف لـِكَي ٤

ُحتاَج الم يُغِيَث وَ
الّظالِمِينَ. يُعاقَِب وَ

ِجيٍل بَعدَ ً ِجيلا ُ البَشَر قِيَك َّ وَيَت َيخافََك لـِكَي ٥

قَمَرٌ! وَكانَ شَمٌس وُِجدَْت َما طال
الحَقِل. عُْشِب عَلَى دَى َّ كَالن َلُِك الم وَلِيَكُِن ٦

الأْرِض. عَلَى النّازِِل وَكَالمَطَرِ
َحياتِهِ، فِي ُ المُستَقِيم الإنسانُ لِيَزدَهِرِ ٧

الأبَدِ. إلَى ُ َسلامُه ْ وَلِيَزدَهِر
البَحرِ، إلَى البَحرِ مَِن ُ كُه ـْ مُل َمتَّدَ لِي ٨

الأْرِض. أقاصِي إلَى هْرِ النَّ وَمَِن
حراءِ، الّصَ ُسّكانُ أعداؤُهُ، ُ لَه لِيَنَْحِن ٩

قَدَمَيهِ. تُراَب وَليَلَحسُوا
بِهَدايا، واِحِل وَالّسَ تَرِْشيَش مُلُوكُ ِ لِيَأتِه ١٠
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يبَةً. ضَرِ وََسبَأ َشبا مُلُوكُ ُ لَه وَلِيُقَّدِْم
المُلُوِك، كُّلُ ُ لَه ً ُخُضوعا لِيَنَْحِن ١١

عُوِب. الّشُ كُّلُ ُ وَلِتَخدِْمه
المُستَغِيثِينَ، ُحتاِجينَ وَالم المَساِكينَ يُنقِذُ ُ ه َّ لأن ١٢

لَهُْم. مُنقِذَ لا الَّذِيَن
َلُِك، الم يَتَحَنَّنُ وَالبائِِسينَ المَساِكينَ عَلَى ١٣

ُحتاِجينَ. الم ِيَن العاِجز َ َحياة وَُيخَلُِّص
نُفُوسَهُْم. يَفدِي وَالبَطِش ِ َبِيثَة الخ المَكائِدِ مَِن ١٤

لَدَيهِ. ٌ ثَمِينَة َياتُهُْم فَح
نَِصيبِهِ. مِْن َشبا ذَهَُب يَكُونَ وَ يَطُوُل َلِِك الم َ عُمر لَيَت ١٥

دائِماً. ُ وَيُبارُِكونَه ِ لأجلِه ونَ ُّ يَُصل النّاَس لَيَت
الجِباِل! رُؤُوَس تُغَّطِي ُبُوِب الح ُحقُوَل لَيَت ١٦

لُبنانَ، كَأْرزِ ُ يَكبُر ثَمَرَها لَيَت
الحُقُوِل. فِي كَالعُشِب المُدُِن مَِن يَطلُُع وَ

الأبَدِ، إلَى يَدُومُ ُ اْسمَه لَيَْت ١٧

مِس. الّشَ َتحَت َ هُو مَْن كُّلُ ُ يَعْرِفُه وَ
تَتَبارَكُ، ِ بِاْسمِه الُأمَمَ لَيَت

البَرَكَةَ. ُ لَه يَطلُبُونَ وَ
اللهُ، لِيَتَبارَِك ١٨

ِيَل إسْرائ ُ إلَه
العَجائَِب! يَصنَُع ُ وَحدَه الَّذِي

الأبَدِ، إلَى َجِيدُ الم ُ اْسمُه لِيَتَبارَِك ١٩
الأْرِض. كُّلَ ُ َمجْدُه َملْأ وَلْي

آمِينَ. َّ ثُم آمِينَ
يَسَّى. بِْن َ داوُد َصلَواُت تَنتَِهي بِهَذا ٢٠

الثّالُث ُ ٧٣الجزء (89 - 73 (المزامير
لآساف. مَزمُورٌ

ِيَل، لإسْرائ ُ الله َ هُو ٌ صاِلح ١
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وافـِـِع. وَالدَّ القُلُوِب لأنقِياءِ
أزِّلُ كِدُْت لـَِكنِّي ٢

ِباعِهِ. ّ ات عَِن ُف َّ وَأتَوَق
الحَسَِن، الأشرارِ حاَل رَأيُت لأنِّي ٣

المُتَغَطرِِسينَ. النّاِس ُأولَئَِك مِْن وَغِرُت
َحياتِهِْم، َطواَل يُزِْعجُهُْم ألٍَم مِْن َما ف ٤

مُمتازَةٌ. تُهُْم َّ وَِصح
النّاِس، ةِ َّ َكبَقِي الـِكفاِح إلَى ونَ ُّ يُضطَر لا ٥

ِضيقاتِهِْم. يُشارُِكونَهُْم وَلا
َكقِلادَةٍ، ياءَهُْم ِكبرِ يَعرُِضونَ وَلِهَذا ٦

َحولَهُْم. ُ ونَه َلُّفُ ي كَرِداءٍ وَقَساوَتَهُْم
عَلَيْهِ. وََيحُْصلُونَ ً دائِما يدَ المَزِ ِيدُونَ يُر ٧

عَلَيهِ. لِلحُُصوِل َ المَكائِد يُدَبِّرُونَ ً وَدائِما
ُيخَّطِطُونَ. رِّ َّ وَلِلش يَستَهزِئُونَ بِالنّاِس ٨

ِيَن. الآخَر ِ لِظُلم ً ُطرُقا يَرسُمُونَ عَليائِهِْم وَمِْن
آلِهَةٌ. هُْم وَكَأّنَ ثُونَ يَتَحَّدَ ٩

ِ الله َشعُب ى َّ َحت لِذَلَِك، ١٠٠ ١٠

لِلعَوِن، ً َطلَبا إلَْيهِْم َلجَُأ ي
يَقُولُونَهُ. ما كُّلَ يَقبَُل وَ

المُتََكبِّرُونَ: ُأولَئَِك يَقُوُل ١١
نَفعَلُهُ.» َنحُن ما ُ الله يَعرُِف «لا

أشرارٌ، ُأولَئَِك ها ١٢
غِنىً! وَيَزدادُونَ ٌ أغنِياء هُْم لـَِكنَّ

للهِ؟ ً ُمخلِصا أَظّلُ فَلِماذا ١٣

طاهِرَةً؟ نَفسِي ُأبقِي ِماذا وَل
هُ؟ َّ كُل الوَقَت ُأعانِي ِماذا ل ١٤

َصباٍح؟ كُّلَ أنِيَب َّ الت أحتَمُِل ِماذا وَل
هَكَذا، َث أَتحَّدَ أْن رُت َّ قَر لَوْ لـَِكْن ١٥

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٧٣:١٠ ١٠٠
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َشعبََك. ُخنُْت قَْد لـَكُنُت
الُأمُورَ، ِ هَذِه أفهَمَ أْن حاوَلُت ً جاهِدا ١٦

. عَلَيَّ ً َكثِيرا َصعٌب فَهمَها لـَِكّنَ
هَيكَلََك. دَخَلُْت أْن إلَى فَهمَها استَْصعَبُْت ١٧

أِخيراً! فَهِمُت عِندَئِذٍ
َخطِرٍ! وَضٍع فِي ُ الله يا وََضعتَهُْم أنَت ١٨

لِسُقُوطِهِْم. وَأعدَْدتَهُْم
إنذاٍر. سابِِق دُونَ َسيَسقُطُونَ يَوٍم وَذاَت ١٩

أمرُهُْم! فَيَنتَِهي َستُِصيبُهُْم أهواٌل
رَّبُ يا هَؤُلاءِ َسيَكُونُ ٢٠
حوِ! الّصَ عِندَ ُ نَنساه ُلمٍ َكح

مُرعِبِينَ َسيَكُونُونَ
َكوابِيِسنا. فِي لـَِكْن كَالوُُحوِش

وَانزَعَجُْت حَزِنُت عِندَما ٢١

الأشرارِ. الأغبِياءِ ُأولَئَِك فِي ُ ُأفَكِّر وَأنا
عِندَكَ، ً َحّقا ً غَبِيّا ُكنُت ٢٢

ورِ! َّ كَالث ً غَبِيّا
مَعََك! واِم الدَّ عَلَى بَقِيُت نِي َّ لـَِكن ٢٣

ِيَدِي. ب ُمِسُك ت وَأنَت
تَقُودُنِي. ِنَصاِئحَِك ب ٢٤
َستَأخُذُنِي. َجدِ الم وَإلَى

ِسواكَ، ماءِ الّسَ فِي لِي لَيَس ٢٥

غَيرَكَ. الأْرِض عَلَى يدُ ُأرِ وَلا
وَعَقلِي، َجسَدِي يَضعُُف قَْد ٢٦

تِي َّ قُو َ هُو َ الله لـَِكّنَ
الأبَدِ! إلَى تِي ِحّصَ َ وَهَو

َسيُبادُونَ. عَنَك البَعِيدِيَن لـَِكّنَ ٢٧
لََك. ُخلِِصينَ الم َ غَير وََستُهلُِك

بَُك. قُر لِي فَيَطِيُب أنا أمّا ٢٨
ثِقَتِي، وََضعُت ِ الإلَه ّبِ َّ الر فِي

َصنائِعَِك! بِكُّلِ ُ وََسأخبِر
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٧٤
لِآساف. قصيدة

يلَةَ؟ وِ الّطَ َ الفَترَة ِ هَذِه لَنا ُ الله يا َ َظهرَك أدَْرَت ِماذا ل ١
تَِك؟ َّ رَعِي عَلَى غََضبَُك قَدَ َّ ات ِماذا ل

القَدِيِم! مُنذُ َيتَهُْم اشتَر الَّذِيَن النّاَس ِ اذْكُر ٢

وَامتَلـَكتَهُْم! فَدَيتَهُْم الَّذِيَن النّاَس ِ اذْكُر
تسكُُن! َحيُث صِْهيَوْنَ. َجبََل ْ اذْكُر

القَدِيمَةِ. الآثارِ َ عَبر فَامِش ٣

. ّوُ العَّدُ ُ مَه َحّطَ الَّذِي الهَيكَِل إلَى وَارِجــْع

ِس. المُقَّدَ اجتِماعَِك مَكاِن فِي الحَرِب َصيحاِت ّوُ العَّدُ أطلََق ٤

انتِصارِهِْم. عَلَى ً عَلامَة أعلامَهُْم وَرَفَعُوا
ُ مِعوَلَه يَرفَُع َحّطاٍب مِثَل ُ َبُوه ضَر ٥

بِفَْأٍس. َ الـَكثِيفَة جَيراِت الّشُ لِيَقطََع
َ المَنقُوَشة َ ة َّ الخَشَبِي الألواَح ُيحَّطِمُونَ وَالآنَ ٦

وَالمَعاوِِل. بِالبَلطاِت
بِالأْرِض، ُ وه وََسوُّ هَيكَلََك أحرَقُوا ٧

اْسمَِك. مَْسَكَن وَدَنَّسُوا
جَمِيعاً.» «لِنَْسَحْقهُْم لِأنفُسِهِْم، قالُوا ٨

اللهِ. مَعابِدِ كُّلَ وَحَرَقُوا
ِنا. نِيران إشاراِت نَرَى لا ٩

أنبِياءُ! هُناكَ عادَ ما
َيحدُُث! الَّذِي ما نَدرِي وَلا

بَِك؟ يَهزَُأ ّوُ العَّدُ َسيَظَّلُ مَتَى ى َّ َحت اللهُ، يا ١٠

يُهِينَُك؟ َسيَظَّلُ الأبَدِ إلَى هَْل
تََك؟ َّ قُو َحجَزَت ِماذا ل ١١

جَمِيعاً! وََحّطِْمهُْم َأْظهِرْها
القَدِيِم! مُنذُ ُ الله َ هُو ـِكِي مَل ١٢

أْرِضهِ! فِي وَيَنْصُرُهُْم ُ َشعبَه ُيخَلُِّص
الأحمَرَ. َ البَحر َشطَرَْت تَِك َّ بِقُو ١٣

َبّارَةِ. الج البَحرِ وُُحوِش رَأَس َسحَقَت
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ياثانَ،١٠١ لَو رَأَس مَت هَّشَ ١٤
الأْرِض. وَلِوُُحوِش لِلنّاِس ُ َجسَدَه وَأطعَْمَت

وََتجرِي، تَفيُض َ وَالأودِيَة ِيَع اليَناب َتجعَُل أنَت ١٥
المُندَفِعَةَ. الأنهارَ وَُتجَّفُِف

كِلاهُما. لََك يُل َّ وَالل ُ هار النَّ ١٦
مَس. وَالّشَ َ القَمَر خَلَقَت أنَت

الأْرِض. عَلَى الحُدُودِ كُّلَ وََضعَت أنَت ١٧
تاءَ! وَالّشِ يَف الّصَ لَت وََشّكَ

ّوِ، العَّدُ َ استِهزاء ُ الله يا ْ اذْكُر ١٨
اسمََك. الأْحمَُق عُب الّشَ َلعَُن ي وََكيَف
يَمامَتََك، تَقتُْل الوُُحوَش تَدَِع لا ١٩
الأبَدِ. إلَى المِسِكينَ َشعبََك تَنَس لا

وَاحمِنا! مَعَنا عَهدَكَ ْ اذْكُر ٢٠
أْرِضنا! فِي ٍ مُظلِمَة ٍ يَة زاوِ كُّلِ فِي وَُظلْمٌ عُنٌف هُناكَ

ِبِينَ. خائ يَعُودُونَ المَسُحوقِينَ تَدِع لا ٢١
اْسمََك! يُسَبُِّحوا ُحتاِجينَ وَالم المَساِكينَ دَِع بَْل

بََك. حَر حارِْب اللهُ، يا هَيّا ٢٢
اليَوِم. ُطوَل لََك َمقَى الح هَؤُلاءِ َ تَعْيِير ْ اذكُر

أعدائَِك، َصيْحاِت تَنَْس لا ٢٣
دائِماً. عَلَيَك يَقُومُونَ الَّذِيَن وََصخََب

تُهلِْك.» «لا لَحِن عَلَى المُرَنِّمِينَ» «لِقائِدِ

٧٥
لآساَف. مَزمُوٍر ُ قَِصيدَة

نُسَبِّحَُك. اللهُ، يا نُسَبِّحَُك ١
أنَت. يٌب قَرِ

العَِجيبَةِ. أعْمالَِك عَْن ُيخـْبِرُونَ النّاُس
اللهُ: يَقُوُل ٢

َحكَمَةَ، الم أعقِدُ «ِحينَ
أقضِي! بِالإنْصاِف فَإنِّي

٧٤:١٤ ١٠١
ِ الله َ سيادة يُبَيّنُ هُنا فَالمَعنَى الأْرَض. يُِصيُب دضماٍر كُّلِ َ وراء ها أّنَ النّاُس َظّنَ القدِيمةِ، الخُرافاِت مَِن حيواناٌت ها أّنَ الأغلَُب ياثان. لَوِ … البحر وحوش

المُطلَقَة.
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وَُسّكانُها، الأْرُض تَرَتجُِف قَْد ٣

أساساتِها. وَأدعَمُ ُأثَبِّتها لـَِكنِّي
ِسلاه١٠٢ْ

رِ. ُّ َكب َّ الت عَِن وا يَكُّفُ بِأْن يَن ِ المُتََكبِّر أمَْرُت «أنا ٤

تِهِْم. َّ بِقُو باِهي َّ الت عَِن وا يَكُّفُ بِأْن الأشرارَ وَأمُْرُت
تِكُْم. َّ بِقُو َ الله وا تَتَحَّدُ ‹لا ٥

مُوا.›» َّ تَتَكَل لا ٍ وَبِعَجرَفَة
الغَرِب مَِن أْو رِق َّ الش مَِن تَأتِي لا الإنساِن َ ة َّ قُو لِأّنَ ٦

ةِ. َّ َبَلِي الج حراءِ الّصَ مَِن أْو
القاضِي َ الله لـَِكّنَ ٧

وَيَرفَُع! يُذِّلُ الَّذِي َ هُو
ٌ مَملُوءَة كَأٌس اللهِ يَدِ فِي ٨

. بِسُّمٍ ً مَمزُوجا َ أحمَر ً نَبِيذا
كَأِسهِ، مِْن وََسيَسكُُب

ُّمالَةِ. الث ى َّ َحت الأْرِض ُ أشرار وََسيَشرَبُها
دائِماً. َ الحِكايَة فَأحكِي أنا أمّا ٩

يَعْقُوَب. ِ لإلَه ً تَسبِيحا أشدُو
اللهُ: يَقُوُل ١٠

الأشرارِ، َ ة َّ قُو ُ «َسُأَكسِّر
الأبرارَ.» ُ وََسأنصُر

٧٦
لِآساَف. ٌ ُأنشُودَة ةٍ، َّ ي ِ وَتَر آلاٍت عَلَى المُرَنِّمِينَ» «لِقائِدِ

يَهُوذا، فِي ٌ شَهِير ُ الله ١

ِيَل. إسْرائ فِي ٌ عَظِيم ُ وَاْسمُه
َخيْمَتُهُ، سالِيم١٠٣َ فِي ٢

مَسَكنُهُ. صِْهيَوْنَ َجبَِل وَعَلَى
٧٥:٣ ١٠٢

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
٧٦:٢ ١٠٣

«سلام.» يعني القدس ِ ِمَدينَة ل ُ آخر اسمٌ ساليم.
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ُلتَهِبَةَ، الم السِّهامَ رَ َّ َكس هُناكَ ٣

الحَرِب. وَُسيُوَف رُوَس ُّ وَالت
ِسلاه١٠٤ْ

ً وََمجِيدا ً بَهِيّا ُكنَت ٤
َكثِيرُونَ. عَلَيها َ ذُِبح َّتِي ال الجِّباِل ِ ِسلِسلَة عَلَى

نائِمُونَ. وَهُْم ُ ياء الأقوِ ُنُودُ الج نُهَِب ٥

البَأِس أْصحاِب مِْن أحَدٌ َ يَْقو وَلَْم
يَداً. يَرفََع أْن عَلَى

ً ِياما ن كانُوا لَوْ َكما ُ وَراِكبُه الحِصانُ يَسقُُط ٦
يَعْقُوَب. َ إلَه يا تَنتَهِرُهُْم عِندَما

فَمَهُوٌب! أنَْت أمّا ٧
دِيدِ. الّشَ غََضبَِك أمامَ يَْصمُدَ أْن يَستَطِيُع مَْن لَيَس

حُكمََك. أعلَنَت ماءِ الّسَ مَِن ٨
ً َخوفا َصمَتَْت الأْرُض

ُ الله قامَ عِندَما ٩
المَساِكينَ، وَيَحمَِي ً حُكما َ لِيُصدِر

الأْرِض. فِي َ وَالوُدَعاء
النّاِس غََضُب ى َّ َحت ١٠

لََك. َ المَدِيح َيجلَِب أْن ُمِكُن ي
ةٍ.١٠٥ َّ قُو َ أْكثَر يُْصبُِحونَ وَالنّاُجونَ

ُحِيطَةُ! الم الُأمَمُ تُها َّ أي يَتَكُْم ِجز َأحضِرُوا ١١

لإلَهِكُْم، وََأوفُوها ً نُذُورا أنذِرُوا
وقِيرِ! َّ الت الواِجِب ِ الإلَه

العِظامَ. َ القادَة ُ الله يُرْعُِب ١٢
َيخشُونَهُ. الأْرِض وَمُلُوكُ

٧٧
لِآساَف. مَزمُورٌ لِيَدُوثُونَ.١٠٦ المُرَنِّمِين، لِقائِدِ

٧٦:٣ ١٠٤
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

٧٦:١٠ ١٠٥
:٧٧ ١٠٦ يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ .10 إلَى 7 من الأعداد



٧٧:١٣ مزمور ٨٦٤ ٧٧:١ مزمور

العَونَ. ً طالِبا وَأصرُُخ َ الله ُأنادِي ١

! إلَيَّ يُصغِي ُ فَلَعَلَّه اللهَ، ُأنادِي
. ّبِ َّ الر إلَى لَجَأُت يِق الّضِ وَقِت فِي ٢

يِل. َّ الل َطواَل لاةِ للِّصَ يَدَّيَ مَدَدُت
ى. َّ أتَعَز أْن أرفُُض

أنِينِي. وَيَبدَُأ ِ بِالله ُ ُأفَكِّر ٣

تَتَضايَُق! رُوِحي لـَِكّنَ ِ بِه ُل َأتَأمَّ
أنامَ. لِئَلّا ِجفنَيَّ أْمسَكَت ٤
ْم. َّ أتَكَل وَلَْم ً َكثِيرا تَضايَقُت
الماِضيةِ، الأيّاِم فِي رُت َّ فَك ٥

القَدِيمَةِ. نِينَ بِالّسِ
يِل. َّ الل فِي قَلبِي اُناِجي وَأخَْذُت ٦

َجواٍب. عَْن رُوِحيَ ْشُت َّ وَفَت ً َكثِيرا رُْت َّ فَك
َظهرَهُ؟ ّبُ َّ الر لَنا َ أدار الأبَدِ أإلَى ٧

أبَداً؟ ُ بِرِضاه َنحظَى ألَْن
رَحمَتُهُ؟ الأبَدِ إلَى ذَهَبَْت هَْل ٨

صامِتاً! َسيَبقَى الأبَدِ أإلَى
يُشفُِق؟ َكيَف نَسِيَ هَْل ٩

تِهِ؟ َّ َمحَب عَلَى أغلََق ُ غََضبَه أّنَ أْم
ِسلاه١٠٧ْ

لِنَفسِي: ُلُْت ق ١٠
تَهُ!» َّ قُو ُ يُظهِر يَعُْد لَْم َ القَدِير أّنَ َ هُو ُيحزِنُنِي «ما

العَظِيمَةَ! ياه١٠٨ أعماَل ُ ر َّ أتَذَك ١١
قَدِيماً! َصنَعْتَها َّتِي ال َ العَِجيبَة الأعماَل ُ ر َّ أتذَك

أعمالَِك. كُّلَ ُل أتَأمَّ فَبَدَأُت ١٢
أفعالَِك! كُّلِ فِي ُ ر َّ أتَفَك وَبَدَأُت

اللهُ. يا ٌ َسة مُقَّدَ ُطرُقَُك ١٣

.42 - 38 16: 16، :9 الأّول الأيّاِم أخبارِ كتاَب انظر الهيكَل. فِي الرئيسيِّينَ التّسبيِح َ قادَة كانُوا ثلاثةٍ أحدُ َ وَهُو «وَلِيَدُوثُونَ» أو يَدُوثُون.
٧٧:٩ ١٠٧

العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
(15

٧٧:١١ ١٠٨
الكتاب. مقدمة في الله» «أْسماء انظر «يهوه.» الله لاسم المختصرة الصيغة ياه.
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كَاللهِ. عَظِيٍم إلَهٍ مِْن وَما
َحّقاً. العَجائَِب يَفعَُل الَّذِي ُ الإلَه أنَت ١٤

تََك! َّ قُو عُوِب لِلّشُ أظهَرَْت
َشعبََك، َّصَت خَل تَِك َّ بِقُو ١٥

يُوُسَف. وَ يَعْقُوَب نَسَل
ِسلاهْ

اللهُ، يا البَحرِ ُ ماء رَآكَ ١٦
َخوفاً. فَارَتجََف ُ الماء رَآكَ

َبَْت. اضطَر ُحِيِط الم ُ مِياه ى َّ َحت
الـَكثِيفَةِ، الغُيُوِم مَِن ُ الماء جَرَى ١٧

عدُ، َّ الر َ زَمجَر حاِب الّسَ وَمَِن
البَرِق. سِهامُ وَمََضْت وَمِنها

الأمواِج. فَوَق المُرعِدُ َصوتَُك جَرَى ١٨

المَْسكُونَةَ. البَرُق َ وَأضاء
وَارَتجَفَْت! ْت اهتَزَّ وَالأْرُض

عَبَرَت، ُحِيَط وَالم مَشَيَت، البَحرِ فِي ١٩
لِقَدَمَيَك! ً آثارا تَترُْك لَْم َك َّ لـَِكن

كَالخِراِف َشعبََك قُدَت ٢٠
وَهارُونَ. مُوسَى يَدَّيِ عَلَى

٧٨
لآساَف قصيدة

لِتَعلِيمِي. َشعبِي يا استَمـِـْع ١

كَلاِمي. إلَى آذانَكُْم افتَُحوا
بِمَثٍَل. َمِي ف َسأفتَُح ٢

قَدِيمَةٍ. بِألغاٍز وََسأنطُِق
َجيِّداً، وَنَعْرِفُها َ ة القِّصَ سَمِعْنا ٣

بِها. آباؤُنا أخْبَرَنا وَقَْد
أولادِنا، عَِن ُنخفِيها لَْن ٤

الآتِي الجِيَل ُ َسنُخَبِّر بَْل
ِ َجِيدَة الم ِ الله بِأعماِل

َصنَعَها! َّتِي ال ِ ِبِه وَعَجائ
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يَعْقُوَب. مََع ً عَهدا قَطََع ٥

ِيَل. إسْرائ فِي ً يعَة شَرِ وََضَع
لِأبنائِهِْم. يُعَلِّمُوها بِأْن آباءَنا أمَرَ

العَْهدِ. بِهَذا ُ ِيَة الآت الأْجياُل تَعْرَِف لـِكَي ٦
أبناءٌ، ُ يُولَد ِجيٍل كُّلِ فِي

لِأبنائِهِْم. القَِصَص وَيَنقُلُونَ يَْكبَرُونَ
اللهِ. يَدِ فِي مَِصيرَهُْم يََضعُونَ ٧

العَِجيبَةَ، ُ أعمالَه يَنْسَوْنَ لا
وَصاياهُ. بِعُونَ َّ وَيَت

مُتَمَرِّداً، ً ِجيلا كَآبائِهِْم يَكُونُوا لَْن ٨
نَفسَهُ، ِ لله يُكَرِّْس لَْم ً ِجيلا
للهِ. الإخلاَص ِ م َّ يَتَعَل وَلَْم

المَعرَكَةِ، فِي َ أفْراِيم بَنُو ارتَّدَ ٩
الحَرِْب. يَوِْم فِي السِّهاِم ارتِدادَ

اللهِ. مََع عَهدَهُْم َيحفَظُوا لَْم ١٠
وََصاياهُ. يَتبَعُوا أْن وَرَفَُضوا

العَِجيبَةَ، َ ة َّ ي القَوِ ُ أعمالَه نَسُوا ١١
يّاها. إ أراهُْم َّتِي ال ِ وَمُعِْجزاتِه

آبائِهِْم أمامَ َ العَِجيبَة الأعماَل ِ هَذِه َصنََع ١٢
مِصْرَ. فِي ُصوعََن ُحقُوِل فِي

عَبرَهُ، وَقادَهُْم َ الأحمَر َ البَحر َ َشطَر ١٣

جانِبَْيهِْم. عَلَى َبٍَل َكج مٌ مَُكوَّ ُ وَالماء
نَهاراً، ِ حابَة بِالّسَ هَداهُْم َّ ثُم ١٤

لَيلاً. النّارِ ِنُورِ وَب
حراءِ، الّصَ فِي َ خرَة الّصَ َ َشطَر ١٥
عَظِيمَةٍ. بِئرٍ مِْن َكما ُ الماء فَاندَفََع

خرَةِ، الّصَ مَِن ُ الماء جَْدوَُل َق َّ فَتَدَف ١٦
َكنَهرٍ. وَجَرَى

العَلِيِّ عَلَى دُونَ َّ َمَر يَت وَ ُيخطِئُونَ وا ُّ َظل هُْم لـَِكنَّ ١٧

الجّافَةِ. الأْرِض تِلَك فِي
اللهِ، امتِحاِن عَلَى عََزمُوا َّ ثُم ١٨
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تِهِْم. َّ شَهِي لإْشباِع ً َطعاما فَطَلَبُوا
وَقالُوا: ِ الله عَلَى مُوا َّ تَكَل ١٩

حراءِ؟ الّصَ فِي ً مائِدَة لَنا يُعِّدَ أْن ُ الله «أيَستَطِيُع
خرَةَ، الّصَ ضَرََب ُ ه َّ إن ها ٢٠
الوِديانَ. وَمَلأ ُ الماء َق َّ فَتَدَف

لِشَعبِهِ؟» ً لَحما َ فِر َّ يُو أْن يَستَطِيُع هَْل لـَِكْن
غََضباً. امتَلَأ اللهُ، سَمـِـَع ِحينَ لِذَلَِك، ٢١

يَعقُوَب. عَلَى نارٌ اْشتَعَلَْت
ِيَل. إسْرائ عَلَى ُ غََضبُه وَازدادَ

بِاللهِ، يُؤْمِنُوا لَْم هُْم لِأّنَ ٢٢

ِبخَلاِصهِ. يَثِقُوا وَلَْم
فَوُْق، مِْن ُحَب الّسُ ُ الله أمَرَ َّ ثُم ٢٣

ماواُت. الّسَ وَانفَتََحِت
لِيَأكُلُوا. ً مَنّا عَلَيهِْم َ فَأمطَر ٢٤

ماءِ. الّسَ َ خُبز أعطاهُْم
المَلائِكَةِ. َ خُبز ُ البَشَر ُأولَئَِك أكََل ٢٥

لإشباعِهِْم. ً َطعاما إلَْيهِْم أرَسَل
ماءِ، الّسَ مَِن ً ة َّ شَرقِي ً ياحا رِ ُ الله أثارَ ٢٦

ِيدُ. يُر َحيُث َنُوِب الج ياَح رِ وَساَق
يُورِ الّطُ مَِن ً أسرابا ً أيّاما عَلَيهِْم أمطَرَْت ٢٧

وَالغُبارِ. مِل َّ الر بِعَدَدِ
مُعَسكَرِهِْم وََسِط فِي ُ يُور الّطُ َسقَطَِت ٢٨

ِخيامِهِْم. َحوَل
وََشبِعُوا، ً َكثِيرا أكَلُوا ٢٩

اْشتَهُوهُ. ما أْعطاهُْم
تَهُْم. َّ شَهِي يَضبُطُوا لَْم ٣٠

اللهَ. يَْشكُرُوا وَلَْم َطبٍْخ دُونَ ً فَورا أكَلُوها
عَلَيهِْم، ِ الله غََضُب فَنَزََل ٣١

ةً، َّ ِصح أوفَرَهُْم ى َّ َحت وَقَتََل
ِيَل. إسْرائ ُجنُودِ َ ِخيرَة ى َّ َحت وَأذَّلَ

ُيخطِئُونَ، وا ُّ َظل كُلِّهِ، هَذا وَرُْغمَ ٣٢
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العَِجيبَةِ. ِ بِأعمالِه يُؤمِنُوا وَلَْم
أيّامُهُْم، انتَهَْت بِالبُطلاِن ٣٣

َسنَواتُهُْم. وَالِارتِعادِ وَبِالخَوِف
تُهُْم. َّ بَقِي ِ إلَيه لَجَأْت مِنهُْم ً بَعضا ُ الله قَتََل ما َّ كُل ٣٤

وَيَنتَظِرُونَهُ. إلَيهِ يَعُودُونَ كانُوا بِلَهفَةٍ
َصخرَتُهُْم، َ هُو َ الله أّنَ رُونَ َّ يَتَذَك وَكانُوا ٣٥

يَفدِيهُْم. الَّذِي َ هُو العَلِيَّ َ الله وَأّنَ
بِكَلامِهِْم، ُ َيخْدَعُوه أْن حاوَلُوا ٣٦

بِألِسنَتِهِْم. عَلَيهِ كَذَبُوا
َنحوَهُ، ً صادِقَة بُهُْم قُلُو تَكُْن لَْم ٣٧

لِعَهدِهِ. ُيخلُِصوا وَلَْم
ِ تِه َّ َمحَب لأجِل ذَنبَهُْم َ غَفَر َ الله لـَِكّنَ ٣٨

ـِْكهُْم. يُهل وَلَْم
ةٍ مَّرَ بَعْدَ ً ة مَّرَ ُ غََضبَه َأ هَّدَ هَكَذا

غَيظَهُ. يُهَيَِّج أْن وَرَفََض
كَالرِّيحِ هُْم أّنَ ُ الله يَنَْس لَْم ٣٩

تَعُودُ. فَلا ُّ تَمُر َّتِي ال
حراءِ. الّصَ فِي عَلَيهِ دُوا َّ تَمَر ما ً َكثِيرا ٤٠

القاِحلَةِ. الأراضِي تِلَك فِي ُ وَأحزَنُوه
ِيَل. إسْرائ وَس قُّدُ وَأحزَنُوا امتََحنُوا ةٍ مَّرَ بَعْدَ ً ة وَمَّرَ ٤١

ُ تَه َّ قُو رُوا َّ يَتَذَك لَْم ٤٢
يِق. الّضِ مَِن أنقَذَهُْم ِحينَ
أراهُْم ُ ه َّ أن رُوا َّ يَتَذَك لَْم ٤٣

ُصوعََن. ُحقُوِل فِي وَعَجائَِب آياٍت
الأنهارِ، فِي دٍَم إلَى َ الماء َل َّ َحو ٤٤

جَداوِلِهِْم. مِْن رِْب ُّ الش مَِن ُّونَ ي المِصرِ ِن َمَّكَ يَت فَلَْم
فَنَهَشَهُْم، باَب الذُّ أرَسَل ٤٥

رَْتهُْم. فَدَمَّ وَالَضفادِعَ
وَالجَرادَ َنادَِب الج أرَسَل ٤٦

فِيها. تَعِبُوا َّتِي ال َمحاِصيلَهُْم لِيَأكَُل
بِالبَرَدِ، كُرُومِهِْم عَلَى قَضَى ٤٧
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قِيِع. بِالّصَ يْزِهِْم َّ جُم وَعَلَى
البَرَدِ، ِبحَبّاِت َحيَواناتِهِْم قَتََل ٤٨

واعِِق. بِالّصَ وَقُطعَانَهُْم
يِّينَ، لِلمِصْرِ ُ غََضبَه َ أظهَر ٤٩

عَلَيهِْم. مارِ الدَّ َ مَلائِكَة وَأرَسَل
العَنانَ، ِ لِغََضبِه أطلََق ٥٠

عَْنهُْم، المَوَت يَمْنَِع فَلَْم
َباءِ. لِلو وَأسلَمَهُْم

يِّينَ، لِلمَصرِ بِكرٍ كُّلَ صَرَعَ ٥١

حامَ. نَسِل مَساِكِن فِي ةِ َّ القُو َ بَوادِر أهلََك
غَنَمَهُ، الرّاِعي يَسُوُق َكما ُ َشعبَه وَساَق ٥٢

َكقَطيٍع. ْحراءِ الّصَ في قَادَهُْم
قادَهُْم! الأماِن إلَى ٥٣

أعْداءَهُْم، َيخشُوا لَْم
الأحمَرِ. البَحرِ فِي أغرَقَهُْم َ الله لِأّنَ

ِس، المُقَّدَ ِ َلِه َجب حَّدِ إلَى قادَهُْم َّ ثُم ٥٤

ِينِهِ. َم بِي ُ لَه َشّكَ الَّذِي َبَِل الج
أمامَهُْم. ةِ المُمتَّدَ الأْرِض مَِن عُوَب الّشُ َ َطرَد َّ ثُم ٥٥

الأْرِض، مَِن تَهُْم ِحّصَ لَهُْم ّص وََخّصَ
أعدائِهِْم. مَساِكِن فِي ِيَل إسْرائ قَبائِِل ً مُسكِنا

، العَلِيَّ َ الله وَامتََحنُوا ً دائِما ُ عَُصوه ِيَل إسْرائ بَنِي لـَِكّنَ ٥٦

شَهاداتِهِ. َيحفَظُوا وَلَْم
يَراِن، الّطَ فِي ٍ مُتَقَلِّبَة ةٍ مُرتَّدَ َكسِهاٍم ٥٧

كَآبائِهِْم. ُ وََهجَرُوه وا ارتَّدُ
العالِيَةِ، بِمَعابِدِهِِم ُ أغَضبُوه ٥٨

بِأصنامِهِْم. ُ َسخَطَه وَأثارُوا
فَغَِضَب، هَذا ُ الله سَمـِـَع ٥٩

رَفضاً. ِيَل إسْرائ وَرَفََض
ِشيلُوهَ، فِي َ َسة المُقَّدَ َ َيمَة الخ َ هَدَم ٦٠

النّاِس. بَينَ يَسكُُن كانَ َحيُث
َباءِ، لِلغُر ِ عَهدِه ُصندُوَق مَ َّ َسل ٦١
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وََمجدِهِ. ِ تِه َّ قُو رَْمَز
َشعبِهِ، عَلَى غَِضَب ٦٢

يِف. بِالّسَ لِلمَوِت نَهُْم َّ وَعَي
بِينَ، المُدَرَّ ُنُودَ الج ُ النّار التَهَمَِت ٦٣
الفَرَِح! َ أغانِي العَذارَى ِت َّ غَن وَما

يِف. بِالّسَ ُ الـكَهَنَة َسقََط ٦٤
عَلَْيهِْم. البُكاءِ مَِن الأرامُِل ِن َمَّكَ تَت وَلَْم

َمرِ. الخ مَِن يَصُحو كَمُقاتٍِل ّبُ َّ الر فَانتَفََض ٦٥

الوَراءِ، إلَى هُْم وَرَدَّ ّوُ العَّدُ ضَرََب ٦٦

الأبَدِ. إلَى هُْم َّ فَأذَل
يُوُسَف، َ َخيمَة ُ الله رَفََض َّ ثُم ٦٧

أفْراِيمَ. َ قَبِيلَة َيخـْتَرْ وَلَْم
لِلْمُلِْك، يَهُوذا َ عَِشيرَة اختارَ ٦٨

لِهَيكَلِهِ. ً مَوقِعا ُ اختارَه الَّذِي صِْهيَوْنَ وََجبََل
كِالجِباِل، ُ مَْقدَِسه بَنَى ٦٩

الأبَدِ. إلَى لِيَدُومَ كَالأْرِض ُ أساَسه َ خ وَرَّسَ
خادِمَهُ، داوُدَ اْختارَ ٧٠
الغَنَِم. ِ َحظائِر مِْن ُ وَأخَذَه
ُ أخَذَه ُ رَفَعَه أْن وَبَعْدَ ٧١

مُقتَناهُ. ِيَل وَإسْرائ ُ َشعبَه يَعْقُوَب لِيَرعَى
نَقِّيٍ بِقَلٍب ُ داوُد فَقادَهُْم ٧٢

بارِعَةٍ. ٍ وَِحكمَة

٧٩
لِآساَف. مَزمُورٌ

َشعبََك، لِتُقاتَِل ُ الله يا ُشعُوٌب جاءَْت ١
َس، المُقَّدَ هَيكَلََك وَدَنَّسُوا

الخَراِب. مَِن ً َكومَة القُدَس وَأحالُوا
الكاسِرَةُ. ُ يُور الّطُ لِتَأكُلَها خُّدامَِك ُجثََث تَرَُكوا ٢

المُفتَرَِسةِ. لِلوُُحوِش أتقِيائَِك لَحمَ وَتَرَُكوا
القُدِس َحوَل َشعبَِك َ دَم أراقُوا ٣
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أحَداً. مِنهُْم يَدفِنُوا أْن دُونَ
ِنا، ِجيران مِْن مَنبُوذِيَن صِرنا ٤

َحولَنا. هُْم ِمَْن ل ً وَُأضحُوكَة
اللهُ؟ يا عَلَينا ً غاِضبا تَظَّلُ مَتَى ى َّ َحت ٥

الأبَدِ؟ إلَى كَالنّارِ ً قِدا َّ مُت عَلَينا َسخَطَُك َسيَظَّلُ هَْل
تَعْرِفَُك، لا َّتِي ال عُوِب الّشُ عَلَى غََضبََك اسكُْب ٦

إلَيَك. َلْجَُأ ت لا َّتِي ال المَمالِِك وَعَلَى
يَعْقُوَب، أهلـَكُوا الَّذِيَن هُمُ هُْم لِأّنَ هَذا افعَْل ٧

أْرضَهُْم! بُوا وَخَرَّ
الّسابِقَةَ! آثامَنا ْ تَذْكُر لا ٨

رَحمَتََك، ْ َأْظهِر بَْل
ةٍ! َّ قُو وَلا َحوٍل بِلا نا َّ لِأن

ُيخَلُِّصنا، الَّذِي ُ الإلَه ها أّيُ ٩
اْسمَِك! ِ كَرامَة أجِل مِْن أعِنّا

اْسمَِك! خَيْرِ أجِل مِْن َخطايانا، ُ وَاْمح أنقِْذنا
لَنا: تَقُوُل عُوَب الّشُ ُ تَترُك ِماذا ل ١٠

إلَهُكُْم؟» «أيَن
انتِقامََك تَرَى عُوَب الّشُ ِ هَذِه لَيَت

المَسفُوِك. خُّدامَِك لِدَِم
الأسرَى. أنّاِت تَسمَُع لَيتََك ١١

بِالمَوِْت. عَلَيهِْم َحكُومَ الم وَتُنقِذُ تَِك َّ قُو َ عَظِيم ُ تُظهِر لَيتََك
أضعاٍف َ َسبعَة ِنا ِجيران عَلَى تَكِيُل وَلَيتََك ١٢

! رَّبُ يا لََك، ُ أظهَرُوه الَّذِي الِاحتِقارِ ذَلَِك مِْن
مَْرعاكَ، وَِخراَف َشعبََك َنحُن َسنَْحمَدُكَ عِندَئِذٍ ١٣

الأبَدِ. إلَى
بِتَسبِيِحَك! ُ م َسنُرَّنِ ِجيٍل إلَى ِجيٍل وَمِن

٨٠
لِآساف. مَزمُورٌ نابِِق، َّ الز لَحِْن عَلَى المُرَنِّمِينَ، لِقائِدِ

َشعَب تَقُودُ مَْن يا ِيَل، إسْرائ راِعيَ يا ١
اْسمَعْنِي! كَالخِراِف، يُوُسَف
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بِيِْم. الكارُو ِ مَلائِكَة عَلَى َتجلُِس مَْن يا ْ اظهَر
ى، َّ وَمَنَس وَبَنْيامِيْنَ َ أفْراِيم َشعبَِك أمامَ تََك َّ قُو َأيْقِْظ ٢

وَانْصُرْنا. وَخَلِّْصنا أمامَنا وَاخرُْج
اللهُ، يا لَنا استَِجْب ٣

وَأنقِذنا. عَلَينا، وَاعطِْف
القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ٤

غاِضباً، َستَظَّلُ مَتَى ى َّ َحت
َشعبَِك؟ َصلَواِت إلَى تَستَمـِـُع فَلا

مُوِع، الدُّ َ خُبز أطعَمتَهُْم ٥

َكثِيرَةً. ً دُمُوعا يَشرَبُونَ وََجعَلتَهُْم
ِنا، ِجيران أمامَ الخِصاِم َكثِيرِي نَبدُو َجعَلْتَنا ٦

ِنا. ب يَْسَخرُونَ وَأعداؤُنا
القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ لَنا استَِجْب ٧

فَنَخلَُص. عَلَينا اْعطِْف
مِصرَ. مِْن َ الـكَرمَة أخرَجَت ٨

وَزَرَْعتَها. َ َباء الغُر اقْتَلَعَْت
أجلِها، مِْن َ ة الّضارَّ الأعشاَب نَزَْعَت ٩

الأْرَض. ُ الـكَرمَة فَمَلأِت جُذُورَها أطلَْقَت
الجِباَل، ِت غَّطَ ١٠

لُبنانَ فِي ِ الله َ أْرز ى َّ َحت لَْت َّ َظل أوراقُها
باً، غَر البَحرِ إلَى غُُصونَها ُ الـكَرمَة ِت مَّدَ ١١

شَرقاً. الفُراِت نَهرِ وَإلَى
الـكَرِم، َحوَل ِ الحِمايَة ُسورَ هَدَْمَت فَلِماذا ١٢

بِهِ؟ ُّ يَمُر مَْن كُّلُ ُ مِنْه لِيَلْتَقَِط
تَدُوُسهُ، ُ يَة ِّ البَر ُ ير َنازِ الخ ١٣
َلتَهِمُهُ. ت ُ الكاسِرَة وَالوُُحوُش
عُْد! القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ١٤

بِكَرْمَِك. حَّلَ ما ْ وَانظُر ماءِ الّسَ مَِن ْع َّ تَطَل
الـكَرْمَةَ! تِلَْك وَاْرعَ تَعاَل

ِينَِك، َم بِي ُ زَرَْعتَه ما إلَى ْ انظُر ١٥
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أقَمْتَهُ. الَّذِي ١٠٩ الغَّضِ ْرِع َّ الز وَإلَى
الـكَرمَةُ. احتَرَقَِت ِ كَالقُمامَة ١٦

انتَهَرْتَهُْم. ِحينَ عُب الّشَ هَلََك
أْحبَبْتَهُ، مَْن إلَى يَدَكَ مُّدَ ١٧

لََك. ُ ْدتَه َشّدَ الَّذِي الإنْساِن إلَى
عَنَك نَرتَّدَ لَْن عِندَئِذٍ ١٨

وَنَعْبُدُكَ. باْسمَِك َ فَنَْدعُو َستُحيِينا
إلَيَْك. أعِْدنا القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ١٩

فَنَخلَُص. عَلَينا اْعطِْف

٨١
لِآساف. مَزمُورٌ ة. َّ َتِّي الج ِ بِمُصاَحبَة المُرَنِّمِينَ» «لِقائِدِ

ِنا، ت َّ قُو ِ لله ُ م نُرَّنِ دَعُونا ١
يَعْقُوَب! ِ لإلَه اهْتِفُوا

المُوِسيقَى، وا ُّ دُق ٢

وَالقِيثارِ! َمِيِل الج وَالعُودِ ّفِ الدُّ عَلَى بُوا اضرِ
هرِ، َّ الش ِل أّوَ عِندَ البُوَق انفُُخوا ٣

ِس. المُقَّدَ عِيدِنا ِبَدءِ ب ً يذانا إ البَدرِ اكتِماِل وَعِندَ
ِيَل، إسْرائ عَلَى ٌ يَضة فَرِ ِ وَهَذِه ٤

لِيَعقُوَب. ُ الله أْعطاها ٌ ة َّ وَِصي ها إّنَ
ِ الله عَهدِ مَِن ٌ جُزء هَذا ٥

مِصرَ. غادَرُوا لَمّا
يَقُوُل: أْعرِفْها لَْم ٍ بِلُغَة ً َصوتا سَمِعُْت

َكتِفِهِ، عَْن َ العِبء «أزَحُت ٦
يَدَيهِ. مِْن َ لَّة وَالّسَ

بِي. استَنجَدَت ِضيٍق فِي ُكنَت ِحينَ ٧

عدِ. َّ بِالر ً سِرّا فَأَجبتَُك
يبَةَ.» مَرِ مِياهِ عِنْدَ امتََحنْتَُك

ِسلاه١١٠ْ
٨٠:١٥ ١٠٩

«الابن.» ً حرفيا الغَض. ْرع َّ الز
٨١:٧ ١١٠

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٨٢:٤ مزمور ٨٧٤ ٨١:٨ مزمور

َشعبِي! يا إلَيَّ «استَمـِـْع ٨

عَهداً. مَعََك َسأقْطَُع ، إلَيَّ استَمَعَت إْن
يبَةٌ. غَرِ ٌ آلِهَة وََسطِكُْم فِي يَكُْن لا ٩

تَْنحَنُوا. لا غَرِيٍب وَلإلَهٍ
مِصرَ. مِْن أخرَجَكُْم الَّذِي إلَهُكُْم أنا ١٠

أملُأهُ. وَأنا فَمََك افتَْح
لَِصوتِي. يَسمَْع لَْم َشعبِي «لـَِكّنَ ١١

ِيدُنِي. يُر يَكُْن لَْم ِيُل إسْرائ
لِعِنادِهِْم، َسأترُكُهُْم لِهَذا ١٢

لَهُْم. َيحلُو ما فَيَفعَلُونَ
، إلَيَّ يَستَمـِـُع َشعبِي لَيَت ١٣

لَهُ. يدُها ُأرِ َّتِي ال يِق رِ الّطَ فِي يَمشِي ِيَل إسْرائ لَيَت
أعدائِهِْم، إخضاِع إلَى َسُأسرِعُ عِندَئِذٍ نِي َّ لِأن ١٤

ُخُصومَهُْم. وَُأعاقُِب
أمامَهُ، َسيَنكَمِشُونَ َ الله يَكرَهُونَ الَّذِيَن ١٥

الأبَدِ. إلَى َسيَكُونُ وَدَمارُهُْم
َكثِيراً. ً َمحا ق فَسَُأطعِمُكُْم أنا أمّا ١٦

خرَةِ.» الّصَ مَِن ً عَسَلا وََسُأشبِعُكُْم

٨٢
لِآساف. مَزمُورٌ

. الإلَهِّيِ َجمَِع الم فِي ِ المَلائِكَة بَينَ ً قاِضيا ُ الله وَقََف ١

العَدالَةَ؟ ُتحَرِّفُونَ مَتَى ى َّ «َحت ٢
الأشرارَ؟» ُتحاِسبُونَ لا مَتَى ى َّ َحت

ِسلاه١١١ْ
عَفاءِ. وَالّضُ لِليَتامَى بِالإنصاِف «احكُمُوا ٣

وَالبُؤَساءِ. المُعْدَمِينَ عَِن دافِعُوا
ِيَن! وَالعاِجز المَساِكينَ أنقِذُوا ٤

٨٢:٢ ١١١
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٨٣:٨ مزمور ٨٧٥ ٨٢:٥ مزمور

الأشرارِ! مَِن خَلُِّصوهُْم
فَْهمٌ. وَلا ٌ عِلم عِندَهُْم «لَيَس ٥

يَتَهاوَى! َحولَهُْم ُ وَالعالَم يَمشُونَ ِ لمَة الّظُ فِي
آلِهَةٌ. كُْم َّ إن ُلُْت ق أنا ٦

. العَلِيِّ ُ أبناء كُْم ـُّ كُل
البَشَرِ. ةِ َّ َكبَقِي َستَمُوتُونَ كُْم ـَّ كُل كُْم َّ لـَِكن ٧

الّسابِقُونَ.» الحُّكامُ َسقََط َكما كُْم ـُّ كُل وََستَسقُطُونَ
الأْرِض، عَلَى وَاحْكُْم ُ الله يا قُْم ٨

لََك! ِهيَ الُأمَِم فَكُّلُ
لآساف. مَزمُورٌ نَِشيدٌ.

٨٣
لِآساف. مَزمُورٌ

اللهُ، يا ً صامِتا تَبَْق لا ١
اللهُ. يا تَسكُْت وَلا تَهدْأ لا

مُتَغَطرُِسونَ، يُبغُِضونََك الَّذِيَن َ أعداؤُك ٢
بِسُيُوفِهِْم. يُقَعْقِعُونَ

وَُيخَّطِطُونَ ً مَعا َيجتَمِعُونَ ٣
الغالِي. َشعبَِك ِ َبَة ُحار لِم

الأْرِض، وَجهِ عَلَى مِْن َمسَْحهُْم «لِن يَقُولُونَ: ٤

ِيَل.» إسْرائ اسْمَ بَعْدُ فِيما أحَدٌ َ ر َّ يَتَذَك فَلا
واِحداً، ً َصّفا هَؤُلاءِ تَآمَرَ ٥

كَ. ِضّدَ وَتَعاهَدُوا
يِّينَ ِ وَالهاجَر ِيِّينَ وَالمُوآب وَالإْسماعِيلِيِّينَ أدُومَ قَبائُِل وَهُْم ٦

ونَ ُّ ِي ون وَالعَمُّ ُجبِيَل وَُسّكانُ ٧
ُصورَ. وَُسّكانُ وَالفَلَسطِيِّونَ وَعَمالِيُق

إلَْيهِْم، انضَّمَ ُ ور أّشُ ى َّ َحت ٨

لُوَط! لِنَسِل ً ذِراعا وَصارَ
ِسلاه١١٢ْ

٨٣:٨ ١١٢



٨٤:٤ مزمور ٨٧٦ ٨٣:٩ مزمور

وَِسيسَرا بِمِْديانَ فَعَلَْت َكما بِهِْم افعَْل ٩
قِيشُونَ. وادِي عِندَ يابِينَ وَ

دُوٍر، عَينِ فِي قُتِلُوا ١٠

ُجثَثُهُْم. الأْرِض عَلَى نَْت وَتَعَّفَ
وَذِئٍْب، بِغُراٍب فَعلَت َكما بِقادَتِهِْم افعَْل ١١

وََصلْمُنّاعَ. َ بِزََبح فَعَلَْت َكما بِقادَتِهِْم افعَْل
هَؤُلاءِ: قاَل ١٢

اللهِ.» َشعِب عَلَى «لِنَستَوِل
. وَالقَّشِ القَْمِح بِغُبارِ ُ الرِّيح تَعِصُف َكما إلَهِي يا بِهِْم اعِصْف ١٣

غابَةٍ، فِي كَناٍر َكْن ١٤

التِّلاَل. َلتَهِمُ ي هائٍِل يٍق َكحَرِ
وَعَواِصفَِك. بِزَوابِعَِك وَأْرعِْبهُْم ْبهُْم تَعَّقَ ١٥

وُُجوهَهُْم غَّطِ بِالخِزّيِ ١٦

اللهُ. يا يَطلُبُوكَ لـِكَي
الأبَدِ، إلَى ُّونَ وَيُذَل َيخْزَْونَ لَيتَهُْم ١٧

ـِكُونَ! وَيَهل َيخْزُونَ لَيتَهُْم
يهوه١١٣ أنَت ََّك أن َسيَعلَمُونَ عِندَئِذٍ ١٨

الأْرِض! كُّلِ عَلَى العَلِيُّ ُ الله َ وَحدَك

٨٤
قُورَح. لأولادِ مَزمُورٌ ةِ. َّ َتِّي الج ِ بِمُصاَحبَة المُرَنِّمِينَ» «لِقائِدِ

القَدِيرُ! ُ الإلَه ها أّيُ هَيكَلََك أروَعَ ما ١
اللهِ. بَيِت ِ ساحَة فِي أُكونَ أْن إلَى وَأشتاُق أتُوُق ٢

. الحَّيِ ِ بِالإلَه ً فَرَحا وََجسَدِي عَقلِي يَهتُِف
ـِكِي، وَمَل إلَهِي يا القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ٣

ِس، المُقَّدَ َبَِل الج عَلَى هُنا ً بَيتا لَها وَجَدَْت ُ العَصافِير ى َّ َحت
لأعشاشِها، ً مَكانا نُونُواُت وَالّسُ

مَْذَبحَِك. قُرَْب ِصغارَها فِيهِ َبِّي تُر ً مَكانا
بَيتََك، يَسكُنُونَ ِمَْن ل ً هَنِيئا ٤

الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.
٨٣:١٨ ١١٣

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



٨٥:١ مزمور ٨٧٧ ٨٤:٥ مزمور

بِحَمدِكَ! يُسَبُِّحونَ هُْم لِأّنَ
ِسلاه١١٤ْ

تُهُْم َّ قُو مِنَك ِمَْن ل ً هَنِيئا ٥

هَيكَلَِك إلَى يقَهُْم َطرِ يَشُّقٌوا أْن عَلَى عََزمُوا
البُكاءِ، وادِي يَعبُرُونَ ٦

مائِهِْم. َ مَصدَر يِف الخَرِ مِياهِ بِرَكَ جاعِلِينَ
يَرَتحِلُونَ ٍ َلدَة ب إلَى َلدَةٍ ب مِْن ٧

صِْهيَوْنَ. َجبَِل عَلَى ِ الله ِ َحضْرَة فِي َمْثُلُوا لِي

َصلاتِي! اْسمَْع القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ٨
يَعْقُوَب. َ إلَه يا إلَيَّ أْصِغ

ِسلاهْ
َلَِك، الم حامِينا احِم ُ الله يا ٩

ُختارَ. الم مَلِكََك وَاْحرُْس
هَيكَلَِك ِ ساحَة فِي واِحدٌ يَومٌ ١٠

آخَرَ! مَكاٍن أّيِ فِي يَوٍم ألِف مِْن ٌ خَير
إلَهِي بَيِت فِي ً بَوّابا أقَِف أْن ُأفَِضّلُ

يرِ. الشِّرِّ بَيِت فِي أسكَُن أْن عَلَى
وَتُرسِي. شَمسِي ُ الله ١١

وَكَرامَةً. ً َمجدا يُعطِيني
ً صاِلحا ً َشيئا ُ الله يَمنَُع لا

َطهارَةٍ. فِي يَعِيشُونَ الَّذِيَن عَِن
القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ١٢

عَلَيَك. كُِل َّ يَت ِمَْن ل ً هَنِيئا

٨٥
قُورَح. لأولادِ مَزمُورٌ المُرَنِّمِينَ» «لِقائِدِ

َلَدِكَ، ب عَْن ُ الله يا ارَض ١
الأْرِض. ِ هَذِه إلَى يَعْقُوَب مَنفِيِّي وَأرِجــْع

٨٤:٤ ١١٤
(8 العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٨٥:١٣ مزمور ٨٧٨ ٨٥:٢ مزمور

َشعبَِك! َ إثم انزَْع ٢
َخطاياهُْم! جَميَع ُ امح

ِسلاه١١٥ْ
غََضبَِك! عَْن ُكّفَ ٣

عَلَينا! َسخَطَِك عَْن ارِجــْع
إلَيَْك، أْرِجعْنا ُمخَلَِّصنا، ُ الله يا ٤

عَلَينا. غََضبَِك عَْن وَُكّفَ
مِنّا؟ ً غاِضبا الأبَدِ إلَى َستَبقَى هَْل ٥

ِجيٍل؟ بَعدَ ً ِجيلا غََضبََك ُ َستُدِيم هَْل
وَأْحيِنا إلَينا عُْد ٦

َشعبَُك! بَِك يَفرََح لـِكَي
رَْحمَتََك! ُ الله يا أرِنا ٧

خَلِّصنا!
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َسأْسمَُع ٨

وَأتقِيائِهِ! ِ لِشَعبِه «َسلامٌ
َمقاءِ.» الح ُطرُقِهِِم إلَى يَرِجعُوا أْن يَنبَغي لا لِذَلَِك

خائِفِيهِ. يٍب قَرِ عَْن ً أيضا وََسيُنقِذُ ٩
أْرِضنا. عَلَى ٍ بِكَرامَة فَنَحيا
تَلاقَيا. وَالحَّقُ ُ ْحمَة َّ الر ١٠

تَعانَقا! ُ لام وَالّسَ ُّ البِر
، الحَّقُ َسيَنْبُُت الأْرِض مَِن ١١

. ُّ البِر َسيَنزُِل ماءِ الّسَ وَمَِن
خَيراً، َسيُعطِينا ُ نَفسُه ُ الله ١٢

ثَمَرَها. َستُعطِي وَأْرُضنا
َسيَِسيرُ، ُ أمامَه ُّ البِر ١٣

يَق. رِ الّطَ ُ َسيُمَهِّد ِ وَِلخُطُواتِه

٨٦
لِداوُد. َصلاةٌ

٨٥:٢ ١١٥
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



٨٦:١٤ مزمور ٨٧٩ ٨٦:١ مزمور

اللهُ! يا ُأذُنََك إلَيَّ أمِْل ١

وَمِسِكيٌن. بائٌِس فَأنا أِجبنِي،
قِيَك، َّ أت لِأنِّي نَفسِي اْحرُْس ٢

إلَهِي. وَأنَت عَلَيَك َّكُِل أت فَأنا أنقِذنِي
، رَّبُ يا ارحَمْنِي ٣

اليَوِم. َطواَل بَِك أْستَنِْجدُ فَأنا
عَبدِكَ، نَفَس ُ الله يا فَرِّْح ٤

يَدَيَك. بَينَ َحياتِي وََضعُت لِأنِّي
، رَّبُ يا ٌ صاِلح فَأنَت ٥

يَدعُونََك! الَّذِيَن لِكُّلِ ً ة َّ َمحَب ٌ وَمَملُوء وَغَّفارٌ
َصلاتِي. إلَى ُ الله يا استَمـِـْع ٦

طِلباتِي! اْسمَْع
أدعُوكَ ِضيقاتِي فِي ٧

تُنَجِّينِي. َك َّ لأن
مِثلََك! َ آخَر إلَهٍ مِْن ما رَّبُ يا ٨

تَفعَُل! ما يَفعَُل أحَدٍ مِْن وَما
عُوِب، الّشُ كُّلَ َصنَعَت أنَت ، رَّبُ يا ٩

أمامََك وَيَنُوُحونَ َسيَأتُونَ إلَيَك هُْم ُّ وَكُل
اْسمََك. يُكرِمُونَ وَ

العَجائِِب. وَصانـِـُع ٌ عَظِيم فَأنَت ١٠

اللهُ! َ وَحدَك أنَت
أمانَتَِك. فِي لِأحيا ُطرُقََك ُ الله يا عَلِّمنِي ١١

اْسمَِك. تَوقِيرِ عَلَى ُ ه َّ كُل كِيانِي ْ رَكِّز
إلَهِي، يا ُأَسبِّحَُك كِيانِي كُّلِ مِْن ١٢

اْسمََك! ُ َسُأكْرِم الأبَدِ وَإلَى
عَظِيمَةٌ، َ لِي رَْحمَتََك لأّنَ ١٣

َحياتِي! َّصَت خَل المَوِت مَِن ََّك وَلِأن
. عَلَيَّ المُتَغَطرِِسينَ بَعُض َهجَمَ اللهُ، يا ١٤

مَوتِي، إلَى يَسعُونَ قُساةٍ ُ عِصابَة
قُونََك. َّ يَت لا وَهُْم



٨٧:٧ مزمور ٨٨٠ ٨٦:١٥ مزمور

وَمُنعِمٌ، رَُحومٌ ٌ فَإلَه رَّبُ يا أنَت أمّا ١٥
الغََضِب، ُ بَطِيئ

وَالأمانَةِ. ِ حمَة َّ الر إلَى مُسرِعٌ
وَارحَمْنِي. لِي فَانتَبِهْ ١٦

تََك، َّ قُو َ عَبدَك أنا أعطِنِي
أمَتَِك. ابَْن وَأنقِذِ

اللهُ! يا َصلاِحَك عَلَى ً عَلامَة أعطِنِي ١٧

فَيَخزُونَ. أعدائِي فَيَراها
يتَنِي! وَعَّزَ أعَنتَنِي ُ الله يا َك َّ أن َسيَعرِفُونَ عِندَئِذٍ

٨٧
ُأنشُودَة. قُورََح، لأولادِ مَزمُورٌ

َسةِ. المُقَّدَ الجِباِل ِ ِسلِسلَة فِي أساسَها ُ الله وََضَع ١

صِْهيَوْنَ، بَوّاباِت ُ الله َيحِّبُ ٢

الُأخرَى. ِيَل إسرائ مُدُِن كُّلِ مِْن َ أكثَر
اللهِ، َ مَدِينَة يا ٣

بَدِيعَةً. َ أشياء النّاُس فِيِك يَقُوُُل
ِسلاه١١٦ْ

تَعرِفُنِي. َّتِي ال الُأمَِم بَينِ مِْن وَبابَِل مِصر١١٧َ ُ أذْكُر ٤

وَُكوَش. وَُصورَ فِلَسطِينَ فِي وُلِدُوا الَّذِيَن ُ أذْكُر
صِْهيَوْنَ، فِي وُلِدا هُما إّنَ يَقُولاِن وَذاكَ هَذا ٥

. العَلِيُّ ُ الله بَناها َّتِي ال ِ المَدِينَة
لِشَعبِهِ، ِسجِلّاٌت ِ الله عِندَ ٦

مِنهُْم. واِحدٍ كُّلُ َ وُلِد أيَن فَيَعرُِف
ِسلاهْ

يَقُولُونَ: وَ ونَ ُّ يُغَن وَ َسيَرقُُصونَ ٧

٨٧:٣ ١١٦
(6 العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

٨٧:٤ ١١٧
عُرِفَْت وَقَْد الله، وَلأعداءِ رِّ َّ للش رمٌز ِ العادَة فِي َ وَهُو البحرِ. علَى ُ يُسيطر ُ ه َّ أن ونَ ُّ يَظن النّاُس كانَ َضخمٌ َبحرٌي َحيَواٌن أْو ِنِّيٌن ت اسمُ َ وَهُو «رَهَب.» ً حَرفِيّا مصر.

7) :30 إشعياء كتاَب (انظر الاسِم. بِهَذا مِصرُ



٨٨:١٠ مزمور ٨٨١ ٨٨:١ مزمور

الخـَيراِت.» كُّلُ تَأتِي صِْهيَوْنَ «مِْن

٨٨
. الإْزراحيِّ لِهَيْماِن قصيدة ألِيٍم.» «مَرٍَض لَحِْن عَلَى لِلقائِدِ قُورَح. لأولادِ ٌ ة َّ ي مَزمُورِ ٌ قَِصيدَة

ُيخَلُِّصنِي. الَّذِي ُ الإلَه أنَت اللهُ، يا ١

وَلَيلاً. ً نَهارا دَعَوتَُك
َصلاتِي، اقبَْل ٢

ُأذُنََك. أمِْل طِلبَتِي وَإلَى
المَصائِِب. مَِن الكامَِل نَِصيبَها نَفسِي أخَذَْت ٣

يَةِ! الهاوِ مَِن تَْقتَرُِب َحياتِي وَها
القَبرِ، إلَى كَالنّازِلِينَ أنا ٤

تَهُ. َّ قُو فَقَدَ كَمُحارٍِب
الأمواِت، بَينَ عَنِّي اْبحَْث ٥

القَبرِ، فِي ِ دَة المُمَّدَ ُثَِث الج بَينَ
رِهِْم، ُّ تَذَك عَْن انقَطَعَْت الَّذِيَن

َمحضَرِكَ. وَعَْن عَنَك وَانقَطَعُوا
ُحفرَةٍ، أعمَِق فِي ُ الله وََضعَنِي ٦

القَبرِ. ِ ُظلمَة فِي ً َمحبُوسا
يتَنِي غَّطَ بِغََضبَِك ٧

آلَمْتَنِي. ِضيقاتَِك وَبِأمواِج
ِسلاه١١٨ْ

بِي. ُ فَعَلْتَه ما بِسَبَِب بُونَنِي َّ يَتَجَن أصدِقائِي ٨
يُعامِلُونَنِي. وَكَمَنبُوذٍ

الخُرُوَج! أستَطِيُع وَلا أنا َمحبُوٌس
َمِي! أل بِسَبَِب البُكاءِ مَِن ِمانِنِي تُؤل عَيناَي ٩

يَوٍم كُّلَ ذِراعَيَّ أبِسُط
اللهُ! يا إلَيَك

لِلمَوتَى؟ عَجائَِب ُتجرِي أأنَْت ١٠
لِتُسَبِّحََك؟ القَبرِ مَِن الأشباُح أتَقُومُ

٨٨:٧ ١١٨
العدد فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

(10



٨٩:٣ مزمور ٨٨٢ ٨٨:١١ مزمور

ِسلاهْ
تَِك، َّ بِمََحب القُبُورِ مَِن المَوتَى ُ ُيخـبِر هَْل ١١

الهَلاِك؟١١٩ مَوِْضــِع فِي أمانَتَِك عَْن ثُونَ يَتَحَّدَ وَهَْل
ِ لمَة الّظُ عالَِم فِي المَوتَى ُيحَّدُِث لا ١٢

الّصاِلحَةِ. وَأعمالَِك ِبَِك بِعَجائ
إلَيَك فَأصْرُُخ اللهُ، يا أنا أمّا ١٣

قُّدامََك! َصباٍح كُّلَ ً مَُصلِّيا
اللهُ؟ يا تَرَكتَنِي ِماذا ل ١٤

عَنِّي؟ وَْجهََك َحجَبَْت ِماذا ل
َشبابِي. مُنذُ أنا ٌ وََسقِيم َضعِيٌف ١٥

غََضبََك. البائُِس أنا احتَمَلُت
غََضبَُك، اكتَسََحنِي ١٦

َحياتي. يَقتَلـِـــُع مِنَك عُب ُّ الر وَكادَ
اليَوِم. َطواَل ُ الألَم يَغمُرُنِي ٍ مُتَلاِحقَة كَمَوجاٍت ١٧

مَعاً. جانٍِب كُّلِ مِْن بُنِي تَضرِ
فََصلتَنِي. وََحبِيٍب َصدِيٍق كُّلِ عَْن ١٨

الوَِحيدُ! رَفِيقِي ِهيَ ُ لمَة وَالّظُ

٨٩
الأزراِحيّ. لأيْثانَ قصيدة

واِم الدَّ عَلَى ى َّ َسأتَغَن ١
اللهُ. يا بِرَحمَتَِك

ِجيٍل! بَعدَ ً ِجيلا أمانَتَِك عَْن بِلِسانِي ُ وََسُأخبِر
ُلُْت: ق َكما ٢

الأبَدِ، إلَى ِهيَ «رَحمَتَُك
ماواِت. الّسَ مِثُل

ماواِت.» كَالّسَ ثابٌِت وَإخلاُصَك
ُمختارِي، مََع ً عَهدا «قَطَعُْت ُلَْت: ق أنَت ٣

داوُدَ: ِلخادِِمي حَلَْفُت
٨٨:١١ ١١٩

11) :9 يوحنا يا رُؤ كتاب (انظر يَة.» «الهاوِ أسماءِ من اسمٌ َ وَهُو ون» «أبّّدُ ً حرفيا الهَلاك. مَوِْضــع



٨٩:١٦ مزمور ٨٨٣ ٨٩:٤ مزمور

نَسلََك، َسُأبقِي الأبَدِ ‹إلَى ٤

ِجيٍل.›» بَعدَ ً ِجيلا عَرَشَك وََسُأثَبُِّت
ِسلاه١٢٠ْ

اللهُ! يا ِبَِك عَجائ عَلَى َستُسَبِّحَُك ماواُت الّسَ ٥
أمانَتَِك. عَلَى ِسينَ المُقَّدَ ُ وَجَماعَة
اللهَ؟ يُعادُِل ماءِ الّسَ فِي مَْن ٦

بِاللهِ؟ يُقارَنُ الُأخرَى ِ الآلِهَة بَينَ مَْن أْو
ِسينَ، المُقَّدَ اجتِماِع فِي ِهيَ ِ الله ُ مَهابَة ٧

بِهِ. ُحِيطينَ الم كُّلِ مِْن وَأرهَُب أعظَمُ َ هُو
القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ٨

اللهُ؟ يا َجبّارٌ مِثلَُك مَْن
ِجّداً! ٌ َكثِيرَة أمانَتَُك

، القَوِّيَ َ البَحر َتحكُمُ ٩
ِيَةَ. العات الأمواَج ُ وَتُهَّدِئ

رَهََب،١٢١ َسحَقَت أنَت ١٠
أعداءَكَ. بَعثَرَت ةِ َّ ي القَوِ بِذِراعَِك

لََك. عَلَيها شَيءٍ وَكُّلُ وَالأْرُض ماواُت الّسَ ١١
ها! َّ كُل خَلَقتَها أنَت

َنُوَب! وَالج ماَل الّشَ خَلَقَت أنَت ١٢
اْسمَِك! ذْكرِ عِندَ ً فَرَحا يُغَنِّياِن حَرمُونَ وََجبَُل تابُورَ َجبَُل

ذِراعَُك! ِهيَ ٌ ة َّ ي قَوِ ١٣
قُدرَةً! مَلأى يَدُكَ

صرِ! َّ بِالن ٌ مَرفُوعَة وَيَمِينَُك
قاِئمٌ! وَالعَدِل لاِح الّصَ عَلَى عَرُشَك ١٤

أمامََك! يَِسيراِن ُ وَالأمانَة الإخلاُص
لِلعِبادَةِ، الاجتِماِع إلَى دَعوَتَِك بُوَق ُمَيِّزُونَ ي ِمَْن ل ُ الله يا ً هَنِيئا ١٥

ُحُضورِكَ! نُورِ فِي يَعِيشُونَ الَّذِيَن
اْسمَِك. بِتَسبِيِح يَبتَهُِجونَ اليَوِم َطواَل ١٦

٨٩:٤ ١٢٠
العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

45) ،37
٨٩:١٠ ١٢١

الله. وَلأعداءِ رِّ َّ للش رمٌز ِ العادَة فِي َ وَهُو البحرِ. علَى ُ يُسيطر ُ ه َّ أن ونَ ُّ يَظن النّاُس كانَ َضخمٌ َبحرٌي َحيَواٌن أْو ِنِّيٌن ت رَهَب.



٨٩:٣١ مزمور ٨٨٤ ٨٩:١٧ مزمور

تَرفَعُهُْم. ُ الّصاِلحَة وَأعمالَُك
العَِجيبَةُ! تُهُمُ َّ قُو فَأنَت ١٧

دُونَ! َمَجَّ يَت ُ تَشاء وَِحينَما
اللهِ، عِندِ مِْن يَأتِي حامِينا لأّنَ ١٨

ِيَل! إسرائ وِس قُّدُ عِندِ مِْن َ هُو مَلِكُنا
ُلَت: وَق يا رُؤ فِي َ الُأمَناء أتباعََك مَت َّ كَل وَلِهَذا ١٩

ُحارٍِب. لِم ً ة َّ وَقُو ً عَوْنا «أْعطَيُْت
النّاِس! ةِ عامَّ بَينِ مِْن ً شابّا رَفَعُْت

داوُدَ، خادِِمي وَجَدُت ٢٠
ِس. المُقَّدَ َيتِيَ بِز ُ وَمَسَْحتُه

َستَسنِدُهُ. يَدِي ٢١
َستُشَّدِدُهُ! وَذِراِعي
عَدُّوٌ، ُ يَغلِبَه لَْن ٢٢

يرٌ. شِرِّ عَلَيهِ يَقوَى وَلَْن
أمامَهُ. ُ ُخُصومَه َسأسحَُق ٢٣

مُبغِِضيهِ. ُ وََسأهزِم
يُلازِمانِهِ، وَنِعمَتِي أمانَتِي ٢٤

مُنتَصِراً. ُ رَأَسه َسيَرفَُع وَبِاسمَِي
َسيطَرَتَهُ. َسأمُّدُ وَالأنهارِ البَحرِ عَلَى ٢٥

لِي: َسيَقُوُل ٢٦
وَإلَهِي، أبِي ‹أنَت

ُتخَلُِّصنِي.› َّتِي ال ُ خرَة الّصَ أنَت
بِكْرَِي، ُ وََسأجعَلُه ٢٧

الأْرِض! مُلُوِك بَينَ الأعلَى
تِي َّ َمحَب ُ لَه َسأحفَُظ الأبَدِ إلَى ٢٨

مَعَهُ! الأمينَ وَعَهدَِي
نَسلَهُ، َسُأثَبُِّت الأبَدِ إلَى ٢٩

ماواِت. الّسَ دَوامَ َسيَدُومُ ُ كُه ـْ وَمُل
يعَتِي. شَرِ ُ أبناؤُه ُ يَترُك قَْد ٣٠

أحكاِمي. يُطِيعُونَ وَلا
مَبادِئِي، َ حُرمَة يَنتَهِكُونَ وَقَْد ٣١



٨٩:٤٥ مزمور ٨٨٥ ٨٩:٣٢ مزمور

أوامِرِي. َيحفَظُونَ وَلا
جَرائِمِهِْم عَلَى َسُأحاِسبُهُْم عِندَئِذٍ ٣٢

بِهِْم. ذُنُو بِسَبَِب بُهُْم وَأضرِ
لَهُ، تِي َّ َمحَب أسحََب لَْن لـَِكنِّي ٣٣

لَهُ! إخلاصِي أنقَُض وَلَْن
مَعَهُ، عَهدِي أخرَِق لَْن ٣٤

لَهُ! ِ بِه مُْت َّ تَكَل ما َ ُأغَيِّر وَلَْن
بِقَداَستِي أحلُِف ٣٥

داوُدَ. عَلَى أكذُِب لا إنِّي
نَسلُهُ! َسيَدُومُ الأبَدِ إلَى ٣٦

مِس! الّشَ دَوامَ أماِمي َسيَدُومُ ُ وَعَرُشه
الأبَدِ! إلَى َسيَدُومُونَ كَالقَمَرِ ٣٧

بِالثِّقَةِ!» ٌ جَدِير ماءِ الّسَ فِي الَّذِي وَالّشاهِدُ
ِسلاهْ

مَسَحتَهُ،١٢٢ الَّذِي َلَِك الم تَرَكَت َك َّ لـَِكن ٣٨
وَعاقَبْتَهُ. ُ رَفَْضتَه

خادِمَِك. مََع العَهدَ رَفَْضَت ٣٩
الأْرِض. عَلَى ُ يّاه إ ً مُلقِيا ُ تاجَه ثَْت َّ لَو

مَدِينَتِهِ. َحوَل ِ الحِمايَة ُسورَ هَدَمَت ٤٠
تُراباً. ُ ِحصنَه َسحَقَت

بِيِل. الّسَ عابِرُو ُ َسلَبَه ٤١
ِجيرانَهُ. ُ وَاحتَقَرَه

ُخُصومِهِ، يَمينَ يَْت َّ عَل ٤٢
أعداءَهُ. جَميَع حَت َّ وَفَر

ِغمدِهِ. فِي ُ َسيفَه ُ خرَة الّصَ وََضَع ٤٣
!ِ المَعرَكَة فِي يُقَّدِْم لَْم ً وَعَونا

َمجدَهُ. َأنهَيَْت ٤٤
مَكانِهِ، مِْن ُ عَرَشه َأزَحَت

الأْرِض. إلَى ُ وَألقَيْتَه
َشبابِهِ، أيّامَ رَْت َّ قَص ٤٥

٨٩:٣٨ ١٢٢
(50 العدد فِي ً (أيضا العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ «مِسيحك.» ً حرفيا مَسَحتَهُ. الَّذِي َلَِك الم
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يْتَهُ. غَّطَ وَبِالعارِ
ِسلاهْ

نَْفسََك؟ َستُْخفِي ُ الله يا مَتَى ى َّ َحت ٤٦

غََضبَُك؟ كَالنّارِ قِدُ َّ َسيَت الأبَدِ أإلَى
فانُونَ، ً جَمِيعا نا َّ أن ْ ر تَذكَّ ٤٧
َكبُخاٍر. البَشَرِ كُّلَ وَأّنَ

أيضاً. المَوَت يَرَى وَلا َيحيا إنساٍن مِْن ما ٤٨

يَةِ. الهاوِ ةِ َّ قُو مِْن ُ نَفسَه يَحمَِي أْن ُ يَقدِر أحَدٍ مِْن ما

البِدايَةِ، فِي أظهَرتَها َّتِي ال رَْحمَتَُك رَّبُ يا أيَن ٤٩

لِداوُدَ؟ بِإخلاٍص بِها حَلَْفَت َّتِي ال
خُّدامَُك. ُ َيحتَمِلُه الَّذِي َ العار رَّبُ يا ْ اذْكُر ٥٠

النّاِس. هَؤُلاءِ كُّلَ فَُأعَّزِي أعِنِّي
اللهُ، يا أعدائَِك إهاناِت ْ اذْكُر ٥١

مَسَحتَهُ. الَّذِي َلَِك الم أهانُوا الَّذِيَن
الأبَدِ. إلَى َ الله بارُِكوا ٥٢

آمِينَ. َّ ثُم آمِينَ

الرّابع ُ الجزء
٩٠ (106 -90 (المزامير

اللهِ. رَجُِل ِمُوسَى ل ٌ َصلاة
ً مَلجأ واِم الدَّ عَلَى لَنا ُكنَت رَّبُ يا ١

ِجيٍل. بَعدَ ً ِجيلا
الجِباِل، ِ وِلادَة قَبِل مِْن ٢

وَالعالَمُ. الأْرُض ُتخلََق أْن قَبِل مِْن
اللهُ! أنَت الأبَدِ، وَإلَى الأزَِل مُنذُ

راِب، ُّ الت إلَى الإنسانَ تُعِيدُ أنَت ٣
«عُودُوا.» تَقُوُل: وَلِلبَشَرِ

واِحدٍ، يَوٍم كَمُرُورِ ِهيَ لَدَيَك ٍ َسنَة ألَف إّنَ ٤
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عاُس. ُّ الن يَغلُِب ِحينَ يِل َّ الل مَِن َكجُزءٍ
حُلْمٌ، ها كَأّنَ تَزُوُل ٥

باِح. الّصَ عِندَ دُ يَتَجَّدَ َكعُْشٍب
دُ، وَيَتَجَّدَ يَنمُو باِح الّصَ فِي ٦

وَيَذوِي. يَيبَُس المَساءِ وَقَبَل
تَغَْضُب، ِحينَ نَهلُِك هَكَذا ٧

نَرْتَعُِب. تَْسَخُط وَِحينَ
آثامِنا. كُّلَ تَرَى بِوُُضوٍح ٨

عَلَيَك. َتخفَى لا ُ ة َّ الخَفِي وََخطايانا
غََضبَِك، َتحَت ُّ تَمُر ِنا َسنَوات كُّلُ ٩

َكفِكْرَةٍ. َسنَواتُنا ُّ تَمُر
َكتَنهِيدَةٍ! ٍ َسنَة لِسَبعِينَ نَعِيُش ١٠

ثَمانِينَ. ما َّ ُب فَر ياءَ، أقوِ كُنّا وَإْن
وَالألَِم. عَِب َّ بِالت ٌ مَلِيئَة نَواِت الّسَ تِلَك وَأغلَُب

نَطِيرُ! وََنحُن َسنَواتُنا، تَنتَِهي ً فَجأة
غََضبَِك؟ َ ة َّ قُو يَعرُِف مَْن ١١

غََضبََك؟ قَِي َّ نَت أْن ِتَقوانا ب َسنَستَطِيُع هَْل أْم
القَلِيلَةَ، أيّامَنا ُنحْصِيَ أْن عَلِّمْنا ١٢
حَِكيمَةٍ. قُلُوٍب عَلَى َنحُصَل لـِكَي

اللهُ، يا َستَعُودُ فَمَتَى ١٣
عَبِيدَكَ؟ وَتُعَزِّي

تَِك، َّ بِمََحب َصباٍح كُّلَ َأْشبِعْنا ١٤
ِنا. َحيات أيّاِم كُّلَ وَنَفرَُح وََسنَبتَهُِج

ِ عادَة الّسَ مَِن َسنَواٍت َأْعطِنا ١٥
يِق! وَالّضِ الألَِم َسنَواِت مِْن أعطَيتَنا ما بِعَدَدِ

المُهِيبَةَ. أعمالََك يَرَوا وَنَسلَهُْم خُّدامََك دَْع ١٦
الإلَهِ. ّبِ َّ الر َ نِعمَة فَلْنَعرِْف ١٧

نَعمَُل. ما ْت َّ وَيُثَب وَلْيُدعَْم
ُثمِرُ. ي ُ نَفعَلُه ما وَلَيَْت

٩١
، العَلِيِّ ِسترِ َتحَت الّساِكُن ١
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القَدِيرِ. ُ ِحمايَة ُ ِلُه ّ تُظَل
عَلَيهِ: َّكُِل أت الَّذِي ِ لله أقُوُل ٢

وَِحصنِي!» وَمَلْجَأِي إلَهِي «أنَت
َسيُنقِذُكَ. الفَّخِ مَِن ٣

ِئَةِ. ب وَالأْو ِ المُِصيبَة مَِن َسيُنقِذُكَ
فَوقََك، َجناَحيهِ ُ َسيَفرِد ٤

َجناَحيهِ. َتحَت َتحتَمِي وَيَدَعَُك
َحولََك! ً حامِيا ً ِسياجا ُ إخلاُصه وََسيَكُونُ

يِل، َّ الل رُعِب مِْن َتخشَى لَْن ٥
هارِ! النَّ فِي ِ الّطائِرَة العَدُّوِ سِهاِم مِْن وَلا

الخَفاءِ. فِي ُ يَنتَشِر مَرٍَض مِْن َتخشَى لَْن ٦

هرِ. الّظُ عِندَ يَضرُِب وَباءٍ مِْن وَلا
َحولََك. َسيَسقُطُونَ الأعادِي ُجنُودِ مِْن ألٌف ٧

بِسَيفَِك، َسيَسقُطُونَ آلاٍف ُ وَعَشْرَة
مِنهُْم! أّيٌ يُؤذِيََك لَْن

هَذا! كُّلَ َستَرَى عَينَيَك بُِأمِّ أجَْل، ٨

ونَ! يَستَِحّقُ ما يَنالُونَ الأشرارَ َستَرَى
مَلجَأكَ، َ الله َجعَلَْت ََّك لأن ٩

الآمَِن. مَسَكنََك وَالعَلِيَّ
َستُِصيبَُك. ٍ مُِصيبَة مِْن ما لِهَذا ١٠

مَسَكنََك. َسيَدخُُل وَباءٍ مِْن وَما
بَِك ُ مَلائَِكتَه يُوصِي ُ ه َّ لأن ١١

تَذهَُب! َحيثُما َيحرُُسوكَ لـِكَي
أيادِْيهِْم، عَلَى َسيَْحمِلونََك ١٢

ِبحََجرٍ. قَدَمَُك تَرتَطِمَ لِئَلّا
تَدُوُس، وَالأفعَى الأَسدِ عَلَى ١٣

نِّينَ! َّ وَالت الِشبَل وَتَطَُأ
اللهُ: يَقُوُل فََكما ١٤

َسُأنقِذُهُ! لِهَذا نِي، ُّ «ُيحِب
باسمِي. يَعتَرُِف ُ ه َّ لأن ُ َسأرفَعُه
فَأْستَِجيُب. بِي يَستَنِجدُ ١٥
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مَعَهُ. أُكونُ يِق الّضِ وَقِت فِي
وَُأكَرِّمُهُ. ُ ُأنقِذُه

يلاً، َطوِ ً عُمرا أعطِيهِ ١٦

خَلاصِي.» يهِ وَُأرِ

٩٢
بْت. لِلّسَ ِشعرِّيٌ مَزمُورٌ

للهِ، ْسبِيِح َّ وَالت كرِ الّشُ ُ تَقدِيم َ هُو َحسٌَن ١

. العَلِيُّ ُ الله ها أّيُ باسمَِك غَنِّي َّ وَالت
َصباٍح. كُّلَ تَِك َّ بِمََحب َ ُيخـبَر أْن َحسٌَن ٢

يِل. َّ الل فِي وَبِإخلاِصَك
أوتاٍر، ِ عَشْرَة ذاِت بِقَيثارَةٍ ً با مَصُحو غَنِّي َّ الت يَكُونَ أْن َحسٌَن ٣

العُودِ. ِ وَدَندَنَة
بِأعمالَِك. ُ الله يا حتَنِي َّ فَر َك َّ لأن ٤

يَدَيَك. بِأعماِل أبتَهُِج وَأنا
اللهُ، يا ً ِجّدا ٌ عَظِيمَة أعمالَُك ٥

الفَهمَ. ُ تَتَجاوَز َ وَأفكارُك
ةَ، َّ الغَبِي َ البَهاِئم النّاُس ُ يُْشبِه ما ً َكثِيرا ٦

َشيئاً. يَفهَمُونَ لا هُْم
ةِ، َّ ي ِّ البَر كَالأزهارِ الأشرارُ ُ يُزهِر ما َّ ُب ر ٧

مَكاٍن، كُّلِ فِي رِّ َّ الش فاعِلُو يَنمُو وَقَْد
رُونَ! َسيُدَمَّ الأبَدِ إلَى هُْم لـَِكنَّ

اللهُ، يا أنَت أمّا ٨
مُْرتَفـِـٌع! الأبَدِ فَإلَى

ـِكُونَ، فَسَيَهل ُ الله يا أعداؤكَ أمّا ٩

َسيَتَبَعثَرُونَ. رِّ َّ الش فاعِلِي وَكُّلُ
١٢٣. بَرِّّيٍ َكثَوٍر يتَنِي َّ قَو وَأنَت ١٠

رأسِي! عَلَى قَِي َّ الن زَيتََك وَسَكبَْت
لِي، يَكمُنُونَ العِصاباِت رِجاَل رَأيُت أجَْل، ١١

٩٢:١٠ ١٢٣
«. بَرِّّيٍ َكثَوٍر قَرْنِي «رَفَعَْت حرفيّاً: بَرِّّي. َكثَور يتَنِي َّ قَو
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! عَلَيَّ لِلانقِضاِض بُونَ يَتَأهَّ
! عَلَيَّ لِلهُُجوِم لُونَ َّ يَتَسَل وَهُْم الأشرارَ ُأولَئَِك سَمِعُْت

الّصاِلحُ، الإنسانُ ُ يُزهِر ٍ َكنَخلَة ١٢

َسيَعلُو. لُبنانَ فِي وَكَأْرزَةٍ
إلَهِنا! ِ الله بَيِت ِ ساحَة فِي المَزرُوعُونَ ُأولَئَِك ُ يُزهِر ١٣

الإثمارَ، َسيُواِصلُونَ َشيُخوَختِهِْم فِي ى َّ َحت ١٤

الخُضرَةِ. ِ دائِمَة كَأشجاٍر
أميٌن، َ الله بِأّنَ ُيخـبِرُوا لـِكَي ١٥

فِيهِ. َ ُظلم وَلا َصخْرَتِي، َ هُو

٩٣
َلُِك! الم َ هُو ُ الله ١
َجدِ! بِالم بَُل يَتَسَر

! َلـَكِيَّ الم ُ رِداءَه ُ الله لَبَِس
ةِ! َّ بِالقُو اكتَسَى

يَسقَُط. لَْن ثابٌِت ُ العالَم
القِدَِم، مُنذُ عَرُشَك ٢

الأزَِل! مُنذُ وَأنَت
أصواتَها. الأنهارُ تَرفَُع اللهُ، يا ٣

فَأكثَرَ. َ أكثَر الأمواِج رِ ُّ تََكس َصوُت وَيَرتَفـِـُع
ِجّداً. عاٍل ُحِيِط الم َضجِيُج ٤

ِجّداً! ٌ ة َّ ي قَوِ ُ المُرتَطِمَة البَحرِ وَأمواُج
وَأْعظَمُ! أعلَى َ الله وَلـَِكّنَ

بِها. يُوثَُق ُ الله يا وَصاياكَ ٥
الأيّاِم! ُطوَل ً َسة مُقَّدَ ً أْرضا يَكُونُ هَيكَلََك لَيَت

٩٤
الانتِقاِم. ُ إلَه َ هُو ُ الله ١
اظهَرْ! الانتِقاِم َ إلَه فَيا

قُْم، الأْرِض قاضِيَ يا ٢

ونَ. يَستَِحّقُ بِما المُتَغَطرِِسينَ وَعاقِِب
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وَيَمرَُحونَ؟ ُ الأشرار ُأولَئَِك يَسرَُح مَتَى إلَى اللهُ، يا ٣
ِيدُونَ؟ يُر ما يَعْمَلُونَ مَتَى ى َّ َحت

ُحونَ! يَتَبَّجَ بِحَماَسةٍ ُجرِمُونَ الم ُأولَئَِك يَظَّلُ مَتَى ى َّ َحت ٤

اللهُ! يا َشعبََك َسحَقُوا ٥
ونََك! َيخُّصُ الَّذِيَن وَاضطَهَدُوا
َباءَ، وَالغُر الأرامَِل يَقتُلُونَ ٦

اليَتامَى! وَيَْذَبحُونَ
نَفعَُل! ما يَرَى لا ُ «الله يَقُولُونَ: ٧

يَدرِي.» لا يَعقُوَب ُ إلَه
البُلَهاءُ! ها أّيُ لُوا تَعَّقَ ٨

َمقَى؟ الح ها أّيُ مُونَ َّ تَتَعَل مَتَى
آذانَكُْم، َصنََع الَّذِي ُ الله ٩

يَسمَُع! ألا
عُيُونَكُْم، َصنََع وَالَّذِي

يَرَى! ألا
الُأمَمَ، يُؤَدُِّب ُ الله ١٠

خَهُْم! َّبِ يُو أْن ُ يَقدِر ُ ه َّ أن بُّدَ فَلا
يَعلَمُونَ. لا ما النّاَس ُ يُعَلِّم ُ الله

النّاُس. ِ بِه ُ يُفَكِّر ما ُ الله ُ يَعلَم ١١
ُبخاٍر! ِسوَى لَيسُوا هُْم أّنَ ُ يَعلَم

اللهُ، يا ُ تُؤَدِّبُه الَّذِي لِلإنساِن ً هَنِيئا ١٢
تَعالِيمََك. ُ وَتُعَلِّمُه

يِق الّضِ وَقِت فِي ُ تُهَّدِئُه ١٣
وَبَينَهُ. الأشرارِ بَينَ المَوُت يَفِصَل أْن إلَى

َشعبَهُ، ُ الله َ يَترُك لَْن ١٤
لَهُ. الَّذِيَن َ يَهُجر أْو

الإنصاُف، ُق وَيَتَحَّقَ العَدُل َسيَعُودُ ١٥
القَلِب. مُستَقِيمِي كُّلُ ُ وََسيَراه

الأشرارِ؟ هَؤُلاءِ عَلَى َسيَنصُرُنِي مَْن ١٦
ُجرِمِينَ؟ الم لِهَؤُلاءِ ى َسيَتََصّدَ مَْن

عَونِي، َ هُو َ الله أّنَ لَولا ١٧



٩٥:٧ مزمور ٨٩٢ ٩٤:١٨ مزمور

المَوِت. أرِض فِي ً يعا سَرِ نَفسِي لَسََكنَْت
، َستَزِّلُ قَدَِمي أّنَ َظنَنُت عِندَما ى َّ َحت ١٨

اللهِ. ُ ة َّ َمحَب َسنَدَتْنِي
باً، وَمُضطَرِ ُكنُت ً قَلِقا ١٩
حتَنِي. َّ وَفَر يتَنِي عَّزَ َك َّ لـَِكن

يرِ، الشِّرِّ َلِِك الم مََع ً َتحالُفا تَصنَُع لا أنَت ٢٠
المَتاعِِب. ِلخَلِْق َ يعَة رِ َّ الش ُ يَستَخدِم الَّذِي

الّصاِلحـِينَ، يُهاِجمُونَ ٢١
يَقتُلُونَهُْم! وَ َ ياء ِ الأبر وَيُدِينُونَ

المُرتَفـِـَع. مَلْجَأِي َسيَكُونُ َ الله لـَِكّنَ ٢٢
بِهِ. ألُوذُ الَّذِي ِحصنِي َسيَكُونُ إلَهِي

َسيُعاقِبُهُْم، جَرائِمِهِْم عَلَى ٢٣
َسيَُحّطِمُهُْم. َسيِّئاتِهِْم وَعَلَى

َسيَُحّطِمُهُْم! إلَهُنا ُ الله

٩٥
للهِ. ً فَرَحا ُ م نُرَّنِ هَيّا ١

ُتخَلُِّصنا. َّتِي ال ِ خرَة للّصَ ِيَح بِتَساب نَهتُِف هَيّا
بِشُكرٍ، ِ َحضرَتِه مِْن لِنَقتَرِْب ٢

بِالمَزامِيرِ. ُ لَه وَنَهْتُِف
عَظِيمٌ، ٌ إلَه يهوه١٢٤ لأّنَ ٣

كُلِّها. ِ الآلِهَة عَلَى َلُِك الم َ هُو
لَهُ، َ العالَم لأّنَ ٤

الجِباِل! ذُرَى أعلَى إلَى الـكُهُوِف أعمَِق مِْن
نَها، َكوَّ َّتِي ال وَالقارّاُت َصنَعَها َّتِي ال ُحِيطاُت الم ٥

لَهُ! ها ُّ كُل
أنفُسَنا، وَُنخِضــْع لِنَنَْحِن ٦
َصنَعَنا! الَّذِي َ الله وَنُبارِِك

إلَهُنا، ُ ه َّ لأن ٧
يِرعاهُ، الَّذِي عُب الّشَ وََنحُن

٩٥:٣ ١٢٤
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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ِيَدِهِ. ب يَهدِيها َّتِي ال وَالخِراُف
َصوتِهِ: إلَى اليَومَ فَاستَمِعُوا

يبَةَ، مَرِ فِي ْ فَعَلْتُم َكما بَكُْم قُلُو وا تًقَّسُ «وَلا ٨

حراءِ. الّصَ فِي َ ة مَّسَ فِي ُ ُمُوه بْت جَرَّ وَعِندَما
وَامتََحنُونِي، آباؤُكُْم بَنِي جَرَّ هُناكَ ٩

أعمالِي رََأْوا هُْم أّنَ مََع
ً عاما أربَعِينَ ١٠

الجِيِل. ذَلَِك عَلَى َصبَرُت
ً عاِصيا ً َشعبا كانُوا هُْم إّنَ لـَكُْم أقُوُل

بِطُرُقِي. وا يَهتَمُّ لَْم
غاِضباً: أقسَمُت وَلِهَذا ١١

راَحتِي.›» يَدخُلُوا ‹لَْن

٩٦
جَدِيدَةً.١٢٥ ً تَرنِيمَة ِ لله رَنِّمُوا ١

الأْرِض. أهِل كُّلَ يا ِ لله وا ُّ غَن
اْسمَهُ. بارُِكوا للهِ، وا ُّ غَن ٢

يَوٍم. بَعدَ ً يَوما ِبخَلاِصهِ حَّدِثُوا
عُوِب. الّشُ بَينَ ِ بِمَجدِه أخبِرُوا ٣

ِبِهِ. بِعَجائ النّاِس كُّلَ أخبِرُوا
سبِيِح! َّ لِلت وَمُستَِحّقٌ ٌ عَظِيم َ الله لأّنَ ٤

الآلِهَةِ. جَمِيِع بَينَ ً مَهابَة ُ الأكثَر َ هُو
تافِهَةٌ. ِيُل تَماث الُأمَِم ِ آلِهَة كُّلَ لأّنَ ٥
ماواِت! الّسَ َصنََع الَّذِي َ فَهُو ُ الله أمّا

وَكَرامَةً. ً َمجدا يُِشــّعُ ٦
َماُل! وَالج ُ ة َّ القُو ِ هَيكَلِه وَفِي

الأْرِض، ُشعُوَب يا ٧
تِهِ. َّ وَقُو ِ َمجدِه عَلَى َ الله َسبُِّحوا

اْسمِهِ! لأجِل َ الله َمجِّدُوا ٨

٩٦:١ ١٢٥
لخـيرِهِْم. ً عظيما ً أمرا ُ الله يصنَُع مّرةٍ كُّلِ في جديدةً ً ترنيمَة يكتبُونَ الّشعِب ُ ُشعراء كانَ جَدِيدَة. ترنِيمَة
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هَيكَلِهِ. ساحاِت وَادخُلُوا ً تَقدِمَة هاتُوا
قَداَستِهِ! بَهاءِ فِي َ الله اعبُدُوا ٩

الأْرِض! ُسّكاِن جَميَع يا ِ َحضرَتِه فِي ارتَعِدُوا
الُأمَِم: بَينَ قُولُوا ١٠

يَتَزَْعَزعُ! فَلا ُ وَيُثَبِّتُه َ العالَم َيحكُمُ ُ «الله
بِالإنصاِف.» البَشَرِ بَينَ يَقضِي وَ

الأْرُض. وَلْتَبتَهِِج ماواُت الّسَ لِتَفرَِح ١١

فِيهِ! ما وَكُّلُ ُحِيُط الم لِيَهتِِف
فِيها. ما وَكُّلُ الحُقُوُل لِتَفرَِح ١٢

البَرارِي! فِي شَيءٍ كُّلُ لِيَفرَْح َّ ثُم
آٍت! َ الله لأّنَ ً جَمِيعا لِنَفرَْح ١٣

الأْرَض. لِيَحكُمَ آٍت َ هُو
العالَمَ. َسيَحكُمُ وَالإخلاِص بِالإنصاِف

٩٧
َيحكُمُ! ُ الله ١

الـَكثِيرَةِ. الجُزُرِ كُّلُ وَلْتَفرَْح الأْرُض لِتَبتَهِِج
الـَكثِيفَةُ. ُ لمَة وَالّظُ حاُب الّسَ ُ َيحُوُطه ٢
عَرَشهُ! يَسنِداِن وَالإنصاُف وَالعَدُل

أمامَهُ. ُ تَِسير ُ النّار ٣
لَهَباً! يَشتَعِلُونَ ُ َحولَه ُ وَالأعداء

بُرُوقُهُ. َ العالَم ُ تُضِيء ٤
َخوفاً. فَتَرتَعِدُ تَراها وَالأْرُض

يهوه،١٢٦ أمامَ الجِباُل ذابَِت مِع كَالّشَ ٥
الأْرِض! كُّلِ رَّبِ

ماواُت، الّسَ ُ ُتخـبِر بَِصلاِحهِ ٦

َمجدَهُ. يَرَْونَ النّاِس وَكُّلُ
بِها ُ يَفتَِخر وَ ً تافِهَة ِيَل تَماث يَعْبُدُ مَْن كُّلُ ٧

لِلخالِِق! ً ُخُضوعا يَوٍم ذاَت وَيَنحَنِي َسيُذَّلُ
٩٧:٥ ١٢٦

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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فَسَعِدَْت، صِْهيَوْنُ سَمِعَْت ٨
ابتَهََجْت، يَهُوذا وَمُدُنُ

اللهُ، يا أحكامَِك بِسَبِِب
الأْرِض! كُّلِ عَلَى العَلِيُّ ُ الله أنَت ََّك لأن ٩

الآلِهَةِ! كُّلِ عَلَى ً َكثِيرا أنَت مُتَفَوٌِّق
! رَّ َّ الش أبْغُِضوا اللهِ، ُمحِبِّي يا ١٠

أتقِيائِهِ، نُفُوَس َيحرُُس َ هُو
ُيخَلِّصُهُْم! الأشرارِ وَمَِن

الأبرارِ، عَلَى يُشرُِق نُورٌ ١١
القُلُوِب. مُستَقِيمِي عَلَى وَفَرٌَح

الّصاِلحُونَ، ها أّيُ ِ الله فِي افرَُحوا ١٢

وَس! القُّدُ ُ اْسمَه وَأكرِمُوا

٩٨
مَزمُور.

جَدِيدَةً،١٢٧ ً تَرنِيمَة ِ لله رَنِّمُوا ١
َصنَعَها. َّتِي ال العَجائِِب لأجِل

لِنَفِسهِ. ُ َشعبَه ُ ة َّ ي القَوِ ُ ذِراعُه ََّصْت خَل
لِلخَلاِص. ُ تَه َّ قُو ُ الله أبدَى ٢

َصلاحَهُ. لِلُأمَِم أعلََن
ِيَل. لإسرائ ُ وَأمانَتَه ُ رَْحمَتَه َ ر َّ تَذَك ٣

إلَهِنا. خَلاَص ِ البَعِيدَة ُلداِن الب كُّلُ وَأبصَرَْت
الأْرِض، عَلَى مَْن كُّلَ يا ٤

بِفَرٍَح! ِ لله اهتِفُوا
الأغانِيَ! وَاعزِفُوا وَابتَهُِجوا رَنِّمُوا
القِيثارِ. عَلَى ِ لله َ مَزامِير رَنِّمُوا ٥

الأناِشيدِ! مََع القِيثارِ عَلَى
المِزمارِ، وََصوِت بِالأبواِق ٦

َلِِك! الم ِ الله قُّدامَ اهتِفُوا
للهِ. لِيَهتِْف ِ فِيه ما وَكُّلُ ُ البَحر ٧

٩٨:١ ١٢٧
لخـيرِهِْم. ً عظيما ً أمرا ُ الله يصنَُع مّرةٍ كُّلِ في جديدةً َ تِرانِيم يكتبُونَ الّشعِب ُ ُشعراء كانَ جَدِيدَة. ترنِيمَة
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ُسّكانِها! وَكُّلُ وَالأْرُض
بِأيادِيها، ُ الأنهار لِتَُصّفِِق ٨

ً فَرَحا الجِباُل وَلْتَرقُِص
اللهِ. أمامَ ٩

الأْرَض. لِيَدِيَن َسيَأتِي ُ ه َّ لأن
بِالإنصاِف، َ العالَم َسيَدِيُن

بِالبِرِّ. عُوَب وَالّشُ

٩٩
مَلٌِك. ُ الله ١

َخوفاً! عُوُب الّشُ فَلِتَرتَعِدِ
بِيمَ.١٢٨ الـكَرُو ِ مَلائِكَة عَلَى َيجلُِس

أمامَهُ. الأْرُض ِّ فَلْتَهتَز وَلِذا
صِْهيَوْنَ! فِي ٌ عَظِيم ُ الله ٢

عُوِب! الّشُ كُّلِ فَوَق َ هُو دٌ مُمَجَّ
المَهُوَب! اْسمََك تُعَّظِمُ عُوَب الّشُ لَيَت ٣

هُوَ! وٌس قُّدُ
العَدَل، ُيحِّبُ الَّذِي ُ َبّار الج َلُِك الم ها أّيُ ٤

الإنصاَف، خَت رَّسَ أنَت
يَعقُوَب! فِي َّ وَالبِر بالعَدِل وَحَكَمَْت

إلَهَنا، َمجِّدُوا ٥
قَدَمَيهِ، مَوِضــِع عِندَ وَانحَنُوا

هُوَ. وٌس قُّدُ
كَهَنَتِهِ، بَينِ مِْن وَهارُونُ مُوسَى كانَ ٦

بِاْسمِهِ، دَعُوا مَْن بَينِ مِْن ِيُل وََصمُوئ
لَهُْم! فَاستَجاَب َ الله دَعَوْا

النّارِ عَمُودِ ِخلاِل مِْن مَهُْم َّ كَل ٧

خاِن. الدُّ وَعَمُودِ
لَهُْم. أعطاهُما اللّذَيِْن َ يعَة رِ َّ وَالش العَهدَ وََحفِظُوا

٩٩:١ ١٢٨
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
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إلَهُنا! ُ الله يا لَهُْم استََجبَْت أنَْت ٨

غَفُورٌ ٌ إلَه َك َّ أن لَهُْم أْظهَرَت
يرَةِ. الشِّرِ أفْعالِهِِم عَلَى وَعاقَبْتَهُْم

إلَهَنا، َ الله َمجِّدُوا ٩
ِس! المُقَّدَ ِ َلِه َجب َ َنحو وَانحَنُوا

وٌس! قُّدُ إلَهَنا َ الله لأّنَ

١٠٠
حَمْد. مَزمُورُ

الأْرِض، عَلَى مَْن كُّلَ يا ١
للهِ! ً إكراما اهتِفُوا

فَرِِحينَ! َ الله اعبُدُوا ٢
أمامَهُ! ِ لِلعِبادَة تَأتُونَ ْ وَأنتُم ابتَهُِجوا

اللهُ! َ هُو يهوه١٢٩ أّنَ اعلَمُوا ٣
لَهُ. وََنحُن َصنَعَنا، َ هُو

يَرعاهُ. الَّذِي ُ وَغَنَمُه ُ َشعبُه َنحُْن
كرِ. بِالّشُ ُ بَوّابَتَه ادخُلُوا ٤

سبِيِح. َّ بِالت ِ هَيكَلِه ساحاِت ادخُلُوا
اْسمَهُ. بارُِكوا كَرِّمُوهُ،

صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله َسبُِّحوا ٥
الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

ِجيٍل. بَعدَ ً ِجيلا ٌ دائِمَة ُ وَأمانَتُه

١٠١
لِداوُد.١٣٠ مَزمُورٌ

هَذا، ُ م ُأرَّنِ ُ الله يا لََك ١
وَعَدلَِك. تَِك َّ بِمََحب ى َّ وَأتَغَن
ةً، َّ نَقِي ً َحياة َسأعِيُش ٢

بَيتِي. فِي نَقِّيٍ بِقَلٍب َسأسلُُك
١٠٠:٣ ١٢٩

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
:١٠١ ١٣٠

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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اللهُ؟ يا إلَيَّ َستَأتِي فَمَتَى
. عَينَيَّ أمامَ ً يرا شِرِّ ً أمرا أَضَع لَْن ٣

اللهِ، عَِن يُبعِدُنِي ما فِعَل ُأبغُِض
أفعَلَهُ. أْن وَأرفُُض

ُلتَوُونَ. الم النّاُس عَنِّي لِيَبتَعِْد ٤

نَِصيبِي. يَكُونَ لَْن رِّ َّ الش مََع
أماِمي. ُ جارَه يَغتاُب مَْن كُّلَ ُ خ َسُأوَّبِ ٥

ُأطِيقُهُْم. لا وَالمُنتَفُِخونَ المُتََكبِّرُونَ
الأْرِض، ِ هَذِه أمَناءِ عَْن أبحَُث ٦

مَعِي. يَعِيشُوا لـِكَي
َطهارَةٍ. فِي يَسلـُكُونَ الَّذِيَن إلّا َيخدِمَنِي لَْن

ُمخادٍِع! بَيتِي فِي يَسكَُن لَْن ٧

َيخدِمَنِي. بِأْن لِكاذٍِب يُسمََح وَلَْن
الأْرِض. فِي الّساِكنِينَ الأشرارِ هَؤُلاءِ كُّلَ ِيدُ َسُأب ٨

اللهِ. ِ مَدِينَة مِْن الأشرارَ وََسُأخلِي

١٠٢
الله. أمامَ ِ مُعاناتِه فِي ُ عَه تَضَرُّ يَسكُُب مِسِكينٍ ُ َصلاة

َصلاتِي. ُ الله يا اْسمَْع ١

ُأذُنَيَك. إلَى تَِصُل استِغاثَتِي لَيَت
هَذا! ِضيقِي وَقِت فِي تَتَجاهَلْنِي لا ٢

بَِك، أستَنِجدُ ِحينَ ُأذُنََك إلَيَّ أمِْل
مَعُونَتِي. إلَى وَأسرِْع

َحياتِي. خاِن كَالدُّ تَصاعَدَْت ٣

قِدٍ. َّ مُت بِلَهٍَب َكما عِظاِمي وَالتُهِمَْت
قَلْبِي، ذَبَُل يابٍِس َكعُشٍب ٤

َطعاِمي. آكَُل أْن نَِسيُت لأنِّي
يلاً، َطوِ عُْت تَفَّجَ ٥

عِظاِمي. مِْن ِجلدِي تَدَلَّى ى َّ َحت
حراءِ، الّصَ ِ َكبُومَة أنا وَِحيدٌ ٦
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الخِرَِب. بَينَ ٍ َكبُومَة
قاً، مُؤَرَّ بَقِيُت ٧

طِح. الّسَ عَلَى وَِحيدٍ َكعُصفُوٍر أنا
أعدائِي، يُهِينُنِي واِم الدَّ عَلَى ٨

َلعَنُونَ. ي وَإيّاَي يَهزَُأونَ بِي
َطعاماً، الحُزِن َ غَير أتَناوَْل لَْم ٩

شَراباً. مُوِع الدُّ َ غَير وَلا
العَظِيِم. غََضبَِك بِسَبَِب صارَ ُ ه ُّ كُل هَذا ١٠

بَعِيداً. بِي وَقَذَفَْت التَقَْطتَنِي فَقَدِ

َيخبُو. ظِّلٌ إلّا َحياتِي ما ١١
يابٍِس. َكعُشٍب أذبُُل وَأنا

جاً! َّ مُتَو الأبَدِ إلَى فَسَتَظَّلُ ُ الله يا أنَت أمّا ١٢

ِجيٍل! بَعدَ ً ِجيلا اْسمَِك ُ ذِكر وََسيَظَّلُ
رَْحمَتََك. لِصِْهيَوْنَ ْ أظهِر ١٣

يَتِها، تَعزِ أوانُ آنَ
حانَ. وَقتُها

ِحجارَتِها. ِ يَة رُؤ إلَى خُّدامَُك يَتُوُق ١٤

َشوارِعِها! غُبارَ ونَ ُّ وَُيحِب
اللهِ. اسْمَ الُأخرَى عُوُب الّشُ َستَخاُف عِندَئِذٍ ١٥

َمجدَكَ! مُلُوكُهُْم ُ يُكرِم وَ
صِْهيَوْنَ، َ ِناء ب َسيُعِيدُ َ الله لأّنَ ١٦

َمجدِهِ! فِي هُناكَ ُ وََسيَظهَر
ُحتاِجينَ، الم َصلَواِت إلَى ُ الله ُ يَنتَبِه ١٧

يَتَجاهَلُها. وَلا
القادِمَةِ، لِلأجياِل الُأمُورَ ِ هَذِه اكتُبُوا ١٨

بَعْدُ. يُولَدُوا لَْم ُأناٌس ياه١٣١ يُسَبَِّح لـِكَي
ماءِ الّسَ فِي الّساِمي عَرِشهِ مِْن ١٩

الأْرِض. عَلَى ُ الله أَطّلَ
الأسرَى أنّاِت يَسمََع لـِكَي أَطّلَ ٢٠

١٠٢:١٨ ١٣١
الكتاب. مقدمة في الله» «أْسماء انظر «يهوه.» الله لاسم المختصرة الصيغة ياه.
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بِالمَوِْت، عَلَيهِْم َحكُومَ الم َ وَُيحَرِّر
صِْهيَوْنَ، فِي ِ الله اسْمَ عَِن ثُوا يَتَحَّدَ لـِكَي ٢١

القُدِس فِي ُ تَسابِيحَه يُقَّدِمُوا وَ
ً مَعا وَالمَمالِِك عُوِب الّشُ اجتماِع عِندَ ٢٢

اللهَ. لِيَعبُدُوا
تِي، َّ قُو يِق رِ الّطَ عَلَى ُ َتخُور ٢٣

َحياتِي! رُ َّ وَتُقَص
عُمْرِي، مُنتََصِف فِي َحياتِي تَأخُْذ لا إلَهِي، «يا فَأقُوُل: ٢٤

الأجياِل. جَميِع َ عَبر ِسنينَُك تَمتَّدُ مَْن يا
البَْدءِ. فِي الأْرِض أساساِت وََضعَْت قَدِيٍم مِْن ٢٥

ماواِت. الّسَ َصنَعَتا تاِن َّ الل هُما وَيَداكَ
فَتَبقَى. أنَت أمّا َستَفنَى، ِهيَ ٢٦

وُب. َّ الث يَبلَى َكما َستَبلَى ِهيَ
يها، َستَطوِ كَرِداءٍ

بَعِيداً! فَتَمضِي
أبَداً، ُ ر َّ تَتَغَي فَلا أنَت أمّا ٢٧
َحياتَِك. لِسَنَواِت َ نِهايَة وَلا

وَيَمُضونَ، َسيَأتُونَ خُّدامَِك ُ أبْناء ٢٨
َيخدِمُوكَ!» لـِكَي خُّدامَِك ُ أبْناء وََسيَأتِي

١٠٣
لِداوُد.١٣٢ مَزمُورٌ

نَفسِي، يا َ الله بارِكِي ١

وَس! القُّدُ ُ اْسمَه بارِِك كَيانِي، كُّلَ يا وَ
نَفسِي، يا َ الله بارِكِي ٢

أبَداً! ِ وَإْحسانِه ِ لُطفِه أعماُل ذاكِرَتِِك عَْن تَغِْب وَلا
َخطاياِك. ُ يَغفِر مَْن َ فَهُو ٣

أمراِضِك. كُّلَ يَشفِي مَْن َ وَهُو
الحُفرَةِ. مَِن َحياتَِك يَفدِي الَّذِي َ هُو ٤
أفَةِ. َّ وَالر ةِ َّ الحَقِيقِي ةِ َّ َحَب بِالم يُغَلِّفُِك مَْن َ هُو

:١٠٣ ١٣٢
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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الّصاِلحَةِ، بِالعَطايا وَيَملُأكَ يُْشبِعَُك مَْن َ هُو ٥
. فَتِيٍّ َكنَسرٍ َشبابَِك ُ وَُيجدَدِّد

بِالعَدِل ُ الله يَعْمَُل ٦
المَْسُحوقِينَ. كُّلَ وَيُنِْصُف

ُطرُقَهُ، مُوسَى مَ َّ عَل ٧
ةَ. َّ ي القَوِ ُ أعمالَه ِيَل إسرائ بَنِي وَأرَى

ٌ وَرَِحيم َحنُوٌن ُ الله ٨

ةِ. َّ َحَب بالم ٌ وَمَلِيء ٌ حَلِيم
الأبَدِ، إلَى ُيخاِصمُنا لا لِذَلَِك ٩

غََضبَهُ. الأبَدِ إلَى يُبقِي وَلا
َخطايانا، قَْدرِ عَلَى يُعاقِبُنا لا ١٠

ِنا. ب ذُنُو َحسََب مِنّا يَقتَّصُ وَلا
الأْرِض، عَلَى ماواُت الّسَ تَرتَفـِـُع َكما ١١

رَْحمَتُهُ، تَفِيُض هَكَذا
لَأتْباعِهِ. ُ وَتَْكثُر

َخطايانا، عَنّا يُبعِدُ ١٢
الغَرِب! عَِن رِق َّ الش بُعْدَ

خائِفِيهِ، عَلَى ُ الله َيحنُو ١٣
أبنائِهِ. عَلَى أٌب َيحنُو َكما
ينَنا، تَْكوِ يَعْرُِف ُ ه َّ إن ١٤

ُشّكِلْنا. راِب ُّ الت مَِن نا َّ أن ُ يَعلَم
كَالعُْشِب، ٌ قَِصيرَة النّاِس َ َحياة أّنَ ُ يَعلَم ١٥

فَجأةً، تَطلُُع ةٍ َّ ي ِ ّ بَر ٍ كَزَهرَة
ةُ، َّ الجاف ياُح ِّ الر تَهُّبُ ِحينَ َتختَفِي ً وَفَجأة ١٦

تَنمُو. كانَْت أيَن يَعْرَِف أْن أحَدٌ يَستَطِيُع فَلا
لأتباعِهِ، ُ ة َّ الحَقِيقِي ِ الله ُ ة َّ َمحَب أمّا ١٧

لأولادِهِْم، ُ الّصاِلحَة ُ وَأعمالُه
كانَْت، واِم الدَّ فَعَلَى

. َستَظَّلُ وَكَذَلَِك
َ الّصاِلحَة ُ وَأعمالَه ُ تَه َّ َمحَب ُ َسيُظهِر ُ الله ١٨

عَهدَهُ، َيحفَظُونَ ذِيَن َّ لِل
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وَصاياهُ. يُطِيعُونَ وَ
عَرَشهُ، ماءِ الّسَ فِي ُ الله نََصَب ١٩

حُكمُهُ. يَمتَّدُ َمِيِع الج وَعَلَى
بارُِكوهُ! اللهِ، َ مَلائِكَة يا ٢٠

ُ ياء الأقوِ بُونَ ُحارِ الم ها أّيُ ُ بارُِكوه
أوامِرَهُ، يُطِيعُونَ الَّذِيَن

كَلامَهُ. الّسامِعُونَ
ماءِ الّسَ ُجيُوِش كُّلَ يا َ الله بارُِكوا ٢١

مَِشيئَتَهُ! المُنَّفِذِيَن ُ وَخُّدامَه
اللهِ، خَلِق كُّلَ يا ٢٢

مُلـكِهِ! فِي مَكاٍن كُّلِ فِي ُ بارُِكوه
نَفسِي! يا َ الله بارِكِي

١٠٤
نَفسِي! يا َ الله بارِكِي ١

أنَت، ٌ عَظِيم إلَهِي، ُ الله يا
وَكَرامَةً. ً َمجدا لابٌِس

ِثَوٍب. ب َكما ورِ ُّ بِالن ُ نَفسَه َلُّفُ ي ٢

ماءَ. الّسَ يَبِسُط وََكِستارَةٍ
ةَ. َّ ي ِ العُلْو ِ ُحجُراتِه بَنَى ُحِب الّسُ فَوَق ٣

مَرَكبَتَهُ. الغُيُومَ َيجعَُل
ماءَ. الّسَ ُ يَعبُر الرِّيحِ ِ أجنِحَة وَعَلَى

ياحاً، رِ ُ رُُسلَه َيجعَُل َ هُو ٤
وَلَهِيباً. ً نارا ُ خُّدامَه وََيجعَُل

أساساتِها، عَلَى الأْرَض َت َّ ثَب ٥

أبَداً. ُّ تَهْتَز فَلا
كَدِثاٍر، ُحِيِط بِالم الأْرَض ى غَّطَ ٦

الجِباَل. بِالماءِ ً مُغَّطِيا
المُرعِدِ، َصوتَِك عِندَ بِيخَِك، تَو وَعِندَ ٧

الجِباِل. مَِن ُ الماء اندَفََع
ارتَفَعَْت، الجِباُل ٨
َسقَطَْت، وَالوِديانُ
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لَهُ. ُ نتَه َّ عَي الَّذِي المَكاِن إلَى واِحدٍ كُّلُ
تَتَجاوَزَها أْن ُ ِياه الم ُ تَقدِر لا ً حُدُودا وََضعَت ٩

الأْرَض. لِتُغَّطَِي

الجِباِل. بَينَ ِ المُتَدَفِّقَة الجَداوِِل فِي تَُصّبُ ِيَع اليَناب َجعَلَْت ١٠

ةَ. َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح كُّلَ الجَداوُِل تَسقِي ١١

َظمََأها. لِتُطفَِئ ُ ة َّ ي ِّ البَر ُ َمِير الح ى َّ َحت وَتَأتِي
الماءِ، قُرَب أعشاشَها يُورُ الّطُ تَصنَُع ١٢

يبَةِ. القَرِ الأشجارِ أغصاِن عَلَى ً مُغَنِّيَة
ةِ، َّ ي ِ العُلْو ِ غُرَفِه مِْن بِماءٍ الجِباَل يَسقِي ١٣

يَدَيهِ. ثَمَرِ مِْن الأْرُض فَتَشبَُع
أعشاباً، لِلبَهاِئِم يُطلـِـــُع ١٤

الإنسانُ يَعمََل لـِكَي ُبُوَب وَالح
خُبْزاً، الأْرِض مَِن وَُيخرُِج

النّاِس! قُلُوَب يُفَرُِّح ً وَنَبِيذا ١٥
وُُجوهَنا، يُلَمـِّـُع ً َيتا وَز
أجسادَنا. يَسنِدُ ً وَخُبْزا

َحسَناً. ى تَتَغَّذَ ُ الله زَرَعَها َّتِي ال ُ العِملاقَة ُ الأشجار ١٦

لُبنانَ، أْرزِ ُ أشجار ِ هَذِه
قلَِق، َّ الل إلَى ورِّيِ الدُّ مَِن يُورُ، الّطُ َحيُث ١٧

رُوِ. َّ الس أْغصاِن فِي بُيُوتَها تَبنِي
َبَِل. الج ِماعِزِ ل مَسَكٌن ِهيَ ُ العالِيَة الجِباُل ١٨

يرِ. الغُرِ َيواِن ِلح ُ مَلاِجئ ُخورُ وَالّصُ
المَواسِِم، لِتَحدِيدِ َ القَمَر خَلَْقَت ١٩

مَغِيبِها. وَقَت تَعرُِف مُس وَالّشَ
لَيٌل، هُناكَ لِيَكُونَ َ لمَة الّظُ خَلَْقَت ٢٠
وَتَطُوَف. ِ الغابَة َحيواناُت َتخرَُج لـِكَي

ٍ يسَة فَرِ أجِل مِْن تَزأرُ الُأُسودُ ٢١

َطعامَها. اللهِ مَِن ً مُلتَمِسَة
مُس، الّشَ تُشرُِق َّ ثُم ٢٢
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مَساِكنِها. فِي بَُض لِتَر يِل َّ الل َحيواناُت فَتَعُودُ
لِيَعمَلُوا، النّاُس َيخرُُج َّ ثُم ٢٣

المَساءِ. ى َّ َحت بِأعمالِهِْم لِيَقُومُوا
ُتحصَى! لا أعمالَُك ُ الله يا ٢٤

ِبحِكمَةٍ! ها َّ كُل َصنَعْتَها
بَِصنائِعَِك. ٌ مَملُوءَة الأْرُض

مَثَلاً! ُ البَحر ها ٢٥
وَمُمتَّدٌ، واِســٌع َ هُو

عَدَدٍ! بِلا وََصغِيرَةٍ َكبيرَةٍ ِبحَيواناٍت ٌ وَمَملُوء
فُُن، الّسُ ُ تُبحِر ِ َسطِحه عَلَى ٢٦

َصنَعْتَهُ. الَّذي ياثانُ لِوِ َلعَُب ي ِ أعماقِه وَفِي

ِحينِهِ. فِي عاِم الّطَ مَِن نَِصيبَها لِتَناَل تَأتِي إلَيَك ها ُّ كُل ٢٧
لِتَلتَقِطَهُ، َطعامَها ُ وَتَنثُر يَدَيَك تَفتَُح ٢٨

خَيراٍت. فَتَشبََع
َظهرَكَ، لَها ُ تُدِير ِحينَ لـَِكْن ٢٩
أنْفاسَها. وََتحبُِس تَرتَعُِب ها فَإّنَ

وَتَمُوُت، تَضعُُف
تَعُودُ. راِب ُّ الت وَإلَى

رُوحََك، تُرِسُل عِندَما لـَِكْن ٣٠
َتحْيا، ها فَإّنَ

دُ. تَتَجَّدَ وَالأْرُض
الأبَدِ، إلَى ُ الله دِ لِيَتَمَجَّ ٣١
ِبخَلِيقَتِهِ. وَيَبتَهِْج وَلْيَفرَْح

فَتَرتَعِدَ. الأْرِض فِي يُحَملُِق ُ ه َّ لأن ٣٢

مِْنها. دُخاٌن فَيَخرَُج الجِباَل يَلمُِس

َحيّاً، مادُمُت للهِ َسُأغَنِّي ٣٣

َحيّاً. دُمُت ما َ بِمَزامِير إلَهِي ُأَسبُِّح
قَصائِدَ، ُ لَه َسأنْظُمُ ٣٤

اللهِ. فِي وََسأفرَُح
الأْرِض، مَِن ُ الخُطاة َسيُبادُ ٣٥
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أشرارٌ. بَعْدُ فِيما يَكُونُ وَلا
نَفسِي! يا َ الله َسبِِّحي

ياه!١٣٣ َسبِِّحي

١٠٥
ادعُوا! ِ بِاْسمِه اللهَ، اشكُرُوا ١

َصنََع. بِما عُوَب الّشُ خَبِّرُوا
لَهُ. وا ُّ غَن ٢
لَهُ. رَنِّمُوا

لُوا. تَأمَّ ِ رَوائِعِه وَفِي
وِس. القُّدُ ِ بِاْسمِه تَباهَوْا ٣

اللهَ. يَطلُبُونَ الَّذِيَن وَلْيَفرَِح
تَهُ. َّ وَقُو َ الله اطلُبُوا ٤

دائِماً. الجَُأوا إلَيهِ
أجراها، َّتِي ال َ العَظِيمَة الُأمُورَ رُوا َّ تَذَك ٥

بِها. نَطََق َّتِي ال ُ وَأحْكامَه ُ ِبَه وَعَجائ
براهِيمَ، إ ِ خادِمِه َ أبناء يا ٦

يَعقُوَب. ِ ُمختارِه َ أبناء يا
إلَهُنا، َ هُو يهوه١٣٤ ٧

الأْرِض. كُّلِ عَلَى ُ وَأحكامُه
عَهدَهُ، ُ َسيَذكُر الأبَدِ إلَى ٨

ِجيٍل. لألِْف ِهيَ بِها أمَرَ َّتِي ال الوَصايا
براهِيمَ، إ مََع ُ عَهدُه َ هُو هَذا ٩

لإْسحَاَق. ُ وَوَعْدُه
لِيَعقُوَب، ً يعَة شَرِ ُ مَه قَّدَ ١٠

أبَدِيّاً. ً عَهدا ِيَل لإسرائ
الأملاِك.» مَِن نَِصيبََك لِتَكُونَ َكنْعانَ أْرَض «ُأعطِيَك قاَل: ١١

الأْرِض. فِي َ باء وَغُرَ ً قِلَّة كانُوا ِحينَ هَذا فَعََل ١٢

١٠٤:٣٥ ١٣٣
«يهوه.» الله لاسم المختصرة الصيغة ياه.

١٠٥:٧ ١٣٤
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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َشعٍب، إلَى َشعٍب مِْن ُ الآباء هَؤُلاءِ جاَل ١٣

ُأْخرَى. إلَى ٍ مَملـَكَة وَمِْن
مُعامَلَتَهُْم، َ يُِسيئ بِأْن لأحَدٍ يَسمَْح لَْم ١٤

وَقاَل: المُلُوكَ َ ر حَّذَ بَْل
! ُمختارِّيَ وا تَمَّسُ «لا ١٥

أنبِيائِي.» تُؤذُوا لا
َمجاعَةً، الأْرِض عَلَى ُ الله جَلََب ١٦
الخـُبْزِ! مَِن يَْكفِي ما هُناكَ يَعُْد فَلَْم

ِيَل، إسرائ ِ عائِلَة قَبَل مِصرَ إلَى ً رَجُلا أرَسَل ١٧
عَبداً. ِيَع ب الَّذِي يُوُسَف

قَدَمَيهِ، لاِسِل بِالّسَ آذُوا ١٨
رَقَبَتَهُ. قُوا َطوَّ حَدِيدِّيٍ وَبِطَوٍق

كَلامُهُ، َق َتحَّقَ ى َّ َحت ١٩
ِصدقِهِ. عَلَى بَرهَنَْت ِ الله ُ وَكَلِمَة

وَكافَأهُ. ِ َطلَبِه فِي َلُِك الم أرَسَل ٢٠

الّسِجِن. مَِن ُ رَه حَرَّ عِب الّشَ ُ وَحاِكم
البَيِت، عَلَى ً َسيِّدا ُ نَه َّ عَي ٢١
أملاكِهِ. كُّلِ عَْن ً مَسؤُولا

لِلْقادَةِ، تَعلِيماٍت يُوُسُف أعطَى ٢٢

مِنهُ. َ أكبَر ً قادَة َب وَدَرَّ
مِصرَ. ِيُل إسرائ دَخََل َّ ثُم ٢٣

حامَ. أْرِض فِي ً يبا غَرِ يَعقُوُب عاَش
َكثِيراً، ُ َشعبَه ُ الله َ ر َّ َكث ٢٤

أعدائِهِْم. مِْن وَأقوَى أعظَمَ فَصارُوا
إلَْيهِْم، يِّينَ المِصرِ ُ نَظرَة رَْت َّ تَغَي عِندَئِذٍ ٢٥

عَبِيدِهِْم. عَلَى وَيَتَآمَرُونَ يُبغُِضونَهُْم فَبَدَُأوا
مُوسَى، ُ عَبدَه ُ الله فَأرَسَل ٢٦

اختارَهُ. الَّذِي وَهارُونَ
مِصرَ، َشعِب وََسَط ُ بَراهِينَه أظهَرُوا ٢٧

حامَ. أْرِض فِي ِ وَمُعِجزاتِه
َشديداً، ً َظلاما أرَسَل ٢٨
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إلَيهِ. يونَ المِصْرِ يُصِغ وَلَْم
دَماً، ماءَهُْم َل َحوَّ ٢٩

سَمَكَهُْم. وَقَتََل
فادِِع، بِالّضَ َلَدَهُْم ب مَلأ ٣٠

َلِِك. الم قَصرِ فِي ى َّ َحت
أمرَهُ، َ أصدَر ٣١

وَالبَعُوِض. باِب الذُّ أسراُب َ مِصْر فَغَزَْت
ً بَرَدا مَطَرَهُْم َل َحوَّ ٣٢

أرضَهُْم ضَرََب ً بَرْقا وَأرَسَل
وَتِينَهُْم كُرُومَهُْم رَ فَدَمَّ ٣٣

بِلادِهِْم. كُّلِ فِي ً أشجارا رَ َّ وََكس
عَدَدٍ. بِلا َنادُِب وَالج الجَرادُ َ فَجاء أمَرَ، ٣٤

الحُقُوِل، فِي َ أخضَر نَباٍت كُّلَ أكََل ٣٥

الأْرِض. محاِصيِل وَكُّلَ
عائِلَةٍ، كُّلِ فِي بِكرٍ ابٍن كُّلَ ضَرََب َّ ثُم ٣٦

آبائِهِْم. ةِ َّ قُو بُرهانُ هُْم الَّذيَن
ةً، وَفِّضَ ً ذَهَبا حامِلِينَ أخرََجهُْم ٣٧

ِيَل. إسرائ بَنِي ِ عَشائِر كُّلِ مِْن أحَدٌ رْ َّ يَتَعَث وَلَْم
بِرَحيلِهِْم، ونَ ُّ ي المِصْرِ فَرَِح ٣٨

مِنهُْم. اْرتَعَبُوا هُمُ لأّنَ
فَوقَهُْم، ُ َسحابَتَه ُ الله بَسََط َكغِطاءٍ ٣٩

يَل. َّ الل َ لِيُضِيء ناٍر عَمُودَ وَأعطاهُْم
اللهِ، مَِن َطلَبُوا ٤٠

عَلَيهِْم. لوَى الّسَ فَأنزََل
أشبَعَهُْم. ماوِّيِ الّسَ الخـُبزِ وَمَِن

خرَةَ، الّصَ ُ الله َشّقَ ٤١
َكنَهرٍ. ةِ َّ الجاف الأْرِض عَلَى ُ الماء فَاندَفََع

براهِيمَ، إ ِ ِلخادِمِه َس المُقَّدَ ُ عَْهدَه َ ر َّ تَذَك ُ ه َّ لأن ٤٢

ِلِينَ. ّ مُتَهَل فَرِِحينَ مِصرَ مِْن ُختارَ الم ُ َشعبَه وَأخرََج ٤٣

ُأْخرَى، ُشعُوٍب أْرَض أعطاهُمُ َّ ثُم ٤٤
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َباءِ. الغُر تَعَِب َ ثَمَر وَوَرَثُوا
شَرائِعَهُ، يُطِيعُوا لـِكَي ٤٥

تَعالِيمَهُ. وََيحفَظُوا
اللهَ. َسبُِّحوا

١٠٦
اللهَ. َسبُِّحوا ١

صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله َسبُِّحوا
الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

َبّارَةَ، الج ِ الله أعماَل يَِصَف أْن ُ يَقدِر مَْن ٢
يَكفِي؟ بِما ُ يُسَبِّحَه لـِكَي

العَدَل، َيحفَظُونَ ِمَْن ل ً هَنِيئا ٣
وَمُستَقِيمَةً. ً صاِلحَة ً أعمالا يَعمَلُونَ واِم الدَّ وَعَلَى

لُطفََك. َشعبََك تُرِي عِندَما ُ الله يا اذكُرْنِي ٤
ُتخَلِّصُهُْم. ِحينَ ً أيضا أنا أعِنِّي

يَك، ُمختارِ بَرَكاِت فِي فَُأشارِكَ ٥
َشعبَِك، مََع وَأفرََح

لََك. هُْم الَّذِيَن مََع وَُأَسبُِّح
أخطَأنا. َنحُن ِنا كَآبائ ٦

كُنّا. ً أشرارا
َنحُن! ِبُونَ مُذن

المُعِجزاِت. مَِن مِصرَ فِي آباؤُنا ْم َّ يَتَعَل لَْم ٧

العَظِيمَيْنِ. وَإْحسانََك تََك َّ َمحَب رُوا َّ يَتَذَك لَْم
الأحمَرِ، البَحرِ عِندَ هُناكَ

عَلَيَك. دُوا َّ تَمَر
اْسمِهِ، أجِل مِْن َّصَهُْم خَل ُ ه َّ لـَِكن ٨

عَظَمَتَهُ، َ يُظهِر لـِكَي
، فَجَّفَ َ الأحمَر َ البَحر َ انتَهَر ٩

حراءِ. الّصَ َ عَبر قادَهُْم ُ ه َّ كَأن البَحرِ َ عَبر فَقادَهُْم
مُبغِِضيهِْم، مِْن َّصَهُْم خَل ١٠
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عَدُّوِهِْم. مِْن وَفَداهُْم
أعْداءَهُْم. الماءِ فِي َ غَمَر َّ ثُم ١١

أحَدٌ. مِنهُْم يَنُج فَلَْم
آمَنُوا، ِ بِكَلامِه ١٢

تَسابِيحَهُ. مُوا َّ وَرَن
َصنَعَهُ، ما نَسَوْا ما سَرْعانَ هُْم لـَِكنَّ ١٣

وَرَْأيَهُ. ُ مَشُورَتَه يَنتَظِرُوا أْن وَرَفَُضوا
لِشَهَواتِهِْم، استَسلَمُوا حراءِ الّصَ وَفِي ١٤

ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي َ الله وَامتََحنُوا
َطلَبُوهُ، ما فَأعطاهُْم ١٥

مُمِيتاً. ً مَرَضا إلَْيهِْم وَأرَسَل
مُوسَى، مِْن عُب الّشَ فَغارَ ١٦

للهِ. ِس المُقَّدَ الكاهِِن هارُونَ، مِْن وَغارُوا
وَأبِيرامَ، داثانَ َ جَماعَة وَالتَهَمَْت الأْرُض ِت فَانشَّقَ ١٧

المُتَمَرِّدَةِ. ِ َماعَة الج تِلَْك كُّلَ وَدَفَنَْت
فِيهِْم، نارٌ ْت َّ َشب ١٨

الأشرارَ. ُأولَئَِك وَالتَهَمَْت
يَب، ُحورِ َجبَِل عِنْدَ هَبِيَّ الذَّ العِجَل َصنَعُوا ١٩

ِّمثاِل. الت لِذَلَِك وََسجَدُوا
لِلعُشِب. آكٍِل لِثَوٍر مَسبُوٍك ِمثاٍل بِت ِ الله َمجدَ استَبدَلُوا ٢٠

َّصَهُْم، خَل الَّذِي َ الله نَسَوْا ٢١
مِصرَ، فِي ً عَظِيمَة مُعِجزاٍت وََصنََع

حامَ، أْرِض فِي عَجائَِب َصنََع ٢٢
الأحمَرِ! البَحرِ عِندَ ً مُهِيبَة وَمُعِجزاٍت

ُ اختارَه الَّذِي مُوسَى أّنَ لَولا ـِكُهُْم َسيُهل كانَ ٢٣
اللهِ، غََضَب أ وَهَّدَ َل تَدَخَّ

هَلاكِهِْم. دُونَ فَحاَل
يِّبَةَ. الّطَ الأْرَض رَفَُضوا َّ ثُم ٢٤

بِوَعدِهِ. يُؤمِنُوا لَْم
اللهِ، عَلَى رُونَ يَتَذَمَّ ِخيامِهِْم فِي جَلَسُوا ٢٥
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اللهِ. وَصايا يُطِيعُوا وَلَْم
يَرمِيَهُْم أْن وَأقسَمَ ُ يَدَه فَرَفََع ٢٦

بَعِيداً، حراءِ الّصَ فِي
الُأخرَى، الُأمَِم أمامَ أحفادُهُْم َ يُهزَم وَأْن ٢٧

الأْرِض. وَجهِ عَلَى تُوا َّ فَيَتَشَت
فَغُورَ، ِبَعِل ب قُوا َّ تَعَل َّ ثُم ٢٨

لِلمَوتَى.١٣٥ ِ مَة المُقَّدَ َ باِئح الذَّ مَِن وَأكَلُوا
بِأعمالِهِْم، ِ الله غََضَب أثارُوا ٢٩

بَينَهُْم. ٌ وَباء َ فَانتَشَر
فِينَحاُس، َل تَدَخَّ َّ ثُم ٣٠

َباءُ. الو َف َّ فَتَوَق
بارّاً، ً عَمَلا هَذا ُ لَه وَُحِسَب ٣١

ِجيٍل! بَعدَ ً ِجيلا ُ ذِكراه وَُحفِظَْت
يبَةَ، مَرِ ماءِ عِندَ َ الله أغَضبُوا ٣٢

بِسَبَبِهِْم. مُوسَى وَاضطَرََب
رُوحَهُ، وا أمَّرُ ٣٣

بِطَيٍش. مَ َّ فَتَكَل

الُأخرَى الُأمَمَ ـِكُوا يُهل لَْم َّ ثُم ٣٤
اللهُ. أمَرَهُمُ َكما

بِهِْم، اْختَلَطُوا بَِل ٣٥
عاداتِهِْم. مُوا َّ وَتَعَل

أصنامَهُْم، َيخدِمُونَ بَدَُأوا ٣٦
فَخّاً. لَهُْم هَذا فَصارَ

بِأبنائِهِْم، ى َّ َحت وا ُّ َضح ٣٧
لِشَياطِينَ! مُوهُْم وَقَّدَ

ِيئاً، بَر ً دَما َسفَكُوا ٣٨

َكنعانَ. لأْصناِم بِهِْم وا ُّ َضح الَّذِيَن وَبَناتِهِِم أبنائِهِْم َ دَم
أْرضُهُْم. ِم بِالدَّ ثَْت َّ فَتَلَو

١٠٦:٢٨ ١٣٥
المَوتَى. باء الأقرِ أرواِح عَْن أْو فَةِ، َّ َي المُز ِ لِلآلِهِة ُ مة المُقّدَ الذّباِئح ربّما لِلمَوتَى. ِ مَة المُقَّدَ َ باِئح الذَّ
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ِجسَةِ. َّ وَالن ِ ِنَة الخائ بِأعمالِهِِم ً أيضا هُْم سُوا َّ وَتَنَج ٣٩
َشعبِهِ، عَلَى ُ الله فَغَِضَب ٤٠

لَهُ. كانُوا الَّذِيَن مَِن ُّ يَشمَئِز وَبَدَأ
الُأخرَى، لِلُأمَِم فَأسلَمَهُْم ٤١

َيحكُمُونَهُْم. كارِهُوهُْم وَصارَ
أعْداؤُهُم، وَضايَقَهُْم ٤٢

تِهِْم. َّ بِقُو وَأْخَضعُوهُْم
يُنقِذُهُْم، ُ الله كانَ ما ً َكثِيرا ٤٣

أرادُوهُ، ما وَفَعَلُوا دُوا َّ تَمَر هُْم لـَِكنَّ
بِهِْم. ذُنُو فِي َ فَأكثَر َ أكثَر وَانحَدَرُوا

إلَيهِ، وا ُّ وََصل ِضيٍق، فِي كانُوا ما َّ وَكُل ٤٤

أعباءَهُْم. وَيَرْفَُع يَسمَعُهُْم كانَ
مَعَهُْم، ُ عَهدَه ُ ر َّ يَتَذَك ٤٥

العَظِيمَيْنِ. ِ وَإْحسانِه تِه َّ بِمََحب يهِْم ِّ يُعَز وَ
لَهُْم. تَرِّقُ يهِْم آسِرِ قُلُوَب َجعََل بَْل ٤٦

أنقِْذنا، إلَهَنا يا فَالآنَ ٤٧

الُأمَِم، بَينِ مِْن وَاجمَعنا
وِس، القُّدُ لاسمَِك َ كر الّشُ َ نُقَّدِم لـِكَي

نُكرِمَُك. سبِيِح َّ الت وَبِتَرانِيِم
ِيَل إسرائ ُ إلَه ُ الله مُبارَكٌ ٤٨

الأبَدِ. إلَى الأزَِل مَِن
«آمِينَ!» هُ: ُّ كُل عُب الّشَ وَقاَل

اللهَ. َسبُِّحوا

الخامُس ُ ١٠٧الجُزء (150 -107 (المزامير
صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله َسبُِّحوا ١

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ
العَدُّوِ! مَِن رَهُْم حَرَّ الَّذِيَن ِ الله و ُّ مَفدِي هَذا لِيَقُْل ٢

ٍ َكثِيرَة بِلادٍ مِْن جَمَعَهُْم الَّذِيَن ٣
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وَالغَرِب، رِق َّ الش فِي
َنُوِب. وَالج ماِل الّشَ فِي

ةٍ َّ جاف َصحارَى َ عَبر هامُوا ٤

َسَكٍن، ِ مَدِينَة عَْن ً َبحثا
َيجِدُوا. فَلَْم

وَالعَطَِش. الجُوِع مَِن ُأنهَِكْت نُفُوسُهُْم ٥
ِضيقِهِْم، وَقِت فِي ِ الله إلَى صَرَُخوا ٦

ِضيقاتِهِْم. مِْن فَأنقَذَهُْم
مُْستَقِيمَةٍ، يٍق َطرِ فِي أخَذَهُْم ٧

قادَهُْم. َسَكٍن ِ مَدِينَة وَإلَى
رَْحمَتِهِ، عَلَى َ الله فَلْيُسَبُِّحوا ٨

لِلبَشَرِ. يَصنَعُها َّتِي ال العَجائِِب وَعَلَى
َ العَطشانَة فَس َّ الن يُروِي َ فَهُو ٩

خَيراٍت. َ الجَوْعانَة فَس َّ الن وَيُشبـِـُع
زَنازِنَ فِي عُب الّشَ َسَكَن ١٠

كَالمَوِت. ُ َسوداء ُ لمَة الّظُ َحيُث
حَدِيدٍ. مِْن بِسَلاِسَل وَُأوثِقُوا

اللهِ، وَصايا عَلَى دُوا َّ تَمَر هُْم لأّنَ هَذا ١١
! العَلِيِّ َ نَصاِئح وَاحتَقَرُوا

وَالمُعاناةِ. ُجهِدِ الم لِلعَمَِل أخَضعَهُْم ١٢

يُعِينُهُْم. مَْن وَلا رُوا َّ تَعَث
ِضيقِهِْم، وَقِت فِي ِ الله إلَى صَرَُخوا ١٣

ِضيقاتِهِْم. مِْن َّصَهُْم َل فَخ
أخرََجهُْم كَالمَوِت ِ المُظلِمَة ُسجُونِهِِم مِْن ١٤

قُيُودَهُْم! َع وَقَّطَ
رَْحمَتِهِ، عَلَى َ الله فَلْيُسَبُِّحوا ١٥

لِلبَشَرِ. يَصنَعُها َّتِي ال العَجائِِب وَعَلَى
ةَ، َّ ي ِ البُرونْز البَوّاباِت تِلَك مَ َحّطَ فَقَْد ١٦

ةَ. َّ الحَدِيدِي قُضبانَها مَ وََحّطَ
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َمقَى، الح بَعُض ِ الله عَلَى دَ َّ تَمَر ١٧
فَعَلُوها. َّتِي ال رُورِ ُّ الش بِسَبَِب فَعانُوا

عامَ، الّطَ نُفُوسُهُمُ عافَْت ١٨
أشرَفُوا. المَوِت وَعَلَى

ِضيقِهِْم، وَقِت فِي ِ الله إلَى صَرَُخوا ١٩
ِضيقاتِهِْم. مِْن َّصَهُْم َل فَخ

فَشَفاهُْم، ِ بِكَلِمَتِه نَطََق ٢٠
وَالهَلاِك. القَبرِ مَِن صَهُْم َّ وَخَل
رَْحمَتِهِ، عَلَى َ الله فَليُسَبُِّحوا ٢١

لِلبَشَرِ. يَصنَعُها َّتِي ال العَجائِِب وَعَلَى
كرِ، الّشُ تَقدِماِت فَلْيُقَّدِمُوا ٢٢

لَهُْم. ُ الله فَعََل بِما وَتَرِنِيٍم بِفَرٍَح وَلْيُخبِرُوا

ُسفُنِهِْم، فِي البَحرِ إلَى ِ البَحّارَة بَعُض انطَلََق ٢٣
ُحِيِط. الم َ عَبر ِتجارَةٍ فِي لِيَجتَهِدُوا

اللهِ، أعماَل رََأْوا ٢٤
ُحِيِط. الم فِي َصنَعَها َّتِي ال وَالآياِت

عاِصفَةٌ، ْت َّ فَهَب الأمرَ، أعطَى ٢٥
الأمواُج! وَتَعالَِت

ماءِ، الّسَ فِي ً عالِيا تُقذَُف فُُن الّسُ كانَِت ٢٦
العَمِيِق! البَحرِ إلَى ُلقَى ت َّ ثُم

الوَِشيكَةِ. ِ الكارِثَة مَِن َشجاعَتُهُْم تَلاَشْت
حُوا، وَتَرَّنَ رُوا َّ تَعَث كارَى كَالّسُ ٢٧

تَنفَعْهُْم! لَْم وَمَهارَتُهُْم
صَرَُخوا، اللهِ إلَى ِضيقِهِْم وَقِت فِي ٢٨

ِضيقاتِهِْم. مِْن َّصَهُْم َل فَخ
العاِصفَةَ، َن َسّكَ ٢٩
البَحرِ. أمواَج أ وَهَّدَ

ُحِيِط. الم بِسُكُوِن فَابتَهَُجوا ٣٠
يَطلُبُونَهُ. الَّذِي المَلاذِ إلَى ُ الله وَأرَشدَهُمُ

رَْحمَتِهِ، عَلَى َ الله فَلْيُسَبُِّحوا ٣١
لِلبَشَرِ. يَصنَعُها َّتِي ال العَجائِِب وَعَلَى
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الهَيكَِل، فِي الـَكبِيرِ الاجتِماِع فِي ُ وَلْيُعَّظِمُوه ٣٢
المَدِينَةِ. ُشيُوِخ َمجلِِس اجتِماِع فِي ُ وَلْيُسَبُِّحوه

َصحارَى، إلَى الأنهارَ َل َحوَّ ٣٣
ةٍ. َّ جاف أْرٍض إلَى ِياهِ الم ِيَع وَيَناب

ً ماِلحَة َجعَلَها َ الخَِصيبَة الأْرَض ٣٤
ُسّكانُها! ُ فَعَلَه الَّذِي رِّ َّ الش بِسَبَِب

مِياهٍ، بِرَِك إلَى َ حراء الّصَ َل َحوَّ ُ ه َّ لـَِكن ٣٥
ِيَع. يَناب إلَى َ النّاِشفَة وَالأْرَض

هُناكَ الجِياعَ أسَكَن ٣٦
يَسكُنُونَ. فِيها ً مَدِينَة سُوا فَأّسَ

الحُقُوَل، الجِياعُ َ بَذَر ٣٧
الـكُرُومَ، وَزَرَعُوا

ثَمَرَها. فَأنتَجَْت
بارَكَهُْم، ُ وَالله ٣٨

وَمَواِشيهُْم. هُْم فَتَكاثَرُوا
يقاِت، وَالّضِ المَصائِِب وَبِسَبَِب ٣٩

عَشائِرُهُْم. وََضعُفَْت َصغُرَْت
بَلاءُ، ُّ الن َخجَِل ٤٠

فِيها. يَق َطرِ لا ٍ فارِغَة َ َصحراء فِي يَهِيمُونَ وََجعَلَهُْم
بُؤْسِهِْم، مِْن المَساِكينَ رَفََع ُ ه َّ لـَِكن ٤١

الخِراِف. َكقُطعاِن تَنمُو عائِلاتِهِْم وََجعََل
فَيَفرَُحونَ، الّصاِلحُونَ هَذا يَرَى ٤٢

أفْواهَهُْم. ونَ فَيَسُّدُ ُ الأشرار أمّا
الُأمُورَ ِ هَذِه فَراعَى ً حَِكيما كانَ مَْن ٤٣

الّصادِقَةَ. ِ الله َ ة َّ َمحَب َسيَفهَمُ

١٠٨
لِداوُد. ٌ ة َّ ي مَزمُورِ ٌ قَِصيدَة

اللهُ. يا قَلبِي، أعدَْدُت قَْد ها ١

كَيانِي. بِكُّلِ تَسبِيٍح َ تَرانِيم وَأعزُِف ُ م َسُأرَّنِ
عُودِي يا قِيثارَتِي، يا استَيقِظِي ٢
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الفَجرَ! نُوقُِظ دَعُونا
الُأمَِم، بَينَ اللهُ، يا أحمَدُكَ، ٣

عُوِب. الّشُ بَينَ وَُأَسبِّحَُك
ماءِ. الّسَ فَوَق ً َكثِيرا تَعلُو تَُك َّ فَمََحب ٤

حاِب، الّسَ إلَى وَأمانَتَُك
ماءِ، الّسَ فَوَق ً ما مُعَّظَ ُ الله يا اْرتَفـِـْع ٥

كُلِّها. الأْرِض فَوَق َمجْدُكَ وَلْيَرْتَفـِـْع
ِينَِك، َم بِي خَلِّْصنِي ٦

هُْم. ُتحِبُّ الَّذِيَن وَخَلِِّص لَِصلاتِي استَِجْب
هَيْكَلِهِ: فِي ُ الله قاَل ٧

وَأبتَهُِج! َ المَعرَكَة ُ «َسأرَبح
يدُ، ُأرِ ِمَْن ل ً ة ِحّصَ َشِكيم١٣٦َ َسُأْعطِي

وَت. ُسّكُ وادِي وَأقِيُس
ى. َّ مَنَس كَذَلَِك ِجلعادُ، َستَكُونُ لِي ٨

ُخوذَتِي، ُ أفْراِيم
َصولَجانِي. وَيَهُوذا

مُوآُب، َستَكُونُ لِقَدَمَيَّ ً مِغسَلَة ٩

ِحذائِي. أخلَُع َحيُْث وَُأدُومُ
انتِصارِي.» هُتاُف يُدَّوِي َ فِلِْسطِيَة وَفِي

نَةِ؟ ُحَّصَ الم ِ المَدِينَة إلَى َسيَْأخُذُنِي مَْن لـَِكْن ١٠

أدُومَ؟ إلَى َسيَقُودُنِي مَْن
اللهُ؟ يا َهجَرتَنا، مَْن أنَت ألَْسَت ١١

ُجيُوِشنا؟ مََع ِ المَعرَكَة إلَى الخُرُوَج تَرفُُض ألَْسَت
العَدُّوِ! مَِن ََّص فَنَتَخَل أعِنّا ١٢

فائِدَةٍ! بِلا البَشَرِ فَعَونُ
فَنَنتَصِرُ. ِ الله بِعَوِن أمّا ١٣

أعداءَنا. يَدُوُس َ هُو إْذ
١٠٨:٧ ١٣٦

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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١٠٩
لِداوُد.١٣٧ مَزمُورٌ لِلقائِدِ،

ُأَسبُِّح، ُ يّاه إ مَْن يا اللهُ، يا ١
تَسكُْت! وَلا أِجبْنِي

ُمخادِعُونَ. أشرارٌ عَلَيَّ افتَرَى فَقَدِ ٢

. عَلَيَّ مُوا َّ تَكَل بِالأكاذِيِب
هاجَمُونِي، بِألِسنَتِهِْم ٣

بَغِيَضةً، َ أشياء عَلَيَّ وَقالُوا
َسبٍَب. بِلا بُونَنِي وَُيحارِ

بِالعَداوَةِ. تِي َّ َمحَب كافَُأوا ٤

اللهُ. يا إلَيَك ُأَصلِّي الآنَ أنا وَها
الخـَيرِ، مُقابَِل ً شَرّا مَعِي َصنَعُوا ٥

تِي. َّ َمحَب قابَلُوا بِالبُغِض
عَنهُ، يُدافـِـُع ً يرا شِرِّ ً رَجُلا «عَيِّنُوا قالُوا: ٦

يَمِينِهِ. عَْن يَقُِف ُ لَه ً مُقاوِما فَيَكُونُ
ُيحاكَمُ، ِحينَ ً ِبا مُذن لِيُوجَدَ ٧

هُ! ِضّدَ ُ َصلاتُه َ وَلِتُستَخدَم
أوانِها، قَبَل ُ َحياتُه تُقطَُع وَهَكَذا ٨

آخَرٌ. َشخٌص ُ وَظِيفَتَه وَيُشغُِل
يَتامَى، ُ أولادُه لِيُْصبِْح ٩

زَوَجتُهُ. ْل وَلْتَتَرَمَّ
مُتَسَوِّلِينَ، مَكاٍن إلَى مَكاٍن مِْن ُ أبناؤُه ْل لِيَتَنَّقَ ١٠

الخَرِِب! مَسَكنِهِمُ مِْن وَليُطرَدُوا
لَهُ، ما كُّلَ يَأخُذُونَ مُقرِِضيهِ لِيَْت ١١
فِيهِ. تَعَِب ما كُّلَ يَنهَبُونَ َ َباء الغُر وَلَيَت

يَرحَمُهُ، لا ً أحَدا لَيَْت ١٢
اليَتامَى. ِ أبنائِه عَلَى يُشفُِق مَْن يُوجَدُ لا ُ وَلَيْتَه

نَسلُهُ، لِيُقطَْع ١٣
التّالِي. الجِيِل فِي ِ اْسمِه ُ ذِكْر وَيَمَح

:١٠٩ ١٣٧
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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آبائِهِ، ةِ َّ ِبخَطي ً دائِما ُ ر َّ يُذَك َ الله لَيَْت ١٤

أبَداً. ُمَحى ت لا ِ ُأمِّه َخطايا وَلَيَْت
دائِماً، اللهِ أمامَ تَكُونُ الخَطايا ِ هَذِه لَيَْت ١٥

تُنسَى. الأْرِض عَلَى لَها ذِكرَى كُّلَ وَلَيَْت
لُطفاً، يُبدَِي أْن ً يَوما ْ يُفَكِّر لَْم َ فَهُو ١٦

َ الفُقَراء المَساِكينَ اضطَهَدَ بَِل
المَوِت. ى َّ َحت المُنسَِحقِينَ َ وَطارَد

ِيَن، الآخَر َلعََن ي أْن أَحّبَ ١٧
عَناُت. َّ الل ِ هَذِه َ هُو ُ فَلْتُِصبه

النّاُس، يَتَبارَكَ أْن ُيحِّبَ لَْم
البَرَكاِت. يَرَى لا ُ فَلَيْتَه

َكثِياٍب، عَناِت َّ الل لَبَِس ١٨

يَشرَبُهُ، الَّذِي َ الماء عَناُت َّ الل ِ هَذِه فَلْتَكُْن
عِظامَهُ! ِ بِه يُسَمُِّن الَّذِي عامَ وَالّطَ

لَهُ، ً ِيابا ث واِم الدَّ عَلَى تَكُونُ لَيْتَها ١٩

َخصْرِهِ.» َحوَل ُ ه يَشُّدُ ً وَِحزاما
الُأمُورَ ِ هَذِه كُّلَ يَفعَُل َ الله لَيَت ٢٠

هِمُونَنِي، يَتَّ بِمَْن
. عَلَيَّ رِّ َّ بِالش مُونَ َّ يَتَكَل ِمَْن ل

الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ أنَت أمّا ٢١
اْسمََك. ُمَجِّدُ ي ما بِي فَافعَْل

وَرَحمَتَِك. ِ الّصادِقَة تَِك َّ َمحَب َصلاِح َحسََب أنقِذنِي
فَقِيرٌ! مِسِكيٌن فَأنا ٢٢
مَيِّتَتاِن. وََشجاعَتِي تِي َّ قُو

نِهايَتِها، إلَى َحياتِي وََصلَْت ٢٣
زائٍِل، َكظِّلِ

مَطرُودَةٍ! َكحَشَرَةٍ
الجُوِع. مَِن تَضعُفاِن رُكبَتاَي ٢٤

وَيَهزَُل. ُ وَزنُه يَنقُُص ِجسمِي
َيحتَقِرُونَنِي، ٢٥

رُؤُوسَهُْم. ونَ ُّ وَيَهُز إلَيَّ يَنظُرُونَ



١١٠:٤ مزمور ٩١٨ ١٠٩:٢٦ مزمور

اللهُ. يا أعِنِّي ٢٦

تَِك. َّ َمحَب َحسََب اللهُ، يا أنقِْذنِي،
اللهُ، يا تََك، َّ قُو أّنَ يَعلَمُونَ فَعِندَئِذٍ ٢٧

َصتنِي. َّ خَل َّتِي ال ِهيَ
!ٍ بَرَكَة إلَى َحوِّلْها لَعنَةً، يُطلِقُونَ عِندَما ٢٨

أْخزِهِْم. يُهاِجمُونَنِي وَعِندَما
يَفرَُح. َ عَبدَك وَلَيَت

َكثَوٍب ِخزيَهُْم َلبِسُونَ ي عَلَيَّ المُْشتَِكينَ لَيَت ٢٩

كَمِعطٍَف. هُْم َّ وَذُل
َكثِيراً، َ الله ُ أشكُر بِفَمِي ٣٠

ُأَسبِّحُهُ. العَظِيِم الاجتِماِع وَفِي
المَساِكينِ، ِينِ َم بِي ُ يَأخُذ َ فَهُو ٣١

المَوِت. حُْكمَ لَهُْم ِيدُونَ يُر الَّذِيَن مَِن لِيُنِصفَهُْم

١١٠
لِداوُد.١٣٨ مَزمُورٌ

لِسَيِّدِي: ُ الله قاَل ١
يَمِينِي، عَْن «اجلِْس

قَدَمَيَك.» َتحَْت أعداءَكَ أجعََل أْن إلَى
صِْهيَوْنَ مِْن أبعَدَ َسيطَرَتََك ُ الله َسيَمُّدُ ٢

أعداءَكَ. وََستَسُودُ
ٍس. مُقّدَ بِبَهاءٍ جَيشََك تَقُودُ ِحينَ إلَيَك لِلانِضماِم َشعبَُك عُ َّ َسيَتَطَو ٣

الّصباِح.١٣٩ رَِحِم مِْن دَى َّ الن يأتِي َكما إلَيَك انَُك َّ ُشب وََسيأتِي
يَتَراَجَع: وَلَْن ُ الله أقسَمَ ٤

الأبَدِ إلَى كاهٌِن «أنَت
ِكيصادََق.» ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى

:١١٠ ١٣٨
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور

فِي لََك، َشبابَِك ندى وََسيكُونُ تَِك. َّ قُو يوِم فِي ً يّة اختيار ً تقدمة شعبَُك «سيَكُونُ حرفياً: يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ١١٠:٣ ١٣٩

لفَجرِ.» رَِحِم مِْن ٍس مُقّدَ بهاءٍ
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. ّبُ َّ الر يَقُِف يَمِينَِك عَْن ٥
يَغَضُب، وَعِندَما

وَالحُّكامَ. المُلُوكَ َسيَسَحُق
الُأمَِم، بَينَ وََسيَقضِيَ ٦

ُثَِث. بِالج َ العَظِيمَة الأْرَض تِلَك وَيَملُأ
جَدوٍَل، مِْن لِيَشرََب َسيَنَحنِي يِق رِ الّطَ فِي ٧

رَأَسهُ. َسيَرفَُع ِ البُقعَة تِلَك وَفِي

١١١
١٤٠

قَلبِي بِكُّلِ َ الله أحمَدُ يا! هَلِّلُو ١

وَاجتِماعاتِهِْم. المُستَقِيمِينَ َمجالِِس فِي
عَظِيمَةً، ً ُأمُورا ُ الله يَصنَُع ٢

ونَهُ. يَسُرُّ الَّذِيَن الّصاِلحُونَ إلَيها يَسعَى
وََمجِيدَةٌ، ٌ عَجِيبَة ُ أعمالُه ٣

بِرِّهِ. أعماُل تَثبُُت الأبَدِ إلَى
تُنسَى، لا ُ ِبُه عَجائ ٤

وَرَِحيمٌ! َطيٌِّب َ الله بِأّنَ ُ تُذَكِّر
عَهدَهُ، ُ ر َّ يَتَذَك ً دائِما ٥

َطعاماً. لِتابِعِيهِ يُعطِي وَ
أعمالِهِ، ُ ة َّ قُو َستَكُونُ كَْم ُ َشعبَه َ أخبَر ٦

ُأْخرَى. ُشعُوٍب أْرَض يُعطِيَهُْم لـِكَي
وَمُنِصفَةٌ. ٌ مَوثُوقَة ُ أعمالُه ٧

عَلَيها. كَُل َّ يُت ُ أحكامُه
الأبَدِ، إلَى ً راِسخَة تَظَّلُ ٨

ُصنِعَْت. وَإخلاٍص بِأمانَةٍ
يهِْم آسِرِ مِْن ُ َشعبَه رَ حَرَّ ٩
الأبَدِ. إلَى ُ عَهدَه أعطاهُْم

وَمَهُوٌب. ٌس مُقَّدَ ُ اْسمُه
الحِْكمَةِ. ُ بِدايَة ِهيَ ِ الله ُ َمخافَة ١٠

التّوالي. عَلَى ِ يّة العبر الأبجديةِ حروِف من بحرٍف المَزمُورِ هذا فِي شعرّيٍ مقطٍع كّلُ يبدأ ية، العبر اللغةِ فِي :١١١ ١٤٠
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فَهِيمٌ. ُ وَصاياه يُطِيُع مَْن وَكُّلُ
تَسبِيحُهُ! ُّ يَستَمِر الأبَدِ إلَى

١١٢
١٤١

يا! هَلِّلُو ١
اللهَ، َيخاُف ِمَْن ل ً هَنِيئا

وَصاياهُ. َ طاعَة وَيَشتَِهي
الأْرِض، فِي َ أِشّداء بِينَ ُمحارِ ُ نَسلُه سيَكُونُ ٢

اللهُ. ُ َسيُبارِكُه ُ المُستَقِيم الجِيُل ذَلَِك
بَيتَهُ. َسيَملآِن ُ وَالـكَرامَة الغِنَى ٣

بِرِّهِ. أعماُل تَقُومُ الأبَدِ إلَى
لِلمُْستَقِيمِينَ، ِ لمَة الّظُ فِي يَسطَُع ُ ياء الّضِ ٤

وَعادٌِل. ٌ وَرَِحيم َطيٌِّب َ الله لأّنَ
َ ِيم وَالـكَر يَِّب الّطَ الإنسانَ يُِصيُب ُ الخـَير ٥

بِالعَدِل. ُ ُشؤُونَه ُيجرِي الَّذِي
الأبْرارُ، يَسقَُط لَْن ٦

الأبَدِ. إلَى ذِكرُهُْم يُنسَى وَلَْن
وءِ، الّسُ َ أخبار َيخشَوْنَ لا ٧

اللهِ. فِي ٌ وَآمِنَة ٌ راِسخَة بُهُْم فقُلُو
َيخافُونَ، فَلا ٌ ِتَة ثاب بُهُْم قُلُو ٨

الأمرِ. ِ نِهايَة فِي أعداءَهُْم وََسيُخِضعُونَ
بِسَخاءٍ. الفُقَراءِ عَلَى زِّعُونَ َّ يُو ٩

يَبقَى، الأبَدِ إلَى هُْم ُّ بِر
كَرامَةً. رُؤُوسُهُْم وَتَرتَفـِـُع

فَيَغتاُظونَ، هَذا الأشرارُ يَرَى ١٠
بِأسنانِهِْم، ونَ يُصِرُّ وَ

يَزُولُونَ. هُْم لـَِكنَّ
شَيءٍ. إلَى تَؤُوَل لَْن الأشرارِ شَهَواُت

التّوالي. عَلَى ِ يّة العبر الأبجديةِ حروِف من بحرٍف المَزمُورِ هذا فِي شعرّيٍ مقطٍع كّلُ يبدأ ية، العبر اللغةِ فِي :١١٢ ١٤١
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١١٣
يا! هَلِّلُو ١

َسبُِّحوهُ! ِ الله خُّدامَ يا
اللهِ! اسْمَ َسبُِّحوا

اللهِ، اسْمُ لِيَتَبارَِك ٢
الأبَدِ! وَإلَى الآنَ
ِ الله اسْمُ ِح َّ لِيُسَب ٣

مُس الّشَ تُشرُِق َحيُث رِق َّ الش مَِن
تَغرُُب. َحيُث وَإلَى

عُوِب، الّشُ كُّلِ فَوَق ُ الله َ هُو مٌ مُعَّظَ ٤
َمجدُهُ. ماواِت الّسَ مَِن أعلَى

لإلَهِنا. مَثِيٍل مِْن لَيَس ٥

عَلَيهِ. َع َّ َب لِيَتَر ُ عَرَشه رَفََع
ماءِ، الّسَ مَِن يُشرُِف ٦

وَالأْرِض. ماءِ الّسَ إلَى َ لِيَنظُر
الحَِضيِض. مَِن المَساِكينَ يَرفَُع ٧

مادِ. َّ الر مَِن المَساِكينَ ُ يُقِيم وَ
بَلاءِ، ُّ الن بَينَ ُيجلِسُهُْم َّ ثُم ٨

َشعبِهِ. ِ قادَة
العاقِرِ، المَرأةِ بَيَت ُملُأ ي ٩

بِأولادِها. الُأمِّ فَرََح يُعطيها
يا! هَلِّلُو

١١٤
َ مِصر ِيُل إسرائ تَرَكَ لَمّا ١

يبَةَ، الغَرِ الأْرَض تِلَك يَعْقُوُب َ غادَر لَمّا
ِيَل إسرائ وَبَنُو يَهُوذا بَنُو َ صار ٢

َس. المُقَّدَ ُ َشعبَه
فَهَرََب. ذَلَِك ُ البَحر َ نَظَر ٣

تَراَجَع. الُأْردُّنِ ُ وَنَهر
، البَرِّّيِ كَالماعِزِ رَقََصْت الجِباُل ٤

كَالحِملاِن. وَالتِّلاُل
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َبحرُ؟ يا َبَْت هَر ِماذا ل ٥

وَتَراَجَع؟ َياِن الجَر عَِن الُأْردُّنِ ُ نَهر َف َّ تَوَق ِماذا ل
كَالكِباِش، رَقَْصِت ِماذا ل الجِباُل، تُها َّ أي ٦

كَالحِملاِن؟ رَقَْصِت ِماذا ل التِّلاُل تُها َّ أي
الأْرُض، تُها َّ أي ٧

، ّبِ َّ الر ِ َحضرَة مِْن ارتَعِدِي
يَعقُوَب، ِ إلَه ِ َحضرَة مِْن

ماءٍ، ِ بِرْكَة إلَى َ خرَة الّصَ َل َحوَّ الَّذِي ٨

يُنبُوعَ. إلَى وّانَ وَالّصُ

١١٥
الـكَرامَةَ، اللهُ، يا َنحُن، تُعطِنا لا ١

َجدُ، الم وَحدَكَ لََك لََك، فَهَِي
وَأمانَتَِك. تَِك َّ َمحَب أجِل مِْن

الُأمَمُ: تَقُوُل َكيَف ٢
إلَهُكُْم؟» «أيَن

ماءِ، الّسَ فِي إلَهُنا ٣
يَشاءُ! ما يَفعَُل

ِيُل تَماث إلّا ِهيَ َما ف أْصنامُهُْم أمّا ٤
ةٍ. وَفِّضَ ذَهٍَب مِْن بَشَرٍ أيدِي َصنَعَْتها

تَنطَِق. أْن ُ تَقدِر وَلا أفواهٌ، لَها ٥
تَرَى. أْن ُ تَقدِر وَلا عُيُوٌن، لَها

تَْسمََع. أْن ُ تَقدِر وَلا آذاٌن، لَها ٦

. تَشُّمَ أْن ُ تَقدِر وَلا ُأنُوٌف، لَها
تَلمَِس. أْن ُ تَقدِر وَلا أيدٍ، لَها ٧

تَمشِيَ. أْن ُ تَقدِر وَلا أقدامٌ، لَها
. تَئِّنَ أْن ُ تَقدِر لا وََحناِجرُها

عَلَيها كِلُونَ َّ وَيَت يَصنَعُونَها وَمَْن ٨
مِثلَها. يَِصيرُونَ ما سَرْعانَ

ِيُل. إسرائ يا اللهِ، عَلَى َّكِْل ات ٩
وَيَحمِيهُْم. يُعِينُهُْم َ هُو
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هارُونَ، بَيَت يا اللهِ، عَلَى َّكِلُوا ات ١٠
وَيَحمِيهُْم. يُعِينُهُْم َ هُو
اللهَ، خائِفِي يا ١١

اللهِ. عَلَى كِلُوا َّ ات
وَيَحمِيهُْم. يُعِينُهُْم َ هُو

وََسيُبارِكُنا: يَذكُرُنا ُ الله ١٢
ِيَل. إسرائ بَيَت ُ َسيُبارِك
هارُونَ. بَيَت ُ َسيُبارِك
اللهِ، قِي َّ مُت ُ َسيُبارِك ١٣

َشأناً. الأعظَِم إلَى ً َشأنا الأقَّلِ مَِن
عَلَيكُْم، بَرَكاٍت يَكِيُل َسيَظَّلُ ُ الله ١٤

أبنائِكُْم. وَعَلَى عَلَيكُْم
اللهِ، مَِن ْ أنتُم مُبارَُكونَ ١٥

وَالأْرِض. ماءِ الّسَ خالِِق
للهِ. ِهيَ ُ ماء الّسَ ١٦

البَشَرَ. َنحُن لَنا فَأعطاها الأْرُض، أمّا
ْمِت الّصَ عالَِم إلَى يَهبِطُونَ الَّذِيَن الأمواُت ١٧

اللهَ. يُسَبُِّحونَ لا
َ الله ُ فَنُبارِك َنحُن أمّا ١٨

الأبَدِ. وَإلَى الآنَ مَِن
يا! هَلِّلُو

١١٦
َصوتِي إلَى ُ الله يَستَمـِـَع أْن أحلَى ما ١

إلَيهِ. ُأَصلِّي ِحينَ
، إلَيَّ ُأذُنَيهِ أماَل ُ ه َّ لأن ٢

َحياتِي. َطواَل ُ َساْدعُوه لِذَلَِك
ُكنُت، المَوِت باِب عَلَى ٣

يَةِ. الهاوِ أوجاعُ بِي وَأمسََكْت
غَمَرانِي. يُق وَالّضِ الأسَى

ُلُْت: وَق ِ الله باسِم دَعَوُت ٤
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َحياتِي.» ُ الله يا «خَلِّْص
وَبارٌّ. ٌ رَِحيم ُ الله ٥

َحنّاٌن، إلَهُنا
البُسَطاءَ. يَرعَى ُ الله ٦

َصنِي. َّ خَل ً عاِجزا ُكنُت ِحينَ إْذ
نَفسِي. يا بالِِك، ِ راحَة إلَى عُودِي ٧

بِِك. ُّ َسيَهتَم ُ فَالله
َحياتِي. انتَزَْعَت المَوِت فَِم مِْن ٨

، عَينَيَّ َّْصَت خَل مُوِع الدُّ مَِن
قُوِط. الّسُ مَِن وَقَدَمَيَّ
دُمُت ما َ الله ُ َأخدِم ٩

الأحياءِ. أْرِض فِي
ُلُْت: وَق مُْت َّ تَكَل ِحينَ ى َّ َحت يمانِي إ َحفِْظُت ١٠

ِجّداً.» ْمُت َتحَّطَ «قَْد
ُلُْت: ق وَإحباطِي اضطِرابِي وَفِي ١١

كاذِبُونَ.» البَشَرِ «كُّلُ

َ الله ُأعطَِي أْن َ بِوِسعِي َماذا ف ١٢
أملُُك؟ ما كُّلَ أعطانِي الَّذِي

َصنِي، َّ خَل ُ الله ١٣

َسِكيٍب َ تَقدِمَة َسأرفَُع لِذا
اللهِ. بِاسِْم وَأدعُو

نُذُورِي َسُأوفِي ِ لله ١٤
َشعبِهِ. كُّلِ أمامَ

ً دائِما اللهِ لَدَى ثَمِيٌن ١٥

الُأمَناءِ. ِ أتباعِه أحَدِ مَوُْت
أرُجوكَ، ُ الله يا ١٦

أنا، عَبِيدِكَ مِْن عَبدٌ
عَبِيدِكَ، مِْن عَبدٌ

إمائَِك. إحدَى ابُن
ْرتَنِي. حَرَّ قُيُودِي مِْن وَأنَت
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َمدِ، الح تَقدِماِت ُ ُأقَّدِم ُ الله يا أنَت إلَيَك ١٧
أدعُو. ِحينَ باسمَِك وَأدعُو

نَذُورِي َسُأوفِي ِ لله ١٨
َشعبِهِ. كُّلِ أمامَ

ِ هَيكَلِه ِ ساحَة فِي َ الله َسبُِّحوا ١٩
قُْدُس. يا وََسطِِك فِي

يا. هَلِّلُو

١١٧
الُأمَِم، َ ة َّ بَقِي يا َ الله َسبِِّحي ١

عُوِب! الّشُ كُّلُ ُ ُمَجِّدَه وَلت
َنحوَنا، ٌ عَظِيمَة اللهِ َ رَحمَة لأّنَ ٢

الأبَدِ. إلَى ُ وَأمانَتَه
يا. هَلِّلُو

١١٨
صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله َسبُِّحوا ١

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ
هَذا: قُولُوا ِيَل، إسرائ بَنِي يا ٢

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ
هَذا: قُولُوا هارُونَ، بَيَْت يا ٣

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ
هَذا: قُولُوا اللهِ، عابِدِي يا ٤

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ
اللهَ، دَعَوُت يِق الّضِ فِي ٥

َصدرِي. َع وَوَّسَ ُ الله فَاْستَجاَب
أخاُف. فَلا جانِبِي إلَى ُ الله ٦

بِي؟ ُ يَصنَعَه أْن لِبَشَرٍ ُمِكُن ي الَّذِي َما ف
جانِبِي، إلَى ُ الله ٧

أعدائِي. َ يمَة هَزِ فَأرَى يُعِينُنِي،
ِ الله عَلَى ُل وَكُّ َّ الت ٨
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البَشَرِ. عَلَى الِاعتِمادِ مَِن ٌ خَير
اللهِ عَلَى ُل وَكُّ َّ الت ٩

القادَةِ. عَلَى ِل وَكُّ َّ الت مَِن ٌ خَير

أعدائِي، بِي أحاَط الُأمَِم كُّلِ مِْن ١٠

وَهَزَْمتُهُْم. اللهِ بِاسِْم فَدَعَوُْت
بِي، أحاُطوا جانٍِب كُّلِ مِْن ١١

وَهَزَمتُهُْم. اللهِ بِاسِْم دَعَوُْت لـَِكنِّي
حِل، َّ كَالن أعْدائِي بِي أحاَط ١٢

ُمحـتَرِقَةٍ. كَأشواٍك ً يعا سَرِ بادُوا هُْم لـَِكنَّ
وهَزَمتُهُْم. اللهِ بِاسِْم فَدَعَوُْت

إهلاكِي، َ أعدائِي حاوََل يقَةٍ َطرِ بِكُّلِ ١٣

أعانَنِي! َ الله لـَِكّنَ
انتِصارِي، وَنَِشيدُ ُ الله َ هُو تِي َّ قُو ١٤

يُنقِذُنِي. َ هُو
وَأناِشيدُ الابتِهاِج أصواُت تَتَعالَى ١٥

يَن، المُنتَصِرِ ِخياِم فِي الانتِصارِ
تَهُ. َّ قُو ُ الله يُبدِي ِحينَ

ٌ مُنتَصِرَة ٌ مَرفُوعَة اللهِ يَمِينُ ١٦
تَهُ. َّ قُو َ أظهَر َ الله لأّنَ

أمُوَت! وَلَْن َسأحيا لِذا ١٧

اللهِ. بِأعماِل وََسُأحَّدُِث
اللهُ، بَنِي أدَّ ١٨

لِلمَوِت. يُسَلِّمْنِي لَْم ُ ه َّ لـَِكن
لأْدخُلَها، ِّ البِر أبواَب لِي فَافتَُحوا ١٩

اللهَ. وَأْحمَدَ
اللهِ، ُ بَوّابَة ِ هَذِه ٢٠

الأبرارُ! إلّا يَعبُرُها وَلا
لِي، استََجبَت ََّك لأن ُ الله يا َ أحمَدُك ٢١

وَأنقَذتَنِي.
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البَنّاؤُونَ ُ رَفََضه الَّذِي ُ َجَر الح ٢٢
الأساِس. َ َحجَر صارَ
هَذا، فَعََل ُ الله ٢٣

ِنا. عُيُون فِي بَدِيٌع َ وَهُو
اللهُ، ُ َصنَعَه الَّذِي اليَومُ َ هُو هَذا ٢٤

فِيهِ! وَنَفرَْح لِنَبتَهِْج
الآنَ،١٤٢ خَلِّْصنا ٢٥
اللهُ! يا إلَيَك ُل نَتَوَّسَ

إلَيَك، ُل نَتَوَّسَ اللهُ، يا
مَسعانا. أنجِْح

اللهِ. بِاسِْم الآتِي َ هُو مُبارَكٌ ٢٦

نُبارِكَُك. ِ الله بَيِت مِْن
وََسيَقبَلُنا. اللهُ، َ هُو يهوه١٤٣ ٢٧

. المَذَبحِ بِزَوايا العِيدِ َ ذَبِيحَة فَاربُطُوا
ُأَسبِّحُهُ، الَّذِي أنَت إلَهِي ٢٨

ُأعَّظِمُهُ! الَّذِي إلَهَِي

صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله َسبُِّحوا ٢٩
الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

١١٩
— أ١٤٤ —

َطهارَةٍ، فِي يَعِيشُونَ ِمَْن ل ً هَنِيئا ١

اللهِ. َ تَعالِيم بِعُونَ َّ يَت الَّذِيَن
وَصاياهُ، َيحفَظُونَ ِمَْن ل ً هَنِيئا ٢

بِهِْم. قُلُو كُّلِ مِْن ُ يَطلُبُونَه وَ
١١٨:٢٥ ١٤٢

«يَعِيُش بِِصيغةِ الجديدِ العهدِ فِي اقتُبِسَْت َحيُث وََضعناها وَقَْد َلِك، الم ومَسيِحهِ اللهِ لتسبيِح هُتاٍف ُ صيحَة هُنا ها اّنَ ُ وَالأرجح «هُوَشعنا.» حرفيّاً: الآن. خَلِّْصنا
13) :12 يوحنا 9، :11 مرقس 9، :21 ى َّ مَت (انظر َلُِك.» الم

١١٨:٢٧ ١٤٣
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

:١١٩ ١٤٤
عَلَى ِ يّة العبر الأبجدية حُروِف مِْن ِبحرٍف قِسٍم كُّلِ فِي ِ ِيَة َّمان الث الأعدادِ كّلُ ُ وَتَبدا أعدادٍ. ُ ِية ثَمان قسٍم وَكُّلُ قِسماً، وَعِشريَن اثنينِ إلَى مٌ َّ مُقَس ُ المزمور هّذا أ.

… هوز أبجد المعروف: الأبجدّي للتَرتيِب ً وَفْقا ِ َبيّة العر الحُروِف أصواِت مََع كبيرٍ حَّدٍ إلَى تَتَوافَُق يةِ العبر الحروِف أصواَت بِأّنَ ً عِلما التّوالي.
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أبَداً. رَّ َّ الش يَصنَعُونَ لا ٣
ُطرُقَهُ. بِعُونَ َّ يَت بَْل

وَصاياكَ، أعطَيتَنا ٤
ةٍ. َّ بِدِق َنحفَظَها بِأْن وَأمَرتَنا

ً ثَباتا َ أكثَر ُكنُت لَيتَنِي آهِ، ٥
شَرائِعَِك. ِحفِظ فِي
أْخجَُل لا َحينَئِذٍ ٦

وَصاياكَ. جَميَع ُل أتَأمَّ بَْل
َ أحمَدُك نَقِّيٍ قَلٍب مِْن ٧

المُنِصفَةَ. أحكامََك متَنِي َّ عَل َك َّ لأن
ً يلا َطوِ تَترُكنِي لا ٨

َحّقاً. شَرائِعََك ُأطِيُع لأنِّي
— ب —

نَفسَهُ؟ الّشاّبُ يُنَّقِي َكيَف ٩
وَصاياكَ. ِ ِبحِْفظِه

أطلُبَُك، قَلبِي كُّلِ مِْن ١٠

وَصاياكَ. عَْن أِضّلَ أْن مِْن فَاحفَْظنِي
قَلبِي فِي كَلامََك نُت خَزَّ ١١

إلَيَك. َ ُأخطِئ لِئَلّا
اللهُ. يا تَبارَْك، ١٢

شَرائِعََك. عَلِّمْنِي
الأحكاِم بِكُّلِ ُ ُأخبِر بِشَفَتَيَّ ١٣

َمَِك. ف مِْن ِ الخارِجَة
، ُأسَرُّ َ عَهدِك بِوَصايا ١٤

عَظِيمَةٍ. بِثَروَةٍ يَبتَهُِج كَمَْن
لُها أتَأمَّ أحكامَُك ١٥

أفحَصُها. ِبحِرٍص وَُطرُقَُك
تِي، لَذَّ شَرائِعَُك ١٦

أبَداً. كَلامََك أنْسَى وَلا
— ج —

بِسَخاءٍ، عَبدَكَ ْ كافِئ ١٧
وَصاياكَ. وَأحفََظ فَأحيا



١١٩:٣٢ مزمور ٩٢٩ ١١٩:١٨ مزمور

عَينَيَّ افتَْح ١٨

تَعالِيمَِك. عَجائَِب أرَى ى َّ َحت
الأْرِض، ِ هَذِه فِي أنا غَرِيٌب ١٩

عَنِّي. وَصاياكَ ُتخِْف فَلا
ً َشوقا نَفسِي َلتَهُِب ت ٢٠

ِحينٍ. كُّلِ فِي يعَتَِك شَرِ أحكاِم إلَى
يَن ِ المُتََكبِّر ُ خ تُوَّبِ أنَت ٢١

وَصاياكَ. عَْن ونَ ُّ يَِضل الَّذِيَن
هُْم! مَلعُونُونَ

عَهدَكَ، َحفِْظُت ٢٢
وَالازدِراءَ. َ الهُزء عَنِّي فَانزِْع

، عَلَيَّ لِيَتَآمَرُوا َيجلِسُونَ قَْد ٌ قادَة ٢٣

أحكامَِك. فِي ُل أتَامَّ عَبدَكَ وَأنا
عَهدِكَ. بِوَصايا ذُ َلَذَّ أت ٢٤

نَصاِئحِي. ِهيَ تَعالِيمَُك
— د —

المَوِت، وََشِك عَلَى فَأنا الآنَ، أمّا ٢٥
َكوَعدِكَ. فَأْحيِنِي

فَاْستََجبَْت. بِطُرُقِي اعتَرَفُت لََك ٢٦
أحكامََك. فَعَلِّمنِي

وَصاياكَ، أحفَُظ َكيَف فَهِّْمنِي ٢٧

العَِجيبَةِ. أعْمالَِك فِي ُل وََسأتَأمَّ
أنا، وََكئِيٌب مُتعٌَب ٢٨

وَعدِكَ. ِبحَسَِب فَارفَعْنِي
احفَْظنِي، ِ ُخادِعَة الم رُِق الّطُ مَِن ٢٩

يعَتَِك. بِشَرِ عَلَيَّ وَأنعِْم
لََك، ً وَفِيّا أُكونَ أْن اختَرُت ٣٠

أحكامََك. ةٍ َّ بِدِق ُص أتَفَّحَ
اللهُ، يا َّقُت، تَعَل َ بِعَهدِك ٣١

َّنِي! تُذِل فَلا
مُتعَتِي وَصاياكَ ُ طاعَة ٣٢
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قَلبِي! تُفَرُِّح َك َّ لأن
— ه —

شَرائِعََك عَلِّمْنِي اللهُ، يا ٣٣

َسأتبَعُها. وَبِثَباٍت
تَعالِيمََك، لُأطِيَع ً فَهما أعطِنِي ٣٤

القَلِب. مَِن أتبَعَها لـِكَي
وَصاياكَ ُسبُِل َ عَبر اهدِنِي ٣٥

ذُ. َلَذَّ أت بِها لأنِّي
عَهدِكَ، وَصايا إلَى قَلبِي َحوِّْل ٣٦

وَالمَْكسَِب. الغِنَى إلَى لا
وافِهِ. َّ الت عَِن عَينَيَّ َحوِّْل ٣٧

ِيدُ. تُر َكما فَأحيا أعِنِّي
عَبدَكَ، أنا لِي، وُعُودَكَ احفَْظ ٣٨

يُوَقِّرُونََك. النّاَس َتجْعَُل َّتِي ال الوُعُودَ تِلَك
أخشاهُ، الَّذِي َ العار انزَِع ٣٩

صاِلحَةٌ. يعَتَِك شَرِ أحكامَ لأّنَ
لِشَرائِعَِك، أتُوُق أنا ها ٤٠

أحيا! لـِكَي مَراِحمََك فَأرِنِي
— و —

تََك. َّ وََمحَب رَحمَتََك ُ الله يا أرِنِي ٤١
َكوَعدِكَ. أنقِذنِي

يُعيِّرُونَنِي، الَّذِيَن َسُأجاوُِب عِندَئِذٍ ٤٢

أثُِق! بِكَلامَِك لأنِّي
كَلِمَتَِك، ِبحَّقِ ً دَوما مَ َّ فَأتَكَل أعِنِّي ٤٣

مُتَوَكٌِّل. أحكامَِك عَلَى فَإنِّي
أحكامََك. بـِـُع َّ َسأت هرِ وَالدَّ الأبَدِ إلَى ٤٤

َسأحيا، رُْحٍب فِي لأنِّي ٤٥
أحكامَِك. ِحفِظ إلَى أسعَى لأنِّي

ً مُلُوكا َسُأحَّدُِث ٤٦
َخجٍَل. وَبِلا ِبجَسارَةٍ بِعَهدِكَ

ذُ. َلَذَّ َسأت ُأِحّبُ َّتِي ال وَبِوَصاياكَ ٤٧

، ُأِحّبُ َّتِي ال لِوَصاياكَ الوَلاءِ عَلَى أقسَْمُت ٤٨
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شَرائِعَِك. فِي ُ ر َّ وََسأتَفَك
— ز —

عَبدَكَ، أنا لِي، وَعدَكَ ْ اذكُر ٤٩
رَجاءٌ. ِ بِه فَلِي

يَتِي. تَعزِ ِهيَ ِ هَذِه مُعاناتِي، فِي ٥٠

ُتحيِينِي! وُعُودُكَ
َكثِيراً، بِي َسخِرُوا المُتََكبِّرُونَ ٥١

أبَداً. وَصاياكَ عَْن أْنحَرُِف لا لـَِكنِّي
أذكُرُها، اللهُ، يا القَدِيمَةُ، أحكامَُك ٥٢

ى. َّ فَأتَعَز
الأشرارُ، ُأولَئَِك ُيخِيفُنِي ٥٣

تَعالِيمََك. تَرَُكوا الَّذِيَن
شَرائِعَُك. ِهيَ بَيتِي فِي كَالمُوِسيقَى ٥٤

اللهُ، يا اْسمََك ُ ر َّ أتَذَك يِل َّ الل فِي ٥٥

أحفَُظ. يعَتََك وَشَرِ
لِي، هَذا َيحدُُث ٥٦

أحكامََك. أحفَُظ لأنِّي
— ح —

اللهُ. يا نَِصيبِي أنَت ٥٧

وَصاياكَ. ُأطِيَع أْن مُت َّ َصم لِذا
أخدِمََك، أْن أشتَِهي كَيانِي بِكُّلِ ٥٨

َكوَعدِكَ. فَارحَمْنِي
َخطَواتِي، لُت تَأمَّ ٥٩

شَرائِعَِك. إلَى ُأعِيدَها لـِكَي
ُأبطِئْ. وَلَْم وَصاياكَ ِحفِظ إلَى سارَعُت ٦٠

بِي، َُّص َب تَتَر الأشرارِ ُ مَصائِد ٦١
تَعالِيمََك. ً أبَدا أنسَى لا لـَِكنِّي
أصحُو، يِل َّ الل مُنتََصِف فِي ٦٢

أحكامَِك. عَدِل عَلَى لأشكُرَكَ وَأنهَُض
يَهابُونََك، الَّذِيَِن عابِدِيَك لِكُّلِ أنا َصدِيٌق ٦٣

وَصاياكَ. َيحفَظُونَ الَّذِيَن لِكُّلِ َصدِيٌق
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الأْرَض. تَملُأ اللهُ، يا رَحمَتَُك، ٦٤
شَرائِعََك. عَلِّمْنِي
— ط —

عَبدِكَ، مََع ً يما ِ كَر اللهُ، يا ُكنَْت، ٦٥
َكوَعدِكَ. ً تَماما

وَالمَعرِفَةَ، َل عَّقُ َّ الت عَلِّمْنِي ٦٦

أثُِق. بِوَصاياكَ لأنِّي
الذُّلِ، مَِن أعانيَ أْن فَقَبَل ٦٧

عَنَْك. تِهُْت قَْد ُكنُْت
كَلامََك. فَسُأطيُع الآنَ أمّا

النّاِس، مََع ً خَيْرا وَصانـِـٌع أنَت ٌ كَرِيم ٦٨
وَصاياكَ. فَعَلِّمنِي

كَذِباً، َحولِي حاُكوا المُتَفاِخرُونَ ٦٩
القَلِب. مَِن وَصاياكَ َحفِظُت أنِّي َ غَير

هُْم! ُ أغبِياء ٧٠
ِتَعالِيمَِك. ب ذُ َلَذَّ فَأت أنا أمّا
لُْت، َّ تَذَل أنِّنَي َحسٌَن ٧١

شَرائِعََك. َّمُت تَعَل إْذ
لِي. تَعالِيمَُك ِهيَ ٌ صاِلحَة ٧٢

ةِ. وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن ٍ قِطعَة ألِف مِْن أثمَُن ِهيَ
— ي —

تَسنِدانِنِي. وَهُما َصنَعَتانِي يَداكَ ٧٣
وَصاياكَ. وَأفهَمَ مَ َّ فَأتَعَل أعِنِّي
فَيَفرَُحونَ، يَرَونَنِي خائِفُوكَ ٧٤

َّكُِل. أت كَلِمَتَِك عَلَى لأنِّي
مُنِصفَةٌ، أحكامََك أّنَ اللهُ، يا يَقِينِي، ٧٥

َصواباً. كانَ لِي عِقابََك وَأّنَ
بِرَحمَتَِك. فَعَزِّنِي الآنَ أمّا ٧٦

عَبدَكَ. وَعَدَت َكما
فَأحيا رَحمَتَُك لِتُقابِلْنِي ٧٧

ِتَعالِيمَِك. ب ذُ َلَذَّ أت فَأنا
هَمُونِي. اّتَ ً ُظلما هُْم لأّنَ المُنتَفُِخونَ هَؤُلاءِ َ لِيُخز ٧٨
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فَرائَِضَك. لُت فَتَأمَّ أنا أمّا
. إلَيَّ يَرِجعُونَ َ عَهدِك وَعارِفِي عابِدِيَك لِيَت ٧٩

لِشَرائِعَِك، فَُأخْلَِص أعِنِّي ٨٠

أبَداً. ُأخزَى فَلا
— ك —

َلاِصَك. ِلخ ً َشوقا ُق َّ أَتحَر ٨١
رَجائِي! كَلامَِك فِي ً واِضعا أنا ٌ مُنتَظِر

لأمرِكَ، ً انتِظارا عَيناَي َّْت كَل ٨٢
ينِي؟ ِّ َستُعَز فَمَتَى

قَدِيٍم خَمرٍ كَإناءِ ً عَجُوزا ُأصبُِح عِندَما ى َّ َحت ٨٣

ُمامَةٍ، ق ِ َكوْمَة عَلَى
شَرائِعََك. أنسَى لَْن

َ عَبدُك َيحيا مَتَى ى َّ َحت ٨٤
؟ مُضطَهِدِّيَ مِْن تَقتَّصَ أْن قَبَل
َكمائَِن. لِي أقامُوا المُتَغَطرُِسونَ ٨٥

فُوا. تَصَرَّ يعَتَِك شَرِ نَقِيِض عَلَى
َسبٍَب. بِلا اضطَهَدُونِي ٨٦

عَلَيها، يُعتَمَدُ وَصاياكَ كُّلُ
اللهُ! يا فَأعِنِّي

ُمِيتُونِي، ي أْن هَؤُلاءِ كادَ ٨٧
وَصاياكَ. ِ طاعَة عَْن ً يَوما فُت َّ تَوَق ما وَأنا

بِرَحمَتَِك، أحيِنِي ٨٨

أعطَيتَها. َّتِي ال الوَصايا فَأحفََظ
— ل —

كَلِمَتَُك َستَثبُُت الأبَدِ إلَى ٨٩
اللهُ. يا ماءِ، الّسَ فِي

ِجيٍل! بَعدَ ً ِجيلا أمانَتَُك تَظَّلُ ٩٠

قائِمَةٌ. ِهيَ وَها الأْرَض، سَت أّسَ فَقَْد
عَدلَِك، بِفَضِل اليَومَ ٌ قاِئم شَيءٍ كُّلُ ٩١

َيخدِمَُك. شَيءٍ كُّلَ لأّنَ
تِي مَسَرَّ ِهيَ تَعالِيمََك أّنَ لَولا ٩٢

وَمُعاناتِي. آلاِمي فِي لَهَلـَْكُت
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أنساها لَْن وَصاياكَ ٩٣
َحيِيُت. بِسَبَبِها لأنِّي
فَأنقِذنِي، أنا لََك ٩٤

وَصاياكَ. ُأطِيَع أْن أشتَِهي لأنِّي
ـِكُونِي، يُهل أْن ُ الأشرار أمَِل ٩٥

عَهدِكَ. فَهمَ ُأحاوُِل َظلَلُت لـَِكنِّي
حُدُودَهُ، شَيءٍ لِكُّلِ أّنَ أدرَكُت ٩٦

لَها! حُدُودَ فَلا وَصاياكَ أمّا
— م —

تَعالِيمََك، ُأِحّبُ كَْم آهِ ٩٧
لُها. أتَأمَّ الوَقِت كُّلَ

أعدائِي مِْن أحكَمَ َتجعَلُنِي وَصاياكَ ٩٨

مَعِي. ً دائِما ها لأّنَ
مُعَلِّمِّيَ كُّلِ مِْن ى َّ َحت أعقََل َجعَلْتَنِي ٩٩

عَهدِكَ. فِي ُ ر َّ أتَفَك لأنِّي
أنا يُوِخ الّشُ مَِن أحكَمُ ١٠٠

وَصاياكَ. ُأطِيُع لأنِّي
رِّ َّ الش عَمَِل عَْن نَفسِي مَنَعُْت ١٠١

وَصاياكَ. ُأطِيَع لـِكَي
أحْكامَِك، عَْن أْنحَرِْف لَْم ١٠٢

يّاها! إ متَنِي َّ عَل َك َّ لأن
كَلامََك! أحلَى ما ١٠٣

َمِي! ف فِي العَسَِل مَِن أحلَى
حَِكيماً، تَعالِيمَُك َتجعَلُنِي ١٠٤

الباطَِل. ُأبغُِض لِذا
— ن —

كَلامَُك، لِقَدَمَيَّ كَمِصباٍح ١٠٥
َسبِيلِي. ُ يُنِير

المُنِصفَةَ، أحكامََك أحفََظ أْن نَذَرُت ١٠٦

وََسُأوفِي.
اللهُ، يا عانَيُت ما ً َكثِيرا ١٠٧

وَعدِكَ. ِبحَسَِب فَأْحيِنِي
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اللهُ، يا حَمدَِي اقبَْل ١٠٨
عَلِّمنِي. وَشَرائِعََك

راَحتِي، عَلَى ً دائِما رُوِحي أحمُِل ١٠٩
تَعالِيمََك. ً أبَدا أنسَى لا لـِكَي

مَصائِدَ، لِي ُ الأشرار نََصَب ١١٠
وَصاياكَ. أْعِص لَْم لـَِكنِّي

عَهدَكَ، بـِـُع َّ َسأت الأبَدِ إلَى ١١١
بِهِ. ذُ َلَذَّ أت لأنِّي

واِم الدَّ عَلَى قَلبِي َسُأكَرُِّس ١١٢

النِّهايَةِ! ى َّ َحت شَرائِعَِك ِ لِطاعَة
— س —

المُتَقَلقِلِينَ. َ أفكار ُ َأكْرَه ١١٣

ها. فَُأِحبُّ تَعالِيمَُك أمّا
وَتُرسِي، أًنَت ِستْرِي ١١٤

أثُِق. بِكَلامَِك
ُ الأشرار ها أّيُ عَنِّي ابتَعِدُوا ١١٥

إلَهِي. وَصايا فَأحفََظ
فَأحيا، وَعدِكَ َحسََب أْسنِْدنِي ١١٦

آمالِي. فِي َتخذِلنِي وَلا
فََأنجُوَ، أْسنِْدنِي ١١٧

َحياتِي. كُّلَ بِشَرائِعَِك َ وَألتَزِم
شَرائِعَِك عَْن ونَ ُّ يُِضل الَّذِيَن تَرفُُض ١١٨

ِخداعَهُْم. ُ وَتُظهِر
كَالنِّفايَةِ. الأْرِض أشْرارِ كُّلَ تَنبُذُ أنَت ١١٩

عَهدِكَ. وَصايا ُأِحّبُ لِذا
َخوفاً، يَرتَعِدُ ِجْسمِي ١٢٠

أحكامََك. ُ وَُأوَقِّر أخاُف فَأنا
— ع —

ُكنُت، ً وَمُنِصفا ً عادِلا ١٢١
. ظالِمِّيَ أيدِي فِي تَترُْكنِي فَلا

عَبْدِكَ. َ خَيْر اْضمَْن ١٢٢
يَظلِمُونِي. بِأْن للمُتَغَطرِِسينَ تَسمَْح لا
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خَلاِصَك انتِظارِ مِِن عَيناَي َّْت كَل ١٢٣
البارِّ. وَعدِكَ وَانتِظارِ

رَْحمَتَِك، َحسََب عَبدَكَ عامِْل ١٢٤
عَلِّمْنِي. وَشَرائِعََك
أنا، عَبدُكَ ١٢٥

عَهدَكَ. لأعرَِف الفَهِم عَلَى فَأعِنِّي
اللهُ، يا ً َشيئا تَفعََل أْن لََك آنَ ١٢٦
يعَتََك. شَرِ يَكسِرُونَ عَب الّشَ لأّنَ

وَصاياكَ. ُأِحّبُ بَِب، الّسَ لِهَذا ١٢٧
ةِ. وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن َ أكثَر

تَعالِيمَِك، كُّلَ ُأطِيُع لِهَذا ١٢٨

الـكَذِِب. ُطرَُق وَُأبغُِض
— ف —

عَهدُكَ، َ هُو عَجِيٌب ١٢٩
وَصاياهُ. كُّلَ أحفَُظ لِهَذا

كَلامَُك ُ يُنِير مَفتُوٍح نُوٍر كَباِب ١٣٠

يَْفهَمُونَهُ. ُ البُسَطاء ى َّ َحت
ً مُتَلَهِّفا ألهَُث ١٣١

وَصاياكَ. أدرَُس أْن ً مُنتَظِرا
وَعَّزِنِي لِي انتَبِهْ ١٣٢

ونََك. ُّ ُيحِب الَّذِيَن مََع َكعادَتَِك
اهدِنِي ُ الله يا وَعَدَت َكما ١٣٣

. عَلَيَّ يَسُودَ بِأْن رِّ َّ لِلش تَسمَْح وَلا
خَلِّْصنِي، النّاِس استِبدادِ مَِن ١٣٤

فَرائَِضَك. فَُأطِيَع
خادِمَِك، عَلَى َحضرَتَِك ِنُورِ ب أشرِْق ١٣٥

أحْكامََك. وَفَهِّْمنِي
وَجهِي عَلَى َتجرِي دُمُوٍع جَداوُِل ١٣٦

تَعالِيمََك. يُطِيعُونَ لا َشعبََك لأّنَ
— ص —

بارٌّ، ُ الله يا أنَت ١٣٧
وَمُستَقِيمَةٌ. ٌ مُنِصفَة وَأحكامَُك

ُ قَطَعْتَه الَّذِي العَهدُ ١٣٨
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بِالثِّقَةِ. ٌ وَجَدِير ٌ صاِلح
ً غَيرَة اشتَعَلُْت ١٣٩

كَلامََك. نَسُوا أعدائِي لأّنَ
كَلامََك، بُْت جَرَّ قَْد ١٤٠

َكثِيراً. ُ ه َّ أَحب وَعَبدُكَ
الآخَرُونَ ما َّ ُب وَر أنا، ٌ َصغِير ١٤١

َيحـتَرِمُونَنِي، لا
وَصاياكَ. ً أبَدا أنسَى لا لـَِكنِّي

كَ، ُّ بِر َ هٌو ٌ خالِد ١٤٢

وَمَوثُوقَةٌ. ٌ ة َحّقَ وَتَعالِيمَُك
وَِضيقاٌت، مَصائُِب لاقَتنِي لَو ى َّ َحت ١٤٣

تِي. مَسَرَّ وَصاياكَ فِي أِجدُ فَسَأَظّلُ
الأبَدِ. إلَى ٌ وَمُنِصفَة ٌ صاِلحَة عُهُودُكَ ١٤٤

فَأحيا. فَهمِها عَلَى أعِنِّي
— ق —

اللهُ. يا أحفَظُها شَرائِعَُك ١٤٥
لِي! فَاْستَِجْب دَعَوُت، قَلبِي كُّلِ مِْن

فَأنقِْذنِي، عَونِي إلَى دَعَوتَُك ١٤٦
عَهدَكَ. أحفََظ لـِكَي

إلَيَك، لاةِ لِلّصَ رُْت َّ بَك ١٤٧
أعتَمِدُ. كَلِمَتَِك عَلَى

الفَجرِ، قَبَل َصحَوُْت ً باكِرا ١٤٨
كَلِمَتََك. َل أتَأمَّ لـِكَي

تَِك، َّ َمحَب َحسََب إلَيَّ استَمـِـْع ١٤٩
اللهُ. يا أحيِنِي وَبِعَدلَِك

يَدنُونَ، المُتَآمِرُونَ ُ الأشرار ١٥٠
ابتَعَدُوا. تَعالِيمَِك عَْن

يٌب فَقَرِ اللهُ، يا أنَت، أمّا ١٥١

وَمَوثُوقَةٌ. ٌ ة َحّقَ وَوَصاياكَ
شَهاداتَِك، عَْن بَعِيدٍ زَمٍَن مُنذُ َّمُت تَعَل وَأنا ١٥٢

َتحفَظُها. الأبَدِ إلَى َك َّ أن
— ر —
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وَأنقِْذنِي، مُعاناتِي إلَى ْ انظُر ١٥٣
تَعالِيمََك. أنَس لَْم لأنِّي

وَافدِنِي. بِي حَر حارِْب ١٥٤
كَلِمَتَِك. ِبحَسَِب َأحيِنِي

الأشرارِ عَِن َلاُص الخ َ هُو بَعِيدٌ ١٥٥

شَرائِعََك. يُطِيعُوا أْن ى َّ َحت ُيحاوِلُونَ لا هُْم لأّنَ
اللهُ، يا مَراِحمَُك ِهيَ ٌ عَظِيمَة ١٥٦

بِعَدلَِك. فَأْحيِنِي
يَضطَهِدُونَنِي، َكثِيرُونَ ٌ أعداء ١٥٧

عَهدِكَ. عَْن أِضّلَ فَلَْم أنا أمّا
كَلِمَتََك، َيحفَظُونَ لا الَّذِيَن َ الخَوَنَة أرَى ١٥٨

فَأرفُضُهُْم!
وَصاياكَ. أحبَبُت كَْم ْ انظُر ١٥٩

رَحمَتَِك. َحسََب فَأْحيِنِي
عَلَيهِ، كَُل َّ يُت كَلامَُك البَدءِ مُنذُ ١٦٠

مَوثُوقَةٌ! الأبَدِ إلَى ُ العادِلَة وَأحكامَُك
— ش —

ياءُ، أقوِ ٌ قادَة هاجَمَنِي َسبٍَب بِلا ١٦١

وَصاياكَ. إلّا أخاُف فَلا أنا أمّا
كَلِمَتَُك، تُفَرُِّحنِي ١٦٢

عَظِيماً. ً َكنْزا وَجَدَ مَْن يَفرَُح َكما
وَأحتَقِرُها، ُأبغِضُها الأكاذِيَب ١٦٣

ها. فَُأِحبُّ تَعالِيمَُك أمّا
اليَوِم فِي مَّراٍت َسبَع ١٦٤

المُنِصفَةِ. أحكامَِك عَلَى ُأَسبِّحَُك
عَظِيٍم، بِسَلاٍم تَعالِيمَِك و ُّ ُمحِب يَنعَمُ ١٦٥

يَهزِمُهُْم. شَيءٍ مِْن وَما
أنتَظِرُ، اللهُ، يا خَلاَصَك، ١٦٦

أعمَُل. أمَْرَت وَبِما
َحفِظتُهُ، عَهدَكَ ١٦٧

هُ. ُّ ُأِحب ً َكثِيرا وَأنا
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وَعَهدَكَ، وَصاياكَ َحفِظُت ١٦٨

أمامََك. ٌ مَكشُوفَة َحياتِي وَها
— ت —

الفَرِحَةِ. تَرنِيمَتِي إلَى ُ تَنتَبِه اللهُ، يا لَيتََك، ١٦٩

َكوَعدِكَ. ً فَهما أعطِنِي
َصلاتِي. إلَى ُ تَنتَبِه لَيتََك ١٧٠

وَعدِكَ. ِبحَسَِب أنقِْذنِي
سبِيِح، َّ الت بِتَرانِيِم َشفَتاَي تَفِيُض ١٧١

شَرائِعََك. تُعَلِّمُنِي َك َّ لأن
لِكَلامَِك، فَاْستَِجيَب أعِنِّي ١٧٢

ِبَةٌ. صائ وَصاياكَ فَكُّلُ
ِمَعُونَتِي ل ْأ َّ تَهَي ١٧٣

وَصاياكَ. ُأطِيَع أْن اختَرُت لأنِّي
اللهُ. يا خَلاِصَك إلَى َ هُو َشوقِي ١٧٤

ذُ. َلَذَّ أت ِتَعلِيمَِك وَب
نَفسِي. فَتُسَبِّحََك أْحيِنِي ١٧٥

عَونِي. فَرائُِضَك
ضاّلٍ، َكخَرُوٍف تُهُت إْن ١٧٦

عَبدَكَ، وَِجْد اللهُ، يا فَتَعاَل
وَصاياكَ. أنَْس لَْم فَأنا

١٢٠
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

لِي. فَاْستَجاَب اللهَ، دَعَوُت ِضيقِي فِي ١

ُخادِعِينَ الم الكاذِبِينَ النّاِس مَِن ٢
اللهُ. يا َنجِّنِي،

ُخادِعُونَ، الم الكاذِبُونَ ها أّيُ ٣
الـكَذِِب؟ مَِن َبحُونَ َستَر ماذا
ةٍ حادَّ سِهاٍم َ غَير َبحُوا تَر لَْن ٤

حامِيَةٍ. وَجَمراٍت
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ماِشَك فِي الّساِكِن يِب كالغَرِ بَينَكُْم فَانا لِي! يٌل وَ ٥
قِيدارَ.١٤٥ َصحراءِ فِي الخِياِم فِي أْو

ُسكناَي طالَْت ٦
لاِم. الّسَ أعداءِ بَينَ

أدعُو، لاِم الّسَ إلَى ٧

بِالحَرِب. فَيُنادُونَ هُْم أمّا

١٢١
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة
الجِباِل، َ َنحو عَينَيَّ أرفَُع ١

عَونِي؟ َسيَأتِي أيَن مِْن لـَِكْن
ِ الله عِندِ مِْن عَونِي يَأتِي ٢

وَالأْرَض. َ ماء الّسَ خَلََق الَّذِي
لِتَسقَُط، يَتْرُكََك لَْن ٣

يَنامُ. لا وَحارُِسُك
ِيَل، إسرائ حاِمي ٤

أبَداً! يَنامُ وَلا يَنعَُس لا
َيحْرُُسَك! الَّذِي َ هُو ُ الله ٥

هُوَ، حامِيَك
يَمِينَِك. عَْن واقٌِف

نَهاراً، تُؤذِيَك مُس الّشَ فَلا ٦

لَيلاً. كَ يَضُرُّ ُ القَمَر وَلا
شَرٍّ، كُّلِ مِْن ُ الله يَحمِيَك ٧

َحياتََك. وََيحفَُظ
ُ تَفعَلُه ما كُّلِ فِي ٨

عَلَيَك، ُ الله ُ َسيَسهَر
الأبَدِ. وَإلَى الآنَ مَِن

١٢٢
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ لِداوُدَ،١٤٦ مزمورٌ

١٢٠:٥ ١٤٥
:١٢٢ ١٤٦ ُسّكانها. وَقسوةِ فيها العيِش بةِ بِصعُو المعروفة الأماِكِن مَِن قَيدار. … ماشك
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بِالقائِلِينَ: فَرِحُت ١
اللهِ.» بَيِت إلَى نَصعَدُ «هَيّا

قُدُس. يا بَوّاباتِِك عِندَ نَقُِف ٢
القُدُس نَعَْم، ٣

جَدِيدٍ مِْن بُنِيَْت َّتِي ال ُ المَدِينَة
واِحدَةً. ً دَة مُوَحَّ ً مَدِينَة

يهوه قَبائُِل هُناكَ، إلَى القَبائُِل تَصعِدُ ٤
يهوه، اسْمَ لِيَحمَدُوا

ِيَل. إسرائ لِبَنِي ِ فَرائِِضه ِبحَسَِب
العَدِل، عُرُوُش تُقامُ هُناكَ ُ ه َّ لأن ٥

داوُدَ. نَسِل عُرُوُش

القُدِس. َسلاِم أجِل مِْن وا ُّ َصل ٦

لاِم! بِالّسَ يَنعَمُونَ ُمحِبِّيِك «لَيَت قُولُوا:
وَقُُصورِِك.» أسوارِِك داِخَل يَسكُُن لامَ الّسَ لَيَت ٧

ُأَصلِّي، القُدِس فِي لاِم الّسَ أجِل مِْن ٨
وَِجيرانِي. إْخوَتِي أجِل مِْن

ً خَيرا لَِك أطلُُب ٩
إلَهِنا. بَيِت أجِل مِْن

١٢٣
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

، عَينَيَّ أرفَُع إلَيَك ١

ماءِ! الّسَ فِي ُج َّ المُتَو ها أّيُ
َسيِّدِهِ، عَلَى العَبدُ يَعتَمِدُ َكما ٢

َسيِّدَتِها، عَلَى ُ وَالخادِمَة
إلَهِنا عَلَى كُِل َّ نَت َنحُن هَكَذا

رَحمَةً. لَنا يُبدَِي لـِكَي
ارحَمنا، اللهُ، يا ارحَمْنا، ٣

ّلِ الذُّ مَِن اكتَفَينا فَقَدِ
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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وَالاْستِهزاءِ الإهاناِت مَِن ٤

المُتَغَطرِِسينَ! المُرتاِحينَ ُأولَئَِك مِْن

١٢٤
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ لِداوُدَ،١٤٧ مزمورٌ

ِيُل، إسرائ لِيَقُْل ١
مَعَنا! ُ الله يَكُِن لَْم لَو

مَعَنا ُ الله يَكُِن لَْم لَو ٢
هَؤُلاءِ! عَلَينا قامَ عِندَما

َ أحياء أعداؤُنا لابتَلَعَنا ٣
غََضبِهِْم! اشتِعاِل عِندَ

َكطُوفاٍن، لاجتاُحونا ٤

الجارُِف. يُل الّسَ وَغَمَرَنا
الثّائِرَةِ. ِياهِ الم فِي لأغرَقُونا ٥

لأسنانِهِْم. ً يسَة فَرِ َيجعَلْنا لَْم الَّذِي َ الله بارُِكوا ٦

يّادِ الّصَ ُّ فَخ كادَ َكعُصفُوٍر كُنّا ٧

عَلَيهِ. يُطبَِق أْن
أفلَتْنا. وََنحُن ، الفَّخُ َ وَانَكسَر

ِ الله مَِن َ جاء عَونُنا ٨
وَالأْرَض. َ ماء الّسَ َصنََع الَّذِي

١٢٥
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

اللهِ، عَلَى كِلُونَ َّ يَت الَّذِيَن َسيَكُونُ صِْهيَوْنَ َبَِل َكج ١
أبَداً، يَسقُطُونَ فَلا

الأبَدِ. إلَى يَثبُتُونَ بَْل
بِالقُدِس، الجِباُل ُتحِيُط َكما ٢

ِ بِشَعبِه ُ الله ُيحِيُط هَكَذا
الأبَدِ. وَإلَى الآنَ مَِن

:١٢٤ ١٤٧
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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لِلأبْرارِ، َصْت ُخّصِ ً أرضا َتحكُمَ أْن الأشرارِ لِعَصا لَيَس ٣
ةِ. َّ الخَطَي إلَى أيادِيَهُْم ُ الأبْرار يَمُّدَ لا ى َّ َحت

القُلُوِب. وَمُستَقِيمِي الّصاِلحـِينَ إلَى ُ الله يا أحِسْن ٤
الأشرارِ. ةِ َّ بَقِي مََع ُسلُوكِهِْم فِي يَن ُلتَوِ الم تُهلُِك ُ الله يا وَلَيتََك ٥

لاِم! بِالّسَ عُونَ َّ َمَت يَت ِيَل إسرائ بَنِي لَيَت

١٢٦
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

صِْهيَوْنَ، إلَى المَنفِّيَ عَب الّشَ ُ الله يَرُدُّ عِندَما ١

ِبحُلمٍ! َ أشبَه ذَلَِك َسيَكُونُ
بَهِيجَةً. َ تَرانِيم ُ م وَنُرَّنِ ً فَرَحا ُ َسنَمتَلِئ ٢

الُأخرَى، عُوِب الّشُ بَينَ ُ الخـَبَر يُذاعُ عِندَما
َسيَقُولُونَ:

لِهَؤُلاءِ!» عَجائَِب َصنََع ُ «الله
أجلِنا، مِْن ً عَظِيمَة َ أشياء ُ الله َصنََع نَعَْم، ٣

بِها! َحنا َّ وَفَر
مِنّا. المَنفِيِّينَ اللهُ، يا أعِْد، ٤

بِالماءِ. ِ المُتَدَفِّقَة حارَى الّصَ َكجَداوِِل
مُوِع، بِالدُّ زَرَعُوا الَّذِيَن ٥

بِالفَرَِح. َيحُصدُونَ
دُمُوعاً، ذارِفِينَ الحُقُوِل إلَى البِذارَ حَمَلُوا الَّذِيَن ٦

مَِن ً حُزَما يَحمِلُونَ وَهُْم يَبتَهُِجونَ
ُبُوِب! الح

١٢٧
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ُسلَيْمانَ ُ تَرنِيمَة
البَيِت، بانِي َ هُو ُ الله يَكُِن لَْم إْن ١

فائِدَةٍ! بِلا البَنّائِينَ تَعَِب فَكُّلُ
المَدِينَةَ، َيحْرُُس الَّذِي َ هُو ُ الله يَكُِن لَِم وَإْن

فائِدَةٍ! بِلا الحُرّاِس ُ فَمُراقَبَة
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العَمَِل، إلَى ً باكِرا الخُرُوِج فِي ُ الفائِدَة وَلَيَسَِت ٢

العَيِْش. ِ لُْقمَة أجِل مِْن هَرِ َّ الس فِي أو
راحَةً. ُ أِحبّاءَه يَعطِي ُ فَالله

اللهِ، مَِن ٌ هِبَة ُ الأبناء ٣

. الُأمِّ أحشاءِ مِْن تَْأتِي مُكافَأةٌ
الأولادُ هُمُ ُمحارٍِب ِيَدَي ب َكسِهاٍم ٤

َشبابِهِ. فِي بِهِْم ُ المَرء يُرزَُق الَّذِيَن
مِنهُْم! ُ ُجعبَتَه مَلأ الَّذِي لِلمُحارِِب ً هَنِيئا ٥
ِ المَدِينَة باِب عِندَ أعدائِهِْم ِ مُواَجهَة لَدَى

ُيخْزَوا. لَْن

١٢٨
الهَيكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

يُوَقِّرُونَهُ، وَ َ الله َيخافُونَ مَْن لِكُّلِ ً هَنِيئا ١
ُطرُقَهُ. يَتبَعُونَ الَّذِيَن

ُع. َّ َستَتَمَت يَدَيَك تَعَِب َمَرِ بِث ٢

وََسعادَةٌ. ٌ خَير لََك يَكُونُ وَ
مُثمِرَةٍ. ٍ َككَرمَة زَوَجتَُك تَكُونُ بَيتَِك فِي ٣

مائِدَتَِك َحوَل أولادُكَ يَكُونُ وَ
الجَداوِِل. عِندَ مَزرُوعَةٍ زَيتُوٍن كَأْشجارِ

يُوَقِّرُهُ. وَمَْن ُ َيخافُه مَْن ُ الله ُ يُبارِك هَكَذا ٤
صِْهيَوْنَ، َجبَِل عَلَى ِ هَيكَلِه مِْن ُ الله فَلْيُبارِْكَك ٥

َحياتَِك! كُّلَ القُدِس بِبَرَكاِت َع َّ فَتَتَمَت
بَنِيَك. َ أبناء تَرَى وَلَيتََك ٦

لِلقُدِس! َسلامٌ

١٢٩
الهَيْكَل. إلَى عُود لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

ِيُل: إسرائ لِيَقُْل ١
َشبابِي. مُنذُ َكثِيرُونَ ٌ أعداء لِي كانَ
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َشبابِي، مُنذُ َكثِيرُونَ ٌ أعداء لِي كانَ ٢

يَنتَصِرْ! لَْم مِنهُْم وَواِحدٌ
َبُونِي، ضَر بِقَسوَةٍ ٣

يلَةً، َطوِ ً ِجراحا َظهرِي عَلَى تَرَُكوا
َمحرُوٍث. َحقٍل فِي كَالأتلاِم١٤٨

البارَّ َ الله أّنَ َ غَير ٤
الأشرارِ. قُيُودِ مِْن رَنِي حَرَّ

صِْهيَوْنَ، أعداءِ كُّلُ لِيُذَّلَ ٥

يِّينَ. َمخْزِ مَهزُومِينَ وا وَيُرَدُّ
طُوِح الّسُ عَلَى َكعُشٍب يَكُونُونَ لَيتَهُْم ٦

هُ. ُّ ُمُو ن يَكتَمَِل أْن قَبَل يَذوِي
أيدِيَهُْم، ُ مِنه الحاِصدُونَ يَملُأ لا ٧

واِحدَةٍ! ٍ ِلحُزمَة يَكفِي ما َيجِدُونَ وَلا
الأشرارِ: بِهَؤُلاءِ ُّ يَمُر مَْن يَقُوُل وَلا ٨

اللهِ!» بَرَكاُت لـَكُْم «لِتَكُْن
اللهِ!» بِاسِْم «نُبارُِككُْم أْو

١٣٠
الهَيْكَل. إلَى عُود لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

اللهُ. يا بَِك استَغَثُت ِضيقِي أعماِق مِْن ١

َصوتِي! اْسمَْع ، رَّبُ يا ٢

عاتِي. لِتَضَرُّ ً صاغِيَة ً آذانا أعِط
آثامِنا، كُّلِ عَلَى ُ الله يا حاَسبْتَنا إْن ٣

؟ رَّبُ يا أمامََك يَصمِدُ فَمَِن
عِندِكَ. مِْن ِهيَ َ المَغفِرَة أّنَ نَعرُِف نا َّ لـَِكن ٤

قِيَك. َّ نَت لِذَلَِك
اللهِ. انتِظارِ فِي أنا ٥

تَنتَظِرُهُ، نَفسِي
فِيهِ. رَجاءَها وَتََضُع ُ كَلامَه ُ وَتَنْتَظِر

١٢٩:٣ ١٤٨
آثار. مِْن الأْرِض ُ حراثَة ُ تترُكُه ما الأتلام.
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، ّبَ َّ الر ُ أنتَظِر َ الفَجر ُ يَنتَظِر َكحارٍِس ٦

ُ كَلامَه ُ أنتَظِر
الفَجرَ. ُ يَنتَظِر َكحارٍِس

اللهَ. ِيُل، إسرائ يا انتَظِرْ، ٧
وَحدَهُ، اللهِ عِندَ ِهيَ َ ة َّ َحَب الم لأّنَ

ةٍ. مَّرَ بَعدَ ً ة مَّرَ ُيخَلُِّص َ هُو
ِيَل إسرائ وََسيُخَلُِّص ٨

َخطاياهُ. كُّلِ مِْن

١٣١
لِداوُدَ. الهَيْكَِل إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

المُنتَفِِخ. أوِ بِالمُتََكبِّرِ أنا ما اللهُ، يا ١

يَصةٍ عَوِ وَمَسائَِل مِنِّي أعظَمَ ُأمُوٍر وَفِي
نَفسِي. ُأقحِمُ لا

نَفسِي، أُت هَّدَ أنا ها لـَِكْن ٢

فَطِيمَها. تُسَّكُِت كَاُمٍّ ها تُّ َسّكَ
مَفطُوٍم. َكطِفٍل عِنْدِي نَْفسِي نَعَْم،

ِيَل، إسرائ بَنِي يا ٣
اللهِ، فِي رَجاؤُكُْم لِيَكُْن

الأبِدِ. وَإلَى الآنَ مَِن

١٣٢
الهَيْكَل. إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

عاناهُ! ما وَكُّلَ َ داوُد ْ اذكُر اللهُ، يا ١
بِقَسٍَم الوَعدَ هَذا قَطََع ٢
ِيَل: إسرائ ِ إلَه القَدِيرِ، ِ لله

أدخُلَهُ، لَْن «بَيتِي ٣
أضطَِجــَع. لَْن يرِي سَرِ وَعَلَى

نَوماً، تَعرِفا لَْن عَيناَي ٤
نُعاساً. أجفانِي وَلا

مَكاناً، للهِ أِجدَ أْن إلَى ٥
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يَعقُوَب!» ِ إلَه ، لِلعَلِيِّ ً مَسكِنا

أفراتَةَ. فِي المَسِكِن عَِن سَمِعنا ٦
ياعِيرَ. ياِت قَر فِي العَهدِ ُصندُوَق وَجَْدنا

ِس! المُقَّدَ ِ مَسِكنِه إلَى «لِنَذهَْب النّاُس: يَقُوُل ٧
قَدَمَيهِ!» مَوطِِئ عِندَ لِنَنَْحِن

تَِك َّ قُو عَهدِ وَتابُوُت أنَت اللهُ،١٤٩ يا قُْم ٨

الجَدِيدِ! راَحتَِك مَكاِن فِي َّ وَاْستَقِر
َكثِياٍب، لاَح الّصَ كَهَنَتَُك لِيَلبَْس ٩

وَالفَرَِح! قِص َّ بِالر أتقِياؤُكَ وَلْيَتبَعْهُْم
عَبدِكَ، داوُدَ، أجِل مِْن ١٠

مَسَحتَهُ.١٥٠ الَّذِي َلِِك الم َطلََب تَرفُْض لا
لِداوُدَ، ُ الله أقسَمَ ١١

وَعْدِهِ: عَْن يَرِْجــَع وَلَْن يَكذُِب لا َ وَهُو
عَرِشَك، عَلَى نَسلََك «َسأَضُع

عَهدِي َيحفَظُونَ بَنُوكَ َظّلَ إْن ١٢

ُأعَلِّمُها. َّتِي ال وَوَصاياَي
أيضاً، وَنَسلُهُْم

الأبَدِ.» إلَى العَرِش عَلَى َسيَجلِسُونَ
صِْهيَوْنَ. اختارَ َ الله لأّنَ هَذا ١٣

مَسَكنَهُ. ِيدُ يُر فَهُناكَ
راَحتِي، مَكانُ هَذا ١٤

الأبَدِ، إلَى مَسَكنِي
اختَرتُهُ. نِي َّ لان

َسُأبارِكُها، ِ بِالوَفرَة ١٥

َكثِيرٌ. َطعامٌ لِلفُقَراءِ ى َّ َحت وََسيَكُونُ
َلاِص، الخ بِثِياِب كَهَنَتَها َسأكسُو ١٦

أتقِياؤُها! َسيَرقُُص وَبِالفَرَِح
١٣٢:٨ ١٤٩

.36 -35 :10 العدد كتاب انظر مَعَهُْم. َ الله أّنَ لإظهارِ المعركةِ ميداِن إلى ِ وَحملِه العهدِ ُصندُوِق رفِع عندَ َ التعبير هذا يستخدمُ ُ القديم الشعُب كانَ الله. يا قُْم
١٣٢:١٠ ١٥٠

(17 العدد فِي (كذلك العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ يهوه.» «مِسيح ً حرفيا مَسََحتهُ. الَّذِي
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داوُدَ. َ ة َّ قُو َسُأعَّظِمُ هُناكَ ١٧

مَسَحتَهُ. الَّذِي َلِِك الم ُ َسُأَمجِّد وَهُناكَ
أعداءَهُ، َسُأذِّلُ ١٨

يَسطَُع! ُ فَسَأجعَلُه داوُدَ، تاُج أمّا

١٣٣
لِداوُدَ. الهَيْكَِل إلَى عُودِ لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة

أحلَى وَما أروَعَ ما انظُرُوا ١
مَعاً! وِحدَةٍ فِي ُ الإخوَة يَسكَُن أْن

هارُونَ، رَأِس عَلَى المُنسَِكِب َّمِينِ الث يِت َّ كَالز هَذا ٢
ِلحيَتِهِ، عَلَى النّازِِل
ِيابِهِ. ث فَوَق ِ النّازِلَة

حَرمُونَ َجبَِل فَوَق دَى َّ كَالن ٣
صِْهيَوْنَ. ِجباِل عَلَى الّساقِِط

بَرَكَةٌ، تُعطَى أْن ُ الله أمَرَ فَهُناكَ
الأبَدِ. إلَى َياةِ الح ُ بَرَكَة

١٣٤
عُود لِلّصُ ٌ تَرنِيمَة
اللهَ، َسبُِّحوا ١

يِل َّ الل َطواَل يَن الّساهِرِ ِ خُّدامِه جَمِيَع يا
الهَيكَِل! فِي

َ َسة المُقَّدَ أيدِيَكُمُ ارفَعُوا ٢
اللهَ. وَبارُِكوا

ُ الله لِيُبارِْككُمُ صِْهيَوْنَ مِْن ٣
وَالأْرِض. ماءِ الّسَ خالُِق

١٣٥
يا! هَلِّلُو ١

اللهِ. اسْمَ َسبُِّحوا
خُّدامَهُ. يا َ الله َسبُِّحوا

هَيكَلِهِ، فِي ِ لِلخِدمَة الواقِفُونَ ها أّيُ َ الله َسبُِّحوا ٢
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إلَهِنا. بَيِت ِ ساحَة فِي
صاِلحٌ. َ فَهُو ِ لله هَلِّلُوا ٣

لاسمِهِ، ً إكراما َ تَرانِيم رَنِّمُوا
عَذٌب. ذَلَِك لأّنَ

، الخاّصَ ُ َشعبَه لِيَكُونَ يَعقُوَب اختارَ َ الله لأّنَ ٤
َّمِينَ. الث ُ َكنزَه ِيُل إسرائ وَصارَ

عَظِيمٌ! َ الله أّنَ ُ أعلَم ٥

فَةِ! َّ َي المُز ِ الآلِهَة كُّلِ مِْن أعظَمُ نا َّ َب ر أّنَ ُ أعلَم
يَفعَلُهُ، ُ الله ُ يَشاء ما كُّلُ ٦
الأْرِض وَعَلَى ماءِ الّسَ فِي

ُحِيطاِت. الم أعماِق أعمَِق فِي ى َّ وََحت
الأْرِض، أطراِف مِْن حاَب الّسَ يُطلـِـــُع ٧

وَبَرٍق، بِمَطَرٍ ةٍ َّ رَعدِي عَواِصَف إلَى ُ ُيحِيلُه
َمخازِنِهِ. مِْن َ الرِّيح وَيُرِسُل

مِصرَ، فِي بِكرٍ كُّلَ ضَرََب ٨
وَالمَواشِي. النّاِس أبكارَ قَتََل

وَمُعِجزاٍت آياٍت َ نَشَر مِصرَ كُّلِ فِي ٩

وَأْعوانِهِ. فِرْعَوْنَ ِضّدَ
هَزَمَ، ً َكثِيرَة ً با ُشعُو ١٠

قَتََل. َ ياء ًأقوِ وَمُلُوكا
ورِّيَ الأمُّ َلَِك الم ِسيُحونَ فَقَتََل ١١

باشانَ مَلَِك وَعُوَج
ِكنْعانَ. أْرِض فِي المَمالِِك وَكُّلَ

ِيَل. إسرائ ِ لِشَعبِه ً مِيراثا أْرضَهُْم أعطَى َّ ثُم ١٢
يَدُومُ! الأبَدِ إلَى اللهُ، يا ِصيتَُك، ١٣

ِجيٍل! بَعدَ ً ِجيلا اْسمََك َسيَذكُرُونَ وَالنّاُس
َشعبَهُ، َسيَدِيُن ُ الله ١٤

خُّدامِهِ. مََع ً رَِحيما وََسيَكُونُ
ةٍ، وَفِّضَ ذَهٍَب مِْن الُأخرَى عُوِب الّشُ أوثانُ ١٥

بِأيدِيهِْم. النّاُس َصنَعَها
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تَنطَِق. أْن ُ تَقدِر لا ها لـَِكنَّ ٌ أفواه لَها ١٦

تَرَى. أْن ُ تَقدِر لا ها لـَِكنَّ عُيُوٌن، لَها
تَسمََع. أْن ُ تَقدِر لا ها لـَِكنَّ آذاٌن، لَها ١٧

أفْواهِهِا. فِي نَفََس وَلا
عَلَيها كِلُونَ َّ وَالمُت صانِعُوها ١٨

مِثلَها. َسيُصبُِحونَ
اللهَ! بارُِكوا ِيَل، إسرائ بَيَت يا ١٩

اللهَ! بارُِكوا هارُونَ، بَيَت يا
اللهَ! بارُِكوا لاوِي، بَيَت يا ٢٠

قِيهِ. َّ مُت يا َ الله بارُِكوا
صِْهيَوْنَ. مِْن َ الله بارُِكوا القُدِس، ُسّكانَ يا ٢١

يا! هَلِّلُو

١٣٦
صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله َسبُِّحوا ١

الأبَدِ. إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ
ِ الآلِهَة َ إلَه َسبُِّحوا ٢

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
باِب الأْر رَّبَ َسبُِّحوا ٣

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
العَظِيمَةَ، العَجائَِب يَصنَُع ُ وَحدَه مَْن َسبُِّحوا ٤

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
ماءَ، الّسَ َصنََع ٍ ِبحِكمَة مَْن َسبُِّحوا ٥

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
الماءِ، فَوَق َ اليابِسَة مَّدَ مَْن َسبُِّحوا ٦

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
العَظِيمَينِ، َيِن ور ُّ الن َصنََع مَْن َسبُِّحوا ٧

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
هارَ، النَّ لِتَحكُمَ مَس الّشَ َصنََع مَْن َسبُِّحوا ٨

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
يَل، َّ الل لِتَحكُمَ ُجومَ ُّ وَالن َ القَمَر َصنََع مَْن َسبُِّحوا ٩



١٣٦:٢٥ مزمور ٩٥١ ١٣٦:١٠ مزمور

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
مِصرَ، أبْكارَ ضَرََب مَْن َسبُِّحوا ١٠

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
وََسطِهِْم، مِْن ِيَل إسرائ وَأخرََج ١١

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
أخرََجهُْم، مَمدُودَةٍ وَذِراٍع ةٍ َّ ي قَوِ ِيَدٍ ب ١٢

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
نِصفَينِ، إلَى َ الأحمَر َ البَحر قَسَمَ مَْن َسبُِّحوا ١٣

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
عَبْرَهُ، ِيَل إسرائ بَنُو َ وَسار ١٤

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
الأحمَرِ، البَحرِ فِي ِ وَُجنُودِه بِفِرعَونَ َح َطوَّ َّ ثُم ١٥

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
حراءِ، الّصَ فِي ُ َشعبَه قادَ مَْن َسبُِّحوا ١٦

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
ًعِظاماً، مُلُوكا َ هَزَم مَْن َسبُِّحوا ١٧

الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
ًأِشّداءَ، مُلُوكا وَقَتََل ١٨
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ

يِّينَ الأمُورِ مَلَِك ِسيُحونَ فَقَتََل ١٩
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ

باشانَ مَلَِك عُوَج قَتََل ٢٠
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ

مِيراثاً، أْرضَهُْم أعطَى َّ ثُم ٢١
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ

ِيَل، إسرائ ِ لِعَبدِه أعطاها ٢٢
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ

أحوالِنا، أسوأ فِي يَترُكْنا لَْم َ هُو ٢٣
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
أنقَذَنا، ِنا أعدائ مِْن ٢٤
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ

َطعاماً، َمِيَع الج يُعطِي مَْن َسبُِّحوا ٢٥
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الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ
ماءِ، الّسَ َ إلَه َسبُِّحوا ٢٦
الأبَدِ! إلَى ُ رَْحمَتَه لأّنَ

١٣٧
بابَِل، أنهارِ ِضفاِف عَلَى جَلَسنا هُناكَ ١

فَبََكينا. صِْهيَوْنَ رْنا َّ تَذَك
ِ المَدِينَة تِلَك َصفصاِف عَلَى وَهُناكَ ٢

قَياثِيرَنا. ْقنا َّ عَل
القَصائِدَ، نُنِشدَ أْن مِنّا آسِرُونا َطلََب فَهُنالَِك ٣

بَهِيجَةً. تَسبِيٍح َ تَرانِيم َ م نُرَّنِ وَأْن
صِْهيَوْنَ.» َ تَرانِيم «رَنِّمُوا قالُوا:

ِ الله َ تَرانِيم َ م نُرَّنِ أْن لَنا فََكيَف ٤
يبَةِ؟ الغَرِ الأْرِض ِ هَذِه فِي

تَعزُِف َكيَف يَمِينِي لِتَنَس ٥

قُدُس. يا نَِسيتُِك إْن
َمِي ف بِسَقِف لِسانِي لِيَلتَِصْق ٦

دائِماً، رِْك َّ أتَذَك لَْم إْن
لِي! فَرٍَح أكبَرِ َ مَصدَر القُدَس أجعَِل لَْم وَإْن

ونَ ُّ الأدُومِي ُ فَعَلَه ما ُ يَذكُر َ الله وَلَيَت ٧
القُدُس! َسقَطَِت يَومَ

بِالأْرِض!» وها َسوُّ «اهدِمُوها! قالُوا:
وَتُنهَبِينَ! يَن رِ َستُدَمَّ بابُِل، يا أيضاً، وَأنِت ٨

ِنا! ب فَعَلِْت ما عَلَى يِك ُيجازِ مَْن مُبارَكٌ
بِأطفالِِك ُمِسُك ي مَْن مُبارَكٌ ٩

ُخورِ! الّصُ عَلَى وَيَسَحقُهُْم

١٣٨
لِداوُد.١٥١ مزمورٌ

اللهُ. يا قَلبِي كُّلِ مِْن أحمَدُكَ ١

:١٣٨ ١٥١
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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الآلِهَةِ. كُّلِ أمامَ لََك ُ م ُأرَّنِ
ِس. المُقَّدَ هَيكَلَِك َ ُتجاه أنحَنِي ٢

اْسمََك وَُأحمَدُ
تَِك. َّ وََمحَب أمانَتَِك أجِل مِْن

شَيءٍ. كُّلِ فَوَق وَكَلِمَتََك اْسمََك رَفَعَْت ََّك لأن
دَعَوتَُك، يَومَ لِي استََجبَت ٣

نَفسِي. ْدَت وََشّدَ

الأْرِض مُلُوِك كُّلُ اللهُ، يا َسيُسَبِّحَُك، ٤
كَلامََك. يَسمَعُونَ ِحينَ
ُ الله ُ يَفعَلُه بِما وا ُّ وَليَتَغَن ٥

عَظِيمٌ! اللهِ َمجدَ لأّنَ
لِلمُتَواِضعِينَ، ُ يَنتَبِه ُ ه َّ أن َ غَير دٌ، مُمَجَّ ُ الله ٦

عَنهُْم. يَنأى ُ ه َّ لـَِكن المُتَعالِينَ يَعرُِف وَ
ِضيٍق وََسِط فِي سِرُت إْن ٧

، عَلَيَّ يَقضِي عَدُّوَِي غََضَب تَدَعُ لا
ِينَِك. َم بِي وَُتخَلُِّصنِي يَدَكَ تَمُّدُ بَْل
أعدائِي مِْن لِي َسيَقتَّصُ ُ الله ٨

الأبَدِ، إلَى رَْحمَتََك لأّنَ
اللهُ. يا

ِيَدَيَك، ب خَلَْقتَنا أنَت
عَنّا. تَتَخَّلَ فَلا

١٣٩
لِداوُد.١٥٢ مَزمُورٌ لِلقائِدِ.
اللهُ، يا فَحَصتَنِي، أنَت ١

كامٍِل. بِشَكٍل وَتَعرِفُنِي
أقُومُ. وَمَتَى أجلُِس مَتَى تَعرُِف ٢

بَعِيدٍ. مِْن أفكارَِي تَفهَمُ
لَدَيَك، ٌ وَاِضحَة أسلـُكُها َّتِي ال يُق رِ الّطَ ٣

:١٣٩ ١٥٢
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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عَنَك. َيخفَى لا اضطِجاِعي وَمَكانُ
أفعَُل. ما كُّلَ تَعرُِف

ٍ بِكَلِمَة أنطَِق أْن قَبَل ٤

المَعرِفَةِ. تَمامَ ُ الله يا تَعرِفُها أنَت
ِجهَةٍ، كُّلِ مِْن َحولِي مِْن أنَت ٥

َظهرِي، وََتحرُُس
َكتِفِي. عَلَى بِرِفٍق َ يَدَك ً واِضعا
فَوقِي، ِهيَ مَعرِفَتَُك، ٌ عَجِيبَة ٦

فَْهمِي. عَلَى تَْسمُو
رُوِحَك؟ مِْن لأهرَُب أذهََب أْن ُمِكنُنِي ي أيَن ٧

َحضرَتَِك؟ مِْن لأخرَُج أذهََب أْن ُمِكنُنِي ي أيَن
هُناكَ. فَأنَت ماواِت، الّسَ إلَى َصعِْدُت لَو ى َّ َحت ٨

هُناكَ! فَأنَت يِةِ، الهاوِ فِي اضطََجعُْت وَلَوِ
المُشرِقَةِ، مِس الّشَ إلَى وَطِرُت َجناحاِن َ لِي نَبََت لَو ٩

البَحرِ، أقصَى إلَى ً با غَر طِرُت أْو
وَتَقُودُنِي. ُمِسكُنِي ت َ يَدَك أّنَ أِجدُ هُناكَ، ى َّ َحت ١٠

عَنَك! َستُْخفِينِي ُ لمَة «الّظَ لِنَفسِي: ُلُْت ق ما َّ ُب ر ١١

ِستراً.» لِي َستَأخُذُ يِل َّ الل وَمَِن
لَدَيَك. ً مُظلِمَة لَيسَْت َ لمَة الّظُ لـَِكّنَ ١٢

لََك. هارِ كَالنَّ ٌ وَاِضح َ فَهُو يُل، َّ الل َ أظلَم مَهما
عِندَكَ. ِسيّانَ ُ لمَة وَالّظُ ُ وء الّضُ

لتَها، َشّكَ أنَت ها ُّ كُل أعضائِي ١٣

ُأمِّي. بَطِن فِي بَعدُ وَأنا ً ِجلدا وََكسَوتَها
عَجِيٍب، َنحوٍ عَلَى خُلِقُت لأنِّي أحمَدُكَ لِهَذا ١٤

تَصنَُع، أنَت ً مُدهِشا ً عَمَلا
َحّقاً! هَذا أعرُِف وَأنا

عَينَيَك، عَْن ً خافِيَة تَكُْن لَْم عِظاِمي ى َّ َحت ١٥
ةٍ. َّ َخفِي ٍ بُقعَة فِي ُكوِّنُْت أنِّي مََع
جُمِعُت. الخَفِّيِ المَكاِن ذَلَِك فِي
َجسَدِي، رَأيَت ََّك إن َ غَير ١٦
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مِنهُ. جُزءٍ لِكُّلِ ً قائِمَة وََضعَت
فِيهِ، ُشّكِلَْت يَوٍم كُّلِ مََع نْتَها دَّوَ

يَنقُْص. لَْم مِنها وَواِحدٌ
اللهُ! يا عِندِي أفكارَكَ أغلَى ما ١٧

ها؟ ُّ كُل تَأتِي أيَن مِْن
مِل، َّ الر َحبّاِت مِْن َ أكثَر لَكانَْت أحَصيتُها لَو ١٨

انتَهَيُت، أنِّي َظنَنُْت ما َّ وَكُل
البِدايَةِ! فِي مازِلُت نِي َّ أن أِجدُ

اللهُ، يا الأشرارِ عَلَى تَقضِي لَيتََك ١٩
!َ َلَة القَت هَؤُلاءِ عَنِّي وَتُبعِدُ

ُسوءاً، فِيَك ُ هُؤُلاء يَقُوُل ٢٠
باسمَِك.١٥٣ َيحلِفُونَ ً باطِلا

اللهُ، يا مُبْغِِضيَك ُأبْغُِض ألا ٢١
عَلَيَك؟ المُتَمَرِّدِيَن ُ وَأحتَقِر
َشدِيداً، ً بُغضا ُأبْغِضُهُْم ٢٢

أعدائِي! هُْم
قَلبِي. فِي ما لِتَعرَِف اللهُ، يا افحَْصنِي ٢٣

أفكارِي. وَاعرِْف امتَِحنِّي
يرَةٌ. شِرِّ أفكارٌ فِيَّ كانَْت إْن ْ وَانظُر ٢٤

ةِ. َّ الأبَدِي َياةِ الح يِق َطرِ فِي وَقُْدنِي

١٤٠
لِداوُد.١٥٤ مَزمُورٌ لِلقائِدِ.

اللهُ. يا الأشرارِ، مَِن أنقِْذنِي ١
العُنَفاءِ، مَِن احمِنِي

رِّ َّ لِلش ُيخَّطِطُونَ الَّذِيَن ٢
النِّزاعاِت. وَيُثِيرُونَ

الأفعَى، كَلِساِن ةٌ حادَّ ألِسنَتُهُْم ٣

١٣٩:٢٠ ١٥٣
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ باسمِك. َيحلفُونَ ً باطلا

:١٤٠ ١٥٤
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



١٤٠:١٣ مزمور ٩٥٦ ١٤٠:٤ مزمور

ِشفاهِهِْم! عَلَى الأفاِعي وَسُّمُ
ِسلاه١٥٥ْ

احمِنِي، اللهُ، يا الأشرارِ، هَؤُلاءِ مِْن ٤
العُنَفاءِ هَؤُلاءِ مَِن اْحمِنِي

. قَدَمَيَّ إعثارِ إلَى يَسعُونَ الَّذِيَن
لِي ً مَصيَدَة المُتَغَطرُِسونَ هَؤُلاءِ يَنِْصُب ٥

مَصائِدِهِْم. قُرَب ِشباكَهُْم وَيَبِسطُونَ ً ُحفَرا َيحفُرُونَ
رَِك. َّ الش فِي يقاِعي إ ِيدُونَ يُر

ِسلاهْ
إلَهِي.» «أنَت للهِ: فَقُلُت ٦

رَحمَتََك. التِماسِي إلَى فَاْستَمـِـْع
رَبِّي. َ هُو ُ الله ٧

أنَت، ُ القَدِير ُمخَلِّصِي
المَعرَكَةِ. يَوِم فِي فَاحمِنِي

مُرادِهِْم! مِْن الأشْرارَ هَؤُلاءِ ُمَّكِْن ت لا اللهُ، يا ٨

بِأنفُسِهِْم. وا ُّ يَغتَر لِئِلّا ُخطَطَهُْم تُوَفِّْق لا
ِسلاهْ

رُؤُوسَهُْم. رافِعِينَ بِي ُيحِيطُونَ ٩

يَسَحقُهُْم. ِ الإساءَة مَِن ُ لَه ُيخَّطِطُونَ ما فَاجعَْل
مُلتَهِبَةٌ. جَمراٌت عَلَيهِْم أْسقِْط ١٠

مِنها! يَقُومُونَ لا قُبُوٍر إلَى وَادفَعْهُْم
الأْرِض، ِ هَذِه فِي وا ُّ يَستَقِر بِأْن يَن لِلمُفتَرِ تَسمَْح لا ١١

يعاً. سَرِ رُّ َّ الش لِيَقتَنِصْهُمُ بَْل
لِلمَساِكينِ، َحّقٌ َ هُو ما َسيَفعَُل َ الله أّنَ ُ أعلَم ١٢

لِلبائِِسينَ. مُنِصٌف َ هُو وَما
وَالمُستَقِيمِينَ، الّصاِلحـِينَ أّنَ وَأعرُِف ١٣
َحضرَتَِك. فِي يَعِيشُونَ وَ اْسمََك َسيُكرِمُونَ

١٤٠:٣ ١٥٥
العددين فِي ً (أيضا الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.

8) ،5



١٤١:١٠ مزمور ٩٥٧ ١٤١:١ مزمور

١٤١
لِداوُد.١٥٦ مَزمُورٌ

اللهُ، يا استَغَثُت بَِك ١
عَونِي! إلَى فَأسرِْع

أدعُوكَ! حينَما إلَيَّ أصِغ
البَُخورِ، ِ كَراِئحَة َصلَواتِي تَقبَُل لَيتََك ٢

المَساءِ. ِ َكتَقدِمَة المُرتَفِعَتَينِ ّيَ وََكّفَ

لِسانِي. وَاضبُْط اللهُ، يا أعِنِّي، ٣

َمِي. ف مِْن َيخرُُج ما إلَى َ فَأنتَبِه أعِنِّي
رِّ، َّ الش إلَى قَلبِي ُتحَوِّْل لا ٤

الاثِم. رِفاِق مََع رُورِ ُّ الش فِي فَأنشَغَِل
يَْشتَهُونَ. بِما ذُ َلَذَّ أت َتجعَلْنِي لا

صاِلحٌ، إنساٌن بَنِي أدَّ إْن ٥

كَرَماً. ذَلَِك ُ فَسَأعتَبِر
خَنِي، وَّبَ وَإْن

لِرأسِي. َيٍت فَكَز
الأشرارِ. أفعاِل ِضّدَ َصلاتِي وَُأواِصُل

ُخورِ، الّصُ أعالِي مِْن بِقادَتِهِْم ُلقِي ي ُ لَيتَه ٦

بِالحَّقِ. مُْت َّ تَكَل أنِّي ُ الأشرار ُ فَيَعلَم
القَبرِ باِب عِندَ عِظامُنا تَناثَرَْت ٧

وَالحَفرِ. ِ الفِلاحَة عِندَ راُب ُّ الت ُ يُنثَر َكما
الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ عَيناَي َنحوَكَ ٨

المَوِت! إلَى تُسَلِّمنِي فَلا َّكُِل، أت عَلَيَك
وَالمَصائِدِ الأشراِك مَِن احمِنِي ٩

لِيَصطادُونِي! ُ الأشرار َ لِي نََصبَها َّتِي ال
ِشباكِهِْم فِي ُ الأشرار لِيَسقُِط ١٠

بِسَلامَةٍ. عَنها أمُّرُ بَينَما
:١٤١ ١٥٦

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



١٤٣:٢ مزمور ٩٥٨ ١٤٢:١ مزمور

١٤٢
َصلاة. الـكَهِف. فِي كانَ عِندَما َ لِداوُد قصيدة

أصرُُخ! اللهِ إلَى بَِصوْتِي ١
اللهِ. إلَى عُ أتَضَرَّ بَِصوْتِي

َشْكواَي، ُ أمامَه أسكُُب ٢

ُأخبِرُهُ. ِضيقاتِي كُّلِ وَعَْن
أنا، أيَن تَعرُِف أنَت الخَوُف، كُنِي ـَّ َل َم يَت عِندَما ٣

يَنِْصبُونَ أعدائِي أّنَ وَتَعرُِف
يقِي. َطرِ فِي َ مَصائِد

مَعِي! يَقُِف َصدِيٍق بِلا أنا ها ٤
مَلاذٍ، بِلا أنا

. مِّتُ أْو عِشُت إْن ُّ يَهتَم مَْن وَلَيَس
اللهُ. يا دَعَوتَُك ٥

مَلْجَأِي! «أنَت لََك: ُلُْت ق
َياةِ!» الح ِ هَذِه فِي أنَت نَِصيبِي كُّلُ

ةٌ! ماّسَ حاَجتِي لأّنَ َصلاتِي إلَى استَمـِـْع ٦

َنجِّنِي، مُطارِدِّيَ مِْن
مِنِّي. أقوَى هُْم لأّنَ

، الفَّخِ هَذا مِْن حَرِّرنِي ٧

اْسمََك. فَُأَسبَِّح
َ َحولِي الّصاِلحُونَ َسيَلْتَّفُ عِندَئِذٍ

بِي. اهتَمَمَت ََّك لأن

١٤٣
لِداوُد.١٥٧ مَزمُورٌ

اللهُ! يا َصلَواتِي، اْسمَْع ١
طِلْباتِي! إلَى أصِغ

بارٌّ. َك َّ لأن لِي اْستَِجْب
عَبدَكَ. أنا ِضّدِي، دَعواكَ تَرفَْع لا ٢

:١٤٣ ١٥٧
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور



١٤٣:١٢ مزمور ٩٥٩ ١٤٣:٣ مزمور

رُ! َّ وَيَتَبَر أمامََك يَقُِف حَيٍّ مِْن َما ف
لِيَقتُلَنِي، يُطارِدُنِي ٌ عَدُّو ٣

يَدفَعُنِي، المَوِت إلَى
مُظلٍِم، مَكاٍن إلَى

المَوِت! إلَى َسبَقُونِي مَْن إلَى لأنضَّمَ
َخوفاً، رُوِحي ارتَمَت ٤
داِخلِي! فِي قَلبِي وَذُعِرَ
قَدِيماً! أعمالََك ُ أذكُر ٥

فَعَلَْت، ما كُّلَ ُل أتَأمَّ
يَداكَ. َصنَعَْت ما وَكُّلَ

! يَدَّيَ إلَيَك أبِسُط ٦
ناِشفَةٍ! كَأْرٍض إلَيَك تَعطَُش نَفسِي

ِسلاه١٥٨ْ
اللهُ، يا ً يعا سَرِ لِي استَِجْب ٧

المَوِت. عَلَى ُأوِشُك فَأنا
. مِّتُ وَإلّا عَنِّي، وَجهََك تَستُرْ لا

رَْحمَتََك، أرِنِي باِح الّصَ فِي ٨

ُل. أتَوَكَّ عَلَيَك لأنِّي
يقِي، َطرِ لِي اختَرْ

َحياتِي. وََضعُت يَك َكّفَ فِي لأنِّي
اللهُ، يا َنجِّنِي أعدائِي مِْن ٩

ألتَِجئُ. إلَيَك لأنِّي
مَِشيئَتََك عَلِّمنِي ١٠

إلَهِي. أنَت َك َّ لأن
يَةٍ. مُستَوِ أْرٍض َ عَبر يَقُودُنِي ُ الّصاِلح رُوحَُك

يهوه. اْسمَِك: لأجِل َحياتِي احفَْظ ١١
َنجِّنِي. ِضيقاتِي وَمِْن ارحَمنِي،

أعدائِيَ. وَاهزِْم تََك، َّ َمحَب أرِنِي ١٢

١٤٣:٦ ١٥٨
الطبقة. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة ِسلاهْ.



١٤٤:١٠ مزمور ٩٦٠ ١٤٤:١ مزمور

عَبدُكَ. لأنِّي أعدائِيَ، أهلِْك

١٤٤
لِداوُد.١٥٩ مزمور

َصخرَتِي. اللهَ، ُ ُأبارِك ١

القِتاِل، عَلَى يَدَّيَ يُدَرُِّب الَّذِي
الحَرِب. عَلَى وَأصابِعِي
وَِحصنِي، تِي َّ َمحَب َ هُو ٢

وَتُرسِي. وَمُنقِذِي مَلْجَأِي
َتحتِي. َشعبِي فَيَخَضُع ألجَُأ، إلَيهِ

بِهِ؟ َّ تَهتَم ى َّ َحت الإنسانُ َ هُو ما اللهُ، يا ٣

تُلاِحظَهُ؟ لـِكَي البَشَرِ مَولُودُ َ هُو وَما
وََيختَفِي. ً يعا سَرِ دُ يَتَبَّدَ الإنسانُ َ هُو َكبُخاٍر ٤

َحياتُهُ. ٍ عابِر َكظِّلِ
وَانزِْل. اللهُ، يا ماواِت، الّسَ ُشّقَ ٥

دُخاناً. َ ر فَتَتَفَّجَ الجِباَل المِِس
وََشتِّْتهُْم. َ أعدائِي بِالبُرُوِق اضرِْب ٦

وَأربِْكهُْم. َصواعِقَِك سِهامَ عَلَيهِْم أرِسْل
وََنجِّنِي! اللهُ، يا ماءِ، الّسَ مَِن انزِْل ٧

ةِ، َّ ي القَوِ ِياهِ الم ِ هَذِه مِْن انِشلْنِي
خَلِّْصنِي. َباءِ الغُر هَؤُلاءِ مِْن

الكاذِبَةِ، الوُعُودِ ذَوِي مِْن خَلِّْصنِي ٨
بِالباطِِل. وَالحالِفِينَ

جَدِيدَةً،١٦٠ ً تَرنِيمَة ُ م ُأرَّنِ اللهُ، يا لََك، ٩

أوتاٍر! ِ بِعَشْرَة قِيثارَتِي عَلَى لََك ُ م َسُأرَّنِ
المُلُوكَ ُيخَلُِّص مَْن أنَت ١٠

:١٤٤ ١٥٩
لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور

١٤٤:٩ ١٦٠
لخـيرِهِْم. ً عظيما ً أمرا ُ الله يصنَُع مّرةٍ كُّلِ في جديدةً ً ترنيمَة يكتبُونَ الّشعِب ُ ُشعراء كانَ جَدِيدَة. ترنِيمَة



١٤٥:٤ مزمور ٩٦١ ١٤٤:١١ مزمور

الأشرارِ. َسيِف مِْن داوُدَ، عَبدَهُ، وَيُنَجِّي
َباءِ الغُر مَِن َلِّصنِي فَخ ١١

الكاذِبَةِ، الوُعُودِ ذَوِي
بِالباطِِل. وَالحالِفِينَ

َشبابِهِْم فِي يَنمُونَ فَأولادُنا َنحُن، أمّا ١٢

ةٍ. َّ ي قَوِ كَأشجاٍر
زَوايا ِ كَأعمِدَة وَبَناتُنا
قَصْرٍ. لِبِناءِ ٍ مَنُحوتَة

ِصنٍف كُّلِ مِْن ٌ مَلآنَة ِنا ب ُحبُو َمخازِنُ ١٣

الُألُوِف. وَمِئاُت ُألوٌف ُحقُولِنا فِي وَالخِراُف
ُحونَ، َّ مُسَل ُجنُودُنا ١٤

المَدِينَةِ. أسوارِ فِي ثَغَراٍت مِْن وَما
الحَرِب، إلَى َيخرُُج مَْن لا

َشوارِعِنا. فِي فَقِيدٍ عَلَى يَبكِي مَْن وَلا
بِهَذا. يَنعَمُونَ ذِيَن َّ لِل ً هَنِيئا ١٥

يهوه.١٦١ َ هُو إلَهُهُْم ذِيَن َّ لِل ً هَنِيئا

١٤٥
لِداوُد.١٦٢ مزمورٌ

َلَِك. الم إلَهَِي يا اْسمََك َسأرفَُع ١

الآبِدِيَن! أبَدِ إلَى اْسمََك ُ َسُأبارِك
اْسمََك وَُأَسبُِّح َسُأبارِكَُك يَوٍم كُّلَ ٢

الآبِدِيَن! أبَدِ إلَى
سبِيِح! َّ لِلت وَمُستَِحّقٌ ُ الله َ هُو ٌ عَظِيم ٣

عَظَمَتِهِ. كُّلَ يَستَوعُِب مَْن وَلَيَس
أعمالََك، َسيُسَبُِّح ِجيٍل بَعدَ ِجيٌل ٤

َسيُخبِرُونَ. وَبِعَظَمَتَِك
١٤٤:١٥ ١٦١

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
:١٤٥ ١٦٢

لِداوُدَ.» مُهدى «مَزمُورٌ ً أيضا تعني وقْد المزامير. من الـكثِير عنواِن فِي ُ الّصيغة هذهِ توجدُ لداود. مزمور
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بَِهيٌّ، َمجدُكَ ٥
العَِجيبَةِ، بِأعمالَِك ُل أتَأمَّ أنا

َجِيدِ. الم جَلالَِك وَبِبَهاءِ
ِ المُهِيبَة تَِك َّ قُو عَْن النّاُس ُث َسيَتَحَّدَ ٦

بِعَظَمَتَِك. ُ ُأخَبِّر ِحينَ
َسيَذكُرُونَ، َ العَظِيم َصلاحََك ٧

ونَ. ُّ َسيَتَغَن َ وَبِبِرِّك
وَرَِحيمٌ، ُ الله َ هُو َطيٌِّب ٨

ةِ. َّ َحَب الم ُ وََكثِير َصبُورٌ
لِلجَمِيِع، ُ الله َ هُو ٌ صاِلح ٩

رَحمَتَهُ. ُ يُظهِر خَلَقَهُْم مَْن وَلِكُّلِ
خَلَْقَت، مَْن كُّلُ اللهُ، يا فَلْيَحمَْدكَ، ١٠

ُخلُِصونَ. الم أتباعَُك وَليُبارِْكَك
وَبِقُدرَتَِك، َجِيدِ الم ُلكَِك بِم لِيُحَّدِثُوا ١١

عَظَمَتَِك عَْن بَشَرٍ كُّلُ َ فَيَعلَم ١٢

مُلكَِك. َمجدِ وَبَهاءِ
، أبَدِّيٌ مُلٌْك مُلْكَُك ١٣

ِجيٍل. بَعدَ ً ِجيلا ٌ ِتَة ثاب وَِسيادَتَُك
ِيَن العاثِر كُّلَ يَسنِدُ ُ الله ١٤

يُقِيمُهُْم. َ وَهُو
َطعامِهِْم. أجِل مِْن إلَيَك عُونَ َّ يَتَطَل َمِيُع الج ١٥

يَأتُونَ، إلَيَك
وَقتِها. فِي تَهُْم ِحّصَ تُعطِيهِْم وَأنَت

يَدَكَ تَفتَُح ١٦

. حَيٍّ كُّلِ حاجاِت وَتَسُّدُ
يَفعَلُهُ، ما كُّلِ فِي عادٌِل ُ الله ١٧

وَفِيٌّ. َ هُو ُ يَصنَعُه ما كُّلِ وَفِي
يَدعُوهُ، مَْن لِكُّلِ ُ الله َ هُو يٌب قَرِ ١٨

يَدعُونَهُ. بِإخلاٍص ذِيَن َّ لِل
ِ عَبِيدِه مُشتََهى يَعمَُل ١٩
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وَُيخَلِّصُهُْم. صَرَخاتِهِْم يَسمَُع
ونَهُ. ُّ ُيحِب الَّذِيَن ُ الله يَحْمِي ٢٠

ـِكُهُْم. فَيُهل ُ الأشرار أمّا
اللهَ، ُأَسبُِّح لِذا ٢١

الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى بَشَرٍ كُّلُ وَس القُّدُ ُ اْسمَه وَلْيُبارِِك

١٤٦
يا! هَلِّلُو ١

نَفسِي! يا اللهَ، َسبِِّحي
اللهَ. َسُأَسبُِّح َحياتِي َطواَل ٢

َحيّاً. دُمُت ما ُ م َسُأرَّنِ لإلَهِي
كِْل، َّ تَت لا الُأمَراءِ عَلَى ٣

ُيخَلَِّص. أْن عَلَى ٌ قُدرَة بَشَرٍ عِندَ فَلَيَس
يَعُودُونَ، راِب ُّ الت وَإلَى يَمُوتُونَ، ً أيضا هُْم ٤

شَيءٍ. عَْن ُ تُسفِر لا وَُخطَطِهِْم أفكارِهِْم وَكُّلُ
مُعِينُهُ، يَعْقُوَب ُ إلَه ِمَْن ل ً هَنِيئا ٥

إلَهِهِ. عَلَى كُِل َّ يَت ِمَْن ل ً هَنِيئا
وَالبَحرَ، وَالأْرَض َ ماء الّسَ َصنََع الَّذِي َ هُو ٦

فِيها. ما وَكُّلَ
! الحَّقَ َيحفَُظ الأبَدِ إلَى الَّذِي َ هُو
المَظلُومِينَ، يُنِصُف الَّذِي َ هُو ٧

الجِياعَ. يُطعِمُ وَ
َجناءَ. الّسُ يُطلُِق ُ الله

العُمِي، عُيُونَ يَفتَُح ُ الله ٨

ِيَن. العاثِر ُ يُقِيم وَ
الأبرارَ. ُيحِّبُ ُ الله

َباءَ، الغُر يَحمِي ُ الله ٩
وَاليَتامَى، الأرامَِل يُطعِمُ وَ
ُطرُقَهُْم. فَيُحبُِط ُ الأثَمَة أمّا

الأبَدِ! إلَى ُ الله َملُِك لِي ١٠
صِْهيَوْنَ. يا إلَهُِك، َملُْك لِي ِجيٍل بَعدَ ً ِجيلا
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يا! هَلِّلُو

١٤٧
صاِلحٌ. َ فَهُو اللهَ، َسبُِّحوا ١

وَمُسِرٌّ. َحسٌَن َ رنِيم َّ الت لأّنَ رَنِّمُوا، لإلَهِنا
القُدَس، بَنَى ُ الله ٢

ِيَل. إسرائ أسرَى شَمَل وََسيَلُمُّ
القَلِب، المَكسُورِي يَشفِي ٣

جُرُوَحهُْم. يَعِصُب وَ
ُجوِم، ُّ الن َ عَدَد ُ يُقَرِّر ٤

بِالاسِْم. ها َّ كُل يَعرِفُها وَ
، ّبُ َّ الر َ هُو ٌ وَقَدِير ٌ عَظِيم ٥

ِمَعرِفَتِهِ. ل حَّدَ وَلا
الوَُضعاءَ، يَسنِدُ ُ الله ٦

يُنزِلُهُْم. الأْرِض فَإلَى ُ الأشرار أمّا
للهِ، استَِجيبُوا كرِ الّشُ ِتَقدِماِت ب ٧

لإلَهِنا! قِيثارَةٍ عَلَى رَنِّمُوا
حاِب، بِالّسَ َ ماء الّسَ يُغَّطِي الَّذِي َ هُو ٨

الأْرِض، عَلَى ً مَطَرا وَيُرِسُل
الجِباِل. عَلَى الأعشاُب فَتَنمُو

لِلبَهاِئِم، ً َطعاما يُعطِي الَّذِي َ هُو ٩

إلَيهِ! تَصرُُخ َّتِي ال باِن وَلِلغِر
َيِل الخ َ ة َّ قُو يَشتَِهي لا ١٠

الرِّجاِل. ِسيقاِن ةِ َّ بِقُو يُسَرُّ وَلا
اللهُ، يُسَرُّ ِبخائِفِيهِ بَْل ١١

تِهِ. َّ َمحَب عَلَى كِلُونَ َّ يَت بِالَّذِيَن
اللهَ! َسبِِّحي قُدُس، يا ١٢

إلَهَِك! َسبِِّحي صِْهيَوْنُ، يا وَ
لِيَحمِيِك، أبوابِِك قُضبانَ يُقَوِّي َ فَهُو ١٣

وََسطِِك. فِي عَب الّشَ ُ وَيُبارِك
لامَ، الّسَ حُدُودَِك يَمنَُح الَّذِي َ هُو ١٤
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يُشبِعَُك. وَفِيرٍ وَبِقَمٍح
أْمراً، الأْرَض يُعطِي الَّذِي َ هُو ١٥

طاعَتِهِ. إلَى فَتُسرِعُ
وِف، كَالّصُ لَج َّ الث يُرِسُل الَّذِي َ هُو ١٦

مادِ. َّ كَالر َلِيدَ الج ُ وَيَنثُر
كَالحِجارَةِ. َ البَرَد يَرُشُق الَّذِي َ هُو ١٧

يُرِسلُهُ؟ الَّذِي َ البَرْد َيحتَمُِل وَمَْن
لُج. َّ وَالث َلِيدُ الج فَيَذُوُب الأمرَ، يُعطِي َّ ثُم ١٨

ِياهُ. الم ُق َّ فَتَتَدَف َ الرِّيح يُرِسُل
الوَصايا. أعطَى يَعقُوَب لِشَعِب ١٩
وَأحكامَهُ. ُ شَرائِعَه ِيَل لإسرائ أعطَى

ُأْخرَى. ةٍ ُأمَّ ِ ة َّ أي مََع هَذا يَفعَْل لَْم ٢٠

أحكامَهُ. الُأمَمُ تَعرُِف لا
يا. هَلِّلُو

١٤٨
يا! هَلِّلُو ١

ماءِ! الّسَ مَِن َ الله َسبُِّحوا
الأعالِي. فِي ُ َسبُِّحوه

مَلائَِكتِهِ. كُّلَ يا ُ َسبُِّحوه ٢
! ماوِّيَ الّسَ ُ جَيشَه يا ُ َسبُِّحوه

َسبِّحْهُ! ُ قَمَر يا وَأنَت شَمُس، يا َسبِِّحيهِ ٣

َسبِِّحيهِ! المُتَلألِئَةِ، ُجوِم ُّ الن كُّلَ يا
فَوُق، مِْن ُ ِياه وَالم ماواُت الّسَ تُها َّ أي ٤

َسبِِّحيهِ!
اللهِ، اسْمَ لِتُسَبِِّح ها ُّ كُل ٥

الوُُجودِ. إلَى فَظَهَرَْت الأمرَ أعطَى ُ ه َّ لأن
وََضعَها! الآبِدِيَن أبَدِ إلَى ٦

تَكسِرَها! أْن ُ تَقدِر لا قَوانِينَ لَها وََضَع
وَالبَحرِ، ِّ البَر فِي ُ العَظِيمَة َخلُوقاُت الم تُها َّ أي ٧

اللهَ! َسبِِّحي
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ُ وَالأعاِصير البَراِكينِ وَدُخانُ وَالبَردُ ُ النّار ٨
أمرَهُ. تُطيُع ً جَمِيعا

وَالجِباَل، التِّلاَل خَلََق ٩
وَالأْرزَ. َ المُثمِرَة الأشجارَ

ً وَكِبارا ً ِصغارا َيواناِت الح خَلََق ١٠
الأْجنِحَةِ. ذَواِت وَالطُيُورَ واِحِف َّ الز ِصغارَ

عُوِب، الّشُ وَكُّلَ الأْرِض مُلُوكَ خَلََق ١١

الأْرِض. قُضاةِ وَكُّلَ َ الُأمَراء
وَالّشابّاِت بّانَ الّشُ خَلََق ١٢

وَالفِتيانَ. يُوَخ الّشُ
اللهِ، اسْمَ ً جَمِيعا فَليُسَبُِّحوا ١٣

مَ! يُعَّظَ أْن يَستَِحّقُ الَّذِي َ هُو ُ وَحدَه ُ فَاسمُه
َمجدُهُ. الأْرِض مَِن أعلَى

َشعبَهُ. ُ َسيَنصُر ١٤
ُخلُِصونَ. الم ُ أتباعُه ُ يُسَبِّحُه

إلَيهِ. الأقرَُب ِيُل إسرائ بَنُو ُ يُسَبِّحُه
يا. هَلِّلُو

١٤٩
يا! هَلِّلُو ١

جَدِيدَةً.١٦٣ ً تَرنِيمَة ِ لله رَنِّمُوا
ُخلِِصينَ. الم الأتباِع اجتِماِع فِي ُ تَسابِيحَه رَنِّمُوا

ِبخالِقَِك. ِيُل إسرائ يا ابتَهِْج ٢
ابتَهُِجوا. ـِِككُمُ َل بِم صِْهيَوْنَ، ُسّكانَ يا وَ

َسبُِّحوهُ. قِص َّ بِالر ٣

لَهُ. رَنِّمُوا وَالقَياثِيرِ فُوِف بِالدُّ
َشعبِهِ. عَْن راٍض ُ الله ٤

َلاِص. بِالخ المُتَواِضــَع عَب الّشَ َيُِّن يُز
ُخلُِصونَ. الم ُ أتباعُه يَبتَهُِج ِ بِمَجدِه ٥

فَرَحاً. يُرَنِّمُونَ فِراشِهِْم فِي بَعدُ وَهُْم
١٤٩:١ ١٦٣

لخـيرِهِْم. ً عظيما ً أمرا ُ الله يصنَُع مّرةٍ كُّلِ في جديدةً ً ترنيمَة يكتبُونَ الّشعِب ُ ُشعراء كانَ جَدِيدَة. ترنِيمَة
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للهِ، ً تَسبِيحا لِيَهتِفُوا ٦
أيدِيهِْم. فِي يِن الحَّدَ ذَواِت مِْن بِسُيُوٍف مُلَوِِّحينَ
الُأخرَى، الُأمَِم مَِن لِلانتِقاِم مُتَهَيِّئِينَ لِيَهتِفُوا ٧

عُوَب. الّشُ وَمُعاقِبِينَ
َسلاِسَل، فِي مُلُوكَهُْم يُقَيِّدُونَ وَهُْم لِيَهتِفُوا ٨

حَدِيدٍ. مِْن قُيُودٍ فِي وَقادَتَهُْم
المَكتُوِب، الحُكمِ َحسََب يُعاقِبُونَهُْم ٩

أتْقِيائِهِ. َمجدُ ُ يَظهَر وَ
يا! هَلِّلُو

١٥٠
يا. هَلِّلُو ١

هَيكَلِهِ. فِي َ الله َسبُِّحوا
تِهِ. َّ قُو ةِ َّ قُب فِي ُ َسبُِّحوه

َبّارَةِ. الج ِ أعمالِه عَلَى ُ َسبُِّحوه ٢
الفائِقَةِ. ِ عَظَمَتِه قَدرِ عَلَى ُ َسبُِّحوه

البُوِق. بَِصوِت ُ َسبُِّحوه ٣
وَبِالقِيثارَةِ. بِالعُودِ ُ َسبُِّحوه

قِص. َّ وَبِالر فُوِف بِالدُّ ُ َسبُِّحوه ٤
وَبِالنّاِي. ِيّاِت بِالوَتَر ُ َسبُِّحوه
العالِيَةِ. نُوِج بِالّصُ ُ َسبُِّحوه ٥

يَةِ. المُدَّوِ نُوِج بِالّصُ ُ َسبُِّحوه

ُس! يَتَنَّفَ ما كُّلُ َ الله فَلِيُسَبِِّح ٦

يا! هَلِّلُو
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الأمثال كِتاُب
مُقّدمة

الَّذِي َ عليم َّ الت وَتَفهَمَ وَالانِضباَط، َ الحِْكمَة تَعْرَِف لـِكَي قِيلَْت ٢ داوُدَ. بِْن ُسلَيْمانَ ِيَل، إسْرائ مَلِِك أمثاُل ِ هَذِه ١

الجاهَِل لِتُعطَِي قِيلَْت ٤ وَالاستِقامَةِ. وَالعَدِل وَالأمانةِ الحَكيِم لوِك الّسُ فِي ً انِْضباطا تناَل لـِكَي ٣ َمييزِ. الت عَلَى يُساعِدَكَ
الأمثاَل لِتَفهَمَ قِيلَْت ٦ إرشاداً. يَناُل كِيُّ وَالذَّ عِلماً، فَيَزدادُ ُ الحَِكيم يَسمَعُها ٥ تَدبِيرٍ. وَُحْسَن ً مَعرِفَة وَالّشاّبَ لاً، تَعَّقُ

وَألغازَهُْم. الحَُكماءِ أقواَل وَلِتَفهَمَ الغامَِضةَ، وَالُأمُورَ
هذِيَب. وَالتَّ وَالانِْضباَط َ الحِْكمَة فَيَكرَهُونَ ُ الأغبِياء أمّا المَعرِفَةِ، أساُس ِهيَ اللهِ ُ ِخشيَة ٧

الوالدين وَصايا
رَقَبَتَِك. َحوَل ٌ وَقِلادَة رَأِسَك، عَلَى زَهرٍ إكلِيُل تَعالِيمَهُما لِأّنَ ٩ أمَِّك. َ تَعلِيم تُهمِْل وَلا ِيَك، أب تَهذِيَب بُنَّيَ يا اْسمَْع ٨

تَعاَل أحَدَهُْم. لِنَقتَُل ً كَمِينا لِنُعِّدَ مَعَنا «تَعاَل لََك: قالُوا إْن ١١ لإْغوائِهِم. ْ تَْستَسلِم فَلا ُ الخُطاة أغواكَ إْن ، بُنَّيَ يا ١٠

تِهِْم. َّ ِصح بَكامِِل وَهُْم القَبرِ إلَى وَنُنْزِلْهُْم المَوُت، يَفعَُل َكما ٌ أحياء وَهُْم لِنَُحّطِمَهُْم ١٢ َسبٍَب. دُونَ ً ِيئا بَر وَنَقتَُل َ لِنَختَبِئ
ساوي.» َّ بِالت ُ نسرِقُه ما وََسنتقاسَمُ شارِكْنا، ١٤ المَسرُوقاِت. مَِن بُيُوتَنا وَنَملْأ َّمِينَةِ، الث رَواِت َّ الث كُّلِ عَلَى لِنَْسُط ١٣

إلَى وَتُسرِعُ رِّ، َّ الش إلَى تَرُكُض أرجُلَهُْم لِأّنَ ١٦ ُطرُقِهِْم. عَْن ً بَعِيدا رِجلَيَك وَأبعِْد ، بُنَّيَ يا مَعَهُْم تَْذهَْب فَلا ١٥
القَتِل.

وََيختَبِئُونَ أنْفُسِهِم، لِضَرَرِ ِيَن لآخَر يَْكمِنُونَ ١٨ مِْنها! َ فائدة لا يُورِ الّطُ مَِن مَرَأى عَلَى تُنَصُب التي َ الشَبَكَة لِأّنَ ١٧

بِها. يَسلـُكُونَ مَْن تَقتُُل رُُق الّطُ ِ فَهَذِه الّظالِِم. الـَكْسِب إلَى يَْسعَوَنَ الَّذِيَن جَمِيِع ُ مَِصير هَذا ١٩ أنفُسَهُْم. لِيَقتُلُوا
الحِْكمَة َصوُت

أبواِب مَداِخِل وَعَلِى المُزدَِحمَةِ، وارِِع الّشَ فِي وَتَدعُو ٢١ المَيادِيِن. فِي َصوتَها وَتَرفَُع وارِِع، الّشَ فِي تُنادِي ُ الحِْكمَة ٢٠

مَتَى وَإلَى بِاستِهزائِكُْم؟ ونَ َستُسَرُّ المُستَهزِئُونَ ها أّيُ مَتَى وَإلَى بِالجَهِل؟ قُونَ َّ تَتَعَل الجُهّاُل ها أّيُ مَتَى «إلَى ٢٢ تَقُوُل: ِ المَدِينَة
لـَكُْم وََسأكِشُف رُوِحي، عَلَيكُْم َسأسكُُب نِي َّ فَإن بِيخِي، لِتَو ْ استََجبْتُم فَإذا ٢٣ المَعرِفَةِ؟ ِ كُرْه في ونَ ُّ َستَستَمِر َمقَى الح ها أّيُ

أفكارِي. عَْن
بِيخِي، تَو تَقبَلُوا وَلَْم نَصاِئحِي، كُّلَ ْ أهمَلْتُم كُْم َّ فَلِأن ٢٥ وا. تَهتَمُّ فَلَْم يَدِي مَدَْدُت الاستِماعَ، ْ فَرَفَْضتُم دَعَوُْت «لِأنِّي ٢٤

وَيَْأتِي َكعاِصفَةٍ، الخَوُف عَلَيكُمُ َسيَستَولِي ٢٧ َخوفِكُْم. عِندَ وََسأهزَُأ عَلَيكُْم، المَصائِِب َمجِيءِ عِنْدَ َسأضحَُك فَإنِّي ٢٦

دِيدُ. الّشَ ُ وَالألَم يُق الّضِ عَلَيكُمُ وَيَْأتِي هُوجاءَ، كَرِيحٍ دَمارُكُْم
َيختارُوا وَلَْم َ المَعرِفَة كَرِهُوا هُْم لِأّنَ ٢٩ َيجِدُونِي، وَلَْن عَنِّي وََسيَبَحثُونَ ُأِجيَب، لَْن وَلـَِكنِّي َسيَْدعُونَنِي «عِندَها ٢٨

ُخطَطِهِِم مِْن وَيَشبَعُونَ يقِهِْم، َطرِ ثَمَرِ مِْن َسيَأكُلُونَ لِذَلَِك ٣١ بِيخِي، تَو وَرَفَُضوا نَِصيَحتِي يَقبَلُوا لَْم هُْم وَلِأّنَ ٣٠ اللهِ، َ َمخافَة
يرَةِ. الشِّرِّ
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ُ وََسيَستَرِيح ً آمِنا َسيَعِيُش إلَيَّ يُصغِي مَْن كُّلُ وَلـَِكْن ٣٣ تُدَمِّرُهُْم. الأغبِياءِ ُ وَراحَة يَقتُلُهُْم الجُهّاِل دَ ُّ تَمَر «لِأّنَ ٣٢
الأذَى.» مَِن َخوٍف دُونَ

٢
الحكمة إلَى ُ الّسعي

إْن ٣ الفَْهِم، إلَى ذِهنََك ُمِيَل وَت الحِْكمَةِ، إلَى تَستَمـِـَع ى َّ َحت ٢ عِندَكَ، وَصاياَي ْأَت َّ وََخب كَلِماتِي، قَبِلَْت إْن ، بُنَّيَ يا ١
مِثَل عَْنها ْشَت َّ وَفَت ةِ، الفِّضَ عَِن َبحثَِك مِثَل عَنها َبحَثَْت إْن ٤ الفَْهمَ، فَناديَت َصوتََك وَرَفَعَْت بِإلحاٍح، َ َمييز الت دَعَوَت

اللهِ. َ مَعرِفَة وََستَِجدُ اللهِ، َ مَهابَة َستَفهَمُ عِندَئِذٍ ٥ ، َخفِّيِ الم الـَكنزِ عَِن تَفتِيِشَك
يسلـُكُونَ الذيَن وَيحْمي للمستقيمينَ، ً وقُدرة ً إْرشادا يُعْطِي ٧ وَالفَْهمُ. ُ المَعرِفَة تَْأتِي ِ َمِه ف وَمِْن الحِْكمَةَ، يُعطِي َ الله لِأّنَ ٦

قُونَهُ. َّ يَت الَّذِيَن يَق َطرِ وَيَحمِي الحَّقِ، ُطرَُق لِيَْحرَُس هذا يَْفعَُل ٨ لاح. وَالّصَ بِالاستقامةِ
َلَذُّ وََست عَقلََك، َستَدخُُل َ الحِْكمَة لِأّنَ ١٠ . صاِلحٍ يٍق َطرِ كُّلَ وََستَفهَمُ وَالاستَقامَةَ، وَالعَدَل َّ البِر َستَفهَمُ عِندَئِذٍ ٩

المَعرِفَةُ. لََك
مُنَْحرِفَةٍ، بُأمُوٍر وَالمُتَكَلِّمِينَ الكاذِبِينَ وَمَِن يرِ، الشِّرِّ يِق َطرِ مِْن فَتَنُجو ١٢ َسيَحمِيَك. وَالفَْهمُ َسيَحفَظَُك، ُل عَّقُ َّ الت ١١

يرِ. الشِّرِّ بِأكاذِيِب وَيَبتَهُِجونَ رِّ، َّ الش بِعَمَِل يَفرَُحونَ الَّذِيَن ١٤ المُظلِمَةِ، رُِق الّطُ فِي َمشُوا لِي دَق الّصِ تَرَُكوا الَّذِيَن ١٣

المَعسُوِل. ِ ِيَة الزّان لِساِن وَمَِن زَوَجها، خانَْت َّتِي ال المَرأةِ مَِن تَنجُو َكما ١٦ ُسبُلِهِْم. فِي ونَ مُعْوَّجُ وَهُْم ٌ يَة مُلْتَوِ ُطرُقُهُْم ١٥

َحِيِم. الج إلَى تَقُودُ وَُسبُلَها المَوِت، إلَى يَقُودُ ٌ ّ فَخ بَيتَها لِأّنَ ١٨ َس. المُقَّدَ عَهدَها وَنَِسيَْت ِصباها، رَفِيَق زَوَجها، تَرََكْت ١٧

جَدِيدٍ. مِْن َياةِ الح يَق َطرِ َيجِدُ وَلا يَعُودُ. لا إلَيها يَْذهَُب مَْن كُّلُ ١٩

أْرضِهِْم، فِي َسيَعِيشُونَ َ الُأمَناء لِأّنَ ٢١ العَدِل. بِسُبُِل َ َلتَزِم وَت الّصاِلحـِينَ، يِق َطرِ فِي لِتَسلَُك تُعينَُك ُ الحِْكمَة ٢٠
مِْنها. سيُطرَدُونَ ِنُونَ وَالخائ الأْرِض، ِ هَذِه مِْن فَسَيُقطَعُونَ ُ الأشرار أمّا ٢٢ فِيها. َسيَبقَوْنَ وَالمُْستَقِيمِينَ

٣
َّّب الر عَلَى الاتّكاُل

لاِم. بِالّسَ ً وَمَلِيئَة ً يلَة َطوِ َحياتََك َستَجعَُل ها لِأّنَ ٢ قَلبَِك. فِي وَصاياَي احفَْظ بَِل تَعلِيمِي، تَنَس لا بُنَي، يا ١

فِي ً وََنجاحا ً نِعمَة َستَِجدُ عِنْدَئِذٍ ٤ وَعَقلَِك. قَلْبَِك فِي وَاحفَْظهُما عُنُقَِك َحوَل اربِطهُما وَالأمانَةِ. ِ ْحمَة َّ بِالر ْك تَمَّسَ ٣

وَالنّاِس. ِ الله عُيُوِن
ْك َمَّسَ تَت لا ٧ ُطرُقََك. ُ َسيُمَهِّد َ وَهُو ُسبُلَِك، كُّلِ فِي ُ اعرِفْه ٦ فَهمَِك. عَلَى تَتَكِْل وَلا قَلبَِك، كُّلِ مِْن بِاللهِ ثِْق ٥

ِلجَسَدِكَ. ٌ وَدَواء تَِك لِِصّحَ ٌ ِشفاء فَهَذا ٨ ، رَّ َّ الش ِب َّ وََتجَن َ الله ِق َّ ات بَِل ِبحِكمَتَِك،
نَبيذاً. َ مَعاصِرُك وََستَفِيُض بِالغَلّاِت، َمخازِنَُك ُ َستَمتَلِئ وَعِندَها ١٠ َمحاِصيلَِك. أحسَِن وَمِْن مالَِك، مِْن َ الله أكرِِم ٩

ابْنَهُ. ُيحِّبُ الّذِي كَالأِب هُ، ُّ ُيحِب الَّذِي يُؤَدُِّب َ الله لِأّنَ ١٢ بِيخَهُ، تَو تَكرَهْ وَلا اللهِ تَأدِيَب ْ َتحتَقِر لا ، بُنَّيَ يا ١١

الحِكمَة ُ قيمة
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ِ التِّجارَة مَِن أفَضُل ِ بِالحِْكمَة َ التِّجارَة لأّنَ ١٤ الفَْهمَ. يَناُل الَّذِي وَلِلإنساِن الحِْكمَةَ، َيجِدُ الَّذِي لِلإنساِن ُطوبَى ١٣

بِها. تُقارَنَ لا َجواهِرِكَ وَكُّلُ الياقُوِت، مَِن أغلَى ِهيَ ١٥ هَِب. الذَّ رِبحِ مِْن أفَضُل بحُها وَرِ ةِ، بِالفِّضَ
إلَى تَقُودُ مَسالـِِكها وَكُّلُ مُفرِحَةٌ، ُطرُقُها ١٧ اليُسْرَى. يَدِها فِي ُ وَالـكَرامَة وَالغِنَى ُمنَى، الي يَدِها فِي أطوَُل َحياةٌ ١٦

بِها. ُث َّ يَتَّشب مَْن وََسيَفرَُح بِها، كُونَ َمَّسَ يَت ذِيَن َّ لِل َياةِ الح ِ َشجَرَة مِثُل وَِهيَ ١٨ لاِم. الّسَ
وَأمطَرَِت الأْرِض، مَِن ِيُع اليَناب رَِت تَفَّجَ ِ بِعِلْمِه ٢٠ ماواِت. الّسَ َت َّ ثَب وَبِالفَْهِم بِالحِْكمَةِ، الأْرَض َس أّسَ ُ الله ١٩

الغُيُومُ.
ِين الآخَر مََع التّعامِِل فِي ُ الحِكمَة

لِنَفِسَك، َحياةٌ فَهُما ٢٢ المُتَعَّقَِل. وَالتَْخطِيَط لِيمةَ، الّسَ َ الحِْكمَة احفَِظ عَنَْك: الأْمراِن هَذاِن يَغِْب لا ، بُنَّيَ يا ٢١
َسلاٍم. فِي ً مُرتاحا وَتَنامُ مُطمَئِنّاً، تَْضطَِجــُع ٢٤ . تَزِّلَ لْن وَرِجلَُك آمِناً، يقَِك َطرِ فِي َستَمشِي بِهِما ٢٣ لِعُنقَِك. ٌ ينَة وَزِ
مَِن رِجلَيَك فَيَحمَِي بِاللهِ، َستَثُِق َك َّ لِأن ٢٦ جاءَْت. إذا رِّ َّ الش ِ عاِصفَة مِْن وَلا فَجأةً، يَْأتِي ُمخِيٍف أمرٍ مِْن َتخشَى لا ٢٥

. الفَّخِ
وََسُأعطِيَك،» ً غَدا «عُْد لِصاِحبَِك: تَقُْل لا ٢٨ قادِراً. تَكُونُ عِنْدَما إلَيهِ، َيحتاُجونَ الَّذِيَن عَِن َ الخـَير تَمنَِع لا ٢٧

الآنَ. لَدَيَك بَينَما
ِبجِوارِكَ. ً آمِنا يَسكُُن الَّذِي لِصاِحبَِك رَّ َّ الش بِعَمَِل ُتخَّطِْط لا ٢٩

يُؤذِكَ. لَْم َ وَهُو َسبٍَب، دُونَ أحَدٍ مََع تَتَشاجَْر لا ٣٠

سِرِّهِ. عَلَى َ الُأمَناء يُطلـِـــُع ُ ه َّ لـَِكن الخِداعَ، يُبغُِض َ الله لأّنَ ٣٢ بِهِ. تَقتَدِ وَلا الّظالِمَ، َتحِسدِ لا ٣١

الأبرارِ. بَيَت ُ وَيُبارِك يرِ، الشِّرِّ بَيِت عَلَى ِ الله ُ لَعْنَة ٣٣

لِلمُتَواِضعِينَ. ُ نِعمَتَه يُعطِي ُ ه َّ لـَِكن بِالهازِئِينَ، يَهزُأ ٣٤

نَِصيبُهُْم. ُ فَالعار َمقَى الح أمّا كَرامَةً، َسيَرِثُونَ ُ الحَُكماء ٣٥

٤
الحِكمَة إلَى عِي للّسَ أٍب ُ وَِصيّة

تَعلِيمِي. عَْن وا ُّ تَتَخَل فَلا ًَصحِيحاً، تَعلِيما ُأعطِيكُْم لِأنِّي ٢ فَْهماً. لِتَنالُوا ِ إلَيه وَانتَبِهُوا ِيكُْم، أب تَعلِيِم إلَى ُ الأبناء ها أّيُ اْسمَعُوا ١

فِيهِ. وَلْيَثْبُْت كَلاِمي قَلبَُك «لِيَفهَْم يَقوُل: وَ يُعَلِّمُنِي أبِي وَكانَ ٤ لُِأمِّي. ً وَوَِحيدا ً َصغِيرا لِأبِي، ً ابْنا ُكنُت فَأنا ٣

فَهَِي ِ الحِْكمَة عَِن تَتَخَّلَ لا ٦ عَْنها. َتحِْد وَلا كَلِماتِي تَنَس وَلا وَالفَْهِم، ِ الحِْكمَة عَلَى اْحُصْل ٥ لِتَحيا. وَصاياَي احفَْظ
َستَحرُُسَك.» فَهَِي أحبِْبها َستَحمِيَك،

َستُكْرِمَُك عَظِيماً، َستَجعَلَُك وَِهيَ َ الحِْكمَة أكْرِِم ٨ فََك. َّ كَل مَهما الفَْهمَ فَنَِل الحِْكمَةِ، ُ بِداية َ هُو ِ الحِْكمَة إلَى َسعَيَُك ٧
. بَِهيٍّ ِتاٍج ب وَتُكرِمَُك َماِل، بِالج رأَسَك تُكَلُِّل ٩ عانَْقتَها. إذا

الحِكمَة يُق َطر
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ُطرُِق فِي وَقُْدتَُك الحِْكمَةِ، يِق َطرِ إلَى ْهتَُك وَّجَ ١١ َحياتَِك. َسنَواُت فَتَطُوَل وَاقبَلْها، لِكَلِماتِي بُنَّيَ يا اْستَمـِـْع ١٠
مِنَْك. يُفلُِت ُ تَدَعْه وَلا عليِم، َّ بِالت ْك تَمَّسَ ١٣ تَرُكُض. ِحينَ َ ر َّ تَتَعَث وَلَْن تَمشِي، ِحينَ َخطَواتَُك تُعاَق لَْن ١٢ الاستِقامَةِ.

َحياتَُك. ُ ه َّ لِأن ُ اْحرُْسه
وَأكمِْل ُ عَنْه ابتَعِْد فِيهِ، تَمِش وَلا الأشرارِ يَق َطرِ ْب َّ َتجَن ١٥ ُسبُلَهُْم. تَتبَْع وَلا الأشرارِ، يِق َطرِ فِي تَدخُْل لا ١٤

يَْأكُلُونَ هُْم لِأّنَ ١٧ أحْداً. يُؤذُوا لَْم إذا ومُ َّ الن مِْنهُمُ وَيُسْرَُق ، رَّ َّ الش يَعمَلُوا ى َّ َحت يَنامُونَ لا الأشرارَ فَإّنَ ١٦ مَِسيرَكَ.
َمْرِ. كَاْلخ العُنَف وَيَشرَبُونَ كَاْلخـُبْزِ، رِّ َّ الش

الحالَِك، لامَ الّظَ الأشْرارِ يُق َطرِ ُ يُشبِه بَينَما ١٩ هارِ. النَّ َظهِيرةِ ى َّ َحت َ فَأكثَر َ أكثَر يَِشــّعُ نُورٌ ُ ه َّ فَإن ِّ البِر يُق َطرِ أمّا ١٨
عَثَراٍت. مِْن فِيهِ ما يَعرِفُونَ لا وَهُْم

ها لِأّنَ ٢٢ وَعَقلَِك. قَلْبَِك فِي احفَْظها بَِل نَظَرِكَ، عَْن تَغِْب لا ٢١ أقوالِي. إلَى وَأصِغ كَلِماتِي، إلَى انتَبِهْ ، بُنَّيَ يا ٢٠

كُلِّهِ. لِلجَسَدِ ٌ ة َّ وَِصح َيجِدُونَها، ذِيَن َّ لِل ٌ َحياة
ُلتَوَِي. الم الكَلامَ ِب َّ وََتجَن الـكَذَِب، عَنَْك أبْعِْد ٢٤ َياةِ. الح َ مَصدَر ُ مِنه لِأّنَ آخَرَ، شَيءٍ أّيِ قَبَل قَلْبََك احفَْظ ٢٣

تَمِْل لا ٢٧ آمِنَةً. ُطرُقَِك كُّلُ لِتَكُونَ أمامََك، يَق رِ الّطَ افحَِص ٢٦ قُّدامََك. َ ظَر َّ الن وَأْمعِِن الأماِم، إلَى عَيناكَ ْ لِتَنظُر ٢٥
رِّ. َّ الش عَِن قَدَمََك وَأبْعِْد اليَسارِ، إلَى أْو َمِينِ الي إلَى

٥
الزِّنَى ِب َّ َتجن

ِ المَرأة َشفَتَي لِأّنَ ٣ دائِماً. ِ بِالمَعْرِفَة مَ َّ وَتَتَكَل ِل، عَّقُ َّ بِالت َك َمَّسَ تَت لـِكَي ٢ فَْهمِي، إلَى وَأصِغ ِحكمَتِي، إلَى استَمـِـْع ، بُنَّيَ يا ١

قَدَماها ٥ يِن. حَّدَ ذِي َكسَيٍف ةً وَحادَّ ّمِ ُّ كَالس ةً مُّرَ تُْصبُِح ها لـَِكنَّ ٤ يِت. َّ الز مِْن أنعَمُ وَفَمُها عَسَلاً، تَقطُراِن ِ ِيَة الزّان
ذَلَِك. ُ تَعلَم لا وَِهيَ ً تائِهَة َتجُوُل َياةِ، الح يِق َطرِ فِي ُ تُفَكِّر لا ِهيَ ٦ َحِيِم. الج يَق َطرِ فِي ُ تَِسير وََخطَواتُها المَوِت، إلَى تَقُوداِن
بَيتِها. باِب مِْن تَقتَرِْب وَلا ِيَةِ، الزّان المَرأةِ يِق َطرِ عَْن ابْتَعِْد ٨ كَلِماتِي. تَتَجاهَلُوا وَلا ُ الأبناء ها أّيُ إلَيَّ استَمِعُوا وَالآنَ ٧
نُقُودَكَ، يُب الغَرِ َسيَأخُذُ أْو ١٠ يَرَْحمُ. لا ِمَْن ل َحياتَِك َسنَواِت وََستُعْطِي ِيَن، الآخَر أمامَ كَرامَتََك ُ َستَْخسَر وَإلّا ٩

َ علِيم َّ الت كَرِهُْت ِماذا «ل وََستَقُوُل: ١٢ وََجسَدُكَ، لَحمَُك يَتلَُف عِندَما َحياتَِك ِ نِهايَة فِي وََستَئِّنُ ١١ بَيتِهِ. إلَى تَعَبَُك وَيَذهَُب
عُيُوِن أمامَ َكبِيرٍ دَماٍر فِي أنا وَها ١٤ ؟ مُرِشدِّيَ إلَى ُأصِغ وَلَْم مُعَلِّمِّيَ ُأطـِـْع لَْم ِماذا ل ١٣ ِيَخ؟ ب و َّ وَالت ْأدِيَب َّ الت وَرَفَْضُت

َمِيِع.» الج
فِي مائَِك ُ وَنَهْر الخارِِج، فِي ِيعَُك يَناب تَفِيَض ِماذا ل ١٦ فِيهِ. ِ المُتَدَفِّقَة ِيِع اليَناب مَِن اشْرَْب نَبعَِك. مِْن ً ماء اشْرَْب ١٥

في ْجتَها تزّوَ التي بِالمَرأةِ وَلْتستَْمتـِـْع نَبعَُك، فَلْيَتَبارَْك ١٨ غَرِيٌب. فِيها يُشارِكَُك لا وَحدَكَ لََك لِتَكُْن ١٧ وارِِع؟ الّشَ
فَلِماذا ٢٠ دائِماً. َستُفتَنُ وَِبحُبِّها ِحينٍ، كُّلِ فِي ثَْدياها يَك َسيَروِ َمِيلَةَ. الج َ وَالوَعلَة َ بَة َحبُو الم َ بيَة الّظَ لََك وََستَكُونُ ١٩ َشبابَِك.

فاِسدَةً. ً اْمرأة وََتحتَِضُن يبَةٍ، غَر بامرَأةٍ بُنَّيَ يا تُفتَنُ
ِ تِه َّ َخطِي وَِبحِباِل شَرِّهِ، بِسَبَِب ِ ير الشِّرِّ عَلَى فَيُْقبُِض ٢٢ ُلِهِ. ُسب كُّلَ يَفَحُص وَ الإنساِن، ُطرَُق يَرَى َ الله لِأّنَ ٢١

حَماقَتِهِ. ِ َكثرَة بَسَبَِب يَِضيُع وَ أدِيِب، َّ للت ِ قُبُولِه وَعَدِم علِيِم َّ للت ِ لِفُْقدانِه فَيَمُوُت ٢٣ بِهِ. َسيُمِسُك
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٦
يْن الدَّ ْب َّ َتجَن

بِكَلامَِك. ُمسَُك وَت بِلِسانَِك، بَُط َستُر َك َّ لِأن ٢ يِب. الغَرِ مََع فَقاِت الّصَ تُبرِِم وَلا صاِحبَِك، دَيَن تَْكفَْل لا ، بُنَّيَ يا ١
ْ تَنَم لا ٤ يِن. الدَّ مَِن َلاَص الخ َمِِس وَالت فَاْذهَْب صاِحبَِك، يَدِ فِي وَقَعَت إْن . بُنَّيَ يا الالْتِزاِم هذا مَِن نَفسََك حَرِّْر ٣

ِ َّملَة الن إلَى اْذهَْب ٦ . الفَّخِ مَِن وَالعُصفُورُ يّادِ، الّصَ مَِن ُ نَفسَه الغَزاُل يُنَجِّي َكما نَفسََك ِّ َنج ٥ َجْفناكَ. يَغُف وَلا عَيناكَ،
يِف، الّصَ فِي َطعامَها َتخْزِنُ ها لـَِكنَّ ٨ حاِكمٌ، أْو قائِدٌ أْو ضابٌِط لَها فَلَيَس ٧ حَِكيماً. وَصِرْ تَْدبِيرَها ْل تَأمَّ الـَكسلانُ، ها أّيُ

الحَصادِ. وَقِت فِي مَؤُونَتَها وَتَجمَُع
الـَكسَل نَِب َّ َتج

عاِس، ُّ الن مَِن وَقَلِيٌل فَقَْط، وِم َّ الن مَِن «قَلِيٌل تَقُوُل: ١٠ نَومَِك؟ مِْن َستَقُومُ مَتَى الـَكسلانُ؟ ها أّيُ ُ تَنام مَتَى إلَى ٩

اقتِحاماً. ُ الخَسارَة وَتَقتَِحمَُك ، كَلِّّصٍ ُ الفَقر َسيُداهِمَُك لـَِكْن ١١ لِلرّاحَةِ!» اليَدَيِن ثَنِْي مِْن وَقَلِيٌل
فِي الفَسادُ ١٤ بِأصابِعِهِ. ُ وَيُِشير بِرِجلَيهِ، يَضرُِب وَ بِعَينَيهِ، ُ يَغمِز ١٣ ُحتاِل. الم ِ بِلِسانِه َيجُوُل البَّطاُل ُ ئيم َّ الل جُُل َّ الر ١٢

ِشفاءٌ. ُ لَه وَلَيَس يَنَكسِرُ، ٍ لَحظَة فِي فَجأةً. ُ دَمارُه يَأتِي وَلِهَذا ١٥ دائِماً. الخِصامَ وَيَزرَعُ رِّ، َّ لِلش ُيخَّطُِط َ وَهَو عَقلِهِ،
الله يُبغضها أشياءٌ

ً أفكارا َيخـْتَرِعُ قَلٌب ١٨ ِيئِاً، بَر تَقتُُل يَدٌ كاذٌِب، لِساٌن مُتَعالِيَةٌ، عُيُوٌن ١٧ يُبغِضُها: ٌ وََسبعَة اللهُ، يَكرَهُها أشياءٍ ُ ة َّ َست ١٦
الإخوَةِ. بَينَ ُخُصوماٍت وَزارِعُ كَذّاٌب، زُوٍر شاهِدُ ١٩ رِّ، َّ الش إلَى تُسرِعُ أقدامٌ يرَةً، شِرِّ

الزِّنَى ُ َخطَر
عُنُقَِك. َحوَل ً وَقِلادَة َصْدرِكَ، عَلَى ً وِساما احفَْظهُما ٢١ ُأمَِّك. َ تَعلِيم تُهمِْل وَلا ِيَك، أب َ ة َّ وَِصي احفَْظ ، بُنَّيَ يا ٢٠

تَْصُحو. عِندَما إلَيَك ثاِن وَيَتَحَّدَ تَنامُ، عِندَما وََيحْفَظانَِك تَِسير، عِندَما يَقُودانَِك ٢٢

وَمَِن يرَةِ، الشِّرِّ المَرأةِ مَِن َستَحفَظَُك ٢٤ َياةِ. اْلح يُق َطرِ التأدِيِب وَعِتاُب ِضياءٌ. ُ علِيم َّ وَالت مِْصباٌح، َ ة َّ الوَِصي لِأّنَ ٢٣

بِسَبَِب خُبْزٍ رَغِيَف ُ َتخسَر قَْد ٢٦ بِعَيَنَيها. َ تَْأسُرَك أْن تَقبَْل وَلا قَلبَِك، فِي جَمالَها ِ تَشتَه فَلا ٢٥ المَعسُوِل. ِ ِيَة الزّان لِساِن
يَدُوُس أْو ٢٨ ِيابُهُ؟ ث َتحـتَرُِق وَلا ِ ِحضنِه فِي ً نارا أحَدٌ أيَحْمُِل ٢٧ حياتََك. فيُكَلِّفَُك ِ المُتَزَّوِجَة مََع الزِّنا أمّا الهَوَى، بِنِْت

العِقاِب. مَِن يُفلَِت لَْن لَمَسَها، إْن صاِحبِهِ. َ زَوجَة ُ يُعاشِر مَْن حاُل َ هُو هَكَذا ٢٩ قَدَماهُ؟ ُلذَعُ ت وَلا َمرِ الج عَلَى
وَقَْد ُأمسََك. إْن أضعاٍف َ َسبعَة يَدفَُع َ فَهُو ذَلَِك، وَمَْع ٣١ جائـِـٌع. َ وَهُو لِيَشبََع سَرََق إذا اللِّّصَ أحَدٌ ُ َيحتَقِر لا ٣٠

بَيتِهِ. فِي ما كُّلَ يَدفَُع
تُوقُِظ َ الغَيرَة لِأّنَ ٣٤ يَزُوَل. لَْن ُ وَعارُه ، وََسيُذَّلُ رَباِت الضَّ ى َسيَتَلَّقَ ٣٣ نَفسَهُ. يُدُمِّرُ َ وَهُو الفَهِم، ُ فَعَدِيم الزّانِي أمّا ٣٢

َكبِيرَةً. كانَْت مَهما َ الرِّشوَة وَيَرفُُض يضاً، تَعوِ يَقبَُل لا ٣٥ يَنتَقِمُ. ِحينَ يُشفُِق فَلا ْوِج، َّ الز غََضَب
٧

ة َّ الخَطِي ِخداعُ
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عَينَِك. ِ َكحَدَقَة تَعالِيمِي وَاحرُْس فَتَحيا، احفَْظها ٢ قَلْبَِك. فِي َكَكنْزٍ وَصاياَي وَاحرُْس كَلِماتِي، بُنَّيَ يا احفَْظ ١

َصدِيقَتِي.» «أنِْت لِلبَِصيرَةِ: وَقُْل َشقِيقَتِي.» «أنِت لِلحِكمَةِ: قُْل ٤ قَلبَِك. فِي وَاكتُْبها أصابِعَِك، عَلَى وَصاياَي اربِْط ٣

المَعسُوِل. ِ ِيَة الزّان لِساِن وَمَِن زَوَجها، خانَْت َّتِي ال المَرأةِ مَِن فَيَحفَظاكَ ٥

يَمشِي كانَ ٨ تَماماً. ُ عَقلَه فَقَدَ ً شابّا ِج ّذَ الّسُ الفِتياِن بَينَ فَرَأيُت ٧ بّاِك، الّشُ ِخلاِل مِْن بَيتِي، ِ نافِذَة مِْن نَظَرُْت فَإنِّي ٦

ٌ اْمرأة ً فَجأة فَظَهَرَْت ١٠ لاِم. الّظَ حُلُوِل وَعِندَ المَساءِ، وَفِي الغُرُوِب، وَقِت فِي ٩ ِ إلَيه ُ جِه يَّتَ بَْل بَيتِها، قُرَب الّشارِِع فِي
وارِِع الّشَ في تَراها ١٢ بَيتِها. فِي ُّ تَستَقِر لا مُتَمَرِّدَةٌ، ٌ صاِخبَة امرَأةٌ ِهيَ ١١ ماكِرٍ. وَقَلٍب عاهِرَةٍ، ِياِب ث في ُ مِنه تَقتَرُِب
لاِم الّسَ َ ذَباِئح ْمُت «قَّدَ ١٤ َحياءٍ: ِ بِقِلَّة ُ لَه وَقالَْت لَتْهُ، َّ وَقَب ُ فَأمسََكتْه ١٣ َصيداً. ُب َّ تَتَرَق ٍ يَة زاوِ كُّلِ وَفِي الّساحاِت، وَفِي
ِ بِالأغطِيَة يرِي سَرِ يُت غَّطَ قَْد ١٦ وَجَدتَُك. قَْد وَها بِلَهفَةٍ، عَنَْك أبحَُث ِجئُْت َّ ثًم ١٥ ِنُذُورِي. ب اليَومَ وَأوفَيُت كْرِ، وَالّشُ
َتـِّـْع ُم وَلْن باِح، الّصَ ى َّ َحت ً ُحبّا لِنَشْرَْب فَتَعاَل ١٨ وَالقِرفَةِ. بر٢ِ وَالّصَ بِالمُر١ِّ فِراشِي رُْت عَّطَ ١٧ . المِصْرِّيِ َّاِن الكِت مَِن ِ نَة َّ المُلَو
يَعُودَ وَلَْن َكثِيراً، ً مالا ُ مَعَه أخَذَ ٢٠ يلَةٍ. َطوِ رِحلَةٍ فِي ذَهََب فَقَْد البَيِت، فِي لَيَس زَوِجي لِأّنَ ١٩ بِالغَراِم. أنفُسَنا

هِرِ.» َّ الش مُنتََصِف قَبَل
وََكغَزاٍل ، بحِ الذَّ إلَى يُؤْخَذُ َكثَوٍر تَبِعَها الحاِل فَفِي ٢٢ لَتْهُ. َّ َضل النّاعِِم وَبِكَلامِها المُغرِي، كَلامِها ِ بَِكثرَة ُ أقنَعْتَه ٢١

َحياتَهُ. ُ َستُكَلِّفُه ها أّنَ ُ يَعلَم وَلا المِصيَدَةِ، إلَى يُسرِعُ ٍ َكطائِر َ وَهُو َكبِدَهُ، سَهمٌ يَشُّقَ ى َّ َحت ٢٣ ، الفَّخِ إلَى ُ يَِسير
بِها. دُرُو َ َنحو تَميلُوا وَلا ُطرُقِها، إلَى بَكُْم قُلُو ُتحَوِّلُوا لا ٢٥ كَلاِمي. إلَى وَاصغُوا ، إلَيَّ استَمِعُوا أبنائِي، يا وَالآنَ ٢٤

المَوِت. ُحجُراِت إلَى ُ وَيَنحَدِر يَةِ، الهاوِ إلَى يُؤدِّي بَيُتُها ٢٧ َكثِيرُونَ. وََضحاياها ياءِ، الأقوِ مَِن العَدِيدَ أسقَطَِت ها لِأّنَ ٢٦

٨
الحِكمَة نِداءُ

َصوتَها. تَرفَُع ُ وَالبَِصيرَة تُنادِي، ُ الحِْكمَة ها ١

رُقاِت. الّطُ وَمَفارِِق وارِِع الّشَ وَفِي العالِيَةِ، القِمَِم عَلَى تَقُِف ٢
المَدِينَةِ، مَدخَِل وَعَلَى البَوّاباِت، ِبجانِِب ٣

وَتَقُوُل: تَصرُُخ وارِِع الّشَ وَمَداِخِل

النّاُس، ها أّيُ عَلَيكُْم «ُأنادِي ٤
الإنسانَ. ُيخاطُِب وََصوتِي

دبِيرِ، َّ الت ُحْسَن مُوا َّ تَعَل الجُهَلاءُ، ها أّيُ ٥

الفَهمَ. مُوا َّ تَعَل الأغبِياءُ، ها أّيُ يا وَ
عَظِيمٌ، كَلامٌ فَعِندِي استَمِعُوا ٦

٧:١٧ ١
الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.

٧:١٧ ٢
8) :45 المزمور ْ (انظر العُطورِ. ُصنِع فِي ُ يُستَخدَم كانَ عِطرِّيٍ َخشٍَب زيُت الألوَة.» أوِ «العُود أوِ بر. الّصَ
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الحَّقِ. كَلِماُت َشفَتَيَّ وَعَلَى
وَالحَّقِ، ْدِق بِالّصِ ُ ُيخـبِر َمِي ف لِأّنَ ٧

. رَّ َّ الش تَكرَهاِن وََشفَتاَي
عَدٌل، ُ ه ُّ كُل كَلاِمي ٨

َضلاٌل. وَلا اْنحِراٌف فِيهِ وَلَيَس
، كِيِّ لِلذَّ ٌ وَاِضح ُ ه ُّ كُل ٩

المَعرِفَةَ. ـِكُونَ يَمل ِمَن ل ٌ وَمُستَقِيم
ةِ، الفِّضَ مَِن َ أكثَر تَأدِيبِي «اقبَْل ١٠

َيِّدِ. الج هَِب الذَّ مَِن َ أكثَر َ المَعرِفَة وَاقبَِل
الياقُوِت، مَِن أفَضُل َ الحِْكمَة لِأّنَ ١١

يها. تُساوِ لا الجَواهِرِ وَكُّلُ
دبِيرِ، َّ الت مََع أعِيُش الحِْكمَةُ، «أنا ١٢

َل. عَّقُ َّ وَالت َ المَعرِفَة وَأملُِك
رِّ، َّ الش ُ كُره ِهيَ اللهِ ُ َمخافَة ١٣

ِ وَالعَجرَفَة ياءِ الـِكبرِ ُ وَكُرْه
رِّ َّ الش يِق وََطرِ

المُنَْحرِِف. المَُضلِِّل وَالكَلاِم
ِحيُح، الّصَ وَالحُْكمُ ُ ِصيحَة َّ الن عِندِي ١٤

ةُ. َّ القُو وَلَدَّيَ ُ البَِصيرَة وَأنا
بِي، حُْكمَهُْم المُلوكُ ُمارُِس ي ١٥

العادِلَةَ. أحكامَهُمُ الحُّكامُ ُ يُصدِر وَبِي
ؤساءُ، ُّ الر يَتَرََأُس بِي ١٦

العادِلَةِ. الأحكاِم كُّلَ ُ العُظماء وَبِي
ونَنِي، ُّ ُيحِب الَّذِيَن ُأِحّبُ أنا ١٧

َسيَِجدُونَنِي. عَنِّي يَبحَثُونَ الَّذِيَن وَكُّلُ
وَالـكَرامَةُ، الغِنَى عِنْدِي ١٨

الأبَدِ. إلَى لاُح وَالّصَ ُ رْوَة َّ وَالث
، النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن أفَْضُل ثِمارِي ١٩

َيِّدَةِ. الج ةِ الفِّضَ مَِن أفَْضُل تِي َّ وَغَل
لاِح، الّصَ يِق َطرِ فِي ُ أِسير ٢٠
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العَدِل. دُرُوِب وَعَلَى
كَمِيراٍث الغِنَى لُأعطَِي ٢١

َمخازِنَهُْم. وَأملُأ ونَنِي ُّ ُيحِب ذِيَن َّ لِل
البِدايَةِ، مُنذُ ُ الله لَنِي «َشّكَ ٢٢

أعمالِهِ. ُل أّوَ أنا
ماِن، َّ الز قَدِيِم فِي َأنِي َّ هَي ٢٣

الأْرُض. تَبدََأ أْن قَبَل البَدءِ، فِي
َبحرٌ، هُناكَ يَكُونَ أْن قَبَل خَرَجُت ٢٤
ِيِع. اليَناب فِي ٌ ماء هُناكَ يَكُونَ أْن وَقَبَل

الجِباُل َّ تَستَقِر أْن قَبَل وُِجْدُت ٢٥
مَكانِها. فِي وَالتِّلاُل

ُصنِعَْت، قَْد وَالحُقُوُل الأْرُض تَكُِن لَْم عِندَما ٢٦

العالَِم. تُراِب مِْن ةٌ ذَرَّ تُصنَْع وَلَْم
مَكانِها، فِي ماواِت الّسَ وََضَع عِندَما ُكنُت ٢٧

البَْحرِ. وَجهِ عَلَى الُأفُِق َ دائِرَة رَسَمَ وَعِندَما
عالِياً، الغُيُومَ َت َّ ثَب عِندَما ً مَوُجودا وَُكنُت ٢٨

تَها. َّ وثب البَْحرِ ِيَع يَناب َ فَجَّر وَعِندَما
لِلبَْحرِ، ً حُدُودا وََضَع عِندَما وَُكنُت ٢٩

ِياهُ، الم تَتَعَّداها فَلا
الأْرِض. أساساِت وََضَع عِندَما وَُكنُت

ماهِرٍ، َكصانـِـٍع ُ عِندَه ُكنُت ٣٠

يَوٍم، كُّلَ ُ فَرَحَه وَُكنُت
ِحينٍ. كُّلَ ُ أمامَه وَأفرَُح

خَليقَتِهِ، بَينَ أفرَُح ٣١
البَشَرِ. بَنِي مََع تِي وَلَذَّ

: إلَيَّ استَمِعُوا أبنائِي، يا «وَالآنَ ٣٢
يقِي. َطرِ يَتبَعُونَ الَّذِيَن يَفرَُح

حَُكماءَ، وَُكونُوا تَعلِيمِي إلَى استَمِعُوا ٣٣
كَلاِمي. تُهمِلُوا وَلا

دائِماً، بابِي عِندَ ً ساهِرا إلَيَّ يَستَمـِـُع الَّذِي يَفرَُح ٣٤
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بابِي. مَدخَِل عِندَ ً مُنتَظِرا
َياةَ، الح َيجِدُ َيجِدُنِي الَّذِي لِأّنَ ٣٥

وبَرََكتَهُ. ِ الله رِضى وَيَناُل
َحياتَهُ، يُدَمِّرُ ُ ه َّ فَإن َيجِدُنِي لا الَّذِي وَلـَِكّنَ ٣٦

المَوَت.» ُيحِّبُ ُ ه َّ فَإن يَكرَهُنِي وَمَْن

٩
الحِكمة ُ دَعوة

خادِماتِها أرَسلَْت ٣ المائِدَةَ. ِت وَأعَّدَ َمْرَ، الخ وَمََزَجْت لَحْماً، زَْت َجهَّ ٢ بعَةَ. الّسَ أعمِدَتَها وََنحَتَْت بَيتَها، ُ الحِْكمَة بَنَِت ١

وَاشرَْب َطعاِمي مِْن وَكُْل «تَعاَل ٥ الفَهِم: لِعَدِيِم وَتَقُوُل الجاهُِل!» ها أّيُ «تَعاَل الحِْكمَةُ: تَقُوَل ٤ المَدِينَةِ، أعلَى مِْن لِيُنادِيَن
البَِصيرَةِ.» يِق َطرِ فِي وَِسيرُوا وَاحيُوا، َ الجَهالَة اترُُكوا ٦ َصنَعْتُهُ. الَّذِي نَبيذِي مِْن

ً حَِكيما خْ وَّبِ يَكرَهََك، لِئَلّا ً مُستَهزِئا خْ تُوَّبِ لا ٨ ْر. يَتَضَرَّ َ ير الشِّرِّ يُؤَدِِّب وَمَْن لِنَفِسهِ، َ الإهانَة َيجلِِب َ المُستَهزِئ يُرِشدِ مَْن ٧
المَعرِفَةِ. فِي فِيَزدادَ البارَّ وَعَلِّْم ِحكمَةً، َ أكثَر فَيُصبَِح َ الحَِكيم عَلِّْم ٩ َك. َّ فَيُِحب

َحياتَِك. إلَى َسنَواٌت وَتُضاُف أيّامَُك، تَزدادُ بِواِسطَتِي ١١ فَْهمٌ. وِس القُّدُ ُ وَمَعرِفَة اللهَ، َتخاَف أْن ِ الحِْكمَة ُل أّوَ ١٠

اْستِهْزائَِك. َ نَتاِئج َستَْحمُِل ََّك فَإن ً مُستَهزِئا أصبَْحَت وَإذا نَفِسَك، ِ ِمَنفَعَة ل ٌ حَِكيم فَأنَت ً حَِكيما أصبَحَت إذا ١٢

الجَهل ُ دَعوَة
المَدِينَةِ، فِي ٍ مِنْطَقَة أعلَى فِي مَقعَدٍ عَلَى بَيتِها، باِب عَلَى َتجلُِس ١٤ َشيئاً. تَعرُِف وَلا ساذَجَةٌ، ٌ مُزِعجَة ُ الجاهِلَة ُ المَرأة ١٣

، ألَذُّ المَسرُوُق ُ «الماء ١٧ الفَهِم: لِعَدِيمِي وَتَقُوُل الجُهّاُل،» ها أّيُ «تَعالَوْا ١٦ َسبِيلِهِْم: حاِل فِي يَن المارِّ عَلَى وَتُنادِي ١٥
أطيَُب.» المَسرُوُق ُ وَالخـُبْز

المَوِت. إلَى َسيَذهَبُونَ زُّوارِها كُّلَ وَأّنَ هُناكَ، المَوَت أّنَ يَعرِفُونَ لا الفَهِم وَعَدِيمِي الجُهّاَل وَلـَِكّنَ ١٨

١٠
ُسلَيْمان أمثاُل

ُسلَيْمانَ: أمثاُل ِ هَذِه ١

هُ. ُأمَّ ُيحزِنُ الجاهُِل وَالابَن أباهُ، يُفرُِح ُ الحَِكيم الابُن
تنفَُع، لا يرةٍ شِرِّ بِأعْماٍل تُجمَُع َّتِي ال ُ الـكُنُوز ٢

المَوِْت. مَِن فينّجِياِن لاُح وَالّصَ ُّ البِر أمّا
رَغَباتِهِْم. َتحقِيِق مِْن الأشْرارَ يَمْنَُع ُ ه َّ لـَِكن َيجُوعُ، ّدِيَق الّصِ ُ الله يَدَعُ لا ٣

يَغتَنِ. بِاجتِهادٍ يَعمَْل وَمَْن فَقِيراً، يُصبُِح الـَكسلانُ ٤

ُمخْزٍ. رَجٌُل َ فَهُو الحَصادِ وَقَت يَنامُ وَمَْن يِف، الّصَ فِي َيحُْصدُ الَّذِي َ هُو العاقُِل جُُل َّ الر ٥

العُنَْف. وَيُبْطُِن َ الخـَير ُ يُظهِر ِ ير الشِّر وَكَلامُ البارِّ، رَأِس عَلَى البَرَكاِت النّاُس يََضُع ٦

فَسَيَفنَى. ِ ير الشِّرِّ اسْمُ أمّا بَرَكَةٌ، البارِّ اسِْم ُ ذِكر ٧
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رُ. فَسَيُدَمَّ ٍ بِحَماقَة مُ َّ يَتَكَل الَّذِي وَأمّا علِيمَ، َّ وَالت الوَصايا يَقبَُل ُ الحَِكيم ٨

أمرُهُ. فَسَيُفتََضُح ٍ أمانَة بِغَيرِ يَسلُُك وَمَْن آمِناً، يَعِيُش ٍ باستَقامَة يَسلُُك مَْن ٩

رُ. َسيُدَمَّ ِ َماقَة بِالح مُ َّ يَتَكَل وَمَْن المَتاعَِب، يُسَبُِّب بِمَكْرٍ ِ بِعَينِه ُ يَغمِز مَْن ١٠

العُنَْف. وَيُبْطُِن َ الخـَير ُ يُظهِر ِ ير الشِّر وَكَلامُ لِلحَياةِ، يُنبُوعٌ البارِّ كَلامُ ١١
الأخطاءِ. كُّلَ ُ فَتَستُر ُ ة َّ َحَب الم أمّا النِّزاعاِت، ُ يُثِير ُ الـكُره ١٢

الفَهِم. عَدِيِم لِعِقاِب ِهيَ وَالعَصا بِالحِْكمَةِ، مُ َّ يَتَكَل ُ الفَهِيم ١٣

يَقتَرُِب. دَمارٌ َ فَهُو الأحمَِق كَلامُ أمّا المَعْرِفَةَ، َيخْزِنُ ُ الحَِكيم ١٤

فَقرِهِْم. فِي الفُقَراءِ وَهَلاكُ الحَِصينَةُ، ُ مَدِينَتُه ِهيَ الغَنِيِّ ُ ثَروَة ١٥

لِلإثِم. َ فَهُو ِ ير الشِّرِّ ُ رِبح أمّا َياةُ، الح ِهيَ البّارِّ ُ ُأْجرَة ١٦
. يَِضّلَ أدِيَب َّ الت يَرفُِض وَمَْن َياةِ، الح يِق َطر فِي يَسلُْك عليِم َّ الت إلَى يَْستَمـِـْع مَْن ١٧

أْحمَُق. َ فَهُو يَن الآخَر ِضّدَ مُ َّ يتَكَل وَمَْن كاذِباً، يَكونُ قَْد ُ كُرهَه ُيخْفي الَّذِي ١٨

عاقٌِل. َ فَهُو َشفَتَيهِ يَْضبُُط الَّذِي أمّا الخَطَُأ، ُ يَكثُر الكَلامُ ُ يَكثُر عِندَما ١٩
القِيمَةِ. فَقَليُل ِ ير الشِّرِّ قَلُب أمّا ةِ، َّ قِي َّ الن ةِ كَالفِّضَ البارِّ كَلامُ ٢٠

يَفهَمُ. لا ُ ه َّ لِأن فَيَمُوُت الجاهُِل أمّا النّاِس، مَِن َ الـَكثِير يُفَيدُ البارِّ كَلامُ ٢١
عَناءً. إلَْيها ُ الله يُِضيُف وَلا تُغنِي، ِ الله ُ بَرَكَة ٢٢

بِالحِْكمَةِ. ُع َّ فَيَتَمَت العاقُِل أمّا ةِ، َّ بِالخَطِي ُع َّ َمَت يَت الجاهُِل ٢٣

َسيَنالُهُ. البارُّ ُ َمَنّاه يَت وَما يَأتِيهِْم، ُ الأشرار ُ مِنه َيخاُف ما ٢٤

الأبَدِ. إلَى فَسَيَثبُُت البارُّ أمّا يرُ، الشِّرِّ َسيَختَفِي ُ العاِصفَة ُّ تَمُر عِندَما ٢٥

يُرِسلُهُ. ذِي َّ لل الـَكْسلانُ هَكَذا لِلعَينِ، الدُخاِن وَمِثُل لِلأسناِن، الخَّلِ مِثُل ٢٦
فَتَْقصُرُ. الأشرارِ ُ َحياة أمّا َياةِ، الح ُطوَل ِيدُ تَز ِ الله ُ َمخافَة ٢٧

فَسَيَزُوُل. الأشرارِ أمَُل أمّا فَرِِحينَ، َيجعَلُهُْم ّدِيقِينَ الّصِ ُ رَجاء ٢٨

الشِّرِّ. فاعِلِي يُهلُِك ُ ه َّ وَلـَِكن للمُْستَقِيمينَ، ِحصٌن اللهِ يُق َطرِ ٢٩

الأْرِض. ِ هَذِه عَلَى يَبقَى فَلَْن ُ ير الشِّرِّ أمّا أبَداً، يَتَزَعَزعُ لا البارُّ ٣٠
فَسَيَنتَِهي. ِ ير الشِّرِّ كَلامُ أمّا ِحكمَةً، ُيخْرُِج البارِّ كَلامُ ٣١

وَاْنحِراٌف. كَذٌِب ُ ه ُّ فَكُل ِ ير الشِّرِّ كَلامُ أمّا َجيِّدٌ، ُ ه ُّ كُل البارِّ كَلامُ ٣٢

١١
بِالعَدِل. يَزِنُ بِمَْن يَفرَُح وَ المَغشُوَش، ِيزانَ الم ُ َيحتَقِر ُ الله ١

الحِْكمَةُ. تَْأتِي واُضِع َّ الت وَمَِع العارُ، مَعَها يَأتِي ياءُ، الـِكبرِ تَأتِي عِندَما ٢
فَيُدَمِّرُهُ. ُخادِِع الم اْنحِراُف أمّا تَقُودُهُْم، المُستَقِيمِينَ ُ نَزاهَة ٣

المَوِت. مَِن يُنقِذُ َّ البِر لـَِكّنَ الغََضِب، يَوِم فِي يَنفَُع لا الغِنى ٤
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بِشَرِّهِ. فَسَيَسقُُط ُ ير الشِّرِّ وَأمّا البارِّ، جُِل َّ الر يَق َطرِ يُسَهُِّل ُّ البِر ٥

رَغباتِهِْم. ِّ فَخ فِي فيَقَعُونَ الغادِرونَ أمّا يُنقِذُهُ، المُستَقِيِم ُّ بِر ٦

ِيهُ. أمان ُق تتحّقَ ولا يَمُوُت، ُ رَجاءَه فَإّنَ ُ ير الشِّرِّ يَمُوُت عِندَما ٧

عَنْهُ. ً عِوَضا فِيها يَقَُع ُ ير وَالشِّرِّ المَشاكِِل، مَِن يَنجُو البارُّ ٨

. البارُّ يَنجُو ِ وَبِالمَعرِفَة بِكَلامِهِ، ُ جارَه يُدَمِّرُ ُ ير الشِّرِّ ٩

يرُ. الشِّرِّ يَمُوُت عِندَما وَيَبتَهُِجونَ ، البارُّ يَنجَُح عِندَما ِ المَدِينَة ُسّكانُ يَفرَُح ١٠
يرِ. الشِّرِّ بِكَلاِم وَُتخرَُب المَدِينَةُ، دُ َمَجَّ تَت البارِّ ِ بِبَرَكَة ١١
صامِتاً. يَبقَى وَالعاقُِل يَفهَمُ، لا ُ جارَه ُ َيحتَقِر مَْن ١٢

سِرّاً. الأمرَ يُبقِي وَالأمِينُ ، السِّرَّ يُفشِي َّمّامُ الن ١٣

يَن. المُِشيرِ ِ فَبَِكثرَة ُ جاة َّ الن أمّا عُب، الّشَ يَسقُُط ِ الحِْكمَة ِ قِيادَة بِدُوِن ١٤
يَنُج. ذَلَِك يَرفُْض وَمَْن ْم، َّ يَتَأل ً يبا غَرِ يَكفَْل مَْن ١٥

كَرامَةٍ. بِلا ً غِنَى يَنالُونَ ِيُونَ العُدوان وَالرِّجاُل كَرامَةً، تَناُل ُ يمَة الـكَر ُ المَرأة ١٦

نَفسَهُ. فَيُؤْذِي القاسِي جُُل َّ الر أمّا نَفسَهُ، يَنفَُع طِيُف َّ وَالل ُ ِحيم َّ الر ١٧

ةً. َّ َحقِيقِي مُكافَأةً فَيناُل ُّ البِر ُ يَبذُر الَّذِي أمّا َحقِيقِيّاً، ً َشيئا ُ يَرَْبح لا ُ ير الشِّرِّ ١٨
َسيَمُوُت. رَّ َّ الش يَتبَُع وَالَّذِي أطوََل، َحياةً يُعطَى ِّ البِر فِي الثّابُِت ١٩

بِاْستَقامَةٍ. يَعِيشُونَ الَّذِيَن يَقبَُل وَ يرَةٍ، شِرِّ بِأفكاٍر يُفَكِّرُونَ الَّذِيَن النّاَس ُ يَكرَه ُ الله ٢٠

فَسَينُْجونَ. وَأبناؤُهُْم ُ الأبرار أمّا َمحالَةَ، لا َسيُعاقَبُونَ ُ الأشرار ٢١
يرِ. الخـِنْزِ أنِْف فِي هَبِيَّ الذَّ َ الخاتَم ُ تُشبِه َمقاءُ، الح ُ َمِيلَة الج ُ المَرأة ٢٢

الغَيِظ. إلَى يُؤَدِّي فَرَجاؤُهُْم ُ الأشرار أمّا لِلخَيرِ، ِهيَ البارِّ ُ رَغبَة ٢٣
يَنْبَغِي. َكما يُعطِي لا ُ ه َّ لِأن ً فَقِيرا يُصبُِح مَْن وَهُناكَ فَيَزدادُ، بِسَخاءٍ يُعطِي مَْن هُناكَ ٢٤

َسيُعانُ. ً أيضا َ هُو ُ غَيرَه يُعِينُ وَمَْن غَنِيّاً، َسيُصبُِح ُ ِيم الـكَر ٢٥
يَبِيعُهُ. مَْن وَيُبارُِكونَ القَْمَح، ُ َيحْتَكِر مَْن النّاُس ُ يَكرَه ٢٦

ِيهِ. َسيَْأت رُّ َّ فَالش رِّ َّ الش عَِن الباِحُث أمّا البَرَكَةَ، َيجِدِ الخـَيرِ أجِل مِْن ْ يُكاِفح مَْن ٢٧

َخضراءَ. وَرَقَةٍ مِثَل فَسَيُشرُِق البارُّ أمّا يَسقُْط، ُ غِناه عَلَى يَعتَمِْد مَْن ٢٨

لِلحَِكيِم. ً عَبدا ُ يَِصير وَالأْحمَُق شَيءٍ، عَلَى َيحُصَل لا ِ عائِلَتِه إلَى يُسِيءْ مَْن ٢٩

حَِكيمٌ. َّمَرِ الث بِهَذا النّاَس يُنْقِذُ وَالذي َياةَ، الح تُعطِي َشجَرَةٍ مِثُل البارِّ ُ ثَمَر ٣٠

وَالخاطئُ. ُ ير الشِّرِّ فَبالَأولَى الأْرِض، عَلَى ً ُأجرَة يَأخُذُ البارُّ كانَ إْن ٣١

١٢
. غَبِيُّ ِيَخ ب و َّ الت ُ يَكرَه وَالّذي المَعرِفَةَ، ُيحِّبُ َ فَهُو أدِيَب َّ الت ُيحِّبُ مَْن ١

فَسَيُدانُ. رِّ َّ للش ُيخَّطُِط الَّذِي أمّا اللهِ، رِضَى يَناُل ُ الّصاِلح الإنسانُ ٢
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جُذُورُهُ. فَتَثبُُت البارُّ أمّا رِّ، َّ بِالش الإنسانُ يَقوَى لا ٣

العِظاِم. فِي َ ْخر َّ فَكَالن لِزَوِجها العارَ َتجلُِب َّتِي ال أمّا لِزَوِجها، تاٌج ُ الّصاِلحَة ُ المَرأة ٤

ِخداعٌ. ها ُّ فَكُل ِ ير الشِّرِّ ُخطَُط أمّا عَدٌل، ها ُّ كُل البارِّ ُ أفكار ٥
النّاِس. َ َحياة فَيُنقِذُ البارِّ كَلامُ أمّا المَوِت، إلَى يَقُودُ الَّذِي الفَّخَ ُ يُشبِه ِ ير الشِّرِّ كَلامُ ٦

فَيَثبُُت. البارِّ بَيُت أمّا أثَرٌ، ُ لَه يَبقَى وَلا ُ ير الشِّرِّ يَسقُُط ٧
فَيُحتَقَرُ. بِالفَسادِ ُ يُفَكِّر الَّذِي أمّا ِحْكمتِهِ، عَلَى الإنْسانُ ُمدَُح ي ٨

َطعامٌ. عِندَكَ وَلَيَس َ الَأهَمِّيَة ِعيَ تَّدَ أْن مِْن عَبداً، وَتَملُِك ً مُهِمّا تَكُونَ لا أْن لََك ٌ خَير ٩

قَسوَةٌ. فَهَِي ِ ير الشِّرِّ ُ َشفَقَة أمّا بَهِيمَتِهِ، ِ ِبحاجَة ُّ يَهتَم البارُّ ١٠

قِيمَةٍ. بِلا َ أشياء فَيُلاِحُق الأْحمَُق أمّا عاِم، الّطَ مَِن َ الـَكثِير فَسَيَجنِي ِ َحقلِه فِي يَعمَُل مَْن ١١
دائِماً.٣ فَيُثمِرُونَ ُ الأبْرار أمّا رِّ، َّ الش َصيدَ يَشتَِهي ُ ير الشِّرِّ ١٢

المَتاعِِب. مَِن فيَنُْجو البارُّ أمّا الخاطِِئ، ِ كَلامِه بِسَبَِب ُ ير الشِّرِّ ُمسَُك ي ١٣

يَدَيهِ. عَمَِل عَلَى الإنسانُ يُكافَُأ وَ َمِهِ، ف ثَمَرِ مِْن ً خَيرا الإنسانُ يَشبَُع ١٤
ِصيحَةِ. َّ الن إلَى فَيَستَمـِـُع ُ الحَِكيم أمّا لَهُ، ً َصحِيحَة تَبدُو الأْحمَِق يُق َطرِ ١٥

ذَكيٌّ. َ فَهُو ُ أهانَه ِمَْن ل ُ يَغْفِر الَّذِي أمّا الحاِل، فِي ُ غََضبَه ُ يُظهِر الأْحمَُق ١٦

يِق. وَالّضِ الخِداِع إلَى ُ كَلِماتُه فَتَقُودُ الكاذُِب الّشاهِدُ أمّا ، الحَّقَ يَقُوُل الّصادُِق الّشاهِدُ ١٧

ِشفاءٌ. فَفِيهِ الحَِكيِم كَلامُ أمّا يِف، بِالّسَ عِْن الّطَ مِثُل ٌ ثَرثَرَة هُناكَ ١٨

لِلَحَظاٍت. فَيَثبُُت الـكَذِِب كَلامُ أمّا الأبَدِ، إلَى يَثبُُت الّصادُِق الكَلامُ ١٩

فَيَفرَُحونَ. ِ بِه وَيُنادُونَ بِالخـَيْرِ يُفَكِّرُونَ الَّذِيَن أمّا رِّ، َّ بِالش يُفَكِّرُونَ الَّذِيَن ذِهِن فِي مَوُجودٌ الخِداعُ ٢٠

بِالمَشاكِِل. ُ يَمتَلِئ ُ ير وَالشِّرِّ ، رُّ َّ الش ُ يُِصيبُه لا البارُّ ٢١
بِالّصادِقِينَ. يَفرَُح وَ الكاذَِب، الكَلامَ ُ َيحتَقِر ُ الله ٢٢

َجهلَهُْم. فَيُظهِرُونَ ُ الأغبِياء أمّا يَعرِفُهُ، ما كُّلَ ُ يُْظهِر لا كِيُّ الذَّ جُُل َّ الر ٢٣

وَعَبِيداً. َ فُقَراء فَيُْصبُِحونَ الـكُسالَى أمّا َسيَحكُمُ، ُجتَهِدُ الم ٢٤
تُسعِدُهُ. ُ يِّبَة الّطَ ُ وَالكَلِمَة َيحْنيهِ، الإنساِن قَلِب فِي الَّذِي القَلَُق ٢٥

ونَ. ُّ فَيُِضل ُ الأشرار أمّا ِجيرانَهُ، يَنَْصُح البارُّ ٢٦
الغِنَى. فَيَناُل ُجتَهِدُ الم أمّا َصيدَهُ، يَطبُُخ لا الـَكْسلانُ ٢٧

المَوِْت. إلَى يَقُودُ لا يقُهُمُ فَطَر البِرِّ، يِق َطرِ فِي َحياةٌ هُناكَ ٢٨

١٣
أدِيِب. َّ الت إلَى يَستَمـِـُع فَلا المُْستَهْزئُ أمّا ِيهِ، أب تَعلِيِم إلَى يَستَمـِـُع ُ الحَِكيم الابُن ١

١٢:١٢ ٣
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ .12 العدد
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لْمَ. وَالّظُ العُنَف يَشتَهُونَ وَالغادِرُونَ صاِلحٌ، َ هُو ما الإنسانُ يَأكُُل ِ كَلامِه ثَمَرِ مِْن ٢
رُ. يُدَمَّ ً َكثِيرا مُ َّ يَتَكَل وَالَّذِي َحياتِهِ، عَلَى َيحرِْص ِ كَلامِه عَلَى َيحرِْص مَْن ٣

مُبتَغاهُ. عَلَى فَيَحُصُل ُجتَهِدُ الم أمّا شَيءٍ، عَلَى َيحُصُل لا ُ ه َّ وَلـَِكن يَشتَِهي الـَكْسلانُ ٤

يَةٍ. ُمخزِ ٍ يقَة بِطَرِ ُف فَيَتَصَرَّ ُ ير الشِّرِّ أمّا الـكَذَِب، ُ يَكرَه البارُّ ٥

الخاطِئَ. يُسقُِط رُّ َّ وَالش وَاْستِقامةٍ، بِِصدٍق َيحيا الَّذِي الإنسانَ َيحرُُس ُّ البِر ٦

عَظِيمَةً. ً ثَروَة يَملُِك ُ ه َّ أن مََع بِالفَقرِ، ُ يَتَظاهَر ُ وَآخَر َشيئاً، يَملُِك لا َ وَهُو بِالغِنَى ُ يَتَظاهَر إنساٌن يُوجَدُ ٧

هدِيدَ. التَّ يَْسمَُع فَلا ُ الفَقِير أمّا َياتِهِ، ِلح ٌ فِديَة الإنساِن ُ ثَروَة ٨
مِصباُحهُْم. فَيَنطَفُِئ ُ الأشرار أمّا الأبرارِ، ُ نُور يَْسطَُع ٩

ِصيحَةِ. َّ بِالن يأخُذُونَ الَّذِيَن فَمَِع ُ الحِْكمَة أمّا الخِلاِف، إلَى تُؤَدِّي ُ ياء الـِكبرِ ١٠
فيَْستَغْنِيَ. ِ ِتَعَبِه ب َ روَة َّ الث يَجمَُع الَّذِي أمّا َسيَتَناقَُص، البَّطالةِ وَالأساليِب بِالغِّشِ يَأتِي الَّذِي الغِنَى ١١

َحياةً. تُعطِي ُ المُتََحّقِقَة ُ وَالُأمنِيَة لِلقَلِب، المَرََض تُسَبُِّب ُ لَة المُؤَجَّ ُ غبَة َّ الر ١٢

يُكافَْأ. ةِ َّ بِالوَِصي َلتَزِْم ي وَمَْن للخَراِب، ُ نَْفسَه يُعَرِّْض َ علِيم َّ الت يَرفُِض مَْن ١٣

المَوِت. ِفخاِخ عَْن الإنسانُ يَبتَعِدَ ى َّ َحت َحياةٍ يُنبُوعُ الحَِكيِم ُ تَعلِيم ١٤

فََصعٌْب. يَن الغادِرِ يُق َطرِ أمّا نِعْمَةً، يُعطِي ُ ليم وَالّسَ ُ الّصاِلح ُ فَكير َّ الت ١٥

غَباءَهُ. فَيََكِشُف الأْحمَُق أمّا مَعرِفَتِهِ، وَفَْق ُ بِيه َّ الن يَسلُُك ١٦
ِشفاءً. فَيُعطِي الأمِينُ ُسوُل َّ الر أمّا المَشاكَِل، يُسَبُِّب ُ ير الشِّرِّ المَبعُوُث ١٧

مُ. َّ فَسَيُكَر ِيَخ ب و َّ الت يَقبَِل مَْن أمّا ، ّلُ وَالذُّ ُ الفَقر ُ َسيُِصيبُه َ علِيم َّ الت يَتَجاهَِل مَْن ١٨

رِّ. َّ الش عَِن الابتِعادَ فَيَكرَهُونَ َ الأغبِياء أمّا فَس، َّ الن تُفرُِح ُ ُجابَة الم ُ غبَة َّ الر ١٩
فَسَيُعانِي. َ الأغبِياء يُرافُِق وَمَْن حَِكيماً، يَصبِْح َ الحَِكيم يُصادِِق مَْن ٢٠

الخـَيرُ. فَمُكافََأتُهُمُ ُ الأبْرار أمّا الخُطاةَ، يُلاِحُق يُق الّضِ ٢١
الأبرارُ. ُ يَأخُذُه الأشرارِ وَغِنَى لأحفادِهِ، ً مِيراثا ُ يَترُك ُ الّصاِلح جُُل َّ الر ٢٢

يَسلُبُها. َ لْم الّظُ وَلـَِكّنَ غَلَّةً، تُنتُِج قَْد ُ َحرُوثَة الم الفَقِيرِ أْرُض ٢٣

تأديبِهِ. إلَى يَْسعَى ُ ابْنَه ُيحِّبُ وَمَْن يَكرَهُهُ، ُ ه َّ فَإن ِ ابْنِه عِْن أدِيِب َّ الت عَصا يَمنَُع مَْن ٢٤

فارِغاً. فَيَبقَى ِ ير الشِّرِّ بَطُن أمّا يَشبَُع، ى َّ َحت يَأكُُل البارُّ ٢٥

١٤
ِيَدَيها. ب ُ فَتَهدِمُه ُ َمقاء الح أمّا بَيتَها، تَبْنِي ُ الحَكيمَة ُ المَرأة ١

بِهِ. فَيَزدَرِي المُنَْحرُِف أمّا اللهَ، َيخاُف ٍ باستِقامَة يَعيُش مَْن ٢

َيحْفَظُهُْم. ُ فإنه ُ الحَُكماء ُ يَقُولُه ما أمّا لِنَْفِسهِ، المَتاعَب فَيُسبَِّب الأْحمَُق مُ َّ يَتَكل ٣

ورِ. َّ الث عَمَِل بِسَبَِب يَأتِي ُ الـَكثير فَاْلحَصادُ ونَظِيفاً، ً فارِغا المَعلَُف يَظَّلُ لِلْعَمَِل ثِيراٍن بِدُوِن ٤

الـكَذَِب. ُ فَيَنشُر ورِ ُّ الز شاهِدُ وَأمّا يَكْذُِب، لا الأمينُ اهِدُ الّشَ ٥
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الفَهِيِم. مُتَناوَِل فَفِي ُ المَعْرِفَة وَأمّا َيجِدُها، فَلا ِ الحِْكمَة عَِن ُ المُْستَهْزِئ يَْبحَُث ٦

َشيئاً. ُ مِنْه مَ َّ تَتْعل فَلَْن الأْحمَِق، أمامَ ً يلا َطو تَمكُْث لا ٧
. الغِّشِ ُ َحياة فَهَِي َمْقَى الح ُ حَماقَة وَأمّا ُسلُوكِهِ، فِي الفَهِيِم ُ ِحْكمَة ٨

لِذلَِك. ونَ فَمُْستَعِّدُ ُ الأبرار أمّا أْخطائِهِ، عَْن يِض عوِ َّ الت مَِن الأْحمَُق ُ يَْسَخر ٩

ِسواهُ. أحَدٌ ِ بِه ُ يْشعُر لا ُ وَفَرَحُه نَْفِسهِ، َ مَرارة يَعْرُِف فَقَْط الإنْسانُ ١٠
الأبَدِ. إلَى فَتَبقَى المُستَقِيمينَ ُ َخيمَة أمّا الأشْرارِ، بَيُت ُ يَنهَدِم ١١

المَوِت. إلَى تُؤَدِّي ها وَلـِِكنَّ مُستَقِيمَةٌ، ها كَأّنَ لِلإنِساِن ُ تَْظهَر يٌق َطرِ تُوجَدُ ١٢

كَآبَةٌ. رَِب الّطَ ُ وَنِهايَة يَْضحَُك، َ وَهُو الّقلُْب مُ َّ يَتأل ١٣

يَعْمَلُهُ. ما عَلَى ُ الّصاِلح يُكافَُأ وَ يَعْمَلُهُ، ما عَلَى الأمِينِ ُ غَيْر ُيجازَى ١٤

يَعْمَلُهُ. ما إلَى ُ فَيَنْتَبِه كِيُّ الذَّ وَأمّا شَْيءٍ، كُّلَ الّساذَُج ُق يَُصّدَ ١٥

ِنَفِسهِ. ب واثٌِق َ وَهُو بِطَيٍْش ُف فَيَتَصَرَّ الأْحمَُق وَأمّا رِّ، َّ الش عَِن َيحيدُ يٌص حَر ُ الحََكيم ١٦

فَمَكرُوهٌ. ُ الماكِر وَأمّا حَمْقاءَ، ً أمُورا يَعْمَُل قَْد الغََضِب يُع سَر ١٧

المَعْرِفَةِ. ِنَواِل ب ُ الأذْكِياء يُكافَُأ وَ حَماقَةً، ُج ّذَ الّسُ يَرُِث ١٨
الأبْرارِ. أبْواِب عِنْدَ وََسيَرَْكعُونَ الّصاِلحـِينَ، الأْخيارِ أمامَ ُ الأشْرار يَْنحَنِي ١٩

َكثِيرُونَ. ُ وه ُّ فَمُِحب الغَنِيُّ أمّا جارِهِ، مِْن ى َّ َحت مَكْرُوهٌ ُ الفَقِير ٢٠

وَيُساعِدُهُْم. المَساِكينَ يَرَْحمُ ِمَْن ل ً وَهَنِيئا صاِحبَهُ، ُ َيحْتَقِر مَْن ُ ُيخْطِئ ٢١

وَالأمانُ. ُ حمَة َّ الر فَلَهُمُ لِلخَيرِ ُيخّْطِطُونَ الّذِيَن أمّا ونَ، ُّ يَِضل رِّ َّ لِلش ُيخَّطِطُونَ الّذِيَن ٢٢

الفَْقرِ. إلَى فَيُؤَدِّي عَمٍَل دُونَ الكَلامُ أمّا الجادِّ، العَمَِل مَِن ٌ فائِدَة هُناكَ ٢٣

َماقَةِ. بِالح فيُكافَأون َمْقَى الح أمّا بِالغِنَى، ُ الحُْكماء يُكافَُأ ٢٤
ِيَن. الآخَر يُؤْذِي بِالـكَذِِب ُ وَالمُتَكَلِّم يَن، َكثِيرِ يُنَجِّي الّصادُِق الّشاهِدُ ٢٥

لأبْنائِهِ. ً مَلجَأ يَكُونُ وَ يَأمَُن، َ الله َيخاُف الّذِي ٢٦
المَوِْت. ِّ فَخ مِْن الإنْسانَ وَتُنْقِذُ ةً، َّ َحقِيقِي َحياةً تُعْطِي ِ الله ُ َمخافَة ٢٧

َئِدِ. للْقا بِالخِزْي يْأتِي القَلِيُل ُ وَالعَدَد للْمَلِِك، ِ بِالـكَرامَة تَْأتِي عِب الّشَ ُ َكثيرة ُ المَملـكة ٢٨

أْحمَُق. َ فَهُو الغََضِب يُع سَرِ وَأمّا ِجّداً، ٌ ذَكِيّ الباِل يُل َطوِ ٢٩

المَرََض. فَتُسَبُِّب َ الغِيرَة أمّا الجِسْمَ، يُنَّشُِط لاِم بِالّسَ ُ َلِيء الم القَلُْب ٣٠

اللهَ. ُ يُكْرِم المِْسِكينَ يَرَحمُ وَمَْن اللهَ، يُهينُ ما َّ إن َ الفَقِير ُ يَظلِم مَْن ٣١

مَوتِهِ. ِ لَحظَة ى َّ َحت ٌ رَجاء ُ َلَه ف البارُّ وَأمّا الأشْرارُ، يُعانِي المَتاعِِب فِي ٣٢

الأْحمَِق. قَلِْب في بِعَناءٍ عَْنها تَبحَُث َك َّ لـَِكن الحَِكيِم، قَلِْب فِي ُ الحِْكمَة ُّ تَْستَقِر ٣٣

عُوِب. الّشُ ُ عار َ ة َّ وَالخَطِي ةِ، الُأمَّ َ مَكانَة يُعَّظِمُ ُّ البِر ٣٤
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ُخْزِي. الم الخادِِم عَلَى يَغَْضُب وَ الفَهِيِم، الخادِِم عَِن َلُِك الم يَرْضَى ٣٥

١٥
الغَيَظ. فَتُشعُِل ُ القاِسيَة ُ الكَلِمَة أمّا الغََضَب، تُبعِدُ ُ الهادِئَة ُ الإجابَة ١

حَماقَةً. يَفِيُضونَ َمْقَى وَالح نافِعَةً، ً مَعْرِفَة يُعطينا الحَُكماءِ لِسانُ ٢
وَالّصاِلحَ. َ ير الشِّرِّ وَيَرَى مَكاٍن، كُّلَ يُراقُِب ُ الله ٣

وَح. ُّ الر فَيَْسَحُق ُلتَوِي الم الكَلامُ أمّا َحياةٍ، َ َشجَرة ُ يُْشبِه اللطِيُف الكلامُ ٤

ذَكِيّاً. فَيُصبُِح ِيَخ ب وْ َّ الت يَْقبَُل الَّذِي أمّا ِيهِ، أب َ تَعلِيم ُ َيحتَقِر الأْحمَُق ٥

المَشاكَِل. ُ لَه فَتَجلُِب ُ يَْكسَبُه وَما يرِ الشِّرِّ مُمتَلَكاُت وَأمّا عَظِيمَةٌ، ُكنُوزٌ فِيهِ ّدِيِق الّصِ بَيُت ٦
كَذَلَِك. فَلَيسَْت الأغبِياءِ ُ أفْكار أمّا المَعرِفَةَ، ُ يَنشُر الحَِكيِم فَمُ ٧

اللهَ. فَتُفرُِح البارِّ ُ َصلاة أمّا الأشرارِ، َ ذَبِيحَة ُ يَكرَه ُ الله ٨

البِرِّ. إلَى الّساعِينَ وَُيحِّبُ الأشرارِ، يَق َطرِ ُ يَكرَه ُ الله ٩
يَمُوُت. ِيَخ ب وْ َّ الت ُ يَكرَه وَمَْن الاستِقامَةَ، ُ يَترُك مَْن ُ يَنتَظِر العِقاُب ١٠

البَشَرِ. ُ أفكار بالأولَى فَكَْم اللهِ، أمامَ مَْكشُوفاِن الهَلاِك٤ وَمَوِْضــُع ُ يَة الهاوِ ١١

الحَُكماءِ. إلَى َلجُأ ي لا َ وَهُو أحَدٌ، ُ خَه َّبِ يُو أْن ُيحِّبُ لا ُ المُستَهزِئ ١٢

وُح. ُّ الر تَنسَِحُق القَلُب َيحزَنُ عِندَما وَلـَِكْن الوَجهَ، يُبهُِج الفَرحانُ القَلُب ١٣
الغَباءِ. عَلَى ى فَيَتَغَّذَ َمقَى الح فَمُ أمّا المَعرِفَةِ، عَِن يَبحَُث ُ الحَِكيم ١٤

دائِمَةٌ. ٌ وَلِيمَة الفَرَِح القَلَب وَلـَِكّنَ َصعبَةٌ، الفَقِيرِ أياِم كُّلُ ١٥

وَاْضطِراٌب. قَلٌَق مَعَها ٍ عَظِيمَة ُكنُوٍز مِْن أفَضُل ِ الله ِ َمخافَة مََع القَلِيُل ١٦

ةٌ. َّ كَراهِي ُ وَمَعْه ٍن مُسَمَّ لَحٍم مِْن أفَضُل ٌ ة َّ َمحَب ُ وَمَعْه الخَضراواِت مَِن َطبٌَق ١٧

النِّزاعَ. ُ فَيُهَّدِئ الغََضِب ُ بَطِيء أمّا الّشِجارَ، يُشعُِل الغََضِب يُع سَرِ ١٨

دٌ. مُمَهَّ َ فَهُو البارِّ يُق َطرِ أمّا الّشائَِك، ياَج الّسِ ُ يُْشبِه الـَكْسلاِن يُق َطرِ ١٩

هُ. ُأمَّ ُ فَيَحتَقِر الأْحمَُق الإنسانُ أمّا أباهُ، يُفَرُِّح ُ الحَِكيم الابُن ٢٠

َصحِيٌح. َ هُو ما فَيَفعَُل ُ الفَهِيم أمّا الغَباءِ، بِأعماِل يَفرَُح الأْحمَُق ٢١

يَن. المُِشيرِ ِ بَِكثرَة جاُح َّ وَالن خطِيُط، َّ الت يَفشَُل مَشُورَةٍ بِدُوِن ٢٢

وَقْتِها! فِي َ الكَلِمَة أْجمََل وَما َجيِّداً، ً َجوابا يُعطُونَ ِحينَ الناُس يَْفرَُح ٢٣
المَوِت. يِق َطرِ عَْن ُ وَيُبعِدُه َياةِ، الح إلَى ُ يَقُودُه المُتُعَّقِِل يُق َطرِ ٢٤

الأرمَلَةَ. يَحمِي ُ ه َّ وَلـَِكن المُتَُكبِّرِ، بَيَت ُ يَهدِم ُ الله ٢٥

هُ. ُّ فَيُِحب طِيُف َّ الل ُ الكَلام أمّا يرَةَ، الشِّرِّ َ الأفكار ُ يَكرَه ُ الله ٢٦

١٥:١١ ٤
12) :9 يوحنا يا رُؤ كتاب (انظر أيضاً. يَة» «الهاوِ أسماءِ من اسمٌ َ وَهُو ون» «أبّّدُ ً حرفيا الهَلاك. مَوِْضــع
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َسيَحيا. َ الرِّشوَة ُ يَكرَه وَالَّذِي بَيتَهُ، ُيخَرُِّب الرِّبحِ ِ بَِكثْرَة يَطمَُع الَّذِّي ٢٧

رِّ. َّ بِالش فَيَفِيُض ِ ير الشِّرِّ فَمُ أمّا بِها، ْطِق ُّ الن قَبَل ِ بِالإجابَة ُ يُفَكِّر البارِّ عَقُل ٢٨

البارِّ. َصلاةِ إلَى يُصغِي ُ ه َّ وَلـَِكن يرِ، الشِّرِّ إلَى يَستَمـِـُع لا ُ الله ٢٩
الجَسَدَ. تُقَوِّي ُ يِّبَة الّطَ ُ وَالأخبار القَلَب، تُفرُِح ُ الابتِسامَة ٣٠

الحَُكماءِ. بَينَ يَْسكُْن َياةِ، الح إلَى المُؤَدِّي بيِخ للتَوْ يَْستَمـِـْع مَْن ٣١
فَهماً. فَيَناُل ِيِخ ب وْ َّ الت إلَى يُصغِي الَّذِي أمّا َحياتَهُ، ُ يَكرَه أدِيَب َّ الت يَتَجاهَُل مَْن ٣٢

الـكَرامَةِ. قَبَل يَأتِي واُضُع َّ وَالت الحِْكمَةَ، الإنْسانَ ُ تُعلِّم ِ الله ُ َمخافَة ٣٣

١٦
اللهِ. َمَِن ف المُناِسُب الجَواُب أمّا الإنسانَ، َيخُّصُ ُ فِكير َّ الت ١

الإنساِن. دَوافـِـِع عَلَى َيحكُمُ َ الله وَلـَِكّنَ رَْأيِهِ، ِبحَسَِب ٌ صاِلحَة الإنْساِن ُطرُِق كُّلُ ٢

ُخطَطَِك. كُّلُ فَتَنَجَح أعمالَِك، فِي ِ الله عَلَى َّكِْل ات ٣

يرِ. الشِّرِّ لِليَوِم َصنَعَهُْم ُ الأشرار ى َّ فَحَت لِهَدٍَف، شَيءٍ كُّلَ َصنََع ُ الله ٤

عِقابَهُ. يَناَل أْن بُّدَ وَلا مُتََكبِّرٍ، كُّلَ ُ الله يُبغُِض ٥

رِّ. َّ الش عَِن الإنسانُ يَبتَعِدُ ِ الله ِ وَبِمَخافَة الخَطايا، عَِن ُ ر يَُكّفَ وَالحَّقِ ِ حمَة َّ بِالر ٦

ِمُونَهُ. يُسال ُ أعداءَه ى َّ َحت َجعََل إنساٍن، بِطُرُِق ُ الله سُرَّ إذا ٧

بِالظُلمِ. َق َتحَّقَ َكثِيرٍ رِبحٍ مِْن أفَضُل البِرِّ، مََع القَلِيُل ٨

َخطَواتِهِ. ُ ُيحَّدِد ُ وَالله يقِهِ، لِطَرِ ُيخَّطُِط الإنسانُ ٩
العَدِل. بِغَيْرِ َيحْكُمَ فَلا َلِِك، الم كَلاِم فِي ُ ة َّ الإلَهِي ُ المَشُورَة ١٠

ِيهَةً. نَز الاتفاقياِت وَكُّلُ أمينَةً، الموازيُن تَكونَ أْن ُ الله يدُ يُر ١١
حُكمُهُْم. يَثبُُت ِّ بِالبِر ُ ه َّ لِأن يرَةَ، الشِّرِّ الأعماَل يَكرَهُونَ المُلُوكُ ١٢

بِالحَّقِ. مُ َّ يَتَكَل مَْن ُيحِّبُ َلُِك وَالم َلَِك، الم يُسعِدُ ِّ البِر ُ كَلام ١٣

تَهْدِئَتِهِ. إلَى يَْسعَى ُ وَالحَِكيم الْمَوِْت، كَرَُسوٍل مُرعٌِب َلِِك الم غََضُب ١٤

ِيِع. ب َّ الر فِي َ المُمطِرَة َ الغَيمَة ُ يُشبِه ُ وَرِضاه َلِِك، الم إرضاءِ فِي َحياةٌ تُوجَدُ ١٥

ةِ. الفِّضَ مَِن أفَضُل وَالفَهمُ هَِب، الذَّ مَِن أفَضُل ُ الحِْكمَة ١٦

َحياتَهُ. َيحرُْس ِ َخطَواتِه إلَى يَنتَبِهْ وَمَْن ، رَّ َّ الش ُب َّ يَتَجَن ِّ البِر يُق َطرِ ١٧

قُوَط. الّسُ يُسَبُِّب ُ وَالغُرُور مارَ، الدَّ تُسَبُِّب ُ ياء الـِكبرِ ١٨
يَن. ِ المُتََكبِّر مََع ً غَنيمَة تَْقسِمَ أْن مِْن أفضُل الوُدَعاءِ، مََع وَتحيا ً مُتَواِضعا تَكونَ أْن ١٩

بِاللهِ. يَثُِق ِمَْن ل ً هَنِيئا وَلـَِكْن جاَح، َّ الن َيجِدُ قَْد مُ َّ يَتَعَل مَْن ٢٠
العِلْمَ. ِيدُ يَز المُفرُِح المُفِيدُ وَالكَلامُ فَهِيماً، ى يُسَمَّ ُ الحَِكيم ٢١

فائِدَةٍ. وَبِلا ٌ غَباء الأْحمَِق وَتَأدِيُب لِصاِحبِهِ، لِلحَياةِ ٌ مَصدَر َيِّدُ الج ُ فِكير َّ الت ٢٢
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العِلْمُ. يَزدادُ ِ وَبِكَلامِه كَلامَهُ، يَقُودُ ُ الحَِكيم عَقُل ٢٣

لِلجِسِم. ٌ وَِشفاء المَذاِق ُ حُلْو َ فَْهو العَسَِل، شَْهدَ ُ يُشبِه ُ ُلْو الح الكَلامُ ٢٤

المَوِت. إلَى تُؤَدِّي ها وَلـِِكنَّ مُستَقِيمَةٌ، ها كَأّنَ لِلإنِساِن ُ تَْظهَر يٌق َطرِ تُوجَدُ ٢٥

العَمَِل. عَلَى ُ ه ُّ َيحُث ُ ُجوعَه لِأّنَ عَمَلِهِ، فِي ُ تَقُودُه يَعْمَُل الّذِي الإنساِن ُ ة َّ شَهِي ٢٦

الصاعِدَةَ. النّارَ ُ يُشبِه ُ يَقُولُه ما وَكُّلُ لِلأذَى، ُيخَّطُِط ِ الفائِدَة ُ عَدِيم ٢٧
الأْصدِقاءَ. يُفَرُِّق َمّامُ وَالن النِّزاعَ، ُيحدُِث ُخادِعُ الم ٢٨

رَدِيءٍ. يٍق َطرِ إلَى ُ يَقُودُه وَ جارَهُ، َيخدَعُ القاسِي ٢٩

رِّ. َّ لِلش ُ تَه َّ نِي ُ يُظهِر َشفَتَيهِ وَبِزَمِّ وَالخَراِب، لِلفَوضَى ُيخَّطُِط عَينَيهِ ُ يَغْمِز مَْن ٣٠

البِرِّ. َحياةِ بِعَيِْش ُ يَنالُونَه ذِيَن َّ لِل َمجدٍ تاُج يُب الّشَ ٣١

مَدِينَةً. َيحكُمُ ْن َّ مِم ٌ خَير نَْفِسهِ وَضابُِط َبّارِ، الج مَِن ٌ خَير بُورُ الّصَ ٣٢
اللهِ. مَِن الأحكامَ لـَِكّنَ ِحضنَِك، فِي ُ القُرعَة ُلْقَى ت قَْد ٣٣

١٧
ِخصامٌ. وَفِيهِ عاِم بِالّطَ مَلِيٍئ بَيٍت مِْن ٌ خَير َسلامٌ وَمَعَها ٍ يابِسَة خُبزٍ ُ لُقمَة ١

الإخوَةِ. مََع ِيراَث الم وَيَتَقاسَمُ ُخْزِي، الم الابِن عَلَى يَدُ يَتَّسَ ُ الحَِكيم العَبدُ ٢

اللهُ. َ فَهُو القُلُوِب فاِحُص أمّا هََب، وَالذَّ َ ة الفِّضَ تَفَحُص ُ ار َّ الن ٣
المُّدمِّرِ. بِالكَلاِم يَنطِقُونَ ـْكَذّابُونَ وَال يرَةِ، الشِّرِّ الأفكارِ إلَى يُْصغِي ُ ير الشِّرِّ ٤

العِقاِب. مَِن يُفلَِت لَْن ِ غَيرِه ِ بِمِحنَة يَفرَُح وَمَْن خالِقَهُ، يُهِينُ بِالفَقِيرِ ُ يَْسَخر مَْن ٥

بِأبِيهِْم. يَفتَِخرُونَ ُ وَالأبناء العَُجوزِ، جُِل َّ لِلر تاٌج الأحفادُ ٦

بِيِل. َّ الن جُِل َّ لِلر ُخادِعُ الم الكَلامُ بِالحَرِي فَكَْم الأْحمََق، يُناِسُب لا البَلِيُغ الكَلامُ ٧

يََضعُها. مَكاٍن أّيِ فِي تَنجَُح فَهَِي يُعطِيها، مَْن نَظَرِ فِي ْحرِ كَالّسِ ُ الرِّشوَة تَبدُو قَْد ٨

الأْصدِقاءِ. بَيْنَ يُفَرُِّق ِ بِالخَطَأ ُ ذكير َّ وَالت داقَةَ، الّصَ ُ تُعَزِّز ُ المُساَمحَة ٩
الأْحمَِق. فِي جَلْدَةٍ ِ مِئَة مِْن َ أكثَر الفَهِيِم فِي ُ يُؤَثِّر ِيُخ ب و َّ الت ١٠

هُ. ِضّدَ قاٍس رَُسوٌل فَيُرَسُل الخَطايا، إلَى يَسعَى ُ ير الشِّرِّ ١١

غَبائِهِ. وَقِْت فِي ً غَبِيّا تُقابَِل أْن مِْن ٌ خَير أولادَها، فَقَدَْت ً غاِضبَة ً ة َّ دُب تُقابَِل أْن ١٢

بَيتَهُ. يُفارَِق لَْن رَّ َّ الش فَإّنَ بِشَرٍّ، َ الخـَير أحَدُهُمُ جازَى إذا ١٣

يَنفَِجرَ. أْن قَبَل الخِصامَ فَأوقِِف الماءِ، رَّشِ مِثُل الخِصاِم ُ بِدايَة ١٤
البَرِيءَ. عَلَى َيحكُمُ وَمَْن المُْذنَِب، ُ يُبَرِّئ مَْن ُ يَكرَه ُ الله ١٥

فِيها؟ يَرغَُب لا َ وَهُو ِ الحِْكمَة َ شِراء أيَستَطِيُع الأْحمَِق؟ يَدِ فِي الماِل ُ فائِدَة ما ١٦

المِحنَةِ. لِيَوِم ُ يُولَد وَالأُخ الوَقِت، كُّلَ ُيحِّبُ ديُق الّصِ ١٧
آخَرَ. َشخٍْص دَيَن يَْكفَُل وَ ً َصفقَة يَعقِدُ الفَْهِم ُ عَدِيم ١٨
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قُوِط. الّسُ عَِن يَبحَُث ِ ِنَفِسه ب ُ يَتَفاخَر وَمَْن ةَ، َّ الخَطِي ُيحِّبُ النِّزاعَ ُيحِّبُ مَْن ١٩

يِق. الّضِ فِي َسيَقَُع ِ كَلامِه فِي ُيخادِعُ وَمَْن أبَداً، يَنجََح لَْن رِّ َّ بِالش ُ يُفَكِّر مَْن ٢٠

الأْحمَِق. أبُو يَفرَُح وَلا ِبحَسْرَةٍ، يَعِيُش جاهٌِل ٌ وَلَد ُ لَه مَْن ٢١

المَرََض. تُسَبُِّب ُ ينة الحَزِ وُح ُّ وَالر شاٍف، ٌ دواء القَلِب مَِن الفَرَُح ٢٢

العَدالَةِ. َ َسير لِيَْحرَِف السِّرِّ، فِي َ الرِّشوَة يَأخُذُ ُ ير الشِّرِّ ٢٣

نيا. الدُّ ِ آِخر فِي تَتُوهاِن ُ فَعَيناه الأْحمَُق أمّا دائِماً، ِ الحِْكمَة إلَى ُ يَنظُر ُ البَِصير ٢٤

لُأمِّهِ. َ المَرارَة وَيُسَبُِّب ِيهِ، لأب الحُزْنَ يُسَبُِّب الأْحمَُق الابُن ٢٥
أمانَتِهِ. بِسَبَِب َ يه زِ َّ الن تَضرَِب أْن وَلا البَرِيءَ، تُعاقَِب أْن ً َجيِّدا لَيَس ٢٦

نَفسَهُ. يَضبُُط ُ وَالبَِصير َكثِيراً، مُ َّ يَتَكَل لا كِيُّ الذَّ ٢٧
ذَكِيّاً. فَسَيَبدُو ِ َمِه ف إغلاَق أحكَمَ وَإذا َصمََت، إذا ً حَِكيما ُ يُعتَبَر الأْحمَُق ى َّ َحت ٢٨

١٨
نَِصيحَةٍ. كُّلِ مِْن وَيَتَضايَُق رَغبَتِهِ، عَْن يَبحَُث المُنعَزُِل الإنسانُ ١

فَقَْط. ِ آراءِه إعطاءِ فِي بَْل الفَْهِم، فِي ً مُتعَة َيجِدُ لا الأْحمَُق ٢

وَالعارُ. الخِزُْي يَْأتِي ِ الإهانَة وَمََع مَعَهُ، ُ الاستِهزاء يَْأتِي رُّ َّ الش يَْأتِي عِندَما ٣

مُتَدَفٌِّق. ٌ نَهر ِ الحِْكمَة وَنَبُع عَمِيقَةٌ، مِياهٌ الإنساِن كَلِماُت ٤

َحّقِهِ. مِْن َ البَرِيء َ فَتَحرِم لِلمُذنِِب، َ ز َّ تَتَحَي أْن ً َجيِّدا لَيَس ٥
رَْب. الضَّ ُ لَه يُسَبُِّب ُ وَفَمُه الجَدَِل، إلَى يُؤَدِّي الأْحمَِق كَلامُ ٦

َياتِهِ. ِلح الفَّخَ ُ يُشبِه ُ وَكَلامُه دَمارَهُ، يُسَبُِّب الأْحمَِق فَمُ ٧

المَعِدَةِ. إلَى تَنزُِل َّتِي ال عاِم الّطَ لُقَمَ ُ يُشبِه َّمّاِم الن ُ كَلام ٨

ِسيّاِن. ُخَرُِّب وَالم َ هُو عَمَلِهِ، فِي الـَكْسلانُ ٩

وََيحتَمِي. البارُّ إلَيهِ يَرُكُض مَنِيٌع، بُرٌج يهوه٥ اسْمُ ١٠

عالِياً. ً ُسورا لُها َّ فَيَتََخي الحَِصينَةُ، ُ مَدِينَتُه ِهيَ الغَنِيِّ ُ ثَروَة ١١

الـكَرامَةِ. قَبَل فَيَأتِي واُضُع َّ الت أمّا الانهِيارِ، قَبَل تأتِي ُ ياء الـِكبرِ ١٢

الخِزَي. لِنَفِسهِ يُسَبُِّب أْحمَُق َ فَهُو يَسمَعَهُ، أْن قَبَل ُسؤاٍل عَْن ُيجِيُب مَْن ١٣

أحَدٌ. َيحتَمِلُها فَلا ُ ينَة الحَزِ وُح ُّ الر أمّا مَرَِضهِ، فِي ُ تُسانِدُه الإنساِن رُوُح ١٤

العِلْمِ. عَِن تَبحَُث الحَِكيِم وَُأذُنُ المَعرِفَةَ، يَكتَِسُب كِيُّ الذَّ الإنسانُ ١٥

العُظَماءَ. ِ َلَة ِمُقاب ل ُ وَتُمَهِّد التَرْحيِب، إلَى تُؤدّي ُ ة َّ الهَدِي ١٦
بُهُ. وَيَستَْجوِ ُ َخْصمُه َ يَأتِي أْن إلَى ُمحِّقاً، يَبْدُو ً لا أّوَ يَشتَكِي مَْن ١٧

١٨:١٠ ٥
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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يّينِ. قَوِ َطرَفَينِ بَينَ وَتَفِصُل النِّزاعَ، تُنِهي ُ القُرعَة ١٨

مَدِينَةٍ، فَتِْح مِْن أصعَُب ِ إهانَتِه بَعْدَ الأِخ ُ مُصالَحة ١٩

قَلعَةٍ. بِعَوارِِض ُ أشبَه الأْصدِقاءِ بَيْنَ ُخاَصماُت وَالم
يَْشبَُع. َشفَتَيهِ ِ غَلَّة وَمِْن مَعِدَتُهُ، ُ تَمتَلِئ الإنساِن كَلاِم ثَمَرِ مِْن ٢٠

كَلامِهِ. َ ثَمَر َسيَأكُُل الكَلامَ ُيحِّبُ وَمَْن اللِّساِن، ِ ُسلْطَة َتحَت ُ َياة وَالح المَوُت ٢١
اللهِ. مَِن رِضَىً وَيناُل خَيْراً، َيجِدُ ً صاِلحَة ً زَوجَة َيجِدُ مَْن ٢٢

ِبخُشُونَةٍ. فَيُِجيُب الغَنِيُّ أمّا ِتَواُضٍع، ب يَطلُُب ُ الفَقِير ٢٣

الأِخ. مَِن ألَصُق َصدِيٌق هُناكَ لـَِكْن َصدِيقَهُْم، ُ الأْصدِقاء يَضُرُّ قَْد ٢٤

١٩
بِكَلامِهِ. يُراوِغُ الَّذِي الأْحمَِق مَِن ٌ خَير بِاستِقامَةٍ يَسلُُك الَّذِي ُ الفَقِير ١

ُيخْطِئُ. ِ قَراراتِه فِي عُ يَتَسَرَّ وَمَْن َحسَنَةً، لِيسَْت ِ بِه ِ العِلْم دُونَ شَيءٍ فِي ُ غبَة َّ الر ٢

اللهِ. عَلَى ِ بِلَومِه ُلقِي ي َّ ثُم َحياتَهُ، يُدَمِّرُ الإنساِن ُ غَباء ٣

تَرَُكوهُ. َ افتَقَر فَإِن الأصحاِب، ُ َكثِير الغَنِيُّ ٤

يَْنجُو. لَْن ِ شَهادَتِه فِي يَكذُِب وَالَّذِي يُعاقَُب، ورِ ُّ الز شاهِدُ ٥

هَدايا. يُعطِي الَّذِي يُصاِحبُونَ وَ ِيمَ، الـكَر جَُل َّ الر يَستَرُضونَ َكثِيرُونَ ٦

عَنْهُ. يَبتَعِدُونَ ُ وَأصدِقاؤُه يَكرَهُونَهُ، الفَقِيرِ ِ إْخوَة كُّلُ ٧
يَْستَِجيبونَ. لا هُْم لـَِكنَّ بِكَلامِهِ، إلَْيهِْم ُل يَتَوَّسَ

يَنجَْح. ِ المَعرِفَة علَى ُيحافِْظ وَمَْن َحياتَهُ، ُيحِّبُ ِ بِالحِكمَة المُتَمَّسُِك ٨

َسيَهلُِك. ِ شَهادَتِه فِي يَكذُِب وَالَّذِي يُعاقَُب، ورِ ُّ الز شاهِدُ ٩

ؤَساءَ. ُّ الر َيحكُمَ أْن بِالعَبْدِ َلِيُق ي لا َكما بِالأْحمَِق، رَُف َّ الت َلِيُق ي لا ١٠
َحسَنَةً. ً وَسُمعَة ً َمجدا تُعطِي ِ الإساءَة ُ وَمَغفِرَة بْرَ، الّصَ يُنتُِج ُ َيِّد الج ُ فِكير َّ الت ١١

العُْشِب. عَلَى دَى َّ كَالن ُ وَرِضاه الأَسدِ، كَزَئِيرِ َلِِك الم غََضُب ١٢

المُتَسَرِِّب. الماءِ َكنَقَراِت ِ وجَة َّ الز وَُمخاَصماُت ِيهِ، لِأب ٌ مُِصيبَة الأْحمَُق الابُن ١٣

اللهِ. مَِن فَهَِي ُ العاقِلَة ُ وجَة َّ الز أمّا الآباءِ، مَِن مِيراٌث وَالغِنَى البَيُت ١٤

َيجُوعُ. المُتَراِخي وَالإنسانُ العَمِيَق، ومَ َّ الن يُسَبُِّب الـَكسَُل ١٥
َسيَمُوُت. ِ بِسُلُوكِه يُبالِي لا وَمَْن َحياتِهِ، عَلَى َيحرُِص الوَصايا يُطِيُع مَْن ١٦

عَمَلِهِ. عَلَى ُ وََسيُكافِئُه اللهَ، يُقرُِض َ الفَقِير ُ يُكرِم مَْن ١٧
تَْدمِيرِهِ. فِي ُ تُشارِك َك َّ فَإن وَإلّا رَ، َّ يَتَغَي أْن فِي ً أمَلا هُناكَ لأّنَ ابنََك أدِِّب ١٨

ُسوءاً. يَزدادُ العِقاَب ُ بْتَه َّ َجن وَإْن عِقابَهُ، َسيَناُل الغَُضوُب ١٩
حَِكيماً. تُْصبَِح لـِكَي أدِيَب َّ الت وَاقبَِل ِ المَشُورَة إلَى استَمـِـْع ٢٠
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تَثْبُُت. َّتِي ال ِهيَ ِ الله َ مَِشيئُة وَلـَِكّنَ الإنساِن، عَقِل فِي ُ الأفكار ِهيَ ٌ َكثِيرَة ٢١

كاذِباً. تَكُونَ أْن مِْن ٌ خَير ً فَقِيرا تَكُونَ فَأْن جَّذاباً. ُ َيجْعَلُه الإنساِن إخلاُص ٢٢
أذَى. ُ ه يَمَّسَ أْن دُونَ ً راِضيا وَيَنامُ َحياةً، يَناُل َ الله َيخاُف مَْن ٢٣

َمِهِ. ف إلَى ها يَرَدُّ وَلا بَِق، الّطَ فِي ُ يَدَه يَغمُِس الـَكْسلانُ ٢٤

مَعرِفَةً. فَيَناَل العاقَِل خِ وَوَّبِ ذَكِيّاً، الجاهُِل فَيُصبَِح َ المُْستَهْزِئ عاقِِب ٢٥

وَُمخِْجٌل. ُمخْزٍ ابٌْن َ هُو هُ، ُأمَّ ُ يَْطرُد وَ ِيهِ أب مِْن يَسْرُِق مَْن ٢٦

المَعرِفَةِ. يِِق َطرِ عَْن َستَِضّلُ ةِ، َّ الوَِصي إلَى الاْستِماِع عَِن ْفَت َّ تَوَق إذا ، بُنَّيَ يا ٢٧

مارَ. الدَّ ُ يُعَزِّز الأشرارِ وَكَلامُ بِالعَدِل، ُ يَستَهزِئ ورِ ُّ الز شاهِدُ ٢٨

لِلأغبِياءِ. رُْب وَالضَّ يَن، ِ لِلمُتََكبِّر ُأعِّدَ العِقاُب ٢٩

٢٠
حَِكيماً. لَيَس بِها ُ يَسكَر وَمَْن وَالفَوضَى، َ الاستِهزاء تُسَبُِّب وَالمُسكِراُت ُ َمْر الخ ١

نَْفِسهِ. إلَى ُ ُيخْطِئ ُ يُغِْضبُه وَمَْن الأَسدِ، كَزئِيرِ َلِِك الم غََضُب ٢

الّشِجارِ. إلَى فَيُسرِعُ الأْحمَُق الإنسانُ أمّا الإنسانَ، يُشَرُِّف النِّزاِع ُب ُّ َتجَن ٣
َشيئاً. َيجِدُ فَلا يَْبحَُث الحَصادِ مَوسِِم وَفِي يِف، الخَرِ فِي َيحرُُث لا الـَكْسلانُ ٤

يَستَخرِجُهُ. كِيُّ الذَّ وَالإنسانُ العَمِيقَةَ، َ ِياه الم ُ يُشبِه الإنساِن قَْصدُ ٥
َتجِدُهُ؟ فَأيَن ِ بِالثِّقَة ُ الجَدِير أمّا ُمخلُِصونَ، ٌ أصدِقاء هُْم إّنَ يَقُولُونَ الـَكثِيرُونَ ٦

بَعدِهِ. مِْن وَيَتَبارَُكونَ بِسَعادَةٍ يَعِيشُونَ ُ وَأطفالُه باستِقامَةٍ، َيحيا البارُّ ٧

واِحدَةٍ. ِنَظرَةٍ ب رَّ َّ الش ُ ُمَيِّز وَي القَضاءِ عَرِش عَلَى َيجلُِس َلُِك الم ٨

َخطاياَي»؟ مِْن َّْصُت وََتخَل قَلبِي، رُْت َطهَّ «أنا يَقُوَل: أْن يَستَطِيُع مَْن ٩

المَغشُوَشةَ. ِيَل وَالمَكاي يَن المَوازِ ُ الله يُبغُِض ١٠
وَمُْستَقِيماً. ً طاهِرا كانَ إْن ُ وَتُْظهِر بِأعْمالِهِ، ُ َطبِيِعَتُه تُعرَُف ُ الوَلد ى َّ َحت ١١

تَرَى. َّتِي ال وَالعَينَ تَسمَُع َّتِي ال الُأذُنَ خَلََق ُ الله ١٢

َطعامَُك. ُ فَيَكثُر عَينَيَك افتَْح فَقِيراً، َ تَِصير لِئَلّا ومَ َّ الن ُتحِّبَ لا ١٣
مَتَباهِياً. يَبتَعِدُ َّ ثُم َجيِّداً،» لَيَس «هَذا دائِماً: يَقُوُل يَشتَرِي مَْن ١٤

يمَةِ. الـكَر وَالجَواهِرِ وَاللآلِئ هَِب الذَّ مَِن ُ أنْدَر ِ بِالمَعرِفَة ُ المُتَكَلِّمَة ُ الّشِفاه ١٥
َضماناً. ِ بِه وَاحتَفِْظ دَيناً، أخَذَ ً يبا غَر يَْكفَُل ْن َّ مِم ً رَهْنا ً رِداء خُْذ ١٦

. الفَّمِ فِي كَالحَصَى يُْصبُِح ُ ه َّ وَلـَِكن لَذِيذٌ، المَسْرُوِق الخـُبْزِ مَذاُق ١٧

حَِكيمَةٍ. بِقِيادَةٍ إلّا ً با حَْر تَشَّنَ فَلا بِالمَشُورَةِ. الخُطَُط تَنجَُح ١٨

رْثارِ. َّ الث بِالإنساِن َتختَلِْط فَلا الأسْرارَ، يُفشِي الَّذِي َ هُو َّمّامُ الن ١٩

لامُ. الّظَ َيحِّلُ عِندَما ُ نُورُه َسيُطفُأ هُ، وَُأمَّ ُ أباه َلْعَُن ي مَْن ٢٠
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مُبارَكَةٍ. ُ غَير نِهايتُها يعاً، سَرِ تُجمَُع التي ُ رْوَة َّ الث ٢١

َسيُنَّجِيَك. َ وَهُو َ الله انتَظِرِ رِّ.» َّ بِالش رَّ َّ الش «َسُأجازِي تَقُْل: لا ٢٢
َسيِّئَةٌ. ُ المَغشُوَشة يُن فَالمَوازِ المَغشُوَشةَ، ِيَل المَكاي ُ يَكرَه ُ الله ٢٣

مَعَهُ؟ َيحُصُل ما يَفهَمَ أْن لِلإنساِن فََكيَف اللهُ. ُ ُيحَّدِدُه الإنساِن يُق َطر ٢٤

بِهِ. ْدَت تَعَهَّ ما بِسَبَِب ُ تَنْدَم فَقَْد دِ، بِالتَعَهُّ ْع تَتَسَرَّ لا ٢٥
يُعاقِبُهُْم. وَ الأشرارَ يَفَحُص ُ الحَِكيم َلُِك الم ٢٦

داِخلِهِ. فِي ما كُّلَ تَفَحُص اللهِ، سِراُج الإنساِن رُوُح ٢٧
وُمحِبّاً. ً وَفِيّا يَكُونَ بِأْن ُ حُكمَه يَدعَمُ َ وَهُو َلَِك، الم َيحفَظاِن ُ وَالأمانَة ُ الوَفاء ٢٨

َشيْبِهِْم. فِي فَوَقارُهُْم يُوُُخ الّشُ أمّا تِهِْم، َّ بِقُو يَفتَِخرُونَ باُب الّشَ ٢٩
مائِرَ.٦ الّضَ ُ تُطَهِّر رَباُت وَالضَّ ، رَّ َّ الش يُل ِ يُز ُ الّصارِم العِقاُب ٣٠

٢١
ِيدُ. يُر َحيثُما يُدِيرُها ِياهِ، الم جَداوِِل مِثُل اللهِ يَدِ فِي المُلُوِك قُلُوُب ١

القُلُوَب. يَفَحُص الَّذِي َ هُو َ الله وَلـَِكّنَ عَينَيهِ، فِي ً َصحِيحَة تَبدُو قَْد الإنساِن ُطرُِق كُّلُ ٢

. باِئحِ الذَّ تَقدِيِم مِْن اللهِ عِنْدَ أهَّمُ وَعادٌِل َصحِيٌح َ هُو ما فِعُل ٣
يرِ. الشِّرِّ َ ة َّ َخطي ُ تُْظهِر ُ المُتكبِّرة ُ وَالأفْكار ُ المُتَعَْجرِفَة ظراُت َّ الن ٤

فَقِيراً. ُ فَيَصير ُ المُتَهَوِّر أمّا ، الرِّبحِ إلَى ُ تَقُودُه ُجتَهِدِ الم ُخطَُط ٥

المَوِْت. إلَى يُؤَدِّي ٌ ّ وَفَخ يَتَلاشَى ُبخارٌ ِهيَ بِالـكَذِِب تَأتِي َّتِي ال ُ الـكُنُوز ٦

عَدٌل. َ هُو ما عَمََل يَرفُُضونَ هُْم لِأّنَ بَعِيداً، هُْم ُّ َيجُر الأشرارِ عُنُْف ٧

مُستَقِيمَةٌ. ُ فَطُرُقُه ُ البَرِيء أمّا ِبخِداٍع، ُف يَتَصَرَّ المُذنُِب ٨
النِّزاعَ. ُ تُثِير ٍ زَوجَة مََع واِســٍع بَيٍت فِي يَعِيَش أْن مِْن البَيِت، ِ يَة زاوِ فِي يَسكَُن أْن لِلإنساِن ٌ خَير ٩

جارِهِ. مََع ً رَِحيما لَيَس َ وَهُو ، رَّ َّ الش يَْشتَِهي ُ ير الشِّرِّ ١٠
المَعْرِفَةَ. يَكتَِسُب ُ ه َّ فَإن وَيُرَْشدُ، ُ الحَِكيم يُنَصُح وَعِندَما حَِكيماً. الجاهُِل يُصبُِح المُتََكبِّرُ، يُعاقَُب عِندَما ١١

تَْدمِيراً. َ الأشْرار وَيُّدمِّرُ الأشرارِ، بُيُوَت يُراقُِب البارُّ ُ الله ١٢

ُيجِيبُهُ. مَْن َيجِدُ وَلا َ المُساعَدَة َ هُو يَطلُُب الفَقِيرِ، نِداءِ عِْن ُأذُنَيهِ يَسُّدُ مَْن ١٣
دِيدَ. الّشَ الغََضَب ُ تُهَّدِئ ُ َميمَة الح ُ ة َّ وَالهَدَي الغََضَب، ُ تُهَّدِئ السِّرِّ فِي تُعطَى َّتِي ال ُ ة َّ الهَدِي ١٤

رِّ. َّ الش لِفاعِلِي وَالهَلاكُ بِالعَدِل، يَفرَُح البارُّ ١٥

الأمواِت. ِ جَماعَة مََع يَرتاُح الفَهِم يَق َطرِ ُب َّ يَتَجَن مَْن ١٦

يَغْتَنِيَ. لَْن رَِف َّ وَالت َمْرِ الخ وَُمحِّبُ فَقِيراً، ُ يُِصير َلَذّاِت الم ُمحِّبُ ١٧

المُْستَقِيمُ. لا الخائُِن يُعاقَُب وَ البارِّ، عَِن ً عِوَضا ُ ير الشِّرِّ يُؤخَذُ ١٨

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٢٠:٣٠ ٦
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النِّزاعَ. ُ تُثِير ٍ مُتَقَلِّبَة ٍ زَوجَة مََع يَعِيَش أْن مِْن حراءِ الّصَ فِي َيحيا أْن لِلإنساِن ٌ خَير ١٩

لَدَيْهِ. ما كُّلَ فَيَستَهلُِك الأْحمَُق أمّا ناً، َّ ُمخَز ً َيتا وَز ً ثَمِينا ً َكنزا َتجِدُ الحَِكيِم بَيِت فِي ٢٠

وَبِرّاً. ً وَكَرامَة َحياةً َسيَِجدُ َ حمَة َّ وَالر العَدَل يتْبَُع مَْن ٢١

المَنيَع. ِحصنَها وَيُدَمِّرُ بِينَ، ُمحارِ َ مَدِينَة يَغلُِب ٌ حَِكيم رَجٌُل ٢٢

المَتاعِِب. مَِن ُ نَفسَه َيحفَْظ ِ كَلامِه إلَى يَنتَبِهْ مَْن ٢٣
َشدِيدٍ. ٍ ِتَفاخُر ب ُف يَتَصَرَّ َ وَهُو النّاُس، ِ بِه ُ يَسََخر ُ المَغرُور ُ المُتََكبِّر ٢٤

يَعمََل. أْن ُيحِّبُ لا ُ ه َّ لِأن ُلُهُ، َستَقت الـَكْسلاِن ُ شَْهوَة ٢٥

تَأِخيرٍ. دُوِن مِْن فَيُعطِي البارُّ أمّا فَأكثَرَ، َ أكثَر يَشتَِهي َ فَهُو ٢٦

. بِغِّشٍ يُقَّدِمُها ُ ه َّ لِأن كَرِيهةٌ، ُ ير الشِّرِّ يُقَّدِمُها َّتِي ال َ باِئح الذَّ ٢٧

ِثِقَةٍ. ب مُ َّ يَتَكَل ُ ه َّ فَإن ِ لَِضمِيرِه يُصغِي مَْن أمّا يُعاقَبونَ، ورِ ُّ الز شُهُودُ ٢٨

يقِهِ. َطرِ مِْن فَواثٌِق ُ الّصاِلح أمّا وَجهِهِ، َ مَلاِمح ُ يُغَيِّر ُ ير الشِّرِّ ٢٩
اللهِ. ِضّدَ تَنجَُح ٍ مَشُورَة وَلا فَْهٍم وَلا ٍ ِحكمَة مِْن ما ٣٠

اللهِ. عِندِ مِْن فَهَِي ُ صرَة ُّ الن أمّا الحَرِب، لِيَوِم ُ ز ُيجَهَّ الحِصانُ ٣١

٢٢
هَِب. وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن أفَضُل وَالاحتِرامُ العَظِيِم، الغِنَى مَِن أفَضُل ُ َيِّدَة الج ُ معَة الّسُ ١

خَلَقَهُما. َ الله لِأّنَ وَالفَقِيرِ، الغَنِيِّ بَينَ فَرَق لا ٢

العِقاَب. فَيَناُل المَشاكِِل فِي يَدخُُل وَالجاهُِل ِيَةً، آت المَشاكَِل يَرَى عِندَما ُ َيختَبِئ العاقُِل ٣

َياةِ. وَالح ِ وَالـكَرامَة بِالغِنَى ُ يُكافَئ وَ اللهَ، َيخاُف يَتَواَضُع مَْن ٤

ُخادِِع. الم عَِن يَبتَعِدُ ُ َحياتَه ُيحِّبُ وَمَْن وَِفخاٌخ، أشواكٌ ُخادِِع الم يِق َطرِ فِي ٥

يَكبُرُ. عِندَما ُ يَترُكَه فَلا يَفعَلَهُ، أْن يَنْبَغِي ما عَلَى الّطِفَل دَرِِّب ٦

أقرََضهُ. ِمَْن ل عَبدٌ َ هُو يَقتَرُِض وَالَّذِي الفَقِيرِ، عَلَى ُط َّ يَتَسَل الغَنِيُّ ٧

َسخَطَهُ. تُنِهي وَالعَصا بِسََخطِهِ، مارَ الدَّ َيحُْصدِ َ لم الّظُ يَزْرَِع مَْن ٨

لِلفُقَراءِ. ِ َطعامِه مِْن يُعطِي ُ ه َّ لِأن َسيَتَبارَكُ، ُ ِيم الـكَر جُُل َّ الر ٩

وَالإهانَةُ. الجِداُل َف َّ وَيَتَوَق الخِصامُ، فَيَنتَِهي َ المُستَهزِئ اطرُدِ ١٠

َصدِيقَهُ. َلُِك الم يَكُونُ َب، المُهَّذَ وَالكَلامَ القَلِْب، َ َطهارَة ُيحِّبُ مَْن ١١
يَن. الغادِرِ ُخطََط ُيحْبُِط ُ ه َّ وَلـَِكن المَعرِفَةَ، َتحرُُس ِ الله عُيُونُ ١٢

الّشارِِع!» فِي ُأقتَُل قَْد الخارِِج! فِي أَسدٌ «هُناكَ يَصرُُخ: الـَكْسلانُ ١٣

فِيها. يَسقُُط ِ الله رِضا فِي يَعِيُش لا مَْن العَمِيقَةَ، َ الحُْفرَة ُ يُشبِه ِ ِيَة الزّان كَلامُ ١٤

مِنْهُ. َ َماقَة الح يُل ِ يُز أدِيُب َّ وَالت غِيرِ، الّصَ بِيِّ الّصَ بِعَقِل ٌ مُرتَبِطَة ُ َماقَة الح ١٥
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َسيَفتَقِراِن. كِلاهُما ، الغَنِيَّ يُعْطِي وَمَْن غَنيّاً، لِيُْصبَح َ الفَقِير ُ يَظلِم مَْن ١٦

الثّلاثُون الحِكمةِ أقواُل
ُأعَلِّمَُك ١٩ بِها. مَ َّ تَتَكَل وَأْن رَها، َّ تَتَذَك أْن َحسٌَن ١٨ تَعلِيمِي. عَلَى تَفِكيرَكَ ْ وَرَكِّز الحَُكماءِ، لِأقواِل ُأذُنََك افتَْح ١٧

الحَّقَ لُِأعَلِّمََك ٢١ وَمَعرِفَةً، َ نَصاِئح سابٍِق وَقٍت فِي إلَيَك أكتُْب ألَْم ٢٠ اللهِ. فِي أنَت ثِقَتََك تََضَع لـِكَي الَيَومَ، أنَت يّاها إ
أْرَسلََك؟ ذِي َّ لل ٍ صادِقَة بِإجاباٍت تَرُدَّ ى َّ َحت الّصادَِق، وَالكَلامَ

— 1 —
وَيَسرُِق تِهِْم، َّ قَِضي عَْن َسيُدافـِـُع َ الله لِأّنَ ٢٣ َحكَمَةِ. الم فِي َ العاِجز تَْسَحِق وَلا فِقِيرٌ، ُ ه َّ لِأن الفَقِيرِ مَِن تَسرِْق لا ٢٢

ظالِمِيهِْم. َ َحياة
— 2 —

فِي نَفسََك وَتُوقـِـَع ُسلُوكَهُ، مَ َّ تَتَعَل لِئلّا ٢٥ بِسُرعَةٍ. ُ يَثُور الَّذِي جَُل َّ الر تُرافِِق وَلا الغَُضوَب، جَُل َّ الر تُصادِِق لا ٢٤
. الفَّخِ

— 3 —
ُ َسيُؤْخَذ ُ يرُك سَرِ ى َّ فَحَت دادَ، الّسَ تَستَطِيُع لا ُكنَْت فَإذا ٢٧ ِيَن. الآخَر دُيُونَ بِها تَكفَُل َصفقاٍت فِي تَْدخُْل لا ٢٦

مِنَك.
— 4 —

آباؤكَ. وََضعَها َّتِي ال َ القَدِيمَة الحُدُودَ تُزِِل لا ٢٨

— 5 —
يَن. مَغمُورِ ً ُأناسا َ َيخدِم وَلَْن المُلُوكَ، ُ َسيَخدِم َ هُو عَمَلَهُ؟ يُتقُِن الَّذِي جَُل َّ الر أرَأيَت ٢٩

٢٣
— 6 —

شَرِهاً. ُكنَت إذا وَاْكبَْحها، تََك َّ شَهِي راقِْب ٢ أمامََك. َ هُو ما إلَى ً َجيِّدا فَانتَبِهْ ؤَساءِ، ُّ الر مََع لِتَأكَُل جَلَْسَت إذا ١
وَِخداٍع. كَذٍِب َطعامَ يَكُونُ قَْد ُ ه َّ لِأن الغالِي، عاِم الّطَ مَِن تَقتَرِْب لا ٣

— 7 —
ِبجَناحَينِ ُ يَطِير ُ ه َّ أن لَو َكما البَصَرِ، بِلَمِح يَْذهَُب الغَنِيَّ لِأّنَ ٥ فَهمَِك. عَلَى كِْل َّ تَت وَلا رْوَةِ، َّ لِلث ً َطلَبا نَفسََك تُنهِْك لا ٤

ماءِ. الّسَ إلَى سْرِ َّ كَالن
— 8 —

وَاشرَْب» «كُْل لََك: قاَل فَإْن يأكُلُهُ. ما َ تَكلِفة ًَيحِسُب دائِما ُ ه َّ لِأن ٧ ذِيذَ، َّ الل ُ َطعامَه ِ تَشتَه وَلا البَِخيِل َ خُبز تَأكُْل لا ٦
ُلوَةُ. الح كَلِماتُُك وَتَُضيـِّـُع أهُ، َّ َستَتَقَي ُ أكَلْتَه الَّذِي وَالقَلِيُل ٨ يَقُوُل. ما يَعنِي لا َ فَهُو

— 9 —
كَلامَِك. فِي َ الحِْكمَة ُ َسيَحتَقِر ُ ه َّ لِأن ، لِلغَبِيِّ ً نَِصيحَة تُعِط لا ٩

— 10 —
كَ. ِضّدَ عَنهُْم وََسيُحاِمي ، قَوِّيٌ فادِيَهُْم لِأّنَ ١١ الأيتاِم، ُحقُوِل عَلَى تَتَعَّدَ وَلا القَدِيمَةَ، الحُدُودَ تُغَيِّرِ لا ١٠

— 11 —
المَعرِفَةِ. أقواِل إلَى وَاستَمـِـْع ةِ، َّ الوَِصي إلَى أْصِغ ١٢
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— 12 —
المَوِت. مَِن ُ فَسَتُنقِذُه بِالعَصا ُ َبتَه ضَر إذا بَْل ١٤ يَمُوَت. فَلَْن بِالعَصا ُ َبتَه ضَر إذا الوَلَدِ. عَِن أدِيَب َّ الت تَمنَِع لا ١٣

— 13 —
وَمُْستَقِيمٌ. َحّقٌ َ هُو بِما مُ َّ تَتَكَل عِندَما قَلبِي َسيَبتَهُِج ١٦ حَِكيماً، أصبَحَت إذّا قَلبِي َسيَفرَُح ، بُنَّيَ يا ١٥

— 14 —
لَْن فِيها وَرَجاؤُكَ ناِجحَةً، ً َحياة َستَناُل ْقوى َّ الت فِي َك َّ لِأن ١٨ ِحينٍ، كُّلِ فِي َ الله ِق َّ ات وَلـَِكِن الخُطاةَ، َتحِسدِ لا ١٧

يَنتَِهي.
— 15 —

َمرِ، الخ شُرِب فِي يُسرِفُونَ مَْن تُرافِْق لا ٢٠ ِحيِح. الّصَ يِق رِ الّطَ فِي َحياتََك وَقُْد حَِكيماً، وَُكْن بُنَّيَ يا لَي استَمـِـْع ١٩

الثِّياَب َسيَلبِسُونَ ومَ َّ الن ونَ ُّ ُيحِب وَالَّذِيَن َسيُفقَرُونَ، رِب َّ وَالش الأكِل فِي يُسرِفُونَ مَْن لِأّنَ ٢١ الأكِل، فِي يُسرِفُونَ وَمَْن
المُتَهَرِّئَةَ. َ القَدِيمَة
— 16 —

وَالفَهمَ، َ وَالمَعرِفَة َ وَالحِْكمَة الحَّقَ اْشتَرِ ٢٣ . ّنِ الّسِ فِي ُ تَكبُر عِندَما َك ُأمَّ ْ َتحتَقِر وَلا وَلَدَكَ، الَّذَي ِيَك أب إلَى أصِغ ٢٢

َك، وَُأمَّ أباكَ فَأْسعِْد ٢٥ بِهِ. َسيَبتَهُِج الحَِكيِم الابِن ُ وَوالِد َكثِيراً، يَفرَُح البارِّ ُ وَالِد ٢٤ مِنها. بِشَيءٍ تُفَرَِّط أْن وَإيّاكَ
بَِك. تَبتَهُِج وَلَدَتَْك مَْن وَاجعَْل

— 17 —
َضيِّقاً. ً وَبِئرا ً عَمِيقَة ً ُحفرَة ُ تُشبِه َ ِيَة الزّان لِأّنَ ٢٧ لََك. ً مِثالا لِتكونَ َحياتِي وَلاِحْظ بُنَي، يا ً َجيِّدا إلَيَّ اْستَمـِـْع ٢٦

الخِيانَةِ. إلَى يَن َكثِيرِ وَتَدفَُع يسَتِها، لِفَرِ َُّص َب تَتَر ٢٨
— 18 —

رِب؟ الضَّ مَِن ُ عَيناه ُّ َستَحمَر وَمَْن َسبٍَب، بِدُوِن رَب الضَّ َسيَناُل مَْن وَالمَشاكُِل؟ النِّزاعُ ِمَِن ل وَالحُزنُ؟ البُؤُْس ِمَِن ل ٢٩

المَمزُوِج. َمرِ الخ أنواِع عَْن وَيَبحَثُونَ بيذِ، َّ الن شُرِْب فِي يَسرِفُونَ ذِيَن َّ لِل جَمِيعُها ِ هَذِه ٣٠

عباِن، ُّ كَالث َسيَلسَُع الأمرِ ِ نِهايَة فَفِي ٣٢ مُتَلألِئَةً. وَتَنساُب الكَْأِس، فِي لُونُها َُّق يَتَأل عِندَما َمرِ بِالخ َ تُبهَر أْن يّاكَ فَإ ٣١

ةِ. الّسامَّ الأفعَى مِثَل يَعَّضُ وَ
فِي يرٍ سَرِ عَلَى يَستَلقِي كَمَْن َستُصبُِح ٣٤ وَتَفِكيرِكَ. كَلامَِك فِي ً شا َّ مُشَو وََستُصبُِح ً يبَة غَرِ َ أشياء عَيناكَ فَتَرَى ٣٣

َلكُمُونَنِي! ي هُْم أّنَ ُأدرِْك وَلَْم بِألٍَم! ْ أشعُر لَْم لـَِكنِّي َبُونِي «ضَر وََستَقُوُل: ٣٥ يَةِ. الّسارِ ةِ َّ قِم عَلَى يَستَلقِي الَّذِي وَمِثَل البَحرِ،
راِب؟» َّ الش مَِن يدِ المَزِ عَْن لأْبحََث أصحُو فَمَتَى

٢٤
— 19 —

الأذَى. عَِن مُونَ َّ وَيَتَكَل لِْب، وَالّسَ لِلعُنِف ُيخَّطِطُونَ هُْم لِأّنَ ٢ مَعَهُْم، تَكُونَ أْن َمَّنَ تَت وَلا الأشرارَ، َتحِسدِ لا ١
— 20 —

وَمُفرٌِح. ثَمِيٌن َ هُو ما بِكُّلِ الغُرَُف ُ تَمْتَلِئ ِ بِالمَعرِفَة ٤ تَثبُُت. وَبِالفَهِم البُيُوُت، تُبنَى ِ بِالحِْكمَة ٣
— 21 —

الحَِكيمَةِ، وَالخُطَِط ِ بِالمَشُورَة ً با حَر تَشُّنَ أْن تَستَطِيُع َك َّ لِأن ٦ أقدَرَ. ُ َتجْعَلُه ُ وَالمَعْرِفَة فِعلاً، قَوِّيٌ ُ الحَكيم جُُل َّ الر ٥

المُستَشاريَن. ِ بِكَثرَة ُ وََستَنتَصِر
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— 22 —
َجالِِس. الم فِي أفواهَهُْم يَفتَُحوا أْن يَنبَغِي فَلا َمْقى. الح مَِن أعلَى ُ الحِْكمَة ٧

— 23 —
المَشاكِِل.» «أبا النّاُس يُسَمِّيهِ لِلأذَى ً دائِما ُيخَّطُِط مَْن ٨

المُستَهزِئَ. يَكرَهُونَ وَالنّاُس ةٌ، َّ َخطِي الأْحمَُق يَرسُمُها َّتِي ال ُ ة الخُّطَ ٩

— 24 —
َحّقاً. َضعِيٌف ََّك فَإن يِق، الّضِ وَقِت فِي َضعفَُك َ َظهَر إذا ١٠

— 25 —
َسيُْذَبحُونَ، الَّذِيَن ِ مُساعَدَة عَْن تَتَراَجْع وَلا المَوِت، إلَى المُنقادِيَن أنقِذِ ١١

َ هُو ألَيَس يَعلَمُ؟ وَ يَراكَ َ هُو ألَيَس بِهِ. ُ يَعلَم القُلُوِب فاِحَص فَإّنَ الأمرِ،» بِهَذا ُ نَعلَم لا «َنحُن ُلَْت: ق إْن َك َّ لأن ١٢
عَمَلِهِ؟ ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلَ َسيُجازِي مَْن

— 26 —
فَإذا َياتَِك، ِلح كَالعَسَِل ٌ لَذِيذَة َ الحِْكمَة أّنَ وَاعلَْم ١٤ المَذاِق. َطيُِّب العَسَِل وَشَْهدُ مُفِيدٌ، ُ ه َّ لِأن ً عَسَلا كُْل بُنَّيَ يا ١٣

رَجاؤُكَ. َيخِيَب وَلَْن عَظِيماً، ً مُستَقبَلا فَسَتَِجدُ وَجَدتَها
— 27 —

َسيَقُومُ. ُ ه َّ فَإن مَّراٍت، َسبَْع البارُّ َسقََط لَوْ ى َّ فَحَت ١٦ بَيتِهِ. عَلَى تَهُجْم وَلا البارِّ، جُِل َّ الر يِق َطرِ فِي ً كَمِينا تَنِْصْب لا ١٥

شُرُورِهِ. بِسَبَِب فَيَسقُُط ُ ير الشِّرِّ أمّا
— 28 —

عَدُّوِكَ. عَْن ُ غََضبَه يُل وََسيُزِ يَنْزَِعجُ، وَ ُ الله َسيَراكَ وَإلّا ١٨ رُ. َّ يَتَعَث عِندَما تَبتَهِْج وَلا كَ، عَدُّوُ يَسقُُط عِندَما تَفرَْح لا ١٧
— 29 —

وََسيَنطَفُِئ يرِ، لِلشِّرِّ ٌ رَجاء يُوجَدُ لا ُ ه َّ لِأن ٢٠ الأشرارَ. َتحسَدِ وَلا رِّ، َّ الش فاعِلِي بِسَبَِب تَغَْضْب أْو تَْكتَئِْب لا ١٩
مِصباحُهُ.

— 30 —
يَعرُِف وَمَِن فَجْأةً، مِنهما تَأتِي َ المُِصيبَة لِأّنَ ٢٢ عَلَْيهِما. المُتَمَرِّدِيَن إلَى تَنْضَّمَ وَلا َلَِك، وَالم َ الله اخَش ، بُنَّيَ يا ٢١

يُسَبِّباهُ؟ أْن يَستَطِيعاِن الَّذِي مارِ الدَّ مِقدارَ
الحِْكمَة أقواِل مِْن يدٌ مَزِ

َجيِّداً. لَيَس ِ ُحاكَمَة الم فِي ُ ز ُّ حَي َّ الت الحِْكمَةِ: أقواِل مِْن يدٌ مَزِ ً أيضا ِ وَهَذِه ٢٣

وَصاِلحٌ.» ٌ بَرِيء «أنَت لِلمُْذنِِب: يَقُوُل مَْن الُأمَِم مَِن وََسيُرفَُض عُوِب الّشُ مَِن َسيُلْعَُن ٢٤

لَهُْم. ٌ بَرَكَة َ وَهُو المُْذنِب، ُ خ يُوَّبِ بِمَْن النّاُس يُسَرُّ لـَِكْن ٢٥

فَتَينِ. الّشَ عَلَى ِ القُبلَة مِثُل ُ الّصادِقَة ُ الإجابَة ٢٦
بَيتََك. َ تَبنِي أْن قَبَل َحقلََك ْ وََجهِّز عَمَلََك نَّظِْم ٢٧

ورِ. ُّ بِالز تَشهَْد وَلا َسبٍَب، دُونَ جارِكَ ِضّدَ تَشهَْد لا ٢٨

أفعالِهِ!» ِبحَسَِب يهِ وََسُأجازِ مَعِي، فَعََل َكما ُ مَعَه «َسأفعَُل تَقُْل: لا ٢٩
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وَالأعشاُب أْنحائِهِ، جَمِيِع فِي نَمَْت الأشواكَ فَرَأيُت ٣١ الأحمَِق، جُِل َّ الر وَبِكَرِْم الـَكْسلاِن، جُِل َّ الر ِبحَقِل مَرَْرُت ٣٠

دَرساً. مُْت َّ فَتَعَل َ ظَر َّ الن ْقُت َّ وَدَق الأمرِ، فِي رُْت َّ وَفَك فَنَظَرُْت ٣٢ بِهِ. ُيحِيُط الَّذِي َجَرِّيُ الح ُ ور الّسُ َ وَانهَدَم تْهُ، غَّطَ قَْد ُ ة الّضارَّ
وَتَقتَِحمَُك ، كَلِّّصٍ ُ الفَقر وَيُداهِمَُك ٣٤ وِم، َّ الن مَِن ً قَلِيلا َّ ثُم عاِس ُّ الن مَِن ً قَلِيلا َّ ثُم اليَدَيِن َطّيِ مِْن ً قَلِيلا أّنَ َ وَهُو ٣٣

اقتِحاماً. ُ الخَسارَة
٢٥

ُسلَيْمان أمثاِل مِْن يدٌ مَز
يَهُوذا: مَلُِك حَزَقِيّا، َلِِك الم رِجاُل نَها دَّوَ وَقَْد ُسلَيْمانَ، أمثاِل بَعُض ً أيضا ِهيَ ِ هَذِه ١

يَكِشفُونَها. َّتِي ال الُأمُورِ فِي المُلُوِك وََمجدُ ُيخفِيها، َّتِي ال الُأمُورِ فِي ِ الله َمجدُ ٢

تُفَحُص. أْن عَْن المُلُوِك قُلُوُب تَبعُدُ الأْرِض، وََكعُمِق ماءِ الّسَ كَارتِفاِع ٣
بِالبِرِّ. ُ عَرُشه فَيَثبَُت َلِِك الم ِ َحضرَة مِْن َ ير الشِّرِّ أخرِِج ٥ وِعاءً. الّصائـِـُغ يَصنََع لـِكَي ةِ، الفِّضَ مَِن وائَِب الّشَ أزِِل ٤

لََك: يُقاَل أْن ٌ خَير ُ ه َّ لِأن ٧ عَظِيماً، ً رَجُلا ُكنَْت لَوْ َكما العُظَماءِ بِيْنَ تَقِْف وَلا َلِِك، الم ِ َحضْرَة فِي ِنَفِسَك ب َ تَتَباه لا ٦
العُظَماءِ. َمجلِِس فِي تُهانَ أْن مِْن الأماِم،» إلَى «تَعاَل

يََك. فَيُْخزِ َخطَأكَ صاِحبَُك يَكِشُف عِندَما ُ َستَفعَلُه الَّذِي َما ف وَإلّا الاّتِهاِم، فِي ْع تَتَسَرَّ لا ٨
بَِك َلتَِصُق وَت سامِعَِك، مِْن لِْلخِزِي َض َّ تَتَعر لئلا ١٠ غَيرِكَ، سِرَّ تَكِشْف لا وَلـَِكْن صاِحبَِك، مََع مَشاكِلََك ناقِْش ٩

َسيِّئَةٌ. ٌ سُمْعَة
. فِضِّّيٍ وِعاءٍ فِي ً ذَهَبِيّا ً تُّفاحا ُ يُشبِه وَقْتِهِ، في الكلامُ ١١

المُصغِيَةِ. ِ لُأذُنِه هَِب الذَّ مَِن ً حَلَقا ُ يُشبِه الحَكيِم ِيُخ ب تَو ١٢

الحَصادِ. يَوِم فِي َ البارِد لَْج َّ الث ُ يُشبِه ِ َسيِّدِه قَلَْب يُسعِدُ الَّذِي الأمِينُ ُسوُل َّ الر ١٣
مَطَرٍ. دُونَ ً ياحا وَرِ ً غُيُوما ُ يُشبِه بِوَعدِهِ، يَفِي أْن دُونَ هَدايا بإعطاءِ يَعِدُ مَْن ١٤

يُقاوَمُ. لا يِّنُ َّ الل ُ وَالكَلام الحاِكمُ، ى َّ َحت يَقتَنـِـُع الباِل وَبِطُوِل بْرِ بِالّصَ ١٥
ؤُهُ. َّ وَتَتَقَي مَعِدَتَُك ُ َستَمتَلِئ وَإلّا فَقَط، ُ َتحتاجُه ما فَكُْل عَسَلاً، وَجَدَت إذا ١٦
مِنَْك. ُ وَيَنفُر يَتَِك رُْؤ مِْن َسيُتَخمُ ُ ه َّ فَإن وَإلّا ِلجارِكَ، ياراتَِك زِ مِْن تُكثِرْ لا ١٧

المَسنُوِن. ْهِم َّ وَالس يِف وَالّسَ كَالعَصا تَكُونُ َك َّ فَإن جارِكَ، ِضّدَ ورِ ُّ بِالز شَهِْدَت إذا ١٨
مَْكسُورَةٍ. قَدٍَم عَلَى َ ير الّسَ أوِ ُمخَلْخٍَل، ِسّنٍ عَلَى الأكَل مِثُل يِق الّضِ يَوِْم فِي الغادِرِ عَلَى الاتِّكاُل ١٩

الجُرِْح. عَلَى الخَّلَ َسْكَب أْو بارِدٍ، يَوٍم فِي المِعطَِف خَلَْع ُ يُشبِه ِيٍن حَز لِقَلٍْب ُ الغِناء ٢٠

يََضُع كَمَْن َستَكُونُ هَكَذا ََّك لِأن ٢٢ لِيَشرََب. ً ماء ِ فَأعطِه عَطَِش وَإذا لِيَْأكَُل، ً خُبْزا ِ فَأْعطِه كَ عَدُّوُ جاعَ إذا ٢١

َسيُكافِئَُك. ُ وَالله رَْأِسهِ، عَلَى ً مُلتَهِبا ً جَمرا
الغََضَب. ُ تُوَلِّد ُ َّمِيمَة وَالن المَطَرَ، َتجلُِب ماِل الّشَ مَِن ُ القادِمَة ياُح ِّ الر ٢٣

الجِداِل ِ دائِمَة ٍ زَْوجَة مََع واِحدٍ بَيٍت فِي تَعِيَش أْن مِْن لََك ٌ خَير ِ عُلِّيَتِه أْو المَنْزِِل َسْطِح مِْن رُْكٍن فِي تَعِيَش أْن ٢٤
وَالخِصاِم.
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لِعَطشانَ. بارِدٍ ماءٍ كَْأَس ُ يُشبِه بَعِيدَةٍ مَسافةٍ مِْن يَأتِي الَّذِي ارُّ الّسَ ُ الخـَبَر ٢٥

ثاً. َّ مُلَو ً وَيَنبُوعا رٍ َّ مُعَك ماءٍ نَبَع ُ يُشبِه ِ ير للشِّرِّ َيخََضُع الذي البارُّ ٢٦

الإكراِم. نَيِل إلَى عِِي الّسَ فِي تَبالـِـــَغ أْن وَلا َكثِيراً، ً عَسَلا تأكَُل أْن ً َجيِّدا لَيَس ٢٧

أسوارَ. بِلا ً مَفتُوحَة ً مَدِينَة ُ يُشبِه ُ نَفسَه يَْضبُُط لا مَْن ٢٨

٢٦
الأْحمَق ِصفاُت

الحَصادِ. مَوسِمَ َ المَطَر وَلا يَف، الّصَ ُ يُلاِئم لا لَْج َّ الث أّنَ َكما بِالأحمَِق، َلِيُق ت لا ُ الـكَرامَة ١

َلِّقَةِ. ُح الم نُونُوةِ وَالّسُ َ الّطائِر كَالعُصفُورِ عَلَيَك، ُّ تَْستَقِر لا َسبٍَب بِدُوِن ُ عنَة َّ الل ٢

لِلحَمقَى. وَالعَصا لِلحِمارِ، ُ وَالّلِجام لِلحِصاِن وُط الّسَ ٣
مِثلَهُ. تَبْدُو لِئلّا حَماقَتِهِ، بِمِثِل الأْحمََق ُتجِاوِِب لا ٤

مِنَْك!٧ أحْكَمُ ُ ه َّ أن وََسيَظُّنُ حَماقَتِهِ، بِمِثِل الأْحمََق جاوَِب ٥

لْمِ. الّظُ عَِن يَبحَُث كَمَْن أْو رِجلَيهِ، يَقطَُع كَمَْن الأْحمَِق مََع ً رِسالَة يُرِسُل مَْن ٦

المَشلُوِل. رِجَل ُ يُشبِه َمقَى الح ُ يَقُولُه الَّذِي ِ الحِْكمَة كَلامُ ٧
بِالمِقلاِع. ً َحجَرا بُِط يَر مَْن ُ يُشبِه لِلأْحمَِق َجدَ الم يُعطِي مَْن ٨

ِيَدِهِ. ب ً َشوكا ُمِسُك ي الَّذِي َ ير ّكِ الّسِ ُ يُشبِه َمقَى الح ُ يَقُولُه الَّذِي ِ الحِْكمَة كَلامُ ٩

. الكُّلَ فَيَْجرََح السِّهامَ يَضْرُِب مَْن ُ يُْشبِه بِعَمَلِهِ، لِيَقُومَ َسبِيٍل َ عابِر أْو أْحمََق ُ يْستَْأِجر مَْن ١٠

قَيئِهِ. إلَى يَعُودُ كَالكَلِْب َمْقاءَ، الح ِ فاتِه تَصَرُّ ُ يُكَرِّر الَّذِي الأْحمَُق ١١

فَلا. هَذا أمّا ً حَِكيما الأْحمَُق يُصبُِح قَْد حَِكيماً، ُ نَفسَه يَظُّنُ ً رَجُلا أرَأيَت ١٢

الـَكسلان ِصفاُت
شيئاً. يَْفعَُل فَلا وارِِع،» الّشَ فِي ُ ه َّ إن يِق، رِ الّطَ فِي أَسدٌ «هُناكَ يَقُوُل: الـَكسلانُ ١٣

مَفاِصلِهِ. عَلَى الباُب كُ َّ يَتَحَر ّكما ِ يرِه سَرِ عَلَى كُ َّ يَتَحَر الـَكسلانُ ١٤
َمِهِ. ف إلَى يُعِيدُها وَلا بَِق الّطَ فِي ُ يَدَه يََضُع الـَكسلانُ ١٥

ِبحِكمَةٍ. ُيجِيبُونَ ٍ َسبعَة مِْن أذكَى ُ نَفسَه يَظُّنُ الـَكسلانُ ١٦

والخِداع ُ َّمِيمَة الن
ضاّلٍ. عابِرٍ كَلٍب بُِأذُنَي ُمِسُك ي كَمَْن هُ، َيخُّصُ لا ِشجاٍر فِي ُل يَتَدَخَّ الَّذِي ١٧

وَقاتِلَةً، ً مُشتَعِلَة ً سِهاما يَرِمي الَّذِي َجنُونُ الم ١٨
أْمَزُح!» «ُكنُْت لَهُ: يَقُوُل َّ ثُم ُ جارَه َيخدَعُ الَّذِي ُ يُشبِه ١٩

وَالخُُصوماُت. المَشاكُِل تَهدَُأ َّمّاِم الن وَبِدُوِن النّارُ، تَنطَفُِئ َحطٍَب بِدُوِن ٢٠

الأحمق. مََع للتّعامُِل تَصلُُح يقةٍ طِر مِْن ما ُ ه َّ أن 5 ،4 العددين من نفهم ربما ٢٦:٥ ٧
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النِّزاعَ. يُشعُِل المَشاكِِل ُ وَمُثِير لِلنّارِ، ُ يُستَخدَم وَالحَطَُب لِلجَمرِ، ُ يُستَخدَم الفَحمُ ٢١
المَعِدَةِ. إلَى يَنزُِل الَّذِي ذِيذَ َّ الل عامَ الّطَ ُ يُشبِه َّمّاِم الن ُ كَلام ٢٢

فَخّاٍر. ِ قِْطعَة عَلَى ةِ الفِّضَ مَِن ً طِلاء ُ يُشبِه يراً، شِرِّ ً قَلبا ُيخْفِي الذِي ُ ُلْو الح الكَلامُ ٢٣

داِخلِهِ. فِي ً ِخداعا ُيخْفِي بَينَما مُ، َّ يَتَكَل عِندَما العَدُّوُ يُرائِي ٢٤

رِّ. َّ الش مَِن َ الـَكثِير ِ قَلبِه فِي لِأّنَ تَُصّدِقْهُ، فَلا بِلُطٍف مَ َّ تَكَل فَإذا ٢٥

النّاِس. بَينَ َسيُفتََضُح ُ أمرَه وَلـَِكّنَ بِالخِداِع، َ الـكُرْه ُيخفِي َ فَهُو ٢٦

عَلَيهِ. ُ َجَر الح يَرِجــُع ِ غَيرِه عَلَى ً َحجَرا يُدَحرُِج وَمَْن فِيها. يَقَُع ِ لِغَيرِه ً ُحفرَة ُ َيحفُر مَْن ٢٧
بِالخَراِب. ُب َّ يَتَسَب ُجامُِل الم وَالفَمُ تِهِْم. َّ بِأذِي ُب َّ يَتَسَب مَْن ُ يَكرَه الكاذُِب اللِسانُ ٢٨

٢٧
ة عامَّ ٌ نَصاِئح

الغَدُ. ِ بِه يَأتِي الَّذِي ما ُ تَعلَم لا ََّك لِأن بِالغَدِ، تَتَفاخَْر لا ١
نَفسََك. أنَت تَمتَدِْح وَلا يَمدَُحونََك، ِيَن الآخَر دَِع ٢

مَعاً. مِل َّ وَالر خرِ الّصَ مَِن أثقَُل الأحمَِق غََضَب وَلـَِكّنَ ثَقِيٌل، مُل َّ وَالر ثَقِيٌل ُ خر الّصَ ٣
الغَيرَةِ. أمامَ يَقَِف أْن يَستَطِيُع مَْن وَلـَِكْن وَفاِن، كَالّطَ وَالغَيُظ قاٍس الغََضُب ٤

. َخفِّيِ الم الحُّبِ مَِن أفَضُل ُ رِيح الصَّ ِيُخ ب و َّ الت ٥

فَةٌ. َّ ي مَُز ُ قُبُلاتُه ى َّ فَحَت ، العَدُّوُ أمّا الأمانَةُ، دافِعُها دِيُق الّصَ يُسَبِّبُها َّتِي ال الجُرُوُح ٦

حُلْوٌ. َ هُو مُّرٍ كُّلُ وَلِلجائـِـِع العَسََل، يَدُوُس بعانُ الّشَ ٧

هِ. عُّشِ عَْن البَعِيدَ َ العُصفُور ُ يُشبِه ِ وََطنِه عَْن البَعِيدُ ٨
ةِ. َّ ذِي الّشَ كَالعُطُورِ القَلَب وَتُفَرُِّح ٌ حُلْوَة ُ ُخلَِصة الم ديِق الّصَ كَلِماُت ٩

ُ وَالجار المَشاكَِل. ُ تُواِجه ُكنَْت إذا أِخيَك بَيَت تَدخُْل لا وَلـَِكْن وَالِدِكَ، َصدِيِق عَْن وَلا َصدِيقَِك عَْن تَتَخَّلَ لا ١٠
البَعِيدِ. الأِخ مَِن أفَضُل يُب القَرِ

يُعَيِّرُونَنِي. مَْن كُّلِ عَلَى وَأرُدَّ قَلْبِي، فَيَفرََح ً حَِكيما ُكْن ، بُنَّيَ يا ١١

جَزاءَهُ. وَيَناُل المَشاكِِل فِي فَيَدخُُل الجاهُِل أمّا فَيَختَبِئُ، المَشاكَِل يَرَى العاقُِل ١٢

ةً. َّ أْجنَبي ً وَاْمرَأة ً يبا غَرِ ً رَجُلا َكفَِل ُ ه َّ لِأن لَدَيهِ ما وَارهِْن ُ بَه ثَو خُْذ ١٣
لَعنَةً. ُ تُه َّ َتحِي ُتحْسَُب مُزِعجٍ بَِصوٍت ً َصباحا َ ة َّ ِحي َّ الت ُلقِي ي الَّذِي ١٤

مُمطِرٍ. يَوٍم فِي المُتَسَرِِّب الماءِ نَقَراِت ُ تُشبِه النِّزاِع، ُ تُثِير َّتِي ال ُ وجَة َّ الز ١٥

واِحدَةٍ. ِيَدٍ ب ً زَيتا ُمِسُك ي كَمَْن أْو الرِّيحَ، يُوقَِف أْن ُيحاوُِل كَمَْن يَكُونُ يُوقِفَها أْن ُيحاوُِل وَمَْن ١٦

وَيُهَّذِبُهُ. الإنسانَ ُ يُعَلِّم وَالإنسانُ الحَدِيدَ، يَصقُُل الحَدِيدُ ١٧
ْم. َّ يُكَر ِ بِسَيِّدِه يَعتَنِ مَْن ً أيضا ثَمَرَها، يَأكُْل تِينٍ ِ بِشََجرَة يَعتَنِي مَْن ١٨

وََطبِيعَتَهُ. الإنساِن َ حالَة ُ يُْظهِر القَلُْب وَكَذَلَِك الإنساِن، َ وَجه يَعِكُس ُ الماء ١٩



١٩ : ٢٨ أمثال ٩٩٦ ٢٠ : ٢٧ أمثال

تَشبَعاِن. لا الإنساِن عَينا وَكَذَلَِك يَكتَفِياِن، لا الهَلاِك٨ وَمَوِْضــُع ُ يَة الهاوِ ٢٠
الإنسانَ. يَمتَِحُن َ المَدِيح أّنَ َكما هََب، وَالذَّ َ ة الفِّضَ تَمْتَِحُن ُ النّار ٢١

غَباؤهُ! ُ يُفارِقَه فَلَْن ةٍ، َّ بِمِدَق الأحمََق َطَحنَْت لَوْ ى َّ َحت ٢٢

تَْستَطِيُع، ما بِأفَْضِل غَنَمََك وَارعَ قَطِيعَِك، ِ ِبحالَة َّ اهتَم ٢٣

الأبَدِ. إلَى يَدُومُ لا التّاُج وَكَذَلَِك يَدُومُ لا الغِنَى لأّنَ ٢٤

الجِباِل، مَِن القَّشُ وَيُجمَُع غَيرُهُ، وَيَنمُو العُْشُب، يَزُوُل عِندَما ٢٥

لََك ً َطعاما حَلِيبُها يَكفِي ً وَماعِزا ٢٧ َحقلاً، وَتَْشتَرِي تَبِيعُها ً وَتُيوُسا ُصوفَها، َلبَُس ت ِخراٌف لَدَيَك يَكُونُ عِندَها ٢٦
وَِلخَدَمَِك. وَلِبَيتَِك

٢٨
كَالأَسدِ. فَشُجاعٌ البارُّ أمّا أحَدٌ، ُ يُطارِْده لَْم وَإْن ى َّ َحت ُ ير الشِّرِّ يَهرُُب ١

َلَدِهِ. ب استِْقرارِ عَلَى فَيُحافُِظ الفَطُِن ُ الحاِكم أمّا َكثِيرُونَ، ُ َيحكُمُه ُ المُتَمَرِّد عُب الّشَ ٢
َشيئاً. ُ خَلْفَه يُبقِي لا الَّذِي الجارَِف َ المَطَر ُ يُشبِه َ الفُقَراء ُ يَظلِم الَّذِي ُ الفَقِير ٣

. رَّ َّ الش فَيُقاوِمُونَ لِلقَوانِينِ َيخَضعُونَ الَّذِيَن أمّا رِّ، َّ الش عَِن يُدافِعُونَ لِلقَوانِينِ َيخَضعُونَ لا الَّذِيَن ٤

تَماماُ. ُ فَيَفهَمُونَه َ الله يتْبَعُونَ الَّذِيَن أمّا العَدَل، يَفهَمُونَ لا ُ الأشرار ٥
بِاحتِياٍل. يَسلُُك غَنِيٍّ مَِن أفَضُل بِاستِقامَةٍ، يَسلُُك الَّذِي ُ الفَقِير ٦

أباهُ. فَيُخزِي المُنحَلِّينَ َصدِيُق أمّا حَِكيمٌ، ابٌن َ هُو لِلقَوانِينِ َيخَْضُع مَْن ٧

الفُقَراءِ. مََع ً َطيِّبا يَكُونُ َ لآخَر ُ ثَروَتُه َستُعْطَى ِّبا، الر يِق َطرِ عَْن ُ ثَروَتَه ِيدُ يَز مَْن ٨

مَكرُوهَةٌ. ُ َصلاتُه ى َّ فَحَت علِيِم، َّ وَالت ِ يعَة رِ َّ لِلش الخُُضوعَ يَرفُُض مَْن ٩

خَيراً. فَيَناُل ُ يه زِ َّ الن أمّا أعمالِهِ، شَرِّ فِي َ هُو َسيَسقُُط رِّ َّ الش يِق َطرِ فِي لِيَسلَُك البارَّ يُِضّلُ مَْن ١٠

الحَقِيقَةَ. فَيَرى ُ الفَهِيم ُ الفَقِير جُُل َّ الر أمّا نَفِسهِ، نَظَرِ فِي ٌ حَِكيم الغَنِيُّ جُُل َّ الر ١١

النّاِس. جَمِيُع ُ َيختَبِئ ُ الأشرار يَأتِي عِندَما وَلـَِكْن عَظِيمٌ، ٌ فَخر فَهَذا ُ الأبرار يَفرَُح عِندَما ١٢

رَحمَةً. فَسَيَِجْد عَنها وَيَتَخَّلَ بِها يَعتَرِْف مَْن أمّا يَنجَْح، لا ُ َخطاياه ُيخِف مَْن ١٣

المَشاكَِل. ُ فَيُواِجه القَلِب عَنِيدُ أمّا ِيَن، الآخَر اعتِبارَ َيحفَُظ الَّذِي الإنسانُ مُبارَكٌ ١٤

رَِس. َّ الش ّبَ أوالدُّ َ الزّائِر الأَسدَ ُ يُشبِه ً وََضعِيفا ً فَقِيرا ً َشعبا َيحكُمُ الَّذِي ُ ير الشِّرِّ الإنسانُ ١٥

يٍل. َطوِ لِوَقٍت فَسَيَحكُمُ هَب النَّ ُ يَكرَه الَّذِي أمّا ظالِمٌ، َ هُو فَْهٍم بِدُوِن َيحكُمُ الَّذِي ُ الحاِكم ١٦

أحَدٌ. ُ يُعِينَه أْن يَنبَغِي وَلا المَوِت، ى َّ َحت ً با هارِ َسيَعِيُش قَتٍل ِ ِيمَة جَر بِذَنِب المُثقَُل ١٧

فَجأةً. فَسَيَسقُُط ِ أسالِيبِه فِي ُحتاُل الم أمّا آمِناً، َسيَحيا ٍ بِأمانَة يَسلُُك مَْن ١٨

الفَْقرَ. فَسَيَجنِي الأحلامَ، يَتبَُع الَّذِي أمّا عاِم، الّطَ مَِن َ الـَكثِير َسيَحُصدُ ِ َحقلِه فِي يَعمَُل الَّذِي ١٩

٢٧:٢٠ ٨
12) :9 يوحنا يا رُؤ كتاب (انظر أيضاً. يَة» «الهاوِ أسماءِ من اسمٌ َ وَهُو ون» «أبّّدُ ً حرفيا الهَلاك. مَوِْضــع
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العِقاِب. مَِن يُفلَِت فَلَْن يِع رِ َّ الس الغِنَى عَِن يَبحَُث الَّذِي أمّا َكثِيراً، ُ يُبارَك ِ بِالثِّقَة ُ الجَدِير الأمِينُ الإنسانُ ٢٠

خُبْزٍ. ِ ِكسرَة أجِل مِْن إنساٌن ُ ُيخطِئ وَقَْد َحسَناً، لَيَس الحُكمِ فِي ُ ز ُّ حَي َّ الت ٢١

الفَقرَ. َسيَِجدُ ُ ه َّ أن ُ يُدرِك لا ُ ه َّ وَلـَِكن يِع، رِ َّ الس الغِنَى عَِن يَبحَُث البَِخيُل ٢٢
كاذِباً. ً مَدِيحا ُ يَمدَحُه الَّذِي مَِن َ أْكثَر ِحينٍ، بَعدَ وَلَوْ ُ بِرِضاه َسيَحظَى ً إنسانا ُ خ يُوَّبِ مَْن ٢٣

ُخَرِِّب! بِالم ُ أشبَه َ فَهُو ةً!» َّ َخطِي لَيسَْت ِ «هَذِه يَقُوُل: َّ ثُم ُ ه وَُأمَّ ُ أباه يَسرُِق الَّذِي ٢٤
جاَح. َّ الن فَسَيُلاقِي ِ الله فِي يَثُِق الَّذِي أمّا الخِصامَ، ُ يُثِير الجَِشــُع ٢٥

آمِناً. فَسَيَحيا َ الحِْكمَة ُ تَقُودُه الَّذِي أمّا نَفِسهِ، عَلَى كُِل َّ يَت الّذِي َ هُو الأْحمَُق ٢٦
لاعِنُوهُ. ُ فَسَيَكثُر عَْنهُْم عَينَيهِ يُغلُِق الَّذِي أمّا فَقِيراً، َ يَِصير لَْن َ الفُقَراء يُعطِي الَّذِي ٢٧

يَزْدادُونَ. َ الأبرار فَإّنَ ُ الأشرار يَسقُُط عِندَما وَلـَِكْن النّاُس، ُ َيختَبِئ ُ الأشرار َيحكُمُ عِندَما ٢٨

٢٩
بِالإنْقاذِ. أمٍَل دُوِن مِْن َسيَهلُِك ِيِخ، ب و َّ الت ِ َكثرَة مِْن غِم ُّ الر عَلَى ِ عِنادِه عَلَى يُصِرُّ الَّذِي ١

الأشرارُ. حَكَمَهُمُ إذا ونَ ُّ وَيَئِن يَنُوُحونَ هُْم وَلـَِكنَّ الأبرارُ، يَزْدادُ عِندَما النّاُس يَفرَُح ٢

ثَروَتَهُ. ُ فَسَيَخسَر ِياِت الزّان يُرافُِق مَْن أمّا أباهُ، يُسعِدُ َ الحِْكمَة ُيحِّبُ مَْن ٣

رُها. فَسَيُدَمَّ الهَدايا ُيحِّبُ الَّذِي َلُِك الم أمّا دَولَتَهُ، يُثَبُِّت بِالعَدِل َيحكُمُ الَّذِي َلُِك الم ٤
فَخّاً. لِقَدَمِيهِ يَنِصُب ُ ه َّ فَإن ُ َصدِيقَه ُق َّ َمَل يَت مَْن ٥

فَرِحاً. فَسَيُغَنِّي البارُّ أمّا تِهِ، َّ َخطِي ِّ فَخ فِي َسيَقَُع ُ ير الشِّرِّ ٦

. ُّ يَهتَم فَلا ُ ير الشِّرِّ أمّا الفَقِيرِ، ةِ َّ بِقَِضي ُّ يَهتَم العادُِل جُُل َّ الر ٧

الغََضَب. فَيُهَّدِئُونَ ُ الحَُكماء أمّا المَدِينَةِ، فِي المَشاكَِل يُشعِلُونَ المُستَهزِئُونَ ٨

المًشكِلَةُ. ُتحَّلَ وَلا وَاستِهزاءٌ، َصخٌَب هُناكَ يَكُونُ حَمقَى، مََع ٍ ُمحاكَمَة فِي ٌ حَِكيم دَخََل إذا ٩

المُْستَقِيمِينَ. يَقتُلُوا أْن ِيدُونَ وَيُر الأبرارَ، يَكرَهُونَ َ الدِّماء يَسفُكُونَ الَّذِيَن ١٠
نَفسَهُ. فَيَضبُُط ُ الحَِكيم أمّا غََضبِهِ، كُّلَ ُ يُظهِر الأْحمَُق ١١

أشْراراً. ِ وُزَرائِه كُّلُ ُ يَِصير الأكاذِيِب، إلَى يُصغِي الَّذِي ُ الحاِكم ١٢
كِلَيهِما. خَلََق ُ فَالله مُتَشابِهاِن، ُ وَالّظالِم ُ الفَقِير ١٣

َسيَثبُُت. ُ حُكمَه فَإّنَ بِالعَدِل لِلفَقِيرِ َلُِك الم حَكَمَ إذا ١٤

لُأمِّهِ. الخِزَْي فَسَيَجلُِب ُ يَشاء ما لِيَفعََل المَترُوكُ ُ الوَلَد أمّا ِحكمَةً، تُعطِياِن ِيُخ ب و َّ وَالت العَصا ١٥
الأشرارِ. ُسقُوَط َسيَرَْونَ ُ وَالأبرار الإثمُ، ازدادَ الأشرارُ اْزدادَ إذا ١٦

قَلبََك. وَيُبهُِج فَيُرِيحََك ابنََك أدِِّب ١٧
يعَةِ. رِ َّ الش َ تَعلِيم َيحْفَُظ ِمَْن ل ً وَهَنيئا عَْب، الّشَ يَجْمَُح٩ ِ الله مَِن يا رُْؤ بِلا ١٨

يَستَِجيُب. لا ُ ه َّ وَلـَِكن يَفهَمُ وَ يَسمَُع ُ ه َّ لِأن فَقَْط، ُ وَحدَه بِالكَلاِم ُ خ يُوَّبَ لا ُ الخادِم ١٩

٢٩:١٨ ٩
يَهلُِك. دُ، يُشَرَّ زِمامُهُ، يَفلُِت مثل: معانيَ تحتمل يَجْمَح.
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مِنْهُ. ُ أكثَر الأحمَِق فِي أمٌَل يُوجَدُ ُ ه َّ أن فَاعلَْم كَلامِهِ؟ فِي ً مُتَسَرِّعا ً إنسانا رَأيَت هَْل ٢٠

يَكبُرُ. عِندَما ً عَنِيدا َسيُصبُِح ٌ َصغِير َ وَهُو ُ عَبْدَه جُُل َّ الر َل َّ دَل إذا ٢١

الخَطايا. مَِن َ الـَكثِير يَقتَرُِف وَالعََصبِيُّ المِشاكَِل، ُ يُثِير الغَُضوُب ٢٢

الـكَرامَةِ. عَلَى فَيَحُصُل المُتَواِضــُع أمّا الإنساِن، َشْأِن مِْن تُقَلُِّل ُ ياء الـِكبرِ ٢٣

بِشَيءٍ. ُيجِيُب وَلا ْدَق الّصِ يَقُوَل بِأْن َُّف ُيحَل َ فَهُو َحياتَهُ، ُ يَكرَه اللِّّصِ يُك شَرِ ٢٤

أماٍن. فِي فَسَيَكُونُ ِ بِالله يَثُِق مَْن أمّا ، الفَّخِ فِي ُ َسيُوقِعُه الإنساِن َخوُف ٢٥

اللهِ. عِندِ مِْن العَدَل وَلـَِكّنَ الحُّكاِم، رِضَى يَطلُبُونَ َكثِيرُونَ ٢٦

المُستَقيمَ. يَستَقبُِح ُ ير وَالشِّرِّ الّظالِمَ، يَستَقبُِح البارُّ ٢٧

٣٠
أجور أقوال

؟»١٠ ُّ أستَمِر َكيَف اللهُ، يا مُتعٌَب مُتعٌَب «أنا جُِل: َّ الر هَذا يَقُوُل مَّسا. أهِل مِْن َ ياقَة بِن أُجورَ أقواُل ِ هَذِه ١

وِس. القُّدُ عَِن ً َشيئا أعرِْف وَلَْم الحِْكمَةَ، ْم َّ أتَعَل لَْم ٣ الإنساِن. فَْهمُ لِي وَلَيَس البَشَرِ، ُ أبلَد أنا ٢

الَّذِي مَِن بِهِ؟ ثَو فِي َ ِياه الم جَمََع الَّذِي مَِن يَدِهِ؟ فِي ياَح ِّ الر جَمََع الَّذِي مَِن نَزََل؟ َّ ثُم ماءِ الّسَ إلَى َصعِدَ الَّذِي مَِن ٤
تَعرِفُونَ. ْ ُكنتُم إْن أخبِرُونِي ابنِهِ؟ اسْمُ وَما ُ اْسمُه ما الأْرَض؟ أقاصِي َس أّسَ

بِهِ. َيحتَمُونَ ذِيَن َّ لِل دِرعٌ َ وَهُو وَكامٌِل، نَقٌِي ِ الله كَلاِم كُّلُ ٥

كاذِباً. وَتَكُونُ خَُك َّبِ َسيُو وَإلّا كَلامِهِ، إلَى ً َشيئا تُِضْف لا ٦
أمُوَت: أْن قَبَل يِن أْمرَ مِنَْك أطلُُب ٧

الـكَذَِب. عَنِّي أبعِْد ٨

عاِم. الّطَ مَِن ِكفايَتِي أعطِنِي بَْل ِجّداً، ً فَقِيرا وَلا ً ِجّدا ً غَنِيّا َتجعَلْنِي وَلا

إلَهِي. اسِم إلَى َ وَاُِسيئ فَأسرَِق ً فَقِيرا ُأصبَِح أْو اللهُ؟» َ هُو «مَْن فَأقُوُل: ً َكثِيرا أشبََع لِئَلّا ٩

نَْب. الذَّ َل وَتَتَحَمَّ َلعَنََك ي لِئَلّا لِسَيِّدِهِ، عَبدٍ عَلَى تَشتَِك لا ١٠

هاِت. الُأمَّ يُبارُِكونَ وَلا َ الآباء َلعَنُونَ ي النّاِس بَعُض ١١

أنقِياءَ، أنفُسَهُْم ونَ ُّ يَظُن النّاِس بَعُض ١٢

داِخلِهِْم. مِْن رَّ َّ الش يلُوا ِ يُز لَْم هُْم وَلـَِكنَّ
بِازدِراءٍ. ِيَن الآخَر إلَى وَيَنظُرُونَ مُتَعالُونَ النّاِس بَعُض ١٣

وَالمساِكينَ الأْرِض، مَِن َ الفُقَراء فَيُبِيدُونَ كاِكينِ، الّسَ مِثُل وَأضراسُهُْم يُوِف، الّسُ مِثُل أسنانُهُْم النّاِس بَعُض ١٤
البَشَرِ. بَينِ مِْن

٣٠:١ ١٠
اَل.» وَُأكَّ لإيثيئيَل لإيثيئيَل، جُُل َّ الر هَذا «يَقُوُل أو أستَمِر. … يَقُوُل
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تَقُوُل: لا ُ وَالرّابِعَة تَشبَُع، لا َ أشياء ُ ثَلاثَة هُناكَ أعطِنِي.» «أعطِنِي، تَقُولاِن: بِنتاِن لَها َكعَلَقَة١١ٍ النّاِس َطمَُع ١٥
«يَكفِي.»

يَةُ، الهاوِ ١٦
تُنجُِب، لا َّتِي ال ُ المَرأة

الماءِ، مَِن تَرتَوِي لا َّتِي ال الأْرُض
«يَكفِي.» تَقُوُل: لا َّتِي ال ُ وَالنّار

سُورُ. ُّ الن ُ وََستَْأكُلُه عَينَهُ، الوادِي بانُ غُْر ُ َستَنْقُر هُ، ُأمَّ ُ وََيحتَقِر ِيهِ بِأب ُ يَستَهزِئ الَّذِي الإنسانُ ١٧

أفهَمُهُ: لا وَالرّابـِـُع تُدهِشُنِي ُأمُوٍر ُ ثَلاثَة هُناكَ ١٨

ماءِ، الّسَ فِي سرِ َّ الن َطيَرانُ ١٩

ُخورِ، الّصُ بَينَ الأفعَى زَْحُف
البَحرِ، فِي ِ فِينَة الّسَ ُ َسيْر

فَتاةً. ُيحِّبُ الَّذِي جُل َّ وَالر
َشيئاً.» أفعَْل لَْم «أنا وَتَقُوُل: فَمَها تَمسَُح َّ ثُم تَْأكُُل ُ ِيَة الزّان ٢٠

احتِمالَها: الأْرُض تستَطِيُع لا ُأمُوٍر ُ أربَعَة ٢١

مَلِكاً، العَبْدُ يُصبَِح أْن ٢٢
الأْحمَُق، يَشبََع أْن

المَكرُوهَةُ، ُ المَرأة َج تَتَزَّوَ أْن ٢٣
َسيِّدَتِها. مَكانَ ُ الخادِمَة تَأخُذَ وَأْن

ِحكمَةً: ُ الأكثَر ها وَلـَِكنَّ الأْرِض كُّلِ فِي َصغِيرَةٍ َ أشياء ُ أربَعَة ٢٤

يِف. الّصَ فِي َطعامَها تَجمَُع ها وَلـَِكنَّ ةٌ، َّ قُو فِيها لَيَس ً جَماعَة يُشَّكُِل َّمُل الن ٢٥

خرِ. الّصَ فِي بَيتَها َتجْعَُل ها وَلـَِكنَّ ةٌ، َّ قُو فِيها لَيَس ً جَماعَة تُشَّكُِل َّتي ال بار١٢ُ الوِ ٢٦

ٍم. مُنَّظَ بِشَكٍل يَسلُُك ُ ه َّ وَلـَِكن قائِدٌ، ُ لَه لَيَس الجَرادُ ٢٧

المُلُوِك. قُُصورِ فِي تَعِيُش ها وَلـَِكنَّ بِاليَدِ، ُمسَُك ت َّتِي ال ُ ة َّ وَالّسِحلِي ٢٨

مَِسيرِهِ: فِي مُهِيٌب وَالرّابـِـُع تَمشِي، ِحينَ ٍ عَظِيمَة َ أشياء ُ ثَلاثَة ٢٩

٣٠:١٥ ١١
أخرَى. كائناٍت دَِم علَى يَعيُش ُطفَيليٌ كائٌن عَلَقَة.

٣٠:٢٦ ١٢
الأرانِب. ُ تشبه ٌ ية برّ حيواناٌت بار. وِ
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أحَداً. َيخاُف لا َ وَهُو ةِ، َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح أعظَمُ الأَسدُ ٣٠
المُتَباِهي، الدِّيُك ٣١

يُس، َّ الت
جَيِشهِ. وََسَط َلُِك وَالم

َلِيِب الح َخّضَ لِأّنَ ٣٣ نَْفِسَك. مِْن وَاخجَْل تاِئجِ َّ الن مَِن فَخَْف لِلشَرِّ، ُتخَّطُِط أْو وَتَتَباهَى ُع َّ تَتَرَف َ غَباؤُك َجعَلََك إْن ٣٢

المَشاكَِل. تُسَبُِّب الغََضِب َ إثارَة فإّنَ وَكَذَلَِك دَماً، يُنتُِج الأنِف وَعَصرَ ُبدَةً، ز يُنتُِج
٣١

ِيل لَمُوئ َلِِك الم أقواُل
هُ. ُأمُّ يّاها إ ُ مَتْه َّ عَل أقواٌل وَِهيَ مَّسا، مَلِِك ِيَل، لَمُوئ َلِِك الم أقواُل ِ هَذِه ١

مُلُوكاً. يُدَمِّْرنَ ِمَْن ل ً َمجالا تُعِط لا النِّساءِ، عَلَى تََك َّ قُو تُبَّدِْد لا ٣ نُذُورِي. ابَْن يا لا أحشائِي، ابَْن يا لا ، بُنَّيَ يا لا ٢
وَيَسلُِب القَوانِينَ، وَيَنسَى َسيَشرَُب ُ ه َّ فَإن وَإلّا ٥ وَالمُسكِراِت. َ َمْر الخ يَشرَبُوا أْن وَالحُّكاِم لِلمُلُوِك ِيُل، لَمُوئ يا ً َجيِّدا لَيَس ٤
رُونَ َّ يَتَذَك وَلا َشقائَهُْم، يَنسَوْنَ هُْم َّ لَعَل يَشرَبُونَ ٧ عاَسةِ. َّ الت ِ مَرارَة فِي ذِيَن َّ وَلِل لِلهالـِِكينَ، َ َمر الخ أعِط ٦ ُحقُوقَهُْم. َ الفُقَراء

تَعاَستَهُْم.
وَدافـِـْع بِالعَدِل، وَاحكُْم ْم َّ تَكَل ٩ ِيَِن. العاِجز جَمِيِع ُحقُوِق وَعَْن أنفُسِهِْم، عَْن الدِّفاعَ يَستَطِيعُونَ لا ْن َّ عَم دافـِـْع ٨

وَالمساِكينِ. الفُقَراءِ ُحقُوِق عَْن
الّصاِلحَة ُ َّوجَة الز

ِيمَةِ. الـكَر الأْحجارِ مِْن أثمَُن فَهَِي الّصاِلحَةَ؟ َ وجَة َّ الز َيجِدُ مَْن ١٠
أبَداً. ُ الخـَير ُ يَنقُُصه وَلا بِها، يَثُِق زَوِجها قَلُب ١١

َحياتِها. أيّاِم كُّلَ المَشاكَِل ُ لَه تُسَبُِّب وَلا َ الخـَير تُعطِيهِ ١٢

ِيَدَيها. ب بِالعَمَِل وَتَستَمتـِـُع وَالكِتّانَ وَف الّصُ تَجمَُع وَِهيَ ١٣

بَعِيدَةٍ. أماِكَن مِْن عامَ الّطَ ُ ُتحضِر َّتِي ال َ ة َّ ي التِّجارِ فَُن الّسُ ُ تُشبِه وَِهيَ ١٤

. ِحَصصَهُّنَ خادِماتِها وَتُعْطِي لِعائِلَتِها، عامَ الّطَ َ لِتَُجهِّز ً مُبَكِّرَة تَستَيقُِظ ١٥
َبحُهُ. تَرْ مِمّا ً كَرما وَتَزرَعُ يهِ، فَتَشتَرِ يُعِجبُها ً َحقلا تَرَى ١٦

تاِن. َّ ي قَوِ وَيَداها وَِجّدٍ بِنَشاٍط عَمَلَها تَبْدَُأ ١٧

مُتَأّخِرٍ. وَقٍْت ى َّ َحت تَعمَُل ها لِأّنَ ِبحَةٌ، مُر ِتجارَتَها أّنَ ُ تَعلَم ١٨

الثِّياَب. وَتَنِْسُج ِيَدَيها، ب َيُوَط الخ تَغْزُِل ١٩

ُحتاِجينَ. الم ِ ِمَعُونَة ل يَدَيها وَتَمُّدُ لِلفُقَراءَ، بِسَخاءٍ تُعطِي ٢٠
دافِئَةً. ً ِيابا ث َلبِسُونَ ي بَيتِها أهَل لِأّنَ لِج، َّ الث ُسقُوِط عِنْدَ تاءِ الّشِ فِي بَيتِها أهِل عَلَى َتخاُف لا ٢١

وَالُأْرُجواِن. الكِتّاِن مَِن ً مَْصنُوعَة ً ِيابا ث َلْبَُس وَت مَُزْخرَفَةً، ً أغطية لِنَْفسِها تَْصنَع ٢٢
المَدينَةِ. ِ قادَة مََع َيجلُِس َحيُث ألأبْواِب، عِنْدَ زَْوُجها ُ ُيحـتَرَم ٢٣
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جّارِ. ُّ للت وَتَبِيعُها ً وَأْحزِمَة ً ِيابا ث تَْصنَُع ٢٤
القادِمَةِ. الأيّاِم عَلَى تَقلَُق وَلا وََيحـْتَرِمُونَها، النّاُس يَمْتَدُِحها ٢٥

وَالأمانَةِ. ْطِف ُّ وَالل ةِ َّ َحَب بِالم مَلِيءٍ أمِينٍ ِتَعلِيٍم ب وَتَنْطُِق بِالحِْكمَةِ، مُ َّ تَتَكل ٢٦

إعدادِهِ. فِي تَتعَْب لَْم ً َطعاما تَأكُُل وَلا بَيْتِها، ُشؤونَ تُراقُِب ٢٧
يَمْتَدُِحها. وَزَْوُجها وَيُهَنِّئونَها، أولادُها يَقُومُ ٢٨

جَمِيعاً. عَلَْيهِّنَ قِْت َّ تَفَو ِك َّ وَلـَِكن عَظِيمَةً، ً أعْمالا يَعْمَلَْن َكثِيراٌت ٢٩
ُمْدَُح. ت التِي ِهيَ َ الله َتخاُف التِي َ المَرْأة وَلـَِكّنَ َيخْدَعاكَ، أْن ِ َلاوَة وَالح للجَماِل ُمِْكُن ي ٣٠

النّاِس. وََسَط تَمْدَُحها فَأعْمالُها عَمِلَْت، ما عَلَى كافِئُوها ٣١
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الجامِعَة كِتاُب
القُْدِس: وَمَلِِك َ داوُد ابِْن المُعَلِّمِ، كَلِماُت ِهيَ ِ هَذِه ١

ِ هَذِه فِي ً َكثِيرا الإنسانُ يَتْعَُب ٣ زائٌل! الكُّلُ وَفارِغٌ. زائٌِل شَيءٍ كُّلُ المُعَلِّمُ، يَقُوُل وَفارِغٌ، زائٌِل شَيءٍ كُّلُ ٢

كُلِّهِ؟ ِ تَعَبِه وَراءِ مِْن يَكِسُب َماذا ف نْيا،١ الدُّ
ِهيَ! ِهيَ ُ الُأمُور

َّ ثُم المَساءِ. فِي وَتَنامُ باِح، الّصَ فِي ْمُس الّشَ تَستَيقُِظ ٥ بَعدَهُْم. تَبقَى وَالأْرُض يُولَدُونَ، وَُأناٌس يَمُوتُونَ ُأناٌس ٤

لِتَعُودَ تَنعَطُِف َّ ثُم وَتَدُورُ، ُ تَدُور ِشمالاً. تَهِّبُ َّ ثُم باً، َجنُو ُ الرِّيح تَهُّبُ ٦ نَفِسهِ. المَكاِن فِي جَدِيدٍ مِْن بِالاْستِيقاِظ تُعَجُِّل
مِنْهُ. انطَلَقْت الَّذِي مَكانِها إلَى

ُ تَعَجز ٨ مِنْهُ. جَرَْت الَّذِي المَكاِن إلَى تعُودُ الأنهارِ ُ َمِياه ف ِيدُ. يَز لا البَحرِ َ ماء لـَِكّنَ البَحرِ، إلَى ها ُّ كُل الأنهارُ َتجرِي ٧

عُيُونَنا لـَِكّنَ الـَكثيرَ، وَنَرَى تَمتَلِئُ. لا آذانَنا لـَِكّنَ َكثيرٌ، فَالكَلامُ مُونَ. َّ يَتَكَل النّاُس يَظَّلُ لـَِكْن الوَْصِف، عَِن الكَلِماُت
تَكتَفِي. لا

جَدِيد مِْن ما
قَْد ١٠ نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي جَدِيدٌ يَطرَْأ لَْم يَفعَلُونَهُ. كانُوا ما َ هُو ُ البَشَر ُ َسيَفعَلُه وَما القِدَِم. مُنذُ كانَ ما َ هُو َسيَكُونُ ما ٩

اختَبَرُوهُ. َسبَقُونا الَّذِيَن كُّلَ أّنَ ُ وَنُدرِك جَدِيداً. لَيَس ُ ه َّ أن ُ نُدرِك فَحِصهِ، لَدَى لـَِكْن جَدِيدٌ!» ٌ شَيء «هَذا أحَدُهُْم: يَقُوُل
بَعدَهُْم. الآتُونَ َسينساهُمُ َسيأتُونَ، وَالَّذِيَن وَرَحَلُوا. ً قَدِيما عاُشوا الَّذِيَن ُ يَتَذَّكَر أحَدَ لا ١١

عادَةِ؟ بِالّسَ تَْأتِي ُ الحِْكمَة هَِل
ِحكمَتِي ُأوَّظَِف أْن وَأدرَُس. أبحََث أْن قَلبِي فِي َيُت وَنَو ١٣ ِيَل. إسْرائ عَلَى القُدِس فِي ً مَلِكا المُعَلِّمَ، أنا ُكنُت، ١٢

ُ عَمِلَه ما كُّلِ فِي لُْت تَأمَّ ١٤ َياةِ. الح فِي يَشقَوْا لـِكَي َ البَشَر خَلََق َ الله أّنَ فَوَجَْدُت العالَِم.٢ هَذا فِي شَيءٍ كُّلِ مِ ُّ تَعَل فِي
أْن ُنحاوُِل ً وَعَبَثا أعوَُج. َ هُو ما إصلاَح ُنحاوُِل ً عَبَثا ١٥ . الرِّيحِ ِ وَكَمُطارَدَة زائٌِل ُ ه َّ أن فَوَجَْدُت نْيا، الدُّ ِ هَذِه فِي النّاُس

مَفقُودٌ. َ هُو ما ُنحْصِيَ
عَلَى َحَصلُْت لَقَْد قَبلِي! القُدَس حَكَمُوا الَّذِيَن المُلُوِك كُّلِ مِْن أحكَمُ أنا بَْل ِجّداً! ٌ حَِكيم «أنا ةً: مَّرَ لِنَفسِي ُلُْت ق ١٦

َلُْصُت فَخ ُمِْق، وَالح الجَهِل مَِن أفَضُل َ وَالمَعرِفَة َ الحِْكمَة أّنَ َكيَف أعرَِف أْن َيُت وَنَو ١٧ تَينِ!» َّ الحَقِيقِي ِ وَالحِْكمَة ِ المَعرِفَة
ُ حُْزنُه زادَ الإنساِن ُ عِلْم زادَ ما َّ وَكُل الإحباِط. ُ َكثْرَة تَْأتِي الفَْهِم ِ َكثْرَة فَمَْع ١٨ . الرِّيحِ ِ وَكَمُطارَدَة زائٌِل ً أيضا هَذا أّنَ إلَى

أيضاً.
١:٣ ١

الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي
١:١٣ ٢

1) 3: 3، :2 الأعدادِ فِي (وَكَذَلَِك ماواِت.» الّسَ «َتحَت ً حرفيا العالم. هَذا فِي
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٢
عادَةَ؟ الّسَ َلَذّاُت الم َتجلُِب هَْل

يَضحََك أْن ُمِق الح مَِن ٢ فارِغٌ. ً أيضا هَذا أّنَ فَوَجَْدُت َياةِ.» بِالح ُع َّ وَأتَمَت ذّاِت َّ الل ُأجَرُِّب لا َ «لِم لِنَفسِي: ُلُْت وَق ١

َ قَلبِي أملُأ بَينَما َمْرِ بِالخ َجسَدِي ُأنعَِش أْن ْرُت َّ وَقَر ٣ َلَذّاِت. بِالم الدّاِئِم ِع ُّ َت َّم الت مَِن َ فائِدَة وَلا الوَقِت. َطواَل الإنسانُ
العالَِم. هَذا فِي ِ َحياتِه َطواَل إنساٌن ُ ُيحَّقِقَه أْن ُمِكُن ي ِ عادَة الّسَ مَِن قَْدٍر أقصَى لُأَحّقَِق َماقَةَ، الح بُْت جَرَّ بِالحِْكمَةِ.

عادَةَ؟ الّسَ الّشاّقُ العَمَُل َيجلُِب هَْل
حَدائَِق. وَأنشَْأُت بَساتِينَ، غَرَْسُت ٥ لِنَفسِي. ً كُرُوما وَغَرَْسُت بُيُوتاً. فَبَنَيُت عَظِيمَةً. ً أعمالا أعمَُل بَدَْأُت َّ ثُم ٤
َ وَصار وََجوارَِي. ً عَبِيدا اقتَنَيُت ٧ بَساتِينِي. مِْنها وََسقَيُت لِنَفسِي، ماءٍ بِرَكَ عَمِلُْت ٦ المُثمِرِ. َجرِ الّشَ أنواِع كُّلَ غَرَْسُت
َ أكثَر فَامتَلـَْكُت وَالمَواشِيَ. البَقَرِ مَِن قُطعاٌن لِي كانَْت الـَكثِيرَ. مَلـَْكُت أيضاً. بَيتِي فِي ً عَبِيدا لَهُْم وُلِدُوا الَّذِيَن أبناؤُهُمُ

قَبلِي. القُْدِس فِي حَكَمُوا الَّذِيَن المُلُوِك كُّلِ مِْن
وَالمُغَنِّياُت. الجَوارِي لَدَّيَ وَكانَْت وَهَدايا. ً ُكنُوزا يُت َلَّقَ ت عُوِب وَالّشُ المُلُوِك وَمَِن لِنَفسِي. ً وَذَهَبا ً ة فِّضَ ْمُت َّ َكو ٨

َّْت وََظل قَبلِي. القُْدِس فِي عاُشوا الَّذِيَن جَمِيِع عَلَى قُْت َّ وَتَفَو ً عَظِيما صِرُْت ٩ مَلٌِك. ِ بِه َع َّ َمَت يَت أْن ُمِكُن ي ما بِكُّلِ عُْت َّ وَتَمَت
يُفرُِحها. ما بِكُّلِ نَفسِي عَلَى أبخَْل وَلَْم عَلَيهِ. الحُُصوِل إلَى سارَْعُت َشيئاً، عَيناَي اْشتَهَْت ما َّ كُل ١٠ لِتُعِينَنِي. مَعِي ِحكمَتِي
زائٌِل ُ ه َّ كُل ذَلَِك أّنَ فَوَجَْدُت جَمَعْتُها، َّتِي ال َ روَة َّ وَالث عَمِلْتُهُ، ما كُّلَ ْصُت تَفَّحَ َّ ثُم ١١ تَعَبِي. كُّلِ َ ثَمَر ُ عادَة الّسَ تِلَك فَكانَْت

نْيا.٣ الدُّ ِ هَذِه فِي فائِدَةٍ مِْن وَما . الرِّيحِ ِ وَكَمُطارَدَة
الجَواب؟ ِهيَ ُ الحِْكمَة هَِل

فَلَيَس يَفعََل؟ أْن أبيهِ بَعْدَ َيحْكُمُ الَّذِي َلُِك الم ُ يَقدِر َماذا ف َماقَةِ. وَالح ُنُوِن وَالج ِ الحِكمَة مَعانِي فِي أُخوَض أْن ْرُت َّ فَقَر ١٢

ُ عَيناه ُ فَالحَِكيم ١٤ لمَةِ. الّظُ مَِن أفَضُل ورَ ُّ الن أّنَ َكما َماقَةِ، الح مَِن أفَضُل َ الحِْكمَة أّنَ رِايُْت َّ ثُم ١٣ يَفعَلُهُ.٤ جَدِيدٍ مِْن
واِحدٍ. مَِصيرٍ إلَى يَنتَهِياِن َ وَالحَِكيم الأْحمََق أّنَ أدرَكُت لـَِكنِّي العَتْمَةِ. فِي يَمشِي فَكَمَْن الأْحمَُق أمّا رَأِسهِ، فِي يَقِظَتاِن
«هَذا لِنَفسِي: ُلُْت وَق الحِْكمَةِ؟» إلَى عِِي الّسَ فِي أتعَُب فَلِماذا الجاهِِل. مَِصيرِ عَْن مَِصيرِي َيختَلَِف «لَْن لِنَفسِي: فَقُلُْت ١٥

كُّلَ النّاُس َسيَنسَى ما سَرْعانَ الأبَدِ. إلَى مِْنهُما ً أيّا النّاُس َ يَذكُر وَلَْن وَالأْحمَُق! ُ الحَِكيم يَمُوتاِن، الاثناِن ١٦ زائٌِل. ً أيضا
وَالأْحمَِق.» الحَِكيِم بَينَ فَرَق لا وَهَكَذا فَعَلاهُ. ما

نْيا؟ الدُّ ِ هَذِه فِي ٌ مُمِكنَة ُ عادَة الّسَ هَِل
ما كُّلَ وَكَرَهُت ١٨ . الرِّيحِ ِ وَكَمُطارَدَة زائٌِل ُ ه َّ لأن نْيا، الدُّ ِ هَذِه فِي النّاُس ُ عَمِلَه ما جَميُع أْحزَنَنِي َياةَ. الح فَكَرِهُْت ١٧

لِيَْستَولُوا آخَرُونَ َسيَْأتِي ١٩ بَعْدِي. هُْم ِمَْن ل شَيءٍ كُّلَ َسأتْرُكُ نِي َّ أن رَأيُت إْذ نْيا، الدُّ ِ هَذِه فِي تَعَبِي َ نَتِيجَة ُ وَجَمَعْتُه ُ أنجَزْتُه
٢:١١ ٣

الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي
٢:١٢ ٤

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ يَفعَلُه. … عَن َماذا ف
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ً أيْضا هَذا حَمْقَى. أْم َ حَُكماء َسيكُونُونَ كانُوا إْن أدرِي وَلا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي ٍ ِبحِْكمَة ُ لَه طَُت وََخّطَ فِيهِ تَعِبُْت ما كُّلِ عَلَى
فارِغٌ.

ُ يَستَخدِم ِحينَ إنْساٌن يَنجَُح ما َّ ُب ر ٢١ نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي ُ بَذَلْتُه َجْهدٍ كُّلِ عَلَى وَنَدِْمُت لِليَأِس، قَلبِي مُْت َّ وََسل ُت فَعُّدَ ٢٠

وَفارِغٌ. ُمحْزٌِن ً أيضا وَهَذا فِيها. يَتعَُب لَْم ِمَْن ل ِ تَعَبِه ثِمارِ ًكُّلَ تارِكا يَمُوُت ُ ه َّ أن َ غَير وَمَهارَتَهُ. ُ ِحكمَتَه
وَإْحباطاٌت أحزاٌن الأيّاِم مَِن ُ نَِصيبُه ٢٣ نْيا؟ الدُّ ِ هَذِه فِي ِ وَِجهادِه ِ تَعَبِه كُّلِ بَعْدَ ً َحّقا الإنسانُ َيجنِيهِ الَّذِي ما ٢٢

وَيَشْرََب يَْأكَُل أْن لِلإنْساِن أفَضُل َألَيَس ٢٤ زائٌِل. ً أيضا هَذا يُلاِحقُهُ. القَلَُق يَظَّلُ يِل َّ الل فِي ى َّ َحت ةٌ. َّ شاق وَأعْماٌل
أحَدٌ فَعََل إْن ٢٦ مِنِّي؟ َ أكثَر وَمَلَذّاتِها َياةِ الح مُتَِع مِْن قَطََف فَمَْن ٢٥ اللهِ. مَِن فَضٌل فَهَذا عَمَلُهُ؟ عَلَيهِ ُ يَنْبَغِي بِما َع َّ َمَت يَت وَ
يمَها. وَتَكوِ الأشياءِ جَمَْع إلّا ُ الله يُعطِيهِ فَلا ُ الخاطِئ أمّا وَفَرَحاً. ً وَمَعرِفَة ً ِحكمَة ُ الله يُعطِيهِ ِحينَئِذٍ، اللهَ، وَأْرضَى ً َصلاحا

. الرِّيحِ ِ وَكَمُطارَدَة زائٌِل ُ ه ُّ كُل فَهَذا يُرِضيهِ. لإنْساٍن يُعطِيها وَ ُ مِنْه ُ الله فَيَْأخُذُها
٣

شيء لكّلِ وقٌت
مُناِسٌب. وَقٌت العالَِم هَذا فِي شَيءٍ وَلِكُّلِ شَيءٍ. لِكُّلِ وَقٌت هُناكَ ١

لِلمَوِت. وَوَقٌت لِلوِلادَةِ، وَقٌت ٢

لِلقَلِع. وَوَقٌت لِلغَرِس، وَقٌت
لِلّشِفاءِ. وَوَقٌت لِلقَتِل، وَقٌت ٣

لِلبِناءِ. وَوَقٌت لِلهَدِم، وَقٌت
ِحِك. لِلّضَ وَوَقٌت لِلبُكاءِ، وَقٌت ٤

لِلرَقِص. وَوَقٌت لِلحُزِن، وَقٌت
َمعِها. ِلج وَوَقٌْت الحِجارَةِ، لِرَمِي وَقٌْت ٥

لِلفِراِق. وَوَقٌْت لِلعِناِق، وَقٌْت
البَْحِث. عَِن ِف ُّ وَق َّ لِلت وَوَقٌْت لِلْبَْحِث، وَقٌْت ٦

مِْنها. ُِّص خَل َّ لِلت وَوَقٌْت الأْشياءِ، ِلحِْفِظ وَقٌْت
لِتَخيِيطِها. وَوَقٌْت الثِّياِب، يِق َمْزِ لِت وَقٌْت ٧

مِ. ُّ كَل َّ لِلت وَوَقٌْت ْمِت، لِلّصَ وَقٌْت
لِلبُغَضةِ. وَوَقٌت ، لِلحُّبِ وَقٌْت ٨

لمِ. لِلّسِ وَوَقٌْت لِلحَرِب، وَقٌت

المُسَيطِر َ هُو ُ الله
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لِنَعمَلَهُ. ُ الله ُ يّاه إ أعطانا الَّذِي الّشاّقِ العَمَِل كُّلَ رَأيُت ١٠ َحّقاً؟ ٍ بِمَنفَعَة عَلَيهِ الإنساِن تَعَِب كُّلُ يَعُودُ هَْل ٩

ُ يُدِير َكيَف يَعرُِف َ الله أّنَ َ غَير َمحْدُودَةٌ. ُ يَعْمَلُه مِا فَْهِم عَلَى قُدرَتَنا لـَِكّنَ َياةِ، بِالح فِكيرِ َّ الت عَلَى ً قُْدرَة ُ الله أعطانا ١١
َياةَ. الح

أّنَ وَعَرَفُْت ١٣ أحياءً. دامُوا ما أنفُسَهُْم ُمَتِّعُوا وَي يَفرَُحوا أْن َ هُو النّاُس ُ يَفعَلَه أْن ُمِكُن ي ما أفَضَل أّنَ أدرَْكُت ١٢

ُ يَدُوم َسوَف ُ الله ُ يَفعَلُه شَيءٍ أّيَ أّنَ عَلِمُْت ١٤ اللهِ. مَِن هِباٌت ِهيَ بِالعَمَِل وَالاْستِمتاِع رِْب ُّ وَالش الأكِل عَلَى َ القُْدرَة
الماضِي فِي حَدََث ما ١٥ البَشَرُ. ُ يَهابَه لـِكَي هَذا ُ الله فَعََل مِنْهُ. يُنقَِص أْو عَلَيهِ، يدَ يَز أْن ُ يَقدِر أحَدٍ مِْن ما الأبَدِ. إلَى

العالَمَ. هَذا ُ يُدير ُ وَالله َسيَحدُُث. ً مُستَقبَلا َسيَحدُُث وَما حَدََث. قَْد
َ لْم الّظُ فَرَأيُت وَالإنصاُف، العَدُل يَسُودَ أْن يَنْبَغِي َحيُث َحاِكِم، الم إلَى نَظَرُْت نْيا.٥ الدُّ ِ هَذِه فِي ًهَذا أيضا وَرَأيُت ١٦
عَلَى وََسيَحْكُمُ النّاُس. ُ يَفعَلُه ما كُّلِ عَلَى فِيهِ َيحكُمُ ً وَقتا َجعََل وَقتاً. شَيءٍ لِكُّلِ ُ الله «َجعََل لِنَفسِي: فَقُلُْت ١٧ . رَّ َّ وَالش

وَالأشْرارِ.» الأخيارِ
َيوانات وَالح ُ البَشَر

ُ يَنتَظِر إْذ ١٩ َيواناِت. كَالح هُْم أّنَ َ البَشَر يُرَِي أْن ُ الله ِيدُ يُر ما َّ ُب «ر لِنَفسِي: ُلُْت وَق البَشَرِ. ُشؤُوِن كُّلِ فِي رُْت َّ فَك ١٨

مَيٍِّت؟ إنْساٍن عَْن مَيٌِّت َحيواٌن َيختَلُِف وَهَْل نَفَسُها. َياةِ الح ُ نَسَمَة َيواناِت وَالح البَشَرِ فِي نَْفسُهُ. ُ المَِصير َيواناِت وَالح َ البَشَر
رُوُح كانَْت إْن يَدرِي وَمَِن ٢١ تَعُودُ. راِب ُّ الت وَإلَى راِب، ُّ الت مَِن ِهيَ نَْفِسهِ. المَكاِن جَميعُها تَؤُوُل ٢٠ زائٌِل! ُ ه ُّ كُل هَذا

الأْرِض؟» َتحَت ُ تَنحَدِر ِ البَهِيمَة رُوُح تَنزُِل بَينَما اللهِ، إلَى تَصعَدُ الإنساِن
عَلَى يُعِينَهُْم أْن ُ يَقدِر فَمَْن نَِصيبُهُْم. َ هُو هَذا يَعمَلُونَهُ. بِما عُوا َّ َمَت يَت أْن َ هُو البَشَرِ ُ يَفعَلَه أْن ُمِكُن ي ما أفَضَل أّنَ فَرَأيُت ٢٢

مُْستَقبَلاً. لَهُْم َسيَحدُُث ما ِ يَة رُْؤ
٤

يَمُوت؟ أْن ِ لِلمَرْء أفَضُل هَْل
وَرَأيُت يهِْم. ِّ يُعَز مَْن وَلَيَْس المَظلُومِينَ، دُمُوعَ رَأيُت ُظلْمٍ. مِْن نْيا الدُّ ِ هَذِه فِي َيحدُُث ما ُأْخرَى ً ة مَّرَ لُْت وَتَأمَّ ١

الأحياءِ. مَِن ً حالا أفَضُل الأْمواَت أّنَ فَوَجَْدُت ٢ يهِْم. ِّ يُعَز مَْن وَلَيَس العَذاَب، يُذِيقُونَهُمُ فُوذِ ُّ الن أصحاَب َ القُساة
نْيا.٦ الدُّ ِ هَذِه فِي النّاُس يَعمَلُها َّتِي ال َ رُور ُّ الش يَشهَدُونَ لا هُْم لِأّنَ وِلادَتِهِْم، عِنْدَ يَمُوتُونَ الَّذِيَن وَذاكَ، هَذا مِْن وَأفَضُل ٣

الّشاق؟ العَمَُل ِماذا ل
زائٌِل ً أيضا وَهَذا ِيَن. الآخَر مَِن غَيرَتِهِْم بِسَبَِب جاِح َّ الن فِي ِ غبَة َّ وَالر العَمَِل إلَى مَدفُوعُونَ النّاَس أّنَ رأيُْت َّ ثُم ٤

مََع ِحفنَتَينِ مِْن أفَضُل ٌ واِحدَة ٌ ِحفنَة ٦ ِجسمِهِ! لَحِْم بِأكِل يَبدأ َّ ثُم اليَدَيِن، مَكتُوَف الأْحمَُق يَظَّلُ ٥ . الرِّيحِ ِ وَكَمُطارَدَة
الرِّيحَ. ِ مُطارَدَة وَمََع َشدِيدَةٍ ةٍ مَشَّقَ

٣:١٦ ٥
الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي

٤:٣ ٦
الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي
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عَِن ُف َّ يَتَوَق لا ُ ه َّ لـَِكن أٍخ. وَلا ابٍْن وَلا رَفيٍق بلا ً وَحيدا ً رَجُلا ٨ نْيا: الدُّ ِ هَذِه فِي ً زائلا ً َشيئا فَرَأيُت عُْدُت َّ ثُم ٧

وَزائٌِل. ٌ َشقاء ً أيضا هَذا َياةِ؟ بِالح ِع ُّ َت َّم الت مَِن نَفسِي ُ وَأحرِم أتعَُب ِمَْن ل ِ لِنَْفِسه يَقُوُل وَلا الماِل، مَِن يَْشبَُع لا العَمَِل.
ة َّ قُو ُ مَصدَر ُ وَالعائِلَة الأصدِقاءُ

لـَِكْن الآخَرُ. ُ يَسنِدُه أحَدُهُما، َضعَُف وَإْن ١٠ أكبَرَ. ثَمَرٍ عَلَى َيحُصلاِن إْذ واِحدٍ، مِْن أفَضُل ً مَعا يَعْمَلاِن اثْناِن ٩

الآخَرَ. ُ يُدَفِئ فَأحَدُهُما مَعاً، اثْناِن نامَ إْن ١١ يُعِينُهُ. مَْن هُناكَ لَيَس إْذ وَيَْسقُُط! ُ وَحدَه يَكُونُ مَْن حاَل أسوَأ ما
مَعاً. اثْنَينِ عَلَى يَقوَى لا ُ ه َّ لـَِكن بِمُفرَدِهِ، واِحدٍ عَلَى ٌ عَدُّو يَقوَى قَْد ١٢ الدِّفءُ؟ ِيهِ يَْأت أيَن َمِْن ف وَحدَهُ، يَنامُ الَّذِي أمّا

بِسُهُولَةٍ. يَنقَطـِـُع لا المَثلُوُث َبُل وَالح
ة َّ عْبِي وَالّشَ ُ ياَسة وَالّسِ النّاُس

َ وُلِد ما َّ ُب ر ١٤ حذِيراِت. َّ لِلت ً صاغِيَة ً آذانا يُعطِي لا أْحمََق لـَِكْن َشيٍخ مَلٍِك مِْن ٌ خَير ٌ حَِكيم لـَِكْن ٌ فَقِير شاّبٌ قائِدٌ ١٣

نْيا، الدُّ ِ هَذِه فِي َ البَشَر جَمِيَع رَأيُْت لـَِكنِّي ١٥ َلَدِ. الب َ قِيادَة لِيَتَوَلَّى الّسِجِن مَِن خَرََج ما َّ ُب وَر المَملـَكَةِ، فِي ً فَقِيرا الّشاّبُ ذَلَِك
لَْن بَعْدُ، فِيما لـَِكْن النّاِس. مَِن ُتحصَى لا أعدادٌ ُ وََستَتبَعُه ١٦ الجَدِيدَ. َلَِك الم ُ وََسيِصير ، الّشاّبَ َ القائِد ذَلَِك يَتبَعُونَ

. الرِّيحِ ِ وَكَمُطارَدَة زائٌِل ً أيضا فَهَذا ونَهُ. ُّ ُيحِب النّاُس هَؤُلاءِ يَعُودَ
٥

ذُور ُّ الن مَِن احذَر
فَهَؤُلاءِ َمقَى. كَالح باِئحِ الذَّ تَقدِيِم مِْن أفَضُل ِ الله َ طاعَة أّنَ ْ ر َّ وَتَذَك اللهِ. بَيِت إلَى تَذهَُب عِندَما ً َجيِّدا لِنَفِسَك انتَبِهْ ١
نُذُوٍر نَْذرِ فِي ْع تَتَسَرَّ وَلا للهِ. ُ تَقُولُه ِما ل انتَبِهْ نُذُوراً. ِ لله ُ تَنذِر ِحينَ وَانتَبِهْ ٢ مُنتَبِهِينَ. ُ غَير وَهُْم ى َّ َحت ُيخطِئُونَ، ما ً غالِبا

قاَل: مَْن َصدََق فَقَد الكَلامَ. تُكثِرِ لا لِذَلَِك الأْرِض. عَلَى وَأنَت ماءِ، الّسَ فِي ُ الله أمامَهُ.
الـَكثِيرَةِ. الهُمُوِم مََع تَْأتِي الـَكوابِيُس ٣

ُمِق. بِالح يَنطَِق أْن بُّدَ لا الكَلامَ ُ يُكثِر وَمَْن
لََك ٌ لَخـَير ُ ه َّ وَإن ٥ نَذَْرتَهُ. بِما ِ لله فَأوِف َمقَى، بِالح يُسَرُّ لا ُ فَالله وَقٍت. أسْرَِع فِي ِ بِه فََأْوِف نَْذراً، ِ لله نَذَْرَت إذا ٤

ذَلَِك َ أنذِر أْن أقِصْد «لَْم للهِ: تَقُْل فَلا ةِ. َّ الخَطِي إلَى يَقُْدكَ لِسانََك تَدَْع لا ٦ تَفَِي. وَلا َ تَنذِر أْن مِْن ً َشيئا َ تَنذِر لا أْن
كَلامَِك ِ وََكثْرَة ِ الباطِلَة لِأحلامَِك تَسمَْح وَلا ٧ تَعَبَِك؟ ثِمارِ عَلَى يَقضِيَ وَ مِنَْك لِيَغَضَب ً َسبَبا َ الله تُعطِي ِماذا وَل النِّْذرَ.»

اللهَ. ِق َّ فَات المَتاعَِب. عَلَيَك َّ َتجُر بِأْن
رَئِيس رَئِيٍس كُّلِ فوَق

تَندَهِْش! لا لـَِكْن ُحقُوقِهِْم. لاغتِصاِب َتحزَنُ وَقَْد المُعامَلَةِ. وَُسوءِ ِ لْم لِلّظُ ُضونَ َّ يَتَعَر مَساِكينَ ما َلَدٍ ب فِي تَرَى ما َّ ُب ر ٨

ُ نَِصيبُه ُ لِه َلُِك وَالم لِلجَمِيِع، مَنفَعَتُها وَالأْرُض ٩ آخَرُ. رَئِيٌس كِلَيهِما وَعَلَى عَلَيْهِ. ُط َّ يَتَسَل ُ آخَر رَئِيٌس َّّظالِِم ال ئِيِس َّ الر فَفَوَق
كَالباقِينَ. ِ َحقلِه مِْن

عادَة الّسَ يَْشتَرَِي لا الغِنَى
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زائٌِل. ً أيضا هَذا ُسوا. كَدَّ مَهْما يَْقنَعُونَ لا المُقتَنَياِت و ُّ وَُمحِب مِنْهُ. جَمَعُوا مَهْما يَقنَعُونَ لا الماِل و ُّ ُمحِب ١٠

يُنفَُق. َكيَف ِ مالِه ِ بِمُراقَبَة إلّا الماِل صاِحُب يَنتَفـِـُع وَلا آكِلُوهُ، ازدادَ ُ الخـَير ازدادَ ما َّ كُل ١١

ثَرْوَتِهِْم عَلَى فَيَقلَقُونَ الأغنِياءُ، أمّا َكثِيراً. أْم ً قَلِيلا أأكَلُوا ٌ َسواء َسلاٍم، فِي يَنامُونَ اليَوِْم َطواَل يَتعَبُونَ الَّذِيَن ١٢

يَنامُونَ. فَلا
وََيخْسَرُونَ ةٍ غِّرَ ِحينِ عَلَى ٌ مُِصيبَة تَْأتِي َّ ثُم ١٤ لِلمُْستَقبَِل، الماَل النّاِس بَعُْض ُ يُوَفِّر نْيا:٧ الدُّ ِ هَذِه ًفِي ًُمحزِنا َشيئا رَأيُت ١٣

لِأبْنائِهِْم. ُ يُوَرِّثُونَه ما لَدَيهِْم لَيَس ذَلَِك وَبَعدَ شَيءٍ. كُّلَ

شَيءٌ مَعَنا وَلَيَس نَْأتِي
شَيء مَعَنا وَلَيَس وََنخرُُج

اليَدَيِن. فارِغَ – أتَى َكما َيخرُُج ُ ه َّ فَإن مِْنها، َيخرُُج وَِحينَ اليَدَيِن. فارِغَ يَْأتِي ُ ه َّ فَإن َياةِ، الح ِ هَذِه إلَى ُ المَرء يَْأتِي ِحينَ ١٥

ِ َياة الح مَِن َيخرُُج ُ المَرء كانَ إْن ِجّداً. ُمحزٌِن أْمٌر هَذا ١٦ فِيهِ. تَعَِب ما كُّلِ مِْن َصغِيراً، ً َشيئا وَلَو َشيئاً، ُ مَعَه يَْأخُذُ لا
وَالأسَى الحُزْنَ إلّا يَرَى لا ١٧ ؟ بِالرِّيحِ الإْمساِك ِ كَمُحاوَلَة ذَلَِك ألَيَس تَعَبِهِ؟ كُّلِ مِْن َيجنِيها َّتِي ال ُ الفائِدَة َما ف مِْنها، أتَى َكما

وَغاِضباً! ً وَمَرِيضا ً ُمحبَطا الأْمرُ ِ بِه وَيَنتَِهي أيّامِهِ. فِي
َحياتِك فِي ُ تَعمَلُه بِما ْع َّ تَمَت

ِ هَذِه فِي ِ َحياتِه َ أثْناء ِ بِعَمَلِه َع َّ َمَت يَت وَ وَيَشْرََب يَْأكَُل أْن يَفعَلَهُ: أْن لِلمَرءِ ُمِْكُن ي ما أفَضُل ُ ه َّ أن رَأيُت ما َ هُو وَهَذا ١٨
ِ الله مَِن ً ة َّ عَطي ِ هَذِه تَكُونُ بِها، َع َّ َمَت يَت أْن ُ لَه وَسَمََح ٌ وَثَروَة ً غِنَى ً إنسانا ُ الله أعطَى فَإْن ١٩ قِسمَتُهُ. َ هُو العَمَُل فَهَذا نْيا. الدُّ

هُ. ُّ ُيحِب الَّذِي بِالعَمَِل ُ الله ُ يُْشغِلُه إْذ ِبحَياتِهِ، الإنسانُ هَذا مِثُل ُ يُفَكِّر فَلا ٢٠ َحّقاً!
٦

عادَة بِالّسَ تَْأتِي لا ُ رْوَة َّ الث
كُّلُ يَدَيهِ مُتَناوَِل فِي وَكَرامَةً. وَغِنَى ً ثَرْوَة ما ً إنسانا ُ الله يُعْطِي ٢ نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي النّاِس َ َحياة يُثقُِل ً ُظلْما وَرَأيُت ١

ُمحزٌِن أْمٌر هَذا لَهُ. شَيءٍ كّلِ عَلَى وَيَْستَولِي غَرِيٌب وَيَْأتِي لَدَيهِ، بِما َع َّ َمَت يَت لـِكَي ُ ُمْهِلُه ي لا َ الله لـَِكّنَ وَيَْشتَِهي. َيحتاُج ما
وَزائٌِل. ً ِجّدا

ًماَت طِفلا فَإّنَ بِاْسمِهِ، ٌ قَبْر ُ لَه يَكُْن وَلَْم كُلِّهِ، بِهَذا ْع َّ َمَت يَت لَْم إْن لـَِكْن ابٍْن. َ مِئَة يُنجُِب وَقَْد بِإنْساٍن، ُ العُْمر يَطُوُل قَْد ٣

ْم َّ يَتَعَل وَلَْم ْمَس الّشَ َ يَر لَْم ٥ اْسماً. ى َّ َحت يَحمِْل وَلَْم مُظلٍِم، قَبْرٍ وَدُفَِن مَعنىً، بَلا َ وُلِد فَقَْد ٤ مِنهُ. أفَضُل ِ وِلادَتِه عِندَ
واِحدَةٌ؟ ٌ نِهايَة لِكِلَيهِما ألَيسَْت ِبحَياتِهِ، ْع َّ َمَت يَت وَلَْم َسنَةٍ، ألفَي عاَش لَوْ ى َّ َحت ٦ غَيرِهِ. مِْن َ أْكثَر ً راحَة َيجِدُ ُ ه َّ لـَِكن َشيئاً،

يَنتَفـِـُع وَماذا هَذا؟ فِي الأْحمَِق عَِن ُ الحَِكيم ُ ز َّ َمَي يَت فَبِماذا ٨ أبَداً. يَشبَُع لا ُ ه َّ أن َ غَير بَطنِهِ. أجِل مِْن الإنْسانُ يَعمَُل ٧

ِ وَكَمُطارَدَة فارِغٌ ً أيضا هَذا يدِ. بِالمَزِ ِ ْغبَة َّ الر مَِن أفَْضُل الإنِْسانُ ُ ـِكُه يَمل بِما ُ الاْكتِفاء ٩ لُوِك؟ الّسُ ُحْسَن مَ َّ يَتَعَل بِأْن ُ الفَقير
. الرِّيحِ

٥:١٣ ٧
الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي



١٢ : ٧ جامِعَة ١٠٠٨ ١٠ : ٦ جامِعَة

هَذا. فِي َ الله ُيجادَِل أْن ُ يَقدِر لا لِذلَِك لِيَكُونَهُ. خُلَِق ما إلّا الإنْسانُ يَكُونَ وَلَْن الأصِل. مَِن دَ َتحَّدَ حَدََث ما ١٠
ذَلَِك. مِْن لأحَدٍ جَْدوَى وَلا مَعْنَى، بِلا فَهَِي الأْمرِ هَذا فِي الكَلاِم ُ َكثْرَة أمّا ١١ مِنْهُ. أقوَى ُ فَالله

َسيَحدُُث بِما ُ ُيخـبِرَه أْن يَستَطِيُع وَمَْن الظِّلِ؟ ِ بِسُرْعَة تَمضِي َّتِي ال ِ َحياتِه َ أثْناء لِلإنْساِن شَيءٍ أفَضُل ما يَعرُِف مَْن ١٢

نْيا؟ الدُّ ِ هَذِه فِي بَعْدَهُْم
٧

الحَِكيمَة الأقواِل مَِن
َّمِينِ. الث العِْطرِ مَِن ٌ خَير لاِح بِالّصَ ً مَعرُوفا الإنْسانُ يَكُونَ أْن ١

وِلادَتِهِ. يَوِْم مِْن ٌ خَير الإنْساِن مَوِْت ُ يَوْم
َحفلَةٍ. إلَى هاِب الذَّ مَِن ٌ خَير َجنازَةٍ إلَى هاُب الذَّ ٢

، حَيٍّ إنْساٍن كُّلِ ُ نِهايَة المَوَت لِأّنَ
هَذا. فِي إنْساٍن كُّلُ َل يَتَأمَّ أْن وَيَنْبَغِي

ِحِك. الّضَ مَِن أفَضُل الحُزنُ ٣
القُلُوُب. تَفرَُح الوُُجوهُ، َتحزَنُ فَعِندَما

عَينَيهِ، نَْصَب المَوَْت يََضُع ُ الحَِكيم جُُل َّ الر ٤

مُتْعَتِهِ. فِي إلّا ُ يُفَكِّر فَلا الأْحمَُق أمّا
غِنائِهِ. أْو الأْحمَِق َ مَدِيح يَْسمََع أْن مِْن ٌ خَير الحَِكيِم انْتِقادَ الإنْسانُ يَْسمََع أْن ٥

مَْضيَعَةٌ. َمقَى الح َضحُِك ٦
قِْدٍر. َتحَْت ً يعا سَر َتحـتَرُِق بِأْشواٍك ُ أْشبَه ُ َصوْتُه

زائٌِل. ً أيضا هَذا
أْحمََق، إلَى َ الحَكيم ُيحَوُِّل يُق الّضِ ٧

القَلَب. تُفِسدُ ُ وَالرِّشوَة
تَبدَأهُ. أْن مِْن ٌ خَير ً مَشْرُوعا تُنِهيَ أْن ٨

َصبْرٍ. وَبِلا ً مُتََكبِّرا تَكُونَ أْن مِْن ٌ خَير ً وََصبُورا ً وَدِيعا تَكُونَ وَأْن
الغََضِب، إلَى تُسْرِْع لا ٩

غََضبِهِْم. عَواقَِب يُواِجهُوا أْن بُّدَ لا َمْقَى الح لِأّنَ
حَدََث؟» َماذا ف الأيّامَ. ِ هَذِه مِْن أفَْضَل ُ القَدِيمَة الأيّامُ «كانَِت تَقُْل: لا ١٠

ؤاِل. الّسُ هَذا َطرِْح إلَى تَقُودُنا لا ُ فَالحِْكمَة
لـَِكّنَ يَحمِياكَ. أْن يَقدِراِن وَالماُل ُ الحِْكمَة ١٢ الغِنَى. إلَى أْصحابَها تَقُودُ ُ وَالحِْكمَة المُمتَلَكاِت. مََع أفَضُل ُ الحِْكمَة ١١

ُتخَلَِّصَك. أْن ُ تَقدِر فَهَِي أفَضُل، ِ الحِْكمَة عَِن َ النّاِتجَة َ المَعرِفَة
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لََك. تَبتَسِمُ عِندَما َياةِ بِالح ْع َّ تَمَت ١٤ يُعِجبَْك. لَْم لَوْ ى َّ َحت َشيئاً، فِيهِ َ تُغَيِّر أْن ُ تَقدِر لا أنَت اللهُ. ُ َصنَعَه ما ْل تَأمَّ ١٣

فِي ُ يَنتَظِرُه ما الإنْسانُ يَعرُِف وَلا َصعْبَةً. ً وَأْوقاتا ً َطيِّبَة ً أْوقاتا يُعطِيَنا َ الله أّنَ ْ ر َّ تَذَك وَجهَِك، فِي تَعبَُس عِندَما لـَِكْن
المُستَقبَِل.

صاِلحـِين يَكُونُوا أْن ُ البَشَر يَْستَطِيُع لا
يَطُوُل ً أشْرارا وَرَأيُت باِب. الّشَ يَعاِن َ ر فِي يَمُوتُونَ صاِلحـِينَ رَأيُت شَيءٍ. كُّلَ رَأيُت هَذِهِ، ِ القَِصيرَة َحياتِي فِي ١٥
إْن ١٧ نَفسََك. َستُدَمِّرُ َك َّ فَإن وَإلّا بِالحِْكمَةِ. ظاهُرِ َّ الت فِي تُبالـِـــْغ وَلا بِالبِرِّ، ظاهُرِ َّ الت فِي تُبالـِـــْغ لا ١٦ العُْمرُ. بِهِِم

أوانَِك. قَبَل َستَمُوُت َك َّ فَإن وَإلّا ُمِْق. بِالح تَسلُْك وَلا رِّ َّ الش فِي َمادَ تَت فَلا أْخطأَت،
أقَوَى صاِحبَها َتجعَُل ُ الحِْكمَة ١٩ َسيِّئَةً. وَُأخرَى ً صاِلحَة ً أْشياء يَفعَلُونَ ِ الله قُو َّ مُت ى َّ فَحَت َف، ُّ طَر َّ وَالت َ المُبالَغَة ِب َّ َتجَن ١٨

أبَداً. ُ ُيخطِئ وَلا دَائِماً، لاَح الّصَ يَعْمَُل إنْساٍن مِْن ما ُ ه َّ لأن ٢٠ مَدِينَةٍ. فِي قادَةٍ ِ عَشْرَة مِْن
وَأنَت ٢٢ يُعِجبَُك. لا ما عَنَْك يَقُوُل َ وَهُو خادِمََك ى َّ َحت َستَْسمَُع ََّك فَإن وَإلّا النّاُس، ُ يَقُولُه ما كُّلِ إلَى تُصِغ لا ٢١

يُعِجبُهُْم. لا ما ِيَن الآخَر عَِن ُلَْت ق ما ً َكثِيرا ََّك أن نَفِسَك ِ قَرارَة فِي ُ تَعلَم
أْن تَْأبَى ُ الأسْرار ٢٤ بَعِيدَةً. ً ُأمنِيَة َظّلَ ذَلَِك لـَِكّنَ حَِكيماً.» «َسأُكونُ وَقَلُْت: ِبحِْكمَتِي، ُ ه َّ كُل هَذا لُْت تَأمَّ ٢٣

ً َسبَبا أِجدَ أْن أرَدُت ةِ. َّ الحَقِيقِي ِ الحِْكمَة عَِن ً َبحثا ْشُت َّ وَفَت دَرَْسُت ٢٥ تُعرََف. أْن تَرفُُض ُ يَصة العَوِ ُ وَالُأمُور تُكشََف،
ُجنُوٌن. َماقاِت الح ارتِكاَب وَأّنَ حَماقَةٌ، رِّ َّ الش فِعَل أّنَ فَعَلِمُْت شَيءٍ. لِكُّلِ

َ الله قِي َّ يَت فَمَْن َسلاِسُل. أذرُعُهُّنَ وَِشباكٌ. مَصائِدٌ بُهُّنَ قُلُو المَوِت! مَِن أمَّرُ النِّساءِ بَعَض أّنَ ً أيضا وَوَجَدُت ٢٦

فَيَْصطَْدنَهُ. ُ الخاطِئ أمّا ، مِْنهُّنَ يَهرُُب
– ٢٨ هَذا فَوَجَدُت أِجدَ، أْن ُمِكُن ي َجواٍب أّيَ لِأرَى َجنٍْب إلَى ً َجنْبا ها َّ كُل الحَقائَِق «وََضعُْت المُعَلِّمُ: يَقُوُل ٢٧

ً َصاِلحَة ً اْمرأة أِجدُ وَلا ألٍف، بَينَ ً صاِلحا ً رَجُلا أِجدُ بِالكادِ – جَدوَى دُوِن مِْن َجواٍب إلَى أْسعَى مازِلُْت َّني أن مََع
أيضاً! بَينَهُْم

رِّ.» َّ الش لارتِكاِب ً َكثِيرَة ً ُطرُقا ابتَكَرُوا لـَِكنّهُمُ صاِلحـِينَ، لِيَكُونُوا النّاَس ُ الله َصنََع ُأْخرَى: ً َحقِيقَة ً أيضا مُْت َّ «وَتَعَل ٢٩

٨
ة َّ وَالقُو ُ الحِْكمَة

ِيَن. الآخَر وَتُفَرُِّح تُفَرِّحُهُ، الإنْساِن ُ ِحكمَة كَالحَِكيِم. َ الأْشياء َ يُفَسِّر وَ يَفهَمَ أْن ُ يَقدِر مَْن ١

تَدعَْم وَلا لِلمَلِِك. اقتِراحاٍت تَقدِيِم فِي ْد تَتَرَدَّ لا ٣ للهِ. َ النِّْذر هَذا نَذَْرَت َك َّ لِأن َلِِك، الم أْمرَ تُطِيَع بِأْن أنَصحَُك ٢

يُطِيُع مَْن ٥ يَفعَلُهُ. ما عَلَى يَعتَرُِض مَْن وَلَيَس مُلْزِمَةٌ، َلِِك الم أوامِرُ ٤ يَشاءُ. ما ُ يُقَرِّر َلَِك الم أّنَ ْ ر َّ تَذَك لـَِكْن خاطِئاً، ً َشيئا
ذَلَِك. يَفعَُل وََكيَف مَتَى يَعرُِف ُ الحَِكيم جُُل َّ وَالر يَْأمَُن، َلِِك الم أوامِرَ

المَتاعُِب. عَلَيهِ َستَْأتِي ذَلَِك، ُ المَرء يَفعَِل لَْم وَإْن شَيءٍ. كُّلِ لِعَمَِل ٌ مُلائِمَة ٌ يقَة َطرِ وَهُناكَ مُلاِئمٌ، وَقٌت شَيءٍ لِكُّلِ ٦
َسيَحْدُُث. بِما ُ ُيخـبِرَه أْن ُ يَقدِر أحَدٍ مِْن ما ُ ه َّ لِأن المُْستَقبَِل، ِ مَعرِفَة إلَى لِلإنْساِن َسبِيَل لا ٧

لِلمُحارِِب يُْسمَُح لا مَوْتَهُ. يَمْنََع أْن ُ يَقدِر أحَدٍ مِْن وَما الجَسَدِ. ِ مُغادَرَة مِْن ْوَح َّ الر يَمنََع أْن ُ يَقدِر أحَدٍ مِْن ما ٨

الأشرارِ. َسبيَل ُيخلِي لا رُّ َّ الش كَذَلَِك مَوْقِعِهِ، بِإخلاءِ
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الإنساِن، عَلَى ُط َّ يَتَسَل الإنسانَ أّنَ فَرَأيُت نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي النّاُس ُ عَمِلَه ما جَميَع ً َجيِّدا لُْت وَتَأمَّ هُ. َّ كُل هَذا رأيُت ٩
لِنَْفِسهِ. الأذَى فَيُسَبَِّب

فِيها! رَّ َّ الش فَعَلُوا َّتِي ال نَفسِها ِ المَدِينَة فِي يَمدَُحونَهُْم النّاَس وَسَمِعُْت مَهِيبَةٍ. َجنازاٍت فِي يُدفَنُونَ ً أشْرارا ً أيضا وَرَأيُت ١٠
مَعنَى. بِلا ً أيضا هَذا

َّواب وَالث وَالعِقاُب العَدُل
أيْضاً؟ رِّ َّ الش الآخَرُونَ يَفعَُل لا فِلِماذا شَرِّهِْم، عَلَى ً فَوْرا النّاُس يُعاقَُب لا ١١

ُ الأشْرار أمّا ١٣ اللهَ. َيخافُوا أْن لِلنّاِس ٌ خَير ُ ه َّ أن ُ أعلَم لـَِكنِّي العُْمرُ. ِ بِه يَطُوُل وَ ِيمَةٍ، جَر َ مِئَة ٌ خاطِئ يَرتَِكُب قَْد ١٢

ْمِس. الّشَ غُرُوِب مََع تَطُوُل َّتِي ال كَالّظِلاِل َحياتُهُْم تَكُونَ لَْن بِهِْم. ُ العُْمر يَطُوَل وَلَْن خَيراً. يَرَْوا فَلَْن
يُِصيُب رَّ َّ الش أّنَ أرَى لـَِكنِّي الأخيارَ. ُ وَالخـَير الأشْرارَ رُّ َّ الش يُِصيَب أْن يُفتَرَُض َياةِ: الح ِ هَذِه فِي زائٌِل ُ آخَر ٌ شَيء ١٤

أْن ُمِْكُن ي ما أفَضُل َ هُو َياةِ بِالح َع ُّ َت َّم الت أّنَ فَاْستَنتَْجُت ١٥ مَعَنَى. بِلا ً أيضا هَذا الأشْرارَ. يُِصيُب َ وَالخـَير أحياناً، الأخيارَ
أعطاهُْم الَّذِي العَمَِل فِي البَشَرِ تَعَِب َ ثَمَر هَذا َسيَكُونُ إْذ نَفسَهُ، ُمَتـِّـُع وَي وَيَشْرَُب فَيَْأكُُل نْيا.٨ الدُّ ِ هَذِه فِي إنساٌن ُ يَفعَلَه

نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي ُ الله ُ يّاه إ

الله يفعله ما كّلِ فَهمَ نَستَطِيُع لا
َّ ثُم ١٧ نَوٍْم. دُونَ ً وَلَيلا ً نَهارا مُنشَغِلِينَ رَأيتُهُْم الأْرِض. عَلَى النّاُس ُ يَفعَلُه ما لأفهَمَ الحِكمَةَ، لأكتَِشَف لُت تَأمَّ ١٦

البَْحِث فِي تَعَِب مَهما لأحَدٍ ُمِكُن ي لا نيا. الدُّ ِ هَذِه فِي ُ الله ُ يَْفعَلُه ما يَفهَمَ أْن لأحَدٍ ُمِكُن ي لا اللهُ. ُ يَفعَلُه ما كُّلَ رَأيُت
ذَلَِك. ُمِكنُهُْم ي لا الحِْكمَةَ، عُونَ يَّدَ الَّذِيَن ى َّ َحت أعمالَهُ. يَفهَمَ أْن
٩

مُنِصٌف؟ المَوُت هَِل
كانُوا إْن النّاُس ُ يَعلَم لا اللهِ. يَدِ فِي وَأعْمالَهُْم وَالحَُكماءِ الّصاِلحـِينَ َ حياة أّنَ رَأيُت ْصتُهُ. وَتَفَّحَ ُ ه َّ كُل هَذا لُْت تَأمَّ ١

وَغَيرِ لِلأنقِياءِ وَلِلأشْرارِ، لِلأخيارِ لِلجَميِع! واِحدٌ ٌ وَمَصير ٢ فارِغٌ. مَعَهُْم َسيَحدُُث ما كُّلُ َسيُبغَُضونَ. أْم ونَ ُّ َسيَُحب
ذُورَ. ُّ الن بُونَ َّ يَتَجَن كَمَْن ً نُذُورا ُ وَالنّاذِر كَالخُطاةِ! الّصاِلحُونَ يُقَّدِمُونَ. لا وَمَن َ باِئح الذَّ يُقَّدِمُونَ ِمَْن ل الأنقِياءِ.

ِ وَهَذِه َماقَةِ. وَالح رِّ َّ الش َ أفكار واِم الدَّ عَلَى يُفَكِّرُونَ هَذا وَمَْع َمِيَع. الج ُ يَنتَظِر ً واِحدا ً مَِصيرا أّنَ نيا٩ الدُّ ِ هَذِه فِي ما أسوَُأ ٣
قاَل: مَْن وََصدََق رَجاءٌ. حَيٍّ لِأّيِ يُوجَدُ لا لـَِكْن المَوِت؟ مَِن يُْستَثنَى أحَدَ لا لـَِكْن، ٤ المَوُت. عاقِبَتُها الأفكارُ

مَيٍِّت. أَسدٍ مِْن ٌ خَير حَيٌّ، كَلٌْب
٨:١٥ ٨

الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي
٩:٣ ٩

الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي
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مِْن ُ البَشَر ُ يَنالُه ما بَعْدُ يَنالُوا وَلَْن َشيْئاً. يَعْرِفُوُنَ فَلا المَوتَى أمّا َسيَمُوتُونَ. هُْم أّنَ الآنَ ُ الأحياء النّاُس يَعرُِف ٥

ِخبْراِت فِي ُأْخرَى ً ة مَّرَ يَشتَرُِكوا وَلَْن وَالغَيرَةِ. وَالبُغِض الحُّبِ عَلَى يَن قادِرِ يَعُودُوا لَْن ٦ النّاُس. يَنساهُمُ َّ ثُم مُكافَآٍت،
نيا. الدُّ ِ هَذِه

َياة بِالح ْع َّ تَمَت
نَظِيفَةً، ً جَمِيلَة مَلابَِس البِْس ٨ اللهِ. عِنْدَ ٌ مَقبُولَة ِ فَهَذِه وَافرَْح، نَبيذَكَ وَاشْرَْب بِهِ، ْع َّ وَتَمَت َطعامََك وَكُْل فَاذهَْب ٧
أعطاكَ َّتِي ال ِ الزّائِلَة َحياتَِك أيّاِم مِْن يَوٍم بِكُّلِ ْع َّ تَمَت عُمْرِكَ. ِ َحبِيبَة زَوَجتَِك، مََع ِبحَياتَِك ْع َّ تَمَت ٩ َحسٍَن. بِمَظهَرٍ ْ وَاظهَر
قَْدرَ ُ فَأتْقِنْه َشيئاً، عَمِلَْت إْن ١٠ نيا. الدُّ ِ هَذِه فِي ُ تَعمَلُه بِما ْع َّ فَتَمَت نيا. الدُّ ِ هَذِه فِي ُ َستَنالُه ما كُّلُ فَهَذا اللهُ. يّاها إ

وَالحِْكمَةِ. َ وَالمَعرِفَة َ فِكير َّ وَالت العَمََل َ َتخْتَبِر لَْن نا، ُّ كُل َسنَْذهَُب َحيُث ِ يَة الهاوِ فَفِي اْستِطاعَتَِك.

نيا الدُّ ِ هَذِه فِي عَدَل لا
رَأيُْت دائِماً. المَعارِكَ ُ يَرَبح لا الأقوَى وَأّنَ دائِماً، باَق الّسِ يَكِسُب لا الأسْرَعَ أّنَ نيا الدُّ ِ هَذِه فِي ً أيضا وَرَأيُت ١١

جَمِيعاً! تُِصيبُهُْم ُ وَأحداثُه مَِن َّ الز باُت ُّ فَتَقَل تَقدِيرٍ. بِلا ً وَماهِرا ماٍل، بِلا ً وَذَكِيّا َطعاٍم، بِلا ً حَِكيما
تَقَُع َّتِي ال بِالعَصافِيرِ ُ أشبَه َ وَهُو فَجأةً. َشبَكَةٍ فِي تُصطادُ ٍ بِسَمَكَة ُ أشبَه َ فَهُو التّالِيَةِ. ِ المُِصيبَة مَوْعِدَ ُ المَرء يَعرُِف لا ١٢

المَصائِِب. ِّ فَخ فِي يَقَُع الَّذِي الإنسانُ هَكَذا فَجأةً. مَصائِدَ فِي
الحِْكمَة ُ ة َّ قُو

ٌ َصغِيرَة ٌ مَدِينَة هُناكَ كانَْت ١٤ َكثِيراً. ُ فَعَلَه ما ْرُت وَقَّدَ نيا. الدُّ ِ هَذِه فِي ً حَِكيما ً َشيئا يَفعَُل ً رَجُلا ً أيضا رَأيُت ١٣

لـَِكْن ِبحِْكمَتَهِ. َ المَدِينَة َ ر َّ فَحَر فَقِيرٌ، ٌ حَِكيم رَجٌُل ِ المَدِينَة تِلَْك فِي وَكانَ ١٥ وَحاصَرَها. ٌ عَظِيم مَلٌِك َ فَجاء ّكاِن، الّسُ ُ قَلِيلَة
وَلا الفَقِيرِ، َ ِحكمَة َيحتَقِرُونَ النّاَس لـَِكّنَ ةِ. َّ القُو مَِن أفَضُل َ الحِْكمَة إّنَ أقُوُل لِذَلَِك ١٦ جَُل. َّ الر ذَلَِك النّاُس نَسِيَ

كَلامِهِ. إلَى يُصغُونَ

بِهُدُوءٍ، ٌ حَِكيم يَقُولُهُا ٌ قَلِيلَة كَلِماٌت ١٧

أْحمَُق. ٌ حاِكم يُطلِقُها ٍ صارِخَة كَلِماٍت مِْن أفَضُل
الأسلِحَةِ، مَِن أقوَى ُ الحِْكمَة ١٨

َكثِيراً. ً خَيرا ُيخَرَِّب أْن ُ يَقدِر ً واِحدا ً خاطِئا لـَِكّنَ

١٠
وَالـكَرامَةِ. ِ الحِكمَة مَِن َ الـَكثِير تُفِسدَ أْن قَليلَةٍ ٍ َماقَة ِلح ُمِكُن وَي العُطُورِ. أطيََب يُنتِنُ مَيٌِّت قَلِيٌل ذُباٌب ١

فِي ى َّ َحت ُ حُمقَه ُ يُظهِر الأْحمَُق ٣ الانحِراِف. إلَى ُ فَتَقُودُه الأْحمَِق ُ أفكار أمّا الاْستِقامَةِ. إلَى ُ تَقُودُه الحَِكيِم ُ أفكار ٢

لِلجَمِيِع. ُ َجهلَه يُعلُِن َ وَهُو يِق، رِ الّطَ فِي ِ َسيرِه دِ َّ ُمجَر
َكبِيرَةً. ً أخطاء تَُصّحَِح أْن وَتَعاوُنَِك بِهُدُوئَِك تَستَطِيُع إْذ عَلَيَك، غَِضَب رَئِيسََك أّنَ دِ َّ ُجَر لِم عَمَلََك تَترُْك لا ٤
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ُ الأغنِياء أمّا عالِيَةً. مَناِصَب َمقَى الح يُعطَى ٦ الحُّكامُ. يَرتَِكبُها َّتِي ال َ الأخطاء تِلَك نيا،١٠ الدُّ ِ هَذِه فِي ً َظلْما وَرَأيُت ٥

كَالعَبِيدِ. الأْرِض عَلَى يَمشُونَ صارُوا ً سادَة وَرَأيُت َيَل. الخ يَرَكبُونَ ً سادَة ًصارُوا عَبِيدا رَأيُت ٧ الحَِضيِض. إلَى فَيَنزِلُونَ
َمخاطِرُها ٍ وَظِيفَة لِكُّلِ

َ الأشجار َيحْطُِب وَمَْن بِها. ى يَتَأذَّ ً ِحجارَة يَقطَُع مَْن ٩ ةٌ. َّ َحي ُ َلدَغُه ت ً حائِطا ُ يَهدِم وَمَْن فِيها. يَقَُع ً ُحفرَة ُ َيحفِر مَْن ٨

ُ نَة َّ المُسَن ّكِينُ الّسِ أمّا تَقطَُع، لا ةِ الحادَّ ُ غَير ّكِينُ الّسِ سُهُولَةً. َ أكثَر وَظِيفَةٍ َ ة َّ أي َتجعَُل َ الحِْكمَة لـَِكّنَ ١٠ لِلخَطَرِ. ٌض َّ مُعَر
َجيِّداً. فَتَقطَُع

ِسحرِهِ؟ كُّلِ مِْن ُ الفائِدَة َما ف الحاوِي، غِياِب فِي ً أحَدا ُ ة َّ الحّي لَدَغَِت إذا ١١
مارِ. بِالدَّ عَلَيهِ فَتَعُودُ الأْحمَِق كَلِماُت أمّا ، بِالمَدِيحِ عَلَيهِ تَعُودُ الحَِكيِم كَلِماُت ١٢

ما الكَلاِم. عَِن ُف َّ يَتَوَق لا الأْحمََق لـَِكّنَ ١٤ ةٍ. َّ ِي ُجنُون َ بِأْشياء ُ كَلامَه وَيُنِهي َماقاِت، بِالح ُ كَلامَه الأْحمَُق يَبدَُأ ١٣

إلَى ُ يقَه َطرِ يَعرُِف لا َ وَهُو الإنهاِك، ى َّ َحت ُ نَفسَه الأْحمَُق ُيجهِدُ ١٥ المُستَقبَُل. ُ ُيخَبِّئُه ما أْو َسيَحدُُث، ما ُ يَعلَم إنساٍن مِْن
ْيَتِهِ. قَر

العَمَل ُ قِيمَة
َطعامَهُْم ُ قادَتُه يَأكُُل نَبِيٌل، ُ ـِكُه مَل َلَدٍ لِب ً وَهَنِيئا ١٧ باِح. الّصَ إلَى وَيَشرَبُونَ يَْأكُلُونَ ُ وَقادَتُه وَلَدٌ، ُ ـِكُه مَل َلَدٍ لِب يٌل وَ ١٦

كْرِ. لِلّسُ لا ةِ َّ لِلقُو ِ وَقتِه فِي
تَراِخيهِْم. بِسَبَِب ُ يَنهار ذَلَِك وَبَعدَ يَهْبَِط، أْن بُّدَ لا الـكُسَالَى َسقُف ١٨

المَشاكِِل. أنواِع كُّلَ َيحُّلُ الماَل لـَِكّنَ لِيَفرَُحوا. َ َمْر الخ وَيَشرَبُونَ لِيَضحَكُوا، عامَ الّطَ النّاُس يَأكُُل ١٩

الاْستِغابَة
لِأّنَ فِراِشَك. عَلَى ى َّ َحت وَلا الأغنِياءِ، عَلَى وءِ بِالّسُ ْم َّ تَتَكَل وَلا فِكْرِكَ. فِي ى َّ َحت وَلا َلِِك الم عَلَى وءِ بِالّسُ ْم َّ تَتَكَل لا ٢٠

الكَلامَ. تَنقُُل ماءِ الّسَ َ ُطيُور
١١

بِالخـَيْرِ. عَلَيَك عادَ قَْد ذَلَِك أّنَ َستَِجدُ قَصُرَ، أْم طاَل وَقٍت، فَبَعْدَ ذَلَِك. أْمَكنََك َحيثُما َ الخـَير افعَِل ١

َستَحدُُث. ٍ َسيِّئَة راٍت ُّ تَطَو َ ة َّ أي تَعرُِف لا فَأنَت ةٍ، عِّدَ ُأمُوٍر فِي لَدَيَك ما ْ اْستَثمِر ٢

فَسَتَبقَى َنُوِب، الج أوِ ماِل الّشَ إلَى ٌ َشجَرَة وَقَعَْت وَإْن الأْرِض. عَلَى ُ َستَسكُبُه بِالمَطَرِ، الغُيُومُ امتَلأِت إِن ُ ه َّ أن نَعرُِف ٣
وَقَعَْت. َحيُث

أْو الرِّيحُ، تَهُّبُ أيَن مِْن ُ تَعلَم لا وََكما ٥ َيحُصدَ. لَْن لِلغُيُوِم ً ِحسابا َيحِسُب وَمَْن يَزرَعَ، لَْن َ المُناِسبَة َ الرِّيح ُ يَنتَظِر فَمَْن ٤
شَيءٍ. كُّلَ يَصنَُع الَّذِي ُ الله ُ َسيَفعَلُه ما ُ تَعلَم لا كَذَلَِك ِحِم، َّ الر فِي َنِينِ الج عِظامُ ُل تَتَشَّكَ َكيَف

يَنجَُح ما َّ ُب وَر َستُغنِيَك. بِذاٍر أّيُ ُ تَعلَم لا فَأنَت المَساءِ. ى َّ َحت ْف َّ تَتَوَق وَلا باِح، الّصَ فِي زَرعَِك زَرِع إلَى فَبادِْر ٦

كِلاهُما.
١٠:٥ ١٠

الجامعة) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك الّشمس.» «َتحَت ً حرفيا نْيا. الدُّ ِ هَذِه فِي
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َسنَواتِهِ، بِكُّلِ ً يلا َطو يَعيُش مَْن ْع َّ فَليَتَمَت ٨ ْمِس. الّشَ نُورَ يَرَى أْن ٌ ّ وَحُلْو َياةِ، الح قَيدِ عَلَى ُ المَرء يَكُونَ أْن َحسٌَن ٧

زائٌِل. َسيأتِي ما وَكُّلُ أيضاً، ٌ َكثِيرَة ِ الظُلْمَة أيامَ أّنَ ْ ر َّ وَلَيتَذَك
َشبابِك فِي َ الله اخدِِم

عَلَى َسيُحاِسبَُك َ الله أّنَ ْ ر َّ تَذَك لـِِكْن عَيناكَ. وَتَْشتَهيهِ قَلبَُك ُ ه ُّ ُيحِب ما كُّلَ وَافعَْل افرَْح بِشَبابَِك. ْع َّ تَمَت الّشاُب، ها أّيُ ٩
زائِلاْن. َياةِ الح ُ وَفَجْر باُب فَالّشَ َجسَدِكَ. عَْن َ ة َّ الخَطِي وَأبْعِدِ يَغلِبَْك. غََضبََك تَدَْع لا ١٠ تَفعَلُهُ. ما كُّلِ

١٢
باب الّشَ اِم َّ أي فِي الإيمانُ

«أيَن َستَقُوُل: ِحينَئِذٍ، ََّك لِأن عْبَةِ. الّصَ ِ يُخوخَة الّشَ َسنَواُت تُداهِمََك أْن قَبَل َشبابَِك، اِم َّ أي فِي خالِقََك ْ فاذْكُر ١

ُ َستَفقِد ِحينَئِذٍ، ٣ المَطَرِ. بَعدَ الغُيُومُ ُ وَتَتَكاثَر لََك، ُجومُ ُّ وَالن ُ وَالقَمَر ْمُس الّشَ فِيهِ ُ تُظلِم زَمٌَن َ يَْأتِي أْن قَبَل ٢ َسعادَتِي؟»
فَلا سَمْعَُك١٢ يَضعُُف ٤ نَظَرُكَ.١١ يَكِّلُ وَ وَتَتَساقَُط. أْسنانَُك تَضعُُف وَتَنحَنِياِن. رِجلاكَ وَتَضعُُف تَهُما. َّ قُو ذِراعاكَ
َستُِخيفَُك. المُرتَفَعاُت ٥ عُصفُوٍر!١٣ َصوِْت عَلَى َستَْصُحو َك َّ لـَِكن النِّساءِ. َ غِناء أْو المَطاِحِن، أصواَت تَْسمََع أْن َ تَقدِر
إلَى تَذهَُب َّ ثُم تََك.١٥ َّ شَهِي وَتَفقِدُ بِتَثاقٍُل،١٤ قَدَمَيَك ُّ وََتجُر َشعْرُكَ. َسيَبْيَّضُ يُعْثِرُكَ. َصغُرَ، مَهما يِق، رِ الّطَ فِي َحجَرٍ وَكُّلُ

القَبْرِ. إلَى يَحمِلُونََك وَهُْم النّادِبُونَ عَلَيَك وَيَنُوُح . الأبَدِّيِ بَيتَِك
المَوت

ةِ، الفِّضَ َحبُل يَنقَطـِـَع أْن قَبَل خالِقََك ْ اذْكُر ٦
هَِب، الذَّ ُ إناء مُ وَيَتَحَّطَ

بِئرٍ، عِنْدَ ةٍ جَرَّ مِثَل َحياتَُك ُ وَتَنَكسِر
داِخلِها. فِي فَيَسقُُط بِئرٍ باَب يُغَّطِي َكحََجرٍ أْو

مِنْهُ، َ جاء الَّذِي راِب ُّ الت إلَى َجسَدُكَ يَعُودُ ِحينَئِذٍ، ٧

مِنْهُ. جاءَْت الَّذِي ِ الله إلَى وُح ُّ الر وَتَعُودُ
زائٌل! الكُّلُ المُعَلِّمُ، يَقُوُل مَعْنَى، وَبِلا زائٌِل شَيءٍ كُّلُ ٨

ُلاَصة الخ
َ اجتَهَد ١٠ ًَكثيرَةً. ًوَِحَكما أمثالا وَجَمََع َش، َّ وَفَت وَدَرََس َياةِ الح ُأمُورَ وَزَنَ عَب. الّشَ مَ َّ عَل ِ ِبحِكمَتِه حَِكيماً. ُ المُعَلِّم كانَ ٩

بِالثِّقَةِ. ً وَجَدِيرَة ً مُستَقِيمَة َ تَعالِيم فََكتََب المُناِسبَةَ. الكَلِماِت َيجِدَ أْن ُ المُعَلِّم
اَكيْنِ.» َّ ب الّشُ مَِن النّاظِرَتَينِ ُ وَتُظلِم ، وَتَقِّلُ واِحينُ الّطَ وَتَضعُُف يّاِن، القَوِ جُلاِن َّ الر وَيَنحَنِي البَيِت، حارِسا يَتَزَعَزعُ «ِحينَئذٍ، حرفيّاً: ١٢:٣ ١١

وِق.» الّسُ ابَتا َّ بَو «تُغلَُق حرفيّاً: ١٢:٤ ١٢
١٢:٤ ١٣

وِم. َّ الن ةِ ِخّفَ بِمَعنى عُصفُور. … َستَْصُحو
ثِقلِهِ.» َتحَْت ُندُُب الج ُ وَيَنُوء وزُ، َّ الل ُ «َسيُزهِر حرفيّاً: ١٢:٥ ١٤

١٢:٥ ١٥
«شَهوَتَك.» أْو تَك. َّ شَهِي



١٤ : ١٢ جامِعَة ١٠١٤ ١١ : ١٢ جامِعَة

الرّاِعي. ُ الله َ هُو واِحدٌ، مَصدَرٌ ُ ه َّ كُل ُ وَلَه تُقلَُع. لا ٍ نَة مُمَّكَ بِأْوتادٍ ُ أْشبَه َ هُو يِم. القَوِ يِق رِ الّطَ إلَى ٌ مُؤَشِّر الحَُكماءِ كَلامُ ١١

وَدِراَستُها لَهُا. َ َحصْر لا ً ُكتُبا يَكتُبُونَ فَالنّاُس الُأخرَى. الـكُتُِب مَِن احتَرِْس لـَِكِن عالِيمَ. َّ الت ِ هَذِه ابْنِي يا فَادرُْس ١٢

ِجّداً. مُتعٌِب أْمٌر ها ُّ كُل
مِْن الإنْسانُ خُلَِق الَّذِي القَْصدُ َ هُو فَهَذا وَصاياهُ. وَاِحفْظ َ الله اتِِّق كُلِّهِ؟ الكِتاِب هَذا ُ خُلاَصة ِهيَ ما وَالآنَ ١٣

اً. شَرَّ أْو ً خَيرا كانَْت إْن – مِْنها ةِ َّ الخَفِي ى َّ َحت – أعمالِهِْم ِبحَسَِب ً جَمِيعا النّاَس ُ الله وََسيُحاِسُب ١٤ أجلِهِ.



١:٦ نِشيد ١٠١٥ ١:١ نِشيد

الأنشاد نَِشيدِ كِتاُب
١

ُسلَيْمانُ. ُ َّفَه أل الَّذِي الأنشادِ نَِشيدُ َ هُو هَذا ١

لَهُ: تَقُوُل ِهيَ
َمَِك. ف بِقُبُلاِت تَغمُرُنِي لَيتََك ٢

نَبِيذٍ. أحلَى مِْن أحلَى ُحبَِّك مَذاَق لأّنَ
َطيِّبَةٌ. عُطُورِكَ ُ راِئحَة ٣

مُنسَِكٍب. بِعِطرٍ ُ أشبَه وَاسمَُك
الفَتياُت. َك ُّ ُتحِب لِهَذا
وَراءَكَ. اجْذِبْنِي ٤

وَلنَرُكْض!
ةِ. الخاّصَ ِ ُحجُراتِه إلَى َلُِك١ الم أْدخَلَنِي

لَهُ: يَقُلَْن القُدِس فَتَياُت
وَنَبتَهِْج. بَِك فَلنَْفرَْح

ُحبَِّك. مَذاَق نَمدَُح بِيذِ َّ الن مَِن ُ أكثَر
الفَتَياِت. َ ة َّ َمحَب أنَت مُستَِحّقٌ

للفَتَيات: تَقُوُل ِهيَ
أنا، ُ سَمراء ٥

القُْدِس. بَناِت يا بَدِيعَةٌ، أنِّي َ غَير
قِيدارَ، َكخِياِم أنا ٌ سَمراء

ُسلَيْمانَ. ِخياِم ِ َكسَتائِر ٌ وَجَمِيلَة
سُمرَتِي، إلَى َلتَفِتْنَ ت لا ٦

َحتْنِي. َّ لَو قَْد مُس فَالّشَ
غََضباً. عَلَيَّ ُأمِّي ُ أبناء اشتَعََل

لـِكُرُومِهِْم، ً حارَِسة عِندَهُْم أبقُونِي
كَرِْمي. أْرعَ فَلَْم

١:٤ ١
بيتِهِ. ًفِي مَلِكا باعتباره الّشاِب إلَى أْو إسرائيَل ملك إلى إشارةٌ َلِك. الم
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لَهُ: تَقُوُل ِهيَ
قَلبِي، َك َّ أَحب مَْن يا لِي قُْل ٧

قَطِيعََك؟ تَرعَى أيَن
هِيرَةِ؟ الّظَ وَقَت ِخرافََك بُِض تُرْ وَأيَن

رُفَقائَِك، قُطعاِن عِندَ نَفسَها ُلقِي ت كَمَن أُكونَ لِئَلّا لِي قُْل
آخَرَ. إلَى راٍع مِْن القُطعاِن بَينَ مُغَّطاةٍ كامرَأةٍ َل َّ أَتجَو لِئَلا

لَها: يَقُوُل َ هُو
َتجِدِينَنِي، أيَن َمِيلاِت، الج أجمََل يا تَعْرِفي، لَْم إْن ٨

القَطِيِع، آثارَ فَاتْبَعِي
عاةِ. ُّ الر ِخياِم عِندَ ِصغارَِك وَارِعي

ٍ جَّذابَة كَمُهرَةٍ لتُِك َّ َتخَي ٩
َحبِيبَتِي. يا فِرعَوْنَ مَركَباِت بَينَ

هَِب. الذَّ مَِن مُتَدَلِّيَينِ بِقِرَطينِ خَّداِك هُما رائِعاِن ١٠
بِالقَلائِدِ. ِق َّ المُطَو عُنُقُِك َ هُو وَبَدِيٌع

هَِب، الذَّ مَِن ً أقْراطا لَِك َسنَصنَُع ١١
ةِ. بِالفِّضَ ً مة مُطَعَّ
تَقُوُل: ِهيَ

مِنِّي يَفُوُح النّارِدِيَن٢ ُ عِطر ١٢

يَكتِهِ. أرِ عَلَى َلُِك الم دامَ ما
بِالمُرِّ،٣ مَلٍِئ َكِكيٍس ١٣

. عَينِيَّ فِي َحبِيبِي هَكَذا
َصدرِي. عَلَى يَبِيُت َ وَهُو
الحِنّاءِ مَِن َكعُنقُودٍ ١٤

َحبِيبِي. َ هُو جَْدٍي عَينِ كُرُوِم فِي
لَها: يَقُوُل َ هُو

أجمَلَِك! ما َحبِيبَتِي، يا آهِ، ١٥
أجمَلَِك! ما آهِ،

١:١٢ ٢
النّارِدِين. نباِت من يُستخلُص ثميٌن عطرٌي زيٌت النّارِدِين.

١:١٣ ٣
الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.



٢:٧ نِشيد ١٠١٧ ١:١٦ نِشيد

َكيَمامَتَينِ. عَيناِك
لَهُ: تَقُوُل ِهيَ
َحبِيبِي، يا آهِ، ١٦

أبهَجََك. وَما أجمَلََك ما
َخضراءُ. يَكتُنا أرِ

الأْرزِ، َخشَِب مِْن ِنا بُيُوت ُ أعمِدَة ١٧

بَرِ. نَو الّصُ مَِن وَعَوارِضُها

٢
شارُونَ، سَهِل مِْن ٌ زَهرَة أنا ١

الوادِي. زَنابِِق مِْن ٌ زَنبَقَة
يَقُوُل: َ هُو

النِّساءِ، ةِ َّ بَقِي بَينَ َحبِيبَتِي ٢
أشواٍك. بَينَ ٍ كَزَنبَقَة

تَقُوُل: ِهيَ
الرِّجاِل، ةِ َّ بَقِي بَينَ َحبِيبِي ٣

الأدغاِل. فِي ةِ َّ ي ِّ البَر الأشجارِ بَينَ تُّفاٍح ِ َكشََجرَة
للفَتَيات: تَقُوُل ِهيَ
ظِلِّهِ، فِي ُلُوِس بِالج ألتَّذُ

ثَمَرَهُ. يَستَطِيُب َمِي وَف
بِيذِ، َّ الن بَيِت إلَى أخَذَنِي ٤

مَرفُوٍع. َكعَلَمٍ ً بادِيَة لِي ُ تُه َّ َمحَب وَكانَت
بِيِب، َّ الز بَِكعِْك نَْفسِي أْسنِْدنَ ٥

أنِعِْشنَنِي، فاِح ُّ وَبِالت
أضعَفَنِي. الحُّبَ لأّنَ
رَأسِي، َتحَت ُ ِشمالُه ٦

تُطَوِّقُنِي. ُ ُمينُه وَي
القُْدِس، بَناِت يا ٧

ةِ، َّ ي ِّ البَر وَبِالأيائِِل بِالغِزلاِن ُأستَحلِفُكُّنَ
، الحُّبَ تُوقِْظَن أْو تُنَبِّهَْن ألّا



٢:١٥ نِشيد ١٠١٨ ٢:٨ نِشيد

لَهُ. أْستَعِّدَ ى َّ َحت
ِيَةً: ثان ِهيَ

َحبِيبِي. َصوَت أْسمَُع أنا ٨

الجِّباِل فَوَق يَثُِب آٍت َ هُو ها
التِّلاِل. فَوَق ُ يَقفِز وَ

َحبِيبِي. بِي الّظَ كَمُهرِ أْو كَالغَزاِل ٩

حائِطِنا. مِْن ِ الآخَر الجّانِِب عَلَى واقٌِف َ هُو ها
ُيحَّدُِق، ِ النّافِذَة مَِن

النَظَرَ. يَستَرُِق باِك الّشُ وَمَِن
وَقاَل: َحبِيبِي أجاَب ١٠

يزَتِي، عَزِ يا «قُوِمي
رائِعَتِي، يا

مَعِي. وَتَعالِي
المَطَرُ. َف َّ وَتَوَق مَضَى قَد ُ تاء الّشِ فَها ١١

الأْرِض، فِي ُ هُور ُّ الز َظهَرَِت ١٢
يدِ. غرِ َّ الت مَوسِمُ حَّلَ قَد وَها

أْرِضنا. فِي مَسمُوعٌ َماِم الي وَهَدِيُل
ثِمارَها، ُتخْرُِج التِّينِ ُ َشجَرَة ١٣

َشذاها. ُ وَتَنشُر ُ تُزهِر وَالـكُرُومُ
يزَتِي، عَزِ يا قُوِمي

رائِعَتِي، يا
مَعِي.» وَتَعالِي
يَقُوُل: َ هُو

، خرِّيِ الّصَ المُنحَدَرِ ُشقُوِق فِي ٌ ُمختَبِئَة يَمامَتِي ١٤

وَجهِِك. َ مَلاِمح ينِي أرِ المُرتَفـِـِع. َبَِل الج ِحمَى فِي
َصوتَِك، وَأسمِعِينِي

بَدِيٌع. وَجَمالَِك عَذٌب َصوتَِك لأّنَ
للفَتَيات: تَقُوُل ِهيَ

أجلِنا، مِْن عالَِب َّ الث أمِسْكَن ١٥
الـكُرُومَ. تُتلُِف َّتِي ال َ غِيرَة الّصَ عالَِب َّ الث

مُزهِرَةٌ. فَكُرُومُنا
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لَهُ. وَأنا لِي، َحبِيبِي ١٦

يَرعَى. نابِِق َّ الز بَينَ َ هُو
لَهُ: تَقُوُل ِهيَ

كَالغَزاِل، وَُكْن َحبِيبِي، يا ارِجــْع ١٧
يِّبَةِ،٤ الّطَ الجِباِل عَلَى بِي الّظَ كَمُهرِ أْو

هارُ، النَّ َ يَصُحو أْن إلَى
يِل. َّ الل ظِلاُل وََتختَفِي

٣
تَقُوُل: ِهيَ
لَيلَةٍ، بَعدَ ً لَيلَة ١

فِراشِي، عَلَى وَأنا
َحبِيبِي. إلَى اشتَقُت

أِجدهُ. فَلَْم ُ عَنه َبحَثُت
المَدِينَةِ، فِي وَأُطوُف َسأقُومُ ٢

وَمَيادِينِها. َشوارِعِها فِي
القَلِب. َحبِيِب عَن َسأبحَُث

أِجْدهُ. فَلَْم عَنهُ، َبحَثُت
المَدِينَةِ. َشوارِِع فِي الحُرّاُس صادَفَنِي ٣

فَسَألتُهُْم:
َحبِيبِي؟» ْ رَأيتُم «هَْل

َحبِيبِي. وَجَدُت ى َّ َحت َتجاوَْزتُهُْم إْن وَما ٤

يَدِي، مِْن ُ ُأفلِتْه وَلَْم بِهِ، فَأمسَكُت
ُأمِّي، بَيِت إلَى ُ أحضَرتُه أْن إلَى

والِدَتِي. ِ غُرفَة وَإلَى
للفَتَيات: تَقُوُل ِهيَ

القُْدِس، بَناِت يا ٥

ةِ، َّ ي ِّ البَر وَبِالأيائِِل بِالغِزلاِن ُأستَحلِفُكُّنَ
، الحُّبَ تُوقِْظَن أْو تُنَبِّهَْن ألّا

٢:١٧ ٤
المُتشَعِّبة.» «الجبال تعني وقد باتر.» «جبال ً حرفيا يِّبَة. الّطَ الجِبال
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لَهُ. أْستَعِّدَ ى َّ َحت
القُدس: فَتياُت

وَراءَها، دُخّاٍن َ أعمِدَة ً تارِكَة حراءِ الّصَ مَِن ُ الخارِجَة ِ هَذِه مَْن ٦

وَالبَُخورِ، المُر٥ِّ َشذَى مِنها يَفُوُح
جّارِ؟ ُّ الت مَساِحيِق كُّلِ مِْن َ أكثَر

ُسلَيْمانَ. ُ يكَة أرِ ِهيَ ها ٧
ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن ً با ُمحارِ ِستِّونَ بِها ُيحِيُط

ماهِرُونَ، ُسيُوٍف ُ حَمَلَة هُْم ُّ كُل ٨

القِتاِل. فِي مُتَمَرُِّسونَ
َجنبِهِ، عَلَى ُ َسيفَه يَحْمُِل كُّلٌ

يِل. َّ الل فِي َخطَرٍ لِأّيِ ً مُستَعِّدا
لُبنانَ. أْرزِ مِْن ً يكَة أرِ لِنَفِسهِ ُسلَيْمانُ َصنََع ٩

أعمِدَتَها، ةِ بِالفِّضَ َطلَى ١٠
أغطِيَتَها. هَِب الذَّ وَِبخُيُوِط

ُأرُجواٌن، وَسائِدُها
. بِالحُّبِ ٌع مُرَّصَ وَداِخلُها

صِْهيَوْنَ، بَناِت يا اخرُجَن، ١١
ُسلَيْمانَ، َلِِك الم إلَى وَانظُرنَ

ُ ه ُأمُّ ِ بِه ُ َجته َّ تَو الَّذِي اِج َّ الت إلَى انظُرنَ
عُرِسهِ، يَوِم فِي

احتِفالِهِ. يَوِم فِي

٤
لَها: يَقُوُل َ هُو

َحبِيبَتِي! يا أجمَلَِك ما ١
أجمَلَِك! ما

نِقابِِك. خَلَف َكيَمامَتَينِ عَيناِك
٣:٦ ٥

بِيذِ َّ الن مََع ُتخلَُط وَكانَْت فِن. للدَّ الموتى أجسادِ إعدادِ وَفِي العُطُورِ ُصنِع فِي ُ تُستَخدَم وَكانَْت الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.
23) :15 مرقَس ْ (انظر للألَِم. كَمُسَّكٍِن ُ وَتُستَخدَم
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ِجلْعادَ. َجبَِل عَلَى مِْن ُ يَنحَدِر ماعِزٍ َكقَطِيِع َشعْرُِك
للِتَوِّ. ِ وَالمَغسُولَة ِ َجْزُوزَة الم النِّعاِج َكقَطِيِع وَأسنانُِك ٢

تَوأمَينِ! أْنجَبَْت مِْنها كُّلٌ
عَقِيمٌ. فِيها وَليَس

الُأرُجواِن، َيِط َكخ َشفَتاِك ٣
بَدِيٌع. وَفَمُِك

ِخمارِِك. َتحَت ِك خَّدُ َ هُو ٍ رُمّانَة ِ َكفَلَقَة
داوُدَ، َكبُرِج عُنُقُِك ٤

عَلَيهِ، ٌق َّ مُعُل تُرٍس وَألُف ِ الحِجارَة مَِن بُِصفُوٍف ٌ مَبنِيّ
بِينَ. ُحارِ الم تُرُوِس أنواِع مِْن نَوٍع كُّلِ مِْن

َظبٍي، كابنَّيِ ثَْدياِك ٥

نابِِق. َّ الز بَينَ يَرعَياِن َكتَوأمَينِ
َسأذهَُب، ِّ المُر َجبَِل إلَى ٦

البَُخورِ، ِ َلَّة ت وَإلَى
يِل. َّ الل ظِلاُل وََتختَفِي ُ هار النَّ َ يَصُحو أْن إلَى

َحبِيبَتِي، يا بَدِيٌع، فِيِك ما كُّلُ ٧

عَيٌب. فِيِك وَلَيَس
لُبنانَ، مِْن مَعِي تَعالِي ٨

لُبنانَ. مِْن مَعِي تَعالِي عَرُوسِي، يا
أمانَةَ، َجبَِل ةِ َّ قِم مِْن زُوِل ُّ بِالن أسرِِعي
حَْرمُونَ، وََجبَِل َ َسنِير َجبَِل ةِ َّ قِم مِْن

الُأُسودِ، عَرائِِن مِْن
ُّمُورُ. الن فِيها تَطُوُف َّتِي ال الجِّباِل مَِن

قَلبِي، َسبَيِت قَد يزَتِي، عَزِ يا ٩
عَينَيِك، مِْن واِحدَةٍ ٍ بِلَمحَة قَلبِي َسبَيِت لَقَد عَرُوسِي، يا

عِقدِِك. مِْن واِحدَةٍ ِبخَرَزَةٍ
عَرُوسِي! يا يزَتِي، عَزِ يا ِك، َّ ُحب أبدَعَ ما ١٠

بِيذِ، َّ الن مَِن ألَذُّ ِك ُّ ُحب
عِطرٍ. كُّلِ مِْن أحلَى ُ الفَوّاحَة يُوتِِك ُ ز ُ وَراِئحَة

عَرُوسِي. يا شَْهداً، تَقطُراِن َشفَتاِك ١١
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وَحَلِيٌب. عَسٌَل لِسانِِك وََتحَت
لُبنانَ. أرزِ َكشَذا ِيابِِك ث َشذا

وَعَرُوسِي، يزَتِي عَزِ ِهيَ مُقفٌَل بُستاٌن ١٢

َمختُومٌ. وَيَنبُوعٌ مُقفٌَل بَستاٌن
ِّمارِ، الث أفَْضُل فِيهِ رُمّاٍن بُْستانُ ُ ة َّ ي المَروِ ُحقُولُِك ١٣

وَنارِدِيَن.٦ ً وَأطيابا َ الحِنّاء تَحمُِل
عفَرانَ َّ وَالز النّارِدِيَن تَحْمَِل ١٤

برَ،٨ وَالّصَ ٧ َّ وَالمُر َ وَالقِرفَة وَالقََصَب
الأطياِب. أفَضِل مََع

بُستاٍن. فِي َكيَنبُوٍع أنِت ١٥
عَذٍب، ماءٍ َكبِئرِ

لُبنانَ. ِجباِل مِْن ُق َّ تَتَدَف وََكجَداوَِل
تَقُوُل: ِهيَ

ةُ. َّ مالِي الّشَ ُ الرِّيح تُها َّ أي استَيقِظِي، ١٦

ُ ه َّ ِي ب َنُو الج ُ الرِّيح تُها َّ أي وَهُبِّي،
أطيابَهُ. وَانْشُرِي هُبِّي ِ بُستانِه عَلَى

بُستانِهِ، إلَى َحبِيبِي لِيَأِت
الرّائِعَةَ. ُ ثِمارَه وَليَأكُْل

٥
لَها: يَقُوُل َ هُو

بُستانِي، إلَى ِجئُت ١
وَعَرُوسِي. يزَتِي عَزِ يا

أطيابِي. مََع مُّرِي وَقَطَعُت
عَسَلِي. مََع شَهدِي أكَلُت

وَلَبَنِي. نَبيذِي بُت شَرِ
لَهُما: يَقُلَْن الفتياُت

٤:١٣ ٦
النّارِدِين. نباِت من يُستخلُص ثميٌن عطرٌي زيٌت النّارِدِين.

٤:١٤ ٧
الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.

٤:١٤ ٨
17) :7 الأمثال 8، :45 المزمور ْ (انظر العُطورِ. ُصنِع فِي ُ يُستَخدَم كانَ عِطرِّيٍ َخشٍَب زيُت الألوَة.» أوِ «العُود أوِ بر. الّصَ
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دِيقاِن، الّصَ ها أّيُ وَاشرَبُا، كُلا
. بِالحُّبِ وَانتَِشيا
تَقُوُل: ِهيَ

مُستَيقٌِظ. قَلبِي لـَِكّنَ ٌ نائِمَة أنا ٢

َصوتاً! فَسَمَعُت
يَقُوُل: وَ يَقرَعُ َحبِيبِي كانَ

رَفِيقَتِي، يا وَ يزَتِي عَزِ يا الباَب، َ لِي «افتَِحي
شَيءٌ. يَنقُُصِك لا َّتِي ال يَمامَتِي يا

دَى، َّ الن فِي مَنقُوعٌ فَرَأسِي
يِل.» َّ الل بِرَذاذِ ٌل َّ مُبَل وََشعرِي

جَدِيدٍ؟ مِْن ألبَسُها فَهَْل ِيابِي، ث «خَلَعُْت لَهُ: فَقُلُت ٣

خُهُما؟» ُأوَّسِ فَهَْل ، قَدَمَيَّ لُت غَّسَ
الباِب، ِ فُتْحَة مِْن إلَيَّ ُ يَدَه َحبِيبِي فَمَّدَ ٤

إلَيهِ. ً َشوقا بِعُنٍف قَلبِي فَدَّقَ
َبِيبِي، ِلح لأفتََح ُمُت ق ٥
مُّراً.٩ تَقطُراِن وَيَداَي

الباِب. مِقبَِض عَلَى أصابِعِي مِْن ُّ المُر فَساَل
َبِيبِي، ِلح الباَب فَتَحُت ٦

َسيرَهُ. وَتابََع ذَهََب قَد كانَ َحبِيبِي لـَِكّنَ
مَضَى. ِحينَ المَوَت ى َّ َحت حَزِنُت

أِجدهُ. فَلَْم ُ عَنه َبحَثُت
ُيجِبْنِي. فَلَْم عَلَيهِ نادَيُت

الطَوّافُونَ، ِ المَدِينَة حُرّاُس رَآنِي ٧

وَجَرَُحونِي. َبُونِي فَضَر
عَنِّي. ِخمارِي الأسوارِ حُرّاُس وَنَزَعَ

القُْدِس، ِ مَدينَة بَناِت يا ، أستَحلِفُكُّنَ ٨
َحبِيبِي، وَجَدتُّنَ إْن

٥:٥ ٩
الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.
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أْمرََضنِي. الحُّبَ بِأّنَ ُ أخبِرنَه
لَها: يَقُلَْن الفتياُت

آخَرَ، َحبِيٍب أّيِ عَْن َحبِيبُِك ُ يَمتاز َكيَف ٩
َمِيلاِت؟ الج أجمََل يا

هَكَذا؟ تَستَحلِفِينا ى َّ َحت َحبِيٍب أّيِ عَلَى َحبِيبُِك ُ يَمتاز َكيَف
للفَتيات: تَقُوُل ِهيَ
مُتَوَرِّدٌ، مُتَألٌِّق َحبِيبِي ١٠

. شاّبٍ ألِف بَينَ ٌ ز َّ مُمَي
ِيزَ، بر إ ِ مَدِينَة مِْن ذَهٌَب ُ رَأُسه ١١
َنخِيٍل، أغصانُ ِ َشعْرِه ُخُصلاُت

كَالغُراِب. ٌ َسوداء
ِياهِ، الم جَداوِِل عِندَ َكيَمامَتَينِ ُ عَيناه ١٢

َلِيِب، الح فِي تَستَِحمّاِن
مَكانِهِما. فِي َكجَوهَرَتَينِ

َطيِّبَةً. ً أعشابا تُطلـِـــُع أطياٍب َكحَوضَي ُ خَّداه ١٣

سائِلاً. ً مُّرا تَقطُراِن كَزَنبَقَتَينِ ُ وََشفَتاه
بِاليَْشِب. عاِن مُرَّصَ ذَهٍَب مِْن قَِضيباِن ُ ذِراعاه ١٤

الأزرَِق. بِالياقُوِت ّيَِّن المُز العاِج مَِن ٌ ُتحفَة ُ ِجسمُه
. قِّيِ َّ الن هَِب الذَّ مَِن قاعِدَتَينِ عَلَى قائِماِن المَرمَرِ مَِن عَمُوداِن ُ ساقاه ١٥

لُبنانَ. كَأشجارِ ُ قامَتُه
ِجّداً، عَْذٌب ُ فَمُه ١٦

ِجّداً. ٌ شَِهيّ فِيهِ ما وَكُّلُ
َحبِيبِي، َ هُو هَكَذا

القُْدِس. ِ مَدينَة بَناِت يا خَلِيلِي َ هُو وَهَكَذا

٦
لَها: يَقُلَْن الفتياُت

َمِيلاِت؟ الج أجمََل يا َحبِيبُِك، مَضَى أيَن ١
َحبِيبُِك؟ مَضَى جاهٍ اّتِ أّيِ فِي
مَعَِك. ُ عَنه فَنَبَحَث لَنا، قُولِي

للفتَيات: تَقُوُل ِهيَ
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بُستانِهِ، إلَى نَزََل َحبِيبِي ٢
الأطياِب. أحواِض إلَى

نابَِق. َّ الز يَقطَِف وَ البَساتِينِ فِي لِيَرعَى نَزََل
لِي. وََحبِيبِي َبِيبِي، ِلح أنا ٣

يَرعَى. نابِِق َّ الز بَينَ َ هُو
لَها: يَقُوُل َ هُو

َحبِيبَتِي، يا تِرَْصةَ،١٠ ِ كَمَدِينَة ٌ جَمِيلَة أنِت ٤

القُْدِس. ِ كَمَدينَة ٌ وَبَدِيعَة
راياتِهِ.١١ يَرفَُع َيٍش َكج ٌ مُذهِلَة

. عَلَيَّ َياِن تَقو هُما لأّنَ عَنِّي، عَينَيِك َحوِّلِي ٥

ِجلْعادَ، َجبَِل عَلَى مِْن ُ يَنحَدِر مِعْزٍ َكقَطِيِع َشعْرُِك
للِتَوِّ. ِ وَالمَغسُولَة ِ َجْزُوزَة الم النِّعاِج َكقَطِيِع وَأسنانُِك ٦

تَواِئمَ، ُ َلِد ت ها ُّ كُل
حَمَلاً. إحداها تُسقِط لَْم

ِخمارِِك. َتحَت ِك خَّدُ َ هُو رُمّاٍن ِ َكفَلْقَة ٧

ـِكَةً، مَل ونَ ُّ ِست تُوجَدُ ما َّ ُب ر ٨
يَةً، جارِ وَثَمانُونَ

عَدَدٍ، بِلا وَفَتَياٌت
كامِلَتِي. يَمامَتِي، ِهيَ ٌ يدَة فَرِ لـَِكْن ٩

وَلَدَتها. َّتِي ال ُأمِّها عِندَ ٌ يدَة فَرِ
فَمَدَْحنَها. رَأيْنَها الّشابّاُت

مَدَْحنَها. وَالجَوارِي َلِكاُت الم
يمدحنَها: الفتياُت

كَالفَجرِ؟ تُطِّلُ َّتِي ال ِ هَذِه ِهيَ مَْن ١٠

كَالقَمَرِ، ُ َمِيلَة الج ِ هَذِه مَْن
مِس، كَالّشَ ُ الّساطِعَة

راياتِهِ؟ يَرفَُع َيٍش َكج ُ المُرهِبَة
٦:٤ ١٠

ِيل. إسرائ شَماِل فِي كانَْت ٌ ة مُهِمَّ ٌ مَدينة تِرَْصة.
٦:٤ ١١

ماءِ.» الّسَ فِي ٍ عالِيَة «َكنُُجوٍم أْو راياتِه. … َيش َكج
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لَها: يَقُوُل َ هُو
الجَوزِ، بُْستاِن إلَى نَزَلُت ١١

الوادِي، فِي البَراعِِم إلَى وَنَظرُْت
أزهَرَْت، قَْد الـكُرُومُ كانَِت إْن لأرَى

نَِضَج. قَد مّانُ ُّ وَالر
َشعبِي. مَركَباِت بَينَ وَأنا إلّا ْ أشعُر فَلَْم ١٢

يُنادينَهُا: الفتياُت
َسلمَى. يا اْرِجعِي، اْرِجعِي، ١٣
إلَيِك. َ فَنَنظُر اْرِجعِي، اْرِجعِي،

َسلمَى فِي ُتحَّدِقُونَ ِماذا ل
صرِ؟١٢ َّ الن َ رَقَصة تَرقُُص وَِهيَ

٧
جمالَها: يَصُف َ هُو

الأصِل! َ نَبِيلَة يا الحِذاءِ، فِي قَدَمَيِك أْجمََل ما ١

ماهِرٌ. صانـِـٌع َصنَعَها َكحِلِيٍّ فَخذَيِك مُنعَطَفاُت
مَمزُوجَةٌ. ٌ خَمر تَنقُصُها لا رَةٍ مُدَّوَ َكطاٍس تُِك سُرَّ ٢

هُورِ. ُّ بِالز ُمحاٌط القَمٍح، مَِن ٍ َكَكومَة بَطنُِك
غَزاٍل. َكتَوأمَي َظبٍي، كابنَّيِ ثَْدياِك ٣

العاِج. مَِن َكبُرٍج عُنُقُِك ٤

َ َبِّيم ر بَّثَ ِ بَوّابَة عِندَ َحْشبُونَ َكبُرِج عَيناِك
دِمَشَق. َ َنحو ُع َّ يَتَطَل الَّذِي لُبنانَ َكبُرِج أنفُِك

الـكَرْمِِل. َبَِل َكج يُتَوِّجُِك رَأُسِك ٥

ةٍ، َّ ِي ُأرُجوان َكِستارَةٍ َشعرِِك ُخصلاُت
بِأهدابِها. َلُِك الم ُق َّ يَتَعَل

َحبِيبَتِي، يا أْبهَجَِك، وَما أْجمَلَِك، ما ٦

المُبهِجَةُ! البِنُت تُها َّ أي
َنخِيٍل، ِ َكشََجرَة أنِت ٌ جَلِيلَة ٧

البَلَِح. َكعَناقِيدِ وَثَْدياِك
٦:١٣ ١٢

َيْن. المُعَْسكَر َ رقصة أْو صر. َّ الن َ رَقَصة
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ِخيِل، َّ الن َ َشجَرَة ُق َّ َسأتَسَل ُلُْت ق ٨

أغصانِها. بَعَض وََسُأمِسُك
ثَدِياِك، العِنَِب َكعَناقِيدِ لِتَكُْن

أنفاِسِك. ُ راِئحَة مِس وَكالّشَ
نَبيذٍ. كَأفَضِل وَفَمُِك ٩

َحبِيبِي، أجِل مِْن بِرِفٍق تَنساُب نَعَْم
وَأسنانِي. َشفَتَيَّ عَلَى ُ وَتَنتَشِر

تَقُوُل: ِهيَ
َبِيبِي، ِلح أنا ١٠

. إلَيَّ يَشتاُق َ وَهُو
َحبِيبِي، يا تَعاَل، ١١
الحَقِل. إلَى وَلنَذهَْب

القُرَى. فِي َ يلَة َّ الل ُمِض لِن
الـكُرُوِم. إلَى ُ َسنُبَكِّر ١٢

الـكُرُومُ، أزهَرَِت قَد كانَت إْن وََسنَرَى
البَراعِمُ، َحِت َّ تَفَت أْو

مّانُ. ُّ الر دَ تَوَرَّ أْو
ُحبِّي. َسُأْعطِيَك هُناكَ

ةَ، َّ الذَِكي راِئحَتَها الوُدِّ وُرُودُ تُطلُِق ١٣

ِنا، أبواب فَوَق ِ وَالجَدِيدَة ِ القَدِيمَة ِّمارِ الث أطايِِب أنواِع وَكُّلُ
َحبِيبِي. يا لََك ها َّ كُل ِ هَذِه َحفِظُت

٨
أِخي، ُكنَْت لَيتََك ١

ُأمِّي؟ ثَْديَي مِْن رَِضــَع مَْن
الّشارِِع، فِي َلتَُك قاب إذا
أحَدٌ. يَلُومُنِي وَلا ُأقَبِّلَُك

ُأمِّي، بَيِت إلَى وَُأْحضِرُكَ أقتادُكَ ٢
والِدَتِي، ِ غُْرفَة إلَى

تُعَلِّمُنِي. َحيُث
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مَمزُوجَةً، ً خَمرا وََسأسقِيَك
رُمّانِي. رَِحيُق ِهيَ

للفَتَيات: تَقُوُل ِهيَ
رَأسِي، َتحَت ُ ِشمالُه ٣

تُطَوِّقُنِي. ُ ُمينُه وَي
القُْدِس، بَناِت يا ٤

، الحُّبَ تُوقِْظَن أْو تُنَبِّهَْن ألّا ُأستَحلِفُكُّنَ
لَهُ. أْستَعِّدَ ى َّ َحت

يَقُلَْن: الفَتيات
َحبِيبِها؟ عَلَى ً مُستَنِدَة ةِ َّ ي ِّ البَر مَِن ُ الّطالِعَة ِ هَذِه مَْن ٥

لَهُ: تَقُوُل ِهيَ
أيقَظتَُك. ّفاِح ُّ الت ِ َشجَرَة َتحَت

َك. ُأمُّ بَِك َحبِلَْت هُناكَ
وَلَدَتَك. َّتِي ال بَِك َحبِلَت هُناكَ

قَلبَِك، عَلَى َضعنِي َكخاِتٍم ٦
ذِراعَِك. عَلِى َكخاِتٍم

كَالمُوِت، قَوِّيٌ الحُّبَ لأّنَ
يَةِ. كَالهاوِ ٌ قاِسيَة ُ غَيْرَتُه
ناٍر، ُ شَرار الحُّبِ ُ شَرار

هائٌِل. لَهٌَب
، الحُّبِ إطفاءِ عَلَى ُطوفاٌن يَقوَى لا ٧

َتجرِفَهُ. أْن ُ تَقدِر لا ُ وَالأنهُار
، الحُّبِ بَدََل ِ بَيتِه ِ ثَروَة كُّلَ مَ قَّدَ ً إنسانا أّنَ لَوْ

َكثِيراً. ُ َستُحتَقَر ها فَإّنَ
يَقُوُلُونَ: أِشّقاؤها

َصغِيرَةٌ، ُأخٌت عِندَنا ٨
بَعدُ. َصدرُها يَْكبُرْ وَلَْم

واِج؟ َّ للِز تُطلَُب عِندَما لُِأختِنا نَفعَُل َماذا ف

ةٍ. فِّضَ مِْن ً بُرجا عَلَيها َسنَبنِي ُسوراً، كانَت إْن ٩
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بِالأْرزِ. فَسَنَكسُوها باباً، كانَْت وَإْن
ُتجيبهم: ِهيَ

بُرجاِن، وَثَْدياَي ُسورٌ، أنا ١٠
َسلاماً. وََيجِدُ إلَيَّ َ يَنظُر

يَقُوُل: َ هُو
هامُونَ. بَعِل فِي كَرمٌ لِسُلَيْمانَ كانَ ١١

دُونَهُ. يَتَعَهَّ لِعُمّاٍل ُ كَرمَه فَأوكََل
ةِ. الفِّضَ مَِن ٍ قِْطعَة ألَف الـكَرِم ثَمَرِ عَن ُسلَيْمانَ يُعطِي مِنهُْم كُّلٌ فَكانَ

ُسلَيْمانُ. يا بِالألِف، احتَفِْظ ١٢
َمَرِ. الث لُحُرّاِس مِئَتَينِ وَأعِط

وَحدِي. فَلِي أملـُكُهُ، الَّذِي كَرِمي، أمّا
لَها: يَقُوُل َ هُو

البَساتِينِ، فِي َتجلِِسينَ مَْن يا ١٣
َصوتِِك. إلَى يَستَمِعُونَ أصدِقائِي

أيْضاً! أنا َصوتَِك فَأسمِعِينِي
لَهُ: تَقُوُل ِهيَ

َكغَزاٍل، وَُكْن َحبِيبِي، يا عَجِّْل، ١٤

الأْطياِب. ِجباِل عَلَى ِل َّ ي كَالإ أْو
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إَشعْياء كِتاُب
َ وَآحاز يُوثامَ وَ ِيّا عُّز زَمَِن فِي القُْدِس، ِ وَمَدينَة يَهُوذا عَْن آمُوَص بُْن ُ إَشعْياء بِيُّ َّ الن رَآها َّتِي ال يا ؤ ُّ الر ِهيَ ِ هَذِه ١

يَهُوذا. مُلُوِك وَِحْزقِيّا،
يَهُوذا ِضّدَ ِ الله دَعوَى

مَ: َّ تَكَل َ الله لَأّنَ الأْرُض، تُها َّ أي وَأنِصتِي ماواُت، الّسَ تُها َّ أي اسمَعِي ٢

رْتُهُْم، َّ وََكب أولادَِي َّيُت َب «ر
! عَلَيَّ دُوا َّ تَمَر هُْم وَلـَِكنَّ

صاِحبَهُ، يَعرُِف ُ ور َّ الث ٣
َسيِّدِهِ، عَلَِف َحوَض يَعرُِف ُ وَالحِمار

يُطعِمُهُْم، الَّذِي يَعرِفُونَ لا ِيَل إسْرائ بَني وَلـَِكّنَ
يَفهَمُ.» لا َشعبِي

الخاطِئَةِ. ِيَل إسْرائ ةِ ُأمَّ عَلَى آهٍ ٤

الآثاِم، َكثِيرِ عِب الّشَ
الفاِسدِيَن! رِّ َّ الش فاعِلِي وَالأولادِ

اللهِ، عَِن وْا َّ َتخَل فَقَْد
ِيَل. إسْرائ وِس بِقُّدُ وَاستَهانُوا

يٍب! َكغَرِ ُ وَعامَلُوه ُ تَرَُكوه
أكثَرَ؟ تُضرَبُوا أْن نَْفُع ما ٥

عِصيانِكُْم! فِي ونَ ُّ تَستَمِر كُْم َّ فَإن
بِالكامِِل، مَرِيٌض رَأُسكُْم

َسقِيمٌ. ُ ه ُّ كُل وَقَلْبُكُْم
أِس َّ الر ةِ َّ قِم إلَى القَدَِم أسفَِل مِْن ٦

َسلِيمٌ. ٌ شَيء يُوجَدُ لا
وَقُرُوٌح جُرُوٌح ُ ه ُّ كُل ِجسمِكُْم

ةٍ َّ مَشفِي ُ غَير باٌت وَضَر
يِت. َّ بِالز ْك َّ تُدَل وَلَْم ْد تَُضمَّ وَلَْم تُعصَرْ لَْم

خَرٌِب، َلَدُكُْم ب ٧
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بِالنّارِ. ٌ َمحرُوقَة وَمُدُنُكُْم
أمامَكُْم، أْرَضكُْم يَأكُلُونَ الأجانُِب

بُوها. خَرَّ ُ َباء الباقِيَةُ،وَالغُر ُ الوَِحيدَة ِهيَ صِْهيَوْن١ُ ُ يزَة وَالعَزِ ٨
كَرٍْم، فِي الحارِِس َككُوِخ

َخضْراواٍت، َحقِل وََسَط َيمَةٍ وََكخ
الأعداءُ. ُيحاصِرُها ٍ وَكَمَدِينَة

نَسلاً، ُ القَدِيْر ُ الله لَنا يُبِق لَْم لَوْ ٩
َسدُومَ، مِثَل لَكُنّا

عَمُورَةَ.٢ مِثَل وَلأصبَحنا
َسدُومَ، حُّكامَ يا ِ الله َ كَلِمَة اْسمَعُوا ١٠

عَمُورَةَ. َشعَب يا إلَهِنا تَعلِيِم إلَى وَأْصغُوا

اللهُ: يَقُوُل ١١
هَذِهِ؟ ُ الـَكثِيرَة ذَباِئحُكُْم ِماذا «ل

نَةِ. المُسَمَّ َيواناِت الح وََشحِْم الكِباِش بِذَباِئحِ مُتَخمٌ أنا
يُوِس. ُّ وَالت وَالخِراِف الثِّيراِن ُ دَم نِي يَسُرُّ وَلا

ذَباِئحَ، لِتُقَّدِمُوا َمحْضَرِي إلَى تَأتُونَ عِندَما ١٢
هَيكَلِي؟ ساحاِت تَدُوُسوا أْن مِنكُْم َطلََب مَْن

باطِلَةً. تَقدِماٍت إْحضارِ عَْن فوا َّ تَوَق ١٣

هُورِ ُّ الش وَاوائَِل البَُخورَ ُ أكرَه أنا
وَالأْعيادَ. بُوَت وَالّسُ

الاْثِم. مََع َ ة َّ الدِّينِي الاْجتِماعاِت أطيُق لا
وَأعيادَكُْم. شُهُورِكُْم أوائَِل نَفسِي تُبْغُُض ١٤

. عَلَيَّ ً ثَقِيلَة صارَْت وَقَْد
عاءِ لِلدُّ أيدِيَكُْم ونَ تَمُّدُ ِحينَ ١٥

إلَيكُْم، َ أنظُر لا
أْسمََع، لَْن ً َكثِيرا ْ يتُم َّ َصل وَإْن
بِالدِّماءِ. مُغَّطاةٌ أيدِيَكُْم لأّنَ

١:٨ ١
صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز

١:٩ ٢
.19 التكويِن كتاَب راجْع عَمُورة. … َسدُوم
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رُوا، وَتَطَهَّ اغْتَِسلُوا ١٦
أماِميَ. تَرتَِكبُونَها َّتِي ال َ يرَة الشِّرِّ أعمالـَكُمِ يلُوا وَأزِ

رِّ. َّ الش عَمَِل عَْن فُوا َّ تَوَق
الخـَيرِ، فِعَل مُوا َّ تَعَل ١٧

العَدَل. وَابتَغُوا
المَظلُومِينَ، أنقِذُوا

اليَتامَى، عَِن وَدافِعُوا
الأرامِِل.» عَِن وَحامُوا

اللهُ: يَقُوُل ١٨
نَتَحاَججَ. «تَعالَوا

كَالقِرمِزِ، َ حَمراء َخطاياكُْم كانَْت إْن
لِج. َّ كَالث َ بَيضاء أجعَلُها أنا
كَالُأرُجواِن، كانَْت وَإْن

الأبيَِض. وِف كَالّصُ أجعَلُها
ْ أَطعْتُم إْن ١٩

الأْرِض. ِ هَذِه خَيراِت مِْن فَسَتَأكُلُونَ
ْ ْدتُم َّ وَتَمَر ْ رَفَْضتُم إْن وَلـَِكْن ٢٠

العَدُّوِ.» ُسيُوُف فَسَتَأكُلـُكُْم
مَ. َّ تَكَل قَْد ِ الله فَمَ لأّنَ

الأمِينَة ُ غَير القُْدُس
ِيَةٍ؟ كَزان ُ الأمِينَة ُ المَدِينَة صارَِت َكيَف ٢١

بِالعَدِل، ً مَملُوءَة كانَْت
فِيها، يَسكُُن لاُح الّصَ وَكانَ
القاتِلُونَ. فَيَسكُنُها الآنَ أمّا

المَعادِِن، ِ َكنِفايَة تُِك فِّضَ صارَْت ٢٢
بِالماءِ. نَبيذُِك وَاختَلََط

ُصوِص. ُّ لِل وَرِفاٌق مُتَمَرِّدُونَ حُّكامُِك ٢٣

الهَدايا. َ وَراء وَيَسعُونَ َ الرِّشوَة ونَ ُّ ُيحِب هُْم ُّ كُل
هُ، َحّقَ َ اليَتِيم يُعطُونَ لا

الأرمَلَةِ. لِشَكوَى يُصغُونَ وَلا
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القَديرُ، ُ الإلَه ّبُ َّ الر يَقُوُل لِهَذا ٢٤
ِيَل: إسْرائ ُ َجبّار

بَعْدُ، فِيما أعدائِي يُزِعجَنِي «لَْن
أعدائِيَ. مِْن وََسأنتَقِمُ

جَدِيدٍ. مِْن عَلَيِك يَدِي َسأَضُع ٢٥

بِالّصابُوِن، َكما نِفايَتَِك َسُأنَّظُِف
ِبِِك. َشوائ جَمِيَع يُل وَُأزِ

البِدايَةِ. فِي كانُوا َكما يِك وَمُِشيرِ قُضاتَِك َسُأعِيدُ ٢٦
البِرِّ› َ ‹مَدِينَة تُدعَينَ َسوَف ِحينَئِذٍ،

الأمِينَةَ.›» َ وَ‹المَدِينَة
بِالعَدِل، صِْهيَوْنُ َستُفدَى ٢٧

بِالبِرِّ. رُونَ َّ َسيَُحر إلَيها وَالعائِدُونَ
مَعاً، مُونَ فَسَيَُحّطَ ُ وَالخُطاة ُ العُصاة أمّا ٢٨

َسيَفنَوْنَ. َ الله يَترُُكونَ وَالَّذِيَن
وِط ُّ البَل أشجارِ مِْن َستَخجَلُونَ ٢٩

بِها، ونَ تُسَرُّ ْ ُكنتُم َّتِي ال
البَساتِينِ مَِن وََتخزَونَ

لِلعِبادَةِ. ُمُوها اختَرْت َّتِي ال
وِط ُّ البَل َشجَرِ كَأوراِق َستَكُونُونَ كُْم َّ لأن هَذا ٣٠

وَتَسقُُط، تَذبُُل َّتِي ال
ةِ. َّ الجاف وَكالبَساتِينِ

مَنسُوٍل، كِتّاٍن َيِط َكخ القَوِّيُ ُ يَِصير وَ ٣١

مَعاً، فَيَحتَرِقاِن َكشَرارَةٍ. ُ وَعَمَلُه
النّارَ. يُطفَِئ أْن ُ يَقدِر أحَدَ وَلا

٢
المُرتَفـِـع ِ الله َجبَُل

القُْدِس. ِ وَمَدينَة يَهُوذا عَْن آمُوَص بُْن ُ إَشعْياء ُ رَآه ما هَذا ١

الأِخيرَةِ، ألأيّاِم فِي ٢
الجِباِل. أعلَى ِ الله بَيِت َجبَُل َسيُصبُِح
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التِّلاِل، فَوَق َسيَرتَفـِـُع
الُأمَِم. كُّلُ إلَيهِ وََستَندَفـِـُع

وَتَقُوُل: َستَأتِي ٌ َكثِيرَة ُشعُوٌب ٣
اللهِ، َجبَِل إلَى نَْصعَدُ «هَلُمَّ

يَعقُوَب. ِ إلَه بَيِت إلَى
مَِشيئَتِهِ، وَفَْق َنحيا أْن مُ َّ نَتَعَل َحيُْث

تَعلِيمِهِ.» َحسََب وَنَسلََك
صِْهيَوْنَ، مِْن َستَخرُُج ِ الله َ يعَة شَر لأّنَ

القُْدِس. مَِن ُ وَكَلِمَتُه
الُأمَِم، بَينَ َسيَحكُمُ ٤

عُوِب. الّشُ نِزاعاِت فِي يَفِصُل وَ
يَث، َمحارِ إلَى يُوَف الّسُ الُأمَمُ ُتحَوُِّل

باتاِت. َّ الن لِتَقلِيِم أدَواٍت إلَى وَالرِّماَح
الُأمَمُ، تَتَحارََب لَْن

فَصاعِداً. الوَقِت ذَلَِك مِْن الحَرَْب مُوا َّ يَتَعَل وَلَْن
يَعقُوَب بَيَت يا تَعالَوْا ٥

اللهِ. نُورِ فِي لِنَسِرْ
يَعقُوَب، بَيَت يا َشعبََك تَرَْكَت ٦

رِق، َّ الش ِسحرِ فِي مُنغَمِسُونَ هُْم وَها
الفِلِسطِيِّينَ. ِ وَعِرافَة

َباءِ. الغُر مََع ً عُهُودا يَقطَعُونَ
هَِب، وَالذَّ ةِ بِالفِّضَ ٌ مَلِيئَة أْرضُهُْم ٧

لـِكُنُوزِهِْم. حَّدَ وَلا
َيِل، بِالخ ٌ مَليئَة وَأْرضُهُْم

ُتحصَى. لا وَمَركِباتُهُمُ
بِالأوثاِن، ٌ مَليئَة أْرضُهُْم ٨
أيدِيهِْم، لِعَمَِل وَيَسجُدُونَ

أصابِعُهُْم. ُ َصنَعَتْه وَما
وََيخزَونَ. النّاُس َسيُذَّلُ ٩

اللهُ. يا تَرفَعْهُْم لا
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ُّون َسيُذَل المُتََكبِّرُونَ
خرَةِ. الّصَ إلَى اْدخُْل ١٠
الرِّماِل ِ ُحفرَة فِي اختَبِئْ

اللهِ، ِ رَهبَة مِْن
َجِيدِ. الم ِ جَلالِه وَمِْن

المُتَشاِمخُونَ، َسيَنَحّطُ ١١

ُّونَ. َسيُذَل وَالمُتََكبِّرُونَ
الوَقِت. ذَلَِك فِي َسيَرتَفـِـُع ُ وَحْدَه ُ الله

ً يَوما دَ حَّدَ قَْد َ القَدِير َ الله لأّنَ ١٢
يَن، وَالمُتََكبِّرِ المُتَشاِمخـِينَ كُّلِ ِضّدَ

ُّونَ. وََسيُذَل
المُرتَفـِـِع، لُبنانَ أرزِ كُّلِ ِضّدَ ً يَوما دَ حَّدَ ١٣

باشانَ. ُّوطاِت بَل وَكُّلِ
العالِيَةِ، وَالتِّلاِل ِ المُرتَفِعَة الجِباِل كُّلِ ِضّدَ ١٤

عاٍل. ٍن ُمحَّصَ وَُسوٍر مُرتَفـِـٍع بُرٍج وَكُّلِ ١٥

تَرِشيَش، ُسفُِن كُّلِ ِضّدَ ١٦

َمِيلَةِ. الج فُِن الّسُ وَكُّلِ
النّاِس، ُ ياء ِكبرِ َستُذَّلُ ١٧

تَشاُمخُهُْم. مُ وََسيَُحّطَ
الوَقِت. ذَلَِك فِي َسيَرتَفـِـُع ُ وَحْدَه ُ الله

بِالكامِِل. فَتَفنَى الأوثانُ أمّا ١٨

ُخورِ، الّصُ مَغاراِت إلَى النّاُس َسيَذهَُب ١٩
الرِّماِل ُحفَرِ وَإلَى

جَلالِهِ، وََمجدِ ِ الله مَِن ً َخوفا
الأْرَض. لِيُرعَِب ُ يَقُوم عِندَما

الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٠
هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن ِ المَصنُوعَة بِأْصنامَهِمُ النّاُس ُمِْسُك ي

– لَها لِيَسجُدُوا َصنَعُوها َّتِي ال –
وَالخَفافِيِش. لِلقَوارِِض وَيَرْمُونَها

وَُشقُوقِها، ُخورِ الّصُ بِمَغاراِت َسيَحتَمُونَ ٢١
جَلالِهِ، وََمجدِ ِ الله مَِن ً َخوفا
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الأْرَض. لِيُرعَِب ُ يَقُوم ِحينَ
بِالله ُ الثِّقَة

يَنفَعُونَ؟ َ فَبِم ُأنُوفِهِْم، فِي الباقِي فَِس َّ الن ِسوَى المَوِت عَِن يَفِصلُهُْم لا إْذ بِالبَشَرِ، تَثِقُوا لا ٢٢

٣
َ القَدِير َ الإلَه الرَّبَ لأّنَ ١

عَلَيهِ. كِلُونَ َّ يَت ما كُّلَ وَيَهُوذا القُْدِس مِْن يُل َسيُزِ
الماءِ، مَصادِرِ وَكُّلَ عاِم، الّطَ مَصادِرِ كُّلَ

وَالقُضاةِ ُنُودِ وَالج ياءِ الأقوِ وَكُّلَ ٢

يُوِخ وَالّشُ وَالعَرّافِينَ وَالأنبِياءِ
يَن وَالمُستَشارِ رَفاءِ ُّ وَالش ِ وَالقادَة ٣

يَن الماهِرِ نّاِع وَالّصُ
وَالعِرافَةِ. الّسِحرِ فِي وَالفاهِمِينَ

الأولادِ، مَِن قادَتَهُْم «َسأجعَُل يَقُوُل: وَ ٤

َسيَحكُمُونَهُْم. وَالأطفاُل
بَعضاً. بَعضُهُْم النّاُس ُ وََسيَظلِم ٥

صاِحبَهُ. ُ َسيَظلِم واِحدٍ كُّلُ
ّنِ، الّسِ َ كِبار ُ غار الّصِ َسيُهينُ
رَفاءَ.» ُّ الش ُ ِياء الأدن وََسيُهينُ

لَهُ، يٍب بِقَرِ جُُل َّ الر َسيُمِسُك ٦

لَهُ: يَقُوُل وَ عائِلَتِهِ، مِْن
لَنا. ً حاِكما َستَكُونُ لِذا ثَوٌب، «لَدَيَك

الخَراِب، مَِن ى تَبَّقَ َما ف
ُسلطانَِك.» َتحَت َسيَكُونُ
يَقُوُل: وَ ُ يبُه قَرِ فَيَصرُُخ ٧

ُأساعِدَكُْم، أْن أستَطِيُع «لا
بَيتِي. فِي ِياٌب ث أْو َطعامٌ يُوجَدُ فَلا

عِب.» لِلّشَ ً حاِكما َتجعَلُونِي لا
وََسقَطُوا. رُوا َّ تَعَث وَيَهُوذا القُْدِس أهَل لأّنَ ٨

اللهِ. ِضّدُ ها ُّ كُل وَأعْمالُهُْم كَلامُهُْم
َجِيدَةَ. الم ُ َحضْرَتَه ْونَ يَتَحَّدَ
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عَلَيهِْم، تَشهَدُ وُُجوهِهِْم تَعبِيراُت ٩
ُيخفُونَها. وَلا َكسَدُومَ، تِهِْم َّ َخطِي عَْن مُونَ َّ وَيَتَكَل

بِهِْم، َسيَِحّلُ ما أْرعََب ما
لأنفُسِهِْم! يَق الّضِ بُوا َّ َسب هُْم لأّنَ

هَنيئاً، لِلمُستَقِيمِينَ قُولُوا ١٠
تَعَبِهِْم. َ ثَمَر َسيَأكُلُونَ هُْم لأّنَ

يالَتَعاَستِهِْم! لِلأشرارِ! يٌل وَو ١١
أيديهُْم. فَعَلَْت ما بِمثِل َسيُجازَونَ هُْم لأّنَ

َشعبِيَ، أطفاٌل ُ َسيَظلُم ١٢

نِساءٌ. ُ وََستَحكُمُه
َشعبِيَ، يا مُرِشدُوكُْم كُْم ـُّ َسيُِضل

فِيها. تَِسيرُونَ َّتِي ال يَق رِ الّطَ بُونَ ِّ وََسيَُخر
َشعبِه ِبخُُصوِص ِ الله قَضاءُ
دَعواهُ، لِيَرفََع ُ الله َسيَقُِف ١٣

الُأمَمَ. َ لِيُحاِكم َسيَقُِف
وَرُؤَسائِهِ، ِ َشعبِه ِ قادَة عَلَى ُ حُكمَه ُ الله َسيُعلُِن ١٤

العِنَِب، َ كَرْم ُ «أكَلْتُم لَهُْم: يَقُوُل وَ
مالَهُْم. ْ وَأخَْذتُم َ الفُقَراء ُ وَسَرَقْتُم

َشعبِي، تَسَحقُونَ ِماذا ل ١٥

بِالّطِينِ؟» المَساِكينِ َ وُُجوه ُمَرِّغُونَ وَت
القَدِيرُ. ُ الإلَه ّبُ َّ الر يَقُوُل

اللهُ: يَقُوُل وَ ١٦
مُتََكبِّراٌت. صِْهيَوْنَ ُ «نِساء

مُستَهتِرَةٍ. وَنَظَراٍت ٍ مُتَشاِمخَة بِرُؤوٍس ينَ َمَّشَ يَت
َلاِخِل.» الخ اِت َّ بِرَن وَيَتَبَختَرْنَ

بِالقُرُوِح، صِْهيَوْنَ نِساءِ رُؤُوَس ّبُ َّ الر َسيُِصيُب لِذَلَِك ١٧
. عَورَتَهُّنَ ُ الله وََسيَكِشُف

وَالهِلاِل، مِس الّشَ َشكِل عَلَى َ المَصنُوعَة َ وَالقَلائِد َلاِخَل الخ : عَنهُّنَ َ ِّينَة الز ّبُ َّ الر يُل َسيُزِ الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٨
ُجَُب وَالح العُطُورِ وَزُجاجاِت َ وَالأحزِمَة الأقداِم وََسلاِسَل أِس َّ الر وَعَصائَِب ٢٠ أِس َّ الر َ وَأغطِيَة َ وَالأساوِر وَالأحلاَق ١٩
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َ وَالعَماِئم َ ة َّ ِي الكِتّان وَالثِّياَب وَالمَرايا ٢٣ وَالحَقائَِب وَالّشالاِت وَالمَعاطَِف َ َمِيلَة الج وَالثِّياَب ٢٢ الأنِف وَأحلاَق َ وَالخَواِتم ٢١
وَالخِماراِت.

ُ العَفِنَة راِئحَتُهُّنَ َستَفُوُح ٢٤
العُطُورِ. عَِن ً عِوَضا

الأحزِمَةِ، عَِن ً عِوَضا الحِباُل لَهُّنَ َستَكُونُ
ِح، المُسَرَّ عرِ الّشَ عَِن ً عِوَضا وَالقَرَعُ

َمِيلَةِ، الج الثِّياِب عَِن ً عِوَضا َيُش وَالخ
َماِل. الج عَِن ً عِوَضا وَالخِزُي

يِف، بِالّسَ رِجالُِك َسيُقتَُل ٢٥
الحَرِب. فِي باؤُِك وَأقرِ

المَدِينَةِ، أبواُب وَتَبكِي َستَنُوُح ٢٦
الرِّجاِل. مَِن ً فارِغَة وَتَكُونُ

٤
أْن َ هُو ُ ِيدُه نُر وَما ِيابَنا، ث َلبُِس وَن َطعامَنا «َسنَأكُُل لَهُ: يَقُلَْن وَ واِحدٍ، بِرَجٍُل نِساءٍ َسبُع ُمِسُك ت الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

مُتَزَّوِجاٍت.» لَسنا نا َّ لأن عارَنا أزِْل باسمَِك. فَنُدعَى َجنا تَتَزَّوَ
القُدس فِي الباقُونَ

وََسيُدعَى ٣ ِيَل. إسْرائ مِْن لِلباقِينَ ً وَجَمالا ً فَخرا الأْرِض ُ وَثَمَر وََمجِيداً، ً جَمِيلا اللهِ غُصُن يَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢
القُْدِس. فِي َكِن بِالّسَ لَهُْم لِيُسمََح أسماؤهُْم دَّوِنَْت الَّذِيَن جَميُع أي – ِسينَ مُقَّدَ وَالقُْدِس صِْهيَوْنَ فِي الباقُونَ

ِحينَئِذٍ، ٥ النّارِ. وَبِرُوِح القَضاءِ بِرُوِح القُْدِس وََسِط مَِن مَ الدَّ وََسيُنَّظُِف صِْهيَوْنَ، مُدُِن أوساَخ ّبُ َّ الر وََسيَغِسُل ٤

مَكاٍن كُّلِ وَعَلَى صِْهيَوْنَ، َجبَِل مِْن جُزءٍ كُّلِ عَلَى يِل، َّ الل فِي ٍ مُلتَهِبَة ناٍر َ وَنُور هارِ، النَّ فِي دُخاٍن َ َسحابَة ُ الله َسيَخلُِق
مَِن ً َحِصينا ً وَمَلجأ هارِ، النَّ ِ حَرّ مَِن ِ ِلحِمايَتِه ً مِظَلَّة ُ الغِطاء َسيَكُونُ ٦ إنساٍن. كُّلِ فَوَق ٍ ِحمايَة َ غِطاء وََسيََضُع لِلاجتِماِع.

وَالمَطَرِ. ِ العاِصفَة
٥

الله بُستانُ ِيُل: إسْرائ
كَرْمِهِ: عَْن ُحّبٍ َ ُأغنِيَة َبِيبِي ِلح َسُأغَنِّي ١

ِجّداً. ٍ َخِصبَة ٍ َلَّة ت عَلَى ٌ كَرْم َبِيبِي ِلح كانَ
الحِجارَةَ. ُ مِنه وَأزاَل ُ حَرَثَه ٢

وََسطِهِ، فِي ً بُرجا وَبَنَى
فِيهِ. ً مِعصَرَة عَمَِل َكما
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َجيِّداَ، ً عِنَبا الـكَرمُ هَذا يُنتَِج أْن َع َّ وَتَوَق
رَدِيئاً. ً عِنَبا أنتََج ُ ه َّ وَلـَِكن

يَهُوذا، بَنِي يا وَ القُْدِس ُسّكانَ يا «وَالآنَ فَقاَل: ٣

كَرِميَ. وَبَينَ بَينِي احكُمُوا
أعمَلْهُ؟ وَلَْم لـِكَرِميَ أعمََل أْن عَلَيَّ كانَ ماذا ٤

َجيِّداً، ً عِنَبا يُنتَِج أْن عُْت َّ تَوَق ِماذا ل
رَدِيئاً؟ ً عِنَبا فَأنتََج

بِكَرِمي: َسأفعَُل ماذا َسُأخبِرُكُْم «وَالآنَ ٥
لِلخَراِب، فَيَكُونَ ُ ِسياجَه َسأنزِعُ
وِس. لِلدَّ َ فَيَِصير ُ ُسورَه ُ وََسأهدِم

أحَدٌ، ُ أْرَضه يُنَّقَِب أْو ُ يُقَلِّمَه وَلَْن ِبُهُ، َسُأخَرّ ٦
فِيهِ. الأشواكُ وََستَنمُو

عَلَيهِ.» َ ُمطِر ت لا أْن الغُيُومَ وََسآمُرُ
هُ. ُّ ُيحِب الَّذِي ُ زَْرعُه هُْم يَهُوذا وَبَنُو ِيَل، إسْرائ بَيُت َ هُو القَدِيرِ ِ الله كَرمُ ٧

إنصافاً، َع َّ تَوَق
القَتِل. ِسوَى هُناكَ يَكُْن لَْم وَلـَِكْن

َصلاحاً، َع َّ تَوَق
المُتَضايِقِينَ. صُراِخ ِسوَى يَكُْن لَْم لـَِكْن

وَُحقُولِهِْم، بُيُوتِهِْم َ عَدَد ِيدُونَ يَز ِمَْن ل يٌل وَ ٨

لِغَيرِهِْم! مَكاٌن يَبقَى لا ى َّ َحت
الأْرِض. فِي وَِحيديَن َستَسكُنُونَ

وَقاَل: ُ القَدِير ُ الله أقسَمَ ٩

َستُخرَُب، ُ خمَة الّضَ «البُيُوُت
ُسّكاٍن. بِلا ً فارِغَة َستُصبُِح ُ َمِيلَة الج وَالبُيُوُت

الـكُرُوِم، مَِن فَدادِيَن ُ عَشْرَة ١٠
بِيذِ. َّ الن مَِن َصفِيحَة٣ٍ ِسوَى تُنْتَِج لَْن

٥:١٠ ٣
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «بَث.» ً حرفيا صفيحة.
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البُذُورِ، مَِن وَِكيسا٤ً
واِحدةٍ.» ة٥ٍ قُّفَ ِسوَى يُنْتَِج لَْن

ً باكِرا يَستَيقِظُونَ ذِيَن َّ لِل يٌل وَ ١١
المُسكِراِت! َ وَراء لِيَْسعَوْا

يِل َّ الل فِي رُونَ يَتَأّخَ ذِيَن َّ لِل يٌل وَ
َمرَ! الخ لِيَشرَبُوا

ُ وَالقِيثارَة العُودُ َحفلاتِهِمُ فِي ١٢

َمرُ، وَالخ ُ وَالمِزمار ّفُ وَالدُّ
اللهُ، ُ يَعمَلُه بِما ونَ يَهتَمُّ لا هُْم وَلـَِكنَّ

يَداهُ. ُ َصنَعَتْه ما يُلاِحظُونَ وَلا
فَجأةً َشعبِي َسيُسبَى لِذَلَِك ١٣

هَذا. أعمَُل ُكنُت الَّذِي أنا أنِّي يَفهَمُوا لَْم هُْم لأّنَ
َسيَُجوعُونَ، عِب الّشَ ُ شُرَفاء
َسيَعطَشُونَ. النّاِس ُ ة وَعامَّ

شَهِيَتَها، ُ يَة الهاوِ تَفتَُح وَلِهَذا ١٤
النّاِس. مَِن يدٍ ِمَزِ ل ً َكثِيرا فَمَها وَتُوَّسِــُع

النّاِس، ُ ة وَعامَّ القُْدِس ُ شُرَفاء
المُبتَهِِجينَ، وَجَميُع كاِن الّسُ ُحشُودُ

يَةِ. الهاوِ إلَى َسيَنزِلُونَ
عُب، الّشَ َسيُذَّلُ ١٥

إنساٍن. كُّلِ قَدرِ مِْن ُل َّ وََسيُقَل
يَن. ِ المُتََكبِّر ُ قَْدر َسيَُحّطُ

بِعَدلِهِ، ُ َمجدَه ُ فَسَيُظهِر ُ القَدِير ُ الله أمّا ١٦

بِبِرِّهِ. ُ ذاتَه وُس القُّدُ ُ الله ُ وََسيُظهَر
الأغنِياءِ، مَراِعي فِي الخِراُف تَرعَى ِحينَئِذٍ، ١٧

خَرائِبِهِْم. بَينَ الحِملانُ وَتَأكُُل
الـكَذِِب، ِبحِباِل ُ خَلفَه َ الإثم يَسَحُب ِمَْن ل يٌل وَ ١٨

٥:١٠ ٤
لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «ُحومَر.» ً حرفيا كيس.

٥:١٠ ٥
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
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بَةً. عَرَ ُّ َيجُر َكما َ ة َّ الخَطِي ُّ وََيجُر
«لِيُسرِْع! يَقُولُونَ: ١٩

نَراهُ. ى َّ َحت ٍ بِسُرعَة ُ عَمَلَه لِيَعمَْل
ً يبا قَرِ ِيَل إسْرائ وِس قُّدُ ُ ة ُخّطَ ْق وَلْتَتََحّقَ

نَعرِفَها.» ى َّ َحت
ً خَيرا رَّ َّ الش ونَ يُسَمُّ ذِيَن َّ لِل يٌل وَ ٢٠

شَرّاً! َ وَالخـَير
نُوٍر إلَى َ لمَة الّظُ ُيحَوِّلُونَ الَّذِيَن

ُظلمَةٍ! إلَى ورَ ُّ وَالن
حُلوٍ إلَى َّ المُر ُيحَوِّلُونَ الَّذِيَن

مُّرٍ! إلَى َ ُلو وَالح
حَُكماءُ، هُْم أّنَ ونَ ُّ يَظُن الَّذِيَن لأولَئَِك يٌل وَ ٢١

أذكِياءُ. هُْم أّنَ يَعتَقِدُونَ وَ
َمرِ، الخ شُرِب فِي ياءِ لِلأقوِ يٌل وَ ٢٢

المُسكِراِت! مَْزِج فِي ُحتَرِفِينَ وَالم
بِالرِّشوَةِ، المُذنِِب سَراَح يُطلِقُونَ الَّذِيَن ٢٣

البَرِيءَ. يُنِصفُونَ وَلا
، القَّشَ َلتَهِمُ ي النّارِ لَهِيَب أّنَ َكما لِهَذا ٢٤

هَِب، َّ الل فِي يَزُوُل الجاّفَ وَالعُشَب
جُذُورُهُْم، ُن َستَتَعَّفَ هَكَذا

يَطِيرُ. كَالغُبارِ وَزَهرُهُْم
القَدِيرِ، ِ الله لِتَعلِيِم الخُُضوعَ رَفَُضوا هُْم لأّنَ

ِيَل. إسْرائ وِس قُّدُ كَلامَ وَاحتَقَرُوا
َشعبِهِ، عَلَى ِ الله غَِضُب اشتعََل لِذَلَِك ٢٥

َبَهُْم. وَضَر هُْم، ِضّدَ ُ يَدَه وَرَفََع
ْت، اهتَزَّ الجِباُل

فايَةِ. ُّ كَالن وارِِع الّشَ وََسِط فِي وَُجثَثُهُْم
غاِضباً، يَزاَل ما هَذا، مِْن غِم ُّ وَبِالر

ِمُعاقَبَتِهِْم. ل ٌ مَرفُوعَة ُ وَيَدُه
بَعيدة بُِأمٍَم ِيل لإسْرائ ِ الله ُ مُعاقَبَة
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بَعِيدَةً، ً ُأمَما ُ الله َسيَدعُو ٢٦
الأْرِض. أقاصِي مِْن لِيأتُوا لَهُْم ُ يَصفُر وَ

يعاً. سَرِ يَأتُونَ هُْم وَها
رُ، َّ يَتَعَث أْو يَتعَُب مِنهُْم أحَدَ لا ٢٧

يَنامُ. أْو يَنعَُس مِنهُْم أحَدَ وَلا
وَسطِهِْم، عَْن ِحزامٌ يَنحَّلُ لا

ِحذاءٍ. باُط رِ يَنقَطـِـُع وَلا
ةٌ، حادَّ سِهامُهُْم ٢٨

لِلإطلاِق. ٌ جاهِزَة وَأقواسُهُْم
وّاِن، كَالّصَ ٌ قاِسيَة َخيلِهِْم ُ َحوافِر

عاِصفَةٍ. كَرِيحٍ الغُبارَ ُ تُثِير مَركَباتِهِْم وَعَجَلاُت
بُؤَةِ، َّ كَالل زَمجَرَتُهُْم ٢٩

كَالأشباِل. وَزَئِيرُهُْم
فَرائِسَهُْم، ُمِسكُونَ وَي يُزَمجِرُونَ

يُنقِذُها. مَْن يُوجَدُ وَلا بِها وَيَبتَعِدُونَ
الوَقِت، ذَلَِك فِي ٣٠

البَحرِ. أمواِج كَهَدِيرِ ِيَل إسْرائ عَلَى َسيَهْدِرُونَ
الأْرِض إلَى ِيَل إسْرائ بَنُو ُ وََسيَنظُر

وَِضيٌق، َظلامٌ فَإذا
الغُيُوِم. َ وَراء يَتَلاشَى ُ ور ُّ وَالن

٦
لإَشعْياء ِ الله ُ دَعوَة

ُ مَلائِكَة وَكانَِت ٢ الهَيكََل. تَملُأ ِ بِه ثَو وَأطراُف عاٍل، عَرٍش عَلَى ً جالِسا ّبَ َّ الر رَأيُت ِيّا، عُّز َلُِك الم وَفاةِ ِ َسنَة فِي ١

وَكانَِت ٣ يَطِيرُ. وَبِاثْنَينِ رِجلَيهِ، يُغَّطِي وَبِاثْنَينِ وَجهَهُ، يُغَّطِي بِاثْنَينِ أجنِحَةٍ: ُ ة َّ ِست مِنها واِحدٍ وَلِكُّلِ فَوقَهُ. يرافِيِم الّسِ
الآخَرَ: أحَدُها يُنادِي ُ المَلائِكَة

القَدِيرُ. ُ الله وٌس قُّدُ وٌس، قُّدُ وٌس، «قُّدُ
الأْرِض.» كُّلَ يَملُأ ُ َمجدُه

َسأهلُِك، نِي َّ لأن لِي يٌل «وَ فَقُلُْت: ٥ خاِن. بِالدُّ الهَيكَُل وَامتَلأ المُنادِي، َصوِت بِسَبَِب الأبواِب أساساُت ْت فَاهتَزَّ ٤
القَدِيرَ.» َ الإلَه َلَِك، الم عَينَيَّ رَأْت هَذا وَمََع الّشِفاهِ. طاهِرِ غَيرِ َشعٍب وََسَط أسكُُن وَأنا فَتَينِ، الّشَ َ طاهِر لَسُت فَأنا
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قَْد «ها وَقاَل: َمِي، ف بِها وَلَمََس ٧ ، المَذَبحِ عَِن مِْن ِلقٍَط بِم أخَذَها ناٍر ُ جَمرَة ِ ِيَدِه وَب يرافِيِم الّسِ مَِن واِحدٌ إلَيَّ فَطارَ ٦

تَُك.» َّ َخطِي وَُمحِيَْت إثمَُك، عَنَك يَل فَُأزِ َشفَتَيَك، ُ َمرَة الج ِ هَذِه ْت مَّسَ
رِسالَتَنا؟» لِيُعلَِن َسيَذهَُب مَْن ُأرِسُل؟ «مَْن يَقُوُل: ّبِ َّ الر َصوَت وَسَمِعُْت ٨

أرِسلْنِي.» أنا، «ها فَقُلُْت:
عِب: الّشَ لِهَذا وَقُْل «اْذهَْب : ّبُ َّ الر قاَل َّ ثُم ٩

تَفهَمُوا، لَْن كُْم َّ لـَِكن ‹اْسمَعُوا
تَفهَمُوا!› لَْن كُْم َّ لـَِكن وَانْظُروا

الفَهِم، عَِن ً عاِجزا عِب الّشَ هَذا ذِهَن اجعَْل ١٠

آذانَهُْم. وَأغلِْق
عُيُونَهُْم، ُأغلُِق

بِعُيُونِهِْم، يُلاِحظُوا أْن يَقدِرُونَ فَلا
بِآذانِهِْم، يَْسمَعُوا أْن وَلا
بِعُقُولِهِْم، يَفهَمُوا أْن وَلا

فَُأْشفِْيهِْم.» إلَيَّ يَرِجعُوا لِكَيلا

فَقاَل: هَذا؟» أعلُِن رَّبُ يا مَتَى «إلَى فَقُلُْت: ١١

المُدُنُ، رَ تُدَمَّ أْن «إلَى
ساِكٌن. فِيها يَبقَى وَلا

ساِكٍن، بِلا البُيُوُت تُصبَِح أْن وَإلَى
فارِغَةً.» وَتُصبَِح الأْرُض وَُتخرََب

بَعِيدَةٍ، أْرٍض إلَى عَب الّشَ ُ الله َسيُرِسُل ١٢

الأْرِض. مُعظَمُ فَتَخلُو
العُشِب، ُ عُشْر الأْرِض فِي يَبقَى ُ ه َّ أن وَمََع ١٣

ِيَةً. ثان َستُحرَُق ها أّنَ إلّا
وِط ُّ وَالبَل ِ البُطمَة ِ َشجَرَة مِثَل وَتَكُونُ

جَْذعٌ، لَها ُ يُترَك قُطِعَْت إْن َّتِي ال
جَدِيدٍ. مِْن يَنبُُت ٌس مُقَّدَ زَرعٌ وَجَْذعُها

٧
أرام مََع مَشاكُِل
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ِيَل إسْرائ مَلُِك رَمَلْيا بُْن وَفَقَُح أرامَ مَلُِك رَِصينُ خَرََج أْن يَهُوذا، مَلَِك ِيّا عُّز بِن يُوثامَ بِن آحازَ أيّاِم فِي وَحَدََث ١
عَلَى أرامُ َ م َّ َخي «قَْد داوُدَ: بَيِت إلَى ُ الخـَبَر هَذا فَوََصَل ٢ يَهزِمُوها. أْن يَستَطِيعا لَْم هُما وَلـَِكنَّ القُْدِس. َ مَدينَة لِيُهاِجما

الرِّيحُ. ها ُّ تَهُز عِندَما ِ الغابَة أْشجارِ مِثَل الخَوِف، مَِن ُ وََشعبُه آحازُ فَارَتجََف أفْراِيمَ.» حُدُودِ
عَلَى العُليا، ِ البِركَة إلَى ِياهِ الم ِق ُّ تَدَف مَكاِن فِي ياُشوُب، َشآرَ وَابْنَُك أنَت بِآحازَ، التَِق «اْذهَِب لإَشعْياءَ: ُ الله وَقاَل ٣

أْي نَتَينِ: مُدَّخِ فَتِيلَتَينِ بِسَبَِب قَلبَُك رِْب يَضّطَ لا وَاهدَْأ، ‹احذَْر لَهُ: وَقُْل ٤ الثِّياِب. مُبَيِِّض َحقِل إلَى ِ المُؤَدِّيَة يِق رِ الّطَ
ِيَل. إسرائ مَلِِك رَمَلْيا بَْن وَفَقََح أرامَ، مَلِِك رَِصينَ غََضِب بِسَبَِب

بَينَنا، وَلْنَقِسْمها وَلْنُرعِْبها، يَهُوذا، «لِنُهاِجْم ٦ فَقالُوا: كَ ِضّدَ تَآمَروا قَْد رَمَلْيا بِْن وَفَقََح َ وَأفْراِيم أرامَ َشعَب لأّنَ ٥
ًفِيها.›» مَلِكا َطبْئِيَل ابَن وَنََضِع
الإلَهَ: ّبَ َّ الر يَقُوُل لَذَلَِك ٧

َق. تَتَحَّقَ وَلَْن تُهُْم، ُخّطَ تَنجََح «لَْن
دِمَشُق، ِهيَ أرامَ َ عاِصمَة لأّنَ ٨
الآنَ. رَِصينُ َ هُو دِمَشَق َ وَحاِكم

ً عاما وَِستِّينَ ٍ خَمسَة وَِخلاَل
بَعْدُ. فِيما ً َشعبا يَكُونُ فَلا ُ أفْراِيم مُ يَتَحَّطَ

الّسامِرَةُ، ِهيَ َ أفْراِيم ُ عاِصمَة ٩
الآنَ. رَمَلْيا بُْن فَقَُح َ هُو ِ الّسامِرَة ُ وَحاِكم

الرِّسالَةِ، ِ بِهَذِه تُؤمِنُوا لَْم إْن
تأمَنُوا.» فَلَْن

مَعَنا ُ الله ِيُل: ِعمّانُوئ
ً مُرتَفِعا أْو يَةِ، ًكَالهاوِ ًعَمِيقا دَليلا اطلُْب ذَلَِك. عَلَى إلَهَِك مِْن ً دَليلا «اطلُْب ١١ فَقاَل: لآحازَ ُ رِسالَتَه ُ الله وَأكمَلَ ١٠

ماواِت.» كَالّسَ
اللهَ.» أمتَِحَن وَلَْن دَليلاً، أطلَُب «لَْن آحازُ: فَقاَل ١٢

أيضاً؟ إلَهَِي َ َصبْر تَستَنفِذُوا ى َّ َحت النّاِس، َ َصبْر تَستَنفِذُونَ كُْم َّ أن ً كافِيا ألَيَس داوُدَ، بَيَت يا «اْسمَعُوا إَشعْياءُ: فَقاَل ١٣

لِيَل: الدَّ َسيُعطِيكُمُ ُ نَفسُه ّبُ َّ الر لِهَذا ١٤

ابناً، ُ َلِد وَت َتحبَُل، ُ ة َّ بِي الّصَ ها
ِيَل› ‹ِعمّانُوئ ُ اْسمَه وَتَدعُو

وَعَسَلاً، ً ُبدا ز َسيَأكُُل ١٥
ِ رّ َّ الش رَفِض عَلَى ً قادِرا يُصبَِح وَ َ يَكبُر أْن إلَى

الخـَيرِ، وَاختِيارِ
رِّ َّ الش رَفِض عَلَى ً قادِرا ُ الوَلَد يُصبَِح أْن قَبَل ُ ه َّ لأن ١٦

الخـَيرِ، وَاختِيارِ
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مِنهُما. خائٌِف أنَت ذَيِن َّ الل ـَِكينِ َل الم أْرُض َستُخلَى
يَهُوذا. عَْن ُ أفْراِيم انفََصَل أِن مُنذُ ُ مِثلُه يَكُْن لَْم ِضيٍق وَقَت ِيَك أب بَيِت وَِضّدَ َشعبَِك وَِضّدَ كَ ِضّدَ ُ الله «َسيَجلُِب ١٧

ورَ. أّشُ مَلَِك ُ الله َسيَجلُِب إْذ
فَتأتِي ١٩ ورَ، أّشُ أْرِض مِْن حَل َّ وَالن مِصرَ، مِياهِ قَنَواِت أقاصِي مِْن باَب الذُّ ُ الله َسيَْدعُو الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١٨

الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٠ ِيِع. اليَناب وَعِنْدَ الغاباِت وَفِي ُخورِ الّصُ ُشقُوِق وَفِي ةِ َّ ي خرِ الّصَ ِ الأودِيَة فِي ُ وَُتخَيِّم جَمِيعاً، ِبجُيُوشِها
ورَ. أّشُ مَلِِك ِ بِواِسطَة أي – الفُراِت نَهرِ َ وَراء ما مِْن ٍ ِحلاقَة بِأداةِ ً أيضا وَِلحيَتََك وَقَدَمَيَك رَأِسَك َ َشعر ّبُ َّ الر َسيَنزِعُ

ً لَبَنا النّاُس َسيَأكُُل ًَكثِيراً، حَلِيبا تُدِرُّ ها فَلأّنَ ٢٢ غَنَمَتَينِ. أوِ واِحدَةٍ ِبَقَرَةٍ ب بَيٍت كُّلُ َسيَحتَفُِظ الوَقِت، ذَلَِك «فِي ٢١

كَرمَةٍ، ألُف فِيهِ كانَ كَرٍْم كُّلُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٣ وَعَسَلاً. ً ِبا رائ ً لَبَنا َسيَأكُُل الأْرِض فِي َسيَبقَى مَْن فَكُّلُ ِباً. رائ
يدِ، لِلّصَ وَسِهامُهُْم أقواسُهُْم وَمَعَهُْم هُناكَ إلَى النّاُس َسيَذهَُب ٢٤ وِك! بِالّشَ ً مَلِيئا َسيُصبُِح ةِ، الفِّضَ مَِن مِثْقاٍل٦ ألُف ُ وَثَمَنُه
مَِن ِلخَوفِهِْم تُزرَعُ كانَْت َّتِي ال التِّلاِل كُّلِ إلَى هاِب الذَّ عَِن النّاُس ُف َّ وََسيَتَوَق ٢٥ وِك. بِالّشَ ً مَلِيئَة تَكُونُ الأْرَض لأّنَ

الغَنَِم.» وَدَوِس البَقَرِ لِتَسرِيحِ الأراضِي ِ هَذِه وََستُصبُِح وِك، الّشَ
٨

ور لأّشُ يُب القَرِ َجِيءُ الم
بَزَ.›» حاَش َشلاَل َ ِمَهَير ‹ل : عادِّيٍ بِقَلَمٍ ِ عَلَيه وَاكتُْب َكبِيرٍ، فَخّاٍر لَوَح «خُْذ لِي: ُ الله وَقاَل ١

الفُخّارِ لَوِح عَلَى الكَلِماِت أكتُُب وَأنا لِيُشاهِدُونِي َ ُأمَناء َكشُهُودٍ يَبْرَْخيا بَْن يّا ِ وَزَكَر الكاهَِن يّا ُأورِ أخَْذُت َّ ثُم ٢
بَزَ.›٧ حاَش َشلاَل َ ‹مَهَير ُ اْسمَه «ادعُ اللهُ: َ لِي فَقاَل َصبِيّاً. وَوَلَدَْت َبِلَْت فَح ةِ، َّ بِي َّ الن زَوَجتِي إلَى ذَهَبُْت َّ ثُم ٣ الـَكبِيرِ.

الّسامِرَةِ.» غِنَى وَعَلَى دِمَشَق ِ ثَروَة عَلَى ورَ أّشُ مَلُِك َسيستَولِي بابا› ‹ماما، يَقُوَل أْن بِيُّ الّصَ مَ َّ يَتَعَل أْن قَبَل ُ ه َّ لأن ٤

بِْن وَفَقََح بِرَِصينَ يَفرَُحونَ وَ الهادِئَةِ، َ ِشيلُوه قَناةِ َ مِياه يَرفُُضونَ النّاُس «هَؤُلاءِ ٦ فَقاَل: ً ِيَة ثان إلَيَّ ُ الله مَ َّ تَكَل َّ ثُم ٥

ُ وََسيَغمُر َمجدِهِ. وَكُّلَ ورَ أّشُ مَلَِك أي الفُراِت، نَهرِ مِْن قَوِّيٍ ماءٍ فَيَضانَ عَلَيهِْم ‹َسأجلُِب : ّبُ َّ الر قاَل لِذَلَِك ٧ رَمَلْيا.
وََسيَمتَّدُ العُنِق. إلَى ُ ِياه الم تَِصَل ى َّ َحت شَيءٍ كُّلَ ً غامِرا يَهُوذا أْرِض إلَى ُق َّ َسيَتَدَف ٨ ِضفافِهِ. عَلَى يَفِيُض وَ قَنَواتِهِ، كُّلَ

ِيُل.›» ِعمّانُوئ يا أْرِضَك كُّلَ َملأ لِي وفانُ الّطُ
ِلخُّدامِه ِ الله ُ ِحمايَة

وَانهَزِِمي. عُوِب الّشُ جَمِيَع يا لِلحَرِب َتحالَفِي ٩
البَعِيدَةِ، البِلادِ جَمِيَع يا استَمِعِي

وَانَكسِري، ُجيُوَشِك أعِّدِي
وَانَكسِري! ُجيُوَشِك أعِّدِي

٧:٢٣ ٦
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٨:٣ ٧
تستعجل.» ُ وَالغنيمة يُسرِعُ «السلُب أي بَز. حاَش َشلاَل َ مَهَير
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ُخطَطُِك. تَنجََح فَلَْن مَعاً، تَشاوَرِي ١٠
يَثبَُت. لَْن ُ ه َّ لـَِكن بِالقِتاِل، ً أمرا أصدِرِي

مَعَنا. َ الله لأّنَ
لإَشعْياء ٌ َتحذِير

لا ‹مُؤامَرَةً،› النّاُس ُ يَْدعُوه «ما ١٢ لِيَ: وَقاَل عُب. الّشَ هَذا يَسلُُك َكما لُوِك الّسُ مَِن رَنِي وَحَّذَ اللهِ، ُ يَد أمسََكتنِي ١١

مِنهُ.» تَرتَعِْب وَلا َيخافُونَهُ، ما َتخَْف لا ‹مُؤامَرَةً.› أنَت ُ تَْدعُه
فَسَيَكُونُ وَيَهُوذا، ِيَل إسْرائ ِمَملـََكتَي ل أمّا لََك. ً مَلجَأ َسيَكُونُ ١٤ وَتُكْرِمُهُ. ُ تَهابُه وساً. قُّدُ ُ تَعتَبِرَه مَْن َ هُو ُ القَدِير ُ الله ١٣
رُونَ َّ َسيَتَعَث مِنهُْم وََكثِيرُونَ ١٥ القُْدِس. فِي الّساِكِن عِب لِلّشَ ً وَشَرَكا ً فَخّا يَكُونُ وَ تُْسقِطُهُْم. ً وََصخرَة النّاَس، ُ يُعثِر ً َحجَرا

ُمسَكُونَ. وَي الفَّخِ فِي وََسيَقَعُونَ يُقتَلُونَ، وَ وَيَسقُطُونَ
يَعقُوَب، بَيِت عَْن ُ وَجهَه ُ يَستُر الَّذِي َ الله ُ َسأنتَظِر ١٧ أتباِعيَ. ِبحُُضورِ علِيِم َّ الت عَلَى ً َختما َضْع هادَةَ، َّ الش َخبِِّئ ١٦

الّساِكِن ِ القَدِير ِ الله مِْن ِيَل إسْرائ فِي وَرُمُوزٌ عَلاماٌت َنحُن لِي. ُ الله وَهَبَهُمُ الَّذِيَن وَالأولادُ أنا ها ١٨ َسيَأتِي. ُ ه َّ أن وَأثُِق
صِْهيَوْنَ. َجبَِل فِي

أْن يَنْبَغِي ألا َمتِمُونَ.» ُت ي وَ يَصفُرُونَ الَّذِيَن الأْرواِح وَمُستَحضِرِي العَرّافِينَ مَِن ً إرشادا «اطلُبُوا لـَكُْم: يَقُولُونَ وَ ١٩
هادَةِ،» َّ وَالش علِيِم َّ الت إلَى «هَيّا يَقُولُوا: لَْم إْن ٢٠ الأحياءِ؟ لأجِل الأمواُت ُ يُستَشار هَْل آلِهَتِهِ. مِْن الإرشادَ عُب الّشَ يَطلَُب
إلَى َسيَنظُرُونَ يَغَضبُونَ، وَ َيجُوعُونَ وَعِندَما وََجوعَى. مُتَضايِقِينَ الأْرِض فِي وََسيَعبُرُونَ ٢١ َصباٌح. عَلَيهِْم يَطلََع فَلَْن
إلَى يُطرَدُونَ وَ دِيدِ. الّشَ وَالألَِم ِ لمَة وَالّظُ يِق بِالّضِ فَإذا الأْرِض إلَى يَنظُرُونَ َّ ثُم ٢٢ وَإلَهَهُْم. ـِكَهُْم مَل َلعَنُونَ ي وَ العَلاءِ

لمَةِ. الّظُ
٩

قادِم جَدِيدٌ يَومٌ
المُستَقبَِل فِي وَلـَِكْن عاٍر، فِي وَنَفتالِي َبُولُونَ ز أْرُض كانَْت يِق. الّضِ فِي كانُوا ذِيَن َّ لِل َظلامٌ هُناكَ يَكُونَ لَْن لـَِكْن ١

الُأخرَى. الُأمَمُ َحيُث َلِيِل الج وَأْرُض الُأردُّنِ، نَهرِ شَرِق ُ وَمِنطَقَة البَحرِ، ساِحِل عَلَى َّتِي ال ُ ة َّ ِي ب الغَر الأْرُض مُ َّ َستُكَر

ِ لمَة الّظُ فِي يَسلُُك كانَ الَّذِي عُب الّشَ ٢
عَظِيماً. ً نُورا رَأى

ِ لمَة الّظُ أْرِض فِي الّساِكنِينَ وَعَلَى
نُورٌ. أشرََق

ةِ، الُأمَّ َ عَدَد زِْدَت أنَت اللهُ، يا ٣
أمامََك يَفرَُحونَ عَب الّشَ وََجعَلَْت

الحَصادِ، وَقَت عِب الّشَ َكفَرَِح
الحَرِب. َ غَنِيمَة يَقتَِسمُونَ عِندَما ُأناٌس وََكفَرَِح

عَنهُْم، قِيَل َّ الث َ النِّير َكسَرَْت ََّك لأن ٤
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أكتافِهِْم، عَلَى َّتِي ال وَالعَصا
ظالِمِيهِِم، وَعَصا

ِيِّينَ. المِديان هَزَْمَت عِندَما حَدََث َكما ً تَماما
المَعرَكَةِ، فِي َ اْستُخدِم ُجندِّيٍ ِحذاءِ كُّلَ لأّنَ ٥

ِم، بِالدَّ ٍج مُضَرَّ زِّيٍ وَكُّلَ
لِلنّارِ. ً وَقُودا َسيُحرَُق

وَلَدٌ، لَنا ُ يُولَد حَينَ هَذا ٦
ابناً، وَنُعطَى

عاتِقِهِ. عَلَى ِ القِيادَة ُ ة َّ مَسؤُولِي وَتَكُونُ
اسمُهُ: وََسيُدعَى

لاِم.» الّسَ رَئِيَس ، الأبَدِّيَ الأَب َبّارَ، الج َ الله العَِجيَب، َ «المُِشير
ِ ُسلطانِه ِ لِعَظَمَة ٌ حَّد هُناكَ يَكُونَ لَْن ٧
وَمَملـََكتِهِ. َ داوُد عَرِش عَلَى ِ وََسلامِه

ِّ بِالبِر وََيحفَظُها َسيُؤَّسِسُها
الأبَدِ. وَإلَى الآنَ مَِن

غَيْرَتِهِ. بِسَبَِب هَذا يَصنَُع ُ القَدِير ُ الله
ِيل لإسْرائ ِ الله عِقاُب

يَعقُوَب، ِضّدَ ً كَلِمَة ّبُ َّ الر أرَسَل ٨
ِيَل. إسْرائ فِي ُ قالَه ما َق فَتََحّقَ

النّاِس، كُّلُ بِذَلَِك َ عَلِم ٩

الّسامِرَةِ، فِي الّساِكُن عُْب وَالّشَ ُ أفْراِيم
: وَتَشاُمخٍ ياءٍ بِِكبرِ وَقالُوا

الّطِينِ، ُ أسوار «َسقَطَْت ١٠
المَنُحوتَةِ. ِ بِالحِجارَة َ البِناء َسنُعيدُ نا َّ لـَِكن

ُمِّيزِ، الج عَوارُِض انَكسَرَْت
الأْرٍز.» َخشَِب مِْن بِعَوارَِض َسنَبنِي نا َّ وَلـَِكن

الّظالِمِينَ ُ الله فَأهاَج ١١
هُْم. ِضّدَ رَِصينَ ِ إمرَة َتحَت الَّذِيَن

لِيُحاصِرُوهُْم: أعداءَهُْم كَ وَحَرَّ
رِق، َّ الش مَِن الأرامِيِّينَ ١٢
الغَرِب. مَِن وَالفِلِسطِيِّينَ
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الواِسعَةِ. بِأفواهِهِمُ ِيَل إسْرائ فَالتَهَمُوا
كُلِّهِ، هَذا وَمََع

اللهِ، غََضُب يَتَراَجْع لَْم
لِلعِقاِب. ً مَرفُوعَة ُ يَدُه زالَْت وَما

َبَهُْم، ضَر الَّذِي إلَى عُب الّشَ يَرِجــِع وَلَْم ١٣
القَدِيرَ. َ الله يَطلُبُوا وَلَْم

نََب. وَالذَّ أَس َّ الر ِيَل إسْرائ مِْن ُ الله قَطََع لِذَلَِك ١٤
واِحدٍ. يَوٍم فِي وَالقََصِب ِخيِل َّ الن أغصانَ َ َكسَر

أُس، َّ الر هُمُ مُونَ َّ وَالمُكَر يُوُخ الّشُ ١٥
نَُب. الذَّ هُمُ ً كَذِبا يُعَلِّمُونَهُْم الَّذِيَن ُ وَالأنبِياء

ونَهُْم، ُّ يُِضل عِب الّشَ هَذا ُ قادَة ١٦
هَلـَكُوا. تَبِعُوهُْم وَالَّذِيَن

بِالفِتياِن، ّبُ َّ الر يُسَرُّ لا لِهَذا ١٧
وَالأرامَِل. الأيتامَ يَرَحمُ وَلا

وَأشرارٌ. َنجِسُونَ هُْم َّ كُل
بِحَماقَةٍ. مُ َّ يَتَكَل فٍَم وَكُّلُ

كُلِّهِ، هَذا وَمََع
اللهِ، غََضُب يَتَراَجْع لَْم

لِلعِقاِب. ً مَرفُوعَة ُ يَدُه زالَْت وَما
كَالنّارِ، ُيحرُِق رَّ َّ الش لأّنَ ١٨

لاً، أّوَ جَيراِت وَالّشُ وكَ الّشَ َلتَهِمُ ي
الغاباِت. ُيحرُِق َّ ثُم

شَيءٍ كُّلُ َيحـتَرُِق وَبِهَذا
دُخاٍن. َكعَمُودِ وَيَرتَفـِـُع

القَدِيرِ، ِ الله بِغََضِب الأْرُض ُأْحرِقَِت ١٩
لِناٍر، َكوُقُودٍ عُب الّشَ وَأصبََح

أِخيهِ. عَلَى أحَدٌ يَتَحَنَّْن وَلَْم
جائِعِينَ. وا ُّ وََظل ُمنَى الي يَدَهُمُ أكَلُوا ٢٠
يَشبَعُوا. فَلَْم اليُسرَى يَدَهُمُ وَالتَهَمُوا
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نَفِسهِ. لَحمَ واِحدٍ كُّلُ أكََل
أفْراِيمَ، التَهَمَ ى َّ مَنَس ٢١

ى، َّ مَنَس التَهَمَ ُ وَأفراِيم
يَهُوذا. ِضّدُ وَكِلاهُما

كُلِّهِ، هَذا وَمََع
اللهِ، غََضُب يَتَراَجْع لَْم

لِلعِقاِب. ً مَرفُوعَة ُ يَدُه زالَْت وَما

١٠
ِمَةً، ظال قَوانِينَ ونَ ُّ يَسُن ذِيَن َّ لِل يٌل وَ ١

ةً، مُستَبِّدَ ً أحكاما يَكتُبُونَ وَ
عَفاءِ، الّضُ عَِن العَدِل بعادِ إ أجِل مِْن ٢

الإنصاِف. مَِن َشعبِي مَساِكينِ وَِحرماِن
وَالأيتامَ. الأرامَِل وَيَنهَبُوا يَسرِقُوا لـِكَي وَذَلَِك

العِقاِب، يَوِم فِي َستَفعَلُونَ ماذا ٣
بَعِيدٍ؟ مِْن َسيَأتِي الَّذِي يِق الّضِ وَفِي

لِلعَوِن؟ ُبُونَ َستَهر مَْن إلَى
ثَروَتَكُْم؟ َستَترُُكونَ وَأيَن

كَالأسرَى الرُُّكوِع ِسوَى ٌ شَيء يَبقَى لَْن ٤

القَتلَى. مَكاِن فِي قُوِط وَالّسُ
كُلِّهِ، هَذا وَمََع

اللهِ، غََضُب يَتَراَجْع لَْم
لِلعِقاِب. ً مَرفُوعَة ُ يَدُه زالَْت وَما
ور أّشُ ِ ياء لـِكبرِ ِ الله عقاُب

غََضبِي، عَصا هُمُ ورَ أّشُ َشعَب إّنَ ها ٥

َسخَطِي. ُ هَراوَة يَدِهِْم وَفِي
يرَةٍ، شِرِّ ةٍ ُأمَّ عَلَى َسُأرِسلُهُْم ٦

أغَضبَنِي، َشعٍب ِ َبَة بِمُحار وََسآمُرُهُْم
وارِِع. الّشَ َكطِينِ وَيَدُوُسوهُْم لِيَنهَبُوهُْم

يَدِي، فِي أداةٌ ُ ه َّ أن يَفهَمُ لا ورَ أّشُ َشعَب لـَِكّنَ ٧
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بِذَلَِك. ُّ يُفَكِر وَلا
دمِيرِ، َّ بِالت ُ يُفَكِّر ما َّ إن

َكثِيرَةٍ. ُأمٍَم وَبِإفناءِ
يَقُوُل: َ أُشور مَلََك لأّنَ ٨

مُلُوكٌ. قادَتِي «كُّلُ
كَرْكَمِيَش؟ ِ مَدِينَة مِثَل كَلْنُو ُ مَدِينَة ألَيسَْت ٩

أْرفادَ؟ ِ مَدِينَة مِثَل َ حَماة ُ مَدِينَة ألَيسَْت
دِمَشَق؟ ِ مَدِينَة مِثَل ِ الّسامِرَة ُ مَدِينَة ألَيسَْت

مَمالَِك عَلَى َسيطَرُْت فََكما ١٠
وَأصنامٌ أوثاٌن فِيها

وَالّسامِرَةِ، القُْدِس فِي َّتِي ال تِلَك مِْن َ أكثَر
وَأوثانِها بِالقُْدِس َسأفعَُل فَإنِّي ١١

وَأصنامِها.» ِ بِالّسامِرَة فَعَلُْت َكما
ِ يائِه ِكبرِ عَلَى المُتَعَجرَِف ورَ أّشُ مَلَِك َسيُعاقُِب القُْدِس، ِ وَمَدينَة صِْهيَوْنَ َجبَِل ِضّدَ ُ عَمَلَه ّبُ َّ الر يُنِهي وَعِندَما ١٢

يَقُوُل: َ ور أّشُ مَلَِك لأّنَ ١٣ وَغَطرََستِهِ.
فَهِيمٌ. لأنِّي وَِحكمَتِي تِي َّ بِقُو هَذا «عَمِلُْت

ثَروَتَهُْم، وَأخَْذُت عُوَب الّشُ هَزَمُت
. قَوِّيٍ َكثَوٍر ساِكنِيها وَنَطَْحُت

، َكعُّشٍ عُوِب الّشُ َ ثَروَة وَجَْدُت ١٤

الأْرِض كُّلَ ِيَدِي ب فَجَمَعُْت
المَترُوكُ. البَيُض يُجمَُع َكما

ِبجَناَحيهِ، يُرَفرُِف مَْن هُناكَ يَكُْن وَلَْم
مِنِّي.» العُّشَ لِيَحمَِي فَمَهُ، يَفتَُح أْو

ور أّشُ عَلَى ِ الله ُ َسيطَرَة
يَرفَعُهُا؟ مَْن عَلَى الفَأُس ُ ر َّ تَتَّكب هَْل ١٥

يَستَخدِمُهُ؟ مَْن عَلَى ُ ِنشار الم مُ يَتَعَّظَ هَْل أْم
حامِلَها! تَرفَُع ً قََصبَة أّنَ لَو َكما

بِإنساٍن! ُمِسُك ت ً عَصا أّنَ أْو
اللهِ! مَِن أقوَى ها أّنَ ُ ور أّشُ ِعي تَّدَ هَكَذا
ُ القَدِير ُ الإلَه ّبُ َّ الر َسيَجعَُل لِذَلَِك ١٦



١٠:٢٩ إَشعْياء ١٠٥١ ١٠:١٧ إَشعْياء

يلِينَ. هَزِ الّسِمانَ ورَ أّشُ مَلِِك ُجنُودَ
ورَ أّشُ َمجدَ وََسيَحرُِق

الحَطََب. ُ النّار ُتحرُِق َكما
ناراً، ِيَل إسْرائ ُ نُور وََسيُصبُِح ١٧

لَهِيباً، ُ وُسه وَقُّدُ
واِحدٍ. يَوٍم فِي وَُشجـَيراتِها ورَ أّشُ أشواكَ َلتَهِمُ ي وَ وََسيُحرُِق

وَبَساتِينِها غاباتِها َ بَهاء ُ الله َسيَُخرُِّب َّ ثُم ١٨
آِخرِها، إلَى لِها أّوَ مِْن

المُنهارِ. يِض كَالمَرِ ورُ أّشُ فَتَكُونَ
ِ القائِمَة الأشجارِ ُ ة َّ وَبَقِي ١٩

ها. يَعُّدَ أْن طِفٌل يَستَطِيُع ِبحَيُث ً ِجّدا ً قَلِيلَة َستَكُونُ
كِلُونَ َّ َسيَت بَْل بِيهِْم، ضارِ عَلَى كِلُونَ َّ يَت يَعقُوَب، بَيِت مِْن وَالنّاُجونَ ِيَل، إسْرائ فِي الباقُونَ يَعُودُ لا الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٠

َبّارِ. الج ِ الله إلَى َسيَعُودُونَ يَعقُوَب بَيِت مِْن ُ النّاِجيَة ُ ة َّ وَالبَقِي ٢١ ِيَل. إسْرائ وِس قُّدُ ِ الله عَلَى
َّ ثُم الدَمارِ، حُْكمُ َ َصدَر فَقَْد قَلِيٌل. عَدَدٌ إلّا مِنهُْم َيخلَُص فَلَْن البَحرِ، رِماِل بِعَدَدِ ِيَل إسرائ بَنُو كانَ لَوْ ى َّ َحت ٢٢

رَ. َّ قَر َكما الأْرِض عَلَى ً كامِلا ً دَمارا َسيَجلُِب َ القَدِير َ الإلَه ّبَ َّ الر لأّنَ ٢٣ . ُّ البِر َسيَفِيُض
بُِك يَضرِ فَقَْد ورَ. أّشُ مِْن َتخافُوا لا صِْهيَوْنَ، فِي الّساِكَن َ َشعبِي «يا القَدِيرُ: ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ قالَه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٢٤

وََسيَكتَفِي عَلَيِك، غََضبِي َسيَنتَِهي قَِصيرَةٍ فَترَةٍ بَعدَ لـَِكْن ٢٥ مِصرُ. فَعَلَْت َكما لِيُعاقِبَِك ً ِسلاحا عَلَيِك يَرفَُع وَقَْد بِعَصاً،
لـَكُْم.» ً عِقابا ُ جَلَبْتُه الَّذِي مارِ بِالدَّ َسخَطِي

البَحرِ، فَوَق ُ عَصاه َستَرتَفـِـُع غُراَب. ِ َصخرَة عِندَ مِديانَ َ هَزَم عِندَما فَعََل َكما َ ور أّشُ ًَضّدَ َسوطا ُ القَدِير ُ الله وََسيَرفَُع ٢٦

مِصرَ. فِي عَمَِل َكما ورَ أّشُ لِيُعاقَِب
الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٧

َكتِفَِك عَْن ورَ أّشُ ِحمُل َسيَزُوُل
عُنقَِك. عَْن ُ وَنِيرُه

سَمانَتَِك. بِسَبَِب ُ النِّير ُ وََسيَنَكسِر
ِيل لإسْرائ يِّينَ ورِ الأّشُ إجتِياُح

عَيّاَث. إلَى أتَوْا قَْد ها ٢٨
بِمِجرُونَ. اجتازُوا

مِخماَش. فِي أسلَِحتَهُْم خَزَنُوا
وَقالُوا: َ مَعبَرَة اجتازُوا ٢٩

ِجبعَةَ.» فِي يَل َّ الل «َسنَقضِي
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ِ الرّامَة ُ مَدِينَة فَخافَْت
شاوَُل. ِ ِجبعَة ُسّكانُ وَهَرََب

جَلِّيمَ، بِنَت يا اصرُِخي ٣٠

لِيشَةُ، يا وَأصغِي
عَناثُوُث. يا وَأِجيبِي

ُبُونَ، يَهر َ مَدمِينَة َشعُب ٣١
َيحتَمُونَ. َ ِجيبِيم وَُسّكانُ

نُوَب، فِي فُونَ َّ َسيَتَوَق اليَومَ ٣٢
صِْهيَوْنَ، ِ الابْنَة َجبََل َسيُهاِجمُونَ

القُْدِس. ُ َلَّة ت َ هُو الَّذِي
ُ القَدِير ُ الإلَه ّبُ َّ الر هُوَذا ٣٣

ُّعِب، بِالر الأْغصانَ َسيَقطَُع
َستُقطَُع، َ يلَة وِ الّطَ َ وَالأشجار

َسيَسقُطُونَ. وَالمُرتَفِعُونَ
بِفَأٍس. َ الغابَة َسيَقطَُع ٣٤

َليلَةِ. الج ِ تِه َّ بِقُو َستَسقُُط لُبنانَ ُ وَأشجار
١١

لام الّسَ مَلِِك َمجِيءُ
يَسَّى، ِجْذِع مِْن فَرْعٌ َسيَنبُُت ١

جُذُورِهِ. مِْن غُْصٌن وََسيَنمو
اللهِ، رُوُح عَلَيهِ ُّ وَيَستَقِر ٢

وَالفَهِم. ِ الحِْكمَة رُوُح
ةِ، َّ وَالقُو الإرشادِ رُوُح

وََمخافَتِهِ. ِ الله ِ مَعرِفَة رُوُح
اللهِ. بِإكراِم ُ تُه لَذَّ َستَكُونُ ٣

الُأمُورِ، ظاهِرِ ِبحَسَِب َيحكُمَ لَْن
يَسمَُع. ما عَلَى ً ِناء ب ً أحكاما َ يُقَرِّر وَلَْن

للُضعَفاءِ، بِعَدٍل َسيَقضِي ُ ه َّ وَلـَِكن ٤

الأْرِض. فِي المَساِكينَ وَيُنِصُف
ِ بِأحكامِه الأْرَض َسيَضرُِب

الأْرَض. تَضرُِب ً َكعَصا
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العادِلَةِ، ِ وَبِأحكامِه
الأشرارَ. َسيَقتُُل َشفَتَيهِ مِْن ٍ ِنَفخَة ب

َحولَهُ. َكحِزاٍم َ وَالأمانَة العَدَل َسيَشُّدُ ٥
الوَقِت، ذَلَِك فِي ٦

الخَرُوِف، مََع الذِّئُْب َسيَعِيُش
العِجِل، مََع ُ َّمِر الن بُُض وََسيَر

مَعاً، ُ نَة المُسَمَّ ُ وَالماِشيَة وَالأَسدُ العِجُل وََسيَسكُُن
َصغِيرٌ. طِفٌل يَقُودُها وَ

َسلاٍم، فِي ً مَعا ُ ة َّ ب وَالدُّ ُ البَقَرَة َستَرْعَى ٧

مَعاً. أولادُهُما بُُض وَيَر
كَالبَقَرِ. التِّبنَ الأَسدُ َسيَأكُُل

الأفعَى، ُجحرِ قُرَْب ِضيُع َّ الر َسيَلعُب ٨

ةِ. الّسامَّ ةِ َّ َي الح ُجحرِ إلَى ُ يَدَه ُ الفَطِيم وََسيَمُّدُ
الآخَرَ، أحَدَهُمُ يُؤذَِي لَْن ٩

ِس. المُقَّدَ َجبَلِي عَلَى ً بَعْضا بَعضُهُْم يُهلَِك وَلَْن
اللهِ، ِ مَعرِفَة مِْن ُ َستَمتَلِئ الأْرَض لأّنَ

بِالماءِ. ُ البَحر ُ يَمْتَلِئ َكما
ظِلِّهِ، فِي عُوُب الّشُ وََستَجتَمـِـُع عُوِب. لِلّشُ ً رايَة َسيَرتَفـِـُع يَسَّى بَيِت مِْن ً جَذرا أّنَ الوَقِت، ذَلَِك فِي وََسيَكُونُ ١٠

َجدِ. بِالم ً مَملُوءا ُ ُسكناه مَكانُ وََسيَكُونُ رِضاهُ. إلَى الُأمَمُ وَتَسعَى
مِصرَ، وََصعِيدِ مِصرَ، وَشَماِل ورَ، أّشُ فِي ِ َشعبِه مِْن بَقَِي ما جَمِع أجِل مِْن ً ِيَة ثان ُ يَدَه ّبُ َّ الر َسيَرفَُع الوَقِت، ذَلَِك فِي ١١

البَحرِ. وَجُزُرِ وَحَماةَ، وَِشنعارَ، وَعِيلامَ، وَُكوَش،
لِلُأمَِم ً رايَة وََسيَرفَُع ١٢

ِيَل، إسْرائ مِْن المَطرُودِيَن فَيَجمَُع
يَهُوذا تِي َّ مُشَت وَيَجمَُع

الأْرِض. أنحاءِ كُّلِ مِْن
أفْراِيمَ، َشعِب ُ غَيْرَة وََستَزُوُل ١٣

يَهُوذا. َشعِب ُ أعداء وََسيَهلَِك
يَهُوذا، َشعِب مِْن ُ أفْراِيم َشعُب يَغارَ لَْن
أفْراِيمَ. َشعَب يَهُوذا َشعُب يُعادِي وَلَْن

الغَرِب فِي الفِلِسطِيِّينَ عَلَى ً مَعا ونَ َسيَنقَّضُ هُْم وَلـَِكنَّ ١٤
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َصغِيرٍ. ِبحَيواٍن لِلإمساِك يَنقَّضُ جارٍِح َكطَيرٍ
رِق. َّ الش ُشعُوِب َ ثَروَة ً مَعا وََسيَنهَبُونَ

وَمُوآَب، أدُومَ وََسيَحكُمُونَ
لَهُْم. ونَ ُّ عَم َشعُب وََسيَخَضُع

مِصرَ، َبحرِ خَلِيَج ُ الله َف َجّفَ وََكما ١٥
العَنِيفَةِ. ِ ِيحِه بِر الفُراِت نَهرِ عَلَى ُ يَدَه ُ َسيَُحرِّك

َصغِيرَةٍ جَداوَِل ِ َسبعَة إلَى ُ َسيَقِسمُه
بِأحذِيَتِهِْم. النّاُس يَعْبُرُها

واِســٌع يٌق َطرِ هُناكَ فَيُصبُِح ١٦
ِيَل، إسْرائ ِ َشعبِه مِْن الباقِي القَلِيِل لِلعَدَدِ

هُناكَ، مِْن لِيَخرُُجوا َ ور أّشُ مِْن َسيَنَجوْنَ الَّذِيَن
مِصرَ. أْرِض مِْن خَرَُجوا عِندَما ِيَل لإسْرائ كانَ َكما

١٢
لله ٌ تَسبِيحَة

الوَقِت: ذَلَِك فِي وََستَقُوُل ١

ُ الله يا َ «أحمَدُك
مِنِّي، غَِضبَْت ََّك لأن

عَنِّي، زاَل غََضبََك وَلـَِكّنَ
. عَلَيَّ نَْت َّ وََتحَن

ُيخَلُِّصنِي، ُ الله هُوَذا ٢

أرتَعَِب. وَلَْن عَلَيهِ َّكُِل َسأت
وَتَرنِيمَتِي، تِي َّ قُو َ هُو ياه٨ َ الله لأّنَ

ُمخَلِّصاً.» لِي صارَ وَقَْد
بِفَرٍَح ً مِياها وََستَغرِفُونَ ٣

َلاِص، الخ ِيِع يَناب مِْن
وََستَفرَُحونَ.

الوَقِت: ذَلَِك فِي وََستَقُولُونَ ٤
اللهَ، ‹احمَدُوا

بِاْسمِهِ.› وَاُدعُوا
١٢:٢ ٨

«يهوه.» الله لاسم المختصرة الصيغة ياه.
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بِأعمالِهِ. الُأخرَى الُأمَمَ عَّرِفُوا
عَظِيمٌ. ُ اْسمَه أّنَ أخبِرُوهُْم

عَظِيمَةً، ً ُأمُورا عَمَِل ُ ه َّ لأن ِ لله رَنِّمُوا ٥
الأْرِض. كُّلِ فِي ً مَعرُوفا هَذا لِيَكُْن

صِْهيَوْنَ، ساِكنِي يا بِفَرٍَح وَرَنِّمُوا اهتِفُوا ٦

بَينَكُْم.» ً عَظِيمَة ً أعمالا يَعمَُل ِيَل إسْرائ وَس قُّدُ لأّنَ

١٣
بابِل إلَى ِ الله ُ رِسالَة

بابَِل. عَْن آمُوَص بُْن ُ إَشعْياء ُ َلَّقاه ت الَّذِي الوَحيُ َ هُو هَذَا ١

قاِحٍل! َجبٍَل عَلَى ً رايَة «ارفَعُوا ٢

لَهُْم. َصوتَكُْم ارفَعُوا
بَلاءِ. ُّ الن َ بَوّابَة لِيَدخُلُوا ٍ َكعَلامَة أيدِيكُْم حَرُِّكوا

ِس، المُقَّدَ َيشِيَ ِلج ً أمرا أصدَْرُت «قَْد ٣
غاِضباً، ُكنُت لأنِّي بِيَّ ُمحارِ نادَيُت
بِهِْم. ُ أفتَِخر الَّذِيَن الفَرِِحينَ ُأولَئَِك

الجِباِل فِي ةٍ َّ َضج َصوُت «ها ٤
َكبِيرٍ. َشعٍب َكَصوِت

ُجتَمِعَةِ. الم عُوِب الّشُ مَمالِِك مِْن ةٍ َّ َضج َصوُت ها
َتحتَِشدُ. الُأمَمُ

لِلمَعرَكَةِ. ً جَيشا ُ ُيجَهِّز ُ القَدِير ُ فَالله
الأْرِض. أقصَى مِْن بَعِيدَةٍ أْرٍض مِْن يَأتُونَ ٥

الأْرِض.» كُّلَ لِتُدَمِّرَ ٌ ِيَة آت ِ غََضبِه ُ وَأسلِحَة ُ الله
يٌب. قَرِ ِ الله يَومَ لأّنَ نُوُحوا، ٦

القَدِيرِ. مَِن كَدَماٍر َسيَأتِي
الأيدِي، َستَضعُُف وَلِهَذا ٧

َخوفاً. القُلُوُب وََستَذُوُب
َسيَرتَعِبُونَ، ٨

الوِلادَةِ. ُ ألَم ُمِسكُها ي كامرَأةٍ ُ الألَم وََسيُمِسكُهُمُ
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بِرُعٍب. بَعٍض إلَى بَعضُهُْم ُ َسيَنظُر
كَالنّارِ. َ حَمراء وُُجوهُهُْم ُ وََستُِصير

بابِل عَلَى ِ الله ُ دَينُونَة
قادِمٌ. ِ الله يَومُ ها ٩

وَغََضٍب َسخٍَط مََع قاٍس يَومٌ َ وَهُو
الأْرِض ِلخَرَاِب يَشتَعُِل

مِنها. الخُطاةِ ِ وَلإبادَة
نُورَها، تُعطَِي لَْن وََكواِكبَها ماواِت الّسَ ُنجُومَ لأّنَ ١٠

ُطلُوعِها، عِندَ ً مُظلِمَة مُس الّشَ وََستَكُونُ
نُورَهُ. يُعطَِي لَْن ُ وَالقَمَر

العالَِم، عَلَى بِمَصائَِب «َسآتِي اللهُ: يَقُوُل ١١

شَرِّهِْم. عَلَى الأشرارَ وََسُأعاقُِب
يَن، المُستَكبِرِ ياءِ لـِِكبرِ ً نِهايَة َسأَضُع

يَن. ِ المُتَجَبِّر َ ياء ِكبرِ وَأُحّطُ
، النَقِّيِ هَِب الذَّ مَِن َ أندَر َ البَشَر وََسأجعَُل ١٢

ُأوفِيرَ. ِ مَدِينَة ذَهَِب مِْن وَالنّاَس
ماواِت، الّسَ َسُأزَلزُِل وَلِهَذا ١٣

مَكانِها.» مِْن الأْرَض ُّ وَأهُز
القَدِيرِ. ِ الله غََضِب اشتِعاِل يَوِم فِي هَذا َسيَقَُع

ِصيدَ، قَْد َكغَزاٍل النّاُس َسيَكُونُ ١٤

يَجْمَعُها. راٍع بِلا وََكغَنٍَم
َشعبِهِ، إلَى واِحدٍ كُّلُ وََسيَلجُأ
َلَدِهِ. ب إلَى واِحدٍ كُّلُ وَيَهرُُب

َسيُطعَُن، مِنهُْم وُِجدَ مَْن وَكُّلُ ١٥

يِف. بِالّسَ َسيُقتَُل ُأمِسَك مَْن وَكُّلُ
عُيُونِهِْم، أمامَ أطفالُهُْم ُق َّ َسيُمَز ١٦

نِساؤُهُْم. وَتُغتََصُب بُيُوتُهُْم، وََستُنهَُب
اللهُ: يَقُوُل ١٧
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هُْم. ِضّدَ المادِيِّينَ ُأهَيُِّج أنا «ها
هَِب. بِالذَّ وَلا ةِ بِالفِّضَ يَرتَشُونَ لا فَهُْم

بِأقواسُهُمُ، الفِتيانَ َسيُمَزِّقُونَ ١٨

َع، ّضَ ُّ الر يَرحَمُوا وَلَْن
الأطفاِل. عَلَى يُشفِقُوا وَلَْن

الأْرِض مَمالِِك أجمَُل ِهيَ َّتِي ال – وَبابُِل ١٩

– وَفَخرُهُْم ِيِّينَ الكِلدان وََمجدُ
اللهُ. رَهُما دَمَّ ِحينَ َ وَعَمُورَة َسدُومَ مِثَل َستَكُونُ

الأبَدِ. إلَى أحَدٌ يَْسكُنَها فَلَْن ٢٠

فِيها، ُ َخيمَتَه بَدَوِّيٌ يَنِْصَب لَْن
غَنَمَهُْم. ُ عاة ُّ الر يَرعَى وَلَْن

يَةُ، ِّ البَر َيواناُت الح فِيها َستَعِيُش بَْل ٢١
البُومُ. بُيُوتَهُمُ وََستَسكُُن
هُناكَ، عامُ َّ الن َسيَسكُُن

فِيها. الوَحشِّيُ الماعُِز وََسيَلعَُب
أبراِجها، فِي باعُ الّضِ َستَصيُح ٢٢

المُترَفَةِ. قُُصورِها فِي وَالذِّئاُب
أيّامُها.» تَطُوَل وَلَْن يبَةٌ، قَرِ نِهايَتُها

١٤
أْرضِهِم إلَى ِيَل إسْرائ ُ عَودَة

َباءُ، الغُر إلَْيهِمُ وََسيَنضَّمُ أْرضِهِْم. فِي ونَ ُّ يَستَقِر وََيجعَلُهُْم ِيَل، إسْرائ بَني ُ َسيَختار ِيَةً. ثان يَعقُوَب َسيَرَحمُ َ الله لأّنَ ١

الُأمَِم عَلَى ِيَل إسْرائ بَيُت وََسيَملُُك أْرضِهِْم. إلَى وَُتحضِرُهُْم عُوُب الّشُ َستَأخُذُهُمُ ٢ يَعقُوَب. بَيِت إلَى وا لِيَنَضمُّ وَيَأتُونَ
ظالِمِيهِْم. وََيحكُمُونَ َسلَبَهُْم، مَْن َسيَسلِبُونَ اللهِ. أْرِض فِي لَهُْم وََجواٍر َكعَبِيدٍ

بابِل مَلِِك َحوَل
َ الُأغنِيَة ِ هَذِه َستُغَنِّي ٤ عَلَيَك، ً مَفرُوَضة كانَْت َّتِي ال ِ ة َّ الّشاق ةِ َّ العُبُودِي وَمَِن وَِضيقَِك، َمَِك أل مِْن ُ الله ِيحَُك يُر وَعِندَما ٣

بابَِل: مَلِِك عَْن
القاسِي! َلُِك الم بادَ َكيَف انظُرُوا

عَجرَفَتُهُ! انتَهَْت وََكيَف
يرِ، الشِّرِّ عَصا ُ الله َ َكسَر ٥

الحاِكِم. وََصولَجانَ
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ٍف، ُّ تَوَق وَبِلا بِغََضٍب عُوَب الّشُ يَضرُِب كانَ ٦

بِغََضٍب، الُأمَمَ ً حاِكما
ٍف. ُّ تَوَق بِلا يّاهُْم إ ً وَمُضطَهِدا

وَتَهدَُأ، الأْرُض فَسَتَرتاُح الآنَ، أمّأ ٧

بِالغِناءِ. النّاُس وَيَبدَُأ
بِدَمارِكَ، فَرَِحْت لُبنانَ ُ وَأْرز روِ َّ الس ُ أشجار ى َّ َحت ٨

لِيَقطَعَنا.» أحَدٌ يَأِت لَْم َت، َسقَّطَ «مُنذُ وَتَقُوُل:
ً فَرَحا ُّ تَهتَز الأسفَِل فِي ُ يَة الهاوِ ٩

َمجِيئَِك. عِندَ لاستِقبالَِك
لأجلَِك، المَوتَى أرواَح َستُوقُِظ

الأْرِض. عُظَماءِ أرواَح
عُرُوشِهِْم. عَْن يَقُومُونَ الأْرِض مُلُوِك كُّلَ َيجعَُل

لََك: يَقُولُونَ وَ َسيُِجيبُونَ هُْم ُّ كُل ١٠
مِثلَنا، ً َضعِيفا «صِرَْت

شابَهْتَنا!» وَقَْد
يَةِ، الهاوِ إلَى ياؤُكَ ِكبرِ ُأسقَِط ١١

قِيثارَتَِك. مُوِسيقَى َصوِت مََع
فِراُشَك، الحَشَراُت

غِطاؤُكَ. ودُ وَالدُّ
ماءِ، الّسَ مَِن َسقَْطَت َكيَف ١٢

الفَْجرِ. هِلاَل يا
الأْرِض، إلَى ُأسقِطَت َكيَف

الُأمَِم؟ َ هازِم يا
ماءِ، الّسَ إلَى «َسأصعَدُ نَفِسَك: فِي ُلَت ق ١٣

اللهِ، ُنجُوِم فَوَق عَرشِيَ وََسأرفَُع
صافُون٩َ َجبَِل ةِ َّ قِم عَلَى وََسأجلُِس

الآلِهَةُ. َتجتَمـِـُع َحيُث
حاِب، الّسَ أعالِي إلَى َسأصعَدُ ١٤

١٤:١٣ ٩
ُبَما ر هُنا وَمِْن الآلِهَةِ، َجبََل ِ باعتِبارِه الـَكنعانية القَِصِص بعِض في – َّة ي سورِ فِي َ وَهُو – صافُونَ جبِل إلَى ُ وَيُشار ماِل.» الّشَ َ ة َّ «قِم ً أيضا يَعني و صافُون. ة َّ قم

صِْهيَوْن. اللهِ َجبَِل مََع ِ َلَة المقاب ُ وَجه َ جاء
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«. العَلِيِّ مِثَل ُ وَأِصير

يَةِ، الهاوِ إلَى َستُهبَُط َك َّ وَلـَِكن ١٥
الحُْفرَةِ. أعماِق وَإلَى

بُونَ: وَيَتَعَّجَ بَِك ُيحَّدِقُونَ يَرَونََك الَّذِيَن ١٦
ُّ تَهتَز الأْرَض َجعََل الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو هَذا «ألَيَس

تَرَتجُِف؟ وَالمَمالَِك
ةٍ، َّ ي ِ ّ بَر إلَى َ العالَم َل َّ َحو الَّذِي ١٧

مُدُنَهُ، رَ وَدَمَّ
بُيُوتِهِْم؟» إلَى ُ ُسجَناءَه يُطلِْق لَْم الَّذِي
بِكَرامَةٍ، يُدفَنُونَ الُأمَِم مُلُوِك كُّلُ ١٨

قَبرِهِ. فِي مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ
مَنبُوذٍ. َكغُصٍن قَبرِكَ خارَِج فَتُطرَُح أنَت أمّا ١٩

َكثَوٍب، القَتلَى ُجثَُث َستُغَّطِيَك
يِف، بِالّسَ المَطعُونِينَ ُأولَئَِك مََع

مُداَسةً. ً ُجثَثا ِ الحُفرَة إلَى يَنزِلُونَ الَّذِيَن
المُلُوِك، مََع تُدفََن لَْن ٢٠

َلَدَكَ، ب بَْت خَرَّ ََّك لأن
َشعبََك. وَقَتَلَْت

بَعْدُ. فِيما أولادُكَ َ يُذكَر وَلَْن
آبائِهِْم. ةِ َّ َخطِي بِسَبَِب أولادِهِْم لِقَتِل وا اْستَعِّدُ ٢١

الأْرَض، ـِكُوا وَيَمتَل يَقُومُوا لَْن
بِالمُدُِن. الأْرَض يَملُأوا وَلَْن

وَأجعَلُها ٢٣ وَأحفادِهِْم. وَأولادِهِْم ساِكنِيها، مِْن بَقَِي وَمْن بابَِل َ شُْهرَة ِيدُ وَُأب بُهُْم، «َسُأحارِ القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ٢٢

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل الهَلاِك.» ِ بِمِْكنَسَة َسُأَكنِّسُهَا مياهٍ. وَمُستَنقَعاِت لِلقَنافِذِ، ً ًوَمَسكِنا مُلكا
ور لأّشُ ِ الله عِقاُب

فَقاَل: ُ القَدِير ُ الله أقسَمَ ٢٤

َسيَكُونُ، عََزْمُت «َكما
َسيَحدُُث. طُت َخّطَ وََكما

أْرضِيَ، فِي ورَ أّشُ َسُأَحّطِمُ ٢٥
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ِجبالِيَ. عَلَى ُ وَأدُوُسه
عَنكُْم، ُ نِيرُه َسيَزُوُل
أكتافِكُْم. عَْن ُ وَِحملُه

الأْرِض. لَكُّلِ ُأعِّدَ الَّذِي ُ الحُكم َ هُو هَذِا ٢٦

الُأمَِم.» كُّلِ ِ ِمُعاقَبَة ل ُ المَرفُوعَة اليَدُ ِهيَ ِ هَذِه
هَذا، رَ َّ قَر ُ القَدِير ُ الله ٢٧

يقافَهُ؟ إ يَستَطِيُع فَمَْن
ِمُعاقَبَتِهِْم، ل ٌ مَرفُوعَة ُ يَدُه
الوَراءِ؟ إلَى ها يَرَدُّ فَمَْن

الفِلِسطِيِّين إلَى ِ الله ُ رِسالَة
آحازَ:١٠ َلِِك الم وَفاةِ ِ َسنَة فِي ُ الرِّسالَة ِ هَذِه ُأعطِيَْت ٢٨

ونَ، ُّ الفِلِسطِي ها أّيُ تَفرَُحوا لا ٢٩
ُكسِرَْت. َبَتْكُْم ضَر َّتِي ال العَصا لأّنَ

أفعَى، َستَخرُُج ةِ َّ َي الح ِ هَذِه َمِْن ف
ُخطُورَةً. أَشّدُ ابنَتُها وَتَكُونُ

بِأماٍن، َسيَرْعَوْنَ المَساِكينِ ُ وَأبناء ٣٠

بِطُمَأنِينَةٍ. بُُضونَ َسيَر ُحتاُجونَ وَالم
بِالجُوِع، عائِلَتَِك وََسُأمِيُت

بَنِيهِْم. وََسأقتُُل

الباُب! ها أّيُ وَلْوِْل ٣١
المَدِينَةُ! تُها َّ أي اصرُِخي

الفِلِسطِيِّينَ، أْرَض يا ً َخوفا بِي ذُو
فِيها. مَْن كُّلَ يا وَ

ماِل، الّشَ مَِن يأتِي جَيٍش غُبارَ لأّنَ
َضعِيٌف. ُجندِّيُ ِ ُصفُوفِه فِي وَلَيَس

الُأمَِم: رُُسُل ُيجاوَُب هَكَذا ٣٢

صِْهيَوْنَ، َس أّسَ ُ «الله
١٤:٢٨ ١٠

الميلاد. قَبل 727 َ َنحو آحاز. َلِك الم وَفاة َسنَة
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َشعبِهِ.» مَساِكينُ َيحتَمِي وَبِها

١٥
مُوآب إلَى ِ الله ُ رِسالَة

مُوآَب: َحوَل وَحيٌ هَذِا ١

واِحدَةٍ! لَيلَةٍ فِي عارَ ِ مَدِينَة ُ ثَروَة نُهِبَْت
مُوآَب. عَلَى فَقُضِيَ

واِحدَةٍ! لَيلَةٍ فِي َ قِير ِ مَدِينَة ُ ثَروَة نُهِبَْت
مُوآَب. عَلَى فَقُضِيَ

دِيبُونَ، إلَى عُب الّشَ َصعِدَ ٢
لِلبُكاءِ. المُرتَفَعاِت١١ إلَى

وَمَيْدَبا. نَبُو عَلَى مُوآَب َشعُب يُوَلْوُِل
َمحلُوقَةٌ. وَالّلِحَى قَرعاءُ، ؤُوِس ُّ الر كُّلُ

حُزناً، َشوارِعِهِِم فِي َيَش الخ َلبَسُونَ ي ٣
الّساحاِت، وَفِي مَنازِلِهِْم ُسطُوِح وَعَلَى
البُكاءِ. مَِن وَيَنهارُونَ يَنُوُحونَ هُْم ُّ كُل
يَبكُونَ، َ وَألْعالَة َحْشبُونَ فِي النّاُس ٤

ياهََص. مِْن بَعِيدٍ، مِْن مَسمُوعٌ َصوتُهُْم
مُوآَب، ُجنُودُ يَبكِي لِهَذا

َخوفاً. وَيَرَتجِفُونَ
حُزناً، مُوآَب عَلَى قَلْبِي يَصرُُخ ٥

لِلأماِن، ً َطلَبا ُصوغَرَ إلَى َشعبُها يَهرُُب
ةَ. َّ َشلِيِشي ِ ِعجلَة وَإلَى

لُوِحيَث إلَى َبَِل الج يِق َطرِ فِي يَْصعَدُ عَب الّشَ لأّنَ
يَبكُونَ. وَهُْم

َ ُحورَناِيم إلَى يِق رِ الّطَ وَفِي
مارِ. الدَّ بِسَبَِب أصواتَهُْم يَرفَعُونَ

يمَ. نِمْرِ جَدوَُل َجّفَ ٦
يَبَِس، العُشُب

١٥:٢ ١١
المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
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ماتَْت، باتاُت َّ وَالن
أخضَرُ. عِْرٌق يَبَق وَلَْم
َصنَعُوها، َّتِي ال ُ روَة َّ فَالث ٧

خَزَنُوها، َّتِي ال ُ وَالأشياء
ْفصاِف. الّصَ وادِي َ عَبر َسيَحمِلُونَها

مُوآَب. أْرِض فِي مَكاٍن كُّلِ فِي مَسمُوعٌ بُكاؤُهُْم ٨

أجلاِيمَ، ِ مَدِينَة إلَى يَِصُل نُواُحهُْم
يلِيمَ. إ بِئْرِ ِ مَدِينَة إلَى تَِصُل وَلْوَلَتُهُْم

ِم. بِالدَّ ٌ مَلِيئَة دِيمُونَ ِ مَدِينَة َ مِياه لأّنَ ٩
دِيمُونَ. عَلَى يقاِت الّضِ مَِن ً مَزِيدا وََسأجلُِب نَعَْم،

الهارِِب، مُوآَب َشعِب عَلَى ً أَسدا َسُأرِسُل
الأْرِض. فِي الباقِينَ ُأولَئَِك وَعَلَى

١٦
صِْهيَوْنَ.١٢ ِ يزَة العَزِ َجبَِل إلَى ةِ َّ ي ِّ البَر َ عَبر سالـِـــَع مِْن الأْرِض، حاِكِم إلَى ً حَمَلا أرِسلُوا ١

أرنُونَ، نَهرِ ِ مَعابِر عَلَى مُوآَب ُ نِساء ٢

المُرَفرِفَةِ، يُورِ كَالّطُ تائِهاٌت
. العُّشِ مَِن َسقَطَْت َكفِراٍخ

قَراراً. خِذُوا اّتَ نَِصيحَةً، «هاتُوا يَقُلَْن: ٣
يِل. َّ كَالل كُْم ـَّ ظِل اجعَلُوا هِيرَةِ، الّظَ فِي

عِب، الّشَ مَِن المَطرُودِيَن َخبِّئُوا
لِلاحتِماءِ.» ً َطلَبا بِينَ الهارِ عَِن لِلأعْداءِ تَكِشفُوا وَلا

بَينَكُْم. مُوآَب َشعِب مُطرُودُو لِيَسكُْن ٤

المُهلِِك. مَِن لَهُْم ً مَلجأ ُكونُوا
القاسِي، ُ الحاِكم ُ َسيُهزَم ُ ه َّ لأن

الخَراُب، َسيَنتَِهي
الأْرِض. مَِن المُضايِقُونَ وََسيَزُوُل

، ُمحِّبٍ جَدِيدٍ مَلٌِك ُب يُنَّصَ َّ ثُم ٥

١٦:١ ١٢
صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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الإنصاِف. إلَى يَسعَى َ داوُد بَيِت مِْن أمِيٌن وَقاٍض
العَرِش، عَلَى َسيَجلُِس

وَاَب. الّصَ عَمَِل إلَى وَيُسارِعُ
مُوآَب. ياءِ بِِكبرِ سَمِعنا ٦

مُتََكبِّرٌ. مُوآَب َشعُب
وَتَشاُمخِهِ. ِ يائِه وَِكبرِ ِ عَجرَفَتِه عَْن سَمِعنا

مَعنَى. بِلا ُ افتِخارُه
مُوآَب. عَلَى مُوآَب َشعُب فَليَبِك ٧

بَعدُ فِيما بِيِب١٣ َّ بِالز ً َكعكا تأكُلُوا لَْن
حارَِسةَ، َ قِير َيةِ قَر مِْن

َشدِيدَةً. ً بَة ضَرْ بَْت ضُرِ ها لأّنَ
ُلَْت. ذَب َ وَِسْبمَة َحشبُونَ كُرُومُ ٨

الُأمَِم، َ رُؤَساء ُ تُسكِر عِنَبِها عَناقِيدُ كانَْت
جازَرَ. ِ مَدِينَة ى َّ َحت كُرُومُهُْم وََصلَْت وَقَْد

حراءِ، الّصَ إلَى وََصلَْت
البَحرَ. وَعَبَرَِت ْت وَامتَّدَ

مُوآب عَلَى ٌ ِينَة حَز ٌ ُأغنِيَة
يرَ، يَعْزِ ُسّكاِن َ بُكاء أبكِي لِذَلَِك ٩

ِسْبمَةَ، كُرُوِم لأجِل
ألْعالَةُ. يا وَ َحشبُونُ يا مُوِع بِالدُّ َسُأغَّطِيِك

فَرٍَح هُتاُف هُناكَ يَعُودُ لا ُ ه َّ لأن
وََحصادِِك. ثَمَرِِك قِطاِف عَلَى
البَساتِينِ. مَِن الفَرَُح زاَل ١٠

الـكُرُوِم. مَِن اختَفَيا وَالهُتاُف ُ رنِيم َّ الت
المَعاصِرِ، فِي ً نَبِيذا ُ يَعصُر أحَدَ لا

الحَّصادِيَن. فَرََح أسَكّتُ فَقَْد
َكقِيثارَةٍ، مُوآَب عَلَى قَلبِي يَئِّنُ لِهَذا ١١

حارَِس. َ قِير عَلَى تَبكِي وَأعماقِي
لِلعِبادَةِ، مُوآَب َشعُب يَأتِي عِندَما ١٢

١٦:٧ ١٣
ة. َّ الوَثَنِي ِ الآلِهَة شكِل عَلَى ُ ُيخـبَز كانَ َبِيٍب بِز َكعٌك بيب. َّ بالز ً كعكا
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العِبادَةِ، أماِكِن فِي أنفُسَهُْم يُتعِبُونَ وَعِندَما
المَعابِدِ، إلَى يَذهَبُونَ وَعِندَما

لاةِ. الّصَ عَلَى يَقدِرُوا لَْن
َكما – ِسنِينَ ثَلاِث «فِي اللهُ: يَقُوُل الآنَ وَلـَِكِن ١٤ زَمٍَن. مُنذُ مُوآَب عَلَى ُ الله ِ بِه مَ َّ تَكَل الَّذِي ُ الكَلام َ هُو هَذا ١٣

وَُضعَفاءَ.» قَلائَِل فَسَيَكُونُونَ النّاُجونَ، أمّا َشعبِها. ُ وَجَماهِير مُوآَب ُ كَرامَة ُ ُتحتَقَر – الأِجيرِ َسنَواُت ُتحسَُب
١٧

أرام إلَى ِ الله ُ رِسالَة
دِمَشَق: َحوَل وَحيٌ هَذا ١

المُدُِن، كَباقِي ً مَدِينَة تَبقَى لَْن دِمَشُق «هُوَذا
ُحطاٍم. َ َكومَة َستُصبُِح بَْل

َستُهَجرُ، َ عَرُوعِير مُدُنُ ٢
لِلقُطعاِن، مَراعيَ وََستُصبُِح

ُيخِيفُها. مَْن يُوجَدُ وَلا هُناكَ بُِض َستَر َّتِي ال
أفْراِيمَ، فِي ُحُصوٌن تَبقَى لَْن ٣

دِمَشَق. فِي ٌ مَملـَكَة وَلا
أرامَ، مِْن النّاُجونَ أمّا

ِيَل.» إسْرائ َكبَني فَسَيُخزَونَ
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل

الوَقِت، ذَلَِك فِي ٤

يَعقُوَب، بَنِي َمجدُ َسيَُحّطُ
سُمنَتُهُْم. وََستَهزَُل

َّ ثُم بِأيدِيهِْم، القَمِح سنابَِل َلتَقِطُونَ ي النّاِضجَةَ: ُبُوَب الح الحَّصادُونَ يَجمَُع َكما رَفاِيمَ، وادِي فِي الحاُل «َسيَكُونُ ٥
رُؤوسَها. يَقطَعُونَ

أْو وَأربٍَع العالِيَةِ، أغصانِها عَلَى ثَلاٍث أْو تَينِ َّ َحب ِسوَى تبقَى فَلا تُضرَُب، زَيتُوٍن ِ َشجَرَة مِثَل النّاُجونَ «وََسيَكُونُ ٦

ِيَل. إسْرائ ُ إلَه يَقُوُل المُثمِرَةِ،» أغصانِها عَلَى َحبّاٍت خَمِس
كِلُوا َّ يَت لَْن ٨ بِهِ. وََسيَثِقُونَ ِيَل، إسْرائ وَس قُّدُ عُيُونُهُْم وََستَرَى خالِقِهِْم، اللهِ إلَى النّاُس ُ َسيَنظُر الوَقِت، ذَلَِك فِي ٧
ذَلَِك فِي ٩ أصابِعُهُْم. عَمِلَْتها َّتِي ال البَُخورِ مَذاِبحِ أْو الأوثاِن ِ عِبادَة ِ أعمِدَة عَلَى وَلا أيدِيهِْم، َصنَعَْتها َّتِي ال المَذاِبحِ عَلَى
خَراباً. فَأصبََحْت ِيَل، إسْرائ بَنِي ًمِْن َبا هَر َهجَرُوها َّتِي ال يِّينَ وَالأمُورِ يِّينَ ِّ الحُو مُدُِن مِثَل ُ الحَِصينَة مُدُنُهُمُ َستُصبُِح الوَقِت،
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ََّصِك، خَل الَّذِي َ الإلَه نَِسيِت ِك َّ لأن ١٠
بِهِ. َتحتَمينَ الَّذِي َ خر الّصَ رِي َّ تَتَذَك وَلَْم

جَمِيلَةً، غَْرساٍت َستَغرِِسينَ
يبَةٍ. غَرِ بِلادٍ مِْن أحضَرْتِها ً وَأشتالا
ُسوراً. َحولَها وَتََضعِينَ تَغرُِسينَها، ١١

زَْرعُِك، ُ يُزهِر باِح، الّصَ وَفِي
َسيَِضيُع ُ ثَمَرَه لـَِكّنَ

وَالمَرَِض. عِف الّضَ يَوِم فِي

عُوِب! الّشُ َضجيِج لََصوِت يا ١٢

البَْحرِ. أْمواِج ِ كَهَدِير َضجِيُجهُْم
عُوِب! الّشُ ِ لَهَدير يا

َجبّارَةٍ. ِ كَهَدِير هَدِيرُهُْم
َكثِيرَةٍ، َشلّالاٍت كَهَدِيرِ الُأمَمُ ُ تَهدِر ١٣

َسيَنتَهِرُها. ُ ه َّ وَلـَِكن
ُبُونَ. َسيَهر بَعِيدَةٍ بِلادٍ فِي الّساِكنُونَ النّاُس ى َّ وََحت

الرِّيحُ، تَحمِلُها َكقُشُوٍر َسيُطارَدُونَ
لَها. ِ العاِصفَة دَفِع بِسَبَِب تَتَدَحرَُج ٍ ناِشفَة وََكشُجَيرَةٍ

رُعٌب، هُناكَ َسيَكُونُ المَساءِ وَقِت فِي ١٤
زالُوا. قَْد َسيَكُونُونَ باِح الّصَ قَبَل وَلـَِكْن

سالِبِينا، نَِصيُب هَذا
ِنا. ثَروَت ناهِبِي وََحّظُ

١٨
ُكوش إلَى ٌ رِسالَة

البَرْدِي نَباِت مِْن قَوارَِب فِي البَحرِ، َ ًعَبر رُُسلا ُ المُرِسلَة ٢ ُكوَش، أنهارِ َ وَراء الحَشَراِت، يزِ بِأزِ ُ َلِيئَة الم الأْرُض تُها َّ أي ١
ِياهَ. الم َتجُوُب

يعُونَ، رِ َّ الس ُسُل ُّ الر ها أّيُ اذهَبُوا
البَشَرَةِ. ناعِِم القامَةِ، يِل َطو َشعٍب إلَى

َمِيُع، الج ُ مِنه َيخاُف الَّذِي عِب الّشَ إلَى اذهَبُوا
المُنتَصِرَةِ، ةِ َّ ي القَوِ ةِ الُأمَّ
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أْرضَها. ُ الأنهار ُ تُقَسِّم َّتِي ال
المَسكُونَةِ، ساِكنِي جَميَع يا ٣

الأْرِض، فِي وَالقاطِنِينَ
الجِباِل، عَلَى ُ الرّايَة تُرفَُع عِندَما انظُرُوا

بِالبُوِق. يُضرَُب عِندَما وَاْسمَعُوا
اللهَ: يَقُوُل ٤

ُسكناَي. مَكاِن مِْن هَذا وَُأراقُِب «َسأهدَُأ
اللّامِعَةِ. مِس الّشَ ِ حَرّ مِْن ُ يَستَرِيح كَمَْن َسُأراقُِب

الحَصادِ. وَقِت ِ حَرّ فِي الَّذِي دَى َّ الن وََكغُيُوِم
القَمِح، َحصادِ وَقِت قَبَل ُ ه َّ لأن ٥

ُ الإزهار يَنتَِهي وَعِندَما
ناِضجاً، ً عِنَبا ُ الأزهار وَتُصبُِح

الأغصانَ. وََسيَنزِعُ باتاِت َّ الن العَدُّوُ َسيَقطَُع
ِ الجارِحَة يُورِ لِلّطُ هُْم ُّ كُل َسيُترَُكونَ ِحينَئِذٍ، ٦

الجِباِل، فِي ِ الّساِكنَة
الأْرِض. وَلِوُُحوِش

يِف، الّصَ فِي ُ الجارِحَة ُ يُور الّطُ وََستَأكُلُهُمُ
تاءِ.» الّشِ فِي الأْرِض وََحيواناُت

َيخاُف الَّذِي عِب الّشَ مَِن البَشَرَةِ. ناعِِم القامَةِ، يِل َطو َشعٍب مِْن القَدِيرِ ِ الله إلَى ٌ ة َّ هَدِي مُ َستُقَّدَ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٧

ِ عَلَيه يُدعَى الَّذِي المَكاِن – صِْهيَوْنَ َجبَِل إلَى َسيُحضِرُها أْرضَها. ُ الأنهار ُ تُقَسِّم َّتِي ال ِ المُنتَصِرَة ةِ َّ ي القَوِ ةِ الُأمَّ َمِيُع، الج ُ مِنه
القَدِيرِ. يهوه١٤ اسْمُ

١٩
مِصر إلَى ِ الله ُ رِسالَة

مِصرَ: بِشَأِن وَحيٌ هَذِا ١

ٍ يعَة سَرِ ٍ َسحابَة عَلَى راِكٌب ُ الله هُوَذا
مِصرَ. إلَى وَآٍت

أمامَهُ، ً َخوفا مِصرَ أوثانُ َستَرَتجُِف
١٨:٧ ١٤

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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مِصرَ. َشعِب قَلُب وََسيَذُوُب
اللهُ: يَقُوُل ٢

يِّينَ، مِصرِ بُونَ ُيحارِ يِّينَ مِصرِ «َسأجعَُل
يبَهُ، قَرِ ُيحارُِب جَُل َّ وَالر

ِجيرانَهُْم. وَالجـِيرانَ
مُدُناً، مُدٌُن َستُحارُِب

مَمالَِك. ُتحارُِب وَمَمالُِك
ُّونَ، ي المِصرِ ُ ر َّ َسيَتَحَي ٣

ُخطَطَهُْم. وََسُأربُِك
الأوثاِن مَِن َ ِصيحَة َّ الن َسيَطلُبُونَ

الأْرواِح.» وَمُستَحضِرِي وَالعَرّافِينَ ِ َحرَة وَالّسَ
القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ٤

مِصرَ، عَلَى ً قُساة ً سادَة «َسأَضُع
«. قَوِّيٌ ٌ أجنَبِيّ مَلٌِك عَلَيهِْم وََسيَملُُك

البَحرِ، ُ مِياه َستَِجّفُ ٥
وَيَيبُِس. َسيَنشَُف ُ هر وَالنَّ
الماءِ، قَنَواُت ُن َستَتَعَّفَ ٦

. َستَِجّفُ َّ ثُم مِصرَ، ِيِل ن رَوافِدِ ُ مِياه وََستَقِّلُ
. وَالبَرْدِّيِ القََصِب نَباتاُت ُن َستَتَعَّفَ

النِّيِل نَهرِ ِضفاِف عَلَى المَزرُوعاُت َستَِجّفُ ٧

– ُطولِهِ عَلَى مَزرُوعٌ َ هُو ما كُّلُ –
فَتَزُوَل. ُ الرِّيح وََستَأخُذُها

يّادُونَ. الّصَ َسيَحزَنُ ٨
يدِ، الّصَ ِ بَِصنّارَة ُلقُونَ ي الَّذِيَن َسيَنُوُح

ِياهِ. الم إلَى ُ بِشَبََكتَه ُلقِي ي مَْن كُّلُ وََسيَضعُُف
بِالكِتّاِن، يَعمَُل مَْن كُّلُ وََسيَخجَُل ٩
ِياباً. ث ُ مِنه لِيَعمَلُوا ُ وَيَنِسُجونَه ُ ُمَّشِطُونَه ي

اُجونَ، ّسَ َّ الن َسيَكتَئُِب ١٠

بِالُأجرَةِ. العامِلِينَ كُّلِ قُلُوُب وََستَحزَنُ
ُصوعََن! ِ مَدِينَة َ رُؤَساء أغبَى ما ١١
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حَمقاءَ. ً نَِصيحَة يُقَّدِمُونَ ُ الحَُكماء فِرعَوْنَ مُستَشارُو
لفِرعَونَ: تَقُولُونَ َكيَف

قُدَماءَ؟» مُلُوٍك أولادُ حَُكماءُ، «َنحُْن
لِيُخبِرُوِك حَُكماؤُِك؟ أيَن ١٢

مِصرَ. ِضّدَ لِيَعمََل ُ القَدِير ُ الله َط َخّطَ بِما يُعَرِّفُوِك وَ
حَمقَى، ُصوعََن ُ رُؤَساء أصبََح ١٣

َمخدُوعِينَ. مِمفِيَس ُ وَقادَة
وها. ُّ أَضل قَْد مِصرَ ِ عَشائِر ُ قادَة

قادَتَها، ُ الله َش َشوَّ ١٤

تَعمَُل. ما كُّلِ فِي وها ُّ فَأَضل
ُأونَ. َّ يَتَقَي وَهُْم حـِينَ المُتَرَّنِ كارَى كَالّسُ

مِصرَ، لأجِل شَيءٍ عَمََل أحَدٌ يَستَطِيَع لَْن ١٥

نَُب، الذَّ وَلا أُس َّ الر لا
الجِذعُ. وَلا الأغصانُ لا

بَهُْم. لِيَضرِ يَرفَعُها َّتِي ال ِ القَدِير ِ الله يَدِ مِْن ً َخوفا َسيَرَتجِفُونَ كَالنِّساءِ. ُّونَ ي المِصرِ َسيَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٦

عَلَيهِْم. ُ القَدِير ُ الله ِ بِه حَكَمَ ما بِسَبَِب مِصرَ، َشعِب مِْن ُ أمامَه َ تُذكَر مَْن لِكُّلِ رُعٍب َ مَصدَر يَهُوذا أْرُض َستَكُونُ ١٧

القَدِيرَ. َ الله بِعُوا َّ يَت بِأْن َشعبُها َسيَحلُِف َكنْعانَ. ِ بِلُغَة مُ َّ تَتَكَل مُدٍُن خَمُس مِصرَ أْرِض فِي َستَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٨
ْمِس.»١٥ الّشَ َ «مَدِينَة إحداها وََستُدعَى

حُدُودِها. عَلَى اللهِ َجدِ لِم تَذكارِّيٌ وَنَصٌب مِصرَ، أْرِض وََسِط فِي ِ لله ٌ مَذَبح هُناكَ َسيَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٩
إلَْيهِْم َسيُرِسُل ظالِمِيهِْم، مِْن اللهِ إلَى عُب الّشَ يَصرُُخ وَعِندَما مِصرَ. أْرِض فِي ِ القَدِير ِ لله ً وَشَهادَة ً عَلامَة هَذا َسيَكُونُ ٢٠

وَيُنقِذُهُْم. عَنهُْم يُدافـِـُع ً ُمخَلِّصا
وََسيَنذِرُونَ وَتَقدِماٍت، َ بِذَباِئح ُ وََسيَعبُدُونَه الوَقِت، ذَلَِك فِي ُ الله َ هُو مَْن مِصرَ وََستَعرُِف مِصرَ. فِي ُ الله وََسيُعرَُف ٢١

يُشفِيهِْم. َ وَهُو لَهُْم ونَ ُّ وََسيَُصل للهِ، وََسيَعُودُونَ وَيُشفِيها. بُها يَضرِ مِصرَ. ُ الله وََسيَضرُِب ٢٢ بِها. يُوفُونَ وَ ً نُذُورا ِ لله
ونَ ُّ ي وَالمِصرِ مِصرَ، إلَى ُّونَ ي ورِ الأّشُ وََسيَأتِي ورَ. أّشُ إلَى مِصرَ مِْن واِســٌع يٌق َطرِ هُناكَ َسيَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٣

وََسيَكُونُونَ ورَ. وَأّشُ مِصرَ إلَى ِيُل إسْرائ َستَنضَّمُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٤ يِّينَ. ورِ الأّشُ مََع ُّونَ ي المِصرِ وََسيَُصلِّي ورَ. أّشُ إلَى
ِيُل وَإسْرائ َصنَعْتُهُ، الَّذِي ُ ور أّشُ وَمُبارَكٌ مِصرُ، َشعبِي «مُبارَكٌ يَقُوُل: وَ ُ القَدِير ُ الله َسيُبارِكُهُمُ ٢٥ الأْرِض. عَلَى ً بَرَكَة

مِيراثِي.»
١٩:١٨ ١٥

الدّمار.» َ «مدِينة ً أيضا يُقرُأ الأصليِّ ُص َّ وَالن يّةُ. المصر بولِيَس هِليُو مدينة وَِهيَ ْمس. الّشَ مَدِينَة



٤ : ٢١ إَشعْياء ١٠٦٩ ١ : ٢٠ إَشعْياء

٢٠
وَُكوش َ لِمِصْر َ ور أّشُ ُ يمَة هَزِ

ِ نَة الّسَ تِلَك فِي أشدُودَ تَرْتانُ فَحارََب أشدُودَ. إلَى ةِ َّ ي ورِ الأّشُ القُوّاِت َ قائِد تَرْتانَ ورَ أّشُ مَلُِك سَرُْجونُ وَأرَسَل ١
عَلَى تَرتَدِيها َّتِي ال الحُزِن ِياَب ث وَاخلَْع «اْذهَْب فَقاَل: آمُوَص بَْن َ إَشعْياء ُ الله مَ َّ كَل الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢ عَلَيها. وَاستَولَى

حافِياً. ً يا عارِ يَمْشِي وَصارَ فَفَعََل قَدَمَيَك.» مِْن ِحذاءَكَ وَاخلَْع َجسَدِكَ،
مَلُِك َسيَقُودُ هَكَذا ٤ وَُكوَش، َ لِمِصْر ٍ َكعَلامَة َسنَواٍت ثَلاَث ً وَحافِيا ً يا عارِ ُ إَشعْياء عَبدَِي سارَ «َكما اللهُ: قاَل َّ ثُم ٣

مِصرُ. َستَخزَى وَلِذَلَِك الأْجساِم. وَمَكشُوفِي ُحفاةً عُراةً َسيَقُودُهُْم وَِصغاراً. ً كِبارا وَُكوَش مِصرَ مِْن الأسرَى ورَ أّشُ
تِها.» َّ بِقُو افتََخرُوا َّتِي ال مِصرَ وَبِسَبَِب آمالَهُْم، فِيهِ وََضعُوا الَّذِي ُكوَش بِسَبَِب ُّونَ وَيُذَل رُونَ َّ َسيَتَحَي ٥

َنحوَهُْم رََكْضنا الَّذِيَن عَلَيهِْم، كَلْنا َّ ات ِمَِن ل حَدََث ما «هَذا البَحرِ: قُرَب الّساِكُن عُب الّشَ َسيَقُوُل الوَقِت، ذَلَِك فِي ٦

نَهرَُب؟» أْن َنحُن ُمِكنُنا ي فََكيَف ورَ. أّشُ مَلِِك مِْن وَيُنقِذُونا لِيُساعِدُونا
٢١

بابِل إلَى ِ الله ُ رِسالَة
البَحرِ: ةِ َّ ي ِ ّ بَر َحوَل وَحيٌ هَذا ١

ةِ، َّ ي ِّ البَر مَِن قادِمٌ ٌ شَيء هُناكَ
ُمخِيفَةٍ، أْرٍض مِْن

َنُوَب. الج َتجتاُح ٍ عاِصفَة كَرِيحٍ َ وَهُو
قاِسيَةً، يا رُؤ رَأيُت ٢

بِِك، يَغدُرُونَ يَن غادِرِ رَأيُت
يُدَمِّرُونَِك. يَن ِ وَمُدَمِّر

عِيلامُ، يا وَهاِجمِي اصعَدِي
مادِي، يا وَاهجُمِي حاصِرِي

المَدِينَةُ. ِ هَذِه ُ بَته َّ َسب الَّذِي الأنِينِ كُّلَ فَسَُأنِهي
بِالألَِم. خاصِرَتِي امتَلأَت لِذَلَِك ٣

الوِلادَةِ. كَألَِم ألَمٌ أمسََكنِي
أسمَعُهُ، ما بِسَبَِب ً َما أل ى َّ أتَلَو أنا

أراهُ. ما بِسَبَِب وَمُرتَعٌِب
َشجاعَتِي، زالَْت ٤

الخَوِف. مَِن أرَتجُِف وَأنا
رُعٍب. َ لَيلَة صارَْت ُ عِيدَة الّسَ لَيلَتِي
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المَوائِدَ، وا أعَّدُ فَقَْد ٥
الحُرّاَس، عُوا وَزَّ
بُوا. وَشَرِ أكَلُوا

الآنَ، ُ القادَة ها أّيُ فَقُومُوا
تُرُوَسكُمُ. وَنَّظِفُوا

لِي: قاَل ّبَ َّ الر لأّنَ ٦
لِلمَدِينَةِ. ً حارِسا وََضْع «اْذهَْب

يَراهُ. بِما وَلْيُخبِرْ
الفُرساِن، مَِن ً وَأزواجا مَركَباٍت يَرَى عِندَما ٧

وَالجِماِل، َمِيرِ الح عَلَى راِكبِينَ ً وَُجنُودا
َجيِّداً.» وَليَنتَبِهْ فَليُصِغ

ُمحَّذِراً: الحارُِس نادَى َّ ثُم ٨

يَوٍم، كُّلَ ِ المُراقَبَة بُرِج عَلَى أقُِف أنا ، رَّبُ يا
لَيلَةٍ. كُّلَ ِحراَستِي مَكاِن فِي واقُِف

ً رَجُلا أرَى أنا ها وَلـَِكْن ٩

ُيُوُل، الخ ها ُّ َتجُر ً مَرَكبَة يَرَكُب
يَصرُُخ: ِ المَرَكبَة راِكَب وَأسمَُع

َسقَطَْت، بابُِل، ‹َسقَطَْت
الأْرِض.›» عَلَى ُحّطِمَْت آلِهَتِها ُ وَأصنام

المُدُوَس، المَسُحوَق َ َشعبِي يا ١٠

القَدِيرِ، ِ الله مَِن ُ سَمِعْتُه بِما أخبَرْتُكُْم قَْد ها
ِيَل. إسْرائ ِ إلَه

دُومَة إلَى ِ الله ُ رِسالَة
دُومَةَ: َحوَل وَحيٌ هَذا ١١

َسعِيرَ: مِْن يُنادِينِي مَْن هُناكَ
يِل؟ َّ الل مَِن بَقَِي ماذا حارُِس، «يا
يِل؟» َّ الل مَِن بَقَِي ماذا حارُِس، يا

الحارُِس: فَيُِجيُب ١٢
جَدِيدٍ. مِْن َسيأتِي يُل َّ وَالل أتَى، باُح «الّصَ
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الآنَ. فَاطلُبُوا تَطلُبُوا، أْن ْ أرَْدتُم إْن
وَاْرِجعُوا.» بوا تُو

العَرَب إلَى ِ الله ُ رِسالَة
العَرَِب: بِلادِ َحوَل وَحيٌ هَذا ١٣

ِيِّينَ. دان الدَّ قَوافَِل يا العَرَِب بِلادِ غاباِت فِي َ يلَة َّ الل َستَقِضينَ
تَيماءَ، ُسّكانَ يا العَطشاِن، لِلِقاءِ ً ماء أحضِرُوا ١٤

بِينَ. الهارِ لإطعاِم ً خُبزا أحضِرُوا
يُوِف، الّسُ مَِن َبُوا هَر ١٥

لِلقَتِل. ِ المَسلُولَة يُوِف الّسُ مَِن
لِلإطلاِق، ِ الجاهِزَة ِ المَشدُودَة الأقواِس وَمَِن

دِيدَةِ. الّشَ الحَرِب وَجهِ وَمِْن
قِيدارَ، َمجدِ كُّلُ َسيَزُوُل – بِأجرٍ العامِِل ِ َسنَة أيّاِم لِعَدَدِ ً وَفْقا – فَقَْط واِحدَةٍ َسنَةٍ «فِي : ّبُ َّ الر َ لِي قاَل هَكَذا ُ ه َّ لأن ١٦

مَ. َّ تَكَل قَْد ِيَل إسْرائ َ إلَه لأّنَ هَذا ُّ َسيَتِم ِجّداً.» قَلِيلِينَ فَسَيَكُونُونَ قِيدارَ، بِي ُمحارِ وَمِْن الأقواِس ِ حَمَلَة مِْن النّاُجونَ أمّا ١٧

٢٢
القُدس ِ مَدينَة عَْن ٌ رِسالة

يا: ؤ ُّ الر وادِي َحوَل وَحيٌ ِ هَذِه ١

قُْدُس، يا لَِك جَرَى ماذا
المَنازِِل؟ ُسطُوِح إلَى َمِيُع الج َصعِدَ ى َّ َحت

ةِ، جَّ بِالّضَ ً مَلِيئَة ً مَدِينَة ُكنِت ٢
بِالهُتاِف. ً وَمَلِيئَة ً َسعِيدَة وَُكنِت

قُتَِل، الَّذِي َشعبِِك كُّلُ
يُوِف، بِالّسُ يُقتَْل لَْم

المَعرَكَةِ. فِي ماَت وَلا
مَعاً، َبُوا هَر َيِش الج ِ قادَة كُّلُ ٣

أقواٍس. دُوِن مِْن ُأسِرُوا هُْم لـَِكنَّ
مَعاً، ُسجِنُوا ُأمِسكُوا، الَّذِيَن كُّلُ

بَعِيداً. َبُوا هَر هُْم أّنَ مََع
ُلُْت: ق لِذَلَِك ٤



١٢ : ٢٢ إَشعْياء ١٠٧٢ ٥ : ٢٢ إَشعْياء

بِي، ُتحَّدِقُوا «لا
بِمَرارَةٍ، أبْكِي وَأنا اترُُكونِي

يَتِي تَعزِ إلَى تُسرِعُوا لا
يزِ.» العَزِ َشعبِي دَمارِ عَلَى
َ القَدِير َ الإلَه ّبَ َّ الر لأّنَ ٥
وَدَوٍس ةٍ َّ َضج يَومَ عَيَّنَ قَْد

يا. ؤ ُّ الر وادِي فِي يٍش وَتَشوِ
أسواٍر، هَدِم يَومَ دَ حَّدَ

العَوِن. لِطَلَِب الجِباِل إلَى صُراٍخ يَومَ وَ
أقواسِهِْم ُجعََب عِيلامَ ُجنُودُ َسيَحمُِل ٦

وَالفُرساِن. المَركَباِت مََع
تُرُوسَهُْم. َ قِير ُجنُودُ ُ وََسيَُجهِّز

بِالمَركَباِت، أودِيَتِِك أفَضُل ُ وََستَمتَلِئ ٧
البَوّابَةِ. عَلَى مَواقِعِهِْم فِي الفُرسانُ وََسيَقُِف
تَحمِيها. َّتِي ال أسوارَها يَهُوذا عَدُّوُ ُ وََسيَهدِم ٨

الوَقِت، ذَلَِك فِي
ِ الأسلِحَة عَلَى الحُُصوِل فِي َستَرغَبُونَ

الغاِب. قَصرِ فِي ِ َخزُونَة الم
ٌ َكثِيرَة ُشقُوٌق تُوجَدُ ُ ه َّ أن َستَرَونَ ٩

داوُدَ،١٦ ِ مَدِينَة أسوارِ فِي
َخزُونَةِ. الم فلَى الّسُ ِ البِرْكَة َ مِياه وََستَجمَعُونَ

وَتَهدِمُونَها القُْدِس ِ مَدينَة بُيُوَت َستُحُصونَ ١٠

ِبحِجارَتِها. ِ يَتِه وَتَقوِ ورِ الّسُ تَرمِيِم أجِل مِْن
ورَيِن الّسُ بَينَ الماءِ ِلخَزِن ً َخندَقا َستَحفِرُونَ ١١

القَدِيمَةِ. ِ البِركَة مَِن ِ المُتَدَفِّقَة ِياهِ الم تَجَمِيِع أجِل مِْن
ذَلَِك. فَعََل الَّذِي إلَى تَنظُرُوا لَْن كُْم َّ لـَِكن

القَدِيِم. مُنذُ ُ لَه َط َخّطَ مَْن تَرُوا وَلَْن
الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٢

واِح، ُّ وَالن البُكاءِ إلَى ُ القَدِير ُ الإلَه ّبُ َّ الر دَعا
٢٢:٩ ١٦

المدينة. مَِن الجنوبي الجزء ً خاّصة القدس، مدينة هي داوُد. مدينة
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َيِش. الخ وَلِبِس أِس َّ الر وَحَلِق
وَالاحتِفاِل! اللّهوِ فِي أخَذُوا النّاَس لـَِكّنَ ١٣

ً وَغَنَما ً عُجُولا ذََبحُوا
خَمراً! وَيَشرَبُوا ً لَحما لِياكُلُوا

فَقالُوا: وا ُّ وَغَن
وَنَشرَْب، «فَلْنَْأكُْل
َسنَمُوُت.» ً غَدا نا َّ لِأن

فَقاَل: ُأذُنَيَّ فِي ُ القَدِير ُ الله أعلََن ١٤
لـَكُْم، ُ الإثم هَذا َ يُغفَر أْن ُمِكُن ي «لا

كُْم.» ـُّ كُل َستَمُوتُونَ بَْل
القَدِيرُ. ُ الإلَه ّبُ َّ الر هَذا قاَل

َشبْنا إلَى ِ الله ُ رِسالَة
‹ماذا لَهُ: وَقُْل ١٦ القَصرِ. عَِن المَسؤُوِل َلِِك الم خادِِم َشبْنا، إلَى «اْذهَْب القَدِيرُ: ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ قالَه ما َ هُو هَذا ١٥

خرِ. الّصَ فِي ُ لَه ً مَسكَنا وََنحََت مُرتَفـِـٍع مَكاٍن فِي ُ قَبرَه َ َحفَر فَقَْد هُنا؟› لََك ً قَبرا َحفَرَْت ََّك إن ى َّ َحت هُنا لََك وَمَْن
إلَى وَيَرمِيَك ِ كَالـكُرَة َك َسيَلُّفُ ١٨ ةٍ. َّ بِقُو بَِك وََسيُمِسُك المُتَجَبِّرُ، ها أّيُ ً بَعيدا بَِك يَقذُِف وَ َسيَخلَعَُك َ الله إّنَ «ها ١٧

مِْن َسأطرُدُكَ ١٩ الجَدِيدِ. َسيِّدِكَ مَركَباِت وََسَط ً يَة ُمخزِ ُ الفاِخرَة مَركَباتَُك وََستَكُونُ هُناكَ، َستَمُوُت بَعِيدَةٍ. أْرٍض
مَركِزِكَ. مِْن وََستُطرَُح مَنِصبَِك،

وََسُأعطِيهِ ، سمِّيَ َّ الر ِحزامََك عَلَيهِ وََسأَضُع بََك، ثَو ُ وََسُألبِسُه ٢١ ِحلْقِيّا، بَْن َ ألِياقِيم عَبدَِي َسأدعُو الوَقِت، ذَلَِك «فِي ٢٠

رَقَبَتِهِ. َحوَل َكقِلادَةٍ َ داوُد قَصرِ مِفتاَح وََسأَضُع ٢٢ يَهُوذا. وَلِبَنِي القُْدِس ِ مَدينَة لِساِكنِي كَأٍب وََسيَكُونُ مَركِزَكَ.
يَفَتحَهُ. أْن أحَدٌ يَستَطِيَع لَْن ُ يُغلِقُه وَما يُغلِقَهُ، أْن أحَدٌ يَستَطِيَع لَْن ُ يَفتَحُه ما

ِ بِالنِّسبَة ِ القَيِّمَة الأشياءِ كُّلُ عَلَيهِ ُق َّ وََستُعَل ٢٤ ِيهِ. أب لِبَيِت ً َمجِيدا ً عَرشا فَيَكُونَ ثابٍِت، حائٍِط فِي كَالوَتَدِ ُ «َسُأثَبِّتُه ٢٣

يِق.» الأبارِ ى َّ وََحت الـكُؤُوِس مَِن غِيرَةِ، الّصَ ِ ِيَة الآن كُّلُ بِهِ: أقارِ وَنَسِل ِ وَنَسلِه ِيهِ أب بَيِت إلَى
إلَى عَلَيهِ عُلَِّق ما كُّلُ وَيَسقُُط ثابٍِت، حائٍِط فِي ثُبَِّت الَّذِي ُ الوَتَد ُيخلَُع الوَقِت، ذَلَِك «فِي القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل وَ ٢٥

َّمَ.» تَكَل قَْد َ الله لأّنَ مُ. وَيَتَحَّطَ الأْرِض
٢٣

ُصور َحوَل ِ الله ُ رِسالَة
ُصورَ: َحوَل وَحيٌ هَذا ١

تَرِشيَش، ُسفَُن يا نُوِحي
مَ. َتحَّطَ ُصورَ َ مِيناء لأّنَ
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ِكتِّيمَ. مِْن ُ القادِمَة فُُن الّسُ ُ أعلَنَتْه ما هَذا
الّساِحِل، ساِكنِي يا ً حُزنا اصمِتُوا ٢

َصيدُونَ، ُتجّارَ يا وَ
المَدِينَةَ. تَملُأونَ الَّذِيَن ُ البَحّارَة ها أّيُ يا وَ
ِياهِ، الم َ عَبر جاءَتَْك ِشيُحورَ َمحاِصيُل ٣

دَخلُها، كانَ النِّيِل وادِي وََحصادُ
لِلُأمَِم. ً ُسوقا أصبََحْت وَقَْد

يَقُولاِن: البَحرِ وَِحصَن َ البَحر لأّنَ َصيدُونُ، يا اخجَلِي ٤

ألِدْ، وَلَْم ْض أتَمَّخَ «لَْم
فِتياناً، ُأنَشِّئْ وَلَْم

فَتَياٍت.» ُأرَّبِ وَلَْم
مِصرَ، إلَى ُ الأخبار وََصلَِت عِندَما ٥

ُصورَ. عَْن سَمِعُوا إْذ مُوا َّ تَأل
تَرِشيَش، إلَى اعبُرُوا ٦

الّساِحِل. ساِكنِي يا نُوُحوا
يِق؟ العَرِ التّارِيخِ ذاُت ُ المُبتَهِجَة مَدِينَتُكُمُ ِهيَ ِ هَذِه هَْل ٧
بَعِيدَةٍ. مُستَوَطناٍت فِي ُسّكانُها وَعاَش ْت امتَّدَ َّتِي ال تِلَك

َ ُصور عَلَى بِهَذا حَكَمَ مَْن ٨
المُلُوكَ، تُعَيِّنُ كانَْت َّتِي ال
كَرُؤَساءَ، ُتجّارُها وَكانَ

الأْرِض؟ فِي ً اعتِبارا النّاِس َ أكثَر بَْل
بِهَذا: حَكَمَ َ القَدِير َ الله لـَِكّنَ ٩

وَجَمالَهُْم، يَن ِ المُتََكبِّر َ فَخر يُدَمِّرَ بِأْن
الأْرِض. فِي ً اعتِبارا َ الأكثَر أولَئَِك ُيخزَِي وَأْن

تَرِشيَش، ُسفَُن يا أْرَضِك إلَى ارِجعِي ١٠
َصغِيرٍ، َكنَهرٍ َ البَحر اعبُرِي

الآنَ. أحَدٌ يُعيقَِك فَلَْن
البَحرِ، عَلَى ُ يَدَه ُ الله مَّدَ ١١

. ُّ تَهتَز المَمالَِك وََجعََل
َكنعانَ. ُحُصونُ رَ تُدَمَّ بِأْن ُ الله أمَرَ

وَقاَل: ١٢
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تَفرَِحينَ تَعُودِي «لَْن
مَةُ، ُحَّطَ الم ُ العَذراء تُها َّ أي َصيدُونَ، َ ابنَة يا

ِكتِّيمَ، إلَى اذهَبِي
أيضاً.» هُناكَ ً راحَة َتجِدِي وَلَْن

ِيِّينَ؟ الكِلدان لأْرِض حَدََث ما ْ أرَأيتُم ١٣

قَبُل، مِْن ً َشيئا يَكُْن لَْم الَّذِي َ ور أّشُ فَشَعُب
ِيِّينَ. الكِلدان أْرِض عَلَى ِحصاٍر أبْراَج الآنَ يََضُع

قُُصورَها، رُوا دَمَّ
ُحطاٍم. إلَى لُوها َّ وََحو

ةِ. َّ ي ِّ البَر َيواناِت ِلح وََجعَلُوها
تَرِشيَش، ُسفَُن يا نُوِحي ١٤

خُرَِّب. مَلجَأهُْم لأّنَ
َ أْشبَه ُ ُصور َستَكُونُ ٍ َسنَة بعِينَ الّسَ ِ نِهايَة وَفِي مَلٍِك. َحياةِ َ ة مُّدَ أي َسنَةٍ، لِسَبعِينَ ُ ُصور َستُنسَى الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٥

الُأْغنِيَةِ: ِ هَذِه فِي ِ بِالعاهِرَة
المَدِينَةِ، َ عَبر وَِسيرِي ً قِيثارَة «خُذِي ١٦

ةُ. َّ المَنِسي ُ العاهِرَة تُها َّ أي
َكثِيراً، وَغَنِّي اعزِفِي
رُِك!» َّ يَتَذَك ً أحَدا لَعَّلَ

جَدِيدٍ مِْن َستَكُونُ ها لـَِكنَّ زِناها، َ ُأجرَة تَستَعِيدُ َسيَجعَلُها ُصورَ. ِ مَسألَة فِي ُ الله ُ َسيُنظَر َسنَةٍ، بعِينَ الّسَ ِ نِهايَة وَفِي ١٧

لِتَوفِيرِ َستَكُونُ بَْل تُكنَزَ، أْو ُتخزَنَ لـِكَي لا للهِ. ُس َّ وَتُكَر فَسَتُؤخَذُ ِ هَذِه ِتجارَتِها أرباُح أمّا ١٨ الأْرِض. ُأمَِم لِكُّلِ ً عاهِرَة
اللهَ. ِ َحضرَة فِي َيخدِمُونَ ذِيَن َّ لِل ٍ جَمِيلَة ِياٍب وَث َكثِيرٍ َطعاٍم

٢٤
ِيل لإسْرائ ِ الله عِقاُب

الأْرَض ِ هَذِه َسيُدَمِّرُ َ الله إّنَ ها ١
فارِغَةً. يَترُكُها وَ

ُسّكانَها. وَيُشَتُِّت َسطَحها َسيَقلُِب
الوَقِت، ذَلَِك فِي يَكُونُ وَ ٢

لِلكاهِِن، َيحدُُث عِب لِلّشَ َيحدُُث َكما ُ ه َّ أن
لِلّسادَةِ، َيحدُُث لِلعَبِيدِ َيحدُُث وََكما

يِّداِت، لِلّسَ َيحدُُث لِلجَوارِي َيحدُُث وََكما
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لِلبائـِـِع، َيحدُُث لِلّشارِي َيحدُُث وََكما
لِلمُستَقرِِض، َيحدُُث لِلمُقرِِض َيحدُُث وََكما

لِلمُستَدِيِن. َيحدُُث لِلمُدايِِن َيحدُُث وََكما
بِالكامِِل، وَتُنهَُب الأْرِض كُّلُ رُ فَسَتُدَمَّ ٣

مَ. َّ تَكَل قَْد َ الله لأّنَ
وَتَذبُُل، الأْرُض َستَنُوُح ٤

وَتَذبُُل، ُ المَسكُونَة َستَضعُُف
الأْرِض. ِ هَذِه َشعِب ُ قادَة وََسيَضعُُف

ُسّكانِها، بِسَبَِب الأْرُض سَِت َّ تَنَج ٥
يعَةَ، ر َّ الش عََصوا هُْم لأّنَ
الأحكاِم، عَلَى وا وَتَعَّدُ

. الأبَدِّيَ العَْهدَ وَنَقَُضوا
الأْرَض، ُ عنَة َّ الل َستَلتَهِمُ لِذَلَِك ٦

إثمِهِْم. بِسَبَِب فِيها الّساِكنُونَ وََسيُعاقَُب
الأْرِض، ُسّكانُ َسيَختَفِي لِذَلَِك

قَلِيلِينَ. ِسوَى يَبقَى وَلَْن
تَذبُُل. ُ وَالـكَرمَة يَفسُدُ، بِيذُ َّ الن ٧

الآنَ. يَنُوُحونَ فَرِِحينَ، كانُوا الَّذِيَن كُّلُ
َف، َّ تَوَق فُوِف الدُّ فَرَُح ٨

انتََهى، يَن المَسرُورِ وََضجِيُج
َف. َّ تَوَق ِ بِالقِيثارَة العَزُف

بَعْدُ، فِيما الغِناءِ مََع َ َمر الخ يَشرَبُوا لَْن ٩

ِيهِ. ب لِشارِ ٌ مُّر ِ المُسكِر وََطعمُ
مَةٌ، ُمحَّطَ يِش شوِ َّ الت ُ مَدِينَة ١٠

دُُخولُهُ. ُمِكُن ي وَلا مُغلٌَق بَيٍت وَكُّلُ
لِلخَمرِ! ً َطلَبا وارِِع الّشَ فِي النّاُس َسيَبكِي ١١

َظلاٍم، إلَى فَرٍَح كُّلُ ُل َسيَتََحوَّ
الأْرِض. فَرَُح وََسيَزُوُل
ِبَةً، خَر ُ المَدِينَة تُرَِكِت ١٢

مَةً. ُمحَّطَ وَبَوّابَتُها
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الُأمَِم: وَبَينَ الأْرِض ِ هَذِه فِي َسيَحدُُث هَكَذا ١٣

أغصانُها، بَْت ضُرِ يتُونَةٍ زِ َكبَقايا النّاُس َسيَكُونُ
الـكُرُوِم. قِطاِف بَعدَ تُرَِكْت عِنٍَب َبّاِت َكح أو

أصواتَهُْم، يَرفَعُونَ ١٤

اللهِ: ِ بِعَظَمَة مُونَ َّ يَتَرَن
الغَرِب، مَِن «اهتِفُوا

رِق، َّ الش فِي افرَُحوا ١٥

البَحرِ َسواِحِل فِي َ الله َمجِّدُوا
ِيَل.» إسْرائ ِ إلَه اسْمَ َمجِّدُوا

ً تَرنِيمَة سَمِعْنا الأْرِض أقاصِي مِْن ١٦

لِلبارِّ.» ً «َمجدا تَقُوُل:
ُلُْت: ق وَلـَِكنِّي

يلِي، وَ يا يلِي، وَ «يا
يَغدُرُونَ، ُخادِعُونَ الم

ِماً.» مُؤل ً غَدرا يَغدُرُونَ
ٌ ّ وَفَخ ٌ وَُحفرَة رُْعٌب ١٧

الأْرِض. ساِكَن يا بانْتِظارِكَ
عِب ُّ الر َصوِت مِْن ُبُونَ يَهر الَّذِيَن ١٨

الحُفرَةِ، فِي َسيَقَعُونَ
ِ الحُفرَة مَِن َيخرُُجونَ وَالَّذِيَن

. بِالفَّخِ َسيُمسَكُونَ
َستَنفَتُِح، ماءِ الّسَ نَوافِذَ لأّنَ
. ُّ َستَهتَز الأْرِض وَأساساُت

قاً. تَشَّقُ الأْرُض ُق َستَتَشَّقَ ١٩
قاً، ُّ تَمَز ُق َّ وََستَتَمَز
اهتِزازاً. ُّ وََستَهتَز

كراِن، كَالّسَ الأْرُض ُ ح َستَتَرَّنَ ٢٠
مَتِينٍ، غَيرِ َككُوٍخ وََستَتَمايَُل

َخطاياها. ثِقَِل بِسَبَِب
ِيَةً. ثان تَقُومَ وَلَْن َستَسقُُط،
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الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢١

الأعلَى، فِي ماءِ الّسَ قُوّاِت ُ الله َسيُعاقُِب
الأسفَِل. فِي الأْرِض وَمُلُوكَ

الّسِجِن، فِي كَالأسرَى وََسيُجمَعُونَ ٢٢
الخُرُوِج. يُق َطرِ عَلَيهِْم يُغلَُق وَ
َسيُعاقَبُونَ. َكثِيرَةٍ أيّاٍم وَبَعدَ

القَمَرُ، وََسيَخجَُل ٢٣
َستُخزَى، مُس وَالّشَ

صِْهيَوْنَ، َجبَِل فِي َسيَملُُك ُ القَدِير َ الله لأّنَ
القُْدِس، ِ مَدينَة فِي

ُشيُوِخها. أمامَ َمجدٍ فِي ُ وََسيَْظهَر

٢٥
لله تَسبِيٍح ُ تَرنِيمَة
أنَت، إلَهِي ُ الله يا ١

اْسمََك، وَُأَسبُِّح أرفَعَُك
مُدهِشَةً، ً ُأمُورا عَمِلَْت ََّك لأن

قَْت. وََتحَّقَ بَعِيدٍ زَمٍَن مُنذُ لَها طَت َخّطَ
ِحجارَةٍ، َ َكومَة َ المَدِينَة َجعَلَْت ََّك لأن ٢

خَراباً. َ نَة ُحَّصَ الم َ المَدِينَة وََجعَلَْت
كَمَدِينَةٍ، َباءِ الغُر قَصرُ َّ يَستَمِر لَْن

ِيَةً. ثان يُبنَى وَلَْن
عَظِيمٌ، َشعٌب ُمَجِّدُكَ ي لِذَلَِك ٣

َستَخافَُك. ُأْخرَى وَُشعُوٌب
لِلمَساِكينِ، ً ِحصنا ُكنَت ََّك لأن ٤

يِق، الّضِ يَوِم فِي لِلبائِِسينَ ً مَلجأ
الحَرِّ. مَِن ً وَظِلّا ِ العاِصفَة مَِن ً وَِسترا

تاءِ، الّشِ ِ َكعاِصفَة ُ القُساة ُهجُومُ كانَ ِحينَ
حراءِ، الّصَ ِّ َكحَر أْو ٥

َباءِ، الغُر َضجِيَج أْسَكّتَ أنَت
حراءِ، الّصَ حَرَّ الغُيُوِم ظِّلُ يُطفُِئ َكما
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القُساةِ. َ ُأغنِيَة تُسِكُت هَكَذا
ِلخُّدامِه ِ الله ُ وَلِيمَة

َبَِل، الج هَذا عَلَى ٦

ً وَلِيمَة عِب لِلّشَ ُ القَدِير ُ الله َسيُعِّدُ
ِق، َّ المُعَت بِيذِ َّ وَالن ِ الأطعِمَة أفَضِل مِْن
الّصافِي. ِق َّ المُعَت بِيذِ َّ وَالن رِّيِ الّطَ حِم بِالّلَ

َبَِل، الج هَذا وَعَلَى ٧

الشُعُوِب، كُّلَ يُغَّطِي الَّذِي البُرقَُع يُل َسيُزِ
الُأمَِم. كُّلِ عَلَى المَفرُوَش المَوِت َ وَغِطاء

الأبَدِ. إلَى المَوَت ُ َسيُهزَم ٨

الوُُجوهِ. كُّلِ عَْن مُوعَ الدُّ ُ الإلَه ّبُ َّ الر وََسيَمسَُح
الأْرِض. كُّلَ يُغَّطِي الَّذِي ِ َشعبِه عارَ وََسيَنزِعُ

مَ. َّ تَكَل قَْد َ الله لأّنَ
َسيَقُولُونَ: الوَقِت ذَلَِك فِي ٩

إلَهُنا، َ هُو «هَذا
َلاِصنا. ِلخ َ فَجاء ُ انتَظَرْناه
انتَظَرْناهُ، اللهُ، َ هُو هَذا

ِبخَلاِصهِ.» وَنَبتَهِْج لِنَفرَْح
َبََل، الج هَذا َسيَحمِي َ الله لأّنَ ١٠

ُ َتحتَه فَسَتُداُس مُوآُب أمّا
رَوٍث. ِ َكومَة فِي يُداُس الَّذِي كَالقَّشِ
مُوآَب، وََسَط أيديَهُْم النّاُس َسيَمُّدُ ١١

لِيَنُجوَ. ِ يَدَيه يُق الغَرِ يَمُّدُ َكما
ُ َسينحَدِر ياءَهُْم ِكبرِ لـَِكّنَ

أيدِيهِْم. مِْن ٍ حَرَكَة كُّلِ مََع
الماهِرَةِ. بِأيدِيهِِم عَمِلُوها َّتِي ال ِ َمِيلَة الج الأشياءِ كُّلِ مََع

المُرتَفِعَةَ، ُحُصونِِك أسوارُ َستَسقُُط ١٢

الأْرِض، إلَى وَتُطرَُح َستُذَّلُ
راِب. ُّ الت إلَى بَْل
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٢٦
لله تَسبِيٍح ُ تَرنِيمَة

يَهُوذا: أْرِض فِي َ الُأغنِيَة ِ هَذِه ونَ ُّ َسيُغَن الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

عَظِيمَةٌ، ٌ مَدِينَة لَنا
ةٌ، َّ ي قَوِ أسوارٌ لَها

ُيخَلُِّصنا. الَّذِي َ هُو َ الله لـَِكّنَ
البَوّاباِت، افتَُحوا ٢

تَدخُْل، َ الّصاِلحَة َ ة الُأمَّ وَدَعُوا
أمانَتِها. عَلَى ُتحافُِظ َّتِي ال َ ة الُأمَّ

عَلَيَك، كِلِينَ َّ لِلمُت ً َسلاما تُعطِي أنَت ٣
بَِك. يَثِقُونَ هُْم لأّنَ
دائِماً، باللهِ ثِقُوا ٤

ةٌ. َّ أبَدِي ٌ َصخرَة ياه١٧ َ الله لأّنَ
العُلَى. فِي الّساِكنِينَ أذَّلَ ُ ه َّ لأن ٥

المُرتَفِعَةَ. َ المَدِينَة يُذِّلُ
الأْرِض، إلَى ها ُّ يُذِل

راِب. ُّ الت إلَى يَطرَُحها
َستَدُوسُها. وَالمَظلُومِينَ الفُقَراءِ أقدامُ ٦

مُستَقِيمٌ، الأبرارِ يُق َطرِ ٧

الأبرارِ. يَق َطرِ ُ ُمَهِّد ت أنَت ، البارُّ ُ الإلَه ها أّيُ
اللهُ. يا عَدلَِك يَق َطرِ ُ نَنتَظِر ٨

رَكَ. َّ تَتَذَك وَأْن اْسمََك َ تَذكُر أْن نُفُوُسنا تَشتاُق
إلَيَك، تَشتاُق نَفسِي يِل، َّ الل فِي ٩

تَطلُبَُك. داِخلِي فِي رُوِحي الفَجرِ، وَفِي
الأْرِض، عَلَى أحكامَُك تَأتِي عِندَما ُ ه َّ لأن

البِرِّ. َ َحياة ِ المَسكُونَة ُسّكانُ مُ َّ َسيَتَعَل
الأشرارُ، رُِحمَ وَإْن ١٠

البِرِّ. َ َحياة مُونَ َّ يَتَعَل لا هُْم فَإّنَ
٢٦:٤ ١٧

«يهوه.» اللهِ لاسِم ُ المختصرة ُ الصيغة ياه.
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يَن، مُلتَوِ يَكُونُونَ المُستَقِيماِت أْرِض فِي
اللهِ. جَلاَل يَرَوا وَلَْن

ِمُعاقَبَتِهِْم، ل ٌ مَْرفُوعَة يَدُكَ اللهُ، يا ١١

ذَلَِك. يَرَونَ لا هُْم لـَِكنَّ
وََيخجَلُونَ. َشعبَِك عَلَى غَيرَتََك يَرَْونَ لَيتَهُْم

لأعْدائَِك. ُ ة المُعَّدَ ُ النّار لِتَأكُلْهُمُ
َسلاماً، َستُعطِينا أنَت اللهُ، يا ١٢

لَنا. ُ َصنَعْتَه أنَت ما َّ إن بِهِ، َنجَْحنا ما فَكُّلٌ
الله مَِن ٌ جَدِيدَة َحياةٌ

غَيرُكَ، أسيادٌ حَكَمَنا قَْد إلَهُنا، يا ١٣
اْسمََك. ُ ر َّ نَتَذَك نا َّ وَلـَِكن

يَعِيشُونَ، لا الأمواُت ١٤
المَوِت. مَِن تَقُومُ لا المَوتَى وَأرواُح

وَافنِهِْم، عاقِْبهُْم لِذَلَِك
لَهُْم. ذِكرٍ كُّلَ ُ وَاْمح

اللهُ، يا َشعبََك يَْت َّ نَم ١٥
دَت! فَتَمَجَّ َشعبََك يَْت َّ نَم

الجِهاِت. كُّلِ مِْن الأْرِض حُدُودَ عَت وَوَّسَ
ِضيقِنا، فِي مَعُونَتََك َطلَبنا اللهُ، يا ١٦

بتَنا. أدَّ عِندَما ً مَكتُومَة صَرَخاٍت وَصَرَخنا
اللهُ، يا تَأدِيبَِك بِسَبَِب صِرنا هَكَذا ١٧

َلِدُ، ت اْمرأةٍ مِثَل
َمِها. أل فِي وَتَصرُُخ ى َّ تَتَلَو

ى، َّ نَتَلَو وَكُنّا َحبِلْنا ١٨
فَقَْط. َ الرِّيح وَوَلَدْنا

الأْرَض، ُنخَلِِّص لَْم
المَسكُونَةِ. ُسّكانَ َلِدْ ن وَلَْم

َسيَْحيَوْنَ، «أمواتُكُْم اللهُ: يَقُوُل ١٩
المَوِت. مَِن َستُقُومُ ُجثَثُكُْم

راِب، َّ الت ساِكنِي يا بِفَرٍَح وا ُّ وَغَن اْستَيقِظُوا
باِح. الّصَ نَدَى َ هُو يُغَّطِيكُْم الَّذِي دَى َّ الن لأّنَ
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قادِماً، ً جَدِيدا ً وَقتا َستَرَْونَ
فِيها.» َّتِي ال الأْمواِت أْرواَح الأْرُض تُصعِدُ ِحينَ

عِقاب أْو مُكافَأةٌ ُ ينُونَة الدَّ
ُحجُراتَِك، وَاْدخُْل َشعبِي يا اْذهَْب ٢٠

خَلفََك. الأبواَب وَأغلِِق
الغََضُب. َ يَعبُر ى َّ َحت ٍ لِلَحظَة اختَبِئْ
ِ مَكانِه مِْن َسيَخرُُج َ الله لأّنَ ٢١

إثمِهِْم. عَلَى الأْرِض ُسّكانَ لِيُعاقَِب
القَتلَى، َ دَم الأْرُض وََستَكِشُف

بَعْدُ، فِيما ِ ُتخفِيَه وَلَْن
ُمجرِمُونَ! هُْم أّنَ عُب الّشَ َسيَعرُِف ِحينَئِذٍ،

٢٧
الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

ياثانَ: لَوِ دِيدِ الّشَ العَظِيِم القاسِي ِ بِسَيفِه ُ الله َسيُعاقُِب
يَةَ. ُلتَوِ الم َ ة َّ َي الح ياثانَ لَوِ بَةَ، الهارِ َ ة َّ َي الح

البَحرِ. فِي الَّذِي التِّنِّين١٨َ وََسيَقتُُل
الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢

َمِيلَةِ: الج ِ الـكَرمَة عَِن النّاُس َسيُغَنِّي

بِها ُّ أهتَم الَّذِي حارِسُها َ الله أنا ٣
يها. أروِ ً وَدائِما

وَنَهاراً، ً لَيلا أحرُسُها
أحَدٌ. يُؤذِيَها لِئَلّا

عَلَيها. ً غاِضبا لَسُت ٤
َشوٍك، مِْن ً ُسورا َحولَها ُمحارٌِب بَنَى إْن بَْل

وََسُأْحرِقُهُ. ً با ُمحارِ ِيهِ َسآت
أحمِيَهُ، لـِكَي إلَيَّ أحَدٌ لَجَأ فَإْن ٥

َسلاماً، مَعِي يَصنََع أْن وَأرادَ
َسلاماً. ُ مَعَه فَسَأصنَُع

٢٧:١ ١٨
ترمُز ِناُت الكائ ِ وَهَذِه وَالتِنّين. ِ الله بينَ ً با حر القديمةِ القصِص بعُض ُ وَتَصوِّر 7.) :30 إشعياء كتاَب (انظر «رَهََب.» ِل ُ آخَر اسمٌ ربّما التِّنِّين. … ياثان لَوِ

الّشيطان. وَإلَى رِّ َّ الش إلَى
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الأْرِض، فِي ُ جُذُورَه يَعقُوُب َسيَمُّدُ ٦

وَأْزهاراً. بَراعِمَ َسيُخرُِجونَ ِيَل إسْرائ وَبَنو
ثَمَراً. الأْرَض وََسيَملُأونَ
ِيل لإسْرائ ِ الله ُ ير َتحرِ

رْدِ بالّطَ مَعَهُْم ُالأمرَ الله َحسَمَ ٨ قاتِلِيهِْم؟ مِْن قُتَِل َكما مِنهُْم يُقتَْل وَلَْم بُوهُْم؟ ضارِ ضُرَِب َكما ِيَل إسْرائ بَنُو يُضرَْب لَْم ٧

بِتَحْطِيِم تِهِ: َّ َخطِي آثارُ وَتُرْفَُع يَعقُوَب، َ إثم عَْن ُ ر َسيَُكّفَ هَكَذا ٩ هارِ. النَّ ِ حَرّ فِي ةِ َّ رقِي َّ الش كَالرِّيحِ بِقَسوَةٍ َسيُخاطِبُهُْم فِي! َّ وَالن
ً وَمَسكَنا فارِغَةً، ُ نَة ُحَّصَ الم ُ المَدِينَة وََستَكُونُ ١٠ البَُخورِ. وَمَذاِبحِ الأوثاِن ِ عِبادَة ِ أعمِدَة ِ وَبِإزالَة َحصَى، إلَى المَذَبحِ ِ ِحجارَة
رُ، َّ َستَتََكس غُُصونُها َتجِّفُ وَعِندَما ١١ غُُصونِها. مِْن وَتَأكُُل بُِض وَتَر هُناكَ ُح َستُسَرَّ العُُجوُل حراءِ. كَالّصَ ً مَهُجورا

جابِلُهُْم. عَلَيهِْم يَتَحَنَّنَ وَلَْن خالِقُهُْم، يَرحَمَهُْم فَلَْن يَفهَمُ، لا عَب الّشَ هَذا لأّنَ لِلنّارِ. ً وَقُودا ُ النِّساء وَتَستَخدِمُها
يا ً واِحدا ً واِحدا َسيَجمَعُكُْم مِصرَ. فِي يِش العَرِ وادِي إلَى الفُراِت نَهرِ مِْن ُ َشعبَه ُ الله َسيَجمَُع الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٢

ِيَل. إسْرائ بَنِي
مِصرَ، أْرِض إلَى ُطرِدُوا الَّذِيَن وَُأولَئَِك ورَ، أّشُ أْرِض فِي التّائِهُونَ وََسيَأتِي عَظِيٍم، ِبُوٍق ب َسيُنفَُخ الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٣

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي ِس المُقَّدَ َبَِل الج عَلَى ُ يَعْبُدُونَه وَ اللهِ، ِ َحضْرَة فِي وََسيَسجُدُونَ
٢٨

ة َّ مالِي الّشَ ِيَل إسْرائ ِ مَملـَكَة إلَى ٌ َتحذِير
بِِك يَْفتَِخرُونَ َ أفْراِيم ُسكارَى ها ١

الخَِصيِب. الوادي عَلَى ِ المُطِلَّة ِ لَّة َّ الت رَأِس كَإكلِيِل ً جالِسَة
غَلَبَْتهُْم، َ َمْر الخ لـَِكّنَ

زُهُورُهُ. ُلَْت ذَب قَْد وَإكلِيلُِك

َجبّاراً، ً يّا قَوِ ً رَجُلا َسيُرِسُل ّبَ َّ الر إّنَ ها ٢

وَالمَطَرِ، البَرَدِ كَهُطُوِل
فَيَضاناٍت. تَسكُُب ٍ َكعاِصفَة

الأْرِض. إلَى َ أفْراِيم إكلِيَل ِ ِيَدِه ب َسيَطرَُح هَكَذا
َمِيِل الج َ أفْراِيم ُسكارَى إكلِيُل ٣

الأقدَاِم. َتحَت َسيُداُس
الخَِصيِب، الوادِي ةِ َّ قِم عَلَى الذّابِِل ِ جَمالِه ُ وَزَهر ٤

يِف، الّصَ قَبَل يَنِْضُج الَّذِي التِّينِ مِثَل َسيَكُونُ
وَيَأكُلُهُ. ُ يَقطِفُه ُ يَراه مَْن فَكُّلُ
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رُوَح وََسيُعطِي ٦ َشعبِهِ. مِْن لِلباقِينَ هُورِ ُّ الز مَِن َمجدُوٍل وَكَتاٍج جَماٍل كَإكلِيِل ُ القَدِير ُ الله َسيَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك فِي ٥

مَِن وَيَتَأرَجحُونَ َمرِ، الخ مَِن الآنَ حُونَ فَيَتَرَّنَ ُأولَئَِك أمّا ٧ الحَرِب. فِي ِ المَدِينَة بَوّاباِت عَْن لِلمُدافِعِينَ ً وََشجاعَة لِلقُضاةِ، عَدٍل
ُ وَالـكَهَنَة رُؤًَى، يَرَونَ عِندَما ُ الأنبِياء ُ ُيخطِئ لِذا َمرِ. الخ مَِن ُشونَ َّ مُشَو وَهُْم بِالمُسكِرِ، حُونَ يَتَرَّنَ ُ وَالأنبِياء ُ الـكَهَنَة المُسكِرِ.

نَظِيٍف. مَكاٍن مِْن وَما بِالقَيءِ، مُغَّطاةٌ المَوائِدِ كُّلُ ٨ أحكاماً. يُقَرِّرُونَ عِندَما
َشعبِه ِ مُساعَدَة فِي ِ الله ُ رَغبَة

ُ فَكَلامُه ١٠ ِنا! هات ُأمَّ ُصدُورِ عَْن وِّ َّ لِلت وَُأِخْذنا فُطِْمنا نا َّ كَان يقَةِ؟ الطَر ِ بِهَذِه يُفَهِّمُنا وَ يُعَلِّمَنا ًلـِكَي أْطفالا نا ُّ «أيَظُن يُقاُل: وَ ٩
لَنا:

أْمرٍ بَعْدَ أْمٌر أْمرٍ، بَعْدَ «أْمٌر
حُكمٍ بَعْدَ ٌ حُكم حُكمٍ، بَعْدَ ٌ حُكم

هُناكَ!» قَليٌل هُنا، قَليٌل
عَب. الّشَ هَذا ُ َسُأكَلِّم ةٍ َّ أجنَبِي وَبِلُغَاٍت ٍ مُتَلَعثِمَة بِِشفاهٍ ُ ه َّ لَأن ١١

لِذَلَِك ١٣ يُطِيعُوا. لَْم هُْم لـَِكنَّ المُتْعَبُونَ.» فَلْيَْستَرِِح كُوِن. وَالّسُ ِ احَة َّ الر مَكَانُ «هَذَا لَهُْم: فَقَاَل المَاضِي فِي مَ َّ تَكَل ١٢
لَهُْم: ِ الله كَلامُ َسيَكُونُ

أْمرٍ بَعْدَ أْمٌر أْمرٍ، بَعْدَ «أْمٌر
حُكمٍ بَعْدَ ٌ حُكم حُكمٍ، بَعْدَ ٌ حُكم

هُناكَ!» قَليٌل هُنا، قَليٌل
يُؤسَرُوا. وَ بِالفَّخِ ُمْسَكُوا ي وَلـِكَي يَمشُونَ. ِحينَ يُكسَرُوا وَ َلِْف الخ ِإلَى يَسَقُطُوا لـَكَي

لِيَهُوذا ِ الله ُ َتحذِير
ُلْتُمْ: ق ١٥ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي عَب الّشَ هَذا َتحْكُمُونَ الَّذِيَن المُتَعَجرِفُونَ ها أّيُ ِ الله َ كَلِمَة اسمَعُوا ١٤

المَوِت، مََع ً عَهدا «قَطَعْنا
يَةِ. الهاوِ مََع ً وَاتِّفاقا

هِيُب َّ الر العِقاُب يَأتِي عِندَما
يُؤذِيَنا، وَلَْن عَنّا ُ َسيَعبُر

لَنا، ً مَلجأ الـكَذَِب َجعَلْنا نا َّ لأن
الخِداِع.» َ وَراء وَاختَبَْأنا

الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل لِذَلَِك ١٦
أساٍس، َ َحجَر صِْهيَوْنَ فِي أَضُع إنِّي «ها
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يّاً، قَوِ ً َحجَرا
ثَمِيناً، ٍ يَة زاوِ َ َحجَر

مَتِيناً. ً وَأساسا
َيخزَى. لَْن ِ بِه يَثُِق وَالَّذِي

مِقِياساً. َّ وَالبِر العَدَل َسأجعَُل ١٧
ُ مَلجَأهُم ُ البَرَد وََسيَُحطِمُ

بِالـكَذِِب، عَلَيهِ َحَصلُوا الَّذِي
َمخبأهُْم. ُ ِياه الم ُ وََستَغمُر

المَوِت، مََع عَهدُكُْم َسيُلغَى ١٨
. َّ يَستَمِر لَْن القَبرِ مََع وَاتِّفاقُكُْم

َتحتَها. َستُداُسونَ ُ الغامِرَة ُ بَة العُقُو تَأتِي وَعِندَما
َستَأخُذُكُْم، ْت مَّرَ ما َّ وَكُل ١٩

َصباٍح، كُّلَ ُّ َستَمُر ها لأّنَ
يِل. َّ الل وَفِي هارِ النَّ فِي وَكَذَلَِك

لـَكُْم: ً رُعبا المَثَِل هَذا فَهمُ يَكُونُ وَ

دِ، َّمَّدُ الت عَِن الفِراُش َ «قَصُر ٢٠
الالتِحاِف!» عَِن ُ الغَطاء وَضاَق

يَعمََل لـِكَي ِجبعُونَ، وادِي فِي حَدََث َكما ُ غََضبُه وََسيَثُورُ فَراِصيمَ، َجبَِل فِي فَعََل َكما وَُيحارُِب َسيَقُومُ َ الله لأّنَ ٢١

نِي َّ لأن أقوَى. َحولـَكُْم َّتِي ال الحِباُل تُصبَِح لِئَلّا الُأمُورِ، ِ بِهَذِه تَستَهِينُوا لا وَالآنَ، ٢٢ يَب. الغَرِ ُ فِعلَه َمِّمَ ُت ي وَ المُغايِرَ، ُ عَمَلَه
الأْرِض. كُّلَ يُدَمِّرَ بِأْن حَكَمَ َ القَدِير َ الإلَه أّنَ سَمِعُْت

العادِل ِ الله عِقاُب
لَِصوتِي، أنِصتُوا ٢٣

قَولِي. وَاْسمَعُوا وَانتَبِهُوا،
يَوٍم؟ كُّلَ ُ أْرَضه الحارُِث َيحرُُث هَْل ٢٤

يَوٍم؟ كُّلَ يها ِّ وَيُسَو ُ أْرَضه يَشُّقُ هَْل
الّشِبَِث،١٩ يَرُّشُ َّ ثُم َسطَحها، يُسَوِّي ألا ٢٥
أتلاٍم،٢٠ فِي القَمَح وَيَزرَعُ ونَ، ُّ الكَم ُ وَيَبذُر

٢٨:٢٥ ١٩
(27 العدد في ً (أيضا الطبية. الاستخدامات بَعْض له أن كما كَالتوابل، الطبخ في بذورة تستخدم كانت نبات الّشِبِث.

٢٨:٢٥ ٢٠
آثار. مِْن الأْرِض ُ حراثة ُ تترُكُه ما أتلام.
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الأْرِض؟ أطراِف عَلَى وَالعَلََس٢١ مَكانِهِ، فِي َ عِير وَالّشَ
ِحيحَةِ. الّصَ ِ يقَة رِ الّطَ إلَى ُ وَيُرِشدُه ُ يُعَلِّمُه ُ إلَهُه ٢٦

َكبِيرٍ، بِلُوٍح بَِث الّشِ يَدرُُس لا فَالمُزارِعُ ٢٧

وِن، ُّ الكَم ُحبُوِب عَلَى ً مِدحَلَة يُدَحرُِج وَلا
َصغِيرَةٍ. ً بِعَصا ونَ ُّ وَالكَم بَِث الّشِ يَضرُِب بَْل

الخـُبزِ. لِعَمَِل القَمِح َطْحِن مِْن بُّدَ لا ٢٨

تَوَقٌٍّف، بِلا بِاللّوِح يُدرََس بِأْن ً تَماما يُطَحُن لا ُ ه َّ لـَِكن
َيُل. الخ ها ُّ َتجُر ٍ بِمِدحَلَة وَلا

القَدِيرِ، ِ الله مَِن ُ المَعرِفَة ِ هَذِه ٢٩
مَشُورَتِهِ، فِي العَِجيِب
ِحكمَتِهِ. فِي وَالعَظِيِم

٢٩
لِلقُدس ِ الله ُ ة َّ َمحَب

يئِيَل، أرِ عَلَى آهٍ ١

داوُدُ. فِيها َ م َّ َخي َّتِي ال ِ المَدِينَة
َسنَةٍ. بَعْدَ ٌ َسنَة فَلْتَمَِض

دَورَتِها. فِي الأعيادُ َّ وَلِتَستَمِر
يئِيَل، أرِ عَلَى ً ِضيقا َسأجلُِب لـَِكنِّي ٢

وَبُكاءٌ. نَوٌح فِيها فَيَكُونُ
لِي. يئِيُل أرِ ها كَأّنَ القُْدِس ُ مَدِينَة وََستَكُونُ

بِأبْراٍج. َسُأحاصِرُِك َحولَِك، ُيُوَش الج َسأحِشدُ ٣

عَلَيِك. لِلهُُجوِم ً ة َّ ِي تُراب َ َحواِجز َحولَِك وَأَضُع
الأسفَِل، إلَى َستَهبِطِينَ ٤
الأْرِض، مَِن مِينَ َّ وَتَتَكَل

راِب. ُّ الت مَِن بِكَلِماتِِك َمتِمِينَ ُت وَت
َشبٍَح، َكَصوِت الأْرِض مَِن َصوتُِك َسيَأتِي

بِكَلامِِك. َستَهمِِسينَ راِب ُّ الت وَمَِن
النّاعِِم. كَالغُبارِ الـَكثِيرُونَ أعداؤُِك َسيُصبُِح ٥

٢٨:٢٥ ٢١
القمح. يشبه العَلَس.
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المُتَطايِرِ. كَالتِّبنِ ُ َسيِصير ُ الـَكبِير القاسِي وََشعبُِك
بِرَعدٍ ُ القَدِير ُ الله يَأتِي ً وَفَجأة ٦

ٍ وَعاِصفَة ٍ عالِيَة ةٍ َّ وََضج َلَةٍ وَزَلز
وَتُدَمِّرُ. ُتحرُِق وَناٍر ٍ عاِصفَة وَرِيحٍ
يئِيَل، أرِ ُتحارُِب َّتِي ال ُ َماهِير الج ٧

بُونها ُيحارِ الَّذِيَن وَكُّلُ
يُضايِقُونَها، وَ قِلاعَها وَيُهاِجمُونَ

يِل. َّ الل فِي يا وَكَرُْؤ ُلمٍ َكح َسيَكُونُونَ
يَأكَُل، بِأْن الجائـِـُع ُ َيحلُم َكما ٨

جائِعاً. يَزاُل ما ِ بِه فَإذا وَيَستَيقُِظ
يَشرََب، ُ ه َّ بِأن العَطشانُ ُ َيحلُم َكما أْو

الجَفاِف. مَِن ً وَذابِلا ً عَطشانا يَزاُل ما َ هُو فَإذا وَيَستَيقُِظ
ِ الـَكثِيرَة للُأمَِم َيحدُُث ً أيضا هَكَذا

صِْهيَوْنَ. َجبََل ُتحارُِب َّتِي ال

وَتَفاجَُأوا، اندَهِشُوا ٩
بُوا، وَتَعَّجَ انذَهِلُوا

َمرِ! الخ مَِن لَيَس وَلـَِكْن اسكَرُوا،
المُسكِراِت! مَِن لَيَس وَلـَِكْن حُوا، تَرَّنَ
نَوٍم، رُوَح عَلَيكُْم ُ الله َسَكَب قَْد ١٠

أنبِياءَكُْم، أي – عُيُونَكُْم وَأغمََض
بَينَكُْم. ؤَى ُّ الر أصحاُب أي – رُؤُوَسكُْم ى وَغَّطَ

لَهُ: وَقِيَل القِراءَةَ، يَعرُِف ِمَْن ل الكِتاُب هَذا ُأعطَِي إذا َمختُوٍم. مُغلٍَق كِتاٍب َككَلاِم يا ؤ ُّ الر ِ هَذِه لـَكُْم صارَْت ١١

«اقرَْأ،» لَهُ: وَقِيَل القِراءَةَ، يَعرُِف لا ِمَْن ل الكِتاُب ُأعطَِي إذا أْو ١٢ َمختُومٌ.» ُ ه َّ لأن أستَطِيُع «لا َسيَقُوُل: ُ ه َّ فَإن «اقرَْأ،»
القِراءَةَ.» أعرُِف «لا َسيَقُوُل: ُ ه َّ فَإن

: ّبُ َّ الر يَقُوُل ١٣
فَقَْط. ِ بِفَمِه إلَيَّ يَقتَرُِب عُب الّشَ «هَذا

فَقَْط، بِالكَلاِم ُمَجِّدُنِي ي
عَنِّي. فَبَعِيدٌ ُ ُلْبُه ق أمّا

مُها. َّ يَتَعَل ةٍ َّ ي بَشَرِ ةٍ َّ وَِصي ِسوَى لَيسَْت ُ عِبادَتُه
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عِب، الّشَ هَذا مََع ً مُدهِشَة ً ُأمُورا أعمَُل أنا ها لِذَلَِك ١٤

مُعْتادَةٍ. َ وَغَير ً مُدهِشَة ً ُأمُورا
الحَُكماءِ، ُ ِحكمَة فَتَهلُِك

الأذكِياءِ.» ُ ذَكاء وََيختَفِي
مُؤامَراتِكُْم ُتخَبِّئُونَ مَْن يا هُوا تَنَبَّ ١٥

يَراها! لا َ الله كَأّنَ
لمَةِ، الّظُ فِي عَمَلـَكُْم تَعمَلُونَ مَْن يا

نَفعَُل؟» ماذا يَعرُِف مَْن يَرانا؟ «مَْن وَتَقُولُونَ:
الُأمُورَ، تَقلِبُونَ ١٦

الّطِينُ! َ هُو الفَخّارِّيَ أّنَ لَو َكما
صانِعِهِ: عَْن المَصنُوعُ يُقُوُل هَْل

يَصنَعْنِي»؟ «لَْم
جابِلِهِ: عَْن َجبُوُل الم يَقُوَل هَْل أْو

يَفهَمُ»؟ «لا
قادِمَة أفَضُل أوقاٌت

قَِصيرَةٍ، فَترَةٍ بَعدَ بُستاٍن إلَى لُبنانُ ل َّ يَتَحَو ألَْن ١٧

غابَةً؟ البُستانُ يُصبُِح وَ
الكِتاِب. كَلامَ الصُّمُ َسيَسمَُع الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٨

لمَةِ، وَالّظَ ِ العَتمَة وَبَعدَ
العُمِي. عُيُونُ ُ َستُبصِر

جَدِيدٍ، مِْن باللهِ ُ الفُقَراء َسيَفرَُح ١٩

ِيَل. إسْرائ وِس بِقُّدُ أْرضِهِْم فِي المَساِكينُ وَيَبتَهُِج
َسيَزُولُونَ، َ القُساة لأّنَ ٢٠

بَعْدُ، فِيما يَكُونُوا لَْن وَالمُتََكبِّرُونَ
َسيَفنُونَ. رِّ َّ الش لِعَمَِل المُتََحمِِّسينَ وَكُّلُ

رِّ، َّ بِالش ِيَن الآخَر هِمُونَ يَتَّ هُْم إّنَ ٢١

البَوّابَةِ. عِندَ لمِ الّظُ عَِن لِلمُدافِعِينَ الفِخاَخ يََضعُونَ وَ
كاذِبَةٍ. فارِغَةٍ ِبحَُجٍج البَرِيءِ َحّقَ يُنكِرُونَ

يَعقُوَب: لِبَيِت يَقُوُل َ براهِيم إ فَدَى الَّذِي َ الله فَإّنَ لِذَلَِك ٢٢
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بَعْدُ، فِيما يَعقُوَب بَنُو َيخزَى «لَْن
فَصاعِداً. اليَوِم مَِن َجَِل الخ مَِن َّ تَصفَر لَْن وَوُُجوهُهُْم

وََسطِهِْم، فِي – يَدَّيَ عَمََل – أولادَهُمُ يَرَْونَ وَعِندَما ٢٣

وُس، القُّدُ اْسمَِي َسيُعلِنُونَ هُْم فَإّنَ
ِيَل، إسْرائ وَس قُّدُ وََسيُكرِمُونَ

ِيَل. إسْرائ ِ إلَه أمامَ ٍ بِمَهابَة يَقِفُونَ وَ
بأْرواِحهِْم، ُّونَ الّضال وََسيَفهَمُ ٢٤

مُونَ.» َّ َسيَتَعَل وَالمُتَمَرِّدُونَ
٣٠

بِمِصر لا ِ بِالله ُ الثِّقَة
ِبخِلاِف ً َتحالُفا وَتَعقِدُونَ تِي. ُخّطَ ِهيَ لَيسَْت ً ة ُخّطَ تُنَّفِذُونَ ْ أنتُم مُتَمَرِّدُونَ! َّ ال ُ الأبناء ها أّيُ هُوا «تَنَبَّ اللهُ: يَقُوُل ١

فِرعَوْنَ، َ ِحمايَة لِيَطلُبُوا مَشُورَتِي، دُوِن مِْن مِصرَ إلَى يَنزِلُونَ ذِيَن َّ لل يٌل وَ ٢ َخطاياكُْم. عَلَى َخطايا فَتُِضيفُونَ مَشيئَتِي.
مِصرَ. ظِّلِ فِي ً وَمَلجأ

أّنَ إلّا ٥ حانِيَس، فِي ُ وَرُُسلُه ُصوعََن، فِي ُ رُؤَساؤُه ٤ عاراً. مِصرَ إلَى ُ جُوء وَالّلُ ياً، ِخز لـَكُْم فِرعَوْنَ ُ ِحمايَة «َستَكُونُ ٣
وَالعارِ.» بِالخِزِي َستَأتِي بَْل تَنفَعَهُْم، أْو تُعِينُهُْم لَْن ُ َمِصر ف مُساعَدَتَهُْم. يَستَطِيُع لا َشعٍب مِْن َسيَخجَلُونَ َمِيَع الج

يَهُوذا إلَى ِ الله ُ رِسالَة
قَِب:٢٢ َّ الن أْرِض َحيواناِت َحوَل ٌ وَحيّ هَذِا ٦

وََخطَرٍ، ِضيٍق أْرِض فِي
وَالُأُسودِ بُواِت َّ بِالل ِ َلِيئَة الم الأْرِض فِي

الخَطِرَةِ، ةِ الّسامَّ وَالأفاِعي
َمِيرِ، الح ُظهُورِ عَلَى ثَروَتَهُْم َسيَحمِلُونَ

الجِماِل، ِ أسنِمَة عَلَى وَُكنُوزَهُْم
مُساعَدَتَهُْم. يَستَطِيُع لا َشعٍب إلَى

لَها، َ قِيمَة لا َ مِصْر ُ مَعُونَة ٧
َشيئاً.» تَعْمَُل لا َّتِي ال «رَهَُب٢٣ يتُها: َّ سَم لِهَذا

الأبَدِ: وَإلَى المُستَقبَِل فِي َ شاهِدا يَكُونَ ى َّ َحت كِتاٍب، فِي ُ اكتُبه أمامَهُْم. لَوٍح عَلَى الكَلامَ هَذا وَانحَْت الآنَ اْذهَِب ٨

٣٠:٦ ٢٢
يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.

٣٠:٧ ٢٣
الاسم. بِهذا مِصرُ عُرِفَْت وَقَْد الله. وَلأعداءِ رِّ َّ للش رمٌز ِ العادَة فِي َ وَهُو البحرِ. علَى ُ يُسيطر ُ ه َّ أن ونَ ُّ يَظن النّاُس كانَ َضخمٌ َبحرٌي َحيَواٌن أْو ِنِّيٌن ت رَهَب.
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تَرُوا «لا ؤَى: ُّ الر لأْصحاِب يَقُولُونَ ١٠ اللهِ. تَعلِيِم َ طاعَة يَرفُُضونَ الَّذِيَن الخَّداعِينَ كَالأولادِ هُْم مُتَمَرِّدٌ. َشعٌب هَذا ٩

ابتَعِدُوا ١١ بِالأْوهاِم. لَنا ُأوا َّ وَتَنَب النّاِعمَةِ، الُأمُورِ عَِن أخبِرُونا بَْل َصحِيٌح، َ هُو بِما لَنا ُأوا َّ تَتَنَب «لا وَلِلأنبِياءِ: رُؤًَى،»
بَعْدُ.» فِيما ِيَل إسْرائ وِس بِقُّدُ نَْسمََع أْن ِيدُ نُر لا يِق، رِ الّطَ عَِن

فَقَط ِ الله مَِن العَونُ
ِيَل: إسْرائ وُس قُّدُ يَقُوُل ١٢

َ الكَلام هَذا ْ رَفَضتُم َّكُْم «لأن
عَلَيهِما. ْ كَلْتُم َّ وَات وَالخِداِع لمِ بِالّظُ ْ وَوَثِقتُم

لـَكُْم ُ ة َّ الخَطِي ِ هَذِه َستَكُونُ لِذَلَِك ١٣
مُرتَفـِـٍع ُسوٍر فِي َصدٍع مِثَل

قُوِط. الّسُ وََشِك عَلَى
واِحدَةٍ. ٍ لَحظَة فِي ً فَجأة مُ يَتَحَّطَ

فَخّاٍر مِْن وِعاءٍ مِثَل ُ ُحطامُه يَكُونُ وَ ١٤

َشظايا. إلَى مُ يَتَحَّطَ
يَكفِي بِما ً َكبِيرَة ً قِطعَة َتجِدُ فَلا

مَوقِدٍ، مِْن جَمرَةٍ لأخْذِ
َحوٍض.» مِْن ماءٍ لِغَرِف أْو

ِيَل: إسْرائ وُس قُّدُ ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٥

َتخلُُصونَ، إلَيَّ ُجوِع ُّ وَالر ِ مَأنِينَة «بِالّطَ
ياءَ.» أقوِ تُصبُِحونَ بِي ِ وَالثِّقَة بِالهُدُوءِ

ُلْتُمْ: وَق ١٦ ْ رَفَْضتُم كُْم َّ وَلـَِكن
َيِل.» الخ عَلَى َسنَهرُُب بَْل «لا،

ُلْتُمْ: وَق ُبُونَ. َستَهر لِذَلَِك
يعَةٍ.» سَرِ َخيٍل عَلَى «َسنَرَكُب

يعِينَ. سَرِ يُطارِدُونَكُْم الَّذِيَن يَكُونُ لِذَلَِك
واِحدٍ، ِ صَرخَة مِْن ُبُونَ َسيَهر مِنكُْم ألٌف ١٧

خَمسَةٍ. ِ صَرخَة مِْن ُبُونَ َستَهر كُْم ـُّ وَكُل
َلَّةٍ، ت عَلَى ٍ يَة َكسارِ وَحدَكُْم وَتُترَُكونَ

ِيَةٍ. راب عَلَى ٍ وَكَأثَر
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لِشَعبِه ِ الله ُ مَعُونَة
عَدلِهِ. ِمُنتَظِرِي ل ً هَنِيئا عادٌِل، ٌ إلَه َ الله لأّنَ فَيَرحَمَكُْم. وَلِيَقُومَ عَلَيكُْم، َف َّ لِيَتَرَأ الوَقَت ُ الله ُ يَنتَظِر لِذَلَِك ١٨

َصوَت يَسمَُع عِندَما عَلَيكُْم َسيَتَحَنَّنُ ُ فَالله بَعْدُ، فِيما تَبكُوا لَْن القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الّساِكنِينَ صِْهيَوْنَ َشعَب يا ١٩
يعاً. سَر لـَكُْم َسيَستَِجيُب لِصَرَختِكُْم، ِ سَماعِه فَعِندَ صُراِخكُْم.

عِندَما ٢١ بِعُيُونِكُْم. ُ َستَرَْونَه بَْل َيختَفَِي، لَْن مُعَلِّمَكُْم أّنَ إلّا شَراباً، َ ة ّدَ ًوَالّشِ َطعاما يَق الّضِ لـَكُمُ َيجعَُل ّبَ َّ الر أّنَ فَمََع ٢٠

فِيهِ.» ِسيرُوا يُق، رِ الّطَ َ هُو «هَذا يَقُوُل: خَلفَكُْم ً َصوتا تَسمَعُونَ اليَسارِ، أوِ َمِينِ الي إلَى جِهُونَ تَّتَ
قَذِرَةٍ. كَمَلابَِس ً بَعِيدا َستُلقُونَها هَِب. الذَّ بَِصفاِئحِ المُغَّشاةِ وَأصنامِكُمُ ةِ، بِالفِّضَ المُغَّشاةِ ـِكُمُ ِيل تَماث َ َنجاَسة َستَرَْونَ ٢٢

عَنّا.» «ابتَعِدِي لَها: وََستَقُولُونَ
ذَلَِك فِي قُطعانَُك وََستَرعَى وافِرَةً. الأْرِض ُ غَلَّة وََستَكُونُ الأْرِض. فِي تَبذُرُها َّتِي ال بَِك ُبُو ِلح ً مَطَرا ُ الله يُعطِي َّ ثُم ٢٣

بِالمِذراةِ. ى المُذَرَّ العَلَِف أنواِع أفَضَل الأْرَض َتحرُُث َّتِي ال َ وَحَمِيرُك ثِيرانَُك وََستَأكُُل ٢٤ واِســٍع. ً مَرعَى فِي الوَقِت
مُرتَفِعَةٍ. ٍ َلَّة ت كُّلِ وَعَلَى عاٍل، َجبٍَل كُّلِ عَلَى مِياهٍ جَداوُِل هُناكَ َستَكُونُ الأبراُج، وَتَسقُُط َكثِيرُونَ يُقتَُل يَومَ ٢٥

مَعاً. أيّاٍم ِ َسبعَة نُورَ كانَ لَو َكما مَّراٍت َسبَع َسيَتَضاعَُف مِس الّشَ ُ وَنُور مِس، الّشَ َكنُورِ القَمَرِ ُ نُور َسيَكُونُ ٢٦

وها. َلَّقُ ت َّتِي ال رَباِت الضَّ رُُضوَض وَيَشفِي َشعبِهِ، جُرُوَح فِيهِ ُ الله ُ يَُضمِّد الَّذِي اليَوِم فِي ذَلَِك يَكُونُ

بَعِيدٍ. مِْن َسيَأتِي ِ الله اسْمَ إّنَ ها ٢٧

كَناٍر يَشتَعُِل ُ غََضبُه
ثَقِيلَةٌ. دُخاٍن ُ َسحابَة ِلُها ّ تُظَل
بِالغََضِب، مَملُوءَتاِن ُ َشفَتاه

ُلتَهِمَةِ. الم كَالنّارِ ُ وَلِسانُه
العُنِق. إلَى يَِصُل الَّذِي المُتَدَفِِّق هرِ كَالنَّ ُ نَفَختُه ٢٨

مارِ، الدَّ باِل غِْر فِي الُأمَمَ ْبَِل يُغَر أْن إلَى
أفواهِهِْم. عَلَى بِلِجاٍم عُوِب الّشَ عَلَى َ وَيُسَيطِر

َجبَِل إلَى صاعِدٌ َ وَهُو النّاِي أنغاِم علَى يَمشِي كَمَْن القَلِب، مَِن َستَفرَُحونَ عِيدٍ! ِ لَيلَة فِي كُْم َّ كَأن ونَ ُّ فَسَتُغَن ْ أنتُم أمّا ٢٩
ِيَل. إسْرائ ِ َصخرَة اللهِ،

ٍ عاِصفَة مِثَل مُدَمِّرَةٍ ناٍر وَلَهِيِب بِسََخٍط تَنزُِل وَِهيَ َ ة َّ ي القَوِ ُ يَدَه يهِْم َسيُرِ َلِيَل. الج ُ َصوتَه واِحدٍ كُّلَ ُ الله وََسيُسمـِـُع ٣٠

ُ الله بِها يُعاقُِب ةٍ مَّرَ كُّلُ ٣٢ بِعَصاهُ. يَضرُِب إْذ َ الله َصوِت مِْن َستَرتَعُِب ورَ أّشُ لأّنَ ٣١ وَبَرَدٍ. َشدِيدٍ بِمَطَرٍ ٍ بَة مَصُحو
ورَ. أّشُ ِضّدَ ِ بَقَبَْضتِه يُلوُِّح ُ فَالله القِيثاراِت. وَتُعْزَُف فُوُف الدُّ تُضْرَُب بِعَصاهُ، ورَ أّشُ

َكنَهرٍ ُ تُْشعِلُه ِ الله ُ وَنَسمَة وََخشَباً. ً نارا وَامتَلَأ وَواِسعاً، ً عَمِيقا ُجعَِل مُولَِك. ِ لِلإلَه ةٍ مُّدَ مُنذُ ٌ مُعَّد النّارِ وَادَِي لأّنَ ٣٣
يٍت. ِكبرِ مِْن
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٣١
فَقَط ِ الله عَلَى الاتِّكاِل وُُجوُب

المُساعَدَةِ. أجِل مِْن مِصرَ إلَى يَنزِلُونَ ذِيَن َّ لِل يٌل وَ ١
لِتُخَلِّصَهُْم، َيِل الخ عَلَى كِلُونَ َّ وَيَت

َكثِيرَةٌ، ها لأّنَ المَركَباِت وَعَلَى
ياءُ. أقوِ هُْم لأّنَ الفُرساِن وَعَلَى

ِيَل، إسْرائ وِس قُّدُ إلَى يَنظُرُونَ لا هُْم وَلـَِكنَّ
المَعُونَةِ. لأجِل َ الله يَطلُبُونَ وَلا

كَلِماتِهِ. عَْن يَتَراَجُع وَلا يِق بِالّضِ يَأتِي حَِكيمٌ، ُ ه َّ لـَِكن ٢

يُعِينُونَهُْم. وَالَّذِيَن الأشرارِ بَيَت لِيُحارَِب ُ َسيَقُوم
اللهَ، ِهيَ وَلَيسَِت ٌ بَشَر ُ مِصْر ٣

لَها. رُوَح لا أجسادٍ ِسوَى ُخيُولُها وَلَيسَْت
النّاَس، لِيُعاقَِب ُ يَدَه ُ الله يَمُّدُ وَعِندَما

المُعانُ، وَيَسقُُط المُعِينُ ُ ر َّ يَتَعَث
مَعاً. راِن يُدَمَّ وَكِلاهُما

لِي: ُ الله ُ قالَه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٤

يسَةٍ، فَرِ عَلَى ِ أشبالِه مََع الأَسدُ ُ يُزَمجِر «عِندَما
لِرَدعِهِ، عاةِ ُّ الر مَِن ٌ جَماعَة وَتُدعَى

صُراِخهِْم، مِْن َيخاُف لا ُ ه َّ فَإن
يَرتَعُِب.» لا تِهِْم َّ َضج وَمِْن
ُ القَدِير ُ الله َسيَأتِي هَكَذا

تِها. َّ َل ت وَعَلَى صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى لِيُحارَِب
بِأجنَِحتِها، ُ يُور الّطُ تُرَفرُِف وََكما ٥

القُْدِس. َ مَدينَة ُ القَدِير ُ الله َسيَحمِي هَكَذا
وَُيخَلِّصُها. َسيَحمِيها
وَيُنَجِّيها. لِها ُ َسيَغفِر

هَِب الذَّ وَأوثانَ ةِ الفِّضَ أوثانَ ً جَميعا َستَرفُُضونَ الوَقِت، ذَلَِك فَفِي ٧ ُخنْتُمُوهُ. الَّذِي ِ الله إلَى ِيَل إسْرائ بَني يا عُودُوا ٦

الخاطِئَةُ. أيدِيكُمُ لـَكُْم َصنَعَْتها َّتِي ال

يِف، بِالّسَ ُ ور أّشُ ُ َستُهزَم ٨
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إنساٍن. بِسَيِف لَيَس لـَِكْن
يُف، الّسَ َسيهزِمُها

يّاً. بَشَرِ ً َسيفا لَيَس لـَِكْن
يِف، الّسَ مَِن َستَهرُُب

وَيُستَعبَدُونَ. فِتيانُها ُ َسيُؤسَر وَلـَِكْن
َصخرَتُهُْم، رُ َستُدَمَّ ٩

عِب. ُّ الر بِسَبَِب إلَيهِ َبُوا هَر الَّذَي وَمَلجَُأهُمُ
الحَرِب. َ رايَة يَرَونَ عِندَما رُؤَساؤُهُْم َسيَرتَعُِب

صِْهيَوْنَ، فِي ُ نارُه الَّذِي ُ الله يَقُوُل هَكَذا
القُْدِس. فِي ُ وَفُرنُه

٣٢
صاِلحُون ٌ قادَة

بِالحَّقِ، ًَسيَملُُك مَلِكا إّنَ ها ١
بِالعَدِل. َسيَحكُمُونَ َ وَرُؤَساء

، الرِّيحِ مَِن ً َمخبَأ َلُِك الم ذَلَِك وََسيَكُونُ ٢

العاِصفَةِ. فِي ً وَمَلجَأ
ةِ، َّ الجاف الأماِكِن فِي ِياهِ الم َكجَداوِِل سيَكُونُ
قاِحلَةٍ. ةٍ حارَّ أْرٍض فِي َكبِيرَةٍ َصخرَةٍ وََكظِّلِ

يَن، المُبصِرِ عُيُونُ تُغلََق لَْن ِحينَئِذٍ، ٣

بِانتِباهٍ. َستُصغِي الّسامِعِينَ وَآذانُ
فِكيرَ، َّ الت مُ َّ َستَتَعَل المُتَسَرِّعِينَ وَأذهانُ ٤

وَسُرعَةٍ. بِوُُضوٍح مُونَ َّ َسيَتَكَل ِ قِيلَة َّ الث ِ الالِسنَة وَذَوُو
شُرَفاءَ، بَعْدُ فِيما َمقَى الح يُدعَى وَلَْن ٥

نُبَلاءَ. ُ الأشرار وَلا
ةٍ، َّ غَبِي بُِأمُوٍر مُونَ َّ يَتَكَل َمقَى٢٤ الح لأّنَ ٦

رِّ. َّ لِلش ُتخَّطُِط وَأذهانُهُْم
ً يرَة شِرِّ ً ُأمُورا يَْصنَعُونَ

اللهِ. عَِن خاطِئَةٍ بُِأمُوٍر مُونَ َّ وَيَتَكَل
الفارِغَةِ، الجائِعِينَ بُطُونَ يُهْمِلُونَ

٣٢:٦ ٢٤
الله. بُأمورِ يهتمونَ لا الّذيَن أولئَك هنا وتعني َمقَى. الح
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العِطاِش. عَِن َ الماء وَيَمنَعُونَ
رَديئَةٌ، يرِ الشِّرِ أسالِيُب ٧

بِالـكَذِِب، َ الفُقَراء لِيَُحّطِمَ َخبِيثَةٌ، ُ وَُخطَطُه
هُْم. َحّقَ تُثْبُِت ً أدِلَّة المَساِكينُ مَ قَّدَ لَوْ ى َّ َحت

نَبِيٌل، َ هُو ِما ل فَيَُخّطِطُونَ َ بَلاء ُّ الن أمّا ٨

نَبِيلَةٍ. ُأمُوٍر عَلَى وَيَثبُتُونَ
قادِمَة ٌ َصعبَة أوقاٌت
المُرتاحاُت، ُ النِّساء تُها َّ أي ٩

َصوتِي. وَاْسمَعَن ُمَن ق
الآمِناُت، الفَتَياُت تُها َّ أي

أقُوُل. ِما ل اْستَمِعَْن
بِقَلِيٍل، ٍ َسنَة مِْن َ أكثَر بَعدَ ١٠

الآمِناُت. تُها َّ أي ً َخوفا َستَرَتجِفَن
َسيَنتَِهي، العِنَِب قِطاَف لأّنَ
يَأتِيَ. لَْن ِ الفاكِهَة وَقِطاَف

المُرتاحاُت، ُ النِّساء تُها َّ أي ً َخوفا ارَتجِفَن ١١
الآمِناُت. تُها َّ أي وَارتَعِدنَ
َمِيلَةَ، الج ِيابَكُّنَ ث اخلَعَْن

َكحِزاٍم. َحولـَكُّنَ َيَش الخ وَاربِطَن
ً حُزنا ُصدُورِِكّنَ عَلَى بَن اضرِ ١٢

المُثمِرَةِ. وَالـكُرُوِم ِ الخَصبَة الحُقُوِل عَلَى
َ َشعبِي أْرَض تُغَّطِي الأشواكَ لأّنَ ١٣

الفَرِحَةِ. ِ وَالمَدِينَة ِ عِيدَة الّسَ البُيُوِت كُّلَ َستُغَّطِي
َسيُهَجرُ، القَصرَ لأّنَ ١٤

خالِيَةً. َستُصبُِح ّكاِن بِالّسُ َ ة المُكتَّظَ َ وَالمَدِينَة
كَهفَينِ وَالبُرُج ُ القَلعَة وََستُصبُِح
الأبَدِ. إلَى َيواناُت الح تَسكُنُهما

هُناكَ، العَيَش ُ ة َّ الوَحِشي ُ َمِير الح وََستُِحّبُ
هُناكَ. َستَرعَى وَالماعُِز

العَلاءِ، مَِن رُوٌح عَلَينا يُسَكَب أْن إلَى ١٥
غاباٍت. وَالبَساتِينُ بَساتِينَ، ُ حراء الّصَ فَتُصبَِح
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ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي العَدُل يَسكُُن ِحينَئِذٍ، ١٦

الخَصبَةِ. البَساتِينِ فِي لاُح وَالّصَ
لاِم، بِالّسَ لاُح الّصَ ذَلَِك وََسيَأتِي ١٧

الأبَدِ. إلَى وَالأماِن بِالهُدُوءِ العَدُل وََسيَأتِي
آمِنَةٍ، بُيُوٍت فِي َشعبِي وََسيَسكُُن ١٨

وَهُدُوءٍ. ٍ راحَة أماِكِن وَفِي أمِينَةٍ، أماِكَن فِي
الُأمُورِ، ِ هَذِه قَبَل وَلـَِكْن ١٩

بِالكامِِل، ُ الغابَة رُ َستُدَمَّ
تَماماً. َستُذَّلُ ُ وَالمَدِينَة

الجَداوِِل، ِضفاِف عَلَى الزّارِعُونَ ها أّيُ لـَكُْم ً هَنيئا ٢٠
لِتَرعَى. وَحَمِيرَكُْم ثِيرانَكُْم تُطلِقُونَ مَْن يا

٣٣
بِالله َّجاءُ الر

ُخَرُِّب الم ها أّيُ هْ َّ تَنَب ١
أحَدٌ، ُ يُهاِجمْه لَْم الَّذِي

أحَدٌ. فِيهِ يَغدُْر لَْم الَّذِي ُ الغادِر ها وَأّيُ
ُب، َّ َستَُخر يِب خرِ َّ الت مَِن تَنتَِهي عِندَما

َستُغدَرُ. الغَدرِ مَِن تَنتَِهي وَعِندَما
اللهُ. يا عَلَينا «َتحـَنَّْن وََسيُقاُل: ٢

انتَظَرنا. يّاكَ إ
َصباٍح، كُّلِ فِي ً ة َّ قُو أعطِنا
يِق.» الّضِ وَقِت فِي وَخَلِّْصنا

الهادِرِ. َصوتَِك مِْن عُب الّشَ هَرََب ٣

عَظَمَتَِك. بِسَبَِب الُأمَمُ تَِت َّ تَشَت
عامَ. الّطَ الجَرادُ يَجمَُع َكما غَنائِمَكُْم َستُجمَُع ٤

َنادِِب. كَالج عَلَيها َكثِيرُونَ ُ َسيَقفِز
ِجّداً، مُرتَفـِـٌع ُ الله ٥
الأعالِي. فِي وَيَسكُُن

لاِح. وَالّصَ بِالعَدِل صِْهيَوْنَ يَملُأ َ هُو
صِْهيَوْنَ. يا ثَباتِِك ُ مَْصدَر َ هُو ٦
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وَالمَعرِفَةِ، ِ وَالحِْكمَة َلاِص بِالخ َستَنعَمِينَ
َكنْزَِك. ِ الله ُ َمخافَة وَتَكُونُ

وارِِع، الّشَ فِي يَصرُُخونَ الأبْطاُل ها ٧

بِمَرارَةٍ. يَبكُونَ لاِم الّسَ وَرُُسَل
مَهُجورَةٌ، ُ الـَكبِيرَة رُُق الّطُ ٨

غِيرَةِ. الّصَ رُِق الّطُ عَلَى ُ يُسافِر أحَدَ وَلا
مَرفُوُضونَ، هُودُ ُّ وَالش ٌ مَكسُورَة العَهُودُ

أحَداً. َيحـتَرِمُونَ وَلا
وَتَذبُُل. تَنُوُح الأْرُض ٩

وَذَبَُل. َخجَِل لُبنانُ
حراءَ. الّصَ ُ يُشبِه شارُونَ سَهُل

وَيَمُوتاِن. َ الذّابِلَة أوراقَهُما يَنفُضاِن وَالـكَرمَُل وَباشانُ
أنتَِصُب، الآنَ أقُومُ، «الآنَ اللهُ: يَقُوُل ١٠

عَظَمَتِي. ُ ُأظهِر الآنَ
بِالعُشِب، َتحبَلُونَ ١١

قَّشاً، َلِدُونَ وَت
َلتَهِمُكُْم. ت نارٌ وَرُوحُكُْم

رَماداً. لِيُصبُِحوا النّاُس َسيَحتَرُِق ١٢
اليابِِس. وِك كَالّشَ بِالنّارِ َسيَحتَرِقُونَ

البَعِيدُونَ، ها أّيُ عَمِلُْت ما «اْسمَعُوا ١٣

يبُونَ.» القَرِ ها أّيُ تِي َّ قُو وَاعرِفُوا
خائِفُونَ، صِْهيَوْنَ فِي ُ الخُطاة ١٤

يَقُولُونَ: وَ عُب ُّ الر ُمِسكُهُمُ ي ُ وَالأشرار
ُلتَهِمَةِ؟ الم النّارِ ِ هَذِه مََع يَعِيَش أْن ُ يَْقدِر مِنّا «مَْن
ةِ؟» َّ الأبَدِي النّارِ ِ هَذِه مََع يَعِيَش أْن ُ يَْقدِر مِنّا مَْن

بِالاستِقامَةِ، يَعِيشُونَ الَّذِيَن ١٥
دِق، بِالّصِ مُونَ َّ وَيَتَكَل

ِيَن، الآخَر ِ بِظُلم َ الرِّبح يَرفُُضونَ الَّذِيَن
الرِّشوَةِ، أخذِ عَْن يَمتَنِعُونَ الَّذِيَن
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القَتِل، ُخطَِط سَماِع عَْن آذانَهُْم ونَ يَسُّدُ الَّذِيَن
رِّ، َّ الش إلَى ظَرِ َّ الن عَِن عُيُونَهُْم يُغلِقُونَ وَ

الأعالِي، فِي بِأماٍن َسيَعِيشُونَ هَؤُلاءِ ١٦

الجِباِل، فِي ً ُحُصونا الأمِينُ مَكانُهُمُ وََسيَكُونُ
يَنفَدَ. لَْن وَماؤُهُْم بِطَعامِهِْم، دُونَ َسيُزَّوَ َحيُث

جَمالِهِ. فِي َلَِك الم عُيُونَُك َستَرَى ١٧
ِجّداً. َكبِيرَةٍ أْرٍض إلَى وََسيَنظُرُونَ

سابِقاً: لَدَيَك كانَ الَّذِي عِب ُّ بِالر ُ وََستُفَكِّر ١٨
الوازِنُ؟ أيَن الكاتُِب؟ «أيَن

الحُُصونَ؟» ُيحْصِي الَّذِي أيَن
المُتَعَجرَِف عَب الّشَ بَعدُ فِيما تَرَى لَْن ١٩

وُُضوٍح، بِغَيرِ مُ َّ يَتَكَل الَّذِي
تَفهَمُها. لا ٍ وَبِلُغَة

ِيل لإسْرائ ِ الله ُ ِحمايَة
صِْهيَوْنَ، إلَى انظُرُوا ٢٠

أعيادِنا. ِ مَدِينَة
ً آمِنا ً مَسكَنا القُْدَس عُيُونُكُمُ َستَرَى

أوتادُها، ُتخلَُع لا ً ِتَة ثاب ً وََخيمَة
ِحبالِها. مِْن َحبٌل يَنقَطـِـُع وَلا
هُناكَ، مُ َسيَتَعَّظَ َ الله لأّنَ ٢١

ِ يَضة العَرِ وَالجَداوِِل بِالأنهارِ ٍ مَلِيئَة أْرٍض مِثَل
جدِيِف، َّ الت قَوُارُِب عَلَيها ُ تَِسير لا َّتِي ال

خمَةُ. الّضَ العَدُّوِ ُسفُُن تَعبُرُها وَلا
قاِضينا، َ هُو َ الله لأّنَ ٢٢

يعَةَ. رِ َّ الش يُعطِينا َ وَهُو
ُيخَلُِّصنا. َ وَهُو مَلِكُنا، َ هُو

الأشرارِ، ِحباُل ْت َّ انحَل ٢٣
لِتُثَبِّتَها. ِ يَة الّسارِ ِ بِقاعِدَة ُمِسُك ت تَعُْد وَلَْم

الأشرِعَةَ. يَنِْصبُونَ يَعُودُوا لَْم
َكبِيرَةٌ، ٌ غَنِيمَة مُ َّ َستُقَس ِحينَئِذٍ،

الغَنِيمَةِ. مَِن ً نَِصيبا َسيَنالُونَ العُرُج ى َّ وََحت
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يَقُوُل: مَْن ساِكنِيها بَينَ يَكُونَ لَْن ٢٤
مَرِيٌض.» «أنا

هُناكَ، الّساِكُن عُْب وَالّشَ
الخَطايا. مَغفُورَ َسيَكُونُ

٣٤
لأعدائِه ِ الله عِقاُب

لِتَسمَعِي، الُأمَمُ تُها َّ أي بِي اقتَرِ ١

عُوُب. الّشُ تُها َّ أي وَأصغِي
فِيها، ما وَكُّلُ الأْرُض لِتَسمَِع

فِيهِ. وَما ُ العالَم
ُجيُوشِهِْم. وَعَلَى الُأمَِم عَلَى غاِضٌب َ الله لأّنَ ٢

. بحِ وَالذَّ الكامِِل لِلهَلاِك مَهُْم َّ َسل وَقَْد
َسيُرمَوْنَ. قَتلاهُْم ٣

ُجثَثِهِْم، ُ راِئحَة َستَنْبَعُِث
الجِباُل. عَلَى دِماؤُهُْم وَتَفيُض

ماءِ، الّسَ ُجندُ َستَذُوُب ٤
َكوَرَقَةٍ. ماواُت الّسَ َلتَّفُ وَت

َسيَذبُلُونَ، ُجندُها
الـكَرمَةِ، أوراِق مِثَل
التِّينِ. َحبّاِت وَمِثَل

ماءِ، الّسَ فِي ُ يَعمَلُه بِما َسيفِي يَرْتَوِي «عِندَما اللهُ: يَقُوُل ٥

ينُونَةِ.» لِلدَّ ُ ْستُه َّ كَر الَّذِي عَب الّشَ أدُومَ، لِيُعاقَِب َسيَنزُِل
حِم، وَالّشَ بِالدِّماءِ ًى مُغَّطَ َسيٌف للهِ ٦

كِباٍش. كِلَى وَبِشَحِم وَتُيُوٍس، ِحملاٍن بِدَِم
بُصْرَةَ، فِي ً ذَبِيحَة َسيَعمَُل َ الله لأّنَ
أدُومَ. أْرِض فِي ً عَظِيمَة ً وَمَذَبحَة

وَثِيراٌن. وَعُجُوٌل وَحشِّيٌ ٌ بَقَر مَعَهُْم ُ وََسيُذَبح ٧
ِم، بِالدَّ أْرضُهُْم وََستَرتَوِي

حِم. بِالّشَ ى َسيَتَغَّطَ وَتُرابُهُْم
عِقاٍب وَقَت ُ الله عَيَّنَ ٨
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صِْهيَوْنَ. ةِ َّ قَِضي أجِل مِْن جَزاءٍ َ وََسنَة
كَالزِّفِت، أدُومَ ُ أنهار َستُصبُِح ٩

كَالـِكبرِيِت، وَتُرابُها
المُشتَعِِل. كَالزِّفِت وَأْرضُها

نَهاراً، أْو ً لَيلا ُ النّار تَنطَفَِئ وَلَْن ١٠
الأبَدِ. إلَى دُخانُها وََسيَْصعَدُ

الأجياِل، َ عَبر ً ِبَة خَر وََستَكُونُ
الأبَدِ. إلَى أحَدٌ فِيها َيجتازَ وَلَْن
وَالقنافِذُ، ُ قُور الّصُ ـِكُها َستَمتَل ١١

بانُ. وَالغِر البُومُ فِيها وَتعِيُش
فارِغَةً.٢٥ ً قاِحلَة ُ الله َسيَجعَلُها

هُناكَ. ً مَملـَكَة ُ يَدعُونَه ما لَهُْم يَبقَى فَلا ١٢

شَيءَ. لا يُصبُِحونَ رُؤَسائِها وَكُّلُ
قُُصورِها، فِي وكُ الّشَ َسيَنمُو ١٣

ُحُصونِها. فِي جَيراُت وَالّشُ
ةِ، َّ ي ِّ البَر لِلكِلاِب ً مَسكِنا َستُصبُِح

لِلبُوِم. َسَكٍن وَمَكانَ
باِع، الّضِ مََع ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح هُناكَ وََستَلتَقِي ١٤

القَطِيِع. َ ة َّ بَقِي البَرِّّيُ الماعُِز وََسيُنادِي
وَتَستَرِيحُ. هُناكَ يِل َّ الل َحيواناُت َستَعِيُش

هُناكَ، أعشاشَها البُومُ َستَصنَُع ١٥
بَيضِها، عَلَى وَتَرقُدُ

َجناَحيها. َظّلِ َتحَت ِصغارَها َبِّي وَتُر
مَعاً. ُ قُور الّصُ هُناكَ وََستَجتَمـِـُع

وَاقرَُأوا، اللهِ كِتاِب فِي فَتِّشُوا ١٦

الُأمُورِ. ِ هَذِه مِْن أّيٌ يُفَقَدَ لَْن ُ ه َّ لأن
مَعاً. َستَكُونُ ِ المَذُكورَة َيواناِت الح جَميُع

جَمَعَها. ُ وَرُوحُه أمَرَ، ِ الله فَمَ لأّنَ
لَهُْم. َّتِي ال الأْرِض ِ بُقعَة لِتَحدِيدِ ً قُرعَة ُ الله ألقَى ١٧

٣٤:١١ ٢٥
2. :1 التّكوين كتاِب فِي الكلمتينِ نفُس فارِغَةً. ً قاِحلَة
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القِياِس، ِبخَيِط الأْرَض مَ َّ وَقَس
الأبَدِ، إلَى ـِكُوها يَمتَل كَي

ِجيٍل. بَعدَ ً ِجيلا هُناكَ يَعِيشُوا وَ
٣٥

لِشَعبِه ِ الله ُ ية تعز
ةُ. َّ الجاف وَالأْرُض ُ ة َّ ي ِّ البَر َستَفرَُح ١

رِجِس. َّ الن مِثَل ُ وَتُزهِر ُ حراء الّصَ وََستَبتَهُِج
وَتُغَنِّي. وَتَفرَُح ُ َستُزهِر ٢

لُبنانَ، غاباِت َمجدَ َستُعْطَى
شارُونَ. وَسَهِل الـكَرمِِل ِجباِل وَجَماَل

إلَهِنا. وَجَلاَل اللهِ َمجدَ فَيَرَْونَ
المُرَتخِيَةَ، الأيادِي َشّدِدُوا ٣

عِيفَةَ. الّضَ الرَُّكَب وَثَبِّتُوا
لِلخائِفِينَ: قُولُوا ٤

إلَهُكُْم. َ هُو فَها َتخافُوا، لا دُوا، «تَشَّدَ
أعدائِكُْم. عَلَى ُجازاةِ وَالم بِالعِقاِب َسيَأتِي

وَيُنقِذُكُْم.» َسيَأتِي َ وَهُو
العُمِي، عُيُونُ ُ َستُبصِر ِحينَئِذٍ، ٥

َستَسمَُع. ّمِ الصُّ وَآذانُ
كَالغَزاِل، الأعرَُج ُ َسيَقفِز ِحينَئِذٍ، ٦

فَرِحاً. الأْخرَُس وََسيَهتُِف
ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي ُق َّ َستَتَدَف ً مِياها لأّنَ

حراءِ. الّصَ فِي وَجَداوَِل
ماءٍ، َ بِركَة راُب َّ الس وََسيُصبُِح ٧

ماءٍ، ِيَع يَناب َستُصبُِح العَطشَى وَالأْرُض
راَحتِها، وَمَكاِن ةِ َّ ي ِّ البَر الكِلاِب مَسَكِن وَفِي

يلَةُ. وِ الّطَ باتاُت َّ وَالن القََصُب َسيَنبُِت
تُدعَى ٌ واِسعَة يٌق َطرِ هُناكَ وََستَكُونُ ٨

َسةَ.» المُقَّدَ يَق رِ «الّطَ
ِجسُونَ، َّ الن عَلَيها َ يُسافِر لَْن

َمقَى، الح عَلَيها َ يَِسير وَلَْن
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فَقَْط. لِلمُستَقِيمِينَ ها لـَِكنَّ
ُأُسودٌ، عَليها يَكُونَ لا ٩

مُفتَرَِسةٌ، َحيواناٌت فِيها َ تَِسير وَلا
فَقَْط. ُّونَ المَفدِي فِيها ُ يَِسير بَْل

اللهُ، فَداهُمُ الَّذِيَن وََسيَرِجــُع ١٠

رنِيِم، َّ بِالت صِْهيَوْنَ وَيَدخُلُونَ
. أبَدِّيٌ فَرٌَح وََسيُغَّطِيهُْم

وَالبَهجَةُ، الفَرَُح َسيَغمُرُهُمُ
ُباِن. فَسَيَهر دُ ُّ نَه َّ وَالت الحُزنُ وَأمّا

٣٦
لِيَهُوذا يِّينَ ورِ الأّشُ اجتِياُح

عَلَيها. وَاستَولَى يَهُوذا فِي ِ الحَِصينَة المُدُِن عَلَى َلُِك الم يُب ِسنحارِ خَرََج حَزَقِيّا، َلِِك الم حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي ١

ُ القائِد فَوَقََف القُْدِس. ِ مَدِينَة فِي حَزَقِيّا َلِِك الم إلَى لاِخيَش مِْن عَظِيٍم جَيٍش مََع جَيِشهِ قائِدَ ورَ أّشُ مَلُِك وَأرَسَل ٢

الثِّياِب. مُبَيِِّض َحقِل إلَى ِ المُؤَدِّيَة يِق رِ الّطَ عَلَى العُليا ِ البِركَة قَناةِ ِبجانِِب
ِجلّاِت. الّسِ حافُِظ آساَف بُْن يُوآُخ وَ الكاتُِب، ُ وََشبْنَة القَصرِ، عَِن المَسؤُوُل حَلْقِيّا بُْن ُ ألِياقِيم ِ لِلِقائِه فَخَرََج ٣

العَظِيمُ: ورَ أّشُ مَلُِك ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ِلحَزَقِيّا: «قُولُوا رَبْشاقَى: لَهُْم فَقاَل ٤

عَلَى هَباءٍ! دُ َّ ُمجَر هَذا وَكَلامَُك الحَرِْب، فِي تُعِينُنِي ةٌ َّ وَقُو مُْستَشارُونَ لَدَّيَ تَقُوُل: أنَْت ٥ عَلَيهِ؟ كُِل َّ تَت الَّذِي ‹ما
عَلَيها أحَدٌ َّكَأ ات إِن َّتِي ال ُ مِصْر ِهيَ ِ فَهذِه مَْكسُورَةٍ. قََصبَةٍ مِْن عُّكاٍز عَلَى ٌ كِئ َّ مُت أنَْت ٦ ؟ عَلَيَّ دِكَ ُّ تَمَر في كِْل َّ تَت مَْن

عَلَيهِ. كِلُونَ َّ يَت الَّذِيَن لِكُّلِ َ مِصْر مَلُِك َ هُو هَكَذا يَدَهُ. اختَرَقَْت
لا وَالقُْدِس: يَهُوذا لِأهِل وَقاَل وَمُرتَفَعاتِهِ،٢٧ ُ مَذاِبحَه حَزَقِيّا أزاَل أما إلِهِنا! يهوه٢٦ عَلَى كُِل َّ نَت ُلْتُمْ: ق ‹وَإْن ٧

القُْدِس؟ فِي هُنا المَذَبحِ هَذا أمامَ إلّا تَعبُدُوا
َتجِدَ أْن اْستَطَعَْت إِن ِحصاٍن ألفَي يُعطِيََك أْن ٌ مُْستَعِّد ُ ه َّ إن الأْمرِ: هَذا عَلَى ورَ أّشُ مَلُِك مَولاَي يُراهِنَُك ‹وَالآنَ ٨

وَفُرْسانِها. َ مِصْر مَرْكِباِت عَلَى اعتَمَْدَت لَوِ ى َّ َحت مَولاَي، ِ قادَة َ أْصغَر ى َّ َحت َ تَهزِم أْن ُ تَقدِر لا أنَت ٩ يَرَْكبُونَها. ً رِجالا
الأْرِض تِلَْك إلَى اْذهَْب لِي: قاَل الَّذِي َ هُو بَْل يهوه؟ دُوِن مِْن وَتَدمِيرِها القُْدِس ِ ِمُهاجَمَة ل ِجئُْت أنِّي أتَظُّنُ ١٠

وَدَمِّْرها!›»
٣٦:٧ ٢٦

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
٣٦:٧ ٢٧

المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
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وَلا نَفهَمُها. فَنَحُن ةِ، َّ الأرامِي ِ غَة ُّ بِالل خُّدامََك، َنحُن تُكِلِّمنا، أن «نَرُْجو َبْشاقَى: لِر يُواُخ وَ ُ وَِشبْنَة ُ ألِياقِيم فَقاَل ١١

تَقُولُهُ.» ما عُب الّشَ يَفهَمَ لِئَلّا يَهُوذا ِ بِلُغَة تُكَلِّمْنا
َ لُِأكَلِّم ً أيضا أْرَسلَنِي بَْل ـَِككُْم، وَمَل وَحدَكُْم ْ أنتُم ُأكَلِّمَكُْم لـِكَي َسيِّدِي يُرِْسلْنِي «لَْم لَهُْم: قاَل رَبْشاقَى أّنَ َ غَير ١٢

مَعَكُْم!» بَولَهُْم َبُونَ وَيَشْر فََضلاتِهِْم، َسيَْأكُلُونَ ً أيضا هُْم ورِ. الّسُ عَلَى الواقِفِينَ ُنُودَ الج
‹لا َلُِك: الم يَقُوُل ١٤ ورَ! أّشُ مَلِِك العَظِيِم، َلِِك الم َ رِسالَة «اْسمَعُوا ةِ: َّ ي ِ بِالعِبْر وَقاَل عاٍل بَِصوٍْت رَبْشاقَى نادَى َّ ثُم ١٣

بِقَولِهِ: إلَهِكُْم عَلَى بِالاتِّكاِل يُقنِعُكُْم حَزَقِيّا تَدَعُوا لا ١٥ تِي. َّ قُو مِْن يُنقِذَكُْم أْن يَْستَطِيُع لا ُ ه َّ لِأن َيخْدَعْكُْم، حَزَقِيّا تَدَعُوا
ورَ: أّشُ مَلُِك يَقُوُل ِلحَزَقِيّا. تَْسمَعُوا فَلا ١٦ المَدِينَةِ.› عَلَى يَْستَولِي ورَ أّشُ مَلَِك يَدَعَ وَلَْن َسيُخَلُِّصنا، ‹يهوه

بِئْرِهِ. مِْن وَيَشْرَُب ِ وَتِينِه ِ عِنَبِه مِْن مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ َسيَْأكُُل ِحينَئِذٍ، . إلَيَّ وَاخرُُجوا مَعِي ً ُصلْحا ‹اعقِدُوا
خُبْزٍ أْرُض وَنَبِيذٍ، قَمٍْح أْرُض ِهيَ كَأْرِضكُْم. أْرٍض إلَى وَآخُذَكُْم َ آتِي أْن إلَى ِبخـَيراتِكُْم عُوا َّ َمَت تَت أْن ُمِْكنُكُْم ي ١٧

ورَ؟ أّشُ مَلِِك مِْن ُ أْرَضه عُوِب الّشُ ِ آلِهَة كُّلِ مِْن إلَهٍ أّيُ أنقَذَ هَْل َسيُنقِذُنا. يهوه بِقَولِهِ: حَزَقِيّا كُْم ُّ يَغُر فَلا ١٨ وَكُرُوٍم.
مِنِّي. َ الّسامِرَة تُنقِذَ أْن ها ُّ كُل ُ الآلِهَة ِ هَذِه تَْستَطـِـْع لَْم يمَ. َسْفراوِ ُ آلِهَة عَجِزَْت وَأرفادَ. َ حَماة ُ آلِهَة أماِمي عَجِزَْت ١٩

القُْدَس يهوه يُنقِذَ أْن ذَلَِك بَعدَ عُونَ َّ تَتَوَق فََكيَف مِنِّي؟ ُ أْرَضه يُنقِذَ أْن اْستَطاعَ الُأمَِم ِ آلِهَة كُّلِ مِْن إلَهٍ أّيُ ٢٠
مِنِّي؟›»

«لا أمَرَهُْم: فَقَْد حَزَقِيّا. َلِِك الم أْمرِ َحسََب رَبْشاقِي عَلَى واِحدَةٍ ٍ بِكَلِمَة وا يَرُدُّ فَلَْم ْمَت. الّصَ َ لَزِم عَب الّشَ لـَِكّنَ ٢١

عَلَيهِ.» وا تَرُدُّ
ِجلّاِت الّسِ حافُِظ آساَف بُْن يُواُخ وَ َلِِك، الم ُ ِسكْرِتِير ُ وَِشبْنَة َلِِك، الم بَيِت عَْن الّمَْسؤوُل ِحلْقِيّا بُْن ُ ألِياقِيم َق َّ فَمَز ٢٢

رَبْشاقَى. ُ قالَه بِما ُ وَأخبَرُوه حَزَقِيّا، إلَى وَجاءُوا سَمِعُوهُ. ما عَلَى ً حُْزنا ِيابَهُْم ث
٣٧

إَشعْياء بِيِّ َّ الن مََع ُث يَتَحَّدَ حَزَقِيّا
اللهِ. بَيِت إلَى دَخََل َّ ثُم سَمـِـَع، ما بِسَبِِب ً حُزنا ً خَيشا وَلَبَِس ِيابَهُ، ث َق مَّزَ هَذا، حَزَقِيّا سَمـِـَع فَلَمّا ١

آمُوَص، بِْن َ إَشعْياء بِيِّ َّ الن إلَى ِ الـكَهَنَة ُ وَرُؤَساء َلِِك، الم ُ ِسكْرِتِير ُ وَِشبْنَة َلِِك، الم بَيِت عَْن المَْسؤوُل ُ ألِياقِيم حَزَقِيّا وَأْرَسَل ٢

حانَ اْمرأةٍ حاُل َ هُو حالَنا فَكَأّنَ لَنا، وَتَْأدِيٍب ِضيٍق ُ يَوْم ‹هَذا حَزَقِيّا: «يَقُوُل لإَشعْياءَ: فَقالُوا ٣ َيَش. الخ َلْبِسُونَ ي وَهُْم
لِيُهِينَ َ ور أّشُ مَلُِك ُ َسيِّدُه ُ أْرَسلَه الَّذِي رَبْشاقَى كَلاِم كُّلَ يَْسمَُع إلَهََك لَعَّلَ ٤ لِلوِلادَةِ. فِيها َ ة َّ قُو لا ُ ه َّ أن َ غَير وِلادَتِها، وَقُْت

المَدِينَةِ.›» فِي الباقِينَ الأحياءِ أجِل مِْن لإلَهَِك فََصّلِ قالَهُ. الَّذِي الكَلاِم عَلَى ُ يُعاقِبُه ُ وَلَعَلَّه . الحَّيَ َ الله
بِسَبَِب َتخَْف لا اللهُ: ‹يَقُوُل الرِّسالَةَ: ِ هَذِه حَزَقِيّا َلِّغُوا «ب إَشعْياءُ: لَهُْم فَقاَل ٦ إَشعْياءَ. إلَى َلِِك الم مَْسؤُولُو َ فَجاء ٥

وَهُناكَ َلَدِهِ. ب إلَى فَيَعُودُ إشاعَةً، َسيَْسمَُع َخوٍْف. رُوَح فِيهِ واِضــٌع إنِّي ها ٧ بِهِ. وَأهانُونِي ورَ أّشُ مَلِِك خُّدامُ ُ قالَه ما
يِف.›» بِالّسَ َسيَمُوُت

ُأْخرَى ً ة مَّرَ حَزَقِيّا ُ يُنْذِر ورَ أّشُ مَلُِك
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ً إشاعَة ورَ أّشُ مَلُِك سَمـِـَع َّ ثُم ٩ بُها. ُيحارِ َ لِبْنَة ِ مَدِينَة فِي ُ فَوَجَدَه وَعادَ لَخِيَش. تَرَكَ قَْد ورَ أّشُ مَلَِك أّنَ رَبْشاقَى وَسَمـِـَع ٨

حَزَقِيّا. إلَى ً رُُسلا ُأْخرَى ً ة مَّرَ ورَ أّشُ مَلُِك فَأْرَسَل بََك.» ُيحارِ كَي ُ تِرْهاقَة َ «جاء لَهُ: فَقِيَل َبَشَةِ. الح مَلِِك تِرْهاقَةَ، عَْن
يَهُوذا: َلِِك ِم ل «قُولُوا إلَيهِ: َ الرِّسالَة ِ هَذِه لَهُْم َّ وَحَم ١٠

سَمِعَْت ََّك أن بُّدَ لا ١١ القُْدِس. عَلَى َ يَْستَولِي أْن ورَ أّشُ مَلُِك َ يَْقدِر لَْن يَقُوُل: ِحينَ ِ عَلَيْه كُِل َّ تَت الّذِي إلَهَُك ‹َيخدَعَُك
تَقدِْر لَْم ١٢ َستَنُْجو؟ َك َّ أن مُ َّ تَتَوَه فََكيَف تَدمِيراً! رُوها دَمَّ هُْم أّنَ وََكيَف الُأْخرَى، ُلْداِن الب بِكُّلِ َ ور أّشُ مُلُوكُ ُ فَعَلَه بِما
أّسارَ. تَّلِ فِي عَدَنَ وَبَنِي وَرََصَف وَحارانَ ُجوزانَ عَلَى قََضوْا عَلَيها. آبائِي قَضَى فَقَْد تُنقِذَها. أْن عُوِب الّشُ ِ هَذِه ُ آلِهَة

عِوّا؟›» وَمَلَِك هِينََع وَمَلُِك َ يم َسْفراوِ ِ مَدِيْنَة وَمَلُِك أْرفادَ وَمَلُِك َ حَماة مَلُِك وَأيَن ١٣

حَزَقِيّا ُ صلاة
حَزَقِيّا وََصلَّى ١٥ اللهِ. ِ َحضْرَة فِي سائَِل َّ الر َ وَفَرَد ِ الله بَيِت إلَى َصعِدَ َّ ثُم وَقَرَأها. ُسِل ُّ الر مَِن سائَِل َّ الر حَزَقِيّا فَأخَذَ ١٤

كُّلِ ُ إلَه َ وَحدَك أنَْت بِيمَ.٢٨ الـكَرُو ِ مَلائِكَة عَلَى الجالُِس ِيَل إسْرائ َ إلَه يا القَدِيرُ، ُ الإلَه ها «أّيُ ١٦ وَقاَل: اللهِ ِ َحضرَة فِي
الرِّسالَةَ. ِ هَذِه ْ وَانظُر عَينَيَك وَافتَْح اللهُ. يا إلَيَّ فَاْستَمـِـْع ١٧ وَالأْرَض! ماواِت الّسَ َصنََع الَّذِي أنَْت الأْرِض. مَمالِِك
وَأراِضيها. الُأْخرَى عُوَب الّشُ رُوا دَمَّ ورَ أّشُ مُلُوكَ أّنَ اللهُ، يا َصحِيٌح ١٨ . الحَّيَ َ الله يُهِينُ الَّذِي يَب َسنْحارِ كَلامَ وَاْسمَْع
مِْن بِأيديهِْم ُأناٌس َصنَعهَا بَْل ةً، َّ َحقيقي ً آلِهَة تَكُْن لَْم ها لـَِكنَّ النّارِ. فِي الُأخرَى الُأمَِم ِ بِآلِهَة ألقُوا هُْم أّنَ ً أيضا وََصحِيٌح ١٩
الأْرِض مَمالِِك جَمِيُع تَعْرَِف ى َّ َحت يَب، َسنْحارِ يَدِ مِْن خَلِّْصنا إلهَنا، يا أنَت َلِّْصنا فَخ ٢٠ رَْت! تَدَمَّ لِذَلَِك وََحجَرٍ. َخشٍَب

الوَِحيدُ.» ُ الإلَه َ هُو يهوه٢٩ أنَْت ََّك أن
ِلحَزقيّا ِ الله َجواُب

‹سَمِعُْت ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا فِيها: قاَل حَزَقِيّا إلَى بِرِسالةٍ آمُوَص بُْن ُ إَشعْياء أرَسَل ِحينَئِذٍ، ٢١

ورَ. أّشُ مَلِِك يَب َسنْحارِ ِبخُُصوِص إليَّ َصلاتََك
بِشَْأنِهِ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢٢

يُب، َسنْحارِ ‹يا
صِْهيَوْنُ،٣٠ ُ يزَة العَزِ ُ العَْذراء بَِك وَاْستَهْزَأْت احتقرَتَْك

َبَِك. هَر عِنْدَ رَْأسَها القُْدُس٣١ ُ يزَة العَز ُّ وَتَهُز
فَْت؟ جَّدَ مَْن وَعَلَى رَْت، َّ عَي مَْن ٢٣

٣٧:١٦ ٢٨
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة

.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي
٣٧:٢٠ ٢٩

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
٣٧:٢٢ ٣٠

صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
٣٧:٢٢ ٣١

القدس.» «الابنة ً حرفيّا القدس. ُ يزَة العَز
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َصوتََك، رَفَعَْت مَْن وَعَلَى
ياءٍ؟ بِِكبْرِ عُيونََك وَرَفَعَْت

ِيَل؟ إسْرائ وِس قُّدُ َأعَلى
خُّدامَِك. فَِم عَلَى ّبَ َّ الر رَْت َّ عَي ٢٤

ِ الـَكثِيرَة ‹بِمَرْكَباتِي ُلَْت: ق
الجِباِل أعالِي إلَى َصعِْدُت

لُبْنانَ. قِمَِم وَإلَى
الأْرزِ، أشجارِ أعلَى قَطَعُْت

روِ. َّ الس أْشجارِ وَأفَْضَل
قِمَمِهِ، أعلَى إلَى َصعِْدُت
كَثافَةً. ِ غاباتِه أكثَرِ وَإلَى

آباراً، َحفَرُْت ٢٥
الُأْخرَى. الأراضِي َ ماء بُْت وَشَرِ

وََسواقِيها.› َ مِصْر أْنهارِ كُّلَ ْفُت جّفَ أقْداِمي ِباطِِن وَب
لَهُ؟ طُت َخّطَ بِما تَْسمَْع ألَْم لـَِكْن ٢٦

القديِم، منذُ ُ لَه ْطُت َخّطَ بِما
يحدُث؟ ُ جعلتُه وَالآنَ

ُحطاٍم، تِلاِل إلَى َ الحَِصينَة المُدُنَ ُتحَوَِّل لأْن ْطُت َخّطَ فَقَْد
وَمُرتَبٌِك مُرتَعٌِب عِيُف الّضُ َشعبُها بَينَما ٢٧

أخضَرَ، َحِشيٍش وَمِثَل الحَقِل فِي أعشاٍب مِثَل
المَنازِِل، ُسطُوِح عَلَى عُشٍب مِثَل

ةُ. َّ رْقِي َّ الش ياُح ِّ الر ُ ُتحرِقُه
َتجلُِس، وَمَتى تَقُومُ مَتى أْعرُِف أنا ٢٨

تَْدخُُل، وَمَتى َتخْرُُج وَمَتى
. عَليَّ ثَوَرانََك وَأْعرُِف
، عَليَّ ثُرَْت َك َّ لأن ٢٩

المُتََكبِّرَ، كَلامَك سَمِعُْت وَأنا
أنْفَِك، فِي الخُّطاَف فَسَأَضُع

َمَِك،٣٢ ف فِي َسَن َّ وَالر
بِهِ.›» ِجئَْت الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي أْرِضَك إلى تَعُودُ وََسأْجعَلَُك

٣٧:٢٩ ٣٢
البَهائِم. علَى ِ للسيطَرَة أداتاِن … َسَن َّ وَالر … الخُّطاَف
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ِ القادِمَة ِ نَة الّسَ وَفِي وَحدَهُ. يَنْمُو ً زَْرعا َ نَة الّسَ ِ هَذِه َستَْأكُُل حَزَقِيّا: يا َسُأعِينَُك، أنِّي عَلَى ُ العَلامَة ِهيَ ِ «وَهَذِه ٣٠

وَتَْأكُلُونَ ً كُرُوما وَتَغْرُِسونَ تَزْرَعُونَ. ما فَسَتَْحُصدُونَ ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي أمّا الّسابِِق. َحْصوُِل الم بُذُورِ مِْن يَنْمُو ً زَْرعا َستَْأكُُل
َستَبْقَى ُ ه َّ لِأن ٣٢ وَيَنْمُونَ. الأْرِض فِي جُذُورَهُْم وََسيُعَمِّقُونَ فَسَيَعُودُونَ، يَهُوذا ِ عَِشيرَة مِْن النّاُجونَ أمّا ٣١ عِنَباً. مِْنها

غَيْرَتِهِ. بِسَبَِب هَذا يَصنَُع ُ القَدِير ُ الله صِْهيَوْنَ. َجبَِل مِْن القُْدِس، مَِن وََتخرُُج ٌ ة َّ بَقِي
ورَ: أّشُ مَلِِك عَْن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٣٣

المَدِينَةَ، ِ هَذِه يَدخَُل ‹لَْن
واِحداً. ً سَْهما فِيها يُطلَِق أْو

بِأتْراِسهِ، ِ المَدِينَة إلَى يَْقتَرَِب لَْن
عَلَيها. ِحصاٍر بُرَْج َ يَبْنِي أْو

َسيَرِْجــُع. ُ مِنْه َ جاء الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي ٣٤
المَدِينَةَ. ِ هَذِه يَدخَُل لَْن

اللهُ. ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
وَُأنْقِذُها. ِ المَدِينَة ِ هذِه عَِن َسُأدافـِـُع ٣٥

هَذا.›» َسأفْعَُل اْسمِي، أجِل وَمِْن داوُدَ، أجِل مِْن
ورِّي الأّشُ َيِش الج عَلَى القََضاءُ

أفاَق وَلَمّا يِّينَ. ورِ الأّشُ ِ مُعَْسكَر فِي ُجنْدِّيٍ ألَْف وَثَمانِينَ ً وَخَمْسة ً مِئَة وَقَتََل ِ الله مَلاكُ خَرََج ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي ٣٦

نِينَوَى إلَى ً عائِدا المَكانَ ذَلَِك ورَ، أّشُ مَلُِك يُب، َسنْحارِ َ فَغادَر ٣٧ القَتلَى. ُجثَِث كُّلَ رََأْوا باِح، الّصَ فِي ونَ ُّ ي ورِ الأّشُ
إلَى َبا هَر َّ ثُم يِف. بِالّسَ ُ وَشَرآصِر لَُك أْدرَمَّ ُ ابْناه ُ َلَه فَقَت نَسْرُوَخ. ِ إلَهِه هَيكَِل فِي يَعبُدُ كَانَ يَوٍْم، وَذاَت ٣٨ أقامَ. َحيُث

ونَ. آسَرْحَّدُ ُ ابْنُه الحُْكمِ فِي ُ وَخَلَفَه أراراَط. أْرِض
٣٨

حَزَقِيّا مََرُض
ُ الله «يَقُوُل لَهُ: وَقاَل حَزَقِيّا إلَى آمُوَص بُْن ُ إَشعْياء بِيُّ َّ الن فَذَهََب المَوَْت. وَقارََب حَزَقِيّا مَرَِض الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

يباً!›» قَرِ َستَمُوُت بَْل العُْمرُ. بَِك يَطُوَل لَْن ُ ه َّ لِأن بَيْتَِك، ُشؤُونَ ‹رَتِّْب لََك:
وَفَعَلُْت قَلْبِي. كُّلِ وَمِْن بِوَفاءٍ خَدَْمتَُك أنِّي ُ الله يا «اذْكُرْ، وَقاَل: ٣ ِ الله إلَى وََصلَّى الحائِِط. إلَى ُ وَجهَه حَزَقِيّا فَأدارَ ٢

مُّراً. ً بُكاء حَزَقِيّا بَكَى َّ ثُم يُرِْضيَك.» ما
سَمِعُْت قَْد داوُدَ: جَّدِكَ ُ إلَه اللهُ، ‹يَقُوُل لَهُ: وَقُْل حَزَقِيّا وَكَلِّْم «اذهَْب ٥ لَهُ: فَقاَل ُ إَشعْياء إلَى ِ الله ُ مَه َّ كَل فَجاءَْت ٤

ورَ. أّشُ مَلِِك مِْن َ المَدِينَة ِ هَذِه وَُأنْقِذُ وََسُأنْقِذُكَ ٦ َسنَةً. َ عَشْرَة خَمَْس َحياتَِك إلَى وََسُأِضيُف دُمُوعََك. وَرَأيُت َصلاتََك
المَدِينَةَ.›» ِ هَذِه وََسأحمِي

مََع كَ َّ َتحَر الَّذِي الظِّلَ «َسأجعَُل ٨ كَلامَهُ: َسيَُحّقُِق َ الله أّنَ عَلَى ً دَليلا ُ الله لََك يُعطِيها َّتِي ال ُ العَلامَة ِهيَ ِ وَهَذِه ٧

لِلوَقِت.» َ آحاز مِقياِس عَلَى دَرَجاٍت َ عَشَر الظِّلُ فَتَراَجَع دَرَجاٍت. َ عَشَر يِتِراَجُع لِلوَقِت َ آحاز مِقياِس عَلَى مِس الّشَ
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آحاز ُ ترنيمة
المَرَِض: مَِن ِ وَِشفائِه مَرَِضهِ بَعدَ يَهُوذا، مَلُِك حَزَقِيّا ُ َكتَبَه ما وَهَذا ٩

لِنَفسِي: ُلُْت ق ١٠

يَةِ. الهاوِ بَوّاباِت ُ َسأعبُر َحياتِي مُنتََصِف «فِي
مِنِّي. َحياتِي َسنَواِت ُ ة َّ بَقِي وَُأِخذَْت امتُِحنُْت، قَدِ
الأحياءِ، أْرِض فِي ياه٣٣ َ الله أرَى لَْن ُلُْت ق ١١

النّاَس، أرَى لَْن
الأرِض. ُسّكاِن مََع أعِيَش وَلَْن
مِنِّي، وَُأِخذَْت زالَْت َحياتِي ١٢

الرّاِعي. ِ َخيمَة مِثَل
ْت، وَلُّفَ َحياتِي قُطِعَْت

الحِياكَةِ، ِ آلَة عَِن البِساَط يَفِصُل نَّساٍج مِثَل
قَِصيرَةٍ! فَترَةٍ فِي انتَهَْت قَدِ

يِل. َّ الل َطواَل لِلعَوِن ً َطلَبا صَرَخُت ١٣
عِظاِمي. يُهَشِّمُ كَالأَسدِ

قَِصيرَةٍ. فَترَةٍ فِي َحياتِي أنهَيَت
َكسُنُونَةٍ، أبكِي ١٤

َكيَمامَةٍ. أنُوُح
الأعلَى. إلَى ظَرِ َّ الن مَِن عَيناَي تَعِبَْت

فَأطلِْقنِي. مُتَضايٌِق أنا رَّبُ يا
أقُوَل؟ أْن أستَطِيُع ماذا ١٥

َسيَعمَُل. ُ نَفسُه َ وَهُو مَ، َّ تَكَل َ فَهُو
َحياتِي، ِسنِيِّ كُّلَ مَهٍل عَلَى ى َّ َسأتَمَش

نَفسِي. ِ مَرارَة بِسَبَِب
الإنسانُ، َيحيا أعمالَِك بِسَبَِب َسيِّدِي، يا ١٦

َحياةً. رُوِحي َتجِدُ الأعماِل ِ هَذِه كُّلِ وَفِي
وََحياةً. ً ة َّ ِصح فَأعطِنِي

ِلخـَيرَِي. لَْت َّ َتحَو فِيَّ َّتِي ال ُ المَرارَة «فَهُوَذا ١٧

٣٨:١١ ٣٣
الكتاب. مقدمة في الله» «أْسماء انظر «يهوه.» الله لاسم المختصرة الصيغة ياه.
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الفَناءِ. ِ ُحفرَة مِْن َ َحياتِي َحفِظَت وَأنَت
َخطاياَي. كُّلَ َظهرِكَ َ وَراء ألقَيَت َك َّ لأن

يَشكُرَكَ، أْن يَستَطِيُع لا ُ القَبر ١٨
يُسَبِّحَُك، لا وَالمَوُت

القَبرِ إلَى النّازِلُونَ وَُأولَئَِك
أمانَتَِك. فِي رَجاءَهُْم يََضعُونَ لا
يَشكُرُونََك. وَحدَهُْم ُ الأحياء ١٩

اليَومَ. أنا أفعَُل َكما
أمانَتَِك. عَْن الأولادَ يُعَلِّمُونَ ُ الآباء

اللهُ، َسيُخَلُِّصنِي ٢٠

ِ ة َّ المُوِسيقِي ِنا آلات عَلَى َسنَعزُِف لِذا
اللهِ.» بَيِت فِي ِنا َحيات أيّاِم كُّلَ

حَزَقِيّا: وَقاَل ٢٢ حَزَقِيّا.» وََسيُشفَى البُثُورَ، بِها يَفرُُكوا وَ مَهرُوٍس تِينٍ مِْن ً َضمّادَة «لِيَأخُذُوا قاَل: قَْد ُ إَشعْياء وَكانَ ٢١

اللهِ؟» بَيِت إلَى وَأصعَدُ سُأشفَى بِأنِّي ُ العَلامَة ِهيَ «ما
٣٩

بابِل مِْن رُُسٌل
عَمَِل إلَى ُ دَفَعَه وَما حَزَقِيّا. إلَى ً ة َّ وَهَدِي رَسائَِل بابَِل، مَلُِك بَلاذانَ، بُْن بَلاذانُ مَردُوُخ أْرَسَل الوَقِت، ذَلَِك فِي ١
كُّلَ وَأراهُْم بِهِ، َب وَرَّحَ بابَِل مِْن القادِِم الوَفدِ عن حَزَقِيّا فَسمـِـَع ٢ مَرِيضاً. كانَ حَزَقِيّا أّنَ سَمـِـَع ُ ه َّ أن َ هُو ذَلَِك
فَلَْم َمخازِنِهِ. فِي شَيءٍ وَكُّلَ وَالأسلِحَةَ، َّمِينَ، الث َ وَالعِْطر وَالأطياَب، هََب، وَالذَّ َ ة الفِّضَ أراهُمُ بَيتِهِ. فِي ِ َّمِينَة الث الأشياءِ

يّاهُ. إ يُرِهِْم لَْم حَزَقِيّا بَيِت فِي ٌ شَْيء يَبَق
جاءُوا؟» أيَن وَمِْن الرِّجاُل؟ هَؤُلاءِ قاَل «ماذا وََسألَهُ: حَزَقِيّا َلِِك الم إلَى ُ إَشعْياء بِيُّ َّ الن َ فَجاء ٣

بابَِل.» مِْن بَعِيدٍ، َلَدٍ ب مِْن «جاءُوا حَزَقِيّا: فَأجاَب
بَيتَِك؟» فِي ُ رََأْوه الَّذِي «وَما إَشعْياءُ: فَقاَل ٤

لَهُْم.» ِ ُأرِه لَْم َمخازِنِي فِي ٌ شَيء يُوجَدُ فَلا بَيتِي. فِي شَيءٍ كُّلَ رََأْوا «لَقَْد حَزَقِيّا: فَأجاَب
ُ خَرَه ادَّ ما وَكُّلُ بَيتَِك، فِي شَيءٍ كُّلُ فِيهِ يُحمَُل وَقٌت ‹َسيَأتِي ٦ القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما «اْسمَْع ِلحَزَقِيّا: ُ إَشعْياء فَقاَل ٥
لِيَِصيرُوا أنَْت أولادُكَ وََسيُؤْخَذُ ٧ هَذا. يَقُوُل الَّذِي َ هُو ُ الله مِنْهُ. ٌ شَيء ى يَتَبَّقَ لَْن بابَِل. إلَى اليَوِْم، هَذا ى َّ َحت آباؤكَ

بابَِل.›» مَلِِك قَصْرِ فِي ً اما خُّدَ
َحياتِي!» فِي َسيَسُوداِن وَالأمانُ لامُ الّسَ «مادامَ أضاَف: َّ ثُم اللهِ.» ُ رِسالَة ِهيَ ٌ «َحسَنَة حَزَقِيّا: فَقاَل ٨

٤٠
ِيل إسْرائ عِقاِب انتِهاءُ
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إلَهُكُْم: يَقُوُل ١

َشعبِي. وا عَّزُ وا «عَّزُ
القُْدِس، ِ مَدينَة َشعِب إلَى لَطِيِف بِكَلاٍم مُوا َّ تَكَل ٢

اكتَمََل، قَدِ ِ القاِسيَة ِخدمَتِهِْم زَمََن بِأّنَ أخبِرُوهُْم
دُفِعَْت، قَْد َخطاياهُْم َ ُأْجرَة وَبِأّنَ

َخطاياهُْم.» كُّلِ عَلَى ً مُضاعَفا ً جَزاء ِ ِيَدِه ب جازاهُْم قَْد َ الله وَأّنَ
يُنادِي: َصوٌت هُناكَ ٣

للهِ، يَق رِ الّطَ وا «أعِّدُ
لإلِهَنِا. ً يقا َطر ةِ َّ ي ِّ البّر فِي مَهِّدُوا
وَادٍ، كُّلُ يَرتَفـِـَع أْن يَنْبَغِي ٤

بِالأْرِض. ٍ َلَّة وَت َجبٍَل كُّلُ ى َّ وَيُسَو
جاِت، ُّ عَر َّ الت ُ َكثِيرَة الأْرُض تَستَوِي

دَةً. مُمَهَّ ُ تَِصير ُ الوَعِرَة وَالأْرُض
اللهِ، َمجدُ يُعلَُن ِحينَئِذٍ، ٥

النّاِس، كُّلُ ُ وََسيَراه
مَ.» َّ تَكَل قَْد ِ الله فَمَ لأّنَ

«نادِ.» َصوٌت: لِي قاَل ٦

ُأنادِي؟» «بِماذا فَقُلُْت:
كَالعُْشِب، ً جَمِيعا ُ «البَشَر فَقاَل:
ةِ. َّ ي ِّ البَر هُورِ ُّ الز َكثَباِت وَثَباتُهُْم

يَسقُُط، ُ هْر َّ وَالز ، َيجِّفُ العُْشُب ٧

عَلَيها. ِ الله ُ رِيح تَهُّبُ عِندَما
كَالعُشِب. النّاُس ما َّ إن

، َيجِّفُ العُشُب ٨

وَتَسقُُط، تَذبُُل ُ هُور ُّ وَالز
الأبَدِ.» إلَى فَتَبقَى إلَهِنا ُ كَلِمَة وَأمّا

َلاص الخ ُ بِشارَة
عاٍل، َجبٍَل عَلَى اصعَدِي ٩

البِشارَةَ. َ مُعلِنَة يا صِْهيَوْنَ، يا
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مِي. َّ وَتَكَل َصوتَِك ارفَعِي
البِشارَةَ، َ مُعلِنَة يا قُدُس، يا

وَاصرُِخي! َصوتَِك ارفَعِي َتخافِي، لا
إلَهُِك.» َ هُو «ها يَهُوذا: ِمُدُِن ل قُولِي
ةٍ، َّ بِقُو َسيَأتِي ُ الإلَه ّبُ َّ الر هُوَذا ١٠

تِهِ. َّ بِقُو وََسيَحكُمُ
إلَينا! ِ العَظِيمَة ِ وَبِأعْمالِه ِ بِمُكافَآتِه يأتِي َ هُو وَها
بِقَطِيعِهِ، الرّاِعي يَعتَنِي َكما ِ بِشَعبِه َسيَعتَنِي ١١

بِذِراعَيهِ، الحِملانَ َسيَجمَُع
ِحضنِهِ، فِي وََسيَحمِلُها

ِبِهِ. جان إلَى القَطِيِع مُرِضعاِت وََسيَقُودُ
َيحكُمُه َ وَهُو العالَمَ، خَلََق ُ يَدِهِ؟الله ِ بِراحَة البَحرِ َ مِياه قاَس مَْن ١٢

بِِشبرِهِ؟ ماواِت الّسَ قاَس مَْن
بِالكَيِل؟ الأْرِض تُراِب كُّلَ كاَل مَْن

بِالقَبّاِن، الجِباَل وَزَنَ مَْن
ِيزاِن؟ بِالم وَالتِّلاَل

اللهِ، رُوَح َ ه وَجَّ مَْن ١٣
لَهُ؟ ً مُِشيرا وَصارَ ُ مَه َّ عَل مَْن أْو

يَْفعَُل؟ ماذا مَ َّ لِيَتَعَل ً نَِصيحَة ُ أعطاه مَْن ١٤
عادِلاً؟ يَكُونُ َكيَف ُ مَه َّ عَل وَمَْن

المَعرِفَةَ، ُ مَه َّ عَل مَْن
الفَهِم؟ يِق َطرِ عَلَى ُ وَدَلَّه

دَلوٍ، مِْن ٍ َكنُقطَة الُأمَمَ إّنَ ها ١٥

ِيزاِن. الم عَلَى الغُبارِ كَذَرّاِت وَُيحسَبُونَ
النّاعِِم. كَالغُبارِ ِياهِ الم عَلَى َ الجُزُر يَرفَُع ُ ه َّ إن ها

، المَذاِبحِ نارِ لإشعاِل كافِيَةٍ ُ غَير لُبنانَ ُ أشجار ١٦

قدِماِت. َّ لِلت تَكفِي لا ُ وََحيواناتُه
أمامَهُ، َ شَيء لا ها كَأّنَ الُأمَِم كُّلُ ١٧

وَهَباءٍ. َكعَدٍَم َيحِسبُهُْم َ وَهُو
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بِشَيء يُقارَن لا الَّذِي ُ الله
اللهُ؟ تُشَبِّهُونَ بِمَْن ١٨

تُقارِنُونَهُ؟ وَبِمَن
الّصانـِـُع، ُ يَسبُكُه أبَِصنٍَم ١٩

هَِب، بِالذَّ يهِ يُغَّشِ وَ
ةٍ؟ فِّضَ مِْن ً أوتادا ُ لَه يَصنَُع وَ

الوَثَِن، ِ لِقاعِدَة الخَشَِب أفَضَل ُ َيختار ٢٠
ُن. يَتَعَّفَ لا ً َخشَبا َيختارُ

ماهِرٍ صانـِـٍع عَْن يَبحَُث َّ ثُم
ُك. يَتَفَّكَ لا ً وَثَنا ُ لَه لِيَصنََع

تَعرِفُوا؟ ألَْم ٢١
تَسمَعُوا؟ ألَْم

البِدايَةِ؟ مَِن ُتخـبَرُوا ألَْم
العالَِم؟ تَأِسيِس مُنذُ تَفهَمُوا ألَْم

الأْرِض، ِ دائِرَة فَوَق عَرِشهِ عَلَى الجالُِس َ هُو ٢٢
َنادِِب. كَالج النّاُس فِيها َّتِي ال

َكحِجاٍب، ماواِت الّسَ َ نَشَر مَْن َ هُو
فِيها. لِلعَيِش ٍ َيمَة َكخ بَسَطَها مَْن َ وَهُو

كَالعَدَِم. وَُأمَراءَها الأْرِض حُّكامَ َيجعَُل الَّذِي َ وَهُو ٢٣
قَِصيرَةٍ، فَترَةٍ قَبَل زُرِعَْت َكنَبْتاٍت ٢٤

بَعدُ. جُذُورٌ لها لَيَس
ونَ، َيجِّفُ ِيحِهِ، بِر يَهُّبُ فَعِندَما

. كَالقَّشِ ُ العاِصفَة ياُح ِّ الر وَتَحمِلُهُمُ
وُس: القُّدُ يَقُوُل ٢٥

تُشَبِّهُونِي، «بِمَْن
تُعادِلُونَنِي؟» وَبِمَْن

وَانظُرُوا. الأعلَى إلَى عُيُونَكُْم ارفَعُوا ٢٦
الأشياءَ؟ ِ هَذِه خَلََق مَْن

فَواِحداً، ً واِحدا ُجوِم ُّ الن جَيَش يَقُودُ مَْن َ هُو ُ ه َّ إن
بِأسماءٍ. جَمِيعَها وَيَدعُوها

ِ دِيدَة الّشَ ِ وَقُدرَتِه ِ العَظِيمَة ِ تِه َّ قُو وَبِسَبَِب
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مِنها. أحَدٌ يُفقَدُ لا
رُ، تَتَذَمَّ ِماذا ل يَعقُوُب، يا ٢٧

تَقُوُل: ِماذا ل ِيُل، إسْرائ يا وَ
اللهِ، عَِن َمخفِّيٌ يقِي «َطرِ

ِبحَّقِي؟» ُّ يَهتَم لا ُ وَالله
تَعلَْم؟ ألَْم ٢٨

تَسمَْع؟ ألَْم
، الأبَدِّيُ ُ الإلَه َ هُو ُ الله
الأْرِض. كُّلِ خالُِق

الإنهاِك. أوِ عَِب َّ بِالت يُصاُب وَلا
تَماماً. ِ ِحكمَتِه فَهمَ أحَدٌ يَستَطِيُع لا

لِلمُتعَِب، ً ة َّ قُو يُعطِي ٢٩

قُدرَةً. يَمنَُح ةِ َّ القُو وَلِعَدِيِم
وَيُنهَكُونَ، يَتعَبُونَ الأولادُ ٣٠

وَيَسقُطُونَ، يَعيَونَ وَالفِتيانُ
ِ الله فِي رَجاءَهُْم يََضعُونَ الَّذِيَن أمّا ٣١

تَهُْم، َّ قُو فَسَيُجَّدِدُونَ
سُورِ. ُّ كَالن بِأجنِحَةٍ َسيُحَلِّقُونَ

يُنهَكُونَ، وَلا َسيَرُكُضونَ
يَتعَبُونَ. وَلا وََسيَمشُونَ

٤١
الأزَلِيّ الخالُِق ُ الله

واِحِل، الّسَ بِلادَ يا إلَيَّ وَاستَمِعِي «اسكُتِي اللهُ: يَقُوُل ١

الُأمَمُ. تُها َّ أي تَِك َّ قُو وَاستَرِجعِي
مُوا. َّ لِيَتَكَل َّ ثُم بُوا لِيَقتَرِ

ُحاكَمَةِ. الم لأجِل ً مَعا لِنَجتَمـِـْع
رِق، َّ الش مَِن َ القادِم جَُل َّ الر أيقََظ مَْن ٢

ذَهََب. َما أين ُ صر َّ الن ُ يُرافِقُه الَّذِي
ُأمَماً، ُ لَه ُ الله ُ َسيُسَلِّم

مُلُوكاً. ُ لَه وََسيُخِضــُع
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راِب، ُّ كَالت ِ بِسَيفِه َسيَجعلُهُْم
الرِّيحُ. ُ رَتْه َّ َطي الَّذِي كَالقَّشِ َسيُبَّدِدُهُْم وَبِقَوِسهِ

بِأذًَى، يُصاُب وَلا يَطارِدُهُْم ٣
الأْرَض. تَلمِساِن لا ُ وَرِجلاه

هَذا؟ عَمَِل مَْن ٤
البَدءِ؟ مُنذُ التّارِيخِ عَلَى ُ المُسَيطِر َ هُو وَمَْن

البَدءِ، مَِن ُكنُت اللهَ، أنا
شِيءٍ. كُّلِ ِ نِهايَة عِنْدَ وََسأُكونُ

وَخافَْت. ُ عَمِلْتُه ما رَأْت ُ واطِئ وَالّشَ ُ الجُزُر ٥
ارتَعَدَْت. الأْرِض مَِن ُ البَعِيدَة ُ الأجزاء

وَوََصلَْت. َبَْت اقتَر
بالمِطرَقَةِ، المَعادِنَ يَصقُِل وَالَّذِي الّصائـِـَغ. يُشَّجِــُع حّاُت َّ الن ٧ ْد.› ‹تَشَّدَ لَهُ: يَقُوُل وَ الآخَرَ، أحَدُهُمُ «يُساعِدُ ٦

َك.» يَتَفَّكَ لا ى َّ َحت َ بِمَسامِير الوَثََن يُثَبُِّت َّ ثُم َجيِّدٌ.› ‹عَمٌَل الإلحاِم: عَِن يَقُوُل وَ الّسِنداِن، عَلَى الّضارَِب يُشَّجِــُع
َلِّص ُخ الم ُ الله

ِيَل، إسْرائ عَبدَِي يا أنَت «أمّا ٨
اختَرْتُهُ، الَّذِي يَعقُوَب يا
َحبِيبِي، َ براهِيم إ نَسَل يا

الأْرِض، مَناطِِق أبعَدِ مِْن ُ أخَْذتُه الَّذِي ٩
الأْرِض، أرْكاِن أبعَدِ مِْن ُ دَعَوتُه الَّذِي

عَبدِي، ‹أنَت لَهُ: ُلُْت ق الَّذِي
أرفُْضَك. وَلَْم اختَرْتَُك أنا
مَعََك، لأنِّي َتخَْف «لا ١٠

إلَهَُك. لأنِّي َتخَْف لا
وَُأساعِدُكَ، يَك ِّ َسُأقَو

المُنْتَصِرَةِ. َ ِينِي َم بِي وََسأدعَمَُك
وََيخزُونَ. َسيَخجَلُونَ عَلَيَك الغاِضبِينَ كُّلُ ها ١١

ـِكُونَ. وَيَهل َسيَتَلاَشوْنَ يُقاوِمُونََك وَالَّذِيَن
مُعارِِضيَك، عَِن َستَبَحُث ١٢

َتجِدَهُْم. وَلَْن
ـِكُونَ. وَيَهل كَالعَدَِم َسيَِصيرُونَ بُونََك ُيحارِ الَّذِيَن

إلَهَُك، أنا لأنِّي ١٣
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ِينَِك. َم بِي ُأمِسُك
ُأعِينَُك.› فَأنا َتخَْف. ‹لا لََك: أقُوُل

غِيرَةُ، الّصَ ُ ودَة الدُّ ها أّيُ يَعقُوُب، يا َتخَْف «لا ١٤

عِيفَةُ. الّضَ ُ رنَقَة َّ الش ها أّيُ ِيَل، إسْرائ يا
اللهُ، يَقُوُل أعَنْتَُك،› ‹أنا

ِيَل. إسْرائ وُس قُّدُ َ هُو وَفادِيَك
ُبُوِب، الح لِسَحِق حادٍّ كَلَوٍح َسأجعَلَُك ١٥

َكثِيرَةٍ، أسناٍن ذا ً جَدِيدا ً لَوحا
وَتَسَحقُها، الجِباَل فَتَدُوَس

كَالتِّبنِ. التِّلاُل َ وَتَصير
بَعِيداً، ُ الرِّيح فَتَحمِلَهُمُ يهِْم َستُذَرِّ ١٦

العاِصفَةُ. وَتُشَتِّتُهُمُ
باللهِ، َستَفرَُح ِحينَئِذٍ،

ِيَل. إسْرائ وِس بِقُّدُ ُ وََستَفتَِخر
وَالمَساِكينُ ُ الفُقَراء يَبحَُث «عِندَما ١٧

َيجِدُونَهُ، وَلا الماءِ عَِن
العَطَِش. مَِن َتجِّفُ وَألِسنَتُهُْم

لَهُْم، َسأستَِجيُب َ الله أنا
أترُكَهُْم. لَْن ِيَل إسْرائ ُ إلَه أنا

ةِ، َّ الجاف الهِضاِب عَلَى ً أنهارا َسأفتَُح ١٨
الوِدياِن. وََسِط فِي ِيَع وَيَناب

ماءٍ، َ بِركَة َ حراء الّصَ َسأجعَُل
ماءٍ. ِيَع يَناب َ ة َّ الجاف وَالأْرَض

حراءِ، الّصَ فِي الأْرزِ أشجارَ َسأزرَعُ ١٩
يتُوِن. َّ وَالز وَالآِس نِط الّسَ أشجارَ وَكَذَلَِك

مَعاً، َ بَر نَو وَالّصُ وَالّسِندِيانَ روَ َّ الس ِ البادِيَة فِي َسأزرَعُ
يَعرِفُوا، وَ َمِيُع الج يَرَى ى َّ َحت ٢٠

يَفهَمُوا وَ بِهَذا يُفَكِّرُوا وَ
هَذا، عَمِلَْت َّتِي ال ِهيَ ِ الله َ يَد أّنَ

خَلَقَهُ.» ِيَل إسْرائ وَس قُّدُ وَأّنَ
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َّفَة َي المُز ِ لِلآلِهَة ُ الله َتحَّدِي
وَُيخـبِرُونا بُوا لِيَقتَرِ ٢٢ ُحجَجَكُْم.» «هاتُوا لَهُْم: يَعقُوَب مَلُِك يَقُوُل وَ تَكُْم.» َّ قَِضي «قَّدِمُوا فَةِ: َّ َي المُز ِ لِلآلِهَة ُ الله يَقُوُل ٢١
أخبِرُونا ٢٣ المُستَقَبَِل. أحداِث عَْن أخبِرُونا مِنها. مَ َّ فَنَتَعَل وَأسرارِها، ِ الماِضيَة الأحداِث عَِن لِيُخبِرُونا َسيَحدُُث. بِما
وَعَمَلـُكُْم العَدَِم، مَِن أقَّلُ كُْم َّ إن ها ٢٤ وَنُكرِمَكُْم. لِنَخاَف شَرّاً، أْو ً خَيرا اعمَلُوا آلِهَةٌ. كُْم َّ أن نَعرَِف ى َّ َحت َسيَحدُُث، بِما

مِثلـُكُْم!» ٌ يه كَر َ فَهُو عِبادَتَكُْم َيختارُ وَمَْن باطٌِل.
الوَِحيد ُ الإلَه َ هُو ُ الله

فَأتَى، ماِل الّشَ مَِن ً رَجُلا «أيقَْظُت ٢٥
بِاْسمِهِ. ُ دَعَوتُه رِق َّ الش وَمَِن

مِل، َّ كَالر َ الوُلاة يَدُوُس
الطِينَ. يَعِجُن َكفَخّارِّيِ

نَعرِفَهُ، ى َّ َحت ِ البِدايَة مَِن بِهَذا َ أخبَر «مَْن ٢٦
‹. َحّقٍ عَلَى ُ ه َّ ‹إن نَقُوَل: كَي ِ حُدُوثِه قَبَل ُ عَرَفَه وَمَْن

أحَدٌ، ِ بِه ُيخـبِرْ لَْم
أحَدٌ، ُ يُعلِنْه وَلَْم

لِكَلامَِك. أحَدٌ يَستَمـِـْع وَلَْم
حُدُوثِها، قَبَل لِصِْهيَوْنَ َ الُأمُور ِ هَذِه أعلَنُْت أنا ٢٧

لِلقُدِس. بِها ً مُبَشِّرا وَأرَسلُْت
أحَداً. أِجدُ فَلا ُ أنظُر «وَلـَِكنِّي ٢٨

، ناِصحٍ مِْن يَكُْن لَْم ِ فَة َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ هَذِه بَينِ وَمِْن
فَيُِجيَب. ُ أسألُه

شَيءٌ، لا هُْم ما َّ إن ٢٩
شَيءٍ. عَمََل يَستَطِيعُونَ وَلا

مِنها. َ مَنفَعَة لا ِيلُهُْم تَماث

٤٢
الخاّص ِ الله ُ خادِم

أرفَعُهُ، الَّذِي عَبدِي َ هُو «ها ١
نَفسِي. ِ بِه فَرَِحْت الَّذِي ُمختارِي

عَلَيهِ، رُوِحي وََضعُت
لِلُأمَِم. بِالعَدِل َسيَأتِي َ وَهُو
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َصوتَهُ، يَرفََع وَلَْن يَصرَُخ لَْن ٢
وارِِع. الّشَ فِي ُ َصوتُه يُسمََع وَلَْن
مَرُضوَضةً، ً قََصبَة َ يَكسِر لَْن ٣

َضعِيفاً. ً لَهَبا يُطفَِئ وَلَْن
فِعلاً. بِالعَدِل وََسيَأتِي

الأْرِض. إلَى بِالعَدِل َ يَأتِي ى َّ َحت َ يَنَكسِر أْو يَضعَُف لَْن ٤
تَعلِيمَهُ.» ُ واطِئ وَالّشَ ُ الجُزُر ُ وََستَنتَظِر

الله َمجدُ
َ نَسَمَة يُعطِي الَّذِي مِنها، َيخرُُج وَما الأْرَض بَسََط وَالَّذِي وَنَشَرَها، ماواِت الّسَ خَلََق الَّذِي ِ الله كَلامُ َ هُو هَذا ٥

فِيها: يَِسيرُونَ ذِيَن َّ لِل ً وَرُوحا عَلَيها، لِلنّاِس َحياةٍ
لِلبِرِّ. دَعَوتَُك َ الله «أنا ٦

وََحفِظتَُك، ِيَدِكَ، ب أمسَكُت
النّاِس مََع عَهدٍ وَِسيَط وََجعَلْتَُك

لِلُأمَِم، ً وَنُورا
العُمِي، عُيُونَ لِتَفتََح ٧

َبِس. الح مَِن الأسرَى وَُتخرَِج
الّسِجِن. مَِن ِ لمَة الّظُ فِي الجالِِسينَ لِتُخرَِج

اْسمِي. َ هُو وَهَذا يهوه٣٤ «أنا ٨

لآخَرَ، َمجدَِي ُأعطَِي لَْن
لِلأوثاِن. كَرامَتِي وَلا

حَدَثَْت، قَْد بِها أخبَرُت َّتِي ال الُأولَى ُ الُأمُور ٩

جَدِيدَةٍ. بُِأمُوٍر ُ ُأخبِر الآنَ أنا وَها
بِها.» ُأخبِرُكُْم حُدُوثِها فَقَبَل

لله تَسبِيٍح ُ تَرنِيمَة
جَدِيدَةً،٣٥ ً تَرنِيمَة ِ لله رَنِّمُوا ١٠

الأْرِض. أقاصِي مِْن بِتَسبِيِحهِ وا ُّ غَن
البَحرِ، مَلّاِحي يا ُ َسبُِّحوه

٤٢:٨ ٣٤
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٤٢:١٠ ٣٥
لخـيرِهِْم. ً عظيما ً أمرا ُ الله يصنَُع مّرةٍ كُّلِ في جديدةً ً ترنيمَة يكتبُونَ الّشعِب ُ ُشعراء كانَ جَدِيدَة. ترنِيمَة
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البَحرِ. َحيواناِت كُّلَ يا وَ
واطِئُ، وَالّشَ ُ الجُزُر تُها َّ أي َسبِِّحيهِ

فِيها. الّساِكنِينَ كُّلَ يا وَ
تَسبِيِحهِ، أصواَت وَمُدُنُها ُ حراء الّصَ لِتَرفَِع ١١

قِيدارَ. ُ عَِشيرَة تَسكُنُها َّتِي ال وَالّساحاُت
بِفَرٍَح. سالـِـــَع ِ مَدِينَة ُسّكانُ لِيَهتِْف

الجِباِل. قِمَِم مِْن لِيَهتِفُوا
َمجداً. َ الله لِيُعطُوا ١٢

واطِئُ. وَالّشَ ُ الجُزُر ُ وَلِتُسَبِّحه
لِلحَرِب، قَوِّيٍ كَرَجٍُل ُ الله َسيَخرُُج ١٣

غََضبُهُ. استَيقََظ وَكَمُحارٍِب
يَصرُُخ، وَ يَهتُِف

أعدائِهِ. عَلَى ُ تَه َّ قُو ُ يُظهِر وَ
الله ُ َصبر

يٍل، َطوِ لِزَمٍَن َصمَّتُ ١٤

نَفسِي. وََضبَطُت َسَكّتُ
َلِدُ، ت كامرَأةٍ فَسَأِصيُح الآنَ أمّا

وَأنفُُخ. َسألهَُث
وَالتِّلاَل، الجِباَل َسُأَحّطِمُ ١٥

نَباتاتِها. كُّلَ وََسُأَجّفُِف
ةٍ، َّ جاف أْرٍض إلَى الأنهارَ َسُأَحوُِّل

البِرَكَ. وََسُأَجّفُِف
قَبُل، مِْن ُ يَعرِفُوه لَْم يٍق َطرِ فِي العُميانَ َسأقُودُ ١٦

يَعرِفُوها. لَْم مَسالَِك وَفِي
نُوٍر، إلَى أمامَهُْم َ لمَة الّظُ َسُأَحوُِّل

سَهلَةٍ. أْرٍض إلَى َ الوَعِرَة وَالأماِكَن
أترُكَهُْم. وَلَْن هَذِا َسأعمَُل

ِيِل َّماث الت عَلَى كِلُونَ َّ المُت أمّا ١٧
آلِهَتُنا،» «أنِت لِلأوثاِن: يَقُولُونَ الَّذِيَن

وََسيَخجَلُونَ. فَسَيُخذَلُونَ
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يهوه عَبدُ
، ّمُ الصُّ ها أّيُ يا «اْستَمِعُوا ١٨

وَأبصِرُوا. انظُرُوا العُمِي ها أّيُ يا وَ
عَبدِي؟ مِثَل أعمَى مِْن هَْل ١٩

ُأرَسلتُهُ؟ الَّذِي رَُسولِي مِثَل أصَّمَ مِْن هَْل
َلِيفي!٣٦ َكح أعمَى مِْن هَْل

يَهوه؟ َكعَبدِ أعمَى مِْن هَْل
َكثِيرَةً، ً ُأمُورا رَأيَت ٢٠

َتحفَظها. لَْم َك َّ وَلـَِكن
مَفتُوحَةٌ، ُ ُأذُنُه

يَسمَُع.» لا ُ ه َّ وَلـَِكن
َشعبِهِ، بَِصلاِح ُ الله يُسَرَّ ٢١
يُكْرِمُها. وَ َ يعَة رِ َّ الش يُعَّظِمُ إْذ

وَنُهَِب. سُرَِق عَب الّشَ هَذا لـَِكّنَ ٢٢

الحُفَرِ، فِي اصطِيدُوا هُمُ ُّ كُل
ُجوِن. الّسُ فِي وَوِِضعُوا
الحَرِْب، َكغَناِئِم حُمِلُوا

يُنقِذُهُْم. مَْن وَلَيَس
أْموالُهُْم، ُسلِبَْت

«أْرِجعْها.» يَقُوُل: مَْن وَلَيَس
هَذا؟ إلَى َسيَستَمـِـُع مِنكُْم مَْن ٢٣

المُستَقبَِل؟ فِي وَيَستَمـِـُع َسيُصغِي وَمَْن
لِلنّاهِبِينَ، يَعقُوَب مَ َّ َسل الَّذِي مَِن ٢٤

ُصوِص؟ ُّ لِل ِيَل وَإسْرائ
هَذا، عَمَِل مَْن ُ الله ألَيَس

إلَيهِ، أخطأوا إْذ
ُطرُقِهِ، فِي يرِ الّسَ وَرَفَُضوا

يعَتَهُ؟ شَرِ يُطِيعُوا وَلَْم
َشدِيدَةً. ً با وَحَر ُ غََضبَه عَلَيهِْم َسَكَب لِذَلَِك ٢٥

٤٢:١٩ ٣٦
ل.» َّ «المَُكم ً حرفيّا حَلِيفِي.
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َحولِهِْم. مِْن نارٌ وَاشتَعَلَْت
يُْدرُِكوا. لَْم هُْم لـَِكنَّ

النّارُ، أحرَقَْتهُمُ
َشيئاً. مُوا َّ يَتَعَل لَْم هُْم لـَِكنَّ

٤٣
ً دائِما ِ َشعبِه مََع ُ الله

ِيُل: إسْرائ يا وََجبَلََك يَعقُوُب، يا خَلَقََك الَّذِي ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا وَالآنَ، ١

فَدَيتَُك، لأنِّي َتخَْف «لا
لِي. أنَْت بِاسمَِك، دَعَوتَُك

مَعََك، َسأُكونُ َ ِياه الم ُ تَعبُر عِندَما ٢
تَغمُرَكَ. لَْن َ الأنهار ُ َتجتاز وَعِندَما
َلذَعََك، ت لَْن النّارِ َ عَبر ُ تَِسير عِندَما

ُيحرِقََك. لَْن هِيُب َّ وَالل
إلَهَُك. أنا لأنِّي ٣

ُمخَلُِّصَك. ِيَل إسْرائ وُس قُّدُ أنا
عَنَك، ً فِديَة مِصرَ ُ ُأقَّدِم

مِنَك. ً بَدَلا وََسبَأ وَُكوَش
مٌ، َّ وَمُكَر عَلَيَّ غاٍل ََّك لأن ٤

َك. ُّ ُأِحب وَأنا
مِنَك، ً بَدَلا ً ُأناسا أبذُِل
َحياتَِك.» بَدََل ً با وَُشعُو
َشعبَه َسيستَردُّ ُ مَعََك.الله لأنِّي َتخَْف «لا ٥

رِق، َّ الش مَِن بِنَسلَِك َسآتِي
الغَرِب. مَِن وََسأجمَعَُك

‹أطلِْقهُْم.› ماِل: لِلّشَ َسأقُوُل ٦

َتحِجزْهُْم.› ‹لا وَلِلجَنُوِب:
البَعِيدَةِ، الأماِكِن مَِن أولادَِي أحضِرْ

الأْرِض. أقاصِي مِْن وَبَناتِي
باسمَِي، يَن ِّ المَدعُو كُّلَ أحضِرْ ٧
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َمجدِي، لأجِل خَلَقتُهُْم الَّذِيَن
وََصنَعْتُهُْم.» َجبَلْتُهُْم الَّذِيَن
الله شاهِدُ ِيُل إسْرائ

الأعمَى، عَب الّشَ أخرِِج ٨

عُيُوناً، ُ لَه أّنَ مََع
آذاناً. ُ لَه أّنَ مََع الأصَّمَ

الُأمَِم، كُّلُ فَلتَجتَمـِـْع ٩

عُوِب. الّشُ كُّلُ وَلتَحتَِشْد
بِهذا، أنبأ مِنهُْم مَْن

َتحدَُث؟ أْن قَبَل ِ الماِضيَة بِالُأمُورِ تَنَبّأ أْو
، َحّقٍ عَلَى كانُوا إْن بِشُهُودِهِْم لِيَأتُوا

َصحِيٌح.» «هَذا يَقُولُوا: وَ النّاُس وَلْيَستَمـِـِع
اختَرتُهُ. الَّذِي خادِِمي مََع شُهُودِي ْ «أنتُم اللهُ: يَقُوُل ١٠

بِي. لِيُؤمِنُوا ِيَن الآخَر تُساعِدُوا لـِكَي اختَرتُكُْم
هُوَ. أنا أنِّي افهَمُوا
إلَهٌ، قَبلِي يَكُْن لَْم

إلَهٌ. َ يَأتِي لَْن وَبَعدَِي
ِسواَي. ُمخَلٍِّص مِْن وَما اللهُ، أنا أنا ١١

وَأخبَرُت، َّْصُت وَخَل أعلَنُْت أنا ها ١٢
غَرِيٌب. ٌ إلَه بَينَكُْم يَكُونَ أْن قَبَل

اللهُ. يَقُوُل شُهُودِي،» ْ أنتُم
الابَدِ. إلَى َ هُو أنا اللهُ، «أنا ١٣

يَدِي. مِْن ُيخَلُِّص أحَدٌ وَلا
ذَلَِك؟» يَمنََع أْن يَستَطِيُع فَمَْن أعمَُل، أنا

ِيَل: إسْرائ وُس قُّدُ فادِيكُْم ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٤

بابَِل، إلَى ً جَيشا َسُأْرِسُل ـِكُْم «لأجل
المُغلَقَةَ. البَوّاباِت وََسُأَحّطِمُ
أسْرَى ونَ ُّ ِي الكِلدان َسيُْحمَُل

بِها. يَفتَِخرُونَ َّتِي ال ُسفُنِهِِم فِي
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وُسكُْم، قُّدُ ُ الله أنا ١٥
ِيَل.» إسْرائ خالُِق ـِكُكُْم، مَل

لِشَعبِه ِ الله خَلاُص
وَالحِصانَ َ المَرَكبَة َ هَزَم الَّذِي ١٧ ةِ، َّ ي القَوِ ِياهِ الم فِي ً وََسبِيلا البَحرِ فِي ً يقا َطرِ َصنََع الَّذِي ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٦

َكفَتِيلَةٍ: وَانطَفَُأوا خَمَدُوا يَقُومُوا، وَلَْم فَسَقَطُوا مَعاً، بِينَ ُحارِ وَالم َيَش وَالج
قَدِيماً، حَدََث ما رُوا َّ تَتَذَك «لا ١٨

بِالماضِي. تُفَكِّرُوا وَلا
جَدِيداً. ً أمرا أصنََع أْن ُأوِشُك عَلَى إنِّي ها ١٩

تَعرِفُونَهُ؟ ألا بِدايَتِهِ. فِي الآنَ َ هُو
حراءِ، الّصَ فِي ً يقا َطرِ َسأصنَُع

القَفارِ. فِي ً وَأنهارا
آوَى وَبَناُت ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح ٢٠

َمجدِي. ُ َستُظهِر عامُ َّ وَالن
حراءِ، الّصَ فِي ً ماء َسُأعطِي لأنِّي

القَفارِ، فِي ً وَأنهارا
ُختارَ، الم َشعبِي لأسقَِي

لِنَفسِي، ُ َجبَلْتُه الَّذِي عَب الّشَ ٢١
بِتَسبِيِحي. ُ َسيُخبِر وَالَّذِي

يَعقُوُب، يا تَدعُنِي «لَْم ٢٢

ِيُل. إسْرائ يا مِنِّي وَتَعِبَت
كَذَبيحَةٍ، شاةً لِي ُتحضِرْ لَْم ٢٣

ِتَقدِماتَِك. ب تُكرِْمنِي وَلَْم
قدِماِت، َّ بِالت عَلَيَك ُأثقِْل لَْم أنا

البَُخورِ. بِطَلَِب ُأتعِبَْك وَلَْم
بِماٍل، ً َطيِّبا ً َبخُورا تَشتَرِ لَْم ٢٤

ذَباِئحَِك، بِشَحِم تُشبِعنِي وَلَْم
ِبخَطاياكَ، أتعَبْتَنِي َك َّ لـَِكن

بِآثامَِك. وَأنهَكتَنِي
نَفسِي. لأجِل َخطاياكَ الماِحي َ هُو أنا «أنا، ٢٥
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َخطاياكَ. َ ر َّ أتَذَك وَلَْن
وَلنَتَحاَججْ. أنَت، رْنِي َّ تذَك لـَِكْن ٢٦

بَراءَتََك. وَأثبِْت تََك قِّصَ اروِ
أخطَأ، ُل الأّوَ كَ جَّدُ ٢٧

. عَلَيَّ عََصوْا عَنَْك وَالمُدافِعُونَ
ِس، المُقَّدَ المَكاِن هَذا َ قادَة سُت َّ َنج لِذَلَِك ٢٨

يَعقُوَب، بِدَمارِ وَسَمَحُت
ِيَل. إسْرائ وَبِشَتِم

٤٤
الواِحد ُ الله

خادِِمي، يَعقُوَب يا اْسمَْع «وَالآنَ ١
اختَرتُهُ. الَّذِي ِيَل إسْرائ يا وَ

َصنَعََك، الَّذِي ُ الله يَقُوُل هَكَذا ٢
البَطِن، فِي لََك َشّكَ وَالَّذِي

َسيُعِينَُك: وَالَّذِي
خادِِمي، يَعقُوُب يا َتخَْف لا
اختَرتُهُ. الَّذِي يَشُورُونُ يا وَ

العَطشَى، الأْرِض عَلَى ً ماء َسأسكُُب لأنِّي ٣
ةِ. َّ الجاف الأْرِض عَلَى ً وَُسيُولا
نَسلَِك، عَلَى رُوِحي َسأسكُُب

أولادِكَ. عَلَى وَبَرََكتِي
الحُورِ، َشجَرِ مِثَل َسيَنبُتُونَ ٤

ِياهِ. الم جَداوِِل جانِِب عَلَى الَّذِي كَالحُورِ
للهِ،› ‹أنا َسيَقُوُل: هَذا ٥

يَعقُوَب، بِاسِْم ُ نَفسَه َسيَدعُو وَذَلَِك
للهِ،› ‹مُلٌْك يَدِهِ: عَلَى َسيَكتُُب ُ وَآخَر

ِيَل.» إسْرائ إلَى ُ نَفسَه وََسيَنِْسُب
القَدِيرُ: ُ الله وَفادِيهِ، ِيَل إسْرائ مَلُِك ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٦

وَالآِخرُ، ُل الأّوَ «أنا
ِسواَي. َ إلَه وَلا
مِثلِي؟ َ هُو مَْن ٧
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يُقنِعنِي. وَ ذَلَِك، يُعلِْن وَ ْم َّ فَليَتَكَل
ِيَةِ؟ الآت الأحداِث عَِن بَعِيدٍ زَمٍَن مُنذُ أعلََن مَْن

المُستَقبَِل. فِي بِما فَليُخبِرْنا
تَرهَبُوا. وَلا َتخافُوا لا ٨

بَعِيدٍ؟ زَمٍَن مُنذُ لـَكُْم وَُأعلِْن ُأخبِرْكُْم ألَْم
شُهُودِي. ْ أنتُم

غَيرِي، إلَهٍ مِْن فَهَْل
ِسواَي؟» َصخرَةٍ مِْن أْو

فَة َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ مَنفَعَة ُ عَدَم
لأوثانِهِْم. شُهُودٌ هُْم الأوثاِن ُ عَبَدَة مِنها. َ مَنفَعَة لا ونَها ُّ ُيحِب َّتِي ال وَالأوثانُ شَيءٌ، لا هُْم ً أوثانا يَصنَعُونَ الَّذِيَن كُّلُ ٩

َيخجَلُونَ. لا هُْم لِذَلَِك يَفهَمُونَ، وَلا يَرَْونَ لا هُْم إّنَ
فَلْيَجتَمِعُوا بَشَرٍ. ِسوَى لَيسُوا صانِعِيها كُّلُ ُيخزَْونَ. عابِدِيها كُّلُ ١١ مِنهُ؟ َ مَنفَعَة ًلا وَثَنا ًأْو إلَها أحَدُهُْم يَصنَُع ِماذا ل ١٠

وََيخجَلُوا. يَرتَعِبُوا لـِكَي أماِمي، يَقِفُوا وَ هُْم ُّ كُل
َيجُوعُ َّ ثُم تَينِ. َّ ي القَوِ بِذِراعَيهِ بِها وَيَشتَغُِل بِالمِطرَقَةِ، وَيُشَّكِلُها الفَحِم، عَلَى يُحَمِّيها حَدِيدٍ. َ قِطعَة يَقطَُع الحَّدادُ ١٢

فَيَتعََب. ً ماء يَشرَُب لا تَهُ، َّ قُو يَفقِدُ وَ
وَبِجَماٍل إنساٍن، بِشَكِل ُ يَصنَعُه بِالبِركارِ. ُ يُعَلِّمُه وَ ْحِت، َّ الن بِأدَواِت ُ يَنَحِتُه بِالقَلَمِ. ً َخّطا وَيَرسُمَ َخيطاً، جّارُ َّ الن يَمُّدُ ١٣

الغابَةِ. أشجارِ بَينَ تَنمُو يترُكُها وَ وٍط ُّ بَل أْو ِسندِياٍن أشجارَ َيختارُ أْو أْرزاً، حّاُت َّ الن يَقطَُع ١٤ بَيٍت! فِي َكِن للّسَ يَصلُُح بَشَرِّيٍ
لِيَطبَُخ ً جُزءا ُ وَيَْستَخْدِم أ. َّ لِيَتَدَف َ النّار ِ بِه وَيُشعُِل ِ َجرَة الّشَ مَِن ً جُزءا يَأخُذُ ١٥ َمِّيها. ُن ي َ المَطَر لـَِكّنَ َ بَر َصنَو َ َشجَرَة يَغرُِس َ هُو
لَحمَهُ، عَلَيهِ فَيَطبُُخ لِلنّارِ، َكوُقُودٍ ُ مِنه ً جُزءا ُ يَستَخدِم ١٦ يعبُدُهُ! وَ ُ لَه وَيَسجُدُ ً مَنُحوتا ً وَثَنا ى تَبَّقَ بِما يَصنَُع َّ ثُم َطعامَهُ.
ةِ َّ ِبَقِي وَب ١٧ َحولِي.» مِْن ً َضوءا تُبعَُث ُ وَالنّار بِالدِّفءِ، ُ أشعُر «آه، يَقُوُل: وَ بِالنّارِ ُ يَستَدفِئ َكما يَشبََع. ى َّ َحت وَيَأكُُل

إلَهِي!» َك َّ لأن «خَلِّْصنِي يَقُوُل: وَ إلَيهِ يَُصلِّي وَ ِّمثاِل الت لِذَلَِك فَيَرَكُع إلَهاً، يَصنَُع الخَشَِب
ُل َمَهَّ يَت لا ١٩ يَفهَمُونَ. فَلا ٌ مُغلَقَة أذهانَهُْم وَكَأّنَ يَرَْونَ، فَلا ٌ مُغمََضة عُيُونَهُْم وَكَأّنَ يَفهَمُونَ، وَلا يَعرِفُونَ لا ١٨

وَأكَلتُهُ. ً لَحما وََشوَيُت ً خُبزا عَلَيهِ وَخَبَزُت بِالنّارِ، الخَشَِب نِصَف «أحرَقُت يَقُوُل: وَ َ ُمِيِّز ي أْو يَفهَمَ أْو َ لِيُفَكِّر مِنهُْم أحَدٌ
يٍق َطرِ إلَى َخدُوعُ الم ُ ذِهنُه ُ أَضلَّه مادَ، َّ الر يَأكُُل فَكَمَْن ٢٠ َخشٍَب؟» ِ لِقِطعَة أأْسجُدُ بَغيضاً؟ ً َشيئا بِالباقِي الآنَ أصنَُع فَهَْل

زائِفاً؟» ً إلَها ُمنَى الي يَدِي فِي الَّذِي هَذا «ألَيَس يَقُوَل: أْن أْو ُ نَفسَه ُيخَلَِّص أْن يَستَطِيُع لا خاطِئَةٍ.
ِيل لأسْرائ ِ الله ُ مَعُونَة

يَعقُوُب، يا الُأمُورَ ِ هَذِه ْ ر َّ «تَذَك ٢١
خادِِمي. ََّك لأن ِيُل إسْرائ يا وَ

خادِماً، لِي لِتَكُونَ َجبَلْتَُك قَْد
ِيُل. إسْرائ يا أنساكَ لَْن
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َكغَيمَةٍ، بََك ذُنُو َمحَوُت قَْد ٢٢
َكسَحابَةٍ. وََخطاياكَ

فَدَيتَُك.» لأنِّي إلَيَّ ارِجــْع
ماواُت، الّسَ تُها َّ أي رَنِّمِي ٢٣

هَذا. عَمَِل َ الله لأّنَ
الأْرِض، أعماَق يا اهتِفِي

الجِباُل، تُها َّ أي ةٍ َّ بِقُو رَنِّمِي
فِيها، َشجَرَةٍ وَكُّلُ ُ الغابَة تُها َّ أي

يَعقُوَب، فَدَى َ الله لأّنَ
ِيَل. إسْرائ ِخلاِل مِْن ُ َمجدَه ُ وََسيُظهِر

ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٤
ِحِم: َّ الر فِي َجبَلََك الَّذِي فادِيَك

شَيءٍ، كُّلِ صانـِـُع ُ الله «أنا
وَحدِي، ماواَت الّسَ نَشَرُْت الَّذِي أنا

مَعِي.» أحَدَ وَلا الأْرَض وَبَسَطُت
الـكَذَبَةِ، الأنبِياءِ كَذَِب ُ ُأظهِر أنا ٢٥

العَرّافِينَ. َ حَماقَة وَأكِشُف
َ الحَُكماء ُأربُِك أنا

حَماقَةً. مَعرِفَتَهُْم وَأجعَُل
خادِِمي، ِ لِكَلِمَة ُ َيِّد المُؤ أنا ٢٦

مُرِسلِيهِ. ةِ ِلخُّطَ ُ وَالمُتَمِّم
القُْدِس: عَِن القائُِل أنا

جَدِيدٍ.› مِْن فِيها النّاُس ‹َسيَسكُُن
يَهُوذا: مُدُِن وَعَْن

‹َستُبنَى.›
خَرائِبِها: وَعَْن

‹َسُأقِيمُها.›
، ‹ِجّفَ لِلمُِحيِط: القائُِل أنا ٢٧

أنهارَكَ.› وََسُأَجّفُِف
ُكورَُش: عَْن القائُِل أنا ٢٨

الرّاِعي، َ «هُو
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يدُهُ. ُأرِ ما كُّلَ َسيَعمَُل َ وَهُو
القُْدِس: عَِن َسيَقُوُل

ِيَةً،› ثان ‹َستُبنَى
الهَيكَِل: عَِن وََسيَقُوُل

أساساتِهِ.›» وَضُع ‹َسيُعادُ

٤٥
لـِكُورُش ِ الله ُ اختِيار

ُكورَُش: المَمسُوِح٣٧ ِ ـِكِه َل ِم ل ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١

ُمنَى، الي ِ ِيَدِه ب «أمسَكُت
ُأمَماً، ُ لَه لُأخِضــَع

ياءَ. ًأقوِ مُلُوكا وَلأنزِعَ
أمامَهُ، الأبواَب َسأفتَُح

مُغلَقَةً. البَوّاباُت تَكُونُ فَلا
أمامََك، ُ «َسأِسير ٢

سَهلَةً. َ المُتَعَرِّجَة المَناطَِق وَأجعَُل
ةَ، َّ ي ِ البُرونْز الأبواَب ُ َسأكسِر

الحَدِيدِ. أقْفاَل وَأقطَُع
لاِم، الّظَ فِي َ َخزُونَة الم َ روَة َّ الث َسُأعطِيَك ٣
ةِ، َّ ي السِّرِّ الأماِكِن فِي َ أة َّ ُخَب الم وَالـكُنُوزَ

ِيَل إسْرائ ُ إلَه اللهُ، أنا أنِّي لِتَعرَِف
بِاْسمَِك. يَدعُوكَ الَّذِي

يَعقُوَب خادِِمي أجِل مِْن ٤
ُمختارَِي، ِيَل وَإسْرائ

بِاْسمَِك. دَعَوتَُك
أنَت، مَْن أعرُِف أنا
تَعرِفُنِي. لا ََّك أن مََع

ِسواَي، لَيَْس يهوه٣٨ أنا ٥

٤٥:١ ٣٧
(15 العدد فِي (كذلك العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ «مِسيحه.» ً حرفيا المَمسُوح. ملـكه

٤٥:٥ ٣٨
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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مِثلِي. ٌ إله وَلا
تَعْرِفْني! لَْم َك َّ لـَِكن يتَُك، َّ قُو

المَغَارِِب وَمَِن المَشارِِق مَِن َمِيُع الج َ لِيَعلَم ٦
أنا، إلّا َ إلَه لا أْن

ِسواَي. وَلَيَْس يهوه أنا
لمَةَ، الّظُ وَأخلُِق ورَ ُّ الن ُأبدِعُ أنا ٧
المَصائَِب. وَأخلُِق لامَ الّسَ أصنَُع

جَميعاً. ِ هَذِه أصنَُع َ الله أنا
فَوُق، مِْن ماواُت الّسَ ُمطِرِ «لِت ٨

َصلاحاً. الغُيُومُ وَلْتَسكُِب
الأْرُض لِتَنفَتِِح

مَعَهُ. لاُح الّصَ وََيخرَُج َلاُص الخ يَنبَُت ى َّ َحت
خَلَْقتُهُ. َ الله أنا

خَلِيقَتِه عَلَى ِ الله ُ َسيطَرَة
جابِلَهُ، ُيخاصِمُ ِمَْن ل يٌل «وَ ٩

مَكسُوٍر. إناءٍ مِْن فَخّاٍر ِ قِطعَة ِسوَى لَيَس َ وَهُو
ِلجابِلِهِ: الّطِينُ يَقُوُل فَهَْل

تَصنَعُهُ؟› الَّذِي ‹ما
بَراعَةٍ.› بِلا ‹أنَت أْو

َلِدُهُ؟› ت الَّذِي ‹ما لِوالِدٍ: يَقُوُل ِمَْن ل يٌل وَ ١٠

ِضينَ؟›» َمَّخَ تَت َ ‹ِبم لِوالِدَةٍ: أْو

وَجابِلُهُ: ِيَل إسْرائ وُس قُّدُ اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١١

أولادِي؟ عَْن «افَتَسألُونَنِي
؟ يَدَّيَ أعْماِل فِي عَلَيَّ أتُِشيرونَ

الأْرَض، َصنَعُت «أنا ١٢
عَلَيها. الإنسانَ وَخَلَقُت

ِيَدِي، ب ماواِت الّسَ بَسَطُت أنا
ُجندِها. كُّلَ وَأمَْرُت

، صاِلحٍ لِهَدٍَف ُكورََش أيقَظُت أنا ١٣

سَهلَةً. ِ ُلِه ُسب كُّلَ وََسأجعَُل
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مَدِينَتِي، َ ِناء ب َسيُعِيدُ ُ ه َّ لأن
رِشوَةٍ.» أْو ثَمٍَن غَيرِ مِْن َشعبِي أسرَى وََسيُطلُِق

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٤

ُكوَش وَُتجّارُ ُ مِصْر ُ تُنتِجُه «ما
ياءُ، ِ الأثر ونَ ُّ بَئِي وَالّسَ

إلَيَك، َسيأتِي ُ ه ُّ كُل
لََك. وََسيَكُونُ

َسلاِسَل. فِي إلَيَك وَيَأتُونَ َسيَتبَعُونََك وَهُْم
لََك، َسيَنَحنُونَ

يَقُولُونَ: وَ وْنَ َسيَتَرَّجَ وَإيّاكَ
غَيرَهُ.›» َ إلَه وَلا مَعََك، ُ الله ما َّ ‹إن
نَفسَهُ، ُيخفِي ً إلَها لَسَت َك َّ إن ١٥

َلاِص. وَالخ صرِ َّ بِالن تَأتِي الَّذِي ِيَل إسْرائ َ إلَه يا
وََيخجَلُونَ، َسيُخزَْونَ هُْم ُّ كُل ١٦

عاٍر. فِي ً مَعا الأوثاِن صانِعُو وََسيَمضِي
ِيُل إسْرائ َيخلُِّص ُ الله ١٧
الأبَدِ. إلَى يَدُومُ ً خَلاصا

الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى َتخجَلُوا وَلَْن َتخزَوا لَْن
اللهُ. َ هُو ماواِت الّسَ خالُِق ١٨
وََصنَعَها، الأْرَض َل َشّكَ َ هُو

فارِغَةً، لِتَكُونَ َيخلِْقها وَلَْم سَها أّسَ
لِتُسَكَن. َصنَعَها بَْل

يَقُوُل: وَ
غَيرِي. َ آخَر َ إلَه وَلا اللهُ، «أنا

بِالسِّرِّ، ْم َّ أتَكَل لَْم
مُظلٍِم. مَكاٍن فِي أْو

يَعقُوَب: لِنَسِل أقُْل لَْم ١٩
فائِدَةٍ.› غَيرِ مِْن وَلـَِكْن ‹اطلُبُونِي

، الحَّقَ وَأقُوُل ُ الله أنا
مُستَقِيمٌ. َ هُو بِما ُ وَُأخبِر
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الواِحد ُ الله
الُأخرَى، الُأمَِم مَِن ْ َبتُم هَر مَْن «يا ٢٠

وَتَعالَوْا. تَجَمَعُوا
مَعاً. إلَيَّ بُوا اقتَرِ

َ ة َّ الخَشَبِي أصنامَهُمُ يَحمِلُونَ الَّذِيَن إّنَ
فَهٍم. بِلا هُْم ُيخَلِّصَهُْم، أْن ُ يَقدِر لا إلَهٍ إلَى ونَ ُّ يَُصل وَ

وَتَشاوَرُوا. دَْعواكُْم، وَقَّدِمُوا تَعالَوا ٢١

يٍل؟ َطوِ زَمٍَن مُنذُ هَذا أعلََن مَْن
يٍل؟ َطوِ زَمٍَن مُنذُ بِهَذا أ َّ تَنَب مَْن

اللهَ؟ أنا يَكُْن ألَْم
ُمخَلِّصاً، ً بارّا ً إلَها غَيرِي، َ إلَه لا

ِسواَي. وَلَيَس

وَاخلُُصوا إلَيَّ «التَفِتُوا ٢٢

مَكاٍن، كُّلِ فِي النّاِس كُّلَ يا
غَيرِي. َ إلَه وَلا اللهُ، َ هُو أنا لأنِّي

بِذاتِي ُأقسِمُ ٢٣

– َ ر َّ تَتَغَي لَْن بِالحَّقِ َمِي ف مِْن خَرََجْت ٌ كَلِمَة وَِهيَ –
رُكبَةٍ، كُّلُ أماِمي َستَنَحنِي
لِساٍن. كُّلُ بِي وََسيَحلُِف

ةُ.›» َّ وَالقُو العَدُل ِ بالله ما َّ ‹إن وََسيَقُولُونَ: ٢٤

وََسيُسَبُِّحونَهُ. باللهِ، ِيَل إسْرائ نَسِل كُّلُ ُ وََسيَفتَِخر ٢٥ وََيخزَونَ. إلَيهِ َسيَأتُونَ ُ مِنه الغاِضبِينَ كُّلُ
٤٦

فَة َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ مَنفَعَة ُ عَدَم
ثَقيلاِن ِحملاِن إلّا هُما ما . واّبِ وَالدَّ َيواناِت الح عَلَى حُمِلا وَانحَّطا. وَنَبُو ِيُل ب فاِن َّ َي المُز الإلَهاِن «َسقََط اللهُ: يَقُوُل ١

بِي. الّسَ إلَى َسيُحمَلاِن بَْل الهرَِب، عَلَى يَقدِراِن لا مَعاً. وََسقَطا انحَّطا ٢ !ٍ مُنهَكَة َحيوَاناٍت عَلَى
وَاحتََضنتُكُْم وِلادَتِكُْم، مِنذُ حَمَلْتُكُْم مَْن يا ِيَل. إسْرائ بَيِت مِْن الباقِينَ كُّلَ يا وَ يَعقُوَب، بَيَت يا إلَيَّ «اْستَمِعُوا ٣

وَُأخَلُِّصكُْم. َسأْحمِلـُكُْم وَأنا َصنَعتُكُْم، أنا أحمِلـُكُْم. أنا َشعرُكُْم يَِشيُب عِندَما ى َّ َحت َكبُرْتُمْ. ى َّ َحت ٤ ُأمِّكُْم، رَحِم مِْن



٥ : ٤٧ إَشعْياء ١١٢٨ ٥ : ٤٦ إَشعْياء

بِإسراٍف، أكياسِهِْم مِْن ً ذَهَبا يُنفِقُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك ٦ نَتَشابَهَ؟ ى َّ َحت تُقارِنُونَنِي بِمَْن تُعادِلُونَنِي؟ أْو تُشَبِّهُونَنِي «بِمَْن ٥

ُ يََضعُونَه وَ وَيَحمِلُونَهُ، أكتافِهِْم عَلَى ُ يَرفَعُونَه ٧ يَعبُدُونَهُ. وَ ُ لَه يَسجُدُونَ ً إلَها لِيَصنََع ً صائِغا يَستَأِجرُونَ ِيزاِن، بِالم َ ة الفِّضَ وَيَزِنُونَ
ِضيٍق. مِْن ً أحَدا يُنقِذَ وَلا ُيجِيُب، لا أحَدٌ ِ بِه استَنجَدَ إِن كُ. َّ يَتَحَر وَلا هُناكَ فَيَقُِف ِ مَكانِه فِي

غَيرَِي. أحَدَ وَلا ُ الله أنا لأنِّي الماِضيَةَ. الأحداَث رُوا َّ تَذَك ٩ المُِسيئُونَ. ها أّيُ ِ بِه فَكِّرُوا رِجالاً، وَُكونُوا هَذا رُوا َّ «تَذَك ٨

‹َستَثبُُت وَأقُوُل: بَعدُ. َيحَدَْث لَْم بِما أخبَرُْت يٍل َطوِ زَمٍَن وَمُنذُ البِدايَةِ، مُنذُ َ النِّهايَة ُأعلُِن ١٠ يُشبِهُنِي. أحَدَ وَلا ُ الله أنا
مُْت َّ تَكَل أنا تِي. ُخّطَ لِتَنفِيذِ ٍ بَعِيدَة أْرٍض مِْن ً رَجُلا – ً جارِحا ً َطيرا أدعُو أنا ١١ يدُهُ.› ُأرِ ما كُّلَ وََسأعمَُل تِي، ُخّطَ

تِي. ُخّطَ وََسُأنَّفِذُ طُت َخّطَ كَلاِمي. وََسُأَحّقُِق
ِبخَلاصِيَ. وََسُأعَجُِّل يَبتَعِدُ، وَلا يَقتَرُِب عَدلِي َسأجعَُل ١٣ العَدِل. عَِن البَعِيدُ العَنِيدُ، عُب الّشَ ها أّيُ إلَيَّ «اْستَمـِـْع ١٢

َسيُمَجِّدُونَنِي. الَّذيَن ِيَل إسْرائ لِبَنِي صِْهيَوْنَ، فِي خَلاصِيَ َسأْصنَُع
٤٧

بابِل إلَى ِ الله ُ رِسالَة
راِب، ُّ الت عَلَى وَاجلِسِي «انزِلِي ١

العَذراءُ. بابُِل يا
عَْرٍش، بِلا الأْرِض عَلَى اجلِسِي

ِيِّينَ. الكِلدان َ ابنَة يا
المُتَرَفِّهَةَ.› َ قِيقَة َّ ‹الر بَعْدُ فِيما تُدعَي لَْن ِك َّ لأن

قِيِق، الدَّ لِعَمَِل ً َمحا ق وَاطَحنِي َّحَى الر َ ِحجارَة خُذِي ٢
وَْجهِِك، َ غِطاء يلِي أزِ

الأنهارَ. وَاعبُرِي بِِك ثَو أطراَف ارفَعِي
عَورَتُِك، َستَنَكِشُف ٣

َسيُرَى. يُِك وَِخز
َسُأعاقِبُِك،

عِقاٍب.» بِلا ً أحَدا أترُكَ وَلَْن
اْسمُهُ، ُ القَدِير يهوه٣٩ ‹فادِينا، َشعبِي: «يَقُوُل ٤

ِيَل.› إسْرائ وُس قُّدُ َ هُو
لاِم، الّظَ إلَى وَاْذهَبِي ً صامِتَة اجلِسِي ٥

ِيِّينَ. الكِلدان َ ابنَة يا
المَمالِِك. َ ـِكَة مَل بَعْدُ فِيما تُدعَي لَْن ِك َّ لأن

٤٧:٤ ٣٩
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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َشعبِيَ، عَلَى «غَِضبُت ٦

لِي! هُْم الَّذِيَن فَدَنَّْسُت
يّاهُْم. إ مْتُِك َّ َسل َّ ثُم

تَرحَميهُْم فَلَْم
الكِبارِ. عَلَى ى َّ َحت قُيُودَِك وََضعِْت بَْل

الأبَدِ إلَى ‹َسأعِيُش ُلِْت: ق ٧
ةً.› َّ أبَدِي ً ـِكَة مَل

الُأمُورِ، ِ بِهَذِه تُفَكِّرِي لَْم
عاقِبَتِها. فِي لِي تَتَأمَّ وَلَْم

ُ المُتَرَفِّهَة تُها َّ أي اْستَمِعِي لِذا ٨
ُطمَأنِينَةٍ. فِي ُ الجالِسَة
لِنَفسِها: ُ القائِلَة تُها َّ أي

لطاِن، الّسُ ُ صاِحبَة ‹أنا
غَيرِي. هُناكَ وَلَيَس

َل، أتَرَمَّ لَْن
أولادِي.› أفقِدَ وَلَْن

واِحدٍ، يَوٍم وَفِي ً فَجأة ً مَعا هَذاِن يُصيبُِك بَْل ٩

أولادَِك. وَتَفقِدِيَن لِينَ تَتَرَمَّ
ِسحرِِك، كُّلِ مِْن غِم َّ بِالر

العَظِيمَةِ. يذِِك تَعاوِ ةِ َّ قُو وَمِْن
شَرِِّك، فِي بِالأماِن َشعَرِت ١٠

يَرانِي.› أحَدَ ‹لا ُلِْت: وَق
وَمَعرِفَتُِك. ِحكمَتُِك تِْك َّ أَضل

قَلبِِك: فِي ُلِْت ق
لطاِن، الّسُ ُ صاِحبَة ‹أنا
غَيرِي.› هُناكَ وَلَيَس

عَلَيِك، المَصائُِب َستَأتِي «لِذَلَِك ١١
َستَحدُُث. مَتَى تَعرِفِي وَلَْن

عَلَيِك، ُ مار الدَّ َسيَقَُع
تَُصّدِيهِ. أْن تَقدِرِي وَلَْن

ً فَجأة عَلَيِك ُ الكارِثَة وََستَأتِي
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ِيَةٌ. آت ها أّنَ تَعرِفِي أْن دُوِن مِْن
وَِسحرِِك، يذِِك تَعاوِ فِي اْستَمِرِّي ١٢

ِصباِك. مُنذُ بِذَلَِك انشَغَلِت فَقَدِ
تَنجَِحينَ! ما َّ ُب فَلَر

أحَداً. ُتخِيفِينَ ما َّ ُب وَر
اْستِشاراتِِك. كُّلِ مِْن ٌ مُنهَكَة «أنِت ١٣

وَُيخَلُِّصوِك. الأفلاكَ يَدرُُسونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك لِيَقِِف
هُورِ، ُّ الش وَاوائِِل ُجومَ ُّ الن يُراقِبُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك وَلِيَقِِف

لَِك. َسيَحدُُث بِما وَُيخـبِرُوِك
النّارُ. ُ ُتحرِقُه الَّذِي القَّشِ مِثُل هُْم إّنَ ١٤

هِيِب. َّ الل ةِ َّ قُو مِْن أنفُسَهُْم ُيخَلُِّصوا أْن يَستَطِيعُونَ لا
بِهِ، لِتَستَدفِئِي ً جَمرا هَذا لَيَس

أمامَها. لِتَجلِسِي ً نارا وَلا
عَلَيهِْم، تَعِبِت الَّذِيَن هُمُ هَؤلاءِ ١٥

ِصباِك. مُنذُ ِ التِّجارَة فِي شُرَكاؤُِك
يقَهُ، َطرِ َضّلَ مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ

ُيخَلُِّصِك.» مَْن يُوجَدُ وَلا
٤٨

لإسرائيل ِ الله ُ رِسالة
يَعقُوَب، بَيَت يا هَذا «اْسمَعُوا ١

ِيَل، إسْرائ بِاسِْم يَن ِّ المَدعُو
يَهُوذا، نَسِل مِْن يَن المُنحَدِرِ

يهوه٤٠، بِاسِْم الحالِفِينَ
ِيَل، إسْرائ َ إلَه إلَى اعِينَ الّسَ

إخلاٍص. أْو بِِصدٍق لَيَس وَلـَِكْن
المُقَّدَِسةِ،› ِ المَدِينَة َ ‹أبناء أنفُسَكُْم: تَدعُونَ كُْم َّ «لأن ٢

ِيَل إسْرائ ِ إلَه عَلَى كِلُونَ َّ وَتَت
القَدِيرُ.› ‹يهوه ُ اْسمُه الَّذِي

٤٨:١ ٤٠
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



١٠ : ٤٨ إَشعْياء ١١٣١ ٣ : ٤٨ إَشعْياء

حُدُوثِهِ، قَبَل َسيَحدُُث ما أعلَنُْت «قَْد ٣

مَعرُوفَةً. وََجعَلْتُها الُأمُورَ ِ هَذِه ُلُْت ق
فَحَدَثَْت. َصنَعْتُها ً وَفَجأة

عَنِيدٌ، ََّك أن عَرَفُت لأنِّي ٤
كَالحَدِيدِ، رَقَبَتَِك عََضلاِت وَأّنَ

كَالبُرونْزِ. وََجبهَتََك
يلَةٍ، َطوِ فَترَةٍ مُنذُ الُأمُورَ ِ هَذِه لََك أعلَنُت ٥

بِها، أخبَرتَُك حُدُوثِها وَقَبَل
تَقُوَل: لا ى َّ َحت
عَمِلَها، ‹َصنَمِي

بِها.› أمَرَ المَعدَنِيُّ َ وَتِمثالِي وَثَنِي
ِيل لإسْرائ ِ الله عِقاُب
الُأمُورِ، ِ بِهَذِه «سَمِعَْت ٦

ها. َّ كُل إلَيها ْ فَانظُر
الُأمُورِ؟ ِ بِهَذِه ُتخـبِرُوا أفَلَْن

جَدِيدَةٍ، بُِأمُوٍر َساُخبِرُكُْم فَصاعِداً، الآنَ مَِن
تَعرِفُونَها. لا ُأمُوٍر

فَترَةٍ، قَبَل وَلَيَس الآنَ، ُ الُأمُور ِ هَذِه خُلِقَْت ٧
بِها، تَسمَْع لَْم اليَوِم وَقَبَل

تَقُوَل: أْن تَستَطِيَع لا وَلِذَلَِك
أعرِفُها.» «ُكنُت

تعرِْف، وَلَْم تَسمَْع لَْم فَأنَت ٨

مُغلَقَةٌ. وَُأذُنَُك
غادِرٌ، ََّك أن عَرَفُت لأنِّي

وِلادَتَِك. مُنذُ ً عاِصيا دُعِيَت وَقَْد
نَفسِي، لأجِل مَعَك ً َصبُورا «َسأُكونُ ٩

َّى َسَأتََأن تَسبِيِحي وَلأجِل
عَلَيَك. أقضِيَ لا ى َّ َحت

ةِ، الفِّضَ ِ َكتَنقِيَة بِالنّارِ لَيَس وَلـَِكْن يتَُك «نَّقَ ١٠
المُعاناةِ. فُرِن فِي امتََحنتَُك
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هَذا، أعمَُل نَفسِي لأجِل نَفسِي، لأجِل ١١
اْسمِي، ُس يَتَنَّجَ لا ى َّ َحت

لآخَرَ. ُ ُأعطِيَه لَْن وََمجدِي
يَعقُوَب، بَيَت يا إلَيَّ «اْستَمِعُوا ١٢
أدعُوهُْم. الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَني يا وَ

الآِخرُ. وَأنا ُل، الأّوَ أنا هُوَ، أنا
الأْرِض، أساَس وََضعَْت يَدِي ١٣

ماواِت. الّسَ نَشَرَِت ُمناَي وَي
مَعاً. أماِمي َ فَتأتِي أدعُوها،

وَاستَمَعُوا. كُْم ـُّ كُل ً مَعا «اجتَمِعُوا ١٤

الُأمُورِ؟ ِ بِهَذِه َ أخبَر مِنكُْم مَْن
ُكورََش، أَحّبَ ُ الله

ِيِّينَ. وَبِالكِلدان ِبابَِل ب ُ إلَهُه ُ ِيدُه يُر ما وََسيَعمَُل
وَدَعَوتُهُ. مُْت َّ تَكَل نَفسِي «أنا ١٥

بِهِ، أتَيُت أنا
َستَنَجُح. ُ تُه وَُخّطَ

هَذا. إلَى وَاستَمِعُوا إلَيَّ بُوا اقتَرِ ١٦
بِالسِّرِّ، مُ َّ أتَكَل أُكْن لَْم ِ البِدايَة مَِن

هُناكَ.» ُكنُت بابَِل ِناءِ ب وَقِت وَمِْن
ِيَل: إسْرائ وُس وَقُّدُ فادِيَك اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١٧ رُوِحهِ. مََع أرَسلَنِي ُ الإلَه ّبُ َّ الر وَالآنَ

إلَهَُك، «أنا
مَنفَعَتَِك، لأجِل يُعَلِّمَُك الَّذِي

فِيهِ. ُ ير الّسَ عَلَيَك الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي يَقُودُكَ الَّذِي
لِوَصاياَي، انتَبَهَْت َك َّ أن لَوْ ١٨

هرِ، كَالنَّ َسلامَُك لَكانَ
البَحرِ، كَأمواِج وَخَيرُكَ

راِب، ُّ كَالت نَسلَُك لَكانَ ١٩
مِل. َّ الر اِت َّ َب َكح وَأولادُِك

اْسمُهُْم، يَزُوُل فَلا



٤ : ٤٩ إَشعْياء ١١٣٣ ٢٠ : ٤٨ إَشعْياء

أماِمي.» مِْن يَتَلاَشوْنَ وَلا
بابَِل، مِْن اخرُُجوا ٢٠

ِيِّينَ. الكِلدان بَينِ مِْن ُبُوا وَاهر
الفَرَِح. بِهُتاِف هَذا أعلِنُوا

بِهِ. أخبِرُوا
الأْرِض. أقاصِي إلَى ِ بِه أرِسلُوا

يَعقُوَب.» ُ خادِمَه ُ الله «فَدَى قُولُوا:
البَرارِي. فِي قادَهُْم عِندَما يَعطَشُوا لَْم ٢١
لأجلِهِْم. ِ خرَة الّصَ مَِن ُق َّ يَتَدَف َ الماء َجعََل

الماءُ. فَفاَض َ خرَة الّصَ َشّقَ
يَقُوُل: َ الله وَلـَِكّنَ ٢٢

لِلأشرارِ.» َسلامُ يُوجَدُ «لا

٤٩
لِعبده ِ الله ُ دَعوَة

الجُزُرِ، ُسّكانَ يا إلَيَّ اْستَمِعُوا ١

البَعِيدَةُ. الُأمَمُ تُها َّ أي وَأصغِي
لأخدِمَهُ، ُ الله دَعانِي َ ُأولَد أْن قَبَل

ُأمِّي. رَحِم فِي بَعدُ وَأنا انِي َّ سَم
الحادِّ. يِف كَالّسَ َمِي ف َجعََل ٢

يَدِهِ. ظِّلِ فِي أنِي َّ َخب
مَصقُولاً، ً سَهما َجعَلَنِي
كِنانَتِهِ.٤١ فِي أنِي َّ وََخب

لِي: قاَل ٣

عَبدِي، «أنَت
َمجدِي.» ُ َسُأظهِر ِ بِه الَّذِي ِيُل إسْرائ أنَْت

باطِلاً، وَاجتَهَدُت «تَعِبُت ُلُْت: ق وَلـَِكنِّي ٤

َشيئاً. َ ُأنجِز أْن دُونَ نَفسِي وَأجهَدُت
٤٩:٢ ٤١

السِّهام. ِ بِه يحفَُظ الَّذي الـِكيُس كِنانَتِه.
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اللهِ، مََع أمرِي إّنَ ها
عِندَهُ.» وَمُكافَأتِي

لَهُ، ً خادِما لأُكونَ ُأمِّي بَطِن فِي ُ الله َجبَلَنِي ٥

إلَيهِ، يَعقُوَب َشعِب لإرجاِع
َحولَهُ. ِيَل إسْرائ َمِع وَِلج

اللهِ، عَينَيِّ فِي مٌ َّ مُكَر أنا لِهَذا
تِي. َّ قُو إلَهَِي َ صار وَقَْد

لِي: وَقاَل ٦

عَبدِي، تَكُونَ أْن ً كافِيا «ألَيَس
يَعقُوَب، بَنِي قبائِل لِقِياِم

ِيَل؟ إسْرائ بِنِي مِْن النّاِجينَ وَرَدِّ
لِلُأمَِم، ً نُورا َسأجعَلَُك لـَِكنِّي

خَلاصِي ُ خَبَر يَِصَل لـِكَي
الأْرِض.» أقصَى إلَى النّاِس جَميَع

الحُّكاِم: وَلِعَبدِ ةِ، الُأمَّ مَِن وَالمَنبُوذِ لِلمُهاِن وُسهُ، وَقُّدُ ِيَل إسْرائ فادِي اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٧

لََك، ً احتِراما المُلُوكُ «َسيَقُِف
أمامََك، ُ ؤَساء ُّ الر وََسيَرَكُع

الأمِينِ ِ الله بِسَبَِب
اختارَكَ.» الَّذِي ِيَل إسْرائ وُس قُّدُ

الخلاص يُومُ
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٨

لََك، اْستََجبُت القُبُوِل وَقِت «فِي
ِمَعُونَتَِك. ل ِجئُت َلاِص الخ يَوِم وَفِي

عِب، الّشَ مََع عَهدٍ وَِسيَط وََجعَلْتَُك َحفِظتَُك
الأْرِض، إصلاِح ِ لإعادَة

لأصحابِها. ِ بَة الخَرِ الأراضِي يِع تَوزِ ِ وَلإعادَة
‹اخرُُجوا،› لِلأسرَى: لِتَقُوَل ٩

أنفُسَكُْم.› ‹أظهِرُوا لمَةِ: الّظُ فِي ذِيَن َّ وَلِل
عَودَتِهِْم يِق َطرِ فِي كَالغَنَِم فَسَيَرعَوْنَ
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التِّلاِل. فَوَق مَراٍع فِي
يَعطَشُوا، وَلَْن َيجُوعُوا لَْن ١٠

حراءِ. الّصَ حَرُّ وَلا مُس الّشَ تُؤذِيَهُمُ وَلَْن
َسيَقُودُهُْم، يهِْم ِّ يُعَز فَالَّذِي

المياهِ. ِيِع يَناب إلَى وََسيَأخُذُهُْم
التِّلاَل َسُأخفُِض ١١

يقِي. َطرِ ِ يَة لِتَسوِ المُنَخفَضاِت وَأرفَُع

بَعِيدٍ. مِْن آٍت َشعٌب «ها ١٢

الغَرِب، وَمَِن ماِل الّشَ مَِن
أسوانَ.» أْرِض وَمِْن

ماواُت، الّسَ تُها َّ أي مِي َّ تَرَن ١٣
الأْرُض، تُها َّ أي وَافرَِحي

سبِيِح، َّ بِالت الجِباُل تُها َّ أي وَانطَلِقِي
َشعبَهُ، ى عَّزَ َ الله لأّنَ

ِينَ. ِم ّ مُتأل َّ ال وََسيَرَحمُ
المَهُجورة ُ المَرأة صِْهيَوْنُ:

قالَْت: صِْهيَوْنَ وَلـَِكّنَ ١٤
َهجَرَنِي، ُ «الله

نَِسيَنِي.» وََسيِّدِي

ِضيَع، َّ الر طِفلَها اْمرأةٌ تَنسَى «هَْل اللهُ: يَقُوُل وَ ١٥
وَلِيدِها؟ ِ رَحمَة عِْن تَتَوانَى أْو

، أولادَهُّنَ يَنسَينَ هَؤلاءِ ى َّ َحت نَعَْم،
أنسَى. فَلا أنا أمّا

. يَدَّيَ عَلَى نَقَشتُِك لَقَْد ١٦
دائِماً. عَينَيَّ أمامَ أسوارُِك

إلَيِك، يُسرِعُونَ أولادُِك ١٧
َسيُغادِرُونَ.» بُوِك وَخَرَّ هَدَمُوِك وَالَّذِيَن

ِيل إسْرائ بَني ُ عَودَة
َحولَِك، وَانظُرِي عَينَيِك ارفَعِي ١٨

إلَيِك. وَيَأتُونَ َيجتَمِعُونَ هُْم ُّ كُل
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بِذاتِي، «ُأقسِمُ اللهُ: يَقُوُل
عُنقِِك، َحوَل َكقِلادَةٍ َسيَكُونونَ أولادَِك إّنَ

العَرُوُس. تَرتَدِيها َّتِي ال وَكالجَواهِرِ
بْتُِك، وَخرَّ ْرتُِك «دَمَّ ١٩

تَماماً. ْمتُِك وََحّطَ
يباً، قِرِ ّكاِن بِالّسُ َستَزدَِحمِينَ ِك َّ وَلـَِكن

يَبتَعِدُونَ. ابتَلَعُوِك وَالَّذِيَن
فَقَدتِهِْم، ِك َّ أن َظنَنِْت الَّذِيَن وَالأولادُ ٢٠

يَوماً: لَِك َسيَقُولُونَ
َضيٌِّق، المَكانُ ‹هَذا

فِيهِ.› لِنَسكَُن وَّسِعِيهِ
لِنَفِسِك: َستَقُولِينَ ِحينَئِذٍ، ٢١

لِي؟ الأولادَ هَؤُلاءِ َ وَلَد ‹مَْن
أولادَِي، فَقَدُت فَقَْد

عاقِرٌ. الآنَ وَأنا
وَبَعِيدَةً، ً ة َّ مَسبِي ُكنُت

الأولادَ؟ هَؤلاءِ َّى َب ر فَمَْن
وَحدِي، وَتُرِْكُت ُهجِرُْت

جاءُوا؟›» أيَن َمِْن ف
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٢

لِلُأمَِم، ٍ كَإشارَة يَدِي «َسأرفَُع
عُوِب، لِلّشُ رايَتِي وََسأرفَُع

أيدِيهِْم، عَلَى بِبَنِيِك فَيَأتُونَ
أكتافِهِْم. عَلَى بَناتَِك وَيحمِلُونَ

المُلُوِك، أيدِي عَلَى أولادُِك مُ َّ َسيَتَعَل ٢٣
بِهِْم. الأمِيراُت وََستَعتَنِي

الأْرِض، َ َنحو وَوُُجوهُهُْم أمامَِك َسيَرَكعُونَ
أقدامِِك. غُبارَ وََسيَلَحسُونَ

اللهُ، أنا أنِّي َستَعرِفِينَ ِحينَئِذٍ،
بِي.» رَجاءَهُْم يََضعُونَ الَّذِيَن َيخْزَى لا
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؟ قَوِّيٍ ُجندِّيٍ َ غَنِيمَة تَأخُذَ أْن ُمِكنَُك ي هَْل ٢٤

قاٍس؟ رَجٍُل يَدِ مِْن ً أِسيرا َ ُتحَرِّر أْن أْو
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لـَِكْن ٢٥

ياءِ، الأقوِ ُنُودِ الج مَِن الأسرَى «َسيُؤخَذُ
القاسِي. مَِن ُ الغَنِيمَة وَتُْستَرَدُّ
عَنِك، َسُأحارُِب نَفسِي أنا

أولادَِك. وََسُأخَلُِّص
أجسادَهُْم، يَأكُلُونَ يَظلِمُونَِك الَّذِيَن َسأجعَُل ٢٦

َمرِ. بِالخ َكسُكرِهِْم بِدَمِهِْم وََسيَسكَرُونَ
النّاِس جَميُع َسيَعرُِف ِحينَئِذٍ،

وَأفدِيِك.» ُأخَلُِّصِك الَّذِي َ الله أنا أنِّي

٥٠
ِيل إسْرائ بَني ةِ َّ َخطِي عِقاُب

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١

بِها؟ ْقتُها َّ َطل َّتِي ال ُأمِّكُمُ َطلاِق ُ شَهادَة «أيَن
لَهُ؟ فِبِعْتُكُْم ً مَْديُونا ُكنُت ِمَْن ل أْو

بِعْتُكُْم، َخطاياكُْم بِسَبَِب بَْل
كُْم. ُأمَّ ْقُت َّ َطل بِكُْم ذُنُو وَبِسَبَِب

ِجئُت؟ عِندَما أحَدٌ هُناكَ يَكُْن لَْم ِماذا ل ٢
دَعَوُت؟ عِندَما أحَدٌ ُيجِْب لَْم ِماذا وَل

ُتخَلَِّص؟ أْن عَْن ٌ قاصِرَة يَدِي هَْل
لإنقاذِكُْم؟ ةٌ َّ قُو فِيَّ لَيَس أْم
مِنِّي. بِأمرٍ َ البَحر ُف ُأنَّشِ أنا
َصحراءَ. إلَى الأنهارَ وَُأَحوُِّل

الجَفاِف، بِسَبَِب سَمَكُها يُنتِنُ
العَطشَى. الأْرِض عَلَى يَمُوُت

لاِم، بِالّظَ ماواِت الّسَ ألبُِس أنا ٣

الحِدادِ.» بِثِياِب وَُأغَّطِيها
الله عَلى الاتّكاُل
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مُ، َّ أتَكَل َكيَف ُ الإلَه ّبُ َّ الر مَنِي َّ عَل ٤

بِكَلِمَةٍ. المُنهََك ُأعِينُ َكيَف لأعرَِف
لامِيذِ. َّ كَالت َ لُأصغِي ُأذُنِي َصباٍح كُّلِ فِي يُوقُِظ

، ُأذُنَيَّ ُ الإلَه ّبُ َّ الر فَتََح ٥

أتَراَجْع. وَلَْم ْد َّ أتَمَر لَْم وَأنا
بُونَنِي، يَضرِ ذِيَن َّ لِل َظهرِي أعطَيُت ٦

ِلحيَتِي. يَنتِفُونَ ذِيَن َّ لِل وَخَّدِي
وَالبُصاِق. تِم الّشَ عَِن وَجهِي أستُرْ لَْم

ُأخزَى. فَلَْن يُعِينُنِي، ُ الإلَه ّبُ َّ الر ٧

وّاِن، كَالّصَ وَجهِي ّتُ َّ ثَب لِذَلَِك
ُأخزَى. لَْن أنِّي عَرَفُت لأنِّي

َحّقِي. ُ َسيُظهِر الَّذِي َ هُو يٌب قَرِ ٨

فَلنَتَواجَه! ِضّدِي؟ ً ة َّ قَِضي َسيَرفَُع فَمَْن
. إلَيَّ فَلْيَأِت ؟ عَلَيَّ المُشتَكِي َ هُو وَمَْن

يُعِينُنِي. َ الإلَه ّبَ َّ الر إّنَ ها ٩

زائِلُونَ فَهُْم ُخُصوِمي أمّا
وُس. الّسُ ُ أكَلَه باٍل ثَوٍب مِثَل

اللهَ، َيخاُف مِنكُْم فَمَْن ١٠
خادِمِهِ. َصوَت لِيُطـِـْع

نُوراً، َ يَر وَلَْم ِ لمَة الّظُ فِي َسلََك وَإْن الَّذِي ذاكَ
إلَهِهِ. عَلَى كُِل َّ وَيَت ِ الله بِاسِْم يَثُِق

مَشاعِلـَكُْم، وَتُوقِدُونَ نارَكُْم تُشعِلُونَ مَْن يا ١١

هَذا. ِنُورِكُْم ب ِسيرُوا
يَدِي: مِْن ُ َستَنالُونَه ما وَهَذا

بُونَ وَتَتَعَّذَ َستَسقُطُونَ
أشعَلتُمُوها. َّتِي ال ُ نارِكُم جَمَراِت وََسَط

٥١
براهِيم بإ ُل ُّ َث َّم الت
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الَّذِي َحَْجرِ الم وَإلَى مِنها، ْ قُطِعتُم َّتِي ال ِ خرَة الّصَ إلَى انظُرُوا اللهَ. تَطلُبُونَ الَّذِيَن البِرِّ، َ َنحو الّساعُونَ ها أّيُ إلَيَّ اْستَمِعُوا ١

ً ة أمَّ ُ وََجعَلْتُه ُ فَبارَكتُه واِحداً، ً رَجُلا كانَ ُ دَعَوتُه عِندَما وَلَدَتكُْم. َّتِي ال َ وَبِسارَة جَّدِكُْم، َ براهِيم بِإ فَكِّرُوا ٢ مِنهُ. ْ ُأِخذتُم
اللهِ. ةِ َّ َن َكج وََصحراءَها عَدٍَن، ةِ َّ َن َكج ِيَتَها ّ بَر وََسيَجعَُل َبِها. ِخر كُّلِ عَلَى َسيَتَحَنَّنُ صِْهيَوْنَ، ُ الله َسيُعَزِّي هَكَذا ٣ َكبِيرَةً.

وَيُرَنِّمُونَ. َسيَشكُرُونَ وَيَبتَهُِجونَ، ُسّكانُها َسيَفرَُح
َشعبِي، يا إلَيَّ «اْستَمـِـْع ٤

تِي. ُأمَّ يا إلَيَّ وَانتَبِِهي
عِندِي، مِْن َسيَخرُُج َ علِيم َّ الت لأّنَ
عُوِب. لِلّشُ ً نُورا َستَكُونُ وَعَدالَتِي

عَدلِي، َسيَقتَرُِب ٥
آٍت، خَلاصِي

عُوَب. الّشُ َستَحُكماِن وَذِراعاَي
تَنتَظِرُنِي، ُ واطِئ وَالّشَ ُ الجُزُر

ذِراِعي. ُ وَتَنتَظِر
الأعالِي، فِي ماواِت الّسَ إلَى انظُرُوا ٦

َتحُت. مِْن الأْرِض وَإلَى
كَدُخاٍن، تَزُوُل ماواِت الّسَ لأّنَ

َكثَوٍب، تَبلَى وَالأْرُض
كَالبَعُوِض. َسيَمُوتُونَ عَلَيها يَعِيشُونَ وَالَّذِيَن

الأبَدِ، إلَى َسيَكُونُ خَلاصِيَ لـَِكّنَ
تَنتَِهيَ. لَْن وَعَدالَتِي

الحَّقِ، عارِفِي يا إلَيَّ اْستَمِعُوا ٧

قَلبِهِ، فِي تَعلِيمِي َحفَِظ الَّذِي عُب الّشَ ها أّيُ
النّاِس، تَعيِيراِت مِْن َتخافُوا لا

َشتائِمِهِْم. مِْن تَرتَعِبُوا وَلا
كَالثَوِب، َسيَأكُلُهُْم العُّثَ لأّنَ ٨

وِف. كَالّصُ َسيَأكُلُهُْم وَس وَالّسُ
الأبَدِ، إلَى فَسَيَدُومُ عَدلِي أمّا

الأجياِل.» َ عَبر يَبقَى وَخَلاصِيَ
لِشَعبِه ِ الله خَلاُص
اْستَيقِظِي، اْستَيقِظِي، ٩
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اللهِ. ذِراعَ يا ً ة َّ قُو البِسِي
بَعِيدٍ. زِمٍَن مُنْذُ فَعَلِْت َكما اْستَيقِظِي

«رَهََب»٤٢ قَطََع مَْن ألَسِت
التِّنِّينَ؟ وََطعََن

البَحرَ، َف نَّشَ مَْن ألَسِت ١٠
العَظِيِم؟ ُحِيِط الم َ مِياه

ً يقا َطرِ البَحرِ أعماَق َجعََل مَْن ألَسِت
َّصتِهِ؟ خَل الَّذِي عِب الّشَ لِعُبُورِ

اللهُ، فَداهُمُ مَْن َسيَرِجــُع لِذا ١١
بِهُتاٍف. صِْهيَوْنَ َجبَِل إلَى وَيَأتُونَ

الأبَدِ، إلَى رُؤُوسِهِْم عَلَى ً تاجا َسعادَتُهُْم َستَكُونُ
وَابتِهاٌج. فَرٌَح فِيهِْم وََسيَكُونُ

يكُْم. ِّ مُعَز َ هُو أنا «أنا، اللهُ: يَقُوُل ١٢
يَمُوُت، إنساٍن مِْن َتخافِينَ قُدُس يا فَلِماذا

كَالعُشِب؟ يذبُُل الَّذِي َ آدَم ابِْن وَمِِن
صانِعَِك، َ الله نَِسيِت ١٣
ماواِت، الّسَ بَسََط الَّذِي

الأرِض. أساساِت وَوََضَع
مُضايقِيِك غََضِب مِْن اليَوِم كُّلَ وََتخافِينَ

تَدمِيرِِك؟ عَلَى العازِمِينَ
الآنَ؟ مُضايقِيِك غََضُب فَأيَن

المُنَحنُونَ، «َسيُطلَُق ١٤
الحُفرَةِ، فِي يَمُوتُوا وَلَْن

َكثِيرٌ. َطعامٌ لَدَيهْم وََسيَكُونُ

أمواجُهُ. ُ فَتَهدِر َ البَحر ُأهَيُِّج إلَهَِك «أنا ١٥
اْسمُهُ. ُ القَدِير يهوه٤٣

َمَِك، ف فِي كَلاِمي «وََضعُت ١٦

٥١:٩ ٤٢
الله. وَلأعداءِ رِّ َّ للش رمٌز ِ العادَة فِي َ وَهُو البحرِ. علَى ُ يُسيطر ُ ه َّ أن ونَ ُّ يَظن النّاُس كانَ َضخمٌ َبحرٌي َحيَواٌن أْو ِنِّيٌن ت رَهَب.

٥١:١٥ ٤٣
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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يَدِي. ظِّلِ فِي َستَرْتَُك
الأْرِض، أساَس وَوََضَع َ ماء الّسَ نَشَر مَْن أنا

َشعبِي.›» ‹أنَت لِصِْهيَوْنَ: أقُوُل مَْن وَأنا
ِيل لإسْرائ ِ الله عِقاُب
اْستَيقِظِي، اْستَيقِظِي، ١٧

قُدُس. يا انهَضِي
غَِضبِهِ. كَأَس اللهِ يَدِ مِْن بِْت شَرِ مَْن يا

قَطرَةٍ. آِخرِ ى َّ َحت حِ رَّنُ َّ الت كَأَس بِت شَرِ

حَدََث ١٩ ِيَدِها. ب ُمِسَك لِي ْتهُْم َّ َب ر الَّذِيَن بَنِيها مِْن أحَدَ لا لِيَقُودَها. وَلَدَتهُْم َّتِي ال بَنِيها مِْن أحَدٌ لِلقُدِس لَيَْس ١٨

خارَْت أبناؤُِك ٢٠ يِك؟ ِّ َسيُعَز مَْن عَلَيِك؟ َسيَحزَنُ مَْن لِلنّاِس. وَالقَتُل وَالجُوعُ لِلأْرِض، ُ مار وَالدَّ الخَراُب أمراِن: لَِك
فِي وَقَعَْت َ َكطَرائِد كُلِّها، وارِِع الّشَ زَوايا فِي يَستَلقُونَ هُْم فَها بِيخِهِ. وَتَو ِ الله غََضِب مِْن ً تَماما امتَلُأوا هُمُ لأّنَ قِواهُْم،

الِشباِك.
َشعبِهِ، عَْن يُدافـِـُع الَّذِي إلَهُِك الإلَهُ، ّبُ َّ الر ٢٢ َمرِ. الخ مَِن لَيَس وَلـَِكْن كرَى وَالّسَ المِسِكينَةُ، تُها َّ أي إلَيَّ فَاْستَمِعِي ٢١

يَقُوُل:
غََضبِي، كَأَس يَدِِك مِْن أخَذُت قَْد «ها

مِنها. تَشرَبِينَ تَعُودِي لا كَي
بُوِك، عَّذَ الَّذِيَن يَدِ فِي وََسأَضعُها ٢٣

َظهرِِك!› فَوَْق َمْشِيَ لِن ‹اْنحَنِي لَِك: وَقالُوا
كَالأْرِض، َظْهرَِك فَجَعَلِْت
عَلَيهِ.» لِيَِسيرُوا يِق رِ وَكالّطَ

٥٢
ِيل إسْرائ خَلاُص

استَيقِظِي، استَيقِظِي، ١
صِْهيَوْنُ. يا تَِك َّ قُو البِسِي

َمِيلَةَ، الج ِيابَِك ث البِسِي
َسةُ. المُقَّدَ ُ المَدِينَة تُها َّ أي قُدُس، يا

َنجِِسينَ. لاَمختُونِين٤٤َ بَعدُ فِيما يَْدخُلَِك لَْن ُ ه َّ لأن
الغُبارَ، انفُضِي ٢

ةُ، َّ المَسبِي قُدُس يا قُوِمي
٥٢:١ ٤٤

11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو لاَمخْتُونِين.
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عُنقِِك، عَلَى َّتِي ال لاِسَل الّسَ حُلِّي
ةُ. َّ المَسبِي صِْهيَوْن٤٥ُ ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣
مُقابٍِل، بِلا بَيعُكُْم َّ تَم لَقَْد

ماٍل. بِلا ونَ وََستُفَّكُ

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٤

مِصرَ. إلَى ً لا أّوَ َشعبِي «نَزََل
َباءَ، َكغُر هُناكَ عاُشوا

مُبَرٍِّر. بِلا ُ ور أّشُ َظلَمَهُْم َّ ثُم
هُنا؟ أملُِك ماذا وَالآنَ ٥

َسبٍَب، بِلا َ ُأسِر َشعبِي
يَتَفاخَرُونَ.» َيحكُمُونَهُْم وَالَّذِيَن

اليَوِم. كُّلَ يُهانُ «اْسمَِي اللهُ: يَقُوُل
اْسمِي. َ َشعبِي َسيَعرُِف لِذَلَِك ٦

مُْت.» َّ تَكَل قَْد أنا أنِّي الوَقِت ذَلَِك فِي وََسيَعرِفُونَ
الجِباِل، عَلَى المُبَشِّرِ َ َمجِيء أجمََل ما ٧

البُشرَى، وَيَحمُِل لامَ الّسَ يُعلُِن الَّذِي
إلَهُِك!» «مَلََك لِصِْهيَوْنَ: يَقُوُل الَّذِي

أصواتَهُْم، يَرفَعُونَ حُرّاُسِك ٨

بِفَرٍَح. ً مَعا يَهتِفُونَ
صِْهيَوْنَ. إلَى يَرِجــُع َ وَهُو بِعُيُونِهِِم َ الله َسيَرَونَ هُْم لأّنَ

مَعاَ، الفَرَِح بُِأغنِياِت اهتِفِي ٩

القُْدِس. خَرائَِب يا
َشعبَهُ، ى عَّزَ َ الله لأّنَ

القُْدَس. ََّص وَخَل
َسةِ المُقَّدَ ِ يَدِه عَْن ُ الله َكشََف ١٠

الُأمَِم. كُّلِ أمامَ
٥٢:٢ ٤٥

صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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الأْرِض عَلَى واِحدٍ كُّلُ وََسيَرَى
إلَهِنا. خَلاَص

ارحَلُوا، ارحَلُوا، ١١
المَكاِن. ذَلَِك مِْن اخرُُجوا
َنجٍِس. شَيءٍ أّيَ وا تَمَّسُ لا

وََسطِها، مِْن اخرُُجوا
اللهِ. َ ِيَة آن حامِلِي يا أنفُسَكُْم وا نَّقُ
مُسرِعِينَ، َتخرُُجوا لَْن كُْم َّ لأن ١٢

بِينَ. كَهارِ تَذهَبُوا وَلَْن
أمامَكُْم، ُ َسيَِسير َ الله لأّنَ

ُظهُورَكُْم. َسيَحمِي ِيَل إسْرائ َ وَإلَه
المُتَألِّم يهوه عَبدُ

ً ها َّ مُشَو ُ مَنظَرُه كانَ فَقَْد اندَهَشُوا، ُ رََأْوه الَّذِيَن كُّلُ ١٤ ِجّداً. مُ َّ يُكَر وَ َسيَرتَفـِـُع ِبحِكمَةٍ. ُف َسيَتَصَرَّ عَبدِي إّنَ ها ١٣

أفواهَهُْم مُلُوكٌ وََسيُغلُِق َكثِيرَةً، ً ُأمَما ُ َسيُحَيِّر ١٥ آدَمَ. ابَْن ُ يُشبِه بِالكادِ ُ وََشكلُه قَلِيلاً. إلّا إنساٍن َ مَنظَر ُ يُشبِه لا ِبحَيُث
بِهِ. يَْسمَعُوا لَْم ما وََسيَفهَمُونَ عَنهُ. ُيخـبَرُوا لَْم ما َسيَرَْونَ بَْل ةً، قِّصَ يَْسمَعُوا لَْن هُْم لأّنَ بِسَبَبِهِ.

٥٣
سَمِعناهُ؟ ما يَُصّدُِق مَْن ١

اللهِ؟ ُ ة َّ قُو ُأظهِرَْت ِمَْن وَل
أمامَهُ، َصغِيرَةٍ ٍ َكنَبتَة نَما ٢

ةٍ. َّ جاف أْرٍض فِي جَذٍر وَمِثَل
إلَيهِ، َ نَنظُر ى َّ َحت ٌ بَهاء أْو جَماٌل ُ لَه يَكُْن لَْم

نَشتَهِيَهِ. ى َّ َحت جَّذاٌب ٌ شَيء ِ هَيئَتِه فِي كانَ وَلا
وَتَرَُكوهُ. النّاُس ُ احتَقَرَه ٣

َكثِيرَةٍ، آلاٍم رَجُُل َ هُو
بِالمُعاناةِ. ٌ وََخبِير

كَمَنْبُوذٍ النّاُس ُ احتَقَرَه
يَرَْوهُ، لا لـِكَي وَُجوهَهُْم َيخَبِّئُونَ

بِهِ. َّ نَهْتَم لَْم وََنحُن
ِنا، اعتِلالات رَفََع ُ ه َّ لـَِكن ٤

أمراَضنا. وَحَمََل
وَيُذِلُّهُ. ُ بُه يَضرِ َ الله أّنَ َظنَنّا وََنحُْن
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مَعاِصينا، بِسَبَِب جُرَِح ُ ه َّ لـَِكن ٥
آثامِنا. بِسَبَِب وَُسحَِق

لاِم. بِالّسَ فَنَعُْمنا بَتُنا عُقُو عَلَيهِ وَقَعَْت
جُرُوِحهِ. بِسَبِِب وَُشفِينا

كَالغَنَِم، َضلَلنا نا ُّ كُل ٦

يقِهِ. َطرِ فِي ذَهََب واِحدٍ وَكُّلُ
جَمِيعاً. آثامِنا عِقاَب عَلَيهِ وََضَع َ الله لـَِكّنَ

وَعانَى، بِقَسوَةٍ عُومَِل ٧

نَفِسهِ. عَْن يُدافـِـْع لَْم ُ ه َّ وَلـَِكن
، بحِ الذَّ إلَى تُقادُ شاةٍ مِثَل

يها. جازِّ أمامَ ٍ صامِتَة نَعجَةٍ وَمِثَل
ُظلماً. وَُأدِيَن ةِ َّ بالقُو ُأِخذَ ٨
اكتَرََث ِ ِجيلِه فِي أحَدَ وَلا

الأحياءِ، أْرِض مِْن قُطـِـَع ُ ه َّ بِأن
َشعبِهِ. شَرِّ بِسَبَِب وَعُوقَِب

الأشرارِ، مََع ُ قَبرَه َجعَلُوا ٩
. غَنِيٍّ مََع ُ وَمَدفَنَه

أحَداً، ْ يَظلِم لَْم ُ ه َّ أن مََع
كَذٍِب. أّيُ ِ َمِه ف فِي يَكُْن وَلَْم

الألَِم. َتحَْت ِ بِسَحقِه رَضِيَ َ الله وَلـَِكّنَ ١٠
ةٍ،٤٦ َّ َخطِي َ ذَبِيحَة ُ نَفسَه مَ قَّدَ أْن وَبَعدَ

أيّامُهُ، وَتَطُوُل ُ نَسلَه َسيَرَى
اللهِ. ِ إرادَة َتحقِيِق فِي وََسيَنَجُح

ِ مُعاناتِه َ ثَمَر َسيَرَى ١١
ذَلَِك. يَعرَِف أْن وََسيُرِْضيهِ

يَن، َكثِيرِ ُ َسيُبَرِّر البارَّ عَبدِي «لأّنَ
بَهُْم. ذُنُو وََسيَحمُِل

٥٣:١٠ ٤٦
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر



٦ : ٥٤ إَشعْياء ١١٤٥ ٥٣:١٢ إَشعْياء

العُظَماءِ، بَينَ ً نَِصيبا َسُأعطِيهِ لِذَلَِك ١٢
ياءِ، الأقوِ مََع َ الغَنِيمَة وََسيقسِمُ

لِلمُوِت ُ نَفسَه َسَكَب ُ ه َّ لأن
المُرتَّدِيَن. مََع وَُحِسَب

يَن، الـَكثِيرِ َ ة َّ َخطِي حَمََل َ وَهُو
ِبِينَ.» المُذن فِي وََشفََع

٥٤
أْرضِهِم إلَى ُ َشعبَه سيُعيدُ ِ الله

َلِدْ، ت لَْم َّتِي ال ُ العاقِر تُها َّ أي مِي َّ «تَرَن اللهُ: يَقُوُل ١
الوِلادَةِ، آلامَ تَعْرِفِي لَْم مَْن يا َصوتِِك بِأعلَى اهتِفِي

ِ المَهُجورَة المَرأةِ أولادَ لأّنَ
المُتُزَّوِجَةِ. أولادِ مِْن ً عَدَدا َ أكثَر َسيَكُونُونَ

َخيمَتَِك، «وَّسِعِي ٢
َستائِرَها. وَابِسطِي
أنِت. َكما تَبقَي لا

َيمَةِ، الخ ِحباَل أطِيلِي
أقوَى. أوتادَها وَاجعَلِي

وَاليَسارِ، َمِينِ الي إلَى َستَمتَّدِيَن ِك َّ لأن ٣

الُأمَِم، أْرَض نَسلُِك وََسيَمتَلُِك
بَةَ. الخَرِ َ المَهُجورَة المُدُنَ وَيَسكُُن

َتخزَي. لَْن ِك َّ لأن َتخافِي لا ٤
للإْذلاِل. ضِي َّ تَتَعَر لَْن ِك َّ لأن ُتحبَطِي لا

ِصباِك، ِخزَي َستَنسَينَ ِك َّ لأن
لَِك. تَرَمُّ عارَ يَن ِ تَذكُر تَعُودِي وَلَْن

خالِقُِك، َ هُو رَجُلَِك لأّنَ ٥
القَدِيرُ. يهوه٤٧ ُ وَاْسمُه

فادِيِك، َ هُو ِيَل إسْرائ وُس قُّدُ
الأْرِض. كُّلِ َ إلَه يُدعَى َ وَهُو

إلَيهِ ُجوِع ُّ الر إلَى دَعاِك َ الله «لأّنَ ٦

٥٤:٥ ٤٧
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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زَوُجها تَرَكَها ٍ كَزَوجَة
رُوِحها، فِي ٌ مُكتَئِبَة وَِهيَ

َشبابِها، فِي رُذِلَْت ٍ كَزَوجَة
إلَهُِك. يَقُوُل

قَِصيرٍ، لِوَقٍت تَرَكتُِك ٧

عَظِيمَةٍ. بِرَحمَةٍ إلَيَّ َسُأرِجعُِك لـَِكنِّي
لِلَحظَةٍ، عَنِك وَجهِي َستَرُت الغََضِب مَِن بِفَيَضاٍن ٨

َسأرحَمُِك. ةٍ َّ أبَدِي ةٍ َّ بِمََحب وَلـَِكنِّي
فَادِيِك. ُ الله يَقُوُل

لِشَعبِه ِ الله ُ ة َّ َمحَب
لِي. ِ بِالنِّسبَة نُوَح كَأيّاِم هَذا «لأّنَ ٩

بَعْدُ. فِيما الأْرَض َ تَغمُر لَْن نُوَح ُطوفاِن َ مِياه بِأّنَ أقسَمُت وََكما
ِيَةً. ثان خَِك وَُأوَّبِ عَلَيِك أغَضَب ألّا ُأقسِمُ هَكَذا

تَزُوُل، قَْد الجِباَل أّنَ فَمَْع ١٠
تَتَزَحزَُح، وَالتِّلاَل

عَنِك، يَزُوَل لَْن احسانِي لـَِكّنَ
يُكسَرَ. لَْن لاِم بِالّسَ لَِك وَعَهدِي

الوَعدَ. هَذا ُأْعطِيِك راِحمَِك َ الله أنا
المِسِكينَةُ، تُها َّ «أي ١١

عاِصفَةٌ، هُْم وَكَأّنَ بِالأعداءِ ُ ُحاَطة الم
ى، َّ تَتَعَز أْن غَيرِ مِْن

ثَمِينٍ، بِطِينٍ ِحجارَتَِك َسُأثَبُِّت إنِّي
الأزرَِق. الياقُوِت مَِن أساساتِِك وََسأجعَُل

بِالياقُوِت، أبْراجَِك َسأبنِي ١٢
بِالجَواهِرِ، وَأبوابَِك

يمَةٍ. ِ كَر ِبحِجارَةٍ حُدُودِِك وَكُّلَ
اللهِ، مَِن مُتَعَلِّمِيْنَ أولادِِك كُّلُ وََسيَكُونُ ١٣

عَظِيمٌ. َسلامٌ لَدَيهِْم وََسيَكُونُ
بِالعَدِل، ِسينَ َستُؤَّسَ ١٤

لمِ، الّظُ عَِن ً بَعِيدَة وََستَكُونِينَ
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َتخافِي، فَلا
عِب، ُّ الر عَِن ً وَبَعِيدَة

إلَيِك. يَقتَرُِب فلا
أحَدٌ، هاجَمَِك إْن ١٥
مِنِّي. هَذا يَكُونَ فَلَْن

عِندَِك. يَسقُُط يُهاِجمُِك وَمَْن
لِيَُخرَِّب. المُدَمِّرَ خَلَقُت أنا كَذَلَِك ةَ. َّ الحَدِيدِي ِ أدَواتِه لِيَصنََع النّارِ، جَمرِ عَلَى يَنفُُخ الَّذِي الحَّدادَ خَلَقُت «أنا ١٦

اللهِ. خُّداِم بَرَكاُت ِهيَ ِ هَذِه ُحاكَمَةِ. الم فِي ِك ِضّدَ يُقاُل ما كُّلَ وََستُبطِلِينَ ِك، ِضّدَ ِ هَة المُوَّجَ ِ الأسلِحَة كُّلُ تَنجََح لَْن ١٧
عِندِي. مِْن وَنُصرَتُهُْم

٥٥
المُشبـِـع ِ الله َطعامُ

العِطاِش، كُّلَ يا الماءِ إلَى «تَعالَوْا ١
وَاشرَبُوا. كُلُوا تَعالَوْا لَهُْم، ماَل لا مَْن يا وَ

ثَمٍَن. وَلا ماٍل بِلا ً وَحَلِيبا ً نَبِيذا اشتَرُوا تَعالَوْا
َطعاماً، لَيَس ما فِي مالـَكُْم تُنفِقُونَ ِماذا ل ٢

يُشبـِـُع؟ لا ما فِي تَعَبَكُْم وَتَُضيِّعُونَ
يِّباِت، الّطَ وَكُلُوا ً َجيِّدا إلَيَّ اْستَمِعُوا

سِِم. الدَّ عاِم بِالّطَ عُوا َّ وَتَمَت
، إلَيَّ وَتَعالَوا آذانَكُْم افتَُحوا ٣

َتحيُوا. كَي اْستَمِعُوا
أبَدِيّاً، ً عَهدا مَعَكُْم َسأقطَُع

لِداوُدَ. ِ الأمِينَة إحساناتِي َكعَهدِ
لِلُأمَِم، ً شاهِدا ُ َجعَلْتُه ٤

عُوِب.» لِلّشُ ً وَقائِدا ً وَرَئِيسا

تَعرِفُها، لا ً ة ُأمَّ َستَدعُو ٥

إلَيَك، َستَرُكُض تَعرِفَُك لا وَُأمَمٌ
إلَهَِك، أجِل مِْن

لََك. َّ جَم ُ ه َّ لأن ِيَل إسْرائ وِس وَقُّدُ
يُوجَدُ، دامَ ما َ الله اطلُبُوا ٦

يٌب. قَرِ َ فَهُو ُ ادعُوه
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أعمالِهِْم، عَْن الأشرارُ لَيَتَخَّلَ ٧
أفكارِهِْم. عَْن ُ وَالأثَمَة

َسيَرحَمُهُْم، َ وَهُو ِ الله إلَى بُوا ليَتُو
حُدُودٍ. بِلا ُ يَغفِر ُ ه َّ لأن إلَهِنا وَإلَى

الله فِكرِ ُ عَظَمَة
كَأفكارِكُْم، لَيسَْت أفكارَِي «لأّنَ اللهُ: يَقُوُل ٨

اللهُ. يَقُوُل َكطُرُقِكُْم، لَيسَْت وَُطرُقِي
الأْرِض، عَِن ماواِت الّسَ تَعلُو فََكما ٩

ُطرُقِكُْم، عَْن ُطرُقِي تَعلُو هَكَذا
أفكارِكُْم. عَْن وَأفكارِي

ماءِ الّسَ مَِن لُج َّ وَالث ُ المَطَر يَنزُِل «وََكما ١٠
الأْرَض، يا يَروِ أْن بَعدَ إلّا هُناكَ إلَى يَعُوداِن وَلا

وَتُنبُِت ُ َلِد ت وََيجعَلانِها
لِلآكِِل، ً وََطعاما لِلزّارِِع ً بُذُورا لِتُعطَِي

أقُولُها، َّتِي ال كَلِمَتِي هَكَذا ١١

نَتِيجَةٍ، بِغَيرِ إلَيَّ تَرِجــَع لَْن فَهَِي
لَهُ، ُأَخّطُِط ما ُ َستُنِجز ها لـَِكنَّ

عَمَلِهِ. لأجِل أرَسلتُها ما عَمَِل فِي وََستَنَجُح
بِفَرٍَح، َستَخرُُجونَ كُْم َّ «لأن ١٢

بِسَلاٍم. وََستُقادُونَ
ِم، رَّنُ َّ بِالت أمامَكُْم َستَهتُِف وَالتِّلاُل الجِباُل

بِأيدِيها. َستَُصّفُِق الحُقُوِل أشجارِ وَكُّلُ
وِك، الّشَ مَكانَ روُ َّ الس َسيَنمُو ١٣

. العَوَسجِ مَكانَ الآِس وَنَباُت
باللهِ، ذِكيرِ َّ لِلت هَذا َسيَكُونُ

تَزُوُل.» لا ً ة َّ أبَدِي ً عَلامَة

٥٦
لله الُأمَِم ِباعُ ّ ات

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١
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العَدالَةِ، عَلَى «حافِظُوا
لاَح. الّصَ وَاعْمَلُوا

يباً، قَرِ ِيكُْم َسيَأت خَلاصِي لأّنَ
كَذَلَِك. َسيُعلَُن وَعَدلِي

لاَح الّصَ يَعمَُل الَّذِي جُِل َّ لِلر ً هَنِيئا ٢
بِهِ. ُك َمَّسَ يَت وَ

يُنَجِّسُهُ، وَلا بَت الّسَ َيحفَُظ
رِّ.» َّ الش عَمَِل عَْن ُ يَدَه وَيَمنَُع

باللهِ: ُ نَفسَه بُِط يَر الَّذِي يُب الغَرِ يَقُِل لا ٣
َحتْماً.» ِ َشعبِه عَْن ُ الله «َسيَفِصلُنِي

النّاِشفَةِ.» ِ َجرَة كَالّشَ «أنا : الخَصِّيِ يَقُِل وَلا
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٤

ُسبُوتِي، َيحفَظُونَ الَّذِيَن «الخِصيانُ
عَهدِي، وََيحفَظُونَ نِي، يَسُرُّ ما وََيختارُونَ

أسوارِي، وَداِخَل هَيكَلِي، فِي َسُأعطِيهُْم ٥
وَالبَناِت. البَنِينِ مَِن أفَضَل ً َطيِّبَة وَذِكرَى ً نَِصيبا

يُنسَى. لَْن ً أبَدِيّا ً اْسما َسُأعطِيهِمُ
ِ بالله َلتَِصقُونَ ي الَّذِيَن ُ َباء وَالغُر ٦

اللهِ، اسْمَ ونَ ُّ وَُيحِب ُ لِيَخدِمُوه
يُنَجِّسُونَهُ، وَلا بَت الّسَ َيحفَظُونَ الَّذِيَن

بِعَهدِي، كُونَ َمَّسَ يَت وَ
ِس، المُقَّدَ َجبَلِي إلَى بِهِْم َسآتِي ٧

لِي. الَّذِي لاةِ الّصَ بَيِت فِي وََسُأفَرُِّحهُْم
مَذَبحِي. عَلَى ً مَقبُولَة ذَباِئحُهُْم وََستَكُونُ

عُوِب.» الّشُ َمِيِع ِلج َصلاةٍ بَيَت يُدعَى بَيتَي لأّنَ

الَّذِيَن إلَى ِ بِالإضافَة إلَْيهِْم، ِيَن آخَر «َسأجمَُع إسْرائيَل: بَنِي مَِن المَطرُودِيَن يَجمَُع الَّذِي ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ٨
جَمَعتُهُْم.»

ِيل إسْرائ حُرّاِس إهماُل
ةِ، َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح كُّلَ يا ٩
الغابَةِ، َحيواناِت كُّلَ يا وَ
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وَكُلِي. تَعالَي
عُمياٌن. ِيَل إسْرائ حُرّاُس ١٠

َشيئاً. يَعرِفُونَ لا هُْم ُّ كُل
باَح. ُّ الن تَستَطِيُع لا بُْكمٌ كِلاٌب هُْم ُّ كُل

وََيحلُمُونَ، يَضطَِجعُونَ
ومَ! َّ الن ونَ ُّ ُيحِب فَكَْم

ِ رِهَة َّ الش وَكَالكِلاِب ١١
أبَداً. يَشبَعُونَ لا

يَفهَمُونَ. لا الَّذِيَن عاةِ ُّ وَكالر
ُطرُقِهِْم إلَى التَفَتُوا هُْم ُّ كُل
ِبحِهِ. بِر َّ اهتَم واِحدٍ كُّلُ

خَمراً، نَشرَُب «هَيّا يَقُولُونَ: ١٢
نَسكَرَ. َحتَى نَشرَْب تَعالَوْا

اليَوِم، كَهَذا ً عَظِيما الغَدُ وََسيَكُونُ
بَِكثِيرٍ.» أعظَمَ بَْل

٥٧
ِيل إسْرائ شَرُّ
يَمُوتُونَ، ُ الأبرار ١

. ُّ يَهْتَم أحَدَ وَلا
ِماذا. ل يَْفهَمُ أحَدَ وَلا ُ الُأمَناء َسيُْجمَُع لِذَلَِك

ِيَةٌ. آت َ الكارِثَة لأّنَ يُجْمَعُونَ هُْم إّنَ
بِالاستِقامَةِ، الّسالـِكُونَ أمّا ٢

لامَ، الّسَ فَيَسكُنُونَ
فِراشِهِْم. عَلَى وَيَستَرِيحُونَ

أماِمي! قِفُوا الّساِحراِت، أولادَ «يا اللهُ: يَقُوُل ٣
ِيَةِ، وَالزّان ِ الفاِسقَة نَسَل يا

تَْسَخرُونَ؟ بِمَْن ٤
ألِسنَتَكُْم؟ وَُتخرُِجونَ أفْواهَكَْم تَفتَُحونَ مَْن وَعَلَى

كاذِباً؟ ً وَنَسلا عُصاةً ً أولادا ْ ألَستُم
أْوثانِكُْم إلَى ً تَوْقا قُونَ َّ تَتَحَر ْ أنتُم ٥
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َخضراءَ. َشجَرَةٍ كُّلِ َتحَت
ِ الأودِيَة فِي ً أطفالا تَذَبحُونَ

ُخورِ. الّصُ ُشقُوِق وَبَينَ
َلساءِ، الم الوادِي ِ ِحجارَة بَينَ َ هُو نَِصيبُِك ٦

الأْرِض. مَِن تُِك ِحّصَ ِهيَ
خَمْراً، لَها َسَكبِْت

ُبُوِب. الح مَِن ً تَقدِمَة لَها وَأحضَرِت
الأشياءِ؟ ِ هَذِه بِكُّلِ ُأسَرُّ فَهَْل

. شاِمخٍ مُرتَفـِـٍع َجبٍَل عَلَى يرَِك سَرِ وََضعِت ٧

. ذَباِئحِ لِتُقَّدِِمي هُناكَ إلَى وََصعِْدِت
تَذْكارَِك، أِت َّ َخب ِ قَوائِمِه وَعَلَى الباِب َ وَراء ٨

لِغَيرِي، يِت َّ تَعَر ِك َّ لأن
يرَِك. سَرِ عِت وَوَّسَ

عَهداً. مَعَهُْم قَطَعِت
تَهُْم، أسِرَّ أحبَبِت

عُراةٌ. وَهُْم إلَْيهِْم وَنَظَرِت
َكثِيرٍ، َيٍت بِز مُولَِك إلَى سافَرِت ٩

عُطُورَِك. رِْت َّ وََكث
ُمحِبِّينَ، لِتَِجدِي ٍ بَعِيدَة أماِكَن إلَى رُُسلَِك أرَسلِْت

يَةِ.» الهاوِ إلَى ى َّ َحت وَنَزَلِت
الأوثان وَراءَ ِيَل إسْرائ ُ َسعي

الـَكثِيرُ. ُتجوالُِك أنهَكَِك ١٠

عَبٌَث!» «هَذا تَقُولِي: لَْم ِك َّ لـَِكن
تَضعُفِي. وَلَْم تُِك َّ قُو دَْت وََتجَّدَ

كَذَبِْت؟ ى َّ َحت وَارتَعَبِْت ِخفِت ْن َّ مِم ١١
وَنَِسيتِنِي، َتجاهَلْتِنِي قَْد

. عَينَيَّ وَأغلَْقُت َصمَّتُ وَأنا
مِنِّي. َتخافِينَ لا فَأنِت

وَأعمالَِك، ِك َّ بِر ُ ُأنكِر لا أنا ١٢
تَنفَعَِك! لَْن ها لـَِكنَّ

تَصرُِخينَ، عِندَما ١٣
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جَمَعتِها. َّتِي ال أوثانُِك فَلتُخَلِّْصِك
ها، َّ كُل ُ الرِّيح َستَحمِلُها

َستُطَيِّرُها. هَواءٍ ُ وَنَفخَة
الأْرَض، فَسَيَمتَلُِك عَلَيَّ كُِل َّ يَت مَْن أمّا

َس. المُقَّدَ َ َجبَلِي يُعطَى وَ
لِشَعبِه ِ الله خَلاُص

إلَى الحَّيُ العَظِيمُ، العَلِيُّ ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٥ َشعبِيَ. يِق َطرِ مِْن العَثَراِت يلُوا أزِ يَق. رِ الّطَ َجهِّزُوا وا، أعِّدُ ١٤

وُس: القُّدُ َ هُو ُ وَاسمُه الأبَدِ،
مَكاٍن، وَأقدَِس أعلَى فِي أسكُُن أنا «نَعَْم

أيضاً، أرواِحهِْم فِي وَالمُتَواِضعِينَ المُنسَِحقِينَ وَمََع
المُتَواِضعِينَ لِرُوِح ً جَدِيدَة َحياةً لُأعطَِي

المُنسَِحقِينَ. وَلِقَلِب
دائِماً، ُأخاِصمَكُْم لَْن لأنِّي ١٦

الأبَدِ. إلَى أغَضَب وَلَْن
الإنساِن، رُوَح لأّنَ

َصنَعْتُها، َّتِي ال فُوَس ُّ وَالن
أماِمي. ُ َتخُور

فَغَِضبُْت، وَإثمَهُْم َطمَعَهُْم رَأيُت ١٧

غََضبِي. فِي عَنهُْم وَابتَعَْدُت َبْتُهُْم ضَر
َخطاياهُْم. إلَى يَرِجعُونَ كانُوا هُْم لـَِكنَّ

وََسأشفِيهُْم، ُطرُقَهُْم، رَأيُْت ١٨

ِيهُْم، وَُأعَّز َسأقُودُهُْم
ِشفاهِهِْم. عَلَى تَسبِيِحي وََسأَضُع

يِب، وَلِلقَرِ لِلبَعِيدِ َسلامٌ َسلامٌ، ١٩
وََسأشفِيهِْم،»

اللهُ. يَقُوُل
يَهدَُأ، لا الَّذِي الهاِئجِ فَكالبَحرِ ُ الأشرار أمّا ٢٠

فِيهِ. الّطِينَ ُ ُتحَرِّك ُ َمِياهُه ف
لِلأشرارِ.» َسلامَ «لا إلَهِي: قاَل ٢١
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٥٨
العِبادَة ياءُ رِ

عاٍل، بَِصوٍت نادِ ١

ْف. َّ تَتَوَق لا
كَالبُوِق، َصوتََك ارفَْع

بِمَعاِصيهِْم، َشعبِي وَأخبِرْ
تِهِْم. َّ ِبخَطِي يَعقُوَب وَبَيَت

لِيَعبُدُونِي، يَوٍم بَعدَ ً يَوما يَأتُونَ ٢

ُطرُقِي. ِ بِمَعرِفَة ونَ يُسَرُّ هُْم وَكَأّنَ
إلَهِهِ. َ حُكم يَترُكُ وَلا الحَّقَ يَعمَُل َكشَعٍب

العَدِل أحكاِم عَْن يَسألُونَنِي
اللهِ. مَِن الاقتِراِب إلَى ً تَوقا يُظهِرُونَ وَ

يَوِم فِي تَعمَلُونَ كُْم َّ «إن اللهُ: فَقاَل تَنتَبِهْ؟» فَلَْم أنفُسَنا، لْنا َّ ذَل ِماذا ل َصومَنا؟ إلَى َلتَفِْت ت فَلَْم ُصمنا، ِماذا «ل يَقُولُونَ: ٣

َصومٌ ِبحِقدٍ! َ الآخَر ُ أحَدُكُم يَضرُِب وَ فَتَتَشاجَرُونَ، تَُصومُونَ ٤ لَدَيكُْم. العامِلِينَ عَلَى وَتَقسُونَ لـَكُْم، َيحلُو ما َصومِكُْم
ُ نَفسَه إنساٌن يُذَلَِّل أْن يدُهُ: ُأرِ الَّذِي ومُ الّصَ َ هُو هَذِا هَْل ٥ ماءِ. الّسَ إلَى بَِصوتِكُْم يَِصَل لَْن اليَومَ، ُ تَُصومونَه الَّذِي كَهَذا
عِندَ ً مَقبُولا ً يَوما أْو ًصوماً، هَذا أتَدعُو مادَ؟ َّ الر يَفتَرَِش وَ َيَش الخ َلبََس ي وَ كَالعُشِب، ُ رَأَسه َيحنِي أْن ساعاٍت؟ بِضَع

اللهِ؟
ُأريدُهُ: الَّذِي ُ وم الّصَ َ هُو هَذا «بَْل ٦

لمِ، الّظُ قُيُودَ تَفُّكَ «أْن
النّاِس. عَِن يِق الّضِ ِحباَل وََتحُّلَ

المَظلُومَ، َ ُتحَرِّر أْن
الاستِعْبادِ. قُيودَ َ وَتَكسِر

لِلجائـِـِع، َ خُبزِك مِْن تُعطَِي أْن ٧

بَيتَِك. فِي دِيَن المُشَرَّ المَساِكينَ وَتَأوِي
فتَستُرَهُ، ً يانا عُر تَرَى

صاِحبَِك؟ َ حَاجَة تُهمُِل وَلا
كَالفَجرِ، نُورُكَ يُشرُِق ِحينَئِذٍ، ٨

يعاً. سَر جُرُوحَُك وَتُشفَى
أمامََك، كَ ُّ بِر ُ يَْظهَر

َظهرَكَ. يَحْمِي ِ الله وََمجدُ
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اللهُ. لََك فَيَستَِجيُب َستَدعُو، ِحينَئِذٍ، ٩

هأنَذا! فَيَقُوُل تَصرُُخ،
َشعبَِك، عَْن الأثقاَل رَفَعََت «إْن

الاّتِهاِم، بإْصبـِـِع َ وَالإشارَة
رِّ، َّ بِالش َ َلِيء الم وَالحَدِيَث

لِلجائـِـِع، َطعامَِك مِْن أعطَيَت إْن ١٠
المِسِكينِ، نَفَس وَأشبَعَت

كَالفَجرِ، نُورُكَ َسيُِشــّعُ ِحينَئِذٍ،
هِيرَةِ. كَالّظَ تَكُونُ وَُظلمَتَُك

دائِماً، ُ الله َ َسيَقُودُك ١١

الجَدباءِ. الأراضِي فِي حاجاتَِك كُّلَ وََسيَسُّدُ
عِظامََك. ُ َسيُشَّدِد

ةٍ، َّ ي مَروِ ٍ َكحَدِيقَة وََستَكُونُ
مِياهُهُ. َتجِّفُ لا وََكنَبٍع

القَدِيمَةَ. الخِرََب َستَبنِي أنَت ١٢

القَدِيمَةِ. الأساساِت عَلَى ً مُدُنا َستَبنِي
غَراِت، َّ الث مُرَمِّمَ َستُدعَى لِذا
وَالمَساِكِن. رُوِب الدُّ مُصلَِح

بِت، الّسَ فِي ُ تُسافِر لا ُكنَت «إْن ١٣

ِس. المُقَّدَ يَوِميَ فِي مَشاغِلَِك َ وَراء َتجرِي وَلا
فَرٍَح، يَومَ بَت الّسَ اعتَبَرَْت إِن

ِس. المُقَّدَ ِ الله يَومَ ْمَت َّ وَكَر
وَهُناكَ، هُنا إلَى تَذهَْب فَلَْم بَت الّسَ احتَرَْمَت إِن

كَ، يَسُرُّ ما لِتَعمََل
ِحساٍب. بِغَيرِ مَ َّ وَتَتَكَل
باللهِ. ُع َّ َمَت تَت ِحينَئِذٍ، ١٤

الأْرِض، فَوَق شأنََك َسأرفَُع
ِيَك. أب يَعقُوَب مِيراَث وََسُأطعِمَُك

هَذا.» قاَل ِ الله فَمَ لأّنَ
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٥٩
وَنَتِيَجتُها الأشرارِ ُ َحياة

ُتخَلَِّصكُْم! أْن عَْن ً قاصِرَة اللهِ ُ يَد لَيسَْت ١

يَسمَُع. بَْل ، أصَّمُ َ هُو وَلا
إلَهِكُْم. عَْن تَفِصلـُكُْم آثامَكُْم لـَِكّنَ ٢

يَسمَعَكُْم. لا ى َّ َحت عَنكُْم ُ وَجهَه ُ يَستُر ُ َجعَلَته َخطاياكُْم
ِم، بِالدَّ ٌ خَة مُلَّطَ أيدِيَكُْم لأّنَ ٣

بِالإثِم. وَأصابِعَكُْم
بِالـكَذِِب، مُ َّ تَتَكَل ِشفاهُكُْم

رِّ. َّ بِالش يَنطُُق وَلِسانُكُْم
ِيَن، لِلآخَر ِ اّتِهامِه عِنْدَ يَْصدُُق أحَدَ لا ٤

بِالعَدِل. ُ ُيحاِكم أحَدَ وَلا
وَالـكَذِِب. الفارِِغ الكَلاِم عَلَى يَعتَمِدُونَ هُْم ُّ كُل

. رَّ َّ الش وَيُنتُِجونَ الألَمَ، يَصنَعُونَ
الأفاِعي، بَيَض يَفقِسُونَ ٥

عَنَكبُوٍت. َ َشبَكَة وَيَنِسُجونَ
يَمُوُت، بَيضِهِْم مِْن يَأكُُل مَْن

ةً. سامَّ ً ة َّ َحي تَفقُِس ُ تُكسَر َّتِي ال ُ وَالبَيَضة
الثِّياِب، لِنَْسِج تَصلُُح لا ُخيُوُطهُْم ٦

يَصنَعُونَ. بِما أنفُسِهِْم َ َستْر يَستَطِيعُونَ وَلا
إثٍم، أعْماُل أعْمالُهْم

بِالعُنِف. ٌ مَليئَة وَأيدِيهُْم
رِّ، َّ الش عَمَِل إلَى يَرُكُضونَ ٧

ياءِ. ِ الأبر قَتِل إلَى وَيُسرِعُونَ
يرَةٌ، شِرِّ أفكارُهُْم

مارَ. وَالدَّ الخَراَب وَراءَهُمُ يَترُُكونَ وَ
يَعرِفُونَهُ، فَلا لاِم الّسَ يُق َطرِ أمّا ٨

عَدٌل. مَسالـِِكهِْم فِي وَلَيَس
عَوجاءَ، ُطرُقُهُْم

لامَ. الّسَ يَعرَِف لَْن فِيها ُ يَِسير مَْن وَكُّلُ
وَنَتِيَجتُها ِيَل إسْرائ ُ ة َّ َخطِي
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العَدُل، تَرَكَنا لِذَلَِك ٩
إلَينا. يَأتِي لا وَالإنصاُف

ورَ، ُّ الن نَرُجو
العَتمَةِ، فِي نُوٍر ُشعاعَ وَلَو

لامُ. الّظَ ُ ه َلُّفُ ي يقَنا َطرِ لـَِكّنَ
كَالعِمياِن، الحائَِط ُس نَتَحَّسَ ١٠

لَهُْم. عُيُونَ لا كَمَْن يقَنا َطرِ ُس َّ نَتَلَم
العَتمَةِ. فِي كُنّا لَو َكما ِ هِيرَة الّظَ فِي ُ ر َّ نَتَعَث

الأحياءِ. بَينَ نا َّ أن مََع كالمَوتَى صِرنا
ةٍ، َّ كَدُب َنخُورُ نا ُّ كُل ١١

َماِم. كَالح ً نُواحا وَنَنُوُح
ُق، يَتَحَّقَ لا ُ ه َّ وَلـَِكن العَدَل ُ نَنتَظِر

عَنّا. بَعِيدٌ ُ ه َّ وَلـَِكن َلاَص، الخ ُ وَنَنتَظِر
َكثِيرَةٌ، أمامََك َ البَِشعَة أعمالَنا لأّنَ ١٢

عَلَينا. تَشهَدُ وََخطايانا
تُرافِقُنا، َ البَِشعَة أعمالَنا لأّنَ

آثامَنا. نَعرُِف وََنحُن
اللهَ، عََصينا ١٣

َنحوَهُ. َ ُأمَناء َ غَير وَكُنّا
إلَهِنا. عَْن ابتَعَْدنا

وَالعِصياِن، ِ لم الّظُ عَِن مُ َّ نَتَكَل كُنّا
ِنا. ب قُلُو مِْن ٍ كاذِبَة بِكَلِماٍت مُ َّ وَنَتَكَل

العَدُل، ابتَعَدَ ١٤
بَعِيداً. وَقََف وَالحَّقُ

ةِ، العامَّ الّساحاِت فِي ُ ر َّ يَتَعَث الحَّقَ لأّنَ
المَدِينَةِ. دُُخوَل يَستَطِيُع لا دَق وَالّصِ

الأمانَةُ، زالَِت ١٥

يُسلَُب. رِّ َّ الش عَِن يَبتَعِدُ مَْن وَكُّلُ
، يُسَرَّ وَلَْم هَذا ُ الله رَأى

عَدالَةٌ. تُوجَدُ لا إْذ
أحَدٌ، يُوجَدُ لا ُ ه َّ أن رَأى ١٦

عِب. الّشَ عَِن لِيُدافـِـَع يَقُِف أحَدٍ مِْن ما ُ ه َّ لأن َ ر َّ وََتحـَي
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ذِراعُهُ، ُ فَنَصَرَتْه
هُ. ُّ بِر ُ دَه َّ وَأي

كَدِرٍع، البِرَّ لَبَِس ١٧
رَأِسهِ. عَلَى َلاِص الخ ُ وَُخوذَة

َكثِياٍب، الانتِقامَ لَبَِس
َكعَباءَةٍ. ِ بِالغَيرَة وَاكتَسَى

ونَ: يَستَِحّقُ َكما ُ أعداءَه َسيُجازِي ١٨
ُخُصومِهِ، عَلَى ً غََضبا
أعْدائِهِ. عَلَى ً وَعِقابا

. تَستَِحّقُ ما َحسََب َ واطِئ وَالّشَ َ الجُزُر َسيُجازِي
اللهِ، اسْمَ الغَرِب فِي الَّذِيَن َسيَخشَى ١٩

َمجدَهُ. َسيَخافُونَ رِق َّ الش فِي وَالَّذِيَن
َكنَهرٍ، َسيَأتِي العَدُّوَ لأّنَ
تَدفَعُهُ. ِ الله َ ة َّ قُو وَلـَِكّنَ

لِصِْهيَوْنَ ً فادِيا َسيَأتِي َ فَهُو ٢٠
يَعقُوَب، ِ عائِلَة فِي ِبِينَ ائ َّ الت َمِيِع ِلج

اللهُ. يَقُوُل
عَنَك يَبتَعِدا لَْن َمَِك، ف فِي ُ وََضعتُه الَّذِي وَكَلاِمي عَلَيَك، ُ َجعَلْتُه الَّذِي رُوِحي مَعَهُْم: عَهدِي َ هُو «هَذا اللهُ: يَقُوُل ٢١

الأبَدِ.» وَإلَى الآنَ مَِن أحفادِكَ عَْن وَلا أولادِكَ عَْن وَلا
٦٠

آٍت ُ الله
أتَى، نُورَِك لأّنَ وَأنِيرِي، «قُوِمي ١

عَلَيِك. أشرََق اللهِ وََمجدُ
الأْرَض، تُغَّطِي َ لمَة الّظُ لأّنَ ٢

الُأمَمَ. يُغَّطِي دِيدَ الّشَ لامَ وَالّظَ
عَلَيِك، يُشرُِق َ الله وَلـَِكّنَ

َسيَظهَرُ. عَلَيِك ُ وََمجدُه
نُورِِك، إلَى الُأمَمُ َستَأتِي ٣
فَجرِِك. ِضياءِ إلَى وَالمُلُوكُ

َحولَِك. وَانظُرِي عَينَيِك ارفَعِي ٤
إلَيِك. وَيَأتُونَ َيجتَمِعُونَ هُْم إّنَ
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بَعِيدٍ، مَكاٍن مِْن َسيَأتُونَ أبناؤُِك
الأيدِي. عَلَى َسيُحمَلَن وَبَناتُِك

ابْتِهاجاً. وَتُشرِقِينَ َيَن َستَر «ِحينَئِذٍ، ٥

الفَرَِح، مَِن ُ وَيَمتَلئ قَلبُِك َسيَْسعَدُ
إلَيِك، ُل َستَتََحوَّ البَحرِ َ ثَروَة لأّنَ

َسيَأتِي. إلَيِك الُأمَِم وَغِنَى
َستُغَّطِيِك، الجِماِل قُطعانُ ٦

وَعِيفَةَ. مِديانَ مِْن ُ ة َّ الفَتِي الجِماُل
وَالبَُخورِ، هَِب بِالذَّ َسبََأ مِْن تَأتِي ها ُّ كُل

اللهِ. َمجدَ وََستُعلُِن
إلَيِك. قِيدارَ غَنَِم كُّلُ َستُجمَُع ٧

َستَخدِمُِك. نَبايُوَت كِباُش
مَذَبحِي، عَلَى ً مَقبُولَة ً ذَباِئحا وََستَكُونُ

َمجِيداً. َمِيَل الج هَيكَلِي وََسأجعَُل
َكسَحابَةٍ، يَطِيرُونَ الَّذِيَن هَؤُلاءِ مَْن ٨

أعشاشِها؟ إلَى َماِم وَكالح
تَنتَظِرُنِي، واِحَل الّسَ لأّنَ ٩

لاً، أّوَ َستَأتِي تَرِشيَش وَُسفُُن
البَعِيدَةِ، الأراضِي مَِن بِأولادِِك َ لِتَأتِي

وَذَهَبُهُْم، تُهُْم فِّضَ وَمَعَهُْم
إلَهِِك، َمجدِ لأجِل

دَِك. َّ َمج ُ ه َّ لأن ِيَل إسْرائ وِس قُّدُ لأجِل
أسوارَِك، َسيَبنُونَ َباءِ الغُر وَأولادُ ١٠

َسيَخدِمُونَِك. وَمُلُوكُهُْم
غََضبِي، فِي عاقَبتُِك «لأنِّي

رِضاَي. فِي َسأرحَمُِك وَلـَِكنِّي
دائِماً، ً مَفتُوحَة بَوّاباتُِك َستَكُونُ ١١

لَيلاً، وَلا ً نَهارا تُغلََق لَْن
إلَيِك. وَمُلُوكِهِْم الُأمَِم بِغِنَى يُؤتَى كَي

َستَهلُِك، َتخدِمُِك لا َّتِي ال َ المَملـَكَة أوِ َ ة الُأمَّ لأّنَ ١٢
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تَماماً. رُ َستُدَمَّ الُأمَمُ تِلَك
إلَيِك: َسيَأتِي لُبنانَ َمجدُ ١٣

مَعاً، ربِينِ َّ وَالش وَالّسِندِياِن روِ َّ الس ُ أشجار
ِس، المُقَّدَ َ مَكانِي لِتَجمِيِل

. قَدَمَيَّ َ مَوطِئ وََسُأَمجِّدُ
راِكعِينَ. إلَيِك ضايَقُوِك الَّذِيَن أولادُ َسيَأتِي ١٤

إلَيِك، أساءُوا الَّذِيَن وَجَميُع
قَدَميِك. عِندَ َسيَنَحنُونَ

يهوه،› َ ‹مَدِينَة وََسيَدعُونَِك
ِيَل.› إسْرائ وِس قُّدُ ‹صِْهيَوْنَ

لام الّسَ أْرُض الجَدِيدَةُ: ِيُل إسْرائ
وَمَترُوكَةٌ، ٌ مَهُجورَة «أنِت ١٥

أراِضيِك. َ عَبْر ُ يُسافِر أحَدَ وَلا
الأبَدِ، إلَى فَخرٍ َسبََب َسأجعَلُِك نِي َّ لـِِكن

الأجياِل. لِكُّلِ فَرٍَح َ وَمَصدَر
الُأمَِم، حَلِيَب َستَرَضعِينَ ١٦

المُلُوِك. َ ثَروَة َستَرَضعِينَ
ُمخَلُِّصِك، َ الله أنا أنِّي َستَعرِفِينَ ِحينَئِذٍ،

يَعقُوَب. ُمخَلُِّص وَفادِيِك
البُرونْزِ، عَِن ً عِوَضا ً ذَهَبا «َسُأْعطِيِك ١٧

الحَدِيدِ، عَِن ً عِوَضا ً ة وَفِّضَ
الخَشَِب، عَِن ً عِوَضا ً وَُنحاسا
الحِجارَةِ. عَِن ً عِوَضا ً وَحَدِيدا

عَلَيِك، يُشرُِف لامَ الّسَ َسأجعَُل
َيحكُمُِك. وَالعَدَل

بَعْدُ، فِيما أْرِضِك فِي ُ لم الّظُ يُسمََع لَْن ١٨

حُدُودِِك. ِضمَن وَدَمارٌ خَراٌب هُناكَ يَكُونَ وَلَْن
‹خَلاصاً،› أسوارَِك َستُسَمِّينَ

‹تَسبِيحاً.› وَبَوّاباتِِك
هارِ، النَّ فِي نُورِِك َ مَصدَر مُس الّشَ تَعُودَ «لَْن ١٩
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يِل، َّ الل ِ لإضاءَة ُ القَمَر وَلا
لَِك، ً أبَدِيّا ً نُورا َسيَكُونُ َ الله لأّنَ

َمجدُِك. َسيَكُونُ وَإلَهُِك
شَمسُِك، تَغِيَب لَْن ٢٠

بَعْدُ. فِيما قَمَرُِك يَنقَُص وَلَْن
لَِك، ً أبَدِيّا ً نُورا َسيَكُونُ َ الله لأّنَ

حُزنِِك. أيّامُ فَتَنتَِهي

َحّقٌ، َ هُو ما َسيَعمَُل َشعبِِك «كُّلُ ٢١
الأبَدِ. إلَى الأْرَض ـِكُونَ وََسيَمتَل

زَرَعتُهُ، الَّذِي الغُصُن هُمُ
َمجدِي. لإظهارِ يَدَّيَ وَعَمَُل

قَبيلَةً، ُ َستَِصير ً َشأنا العائِلاِت أقَّلُ ٢٢

ةً. َّ ي قَوِ ً ة ُأمَّ ُ َستَِصير ُ وَالأصغَر
اللهُ. أنا

الوَقُت، َيحـِينُ عِندَما
يعاً.» سَرِ هَذا َسأْصنَُع

٦١
َّة ي ِّ الحُر ُ رِسالَة

. عَلَيَّ ُ الإلَه ّبِ َّ الر رُوُح ١

لِلمَساِكينِ، َ البِشارَة ُأعلَِن لـِكَي مَسََحنِي َ الله لأّنَ
القُلُوِب، مُنَكسِرِي لُأَضمِّدَ
يَن، لِلمَأُسورِ َ ة َّ ي ِّ الحُر وَلإعلَِن

لِلمَسُجونِينَ، وَالإطلاَق
جاءَ، قَْد لِلقُبُوِل٤٨ ِ الله وَقَت أّنَ وَُأعلَِن ٢

إلَهِنا! انتِقاِم وَقُْت َ جاء وَكَذَلَِك
الحَزانَى، كُّلَ لأعَّزَِي أرَسلَنِي

صِْهيَوْنَ فِي لِلنّاِئحـِينَ وَلإعطَِي ٣
مادِ، َّ الر عَِن ً عِوَضا ً إكلِيلا

الحُزِن، عَِن ً عِوَضا فَرٍَح َيَت وَز
٦١:٢ ٤٨

.8 يِّينَ اللّاوِ كتاَب راجْع بيِل، اليُو سنةِ إلى إشارةٌ هذه 8. :49 بِإشعياء قارْن المَقبُولَة.» ّبِ َّ الر «َسنَة ً حرفيا للقُبول. ّب َّ الر وقت
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عِيفَةِ. الّضَ وِح ُّ الر عَِن ً عِوَضا تَسبِيٍح وَثَوَب
َجِيدِ. الم ِ الله وَزَرعَ العَدِل أشجارَ وََسيُدعَونَ

القَدِيمَةَ، الخِرََب َسيَبنُونَ ٤
قَدِيماً. دُمِّرَْت َّتِي ال الأماِكَن وَيُرَمِّمُونَ

الأجياِل. َ عَبر تُرَِكْت َّتِي ال َ بَة الخَرِ المُدُنَ َسيُصلُِحونَ
غَنَمَكُْم، وَيَرعُونَ ُ َباء الغُر َسيَقُِف ٥

وَكُرُومِكُْم. ُحقُولـِكُْم فِي َسيَعمَلُونَ َباءِ الغُر وَأولادُ
اللهِ.» َ «كَهَنَة فَسَتُدعَونَ ْ أنتُم أمّا ٦

إلَهِنا.» «خُّدامَ ونَ وََستُسَمَّ
الُأمَِم، ِ بِثَروَة َستَستَمتِعُونَ
غِناهُْم. عَلَى َّطُونَ وََستَتَسَل

ِضعفَينِ. َستَنالُونَ يِكُْم ِخز عَْن ً عِوَضا ٧
ِنَِصيبِكُْم. ب َستَفرَُحونَ عارِكُْم عَْن ً وَعِوَضا

أْرضِهِْم، فِي ً مُضاعَفا ً نَِصيبا ـِكُونَ َسيَمتَل لِذَلَِك
الأبَدِ. إلَى فَرَُحهُْم وََسيَدُومُ

العَدَل ُأِحّبُ اللهَ، أنا لأنِّي، ٨

لمَ. وَالّظُ َ رِقَة َّ الس ُ وَأكرَه
بِأمانَةٍ، جَزاءَهُْم َسُأعطِيهِْم

الأبَدِ. إلَى يَدُومُ ً عَهدا مَعَهُْم وََسأقطَُع
الُأمَِم، بَينَ ً مَعرُوفا نَسلُهُْم َسيَكُونُ ٩

عُوِب. الّشُ وََسَط وَزَرعُهُْم
َسيَعرِفُونَ يَرَونَهُْم الَّذِيَن كُّلُ

اللهُ. ُ بارَكَه نَسٌل هُْم أّنَ
الله خَلاُص

باللهِ. ً عَظِيما ً فَرَحا أفرَُح ١٠
بِإلَهِي. تَبتَهُِج نَفسِي

َلاِص، الخ ِياَب ث ألبَسَنِي ُ ه َّ لأن
العَدِل، ِثَوِب ب وَغَّطانِي

إكلِيلاً، رَأِسهِ عَلَى َلبُِس ي عَرِيٍس مِثَل
ِبجَواهِرِها. َيَُّن تَتَز عَرُوٍس وَمِثَل
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تَنمُو، باتاِت َّ الن َتجعَُل الأْرَض أّنَ َكما ُ ه َّ لأن ١١
بُذُورَها، تُنبُِت َ وَالحَدِيقَة

يَنمُو، العَدَل ُ الإلَه ّبُ َّ الر َسيَجعَُل هَكَذا
الُأمَِم. كُّلِ أمامَ سبِيَح َّ وَالت

٦٢
القُْدس فَرَُح

صامِتاً، أبقَى لَْن صِْهيَوْنَ لأجِل ١
أهدَأ، لَْن القُْدِس ِ مَدينَة وَلأجِل

كَالفَجرِ، نَصرُها يُشرَِق أْن إلَى
قِدِ. َّ المُت كَالمِصباِح وَخَلاصُها

َصلاحَِك، الُأمَمُ َستَرَى ِحينَئِذٍ، ٢

َمجدَِك. المُلُوكُ وََسيَرَى
اللهُ. لَِك يُعطِيهِ جَدِيدٍ بِاسٍْم وََستُدعَينَ

اللهِ، ِيَدِ ب ً جَمِيلا ً تاجا َستَكُونِينَ ٣
إلَهِِك. ِيَدِ ب ً مَلَكِيّا ً وَإكليلا

«مَهُجورَةً،» بَعْدُ فِيما تُدعَي لَْن ٤
ِبَةً.» «خَر تُدعَى لَْن وَأْرُضِك

ةً،» «مَسَرَّ َستُدعَينَ بَْل
«عَرُوساً.» َستُدعَى وَأْرُضِك

بِِك، يُسَرُّ َ الله لأّنَ
عَرُوساً. أْرُضِك وََستَكُونُ

فَتاةٍ، مِْن الّشاّبُ ُج يَتَزَّوَ فََكما ٥

أولادُِك. جُِك يَتَزَّوَ هَكَذا
بِعَرُوِسهِ، يُس العَرِ يَفرَُح وََكما

بِِك. إلَهُِك يَفرَُح هَكَذا
لِوُعُودِه ِ الله ِحفُظ

قُدُس، يا أسوارِِك عَلَى ٦
يِل. َّ الل وَكُّلَ هارِ النَّ كُّلَ يَسكُتُونَ لا ً حُرّاسا وََضعُت

تَهدَأوا، لا ِ بِوَعدِه َ الله مُذَكِّرِي يا
يَهدَُأ، ُ تَدَعُوه وَلا ٧
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القُْدِس، َ مَدينَة يُثَبَِّت ى َّ َحت
الأْرِض. فِي ً ُأغنِيَة وََيجعَلَها

فَقاَل: ةِ َّ ي القَوِ ِ وَبِذِراعِه ُمنَى الي ِ ِيَدِه ب ُ الله أقسَمَ ٨

لأعدائِِك. ً َطعاما ً ِيَة ثان َمحَِك ق ُأعطَِي «لَْن
فِيها. تَعِبِت َّتِي ال نَبيذَِك يَشرَبُوا لَْن ُ َباء وَالغُر
يَأكُلُونَهُ، هُْم ُ َيحُصدُونَه الَّذِيَن «وَلـَِكّنَ ٩

اللهَ. وَيُسَبُِّحونَ
مَْقدِسِي.» ِ ساحَة فِي بِيذَ َّ الن يَشرَبُونَ هُْم العِنََب َيجنُونَ وَالَّذِيَن

الأبواَب، اعبُرُوا اعبُرُوا، ١٠
عِب. لِلّشَ يَق رِ الّطَ هَيِّئُوا

أكواٍم. فِي وََضعُوها يِق رِ الّطَ مَِن َ الحِجارَة يلُوا أزِ

وَقاَل: الأْرِض لِكُّلِ أعلََن ُ فَالله ١١
صِْهيَوْنَ، ِ يزَة للعَزِ «قُولُوا

إلَيِك. آٍت ُمخَلَِّصِك٤٩ إّنَ ها
مَعَهُ، ُ جَزاءَه يَحمُِل ُ ه َّ إن

ُأجرَتُهُ.» ُ مُه وَتَتَقَّدَ
َس،» المُقَّدَ عَب «الّشَ ُ َشعبُه َسيُدعَى ١٢

اللهُ.» ُ فَداه الَّذِي عَْب «الّشَ
قُدُس، يا وَأنِت

عَنها،» ُ الله َبحََث َّتِي «ال َستُدعَينَ
المَترُوكَةِ.» َ غَير َ «المَدِينَة

٦٣
لِشَعبِه ِ الله ُ ُمحاكَمَة

أدُومَ، مِْن الآتِي هَذا مَْن ١

الأحمَرِ؟ وِن َّ بِالل ٌ خَة مُلَّطَ ُ ِيابُه وَث بُصرَى ِ مَدِينَة مِْن
جَمِيلَةً، ً ِيابا ث لابُِس َّ ال ذاكَ مَْن

العَظِيمَةِ؟ ِ تِه َّ بِقُو ُ وَيَِسير
٦٢:١١ ٤٩

«خلاُصِك.» ً حرفيّا ُمخَلَِّصك.
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صرَ، َّ الن المُعلُِن أنا، «هَذا
َلاِص.» الخ عَلَى ُ القادِر

الأحمَرِ وِن َّ بِالل ٌ خَة مُلَّطَ ِيابَُك ث «فَلِماذا ٢
المِعْصَرَةِ؟» فِي العِنََب يَدُوُسونَ مَْن َكثِياِب

وَحدِي، َمرِ الخ َ مِعصَرَة «دُسُت ٣

أحَدٌ. عُوِب الّشُ مَِن يُساعِدنِي وَلَْم
غََضبِي، فِي عَلَيهِْم مَشَيُت

َسخَطِي. فِي وَدُستُهُْم
بعَِصيرِهِْم، ِيابِي ث ْت رُّشَ
مَلابِسِي. كُّلُ َخْت فَتَلَّطَ

لِلُأمَِم، عِقاٍب يَومَ ْدُت حَّدَ نِي َّ لأن ٤

جاءَْت. قَدِ َشعبِي يرِ َتحرِ ُ وََسنَة
مُعِينٍ، مِْن يَكُْن فَلَْم نَظَرُت، ٥

َسنيدٍ. مِْن يَكُْن لَْم إْذ وَاندَهَشُت،
ذِراِعي، فَنَصَرَتْنِي
غََضبِي. وََسنَدَنِي

غََضبِي، فِي ً با ُشعُو دُسُت ٦

َسخَطِي، فِي متُهُْم وََحّطَ
راِب.» ُّ الت عَلَى عَِصيرَهُْم وََسَكبُت

َشعبِه َ َنحو ِ الله إحساناُت
اللهِ، بِإحساناِت ُ َسُأخبِر ٧

سبِيَح، َّ الت يَستَِحّقُ بِسَبَبِها َّتِي ال ِ الله بأعماِل
لَنا. ُ الله ُ َصنَعَه ما جَميِع وَلأجِل

ِيَل، إسْرائ لِبَيِت الـَكثِيرِ ِ إحسانِه لأجِل
ِ رَحمَتِه ِبحَسَِب لَهُْم ُ أجزَلَه الَّذِي

تِهِ. َّ َمحَب ِ وََكثرَة
َشعبِي، هُْم ما َّ «إن قاَل: ٨

َيخُونُونِي.» لَْن الَّذِيَن وَأولادِي
ُمخَلِّصَهُْم. َ صار وَلِذَلَِك
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لِيُخَلِّصَهُْم، مَلاكٌ أْو رَُسوٌل يَكُْن لَْم ِضيقِهِْم كُّلِ فِي ٩
َّصَهُْم، خَل ُ نَفسُه َ هُو ُ ه َّ وَلـَِكن

فَداهُْم، َ هُو ِ وَرَحمَتِه ِ تِه َّ وَبِمََحب
الماِضيَةِ. الأيّاِم كُّلَ وَحَمَلَهُْم وَرَفَعَهُْم

دُوا، َّ تَمَر هُْم وَلـَِكنَّ ١٠

وَس. القُّدُ ُ رُوحَه وَأحزَنُوا
هُْم، عَدُّوَ صارَ لِذَلَِك

وَحارَبَهُْم.
الماِضيَةَ، الأيّامَ رُوا َّ تَذَك ِحينَئِذٍ، ١١

مُوسَى. ُ َشعبُه َ ر َّ تَذَك
البَحرِ، مَِن أخرََجهُْم الَّذِي أيَن

غَنَمَهُ؟ يَرعَى كانَ الَّذِي
وَس؟ القُّدُ ُ رُوحَه فِيهِْم وََضَع الَّذِي أيَن

َ َجِيدَة الم ُ ذِراعَه وََضَع الَّذِي أيَن ١٢
لِيَقُودَهُ؟ مُوسَى يَمينِ فِي

أمامَهُْم، َ الماء َشّقَ الَّذِي ايَن
الأبَدِ؟ إلَى ً مَعرُوفا ُ اسمُه لِيَكُونَ

العَمِيقَةِ؟ ِياهِ الم فِي قادَهُْم الَّذِي أيَن ١٣
رُوا، َّ يَتَعَث فَلَْم ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي كَالحِصاِن

الوادِي؟ إلَى تَنزُِل َّتِي ال وَكالبَهاِئِم ١٤

الرّاحَةِ. إلَى قادَهُْم ِ الله فَرُوُح
َشعبََك قُْدَت هَكَذا

َمجِيداً. ً اْسما لِنَفِسَك تَصنََع ى َّ َحت
الله إلَى َصلاةٌ

ماواِت، الّسَ مَِن ْ انظُر ١٥
َجِيدِ. الم ِس المُقَّدَ مَسَكنَِك مِْن

تَُك، َّ وَقُو غَيرَتَُك أيَن
وََشفَقَتَُك؟ قَلبَِك تَوُق

ي؟ َّ عَن ُتخفيها ِماذا ل
أبُونا، أنَت َك َّ لأن ١٦

يَعرِفُنا، لا ُ براهِيم إ كانَ لَو ى َّ َحت
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َنحُن. مَْن ُ يَعلَم لا ِيُل وَإسْرائ
أبُونا، اللهُ، يا أنَت،

«فادِينا.» َ هُو القَدِيِم مَِن وَاسمَُك
ُطرُقَِك؟ عَْن نَِضّلُ ُ الله يا تَرَكتَنا ِماذا ل ١٧
َنخافََك؟ فَلا ى َّ لِتَتَقَس بَنا قُلُو تَرَكَت ِماذا وَل

خُّدامَِك، لأجِل إرِجــْع
لََك. ِهيَ َّتِي ال القَبائِِل وَلأجِل

قَِصيرَةٍ، لِفَترَةٍ هَيكَلََك امتَلََك ُس المُقَّدَ َشعبَُك ١٨

داُسوهُ. أعداءَنا وَلـَِكّنَ
َتحكُمْهُْم، لَْم كَمَْن يلَةٍ َطوِ لِفَترَةٍ كُنّا ١٩

باْسمَِك. يُدعُوا لَْم وَكالَّذِيَن

٦٤
وَتَنزُِل! ماواِت الّسَ تَشُّقُ لَيتََك ١

أمامََك. الجِباُل ُّ َستَهتَز ِحينَئِذٍ،
ةَ، َّ الجاف جَيراِت الّشُ تُشعُِل َّتِي ال كَالنّارِ ٢

يَغلِي، َ الماء َتجعَُل َّتِي ال كَالنّارِ
أعدائَِك، لَدَى ً مَعرُوفا اْسمََك لِتَجعََل انزِْل

ُحُضورِكَ. عِندَ ً َخوفا الُأمَمُ وَلِتَرَتجَِف
عها، َّ نَتَوَق لَْم ً عَظِيمَة ً ُأمُورا َصنَعَت عِندَما ٣

أمامََك. الجِباُل ِت فَاهتَزَّ نَزَلَْت
ِجّداً، القَدِيِم مَِن أحَدٌ يَسمَْع لَْم ٤

ُأذٌُن، تَسمَْع وَلَْم
غَيرَكَ ً إلَها عَيٌن َ تَر وَلَْم
يَنتَظِرُونَهُ. ذِيَن َّ لِل يَعمَُل

لاِح، الّصَ بِعَمَِل يَفرَُحونَ الَّذِيَن لِلِقاءِ ِجئَت ٥
ُطرُقِهِْم. فِي يَذكُرُونََك الَّذِيَن

َخطايانا، بِسَبِِب ً غاِضبا ُكنَت ِحينَ
َنخلَُص. أْن المُمِكِن مَِن كانَ الأيّاِم تِلَك فِي ى َّ َحت

َنجٍِس، َكشَيءٍ نا ُّ كُل صِرنا ٦

. وَِسخٍ َكثَوٍب ِ الّصاِلحَة أعمالِنا وَكُّلُ
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َكوَرَقَةٍ، وََسقَطنا ُلْنا ذَب نا ُّ كُل
بَعِيداً. كَالرِّيحِ حَمَلَتْنا وََخطايانا

بِاْسمَِك، يَدعُو مَْن لَيَس ٧
بَِك. ُك َمَّسَ يَت أْو

عَنّا، وَجهََك َستَرَت ََّك لأن
تِنا. َّ َخطِي بِسَبَِب وَأذَبْتَنا
اللهُ، يا أبُونا َك َّ لـَِكن ٨

، الفَخّارِّيُ وَأنَْت الّطِينُ َنحُن
يَدِكَ. عَمَُل نا ُّ وَكُل

َكثِيراً، ُ الله يا تَغَضْب لا ٩
الأبَدِ. إلَى إثمَنا ْ تَذكُر وَلا

َشعبَُك. نا ُّ كُل ما َّ إن
ةً. َّ ي ِ ّ بَر صارَْت ُ َسة المُقَّدَ مُدُنَُك ١٠

ةً، َّ ي ِ ّ بَر صارَْت صِْهيَوْنُ
مَهُجوراً. ً مَكانا وَالقُدُس

َمِيُل الج ُس المُقَّدَ هَيكَلُنا ١١
آباؤُنا حََك َّ َسب َحيُث

بِالنّارِ، احتَرََق
ِبَْت. خَر ـِكُها نَمتَل َّتِي ال ِ َّمِينَة الث الأشياءِ وَكُّلُ

اللهُ؟ يا ِنا مُساعَدَت عَْن تَمتَنـِـُع ِ كُلِّه هَذا أبَعْدَ ١٢
بِقَسوَةٍ؟ وَتُعاقِبُنا مَت الّصَ ُ َستَلزَم هَْل

٦٥
الله َجواُب

، إلَيَّ يَْسعَوْا لَْم الَّذِيَن «وََصلَنِي ١

عَنِّي. يَبحَثُوا لَْم الَّذِيَن وَوَجَدَنِي
بِاْسمِي. تَْدعُ لَْم ةٍ لُأمَّ ‹هَأنَذا› ُلُْت: ق

هارِ النَّ َطواَل يَدِي مَدَْدُت بَينَما ٢
المُتَمَرِّدِ َشعبي َ َنحو

أهواءَهُ! ً تابِعا يرٍ شِرِّ يٍق َطرِ فِي الّسالِِك
دائِماً، غََضبِي ُ يُثِير َشعبِي ٣

ُ ذَباِئحَه عَينَيَّ أمامَ ُ يُقَّدِم



٩ : ٦٥ إَشعْياء ١١٦٨ ٤ : ٦٥ إَشعْياء

الأوثاِن، حَدائِِق فِي ُ وََبخُورَه
وِب. الّطُ مَِن َ مَذاِبح وَعَلَى

القُبُورِ، عِندَ ُ يَنتَظِر ٤
المَزاراِت. فِي يَل َّ الل يَقضِي وَ

يرِ، الخـِنزِ لَحمَ يَأكُُل
َنجِسَةٍ. لُحُوٍم مَرَُق أوعِيَتِهِْم وَفِي

لِلآخَرِ: وَاِحدٍ كُّلُ يَقُوُل ٥
مِنِّي، تَقتَرِْب لا بَعِيداً، ‹ابَق

مِنَك!› أقدَُس أنا
أنفِي، فِي خاِن كَالدُّ عُب الّشَ هَذا

اليَوِم.» َطواَل تَشتَعُِل وَكالنّارِ
ِيل إسْرائ ِ مُعاقَبَة وُُجوُب

أماِمي: مَكتُوٌب َ هُو «ها ٦

َسُأجازِي. بَْل أهدََأ، لَْن
أحضانِهِْم. فِي ُ وَأسكُبُه جَزاءَهُْم َسأكِيُل

مَعاً، آبائِهِْم وََخطايا َخطاياهُْم عَلَى يهُْم َسُأجازِ ٧
الجِباِل، عَلَى ً َبخُورا أحرَقُوا هُْم لأّنَ

التِّلاِل. عَلَى وَأهانُونِي
أحضانِهِْم،» فِي ُ وَأسكُبُه جَزاءَهُْم َسأكِيُل

اللهُ. يَقُوُل
ِيل إسْرائ بَني مِْن ٌ ة َّ بَقِي
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٨

العِنَِب، عُنقُودِ فِي ُ العَِصير يُوجَدُ «َكما
بَرَكَةً،› فِيهِ لأّنَ ُ تُتلِْفه ‹لا فَيُقاُل:

خُّداِمي لأجِل َسأفعَُل هَكَذا
بِالكامِِل. ـِكُهُْم ُأهل فَلا

نَسلاً، يَعقُوَب َسُأعطِي ٩

ِجبالِي. َسيَرُِث مَْن يَهُوذا مِْن وََسُأخرُِج
الأْرَض، اختَرتُهُمُ الَّذِيَن وََسيَمتَلُِك

هُناكَ. َسيَسكُنُونَ وَخُّداِمي
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لِلغَنَِم، ً مَرعَى شارُونَ سَهُل ُ يَِصير ِحينَئِذٍ، ١٠

لِلبَقَرِ، ً بَضا مَر عَخُورَ وَوادِي
يَطلُبُونَنِي. الَّذِيَن لِشَعبِي

اللهَ، تارِكِي يا ْ «وَأنتُم ١١

َس، المُقَّدَ َ َجبَلِي النّاِسينَ
، الحَّظِ ِ لإلَه ً مائِدَة تُهَيِّئُونَ الَّذِيَن

المَِصيرِ. ِ لإلَه َمرِ بِالخ الأقداَح وَتَملُأونَ
يِف. بِالّسَ المَوَت ُ مَِصيرَكُم َسأجعَُل ١٢

، بحِ لِلذَّ َستَنَحنُونَ كُْم ـُّ كُل
ُتجِيبُوا. فَلَْم دَعَوُت لأنِّي

تَستَمِعُوا. وَلَْم مُْت َّ تَكَل
أماِمي، رَّ َّ الش ُ فَعَلتُم

نِي.» يَسُرُّ لا ما ْ وَاختَرتُم

الإلَهُ: ّبُ َّ الر قاَل هَكَذا لِذَلَِك ١٣

َسيَأكُلُونَ، «خُّداِمي
َجوعَى. فَسَتَكُونُونَ ْ أنتُم أمّا

فَرِِحينَ، خُّداِمي َسيَكُونُ
فَسَتَحزَنُونَ. ْ أنتُم أمّا

بِهِْم، قُلُو لفَرَِح خُّداِمي ُ م َسيُرَّنِ ١٤
بِكُْم، قُلُو لألَِم فَسَتَبكُونَ ْ أنتُم أمّا

َستَنُوُحونَ. أرواِحكُْم وَلانِكسارِ
. ُمختارِّيَ عِندَ َكشَتِيمَةٍ اْسمُكُْم َسيَكُونُ ١٥

الإلَهُ، ّبُ َّ الر َسيُمِيتُكُمُ
جَدِيداً. ً اْسما ِ ِلخُّدامِه وََسيُعطِي

الأْرِض، ِ هَذِه فِي َ البَرَكَة ِيدُ يُر مَْن فَكُّلُ ١٦
الأمِينِ. ِ الله مَِن َسيَطلُُب

الأْرِض، ِ هَذِه فِي ِنِْذٍر ب دُ يَتَعَهَّ مَْن وَكُّلُ
الأمِينِ. ِ بِالله َسيَحلُِف

َستُنسَى، الُأولَى يقاِت الّضِ لأّنَ
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أماِمي.» مِْن وََستَختَفِي
آت جَدِيدٌ وَقٌت

جَدِيدَةً، ً وَأْرضا ً جَدِيدَة سَماواٍت َسأخلُِق إنِّي «ها ١٧

تُذكَرَ، لَْن الُأولَى ُ وَالأشياء
أحَدٍ. باِل عَلَى َ َتخطُر وَلَْن

َسأخلِقُهُ، ما عَلَى الأبَدِ إلَى وَافرَُحوا ابتَهُِجوا لـَِكِن ١٨

الفَرَِح، َ مَدِينَة لِتَكُونَ القُْدَس َسأخلُِق لأنِّي
رُورِ. ُّ الس َشعَب َشعبُها يَكُونُ وَ

بِالقُْدِس، وََسأفرَُح ١٩

بِشَعبِي. ً مَسرُورا وََسأُكونُ
بَعْدُ، فِيما فِيها البُكاءِ َصوُت يُسمََع لَْن

يِق. الّضِ صَرَخاُت وَكَذَلَِك
يَمُوُت، َّ ثُم أيّاٍم َ بِْضعَة يَعِيُش طِفٌل هُناكَ يَعُودَ لَْن ٢٠

أيّامَهُ. ُ يُكمِل لا َشيٌخ وَلا
َصغِيراً، ُ َسيُعتَبَر ٍ مِئَة ِسّنِ فِي يَمُوُت الَّذِي

مَلعُوناً. ُ َسيُعتَبَر َ ِئَة الم يَبلُُغ لا وَمَْن
فِيها، وَيَسكُنُونَ ً بُيُوتا َسيَبنُونَ ٢١

ثَمَرَها. وَيَأكُلُونَ ً كُرُوما وََسيَزرَعُونَ
آخَرُونَ، لِيَسكُنَها ً بُيُوتا يَبنُوا لَْن ٢٢

آخَرُونَ. ثَمَرَها لِيأكَُل ً كُرُوما يَزرَعُوا وَلَْن
كَالأشجارِ، ً يلا َطوِ َسيَعِيشُونَ

يديهِْم. إ ُ َصنَعَتْه بِما ُمختارِّيَ ُع َّ وََسيَتَمَت
عَبَثاً، يَتعَبُوا لَْن ٢٣

للشَقاءِ. ً أولادا يُنجِبُوا وَلَْن
اللهُ، ُ بارَكَه نَسٌل هُْم لأّنَ
مَعَهُْم. أولادَهُْم وَبارَكَ

يَدعُونِي، أْن قَبَل َسُأِجيبُهُْم ٢٤

لَهُْم. َسأستَِجيُب مُونَ َّ يَتَكَل هُْم وَبَينَما
مَعاً، َمَُل وَالح الذِّئُب َسيَرعَى ٢٥

كَالبَقَرِ، ً تِبنا الأَسدُ وََسيَأكُُل
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راِب.٥٠ ُّ بِالت ُ ر فَتَتَعَّفَ ةُ، َّ َي الح أمّا
ِس.» المُقَّدَ َجبَلِي عَلَى ً بَعضا بَعْضُهُْم يُهلَِك أْو يُؤذَِي لَْن

اللهُ. يَقُوُل
٦٦

الُأمَم ِلجميِع ِ الله ُ ُمحاكَمَة
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١

لِي، عَرٌش ُ ماء «الّسَ
. لِقَدَمَيَّ مَداٌس وَالأْرُض

لِي؟ ُ تَبنُوه أْن ِيدُونَ تُر بَيٍت فَأّيُ
لِلرّاحَةِ؟ مَكاٍن إلَى أحتاُج هَْل

ها، َّ كُل َ الأشياء ِ هَذِه َصنَعَْت يَدِي ٢
اللهُ. يَقُوُل وُِجْدْت، ِهيَ وَلِذَلَِك

وِح، ُّ الر وَمَكسُورِ المِسِكينِ إلَى ُ أنظُر «لـَِكنِّي
كَلاِمي. سَماِع عِندَ يَرتَعِدُ الَّذِي

إنساناً! يَقتُُل َّ ثُم ً ثَورا لِي ُ يَذَبح كَمَْن لَيَس ٣
كَلٍب! عُنَُق ُ يَكسِر َّ ثُم بِحَمٍَل لِي يَُضّحِي أْو
يرٍ! ِخنزِ بِدَِم وَيُرفِقُها َمٍح ق َ تَقدِمَة ُ يُقَّدِم أْو
وَثَناً! ُ يُبارِك َّ ثُم لِي ً تَقدِمَة ً َبخُورا ُيحرُِق أْو

ُطرُقَهُْم، اختارُوا هُمُ
ِيهَةِ. الـكَر بأوثانِهِمُ ونَ وَيُسَرُّ

بِقَسوَةٍ، َسُأعامِلُهُْم ً أيضا وَأنا ٤

َيخافُونَهُ. ما عَلَيهِْم وََسأجلُِب
أحَدٌ، ُيجِْب وَلَْم دَعَوُت، لأنِّي

يَستَمِعُوا، وَلَْم مُْت، َّ تَكَل
أماِمي، رَّ َّ الش َصنَعُوا بَْل

نِي.» يَسُرُّ لا ما وَاختارُوا
اللهِ، ِ كَلِمَة إلَى اْستَمِعُوا ٥

سَماعِها: عِندَ هَيبَتَها تُدرُِكونَ مَْن يا
٦٥:٢٥ ٥٠

طعامُها.» «التّراُب ً حرفيا بالتّراب. تتعّفر
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وَيَرفُُضونَكُْم يَكرَهُونَكُْم الَّذِيَن ُ باؤُكُم «أقرِ
يَقُولُونَ: اْسمِي أجِل مِْن

وَُيخَلِّصْهُْم، ُ َمجدَه ُ الله ‹فَلْيُظهِرِ
فَرَحَكُْم.› نَرَى ى َّ َحت
َسيُخزَْونَ.» هُْم لـَِكنَّ

جَدِيدَة ٌ ة وَُأمَّ عِقاٌب
المُدُِن، مَِن ٌ ِيَة آت ٌ ة َّ َضج ها ٦

الهَيكَِل. وَمَِن
ونَ. يَستَِحّقُ ما ِبحَسَِب ُ أعداءَه يُعاقُِب ِ الله َصوُت ُ ه َّ إن

َخاِض. الم آلامُ َ تَأتِي أْن قَبَل صِْهيَوْنُ وَلَدَْت ٧
ذَكَراً. أنجَبَْت الوِلادَةِ، بِألَِم َ تَشعَر أْن قَبَل

هَذا؟ مِثِل بِشَيءٍ سَمـِـَع مَْن ٨
مِثلَهُ؟ رَأى وَمَْن

يَوٍم؟ فِي ٌ َلَد ب ُ تُولَد هَْل
لَحظَةٍ؟ فِي ٌ ة ُأمَّ ُ تُولَد هَْل

َخاِض. الم ِل أّوَ فِي بَنِيها صِْهيَوْنُ وَلَدَْت نَعَْم،
الوِلادَةَ؟ وَأمنَُع ً َمخاضا ُأرِسُل «فَهَْل اللهُ: يَقُوُل ٩

الوِلادَةِ، عَلَى َسُأعِينُها أنا
إلَهُِك. يَقُوُل الإنجاَب؟» أمنَُع فَلِماذا

لأجلِها، وَابتَهُِجوا القُْدِس مََع افرَُحوا ١٠
ُمحِبِّيها. جَميَع يا

فَرَحاً، مَعَها افرَُحوا
عَلَيها. النّاِئحـِينَ جَميَع يا

، المُرِيحِ َصدرِها عَلَى وَتَشبَعُوا تَرَْضعُوا لـِكَي ١١
َجِيدِ. الم ِحضنِها فِي بِسُروٍر وَتَشرَبُوا

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٢
َكنَهرٍ، ً َسلاما لَها «َسُأرِسُل

مُتَدَفٍِّق. َكجَدوٍَل الُأمَِم َ وَثَروَة
َستُرَضعُونَ،

تُحمَلُونَ، الأيدِي وَعَلَى



٢٤ : ٦٦ إَشعْياء ١١٧٣ ١٣ : ٦٦ إَشعْياء

َّلُونَ. تُدَل الرَُّكِب وَعَلَى
طِفلَها، الُأمُّ تُعَزِّي وََكما ١٣

ِيكُْم. َسُأعَّز هَكَذا
القُْدِس. ِ مَدينَة فِي ونَ َّ وََستَتَعَز
َستَفرَُح، بُكُْم وَقُلُو َستَرَونَ، ١٤
َستَزهُو. كَالعُشِب وَأجسادُكُْم

خُّدامِهِ، بَينَ ً مَعرُوفَة اللهِ ُ ة َّ قُو وََستَكُونُ
أعدائِهِ.» وََسَط ُ وَغََضبُه

بِالنّارِ، ٌ قادِم َ الله إّنَ ها ١٥
العاِصفَةِ، مِثَل ُ وَمَركَباتُه

غََضبِهِ، فِي عُوَب الّشُ تِلَك لِيُعاقَِب
النّارِ. بِلُهُِب خَهُْم َّبِ يُو وَ

البَشَرِ، جَمِيَع ُ الله ُ َسيُحاِكم ١٦
وَبِسَيفِهِ. بِالنّارِ ُ حُكمَه وََسيُنَّفِذُ

اللهُ. َسيَقتُلُهُمُ الَّذِيَن هُمُ َكثِيرُونَ
طُهُْم وَيَتَوَّسَ الآخَرِ، بَعدَ ً واِحدا الأوثاِن، مَزاراِت إلَى هاِب لِلذَّ رُونَ وَيَتَطَهَّ يَغتَِسلُونَ الَّذِيَن أولَئَِك ً مَعا «َسيَهِلُِك ١٧

اللهُ. يَقُوُل ُأخرَى،» وَقَذاراٍت وَِجرذانَ َ ير َخنازِ لَحمَ يَأكُلُونَ الَّذِيَن أولَئَِك ً مَعا َسيَهِلُِك قائِدُهُْم.
فِيهِْم َسأَضُع ١٩ َمجدِي. وَيَرَونَ وََسيَأتُونَ وَالألِسنَةِ، عُوِب الّشُ كُّلَ لأجمََع آٍت أنا وَأفكارَهُْم. أعمالَهُْم «أعرُِف ١٨

وَإلَى ياوانَ، وَ باَل وَتُو وَماِشَك – السِّهاِم بِرُماةِ ِ المشهُورَة – وَلُودَ وَفُوَل تَرِشيَش إلَى مِنهُْم النّاِجينَ وََسُأرِسُل عَلامَةً،
مِْن إْخوَتِكُْم بِكُّلِ وََسيَأتُونَ ٢٠ الُأمَِم. تِلَك وََسَط بِمَجدِي فَيُخبِرُونَ َمجدِي، َ تَر وَلَْم بِي تَسمَْع لَْم َّتِي ال ِ البَعِيدَة الجُزُرِ
المُغَّطاةٍ َباِت وَالعَر المَركَباٍت وَفِي َيِل الخ عَلَى – القُْدِس ِ مَدينَة – ِس المُقَّدَ َجبَلِي إلَى َسيَأتُونَ للهِ. ٍ َكتَقدِمَة الُأمَِم كُّلِ
يِّينَ.» وَلاوِ ً كَهَنَة مِنهُْم وََسُأعَيِّنُ ٢١ اللهِ. بَيِت إلَى نَظِيٍف إناءٍ فِي َمٍح ق ِ ِتَقدِمَة ب ِيَل إسْرائ بَنُو يَأتِي َكما وَالجِماِل، البِغاِل وَعَلَى

اللهُ. يَقُوُل
الجَدِيدَة وَالأْرُض ُ الجَدِيدَة ماواُت الّسَ

اْسمُهُْم ًَسيَدُومُ أيضا هَكَذا َمحضَرِي، فِي َستَدُومُ َسأصنَُع َّتِي ال َ الجَدِيدَة وَالأْرَض َ الجَدِيدَة ماواِت الّسَ أّنَ َكما ُ ه َّ «لأن ٢٢

اللهُ. يَقُوُل أماِمي،» لِيَسجُدُوا البَشَرِ كُّلُ َسيَأتِي َسبٍت، إلَى َسبٍت وَمِْن شَهرٍ، إلَى شَهرٍ وَمِْن ٢٣ وَنَسلُهُْم.
جَميُع َسيَمقُتُهُْم بَْل تُطفَأ، لَْن وَنارَهُْم يَمُوَت، لَْن دُودَهُْم فَإّنَ . عَلَيَّ عََصوْا الَّذِيَن ُجثََث وَيَرَْونَ «وََسيَخرُُجونَ ٢٤

البَشَرِ.»
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إْرمِيا كِتاُب
اللهُ، ُ قالَه الَّذِي الكَلامُ ٢ بَنْيامِيْنَ. أْرِض فِي عَناثُوَث فِي عاُشوا الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة أحَدِ حَلْقِيّا، بِْن إْرمِيا كَلامُ هَذِا ١
مَلِِك يُوِشيّا بِْن َ ياقِيم يَهُو حُكمِ ِ فَترَة وَِخلاَل ٣ يَهُوذا. مَلِِك آمُونَ بِْن يُوِشيّا حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي لإْرمِيا ُ وَأعلَنَه
ِ مَدينَة َسبِي وَقِْت إلَى أي يَهُوذا. مَلِِك يُوّشِيا بِْن ِصْدقيّا حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ السَنَة مَِن الخامِِس هرِ َّ الش إلَى يَهُوذا،

القُْدِس.
لإْرمِيا ِ الله ُ دَعوَة

لِي: ُأعلِنَْت َّتِي ال ِ الله ُ رِسالَة ِهيَ ِ هَذِه ٤

عَرَفْتَُك. ِحِم َّ الر فِي ُأَشّكِلََك أْن «قَبَل ٥

ِلخِْدمَتِي، صتَُك َخّصَ ُأمَِّك بَطِن مِْن خُرُوِجَك وَقَبَل
عُوِب.» لِلّشُ ً نَبِيّا نتَُك َّ وَعَي

َصغِيرٍ.» وَلَدٍ ِسوَى لَسُت لأنِّي ، َكنَبِيٍّ الكَلامَ ُأحِسُن لا الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ «وَلـَِكنِّي فَقُلُْت: ٦

لِي: ُ الله فَقاَل ٧

َصغِيرٍ،› وَلَدٍ ِسوَى ‹لَسُت تَقُْل: «لا
إلَيهِ. َسُأرِسلَُك مَكاٍن كُّلِ إلَى َستَذهَُب ََّك لأن

بِهِ. َ آمُرُك ما بِكُّلِ مُ َّ وََستَتَكَل
النّاِس، مَِن َتخَْف لا ٨

لأحمِيََك.» مَعََك َسأُكونَ لأنِّي
اللهُ. ُ قالَه الَّذِي الكَلامُ َ هُو هَذا

لِي: وَقاَل َمِي، ف وَلَمََس ُ يَدَه ُ الله مَّدَ َّ ثُم ٩

َمَِك. ف فِي كَلاِميَ وََضعُْت إنِّي «ها
ً ُسلطانا أعطَيتَُك قَْد أنا ها ١٠

وَالمَمالِِك. عُوِب الّشُ عَلَى
وَتُدَمِّرُها، ـِكُها وَتُهل وَُتحَّطِمُها تَقلَعُها

وَزِراعَتَها.» ِناءَها ب وَتُعِيدُ
يَتان رُؤ

إْرمِيا؟» يا تَرَى «ماذا فَقاَل: التّالِيَةَ، َ الرِّسالَة ُ الله لِي وَأعلََن ١١
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لَوٍْز.» غُْصَن «أرَى فَقُلُْت:
َتحقِيقَها.» لأضمََن كَلِمَتِي عَلَى ٌ ساهِر فَأنا يَةَ. ؤ ُّ الر «أْحسَنَْت لِي: ُ الله فَقاَل ١٢

تَرَى؟» «ماذا فَقاَل: ُأْخرَى، ً رِسالَة ُ الله لِي وَأعلََن ١٣
َنُوِب.» الج َ َنحو ماِل الّشَ مَِن ُ جِه تَّتَ وَفُتَْحتُها ، المَغلِيِّ بِالماءِ ً مَملُوءَة ً قِدرا «أرَى فَقُلُْت:

لِي: ُ الله فَقاَل ١٤

يَهُوذا. ُسّكاِن كُّلِ عَلَى رُّ َّ الش َسيَنطَلُِق ماِل الّشَ «مَِن
وََسيَأتُونَ. ماِل، الّشَ مَمالِِك ِ عَشائِر كُّلَ َسأدعُو إنِّي ها ١٥

القُْدِس. ِ مَدينَة بَوّاباِت مَداِخِل عِندَ ُ عَْرَشه مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ وََسيََضُع
بِها. َ ُحِيطَة الم َلداِت وَالب أسوارَها َسيُهاِجمُونَ

اللهُ. يَقُوُل
شُرُورِهِْم، بِسَبَِب عَلَيهِْم حُكمِي «وََسُأعلُِن ١٦

لأجلِها، تَرَُكونِي َّتِي ال
ُأْخرَى، ٍ لآلِهَة ً َبخُورا أحرَقُوا إْذ
أيدِيهُْم. َصنَعَْتها َ لأشياء وَانحَنُوا

وَانهَْض، فَاْستَعِْد أنَت، «أمّا ١٧
تَقُولَهُ. بِأْن آمُرُكَ ما بِكُّلِ أخبِرْهُْم

أمامَهُْم، تَرتَعِْب لا
أمامَهُْم. أرعَبْتَُك وَإلّا

َحِصينَةً، ً مَدِينَة اليَومَ َجعَلْتَُك قَْد ها ١٨
حَدِيدٍ، مِْن َكعَمُودٍ

الأْرِض، كُّلِ أمامَ ٍ بُرونْز مِْن وََكحائٍِط
وَكَهَنَتِها، وَرُؤَسائِها يَهُوذا مُلُوِك ِضّدَ تَْصمِدُ

الأْرِض. َشعِب وَِضّدَ
يَهزِمُوكَ، أْن يَقدِرُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ بُونََك، َسيُحارِ ١٩

لأحمِيََك،» مَعََك َسأُكونُ لأنِّي
اللهُ. يَقُوُل

٢
يَهُوذا ِ أمانَة ُ عَدَم

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا أّنَ القُْدِس لِسُّكاِن وَأعلِْن «اْذهَْب ٢ الرِّسالَةَ: ِ هَذِه ُ الله وَأعطانِي ١
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قُْدُس، «‹يا
َشبابِِك، فِي ِ أظهَرْتِه الَّذِي وَلاءَِك ُ ر َّ أتَذَك

َكعَرُوٍس. لِي تَِك َّ َمحَب ُ ر َّ وَأتَذَك
حراءِ، الّصَ فِي وَرائِي مَشَيِت وََكيَف

مَزرُوعَةٍ. غَيرِ أْرٍض فِي
للهِ، ٌص ُمخَّصَ ِيُل إسْرائ ٣

َحصادِهِ. ُل أّوَ َ وَهُو
َسيُعاقَُب، ُ أكلَه ُيحاوُِل مَْن كُّلُ

«‹. رُّ َّ الش عَلَيهِ وََسيَأتِي
اللهُ. يَقُوُل

يَعقُوَب، نَسَل يا ِ الله َ كَلِمَة اسمَعُوا ٤
ِيَل. إسْرائ بَيِت ِ عَشائِر جَميَع يا وَ

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٥
، فِيَّ آباؤُكُْم ُ وَجَدَه الَّذِي قُص َّ الن «ما

عَنِّي، ابتَعَدُوا هُمُ إّنَ ى َّ َحت
لَهُ، َ قِيمَة لا ما َ وَراء وَذَهَبُوا

قِيمَتَهُْم؟ هُْم فَخَسِرُوا
مِصْرَ، أْرِض مِْن أخرََجنا الَّذِي ُ الله ‹أيَن يَقُولُوا: لَْم ٦

ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي قادَنا الَّذِي
بِالوِدياِن، ٍ وَمَلِيئَة قاِحلَةٍ أْرٍض فِي

وََخطِرَةٍ، ةٍ َّ جاف أْرٍض فِي
مَهُْجورَةٍ، أْرٍض فِي

أحَدٌ؟› فِيها يَعِيُش لا
مُثمِرَةٍ، أْرٍض إلَى بِكُْم «أتَيُت ٧

وَخَيراتِها. ثَمَرَها لِتَأكُلُوا
أْرضِي، ْ ستُم َّ وََنج ْ دَخَلتُم كُْم َّ لـَِكن

قَبيحَةً. وََجعَلْتُمُوها
اللهُ؟› ‹أيَن الـكَهَنَةُ: يَقُِل «لَْم ٨

يَعرِفُونَنِي. لا َ يعَة رِ َّ الش يَعرِفُونَ وَالَّذِيَن
ِضّدِي، أخطَُأوا ُ عاة ُّ الر
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البَعِل، بِاسِْم ُأوا َّ تَنَب ُ وَالأنبِياء
تَنفَُع.» لا ُأمُوٍر َ وَراء ذَهَبُوا وَالباقُونَ

اللهُ: يَقُوُل ٩
ِيَةً، ثان َسُأحاكِمُكُْم «لِذَلَِك

أحفادَكُْم. ُ وََسُأحاِكم
لِتَرَوا، ِكتِّيم١َ جُزُرِ إلَى اذهَبُوا ١٠

لِتَعرِفُوا. َ قِيدار أْرِض إلَى ً َشخصا أرِسلُوا أْو
هَذا. مِثُل هُناكَ حَدََث إْن وَانظُرُوا
قَبُل؟ مِْن آلِهَتَها ٌ ة ُأمَّ رَْت َّ غَي هَْل ١١

ةً. َّ َحقِيقِي ً آلِهَة لَيسَْت ها أّنَ مََع
يَنْفَُع. لَيَس بِما َمجدِي استَبدَلُوا فَقَدِ َشعبِي أمّا

اللهُ: يَقُوُل ١٢
اندَهِشِي! ماواُت الّسَ تُها َّ «أي

قِي، َّ وَتَمَز ارتَعِبِي
يِن: شَرَّ عَمَِل َشعبِي لأّنَ ١٣

المُنعِشَةِ، ِياهِ الم يُنبُوعَ تَرَُكوا
آباراً. لأنفُسِهِْم وََحفَرُوا

بِالماءِ. َتحتَفُِظ لا ٌ قَة مُشَّقَ آبارٌ ها لـَِكنَّ
عَبدٌ؟ ِيُل إسْرائ «هَْل ١٤

البَيِت؟ فِي َ وُلِد خادِمٌ َ هُو هَْل
حَرٍب؟ َ غَنِيمَة صارَ فَلِماذا
عَلَيهِ. زَمجَرَْت الُأُسود٢ُ ١٥

عاٍل. بَِصوٍت زَمجَرَْت
الخَرائِِب. مَِن ٍ َلَّة ت إلَى ُ أْرَضه ُ الأعداء َل َحوَّ

أحَداً. فِيها يَترُُكوا وَلَْم ُ مُدُنَه أحرَقُوا
وََتحفَنِيَس٣ مَمفِيَس َشعُب ى َّ َحت ١٦

٢:١٠ ١
المتوسط. البحر جزر على ً وَأحيانا قبرص، جزيرة على يُطلق «كتّيم» الاسم كان كتّيم.

٢:١٥ ٢
٢:١٦ ٣ الشرسين. القساة الأعداء إلى إشارة الأسود.
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رَأِسِك. تاَج َسحَقُوا
ِنَفِسِك ب هَذا َصنَعِْت ١٧

إلَهَِك، تَرَكِت َِّك لأن
يِق. رِ الّطَ فِي يَقُودُِك كانَ بَينَما

مِصرَ، إلَى يِق رِ الّطَ فِي َ ير الّسَ ِيدِيَن تُر ِماذا ل وَالآنَ، ١٨
النِّيِل؟ مَِن ً ماء َألِتَشرَبِي

ورَ، أّشُ إلَى َ ير الّسَ ِيدِيَن تُر ِماذا وَل
الفُراِت؟ مَِن ً ماء َألِتَشرَبِي
شَرِِّك، بِسَبِِب بِي فَلتَتأدَّ ١٩

دُِك، ُّ تَمَر بِسَبِِب مِي َّ وَلتَتَعَل
وَتَرَي تَعرِفِي لـِكَي

وَمُّرٌ. ٌ ير شِرِّ أمٌر إلَهَِك تَركَِك أّنَ
فِيِك،» لَيسَْت مَهابَتِي

القَديرُ. ُ الإلَه ّبُ َّ الر يَقُوُل
نِيرَِك، َكسَرِْت القَدِيِم مُنذُ َِّك «لأن ٢٠

قُيُودَِك. وَنَزَْعِت
أْعبَدَهُ!› ‹لَْن ُلِْت: وَق

مُرتَفِعَةٍ، ٍ َلَّة ت كُّلِ عَلَى َنَيِت فَز
مُورِقَةٍ، َشجَرَةٍ كُّلِ وََتحَت

َجيِّدٍ، َ أحمَر عِنٍَب كَرِْم مِثَل زَرَعتُِك قَْد وَُكنُْت ٢١

بُذُوٍر. أحسَِن مِْن
رَدِيئَةً، وَصِرِْت رِْت َّ تَغَي فََكيَف

ةٌ؟ َّ ي ِ ّ بَر ٌ كَرمَة َِّك وَكَأن
طرُوِن، َّ بِالن اغتَسَلِت لَو ى َّ فَحَت ٢٢

الّصابُوِن، مَِن بِالـَكثِيرِ أوِ
أماِمي،» آثامِِك أْوساُخ فَسَتَبقى

الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل
تَقُولِينَ: «َكيَف ٢٣

َنجِسَةً، ‹لَسُت
البَعِل؟› َ وَراء أذهَْب وَلَْم

مِصر. فِي مدينتاِن وََتحفَنِيس. مَمفِيس
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الوادِي، فِي ُ تَعمَلِينَه ما إلَى انظُرِي
عَمِلِْت. بِما وَاعتَرِفِي

الخُطَى! ِ مَتَعَثِّرَة ٍ يعَة سَرِ ٍ ناقَة مِثَل ُكنِت
القَفرِ، فِي ةٍ َّ ي ِ ّ بَر أتاٍن مِثَل ٢٤

شَهوَتُها. َلتَهُِب ت إْذ َضبطَها يَستَطِيُع فَمَْن
عَنها، الباِحثُونَ يَتْعَُب لا

زاوُِج. َّ الت مَوسِِم فِي َيجِدُونَها بَْل
ِحذاؤُِك، يَبلَى أْن إلَى تَرُكضِي لا لَِك ُلُْت ق ٢٥

حَلقُِك. َيجِّفَ ى َّ َحت أْو
نِي، يَهُمُّ ‹لا فَقُلِْت:
باءَ، غُرَ أحبَبُت قَْد

وَراءَهُْم.› وََسأْذهَُب

ُمسَُك، ي ِحينَ لِّصٌ ُيخزَى «فََكما ٢٦
ِيَل، إسْرائ بَنو خَزَِي هَكَذا

وَأنبِياؤُهُْم. وَكَهَنَتُهُْم وَرُؤَساؤُهُْم وَمُلُوكُهُْم هُْم
لِشََجرَةٍ: يَقُولُونَ الَّذِيَن فَهُمُ ٢٧

أبِي،› ‹أنِت
لَِصخرَةٍ: يَقُولُونَ وَ

ُأمِّي.› ‹أنِت
وُُجوهَهُْم. لا ُظهُورَهُْم أعطُونِي هُْم لأّنَ

وَأنقِْذنا.› ‹قُْم يَقُولُونَ: ِضيقهِْم وَفِي
لِنَفِسَك؟ َصنَعْتَها َّتِي ال آلِهَتَُك أيَن ٢٨

يِق. الّضِ وَقِت فِي وَُيخَلُِّصوكَ لِيَقُومُوا
يَهُوذا. يا مُدُنَِك بِعَدَدِ آلِهَتَِك َ عَدَد لأّنَ

ُتجادِلُونَنِي؟ ِماذا «ل ٢٩

«، عَلَيَّ ْ ْدتُم َّ تَمَر كُْم ـُّ كُل
اللهُ. يَقُوُل

أولادَكُْم، َبُت «ضَر ٣٠
يَنْفَْع، لَْم هَذا لـَِكّنَ

تَأدِيبِي. مِْن مُوا َّ يَتَعَل لَْم هُْم لأّنَ
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مُهتاٍج، وَكَأَسدٍ
بَسُيُوفِكُْم.» أنبِياءَكُْم ْ قَتَلتُم

الجِيِل، هَذا َ أبناء يا ٣١

لـَكُْم: ُ الله ُ يَقُولُه ما إلَى انتَبِهُوا
ِيَل؟ إسْرائ بَنِي إلَى ِ بالنِّسبَة كالَصحراءِ أنا «هَْل

مُظلِمَةٍ؟ كَأْرٍض أنا هَْل
َشعبِي: يَقُوُل فَلِماذا
نَشاءُ، َكما ‹َسنَُجوَل

ِيَةً›؟ ثان إلَيَك َ نَأتِي وَلَْن
ينَتَها؟ زِ ُ العَذراء تَنسَى هَْل ٣٢

الزِّفاِف؟ ِياَب ث العَرُوُس أوِ
َكثيرَةً! ً أيّاما نَِسيَنِي َشعبِي وَلـَِكّنَ

ُمحِبِّيِك! َ َنحو يِق رِ الّطَ اْكتِشاِف فِي أْمهَرَِك «ما ٣٣

ُطرُقَِك! يراِت الشِّرِّ مِْت َّ عَل بَْل
دَمٌ، يِك َكّفَ عَلَى ٣٤

ياءِ. ِ الأبر المَساِكينِ ُ َحياة ُ ه َّ إن
بَيتَِك، يَسرِقُونَ َتجِدِيهِْم لَْم

َسبٍَب. بِلا قَتَلتِهِْم بَْل
ِيئَةٌ!› بَر ‹إنِّي ُلِْت: وَق ٣٥

ُحاكَمَةِ. الم إلَى بِِك َسآتِي نِي َّ إن ها
ُأخطِئْ.› ‹لَْم ُلِْت: ق ِك َّ لأن
بِاستِخفاٍف. عِينَ تَتَسَّكَ ٣٦

مِصْرَ، فِي آمالُِك َستَِخيُب
ورَ. أّشُ فِي خابَْت َكما

مِصرَ مِْن َستَخرُِجينَ ٣٧
رَأِسِك. فَوَق وَيَداِك

الُأمَمَ تِلَك رَفََض قَْد َ الله لأّنَ
بِها، وَثِْقِت َّتِي ال

يُساعِدُونَِك. ِحينَ تَنجَِحي وَلَْن
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٣
زَوَجتَهُ، رَجٌُل َق َّ َطل «إْن ١

عِندِهِ، مِْن فَخَرََجْت
آخَرَ، ً رَجُلا َجْت تَزَّوَ َّ ثُم

إلَيها؟ يَعُودَ أْن ُمِكُن ي فَهَْل
تَماماً؟ الأْرَض هَذا يُنَجُِّس ألا

يَن، َكثِيرِ ُمحِبِّينَ مََع زَنَيِْت يَهُوذا، يا وَأنِت
اللهُ. يَقُوُل «، إلَيَّ وَتَعُودِيَن

الجَرداءِ، الهِضاِب إلَى عَينَيِك «ارفَعِي ٢
فِيهِ؟ تَزنِي لَْم الَّذِي المَكانُ فَأيَن

رُِق، الّطُ َجوانِِب عِنْدَ يَن تَنتَظِرِ
حراءِ. الّصَ فِي َكبَدَوِّيٍ

وَشَرِِّك. بِزِناِك الأْرَض ْسِت َّ َنج
يرَةُ، الغَزِ ُ الأمطار امتَنَعَِت وَلِذَلَِك ٣

تَأِت. لَْم ِيِع ب َّ الر ُ وَأمطار
وَجهِها. عَلَى َجَُل الخ ُ يَظهَر لا ٍ ِيَة زان مِثُل أنِت

دَعَوتِنِي: قَِصيرَةٍ لِفَترَةٍ ألَيَس ٤
َحياتِي›؟ رَفِيَق ‹أبِي،

الأبَدِ؟ إلَى ُ الله َسيَغَْضُب ‹هَْل ُلِْت: وَق ٥
النِّهايَةِ؟› إلَى ُ َسخَطَه َسيَحفَُظ هَْل

هَذا، تَقُولِينَ
رِّ!» َّ الش مَِن تَستَطِيعِينَ ما كُّلَ تَعمَلِينَ َّ ثُم

وَيَهُوذا ِيُل إسْرائ يرَتاِن: الشِّرِّ الُأختاِن
وََتحَت ٍ عالِيَة ٍ َلَّة ت كُّلِ إلَى َصعِدَْت ةُ؟ المُرتَّدَ ِيُل إسْرائ ُ عَمِلَتُه ما رَأيَت «هَْل َلِِك: الم يُوِشيّا حُكمِ ِ فَترَة فِي لِي ُ الله قاَل َّ ثُم ٦

وَُأختُها تَرِجــْع. لَْم ها وَلـَِكنَّ ‹. إلَيَّ َستَرِجــُع الُأمُورَ ِ هَذِه كُّلَ عَمِلَْت أْن ‹بَعدَ فَقُلُْت: ٧ هُناكَ. وَزَنَْت مُورِقَةٍ، َشجَرَةٍ كُّلِ
ُأختَها وَلـَِكّنَ ْقتُها. َّ َطل أنا ةُ، المُرتَّدَ ِيُل إسْرائ عَمِلَْتها َّتِي ال ِ ِجسَة َّ الن الأعماِل بِسَبَِب ُ ه َّ أن وَرَأْت ٨ ذَلَِك. رَأْت يَهُوذا ُ ِنَة الخائ
مارَِسِت بِهِ. الأْرَض سَِت َّ َنج ى َّ َحت بِزِناها، استَهانَْت بَِل ٩ ِيَةً. زان وَصارَْت ً أيضا ِهيَ فَذَهَبَْت َتخَْف، لَْم يَهُوذا َ ِنَة الخائ
فَقَْط،» بِالـكَذِِب وَلـَِكْن قَلبِها، بِكُّلِ يَهُوذا ُ ِنَة الخائ ُأختُها إلَيَّ تَعُْد لَْم هَذا، مِْن غِم َّ وَبِالر ١٠ وَالأشجارِ! ُخورِ الّصُ مََع الزِّنَى

اللهُ. يَقُوُل
ماِل الّشَ َ َنحو الكَلِماِت ِ بِهَذِه وَنادِ إْرمِيا يا اْذهَْب ١٢ يَهُوذا. ِ ِنَة الخائ مَِن ً بِرّا ُ أكثَر ُ ة المُرتَّدَ ِيُل «إسْرائ اللهُ: َ لِي قاَل َّ ثُم ١١

وَقُْل:
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ِيُل.› إسْرائ ُ ة المُرتَّدَ تُها َّ أي «‹ارِجعِي
اللهُ: يَقُوُل

بِعُبُوٍس، إلَيِك َ أنظُر ‹لَْن
رَِحيمٌ،› لأنِّي

اللهُ: يَقُوُل
الأبَدِ. إلَى أغَضَب ‹لَْن

بِإثمِِك، اعتَرِفِي ١٣
إلَهِِك. عَلَى ْدِت َّ تَمَر ِك َّ بِأن اعتَرِفِي

َ آخَر غَرِيٍب إلَهٍ إلَى غَرِيٍب إلَهٍ مِْن لِينَ تَتَنَّقَ
مُورِقَةٍ، َشجَرَةٍ كُّلِ َتحَت

تُطِيعِينِي،›» وَلَْم
اللهُ. يَقُوُل

مَِن وَاثْنَينِ المَدِينَةِ، مَِن ً واِحدا َسآخُذُكُْم ُّكُْم. َب ر أنا لأنِّي المُتَمَرِّدُونَ، الأولادُ ها أّيُ إلَيَّ «ارِجعُوا اللهُ: يَقُوُل ١٤

َستَتَكاثَرُونَ، ١٦ وَمَهارَةٍ. ٍ بِمَعرِفَة وََسيَرعَونَكُْم قَلبِي، ِبحَسَِب ً رُعاة َسُأعطِيكُْم ١٥ صِْهيَوْنَ. إلَى بِكُْم وَآتِي العَِشيرَةِ،
اللهُ. يَقُوُل الأيّاِم،» تِلَك فِي الأْرَض وََستَسكُنُونَ

ذَلَِك فِي ١٧ ِيَةً. ثان ُ مِثلَه يَصنَعُوا وَلَْن بِهِ، يُفَكِّرُوا لَْن بَعْدُ. فِيما ِ الله عَهدِ ُصنْدُوِق عَْن الكَلاِم إلَى النّاُس َيحتاَج «لَْن
يَعُودُوا وَلَْن اللهِ. اسِْم لأجِل القُْدِس فِي ً مَعا الُأمَِم كُّلُ َستَجتَمـِـُع اللهِ. عَرَش القُْدِس َ مَدينَة النّاُس َسيَدعُو الوَقِت،
أْرِض مِْن ً مَعا َسيَأتُونَ – ِيَل إسْرائ وَبَيُت يَهُوذا بَيُت َسيَأتِي الأيّاِم، تِلَك فِي ١٨ بِعِنادٍ. َ يرَة الشِّرِّ أفكارَهُمُ يَتبَعُونَ

لآبائِكُْم.» أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض إلَى ماِل الّشَ

َكبَنِينَ. «َسُأعامِلـَكُْم ١٩

ةً، َّ شَهِي ً أْرضا وََسُأعطِيكُْم
الُأمَِم. بَينَ ً عَظِيما ً وَمِيراثا

أبِي،› ‹يا َستُنادِينِي ِك َّ إن ُلُْت وَق
تَترُِكينِي. وَلَْن

َحياتِها، يَك شَرِ اْمرأةٌ َتخُونُ َكما وَلـَِكْن ٢٠
ِيَل.» إسْرائ بَيَت يا ُخنتُمُونِي هَكَذا

اللهُ. يَقُوُل
الجَرداءِ، الهِضاِب عَلَى يُسمَُع «َصوٌت ٢١

وََصلَواتِهِْم. ِيَل إسْرائ بَنِي بُكاءِ َصوُت
مُنَحرِفاً، يقَهُْم َطرِ َجعَلُوا هُْم لأّنَ
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إلَهَهُْم.» وَنَسَوا
اللهُ: قاَل ٢٢

ونَ، المُرتَّدُ الأولادُ ها أّيُ إلَيَّ «ارِجعُوا
ارتِدادَكُْم.» َسأشفِي وَأنا

إلَيَك، «َسنَأتِي فَقَْط: قُولُوا
إلَهُنا. أنَت َك َّ لأن

مَعُونَةً، ُ تُقَّدِم لا التِّلاَل إّنَ َحّقاً، ٢٣
مَنفَعَةٍ. بِلا الجِباِل عَلَى َ ة جَّ وَالّضَ

إلَهِنا. فِي َ هُو ِيَل إسْرائ خَلاَص إّنَ َحّقاً،
ِصبانا، أيّاِم مُنذُ ٢٤

ِنا، آبائ تَعَِب كُّلَ ُ يَة ُخزِ الم ُ الآلِهَة َلتَهِمُ ت
وَبَناتِهِْم. وَبَنِيهِْم وَماِشيَتَهُْم غَنَمَهُْم

ِنا، ي ِخْز فِي ْ فَلِنَنَم ٢٥

ُّنا. ذُل وَلْيُغَّطِنا
إلَهِنا، إلَى أخطَأنا نا َّ لأن

وَآباؤُنا، َنحُن
اليَوِم. إلَى عِب الّشَ هَذا نُشُوءِ مُنذُ

إلَهَنا.» نُطـِـْع لَْم بَْل
٤

اللهُ: يَقُوُل ١
ِيُل، إسْرائ َشعَب «يا

، إلَيَّ رَِجعَْت إْن
أماِميَ، مِْن أصنامََك أزَلَت إْن

ُأْخرَى، ٍ آلِهَة خَلَف تَذهَُب لا ُكنَت إْن
وَأمانَةٍ، وَعَدٍل بِِصدٍق ِ بِالله حَلَْفَت وَإْن ٢

بِهِ، الُأمَمُ ُ َستَتَبارَك ِحينَئِذٍ،
َسيَفتَِخرُونَ.» ِ وَبِه

القُْدِس: ِ وَمَدينَة يَهُوذا لِرِجاِل ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٣

َحرُوثَةِ، الم َ غَير الأْرَض «احرُثُوا
الأشواِك. بَينَ البُذُورَ تَبذُرُوا وَلا
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القُْدِس، ِ مَدينَة وَُسّكانَ يَهُوذا رِجاَل يا ٤
للهِ، أنفُسَكُْم اختِنُوا٤

بِكُْم. قُلُو َ غُرلَة يلُوا وَأزِ
هَذا، تَفعَلُوا لَْم وَإْن

كَالنّارِ، عَلَيكُْم غََضبِي فَسَيَأتِي
وََسيُحرِقُكُْم،

النّارَ، لِيُطفَِئ أحَدٌ هُناكَ يَكُونَ وَلَْن
ِجّداً.» ٌ يرَة شِرِّ أعمالـَكُْم لأّنَ

مال الّشَ مَِن ٌ كارِثَة
يَهُوذا، فِي الكَلاِم بِهَذا «أخبِرْ ٥

لِتَسمَعَهُ. القُْدِس ِ مَدينَة فِي ِ بِه ْم َّ وَتَكَل
قُولُوا:

بِالبُوِق ‹انفُُخوا
مُرتَفـِـٍع. بَِصوٍت نادُوا

مَعاً، اجتَمِعُوا
الحَِصينَةِ.› المُدُِن إلَى وَلْنَذهَْب
صِْهيَوْنَ لِتَحذِيرِ ً رايَة ارفَعُوا ٦

يِق. الّضِ اقتِراِب مَِن
لِلاحتِماءِ، ارُكُضوا

الوُقُوَف. ُتحاوِلُوا وَلا
شَرّاً، َسأجلُِب لأنِّي

ماِل.٥ الّشَ مَِن ً عَظِيما ً وَدَمارا
ينِهِ، عَرِ مِْن قامَ أَسدٌ ٧

حَملَتَهُ. بَدَأ الُأمَِم وَمُهلُِك
أْرَضِك. لِيُدَمِّرَ ِ بَيتِه مِْن َصعِدَ

مَسكُونَةٍ. خَرائٍِب أكوامَ َستُصبُِح مُدُنُِك
الحُزِن، ِياَب ث فَالبِسِي ٨

ِبحُزٍن، وَوَلوِلِي نُوِحي
٤:٤ ٤

براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ اختِنُوا.
11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ

٤:٦ ٥
ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.
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عَلَينا. ً غاِضبا زاَل ما َ الله لأّنَ
الوَقِت، ذَلَِك «فِي اللهُ: يَقُوُل ٩
َشجاعَتَهُْم، ُ وَقادَتُه َلُِك الم َسيَفقِدُ

َسيُصعَقُونَ، ُ وَالـكَهَنَة
َسيَندَهِشُونَ.» ُ وَالأنبِياء

لـَكُْم ‹سيَكُونُ بِقَولَِك: القُْدِس َ وَمَدينَة عَب الّشَ هَذا خَدَعَت قَْد ما َّ إن الإلَهُ. ّبُ َّ الر ها أّيُ رَهِيٌب أمٌر «هَذا فَقُلُْت: ١٠
َحناِجرِهِْم!» عَلَى يُف الّسَ بَينَما خَيرٌ،›

الوَقِت، ذَلَِك فِي ١١
وَلِلقُدِس: عِب الّشَ لِذَلَِك َسيُقاُل

الجَرْداءِ الهِضاِب مَِن ٌ لاِفحَة ٌ «رِيح
يزِ، العَزِ َ َشعبِي عَلَى َستَأتِي
طهِيرِ. َّ لِلت وَلا شتِيِت َّ لِلت لا

ِيَةٌ. آت ِع َّ المُتَوَق مَِن أَشّدُ ٌ رِيح ١٢

دَينُونَتَهُْم.» َسُأعلُِن أنا وَالآنَ،

حاِب، كَالّسَ العَدُّوُ َسيَرتَفـِـُع ١٣
َكعاِصفَةٍ، ُ مَركَباتُه وََستَأتِي
سُورِ. ُّ الن مَِن أسرَعُ ُ وََخيلُه

يَقُوُل: عُْب وَالّشَ
ِبنا!» خَر نا َّ لأن لَنا! يٌل «وَ

القُدِس، أهَل يا ١٤
رِّ، َّ الش مَِن بَكُْم قُلُو اغِسلُوا

َتخلُُصوا. لـِكَي
ـِكُْم؟ داِخل فِي ُ يرَة الشِّرِّ ُ وَأفْكارُكُم ُخطَطُكُْم َستَسكُُن مَتَى إلَى

دانَ، أْرِض مِْن َ الرِّسالَة ِ هَذِه اسمَعُوا ١٥
ةِ: َّ َبَلِي الج َ أفْراِيم أْرِض مِْن مارَ الدَّ تُعلُِن

الُأمَمَ، «ذَكِّرُوا ١٦
القُْدِس: عَِن هَذا وَسَمِّعُوهُْم

بَعِيدَةٍ، أْرٍض مِْن آتُونَ ُحاصِرُونَ الم
يَهُوذا. مُدُِن تَدمِيرِ عَلَى مُزمِعُونَ
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َحقلاً. َيحرُُسونَ الَّذِيَن كَالحَرَِس حاصَرُوها ١٧
«، عَلَيَّ دَْت َّ تَمَر القُْدِس َ مَدينَة لأّنَ

اللهُ. يَقُوُل
عَلَيِك َ جاء «هَذِا ١٨

يرَةِ. الشِّرِّ وَأعمالِِك عاداتِِك بِسَبَِب
عِقابِِك. َسبَُب َ هُو هَذا

مُّرٌ، عِقاٌب َ وَهُو
قَلبِِك.» أعْماِق إلَى وََصَل قَْد

إْرمِيا بُكاءُ
دِيدِ، الّشَ بِالمَرَِض ُ أشعُر ١٩

َماً، أل ى َّ أتَلَو إنِّي
يَنَكسِرُ، قَلبِي

ةٍ. بِِشّدَ َيخفُِق َ وَهُو
تَهدِئَتَهُ. أستَطِيُع لا

البُوِق، َصوَت سَمِعُْت فَقَْد
الحَرِب. َ وََصيحَة

كارِثَةً، تَعقُُب ٌ كارِثَة ٢٠

رَةٌ. مُدَمَّ ها ُّ كُل وَالأْرُض
ِخياِمي، َستَخرُُب ً فَجأة

ُشقَقُها. مُ َستَتََحّطَ ٍ لَحظَة وَفِي
حذِيرِ؟ َّ الت َ رايَة أرَى مَتَى إلَى ٢١
البُوِق َصوَت َسأسمَُع مَتَى إلَى

الحَرِب؟ إلَى ً داعِيا
أْحمَُق، َ «َشعبِي اللهُ: يَقُوُل وَ ٢٢

يَعرِفُونَنِي. لا وَهُْم
حَمقَى، بَنُونَ هُْم

َشيئاً. يَفهَمُونَ وَلا
رِّ، َّ الش عَمَِل فِي وَماهِرُونَ ُ حَُكماء هُْم

الخـَيرَ.» يَعمَلُونَ َكيَف يَعرِفُونَ لا هُْم لـَِكنَّ
ِيَة آت ُ الكارِثَة

الأْرِض، إلَى نَظَرُت ٢٣
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فِيها. َ َحياة وَلا ٌ فارِغَة بِها وَإذا
ماءِ، الّسَ إلَى وَنَظَرُت
نُورٌ. هُناكَ يَكُْن فَلَْم

الجِباِل، إلَى نَظَرُت ٢٤

، تَهتَزُّ بِها فَإذا
تَرَتجُِف. التِّلاِل وَكُّلُ

نَظَرُت، ٢٥
إنساناً، أِجْد فَلَْم

َبَْت. هَر قَْد كانَْت ماءِ الّسَ ُطيُورِ وَكُّلُ
نَظَرُت، ٢٦

قاِحلَةً. صارَْت قَْد ِ الخَصبَة بِالأْرِض وَإذا
مَْت، تَهَّدَ قَْد المُدُِن كُّلُ
اللهِ. غََضِب ِّ حُمُو بِسَبَِب

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٢٧
َستُخرَُب، الأْرِض «كُّلُ
تَماماً. ُأدَمِّرَها لَْن وَلـَِكنِّي

هَذا، لأجِل ٢٨
وادُ. الّسَ ُ يَكسُوه كَناِئحٍ ُ ماء الّسَ تَبدُو

هَدَفِي. نُت َّ وَبَي مُْت َّ تَكَل لأنِّي
أتَراَجَع.» وَلَْن ُ عَنْه أتنازَْل لَْم

السِّهاِم وَرُماةِ ُيُوِل الخ َصوِت سَماِع عِندَ ٢٩
المُدُِن. جَمِيِع ُسّكانُ هَرََب

أعدائِهِْم، مِْن ً َبا هَر الغاباِت إلَى يَدخُلُونَ
لِيَختَبِئُوا. ُخورِ الّصُ إلَى يَصعَدُونَ وَ

مَهُجورَةٌ، المُدُِن كُّلُ
فِيها. يَسكُُن أحَدَ وَلا

ِبَةٌ، خَر أنِت ٣٠
ِيقَةً؟ أن َ حَمْراء ً ِيابا ث َلبَِسينَ ت فَلِماذا
ذَهٍَب، مِْن ً زينَة تَرتَدِيَن فَأنِت

عَينَيِك. َحوَل ً َكثِيرا ً ُكحلا وَتََضعِينَ
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فائِدَةٍ، غَيرِ مِْن نَفسَِك تُجَمِّلِينَ
رَفَُضوِك، يَشتَهُونَِك كانُوا الَّذِيَن لأّنَ

َحياتِِك. يَطلُبُونَ الآنَ وَهُمُ
مُتَألِّمَةً، ى َّ تَتَلَو اْمرأةٍ َصوَت سَمِعُْت لأنِّي ٣١

َشدِيدٍ، ألٍَم َصوَت وَأسمَُع
بِكرَها. ُ َلِد ت كامرَأةٍ

صِْهيَوْنَ،٦ ِ يزَة العَز َصوَت أسمَُع
لِلَهَواءِ، ً َطلَبا َلهَُث ت

لِلعَوِن ً َطلَبا يَدَيها وَتَمُّدُ
تَقُوُل: وَِهيَ
لِي، يٌل «وَ

ً ِجّدا ٌ مُتعَبَة لأنِّي
َلَةِ.» القَت مَِن أهرَُب أْن ُ أقدِر وَلا

٥
يَهُوذا بَنِي شَرُّ

يَعمَُل واِحدٌ َشخٌص هُناكَ كانَ إْن ساحاتِها فِي فَتِّشُوا فِيها. ما ً َجيِّدا ُصوا وَتَفَّحَ القُْدِس، ِ مَدينَة َشوارِِع فِي «ُطوفُوا ١
كَذِباً.» َيحلِفُونَ فَهُْم بِاللهِ، حَلَفُوا وَإْن ٢ لِلقُدِس. ُ َسأغفِر ِحينَئِذٍ، ثِقَةٍ. وََمحَّلَ بِالعَدِل

الحَّقِ؟ عِِن عَيناكَ تَْبحَُث أما اللهُ، يا ٣
مُوا، َّ يَتأل فَلَْم َبْتَهُْم، ضَر

تَأدِيبََك. فَرَفَُضوا التَهَْمتَهُْم،
خرِ، الّصَ مَِن أقسَى وُُجوهَهُْم َجعَلُوا

بَةَ. و َّ الت رَفَُضوا
مَساِكينُ، هُْم ما َّ «إن ُلُْت: ق وَأنا ٤

حَمقَى، هُْم إّنَ
اللهُ، ِ بِه أمَرَ ما يَعرِفُونَ لا هُْم لأّنَ

إلَهِهِْم. َ تَعلِيم يَعرِفُونَ وَلا
يَهُوذا، ِ قادَة إلَى َسأذهَُب ٥

مَعَهُْم، مُ َّ وَأتَكَل
٤:٣١ ٦

صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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اللهُ، ِ بِه أمَرَ ما يَعرِفُونَ هُْم لأّنَ
إلَهِهِْم.» َ تَعلِيم يَعرِفُونَ وَ

النِّيرَ، َكسَرُوا ً جَمِيعا هُْم وَلـَِكنَّ
القُيُودَ. أنفُسِهِِم عَْن نَزَعُوا

الغابَةِ، مَِن أَسدٌ عَلَيهِْم َهجَمَ لِذَلَِك ٦

بُهُْم. ِّ ُيخَر حراءِ الّصَ مَِن وَذِئٌب
مُدُنِهِْم. فِي ى َّ َمَش يَت ٌ نَمِر

يقاً، تَمزِ ُق َّ ُمَز ي َيخرُُج مَْن وَكُّلُ
َكثِيرَةً، َ جَراِئم ارتََكبُوا هُمُ لأّنَ

ونَ. ُّ يَِضل ً دائِما وَهُْم
لـَكُْم؟ َ أغفِر أْن ُمِكنُنِي ي «َكيَف ٧

تَرَُكونِي، أولادُِك
مَوُجودَةٍ. غَيرِ ٍ بِآلِهَة وَأقسَمُوا

إلَيهِ، َيحتاُجونَ ما كُّلَ أعطَيتُهُْم
ِيَةِ. الزّان بَيِت أمامَ ُمحتَِشدِيَن زَنُوا هُْم وَلـَِكنَّ

هاِئجَةٍ، ُخيُوٍل مِثُل هُْم إّنَ ٨

صاِحبِهِ. ِ زَوجَة عَلَى يَصهَُل واِحدٍ كُّلُ
الُأمُورِ؟ ِ هَذِه بِسَبَِب ُأعاقِبُهُْم ألا ٩

كَهَذِهِ؟» ةٍ ُأمَّ مِْن الانتِقامَ نَفسِي تَطلُُب ألا
اللهُ. يَقُوُل

وََكسِّرُوها، كُرُومِها ُصفُوِف وََسَط «اعبُرُوا ١٠
بِالكامِِل. لَيَس وَلـَِكْن

الزّائِدةَ، أْغصانَها انزِعُوا
للهِ. لَيسْت ها لأّنَ

يَهُوذا وَبَنِي ِيَل إسْرائ بَني لأّنَ ١١
ِخيانَةً.» خانُونِي

اللهُ. يَقُوُل
اللهِ، عَِن بِكَلامِهِْم كَذَبُوا «فَقَْد ١٢

َشيئاً. يَفعََل ‹لَْن قالُوا:
عَلَينا، رُّ َّ الش َ يَأتِي وَلَْن
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الجُوعَ.› وَلا الحَرَب نَرَى وَلَْن
يحاً، رِ ُ الأنبِياء ُ «َسيَِصير ١٣
فِيهِْم. تَكُونَ لَْن ِ الله ُ وَكَلِمَة

بِهِْم.» ُ َسأفعَلُه ما هَذا
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٤

الكَلامَ، هَذا ْ ُلْتُم ق كُْم َّ «لأن
كَناٍر، إْرمِيا يا َمَِك ف فِي كَلاِمي َسأجعَُل

َجرِ، الّشَ مِثَل عُب الّشَ هَذا وََسيَكُونُ
َستَلتَهِمُهُْم.» َمَِك ف فِي الّتِي ِ الله ُ وَكَلِمَة

اللهُ: يَقُوُل ١٥
ِيَل، إسْرائ بَني «يا

بَعِيدٍ، مِْن عَلَيكُْم ٍ يبَة غَرِ ةٍ بُِأمَّ َسآتِي
قَدِيمٌ، ٌ تارِيخ وَلَها ةٍ َّ ي قَوِ ةٍ ُأمَّ

لُغَتَها، تَعرِفُونَ لا ةٍ أمَّ
يَقُولُونَ. ما تَفهَمُوا فَلَْن

مَْفتُوٍح، َكقَبْرٍ سِهامِهِا ِكيُس ١٦

ياءُ. أقْوِ ُجنُودِهِا وَكُّلُ
وََطعامََك، َحصادَكَ َسيَلتَهِمُونَ ١٧

وَبَقَرَكَ، وَغَنَمََك وَبَناتَِك بَنِيَك وََسيَأكُلُونَ
وَتِينََك. وَعِنَبََك

الحَِصينَةَ، مُدُنََك وََسيُدَمِّرُونَ
الحَرِب.» فِي ْ وَثِقتُم بِها َّتِي ال

اللهُ: يَقُوُل ١٨
الأيّاِم، تِلَك فِي ى َّ َحت «لـَِكْن

تَماماً. أمحُوَكُْم لَْن
ُلْتُمْ: ق فَإْن ١٩

ِنا؟› ب ُ ه َّ كُل هَذا إلَهُنا عَمَِل ِماذا ‹ل
إْرمِيا: يا أنَت لَهُْم قُْل

تَرَكتُمُونِي، كُْم َّ ‹لأن
أْرِضكُْم، فِي ً يبَة غَرِ ً ألِهَة ْ وَعَبَْدتُم
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لـَكُْم.› لَيسَْت أْرٍض فِي َ َباء لِغُر ً عَبِيدا َستَكُونُونَ
يَعقُوَب، بَيِت وَسَط هَذا «أعلِنُوا ٢٠

يَهُوذا. فِي ُ وَأعلِنُوه
الأْحمَُق عُب الّشَ ها أّيُ هَذا اْسمَعُوا ٢١

لَهُ. عَقَل لا الَّذِي
تَرَْونَ، لا كُْم َّ وَلـَِكن عُيُوٌن لـَكُْم

تَسمَعُونَ. لا كُْم َّ وَلـَِكن آذاٌن وَلـَكُْم
اللهُ: يَقُوُل ٢٢

مِنِّي؟ خائِفِينَ ْ «ألَستُم
َحضْرَتِي؟ فِي تَرَتجِفٌونَ ألا

لِلمُِحيِط، ً حَّدا الرِّماَل أجعَُل مَْن أنا
البَْحرُ. ُ يَتَعَّداه لا ً أبَدِيّا ً حَّدا

الرِّماَل، ُ تَتَجاوَز وَلا الأمواُج، تَتَلاَطمُ
ها. حَّدَ ُ تَتَجاوَز لا ها وَلـَِكنَّ البَحرِ، أمواُج ُ تُزَمجِر

وَمُتَمَرِّدٌ. عَنِيدٌ قَلٌب عِب الّشَ لِهَذا ٢٣

وَتَرَُكونِي. عَنِّي وا ارتَّدُ
لأنفُسِهِْم: يَقُولُونَ لا ٢٤

إلَهَنا، ‹لِنََخْف
وَقتِهِما، فِي ِيِع ب َّ الر َ وَمَطَر يِف الخَرِ َ مَطَر يُعطِينا الَّذِي

وَقتِهِ.› فِي َحصادَنا يَضمَُن الَّذِي
هَذا، مَِن مَنَعَتْكُْم آثامُكُْم ٢٥

الخـَيرِ. مَِن حَرَمَتكُْم وََخطاياكُْم
َشعبِي. وََسَط أشرارٌ وُِجدَ ُ ه َّ لأن ٢٦

بِالخِْفيَةِ،٧ يسَتِهِْم لِفَرِ دُونَ يَتَرَّصَ
الفِخاِخ، يََضعُونَ

النّاَس. يَصطادُونَ وَ
يُورِ، بِالّطُ مَلِيءٍ قَفٍَص مِثَل ٢٧

بِالخِداِع، ٌ مَلِيئَة بُيُوتُهُْم هَكَذا
وَأغنِياءٌ. ٌ عُظَماء هُْم لِذَلَِك

٥:٢٦ ٧
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ بِواجبِهم. يَقومونَ لا ُ وَالـكَهنة
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وَناِعمُونَ. سَمِينُونَ ٢٨
لِشُرُورِهِْم، ً حَّدا يَعرِفُونَ لا

بِالعَدِل. َيحكُمُونَ وَلا
اليَتِيمَ، يُنِْصفُونَ لا

الفُقَراءِ.» ُحقُوِق عَْن يُدافِعُونَ وَلا
اللهُ: يَقُوُل ٢٩

الُأمُورِ؟ ِ هَذِه عَلَى ُأعاقِبُهُْم «ألا
كَهَذِهِ؟ ةٍ ُأمَّ مِْن أنتَقِمُ ألا

الأْرِض: فِي حَدََث وَمُرَّوِعٌ رَهِيٌب أمٌر ٣٠

بِالـكَذِِب، ُأوا َّ تَنَب ُ الأنبِياء ٣١
بِواِجبِهِْم.٨ يَقُومُونَ لا ُ وَالـكَهَنَة

هَكَذا! الُأمُورُ تكُونَ أْن ُيحِّبُ وََشعبِي
النِّهايَةُ؟ تأتِي عِندَما َستَعمَلُونَ َماذا ف

٦
القُْدس َ مَدينَة ُ ُيحاصِر العَدُّوُ

بَنْيامِيْنَ، بَنِي «يا ١

آمٍِن. مَكاٍن إلَى القُْدِس مَِن ُبُوا اهر
تَقُوعَ، فِي بِالبُوِق بُوا اضرِ

يمَ. هَّكارِ بَيِت فِي ِ حذِير َّ لِلت ً رايَة وَاْرفَعُوا
ماِل،٩ الّشَ مَِن آتياِن ً عَظِيما ً وَخَرابا ً رّا َّ ش لأّنَ
قِيقَةِ.١١ َّ وَالر ِ َمِيلَة الج صِْهيَوْن١٠َ ِ يزَة العَزِ عَلَى ٢

عَلَيها. َسيأتُونَ وَقُطعانُهُْم رُعاةٌ ٣

َحولَها، ِخيامَهُْم نََصبُوا
قَطِيعَهُ.» يَرعَى واِحدٍ كُّلُ

٥:٣١ ٨
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ بالخِْفيَة.

٦:١ ٩
(22 العدد فِي ً (أيضا ِيل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.

٦:٢ ١٠
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٦:٢ ١١ صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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عَلَيها. ٍ مَعرَكَة لِشَّنِ وا «استَعِّدُ : العُدُّوُ يَقُوُل ٤

هِيرَةِ.» الّظَ عِندَ وََسنُهاِجمُ قُومُوا،
لَنا، يٌل «وَ عُب: الّشَ فَقاَل

تَقتَرُِب، اليَوِم هَذا َ نِهايَة لأّنَ
امتِداداً.» تَزدادُ المَساءِ ظِلاَل وَلأّنَ

لَيلاً، َسنُهاِجمُها «قُومُوا، : العَدُّوُ يَقُوُل ٥
َتحِصيناتِها.» وَنُدَمِّرُ

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو وَهَذا ٦
الأشجارَ، «اقْطَعُوا

القُْدِس. عَلَى ِحصاٍر أبراَج أقِيمُوا
المُعاقَبَةُ، ُ المَدِينَة ِهيَ ِ هَذِه

لمِ. بِالّظُ ٌ مَلِيئَة ها إّنَ
جَدِيداً، ماءَها ُ البِئر َتحفَُظ َكما ٧
جَدِيداً. ها شَرَّ ِهيَ َتحفَُظ هَكَذا
فِيها، يُسمَعاِن ُ مار وَالدَّ العُنُف
دائِماً. أماِمي وَضَرٌب مَرٌَض

قُدُس، يا ً دَرسا مِي َّ تَعَل ٨
أهجُرَِك، لا ى َّ َحت

وَمَهُجورَةً.» ٍ ِبَة خَر أْرٍض إلَى ُأَحوِّلَِك لا ى َّ وََحت
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٩

القُْدِس، فِي الباقِينَ جَميَع ُ الأعداء «َسيَجمَُع
العِنَِب. بَقايا أحَدُهُْم يَجمَُع مِثلَما
جَدِيدٍ، مِْن غُصٍن كُّلَ ْص تَفَّحَ

العِنَِب.» قاطُِف يَعمَُل َكما

ُأحَّذِرُ؟ وَمَْن مُ َّ أتَكَل مَْن إلَى ١٠
َسيَسمَعُونَ؟ الَّذِيَن وَمَِن

آذانَهُْم، يُغلِقُونَ
يَسمَعُونَ. فَلا

عِندَهُْم، ِ يَة لِلسُخرِ ً مَوُضوعا اللهِ ُ كَلِمَة صارَْت
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سَماعَها. ِيدُونَ يُر وَلا
اللهِ، غََضِب مِْن ٌ مَملُوء أنا ١١

داِخلِي. فِي ِ َحجزِه مِْن وَمُتعٌَب
الّشارِِع، فِي الأطفاِل عَلَى الغََضَب هَذا «اسكُْب

ُجَتَمِعِينَ. الم الفِتياِن وَعَلَى
زَوَجتِهِ، مََع َسيُمسَُك جَُل َّ الر لأّنَ

. المُِسّنِ مََع يَخ وَالّشَ
ِيَن، لآخَر ُخيُولُهُْم َستُعطَى ١٢

وَنِسائِهِْم، ُحقُولِهِْم مََع
الأْرِض،» ُسّكانَ َسُأهاِجمُ لأنِّي

اللهُ. يَقُوُل
مِنهُْم، واِحدٍ كُّلَ «لأّنَ ١٣

أغناهُْم، إلَى أفقَرِهِْم مِْن
يِف. رِ َّ الش غَيرِ الـَكسِب إلَى يَمِيلُونَ

الـكَهَنَةِ، إلَى الأنبِياءِ وَمَِن
ُمخادِعٌ. مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ

بِاستِخفاٍف، َشعبِي َكسرَ يُعاِلجُونَ ١٤

لـَكُْم،› َسلامٌ لـَكُْم، ‹َسلامٌ يَقُولُونَ:
َسلاٍم. مِْن وَما

ِجسَةِ؟ َّ الن أعمالِهِمُ بِسَبِِب َخجِلُوا فَهَْل ١٥
الحياءَ. يَعْرِفُوا وَلَْم َيخْجلُوا لَْم

الّساقِطِينَ. مََع َسيَسقُطُونَ لِذَلَِك
رُونَ،» َّ َسيَتَعَث لَهُْم عِقابِي وَقِت فِي

اللهُ. يَقُوُل
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٦

رُِق، الّطُ عَلَى «قِفُوا
القَدِيمَةِ، المَسالِِك عَِن وَاسألُوا انظُرُوا

الخـَيرِ. يُق َطرِ َحيُث
لأنفُِسكُْم. ً راحَة لِتَِجدُوا فِيها ِسيرُوا َّ ثُم

يِق.› رِ الّطَ تِلَك فِي َ نَِسير ‹لَْن قالُوا: هُْم لـَِكنَّ
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لِيَقُولُوا: عَلَيهِْم ً حُرّاسا وَوََضعُْت ١٧

البُوِق،› َصوِت إلَى ‹انتَبِهُوا
نَنتَبِهَ!› ‹لَْن فَقالُوا:

الُأمَمُ، تُها َّ أي اْسمَعِي لِذَلَِك ١٨
لَهُْم.١٢ َسيَحدُُث ما عُوُب الّشُ تُها َّ أي وَاعرِفِي

هَذا! اْسمَعِي أْرُض، يا ١٩

عِب، الّشَ هَذا إلَى بِالألَِم آتِي أنا ها
يرَةِ. الشِّرِّ أفكارِهِِم بِسَبَِب ُ ونَه يَستَِحّقُ بِما َسآتِي

لِكَلاِمي، يُصغُوا لَْم هُْم لأّنَ
يعَتِي. شَرِ رَفَُضوا َكما

َشبا، مِْن يَأتِي الَّذِي بِالبَُخورِ أفرَُح ِماذا «ل ٢٠
بَعِيدَةٍ؟ أْرٍض مِْن ِ َمِيلَة الج ِ الرّاِئحَة ذِي وَبِالقََصِب

مَقبُولَةٍ، ُ غَير تَقدِماتُكُْم
نِي.» تَسُرُّ لا وَذَباِئحُكُْم

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٢١
تُعثِرُهُْم. ً ِحجارَة عِب الّشَ هَذا أمامَ «َسأَضُع

ً مَعا ُ وَالأبناء ُ دِيُق،الآباء وَالّصَ ُ وَالجار
جَمِيعاً.» ـِكُونَ َسيَهل

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٢
ماِل، الّشَ فِي أْرٍض مِْن قادِمٌ َشعٌب «ها

بَعِيدَةٍ. أْرٍض مِْن ٌ ِيَة آت ٌ عَظِيمَة ٌ ة وَُأمَّ
، محِ ُّ وَبِالر بِالقَوِس أمسَكُوا ٢٣

رَحمَةٍ. وَبِلا قُساةٌ وَهُْم
العَظِيِم، كَالبَحرِ َصوتُهُْم

َخيلِهِْم. عَلَى يَرَكبُونَ ِحينَ
واِحدٍ، كَرَجٍُل ُحارَبَتِِك لِم ونَ مُصطَّفُ هُْم ها

٦:١٨ ١٢
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ لَهُْم. … اعرِفِي
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صِْهيَوْنُ.»١٣ ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي
عَنها، الأخبارَ سَمِعنا ٢٤

وَالوََجُع يُق الّضِ وَأمسَكَنا أيدِينا، فَارَتخَْت
ُض. َمَّخَ تَت اْمرأةٍ مِثَل

الحَقِل، إلَى َتخرُُجوا لا ٢٥
يِق، رِ الّطَ عَلَى تَِسيرُوا وَلا
َسيفاً، ُمِسُك ي العَدُّوَ لأّنَ

ِنا. ب ُيحِيُط عَب ُّ وَالر
يزَ، العَزِ َ َشعبِي يا َيَش الخ البَسُوا ٢٦

مادِ. َّ بِالر غُوا َّ تَمَر
الوَِحيدَ، ابْنَها فَقَدَِت كَمَْن بِمَرارَةٍ نُوُحوا

فَجأةً. عَلَينا َسيَأتِي مِرَ المُّدَ لأّنَ
إْرمِيا، «يا ٢٧

َشعبِي، وََسَط ً مُنَّقِيا ً فاِحصا َجعَلْتَُك َ الله أنا
ُسلُوكَهُْم. وَتَمتَِحَن تَعرَِف لـِكَي

مُتَمَرِّدُونَ، عُصاةٌ هُْم ُّ كُل ٢٨
بِالوِشايَةِ. مُونَ َّ يَتَكَل

وَالحَدِيدِ، ِ البُرونْز مِثُل هُْم ُّ كُل
وائِِب. وَالّشَ بالفَسادِ مَلِيئُونَ
النّارِ، َ ة َّ قُو ِيدُ يَز ِنفاُخ الم ٢٩

النّارِ. بِفِعِل َيخرُُج َّصاُص وَالر
فائِدَةٍ، بِلا تَنْقِيَتَهُْم وَلـَِكّنَ
مِنهُْم. يَزُوُل لا رَّ َّ الش لأّنَ

مَرفُوَضةً،› ً ة ‹فِّضَ فَيُدعَونَ: ٣٠
رَفَضَهُْم.» َ الله لأّنَ

٧
الهَيكَل فِي إْرمِيا ُ عِظَة

اللهِ: مَِن لإْرمِيا أتَْت َّتِي ال ُ ة َّ ي بَوِ َّ الن ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

٦:٢٣ ١٣
صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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الرِّسالَةَ: ِ هَذِه هُناكَ وَأعلِْن اللهِ، بَيِت ِ بَوّابَة فِي «قِْف ٢

ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣ اللهِ. مَِن ِ الرِّسالَة ِ هَذِه إلَى اْستَمِعُوا اللهَ، لِتَعبُدُوا البَوّاباِت هَذهِ مِْن ِيَن العابِر يَهُوذا بَنِي كُّلَ «يا
كِلُوا َّ تَت لا ٤ المَكاِن. هَذا فِي تَسكُنُونَ َسأدَعُكُْم هَذا ْ فَعَلْتُم فَإْن وَأعمالـَكُْم. ُطرُقَكُْم أصلُِحوا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ القَدِير ُ الله
وَأعمالـَكُْم، ُطرُقَكُْم ْ أصلَْحتُم إْن ٥ اللهِ.› هَيكَُل اللهِ، هَيكَُل اللهِ، هَيكَُل ‹هَذا بَعُضكُْم: يُرَدِّدُها ٍ خادِعَة عِباراٍت عَلَى
وَلا المَكاِن، هَذا فِي َ ياء ِ الأبر تَقتُلُونَ وَلا وَالأرامَِل، وَاليَتامَى َ َباء الغُر تُضايِقُونَ لا ْ ُكنتُم إْن ٦ بَعضاً، بَعُضكُْم وَأنَْصَف
لآبائِكُْم أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض فِي المَكاِن، هَذا فِي تَسكُنُونَ َسأجعَلـُكُْم ِحينَئِذٍ، ٧ خَرابِكُْم، لأجِل ُأْخرَى ً آلِهَة تَعبُدُونَ

دائِماً. لَهُْم لِتَكُونَ
ِ لِعِبادَة ً َبخُورا وََتحرِقُونَ بِالـكَذِِب وَتُقِسمُونَ وَتَزنُونَ وَتَقتُلُونَ أتَسرِقُونَ ٩ تَنفَُع. لا ٍ فارِغَة وُعُودٍ فِي تَثِقُونَ كُْم َّ «لـَِكن ٨

وَتَقُولُونَ: اْسمِي يَحمُِل الَّذِي الهَيكَِل هَذا أمامَ وَتَقِفُونَ تَأتُونَ َّ ثُم ١٠ تَعرِفُونَها، تَكُونُوا لَْم ُأْخرَى ً آلِهَة وَتَعبُدُونَ البَعِل،
لُُصوٍص َ مَغارَة اْسمَِي يَحمُِل الَّذِي البَيُت هَذا صارَ هَْل ١١ البَِشعَةِ؟ أعمالـِكُمُ فِي وا ُّ تَستَمِر لـِكَي هَذا تَقُولُونَ ُأنقِْذنا. لَقَْد

اللهُ. يَقُوُل مَوقِفُكُْم،» َ هُو هَذا أّنَ رَأيُت ِنَفسِي ب أنا لـَكُْم؟ ِ بِالنِّسبَة
فَعَلُت ما وَانظُرُوا ‹بَيتِي،› ُ أدعُوه ُكنُت الَّذِي المَكاِن ِشيلُوهَ، فِي كانَ الَّذِي ِس المُقَّدَ َ مَكانِي إلَى اذهَبُوا «لـَِكِن ١٢

ً ة مَّرَ كَلّمْتُكُْم وَأنا اللهُ، يَقُوُل الُأمُورَ، ِ هَذِه ْ فَعَلْتُم كُْم َّ لأن وَالآنَ ١٣ ِيُل. إسْرائ َ َشعبِي عَمِلَها َّتِي ال ِ يرَة الشِّرِّ الُأمُورِ بِسَبَِب ِ بِه
لـَكُْم ُ أعطَيتُه الَّذِي المَكاِن – تَثِقُونَ ِ بِه وَالَّذِي اْسمَِي، يَحمُِل الَّذِي البَيِت بِهَذا فَسأفَعَُل ١٤ ، إلَيَّ تَستَمِعُوا فَلَْم ةٍ، مَّرَ بَعدَ

أفْراِيمَ. َشعِب جَميِع إْخوَتِكُْم مََع عَمِلُت َكما ً تَماما وَجهِي، عَْن ً بَعِيدا َسُألقِيكُْم ١٥ ِشيلُوهَ. فِي ُ عَمِلْتُه ما وَلآبائِكُْم،
تَِصلَنِي، لَْن َصلاتََك لأّنَ لأجلِهِْم، ْع تَتَضَرَّ لا لأجلِهِْم. تَصرُْخ وَلا َشعبَِك، لأجِل تَُصّلِ فَلا إرمِيا، يا أنَت «أمّا ١٦

يُشعِلُونَ ُ وَالآباء ً َخشَبا يَجمَعُونَ الأطفاُل ١٨ القُْدِس؟ َشوارِِع وَفِي يَهُوذا مُدُِن فِي ُ يَعمَلُونَه ما تَرَى ألا ١٧ أسمَعََك. وَلَْن
أغاُظونِي؟ فَهَْل ١٩ يُغِيظُونِي. لـِكَي الُأخرَى ِ لِلآلِهَة ً خَمرا وَيَسكُبُونَ ماءِ. الّسَ ِ ـِكَة َل ِم ل َكعٍك لِعَمَِل ، يَعِجّنَ ُ وَالنِّساء ً نارا

ِخزيُهُْم؟» ِهيَ ُ تِيجَة َّ وَالن أنفُسَهُْم، يُغِيظُونَ بَْل اللهُ. يَقُوُل
َيواناِت. الح وَعَلَى النّاِس عَلَى المَكاِن، هَذا عَلَى وََسخَطِي غََضبِي «َسيَنسَِكُب الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ٢٠

يَنطَفَِئ.» وَلَْن غََضبِي َسيَشتَعُِل الأْرِض. ثَمَرِ وَعَلَى الحَقِل أشجارِ عَلَى

بِيحَة الذَّ لا ُ الّطاعَة
مََع ْم َّ أتَكَل لَْم نِي َّ لأن ٢٢ لَحماً. وَكُلُوا وَأضاِحيَكُْم ذَباِئحَكُْم «خُذُوا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢١
َّتِي ال ُ ة َّ الوَِصي ِهيَ ِ هَذِه لـَِكْن ٢٣ وَالأضاِحي. باِئحِ الذَّ ِبخُُصوِص مِصرَ أْرِض مِْن أخرَجتُهُْم عِندَما آمُْرهُْم وَلَْم آبائِكُْم،

خَيرٌ.› لـَكُْم يَكُونَ ى َّ َحت بِهِ، آمُرُكُْم ما وَتَعمَلُونَ َشعبِي. تَكُونُونَ ْ وَأنتُم إلَهَكُْم فَأُكونَ ‹أطِيعُونِي لـَكُْم: أعطَيتُها
مِْن ٢٥ بُوا. يَقتَرِ وَلَْم عَنِّي فَابتَعَدُوا يرَةِ، الشِّرِّ رَغباتِهِِم َ وَراء وَسارُوا آذانَهُْم، يَفَتَُحوا وَلَْم يَستَمِعُوا لَْم هُْم «وَلـَِكنَّ ٢٤

لَْم هُْم لـَِكنَّ ٢٦ الآخَرِ. بَعدَ ً واِحدا َ الأنبِياء خُّداِميَ إلَيهِْم أرَسلُْت الآنَ، ى َّ وََحت مِصرَ أْرِض مِْن آبائِكُْم خُرُوِج يَوِم
آبائِهِْم. مِْن أشَرَّ وَكانُوا رِقابَهُْم، وا قَّسَ بَْل يَبالُوا، وَلَْم ، إلَيَّ يَستَمِعُوا



٥ : ٨ إْرمِيا ١١٩٨ ٢٧ : ٧ إْرمِيا

َستَقُوُل ٢٨ يَستَِجيبُوا. لَْن هُْم لـَِكنَّ َستَدعُوهُْم، يَستَمِعُوا. لَْن هُْم لـَِكنَّ رَسائِلِي، كُّلَ إلَيهِْم َستَنقُُل أنَت إْرمِيا، «يا ٢٧

أفواهِهِْم. مِْن وَانقَطَعَْت هَلـََكْت، ُ الأمانَة تَأدِيبَهُ.› تَقبَْل وَلَْم إلَهِها، َصوَت تُطـِـِع لَْم َّتِي ال ُ ة الُأمَّ ِهيَ ِ ‹هَذِه لَهُْم:
القَتل وادِي

الَّذِي الجِيَل هَذا وَتَرَكَ رَفََض قَْد َ الله لأّنَ َشفَتَيِك، عَلَى ً ِينَة حَز ً ُأغنِيَة َضعِي بَعِيداً. وَاطرَِحيهِ َشعرَِك «قُصِّي ٢٩
لِيُنَّجِسُوهُ. اْسمَِي يَحمُِل الَّذِي البيَِت فِي َ الحَقِيرَة تَماثيلَهُمُ وََضعُوا اللهُ. يَقُوُل أماِمي، رَّ َّ الش َصنَعُوا يَهُوذا بَنِي لأّنَ ٣٠ أسخَطَهُ.
لَْم وَأنا النّارِ. فِي وَبَناتِهُْم أولادَهُْم َيحرِقُوا لـِكَي ومَ، ُّ هِن ابِن وادِي فِي َ تُوفَة فِي َّتِي ال المُرتَفَعَاِت١٤ يَبنُونَ زالُوا وَما ٣١

ابِن وادِي وَهَذا تُوفَةَ، وادِي ‹هَذا يُقاُل: يَعُودَ لَْن عِندَما اللهُ، يَقُوُل أيّامٌ، َستَأتِي لِذَلَِك ٣٢ بِهِ. ْ ُأفَكِّر وَلَْم بِهَذا آمُْر
هُناكَ النّاَس َسيَدفِنُونَ ُثَِث. الج وادِي َ هُو هَذا لأّنَ تُوفَةَ، فِي وََسيَدفِنُونَ القَتِل.› وادِي ‹هَذا َسيَقُولُونَ: بَْل ومَ.› ُّ هِن
هُناكَ يَكُونَ وَلَْن الأْرِض. وَوُُحوِش ماءِ الّسَ لِطُيُورِ ً َطعاما عِب الّشَ هَذا ُجثَُث َستَكُونُ ٣٣ سٌَع. َّ مُت هُناكَ يَعُودَ لا ى َّ َحت
القُْدِس، َشوارِِع وَفِي يَهُوذا مُدُِن فِي يِس، وَالعَرِ العَرُوِس وََصوَت وَالبَهجَةِ، رَِب الّطَ َصوَت َسُأصمُِت ٣٤ ُيخِيفُهُْم. مَْن

ِبَةً.» خَر َستَكُونُ الأْرَض لأّنَ
٨

َ وَعِظام ِ أنبِيائِه وَعِظامَ ِ كَهَنَتِه وَعِظامَ ِ رُؤَسائِه وَعِظامَ يَهُوذا مُلُوِك عِظامَ َسيُخرُِجونَ اليَوِم، ذَلَِك «فِي اللهُ: يَقُوُل ١
ُ ة َّ ي ماوِ الّسَ الأْجرامُ ِهيَ ِ فَهَذِه ماءِ. الّسَ وَُنجُوِم وَالقَمَرِ مِس الّشَ َتحَْت َسيَنشُرُونَها ٢ قُبُورِهِْم. مِْن القُْدِس ِ مَدينَة ُسّكاِن
الأْرِض. عَلَى وِث َّ كَالر َستَكُونُ ها لـَِكنَّ تُدفََن، وَلَْن العِظامُ تُجمََع وَلَْن لَها. وَيَسجُدُونَ يَطلُبُونَها وَ يَعبُدُونَها وَ ونَها ُّ ُيحِب َّتِي ال
فِي َسيَعِيشُونَ ِ يرَة الشِّرِّ ِ القَبِيلَة ِ هَذِه مِْن َسيَبقُونَ الَّذِيَن هَؤُلاءِ َياةِ. الح عَلَى المَوَت ُل يُفَّضِ مِنهُْم بَقَِي مَْن «َسأجعَُل ٣

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل إلَيها،» َسأطرُدُهُْم َّتِي ال الأماِكِن
وَالعِقاب ُ ة َّ الخَطِي

لَهُْم: قُْل إْرمِيا يا «وَأنَت ٤

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا
ُأناٌس، يَسقُُط عِندَما
ِيَةً؟ ثان يَقُومُونَ أفَلا

يقِهِ، َطرِ عَْن ما َشخٌص انحَرََف وَإِن
إلَيهِ؟ يَعُودُ أفَلا

عَنِّي؟ الابتِعادِ فِي عُب الّشَ هَذا ُّ يَستَمِر فَلِماذا ٥

عَنِّي؟ ارتِدادها القُدُس تَواِصُل ِماذا وَل
بِالخِداِع، كُونَ َمَّسَ يَت هُْم إّنَ

بَةَ. و َّ الت وَيَرفُُضونَ
٧:٣١ ١٤

المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.



١٣ : ٨ إْرمِيا ١١٩٩ ٦ : ٨ إْرمِيا

أحَدٌ. إلَيَّ ْم َّ يَتَكَل لَْم لـَِكْن وَانتَظَرُت، أصغَيُت ٦
يَقُوُل: وَ ِ شَرِّه عَْن يَتُوُب مَْن مِنهُْم يُوجَدُ لا

عَمِلُت؟› ‹ماذا
يقِهِْم، َطرِ فِي يرِ بِالّسَ ونَ ُّ مُستَمِر هُْم إّنَ

مَعرَكَةٍ. إلَى يَتُوُق ِحصاٍن مِثَل
المُعَيَّنَ، ُ وَقتَه يَعرُِف ماءِ الّسَ فِي قلَُق َّ الل ٧

َمجِيئِهِما، وَقَْت َتحفَظاِن ُ نُونَة وَالّسُ ُ َمامَة وَالي
اللهُ. ُ ِيدُه يُر ما يَعرُِف فَلا َشعبِي أمّا

تَقُولُونَ: «َكيَف ٨
حَُكماءُ، ‹َنحُن

اللهِ.› ُ يعَة شَرِ وَلَدَينا
بِأقلامِهِْم. ُ الـَكتَبَة كَذََب

وَُأسِرُوا. وَارتَعَبُوا ُّوا ذُل ُ الحَُكماء ٩
اللهِ، َ تَعلِيم رَفَُضوا

حَُكماءُ؟ هُْم بِأّنَ عُونَ يَّدَ ً إذا فََكيَف
ِيَن، آخَر لِرِجاٍل نِساءَهُْم َسُأعطِي لِذَلَِك ١٠

ِيَن. آخَر ِمالـِِكينَ ل ُحقُولَهُْم وََسُأعطِي
أغناهُْم، إلَى أفقَرِهِْم مِْن هُْم لأّنَ

يِف. رِ َّ الش غَيرِ الـَكسِب إلَى مالُوا
الـكَهَنَةِ، إلَى الأنبِياءِ مَِن

ُمخادِعُونَ. هُْم ُّ كُل
بِاستِخفاٍف، َشعبِي َكسرَ يُعاِلجُونَ ١١

لـَكُْم،› َسلامٌ لـَكُْم، ‹َسلامٌ يَقُولُونَ:
َسلاٍم. مِْن وَما

ِجسَةِ؟ َّ الن أعمالِهِمُ بِسَبِِب َخجِلُوا فَهَْل ١٢

الحياءَ. يَعْرِفُوا وَلَْم َيخْجلُوا لَْم
الّساقِطِينَ. مََع َسيَسقُطُونَ لِذَلَِك
رُونَ،» َّ َسيَتَعَث لَهُْم عِقابِي وَقِت فِي

اللهُ. يَقُوُل
اللهُ: يَقُوُل ١٣



١٩ : ٨ إْرمِيا ١٢٠٠ ١٤ : ٨ إْرمِيا

َحصادَهُْم، َسأجمَُع «أنا
الـكَرمَةِ، عَلَى عِنٌَب هُناكَ يَعُودُ فَلا

التِّينَةِ. عَلَى تِيٌن وَلا
الأوراُق. َستَذبُُل

عَنهُْم.١٥ َسيَزُوُل ُ يّاه إ أعطَيتُهُْم وَما
هُنا؟ جالِسُونَ َنحُن ِماذا ‹ل «فَيَقُولُونَ: ١٤

نَةِ، ُحَّصَ الم المُدُِن إلَى وَنَذهَْب لِنَجتَمـِـْع
هُناكَ، وَلْنَهلِْك

أصمَتَنا. إلَهَنا لأّنَ
مُّراً، ً ماء نَشرَُب َجعَلَنا
اللهِ. َ َنحو أخطَْأنا نا َّ لأن

لامَ، الّسَ ُ نَنتَظِر ١٥
خَيرٌ. يُوجَدُ لا لـَِكْن
الّشِفاءِ، إلَى نَشتاُق

هُناكَ. عِب ُّ بِالر فَإذا
العَدَّوِ. ُخيُوِل صَهِيُل سَمِعْنا دانَ أْرِض مِْن ١٦

ةِ. َّ ي القَوِ َحوافِرِها َباِت ضَر مِْن ها ُّ كُل أْرُضنا ُّ تَهتَز
فِيها، ما وَكُّلَ الأْرَض وَأكَلُوا أتَوْا
فِيها.›» وَالّساِكنِينَ َ المَدِينَة التَهَمُوا

بَينَهُْم، َحيّاٍت َسُأرِسُل «لأنِّي اللهُ: يَقُوُل ١٧

الّسِْحرِ. يذُ تَعاوِ تَطرُدُها لا وَأفاِعيَ
َلدَغُهُْم!» وََست

لِشَعبِه حَدََث ما عَلَى إْرمِيا حُزنُ
يَغمُرُنِي، الحُزنُ ١٨

مَرِيٌض. قَلبِي
ً باكِيا يَستَغِيُث َ يز العَزِ َ َشعبِي َصوَت أسمَُع ١٩

بَعِيدَةٍ: أْرٍض مِْن
صِْهيَوْنَ؟ فِي ُ الله «هَِل

فِيها؟» ـِكُها مَل هَْل
٨:١٣ ١٥

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ عَنهُم. … أعطَيتُهُْم ما



٩:٥ إْرمِيا ١٢٠١ ٢٠ : ٨ إْرمِيا

اللهُ: فَقاَل
غَرِيبَةٍ؟» وَبِآلِهَةٍ بِأصنامِهِْم أغاُظونِي ِماذا «ل

يَقُوُل: عُْب وَالّشَ ٢٠
انتََهى، الحَصادِ «زَمَُن

انقَضَى، يُف وَالّصَ
نُنقَْذ.» لَْم نا َّ وَلـَِكن

يزِ. العَزِ َ َشعبِي انِسحاِق بِسَبَِب ً حُزنا انسََحْقُت ٢١

اليَأُس. َكنِي ـَّ َل تَم وَقَْد ِيٌن، حَز أنا
ِجلعادَ؟ فِي َلَساٌن ب يُوجَدُ ألا ٢٢

َطبِيٌب؟ فِيها يُوجَدُ ألا
يزُ؟ العَزِ َ َشعبِي يُْشَف لَْم فَلِماذا

٩
بِالماءِ، ً مَلِيئا رَأسِي لَيَت ١

دُمُوٍع. نَبُع وَعَينَيَّ
يزِ العَزِ َ َشعبِي جَرحَى عَلَى َسأبكِي ُكنُت ِحينَئِذٍ،

وَنَهاراً. ً لَيلا
ْحراءِ، الّصَ فِي بينَ ِّ لِلمُتَغَر ً نُزلا لِي لَيَت ٢

عَنهُْم، ً بَعِيدا وَرَحَلُْت َ َشعبِي لَتَرَْكُت
زُناةٌ، ً جَمِيعا هُْم لأّنَ

ُخادِعِينَ. الم مَِن ٌ وَجَماعَة
اللهُ: يَقُوُل ٣

الـكَذِِب، سِهاِم لإطلاِق كَأقواٍس ألِسنَتَهُْم «َيحنُونَ
الحَّقِ، لأجِل لَيَس الأْرِض فِي َ ياء أقوِ وَأصبَُحوا

آخَرَ، إلَى شَرٍّ مِْن مُونَ يَتَقَّدَ هُْم لأّنَ
يَعرِفُونَنِي.» لا وَهُْم

بَعٍض، مِْن بَعُْضكُْم «فَليَحذَْر ٤

بائِكُْم. بِأقرِ تَثِقُوا وَلا
غَّشاٌش، أٍخ كُّلَ لأّنَ

َّمِيمَةِ. بِالن ً مُتَكَلِّما َيجُوُل يٍب قَرِ وَكُّلَ
أصحابَهُْم، النّاُس َيخدَعُ ٥



٩:١٢ إْرمِيا ١٢٠٢ ٩:٦ إْرمِيا

بِالحَّقِ. أحَدٌ مُ َّ يَتَكَل وَلا
الـكَذِِب. عَلَى لِسانَهُْم يُعَلِّمُونَ

بَةِ. و َّ الت عِِن تَكاَسلُوا ى َّ َحت آثامُهُْم أتعَبْتهُْم
ِخداٍع! فُوَق وَِخداعٌ ُظلمٍ، بَعدَ ٌ «ُظلم ٦

يَعرِفُونِي،» أْن رَفَُضوا
اللهُ. يَقُوُل

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٧

وََسأمتَِحنُهُْم. «َسُأنَّقِيهِْم
يزِ؟ العَزِ َ َشعبِي لأجِل هَذا َ غَير أعمَُل ماذا ُ ه َّ لأن

، مَبرِّيٌ سَهمٌ لِسانُهُْم ٨
بِألِسنَتِهِْم. ِ بِالخِيانَة مُونَ َّ وَيَتَكَل

صاِحبِهِ، مََع لاِم بِالّسَ مُ َّ يَتَكَل واِحدٍ كُّلُ
عَلَيهِ. بِالانقِضاِض ُ يُفَكِّر ِ داِخلِه فِي وَلـَِكْن

الُأمُورِ؟ ِ هَذِه لأجِل ُأعاقِبَهُْم أْن يَنْبَغِي ألا ٩

هَذِهِ؟» مِثِل ةٍ ُأمَّ مِْن أنتَقِمَ أْن يَنْبَغِي ألا
اللهُ: يَقُوُل

الجِباِل، عَلَى وَُأوَلوُِل َسأبكِي ١٠

ةِ، َّ ي ِّ البَر مَراِعي عَلَى ً ِينَة حَز ً ُأغنِيَة َسُأغَنِّي
أحَدٌ، فِيها ُّ يَمُر ولا ِبَْت، خَر ها لأّنَ

الأْرِض. فِي ِ الماِشيَة َصوُت يُسمَُع وَلا
الأْرِض، وَحِش إلَى ماءِ الّسَ َطيرِ مِْن

وَذَهَبُوا. تاهُوا هُْم ُّ كُل
خَراٍب َ َكومَة القُْدِس َ مَدينَة «َسأجعَُل اللهُ: يَقُوُل وَ ١١

آوَى. لِبَناِت ً وَمَسكِنا
خَرائَِب، إلَى يَهُوذا مُدُنَ َسُأَحوُِّل

ساِكنِينَ.» بِلا
هَذا؟ يَفَهمُ الَّذِي ُ الحَِكيم َ هُو مَْن ١٢

إلَيهِ، ِ الله فَمُ مَ َّ تَكَل وَالَّذِي
الأْرِض، خَراِب َسبََب فَلِيَشرَْح



٩:١٩ إْرمِيا ١٢٠٣ ٩:١٣ إْرمِيا

أحَدٌ. يَعبُرُها لا َّتِي ال حراءِ كَالّصَ احتِراقِها وََسبََب
اللهُ: وَقاَل ١٣

يعَتِي لِشَرِ تَركِهِْم بِسَبَِب «هَذا
أمامَهُْم. وََضعتُها َّتِي ال

لِي، يَستَمِعُوا وَلَْم
يعَةُ. رِ َّ الش ُ تَقُولُه ما يَعمَلُوا وَلَْم

يقِهِْم، َطرِ فِي يرِ الّسَ عَلَى بِعِنادٍ وا أصَرُّ بَْل ١٤

البَعِل، َ وَراء يرِ الّسَ عَلَى وا وَأصَرُّ
عَنهُ.» آباؤُهُْم مَهُْم َّ عَل الَّذِي

ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٥
المَرارَةَ، يَأكُُل عَب الّشَ هَذا «َسأجعَُل

العَلقَِم. َ ماء وََسأسقِيهِْم
الُأمَِم بَينَ َسُأبَّدِدُهُْم ١٦

آباؤُهُْم يَعرِفْها لَْم َّتِي ال
عَرَفُوها. هُْم وَلا

وَراءَهُْم يَف الّسَ وََسُأرِسُل
تَماماً.» ِيدَهُْم ُأب ى َّ َحت

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٧
َسيَحدُُث، بِما «فَكِّرُوا
واحاِت، َّ الن وَاستَْدعُوا

البُكاءِ. فِي الماهِراِت النِّساءِ
يعاً، سَرِ لِيَأتِينَ ١٨

وَنُواحاً، ً وَلوَلَة عَلَينا وَلْيَرفَعَن
ِنا، عُيُون مِْن مُوعُ الدُّ تَفِيَض ى َّ َحت

بِالماءِ.» أجفانُنا ُق َّ وَتَتَدَف
صِْهيَوْنَ: مِْن مَسمُوعٌ واِح ُّ الن «َصوُت ١٩

ِبنا! خَر ‹َكيَف
ً ِجّدا َخجِلُونَ َنحُن

الأْرَض! تَرَكْنا
مَسَكنَنا.›» ُ الأعداء َ هَدَم



٩:٢٦ إْرمِيا ١٢٠٤ ٩:٢٠ إْرمِيا

اللهِ، َ كَلِمَة اْسمَعَْن النِّساءُ، تُها َّ أي ٢٠
يَقُولُهُ. ما إلَى وَأصغِيْنَ
واَح، ُّ الن بَناتِكُّنَ عَلِّمَْن

هَذِهِ: الحُزِن َ أغنِيَة جارَتَها ُ المَرأة ِ وَلْتُعَلِّم

نَوافِذِنا، مِْن المَوُت «دَخََل ٢١
ِنا، ُحُصون إلَى وََصَل

وارِِع، الّشَ عَِن الأطفاَل لِيَبتَعِدِ
المَدِينَةِ.» ساحاِت عَْن باَب وَالّشَ
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا «قُْل: ٢٢

الماِشيَةِ، كَرَْوِث الحُقُوِل فِي ُثَُث الج َستَسقُُط
الحَصادِ، بَعدَ تُرَِكْت القَمِح مَِن ٍ وََكحُزمَة

يَأخُذُها.›» مَْن يُوجَدُ وَلا
اللهُ: ُ يَقُولُه ما هَذَ ٢٣

ِبحِكمَتِهِ، ُ الحَِكيم يَفتَِخرِ «لا
تِهِ، َّ بِقُو القَوِّيُ وَلا
بِثَروَتِهِ، الغَنِيُّ وَلا

يَفتَِخرَ، أْن أحَدٌ أرادَ إْن لـَِكْن، ٢٤
يَعرِفُنِي وَ يَفهَمُنِي ُ ه َّ بِأن ْ فَلْيَفتَِخر

الأْرِض، فِي البارَّ العادَِل َ ِحيم َّ الر َ الله أنا
بِرِضاَي.» َيحظَوْنَ هَؤُلاءِ وَمِثُل

اللهُ. يَقُوُل
ِيِّينَ ون وَالعَمُّ وَأدُومَ وَيَهُوذا َ مِصْر ٢٦ فَقَْط: الّظاهِرِ فِي َختُونِين١٦َ الم كُّلَ ُأعاقُِب ِحينَ ِيَةٌ، آت الأيّامُ «ها اللهُ: يَقُوُل ٢٥

أجسادِهِْم، فِي اللّاَمختُونِين١٨َ الُأمَِم جَمِيُع وَكَذَلَِك َسوالِفَهُْم.١٧ َيحلِقُونَ الَّذِيَن ةِ َّ ي ِّ البَر ُسّكاِن كُّلَ وََسُأعاقُِب وَمُوآَب.
٩:٢٥ ١٦

براهِيمَ، إ مََع ُ الله ُ قَطَعَه الّذِي العهدِ َ علامَة قُس الّطَ هذا كانَ وَقَْد الطُهُورِ. أوِ التّطهيرِ باسِم ِ العامّة عِندَ ً معروفا اليومَ يزاُل ما طقٌس الأولادِ ِختانُ مختونين.
11) :2 كولوسي 3، :3 فيلبّي 28، :2 رُوما ً مثلا (انظر روحيّةٍ. بِمعاٍن الّطقِس هذا إلَى ُ يُشار الجديدِ، العهدِ وَفِي . يَهودِّيٍ ذكرٍ لِكُّلِ ً مُهمّة ً يعة شَر وََظّلَ

٩:٢٦ ١٧
(انظر ذَلَِك. عَْن إسرائيَل بِنِي ُ الله نََهى وَقَْد آلِهَتِهِْم. عبادةِ ُطقوِس من َكجُزءٍ سوالِفَهُْم يحلِقوا أن ِ الوَثَنِيّة عُوِب الّشُ بَعِض رِجاِل عَلَى كانَ َسوالِفَهُم. َيحلِقُونَ

27) :19 يّين اللّاو كتاب
٩:٢٦ ١٨

11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونِين.



٩ : ١٠ إْرمِيا ١٢٠٥ ١ : ١٠ إْرمِيا

َمختُونَةٍ.»١٩ ُ غَير بُهُْم قُلُو الذِيَن ِيَل إسْرائ بَني وَجَمِيُع
١٠

وَالأصنام ُ الله
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢ ِيَل، إسْرائ بَني يا إلَيكُْم ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال َ الرِّسالَة اْسمَعُوا ١

الُأمَِم، ُطرَُق مُوا َّ تَتَعَل «لا
ماءِ، الّسَ عَلاماِت مِْن تَرتَعِبُوا وَلا

مِنها، الُأمَمُ تَرتَعُِب َكما
باطِلَةٌ. الُأمَِم عاداِت لأّنَ ٣

الغابَةِ، مَِن ً َشجَرَة أحَدُهُْم يَقطَُع
وَأدَواتِهِ. ِيَدَيهِ ب فِيها َنحّاٌت يَعمَُل وَ

هَِب، وَالذَّ ةِ بِالفِّضَ َيِّنُها يُز ٤
َك. تَتَفَّكَ لا ى َّ َحت وَمَطارَِق َ بِمَسامِير وَيُثَبِّتُها

الخُضارِ. مَِن َحقٍل فِي َكفَزّاعاٍت ُ خَرساء الأصنامُ ٥

المَشِي. عَلَى ُ تَقدِر لا هُا لأّنَ تُحمَُل
مِنها، َتخافُوا لا

تَنفَُع.» وَلا تَضُرُّ لا فَهَي
عَظَمَتَِك، فِي لََك مَثِيَل لا اللهُ، يا ٦

ةِ. َّ وَالقُو ِ العَظَمَة فِي كاْسمَِك اسْمٌ وَلا
الُأمَِم؟ مَلَِك يا َيخافَُك، لا مَْن ٧

بَِك، َلِيُق ي الخَوَف لأّنَ
مَمالـِِكها. وَكُّلِ الُأمَِم حَُكماءِ بَينَ ى َّ َحت مِثلَُك يُوجَدُ لا ُ ه َّ لأن

وَأغبِياءُ، حَمقَى هُْم لـَِكنَّ ٨

لَها، مَعنَى لا ً ُأمُورا مُوا َّ تَعَل وَقَْد
َخشٍَب! مِْن فَمُعَلِّمُهُْم

تَرِشيَش، مِْن ُتجلَُب ُ المُطرُوقَة ُ ة وَالفِّضَ ٩

ُأوفازَ. مِْن هَُب وَالذَّ
الحِرَفِيِّينَ، عَمَُل آلِهَتُهُْم

٩:٢٦ ١٩
طاهرة. َ غير أي مختونة. غير قلوبهم



١٦ : ١٠ إْرمِيا ١٢٠٦ ١٠ : ١٠ إْرمِيا

الّصائـِـِغ. يَدَّيِ عَمَُل
وَُأرُجوانِيٌّ. بَنَفسَِجّيٍ ُماٍش ق مِْن ِيابُها وَث

مَهَرَةٍ. ِحرَفِيِّينَ عَمَُل ها ُّ كُل
َحقِيقِّيٌ، ٌ فَإلَه ُ الله أمّا ١٠

. الأبَدِّيُ َلُِك وَالم الحَّيُ ُ الإلَه ُ ه َّ إن
يَغَضُب، عِندَما تَهتَزُّ الأْرُض

َسخَطِهِ. أمامَ مُودَ الّصُ تَستَطِيُع لا وَالُأمَمُ
لَهُْم: ُ َستَقُولُه ما هَذا ١١

وَالأْرَض، ماواِت الّسَ تَصنَِع لَْم َّتِي ال ُ «الآلِهَة
ماءِ.» الّسَ َتحِت وَمِْن الأْرِض مَِن َستُبادُ

تِهِ، َّ بِقُو الأْرِض صانـِـُع َ فَهُو ١٢
ِبحِكمَتِهِ، العالَِم وَمُؤَّسُِس

بِمَعرِفَتِهِ. ماواِت الّسَ َ نَشَر الَّذِي
َصوتَهُ، يَرفَُع ِحينَ ١٣

ماءِ. الّسَ فِي ِياهِ الم ِ كَهَدير ُ تَسمَعُه
الأْرِض، أقصَى مِْن حاَب الّسَ يَرفَُع

لِلمَطَرِ، البَرَق وَُيحْدُِث
َمخازِنِهِ. مِْن َ الرِّيح وَُيخرُِج

وَجاهٌِل. ٌ غَبِيّ الّشعُب ١٤

َصنَمِهِ، مِْن صائـِـٍغ كُّلَ َسيَخجَُل
فِيهِ. َ َحياة وَلا كاذٌِب تِمثاٍل كُّلَ لأّنَ

باطِلَةٌ. الأوثانُ ١٥

الاحتِقارَ. تَستَِحّقُ مَُصوغاٌت
عِقابِي. َ يأتِي ِحينَ وََستُبادُ

الأصناِم، ِ كَهَذِه فَلَيَس يَعقُوَب نَِصيُب أمّا ١٦
شَيءٍ. كُّلِ صانـِـُع ُ الله َ هُو

َشعبَهُ. لِتَكُونَ ِيَل إسْرائ َ عَِشيرَة اْختارَ
اْسمُهُ. ُ القَدِير يهوه٢٠

١٠:١٦ ٢٠



٢٣ : ١٠ إْرمِيا ١٢٠٧ ١٧ : ١٠ إْرمِيا

آت مارُ الدَّ
الحَِصينَةِ، ِ المَدِينَة َ ساِكنَة يا ١٧
الأْرِض، مَِن حُزَمَِك اجمَعِي

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٨
ةَ. َّ المَر ِ هَذِه ً بَعِيدا الأْرِض بِسُّكاِن «َسأقذُِف

وَالألَمَ، يَق الّضِ عَلَيهِمُ وََسأجلُِب
يَشعُرُوا.»٢١ ى َّ َحت

انِسحاقِي، بِسَبَِب لِي يٌل وَ ١٩

مُؤلِمٌ. جُرِحي
احتِمالُهُ.» وَعَلَيَّ َمِي أل «هَذا لِنَفسِي: فَقُلُْت

ِبَْت، خَر َخيمَتِي ٢٠

قُطِعَْت. ِحبالِها وَكُّلُ
تَرَُكونِي، أولادِي

مِنهُْم. أحَدٌ يُوجَدُ وَلا
َخيمَتِي، لِيَنِصَب أحَدٌ يُترَْك لَْم

َستائِرَها. َ لِيُقِيم أْو
حَمقَى، ِيَل٢٢ إسْرائ َ رُعاة لأّنَ ٢١

اللهَ. يَطلُبُونَ لا
ِحْكمَةٍ، بِلا هُْم لِهَذا

دَ. تَبَّدَ قَْد قَطِيعِهِْم وَكُّلُ
آٍت. ةٍ َّ َضج َصوُت ٢٢

ماِل،٢٣ الّشَ مَِن ٌ عَظِيم اضطِراٌب
خَراٍب، إلَى يَهُوذا مُدُنَ َسيَُحوُِّل

آوَى. لِبَناِت مَأوًَى وَإلَى
َحياتِهِ، عِلَى ُ يُسَيطِر لا الإنسانَ أّنَ أعرُِف أنا اللهُ، يا ٢٣

َخطَواتِهِم. تَوِجيهِ عَلى يَقدِرُونَ لا َ البَشَر وَأّنَ
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

١٠:١٨ ٢١
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ يَشعُرُوا. ى َّ َحت

ورؤساؤه. وقادته ملوكه هم إسرائيل رعاة ١٠:٢١ ٢٢
١٠:٢٢ ٢٣

ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.



١٤ : ١١ إْرمِيا ١٢٠٨ ٢٤ : ١٠ إْرمِيا

أدِّبْنا، اللهُ، يا ٢٤
بِغََضبَِك، لا بِعَدلَِك لـَِكْن

قَلِيلاً. ً عَدَدا َتجعَلَنا لا ى َّ َحت
تَعرِفَُك، لا الّتِي الُأمَِم عَلَى غََضبََك اسكُْب ٢٥

إلَيَك، يَُصلِّي لا الَّذِي عِب الّشَ عَلَى ُ وَاسكُبْه
يَعقُوَب، التَهَمَْت الُأمَمَ لأّنَ

وَأفنُوهُ، ُ التَهَمُوه
أْرَضهُ. رُوا وَدَمَّ

١١
العَهد َكسرُ

القُْدِس. وَُسّكاِن يَهُوذا رِجاِل إلَى ْم َّ وَتَكَل العَهدِ. هَذا كَلِماِت «اْسمَْع ٢ لإْرمِيا: ُ الله أعطاها َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

أمَْرُت َّتِي ال ٤ العَهدِ، هَذا كَلِماِت إلَى يَستَمـِـُع لا الَّذِي جُُل َّ الر مَلعُوٌن ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: قُْل ٣

َّتِي ال َ الُأمُور ِ هَذِه وَاعْمَلُوا ‹أطِيعُونِي لَهُْم: ُلُْت ق الحَدِيدِ.› صَْهرِ فُرِْن مِْن مِصرَ، أْرِض مِْن أخْرجتُهُْم عِندَما آباءَكُْم بِها
لآبائِهِْم، ِ وََتحقِيقِه ِ ِبحِفظِه أقسَْمُت الَّذِي الوَعدَ ُ ُأتَمِّم هَكَذا ٥ إلَهَكُْم.› أُكونُ وَأنا َ َشعبِي تَكُونُونَ ِحينَئِذٍ، بِعَمَلِها. آمُرُكُْم

اليَومُ.» َ هُو َكما وَعَسَلاً، ً لَبَنا تَفيُض ً أْرضا أْعطِيَهُْم بِأْن
اللهُ.» يا «آمِينُ، فَقُلُْت:

وَاعْمَلُوا العَهدِ هَذا كَلِماِت ‹اْسمَعُوا القُْدِس: َشوارِِع وَفِي يَهُوذا مُدُِن فِي الكَلِماِت ِ بِهَذِه «نادِ لِي: ُ الله قاَل َّ ثُم ٦

يُطِيعُونِي، لـِكَي اليَوِم، هَذا إلَى ةٍ مّّرَ بَعدَ ً ة مَّرَ ْرتُهُْم حَّذَ مِصرَ. أْرِض مِْن أخرَْجتُهُْم يَومَ آباءَكُْم ْرُت حَّذَ نِي َّ لأن ٧ بِها.
الُأمُورِ بِكُّلِ فَأتَيُت يرَةِ. الشِّرِّ ِ رَغَباتِه عِنادِ فِي مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ سارَ بَْل آذانَهُْم، يَفتَُحوا وَلَْم يَستَمِعُوا لَْم هُْم وَلـَِكنَّ ٨

َيحفَظُوهُ.›» لَْم هُْم وَلـَِكنَّ ِبحِفظِهِ، أمَْرتُهُْم الَّذِي عَلَيهِْم، العَهدِ هَذا فِي ِ المَذُكورَة
اْرتََكبَها َّتِي ال َ رُور ُّ الش يُكَرِّرُونَ هُْم إّنَ ١٠ القُْدِس. ِ مَدينَة وَُسّكاِن يَهُوذا رِجاِل بَينَ ٌ مُؤامَرَة «اكتُِشفَْت لِي: ُ الله وَقاَل ٩

ُ قَطَعْتُه الَّذِي العَهدَ َكسَرُوا يَهُوذا وَبَنُو ِيَل إسْرائ بَنو لِيَعبُدُوها. ُأْخرَى ً آلِهَة تَبِعُوا كَلاِمي. إلَى الاْستِماعَ رَفَُضوا آباؤُكُْم.
آبائِهِْم.» مََع

لَْن وَلـَِكنِّي ، إلَيَّ َسيَصرُُخونَ مِنهُ. الهُرُوَب يَستَطِيعُوا لَْن عَلَيهِْم بِعِقاٍب «َسآتِي اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١١

كانُوا َّتِي ال ِ الآلِهَة إلَى يَصرُُخونَ وَ القُْدِس ِ مَدينَة فِي وَالّساِكنُونَ يَهُوذا مُدُِن ُسّكانُ َسيَذهَُب ِحينَئِذٍ، ١٢ لَهُْم. أستَمـِـَع
مُعاناتِهِْم. وَقِت فِي تُنقِذَهُْم لَْن ها لـَِكنَّ لَها، يُبَخِّرُونَ

ُ تُستَخدَم القُْدِس ِ مَدينَة فِي شارٍِع لِكُّلِ ً مَذَبحا لَدَيكُْم وَلأّنَ مَدِينَةٍ، لِكُّلِ ٍ إلَه وُُجودِ بِسَبَِب هَذا كُّلُ يَهُوذا، «يا ١٣

لِلبَعِل. َبخُوٍر وَلإحراِق ِ يَة ُخزِ الم لِلأصناِم
عِندَما لَهُْم أْسمََع وَلَْن َصلاةً. أْو ً دُعاء لأجلِهِْم تَرفَْع وَلا عِب، الّشَ هَذا لأجِل تَُصّلِ فَلا إْرمِيا، يا أنَت «أمّا ١٤

ِضيقِهِْم. وَقَْت يَْدعُونَنَي
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هَيكَلِي، فِي يَهُوذا بَتِي َحبُو لِم َحّقٍ «أّيُ ١٥

نيئَةَ؟ الدَّ أعمالَها تَعْمَُل بَينَما
الأضاِحي وَلَحِْم ِ نَة المُسَمَّ لِلعُُجوِل ُمِكُن ي هَْل

عَنِك، العِقاَب تُبعِدَ أْن
فِيهِ؟» أنِت بِما تَفرَِحي لـِكَي

مُورِقَةً، زَيتُوٍن َ «َشجَرَة ً يَوما ُ الله دَعاِك قَْد ١٦

َّمَرِ.» الث َ َطيِّبَة جَمِيلَةً،
فِيها. النّارَ َسيُشعُِل ٍ عَظِيمَة عاِصفَةٍ ةِ َّ َضج بَِصوِت لـَِكْن

أغصانُها. وََستَحتَرُِق
غَرََسِك، الَّذِي ُ القَدِير ُ الله ١٧

عَلَيِك، المُعاناةِ َ َمجِيء أعلََن
قاَل: ِحينَ وَيَهُوذا ِيَل إسْرائ بَنو ُ عَمِلَه الَّذِي رِّ َّ الش بِسَبَِب

أنفُسِهِْم، عَلَى المُعاناةِ ِ بِهَذِه أتُوا مَْن «هُْم
لِلبَعِل.» ِتَقدِماتِهِم ب أسخَطُونِي إْذ

إْرمِيا عَلَى ٌ يرَة شِرِّ ِخطٌَط
هُْم أّنَ أعرُِف أُكْن وَلَْم ، بحِ الذَّ إلَى يُقادُ داِجٍن َكخَرُوٍف ُكنُت ١٩ أعمالَهُْم. أرَى وََجعَلَنِي فَعَرَفُت، ُ الله فَنِي عَّرَ ١٨

بَعْدُ.» فِيما ُ يُذكَر ُ اْسمُه يَعُودَ لا ى َّ َحت الأحياءِ، أْرِض مِْن إرمِيا وَلنَقطَْع ثَمَرِها، مََع َ َجرَة الّشَ «لِنُهلِِك قالُوا: ِضّدِي، تَآمَرُوا
تِي. َّ قَِضي متَُك َّ َسل لأنِّي مِنهُْم. انتِقامََك أرِنِي وَالأفكارِ. القُلُوِب كاِشُف العادُِل، القاضِي ُ القَدِير ُ الإلَه ها أّيُ لـَِكْن ٢٠

ؤِ ُّ نَب َّ الت عَِن ْفَت َّ تَوَق ‹إْن يَقُولُونَ: وَ قَتلََك ُيحاوِلُونَ هُْم «إّنَ عَناثُوَث: رِجاِل فِي ُ القَدِير ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٢١

وَبَناتُهُْم وَأولادُهُْم المَعرَكَةِ، فِي باُب الّشَ فَيَمُوُت َسُأعاقِبُهُْم، إنِّي ها القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ٢٢ نَقتُلََك.› لَْن اللهِ، بِاسِْم
ُأعاقِبُهُْم.» عِندَما عَناثُوَث رِجاِل عَلَى رِّ َّ بِالش َسآتِي لأنِّي ناُجونَ، لَهُْم يَكُونَ لَْن ٢٣ الجُوِع. مَِن َسيَمُوتُونَ

١٢
لله إْرمِيا َشكوَى

دائِماً، َحّقٍ عَلَى أنَت َستَكُونُ اللهُ، يا ١

كَ. ِضّدَ ٍ ُمخاَصمَة فِي دَخَلُْت لَوْ
أسئِلَتِي: عَلَيَك فَأْعرَِض لِي اْسمَْح لـَِكِن

الأشرارِ؟ يُق َطرِ ُ يَزدَهِر ِماذا ل
بِراحَةٍ؟ الّصادِقِينَ ُ غَير يَعِيُش ِماذا ل
جُذُورٌ، لَهُْم فَصارَْت زَرَْعتَهُْم ٢
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ثَمَراً. وَحَمَلُوا ازدَهَرُوا
،ٍّ مُستَمِر بِشَكٍل عَنَك مُونَ َّ يَتَكَل

صادِقِينَ. لَيسُوا هُْم لـَِكنَّ
تَعرِفُنِي أنَت اللهُ، يا لـَِكْن ٣

رَأيتَنِي، أنَت
ِنَفِسَك. ب قَلبِي اختَبَرَت وَقَدِ

، بحِ لِلذَّ َكغَنٍَم اسحَبهُْم
القَتِل. لِيَوِم أفرِْزهُْم

ةً، َّ جاف الأْرُض َستَبقَى مَتَى إلَى ٤
ذابِلاً؟ الحُقُوِل كُّلِ وَعُشُب

ُسّكانِها. شَرِّ بِسَبَِب
فَنِيَْت. ُ يُور وَالّطُ الأْرِض وَوُُحوُش
يُقُولُونَ: هُْم لأّنَ أشرارٌ هُْم أّنَ أعرُِف

المُستَقبَِل.» فِي لَنا َسيَحدُُث ما يَرَى «لَْن
لإْرمِيا ِ الله َجواُب

فَأنهَكُوكَ، النّاِس مََع تَسابَْقَت «إْن اللهُ: فَقاَل ٥
َيَل. الخ َستُنافُِس فََكيَف

الآمِنَةِ، الأْرِض فِي تَْسقُُط ُكنَت وَإْن
الُأردُّنِ. بِنَهرِ ِ ُحِيطَة الم الغاباِت فِي َستَفعَُل َماذا ف

مَعََك، كاذِبِينَ كانُوا باؤُكَ أقرِ ى َّ َحت ٦
عَلَيَك. صَرَُخوا أنفُسُهُْم وَهُْم

بِهِْم، تَثِْق لا
جَميلاً. ً كَلاما لََك قالُوا وَإْن ى َّ َحت

يَهُوذا ِ لِشَعبِه ِ الله رَفُض
بَيتِي، «تَرَكُت ٧

مِيراثِي. َهجَرُت
أعدائِها. لِيَدِ قَلبِي َ َحبِيبَة َّمُت َسل

الغابَةِ. فِي كَأَسدٍ لِي مِيراثِي صارَ ٨

فَرَفَْضتُها. َصوتَها، عَلَيَّ رَفَعْْت
وََشعبِي؟ لأْرضِي جائـِـٌع بُع الّضَ هَِل ٩

الجارِحَةُ. ُ يُور الّطُ بِهِمُ أحاَطْت



٦ : ١٣ إْرمِيا ١٢١١ ١٠ : ١٢ إْرمِيا

ةُ، َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح تُها َّ أي تَعالَي
وَكُلِي. تَعالَي

كَرِمي، بُوا خَرَّ َكثِيرُونَ رُعاةٌ ١٠
الغالِي، َ نَِصيبِي داُسوا

ِبَةٍ. خَر َ َصحراء إلَى ُ لُوه َّ وََحو
خَرٌِب. َ وَهُو لِي يَنُوُح خَراٍب إلَى لُوها َّ َحو ١١

الأْرِض، كُّلُ ِبَْت خَر
. ُّ يَهْتَم أحَدَ لا ُ ه َّ لأن

حراءِ، الّصَ فِي ِ القاِحلَة الأماِكِن مَِن بُونَ ِّ ُخَر الم أتَى لِذَلَِك ١٢
الآخَرِ. أقصاها إلَى الأْرِض أقصَى مِْن يَأكُُل اللهِ َسيَف لأّنَ

فِيها. حَيٍّ لأّيِ أماٌن يُوجَدُ لا
َمحاً، ق زَرَعُوا ١٣

أشواكاً. َحَصدُوا هُْم لـَِكنَّ
ةٍ، َّ بِقُو عَمِلُوا

يَنجَُحوا. لَْم هُْم وَلـَِكنَّ
َمحاِصيلِهِْم، مِْن َسيَخجَلُونَ
عَلَيهِْم.» ِ الله غََضِب بِسَبَِب

ِيل إسْرائ ِلجـِيراِن ِ الله وَعدُ
ِيَل: إسْرائ َ لِشَعبِي ُ أعطَيتُه الَّذِي لِمِيراثِي ِ ُجاوِرَة الم الأراضِي فِي الأشرارِ ّكاِن لِلّسُ ِ «بِالنِّسبَة اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٤

واِحدٍ كُّلَ َسُأرِجــُع ِيَةً. ثان َسأرحَمُهُْم لَهُْم، نَزِعي وَبَعدَ ١٥ وََسطِهِْم. مِْن يَهُوذا بَنِي وََسأنزَعُ أْرضِهِْم، مِْن َسأنزَعُهُْم
ِحينَئِذٍ، ‹ الحَّيِ ِ بالله ‹نُْقسِمُ يَقُولوا: وَ بِاْسمِي َيحلِفُوا بِأًْن َشعبِي، ُطرَُق ً فِعلا مُوا َّ تَعَل وَإْن ١٦ أْرِضهِ. وَإلَى مِيراثِهِ، إلَى مِنهُْم

اللهُ. يَقُوُل وَُأدَمِّرُها،» َ ة الُأمَّ تِلَك َسأنزِعُ فَإنِّي يَفعَلُوا، لَْم إْن وَلـَِكْن ١٧ َشعبِي. وََسَط َسيُثمِرُونَ
١٣

الحِزام ُ عَلامَة
الماءِ.» فِي ُ تَغمِْسه لا وَلـَِكْن وََسطَِك، عَلَى ُ وََضعْه كِتّاٍن، ًمِْن ِحزاما لِنَفِسَك وَاشتَرِ «اْذهَْب لِي: ُ الله ُ قالَه ما َ هُو هَذا ١

وََسطِي. عَلَى ُ وَوََضعْتُه أفعََل، أْن ُ الله َ لِي قاَل َكما الحِزامَ َيُت فَاشتَر ٢
نَهرِ إلَى وَاْذهَْب وَانهَْض وََسطَِك، عَلَى ُ وَوََضعْتُه ُ َيتَه اشتَر الَّذِي الحِزامَ «خُذِ ٤ ِيَةً: ثان إلَيَّ ُ الله ُ كَلِمَة جاءَْت َّ ثُم ٣

َصخرَةٍ.» َشّقِ فِي ُ وََخبِّئْه الفُراِت،
نَهرِ إلَى الآنَ «اذهَِب اللهُ: َ لِي قاَل يلَةٍ، َطوِ ةٍ مُّدَ وَبَعدَ ٦ اللهُ. أمَرَنِي َكما الفُراِت نَهرِ ِبجانِِب ُ أتُه َّ وََخب فَذَهَبُْت ٥

هُناكَ.» ُ ُتخَبِّئَه بِأْن أمَْرتَُك الَّذِي الحِزامَ وَخُذِ الفُراِت،
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يَصلُُح لا ً تالِفا الحِزامُ فَكانَ فِيهِ. ُ أتُه َّ َخب الَّذِي المَكاِن مَِن الحِزامَ وَأخَذُت وََحفَرُت الفُراِت، نَهرِ إلَى فَذَهَبُت ٧
لِشَيءٍ.

العَظِيمَ. القُْدِس ِ مَدينَة وَجَلاَل يَهُوذا َمجدَ َسُأتلُِف ً تَماما ‹هَكَذا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٩ فَقاَل: ُ الله مَنِي َّ كَل ِحينَئِذٍ، ٨

وَلْيَسجُدُوا لِيَخدِمُوها ُأْخرَى ٍ آلِهَة َ وَراء سارُوا بِعِنادٍ. يُقاوِمُنِي وَ كَلاِمي، إلَى الاستِماعَ يَرفُُض ُ ير الشِّرِّ عُب الّشَ هَذا ١٠

بَني كُّلَ َجعَلُْت هَكَذا جُِل، َّ الر بِوََسِط الحِزامُ يلتَِصُق َكما ُ ه َّ لأن ١١ لِشَيءٍ. يَصلُُح لا الَّذِي الحِزاِم كَهَذا عُب الّشَ هَذا لَها،
هُْم وَلـَِكنَّ وَكَرامَتِي، وََمجدِي لِتَسبِيِحي ً وََسبَبا َ َشعبِي يَكُونُوا أْن أرَدتُهُْم اللهُ. يَقُوُل بِي، َلتَِصقُونَ ي يَهُوذا بَني وَكُّلَ ِيَل إسْرائ

يَسمَعُوا.›» لَْم
لِيَهُوذا َتحذِيراٌت

نَعرُِف ‹ألا لََك: وََسيَقُولُونَ خَمْراً.› ةٍ جَرَّ كُّلُ َ تَمتَلِئ أْن ‹يَنْبَغِي ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُْم قُْل «لِذا ١٢

المُلُوكَ – الأْرِض ِ هَذِه ُسّكاِن جَميَع ‹َسأجعَُل اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُْم فَقُْل ١٣ خَمْراً؟› ةٍ جَرَّ كُّلُ َ تَمتَلِئ أْن يَنْبَغِي ُ ه َّ بِأن
بَعدَ ً واِحدا َسُأَحّطِمُهُمُ ١٤ كارَى. الّسُ مِثَل – القُْدِس ُسّكاِن وَجَميَع َ وَالأنبِياء َ وَالـكَهَنَة داوُدَ، عَرِش عَلَى الجالِسينَ

َسُأدَمِّرُهُْم.›» بَْل أرحَمَهُْم، وَلَْن عَلَيهِْم ُأشفَِق لَْن اللهُ. يَقُوُل مَعاً، َ وَالأبناء َ الآباء الآخَرِ،
وَانتَبِهُوا، اْسمَعُوا ١٥

مَ. َّ تَكَل َ الله لأّنَ يَن، ِ مُتََكبِّر تَكُونُوا وَلا
لإلَهِكُْم، ً َمجدا أعطُوا ١٦

لمَةُ، الّظُ تَبدَأ أْن قَبَل
أقدامُكُْم َ ر َّ تَتَعَث أْن وَقَبَل

المَساءِ. فِي التِّلاِل عَلَى
ورِ، ُّ الن َ ُظهُور َستَنتَظِرُونَ

مُظلِمَةٍ، ظِلاٍل إلَى ُل َسيَتََحوَّ َ المَساء وَلـَِكّنَ
َسوداءَ. ٍ عَتْمَة إلَى َّ ثَم وَمِْن

لِهَذا، تُصغُوا لَْم إْن ١٧
يائِكُْم، ِكبرِ بِسَبَِب َسأبكِي
ةً، مُّرَ ً دُمُوعا وََسأسكُُب

، عَينَيَّ مِْن مُوعُ الدُّ ُق َّ وََستَتَدَف
ُسبِيَ. قَْد ِ الله قَطِيَع لأّنَ

: الُأمِّ ِ ـِكَة َل وَالم لِلمَلِِك قُْل ١٨
النّاِس، ةِ عامَّ مََع وَاجلِسا عُْرَشيُْكما عَْن «انزِلا

رَْأَسيُْكما. عَْن َسقَطا قَْد َمِيلَيْنِ الج تاَجيُْكما لأّنَ
مُغلَقَةٌ، قَِب َّ الن مُدُنُ ١٩
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يَفتَُحها. مَْن يُوجَدُ وَلا
بِالكامِِل. َ ُسبِي يَهُوذا

ماِل.٢٤ الّشَ مَِن الآتِينَ وَانظُرُوا عُيُونَكُْم ارفَعُوا ٢٠

قُْدُس؟ يا لَِك ُأعطَِي الَّذِي القَطِيُع أيَن
َمِيُل؟ الج غَنَمُِك أيَن

متِهِْم َّ عَل الَّذِيَن ُأولَئَِك َيحكُمُِك عِندَما َستَقُولِينَ ماذا ٢١

َصّفِِك؟ فِي لِيَكُونوا
َلِدُ؟ ت كامرَأةٍ الآلامُ ُمِسكَِك ت ألَْن
قَلبِِك: فِي تَسألِينَ ُكنِت وَإْن ٢٢

لِي؟» ُ الُأمُور ِ هَذِه حَدَثَْت ِماذا «ل
إثمِِك عِظَِم بِسَبَِب ُ ه َّ فَإن

بِِك، ثَو أْطراُف ُكِشفَْت قَْد
إلَيِك. َ وَُأِسيئ

ِجلدِهِ؟ لَونَ َ يُغَيِّر أْن َ أْسوَد لِرَجٍُل ُمِكُن ي هَْل ٢٣

ِجلدِهِ؟ عَْن رقِيَط َّ الت يُل ِ يُز أْن َمِرٍ لِن ُمِكُن ي وَهَْل
صاِلحٌ. َ هُو ما عَمََل تَستَطِيعُونَ ْ فَأنتُم اْستَطاعا، إِن

حراءِ. الّصَ رِيحِ عَلَى َحمُوِل الم كَالقَّشِ َسُأبَّدِدُكُْم «لِذَلَِك ٢٤
قُرعَتُِك، ِ هَذِه ٢٥

لَِك، ُ أعطَيتُه الَّذِي ِصيُب َّ الن
اللهُ، يَقُوُل

الـكَذَِب. قِت وََصّدَ نَِسيتِنِي ِك َّ لأن
قُْدُس، يا رَأِسِك عَلَى بِِك ثَو أطراَف ِنَفسِي ب َسأرفَُع أنا ٢٦

يُِك. ِخز فَيُرَى
ِيهَةَ! الـكَر أعْمالَِك رَأيُْت ٢٧
اِخرَةَ، الّسَ وََضحِكاتِِك زِناِك

الحُقُوِل، وَفِي التِّلاِل عَلَى َخجٍَل بلا دَعارَتَِك
قُْدُس! يا لَِك يٌل وَ

القَذِرَةَ.» َخطاياِك تُواِصلِينَ مَتَى ى َّ َحت
١٣:٢٠ ٢٤

ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.
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١٤
الـكَذَبَة وَالأنبِياءُ القَحُط

القَحِط: ِبخُُصوِص ِ الله مَِن إْرمِيا إلَى جاءَْت َّتِي ال ِ الله ُ رِسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

تَنُوُح، «يَهُوذا ٢
ُلَْت. ذَب وَأبوابُها

وادُ، الّسَ يَكسُوها وَالأْرُض
َشدِيدٍ. ِبحُزٍن تَِصيُح وَالقُدُس

الماءِ، إلَى ِصغارَهُْم يُرِسلُونَ أشرافُهُْم ٣

الآبارِ، إلَى يَأتُونَ
ماءً. َيجِدُونَ لا هُْم لـَِكنَّ

ُّوا، وَذَل خَزُوا
رُؤُوسَهُْم. وا غَّطُ لِذَلَِك

قَة٢٥ٌ مُشَّقَ الأْرَض لأّنَ ٤
الأْرِض. عَلَى ٌ مَطَر يَأِت لَْم إْذ

رُؤُوسَهُْم. وا وَغَّطُ الفَلّاُحونَ خَزَِي
الحَقِل، فِي ُ َلِد ت ُ َلَة ي الإ ى َّ َحت ٥

َصغِيرَها. تَترُكُ َّ ثُم وَمِْن
الجَرداءِ، المُرتَفَعاِت عَلَى ُ ة َّ الوَحِشي ُ َمِير الح تَقُِف ٦

آوَى. َكبَناِت َ الهَواء لِتَستَنِشَق
هُناكَ.» عُشَب لا إْذ عُيُونُهُْم َّْت كَل

اللهُ، «يا ٧
نا، ِضّدَ تَشهَدُ آثامُنا كانَْت وَإْن

وَاْسمَِك. سُمعَتَِك لأجِل ً َشيئا اعمَْل لـَِكِن
َكثِيرَةً، مَّراٍت عَنَك ابتَعَدنا نا َّ لأن

كَ. ِضّدَ وَأخطَأنا
ِيَل، إسْرائ َ رَجاء يا ٨

يِق. الّضِ وَقِت فِي تُنْقِذُهُْم أنَت
الأْرِض، ِ هَذِه فِي يِب كَالغَرِ أنَت فَلِماذا

وَيَْذهَُب؟ ُ لَيلَتَه َسيَقضِي كَمُسافِرٍ
١٤:٤ ٢٥

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ قَة. مُشَّقَ … لأّنَ
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مُتَحَيِّرٍ، كَرَجٍُل ُف تَتَصَرَّ فَلِماذا ٩

الإنقاذِ؟ عَِن عاِجزٍ وَكَمُحارٍِب
وََسطِنا، فِي أنَت اللهُ، يا

باسمَِك، نُدعَى وََنحُن
تَترُكْنا.» لا لِذا

ُ غَير ُ فَالله وَلِهَذا أنفُسَهُْم. يَضبُطُوا وَلَْم بَعِيداً، تَِضّلَ أْن أرجُلُهُمُ ْت َّ «أَحب عِب: الّشَ هَذا عَْن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٠
َخطاياهُْم.» وََسيُعاقُِب آثامِهِْم، ِبحَسَِب مَعَهُْم وََسيَتَعامَُل عَنهُْم، راٍض

مُوا قَّدَ وَإْن عاتِهِْم. تَضَرُّ إلَى أستَمـِـَع فَلَْن صامُوا وَإْن ١٢ عِب. الّشَ هَذا خَيرِ لأجِل تَُصّلِ «لا لِي: ُ الله قاَل َّ ثُم ١١

وَالمَرَِض.» وَبِالجُوِع ِ المَعرَكَة فِي ِيدُهُْم َسُأب لأنِّي عَْنهُْم. أْرضَى فَلَْن وَتَقدِماٍت، َ ذَباِئح
فِي ً َسلاما َستُعطِيهِْم ََّك لأن عَلَيكُْم، َ تَأتِي فَلَْن َجاعَةَ، وَالم يَف الّسَ َتخافُوا ‹لا لَهُْم: يَقُولُونَ ُ الأنبِياء اللهُ، «يا فَقُلُْت: ١٣

المَكاِن.›» هَذا
ُأونَ َّ يَتَنَب كانُوا إلَيهِْم. ْم َّ أتَكَل وَلَْم آمُْرهُْم، وَلَْم ُأرِسلْهُْم لَْم وَأنا بِاسمِي. بِالـكَذِِب ُأونَ َّ يَتَنَب ُ «الأنبِياء لِي: ُ الله فَقاَل ١٤

ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن الأنبِياءِ عَِن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ١٥ الخادِعَةِ. وَبِأفكارِهِِم باطِلَةٍ، ٍ وَعِرافَة كاذِبَةٍ، يا بِرُؤ لـَكُْم
يِف بِالّسَ َسيُقتَلُونَ هُْم الأْرِض.› ِ هَذِه عَلَى وَالجُوعُ يُف الّسَ َ يَأتِي ‹لَْن يَقُولُونَ: الَّذِيَن ُأرِسلْهُْم، لَْم أنِّي مََع بِاْسمِي،
يَكُونَ وَلَْن يِف. وَالّسَ ِ َجاعَة الم بِسَبَِب القُْدِس َشوارِِع فِي ُ لَه ُأونَ َّ يَتَنَب كانُوا الَّذِي عُب الّشَ َسيُطرَُح ِحينَئِذٍ، ١٦ وَالجُوِع.

عَمِلُوهُ. الَّذِي رَّ َّ الش بَناتِهِِم وَعَلَى أولادِهِْم وَعَلَى نِسائِهِْم وَعَلَى ِ الـكَذَبَة الأنبِياءِ عَلَى َسأْسكُُب لِيَدفِنَهُْم. أحَدٌ هُناكَ
الرِّسالَةِ: ِ بِهَذِه إْرمِيا يا َستُخبِرُهُْم «ِحينَئِذٍ، ١٧

ٍف، ُّ تَوَق بِلا ً وَنَهارا ً لَيلا مُوعَ الدُّ «‹أْذرُِف
َشعبِي، عَلَى أتَى الَّذِي العَظِيِم الخَراِب بِسَبَِب

مِنهُ. يُعانُونَ الَّذِي الألِيِم الجُرِح وَبِسَبَِب
الحَقِل، إلَى ذَهَبُت إْن ١٨

المَعرَكَةِ. فِي المَطعُونِينَ أرَى
المَدِينَةِ، إلَى دَخَلُْت وَإْن

الجُوِع. مَِن المُنهَِكينَ أرَى
أْرٍض فِي يَتجُولُونَ َ وَالـكَهَنَة َ الأنبياء لأّنَ

عَنها.›» ً َشيئا يَعرِفُونَ لا
تَماماً؟ يَهُوذا رَفَْضَت هَْل ١٩

صِْهيَوْنَ؟ كَرِهَْت هَْل
هَكَذا، بُنا تَضرِ ِماذا ل
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ِشفاءٌ؟ لنا يَعُودُ فَلا
لامَ، الّسَ ُ نَنتَظِر

هُناكَ. َ خَير لا وَلـَِكْن
الّشِفاءِ، وَقَت انتَظَرْنا

عُب. ُّ الر َ فَجاء
اللهُ، يا ٢٠

َخطايانا، نَعرُِف
ِنا. آبائ َ إثم وَنَعرُِف

كَ. ِضّدَ أخطَأنا نا َّ أن نَعرُِف
تَرفُْضنا، لا ٢١

سُمعَتَُك. تَعظُمَ لـِكَي
َجِيدَ. الم عَرَشَك تُهِْن لا

مَعَنا، عَهدَكَ ْ ر َّ تَذَك
تَنقُْضهُ. وَلا

المَطَرَ؟ يُرِسُل ٌ إلَه الُأمَمُ تَعْبُدُها الّتِي ِ الباطِلَة ِ الآلِهَة بَينَ هَْل ٢٢

ذاتِها؟ مِْن ً مَطَرا ماواُت الّسَ تُعطِي هَْل أْم
إلَهَنا؟ َ هُو أنَت ألَسَت

عَلَيَك، كُِل َّ نَت لِذا
الُأمُورِ. ِ هَذِه كُّل عَمِلَْت أنَت ََّك لأن

١٥
وَأخرِجهُْم. أماِمي مِْن أبعِْدهُْم عِب. الّشَ لِهَذا َ أغفِر فَلَْن أماِمي، ِيُل وََصمُوئ مُوسَى وَقََف لَو ى َّ «َحت لِي: ُ الله فَقاَل ١

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُْم: قُْل فَحِينَئِذٍ، نَذهَُب؟› ‹أيَن لََك: قالُوا وَإْن ٢

َسيَمُوُت، المَوُت ُ مَِصيرُه «‹مَْن
المَعرَكَةِ، فِي فَسَيَسقُُط ُ المَعرَكَة ُ مَِصيرُه وَمَْن

فَسَيَُجوعُ، ُ َجاعَة الم ُ مَِصيرُه وَمَْن
بِي. الّسَ إلَى فَسَيَذهَُب بيُ، الّسَ ُ مَِصيرُه وَمَْن

اللهُ، يَقُوُل ُطرٍُق، بِأربَِع َسُأعاقِبُهُْم ٣

القاتِِل، يِف بِالّسَ
َستَسَحبُهُْم، َّتِي ال وَبِالكِلاِب

الأْرِض وَِبحَيواناِت ماءِ الّسَ وَبِطُيُورِ
ـِكُهُْم. وََستُهل َستَأكُلُهُْم َّتِي ال
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الأْرِض، مَمالِِك جَمِيَع َسُأرعُِب ٤
يَهُوذا، مَلِِك حَزَقِيّا بِْن ى َّ مَنَس بِسَبَِب

القُْدِس.› فِي عَمِلَها َّتِي ال الُأمُورِ وَكُّلِ
قُدُس؟ يا عَلَيِك َسيُشفُِق «مَْن ٥

عَلَيِك؟ رُ َّ َسيَتََحس مَْن
بِِك، ُّ َسيَمُر مَْن

أْحوالِِك؟ عَْن لِيسأَل
اللهُ، يَقُوُل «تَرَكتِنِي، ٦

وَتَراَجعِْت،
وَُأدَمِّرُِك. َسُأهاِجمُِك لِذَلَِك

لَِك. ِ فَقَة الّشَ إظهارِ مِْن مَلَلُْت
بِالمِذراةِ َسُأَشتِّتُهُْم ٧

أْرضِهِْم. بَوّاباِت عِندَ
أولادِهِْم، مِْن َسأْحرِمُهُْم

يَتْرُُكوها. لَْم الّتِي ُطرُقِهِْم بِسَبَِب َشعبِي َسُأهلُِك
البَحرِ، شاطِِئ عَلَى الَّذِي مِل َّ الر مَِن َ أكثَر أرامِلُهُْم َستَكُونُ ٨

باِب. الّشَ هاِت ُأمَّ عَلَى بِدَماٍر َسآتِي ِ هِيرَة الّظَ فِي
فَجأةً. ً مُرعِبَة ً وَُأمُورا القَلََق عَلَيهِْم َسأجلُِب

َستَذبُُل، ً َسبعَة وَلَدَْت َّتِي ال ٩

الأِخيرَةَ. أنفاسَها وََستَلفُُظ
بَعْدُ، فِيما مُس الّشَ عَلَيها تُشرَِق لَْن

وَُتخزَى. َستُذَّلُ
ِ المَعرَكَة فِي فَسَيَمُوتُونَ تُهُْم َّ بَقِي أمّا

أعدائِهِْم،» أمامَ
اللهُ. يَقُوُل

الله إلَى لإْرمِيا َشكوَى
ُأمِّي، يا ١٠

نِزاٍع إنسانَ وَلَدْتِنِي ِك َّ لأن لِي يٌل وَ
الأْرِض. كُّلِ مََع ِخلاٍف وَفِي

َشيئاً، ُأقرِْض لَْم
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َشيئاً، استَقرَْضُت وَلا
َلعَنُنِي. ي واِحدٍ كُّلَ فَإّنَ هَذا وَمََع

اللهُ: َ لِي وَقاَل ١١
الخـَيرِ، لأجِل َحياتََك َحفِْظُت «قَْد

ةِ.» ّدَ وَالّشِ يِق الّضِ وَقِت فِي أعدائَِك مِْن وَحَمَيتَُك
لإْرمِيا ِ الله ُ إجابَة

ِ البُرونْز أْو الحَدِيدِ ُ َكسْر ُمِكُن ي «هَْل ١٢
ماِل؟ الّشَ مَِن الآتِي

ثَمٍَن، بِلا ٍ َكغَنِيمَة وَُكنُوزَكَ ثَروَتََك َسُأعطِي ١٣

أْرِضَك. مِْن مَكاٍن كُّلِ فِي َخطاياكَ بِسَبَِب
أعدائَِك مََع تَذهَُب وََسأجعَلَُك ١٤

تَعرِفُها. لا أْرٍض إلَى
اشتَعََل، َ غََضبِي لأّنَ
جَمِيعاً.» وََسيَلتَهِمُكُْم

َيحدُُث. ما ُ تَعلَم أنَت ُ الله يا ١٥
بِي، َّ وَاهتَم اذكُرْنِي

يُطارِدُونَنِي. الَّذِيَن مَِن لِي انتَقِْم
عَلَيهِْم. ُ تَصبِر بِينَما تَدَمِّْرنِي لا

أجلَِك. مِْن أهانُونِي َكيَف ْ وَانْظُر
فَالتَهَمتُهُ، كَلامََك وَجَدُت ١٦

وَمُبتَهِجاً، ً َسعِيدا كَلامَُك فَجَعَلَنِي
القَدِيرُ. ُ الإلَه ها أّيُ باسمَِك دُعِيُت لأنِّي

لأحتَفَِل. الّضاِحِكينَ ِ جَماعَة مََع أجلِْس لَْم ١٧
وَِحيداً، جَلَْسُت َسيِّدِي، أنَت َك َّ لأن

عَلَيهِْم. بِالغََضِب مَلْأتَنِي ََّك لأن
نِهايَةٍ؟ بِلا وََجعِي ِماذا ل ١٨

يُشفَى؟ لا مُمِيٌت جُرِحي ِماذا ل
راِب، َّ كَالس لِي َستَكُونُ هَْل

ةٍ؟ َّ وَهْمِي كَمياهٍ
اللهُ: فَقاَل ١٩

فَسَأقبَلَُك، ً ِبا تائ رَِجعَت «إْن
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أماِمي. وََستَقُِف
َحسٍَن، كَلاٍم إلَى َ دِيء َّ الر الكَلامَ رَْت َّ غَي وَإْن

وَلأجلِي. عَنِّي َ المُتَكَلِّم َستَكُونُ فَحِينَئِذٍ،
إلَيَك، َسيَرِجعُونَ

إلَْيهِْم. تَرِجــَع لَْن َك َّ وَلـَِكن
عِب. الّشَ هَذا أمامَ ٍن ُمحَّصَ ٍ بُرونْز مِْن َكسُوٍر َسأجعَلَُك ٢٠

يَهزِمُوكَ، لَْن هُْم وَلـَِكنَّ بُونََك، َسيُحارِ
مَعََك، لأنِّي

وَُأنقِذُكَ، َسُأخَلُِّصَك
اللهُ، يَقُوُل

الأشرارِ يَدِ مِْن َسُأنقِذُكَ ٢١
المُرعِبِينَ.» ِ َسيطَرَة مِْن وََسأفدِيَك

١٦
الكارِثَة يَومُ

المَكاِن.» هَذا فِي وَبَناٌت أولادٌ لََك يَكُْن وَلا ْج، تَتَزَّوَ «لا ٢ الرِّسالَةِ: ِ بِهَذِه ُ الله مَنِي َّ وَكَل ١

فِي يَحمِلْنَهُْم واتِي َّ الل هاتِهِِم ُأمَّ وَعَْن المَكاِن، هَذا فِي يُولَدُونَ الَّذِيَن وَالبَناِت الأولادِ عَِن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٣

أحَدٌ. يَدفِنَهُْم أْو عَلَيهِْم يَنُوَح وَلَْن َكثِيرَةٍ. بِأمراٍض «َسيَمُوتُونَ ٤ الأْرِض: ِ هَذِه فِي َلِدُونَهُْم ي الَّذِيَن آبائِهِِم وَعَْن ، بُطُونِهِّنَ
ماءِ، الّسَ لِطُيُورِ ً َطعاما أجسادُهُْم َستَكُونُ َجاعَةِ. وَالم الحَرِب فِي وََسيَمُوتُونَ الأْرِض، َسطِح عَلَى وِث َّ كَالر َسيَِصيرُونَ

يَةِ.» ِّ البَر وَللحَيواناِت
نَزَعُت لأنِّي لأجلِهِْم، َتحزَْن لا وِح. َّ الن بَيِت إلَى تَذهَْب وَلا َنازَةِ، الج بَيَت تَدخُْل «لا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٥

اللهُ. يَقُوُل عِب،» الّشَ هَذا مِْن وَرَحمَتِي تِي َّ وََمحَب َسلاِمي
َيحلَِق أْو ُ نَفسَه أحَدٌ ُيجَرَِّح لَْن عَلَيهِْم. أحَدٌ يَنُوَح وَلَْن يُدفَنُوا لَْن الأْرِض. ِ هَذِه فِي ُ غار وَالّصِ ُ العُظَماء «َسيَمُوُت ٦
لَهُْم النّاُس َ يُقَّدِم وَلَْن ماَت، مَْن عَلَى مَعَهُْم عاُطِف َّ لِلت حُزنِهِْم فِي مَعَهُْم عامَ الّطَ النّاُس َ يُشارِك لَْن ٧ عَلَيهِْم. ً حُْزنا ُ َشعرَه

وَُأمِّهِْم. أبِيهِْم مَوِت عَْن وهُْم ُّ لِيُعَز ً ماء
ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٩ مَعَهُْم. وَتَشرََب لِتَأكَُل هُناكَ الَّذِيَن مََع لِتَجلَِس الاحتِفاِل مَكاِن إلَى إْرمِيا يا تَدخُْل «لا ٨

الفَرَِح وََصوَت الاحتِفالاِت وََصوَت الغِناءِ َصوَت المَكاِن هَذا مِْن يُل َسُأزِ َحياتِكُْم، ِ فَترَة فِي ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله
الأْعراِس. فِي

َ هُو ما َسيُصيبَنا؟ َ العَظيم رَّ َّ الش هَذا أّنَ ُ الله أعلََن ِماذا ‹ل لََك: َسيَقُولُونَ الكَلِماِت ِ بِهَذِه عَب الّشَ هَذا ُ ُتخـبِر «وَعِندَما ١٠

ٍ آلِهَة َ وَراء سارُوا اللهُ. يَقُوُل تَرَُكونِي، آباءَكُْم ‹لأّنَ لَهُْم: تَقُوُل ١١ إلَهِنا؟› َ ُتجاه ارتََكبْناها َّتِي ال ُ ة َّ الخَطِي ِهيَ وَما إثمُنا؟
مِنكُْم واِحدٍ وَكُّلُ آبائِكُْم، مِْن َ أكثَر ً شَرّا ْ عَمِلتُم ْ وَأنتُم ١٢ يعَتِي. شَرِ َيحفَظُوا وَلَْم وَتَرَُكونِي، وَعَبَدُوها، خَدَمُوها ُأْخرَى،
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وَعَلَى عَلَيكُْم ٍ يبَة غَر أْرٍض إلَى الأْرِض ِ هَذِه خارَِج َسأرمِيكُْم لِذَلَِك ١٣ لِي. الاستِماِع مَِن ً بَدَلا بِعِنادٍ َ ير الشِّرِّ ُ قَلبَه يَتبَُع
أرحَمَكُْم.›» لَْن لأنِّي وَنَهاراً، ً لَيلا هُناكَ ُأْخرَى ً آلِهَة وََستَخدِمُونَ آبائِكُْم.

أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ أصعَدَ الَّذِي الحَّيِ ِ بِالله ‹ُأقسِمُ يَقُولُونَ: النّاُس يَعُودُ لا ِحينَ اللهُ، يَقُوُل أيّامٌ، َستَأتِي «لِذَلَِك ١٤

َطرَدَهُْم َّتِي ال الأماِكِن كُّلِ مِْن ماِل، الّشَ أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ أخرََج الَّذِي الحَّيِ ِ بِالله ‹ُأقسِمُ َسيَقُولُونَ: بَْل ١٥ مِصرَ.›
لآبائِهِْم.» أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض إلَى وََسُأعِيدُهُْم إلَيها.›

وََسيَصطادُونَكُْم يَن َكثِيرِ قانِِصينَ َسُأرِسُل ذَلَِك وَبَعدَ فَسَيَصطادُونَهُْم. يَن، َكثِيرِ َصيّادِيَن «َسُأرِسُل اللهُ: يَقُوُل ١٦

وَإثمُهُْم عَنِّي، ً مَستُورَة لَيسَْت ُطرُقُهُْم فُونَ. يَتَصَرَّ َكيَف لأرَى ُأراقُِب لأنِّي ١٧ ُخورِ، الّصُ فِي َشّقٍ كُّلِ وَفِي ٍ َلَّة ت كُّلِ عَلَى
وَمَلُأوا القَذِرَةِ، بِأصنامِهِِم أْرضِي سُوا َّ َنج فقَْد ًمُضاعَفاً. عِقابا تِهِْم َّ وََخطِي إثمِهِْم عَلَى َسُأعاقِبُهُْم ١٨ . عَينَيَّ ًعَْن َمخفِيّا لَيَس

بِمَفاِسدِهِم.» مِيراثِي
اللهُ، يا ١٩

وَِحصنِي، تِي َّ قُو
يِق. الّضِ وَقِت فِي وَمَلْجَأِي

الأْرِض، أقاصِي مِْن إلَيَك الُأمَمُ َستَأتِي
يَقُولُونَ: وَ

َ التّافِهَة الأوَثاِن ِ هَذِه وَرَثُوا «آباؤُنا
النّافِعَةِ.» َ وَغَير

لِنَفِسهِ، ً آلِهَة الإنسانُ يَصنَُع هَْل ٢٠

آلِهَةٌ؟ لَيسَْت ها وَلـَِكنَّ

الوَقِت. ذَلَِك فِي َسُأعَلِّمُهُْم «لِذَلَِك ٢١

وَقُدرَتِي، تِي َّ قُو عَْن لَهُْم وََسُأعلُِن
يهوه.»٢٦ َ هُو اْسمِي أّنَ وََسيَعرِفُونَ

١٧
ُمَحى ت لا َّتِي ال يَهُوذا ُ ة َّ َخطِي

حَدِيدٍ، مِْن بِقَلَمٍ ٌ بَة مَكتُو يَهُوذا ُ ة َّ «َخطِي ١

بِهِْم، قُلُو لَوِح عَلَى مَعدِنِيٍّ بِقَلَمٍ ُكتِبَْت
مَذاِبحِهِْم. زَوايا وَعَلَى

١٦:٢١ ٢٦
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



٩ : ١٧ إْرمِيا ١٢٢١ ٢ : ١٧ إْرمِيا

عَْشتَرُوَت،٢٧ وَأنصاَب مَذاِبحَهُْم بَنُوهُْم ُ ر َّ يَتَذَك ٢
العالِيَةِ، التِّلاِل عَلَى ِ المُورِقَة الأشجارِ ِبجانِِب

الحُقُوِل. وَفِي المُرتَفَعاِت٢٨ وَعَلَى ٣

وَُكنُوزُكُْم، ثَروَتُكُْم أمّا
َمجّاناً، ِيَن لآخَر فَسَُأعطِيها

أْرِضَك. فِي َّتِي ال ِ ة َّ الخَطي بِسَبَِب
أعمالَِك. بِسَبِِب لََك ُ أعطَيتُه الَّذِي مِيراثََك ُ َستَخسَر ٤

تَعرِفُها. لا أْرٍض فِي أعداءَكَ ُ َتخدِم وََسأجعَلَُك
الأبَدِ.» إلَى تَشتَعُِل كَناٍر غََضبِي لأّنَ

بِالله ُ الثِّقَة
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٥
بِبَشَرٍ، يَثُِق مَْن «مَلعُوٌن

ةِ، َّ للقُو ً َطلَبا النّاِس عَلَى كُِل َّ وَيَت
اللهِ. عَِن ُ قَلْبُه وَيَبْتَعِدُ

ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي ُشجـَيرَةٍ مِثَل ُ َسيَِصير ٦
َيجِيءُ، عِندَما َ الخـَير يَرَى وَلَْن

حراءِ، الّصَ فِي ةِ الحارَّ الأراضِي فِي وَيَسكُُن
مَسكُونَةٍ. وَغَيرِ ٍ ماِلحَة أْرٍض فِي

بِاللهِ، يَثُِق الَّذِي الإنسانُ مُبارَكٌ ٧
اللهِ. عَلَى كُِل َّ وَيَت

الماءِ، ِبجانِِب مَغرُوَسةٍ َكشََجرَةٍ َسيَكُونُ ٨

هرِ، النَّ ِبجِوارِ جُذُورَها تُرِسُل
يَأتِي، عِندَما ِّ الحَر مَِن َتخاُف وَلا

الأخضَرِ، بِالوَرَِق مُغَّطاةٌ وَِهيَ
تَقلَُق، لا القَحِط ِ َسنَة وَفِي
َّمَرِ. الث حَمِل عَْن ُف َّ تَتَوَق وَلا

شَيءٍ، كُّلِ مِْن أخدَعُ «القَلُب ٩
ِشفاؤُهُ. ُمِكُن ي وَلا

١٧:٢ ٢٧
لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.

١٧:٣ ٢٨
المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
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فَهمَهُ؟ يَستَطِيُع مَْن
القُلُوَب، أمتَِحُن َ الله أنا ١٠

غَباِت، َّ الر ُ وَأختَبِر
ِ ُطرُقِه ِبحَسَِب الإنسانَ َ ُأكافِئ كَي

أعمالِهِ. وَِبحَسَِب
لَها، لَيسَْت ً بُيوضا َتحُْضُن ٍ َحجَلَة مِثُل ١١

. َحّقٍ بِغَيرِ ً غَنِيّا يُصبُِح الَّذِي جُُل َّ الر هَكَذا
َحياتِهِ، وََسِط فِي ُ غِناه َسيَزُوُل

النِّهايَةِ.» فِي أْحمََق وََسيَبدُو
ِ البِدايَة مَِن مُرتَفـِـٌع َمجِيدٌ عَرٌش ١٢

ُس. المُقَّدَ هَيكَلُنا َ هُو
ِيَل، إسْرائ ُ رَجاء َ هُو ُ الله ١٣

َسيُخزَى. ُ يَترُكُه مَْن وَكُّلُ
الأْرِض فِي عَنِّي يَبتَعِدُونَ الَّذِيَن

مِل. َّ الر عَلَى أسماؤُهُْم َستُكتَُب
َ الله تَرَُكوا هُْم لأّنَ هَذا كُّلُ

«. الحَّيِ الماءِ يُنبُوعَ
الثّالِثَة إْرمِيا َشكوَى

اللهُ، يا اشفِنِي ١٤

َسُأشفَى. ِحينَئِذٍ،
خَلِّْصنِي،

َسأخلُُص. ِحينَئِذٍ،
ُأَسبِّحُهُ. مَْن أنَت ََّك لأن هَذا
لِي: يَقُولُونَ َكيَف ْ انظُر ١٥

وَوَعدُهُ؟ اللهِ ُ كَلِمَة «أيَن
ِيا.» لِيَأت

عِنْدَكَ، ً راعِيا أُكونَ أْن عَْن ْف َّ أتَوَق لَْم لـَِكنِّي ١٦
الكارِثَةِ. يَوِم َمجِيءِ فِي أرغَْب وَلَْم

أقُولُهُ، ما كُّلَ تَعرُِف أنَت
لََك. ً ِجّدا ٌ واِضح َ وَهُو
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تُرعِبْنِي، لا ١٧
الكارِثَةِ. وَقِت فِي مَلْجَأِي أنَت

يَتبَعُونَنِي، الَّذِيَن َ لِيَخز ١٨

ُأخزَى. بِأْن تَْسمَْح فَلا أنا، أمّا
لِيَرتَعِبُوا،

أرتَعَِب. بِأْن تَْسمَْح فَلا أنا، أمّا
مُعاناةٍ، وَقَت عَلَيهِْم اجلِْب

مُضاعَفاً. ً َتحطِيما وََحّطِمهُْم
بت الّسَ يَوِم ِحفُظ

فِي وَقِْف َيخرُُجونَ. وَمِنها يَهُوذا مُلُوكُ مِنها يَدخُُل َّتِي ال عِب الّشَ ِ بَوّابَة فِي وَقِْف «اْذهَْب لِي: ُ الله ُ قالَه ما َ هُو هَذا ١٩

القُْدِس.» ِ مَدينَة بَوّاباِت كُّلِ
الدّاِخلِينَ كُّلَ يا وَ القُْدِس، ُسّكاِن وَكُّلَ يَهُوذا، بَنِي وَكُّلَ يَهُوذا، مُلُوِك كُّلَ يا ِ الله َ رِسالَة اسمَعُوا لَهُْم: «وَقُْل ٢٠
َ عَبر البَضائـِـَع تَْدخُلُوا وَلا بِت، الّسَ يَومَ ً َشيئا تَحمِلُوا وَلا أنفُسَكُْم، ‹احمُوا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢١ البَوّأباِت، ِ هَذِه َ عَبْر
َكما لِي بِت الّسَ يَومَ ُصوا َخّصِ تَعمَلُوا. وَلا بِت، الّسَ يَومَ بُيُوتِكُْم مِْن البَضائـِـَع ُتخرُِجوا وَلا ٢٢ القُْدِس. ِ مَدينَة بَوّاباِت
لـَِكْن ٢٤ لِكَلاِمي. يَصغُوا وَلَْم وََتجاهَلُوا رِقابَهُْم وْا قَّسَ بَْل آذانَهُْم، يَفتَُحوا وَلَْم يَسمَعُوا لَْم هُْم وَلـَِكنَّ ٢٣ آباؤُكُْم.› أمَْرُت
فَلَْم لِي بَت الّسَ ُ ْصتُم َخّصَ بَْل بِت، الّسَ يَومَ ِ المَدِينَة ِ هَذِه بَوّاباِت َ عَبْر البَضائـِـَع تُدِخلُوا فَلَْم اللهُ، يَقُوُل ، إلِيَّ ْ استَمَعتُم إِن
َسيَدخُُل وَُخيُولاً. باٍت عَرَ راِكبِينَ القُْدِس بَوّاباِت َ عَبْر َسيَْدخُلُونَ َ داوُد عَْرِش عَلَى ًَيجلِسُونَ مُلُوكا فَإّنَ ٢٥ فِيهِ، تَعْمَلُوا
مِْن ُأناٌس وََسيَأتِي ٢٦ الأبَدِ. إلَى ُ المَدِينَة ِ هَذِه وََستُسَكُن القُْدِس. ِ مَدينَة وَُسّكاِن يَهُوذا وَرِجاِل رُؤَسائِهِْم مََع هَؤُلاءِ
وَمَِن التِّلاِل ِ مِنطَقَة وَمِْن ةِ َّ ِي ب الغَر هُوِل ُّ الس وَمَِن بَنْيامِيْنَ أْرِض وَمِْن القُْدِس، ِ بِمَدينَة ِ ُحِيطَة الم المَناطِِق وَمَِن يَهُوذا مُدُِن

ُشكرٍ. وَذَباِئحِ وََبخُوٍر وَقَرابِينَ وَأضاِحي َ بِذَباِئح ِ الله بَيِت إلَى قَِب٢٩ َّ الن
يَومَ القُْدِس بَوّاباِت َ عَبر البَضائـِـَع تُدِخلُوا لا وَبِأْن لِي، بَت الّسَ ُصوا ُتخَّصِ بِأْن ، إلَيَّ تَستَمِعُوا لَْم إْن «‹وَلـَِكْن ٢٧

تُطفَأ.›» وَلَْن المَدينَةِ، قِلاعَ فَتَلتَهِمَ بَوّاباتِها، فِي ً نارا فَسَُأشعُِل بِت، الّسَ
١٨

الفَخّارِّي
لِهَذا بِكَلاِمي َسُأخبِرُكَ هُناكَ أنَت وَبَينَما ، الفَخّارِّيِ بَيِت إلَى وَانزِْل قُْم ٢ لإْرمِيا: ُ الله أعطاها ٌ ة َّ ي نَبَوِ ٌ رِسالَة ِ هَذِه ١

عِب.» الّشَ
ِيَدَيهِ. ب ُ يُشَّكِلُه الفَخّارِّيُ كانَ الَّذِي ُ الإناء فَتَلَِف ٤ دُولابِهِ. عَلَى ً َشيئا يَصنَُع كانَ بَينَما ، الفَخّارِّيِ بَيِت إلَى فَنَزَلُت ٣

يَكُونَ. أْن الفَخّارِّيُ ُ أرادَه َكما َ آخَر ً وِعاء وََصنََع جَدِيدٍ، مِْن فَابتَدَأ
١٧:٢٦ ٢٩

يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
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؟ الفَخّارِّيُ هَذا فَعََل َكما بِكُْم ُأفعََل أْن أستَطِيُع ألا ِيَل، إسْرائ بَني «يا اللهُ: يَقُوُل ٦ لِي. ُ الله ُ قالَه ما َ هُو هَذا ٥

مَملـَكَةً، أْو ً ة ُأمَّ َسأقتَلـِـــُع أنِّي ما، وَقٍت فِي ُأعلُِن، قَْد ٧ ِيَل. إسْرائ بَني يا يَدَي فِي ْ أنتُم هَكَذا ، الفَخّارِّيِ يَدِ فِي كَالفَخّارِ
ُ َسُأنِزِلُه ُكنُْت الَّذِي مارِ الدَّ عَِن َسأتَراَجُع فَإنِّي شَرِّها، عَْن نَفسُها ُ ة الُأمَّ تِلَك تابَْت إْن وَلـَِكْن ٨ وَُأدَمِّرُها. وَأكسِرُها
تَْسمَْع وَلَْم أماِمي، رَّ َّ الش َصنَعَِت إْن وَلـَِكْن ١٠ مَملـَكَةً. أْو ً ة ُأمَّ أغرُِس أْو َسأبنِي أنِّي آخَرَ، وَقٍت فِي ُأعلُِن، وَقَْد ٩ بِها.

بِها. ُ َسأفعَلُه ُكنُت الَّذِي الخـَيرِ عَِن َسأتَراَجُع فَإنِّي َصوتِي،
كُْم. ِضّدَ وَُأَخّطُِط كُْم، ِضّدَ رَّ َّ الش ُأَشّكُِل أنا ها اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا القُْدِس: وَلِسُّكاِن يَهُوذا لِبَنِي قُْل «وَالآنَ، ١١

َ وَراء ُ َسنَِسير بِهَذا؟ ُّ نَهتَم ِماذا ‹وَل َسيَقُولُونَ: هُْم وَلـَِكنَّ ١٢ وَأعمالـَكُْم.› ُطرُقَكُْم وَأصلُِحوا يرَةِ، الشِّرِّ ُطرُقِكُمُ عَْن بُوا فَتُو
بِعِنادٍ.›» ُ ِيدُه يُر الَّذِي رَّ َّ الش َسيَعمَُل مِنّا واِحدٍ وَكُّلُ ُخطَطِنا.

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٣

الُأمَِم: بَينَ «اسألُوا
كَهَذا؟› بِشَعٍب سَمـِـَع ‹مَْن

ِجّداً. ً يها ِ كَر ً َشيئا عَمِلَْت ِيُل إسْرائ ُ يزَة العَزِ
ةَ؟ َّ ي خرِ الّصَ ُ تَه َّ قِم َ يَترُك أْن لُبنانَ لِثَلِج ُمِكُن ي هَْل ١٤

؟ َتجِّفَ أْن ِ المُتَدَفِّقَة ِ البارِدَة لِلمِياهِ ُمِكُن ي هَْل
فَنَِسيَنِي، َ َشعبِي أمّا ١٥

ِ الباطِلَة لِلأوثاِن ً َبخُورا أحرَقُوا
ُطرُقِهِْم، فِي رُونَ َّ يَتَعَث َجعَلَْتهُْم َّتِي ال

القَدِيمَةِ. بُِل الّسُ فِي
ً خَرابا أْرضُهُْم ُ َستَِصير ١٦
. أبَدِّيٍ استِهزاءٍ وَمَوِضــَع

َسيَرتَعُِب، فِيها ُّ يَمُر مَْن كُّلُ
عَلَيها. حُزٍن فِي رُؤُوسَهُْم ونَ ُّ وََسيَهُز

ةٍ َّ شَرقِي رِيحٍ مِثَل ١٧

عَدُّوِهُْم. أمامَ َسُأبَّدِدُهُْم
ِضيقِهِْم.» يَوِم فِي عَنهُْم وََسأبتَعِدُ

الرّابِعَة إْرمِيا َشكوَى
ِصيحَةِ، َّ الن تَقدِيِم فِي َ وَالحَُكماء يعَةِ، رِ َّ الش تَعلِيِم فِي ونَ ُّ َسيَستَمِر َ الـكَهَنَة لأّنَ إْرمِيا، عَلَى نَتَآمَْر «تَعالَوْا قالَوا: َّ ثُم ١٨

كَلامِهِ.» بِكُّلِ وَنَْستَهِْن بِهِ، نَستَهزِئْ تَعالَوْا اللهِ. بِكَلاِم ِ م ُّ كَل َّ الت فِي َ وَالأنبِياء
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، إلَيَّ أصِغ اللهُ، يا ١٩
َشكواَي. َصوَت وَاسمَْع

الخـَيرِ؟ مُقابَِل بِشَرٍّ أحَدٌ ُيجازَى هَْل ٢٠

لِقَتلِي. ً ُحفرَة َحفَرُوا فَقَْد ُخُصوِمي أمّا
عَنهُْم لُأدافـِـَع أمامََك وَقَْفُت َكيَف ْ ر َّ تَذَك

عَنهُْم. غََضبََك ُأبعِدَ ى َّ َحت
لِلجُوِع، بَنِيهِْم َسلِّْم لِذَلَِك ٢١

يُوِف. بِالّسُ وَلْيُقتَلُوا
وَالأْزواِج، الأبْناءِ مَِن نِساؤُهُْم لِتُْحرَْم

رِجالَهُْم، ُ الوباء وَليَقتُِل
المَعرَكَةِ. فِي يُوِف بِالّسُ َشبابُهُْم وَليُضرَْب

بُيُوتِهِْم، فِي ِضيٍق ُ صَرخَة لِتُسمَْع ٢٢

فَجأةً، عَلَيهِْم ُجيُوٌش تَأتِي عِندَما
بِي، لِلإيقاِع ً ُحفَرا َحفَرُوا هُْم لأّنَ

. لِقَدَمَيَّ ً ِفخاخا وَوََضعُوا
لِقَتلِي. ُخطَطَهُْم ُ الله يا تَعرُِف َك َّ لـَِكن ٢٣

إثمَهُْم، تَستُرْ فَلا
عَينَيَك. أماِم مِْن تَهُْم َّ َخطِي تَمُْح وَلا

أمامََك. رُوا َّ يَتَعَث دَْعهُْم
غََضبَِك! فِي عَاقِْبهُْم

١٩
الـكَهَنَةِ. ِ قادَة وَبَعَض عِب الّشَ ِ قادَة بَعَض وَخُْذ ، الفَخّارِّيِ مَِن فَخّاٍر يَق ِ بر إ وَاشتَرِ «اْذهَْب اللهُ: ُ قالَه ما َ هُو هَذا ١

لََك. أقُولُها َّتِي ال الكَلِماِت هُناكَ وَأعلِْن ، الفَخّارِّيِ ِ بَوّابَة عِندَ الَّذِي ومَ ُّ هِن ابِن وادِي إلَى وَاخرُْج ٢

ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ قالَه ما َ هُو فَهَذا اللهِ، مَِن َ الرِّسالَة ِ هَذِه اْسمَعُوا القُْدِس، وَُسّكانَ يَهُوذا مُلُوكَ ‹يا «قُْل: ٣
يَرَْونَهُ.› ما يَُصّدِقُوا لَْن النّاَس إّنَ ى َّ َحت المَكاِن، هَذا عَلَى بِشَرٍّ آٍت أنا هَا

يَهُوذا. مُلُوكُ وَلا آباؤُهُْم وَلا هُْم لا يَعرِفُوها لَْم ُأْخرَى ٍ لآلِهَة فِيهِ ً َبخُورا أحرَقُوا المَكاِن. هَذا سُوا َّ وََنج تَرَُكونِي «قَْد ٤

وَأنا لِلبَعِل. قَرابِينَ النّارِ فِي أولادَهُْم ُيحرِقُونَ َحيُث لِلبَعِل، مُرتَفَعاٍت٣٠ وَبَنَوْا ٥ ياءَ. ِ أبر ُأناٍس بِدَِم المَكانَ هَذا وَمَلُأوا
بِها. رُْت َّ فَك ى َّ َحت أْو عَنها ْم َّ أتَكَل وَلَْم القَرابِينِ، ِ بِهذِه آمُْر لَْم

١٩:٥ ٣٠
المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
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وادَِي َسيُدعَى ُ ه َّ وَلـَِكن ومَ، ُّ هَن ابِن وَوادِي َ تُوفَة يُدعَى المَكانُ هَذا يَعُودُ لا عِندَما اللهُ، يَقُوُل الأيامُ، َستَأتِي «لِذَلَِك ٦

أعدائِهِْم أمامَ ِ المَعرَكَة فِي يَسقُطُونَ وََسأجعَلُهُْم المَكاِن، هَذا فِي القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا طاِت ُمخَّطَ وََسُألغِي ٧ القَتِل.
َسبََب َ المَدِينَة ِ هَذِه وََسأجعَُل ٨ الأْرِض. وَلِوُُحوِش ماءِ الّسَ لِطُيُورِ ً َطعاما ُجثَثَهُْم وََسُأعطِي قَتلَهُْم. ِيدُونَ يُر الَّذِيَن ِيَدِ وَب
بَناتِهِْم. وَلَحمَ أولادِهِْم لَحمَ يَأكُلُونَ َسأجعَلُهُْم ٩ ِلخَرابِها. بِها وََسيَهزَُأ َسيَندَهُِش فِيها ُ يَعبُر مَْن كُّلُ وَاستِهزاءٍ. رُعٍب

قَتلَهُْم. ُيحاوِلُونَ وَمَْن أعداؤُهُْم بِهِما َسيَأتِي ذَيِْن َّ الل يِق وَالّضِ الحِصارِ ِخلاِل بَعٍض أجسادَ بَعضُهُْم وََسيَأكُُل
ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: َستَقُوُل ِحينَئِذٍ، ١١ مَعََك. يَْذهَبُونَ الَّذِيَن الرِّجاِل أمامَ يَق ِ بر الإ ُ َستَكسِر «ِحينَئِذٍ، ١٠

وََسيدفِنُونَ إصلاحُهُ. ُمِكُن ي لا ى َّ َحت ً تَماما فَخّاٍر َ إناء َشخٌص ُيحَّطِمُ َكما المَدِينَةَ، ِ وَهَذِه عَب الّشَ هَذا َسُأَحّطِمُ هَكَذا القَدِيرُ:
المَكانَ هَذا وََسأجعَُل وَُسّكانَهُ. المَكانَ هَذا َسُأعامُِل هَكَذا ١٢ فِن. لِلدَّ مَكاٌن هُناكَ يَكُونُ لا ُ ه َّ لأن َ تُوفَة فِي أجسادَهُْم

اللهُ.» ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا تُوفَةَ. مِثَل
ِ لِعِبادَة ً َبخُورا فِيها أحرَقُوا َّتِي ال البُيُوِت كُّلِ بِسَبَِب تُوفَةَ، مِثَل ً َنجِسَة يَهُوذا مُلُوِك وَبُيُوُت القُْدِس بُيُوُت «‹َستُصبُِح ١٣

ُأْخرَى.›» ٍ لآلِهَة ً سائِلَة قَرابِينَ َسَكبُوا فِيها َّتِي وَال ُجوِم، ُّ الن
عِب: الّشَ لِكُّلِ وَقاَل اللهِ، بَيِت ِ ساحَة فِي وَوَقََف – أ َّ لِيَتَنَب ُ الله ُ أْرَسلَه قَْد كانَ َحيُث – َ تُوفَة مِْن إْرمِيا َ جاء َّ ثُم ١٤
الَّذِي رِّ َّ الش كُّلَ بِها ِ ُحِيطَة الم المُدُِن كُّلِ وَعَلَى ِ المَدِينَة ِ هَذِه عَلَى ‹َسأجلُِب ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ القَدِير ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ١٥

لِكَلاِمي.›» يَستَمِعُوا وَلَْم بِعِنادٍ قاوَمُونِي هُْم لأّنَ ها، ِضّدَ ُ أعلَنتُه
٢٠

وَفَشُحور إْرمِيا
اللهِ. بَيِت عَْن َل الأّوَ المَسؤُوَل َ هُو فَشُحورُ وَكانَ الكَلاِم. بِهَذا ُأ َّ يَتَنَب َ وَهُو إْرمِيا َ إمِّير بُْن ُ فَشُحور الكاهُِن وَسَمـِـَع ١
اللهِ. بَيِت فِي َّتِي ال العُليا بَنْيامِيْنَ ِ بَوّابَة قُرَب َيِن، َكبِير يْنِ َّ َخشَبِي لَوحَينِ بَينَ قَدَمِيهِ وَوََضَع بِيِّ َّ الن إْرمِيا ُ فَشُحور فَضَرََب ٢

‹مَْرعُوَب.› بَْل: بَعْدُ، فِيما فَشُحورَ ُ الله َ يَدعُوَك «لَْن إْرمِيا: ُ لَه فَقاَل قُيُودِهِ. مَِن إْرمِيا ُ فَشُحور أطلََق الثّانِي، اليَوِم وَفِي ٣

وَأنَت أعدائِكُْم. بِسَيِف ِ المَعرَكَة فِي وََستُقتَلُونَ هُْم. ُتحِبُّ مَْن وَعَلَى عَلَيَك عِب ُّ بِالر ‹َسآتِي اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٤

وََسُأعطِي ٥ يِف. بِالّسَ بَهُْم فَيَضرِ بابَِل، إلَى وََسأسبِيهِْم بابَِل، مَلِِك إلَى يَهُوذا بَنِي كُّلَ ُ َسُأَسلِّم بِعَينَيَك. هَذا َستَرَى
ونَ، ُّ البابِلِي فَسَيَسلِبُهُمُ يَهُوذا. مُلُوِك ُكنُوزِ وَجَميَع َّمِينَةِ، الث مُمتَلَكاتِها وَكُّلَ إنتاِجها، وَكُّلَ المَدِينَةِ، ِ ثَروَة كُّلَ أعدائِهِْم لِيَدِ
بابَِل، إلَى َستَذهَُب بِي. الّسَ إلَى َستَذهَبُونَ بَيتَِك فِي يَعِيُش مَْن وَكُّلُ فَشُحورُ، يا وَأنَت ٦ بابَِل. إلَى وََسيَأخُذُونَهُْم

بِالـكَذِِب.›» لَهُْم ْأَت َّ وَتَنَب هُْم، ُتحِبُّ الَّذِيَن وَكُّلُ أنَت وَتُدفَُن، َستَمُوُت وَهُناكَ
الخامِسَة إْرمِيا َشكوَى

فَاقتَنَعُْت، أقْنَعتَنِي قَْد اللهُ، يا ٧

فَغَلَبْتَنِي. تََك َّ قُو لِي وَأظهَرَْت
اليَوِم، َطواَل ً ُأضحُوكَة صِرُت

بِي. استَهزَُأوا َمِيُع وَالج
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مُْت، َّ تَكَل ما َّ كُل لأنِّي ٨
وَأقُوُل: ً صُراخا أصرَُخ أْن عَلَيَّ

وَدَمارٌ!» «عُنٌف
لِعاري ً َسبَبَا ِ الله ُ كَلِمَة صارَْت ى َّ َحت

اليَوِم. َطواَل بِي ِ يَة خرِ وَالّسُ
أذكُرَهُ، «لَْن فَقُلُْت: ٩

بِاْسمِهِ.» ً ِيَة ثان مَ َّ أتَكَل وَلَْن
قَلبِي، فِي كَناٍر ُ كَلِمَتُه فَكانَْت

عِظاِمي. فِي تَشتَعُِل
داِخلِي. فِي حَبسِها مِْن فَتَعِبُْت

بَعدُ. ذَلَِك أستَطِيُع لا
عَنِّي: يَهمِسُونَ يَن َكثِيرِ سَمِعُْت لأنِّي ١٠

مَكاٍن. كُّلِ فِي عَب ُّ الر ُ يَنشُر ُ ه َّ «إن
عَلَيهِ.» َسنَشتَكِي نَعَْم، عَلَيهِ. َسنَشتَكِي

يُراقِبُونَنِي أصحابِي كُّلُ
رُ. َّ َسأتَعَث ُكنُت إْن لِيَرَْوا

نَهزِمَهُ، أْن َ فَنَقدِر يَنخَدِعُ ُ «لَعَلَّه يَقُولُونَ:
مِنهُ.» وَنَنتَقِمَ

مُرعٍِب. كَمُحارٍِب مَعِي َ الله لـَِكّنَ ١١

يُطارِدُونَنِي، الَّذِيَن ُيخزَى لِذَلَِك
يَغلِبُونِي. وَلَْن

يَنجَُحوا، لَْن هُْم لأّنَ َسيَخجَلُونَ
يُنسَى. لا ً أبَدِيّا ً يا ِخز وََسيَحمِلُونَ

القَدِيرُ، ُ الإلَه ها أّيُ ١٢
الأبرارِ، َ ُمختَبِر يا

وَأفكارِهِ، الإنساِن رَغَباِت وَالعارُِف
مِنهُْم. انتِقامََك أرِنِي

وَحدَكَ. لََك َشكواَي ُ ُأقَّدِم فَإنِّي
للهِ، رَنِّمُوا ١٣
اللهَ، َسبُِّحوا

الأشرارِ. أيدِي مِْن المِسِكينِ َ َحياة أنقَذَ ُ ه َّ لأن
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الّسادَِسة إْرمِيا َشكوَى
مَلعُوناً، فِيهِ وُلِدُت الَّذِي اليَومُ لِيَكُِن ١٤

مُبارٍَك. َ غَير ُأمِّي فِيهِ وَلَدَتنِي الَّذِي اليَومُ وَليَكُِن
لَهُ: وَقاَل أبِي َ بَشَّر الَّذِي جُُل َّ الر مَلعُوٌن ١٥

وَلَدٌ،» لََك َ «وُلِد
عَظِيماً. ً فَرَحا ُ يّاه إ ً مُفَرِّحا

َشفَقَةٍ، بِلا ُ الله قَلَبَها َّتِي ال كَالمُدُِن َّجُُل الر ذَلَِك لِيَكُْن ١٦

باِح، الّصَ فِي ِضيٍق َ صَرخَة وَلْيَسمَْع
هِيرَةِ. الّظَ فِي إنْذاٍر وَبُوَق

وُلِدُت. عِندَما يَقتُلنِي لَْم ُ ه َّ لأن ١٧

قَبرِي، ِهيَ ُأمِّي لَكانَْت
الأبَدِ. إلَى تُْنجِبُنِي فَلا

ِحِم َّ الر مَِن خَرَجُت ِماذا ل ١٨

وَالحُزنَ، يَق الّضِ هَذا لأرَى
ِخزٍي؟ فِي أيّاِمي َ ة َّ بَقِي وَُأمضِيَ

٢١
ِصْدقِيّا َلِِك الم لِطَلَِب ِ الله رَفُض

بِْن َصفَنْيا وَالكاهَِن مَلْكِيّا بِْن َ فَشُحور إلَيهِ ِصْدقِيّا َلُِك الم أرَسَل عِندَما لإْرمِيا، ُ الله أعطاها َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

ً عَمَلا يَعمَُل َ الله فَلَعَّلَ بُنا. ُيحارِ بابَِل مَلُِك رُ فَنَبُوخَْذناصَّ عَنّا. ِ بِالنِّيابَة َ الله تسأَل أْن «نَرُجوكَ ٢ لَهُ: قالُوا َحيُث مَعَِسيّا
رُ.» نَبُوخَْذناصَّ فَيَترُكَنا الماضِي، فِي عَمَِل َكما لأجلِنا، ً عَجيبا

ُ كُم ِضّدَ َسُأَحوُِّل أنا ها ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا ٤ لِِصْدقِيّا: ُ َستَقُولُونَه ما «هَذا إْرمِيا: لَهُْم قاَل ِحينَئِذٍ، ٣

لـَِكنِّي المَدِينَةِ، ُسورِ خارَِج بُونََك ُيحارِ الَّذِيَن ِيِّينَ، وَالكِلدان بابَِل مَلَِك بِها بُونَ ُتحارِ ْ أنتُم أيدِيكُمُ. فِي َّتِي ال َ الأسلِحَة ِ هَذِه
َسأضرُِب ٦ ةٍ. وَِشّدَ وََسخٍَط بِغََضٍب ةٍ، َّ ي قَوِ وَبِذِراٍع مَمدُودَةٍ ِيَدٍ ب ِنَفسِي ب بُكُْم َسُأحارِ ٥ المَدِينَةِ. ِ هَذِه وََسِط إلَى بِهِْم َسآتِي
يَهُوذا مَلَِك ِصْدقِيّا ُ َسُأَسلِّم اللهُ، يَقُوُل هَذا، بَعدَ ٧ عَظِيٍم. َباءٍ بِو وََسيَمُوتُونَ مَعاً. َ وَالبَهاِئم النّاَس المَدِينَةِ: ِ هَذِه ُسّكانَ
وَإلَى بابَِل، مَلِِك رَ، نَبُوخَْذناصَّ يَدِ إلَى وَالجُوِع، وَالحَرِب َباءِ الو بَعدَ ِ المَدِينَة ِ هَذِه فِي َسيَبقُونَ وَالَّذِيَن عَْب، وَالّشَ ُ وَخُّدامَه
وَلَْن أحَداً، يُبقَِي وَلَْن مِنهُْم أحَدٍ عَلَى يُشفَِق وَلَْن يِف. الّسَ ِبحَّدِ بُهُْم وََسيَضرِ َحياتَهُْم. يَطلُبُونَ الَّذِيَن يَدِ وَإلَى أعدائِهِْم يَدِ

عَلَيهِْم.›» يَتَحَنَّنَ
يَبقَى مَْن ٩ المَوِت. يَق وََطرِ َياةِ الح يَق َطرِ يقَينِ: َطرِ أمامَكُْم َسأَضُع اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا عِب: الّشَ لِهَذا «وَقُْل ٨
ُ لَه تَكُونُ المَدِينَةَ، ُيحاصِرُونَ الَّذِيَن ِيّينَ للكِلدان ُ وَيَستَسلِم َيخْرُُج وَمَْن َباءِ. بِالو أْو بِالجُوِع أْو ِ المَعرَكَة فِي َسيَمُوُت ِ المَدِينَة فِي
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بابَِل مَلِِك يَدِ إلَى مُ َّ وََستُسَل للمُكافَأةِ. لا لِلخَراِب َ المَدِينَة ِ هَذِه ُ َسُأواِجه َّي لأن اللهُ، يَقُوُل ١٠ الحَرِب، مَِن ً غَنِيمَة ُ َحياتُه
بِالنّارِ.›» َسيُحرِقُها الَّذِي

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا داوُدَ. بَيَت يا ١٢ ِ الله َ رِسالَة «اْسمَعُوا يَهُوذا: فِي ةِ َّ َلـَِكي الم ِ لِلْعائِلَة وَقُْل ١١

َصباٍح، كُّلَ بِالعَدِل ‹احكُمُوا
الّظالِِم. يَدِ مِْن المَسرُوَق وَخُذُوا

َلتَهِمُكُْم ت كَناٍر غََضبِي َيخرَُج لا ى َّ َحت
تَنطَفُِئ، وَلا

يرَةِ.› الشِّرِّ أعمالـِكُمُ بِسَبَِب
قُدُس، يا ِك ِضّدُ «أنا ١٣

الوادِي، فِي ُ الّساِكنَة تُها َّ أي
سَهٍل، وََسِط فِي َجبٍَل مِثَل

اللهُ، يَقُوُل
َسيُرعِبُنا؟ ‹مَْن تَقُولُونَ:

ِنا؟› لُجُوئ أماِكِن فِي َسيُهاِجمُ مَْن
اللهُ: يَقُوُل ١٤

أعْمالـُكُْم، ُ ه تَْستَِحّقُ مَا ِبحَسَِب «َسُأعاقِبُكُْم
غابَتِها، فِي ً نارا وََسُأشعُِل

َحولَها.» شَيءٍ كُّلَ فَتَلتَهِمَ

٢٢
الأشرار المُلُوِك ُ دَينُونَة

يا ِ الله َ كَلِمَة ‹اسمَْع قُْل: ٢ الرِّسالَةِ. ِ بِهَذِه إلَْيهِْم ْم َّ وَتَكَل يَهُوذا، مَلِِك بَيِت إلَى إْرمِيا يا «انزِْل اللهُ: ُ قالَه ما َ هُو هَذا ١
‹اعمَلُوا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣ الأبواَب.› ِ هَذِه يَعبُرُونَ الَّذِيَن وَخُّدامَُك أنَت داوُدَ، عَرِش عَلَى الجالَِس يَهُوذا مَلَِك
تُؤذُوهُْم، وَلا ِ الأرمَلَة أوِ اليَتِيِم أوِ يِب الغَرِ َ مُعامَلَة تُِسيئُوا لا الّظالِِم. يَدِ مِْن ُسلَِب الَّذِي وَخُذُوا وَمُستَقِيمٌ، عادٌِل َ هُو ما
هَذا بَوّاباِت مُلُوكٌ ُ َسيَعبُر فَحِينَئِذٍ، لـَكُْم، أقُولُهُا َّتِي ال َ الُأمُور ُ عَمِلتُم إْن ٤ المَكاِن. هَذا فِي َ ياء ِ أبر ُأناٍس َ دَم تَسفُكُوا وَلا
ِ لِهَذِه تَنتَبِهُوا لَْم إْن لـَِكْن ٥ وََخيلاً. مَركَباٍت ُ وََشعبُه ُ وَخُّدامُه َلُِك الم وََسيَرَكُب داوُدَ. عَرِش عَلَى وَالجالِسُونَ البَيِت،

ُحطاماً.›» َسيَكُونُ البَيَت هَذا إّنَ اللهُ، يَقُوُل بِذاتِي، ُأقسِمُ فَإنِّي الكَلِماِت،
يَهُوذا: مَلِِك بَيِت عَْن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٦

َكجِلعادَ، «أنَت
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لُبنانَ. ِ ة وََكقِمَّ
حراءِ، كَالّصَ َسأجعَلَُك هَذا وَمََع

المَأهُولَةِ. غَيرِ وَكالمُدُِن
لََك، يَن ِ مُدَمِّر وََسُأعَيِّنُ ٧

وَِسلاحَهُ. واِحدٍ كُّلَ
أْرزِكَ، أفَضَل َسيَقطَعُونَ

النّارِ. فِي ُ يَطرَُحونَه وَ

العَظِيمَةِ؟› ِ المَدِينَة ِ لِهَذِه الأمرَ هَذا ُ الله عَمَِل ِماذا ‹ل لِبَعٍض: بَعضُهُْم وََسيَقُوُل المَدِينَةِ، ِ بِهَذِه ٌ َكثِيرَة ُأمَمٌ ُّ «َستَمُر ٨

وَخَدَمُوها.›» وَعَبَدُوها ُأْخرَى ٍ لآلِهَة وََسجَدُوا إلَهَهُْم، عَهدَ تَرَُكوا هُْم ‹لأّنَ فَيُِجيبُونَ: ٩

يَهُوأحاز َلِِك الم عَلَى ٌ دَينُونَة
ماَت، الَّذِي عَلَى تَبكُوا لا ١٠

عَلَيهِ. َتحزَنُوا وَلا
المَدِينَةِ. مَِن خَرََج مَْن عَلَى بِمَرارَةٍ ابكُوا

أبَداً. ً ِيَة ثان ِ مِيلادِه أْرَض يَرَى وَلَْن يَعُودَ لَْن َ فَهُو
وَالَّذِي ِيهِ، أب يُوِشيّا مَكانَ ً مَلِكا َيحكُمُ الَّذِي يَهُوذا، مَلِِك يُوِشيّا بِْن يَهُوأحاز٣١َ عَْن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١١
الأْرَض.» ِ هَذِه لِيَرَى ً ِيَة ثان يَعُودَ وَلَْن إلَيهِ، َ ُسبِي الَّذِي المَكاِن فِي «َسيَمُوُت ١٢ إلَيهِ: يَعُودَ وَلَْن المَكاِن هَذا مِْن خَرََج

ياقِيم يَهُو َلِِك الم عَلَى ٌ دَينُونَة
بِالظُلمِ، ُ بَيتَه يَبنِي ِمَْن ل يٌل «وَ ١٣

. بِالغِّشِ ً جَدِيدا ً طابِقا يُِضيُف ِمَْن وَل
َمجّاناً، ُ َيخدِمُه ُ َصدِيقَه َيجعَُل ِمَْن ل يٌل وَ

ُأجرَتَهُ. يَدفَْع فَلا
تَقُوُل: مَْن «يا ١٤

َضخماً، ً بَيتا لِنَفسِي ‹َسأبنِي
مُرتَفِعَةٍ. َطوابَِق فِي ً واٍسعَة ً وَغُرَفا

نَوافِذَ، َسأفتَُح
بِالأْرزِ، البَيَت وََسُأغَشِّي

«‹. القُرمُزِّيِ وِن َّ بِالل وََسأطلِيهِ
٢٢:١١ ٣١

ليَهُوأحاز. ُ لآخَر اسمٌ َ وَهُو وم» ُّ «َشل ً حرفيّا يَهُوأحاز.
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بَيتَِك؟ فِي الأْرزِ َخشَِب ِ لـَِكثْرَة مَلٌِك ََّك أن «أتَظُّنُ ١٥

راِب؟ َّ وَالش عاِم الّطَ مَِن ُ الـَكثِير ِيَك أب لَدَى يَكُْن ألَْم
فَنََجَح. وَصاِلحاً، ً عادِلا كانَ ُ ه َّ لـَِكن

وَالفَقِيرِ، المِسِكينِ ةِ َّ قَِضي عَْن دافََع ١٦
ِبخـَيرٍ. فَعاَش

اللهُ. يَقُوُل تَعرِفَنِي؟» أْن مَعنَى هَذا الَيَس

الفاِسدِ، الرِّبحِ إلَى ٌ هة مُوَّجَ وَقَلْبََك عَينَيَك «لـَِكّنَ ١٧
ياءِ، ِ الأبر بِقَتِل

عَلَيهِْم.» وَالاْحتِياِل وَبِظُلمِهِْم
َ ياقِيم يَهُو عَْن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٨

يَهُوذا: مَلِِك يُوِشيّا، بِْن
يَقُولُوا: وَ عَلَيهِ النّاُس يَنُوَح «لَْن

أِخي، يا ‹آهٍ
ُأختِي.› يا آهٍ

يَقُولُوا: وَ عَلَيهِ يَنُوُحوا لَْن
مَولاَي، يا ‹آهٍ

َلِِك.› الم َ جَلالَة يا آهٍ
الحِمارُ. يُدفَُن َكما َسيُدفَُن بَْل ١٩

القُْدِس.» ِ مَدينَة بَوّاباِت خارَِج ِ بِه ُلقُونَ ي وَ ُ َسيَسَحبُونَه
يَهُوذا، يا لُبنانَ ِجباِل إلَى «اصعَدِي ٢٠

يَأٍس. فِي وَاصرُِخي
حُزناً، َصوتَِك ارفَعِي

باشانَ. ِجباِل فِي
َماً، أل َ يم عَبارِ ِجباِل مَِن اصرُِخي

ُسحِقُوا. قَْد ُمحِبِّيِك لأّنَ
بِالأماِن. يَن تَشعُرِ ُكنِت عِندَما إلَيِك مُْت َّ «تَكَل ٢١

أسمََع.› ‹لَْن ُلِْت: ق إْذ
َشبابِِك، أيّاِم مُنذُ أنِت فَهَكَذا

تُطِيعِينِي. لَْم ِك َّ لأن
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رُعاتِِك، كُّلَ ُ الرِّيح َستَأخُذُ ٢٢

بِي. الّسَ إلَى َسيَذهَبُونَ ُمحِبِّيِك وَكُّلُ
َستَخجَلِينَ، الوَقِت ذَلَِك فِي ِك َّ لأن

شَرِِّك. كُّلِ مِْن َيَن وََستَخز
لُبنانَ، فِي ُ الّساِكنَة تُها َّ «أي ٢٣

الأْرزِ. فِي ِك عُّشَ وََضعِْت وَقَْد
عَلَيِك، الآلامُ تَأتِي عِندَما َستَئِنِّينَ كَْم

َلِدُ.» ت كامرَأةٍ عَلَيِك الوََجُع وَيَأتِي
ياقِيم يَهُو َلِِك الم عَلَى ٌ دَينُونَة

أنزَعُهُ. هُناكَ َمِْن ف ُمنَى، الي يَدِي فِي ً خاتَما يَهُوذا مَلُِك َ ياقِيم يَهُو بُْن ُكنْياهُو كانَ إْن بِذاتِي، «ُأقسِمُ اللهُ: يَقُوُل ٢٤

َسُألقِيَك ٢٦ ِيِّينَ. الكِلدان وَلِيَدِ بابَِل مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ يَدِ إلَى مِنهُْم. تَرتَعُِب ذِيَن َّ وَلِل قَتلََك، ِيدُونَ يُر ذِيَن َّ لِل وََسُأَسلِّمَُك ٢٥
لَْن إلَْيها تَشتاُق الّتِي الأْرِض وَإلَى ٢٧ َستَمُوُت. هُناكَ َك َّ وَلـَِكن فِيها. تُولَدْ لَْم أْرٍض إلَى خارِجاً، وَلَدَتَْك َّتِي وَال أنَت

تَرِْجــَع.»
ُكنْياهُو، جُُل، َّ الر هَذا ٢٨

وَمَكسُورٌ! ٌ ُمحتَقَر فَخّارِّيٌ ٌ إناء
أحَدٌ؟ فِيهِ يَرغَُب لا ٌ إناء َ هُو هَْل

يَعرِفُونَها؟ لا أْرٍض إلَى ُ وَأولادُه َ هُو يُطرَُح ِماذا ل ً إذا
يَهُوذا، أْرُض يا أْرُض، يا أْرُض، يا ٢٩

اللهِ، َ كَلِمَة اْسمَعِي
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣٠

وَقُولُوا: جَُل َّ الر هَذا «ِصفُوا
أولادٍ، ‹بِلا

أولادِهِ، مِْن أحَدٌ يَنجََح لَْن ُ ه َّ لأن يَنجََح، لَْن
يَهُوذا.›» َيحكُمَ أْو َ داوُد عَرِش عَلَى ِ أبنائِه مِْن رَجٌُل َيجلَِس وَلَْن

٢٣
اللهُ. يَقُوُل مَرعاَي،» َ غَنَم وَيُشَتِّتُونَ ـِكُونَ يُهل الَّذِيَن ُ عاة ُّ الر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ١

لِذَلَِك بِها. وا تَهتَمُّ وَلَْم ُمُوها وََطرَدت غَنَمِي، ْ دتُم بَّدَ «لَقَْد َشعبِي: يَرعُونَ الَّذِيَن عاةِ ُّ الر عَِن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٢
اللهُ. يَقُوُل عَمِلْتُمُوهُ،» الَّذِي رِّ َّ الش عَِن يكُْم َسُأجازِ
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وَيَتَضاعَفُونَ. فَيُثمِرُونَ مَرعاهُْم، إلَى وََسُأرِجعُهُْم إلَيها، َطرَدتُهُْم َّتِي ال الأراضِي كُّلِ مِْن غَنَمِي َ ة َّ بَقِي «َسأجمَُع ٣

اللهُ. يَقُوُل أحَدٌ،» مِنهُْم يُفقَدَ أْو يَرتَعِبُوا لَْن ِيَةً. ثان َيخافُوا وَلَْن وََسيَرعَونَهُْم َيَن. آخَر ً رُعاة ُ َسُأقِيم ٤

ّ البِر غُصُن
آٍت، «الوَقُت اللهُ: يَقُوُل ٥

لِداوُدَ. ً بارّا ً غُصنا ُ َسُأقِيم عِندَما
بِالحِكمَةِ، َسيَملُُك

يَهُوذا. أْرِض فِي َّ وَالبِر العَدَل ُ وََسيُقِيم
مُلـكِهِ، وَِخلاَل ٦
يَهُوذا، َسيَخلُُص

بِأماٍن. ِيُل إسْرائ وََسيَسكُُن
بِهِ: ُ َسيَدعُونَه الَّذِي الاسمُ َ هُو وَهَذا

نا.›» ُّ بِر ‹يهوه٣٢
مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي أخرََج الَّذِي الحَّيِ ِ بِالله ‹نُقسِمُ يَقُولُونَ: النّاُس يَعُودُ لا ِحينَ وَقٌت، َسيَأتِي «لِذَلَِك اللهُ: يَقُوُل ٧

َّتِي ال الأراضِي جَميِع وَمِْن ماِل، الّشَ أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ بَنِي أخرََج الَّذِي الحَّيِ ِ بِالله ‹نُقسِمُ بَْل: ٨ مِصرَ.› أْرِض
أراِضيهِْم.» فِي وََسيَْسكُنُونَ إلَيها.› َطرَدَهُْم

الـكَذَبَة ِ الأنبِياء عَلَى ُ ينُونَة الدَّ
الأنبِياءِ: عَِن ٌ رِسالَة ٩

داِخلِي، فِي مَكسُورٌ قَلبِي
تَرَتجُِف. عِظاِمي وَكُّلُ

مَخمُوٍر، كَرَجٍُل أنا
َمرُ. الخ ُ غَلَبَته وَكَرَجٍُل

اللهِ، بِسَبَِب بِهَذا ُ أشعُر
ِس. المُقَّدَ ِ كَلامِه وَبِسَبَِب
ناةِ. ُّ بِالز ٌ مَلِيئَة الأْرُض ١٠

الأْرُض، ِت َجّفَ ِ عنَة َّ الل وَبِسَبَِب
نَِشفَْت. ةِ َّ ي ِّ البَر وَمَراِعي

يرٌ، شِرِّ الأنبِياءِ يُق َطرِ
٢٣:٦ ٣٢

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



١٧ : ٢٣ إْرمِيا ١٢٣٤ ١١ : ٢٣ إْرمِيا

لِنَفعِهِْم. تَهُْم َّ قُو ونَ ُّ يَستَغِل وَهُْم ٌ َسيِّئَة أعمالُهُْم
اللهُ: يَقُوُل ١١

الأْرَض، سُوا َّ َنج ُ وَالـكَهَنَة ُ «الأنبِياء
هُْم. شَرَّ وَجَدُت هَيكَلِي فِي ى َّ وََحت

لَهُْم، ً زَلِقا يقُهُْم َطرِ َسيُصبُِح لِذَلَِك ١٢
َشدِيدَةٍ، ٍ ُظلمَة إلَى وََسيُطرَُحونَ

عَلَيهِْم رِّ َّ بِالش َسآتِي لأنِّي
فِيها،» َسأزُورُهُْم َّتِي ال ِ نَة الّسَ فِي

اللهُ. يَقُوُل
الّسامِرَةِ: أنبِياءِ فِي ً بَغِيضا ً أمرا «رَأيُت ١٣

بِالبَعِل، ُأونَ َّ يَتَنَب
ِيَل. إسْرائ َشعبِي ونَ ُّ يُِضل وَلِذا

يهاً: كَر ً أمرا القُْدِس أنبِياءِ فِي وَرَأيُت ١٤

بَعضاً، بَعضُهُْم يَغِّشُ وَ الزِّنَى يَرتَِكبُونَ النّاُس
الأشرارِ، أيدِي يُشَّدِدُونَ َ الأنبِياء وَلـَِكّنَ

شَرِّهِ. عَْن أحَدٌ يَتُوُب فَلا
َكسَدُومَ، لِي، ِ بِالنِّسبَة هُْم، ُّ كُل

ورَةَ.» َكعَمُّ وَُسّكانُها
الأنبِياءِ: عَِن ُ القَدِير ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٥

مُّراً، ً َطعاما يَأكُلُونَ «َسأجعَلُهُْم
الأْرِض. كُّلِ إلَى القُْدِس أنبِياءِ مِْن َتخرُُج َ جاَسة َّ الن لأّنَ

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٦

لـَكُْم، ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن الأنبِياءِ كَلاِم إلَى تَستَمِعُوا «لا
َيخدَعُونَكُْم. هُْم فَإّنَ
رُؤاهُْم. َيخـتَرِعُونَ

اللهِ. مَِن تَأِت لَْم فَهَِي
َيحتَقِرُونَنِي: ذِيَن َّ لِل يَقُولُونَ ١٧

َسلامٌ.› لـَكُْم َسيَكُونُ ُ الله قاَل
يَقُولُونَ: بِعِنادٍ إرادَتِي يُقاوِمُونَ الَّذِيَن وَكُّلُ
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عَلَينا.› رُّ َّ الش َ يَأتِي ‹لَْن
اللهِ؟ َمجلِِس فِي وَقََف مَْن ُ ه َّ لأن ١٨

كَلِمَتَهُ؟ وَسَمـِـَع رَأى وَمَْن
إلَيها؟ وَاستَمََع ِ كَلِمَتِه إلَى َ انتَبَه وَمَِن

اللهِ، ُ عاِصفَة ِهيَ فَها ١٩
الأشرارِ. رَأِس عَلَى ُ يَثُور كَإْعصاٍر َيخرُُج ُ غََضبُه

عَمَلَهُ، يُنِهيَ ى َّ َحت ِ الله غََضُب يَهْدَأ لَْن ٢٠
فِكْرِهِ. فِي ما وَُيحَّقُِق

الأشياءَ. ِ هَذِه َستَفهَمُونَ ٍ ِيَة آت أيّاٍم وَفِي
الأنبِياءَ، ُأرِسِل لَْم ٢١

رََكُضوا. هُْم لـَِكنَّ
إلَْيهِْم، ْم َّ أتَكَل لَْم
ُأوا. َّ تَنَب هُْم لـَِكنَّ

َمجلِسِي، فِي وَقَفُوا لَو ٢٢
عِب، الّشَ لِهَذا كَلاِمي سَمِعُوا وَلَو

يرَةِ، الشِّرِّ يقِهِِم َطرِ عَْن لأرَجعُوهُْم
أعمالِهِْم.» شَرِّ وَعَْن

اللهُ: يَقُوُل ٢٣
فَقَْط، يٌب قَرِ ٌ إلَه أنا «هَْل

بَعِيدٍ؟ مِْن ً إلَها وَلَسُت
مُستَتِرَةٍ، أماِكَن فِي إنساٌن اختَبَأ إذا ٢٤

أراهُ؟» أْن أستَطِيُع أفَلا
اللهُ: يَقُوُل

وَالأْرَض؟» ماواِت الّسَ أملُأ «أما
اللهُ. يَقُوُل

ُّ َسيَستَمِر مَتَى إلَى ٢٦ حَلُمُت.› ‹حَلُمُت، يَقُولُونَ: وَ بِاسمِي بِالـكَذِِب ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن ُ الأنبِياء ُ يَقُولُه ما أسمَُع «أنا ٢٥

بِالأحلاِم َشعبِي يَنسانِي لـِكَي ُيخَّطِطُونَ ٢٧ َيخـتَرِعُونَهُ؟ الَّذِي وَالخِداِع بِالـكَذِِب ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن الأنبِياءِ قُلُوِب فِي هَذا
لَدَيهِ وَالَّذِي فَليَروِهِ، ٌ حُلم لَدَيهِ الَّذِي بِيُّ َّ الن ٢٨ البَعَل. وَعَبَدُوا اْسمَِي أجدادُهُمُ نَسِيَ َكما بَعٍض. عَلَى بَعضُهُْم ها ُّ يَقُص َّتِي ال
ُتحَّطِمُ ٍ وَكَمِطرَقَة كَالنّارِ؟ كَلِمَتِي «ألَيسَْت ٢٩ اللهُ. يَقُوُل القَمِح،» مََع القَّشُ َيجتَمـِـُع لا بِأمانَةٍ. بِها ْم َّ فَلْيَتَكَل كَلِمَتِي

اللهُ. يَقُوُل خرَ؟» الّصَ
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ِضّدُ أنا «نَعَْم، اللهُ: يَقُوُل وَ ٣١ بَعٍْض. مِْن بَعضُهُْم كَلاِميَ يَسرِقُونَ الَّذِيَن الأنبِياءِ ِضّدُ أنا «لِذَلَِك اللهُ: يَقُوُل ٣٠

ونَها يَقُّصُ كاذِبَةٍ. بِأحلاٍم ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن الأنبِياءِ ِضّدُ «أنا اللهُ: يَقُوُل وَ ٣٢ اللهِ.» إلَى كَلامَهُْم يَنِسبُونَ الَّذِيَن الأنبِياءِ
بِشَيءٍ،» عَب الّشَ هَذا يَنفَعُوا لَْم وَهُْم مُوا. َّ يَتَكَل بِأْن آمُرهُْم وَلَْم ُأرِسلْهُْم، لَْم وَأنا لاتِهِْم. ُّ وََتخَي ِبخِداعِهِْم َشعبِي ونَ ُّ فَيُِضل

اللهُ. يَقُوُل
الله مَِن ٌ ِينَة حَز ٌ رِسالَة

َُّص وََسأَتخَل الحِمُل، ُ ‹أنتُم لَهُْم: قُْل عَلَينا؟› ِ الله ِحمُل َ هُو ‹ما كاهٌِن: أْو ٌ نَبِّي أْو عِب الّشَ أفرادِ أحَدُ َسألََك «فَإذا ٣٣

اللهُ. يَقُوُل مِنكُْم!›»
يَنبَغِي فَهَكَذا ٣٥ وَبَيتَهُ. َ هُو ُ ُأعاقِبُه عَلَينا،› ِ الله ِحمُل ‹هَذا يَقُوُل: الَّذِي عِب الّشَ أفرادِ أحَدُ أْو الكاهُِن أوِ بِيُّ َّ «الن ٣٤

لأّنَ بَعْدُ. فِيما اللهِ› ‹ِحمُل تَقُولُوا لا لـَِكْن ٣٦ اللهُ؟› ُ قالَه الَّذِي ‹ما أْو اللهُ؟› أجاَب َ ‹ِبم الآخَرَ: ُ أحَدُكُم يَسأَل أْن
القَدِيرِ. الحَّيِ ِ الإلَه إلَهِنا، كَلامَ تُشَوِّهُونَ ْ وَأنتُم ِحملُهُ. َ هُو إنْساٍن كُّلِ كَلامَ

اللهِ؟› ِحمُل َ هُو ‹ما ُلْتُمْ: ق إْن لـَِكْن ٣٨ اللهُ؟› ُ قالَه الَّذِي ‹ما أْو اللهُ؟› أجابََك َ ‹ِبم : بِيِّ َّ الن تَسألُوا أْن يَنبَغِي فَهَكَذا ٣٧

هَذا تَْستَخدِمُوا ‹لا ُلُْت: وَق لـَكُْم أرَسلُت وَلأنِّي اللهِ،› ‹ِحمُل عبِيرَ، َّ الت هَذا ْ استَخدَمتُم كُمُ َّ ‹لأن اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا
أبَدِيّاً، ً عارا عَلَيكُْم وََسأجلُِب ٤٠ وَلآبائِكُْم. لـَكُْم أعطَيتُها َّتِي ال َ وَالمَدِينَة ْ أنتُم أماِمي، مِْن يلـُكُْم َسُأزِ لِذَلَِك ٣٩ عبِيرَ،› َّ الت

يُنسَى.›» لَْن ً دائِما ً يا وَِخز
٢٤

َّدِيء الر وَالتِّينُ ُ َيِّد الج التِّينُ
َ ياقِيم يَهُو بَْن ياِكين٣٣َ يَهُو بابَِل مَلُِك رُ، نَبُوخَْذناصَّ َسبَى أْن بَعدَ هَذا كانَ اللهِ. هَيكَِل أمامَ تِينٍ تَي َّ َسل ُ الله وَأرانِي ١

مِنهُما ٌ واِحدَة كانَْت ٢ بابَِل. إلَى وَأخَذَهُْم وَالحُرّاِس، وَالحِرَفِيِّينَ يَهُوذا رُؤَساءِ مََع القُْدِس، ِ مَدينَة مَِن يَهُوذا مَلَِك
رَداءَتِهِ. ةِ لِِشّدَ يُؤكَُل لا ً ِجّدا ً رَدِيء تِينٍ عَلَى فَتَحتَوِي الُأخرَى ُ لَّة الّسَ أمّا يَكُونُ. ما َ أجوَد َجيِّدٍ، تِينٍ عَلَى َتحتَوِي

لا ً ِجّدا ٌ رَدِيء ُ دِيء َّ الر وَالتِّينُ ِجّداً، َجيِّدٌ ُ َيِّد الج التِّينُ تِيناً. «أرَى فَقُلُْت: إْرمِيا؟» يا تَرَى «ماذا اللهُ: َ لِي وَقاَل ٣
لِرَداءَتِهِ.» ُ أكلُه ُمِكُن ي

يَهُوذا، مَسبِيِّي إلَى ُ َسأنظُر هَكَذا َيِّدِ، الج التِّينِ «كَهَذا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٥ : إلَيَّ ِ الله ُ كَلِمَة فَجاءَْت ٤

َسأبنِيهِْم الأْرِض. ِ هَذِه إلَى وََسُأرِجعُهُْم عَلَيهِْم، بِرِضَىً ُ َسأنظُر ٦ ِيِّينَ. الكِلدان أْرِض إلَى المَكاِن هَذا مِْن أرَسلتُهُْم الَّذِيَن
وَأنا َشعبِي َسيَكُونُونَ اللهُ. أنا أنِّي لِيَعرِفُوا مَعرِفَتِي، عَلَى َ القُدرَة َسُأعطِيهُمُ ٧ أقلَعُهُْم. وَلا وََسأزرَعُهُْم أهدِمُهُْم، وَلا

بِهِْم.» قُلُو بِكُّلِ إلَيَّ َسيَرِجعُونَ هُْم لأّنَ إلَهَهُْم، َسأُكونُ
وَالَّذِيَن ِ وَرُؤَسائِه يَهُوذا مَلِِك ِصْدقِيّا مََع َسأتَعامَُل هَكَذا لِرَداءَتِهِ، يُؤكَُل لا الَّذِي دِيءِ َّ الر «وَكالتِّينِ اللهُ: يَقُوُل وَ ٨

مِصرَ. أْرِض فِي يَعِيشُونَ وَالَّذِيَن الأْرِض ِ هَذِه فِي الباقِينَ القُْدِس، ِ مَدينَة فِي
٢٤:١ ٣٣

الاسم. لِنَفس ُ آخَر لَفٌظ َ وَهُو يَكُنْيا، أو ياِكين. يَهُو
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الأماِكِن كُّلِ فِي ً وَلَعنَة ً يَة وَُسخْرِ ً وَعِبرَة ً عارا َسأجعَلُهُْم الأْرِض. مَمالِِك جَميِع عِنْدَ ً بَغيضا ً مُرعِبا ً مِثالا «َسأجعَلُهُْم ٩

وَلآبائِهِْم.» لَهُْم أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض مَِن يُبادُوا ى َّ َحت ً َبأ وَو ً وَُجوعا ً با حَر عَلَيهِْم َسُأرِسُل ١٠ إلَيها. َسأطرُدُهُْم َّتِي ال
٢٥

إْرمِيا ِ لِرسالَة ٌص مُلَّخَ
بِْن َ ياقِيم يَهُو َلِِك الم حُكمِ مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي ِيَل، إسْرائ بَني كُّلِ ِبخُُصوِص إْرمِيا إلَى جاءَْت َّتِي ال ُ الكَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ١

يَهُوذا بَنِي كُّلِ إلَى بِيُّ َّ الن إْرمِيا بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال وَِهيَ ٢ بابَِل. مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ َلِِك الم حُكمِ مْن الُأولَى ِ نَة الّسَ فِي يُوِشيّا.٣٤
ى َّ وََحت يَهُوذا، مَلِِك آمُونَ بِْن يُوِشيّا َلِِك الم حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ «مَِن ٣ فَقاَل: القُْدِس، ِ مَدينَة ُسّكاِن كُّلِ وَإلَى
لَْم كُْم َّ وَلـَِكن يَوٍم، بَعدَ ً يُوما ِ بِكَلِمَتِه مُ َّ أتَكَل ُكنُت وَقَْد اللهِ. كَلامُ جاءَنِي – ً َسنَة يَن وَعِشرِ ثَلاٍث ةِ ِمُّدَ ل أْي – اليَوِم هَذا

تَْصغُوا.
لـَكُْم: قالُوا ٥ آذانَكُْم. تَفتَُحوا وَلَْم تَْصغُوا لَْم كُْم َّ وَلـَِكن الآخَرِ، بَعدَ ً واِحدا الأنبِياءِ ِ خُّدامِه جَميَع إلَيكُْم ُ الله أرَسَل ٤

لا ٦ الأبَدِ. إلَى وَلآبائِكُْم لـَكُْم ُ الله أعطاها َّتِي ال الأْرَض وَاسكُنُوا يرَةِ، الشِّرِّ ِ وَأعمالِه ِ ُطرُقِه عَْن واِحدٍ كُّلُ «لِيَرِْجــْع
إلَيكُْم.» َ يُساء فَلَْن هَذا ْ فَعَلْتُم إْن لَها. وَتَسجُدُوا لِتَخدِمُوها ُأْخرَى ٍ آلِهَة َ وَراء تَِسيرُوا

لـَكُْم.» ٌ شَرّ وَِهيَ بأيدِيكُْم، َصنَعْتُمُوها ِيَل َماث بِت أغَظتُمُونِي بَْل اللهُ، يَقُوُل ، إلَيَّ تَستَمِعُوا لَْم كُْم َّ «لـَِكن ٧

ِ عَشائِر كُّلِ مِْن ً ُجيُوشا َسأستَدِعي ٩ كَلاِمي، إلَى تَستَمِعُوا لَْم كُْم َّ «لأن القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٨
وَُسّكانِها الأْرِض ِ هَذِه ِضّدَ ً جَمِيعا بِهِْم وََسآتِي خادِِمي. بابَِل، مَلَِك رَ نَبُوخَْذناصَّ وََسأستَدِعي اللهُ، يَقُوُل ماِل،٣٥ الّشَ
َصوَت وََسطِهِْم مِْن يُل وََسُأزِ ١٠ الأبَدِ. إلَى وَتَعْيِّيرٍ ٍ يَة وَُسخْرِ رُعٍب َسبََب وَأجعَلُهُْم ـِكُهُْم َسُأهل بِها. ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم وَكُّلِ
الأْرُض ِ هَذِه َستُصبُِح ١١ ِيِح. المَصاب وَنُورَ ُبُوِب، الح مَطاِحِن وَأصواَت الأْعراِس، وَأصواَت وَالاحتِفاِل، الفَرَِح

َسنَةٍ. َسبعِينَ ةِ ِمُّدَ ل بابَِل مَلَِك الُأمَمُ ِ هَذِه ُ وََستَستَخدِم مَهُجورَةً. ً ِبَة خَر
أْرَض وََسُأعاقُِب إثمِهِْم. عَلَى ةِ الُأمَّ تِلَك وَكُّلَ بابَِل مَلَِك َسُأعاقُِب َسنَةً، بعُونَ الّسَ تَكتَمُِل «وَعِندَما اللهُ: يَقُوُل ١٢
كُّلَ ها، ِضّدَ ِ بِه مُْت َّ تَكَل الَّذِي الكَلاِم كُّلَ الأْرِض تِلَك عَلَى َسأجلُِب ١٣ الأبَدِ. إلَى ً خَرابا وََسأجعَلُها ِيِّينَ. الكِلدان
َسيَْستَعْبِدُونَهُْم. َ ًعُظَماء وَمُلُوكا ً َكثِيرَة ً ُأمَما لأّنَ ١٤ الُأمَِم. كُّلِ عَلَى إْرمِيا ِ بِه أ َّ تَنَب الَّذِي الكِتاِب هَذا فِي مَكتُوٍب شَيءٍ

بِأيدِيهِْم.» عَمِلُوا ما وَِبحَسَِب عَمِلُوا، ما ِبحَسَِب يهِْم َسُأجازِ لِذا

العالَم ُأمَِم عَلَى ٌ دَينُونَة
الُأمَِم لِكُّلِ وَاسقِها يَدِي، مِْن الغََضِب بِخَمرِ َ المَملُوءَة الكَأَس ِ هَذِه «خُْذ لِي: ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ قالَه ما َ هُو هَذا ١٥

بَينَهُْم.» ُ َسُأرِسلُه الَّذِي يِف الّسَ بِسَبَِب َصوابَهُْم، يَفقِدُونَ وَ حُونَ يَتَرَّنَ وَ َسيَشرَبُونَها ١٦ إلَيها. سُأرَسلََك َّتِي ال
٢٥:١ ٣٤

الميلاد. قبَل 605 َ َنحو أي يُوِشيّا. … نَة الّسَ فِي
٢٥:٩ ٣٥

ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.
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وَمُلُوكُها يَهُوذا وَمُدُنُ القُدُس وَِهيَ ١٨ إلَيها. ُ الله أرَسلَنِي َّتِي ال الُأمَِم لِكُّلَ وََسقَيتُها اللهِ، يَدِ مِْن الكَأَس فَأخَذُت ١٧

اليَومَ. الحاُل َ هُو َكما وَلَعنَةٍ، ٍ يَة ُسخْرِ َ وَمَثار ً بائِدا ً خَرابا َ لَتَِصير وَرُؤَساؤُها،
مُلُوِك وَكُّلِ الحُدُودِ، عَلَى الّساِكنِينَ وَكُّلِ ٢٠ َشعبِهِ، وَكُّلِ ِ وَرُؤَسائِه ِ وَخُّدامِه مِصرَ مَلِِك بِفِرعَونَ هَذا عَمِلُت َكما ١٩
وَمُوآَب بِأدُومَ وَكَذَلَِك ٢١ أشدُودَ. مِْن ى تَبَّقَ وَما وَعَقرُونَ َ ة وَغَّزَ أشقَلُونَ الفِلِسطِيِّينَ: أراضِي مُلُوِك وَكُّلِ عُوَص،
الَّذِيَن وَكُّلِ وَبُوزَ َ وَتَيماء وَدَدانَ ٢٣ البَحرِ، فِي الَّذِيَن الجُزُرِ وَمُلُوِك َصيدُونَ وَمُلُوِك ُصورَ مُلُوِك وَكُّلِ ٢٢ ِيِّينَ ون وَالعَمُّ
زِْمرِي مُلُوِك وَكُّلِ ٢٥ ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي الحُدُودِ عَلَى الّساِكنِينَ المُلُوِك وَكُّلِ العَرَِب، مُلُوِك وَكُّلِ ٢٤ َسوالِفَهُْم،٣٦ َيحلِقُونَ
َّتِي ال المَمالِِك وَبِكُّلِ الآخَرِ، َ وَراء واِحدٍ وَالبَعِيدِيَن، مِنهُْم يبِينَ القَرِ ماِل، الّشَ وَمُلُوِك ٢٦ مادِي، وَمُلُوِك عِيلامَ، وَمُلُوِك

بَعدَهُْم. َسيَشرَُب ِشيشََك وَمَلُِك الأْرِض. وَجهِ عَلَى
وَلا وَاسقُطُوا ُأوا َّ وَتَقَي وَاسكَرُوا ‹اشرَبُوا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُْم: «َستَقُوُل لِي: ُ الله وَقاَل ٢٧

مِنها، لِيَشرَبُوا َ يَدِك مِْن الكَأَس يَأخُذُوا أْن رَفَُضوا إْن لـَِكْن ٢٨ وََسطِكُْم.› فِي ُ َسُأرِسلُه الَّذِي يِف الّسَ أمامَ تَقُومُوا
كُْم َّ أن يُعقَُل فَهَْل بِاسمِي، دُعِيَْت َّتِي ال ِ المَدِينَة عَلَى الـَكوارَِث أجلُِب إنِّي ها ٢٩ القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: تَقُوُل

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل الأْرِض،» ُسّكاِن كُّلِ عَلَى حَرٍب إلَى َسأدعُو لأنِّي َستُعاقَبُونَ! بَْل العِقاِب؟ مَِن َستَنُجونَ

الكَلاِم. هَذا بِكُّلِ لَهُْم إرمِيا يا ْأ َّ «تَنَب ٣٠

لَهُْم: قُْل
مَسَكنِهِ، ِضّدَ العَلاءِ مَِن ُ يُزَمجِر ُ ‹الله

مُنتَصِراً، يَِصيُح
مَسَكنِهِ. عَلَى ُ يَزأر

العِنَِب، دائِسِي ِ َكصَرخَة يَصرُُخ
الأْرِض. ُسّكاِن كُّلِ ِضّدَ

الأْرِض. أقاصِي إلَى وََصلَْت ٌ ة َّ َضج هُناكَ ٣١

الُأمَِم. ِضّدَ ً ُمحاكَمَة يُعِّدُ َ الله لأّنَ
يِف.›» لِلّسَ ُ ير الشِّرِّ مُ َّ وََسيُسَل

اللهُ. يَقُوُل
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣٢

ةٍ. ُأمَّ إلَى ةٍ ُأمَّ مِْن َيخرُُج رُّ َّ «الش
الأْرِض.» أقاصِي مِْن تَثُورُ ٌ عَظِيمَة ٌ عاِصفَة

٢٥:٢٣ ٣٦
(انظر ذَلَِك. عَْن إسرائيَل بِنِي ُ الله نََهى وَقَْد آلِهَتِهِْم. عبادةِ ُطقوِس من َكجُزءٍ سوالِفَهُْم يحلِقوا أن ِ الوَثَنِيّة عُوِب الّشُ بَعِض رِجاِل عَلَى كانَ َسوالِفَهُم. َيحلِقُونَ
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بَْل لِيُدفَنُوا، يُجمَعُوا وَلَْن أحَدٌ. عَلَيهِْم يَنُوَح لَْن أقْصاها. إلَى الأْرِض أقْصَى مِْن ُ الله قَتَلَهُمُ الَّذِيَن ُجثَُث ُ َستَنتَشِر ٣٣
الأْرِض! وَجهِ عَلَى وِث َّ كَالر َسيَكُونُوا

وَيَبكُونَ، ً حُزنا يُوَلوِلُونَ ِيَل إسْرائ ُ رُعاة ها ٣٤

راِب. ُّ الت فِي غُونَ َّ َمَر يَت القَطِيِع ُ قادَة
لِذَبحِكُْم. حانَ قَْد الوَقَت لأّنَ

َمِيِل. الج كَالإناءِ مُونَ وَُتحَّطَ َستَسقُطُونَ
الهَرََب، ِيَل إسْرائ ُ رُعاة يَستَطِيَع لَْن ٣٥

الفِرارِ. عَلَى القَطِيِع ُ قادَة َ يَْقدِر وَلَْن
عاةِ ُّ الر ِصياِح َصوَت أسمَُع ٣٦

القَطِيِع. ِ قادَة َ وَوَلوَلَة
مَرعاهُْم. ُيخَرُِّب َ الله لأّنَ

َستُخرَُب ُ الهادِئَة مُرُوُجهُمُ ٣٧

دِيدِ. الّشَ ِ الله غََضِب بِسَبَِب
ينِهِ، عَرِ مِْن كَأَسدٍ َ جاء ٣٨

أْرضُهُْم، بَْت فَخَرِ
المُْشتَعِِل، ِ غََضبِه بِسَبَِب
القاسِي. العَدُّوِ وََسيِف

٢٦
الهَيكَل فِي إْرمِيا ُ عِظَة

بَيِت ِ ساحَة فِي «قِْف اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢ . إلَيَّ ِ الله ُ كَلِمَة جاءَْت يَهُوذا، مَلِِك يُوِشيّا بِْن َ ياقِيم يَهُو حُكمِ ِ بِدايَة فِي ١

ُ تَقُولَه بِأْن أوَصيتَُك الَّذِي الكَلاِم بِكُّلِ إلَْيهِْم ْم َّ تَكَل اللهِ. بَيِت فِي لِيَسجُدُوا القَادِمِينَ يَهُوذا مُدُِن ُسّكاِن إلَى ْم َّ وَتَكَل اللهِ،
الَّذِي مارِ الدَّ عَِن َسأتَراَجُع حينَئِذٍ، يرِ. الشِّرِّ يقِهِمُ َطرِ عَْن بُونَ وَيَتُو يَسمَعُونَ، ما َّ ُب فَر ٣ مِنهُ. ً كَلِمَة تُنقِْص وَلا لَهُْم،

أعمالِهِْم. شَرِّ بِسَبَِب بِهِْم ُ َسُأنِزِلُه ُكنُْت
لِتَستَمِعُوا ٥ أمامَكُْم، وََضعتُها َّتِي ال يعَتِي شَرِ ِبحَسَِب وَتَسلـُكُوا لِي تَسمَعُوا لَْم ‹إْن اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُْم، «قُْل ٤

َكِشيلُوهَ. الهَيكََل هَذا َسأجعَُل فَإنِّي ٦ – لَهُْم تَستَمِعُوا فَلَْم بِإلحاٍح، إلَيكُْم أرَسلتُهُْم الَّذِيَن الأنبِياءِ، خُّداِمي كَلاِم إلَى
الأْرِض.›» ُأمَِم لِكُّلِ ٍ لَعنَة إلَى َ المَدِينَة ِ هَذِه وََسُأَحوُِّل

ُ كَلامَه إرمِيا أنَهى وَعِندَما ٨ اللهِ. بَيِت فِي الكَلاِم بِهَذا مُ َّ يَتَكَل َ وَهُو إرمِيا عِب الّشَ وَكُّلُ ُ وَالأنبِياء ُ الـكَهَنَة فَسَمـِـَع ٧

تَمُوَت. أْن «يَنْبَغِي لَهُ: وَقالُوا عَلَيهِ، عِب الّشَ وَكُّلُ ُ وَالأنبِياء ُ الـكَهَنَة قَبََض عِب، الّشَ لِكُّلِ ِ بِقَولِه ُ الله ُ أمَرَه شَيءٍ كُّلِ عَْن
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كُّلُ وَاجتَمََع َسيَفنُونَ؟›» ِ المَدِينَة ِ هَذِه وَُسّكانُ ِشيلُوهَ، مِثَل َسيَكُونُ البَيُت ‹هَذا وَتَقُوُل: ِ الله بِاسِْم ُأ َّ تَتَنَب فَلِماذا ٩

اللهِ. هَيْكَِل فِي إرمِيا َحوَل عِب الّشَ
بَيِت فِي ِ الجَدِيدَة ِ البَوّابَة مَدخَِل فِي وَجَلَسُوا اللهِ بَيِت إلَى القَصرِ مَِن فََصعِدُوا الكَلامَ، هَذا يَهُوذا ُ رُؤَساء وَسَمـِـَع ١٠

ِ هَذِه ِضّدَ أ َّ تَنَب ُ ه َّ لأن بِالمَوِْت جُِل َّ الر هَذا عَلَى ُيحكَمَ أْن «يَنْبَغِي عِب: الّشَ وَكُّلِ ؤَساءِ ُّ لِلر ُ وَالأنبِياء ُ الـكَهَنَة فَقاَل ١١ اللهِ.
بِآذانِكُْم.» ْ سَمِعْتُم َكما ِ المَدِينَة

الكَلاِم بِكُّلَ ِ المَدِينَة ِ هَذِه وَعَلَى البَيِت هَذا عَلَى أ َّ لأتَنَب ُ الله «أرَسلَنِي عِب: الّشَ وَلِكُّلِ ؤَساءِ ُّ الر لِكُّلِ إرمِيا فَقاَل ١٢

الَّذِي مارِ الدَّ عَِن ُ الله يَتَراَجُع ِحينَئِذٍ، إلَهِكُْم. َصوَت وَأطِيعُوا وَأعمالـَكُْم ُطرُقَكُْم أصلُِحوا وَالآنَ، ١٣ سَمِعْتُمُوهُ. الَّذِي
إْن كُْم َّ بِأن تَعلَمُوا أْن يَنْبَغِي وَلـَِكْن ١٥ عُيُونِكُْم. فِي َيحسُُن ما بِي افعَلُوا أيدِيكُْم. فَفِي أنا أمّا ١٤ بِكُْم. ُ َسيُنِزِلُه كانَ
مَ َّ لأتَكَل إلَيكُْم أرَسلَنِي قَْد َ الله لأّنَ ُسّكانِها. وَعَلَى ِ المَدِينَة ِ هَذِه وَعَلَى عَلَيكُْم بَرِيءٍ دٍَم ذَنَب تََضعُونَ كُْم َّ فَإن قَتَلتُمُونِي،

مَسامِعِكُْم.» فِي الكَلاِم بِهَذا
إلَينا مَ َّ تَكَل ُ ه َّ لأن بِالمَوِْت، جُِل َّ الر هَذا عَلَى ُيحكَمَ أْن يَنْبَغِي «لا وَالأنبِياءِ: ِ لِلـكَهَنَة عِب الّشَ وَكُّلُ ُ ؤَساء ُّ الر فَقاَل ١٦

إلَهِنا.» بِاسِْم
حَزَقِيّا، أيّاِم فِي ُأ َّ يَتَنَب المُورِشتِيُّ مِيخا «كانَ ١٨ عِب: الّشَ ِ جَماعَة لِكُّلِ وَقالُوا الأْرِض ُشيُوِخ مِْن رِجاٌل وَوَقََف ١٧

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا يَهُوذا: لِبَنِي وَقاَل يَهُوذا، مَلِِك

َمحرُوثاً، ً َحقلا صِْهيَوْنُ ‹َستَكُونُ
خَراٍب، َ َكومَة وَالقُدُس

جَيراُت.› الّشُ فِيها تَنبُُت ً َلَّة ت الهَيكَِل وََجبَُل

مارِ الدَّ عَِن ُ الله يَتَراَجِع ألَْم اللهِ؟ َ رَحمَة وََطلََب َ الله حَزَقِيّا َيخَْف ألَْم يَهُوذا؟ بَنُو أْو يَهُوذا، مَلُِك حَزَقِيّا ُ َلَه قَت فَهَْل ١٩
أنفُِسنا.» عَلَى ٍ بِكارِثَة َ نَأتِي أْن فَنُوِشُك َنحُن، أمّا بِهِْم؟ ُ َسيُنِزِلُه كانَ الَّذِي

ِ وَهَذِه ِ المَدِينَة ِ هَذِه ِضّدَ أ َّ تَنَب وَقَْد يمَ. يَعارِ ياِت ْ قِر مِْن ِشمْعِيا بُْن يّا ُأورِ ُ اْسمُه اللهِ، بِاسِْم أ َّ تَنَب ُ آخَر رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٢٠

فَسَمـِـَع لِقَتلِهِ. َلُِك الم وََسعَى رُؤَسائِهِ، وَكُّلُ ِ ُجنُودِه وَكُّلُ ُ ياقِيم يَهُو َلُِك الم ُ سَمِعَه وَقَْد ٢١ إْرمِيا. ُ قالَه ما وَقاَل الأْرِض
مِصرَ. إلَى وَهَرََب فَخاَف الأمرَ، هَذا يّا ُأورِ

إلَى َ مِصْر مِْن يا ُأورِّ فَأحضَرُوا ٢٣ مِصرَ. إلَى الرِّجاِل بَعُض ُ وَمَعَه عَْكبُورَ بَْن ألْناثانَ ُ ياقِيم يَهُو َلُِك الم فَأرَسَل ٢٢

ةِ.» العامَّ ِ مَقبَرَة إلَى ُ تَه َّ ُجث وََطرََح يِف بِالّسَ ُ رَأَسه فَقَطََع ياقِيمَ. يَهُو َلِِك الم
لِيَقتُلُوهُ. عِب الّشَ ِ لِقادَة إْرمِيا تَسلِيِم دُونَ وَحاَل إْرمِيا، فَحَمَى شافانَ بُْن أِخيقامُ أمّا ٢٤

٢٧
ً مَلِكا رَ نَبُوخَْذناصَّ تعيين
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لِي: ُ الله ُ قالَه ما َ هُو هَذا ٢ اللهِ. مَِن إْرمِيا إلَى ُ الكَلِمَة ِ هَذِه جاءَْت يَهُوذا، مَلِِك يُوِشيّا بِْن َ ياقِيم يَهُو حُكمِ ِ بِدايَة فِي ١

أدُومَ، مَلِِك إلَى رَسائَِل وَأرِسْل ٣ َكتِفَيَك. عَلَى وََضعْهُما َخشٍَب، مِْن ً وَقَِضيبا ةٍ َّ ِجلدِي ٍ أربِطَة مِْن ً نِيرا لِنَفِسَك «اصنَْع
مَلِِك ِصْدقِيّا إلَى جاءُوا الَّذِيَن ُسِل ُّ الر ِيَدِ ب َصيدُونَ، مَلِِك وَإلَى ُصورَ، مَلِِك وَإلَى ِيِّينَ، ون العَمُّ وَإلَى مُوآَب، مَلِِك وَإلَى
لِسادَتِكُْم قُولُوا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا ساداتِهِْم: هُْم لِيُبَلِّغُوا الكَلامَ هَذا َلِّغْهُْم ب ٤ القُْدِس. فِي يَهُوذا
ِمَْن ل ُأعطِيها وَأنا المَمدُودَةِ، وَذِراِعي ِ العَظِيمَة تِي َّ بِقُو الأْرِض َسطِح عَلَى َّتِي ال وَالوُُحوَش الأْرَض َصنَعُْت مَْن أنا ٥

لِتَخدِمَهُ. َ ة َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح ُ أعطَيتُه َكما خادِِمي. بابَِل، مَلِِك رَ، نَبُوخَْذناصَّ لِيَدِ الأراضِي ِ هَذِه كُّلَ أعطَيُت وَقَْد ٦ أشاءُ.
ُ َستَجعَلُه ِحينَئِذٍ، ِيَن. لآخَر ُ وَأْرُضه َ هُو َيخَضُع ِحينَ الوَقُت َ يَأتِي أْن إلَى وََحفِيدَهُ، ُ وَابنَه َ هُو ُ َستَخدِمُه الُأمَِم وَكُّلُ ٧

َيخدِمُهُْم. عِظامٌ وَمُلُوكٌ ٌ َكثِيرَة ُأمَمٌ
َ ة الُأمَّ تِلَك َسُأعاقُِب فَإنِّي بابَِل، َلِِك ِم ل َتخَضُع لا أْو بابَِل، مَلَِك رَ نَبُوخَْذناصَّ ُ َتخدِم لا ٌ ة ُأمَّ هُناكَ كانَْت إْن «‹وَلـَِكْن ٨

وَالَّذِيَن وَعَّرافِيكُْم أنبِيائِكُْم إلَى تَستَمِعُوا فَلا ٩ تَماماً. عَلَيهِْم أقضِيَ ى َّ َحت َسُأعاقِبُهُْم اللهُ. يَقُوُل َباءِ،› وَالو وَالجُوِع بِالحَرِب
ُأونَ َّ يَتَنَب ما لأّنَ ١٠ بابَِل.› مَلَِك َتخدِمُوا ‹لَْن لـَكُْم: يَقُولُونَ الَّذِيَن وََسحَرَتِكُمُ وَمُشَعوِذِيكُْم الأحلاِم فِي بُوّاِت ُّ الن ونَ يَتَلَّقُ
َتخَضُع َّتِي ال ُ ة الُأمَّ أمّا ١١ ـِكُونَ. فَتَهل وََسأطرُدُكُْم أْرِضكُْم، مِْن َستُنفَونَ كُْم َّ أن ِهيَ ُ وَعاقِبَتُه كَذٌِب. َ هُو ما َّ إن ِ بِه إلَيكُْم

فِيها.›» ُّ وَتَستَقِر أْرضِها، فِي ُ ة الُأمَّ تِلَك َستَعمَُل اللهُ. يَقُوُل راحَةً، أْرضَها وَُأعطِي فَسَُأعطِيها بابَِل، َلِِك ِم ل
ِماذا ل ١٣ فَتَحيا. ُ وََشعبَه َ هُو ُ وَاخدِْمه بابَِل، َلِِك ِم ل «اْخَضْع يَهُوذا: مَلِِك ِصْدقِيّا إلَى الكَلِماِت ِ هَذِه بِجَميِع مُْت َّ تَكَل َّ ثُم ١٢

تَستَمـِـْع لا ١٤ بابَِل. مَلَِك ُ َتخدِم لا ةٍ ُأمَّ ِ ة َّ أي عَْن ُ الله قاَل ما ِبحَسَِب َباءِ، وَالو ِ َجاعَة وَالم يِف بِالّسَ وََشعبَُك أنَت تَمُوُت
ُأرِسلهُْم، لَْم لأنِّي ١٥ بِالـكَذِِب. لـَكُْم ُأونَ َّ يَتَنَب هُْم لأّنَ بابَِل.› مَلَِك َتخدِمُوا ‹لَْن لـَكُْم: يَقُولُونَ الَّذِيَن الأنبِياءِ كَلاِم إلَى

لـَكُْم.›» ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن ُ وَالأنبِياء ْ أنتُم ـِكُونَ، فَتَهل أطرُدُكُْم لِذَلَِك بِالـكَذِِب. بِاسمِي ُأونَ َّ يَتَنَب هُْم وَها اللهُ، يَقُوُل
يَقُولُونَ: وَ لـَكُْم ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن أنبِيائِكُمُ كَلاِم إلَى تَستَمِعُوا «لا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا عِب الّشَ وَكُّلِ ِ لِلـكَهَنَة ُلُْت وَق ١٦

اخدِمُوا بَِل إلَيهِْم، تَستَمِعُوا لا ١٧ بِالـكَذِِب. لـَكُْم ُأونَ َّ يَتَنَب هُْم لأّنَ قَِصيرَةٍ.› فَترَةٍ بَعدَ بابَِل مِْن اللهِ بَيِت ُ ِيَة آن ‹َستُعادُ
ِ الله إلَى لُوا فَليَتَوَّسَ اللهِ، ُ كَلِمَة وَعِنْدَهُْم َحقِيقِيِّينَ َ أنبِياء كانُوا فَإْن ١٨ ِباُ؟ خَر المَكانُ هَذا يُصبُِح ِماذا ل لِتَحيَوا. بابَِل مَلَِك

بابَِل.›» إلَى القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا مَلِِك وَبَيِت ِ الله بَيِت ِ ِيَة آن ُ ة َّ بَقِي تَذهََب لا ى َّ َحت القَدِيرِ،
الأشياءِ ٢٠ المَدِينَةِ، فِي َّتِي ال ِ ِيَة الآن ةِ َّ وَبَقِي وَالقَواعِدِ ِ البُرونْز وََحوِض ِ الأعمِدَة عَِن ُ القَدِير ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا «لأّنَ ١٩

يَهُوذا رُؤَساءِ وَكُّلَ يَهُوذا مَلَِك َ ياقِيم يَهُو بَْن ياِكينَ يَهُو َسبَى عِندَما بابَِل، إلَى القُْدِس مَِن رُ نَبُوخَْذناصَّ يَأخُْذها لَْم َّتِي ال
ِ وَمَدينَة َلِِك الم وَبَيِت ِ الله بَيِت فِي ِ الباقِيَة ِ ِيَة الآن ِبخُُصوِص ِيَل، إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ٢١ وَالقُْدِس.
المَكاِن.›» هَذا إلَى وَُأرِجعَهُْم َشعبِي، أفتَقِدَ أْن إلَى هُناكَ وََستَبقَى بابَِل، إلَى ُ ِيَة الآن ‹َستُحمَُل اللهُ: يَقُوُل ٢٢ القُْدِس،

٢٨
الكاذِب بِيُّ َّ الن َحنَنِيّا،
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بُْن َحنَنِيّا مَنِي َّ كَل الرّابِعَةِ،٣٧ ِ نَة الّسَ مَِن الخامِِس هرِ َّ الش فِي يَهُوذا، مَلِِك ِصْدقِيّا مُلِك ِ بِدايَة فِي نَفسِها، ِ نَة الّسَ وَفِي ١

القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢ فَقاَل: عِب الّشَ وَكُّلِ ِ الـكَهَنَة ِبحُُضورِ ِ الله هَيْكَِل فِي ِجبعُونَ مِْن الَّذِي بِيُّ َّ الن َ عَُزور
َّتِي ال ُ ِيَة الآن تِلَك المَكاِن، هَذا إلَى ِ الله بَيِت َ ِيَة آن َسُأرِجــُع َسنَتَينِ، غُُضوِن وَفِي ٣ بابَِل، َ نِير رُت َّ َكس ‹قَْد ِيَل: إسْرائ ُ إلَه
َ ياقِيم يَهُو بِْن ياِكينَ يَهُو المَكاِن هَذا إلَى وََسُأرِجــُع ٤ بابَِل. إلَى وَحَمَلَها المَكاِن هَذا مِْن بابَِل مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ أخَذَها

بابَِل.›» مَلِِك َ نِير ُ وََسُأَكسِّر اللهُ، يَقُوُل بابَِل، إلَى ذَهَبُوا الَّذِيَن يَهُوذا مِْن المَسبِيِّينَ وَكُّلُ يَهُوذا، مَلَِك
إْرمِيا فَقاَل ٦ اللهِ. بَيِت فِي واقِفِينَ كانُوا الَّذِيَن عِب الّشَ وَكُّلِ ِ الـكَهَنَة ِبحُُضورِ بِيِّ َّ الن َحنَنِيّا إلَى إْرمِيا مَ َّ تَكَل ِحينَئِذٍ، ٥

المَسبِيِّينَ وَكُّلُ اللهِ بَيِت ُ ِيَة آن وَلتَرِجــْع بِهِ، أَت َّ تَنَب الَّذِي الكَلامَ ُ الله وَلْيُثَبِِّت كَلامَِك، ِبحَسَِب ُ الله لِيَعمَِل «آمِيْن، : بِيُّ َّ الن
وَقَبلََك قَبلِي كانُوا الَّذِيَن ُ الأنبِياء ٨ عِب. الّشَ وَلِكُّلِ لََك َسأقُولُهُا َّتِي ال َ الكَلِمَة ِ هَذِه اْسمَْع لـَِكِن ٧ المَكاِن. هَذا إلَى بابَِل مِْن
ُأ َّ يَتَنَب الَّذِي بِيُّ َّ الن ٩ َباءٌ. وَو ٌ وََمجاعَة حَرٌب َستأتِي وَقالُوا عَظِيمَةٍ، مَمالٍِك وَعَْن َكثِيرَةٍ أراضيَ عَْن تَنَبّأوا القَدِيِم، مُنذُ

«. بِيِّ َّ الن هَذا ُ كَلِمَة ُق تَتَحَّقَ عِندَما َحّقاً، ُ الله ُ أرَسلَه ٌ نَبِّي ُ ه َّ بِأن يُعرَُف لاِم بِالّسَ
ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا عِب، الّشَ كُّلِ ِبحُُضورِ َحنَنِيّا وَقاَل ١١ رَهُ. َّ وََكس ، بِيِّ َّ الن إْرمِيا عُنِق عَْن َ النِّير بِيُّ َّ الن َحنَنِيّا أخَذَ َّ ثُم ١٠

فِي بِيُّ َّ الن إْرمِيا ذَهََب ِحينَئِذٍ، الُأمَِم،» أعناِق عَْن َسنَتَينِ، غُُضوِن فِي بابَِل، مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ َ نِير ُ َسُأَكسِّر «هَكَذا اللهُ:
يقِهِ. َطرِ

وَقُْل «اْذهَْب ١٣ فَقاَل: ، بِيِّ َّ الن إْرمِيا عُنِق عَْن َ النِّير بِيُّ َّ الن َحنَنِيّا رَ َّ َكس أْن بَعدَ إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة جاءَْت َّ ثُم ١٢

ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٤ عَنْهُ.› ً عِوَضا حَدِيدٍ َ نِير َستََضْع َك َّ وَلـَِكن الخَشَِب، َ نِير َكسَرَت ‹أنَت اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا َنَنِيّا، ِلح
بابَِل، مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ ُ َتخدِم لأجعَلَها جَميعاً، الُأمَِم ِ هَذِه عُنِق عَلَى حَدِيدٍ َ نِير ‹وََضعُت ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ قالَه

أيضاً.›» َ ة َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح ُ أعطَيتُه َكما بِالفِعِل. ُ وََستَخدِمُه
الـكَذِِب. عَلَى كُِل َّ يَت عَب الّشَ هَذا َجعَلَْت وَقَْد اللهُ، يُرِسلَْك لَْم َحنَنِيّا، يا «اْسمَْع َحنَنِيّا: بِيِّ َّ لِلن إْرمِيا بِيُّ َّ الن قاَل َّ ثُم ١٥

اللهِ.›» ِضّدَ دٍ ُّ َمَر بِت مَْت َّ تَكَل َك َّ لأن نَةِ، الّسَ ِ هَذِه فِي وََستَمُوُت الأْرِض، ِ هَذِه عَْن ‹َسأنفِيَك اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٦

نَةِ. الّسَ تِلَك مِْن الّسابـِـِع هرِ َّ الش فِي بِيُّ َّ الن َحنَنِيّا ماَت وَقَْد ١٧

٢٩
بابِل فِي المَسبِيِّينَ إلَى إْرمِيا ُ رِسالَة

كُّلِ وَإلَى وَالأنبِياءِ ِ وَالـكَهَنَة بِي الّسَ ُشيُوِخ ةِ َّ بَقِي إلَى القُْدِس ِ مَدينَة مَِن إْرمِيا أرَسلَها َّتِي ال ِ الرِّسالَة نَّصُ َ هُو هَذا ١

مََع القُْدِس ِ مَدينَة مَِن يَكُنْيا خُرُوِج بَعدَ هَذا كانَ ٢ بابَِل. إلَى القُْدِس ِ مَدينَة مَِن رُ نَبُوخَْذناصَّ ُ َسباه الَّذِي عِب الّشَ
بِْن َ ألْعاَسة ِيَدِ ب َ الرِّسالَة إْرمِيا أْرَسَل وَقَْد ٣ وَالحَّدادِيَن. حّاتِينَ َّ وَالن القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا وَرُؤَساءِ وَالعَبيدِ الُأمِّ ِ ـِكَة َل الم

فَقاَل: بابَِل، مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ إلَى بابَِل، إلَى يَهُوذا مَلُِك ِصْدقِيّا أرَسلَهُما ذَيِن َّ الل حَلْقِيّا، بِْن يا ْ وَجَمَر شافانَ
٢٨:١ ٣٧

الميلاد. قبَل 593 -594 َ َنحو أي الرّابِعَة. … الخامِس هرِ َّ الش
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فِيها، وَاسكُنُوا ً بُيُوتا «ابنُوا ٥ بابَِل: إلَى القُْدِس مَِن المَسبِيِّينَ لِكُّلِ ِيَل، إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٤
وَلْيُنِجبُوا بَناتِكُْم، وَزَّوُِجوا لِبَنِيكُْم، زَوجاٍت خُذُوا وَبَناٍت. ً بَنِينا وَأنجِبُوا ُجوا تَزَّوَ ٦ تُنتِجُهُ. ما وَكُلُوا بَساتِينَ وَازرَعُوا
إْن ُ ه َّ لأن لأجلِها. اللهِ إلَى وا ُّ وََصل إلَيها، ْ ُسبِيتُم َّتِي ال ِ المَدِينَة َ خَير وَاطلُبُوا ٧ وا. ُّ تَقِل وَلا هُناكَ تَضاعَفُوا وَبَناٍت. ً بَنِينا
تَدَعُوا «لا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٨ خَيرٌ.» لـَكُْم َسيَكُونُ كَذَلَِك ْ فَأنتُم خَيرٌ، لَها كانَ
ُأونَ َّ يَتَنَب هُْم لأّنَ ٩ َيحلُمُونَها. َّتِي ال الأحلاِم إلَى تَستَمِعُوا وَلا َيخدَعُوكُْم. وََسطِكُْم فِي يَعِيشُونَ الَّذِيَن وَعَّرافِيكُمُ أنبِياءَكُْم

اللهُ.›» يَقُوُل ُأرِسلْهُْم، لَْم وَأنا كَذِباً. بِاسمِي لـَكُْم
ُ قَطَعْتُه الَّذِي وَعدِي وَُأتَمِّمُ َسأفتَقِدُكُْم لِبابَِل، ً َسنَة بعُونَ الّسَ تَكتَمُِل «عِندَما اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٠

ُخطٌَط فَهَِي اللهُ، يَقُوُل ِبخُُصوِصكُْم، بِها ُ ُأفَكِّر َّتِي ال الخُطََط أعرُِف لأنِّي ١١ المَكاِن. هَذا إلَى ُأعِيدَكُْم بِأْن مَعَكُْم
إلَيكُْم. َسأستَمـِـُع وَأنا ، إلَيَّ وا ُّ لِتَُصل وََستَأتُونَ َستَدعُونَنِي ١٢ وَرَجاءً. ً مُستَقبَلا لُأعطِيَكُْم لِضَرَرِكُْم، وَلَيسَْت ِلخـَيرِكُْم
مِنكُْم، ُأِخذَ ما وََسُأرِجــُع اللهُ، يَقُوُل لـَكُْم، وََسُأوجَدُ ١٤ بِكُْم، قُلُو بِكُّلِ تَطلُبُونَنِي ِحينَ وََتجِدُونَنِي َستَطلُبُونَنِي ١٣

إلَيهِ.» َسبَيتُكُْم الَّذِي المَكاِن مَِن وََسُأرِجعُكُْم اللهُ، يَقُوُل إلَيها، َطرَدتُكُْم َّتِي ال الأماِكِن كُّلِ مِْن وََسأجمَعُكُْم
داوُدَ، عَرِش عَلَى الجالِِس لِلمَلِِك ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا وَلـَِكّنَ ١٦ بابَِل.» فِي َ أنبِياء لَنا ُ الله «أقامَ تَقُولُونَ: قَْد ١٥

«َسُأرِسُل القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ١٧ بِي. الّسَ إلَى مَعَكُْم يَذهَبُوا لَْم الَّذِيَن إخوَتِكُمُ المَدِينَةِ، ِ هَذِه فِي الّساِكنِينَ عِب الّشَ وَلِكُّلِ
ِ َجاعَة وَالم بِالحَرِب َسُألاِحقُهُْم ١٨ لِرَداءَتِهِ. يُؤكَُل لا الَّذِي العَفِِن كَالتِّينِ وََسأجعَلُهُْم َباءَ، وَالو َ َجاعَة وَالم الحَرَب عَلَيهِمُ
جَميِع فِي لِلاْستِغراِب ً وَمَثارا ً وَرُعبا ً وَخَرابا ً لَعنَة َسأجعَلُهُْم الأْرِض. مَمالِِك جَميَع تُرعُِب ً عِبرَة وََسأجعَلُهُْم َباءِ. وَالو
بَعدَ ً واِحدا َ الأنبِياء امي خُّدَ إلَيهِْم أرَسلُت إْذ اللهُ، يَقُوُل لِكَلاِمي، يَنتَبِهُوا لَْم هُْم لأّنَ ١٩ إلَيها. َسأطرُدُهُْم َّتِي ال الُأمَِم

اللهُ.» يَقُوُل . إلَيَّ يَستَمِعُوا وَلَْم الآخَرِ،
بابَِل. إلَى القُْدِس مَِن المَسبِيِّينَ كُّلَ يا ِ الله ِ كَلِمَة إلَى فَاستَمِعُوا ٢٠

لـَكُْم آِن َّ يَتَنَب ذَيِن َّ الل مَعَِسيّا، بِْن وَلِِصْدقِيّا قُولايا بِْن لأخآَب ِيَل، إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢١

المَسبِيِّينَ لِكُّلِ ٍ كَلَعنَة المَثَُل بِهِما وََسيُضرَُب ٢٢ أمامَكُْم. وََسيَقتُلُهُما بابَِل، مَلِِك رَ لِنَبُوخَْذناصَّ «َسُأَسلِّمُهُما بِالـكَذِِب:
َسيَحدُُث ٢٣ بِالنّارِ.› بابَِل مَلُِك أحرَقَهُما ذَيِن َّ الل وَأخآَب َكِصْدقِيّا ُ الله ‹لِيَجعَلَْك فَيُقاُل: بابَِل، فِي يَهُوذا بَنِي مِْن
بِكَلاٍم ما َّ وَتَكَل ِجيرانِهِما، زَوجاِت مََع زَنَيا هُما أّنَ إْذ القُْدِس، ِ مَدينَة فِي عَمِلاها َّتِي ال ِ البَِشعَة الأعماِل بِسَبَِب هَذا

اللهُ.» يَقُوُل عَلَيهِ. وَأشهَدُ بِهَذا أعرُِف يَقُولاهُ. بِأْن آمُْرهُما لَْم باسمِي كاذٍِب

ِشمْعِيا إلَى ِ الله ُ رِسالَة
عِب الّشَ كُّلِ إلَى بِاسمَِك رَسائَِل «أرَسلَْت ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٥ : ِحلاِميِّ َّ الن لِِشْمعِيا وَقُْل ٢٤

ً كاهِنا ُ الله نََك َّ عَي ‹قَْد ٢٦ فِيها: ُلَْت ق ِيَن الآخَر ِ الـكَهَنَة كُّلِ وَإلَى الكاهِِن، مَعَِسيّا بِْن وَلَِصفَنْيا القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي
قَدَمِيهِ وَتُوَضُع عَلَيَك، ُأ َّ يَتَنَب َمجنُوٍن كُّلُ َسيُْسَجُن لِذَلَِك، اللهِ. بِبَيِت ُّ يَهتَم مَْن هُناكَ لِيَكُونَ الكاهِِن، ياداعَ يَهُو مَكانَ
بابَِل فِي إلَينا ً رِسالَة أرَسَل فَقَْد ٢٨ لـَكُْم؟ ُأ َّ يَتَنَب الَّذِي عَناثُوَث مِْن الَّذِي إْرمِيا خْ تُوَّبِ لَْم فَلِماذا ٢٧ يْنِ. َّ َخشَبِي لَوحَينِ بَينَ

ثَمَرَها.›» وَكُلُوا بَساتِينَ وَازرَعُوا فِيها، وَاسكُنُوا ً بُيُوتا فَابنُوا يٍل، َطوِ لِزَمٍَن هُناكَ َستَعِيشُونَ فِيها: قاَل
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إلَى ً رِسالَة «أْرِسْل ٣١ اللهُ: فَقاَل إرمِيا، إلَى ِ الله ُ كَلِمَة فَجاءَْت ٣٠ إْرمِيا. بِيِّ َّ لِلن َ الرِّسالَة ِ هَذِه الكاهُِن َصفَنْيا فَقَرَأ ٢٩

َجعَلـَكُْم وَقَْد ُأرِسلْهُ، لَْم أنِّي مََع لـَكُْم أ َّ تَنَب ِشمْعِيا لأّنَ ِحلّاِمي: َّ الن لِِشْمعِيا ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: وَقُْل المَسبِيِّينَ كُّلِ
ِ نَسلِه مِْن ُ لَه يَبقَى وَلَْن وَنَسلَهُ، ِحلّاِميِّ َّ الن ِشمْعِيا َسُأعاقُِب اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ٣٢ بِالـكَذِِب. ثِقَتَكُْم تََضعُونَ

اللهِ.›» ِضّدَ ٍ ِبخِيانَة مَ َّ تَكَل ُ ه َّ لأن اللهُ، يَقُوُل لِشَعبِي، ُ َسأعمَلُه الَّذِي َ الخـَير يَرَى وَلَْن عِب. الّشَ هَذا وََسَط أحَدٌ
٣٠

َّجاء بِالر وُعُودٌ
الَّذِي الكَلاِم جَميَع ‹اكتُْب ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ القَدِير ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢ اللهِ: مَِن إْرمِيا إلَى جاءَْت ُ الكَلِمَة ِ هَذِه ١

اللهُ. يَقُوُل وَيَهُوذا، ِيَل إسْرائ بَني مِْن ُسلَِب ما فِيها ُأرِجــُع ِحينَ اللهُ، يَقُوُل أيّامٌ، فَسَتَأتِي ٣ لَفِيفةٍ. عَلَى ِ بِه مْتَُك َّ كَل
ـِكُوها.›» يَمتَل لـِكَي لآبائِهِْم أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض ِ هَذِه إلَى وََسُأرِجعُهُْم

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٥ وَيَهُوذا. ِيَل إسْرائ عَْن ُ الله ِ بِه مَ َّ تَكَل الَّذِي الكَلامُ َ هُو هَذا ٤

رُعٍب، َصوَت «سَمِعْنا
َسلاٍم. لا َخوٍف عَْن سَمِعنا

َلِدُ! ي رَجٌُل هُناكَ كانَ إْن وَانظُرُوا «اسألُوا ٦
بُطُونِهِْم، عَلَى أيدِيهِْم يََضعُونَ الأبطاِل الرِّجاِل كُّلَ أرَى فَلِماذا

َلِدنَ؟ ي واتِي َّ الل كَالنِّساءِ
وُُجوهِهِْم؟ كُّلُ َشحُبَْت ِماذا وَل

لَهُْم، يٌل «وَ ٧

عَظِيمٌ، اليَومَ ذَلَِك لأّنَ
مَثِيٌل. ُ لَه وَلَيَس

لِيَعقُوَب، ِضيٍق وَقَت َسيَكُونُ
مِنهُ. َسيَخلُُص ُ ه َّ وَلـَِكن

َباءُ، الغُر ُيجـبِرَهُمُ لَْن ِحينَئِذٍ، قُيُودَكَ. وََسأنزَعُ َكتِفَِك، عَْن بابَِل َ نِير ُ َسُأَكسِّر القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل الوَقِت، ذَلَِك «فِي ٨

عَلَيهِْم. ُ َسُأعِينُه الَّذِي ـِكَهُْم، مَل َ وَداوُد إلَهَهُْم َسيَخدِمُونَ هُْم لـَِكنَّ ٩ ِخدمَتِهِْم، عَلَى بَعْدُ، فِيما
يَعقُوَب، خادِِمي يا أنَت «أمّا ١٠

َتخَْف، فَلا
اللهُ، يَقُوُل

ِيُل، إسْرائ يا وَأنَت
تَرتَعِْب. لا
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بَعِيدٍ، مِْن َسُأخَلُِّصَك لأنِّي
َسبيِهِْم. أْرِض مِْن نَسلََك وََسُأنقِذُ

يَعقُوُب، َسيَرِجــُع
وَأماٍن، ٍ راحَة فِي وََسيَكُونُ

يُزِعجُهُ. مَْن هُناكَ يَكُونَ وَلَْن
مَعََك، لأنِّي ١١

لُأنقِذَكَ، اللهُ، يَقُوُل
وََسطِها. فِي ْدتَُك بَّدَ َّتِي ال الُأمَمَ َسُأفنِي وَلأنِّي

ُأفنِيَك، فَلَْن أنَت أمّا
بِالعَدِل، َسُأؤَدِّبَُك لـَِكنِّي

عِقاٍب.» بِلا إثمََك أدَعَ وَلَْن
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٢

لَها، َ ِشفاء لا «إصابَتَُك
َلِيٌغ. ب وَجُرحَُك

تَِك. َّ قَِضي عَْن يُدافـِـُع مَْن يُوجَدُ لا ١٣
اِجُرِحَك. ِشفاءٍ مِْن وَما

نَسُوكَ، ونََك ُّ ُيحِب كانُوا الَّذِيَن كُّلُ ١٤

ِبخـَيْرِكَ. ونَ يَهتَمُّ لا وَهُْم
َكعَدُّوٍ، ً قاِسيَة ً بَة ضَر َبْتَُك ضَر َّي لأن

إثمَِك، ِكبَرِ بِسَبَِب
َخطاياكَ. ِ وََكثرَة

إصابَتِِك؟ بِسَبَِب تَصرُِخينَ ِماذا ل ١٥
ِشفاؤُهُ. ُمِكُن ي لا جُرحُِك

إثمِِك، ِ عَظَمَة بِسَبَِب
َخطاياِك، ِ َكثرَة وَبِسَبَِب

بِِك. هَذِا عَمِلُت
َسيُلتَهَمُونَ، التَهَمُوِك الَّذِيَن كُّلُ لِذَلَِك، ١٦

بِي. الّسَ إلَى َسيَذهَبُونَ ُخُصومِِك وَكُّلُ
َسيُسلَبُونَ، َسلَبُوِك الَّذِيَن

َسيُنهَبُونَ. يَنهَبُونَِك الَّذِيَن وَكُّلُ
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إلَيِك، تَِك َّ ِصح «َسُأعِيدُ اللهُ: يَقُوُل ١٧

جُرُوِحِك، مِْن وََسُأشفِيِك
‹المَنبُوذَةَ.› دَعُوِك النّاَس لأّنَ

أحَدٌ.›» ِيدُها يُر لا َّتِي ال صِْهيَوْنُ ِ ‹هَذِه قالُوا:
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٨

يَعقُوَب ِخياِم َ مَِصير ُ «َسُأغَيِّر
مَساِكنَهُ، وََسأرَحمُ

خَرائِبِها، عَلَى ُ المَدِينَة وََستُبنَى
مَكانِهِ. فِي وَالقَصرُ

مِنهُْم، كرِ الّشُ ُ تَرانِيم َستَخرُُج ١٩

ِحِك. الّضَ َصوُت وَكَذَلَِك
قَلِيلِينَ، يَكُونُونَ فَلا َسُأَكثِّرُهُْم،

مُنبُوذِيَن. يَكُونُونَ فَلا وََسُأكرِمُهُْم،
قَبُل، مِْن كانَ َكما نَسلُهُْم وََسيَكُونُ ٢٠

أماِمي، جَماعَتُهُْم وََستَثبُُت
يُضايِقُونَهُْم. الَّذِيَن كُّلَ وََسُأعاقُِب

َشعبِهِ، مِْن قائِدٌ وََسيَأتِي ٢١

وََسطِهِ. مِْن ُ حاكِمُه وََسيَخرُُج
مِنِّي، فَيَقتَرَِب ُ بُه ِّ َسُأقَر

مِنِّي،» الاقتِراِب عَلَى ُ َيجرُؤ مَْن ُ ه َّ لأن
اللهُ. يَقُوُل

َشعبِي، «وََستَكُونُونَ ٢٢

إلَهَكُْم.» وََسأُكونُ
اللهِ! ُ عاِصفَة ها ٢٣

َيخْرُُج، ُ غََضبُه
كَالإْعصارِ. الأشْرارِ رُؤوِس فَوَق َلتَّفُ ي

دِيدُ، الّشَ ِ الله غََضُب يَرتَّدَ لَْن ٢٤
عَمَلَهُ. يَنوِي ما َمِّمَ ُت ي ى َّ َحت

َستَفهَمُونَ. الأِخيرَةِ، الايّاِم فِي
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٣١
الجَدِيدَة ِيُل إسْرائ

َشعبِي.» َسيَِصيرُونَ وَهُْم ِيَل، إسْرائ قَبائِِل لِكُّلِ ً إلَها ُ َسأِصير الوَقِت، ذَلَِك «فِي اللهُ: قاَل ١

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢

الحَرِب مَِن َنجا الَّذِي عُب «الّشَ
ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ً نِعْمَة وَجَدَ

للرّاحَةِ.» ً َطلَبا ِيُل إسْرائ ارَتحََل ِحينَ
تِهِ: لُأمَّ وَقاَل بَعِيدٍ مِْن ُ الله َ َظهَر ٣

ةً، َّ أبَدِي ً ة َّ َمحَب «أحبَبْتُِك
رَحمَتِي. لَِك أدَْمُت لِذَلَِك
فَتَنبَنِينَ، ً ِيَة ثان َسأبنِيِك ٤

العَذراءُ. ِيُل إسْرائ يا
جَدِيدٍ، مِْن ينَتَِك زِ َستََضعِينَ

ُحتَفِلِينَ. الم مََع لِتَرقُصِي بِدُفُوفِِك وََستَخرُِجينَ
ِ الّسامِرَة ِجباِل فِي ً كُرُوما ُأْخرَى ً ة مَّرَ َستَزرَعِينَ ٥

َمَرِها. بِث عُونَ َّ َسيَتَمَت يَزرَعُونَها وَالَّذِيَن
يَومٌ، هُناكَ فَسَيَكُونُ ٦

أفْراِيمَ: ِجباِل عَلَى اُس َّ الحُر فِيهِ يُنادِي
صِْهيَوْنَ، إلَى لِنَذهَْب ‹قُومُوا،

إلَهِنا.›» إلَى
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٧
بِفَرٍَح، لِيَعقُوَب وا ُّ «غَن

عُوِب، الّشُ بِرَئِيِس وَافرَُحوا
وَقُولُوا: َسبُِّحوا، اهتِفُوا،

ِيَل.› إسْرائ َ ة َّ بَقِي َشعبََك، ُ الله يا ‹خَلِّْص
ماِل، الّشَ أْرِض مِْن بِهِْم َسآتِي ٨
الأْرِض. أقاصِي مِْن وََسأجمَعُهُْم
وَالأعرَُج، الأعمَى بَينَهُمُ َسيَكُونُ

َلِدَ. لِت ُض َمَّخَ تَت َّتِي وَال ُبلَى وَالح
عَظِيمَةٍ. َكجَماعَةٍ وََسيَعُودُونَ
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يَبكُونَ، هُْم بَينَما بِهِْم َسآتِي ٩

عُونَ. يَتَضَرَّ هُْم بَينَما وََسُأرِجعُهُْم
الماءِ، جَداوِِل بِمُحاذاةِ َسأقُودُهُْم

رُونَ. َّ يَتَعَث فَلا ٍ مُستَقِيمَة يٍق َطرِ وَفِي
ِيَل، لإسْرائ ً أبا َسأُكونُ لأنِّي وَذَلَِك

البِكرَ. ابنِيَ َسيَكُونُ ُ وَأفراِيم

الُأمَمُ، تُها َّ ‹أي ١٠
اللهِ، ً كَلِمَة اْسمَعُوا

البَعِيدَةِ. الجُزُرِ بَينَ وَأعلِنُوها
قُولُوا:

َسيَجمَعُهُ، ِيَل إسْرائ دَ بَّدَ ‹الَّذِي
قَطِيعَهُ.› الرّاِعي َيحرُُس َكما ُ وََسيَحرُُسه

يَعقُوَب، فَدَى َ الله لأّنَ ١١
مِنهُ. أقوَى َ هُو مَْن يَدِ مِْن ُ وَأطلَقَه

صِْهيَوْنَ، مُرتَفَعاِت عَلَى ونَ ُّ يُغَن وَ َسيَأتُونَ ١٢
اللهِ، خَيْراِت بِسَبَِب وُُجوهُهُْم َستُشْرُِق

وَالبَقَرِ. وَالغَنَِم يِت َّ وَالز بيذِ َّ وَالن القَمِح
، المَروِّيِ كَالبُستاِن نُفُوسُهُْم َستَرتَوِي

ِيَةً. ثان يَهزَلُوا وَلَْن
قِص َّ بِالر ُ بيَة الّصِ َسيَحتَفُِل ِحينَئِذٍ، ١٣

يُوِخ. وَالّشُ بّاِن الّشُ مََع
فَرٍَح، إلَى نَوَحهُْم َسُأَحوُِّل

ِيهِْم، وََسُأعَّز
حُزنِهِْم. مِْن ً بَدَلا يَفرَُحونَ وََسأجعَلُهُْم
سَِم، بِالدَّ ِ الـكَهَنَة نَفَس وََسُأشبـِـُع ١٤

خَيرِي،» مِْن قَلبُهُْم وََسيُشبَُع
اللهُ. يَقُوُل

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٥
الرّامَةِ، فِي سُمـِـَع «َصوٌت
مُّرٍ. وَبُكاءٍ نُواٍح َصوُت
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أولادِها، عَلَى تَبكِي راِحيُل
عَْنهُْم ى َّ تَتَعَز أْن تَرفُُض وَِهيَ

مَوْتَى.» هُْم لِأّنَ
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٦

مُوِع، الدُّ وَذَرِف البُكاءِ عَِن فِي َّ «تَوَق
عَمَلِِك،» مُقابَِل مُكافأةٌ فَهُناكَ

اللهُ، يَقُوُل
أعدائِهِْم. أْرِض مِْن «فَسَيَعُودُونَ

لَِك،» ٌ رَجاء هُناكَ ١٧
اللهُ، يَقُوُل

أْرضِهِْم. فِي لِيَسكُنُوا الأولادُ «فَسَيَعُودُ
يَقُوُل: وَ يَنُوُح َ أفْراِيم سَمِعُْت ١٨

بُْت، فَتَأدَّ بْتَنِي ‹أدَّ
ْب. يَتَدَرَّ لَْم َكعِجٍل

إلَيَك. فَأعُودَ أْرِجعنِي
إلَهِي. أنَت َك َّ لأن

إلَيَك، وَتُبُْت عَنَك ابتَعَْدُت ١٩
نَدَماً. فَخذَي عَلَى َبُْت فَضَر ذَنبِي، عَرَفُْت

ّلِ، بِالذُّ وََشعَرُت ِيُت خَز
ِصباَي.› مُنْذُ أخطائِي عارَ حَمَلُت لأنِّي

الغالِيَ؟ ابْنِي ُ أفْراِيم ألَيَس ٢٠
َحبُوَب؟ الم ابْنِي َ هُو ألَيَس

هُ، ِضّدَ بِالـَكثِيرِ مُْت َّ تَكَل نَعَْم
أذكُرُهُ. زِلُت ما لـَِكنِّي

أعْماقِي، بِكُّلِ ُ ه ُّ ُأِحب
تَأِكيدٍ.» بِكُّلِ ُ وََسأْرحَمُه

اللهُ. يَقُوُل
كَذِكْرَى، ً َحجَرا لِنَفِسِك «َضعِي ٢١

أنصاباً. لِنَفِسِك َضعِي
فِيها، ذَهَبِت َّتِي ال يَق رِ الّطَ يَن ِ ُمَيِّز ت وَهَكَذا

العَْذراءُ، ِيُل إسْرائ يا تَعُودِيَن عِنْدَما
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عَنِّي، َيَداِن الح فِي يَن ِّ تَستَمِر مَتَى إلَى ٢٢

ةُ؟ المُرتَّدَ البِنُت تُها َّ أي
الأْرِض: فِي ً جَدِيدا ً أْمرا خَلََق َ الله «لأّنَ

بِرَجٍُل.»٣٨ ُتحِيُط ُأنثَى

وَمُدُنِها يَهُوذا أهُل َسيَعُودُ بَةَ، المَسلُو ُكنُوزَهُمُ لَهُْم أستَرِدُّ «عِندَما ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٣

ُس.› المُقَّدَ َبَُل الج ها أّيُ البِرِّ، مَسَكَن يا ُ الله ‹لِيُبارِْكَك يقُولُونَ:
المُنهََكينَ، ُ َسُأريح نِي َّ لأن ٢٥ وَقُطعانَهُْم. حَُل ُّ الر وَالبَْدوُ الفَلّاُحونَ وَمُدُنِها، يَهُوذا أْرِض ًفِي مَعا عُب الّشَ «َسيَْسكُُن ٢٤

الُضعَفاءِ.» جَميَع ُ وَُأَشّدِد
لِي. ً لَذِيذا نَوِمي كانَ َكما َحولِي، وَنَظَرُت استَيقَظُت حظَةِ، الّلَ ِ هَذِه فِي ٢٦

أنِّي وََكما ٢٨ أكثَرَ. وََحيواناٍت بُِأناٍس يَهُوذا وَبَيَت ِيَل إسْرائ بَيَت أزرَعُ أعُودُ ِحينَ أيّامٌ «َستَأتِي اللهُ: يَقُوُل ٢٧

غَرسِهِْم عَلَى ُ َسأسهَر هَكَذا عَلَيهِْم، رِّ َّ الش وَجَلِْب وَتَدمِيرِهِْم وَإهلاكِهِْم هَدمِهِْم وَعَلَى جُذُورِهِْم مِْن اقتِلاعِهِْم عَلَى سَهِرُت
اللهُ. يَقُوُل جَديدٍ،» مِْن

بَعْدُ: فِيما النّاُس يَقُوَل لَْن الأيّاِم، تِلَك «فِي ٢٩

الحُصرُمَ، يأكُلُونَ ُ ‹الآباء
يُضرُِسونَ.›٣٩ ُ وَالأبناء

أسنانُهُ.» َستُضرُِس َ الحُصرُم يَأكُُل إنساٍن وَكُّلُ تِهِ، َّ َخطِي بِسَبَِب واِحدٍ كُّلُ َسيَمُوُت بَْل ٣٠

الجَدِيد العَهدُ
كَالعَْهدِ يَكُونَ لَْن ٣٢ يَهُوذا. بَنِي وَمََع ِيَل إسرائ بَنِي مََع ً جَدِيدا ً عَهدا أقطَُع ِحيْنَ اللهُ، يَقُوُل أيّامٌ، تَْأتِي «ها ٣١

أنِّي مََع نَقَُضوهُ، الَّذِي َكعَهدِي يَكُونَ وَلَْن مِصْرَ. مِْن لُِأخرَِجهُْم ِيَدِهِْم ب أمسَْكتُهُْم عِندَما آبائِهِْم مََع ُ قَطَعْتُه الَّذِي
اللهُ. يَقُوُل َسيِّدَهُْم،» ُكنُت

داِخلِهِْم فِي يعَتِي شَرِ َسأزرَعُ اللهُ: يَقُوُل الأيّاِم، تِلَك بَعدَ ِيَل إسْرائ بَنِي مََع ُ َسأقطَعُه الَّذِي العَهدُ َ هُو وَهَذا «لـَِكْن ٣٣

َشعبِي. َسيَكُونُونَ وَهُْم إلَهَهُْم، َسأُكونُ بِهِْم. قُلُو عَلَى وََسأكتُبُها
مِْن جَمِيعاً، َسيَعرِفُونَنِي إْذ اللهَ.› ‹اعرِِف لَهُ: يَقوَل وَ ُ يْبَه قَرِ أحَدٌ يُعَلِّم لأْن بَعدُ فِيما ٌ حاجَة هُناكَ تَكُونَ «وَلَْن ٣٤

تَهُْم.» َّ َخطِي ُ أذكُر أعُودَ وَلَْن إثمَهُْم، ُ َسأغفِر لأنِّي اللهُ. يَقُوُل َكبِيْرِهِْم، إلَى َصغِيْرِهِْم
٣١:٢٢ ٣٨

القديمة. ِ المأثورَة الأقواِل بأحدِ ً مرتبطا يكونُ قد يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ بِرَجُل. ُتحِيُط ُأنثَى
٣١:٢٩ ٣٩

َّتِي ال الآباءِ أخطاءِ فِي يُضرَُب مَعروٌف مَثٌَل َ وَهُو فَتَضعَُف. أسنانُهُْم مُ َّ تتثَل أي يضرُِسونَ وَ نُُضوِجهِ، قبَل الحامُض العنُب َ هُو الحصرمُ يُضرُِسون. … ُ الآباء
نتاِئجها. أبناؤُهُْم ُل يَتَحَمَّ
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أترَُككُم لَْن
هارَ، النَّ َ لِتُنِير مَس الّشَ أعطَى مَْن َ هُو ٣٥

يِل، َّ الل ِ لإنارَة ُجومَ ُّ وَالن َ القَمَر وََجعََل
أمواجُهُ، ُ فَتَهدِر َ البَحر يُهَيُِّج الَّذِي

اْسمُهُ. ُ القَدِير يهوه٤٠
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا

يَزُوُل، لا الـَكوِن قوانِينِ عَلَى ُسلطانِي أّنَ «َكما ٣٦
ِيَل إسْرائ بَنُو يَزُوُل لا كَذَلَِك

الأبَدِ.» إلَى َشعبي يَكُونُوا أْن مِْن
اللهُ. يَقُوُل

اللهُ: يَقُوُل وَ ٣٧
الأعلَى، فِي ماواِت الّسَ يَقِيَس أْن أحَدٌ استَطاعَ «إِن

أسفَُل، مِْن الأْرِض أساساَت يَستَكِشَف أْن أْو
ِيَل، إسْرائ بَني كُّلَ أرفَُض أْن ُمِكُن ي فَحِينَئِذٍ،

عَمِلُوهُ.» ما كُّلِ بِسَبَِب
اللهُ. يَقُوُل

الجَدِيدَة القُدُس
مِْن القِياِس َحبُل وََسيَمتَّدُ ٣٩ يَةِ. الزّاوِ باِب إلَى َحنَنْئِيَل بُرِج مََع القُْدِس ُ ِناء ب يُعادُ ِحينَ ٌ ِيَة آت «الأيّامُ اللهُ: يَقُوُل ٣٨

الحُقُوِل وَكُّلَ – الآنَ مادُ َّ وَالر ُثَُث الج َحيُث – الوادِي كُّلَ وََسيُضُّمُ ٤٠ الغَورِ. إلَى ُ يَدُور َّ ثُم جارَِب، ِ َلَّة ت إلَى هُناكَ
وَلَْن تُقلََع لَْن للهِ. ً َسة مُقَّدَ الأْرُض تِلَك كُّلُ َستَكُونُ رِق. َّ الش فِي َيِل الخ باِب ِ يَة زاوِ وَإلَى قَدرُونَ وادِي إلَى ةِ المُمتَّدَ

الأبَدِ.» إلَى ً ِيَة ثان َ تُهدَم
٣٢

ِلحَقل إْرمِيا شِراءُ
ِ نَة لِلّسَ ُ المُوافِقَة وَِهيَ يَهُوذا، مَلِِك ِصْدقِيّا ُلِك ِم ل ِ العاشِرَة ِ نَة الّسَ فِي إْرمِيا إلَى ِ الله مَِن جاءَْت َّتِي ال ُ الكَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ١

بِيّ َّ الن وَإْرمِيا القُْدِس، َ مَدينَة ُ ُيحاصِر بابَِل مَلِِك جَيُش كانَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢ رَ. نَبُوخَْذناصَّ مُلِك مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة
يَهُوذا مَلُِك ِصْدقِيّا َلُِك الم ُ َسجَنَه عِندَما هَذا حَدََث وَقَْد ٣ يَهُوذا. مَلِِك بَيِت فِي كانَ الَّذِي الّسِجِن ِ ساحَة فِي ً مَسُجونا
ـِكَها، يَمتَل ى َّ َحت بابَِل مَلِِك لِيَدِ َ المَدِينَة ِ هَذِه ُ َسُأَسلِّم اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا تَقُوُل: فَأنَت هَكَذا؟ ُأ َّ تَتَنَب ِماذا «ل لَهُ: وَقاَل
ً عَينا إلَيهِ ُ وََسيَنظُر لِوَجهٍ، ً وَجها ُ مَعَه مُ َّ وََسيَتَكَل بابَِل، مَلِِك لِيَدِ ُ م َّ َسيُسَل ُ ه َّ لأن البابِلِيِّينَ، يَدِ مِْن ِصْدقِيّا َلُِك الم َ يَنجُو وَلَْن ٤

٣١:٣٥ ٤٠
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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لَْن البابِلِيِّينَ، ُ َبتُم حار فَإْن اللهُ. يَقُوُل يَمُوَت، ى َّ َحت هُناكَ وََسيَبقَى بابَِل. إلَى ِصْدقِيّا رُ نَبُوخَْذناصَّ وََسيأخُذُ ٥ لِعَينٍ.
تَنتَصِرُوا.›»

الَّذِي َحقلِي اشتَرِ يَقُوُل: وَ ومَ ُّ َشل بُْن َحنَْمئِيُل عَمَِّك ابُن إلَيَك ‹َسيَأتِي ٧ تَقُوُل: ِ الله ُ كَلِمَة إلَيَّ «جاءَْت إْرمِيا: وَقاَل ٦

وَاْستِردادِهِ.›» ِ شِرائِه َحّقُ لََك فَأنَت عَناثُوَث، فِي
أْرِض فِي عَناثُوَث فِي الَّذِي َحقلِي «اشتَرِ لِي: وَقاَل اللهُ، قاَل َكما الّسِجِن، ِ ساحَة إلَى عَمِّي ابُن َحنَْمئِيُل إلَيَّ َ فَجاء ٨

لِنَفِسَك.» ِ فَاشتَرِه وَاْستِردادِهِ. ِ امتِلاكِه َحّقُ لََك فَأنَت بَنْيامِيْنَ.
وَدَفَعُت عَناثُوَث. فِي كانَ الَّذِي عَمِّي، ابُن َحنَْمئِيَل، مِْن الحَقَل َيُت فَاشتَر ٩ اللهِ. مَِن كانَْت َ الكَلِمَة أّنَ فَعَرَفُت
الماَل. ُ لَه وَدَفَعُت ، ّكِ الّصَ عَلَى شُهُودٌ َع َّ وَوَق وََختَمتُهُ. ّكِ الّصَ فِي َّمََن الث وََكتَبُت ١٠ ةِ. الفِّضَ مَِن مِثْقالا٤١ً َ عَشَر َ َسبعَة ُ ثَمَنَه
وَأعطَيتُها ١٢ َختُومَةِ، الم ُ غَير ُ سخَة ُّ الن وَكَذَلَِك رُوِط، ُّ لِلش َ يَة ُحتَوِ وَالم َ َختُومَة الم َ سخَة ُّ الن يَشمَُل الَّذِي البَيِع، َصّكَ أخَذُت َّ ثُم ١١

الجالِِسينَ اليَهُودِ وَكُّلِ البَيِع، َصّكِ عَلَى عُوا َّ وَق الَّذِيَن هُودِ ُّ الش وَِبحُُضورِ عَمِّي، ابِن َحنَمئِيَل أمامَ َمحِْسيّا بِْن يّا نِيرِ بِْن لِبارُوَخ
الّسِجِن. ِ ساحَة فِي

هَذا، الشِّراءِ َصّكَ ‹خُْذ ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ١٤ فَقُلُْت: ِبحُُضورِهِْم بارُوَخ وَأْوَصيُْت ١٣
القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٥ يلَةٍ.› َطوِ لِفَترَةٍ ُيحفَظا لـِكَي فُخّاٍر مِْن وِعاءٍ فِي ُ وََضعْه وَالمَفتُوحَةِ، ِ َختُومَة الم ِيقَتَيهِ بِوَث

الأْرِض.›» ِ هَذِه فِي بَعدُ وَالـكُرُومُ وَالحُقُوُل البُيُوُت ‹َستُشتَرَى ِيَل: إسْرائ ُ إلَه
فَقُلُْت: يّا، نِيرِ بِْن لِبارُوَخ الشِّراءِ َصّكَ أعطَيُت أْن بَعدَ ِ الله إلَى يُت َّ وََصل ١٦

يَْصعُُب لا المَمدُودَةِ. وَيَمينَُك ِ العَظِيمَة تَِك َّ بِقُو وَالأْرَض ماواِت الّسَ َصنَعَت قَْد أنَت الإلَهُ. ّبُ َّ الر ها «أّيُ ١٧
َبّارُ، الج ُ العَظِيم ُ الإلَه أنَت الآباءِ. إثِم عَلَى الأحفادَ ُتجازِي َك َّ لـَِكن الأْجياِل، لإلُوِف الإحسانَ تَصنَُع ١٨ أْمٌر. عَلَيَك
لـِكَي البَشَرِ أعماَل تُراقُِب بِعَينَيَك أنَت تَعمَُل. ما كُّلِ فِي وََجبّارٌ المَشُورَةِ، فِي ٌ عَظيم ١٩ القَدِيرُ. يهوه٤٢ وَاسمَُك
مِثلُها يَأِت لَْم َّتِي ال مِصرَ أْرِض فِي وَالعَجائَِب الآياِت عَمَِل مَْن أنَت ٢٠ وَأعمالِهِ. ِ ُطرُقِه ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلَ تُعطِي
أخرَجَت ٢١ اليَوِم. هَذا إلَى يُهاُب ً اْسما لِنَفِسَك َصنَعَْت آخَرَ. َشعٍب أّيِ فِي وَلا ِيَل إسْرائ فِي لا هَذا، يَومِنا ى َّ َحت

عَظِيمَةٍ. وَمَهابَةٍ مَمدُودَةٍ، وَذِراٍع ةٍ، َّ ي قَوِ ِيَدٍ ب وَعَجائَِب، بِآياٍت مِصرَ أْرِض مِْن ِيَل إسْرائ َشعبََك
وَامتَلـَكُوها. وَأتَوْا ٢٣ ًوَعَسَلاً. لَبنا ًتَفيُض أْرضا لآبائِهِْم، َستُعطِيها ََّك بِأن أقسَمَت َّتِي ال الأْرَض ِ هَذِه «وَأعطَيتَهُْم ٢٢

المُعاناةِ. ِ هَذِه كُّلَ عَلَيهِْم َلَبَت فَج أوَصيتَهُْم. ما بِكُّلِ يَعمَلُوا وَلَْم يعَتََك. شَرِ تَبِعُوا وَلا يُطِيعُوكَ، لَْم هُْم لـَِكنَّ
بُونَها، ُيحارِ الَّذِيَن البابِلِيِّينَ لِيَدِ ُ المَدِينَة وَاستَسلَمَِت عَلَيها. وَالاستيلاءِ ِ المَدِينَة لحِصارِ ً ة َّ ِي تُراب َ َحواِجز ونَ ُّ البابِلِي «وََضَع ٢٤

تَراهُ. أنَت وَها حَدََث، قَْد ُ عَنْه مَْت َّ تَكَل ما وَالأمراِض. ِ َجاعَة وَالم الحَرِب بِسَبَِب
لِيَدِ ُ المَدِينَة مُ َّ َستُسَل هَذا، وَمََع شُهُودٍ.› أمامَ ةٍ بِفِّضَ لِنَفِسَك الحَقَل ‹اشتَرِ لِي: ُلَت ق الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ «وَأنَت، ٢٥

البابِلِيِّينَ.»
٣٢:٩ ٤١

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
٣٢:١٨ ٤٢

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



٣ : ٣٣ إْرمِيا ١٢٥٣ ٢٦ : ٣٢ إْرمِيا

هَذا لِذَلَِك ٢٨ ؟ عَلَيَّ يَصعُُب ٌ شَيء هُناكَ هَْل . حَيٍّ شَيءٍ كُّلِ ُ إلَه اللهُ، «أنا ٢٧ إْرمِيا: إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ٢٦

الَّذِيَن ونَ ُّ البابِلِي َسيَأتِي ٢٩ لِيَفتََحها. بابَِل مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ وَلِيَدِ البابِلِيِّينَ لِيَدِ َ المَدِينَة ِ هَذِه ُ ‹َسُأَسلِّم اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو
لِلبَعِل، ُسطُوِحها عَلَى النّاُس َ ر َّ َبخ َّتِي ال البُيُوَت وََيحرِقُونَ َسيَحرِقُونَها بِالنّارِ. َ المَدِينَة ِ هَذِه وََيحرِقُونَ المَدِينَةَ، ِ هَذِه بُونَ ُيحارِ
يَصنَعَونَ كانوا وَيَهُوذا ِيَل إسْرائ بَني لأّنَ هَذا َسأفعَُل ٣٠ غََضبِي. إلَى ى أدَّ مِمّا ُأْخرَى، ٍ لآلِهَة ً سائِلَة تَقدِماٍت مُوا وَقَّدَ
عَلَى ً ِجّدا غَِضبُت ‹لأنِّي ٣١ اللهُ. يَقُوُل يَعمَلُونَهُ،› بِما يُغِيظُونَنِي كانُوا ِيَل إسْرائ بَني وَلأّنَ ِصباهُْم. مُنذُ أماِمي رَّ َّ الش
وَبَنُو ِيَل إسْرائ بَنو ُ عَمِلَه الَّذِي رِّ َّ الش بِسَبَِب ٣٢ أماِمي مِْن يلُها سُأز نِي َّ إن ى َّ َحت اليَوِم، هَذا إلَى ِنائِها ب يَوِم مُنذُ المَدِينَةِ، ِ هَذِه

القُْدِس. وَُسّكانُ يَهُوذا وَرِجاُل وَأنبِياؤُهُْم وَرُؤَساؤُهُْم وَمُلُوكُهُْم هُْم – غََضبِي لِيُثِيرُوا يَهُوذا
تَعلِيمِي. يَقبَلُوا وَلَْم إلَيَّ يَستَمِعُوا فَلَْم يَوٍم، بَعدَ ً يَوما متُهُْم َّ عَل نِي َّ أن وَمََع وُُجوهَهُْم. لا لِي ُظهُورَهُْم «أدارُوا ٣٣

ومَ، ُّ هِن ابِن وادِي فِي لِلبَعِل مُرتَفَعاٍت٤٣ بَنُوا ٣٥ سُوهُ. فَنَّجَ اْسمِي، يَحمُِل الَّذِي البَيِت فِي َ يهَة الـكَر أصنامَهُمُ وََضعُوا ٣٤

ُيخطِئُ. يَهُوذا َجعَلُوا هَذا، وَبِعَمَلِهِْم بِهِ. رُت َّ فَك وَلا بِهَذا، آمُْرهُْم لَْم وَأنا مُولََك. ِ لِلإلَه قَرابِينَ وَبَناتِهُْم أبناءَهُْم لِيُقَّدِمُوا
بِالحَرِب بابَِل مَلِِك لِيَدِ ُأسلِمَْت ها بِأّنَ عَنها تَقُولُونَ َّتِي ال المَدِينَةِ، ِ لِهَذِه ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا «وَلِذَلَِك ٣٦

هَذا إلَى َسُأرِجعُهُْم دِيدِ. الّشَ وَغَيظَِي وََسخَطِي بِغََضبِي إلَيها َطرَدتُهُْم َّتِي ال الأراضِي مَِن «َسأجمَعُهُْم ٣٧ َباءِ: وَالو ِ َجاعَة وَالم
لـِكَي ً واِحدا ً يقا وََطرِ ً واِحدا ً قَلبا وََسُأعطِيهُْم ٣٩ إلَهَهُْم. َسأُكونُ وَأنا َشعبِي، َسيَكُونُونَ ٣٨ بِأماٍن. وََسُأسِكنُهُْم المَكاِن،

نَسلِهِْم. وَخَيْرِ خَيرِهِْم لأجِل ً دائِما َيخافُونِي
َيحِيدُوا لا ى َّ َحت مَهابَتِي، بِهِْم قُلُو فِي أَضَع وَبِأْن لَهُْم ً خَيرا أعمََل أْن أبَداً: ُ عَنه أِحيدَ لَْن ًمَعَهُْم أبَدِيّا ً عَهدا «قَطَعُْت ٤٠

نَفسِي.» وَكُّلِ قَلبِي بِكُّلِ بِأمانَةٍ، الاْرِض ِ هَذِه فِي وََسأغرِسُهُْم إلَيهِْم. بِالإحساِن َسأفْرَُح ٤١ عَنِّي.
َ الخـَير عَلَيهِِم َسأجلُِب هَكَذا عِب، الّشَ هَذا عَلَى َ العَظِيمَة َ المُعاناة ِ هَذِه جَلَبُت «َكما اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٤٢

َحيواٌن، أْو إنساٌن يَسكُنُها وَلا ٌ ِبَة خَر ها إّنَ تَقُولُونَ َّتِي ال الأْرِض ِ هَذِه فِي الحُقُوُل َستُشتَرَى ِحينَئِذٍ، ٤٣ بِهِ. وَعَدتُهُْم الَّذِي
أْرِض فِي عَلَيها ِيَن آخَر وَيُشهِدُونَ ًَيختِمُونَها ُصكُوكا وََسيَكتُبُونَ ةٍ، بِفِّضَ الحُقُوَل َسيَشتَرُونَ ٤٤ البابِلِيِّينَ. لِيَدِ ُأسلِمَْت وَقَْد
قَِب.٤٤ َّ الن مُدُِن وَفِي ةِ َّ ِي ب الغَر التِّلاِل مُدُِن وَفِي ةِ َّ َبَلِي الج المَناطِِق وَمُدُِن يَهُوذا مُدُِن وَفِي بِالقُْدِس ِ ُحِيطَة الم وَالمَناطِِق بَنْيامِيْنَ

اللهُ. يَقُوُل مِنهُْم.» ُأِخذَ ما َسُأرِجــُع لأنِّي ذَلَِك َسيَحدُُث
٣٣

الله وَعدُ
الأْرِض خالُِق ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢ الّسِجِن: ِ ساحَة فِي ً َمحُجوزا كانَ بَينَما ِيَةً، ثان إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ١

تَعرِفُها.› لا ٍ وَعَمِيقَة ٍ عَظِيمَة بُِأمُوٍر وَُأخبِرَكَ فَُأِجيبََك، ‹ادعُنِي ٣ يهوه٤٥: ُ وَاْسمُه سَها، وَأّسَ الأْرَض َل َشّكَ مَْن ُ الله –
٣٢:٣٥ ٤٣

المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
٣٢:٤٤ ٤٤

يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
٣٣:٢ ٤٥

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



١٨ : ٣٣ إْرمِيا ١٢٥٤ ٤ : ٣٣ إْرمِيا

َتحِصينِ لأجِل هُدِمَْت َّتِي ال يَهُوذا مُلُوِك وَقُُصورِ ِ المَدِينَة ِ هَذِه بُيُوِت عَْن ِيَل، إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو «فَهَذا ٤

بُهُْم َسأضرِ الَّذِيَن أولَئَِك ِبجُثَِث وََسيَملُأونَها المَدِينَةَ، ِ هَذِه بُوا لِيُحارِ ونَ ُّ البابِلِي ‹َسيَأتِي ٥ يِف: وَالّسَ الحِصارِ أبراِج ِضّدَ ورِ الّسُ
ُسّكانِها. شَرِّ بِسَبَِب ِ المَدِينَة ِ هَذِه عَْن ُحُضورِي َحجَبُْت فَقَْد وََسخَطِي. بِغََضبِي

يَهُوذا مِْن ُأِخذَ ما وََسُأعِيدُ ٧ وَالأماِن. لاِم الّسَ َ َكثرَة لَهُْم وَُأعلُِن َسُأشفِيهِْم إلَيها. وَالّشِفاءِ واءِ بِالدَّ َسآتِي «‹لـَِكنِّي ٦

عِصيانَهُْم ُ وََسأغفِر ِضّدِي، َخطاياهُْم ذُنُوِب مِْن َسُأَطهِّرُهُْم ٨ البِدايَةِ. فِي كانُوا َكما ً ِيَة ثان وََسأبنِيهِْم ِيَل. إسْرائ وَمِْن
بِجَميِع َستَسمَُع َّتِي ال الأْرِض ُأمَِم كُّلِ أمامَ لِي وَتَمجيدٍ وَتَسبِيٍح فَرٍَح َ مَدِينَة ُ المَدِينَة ِ هَذِه وََستُصبُِح ٩ بِهِم. ذُنُو وَكُّلَ عَلَيَّ

لِشَعبِي.› ُأقَّدِمُها َّتِي ال وَخَيراتِي إحساناتِي كُّلِ بِسَبَِب وَتَرتَعُِب الُأمَمُ َستَخاُف لِشَعبِي. إحساناتِي
وََشوارِِع يَهُوذا مُدُِن فِي َحيَواٍن، أْو إنساٍن بِلا مَهُجورٌ ُ ه َّ إن تَقُولُونَ الَّذِي المَكاِن هَذا ‹فِي اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «فَهَذا ١٠

يِس العَرِ وََصوُت وَالاحتِفاِل، الغِناءِ َصوُت ١١ جَديدٍ مِْن َسيُْسمَُع وَالبَهاِئِم، النّاِس مَِن ساِكٍن بلا ِ المَترُوكَة القُْدِس
القَدِيرِ. ِ لله ً َمجدا يَقُولُونَ: ُأناٍس وََصوُت وَالعَرُوِس،

صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله َسبُِّحوا
الأبَدِ.٤٦ إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

ِ هَذِه مِْن ُأِخذَ ما كُّلَ َسُأرِجــُع لأنِّي يَن. ِ شاكِر اللهِ بَيِت إلَى ٍ ِتَقدِمَة ب يَأتُونَ الَّذِيَن أفْواهِ مَِن ً ِيَة ثان هَذِا َسيُسمَُع
اللهُ. يَقُوُل عَْهدِها.›» سابِِق إلَى لِتَعُودَ الأْرِض

َسيَكُونُ مُدُنِهِ، كُّلِ فِي بَهِيمَةٌ، أْو إنساٌن ُ يَسكُنُه لا الَّذِي الخَرِِب المَكاِن هَذا «فِي القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٢
قَِب،٤٧ َّ الن وَمُدُِن ةِ َّ ِي ب الغَر التِّلاِل وَمُدُِن َبَِل الج مُدُِن فِي ١٣ غَنَمَهُْم. يُسَرُِّحونَ الَّذِيَن عاةِ ُّ لِلر مَرعىً ُأْخرَى ً ة مَّرَ هُناكَ
يَدِ َتحَت ُّ تَمُر ِخراٌف ُأْخرَى ً ة مَّرَ هُناكَ َسيَكُونُ يَهُوذا، مُدُِن وَفِي القُْدِس، ِ بِمَدينَة ِ ُحِيطَة الم وَالمَناطِِق بَنْيامِيْنَ أْرِض وَفِي

اللهُ. يَقُوُل ها.» يَعُّدُ الَّذِي
الله وَعدِ ثَباُت

وَذَلَِك الأيّاِم تِلَك فِي ١٥ يَهُوذا. وَبَنِي ِيَل إسْرائ لِبَني ُ قَطَعْتُه الَّذِي وَعدَِي فِيها ُ ُأتَمِّم أيّامٌ «َستَأتِي اللهُ: يَقُوُل ١٤

يَهُوذا، َسيَخلُُص الأيّاِم، تِلَك فِي ١٦ الأْرِض. فِي ِّ وَالبِر العَدِل عَلَى َسيُحافُِظ داوُدَ، نَسِل مِْن ً غُصنا َسُأنبُِت الوَقِت،
نا.›» ُّ بِر ُ ‹الله بِهِ: َسيَدعُونَها الَّذِي الاسْمُ َ هُو وَهَذا بِأماٍن. القُدُس وََستَْسكُُن

وََسيَكُونُ ١٨ ِيَل. إسْرائ عَرِش عَلَى َ داوُد نَسِل مِْن َيجلُِس مَْن ً دائِما هُناكَ «َسيَكُونُ اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٧

الأيّاِم.» مَدى ُأخرَى َ وَذَباِئح ُحبُوٍب وَتَْقدِماِت صاعِدَة٤٨ً َ ذَبائح لِيُقَّدِمُوا َحضرَتِي فِي يَقِفُونَ ٌ كَهَنَة ً دائِما هُناكَ
٣٣:١١ ٤٦

.136 و ،118 مزمور انظر الأبَد. … َسبُِّحوا
٣٣:١٣ ٤٧

يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.
٣٣:١٨ ٤٨

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح



١٤ : ٣٤ إْرمِيا ١٢٥٥ ١٩ : ٣٣ إْرمِيا

مََع وَعَهدَِي هارِ النَّ مََع عَهدَِي َ إلغاء ْ استَطَعتُم ‹إِن اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢٠ فَقاَل: إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ١٩

ُ لَه يَكُونَ فَلا يُنقََض، أْن َ داوُد خادِِمي مََع لِعَهدَِي ُمِكُن ي ِحينَئِذٍ، ٢١ وَقتَيهِما، فِي يُل َّ الل أوِ ُ هار النَّ َ يَأتِي لا ى َّ َحت يِل، َّ الل
قِياُس ُمِكُن ي وَلا ماءِ، الّسَ ُنجُوِم ُ إحصاء ُمِكُن ي لا ُ ه َّ أن وََكما ٢٢ يِّينَ. اللّاوِ مََع عَهدِي وَكَذَلَِك عَرِشهِ، عَلَى لِيَجلَِس ابٌن

َيخدِمُونَهُ.›» الَّذِيَن يِّينَ وَاللّاوِ َ داوُد خُّداِميَ نَسَل ُ َسُأَكثِّر هَكَذا البَحرِ، رَمِل
هُما ‹هاتاِن وَتَقُوُل: عُوُب الّشُ ِ هَذِه ِ بِه مُ َّ تَتَكَل ما إرمِيا يا رَأيَت «هَْل ٢٤ فَقاَل: إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ٢٣

ةً.» ُأمَّ يَعتَبِرُونَهُْم يَعُودُوا وَلَْم َشعبِيَ، احتَقَرُوا لَقَدِ الآنَ.› رَفَضَهُما وَقَْد اللهُ، اختارَهُما تاِن َّ الل العَِشيرَتاِن
وَالأْرِض ماواِت الّسَ قَوانِينِ عَلَى وَُسلطانِي يُكسَرُ، لا هارِ وَالنَّ يِل َّ الل مََع عَهدِي أّنَ «َكما اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٥

نَسِل عَلَى َسيَملُُك مَْن ِ نَسلِه مِْن َسُأعَيِّنُ لـَِكنِّي داوُدَ. خادِِمي نَسَل وَلا يَعقُوَب نَسَل أرفُُض لا كَذَلَِك ٢٦ يَزُوَل، لَْن
وََسأرحَمُهُْم.» مِنهُْم، ُأِخذَ ما إلَْيهِْم وََسُأرِجــُع يَعقُوَب. وَ وَإسحاَق َ براهِيم إ

٣٤
يَهُوذا مَلِِك لِِصْدقِيّا ٌ َتحذِير

َّتِي ال الأْرِض مَمالِِك وَكُّلُ ُ وَجَيشُه بابَِل مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ كانَ عِندَما اللهِ، مَِن إْرمِيا إلَى ُ الكَلِمَة ِ هَذِه وَجاءَْت ١

وَمُدُنِها. القُْدِس َ مَدينَة بُونَ ُيحارِ بِهِْم ُشعُو وَكُّلُ عَلَيها َ َسيطَر
ُ َسُأَسلِّم اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ُ لَه وَقُْل يَهُوذا، مَلِِك ِصْدقِيّا إلَى ْم َّ وَتَكَل ‹اْذهَْب ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢
َستَرَى لِيَدِهِ. مُ َّ وَتُسَل َستُمسَُك ََّك لأن يَدِهِ، مِْن َ تَنجُو لَْن ِصْدقِيّا يا وَأنَت ٣ بِالنّارِ. ُيحرِقَها ى َّ َحت بابَِل مَلِِك لِيَدِ َ المَدِينَة ِ هَذِه
مَلَِك ِصْدقِيّا يا ِ الله َ كَلِمَة اْسمَْع لـَِكِن ٤ بابَِل. إلَى َستَذهَُب َّ ثُم لِوَجهٍ، ً وَجها مَعََك مُ َّ وََسيَتَكَل لِعَينٍ، ً عَينا بابَِل مَلَِك
آبائَِك، لإكراِم ً َبخُورا أحرَقُوا وََكما بِسَلاٍم. َستَمُوُت َك َّ لـَِكن ٥ المَعرَكَةِ، فِي تَمُوَت لَْن عَنَك: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا يَهُوذا.

اللهُ. يَقُوُل مُْت.» َّ تَكَل قَْد فَأنا مَولاَي.› يا ‹آهٍ يَقُولُونَ: وَ عَلَيَك وََسيَنُوُحونَ لََك فَسَيُحرِقُونَ
بابَِل جَيُش كانَ بَينَما ٧ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي يَهُوذا مَلِِك ِصْدقِيّا َلِِك الم إلَى الكَلاِم هَذا بِكُّلِ بِيُّ َّ الن إْرمِيا مَ َّ فَتَكَل ٦

الباقِيَتاِن الحَِصينَتَاِن الوَِحيدَتاِن المَدِينَتاِن وَهُما – َ يقَة وَعَزِ لَخِيَش أي بَقِيَتا، تِينِ َّ الل يَهُوذا وَمَدينَتِي القُْدِس َ مَدينَة ُيحارُِب
يَهُوذا. مُدُِن مِْن

العهد ُ يكسِر عِب الّشَ
فِي كانَ الَّذِي عِب الّشَ كُّلِ مََع ً عَهدا ً ِصْدقِيّا َلُِك الم قَطََع أْن بَعدَ اللهِ، مَِن إْرمِيا إلَى جاءَْت َّتِي ال ُ الكَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ٨

اليَهُودِّيُ يَستَعبِدَ لا ى َّ َحت ِيِّينَ، العِبران ُ وَإماءَه ُ عَبِيدَه يُعتَِق أْن واِحدٍ كُّلِ عَلَى فَكانَ ٩ بِعِتْقِهِْم. يأمُرَ بِأْن القُْدِس ِ مَدينَة
لا وَبِأْن وَالجَوارَي، العَبِيدَ بِإطلاِق دُوا وَتَعَهَّ عِب. الّشَ وَجَميُع ؤَساءِ ُّ الر جَميُع القَرارَ هَذا فَأطاعَ ١٠ . اليَهُودِّيَ ُ أخاه
َتحَت فَجَعَلُوهُْم أعتَقُوهُْم، قَْد كانُوا الَّذِيَن وَالجَوارَِي العَبِيدِ وَاستَعبَدُوا عادُوا هُْم لـَِكنَّ ١١ بَعْدُ. فِيما ً أحَدا مِنهُْم يَستَعبِدُوا

جَديدٍ. مِْن ةِ َّ العُبُودِي
آبائَِك مََع ً عَهدا قَطَعُْت ‹قَْد ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ١٣ فَقاَل: إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ١٢
أْن واِحدٍ كُّلِ عَلَى ِسنِينَ َسبِع كُّلِ ِ نِهايَة ‹فِي ١٤ لَهُْم: ُلُْت وَق عَبِيداً، كانُوا َحيُث مِصرَ أْرِض مِْن أخرَجتُهُْم عِندَما



١٤ : ٣٥ إْرمِيا ١٢٥٦ ١٥ : ٣٤ إْرمِيا

يَفَتَُحوا وَلَْم يُطِيعُونِي لَْم آباؤُكُْم وَلـَِكّنَ حُرّاً. يُطلَُق َّ ثُم ِسنِينَ ِسّتَ َيخدِمََك أْن يَنْبَغِي لَهُ. ِيَع ب الَّذِي العِبرانِيَّ ُ أخاه يُعتَِق
فِي أماِميَ ً عَهدا ْ قَطَعْتُم وَقَْد الآخَرَ. ُ أحَدُكُم أعتََق إْذ أماِمي، ٌ صاِلح َ هُو ما ْ وَعَمِلتُم ْ تُبْتُم اليَومَ كُمُ َّ لـَِكن ١٥ لِي. آذانَهُْم
أطلَقُوهُْم الَّذِيَن ُ وَأمَتَه ُ عَبدَه مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ أرَجَع إْذ اْسمَِي، ُ ستُم َّ وََنج ْ عُدتُم كُْم َّ لـَِكن ١٦ اْسمَِي. يَحمُِل الَّذِي البَيِت

وََجوارَِي.›» ً عَبِيدا لـَكُْم لِيَكُونُوا أخَضعتُمُوهُْم وَقَْد بِهِ، رَغِبُوا ما هَذا لأّنَ أحراراً،
«َسُأطلِقُكُْم اللهُ، يَقُوُل َسُأطلِقُكُْم،» إذَْن فَأنا َشعبِكُْم، بناءِ إ بإطلاِق تُطِيعُونِي «لَْم اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٧
عَهدِي نَقَُضوا الَّذِيَن الرِّجاَل َسأجعَُل ١٨ الأْرِض. مَمالِِك جَميَع تُرْعُِب ً عِبرَة وََسأجعَلـُكُْم وَالجُوِع، َبَاءِ وَالو يِف لِلّسَ
يَنطَبُِق ١٩ نِصفَيها. بَينَ وَاجتازُوا الوََسِط مَِن قَطَعُوها َّتِي ال ِ كَالبَقَرَة أماِمي، ُ قَطَعُوه الَّذِي العَهدِ كَلاِم عَلَى ُيحافِظُوا وَلَْم
البَقَرَةِ. نِصفَّيِ بَينَ اجتازُوا الَّذِيَن الأْرِض َشعِب كُّلِ وَعَلَى ِ وَالـكَهَنَة وَالخُّداِم القُْدِس وَرُؤَساءِ يَهُوذا رُؤَساءِ عَلَى هَذا
الأْرِض. وَوُُحوِش ماءِ الّسَ لِطُيُورِ ً َطعاما ُجثَثُهُْم وََستَكُونُ قَتلَهُْم. ِيدُونَ يُر الَّذِيَن وَيَدِ أعدائِهِْم يَدِ إلَى َسُأَسلِّمُهُْم ٢٠

الَّذِي بابَِل مَلِِك جَيِش وَلِيَدِ قَتلَهُْم، ِيدُونَ يُر الَّذِيَن وَلِيَدِ أعدائِهِْم يَدِ إلَى ُ وَرُؤَساءَه يَهُوذا مَلَِك ِصْدقِيّا ُ َسُأَسلِّم ٢١

بِالنّارِ. وََيحرِقُونَها يَفتَُحونَها وَ بُونَها وََسيُحارِ المَدِينَةِ، ِ هَذِه إلَى فَُأعِيدُهُْم اللهُ، يَقُوُل أمراً،» َسُأعطِي ٢٢ عَنكُْم. انسََحَب
فِيها.» ساِكٍن بِلا خَراٍب إلَى يَهُوذا مُدُنَ وََسُأَحوُِّل

٣٥
ِيِّين الرَّكاب ُ عائِلَة

ِ عائِلَة إلَى «اْذهَْب ٢ فَقاَل: يَهُوذا، مَلِِك يُوِشيّا بِْن َ ياقِيم يَهُو أيّاِم فِي ِ الله مَِن إرمِيا إلَى جاءَْت َّتِي ال ُ الكَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ١

هُناكَ.» ً خَمرا وَاسقِهِْم اللهِ، بَيِت فِي الغُرَِف مَِن واِحدَةٍ إلَى وَأحضِرْهُْم مَعَهُْم، ْم َّ وَتَكل ِيِّينَ الرَكاب
إلَى اللهِ، بَيِت إلَى وَأحضَرْتُهُْم ٤ ِيِّينَ، الرَّكاب ِ عائِلَة وَكُّلَ ُ وَأولادَه ُ وَإخوَتَه َحبِْصينِيا بِْن إْرمِيا٤٩ بَْن يازَنْيا فَأخَْذُت ٣

الهَيكَِل. ِ عَتَبَة حارِِس ومَ ُّ ِشل بِْن مَعِْسيّا ِ غُرفَة وَفَوَق ؤَساءِ ُّ الر ِ غُرفَة ِبجانِِب َّتِي ال اللهِ، رَجُِل َيجْدِلْيا، بِْن حانانَ أبناءِ ِ غُرفَة
خَمراً.» «اشرَبُوا لَهُْم: ُلُْت وَق وَأقداحاً، َمرِ بِالخ ً مَلآنَة يَق أبارِ ِيِّينَ الرَّكاب أمامَ وَوََضعُت ٥

أبَداً. ً خَمرا بَنُوكُْم وَلا ْ أنتُم تَشرَبُوا ‹لا فَقاَل: أوصانا رَكاَب بَْن يُوناداَب نا جَّدَ لأّنَ خَمراً، نَشرَُب لا «َنحُن فَقالُوا: ٦

َ طِيلَة ِخياٍم فِي اسكُنُوا لـَِكِن الُأمُورَ، ِ هَذِه تَعمَلُوا لا كَرماً. تَزرَعُوا وَلا ً بِذارا تَبذُرُوا وَلا فِيهِ لِتَسكُنُوا ً بَيتا تَبنُوا لا ٧

بُْن يُوناداُب ِ بِه أوصانا ما كُّلَ أَطعنا وَقَْد ٨ فِيها.› بُونَ ِّ مُتَغَر ْ أنتُم َّتِي ال الأْرِض فِي ً يلا َطوِ ً زَمَنا تَعِيشُوا ى َّ َحت َحياتِكُْم
وَلَيَس فِيها، لِنَسكَُن ً بُيُوتا نَبنِ وَلَْم ٩ ِنا. َحيات َ طِيلَة ً خَمرا بَناتُنا وَلا بَنُونا وَلا نِساؤُنا وَلا َنحُن نَشرَْب وَلَْم نا. جَّدُ رَكاَب
عِندَما وَلـَِكْن ١١ بِهِ. يُوناداُب نا جَّدُ أوصانا ما كُّلَ وَأَطعنا ِخياٍم فِي عِشنا ١٠ َمحاِصيُل. أْو ُحقُوٌل أْو كُرُومٌ لَدَينا
البابِلِيِّينَ جَيِش بِسَبَِب القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ِجئنا وَلِذا ‹لِنَدخُْل.› ُلْنا: ق يَهُوذا، أْرِض عَلَى بابَِل مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ َصعِدَ

القُْدِس.» فِي فَسَكَنّا الأرامِيِّينَ. وَجَيِش
يَهُوذا لِرِجاِل وَقُْل ‹اْذهَْب ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ١٣ فَقاَل: إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ١٢
رَكاَب بِْن يُوناداَب ُ كَلام ُحفَِظ وَلَقَْد ١٤ اللهُ. يَقُوُل كَلاِمي؟ إلَى بِالاستِماِع َ علِيم َّ الت تَقبَلُونَ ‹ألا القُْدِس: ُسّكاِن وَلِكُّلِ

٣٥:٣ ٤٩
الاسِم. نفُس ُ لَه ُ آخر رجٌل بْل إرميا النّبي ليَس إرمِيا.



١٠ : ٣٦ إْرمِيا ١٢٥٧ ١٥ : ٣٥ إْرمِيا

إلَيكُْم مُْت َّ تَكَل فَقَْد أنا أمّا جَّدِهِْم. َ ة َّ وَِصي أطاعُوا هُْم لأّنَ اليَوِم هَذا إلَى ً خَمرا يَشرَبُوا لَْم وَلِذا أبنائِهِ، إلَى ِ بِه أوصَى الَّذِي
ُطرُقِكُمُ عَْن ً جَميعا ‹ارِجعُوا ُلُْت: وَق الآخَرِ، بَعدَ ً واِحدا َ الأنبِياء خُّداِمي إلَيكُْم أرَسلُت ١٥ تُطِيعُونِي. فَلَْم يَوٍم، بَعدَ ً يَوما
لـَكُْم أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض فِي ونَ ُّ تَستَقِر ِحينَئِذٍ، لِتَخدِمُوها. ُأْخرَى ٍ آلِهَة َ وَراء تَذهَبُوا وَلا أعمالـَكُْم، وَأصلُِحوا ِ يرَة الشِّرِّ
لَهُْم، هُْم جَّدُ أعطاها َّتِي ال َ ة َّ الوَِصي رَكاَب بِْن يُوناداَب ُ أبناء َحفُِظ ١٦ وَتُطيعُونِي. آذانَكُْم تَفتَُحوا لَْم كُْم َّ لـَِكن وَلآبائِكُْم.

‹. إلَيَّ يَستَمِعُوا فَلَْم َشعبِي أمّا
الَّذِي رِّ َّ الش كُّلَ القُْدِس ُسّكاِن وَعَلَى يَهُوذا عَلَى ‹َسأجلُِب ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَديرُ، ُ الإلَه ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا «لِذَلَِك، ١٧

ُيجِيبُوا.›» فَلَْم دَعَوتُهُْم، يَستَمِعُوا. فَلَْم إلَْيهِْم، مُْت َّ تَكَل نِي َّ لأن وَذَلَِك عَلَيهِْم. ِ بِه مُْت َّ تَكَل
جَّدِكُْم، يُوناداَب َ ة َّ وَِصي ْ أَطعتُم كُْم َّ ‹لأن ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ِيِّينَ: الرَّكاب لِبَيِت إْرمِيا وَقاَل ١٨

هُناكَ َسيَبقَى ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٩ بِهِ، أمَرَ ما بِكُّلِ ْ وَعَمِلتُم ُ وَصاياه كُّلَ ْ َحفِظتُم َّكُْم وَلأن
رَكاَب.›» بِْن يُوناداَب ِ عائِلَة مِْن أماِمي يَقُِف مَْن ً دائِما

٣٦
إْرمِيا كتاَب يحرُِق ُ ياقِيم يَهُو َلُِك الم

«أحضِرْ ٢ اللهِ: مَِن بِيِّ َّ الن إْرمِيا إلَى ُ الكَلِمَة ِ هَذِه جاءَْت يَهُوذا، مَلِِك يُوِشيّا٥٠ بِْن َ ياقِيم يَهُو حُْكمِ مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي ١

أي – فِيهِ متَُك َّ كَل يَوٍم ِل أّوَ مِْن الُأمَِم، وَعَِن ِيَل إسْرائ عَْن إلَيَك ِ بِه مُْت َّ تَكَل الَّذِي الكَلامَ عَلَيها وَاكتُْب كِتاٍب، َ لَفِيفَة
يَعُودُ وَ بِهِْم، ُ ُأنزِلَه أْن مُزمـِـٌع أنا الَّذِي العِقاِب بِكُّلِ يَهُوذا بَنُو يَسمَُع ما َّ ُب فَلَر ٣ اليَوِم. هَذا إلَى – يُوِشيّا َلِِك الم أيّاِم مِْن

وََخطاياهُْم.» آثامَهُْم لَهُْم َ فَأْغفِر يرَةِ، الشِّرِّ ِ أعمالِه عَْن مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ
الَّذِي ِ الله كَلاِم جَميَع أي إْرمِيا، عَلَيهِ ُ أملاه ما َخطُوَطةِ الم عَلَى بارُوُخ وََكتََب يّا. نِيرِ بَْن بارُوَخ إْرمِيا فَاستَدعَى ٤

اْذهَْب ٦ اللهِ. بَيِت إلَى هاِب الذَّ مَِن مُنِعُْت وَقَْد هُنا، مَسُجوٌن «أنا فَقاَل: بارُوَخ إْرمِيا وَأمَرَ ٥ إْرمِيا. إلَى ِ بِه مَ َّ تَكَل
فِي ِ الله بَيِت فِي النّاِس مَسامـِـِع عَلَى ُ وَاقرأه عَلَيَك، أملَيُت ما ِبحَسَِب ِ الله كَلاِم جَميَع فِيهِ َكتَبَت الَّذِي بِالكِتاَب أنَت
واِحدٍ كُّلُ وَيَرِجــُع اللهِ، أمامَ يُرفَُع استِرحامَهُْم فَلَعَّلَ ٧ مُدُنِهِْم. مِْن الآتِينَ يَهُوذا بَنِي جَميِع أمامَ ُ اقرأه وِم. الّصَ يَوِم
يّا نِيرِ بُْن بارُوُخ فَعَمَِل ٨ عَظِيمٌ.» عِب الّشَ هَذا عَلَى ِ بِه مَ َّ تَكَل الَّذِي ُ وََسخَطَه ِ الله غََضَب لأّنَ يرَةِ. الشِّرِّ ِ مُمارَساتِه عَْن مِنهُْم

اللهِ. بَيِت فِي ِ الله كَلاِم كِتاَب فَقَرَأ ، بِيُّ َّ الن إْرمِيا ُ أوصاه ما بِكُّلِ
ِ مَدينَة ُسّكاِن عَلَى بَِصوٍم نُودَِي يَهُوذا، مَلِِك يُوِشيّا بِْن َ ياقِيم يَهُو مُلِك مِْن ِ الخامِسَة ِ نَة الّسَ مَِن التّاِســِع هرِ َّ الش وَفِي ٩

الّتِي َ َخطُوَطة الم بارُوُخ قَرَأ اليَوِم، ذَلَِك فِي ١٠ اللهِ. َمحضَرِ إلَى القُْدِس ِ مَدينَة إلَى يَهُوذا مُدُِن مِْن الآتِينَ وَكُّلِ القُْدِس،
الكاتِِب، شافانَ بِِن يا ْ ِجمَر ِ غُْرفَة مِْن عِب الّشَ كُّلِ مَسامـِـِع فِي َ َخطُوَطة الم بارُوُخ قَرَأ اللهِ. بَيِت فِي إْرمِيا كَلامَ اْحتَوَْت

اللهِ. بَيِت ِ بَوّابَة عِنْدَ ةِ َّ ي ِ العُلْو ِ الّساحَة فِي
٣٦:١ ٥٠

الميلاد. قبَل 605 َ َنحو أي يُوِشيّا. … ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ
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ِ غُرفَة إلَى َلِِك الم بَيِت إلَى وَنَزََل ١٢ َخطُوَطةِ. الم عَلَى الَّذِي ِ الله كَلاِم جَميَع شافانَ بِْن يا ْ ِجمَر بُْن مِيخا وَسَمـِـَع ١١

شافانَ بُْن يا ْ وَجَمَر عَكبُورَ بُْن وَألناثانُ ِشمْعِيا بُْن وَدَلايا الكاتُِب ألِيشاماعُ هُناكَ: جالِِسينَ ؤَساءِ ُّ الر كُّلُ وَكانَ الكاتِِب،
ؤَساءِ. ُّ الر كُّلُ َحنَنِيّا، بُْن وَِصْدقِيّا

عِب. لِلّشَ الكِتاَب بارُوُخ قَرَأ عِندَما ُ سَمِعَه الَّذِي الكَلاِم بِكُّلِ مِيخا فَأخبَرَهُْم ١٣

ُكنَت َّتِي ال َ اللّفِيفَة «أحضِرِ لَهُ: يَقُوُل بارُوَخ إلَى ُكوشِي بِْن َشلَمْيا بِْن نَثَنْيا بَْن يَهُودَِي ؤَساءِ ُّ الر كُّلُ فَأرَسَل ١٤

إلَْيهِْم. وَذَهََب َ َخطُوَطة الم يّا نِيرِ بُْن بارُوُخ فَأخَذَ هُنا.» إلَى وَتَعاَل عِب، الّشَ عَلَى تَقرَُأهُا
عَلَيهِْم. بارُوُخ فَقَرَأها عَلَينا.» وَاقرَأ «اجلِْس لَهُ: فَقالُوا ١٥

الكَلاِم.» هَذا بِكُّلِ َلَِك الم َ ُنخـبِر أْن بُّدَ «لا لِبارُوَخ: وَقالُوا ِبخَوٍف، بَعٍض إلَى بَعضُهُْم َ نَظَر الكَلامَ، سَمِعُوا فَلَمّا ١٦

ُ «أملاه لَهُْم: بارُوُخ فَقاَل ١٨ عَلَيَك؟» ُملِيهِ ي أكانَ الكَلامَ. هَذا َكتَبَت َكيَف «أخبِرْنا بارُوَخ: َسألُوا ِحينَئِذٍ، ١٧

وَلا وَإْرمِيا، أنَت وَاختَبِئْ «اْذهَْب لِبارُوَخ: ُ ؤَساء ُّ الر وَقاَل ١٩ الكِتاِب.» ِ لَفِيفَة عَلَى الكَلاِم هَذا كُّلَ أكتُُب وَأنا عَلَيَّ
مَكانَُكما.» يَعرِْف ً أحَدا تَدَعا

وَأخبَرُوا الكاتِِب. ألِيشاماعَ ِ غُرفَة فِي الكِتاَب وََضعُوا قَْد وَكانُوا القَصرِ، ِ قاعَة فِي َلِِك الم إلَى ذَهَبُوا ذَلَِك، بَعدَ ٢٠
قِيَل. الَّذِي الكَلاِم بِكُّلِ َلَِك الم

ؤَساءِ ُّ الر وَلِكُّلِ لِلمَلِِك يَهُودُِي ُ وَقَرَأه الكاتِِب. ألِيشاماعَ ِ غُرفَة مِْن ُ فَأخَذَه الكِتاَب، َ لِيُحضِر يَهُودَِي َلُِك الم فَأرَسَل ٢١
نَةِ، الّسَ مَِن التّاِســِع هرِ َّ الش فِي لَهُ، الَّذِي تاءِ الّشِ بَيِت فِي ً جالِسا كانَ وَقَْد ٢٢ َلِِك. الم ِ َحضْرَة فِي واقِفِينَ كانُوا الَّذِيَن
َ الجُزء ذَلَِك َلُِك الم يَشُّقُ الكِتاِب، مَِن ً أربَعَة أْو أعمِدَةٍ َ ثَلاثَة يَهُودِي قَرَأ ما َّ كُل وَكانَ ٢٣ مُشتَعِلاً. ُ أمامَه النّارِ مَوقِدُ وَكانَ
َلُِك الم َيخَِف وَلَْم ٢٤ المَوقِدِ. فِي ِ بِأكمَلِه الكِتاِب أحتَرََق ى َّ َحت المَوقِدِ، فِي َّتِي ال ِ المُشتَعِلَة النّارِ إلَى ُلْقِيهِ ي وَ َصغِيرَةٍ بِشَْفرَةٍ

ِيابَهُْم. ث ُمَزِّقُوا ي وَلَْم الكَلاِم، هَذا إلَى يَستَمِعُونَ كانُوا الَّذِيَن ِ خُّدامِه وَكُّلُ
بَْل ٢٦ إلَيهِْم. يَستَمـِـْع لَْم ُ ه َّ أن إلّا َخطُوَطةَ، الم َيحرَِق لا كَي َلِِك الم إلَى لُوا تَوَّسَ يا، ْ وَِجمَر وَدَلايا ألْناثانَ أّنَ وَمَْع ٢٥
، بِيِّ َّ الن وَإرمِيا الكاتَِب بارُوَخ عَلَى يَقبُِضوا بِأْن عَبدِيئِيَل بَْن وََشلَمْيا ِيَل، عََزْرئ بَْن وَسَرايا َلِِك، الم ابَن يَرْحَمْئِيَل َلُِك الم أمَرَ

أهُما. َّ َخب َ الله وَلـَِكّنَ
لَهُ، إْرمِيا بِإملاءِ ُ َكتَبَه قَْد بارُوُخ كانَ الَّذِي وَالكَلامَ الكِتاَب َلُِك الم أحرََق أْن بَعدَ إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ٢٧

فَقاَل:
عَلَى كانَ وَالَّذِي الُأولَى، ةِ َّ المَر فِي ُ َكتَبْتَه الَّذِي الكَلاِم كُّلَ عَلَيها وَاكتُْب ُأْخرَى، كِتاٍب َ لَفِيفَة وَأحضِرْ «اْذهَْب ٢٨

يَهُوذا. مَلُِك ُ ياقِيم يَهُو أحرَقَها َّتِي ال الُأولى َخطُوَطةِ الم
مَلَِك أّنَ عَلَيهِ َكتَبَْت ِماذا ل ُلَت: وَق الكِتاَب هَذا أحرَقَْت أنَت اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا يَهُوذا: مَلِِك َ ياقِيم لِيَهُو وَقُْل ٢٩

مَلِِك َ ياقِيم يَهُو عَْن ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٣٠ َيواناِت؟ وَالح النّاَس عَلَى يَقضِي وَ الأْرَض، ِ هَذِه وَيُدَمِّرُ َسيَأتِي بابَِل
يِل. َّ الل فِي وَلِلبَردِ هارِ النَّ فِي ِّ لِلحَر خارِجاً، ُ تُه َّ ُجث َستُطرَُح داوُدَ. عَرِش عَلَى َيجلُِس مَْن ِ نَسلِه مِْن ُ لَه يَكُونَ لَْن يَهُوذا:
َّتِي ال المَعاناةِ كُّلَ يَهُوذا وَرِجاَل القُْدِس ُسّكاِن وَعَلَى عَلَيهِْم وََسأجلُِب إثمِهِْم، بِسَبَِب ُ وَخُّدامَه ُ وَنَسلَه َ هُو ُ َسُأعاقِبُه ٣١

وََتجاهَلُوها.›» عَلَيهِْم أعلَنْتُها
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كُّلَ إْرمِيا، عَلَيهِ أملَى َكما عَلَيها َكتََب الَّذِي الكاتِِب يّا نِيرِ بَْن بارُوُخ إلَى وَأعطاها َ آخَر كِتاِب َ لَفِيفَة إْرمِيا وَأخَذَ ٣٢
مِثلَهُ. ً َكثِيرا ً كَلاما إلَيهِ أضاَف َكما النّارِ، فِي يَهُوذا مَلُِك ُ ياقِيم يَهُو أحرَقَها َّتِي ال ِ َخطُوَطة الم كَلاِم

٣٧
الّسِجن فِي إْرمِيا وَْضُع

يَهُوذا. أْرِض فِي ً مَلِكا رُ نَبُوخَْذناصَّ ُ نَه َّ عَي الَّذِي َ وَهُو ياقِيمَ. يَهُو بِْن ُكنْياهُو مَكانَ يُوِشيّا بُْن ِصْدقِيّا َلُِك الم وَمَلََك ١

. بِيِّ َّ الن إْرمِيا فَِم عَلَى ُ قالَه الَّذِي ِ الله لِكَلاِم الأْرِض وََشعُب ُ وَخُّدامُه َ هُو يَستَمـِـْع وَلَْم ٢

إلَى لأجلِنا «َصّلِ الرِّسالَةِ: ِ بِهَذِه بِيِّ َّ الن إْرمِيا إلَى الكاهِِن مَعَِسيّا بَْن وََصفَنْيا َشلَمْيا بَْن يَهُوخََل ِصْدقِيّا َلُِك الم وَأرَسَل ٣

وَكانَ ٥ بَعدُ. الّسِجِن فِي وُِضــَع قَْد يَكُْن لَْم إْذ الوَقِت، ذَلَِك فِي عِب الّشَ وَسَط ةٍ َّ ي ِّ ِبحُر كُ َّ يَتَحَر إْرمِيا وَكانَ ٤ إلَهِنا.»
فِرعَوْنَ، جَيُْش ُ عَمِلَه بِما سَمِعُوا قَْد القُْدِس َ مَدينَة ُيحاصِرُونَ كانُوا الَّذِيَن ونَ ُّ وَالبابِلِي مِصرَ، مِْن خَرََج قَْد فِرعَوْنَ جَيُش

القُْدِس. ِ مَدينَة عِندَ مَوقِعَهُْم تَرَُكوا وَلِذا
يَهُوخَُل يا – ِ تَقُولانِه ما هَذا ِيَل: إسْرائ ُ إلَه اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٧ فَقاَل: بِيِّ َّ الن إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ٦

َسيَرِجعُونَ ونَ ُّ وَالبابِلِي ٨ مِصرَ. أْرِضهِ إلَى َسيَعُودُ لِيُساعِدَكَ خَرََج الَّذِي فِرعَوْنَ ‹جَيُش يَهُوذا: مَلِِك إلَى – وََصفَنْيا
فَتَقُولُوا: أنفُسَكُْم َتخدَعُوا ‹لا اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٩ بِالنّارِ.› وََيحرِقُونَها عَلَيها َسيَْستَولُونَ المَدِينَةَ. ِ هَذِه بُونَ وَُيحارِ
يَبَق فَلَْم بُونَكُْم، ُيحارِ الَّذِيَن البابِلِيِّينَ جَيِش كُّلَ َبُوا ضَر لَو ى َّ وََحت ١٠ يَرحَلُوا. لَْن هُْم لأّنَ ، َشّكٍ بِلا ونَ ُّ البابِلِي َسيَرحَُل

المَدِينَةَ.›» ِ هَذِه وَُيحرِقُونَ َسيَقُومُونَ هُْم فَإّنَ َخيامِهِْم، فِي جَرحَى رِجاٍل ِسوَى
الخُرُوَج إْرمِيا أرادَ ١٢ فِرعَوْنَ، جَيِش اقتِراِب بِسَبَِب القُْدِس ِ مَدينَة عِندَ ُ مَوقِعَه البابِلِيِّينَ جَيُش تَرَكَ وَعِندَما ١١
ِ بَوّابَة إلَى َ جاء وَعِندَما ١٣ هُناكَ. عِب الّشَ باقِي مََع الأْرِض مَِن ُ تَه ِحّصَ لِيَأخُذَ بَنْيامِيْنَ، أْرِض إلَى القُْدِس ِ مَدينَة مَِن
الانِضمامَ ِيدُ تُر «أنَت فَقاَل: ، بِيِّ َّ الن إْرمِيا عَلَى هَذا قَبََض َحنَنِيّا. بَْن َشلَمْيا بَْن ِيّا يَرْئ يُدعَى حارٌِس هُناكَ كانَ بَنْيامِيْنَ

البابِلِيِّينَ!» إلَى
عَلَى ِيّا يَرْئ قَبََض وَلِذا لَهُ. يَسمَْع لَْم ِيّا يَرئ وَلـَِكّنَ البابِلِيِّينَ.» إلَى أنضَّمَ لَْن فَأنا كَذٌِب، «هَذا ِيّا: لِيَرْئ إْرمِيا فَقاَل ١٤

كانُوا هُْم لأّنَ الكاتِِب، يُوناثانَ بَيِت فِي ُ وَحَبَسُوه ُ َبُوه وَضَر إْرمِيا عَلَى ُ ؤَساء ُّ الر فَغَِضَب ١٥ ؤَساءِ. ُّ الر إلَى ُ وَأحضَرَه إْرمِيا
َكثِيرَةً. ً أيّاما هُناكَ بَقَِي يِن، نازِ َّ الز إلَى إْرمِيا أتَى وَلَمّا ١٦ ِسجٍن. إلَى ُ بَيتَه لُوا َّ َحو قَْد

اللهِ؟» مَِن ٌ كَلِمَة هُناكَ «هَْل فَقاَل: سِرّاً، َلِِك الم بَيِت فِي َلُِك الم ُ َبَه وَاستَجو إلَيهِ، ُ وَأحضَرَه ِصْدقِيّا َلُِك الم وَأرَسَل ١٧

أخطَأُت «بِماذا ِصْدقِيّا: لِلمَلِِك إْرمِيا قاَل َّ ثُم ١٨ بابَِل.» مَلِِك يَدِ إلَى مُ َّ َستُسَل كَلِمَةٌ: هُناكَ «نَعَْم، إْرمِيا: فَأجاَب
وَقالُوا: لـَكُْم ُأوا َّ تَنَب الَّذِيَن ُ أنبِياؤُكُم وَأيَن ١٩ الّسِجِن؟ فِي وََضعتُمُونِي ى َّ َحت عِب الّشَ هَذا إلَى أْو خُّدامَِك إلَى أْو إلَيَك
تُعِْدنِي لا أرُجوكَ، َطلَبِي. وَاسمَْع ْم َّ تَكَر َلَِك، الم َسيِّدِي يا وَالآنَ ٢٠ الأْرِض؟› ِ هَذِه وَعَلَى عَلَيكُْم بابَِل مَلُِك َ يَأتِي ‹لَْن

هُناكَ.» َسأمُوُت فَإنِّي الكاتُِب، يُوناثانَ بَيِت إلَى
لَْم ى َّ َحت يَن، َبّازِ الخ شارِِع مِْن ً يَومِيّا خُبزٍ رَغِيَف يُعطَى بِأْن وَأمَرَ الّسِجِن. ِ ساحَة فِي إْرمِيا بِوَضِع َلُِك الم فَأمَرَ ٢١

الّسِجِن. ِ ساحَة فِي إْرمِيا وَمََكَث المَدِينَةِ. فِي ٌ خُبز يَتَبَّقَ
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٣٨
البِئْر فِي إْرمِيا إلقاءُ

ُ يَقُولُه إْرمِيا كانَ الَّذِي الكَلامَ سَمِعُوا مَلْكِيّا بُْن ُ وَفَشُحور َشلَمْيا بُْن يُوخَُل وَ فَشُحورَ بُْن وَجَدَلْيا مَتّانَ بُْن وََشفَْطيا ١
أوِ الجُوِع مَِن أْو ِ المَعرَكَة فِي َسيَمُوُت ِ المَدِينَة ِ هَذِه فِي يَبقَى ‹الَّذِي اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢ قاَل: إْذ عِب، الّشَ لِكُّلِ
ِ هَذِه اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ٣ وََسيَحيا. َكغَنِيمَةٍ، ُ لَه ُ َحياتُه َستَكُونُ إْذ فَسَيَحيا، البابِلِيِّينَ إلَى َيخرُُج الَّذِي وَأمّا َباءِ، الو

عَلَيها.›» وََسيَستَولُونَ بابَِل مَلِِك جَيِش يَدِ إلَى مُ َّ َستُسَل ُ المَدِينَة
جَمِيِع َ يمَة وَعَزِ المَدِينَةِ، فِي الباقِينَ ُنُودِ الج َ يمَة عَزِ يُثَبُِّط ُ ه َّ لأن يُعدَمَ، أْن يَنْبَغِي جُُل َّ الر «هَذا لِلمَلِِك: ُ ؤَساء ُّ الر قاَل َّ ثُم ٤

ضَرَرِهِ.» إلَى بَْل عِب، الّشَ َسلاِم إلَى يَسعَى لا جَُل َّ الر هَذا لَهُْم. الُأمُورِ ِ هَذِه مِثَل ِ بِقَولِه عِب، الّشَ
يَمنَعَكُْم.» أْن يَستَطِيُع لا َلُِك فَالم ِيدُونَ، تُر ما ِ بِه «اعمَلُوا ِصْدقِيّا: َلُِك الم فَقاَل ٥

فِي يَكُْن وَلَْم ِبحِباٍل، إْرمِيا فَأنزَلُوا الّسِجِن. ِ ساحَة فِي كانَ الَّذِي َلِِك الم ابِن مَلْكِيّا بِئْرِ فِي ُ وَألقُوه إْرمِيا فَأخَذُوا ٦

الوَحِل. فِي إْرمِيا فَغاَص فَقَْط. وَحٌل بَْل ماءٌ، البِئْرِ
ِ بَوّابَة عِنْدَ ً جالِسا َلُِك الم وَكانَ البِئْرِ. فِي ُألقَِي قَْد إْرمِيا بِأّنَ – القَصرِ عَبِيدِ مِْن َ وَهُو – الـكُوشِّيُ عَبدُمَلُِك وَسَمـِـَع ٧

كُّلِ فِي ً شَرّا َصنَعُوا الرِّجاُل هَؤُلاءِ َلُِك، الم «مَولاَي ٩ وَقاَل: َلِِك الم إلَى مَ َّ وَتَكَل القَصرِ مَِن مَلُِك عَبدُ فَذَهََب ٨ بَنْيامِيْنَ،
المَدِينَةِ.» فِي َطعامٌ يُوجَدُ لا ُ ه َّ لأن هُناكَ َسيَمُوُت البِئْرِ. فِي ِ بِإلقائِه أخطَُأوا فَقَْد . بِيِّ َّ الن بِإْرمِيا ُ عَمِلُوه ما

فَأخَذَ ١١ يَمُوَت.» أْن قَبَل بِيَّ َّ الن إْرمِيا وَأصعِْد إمرَتَِك، َتحَت رِجاٍل َ ثَلاثَة «خُْذ : الـكُوشِّيَ عَبْدَمَلَِك َلُِك الم فَأمَرَ ١٠

إلَى وَأنزَلَها وَالبالِيَةِ، ةِ َّ ث َّ الر الثِّياِب بَعَض هُناكَ مِْن وَأخَذَ َخزَِن، الم أسفََل القَصرِ إلَى َ وَجاء ِ إمرَتِه َتحَت الرِّجاَل عَبدُمَلُِك
وَِجلدِكَ.» الحِباِل بَينَ بطَيَك، إ َتحَت َ وَالبالِيَة َ ة َّ ث َّ الر الثِّياَب «َضِع لإْرمِيا: الـكُوشِّيُ عَبدُمَلُِك وَقاَل ١٢ بِالحِباِل. إْرمِيا

الّسِجِن. ِ ساحَة فِي إْرمِيا وَبَقَِي البِئْرِ. مَِن ُ وَأخرَُجوه بِالحِباِل إْرمِيا َسحَبُوا َّ ثُم ١٣ لَهُ. قاَل َكما إْرمِيا فَفَعََل

إْرمِيا يَستَدعي ِصْدقِيّا
لإْرمِيا: َلُِك الم وَقاَل اللهِ. هَيكَِل فِي ِ الثّالِثَة ِ البَوّابَة عِندَ ُ َلَه وَقاب إلَيهِ. بِيَّ َّ الن إْرمِيا َ فَأحضَر ِصْدقِيّا َلُِك الم وَأرَسَل ١٤

ً نَِصيحَة أْعطَيتَُك وَإْن أخبَرْتَُك؟ إْن تَقتُلَنِي «ألَْن لِِصْدقِيّا: إْرمِيا فَقاَل ١٥ َشيئاً.» عَنِّي ُتخِف فَلا أمرٍ، عَْن «َسأسألَُك
؟» إلَيَّ تَستَمـِـُع فَهَْل

يَدِ إلَى ُأَسلِّمََك وَلَْن أقتُلََك، لَْن َحياةً، وَأعطانا َصنَعَنا الَّذِي الحَّيِ ِ بِالله «ُأقسِمُ وَقاَل: بِالسِّرِّ لإْرمِيا َلُِك الم فَأقسَمَ ١٦

قَتلَِك.» إلَى يَسعُونَ الَّذِيَن الرِّجاِل هَؤُلاءِ
ََّك فَإن بابَِل مَلِِك ِ قادَة إلَى خَرَْجَت ‹إْن ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَديرِ، ُ الإلَه ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لِِصْدقِيّا: إْرمِيا قاَل ِحينَئِذٍ، ١٧

ِ هَذِه فَإّنَ بابَِل مَلِِك ِ قادَة إلَى َتخرُْج لَْم إْن لـَِكْن ١٨ بَيتَِك. وَأهُل أنَت وََستَحيا بِالنّارِ، ُ المَدِينَة ِ هَذِه ُتحرََق وَلَْن َستَحيا،
يَدِهِْم.›» مِْن َ تَنجُو فَلَْن أنَت أمّا َسيُحرِقُونَها، الَّذِيَن البابِلِيِّينَ أيَدِي إلَى مُ َّ َستُسَل َ المَدِينَة

بِي.» لِيَستَهزِئُوا إلَْيهِْم َسيُسَلِّمُونَي فَهُْم البابِلِيِّينَ. إلَى َبُوا هَر الَّذِيَن اليَهُودِ مَِن خائٌِف «أنا لإْرمِيا: ِصْدقِيّا َلُِك الم فَقاَل ١٩
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َستَكُونُ ِحينَئِذٍ، إلَيَك. بِها مُ َّ أتَكَل أنا َّتِي وَال إلَيَك جاءَْت َّتِي ال ِ الله َ كَلِمَة أطـِـْع هَذا. َيحدَُث «لَْن إْرمِيا: فَقاَل ٢٠
النِّساءِ كُّلُ ٢٢ لِي: ُ الله ُ أظهَرَه ما هَذا فَإّنَ البابِلِيِّينَ إلَى َتخرَُج أْن رَفَْضَت إْن لـَِكْن ٢١ َستَحيا. وَأنَت ِلخـَيرِكَ، ُ الُأمُور

وََسيَقُلَْن: بابَِل، مَلِِك ِ قادَة إلَى َسيُقَْدنَ يَهُوذا مَلِِك بَيِت فِي الباقِياِت

وَغَلَبُوكَ. خانُوكَ ‹حُلَفاؤُكَ
الوَحِل، فِي رِجلاكَ غاَصْت

تَرَُكوكَ.› وَقَْد
عَلَيَك، َسيَقبُِض بابَِل مَلَِك لأّنَ يَدِهِْم، مِْن َ تَنجُو لَْن وَأنَت البابِلِيِّينَ، إلَى َسيُخرَُجونَ وَأولادِكَ نِسائَِك «كُّلُ ٢٣

بِالنّارِ.» َستُحرَُق ُ المَدِينَة ِ وَهَذِه
ُ ؤَساء ُّ الر سَمـِـَع وَإْن ٢٥ تَمُوَت. لَْن َك َّ فَإن النِّقاِش هَذا عَْن ً أحَدا ُ ُتخـبِر لا ُكنَت «إْن لإْرمِيا: ِصْدقِيّا قاَل ِحينَئِذٍ، ٢٤

وَماذا تَمُوَت. لَْن َك َّ فَإن عَنّا ً َشيئا ُتخفِي لا ُكنَت وَإْن لِلمَلِِك، ُ ُلْتَه ق بِما ‹أخبِرْنا لََك: وَقالُوا إلَيَك وَأتُوا مَعََك مُْت َّ تَكَل بِأنِّي
هُناكَ.›» لأمُوَت يُوناثانَ بَيِت إلَى يُرِجعَنِي لا بِأْن َلَِك الم ى أتَرَّجَ ‹ُكنُت لَهُْم: قُْل فَحِينَئِذٍ، ٢٦ لََك؟› َلُِك الم قاَل

يَسمَعُوا لَْم هُْم لأّنَ ِ مُضايَقَتِه عَْن فُوا َّ تَوَق وَلِذا َلُِك. الم ُ لَه قاَل َكما فَأجابَهُْم وََسألُوهُ، إْرمِيا إلَى ؤَساءِ ُّ الر كُّلُ َ وَجاء ٢٧
بَيْنَهُما. َ دار الّذِي النِّقاَش

القُدِس. ِ مَدِينَة عَلَى ونَ ُّ البابِلِي فِيهِ استَولَى الّذِي اليَوِم إلَى الّسِجِن ِ ساحَة فِي إْرمِيا وَبَقَِي ٢٨

٣٩
القُدس ُسقُوُط

إلَى جَيِشهِ كُّلِ مََع بابَِل مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ َ جاء يَهُوذا، مَلِِك ِصْدقِيّا حُكمِ مِْن ِ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ مَن العاشِرِ هرِ َّ الش فِي ١
اختَرََق ِصْدقِيّا، حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ مَِن الرّابـِـِع هرِ َّ الش مَِن التّاِســِع اليَوِم وَفِي ٢ وَحاصَرُوها. القُْدِس، ِ مَدينَة
إقلِيِم ُ حَاِكم رُ شَرْاصَّ نَرِجُل بَينِهِْم مِْن الوُسطَى. ِ البَوّابَة عِندَ وَجَلَسُوا بابَِل مَلِِك ِ قادَة كُّلُ فَأتَى ٣ المَدِينَةِ. أسوارَ العَدُّوُ

بابَِل. مَلِِك ِ قادَة مِْن وَغَيرُهُْم بارِزاِن، مَسؤولاِن وَكِلاهُما – ُ سَرَْسخِيم ِبُو وَن سَمَجرَ،
ِ مِنْطَقَة فِي َلِِك، الم بُستاِن َ عَبر ً لَيلا ِ المَدِينَة مَِن وَخَرَُجوا َبُوا هَر بِينَ، ُحارِ الم وَكُّلُ يَهُوذا مَلُِك ِصْدقِيّا َلُِك الم رَآهُمُ فَلَمّا ٤

فِي ِصْدقِيّا فَأمسَكُوا البابِلِيِّينَ. جَيُش فَطارَدَهُْم ٥ َبَةِ. العَر جاهِ باّتِ ِ المَدِينَة مَِن خَرَُجوا وَقَْد ورَيِن. الّسُ بَينَ َلِِك الم ِ بَوّابَة
أعلََن َحيُث حَماةَ، أْرِض فِي َ َبلَة ر فِي بابَِل مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ إلَى ُ وَأحضَرُوه ُ فَاقتادُوه يحا. أرِ َحوَل الجَرداءِ المَناطِِق
جَميَع بابَِل مَلُِك قَتََل َكما عَينَيهِ. أمامَ َ َبلَة ر فِي ِصْدقِيّا َ أبناء بابَِل مَلُِك فَقَتََل ٦ حُكمٍ. مِْن ِصْدقِيّا عَلَى َ َصدَر ما بابَِل مَلُِك

بابَِل. إلَى ُ وَأحضَرَه ةٍ، َّ ي ِ بُرُونز بِسَلاِسَل ُ دَه َّ وَقَي ِصْدقِيّا عَينَيَّ فَقَأ َّ ثُم ٧ يَهُوذا. أشراِف
بَقَِي الَّذِي عِب الّشَ ُ ة َّ بَقِي أمّا ٩ القُْدِس. ِ مَدينَة أسوارَ وَهَدَمُوا بِالنّارِ، البُيُوِت وَكُّلَ َلِِك الم بَيَت ونَ ُّ البابِلِي أحرََق َّ ثُم ٨

َ وَتَرَك ١٠ بابَِل. إلَى الحَرَِس، رَئِيُس نَبُوزَرادانُ َسباهُْم فَقَْد الحَرفِيِّينَ، ةِ َّ وَبَقِي البابِلِيِّينَ إلَى َبُوا هَر وَالَّذِيَن ِ المَدِينَة فِي
وَكُرُوماً. ُحقُولا الوَقِت ذَلَِك فِي وَأعطاهُْم يَهُوذا، أْرِض فِي َشيئاً، ـِكُونَ يَمل لا الَّذِيَن عِب، الّشَ فُقَراءِ بَعَض نَبُوزَرادانُ
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ِ تُؤذِه وَلا بِهِ، وَاعتَنِ ُ «خُْذه ١٢ فَقاَل: الحَرَِس رَئِيِس نَبُوزَرادانَ إلَى إْرمِيا ِبخُُصوِص ً أمرا رُ نَبُوخَْذناصَّ َ وَأصدَر ١١
أعطِهِ.» َطلََب وَمَهما أبَداً.

المَسؤُوُل رُ شَراصَّ وَنَرِجُل بابَِل، جَيِش فِي ُ المُتَقَّدِم الّضابُِط بانُ وَنَبُوشَزْ الحَرَِس، رَئِيُس نَبُوزَرادانُ، أرَسَل وَلِذا ١٣

كانَ الَّذِي شافانَ، بِْن أِخيقامَ بِْن ِلجَدَلْيا ُ وَأسلَمُوه الّسِجِن ِ ساحَة مِْن إْرمِيا وَأخَذُوا ١٤ بابَِل، مَلِِك ِ قادَة وَكُّلُ البارِزُ،
عِب. الّشَ وََسِط فِي إْرمِيا فَسََكَن بَيتِهِ. إلَى ُ ُيحضِرَه أْن عَلَيهِ

الـكُوشِّي عَبْدَمَلَِك إلَى ِ الله ُ رِسالَة
، الـكُوشِّيِ لِعَبْدَمَلَِك وَقُْل «اْذهَْب ١٦ فَقاَل: الّسِجِن، ِ ساحَة ًفِي مَسُجونا كانَ بَينَما إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ١٥

َ أمام هَذا وََسيَحدُُث ُلُْت، ق َكما المَدِينَةِ، ِ هَذِه عَلَى ِبخـَيرٍ لا ِبخَراٍب ‹َسآتِي ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
لأنِّي ١٨ مِْنهُْم. َتخاُف مَْن أيدِي إلَى مَ َّ تُسَل فَلَْن اللهُ، يَقُوُل اليَوِم، ذَلَِك فِي َسأحمِيَك لـَِكنِّي ١٧ اليَوِم. ذَلَِك فِي عَينَيَك

اللهُ. يَقُوُل «‹. عَلَيَّ َّكَلَْت ات َك َّ لأن الحَرِب، فِي لََك ً غَنِيمَة َحياتَُك وََستَكُونُ المَعرَكَةِ. فِي تُقتََل فَلَْن إنقاذاً، َسُأنقِذُكَ
٤٠

حُرّا إْرمِيا إطلاُق
الرّامَةِ. مَِن لِيَذهََب ُ وَتَرَكَه الحَرَِس، رَئِيُس نَبُوزَرادانُ، ُ أطلَقَه أْن بَعدَ اللهِ، مَِن إْرمِيا إلَى ُ الكَلِمَة ِ هَذِه جاءَْت ١
الحَرَِس رَئِيُس فَأخَذَ ٢ بابَِل. إلَى وَيَهُوذا القُْدِس ِ مَدينَة مَِن ُسبُوا الَّذِيَن وََسَط بِقُيُودٍ ً بُوطا مَر كانَ وَجَدَهُ، عِندَما
اللهِ إلَى ْ أخطَأتُم َّكُْم لأن قاَل، َكما وَعَمَِل هَذا ُ الله َصنََع ٣ المَكاِن. هَذا عَلَى ِ الكارِثَة ِ بِهَذِه َ جاء «إلَهَُك لَهُ: وَقاَل إْرمِيا
مَعِي َ تَأتِي أْن أرَْدَت فَإْن يَدَيَك. عَلَى َّتِي ال َ قُيُودِك مِْن أطلَْقتَُك قَْد وَالآنَ ٤ لـَكُْم. هَذا فَحَدََث َصوتَهُ. تُطِيعُوا وَلَْم
أمامََك، الأْرِض كُّلُ تَْأِت. فَلا بابَِل، إلَى مَعِي َ تَأتِي أْن تَستَحِسْن لَْم إْن وَلـَِكْن بَِك. ُّ َسأهتَم وَأنا تَعاَل، بابَِل، إلَى
بابَِل مَلُِك ُ نَه َّ عَي الَّذِي شافانَ بِْن أِخيقامَ بِْن جَدَلْيا إلَى فَاْرِجــْع أرَْدَت، وَإْن ٥ وَتَستَحِسُن. ُتحِّبُ َحيُث فَاذهَْب

لََك.» ً مُناِسبا ُ تَراه مَكاٍن أّيِ إلَى اْذهَْب أوِ عِب، الّشَ وََسَط ُ مَعَه هُناكَ وَابَق يَهُوذا، مُدُِن عَلَى كَمُشرٍِف
وََسَط ُ مَعَه وَبَقَِي المِصفاةِ، فِي أِخيقامَ بِْن جَدَلْيا إلَى إْرمِيا وَأتَى ٦ وَأرَسلَهُ. ً ة َّ وَهَدِي ً زادا الحَرَِس رَئِيُس ُ وَأعطاه

الأْرِض. فِي بَقَِي الَّذِي عِب الّشَ
يَهُوذا ُ حاِكم جَدَلْيا

الأْرِض، ًفِي حاِكما أِخيقامَ بَْن جَدَلْيا عَيَّنَ بابَِل مَلَِك أّنَ وَرِجالُهُْم الحَقِل فِي كانُوا الَّذِيَن ُيُوِش الج ِ قادَة كُّلُ وَسَمـِـَع ٧
ُ التّالِيَة الرِّجاُل وَأتَى ٨ بابَِل. إلَى يُسبَوْا لَْم الَّذِيَن الأْرِض فُقَراءِ مِْن وَالأطفاِل، وَالنِّساءِ الرِّجاِل ًعَِن مَسؤُولا ُ َجعَلَه ُ ه َّ وَأن
عُوفاَي ُ وَأبناء تَنحُومََث، بُْن وَسَرايا قارِيحَ، ابنا يُوناثانُ وَ يُوحانانُ وَ نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل المِصفاةِ: فِي جَدَلْيا إلَى أسماؤُهُْم

المِصفاةِ. فِي جَدَلْيا إلَى رِجالِهِْم مََع هَؤُلاءِ أتَى . المَعكِيِّ بُْن وَيَزَنْيا ، طُوفاتِيِّ َّ الن
وَاخدِمُوا فَاسكُنُوا البابِلِيِّينَ. َتخدِمُوا أْن مِْن َتخافُوا «لا فَقاَل: وَلِرِجالِهِْم لَهُْم شافانَ بُْن أِخيقامَ بُْن جَدَلْيا وَأقسَمَ ٩

ْ أنتُم أمّا إلَينا. يَأتُونَ الَّذِيَن البابِلِيِّينَ أمامَ لُأمَثِّلـَكُْم المِصفاةِ فِي فَسَأبقَى أنا أمّا ١٠ ِبخـَيرٍ. َستَكُونُونَ ِحينَئِذٍ، بابَِل. مَلَِك
ُمُوها.» أخَْذت َّتِي ال مُدُنِكُمُ فِي وَاسكُنُوا آنِيَتِكُْم. فِي وََضعُوها َيتَكُْم وَز وَثِمارَكُْم نَبيذَكُْم فَاجمَعُوا
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مَلَِك بِأّنَ الُأخرَى، الأماِكِن كُّلِ وَفِي أدُومَ، وَفِي ِيِّينَ ون العَمُّ وَوََسَط مُوآَب فِي كانُوا الَّذِيَن اليَهُودِ كُّلُ وَسَمـِـَع ١١

اليَهُودِ كُّلُ فَرَِجــَع ١٢ عَلَيهِْم. ً مُشرِفا شافانَ بَْن أِخيقامَ بَْن جَدَلْيا عَيَّنَ قَْد ُ ه َّ وَأن يَهُوذا، َشعِب بَعِْض عَلَى أبقَى قَْد بابَِل
مَِن َ الـَكثِير وَجَمَعُوا المِصفاةِ. فِي جَدَلْيا، إلَى يَهُوذا، أْرِض إلَى وَأتُوا إلَيها، ُطرِدُوا قَْد كانُوا َّتِي ال الأماِكِن كُّلِ مِْن

وَالفاكِهَةِ. بيذِ َّ الن
أّنَ تَعرُِف «هَْل لَهُ: وَقالُوا ١٤ المصفاةِ، فِي جَدَلْيا إلَى الحُقُوِل، فِي الَّذِيَن ُيُوِش، الج ِ قادَة وَكُّلُ يُوحانانُ وَأتَى ١٣

يَُصّدِقْهُْم. لَْم أِخيقامَ بَْن جَدَلْيا وَلـَِكّنَ لِيَقتُلََك؟» نَثَنْيا بَْن إسماعِيَل أرَسَل قَْد ِيِّينَ ون العَمُّ مَلَِك بَعلِيَس
وَلَْن نَثَنْيا. بَْن إْسماعِيَل فَأقتَُل أذهَْب «دَْعنِي لَهُ: وَقاَل المِصفاةِ، فِي جَدَلْيا إلَى ً سِرّا َ قارِيح بُْن يُوحانانُ أتَى َّ ثُم ١٥

ُ ة َّ بَقِي تَهلُِك وَقَْد َحولََك. اجتَمَعُوا الَّذِيَن يَهُوذا بَنُو ُت َّ َسيَتَشَت قَتَلََك، وَإْن فَيَقتُلََك؟ ُ نَتْرُكُه فَلِماذا بِهَذا. أحَدٌ يَعرَِف
يَهُوذا.»

كَذٌِب.» إْسماعِيَل عَْن ُ تَقُولُه ما لأّنَ الأمرَ، هَذا تَعمَْل «لا قارِيحَ: بَْن لِيُوحانانَ قاَل أِخيقامَ بَْن جَدَليا وَلـَِكّنَ ١٦

٤١
ِ الُأسرَة مَِن هَذا وَإْسماعِيُل المِصفاةِ. فِي أِخيقامَ بِْن جَدَلْيا إلَى ألِيشاماعَ بُْن نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل أتَى الّسابـِـِع هرِ َّ الش فِي ١
نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل قامَ َّ ثُم ٢ المِصفاةِ. فِي جَدَلْيا مََع وَأكَلُوا رِجاٍل، ِ عَشْرَة مََع أتَى وَقَْد َلِِك. الم ِ قادَة وَأحَدُ ةِ َّ َلـَِكي الم
وَقَتََل ٣ الأْرِض. فِي ً مُشرِفا بابَِل مَلُِك ُ نَه َّ عَي الَّذِي َ وَهُو أِخيقامَ، بَْن جَدَلْيا وَاغتالُوا مَعَهُ، كانُوا الَّذِيَن ُ العَشْرَة وَالرِّجاُل

هُناكَ. وَجَدَهُْم الَّذِيَن البابِلِيِّينَ ُنُودَ الج وَكَذَلَِك المِصفاةِ، فِي جَدَلْيا مََع كانُوا الَّذِيَن اليَهُودِ جَميَع إْسماعِيُل
َشِكيم٥١َ مِْن الرِّجاِل بَعُض وَأتَى ٥ حَدََث. قَْد هَذا أّنَ يَعرُِف أحَدٌ يَكُْن لَْم جَدَلْيا، لاغتِياِل التّالِي اليَوِم فِي ٤

َمٍح ق َ تَقدِمَة يَحمِلُونَ وَكانُوا أنفُسَهُْم. ُحوا وَجَرَّ ِيابَهُْم ث قُوا وَمَّزَ ِلحاهُْم حَلَقُوا قَْد ً رَجُلا ثَمانِينَ كانُوا وَالّسامِرَةِ. َ وَِشيلُوه
إلَْيهِْم. ِ يقِه َطر فِي يَبكِي وَكانَ بِهِْم. لِيَلتَقَِي المِصفاةِ مَِن نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل وَخَرََج ٦ اللهِ. هَيكَِل فِي لِيُقَّدِمُوها وََبخُوٍر

أِخيقامَ.» بِْن جَدَلْيا إلَى «تَعالَوا قاَل: بِهِْم التَقَى وَعِندَما
لـَِكْن ٨ بِئْرٍ. فِي وَألقَوْهُْم مَعَهُ، كانُوا الَّذِيَن وَالرِّجاُل نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل قَتَلَهُْم المَدِينَةِ، وََسِط إلَى جاءُوا وَعِندَما ٧

فََكّفَ الحَقِل.» فِي ً أة َّ ُمخَب ً ًوَعَسَلا َيتا وَز ً ًوََشعِيرا َمحا ق لَدَينا لأّنَ تَقتُلْنا «لا لإْسماعِيَل: قالُوا مِنهُْم رِجاٍل ُ عَشْرَة هُناكَ كانَ
َ البِئْر َ هُو فَكانَ جَدَلْيا، َصدِيُق ُ ه َّ بِأن ً مُتَظاهِرا قَتَلَهُْم الَّذِيَن الرِّجاِل ُجثََث فِيها َطرََح َّتِي ال ُ البِئْر أمّا ٩ رِفاقِهِْم. مََع قَتلِهِْم عَْن
َ وَأسَر ١٠ القَتلَى. ِبجُثَِث نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل ُ مَلأه فَقَْد ِيَل. إسْرائ مَلُِك بَعْشا، ُ هاجَمَه عِندَما آسا َلُِك الم ُ َحفَرَه الَّذِي َ الـَكبير
– نَبُوزَرادانُ وَكانَ المِصفاةِ. فِي بَقَِي الَّذِي عِب الّشَ وَكُّلَ َلِِك الم بَناِت المِصفاةِ، فِي كانَ الَّذِي عِب الّشَ َ باقِي إْسماعِيُل
بِلادِ إلَى هاِب للذَّ وَاستَعَّدَ نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل فَأسَرَهُْم أِخيقامَ. بِْن جَدَلْيا ِ ِحمايَة َتحَت وََضعَهُْم قَْد – َلِِك الم حَرَِس ُ قائِد

ِيِّينَ. ون العَمُّ
نَثَنْيا. بُْن إْسماعِيُل ُ عَمِلَه الَّذِي رِّ َّ الش كُّلِ عَْن ُ مَعَه كانُوا الَّذِيَن َيِْش الج ِ قادَة وَكُّلُ َ قارِيح بُْن يُوحانانُ وَسَمـِـَع ١١
وَعِندَما ١٣ ِجبعُونَ. فِي ِ الـَكبِيرَة ِ البِركَة عِندَ ُ وَوَجَدُوه نَثَنْيا، بَْن إْسماعِيَل بُوا لِيُحارِ وَذَهَبُوا رِجالِهِْم كُّلَ فَأخَذُوا ١٢

فَرُِحوا. مَعَهُ، كانُوا الَّذِيَن َيِْش الج ِ قادَة وَكُّلَ َ قارِيح بَْن يُوحانانَ – إْسماعِيَل مََع كانَ الَّذِي المَسبِيِّ عِب الّشَ كُّلُ رَأى
٤١:٥ ٥١

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.
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مََع فَهَرََب نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل أمّا ١٥ قارِيحَ. بِْن يُوحانانَ إلَى المِصفاةِ فِي إْسماعِيُل ُ أسَرَه الَّذِي عِب الّشَ كُّلُ وَعادَ ١٤

ِيِّينَ. ون العَمُّ إلَى وَذَهََب يُوحانانَ، مِْن ِ رِجالِه مِْن ِيةٍ ثَمان
مَِن نَثَنْيا بُْن إْسماعِيُل أخَذَهُْم الَّذِيَن النّاِس ةِ َّ بَقِي كُّلَ ُ مَعَه كانُوا الَّذِيَن َيِش الج ِ قادَة وَكُّلُ َ قارِيح بُْن يُوحانانُ وَأخَذَ ١٦
ً وَأطفالا ً وَنِساء ً وَُجنُودا ً رِجالا ِجبعُونَ مِْن يُوحانانُ أرَجعَهُْم الَّذِيَن وَكانَ أِخيقامَ. بَْن جَدَلْيا قَتََل أْن بَعدَ المِصفاةِ،

وَِخصياناً.
مِصر إلَى الهُرُوُب

مَِن ِلخَوفِهِْم ١٨ مِصرَ، إلَى يَذهَبُوا أْن تِهِْم َّ نِي وَفِي لَحْمَ، بَيَت قُرَب تَقَُع َّتِي ال كِمْهامَ جَيرُوَت فِي وَأقامُوا وَذَهَبُوا ١٧

الأْرِض. فِي ً مُشرِفا بابَِل مَلُِك ُ نَه َّ عَي الَّذِي أِخيقامَ بَْن جَدَلْيا قَتََل قَْد كانَ نَثَنْيا بَْن إْسماعِيَل لأّنَ البابِلِيِّينَ،
٤٢

لإْرمِيا وَقالُوا ٢ وَِصغاراً، ً كِبارا عِب الّشَ وَكُّلُ هُوَشعْيا، بِْن يا وَعََزْر َ قارِيح بِْن يُوحانانَ مََع َيِْش الج ِ قادَة كُّلُ وَأتَى ١

َكما ٍ َكثرَة مِْن ٌ قِلَّة هُْم مِنّا فَالباقُونَ إلَهَِك. إلَى ةِ َّ البَقِي ِ هَذِه كُّلِ وَلأجِل لأجلِنا وَتَُصلِّي عَنا، تَضَرُّ تَسمَُع «لَيتََك : بِيِّ َّ الن
عَمَلُهُ.» عَلَينا وَما نَسلـُكُهُ. الَّذِي يَق رِ الّطَ إلَهَُك لَنا يُعلَِن أْن فََصّلِ ٣ تَرَى.

ُأخفَِي وَلَْن لـَكُْم، ُ َسُأعلِنُه ِ بِه ُ الله ُيجِيبُنِي شَيءٍ وَكُّلُ َطلَبتُمْ. َكما إلَهِكُْم إلَى وََسُأَصلِّي سَمِعْتُكُْم، «قَْد إْرمِيا: لَهُْم فَقاَل ٤

َشيئاً.» عَنكُْم
ٌ وََسواء ٦ ِخلالَِك. مِْن ِ بِه إلَهَُك ُيخـبِرُنا شَيءٍ كُّلَ نَعمَُل لا كُنّا إْن عَلَينا ً أمِينا ً شاهِدا ُ الله «لِيَكُِن لإْرمِيا: فَقالُوا ٥

إلَهَنا.» نُطِيُع ِحينَ ٌ خَير لَنا يَكُونَ ى َّ َحت إلَيهِ، أرَسلْناكَ الَّذِي إلَهَنا َسنُطِيُع نا َّ فَإن ةٍ، مُسِرَّ َ غَير أْم ً ة مُسِرَّ ُ تُه َّ وَِصي أكانَْت
كانُوا الَّذِيَن َيِْش الج ِ قادَة وَكُّلَ َ قارِيح بَْن يُوحانانَ إْرمِيا فَدَعَى ٨ إْرمِيا. إلَى ِ الله ُ كَلِمَة جاءَْت أيّاٍم، ِ عَشْرَة وَبَعدَ ٧

َ لُأقَّدِم إلَيهِ أْرَسلْتُمُونِي الَّذِي ِيَل، إسْرائ ُ إلَه ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا لَهُْم: وَقاَل ٩ وََصغِيراً. ً َكبِيرا عِب الّشَ وَكُّلَ مَعَهُ،
أشفَْقُت فَقَْد أقلَعَكُْم. وَلَْن وََسأغرُِسكُْم أهدِمَكُْم، وَلَْن َسأبنِيكُْم فَإنِّي الأْرِض ِ هَذِه فِي ْ بَقِيتُم ‹إْن ١٠ أمامَهُ: عَكُْم تَضَرُّ
مِنهُ. خائِفُونَ الآنَ ُ أنتُم الَّذِي بابَِل، مَلِِك أمامَ تَقِفُونَ عِندَما َتخافُوا لا ١١ عَلَيكُْم. ُ جَلَبْتُه الَّذِي رِّ َّ الش بِسَبَِب عَلَيكُْم
يَرحَمُكُْم، بابَِل مَلَِك وََسأجعَُل َسأرحَمُكُْم ١٢ يَدِهِ. مِْن وَُأَنجِّيكُْم لُأنقِذَكُْم مَعَكُْم لأنِّي اللهُ، يَقُوُل مِنهُ،› َتخافُوا لا

أْرِضكُْم.› إلَى وَيُرِجعُكُْم
مِصرَ أْرِض إلَى َسنَذهَُب بَْل ‹لا، ُلْتُمْ: وَق ١٤ إلَهَكُْم. ْ فَعََصيتُم الأْرِض،› ِ هَذِه فِي نَعِيَش ‹لَْن ُلْتُمْ: ق إْن «لـَِكْن ١٣

ها أّيُ ِ الله َ كَلِمَة فَاْسمَعُوا ١٥ هُناكَ.› لِنَسكَُن َسنَذهَُب لِذا َنجُوعَ، وَلَْن البُوِق، َصوَت نَسمََع وَلَْن باً، حَر نَرَى لَْن َحيُث
فَإّنَ ١٦ هُناكَ، وا ُّ لِتَستَقِر مِصرَ إلَى هاَب الذَّ ْ ْرتُم َّ قَر ‹إْن ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا يَهُوذا. بَنِي مِْن الباقُونَ
مِصرَ، إلَى َستُلاِحقُكُْم مِنها، مَذعُورُونَ ْ أنتُم َّتِي ال ُ َجاعَة وَالم مِصرَ. أْرِض فِي إلَيكُْم َستَأتِي مِنها خائِفُونَ ْ أنتُم َّتِي ال الحَرَب
أوِ ِ َجاعَة الم مَِن أْو الحَرِب فِي َسيَمُوتُونَ فِيها، وا ُّ لِيَستَقِر مِصرَ إلَى هاِب الذَّ عَلَى المُزمِعينَ الرِّجاِل كُّلُ ١٧ هُناكَ. وََستَمُوتُونَ

عَلَيهِْم.› ُ َسأجلِبُه الَّذِي رِّ َّ الش مَِن ناُجونَ أْو باقُونَ لَهُْم يَكُونَ وَلَْن َباءِ. الو
َسيَنسَِكُب هَكَذا القُْدِس، ُسّكاِن عَلَى وََسخَطِي غََضبِي انسََكَب ‹َكما ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «فَهَذا ١٨

ِيَةً.›» ثان المَكانَ هَذا تَرَْوا وَلَْن يَةً. وَُسخرِ ً ة وَمَذَمَّ ً وَخَرابا ً لَعنَة َستَِصيرُونَ مِصرَ. إلَى تَذهَبُونَ عِندَما عَلَيكُْم
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كُْم َّ بِأن ٢٠ اليَومَ، ْرتُكُمُ حَّذَ بِأنِّي ً يَقِينا تَعلَمُونَ ْ أنتُم مِصرَ، إلَى تَذهَبُوا «لا فَقاَل: يَهُوذا، َ ة َّ بَقِي يا إلَيكُْم ُ الله مَ َّ «تَكَل ١٩

ُ يَقُولُه ما بِكُّلِ وَأخبِرْنا إلَهِنا، إلَى لأجلِنا ‹َصّلِ ُلْتُمْ: وَق إلَهِكُْم إلَى أرَسلْتُمُونِي َّكُْم لأن يِق. رِ الّطَ عَِن تَِضّلُ نُفُوَسكُْم ْ َجعَلْتُم
وَالآنَ، ٢٢ لـَكُْم. ُ ُلْتُه ق أمرٍ أّيَ أْو إلَهَكُْم تُطِيعُوا لَْم كُْم َّ وَلـَِكن لِي، ُ قالَه بِما أخبَرْتُكُْم وَاليَومَ ٢١ َسنَعمَلُهُ.› وََنحُن لََك، إلَهَُك
لِتَسكُنُوا إلَيهِ هاِب الذَّ فِي تَرغَبُونَ الَّذِي المَكاِن فِي َباءِ، الو مَِن أْو ِ َجاعَة الم مَِن أْو الحَرِب فِي إمّا َستَمُوتُونَ كُْم َّ أن ً يَقِينا اعلَمُوا

َباءَ.» َكغُر فِيهِ

٤٣
هُوَشعْيا بُْن يا عََزْر قاَل ٢ إلَْيهِْم، إلَهُهُْم ُ أرَسلَه الَّذِي إلَهِهِْم، كَلاِم بِكُّلِ عِب الّشَ مََع الكَلاِم مَِن إْرمِيا انتََهى فَلَمّا ١

َ مِصر إلَى تَذهَبُوا ‹لا لِتَقُوَل: إلَينا يُرِسلَْك لَْم فَإلَهُنا بِالـكَذِِب، مُ َّ تَتَكَل «أنَت لإْرمِيا: عِب الّشَ وَكُّلُ َ قارِيح بُْن يُوحانانُ وَ
بابَِل.» إلَى يَْسبُونا أوَ لِيَقتُلُونا لِلبابِلِيِّينَ يُسَلِّمَنا ى َّ َحت عَلَينا ُيحَرُِّضَك يّا نِيرِ بَْن بارُوَخ ٣ هُناكَ.› وا ُّ لِتَستَقِر

يَهُوذا. أْرِض فِي يَبقَوْا أْن لَهُْم قاَل الَّذِي َ الله عِب الّشَ وَكُّلُ ُيُوِش الج ِ قادَة وَكُّلُ َ قارِيح بُْن يُوحانانُ يُطـِـْع فَلَْم ٤

لِيَْذهَبُوا إلَيها، ُطرِدُوا َّتِي ال الُأمَِم كُّلِ مِْن رَِجعُوا الَّذِيَن يَهُوذا ةِ َّ بَقِي جَميَع ُيُوِش الج ِ قادَة وَكُّلُ َ قارِيح بُْن يُوحانانُ فَاقتادَ ٥

بِْن جَدَلْيا مََع نَبُوزَرادانُ تَرَكَهُْم الَّذيَن وَجَميَع َلِِك الم وَبَناِت وَالأطفاَل َ وَالنِّساء الرِّجاَل اقتادُوا ٦ مِصرَ. أْرِض إلَى
وَأتَوْا اللهَ. يُطِيعُوا لَْم هُْم لأّنَ مِصرَ أْرِض إلَى فَأتَوْا ٧ يّا. نيرِ بُْن وَبارُوُخ بِيُّ َّ الن إْرمِيا بَينَهِْم مِْن وَكانَ شافانَ. بِْن أِخيقامَ

َتحْفَنِْحيَس. ِ مَدِينَة إلَى
مِْن مَرأى عَلَى – وَاطمُرْها يَدِكَ، فِي ً َكبِيرَة ً ِحجارَة «خُْذ ٩ قاَل: َتحفَنِْحيَس، فِي إْرمِيا إلَى ِ الله ُ كَلِمَة وَجاءَْت ٨
ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: قُْل َّ ثُم ١٠ َتحفَنِْحيَس. فِي فِرعَوْنَ بَيِت مَدخَِل عِنْدَ المَرُصوِف يِق رِ الّطَ فِي – يَهُوذا رِجاِل جَميِع
َطمَرْتُها. َّتِي ال ِ الحِجارَة ِ هَذِه فَوَق ُ عَرَشه وََسأَضُع بابَِل. ملَِك رَ نَبُوخَْذناصَّ خادِِمي َسأستَْدِعي ِيَل: إسْرائ ُ إلَه ُ القَدِير ُ الله
بِي لِلّسَ َ هُو مَْن وَكُّلُ َسيَمُوُت، لِلمَوِت َ هُو مَْن وَكُّلُ مِصرَ. أْرَض يَضرُِب وَ فَسَيَأتِي ١١ عَلَيهِْم. َ ة َّ َلـَِكي الم ُ َخيمَتَه وََسأبِسُط
وَيَسبِيها. فَيُحرِقُها مِصرَ، ِ آلِهَة مَعابِدِ فِي النّارَ وََسيُشعُِل ١٢ فِيها. َسيَمُوُت المَعرَكَةِ، فِي لِلمَوِت َ هُو مَْن وَكُّلُ َسيُسبَى،
َ ة َّ ي ذْكارِ َّ الت شَمَْس بَيَت أنْصاَب َسيَُحّطِمُ ١٣ بِسَلاٍم. ُ يُغادِر َّ ثُم رِدائِهِ، مِْن القَمَل الرّاِعي يُنَّظُِف َكما مِصرَ وََسيُنَّظُِف

بِالنّارِ.›» يِّينَ المِصرِ أوثاِن َ مَعابِد وََسيُحرُِق مِصرَ، أْرِض فِي َّتِي ال

٤٤
مِصر فِي يَهُوذا بَنِي إلَى ِ الله ُ رِسالَة

وَمَمْفِيَس وََتحْفَنِْحيَس َمجْدََل فِي مِصرَ، أْرِض فِي الّساِكنِينَ اليَهُودِ َميِع ِلج إْرمِيا إلَى جاءَْت َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

كُّلِ وَعَلَى القُْدِس عَلَى ُ جَلَبتُه الَّذِي رَّ َّ الش ُ رَأيتُم ‹قَْد ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٢ مِصرَ: َصعِيدِ وَفِي
ِتَقدِماتِهِْم ب غَضبِي أثارُوا َصنَعُوهُ. الَّذِي رِّ َّ الش بِسَبَِب هَذا ٣ أحَدٌ. فِيها يَسكُُن لا مَهُجورَةٌ، ٌ ِبَة خَر ِهيَ فَها يَهُوذا. مُدُِن
لـَكُْم: ُلُْت وَق الآخَرِ، بَعدَ ً واِحدا َ الأنبِياء خُّداِميَ إلَيكُْم وَأرَسلُْت ٤ آباؤُهُْم. وَلا هُْم يَعرِفُوها لَْم ُأخرَى ٍ لآلِهَة وَعِبادَتِهِْم
شَرِّهِْم، عَِن بُوا لِيَتُو آذانِهِْم، يَفتَُحوا وَلَْم ، إلَيَّ يَستَمِعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ٥ ُأبغِضُها.› َّتِي ال َ ِيهَة الـكَر الُأمُورَ ِ هَذِه تَعمَلُوا ‹لا
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القُْدِس، وََشوارِِع يَهُوذا مُدُِن عَلَى غََضبِي اشتَعََل بَِل ِجّداً، فَغَِضبُْت ٦ ُأخرَى. ٍ لآلِهَة القَرابِينَ تَقديِم عَْن فُوا َّ وَيَتَوَق
اليَومَ.› حالُها َ هُو َكما ً مَهُجورَة ً بَة ِخر فَأصبََحْت

كُّلَ تُفنُونَ ِماذا وَل أنفُِسكُْم؟ عَلَى رَّ َّ الش هَذا َتجلِبُونَ ِماذا «ل ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الإلَه ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا «وَالآنَ، ٧

تَفعَلُونَها؟ َّتِي ال بِالأشياءِ غََضبِي تُثِيرونَ ِماذا ل ٨ ناِجينَ؟ لـَكُْم تَترُُكونَ لا َ لِم يَهُوذا؟ مِْن ِع ّضَ ُّ وَالر وَالأطفاِل وَالنِّساءِ الرِّجاِل
الأْرِض ُأمَِم جَميُع وََستَشتِمُكُْم أنفُسَكُْم، َستُدَمِّرُونَ تَسكُنُونَ؟ َحيُث مِصرَ أْرِض فِي ُأْخرَى ٍ لآلِهَة ً َبخُورا ُتحرِقُونَ ِماذا ل
فِي عَمِلُوها َّتِي ال نِسائِكُمُ وَشُرُورَ وَشُرُورَكُْم نِسائِهِْم وَشُرُورَ يَهُوذا مُلُوِك وَشُرُورَ آبائِكُْم شُرُورَ ْ نَِسيتُم هَْل ٩ بِكُْم. َ وَتَسَخر
يعَتِي شَرِ ِبحَسَِب يَعِيشُوا وَلَْم َيخافُونِي، وَلَْم اليَوِم، هَذا إلَى يَتَواَضعُوا لَْم ١٠ القُْدِس؟ ِ مَدينَة َشوارِِع وَفِي يَهُوذا أْرِض

آبائِهِْم.› وَأمامَ أمامَهُْم وََضعْتُها َّتِي ال وَفَرائِضِي
يَهُوذا. كُّلَ َ ُأفنِي وَأْن ُأعاقِبََك أْن عَلَى عازِمٌ أنا «ها ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا «وَلِذَلَِك، ١١

فِي هُْم ُّ كُل وََسيَمُوتُونَ َباءَ، َكغُر فِيها لِيَعِيشُوا مِصرَ أْرِض إلَى هاِب الذَّ عَلَى مُوا َّ َصم وَالَّذِيَن يَهُوذا مِْن بَقُوا الَّذِيَن َسآخُذُ ١٢
بِسَبَِب أْو ِ المَعرَكَة فِي َصغِيرِهِْم. إلَى َكبِيرِهِْم مِْن وََسيَنتَهُونَ الجُوِع، بِسَبَِب أْو ِ المَعرَكَة فِي َسيَسقُطُونَ مِصرَ. أْرِض
الَّذِيَن َسُأعاقُِب ١٣ يَةِ. ْخرِ وَالّسُ لِلاستِهزاءِ وَكَمَوُضوٍع الكامِِل مارِ لِلدَّ كَمِثاٍل عَناِت َّ الل فِي إلَْيهِْم ُ وََسيُشار َسيَمُوتُونَ. الجُوِع
مِْن باٍق أْو ناٍج هُناكَ يَكُونَ لَْن ١٤ َباءِ. وَالو ِ َجاعَة وَالم بِالمَعارِِك القُْدِس: َ مَدينَة عاقَبُْت َكما مِصرَ أْرِض فِي يَسكُنُونَ
ِ العَودَة إلَى يَتُوقُونَ الَّذِيَن مَِن يَهُوذا أْرِض إلَى يَرِجــُع مَْن هُناكَ يَكُونَ لَْن مِصرَ. أْرِض فِي َسيَعِيشُونَ الَّذِيَن يَهُوذا ةِ َّ بَقِي

يَن.›» الفارِّ بَعُض ِسوَى يَرِجــَع لَْن ُ ه َّ لأن فِيها. لِيَعِيشُوا إلَيها
فِي واقِفاٍت ُكّنَ واتِي َّ الل النِّساءِ وَكُّلُ ُأْخرَى، ٍ لآلِهَة ً َبخُورا ُيحرِقَْن ُكّنَ نِساءَهُْم أّنَ عَرَفُوا الَّذِيَن الرِّجاِل كُّلُ أمّا ١٥

مَْت َّ تَكَل «لَقَْد ١٦ لإْرمِيا: قالُوا فَقَْد عِيدِ، الّصَ وَفِي مِصرَ أْرِض فِي يَسكُُن كانَ الَّذِي عِب الّشَ وَكُّلُ العَظِيمَةِ، ِ َماعَة الج
وَنَسكُُب ماءِ، الّسَ ِ ـِكَة َل ِم ل َ البَُخور َسنُحرُِق بِهِ. دنا تَعَهَّ ما كُّلِ َسنَعَمَُل بَْل ١٧ إلَيَك، نَستَمـِـَع لَْن نا َّ وَلـَِكن اللهِ. بِاسِْم نا ِضّدَ
لَدَينا كانَ فَقَْد القُْدِس. َشوارِِع وَفِي يَهُوذا مُدُِن فِي وَرُؤَساؤُنا وَمُلُوكُنا وَآباؤُنا َنحُن عَمِلْنا َكما َسنَعمَُل َمْرِ. الخ تَقدِماِت لَها
َمرِ الخ تَقدِماِت وََسْكِب ماءِ الّسَ ِ ـِكَة َل ِم ل البَُخورِ إحراِق عَْن ْفنا َّ تَوَق وَمُنْذُ ١٨ شَرّاً. َ نَر وَلَْم خَيرٍ فِي وَكُنّا لِلأكِل، ٌ وافِر َطعامٌ

وَالجُوِع.» بِالحَرِب وَفَنِينا شَيءٍ، كُّلِ إلَى افتَقَرْنا لَها،
عَلَى ً َكعكا لَها عَمِلْنا هَْل سائِلَةً، تَقدِماٍت لَها وَنَسكُُب ماءِ الّسَ ِ ـِكَة َل ِم ل ً َبخُورا ُنحرُِق كُنّا «عِندَما النِّساءُ: وَقالَِت ١٩

أزواِجنا؟›» ِ مُشارَكَة دُوِن مِْن َمرِ الخ تَقدِماٍت لَها َسَكبْنا أْو َشكلِها،
ُ ر َّ يَتَذَك لا ُ الله أّنَ ونَ ُّ «أتَظُن ٢١ ذَلَِك: قالُوا الَّذِيَن عِب الّشَ وَكُّلِ وَالنِّساءِ الرِّجاِل عِب: الّشَ لِكُّلِ إْرمِيا قاَل ِحينَئِذٍ، ٢٠

َشوارِِع وَفِي يَهُوذا مُدُِن فِي – الأْرِض َشعِب وَكُّلُ وَرُؤَساؤُكُْم وَمُلُوُككُْم وَآباؤُكُْم ْ أنتُم – ْمتُمُوها قَّدَ َّتِي ال قَرابِينَكُْم
صارَْت لِهَذا عَمِلْتُمُوها. َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر وَالُأمُورِ ِ يرَة الشِّرِّ أعمالـِكُمُ احتِماِل عَلَى ُ الله يْقدِرِ لَْم ٢٢ بِها؟ ْ يُفَكِّر ألَْم القُْدِس؟
لَْم اللهِ. إلَى ْ وَأخطَأتُم ً َبخُورا ْ أحرَقْتُم ٢٣ اليَومَ. الحاُل َ هُو َكما مَسكُونَةٍ، َ وَغَير ً وَتالِفَة ً ِبَة وَخَر استِهزاءٍ، مَوِضــَع أْرُضكُْم

اليَومَ.» الحاُل َ هُو َكما ، رُّ َّ الش هَذا عَلَيكُْم َ جاء لِذَلَِك وَشَهاداتِهِ. وَفَرائِِضهِ ِ يعَتِه شَرِ ِبحَسَِب تَسلـُكُوا وَلَْم َ الله تُطِيعُوا
اللهِ. َ كَلِمَة اْسمَعُوا مِصرَ، أْرِض فِي الّساِكنِينَ يَهُوذا بَنِي جَميَع «يا النِّساءِ: وَلِكُّلِ عِب الّشَ لِكُّلِ إْرمِيا قاَل َّ ثُم ٢٤
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ُلْتُمْ: ق إْذ بِأيدِيكُْم، ِ بِه ْ مْتُم َّ تَكَل ما ْ ْذتُم وَنَّفَ بِأفواهِكُْم، ْ مْتُم َّ تَكَل وَنِساؤُكُْم ْ ‹أنتُم ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٥

وَاعْمَلَْن نُذُورَُكّنَ أتمِْمَن َمرِ. الخ تَقدِماِت لَها وَنَسكَُب ماءِ الّسَ ِ ـِكَة َل ِم ل ً َبخُورا ُنحرَِق بِأْن قَطَعْناها َّتِي ال ذُورِ ُّ بِالن َسنُوفِي نا َّ إن
بِاْسمَِي ‹أقْسِمُ يهوه٥٢: يَقُوُل مِصرَ. أْرِض فِي الّساِكنِينَ يَهُوذا بَنِي كُّلَ يا ِ الله كَلامَ اْسمَعُوا لِذَلَِك، ٢٦ ‹. مْتُّنَ َّ تَكَل بِما
أجلَِب لـِكَي عَلَيهِْم ُ َسأسهَر أنا فَها ٢٧ . الحَّيِ بِاْسمَِي بَعْدُ فِيما مِصرَ فِي الّساِكنِينَ يَهُوذا بَنِي مِْن أحَدٌ يُْقسِمَ لا أْن العَظِيِم،
يَفنُوا ى َّ َحت الجُوِع، مَِن أْو ِ المَعرَكَة فِي مِصرَ أْرِض فِي الّساِكنِينَ يَهُوذا مِْن َشخٍص كُّلُ وََسيَمُوُت الخـَيرَ. لا رَّ َّ الش عَلَيهِِم
جاءُوا الَّذِيَن يَهُوذا ُ ة َّ وَبَقِي مِصرَ، أْرِض مِْن يَهُوذا أْرِض إلَى يَعُودُ وَ القِتاِل مَِن َسيَنُجو فَقَْط مِنهُْم قَلِيٌل عَدَدٌ ٢٨ َّماِم. بِالت
يَقُوُل لـَكُْم،› ً عَلامَة ِ هَذِه وََستَكُونُ ٢٩ تَثبُُت. َّتِي ال ِهيَ مِنّا مَْن َ كَلِمَة َسيَعرِفُونَ فِيها َ َباء َكغُر لِيَسكُنُوا مِصرَ أْرِض إلَى

. ُّ َسيَتِم عَلَيكُْم الآتِي رِّ َّ الش عَِن ُ ُلْتُه ق الَّذِي الكَلامَ بِأّنَ تَعرِفُوا ى َّ َحت المَكاِن، هَذا فِي ‹َسُأعاقِبُكُْم اللهُ،
َّمُت َسل َكما قَتلَهُ، ِيدُونَ يُر الَّذِيَن وَيَدِ ِ أعدائِه يَدِ إلَى مِصرَ مَلَِك َخْفرَعَ، فِرعَوْنَ ُ ‹َسُأَسلِّم اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٣٠

قَتلَهُ.›» أرادَ الَّذِي ُ ه عَدُّوَ بابَِل مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ يَدِ إلَى يَهُوذا مَلَِك ِصْدقِيّا
٤٥

بارُوخ إلَى ٌ رِسالَة
الكِتاِب فِي الكَلامَ هَذا بارُوُخ َكتََب عِندَما يّا، نِيرِ بِْن بارُوَخ إلَى بِيُّ َّ الن إْرمِيا بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

ما َ هُو «هَذا ٢ فَقاَل: يَهُوذا، مَلِِك يُوِشيّا٥٣ بِْن َ ياقِيم يَهُو ُلِك ِم ل ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي هَذا كانَ عَلَيهِ. إْرمِيا أملَى ما َحسََب
دِ، ُّ نَه َّ الت مَِن مُنهٌَك أنا َمِي. أل عَلَى ً حُزنا أضاَف َ الله لأّنَ لِي يٌل ‹وَ تَقُوُل: أنَت ٣ بارُوَخ. يا لََك ِيَل إسْرائ ُ إلَه ُ الله ُ يَقُولُه
أي زَرَعتُهُ، ما وََسأقلَُع أنا، ُ بَنَيتُه ما ُ َسأهدِم اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا إْرمِيا: يا ُ لَه ُ تَقُولَه ما فَهَذا ٤ راحَةً.› أِجدُ وَلَسُت
، حَيٍّ شَيءٍ كُّلِ عَلَى ً شَرّا َسأجلُِب لأنِّي بَعدُ، تَطلُْب لا عَظِيمَةً. ً ُأمُورا لِنَفِسَك تَطلُُب أنَت بَينَما ٥ يَهُوذا. أْرِض كُّلَ

إلَيها.›» َستَذهَُب َّتِي ال الأماِكِن كُّلِ فِي ً غَنِيمَة َحياتََك َسُأعطِيَك وَلـَِكنِّي اللهُ، يَقُوُل
٤٦

الُأمَِم. عَِن بِيِّ َّ الن إْرمِيا إلَى ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال سائُِل َّ الر ِهيَ ِ هَذِه ١

مِصر عَْن ِ الله ُ رِسالَة
فِي رُ نَبُوخَْذناصَّ ُ وَهَزَمَه كَركَمِيَش، فِي الفُراِت نَهرِ عِندَ كانَ الَّذِي مِصرَ مَلِِك َ َنخو الفِرعَوِن جَيِش عَْن مِصرَ، عَْن ٢

يَهُوذا. مَلِِك يُوِشيّا بِْن َ ياقِيم يَهُو ُلِك ِم ل ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ
أسلَِحتَكُْم، «َجهِّزُوا ٣

لِلمَعرَكَةِ. وا وَاستَعِّدُ
َيَل، الخ أسرُِجوا ٤

٤٤:٢٦ ٥٢
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٤٥:١ ٥٣
الميلاد. قبَل 605 َ َنحو أي يُوِشيّا. … الرّابِعَة نَة الّسَ
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َخيلِهِْم. عَلَى الفُرسانُ وَلْيَرَكِب
رُؤُوِسكُْم، عَلَى ُ وَالخُوَذ مَواقِعِكُْم فِي قِفُوا

رِماحَكُْم، اصقُلُوا
دُرُوعَكُْم. البَسُوا

الُأمُورَ؟ ِ هَذِه أرَى ِماذا ل ٥
يَن. وَفارِّ مُرتَعِبِينَ ً رِجالا أرَى

هُزِمُوا، أبطالُهُْم
دٍ. تَرَدُّ بِلا جَمِيعُهُْم وا ُّ فَفَر

ِجهَةٍ.» كُّلِ مِْن َحولَهُْم عُب ُّ وَالر
اللهُ. يَقُوُل

. َّ يَفِر لَْن مِنهُْم يَع رِ َّ الس «لـَِكّنَ ٦

يَهرَُب. لَْن وَالقَوِّيُ
الفُراِت، نَهرِ عِندَ ماِل الّشَ فَفِي

وََسقَطُوا. رُوا َّ تَعَث
النِّيِل، َكنَهرِ يَرتَفـِـُع الَّذِي ذاكَ َ هُو مَْن ٧

كَالأنهارِ؟ ُق َّ تَتَدَف ُ مِياهُه الَّذِي
النِّيِل، َكنَهرِ تَرتَفـِـُع مِصرُ ٨

كَالأنهارِ. ُق َّ تَتَدَف وَمِياهُها
‹َسأصعَدُ، قاَل:

الأْرَض. َسُأغَّطِي
وَُسّكانَها.› ً مُدُنا ُ َسأهزِم
َيُل، الخ تُها َّ أي اصعَدِي ٩

مَركَباُت. يا هِيِجي
بُونَ. ُحارِ الم لِيَخرُِج

وَفُوَط ُكوَش رِجاُل لِيَخرُْج
بِمَهارَةٍ، الدِّرعَ ُمِسكُونَ ي الَّذِيَن

القُوِس. استِخداِم فِي ُ المَهَرَة لُودَ رِجاُل وَلْيَخرُْج
القَدِيرِ، ِ الإلَه ّبِ َّ لِلر انتِقاٍم يَومَ اليَومُ ذَلَِك «َسيَكُونُ ١٠

أعدائِهِ. مِْن لِنَفِسهِ لِيَنتَقِمَ
يَشبََع، ى َّ َحت يُف الّسَ َسيَأكُُل

بِدَمِهِْم. ُ َظمَأه وََسيُطفُِئ
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القَدِيرِ، ِ الإلَه ّبِ َّ لِلر ٌ ذَبِيحَة هُناكَ َستَكُونُ ُ ه َّ لأن
الفُراِت. نَهرِ عِندَ ماِل الّشَ أْرِض فِي

مِصرُ، ُ العَذراء تُها َّ أي ١١
ِجلعادَ، إلَى اصعَدِي

البَلسَِم. بَعِض عَلَى وَاحُصلِي
فائِدَةٍ، بِلا ً َكثِيرَة عِلاجاٍت بِِت جَرَّ

نَفسَِك. تَشفِي أْن يَن تَقدِرِ وَلا
عارِِك، عَْن الُأمَمُ سَمِعَِت ١٢

الأْرِض، كُّلَ مَلأْت قَْد َمِِك أل ُ وَصَرخَة
بِآخَرَ، َ ر َّ تَعَث ً با ُمحارِ لأّنَ
مَعاً.» كِلاهُما فَسَقََط

مِصرَ. أْرَض لِيَضرَِب بابَِل مَلِِك رَ نَبُوخَْذناصَّ َمجِيءٍ عَْن بِيِّ َّ الن إْرمِيا إلَى ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١٣

مِصرَ، فِي «أعلِنُوا ١٤
َمجدََل، َشعَب أخبِرُوا

وََتحْفَنِِحيَس. مَمْفِيَس َشعَب وَأخبِرُوا
قُولُوا:

نَفسََك، ْ وََجهِّز مَوقِعََك ‹خُْذ
َحولََك. هُْم مَْن التَهَمَ قَدِ يَف الّسَ لأّنَ

عَلَيهِْم؟ كُِل َّ تَت الَّذِيَن ُ ياء الأقوِ ُطرَِح ِماذا ل ١٥
يَقُِف؟ لا ِماذا ل

َطرَحَهُ.› قَْد َ الله لأّنَ
رُونَ، َّ يَتَعَث يَن َكثِيرِ ً ُأناسا َجعََل ١٦
الآخَرِ. عَلَى أحَدُهُْم يَسقُطُونَ بَْل

َشعبِنا، إلَى وَنَعُْد ‹لِنَقُْم قالُوا:
فِيها، وُلِدْنا َّتِي ال الأْرِض وَإلَى

القاسِي.› الهُُجوِم عَِن ً بَعِيدا
الفارِغَةَ،› َ ة جَّ ‹الّضَ فِرعَوْنَ، مِصرَ بِمَلِِك استَنجَدُوا ١٧

المُناِسِب. الوَقِت فِي يَستَِجْب فَلَْم
القَدِيرُ. يهوه٥٤ ُ اْسمُه الَّذِي َلُِك الم يَقُوُل أنا، ٌ حَيّ ١٨

٤٦:١٨ ٥٤
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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الجِباِل، بَينَ تابُورَ َجبَِل مِثَل َسيَكُونُ ُ َمجِيئُه
البَحرِ. ِبجِوارِ الـكَرمَِل وَمِثَل

مِصرُ، ُ الابْنَة تُها َّ أي ١٩
بِي، الّسَ َ حُْزمَة لِنَفِسِك احزِِمي

مَهُجوراً، ً مَكانا َستَكُونُ مَمْفِيَس لأّنَ
بِالنّارِ، وََستُحرَُق

ساِكٌن. فِيها يَكُونَ وَلَْن
جَمِيلَةٌ، ٌ بَقَرَة ُ «مِصْر ٢٠

ماِل.٥٥ الّشَ مَِن ذُباٌب عَلَيها َ جاء وَقَْد
نَةِ، المُسَمَّ كَالثِّيراِن فِيها ُ المُرتَزَقَة ى َّ َحت ٢١
ُبُونَ، وَيَهر َلِف الخ إلَى يَرِجعُونَ ً أيضا هُْم

مَعاً. يَقِفُوا لَْم
عَلَيهِْم، َ جاء قَْد نَْكبَتِهِْم يَومَ لأّنَ َبُوا هَر

َسيُعاقَبُونَ. فِيهِ الَّذِي الوَقُت
بَةً، هارِ تَزَحُف ةٍ َّ َي َكح َصوتُها ٢٢

ةٍ. َّ بِقُو يَأتُونَ أعداءَها لأّنَ
َكحَّطابِينَ. بِفُؤُوٍس إلَيها جاءُوا

اللهُ: يَقُوُل ٢٣
مِصرَ، غاباِت عُوا «قَّطَ

ُتحصَى، لا غاباتِها ُ أْشجار كانَْت وَإْن
. يُعَّدَ أْن ُمِكُن ي لا الَّذِي الجَرادِ مَِن ُ أكثَر فَهُْم

ِيَْت، خَز قَْد مِصرُ ُ الابْنة ٢٤

ماِل.» الّشَ َشعِب يَدِ إلَى ُأسلِمَْت قَْد

وَجَميَع فِرعَوْنَ َسُأعاقُِب وَمُلُوكِها. آلِهَتِها وَكُّلَ وَمِصرَ وَفِرْعَونَ أمُونَ «َسُأعاقُِب ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل ٢٥

َكما لِتُْسَكَن َستَعُودُ ذَلَِك وَبَعدَ خُّدامِهِ. وَلِيَدِ رَ نَبُوخَْذناصَّ لِيَدِ قَتلَهُْم، ِيدُونَ يُر الَّذِيَن يَدِ إلَى َسُأَسلِّمُهُْم ٢٦ عَلَيهِ. كِلِينَ َّ المُت
اللهُ. يَقُوُل الماضِي،» فِي كانَْت

ِيل إسْرائ عَْن ِ الله ُ رِسالَة
يَعقُوَب، عَبْدِي يا أنَت «أمّا ٢٧

٤٦:٢٠ ٥٥
(24 العدد فِي ً (أيضا ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.
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َتخَْف، فَلا
ِيُل. إسْرائ يا تَرتَعِْب وَلا

بَعِيدَةٍ، أْرٍض مِْن َسُأنقِذُكَ لأنِّي
فِيها. ونَ ُّ مَسبِي هُْم َّتِي ال الأْرِض مَِن نَسلََك وََسُأنقِذُ

وَراحَةٍ، َسِكينَةٍ فِي لِيَكُونَ يَعقُوُب َسيَرِجــُع
ُيخِيفُهُ. مَْن يُوجَدُ لا ِبحَيُث

اللهُ: يَقُوُل ٢٨
يَعقُوَب، عَبْدِي «يا

مَعََك. أنا لأنِّي َتخَْف، لا
إلَيها، ُطرِْدَت َّتِي ال الُأمَِم كُّلَ َسُأفنِي لأنِّي

ُأفنِيََك، لَْن وَلـَِكنِّي
، تَستَِحّقُ َكما َسُأؤَدِّبَُك بَْل
عِقاٍب.» بِلا أترُكََك وَلَْن

٤٧
الفِلِسطِيِّين عَِن ِ الله ُ رِسالَة

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢ ةَ. غَّزَ فِرعَوْنُ يُهاِجمَ أْن قَبَل الفِلِسطِيِّينَ عَِن بِيِّ َّ الن إْرمِيا إلَى ِ الله مَِن ُ الرِّسالَة ِ هَذِه أتَْت ١

ماِل،٥٦ الّشَ مَِن ُ ِياه الم «َستَرتَفـِـُع
جارِفاً، ً َسيلا وََستُصبُِح

فِيها، بِمَْن الأْرَض ُ وََستَغمُر
فِيها، وَالّساِكنِينَ َ المَدِينَة ُ وََستَغمُر

َسيَبكُونَ، النّاُس
َسيُوَلوِلُونَ. الأْرِض ُسّكاِن وَكُّلُ
ةِ، َّ ي القَوِ ِ ُخيُولِه َحوافِرِ قَرِع عِندَ ٣

ِ مَركَباتِه ِ وَقَرقَعَة
عَجَلاتِهِ، وََضجِيِج

أولادِهِْم، َ َنحو ُ الآباء َلتَفُِت ي لا
اليَأِس. مَِن ارَتخَْت قَدِ أيدِيهِْم لأّنَ

الآتِي، اليَوِم فَفِي ٤

٤٧:٢ ٥٦
ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.
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الفِلِسطِيِّينَ، كُّلُ رُ َسيُدَمَّ
وََصيدُونَ ُصورَ فِي وََسيُقضَى

باٍق. عَوٍن كُّلِ عَلَى
الفِلِسطِيِّينَ، َسيَهلُِك َ الله لأّنَ

َكفتُورَ. ِ ِيرَة جَز ُ ة َّ بَقِي هُْم الَّذِيَن
رُؤوسِهِْم، َ َشعْر َ ة غَّزَ َشعُب حَلََق ٥

أشقَلُونَ. َشعُب وََصمََت
الوادِي، ُسّكاِن َ ة َّ بَقِي يا

أنْفُِسكُْم؟ َتجرِيحِ فِي ونَ ُّ َستَستَمِر مَتَى إلَى
اللهِ، َسيَف يا «آهٍ ٦

تَستَرِيحُ؟ لا مَتَى ى َّ َحت
ِغمدِكَ. إلَى ارِجــْع

وَاسكُْن. اهدَْأ
يَستَرِيحَ؟ أْن ُ لَه ُمِكُن ي َكيَف ٧
بِالهُُجوِم. ً أمرا ُ الله ُ أعطاه فَقَْد

وَالّساِحَل.» أشقَلُونَ لِيَضرَِب ً وَقتا ُ لَه عَيَّنَ

٤٨
مُوآب عَْن ِ الله ُ رِسالَة

مُوآَب: عَْن ِيَل، إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١

نَبُو، َبَِل ِلج يٌل «وَ
رُ، َسيُدَمَّ ُ ه َّ لأن

بِِي. وَالّسَ لِلعارِ َضْت َّ تَعَر ُ ْيَناِيم قِر
وَارتَعَبَْت. ِيَْت خَز ُ القَلعَة

مُوآَب. عَْن أغاٍن هُناكَ تَعُْد لَْم ٢

َحشبُونَ. فِي عَلَيها رِّ َّ بِالش تَآمَرُوا
ةَ.› الُأمَّ ِ هَذِه لِنُْفِن ‹تَعالَوا يَقُولُونَ:
َستَصمُتِينَ، مَْدمِينُ يا ً أيضا وَأنِت

َستُتعِبُِك. ُ وَالمَعرَكَة
ُحورُوناِيمَ، مِْن سُمـِـَع صَرخَةٍ َصوُت ٣

عَظِيمَةٌ. ٌ وَكارِثَة خَراٌب هُناكَ
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مُوآُب، مَْت َتحَّطَ ٤
صَرَُخوا. وَِصغارُها

يَْصعَدُونَ بِالبُكاءِ مُوآَب َشعَب لأّنَ ٥
لُوِحيَث. إلَى يقِهِْم َطرِ فِي

ُحورُوناِيمَ، مُنحَدَرِ فِي هُْم لأّنَ
الجَرحَى. صُراَخ سَمِعُوا

ِبحَياتِكُْم، انجُوا ُبُوا، اهر ٦
حراءِ. الّصَ فِي َشوٍك ِ َكشُجَيرَة ِصيرُوا

وَُكنُوزِِك. أعمالِِك عَلَى اتِّكالِِك «بِسَبَِب ٧
َستُؤخَذِيَن. ً أيضا أنِت

بِي الّسَ إلَى كَمُوُش وََسيَذهَُب
وَرُؤَسائِهِ. ِ كَهَنَتِه مََع

مَدِينَةٍ، كُّلِ إلَى مُدَمٌِّر َسيَأتِي ٨

مَدِينَةٍ. ُ ة َّ أي َ تَنجُو وَلَْن
رُ، َسيُدَمَّ هُل َّ وَالس الوادِي، َسيَهلُِك

اللهُ. قاَل َكما ً تَماما
مُوآَب عَلَى ً مِلحا َضعُوا ٩

خَراٍب،٥٧ إلَى ُل َستَتََحوَّ ها لأّنَ
ً مَهُجورَة مُدُنُها َستُصبُِح
ساِكٌن. فِيها يَسكُُن لا

بِتَراخي، ِ الله عَمََل يَعمَُل مَْن «مَلعُوٌن ١٠

ِم. الدَّ َسفِك عَْن ُ َسيفَه يَمنَُع مَْن وَمَلعُوٌن
َشبابِهِ. مُنذُ ً مُستَرِيحا مُوآُب «كانَ ١١

ِ العَتِيقَة َمرِ كَالخ ٌ ّ مُستَقِر ُ ه َّ إن
آخَرَ. إناءٍ إلَى إناءٍ مِْن تُسَكْب لَْم َّتِي ال

بِي، الّسَ إلَى يَذهَْب لَْم
مَذاقِهِ، عَلَى حافََظ وَلِهَذا

رْ. َّ تَتَغَي لَْم ُ وَراِئحَتُه
٤٨:٩ ٥٧

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ خَراب. … َضعُوا
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اللهُ، يَقُوُل أيّامٌ، َستَأتِي لِذَلَِك، ١٢

آنِيَتَهُ، يَقلُِب مَْن عَلَيهِ َسُأرِسُل عِندَما
آنِيَتَهُ، يُفرِغُونَ وَ ُ فَيَقلِبُونَه

أوعِيَتَهُ.» وَُيحَّطِمُونَ
يَل. إ بَيِت عَلَى اتِّكالِهِْم مِِن ِيَل إسْرائ بَنو َخجَِل َكما كَمُوَش، ِ إلَهِه مِْن مُوآُب َسيَخجَُل ِحينَئِذٍ، ١٣

بُونَ، ُمحارِ ‹َنحُن تَقُولُونَ: «َكيَف ١٤
ياءُ؟› أقوِ ُجنُودٌ َنحُن

وَمُدُنِها، مُوآَب إلَى َصعِدَ مارُ الدَّ ١٥
قُتِلُوا، قَْد ِ َشبابِه وَأفَضُل

القَدِيرُ. يهوه٥٨ ُ اْسمُه الَّذِي َلُِك، الم يَقُوُل
الوُُصوِل، ُ وَِشيكَة مُوآَب ُ كارِثَة ١٦

جاهِهِ. باّتِ ً ِجّدا مُسرِعٌ رُّ َّ وَالش
َحولَهُ، الّساِكنِينَ كُّلَ يا لأجلِهِ، نُوُحوا ١٧

اْسمَهُ. يَعرِفُونَ الَّذِيَن كُّلَ يا
! القَوِّيُ ُ مح ُّ الر َ انَكسَر ‹َكيَف قُولُوا:

َلاِل!› الج قَِضيُب َ انَكسَر َكيَف
َمجدِِك، عَْن «انزِلِي ١٨

القاِحلَةِ، الأْرِض فِي وَاجلِسِي
دِيبُونَ. فِي ُ الّساِكنَة تُها َّ أي

إلَيِك، َصعِدَ مُوآَب مُدَمِّرَ لأّنَ
ُحُصونَِك. وََسيُدَمِّرُ

يِق، رِ الّطَ ِبجانِِب «قِفِي ١٩
الأْرَض، وَراقِبِي

عَرُوعِيرَ. َ ساِكنَة يا
لِلفارِّ: وَقُولِي الهارَِب، اسألِي

حَدََث؟› ‹ماذا
مُوآُب، «خَزَِي ٢٠

دُمِّرَ. قَْد ُ ه َّ لأن
٤٨:١٥ ٥٨

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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وَاصرُُخوا، وَلْوِلُوا
أرنُونَ نَهرِ ُطوِل عَلَى وَخَبِّرُوا

دُمِّرَ. قَْد مُوآَب إّنَ
مُوآَب، سُهُوِل عَلَى ُ الحُكم أتَى ٢١

َ مَيْفَعَة وَعَلَى َ يَهَْصة وَعَلَى ُحولُونَ وَعَلَى
َ دَبلَتاِيم بَيِت وَعَلَى نَبُو وَعَلَى دَيبُونَ وَعَلَى ٢٢

مَعُونَ بَيِت وَعَلَى جامُوَل بَيِت وَعَلَى ٢٣
َ بُصْرَة بَيِت وَعَلَى يُوَت ْ قَر وَعَلَى ٢٤

يبَةِ. وَالقَرِ ِ البَعِيدَة مُوآَب أْرِض مُدُِن كُّلِ وَعَلَى
مُوآَب، قَرنُ قُطـِـَع ٢٥

انَكسَرَْت.» اليمنَى ُ وَذِراعُه
اللهُ. يَقُوُل

«أسكِرُوهُ، ٢٦
اللهِ. عَلَى مَ تَعَّظَ ُ ه َّ لأن

قَيئِهِ، فِي مُوآُب غُ َّ َسيَتَمَر
ُأضحُوكَةً. َسيَكُونُ

لَدَيَك؟ ً ُأضحُوكَة ِيُل إسْرائ يَكُْن «ألَْم ٢٧

ُصوِص. ًّ الل مََع ُأمِسَك فَقَْد
عَنهُ. مُ َّ تَتَكَل عِندَما رَأَسَك ُّ تَهُز َك َّ لأن

المُدُنَ، اهجُرُوا ٢٨
ُخورِ، الّصُ فِي وَاسكُنُوا

مُوآَب. ُسّكانَ يا
الـكُهُوِف. ُشقُوِق فِي تُعَّشُِش ٍ يَمامَة مِثَل ِصيرُوا

مِهِ. وَتَعَّظُ مُوآَب ياءِ ِكبرِ عَْن «سَمِعنا ٢٩
ِ يائِه وَِكبرِ ِ تَشاُمخِه عَْن سَمِعنا

المُتعالِي.» ِ وَقَلبِه ِ وَعَجرَفَتِه
اللهُ: يَقُوُل ٣٠

غَطرََستَهُ، أعرُِف «أنا
كَذِباً، يَتَباهَى

يَقُوُل.» بِما يَعمَُل وَلا
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مُوآَب، عَلَى َسأنُوُح لِهَذا، ٣١
مُوآَب. كُّلِ عَلَى بِألٍَم َسأصرُُخ
حارَِس. قِيرِ رِجاِل عَلَى َسأئِّنُ

يرَ، يَعزِ بُكاءِ بِسَبَِب ٣٢
ِسْبمَةَ. َ كَرمَة يا عَلَيِك َسأبكِي
البَحرِ، إلَى فُرُوعُِك وََصلَْت

يزَ، يَعزِ َبحرِ إلَى ْت امتَّدَ
عِنَبِِك. وَعَلَى ثَمَرِِك عَلَى ُ مار الدَّ وَقََع

الـكَرمِِل٥٩ مَِن نُزِعا وَالفَرَُح ُ عادَة الّسَ ٣٣
مُوآَب. أْرِض وَمِْن

المَعاصِرِ. مَِن بِيذَ َّ الن مَنَعُْت
الابتِهاٍج. بِهُتافاِت العِنََب يَدُوُس أحَدَ لا

الفَرَِح. هُتافاُت غابَْت
ُ مِياه ى َّ فَحَت َشلِيشَةَ. َ وَِعجلَة َ ُحورُوناِيم إلَى ُصوغَرَ وَمِْن ياهََص، إلَى َ ألعالَة إلَى َحْشبُونَ مِْن بِألٍَم النّاُس «يَصرُُخ ٣٤

لآلِهَتِهِْم. القَرابِينِ وَتَقدِيِم المُرتَفعاِت، فِي باِئحِ الذَّ تَقدِيِم مِْن مُوآَب َشعَب «َسأْمنَُع اللهُ: يَقُوُل ٣٥ ْت.» َجّفَ َ يم نِمرِ
هَلـََكْت. مُوآَب َ ثَروَة لأّنَ ناٍي مِثَل حارَِس َ قِير رِجاِل عَلَى قَلبِي يَنُوُح ناٍي. مِثَل مُوآَب عَلَى قَلبِي يَنُوُح «لِذَلَِك، ٣٦

ساحاِت كُّلِ فِي ٣٨ أْجسامِهِْم. عَلَى َيُْش وَالخ أيدِيهِْم، عَلَى الجُرُوُح َمحلُوقَةٌ. ٍ ِلحيَة وَكُّلَ أصلَُع، رَأٍس كُّلَ لأّنَ ٣٧

اللهُ. يَقُوُل أحَدٌ،» فِيهِ يَرغَُب لا إناءٍ مِثَل مُوآَب َكسَرُْت لأنِّي نَوٌْح مُدُنِها
مَْن جَميَع تُرعُِب ً وَعِبرَة ً ُأضحُوكَة صارَ ِبخِزٍي! ُ َظهرَه أعطَى مُوآَب! َشعُب مَ َتحَّطَ يَقُولُونَ: وَ مُوآَب أهُل «يُنُوُح ٣٩

َحولَهُ.» هُْم
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٤٠
مُنقَّضٍ َكنَسرٍ الأمرُ «َسيَكُونُ
مُوآَب. عَلَى َجناَحيهِ وَباِسٍط

المُدُنُ، ُأِخذَِت ٤١
الحُُصونُ. وَهُزِمَِت

اليَوِم، ذَلَِك فِي
مُوآَب ياءِ أقوِ قَلُوُب َستَكُونُ

الوِلادَةِ. آلاِم فِي اْمرأةٍ َكقَلِب
٤٨:٣٣ ٥٩

مُوآب. أْرض بها يقصد و الخصبة، الأْرض أي الـكرمل.
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بَعْدُ، فِيما ً َشعبا مُوآُب يَعُودَ لَْن ٤٢
اللهِ. عَلَى مَ تَعَّظَ ُ ه َّ لأن

اللهُ: يَقُوُل ٤٣
عَلَيَك ٌ ومِصيَدَة ٌ وَُحفرَة «َخوٌف

مُوآَب. ساِكَن يا
الخَوِف مَِن يَهرُُب مَْن ٤٤

الحُفرَةِ. فِي َسيَقَُع
الحُفرَةِ، مَِن يَْصعَدُ وَالَّذِي

بِالمِصيَدَةِ. َسيُمسَُك
مُوآَب َشعِب عَلَى هَذا َسأجلُِب لأنِّي

عِقابِهِْم.» ِ َسنَة فِي
اللهُ. يَقُوُل

ةٍ، َّ قُو بِلا بُونَ الهارِ وَقََف َحشبُونَ ظِّلِ «فِي ٤٥

َحْشبُونَ، مِْن خَرََجْت ً نارا لأّنَ
ِسيُحونَ، بَيِت مِْن ً وَلَهِيبا
مُوآَب، نَواصِيَ وََسيَلتَهِمُ

َيحتَفِلُونَ. الَّذِيَن ُأولَئَِك وَرَؤوَس
مُوآُب! يا لََك يٌل وَ ٤٦

فَنِيَ. قَْد كَمُوَش٦٠ َشعُب
بِي، الّسَ إلَى ُأِخذُوا أبناءَكَ لأّنَ

الأسرِ. إلَى وَبَناتَِك

اللهُ. يَقُوُل مُوآَب.» عَلَى الحُكمِ ُ نِهايَة ِهيَ ِ هَذِه لاِحقَةٍ. أيّاٍم فِي مُوآَب مِْن ُأِخذَ ما َسُأعِيدُ «لـَِكنِّي ٤٧

٤٩
ون ُّ عَم إلَى ِ الله ُ رِسالَة

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ِيِّينَ. ون العَمُّ عَِن ٌ رِسالَة ١

أبناءٌ؟ ِيَل لإسْرائ يُوجَدُ «ألا
وَارٌِث؟ ُ لَه يُوجَدُ ألا

٤٨:٤٦ ٦٠
مُوآب. فِي الرئيسيين الآلهة أحد كَمُوش.
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جادَ، مُدُنَ مُولََك عابِدُو يَمتَلُِك ِماذا ل ً إذا
جادَ؟» مُدُِن فِي مُولََك َشعُب يَعِيُش ِماذا وَل

اللهُ: يَقُوُل ٢
أيّامٌ، َستَأتِي «لِذَلَِك

ِ المَعرَكَة نِداءِ َصوَت ُأطلُِق ِحينَ
ِيِّينَ، ون العَمُّ ةِ َّ َب ر عَلَى
ِباً. خَر ً تَلّا ُ َستَِصير

بِالنّارِ. َستُحرَُق بِها ِ ُحِيطَة الم القُرَى كُّلُ
امتَلـَكُوهُْم،» الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنُو وََسيَمتَلُِك

اللهُ. يَقُوُل
َحشبُونُ، يا «وَلْوِلِي ٣

ِبَْت. خَر قَْد عاَي، لأّنَ
ةَ. َّ َب ر بَناِت يا اصرُخَن

َيَْش، الخ البَْسَن
الغَنَِم. ِ َحظائِر بَينَ وَُطْفَن وَلْوِلَْن

بِي الّسَ إلَى َسيَذهَُب مُولََك لأّنَ هَذا اعمَلَْن
وَرُؤَسائِهِ. ِ كَهَنَتِه مََع

تِِك؟ َّ بِقُو ِيَن تَتَفاخَر ِماذا ل ٤
ِنَةُ! َائ الخ البِنُت تُها َّ أي ُ َستَنهار تُِك َّ قُو

وَتَقُولِينَ: بِثَروَتِِك تَثِقينَ
يُهاِجمَنِي؟› أْن ُ يَقدِر ‹مَْن

القَديرُ: ُ الإلَه ّبُ َّ الر يَقُوُل ٥
عَلَيِك بِالخَوِف «َسآتِي

َحولَِك. هُْم الَّذِيَن كُّلِ مِْن
َستُطرَدُونَ، كُْم ـُّ كُل

لِلتّائِهِينَ.» جَمٌع هُناكَ يَكُونَ وَلَْن

ِيِّينَ.» ون العَمُّ مَِن َ ُسبِي ما َسُأعِيدُ هَذا، «وَبَعدَ اللهُ: يَقُوُل ٦

أدُوم إلَى ِ الله ُ رِسالَة
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا أدُومَ. عَْن ٌ رِسالَة ٧
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تَيمانَ؟ فِي ٌ ِحكمَة هُناكَ تَعُْد «ألَْم
الفُهَماءِ؟ مَِن ِ ِصيحَة َّ الن إعطاءِ عَلَى ُ القُدرَة بادَِت هَْل

ِحكمَتُهُْم؟ فُقِدَْت هَْل
وَاْختَبِئُوا. اْرِجعُوا ُبُوا، اهْر دَدانَ، ُسّكانَ يا ٨

لَهُ. عِقابِي وَقَت عِيسُو، عَلَى ً رُعبا َسأجلُِب لأنِّي
إلَيَك، العِنَِب قاطِفو َ جاء «إْن ٩

العَناقِيدِ. بَعَْض يَترُُكونَ هُْم فَإّنَ
يِل، َّ الل فِي ُصوُص ُّ الل أتَى وَإْن

فَقَْط. ِيدُونَ يُر ما يَْنهَبُونَ هُْم فَإّنَ
تَماماً، عِيسُو ْدُت جَرَّ فَقَْد أنا أمّا ١٠

المُستَتِرَةَ، ُ أماِكنَه َكشَفُت
َيختَبِئَ. أْن يَستَطِيَع لا ى َّ َحت

وَأصحابِهِ، ِ وَعائِلَتِه ِ نَسلِه عَلَى َسيُقضَى
بَعْدُ. فِيما وُُجودٌ ُ لَه يَعُودُ فَلا

يَتاماكَ، اترُْك ١١
َحياةً. َسُأعطِيهِْم وَأنا

أرامِلََك، اترُْك
«. عَلَيَّ كِلَْن َّ وََسيَت

فَقَْد أدُومُ يا أنَت أمّا ةٍ، َّ ِبخَطي هَمُوا يُتَّ لَْم الغََضِب كَأَس َسيَشرَبُونَ الَّذِيَن «بَعُض اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ١٢

ُ َستَِصير ََّك إن اللهُ، يَقُوُل بِذاتِي، أقسَمُت قَْد فَأنا ١٣ اللهِ. غََضِب كَأِس مِْن َستَشرَُب ً َحتما ََّك فَإن وَلِذا أخطَأَت،
أبَدِيّاً.» ً خَرابا وَمُدُنُها ُ بُصرَة ُ َستَِصير وَلَعنَةً. ٍ يَة وَُسخْرِ رُعٍب وََسبََب ً خَرابا

اللهِ، مَِن ً خَبَرا سَمِعُْت ١٤

يَقُوُل: الُأمَِم إلَى ً رَُسولا وَأرَسَل
أدُومَ، عَلَى وَتَعالَوْا عُوا َّ «تَجَم

لِلمَعرَكَةِ. وَانهَُضوا
أدُومُ، يا الُأمَِم بَينَ ً َصغِيرا َسأَجعَلَُك إنِّي ها ١٥

النّاِس. بَينَ ً ُمحتَقَرا وََستَكُونُ
ُّعِب، الر ِ إثارَة عَلَى بِقُدرَتَِك خُدِْعَت ١٦

قَلبَِك. ياءِ وَبِِكبرِ
خرِ، الّصَ ُشقُوِق فِي الّساِكُن ها أّيُ
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المُرتَفِعَةَ. َ لَّة َّ الت وَالمالُِك
سرُ، َّ الن يَعمَُل َكما ً مُرتَفِعا َك عُّشَ َتجعَُل َك َّ أن مََع

هُناكَ.» مِْن َسُأنزِلَُك لـَِكنِّي
اللهُ. يَقُوُل

لِغَيرِها، رُعٍب مَثارَ أدُومُ «َستُصبُِح ١٧

فِيها. ُّ يَمُر مَْن كُّلُ وَيَندَهُِش وََسيَْذعَرُ
وَُسّكانُها، ُ وَعَمُورَة َسدُومُ انقَلَبَْت َكما ١٨

هُناكَ، أحَدٌ يَسكَُن لَْن هَكَذا
أحَدٌ.» فِيها يَرَتحَِل وَلَْن

اللهُ. يَقُوُل
وََسُأعَيِّنُ الأْرِض، ِ هَذِه مِْن ً يعا سَرِ أدُومَ ُ َسأطرُد هَكَذا داِئٍم، ً مَرعَى إلَى الُأردُّنِ نَهرِ أدغاِل مِْن أَسدٌ يَْصعَدُ َكما ١٩

أماِمي؟ يَقُِف الَّذِي الرّاِعي َ هُو وَمَْن َحكَمَةِ؟ الم إلَى َسيَدعُونِي وَمَْن مِثلِي؟ مَْن ُ ه َّ لأن أختارُهُ. مَْن
أدُومَ، عَلَى ِ الله َ قَضاء اْسمَعُوا لِذَلَِك ٢٠

تَيمانَ. ُسّكاِن ِضّدَ رَها َّ قَر َّتِي ال وَالأحكامَ
كَالغَنَِم، غارُ الّصِ َسيُْسَحُب

ذَلَِك. بِسَبِِب المَراِعي فِي أحَدٌ يَبقَى وَلَْن
الأْرُض َستَرَتجُِف ٢١
ُسقُوطِهِْم. َصوِت مِْن

الأحمَرِ. البَحرِ فِي ى َّ َحت صُراِخهِْم َصوُت وََسيُسمَُع
وَيَنطَلُِق يَرتَفـِـُع الَّذِي سرِ َّ كَالن َسأُكونُ ٢٢

بُصْرَةَ، عَلَى َجناَحيهِ وَيَبسُُط
أدُومَ ِ َجبابِرَة وَقَلُب

اليَوِم.» ذَلَِك فِي ُض َمَّخَ تَت اْمرأةٍ َكقَلِب ُ َسيَِصير
دِمَشق عَْن ِ الله ُ رِسالَة

دِمَشَق: عَْن اللهِ ُ رِسالَة ٢٣

وَأرفادُ، ُ حَماة ِيَْت «خَز
رَدِيئاً. ً خَبَرا سَمِعَتا هُما لأّنَ

الخَوِف، مَِن ُسّكانُهُما ذاَب
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يَهدَُأ. لا هاِئجٍ َكبَحرٍ َبُوا وَاضطَر
دِمَشُق. َضعُفَْت ٢٤

لِتَهرَُب، التَفَتَْت
أمسَكَها. عَب ُّ الر لـَِكّنَ

وَالألَمُ. ُ عدَة َّ الر أمسََكْتها
َلِدُ. ت اْمرأةٍ مِثَل

بَعدُ، ُ عِيدَة الّسَ ُ المَدِينَة تُهَْجرِ لَْم «َكيَف ٢٥
المُتْعَةِ؟ ُ مَدِينَة

ساحاتِها، فِي َشبابُها َسيَسقُُط لِذَلَِك، ٢٦
اليَوِم،» ذَلَِك فِي َسيُْقتَلُونَ وَُجنُودُها

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل

دِمَشَق، أْسوارِ فِي ً نارا «َسُأشعُِل ٢٧
بَْنهَدَدَ.» َ قُُصور وََستَلتَهِمُ

وَحاُصور قِيدارَ عَْن ِ الله ُ رِسالَة
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا بابَِل. مَلُِك رُ، نَبُوخَْذناصَّ َبَها ضَر َّتِي ال َ حاُصور وَمَمالِِك قِيدارَ ِبخُُصوِص ٌ رِسالَة ٢٨

قِيدارَ، إلَى وَاصعَدُوا «قُومُوا
المَشْرِِق. ُسّكانَ بُوا وَاضرِ

َستُؤخَذُ، وَقُطعانُهُْم ِخيَمُهُْم ٢٩

وَآنِيَتِهِْم. ةِ َّ الدّاِخلِي ِخيَمِهِِم ِ َستائِر مََع
إلَْيهِْم: وَيُنادُونَ ِجمالَهُْم، َسيَأخُذُونَ

َحولـِكُْم،› مِْن عُب ُّ ‹الر
ُبُوا! اهر ٣٠
بَعِيداً! وا ُّ فِر

حاُصورَ،» ُسّكانَ يا اختَبِئُوا،
اللهُ، يَقُوُل

بابَِل، مَلَِك رَ، نَبُوخَْذناصَّ «لأّنَ
ُخطَطاً، عَلَيكُْم وََضَع قَْد

عَلَيكُْم. وَتَآمَرَ
بِاطمِئناٍن، تَسكُُن ً ة ُأمَّ بُوا حارِ «قُومُوا! ٣١
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وَالحِمايَةِ. بِالأماِن ُ تَشعُر ً ة ُأمَّ
عَوارَِض، أْو بَوّاباٌت لَها لَيَس

وَحدَها.» وَتَسَكُن
اللهُ. يَقُوُل

غَنِيمَةً، ِجمالُهُْم ُ «َستَِصير ٣٢
َسلْباً. ُ الـَكثِيرَة وَماِشيَتُهُمُ

والِِف٦١ الّسَ َمحلُوَق عَب الّشَ ُ وََسُأبَّدِد
الأربَِع. ياِح ِّ الر ِجهاِت إلَى

الجِهاِت،» كُّلِ مِْن عَلَيهِْم المَصائَِب وََسأجلُِب
اللهُ. يَقُوُل

آوَى، لِبَناِت ً مَسكَنا حاُصورُ ُ «وََستَِصير ٣٣
الأبَدِ. إلَى ً ِبا خَر ً وَمَكانا
أحَدٌ، هُناكَ يَسكَُن لَْن
أحَدٌ.» فِيها يَرَتحَِل وَلَْن

عِيلام عَْن ِ الله ُ رِسالَة
يَهُوذا. مَلِِك ِصْدقِيّا مُلِك ِ بِدايَة فِي عِيلامَ ِبخُُصوِص بِيِّ َّ الن إْرمِيا إلَى أتَْت َّتِي ال ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ٣٤

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣٥

ةَ، َّ ي ِ العَسكَر عِيلامَ َ ة َّ قُو ُ «َسُأَكسِّر
العَظِيمَةَ، تَها َّ قُو ُ َسُأَكسِّر

الأربََع ياَح ِّ الر عِيلامَ عَلَى َسأجلُِب ٣٦
ماءِ. الّسَ زَوايا أربَِع مِْن

الأربَِع، الرِّيحِ ِجهاِت إلَى َسُأبَّدِدُهُْم
عِيلامَ. َشعُب إلَيها َ يُطرَد لَْن ٌ ة ُأمَّ هُناكَ تَكُونَ وَلَْن

أعدائِهِْم، أمامَ عِيلامَ َشعَب َسُأَحّطِمُ ٣٧
قَتلَهُْم. ِيدُونَ يُر مَْن وَأمامَ

َماً، أل عَلَيهِْم وََسأجلُِب
عَلَيهِْم، غََضبِي يهِْم لُأرِ

٤٩:٣٢ ٦١
(انظر ذَلَِك. عَْن إسرائيَل بِنِي ُ الله نََهى وَقَْد آلِهَتِهِْم. عبادةِ ُطقوِس من َكجُزءٍ سوالِفَهُْم يحلِقوا أن ِ الوَثَنِيّة عُوِب الّشُ بَعِض رِجاِل عَلَى كانَ والِف. الّسَ محلُوق

27) :19 يّين اللّاو كتاب
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ُأفنِيهِْم.» ى َّ َحت بِالحَرِب وََسأطرُدُهُْم
اللهُ. يَقُوُل

عِيلامَ، فِي عَرشِي «َسأَضُع ٣٨

هُناكَ.» مِْن َ ؤَساء ُّ وَالر َلَِك الم َسُألاشِي
اللهُ. يَقُوُل

الأيّاِم، تِلَك بَعدَ «وَلـَِكْن ٣٩

اللهُ. يَقُوُل عِيلامَ.» مِْن ُأِخذَ ما َسُأعِيدُ

٥٠
بابِل عَْن ِ الله ُ رِسالَة

. بِيِّ َّ الن إْرمِيا فَِم عَلَى البابِلِيِّينَ وَأْرِض بابَِل عَْن ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

وَخَبِّرُوا، الُأمَِم لِكُّلِ «أعلِنُوا ٢
رايَةً، ارفَعُوا

أخبِرُوا.
الأمرَ، ُتخفُوا لا

بابُِل، ‹ُأِخذَْت قُولُوا:
ِيُل، ب خَزَِي

مَرُودَُخ. ارتَعََب
ِيَْت، خَز أصنامُها

ارتَعَبَْت.› ِيلُها تَماث
ماِل، الّشَ مَِن عَلَيها َصعِدَْت قَْد ً ة ُأمَّ لأّنَ ٣

ِبَةً. خَر أْرضَها َتجعََل أْن يدُ تُر
ساِكٌن، فِيها يَكُونَ لَْن

َيواناُت. وَالح النّاُس مِنها َسيَهرُُب
الوَقِت،» وَذَلَِك الأيّاِم تِلَك فِي ٤

اللهُ، يَقُوُل
مَعاً، يَهُوذا وَبَنُو ِيَل إسْرائ بَنو «َسيَأتِي

يَبكُونَ، وَهُْم َسيَأتُونَ
إلَهَهُْم. وََسيَطلُبُونَ

صِْهيَوْنَ، عَْن َسيَسألُونَ ٥
مَنارَتَهُْم، َستَكُونُ وَِهيَ
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بِاللهِ. َلتَِصقُونَ ي وَ َسيَأتُونَ
يُنسَى. لا أبَدِّيٍ عَهدٍ فِي

ضالَّةً، ً ِخرافا َشعبِي «صارَ ٦

وهُْم، ُّ أَضل رُعاتُهُْم
الجِباِل. عَلَى تُوهُْم َّ َشت

َلَّةٍ. ت إلَى َجبٍَل مِْن يَذهَبُونَ
راَحتِهِْم. مَكانَ نَسُوا

التَهَمَهُْم، وَجَدَهُْم مَْن كُّلُ ٧

أعداؤُهُْم: قاَل
ِبِينَ، مُذن ‹لَسنا

اللهِ، إلَى أخطَُأوا النّاُس ُأولَئَِك لأّنَ
الرّائـِـُع، مَرعاهُمُ َ هُو الَّذِي

فِيهِ.› رَجاءَهُْم آباؤُهُْم وََضَع الَّذِي اللهُ،
بابَِل، وََسِط مِْن ُبُوا «اهر ٨

البابِلِيِّينَ. أْرِض مِْن
الغَنَِم. أمامَ ُ تَِسير َّتِي ال يُوِس ُّ الت مِثَل وَُكونُوا اخرُُجوا

بابَِل عَلَى وَأجلُِب َسأنهَُض لأنِّي ٩

عَظِيمَةٍ، ُأمٍَم مِْن ً جَماعَة
ماِل. الّشَ أْرِض مِْن

ها، ِضّدَ ً مَعا َسيَجتَمِعُونَ
ماِل. الّشَ مِْن وََستُسبَى

المَهَرَةِ، بِينَ ُحارِ كَالم سِهامُهُْم َستَكُونُ
الأيدِْي. فارِِغي يَعُودُونَ لا الذِيَن

ونَ، ُّ البابِلِي فَسَيُسلَُب ١٠
َسيَسبِيها،» الَّذِي وََسيَشبَُع

اللهُ. يَقُوُل
َتحتَفِلُونَ، كُْم َّ أن «مََع ١١

تَفرَُحونَ، مِيراثِي، الّسالِبُونَ ها أّيُ كُْم، َّ أن وَمََع
دائِسَةٍ، َكبَقَرَةٍ تَرقُُصونَ َّكُْم أن وَمََع
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ةٍ، َّ ي قَوِ َيٍل َكخ وَتَصهَلُونَ
َستَخجَُل، كُْم ُأمَّ أّنَ إلّا ١٢

َستُخزَى. حَمَلَتكُْم َّتِي وَال
وَذَهابِها، الُأمَِم َمجِيءِ فَبَعدَ

وََصحراءَ. قاِحلَةٍ وَأْرٍض ةٍ َّ ي ِ ّ بَر ِسوَى بابُِل تَكُونَ لَْن
تُسَكَن، لَْن ِ الله غََضِب بِسَبَِب ١٣

بِالكامِِل. ُب َّ َستَُخر ها لـَِكنَّ
َسيَندَهُِش، بابَِل فِي ُّ يَمُر مَْن كُّلُ

جُرُوِحها. عَلَى ً استِهزاء وََسيَصفُرُونَ
السِّهاِم، بِي ضارِ كُّلَ يا بابَِل «حاصِرُوا ١٤

سِهامِكُْم جَميَع عَلَيها ارمُوا
اللهِ. إلَى أخطَأْت قَْد ها لأّنَ

َحولَها. الجِهاِت كُّلِ مِْن عَلَيها اهتِفُوا ١٥
حمَةَ. َّ الر تَطلُُب ها إّنَ

َسقَطَْت، قَْد أعمِدَتُها
مَْت. تَهَّدَ أسوارُها

اللهِ، ُ نَقمَة ِهيَ ِ هَذِه لأّنَ
مِنها. انتَقِمُوا

ِيَن. بِالآخَر َصنَعَْت َكما بِها اصنَعُوا
بابَِل، مِْن زارٍَع كُّلَ اقطَعُوا ١٦

الحَصادِ. وَقَت ِ بِمِنجَلِه ُمِسُك ي مَْن وَكَّلَ
َشعبِهِ، إلَى لِيَذهََب َ دِيدَة الّشَ َ المَعرَكَة ُ َسيَترُك واِحدٍ كُّلُ

أْرِضهِ. إلَى َسيَهرُُب واِحدٍ وَكُّلُ

ٌت َّ مُشَت قَطِيٌع ِيُل «إسْرائ ١٧

الُأُسودُ. ُ طارَدَتْه
ورَ، أّشُ مَلَِك كانَ أكَلَهُْم مَْن ُل أّوَ

بابَِل.» مَلَِك رَ نَبُوخَْذناصَّ كانَ عِظامَهُْم أكََل مَْن ُ وَآِخر
ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ١٨

وَأْرَضهُ، بابَِل مَلَِك «َسُأعاقُِب
ورَ. أّشُ مَلَِك عاقَبُت َكما
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مَرعاهُ. إلَى ِيَل بِإسْرائ «َسآتِي ١٩
وَباشانَ، الـكَرمِِل فِي وََسيَرعَى

ِجلعادَ وَفِي َ أفْراِيم تِلاِل وَفِي
وَفِيرٌ.» َطعامٌ هُناكَ َسيَكُونُ

اللهُ: يَقُوُل ٢٠
الوَقِت، ذَلَِك وَفِي الأيّاِم، تِلَك «فِي

ِيَل، إسْرائ إثِم عَْن النّاُس َسيَبَحُث
َشيئاً، َيجِدُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ

يَهُوذا، َخطايا عَْن وََسيَبَحثُونَ
َيجِدُوها، فَلَْن

يْتُها.» َّ َنج َّتِي ال ِ ة َّ لِلبَقِي ُ َسأغفِر لأنِّي
اللهُ: يَقُوُل ٢١

مِراثاِيمَ، أْرِض بُوا «حارِ
فَقُودَ. ُسّكاِن وَعَلَى
يِف، بِالّسَ اقتُلُوهُْم

تَماماً. عَلَيهِْم وَاقُْضوا
بِهِ.» أمَْرتُكُْم ما اعْمَلُوا

الأْرِض. فِي عَظِيٍم وَدَماٍر حَرٍب َصوُت «هُناكَ ٢٢

مَْت! وَتحَّطَ الأْرِض كُّلِ ُ مِطرَقَة انَكسَرَْت َكيَف ٢٣

الُأمَِم! بَينَ ً ِبَة خَر بابُِل صارَْت َكيَف
لَِك، ً فَخّا وََضعُْت ٢٤

بابُِل، يا ُأمِسْكِت وَقَْد
ذَلَِك. تَعرِفِي وَلَْم

وَُأمِسْكِت، وُِجْدِت وَقَْد
اللهَ. حارَبِْت َِّك لأن

أسلَِحتِهِ، َمخزَنَ ُ الله فَتََح ٢٥
غََضبِهِ. آلاِت وََسيُرِسُل

ُ القَدِير ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ يَْصنَعُه ما هَذا لأّنَ
البابِلِيِّينَ. أْرِض فِي

الأْرِض، أقاصِي مِْن إلَيها «تَعالَوْا ٢٦
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َمِحها. ق َمخازِنَ افتَُحوا
أكواماً، اعَلُوها

بِالكامِِل، وَأفنُوها
ةً. َّ بَقِي لَها تَترُُكوا وَلا

يِف، بِالّسَ ثِيرانِها كُّلَ اقتُلُوا ٢٧
. بحِ لِلذَّ قُودُوهُْم

لَهُْم، يٌل وَ
جاءَ. قَْد عِقابِهِْم يَومَ لأّنَ

بابَِل، مِْن يَن وَفارِّ ناِجينَ َصوُت هُناكَ ٢٨
إلَهِنا َ نَقمَة صِْهيَوْنَ فِي َسيُعلِنُونَ

لِهَيكَلِهِ. حَدََث ما بِسَبَِب
بابَِل، إلَى بِالسِّهاِم بِينَ الّضارِ «ادعُوا ٢٩

القَوَس. ونَ يَشُّدُ الَّذِيَن كُّلَ ادعُوا
َحولَها، َخيِّمُوا

واِحدٌ. ناٍج هُناكَ يَكُونَ بِأْن تَسمَُحوا وَلا
. تَستَِحّقُ بِما أعمالِها عَلَى كافِئُوها

ِيَن. بِالآخَر َصنَعَْت َكما بِها اصنَعُوا
اللهِ، عَلَى تَعَجرَفَْت ها لأّنَ

ِيَل. إسْرائ وِس قُّدُ عَلَى
ساحاتِها، فِي أبْطالِها كُّلُ َسيَسقُُط لِذَلَِك ٣٠

اليَوِم.» ذَلَِك فِي َسيَصمُتُونَ بِينَ ُحارِ الم رِجالِها وَكُّلُ
اللهُ. يَقُوُل

القَديرُ: ُ الإلَه يَقُوُل ٣١

المُتَعَجرِفَةُ. تُها َّ أي «َسُأقاوِمُِك
جاءَ، قَْد يَومَِك لأّنَ

َسُأعاقِبُِك. فِيهِ الَّذِي وَقتَِك
وَيَسقُُط، المُتَعَجرُِف ُ ح َسيَتَرَّنَ ٣٢

فِيهِ. لِيَعِيَش مَكاٌن ُ لَه يَكُونَ وَلَْن
مُدُنِهِ، فِي ً نارا َسُأشعُِل
َحولَها.» ما كُّلَ فَتَأكُُل
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القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣٣
مَظلُوماِن، وَيَهُوذا ِيَل إسْرائ َشعبَيَّ «كِلا

أمسَكُوهُْم، َسبُوهُْم الَّذِيَن فَكُّلُ
يُطلِقُوهُْم. أْن يَرفُُضونَ وَهُْم

، قَوِّيٌ فادِيَهُْم وَلـَِكّنَ ٣٤
القَدِيرُ. يهوه٦٢ ُ اْسمُه

تِهِْم، َّ قَِضي عَْن َسيُدافـِـُع مَْن َ وَهُو
أْرضُهُْم، ُ َستَستَرِيح لِذَلَِك

بابَِل. ُسّكانَ ُ َسيُزِعج ُ ه َّ وَلـَِكن
اللهُ. يَقُوُل البابِلِيِّينَ، عَلَى مَرفُوعٌ َسيٌف ها ٣٥

بابَِل، ُسّكاِن جَمِيِع عَلَى
وَحَُكمائِها. رُؤَسائِها وَعَلَى

العَرّافِينَ، عَلَى مَرفُوعٌ َسيٌف ها ٣٦
حَماقَتُهُْم. َ تَظهَر لـِكَي

َجبابِرَتِها، عَلَى مَرفُوعٌ َسيٌف ها
وََسيَرتَعِبُونَ.

وَمَركَباتِها َخيلِها عَلَى مَرفُوعٌ َسيٌف ها ٣٧
فِيها، َّتِي ال ِ يبَة الغَرِ ُيُوِش وَالج

النِّساءِ. مِثَل وََسيَِصيرُونَ
َمخازِنِها، عَلَى مَرفُوعٌ َسيٌف ها

وََستُنهَُب.
مِياهِها. فِي َجفاٌف هُناكَ ٣٨

أوثاٍن. أْرُض ها لأّنَ
َصوابَهُْم. تُفقِدُهُْم أوثانُهُْم

حراءِ الّصَ وُُحوُش فِيها َسيَسكُُن لِذَلَِك، ٣٩
عامُ. َّ وَالن آوَى وَبَناُت
بَعْدُ، فِيما تُسَكَن لَْن

القادِمَةِ. الأجياِل فِي فِيها يَعِيشُوا وَلَْن
َ وَعَمُورَة َسدُومَ ُ الله قَلََب وََكما ٤٠

ُجاوِرَةِ،» الم وَالقُرَى
٥٠:٣٤ ٦٢

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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بابَِل، فِي أحَدٌ يَسكَُن «فَلَْن
إنساٌن.» عَبرَها َ يُسافِر وَلَْن

اللهُ. يَقُوُل
عَظِيمَةٍ. ةٍ ُأمَّ مِْن ماِل الّشَ مَِن آٍت َشعٌب «ها ٤١

الأْرِض. أقاصِي مِْن اْستَيقَظُوا َكثِيرُونَ مُلُوكٌ
محَ. ُّ وَالر القَوَس ُمِسكُونَ ي ٤٢

رَحمَةٍ. بِلا قُساةٌ هُْم إّنَ
ُخيُولَهُْم. يَرَكبُونَ ِحينَ البَحرِ كَأْمواِج َصوتُهُْم

لِلحَرِب، كَرِجاٍل عَلَيِك ونَ يَصطَّفُ
بابُِل. ُ الابْنَة تُها َّ أي

اقتِرابِهِْم نَبََأ بابَِل مَلُِك سَمـِـَع ٤٣

يَداهُ. فَارَتخَْت
َلِدُ. ت مَْن كَألَِم ُ وَالألَم يُق الّضِ ِ بِه أمسََك

الُأردُّنِ نَهرِ غاباِت مِْن يَْصعَدُ أَسدٍ «مِثَل ٤٤

الخِراَف، َ لِيُطارِد داِئٍم ً مَرعَى إلَى
َسُأْرعِبُهُْم، هَكَذا

بابَِل. مِْن ُبُونَ يَهر وََسأجعَلُهُْم
أختارُ. مَْن عَلَيهِْم وََسُأعَيِّنُ

مِثلِي؟ مَْن ُ ه َّ لأن
َشيئِاً؟ يُعَلِّمَنِي أْن يَستَطِيُع وَمَْن

أماِمي؟» الوُقُوَف يَستَطِيُع راٍع وَأّيُ
بابَِل، عَلَى ِ الله َ قَضاء فَاْسمَعُوا ٤٥

البابِلِيِّينَ. أْرِض ِضّدَ رَها َّ قَر َّتِي ال وَالأحكامَ
كَالغَنَِم، غارُ الّصِ «َسيُْسَحُب

ذَلَِك. بِسَبِِب المَراِعي فِي أحَدٌ يَبقَى وَلَْن
ُأمِسَكْت، بابَِل بِأّنَ ُيخـبِرُونَ عِندَما ٤٦

الأْرُض، َستَرَتجُِف
الُأمَِم.» كُّلِ وََسَط ألٍَم ُ صَرخَة وََستُسمَُع
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٥١
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١

بابَِل عَلَى ُ «َسُأثِير
قاماَي لِيَب ُسّكاِن وَعَلَى

مُدَمِّرَةً. ً يحا رِ
بابَِل، عَلَى َ باء غُرَ َسُأرِسُل ٢

أْرضَها. يُفرِغُونَ وَ ونَها وََسيُذَرُّ
ِجهَةٍ، كُّلِ مِْن عَلَيها َسيَأتُونَ هُْم لأّنَ

ِضيقِها. يَومُ يَأتِي عِندَما
قَوَْسهُ، يَشُّدَ بِأْن القَوِس ِلحامِِل تَسمَُحوا لا ٣

دِْرعَهُ. َلبَِس ي أْو
ُشبّانِها، عَلَى تُشفِقُوا لا

جَيشِها. كُّلَ َأفنُوا
بابَِل، أْرِض فِي َسيَسقُطُونَ الجَرحَى ُنُودُ الج ٤

َشوارِعِها.» فِي َسيُطرَُحونَ محِ ُّ بِالر ُطعِنُوا وَالَّذِيَن
وَيَهُوذا، ِيَل إسْرائ يَترُْك لَْم َ القَدِير َ الله لأّنَ ٥

ِيَل. إسْرائ وِس قُّدُ أمامَ ً إثما امتَلأْت أْرضَهُمَا أّنَ مََع
بابَِل. وََسِط مِْن ُبُوا اهر ٦

ِبحَياتِهِ. واِحدٍ كُّلُ لِيَهرُْب
بِإثمِها. ـِكُوا تَهل لا

اللهِ، ِ نَقمَة وَقُت َ هُو هَذا لأّنَ
أعمالِها. كُّلِ عَْن يها وََسيُجازِ

اللهِ، يَدِ فِي ذَهٍَب مِْن كَأٌس بابُِل ٧

الأْرِض. كُّلَ ُ َستُسكِر
خَمرِها، مِْن الُأمَمُ َسكِرَِت

عَقلَها! فَفَقَدَْت
فَجأةً، بابُِل َسقَطَْت ٨

مَْت. وََتحَّطَ
عَلَيها. وَلوِلُوا

جُرِحها، لأجِل ً َلَسانا ب خُذُوا
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تُشفَى. ما َّ ُب فَلَر
بابَِل، نَشفَِي أْن حاوَلْنا ٩

تُشَف. لَْم ها وَلـَِكنَّ
اترُُكوها،

أْرِضهِ. إلَى مِنّا واِحدٍ كُّلُ وَلْيَذهَْب
ماءَ، الّسَ َلَغَِت ب قَْد دَينُونَتَها لأّنَ
حاِب. الّسَ كارتِفاِع وَارتَفَعَْت

نا، َّ بِر ُ الله َ أْظهَر ١٠
إلَهِنا. عَمَِل َ ة قِّصَ صِْهيَوْنَ فِي َسنَروِي تَعالَوْا،

سِهامَكُْم، وا ُّ ُسن ١١
أسلَِحتَكُْم. َجهِّزُوا

المادِيِّينَ، مُلُوِك رُوَح ُ الله أنهََض قَْد
بابَِل. َ تَْدمِير ِيدُ يُر ُ ه َّ لأن

لِهَيكَلِهِ. ِ الله انْتِقامُ هَذا
بابَِل. أسوارِ عَلَى ً رايَة ارفَعُوا ١٢

الحَرََس. َشّدِدُوا
مَواقِعِهِْم. فِي الحُرّاَس َضعُوا

أكمِنَةً. انُصبُوا
وََسيَعمَُل قَضَى َ الله لأّنَ

بابَِل. ُسّكاِن عَْن ِ بِه مَ َّ تَكَل ما جَميَع
ِياهِ، الم َشلّالاِت قُرَْب ُ الّساِكنَة تُها َّ أي ١٣

َكثِيرَةً، ً ُكنُوزا ُ وَالمالـِكَة
جاءَْت، قَْد نِهايَتَِك إّنَ ها

َحياتِِك. َحبُل وَانْقَطََع
ِنَفِسهِ: ب ُ القَدِير ُ الله أقسَمَ ١٤

كَالجَرادِ؟ َيحُومُونَ يَن َكثِيرِ بُِأناٍس أملْأِك «ألَْم
الانتِصارِ!» هُتاَف عَلَيِك َسيَهتُِف ِك عَدُّوَ أّنَ إلّا

تِهِ، َّ بِقُو الأْرِض صانـِـُع َ هُو ُ الله ١٥
ِبحِكمَتِهِ، َ العالَم َس أّسَ الَّذِي

ماواِت. الّسَ بَسََط ِ بِفَهمِه وَالَّذِي
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ماءِ، الّسَ فِي ِياهِ الم َصوُت يَرتَفـِـُع ِ أمرِه عِندَ ١٦
الأْرِض. أقاصِي مِْن الغُيُومُ وَتَرتَفـِـُع

لِلمَطَرِ، ً بُرُوقا َصنََع
َمخازِنِهِ. مِْن َتخرُُج ُ وَالرِّيح

المَعرِفَةِ، وَقَلِيُل فَأْحمَُق إنساٍن كُّلُ أمّا ١٧

وَثَنِهِ، مِْن َيخزَى ِحرَفِيٍّ كُّلُ
فَةٌ، َّ ي مََز ٌ آلِهَة ُ ِيلَه تَماث لأّنَ

فِيها. رُوَح وَلا
باطِلَةٌ، ُأمُورٌ ِهيَ ١٨

َسخِيفَةٌ. ُ أشياء
ـِكُونَ. َسيَهل يُعاقَبُونَ ِحينَ

مِثلَهُْم، فَلَيَس يَعقُوَب نَِصيُب أمّا ١٩
شَيءٍ، كُّلَ صانـِـُع ُ ه َّ لأن
مِيراثِهِ، ِ عَِشيرَة وَصانـِـُع

اْسمُهُ. ُ القَدِير يهوه٦٣
الحَرِب، عَصا لِي بابُِل يا «أنِت يَقُوُل: وَ ٢٠

المَعرَكَةِ. وَِسلاُح
بِِك، ً ُأمَما ُأَحّطِمُ

مَمالَِك. ُأدَمِّرُ وَبِِك
بِِك، ُ وَراِكبَه الحِصانَ ُأَحّطِمُ ٢١

وَراِكبَها، َ َبَة العَر ُأَحّطِمُ وَبَِك
بِِك، ً وَنِساء ً رِجالا ُأَحّطِمُ ٢٢

وَأولاداً، ً ُشيُوخا ُأَحّطِمُ وَبِِك
وَفَتَياٍت. ً وَفِتيانا

بِِك، ً وَقُْطعانا ً رُعاة ُأَحّطِمُ ٢٣

وَثِيرانَهُ. الفَلّاَح ُأَحّطِمُ بِِك وَ
نُفُوذٍ. وَأَصحاَب ً اما حُّكَ ُأَحّطِمُ وَبَِك

ُسّكانِها وَجَميَع بابَِل َسُأجازِي ٢٤

٥١:١٩ ٦٣
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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ِ يرَة الشِّرِّ الأعماِل َحسََب
اللهُ. يَقُوُل عَينَيَك.» أمامَ صِْهيَوْنَ فِي عَمِلُوها َّتِي ال

اللهُ: يَقُوُل ٢٥
الهَلاِك، َجبََل يا كَ ِضّدُ «أنا

الأْرِض. كُّلِ ُمخَرَِّب يا
عَلَيَك، يَدِي وََسأمُّدُ

ُخورِ، الّصُ فَوِق مِْن تَتَدَحرَُج وََسأجعَلَُك
َمحرُوقاً. ً َجبَلا وََسأجعَلَُك

يَةِ، لِلزّاوِ ً َحجَرا مِنَك يَأخُذُوا أْن يَقدِرُوا لَْن ٢٦
لِلأساساِت، ً َحجَرا أْو

الأبَدِ،» إلَى ً ِبا خَر َستَكُونُ بَْل
اللهُ. يَقُوُل

أْرِضكُْم، فِي ً ة َّ ي ِ َتحذِير ً عَلامَة «ارفَعُوا ٢٧

الُأمَِم. بَينَ بِالبُوِق بُوا اضرِ
بابَِل، ِ َبَة ُحار لِم الُأمَمَ وا أعِّدُ

عَلَيها، َ تَأتِي لأْن المَمالَِك ادعُوا
وَأشكَنازَ. وَمِنِّي أراراَط ادعُوا

عَلَيها، ً والِيا عَيِّنُوا
. هاِئجٍ َكجَرادٍ ُيُوَل الخ أرِسلُوا

بابَِل، ِ َبَة ُحار لِم الُأمَمَ وا أعِّدُ ٢٨

وَحُّكامَها، مادِي مُلُوكَ
َيحْكُمُونَها. َّتِي ال البِلادِ وَكُّلَ

ْت، َّ وَتَلَو الأْرُض ارَتجَفَِت ٢٩
ُق. تَتَحَّقَ بابَِل أْرِض ِضّدَ ِ الله أحكامَ لأّنَ

مَهُجورَةٍ. َ َصحراء إلَى ُيحَوِّلُها َ وَهُو
القِتاِل، عَِن فُوا َّ تَوَق بابَِل ُ َجبابِرَة ٣٠

ُحُصونِهِْم. فِي وَيَبقُونَ
تُهُْم. َّ قُو ُلَْت ذَب
كَالنِّساءِ. هُْم إّنَ

َتحـتَرُِق، مَساِكنُها
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مَْت. َتحَّطَ عَوارِضُها
عَّداءٍ، َ وَراء ٌ عَّداء يَرُكُض ٣١

ٍ ُمخـَبِّر َ وَراء ٌ وَُمخـَبِّر
ُأِخذَْت. قَْد ُ مَدِينَتَه أّنَ بابَِل َلِِك ِم ل لِيُعلَِن

ُأمِسَكْت، قَْد الأنهارِ ُ مَعابِر ٣٢

بِالنّارِ، ُأحرِقَْت المُستَنقَعاِت نَباتاُت
ارتَعَبُوا.» الحَرِب وَرِجاُل

ِيَل: إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ٣٣
دَْرِسهِ، وَقِت فِي كَالبَيدَرِ بابُِل ُ «الابْنَة

َحصادِها.» وَقُت َسيَأتِي قَلِيٍل وَبَعدَ
القُْدِس: تَقُوُل ٣٤

وَأفنانِي، التَهَمَنِي بابَِل، مَلُِك رُ، «نَبُوخَْذناصَّ
فارٍِغ. كَإناءٍ وَألقانِي

كَأفعَى، ابتَلَعَنِي
مُشتَهَياتِي، مِْن ُ بَطنَه مَلأ

أنِي. َّ تَقَي َّ ثُم
صِْهيَوْنَ: ُسّكانُ لِيَقُْل ٣٥

عائِلَتِي وَعَلَى عَلَيَّ وَقََع الَّذِي ُ لم الّظُ ‹لِيَأِت
بابَِل،› عَلَى

القُْدُس: وَلْتَقُِل
البابِلِيِّينَ.›» عَلَى دَمُنا ‹لِيَكُْن

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ٣٦

تِِك، َّ قَِضي عَْن «َسُأدافـِـُع
لَِك. وََسأنتَقِمُ

َصحراءَ، َبحرَها َسأجعَُل
ِيعَها. يَناب وََسُأَجّفُِف

ِحجارَةٍ، مِْن ً َكومَة بابُِل ُ وََستَِصير ٣٧
آوَى، لِبَناِت ً وَمَسكَنا

ُسّكاٍن. بِلا ها لأّنَ وَتَعْيّيرٍ رُعٍب وََسبََب
كَالُأُسودِ، ً مَعا بابَِل ُسّكانُ ُ يُزَمجِر ٣٨
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الُأُسودِ. كَأشباِل وَيَزأرُونَ
وَلائِمَهُْم، ُ َسُأهَيِّئ يَنهَُضونَ عِندَما ٣٩

َكثِيراً. فَيَضحَكُونَ وََسُأْسكِرُهُْم
أبَدِيّاً، ً نَوما َسيَنامُونَ َّ ثُم

يَستَيقِظُوا،» وَلَْن
اللهُ. يَقُوُل

، بحِ لِلذَّ َكغَنٍَم «َسُأنزِلُهُْم ٤٠

وَتُيُوٍس.» كِباٍش مِثَل

ِشيشَُك، ُأِخذَْت «َكيَف ٤١
ْت! َّ احتُل الأْرِض بِلادِ ُ فَخر

َحولِها! مِْن لِلُأمَِم رُعٍب َسبََب بابُِل صارَْت َكيَف
بابَِل، عَلَى ُ البَحر َصعِدَ ٤٢
تها. غَّطَ ُ الّصاِخبَة ُ وَأمواجُه

عَنها. يَسَمَُع مَْن كُّلِ لِرُعِب ً َسبَبا مُدُنُها صارَْت ٤٣
وَقاِحلَةً. ً ة َّ جاف ً أْرضا صارَْت فَقَْد

أحَدٌ، فِيها لَيَس
إنساٌن. فِيها ُ يُسافِر وَلا

بابَِل، فِي ِيَل ب الوَثََن َسُأعاقُِب ٤٤

ابتَلَعَهُ. ما ُأ َّ يَتَقَي ُ وََسأجعَلُه
بَعْدُ، فِيما إلَيهِ الُأمَمُ َق َّ تَتَدَف لَْن

َستَسقُُط. بابَِل ُ وَأسوار
وََسطِها مِْن َشعبِي يا اخرُْج ٤٥

دِيدِ. الّشَ ِ الله غََضِب مِْن ِ ِبحَياتِه مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ فَلْيَنُج
بِالإحباِط، تُصابُوا لا ٤٦

الأْرِض. فِي َستُسمَُع َّتِي ال الأخبارِ مَِن َتخافُوا وَلا
َسنَةٍ، فِي ٌ خَبَر َسيَأتِي

التّالِيَةِ، ِ نَة الّسَ فِي ُ آخَر ٌ خَبَر َسيَأتِي َّ ثُم
الأْرِض، فِي عُنٍف ُ خَبَر
حاِكماً. يُقاتُِل حاِكٍم ُ خَبَر
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بابَِل. أصنامَ ُأعاقُِب فِيها َّتِي ال ُ الأيّام َستَأتِي لِذَلَِك، ٤٧

أْرضُها، َستُخزَى ِحينَ
وََسطِها. فِي جَرحاها وََسيَسقُُط
وَالأْرُض، ُ ماء الّسَ ِحينَئِذٍ، ٤٨

فِيهِما، الّساِكنِينَ وَكُّلُ
بابَِل، عَلَى ً فَرَحا َسيَهتِفُونَ

عَلَيها.» بُونَ ِّ ُمخَر ماِل الّشَ مَِن َسيَأتِي ُ ه َّ لأن
اللهُ. يَقُوُل

َسقَطُوا، الَّذِيَن ِيَل إسْرائ جَرحَى بِسَبَِب بابَِل «َستَسقُُط ٤٩
َسقَطُوا. الَّذِيَن الأْرِض كُّلِ جَرحَى وَبِسَبَِب

المَعرَكَةِ، مَِن النّاُجونَ ها أّيُ ٥٠
هُناكَ. تَقِفُوا لا تَعالَوْا،
بَعِيدٍ، مِْن َ الله اذكُرُوا

ِبالـِكُْم.» ب القُْدُس وَلْتَخطُرِ
ونَ: ُّ المَسبِي يَقُوُل ٥١

تَعيِيراً، سَمِعنا نا َّ لأن ِينا خَز «لَقَْد
وُُجوهَنا، َجَُل الخ ى غَّطَ

َسةِ المُقَّدَ الأماِكِن عَلَى َصعِدُوا َ باء غُرَ لأّنَ
اللهِ.» بَيِت فِي
اللهُ: يَقُوُل ٥٢

أيّامٌ َستَأتِي «لِذَلَِك
أصنامَها، ُأعاقُِب ِحينَ

أْرضِها. كُّلِ فِي الجَرحَى يَئِّنُ وَ
ماءِ، الّسَ إلَى بابُِل ارتَفَعَْت لَوِ ى َّ َحت ٥٣

ُحُصونَها، ْت َّ قَو وَلَو
عِندِي،» مِْن بُونَ ِّ ُخَر الم عَلَيها فَسَيَأتِي

اللهُ. يَقُوُل
بابَِل، مِْن صُراٍخ َصوُت «ها ٥٤

البابِلِيِّينَ. أْرِض مِْن هائٍِل َكسرٍ وََصوُت
بابَِل، َسيُدَمِّرُ َ الله لأّنَ ٥٥



٦٤ : ٥١ إْرمِيا ١٢٩٧ ٥٦ : ٥١ إْرمِيا

الّصاِخَب. َضجيَجها وََسيُسِكُت
مِياهٍ، َكشَلّالاِت الأعداءِ أمواُج ُ َستَهْدُر

بِالغِناءِ. أصواتَهُْم وََسيَرفَعُونَ
بابَِل. عَلَى َسيَأتِي ً مُدَمِّرا لأّنَ ٥٦

بُوها، ُمحارِ ُ َسيُؤسَر
أقواسُهُْم. مُ وََستَُحّطَ

يٍض، تَعوِ ُ إلَه َ هُو َ الله لأّنَ
هُ. تَستَِحّقُ بِما بابَِل وََسيُجازِي

وَحَُكماءَها رُؤَساءَها ُ َسُأسكِر ٥٧
ياءَها. وَأقوِ وَوُلاتَها وَحُّكامَها

الأبَدِ، إلَى َسيَنامُونَ
يَستَيقِظُوا،» وَلَْن

القَدِيرُ. يهوه ُ اْسمُه الَّذِي َلُِك، الم يَقُوُل
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٥٨

سَمِيكَةٌ، بابَِل ُ «أسوار
َّماِم، بِالت َستَزُوُل ها وَلـَِكنَّ

بِالنّارِ. َستُحرَُق ُ المُرتَفِعَة وَأبوابُها
مارِ، لِلدَّ َسيَكُونُ عُوِب الّشُ تَعَُب

بِالنّارِ!» َسيُحرَُق ما لِعَمَِل أنفُسَهُْم يُرهِقُونَ
بابِل إلَى إْرمِيا ُ رِسالَة

إلَى يَهُوذا مَلِِك ِصْدقِيّا مََع ذَهََب عِندَما َمحِْسيّا، بِْن يّا نِيرِ بِْن لِسَرايا بِيُّ َّ الن إرمِيا أعطاها َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ٥٩

جَميَع ُمخطُوَطةٍ فِي إْرمِيا نَ فَدَّوَ ٦٠ بابَِل. َلِِك ِم ل ِ مَة المُقَّدَ ِ يَة الجِز مَسؤُوَل سَرايا وَكانَ مُلـكِهِ. مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي بابَِل،
بابَِل. َحوَل قِيلَْت َّتِي ال بُوّاِت ُّ الن وَجَميَع بابَِل، َستُِصيُب َّتِي ال الـَكوارِِث ِ هَذِه

ََّك إن ُلَْت ق أنَت اللهُ، ‹يا وَقُْل: ٦٢ الكَلامَ، هَذا كُّلَ أعلِْن وَتَراها، بابَِل إلَى تَأتِي «عِندَما لِسَرايا: إْرمِيا وَقاَل ٦١

وَعِندَما ٦٣ الأبَدِ.› إلَى ً خَرابا َسيَكُونُ ُ ه َّ لأن َحيواٌن، وَلا إنساٌن لا ساِكٌن، فِيهِ يَكُونَ لَْن ُ ه َّ وَإن المَكانَ، هَذا َستُدَمِّرُ
ً ِيَة ثان تَقُومَ وَلَْن بابُِل، َستَغرَُق ‹هَكَذا قُْل: َّ ثُم ٦٤ الفُراِت. نَهرِ فِي بِها وََألِق ِبحََجرٍ بِْطها اْر الرِّسالَةِ، ِ هَذِه ِ قِراءَة مِْن تَنتَِهي

عَلَيها.›» َسأجلِبُها َّتِي ال ِ الكارِثَة مَِن
إْرمِيا. كَلامُ يَنتَِهي هُنا

٥٢
القُدس ُسقُوُط



٢١ : ٥٢ إْرمِيا ١٢٩٨ ١ : ٥٢ إْرمِيا

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي ً َسنَة َ عَشْرَة إحدَى وَحَكَمَ الحُْكمَ. تَوَلَّى عِنْدَما ِ عُمْرِه مِْن يَن وَالعِشْرِ ِ الحادِيَة فِي ِصْدقِيّا وَكانَ ١

فَغَِضَب ٣ ياِكينَ. يَهُو نَهِْج عَلَى وَسارَ اللهِ. أمامَ رَّ َّ الش ِصْدقِيّا وَفَعََل ٢ لِبْنَةَ. مِْن إْرمِيا٦٤ بِنَْت حَمِيطََل ِ ُأمِّه اسْمُ وَكانَ
عَنْهُ. ً بَعِيدا وََطرََحهُْم وَيَهُوذا القُْدِس عَلَى ُ الله

َحولَها وَبَنَى وَحاصَرَها القُْدِس. ِ َبَة ُحار لِم جَيِشهِ وَكُّلُ بابَِل، مَلُِك رُ، نَبُوخَْذناصَّ َ فَجاء ٤ بابَِل. مَلِِك عَلَى ِصدقِيّا دَ َّ وَتَمَر
رَ نَبُوخَْذناصَّ جَيُش وََظّلَ ٥ ِصْدقِيّا. ِلحُْكمِ ِ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ مَِن العاشِرِ ْهرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِْم فِي هَذا كانَ ةً. َّ ِي تُراب َ َحواِجز
نَةِ، الّسَ تِلَك مِْن الرّابـِـِع ْهرِ َّ الش مَِن التّاِســِع اليَوِْم وَفِي ٦ ِصْدقِيّا. حُْكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ ى َّ َحت القُْدَس ُ ُيحاصِر
ِ يلَة َّ الل تِلَْك فِي ُنُودِ الج جَميُع فَهَرََب المَدِينَةِ، ُسورِ اختِراُق َّ وَتَم ٧ لِلنّاِس. َطعامٌ يَبَْق لَْم ى َّ َحت ِ المَدِينَة فِي ُ َجاعَة الم ِت اشتَّدَ
ُيحاصِرُونَ كانُوا البابِلِيِّينَ ُجنُودَ أّنَ مََع َلِِك، الم بُْستاِن َ عَبْر المُزدَوَِج ورِ الّسُ فِي سِرِّّيٍ باٍب يِق َطرِ عَْن بَةَ، عَرَ وادِي جاهِ بِاّتِ

المَدِينَةَ.
َبُوا. وَهَر ً جَمِيعا ُ فَتَرَُكوه ِصْدقِيّا ُجنُودُ أمّا يحا. أرِ سُهُوِل مِْن بِالقُرِْب ُ وَأدرَُكوُه ِصْدقِيّا، َلَِك الم البابِلِيُّ َيُش الج َ فَطارَد ٨

َ َصدَر ما بابَِل مَلُِك أعلََن َحيُث حَماةَ، أْرِض فِي َ بلَة رِ فِي بابَِل مَلِِك إلَى ُ وَاقتادُوه ِصْدقِيّا َلَِك الم ونَ ُّ البابِلِي فَأمسََك ٩
فَقَأ َّ ثُم ١١ َبلَةَ. ر فِي يَهُوذا رُؤَساءِ جَميَع قَتََل َكما عَينَيهِ، أمامَ ِصْدقِيّا َ أبناء بابَِل مَلُِك فَقَتََل ١٠ حُكمٍ. مِْن ِصْدقِيّا عَلَى

مَوتِهِ. يَوِم إلَى الّسِجِن فِي ُ وَوََضعَه بابَِل، إلَى ُ وَأحضَرَه تَينِ، َّ ي بُرُونز بِِسلِسلَتَينِ ُ دَه َّ وَقَي ِصْدقِيّا عَينَيَّ
ِ حُْكمِه مِْن َ عَشْرَة َ التّاِسعَة ِ نَة الّسَ مَِن الخامِِس ْهرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِْم فِي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى رُ نَبُوخَْذناصَّ َ وَجاء ١٢
وَكُّلَ َلِِك، الم وَبَيَت اللهِ، بَيَت نَبُوزَرادانُ فَأحرََق ١٣ نَبُوزَرادانُ. ُ وَاْسمُه ، الخاّصِ الحَرَِس ُ قائِد ُ مَعَه َ وَجاء لِبابَِل.
الحَرَِس رَئِيِس نَبُوزَرادانَ ِ إْمرَة َتحَت البابِلِيُّ َيُش الج قامَ َّ ثُم ١٤ الفَْخمَةِ. الأغنِياءِ بُيُوَت أحرََق َكما القُْدِس، بُيُوِت
يَن وَالفارِّ المَدِينَةِ، فِي الباقِينَ الفُقَراءِ بَعَض بابَِل إلَى الحَرَِس رَئِيُس نَبُوزَرادانُ وََسبَى ١٥ بِالقُْدِس. ُحِيِط الم ورِ الّسُ بِهَْدِم
وَالفَلّاِحينَ الـكَرّامِينَ بَعَض ِ المَدِينَة فِي نَبُوزَرادانُ وَأبقَى ١٦ الحِرَفِيِّينَ. مَِن ى تَبَّقَ مَْن مََع بابَِل، َلِِك ِم ل أنفُسَهُْم مُوا َّ َسل الَّذِيَن

بِالأْرِض. وا لِيَهْتَمُّ
ةِ، َّ ي ِ البُرونْز َباِت وَالعَر ةَ، َّ ي ِ البُرونْز َ الأعمِدَة رُوا َّ فََكس اللهِ. بَيِت فِي ٍ بُرونْز مِْن مَصنُوعٌ َ هُو ما كُّلَ ونَ ُّ البابِلِي مَ وََحّطَ ١٧

ِ ِلخِدمَة َصةِ ُخَّصَ الم ةِ َّ ي ِ البُرونْز ِ ِيَة الآن وَكُّلَ وَالمَلاعَِق وَالمِقَّصاِت َجارَِف وَالم القُدُورَ وَنَهَبُوا ١٨ ْخمَ. الّضَ البُرونْزِّيَ وَالخَزّانَ
عَلَى اْستَولَى . باِئحِ الذَّ وَُصحُوِن وَالمَناراِت وَالقُدُورَ، وَالأقداَح َجامِرِ وَالم الأحواَض الحَرَِس رَئِيُس وَأخَذَ ١٩ الهَيكَِل.
قَواعِدِ َتحَت َّتِي ال َ عَشَر الاثْنَي َ ة َّ ي ِ البُرونْز وَالثِّيرانَ وَالحَوَض العَمُودَيِن وَأخَذَ ٢٠ ةٍ. فِّضَ أْو ذَهٍَب مِْن مَصنُوعٌ َ هُو ما كُّلِ
أْن مِْن أثقََل الأْشياءِ ِ هَذِه مِْن المَأُخوذُ ُ البُرونْز فَكانَ اللهِ. لِبَيِت ُسلَيْمانُ َلُِك الم َصنَعَها َّتِي ال َباِت٦٥ وَالعَر الحَوِض،

يُوزَنَ.
ً فا َّ ُمجَو ً ِيّا ُأسطُوان عَمُودٍ كُّلُ كانَ ذِراعاً. َ عَشْرَة اثنَتَي ُ وَُمحيطُه ذِراعاً،٦٦ َ عَشْرَة َ ثَمانِي عَمُودٍ كُّلِ ارتِفاعُ وَكانَ ٢١

٥٢:١ ٦٤
نَفسُه. الاسمُ ُ لَه ُ آخر رجٌل َ هُو بْل إرميا النّبيَ ليَس إرمِيا.

٥٢:٢٠ ٦٥
المتحرِّكة. القواعد أْو َبات. العَر

٥٢:٢١ ٦٦
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.



٣٤ : ٥٢ إْرمِيا ١٢٩٩ ٢٢ : ٥٢ إْرمِيا

بِكُّلِ وَُتحيُط أذرٍُع. خَمَْس ُ وَارتِفاعُه البُرونْزِ، مَِن ً مَصنُوعا العَمُودَيِن مَِن كُّلٍ تاُج وَكانَ ٢٢ أصابـِـَع. ُ أربَعَة ُ سَماَكتُه
مََع وَمَجمُوعُها الجَوانِِب. عَلَى ٌ عَة مُوَزَّ ً رُمّانَة وَتِسعُونَ ِسّتٌ هُناكَ فَكانَْت ٢٣ البُرونْزِ. مَِن ٌ مَصنُوعَة وَرُمّاناٌت ٌ تَعريشَة تاٍج

رُمّانَةٍ. ُ مِئَة ِ عريشَة َّ الت رُمّاناِت
وَمَِن ٢٥ لاثَةَ. َّ الث المَدخَِل وَحُرّاَس َصفَنْيا، الثّانِي وَالكاهَِن سَرايا، ِ الـكَهَنَة رَئِيَس الهَيكَِل مَِن نَبُوزَرادانُ وَأخَذَ ٢٤
وَمَعاوِنُ المَدِينَةِ، مَِن ُبُوا يَهر لَْم َلِِك الم مُْستَشارِّيِ مِْن ً وََسبْعَة َيِش، الج ًعَِن مَْسؤُولا كانَ ً قائِدا رُ نَبُوخَْذناصَّ أخَذَ المَدِينَةِ،
المَدِينَةِ. وَْسِط فِي كانُوا أْن حَدََث عِب الّشَ ةِ عامَّ مِْن ً َشخصا وَِستِّينَ – عِب الّشَ َ ة عامَّ ُيجَنِّدُ كانَ الذي – َيِش الج قائِدِ
حَماةَ. ِ مِنْطَقَة فِي َ َبلَة ر فِي وَقَتَلَهُْم بابَِل مَلُِك فَهاجَمَهُْم ٢٧ َبلَةَ. ر فِي بابَِل مَلِِك إلَى هُْم َّ كُل هَؤُلاءِ نَبُوزَرادانُ أخَذَ ٢٦

أْرضِهِْم. مِْن يَهُوذا بَنُو َ فَسُبِي
رُ: نَبُوخَْذناصَّ ُ َسباه الَّذِي عِب الّشَ ُ عَدَد َ هُو هَذا ٢٨

يَهُودِيّاً. وَعُشرونَ ٌ وَثَلاثَة آلاٍف ُ ثَلاثَة مُلـكِهِ: مِْن ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي
القُْدِس. ِ مَدينَة مَِن ً َشخصا وَثَلاثُونَ وَاثناِن ٍ مِئَة ثَمانُ مُلـكِهِ: مِْن َ عَشْرَة َ الثّامِنَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٢٩

وَأربَعينَ ٍ وَخَمسَة ٍ مِئَة َسبَْع الحَرَِس رَئِيُس نَبُوزَرادانُ َ َسبَي رَ، نَبُوخَْذناصَّ مُلِك مِْن يَن وَالعِشرِ ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ وَفِي ٣٠

يَهُودِيّاً.
َشخٍص. ِ مِئَة وَِسّتَ آلاٍف َ أربَعَة بِي الّسَ إلَى ُأِخذُوا الَّذِيَن جَمِيُع فَكانَ

ياِكين يَهُو َلِِك الم إعتاُق
ِ نَة الّسَ فِي هَذا حَدََث الّسِْجِن. مَِن ياِكينَ يَهُو سَراَح وَأطلََق بابَِل، عَلَى ً مَلِكا مَرُودَُخ يُل َأوِ َ صار بَعْدُ، وَفِيما ٣١
حُْكمَهُ. مَرُودََخ يَل َأوِ لِتَوَلِّي َ عَشَر الثّانِي ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الخامِِس اليَوِْم فِي ياِكينَ، يَهُو َسبِْي مِْن لاثِينَ َّ وَالث ِ الّسابِعَة
بابَِل. فِي ُ مَعَه الَّذِيَن ِيَن الآخَر المُلُوِك مَِن لِلجُلُوِس أرفََع ً مَكانَة ُ وَأعطاه ياِكينَ. يَهُو َ مُعامَلَة مَرُودَُخ يُل َأوِ وَأحسََن ٣٢

َحياتِهِ. ِ آِخر ى َّ َحت يَوٍم كُّلَ ُ مَعَه يَْأكُُل فَكانَ مائِدَتِهِ. عَلَى مَرُودَُخ يُل َأوِ ُ وَأجلَسَه ِسجنِهِ. ِياَب ث ياِكينُ يَهُو َلََع فَخ ٣٣

ى َّ وََحت الباقِيَةِ، ِ َحياتِه أيّامَ كُّلَ ِيَوٍم، ب ً يُوما َطعاٍم مِْن إلَيهِ َيحْتاُج ما كُّلَ ياِكينَ لِيَهُو ُ يُوَفِّر مَرُودَُخ يُل َأوِ كانَ وَهَكَذا ٣٤
مَماتِهِ.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ).



٥ : ١ مَراثِي ١٣٠٠ ١ : ١ مَراثِي

إْرمِيا مَراثِي كِتاُب
دَمارَها تَبكِي القُْدُس
المَدِينَةُ، َتجلُِس ً مَهُجورَة ١

بِالنّاِس. مَلَأى وَكانَْت
صارَْت، كَأرمَلَةٍ

عُوِب. الّشُ بَينَ ً عَظِيمَة كانَْت َّتِي ال وَِهيَ
ُلْداِن، الب بَينَ كانَْت ً أمِيرَة

ةِ. َّ العُبُودِي عَلَى ُأجْبِرَْت فَقَْد الآنَ، أمّا
بُكاءً، تَبكِي يِل َّ الل فِي ٢
دُمُوعُها. يها خَّدَ وَعَلَى

يها. ِّ يُعَز مَْن ُمحِبِّيها بَينِ مِْن لَيَس
خانُوها، أصدِقائِها كُّلُ

لَها. ً أعداء وَانقَلَبُوا
يَهُوذا مََضْت الأسْرِ إلَى ٣
َكثِيرٍ. وَاْستِعبادٍ ذُّلٍ بَعْدَ

عُوِب، الّشُ بَينَ تَسكُُن
راحَةٍ. مَكانَ لَها َتجِدُ وَلا

مُطارِدِيها كُّلُ أدرَكَها
َضيِّقَةٍ. ٍ أمِكنَة فِي

تَبكِي، صِْهيَوْنَ ُطرُقاُت ٤

العِيدِ. إلَى يَْأتِي مَْن لَيَس إْذ
بوّاباتُها. ٌ مَهُجورَة

َحسْرَةً. ونَ ُّ يَئِن وَكَهَنَتُها
ْعَن، َّ يَتَلَو عَذاراها
مَرارَةٍ. فِي وَِهيَ

مُسَيطِرُونَ، ُخُصومُها ٥
مُْستَرِيحُونَ. وَأعداؤُها

ُ الله ها َّ أذَل فَقَْد
تَعَّدِياتِها. ِ لـَِكثْرَة

ِصغارُها ِسيَق
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العَدُّوِ. أمامَ أسْرَى
صِْهيَوْن١َ ِ يزَة العَزِ عَِن زاَل ٦

جَمالِها. كُّلُ
َكغُزلاٍن، صارُوا أشْرافُها

مَرعَى، لَها َتجِدُ لا
َصيّادِيها. أمامَ ةٍ َّ قُو بِلا فَتَرُكُض
أهلِها دِ وَتَشَرُّ بَلْواها أيّاِم وَفِي ٧

ثَمِينٍ كُّلَ القُْدُس ُ ر َّ تَتَذَك
مَضَى. فِيما لَها كانَ

العَدُّوِ، ِيَدِ ب أهلُها َسقََط َ يَوْم ُ ر َّ تَتَذَك
مُعِيٌن. لَها يَكُْن وَلَْم
أعداؤُها. إلَيها َ نَظَر

نِهايَتِها. عَلَى وََضحِكُوا
عَظِيمَةً. ً ة َّ َخطِي القُْدُس أخطَأِت ٨

َنجِسَةً. فَصارَْت
الماضِي، فِي مُوها َّ كَر الَّذِيَن

الآنَ، ُيحَّقِرُونَها
ُّوها. وَأذَل عاشَرُوها أْن بَعْدَ

، تَئِّنُ وَِهيَ
َخجلَى. وَتَرتَّدُ

َنجاَستُها. بِها ثَوْ عَلَى ٩

بِها. َسيَِحّلُ بِما ْ تُفَكِّر لَْم
عَجِيٍب. عاٍر فِي َسقَطَْت

يها. ِّ يُعَز مَْن لَها يَكُْن فَلَْم
اللهُ، يا َّتِي مَذَل إلَى «انظُرْ، تَصْرُُخ:

رَ.» َّ َتجـَب قَْد العَدُّوَ لِأّنَ

ُ يَدَه العَدُّوُ مَّدَ ١٠
لَدَيها. ثَمِينٍ كُّلِ إلَى
ً يبَة غَرِ ً ُأمَما وَرَأْت

١:٦ ١
صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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هَيكَلَها. تَدخُُل
اللهُ، يا بِشَْأنِها ً ُأمَما أمَْرَت

اجتِماعاتَِك. فِي يَْشتَرُِكوا لا أْن
ونَ، ُّ يَئِن ً جَمِيعا أهلُها ١١

الخـُبْزِ. عَِن وَيَبحَثُونَ
عاِم، بِالّطَ لَدَيهِْم ثَمِينٍ كُّلَ بادَلُوا

أْحياءً. لِيَبْقُوا
ُ الله يا ْ «انظُر وَتَقُوُل:
ُمحتَقَرَةً. صِرُْت كَْم

هُنا مِْن العابِرُونَ ها أّيُ ١٢
َمِي، أل وَانْظُرُوا إلَيَّ عُوا َّ تَطَل

بِي، حَّلَ الَّذِي ُ الألَم
ُ الله ِ بِه أمَرَ الَّذِي ُ الألَم

غََضبُهُ! حَمَِي عِندَما
ناراً، أرَسَل فَوُق مِْن ١٣

عِظاِمي. عُمِْق فِي تَسرِي وََجعَلَها
لِيَْصطادَنِي، ً َشبَكَة َ نَشَر

َبَنِي. وَضَر
هارِ. النَّ ُطوَل أمرََضنِي

َكتِفِي. عَلَى تَعَّدِياتِي ِحمَل َت َّ «ثَب ١٤
بِي، أمسََك شَرٍَك، فِي أوقَعَنِي

كَلَولٍَب، عُنُقِي َحوَل ً مُلتَّفا
تِي. َّ قُو امتَّصَ

أيدِي إلَى رَبِّي أسلَمَنِي
مِنِّي. أقوَى هُْم مَْن

ياءِ الأقوِ قادَتِي جَمِيَع ّبُ َّ الر رَفََض ١٥
المَدِينَةِ. فِي هُنا

مَعاً، ً َكثِيرَة ً با ُشعُو جَمََع
ُشبّانِي. يَسَحقُوا لـِكَي

يَهُوذا.٢ َ يزَة العَزِ ّبُ َّ الر داَس
١:١٥ ٢
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أبكِي، ِ هَذِه «عَلَى ١٦
ماءً. عَيناَي تَسكُُب
عَنِّي، بَعِيدٌ فَالمُعَزِّي

بائِسُونَ. وَأبنائِي
هُْم.» عَدُّوُ عَلَيهِْم قَوَِي

يَدَها، صِْهيَوْنُ تَمُّدُ ١٧
لَها. مُعَزَِّي لا وَلـَِكْن

يَعقُوَب َ أعداء ُ الله أمَرَ
ُيحاصِرُوهُ. بِأْن

ً َنجاَسة القُْدُس أصبََحِت
وََسطِهِْم. فِي

مُعاقَبَتِي، فِي ُ الله َ هُو «عادٌِل وَتَقُوُل: ١٨

وَصاياهُ. عََصيُت قَْد فَإنِّي
الأْرِض، ُشعُوِب كُّلَ يا اْسمَعُوا

َمِي. أل وَانظُرُوا
ذَهَبُوا ُختارُونَ الم وَُشبّانِي فَتَياتِي

الأسْرِ. إلَى
تِي، َّ أِحب نادَيُت ١٩

بِي. غَدَرُوا هُْم لـَِكنَّ
وَُشيُوِخي كَهَنَتِي
المَدِينَةِ. فِي ماتُوا

لِأنفُسِهِْم، عاِم الّطَ إلَى يَْسعَوْنَ وَهُْم ماتُوا
َياةِ. الح قَيْدِ عَلَى يَبْقُوا لـِكَي

ِضيقِي. ُ الله يا ْ «انظُر ٢٠

داِخلِي. فِي ما مَْضطَرٌِب
نَدَماً، داِخلِي قَلْبِي انقَلََب

ْدُت. َّ تَمَر لِأنِّي
بِأبنائِي. يُف الّسَ يَفتُِك الخارِِج فِي

المَوِْت. ُ يُشبِه ما الدّاِخِل وَفِي
يهوذا.» «الابنة ً حرفيّا يهوذا. ُ يزَة العَز
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أنِينِي. عَْن النّاُس «سَمـِـَع ٢١

لِي. مُعَزَِّي لا ُ ه َّ أن سَمِعُوا
بِمُِصيبَتِي. سَمِعُوا أعدائِي كُّلُ

بِي. هَذا فَعَلَْت َك َّ لِأن ً فَرَحا ونَ ُّ يُغَن
بِهِ، وَعَْدَت الَّذِي َ اليَوْم عَلَيهِِم َتجلُِب لَيتََك

َكحالِي. ُ تَِصير حالَهُْم وَلَيَت
شُرُورِهِْم، كُّلِ إلَى ُ تَنظُر «لَيتََك ٢٢

بِهِْم. وَتَبطُِش
بِي فَعَلَْت َكما بِهِْم تَبطُِش لَيتََك

تَعَّدِياتِي. أجِل مِْن
أنِينِي، َ َكثُر قّْد ها

ِجّداً!» َضعِيٌف وَقَلْبِي

٢
القُْدس َر دَمَّ ُ الله

صِْهيَوْن٣َ َ يزَة العَزِ ُ الله ى غَّطَ قَْد ها ١
غََضبِهِ! ِ َسحابَة فِي

ِيَل إسْرائ َ مَفَخرَة َطرََح
الأْرِض. إلَى ماءِ الّسَ مَِن

قَدَمَيهِ لِمِسنَدِ َّ يَهتَم وَلَْم
غََضبِهِ.٤ يَوِْم فِي

شَيءٍ، كُّلَ رَبِّي رَ دَمَّ ٢
يَعقُوَب. مَنازِِل عَلَى يُبِْق وَلَْم

يَهُوذا.٥ ِ يزَة العَزِ ِحْصَن َ هَدَم ِ غََضبِه فِي
الأْرِض. إلَى َطرََحها

فِيها. الشأِن وَذَوِي َ المَملـَكَة أذَّلَ
غََضبِهِ، اْشتِدادِ عِندَ ٣

٢:١ ٣
الفصل) هذا ِ بَقيّة في ً (ايضا صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز

٢:١ ٤
أهلِها. مِْن غَِضَب عِندَما راَحتِه مَكانُ ِهي َّتِي ال بِالقُدِس َّ يَهَتّم لَْم أي غََضبِه. … َّ يَهتَم لَْم

٢:٢ ٥
يهوذا.» «الابنة ً حرفيّا يهوذا. ُ يزَة العَز
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ِيَل. إسْرائ ةِ َّ قُو كُّلَ مَ َحّطَ
هُْم. عَدُّوَ يُواِجهُونَ وَهَْم عَْنهُْم ِ تِه َّ قُو يَمِينَ رَفََع

كَناٍر ُ غََضبُه اْشتَعََل بَِل
ِيَل. إسْرائ أْرِض كُّلَ ً مُلتَهِما

َكعَدُّوٍ، ُ قَوَْسه َسحََب ٤

َكخَصٍْم. ُ ُمْناه ي فِي الحَرِْب عَصا رَفََع

بِهِْم. ُ نَفََخر الَّذِيَن ِنا فِتيان كُّلَ وَقَتََل
كَناٍر ُ غََضبَه َسَكَب

صِْهيَوْنَ. ِ يزَة العَزِ ِ َخيمَة عَلَى
لِي. َكعَدُّوٍ رَبِّي صارَ ٥

ِيَل. إسْرائ ابْتَلََع
قِلاعَها. رَ دَمَّ

نَةَ. ُحَّصَ الم مُدُنَها رَ دَمَّ
وَالأنِينَ واَح ُّ الن ضاعََف

يَهُوذا. ِ يزَة العَزِ فِي
الاْجتِماِع. َ َخيمَة َ هَدَم ٦
بُستاناً. َيحرُُث كانَ لَوْ َكما

صِْهيَوْنَ. فِي بَْت وَالّسَ العِيدَ ُ الله أبطََل
وَالكاهَِن َلَِك الم َ احتَقَر
غََضبُهُ. اْشتَّدَ عِندَما

مَْذَبحَهُ. رَبِّي رَفََض ٧
َس. المُقَّدَ ُ مَكانَه َ كَرِه
ُحُصونِها أسوارَ َ أسلَم

العَدُّوِ. لِيَدِ
ِ الله بَيِت فِي ُ الأعداء هَتََف

اجتِماٍع. يَوِْم فِي َكما
َ يَهدِم أْن ُ الله رَ َّ قَر ٨

صِْهيَوْنَ ِ يزَة العَزِ أسوارَ
َسيُدَمِّرُ، ما دَ حَّدَ

تَدمِيرِهِ. فِي ْد يَتَرَدَّ وَلَْم
ورَ. وَالّسُ البُرَْج ُ يَُكسِّر راَح
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وََسقَطا. َضعُفا ً مَعا
راِب. ُّ الت فِي بَوّاباتُها انغَرَزَْت ٩
بَوّاباتِها. قُْضبانَ مَ وََحّطَ رَ دَمَّ

الُأمَِم. بَينَ تُوا َّ تَشَت وَُأمَراؤُها ـِكُها مَل
يعَةَ. رِ َّ الش عَب الّشَ ُ يُعَلِّم مَْن هُناكَ وَلَيَس

وْنَ يَتَلَّقَ لا أنبِياؤُها ى َّ َحت
اللهِ. مَِن رُؤًَى

صِْهيَوْنَ ِ يزَة العَزِ ُشيُوُخ وََيجلُِس ١٠
صامِتِينَ. الأْرِض عَلَى

رَؤَوسِهِْم، عَلَى راَب ُّ الت يَنثُرُونَ
َيَش. الخ َلبِسُونَ ي وَ
القُْدِس وَعَذارَى

الأْرِض. إلَى رُؤُوسَهُّنَ َيحْنِينَ
مُوعُ. الدُّ عَينَيَّ مِْن ْت َجّفَ ١١

تَْضطَرُِب. وَأحشائِي
َكبِدِي ُع يَتَقَّطَ

َشعبِي، دَمارِ عَلَى
ِع ّضَ ُّ وَالر الأطفاِل عَلَى يُغمَى إْذ

المَدِينَةِ. ساحاِت فِي
هاتِهِْم: لُِأمَّ يَقُولُونَ ١٢
بِيذُ؟» َّ وَالن ُ الخـُبْز «أيَن

يَْسقُطُونَ وَهُْم
المَدِينَةِ. ساحاِت فِي جَرِيحٍ مِثَل

ِضيقِهِْم فِي يَصرُُخونَ
هاتِهِْم. ُأمَّ أْذرُِع بَينَ

لَِك؟ أقُوُل ماذا ١٣

القُْدُس؟ ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي ُأَشبِّهُِك َ ِبم
ِيِك فَُأعَّز أَشبِّهُِك َ ِبم

صِْهيَوْنُ؟ ُ يزَة العَزِ ُ العَذِراء تُها َّ أي
كَالبَْحرِ. ً َحّقا ٌ عَظِيمَة مُِصيبَتُِك
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َسيَْشفِيِك؟ فَمَْن
أنبِياؤُِك لَِك أ َّ تَنَب ١٤

وَكاذِبَةٍ. ٍ فارِغَة بِرُؤَى
إثْمَِك يَكِشفُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ

مَِصيرَِك. وَتُغَيِّرِي بِي تَتُو لـِكَي
لَِك ُأوا َّ تَنَب بَْل

وَُمخادِعاً. ً فارِغا ً وَحيا
ِيَدَيهِ ب عَلَيِك يَُصّفُِق ١٥

يٍق. َطرِ ِ عابِر كُّلُ
رُؤُوسَهُْم ونَ ُّ وَيَهُز يَُصّفِرُونَ

القُْدِس. ِ يزَة العَزِ عَلَى
ُ المَدِينَة ِهيَ ِ «أهَذِه يَقُولُونَ:

النّاُس: عَْنها يَقُوُل َّتِي ال
َماِل، الج مِثاُل ‹ِهيَ

كُلِّها؟›» الأْرِض وَفَرَُح

هُْم ُّ كُل أعداؤُِك يَفتَُح ١٦

ِك. ِضّدَ أفواهَهُْم
أسنانَهُْم. وَتَصِرُّ يَُصّفِرُونَ
ابتَلَعْناهُْم. «قَدِ يَقُولُونَ:

يلاً. َطو َ اليَوْم هَذا انتَظَرْنا
فَرَأيناهُ.» َ جاء قَْد وَها

لَهُ. َط َخّطَ ما ُ الله فَعََل ١٧
َسيَعْمَلُهُ. ُ ه َّ إن قاَل ما كُّلَ ذَ نَّفَ
القَدِيِم. مُنْذُ ِ بِه وَعَدَ ما ذَ نَّفَ

يُْشفِْق. وَلَْم َ هَدَم
بِِك، يَْشمَُت ِك عَدُّوَ َجعََل

عَلَيِك. يَنتَصِرُونَ وَُخُصومَِك
نَدَماً، ّبِ َّ لِلر قَلْبِِك مِْن اصْرُِخي ١٨

صِْهيَوْنُ. ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي
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َكسَيٍل دُمُوعُِك لِتَْجرِ
وَلَيلاً. ً نَهارا

لِنَْفِسِك. ً راحَة تُعِط لا
البُكاءِ. عَِن عَيناِك تَهدَْأ وَلا

يِل َّ الل فِي وَاصْرُخَي انهَضِي ١٩
اللّيِل. مَِن جُْزءٍ كُّلِ ِ بِدايَة فِي

َ حمَة َّ الر اطلُبِي
اللهِ. ِ َحضْرَة فِي

يَدَيِك إلَيهِ ارفَعِي
أبنائِِك. َحياةِ أجِل مِْن

الجُوعُ أنهَكَهُمُ فَقَْد
يٍق. َطرِ كُّلِ ِ يَة زاوِ عِنْدَ
وَلاِحْظ ُ الله يا ْ انظُر ٢٠
هَكَذا. ُ عامَلْتَه الَّذِي مَِن

أبناءَها الُأمُّ تَْأكَُل أْن ُ أَيجُوز
احتََضنَْتهُْم؟ الَّذِيَن

ُ وَالأنبِياء ُ الـكَهَنَة يُقتََل أْن يَنْبَغِي أكانَ
رَبِّي؟ مَْقدِِس فِي

يُوُخ وَالّشُ باُب الّشَ ٢١
الطُرُقاِت. فِي ً أمواتا انطَرَُحوا

وََشبابِي عَذاراَي
يِف. بِالّسَ َسقَطُوا

غََضبَِك. يَوِْم فِي رَّبُ يا قَتَلْتَهُْم أنَت
رَحمَةٍ. دُونَ ذََبحْتَهُْم

ِجيرانِي دَعَوَْت أنَت ٢٢
عِيدٍ. إلَى النّاَس تَدعُو ُكنَْت لَوْ َكما

أحَدٌ يَبَْق أْو يَنُج فَلَْم
غََضبَهُ. ُ الله َ أظهَر عِندَما

عَدُّوِي أفنَى
يتُهُْم. َّ َب وَر َحَضنْتُهُْم الَّذِيَن أبنائِي
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٣
المُعاناة مَعنَى

المُتَألِّمُ! جُُل َّ الر َ هُو أنا ١
غََضبِهِ. بِعَصا ُ الله َبَنِي ضَر لَمّا
المَِسيرِ عَلَى وَأجبَرَنِي ساقَنِي ٢

ورِ. ُّ الن فِي لا لْمَةِ، الّظُ فِي
ِ ِيَدِه ب لَطَمَنِي ٣

اليَوِْم. َطواَل ةٍ، مَّرَ بَعْدَ ً ة مَّرَ
وَِجلْدِي، لَحمِي أبلَى ٤

عِظاِمي. رَ َّ وََكس
ِضّدِي، ً ُجيُوشا ُ الله َحشَدَ ٥
عَِب. َّ وَالت بِالفَْقرِ وَحاصَرَنِي
َكثِيفَةٍ ٍ ُظلْمَة فِي أجلَسَنِي ٦

القِدَِم. مُنْذُ المَوْتَى َكما
أهرَُب، لِئَلّا َحولِي ً ِجدارا بَنَى ٧

ثَقِيلَةً. َسلاِسَل عَلَيَّ وَوََضَع
وَاستَغَثُْت، صَرَْخُت ٨
َصلاتِي. َتجاهََل ُ ه َّ لـَِكن

مَنُحوتَةٍ. ِبحِجارَةٍ ُطرُقِي رَ َّ َسو ٩

ُسبُلِي. َج َّ عَو
، كَدُّبٍ بِي َُّص َب يَتَر ١٠

مَْكمَنِهِ. فِي كَأَسدٍ
يِق، رِ الّطَ عَِن وَأبعَدَنِي طارَدَنِي ١١

َباً. إر قَنِي مَّزَ
خَراباً. وَتَرََكنِي

قَوَْسهُ، َحنَى ١٢
لِسِهامِهِ. ً هَدَفا وَنََصبَنِي

كُلْيَتَيَّ أصاَب ١٣
ُجعْبَتِهِ. مِْن َسحَبَها بِسِهاٍم

َشعبِي، لِكُّلِ ً ُأضحُوكَة صِرُْت ١٤

اليَوِْم. َطواَل بِها ونَ ُّ يَتَسَل ً وَُأغنِيَة
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مَرارَةٍ، بِكُّلِ مَلأنِي ١٥
شَراٍب. أمَّرَ وََسقانِي

أسنانِي. تَْت َّ فَتَفَت لِأمَضَغ َحصَىً أعطانِي ١٦

بِقَدَمَيهِ. راِب ُّ الت فِي َسحَقَنِي
لامَ. الّسَ نَفسِيَ عَْن مَنََع ١٧

«الخـَيرُ.» َ هُو ما وَنَِسيُت
رََجوْتُهُ! الَّذِي نَصْرِي «ضاعَ لِنَْفسِي: ُلُْت ق ١٨

اللهُ.» يُنقِذَنِي لَْن

دِي، وَتَشَرُّ َمِي أل ُ ر َّ أتَذَك ١٩
وَمَرارَةٍ. َكسُّمٍ

مَتاعِبِي، كُّلَ ً َحّقا نَفسِي ُ ر َّ تَتَذَك ٢٠

فَتَكتَئُِب.
آخَرَ، ً َشيئا ُ ر َّ أتَذَك لـَِكنِّي ٢١

رَجاءٌ. فِيَّ ُ لَّد َّ فَيَتَو
ُف، َّ تَتَوَق لا ِ الله إحساناُت ٢٢

تَنْتَِهي. لا ُ وَمَراِحمُه
َصباٍح. كُّلِ مََع ٌ جَدِيدَة فَهَِي ٢٣

أمانَتَُك. ٌ عَظِيمَة
قِْسمَتِي.» ُ «الله تَقُوُل: نَفسِي ٢٤

فِيهِ. رَجائِي وَأَضُع ُ أنتَظِرُه وَلِهَذا
يَنتَظِرُهُ. ِمَْن ل ُ الله َ هُو ٌ صاِلح ٢٥

يَطلُبُهُ. ذِي َّ لِل ٌ صاِلح
بِهُدُوءٍ َ يَرُجو أْن ِ لِلمَرْء َحسٌَن ٢٦

اللهِ. خَلاَص
َشبابِهِ. فِي َ ة َّ المَسؤُولِي يَحمَِل أْن جُِل َّ لِلر َحسٌَن ٢٧

وَيَسكَُت، ُ وَحدَه َيجلَِس أْن ٢٨
عَلَيهِ. َ ة َّ المَسؤُولِي ُ الله يََضُع عِندَما

مُنَكسِراً، راِب ُّ الت فِي ُ فَمَه يََضَع أْن ٢٩
رَجاءٌ. ُ لَه يَكُونُ ُ فَلَعَلَّه

بُهُ، يَضرِ ذِي َّ لِل ُ ه خَّدَ يُعطَِي أْن ٣٠
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مَهانَةً. وَيَْشبََع
الأبَدِ. إلَى َ البَشَر يَرفُُض لا ّبَ َّ الر لِأّنَ ٣١

أيضاً، َ حمَة َّ الر ُ يُظهِر ابتَلَى وَلَوْ ُ ه َّ لِأن ٣٢
ِتَةِ. اب َّ الث ِ تِه َّ َمحَب فَيِْض ِبحَسَِب

أحَدَا ُيحزِنُ وَلا يُؤذَِي لا ُ ه َّ لِأن ٣٣
خاطِرٍ. طِيِب عَْن

مِنّا ً واِحدا يَسَحُق ِحينَ يَفرَُح لا ٣٤
الأْرِض. فِي يَن َحُجوزِ الم َ البَشَر َنحُن

َ العَدالَة أحَدُهُمُ يُعَوُِّج ِحينَ يَفرَُح وَلا ٣٥

عَينَيهِ. أمامَ َ آخَر يَغِّشَ وَ
َحكَمَةِ، الم فِي إنساٌن َحّقُ يُغتََصُب ِحينَ ٣٦

ذَلَِك؟ ّبُ َّ الر يَرَى ألا
فَيَِصيرَ، يَقُوُل الَّذِي مَِن ٣٧

ِبحُدُوثِهِ؟ ُ الله أمَرَ إْن إلّا
العَلِيِّ بِأْمرِ َتخرُُج ألا ٣٨

مَعاً؟ ُ وَالحَسَنَة ُ يِّئَة الّسَ ُ الُأمُور
ٌ حَيّ إنساٌن رُ يَتَذَمَّ ِماذا ل ٣٩
َخطاياهُ؟ عَلَى ِ مُعاقَبَتِه مِْن

فِيهِ، وَنُدَقِّْق ُسلُوكَنا لِنَفَحْص ٤٠
اللهِ. إلَى وَلنَرِجــْع

أيدِينا مََع بَنا قُلُو لِنَرفَْع ٤١

ماواِت. الّسَ فِي ِ الله إلَى
وَعََصيْنا. ْدنا َّ تَمَر ٤٢
لَنا. ْ تَغفِر لَْم وَأنَت

وَطارَْدتَنا. بِغََضبَِك يتَنا غَّطَ ٤٣
رَحمَةٍ. بِلا قَتَلَْت

بِسَحابَةٍ، يَت تَغَّطَ ٤٤

إلَيَك. الوُُصوِل مَِن َصلاةٍ كُّلَ ً مانِعا
ً ُمامَة وَق ً وََسخا نَبدُو َجعَلْتَنا ٤٥

َكثِيرَةٍ. ُشعُوٍب بَينَ
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هُْم ُّ كُل أعداؤُنا يَفتَُح ٤٦

مُستَهزِئِينَ. عَلَينا أفواهَهُْم
وََخطَرٌ، رُعٌب عَلَينا وَقََع ٤٧

وَهَلاكٌ. دَمارٌ
عَينَيَّ مِْن َتجرِي ماءٍ جَداوُِل ٤٨

َشعبِي. ِ ابْنَة دَمارِ بِسَبَِب
ً دُمُوعا عَينِي تَسكُُب ٤٩

انقِطاٍع. بِلا
ماواِت، الّسَ مَِن ُ الله َ يَنظُر أْن إلَى َسأبكِي ٥٠

َيجرِي. ما وَيَرَى
نَفسِي عَينِي أتعَسَْت ٥١

مَدِينَتِي. عَلَى بُكائِي بِسَبَِب
داٍع، دُونَ عادُونِي الَّذِيَن ٥٢

َكعُْصفُوٍر. اصطادُونِي
يَةٍ. هاوِ فِي بِإلقائِي َحياتِي يُنهُوا أْن حاوَلُوا ٥٣

ِحجارَةً. عَلَيَّ وَألقُوا
رَْأسِي، فَوَْق ُ ِياه الم َطغَِت ٥٤

أمرِي.» «انتََهى فَقُلُْت:
ُ الله يا أدعُو بِاْسمَِك ٥٥

ُحفرَةٍ. أعمَِق مِْن
فَاْسمَْع. إلَيَك ُل أتَوَّسَ ٥٦

وَاْستِغاثَتِي! دِي ُّ تَنَه عَْن ُأذُنَيَك تَسُّدَ وَلا
أدعُوكَ. ِحينَ اقتَرِْب ٥٧

َتخَْف.» «لا لِي: قُْل
. رَّبُ يا تِي َّ قَِضي تَوَّلَ ٥٨

َحياتِي! افْدِ
ُظلِمُْت. َكيَف ُ الله يا ْ انظُر ٥٩

بِالعَدِل. لِي اقِْض
انتِقامِهِْم، أعماِل كُّلَ ْ انظُر ٦٠

! عَلَيَّ مُؤامَراتِهِْم كُّلَ
تَعيِيرَهُْم، ُ الله يا اْسمَْع ٦١
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! عَلَيَّ مُؤامَراتِهِْم كُّلَ
عَلَيَّ أعدائِي مُ َّ يَتَكَل هارِ النَّ َطواَل ٦٢

الّشائِعاِت. يُطلِقُونَ وَ
بِها، رُونَ يَتَنَّدَ َّتِي ال ُأغنِيَتَهُمُ أصبَحُت قَْد أنا ها ٦٣

الغَسَِق. إلَى الفَجرِ مَِن
يهِْم ُتجازِ ُ الله يا لَيتََك ٦٤

أيادِيهِْم. ُ فَعَلَتْه ما َحْسَب
بِهِْم قُلُو فِي ً عَذابا َضْع ٦٥

لَعنَتَُك. عَلَيهِْم وَلْتَكُْن
بِغََضبَِك، طارِْدهُْم ٦٦

اللهِ. سَماواِت َتحِت مِْن وَافنِهِْم

٤
القُْدس عَلَى الهُُجوِم ُ مَظاهِر

يقَهُ، ِ بَر هَُب الذَّ فَقَدَ قَدَ ها ١
لَمَعانَهُ. فَقَدَ هَِب الذَّ أفَضُل

وَهُناكَ هُنا ُ َسة المُقَّدَ ُ َّمِينَة الث ُ الحِجارَة ُلقَى ت
رُقاِت. الّطُ كُّلِ زَوايا فِي

صِْهيَوْنَ! أبناءِ أثْمََن كانَ ما ٢
. قِّيَ َّ الن هَِب بِالذَّ يُوزَنُونَ

رَِخيَصةً، ً ِيَة آن فَيُحسُبُونَ الآنَ أمّا
الفَخّارِي. َصنَعَها ةٍ َّ ي فَخّارِ كَأْوعِيَةٍ

آوَى بَناُت ى َّ َحت ٣
. ِصغارَهُّنَ يُرِضعَْن

ً َكثِيِرا ْت تَقَّسَ فَقَْد َشعبِي ُ ابنَة أمّا
ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي عاِم َّ كَالن

ِ ِبحَنَكِه ِضيِع َّ الر لِسانُ َلُصُق ي ٤
العَطَِش. مَِن

خُبْزاً، يَطلُبُونَ ُ غار وَالّصِ
يَداً. لَهُْم يَمُّدُ مَْن وَلا

الأطايِِب، أكَل دُوا َّ تَعَو وَالَّذِيَن ٥

مُعدَمُونَ. رُقاِت الّطُ فِي هُْم
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الثِّياِب أغلَى لِبَْس دُوا َّ تَعَو وَالَّذِيَن
المَزابِِل. وََسَط يَعِيشُونَ

َسدُومَ. َ ة َّ َخطِي َشعبِي ُ إْثم َ َتجاوَز ٦

بِسَدُومَ، ُأطِيَح ٍ لَحظَة وَفِي
إنسان.٦ يَدِ دُوِن مِْن

لِْج َّ الث مَِن أنقَى فِيها ُسونَ َّ المُكَر كانَ ٧

َلِيِب. الح مَِن ً بَياضا وَأَشّدَ
المُرجاِن، مَِن ً حُمرَة َ أكثَر أجسامُهُْم كانَْت

الأزرَِق. كَالياقُوِت وَمَنظَرُهُْم
الّسِخاِم. مَِن ً َسوادا أَشّدَ صارُوا وَالآنَ ٨

رُقاِت. الّطُ فِي النّاَس زُونَ َّ ُمَي ي فَلا
بِعَظمِهِْم. ِجلْدُهُْم التََصَق

كَالخَشَِب. وَيَبَِس
ً حالا أفَضَل كانُوا الحَرِب فِي قُتِلُوا الَّذِيَن ٩

ُجوعاً. ماتُوا الَّذِيَن مَِن
ً حالا أفَضَل كانُوا يُوُف الّسُ اختَرَقَْتهُمُ الَّذِيَن
الحُقُوِل. ثِمارِ مِْن َمحرُومِينَ ماتُوا الَّذِيَن مَِن

ً َحنانا هاِت الُأمَّ ُ أكثَر ١٠
، بِأيدِيهِّنَ أولادَهُّنَ َطبَْخَن

لَهُّن ً َطعاما فَأصبَُحوا
َشعبِي. ُسحَِق عِندَما

غَيظَهُ. ُ الله َ أظهَر ١١
غََضبِهِ. نارَ وََسَكَب

ناراً، صِْهيَوْنَ فِي َ أضْرَم
أساساتِها. فَالْتَهَمَْت

ذَلَِك، الأْرِض مُلُوكُ يَُصّدِْق لَْم ١٢

العالَِم. فِي ساِكٍن أّيُ وَلا
ُمِكُن ي ً وَعَدُّوا ً َخْصما أّنَ يَُصّدِقُوا لَْم

القُْدِس. بَوّاباِت يَدخُلا أْن
أنبِيائِها َخطايا بِسَبَِب هَذا كانَ ١٣

٤:٦ ٦
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ إنسان. يَدِ دُوِن مِْن



٢٠ : ٤ مَراثِي ١٣١٥ ١٤ : ٤ مَراثِي

كَهَنَتِها، وَآثاِم
وََسطِها فِي َسفَكُوا الَّذِيَن

ياءِ. ِ الأبر َ دَم
رُقاِت، الّطُ فِي كَالعِْمياِن هامُوا ١٤

ِم. بِالدَّ ِخينَ مُلَّطَ
مَلابِسُهُْم. سَْت َّ تَنَج

أبَداً. يُلْمََس أْن يَنْبَغِي لا ما لَمَسَْت
َنجِسُونَ! ْ أنتُم «ابتَعِدُوا! آخَرُونَ: عَلَيهِْم يُنادِي وَالآنَ ١٥

تَلْمَسُونا!» لا ابتَعِدُوا! ابتَعِدُوا!
عُوُب: الّشُ وَقالَِت وُُجوهِهِْم. عَلَى فَهامُوا بِهِْم، حَّلَ مارُ الدَّ

بَعْدُ.» فِيما بَينَنا نُسِكنَهُْم «لَْن
تَهُْم، َّ َشت ُ نَفسُه ُ الله ١٦

بَعْدُ. يَرعاهُْم وَلا
الـكَهَنَةَ، يُكرَمُوا لَْم

يُوِخ. الّشُ عَلَى أْشفَقُوا وَلا
ُ نَنظُر وََنحُن عُيُونُنا َضعُفَْت ١٧

جَدوَى. دُونَ لـَِكْن يُعِينُنا، مَْن إلَى
مُتَوَقِّعِينَ بُرِْجنا مِْن وَراقَبْنا راقَبْنا

ُتخَلِّْصنا. لَْم ً ة أمَّ
ُخطانا عُوا َّ تَتَب ١٨

مَدِينَتِنا. ساحاِت فِي نَمشِيَ أْن نَستَطـِـْع فَلَْم
وَقْتُنا. انتََهى نِهايَتُنا. َبَْت اقتَر

َحّقاً. نِهايَتُنا جاءَْت
أسرَعَ مُطارِدُونا كانَ ١٩

ماءِ. الّسَ نُسُورِ كُّلِ مِْن
بِضَراوَةٍ. طارَدُونا التِّلاِل عَلَى

كَمِيناً. ةِ َّ ي ِّ البَر فِي لَنا وَنََصبُوا
اللهُ، ُ مَسَحَه الَّذِي مَلِكُنا ى َّ َحت ٢٠

ِنا، َيات ِلح كَالهَواءِ َ هُو الَّذِي
فَخِّهِْم. فِي وَقََع

عَنْهُ: ُلْنا ق الَّذِي َ وَهُو
الُأمَِم.» بَينَ ِ ظِلِّه َتحَت «َسنَعِيُش
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أدُومُ. ُ الابنَة تُها َّ أي وَاحتَفِلِي غَنِّي ٢١

عُوَص. أْرَض تَسكُنِينَ مَْن يا
الكَْأُس. ُّ َستَمُر ً أيضا عَلَيِك

يَن. َّ وَتَتَعَر ِيَن َستَسكَر
صِْهيَوْنُ. ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي عِقابُِك َسيَنتَِهي ٢٢

نَْفيُِك. يَطُوَل وَلَْن
أدُومُ. ُ الابْنَة تُها َّ أي آثامِِك عَلَى َستُعاقَبِينَ َك َّ لـِِكن

َخطاياِك. َسيُعَرِّي

٥
الله إلَى ِنا.دُعاءٌ ب حَّلَ ما ُ الله يا ْ انظُر ١

تَعيِيرِنا. إلَى ْ وَانظُر ْع َّ تَطَل
َباءِ، لِلغُر صارَْت وَرِثْناها َّتِي ال الأْرُض ٢

لِلأجانِِب. بُيُوتُنا وَُأعطِيَْت
آباءٍ، دُونَ صِرْنا ً أيتاما ٣

هاتُنا. ُأمَّ وَكَأرامَِل
ماءَنا، نَشْرَُب بِالماِل ٤

َحطَبِنا. ثَمََن وَنَدفَُع
َكثٍَب. عَْن يُلاِحقُونَنا ٥

أنفاَسنا. َلتَقِْط ن وَلَْم تَعِبْنا،
َ ور وَأّشُ َ مِصْر إلَى أيادِينا مَدَْدنا ٦

يَكفِينا. َطعامٌ لَنا لِيَكُونَ
مَوْتَى، الآنَ وَهُمُ آباؤُنا، أخطَأ ٧
آثامِهِْم. عَواقِِب مِْن نُعانِي وََنحُن

َيحكُمُونَنا، العَبِيدُ ٨
تِهِْم. َّ قُو مِْن ُيحَرِّرُنا مَْن وَلَيَس

َطعامَنا، لِنَجلَِب ُ ُنخاطِر ِنا ِبحَيات ٩
المُطارِدِ. َسيِف بِسَبَِب

َكفُرٍْن جُلُودُنا ْت اْسوَدَّ ١٠

َجاعَةِ. الم ى َّ حُم بِسَبَِب
صِْهيَوْنَ، َ نِساء العَدُّوِ ُجنُودُ اغتََصَب ١١
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يَهُوذا. مُدُِن فِي العَذارَى
الُأمَراءُ، ُشنَِق بِأمرِهِْم ١٢

يُوُخ. الّشُ رِ َّ يُوَق وَلَْم
َّحَى، الر َ َحجَر ُختارُونَ الم َشبابُنا َ يُدِير ١٣

الفِتيانُ. ُ ر َّ يَتَعَث الّشاّقِ العَمَِل وَمَِن
البَوّابَةِ، عِندَ ُلُوِس الج عَِن يُوُخ الّشُ َكّفَ ١٤

المُوِسيقَى. عَزِف عَْن بّانُ الّشُ وََكّفَ
الفَرَِح، عَِن بُنا قُلُو فَْت َّ تَوَق ١٥

بُكاءٍ. إلَى رَقُْصنا َل َّ وََتحَو
رَْأِسنا. عَْن التّاُج َسقََط ١٦

أخطَْأنا! نا َّ لِأن يلَنا، وَ يا
مُكتَئِبَةٌ. بُنا قُلُو ِ كُلِّه لِهَذا ١٧

رَجاءً. تَرَى لا كُلِّها، ِ هَذِه وَبِسَبَِب
المَهُجورِ صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى ١٨

عالُِب. َّ الث تَسرَُح
تَسُودُ. الأبَدِ إلَى ُ الله يا َك َّ لـَِكن ١٩

ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا يَدُومُ عَْرُشَك
تَتَجاهَلُنا؟ تَظَّلُ ِماذا ل ٢٠

يلاً؟ َطوِ هَكَذا تَترُكُنا ِماذا ل
فَنَرِْجــَع، ُ الله يا إلَيَْك أْرِجعْنا ٢١
قَدِيماً. كانَْت َكما َحياتَنا وَاْجعَْل
تامّاً؟ ً رَفْضا رَفَِضتَنا َك َّ لَعَل أْم ٢٢

عَلَينا؟ ً َكثِيرا وَغَِضبَْت
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ِحْزقِيال كتاُب
الكِتاب ُ مُقَّدِمَة

فَانفَتََحِت خابُورَ. نَهرِ قُرَب المَسبِيِّينَ بَيْنَ ُكنُت الرّابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن الخامِِس اليَوِم فِي عُمْرِي، مِْن لاثِينَ َّ الث ِ نَة الّسَ فِي ١
ياِكينَ، يَهُو َلِِك الم َسبِي مِْن ِ الخامِسَة ِ نَة الّسَ فِي هرِ، َّ الش ذَلَِك مِْن الخامِِس اليَوِم فَفِي ٢ ةً. َّ إلَهِي َ وَمَناظِر رُؤًَى وَرَأيُت ُ ماء الّسَ

هُناكَ. عَلَيهِ ِ الله ُ ة َّ قُو ْت َّ وَحَل خابُورَ، نَهرِ قُرَب البابِلِيِّينَ أْرِض فِي بُوزِي بِْن ِحْزقِياَل إلَى ِ الله ُ كَلِمَة أتَْت ٣

الله عَرُش
ُيحِيُط نُوٍر وَُشعاعُ داِخلِها، مِْن ً يقا ِ بَر تُبْرُِق وَنارٌ ٌ َكثِيفَة غُيُومٌ ماِل: الّشَ مَِن ٌ عاِصفَة ٌ رِيح ْت َّ هَب أنظُرُ، ُكنُت وَبَينَما ٤

ُ تُشبِه ِناٍت كائ ِ أربَعَة َ ِشبْه الغُيُوِم وََسِط فِي وَرَأيُْت ٥ جَ. ِّ المُتَوَه الَلّامـِـَع الـكَهرَمان١َ ُ يُشبِه ما النّارِ وََسِط فِي وَكانَ بِها.
العِجِل، أقداِم كَباطِِن أقدامِها وَباطُِن مُستَقِيمَةٌ، أرجُلُها ٧ أجنِحَةٍ. ُ وَأربَعَة وُُجوهٍ ُ أربَعَة مِنها واِحدٍ لِكُّلِ ٦ البَشَرَ.
العَدَدِ ذاُت مِنها لِكُّلٍ فَكانَ الأربَعَةِ. َجوانِبِها عَلَى ً ة َّ ي بَشَرِ أيدٍ أجنَِحتِها َتحَت وَرَأيُْت ٨ المَصقُوِل. ِ البُرونْز كَلَمَعاِن وَتَلمَُع

َلتِفُِت. ي وَلا الأماِم، إلَى ٍ بِاستِقامَة مِنها كُّلٌ وَكانَ الآخَرَ. أحَدُها فَيَلمُِس أجنَِحتُها أمّا ٩ وَالأجنِحَةِ. الوُُجوهِ مَِن
نَسرٍ َ وَوَجه اليَسارِ، مَِن ثَوٍر َ وَوَجه َمِينِ، الي مَِن أَسدٍ ُ وَوَجه الأماِم، مَِن إنساٍن ُ وَجه مِنها فَلِكُّلٍ وُُجوهِها، ُ مَناظِر أمّا ١٠

وَجناحاِن ُجاوِرِ، الم الكائِِن َجناحَي يُلامِساِن َجناحاِن كائٍِن لِكُّلِ الأعلَى. إلَى ً مَمدُودَة أجنَِحتُها كانَْت ١١ َلِف. الخ مَِن
تَقُودُها َحيثُما ً مَعا ِناُت الكائ كُ َّ وَتَتَحَر الأماِم. إلَى ٍ بِاستِقامَة كُ َّ يَتَحَر كائٍِن كُّلُ كانَ ١٢ بِهِما. ُ ِجسمَه يُغَّطِي آخَراِن

كُ. َّ تَتَحَر وَِهيَ نَظَرِها َ جاه اّتِ ُ تُغَيِّر فَلا وُح، ُّ الر
وَكانَِت ١٤ وَبَرٌْق. ٌ َج وَه ُ مِنْه وََيخرُُج ًيَتَلألُأ، مِصباحا ُ يُشبِه ما وََسطِها وَفِي مُشتَعِلَةٍ، َكجَمَراٍت ُ َّج تَتَوَه ِناُت الكائ كانَِت ١٣

البَرَق. ُ تُشبِه ً مُسرِعَة َلِف، وَالخ الأماِم إلَى كُ َّ تَتَحَر ِناُت الكائ
بِقُرِب ٍ يَة زاوِ فِي مِنها واِحدٍ وَكُّلُ الأْرَض، تَلمُِس دَوالِيَب َ أربَعَة رَايُْت ِناِت، الكائ ِ هَذِه ُأراقُِب ُكنُت وَبَينَما ١٥

وَمُتَداِخلَةً، ً مُتَشابِهَة والِيُب الدَّ وَبَدَِت َصفراءَ. يمَةٍ ِ كَر ِحجارَةٍ مِْن ٌ مَصنُوعَة ها كَأّنَ والِيُب الدَّ بَدَِت ١٦ ِناِت. الكائ أحَدِ
يرِ. الّسَ َ أثْناء الالتِفاِف دُونَ جاهٍ اّتِ أّيِ فِي كَ َّ يَتَحَر مِنها وَكُّلُ ١٧ الآخَرِ. فِي دُولاٍب كُّلُ

كُ، َّ تَتَحَر ِناُت الكائ كانَِت وَِحينَ ١٩ ِجّداً. ٌ وَجَلِيلَة ً مهِيبَة كانَْت بِالجَواهِرِ. ً مُغَّطاة ِ الأربَعَة ِناِت الكائ ُ ُظهُور كانَْت ١٨
فَكانَِت ٢٠ مَعَها. تَرتَفـِـُع والِيُب الدَّ كانَِت الأْرِض، عَِن تَرتَفـِـُع ِناُت الكائ كانَِت وَِحينَ مَعَها. كُ َّ تَتَحَر والِيُب الدَّ كانَِت
الأْرِض، عَِن تَرتَفـِـُع ِناُت الكائ كانَِت ِحينَ مَعَهُْم تَبقَى والِيُب الدَّ فَكانَِت وُح. ُّ الر تَقُودُها َحيثُما تَذهَُب ِناُت الكائ
كانَِت وَِحينَ كُ. َّ تَتَحَر والِيُب الدَّ كانَِت كُ، َّ تَتَحَر ِناُت الكائ كانَِت فَحـِينَ ٢١ والِيِب. الدَّ فِي كانَت ِناِت الكائ رُوَح لأّنَ
مَعَها، تَرتَفـِـُع والِيُب الدَّ كانَِت الأْرِض، عَِن تَرتَفـِـُع ِناُت الكائ كانَِت وَِحينَ تَقُِف. والِيُب الدَّ َكنَِت تَقُِف، ِناُت الكائ

والِيِب. الدَّ فِي كانَْت ِناِت الكائ رُوَح لأّنَ
١:٤ ١

(27 العدد فِي ً (أيضا متوهجاً. يكون حين بِالبُرونْز الشبه كثير كريم، لامع معدن الـكهرمان.
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ُ أجنِحَة ةِ َّ القُب َتحَت ْت وَامتّّدَ ٢٣ رُؤُوسِها. فَوَق ً قَة َّ مُعَل وْرِ، َّ كَالبِل تَِشــّعُ ً ة َّ قُب ُ يُشبِه ما ِناِت الكائ رُؤُوِس فَوَق وَكانَ ٢٢

َكَصوِت أجنَِحتِها َصوَت وَسَمِعُْت ٢٤ َجسَدَهُ. بِهِما يُغَّطِي َجناحاِن كائٍِن وَلِكُّلِ الآخَرَ، يُلامُِس مِنها كُّلٌ ِناِت الكائ
أجنَِحتِها. َتخفُِض وَقَفَْت، وَإْن جَيٍش. َصوُت ُ ه َّ كَأن َصوٌت ُ يَصدُر َتحَرََّكْت، إْن القَدِيرِ. َكَصوِت البَحرِ، أمواِج هَدِيرِ
فَرَأيُْت ٢٦ أجنَِحتِها. وََخفََضْت ِناُت الكائ وَوَقَفَِت رُؤُوسِها. فَوَق َّتِي ال ِ ة َّ القُب فَوِق مِْن ً َصوتا سَمِعُْت ذَلَِك بَعدَ ٢٥

العُلوِّيُ النِّصُف فَبَدا ٢٧ إنساٍن. ُ ِشبه العَرِش عَلَى وَرَأيُْت اللّازُورُدِ.٢ مَِن ً عَرشا ُ يُشبِه ما رُؤُوسِها فَوَق َّتِي ال ِ ة َّ القُب فَوَق
وَِضياءٍ. بِلَمَعاٍن ِ ُحاَطة الم كَالنّارِ فلِيُّ الّسُ النِّصُف وَبَدا َحولَهُ. وَهّاٍج لَمَعاٍن مََع كَالـكَهرَماِن، ِناِت الكائ ِ هَذِه أجسادِ مِْن
عَلَى َسقَطُت رَأيْتُهُ، وَِحينَ اللهِ! َمجدِ ُ مَنظَر هَذا المَطَرِ. بَعدَ حاِب الّسَ فِي ُ يَْظهَر الَّذِي قُزٍَح قَوَس ُ يُشبِه ُ َج الوَه كانَ ٢٨

. إلَيَّ مُ َّ يَتَكَل ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم الأْرِض، عَلَى وَجهِي

٢
ة َّ النُبُو ِ ِخدمَة إلَى ِحْزقِياَل ُ دَعوَة

عَلَى فَأوقَفَنِي ، فِيَّ رُوٌح دَخَلَْت مَعِي، مَ َّ تَكَل وَِحينَ ٢ مَعَك.» مَ َّ فَأتَكَل قَدَميَك، عَلَى قِْف إنْسانُ،٣ «يا لِي: قاَل ١

. عَلَيَّ دَ َّ تَمَر عاٍص َشعٍب إلَى ِيَل، إسْرائ بَني إلَى ُأرِسلَُك أنا ها إنْسانُ، «يا لِي: فَقاَل ٣ يُكَلِّمُنِي. ذِي َّ لِل لأستَمـِـَع قَدَمَيَّ
‹هَذا لَهُْم: لِتَقُوَل إلَْيهِْم ُأرِسلَُك أنا فَها وَمُستَهتِرُونَ. عَنِيدُونَ نَسلُهُْم ٤ اليَومَ. هَذا ى َّ َحت يعَتِي شَرِ ْوا تَعَّدَ وَآباؤُهُمُ هُْم
فِي كانَ ً نَبِيّا أّنَ َسيَعرِفُونَ هُْم لـَِكنَّ . مُتَمَرِدُّ َشعٌب هُْم لأّنَ يَستَمِعُوا، لَْم أْم استَمَعُوا ٌ وََسواء ٥ الإلَهُ.› ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو

وََسطِهِْم.
الّشائِِك وَالعُلِّيِق كَالأشواِك بَِك ُيحِيطُونَ هُْم أّنَ مََع كَلامِهِْم. مَِن وَلا مِنهُْم َتخَْف فَلا إنْسانُ، يا أنَت وَأمّا ٦

لَْم أْم استَمَعُوا ٌ َسواء رِسالَتِي، أبلِغهُْم ٧ . مُتَمَرِدُّ َشعٌب هُْم لأّنَ نَظَراتِهِْم، مِْن وَلا كَلامِهِْم مِْن َتخَْف فَلا وَالعَقارِِب.
. مُتَمَرِدُّ َشعٌب هُْم لأّنَ يَستَمِعُوا،

افتَْح وَالعاصِي. المُتَمَرِّدِ عِب الّشَ كَهَذا ً وَعاِصيا ً مُتَمَرِّدا تَكُْن لا لََك. أنا ُ أقُولُه ما إلَى فَاْستَمـِـْع إنْسانُ، يا أنَت أمّا ٨

يلاٍت َ وَو َنحِيٍب بِكَلِماِت وَإذا أماِمي، فَنَشَرَها ١٠ . إلَيَّ وَتَمتَّدُ ٍ بِلَفِيفَة ُمِسُك ت ً يَدا رَأيُت َّ ثُم ٩ لََك.» ُأعطِيهِ ما وَكُْل فَمََك
الخارِِج! وَمَِن الدّاِخِل مَِن وَجهَْيها عَلَى

٣
ِحْزقِيال ُ ة مَهَمَّ

١:٢٦ ٢
الأزرق. الياقوت أْو الأزرق العقيق اللازورد.

٢:١ ٣
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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َمِي، ف فَفَتَحُت ٢ بِرِسالَتِها.» ِيَل إسْرائ بَني َ لِتُكَلِّم وَاْذهَْب َ َخطُوَطة الم ِ هَذِه كُْل تَراهُ. ما إنْسانُ،٤ يا «كُْل لِي: قاَل َّ ثُم ١

فلَمّا لََك.» ُأعطِيها َّتِي ال ِ َخطُوَطة الم ِ بِهَذِه بَطنََك وَاملْأ مَعِدَتََك أطعِْم إنْسانُ، «يا لِي: وَقاَل ٣ َخطُوَطةَ. الم تِلَك وَأطعَمَنِي
كَالعَسَِل. ً حُلوا َمِي ف فِي َطعمُها كانَ أكَلتُها،

غَرِيِب َشعٍب إلَى ُأرِسلَُك لَْسُت لأنِّي ٥ بِرِسالَتِي. وَكَلِّمهُْم ِيَل، إسْرائ بَني إلَى اْذهَْب إنْسانُ، «يا لِي: قاَل َّ ثُم ٤

غَةِ، ُّ الل ِ َصعبَة اللِّساِن ِ يبَة غَرِ َكثِيرَةٍ ُأمٍَم إلَى ُأرِسلَُك لَسُت وَلَْسُت ٦ ِيَل. إسْرائ بَني إلَى ُأرِسلَُك بَْل غَةِ، ُّ الل َصعِب اللِّساِن
لا هُْم لأّنَ إلَيَك، يَستَمِعوا فَلَْن ِيَل إسْرائ بَني أمّا ٧ إلَيَك. لَاستَمَعوا غَرِيٍب، َشعٍب إلَى أرَسلتَُك وَلَوْ لُغَتَهُْم. تَفَهَمَ فَلا
وَأجرََأ أصلََب وََجْبهَتََك وَْجهََك َسأجعَُل لـَِكنِّي ٨ القَلِْب. عَنِيدُ الرّأِس َصلُب ِيَل إسْرائ بَيِت فَكُّلُ أنا. إليَّ يَستَمِعُونَ
. مُتَمَرِدُّ َشعٌب هُْم لأّنَ مِنهُْم، َتخَْف فَلا وّاِن. الّصَ مَِن أصلََب ِاِس، كَالم َجْبهَتََك فَسَأجعَُل ٩ وَِجباهِهِْم! وُُجوهِهِْم مِْن

وَقُْل المَسبِيِّ َشعبَِك إلَى اْذهَْب ذَلَِك وَبَعدَ ١١ لََك، أقُولُها ٍ كَلِمَة كُّلَ وَاستَوعِْب استَمـِـْع إنْسانُ، «يا لِي: قاَل َّ ثُم ١٠

يَستَمِعُوا.» لَْم أْم استَمَعُوا ٌ َسواء الإلَهُ.› ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم:
َصوُت ُ ه َّ إن ١٣ مَكانِهِ.» فِي ِ الله َمجدُ «مُبارَكٌ يَقُوُل: خَلفِي ً هادِرا ً َصوْتا وَسَمِعُْت الهَواءِ، إلَى رُوٌح رَفَعَتنِي َّ ثُم ١٢

رَفَعَتْنِي َّ ثُم ١٤ هادِراً. ً َصوتا فَكانَ جانِبِها. إلَى كُ َّ تَتَحَر والِيِب الدَّ وََصوُت الآخَرَ، أحَدُها يَضَرِْب ِناِت الكائ ِ أجنِحَة
المَسبِيِّينَ إلَى وَأتَيُت ١٥ . عَلَيَّ كانَْت اللهِ َ ة َّ قُو لـَِكّنَ قَلبِي، يَملآِن ُ وَالمَرارَة وَالاهتِياُج فَارتَفَعُْت بَعِيداً. وَأخَذَتْنِي رُوٌح

أيّاٍم. ِ لِسَبعَة بَينَهُْم ً صامِتا وَبَقِيُت خابُورَ. نَهرِ قُرَب أبِيَب تَّلِ فِي الّساِكنِينَ
رِسالَةً، مِنِّي تَسمَُع ِيَل. إسْرائ لِبَني ً حارِسا َجعَلْتَُك إنْسانُ، «يا ١٧ : إلَيَّ ِ الله ُ كِلَمَة جاءَْت أيّاٍم، ِ َسبعَة وَبَعدَ ١٦

ِ شَرِّه عَْن لَيَتُوَب َ ير الشِّرِّ ذَلَِك تُنذِرِ لَْم وَأنَت ‹َستَمُوُت!› لَهُ: ُلُْت وَق يرٍ شِرِّ عَلَى حَكَمُْت فَإْن ١٨ بِإنذارِي. وَتُبَلِّغهُْم
هَلاكِهِ. َ مَسؤُولِيَة َسُأحَمِّلَُك نِي َّ لـَِكن بِذَنبِهِ، َسيُدانُ ُ ه َّ فَإن فَيَنُجو،

وَأنَت بِذَنبِهِ، َسيَهلُِك ُ ه َّ فَإن دِيءِ، َّ الر ِ يقِه َطرِ عَْن يَتَراَجْع وَلَْم ِ شَرِّه عَْن يَتُْب وَلَْم يرَ، الشِّرِّ ذَلَِك أنذَْرَت إْن أمّا ١٩
ِنَفسََك. ب َستَنُجو

ُ ه َّ فَإن ةِ، َّ الخَطي فِي ُ يُسقِطَه أْن ُمِكُن ي ما ُ أمامَه أَضُع ِحينَ رَّ َّ الش يَعمَُل وَبَدَأ لاِح الّصَ عَمَِل عَْن إنساٌن َف َّ تَوَق وَإْن ٢٠

هَلاكِهِ. َ مَسؤُولِيَة وََسُأحَمِّلَُك الِاعتِبارِ، فِي ُ الّسابِقَة ُ الّصاِلحَة ُ أعمالُه تُؤخَذَ وَلَْن بِذَنبِهِ، َسيَهلُِك ُتحَّذِرهُ. لَْم إْن َسيَمُوُت
استَمََع ُ ه َّ لأن ُ َحياتَه يَفقِدَ لَْن ُ ه َّ فَإن ُيخطِئْ، وَلَْم لاِح الّصَ بِعَمَِل َّ وَاستَمَر ُيخطِئَ، لا بِأْن ً صاِلحا ً إنسانا رَت حَّذَ وَإْن ٢١

نَفسََك. يَت َّ َنج قَْد تَكُونُ وَأنَت حذِيرِ، َّ للِت
وَذَهَبُْت فَنَهَْضُت ٢٣ مَعََك.» مُ َّ َسأتَكَل وَهُناكَ هِل، َّ الس إلَى وَاْذهَْب «انهَْض لِي: وَقاَل ، عَلَيَّ ِ الله ُ ة َّ قُو وَكانَْت ٢٢
الأْرِض. إلَى وَوَجهِي فَسَقطُت خابُورَ، نَهرِ عِندَ ُ رَأيتُه الَّذِي َجدِ كَالم وَكانَ هُناكَ، اللهِ َمجدُ وَقََف وَفَجأةً، هِل. َّ الس إلَى
ً ِحبالا َحولََك النّاُس َسيَلُّفُ إنْسانُ، يا ٢٥ بَيتَِك. فِي َحجزُكَ ُّ «َسيَتِم لِي: وَقاَل وَأوقَفَتنِي، إلَيَّ أتَْت ً رُوحا وَلـَِكّنَ ٢٤

لَْن الكَلاِم. مَِن َن َمَّكَ تَت فَلا بِفَمَِك َلتَِصُق ي لِسانََك َسأجعَُل ٢٦ إلَْيهِْم. مَ َّ لِتَتَكَل الخُرُوِج مَِن َن َمَّكَ تَت لا ى َّ َحت بِها، بِطُونََك وَيَر
فَتَقُوُل: تُكَلِّمهُْم أْن لِتَستَطِيَع فَمََك َسأفتَُح مَعََك، مُ َّ أتَكَل ِحينَ وَلـَِكْن ٢٧ . مُتَمَرِدُّ َشعٌب هُْم لأّنَ خُهُْم، َّبِ يُو ً َخصما تَكُونَ

٣:١ ٤
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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هُْم لأّنَ يَْستَمـِـَع، لَْن الِاستِماِع عَِن يَمتَنـِـْع وَمَْن أقُولُهُ، ما َسيَسمَُع مِنهُْم يَستَمـِـْع فَمَْن الإلَهُ.› ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا
«. مُتَمَرِدُّ َشعٌب

٤
القُدس ِبحِصارِ ُ ة َّ النُبُو

َحولَها، ً ة َّ ِي تُراب َ َحواِجز أقِْم َّ ثُم ٢ عَلَيها. القُْدَس ُ تُْشبِه ٍ مَدِينَة َ ُصورَة وَارسُْم أمامََك. وََضعْها ً لَبِنَة خُْذ إنْسانُ،٥ «يا ١

المَدِينَةِ. وَبَينَ بَينََك ُ وََضعه صاٍج مِْن ً وِعاء وَخُْذ ٣ ِحجارَةٍ. بِقاذِفاِت وَأِحْطها مُعَسكَراِت، َحولَها َضْع ِحصاٍر. وَأبراَج
ِيَل. إسْرائ لِبَني َتحذِيرٍ ُ عَلامَة ِ هَذِه ُتحاصِرُها. الَّذِي وَأنَت الحِصارِ، َتحَت الآنَ فَهَِي إلَيها، َ ظَر َّ الن ِ رَكِّز ذَلَِك وَبَعدَ

َّتِي ال الأيّاِم َطواَل ذَنبَهُْم احمِْل إلَيهِْم. َ هَة المُوَّجَ هَمَ وَالتُّ ِيَل إسْرائ بَني َخطايا وَأعلِْن الأيسَرِ،٦ ِبَِك جان عَلَى استَلِق َّ ثًم ٤

لِثَلاِث ِيَل إسْرائ بَني ِضّدَ َ هَة المُوَّجَ هَمَ التُّ فَتَحمَِل وَإثمِهِْم، تِهِْم َّ َخطِي بِِسنِيِّ َ َسُأخبِرُك ٥ المَدِينَةِ. رَسِْم أمامَ فِيها مُستَلٍق أنَت
َسنَةٍ. مُقابَِل يَوٍم كُّلَ يَوماً، وَتِسعِينَ ٍ مِئَة

كُّلَ يَوماً، لِأربَعِينَ ُ ه ِضّدَ َ هَة المُوَّجَ هَمَ وَالتُّ يَهُوذا بَنِي َخطايا لِتَحمَِل الأيمَِن،٧ ِبَِك جان عَلَى فَاستَلِق دُْر ذَلَِك، بَعدَ ٦

مِْن َن َمَّكَ تَت فَلا ِبحِباٍل َسأربِطَُك ٨ ها. ِضّدَ وَتَنَبّْأ ذِراعََك وَاكِشْف القُْدِس، ِحصارِ عَلَى نَظَرَكَ ْ رَكِّز ٧ َسنَةٍ. مُقابَِل يَوٍم
الدّائِرَةِ. داِخَل ِحصارِكَ وَقُت يَكتَمَِل ى َّ َحت َ آخَر إلَى َجنٍب مِْن ََّب تَتَقَل أْن

ً أرغِفَة وَاصنَْع واِحدٍ. وِعاءٍ فِي ً مَعا وَاخلِطها وَالعَلَِس٨ ةِ َّ وَالـكِرَسن وَالفاُصوليا وَالبُقُوِل عِيرِ وَالّشَ القَمِح بَعَض خُْذ ٩

َّتِي ال ً يَوما وَتِسعِينَ ِ مِئَة لاِث َّ الث كُّلِ فِي ً واِحدا ً رَغِيفا تَأكَُل أْن عَلَيَك َسيَكُونُ َجنبَِك. عَلَى بِها تَستَلقِي َّتِي ال الأيّاِم بِعَدَدِ
وََجباٍت. عَلى تَأكُلُها يَوٍم، كُّلَ مِثْقالا٩ً يَن عِشرِ عَْن الخـُبِزِ مَِن ُ َستأكُلُه ما وَزنُ ِيدُ يَز لا ١٠ َجنبَِك. عَلَى َستَستَلقِي فِيها
يَوٍم كُّلَ خُبزٍ رَغِيَف تَصنَُع ١٢ فَتَراٍت. عَلَى ُ تَشرَبُه وِعاء١٠ٍ ُسْدَس يَوٍم: كُّلَ الماءِ مَِن ً َمحدُودَة ً ة َّ كَمِي َستَشْرَُب َكما ١١

َطرَدتُهُْم الَّذِيَن الُأمَِم بَينَ ً َنجِسا خُبزَهُْم ِيَل إسْرائ بَنو َسيَأكُُل «هَكَذا اللهُ: قاَل َّ ثُم ١٣ يّةٍ.» بَشَرِ فََضلاٍت عَلَى النّاِس أمامَ
إلَْيهِْم.»

مِْن ُ آخَر َحيَواٌن ُ َلَه قَت أْو مَيٍِّت َحيَواٍن أّيَ آكُْل لَْم َّسُت. تَنَج أْن لِي يَسبِْق لَْم الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ «آهٍ فَقُلُْت: ١٤

قَّط!» َمِي ف َنجٌِس َطعَامٌ يَدخُْل لَْم الآنَ. ى َّ وََحت ِصغَرِي
خُبزِكَ. لِتَْحضيرِ َكوُقُودٍ ِ يّة البَشَرِ الفََضلاِت مَِن ً بَدَلا الجّاّفِ البَقَرِ رَوََث «فاستَخدِْم لِي: فَقاَل ١٥

٤:١ ٥
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا

٤:٤ ٦
إسرائيل. باّتجاهِ الّشماِل نحو أي الأيسَر. ِبَِك جان عَلَى

٤:٦ ٧
يَهُوذا. باّتجاهِ الجنوِب نحو أي الأيمَن. ِبَِك جان عَلَى

٤:٩ ٨
القمح. يشبه العَلَس.

٤:١٠ ٩
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٤:١١ ١٠
اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «هِين.» ً حرفيا وعاء.
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وَيَشرَبُوا َمحدُودَةٍ، َ بِمَقادِير َ الخـُبز فَيَأكُلُونَ القُْدِس، فِي الطَعَاِم ِ مَؤُونَة مِْن َسُأقَلُِّل إنْسانُ، «يا لِي: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٦

رَجٍُل كُّلُ وََسيُصعَُق َمحدُودَيِن. َسيَكُوناِن َ وَالماء الطَعَامَ لأّنَ ١٧ الكَآبَةُ. ُ ه َلُّفُ ت ُمحـَيِّرٍ وَبَِصْمٍت َمحدُودَةٍ، َ بِمَقادِير َ الماء
َصنَعُوهُ.» الَّذِي رِّ َّ الش بِسَبَِب وَيَذُوُب مِنهُْم

٥
عب الّشَ وَهَلاِك القُْدِس بِدَمارِ ةٌ َّ نُبُو

وَقَسِّْم ً مِيزانا خُْذ َّ ثُم وَِلحيَتَِك. رَأِسَك َ َشعر ِ بِه وَاحلِْق ِحلاقَةٍ، ِ َكشَفرَة ُ وَاستَخدِمه ً حادّا ً َسيفا خُْذ إنْسانُ،١١ «يا ١

وَخُذِ الحِصارِ. ُ فَترَة تَنتَِهي ِحينَ ِ المَدِينَة وََسِط َّتِي ال النّارِ إلَى َشعرِكَ مِْن ً ُلُثا ث ألِق ٢ أقساٍم. ِ ثَلاثَة إلَى ِيزاِن بِالم َشعرَكَ
مَِن ً قَلِيلا وَخُْذ ٣ بِسَيفِي. ُ بُه وََسأضرِ الهَواءِ، إلَى ِ فَألقِه الثّالُِث لُُث ُّ الث أمّا المَدِينَةِ. خارَِج يِف بِالّسَ ُ وَقَّطِعه الثّانِي لَُث ُّ الث
ُ وَتَنتَشِر نارٌ ُ مِنه وََستَخرُُج وَاحرِقهُ، النّارِ إلَى ِ وَألقِه المَصرُورِ عرِ الّشَ مَِن ً قَلِيلا خُْذ َّ ثُم ٤ بَِك. ثَو َطرَِف فِي ُ ه وَصُرَّ عرِ الّشَ

ِيَل.» إسْرائ بَيِت كُّلِ إلَى
عََصْت َّتِي ال وَِهيَ ٦ الُأمَِم. وََسَط وََضعتُها َّتِي ال القُْدِس َ مَدينَة ُ اللِّبِنَة ِ هَذِه ُمَثُِّل «ت الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٥

َحولَها. َّتِي ال البِلادِ كُّلِ مِْن َ أكثَر شَرائِعِي وَخَرَقَْت الُأخرَى، الُأمَِم كُّلِ مِْن َ أكثَر ً شُرُورا لِتَعمََل وَشَرائِعِي أحكاِمي
شَرائِعِي.» يُطِيعُوا وَلَْم أحكاِمي، أهلُها رَفََض

بَْل أحكاِمي، َتحفَظُوا وَلَْم شَرائِعِي تُطِيعُوا لَْم َحولـَكُْم. َّتِي ال الُأمَِم مَِن َ أكثَر ْ «عََصيتُم الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل لِهَذا ٧

بِأعماٍل وََسُأعاقِبُكُْم كَْم ِضّدَ أقُِف َسوَف الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل هَكَذا لِذَلَِك، ٨ َحولـَكُْم. َّتِي ال الُأمَِم أحكاِم وَفَْق ْ َسلـَْكتُم
لِي يَسبِْق لَْم ً ُأمُورا بِكُْم َسأعمَُل عَمِلتُمُوها، َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الُأمُورِ كُّلِ وَبِسَبَِب ٩ الُأخرَى. الُأمَمُ مَِن مَرأًى عَلَى ٍ عَظِيمَة
آباءَهُْم. الأولادُ وََسيَأكُُل أولادَهُْم، ُ الآباء َسيَأكُُل عَمِلتُمْ، ما بِسَبَِب وَلِذَلَِك ١٠ ِيَةً. ثان أعمَلُها أعُودَ وَلَْن عَمِلتُها، أْن

جاهٍ.» اّتِ كُّلِ فِي الرِّيحِ مََع مِنكُْم الباقِينَ وَُأَشتُِّت وَدَينُونَتِي، حُْكمِي فِيكُْم َسُأنَّفِذُ
هَيكَلِي ْ ستُم َّ َنج كُْم َّ لِأن بِكُْم! أتَرَأَّف أْو أرحَمَكُْم لَْن ِنَفسِي! ب َسُأعاقِبُكُْم إنِّي بِذاتِي، «ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ١١

وَالأراضِي الحُقُوِل فِي يِف بِالّسَ َسيَسقُُط ُلثُكُْم وَث بِالجُّوِع، وَيَذبُُل بِالمَرَِض َسيَمُوُت ُلثُكُْم ث ١٢ ِيهَةِ. الـكَر بِمُمارَساتِكُمُ
عَْن ُ َسُأعَبِّر غََضبِي، َسُأطلُِق ١٣ يِف. بِالّسَ وََسُألاِحقُكُْم جاهٍ، اّتِ كُّلِ فِي الرِّيحِ مََع ُ َسُأَشتِّته ُلثُكُْم وَث بِالمَدِينَةِ، ِ ُحِيطَة الم

غَيظِي.» عَلَيهِْم ُأطلُِق حَينَ غِيرَتِي، فِي مُْت َّ تَكَل َ الله أنا أنِّي يَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، َشعبِي. عَلَى غَيظِي
القُْدُس َستُصبُِح ١٥ مُقابِلَِك. ُّ يَمُر مَْن وَلِكُّلِ َحولَِك، َّتِي ال الُأمَِم بَينَ ً عِبرَة وَأجعَلُِك وَُأدَمِّرُِك، لِلخَراِب «َسُأَسلِّمُِك ١٤

َ سِهام َسُأطلُِق ١٦ مُْت. َّ تَكَل َ الله أنا وَُأعاقِبَِك. ةٍ بِِشّدَ خُِك ُأوَّبِ ِحينَ بِِك ِ ُحِيطَة الم لِلُأمَِم ً وَعِبرَة ً وَدَهْشة ٍ يَة ُسخْرِ وَمَثارَ ً عارا
َ َجاعَة الم عَلَيكُمُ َسُأرِسُل ١٧ قَلِيلاً. خُبزَكُْم وَأجعَُل عَلَيكُْم، َ أكثَر الجُوعَ يدُ َسأزِ لإهلاِككُْم. مارِ الدَّ وَسِهامَ ِ َجاعَة الم
مُْت. َّ تَكَل َ الله أنا عَلَيكُْم.» يِف بِالّسَ وََسآتِي بَينَكُْم. وَالأمراَض المَوَت ُ وََسأنشُر أولادَكُْم! لِتَقتَُل َ المُفتَرَِسة َيواناِت وَالح

٥:١ ١١
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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٦
الأصنام ِ عِبادَة عَلَى ِيَل إسْرائ ُ مُعاقَبَة

ِيَل، إسْرائ ِجباَل «يا ٣ وَقُْل: ها ِضّدَ أ َّ وَتَنَب ِيَل إسْرائ ِجباِل إلَى التَفِْت إنْسانُ،١٢ «يا ٢ تَقُوُل: إلَيَّ ِ الله ُ كَلِمَة وَأتَْت ١

عَلَى يِف بِالّسَ ‹َسآتِي وَالأودِيَةِ: وَالجَداوِِل وَالتِّلاِل للِجِباِل ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا الإلَهِ. ّبِ َّ الر ِ لِكَلِمَة استَمِعِي
َسأَضُع ٥ ِيهَةِ. الـكَر أصنامِكُمِ أمامَ ُجثَثَكُْم وََسُألقِي مُ. َستَُحّطَ َبخُورِكُْم ُ وَمَذاِبح مَذاِبحُكُْم، رُ َستُدَمَّ ٤ مُرتَفَعاتِكُْم.١٣
مُدُنُكُْم ُ َستَِصير تَْسكُنُونَ، وََحيثُما ٦ مَذاِبحِهِْم. َحوَل عِظامَهُْم َ وَُأبَعثِر يهَةِ، الـكَر آلِهَتِهِمُ أمامَ ِ المُتَعَّفِنَة ِيَل إسْرائ بَني ُجثََث
وَتَزُوُل َبخُورِكُْم، ُ مَذاِبح رُ َّ وََستَُكس ِيهَةُ، الـكَر أوثانُكُمُ وََستَُحّطِمُ وَتَْنهَدِمُ، مَذاِبحُكُْم ُب َّ َستَُخر مُرتَفَعاتُكُْم. رُ وَتُدَمَّ ِبَةً، خَر

اللهُ.› أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، وََسطِكُْم. فِي قَتلَى َسيَسقُُط ٧ تَماماً. ِيلـُكُْم تَماث
َسُأبَعثِرُكُْم َّتِي ال ِ يبَة الغَرِ البِلادِ ُأمَِم وََسَط يِف الّسَ مَِن مِنكُْم بَعٌض فَسَيَنُجو مِنكُْم. قَلِيٍل عَدَدٍ عَلَى َسُأبقِي «وَلـَِكنِّي ٨

الَّذِي الزّانِي قَلبَهُِم أذلَلُْت نِي َّ أن رُونَ َّ َسيَتَذَك وَسطَها. يَسكُنُونَ َّتِي ال الُأمَِم وََسَط النّاُجونَ رُنِي َّ َسيَتَذَك ِحينَئِذٍ، ٩ فِيها.
َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر وَالُأمُورِ رِّ َّ الش كُّلَ بِسَبَِب أنفُسَهُْم َسيَمْقُتُونَ ِحينَئِذٍ، ِيهَةِ. الـكَر أصنامِكُمُ إلَى َ ُلتَفِتَة الم وَعُيُونَهُمُ تَرََكنِي،

الكارِثَةَ.» ِ هَذِه عَلَيهِْم َسأجلُِب بَْل فارِغاً، ً تَهدِيدا لَيَس كَلاِمي وَأّنَ اللهُ، أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، ١٠ عَمِلُوها.
ِ ِيهَة الـكَر رُورِ ُّ الش كُّلِ عَلَى هْ وَتَأّوَ الأْرَض، بِقَدَمَِك وَاضرِْب بِالآخَرِ، أحَدُهُما يَك َكّفَ «اضرِْب الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ١١
يبُونَ القَرِ َسيَمُوُت بَينَما بِالمَرَِض، البَعِيدُونَ َسيَمُوُت ١٢ وَالمَرَِض. ِ َجاعَة وَالم يِف بِالّسَ َسقَطُوا الَّذِيَن ِيَل، إسْرائ بَنو عَمِلَها َّتِي ال
أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، ١٣ عَلَْيهِم. غََضبِي َسيَهدَُأ فَقَْط ِحينَئِذٍ، بِالجُوِع. فَسَيَمُوتُونَ الحِصارِ فِي الباقُونَ وَأمّا يِف، بِالّسَ
كُّلِ وََتحَت َجبٍَل، ةِ َّ قِم كُّلِ وَعَلَى مُرتَفِعَةٍ، ٍ َلَّة ت كُّلِ عَلَى مَذاِبحِهِْم َحوَل ةِ َّ دِي َّ الر أصنامِهِِم بَينَ ُجثَثُهُْم ُلقَى ت ِحينَ اللهُ،
َسُأعاقِبُهُْم ١٤ دِيئَةِ. َّ الر لِأصنامِهِِم ً عَطِرَة َ وَرَواِئح ً َبخُورا فِيها مُوا قَّدَ َّتِي ال الأماِكِن فِي مُورِقَةٍ، وَطةٍ ُّ بَل وَكُّلِ َخضراءَ، َشجَرَةٍ
أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، وَمَهُجورَةً.١٤ ً ِبَة خَر َ دَبلَة ِ مَدِينَة إلَى حراءِ الّصَ مَِن مَساِكنِهِْم كُّلُ وََستَكُونُ أْرضَهُْم. وَُأخَرُِّب

٧اللهُ.»
ِيل لإسْرائ ِ الله عِقاُب

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا إنْسانُ،١٥ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١

ِيَل. إسْرائ لِأرِض ٌ نِهايَة «هُناكَ
الأْرِض. كُّلِ عَلَى ُ النِّهايَة َستَأتِي

يعاً، سَرِ عَلَيِك ُ النِّهايَة َستَأتِي ٣

٦:٢ ١٢
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا

٦:٣ ١٣
المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.

دبلة.» صحراء من أكثر وخالية ً بة خر مساكنهم كل «وستكون :14 العدد من الثّانِي للجزء ُأْخرَى ترجمة ٦:١٤ ١٤
٧:٢ ١٥

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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عَلَيِك، غََضبِي ُأرِسُل ِحينَ
ُطرُقِِك، ِبحَسَِب عَلَيِك أحكُمُ وَِحينَ

ِيهَةِ، الـكَر ُأمُورِِك عَلَى يِك ُأجازِ وَِحينَ
أرحَمَِك، وَلَْن ٤

ُسلُوكِِك عَلَى َسُأعاقِبُِك لأنِّي
وََسطِِك، فِي َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الُأمُورِ بِسَبَِب

اللهُ.» أنا أنِّي تَعلَمِينَ ِحينَئِذٍ،

ها فَجأةً. عَلَيِك وََستَأتِي ِيَةٌ، آت ُ النِّهايَة ِيَةٌ. آت ٌ نِهايَة هُناكَ ٦ ُأْخرَى. َ وَراء ٌ كارِثَة عَلَيكُْم «َستَأتِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٥

ُ اليَوم الوَقُت. أتَى قَْد لِيَِجيئُوا. لِأعدائِكُْم ُ الإشارَة ُأطلِقَِت قَْد الأْرِض، ُسّكانَ يا ٧ تَأتِيَ. أْن تُوِشُك َ الكارِثَة إّنَ
عَلَى َسُأدِينُِك عَلَيِك. غََضبِي كُّلَ ً يبا قَرِ ُ َسُأظهِر ٨ الجِباِل. فِي الفَرَِح، َ ة َّ َضج لا المَعرَكَةِ، ةِ َّ َضج سَماعُ ُمِكُن ي ِجّداً. يٌب قَرِ
بَينَما فَعَلِْت، ما عَلَى َسُأعاقِبُِك عَلَيِك. ُأشفَِق وَلَْن أرحَمَِك، وَلَْن ٩ ِيهَةِ. الـكَر َخطاياِك كُّلَ عَلَى وََسُأعاقِبُِك أعمالِِك،

بُكُْم. يَضرِ الَّذِي َ الله َ هُو أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، فِيِك. َخطاياِك تَزاُل ما
القاسِي ُ المُتََكبِّر ذَلَِك ١١ بَراِعمَها. ُ يَاء الـِكبْرِ وَأْخرََجِت العَصا، أفرََخِت قَْد الإشارَةَ. أطلَقُت وَقَْد اليَومُ، أتَى قَْد ١٠

عِب. الّشَ ذَلَِك فِي ً مُهِمّا ً قائِدا لَيَْس َ هُو مِْنهُْم. ً واِحدا لَيَْس ُ ه َّ وَلـِكن ِيَل، إسْرائ فِي َكثِيرُونَ يُوجَدُ الأشْرارِ. ِ ِمُعاقَبَة ل ٌ مُْستَعِّد

عَظِيٍم. جُمهُوٍر عَلَى َسيَأتِي الغََضَب لأّنَ البائـِـُع، يَنُِح وَلا الّشارِي، يَفرَِح لا اليَومُ. وَاقتَرََب الوَقُت، أتَى قَْد ١٢

ُق َّ تَتَعَل يا ؤ ُّ الر ِ هَذِه لِأّنَ الأْرِض. إلَى يَعُودُوا لَْن ِبحَيَاتِهِْم، يَنجُونَ الَّذِيَن ى َّ َحت أبَداً. يَستَعِيدَها لَْن ُ أْرَضه يَبِيُع فَمَْن ١٣

وَالإْثِم. لمِ بِالّظُ أحَدٌ ى َّ يَتَقَو وَلَْن َمِيِع. بِالج
عَلَيهِْم غاِضٌب لأنِّي المَعرَكَةِ، إلَى يَِسيرُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ للِحَرِب، ونَ وَيَستَعِّدُ المَعرَكَةِ، بُوِق فِي يَنفُُخونَ هُْم أّنَ مََع ١٤

ِ المَدِينَة فِي وَالَّذِيَن يِف، بِالّسَ َسيَمُوتُونَ الحُقُوِل فِي الَّذِيَن داِخلِها. فِي ُ َجاعَة وَالم وَالمَرَُض المَدِينَةِ، خارَِج العَدُّوُ ١٥ جَمِيعاً.
مِنهُْم واِحدٍ وَكُّلُ الوادِي، حَماِئِم مِثَل الجِباِل إلَى وََسيَطِيرُونَ مِنهُْم، النّاُجونَ َسيَهرُُب ١٦ وَالجُوِع. بِالمَرَِض َسيَمُوتُونَ
ُ العار َسيَكُونُ ْعُب. ُّ الر وََسيُغّّطِيهُمُ َيَش، الخ َسيَرْتَدُونَ ١٨ َضعِيفَةً. وَرَُكبُهُْم ً مُنهَكَة أيدِيهُْم َستَكُونُ ١٧ إثمِهِ. فِي ُ يَهْدِر
لَوْ َكما َ ة َّ هَبِي الذَّ ِيلَهُمُ تَماث وََسيُعامِلُونَ وارِِع، الّشَ فِي َ ة َّ ي الفِّضِ أصنامَهُِم َسيُلقُونَ ١٩ رَأٍس. كُّلُ وََسيُحلَُق وَجهٍ، كُّلِ عَلَى
بُطُونَهُْم. تَملَأ وَلَْن الأصنامُ، ِ هَذِه تُشبِعَهُْم لَْن عَلَيهِْم. ِ غََضبِه عَْن ُ الله ُ يُعَبِّر ِحينَ ُ ة َّ ي الفِّضِ أصنامُهُمُ ُتخَلِّصَهُْم لَْن نُفايَةٌ. ها أّنَ
َنجٍِس. كَرِداءٍ عَنِّي أنزِعُهُْم لِهَذا بِها. يَفتَِخرُونَ َّتِي ال ِ َمِيلَة الج ينَتِهِمُ زِ مِْن َ المَقِيتَة وَأدَواتِهِمُ َ ِيهَة الـكَر أوثانَهُمُ َصنَعُوا ٢٠

فَيَدخَُل عَنهُْم، وَجهَِي َسُأبْعِدُ ٢٢ فَيُنَّجِسُونَها. غَنِيمَةٍ، لِيَأخُذُوها الأْرِض وَلأشْرارِ لِيَنهَبُوها، َباءِ لِلغُر أْرضَهُْم ُ َسُأَسلِّم ٢١

وَيُنَجِّسُونَهُ. ُجتاُحونَ الم َسيَدخُُل وَيُنَجِّسُونَهُ. مَقدِسِي ُ َباء الغُر
أجانَِب َسأجلُِب وَلِذا ٢٤ بِالعُنِف. ٌ مَليئَة ُ وَالمَدينَة القَتِل، ِبجَراِئِم ٌ مَلِيئَة الأْرَض لِأّنَ لِلأسْرَى، لاِسَل الّسَ اصنَعُوا ٢٣

عِبادَتِهِْم. أماِكُن ُس وََستَتَنَّجَ ياءِ، وَالأقوِ العُظَماءِ َمجدَ َسُأنِهي ِيَل. إسْرائ بَنِي بُيُوِت ـِكُونَ َسيَمْتَل أشراراً.
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بَعدَ ٌ وَإشاعَة مَأساةٍ، بَعدَ مَأساةٌ َستَأتِي ٢٦ َيجِدُوهُ! لَْن هُْم لـَِكنَّ لاِم، الّسَ عَِن َسيَبَحثُونَ آٍت! وَدَماٍر رُعٍب زَمَُن ٢٥

وَرَئِيُس َلُِك، الم َسيَنُوُح ٢٧ ِصيحَةِ. َّ الن إلَى ُ وَالقادَة علِيِم، َّ الت إلَى ُ الـكَهَنَة ُ َسيَفتَقِر الأنبِياءِ. مَِن يا رُؤ َسيَطلُبُونَ إشاعَةٍ.
يَعَلَمُونَ ِحينَئِذٍ، غَيرِهِْم. عَلَى ِ بِه َيحكُمُونَ بِما عَلَيهِْم َسأحكُمُ الخَوِف. مَِن َستَرَتجُِف ِ القادَة وَأيدِي العارَ، َسيَلبَُس عِب الّشَ

اللهُ.» أنا أنِّي
٨

نيعة الّشَ ِيَل إسْرائ بَني َخطايا
ِ مَدينَة وَُشيُوُخ بَيتِي فِي ً جالِسا ُكنُت ياِكينَ، يَهُو لِلمَلِِك ِ الّسادَِسة ِ نَة الّسَ مَِن الّسادِِس هرِ َّ الش مَِن الخامِِس اليَوِم فِي ١

الأسفَُل ُ نِصفُه إنساٍن. ُ ِشبه أماِمي َ َظهَر أنظُرُ، ُكنُت فَبَينَما ٢ الإلَهِ. ّبِ َّ الر ُ ة َّ قُو عَلَيَّ فَأتَْت أماِمي. َيجلِسُونَ القُْدِس
رَأسِي. بِشَعرِ وَأمسََكتْنِي ْت امتَّدَ َكيَدٍ بَدا ما َ َظهَر َّ ثُم ٣ كَالـكَهرَماِن.١٦ اللّامـِـِع كَالمَعدَِن الأعلَى ُ وَنِصفُه النّارِ، مَِن
ِ المُقابِلَة ةِ َّ الدّاِخلِي ِ لِلبَوّابَة الدّاِخلِي الطَرَِف إلَى ةِ، َّ الإلَهِي يا ؤ ُّ الر فِي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى وَحَمَلَتْنِي الهَواءِ، فِي رُوٌح وَرَفَعَتْنِي
َّتِي ال يا ؤ ُّ الر ُ يُشبِه وَكانَ هُناكَ، ِيَل، إسْرائ ِ إلَه َمجدَ رَأيُت وَفَجأةً ٤ اللهِ. َ غَيْرَة ُ يُثِير الَّذِي ِ الغَيْرَة تِمْثاُل كانَ َحيُث رِق، َّ للِش

هِل. َّ الس فِي رَأيتُها
ُ المُثِير ِّمْثاُل الت المَذَبحِ ِ بَوّابَة مِْن ماِل الّشَ إلَى فَكانَ ماِل، الّشَ َ َنحو فَنَظَرُت ماِل.» الّشَ َ َنحو ْ انظُر إنْسانُ،١٧ «يا لِي: وَقاَل ٥
وََستَرَى هَيكَلِي؟ عَْن فَيُبعِدُونِي هُنا، ِيَل إسْرائ بَنو يَعمَلُها َّتِي ال َ ِيهَة الـكَر َ الأشياء أتَرَى إنْسانُ، «يا لِي: فَقاَل ٦ لِلغِيرَةِ.

وَشَرّاً!» ً فَظاعَة َ أكثَر ً ُأمُورا
فِي ْ اْحفُر إنْسانُ، «يا لِي: قاَل ِحينَئِذٍ، ٨ الجِدارِ. فِي ً ثُقبا رَأيُت َحيُث ِ الّساحَة مَدخَِل إلَى بِي دارَ ذَلَِك وَبَعدَ ٧

هُنا! يَعمِلُونَها َّتِي ال َ ِيهَة الـكَر َ وَالُأمُور رَّ َّ الش وَانظُرِ «ادخُْل لِي: قاَل ِحينَئِذٍ، ٩ باباً. فَوَجَْدُت الجِدارِ فِي فَحَفَرُت الجِدارِ.»
الجِدارِ. كُّلِ عَلَى ً مَنقُوَشة البَغِيَضةِ ِيَل إسْرائ بَني وَأصناِم ِ ِجسَة َّ الن َيواناِت وَالح َخلُوقاِت الم لِكُّلِ ً ُصوَرا وَرَأيُت فَدَخَلُت ١٠

ًوََسطَهُْم. واقِفا شافانَ بُْن يازَنْيا وَكانَ وَالُصوَرِ، ِيِل َّماث الت تِلَك أمامَ واقِفِينَ ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ مِْن َسبعُونَ هُناكَ وَكانَ ١١

تَرَى هَْل إنْسانُ، «يا لِي: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٢ مِنها. تَتَصاعَدُ البَُخورِ ُ أعمِدَة وَكانَْت مِبَخرَتَهُ، يَحمُِل مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ وَكانَ
‹إّنَ أنفُسِهِْم: فِي يَقُولُونَ هُْم لِأّنَ هَذا يَعمَلُونَ هُْم إّنَ َصنَمِهِ. ِ ُحجرَة فِي واِحدٍ كُّلُ لمَةِ، الّظُ فِي ِيَل إسْرائ بَني ُشيُوُخ ُ يَعمَلُه ما

هَذِهِ.» مِْن فَظاعَةٍ َ أكثَر ً ُأمُورا يَعمَلُونَ «وََستَراهُْم لِي: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٣ الأْرَض.›» ِ هَذِه تَرَكَ ُ الله يَرانا. لا َ الله
فَقاَل ١٥ وزَ. ُّ تَم ِ الإلَه عَلَى يَبِكينَ هُناكَ َ النِّساء فَرَأيُْت اللهِ. بَيِت ِ لِبَوّابَة مالِي الّشَ المَدخَِل إلَى ذَلَِك بَعدَ وَأخَذَنِي ١٤

أيضاً!» هَذا مِْن ً قباحَة َ أكثَر ً ُأمُورا وََستَرَى إنْسانُ! يا هَذا تَرَى «هَْل لِي:
كانَ ، وَالمَذَبحِ الهَيكَِل دِهلِيزِ بَينَ اللهِ، هَيكَِل مَدخَِل وَعِندَ اللهِ. لِبَيِت ِ ة َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى أخَذَنِي ِحينَئِذٍ، ١٦

رِق. َّ الش جاهِ باّتِ مِس للِّشَ ساِجدُونَ وَهُْم رِق، َّ الش َ َنحو وَوُُجوهُهُْم اللهِ، هَيكَِل إلَى ُظهُورُهُْم ً رَجُلا وَعِشرُونَ ٌ خَمسَة هُناكَ
٨:٢ ١٦

متوهجاً. يكون حين بِالبُرونْز الشبه كثير كريم، لامع معدن الـكهرمان.
٨:٥ ١٧

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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ِماذا ل هُنا؟ َ ِيهَة الـكَر َ الُأمُور ِ هَذِه يَهُوذا بَنُو يَصنَُع َكيَف تَرَى هَْل إنْسانُ؟ يا هَذا تَرَى «هَْل لِي: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٧

ما فَهَذا وَلِذا ١٨ ُأنُوفِهِْم! فِي ً ة َّ وَثَنِي ً أقراطا يََضعُونَ هُْم إّنَ ها فَاكثَرَ؟ َ أكثَر غََضبِي وَيُثِيرُونَ لمِ، بِالّظُ الأْرَض يَملأونَ
إلَْيهِْم.» أستَمـِـَع فَلَْن العَونَ، طالِبِينَ إلَيَّ صَرَُخوا إْن ى َّ وََحت عَلَيهِْم. َف َّ أتَرَأ أْو أرحَمَهُْم لَْن غََضبِي: فِي أنا ُ َسأعمَلُه

٩
الأبرار ُ وَنَتِيجَة الأشرارِ ُ مُعاقَبَة

َ ة َّ ِست رَأيُت َّ ثُم ٢ يَدِهِ.» فِي الفَتّاكَ ُ ِسلاحَه مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ وَليَحمِْل المَدِينَةِ. جَلّادِي «أْحضِرْ يَصرُُخ: ُ سَمِعْتُه َّ ثُم ١

الرِّجاُل هَؤلاءِ أحَدُ وَكانَ الفَتّاكُ. ُ ِسلاحُه ِ ِيَدِه ب مِنهُْم واِحدٍ وَكُّلُ ماِل، الّشَ جاهِ باّتِ َّتِي ال العُليا ِ البَوّابَة مَِن آتِينَ رِجاٍل
ِيَل إسْرائ ِ إلَه َمجدُ فََصعِدَ ٣ . البُرونْزِّيِ المَذَبحِ ِبجِوارِ وَوَقَفُوا فَأتُوا َجنبِهِ. عَلَى ِ الكِتابَة أدَواَت وَيَحمُِل ِياً، كِتّان ً با ثَو َلبُِس ي
وَالحامِِل الكِتّاِن اللّابَِس جَُل َّ الر ُ الله نادَى َّ ثُم الهَيكَِل. ِ عَتَبَة إلَى وَانتَقََل كانَ، َحيُث بِيمَ.١٨ الـكَرُو ِ مَلائِكَة عَلَى مِْن
دُونَ َّ يَتَنَه الَّذِيَن النّاِس كُّلِ ِ َجبهَة عَلَى ً عَلامَة وََضْع القُْدِس، ِ مَدينَة كُّلِ فِي ْل َّ «َتجَو لَهُ: وَقاَل ٤ َجنبِهِ، عَلَى ِ الكِتابَة أدَواَت

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي حَدَثَْت َّتِي ال الفَظائـِـِع كُّلِ عَلَى وَيَنُوُحونَ
ٌ عَلامَة تُوَضْع لَْم الَّذِيَن بُوا وَاضرِ الكِتّاِن، اللّابِِس َ وَراء ِ المَدِينَة فِي «ُجولُوا يَقوُل: وَ ِيَن الآخَر إلَى مُ َّ يَتَكَل ُ سَمِعْتُه َّ ثُم ٥

كُّلَ تَلمِسُوا لا وَلـَِكْن وَالنِّساءَ، وَالأطفاَل وَالبَناِت باَب وَالّشَ يُوَخ الّشُ اقْتُلُوا ٦ فُوا. َّ تَتَرَأ وَلا تَرحَمُوا لا ِجباهِهِْم. عَلَى
الهَيكَِل. أمامَ كانُوا الَّذِيَن يُوِخ بِالّشُ فَبَدَُأوا هَيكَلِي.» مِْن هُنا، وَابدَُأوا َجبهَتِهِ. عَلَى َ العَلامَة يَحمُِل مَْن

الَّذِيَن النّاَس وَقَتَلُوا ِ المَدِينَة إلَى فَخَرَُجوا اخرُُجوا!» ُثَِث. بِالج الّساحاِت تَملأوا بِأْن هَيكَلِي «َنجِّسُوا لَهُْم: ُ الله قاَل َّ ثُم ٧
المَدِينَةِ. فِي

الإلَهُ! الرّّبُ ها أّيُ «آهِ، ُلُْت: وَق الأْرِض عَلَى وَوَجهِي فَوَقَعُت اللهِ، ِ َحضْرَة فِي غَيرِي يَبَق لَْم النّاَس، قَتَلُوا أْن وَبَعدَ ٨
القُْدِس؟» عَلَى غََضبَِك بِسَكِب ِيَل إسْرائ مِْن الباقِينَ جَميَع تُهلَِك أْن تَنوِي هَْل

لمِ. بِالّظُ ٌ مَملُوءَة ُ وَالمَدِينَة َلَةِ، بِالقَت ٌ مَملُوءَة الأْرُض ِجّداً. ٌ َكثِيرَة يَهُوذا وَبَيِت ِيَل إسْرائ بَيِت َ جَراِئم «إّنَ فَقاَل: ٩

َف َّ أتَرَأ أْو أرحَمَهُْم لَْن وَلِذَلَِك ١٠ نَعمَلُهُ. ما يَرَى لا َ فَهُو وَلِذا الأْرَض، ُ الله َ تَرَك «قَْد يَقُولُونَ: وَهُْم رَّ َّ الش فَيَعمَلُونَ
عَمِلُوهُ.» ما عَلَى َسُأعاقِبُهُْم عَلَيهِْم.

بِهِ.» أمَْرتَنِي ما كُّلَ عَمِلُت «قَْد َجنبِهِ: عَلَى ِ الكِتابَة أدَواِت يََضُع وَالَّذِي الكِتّانَ، اللّابُِس جُُل َّ الر أجاَب ِحينَئِذٍ، ١١

١٠
لِلهَيكَل ِ الله َمجدِ ُ مُغادَرَة

٩:٣ ١٨
العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
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جُِل َّ للِر قاَل ِحينَئِذٍ، ٢ عَرشاً. ُ يُشبِه ما بِيمَ.١٩ الـكَرُو ِ مَلائِكَة فَوَق َّتِي ال بِاللّازَوَْردِ ِ بِيهَة الّشَ ةِ َّ القُب عَلَى رَأيُت وَفَجأةً، ١

الَّذِي المَذَبحِ عَلَى مِْن بِجَمرٍ يَدَيَْك وَاملأ بِيمَ، الـكرُو ِ مَلائِكَة َتحَت َّتِي ال والِيِب الدَّ بَينَ ما إلَى «ادخُْل الكِتّاِن: اللّابِِس
ُ مَلائِكَة وَكانَِت ٣ . عَينَيَّ أمامَ جُُل َّ الر ذَلَِك فَدَخََل المَدِينَةِ.» عَلَى َمرِ الج بِذَلَِك وَألِق الأربَعَةِ، َ بِيم الـكَرُو َ مَلائِكَة ُط يَتَوَّسَ
ِ الله َمجدُ ارتَفََع َّ ثُم ٤ ةَ. َّ الدّاِخلِي َ الّساحَة تُغَّطِي ُحُب الّسُ بَدَأِت جُُل، َّ الر دَخََل وَِحينَ . المَذَبحِ يَمِينِ عَْن ً واقِفَة َ بِيم الـكرُو
اللهِ. َمجدِ ِنُورِ ب ُ الّساحَة امتَلأِت بَينَما ُحِب، بِالّسُ الهَيكَُل فَامتَلأ الهَيكَِل. ِ عَتَبَة إلَى وَذَهََب َ بِيم الـكُرُو ِ مَلائِكَة عَلَى مِْن
مُ. َّ يَتَكَل َ وَهُو َبّار٢٠ِ الج ِ الله َكَصوِت ةِ، َّ الخارِِجي ِ الّساحَة فِي َحتّى َ بِيم الـكُرُو ِ مَلائِكَة ِ أجنِحَة َصوِت سَماعُ ُمِكُن ي وَكانَ ٥

وَوَقََف ذَهََب بِيمَ، الـكرُو ِ مَلائِكَة بَينِ مِْن أي والِيِب، الدَّ بَينِ مِْن ً نارا يَأخُذَ بِأْن الكِتّاِن اللّابَِس جَُل َّ الر أمَرَ وَِحينَ ٦

بِيمَ. الـكرُو َ مَلائِكَة ُط تَتَوَّسَ َّتِي ال النّارِ إلَى بِيمَ، الـكرُو ِ مَلائِكَة بَينَ ما ِ مِنطَقَة إلَى ُ يَدَه كَرُوٌب فَمَّدَ ٧ والِيِب. الدَّ قُرَب
َتحَت ةٍ َّ ي بَشَرِ أيدٍ مِثُل بَدا ما َ بِيم الـكرُو ِ ِمَلائِكَة ل وكانَ ٨ وَخَرََج. فَأخَذَها الكِتّاِن، اللّابِِس يَدَّيِ فِي وَوََضعَها ً جَمرَة وَأخَذَ

أجنَِحتِها.
ورِ. ُّ كَالبَل والِيُب الدَّ وَكانَِت كَرُوٍب. لِكُّلِ ً دُولابا الأربَعَةِ، َ بِيم الـكرُو ِ مَلائِكَة قُرَب دَوالِيَب َ أربَعَة وَلاَحْظُت ٩

وَكانَْت مَعاً. كُ َّ تَتَحَر ُ الأربَعَة َيواناُت الح وَكانَِت ١١ الآخَرِ. فِي دُولاٍب كُّلُ وَمُتَداِخلَةً، ً مُتَشابِهَة والِيُب الدَّ وَبَدَِت ١٠

ِ فِيه ُ يَِسير الَّذِي جاهِ بِالِاّتِ ُ تَِسير فَكانَْت كُ. َّ تَتَحَر كانَْت ِحينَ تَنْعَطُِف أْو ُ تَدُور تَكُْن لَْم لـَِكن بَعَةِ، الأْر َجوانِبِها عَلَى ُ تَِسير
وَأجنَِحتُها وَأيدِيها وَُظهُورُها ِ الأربَعَة َ بِيم الـكرُو ِ مَلائِكَة أجسامُ وَكانَْت ١٢ َسيرِها. فِي ُ تَدُور أْو َلتَّفُ ت تَكُْن وَلَْم أُس، َّ الر
وُُجوهٍ: ُ أربَعَة كَرُوٍب لِكُّلِ وَكانَ ١٤ ّوارَةِ. الدَّ والِيِب بِالدَّ أماِمي والِيُب الدَّ وَدُعِيَِت ١٣ بِالعُيُوِن. ً مُغَّطاة وَدَوالِيبُها
بِيمُ. الـكرُو ُ مَلائِكَة ارتَفَعَْت َّ ثُم ١٥ نَسرٍ. ُ وَجه وَالرّابـِـُع أَسدٍ، ُ وَجه وَالثّالُِث إنْساٍن، ُ وَجه وَالثّانِي كَرُوٍب، ُ وَجه ُل الأّوَ
والِيُب الدَّ كانَِت كُ، َّ تَتَحَر ُ بِيم الـكرُو ُ مَلائِكَة كانَْت وَِحينَ ١٦ خابُورَ. نَهرِ عِندَ يا ؤ ُّ الر فِي رَأيتُها َّتِي ال ِناُت الكائ ِهيَ ِ هَذِه
ُ تُغّيِّر والِيُب الدَّ تَكُِن لَْم الأْرِض، عَِن لِتَرتَفـِـَع أجنَِحتَها تَرفَُع ُ بِيم الـكرُو ُ مَلائِكَة كانَْت وَِحينَ مَعَها. كُ َّ تَتَحَر مِنها ُ يبَة القَرِ
لِأّنَ مَعَها، والِيُب الدَّ اْرتَفَعَِت ارتَفَعَْت، وَإذا مَعَها. والِيُب الدَّ فَِت َّ تَوَق بِيمُ، الـكرُو ُ مَلائِكَة فَت َّ تَوَق فَإذا ١٧ جاهَها. اّتِ

فِيها. كانَْت ِناِت الكائ رُوَح
وَارتَفَعَْت أجنَِحتَها َ بِيم الـكرُو ُ مَلائِكَة رَفَعَْت َّ ثُم ١٩ بِيمَ. الـكرُو ِ مَلائِكَة عَلَى وَوَقََف الهَيكَِل َ عَتَبَة اللهِ َمجدُ وَتَرَكَ ١٨

اللهِ، لِبَيِت ِ ة َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة مَْدخَِل عِندَ وَقَفَْت َّ ثُم مَعَها. والِيُب الدَّ اْرتَفَعَِت ارتَفَعَْت، وَِحينَ عَينِي. أمامَ الهَواءِ إلَى
الآنَ فَأدرَكُت خابُورَ. نَهرِ عِندَ ِيَل إسْرائ ِ إلَه َتحَت رَأيتُها َّتِي ال ِناُت الكائ ِهيَ ِ هَذِه ٢٠ عَلَيها. ِيَل إسْرائ ِ إلَه َمجدُ وَكانَ
ما أجنَِحتِها وََتحَت أجنِحَةٍ. ُ أربَعَة مِنها واِحدٍ وَلِكُّلِ وُُجوهٍ، ُ أربَعَة مِنها واِحدٍ لِكُّلِ كانَ ٢١ بِيمَ. الـكَرُو ِ ملائِكَة مِْن ها أّنَ
كُ َّ يَتَحَر مِنها كائٍِن كُّلُ وَكانَ خابُورَ. نَهرِ عِندَ يا ؤ ُّ الر فِي رَأيتُها َّتِي ال فَهَِي ُ الأربَعَة ُ الوُُجوه أمّا ٢٢ ةَ. َّ ي البَشَرِ الأيدَِي ُ يُشبِه

الأماِم. إلَى ٍ بِاستِقامَة
١٠:١ ١٩

تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت – الفصل هذا بقية في كذلك بيم. الـكَرُو ملائكة
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شّداي.» «إيل ً حرفيا َبّار. الج الله
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١١
بَتُهُم وَتَو القُْدِس أهِل عِقاُب

وَعَرَفُت رَجُلاً. وَعِشرُونَ ٌ خَمسَة هُناكَ كانَ البَوّابَةِ، وَعِندَ اللهِ. لِبَيِت ِ ة َّ الشَرقِي ِ البَوّابَة إلَى وَحَمَلَتنِي رُوٌح رَفَعَتنِي َّ ثُم ١

ُ هُم هَؤُلاءِ إنْسانُ،٢١ «يا لِي: وَقاَل ٢ عِب. الّشَ رُؤَساءِ مِْن وَهُما بَنايا، بَْن وَفَلَْطيا عَُزورَ بَْن يازَنْيا الرِّجاِل هَؤلاءِ مِْن
فِي بُيُوٌت تُبنَى ‹لَْن القُْدِس: عَِن يَقُولُونَ ٣ المَدِينَةِ. ِ هَذِه فِي ً يرَة شِرِّ ً مَشُورَة يُقَّدِمُونَ وَ للِشَرِّ، ُيخَّطِطُونَ الَّذِيَن الرِّجاُل

إنْسانُ.» يا هُْم، وَِضّدَ عَلَيهِْم أ َّ تَنَب لِذَلَِك ٤ حمُ.›٢٢ الّلَ وََنحُن ُ القِدر ِهيَ القادِمَةِ. ِ يبَة القَرِ ِ الفَترَة
قَْد ٦ وَُخطَطِكُْم. بِأفكارِكُْم ٌ عالِم إنِّي ِيَل، إسْرائ بَيَت يا اللهُ: يَقُوُل هَكَذا «قُْل لِي: وَقاَل عَلَيَّ ِ الله رُوُح أتَى ِحينَئِذٍ، ٥

وََضعتُمُوها َّتِي ال ُجثَثُكُمُ الإلَهُ: الرّّبُ يَقُوُل لِهَذا ٧ قَتلاكُْم. ِبجُثَِث وارِعَ الّشَ ُ وَمَلأتُم المَدِينَةِ، ِ هَذِه فِي َنجاَستِكُْم فِي ْ زِدتُم
يَف، الّسَ َتخافُونَ ْ أنتُم ٨ القِدرِ. تِلَك مِْن َسيُخرِجُكُْم َ الله وَلـَِكّنَ القِدرُ. ِهيَ وَالقُْدُس حمُ، الّلَ ِهيَ ِ المَدِينَة ِ هَذِه فِي
عَلَيكُْم وََسأحكُمُ باءَ، غُرَ أيدِي فِي وَأَضعُكُْم المَدِينَةِ، مَِن َسُأخرِجُكُْم ٩ الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل كُْم. ِضّدَ يَف الّسَ فَسَأجلُِب
تَكُونَ لَْن ١١ اللهُ. أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، ِيَل. إسْرائ أْرِض كُّلِ فِي وََسُأعاقِبُكُْم يِف، بِالّسَ َستُقتَلُونَ ١٠ حُكمِي. وَُأنَّفِذُ
أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، ١٢ ِيَل، إسْرائ أْرِض كُّلِ فِي عَلَيكُْم َسأحكُمُ فِيها. حمَ الّلَ تَكُونُوا وَلَْن يَحمِيكُْم، ً قِدرا القُْدِس ُ مَدينَة

بِكُْم.» ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم وَشَرائـِـَع عاداِت ْ بَعتُم َّ ات بَِل أحكامَهُ، َتحفَظُوا وَلَْم ُ شَرائِعَه تُطِيعُوا لَْم الَّذِي ُ الله أنا
هَْل الإلَهُ! ّبُ َّ الر ها أّيُ «آهِ! وَصَرَخُت: الأْرِض عَلَى وَوَجهِي فَوَقَعُت بَنايا. بَْن فَلَْطيا ماَت ُأ، َّ أتَنَب ُكنُت وَبَينَما ١٣

ِيَل؟» إسْرائ ةِ َّ بَقِي كُّلَ َستُبِيدُ

القدس في الباقينَ ضّدَ نبوّاٌت
إْخوَتَِك عَلَى بِشُرُوٍر مُونَ َّ يَتَكَل القُْدَس يَسكُنُونَ زالُوا ما الَّذِيَن إّنَ إنْسانُ، «يا ١٥ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت ِحينَئِذٍ، ١٤

لَنا.› الأْرُض ُأعطِيَِت فَقَْد لِذَلَِك اللهِ. َمحضَرِ عَْن ً َكثِيرا ابتَعَدُوا ‹قَدِ فَيَقُولُونَ: ِيَل، إسْرائ بَيِت وَكُّلِ بائَِك وَأقرِ
َسأُكونُ نِي َّ لـَِكن البِلادِ. فِي كُْم ُّ ت َّ وََشت الُأخرَى، الُأمَِم إلَى َطرَدتُكُْم أنِّي َصحِيٌح الإلَهُ: الرّّبُ ‹يَقُوُل لِلمَسبِيِّينَ: فَقُْل ١٦

عُوِب الّشُ كُّلِ مِْن َسأجمَعُكُْم الإلَهُ: الرّّبُ يَقُوُل لَهُْم: قُْل لِذَلَِك ١٧ الآنَ.» فِيها هُْم َّتِي ال البِلادِ فِي قَِصيرَةٍ لِفَترَةٍ هَيكَلَهُْم
جاساِت َّ الن كُّلَ يلُونَ َسيُزِ أْرضِهِْم: إلَى يَعُودُونَ وَِحينَ ١٨ ِيَل. إسْرائ أْرَض وََسُأعطِيكُْم فِيها. كُْم ُّ ت َّ َشت َّتِي ال وَالأراضِي
ً قَلبا وَُأعطِيهِْم مِنهُْم، َجَرِّيَ الح القَلَب وََسأنزِعُ فِيهِْم! ً جَدِيدَة ً رُوحا وَأَضُع داً، مُوَحَّ ً قَلبا وََسُأعطِيهُْم ١٩ المَمقُوتَةِ. وَالخَطايا
تَقُودُهُْم الَّذِيَن أمّا ٢١ إلَهاً. لَهُْم َسأُكونُ وَأنا َشعبِي، َسيَكُونُونَ ِحينَئِذٍ، فَرائِضِي. وََيحفَظُوا شَرائِعِي لِيَتبَعُوا ٢٠ لَحمِيّاً،

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل أعْمالِهِْم.›» عَلَى فَسَُأعاقِبُهُْم ِيهَةِ، الـكَر وَالخَطايا جاساِت َّ الن إلَى بُهُْم قُلُو
١١:٢ ٢١

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
١١:٣ ٢٢

فيها. ً دائما سنكون أننا أي حْم. الّلَ وَنحُْن القِدر ِهيَ
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ِ الله َمجدُ فَارتَفََع ٢٣ عَلَيهِا. ِيَل إسْرائ ِ إلَه وََمجدُ ِبجانِبِها، وَدَوالِيبُها وَارتَفَعَْت أجنَِحتَها بِيمَ.٢٣ الـكَرُو ُ مَلائِكَة رَفَعَْت َّ ثُم ٢٢

اللهِ، رُوُح َ لِي أراها َّتِي ال يا ؤ ُّ الر أرَى ُكنُْت وَبَيْنَما ِحينَئِذٍ، ٢٤ المَدِينَةِ. شَرَق الواقـِـِع َبَِل الج عَلَى َّ وَاستَقَر المَدِينَةَ، َ وَتَرَك
ما بِكُّلِ المَسبِيِّينَ فَأخبَرُت ٢٥ يا. ؤ ُّ الر عَنِّي ارتَفَعَْت وَعِندَئِذٍ ِيِّينَ. الكَلْدان أْرِض فِي المَسبِيِّينَ إلَى وَحَمَلَتْنِي رُوٌح رَفَعَتْنِي

. إلَيَّ ِ بِه مَ َّ وَتَكَل لِي، ُ الله ُ أراه
١٢

بي الّسَ وَقِت اقتراُب
لا هُْم لـَِكنَّ تَرَى، عُيُوٌن لَهُْم عاٍص. َشعٍب وََسَط تَسكُُن أنَت إنْسانُ،٢٤ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت ذَلَِك، بَعدَ ١

هارِ النَّ وَفِي لِنَفِسَك. َسبٍي َ َحقِيبَة ْ َجهِّز إنْسانُ، يا ٣ عاٍص. َشعٌب هُْم لأّنَ يَسمَعُونَ! لا هُْم لـَِكنَّ تَسمَُع، آذاٌن وَلَهُْم يَرَْونَ!
اْخرُْج ٤ . مُتَمَرِدُّ َشعٌب هُْم لأّنَ وَيُدرُِكونَ، يَرَْونَ هُْم َّ فَلَعَل آخَرَ. مَكاٍن إلَى مَكانََك مِْن كَالمَسبِيِّ اخرُْج عُيُونِهِْم، أمامَ
إلَى ً ذاهِبا ُكنَت لَوْ َكما عُيُونِهِْم، أمامَ المَساءِ فِي اخرُْج َّ ثُم . مَسبِيٍّ ُ َحقِيبَة ها أّنَ لَوْ َكما عُيُونِهِْم، أمامَ هارِ النَّ فِي ِبحَقِيبَتَِك
لاِم الّظَ حُلُوِل وَعِندَ َكتِفَِك. عَلَى عُيُونِهِْم أمامَ َ الحَقِيبَة ارفَِع ٦ مِنهُ. وَاخرُْج عُيُونِهِْم أمامَ الحائَِط اثقُِب ٥ بِي. الّسَ

ِيَل.» إسْرائ لِبَني ٍ َكعَلامَة أستَخدِمَُك لأنِّي َحولََك، َّتِي ال الأْرَض تَرَى لا كَي وَجهََك غَّطِ الخارِِج. إلَى احمِلها
وَعِندَ . ِيَدَّيَ ب الحائَِط ثَقَبُْت المَساءِ وَفِي ، مَسبِيٍّ ُ َحقِيبَة ها أّنَ لَوْ َكما َحقِيبَتِي، أخرَجُت هارِ النَّ فِي أمَرَنِي. َكما فَعَمِلُت ٧

اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت التّالِي، اليَوِم َصباِح وَفِي ٨ عُيُونِهِْم. أمامَ َكتِفِي عَلَى وَحَمَلتُها َحقِيبَتِي أخرَجُت لاِم، الّظَ حُلُوِل
ٌ رِسالَة ِ هَذِه الإلَهُ: الرّّبُ ‹يَقُوُل لَهُْم: قُْل ١٠ تَفعَلُهُ؟ ُكنَت عَمّا المُتَمَرِّدُونَ ُ العُصاة هَؤلاءِ يَسألَك ألَْم إنْسانُ، «يا ٩
َسيُعمَُل هَذا عَمِلُت، فََكما لـَكُْم. رَمٌز أنا لَهُْم: قُْل ١١ فِيها. الّساِكنينَ ِيَل إسْرائ بَني كُّلَ وَإلَى القُْدِس، حاِكِم إلَى
المَدِينَةَ. ُ يُغادِر وَ َكتِفِهِ، عَلَى ُ َحقِيبَتَه رَئِيسُهُْم َسيَْحمُِل لاِم الّظَ وَفِي ١٢ بِي. الّسَ إلَى يُقادُونَ وَ كَأسرَى فَسَيُؤخَذُونَ بِهِْم.
عَلَيهِ ُألقِي وَلـَِكنِّي ١٣ بِعَينَيهِ. ُ أْرَضه يَرَى لا ى َّ َحت ُ وَجهَه ئِيُس َّ الر َسيُغَّطِي أْغراضِهِْم. مََع ُ مِنه لِيَخرُُجوا َ ور الّسُ َسيَثقُبُونَ
ُ َسُأبَعْثِر ١٤ هُناكَ. وََسيَمُوُت يَراها، لَْن ُ ه َّ لـَِكن ِيِّينَ، الكَلْدان أْرِض بابَِل، إلَى ُ َسآخُذُه ِحينَئِذٍ، بِفَّخِي. وََسيُمسَُك َشبَكَةً،
بَينَ ُأبَّدِدُهُْم ِحينَ وَلِذا ١٥ عَلَيهِْم. ُسيُوفَهُْم ونَ ُّ يَهُز ُجيُوٌش وَتُلاِحقُهُْم جاهٍ. اّتِ كُّلِ فِي الرِّيحِ مََع يَك وَمُستَشارِ ُجيُوَشَك

اللهُ.›» أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ البِلادِ، فِي وَُأبَعثِرُهُْم الُأمَِم
كُّلَ إلَيها يَذهَبُونَ َّتِي ال لِلُأمَِم لِيَِصفُوا قَلِيٍل، عَدَدٍ ِسوَى وَالأمراِض ِ َجاعَة وَالم يِف الّسَ مَِن ناِجينَ مِنهُْم ُأبقِي وَلَْن ١٦

اللهُ. أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، يَهُوذا. فِي عَمِلُوها َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الُأمُورِ
لِشَعِب قُْل َّ ثُم ١٩ خائِفاً! ً مُرتَعِشا ماءَكَ وَاشرَْب مُرَتجِفاً، َطعامََك كُْل إنْسانُ، «يا ١٨ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١٧

َطعامَكُْم َستَأكُلُونَ ِيَل: إسْرائ أْرِض ةِ َّ بَقِي وَفِي القُْدِس فِي الّساِكِن عِب لِلّشَ الُأمُورِ ِ هَذِه ُعَْن الإلَه ّبُ َّ الر ‹يَقوُل الأْرِض:
١١:٢٢ ٢٣

العهد صندوق غطاء على للـكروبيم تمثالان وهناك المقّدسة. وَالأماكن الله عرش حول كحُرّاِس الأغلِب في الله تخدم ٌ ُمجنّحة مخلوقاٌت بيم. الـكَرُو ملائكة
.22 -10 :25 الخروج كتاب انظر الله. حضور يمثّل الذي

١٢:٢ ٢٤
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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إلَى ُ المَسكُونَة المُدُنُ ُل َستَتََحوَّ ٢٠ فِيها. الّساِكنِينَ ِ ُظلم بِسَبِِب رُ، َستُدَمَّ أْرَضكُْم لأّنَ بِرُعٍب. ماءَكُْم وَتَشرَبُونَ ِبخَوٍف
اللهُ.›» أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، ياُف. الأر ُ وََستُهَجر خَراٍب،

المَثََل: هَذا ِيَل إسْرائ أْرَض الّساِكُن عُب الّشَ يَقُوُل ِماذا ل إنْسانُ، «يا ٢٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ٢١

ُ الأيّام ِت ‹مَّرَ
ؤَى.› ُّ الر وَخابَِت

َسيُقاُل: بَْل بَعدُ، فِيما ِيَل إسْرائ فِي النّاُس ُ يَقُولَه وَلَْن المَثَِل، لِهَذا ً حَّدا َسَأَضُع الإلَهُ: الرّّبُ ‹يَقُوُل لَهُْم: قُْل لِذَلَِك ٢٣

الأيّامُ، َبَِت «اقتَر
ؤَى.» ُّ الر كُّلُ ُّ وََستَتِم

مِْن ُق وََستَتََحّقَ الكَلِمَةِ، ِ بِهَذِه مُ َّ أتَكَل َ الله فَأنا ٢٥ ِيَل. إسْرائ فِي ٌ كَذَبَة عَّرافُونَ أْو ٌ فَة َّ ي مَُز رُؤَى هُناكَ تَكُونَ فَلَْن ٢٤

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل «‹. ُّ وََستَتِم ً كَلِمَة َسأقُوُل العاصِي، ُ المُتَمَرِّد البَيُت ها أّيُ أيّامِكُْم، فَفِي تَأِخيرٍ. دُوِن
َ هُو البَعِيدِ. بِالمُستَقبَِل بِها مُ َّ يَتَكَل َّتِي ال يا ؤ ُّ الر ُق َّ ‹تَتَعَل ِيَل: إسْرائ بَنو يَقُوُل إنْسانُ، «يا ٢٧ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ٢٦

كَلاِمي، مِْن ٌ شَيء َ ر يَتَأّخَ لَْن الإلَهُ: الرّّبُ ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: قُْل لِذَلَِك ٢٨ المُستَقبَِل.› فِي بَعِيدَةٍ ِ أزمِنَة عَْن ُأ َّ يَتَنَب
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل «‹. ُّ وََستَتِم ً كَلِمَة َسأقُوُل بَْل

١٣
الـكَذَبَة الأنبِياءُ

الَّذِيَن الأنبِياءِ لِهَؤُلاءِ قُْل ِيَل. إسْرائ فِي يَتَنَبُّأونَ الَّذِيَن الأنبِياءِ ِضّدَ أ َّ تَنَب إنْسانُ،٢٥ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١

َ م ُّ التَكَل لُونَ يُفَّضِ الَّذِيَن َمقَى الح الأنبِياءِ لُِأولَئَِك يٌل ‹وَ الإلَهُ: الرّّبُ يَقُوُل ٣ اللهِ. ِ كَلِمَة إلَى ‹استَمِعُوا ذَواتِهِْم: مِْن وَحيُهُْم
لَهُْم.› ُ الله ِيها يُر َّتِي ال ؤَى ُّ بِالر وَلَيَس بِآرائِهِْم

ُسورِ ْ بَنَيتُم وَلا لِتَرمِيمِهِ، ورِ الّسُ ثَغَراِت إلَى قُوا َّ تَتَسَل لَْم ٥ الخَرائِِب. فِي َتجُوُل َّتِي ال عالِِب َّ كَالث ُ الأنبِياء ِيُل، إسْرائ يا ٤

ها إّنَ بِقَولِهِْم ً كَذِبا وَيَستَحضِرُونَ ً أوهاما يَرَْونَ هُْم إّنَ ٦ غََضبَهُ. ُ الله يَسكُُب ِحينَ الحَرِب فِي لِتَصمِدَ ِيَل إسْرائ لِبَيِت ٍ ِحمايَة
قالُوهُ. ما َمِّمَ ُت ي أْن ِ الله مَِن عُونَ َّ يَتَوَق َّ ثُم يُرِسلهُْم. لَْم َ الله أّنَ مََع اللهِ، مَِن رَسائُِل

لَْم َّي أن مََع اللهِ، مَِن رَسائُِل ِ هَذِه ْ ُلْتُم ق ِحينَ ً كَذِبا ْ أتُم َّ وَتَنَب ً أْوهاما ْ رَأيتُم كُْم َّ أن ً َصحِيحا ألَيَس الـكَذَبَةُ، ُ الأنبِياء ها أّيُ ٧

إلَيكُْم؟›» مَ َّ أتَكَل
اللهِ: مَِن َ الرِّسالَة ِ هَذِه اْسمَعُوا وَالآنَ، َضلالاً. ْ وَرَأيتُم بِالـكَذِِب ْ أتُم َّ تَنَب كُْم َّ لِأن «َسُأقاوِمُكُْم الإلَهُ: الرّّبُ يَقُوُل لِهَذا ٨

أسماؤُهُْم َ تَظهَر وَلَْن بَعْدُ. فِيما َشعبِي عِدادِ فِي يُشمَلُوا لَْن كَذِباً. ُأونَ َّ وَيَتَنَب ً أوهاما يَرَْونَ الَّذِيَن َ الأنبِياء ‹َسُأعاقُِب ٩

َشعبِي وا ُّ أَضل هُْم لأّنَ ١٠ الإلَهُ. الرّّبُ أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، ِيَل. إسْرائ أْرِض إلَى يَعُودُوا وَلَْن ِيَل، إسْرائ بَني ِسجِّلِ فِي
١٣:٢ ٢٥

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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ِمَْن ل قُْل ١١ َضعِيٍف. بِطِينٍ ُ الـكَذَبَة ُ الأنبِياء ُ فَيُطَيِّنَه ُسوراً، َ يَبْنِي أْن ِيدُ يُر كَمَْن َسلاٍم. مِْن وَلَيَس لـَكُْم،› ‹َسلامٌ بِقَولِهِْم:
َق فَيَتَشَّقَ دِيدَةُ، الّشَ ُ وَالرِّيح قِيلَةُ، َّ الث البَرَدِ اُت َّ وََحب المَطَرِ، عَواِصُف َستَأتِي َسيَسقُُط. ُ ه َّ إن َضعِيٍف، بِطِينٍ ُ ور الّسُ يُطَيِّنُونَ
يَقُوُل لِهَذا، ١٣ ورِ؟›» الّسُ عَلَى ُ وََضعتُمُوه الَّذِي للّطِينِ حَدََث ‹ماذا النّاُس: َسيَسألـُكُمُ ورُ، الّسُ يَسقُُط وَِحينَ ١٢ ورُ. الّسُ
َسُأرِسُل لِيُسقِطَهُ. ً َشدِيدا ً مَطَرا غََضبِي فِي َسُأرِسُل ورَ. الّسُ لِتُشَّقَِق ً َشدِيدَة ً يحا رِ غََضبِي فِي «َسُأْرِسُل الإلَهُ: الرّّبُ
الأْرِض عَلَى َسيَسقُُط َضعِيٍف. بِطِينٍ ُ َطيَنْتُمُوه الَّذِي َ ور الّسُ َسُأدَمِّرُ وَهَكَذا، ١٤ تَماماً. لِيُفنِيهِ ً ثَقِيلا ً بَرَدا غَيظِي فِي
عَلَى غََضبِي يَهدَُأ ِحينَئِذٍ، ١٥ اللهُ. أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، ـِكُونَ. َستَهل ً أيضا ْ أنتُم يَسقُُط، وَِحينَ أساساتُهُ. فَتَنَكِشَف
ُ الـكَذَبَة ِيَل إسرائ ُ أنبِياء أِي ١٦ – مُطَيِّنُونَ وَلا ُسورٌ هُناكَ يَعُودَ لَْن لـَكُْم: وَأقُوُل َضعِيٍف. بِطِينٍ ورَ الّسُ نُوا َّ َطي الَّذِيَن

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل َسلاٍم.» مِْن وَلَيَس لها، َسلاٍم رُؤَى وَرََأْوا للِقُدِس ُأوا َّ تَنَب الَّذِيَن
الرّّبُ «يَقُوُل ١٨ وَقُْل: عَلَيهِّنَ ْأ َّ تَنَب . أفكارِهِّنَ راِت ِتََصوُّ ب ْأنَ َّ يَتَنَب واتِي َّ الل َشعبَِك نِساءِ إلَى ْ فَانظُر إنْسانُ، يا أنَت أمّا ١٧

تُرِْدنَ لِرؤوسِهِْم. وَبَراقـِـَع النّاِس، لأيْدي عَصائَِب َشكِل عَلَى تَعاويذَ تَصنَعَْن واتِي َّ الل ُ النِّساء تُها َّ أي لـَكُّنَ يٌل وَ الإلَهُ:
بِي، ِ للاِستِهانَة َشعبِي تَْدفَعَْن لِلـكَذِِب، يَستَمـِـُع الَّذِي َشعبِي عَلَى وَبِكَذِبِكُّنَ ١٩ . أنتُّنَ تَعِْشَن لـَكَي النّاِس، َ َحياة اصطِيادَ
بِسَبِِب َياةَ، الح ونَ يَستَِحّقُ لا الَّذِيَن وَُتحيِينَ المَوَت، ونَ يَستَِحّقُ لا الَّذِيَن فَتَْقتُلَْن أرغِفَةٍ. ِ وَبِْضعَة عِيرِ الّشَ مَِن ٍ ِحْفنَة مُقابَِل
بِها تَصطَْدنَ َّتِي ال العَصائَِب تِلَك ُ ‹َسُأقاوَم الإلَهُ: الرّّبُ ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِهَذا، ٢٠ َشعبِي. إلَيها يُْصغِي َّتِي ال أكاذِيبِكُّنَ
وَُأنقِذُ ، بَراقِعَكُّنَ َسُأمَّزُِق ٢١ الفِخاِخ. مِْن يُورُ الّطُ تُطلَُق َكما النّاَس وََسأطلُق يذَ. عاوِ َّ الت ِ هَذِه َسُأمَّزُِق النّاِس. َ َحياة

اللهُ. أنا أنِّي َستَعلَمَْن ِحينَئِذٍ، . لـَكُّنَ ً يسَة فَر ً ِيَة ثان يَسقُطُوا لَْن . أيدِيكُّنَ مِْن َشعبِي
شُرُورِهِْم عَْن بُوا يَتُو لا أْن عَلَى الأشرارَ وََشجَعتُّنَ يذاءَهُْم. إ قَّطَ أنوِ لَْم الَّذِيَن َ الأبرار ِبخِداعِكُّنَ أْضعَفتُّنَ قَْد ٢٢

. أيدِيكُّنَ مِْن َشعبِي َسُأنقِذُ لأنِّي لِلمَعرِفَةِ، َ الّسِحر تَستَخدِمَن تَعُْدنَ وَلَْن ، أوهامَكُّنَ َيَْن تَر تَعُْدنَ لَْن لِذَلَِك ٢٣ لِيَحيُوا.
اللهُ.›» أنا أنِّي َستَعرِفَْن ِحينَئِذٍ،

١٤
شُرُورِها عَلَى القُْدِس ِ مَدينَة عِقاُب

هَؤُلاءِ َيحتَفُِظ إنْسانُ،٢٦ «يا ٣ : إلَيَّ ُ الله ُ كَلِمَة أتَْت ِحينَئِذٍ، ٢ أماِمي. وَجَلَسُوا إلَيَّ ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ بَعُض وَأتَى ١

؟ إلَيَّ جُوءِ بِالّلُ لَهُْم أسمَُح ً إذا فَلِماذا وُُجوهِهِْم! أمامَ َ المُعثِرَة َ الأشياء تِلَك وََضعُوا بِهِْم. قُلُو فِي ِ القَذِرَة بِالأصناِم الرِّجاُل
بَنِي مِْن ِ قَلبِه فِي ِ القَذِرَة الأوثاِن ِ بِهَذِه َيحتَفُِظ مَْن كُّلُ الإلَهُ: الرّّبُ ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: وَقُْل مَعَهُْم مَ َّ تَكَل لِذَلَِك، ٤

خَص الّشَ هَذا َسُأِجيُب َ الله أنا فَإنِّي الأنبِياءِ، أحَدِ إلَى َلجَُأ ي َّ ثُم وَجهِهِ، أمامَ َ المُعثِرَة َ الأشياء ِ هَذِه يََضُع وَ ِيَل، إسْرائ
بِسَبَِب عَنِّي َ باء غُرَ صارُوا الَّذِيَن ِيَل، إسرائ بَيِت قُلُوَب يدُ ُأرِ لِأنِّي هَذا ٥ الـَكثِيرَةِ! أصنامَِك إلَى وَالجْأ اْذهَْب وَاقُوُل:

أوثانِهِْم.›»
١٤:٣ ٢٦

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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عَْن بُوا تُو وَارفُُضوها! ِ القَذِرَة أصنامِكُمُ عَْن ابتَعِدُوا الإلَهُ: الرّّبُ ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا ِيَل: إسْرائ لِبَيِت قُْل «لِذَلَِك ٦
فََصَل قَْد كَانَ ِيَل، إسْرائ فِي ساِكٌن غَرِيٌب أْو ِيَل إسْرائ بَني مِْن إنساٌن أتَى فَإْن ٧ عَمِلتُمُوها! َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الأشياءِ كُّلِ
أنبِيائِي، أحَدِ يِق َطرِ عضْن إلَيَّ لَجَأ َّ ثُم وَجهِهِ، أمامَ ً مُعثِرا ً َشيئا وََضَع أْو قَلبِهِ، فِي ٍ يهَة ِ كَر بِأوثاٍن بِالِاحتِفاِظ عَنِّي ُ نَفسَه
وَإْن ٩ اللهُ. أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، َشعبِي. وََسِط مِْن ُ وََسأعزِلُه وَمِثالاً. ً عِبْرَة ُ وَأجعُلُه ُ َسُأواِجهُه ٨ ِنَفِسهِ! ب ُ الله ُ فَسَيُِجيبُه
ُ وََسأْطرُدُه ـِكُهُ، وَُأهل ُ ه ِضّدَ يَدَّيَ َسأرفَُع حَماقَتِهِ. مَدَى النَبِيَّ ذَلَِك َسُأرِي اللهَ، أنا فَإنِّي، ما، بِرِسالَةٍ مَ َّ وَتَكَل ما ٌ نَبِّي خُدِعَ
ى َّ َحت وَذَلَِك ١١ ! إلَيَّ َلجُأ ي الَّذِي ُ الخاطِئ ُ يَحمِلُه الَّذِي ُ نَفسَه نِب الذَّ عِقاَب يَحمُِل فَالنَبِيُّ ١٠ ِيَل. إسْرائ َشعبِي وََسِط مِْن
أُكونُ وَأنا َشعبِي، َسيَكُونُونَ ِحينَئِذٍ، وَذَنبِهِْم. إثمِهِْم بِكُّلِ سُوا يَتَنَّجَ لا ى َّ وََحت فَيَترُُكونَنِي، ِيُل إسْرائ َشعبِي يَِضّلَ لا

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل إلَهَهُْم.›»
بِقَطِع َ ة الُأمَّ تِلَك َسُأعاقُِب فَإنِّي ، عَلَيَّ دَْت َّ وَتَمَر ُتجاِهي ٌ ة ُأمَّ أخطَأْت إْن إنْسانُ، «يا ١٣ : إلَيَّ ِ الله ُ كَلِمَة أتَْت َّ ثُم ١٢

وََسَط ُّوُب وَأي ِياُل وَدان نُوُح كانَ وَلَوْ ى َّ َحت ١٤ فِيها. َّتِي ال َيواناِت وَالح َ البَشَر فَُأهلَِك عَلَيها، ِ َجاعَة الم وَإرساِل عَنها الطَعاِم
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل أنفُسَهُْم.›» إلّا بِبِرِّهِْم يُنقِذُوا لَْن ةِ، الُأمَّ تِلَك

بِها أحَدٌ ُّ يَمُر فَلا خَراٍب إلَى وَُأَحوِّلُها فِيها، الّساِكنِينَ النّاِس كُّلِ ِ لإبادَة أْرٍض إلَى ةٍ َّ ي ِ ّ بَر َحيَواناٍت ُأرِسُل وَقَْد ١٥

هُناكَ، يَعِيشُونَ ُ لاثَة َّ الث الرِّجاُل هَؤُلاءِ كانَ وَإْن ى َّ َحت ُ ه َّ إن بِذاتِي ُأقسِمُ الإلَهَ، الرّّبَ أنا، ١٦ الخَطِيرَةِ. َيَواناِت الح بِسَبَِب
الأْرُض. َتخرَُب بَينَما أنفُسَهُْم، إلّا يُنقِذُوا لَْن ابنَةً! وَلا ً ابنا يُنقِذُوا لَْن هُْم فَإّنَ

بِذاتِي ُأقسِمُ ُ الإلَه الرّّبُ أنا ١٨ وَحيَواٍن. إنساٍن كُّلَ وَيُهلُِك العَدُّوِ جَيُش فَيَأتِي ما، َلَدٍ ب لِتَدمِيرِ ً عَدُّوا ُأرِسُل وَقَْد ١٧

أنفُسَهُْم. إلّا يُنقِذُوا لَْن ابنَةً! وَلا ً ابنا يُنقِذُوا لَْن هُْم فَإّنَ هُناكَ، يَعِيشُونَ ُ لاثَة َّ الث الرِّجاُل هَؤُلاءِ كانَ وَإْن ى َّ َحت ُ ه َّ إن
َ الإلَه الرّّبَ أنا ٢٠ َيَوانَ. وَالح الإنسانَ وَُأهلُِك دَماً، َسخَطِي عَلَيها وَأسكُُب ةَ، الُأمَّ تِلَك عَلَى ً وَبَاء ُأرِسُل وَقَْد ١٩

بِبِرِّهِْم يُنقِذُوا لَْن ابنَةً، وَلا ً ابنا يُنقِذُوا لَْن هُْم فَإّنَ ةِ، الُأمَّ تِلَك وََسَط ُّوُب وَأي ِياُل وَدان نُوُح كانَ وَلَوْ ى َّ َحت ُ ه َّ إن بِذاتِي ُأقسِمُ
أنفُسَهُْم.›» إلّا

َيَوانَ وَالح الإنسانَ لُِأهلَِك القُْدِس عَلَى العِقاِب مَِن أنواٍع ِ أربَعَة أسوَأ «َسُأرِسُل الإلَهُ: الرّّبُ ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢١
ناُجونَ هُناكَ َسيَكُونُ لـَِكْن ٢٢ – ُ ِئَة وَالأوب ُ المُتَوَّحِشَة ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت وَالح ُ َجاعَة وَالم ٌ مُعادِيَة ُجيُوٌش ِهيَ َّتِي ال – وَمِنها فِيها
ِحينَئِذٍ، عَمِلُوها. َّتِي ال ِ يِئَة الّسَ وَالأشياءِ عاُشوها َّتِي ال َياةِ الح إلَى ْ انظُر إلَيَك. َيخرُُجونَ وَهُْم إلَْيهِْم ْ انظُر وَالبَناِت. البَنِينِ مَِن
َحياتَهُْم َستَرُْونَ كُْم َّ لأن ْونَ، َّ َستَتَعَز ٢٣ ها! ِضّدَ ُ جَلَبتُه الَّذِي رِّ َّ الش وَعَْن القُْدِس، عَلَى جَلَبْتُها َّتِي ال ِ الكارِثَة عَِن ى َّ َستَتَعَز

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل َسبٍَب.» بِلا ُ فَعَلْتُه ما بِالقُْدِس َأفعَْل لَْم نِي َّ أن وََستَعرِفُونَ وَأعمالَهُْم،

١٥
الـكَرمَة أغصاِن مَثَُل



١٦ : ١٦ ِحْزقِيال ١٣٣٣ ١ : ١٥ ِحْزقِيال

الغابَةِ؟ فِي َشجَرَةٍ أّيِ مِْن مَقطُوٍع غُصٍن أّيِ مِْن أفَضُل ِ الـكَرمَة َخشَُب هَْل إنْسانُ،٢٧ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١

فَتَبدَُأ لِلنّارِ. ً وُقُودا إلا يَصلُُح لا بَْل ٤ الأشياءِ؟ لِتَعلِيِق وَتَدٌ ُ مِنه يُصنَُع هَْل نافـِـٍع؟ شَيءٍ ُصنِع فِي َخشَبُها ُ يُستَخْدَم هَْل ٣
لَْم ٥ شَيءٍ؟ أّيِ لِعَمَِل الخَشََب ذَلَِك َ يَستَخدِم أْن ِحينَئِذٍ، لِلحِرَفِيِّ ُمِكُن ي فَهَْل وََسطُهُ. مَ يَتَفَّحَ َحتَى َطرَفَيهِ، بِأكِل ُ النّار

َيحـتَرَِق؟» أْن بَعدَ ِ بِه يَنتَفـِـُع فََكيَف أحوالِهِ، أفَضِل فِي َ وَهُو ِ الـكَرمَة َخشَِب استِخدامُ لِلحِرَفِِي المُمِكِن مَِن يَكُْن
بِسُّكاِن أَصنَُع هَكَذا آخَرٍ، َخشٍَب أّيِ مِْن َ أكثَر للِنّارِ ِ الـكَرمَة َخشَِب َ مَِصير َجعَلُْت أنِّي «َكما الإلَهُ: الرّّبُ يَقُوُل لِهَذا ٦

أنِّي تَعلَمُونَ ُأواِجهُهُْم، وَِحينَ لاِحقاً. َستَلتَهِمُهُْم النارَ لـَِكّنَ الآِن، النّارِ مَِن َنجا بَعضَهُْم أّنَ مََع َسُأواِجهُهُْم ٧ القُْدِس.
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل لِي.» ً وَفِيّا يَكُْن لَْم عَب الّشَ لأّنَ الأْرِض، َ مَِصير مارَ الدَّ َسأجعَُل ٨ اللهُ. أنا

١٦
الله إحساِن رَغمَ القُْدِس ِ مَدينَة ُ ِخيانَة

ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: قُْل ٣ عَمِلَتها. الَتِي الفَظائـِـَع القُْدِس َ مَدينَة فَهِِّم إنْسانُ،٢٨ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َ ثُم ١

ُ تَرََكتْه َكطِفٍل ُكنِت ٤ ِحثِيَةٌ. ِك وَُأمُّ أمُورٌِي أبُوِك َكنعانَ. أْرُض َ هُو وِلادَتَِك وَمَكانُ ‹أصلَُك لِلقُدِس: ُ الإلَه ّبُ َّ الر
ِلِح، بِالم كِي ـَّ تُدَل لَْم طهِيرِ. َّ للت أحَدٌ يَغِسلِْك لَْم . السُرِّّيَ َحبلَِك يَقطَُع مَْن هُناكَ يَكُْن لَْم وُلِدِت، ِحينَ وُلِدَ. ِحينَ ُ ه ُأمُّ
وُلِدِْت، وَِحينَ عَلَيِك. يُشفُِق مَْن هُناكَ يَكُْن لَْم لَِك. الُأمُورِ ِ هَذِه بِعَمَِل َنحوَِك لُطٍف أّيَ أحَدٌ يُبْدِ لَْم ٥ طِي. تُقَمَّ وَلَْم

مَرفُوَضةً. الحَقِل فِي ُألقِيِْت
دَمِِك!» مِْن ْغِم ُّ بِالر عِيشِي دَمِِك! مِْن ْغِم ُّ بِالر «عِيشِي لَِك: فَقُلُْت بِدَمِِك. غِينَ َّ َمَر تَت ً مَْطرُوحَة وَرَأيتُِك مَرَرُت َّ ثُم ٦
بِلا ُكنِْت ِك َّ لـَِكن َشعْرُِك. َ وََظهَر َصْدرُِك فَنَما ِجّداً، ً جَمِيلَة وَصِرِْت وََكبُرِت، نَمَوِت الحَقِل. فِي ٍ َكنَبتَة فَنَمَوِت ٧

وَدَخَلُْت بِِك، ِباِط بِالاْرت وَعَْدُت بِي. ِثَو ب يَِك عُر يُت وَغَّطَ جتُِك فَتَزَّوَ ، لِلحُّبِ ً ناِضجَة فَرَأيتُِك لُْت تامَّ ٨ ينَةٍ. زِ وَبِلا ِياٍب ث
َجسَدَِك وَدَهَنُْت دِماءَِك، وَغَسَلُت بِالماءِ ْمتُِك َّ حَم ِحينَئِذٍ، ٩ الإلهُ. الرَّبُ ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِي. فَصِرِت عَْهدِ، فِي مَعَِك
َخصْرِِك، عَلَى ً ِيّا كِتّان ً ِحزاما وَوََضعُت رِجلَيِك. فِي ً ناِعما ً ِجلدِيّا ً ِحذاء وَوََضعُت جَمِيلَةً، ً ِيابا ث ألبَْستُِك َّ ثُم ١٠ يِت. َّ بِالز
عَلَى ً وَخاتَما ١٢ عُنُقِِك، َحوَل ً وَقِلادَة يَدَيِك، عَلَى َ أساوِر فَوََضعُت بِالجَواهِرِ، نتُِك َّ َي وَز ١١ رَأِسِك. عَلَى ً ِيّا ِير حَر ً وَبُرقُعا
ةِ وَالفِّضَ هَِب بِالذَّ بِالكامِِل ً نَة َّ ي مَُز صِرِت ِجّداً! ً جَمِيلَة فَصِرِت ١٣ رَأِسِك. عَلَى ً وَإكلِيلا ُأذُنَيِك، فِي ً وَحَلَقا أنفِِك،
ـِكَةٌ. مَل ِك َّ وَكَأن ِجّداً، ً جَمِيلَة ُكنِت يِت! َّ وَالز وَالعَسَِل قِيِق الدَّ أفَضِل مِْن حَلوَى أكَلِت الثِّيّاِب. وَأجمَِل يرِ وَالحَرِ وَالكِتّاِن
الرّّبُ يَقُوُل عَلَيِك.›» ُ َجعَلْتُه الَّذِي َمجدِي بِسَبَِب ً ِجّدا ً عَظِيما جَمالُِك كانَ الُأمَِم. وََسَط ً ِجّدا جَمالُِك َ اشتَهَر وَقَدِ ١٤

الإلَهُ.
لِكُّلِ نَفسَِك وَتَبِيعِينَ تَزْنِينَ بَدَأِت لِي. ِخيانَتِِك فِي سُمعَتَِك وَتَستَخدِمِينَ جَمالِِك، عَلَى كِلِينَ َّ تَت بَدَأِت ِك َّ «وَلـَِكن ١٥
مِثُل َيحدُْث لَْم دَعارَتَِك. تَمارِسينَ َحيُث مَعابِدَِك، بِها َيَنِْت وَز لَِك، أعطَيتُها َّتِي ال َ َمِيلَة الج ِيابَِك ث أخَذِت ١٦ َسبِيل. ِ عابِر

١٥:٢ ٢٧
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا

١٦:٢ ٢٨
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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ذُُكوٍر ِيَل تَماث مِنها لِنَفِسِك وََصنَعِت تِي وَفِّضَ ذَهَبِي مِْن َ المَصنُوعَة َ ِّينَة الز أخَذِت َّ ثُم ١٧ بَعْدُ! فِيما َيحدََث وَلَْن قّّطُ هَذا
وََبخُورِي زَيتِي وَأخَذِت لِأصنامِِك. ً ِيابا ث مِنها وََصنَعِت لَِك أعطَيتُها َّتِي ال َ َمِيلَة الج الثِّياَب وَأخَذِت ١٨ مَعَهُْم. وَزَنَيِت
متِها وَقَّدَ يّاها، إ أطعَمتُِك َّتِي ال وَالعَسََل يَت َّ وَالز قِيَق الدَّ لَِك: ُ أعطَيتُه الَّذِّي الطَعامَ وَأخَذِت ١٩ الأصناِم. لِتِلَك متِها وَقَّدَ

الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل لَها!» ةٍ مُسِرَّ ٍ كَراِئحَة لِلأصناِم
ذََبحِْت ٢١ يَكفِي. لا عُهرِِك شَرَّ فَكأّنَ الأصناِم. ًلِتِلَك َطعاما متِهِْم وَقَّدَ لِي وَلَدتِهِْم الَّذِيَن وَالبَناِت الأولادَ أخَذِت ٢٠

ِصباِك، أيّامَ رِي َّ تَتَذَك لَْم ِيهَةِ، الـكَر الُأمُورِ تِلَك كُّلَ وَتَعمَلِينَ تَزنِينَ أنِت وَبَينَما ٢٢ لِلأوثاِن. قَرابِينَ متِهِْم وَقَّدَ أولادَِي
الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل َشدِيدَةٌ.» يلاٌت َ وَو شُرُورٌ عَلَيِك َستَأتِي شَرِِّك، كُّلِ فَبِسَبَِب ٢٣ بِدَمِِك. غِينَ َّ َمَر تَت ً يَة عارِ وَجَدتُِك ِحينَ
كُّلِ فِي فِسٍق مُرتَفَعاِت بَنَيِْت ٢٥ شارٍِع! كُّلِ فِي لِنَفِسِك زِنىً بُيُوَت وَنََصبِْت لِلأوثاِن، ً مَعْبَدا لِنَفِسِك «بَنيَِت ٢٤

يِّينَ، المَصرِ إلَى التَفَّتِ َّ ثُم ٢٦ زِناِك. فِي وَزَدِت َسبيٍل، ِ عابِر لِكُّلِ نَفسَِك َكشَْفِت جَمالَِك. دَنَّْسِت وَهُناكَ شارٍِع، ِ يَة زاوِ
ً جُزءا وَأخَذُت فَعاقَبتُِك، ٢٧ زِناِك. فِي زِْدِت تُغِضبِينِي، وَلـِكَي مَعَهُْم. وَزَنَيِت الـَكبِيرَةِ، الأعضاءِ ذَوِي ِجيرانِِك
ذَهَبِْت َّ ثُم ٢٨ شُرُورِِك. مِْن َخجِلَْت الفِلِسطِيِّينَ مُدُنُ ى َّ َحت ِيدُونَ. يُر ما لَِك يَفعَلُوا بِأْن لِلأعداءِ وَسَمَحُت أْرِضِك، مِْن
أْرِض بابَِل، أْرِض إلَى هاِب بِالذَّ زِناِك مِْن فَزِدِت ٢٩ تَشبَعِي. وَلَْم مَعَهُْم، زَنَيِْت تَشبَعِي. فَلَْم يِّينَ، ورِ الأّشُ لِتُعاشِري

بَعدُ.» تَشبَعِي لَْم كُلِّهِ، هَذا وَمََع جّارِ، ُّ الت
َ مَذاِبح بَنَيِت قُراِك، وَفِي ٣١ الوَِقحَةِ. ِ ِيَة الزّان أعماِل كُّلَ تَعمَلِينَ فَأنِت يِض! المَرِ لَقَلبِِك «يا الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٣٠

ُأجرَةٍ. َ ة َّ أي رَفَضِت ِيَةِ، الزّان عَكِس عَلَى ِك َّ وَلـَِكن ةٍ. عامَّ ٍ ساحَة كُّلِ فِي ً مُرتَفِعا ً مَكانا بَنَيِت وَقَْد شارٍِع. ِ يَة زاوِ كُّلِ فِي
لِكُّلِ دَفَعِْت فَقَْد أنِت أمّا ِيَةِ، لِلزّان الرِّجاُل يَدفَُع عادَةً، ٣٣ زَوِجها. عَلَى َ َباء الغُر ُل تُفَّضِ َّتِي ال ِ ِيَة الزّان مِثُل أنِت ٣٢

يَأتُوا لَْم فَالرِّجاُل وانِي، َّ الز مَِن العَكِس عَلَى أنِت ٣٤ ُجاوِرَةِ. الم البِلادِ كُّلِ مِْن إلَيِك لِيَأتُوا بِزِناِك يْتِهِْم أغرَ عُّشاقِِك.
عَلَى ُكنِت نَعَْم، ُأجرَةً! دَفَعِت ِك َّ وَلـَِكن ُأجرَةً، تَأخُذِي وَلَْم إلَْيهِْم! ذَهَبِت مَْن أنِت بَْل ِيَةٍ، زان عَْن يَبحَثُونَ وَهُْم إلَيِك

وانِي.» َّ الز عَكِس
َجسَدِِك عَْن وََكْشفِِك يِك ِّ تَعَر ‹بِسَبَِب الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٣٦ اللهِ: مَِن َ الرِّسالَة ِ هَذِه ُ ِيَة الزّان تُها َّ أي اْسمَعِي «وَلِذا ٣٥
كُّلَ َسأجمَُع ٣٧ الأوثاِن، لِتِلَك ِ ْمتِه قَّدَ الَّذِي أولادِِك دَِم وَبِسَبَِب ِيهَةِ، الـكَر وَأوثانِِك عُّشاقِِك مََع تَزنِينَ وَأنِت العارِي،
َجسَدَِك وََسأكِشُف رَفَْضتِهِْم، وَالَّذِيَن عَِشقتِهِْم الَّذِيَن بِهِْم، ْقِت َّ تَعَل الَّذِيَن كُّلَ ُجاوِرَةِ، الم البِلادِ كُّلِ مِْن ً مَعا عُّشاقِِك
وَغَيرَتِي. َسخَطِي فِي بِالمَوِت عَلَيِك وََسأحكُمُ قاتِلَةٌ، ٌ ِيَة زان امرَأةٌ تُدانُ َكما َسُأدِينُِك ٣٨ يَِك. ِخز فَيَرَْونَ لَهُْم، العارِي
َجواهِرَِك، وَيَأخُذُونَ ِيابَِك ث عَنِك َسيَخلَعُونَ مَذَبحَِك. وَيُدَمِّرُونَ مُرتَفَعاتِِك، فَيَهدِمُونَ أعدائِِك، ليَدِ َسُأَسلِّمُِك ٣٩
بُيُوتََك َسيَحرِقُونَ ٤١ بِسُيُوفِهِْم. يَقّطِعُونَِك وَ فَيَرجُمُونَِك َحولَِك، النّاَس َسيَجمَعُونَ ٤٠ ينَةٍ. زِ وَبِلا ً يَة عارِ يَترُُكونَِك وَ
ِحينَئِذٍ، ٤٢ ُحِبِّيِك. لِم ً ُأجرَة تَدفَعِينَ تَعُودِيَن فَلا زِناِك، مُمارََسةِ عَْن َسُأوقِفُِك هَكَذا َكثِيراٍت. نِساءٍ أمامَ ً عَلَنا يُعاقِبُونَِك وَ
َسخَطِي وَأثَرِْت ِصباِك، أيّامَ رِي َّ تَتَذَك لَْم ِك َّ لأن ٤٣ ِيَةً. ثان أغَضَب وَلَْن َسأهدَُأ، غَيْرَتِي. ُ وََسُأهَّدِئ غََضبِي، َسُأَسّكُِن
يَقُوُل يهَةِ؟» الـكَر َخطاياِك كُّلَ فاَق ً فِسقا تَْقتَرِفِي ألَْم عَلَيها. وَُأعاقِبُِك أعمالِِك عَْن َسُأحاِسبُِك فَإنِّي الُأمُورِ، ِ هَذِه بِكُّلِ

الإلَهُ. ّبُ َّ الر
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وَأنِت وَأولادَِك. زَوجَِك احتَقَرِت إْذ ُأمِِّك. ًبِنُت َحّقا أنِت ٤٥ كَُأمِّها.› ‹البِنُت المَثََل: بِهَذا ُ عَراء الّشُ «َسيَِصفُِك ٤٤

ُ الـَكبِيرَة ُأختُِك ٤٦ . أمُورِّيٌ وَأبُوُكّنَ ٌ ة َّ ِحثِّي كُّنَ ُأمُّ . وَأولادَهُّنَ أزواَجهُّنَ احتَقَرنَ ً أيضا فَهُّنَ أَخواتِِك. ُأخُت ً َحّقا
تَكتَفِي لَْم ٤٧ مِنِك. َنُوِب الج إلَى يَسكُنُونَ وَقُراها َسدُومُ ُ غِيرَة الّصَ وَُأختُِك مِنِك. ماِل الّشَ إلَى يَسكُنُونَ وَقُراها ُ الّسامِرَة

أعْمالِِك.» كُّلِ فِي مِنهُّنَ ً فَسادا َ أكثَر – قَِصيرٍ وَقٍْت وَفِي – صِرِْت بَْل ِيهَةِ، الـكَر َخطاياهُّنَ وَعَمَِل ِتَقليدِهُّنَ ب
وَقُراِك! أنِت عَمِلْتِها َّتِي ال َ رُور ُّ الش عَمِلَْن وَقُراها َسدُومُ ُأْختُِك ى َّ َحت وَلا ُ ه َّ إن بِذاتِي «ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٤٨

وَلَْم الرّاحَةِ، مَِن وَفائٌِض عاِم الّطَ مَِن فائٌِض لَدَيهُّنَ مُتَعَْجرِفاٍت، ُكّنَ وَقُراها: َسدُومُ ُأختُِك ِ بِه أذنَبَْت ما فَهَذا ٤٩

رَأيُت ِحينَ ً تَماما فَأزَلْتُهُّنَ أماِمي، ً يهَة ِ كَر ً ُأمُورا وَعَمِلَن مُتََكبِّراٍت، صِرْنَ ٥٠ ُحتاِج. وَالم لِلفَقِيرِ ٍ مُساعَدَة أّيَ يُقَّدِمَن يَكُّنَ
َسدُومَ أًّنَ ى َّ َحت الّسامِرَةُ، عَمِلَِت مِمّا َ أكثَر ً يهَة ِ كَر ً أعمالا عَمِلِْت فَقَْد َخطاياِك. نِصَف ُ الّسامِرَة ُتخطِِئ وَلَْم ٥١ ذَلَِك.
وََخطاياِك فَأعمالُِك بِأفْعالِِك. ُأختِِك عَْن دافَعِت َِّك لأن عارَِك. َستَحمِلِينَ ِك َّ وَلـَِكن ٥٢ َتَيْنِ. صاِلح بَدَتا َ وَالّسامِرَة
َجعلِت ى َّ َحت َكثِيراً، أخطَأِت َِّك لأن عارَِك، وَتَحمِلِي تُذَلِّي أْن فَيَنبَغِي ةً! بِارَّ تَبْدُو ُأختَِك َجعَلَْت ُ وَالـَكثِيرَة ُ ِيهَة الـكَر

اٍت.» بارَّ يَْظهَرْنَ أَخواتِِك
أنِت مِنِْك ُسلَِب ما وََسأرُدُّ وَقُراها. ِ امِرَة الّسَ مَِن ُسلَِب ما وَقُراها، َسدُومَ مِْن ُسلَِب ما مِْنها: ُسلَِب ما «َسأرُدُّ ٥٣

إلَى وَقُراها َسدُومُ ُأختُِك َستَعُودُ ٥٥ . لَهُّنَ ً عَزاء كَانَت َّتِي ال ِ الّسابِقَة أعْمالِِك مِْن وََتخجَلِي عارَِك لِي تَتَحَمَّ لـِكَي ٥٤ أيضاً،
الّسابِقَةِ.» حالَتِكُّنَ إلَى َستَعُْدنَ وَقُراِك أنِت وَكَذلِِك الّسابِقَةِ. حالَتِها إلَى وَقُراها ُ امِرَة الّسَ ُأختُِك َستَعُودُ الّسابِقَةِ. حالَتِها
وَاحتِقارِ لِتَعيِيرِ ِضينَ َّ تَتَعَر وَالآنَ ِك؟ شَرُّ يَنَكِشَف أْن قَبَل ٥٧ مُتََكبِّرَةً، ُكنِت ِحينَ َسدُومَ بُِأختِِك تَْسَخرِي ألَْم ٥٦

يَقُوُل عَمِلْتِها.» َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر وَالُأمُورِ فَسادِِك، َ نَتاِئج لِي فَتََحمَّ ٥٨ بِِك. ِ ُحِيطَة الم الفِلِسطِيِّينَ، وَقُرَى وَِجيرانِها، أرامَ قُرَى
اللهُ.

فَنََكثِت بِوَعْدِِك، استَهَنِْت ِحينَ مَعِي، بِها تَعامَلِت َّتِي ال ذاتِها ِ يقَة رِ بِالّطَ «َسُأعامِلُِك الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ٥٩

َّطِينَ تَتَسَل فَحـِينَ ٦١ أبَدِيّاً. ً عَْهدَا مَعََك ْسُت أّسَ قَْد ِصباِك. فِي مَعَِك ُ قَطَعْتُه الَّذِي العَهدَ ُ ر َّ َسأتَذَك وَلـَِكنِّي ٦٠ مَعِي. عَهدَِك
لَْم ما َ وَهُو لَِك. تابِعاٍت لِيَكُّنَ لَِك َسُأعطِيهُّنَ فَتَخجَلِينَ. الماضِي فِي ِ عَمِلْتِه ما يَن رِ َّ تَتَذَك وَالأصغَرِ، الأكبَرِ أَخواتِِك عَلَى
ُ أْغفِر ِحينَ وَاخجَلِي عَمِلِْت ما رِي َّ فَتَذَك ٦٣ اللهُ. أنا أنِّي وََستَعلَمِينَ مَعَِك، عَهدِي َسُأثَبُِّت ٦٢ مَعَِك. عَهدِي فِي ِ بِه أعِدِك

الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل َخجَلِِك.» بِسَبِِب ٍ بِكَلِمَة فَمَِك تَفتَِحي وَلا لَِك،

١٧
َجرَة الّشَ مَثَُل

‹يَقُوُل وَقُْل: ٣ وَالمَثَِل، غْزِ ُّ الل بِهَذا ِيَل إسْرائ بَني وَكَلِّْم غزِ، ُّ الل بِهَذا ْم َّ تَكَل إنْسانُ،٢٩ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١

الإلَهُ: الرّّبُ
١٧:٢ ٢٩

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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أْرٍز ِ َشجَرَة ةِ َّ قِم ًمِْن غُصنا فَأخَذَ الألواِن. ُ مُتَعَّدِد ُ يشُه وَرِ ٌ يلَة َطوِ ُ قَوادِمُه َكبِيرَةٌ. ٌ أجنِحَة ُ لَه َضخمٌ نَسرٌ لُبنانَ إلَى «أتَى
البُذُورِ بَعَض أخَذَ َكما ٥ الباعَةِ. ِ وَمَدِينَة جّارِ ُّ الت أْرِض إلَى وَأخَذَها َجرَةِ، الّشَ ةِ َّ قِم مِْن ً ة َّ ي َطرِ ً َصغِيرَة ً أغصانا َ وََكسَر ٤
َصْفصاٍف. ِ َكشََجرَة وَأقامَها يرَةِ، الغَزِ ِياهِ الم قُرَب فَزَرَعَها لِلزِّراعَةِ. ةِ المُعَّدَ الحُقُوِل فِي وَزَرَعَها الأْرِض، تِلَك مِْن
لَها وَكانَ وَتَنمُو، تَمتَّدُ بَدَأْت فُرُوعَها لـَِكّنَ قَِصيراً، كانَ ِجذعَها أّنَ وَمََع ةٌ. مُمتَّدَ ً كَرمَة وَصارَْت البُذُورُ فَنَمَِت ٦

ثَمَراً. وَأنتَجَْت ً فُرُوعا أخرََجْت ً كَرمَة أصبََحْت ى َّ َحت وَنَمَْت وَمَتِينَةٌ. ٌ يلَة َطوِ جُذُورٌ
َنحوَهُ، جُذُورَها فَأرَسلَْت وَمُكتَمِلَةٌ. ٌ يلَة َطوِ ُ قَوادِمُه ِجّداً. ٌ َكبِيرَة ٌ أجنِحَة ُ لَه ُ آخَر ٌ عَظِيم نَسرٌ هُناكَ «وَكانَ ٧

ً أغصانا لِتُخرَِج َكثِيرَةٍ، مِياهٍ قُرَب َجيِّدٍ، َحقٍل فِي غُرَِسْت قَْد ُ الـكَرمَة كانَِت ٨ لِيَسقِيها. ِ جاهِه باّتِ فُرُوعَها ْت وَمَّدَ
جَمِيلَةً.» ً كَرمَة َ وَتَِصير َ لِتَنمُو َكثِيراً، ً وَثَمَرا ً َكثِيرَة

لَْن وَيَمُوُت؟ وَرَقُها يَيْبََس ألَْن ثَمَرُها؟ يُقطَُع وَ جُذُورُها تُقلََع ألَْن َستَنَجُح؟ هَْل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٩

ألَْن َستَنمُو؟ فَهَْل آخَرٍ، مَكاٍن إلَى نُقِلَْت إْن لـَِكْن ١٠ يَن. َكثِيرِ ُأناٍس أْو ةٍ َّ ي قَوِ أيدٍ إلَى جُذُورِها مِْن قَلعُها َيحتاَج
فِيهِ؟» زُرِعَْت الَّذِي البُستاِن عَلَى ُ ة َّ رقِي َّ الش ُ الرِّيح تَهُّبُ ِحينَ تَيْبََس

إلَى أتَى بابَِل مَلَِك إّنَ ها الأْمثاِل؟ ِ هَذِه مَعنَى تَفهَمُونَ ‹ألا المُتَمَرِّدِ: عِب للِّشَ «قُْل ١٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١١
وَقَطََع َلـَكِيِّ الم سِل َّ الن مَِن ً واِحدا بابَِل مَلُِك اختارَ َّ ثُم ١٣ بابَِل. إلَى وَأخَذَهُْم رُؤَسائِها وَكُّلَ ـِكَها مَل َ وَأسَر القُْدِس ِ مَدينَة
يَقضِي العَهدُ فَكانَ ١٤ الأْرِض. مَِن فُوذِ ُّ الن ذَوِي يَن المُقتَدِرِ الرِّجاَل وَأخَذَ الوَلاءِ. عَلَى يُْقسِمُ ُ وََجعَلَه عَهداً. ُ مَعَه
مَلِِك عَلَى دَ َّ تَمَر َلَِك الم وَلـَِكّنَ ١٥ َسلامَتِها. مُقابَِل العَْهدِ هَذا عَلَى ُتحافُِظ بَْل تَرتَفـِـُع، فَلا ً خاِضعَة ُ المَملـَكَة تَبقَى بِأْن
يَنجُو هَْل العِقاِب؟ مَِن َسيَنُجو هَْل َسيَنَجُح؟ فَهَْل عَظِيٍم. وَجَيٍش ُخيُوٍل لإحضارِ مِصرَ إلَى مَبعُوثِينَ وَأرَسَل بابَِل،

العَهدَ؟» ُ يَكسِر مَْن يَنجُو هَْل ذَلَِك؟ يَفعَُل مَْن
ُ ه َّ لـَِكن يَهُوذا، أْرِض عَلَى بابَِل مَلُِك ُ نَه َّ عَي بابَِل. فِي َسيَمُوُت َلَِك الم ذَلَِك إّنَ بِذاتِي «ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ١٦

الحَرِب. وَقِت فِي ِ ِمُساعَدَتِه ل ُ خمَة الّضَ ُ وَُجيُوُشه فِرعَوْنَ قُوّاُت تَأتِي لَن ١٧ بابَِل. مَلِِك مََع العَْهدَ َ وََكسَر بِقَسَمِهِ، نََكَث
العَهدَ َ وََكسَر القَسَمَ َ احتَقَر ُ ه َّ فَلأن ١٨ َكثِيرَةٍ. نُفُوٍس عَلَى لِلقَضاءِ الأسوارِ، عِندَ ِحصاٍر وَأبراُج ٌ ة َّ ِي تُراب ُ َحواِجز فَسَتُبنَى
ُ احتَقَرَه الَّذِي قَسَمِي َ نتيجَة ُ َسُأحَمِّلُه إنِّي بِذاتِي «ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل وَلِهَذا، ١٩ يَنجُو.» لَْن وَأقسَمَ، ُ يَدَه رَفََع أْن بَعْدَ
عَلَيَّ دِ ُّ َّمَر الت عَلَى ُ َسُأدِينُه وَهُناكَ بابَِل، إلَى ُ َسأحمِلُه بِفَّخِي. وََسيَعلَُق عَلَيهِ، بِشَبََكتِي َسُألقِي ٢٠ َكسَرَهُ! الَّذِي وَعَهدِي
كُّلِ فِي َسيَتَبَعثَرُونَ َسيَبقُونَ وَالَّذِيَن يِف. بِالّسَ َسيُقتَلُونَ هُْم وَلـَِكنَّ الهَرََب، ُجيُوِشهِ مِْن ُ الـَكثِير َسيُحاوُِل ٢١ لِي. ِ وَِخيانَتِه

مُْت.» َّ تَكَل َ الله أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، مَكاٍن.
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٢

الأْرزِ. ِ َشجَرَة أعلَى مِْن ً غُصنا «َسآخُذُ
تِها، َّ قِم مِْن ً يّا َطرِ ً غُصنا َسأقطَُع

وَمُرتَفـِـٍع. عاٍل َجبٍَل عَلَى ِنَفسِي ب ُ وََسأزرَعُه
ِيَل، إسْرائ فِي عاٍل َجبٍَل عَلَى ُ َسأغرُِسه ٢٣
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ثَمَراً. وَ ً أغصانا وََسيُنْبُِت
ً جَمِيلَة أرٍز جارَ أّشَ َستُصبُِح

بِأنواعِها، ُ العَصافِير َتحتَها تَسكُُن
يُورِ. الّطُ أنواِع جَميُع أغصانِها ظِّلَ فِي وَتُعَّشُِش

الحَقِل أشجارِ كُّلُ َستَعرُِف «ِحينَئِذٍ، ٢٤

القَِصيرَ، وَرَفَعُْت يَل وِ الّطَ َ َجر الّشَ أخفَْضُت اللهَ، أنا أنِّي،
الخَضْراءَ، َ َجرَة الّشَ ْسُت َّ يَب

بِالبَراعِِم.» َ اليابِسَة وَمَلأُت
١٨

أعمالِه مِْن واِحدٍ كُّلِ ُ ة َّ مَسؤُولِي
ِيَل: إسْرائ عَْن المَثَل هَذا تَقتَبِسُونَ ِحينَ النّاُس ها أّيُ تعنُونَ «ماذا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١

الحُصرُمَ، يَأكُلُونَ ُ ‹الآباء
تَضرَُس؟›»٣٠ الأبناءِ وَأسنانُ

النّاِس َ َحياة أّنَ فَاعلَمُوا ٤ ِيَل. إسْرائ فِي المَثََل هَذا تَقتَبِسُونَ تَعُودُوا لَْن كُْم َّ إن بِذاتِي «ُأقْسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٣

العَدَل يَْصنَُع الَّذِي َ فَهُو البارُّ أمّا ٥ يَمُوُت. َ هُو ُ ُيخطِئ الَّذِي الإنسانُ لِي. كِلاهُما المَولودِ ُ وََحياة الوالِدِ ُ َحياة لِي: ً جَميعا
أْو جارِهِ، َ زَوجَة يُنَجُِّس وَلا البَغِيَضةِ، ِيَل إسْرائ بَني لأْصناِم َ ذَباِئح ُ يُقَّدِم وَلا الجِباِل، مَزاراِت عَلَى يَأكُُل وَلا ٦ ، وَالبِرَّ
مَْن ُلبُِس ي وَ للِجائـِـِع، ً َطعاما يُعطِي مِنهُ. يَْقتَرُِض ِمَْن ل هَن َّ الر يَرُدُّ بَْل النّاَس، يَستَغِّلُ لا ٧ َحيضِها. ِخلاَل اْمرأةً َ يُعاشِر
وََيحفَُظ شَرائِعِي يَتبَُع ٩ المُتَخاِصمِينَ. بَينَ بالعَدِل وََيحْكُمُ الإْثمَ، ُب َّ يَتَجَن زائِداً. ً بحا رِ أْو ً با رِ يَأخُذُ وَلا ٨ لَهُ. ِياَب ث لا

الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل وََسيَحيا.» بارٌّ، إنساٌن فَهَذا وَعَدٌل. َحّقٌ َ هُو ما لِيَعمََل أحكاِمي.
فِي يَأكُُل يَفعَلُها: لا أبيهِ أّنَ مََع – ِ كَهَذِه ً ُأمورا يَعمَُل ١١ مُتَمَرِّدٌ، قاتٌِل ابٌن الإنساِن لِذَلَِك يَكُونُ قَْد «لـَِكْن ١٠

َخطايا يقتَرُِف الأوثانَ، يَعبُدُ رَهناً، يَرُدُّ وَلا يَسرُِق وَالعاِجزَ، َ الفَقِير ُ يَظلُم ١٢ جارِهِ، َ زَوجَة يُنَجُِّس الجِباِل، مَزاراِت
يَنْبَغِي ِيهَةِ، الـكَر الخَطايا ِ هَذِه كُّلَ عَمَِل ُ ه َّ فَلِأن يَمُوُت. بَْل لا الإنسانُ؟ ذَلَِك أفَيحيا زائِداً. ً بحا وَرِ ً با رِ يأخُذُ ١٣ بَغيَضةً،

يَمُوَت. أْن
يأكُْل لَْم ١٥ أبُوهُ. ُ عَمِلَه ما يَعمَْل وَلَْم فَفَهِمَ أبُوهُ، ارتََكبَها َّتِي ال الخَطايا كُّلَ رَأى ابٌن الإنساِن لِهَذا يَكُونُ وَقَْد ١٤

أْو بِرَهٍن َيحتَفُِظ وَلَْم أحَداً، ُ يَظلِم لَْم ١٦ جارِهِ. َ زَوجَة يُنَجُِّس وَلَْم ِيَل، إسْرائ بَني أوثانَ يَعبُْد وَلَْم الجِباِل، مَزاراِت فِي
َيحفَُظ زائِداً. ً بحا رِ أْو ً با رِ يأخُذُ وَلا الإثمَ، ُب َّ يَتَجَن ١٧ ِيابَهُ. ث يانَ العُر ُلبُِس ي و لِلجائـِـِع، ِ َطعامِه مِْن يُعطِي ُ ه َّ لـَِكن يَسْرِْق.

١٨:٢ ٣٠
آبائِهِْم. أخطاءِ ثَمَْن يَدفَعُونَ الَّذِيَن الأبناءِ في يُضرَُب تَضرَس. … ُ الآباء
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أِخيهِ، وَسَرََق النّاَس، َ َظلَم ُ أبُوه كانَ فَإْن ١٨ َيحيا. بَْل ِيهِ، أب إثِم بِسَبَِب هَذا مِثُل يَهلُِك فَلا فَرائِضِي. يُطِيُع وَ أحكاِمي
بِذَنبِهِ. َسيَهلُِك فَهَذا َشعبِهِ. وََسَط ً َكثِيرَة ً شُرُورا وَعَمَِل

وَأطاعَ صاِلحٌ، َ هُو ما ًوَعَمَِل عادِلا الِابُن كانَ أبُوهُ؟ ُ فَعَلَه ما بِسَبَِب الابُن يُعانِي لا ِماذا ل تَسألُونَ النّاُس ها أّيُ فَلِماذا ١٩
َخطايا عَلَى الأُب يُعاقََب وَلَْن يَمُوُت. الَّذِي َ هُو ُ ُيخطِئ الَّذِي الإنسانُ ٢٠ وََسيَحيا. ٌ بَريء َ فَهُو وَلِذا بِها، وَعَمَِل شَرائِعِي

شَرِّهِ. عَْن مَسؤُوٌل ُ ير الشِّرِّ وَالإنسانُ َصلاِحهِ، عَْن مَسؤُوٌل ُ الّصاِلح الإنسانُ ابنِهِ.
َ تُذكَر وَلَْن ٢٢ يَهلَِك. لَْن ُ ه َّ فَإن وََصلاٌح، عَدٌل َ هُو ما وَعَمَِل شَرائِعِي وََحفَِظ َخطاياهُ، عَْن ٌ ير شِرِّ إنساٌن تاَب وَإْن ٢١

الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٢٣ َسيَحيا.» ُ ه َّ فَإن ُ يَعمَلُه الَّذِي لاِح الّصَ وَبِسَبَِب عَنها. لِيُحاَسَب ِ الّسابِقَة ُ َخطاياه مِْن ةٍ َّ َخطي أّيُ
فَيَحيا.» ِ شَرِّه عَْن يَتُوَب بِأْن أْم يرُ، الشِّرِّ بِمُوَت ُأسَرُّ «هَْل

القَدِيمَةِ، ِ الّصاِلحَة ِ أعمالِه مِْن ٌ شَيء َ يُذكَر لَْن بَْل كَالأشرارِ؟ ً يهَة كَرِ ً شُرُورا وَعَمَِل بِرِّهِ، عَْن عادَ إْن ، البارُّ َيحيا «هَْل ٢٤
اْرتََكبَها. َّتِي ال ُ وََخطاياه ِ ِخيانَتِه بِسَبَِب وََسيَهلُِك

ْ أنتُم ُطرُقُكُْم أْم ِيَل، إسْرائ بَيَت يا ً مُستَقِيمَة لَيسَْت أنا يقِي َأَطرِ مُستَقِيمَةً!› لَيسَْت ّبِ َّ الر يُق ‹َطرِ تَقُولُونَ: كُْم َّ وَلـَِكن ٢٥

َسيَمُوُت شُرُورِهِ. بِسَبَِب ُ َسُأمِيتُه فَإنِّي رِّ، َّ الش بِعَمَِل وَيَبدَُأ لاِح بِالّصَ يَعِيُش ُ الّصاِلح يَعُودُ لا فَحـِينَ ٢٦ مُستَقِيمَةً؟ لَيسَْت
يُنَجِّي بِهَذا ُ ه َّ فَإن وَعادٌِل، ٌ صاِلح َ هُو ما بِعَمَِل وَيَبدَُأ رُورَ، ُّ الش يَعمَُل ُ ير الشِّرِّ يَعُودُ لا وَِحينَ ٢٧ يرَةِ. الشِّرِّ ِ أعمالِه بِسَبَِب

يَهلَِك. وَلَْن َسيَحيا ُ ه َّ فَإن عَمِلَها، َّتِي ال ُ وََخطاياه ِ آثامِه عَْن وَتاَب فَهِمَ فَإْن ٢٨ نَفسَهُ.
بَيَت يا ً مُستَقِيمَة لَيسَْت أنا يقِي َأَطرِ مُستَقِيمَةً!› لَيسَْت ّبِ َّ الر يُق ‹َطرِ يَقُولُونَ: ِيَل إسْرائ بَيَت فَإّنَ هَذا وَمََع ٢٩

ُسلُوكِهِ. ِبحَسَِب إنساٍن كُّلِ عَلَى أحكُمُ الَّذِي «أنا الإلَهُ: الرّّبُ يَقُوُل ٣٠ مُستَقِيمَةً؟» لَيسَْت ْ أنتُم ُطرُقُكُْم أْم ِيَل، إسْرائ
اقتَرَفتُمُوها، َّتِي ال الآثاِم كُّلِ مِْن ُصوا َّ َتخَل ٣١ آثامُكُْم. تُّدمِّرَكُْم لا ى َّ َحت وََخطاياكُْم، آثامِكُْم كُّلِ عَْن وَارِجعُوا بُوا فَتُو
وَاحيُوا.» رِّ َّ الش عَِن بُوا تُو أحَدٍ. بِمَوِت ُأسَرُّ لا أنا ٣٢ تَمُوتُونَ؟ ِماذا ل ِيَل، إسْرائ بَني يا ًجَدِيدَةً. وَرُوحا ً ًجَدِيدا قَلبا وَخُذُوا

الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل
١٩

ة َّ بْو َّ الل رَمُز
وَقُْل: ِيَل إسْرائ ِ قادَة عَلَى حُزٍن نَِشيدَ فَأنِشْد أنَت، «أمّا اللهُ: َ لِي وَقاَل ١

الُأُسودِ، بَينَ بُِض تَر ٌ لَبْوَة ِك «‹ُأمُّ ٢
الأشباِل. مََع ِجراءَها َبِّي وَتُر

يّاً. قَوِ ً أَسدا َ لِيَِصير ً ِشبلا ْت َّ َب ر ٣
الِافتِراَس، مَ َّ تَعَل
النّاَس. وَأكَل

يُزَمجِرُ، الُأمَمُ ُ «‹سَمِعَته ٤

بِفَّخِهِْم. ُ فَأمسَكُوه
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َمِهِ، ف فِي كَلالِيَب وََضعُوا
مِصْرَ. إلَى ُ وَاقتادُوه

عَودَتِهِ. فِي رَجاءٍ كُّلَ فَقَدَْت فَلَمّا ٥
ِجرائِها مِْن َ آخَر ً واِحدا اختارَْت

يّاً. قَوِ ً أَسدا ُ وََجعَلَته
الُأُسودِ، وََسَط يَتَباهَى فَبَدَأ ٦

بَيْنَها. ً يّا قَوِ وَصارَ
الِافتِراَس، مَ َّ وَتَعَل

النّاَس. وَأكََل
ُحُصونَهُْم، هاَجمَ ٧

مُدُنَهُْم. رَ وَدَمَّ
زَمجَرَتِهِ. َصوِت مِْن الأْرِض ُسّكاِن كُّلُ فَاندَهََش

ُجاوِرَةُ، الم عُوُب الّشُ ُ هاجَمَته ِحينَئِذٍ، ٨

عَلَيهِ، َشبََكتَهُْم وَألقُوا
فَخِّهِْم. فِي فَوَقََع

َمِهِ، ف فِي كلالِيَب وََضعُوا ٩
قَفٍَص، فِي ُ وَوََضعُوه

بابَِل، مَلِِك إلَى ُ وَاقتادُوه
الزِّنزانَةِ، فِي ُ ألقَوْه َّ ثُم

ِيَل.» إسْرائ ِجباِل عَلَى يُسمَُع ُ َصوتُه يَعُودَ لا كَي
الـكَرمَة رَمُز

ِّمارِ بِالث ٍ مَلِيئَة ٍ َككَرمَة َك «‹ُأمُّ ١٠

. ّيِ َّ الر قَنَواِت قُرَب ٌ مَزرُوعَة ها لأّنَ
ِياهِ. الم ِ َكثرَة بِسَبَِب َكثِيرَةٍ بِأوراٍق وَمُغَّطاةٌ ٌ مُثمِرَة ها إّنَ

للِحُّكاِم. ُصولَجاناٍت فُرُوعُها صارَْت ١١

حاِب، الّسَ وََسِط ى َّ َحت فُرُوعِها أحَدُ وَارتَفََع
كامٍِل. بِشَكٍل ُ غِيرَة الّصَ أغصانُها وَنَمَْت

الأْرِض، عَلَى وَُألقِيَْت بِغََضٍب اقتُلِعَْت ها وَلـَِكنَّ ١٢

ثِمارَها، ُ ة َّ رقِي َّ الش ُ الرِّيح فَِت وََجّفَ
فَيَبِسَْت. ِ َجرَة الّشَ مَِن أغصانُها وََسقَطَْت
بِالنّارِ. احتَرَقَْت فَقَدِ ُ ة َّ ي القَوِ أْغصانُها أمّا
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حراءِ، الّصَ فِي ٌ مَزرُوعَة ِهيَ «‹وَالآنَ ١٣
وَعَطشانَةٍ. يابِسَةٍ أْرٍض فِي

ثَمَرَها، وَالتَهَمَْت أْغصانِها مِْن النّارُ ِت امتَّدَ ١٤

ِلحاِكٍم.›» ً ُصولَجانا يَصلُُح قَوِّيٌ فِرعٌ هُناكَ يَعُْد وَلَْم

ِينَةٌ. حَز رِثاءٍ ُ قَِصيدَة ِ هَذِه
٢٠

ِيل إسْرائ بَني عِصيانُ
عََل اللهِ مَِن ً رِسالَة لِيَطلُبُوا إلَيَّ ِيَل إسْرائ ُشيُوِخ بَعُض أتَى الّسابِعَةِ، ِ نَة الّسَ فِي الخامِِس هرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِم فِي ١

ْ أتَيتُم هَْل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: وَقُْل ِيَل إسْرائ ُشيُوَخ كَلِّْم إنْسانُ،٣١ «يا ٣ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ فَأتَْت ٢ َمِي. ف
الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل مِنِّي.›» رِسالَةٍ لِأخذِ تَطلُبُونِي بِأْن لـَكُْم أسمََح لَْن إنِّي بِذاتِي ُأقسِمُ فِعلاً؟ ً رِسالَة لِتَطلُبُوا

ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: قُْل ٥ يَعمَلُونَها. آباؤُهُْم كانَ َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر بِالأعماِل عَّرِفهُْم َستُدِينُهُْم؟ هَْل إنْسانُ، «يا ٤

رَفَعُت ِحينَ مِصرَ، أْرِض فِي ً عَهدا مَعَهُْم عَمِلُت يَعقُوَب. لِبَنِي وَأقسَمُت يَدِي رَفَعُت ِيَل، إسْرائ اختَرُت ِحينَ اللهُ:
إلَى وَأقُودَهُْم مِصرَ، أْرِض مِْن ُأخرَِجهُْم بِأْن دُت وَتَعَهَّ يَدِي رَفَعُت اليَوِم ذَلَِك وَفِي ٦ إلَهُكُْم. أنا لَهُْم: ُلُْت وَق يَدِي

البِلادِ.› بَينَ الأجمَِل وَِهيَ وَعَسَلاً، ً لَبَنا تَفِيُض أْرٍض – لأجلِهِْم صتُها تَفَّحَ أْرٍض
مِصرَ بِأصناِم سُوا تَتَنَّجَ وَلا أمامَهُْم. يََضعُونَها َّتِي ال ُ ِيهَة الـكَر الأصنامَ تِلَك ُلقَِي ي أْن إنساٍن كُّلِ ‹عَلَى لَهُْم: ُلُْت ق َّ «ثُم ٧

َ الأصنام مَِن مِنهُِم واِحدٌ َّْص يَتَخَل لَْم لِي. يَسمَعُوا لا أْن وَاختارُوا ، عَلَيَّ دُوا َّ تَمَر هُْم لـَِكنَّ ٨ إلَهُكُْم.› أنا لأنِّي القَذِرَةِ،
غََضبِي كُّلَ عَلَيهِْم أسكَُب بِأْن رُت َّ وَفَك القَذِرَةِ. مِصرَ أصنامَ مِنهُِم واِحدٌ يَترُْك وَلَْم أمامَهُْم، يََضعُونَها َّتِي ال ِ البَغِيَضة
بِأنِّي أمامَها أعلَنُت َّتِي وَال وََسطِها، فِي َسَكنُوا َّتِي ال الُأمَِم بَينَ اْسمِي َ ُأَشوِّه أْن أَشأ لَْم لـَِكنِّي ٩ مِصرَ. أْرِض فِي وَهُْم
وَشَرائِعِي، فَرائِضِي هُناكَ وَأعطَيْتُهُْم ١١ حراءِ. الّصَ إلَى َ مِصْر أْرِض مِْن قُْدتُهُْم وَهَكَذا ١٠ مِصرَ. أْرِض مِْن َسُأخرُجهُْم
وَبَينَهُْم، بَينِي الَّذِي العَهدِ ِ َكعَلامَة راحَةٍ،٣٢ أيّامَ أعطَيْتُهُْم َكما ١٢ بِها. َسيَحيا رائـِـَع َّ الش ِ هَذِه يُطِيُع مَْن بِأّنَ وَوَعَدتُهُْم

ُأقَّدِسُهُْم. الَّذِي َ الله أنا أنِّي َ لُِأظهِر
َسيَحيا بِها يَعمَُل مَْن َّتِي ال فَرائِضِي وَرَفَُضوا شَرائعِي، يَتْبَعُوا وَلَْم حراءِ، الّصَ فِي عَلَيَّ دُوا َّ تَمَر ِيَل إسْرائ بَني «وَلـَِكّنَ ١٣

ةِ. َّ ي البرِّ فِي ـِكَهُْم فَُأهل عَلَيهْم، غََضبِي أسكَُب بِأْن رُت َّ فَك وَلِذا مُتَكَرٍِّر. بِشَكٍل نْتُها َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر أيّامَ سُوا َّ وََنج أيضاً، بِها
وَأقسَمُت يَدِي رَفَعُت ١٥ مِصرَ، مِْن َشعبِي ُأخرُِج رَأونِي الَّذِيَن الُأمَِم بينَ َ ه َّ يَتَشَو لا وَلـِكَي اسمِي، لِأجِل وَلـَِكْن ١٤

بَينَ الأجمَِل وَِهيَ وَعَسَلاً، ً لَبَنا تَفِيُض أْرٍض إلَى – لَهُْم أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض إلَى ُأدِخلَهُْم لَْن إنِّي حراءِ الّصَ فِي لَهُْم
٢٠:٣ ٣١

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
٢٠:١٢ ٣٢

ِ بَقيّة في ً (أيضا العَمَل. عَِن والامتناِع ِ للعبادَة ً أيّاما ُ يعَة رِ َّ الش أقّرَتَها َّتِي ال الأيّاِم مَِن وَغَيرِها والأعيادِ بِت الّسَ أيّامَ تَشمَُل وَِهيَ «ُسبوُت.» ً حرفيّا راحة. أيام
الفَصل) هَذا
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َ وَراء بُهُْم قُلُو انجَذَبَْت فَقَدِ نْتُها. َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر أيّامَ سُوا َّ وََنج شرائِعِي، يُطِيعُوا وَلَْم فَرائِضِي رَفَُضوا هُْم لأّنَ ١٦ البِلادِ.
تَعِيشُوا لا ةِ: َّ ي البرِّ فِي لِأبنائِهِْم ُلُْت وَق ١٨ ةِ. َّ ي البرِّ فِي ً تَماما ُأبِْدهُْم وَلَْم ـِْكهُْم، ُأهل وَلَْم رَحَمتُهُْم وَلـَِكنِّي ١٧ القَذِرةِ. َأوثانِهِمُ
أنا ١٩ القَذِرَةِ. بِأوثانِهِمُ سُوا تَتَنَّجَ وَلا فَرائِضَهُْم، َتحفَظُوا وَلا أطاعُوها، الّتِي رائـِـَع َّ الش تُطِيعُوا لا آباؤُكُْم! عاَش َكما
بَينِي العَهدِ عَلَى ً عَلامَة فَتَكُونَ نْتُها، َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر أيّامَ قَّدُِسوا ٢٠ فَرائِضِي. ِحفِظ فِي وَدَقِّقُوا شَرائِعِي أطِيعُوا إلَهُكُْم،

إلَهُكُْم.› أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، وَبَينَكُْم.
عَمِلَها إْن َّتِي ال َ الُأمُور يَعمَلُوا لَْم فَرائِضِي. ِحفِظ فِي يُدَقِّقُوا وَلَْم شَرائِعِي يُطِيعُوا لَْم . عَلَيَّ دُوا َّ تَمَر الأولادَ «وَلـَِكّنَ ٢١

حراء الّصَ فِي ـِكُهُْم فَُأهل عَلَيهِْم غََضبِي كُّلَ أسكَُب بِأْن رُت َّ فَك لِذا نْتُها. َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر أيّامَ سُوا َّ وََنج بِها، َيحيا إنْساٌن
أمامَهُْم. َ مِصْر مِْن أخرَجتُهُْم َّتِي ال الُأمَِم بَينَ لِاْسمِي ِ يِّبَة الّطَ ِ معَة الّسُ لأجِل بادَتِهِْم إ عَْن نَفسِي مَنَعُْت لـَِكنِّي ٢٢ تَماماً.
َيحفَظُوا لَْم هُْم لأّنَ ٢٤ البِلادِ. كُّلِ وَفِي الُأمَِم وََسَط ُأبَعثِرَهُْم بِأْن لَهُْم دُت وَتَعَهَّ حراءِ الّصَ فِي لَهُْم يَدِي رَفَعُت لـَِكنِّي ٢٣

لِذَلَِك ٢٥ لِآبائِهِْم. كانَْت َّتِي ال ِ القَذِرَة بِالأوثاِن قُوا َّ وَتعَل نْتُها، َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر بِأيّاِم وا وَاستََخّفُ شَرائِعِي، وَرَفَُضوا فَرائِضِي
أبكارَهُْم مُوا قَّدَ ى َّ َحت بِعَطاياهُْم، سُونَ يَتَنَّجَ تَرَْكتُهُْم ٢٦ بِها. َيحيَونَ لا وَفَرائَِض صاِلحَةٍ، َ غَير شَرائـِـَع يَتبَعُونَ َجعَلْتُهُْم

اللهُ! أنا أنِّي يَعلَمُونَ حينَئِذٍ، ُأدَمِّرَهُْم. لـِكَي َكقَرابِينَ،
َّ استَمَر هَذا، كُّلِ إلَى ِ بِالإضافَة الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: وَقُْل ِيَل إسْرائ بَني إلَى إنْسانُ يا ْم َّ تَكَل «وَلِذا، ٢٧

وَعَدتُهُْم أْن َسبَق َّتِي ال الأْرِض إلَى قُدتُهُْم هَذا وَمََع ٢٨ . عَلَيَّ ِّ المُستَمِر دِهِِم ُّ تَمَر فِي بِي، اْستِخفافِهِْم يُظهِرُونَ آباؤُكُْم
تَقدِماٍت مُوا قَّدَ َخضراءَ. َشجَرَةٍ كُّلِ وََتحَت رََأْوها، ٍ عالِيَة ٍ َلَّة ت كُّلِ عَلَى لِأوثانِهِْم َ ذَباِئح مُوا قَّدَ هُْم وَلـَِكنَّ لَهُْم. ُأْعطِيَها بِأْن

خَمْراً. وََسَكبُوا رُوا َّ وََبخ غََضبِي، ِ لِإثارَة
هَذا إلَى ‹باما›٣٣ عِبادَتِهِْم أماِكَن يَْدعُونَ زالُوا ما لِذَلَِك – إلَيهِ؟› تَذهَبُونَ الَّذِي المُرتَفَُع هَذا ‹ما «فَسَألتُهُْم: ٢٩

اليَوِم!
بِها؟ آباؤُكُْم َس َّ تَنَج َّتِي ال ذاتِها ِ يقَة رِ بِالّطَ سُونَ تَتَنَّجَ ْ ألَستُم الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا ِيَل: إسْرائ لِبَيِت قُْل «لِذا ٣٠

ُ وَبِأوثانِكُم َكقِرابِينَ، أولادِكُْم وَِبحَرِق تَقدِماتِهِْم، ِتَقدِيِم ب مِثلَهُْم سُونَ تَتَنَّجَ ْ أنتُم ٣١ القَذِرَةِ؟ أوثانِكُمُ مََع تَزْنُونَ ْ ألَستُم
ُأقسِمُ ِيَل، إسْرائ بَني يا مِنِّي؟ وَنُْصٍح ٍ كَلِمَة وََطلَِب إلَيَّ َجِيءِ بِالم لـَكُْم أسمََح أْن مِنِّي عُونَ َّ ق َّ تَتَو هَذا، وَمََع نَفسِها. ِ القَذِرَة
تَقُولُونَ: إْذ ، َّ تَتِّم لَْن بِها تُفَكِّرُونَ َّتِي ال ُ وَالفِكرَة ٣٢ مِنِّي! ُّصَح الن وََطلَِب إلَيَّ َجِيءِ بِالم لـَكُْم أسمََح لَْن إنِّي اللهُ، يَقُوُل بِذاتِي،
ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣٣ ةً.› َّ ي وََحجَرِ ً ة َّ ًَخشَبِي أصناما َ فَنَخدِم الُأخرَى، الأراضِي ِ عَشائِر وَمِثَل الُأخرَى الُأمَِم مِثَل لِنَكُْن

َسُأخرِجُكُْم ٣٤ عَلَيكُْم. يُسَكُب ً ًَشدِيدا ًوَغََضبا وَذِراعا ً ة َّ ي قَوِ ً يَدا الأمرُ َب َّ تَطَل وَلَوْ عَلَيكُْم َسأملُُك إنِّي بِذاتِي ‹ُأقسِمُ الإلَهُ:
مَمدُودَةٍ وَذِراٍع ةٍ َّ ي قَوِ ِيَدٍ ب َسُأخرِجُكُْم تُونَ. َّ مَشَت ْ أنتُم َحيُث الأراضِي كُّلِ مِْن وَأجمَعُكُْم الُأخرَى، الُأمَِم كُّلِ بَينِ مِْن
َحسَْمُت وََكما ٣٦ لِوَجهٍ. ً وَجها مَعَكُْم تِي َّ قَِضي فِي وَأحكُمُ النّاِس، مَِن ٍ خالِيَة َ َصحراء إلَى وََسآخُذُكُْم ٣٥ َشدِيدٍ. وَغََضٍب

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل مَعَكُْم.›» تِي َّ قَِضي َسأحسِمُ هَكَذا مِصرَ، َصحراءِ فِي آبائِكُْم مََع تِي َّ قَِضي
٢٠:٢٩ ٣٣

مُرتَفٌع. مكاٌن أي باما.
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وََسطِكُْم، مِْن َ العُصاة يُل َسُأزِ َّ ثُم ٣٨ بَيننا. الذي لَلْعَْهدِ ً وَفْقا ينونَةِ، الدَّ عَصا َتحِت مِْن ونَ ُّ تَمُر «وََسأجعَلـُكُْم ٣٧

فِيما ِيَل إسْرائ تُراَب يَدُوُسونَ فَلا يلُهُْم، َسُأزِ َباءِ. كالغُر فِيها يَسكُنُونَ َّتِي ال الأْرِض مَِن عَلَيَّ دِ ُّ َّمَر الت فِي ونَ ُّ يَستَمِر وَالَّذِيَن
اللهُ.» أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، بَعدُ.

، إلَيَّ َلجَأوا ت لا فَصاعِداً، الآِن مَِن لـَِكْن القَذِرَةَ. أوثانَكُمُ وَاعبُدُوا ِيَل إسْرائ بَيَت يا «اذهَبُوا الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٣٩

َسيَعبُدُنِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٤٠ القَذِرَةِ. وَأوثانِكُمُ ِتَقدِماتِكُْم ب وِس القُّدُ اْسمَِي ِتَدنِيِس ب أسمََح لَْن لِأنِّي
وَكُّلَ وَقَرابِينَهُْم تَقدِماتِهِْم وََسأقبَُل َسأقبَلُهُْم، هُناكَ العالِيَةِ. ِيَل إسْرائ ِجباِل فِي ِس، المُقَّدَ َجبَلِي عَلَى ِيَل إسْرائ بَيِت كُّلُ
وَأجمَعُكُْم الُأخرَى، الُأمَِم كُّلِ بَينِ مِْن ُأخرِجُكُْم ِحينَ يِّبَةِ، الّطَ ذَباِئحِكُمُ بِرَواِئحِ وَُأسَرُّ َسأقبَلـُكُْم ٤١ َسةِ. المُقَّدَ ذَباِئحِهِِم
ُأعِيدُكُْم ِحينَ اللهُ، أنا أنِّي َستَعلَمُونَ ٤٢ الأمَِم! أمامَ بَينَكُْم قَداَستِي ُ وََسُأظهِر تِينَ، َّ مَشَت ْ ُكنتُم َحيُث الأراضِي كُّلِ مِْن
رُونَ َّ وَتَتَذَك عِشتُمْ، َكيَف رُونَ َّ َستَتَذَك ِحينَئِذٍ، ٤٣ لهُْم. َسُأعطِيها بِأنِّي لآبائِكُْم أقسَمُت َّتِي ال الأْرِض ِيَل، إسْرائ أْرِض إلَى
بَيَت يا وََستَعلَمُونَ ٤٤ عَمِلتُمُوها. َّتِي ال ِ يرَة الشِّرِّ الخَطايا مَِن وََستَخجَلُونَ بِها، ْ ستُم َّ تَنَج َّتِي وَال عَمِلتُمُوها َّتِي ال رُورِ ُّ الش كُّلَ
ّبُ َّ الر يَقُوُل الفاِسدِةُ.» وَأعمالـِكُمُ يرِ، الشِّرِّ ُسلُوِككُمُ ِبحَسَِب لا لاْسمِي، ً إكراما ُأعامِلـَكُْم ِحينَ اللهُ، أنا أنِّي ِيَل إسْرائ

الإلَهُ.
ذاِت قِب َّ الن تِلاِل ِضّدَ َنُوِب، الج ِضّدَ أ َّ وَتَنَب تَيْمانَ، َ َنحو َنُوِب الج إلَى ْ انْظُر إنْسانُ، «يا ٤٦ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ٤٥

ٍ َشجَرَة كُّلَ فَتَلتَهِمَ فِيَك، ً نارا ُأشعُِل أنا ها يَقُولُهُ: ما َ هُو هَذا اللهِ. ِ كَلِمَة إلَى ‹استَمِعِي قِب: َّ الن لِغاباِت قُْل ٤٧ الغاباِت.
ِحينَئِذٍ، ٤٨ ماِل. الّشَ إلَى َنُوِب الج مَِن الأْرِض كُّلِ عَلَى النّارُ ُ وََستَنتَشِر شَيءٌ. نارَها يُطفَِئ وَلَْن يابِسَةٍ، وَ َ َخضراء

شَيءٌ.›» نارَها يُطفَِئ وَلَْن بِالنّارِ، أشعَلَها الَّذِي َ الله أنا أنِّي َمِيُع الج َسيَرَى
الحِكاياِت!» بِثَرثارِ يَدعُونَنِي هُْم إّنَ أفعَلُهُ. ما النّاُس هَؤُلاءِ يَفهَمَ لَْن الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها أّيُ «آهِ فَقُلُْت: ٤٩

٢١
الله َسيُف

ِيَل. إسْرائ أْرِض وَِضّدَ المَعابِدِ ِضّد ْم َّ وَتَكَل القُْدِس، ِ مَدينَة َ َنحو ْ انظُر إنْسانُ،٣٤ «يا ٢ ِيَةً: ثان ِ الله ُ كَلِمَة إلَيَّ فَأتَْت ١

َ الأبرار مِنِك يُل وََسُأزِ ِ ِغمْدِه مِْن َسيْفِي وََسيَْخرُُج ِك. ِضّدُ أنا ها اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ِيَل: إسْرائ لِأْرِض قُْل ٣

ماِل. الّشَ إلَى َنُوِب الج مَِن َمِيَع الج فَيُبِيدَ الأْرِض كُّلِ عَلَى َسيفِي ُّ َسيَمُر مِنِك. وَالأشرارَ الأبرارَ ِيدُ َسُأب نَعَْم ٤ وَالأشرارَ.
ِغمدِهِ. إلَى ُ يُعِيدَه وَلَْن َسيفَهُ، اْستَّلَ قَدِ َ الله أّنَ َمِيُع الج َسيَعرُِف ِحينَئِذٍ، ٥

يتُها َلَّقَ ت َّتِي ال ِ الرِّسالَة بِسَبَِب لَهُْم قُْل وَتَنُوُح، دُ َّ تَتَنَه ِماذا ل يَسألُونََك وَِحينَ ٧ أمامَهُْم. وَُنحْ مَكسُورٌ، قَلبََك أّنَ لَو َكما ْد َّ تَنَه ٦

الماءِ. مِثَل ُ وَتَِصير ٍ رُكبَة كُّلُ وََستَضعُُف الأرواُح، ُ وََستَُخور الأيدِي، وََستَضعُُف َخوفاً، قَلٍب كُّلُ َسيَذُوُب اللهِ. مَِن
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل وَتحدُُث.» الُأمُورُ ِ هَذِه َستَأتِي
وَقُْل: أ َّ تَنَب إنْسانُ، «يا ٩ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ٨

٢١:٢ ٣٤
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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مَصقُوٌل. َسيٌف ُسّنَ قَْد : ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو «‹هَذا
، بحِ للِذَّ ُسّنَ ١٠

كَالبَرِق. يَلمَُع َ صار ى َّ َحت وَُصقَِل
عِقابِي، عَصا مِْن َبَْت هَر لَقَْد ، بُنَّيَ يا

ةِ! َّ الخَشَبِي العَصا ِلَك ِت ب العِقاَب رَفَْضَت
دِ، َّ بِالي ُمسََك لِي يُف الّسَ ُصقَِل ١١

للِقاتِِل. لِيُعطَى وَُصقَِل يِف الّسَ حَّدُ ُسّنَ

وََسَط يُوِف الّسُ حامِلِي إّنَ ِيَل. إسْرائ ِ قادَة وََسِط وَفِي َشعبِي وََسِط فِي يَف الّسَ لِأّنَ وَاصرُْخ وَلوِْل إنْسانُ، «‹يا ١٢

ُأعاقِبُكُْم؟» فَبِماذا َخشٍَب، مِْن ً بِعَصا العِقاَب ُ رَفَْضتُم لـَكُْم؟ امتِحاٌن أفَهَذا ١٣ دِيدِ! الّشَ حُزنَِك عَْن عَبِّرْ وَلِذا َشعبِي،
الإلَهُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا

لِشَعبِي: وَقُْل ِيَدٍ، ب ً يَدا فَاضرِْب إنْسانُ، يا أنَت «أمّا ١٤

اٍت. مَّرَ ثَلاَث بَْل تَينِ، مَّرَ القَتلَى يُف الّسَ «‹يَضْرُِب
آخَرٍ. َ وَراء ً َجسدا هَذا ِ المَذَبحَة َسيُف َيخـتَرُِق

بِهِْم قُلُو مِْن ٍ َشجاعَة كُّلَ يَل ِ يُز ى َّ َحت ١٥

الّساقِطِينَ. القَتلَى عَدَدِ مِْن ِيدَ وَيَز
مُدُنِهِْم. كُّلِ بَوّاباِت قُرَب يِف بِالّسَ بِمَجزَرَةٍ بُت َّ تَسَب قَْد

كَالبَرِق، يَلمَُع ُجعَِل قَْد
للِقَتِل. ِ ِغمدِه مِْن مَْسُحوٌب َ وَهُو

حاداً، ابَْق َسيُف، يا ١٦
َمِينِ، الي َ ِجهَة اضْرِْب

اليَسارِ، َ ِجهَة وَاضرِْب اْطعَْن،
هَت. تَوَّجَ َحيثُما وَاضْرِْب

ِيَدٍ، ب ً يَدا وََسُأَصّفُِق ١٧

غََضبِي.›» وََسُأشبـِـُع
مُْت. َّ تَكَل َ الله أنا

ً عَلامَة وََضْع بابَِل. مَلِِك مِْن الآتِي يِف الّسَ أمامَ عُ َّ يَتَفَر ً يقا َطرِ اْرسُْم إنْسانُ، «يا ١٩ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١٨

ِ مَدِينَة القُْدِس إلَى ُ تُِشير ً واِضحَة ً وَعَلامَة ِيِّينَ، ون العَمُّ ِ َبّة ر إلَى ُ تُِشير ً واِضحَة ً عَلامَة فََضْع ٢٠ المَدِينَتَينِ. يِق َطرِ إلَى ُ تُِشير
ليَختارَ َيَواناِت الح َكبِدَ وَيَمتَِحُن ُ آلِهَتَه وَيَسأُل ُ سِهامَه ُّ يَهُز يِق رِ الّطَ مُفتَرَِق عِندَ يَقُِف بابَِل فَمَلُِك ٢١ الحَِصينَةِ. يَهُوذا
هُتافاِت لِيَرَفَع الاشجارِ. ِبجُذُوِع وَيُهاِجمَها القُْدِس، إلَى يَذهََب بِأْن عَلَيهِ ُ تُِشير َكّفِهِ، عَلَى ِ العِرافَة عَلاماُت ٢٢ يَق. رِ الّطَ
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َحوَل أبراٍج وَلِبِناءِ للحِصارِ، ةٍ َّ ِي تُراب َ َحواِجز وَلِعَمَِل البَوّاباِت، إلَى الاشجارِ جُذُوِع لإحضارِ بِالأبواِق وَلِيَضرَِب الحَرِب،
رَهُْم َّ ذَك ُ ه َّ لـَِكن الأعظَِم. بِعَهدِهِِم مُلزَمِينَ كانُوا الَّذِيَن ِيَل إسْرائ بَنِي لِهَؤُلاءِ ِ الخاطِئَة ِ كَالعِرافَة بَدا هَذا وَلـَِكْن ٢٣ المَدِينَةِ.
وَإظهارِ دِكُْم ُّ تَمَر بِإعلاِن ذَنبَكُْم ْ أظهَرتُم َّكُْم إن «َحيُْث الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل لِذَلَِك، ٢٤ َسبيِهِْم.» إلَى َسيُؤَدِّي ذَنبَهُْم بِأّنَ

قَسْراً.» بِي الّسَ إلَى َستُساقُونَ َّكُْم فَإن عَمِلتُمْ، ما كُّلِ فِي َخطاياكُْم
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٦ . النِّهائِيِّ عِقابَِك وَقِت فِي َظهَرَْت فَقَْد الفاِسدَ، ِيَل إسْرائ رَئِيَس يا أنَت «وَأمّا ٢٥

ذَلَِك وَلـَِكّنَ دَماراً! ُ َسأجعَلُه ٢٧ المُرتَفـِـَع! وَاخفِِض َ الحَقِير ارفَِع هُوَ: َكما ٌ شَيء يَبقَى لَْن الإكلِيَل انزَِع العِمامَةَ! ‹أزِِل
ُأعَيِّنُهُ.» أنا الَّذِي القَضاءُ، ُ لَه الَّذِي يَأتِي ى َّ َحت َيحدَُث لَْن

ُخزِي: الم وَإلَهِهِِم ِيِّينَ ون للِعَمًّ ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا وَقُْل: أ َّ تَنَب إنْسانُ، يا «وَأنَت ٢٨

َسيٌف! «‹هُناكَ
للِقَتِل، ِ ِغمدِه مِْن مَسلُوٌل َسيٌف هُناكَ

للِالتِهاِم! وَمَصقُوٍل لامـِـٌع

كاذِبَةً، ً وَعِرافَة ً فَة َّ ي مَُز رُؤًى لِنَفِسِك ِيَن «‹تَر ٢٩
يَنْفَعَِك، لَْن فَِسْحرُِك وَلِذا

الأشْرارِ، رِقاَب وََصَل يُْف الّسَ
ُجثٍَت، ِسوَى يَكُونُوا لَْن ً يبا قَرِ

رِّ. َّ الش َسيَنْتَِهي ً يبا قَرِ

إلَيها. أصلُِك يَعُودُ الَّذِي الأْرِض فِي فِيهِ، خُلِقِت الَّذِي المَكاِن فِي َسُأدِينُِك ِنَفسِي ب أنا ِغمْدِهِ. إلَى يَف الّسَ «‹أعِدِ ٣٠

وَالقَتِل. مارِ الدَّ فِي ُمحـتَرِفِينَ قُساةٍ إلَى وَُأَسلِّمُِك ُلتَهَِب، الم َسخَطِي عَلَيِك وََسأنفُُخ عَلَيِك، المُشتَعَِل غََضبِي َسأسكُُب ٣١

مُْت.›» َّ تَكَل قَْد َ الله أنا أنِّي يَن رِ َّ َستَتَذَك ِك َّ وَلـَِكن الأْرِض. كُّلِ فِي دَمُِك وََسيُسفَُك للِنّار، ً وُقُودا َستَكُونِينَ ٣٢

٢٢
وَعِقابُها القُْدِس ِ مَدينَة َخطايا

ِيهَةِ؟ الـكَر أعمالِها بِكُّلِ وَُتخـبِرُها ِ القاتِلَة ِ المَدِينَة ِ هَذِه عَلَى ً حُكما ُ َستُصدِر هَْل إنْسانُ،٣٥ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١

َصنَعَْت عَلَيها. العِقاِب وَقُت َ جاء لِذَلَِك وََسطِها. فِي ً دَما َسفََكْت ٌ مَدِينَة القُْدُس لَهُْم: ‹قُْل الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل قُْل: ٣
أتَى قَْد َصنَعتِها! َّتِي ال ِ القَذِرَة بِالأصناِم ِسينَ وََستَتَنَّجَ َسفَكتِهِ، الَّذِي ِم الدَّ عَلَى َستُعاقَبِينَ ٤ بِهِا. نَفسَها لِتُنَّجَِس ً أصناما
الأراضِي. كُّلِ فِي ٍ يَة ُسخْرِ وَمَوُضوعَ الُأمَِم، كُّلِ عِنْدَ ً ُأْضحُوكَة َسأجعَلُِك فَإنِّي وَلِذا ِسنِيِك! َ نِهايَة َلَغِْت ب قَْد وَقتُِك!

الفَوضَى. تَملأوِك أنِْت وَها اْسمَِك. ْسِت َّ َنج قَْد بِِك. ِ يبَة وَالقَرِ ِ البَعِيدَة البِلادِ كُّلُ ُ َستَْسَخر ٥

٢٢:٢ ٣٥
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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الأجانِِب ُ مُعامَلَة ُ وَتُساء ُ الآباء يُهانُ فِيِك قُدُس، يا ٧ ِم. الدَّ لِسَفِك ً أسلِحَة مَعَِك ِيَل إسْرائ رُؤَساءِ كُّلُ حَمََل قَْد ها ٦
قُدُس، يا ٩ نْتُها.٣٦ َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر أيّامَ وَدَنَّْسِت ساتِي، بِمُقَّدَ استَهَنِْت ٨ مُساعَدَةٍ. ُ ة َّ أي لَهُْم ُ م تُقَّدَ وَلا وَالأرامِِل. وَاليَتامَى
َحقِيرَةً. قَذِرَة ً أعمالا فِيِك يَعمَلُونَ وَ ِجبالِِك، عَلَى َطعاِمي لِيَأكُلُوا يَصعَدُونَ النّاِس. بِقَتِل بُونَ َّ فَيَتَسَب يَكذِبُونَ ُأناٌس فِيِك
ِ فَتْرَة فِي النِّساءِ مََع ى َّ َحت أنفُسَهُْم وَيُنَجِّسُونَ بَْل النِّساءَ، الرِّجاُل يَغتَِصُب وَ آبائِهِْم، زَوجاِت يُعاشِرُونَ رِجاٌل فِيِك ١٠
مِْن هُّنَ واتِي َّ الل أَخواتِهِمُ فِيِك الرِّجاُل يَغتَِصُب وَ بَْل وَبِكِنّاتِهِْم. ِجيرانِهِْم بِزَوجاِت الرِّجاُل ُس وَيَتَنَّجَ ١١ َيِض. الح
المُعطاةِ القُرُوِض عَِن ً با وَرِ ً فائِدَة َطلَبِْت وَالقَتِل. ِم الدَّ َسفِك عَْن مِت للِّصَ ً رِْشوَة فِيِك ُ القادَة يَأخُذُ ١٢ وَدَمِهِْم. لَحمِهِْم

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل تَماماً.» وَنَِسيتِينِي ُظلماً، ِجيرانَِك فَسَلَبِْت لِلفُقَراءِ،
أتَظُنِّينَ ١٤ وََسطِِك. فِي ُسفَِك الَّذِي البَريءِ ِم الدَّ وَبِسَبَِب ِمَةِ، الّظال مَكاِسبِِك بِسَبَِب ِيَدٍ ب ً يَدَا َسَأضرُِب «وَلـَِكنِّي ١٣

بَينَ َشعبَِك ُ َسُأبَعثِر ١٥ وََسأفعَُل. مُْت َّ تَكَل َ الله فَأنا عِقابِِك؟ وَقُت يأتِي يَومَ َستَثبُتاِن يَدَيِك أّنَ أْو َستَصمِدُ، ُشجاعَتَِك أّنَ
الُأمَِم. كُّلِ أمامَ نَفسَِك ْسِت َّ َنج أْن بَعدَ ١٦ َنجاساٍت، مِْن فِيِك ما كُّلَ وََسأُحّطِمُ يبَةٍ، غَرِ بِلادٍ فِي ُ وََسُأَشتِّتُه الُأمَِم،

اللهُ.» أنا أنِّي َستَعلَمِينَ ِحينَئِذٍ،
ِ وَالقَصدِير ِ البُرونْز مِثُل هُْم إّنَ المَعادِِن. ِ َكنُفايَة لِي ِ بِالنِّسبَة ِيَل إسْرائ بَيُت صارَ إنْسانُ، «يا ١٨ : إلَيَّ ِ الله ُ كَلِمَة أتَْت َّ ثُم ١٧

َ نُفايَة ْ صِرتُم َّكُْم «لأن الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل وَلِذا، ١٩ سابقاً.» ً ة َّ نَقِي ً ة فِّضَ كانُوا هُْم أّنَ مََع نقِيَةِ، َّ الت فُرِن فِي َّصاِص وَالر وَالحَدِيدِ
وَقَصدِيرٍ وَرَصاٍص وَحَدِيدٍ وَُنحاٍس ةٍ َكفِّضَ َستَكُونُونَ ٢٠ القُْدِس. ِ مَدينَة داِخِل فِي ً جَمِيعا َسأجمَعُكُْم فَإنِّي مَعادٍِن،
المُشتَعِِل، وََسخَطَِي غََضبِي فِي َسأجمَعُكُْم َحيُث مِثلَها، َستَكُونُونَ وَإذابَتِها. عَلَيها النّارِ لِنَفِخ ٍ تَنقِيَة فُرِن فِي ً مَعا مُلقاةٍ
تَذُوُب وََكما ٢٢ القُْدِس. ِ مَدينَة داِخَل بُونَ فَتَذُو غََضبِي، نارَ عَلَيكُْم وَأنفُُخ َسأجمَعُكُْم ٢١ وَُأذِيبُكُْم. الفُرِن فِي وَُألقِيكُْم

َشدِيداً.» ً غََضبا عَلَيكُْم َسَكبُت الَّذِي ُ الله أنا أنِّي َستَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، فِيها. بُونَ َستَذُو هَكَذا تَنقِيَةٍ، فُرِن داِخَل ُ ة الفِّضَ
بِسَبَِب ُ المَطَر عَلَيها يَأتِي لا أْرٌض طاهِرَةٍ، ُ غَيْر أْرٌض ‹أنِت لَها: قُْل إنْسانُ، «يا ٢٤ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ٢٣

ً وَأشياء ً ثَروَة أخَذُوا فَقَْد َلتَهِمُها. ي وَ ُمَزِّقُها وَي ُ يسَتَه فَرِ وَيخطُِف يَزأرُ الَّذِي كَالأَسدِ داِخلِِك فِي الَّذِيَن ُ الأنبِياء ٢٥ غََضبِي.
لَْم لِي. َّتِي ال َ َسة المُقَّدَ َ الأشياء سُوا َّ وََنج يعَتِي، شَرِ كَهَنَتُها خالََف ٢٦ الأْرِض. فِي الأرامِِل عَدَدِ ِ يادَة ِ بِز بُوا َّ وَتَسَب ثَمِينَةً،
نْتُها، َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر أيّامَ َيحفَظُوا أْن رَفَُضوا طاهِرٌ. َ هُو وَما َنجٌِس َ هُو بِما ً أحَدا ُيخـبِرُوا وَلَْم وَالدَنِِس، ِس المُقَّدَ بَينَ ُمَيِّزُوا ي
ُأناٍس َ َحياة وَيُنهُونَ ً دَما فَيَسفِكُونَ فَرائِسَها، ُمَزُِّق ت ذِئاٍب مِثُل وََسطِها فِي قادَتُها ٢٧ وََسطِهِْم! فِي وَصاياَي فَدَنَّسُوا
ُيخـبِرُونَ هُْم إّنَ إْذ قَةِ، المُشَّقَ الجُدراِن عَلَى الجِبَص فَيََضعُونَ الحَقِيقَةَ، ُيخفُونَ أنبِياؤُها ٢٨ ةٍ. َّ شَرعِي َ غَير ً أرباحا لِيَُحّقِقُوا
يَظلِمُونَ ٢٩ إلَيهِْم. ْم َّ يَتَكل لَْم َ الله أّنَ مََع الإلَهُ،› ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا يَقُولُونَ: كاذِبَةٍ. بِعِرافَةٍ مُونَ َّ وَيَتَكَل بِالـكَذِِب
هُْم َحّقَ وَيَسلِبُونَهُْم ِيَل إسْرائ فِي الّساِكنِينَ َ َباء الغُر يُضايِقُونَ وَ ُحتاِجينَ، وَالم َ الفُقَراء يَظلِمُونَ مِنهُْم. الماَل ونَ وَيَبتَزُّ النّاَس
ى َّ َحت الأْرِض أمامَ الَّذِي ورِ الّسُ َشّقِ فِي يَقُِف َشخٍص عَْن ياَج، الّسِ يُصلُِح مِنهُْم إنساٍن عَن َبحَثُت ٣٠ يُنِصفُونَهُْم. وَلا
َ بِغََضبِي َسُأفنِيهِْم عَلَيهِْم! غََضبِي َسأسكُُب فَإنِّي وَلِذا ٣١ فَقَْط. ً واِحدا ى َّ َحت وَلا أِجدَ أْن أستَطـِـْع لَْم نِي َّ وَلـَِكن رَ، تُدَمَّ لا

٢٢:٨ ٣٦
في ً (أيضا العَمَل. عَِن والامتناِع ِ للعبادَة ً أيّاما ُ يعَة رِ َّ الش أقّرَتَها َّتِي ال الأيّاِم مَِن وَغَيرِها والأعيادِ بِت الّسَ أيّامَ تَشمَُل وَِهيَ «ُسبوُتي.» ً حرفيّا نْتُها. َّ عَي … أيام
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الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل أعمالِهِْم.» عَْن وََسُأحاِسبُهُْم المُشتَعِِل،
٢٣

وَالقُدس الّسامَِرةِ ُ ة َّ َخطِي
فِي مِصرَ فِي َكعاهِرَتَينِ عاَشتا ٣ ذاتِها. للُأمِّ ابنَتاِن امرَأتاِن هُناكَ كانْت إنْسانُ،٣٧ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١

أثداؤُهُما. وَتُداعََب َصْدراهُما يُنتَهََك بأْن فَسَمََحتا َشبابِهِما،
وَبَناٍت. ً أولادا لِي وَأنجَبَتا لِي، زَوَجتَينِ المَرأتاِن وَصارَِت أهُولِيبَةُ.٣٩ فَاسمُها ُ غِيرَة الّصَ أمّا أهُولَة٣٨ُ ِ الـَكبِيرَة اسْمُ ٤

يينَ، ورِ الأّشُ اقَها عُّشَ اشتَهَْت لِي. ً أمِينَة تَكُْن وَلَْم ُ أهُولَة فَزَنَْت ٥ القُْدِس. ُ مَدينَة ِهيَ ُ وَأهُولِيبَة الّسامِرَةُ، ِهيَ ُ أهُولَة
لَهُْم زِناها مَْت فَقَّدَ ٧ وَفُرساٌن! وَِسيمُونَ ُشبّاٌن هُْم ُّ فَكُل وَالقادَةَ. وَالحُّكامَ ، القُرمُّزِّيَ الزِّّيَ َلْبِسُونَ ي الّذِيَن ٦ ُحاربِينَ الم
عَِن ْف َّ تَتَوَق لَْم ٨ القَذِرَةِ! بِأصنامِهِمُ سَْت َّ وَتَنَج فِيهِ. رَغِبَْت مَْن لِكُّلِ نَفسَها أعطَْت ورَ. أّشُ بَنِي مِْن يَن لِلمُختارِ جَمِيعاً.
سَمَْحُت لِذا ٩ عَلَيها. شَْهوَتَهُْم وا ُّ وََصب ، الغَّضَ َصدرَها لَمَسُوا َشبابِها، فِي عاشَرُوها هُْم لأّنَ مِصرَ، فِي ُ بَدَأتْه الَّذِي الزِّنَى
ذُوا نَّفَ يِف. بِالّسَ وَقَتَلُوها وَبَناتِها، أولادَها وَأخَذُوا فَاغتََصبُوها ١٠ اشتَهَتهُْم. الَّذِيَن ونَ ُّ ي ورِ الأّشُ عُّشاقُها يَأخُذَها بِأْن

النِّساءِ. لِكُّلِ ً عِبرَة فَصارَْت الحُكمَ، بِها
يينَ، ورِ الأّشُ اشتَهَِت ١٢ !َ أهُولَة ُأختِها مِْن َ أكثَر وَزِناها بِشَهَواتِها نَفسَها سَْت َّ َنج هَذا وَمََع هَذا، ُ ُأهُولِيبَة ُأختُها وَرَأْت ١١

نَفسَها. سَْت َّ َنج ً أيضا َ أهُولَة أّنَ فَرَأيُت ١٣ وَِسيمُونَ. وَُشبّاٌن فُرساٌن هُْم ُّ فَكُل . العَسكَرِّيِ بِلباسِهُمُ ُحاربِينَ وَالم َ وَالقادَة الحُّكامَ
ذاتَها. يَق رِ الّطَ الُأختاِن بَعَِت َّ ات

َ حَمراء ً ِيابا ث يَرتَدُونَ ِيِّينَ كَلدان رِجاٍل َ ُصوَر الحائِِط، عَلَى ً َمحفُورَة رِجاٍل َ ُصوَر رَأْت َّ ثُم بِزِناها. ُ أهُولِيبَة ْت َّ وَاستَمَر ١٤

مَركَباٍت، فِي الرّاِكبِينَ مِثَل يَبدُونَ ً جَمِيعا كانُوا رُؤُوسِهِْم. عَلَى وَعَماِئم ُخُصورِهِْم عَلَى ً أحزِمَة يَرتَدُونَ كانُوا ١٥ لامِعَةً.
إلَى مَبعُوثِينَ وَأرَسلَْت رأْتها، َّتِي ال َ وَر الّصُ اشتَهَِت ١٦ مِيلادِهِْم. أْرِض بابَِل فِي ِيِّينَ الكَلْدان لِأبناءِ َّمُوذَِجيُّ الن الأمرُ َ وَهُو
تَرغَُب تَعُْد وَلَْم كَرِهَتهُْم بِهِْم، نَفسَها سَْت َّ َنج أْن وَبَعدَ بِزِناهِْم. سُوها فَنَّجَ مَعَها، لِيَزنُوا ونَ ُّ البابِلِي فَأتَى ١٧ ِيِّينَ. الكَلْدان
مِْن أكثَرَْت ِحينَئِذٍ، ١٩ ُأختَها. رَفَْضُت َكما وَرَفَْضتُها كَرِهْتُها ْت، َّ وَتَعَر وَفِسقِها زِناها كُّلَ أظهَرَْت أْن وَبَعدَ ١٨ فِيهِْم.
َكماءِ وَماؤُهُْم َمِيرِ، الح كَأْعضاءِ أْعضاؤُهُِم الَّذِيَن عُّشاقَها اشتَهَْت ٢٠ ِيَةٍ. كَزان مِصرَ فِي َسَكنَْت ِحينَ َشبابَها ً مُتَذَكِّرَة زِناها

ثَديَيها. وَداعَبُوا َصْدرَها، الرِّجاُل انتَهََك ِحينَ َشبابِها، فِسَق عاَشْت وَهَكَذا ٢١ َيِل. الخ
فَرَفَْضتِهِْم. كَرِهْتِهِْم الَّذيَن الرِّجاَل عَلَيِك، عُّشاقَِك َسُأهَيُِّج أنا ‹ها الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا أهُولِيبَةُ، يا وَلِذا، ٢٢

يِّينَ، ورِ الأّشُ وَكُّلَ وَقُوعَ، وَُشوعَ وَفَقُودَ ِيِّينَ وَالكَلْدان البابِلِيِّينَ ُ َسُأحضِر ٢٣ فَيُهاِجمُونَِك. ٍ ِجهَة كُّلِ مِْن َسُأحضِرُهُْم
بِكُّلِ َسيَأتُونَ ٢٤ مَركَباٍت. وَراِكبُو فُرساٌن ُمختارُونَ، هُْم ُّ وَكُل فُس، َّ الن تَشتَهِيهُِم الَّذِي وَالحُّكامَ َ وَالقادَة يَن ُختارِ الم ُنُودَ وَالج

٢٣:٢ ٣٧
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا

٢٣:٤ ٣٨
َخيمة. أي أهُولَة.

٢٣:٤ ٣٩
هُنا. َخيمَتي أي أهوليبة.
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َسأعرُِض وَُخوَذِهِْم. وَأتراسِهِْم برِماِحهِْم ُمختَلِفَةٍ، ٍ َكثِيرَة ُشعُوٍب مِْن عَظِيٍم ِبجَيٍش بِِك َسيُِحيطُونَ عَلَيِك. مَركِباتِهِْم ةِ َّ قُو
كُّلَ هُْم فَيُظهِرونَ َنحوَِك غِيرَتِي عَن ُ َسُأعَبِّر ِحينَئِذٍ، ٢٥ يُعاقِبُونَِك. وَ عَلَيِك َسيَحكُمُونَ وَهُْم أمامَهُْم، ِك ِضّدَ َ ة َّ القَِضي
ى تَبَّقَ ما وَُيحرَُق وَبَناتِِك، بَنِيِك َسيَأخُذُونَ يِف. بِالّسَ َستَسقُطِينَ ِ النِّهايَة وَفِي وَأنفَِك، ُأذُنَِك َسيَقطَعُونَ عَلَيِك. غََضبِهِْم
ُكنِت مُنذُ بَدَأ الَّذِي لِزِناِك ً حَّدا وَأَضُع فِسقَِك َسُأْنِهي وَلِذا ٢٧ ينَتَِك. زِ ويَأخُذُونَ ِيابِِك ث مِْن َسيَُجرِّدُونَِك ٢٦ مِنِك.
تَكرَهِينَهُْم صِرِت ذِيَن َّ لِل ‹َسُأَسلِّمُِك الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ٢٨ ةِ. َّ ي المَغوِ بِعُيُونِِك إلَْيهِْم يَن تَنظُرِ تَعُودِي لَْن مِصرَ. فِي
ً يانَة عُر فَيَترُُكونَِك بِها، تَعِبِت َّتِي ال ُكنُوزِِك كُّلَ يَأخُذُونَ َّ ثُم لَِك. كُرهِهِْم َحسََب َسيُعاملُونَِك ٢٩ عَنهُْم. فَابتَعدِت
سِت َّ َنج بِآلِهَتِهِْم الَّذِيَن الُأخرَى، الُأمَِم كُّلِ مََع زِناِك بِسَبَِب هَكَذا َسيُعامِلُونَِك ٣٠ وَفِسقَِك. زِناِك كاِشفِينَ بِالكامِِل،

بِهِ.›» عاقَبْتُها الَّذي بِالعِقاِب َسُأعاقِبُِك وَلِذا ُأختِِك، مِثاَل بَعِت َّ ات ٣١ نَفسَِك!
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣٢

ُأختِِك، كَأِس مِْن «َستَشرَبِينَ
وََكبِيرَةٌ، ٌ عَمِيقَة الكَأُس تِلَك

الـَكثِيرَ. وَتَسَُع
وَاستِهزاءٍ. ٍ يَة ُسخْرِ مَوِضــَع وَتَكُونِينَ ً كامِلَة َستَشرَبِينَها

وَالخَراِب، مارِ الدَّ كَأِس بِسَبَِب حـِينَ وَتَتَرَّنَ ِيَن َستَسكَر ٣٣

الّسامِرَةَ. ُأختِِك كَأِس
تَماماً، ينَها وَتَمُّصِ َستَشرَبِينَها ٣٤

المُرِّ. سُمِّها كُّلَ وَتَبتَلِعِينَ
َصدرَِك. َستُمَزِّقِينَ ِحينَئِذٍ،

مُْت.» َّ تَكَل نِي َّ لأن هَذا َسيَحدُُث
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل

بِسَبَِب العِقاُب. عَلَيِك َسيَأتِي وَلِذا َظهرِِك، َ وَراء وَرَمَيتِنِي نَِسيتِنِي ِك َّ «لأن الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ٣٥
أمانَتِِك.» عَدَِم

القُْدُس ارتََكبَْت فَقَدِ ٣٧ ِيهَةَ؟ الـكَر أعمالَهُما لَهُما وَتُعلُِن وَأهُولِيبَةَ، َ أهُولَة عَلَى َتحكُمُ هَْل إنْسانُ، «يا لِي: ُ الله وَقاَل ٣٦
َكما ٣٨ لِي. وَلَدَتاهُْم الَّذِيَن أولادَهُما النّارِ فِي رَتا َّ وَعَب القَذِرَةِ، آلِهَتِهِْما مََع زَنَيتا ِم. بِالدَّ ٌ خَة مُلَّطَ وَأيدِيهِما زِنَىً، ُ وَالّسامِرَة

نْتُها.٤٠ َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر أيّامَ سَتا َّ وََنج الُأمُورِ، ِ هَذِه بِكُّلِ هَيكَلِي سَتا َّ َنج
٢٣:٣٨ ٤٠

العَمَل. عَِن والامتناِع ِ للعبادَة ً أيّاما ُ يعَة رِ َّ الش أقّرَتَها َّتِي ال الأيّاِم مَِن وَغَيرِها والأعيادِ بِت الّسَ أيّامَ تَشمَُل وَِهيَ «ُسبوُتي.» ً حرفيّا نْتُها. َّ عَي … أيام
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َكما ٤٠ بَيتِي. فِي ُ عَمِلَتاه ما هَذا سَتاهُ. َّ وََنج مقدَسِي إلَى ذَهَبَتا القَذِرَةِ، لأوثانِهِما أولادَهُما تَْذَبحاِن كانَتا وَِحينَ ٣٩

َ الجَّواهر ُما وَارتدَيت نْتُما َّ َي وَتَز اغتَسَلْتُما قَدِ فَوَجَدُوُكما إلَيُكما، فَأتَوْا إلَْيهِْم أْرَسلتُما بَعِيدَةٍ. أْرٍض مِْن رِجاٍل َطلَِب فِي أْرَسلتا
العَطِرَةِ. يُوتِي ُ وَز َبخُورِي عَلَيها مائِدَةٍ أمامَ وَمَُزخرَفَةٍ، ٍ نَة َّ ي مَُز ٍ يكَة أرِ عَلَى جَلْستُما ٤١ لأجلِهِْم.

مِْن جُمهُوٍر مََع احتِفالِها، إلَى حراءِ الّصَ مَِن ُسكارَى ونَ ُّ هَمَِجي رِجاٌل أتَى فَقَْد جُمهُوٍر. ُ ة َّ َضج القُْدِس َحوَل سُمِعَْت ٤٢

. رُؤُوسِهِّنَ عَلَى ً جَمِيلَة وَأكالِيَل النِّساءِ أيدِي عَلَى َ أساوِر وَوََضعُوا الاحتِفاِل، ِياَب ث لَبِسَْت َكثِيرَةٍ. ُأمٍَم
وَكَذَلَِك َكعاهِرَةٍ. عاشَرُوها ٤٤ مَعَهُْم؟» زِناها فِي ُّ َستَستَمِر «هَْل زِناها: ِ َكثرَة مِْن َلِفَْت ت َّتِي ال لِلمَرأةِ فَقُلُْت ٤٣

زانِيَتاِن فَهُما وَالقَتِل، الزِّنا ِيمَتَيِّ جَر ارتََكبَتا هُما أّنَ فَيُعلِنُونَ عَلَيهِما، ُ الأبرار َسيَحكُمُ ٤٥ وَأهُولِيبَةَ. َ أهُولَة المُستَهتِرَتَينِ عاشَرُوا
ِم.» بِالدَّ ٌ خَة مُلّطَ وَأيادِيهُما

يُقَّطِعُونَهُما وَ ُ َماعَة الج لتَرِْجمْهُما ٤٧ بِهِما. ِ يَة ْخرِ وَالّسُ لإذلالِهِما عَلَيهِما ً جَماعَة «أجمَُع الإلَهُ: ّبُ َّ الر قاَل هَكَذا ُ ه َّ لأن ٤٦
ُ م َّ وََستَتَعَل َلَدِ، الب هَذا فِي ُخزِي الم لِسُلُوكِهِما ً حّدا َسَأَضُع هَكَذا ٤٨ بُيُوتَهُما. وََيحرِقُوا وَبَناتِهِما أبناءَهُما لِيَقتُلُوا بِسُيُوفِهِْم.
ذَنَب وََسيَحمِلاِن ُخزِي، الم ُسلُوكِهِما عَلَى َسيُعاقَباِن ٤٩ عَمِلَتا. ما بِسَبَِب للِخِزِي ْضَن َّ يَتَعَر فَلا دَْرساً، ياُت َ الُأخر ُ النِّساء

الإلَهُ.» ّبُ َّ الر أنا أنِّي َسيَعلَماِن ِحينَئِذٍ، ِيهَةِ. الـكَر الأوثاِن ِ عِبادَة
٢٤

القُْدس ِ مَدينَة ِحصارِ عَْن ةٌ َّ نُبُو
ُ ‹اليُوم هَذا: وَدَّوِْن اليَوِم َ تارِيخ اكتُْب إنسان٤١ُ «يا ٢ الله: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت التّاِسعَةِ، ِ نَة الّسَ فِي العاشِرِ اليَوِم وَفِي ١

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: وَقُْل بِمَثٍَل، المُتَمَرِّدِ عَب الّشَ هَذا كَلِّْم ٣ القُْدِس.› َ مَدينَة بابَِل مَلُِك َ حاصَر
النّارِ عَلَى القِدرَ «‹َضِع

ماءً! فِيها وَاسكُْب
َيِّدَةِ، الج حِم الّلَ قِطَِع كُّلَ إلَيهِ أِضْف ٤

وَالـَكتَِف. الفَخْذَ
العِظاِم. بِأفَضِل ُ املأه

الغَنَِم. أفَضَل استَخدِْم ٥

َتحتَهُ، الحَطََب َكوِِّم
َجيِّدٍ، بِشَكٍل القِدرِ فِي ما وَاغِل

ةً. َّ ي َطرِ العِظامُ تُصبَِح ى َّ َحت

الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل «‹لِذا، ٦

َلَةِ، القَت ِ مَدِينَة للِقُدِس، يٌل وَ
٢٤:٢ ٤١

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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فِيها، َصدَُأها َّتِي ال ُ القِدر
إزالَتُهُ. ُمِكُن ي وَلا

حِم، الّلَ قِطَِع كُّلَ مِنها ُأِخذَ
لِيَأكُلَها، لِأحَدٍ تُعطُوها لا لـَِكْن

فِيهِ. يَزاُل ما دَمَه لأّنَ ٧
ٍح، مُسَّطَ َحجَرٍ عَلَى مَ الدَّ َسَكبُوا

راِب ُّ بِالت ِ وَتَغطِيَتِه الأْرِض عَلَى ِ َسكبِه مِْن ً بَدَلا
يعَةُ. رِ َّ الش تَأمُرُ َكما

ٍ مَكشُوفَة َصخرَةٍ عَلَى دَمَها وََضعُْت ٨

شَيءٌ. ُ يُغَّطِيَه لا كَي
الغََضُب يُثارَ فَهَكَذا

المَسفُوِك. البَريءِ ِم للِدَّ ُ الِانتِقام ُّ يَتِم وَ

الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل «‹لِهَذا، ٩

ِم! الدَّ ِ سافِكَة ِ لِلمَدِينَة يٌل وَ
للِنّارِ. الخَشََب ِنَفسِي ب أنا َسأْجمَُع

الخَشََب، َكوِِّم ١٠
َ النّار وَأشعِِل

يَنُضَج. ى َّ َحت حمَ الّلَ عَلَيها وَاطبُْخ
وابِِل، َّ بِالت ُ ِله ّ تَب

العِظامَ. وَأحرَِق
فارغاً، َمرِ الج عَلَى القِدرَ َضِع َّ ثُم ١١

َصدَُأهُ. وَُيحْرَُق ُ َنجاَستُه ُ مِنْه وَتُزُوُل فَيَْحمَى
تَتعَبِينَ. َ «‹عَبَثا ١٢

بِالنّارِ! إلّا دَُأ الّصَ هَذا يَزاُل لا
وَقَذِرَةٌ، ٌ َنجِسَة أنِت ١٣

ُأَطهِّرَِك أْن حاوَلُت
قَذارَتِِك. مِْن تَطهُرِي لَْم ِك َّ وَلـَِكن

اَُطهِّرَِك، لَْن فَإنِّي
عَلَيِك. غََضبِي يَكتَمَِل أْن إلَى
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أرَحمَ. وَلَْن ُأشفَِق، وَلَْن ذَلَِك، عَْن أمتَنـِـَع لَْن عَنهُ. مُْت َّ تَكَل ما لأعمََل الوَقُت أتَى وَقَْد مُْت، َّ تَكَل َ الله «‹أنا ١٤

الإلَهُ.›» الرّّبُ يَقُوُل يرَةِ. الشِّرِّ وَأعمالِِك ُسلُوكِِك َحسََب َسيُعاقِبُونَِك

حَْزقِيال ِ زَوجَة وَفاةِ مِثاُل
وَلا تَبِك وَلا تَنُْح لا لـَِكْن مُفاِجٍئ، َباءٍ بِو عَينَيَك٤٢ مُشتََهى مِنَك َسآخُذُ إنْسانُ، «يا ١٦ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١٥

فِي وَِحذاءَكَ رَأِسَك عَلَى ِعمامَتَُك أبِق وَالحِدادِ. واَح ُّ الن ُطقُوَس ُتجرِ وَلا مُنَخفِضاً. أنِينُِك لِيَكُْن ١٧ دُمُوعَُك. تَنزِْل
وَالحَدادِ.» الحُزِن َطعامَ تَأكُْل وَلا بََك، شارِ تُغَّطِ لا قَدَمَيَك.

«ألَْن النّاُس: فَسَألَنِي ١٩ ُأمِْرُت. َكما وَعَمِلُت باِح، الّصَ فِي النّاَس فَأخبَرُت يلَةِ. َّ الل تِلَك فِي زَوَجتِي وَماتَْت ١٨

تَفعَلُهُ؟» ما أنَت تَفعَُل ِماذا وَل لَنا، الُأمُورِ ِ هَذِه بِمَعنَى ُتخـبِرَنا
وَُأَنجِّسُهُ. مَقدَسِي َسُأدَمِّرُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل هَكَذا ِيَل إسْرائ لِبَيِت ‹قُْل ٢١ : إلَيَّ ِ الله ُ كَلِمَة «أتَْت لَهُْم: فَقُلُْت ٢٠

وَراءَكُْم، تَرَكتُمُوهُْم الَّذِيَن ِناتُكُمُ وَب وَأبناؤُكُْم بِكُْم قُلُو َ وَبُغْيَة عُيُونِكُْم مُشَتََهى ُمَثُِّل ي ما لَهُ، بِالغِناءِ تَفرَُحونَ ما َسُأدَمِّرُ
ونَ ُّ وََستَستَمِر ٢٣ وَالحَدادِ. الحُزِن َطعامَ تَأكُلُوا وَلَْن بَكُْم، َشوارِ وا تُغَّطُ لَْن إْذ عَمِلُت، َكما وََستَعمَلُونَ ٢٢ يِف. بِالّسَ َسيَمُوتُونَ
فِي َستَفنُونَ كُْم َّ وَلـَِكن تَبكُوا. أْو تَنُوُحوا وَلَْن أقدامِكُْم، فِي وَأحذِيَتِكُْم رُؤُوِسكُْم عَلَى تِكُْم َّ أِعم ارتِداءِ فِي كَالمُعتادِ
ِحينَئِذٍ، عَمِلَهُ. ما كُّلَ َستَعمَلُونَ الوَقُت، ذَلَِك يَأتِي وَِحينَ لـَكُْم. ً عَلامَة حَْزقِياُل َسيَكُونُ ٢٤ مَعاً. ونَ ُّ وَتَئِن َخطاياكُْم،

اللهُ.› أنا أنِّي تَعلَمُونَ
بِهِْم قُلُو وََحنانَ عُيُونِهِْم وَمُشَتََهى وََمجدَهُْم وَفَرََحهُمُ ِحصنَهُْم مِنهُْم آخُذُ الَّذِي اليَوِم فِي فَإنِّي إنْسانُ، يا أنَت «أمّا ٢٥
ذَلَِك إلَى مَ َّ فَتَتَكَل فَمََك َسأفتَُح اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢٧ خَبَراً. يَنقُُل ٌ لاِجئ اليَوِم ذَلَِك فِي إلَيَك َسيَأتِي ٢٦ وَبَناتِهِْم، وَأبناءَهُْم

اللهُ.» أنا أنِّي وََسيَعلَمُونَ لَهُْم، ً عَلامَة َستَكُونُ ِحينَئِذٍ، بَعْدُ. فِيما ً صامِتا تَعُودَ وَلَْن اللّاِجِئ،

٢٥
ون ُّ عَم عَْن ةٌ َّ نُبُو

َ كَلام ‹اسمَعُوا ِيِّينَ: ون للِعَمًّ قُْل ٣ هُْم. ِضّدَ ْم َّ وَتَكَل ِيِّينَ ون العَمُّ أْرِض َ َنحو ْ انظُر إنْسانُ،٤٣ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١

ِيَل إسْرائ أرَِض وَعَلَى نِجيِس، َّ للِت َض َّ تَعَر ِحينَ هَيكَلي عَلَى ْ َضحِكتُم كُْم َّ لأن الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا الإلَهُ. ّبُ َّ الر
فَسَيُقِيمُونَ عَلَيِك. فَيَْستَولُوا رِق َّ الش لِبَنِي َسُأَسلِّمُِك فَإنِّي ٤ بِي، الّسَ إلَى ُأِخذَ ِحينَ يَهُوذا بَيِت وَعَلَى للِخَراِب، َضْت َّ تَعَر ِحينَ
ةِ َّ َب ر َ مدِينَة وََسُأَحوُِّل ٥ لَبَنََك. وَيَشرَبُونَ ثَمَرَِك َسيَأكُلُونَ َشعبَِك. وََسِط فِي ِخيامَهُْم وَيَنِْصبُونَ أْرِضِك، فِي مُعَْسكَراتِهِْم
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٦ اللهُ.› أنا أنِّي تَعلَمِينَ ِحينَئِذٍ، وَالخِراُف. الجِماُل فِيهِ تَرعَى فارٍغ َحقٍل إلَى ونَ ُّ عَم
َسأمُّدُ فَإنِّي ٧ بِرِجلَيَك. وَتَضرُِب ِيَدَيَك ب تَُصّفُِق فَأخَذَت ِيَل. إسْرائ بِأْرِض وَالِاستِهزاءِ ِ يَة ْخرِ بِالّسُ استَمتَعَت َِّك ‹لأن

٢٤:١٦ ٤٢
زوجتك. أي عَينَيك. مُشتََهى

٢٥:٢ ٤٣
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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وََسُأِحّطِمُِك. البِلادِ، جَميِع مَِن وَأطرُدُكَ عُوِب، الّشُ عَِن َسأْعزِلَُك الُأخرَى! لِلُأمَمُ ً غَنِيمَة وَاَُسلِّمَُك وَُأعاقِبَُك، يَدَّيَ
اللهُ.›» أنا أنِّي ُ تَعلَم ِحينَئِذٍ،

مُوآب عَن ةٌ َّ نُبُو
عَنها.› َيختَلُِف وَلا الُأخرَى، الُأمَِم مِثُل يَهُوذا بَيَت إّنَ ‹ها وََسعِيرُ: مُوآُب «قالَْت الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٨

َمِيلَةِ، الج ِيَل إسْرائ أْرِض مََع الحُدُودِ عَلَى ُ الواقِعَة المُدُنُ فِيها بِما مُوآَب، ِجباِل عَلَى ِ القائِمَة المُدُِن كُّلَ يُل َسُأزِ فَإنِّي لِذا ٩

ونُ ُّ عَم تَعُودُ فَلا رِق، َّ الش لِشُعُوِب ً مُلْكا ونَ ُّ عَم َشعَْب مَعَها ُ وََسُأَسلِّم ١٠ ْيَتاِيمْ. قِر ى َّ وََحت مَعُونَ وَبَعِل بَِشمُوَت بَيِت مِْن
اللهُ.» أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، مُوآَب. عَلَى حُكمِي وََسُأنَّفِذَ ١١ الُأمَِم. بَينَ ُ تًذْكَر

أدُوم عَْن ةٌ َّ نُبُو
ّبُ َّ الر يَقُوُل لِهَذا ١٣ ِجّداً. إلَْيهِْم أساءَْت وَقَْد يَهُوذا، بَيِت مِْن أدُومُ «انتَقَمَْت الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٢

يِف بِالّسَ النّاُس َسيَمُوُت فارِغَةٍ. ةٍ َّ جاف َ َصحراء إلَى وَُأَحوِّلُها فِيها، َيَواناِت وَالح النّاِس عَلَى َسأقضِي أدُومَ، ‹َسُأعاقُِب الإلَهُ:
غََضبِي ِبحَسَِب أدُومَ مِْن فَيَنتَقِمُونَ أدُومَ. مِْن لِلِانتِقاِم ِيَل إسْرائ َشعبِي ُ َسأستَخدِم َّ ثُم ١٤ دَدانَ. ى َّ وََحت تَيْمانَ مِْن

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل انتِقاِمي.›» ونَ ُّ الأدُومِي فَيَعرُِف وََسخَطِي،
فِلِسطِين عَن ةٌ َّ نُبُو

ٍ وَإهانَة ةٍ َّ قُو بِكُّلِ يَنتَقِمُونَ ُ وَالقَدِيم دِيدُ الّشَ كُرهُهُمُ َجعَلَهُْم ونَ. ُّ الفِلِسطِي «انتَقَمَ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٥

عَلَى مِنهُْم ى يَتَبَّقَ ما وَُأهلُِك الـكرِيتِيِّينَ، وََسأستَأِصُل الفِلِسطِيِّينَ، ‹َسُأعاقُِب الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل وَلِذا ١٦ َشعبِي. مِْن
اللهُ.›» أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ مِنهُْم أنتَقِمُ وَِحينَ بِغََضبِي، ُأعاقِبُهُْم ِحينَ ةٍ بِِشّدَ مِنهُْم َسأنتَقِمُ فَإنِّي وَهَكَذا ١٧ البَحرِ. ساِحِل

٢٦
ُصور عَن ةٌ َّ نُبُو

َضحَِكْت إنْسانُ،٤٤ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت هرِ، َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم وَفِي بِي، الّسَ مَِن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ فِي ١

رَةَ، المُدَمَّ َ المَدِينَة َسأسلُِب القُْدِس. ِ مَدينَة َشعَب تَحمِي َّتِي ال البَوّاباُت َسقَطَِت ‹لَقَْد وَقالَْت: القُْدِس ِ مَدينَة عَلَى ُ ُصور
الَّذِي كَالبَحرِ ِك ِضّدَ يَن َكثِيرِ وََسأجلُِب ِك، ِضّدُ أنا ها ُصورُ، يا الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل لِذَلَِك ٣ بِثَروَتِها.› نَفسِي وََسأملُأ
ُصورَ، تُراَب يُل وََسُأزِ أبْراَجها. مِرُونَ وَيُّدَ بُِصورَ، َ ُحِيطَة الم الأسوارَ هَؤُلاءِ وََسيُدَمِّرُ ٤ المُتَعاقبَةِ. بِأمواِجهِ يَضرُِب
مُْت!› َّ تَكَل لأنِّي عَلَيها، ِشباكَهْم الَصيّادُونَ يَبِسُط البَحرِ وَعِندَ مُنبَِسطَةً، ً أْرضا ُ ُصور َستُصبُِح ٥ يَةً. عارِ ً َصخرَة فَتُصبَِح
اليابِسَةِ. عَلَى بُِصورَ ِ ُحِيطَة الم القُرَى ُسّكانُ يِف بِالّسَ َسيَمُوُت ٦ الُأمَِم. ِ يَة ُسخْرِ مَوُضوعَ ‹وََستُصبُِح الإلَهُ، الرّّبُ يَقُوُل

اللهُ!›» أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ،
فَسَيَأتِي ُصورَ. إلَى ماِل الّشَ مَِن بابَِل، مَلَِك رَ، نَبُوخَْذناصَّ ُ َسُأحضِر إنِّي «ها الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٧
الّشاطِِئ عَلَى َّتِي ال َضواِحيَك ساِكنُو َسيُقتَُل ٨ َكثِيرَةٍ. ُشعُوٍب مِْن عَظِيٍم وَجَيٍش ِ وَمَركِباتِه ِ ِبخُيُولِه ُ العَظِيم َلُِك الم ذَلَِك

٢٦:٢ ٤٤
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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إلَى يَِصُل ِحصاٍر ُسورَ ُ يُقِيم وَ َحولَِك، ً ة َّ ِي تُراب َ َحواِجز وََسيَبنِي عَلَيِك، الحِصارِ أدَواِت رَ نَبُوخَْذناصَّ وََسيَنِصُب يِف. بِالّسَ
ِ المُتَطايِر بِالغُبارِ َسيُغَّطِيِك ١٠ بِفُؤوِسهِ. أبْراجَِك ُ وََسيَهدِم ةِ، َّ ي القَوِ َجرِ الّشَ ِبجُذُوِع أسوارَِك َسيَضرُِب ٩ أسوارِِك. أعلَى
ُ ُجنُودُه فَيَندَفـِـُع بَوّاباتِِك، يَدخُُل ِحينَ ِ وَمَركِباتِه ِ وَعَجَلاتِه ِ ُخيُولِه َضجِيِج َصوِت مِْن أسوارُِك وََستَهتَزُّ َخيلِهِ، َحوافِرِ مِْن
َّتِي ال َ الأنِصبَة ُ وََسيَهدِم يِف، بِالّسَ َشعبَِك وََسيَقتُُل ُخيُولِهِ، ِبحَوافِرِ َشوارِعَِك َسيَدُوُس ١١ الأسوارِ. ِ المَهدُومَة ِ المَدِينَة إلَى
ذَلَِك كُّلِ وَبَعدَ َمِيلَةِ. الج بُيُوتَِك وَُيحَّطِمُ أسوارَِك ُ وََسيَهدِم لَهُ، ً غَنِيمَة أملاكَِك وَيَأخُذُ ثَروَتَِك َسيَسلُُب ١٢ تِِك! َّ بِقُو ُ تُذَكِّر
قِيثاراتِِك َصوُت يَعُودَ وَلَْن ِيِك، أغان َ ة َّ َضج وََسُأوقُِف ١٣ البَحرِ. إلَى راِب ُّ وَالت وَالخَشَِب الحِجارةِ مَِن ُحطامِِك بِكُّلِ َسيَرِمي
لأنِّي ُصورَ، يا ً ِيَة ثان تُبنَي لَْن عَلَيهِ. ِشباكَهُْم الَصيّادُونَ يَبِسُط ً مَكانا فَتَكُونِينَ يَةٍ، عارِ َصخرَةٍ إلَى َسُأَحوِّلُِك ١٤ يُسمَُع.

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل مُْت.» َّ تَكَل ُ الله أنا

ُصور عَلَى الُأخرَى الُأمَِم رِثاءُ
المَقتُولِينَ، أنِينِ سَماِع وَعِندَ ُسقُوطِِك، َصوِت سَماِع عِندَ ُصورُ يا ُ واطِئ الّشَ تَرَتجَِف «ألَْن لُِصورَ: ُ الإلَه ّبُ َّ الر يَقُوُل ١٥

عَباءاتِهِْم َسيَخلَعُونَ عُرُوشِهِْم، عَْن البَحرِ وَرُؤَساءِ حُّكاِم كُّلُ َسيَنزُِل ِحينَئِذٍ، ١٦ أسوارِِك؟ داِخَل القَتُل يَبدَُأ وَِحينَ
وَمَصعُوقُونَ مُتَفاِجئُونَ وَهُْم عَلَيِك وَيَنُوُحونَ الأْرِض عَلَى وََسيَجلِسُونَ وَالحَدادِ. واِح ُّ الن ِياَب ث َلبَسُونَ ي وَ َ الفاِخرَة ِيابَهُمُ وَث

وَرِثاءٍ: حُزٍن َ ُأغنِيَة عَلَيِك ونَ ُّ َسيُغَن ِحينَئِذٍ، ١٧ لَِك. حَدََث مِمّا

ُ هِيرَة َّ الش ُ المَدِينَة ِ هَذِه زالَْت «‹َكيَف
البَحرِ. عِندَ ُ تُقِيم كانَْت َّتِي ال

لِسُّكانِها، ً وَآمنا ً مَنِيعا ً ِحصنا كانَْت
المَنطِقَةِ. كُّلِ فِي الخَوَف يُثِيرُونَ كانُوا الَّذِيَن

دَمارِِك، يَوِم مِْن ُ واطِئ الّشَ َستَخاُف ١٨

زَوالِِك.›» مِْن ُ الجُزُر وََستَكتَئُِب

عَلَيِك، أعداءَِك َسأجلُِب . قَّطُ تُسَكْن لَْم ها وَكَأّنَ ِبَةً، خَر ً رَة مُدَمَّ ً مَدِينَة «َسأجعَلُِك الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١٩

فَتَسكُنِينَ قَدِيماً، ِ يَة الهاوِ إلَى هَبَطَْت َّتي ال عُوِب الّشُ إلَى بِِك وََسُألقِي ٢٠ عَلَيِك. ِ مِياهِه بِكُّلِ يَفِيُض َ البَحر أّنَ لَوْ َكما
أْرِض فِي مَكاٌن لَِك يَعُودُ وَلا أحَدٌ، يَسكُنُِك يَعُودُ فَلا يَةِ. الهاوِ في الهابِطِينَ وَمََع القَدِيمَةِ، الخَرائِِب بَينَ ، فلِيِّ الّسُ َ العالَم

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل َيجِدُونَِك.» فَلا عَنِك النّاُس َسيَبَحُث وََستَفنِينَ. ِيَن، لِلآخَر رُعٍب مَثارَ َسأجعَلُِك ٢١ الأحياءِ.

٢٧
ُصور رِثاءُ
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بَوّاباِت عِندَ َتجلُِس الّتِي َ لُِصور قُْل ٣ ُصورَ. ِ مَدِينَة عَلَى حُزٍن َ ة َّ ُأغنِي أنِْشْد إنْسانُ،٤٥ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ةِ. َّ الّساِحلِي للِمُدُِن ٍ كَتاِجرَة البَحر٤٦ِ

ُلِْت: ق أنِت ُصورُ، «‹يا
مَدِينَةٍ. أجمَُل أنا

البَحرِ، َ عَبر تَمتَّدُ حُدودُِك ٤
كامِلاً. جَمالَِك َجعَلُوا وَبَنّاؤُوِك

ألواِحِك، لُِصنِع َ َسنِير َجبَِل مِْن الَّذِي روِ َّ الس َخشََب بَنّاؤُوِك َ استَخدَم ٥

يَتِِك. سارِ لُِصنِع لُبنانَ أْرزِ مِْن وَأخَذُوا
َمجاذِيَف، لُِصنِع باشانَ وَط ُّ بَل اْستَخْدَمُوا ٦

قُبرَُص، مِْن سَرٍْو مِْن قِيادَتَِك َ ُحجْرَة وََصنَعُوا
بِالعاِج. نُوها َّ َي وَز

أشرِعَتِِك، لُِصنِع ً يّا مَصرِ ً زا َّ مُطَر ً كِتانا استَخْدَمُوا ٧

َ زَرقاء ٍ أقمِشَة مِْن تَِك َّ مِظَل وََصنَعُوا
ألِيشَةَ. َشواطِِئ مِْن ةٍ َّ ي ِ وَقُرمُز

مَلّاِحيِك، وَإْروادَ ِصيدُونَ ُسّكانُ كانَ ٨
َبحّارَتَِك، ُصورُ، يا يَن الماهِرِ رِجالُِك وَكانَ

ُجبَيَل. مِْن ٌ مَهَرَة ونَ ُّ ِحرَفِي ثَغَراتِِك ونَ يَسُّدُ الَّذِيَن ٩

وََبحّارُوها البَحرِ ُسفُِن وَكُّلُ
بَضائِعَِك. وَيَبِيعُونَ أعمالَهُْم يُدِيرُونَ فِيِك كانُوا

عَلَى وَُخوَذِهِْم تُرُوسِهِْم ِتَعلِيِق ب جَمالِِك إلَى وَأضافُوا جَيِشِك، فِي خَدَمُوا وَفُوَط وَإْروادَ فارَِس، مِْن «‹ُجنُودٌ ١٠

المَدِينَةِ. كُّلِ َحوَل أسوارِِك عَلَى تُرُوسَهُْم قُوا َّ عَل وَقَْد أسوارَِك، َيحرُُسونَ وَُجنُودُِك إْروادَ مِْن رِجاٌل ١١ أسوارِِك!
وَجَلالِِك. جَمالِِك إلَى أضافُوا وَقَْد أبْراِجِك. فِي ً حُرّاسا وَقَفُوا جَمَدَ مِْن وَرِجاٌل

َّصاِص. وَالر ِ وَالقَصدِير وَالحَدِيدِ ةِ الفِّضَ ثَروَتِهِْم: بَضائـِـِع بِكُّلِ يَتَعامَلُونَ وَكانُوا ُتجّارَِك. كانُوا تَرِْشيَش مِْن «‹رِجاٌل ١٢
َ تُوجَْرمَة بَيَت٤٧ ُ ُتجّار وَكانَ ١٤ ةِ. َّ ي ِ البُرونْز ِ وَالأوعِيَة بِالعَبِيدِ يُتاِجرُونَ وَكانُوا وُكَلاءَِك. وَماِشُك باُل وَتُو ياوانُ وَكانَْت ١٣

ِيدُونَ يَز فَكانُوا وُكَلاءَِك. كانُوا َكثِيرَةٍ َ وََشواطِئ رُودَُس مِْن وَُأناٌس ١٥ وَالبِغاِل. المَركِباِت وَُخيُوِل بِاِلجِيادِ يُقايُِضونَِك
٢٧:٢ ٤٥

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
٢٧:٣ ٤٦

المتوسط. الأبيض البحر البحر.
٢٧:١٤ ٤٧

البِلاد. تلَك فِي ُ المالـِكَة ُ العائلة َ هُو المقصودَ أّن ربّما بيت.
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دِ الزُمُّرُ مُقابَِل تَصنَعِينَها َّتِي ال َ الأشياء مِنِك ً آِخذَة مَعَِك، أرامُ وَتاجَرَْت ١٦ الآبْنُوِس. وََخشِب العاِج قُرُوِن بِبَيِع دَخلَِك
وَالياقُوِت. وَالمَرجاِن النّاعِِم وَالكِتّاِن ِ زَة َّ وَالمُطَر ةِ َّ ي ِ القُرمُز ِ وَالأقمِشَة

وَالبَلَساِن. يِت َّ وَالز وَالعَسَِل بِيِب َّ وَالز مِنِّيَث ِ مَدِينَة مِْن القَمِح مُقابَِل بَضائِعَِك تَأخُذُاِن كانَتا ِيُل وَإسْرائ «‹وَيَهُوذا ١٧
ياوانَ وَ دانَ أهُل وَكانَ ١٩ أبيََض. وَُصوٍف حَلْبُونَ مِْن خَمرٍ مُقابَِل تَصنَعِينَها َّتِي ال َ الأشياء تَأخُذُ دِمَشُق وَكانَْت ١٨

دَدانَ ُتجّارُ وَأعطاِك ٢٠ وَقََصباً. ً وَقِرفَة ً مَشغُولا ً حَدِيدا وَأعطُوِك بَضائِعَِك أخَذُوا الَّذِيَن وُكَلائِِك مِْن أوزاَل مِْن الَّذيَن
بَضائِعِِك. مُقابَِل ً ًوَماعِزا ًوَكِباشا ِخرافا أعطُوِك الَّذِيَن َ قِيدار وَُشيُوِخ العَرَِب ُتجّارِ عَلَى وَسيْطَرِْت ٢١ َيِل. الخ سُرُوِج َ أقمِشَة
حَرّانَ أهُل كانَ َكما ٢٣ هَِب. وَالذَّ ِ ِيمَة الـكَر ِ وَالحِجارَة وابِِل َّ الت أفَضِل مُقابَِل مِنِْك بَضائـِـَع أخَذُوا َ وَرَعْمَة َسبََأ ُ وَُتجّار ٢٢

وَالأثواِب ِ َّمِينَة الث ِ الأقمِشَة مُقابَِل بَضائِعَِك آِخذِيَن لَِك َكوُكَلاءٍ عَمِلُوا ٢٤ وُكَلائِِك. بَينِ مِْن وَكِلْمَدَ ورَ وَأّشُ وَعَدَنَ َ ة َّ وَِكن
بَضائِعِِك، كُّلَ تَنقُُل ِ الـَكبِيرَة حِن الّشَ ُسفُُن ٢٥ َجدُولَةِ. الم وَالحِباِل ِن َّ المُلَو وَالّسِجّادِ ِ المُزَخرَفَة وَالثِّياِب َ رقاء َّ الز

بِالبَضائـِـِع امتَلْأِت «‹وَلِذا
البَحرِ. وََسِط فِي ً عَظِيمَة ً كَرامَة وَنِلِْت

العالِيَةِ، البِحارِ إلَى ُسفُنَِك المَلّاُحونَ أخرََج ٢٦
البَحرِ. وََسِط فِي مَها َحّطَ رِق َّ الش مَِن ً إعصارا وَلـَِكّنَ

وَبَضائِعُِك وَِسلَعُِك ثَرْوَتُِك ٢٧
وََنجّارُوِك وَمَلّاُحوِك وََبحّارُوِك

مَعَِك مَْن وَكُّلُ وَُجنُودُِك وَُتجّارُِك
البِحارِ أعماِق فِي َسيَغرَقُونَ

دَمارِِك. يَومُ يأتي ِحينَ
البَحرِ فِي مَلّاُحوِك يَصرُُخ وَِحينَ ٢٨

اليابِسَةِ. عَلَى َّتِي ال قُراكَ َستَرَتجُِف
السَفَرَ، المَلّاُحونَ ُ َسيَترُك وَلِذا ٢٩

الّشاطِِئ. عَلَى البَحرِ فِي العامِلِينَ كُّلُ وََسيَقُِف
عَلَيِك. وَيَنُوحونَ وََسيَبكُونَ ٣٠

راِب، ُّ بِالت رُؤُوسَهُْم َسيُعَّفِرُونَ
مادِ. َّ الر فِي غُونَ َّ َمر يَت وَ

َيَش. الخ َلبِسُونَ ي وَ رُؤُوسَهُْم َسيَحلِقُونَ ٣١
زَوالِِك. عَلَى بِمَرارَةٍ وَيَنُوُحونَ وََسيَبكُونَ

ِينَةً، حَز أغانيَ عَنِك َسيَكتُبُونَ ٣٢
عَلَيِك: المَراثي وََسيُرَدِّدُونَ

البَحرِ! عِندَ ِ الجّالِسَة ُصورَ مِثَل «‹لَيَس
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البَحرِ، فِي ُ تَِسير ُ ة َّ ي التِّجارِ ُسفُنُِك كانَْت ِحينَ ٣٣
َكثِيرةً. ً با ُشعُو تُشبِعِينَ ُكنِت

الأْرِض. كُّلِ ًفِي مُلُوكا أغنَْت بَضائِعِِك ُ َكثرَة
البِحارِ، عُمِق فِي مِينَ تَتَحَّطَ ِحينَ لـَِكْن ٣٤

َسيَهلـَكُونَ. عَلَيها يَن وَالمُسافِرِ بَضائِعِِك كُّلَ فَإّنَ
لِدَمارِِك. واطِِئ الّشَ ُسّكاِن كُّلُ ُصعَِق ٣٥

وَمُْرتَعِبُونَ. مَذهُولُونَ وَمُلُوكُهُْم
عَلَيِك. الُأمَِم وََسَط ُتجّارُِك دُ َّ يَتَنَه ٣٦

رَهِيباً، ً دَمارا صِرِت
أبَداً.›» عَلَيهِ ُكنِت ما إلَى تَعُودِي وَلَْن

٢٨
ُصور مَلِِك ِضّدَ ةٌ َّ نُبُو

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا ُصورَ: لِرَئِِس قُْل إنْسانُ،٤٨ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَِت َّ ثُم ١

ُلَت: وَق رَت َّ تََكب َك َّ «‹لأن
إلَهٌ، أنا

البَحرِ. قَلِب فِي إلَهِّيٍ عَرٍش عَلَى ٌج َّ مُتَو وَأنا
إلَهاً، وَلَسَت إنساٌن َك َّ أن مََع

الآلِهَةِ، ذَكاءِ مِثَل ً ذَكِيّا نَفسََك ُ تَعتَبِر وَأنَت
ِياَل، دان مِْن أحكَمَ نَفسََك وَتَرَى ٣

لُغزٌ. وَلا ٌ سِرّ ُيحـَيِّرُكَ فلا
عَظِيمَةٍ، ةٍ َّ قُو عَلَى َحَصلَت وَفَْهمَِك ِبحِكمَتَِك ٤

خَْزنَتَِك. فِي وَوََضعتَها ً ة وَفِّضَ ً ذَهبا وَجَمَعَت
وَِتجارَتََك أعمالََك أدَْرَت ِ العَظِيمَة ِبحِكمَتَِك ٥

تَِك. َّ وَقُو ثَروَتَِك مِْن يدَ لِتَزِ
ثَروَتَِك. بِسَبَِب ً مُتََكبِّرا صِرَت وَالآنَ
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا «‹لِذا ٦

كَإلَهٍ، ً ذَكِيّا نَفسََك تَرَى ََّك إن َحيُْث
باءَ، غُرَ عَلَيَك ُ َسُأحضِر فَإنِّي ٧

٢٨:٢ ٤٨
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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قاِسيَةً، ً ُأمَما
العَظِيمَةِ، ِحكمَتَِك ِضّدَ ُسيُوفَهُْم ونَ ُّ فَيَستَل

َمجدَكَ. يُفِسدُونَ وَ وَيُنَجِّسُونَ
المَوِت، ِ ُحفرَة إلَى َسيُنزِلُونََك ٨

ِيَِن. الآخَر مِثَل البَحرِ فِي وََستَمُوُت
إلَهٌ؟ أنا لِقاتِلِيَك: ِحينَئِذٍ َستَقُوُل فَهَْل ٩

إلَهاً! وَلَسَت إنساٌن َك َّ أن يَقتُلُونََك الَّذِيَن َسيُثبُِت
اللّاَمختُوِن،٤٩ مَوِت مِثَل َستَمُوُت ١٠

َباءِ. الغُر هَؤُلاءِ يَدِ عَلَى
بِذَلَِك،›» أمَْرُت أنا لأنِّي

الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل
اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١١

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُ: قُْل ُصورَ. مَلِِك عَلَى رِثاءٍ َ ة َّ ُأغنِي غَّنِ إنْسانُ، «يا ١٢

الـَكماِل! عِن ٌ ُصورَة «‹أنَت
بِالحِْكمَةِ، ٌ مَملُوء
َماِل. الج وَفائُِق

عَدٍَن، فِي ُكنَت ١٣

اللهِ. ةِ َّ َجن فِي
ِيمَةِ: الـكَر الأحجارِ بِكُّلِ يٌَّن مَُز أنَت

الأبيَِض وَالعَقَيِق الأصفَرِ وَالياقُوِت الأحمَرِ بِالعَقِيِق
وَاليَشِب وَالجَزِْع َبَرْجَدِ وَالز

هَِب. وَالذَّ دِ مُّرُ ُّ وَالز وَالبَهرَماِن الأزرَِق وَالياقُوِت
لََك، ِ الحِجارَة ِ هَذِه كُّلُ ْت ُأعِّدَ

خُلِْقَت. يَومَ
ُمختارٌ، حارٌِس كَرُوٌب أنَت ١٤

ِس. المُقَّدَ ِ الله َجبَِل عَلَى وََضعْتَُك
كَالنّارِ. ِ البارِقَة ِ الحِجارَة وََسَط لَْت َّ َتجَو

ُطرُقَِك كُّلِ فِي ً وَكامِلا ً مُْستَقِيما ُكنَت ١٥

٢٨:١٠ ٤٩
11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُون.
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أْخطَْأَت. أْن إلَى فِيهِ خُلِْقَت الَّذِي اليَوِم مَِن
فَأخطَأَت لمِ بِالّظُ وَِتجارَتَُك أعمالَُك مَلَأتَْك ١٦

اللهِ، َجبَِل مِْن َطرَْحتَُك وَلِذا
الحارُِس، الـكَرُوُب ها أّيُ وََطرَدتَُك،

كَالنّارِ. ِ البارِقَة ِ الحِجارَة بينِ مِْن
مُتََكبِّراً، جَمالَُك َجعَلََك ١٧

بَهائَِك، بِسَبَِب ِحكمَتَُك وَفَسَدَْت
ِيَن، الآخَر المُلُوِك أمامَ َطرَْحتَُك وَلِذا

هشَةِ. لِلدَّ ً مَثارا صِرَْت
المُنَحرِفَةِ، ةِ َّ ي التِّجارِ ِتَعامُلاتَِك ب مَسِكنََك ْسَت َّ َنج ١٨

فَالتَهَمتَْك. مِنَك، ً نارا أخرَْجُت وَلِذا
الأْرِض عَلَى تُراٍب إلَى لتَُك َّ َحو وَبِهَذا

رَأوكَ. الَّذِيَن كُّلِ أمامَ

لََك. حَدََث مَمّا أصدِقائَِك كُّلُ َ «‹ُصدِم ١٩
رُعٍب. َ مَصدَر صِرَت

الأبَدِ.›» إلَى انتَهَيَت قدِ
َصيْدُون عَْن ةٌ َّ نُبُو

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا قُْل: ٢٢ ها. ِضّدَ ْأ َّ وَتَنَب َصيْدُونَ إلَى التَفِْت إنْسانُ، «يا ٢١ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ٢٠

ِك، ِضّدُ أنا صيْدُونُ، «‹يا
وََسطِِك! فِي دُ وََسأتَمجَّ

فِيها. حُكمِي ُأنَّفِذَ ِحينَ اللهُ، أنا أنِّي النّاُس َسيَعرُِف
َشوارِعِها، فِي ً وَدَما ً مَرَضا ُ َسَأنشُر ٢٣

المَدِينَةِ. داِخَل المَوتَى وََسيَسقُُط
ُحونَ، َّ مُسَل ُجنُودٌ بِها َسيُِحيُط

اللهُ!›» أنا أنِّي وََسيَعرِفُونَ

ِحينَئِذٍ، ِيَل. إسْرائ لِبَيِت المُؤلِِم وَالعَوَسجِ وِك كَالّشَ تَعُودَ لَْن الآنَ، بِها ُ تَستَهزِئ َّتِي وَال ِيَل بِإسْرائ ُ ُحِيطَة الم «‹وَالُأمَمُ ٢٤

الإلَهُ.›» ّبُ َّ الر أنا أنِّي يَعلَمُونَ
أعمَُل ِحينَ الُأمَِم. تِلَك مِْن ُ َسأجمَعُه نِي َّ لـَِكن الُأمَِم. بَينَ ِيَل إسْرائ بَيُت َ «تَبَعْثَر الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٥

َسيَسكُنُونَ ِحينَئِذٍ، ٢٦ يَعْقُوَب. لِعَبدِي أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض فِي ِيُل إسْرائ وََستَسكُُن وٌس، قُّدُ أنِّي الُأمَمُ َستَرَى هَذا،
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عامَلَتهُْم َّتِي ال بِهِمُ َ ُحِيطَة الم الُأمَمَ َسُأدِيُن فَأنا وَبِسَلاٍم. آمِنِينَ فِيها وَيَسكُنُونَ ً كُرُوما وَيَزرَعُونَ ً بُيُوتا َسيَبنُونَ آمِنِينَ.
إلَهُهُْم.» أنا أنِّي ِيَل إسْرائ بَنُو ُ يَعلَم ِحينَئِذٍ، باحتِقاٍر.

٢٩
مِصر فِرعَوْنَ عَْن ةٌ َّ نُبُو

التَفِْت إنْسانُ،٥١ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت بِي،٥٠ الّسَ مَِن ِ العاشِرَة ِ نَة الّسَ مَِن العاشِرِ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّانِي اليَوِم فِي ١

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣ مِصْرَ. كُّلِ وَِضّدَ ُ ه ِضّدَ ْأ َّ وَتَنَب مِصْرَ، مَلِِك فِرعَوْن، إلَى
مِصرَ، مَلَِك يا فِرعَوْنُ، «‹يا

كَ، ِضّدَ ُأقُِف أنا ها
هرِ. النَّ فِي الرّابُِض ِّمساُح الت ها أّيُ

َصنَعتُهُ. أنا لِي. النِّيِل ُ نَهر تَقُوُل:
فَّكَِك، فِي ً ارَة َّ ِصن «‹َسأَضُع ٤

ِبحَراِشفَِك، َلتَِصُق ي قَنَواتَِك فِي الَّذِي مََك الّسَ وََسأجعَُل
قَنَواتَِك. مِْن وََسأسحَبَُك

حراءِ. الّصَ إلَى قَنَواتَِك وَبِسَمَِك بَِك َسُألقِي ِحينَئِذٍ، ٥

الأْرِض، عَلَى َستَسقُُط
فِن. للِدَّ عِظامَُك تُجمََع وَلَْن

سُورِ. ُّ وَالن ةِ َّ ي ِّ البَر للِحَيَواناِت ً َطعاما َسأجعلَُك
اللهُ. أنا أنِّي مِصرَ ُسّكاِن كُّلُ َسيَعرُِف ِحينَئِذٍ، ٦

ِيَل. لإسْرائ عِيِف الّضَ كَالعُّكازِ ْ ُكنتُم َّكُْم «‹لأن
يدِيهِْم، بِإ أمسَكُوكَ ِحينَ ٧

َكتِفَهُْم. قَْت وَمَّزَ انَكسَرَْت
عَلَيَك، تَوَكَأوا وَِحينَ

ُظهُورُهُْم.›» وَالتَوَْت َتحَْطمََت

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِهَذا، ٨
عَلَيَك، ً َسيفا «َسأرفَُع

٢٩:١ ٥٠
الميلاد. قبل 587 ِشتاءِ َ َنحو بي. الّسَ مَِن العاشِرَة نَة الّسَ

٢٩:٢ ٥١
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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َيَواناِت! وَالح النّاَس فِيَك وََسُأهلُِك
ِبَةً، وَخَر ً رَة مُدَمَّ ً أْرضا مِصرُ َستُصبُِح ِحينَئِذٍ، ٩

اللهُ! أنا أنِّي ُّونَ ي المَصرِ وََسيَعرُِف
فِرعَوْنُ: قاَل فَقَْد

نَهرِي. ‹هَذا
َصنَعتُهُ.› أنا

ٍ ِسلِسلَة إلَى ُكوَش، حُدُودِ ى َّ وََحت أْسوانَ إلَى َمجْدََل مِْن مِصرَ، أْرِض كُّلَ َسُأَحوُِّل نَهْرَِك. وَِضّدُ ِك ِضّدُ أنا «لِهَذا ١٠

َسأجعَُل ِحينَئِذٍ، ١٢ عاماً. أربَعِينَ ةِ ِمُّدَ ل ُسّكاٍن بِلا َستَكُونُ َحيَواٌن. أْو إنساٌن فِيها َ يُسافِر لَْن ١١ بَةِ. الخَرِ الأماِكِن مَِن
وََسَط يِّينَ المَصرِ ُ َسُأبَعثِر عاماً. أربَعِينَ ةِ ِمُّدَ ل ِ الـَكثِيرَة ِ بَة الخَرِ المُدُِن وََسَط مُدُنُها وََستَكُونُ بَةَ. الخَرِ الأراضِي إحدَى مِصرَ

الُأخرَى!» الأراضِي فِي الُأمَِم
تَبَعثَرُوا َّتِي ال عُوِب الّشُ وََسِط مِْن ً ِيَة ثان يِّينَ المَصرِ َسأجمَُع َسنَةٍ، الأربَعِينَ ِ نهايَة «فِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١٣

إحدَى َستَكُونُ ١٥ َصغِيرَةً. ً ة ُأمَّ وََسيَكُونُونَ ، الأصلِيُّ مَوطِنِهُمُ فَتْرُوَس إلَى يِّينَ المَصرِ المَسبِيِّينَ َسُأعِيدُ َّ ثُم ١٤ وََسطَها،
تَعُودَ لَْن ١٦ الُأمَِم. عَلَى َط َّ تَتَسَل لا ى َّ َحت ً َصغَيرا َسُأبقِيَك الُأخرَى. الُأمَِم عَلَى لِتَحكُمَ ً ِيَة ثان تَقُومَ وَلَْن غِيرَةِ، الّصَ وَِل الدُّ
ِحينَئِذٍ، عِم.» وَالدَّ ِ المَعُونَة عَلَى للِحُُصوِل إلَيها التَفَتوا ِحينَ بِغَلطَتِهِْم تُذَكِّرَهُْم تَعُودَ وَلَْن عَلَيها، ِيُل إسْرائ تَعتَمِدُ ً دَولَة مِصرُ

الإلَهُ. ّبُ َّ الر أنا أنِّي ِيُل إسْرائ ُ تَعلَم
إنْسانُ، «يا ١٨ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت بِي،٥٢ الّسَ مَِن يَن وَالعِشرِ ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ مَِن ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي ١٧

ِ قُوّاتِه لـَِكّنَ ُصورَ، فِي ُسلَِخْت َكتٍِف وَكُّلَ حُلَِق رَأٍس كُّلَ أّنَ وَمَْع ُصورَ. ِضّدَ ِ قُوّاتِه أجهَدَ بابَِل، مَلُِك رُ، نَبُوخَْذناصَّ
رَ، نَبُوخَْذناصَّ ‹َسُأعطِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ١٩ ُصورَ. ِضّدَ وَالـَكثِيرِ الجادِّ عَمَلِها عَلَى مُكافأةٍ َ ة َّ أي تَنَْل لَْم
ِ هَذِه فَتَكُونُ َكثِيراً، ً وََسلبا ً غَنِيمَة مِنها وََسيَأخذُ مِصرَ، مِْن ً َكثِيرا ً َشعبا رُ نَبُوخَْذناصَّ َسيَأخُذُ مِصرَ. أْرَض بابَِل، مَلَِك

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل لأجلِي.› ِ بِه قامَ الَّذِي العَمَِل مُقابَِل مِصرَ َسُأعطِيهِ ٢٠ قُوّاتِهِ. َ ُأجرَة
رِسالَتَِك. ِصْدَق لَهُْم لِتُثبَِت ً فُرَصة َسُأعطِيَك حَْزقِياُل، يا ُأنَت أمّا ةً. َّ قُو ِيَل إسْرائ بَني َسُأعطِي اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢١

اللهُ.» أنا أنِّي يَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ،
٣٠

لِمِصر ِ الله ُ مُعاقَبَة
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا وَقُْل: أ َّ تَنَب إنْسانُ،٥٣ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١

اليَوِم! ذَلَِك مِْن َيُل «‹الو
٢٩:١٧ ٥٢

الميلاد. قبل 571 رَبيع َ َنحو بي. الّسَ مَِن ين وَالعِشرِ الّسابِعَة نَة الّسَ
٣٠:٢ ٥٣

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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يٌب! قَرِ اليَومَ لأّنَ ٣

يٌب! قَرِ ِ الله مَِن ٍ دَينُونَة يُومُ
الـكَئِيبَةِ! بِالغُيُوِم دٌ َّ مُلَب يَومٌ ُ ه َّ إن

لِلُأمَِم! ٍ دَينُونَة يَومَ َسيَكُونُ
مِصرَ، ِضّدَ الُأمَِم َسيُف َسيَأتِي ٤

ُكوَش، ُ الألَم فَيَملُأ
مِصرَ، فِي ُجثٌَث وََستَسقُُط

أسرَى، الأْرِض َشعُب يُؤخَذُ ِحينَ
مِصْرَ. أساساُت رُ تُدَمَّ وَِحينَ

يِف. بِالّسَ الآخَرُونَ وَحُلَفاؤُها وَُكوُب العَرَِب وَكُّلُ وَلُودُ وَفُوُط ُكوُش «‹َستَسقُُط ٥

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو «‹هَذا ٦
مِصرَ، تَدعَمُ َّتِي ال وَُل الدُّ «َستَسقُُط

وَالمُتََكبِّرَةِ، ةِ َّ ي القَوِ مُدُنِها كُّلِ عَلَى الحَرُب وََستَأتِي
أْسوانَ إلَى َمجْدََل مِْن

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل
الأْرِض، فِي ً خَرابا َ الأكثَر ِهيَ البِلادُ ِ هَذِه َستَكُونُ ٧

المُدُِن. بَينَ ً خَرابا َ الأكثَر مُدُنُها وََستَكُونُ
مِصرَ، فِي النّارَ َسُأشعُِل ِحينَئِذٍ، ٨

مُعِينِيها، كُّلَ ُ وَأكسِر
اللهُ.» أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ،

وََستُفقِدُها ُكوَش َستُرعِب َّتِي ال ِ السَيِّئَة الأخبارِ لإيصاِل القَوارِِب فِي مِنِّي رُُسٌل َسيَخرُُج الوَقِت، ذَلَِك «‹فِي ٩

آٍت.›» الوَقُت ذَلَِك لأّنَ مِصرَ، ِضّدَ ِ ينُونَة الدَّ تَنفِيذِ يَوِم فِي عَليهِْم الخَوُف ُ َسيُسَيطِر الأماِن.
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٠

بابَِل، مَلَِك رَ، نَبُوخَْذناصَّ ُ «َسأستَخدِم
مِصرَ. ُجيُوِش عَلَى القَضاءِ فِي

وَجَيْشُهُ، َ هُو ُ َسُأحضِرُه ١١

عَنِيفَةً، ً قاِسيَة ً ة ُأمَّ
يبِها. وََتخرِ أْرضِها لِتَدمِيرِ مِصرَ إلَى

يَن، َكثِيرِ يِّينَ مِصرِ َ دَم بِسُيُوفِهِْم َسيَسفِكُونَ
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ُثَِث. بِالج الأْرَض وََسيَملُأونَ
مِصرَ، قَنَواِت َسُأَجّفُِف ١٢

قاٍس، لِشَعٍب ً عَبِيدا َشعبَهُْم ِيُع وََسأب
فِيها. ما وَكُّلِ الأْرِض يِب لِتَخرِ َ َباء الغُر ُ وََسأستَخدِم

وََسأفعَلُها.» الُأمُورِ، ِ بِهَذِه مُْت َّ تَكَل ُ الله أنا
مِصر أصناِم ُ َتحطِيم

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٣
القَذِرَةِ، أصنامَهُمُ يُل «َسُأزِ

نُوَف. مِْن َ فَة َّ َي المُز َ الآلِهَة وََسأمحُو
، مِصرِّيٌ قائِدٌ َ لِمِصْر يَعُودَ لَْن

مِصرَ. أْرِض فِي الخَوَف وََسأَضُع
فَتْرُوَس َسُأدَمِّرُ ١٤

ُصوعََن، فِي النّارَ وَُأشعُِل
نُوَ. وَُأعاقُِب

مِصرَ، ِ قَلعَة ِسينَ، عَلَى غََضبِي َسأسكُُب ١٥

نُوَ. ُجيُوَش وَُأهلُِك
مِصْرَ، فِي النّارَ َسأشعُِل ١٦

َخوفاً، ِسينُ فَتَرَتجَِف
نُو، ُ أسوار َ وَتُهدَم

يَوٍم. كُّلَ ُ الأعداء فَسَيُهاِجمُها نُوُف أمّا
يِف، بِالّسَ َسيَسقُطُونَ ُختارُونَ الم َ وَفِيبِْستَة آوَنَ ُجنُودُ ١٧

َسبايا. َسيُؤخَْذنَ ُ وَالنِّساء
نُورَهُ، ُ هار النَّ َسيَحُجُب َتحْفَنِْحيَس، وَفِي ١٨

مِصرَ. َ ة َّ قُو ُ أكسِر ِحينَ
مِصرَ، ُ ة َّ قُو َستَنْتَِهي

مُظلِمَةٌ، غُيُومٌ وَتُغَّطِيها
مُدُنُها. وَتُسبَى

مِصرَ، فَسَُأعاقُِب ١٩
اللهُ.» أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ،

الأبَدِي مِصرَ َضعُف
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َكسَرُت إنْسانُ، «يا ٢١ : إلَيَّ ِ الله ُ كَلِمَة أتَْت لِسَبيِنا، َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ فِي ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن الّسابـِـِع اليَوِم فِي ٢٠

يِْف!» بِالّسَ الإْمساكَ لِتَستَطِيَع يَتِها لِتَقوِ بَِضمّاداٍت أحَدٌ بُطها يَر لَْم لِتُشفَى. بَْط تُر وَلَْم مِصرَ، مَلِِك فِرعَوْنَ ةِ َّ قُو ذِراعَ
أصلاً. َ وَالمَكسُورَة َ لِيمَة الّسَ يَدَيَك ُ وََسأكسِر مِصرَ، مَلَِك يا فِرْعَوْنُ، يا كَ ِضّدُ «أنا الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل لِهَذا ٢٢

وََسُأقَوِّي ٢٤ يبَةٍ. غَرِ بِلادٍ فِي وََسُأبَعثِرُهُْم الُأمَِم، بَينَ مِصرَ ُسّكانَ َسُأشتُِّت ِحينَئِذٍ، ٢٣ يَدِكَ. مِْن يَف الّسَ َسُأوقـِـُع
ذِراعَ وََسُأقَوِّي ٢٥ ُمحتَضِرٍ. رَجٍُل أنّاِت فَيُطلَِق فِرْعَوْنَ، ذِراعَ ُ وَسأكسِر يَدِهِ. فِي َسيفِي وََسأَضُع بابَِل، مَلِِك ذِراعَ

فَسَتَنهارُ. فِرْعَوْنَ ذِراعُ أمّا بابَِل، مَلِِك
ُ ُأبَعثِر ِحينَ أجَْل! ٢٦ اللهُ. أنا أنِّي يَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، مِصرَ. أْرِض عَلَى ُ َسيَرفَعُه َ وَهُو بابَِل، مَلِِك يَدِ فِي َسيفِي «َسأَضُع

اللهُ.» أنا أنِّي يَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، الُأخرَى. البِلادِ وََسَط وَُأَشتِّتهُْم الُأمَِم، وََسَط مِصرَ ُسّكانَ
٣١

الأْرز ِ بِشََجرَة مِصرَ ُ تَشبِيه
إنْسانُ،٥٤ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت ياِكينَ، يَهُو َسبِي مِْن َ عَشْرَة َ الحادِيَة ِ نَة الّسَ مَِن الثّالِِث هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي ١

ُيُوِشهِ: وَِلج مِصرَ، مَلِِك لِفِرعَوْنَ، قُْل
عَظَمَتََك؟ ُ اَُشبِّه َ «‹ِبم

لُبنانَ، فِي بِأْرزَةٍ ُ أشبَه ََّك إن ٣

عَظِيمَةٍ، بِظِلاٍل ُلقِي وَت ٌ جَمِيلَة أغصانُها
َكبيرٌ، وارتِفاعُها

الغُيُوِم! وََسَط تَها َّ وَقِم
الـَكثِيرَةُ، ُ ِياه الم ْتها َّ نَم ٤

َكثِيراً. تَرتَفـِـُع ُ العَمِيقَة ُ ِياه الم وََجعَلَْتها
ِجهَةٍ، كُّلِ مِْن َحولَها الأنهارُ َتجرِي

الحُقُوِل. أشجارِ لِكُّلِ ً َصغِيرَة قَنَواٍت ْت َشّقَ وَقَْد
الأشجارِ، تِلََك كُّلِ مِْن أطوََل فَصارَْت ٥

أغصانُها. ْت وَامتّّدَ
فِيها، أعشاشَها يُورِ الّطُ جَميُع وَبَنَْت ٦

َيَواناِت، الح أنواِع كُّلُ وَلَدَْت أغصانِها وََتحَت
َكثِيرَةٍ. ُأمٍَم مِْن ُأناٌس جَلََس ظِلِّها وَفِي

الباِسِق ُطولِها بِسَبَِب ً ِجّدا ً جَمِيلَة فَصارَْت ٧
يلَةِ، وِ الّطَ وَأغصانِها

٣١:٢ ٥٤
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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العَمِيقَةِ. ِياهِ الم إلَى وََصلَْت جُذُورَها لأّنَ
اللهِ، ةِ َّ َجن فِي َّتِي ال الأْرزِ ُ أشجار تُنافِسُها لا ٨

َكفُرُوعِها. روِ َّ الس أشجارِ فُرُوعُ وَلا
شَيءٍ، كَلا هُوِل ُّ الس ُ أشجار صارَْت

بِأْغصانِها. مَقارَنَتِها عِندَ
مِنها. أجمَُل اللهِ ةِ َّ َجن أشجارِ فِي وَلَيَس

الـَكثِيفَةِ، بِأْغصانِها لْتُها َّ جَم أنا ٩

عَْدٍن، أشجارِ كُّلُ فَحَسَدَْتها
اللهِ.›» ةِ َّ َجن فِي المَغرُوَسةِ

بارتِفاعَِك، وَتَباهَيَْت الغُيُوِم، وََسَط تَُك َّ قِم وَصارَْت ًِجّداً، يلا َطوِ وَصِرَت نَمَوَْت َك َّ «لأن الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل لِهَذا، ١٠

َباءُ، الغُر قَطَعَها فَقَْد ١٢ بَعِيداً! بَِك وََسُألقِي شَرِّكَ، ِبحَسَِب مَعََك َسيَتَعامَُل َ وَهُو الُأمَِم، قائِدِ يَدِ إلَى َسُأَسلِّمَُك فَإنِّي ١١

وَادٍ. كُّلِ فِي وََسقَطَْت ُ العالِيَة أغصانُها انَكسَرَْت وَادٍ. كُّلِ فِي فُرُوعُها َسقَطَْت الجِباِل. عَلَى َطرََحْتها ُ ة َّ ي ِ بَر البَر وَالُأمَمُ
وَتَسكُُن بُيُوتَها، ماءِ الّسَ ُ ُطيُور تَصنَُع الّساقِِط ِجْذعِها عَلَى ١٣ وَِحيدَةً. وَتَرَُكوها ظِلِّها، فِي ُلُوِس الج عَِن النّاُس َف َّ وَتَوَق

أغصانِها. فِي ُ ة َّ ي ِّ البَر َيَواناُت الح
ى َّ َحت حاِب، الّسَ إلَى تُها َّ قِم تَِصَل لا ى َّ وََحت وِل، الّطُ هَذا إلَى لِتَِصَل ً ِجيِدا ُ ة َّ ي المَرْوِ ُ الأشجار َ تَكبُر لا ى َّ َحت هَذا حَدََث ١٤

الَّذِيَن النّاِس كُّلِ وََسَط فلِيِّ الّسُ العالَِم إلَى وَنَزَلَْت وَبِسَبَبِها، مَعَها ماتَْت الأشجارِ تِلَك جَمِيَع لِأّنَ تَتَشاَمخَ. وَلا َ ر َّ تَتََكب لا
الحُفرَةِ.» إلَى يَنزِلُونَ

ِياهِ الم بَوّاباِت وَُأغلُِق مَناحَةً، ُ أقِيم المَوِت ِ ُحفرَة إلَى فيهِ يَنزُِل الَّذِي اليَوِم «فِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٥

الحِدادِ بِثِياِب لُبنانَ يُت غَّطَ ةَ. َّ ي القَوِ َ يَة الجارِ َ ِياه الم ُ وَأحجِز َياِن، الجَر عَِن ِ وَقَنَواتِه ِ أنهارِه كُّلَ وَُأوقُِف العَمِيقَةِ، ةِ َّ الجَوفِي
إلَى ُ أرَسلتُه وَِحينَ ُسقُوطِهِ. ةِ َّ َضج َصوِت مِْن ً َخوفا تَرَتجُِف الُأمَمَ َجعَلُْت ١٦ حُزناً. ِ الغابَة أشجارِ كُّلُ ُلَْت فَذَب وداءَ، الّسَ
وَنَزَلَِت ١٧ . فلِيِّ الّسُ العالَِم فِي ةِ َّ ي المَروِ لُبنانَ أشجارِ وَكُّلُ ِ َمِيلَة الج الأشجارِ كُّلُ ْت َّ تَعَز المَوِت، ِ ُحفرَة إلَى النّازِلِينَ مََع ِ يَة الهاوِ

الُأمِم. وََسَط ِ ظِلِّه َتحَت ْت َّ وَاستَقَر يِف، بِالّسَ قُتِلُوا الَّذِيَن ُجثَُث َحيُث ِ يَة الهاوِ إلَى ُ مَعَه ُ الأشجار
تَسكُُن َحيُث ، فلِيِّ الّسُ العالِم إلَى عَْدٍن أشجارِ مََع َستُرَسُل وَالآنَ وَبَهائِِك؟ جَمالِِك مِثُل لَها عَْدٍن فِي َشجَرَةٍ مِْن «ما ١٨

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل وَُجيُوِشهِ.» فِرعَوْنَ مََع َسيَحدُُث ما هَذا يِف. بِالّسَ ُجثَثُهُْم َسقَطَْت الَّذِيَن اللاَمخْتُونِين٥٥َ وََسَط
٣٢

مِصر عِقاُب
٣١:١٨ ٥٥

11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونِين.



٨ : ٣٢ ِحْزقِيال ١٣٦٤ ١ : ٣٢ ِحْزقِيال

إنْسانُ،٥٦ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت بِي، الّسَ مَِن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ مَِن َ عَشَر الثّانِي هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي ١

مِصرَ: مَلِِك فِرْعَوْنَ عَلَى حُزٍن َ ُأغنِيَة غَّنِ

الُأمَِم، وََسَط بِأَسدٍ نَفسََك هَْت «‹َشبَّ
البِحارِ. ِنِّينُ ت َك َّ لـَِكن
نَهرِكَ، مِْن اندَفَعَْت

بِقَدَمَيَك، َ ِياه الم ً مُهَيِّجا
مِياهَها.›» ً وَمُعَكِّرا أنهارَهُْم ً دائِسا

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣

عَلَيَك، َشبََكتِي «َسُألقِي
عَلَيَك، ً َكثِيرَة ً با ُشعُو أجمَُع ِحينَ

َشبََكتِي. فِي فَيَسَحبُونََك
ةِ، َّ الجّاف الأْرِض عَلَى هُناكَ وََسأترُكَُك ٤

المَكشُوفَةِ. السِّهُوِل فِي وََسُألقِيَك
عَلَيَك، لِتَقتاَت ماءِ الّسَ َ ُطيُور وََسُأنزُِل

يَشبَعُوا. ى َّ َحت مِنَك الأْرِض َحيَواناِت وََسُأطعِمُ
الجِباِل، عَلَى َجسَدَكَ َسُألقِي ٥

ِبجُثَثَِك. الوِديانَ وََسأملُأ
بِدَمَِك، َ ة َّ الجّاف الأْرَض ُ َسَأغْمَر ٦

الجِباِل. قِمَِم ى َّ َحت ِ بِه َ الأودِيَة وَأملُأ
تَزُوُل، وَِحينَ ٧

ُنجُومَها. ُ وَُأَسوِّد َ ماء الّسَ َسُأغَّطِي
بِالغُيُوِم، مَس الّشَ َسُأغَّطِي

القَمَرِ. ُ نُور َ يَظهَر وَلَْن
بِسَبَبَِك، َ َسوداء ِ المُشرِقَة الأنوارِ كُّلَ َسأجعَُل ٨

أْرِضَك.» عَلَى َ لمَة الّظُ ُ وََسأنشُر
الإلَهُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا

٣٢:٢ ٥٦
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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مِنَك. ً َكثِيرَة ُأمَمٌ َستَندَهُِش ١٠ تَعْرِفُها. لا بِلادٍ إلَى الُأمَمُ، بَينَ ً أِسيرا سأحمِلَُك إْذ َكثِيرَةٍ، أمٍَم غََضَب ُ «سُأثِير ٩

يَسمَعُونَ ِحينَ َحياتِهِْم فُقداِن مِْن َمِيُع الج وََسيَخاُف أمامَهُْم. َسيفِي ُ ُأحرِّك ِحينَ ً َخوفا المُلُوِك رُؤُوِس ُ َشعر وََسيَقُِف
بِدَمارِكَ.»

ياءِ الأقوِ بِينَ ُحارِ الم بِسيُوِف ُجيُوَشَك ِيدُ َسُأب ١٢ عَلَيَك! بابَِل مَلِِك َسيُف «َسيَأتِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١١

ِ ِياه الم عَِن ماِشيَتَها يُل َسُأزِ ١٣ ُجيُوشِها. كُّلُ ـِكُونَ وَيُهل بِهِ، ُ مِصر ُ تَفَخر ما كُّلَ َسيَسلِبُونَ الُأمَِم. بَينَ مُرعِبُونَ هُْم ُّ كُل –
وَقَنَواتِهِْم هادِئَةً، مِياهَهُْم َسأجعَُل ِحينَئِذٍ، ١٤ ِياهَ. الم ِ هَذِه ُ ُتحَرِّك َحيَواٍن ُ حافِر أْو إنساٍن رِجُل تَبقَى وَلَْن الـَكثِيرَةِ،
عَنها، سيَزُوُل الأْرِض غِنى فَإّنَ مارِ، لِلدَّ مِصرَ ُ ُأَسلِّم «ِحينَ ١٥ الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل زَيٌت.» ها أّنَ لَوْ َكما بِسَلاَسةٍ ُق َّ تَتَدَف

اللهُ.» أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، ُسّكانِها. كُّلَ أضرُِب ِحينَ
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل وَُسّكانِها. ُجيُوشِها وَكُّلِ مِصرَ عَلَى الُأخرَى الُأمَِم ُ نِساء َستُغَنِّيها حُزٍن ُ ُأغنِيَة ِ هَذِه ١٦

«يا ١٨ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت بِي، الّسَ مَِن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ مَِن َ عَشَر الثّانِي هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَوِم فِي ١٧

، فلِيِّ الّسُ العالَِم إلَى َلِيلَةِ، الج عُوِب الّشُ وَمُدَِن مِصرَ مََع الأسفَِل إلَى أنزِلْهُْم مِصرَ. جيُوِش عَلَى حُزٍن َ ُأغنِيَة غَّنِ إنْسانُ،
المَوِْت. ِ ُحفرَة إلَى النّازِلِينَ مََع

قَْد يِف. بِالّسَ المَقتُولِينَ بَيْنَ ُ مِصر َستَسقُُط ٢٠ اللاَمخْتُونِينَ.٥٧ مََع وَاستَلِق فَانزِْل َماِل؟ الج فِي َأحَدٌ شابَهََك «هَْل ١٩

وََسِط فِي ِيهِ مُعاوِن وَعَْن ُ عَنه وَمُعاوِنُوهُْم الحَرِب ُ قادَة مُ َّ َسيَتَكَل ٢١ ُجيُوشِها. كُّلِ مََع العَدُّوُ َسباها يِف. لِلّسَ ُ مِصر عُيِّنَْت
يِف.› بِالّسَ المَْقتولِينَ وََسَط وَاضطََجعُوا َختُونِينَ، الم ُ غَير ‹نَزََل فَيَقُولُونَ: يَةِ، الهاوِ

أعماِق فِي قُبُورُهُْم ُجعِلَْت ٢٣ يِف. بِالّسَ َسقَطُوا قَتلَى هُْم ُّ كُل َحولِها. مِْن وَقُبُورُهُْم رِفاقِها مََع ِ يَة الهاوِ فِي ُ ور «أّشُ ٢٢

الأحياءِ. أْرِض فِي عَب ُّ الر ًيَنشُرُونَ سابِقا وَكانُوا يِف، بِالّسَ َسقَطُوا قَتلَى هُْم ُّ كُل قَبرِها. َحوَل رِفاقِها ُ قُبُور المَوِْت. ِ ُحفرَة
العالَِم إلَى ِختاٍن بِلا نَزَلُوا يِف. بِالّسَ َسقَطُوا قَتلَى هُْم ُّ كُل َحولِها. مِْن وَقُبُورُهُْم جُمهُورِها مََع ِ يَة الهاوِ فِي «عِيلامُ ٢٤

المَوِْت. ِ ُحفرَة إلَى نَزَلُوا الَّذِيَن مََع وَنَزَلُوا عارَهُْم حَمَلُوا هُْم لـَِكنَّ الأحياءِ. أْرِض فِي عَب ُّ الر ًيَنشُرُونَ سابِقا وَكانُوا ، فلِيِّ الّسَ
يِف، بِالّسَ َسقَطُوا وَقَتلَى َمختُونِينَ ُ غَير هُْم ُّ كُل َحولِها. مِْن وَقُبُورُهُْم المَذبُوِحينَ. بَينَ ً فِراشا وَجُمهُورِها لِعيلامَ َجعَلُوا ٢٥

مََع وَنَزَلُوا عارَهُْم حَمَلُوا هُْم لـَِكنَّ الأحياءِ. أْرِض فِي عَب ُّ الر يَنشُرُونَ ً سابِقا وَكانُوا ، فلِيِّ الّسَ العالَِم إلَى ِختاٍن بِلا نَزَلُوا
المَذبُوِحينَ. وََسَط لَيَكُونُوا المَوِْت، ِ ُحفرَة إلَى نَزَلُوا الَّذِيَن

ً سابِقا وَكانُوا يِف، بِالّسَ َسقَطُوا قَتلَى هُْم ُّ كُل َحولِهما. مِْن وَقُبُورُهُْم جَيشِهِما مََع ِ يَة الهاوِ فِي باُل وَتُو «ماِشُك ٢٦

إلَى نَزَلُوا الَّذِيَن َختُونِينَ الم غَيرِ ُجيُوِش مِْن َسقَطُوا الَّذِيَن بِينَ ُحارِ الم مََع يَستَلقُوا لَْن ٢٧ الأحياءِ. أْرِض فِي عَب ُّ الر يَنشُرُونَ
بَهُْم، ذُنُو عِظامُهُْم َستَحمُِل رُؤُوسِهِْم. َتحَت ُسيُوفُهُْم وُِضعَْت الَّذِيَن هُْم، ُّ َتخُص َّتِي ال الحرِب ِ أسلِحَة مََع الأمواِت مَكاِن

الأحياءِ. أْرِض فِي عَب ُّ الر يَنشُرُونَ كانُوا هُْم لأّنَ
يِف. بِالّسَ المَقتُولِينَ مََع هُناكَ وَتَستَلقِي َختُونِينَ الم غَيرِ وََسَط ُ َستَنَكسِر فِرعَوْنُ يا «وَأنَت، ٢٨

٣٢:١٩ ٥٧
11. :2 أفسس ً أيضا انظر ِيل. إسرائ مََع الله عهد في ً مشمولة تُعتبرْ لم الّتي الأمم من غيرهم على اليهودُ يطلقه لقٌب َ وَهُو اللاَمخْتُونِين.
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يَستَلقُونَ يِف. بِالّسَ المَقتُولِينَ مََع هُناكَ وُِضعُوا تِهِْم َّ قُو مِْن غِم َّ بِالر الَّذِيَن وَرُؤَسائِها، مُلُوكِها مََع ِ يَة الهاوِ فِي «أدُومُ ٢٩
المَوِْت. ِ ُحفرَة إلَى النّازِلِينَ وَمََع َختُونِينَ، الم غَيرِ مََع هُناكَ

ُ أثارُوه الَّذِي عِب ُّ الر بِسَبَِب المَذبُوِحينَ، مََع بِعارِهِْم نَزَلُوا ِيِّينَ. يدُون الّصِ كُّلِ مََع ِ يَة الهاوِ فِي ً جَميعا ماِل الّشَ ُ «قادَة ٣٠
المَوِْت. ِ ُحفرَة إلَى نَزَلُوا الَّذِيَن مََع وَنَزَلُوا عارَهُْم حَمَلُوا يِف. بِالّسَ َسقَطُوا الَّذِيَن القَتلَى مََع ِختاٍن بِلا استَلقَوْا تِهِْم. َّ بِقُو

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل يِف.» بِالّسَ قُتِلُوا الَّذِيَن ُجيُوِشهِ كُّلِ عَْن ى َّ فَيَتَعَز فِرعَوْنُ «َسيَراهُْم ٣١

يِف.» بِالّسَ المَقتُولِينَ َختُونِينَ الم غَيرِ وََسَط ُجيُوِشهِ وَكُّلُ فِرْعَوْنُ وََسيَستَلقِي الأحياءِ، أْرِض فِي ُ َخوفَه زَرَعُت «لأنّي ٣٢

الإلَهُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
٣٣

الحارِس مَثَُل
َ فَاختار ةٍ، ُأمَّ عَلَى بِعَدُّوٍ أتَيُت أنِّي ‹افتَرُِضوا لَهُْم: وَقُْل َشعبَِك إلَى ْم َّ تَكَل إنْسانُ،٥٨ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١

الإنسانُ سَمـِـَع فَإْن ٤ عَب. الّشَ لِيُحَّذِر البُوِق فِي نَفََخ قادِماً، العَدُّوَ رَأى وَإْذ ٣ حارِساً. لِيَقَِف المُواطِنِينَ أحَدَ عُب الّشَ
البُوِق ِ َتحذِير َصوَت الإنسانُ ذَلَِك سَمـِـَع فَقَْد ٥ العَدُّوِ. َسيُف ِيهِ يَأت ِحينَ ِ مَوتِه عَْن مَسؤُوٌل ُ ه َّ فَإن وََتجاهَلَهُ، البُوِق َصوَت

نَفسَهُ. لأنقَذَ حذِيرِ، َّ للِت َ انتَبَه ِ فَلَو مَوتَهُ. ُل يَتَحَمَّ َ فَهُو وََتجاهَلَهُ،
َسيَأتِي العَدُّوَ فَإّنَ فَيَنتَبِهُونَ، النّاُس يَسمََع ى َّ َحت ِ حذِير َّ لِلت بِالبُوِق يَضرِْب وَلَْم ، العَدُّوَ الحارُِس رَأى إْن «‹لـَِكْن ٦

مَوتِهِْم.› َ ة َّ مَسؤُولِي الحارَِس َسُأحَمُِّل وَلـَِكنِّي إثمِهِْم، بِسَبَِب َسيَمُوتُونَ النّاُس هَؤُلاءِ َحياتَهُْم. وَيَأخُذَ
ُلُْت وَق يرٍ شِرِّ عَلَى حَكَمُْت فَإْن ٨ بِإنذارِي. وَتُبَلِّغهُْم رِسالَةً، مِنِّي تَسمَُع ِيَل. إسْرائ لِبَني ً حارِسا َجعَلْتَُك إنْسانُ، يا ٧

َ مَسؤُولِيَة َسُأحَمِّلَُك نِي َّ لـَِكن بِذَنبِهِ، َسيَهلُِك ُ ه َّ فَإن فَيَنُجو، ِ شَرِّه عَْن لَيَتُوَب َ ير الشِّرِّ ذَلَِك تُنذِرِ لَْم وَأنَت ‹َستَمُوُت!› لَهُ:
هَلاكِهِ.

وَأنَت بِذَنبِهِ، َسيَهلُِك ُ ه َّ فَإن دِيءِ، َّ الر ِ يقِه َطرِ عَْن يَتَراَجْع وَلَْم ِ شَرِّه عَْن يَتُْب وَلَْم يرَ، الشِّرِّ ذَلَِك أنذَْرَت إْن أمّا ٩
ِنَفسََك.›» ب َستَنُجو

بَة التّو يَطلُُب ُ الله
مِْن َنحيا فََكيَف بِسَبَبِها. ُن نَتَعَّفَ وََنحُن وَجَراِئمَ، َخطايا ارتََكبنا قَدِ تَقُولُونَ: ْ ‹أنتُم ِيَل: إسْرائ لِبَيِت قُْل إنْسانُ «يا ١٠

بَني يا فَيَحيا. ِ شَرِّه عَْن يَتُوَب بِأْن بَْل يرُ، الشِّرِّ بِمُوَت ُأسَرُّ لا أنا الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يُعلِنَه ما هَذا لَهُْم: قُْل ١١ جَدِيدٍ؟
ـِكُوا.›» تَهل لا كَْي ِ يرَة الشِّرِّ ُطرُقِكُمُ عَْن ارِجعُوا ِيَل، إسْرائ

لَْن ِ ير الشِّرِّ شَرَّ أّنَ َكما ةِ. َّ الخَطي فِي يَعِيُش وَ يَتَراَجُع ِحينَ ُ يُنقِذَه لَْن البارِّ الإنساِن ُّ بِر لِشَعبَِك: قُْل إنْسانُ، «يا ١٢
ُيخطِئُ؟ ِحينَ العِقاِب مَِن َ يَنجُو فَلَْن ُ البّار أمّا يرَةِ. الشِّرِّ ِ ُطرُقِه عَْن يَتُوُب ِحينَ ُ يُسقِطَه

حَدََث إْن رَدِيئَةٍ. شُرُوٍر بِعَمَِل فَيَبدَُأ َسيُنقِذُهُ، َ الّصاِلح ِ ماِضيَه أّنَ يَظُّنُ ما َّ ُب ر ‹َستَحيا!› بارٍّ: لإنساٍن ُلُْت ق «إْن ١٣

عَمِلَها. َّتِي ال ورِ رُّ ُّ الش بِسَبَِب وََسيَهلُِك يُذكَرَ، لَْن جُِل َّ الر ذَلَِك َّ بِر فَإّنَ هَذا،
٣٣:٢ ٥٨

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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إْن ١٥ – الَصلاَح وَعَمَِل الوَصايا وَأطاعَ تِهِ، َّ َخطِي عَْن فَتاَب ‹َستَمُوُت!› لَهُ: ُلُْت وَق يرٍ شِرِّ عَلَى حَكَمُْت فَإْن ١٤

رائـِـِع َّ الش َحسََب وََسلََك ورِ، رُّ ُّ الش عَمَِل عَْن َف َّ وَتَوَق دُيُوٍن، مِْن عَلَيهِ ما وَدَفََع المَساِكينِ، مَِن ُ أخَذَه ما ُ ير الشِّرِّ أرَجَع
وَعادٌِل، ٌ صاِلح َ هُو ما يَعمَُل بَدَأ ُ ه َّ إن َيُْث فَح َخطاياهُ. ُ ه ِضّدَ ُتحسََب لَْن ١٦ يَهلَِك. وَلَْن َسيَنُجو ُ ه َّ فَإن َحياةً، تُعطِي َّتِي ال

فَسَينُجو!»
ٌ صاِلح إنساٌن َف َّ تَوَق فَإْن ١٨ مُستَقِيمَةٍ. ُ غَير هُْم ُطرُقُهُْم بَْل مُستَقِيمَةً!› لَيسَْت ّبِ َّ الر ‹ُطرُُق النّاُس: يُقُوُل «قَْد ١٧

عَمِلَها، َّتِي ال ورِ رُّ ُّ الش عَِن تاَب فَإْن ١٩ يرَةِ. الشِّرِّ ِ أعمالِه بِسَبَِب َسيَهلُِك ُ ه َّ فَإن رُورَ، ُّ الش يَرتَِكُب فَبَدَأ ِحيٍح، الّصَ لُوِك الّسُ عَِن
َسُأدِيُن ِيَل، إسْرائ بَيَت يا مُستَقِيمَةٍ. ُ غَير ِ الله ُطرَُق إّنَ تَقُولُونَ كُْم َّ وَلـَِكن ٢٠ َسيَحيا. ُ ه َّ فَإن وَعادٌِل، ٌ صاِلح َ هُو ما وَعَمَِل

أعمالِهِ.» ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلَ
القُْدس ُسقُوُط

ِ مَدينَة مِْن َبُوا هَر الَّذِيَن أحَدُ إلَيَّ أتَى بِِي، الّسَ مَِن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ مَِن العاشِرِ هرِ َّ الش مَِن الخامِِس اليَوِم وَفِي ٢١

مُ، َّ أتَكَل ِ الله ُ ة َّ قُو َجعَلَتنِي ، إلَيَّ اللّاِجِئ َ َمجِيء َسبَقَْت َّتِي ال ِ يلَة َّ الل وَفِي ٢٢ القُْدِس.» ُ مَدِينَة «َسقَطَْت لِي: وَقاَل القُْدِس،
باِح. الّصَ فِي إلَيَّ ُ اللّاِجئ َ يأتِي أْن قَبَل هَذا حَدََث مُْت. َّ وَتَكَل َمِي ف فَانفَتََح

ُ براهِيم إ يَكُْن ‹لَْم ِيَل: إسْرائ خَرائِِب وََسَط الّساِكُن عُب الّشَ يَقُوُل إنْسانُ، «يا ٢٤ لِي: فَقاَل اللهِ، ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ٢٣

ً مِيراثا بِالأْرِض َسنَحتَفُِظ نا َّ فَإن وَلِذا فَكَثِيرُونَ، َنحُن أمّا ها. َّ كُل الأْرَض وَرَِث فَقَْد هَذا وَمََع واِحدٍ، رَجٍُل ِسوَى
هَذا وَمََع النّاَس وَتَقتُلُونَ َ القَذِرَة الأوثانَ وَتَعبُدُونَ مَ الدَّ تَأكُلُونَ «هَْل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك ٢٥ لَنا.»
وَمََع صاِحبِهِ، َ زَوجَة واِحدٍ كُّلُ وَيُنَجُِّس بَِشــٌع، َ هُو ما وَتَعمَلُونَ لمِ، وَالّظُ العُنِف عَلَى تَعتَمِدُونَ ٢٦ بِالأْرِض؟ َتحتَفِظُونَ
يِف بِالّسَ َستَمُوتُونَ كُْم َّ إن بِذاتِي ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: قُْل ٢٧ بِالأْرِض؟ الاحتِفاَظ ِيدُونَ تُر هَذا
فِي مِنكُْم َيختَبِئُونَ وَالَّذِيَن ةِ، َّ ي ِّ البَر للِحَيَواناِت ً َطعاما َسأجعَلُهُْم فَإنِّي الحقُوِل فِي مِنكُْم يَمُوتُونَ وَالَّذِيَن الخَرائِِب. تِلَك فِي
ُ َستَِصير بِهِ. تَتَباهَى ما لَها يَعُودُ فَلا ًمَهُجوراً، خَرابا الأْرَض ِ هَذِه َسأجعَُل ٢٨ َبَاءِ. الو مَِن َسيَمُوتُونَ وَالـكُهُوِف، الحُُصوِن
هُْم فَإّنَ عَمِلْتُها، َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الُأمُورِ بِسَبَِب ً ِبَة خَر الأْرَض أجعَُل وَِحينَ ٢٩ أحَدٌ. يَعبُرُها فَلا ً مُوِحشَة ِيَل إسرائ ِجباُل

اللهُ.›» أنا أنِّي يَعَلَمُونَ
‹لِنَذهَْب لِبَعٍض: بَعضُهُْم يَقُوُل باٍب. كُّلِ وَعِندَ الأسوارِ قُرَب عَلَيَك مُ َّ يَتَكَل َشعبََك فَإّنَ إنْسانُ، يا أنَت «أمّا ٣٠

كَلامَِك، إلَى وَيَستَمِعُونَ أمامََك وََيجلِسُونَ َكبِيرٍ، َكجُمهُوٍر إلَيَك َسيَأتُونَ ٣١ اللهِ!› مَِن ِ التّالِيَة ِ الرِّسالَة إلَى وَنَستَمـِـْع
َصوٍت ذِي مُغَّنٍ ِسوَى لَهُْم أنَت ما ٣٢ . بِالرِّبحِ ٌ فَمُولَعَة بُهُْم قُلُو أمّا ِشفاهِهِْم، عَلَى َ المَدِيح تَسمَُع بِهِ. يَعَمَلُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ
ُ المُِصيبَة تأتِي ِحينَ لـَِكْن ٣٣ بِهِ. يَعمَلُوا لَْن هُْم وَلـَِكنَّ كَلامََك، َسيَسمَعُونَ عَْذبَةٍ. ألحاٍن عَلَى الحُّبِ َ أغانِي يُغَنِّي جَميٍل،

وََسطَهِْم.» فِي كانَ ً نَبِيّا أّنَ َسيَعلَمُونَ فَحِينَئِذٍ، – ً َحتما وََستَأتِي –
٣٤

َّفُون َي المُز ِيَل إسرائ ُ رُعاة
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا عاةِ ُّ للِر وَقُْل ْأ َّ تَنَب ِيَل. إسْرائ رُعاةِ عَلَى ْأ َّ تَنَب إنْسانُ،٥٩ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١

٣٤:٢ ٥٩
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وَف الّصُ َلبَسُونَ وَت سَمَ الدَّ تَأكُلُونَ ٣ الغَنَمَ؟ ُ عاة ُّ الر يَرْعَى أْن يَنْبَغِي ألا أنفُسَهُْم. يَرْعَوْنَ الَّذيَِن ِيَل إسْرائ لِرُعاةِ يٌل وَ
وَلَْم الجَريحَ، تَُضمِّدُوا وَلَْم يَض، المَرِ تُداوُا وَلَْم عِيَف، الّضَ وا ُّ تُقَو لَْم ٤ الغَنَمَ. تَرْعَوْنَ لا كُْم َّ وَلـَِكن َن، المُسَمَّ وَتَذَبحُونَ
ً يسَة فَرِ وَصارَْت راٍع، بِلا ها لِأّنَ ْت َّ فَتَشَت ٥ وَعُنٍف. ةٍ َّ بِقُو عَلَيها ْ ْطتُم َّ تَسَل بَْل الّضائـِـِع، عَِن تَبحَثُوا وَلَْم الّضاَل، وا تَستَرِدُّ
وَجهِ كُّلِ عَلَى تَْت َّ تَشَت مُرتَفِعَةٍ. ٍ َلَّة ت كُّلِ وَعَلَى َجبٍَل كُّلِ عَلَى وَتاهَْت غَنَمِي تَْت َّ تَشَت ٦ هُوِل. ُّ الس فِي بَرِّّيٍ َحيَواٍن لِكُّلِ

أحَدٌ.» عَنها يَبحَْث وَلَْم الأْرِض،
ً وََطعاما ً يسَة فَر غَنَمِي صارَْت الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٨ عاةُ. ُّ الر ها أّيُ ِ الله ِ رِسالَة إلَى استَمِعُوا «‹لِذَلَِك، ٧

إنِّي بِذاتِي ُأقسِمُ لِهَذا غَنَمي. يُطعِمُوا وَلَْم أنفَسَهُْم أَطعَمُوا عَْنها. يَبحَثُوا لَْم وَرُعاتِي راٍع، بِلا فَهَِي ةِ. َّ ي ِّ البَر لِلحَيَواناِت
َسُأعاقِبُهُْم.»

مِنهُْم! غَنَمِي وََسأطلُُب عاةَ، ُّ الر ُ َسُأقاوِم الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٠ عاةُ: ُّ الر ها أّيُ ِ الله ِ رِسالَة إلَى «وَاستَمِعُوا ٩

لَهُْم.» ً َطعاما تَعُودَ فَلا أفواهِهِْم، مِْن غَنَمِي وََسُأنقِذُ بَعْدُ. فِيما ً رُعاة يَعُودُونَ فَلا غَنَمِي، ِ رِعايَة عَْن َسأعزِلُهُْم
يَمْشِي َ وَهُو ُ قَطِيعَه الرّاِعي يَطلُُب َكما ١٢ وَأِجدُها. ِنَفسِي ب غَنَمِي عَْن «َسأبحَُث الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١١

المُظلِِم الوَقِت ذَلَِك فِي فِيها تُوا َّ تَشَت َّتِي ال الأماِكِن كُّلِ مِْن وََسُأنقِذُهُْم صُهُْم، َسأتَفَّحَ هَكَذا المُنتَشِرَةِ، الأغناِم وََسَط
َسأرعاهُْم َّ ثُم أْرضِهِْم. إلَى وَُأعِيدُهُْم الأراضِي كُّلِ مِْن وََسأجمَعُهُْم الُأخرَى، عُوِب الّشُ وََسِط مِْن َسُأعِيدُهُْم ١٣ الغاِئِم.
وََستَمتَّدُ َخصبَةٍ، مَراِعيَ فِي َسأرعاهُْم ١٤ الأْرِض. فِي ةِ َّ َكنِي الّسَ المَناطِِق وَجَمِيِع وِديانِها كُّلِ وَفِي ِيَل، إسْرائ ِجباِل عَلَى
ِيَل. إسْرائ ِجباِل فَوَق ةِ َّ الغَنِي المَراِعي فِي يأكُلُونَ وَ الخَصبَةِ، الحُقُوِل فِي فَيَرتاُحونَ ِيَل. إسْرائ ِجباِل أعلَى ى َّ َحت مَراعِيهُْم

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل يحُهُْم.» وَُأرِ ِنَفسِي ب أنا َسأرعاهُْم ١٥

وََسأحرُُس يَض، المَرِ ٍَّي وَُأقَو َجرُوَح، وَالم المَكسُورَ وَأعِصُب التّائِهَ، وََسُأعِيدُ وَالّضاِل، الّضائـِـِع عَِن «َسأبحَُث ١٦

وَإنصاٍف.» بِعَدٍل َسأرعاهُْم َن. المُسَمَّ
ألا ١٨ يُوِس. ُّ وَالت الكِباِش بَينَ فِيكُْم، واِحدٍ كُّلِ بَينَ َسأحكُمُ غَنَمِي، يا ْ «وَأنتُم الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٧

بَعدَما َ الماء تُعَكِّرُونَ فلِماذا الماءَ، تَشرَبُونَ ـِكُْم؟ بِأرجُل مَراِعيَّ باقِي تَدُوُسونَ فَلِماذا َيِّدِ؟ الج المَرعَى فِي تَرعُونَ َّكُْم أن يَكفِيكُْم
بِأقدامِكُْم.» ُمُوها رت َّ عَك َّتِي ال الماءِ ِ بِرْكَة مِْن وَيَشرَبُونَ ـِكُْم، بِأرجُل دُستُمُوها َّتِي ال الأْرَض غَنَمِي رَعَى ١٩ تَشرَبُونَ؟

ْ فَأنتُم ٢١ ِحيلَةِ. َّ الن وَالخِراِف ِ مِينَة الّسَ الخِراِف بَينَ َسأقضِي نَفسِي «أنا الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِهَذا، ٢٠

وَلـَِكنِّي ٢٢ جاهٍ. اّتِ كُّلِ فِي مُوها ُّ ت َّ َشت ى َّ َحت بِقرُونِكُْم عاَف الّضِ وَتَنطَُحونَ عِيفَةَ، الّضَ الخِراَف وَالـَكتِِف َنِب بِالج بُونَ تَضرِ
نَسِل مِْن ً واِحدا ً راعيا لَها وََسُأعَيِّنُ ٢٣ الخِراِف. بَينَ وََسأقضِي بَعْدُ، فِيما ً يسَة فَرِ أْو ً غَنِيمَة تَعُودَ فَلَْن غَنَمِي، َسُأنقِذُ

مُْت.» َّ تَكَل َ الله أنا دَاودَ. عَبدِي نَسِل مِْن قَائِدُها يَكُونُ وَ لَها، ً إلَها َ الله أنا وََسأُكونُ ٢٤ فَيَرعاها. َ داوُد عَبدِي
وَيَنامُوا بِأماٍن، ةِ َّ ي ِّ البَر فِي لِيسكُنُوا الأْرِض، مَِن َ رَِسة َّ الش َيَواناِت الح يُل وََسُأزِ َشعبِي، مََع َسلاٍم عَهدَ َسأقطَُع َّ «ثُم ٢٥

لا ً بَرَكَة ُ الأمطار َستَكُونُ أوقاتِها. فِي الأمطارَ وََسُأرِسُل َجبَلِي، َحوَل ً بَرَكَة َشعبِي وََسأجعَُل ٢٦ بِسَلاٍم. الغاباِت فِي
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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يَعَلَمُونَ وَ َخوٍف. وَبِلا بِأماٍن أْرضِهِْم عَلَى يَعِيشُونَ ِحينَئِذٍ، تَها. َّ غَل الأْرُض وَتُعطِي الحَقِل، ُ أشجار ُ ُثمِر ت ِحينَئِذٍ، ٢٧ لَعنَةً.
استَعبَدُوهُْم. الَّذِيَن مَِن وَُأخَلِّصُهُْم عنهُْم َ النِّير ُ ُأَكسِّر ِحينَ اللهُ، أنا أنِّي

شَيءٌ. ُيخِيفَهُْم وَلْن بِأماٍن، َسيَْسكُنُونَ ةُ. َّ ي ِّ البَر َيَواناُت الح تَفتَرِسَهُمُ وَلَْن لِلُأمَِم، ً غَنِيمَة وَلا ً يسَة فَرِ يَعُودُوا لَْن ٢٨

إلَهَهُْم أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، ٣٠ بَعدُ. فِيما الُأمَِم تَعيِيراِت يَسمَعُوا وَلَْن َيجُوعُونَ. فَلا ًَخصبَةً، أْرضا لَهُْم ُ وََسُأقِيم ٢٩

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل َشعبِي.» ِيُل إسْرائ هُْم وَبِأّنَ مَعَهُْم،
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل إلَهُكُْم.» وَأنا َشعبِي، ْ أنتُم مَرعاَي، فِي غَنَمِي ْ «وَأنتُم ٣١

٣٥
أدُوم عَْن ةٌ َّ نُبُو

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: قُْل ٣ ها. ِضّدَ ْأ َّ وَتنَب َ َسعِير َ َنحو إنسان٦٠ُ يا ْ «انظُر ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إليَّ وَجاءَْت ١

َسعِيرَ، َجبََل يا كَ ِضّدُ «‹أنا
بََك، لِأضرِ يَدِي رَفَعُت وَقَْد

بِالكامِِل. أْرَضَك لُِأدَمِّرُ
خَرائَِب، إلَى مُدُنََك َسُأَحوُِّل ٤

بِالكامِِل. وَاُدَمِّرُها
اللهُ. أنا أنِّي ُ تَعلَم ِحينَئِذٍ،

ِيَل، إسْرائ كَرِهَت ََّك لأن ٥
الأبَدِ، إلَى لَها ً عَدُّوا نَفِسَك مِْن وََجعَلَْت

يِف بِالّسَ لِيُقتَلُوا ِيَل إسْرائ بَني وَأسلَمَْت
عَلَيهِْم، ِ الكارِثَة حُلوِل يَوِم فِي
«‹. النِّهائِيِّ عِقابِهِِم وَقِت فِي

لَْم أنَت ذَهبَت. َما أين ُ م الدَّ فَيُلاِحقَُك ِم، الدَّ لِسَفِك كَ َسُأعِّدُ إنِّي بِذاتِي «ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٦

َ عَبر َسفَرٍ كُّلَ وََسُأوقُِف كامٍِل، خَراٍب إلَى َسعِيرٍ َجبَل َسُأَحوُِّل ٧ ِم. الدَّ َسفُك َسيُلاِحقَُك لِذَلَِك ِم، الدَّ َسفَك تَرفُْض
َستَكونَ ٩ هُناكَ. يِف بِالّسَ َسقَطُوا رِجاٍل ُجثَِث ِبجُثَثَِك، وَجَداوِلََك وَوِديانََك وَتِلالََك ِجبالََك وََسُأغَّطِي ٨ أْرِضَك.

اللهُ. أنا أنِّي ُ تَعلَم ِحينَئِذٍ، تُسَكُن. مُدُنَُك تَعُودَ وَلَْن الأبَدِ، إلَى ً خَرابا أْرُضَك
فَهَذا ١١ فِيهما يَسكُُن ُ الله أّنَ مََع وَممتَلَكاتِهِما.›» َلَدَيِن الب وَهَذَيِن عبَينِ الّشَ هَذِيِن أْرَض «َسنَأخُذُ ُلَت: ق َك َّ لِأن ١٠

كُرهِكُْم بِسَبِِب َظهَرا ذَيِن َّ الل ُ وََحسَدِكُم غََضبِكُْم ِبحَسَِب مَعَكُْم َسأتَعامَُل إنِّي بِذاتِي، «ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو
اللهُ. أنا أنِّي ْ أنتُم وََستَعلَمُونَ ١٢ وََسطِهِْم. فِي نِي َّ أن َشعبِي َ فَيَعلَم َسُأدِينُكُْم لِشَعبِي.

٣٥:٢ ٦٠
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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ْ تَفاخَْرتُم ١٣ لَنا!› ً َطعاما وَصارُوا هَلـَكُوا ‹قَْد ُلْتُمْ: ق ِيَل. إسْرائ ِجباِل ِضّدَ بِها ْ مْتُم َّ تَكَل َّتِي ال تاِئِم الّشَ كُّلَ سَمِعُْت «قَْد
سَمِعُْت!» قَْد وَأنا أماِمي، بِأوثانِكُْم ْ تَفاخَْرتُم . عَلَيَّ ْ مْتُم َّ وَتَكَل

ِيَل. إسْرائ بَيِت أْرَض ِبخَراِب ْ فَرِْحتُم َكما ١٥ ُأدَمِّرُكُْم. ِحينَ الأْرُض «َستَفرَُح الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذا، ١٤

اللهُ.» أنا أنِّي َستَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، أدُومَ! كُّلُ بَْل َسعِيرَ، َجبَُل َسيَْخرَُب بِكُْم. َسأفعَُل فَكَذَلَِك
٣٦

ِيل إسْرائ إلَى ِ البَرَكَة ُ إعادَة
ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢ اللهِ. كَلامَ ِيَل إسْرائ ِجباَل يا «اْسمَعَْن وَقُْل: ِيَل إسْرائ ِجباِل عَلَى أ َّ تَنَب إنْسانُ،٦١ يا ١

هَذا وَقُْل: ْأ َّ تَنَب هَذا، قالُوا هُْم فَلِأّنَ ٣ لَنا. ً مُلكا وَالمُرتَفَعاُت الجِباُل ِ هَذِه صارَْت قَْد وَقاَل: بِكُْم العَدُّوُ َ ‹َسخِر الإلَهُ:
حَدِيٍث مَوُضوعَ ْ فَصِرتُم الُأمَِم. ةِ َّ لِبَقِي ً مُلكا لإعطائِكُْم وََسحَقُوكُْم َحولـَكُْم الَّذِيَن ُ رَكُم دَمَّ قَْد الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو
وَالتِّلاِل للِجِباِل ُ الإلَه ّبُ َّ الر مُ َّ يَتَكَل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ِ رِسالَة إلَى ِيَل إسْرائ ِجباَل يا استَمِعِي وَلِذا، ٤ َسيِّئَةٍ. ٍ سُمعَة وَذَوِي ٍ وَنَمِيمَة
ما َ هُو هَذا ٥ بِكُْم، ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم مَِن وَالِاستِهزاءِ هِب لِلنَّ َضْت َّ تَعَر َّتِي ال ِ المَهُجورَة وَالمُدُِن وَالخرائِِب ِ وَالأودِيَة وَالجَداوِِل
لِيَستَخدِمُوها وَاستَهزاءٍ ٍ يَة بِسُْخرِ أْرضِي أخَذُوا الَّذِيَن أدُومَ كُّلِ وَعَلَى ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم ِضّدَ بِغِيرَتِي ُأقسِمُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه

َحيَواناتِهِْم.› لِرَعِي
كُْم َّ لِإن الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا وَالوِدياِن: وَالجَداوِِل وَالتِّلاِل لِلجِباِل وَقُْل ِيَل إسْرائ أْرِض عَلَى ْأ َّ تَنَب «لِهَذا ٦

وَغََضبِي.» غِيْرَتِي بِكُّلِ مُ َّ أتَكَل الآنَ فَإنِّي الُأمَِم، مَِن الإذلاِل لِهَذا ْ ضتُم َّ تَعَر
كامٍِل. بِشَكٍل َستُذَّلُ بِكُْم َ ُحِيطَة الم الُأمَمَ بِأّنَ وَُأقسِمُ يَدِي «أرفَُع الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٧

مَعَكُْم. فَأنا ٩ يعاً. سَرِ َسيَعُودُ الَّذِي ِيَل إسْرائ لِشَعبِي ً ثِمارا وَتَحمِلِينَ ً أشجارا َستَزرَعِينَ ِيَل، إسْرائ ِجباَل يا «وَأنِْت ٨

جَدِيدٍ، مِْن مُدُنُكُْم وََستُسَكُن ِيَل. إسْرائ بَيِت ُسّكاِن َسُأضاعُِف ١٠ وَتُزْرَعُونَ. فَتَْحرَثُونَ بِكُْم، وَأعتَنِي إلَيكُْم، ُ َسأنتَبِه
مِْن وََستَنالُونَ أْرِضكُْم، فِي َستَسكُنُونَ يَكثُرُونَ. وَ فَيُثمِرونَ لَدَيكُْم، َيَواناِت وَالح َ البَشَر ُ َسُأَكثِّر ١١ ِبِكُْم! خَرائ ُ ِناء ب يُعادُ وَ

اللهُ. أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، قَبُل. مِْن ُ تَنالوه لَْم ما خَيرِي
يُعُودُا وَلَْن لَهُْم. ً مِيراثا يَن وَتَِصيرِ ـِكُونَِك فَيَمتَل ِيَل، إسرائ ِجباَل يا إلَيِك ِيَل إسرائ َشعبِي مِْن يَن َكثِير َسأقُودُ ١٢

أبنائِهِْم.» مْن َمحرُومِينَ
َشعبَِك أفقَدِت وَقَْد ُسّكانَِك، َلتَهِمِينَ ت ‹أنِت ِيَل: إسْرائ أْرَض يا لَِك العَدُّوُ «قاَل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٣
اللهُ. ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا أولادِهِْم. مِْن َشعْبَِك َتحرِمِينَ تَعُودِي وَلَْن بَعْدُ، فِيما لِلبَشَرِ ً آكِلَة تَعُودِي لَْن وَلِذا ١٤ أولادَهُ.›
تِكُْم. ُأمَّ أمامَ العَثراِت تََضعُونَ تَعُودُوا وَلَْن الُأخرَى، عُوِب الّشُ ذُّلَ تَحمِلُوا وَلَْن بَعدُ، فِيما الُأمَِم تَعيِيراِت تَسمَعُوا لَْن ١٥

الإلَهُ.» الرّّبُ يَقُوُل
اسمِه ِ لـِكَرامَة ِ الله ُ ِحمايَة

٣٦:١ ٦١
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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بِها عاُشوا َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ سُوها َّ َنج أْرضِهِْم، فِي يَسكُنُونَ ِيَل إسْرائ بَنو كانَ ِحينَ إنْسانُ، «يا ١٧ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ وَأتَْت ١٦

ُ َسفَكُوه الَّذِي ِم الدَّ بِسَبَِب عَلَيهِْم غََضبِي كُّلَ فَسََكبُْت ١٨ َحيضِها. ِ فَترَة فِي اْمرأةٍ مِثَل عاُشوا عَمِلُوها. َّتِي ال رُورِ ُّ وَبِالش
قْتُهُْم َّ وَفَر الُأمَِم، بَينَ هُْم تُّ َّ فَشَت وَأعمالِهِْم، ُسلُوكِهِْم عَلَى أدَنتُهُْم وَلِذا ١٩ بِها. أنفُسَهُْم سُوا َّ َنج َّتِي ال ِ القَذِرَة الأصناِم وَبِسَبَِب
عَنهُْم النّاُس مَ َّ تَكَل ِحينَ هَذا حَدََث قَدرِهِ. مِْن لُوا َّ وَقل اْسمِي سُوا َّ َنج الُأخرَى، الُأمَِم بَينَ صارُوا وَِحينَ ٢٠ البِلادِ. فِي
وََسَط ِيَل إسْرائ بَنو ُ سَه َّ َنج الَّذِي اْسمِي لأجِل فَانْزَعَجُْت ٢١ أْرَضهُ؟› تَرَُكوا ً إذا فَلِماذا اللهِ، َشعُب هُْم ‹هَؤُلاءِ فَقالُوا:

وََسطِها.» فِي تُوا َّ تَشَت َّتِي ال الُأمَِم
أنفُِسكُْم، لأجِل ً ة ُأمَّ كُْم ـْ أجعَل لَْم ِيَل، إسْرائ بَني ‹يا الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ِيَل: إسْرائ لِبَني قُْل «لِذَلَِك ٢٢

َ العَظِيم اْسمِي فَُأقَّدُِس َسأعُودُ وَلِذا ٢٣ إلَيها. ْ ذَهَبتُم َّتِي ال الُأمَِم وََسَط ُ ستُمُوه َّ َنج الَّذِي ِس المُقَّدَ اْسمِي لأجِل وَلـَِكْن
فِي ُس أتَقَّدَ ِحينَ اللهُ، أنا أنِّي الُأمَمُ تِلَك َستَعرُِف ِحينَئِذٍ، وََسطِهِْم. فِي ُ ستُمُوه َّ َنج وَالَّذِي الُأمَِم، وََسَط َس َّ تَنَج الَّذِي

الإلَهُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا أمامَهُْم. وََسطِكُْم
أْرِضكُْم. إلَى وَُأحضِرُكُْم الأراضِي تِلَك كُّلِ مِْن وََسأجمَعُكُْم الُأمَِم، تِلَك وََسِط مِْن َسآخُذُكُْم ِحينَئِذٍ، ٢٤

وََسُأعطِيكُْم ٢٦ القَذِرَةِ. أصنامِكُمِ كُّلِ مِْن وََسُأَطهِّرُكُْم َنجاَستِكُْم، كُّلِ مِْن رُونَ فَتُطَهَّ ماءً، عَلَيكُْم َسأرُّشُ ِحينَئِذٍ، ٢٥

َسأَضُع ٢٧ ًلَحمِيّاً. قلبا ُ مَكانَه وَأَضُع ِجسمِكُْم، مِْن َجَرِّيَ الح القَلَب َسأنزَعُ ـِكُْم. داِخل فِي ً ًجَدِيدَة رُوحا وََسأَضُع ًجَدِيداً، قَلبا
عِندَئِذٍ لِآبائِكُْم. أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض فِي وََستَسكُنُونَ ٢٨ شَرائِعِي. وََتحفَظُوا بِوَصاياَي َتحيَوْا لـِكَي ـِكُْم، داِخل فِي رُوِحي
أجلُِب أعُودَ وَلَْن وَُأكثِّرُهُ، القَمَح وََسأجمَُع جاساِت. َّ الن كُّلِ مِْن وَسُأنقِذُكُْم ٢٩ إلَهَكُْم. أنا وَسأُكونُ َشعبِي، َستَكُونُونَ
رُونَ َّ تَتَذَك فَحـِينَ ٣١ الُأمَِم. وََسَط ِ َجاعَة الم ِلخِزِي ُضونَ َّ تَتَعَر فَلا الحُقُوِل، وََحصادَ الأشجارِ َ ثَمَر ُ َسُأَكثِّر ٣٠ َمجاعاٍت. عَلَيكُْم

ِيهَةِ.›» الـكَر وَأعمالـِكُمُ آثامِكُْم بِسَبَِب أنفُِسكُْم مِْن وََستَنفُرُونَ يِّئَةَ، الّسَ وَأفعالـَكُمُ َ يرَة الشِّرِّ مَسالـَِككُمُ
هَذا ٣٣ ِيَل.» إسْرائ بَيَت يا ُطرُقِكُْم، مِْن َتخجَلُوا أْن يَنْبَغِي ـِكُْم. لأجل الُأمُورَ ِ هَذِه أعمََل «لَْن الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٣٢

الخَرائُِب، وََستُبنَى ِيَةً، ثان مُدُنِكُْم إلَى َسُأعِيدُكُْم وََخطاياكُْم، بِكُْم ذُنُو كُّلِ مِْن ُأَطهِّرُكُْم «ِحينَ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو
عَْدٍن ُ ة َّ َجن ‹هَْل العابِرُونَ: َسيَقُوُل بَْل ٣٥ بِها. ِيَن العابِر جَميِع أمامَ ً خَرابا تَعُودُ فَلا المَهُجورَةُ، الأْرُض وََستُحرَُث ٣٤

رَةً؟› وَمُدَمَّ ً مَهُجورَة كانَْت َّتِي ال المُدُنُ ِهيَ الحُُصونُ، ِ هَذِه وَهَْل ِبَةً؟ خَر كانَْت َّتِي ال الأْرُض أِهيَ هَذِهِ؟
مُْت. َّ تَكَل قَْد َ الله أنا بَةِ.» الخَرِ الأْرِض ِ هَذِه وَزَرَْعُت بَنَيُْت قَْد َ الله أنا أنِّي َحولـَكُْم ُ الباقِيَة الُأمَمُ َستَعرُِف «ِحينَئِذٍ، ٣٦

ً ِخرافا َسيَكُونُونَ ٣٨ كَالخِراِف. ُأَكثِّرَهُْم أْن مِنِّي يَطلُبُونَ ِيَل إسْرائ بَني «َسأجعَُل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣٧

ِحينَئِذٍ، ةِ. َّ ي البَشَرِ بِالخِراِف ُ بَة الخَرِ المُدُنُ ُ َستَمتَلِئ الأعيادِ. مَواسِِم فِي القُْدِس ِ مَدينَة فِي ِ الـَكثيرَة كَالخِراِف َسةً، مُقَّدَ
هَذا.» َصنَعُت قَْد َ الله أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ

٣٧
اليابِسَة العِظاِم يا رُؤ
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وََسَط وَقادَنِي ٢ ةِ. َّ ي البَشَرِ بِالعِظاِم ً مَلِيئا كانَ الَّذِي الوادِي فِي وَأنزَلَنِي ُ الله رُوُح فَأخَذَنِي . عَلّيَّ ِ الله ُ ة َّ قُو ْت َّ وَحَل ١

«يا َسألَنِي: ِحينَئِذٍ، ٣ ِجّداً. ً يابِسَة العِظامُ وَكانِت الوادِي، أْرَض تُغَّطِي ً ِجّدا ٌ َكثِيرَة عِظامٌ هُناكَ كانَْت العِظاِم.
تَعلَمُ!» أنَت الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها «أّيُ لَهُ: فَقُلُْت العِظامُ؟» ِ هَذِه َتحيا هَْل إنْسانُ،٦٢

ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٥ اللهِ! َ كلِمَة اْسمَعِي اليابِسَةُ، العِظامُ تُها َّ ‹أي وَقُْل: العِظاِم ِ هَذِه بِشَأِن ْأ َّ «تَنَب اللهُ: لِي فَقاَل ٤

أبِسُط َّ ثُم حِم، بِالّلَ وََسُأغَّطِيِك ً أْعصابا عَلَيِك َسأَضُع ٦ َياةِ! الح إلَى فَتَعُودِيَن فِيِك َحياةٍ َ نَْسمَة َسَأبعَُث العِظاِم: ِ لِهَذِه ُ الإلَه
اللهُ.» أنا أنِّي تَعلَمِينَ ِحينَئِذٍ، َياةِ. الح إلَى فَتَعُودِيَن فِيِك َحياةٍ َ نَْسمَة َسَأبعَُث َّ ثُم الجِلدَ. عَلَيِك

وَبَينَما ٨ الُأخرَى. َ َنحْو ً وَاِحدَة العِظامُ وَتَقارَبَِت َشدِيدَةٌ، ٌ ة َّ َضج ْت دَّوَ ُأ، َّ أتَنَب ُكنُت وَبَينَما أمَرَنِي. َكما ْأُت َّ فتَنَب ٧

فَقال ٩ بَعدُ. َحياةٌ فِيها تَكُْن لَْم وَلـَِكْن عَلَيها. ُ الجِلد وَبُِسَط حمُ، الّلَ غَّطاها َّ ثُم العِظامَ، الأْعصاُب ِت غَّطَ أنظُرُ، ُكنُت
ِجهاِت مِْن َياةِ الح َ نَْسمَة يا تَعالِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَها: وَقُْل إنْسانُ يا ْأ َّ تَنَب َياةِ. الح ِ لِنَْسمَة ْأ َّ «تَنَب لِي: ُ الله

لِتَحيا.›» ِ المَيِّتَة العِظاِم تِلَك عَلَى وَهُبِّي الأربَِع، الأْرِض
فَصارُوا أرجُلِهِْم، عَلَى وَقَفُوا َّ ثُم َياةِ. الح إلَى فَعادَِت فِيها، َياةِ الح ُ نَْسمَة فَدَخَلَِت أمَرَنِي. َكما َياةِ الح ِ لِنَْسمَة فَتَنَبْأُت ١٠

ِجّداً. ً عَظِيما ً جَيشا
وَقَْد أمَلُنا، وَزاَل عِظامُنا ‹يَبِسَْت يَقُولُونَهُ: ما وَهَذا ِيَل. إسْرائ بَني إلَى العِظامُ ِ هَذِه تَرمُُز إنْسانُ، «يا لِي: قاَل َّ ثُم ١١

وَسُأعِيدُكُْم مِنها، وَُأخرِجُكُْم قُبُورَكُْم َسأفتَُح َشعبِي، يا الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: وَقُْل أ َّ تَنَب لِذا ١٢ فَنِينا.›
فِيكُْم رُوِحي أَضُع َّ ثُم ١٤ مِنها. وَُأخرِجُكُْم قُبُورَكُْم أفتَُح ِحينَ اللهُ، أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، ١٣ ِيَل. إسْرائ أْرِض إلَى

اللهُ. ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا وََسأفعَُل.›» مُْت َّ تَكَل الَّذِي ُ الله أنا أنِّي تَعلَمُونَ ِحينَئِذٍ، أْرِضكُْم. عَلَى وَُأقِيمُكُْم

ِيَة ثان وَيَهُوذا ِيَل إسْرائ ُ وِحدَة
بِهِْم.› المُرتَبِطِينَ ِيَل إسْرائ وَلِبَنِي ‹لِيَهُوذا عَلَيها: وَاكتُْب ً عَصا لِنَفِسَك خُْذ إنْسانُ، «يا ١٦ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت َّ ثُم ١٥

لِتُشَّكِلا ً مَعا َيَن العََصو ّضِع َّ ثُم ١٧ بِهِْم.› المُرتَبِطِينَ ِيَل إسْرائ وَلِبَنِي َ وَأفراِيم ‹لِيُوِسَف علَيها: وَاكتُْب ُأْخرَى ً عَصا وَخُْذ
َيِن؟› العََصو هاتَينِ ِخلاِل مِْن لَنا تَقوَل أْن تَقِصدُ ‹ماذا ِيَل: إسْرائ َشعبَِك ُ أبناء يَسألَُك وَِحينَ ١٨ يَدِكَ. فِي ً واِحدَة ً عَصا
بِهِ، ِ المُرتَبِطَة وَالقَبائِِل َ أفْراِيم يَدِ فِي َّتِي ال يُوِسَف ِ عَِشيرَة عَصا َسآخُذُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: فَقُْل ١٩

فِي عَلَيهِما َكتَبَت تَيْنِ َّ الل َيِن العََصو هاتَينِ أْمِسْك ٢٠ يَدِي. فِي ً واِحدَة ً عَصا فَأجعَلهُما يَهُوذا، ِ قَبِيلَة عَصا عَلَى وََسأَضعُها
فَأجمَعُهُْم ذَهبُوا، َحيُث الُأمَِم بَينِ مِْن ِيَل إسْرائ بَني َسآخُذُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لَهُْم: وَقُْل ٢١ لِيَرُوهُما. َ يَدِك

ِيَل. إسْرائ ِجباِل عَلَى أْرضِهِْم فِي ً واِحدَة ً ة ُأمَّ وََسأجعَلُهُْم ٢٢ أْرضِهِْم. إلَى وَُأعِيدُهُْم مَكاٍن كُّلِ مِْن
جَرائِمِهِْم بِكُّلِ وِ ِ القَذِرَة بِأصنامِهِِم سُونَ يَتَنَّجَ يَعُودُوا وَلَْن ٢٣ بَعْدُ. فِيما تَينِ ُأمَّ تَكُونَ وَلَْن واِحدٌ! مَلٌِك لَها وَسيَكُونُ
إلَهَهُْم. أُكونُ وَأنا َشعبِي فَيَكُونُونَ وََسُأَطهِّرُهُْم، بِها، أخطَُأوا َّتِي ال َخطاياهُمُ كُّلِ مِْن َسُأنقِذُهُْم الُأخرَى. وََخطاياهُمُ

٣٧:٣ ٦٢
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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شَرائِعِي يُطِيعُونَ وَ أحكاِمي، وَفَْق وََسيَعِيشُونَ واِحدٌ. راٍع عَلَيهِْم َسيَكُونُ عَلَيهِْم. ً مَلِكا ُ داوُد خادِِمي وََسيَكُونُ ٢٤
ِحينَئِذٍ، أجدادُهُْم. َسَكَن َحيُث يَعْقُوَب ِلخادِِمي أعطَيتُها َّتِي ال الأْرِض فِي َسيَسكُنُونَ ِحينَئِذٍ، ٢٥ بِها. يَعمَلُونَ وَ
مَعَهُْم وََسأقَطَُع ٢٦ الأبَدِ. إلَى قائِدَهُْم َ داوُد خادِِمي وََسيَكُونُ الأبَدِ، إلَى هُناكَ وَأحفادُهُْم وَأولادُهُْم هُْم َسيَسكُنُونَ
َسأُكونُ وََسطِهِْم. فِي مَسَكنِي َسيَكُونَ ٢٧ وََسطِهِْم. فِي هَيكَلِي ُ وَأقِيم وَُأَكثِّرُهُْم َسأبارِكُهُْم الأبَدِ. إلَى َسلاٍم عَهدَ
ِ بِإقامَة ةً، خاّصَ ً ة ُأمَّ وََيجعَلُها ِيَل إسْرائ يُقَّدُِس الَّذِي ُ الله أنا أنِّي الُأمَمُ َستَعرُِف ِحينَئِذٍ، ٢٨ َشعبِي. وََسيَكُونُونَ إلَهَهُْم،

الأبَدِ.» إلَى وََسطِهِْم فِي ِس المُقَّدَ بَيتِي
٣٨

ُجوج عَْن ةٌ َّ نُبُو
أ َّ وَتَنَب باَل، وَتُو ماِشَك رَئِيِس ماُجوَج أْرِض مِْن الَّذِي ُجوَج إلَى التَفِْت إنْسانُ،٦٣ «يا ٢ اللهِ: ُ كَلِمَة إلَيَّ أتَْت ١

عَلَى َسُأجبِرُكَ ٤ كَ! ِضّدُ أنا باَل، وَتُو ماِشَك رَئِيَس يا ُجوُج، يا الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لهُ: قُْل ٣ عَنهُ.
وَسائِقِي وَفُرْسانَِك قُوّاتَِك كُّلَ وََسأْسحَُب بِها. وَأسحَبَُك َمَِك ف فِي َخطاطِيَف َسأَضُع مِنهُ. أتَيَت الَّذِي المَكاِن إلَى ِ العَودَة
وَُكوُش فارُِس وَمَعَهُْم ٥ وَُسيُوفاً. ً تُرُوسا وَالحامِلِينَ ً دُرُوعا اللّابِِسينَ العَظِيِم وَجَيِشَك ةً، َّ بَهِي ً ِيابا ث اللّابِِسينَ مَركِباتَِك
ُجيُوشِها. كُّلِ مََع ماِل الّشَ أقصَى مِْن َ تُوجَْرمَة وَبَيُت وَُجيُوشُها ُجومَرُ كَذَلَِك وَمَعَهُْم ٦ ًوَُخوَذاً. دُرُوعا اللّابِسُونَ وَفُوُط

ِجّداً. ٌ َكثِيرَة ُشعُوٌب ُجوُج يا مَعََك
تَِك. بِمَهَمَّ ُغ َّ َستُبَل يلَةٍ، َطوِ فَترَةٍ فَبَعدَ ٨ َحولََك. عَْت َّ تَجَم َّتِي ال ُيُوِش الج وَكُّلُ أنَت نَفِسَك عَْن لِلدِّفاِع ُجوُج يا فَاستَعِّدَ ٧

مَِن َشدِيدَةٍ حالَةٍ فِي كانَْت َّتِي ال ِيَل إسْرائ ِجباِل إلَى يِف، الّسَ مَِن َنجَْت َّتِي ال الأْرِض إلَى دِ ُحَّدَ الم الوَقِت فِي وََستَأتِي
ٍ َكعاِصفَة عَلَيهِْم َ فَتَأتِي َستُهاِجمُهُْم، ٩ أْرِضهِ. فِي وََسلاٍم بِأماٍن يَسكُُن َ وَهُو الُأمَِم، كُّلِ مِْن جُمـِـَع َشعٍب وَإلَى الخَراِب،
ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٠ الأْرَض.› فَتُغَّطِي مَعََك َّتِي ال ُ الـَكثِيرَة وَالُأمَمُ وَُجيُوُشَك أنَت تَأتِي ٍ وََكسَحابَة بَةٍ، ِّ وَُمخَر َشدِيدَةٍ
نفِسَك: فِي َستَقُوُل ١١ يرَةً. شِرِّ ً ُخطَطا فَتَُخّطُِط الأفكارُ، ِ هَذِه بالَِك عَلَى ُ َستَخطُر الوَقِت، ذَلَِك ‹فِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر
لَها َ أسوار لا مُدٍُن فِي وََسلاٍم بِأماِن النّاُس فِيها يَسكُُن ٌ هادِئَة أراٍض ها إّنَ نَةِ. ُحَّصَ الم غَيرِ بِالقُرَى ُ يَمتَلِئ َلَدٍ ب عَلَى َسأهجُمُ
فِيها َكُن الّسَ ُأعِيدَ َّتِي ال الخَرائِِب عَلَى يَدَكَ َستََضُع وَتَسلَِب. لِتَنهََب الأْرِض ِ هَذِه عَلَى َستَهُجمُ ١٢ مَنِيعَةٍ. بَوّاباٍت وَلا

حاٍل.› أفضِل فِي يَعِيُش وَ ُأْخرَى ً وَأملاكا ً ماِشيَة يملُِك َشعٍب الُأمَِم، كُّلِ مِْن ً ِيَة ثان جُمـِـَع َشعٍب وَعَلَى
ُجيُوَشِك جَمَعَْت هَْل الحَرِب؟ غَناِئِم لِأخذِ أتَيَت ‹هَْل بُوها: ُمحارِ وَكُّلُ تَرِشيَش ُ وَُتجّار وَدَدانُ َسبَُأ لََك تَقُوُل ١٣

َكثِيرَةٍ؟› حَرٍب غَناِئِم لِأخذِ أتيَت هَْل ُأْخرَى؟ وَأملاٍك ٍ وَماِشيَة وَذَهٍَب ةٍ فِّضَ لِأخذِ ِجئَت هَْل هِب؟ النَّ لِأجِل
ً مُستَقِرّا َشعبِي يَكُونُ ِحينَ الوَقِت، ذَلَِك فِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا وَقُْل: ُجوَج عَلَى أ َّ تَنَب إنْسانُ، يا ١٤

َسيُشَّكِلُونَ َكثِيرَةٌ. ُشعُوٌب مَعََك وََستَكُونُ ماِل، الّشَ أقصَى فِي مَكانَِك مِْن َستَأتِي ِحينَئِذٍ، ١٥ نَفسََك. َستَرفَُع بِأماٍن،
َسآتِي ُجوُج، يا الأْرَض. تُغَّطِي ٍ َكسَحابَة َشعبِي عَلَى َستَصعَدُ َّ ثُم ١٦ مهَرَةً. ً فُرسانا ً جَمِيعا وََسيَكُونُونَ عَظِيمَةً، ً ُجيُوشا

٣٨:٢ ٦٣
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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قَداَستِي َ لُِأظهِر أستَخدِمَُك ِحينَ هَذا َسيَحدُُث عَنِّي. الُأمَمُ لِتَعرَِف هَذا َسأعمَُل أْرضِي. إلَى المُناِسِب الوَقِت فِي بَِك
زِي.›» ُّ وَتَمَي

لِلحَدِيِث ِيَل إسْرائ َ أنبِياء خُّداِمي استَخدَمُت سابِقَةٍ، مَّراٍت وَفِي َسنَواٍت، «قَبَل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٧

الإنسانُ!» ذَلَِك وَأنَت ِيَل. إسْرائ ِ ِمُعاقَبَة ل ِ بِه َسآتِي إنساٍن عَِن
عَلَى غَيْرَتِي ُ َستُثار ِيَل، إسْرائ أْرِض إلَى ُجوُج فِيهِ يَأتِي الَّذِي الوَقِت، ذَلَِك ‹فِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٨

ٌ ة َّ هِز هُناكَ َستَكُونُ الوَقِت ذَلَِك فِي ُ ه َّ إن وَأقسَْمُت دِيدِ، الّشَ بِغََضبِي مُْت َّ تَكَل قَْد ١٩ َشدِيداً. ً غََضبا وََسأغَضُب ِيَل إسْرائ
واِحُف َّ وَالز الحُقُوِل وََحيَواناُت ماءِ الّسَ ُ وَُطيُور البَحرِ سَمَُك َحضرَتِي مِْن فَسَيَرَتجُِف ٢٠ ِيَل. إسْرائ أْرِض عَلَى ٌ عَظِيمَة

بِالأْرِض. ى َّ َستُسَو ُ وَالأسوار المُرتَفَعاُت، وَتَسقُُط الجِباُل، مُ َستَُحّطَ الأْرِض. تِلَك فِي إنساٍن وَكُّلُ
فِي ُ َسيفَه واِحدٍ كُّلُ وََسيَرفَُع الإلَهُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا هُ. ِضّدَ ِجبالِي عَلَى لِيَأتِي المَوَت َسأدعُو «ِحينَئِذٍ، ٢١

ً مُشتَعِلا ً يتا وَِكبرِ ً نارا ُ َسُأمطِر وَالبَرَدِ. ةِ َّ عدِي َّ الر وَالعَواِصِف وَالأمطارِ ِم وَالدَّ ِ ِئَة بِالأوب ُ َسُأعاقِبُه ِحينَئِذٍ، ٢٢ أِخيهِ. وَجهِ
ُأمٍَم أمامَ ذاتِي وَسُأعلُِن وَقَداَستِي، عَظَمَتِي ُ َسُأظهِر ِحينَئِذٍ، ٢٣ مَعَهُ. َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلِ وَعَلَى ُجيُوِشهِ كُّلِ وَعَلَى عَلَيهِ

اللهُ. أنا نِي َّ أن فَيَعرِفُونَ َكثِيرَةٍ،
٣٩

ُجوج يمَة هَزِ
الأعلَى ئِيُس َّ الر ها أّيُ – ُجوُج يا ِك ِضّدُ ‹أنا الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا وَقُْل: ُجوَج عَْن أ َّ تَنَب إنْسانُ،٦٤ يا «وَأنَت ١

َسأضرِب ٣ ِيَل. إسْرائ ِجباِل إلَى وَُأحضِرُكَ ماِل الّشَ أقصَى مِْن وَأقُودُكَ جاهََك اّتِ ُ تُغَيِّر َسأجعَلَُك ٢ باَل.٦٥ وَتُو ِماِشَك ل
فِرَِق وَجَمِيُع أنَت َستَسقُُط ِيَل، إسْرائ ِجباِل وَعَلَى ٤ ُمنَى. الي َ يَدِك مِْن السِّهامُ وَتَقَُع اليُسرَى، يَدِكَ مِْن فَيَقَُع القَوَس
هُوِل ُّ الس َحيَواناِت وَلِكُّلِ ِ الجارِحَة يُورِ الّطُ أنواِع لِكُّلِ ً َطعاما لِتَكُونَ وََسأترُكَُك وَتُقتَلُونَ. مَعََك ِيَن الآخَر وَكُّلُ جَيِشَك

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل مُْت.› َّ تَكَل لِأنِّي المَكشُوفَةِ. هُوِل ُّ الس فِي فَسَتَسقُطُونَ ٥ ةِ. َّ ي َّ البَر
اللهُ. أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ، بِأماٍن. ِ الّساِكنَة ةِ َّ الّساِحلِي المَناطِِق ُسّكاِن وَعَلَى ُجوَج أْرِض عَلَى ً نارا «َسُأرِسُل ٦

كُّلُ َستَعرُِف ِيَةً. ثان اْسمِي َس يَتَنَّجَ بِأْن أسمََح وَلَْن ِيَل، إسْرائ َشعبِي وََسَط ً مَعرُوفا ُ وَأجعَلُه اْسمِي َسُأقّدُِس فَهَكَذا ٧

عَنهُ. مُْت َّ تَكَل الَّذِي اليَومُ َ هُو هَذا الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل اليَومُ! ذَلَِك َسيَأتِي ٨ ِيَل. إسْرائ وُس قُّدُ اللهُ، أنا نِي َّ أن الُأمَِم
رُوَس ُّ وَالت َ الأسلِحَة وََيحرِقُونَ النّارَ يُوقِدُونَ وَ المَعرَكَةِ، ِ ساحَة إلَى ِيَل إسْرائ مُدُِن ُسّكانُ َسيَخرُُج «ِحينَئِذٍ، ٩

أْن عَلَيهِْم يَكُونَ لَْن ١٠ َسنَواٍت. َسبِع َ ة مُّدَ ِبحَرقِها وََسيَقُومُونَ وَالرِّماَح. وَالعِصِّيَ وَالسِّهامَ وَالأقواَس وَالخَطاطِيَف
َسيَسلِبُونَ للِنّارِ. َكوُقُودٍ َ الأسلِحة َسيَستَخدِمُونَ هُْم لأّنَ َشجَرَةٍ َ ة َّ أي يَقطَعُوا أْن أْو الغاباِت، أوِ الحُقُوِل مَِن ً َخشَبا ُيحضِرُوا

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل لِيَنهَبُوهُْم.› أتَوْا الَّذِيَن وَيَنهَبُونَ لَيَسلِبُوهُْم، أتَوْا الَّذِيَن
٣٩:١ ٦٤

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
٣٩:١ ٦٥

بال.» وَتُو وَماِشَك رُوَش رَئِيَس يا – ُجوُج «يا أْو بال. وَتُو ِماِشَك ل الأعلَى ئِيُس َّ الر ها أّيُ – ُجوُج يا
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رِق َّ الش إلَى يَن، المُسافِرِ وادِي َ هُو المَكانُ هَذا وََسيَكُونُ ِيَل، إسْرائ فِي ِلجُوَج دَفٍن مَكانَ َسُأعَيِّنُ الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١١

َ الـَكبِيرَة ُ وَُجيُوَشه ُجوَج ِيَل إسْرائ بَنو َسيَدفُِن َحيُث يَن، المُسافِرِ أمامَ يَق رِ الّطَ الوادِي ذَلَِك قُبُورُ وََستُغلُِق البَحر٦٦ِ. مَِن
الأْرَض. يُطَهِّرُوا ى َّ َحت لِدَفنِهِْم شُهُوٍر ِ َسبعَة إلَى َسيَحتاُجونَ ١٢ ُجوَج.› ُجيُوِش ‹وادِي إلَى ُ اْسمَه وََسيغَيِّرُونَ هُناكَ.

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل لِنَفسِي.» فِيهِ َجدَ الم أجلُِب الَّذِي اليَوِم فِي ِصيتُهُْم وََسيذيُع الأْرِض، َشعُب َسيَدفِنُهُْم ١٣

ِ نِهايَة وَفِي الأْرَض. يُطَهِّرُوا ى َّ َحت الأْرِض، فِي مُلقَيْنَ زالُوا ما الَّذِيَن القَتلَى عَِن لِلبَحُث ٌ مَجمُوعَة هُناكَ «وََستَكُونُ ١٤

يُق الفَرِ يَأتِي ى َّ َحت ً عَلامَة يََضَع أْن فَعَلَيهِ يّاً، بَشَرِ ً عَظما عابِرٍ أّيُ رَأى وَإْن ١٥ عَمَلَها. ُ َجْمُوعَة الم َستَبْدَُأ شُهُوٍر، ِ بعَة الّسَ
الأْرَض.» َسيُطَهِّرُونَ ذَلَِك وَبِعَمَلِهِْم هَمُونَةُ، ِ المَقبَرَة اسْمُ وََسيَكُونُ ١٦ المَوتَى. وادِي فِي ُ وَيَدفِنُونَه فِن الدَّ عَِن المَسؤُوُل
عِي َّ تَجَم تَعالَْي! ُختَلِفَةِ: الم ةِ َّ ي ِّ البَر َيَواناِت وَالح ماءِ الّسَ لِطُيُورِ ‹قُْل الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا إنْسانُ، يا أنَت «أمّا ١٧

وَكُلَي تَعالَْي ِيَل. إسْرائ ِجباِل عَلَى ٌ عَظِيمَة ٌ وَلِيمَة هُناكَ لَِك! وَأعدَدتُها ذََبحتُها َّتِي ال ِ بِيحَة الذَّ إلَى تَعالَْي مَكاٍن! كُّلِ مِْن
وَثِيراِن وََكتُيُوِس نَةِ، المُسَمَّ المَراِعي َككِباِش هُْم ُّ كُل نُبَلاءٍ! َ دَم وَتَشرَبِينَ مُقاتِلِينَ، لَحمَ َستَأكُلِينَ ١٨ دَماً. وَاشرَبِي ً لَحما
لَِك. أعدَدتُها َّتِي ال ِ بِيحَة الذَّ مَِن تَسكَرِي ى َّ َحت ً دَما وََستَشرَبِينَ تَشبَعِي، ى َّ َحت ً َشحما َستَأكُلِينَ ١٩ الخَضراءِ. باشانَ مَراعي
يَقُوُل الحَرِب.› رِجاِل وَكُّلُ وَالمُقاتِلِينَ المَركَباِت وَسائِقِي الفُرسانَ َستَأكُلِينَ إْذ مائِدَتِي، عَلَى وَتَشبَعِينَ َستَأكُلِينَ ٢٠

الإلَهُ.» الرّّبُ
َسُأظهِرُها َّتِي ال تِي َّ قُو وََسيَرَْونَ ذتُهُ، نَّفَ الَّذِي حُكمِي الُأمَِم كُّلُ وََستَرَى الُأمَِم، كُّلِ وََسَط َمجدِي ُ َسُأظهِر َّ «ثُم ٢١

أنِّي الُأمَِم كُّلُ َستَعرُِف ِحينَئِذٍ، ٢٣ إلَهُهُْم. أنا أنِّي ِيَل إسْرائ بَنو َسيَعرُِف فَصاعِداً، اليَوِم ذَلَِك مِْن وَلِذا، ٢٢ هُْم. ِضّدَ
لِأعدائِهِِم وَأسلَمتُهُْم عَنهُْم ابْتَعَدُت وَلِذا . عَلَيَّ دُوا َّ وَتَمَر عَُصونِي هُْم وَلِأّنَ َخطاياهُْم، بِسَبَِب ِيَل إسْرائ بَني َسبِي َ وَراء أنا

عَنهُْم.» وَابتَعَْدَت البَِشعَةَ، وَأعمالُهُمُ جَرائِمُهُْم ِبحَسَِب مَعَهُْم تَعامَلُْت ٢٤ يُوِف. بِالّسُ قَتَلُوهُْم الَّذِيَن
ِيَل، إسْرائ بَني مََع تِي َّ بِمََحب وََسأتَعامَُل مِنهُ، ُأِخذَ وَما يَعقُوَب َمجدَ «َسُأعِيدُ الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِهَذا، ٢٥

عارُهُْم، َسيَزُوُل ُيخِيفُهُْم، مَْن هُناكَ يَكُونَ لَْن َحيُث أْرضِهِْم، أماِن إلَى يَعُودُونَ وَِحينَ ٢٦ وِس. القُّدُ اْسمَِي عَلَى وَبِغَيْرَتِي
وَِحينَ أعدائِهِْم أراضِي مِْن وَأجمَعُهُْم ةِ َّ الأجنَبِي الُأمَِم وََسِط مِْن ُأعِيدُهُْم ِحينَ ذَلَِك ُّ َسيَتِم ٢٧ ! عَلَيَّ دُهِْم ُّ تَمَر وََسيَنتَِهي
الُأمَِم، وََسِط إلَى لَهُْم َسبيِي فَبَعدَ ٢٨ وَالِاحتِراِم. قدِيِس َّ الت مَِن ُ ه أستَِحّقُ ما لِي يُقَّدِمُونَ وَهُْم ُ الـَكثِيرَة الُأمَمُ تَراهُمُ
أبتَعِدَ لَْن ِحينَئِذٍ، ٢٩ بَعْدُ. فِيما هُناكَ مِنهُْم ً أحَدا أترُكَ وَلَْن إلَهُهُْم! أنا أنِّي َسيَعرِفُونَ أْرضِهِْم، إلَى ً جَمِيعا لَهُْم وَإعادَتِي

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل عَلَيهِْم.» رُوِحي َسَكبُْت قَْد َسأُكونُ لِأنِّي عَنهُْم
٤٠

الجَّدِيد الهَيكَُل
ِ مَدينَة ِ يمَة لَهَزِ َ عَشْرَة َ الرّابِعَة ُ نَة الّسَ وَِهيَ بِِي، الّسَ مَِن يَن وَالعِشرِ ِ الخامِسَة ِ نَة الّسَ مَِن ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن العاشِرِ اليَوِم فِي ١

القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى فَحَمَلَنِي اللهِ، ُ يَد عَلَيَّ أتَْت وَخَرابِها، القُْدِس
٣٩:١١ ٦٦

الميّت. البحر البحر.



١٨ : ٤٠ ِحْزقِيال ١٣٧٦ ٢ : ٤٠ ِحْزقِيال

بَدَْت ٌ أبنِيَة ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ ناِحيَتِه عَلَى كانَْت ً ِجّدا عاٍل َجبٍَل عَلَى وَوََضعَنِي ِيَل، إسْرائ أْرِض إلَى ةِ َّ الإلَهِي ؤَى ُّ بِالر حَمَلَنِي ٢

قِياٍس، وَعَصا قِياٍس َخيُط ِ يَدِه وَفِي اللّامـِـِع، ِ كَالبُرونْز ُ مَنظَرُه ً رَجُلا فَرَأيُت المَكاِن، ذَلَِك َ َنحو أخَذَنِي ٣ مَدِينَةٌ. ها كَأّنَ
لََك. يهِ َسُأرِ ما كُّلِ إلَى بِذِهنَِك وَانتَبِه بُِأذُنَيَك وَاستَمـِـْع بِعَينَيَك ْ انظُر إنْسانُ،٦٧ «يا جُُل: َّ الر فَقاَل ٤ البَوّابَةِ. عِندَ يَقُِف

تَراهُ.» ما بِكُّلِ ِيَل إسْرائ بَني َ ُتخـبِر وَلـِكَي الُأمُورَ، ِ هَذِه يَك لُِأرِ هُنا، إلَى ُأرِسلُْت فَقَْد

ة َّ الخارِِجي ُ الّساحَة
كُّلُ – يلَةٍ َطوِ أذرٍُع٦٨ ِسّتُ ُطولُها قِياٍس عَصا َّجُِل الر يَدِ فِي كانَ وَقَْد بِالكامِِل. بِالهَيكَِل ُيحِيُط ً ُسورا رأيُت ٥

عَصا ُ وَارتِفاعُه ً واِحدَة قِياٍس عَصا ُ سُمْكُه فَكانَ الدِّهلِيزِ، سُمَْك فَقاَس – ً واِحدا ً وَِشبرا ً قَِصيرَة ً ذِراعا تُعادُِل ٍ يلَة َطو ذِراٍع
واِحدَةً. قِياٍس

واِحدَةً. قِياٍس عَصا فَكانَ البَوّابَةِ، ِ عَتَبَة عَرَض وَقاَس دَرَجاتِها. َصعِدَ رِق، َّ الش َ َنحو َّتِي ال ِ البَوّابَة إلَى أتَى وَِحينَ ٦

واِحدَةً، قِياٍس عَصا ُطولُها فَكانَ ةَ، َّ الجانِبِي ُجُراِت الح أبعادَ وَقاَس ٧ أيضاً. ً واِحدَة قِياٍس عَصا ِ ِيَة الثّان ِ العَتَبَة عَرُض وَكانَ
عِندَ ِ الواقِعَة ةِ َّ الدّاِخلِي ِ البَوّابَة ُ عَتَبَة وَعَْرُض أذرٍُع. خَمُس ُ سُمكُه ِجدارٌ ُجُراِت الح وَيَجمَُع واِحدَةً. قِياٍس عَصا وَعْرضُها
وَكانَْت أذرٍُع، ثَمانِي ُ عَرُضه فَكانَ ٩ ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ البَوّابَة مَدخََل وَقاَس ٨ واِحدَةٍ. قِياٍس عَصا عَرضُها فَكانَ ِ البَوّابَة دِهلِيزِ

ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ البَوّابَة ُ دِهلِيز َ هُو هَذا ذِراعَين. ُ ة َّ الجّانِبِي ُ جُدرانُه
َميِع ِلج وَكانَْت المَمَرِّ. جانِبَّيِ مَِن جانٍِب كُّلِ عَلَى ُحجُراٍت ثَلاُث فَهَِي ةِ، َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة ِّ مَمَر فِي َّتِي ال ُجُراُت الح أمّا ١٠

ُ عَْرُضه فَكانَ البَوّابَةِ، مَدخََل وَقاَس ١١ جاهٍ. اّتِ كُّلِ فِي نَفسُها المَقايِيُس ةِ َّ الجّانِبِي وَِلجُدرانِها نَفسُها، المَقايِيُس ُجُراِت الح
ُ وَسُمْكُه ً واِحدَة ً ذِراعا ُجُراِت الح أمامَ الَّذِي المُنَخفِِض الجِدارِ ارتِفاعُ وَكانَ ١٢ ذِراعاً. َ عَشْرَة ثَلاَث ُ وَُطولُه أذرٍُع، عَشرَ

وَعَرضاً. ً ُطولا أذرٍُع ِسّتَ عَةً: َّ ب مَرَ فَكانَْت ُجُراُت الح وَأمّا وَاِحدَةً. ً ذِراعا
يَن وَعِشرِ ً خَمسا ِّ المَمَر عَرُض فَكانَ المُقابِلَةِ، ِ ُجرَة الح َسقِف َطرَِف إلَى ُحجرَةٍ َسقِف َطرَِف مِْن ِ البَوّابَة َّ مَمَر وَقاَس ١٣

بِالبَوّابَةِ، ِ ُحِيطَة الم ِ الّساحَة وَعارَِضةِ ةِ َّ الخارِِجي ِ البَوّابَة عارَِضةِ بَينَ َ المَسافَة قاَس َّ ثُم ١٤ مُتَقابِلةً. وَأبوابُها ُجُراُت وَالح ذِراعاً.
ذِراعاً. خَمِسينَ ةِ َّ الدّاِخلِي ِ البَوّابَة دِهلِيزِ ِ وَاِجهَة إلَى ةِ َّ الخارِِجي ِ البَوّابَة ِ وَاِجهَة مِْن ُ المَسافَة أمّا ١٥ ذِراعاً. ِستِّينَ فَكانَْت
الأمرُ وَهَكَذا البَوّابَةِ. ِّ مَمَر داِخِل مِْن الخارِِج، مَِن ٌ وََضيِّقَة الدّاِخِل مَِن ٌ واِسعَة نَوافِذُ ةِ َّ الجانِبِي وَالجُدراِن وَلِلحُُجراِت ١٦

ِنَقِش ب ً نَة َّ ي مَُز ُ العَضائِد وَكانَِت الخارِِج. مَِن ٌ وََضيِّقَة الدّاِخِل مَِن ٌ واِسعَة الدّاِخِل، مَِن نَوافِذُ لَها كانَ إْذ لِلدِّهلِيزِ، ِ بِالنِّسبَة
نافِرٍ. َنخِيٍل أشجارِ

أبواُب وَكانَْت ةِ، َّ الخارِِجي ِ الّساحَة كُّلِ َحوَل ً وَرَِصيفا ً ُحجرَة ثَلاثِينَ فَرَأيُت ةِ، َّ الخارِِجي ِ الّساحَة إلَى أخَذَنِي َّ ثُم ١٧
ُطوِل عَلَى ُجُراِت الح بَينَ ما َ المَنطِقَة يُغَّطِي وَكانَ البَوّابَةِ، بِطُوِل الأسفَِل الرِِّصيِف عَرُض وَكانَ ١٨ الّساحَةِ. فِي ُجُراِت الح

٤٠:٤ ٦٧
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا

٤٠:٥ ٦٨
َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو حزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ



٣٧ : ٤٠ ِحْزقِيال ١٣٧٧ ١٩ : ٤٠ ِحْزقِيال

الطَرَِف ى َّ وََحت فلِيِّ الّسُ ِصيِف َّ الر َطرَِف مِْن ةِ َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة عَرَض قاَس َّ ثُم ١٩ لِلبَوّابَةِ. الدّاِخلِيِّ وَالطَرَِف ورِ الّسُ
ةِ. َّ رقِي َّ الش ِ الجِّهَة مِثَل ُ ة َّ مالِي الّشَ ُ الجِّهَة وَكانَِت ذِراٍع. َ مِئَة فَكانَ ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ لِلّساحَة الخارِِجيِّ

ُحجُراٍت ثَلاُث ً أيضا ِ الّساحَة لِتِلَك وَكانَ ٢١ وَعَرضَها. ةِ َّ الخارِِجي ِ لِلّساحَة ِ ة َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة ُطوَل جُُل َّ الر وَقاَس ٢٠

خَمِسينَ ِ البَوّابَة ِّ مَمَر ُطوُل فَكانَ الُأولَى. ِ البَوّابَة ِ قاعَة مَقايِيِس مِثَل قاعَتِها مَقايِيُس وَكانَْت جانِبَيها. مِْن جانٍِب كُّلِ عَلَى
ِ البَوّابَة مَقايِيِس مِثَل ِخيِل َّ الن وَأشجارِ ِ وَالأروِقَة وافِذِ َّ الن مَقايِيُس وَكانَْت ٢٢ ذِراعاً. يَن وَعِشرِ ً خَمسا ُ وَعَرُضه ذِراعاً،
َ هُو َكما – ةِ َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة وَمُقابَِل ٢٣ . الخارِِجيِّ الدِّهلِيزِ إلَى لِلوُُصوِل دَرَجاٍت َسبَْع يَصعَدُونَ النّاُس وَكانَ ةِ. َّ رقِي َّ الش

ذِراٍع. َ مِئَة فَكانَْت البَوّابَتَينِ، بَينَ َ المَسافَة فَقاَس ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى تَقُودُ ٌ بَوّابَة هَناكَ – ةِ َّ رقِي َّ الش فِي الحاُل
وَالأروِقَةَ، َ ة َّ الجانِبِي الجُدرانَ جُُل َّ الر فَقاَس ثالِثَةٌ. ٌ بَوّابَة هُناكَ فَكانَ الّساحَةِ، مَِن ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ الجِّهَة إلَى أخَذَنِي َّ ثُم ٢٤

َحوَل الخارِِج مَِن ٌ وََضيِّقَة الدّاِخِل مَِن ٌ واِسعَة نَوافِذُ هُناكَ كانَ َكما ٢٥ الُأخرَى. البَوّاباِت مَقايِيِس مِثَل فَكانَْت
ذِراعاً. يَن وَعِشرِ ً خَمسا ُ وَعَرُضه ً ذِراعا خَمِسينَ ِ البَوّابَة ِّ مَمَر ُطوُل وَكانَ الُأخرَى. البَوّاباِت مِثُل ً تَماما وَأروِقَتِها، ِ البَوّابَة
ِجهَتَيِّ عَضائِدِ عَلَى َنخِيِل لِأشجارِ ٌ نافِر نَقٌش هُناكَ وَكانَ . الخارِِجيِّ الدِّهلِيزِ إلَى عُودِ لِلّصُ دَرَجاٍت َسبُع هُناكَ وَكانَْت ٢٦

ذِراٍع. َ مِئَة فَكانَْت ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ البَوّابَة وَبَينَ بَينَها َ المَسافَة فَقاَس ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة َجنُوَب ٌ بَوّابَة هُناكَ وَكانَْت ٢٧ البَوّابَةِ.
ة َّ الدّاِخلِي ُ الّساحَة

مِثَل مَقايِيسُها فَكانَْت ةَ، َّ ِي ب َنُو الج َ البَوّابَة جُُل َّ الر وَقاَس ةِ. َّ ِي ب َنُو الج ِ البَوّابَة َ عَبر ةِ َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة َ عَبر أخَذَنِي َّ ثُم ٢٨

وَكانَ الُأخرَى. البَوّاباِت مَقايِيِس مِثَل وَدِهلِيزِها ةِ َّ الجّانِبِي وَجُدرانِها ُحجُراتِها مَقايِيُس فَكانَْت ٢٩ الُأخرَى. البَوّاباِت
هُناكَ وَكانَْت ٣٠ ذِراعاً. يَن ًوَعِشرِ خَمسا وَعَرضُها ذِراعاً، خَمِسينَ ُطولُها وَكانَ الُأخرَى. البَوّاباِت مِثُل َحولَها نَوافِذُ فِيها
ِ الّساحَة ِ ِجهَة مِْن َّتِي ال ُ القاعَة وَِهيَ ٣١ أذرٍُع. خَمَس وَعَرضُها ذِراعاً، يَن وَعِشرِ ً خَمسا ُطولُها ِ البَوّابَة جانِبَّيِ عَلَى ٌ قاعَة

دَرَجاٍت. ثَمانِي ِ وَلِلبَوّابَة القاعَةِ، إلَى ِ المُؤدِّيَة ِ البَوّابَة عَوارِِض عَلَى َنخِيٍل لِأشجارِ ٌ نافِر نَقٌش وَهُناكَ ةِ. َّ الخارِِجي
البَوّاباِت كَمَقايِيِس ِ البَوّابَة تِلَك مَقايِيُس فَكانَْت ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى تَقُودُ َّتِي ال ِ ة َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة إلَى أخَذَنِي َّ ثُم ٣٢

ٌ وََضيِّقَة الدّاِخِل مَِن ٌ واِسعَة نَوافِذُ لَها َكما ةِ. َّ البَقِي مِثَل وَمَمَرّاتِها ِ القَِصيرَة وَجُدرانِها ُحجُراتِها مَقايِيُس وَكانَْت ٣٣ الُأخرَى.
عِندَ ُ ة َّ الخارِِجي وَقاعَتُها ٣٤ ذِراعاً. يَن وَعِشرِ ً خَمسا ُ وَعَرُضه ً ذِراعا خَمِسينَ البَوّاباِت ِّ مَمَر ُطوُل وَمَمَرّاٌت. الخارِِج مَِن
ثَمانِي ٍ بَوّابَة وَلِكُّلِ َنخِيٍل. لِأشجارِ ٌ نافِر نَقٌش ِبَينِ الجان مَِن البَوّابةِ عارَِضتِي عَلَى وَكانَ ةِ. َّ الخارِِجي ِ لِلّساحَة الدّاِخلِيِّ رَِف الّطَ

القاعَةِ. إلَى تَقُودُ دَرَجاٍت
وَنَوافِذُ ٌ وَأروِقَة ُحجُراٌت لَها وَكانَْت ٣٦ الُأخرَى. البَوّاباِت مِثَل مَقايِيسُها فَكانَْت ةِ، َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة إلَى أخَذَنِي َّ ثُم ٣٥

يَن وَعِشرِ ً خَمسا وَعَرضُها ً ذِراعا خَمِسينَ ُطولُها وَكانَ الُأخرَى. البَوّاباِت مِثُل الخارِِج، مَِن ٌ وََضيِّقَة الدّاِخِل مَِن ٌ واِسعَة
َمانِي بِث إلَيها يُصعَدُ وَكانَ َنخِيٍل. لِأشجارِ ٌ نافِر نَقٌش ةِ َّ الخارِِجي ِ لِلّساحَة ِ المُواِجهَة البَوّاباِت عَضائِدِ عَلَى وَكانَ ٣٧ ذِراعاً.

دَرَجاٍت.

باِئح الذَّ إعدادِ ُحجُراُت
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ِ البَوّابَة دِهلِيزِ فِي وَكانَ ٣٩ باِئحَ. الذَّ فِيها يَغِسلونَ ُ الـكَهَنَة كانَ َّتِي ال ُجُراِت الح إلَى يَقُودُ ٌ ّ مَمَر البَوّاباِت ِ أروِقَة فِي وَكانَ ٣٨

ِ نِهايَة وَفِي ةِ، َّ الخارِِجي ِ الجِّهَة وَفِي ٤٠ نِب. الذَّ وَذَباِئحِ ةِ َّ الخَطي َ وَذَباِئح ِ الّصاعِدَة باِئحِ لِلذَّ المَدخَِل مَِن ٍ ِجهَة كُّلِ عَلَى طاوِلَتاِن
طاوِلاٍت أربَُع أي ٤١ وّابَةِ. َّ الب دِهلِيزِ مِْن جانٍِب كُّلِ عَلَى طاوِلَتاِن هُناكَ كانَْت ةِ َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة إلَى المُؤَدِّي رَِج الدَّ
هُناكَ وَكانَْت ٤٢ الّطاوِلاِت. تِلَك عَلَى ُ تُذَبح ُ باِئح الذَّ وَكانَِت الدِّهلِيزِ. مَدخَِل ِبجانِِب الدّاِخِل فِي وَأربٌَع الخارِِج فِي
وَنِصُف ذِراعٌ وَعَرضُها الذِّراِع، وَنِصُف ذِراعٌ ُطولُها مَنُحوٍت، َحجَرٍ مِْن ً مَصنُوعَة الّصاعِدَة٦٩ِ باِئحِ للذَّ طاوِلاٍت أربَُع
ُختَلِفَةِ. الم باِئحِ الذَّ ذَبحِ فِي َ المُستَخدَمَة الأدَواِت الّطاوِلاِت ِ هَذِه عَلَى يََضعُونَ وَكانُوا واِحدَةٌ. ذِراعٌ وَارتِفاعُها الذِّراِع،

وَالقَرابِينِ. قدِماِت َّ الت لِلحِم كانَِت المَوائِدَ وَلـَِكّنَ الدِّهلِيزِ، ُمحِيِط َحوَل ٌ ِشبر ُطولُها َخطاطِيٌف هُناكَ وَكانَْت ٤٣

الـكَهَنَة ُحجُراُت
ةِ، َّ مالِي الّشَ ِ بِالبَوّابَة ً مُتَصلِة ُجرَتَينِ الح هاتَينِ إحدَى كانَْت ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة ِ بَوّابَة عِنْدَ ِ لِلقادَة ُحجرَتاِن هُناكَ وَكانَْت ٤٤
جُُل: َّ الر َ لِي فَقاَل ٤٥ ماَل. الّشَ ُ تُواِجه وَكانَْت ةِ، َّ ِي ب َنُو الج ِ بِالبَوّابَة ٌ ِصلَة َّ مُت ُ ِيَة الثّان ُ ُجرَة الح كانَِت بَينَما َنُوَب، الج ُ تُواِجه وَكانَْت
ماِل، الّشَ جاهِ باّتِ َّتِي ال ُ ُجرَة الح أمّا ٤٦ الهَيكَِل. ُ وَِخدمَة ُ ِحراَسة عَلَيهِْم يَكُونُ الَّذِيَن ِ لِلـكَهَنَة ِهي َنُوِب الج جاهِ باّتِ َّتِي ال ُ ُجرَة «الح
ِ قَبِيلَة مِْن الوَِحيدُونَ وَهُمُ صادُوَق، نَسِل مِْن ُ الـكَهَنة هَؤُلاءِ . المَذَبحِ ُ وَِخدمَة ُ ِحراَسة عَلَيهِْم يَكُونُ الَّذِيَن ِ لِلـكَهَنَة فَهَِي
ذِراٍع ُ مِئَة ُطولُها عَةً، َّ ب مُرَ فَكانَْت ةَ، َّ الدّاِخلِي َ الّساحَة قاَس َّ ثُم ٤٧ ِلخِدمَتِهِ.» ِ الله إلَى الِاقتِراُب لَهُمُ يُسمَُح الَّذِيَن لاوِي

مُباشَرَةً. الهَيكَِل أمامَ ُ المَذَبح وَكانَ ذِراٍع. ُ مِئَة وَعَرضُها

الهَيكَل ُ قاعَة
وَكانَ ِجهَةٍ. كُّلِ مِْن أذرٍُع خَمَس عْرضُها فَكانَ لِلدِهلِيزِ، َ ة َّ الجانِبِي الجُدرانَ فَقاَس الهَيكَِل. دِهلِيزِ إلَى أخَذَنِي َّ ثُم ٤٨

وَكانَ ذِراعاً. َ عَشَر اثنَتي ُ وَعَرُضه ً ذِراعا يَن عِشرِ الدِّهلِيزِ ُطوُل وَكانَ ٤٩ الجِّهَتَينِ. كِلَتا مِْن أذرٍُع ثَلاَث ِ البَوّابَة عَرُض
ِجهَةٍ. كُّلِ مِْن واِحدٌ عَمُوداِن، هُناكَ كانَ البَوّاباِت، جانِبَّيِ وَعَلَى الدِّهلِيزِ. إلَى دَرَجاٍت َ عَشَر يَصعَدُونَ النّاُس

٤١
القُدس

وَكانَ ٢ أذرٍُع.٧٠ َسّتَ مِنها واِحدٍ كُّلِ سُمُْك فَكانَ ةَ، َّ الجانِبِي الجُدرانَ وَقاَس نَفِسهِ. الهَيكَِل إلَى جُُل َّ الر أخَذَنِي َّ ثُم ١

ُطولُها فَكانَ ُجرَةَ، الح ِ هَذِه وَقاَس ِجهَةٍ. كُّلِ مِْن أذرٍُع خَمِس بِطُوِل المَدخَِل ِبا جان فَكانَ أذرٍُع. َ عَشْر المَدخَِل عَرُض
ذِراعاً. يَن عِشرِ وَعَرضُها ً ذِراعا أربَعِينَ

الأقداس قُدُس
٤٠:٤٢ ٦٩

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
٤١:١ ٧٠

َ (وَِهي ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ وَِهيَ ذراع، مفردها أذرع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو حزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ). – ُ يلة الّطو الذّراعُ
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أمّا أذرٍُع. ِسّتِ وَبِارتِفاِع ذِراعَينِ، بِسُْمِك الواِحدُ فَكانَ الجانِبِيَينِ، الحائِطَيْنِ وَقاَس ةِ َّ الدّاِخلِي ِ ُجرَة الح إلَى وَدَخََل ٣
الَّذِي الجِدارِ عِند عَرضُها وَكانَ ذراعاً، يَن عِشرِ فَكانَ ُجرَةِ، الح ُطوَل وَقاَس ٤ أذرٍُع. َسبَع فَكانَ نَفِسهِ المَدخَِل ُطوُل

الأقداِس.» قُدُس َ هُو «هَذا لِي: قاَل َّ ثُم ذِراعاً. يَن عِشرِ ةِ َّ الخارِِجي ِ ُجرَة الح عَِن يَفِصلُها
ُأْخرَى ُحجُراٌت

وَكانَ الخارِِج. مَِن الهَيكَِل َحوَل ٌ ة َّ جانِبِي ُحجُراٌت هُناكَ وَكانَْت أذرٍُع. ِسّتَ فَكانَ الهَيكَِل، ِجدارِ سُمَْك قاَس َّ ثُم ٥

ُحجرَةً. ثَلاثُونَ طابٍِق كُّلِ فِي كانَ ِبحَيُث َطوابٍِق، ِ ثَلاثَة فِي ُجُراُت الح ِ هَذِه وَكانَْت ٦ أذرٍُع. أربََع ُجُراِت الح ِ هَذِه عَرُض
تَعتَمِدُ ةِ َّ الجانِبِي لِلحُُجراِت ُ ة َّ الأفُقِي ُ الجُسُور وَكانَِت ةَ. َّ الجانِبِي ُجُراِت الح ِ هَذِه تَدعَمُ الهَيكَِل ِجدارِ مِْن بُرُوزاٌت هُناكَ وَكانَ
الهَيكَِل. َجوانِِب كُّلَ َلُّفُ ت ُ ة َّ الجانِبِي ُجُراُت الح وَكانَِت ٧ نَفِسهِ. الهَيكَِل ِبجِدارِ ً مُرتَبِطَة تَكُْن وَلَْم البُرُوزَاِت، ِ هَذِه عَلَى
الّطابِِق إلَى َّ ثُم وَمِن الأوَسِط إلَى فلِيِّ الّسُ الّطابِِق مَِن يَقُودُ دَرٌَج وَهُناكَ الأعلَى. فِي ً عَرضا َ أكثَر الغُرَُف كانَِت لِهَذا

الأعلَى.
سُمُْك وَكانَ ٩ كامِلَةٍ. قِياٍس عَصا بارتِفاِع وَكانَْت ةِ، َّ الجانِبِي ُجُراِت الح أساَس كانَْت الهَيكَِل َحوَل ً قاعِدَة وَرَأيُت ٨

وَُحجُراُت ١٠ ِ ة َّ الجانِبِي الهَيكَِل ُحجُراِت بَينَ ٌ مَْفتُوحَة ٌ مِنطَقَة هُناِك وَكانَْت أذرٍُع. خَمَس ةِ َّ الجانِبِي لِلحُُجراِت الخارِِجيِّ الجِدارِ
باُب وَكانَ ١١ بِالهَيكَِل. ُتحِيُط وَكانَْت ذِراعاً، يَن عِشرِ عَرضُها وَكانَ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة ِجدارِ ُطوِل عَلَى َّتِي ال الـكَهَنَةِ،
ِ الجِهَة عَلَى ٌ وَآخَر ةِ َّ مالِي الّشَ ِ الجِّهَة عَلَى ةِ َّ الجانِبِي لِلحُُجراِت مَدخٌَل هُناكَ وَكانَ المُرتَفِعَةِ. ِ القاعِدَة ِ ِجهَة مِْن ةِ َّ الجانِبِي ُجُراِت الح

أذرٍُع. خَمِس بِعَرِض ُ المُرتَفِعَة ُ القاعِدَة وَكانَِت ةِ. َّ ِي ب َنُو الج
ذِراعاً. تِسعِينَ ُ وَُطولُه ذِراعاً، َسبعِينَ المَبنَى هَذا عَرُض كانَ الهَيكَِل. مَِن ةِ َّ ِي ب الغَر ِ النّاِحيَة مَِن مَبنَى هُناكَ وَكانَ ١٢

المَبنَى. بِكُّلِ ُتحِيُط أذرٍُع خمَس ِ جُدرانِه سُمُْك وَكانَ
وَكانَ ١٤ أيضاً. ذِراٍع َ مِئَة ِ َحُصورَة الم ِ وَالّساحَة ْبِيِّ الغَر المَبْنَى ُطوُل وَكانَ ذِراٍع، َ مِئَة ُ ُطولُه فَكانَ الهَيكََل، وَقاَس ١٣

ذِراٍع. َ مِئَة ةِ َّ رقِي َّ الش ِ النّاِحيَة مَِن ِ وَالّساحَة الهَيكَِل ِ وَاِجهَة عَرُض
الجِدارِ. إلَى الجِدارِ مَِن ذِراٍع َ مِئَة فَكانَ المَبْنَى، ِ خَر َّ مُؤ فِي ِ مَة َّ ُحَر الم ِ المَنْطِقَة فِي المَبْنَى عُمَق قاَس َّ ثُم ١٥

مَِن ِ يِّقَة وَالّضَ الدّاِخِل مَِن ُ الواِسعَة وافِذُ َّ وَالن وَالعَتَباُت ١٦ الهَيكَِل ِ ساحَة ُ وَأروِقَة وَالقُدُس الأقداِس قُدُس كانَ
ةِ َّ الأْرِضي وَمَِن الهَيكَِل، كُّلِ وََحوَل العَتَباِت عِندَ ةٍ َّ َخشَبِي بِألواٍح ً مُغَّطاة ها ُّ كُل المَمَرّاِت، مَِن ُ لاثَة َّ الث وابُِق وَالّطَ الخارِِج
جَميِع وَعَلَى ١٧ أيضاً. ةٍ َّ َخشَبِي بِألواٍح مُغَّطاةٌ وَِهيَ المَمَرِّ، مَِن أعلَى الجِدارِ مَِن الأعلَى الجُزءِ نَوافِذُ وَكانَْت وافِذِ. َّ الن ى َّ وََحت
كَرُوٍب وَلِكُّلِ بَيْنِ، كَرُو كُّلِ بَينَ َنخِيٍل ُ َشجَرَة َنخِيٍل: وَأشجارِ َ بِيم لـِكَرُو ٌ نافِرَة نُقُوٌش ١٨ وَخارِِجهِ، الأقداِس قُدِس جُدراِن
َّتِي ال ِخيِل َّ الن ِ َشجَرَة إلَى ُ يَنظُر أَسدٍ ُ وَجه ُ وَالآخَر ِبجِوارِهِ، َّتِي ال ِخيِل َّ الن ِ َشجَرَة إلَى ُ يَنظُر إنساٍن َ وَجه أحَدُهُما ١٩ وَجهاِن،
وَكَذَلَِك المَدخَِل. فَوَق ما إلَى المَبنَى أسفَِل مِْن ٢٠ الهَيكَِل َحوَل الجُدراِن عَلَى ً مَنقُوَشة ُ وَر الّصُ ِ هَذِه وَكانَْت ِبجُوارِه.

الأقْداِس. قُْدِس جُدراِن عَلَى
ُ ارتِفاعُه الخَشَِب، مَِن كَمَذَبحٍ ٢٢ بَدا ما الأقداِس قُدِس مَدخَِل وَأمامَ عَةً. َّ ب مُرَ القُْدِس أبواِب عَوارُِض وَكانَْت ٢١

َ هي ِ «هَذِه جُُل: َّ الر لِي فقاِل َخشٍَب. مِْن ُ وَجُدرانُه ُ وَقاعِدَتُه بارِزَةٌ. زَوايا ُ لَه وَكانَْت ذِراعاِن. ُ وَُطولُه أذرٍُع ثَلاُث
اللهِ.» ِ َحضْرَة فِي ُ القائِمَة ُ المائِدَة
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عَلَيها. ياِن يَنطَوِ مَفاِصٌل لَهُما جُزأيِن مِْن نُ يَتََكوَّ ٢٤ مُزدَوٌَج باٌب الأقداِس وَقُدِس القُْدِس مَِن لِكُّلِ وَكانَ ٢٣

عَلَى ٌ بارِز عُلوِّيٌ إطارٌ هُناكَ كانَ َكما الجُدراِن. عَلَى َ هُو َكما ً تَماما َنخِيٍل، وَأشجارِ َ بِيم لـِكَرُو َنحٌت الأبواِب عَلَى كانَ ٢٥

وَعَلَى الوَاِجهَتَينِ، عَلَى الجُدراِن عَلَى ٌ مَنقُوَشة َنخِيٍل ُ وَأشجار ، ْدرِيجِ َّ بِالت تَِضيُق نَوافِذُ هُناكَ وَكانَْت ٢٦ الدِّهلِيزِ. ِ وَاِجهَة
ةِ. َّ الجانِبِي القاعاِت جُدراِن

٤٢
الـكَهَنَة ُحجُراُت

ِ جَة َّ المُسَي ِ وَالمَنطِقَة الهَيكَِل مُقابَِل ُحجرَةٍ إلَى وَأخَذَنِي ةِ، َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة ِخلاِل مِْن ةِ َّ الخارِِجي ِ الّساحَة إلَى أخرََجنِي َّ ثُم ١

كانَ ٣ ذراعاً. خَمِسينَ ُ وَعَرُضه ذِراٍع٧١ َ مِئَة ةِ َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة عِنْدَ الَّذِي المَبنَى ُطوُل فَكانَ ٢ ماِل. الّشَ فِي ِ َحُْصورَة الم
يَن عِشْرِ ُ وَعَْرُضه ةِ َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة مَِن ً جُْزءا يُقابُِل ُل الأّوَ القِسمُ شُرُفاٍت. ُ وَلَه َطوابَِق َ ثَلاثَة ِ بِقِسمَيْه المَبْنَى اْرتِفاعُ
ُ عَرَضه ٌ ّ مَمَر هُناكَ كانَ الـَكثِيرَةِ، ُجَراِت الح ذِي المَبنَى وَأمامَ ٤ ةِ. َّ الخارِِجي ِ الّساحَة رَِصيَف يُقابُِل ُ الآخَر وَالقِسمُ ذِراعاً،
وَكانَْت ٥ ةِ. َّ مالِي الّشَ ِ الجِهَة مَِن ُجُراِت الح ِ هَذِه مَدخَُل وَكانَ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى يَقُودُ ذِراٍع ُ مِئَة ُ وَُطولَه أذرٍُع ُ عَشْر
المَبنَى فَكانَ ٦ أكبَرَ. ٍ مَساحَة إلَى َتحتاُج رُفاِت ُّ الش لِأّنَ فلَى، الّسُ وابِِق الّطَ ُحجُراِت مِْن ً عَْرضا أقَّلَ العُليا وابِِق الّطَ ُحجُراُت
ُجُراُت الح كانَِت طابِقاً، ُ البِناء ارتَفََع ما َّ فَكُل الّساحَةِ. فِي الُأخرَى ِ كَالأبنِيَة ٌ أعمِدَة ُ لَه يَكُْن لَْم وَلـَِكْن َطوابٍِق، ِ ثَلاثَة ذا
خَمِسينَ ُ ُطولُه ةِ َّ الخارِِجي ِ الّساحَة جاه باّتِ ةِ َّ الجانِبِي ُجُراِت الح خارَِج قَِصيرٌ ِجدارٌ هُناكَ وَكانَ ٧ المَمَرّاِت. بِسَبَِب تَِضيُق
ذِراٍع. ُ مِئَة لِلهَيكَِل ِ المُقابِلَة ُجُراِت الح وَُطوُل ذِراعاً، فَخَمِسينَ ةِ َّ الخارِِجي ِ الّساحَة فِي ةِ َّ الجانِبِي ُجُراِت الح ُطوُل أمّا ٨ ذِراعاً.

ةِ. َّ الخارِِجي ِ الّساحَة مَِن ِ المَنطِقَة ِ هَذِه إلَى يُؤَدِّي الَّذِي رقِيُّ َّ الش المَدخَُل هُناكَ كانَ ةِ، َّ الجانِبِي ُجُراِت الح ِ هَذِه وََتحَت ٩
كانَْت َحُصورَيِن، الم وَالمَبنَى ِ المَنطِقَة أمامَ رِق، َّ الش إلَى المُؤَدِّي ِّ المَمَر عِندَ لِلّساحَةِ، بِيِّ َنُو الج الجِدارِ ُطوِل وَعَلَى ١٠

مالِي. الّشَ ِّ المَمَر عَلَى تَقَُع َّتِي ال ةِ، َّ الجانِبِي ُجُراِت الح مِثُل أمامَها، ُّ مَمَر هُناكَ وَكانَ ١١ ةِ. َّ الجانِبِي ُجُراِت الح مَِن يدُ المَزِ هُناكَ
ُجُراِت الح إلَى المَْدخَُل وَكانَ ١٢ ةِ. َّ مالِي الّشَ لِلمَخارِِج ً مُشابِهَة عَمِلُوها فَقَْد لِلمَخارِِج، ِ بِالنِّسبَة وَأمّا عَةً. َّ ب مُرَ ُجُراُت الح كانَِت
مَبْنَى جُْزأْي بَيْنَ ِّ المَمَر إلَى المُؤَدِّي المَْفتُوِح رَِف الّطَ مَِن يَْدخُلُونَ النّاُس كانَ وَبِهَذا لِلمَبْنَى، رْقِيِّ َّ الش رَِف الّطَ فِي ةِ َّ فلِي الّسُ

ُجُراِت. الح
ِ لِلـكَهَنَة ٌ َصة ُمخَّصَ ُحجُراُت ِهيَ ِ مَة َّ َحَر الم ِ المَنطِقَة ِبجِوارِ َّتِي ال ِ ة َّ ِي ب َنُو وَالج ُ ة َّ مالِي الّشَ ُجُراُت «الح جُُل: َّ الر لِي قاَل ِحينَئِذٍ، ١٣

ِ ة َّ الخَطي وَذَباِئحِ ُبُوِب الح تَقدِماِت – ً قَداَسة الأعظَِم قِدِماِت َّ الت ُ الـكَهَنَة يََضُع هُناكَ اللهِ. إلَى َ باِئح الذَّ بُونَ ِّ يُقَر الَّذِيَن
إلَى ً ِيَة ثان يَعُودُوا بِأْن لَهُْم يُسمَُح لا المَنطِقَةِ، ِ هَذِه إلَى ُ الـكَهَنَة يَأتِي فَحـِينَ ١٤ ٌس. مُقَّدَ المَكانَ ذَلَِك لأّنَ نِب، الذَّ وَذَبائحِ
ُ وَتُترَك ُأْخرَى. ِياٍب ث ُ وَاْرتِداء فِيها، خَدَمُوا َّتِي ال الثِّياِب خَلُع عَلَيهِْم َسةَ. المُقَّدَ الثِّياَب يَرتَدُونَ وَهُْم ةِ، َّ الخارِِجي ِ الّساحَة

النّاُس. َيجتَمـِـُع َحيُث إلَى َيخرُُجوا أْن ُمِكنُهُْم ي ِحينَئِذٍ، َسةٌ. مُقَّدَ ها لِأّنَ َسةِ المُقَّدَ ِ المَنطِقَة فِي الثِّياَب تِلَك
ة َّ الخارِِجي ُ الّساحَة

٤٢:٢ ٧١
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو حزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ).



١٣ : ٤٣ ِحْزقِيال ١٣٨١ ١٥ : ٤٢ ِحْزقِيال

َ وَاستَخدَم ١٦ المَنطِقَةِ. تِلَك وَقاَس ة َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة َ عَبر أخرََجنِي لِلهَيكَِل، الدّاِخلِيِّ الجُزءِ قِياَس أكمَلَ أْن وَبَعدَ ١٥

جُُل َّ الر َ وَاستَخدَم ١٧ ذِراٍع. ِ مِئَة خَمَس فَكانَ يَةِ، الزّاوِ إلَى ِ يَة الزّاوِ مَِن رقِيَّ َّ الش الجِدارَ وَقاَس القِياِس، عَصا َّجُُل الر
ذِراٍع. ِ مِئَة خَمَس فَكانَ بِيَّ ُنُو الج الجِدارَ قاَس َّ ثُم ١٨ ذِراٍع. ِ مِئَة خَمَس فَكانَ ، مالِيَّ الّشَ َ الجِدار وَقاَس القِياِس، عَصا
ِ مِئَة خَمَس وُل الّطُ فَكانَ الجِهاِت، كُّلِ مِْن الجِدارَ وَقاَس ٢٠ ذِراٍع. ِ مِئَة خَمَْس فَكانَ ْبِيَّ الغَر الجِدارَ قاَس َّ ثُم ١٩

ةِ. َّ العادِي ِ ِنطَقَة وَالم َسةِ المُقَّدَ ِ ِنطَقَة الم بَينَ لِلفَصِل بُنِيَ وَقَْد أيضاً. ذِراٍع ِ مِئَة خَمَس وَالعَرُض ذِراٍع،
٤٣

لِلهَيكَل ِ الله َمجدِ ُ عَودَة
َكَصوِت وَعَظِيٍم، عاٍل بَِصوٍت رِق َّ الش مَِن ً ِيا آت ِيَل إسْرائ ِ إلَه َمجدَ هُناكَ فَرَأيُت ٢ ةِ. َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة إلَى أخَذَنِي َّ ثُم ١

َسبََق َّتِي ال يا ؤ ُّ الر فِي مِثلَما َ المَدِينَة لِيُدَمِّرَ أتَى ِحينَ ِ َمجدِه ُ هَيئَة كانَْت وَقَْد ٣ َمجدِهِ. مِْن الأْرُض وَأضاءَِت . الهاِئجِ البَحرِ
ِ البَوّابَة َ عَبر الهَيكَِل إلَى ِ الله َمجدُ دَخََل َّ ثُم ٤ الأْرِض. عَلَى وَوَجهِي َسقَطُت ُ رَأيتُه وَعِندَما خابُورَ. نَهرِ عِندَ رَأيْتَها أْن

ةِ. َّ رقِي َّ الش
مُ َّ يَتَكَل ً َصوتا سَمِعُْت وَعِندَئِذٍ ٦ الهَيكََل. يَملُأ ِ الله َمجدُ وَكانَ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى وَحَمَلَنِي وُح ُّ الر رَفَعَنِي وَِحينَئذٍ ٥

ُّ مَقَر هَذا إنْسانُ،٧٢ «يا ٧ الدّاِخِل: مَِن َصوٌت لِي فَقاَل ِبجانِبِي. يَقُِف رَجٌُل هُناكَ وَكانَ الهَيكَِل. داِخِل مِْن إلَيَّ
بَنُو يُدَنَِّس أْن يَنبَغِي فَلا الأبَدِ. إلَى ِيَل إسْرائ بَني وََسِط فِي هُناكَ َسأسكُُن َحيُث الآِن، مُنذُ قَدَِمي ُ وَمَوطِئ عَرشِي
عَتَباَت وَضعُوا ِحينَ وُس القُّدُ اْسمَِي سُوا َّ َنج فقَْد ٨ مُلُوكِهِِم. وَِبجُثَِث أمانَتِهِْم بِعَدَِم وُس القُّدُ اْسمَِي مُلُوكُهُْم وَلا ِيَل إسْرائ
ِجداٍر، ِسوَى وَبَينُهُْم بَينِي يَفِصُل يَكُْن لَْم وَِحينَ بابِي، إطارِ ِبجِوارِ أبوابِهِْم َ ُأُطر َجعَلُوا وَِحينَ عَتَبَتِي، ِبجِوارِ بُيُوتِهِْم
وَُجثََث زِناهُْم يلُوا لِيُزِ وَالآنَ، ٩ أهلـَكتُهُْم! ى َّ َحت ً َكثِيرا بِها فَأغَضبُونِي عَمِلُوها َّتِي ال َ هِيبَة َّ الر َ الُأمُور يَعمَلُونَ كانُوا وَِحينَ

الأبَدِ!» إلَى وََسطِهِْم فِي أسكُُن ِحينَئِذٍ، أماِمي. مِْن مُلُوكِهِْم
عَمِلُوها، َّتِي ال ِ القَذِرَة ِ ِيهَة الـكَر الُأمُورِ بِسَبَِب َّلُوا وَيَتَذَل َيخجَلُوا ى َّ َحت الهَيكَِل عَِن ِيَل إسْرائ بَني كَلِّْم إنْسانُ، «يا ١٠

بِشَكِل ُتخـبِرهُْم أْن َسيُمِكنَُك ِحينَئِذٍ، عَمِلُوها. َّتِي ال الُأمُورِ بِسَبَِب َّلُوا وَتَذَل َخجِلُوا فَإْن ١١ لَهُ. ً دَقِيقَة طاٍت ُمخَّطَ فَيَعمَلُوا
وُُجودِهِْم، فِي الُأمُورَ ِ هَذِه تَكتُُب وَِحينَ بهِ، ُق َّ تَتَعَل َّتِي ال ِ وَالأنظِمَة القَواعِدِ وَكُّلِ وََمخارِِجهِ ِ وَمَداِخلِه ِ طاتِه وَُمخَّطَ الهَيكَِل
بِالهَيكَِل ُ ُحِيطَة الم ُ ِنطَقَة الم بِالهَيكَِل: المُتَعَلُِّق القانُونُ َ هُو وَهَذا ١٢ بِها. يَعمَلُونَ وَ َ وَالأنظِمَة الخُطََط ِ هَذِه َسيَحفَظُونَ هُْم فَإّنَ

بِالهَيكَِل!» المُتَعَلُِّق القانُونُ َ هُو هَذا الأقداِس. قُدُس ِهيَ َبَِل الج رَأِس عَلَى
المَذَبح

ً وَِشبرا ً ًقَِصيرَة ذِراعا تُعادُِل ٍ يلَة َطو ذِراٍع كُّلُ – يلَةِ وِ الّطَ الذِّراِع٧٣ مِقياِس باستِخداِم ، المَذَبحِ مَقايِيُس ِهيَ ِ وَهَذِه ١٣

ُ القَناة ِ هَذِه تَقَُع القَناةِ. ةِ َّ حاف َحوَل ٌ ِشبر عَرضُها ٌ حاِشيَة وَلَها ذِراعٌ. وَعَرضُها ذِراعٌ بِالمَذَبحِ ِ ُحِيطَة الم القَناةِ عُمُق واِحداً.
٤٣:٧ ٧٢

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
٤٣:١٣ ٧٣

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو حزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ).



٥ : ٤٤ ِحْزقِيال ١٣٨٢ ١٤ : ٤٣ ِحْزقِيال

ِ ة َّ الحاف تِلَك وَمِن ذِراعٌ. ُ وَعَرُضه ذِراعان، لِلمَذَبحِ فلَى الّسُ ةِ َّ الحاف أعلَى إلَى الأْرِض عَلَى َّتِي ال القَناةِ وَمَِن ١٤ . المَذَبحِ أعلَى
المَوقِدِ مَِن وََتخرُُج أذرٍُع. أربَِع بارتِفاِع المَوقِدُ وَكانَ ١٥ ذِراٍع. بِعَرِض أذرٍُع، أربَُع الـكُبرَى ةِ َّ الحاف أعلَى إلَى غرَى الّصُ
تَماماً. ً عا َّ ب مُرَ كانَ ذِراعاً. َ عَشْرَة اثنَتَي وَعَرِض ً ذِراعا َ عَشْرَة اثنَتَي بِطُوِل المَوقِدُ وَكانَ ١٦ الأعلَى. إلَى ُ جِه تَّتَ زَوايا أربَُع
ذِراٍع، نِصُف ةِ َّ الحاف عَرُض ذِراعاً. َ عَشْرَة أربََع وَعَرِض ً ذِراعا َ عَشْرة أربََع بِطُوِل عَةٌ، َّ ب مُرَ المَوقِدِ ُ ة َّ حاف وَكانَْت ١٧

رَْق. َّ الش ُ تُواِجه المَذَبحِ دَرَجاُت وَكانَْت ذِراعاً. بِالمَذَبحِ ِ ُحِيطَة الم القَناةِ وَعَرُض
لِتَقدِيِم ِ ُصنعِه عِندَ بِالمَذَبحِ ُ ة ُختَّصَ الم علِيماُت َّ الت ِهيَ ِ ‹هَذِه الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل إنْسانُ، «يا المَلاكُ: لِي قاَل ِحينَئِذٍ، ١٨

مَْن فَهُْم صادُوَق، نَسِل مِْن يِّينَ اللّاوِ ِ لِلـكَهَنَة ة٧٤ِ َّ الخَطِي ِ لِذَبِْيحَة ٌ واِحدَة ٌ َسنَة ُ عُمْرُه ثَورٌ مُ يُقَّدَ ١٩ ِم. الدَّ وََسْفِك باِئحِ الذَّ
الإلَهُ.›» ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ِلخِدمَتِي. إلَيَّ بِالِاقتِراِب لَهُْم يُسمَُح

ِ المَوُصولَة وايا َّ الز وَعَلَى لِلمَذَبحِ ِ الأربَعَة القُرُوِن عَلَى ُ وََضعه ورِ َّ الث دَِم مِْن خُْذ عَنهُ: ُ وَتَُكّفِر َ المَذَبح ُ تُطَهِّر «وَهَكَذا ٢٠
وَأْحرِقهُ. الهَيكَِل ِ مِنطَقَة خارَِج الغَرَِض لِهَذا ٍ نَة َّ مُعَي ٍ مَعْرُوفَة ٍ مَنْطَقَة إلَى ةِ َّ الخَطي ِ ذَبِيحَة ثَورَ خُْذ َّ ثُم ٢١ تِهِ. َّ وَحاف ِ بِقَناتِه

مَِن تَنتَِهي وَِحينَ ٢٣ ورِ. َّ بِالث عُمَِل َكما ، المَذَبحِ لِتَطهِيرِ ةٍ َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة فِيهِ عَيَب لا ً ذَكَرا ً تَيسا التّالِي اليَوِم فِي «وَقَّدِْم ٢٢

عَلَيهِما، ً مِلحا ُ الـكَهَنَة يََضُع ِحينَئِذٍ، اللهِ. َمحْضَرِ إلَى وَأحضِرْهُما ٢٤ فِيهِما، عَيَب لا ً ذَكَرا ً وََكبْشا ً ِعجلا قَرّْب طهِيرِ، َّ الت
ةِ َّ الخَطي عَِن ً ذَبِيحَة يِس َّ الت ُ تَقدِيم ِ الـكَهَنَة عَلَى فَيَكُونُ أيّاٍم، ِ لِسَبعَة هَذا تَعمََل أْن عَلَيَك ٢٥ للهِ. ذَبِيحَتَينِ يُقَّدِمانِهِما وَ
وَِحينَ ٢٧ لِلخِدمَةِ. ُ يُكَرُِّسونَه وَ ُ فَيُطَهِّرُونَه أيّاٍم ِ لِسَبعَة الهَيكَِل ِتَطهِيرِ ب ُ فَيَقُوم ٢٦ العُيُوِب. مَِن ِ الخالِيَة وَالـَكبِْش وَالعَجِل
ِحينَئِذٍ، لاِم. الّسَ َ وَذَباِئح َ اعِدَة الّصَ َ باِئح الذَّ يَقَّدِمُوا أْن ِ لِلـكَهَنَة ُمِكُن ي ً فَصاعِدا الثّامِِن اليَوِم مَِن ُ ه َّ فإن الفَترَةُ، تِلَك تَكتَمُِل

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل عَنكُْم.» أْرضَى
٤٤

وَالهَيكَل ئِيُس َّ الر
قاَل ِحينئِذٍ ٢ مُغلَقَةً. ُ البوّابَة فَكانَِت رِق. َّ الش إلَى ُ جِه تَّتَ َّتِي ال ِ الّساحَة إلَى لِلخُرُوِج الهَيكَِل ِ بَوّابَة إلَى جُُل َّ الر وَأعادَنِي ١

ِ هَذِه مِْن يَدخُُل ِيَل إسْرائ ُ إلَه َ الله لأّنَ إنساٍن، أّيُ مِنها يَْدخَُل أْن وَلا تُفتََح، أْن يَنْبَغِي وَلا ٌ مُغلَقَة ُ «البَوّابَة لِي: ُ الله
إلَى يَدخَُل أْن ئِيِس َّ للر ُمِكُن ي اللهِ. ِ َحضْرَة فِي لِيَأكَُل ِ البَوّابَة ِ هَذِه ِّ مَمَر فِي َيجلَِس أْن فَقَْط ئِيِس َّ لِلر ُمِكُن ي ٣ البَوّابَةِ.

دَخََل. َحيُث مِْن َيخرَُج أْن وَعَلَيهِ البَوّابَةِ، دِهلِيزِ
الهَيكَل قَداَسةِ بِشَأِن تَعلِيماٌت

اللهِ. هَيكََل يَملُأ ِ الله َمجدَ وَرَأيُت فَنَظَرُت الهَيكَِل. أمامَ َّتِي ال ِ ة َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة إلَى ِ المُؤَدِّيَة يِق رِ الّطَ فِي أخَذَنِي َّ ثُم ٤

ما لِكُّلِ بُِأذُنَيَك وَاستَمـِـْع بِعَينَيَك ْ انظُر انتَبِه! إنْسانُ،٧٥ «يا لِي: قاَل َ الله وَلـَِكّنَ ٥ الأْرِض، عَلَى وَوَجهِي فَوَقَعُت
القُْدِس. ِ مَدينَة َمخارِِج وَلِكُّلِ الهَيكَِل مَدخَِل إلَى انتَبِه اللهِ. بِهَيكَِل ِ المُتَعَلِّقَة علِيماِت َّ وَالت ِ الأنظِمَة كُّلَ اْسمَع لََك! ُ أقُولُه

٤٣:١٩ ٧٤
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
٤٤:٥ ٧٥

ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا
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عَمِلتُمُوها. َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الُأمُورِ مَِن اكتَفَيُت قَدِ ِيَل، إسْرائ بَيَت ‹يا الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل المُتَمَرِّدِ: ِيَل إسْرائ لِبَيِت وَقُْل ٦

الَّذِي مُ وَالدَّ وََشحمِي خُبزِي أمّا هَيكَلِي. لِتَدنِيِس مَقدَسِي إلَى وَالجَسَدِ القَلِب٧٦ َمختُونِي َ غَير ً وَرِجالا َ باء غُرَ ْ أدخَلتُم ٧

ساٍت، مُقَّدَ مِْن نِي َيخُّصُ ما َتحرُُسوا لَْم ٨ عَهدِي. ناقِِضينَ القَذِرَةِ، أوثانِكُمُ لِكُّلِ ُ متُمُوه قَّدَ فَقَْد لِي، مَ يُقَّدَ أْن يَنْبَغِي
مَقدَسِي.›» وََيحرُُسوا كُْم ـَّ َمحَل وا ُّ لِيَِحل أجانَِب ْ نتُم َّ وَعَي

َشعبِي وََسَط الّساِكنِينَ مَِن الجَسَدِ، أوِ القَلِب َمختُوِن غَيرِ غَرِيٍب لِأّيِ يُسمََح «لَْن الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٩

هُْم لأّنَ ِيَل إسْرائ ةِ َّ َكبَقِي ِبُونَ مُذن هُْم أّنَ مََع ُّونَ، ي اللّاوِ إلّا مَقدَسِي يَدخَُل فَلَْن ١٠ مَقدَسِي. إلَى يَدخَُل بِأْن ِيَل، إسْرائ
الهَيكَِل. قَداَسةِ ِ ِلحِمايَة ِ بَوّاباتِه وََيحرُُسونَ مَقدَسِي َيخدِمُونَ الَّذِيَن هُمُ ُّونَ ي اللّاوِ ١١ القَذرَةَ. أوثانَهُمُ وَتَبِعُوا عَنِّي وا ُّ َضل
ّبِ َّ الر ُ قَضاء َ هُو هَذا ١٢ لِيَخدِمُوهُْم. عِب الّشَ أمامَ يَقِفُونَ مَْن وََسيَكُونُونَ عِب، للِّشَ َ باِئح الذَّ يَذَبحُونَ مَْن هُْم ُّونَ ي وَاللّاوِ
فَإنِّي ِيَل، إسْرائ لِبَني ُسقُوٍط َسبََب وَكانُوا ِيهَةِ، الـكَر أصنامِهِِم أمامَ عَب الّشَ خَدَمُوا هُْم إّنَ َحيُْث يِّينَ: اللّاوِ بِشَأِن ِ الإلَه

وَُأعاقِبُهُْم. ذَلَِك عَلَى َسُأحاِسبُهُْم
وَبِهَذا َسةِ، المُقَّدَ ذَباِئحِي أْو ساتِي مُقَّدَ مِْن شَيءٍ أّيِ مِْن بُوا يَقتَرِ وَلَْن َككَهَنَةٍ، لِيَخدِمُونِي ونَ ُّ ي اللّاوِ يَقتَرَِب «لَْن ١٣

يُعمَُل ما وَلِكُّلِ ِ العِبادَة وَِلخَدَماِت الهَيكَِل ِلحِراَسةِ َسُأعَيِّنُهُْم وَلـَِكنِّي ١٤ عَمِلُوها. َّتِي ال ِ ِيهَة الـكَر الُأمُورِ بِسَبَِب َسيُخزَونَ
فِيهِ!»

عَنِّي ابتَعَدَ ِحينَ ى َّ َحت مَقدِسِي، ِ ِبخِدمَة يَقُومُونَ بَقُوا الَّذِيَن صادُوَق نَسُل هُْم الَّذِيَن ُّونَ، ي اللّاوِ ُ الـكَهَنَة «وَأمّا ١٥

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل وَدَمِها. باِئحِ الذَّ َشحِم لِتَقدِيِم أماِمي َسيَقِفُونَ لِيَخدِمُونِي. إلَيَّ بُونَ َسيَقتَرِ الَّذِيَن فَهُمُ ِيَل، إسْرائ بَنو
ِخدمَتِي. فِي إلَيهِْم ِ المُوكَلَة بِالمَهَاِم وَلِيَقُومُوا لِيَخدِمُونِي مائِدَتِي مِْن بُونَ وََسيَقتَرِ مَقدَسِي، إلَى ُّونَ ي اللّاوِ ُ الـكَهَنَة َسيَدخُُل ١٦

ً ُصوفا يَرْتَدُوا أْن يَنْبَغِي لا ةَ. َّ ِي الكِتّان الأثواَب فَليَرتَدُوا ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى تُؤَدِّي َّتِي ال البَوّاباِت يَدخُلُونَ وَِحينَ ١٧

ً داِخلِيَة وَمَلابَِس رُؤُوسِهِْم، عَلَى ةٍ َّ ِي كِتّان ِعماماٍت يَرتَدُونَ َكما ١٨ الهَيكَِل. أوِ ةِ َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة فِي ِبخِدمَتِي قِيامِهِْم َ أثناء
الثِّياَب َيخلَعُونَ النّاِس، وََسَط ةِ َّ الخارِِجي ِ الّساحَة إلَى َيخرُُجونَ وَِحينَ ١٩ َق. ُّ عَر َّ الت لَهُمُ تُسَبُِّب ً ِيابا ث يَرتَدُونَ وَلا ةً. َّ ِي كِتّان
ُأْخرَى. ً ِيابا ث وَيَرتَدُونَ َسةِ، المُقَّدَ ِ ِنطَقَة الم فِي َّتِي ال الغُرَِف فِي يَترُُكونَها وَ ةِ، َّ ِي الـكَهَنُوت بِأعمالِهِِم القِياِم عِندَ يَرتَدُونَها َّتِي ال

َسةَ. المُقَّدَ الثِّياَب عُب الّشَ يَلْمََس لا كَي هَذا يَفَعَلُوا أْن يَنَبَغِي
ِ لِلـكَهَنَة يُسمَُح وَلا ٢١ باً. َّ مُرَت َشعرَهُْم وَيُبقُونَ يَنْبَغِي. أكثَرَمِمّا َشعرَهُْم ونَ يَقُّصُ وَلا رُؤُوسَهُْم، ُ الـكَهَنَة َيحلُِق «وَلا ٢٠
للِكاهِِن ُمِِكُن ي قَةً. َّ مُطَل أْو ً أرمَلَة ُجوا يَتَزَّوَ بِأْن لَهُْم يُسمَُح وَلا ٢٢ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى دُُخولِهِْم عِندَ بِيذَ َّ الن يَشرَبُوا بِأْن

ِيَن. آخَر ٍ كَهَنَة أرامَِل مِْن أْو ِيَل إسْرائ بَني عَذارَى مِْن َج يَتَزَّوَ أْن
وَما ٌ طاهِر َ هُو بِما َ المُتَعَلِّقَة الأحكامَ يُعَلِّمُوهُْم وَ ِس. المُقَّدَ وَغَيرِ ِس المُقَّدَ بَينَ ُمَيِّزُونَ ي َكيَف َشعبِي ُ الـكَهَنَة ُ يُعَلِّم «وَ ٢٣

القَراراِت لإصدارِ وَأحكاِمي بِشَرائِعِي فَيَستَرِشدُونَ وَالخِلافاِت، القَضايا عَِن مَسؤُولِينَ ُ الـكَهَنَة يَكُونُ وَ ٢٤ َنجٌِس. َ هُو
أيّامَ قَداَسةِ عَلَى وَُيحافِظُوا وَالأعيادِ، ةِ َّ الدِّينِي عاِت َجمُّ َّ بِالت َ المُتَعَلِّقَة وَشَرائِعِي تَعلِيماتِي وَلَيَحفَظُوا ةِ. َّ ِي القانُون ةِ َّ رعِي َّ الش

٤٤:٧ ٧٦
ين. طاهرِ َ غير أي القَلب. َمختُونِي َ غَير



٩ : ٤٥ ِحْزقِيال ١٣٨٤ ٢٥ : ٤٤ ِحْزقِيال

أْن لِلكاهِِن ُ َيجُوز وَلا مَيٍِّت. َجسَدِ مِْن بُوا يَقتَرِ لا أْن عَلَيهِْم جاَسةِ، َّ لِلن ُضوا َّ يَتَعَر لا ى َّ وََحت ٢٥ نْتُها.٧٧ َّ عَي َّتِي ال ِ احَة َّ الر
رَ، يَتَطَهَّ أْن وَبَعدَ ٢٦ ُأختِهِ. أْو أِخيهِ أْو ِ ابنَتِه أوِ ِ ُأمِّه أْو ِيهِ أب وَفاةِ ِ حالَة فِي إلّا مَيٍِّت َجسَدِ بِلَمِْس ِ جاَسة َّ لِلن َض َّ يَتَعَر
عَلَيهِ ِس، المُقَّدَ المَكاِن فِي َ لِيَخدِم ةِ َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة فِي َ َسة المُقَّدَ َ ِنطَقَة الم لِيَدخَُل يَعُودُ وَِحينَ ٢٧ أيّاٍم. ُ َسبعَة ُ لَه ونَ تَعُّدُ

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل نَفِسهِ.» عَْن ةٍ َّ َخطي َ ذَبِيحَة َ يُقَّدِم أْن
وَيَأكُُل ٢٩ تُهُْم. ِحّصَ فَأنا ِيَل، إسْرائ أْرِض فِي ً ة ِحّصَ يَنالُوا لَْن مِيراثَهُْم. َسأُكونُ فَأنا الـكَهَنَةِ، مِيراُث «أمّا ٢٨
ِيَل. إسْرائ أْرُض مَنتُوجاِت مِْن ُس َّ يُكَر ما يأكُلُوا أْن ُمِكنُهُْم ي َكما نِب. الذَّ َ وَذَباِئح ةِ َّ الخَطي َ وَذَباِئح ُبُوِب الح تَقدِماِت ُ الـكَهَنَة
لِلكاهِِن ُ تَطَحنُونَه دَقِيٍق َل أّوَ قَّدِمُوا لِلـكَهَنَةِ. ُ ة َّ ي الاختِيارِ قدِماُت َّ وَالت باتاُت َّ وَالن َيَواناُت الح ُ تُنتِجه ما ُل أّوَ فَسَيَكُونُ ٣٠

بَقاياها.» أْو ُ آخَر َحيَواٌن أْو ٌ َطير ُ افتَرََسه َحيَواٍن َ ة َّ ُجث يَأكَُل لا أْن الكاهِِن وَعَلَى ٣١ لِبُيُوتِكُْم. ٍ بَرَكَة عَلَى الحُُصوِل لَِضماِن
٤٥

الأْرض مَِن ِ الله ُ ة ِحّصَ
خَمٍس بِطُوِل ُ الجُزء هَذا وََسيَكُونُ للهِ. ً ة َّ عِطِي الأْرِض مَِن ً جُْزءا ُصوا َخّصِ عِب، لِلّشَ الأْرَض تُقَّسِمُونَ «وَِحينَ ١

ُطولُها ٍ عَة َّ ب مُرَ ٍ مِنطَقَة َتخِصيُص ُّ َسيَتِم ِنطَقَةِ، الم ِ هَذِه داِخِل وَفِي ٢ َسةً. مُقَّدَ الأْرُض وََستَكُونُ ذِراٍع.٧٨ ألَف يَن وَعِشرِ
بِعَرِض رَعٍي أْرُض هُناكَ َستَكُونُ ِ ِنطَقَة الم ِ هَذِه وََحوَل ِس. المُقَّدَ لِلهَيكَِل ذِراٍع، ِ مِئَة خَمُس وَعَرضُها ذِراٍع ِ مِئَة خَمُس
َسيَكُونُ وَفِيها ذِراٍع، آلاِف ُ عَشْرَة وَعَرضُها ذِراٍع ألَف وَعِشروُنَ ٌ خَمسَة ُطولُها ً مِنطَقَة فَسَتَقِيُس ٣ ذِراعاً. خَمِسينَ

الأْرِض. عَلَى مَكاٍن أقدَُس أي ُس، المُقَّدَ المَكانُ
ِ وَلِمِنطَقَة لِبُيُوتِهِْم َ ِنطَقَة الم ِ هَذِه ُص َسنَُخّصِ لِيَخدِمُوهُ. ِ الله مَِن يبِينَ قَرِ يَبقُونَ الَّذِيَن ِ لِلـكَهَنَة َ ِنطَقَة الم ِ هَذِه ُص «َستَُخّصَ ٤

ةٍ َكحِّصَ ذِراٍع آلاِف ُ عَشْرَة وَعَرضُها ذِراٍع ألَف وَعِشرُونَ ٌ خَمسَة ُطولُها ُأْخرَى ٌ مِنطقَة ُص وََستَُخّصَ ٥ َسةِ. المُقَّدَ الهَيكَِل
فِيها. َسَكنِهِْم مُدُنُ فَتَكُونُ الهَيكَِل، فِي َيخدِمُونَ الَّذِيَن يِّينَ لِلّاوِ دائِمةٍ

فَسَتَكُونُ ذِراٍع. ألَف وَعِشرُونَ ٌ خَمسَة وَُطولُها ذِراٍع آلاِف ُ خَمسَة عَرضُها ِ المَدِينَة أْرِض ُ ة ِحّصَ هُناكَ «وََستَكُونُ ٦
وَالغَرِب رِق َّ الش إلَى وَالمَدِينَةِ، َسةِ المُقَّدَ ِ ِنطَقَة الم جانِبَّيِ عَلَى ئِيِس َّ للر أْرٌض ُص وَُتخَّصَ ٧ ِيَل. إسْرائ بَني لِكُّلِ ُ ِنطَقَة الم ِ هَذِه
ُ ة ِحّصَ الأْرُض ِ هَذِه ٨ . رقِيِّ َّ الش الحَّدِ إلَى بِيِّ الغَر الحَّدِ مَِن وَتَمتَّدُ الُأخرَى، القَبائِِل ِحَصِص ُطوِل ذاُت لَها مِنها.

أْرَضهُ.» ِيَل إسْرائ لِشَعْبِي يَترُُكونَ بَْل َشعبِي، يُضايِقُونَ ُ ؤَساء ُّ الر يَعُودَ لا ى َّ َحت ئِيِس، َّ الر
سَرِقَتِهِ. وَعَْن َشعبِي َ ُتجاه وَُظلمَكُْم عُنفَكُْم أحتَمُِل أعُْد لَْم ِيَل، إسْرائ َ رُؤَساء «يا الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو وَهَذا ٩

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل أْرِضهِ.» مِْن َشعبِي َطردِ عَْن فُوا َّ وَتَوَق ، وَالحَّقَ العَدَل اعمَلُوا
لِيمَة الّسَ ِيُل المَكاي

٤٤:٢٤ ٧٧
العَمَل. عَِن والامتناِع ِ للعبادَة ً أيّاما ُ يعَة رِ َّ الش أقّرَتَها َّتِي ال الأيّاِم مَِن وَغَيرِها والأعيادِ بِت الّسَ أيّامَ تَشمَُل وَِهيَ «ُسبوُتي.» ً حرفيّا نْتُها. َّ عَي … أيام

٤٥:١ ٧٨
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو حزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ).



٢١ : ٤٥ ِحْزقِيال ١٣٨٥ ١٠ : ٤٥ ِحْزقِيال

ة٧٩ُ القُّفَ تَكُونَ أْن فَيَنْبَغِي ١١ وَالّسائِلَةِ. ة َّ الجّاف المَوادِّ وَلِأحجاِم ينِكُْم، ِمَوازِ ل ٍ وَدَقِيقَة عادِلَةٍ ِيَل بِمَكاي «احتَفِظُوا ١٠

َ وِحْدَة الـِكيُس فَيَكُونُ أيضاً. الـِكيِس عُشرَ ُ ة وَالقُّفَ َحجْماً، الـِكيِس٨١ َ عُشْر القِْدرُ يَكُونُ وَ واِحداً. ً َحجْما فِيحَة٨٠ُ وَالّصَ
مِثْقالاً، يَن وَعِشرِ ٍ وَخَمْسَة مِثْقالاً، يَن عِشرِ وَبِجَمِْع قِيراطاً.٨٣ يَن عِشرِ ِثْقاِل٨٢ الم وَْزنُ يَكُون وَ ١٢ ةَ. َّ الأساِسي القِياِس

ُبُوِب.» الح مَِن رَطٍل مِْقدارِ عَلَى َتحُْصُل مِثْقالاً، َ عَشَر َ وَخَمْسَة

قدِمات َّ الت
َشعِيرٍ. ِكيِس كُّلِ مِْن قُفَةٍ وَُسْدُس َمٍح، ق ِكيِس كُّلِ مِْن قُفَةٍ ُسْدُس تُقَّدِمُونها: َّتِي ال ُ قدِمَة َّ الت ِهيَ ِ «وَهَذِه ١٣

أْي واِحدٌ: َحجْمٌ لَهُما وَالـِكيَس َ ة َّ الجَر أّنَ رُوا َّ تَذَك – زَيٍت ة٨٤ِ جَرَّ كُّلِ مِْن َصفِيحَةٍ ُ فَعُشْر يِت، َّ الز ِ لِتَقدِمَة ِ بِالنِّسبَة أمّا ١٤

ِيَل إسْرائ مِْن ٌ سائِلَة تَقدِماٌت هُناكَ وَتَكُونُ القَطِيِع. مَِن مِئَتَينِ كُّلِ مِْن خَرُوٍف َتخِصيُص وَيَنْبَغِي ١٥ َصفاِئحَ. ُ عَشْر
أْن عِب الّشَ كُّلِ «فَعَلَى ١٦ الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل عَنهُْم.» كفِيرِ َّ لِلت لاِم الّسَ وَتَقدِماِت ِ اعِدَة الّصَ باِئحِ وَالذَّ القَمِح تَقدِماِت مََع
الأعيادِ فِي كائِِب وَالّسَ ُبُوِب الح وَتَقدِماِت َ باِئح الذَّ َ يُقَّدِم أْن ئِيِس َّ الر وَعَلَى ١٧ ِيل. إسْرائ لِرَئِيِس َ قدِمَة َّ الت ِ هَذِه يُقَّدِمُوا
وَتَقدِماِت ةِ َّ الخَطي ذَباِئحِ َ تَقدِيم عَلَيهِ َكما ِيَل. إسْرائ لِبَيِت َسةِ المُقَّدَ ةِ َّ الدِّينِي عات َجمُّ َّ الت كُّل وَفِي بُوِت وَالّسُ هُورِ ُّ الش وَأوائِِل

ِيَل.» إسْرائ بَني عَْن كفِيرِ َّ لِلت لاِم الّسَ وَذَباِئحِ ِ الّصاعِدَة باِئحِ وَالذَّ ُبُوِب الح
الهَيكََل. ِ بِه ْ وََطهِّر فِيهِ عَيَْب ًلا َسلِيما ً ثَورا خُْذ الأّوِِل، هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم «فِي الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٨
المَذَبحِ ِلجُدراِن ِ الأربَعَة وايا َّ وَالز الهَيكَِل ِ بَوّابَة ِ أعمِدَة عَلَى ُ يََضعُه وَ ة٨٥ِ َّ الخَطي ِ ذَبِيحَة ِم دَّ مِْن ً بَعضا الكاهُِن وَيَأخُذُ ١٩
مِْن الهَيكَِل، عَِن كفِيرِ َّ لِلت هرِ َّ الش مَِن الّسابـِـِع اليَوِم فِي ً أيضا تَفعَُل هَكَذا ٢٠ ةِ. َّ الدّاِخلِي ِ لِلّساحَة ِ المُؤَدِّيَة ِ البَوّابَة ِ وَأعمِدَة

َجهٍل. عَْن أْو َضلاٍل عَْن إنساٌن ِ بِه قامَ عَمٍَل أّيِ

الفصح تَقدماُت
ُمخْتَمِرٍ. َ غَير ً خُبْزا تَاكُلُونَ أيّاٍم، ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ وَل الفِصِح.٨٦ بِعِيدِ َتحْتَفِلُونَ ِل، الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع اليَوِم «فِي ٢١

٤٥:١١ ٧٩
24) ،13 العددين فِي ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ

٤٥:١١ ٨٠
(14 العدد في ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «بَث.» ً حرفيا صفيحة.

٤٥:١١ ٨١
14) ،13 العددين فِي ً (أيضا لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «ُحومَر.» ً حرفيا كيس.

٤٥:١٢ ٨٢
وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.

٤٥:١٢ ٨٣
غرام. أعشارِ ةِ َّ ِست َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وِحدة َ وَهُي «جيرة.» ً حرفيا قيراط.

٤٥:١٤ ٨٤
لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «كُر.» ً حرفيا جرّة.

٤٥:١٩ ٨٥
البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح لذبيحةِ ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 (انظر
٤٥:٢١ ٨٦

.6 -1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو «عُبُور.» أي فصح.
7. :5 كورنثوس 1 انظر وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط



١٢ : ٤٦ ِحْزقِيال ١٣٨٦ ٢٢ : ٤٥ ِحْزقِيال

أيّاِم ِ َسبعَة ِخلاَل ئِيُس َّ الر ُ يُقَّدِم ٢٣ عِب. الّشَ وَعَِن نَفِسهِ عَْن ةٍ َّ َخطي َ ذَبِيحَة ثَورَ ئِيُس َّ الر ُ َسيُقَّدِم الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٢

بعَةِ. الّسَ الأيّاِم مَِن يَوٍم كُّلِ فِي ةٍ، َّ َخطِي َ ذَبِْيحَة ً وَتَيسا للهِ، ً صاعِدَة َ ذَباِئح فِيها عَيَب لا كِباٍش َ وََسبعَة ثِيراٍن َ َسبعَة العِيدِ
ةٍ. قُّفَ لِكُّلِ يِت َّ الز مَِن وِعاء٨٧ٍ إلَى ِ بِالإضافَة َكبٍْش، كُّلِ مََع ً ة وَقُّفَ ثَوٍر، كُّلِ مََع ً ة قُّفَ ُحبُوٍب: َ تَْقدِمَة ُ يُقَّدِم وَ ٢٤

ُحبُوٍب وَتَقدِماِت ً صاعِدَة َ وَذَباِئح ةٍ َّ َخطي َ ذَباِئح ُ يُقَّدِم العِيدِ، يَوِم فِي الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الخامَِس اليَوِم وَفِي ٢٥
الفِصِح.» عِيدِ فِي فَعََل مِثلَما َيٍت، وَز

٤٦
الأعياد فِي ئِيِس َّ الر تَقدِماُت

أيّاِم ةِ َّ ِست َ طِيلَة ً مُغلَقَة ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ الّساحَة إلَى تَقُودُ َّتِي ال ةُ، َّ رقِي َّ الش ُ البَوّابَة «ستَبقَى الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١

الدِّهلِيزِ، َ عَبر الخارِِج مَِن َ البَوّابَة ئِيُس َّ الر َسيَدخُُل َّ ثُم ٢ هُورِ. ُّ الش وَأوائِِل بُوِت الّسُ فِي َستُفتَُح ها لـَِكنَّ الُأسبُوِع، فِي العَمَِل
عَلَى َسيَرَكُع ِحينَئِذٍ، هُ. َتخُّصُ َّتِي ال لاِم الّسَ وَذَباِئحِ ِ اعِدَة الّصَ باِئحِ الذَّ ِتَقدِيِم ب ُ الـكَهَنَة وََسيَقُومُ البَوّابَةِ. مَدخَِل فِي وََسيَقُِف
فِي ِ البَوّابَة ِ هَذِه عِندَ اللهِ ِ َحضْرَة فِي عُب الّشَ وََسيَرَكُع ٣ المَساءِ. ى َّ َحت تُغلَُق لا َ البَوّابَة وَلـَِكّنَ يُغادِرُ، وَ ِ البَوّابَة ِ عَتَبَة

هُورِ. ُّ الش وَأوائِِل بُوِت الّسُ
مُ وَتُقَّدَ ٥ للهِ. صاعِدَة٨٨ً ً ذَبيحَة فِيها عَيَب لا ً وََكبْشا ِخراٍف َ ة َّ ِست بِت الّسَ أيّامَ َ يُقَّدِم أْن ئِيِس َّ الر عَلَى «وََسيَكُونُ ٤

مَِن وِعاء٩٠ٍ ُ تَقدِيم وَيَنْبَغِي ِيدُ. يُر ما بِقَدرِ فَتَكُونُ لِلخِراف ِ المُرافِقَة القَمِح ُ تَقدِمَة وَأمّا القَمِح. مَِن ة٨٩ٌ قُّفَ الـَكبِْش مََع
القَمِح. مَِن ةٍ قُّفَ لِكُّلِ يِت َّ الز

ورِ َّ لِلث َمٍح ق ُ ة قُّفَ مُ وَتُقَّدَ ٧ فِيهِْم. عَيَب لا وََكبٍْش ِخراٍف َ ة َّ وَِست ثَوٍر ُ تَقدِيم فَيَنْبَغِي هرِ، َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي «أمّا ٦

القَمِح. مَِن ةٍ قُّفَ لِكُّلِ يِت َّ الز مَِن وِعاءٍ ُ تَقدِيم يَنْبَغِي لِلخِراِف. ِيدُ يُر ما ُ وَقَدر لِلـَكبِْش، ٌ ة وَقُّفَ
ِ َحضْرَة فِي لِلرُُّكوِع النّاُس يَأتِي وَِحينَ ٩ ذاتِها. يِق رِ الّطَ فِي وََسيَخرُُج ةِ، َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة ِ قاعَة َ عَبر ئِيُس َّ الر «وَيَدخُُل ٨

ِ البَوّابَة مَِن َيخرُُجوا أْن عَلَيهِْم ةِ َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة مَِن َ ة َّ الخارِِجي َ الّساحَة يَدخُلُونَ فَالَّذِيَن وَالأعيادِ، ةِ َّ الدِّينِي عاِت َجمُّ َّ الت فِي ِ الله
وَِحينَ عِب، الّشَ مََع ئِيُس َّ الر وَيَدخُُل ١٠ المُقابِلةِ. ِ البَوّابَة مَِن بَْل مِنها، دَخَلُوا َّتِي ال ِ البَوّابَة مَِن َيخرُُجوا فَلا ةِ. َّ ِي ب َنُو الج

مَعَهُْم. ُ يُغادِر يُغادِرُونَ
خَرُوٍف، كُّلِ مََع ِيدُ يُر ما ُ وَوَقَدر َكبٍْش، كُّلِ مََع َمٍح ق ُ ة وَقُّفَ ثَوٍر، كُّلِ مََع َمٍح ق ُ ة قُّفَ مُ تَقَّدَ الأعيادِ، «وَفِي ١١

ِ ذَبِيحَة أْو صاعِدَةٍ ذَبيحَةٍ أْو ةٍ َّ ي اختِيارِ ٍ ذَبِيحَة َ تَقدِيم ئِيُس َّ الر أرادَ وَإْن ١٢ ةٍ. قُّفَ لِكُّلِ يِت َّ الز مَِن واِحدٍ وِعاءٍ إلَى ِ بِالإضافَة
٤٥:٢٤ ٨٧

اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «هِين.» ً حرفيا وعاء.
٤٦:٤ ٨٨

ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبيحَة
٤٦:٥ ٨٩

14) 11، ،7 الأعداد فِي ً (أيضا لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ
٤٦:٥ ٩٠

14) 11، ،7 الأعدادِ فِي ً (أيضا اللّتر. أعشارِ ِ ِيَة وَثمان لِتراٍت ِ ثَلاثَة َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «هِين.» ً حرفيا وعاء.



٢ : ٤٧ ِحْزقِيال ١٣٨٧ ١٣ : ٤٦ ِحْزقِيال

ِ تَقدِمَتِه تَقدِيِم مِْن يَنتَِهي ِحينَ وَتُغلَُق بِت، الّسَ يَومَ يُعمَُل َكما وَتَقدِمَتَهُ، ُ ذَبِيحَتَه َ لِيُقَّدِم ُ ة َّ رقِي َّ الش ُ البَوّابَة ُ لَه تُفتَُح للهِ، َسلاٍم
وََيخرُُج.

ة َّ اليَومِي ُ قدِمَة َّ الت
مََع َمٍح ق َ تَقدِمَة َصباٍح كُّلِ فِي وَقَّدِْم ١٤ فِيهِ. عَيَب لا ٌ َسنَة ُ عُمرُه ً خَرُوفا للهِ قَّدِْم ةِ، َّ باِحي الّصَ ةِ َّ اليَومِي ِ قدِمَة َّ «وَلِلت ١٣
قَواعِدِ ِبحَسِب للهِ، القَمِح ُ تَقدِمَة ِهيّ ِ هَذِه لِتَرطِيبِهِ. يِت َّ الز مَِن وِعاءٍ ُلُِث ث مََع القَمِح دَقِيِق مِْن ةٍ قُّفَ ُسدَس الخَرُوِف:

مُنتَظَمَةٍ.» ةٍ َّ يَومِي ٍ َكتَقدِمَة َصباٍح كُّلِ فِي يِت َّ وَالز القَمِح َ وَتَقدِمَة الخَرُوَف ُ الـكَهَنَة ُ يُقَّدِم وَ ١٥ ةِ. َّ اليَومي قدِماِت َّ الت
ئِيس َّ للِر ِيراِث الم ُ أحكام

الأْرَض فَإّنَ أبنائِهِ، لِأحَدِ ً ة َّ عَطِي ِ أملاكِه مِْن أْرٍض َ قِطعَة ئِيُس َّ الر أعطَى «إْن الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٦

تَكُونُ خُّدامِهِ، لِأحَدِ ِ أملاكِه مِْن أْرٍض َ قِطعَة ئِيُس َّ الر أعطَى إْن وَلـَِكْن ١٧ دائِماً. ً وَمُلكا ً مِيراثا الِابِن لِذَلَِك تَكُونُ
تُعطَى َّتِي ال الأْرُض وَأمّا نَةِ. الّسَ تِلَك فِي ئِيِس َّ الر إلَى الأْرُض وَتَعُودُ يرِ. حرِ َّ الت ِ َسنَة ى َّ َحت الخادِِم لِهَذا الأْرُض تِلَك
َ يَطرَد أْن أْو عِب، الّشَ مَِن أْرٍض عَلَى ئِيُس َّ الر يَستَولِي أْن ُ َيجُوز وَلا ١٨ دائِماً. ً ًوَمِيراثا مُلْكا ِ لِأبنائِه َستَكُونُ ها فَإّنَ لِأبنائِهِ،

أْرِضهِ.» مِْن َشعبِي مِْن أحَدٌ ُ ُيحرَم فَلا هُوَ، أْرِضهِ مِْن ِ لِأولادِه يَقسِمُ ُ ه َّ لـَِكن مِْنها. أهلَها
الهَيكَل ُ مَطاِبخ

ةِ. َّ مالِي الّشَ ِ الجِهَة فِي َّتِي ال ِ َسة المُقَّدَ ِ الـكَهَنَة ُحجُراِت إلَى ِ البَوّابَة جانِِب إلَى الواقـِـِع المَدخَِل َ عَبر جُُل َّ الر أحضَرَنِي َّ ثُم ١٩

أْن ِ لِلـكَهَنَة ُمِكُن ي الَّذِي المَكانُ «هَذا لِي: فَقاَل ٢٠ الهَيكَِل. ِ مِنطَقَة فِي الغَرِب أقصَى فِي مَكاٍن وُُجودَ فَلاَحظُت
ى َّ َحت ةِ، َّ الخارِِجي ِ الّساحَة إلَى الخُرُوِج دُوِن مِْن ُبُوِب الح تَقدِماِت َيخـبِزُوا وَأْن ةِ، َّ الخَطي َ وَذَباِئح نِب الذَّ َ ذَباِئح فِيهِ يَطبُُخوا

لَها.» النّاِس َمِس ل بِسَبَِب لِلتَدنِيِس الأدَواِت َض َّ تَتَعَر لا
عِندَ ٌ مُغلَقَة ٌ مِنطَقَة تُوجَدُ َحيُث ةِ، َّ الخارِِجي ِ الّساحَة زَوايا أربَِع إلَى وَأخَذَنِي ةِ، َّ الخارِِجي ِ الّساحَة إلَى أخرََجنِي َّ ثُم ٢١

وَهَذا ذِراعاً، ثَلاثُونَ وَعَْرضُها ذِراعا٩١ً أربَعُونَ ُطولُها ٌ مُغلَقَة ٌ مِنطَقَة هُناكَ كانَْت يَةٍ، زاو كُّلِ فَفِي ٢٢ يَةٍ. زاوِ كُّلِ
بِخ. لِلّطَ أماِكُن وَفِيها مُنَخفٌِض، ُسورٌ هُناكَ كانَ المَناطِِق، ِ هَذِه مِْن واِحدَةٍ كُّلِ وََحوَل ٢٣ زَوايا. الأربَِع عَلَى يَنطَبُِق

وََطبِخها.» عِب الّشَ ذَباِئحِ بِإعدادِ الهَيكَِل خُّدامُ ُّونَ ي اللّاوِ يَقُومُ المَطاِبخِ ِ هَذِه «فِي جُُل: َّ الر لِي فَقاَل ٢٤

٤٧
الهَيكَل مَِن المُتَدَفِّقَة ُ ِياه الم

إلَى الهَيكَِل ُ فَواِجهَة لِلهَيكَِل. ةِ َّ رقِي َّ الش ِ البَوّابَة ِ عَتَبَة أسفَِل مِْن َيخرُُج ً ماء فَرَأيُت الهَيكَِل، مَدخَِل إلَى أعادَنِي َّ ثُم ١
ةِ، َّ مالِي الّشَ ِ البَوّابَة َ عَبر أخرََجنِي َّ ثُم ٢ . لِلمَذَبحِ بِيِّ َنُو الج الجانِب مَِن لِلهَيكَِل ةِ َّ ِي ب َنُو الج ِ الجَهَة أسفَِل مِْن ُق َّ يَتَدَف ُ وَالماء رِق، َّ الش

ةِ. َّ ِي ب َنُو الج ِ الجِهَة مَِن ُق َّ يَتَدَف َ الماء فَرَأيُت ةِ، َّ رقِي َّ الش ةِ َّ الخارِِجي ِ البَوّابَة إلَى الخارِِج مَِن بِي وَسارَ
٤٦:٢٢ ٩١

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو حزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ).



٢٠ : ٤٧ ِحْزقِيال ١٣٨٨ ٣ : ٤٧ ِحْزقِيال

فِي رّنِي َّ وَعَب ذِراٍع،٩٢ ألِف َ مَسافَة فَقاَس رِق. َّ الش َ َنحو ً ِجها َّ مُت ِيَدِهِ، ب القِياِس وَعَصا َ هر النَّ يَقِيُس جُُل َّ الر فَأخَذَ ٣

ألَف قاَس َّ ثُم الرُّكبَةِ، إلَى ُ ارتِفاعُه فَإذِ الميِاهِ، فِي رَنِي َّ وَعَب ذِراٍع ألَف قاَس َّ ثُم ٤ الرِّجِل. َكعِْب إلَى وَارتِفاعُها الميِاهِ،
عُمِق بِسَبَِب ُ عُبُورَه أستَطـِـْع لَْم بِنَهرٍ فَإْذ ذِراٍع، ألَف قاَس َّ ثُم ٥ الخَصرِ. إلَى ُ ارتِفاعُه وَإذِ الميِاهِ، فِي رَنِي َّ وَعَب ذِراٍع
فَلَمّا ٧ هْرِ. النَّ ةِ ِضّفَ إلَى أعادَنِي َّ ثُم إنْسانُ؟»٩٣ يا هَذا تَرَى «هَْل لِي: وَقاَل ٦ بِالأقداِم! لِلعُبُورِ لا ِ باحَة لِلّسِ ٌ نَهْر ُ ه َّ إن ِياهِ. الم
وَمِن بَةِ، العَر ى َّ وََحت ةِ َّ رقِي َّ الش ِ ِنطَقَة الم إلَى ُق َّ يَتدَف ُ الماء «هَذا لِي: فَقاَل ٨ هْرِ. النَّ جانِبَّيِ عَلَى ً َكثِيرَة ً أشجارا رَأيُت رََجعُْت،
وََسيَكُونُ هرُ. النَّ هَذا ُق َّ يَتَدَف َحيُث َيَواناُت الح وََستَعِيُش ٩ عَْذبَةً. البَْحرِ ُ مِياه ُ تَِصير َحيُث الرّاكِد٩٤ِ البَحرِ إلَى هُناكَ
الَصيّادُونَ وََسيَقُِف ١٠ َيحيا. ُ هر النَّ إلَيهِ يَِصُل ما وَكُّلُ إلَيهِ. يَأتِي ما كُّلَ يَشفِي َ الماء هَذا لأّنَ ِجّداً! ٌ َكثِير سَمٌَك هُناكَ
البَحرِ سَمَِك مِثَل ِ عِه ُّ وَتَنَو ِ بَِكثْرَتِه مَُك الّسَ وََسيَكُونُ ِعجلاِيمَ. عَينِ إلَى جَْدٍي عَينِ مِْن ِشباكَهُْم وَيَبِسطُونَ الّشاطِِئ عَلَى
أشجارِ أنواِع كُّلُ وََستَنمُو ١٢ لِلمِلِح. َ مَصادِر لِتَكُونَ ُ َستُترَك بَْل تُشفَى، فَلَْن الّطِينِ ُ وَبِرَك المُستَنقَعاُت وَأمّا ١١ ِسِط. َّ المُتَو
ُق َّ يَتَدَف َ الماء لأّنَ شَهرٍ كُّلِ فِي ً ثِمارا ُ الأشجار تِلَك فَسَتُنتُِج ثَمَرُها. َف َّ يَتَوَق أْو أوراقُها تَذبَُل وَلَْن هرِ، النَّ جانِبَّيِ عَلَى ِ الفَواكِه

لِلّشِفاءِ.» فَسَيَكُونُ وَرَقُها وَأمّا َطعاماً، الأشجارِ تِلَك ُ ثَمَر وََسيَكُونُ ِس. المُقَّدَ المَكاِن مَِن

الأْرض حُدُودُ
وَلِيُوُسَف عَشْرَةَ، الاثْنَتي ِيَل إسْرائ قَبائِِل بَينَ عُ َستُوَزَّ َّتِي ال الأْرِض حُدُودُ ِ «هَذِه الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٣

عَلَى فَسَتَحُصلُونَ بِالعَدِل. واِحدٍ كُّلِ عَلَى عُ َستُوَزَّ َّتِي ال الأْرَض َستَنالُونَ كُْم َّ فَإن لآبائِكُْم، أقسَمُت فََكما ١٤ تاِن. ِحّصَ
لـَكُْم. ً وَمُلكا ً مِيراثا الأْرَض ِ هَذِه

ُ وَبَيْرُوثَة ُ وَحَماة ١٦ َصدَدَ، ى َّ وََحت َحثلُونَ َ عَبر الـَكبِير٩٥ِ البَحرِ مَِن ُ ة َّ مالِي الّشَ الحُدُودُ الأْرِض. حُدُودُ ِهيَ ِ وَهَذِه ١٥

ُ ة َّ مالِي الّشَ الحُدُودُ فَتَمتَّدُ ١٧ َحوْرانَ. حُدُودِ عَلَى َّتِي ال ِيكُونُ وََحصْرَت حَماةَ، وَحُدُودِ دِمَشَق حُدُودِ بَينَ ُ الواقِعَة ُ وَِسبراِيم
الحُدُودُ ِهيَ ِ هَذِه وَحَماةَ. لِدِمَشَق مالِي الّشَ الحَّدِ عَلَى ِ الواقِعَة عِينَانَ َ َحصْر إلَى المُتَوّّسِِط البَحرِ مَِن رِق َّ الش إلَى الغَرِب مَِن

ةُ. َّ مالِي الّشَ
الُأردُّنِ نَهرِ بِمُوازاةِ ِيَل، وَإسْرائ جَلْعادَ بِينَ ٍ نُقطَة ى َّ وََحت وَدِمَشَق، ُحورانَ بَينَ ٍ نُقطَة مِْن فَتَمتَّدُ ُ ة َّ رقِي َّ الش الحُدُودُ أمّا ١٨

قادََش، مرِيبُوَث مِياهِ إلَى ثامارَ مِْن فَتَمتَّدُ ُ ة َّ ِي ب َنُو الج الحُدُودُ أمّا ١٩ ةُ. َّ رقِي َّ الش الحُدُودُ ِهيّ ِ هَذِه . رقِيِّ َّ الش البَحرِ ى َّ َحت
مِْن ِسُط َّ المُتَو ُ البَحر فَهَِي ُ ة َّ ِي ب الغَر الحُدُودُ أمّا ٢٠ ةُ. َّ ِي ب َنُو الج الحُدُودُ ِهيَ ِ هَذِه المُتَوَّسِِط. البَحرِ عِنْدَ مِصرَ، جَدوَِل ى َّ وََحت

ةُ. َّ ِي ب الغَر الحُدُودُ ِهيَ ِ هَذِه حَماةَ. لَبُو ى َّ وََحت َنُوِب الج أقصَى
٤٧:٣ ٩٢

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ِحْزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ).

٤٧:٦ ٩٣
ِحْزقِيال) كتاِب ِ بَقِيّة فِي (وَكَذَلَِك آدَمَ.» ابَن «يا ً حرفيا إنسان. يا

٤٧:٨ ٩٤
الميّت. البحر الرّاكد. البحر

٤٧:١٥ ٩٥
المتوّسط. الأبيض البحر الـكبير. البحر



١٦ : ٤٨ ِحْزقِيال ١٣٨٩ ٢١ : ٤٧ ِحْزقِيال

ًوَصارُوا أطفالا وُلِدُوا الَّذِيَن وََسطِهِْم، فِي الّساِكنينَ َباءِ وَلِلغُر ٢٢ قَبائِلِهِْم، ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ لِبَني الأْرُض مُ َّ وََستُقَس ٢١

ً ة ِحّصَ يُب الغَرِ فَسَيَناُل ٢٣ الأْرِض. ِحَصِص فِي ِيَل إسْرائ قَبائِِل إلَى َ َباء الغُر ضَّمُ ُّ فَسَيَتِم ِيَل. إسْرائ بَني وََسَط مُواطِنِينَ
الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل وََسطِها.» فِي يَسكُُن َّتِي ال ِ القَبِيلَة مَِن

٤٨
الأْرض مَِن مالِي الّشَ ِ الجُزء ُ تَقِسيم

وَلِبُو َحثلُونَ عِندَ ةِ َّ ِي ب الغَر ةِ َّ مالِي الّشَ ِ يَة بِالزّاوِ تَبدَُأ دانَ، ِ قَبِيلَة ُ ة ِحّصَ وَِحَصصُهُْم: ِيَل إسرائ قَبائِِل ُ أسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ١

ُ وَقَبيلَة ٢ الغَرِب. إلَى رِق َّ الش مَِن ٌ واِحدَة ٌ ة ِحّصَ فَلَها ماِل. الّشَ فِي َ وَحَماة دِمَشَق بَينَ الحُدُودِ عَلَى عِينَانَ َ َحصْر إلَى حَماةَ،
حُدُودِ عَلَى ٌ واِحدَة ٌ ة ِحّصَ لَها نَفتالِي، ُ وَقَبيلَة ٣ الغَرِب. إلَى رِق َّ الش مَِن دانَ أرِض حُدُودِ عَلَى ٌ واِحدَة ٌ ة ِحّصَ لَها أِشيرَ،
إلَى رِق َّ الش مَِن نَفتالِي أرِض حُدُودِ عَلَى ٌ واِحدَة ٌ ة ِحّصَ لَها ى، َّ مَنَس ُ وَقَبيلَة ٤ الغَرِب. إلَى رِق َّ الش مَِن َ أِشير أرِض
ٌ ة ِحّصَ لَها رَُأبَيْنَ، ُ وَقَبيلَة ٦ الغَرِب. إلَى رِق َّ الش مَِن ى َّ مَنَس أرِض حُدُودِ عَلَى ٌ واِحدَة ٌ ة ِحّصَ لَها أفْراِيمَ، ُ وَقَبيلَة ٥ الغَرِب.
رَُأبَيْنَ أرِض حُدُودِ عَلَى ٌ واِحدَة ٌ ة ِحّصَ لَها يَهُوذا، ُ وَقَبيلَة ٧ الغَرِب. إلَى رِق َّ الش مَِن َ أفْراِيم أرِض حُدُودِ عَلَى ٌ واِحدَة

الغَرِب. إلَى رِق َّ الش مَِن
وَالمَدِينَة يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة ُ ة ِحّصَ

ألَف وَعِشرُونَ ٌ خَمسَة َنُوِب الج إلَى ماِل الّشَ مَِن عَرضُها َسةُ، المُقَّدَ ُ ة الحِّصَ الغَرِب ى َّ وََحت ةِ َّ رقِي َّ الش الحُدُودِ مَِن َّ ثُم ٨
ِ هَذِه وََسِط فِي الهَيكَُل وََسيَكُونُ الغَرِب. إلَى رِق َّ الش مَِن ِيَل إسْرائ قَبائِِل ِحَصِص ُطوِل نَفُس وَُطولُها ذِراٍع.٩٦
امتِدادُ يَكُونُ وَ ١٠ أذرٍُع. عَشْرِ وَعَرِض ً ذِراعا يَن وَعِشرِ خَمٍس بِطُوِل ِ لله ُ َصة ُخَّصَ الم ُ ِنطَقَة الم وََستَكُونُ ٩ ةِ. الحِّصَ
آلاِف َ وَعَشْرَة الغَرِب، إلَى ذِراٍع آلاِف َ وَعَشْرَة ماِل، الّشَ إلَى ذِراٍع ألَْف يَن وَعِشرِ ً خَمسَة ِ لِلـكَهَنَة ِ َصة ُخَّصَ الم الأْرِض
تَكُونُ ١١ ِنطَقَةِ. الم ِ هَذِه وََسِط فِي ِ الله هَيكُل يَكُونُ وَ َنُوِب. الج إلَى ذِراٍع ألَف وَعِشريَن ً وَخَمسَة رِق، َّ الش إلَى ذِراٍع
يَنحَرِفُوا وَلَْم أعماٍل، مِْن إلَْيهِْم ُأوكَِل بِما القِياِم فِي ً ُأمَناء بَقُوا الَّذِيَن صادُوَق، نَسِل مِْن ِسينَ َّ المُكَر ِ لِلـكَهَنَة الأْرُض تِلَك
الأْرِض، مَِن ةٍ ِحّصَ أقدََس ُ الـكَهنَة فَسَيَناُل ١٢ عَنِّي. وَابتَعَدُوا الآخَرُونَ ُّونَ ي اللّاوِ انحَرََف ِحينَ ِيَل إسْرائ بَني ةِ َّ بَقِي مََع

يِّينَ. اللّاوِ ةِ ِلحِّصَ ةِ َّ مالِي الّشَ الحُدُودِ عَلَى
إلَى رِق َّ الش مَِن ذِراٍع ألَف يَن وَعِشرِ ٍ خَمْسَة بِطُوِل الـكَهنَةِ، ةِ ِحّصَ مِْن َنُوِب الج إلَى يِّينَ اللّاوِ ُ ة ِحّصَ وََستَكُونُ ١٣

أْو الأراضِي ِ هَذِه مِْن شَيءٍ أّيِ بِبَيِع يُسمََح لا ١٤ َنُوِب. الج إلَى ماِل الّشَ مَِن ذِراٍع آلاِف ِ عَشْرَة وَعَرِض الغَرِب،
للهِ. ٌ َسة مُقَّدَ ها لأّنَ مُبادَلَتِها،

لِلِاستِخداِم فَسَتَكُونُ – ً ُطولا ذِراٍع ألَف وَعِشرُونَ ٌ وَخَمسَة عَرضاً، ذِراٍع آلاِف ُ خَمسَة – ُ الباقِيَة ُ المَساحَة أمّا ١٥

وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة المَدِينَةِ: أبعادُ ِ وَهَذِه ١٦ مَدِينَةٌ. وََسطِها وَفِي لِلحَيَواناِت، مَراٍع فِيها َسَكٍن، َ مِنطَقَة َستَكُونُ . العامِّ
رِْق، َّ الش مَِن ذِراٍع ِ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة َنُوِب، الج مَِن ذِراٍع ِ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة ماِل، الّشَ مَِن ذِراٍع ِ مِئَة

٤٨:٨ ٩٦
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو حزقِيال، كِتاِب ِ بقيّة وَفِي هنا، وَالقياَس الرّسميةُ).



٣٥ : ٤٨ ِحْزقِيال ١٣٩٠ ١٧ : ٤٨ ِحْزقِيال

وَخَمِْسينَ مِئَتَينِ بِعَرِض فَسَيَكُونُ المَدِينَةِ، َحوَل الَّذِي المَرعَى وَأمّا ١٧ الغَرِْب. مَِن ذِراٍع ِ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة
ِجهاٍت. الأربَِع مَِن ً ذِراعا

ِ وَعَشْرَة رِق َّ الش إلَى ذِراٍع آلاِف ِ عَشْرَة بِطُوِل المَدِينَةِ، جانِبَّيِ عَلَى للهِ، َسةِ َّ المُكَر ِ ِنطَقَة الم مَِن الباقِي ُ الجُزء أمّا ١٨

فِي العامِلُونَ وََسيَكُونُ ١٩ بِالطَعاِم. ِ بِالمَدِينَة العامِلِينَ يدِ لِتَزوِ ً َصة ُمخَّصَ فَسَتَكُونُ المَدِينَةِ، مَِن الغَرِب إلَى ذِراٍع آلاِف
ٍ خَمسَة بِطُوِل الأبعادِ، َ عَة َّ ب مُرَ ُ َسة المُقَّدَ ُ ِنطَقَة الم َستَكُونُ ٢٠ فِيها. يَعْمَلُونَ وَ إلَيها فَيَأتُونَ ِيَل، إسْرائ قَبائِِل كُّلِ مِْن ِ المَدِينَة

َسةٌ. مُقَّدَ ٌ مِنطَقَة ِ المَدِينَة مََع ُ ِنطَقَة الم ِ هَذِه وَتَكُونُ ذِراٍع. ألَف يَن وَعِشرِ ٍ خَمسَة وَعَرِض ذِراٍع، ألَف يَن وَعِشرِ
ذِراٍع ألَف يَن وَعِشرِ ٍ خَمْسَة امتِدادِ عَلَى إحداهُما وَالمَدِينَةِ. َسةِ المُقَّدَ ِ ِنطَقَة الم جانِبَّيِ عَلَى الباقِيَتاِن ِنطَقَتاِن الم أمّا ٢١

قَبائِِل ِحَصِص بِمُوازاةِ الغَرِب، َ َنحْو ذِراٍع ألَف يَن وَعِشرِ ٍ خَمْسَة امتِدادِ عَلَى وَالُأخرَى رِق، َّ الش َ َنحْو َسةِ المُقَّدَ ِ ِنطَقَة الم مَِن
يِّينَ اللّاوِ مُلُْك فَسَيَكُونُ ٢٢ الوََسِط. فِي بَينَهُما وَالهَيكَُل ُ َسة المُقَّدَ ُ ِنطَقَة الم وَتَكُونُ ئِيِس. َّ لِلر هاتاِن فتَكُونُ ِيَل. إسْرائ
ِ قَبِيلَة ُ ة وَِحّصَ ماِل الّشَ فِي يَهُوذا ِ قَبِيلَة ُ ة ِحّصَ تَكُونُ ِبحَيُث وَالغَرِب، رِق َّ الش إلَى ئِيِس َّ الر أملاِك وََسَط ِ وَالمَدِينَة ِ وَالـكَهَنَة

َنُوِب. الج فِي بَنْيامِيْنَ
الأْرض مَِن بِي َنُو الج ِ الجُزء ُ تَقِسيم

َنُوِب الج وَإلَى ٢٤ بَنْيامِيْنَ. ُ ة ِحّصَ ةِ َّ ِي ب الغَر الحُدُودِ إلَى ةِ َّ رقِي َّ الش الحُدُودِ مَِن َلِي: ي َكما ِيَل إسْرائ قَبائِِل ِحَصِص ُ ة َّ وَبَقِي ٢٣
الحُدُودِ مَِن ِشمْعُونَ، مِْن َنُوِب الج وَإلَى ٢٥ ِشمْعُونَ، ِحصُن ةِ َّ ِي ب الغَر الحُدُودِ إلَى ةِ َّ رقِي َّ الش الحُدُودِ مَِن بَنْيامِيْنَ، مِْن
ُ ة ِحّصَ ةِ َّ ِي ب الغَر الحُدُودِ إلَى ةِ َّ رقِي َّ الش الحُدُودِ مَِن يَّساكَرَ، مِْن َنُوِب الج وَإلَى ٢٦ يَّساكَرَ، ُ ة ِحّصَ ةِ َّ ِي ب الغَر الحُدُودِ إلَى ةِ َّ رقِي َّ الش
ِهيَ جادَ ُ ة وَِحّصَ ٢٨ جادَ. ُ ة ِحّصَ ةِ َّ ِي ب الغَر الحُدُودِ إلَى ةِ َّ رقِي َّ الش الحُدُودِ مَِن َبُولُونَ، ز مِْن َنُوِب الج وَإلَى ٢٧ َبُولُونَ، ز
ِ هَذِه ٢٩ الغَرب. فِي المُتَوَّسِِط وَالبَحرِ مِصرَ نَهرِ وَإلَى رِق َّ الش فِي قادََش مرِيبُوَث مِياهِ عِندَ ثامارَ مِْن ُ ة َّ ِي ب َنُو الج الحُدُودُ

الإلَهُ. الرّّبُ يَقُوُل ِحَصصِهِْم.» ِبحَسَِب ِيَل إسْرائ ِ لِعَشائِر وَتُعطَى مُ َّ تُقَس َّتِي ال الأْرُض ِهيَ
ى وَتُسَمَّ ٣١ ذِراٍع، ِ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة ماِل الّشَ ِ ِجهَة مِْن ِ المَدِينَة ُسورِ ُطوُل المَدِينَةِ. لِبَوّاباِت وَصٌف وَهَذا ٣٠

ِ المَدِينَة ُسورِ وَُطوُل ٣٢ وَلاوِي. وَيَهُوذا رَُأوبَيْنَ ِهيَ ةِ َّ مالِي الّشَ ِ الجِهَة وَبَوّاباُت ِيَل. إسْرائ قَبائِِل بِأسماءِ ِ المَدِينَة بَوّاباُت
وَُطوُل ٣٣ وَدانُ. وَبَنْيامِيْنُ يُوُسُف ِهيَ ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة وَبَوّاباُت ذِراٍع، ِ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة رِق َّ الش ِ ِجهَة مِْن
َبُولُونُ. وَز ُ وَيَّساكِر ِشمْعُونُ ِهيَ ةِ َّ رقِي َّ الش ِ الجِهَة وَبَوّاباُت ذِراٍع، ِ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة َنُوِب الج ِ ِجهَة مِْن ِ المَدِينَة ُسورِ
ُ وَأشيِر جادُ ِهيَ ةِ َّ ِي ب الغَر ِ الجِهَة وَبَوّاباُت ذِراٍع، ِ مِئَة وَخَمُس آلاٍف ُ أربَعَة الغَرِب ِ ِجهَة مِْن ِ المَدِينَة ُسورِ وَُطوُل ٣٤

هُناكَ.» ُ «الله ِ المَدِينَة اسْمُ َسيَكُونُ فَصاعِداً، الوَقِت ذَلَِك وَمِن ذِراٍع. ألِف َ عَشَر َ ِيَة ثَمان ِ المَدِينَة وَُمحِيُط ٣٥ وَنَفتالِي،



٢٠ : ١ دانيال ١٣٩١ ١ : ١ دانيال

دانيال كتاُب
بابِل إلَى دانَياَل َسبيُ

وَحاصَرَها القُْدِس ِ مَدينَة إلَى بابَِل مَلُِك رُ نَبُوخَْذناصَّ أتَى يَهُوذا، مَلِِك ياقِيم١َ يَهُو َلِِك الم حُكمِ مِْن ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي ١

اللهِ، بَيِت مِْن ِ ِيَة الآن بَعَض رُ نَبُوخَْذناصَّ فَسَلََب يَهُوذا. مَلَِك َ ياقِيم يَهُو رُ نَبُوخَْذناصَّ َ يَهزِم بِأْن ّبُ َّ الر وَسَمََح ٢ ِبجَيِشهِ.
آلِهَتِهِ. هَيكَِل فِي ِ الخَزْنَة ِ غُرفَة فِي وَوََضعَها ِشنْعارَ، أْرِض فِي ِ آلِهَتِه هَيكَِل إلَى وَأحضَرَها

ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن العُليا ِ وَالطَبَقَة ِ المالـِكَة ِ العائِلَة أبناءِ مِْن الفِتياِن بَعَض َيختارَ بِأْن َ أْشْفنَز الخُّداِم رَئِيَس َلُِك الم أمَرَ َّ ثُم ٣

فِي ِ لِلخِدمَة لِينَ َّ مُؤَه العُلُوِم، فِي َ وَفُهُماء الحِْكمَةِ، ِ م ُّ تَعَل عَلَى يَن قادِرِ المَنظَرِ، وَِحسانَ عَيٍب بِلا ً فِتيانا يَكُونُوا وَأْن ٤ عُمُوماً،
وَآدابَهُْم. ِيِّينَ الكَلدان َ لُغَة مُوا َّ يَتَعَل أْن عَلَيهِْم وَكانَ َلِِك. الم قَصرِ

هَؤلاءِ ى يَتَلَّقَ أْن فَبَعَدَ الفاِخرَةِ. ِ بَتِه وَأشرِ َلِِك الم ِ أطعِمَة مِْن ً ة َّ يَومِي ً ة ِحّصَ لَهُْم ُ ر نَبُوخَْذناصَّ َلُِك الم َص َخّصَ وَقَْد ٥
مِْن يا وَعََزْر ِيُل وَمِيشائ وََحنَنْيا دانياُل وَكانَ ٦ َلِِك. الم قَصرِ فِي لِلعَمَِل نُونَ َّ يُعَي َسنَواٍت، ثَلاِث ةِ ِمُّدَ ل تَعليمَهُْم الفِتيانُ
وَدَعا رَ، َلْطشاصَّ ب دانياَل فَدَعا ةً، َّ أرامِي ً أسماء ُ أْشْفنَز وَأعطاهُْم ٧ يَهُوذا. ِ قَبِيلَة مِْن اختِيارُهُْم َّ تَم الَّذِيَن الفِتياِن هَؤلاءِ

عَبْدَنَغُوَ. يا عََزْر وَدَعا مِيشََخ، ِيَل مِيشائ وَدَعا َشْدرََخ، َحنَنْيا
رَئِيِس َ أْشْفنَز مِْن َطلََب وَلِذا َمرِ. وَالخ عاِم الّطَ مَِن ةِ َّ اليَومِي َلِِك الم ةِ ِبحِّصَ َس يَتَنَّجَ لا أْن ِ قَلبِه فِي مَ َّ َصم فَقَْد دانياَل أمّا ٨
الخُّداِم رَئِيُس فَقاَل ١٠ الخُّداِم. رَئِيَس بِعَطِف َيحظَى دانياَل ُ الله وََجعََل ٩ بِهِ. ُس يَتَنَّجَ ً َطعاما ُ لَه َ يُقَّدِم لا أْن الخُّداِم
ِ بِالمُقارَنَة ٍ َسيِّئَة ٍ حالَة فِي كُْم َّ أن يَرَى أْن وَأخاُف َطعامِكُْم، َ ة ِحّصَ دَ حَّدَ الَّذِي َلِِك الم مَولاَي مِْن خائٌِف «أنا لِدانياَل:

رأسِي.» قَطِع فِي بََب الّسَ ُ أنتُم تَكُونُونَ فَحِينَئِذٍ، عُمرِكُْم. مِثِل فِي الَّذِيَن ِيَن الآخَر بِالفِتياِن
َنحُن «اْمتَِحنّا، ١٢ يا: وَعََزْر ِيَل وَمِيشائ وََحنَنْيا ِياَل دان عَلَى الخُّداِم رَئِيُس ُ نَه َّ عَي الَّذِي للِمُشرِِف دانياُل فَقاَل ١١
مِْن يَأكُلُونَ الَّذِيَن ِيَن الآخَر بِالفِتياِن قارِنّا َّ ثُم ١٣ وَالماءِ. الخُضْرَواِت ِسوَى لَنا تُقَّدِْم وَلا أيّاٍم، ِ عَشْرَة ةِ ِمُّدَ ل خُّدامََك،

مُناِسباً.» ُ تَراه ما افعَْل وَِحينَئِذٍ، وَخَمرِهِ. الفاِخرِ َلِِك الم َطعاِم
أفَضَل أجسادُهُْم بَدَت العَشرَةِ، الأيّاِم ِ نِهايَة وَفِي ١٥ أيّاٍم. ِ لِعَشْرَة وَامتََحنَهُْم هَذا عَمَِل عَلَى المُشرُِف فَوافََق ١٤

لَهُْم، الخُضارِ بَتَقدِيِم المُشرُِف َّ فَاستَمَر ١٦ وَخَمرِهِ. ِ الفاِخرَة َلِِك الم ِ أطعِمَة مِْن أكَلُوا الَّذِيَن الفِتياِن كُّلِ مِْن ً ة َّ ِصح َ وَأكثَر
الفاِخرِ. َلـَكِيِّ الم َمرِ وَالخ عاِم الّطَ وَاستِبْعادِ

تَفِسيرِ عَلَى ً قادِرا دانياُل وَكانَ العُلُوِم. كُّلِ وَفِي ِ الكِتابَة فِي ً وَفِهما ً مَعرِفَة َ الأربَعَة الفِتيانَ هَؤلاءِ ُ الله وَأعطَى ١٧
وَالأحلاِم. الرُؤى

َلُِك الم َث فَتَحَّدَ ١٩ رَ. نَبُوخَْذناصَّ َلِِك الم إلَى بِهِْم الخُّداِم رَئِيُس أتَى بِيَتِهِْم، لِتَر َلُِك الم دَها حَّدَ َّتِي ال ةِ المُّدَ ِ نِهايَة وَفِي ١٨

فَمَهما ٢٠ َلِِك. الم ِ ِخدمَة فِي تَعْيِينُهُْم َّ فَتَم يا، وَعََزْر ِيَل وَمِيشائ وََحنَنْيا ِياَل بِدان يُقارَنُ أحَدَ لا أْن وَوَجَدَ جَمِيعاً، إلَيهِْم
١:١ ١

الميلاد. قبَل 605 َ َنحو أي ياقِيم. يَهُو … الثّالِثَة نَة الّسَ
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فِي ساِحرٍ أْو مُنَّجٍِم أّيِ فَْهمَ مَّراٍت بِعَشَرِ يَفُوُق فَْهمَهُْم أّنَ وَجَدَ عَنها، َلُِك الم َسأَل َّتِي ال ِ وَالحِْكمَة العُلُوِم نَواِحي كانَت
ُكورََش.٢ َلِِك الم ِلحُكمِ الُأولَى ِ نَة الّسَ ى َّ َحت َلِِك الم ِ ِخدمَة فِي ِياُل دان َّ وَاستَمَر ٢١ كُلِّها. ِ مَملـََكتِه

٢
ر نَبُوخَْذناصَّ ُ حُلم

أْن يَستَطـِـْع وَلَْم رُوِحهِ، فِي ً انزِعاجا ُ لَه بَْت َّ َسب ً أحلاما رَ نَبُوخَْذناصَّ َ حَلِم رَ، نَبُوخَْذناصَّ مُلِك مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ وَفِي ١
يَنامَ.

َلِِك. الم ِ َحضرَة فِي وَوَقَفُوا فََأتَوْا بِأحلامِهِ، َلَِك الم ُيخـبِرُوا أْن ِيِّينَ وَالكَلْدان َ َحرَة وَالّسَ المُنَِجمِّينَ َلُِك الم فَأمَرَ ٢

حَلِمْتُهُ.» الَّذِي ُ ُلْم الح َ هُو ما تَعْرِفُوا أْن يدُ وَُأرِ مُنْزَِعجٌ! وَأنا حُلْماً، «حَلُمُت َلُِك: الم لَهُمُ فَقاَل ٣

لََك.» ُ فَنُفَسِّرَه ِبحُلْمَِك، خُّدامََك َنحُْن أخبِرْنا َلُِك! الم ها أّيُ ً ِما سال «عِْش ةِ: َّ بِالأرامِي للِمَلِِك ونُ ُّ ِي الكِلدان فَقاَل ٤
عُونَ َستُقَّطَ كُْم َّ فَإن ُ تَفِسيرُه َ هُو وَما ُ ُلْم الح َ هُو ما ُتخـبِرُونِي لَْم فَإْن عَنها. أرِجــَع لَْن ً كَلِمَة ُلُْت «ق َلُِك: الم فَأجابَهُمُ ٥
ً وَثَروَة وَإكرامِيّاٍت هَدايا فَسَتَنالُونَ وَتَفِسيرِهِ، ِ ُلْم بِالح ُمُونِي أخبَرت إْن وَلـَِكن ٦ ِحجارَةٍ. ِ َكومَة إلَى بُيُوتُكُْم ُل َّ وََستَُحو تَْقطِيعاً،

وَتَفِسيرِهِ.» ِ ُلْم بِالح أخبِرُونِي وَالآنَ، عَظِيمَةً.
ِتَفِسيرِهِ.» ب َ ُنخـبِرَك ى َّ َحت ِ ُلْم بِالح خُّدامََك، َنحُن أخبِرنا، َلُِك الم ها «أّيُ وَقُالُوا: ونَ ُّ ِي الكَلْدان فَأجاَب ٧

َستَنالُونَ ُلْمِ، بِالح ُتخـبِرُونِي لَْم إْن ٩ ُلْتُهُ. ق ما أعنِي أنِّي تَعرِفُونَ كُْم َّ لأن الوَقِت، َكسَب ُتحاوِلُونَ ْ «أنتُم َلُِك: الم فَأجاَب ٨

تَكتَِشفُوا أْن مِنْكُْم أطلُُب لِذَلَِك الوَقِت. بِمُرُورِ أنسَى أْن آمِلِينَ ، عَلَيَّ تَكذِبُوا أْن عَلَى ْ فَقتُم َّ ات قَدِ لـَكُْم. ُ ُلْتُه ق الَّذِي العِقاَب
تَفِسيرِهِ.» عَلَى قادِرُونَ َّكُْم أن َ فَأعلَم نَْفسَهُ، َ ُلْم الح

كانَ مَهما َلٍِك، ِم ل يَسبِْق فَلَْم َلُِك! الم ُ يَطلُبُه بِما لِلإخبارِ ً قُدرَة إنساٌن يَملُُك «لا وَقُالُوا: َلَِك الم ونَ ُّ ِي الكَلْدان فَأجاَب ١٠

ُ يُعلِنَه أْن أحَدٌ يَستَطِيُع وَلا ِجّداً! َصعٌب هَذا ١١ . كَلْدانِيٍّ أْو ساِحرٍ أْو مُنَّجٍِم مِْن ًكَهَذا َشيئا َطلََب أْن وَقَدِيراً، ً عَظِيما
البَشَرِ.» وََسَط يَسكُنُونَ لا الَّذِيَن ُ الآلِهَة إلّا لِلمَلِِك

الحَُكماءِ. بِقَتِل وَابتَدَُأوا المَرُسومُ َ فََصدَر ١٣ بابَِل. حَُكماءِ جَميِع ِ بادَة بِإ وَأمَرَ ِجّداً، وَاغتاَظ َلُِك الم غَِضَب ِحينَئِذٍ، ١٢

لِقَتِل ُ نَه َّ عَي الَّذِي َلِِك الم جَلّادِّيِ رَئِيِس يُوَخ أْر إلَى ً رِسالَة أرَسَل ِياَل دان لـَِكّنَ ١٤ وَرِفاقِهِ. دانيِاَل قَتَل أرادُوا َكما
يُوُخ أْر فَأرَسَل َلِِك؟» الم مَِن المُستَعجَِل الأمرِ هَذا َسبَُب ما َلِِك. الم خادِِم يُوَخ أْر «إلَى لَهُ: وَقاَل ١٥ بابَِل. حَُكماءِ

فِسيرِ. َّ بِالت ُ لِيُخبِرَه َلِِك الم أمامَ يَمْثَُل أْن وََطلََب القَصرِ، إلَى يَذهََب أْن ِياُل دان رَ َّ فَقَر ١٦ الأمرَ. فِيها يَشرَُح ً رِسالة
ِ إلَه َ رَحمَة طالِبِينَ وا ُّ فََصل ١٨ َيحدُُث. بِما يا وَعََزْر ِيَل وَمِيشائ َحنَنْيا ُ رِفاقَه َ وَأخبَر البَيِت، إلَى ِياُل دان ذَهََب َّ ثُم ١٧
أحلامِهِ، فِي لِدانياَل السِّرَّ ُ الله فَأعلََن ١٩ بابَِل. حَُكماءِ ةِ َّ بَقِي مََع ُ وَرِفاقُه ِياُل دان يَهلَِك فَلا السِّرَّ لَهُمُ يُعلَِن لـِكَي ماءِ، الّسَ

فَقاَل: ٢٠ وََمجِّدَهُ، ماءِ الّسَ ِ لإلَه ِياُل دان فَسَجَدَ
الآبِدِيَن، أبَدِ إلَى ِ الله اسْمُ «لِيَتَبارَِك

ةَ! َّ وَالقُو َ الحِْكمَة ُ وَمِنْه ُ لَه لأّنَ
١:٢١ ٢

الميلاد. قبَل 538 - 539 َ َنحو أي ُكورَش. … الُأولَى ِ نَة الّسَ
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وَالمَواسِمَ! الأوقاَت ُ يُغَيِّر َ هُو ٢١

ِيَن. ًآخَر مُلُوكا ُب ًوَيُنَّصِ مُلُوكا يَعزُِل
لِلحَُكماءِ، َ الحِْكمَة يُعطِي

لِلفُهَماءِ، وَالفَْهمَ
ةَ. َّ َخْفِي الم وَالأسرارَ َ العَمِيقَة الُأمُورَ يُعلُِن ٢٢

لمَةِ، الّظُ فِي يَكمُُن ما يَعرُِف
ورَ. ُّ الن يَسكُُن ُ ه َّ لأن
آبائِي، َ إلَه «يا ٢٣

وَُأَسبِّحَُك، أشكُرُكَ
ةً، َّ وَقُو ً ِحكمَة أعطَيتَنِي ََّك لأن

مِنَك، ُ َطلَبتُه ما لِي أعلَنَت ََّك وَلأن
َلُِك.» الم ُ ِيدُه يُر ما لِي فَأعلَنَت

ُلْم الح ُ يُفَسِّر ِياُل دان
َ حَُكماء تَْقتُْل «لا لَهُ: وَقاَل بابَِل، فِي الحَُكماءِ بِقَتِل َلُِك الم ُ أمَرَه الَّذِي يُوَخ أْر وَقابََل القَصرِ، إلَى دانياُل فَذَهََب ٢٤

حُلْمِهِ.» ِتَفِسيرِ ب ُ فَُأخبِرَه َلِِك الم إلَى خُذنِي بَْل بابَِل،
أْن ُ ُمِكنُه ي يَهُوذا، مِْن المَسبِيِّينَ مَِن ً رَجُلا «وَجَْدُت لِلمَلِِك: يُوُخ أر وَقاَل َلِِك. الم إلَى ٍ بِسُرعَة ِياَل دان يُوُخ أْر فَأخَذَ ٢٥

َلِِك!» الم َ حُلْم َ يُفَسِّر
ِتَفِسيرِهِ؟» وَب ِ ُلْم بِالح ُتخـبِرَنِي أْن تَستَطِيُع ً «أَحّقا رُ: َلْْطشاصَّ ب ِ ة َّ بِالأرامِي ُ اْسمُه الَّذِي – ِياَل لِدان َلُِك الم فَقاَل ٢٦

وَلـَِكْن ٢٨ للِمَلِِك. السِّرَّ هَذا يُعلِنُوا أْن وَالعَرّافُونَ ونَ وَالمُنَِجمُّ ُ َحرَة وَالّسَ ُ الحَُكماء يَستَطِيُع «لا َلَِك: الم ِياُل دان فَأجاَب ٢٧

ِ آِخر فِي َسيَحدُُث ما رُ، نَبُوخَْذناصَّ َلُِك الم ها أّيُ لََك، أعلََن قَد ُ فَالله الأسرارَ. يُعلَِن أْن ُ يَقدِر َ وَهُو ماءِ، الّسَ فِي ٌ إلَه هُناكَ
ما إلَى ٌ ناِئم وَأنَت راوَدَتَْك َّتِي ال ُ الأفكار ُ تُِشير ٢٩ يرِكَ. سَرِ عَلَى وَأنَت رَأيتَها َّتِي ال يا ؤ ُّ وَالر ُ ُلْم الح َ هُو وَهَذا الأيّاِم.
ُ أكثَر لأنِّي هَذا ُ الله َ لِي يُعلِْن فَلَْم بِشَأنِي، أمّا ٣٠ َسيَحدُُث. بِما َ أخبَرَك قَد الأسْرارِ فَمُعلُِن المُستَقبَِل. فِي َسيَحدُُث

ذِهنَِك. فِي كانَ ما فَتَفهَمَ حُلْمِْك، َ تَفِسير َلُِك الم ها أّيُ َ تَعلَم لـِكَي بَْل آخَرَ، َمخلُوٍق أّيِ مِْن ً ِحكمَة
ً ُمخِيفا ُ وَمَنظَرُه ِجّداً، ً عَظِيما ُ لَمَعانُه كانَ أمامََك. وَوَقََف ً ِجّدا ٌ عَظِيم تِمثاٌل َ َظهَر تَنظُرُ، ُكنَت بَينَما َلُِك، الم ها «أّيُ ٣١

ُ وَالجُزء حَدِيداً، ُ وَفَخذاه ٣٣ البرُونزِ، مَِن ُ وَبَطنُه ةً، فِّضَ ُ وَذِراعاه ُ وََكتِفاه نَقِيّاً، ً ذَهَبا ِّمثاِل الت رَأُس كانَ ٣٢ وَمُْدهِشاً.
طارَ أحَدٌ، ُ يَدفَعَه أْن وَبِدُوِن َحجَرٌ. قُطـِـَع تَنظُرُ، ُكنَت وَبَينَما ٣٤ طِيٌن. َ الآخَر ُ وَبَعُضه حَدِيدٌ ُ بَعُْضه رِجلَيهِ مِْن فلِيُّ الّسُ
الّطِينِ كُّلُ فَسُِحَق ٣٥ فَسََحقَهُ. وَالّطِينِ، الحَدِيدِ خَلِيِط مِْن ِن المَُكوَّ قَدَمَيهِ مِْن فلِيِّ الّسُ الجُزءِ عَلَى ِّمثاَل الت وَضَرََب ُ َجَر الح
أحَدٌ يَستَطـِـْع لَْم ى َّ َحت يِف، الّصَ َحصادِ وَقَت التِّبنِ مِثَل ُ الرِّيح ُ حَمَلَته ً غُبارا وَصارَ ةِ، وَالّفِّضَ هَِب وَالذَّ وَالبرُونزِ وَالحَدِيدِ

الأْرَض. مَلأ ً عَظِيما ً َجبَلا وَصارَ ُ َجَر الح َ َكبِر َّ ثُم فِيهِ. كانَ الَّذِي ِ مَكانِه َ مَعرِفَة
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ً مَلِكا لِتَكُونَ ماءِ الّسَ ُ إلَه َ اختارَك ٌ عَظِيم مَلٌِك أنَت َلُِك، الم ها أّيُ ٣٧ ِتَفِسيرِهِ. ب َلَِك الم ُ َسُأخبِر وَالآنَ ُلمُ، الح َ هُو «هَذا ٣٦

ماءِ، الّسَ وَُطيُورِ ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح وَعَِن كانُوا، َما اين البَشَرِ كُّلِ عَن ً مَسؤُولا وََجعَلََك ٣٨ وَغِنَىً. ً ة َّ قُو وَأعطاكَ عَظِيماً،
أقَّلُ ُأْخرَى ٌ مَملـَكَة َستَأتِي بَعدَكَ وَلـَِكن ٣٩ ِّمثاِل. الت هَذا فِي هَِب الذَّ رَأُس َ هُو فَأنَت جَمِيعاً. عَلَيهِْم ً حاِكما َجعَلََك إْذ
يَسَحُق وََكما الحَدِيدِ. ةِ َّ بِقُو َستَكُونُ ُ الرّابِعَة ُ وَالمَملـَكَة ٤٠ الأْرِض. كُّلِ عَلَى َستَملُُك ِ البرُونز مَِن ٌ ثالِثَة ٌ مَملـَكَة َّ ثُم قِيمَةً، مِنَك
كانَْت ُ وَاصابِعَه ِّمثاِل الت قَدَمَيِّ أّنَ رَأيَْت وََكما ٤١ وَُتحَّطِمُها. الُأخرَى المَمالِِك ُ المَملـَكَة ِ هَذِه َستَسَحُق شَيءٍ، كُّلَ اِلحَدِيدِ
رَأيَْت. َكما بِالّطِينِ ُمختَلٌِط ُ ه َّ لـَِكن الحَديدِ. َ ة َّ قُو لَها أّنَ مََع ً مُنقَِسمَة ُ المَملـَكَة ِ هَذِه فَسَتَكُونُ وَحَدِيدٍ، طِينٍ مِْن ً خَلِيطا
رَأيَْت قَْد ٤٣ ةٍ. َّ قُو وََجوانُِب َضعٍف َجوانُِب ِ للمَملـَكَة فَسَتَكُونُ وَطِينٍ، حَدِيدٍ مِْن ً خَلِيطا كانَْت الأصابـِـَع وَلأّنَ ٤٢

اختِلاُط يَصمِدُ لا َكما يَصمِدَ، لَْن هَّشٌ الاختِلاَط هَذا لـَِكّنَ هُناكَ. النّاُس َسيكُونُ هَكَذا وَالّطِينِ. الحَدِيدِ اختِلاَط
وَالّطِينِ. الحَدِيدِ

بَْل َباءِ، لِلغُر ُ المَملـَكَة تِلَك َ تُتْرَك وَلَن رُ. تُدَمَّ لا ً ة َّ أبَدِي ً مَملـَكَة ماءِ الّسَ ُ إلَه َسيُؤَّسُِس المُلُوِك، أولَئَِك أيّاِم «وَفِي ٤٤

بِلا َبَِل الج مَِن قُطـِـَع الِّذِي ُ َجَر الح َ هُو فَهَذا ٤٥ الأبَدِ. إلَى َستَثبُُت وَِهيَ ُأْخرَى، مَمالَِك َلتَهِمُ وَت ُ المَملـَكَة تِلَك َستَسَحُق
هَذا المُستَقبَِل. فِي َسيَحدُُث ما لِلمَلِِك العَظِيِم ُ الله أعلََن فَقَْد هََب. وَالذَّ َ ة وَالّفِّضَ وَالّطِينَ َ وَالبُرونْز الحَدِيدَ فَسََحَق يَدَيِن،

َصحِيٌح.» ُ وَتَفِسيرُه ُلمُ، الح َ هُو
ِياَل: لِدان َلُِك الم وَقاَل ٤٧ ِياَل. لِدان ٍ جَمِيلَة وَعُطُوٍر تَقدِماٍت ِتَقدِيِم ب أمَرَ َّ ثُم الأْرِض، إلَى ُ وَرَأُسه َلُِك الم انحَنَى ِحينَئِذٍ، ٤٦

«. السِّرَّ هَذا لََك أعلََن قَْد إْذ الأسرارِ، مُعلُِن َ هُو عَظِيمٌ. ٌ إلَه إلَهَكُْم إّنَ ً «َحّقا
جَمِيِع عَلَى ً رَئِيسا ُ َجعَلَه َكما بابَِل. ِ مُقاَطعَة عَن ً مَْسؤُولا ُ وََجعَلَه ً ثَمِينَة هَدايا ُ وَأعطاه وَرَقّاهُ، ِياَل دان َلُِك الم َ فَأكرَم ٤٨
ِياُل دان أمّا بابَِل. ِ مُقاَطعَة خَدَماِت عَلَى َ وَعِبْدَنَغُو وَمِيشََخ َشْدرََخ يُعَيِّنَ أْن َلِِك الم مَِن ِياُل دان وََطلََب ٤٩ بابَِل. حَُكماءِ

. َلـَكِيِّ الم البَلاِط فِي فَبَقَِي

٣
هَب الذَّ تِمثاُل

فِي دُورا وادِي فِي ُ وَنََصبَه أذرٍُع. ِسّتُ ُ وَعَرُضه ذِراعاً،٣ ونَ ُّ ِست ُ ُطولُه هَِب الذَّ مَِن ً تِمثالا رُ نَبُوخَْذناصَّ وََصنََع ١

ِ الخَزنَة وَُأمَناءِ يَن وَالمُستَشارِ وَالحُّكاِم المَسؤُولِينَ وَكِبارِ الوُلاةِ جَميُع َ يَأتِي بِأْن ً أمرا رُ نَبُوخَْذناصَّ َ وَأصدَر ٢ بابَِل. ِ مُقاَطعَة
بِإقامَتِهِ. أمَرَ قَد َلُِك الم كانَ الَّذِي هَِب الذَّ تِمثاِل لِتَدِشينِ ِ المُقاَطعَة مُوََظفِي وَجَمِيُع الشُرَطةِ وَُضبّاِط وَالقُضاةِ

مُوََظفِّيِ وَكُّلُ الشُرَطةِ وَُضبّاِط وَالقُضاةِ ِ الخَزنَة وَُأمَناءِ يَن وَالمُستَشارِ وَالحُّكاِم المَسؤُولِينَ وَكِبارِ الوُلاةِ كُّلُ فَاجتَمََع ٣

مُنادٍ أعلََن َّ ثُم ٤ ِّمثاِل. الت أمامَ وَوَقَفُوا بِإقامَتِهِ، رُ نَبُوخَْذناصَّ َلُِك الم أمَرَ الَّذِي ِّمثاِل الت تَدِشينِ لأجِل ِيَن الآخَر ِ المُقاَطعَة
ِ وَالقِيثارَة وَالنّاِي البُوِق أْصواَت تَسمَعُونَ ِحينَ ٥ غاِت، ُّ الل جَميِع مِْن وَالُأمَمُ عُوُب الّشُ تُها َّ «أي وَقاَل: مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت

٣:١ ٣
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

القِصيرَةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلُب الرّسميةُ).
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لَهُ، يَسجُدُ لا وَمَن ٦ رُ. نَبُوخَْذناصَّ ُ نََصبَه الَّذِي هَِب الذَّ لِتِمثاِل تَسجُدُونَ الآلاِت، مَِن وَغَيرِها ِ ْبَة وَالقِر وَالقانُوِن ِ بابَة َّ وَالر
مُشتَعٍِل.» فُرٍن فِي يُطرَُح وَ ً فَورا عَلَيهِ َسيُقبَُض

وَالقِيثاراِت وَالقانُوِن وَالنّاِي البُوِق َصوَت سَمِعُوا فَلَمّا غاِت، ُّ وَالل وَالُأمَِم عُوِب الّشُ كُّلِ مِْن ُأناٌس هُناكَ وَكانَ ٧

رُ. نَبُوخَْذناصَّ ُ نََصبَه الَّذِي هَِب الذَّ تِمثاِل أمامَ َسجَدُوا الُأخرَى، ةِ َّ المُوِسيقِي الآلاِت وَأصواِت وَالمِزمارِ ِ غِيرَة وَالّصَ ِ الـَكبِيرَة
إلَى فَلتَعِْش َلُِك، الم ها «أّيُ َلِِك: الم رَ لِنَبُوخَْذناصَّ وَقالُوا ٩ اليَهُودِ. عَلَى وَاشتَكُوا َلِِك الم إلَى ونَ ُّ ِي كَلْدان رِجاٌل فَذَهََب ٨

ِ الـَكبِيرَة وَالقِيثاراِت وَالقانُوِن وَالنّاِي البُوِق َصوَت يَسمَُع مَْن كُّلَ بِأّنَ ً أمرا أصدَرَت أنَت َلُِك، الم ها أّيُ ١٠ الأبَدِ!
يَسجُدُ لا مَْن كُّلَ وَأّنَ ١١ هَِب. الذَّ تِمثاِل أمامَ يَسجُدَ أْن يَنبَغِي الُأخرَى، ةِ َّ المُوِسيقِي وَالآلاِت وَالمِزمارِ ِ غِيرَة وَالّصَ
وَمِيشَُخ َشْدرَُخ هُْم بابَِل، ِ مُقاَطعَة فِي عُلْيا َ مَراكِز فِي نْتَهُْم َّ عَي يَهُودٌ رِجاٌل هُناكَ لـَِكْن ١٢ مُشتَعٍِل. فُرٍن إلَى ِ بِه َسيُلقَى

بِإقامَتِهِ.» أمَْرُت الَّذِي هَِب الذَّ لِتِمثاِل يَسجُدُوا لَْم إْذ إلَهََك، يَعبُدُونَ وَلا أمرَكَ يَتَجاهَلُونَ وَهُْم وَعَبْدُنَغُو،
هَؤلاءِ فَأحضَرُوا «. إلَيَّ َ وَعَبْدَنَغُو وَمِيشََخ َشْدرََخ «أحضِرُوا غاِضباً: وَقاَل ذَلَِك سَمـِـَع عِندَما رُ نَبُوخَْذناصَّ فَاغتاَظ ١٣

ِ العِبادَة فِي تُشارُِكوا لَْم كُْم َّ أن َصحِيٌح هَْل وَعَبْدَنَغُو، وَمِيشَُخ َشْدرَُخ «يا رُ: نَبُوخَْذناصَّ فَقاَل ١٤ َلِِك. الم أمامَ الرِّجاَل
ِ وَالقِيثارَة وَالنّاِي البُوِق أْصواِت سَماِع فَورَ ِّمثاِل الت لِذَلَِك ُجودِ للِّسُ وا اْستَعِّدُ ١٥ نََصبتُهُ؟ الَّذِي هَِب الذَّ لِتِمثاِل ُجودِ وَالّسُ
الَّذِي ُ الإلَه َ هُو وَمَن المُشتَعِِل! الفُرِن إلَى َستُلقَوْنَ تَسجُدُوا، لَْم فَإْن الآلاِت. مَِن وَغَيرِها ِ ْبَة وَالقِر وَالقانُوِن ِ بابَة َّ وَالر
أْن َنحتاُج لا رُ، نَبُوخَْذناصَّ «يا وَقالُوا: َلَِك الم وَعَبْدَنَغُو وَمِيشَُخ َشْدرَُخ فَأجاَب ١٦ ؟» يَدَّيَ مِْن يُنقِذَكُْم أْن يَستَطِيُع
لـَِكْن ١٨ المُشتَعِِل. الفُرِن وَمَِن َلُِك الم ها أّيُ مِنَك يُنقِذَنا أْن يَستَطِيُع ُ نَعْبُدُه الَّذِي َ الإلَه لأّنَ ١٧ الأمرِ، هَذا عَْن ُنجِيبََك

نََصبتَهُ.» الَّذِي هََب الذَّ لِتِمثاِل ساِجدِيَن آلِهَتََك نَعْبُدَ لَْن نا َّ بِأن َلُِك الم ها أّيُ لَدَيَك ً مَعلُوما فَليَكُْن يُنقِْذنا، لَْم إْن ى َّ َحت
َ َسبعَة الفُرْنُ ى َّ يُحَم بِأْن وَأمَرَ وَعَبْدَنَغُوَ، وَمِيشََخ َشْدرََخ أمامَ ُ وَجهُه وَعَبََس َشدِيداً، ً غََضبا رُ نَبُوخَْذناصَّ فَغَِضَب ١٩
المُشتَعِِل. الفُرِن إلَى ُلقُوهُْم ي وَ َ وَعَبْدَنَغُو وَمِيشََخ َشْدرََخ بِطُوا يَر بِأْن جَيِشهِ فِي ُنُودِ الج بَعَض وَأمَرَ ٢٠ أضعاٍف.
ِ وَلِضَرورَة ٢٢ المُشتَعِِل. الفُرِن إلَى بِهِْم وَألقَوْا ً كامِلَة ِيابَهُْم وَث وَعَمائِمَهُْم يلَهُْم وَسَراوِ ُمصانَهُْم ق مُرتَدُونَ وَهُْم َبَطُوهُْم فَر ٢١
َ وَعَبْدَنَغُو وَمِيشََخ َشْدرََخ ألقَوْا الَّذيَِن ُنُودَ الج فَإّنَ المُعتادِ، عَِن أضعاٍف َ َسبعَة حُمَِّي الفُرنَ وَلأّنَ َلِِك الم أمرِ بِتَنفِيذِ الإسراِع
فِي مُوثَقِينَ – وَعَبْدَنَغُو وَمِيشَُخ َشدرَُخ – ُ لاثَة َّ الث الرِّجاُل وََسقََط ٢٣ النّارِ. لَهَِب مِْن المَوِت ى َّ َحت احتَرَقُوا الفُرِن إلَى

الفُرِن.
فَأجابُوا: الفُرِن؟» إلَى مُوثَقِينَ رِجاٍل َ ثَلاثَة نُلِق «ألَْم ِمُرافِقِيهِ: ل وَقاَل ً مُسرِعا َ وَقَفَز رُ نَبُوخَْذناصَّ اندَهََش ِحينَئِذٍ، ٢٤

يُِصيبَهُْم أْن دُونَ النّارِ فِي ونَ َمَّشُ يَت َمحلُولِينَ رِجاٍل َ أربَعَة أرَى «فَلِماذا َلُِك: الم فَقاَل ٢٥ َلُِك.» الم ها أّيُ كَذَلَِك َ هُو «نَعَْم،
الآلِهَةِ.»٤ بِابِن ً َشبِيها الرّابـِـُع ُ يَظهَر وَكَذَلَِك أذًَى؟

اخرُُجوا.» ، العَلِيِّ ِ الله عَبِيدَ يا وَعَبْدَنَغُو، وَمِيشَُخ َشْدرَُخ «يا وَقاَل: المُشتَعِِل الفُرِن ِ بَوّابَة إلَى رُ نَبُوخَْذناصَّ مَ تَقَّدَ َّ ثُم ٢٦

النّارِ. مَِن وَعَبْدَنَغُو وَمِيشَُخ َشْدرَُخ فَخَرََج
٣:٢٥ ٤

مثل واحدٍ على تدل جمع صيغة ها لـِكنَّ ِيون. الكلدان استَخَدَمَها َّتِي ال ِ الآراميّة اللغة في الجمِع بصيغةِ إلَهين،» «بار ً حرفيّا وَهي اللهِ. بابِن أْو الآلِهَة. بِابن ً َشبِيها
يّة. العبر إلوهيم
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عَلَى ٌ أثَر للِنّارِ يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن وَرََأْوا َحولَهُْم، َلِِك الم وَمُرافِقِي وَالحُّكاِم المَسؤُولِينَ وَكِبارِ الوُلاةِ كُّلُ اجتَمََع ِحينَئِذٍ، ٢٧

بِثِيابِهِْم. تَعلَْق لَْم النّارِ َ راِئحَة إّنَ بَْل رْ، َّ تَتَأث لَْم ِيابَهُْم وَث َيحـتَرِْق، لَْم رُؤوسِهِْم َ َشعر إّنَ ى َّ َحت أجسادِهِْم،
يَثِقُونَ الَّذِيَن ُ خُّدامَه لِيُنقِذَ ُ مَلاكَه أرَسَل الَّذِي َ وَعَبْدَنَغُو وَمِيشََخ َشْدرََخ ُ إلَه «مُبارَكٌ رُ: نَبُوخَْذناصَّ قاَل ِحينَئِذٍ، ٢٨

آمُرُ أنا وَالآنَ ٢٩ إلَهِهِْم. غَيرِ َ آخَر إلَهٍ لِأّيِ يَسجُدُوا أْو يَعبُدُوا لِئَلّا ِبحَياتِهِْم يَن ُمخاطِرِ َلِِك الم بِمَرُسوِم هَزِئُوا وَالَّذِيَن بِهِ،
ُ وََسيُصادَر يقاً، تَمزِ ُق َّ َسيُمَز وَعَبْدَنَغُوَ، وَمِيشََخ َشْدرََخ ِ إلَه عَْن بِسُوءٍ مُ َّ يَتَكَل ٍ لُغَة أْو ةٍ ُأمَّ أْو َشعٍْب أّيِ مِْن إنْساٍن أّيَ بِأّنَ

هَكَذا.» ُ َشعبَه يُنقِذَ أْن يَستَطِيُع ُ آخَر ٌ إلَه يُوجَدُ لا ُ ه َّ لأن َلَةٍ، ب مَز إلَى ُل َّ وَُيحَو ُ بَيتُه
بابَِل. ِ مُقاَطعَة فِي َ وَعَبْدَنَغُو وَمِيشََخ َشْدرََخ مَقاِم مِْن َلُِك الم رَفََع وَهَكَذا ٣٠

٤
َجرَة الّشَ َحوَل رُ نَبُوخَْذناصَّ ُ حُلم

ُ لام وَالّسَ ُ الخـَير لـَكُمُ فَليَكُْن ُلداِن، الب كُّلِ فِي الّساِكنِينَ غاِت، ُّ وَالل وَالُأمَِم عُوِب الّشُ كُّلِ إلَى رَ نَبُوخَْذناصَّ َلِِك الم «مَِن ١
دائِماً.

لِي. العَلِيِّ ُ الله عَمِلَها َّتِي ال وَالعَجائِِب بِالآياِت ُأخبِرَكُْم أْن فِي ً عَظِيما ً سُرُورا «أِجدُ ٢

عَظِيمَةٌ! ُ «آياتُه ٣

ةٌ! َّ ي قَوِ ُ ِبُه عَجائ
، أبَدِّيٌ مُلٌْك ُ كُه ـْ مُل

الأجياِل. كُّلِ َ عَبر َسيَدُومُ ُ وَُسلطانُه

وَأنا لاتِي ُّ وََتخَي أفكارِي وَأزعَجَتنِي أفزَعَنِي. ً حُلما فَرَأيُت ٥ قَصرِي، فِي ً مُطمَئِنا ُ أستَرِيح ُكنُت رَ، نَبُوخَْذناصَّ «أنا، ٤

المُنَّجِمُونَ َ جاء وَِحينَ ٧ ُلمَ. الح َ لِي يُفَسِّرُوا كَي بابَِل حَُكماءِ كُّلِ بِإْحضارِ ً أمرا أصدَرُت ِحينَئِذٍ، ٦ فِراشِي. عَلَى
أماِمي، ِياُل دان دَخََل وَأِخيراً، ٨ تَفِسيرَهُ. يَستَطِيعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ حُلمِي، عَْن أخْبَرْتُهُْم وَالوَُسطاءُ، ونَ ُّ ِي وَالكَلْدان ُ َحرَة وَالّسَ
لَهُ: فَقُلُْت حُلمِي عَن ُ فَأخبَرتُه فِيهِ، القِّدِيِسينَ ِ الآلِهَة رُوُح وَكانَ لإلَهِي. ً إكراما رُ› َلْْطشاصَّ ‹ب اسْمَ ُأْعطَِي الَّذِي َ وَهُو

عَلَيَك يَصعُُب ٌ سِرّ يُوجَدُ وَلا فِيَك، القِّدِيِسينَ ِ الآلِهَة رُوَح أّنَ أعرُِف ِجمِينَ، َّ المُن رَئِيَس يا رُ، َلْْطشاصَّ ب «يا ٩
كانَْت وَفَجأةً ذِهنِي. فِي رُؤًَى أرَى بَدَأُت ِحينَ فِراشِي عَلَى ً مُستَلقِيا ُكنُت ١٠ رَأيتُهُ. الَّذِي َ ُلم الح َ لِي فَفَسِّرْ مَعرِفَتُهُ،
ماءِ، الّسَ إلَى ارتِفاعُها َلََغ ب وَ ِجّداً، ً ة َّ ي وَقَوِ ً َكبِيرَة ُ َجرَة الّشَ ِ هَذِه كانَت ١١ الأْرِض، فِي تَنمُو ً ِجّدا ٌ يلَة َطوِ ٌ َشجَرَة هُناكَ
ِ يَة ِّ البَر َحيواناُت وَكانَِت لِلجَمِيِع، ً َطعاما تُعطِي وَكانَت وَفِيراً، وَثَمَرُها جَمِيلَةً، أوراقُها كانَت ١٢ يَراها. َمِيُع الج وَكانَ

مِنها. تَأكُُل ِناِت الكائ وَكُّلُ أغصانِها، فِي تَسكُُن ُ يُور وَالّطُ َتحتَها، تَستَظِّلُ
‹اقطَعُوا ١٤ وَصَرََخ: ماءِ الّسَ مَِن قِّدِيٌس مُراقٌِب نَزََل فِراشِي، وَعَلَى حُلمِي فِي هَذا أرَى ُكنُت «وَبَينَما ١٣

أغصانِها. مِْن يُورُ وَالّطُ َتحتِها مِْن ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح وَلتَهرِِب ثِمارَها! انثُرُوا أوراقَها! انزَعُوا أغصانَها! وا قُّصُ َجرَةَ! الّشَ
ُ اترُُكوه الغابَةِ. نَباتاِت وََسِط فِي وَُنحاٍس ِبحَدِيدٍ ِجْذعَها أْوثِقُوا الأْرِض. فِي وَجُذُورَها ِجْذعَها اترُُكوا لـَِكِن ١٥
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إلَى َيواناِت، كَالح ُ يُفَكِّر وَ ، البَشَرِّيَ ُ عَقلَه َسيَفقِدُ ١٦ ةِ. َّ العُشبِي الأراضِي فِي َيواناِت الح بَينَ ماءِ الّسَ نَدَى مِْن لِيَبتَّلَ
مَواسِمَ.› ُ َسبعَة عَلَيهِ تَمْضيَ أْن

َ مَملـَكَة َيحْكُمُ العَلِيَّ َ الله أّنَ َخلُوقاِت الم كُّلُ تَعرَِف لـِكَي القِّدِيسُونَ المُراقِبُونَ ِ بِه أمَرَ مَرُسومٌ الإعلانُ «هَذا ١٧
عَلَيها. النّاِس أوَضَع ُ يُقِيم وَ يَشاءُ، ِمَن ل يُعطِيها َ وَهُو البَشَرِ.

مَِن أحَدَ لا ُ ه َّ لأن ُلمَ، الح َ لِي فَسِّرْ رُ، َلْْطشاصَّ ب يا وَالآنَ رَ. نَبُوخَْذناصَّ َلَِك الم أنا رَأيتُهُ، الَّذِي ُ ُلم الح َ هُو «هَذا ١٨

فِيَك.» القِّدِيِسينَ ِ الآلِهَة رُوَح لأّنَ فَتَستَطِيُع أنَت أمّا تَفِسيرَهُ، يَستَطِيُع ِيَن الآخَر الحَُكماءِ

«يا َلُِك: الم ُ لَه فَقاَل أفكارِهِ. مِْن ٌ مُنزَِعج َ وَهُو كامِلَةٍ ساعَةٍ َ َنحو ً صامِتا – رَ َلْْطشاصَّ ب ً أيضا وَيُْدعَى – ِياُل دان فَبَقَِي ١٩

يُزِعجانَِك.» ُ وَتَفِسيرَه َ ُلم الح تَدَِع لا رُ، َلْْطشاصَّ ب
وَوََصَل رَأيتَها، َّتِي ال ُ ة َّ ي القَوِ ُ الـَكبِيرَة ُ َجرَة فَالّشَ ٢٠ أعدائَِك! عَن َ ُلم الح هَذا أّنَ لَوْ ى َّ أتَمَن َسيِّدِي، «يا رُ: َلْْطشاصَّ ب فَأجاَب
وَفِي الـَكثِيرِ، َّمَرِ وَالث ِ مِيلَة َّ الج الأوراِق ذاَت ُ َجرَة الّشَ ٢١ – الأْرِض أقاصِي مِْن ً ة َّ ِي مَرئ كانَْت ى َّ َحت ماءِ، الّسَ إلَى ارتِفاعُها
َلُِك! الم ها أّيُ أنَت ِهيَ ٢٢ – أْغصانِها فِي ُ يُور الّطُ شَِت وَعَّشَ َتحتَها ُ ة َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح َسَكنَِت وَقَد لِلجَمِيِع، َطعامٌ أغصانِها

الأْرِض. أقاصِي إلَى وَُسلطانَُك ماءِ الّسَ إلَى تَُك َّ قُو وَوََصلَْت عَظِيمَةً، ً ثَروَة وَجَمَعَت يّاً، وَقَوِ ً عَظِيما صِرَت فَقَد
لـَِكِن تَماماً، ـِكُوها وَأهل َ َجرَة الّشَ ‹اقطَعُوا قاَل: وَالَّذِي ماءِ، الّسَ مَِن يَنزُِل ُ رَأيتَه الَّذِي القِّدِيُس المُراقُِب «أمّا ٢٣

ماءِ، الّسَ ِنَدَى ب َستَبتَّلُ فَهُناكَ الحُقُوِل. وََسَط وَُنحاٍس حَدِيدٍ مِْن بِقُيُودٍ ً دَة َّ مُقَي الأْرِض فِي وَجُذُورَها ِجذعَها اتْرُُكوا
مَواسٍِم.› ُ َسبعَة تَكتَمَِل ى َّ َحت ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح بَينَ وَتَبقَى

َسيِّدِي عَلَى العَلِيُّ ُ الله ُ أصدَرَه الَّذِي ُ الحُكم َ هُو هَذا ُلمِ: الح فِي المُراقُِب ُ قالَه ما ُ تَفِسير َ هُو هَذا َلِِك، الم َسيِّدِي «فَيا ٢٤

ِنَدَى ب وََستَبتَّلُ كَالبَقَرِ، العُشَب وََستَأكُُل ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح بَينَ وََستَعِيُش النّاِس، بَينِ مِْن َسيَطرُدُونََك ٢٥ َلِِك: الم
يُعطِيها َ وَهُو البَشَرِ. ِ مَملـَكَة عَلَى َيحكُمُ العَلِيَّ َ الله أّنَ وَتَعرَِف عَقلَُك إلَيَك يَعُودَ أْن قَبَل مَواسٍِم ُ َسبْعَة عَلَيَك ُّ وََستَمُر ماءِ. الّسَ

يَشاءُ. ِمَن ل
َ تُْدرِك عِنْدَما إلَيَك، َستَعُودُ مَملـََكتََك أّنَ َ لِتَعلَم فَهَذا وَجُذُورَها،› ِجْذعَها ‹اترُُكوا القّدِيُس: المُراقُِب قاَل «وَعِندَما ٢٦

بِالإحساِن َ شَرِّك وَعَْن بِالبِرِّ، َخطاياكَ عَْن ْ َكّفِر نَِصيَحتِي. اْسمَْع َلُِك الم ها أّيُ لِذَلَِك ٢٧ ماءِ. الّسَ لِرَّبِ ِهيَ َ يادَة الّسِ أّنَ
هادِئَةٌ.» ٌ يلَة َطوِ َحياةٌ لََك تَكُونُ فَحِينَئِذٍ، لِلفُقَراءِ.

قَصرِهِ، َسطِح عَلَى ى َّ َمَش يَت َلُِك الم كانَ ً شَهرا َ عَشَر اثنَي فَبَعدَ ٢٩ رَ، نَبُوخَْذناصَّ لِلمَلِِك الُأمُورِ تِلَك كُّلُ حَدَثَت وَقَد ٢٨

َمجدِي!» َ وَلُأْظهِر مَملـََكتِي َ عاِصمَة َ لِتَِصير تِي َّ بِقُو بَنَيتُها َّتِي ال ُ العَظِيمَة ُ المَدِينَة بابُِل ِهيَ ِ «هَذِه قاَل: ِحينَ ٣٠

َلُِك الم ها أّيُ لََك َسيَحدُُث ما «اسمَْع يَقُوُل: ماءِ الّسَ مَِن َصوٌْت َ جاء الكَلِماِت، ِ بِهَذِه مُ َّ يَتَكَل لايَزاُل كانَ وَبَينَما ٣١
العُشَب وََستَأكُُل ةِ، َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح بَينَ لِتَعِيَش النّاِس بَينِ مِْن ُ وََستُطرَد ٣٢ مِنَك. مَملـََكتَُك َستُنزَعُ رُ: نَبُوخَْذناصَّ
يُعطِيها َ وَهُو البَشَرِ. ِ مَملـَكَة عَلَى َيحكُمُ العَلِيَّ َ الله أّنَ وَتَعرَِف عَقلَِك إلَى تَعُودَ أْن قَبَل مَواسٍِم ُ َسبعَة عَلَيَك ُّ وََستَمُر كَالبَقَرِ،

يَشاءُ.» ِمَن ل
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وَابتَّلَ كَالبَقَرِ، العُشَب يَأكُُل وَبَدَأ َمجنُوناً. وَصارَ النّاِس، بَينِ مِْن رُ نَبُوخَْذناصَّ َ ُطرِد الرِّسالَةِ، ِ هَذِه انتِهاءِ وَفَورَ ٣٣

يُورِ. الّطُ كَمَخالِِب صارَت ى َّ َحت ُ أظافِرُه وَطالَت سرِ. َّ الن يِش رِ مِثَل صارَ ى َّ َحت دَ َّ َلَب وَت ُ َشعرُه طاَل ماءِ. الّسَ ِنَدَى ب ُ َجسَدُه
إلَيَّ فَعادَ ماءِ الّسَ َ َنحو عَينَيَّ رُ، نَبُوخَْذناصَّ أنا رَفَعُت المُعَيَّنِ، الوَقِت ِ نِهايَة «وَفِي بِقَولِهِ: ُ كَلامَه رُ نَبُوخَْذناصَّ وَتابََع ٣٤

الأجياِل. َ عَبر ُّ يَستَمِر ُ وَمُلـكُه الأبَدِ، إلَى يَملُُك وَالَّذِي الأبَدِ إلَى َيحيا الَّذِي دُت َّ وََمج ، العَلِيَّ َ الله بارَكُت ِحينَئِذٍ، عَقلِي.

اللهِ، ةِ َّ قُو «أمامَ ٣٥

شَيءٍ! كَلا الأْرِض عَلَى البَشَرِ كُّلُ
ِيدُ يُر ما يَعمَُل َ هُو

الأْرِض! بِسُّكاِن أْو ماءِ الّسَ ِبجُندِ
ُ مَنْعَه يَستَطِيُع مَْن يُوجَدُ لا
تَعمَُل؟ ماذا ُ يَسألُه مَْن أْو

المُستَشارُونَ وَعادَ َطبِيعَتِها. إلَى هَيئَتِي وَعادَت وَكَرامَتِي. مَملـََكتِي وََمجدَ عَقلِي إلَيَّ ُ الله أعادَ اليَوِم، ذَلَِك «فِي ٣٦

كانَ مِمّا أعظَمَ ثَروَةٍ عَلَى وََحَصلُت مَملـََكتِي. عَلَى َكمَلٍِك مَركِزِي إلَى وَعُْدُت جَدِيدٍ. مِْن نَِصيَحتِي يَطلُبُونَ ُ وَالنُبَلاء
أْن ُ يَقدِر َ وَهُو مُستَقِيمَةٌ، ُ وَُطرُقُه َحّقٌ ِ أعمالِه كُّلُ الَّذِي ماءِ الّسَ مَلَِك ُ وَُأكرِم وَأحمَدُ ُأَسبُِّح رَ نَبُوخَْذناصَّ أنا ٣٧ لِي.

يَن.» ِ المُتََكبِّر يُذِّلَ
٥

ر ِيلْشاصَّ ب ُ وَلِيمَة
وََتحَت ٢ أمامَهُْم. ً خَمرا يَشرَُب وَكانَ نُبَلائِهِ، مِْن لِألٍف ً عَظِيمَة ً وَلِيمَة َلُِك الم عَمَِل رَ، ِيلْشاصَّ ب َلِِك الم حُكمِ أثناءِ فِي ١

القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الهَيكَِل مَِن رُ نَبُوخَْذناصَّ ُ أبُوه أخَذَها َّتِي ال ِ ة َّ ي وَالفِّضِ ةِ َّ هَبِي الذَّ ِ ِيَة الآن بِإْحضارِ رُ ِيلْشاصَّ ب أمَرَ َمرِ، الخ تَأثِيرِ
مِْن الهَيكَِل، مِْن ُأِخذَْت َّتِي ال َ ِيَة الآن أحضَرُوا وَعِندَما ٣ ِيَةِ. الآن ِلَك ِت ب ِ يه وََجوارِ ُ وَنِساؤُه ُ وَرُؤساؤُه َلُِك الم يَشرََب كَي
َ آلِهَة وَيُسَبُِّحونَ َ َمر الخ يَشرَبُونَ فَكانُوا ٤ بِها. يهِ وََجوارِ ُ وَنِساؤُه ُ وَأشرافُه َلُِك الم شَرَِب القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيِت

َجَرِ. وَالح وَالخَشَِب وَالحَدِيدِ ِ وَالبُرونْز ةِ وَالّفِّضَ هَِب الذَّ
تَكتُُب. وَِهيَ اليَدَ َلُِك الم فَرَأى المِصباِح. مُقابَِل القَصرِ حائِِط ِجبِص عَلَى وََكتَبَْت إنساٍن، ُ يَد َظهَرَْت وَفَجأةً، ٥

َلُِك الم وَصَرََخ ٧ تَرَتجِفاِن. ُ رُكبَتاه وَبَدَأْت مَفاِصلِهِ، كُّلُ وَارَتخَت رَ، َّ وََتحـَي وَارتَعََب الخَوِف، مَِن َلِِك الم ُ وَجه فَشََحَب ٦
وَالمُنَّجِمِينَ. ِيِّينَ وَالكَلْدان َ َحرَة الّسَ إلَيهِ لِيُحضِرُوا

مِْن ً ِيابا ث َسيَناُل َكما َكبِيراً، ً مَنِصبا َسيَناُل يُفَسِّرَها وَ َ الكِتابَة ِ هَذِه يَقرَأ أْن يَستَطِيُع «مَْن بابَِل: ِلحَُكماءِ َلُِك الم وَقاَل
المَملـَكَةِ.» فِي الثّالَِث جَُل َّ الر وََسيَكُونُ ذَهٍَب، مِْن ً وَقِلادَة ُأرُجواٍن

َلِِك الم رُعُب فَازدادَ ٩ لِلمَلِِك. يُفَسِّرُوها أْو َ الكِتابَة يَقرَُأوا أْن يَقدِرُوا لَْم هُْم وَلـَِكنَّ َلِِك، الم إلَى الحَُكماءِ جَميُع َ فَجاء ٨
يهِ. مُستَشارِ جَمِيَع القَلَُق وَأصاَب وَاكتِئابُهُ،
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تَكتَئِْب. وَلا تَقلَْق لا الأبَدِ، إلَى «فَلتَعِْش لِلمَلِِك: وَقالَت الاحتِفاِل إلَى جاءَْت حَدََث، بِما َلِِك الم ُأمُّ سَمِعَْت وَإْذ ١٠

ً وَفَْهما ً استِنارَة ِ حُكمِه ِ فَترَة فِي رُ نَبُوخَْذناصَّ أبُوكَ فِيهِ وَجَدَ القِّدِيِسينَ. ِ الآلِهَة رُوُح فِيهِ مَملـََكتَِك فِي رَجٌُل هُناكَ ١١
ِ فِيه رَ، َلْْطشاصَّ ب أبُوكَ ُ دَعاه الَّذِي ِياُل فَدان ١٢ ِيِّينَ. وَالكَلْدان ِ َحرَة وَالّسَ المُنَّجِمِينَ عَلَى ً رَئِيسا ُ نَه َّ فَعَي الآلِهَةِ، ِ َكحِكمَة ً وَِحكمَة
الكِتابَةِ.» مَعنَى َسيَشرَُح َ وَهُو ِياُل، دان فَليُستَْدعَ وَالمَشاكِِل. الألغازِ وَحَّلِ الأحلاِم لِتَفِسيرِ وَفَْهمٌ ٌ وَمَعْرِفَة ٌ عَظِيمَة رُوٌح
يَهُوذا! أْرِض مِْن َلُِك الم أبِي ُ أحضَرَه الَّذِي ِياُل دان أنَت ً «إذا ِياَل: لِدان َلُِك الم فَقاَل َلِِك. الم أمامَ ِياُل دان َ فَُأحضِر ١٣

لـِكَي إلَيَّ ُ َحرَة وَالّسَ ُ الحَُكماء َ جاء ١٥ ِجّداً. ٌ حَِكيم ََّك وَأن ً وَذَكاء ً استِنارَة لَدَيَك وَأّنَ الآلِهَةِ، رُوَح فِيَك أّنَ سَمِعُْت ١٤

تَستَطِيُع َك َّ أن سَمِعُْت وَقَد ١٦ واِحدَةٍ. كَلِمَةٍ تَفِسيرِ عَْن عَجِزُوا هُْم لـَِكنَّ لِي، يُفَسِّرُوها وَ الحائِِط عَلَى َّتِي ال َ الكِتابَة ِ هَذِه يَقرَُأوا
ً ة َّ ِي ُأرُجوان ً ِيابا ث فَسَتُعطَى لِي، تُفَسِّرَها وَأْن َ الكِتابَة ِ هَذِه َ قِراءَة استَطَعَت فَإِن الألغازَ. َتحُّلَ وَأْن الُأمُورَ ِ هَذِه َ تُفَسِّر أْن

المَملـَكَةِ.» فِي الثّالَِث جَُل َّ الر وََستَكُونُ ذَهٍَب، مِْن ً وَقِلادَة
لِلمَلِِك َ الكِتابَة َسأقرَُأ لـَِكنِّي لِغَيرِي. إكراماتَُك وَلِتَكُْن َلُِك، الم ها أّيُ لِنَفِسَك بِهَداياكَ «احتَفِْظ ِياُل: دان فَأجاَب ١٧

وَبِسَبَِب ١٩ وَكَرامَةً. ً وََمجدا ً ة َّ قُو ُ وَأعطاه َ المَملـَكَة ِ هَذِه رَ نَبُوخَْذناصَّ أباكَ العَلِيُّ ُ الله أْعطَى َلُِك، الم ها أّيُ ١٨ لَهُ. وَُأفَسِّرُها
ُ يَشاء مَْن يَقتُُل كانَ ُ ه َّ لأن َحضْرَتِهِ، فِي وَارَتجَفُوا لُغاتِها. بِجَمِيِع وَالُأمَِم عُوِب الّشُ كُّلُ ُ خافَته لَهُ، ُ الله أعطاها َّتِي ال ةِ َّ القُو
عَْرِشهِ عَْن خُلـِـــَع رُوحُهُ، ْت وَتَقَّسَ ُ قَلبُه َ ر َّ تََكب لَمّا لـَِكْن ٢٠ يَشاءُ. مَْن وَيُذِّلُ ُ يَشاء مَْن وَيَرفَُع يَشاءُ، مَْن وَيَستَحيِي
وَأكََل ةِ، َّ ي ِّ البَر َمِيرِ الح مََع َسَكَن َيواناِت. كَالح ُف يَتَصَرَّ ً َمجنُونا َ وَصار النّاِس، بَينِ مِْن َ ُطرِد ٢١ َمجدُهُ. ُ مِنه وَنُزِعَ ، َلـَكِيِّ الم
مَْن عَلَيها ُ يُقِيم ُ ه َّ وَأن البَشَرِ، ِ مَملـَكَة عَلَى َيحكُمُ العَلِيَّ َ الله أّنَ عَرََف ى َّ َحت ماءِ. الّسَ ِنَدَى ب ُ ِجسمُه وَابتَّلَ كَالبَقَرِ، العُشَب
ِحينَ ماءِ الّسَ إلهِ عَلَى تَعالَيَْت فَقَد ٢٣ الُأمُورَ! ِ هَذِه تَعرُِف َك َّ أن مََع تَتَواَضَع لَْم ابنَهُ، رُ، بَيلشاصَّ يا وَأنَت ٢٢ يَشاءُ.
تَسَبُِّحونَ ْ وَأنتُم بِها َمرِ الخ بِشُرِب يَك وََجوارِ وَنِساؤُكَ وَنُبَلاؤُكَ أنَت بَدَأَت َّ ثُم أمامََك، وَوََضعتَها ِ هَيكَلِه َ ِيَة آن أحضَرَْت
وَأمّا تُفَكِّرُ، وَلا تَسمَُع وَلا تَرَى لا َّتِي ال الأوثانَ ِ هَذِه حَت َّ َسب َجَرِ. وَالح وَالخَشَِب وَالحَدِيدِ ِ وَالبُرونْز هَِب وَالذَّ ةِ الّفِّضَ َ آلِهَة
الكِتابَةَ. ِ هَذِه فََكتَبَْت اليَدَ، ِ َحضرَتِه مِْن أرَسَل لِذَلَِك ٢٤ تُكرِمهُ. فَلَْم ُ تَعمَلُه ما وَكُّلُ َحياتَُك ِ ِيَدِه ب الَّذِي الحَقِيقِّيُ ُ الإلَه

بَةُ: المَكتُو الكَلِماُت ِهيَ ِ هَذِه ٢٥

وَفَرِْسيْن.›٥ تَقَيْْل مَنا ‹مَنا

تَفِسيرُها: «أمّا ٢٦

وَأنهاها. مُلكَِك، أيّامَ ُ الله أحصَى ‹مَنا›:
ناقِصاً. فَوُِجدََت يِن بِالمَوازِ وَزِنَْت ‹تَقَيْْل›: ٢٧

وَفارَِس.» ِمادَِي ل وَُأعطِيَْت مَملـََكتَُك قُّسِمَْت ‹فَرِْسيْن›: ٢٨

ً أيضا وَمِنها يَْقسِمُ، أي وَفارِص، – وَالحجم الوزِن لِقياِس وحدتاِن وَهُما – وشاقَِل «مَنا، يّة العبر الكلماِت تُقابُل الكلدانيةِ اللغةِ مَِن الكلِماُت ِ هذِه ٥:٢٥ ٥

فارِس.» ِ دَولَة اسمُ
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جَُل َّ الر يُعلََن وَأْن عُنُقِهِ، َحوَل ذَهٍَب مِْن ٌ قِلادَة تُوَضَع وَأْن ِيّاً، ُأرُجوان ً با ثَو ِياُل دان يُعْطَي بِأْن رُ ِيلْشاصَّ ب فَأمَرَ ٢٩

ِ ِيَة الثّان فِي َ وَهُو ً مَلِكا المادِّيُ يُوَس دارِ وَصارَ ٣١ البابِلّيِّينَ. مَلُِك رُ ِيلْشاصَّ ب قُتَِل ِ يلَة َّ الل تِلَك وَفِي ٣٠ المَملـَكَةِ. فِي الثّالَِث
عُمْرِهِ. مِْن تِّينَ وَالّسِ

٦
الُأُسود ِ ُحفرَة فِي ِياُل دان

َ ير قارِ َّ الت ُ الوُلاة ُ يُقَّدِم دانياُل، مِنهُْم وُزَراءٍ َ ثَلاثَة وَاختارَ ٢ المَملـَكَةِ. ِ ًلإدارَة والِيا يَن وَعِشرِ ٍ مِئَة تَعيِينَ يُوُس دارِ رَ َّ وَقَر ١

فَقَْد ِيَن، الآخَر وَالوُلاةِ الوُزَراءِ عَلَى ِ بِه ُق َّ يَتَفَو رُوٌح ِياَل دان فِي كانَ ُ ه َّ وَلأن ٣ َخسارَةٌ. لأّيِ َلُِك الم َض َّ يَتَعَر لا كَي لَهُْم،
المَملـَكَةِ. كُّلِ عَن ً مَسؤُولا ُ َيجعَلَه بِأْن ُ يُفَكِّر َلُِك الم كانَ

هُْم لـَِكنَّ وَأمانَتِهِ، ِ َكفاءَتِه عَدَِم لإثباِت ِ بِالحُكُومَة ِ المُتَعَلِّقَة الُأمُورِ فِي ِياَل دان فِي ٍ عِلَّة عَن يَبحَثُونَ ُ وَالوُلاة ُ الوُزَراء وَبَدَأ ٤

احتِياٍل. فِي ُ يُشارِك وَلا ً رِْشوَة يَأخُذُ وَلا ً أمِينا كانَ ِياَل دان لأّنَ فِيهِ. ً فَسادا وَلا لإدانَتِهِ، ً َسبَبا َيجِدُوا لَْم
إلَهِهِ.» ِ يعَة شَرِ فِي أمرٍ عَن نَبحََث أْن فَعَلَينا ِياَل، دان فِي ً فَسادا َنجِدَ أْن َ نَقدِر لَْن نا َّ أن «بِما الرِّجاُل: هَؤُلاءِ فَقاَل ٥

َلُِك، الم ها أّيُ ٧ الأبَدِ! إلَى فَلتَعِْش يُوُس، دارِ َلُِك الم ها «أّيُ الاقتِراِح: بِهَذا َلِِك الم إلَى ُ وَالوُلاة ُ الوُزَراء هَؤلاءِ َ فَجاء ٦
َشخٍص أّيَ يَمنَُع ً مَرُسوما َلُِك الم َ يُصدِر أْن عَلَى فَقُوا َّ وَات وَالحُّكاِم، وَرُفَقائِهِْم المَسؤُولِينَ وَكِبارِ وَالوُلاةِ ِ المَملـَكَة وُزَراءِ َ تَشاوَر
فِي ُلقَى ي ُ ه َّ فَإن لِهَذا، يَمتَثُِل لا وَمَْن كامٍِل. شَهرٍ ةِ ِمُّدَ ل َلُِك الم ها أّيُ لََك إلّا إنساٍن أْو ٍ إلَه لأّيِ َطلٍَب أْو دُعاءٍ أّيَ تَقدِيِم مِْن

رُ.» َّ تَتَغَي لا َّتِي ال وَالفُرِْس المادِيِّينَ ِ يعَة شَرِ مِثَل َ لِيَِصير ُ وَاختِْمه ً مَرُسوما َلُِك الم ها أّيُ فَأصدِْر ٨ الُأُسودِ. ِ ُحْفرَة
وََختَمَهُ. المُرُسومَ يُوُس دارِ َلُِك الم َ أصدَر وَهَكَذا ٩

ِ جاه باّتِ َ المَفتُوحَة ةِ َّ ي العُلوِ ِ غُرفَتِه فِي وافِذَ َّ الن وَفَتََح ِ بَيتِه إلَى فَذَهََب بِذَلَِك، ً مَرُسوما َ َختَم َلَِك الم أّنَ ِياُل دان وَسَمـِـَع ١٠

يَوٍم. كُّلَ مَّراٍت ثَلاَث ذَلَِك يَفعََل أْن اعتادَ فَقَد إلَهَهُ. َح َّ وََسب رُكبَتَيهِ عَلَى وََسجَدَ كَالمُعتادِ، القُْدِس ِ مَدينَة
وَقالُوا َلِِك الم إلَى فَأسرَعُوا ١٢ إلَهِهِ. مِْن َ حمَة َّ الر يَطلُُب وَ يَُصلِّي ِياَل دان وَوَجَدُوا هُناكَ، إلَى الرِّجاُل أولَئَِك فَذَهََب ١١

كامٍِل؟ شَهرٍ ةِ ِمُّدَ ل َ غَيرَك إنساٍن أْو ٍ إلَه أّيِ مِْن لَِب الّطَ أوِ لاةِ الّصَ مَِن َشخٍص أّيَ يَمنَُع ً مَرُسوما ْ َتختِم ألَْم َلُِك، الم ها «أّيُ لَهُ:
مِْن مَرُسومٌ فَهَذا َصحِيٌح، هَذا «نَعَْم، َلُِك: الم فَأجاَب الُأُسودِ؟» ِ ُحْفرَة فِي ُلقَى ي أْن يَنبَغِي ألا ذَلَِك أحَدٌ فَعََل وَإْن

تَغيِيرُها.» ُمِكُن ي لا َّتِي ال وَفارَِس مادِي مَراِسيِم
يَُصلِّي ُ ه َّ إن بَْل َلُِك! الم ها أّيُ ُ َختَمتَه أنَت الَّذِي بِالمَرُسوِم َّ يَهتَم لَْم المَسبِيِّينَ، اليَهُودِ مَِن الَّذِي ِياُل، «دان لِلمَلِِك: فَقالُوا ١٣

وَقَد ِياَل. دان لإنقاذِ ٍ يقَة بِطَرِ ُ يُفَكِّر الفَورِ عَلَى وَبَدَأ ِجّداً، َ انزََعج ذَلَِك َلُِك الم سَمـِـَع وَِحينَ ١٤ يَوٍم!» كُّلَ مَّراٍت ثَلاَث
لإنقاذِهِ. ً يقَة َطرِ َيجِدَ أْن مِس الّشَ غُرُوِب ى َّ َحت حاوََل

أّيِ ُ تَغيِير ُ َيجُوز لا وَفارَِس مادِي قانُوِن ِبحَسَِب ُ ه َّ أن تَعرُِف أنَت َلُِك، الم ها «أّيُ وَقالُوا: َلِِك الم إلَى الرِّجاُل ُأولَئَِك َ فَجاء ١٥

«لِيُنقِْذكَ ِياَل: لِدان َلُِك الم وَقاَل الُأُسودِ. ِ ُحْفرَة فِي ِ وَإلقائِه ِياَل دان بِإحضارِ َلُِك الم فَأمَرَهُمُ ١٦ َلُِك.» الم ُ يُصدِرُه مَرُسوٍم
يَستَطِيَع لا كَي وَوُزَرائِهِ، َلِِك الم ِبخاتَِم وََختَمُوها ِ الحُفرَة ِ فُتْحَة عَلَى ً َكبِيرا ً َحجَرا وََضعُوا َّ ثُم ١٧ دائِماً!» ُ تَعبُدُه الَّذِي ُ الله

ِياَل. دان عَلَى َ َصدَر الَّذِي الحُكمِ َ تَغيِير أحَدٌ
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ومَ. َّ الن يَستَطـِـِع لَْم ُ ه َّ لـَِكن يُسَلِّيهِ، مَْن إلَيهِ يَأتِي أْن وَمَنََع َطعاٍم. بِلا يَل َّ الل وَقَضَى ِ قَصرِه إلَى َلُِك الم وَذَهََب ١٨

ِياَل: دان عَلَى ِيٍن حَز عاٍل بَِصوٍت وَنادَى ِ الحُفرَة مَِن فَاقتَرََب ٢٠ الُأُسودِ. ِ ُحفرَة إلَى أسرَعَ ِجّداً، ً باكِرا الفَجرِ وَعِندَ ١٩

الُأُسودِ؟» مَِن يُنقِذَكَ أْن ً دائِما ُ وَتَعبُدُه ُ َتخدِمُه الَّذِي إلَهَُك استَطاعَ هَِل ، الحَّيِ ِ الله عَبدَ يا ِياُل، دان «يا
تُؤذِنِي، فَلَْم الُأُسودِ َ أفواه فَأغلََق ُ مَلاكَه أرَسَل إلَهِي ٢٢ الأبَدِ! إلَى فَلتَعِْش َلُِك، الم ها «أّيُ َلَِك: الم ِياُل دان فَأجاَب ٢١

َسيِّئاً.» ً َشيئا أعمَْل لَْم بِأنِّي ُ تَعلَم َلُِك الم ها أّيُ أنَت ى َّ وََحت ِيئاً. بَر وَجَدَنِي ُ ه َّ لأن
آمََن ُ ه َّ لأن أذًَى، دُونَ ً ِما سال ِ الحُْفرَة مَِن ِياُل دان فَخَرََج الحُْفرَةِ. مَِن ِياَل دان بِإخراِج وَأمَرَ َكثِيراً، َلُِك الم فَفَرَِح ٢٣

بِإلَهِهِ.
أْن وَما الحُْفرَةِ. إلَى وَنِسائِهِْم وَأولادِهِْم هُْم بِطَرِحهِْم وَأمَرَ ِياَل، دان عَلَى اشتَكُوْا الَّذِيَن بِإحضارِ َلُِك الم أمَرَ َّ ثُم ٢٤

عِظامَهُْم. وََسحَقَْت لَحمَهُْم، قَْت َّ فَمَز عَلَيهِْم الُأُسودُ َهجَمَت ى َّ َحت الحُْفرَةِ، أْرَض وا مَّسُ
الرِّسالَةَ: ِ هَذِه َلُِك الم َكتََب َّ ثُم ٢٥

يٌل. ِ جَز َسلامٌ لـَكُْم لِيَكُْن ةِ، َّ ي الإمبَراُطورِ فِي الّساِكنِينَ غاِت ُّ وَالل وَالُأمَِم عُوِب الّشُ كُّلِ «إلَى
يُكرِمُهُ. وَ ِياَل دان َ إلَه يَهاَب أْن مَملـََكتِي مُقاَطعاِت كُّلِ فِي واِحدٍ كُّلِ عَلَى المَرُسومَ: هَذا ُ ُأصدِر يوَس دارِ أنا ٢٦

، الأزَلِيُّ الحَّيُ ُ الإلَه َ «‹هُو
أبَداً، يَفنَى لَْن ُ كُه ـْ وَمُل

نِهايَةٌ. ُ لَه لَيسَْت ُ وَُسلطانُه
وَيُنقِذُ. ُيخَلُِّص ٌ إلَه َ هُو ٢٧

الأْرِض. وَعَلَى ماءِ الّسَ فِي وَعَجائَِب آياٍت يَعمَُل ٌ إلَه َ هُو
الُأُسودِ.›» مَِن ِياَل دان أنقَذَ الَّذِي َ وَهُو

. الفارِسِّيِ ُكورََش وَمُلِك المادِّيِ يوَس دارِ مُلِك َ أثناء َنجََح الَّذِي ِياُل دان َ هُو هَذا ٢٨

٧
الأربَعَة َيواناِت بِالح ِياَل دان ُ حُلم

َ ُلم الح فََكتََب فِراِشهِ، عَلَى مُستَلٍق َ وَهُو ً حُلما ِياُل دان رَأى بابَِل، مَلِِك ر٦َ ِيلْشاصَّ ب َلِِك الم حُكمِ مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ فِي ١

المُتَوَّسِِط البَحرِ عَلَى جاءَْت الأربَِع ماءِ الّسَ ياَح رِ أّنَ حُلمِي فِي «رَأيُت ِياُل: دان قاَل ٢ ةَ. َّ ئِيِسي َّ الر ُ مَلاِمحَه وَوََصَف
ُل الَأّوَ َيوانُ الح كانَ ٤ بَعٍض. عَن بَعضُها َيختَلُِف البَحرِ، مَِن ٍ َضخمَة َحيواناٍت ُ أربَعَة خَرََجْت ِحينَئِذٍ، ٣ وَأهاَجتهُ.
تُشبِهاِن تَينِ َّ الل ِ رِجلَيه عَلَى وَوَقََف الأْرِض عَِن رُفـِـَع َّ ثُم ُ أجنَِحتُه نُزِعَْت ُأراقُِب، ُكنُت وَبَينَما نَسرٍ. ُ أجنِحَة ُ وَلَه كَأَسدٍ

إنساٍن. عَقَل ُأعطَِي َّ ثُم إنساٍن. رِجلَيِّ
٧:١ ٦

الميلاد. قبَل 553 َ َنحو أي ر. بيلْشاصَّ … الُأولَى نَة الّسَ



١٤ : ٧ دانيال ١٤٠٢ ٥ : ٧ دانيال

فَقِيَل بِأسنانِهِ. ُمِسكُها ي أضلاٍع ثَلاُث ِ َمِه ف فِي وَكانَ ِبِهِ، جان عَلَى فَاستَنَدَ . ّبَ الدُّ ُ يُشبِه وَكانَ ًآخَرَ، َحيوانا رَأيُت َّ «ثُم ٥
َكثِيراً.› ً لَحما وَكُْل ‹انهَْض لَهُ:

ِ َظهرِه عَلَى ٍ أجنِحَة ُ أربَعَة ُ وَلَه َّمِرِ، كَالن َيوانُ الح ذَلَِك كانَ آخَرَ. ً َحيوانا رَأيُت ُأراقُِب ُكنُت وَبَينَما ذَلَِك، «وَبَعدَ ٦

ُسلطاٌن. ُ لَه وَُأعطَِي رُؤوٍس. ُ وَأربَعَة
حَدَيدٍ. مِْن ُ وَأسنانُه ً ِجّدا ً يّا وَقَوِ ً مُرعِبا كانَ رابِعاً. ً َحيوانا رَأيُت حُلمِي، فِي ُأراقُِب ُكنُت وَبَينَما ذَلَِك، «وَبَعدَ ٧

َيواناِت الح كُّلِ عَن ً ُمختَلِفا كانَ قَدَمَيهِ. َتحَت مِنها ى تَبَّقَ ما ً وَدائِسا عِظامَها ً ساِحقا ً َكثِيرَة ِناٍت كائ َيَوانُ الح هَذا فَالتَهَمَ
قُرُوٍن. ُ عَشرَة ُ لَه وَكانَْت الّسابِقَةِ،

كانَت الّسابِقَةِ. القُرُوِن مَِن ً ثَلاثَة ً طارِدا بَينِها مِْن ٌ َصغِير ُ آخَر قَرٌن ً فَجأة خَرََج القُرُوِن إلَى ُ أنظُر ُكنُت «وَبَينَما ٨

عَظِيمَةٍ. بُِأمُوٍر مُ َّ يَتَكَل وَفَمٌ ةٍ َّ ي بَشَرِ ُ ِشبه عُيُوٌن القَرِن لِهَذا

ُأراقُِب، ُكنُت «وَبَينَما ٩

عُرُوٌش، ُأقِيمَْت
الأيّاِم. ُ قَدِيم وَجَلََس

لِج، َّ كَالث َ بَيضاء ُ ِيابُه ث كانَْت
. قِّيِ َّ الن وِف كَالّصُ أبيََض ُ وََشعرُه

النّارِ، مَِن ً لُهُبا ُ عَرُشه كانَ
ُلتَهِبَةِ. الم كَالنّارِ عَرِشهِ وَعَجَلاُت

أمامِهِ. مِْن ُق َّ يَتَدَف ناٍر ُ نَهر كانَ ١٠

أمامَهُ. يَقِفُونَ ِ المَلائِكَة مَِن وَمَلايِيٌن وَُألُوٌف
لِلقَضاءِ، الأيّاِم٧ ُ قَدِيم َلََس فَج

أسفارٌ. وَفُتَِحْت

ُأراقُِب، ُكنُْت وَبَينَما َشدِيدَةٍ. ٍ بِعَجرَفَة مُ َّ يَتَكَل غِيرِ الّصَ القَرِن َصوَت سَمِعُْت لأنِّي ُأراقُِب أزاُل ما «ُكنُت ١١

َتحيا بِأْن لَها سُمَِح وَلـَِكْن الُأخرَى، َيواناِت الح ُسلطانُ وَنُزِعَ ١٢ بِالنّارِ. لِيُحرََق وَُألقَِي ُ َجسَدُه وَُأهلَِك َيَوانُ الح قُتَِل
ً َشبِيها وَكانَ ماءِ، الّسَ ُسحُِب عَلَى َشخٌص َ جاء فَجأةً حُلمِي، فِي الُأمُورَ ِ هَذِه كُّلَ ُأشاهِدُ ُكنُت وَبَينَما ١٣ قَِصيراً. ً وَقتا
وَالُأمَِم عُوِب الّشُ كُّلُ ُ فَسَتَخدِمُه وَمُلكاً، ً وََمجدا ً ُسلطانا وَُأعطَِي ١٤ أمامَهُ. وَمَثََل الأيّاِم قَدِيِم إلَى َ فَجاء بِالإنساِن.

أبَداً. رَ يُدَمَّ وَلَْن يَنتَِهيَ لَْن ُ كُه ـْ وَمُل الأبَدِ، إلَى َسيَدُومُ ُ ُسلطانُه غاِت. ُّ وَالل
ُلم الح ُ تَفِسير

٧:١٠ ٧
الفصل) هَذا ِ بَقيّة فِي ً (أيضا الأزل. منذ أي القَديِم، مُنذُ عَرِشهِ عَلَى َكمَلٍِك ِ الله إلَى ٌ إشارَة الأيّام. قديم
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قَدِيِم أمامَ الواقِفِينَ أحَدِ مِْن َبُت فَاقتَر ١٦ أرعَبَتنِي. عَقلِي وَرُؤَى داِخلِي، فِي دانْياَل أنا رُوِحي َبْْت «وَاضطَر ١٥

َ أربَعَة ُمَثُِّل ت ُ الأربَعَة َيواناُت الح ِ ‹هَذِه وَقاَل: ١٧ فِسيرِ. َّ بِالت وَأخبَرَنِي إلَيَّ مَ َّ فَتَكَل الُأمُورِ. ِ هَذِه مَعنَى عَْن ُ وََسألتُه الأيّاِم
الآبِدِيَن.› أبَدِ إلَى ُ ـِكُونَه وَيَمتَل ُلَك الم العَلِيِّ ِ الله قِّدِيسُو َسيَأخُذُ وَبَعدَهُْم ١٨ الأْرِض. عَلَى ُسلطاٌن لَهُْم َسيَكُونُ مُلُوٍك

ً ِجّدا ً يّا وَقَوِ ً مُرعِبا كانَ الُأخرَى. َيواناِت الح عَِن ُختَلِِف الم الرّابـِـِع َيواِن الح رَمزِ مَعنَى َ مَعرِفَة أرَْدُت «ِحينَئِذٍ، ١٩

رِجلَيهِ. َتحَت مِنها ى تَبَّقَ ما عَلَى وَداَس عِظامَها وََسحََق ً َكثِيرَة َمخلُوقاٍت أكََل وَقَْد بُرونْزٍ. مِْن ُ وََمخالِبُه حَدِيدٍ مِْن ُ وَأسنانُه
سابِقَةٍ. قُرُوٍن َ ثَلاثَة َ فطَرَد بَعْدُ فِيما َ َظهَر الَّذِي وَالقَرِن رَأِسهِ عَلَى َّتِي ال ِ العَشرَة القُرُوِن مَعنَى أعرَِف أْن وَأرَْدُت ٢٠

ُأراقُِب، ُكنُت وَبَينَما ٢١ الُأخرَى. َيواناِت الح مَنظَرِ مِْن أضخَمُ ُ وَمَنظَرُه َشدِيدَةٍ، ٍ بِعَجرَفَة مُ َّ يَتَكَل وَفَمٌ عُيُوٌن فِيهِ وَكانَت
لِيَأخُذَ الوَقُت َ وَجاء . العَلِيِّ ِ الله قِّدِيسِّيِ وَأنَصَف الأيّاِم ُ قَدِيم َ جاء َّ ثُم ٢٢ وَغَلَبَهُْم. القِّدِيِسينَ ُيحارُِب القَرنُ ذَلَِك بَدَأ

ُلَْك. الم العَلِيِّ ِ الله قِّدِيسُو
عَِن ً ُمختَلِفَة َستَكُونُ ٌ رابِعَة ٌ مَملـَكَة َ هُو الرّابـِـُع َيَوانُ ‹الح الأيّاِم: قَدِيِم أمامَ يَقُِف كانَ الَّذِي ُ قالَه ما َ هُو «وَهَذا ٢٣

مُلُوٍك َ عَشْرَة العَشرُ ُ قُرُونُه ُمَثُِّل وَت ٢٤ وَتَسَحقُها. وَتَدُوسُها ها َّ كُل الأْرَض ُ المَملـَكَة ِ هَذِه فَسَتَبتَلـِـــُع الُأخرَى، المَمالِِك
ِضّدَ مُ َّ وََسيَتَكَل ٢٥ مُلُوٍك. َ ثَلاثَة وََسيَخلَُع الّسابِقِينَ، المُلُوِك عَِن ُمختَلٌِف مَلٌِك بَعدَهُْم وََسيَقُومُ المَملـَكَةِ. تِلَك َسيَحكُمُونَ

ِ ُسلطانِه إلَى القِّدِيسُونَ مُ َّ وََسيُسَل رائـِـِع، َّ وَالش َ يم قوِ َّ الت تَغيِيرِ وََسيُحاوُِل . العَلِيِّ ِ الله قِّدِيسِي ُ يَظلِم وَ وََسيَضطَهِدُ ، العَلِيِّ ِ الله
وَنِصٍف. َسنَواٍت ثَلاِث ةِ ِمُّدَ ل

وَُسلطانُها الأْرِض مَمالِِك كُّلِ عَلَى ُ يادَة الّسِ وََستُعْطَى ٢٧ تَماماً. ُ كُه ـْ مُل يَفنَى وَ ُ ُسلطانُه وََسيُنزَعُ َسيُحاكَمُ، ُ ه َّ «‹وَلـَِكن ٢٦

وَتُطِيعُهُْم.› وََتخدِمُهُْم لُطاِت الّسُ جَمِيُع لَهُْم وََستَخَضُع ةً. َّ أبَدِي ً مَملـَكَة مَملـََكتُهُْم وََستَكُونُ . العَلِيِّ ِ الله لِقِّدِيسِي وََمجدُها
عَِن وَقَُف َّ الت أستَطـِـِع وَلَْم تُزِعجُنِي، أفكارِي كانَت ِجّداً. ً مُرتَعِبا ِياَل، دان أنا ُكنُت الرِّسالَةِ، ِ هَذِه ِ نِهايَة «وَفِي ٢٨

الُأمُورِ.» ِ بِهَذِه فِكيرِ َّ الت
٨

َّيس وَالت الـَكبِْش يا رُؤ
البِدايَةِ. فِي رَأيتُها َّتِي ال تِلَك بَعدَ ُأْخرَى يا رُؤ ِياَل، دان أنا لِي، َظهَرَْت رَ،٨ ِيلْشاصَّ ب َلِِك الم حُكمِ مِْن ِ الثّالِثَة ِ نَة الّسَ فِي ١

ُأولاَي. نَهرِ قُرَب يا ؤ ُّ الر ِ هَذِه رَأيُت وَقَد عَيِلامَ. ِ مُقاَطعَة ِ عاِصمَة ُشوَشَن، ِ العاِصمَة فِي ُكنُت بَينَما َ يَة الرُؤ ِ هَذِه رَأيُت ٢
يُل وِ الّطَ َ فَظَهَر الآخَرِ. مَِن أطوَُل أحَدُهُما يلاِن، َطوِ قَرناِن ُ لَه وَكانَ هرِ. النَّ قُرَب ً واقِفا ً َكبْشا فَرَأيُت عَينَيَّ رَفَعُت ٣

ُ أمامَه مُودَ الّصُ َحيَواٍن أّيُ يَستَطـِـْع وَلَْم َنُوِب، وَالج ماِل وَالّشَ الغَرِب َ َنحو ً مُندَفِعا الـَكبَْش رَأيُت ٤ القَِصيرِ. ُظهُورِ بَعدَ
ةِ. َّ القُو فِي وَيَزدادُ ِيدُ يُر ما يَعمَُل َّ وَاستَمَر

وَكانَ الأْرَض، تَلمِساِن ُ قَدَماه تَكُْن لَْم الأْرِض. َسْطِح فَوَق ً عابِرا الغَرِب مَِن تَيٌس َ جاء أنظُرُ، ُكنُت وَبَينَما ٥

عَينَيهِ. بَينَ ٌ بارِز قَرٌن ُ لِه
٨:١ ٨

الميلاد. قبَل 551 َ َنحو أي ر. ِيلْشاصَّ ب … الثّالثَة نَة الّسَ
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الـَكبَْش يَضرُِب ُ وَرَأيتُه ٧ هرِ. النَّ عِندَ يَقُِف ً سابِقا ُ رَأيتُه الَّذِي القَرنَينِ ذِي الـَكبِْش َ َنحو ِ تِه َّ قُو بِكُّلِ رََكَض َّ ثُم ٦

يُس َّ الت فَطَرََح أمامَهُ. مُودَ الّصُ الـَكبُْش يَستَطـِـِع فَلَْم قَرنَيهِ، ُ لَه َ َكسَر الـَكبَْش يُس َّ الت ضَرََب وَِحينَ َشدِيدٍ. بِعُنٍف
الـَكبَْش. يُنقِذُ مَْن هُناكَ يَكُْن وَلَْم عَلَيهِ. وَداَس ً أْرضا الـَكبَْش

ُ جِه يَّتَ بارِزَةٍ. قُرُوٍن ُ أربَعَة ُ مَكانَه وَخَرََجْت ُ الـَكبِير القَرنُ َ انَكسَر تِهِ، َّ قُو ةِ َّ قِم فِي لـَِكن عَظَمَةً. يَزدادُ يُس َّ الت َّ استَمَر َّ ثُم ٨

الأربَِع. الجِّهاِت مَِن ٍ ِجهَة َ َنحو مِنها كُّلٌ
القَرنُ وَارتَفََع ١٠ َمِيلَةِ. الج الأْرِض َ َنحو ، رقِيِّ َّ الش َنُوِب الج َ َنحو َ جَه وَاّتَ الأربَعَةِ، القُرُوِن ِ هَذِه مِْن ٌ َصغِير قَرٌن وَخَرََج ٩

ُجندِ رَّبَ ً مُتَحَّدِيا ُ نَفسَه وَرَفََع ١١ عَلَيها. وَداَس الأْرِض إلَى وَالـَكواِكِب ُجوِم ُّ الن مَِن َ الـَكثِير وََطرََح ماءِ، الّسَ َ َنحو
ُ غِير الّصَ القَرْنُ فَعََل ةِ. َّ اليَومِي ِ بِيحَة الذَّ ُ تَقدِيم َف َّ تَوَق المَعِْصيَةِ، وَبِسَبَِب ١٢ الهَيكََل. َ وَهَدَم ةَ، َّ اليَومِي َ بِيحَة الذَّ وَألغَى ماءِ. الّسَ

عَمَِل! ما فِي وََنجََح الأْرِض، إلَى الحَّقَ وَطرََح هَذا،
َظهَرَت َّتِي ال ُ الُأمُور ِ هَذِه َستَدُومُ «كَْم مُ: َّ يَتَكَل كانَ ذِي َّ لِل القِّدِيسينَ أحَدُ فَقاَل مُ. َّ يَتَكَل القِّدِيسينَ أحَدَ وَسَمِعُْت ١٣

؟» ماوِّيِ الّسَ ُندِ وَالج ِس المُقَّدَ المَكاِن وَدَْوُس الإثِم، بِسَبَِب ةِ َّ اليَومِي ِ بِيحَة الذَّ ُف ُّ تَوَق أي – يا ؤ ُّ الر فِي
ُس.» المُقَّدَ المَكانُ يُستَرَدَّ أْن إلَى وَلَيلَةٍ، نَهاٍر ِ مِئَة وَثَلاَث ألفَيْنِ هَذا «َسيَبقَى فَقاَل: ١٤

ِيال لِدان يا ؤ ُّ الر شَرُح
َّ ثُم ١٦ رَجٍُل. ِ هَيئَة فِي وَكانَ أماِمي، َشخٌص َ َظهَر ً وَفَجأة لِفِهمِها. ً مُساعَدَة َطلَبُت يا ؤ ُّ الر ِياَل، دان أنا رَأيُت، ِحينَ ١٥

َّجُِل.» الر لِهَذا يا ؤ ُّ الر اشرَِح ِيُل، ِجبرائ «يا يَقوُل: هرِ النَّ وََسِط مِْن ً يّا بَشَرِ ً َصوتا سَمِعُْت
وَجهِي. عَلَى وََسقطُت ً ِجّدا ارتَعَبُت إلَيَّ يَقتَرُِب كانَ وَإْذ فِيهِ، ً واقِفا ُكنُت الَّذِي المَكاِن إلَى ِيُل ِجبرائ َ فَجاء ١٧

مَِن.» َّ الز ِ بِنِهايَة َتختَّصُ يا ؤ ُّ فَالر الإنسانُ، ها أّيُ «افهَمُ لِيَ: فَقاَل
َسيَحدُُث بِما َسُأخبِرُكَ أنا «ها لِي: قاَل ِحينَئِذٍ ١٩ . قَدَمَيَّ عَلَى وَأوقَفَنِي لَمَسَنِي ُ ه َّ لـَِكن ، عَلَيَّ ُأغمََي إلَيَّ مَ َّ تَكَل وَِحينَ ١٨

المُعَيَّنِ. الوَقِت انتِهاءِ بَعدَ أي الغََضِب، بَعدَ
اليُوناِن، َ حُكم ُمَثُِّل ي وَالتَيُس ٢١ ةِ. َّ وَالفارِِسي ةِ َّ المادِي ةِ َّ ي الإمبَراُطورِ مَلَِك ُمَثُِّل ي ُ رَأيتَه الَّذِي القَرنَينِ ذُو «الـكَبُْش ٢٠
َ قِيام فَيُمَثُِّل مِنْهُ، قُرُوٍن ِ أربَعَة وَخُرُوُج ِل الأّوَ القَرِن ُ َكسْر أمّا ٢٢ َل. الأّوَ ُلَك الم ُمَثُِّل ي ِ عَينَيه بَينَ الَّذِي خمُ الّضَ وَالقَرنُ

تِهِ. َّ بِقُو يَكُونُوا لَْن هُْم أّنَ مََع ِل، الأّوَ َلِِك الم مَوِت بَعدَ مَمالَِك أربَِع
ً يّا قَوِ َسيَكُونُ ٢٤ بِالمَكْرِ. يَعْمَُل وَقاٍس عَنِيدٌ مَلٌِك َسيَقُومُ ذُروَتَها، ُ المَعِصيَة تَِصُل وَِحينَ ِكهِْم، ـْ مُل ِ نِهايَة «وَفِي ٢٣

يَعمَلُهُ. ما كُّلِ فِي مُ وََسيَتَقَّدَ مُدهٍِش بِشَكٍل ً مُدَمِّرا َسيَكُونُ ِل. الأّوَ َلِِك الم ةِ َّ قُو مِثَل تَكُونَ لَْن ُ تَه َّ قُو أّنَ مََع ِجّداً،
َس. المُقَّدَ عَْب وَالّشَ َ ياء الأقوِ َ القادَة وََسيُهلُِك

ُ ه َّ إن ى َّ َحت يَن. َكثِيرِ َسيَقتُُل لاِم الّسَ مَِن فَترَةٍ وَِخلاَل نَفِسهِ. إلَى َ العَظَمَة وََسيَنِسُب وَِخداعِهِ، ِ بِذَكائِه «َسيَنَجُح ٢٥

. بَشَرِّيٍ ٍل تَدَخُّ أّيِ دُونَ مُ َسيَتََحّطَ ُ ه َّ وَلـَِكن ؤَساءِ، ُّ الر رَئِيَس َ لِيُقاوِم َسيَقُِف
يلَةٍ.» َطوِ فَترَةٍ بَعدَ إلّا َّ تَتِم لَْن فَهَِي يا، ؤ ُّ الر عَلَى ْ فَاختِم أنَت أمّا َصحِيحَةٌ. لََك ُأعلِنَت َّتِي ال باِح وَالّصَ المَساءِ يا «رُؤ ٢٦
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ما َّتِي ال يا ؤ ُّ الر مَِن ً مُندَهِشا وَُكنُت َلِِك. الم عِندَ عَمَلِي وَاستأنَْفُت نَهَضُت َّ ثُم أيّاٍم، ةِ لِعِّدَ مَرِضُت ِياَل، دان أنا، ٢٧

أفهَمُها. لا زِلُت
٩

ِيال دان ُ َصلاة
ِيِّينَ، الكَلْدان ًعَلَى مَلِكا تُوَِّج وَالَّذِي المادِيِّينَ نَسِل مِْن ُ يَنحَدِر الَّذِي يوَش أْحشُورِ بِن يُوَس دارِ ِلحُكمِ الُأولَى ِ نَة الّسَ فِي ١
ِ مَدينَة فِي الهَيكََل إّنَ تَقُوُل إْرمِيا النَبِيِّ إلَى ِ الله َ كَلِمَة أّنَ وَلاَحظُت َ َسة المُقَّدَ الـكُتَُب ُص أتَفَّحَ ُكنُت ِياَل، دان أنا ٢

َسنَةٍ. لِسَبعِينَ ً ِبا خَر َسيَبقَى القُْدِس
إلَى يُت َّ َصل ٤ مادِ. َّ الر عَلَى وَجَلَْسُت َيَش الخ وَلَبِْسُت وِم، وَالّصَ عاِت وَالتَضَرُّ لَواِت بِالّصَ ِ الإلَه ّبَ َّ الر إلَى هُت فَتَوَّجَ ٣

يُطِيعُونَ وَ ُ ونَه ُّ ُيحِب ذِيَن َّ لِل َ ة َّ َحَب وَالم العَهدَ َيحفَُظ الَّذِي المُهِيُب ُ العَظِيم ُ الإلَه ها أّيُ ، رَّبُ «يا فَقُلُْت: ِبخَطاياَي، وَاعتَرَفُت إلَهِي
ِلخُّدامَِك نَسمَْع وَلَْم ٦ وَأحكامَِك، وَصاياكَ كُّلِ عَن وَابتَعَْدنا وَعََصيْنا يرَةً. شِرِّ ً ُأمُورا وَعَمِلْنا وََضلَلْنا أخطَْأنا ٥ وَصاياهُ،

عِب. الّشَ وَلِكُّلِ ِنا وَلآبائ ِنا وَرُؤَسائ ِمُلُوكِنا ل باسمَِك مُوا َّ تَكَل الَّذِيَن الأنبِياءِ
ِ وَالبَعِيدَة ِ يبَة القَرِ البِلادِ كُّلِ فِي تِينَ َّ المُشَت ِيَل إسْرائ بَني وَكُّلَ القُْدِس ِ مَدينَة وَُسّكانَ يَهُوذا رِجاَل َنحُن أمّا ، ُّ البِر «لََك ٧

أخطَُأوا الَّذِيَن ِنا وَلآبائ ِنا وَرُؤَسائ ِمُلُوكِنا وَل لَنا الخِزُي اللهُ، يا نَعَْم ٨ الخِزُي. فَلَنا – عَلَيَك دُوا َّ تَمَر أْن بَعدَ هُْم تَّ َّ َشت َحيُث –
إلَيَك.

نَعِيَش بِأْن أمَرَنا ِحينَ إلَهَنا نُطـِـِع فَلَْم ١٠ عَلَيَك. دنا َّ تَمَر نا َّ لأن وَالغُفرانُ ُ حمَة َّ الر فَلََك إلَهَنا ّبُ َّ الر ها أّيُ أنَت «أمّا ٩

بِعَدَِم وا ُّ وََضل يعَتََك شَرِ ْوا تَعَّدَ ِيَل إسْرائ بَنِي كُّلُ ١١ الأنبِياءِ. ِ خُّدامِه ِخلاِل مِْن لَنا أعطاها َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ الش ِبحَسَِب
إلَيَك. أخطَأنا نا َّ لأن اللهِ، خادِِم مُوسَى ِ يعَة شَرِ فِي َ بَة المَكتُو وَالأقسامَ عَناِت َّ الل عَلَينا جَلَبَْت وَقَْد لَِصوتَِك. استِماعِهِْم

ٍ كارِثَة َ ة َّ أي ُ تُشبِه لا القُْدِس ِ بِمَدينَة ٌ عَظِيمَة ٌ كارِثَة َّْت َل فَح ِنا. قادَت وَِضّدَ نا ِضّدَ قالَها َّتِي ال ُ كَلِمَتُه ُ الله مَ َّ تَم «وَهَكَذا ١٢

لَْم هَذا، وَمََع مَكتُوٌب. َ هُو َكما ً تَماما لَنا، حَدََث مُوسَى ِ يعَة شَرِ فِي ُكتَِب الَّذِي يِق الّضِ كُّلُ ١٣ ماءِ. الّسَ َتحَت ُأْخرَى
عادٌِل إلَهُنا عَلَينا. ُ أوقَعَه َّ ثُم العِقاَب هَذا ُ الله فَأعَّدَ ١٤ لِلحَّقِ. فَهمِنا عَدَِم وَعَْن الخاطِِئ ُسلُوكِنا عَن نَتُْب أْو َ الله نَطلُِب

َصوتَهُ. نُطـِـْع فَلَْم َنحُن أمّا يَعمَُل، ما كُّلِ فِي
اليَوِم. هَذا إلَى ً مَعرُوفا اسمََك فَجَعَلَْت ارَةٍ، َّ َجب ِيَدٍ ب َ مِصْر مِْن َشعبََك أخرَْجَت أنَت إلَهُنا، ّبُ َّ الر ها أّيُ «وَالآنَ ١٥

فَبِسَبَِب إْحساناتَِك. ِبحَسَِب ِس المُقَّدَ َجبَلَِك عَن القُْدِس، ِ مَدينَة عَن غََضبََك أبعِْد رَّبُ يا ١٦ وَأثِمْنا. أخطَأنا نا َّ لـَِكن
ُجاوِرَةِ. الم البِلادِ نَظَرِ فِي يَن ُمحتَقَرِ وََشعبَُك القُْدِس ُ مَدينَة صارَْت وََخطايانا ِنا آبائ آثاِم

أجلَِك مِْن الخَرِِب، هَيكَلَِك عَلَى بِوَجهَِك أشرِْق حمَةِ. َّ الر لأجِل ِ وَطِلباتِه خادِمَِك َصلَواِت إلَى استَمـِـْع إلَهَنا، «يا ١٧

نَطلُُب لا نا َّ إن باسمَِك. ةِ َّ المَدعُو ِ المَدِينَة َ وَدَمار خَرائِبَنا ْ وَانظُر عَينَيَك افتَْح وَاسمَْع، ُأذنََك أمِْل إلَهِي، يا ١٨ . ّبُ َّ الر ها أّيُ
رَّبُ يا لَنا. ْ اغفِر رَّبُ يا اْسمَعنا. رَّبُ يا ١٩ العَظِيمَةِ. رَحمَتَِك بِسَبَِب نَطلُبُها بَْل الّصاِلحَةِ، أعمالِنا أساِس عَلَى َ حمَة َّ الر

باسمَِك.» يُْدعَوْنَ وَمَدِينَتََك َشعبََك لأّنَ ْر، تَتَأّخَ لا نَفِسَك لأجِل لَنا. وَاستَِجْب استَمـِـْع
المَلاك ُ تَفِسير
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َ أمام ِ حمَة َّ الر لِأجِل طِلبَتِي ُ وَُأقَّدِم ِيَل، إسْرائ بَنِي َشعبِي وََخطايا ِبخَطاياَي وَأعتَرُِف وَُأَصلِّي مُ َّ أتَكَل ُكنُت وَبَينَما ٢٠

فِي ً قَبلا ُ رَأيتُه الَّذِي يُل ِجبرِ جُُل َّ الر َ طار – لاةَ الّصَ ِ هَذِه ُأَصلِّي ُكنُت بَينَما أي ٢١ – ِس المُقَّدَ ِ َلِه َجب فِي الّساِكِن إلَهِي
ِّ لِلتَو ِجئُت ِياُل، دان «يا فَقاَل: أفهَمَ، كَي لِيُساعِدَنِي إلَيَّ َ جاء وَقَد ٢٢ المَساءِ. ِ ذَبِيحَة وَقِت فِي إلَيَّ فَوََصَل ً مُسرِعا يا ؤ ُّ الر
َمحبُوٌب. َك َّ بِأن وَُأخبِرَكَ آتِي بِأْن أمٌر إلَيَّ َ َصدَر حمَةِ، َّ للِر ً َطلَبا تَُصلِّي بَدَأَت أْن مُنذُ ٢٣ تَفهَمَ. أْن وَلُِأساعِدَكَ لُِأعَلِّمََك

يا. ؤ ُّ الر وَافهَِم اللهِ ِ كَلِمَة إلَى فَانتَبِهْ
وَلإحضارِ نُوِب، الذُّ عَِن كفِيرِ َّ وَللِت ةِ، َّ وَالخَطِي الإثِم لإنهاءِ َسةِ المُقَّدَ ِمَدِينَتَِك وَل ًلِشَعبَِك ُأسبُوعا َسبعِينَ تَعْيّينُ َّ تَم «لَقَد ٢٤

الأقداِس. قُدِس ِمَسِح وَل ةِ، َّ وَالنُبُو يا ؤ ُّ الر وَِلخَتِْم رمَدِّيِ َّ الس ِّ البِر
ئِيِس، َّ الر المَِسيِح٩ َمجِِئ ى َّ وََحت القُْدِس، ِ مَدينَة ِناءِ ب ِ وَإعادَة عِب الّشَ بِرَدِّ الأمرِ إعطاءِ مُنذُ ُ ه َّ أن وَافهَْم «فَاعلَْم ٢٥

وََستَكُونُ َحولَها. ِياهِ الم وََخندَِق ِ المَدِينَة ِ ساحَة ُ ِناء ب َسيُعادُ ُأسبُوعاً، وَِستِّينَ اثْنَينِ وَِخلاَل ِيَع. أساب ُ َسبعَة هُناكَ َسيَكُونُ
وَقَوّاُت لَهُ.١١ وَلَيَس المَِسيُح، َسيُقتَُل١٠ ُأسبُوعاً، وَالِستِّينَ الاثْنَينِ ِ نِهايَة وَفِي ٢٦ الأثْناءِ. تِلَْك فِي ٌ َكثِيرَة ِضيقاٌت هُناكَ
النِّهايَةِ. ى َّ َحت َمحتُومَينِ ُ دمِير َّ وَالت القِتاُل وََسيَكُونُ َكطُوفاٍن، ُ النِّهايَة َستَكُونُ وَالهَيكََل. َ المَدِينَة َستَُخرُِّب القادِِم ئيِِس َّ الر
يأتِي وَ ُأسبُوٍع. نِصِف ةِ ِمُّدَ ل قدِماِت َّ وَالت َ باِئح الذَّ وََسيُوقُِف ُأسبُوٍع. ةِ ِمُّدَ ل يَن َكثِيرِ عَلَى ً مُعاهَدَة ُخَرُِّب الم وََسيَفرُِض ٢٧

تَماماً.» المَكاِن ذَلَِك ِتَدمِيرِ ب ُ َحتُوم الم ِ الله ُ قَضاء َيحِّلَ أْن إلَى ُخَرُِّب،١٢ الم ِجُس َّ الن
١٠

دِجلَة نَهرِ عَلَى ِياَل دان يا رُؤ
رُ. َلْْطشاصَّ ب الأراِميُّ ُ اْسمُه الَّذِي ِياَل دان إلَى ُ الرِّسالَة ِ هَذِه ُأعلِنَْت فارِِس، مَلِِك ُكورََش مُلِك مِْن ِ الثّالِثّة ِ نَة الّسَ فِي ١

فَهِمَها. ً وَأِخيرا الرِّسالَةَ، لِيَفهَمَ ً َكثِيرا ِياُل دان وَجاهَدَ َصحِيحَةً. ُ الرِّسالَة وَكانَِت
ْن َّ أتَدَه وَلَْم نَبيذاً. أْو ً لَحْما أْو ً َجيِّدا ً َطعاما آكُْل وَلَْم ٣ كامِلَةٍ. ِيَع أساب ِ لِثَلاثَة ِياَل، دان أنا بََكيُت، اليَوِم ذَلَِك فِي ٢

لاثَةُ. َّ الث ِيُع الأساب اْكتَمَلَِت أْن إلَى َيٍْت بِز
وَرَأيُت عَينَيَّ رَفَعُت ٥ العَظِيِم، َ دِجلَة نَهرِ ِبجِوارِ أقُِف ُكنُت وَبَينَما ِل، الأّوَ هرِ َّ الش مَِن يِن وَالعِشرِ الرّابـِـِع اليَوِم وَفِي ٤

كَالبَرِق، يُِشــّعُ ُ وَجهُه وَكانَ بَرْجَدِ، َّ كَالز ُ ِجسمُه وَكانَ ٦ ذَهٍَب. مِْن ِحزامٌ ِ وََسطِه وَعَلَى كِتّاٍن، مِْن ً ِيابا ث يَرتَدِي ً رَجُلا
مُ. َّ يَتَكَل عِندَما عَظِيٍم َكجُمهُوٍر ُ وََصوتُه المَصقُوِل، ِ كَالبُرونْز ُ وَذِراعاه ُ رِجلاه وَبَدَْت مُشتَعِلَةٍ، ِيَح كَمَصاب ُ وَعَيناه

٩:٢٥ ٩
فَتتعلُق يَة النبو الإشارة ِ هذِه أمّا العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ الله.» مَسَحَه «مَْن أي المسيح.

العالَم. إلَى يَسُوعَ لِلمَسيِح ِل الأّوَ َجيءِ بِالم
٩:٢٦ ١٠

«َسيُقطَع.» ً حرفِيّا َسيُقتَل.
٩:٢٦ ١١

نسٌل. ُ لَه ليس أو يُساعدهُ، مَْن ُ لَه ليَس أي لَهُ. لَيَس
٩:٢٧ ١٢

15. :24 ى َّ مَت ِ ببشارَة قارن ُخَرِّب. الم ِجس َّ الن



٦ : ١١ دانيال ١٤٠٧ ٧ : ١٠ دانيال

أنا فَبَقِيُت ٨ وَاختَبَُأوا، َبُوا وَهَر ً ِجّدا خافُوا إْذ يَرُوها لَْم مَعِي كانُوا فَالَّذِيَن وَحدِي، يا ؤ ُّ الر ِياَل، دان أنا وَرَأيُت، ٧

ُ سَمِعْتُه َّ ثُم ٩ أبَداً. ةٌ َّ قُو فِيَّ تَبَق وَلَْم ُشحُوٍب، إلَى نَضارَتِي لَت َّ وََتحَو ةٌ، َّ قُو فِيَّ تَبَق لَْم العَظِيمَةِ، يا ؤ ُّ الر رَأيُت وَإْذ وَحدِي.
الأْرِض. إلَى وَوَجهِي وَانْطَرَْحُت ُسباٍت فِي دَخلُْت َصوْتَهُ، ِسمِعُْت فَلمّا مُ، َّ يَتَكَل

َ َسُأخبِرُك َّتِي ال الُأمُورِ إلَى انتَبِهْ ِياُل، دان َحبُوُب الم ها «أّيُ لِي: قاَل َّ ثُم ١١ . وَرِجلَيَّ يَدَّيَ عَلَى وَرَفَعَتنِي يَدٌ لَمَسَتنِي َّ ثُم ١٠

َمِن ف ِياُل، دان يا َتخَْف «لا لِي: قاَل ِحينَئِذٍ، ١٢ مُرتَعٌِب. وَأنا ُمُت ق هَذا قاَل وَِحينَ إلَيَك.» ُأرِسلُت قَد لأنِّي قُْم، بِها.
فارَِس رَئِيُس ١٣ هَذا. لِأجِل أتَيُت وَأنا َصلاتَُك. سُمِعَْت إلَهَِك، أمامَ َل َّ وَتَتَذَل ً فَهما تَناَل أْن فِيهِ ْرَت َّ قَر يَوٍم ِل أّوَ
مُلُوِك مََع هُناكَ ُ تَرَكتُه وَلِذا ِمَعُونَتِي. ل َ جاء المَلائِكَةِ، رُؤَساءِ أحَدَ ِيَل، مِيخائ وَلـَِكّنَ يَوماً، يَن وَعِشرِ واِحدٍ ةِ ِمُّدَ ل قاوَمَنِي
البَعِيدِ.» لِلمُستَقبَِل ِهيَ يا ؤ ُّ الر ِ هَذِه لأّنَ الأِخيرَةِ، الأيّاِم فِي لِشَعبَِك َسيَحدُُث ما لِفَهِم َ لُأساعِدَك وَِجئُت ١٤ فارَِس،
، َشفَتَيَّ إنساٍن ُ ِشبه لَمََس ِحينَئِذٍ، ١٦ صامِتاً. وَبَقِيُت الأْرِض، َ َنحْو وَجهِي كانَ ، إلَيَّ مُ َّ يَتَكَل كانَ وَبَيْنَما ١٥

كُّلَ وَفَقَدُت بِالألَِم امتَلأُت يا، ؤ ُّ الر رَأيُت ِحينَ َسيِّدِي، «يا أماِمي: يَقُِف كانَ ذِي َّ لِل ُلُْت ق مُْت. َّ وَتَكَل َمِي ف فَفَتَحُت
أْن ُ أقدِر وَلا لِلوُقُوِف، ةٌ َّ قُو فِيَّ وَلَيسَْت َسيِّدِي، يا مَعََك الحَدِيَث ُأواِصَل أْن خادِمََك، أنا أستَطِيُع، فََكيَف ١٧ تِي. َّ قُو

َس؟» أتَنَّفَ
كانَ وَبَينَما ْع.» وَتَشَّجَ اهدَأ َحبُوُب، الم جُُل َّ الر ها أّيُ َتخَْف «لا وَقاَل: ١٩ وَأمسََكنِي، الإنساِن ُ ِشبه إلَيَّ مَ فَتَقَّدَ ١٨

يْتَنِي.» َّ قَو َك َّ لِأن إلَيَّ مَ َّ تَتَكَل أْن الآنَ تَستَطِيُع َسيِّدِي، «يا ُلُْت: وَق تِي َّ قُو استَعَدُت ، إلَيَّ مُ َّ يَتَكَل
َسيَأتِي ُ ُأغادِر وَعِندَما فارَِس. رَئِيَس لُِأحارَِب أرِجــَع أْن عَلَيَّ إلَيَك؟ أتَيُت ِماذا ل تَعرُِف «هَْل قاَل: ِحينَئِذٍ، ٢٠

ِسوَى هَؤلاءِ ِضّدَ مَعِي يَقُِف مَْن يُوجَدُ لا الحَّقِ. كِتاِب فِي مَكتُوٌب َ هُو بِما َسُأخبِرُكَ لـَِكنِّي ٢١ اليُوناِن. رَئِيُس
رَئِيِسكُْم.» ِيَل مِيخائ

١١
يهِ.١٤ ِّ وَُأقَو ُ لُِأَشجِّعَه ُ أمامَه وَقَْفُت ١٣، المادِّيِ يُوَس دارِ مُلِك مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ وَفِي ١

ً ثَروَة َسيَجمَُع رابـِـٌع مَلٌِك َسيَأتِي َّ ثُم لِفارَِس، ِيَن آخَر مُلُوٍك ُ ثَلاثَة هُناكَ َسيَكُونُ بِالحَقِيقَةِ. َسُأخبِرُكَ «وَالآنَ ٢

مَلٌِك َسيَقُومُ َّ ثُم ٣ اليُوناِن. ِ مَملـَكَة ِضّدَ الكُّلَ َ يُثِير ى َّ َحت َ أكثَر ةً َّ قُو ُ ثَروَتُه ُ لَه وََستَجلُِب َمِيِع. الج مَِن أغنَى وََسيَكُونُ ً عَظِيمَة
ها لـَِكنَّ الأربَِع، الرِّيحِ ِجهاِت إلَى مُ َّ وَتُقس ُ مَملـَكَتُه ُ َستَنَكسِر تِهِ، َّ قُو ةِ َّ قِم وَفِي ٤ ِيدُ. يُر ما يَعمَُل وَ ً ِجّدا ً ة َّ ي قَوِ ً ة َّ ي امبَرَُطورِ َيحكُمُ

ِيَن. آخَر إلَى وَتَنتَقُِل ُق َّ َستَتَمَز ُ مَملـََكتَه لأّنَ كِهِ، ـْ مُل َ أثناء بِها حُكِمَْت َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ ُتحكَمَ وَلَْن لِنَسلِهِ. تَكُونَ لَْن
أعظَمَ. ةٍ َّ ي إمبَراُطورِ عَلَى وََسيَحكُمُ أقوَى َسيَكُونُ ِ قادَتِه أحَدَ وَلـَِكّنَ ةً، َّ قُو َنُوِب الج ِ مَملـَكَة مَلُِك «وََسيَزدادُ ٥

ةَ، َّ القُو تَملَِك لَْن ها لـَِكنَّ ماِل. الّشَ مَلَِك مِْن َنُوِب الج مَلِِك ُ ابْنَة ُج وَتَتَزَّوَ الاثْناِن. َسيَتَحالَُف َسنَواٍت ةِ عِّدَ «وَبَعدَ ٦

مَعَها. جاءُوا وَالَّذِيَن وَابنُها ِهيَ َستُقتَُل بَْل نَسلُها، يَدُومَ وَلَْن
١١:١ ١٣

الميلاد. قبَل 521 َ َنحو أي . المادِّيِ … الُأولَى ِ نَة الّسَ
١١:١ ١٤

بِهِ. حر في الملاك، ميخائيل، يساعد كان أنه هو دانيال يقصده ما ربما يه. ِّ وَُأقَو … وَقَْفُت
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ماِل الّشَ مَلِِك ِحصَن َسيُهاِجمُ َنُوِب. الج مَلِِك مَكانَ وَيَأخُذُ ِ لطَة الّسُ عَلَى فَيَستَولِي عائِلَتِها مِْن واِحدٌ َسيَقُومُ َّ «ثُم ٧
مَلَِك ُ َسيَترُك َّ ثُم مِصْرَ، إلَى الحِصِن فِي َّتِي ال َ َّمِينَة الث َ ة َّ ي وَالفِّضِ َ ة َّ هَبِي الذَّ َ وَالأوعِيَة وَالأصنامَ َ الآلِهَة وََسيَْسبِي ٨ وَيَأخُذُهُ.

أْرِضهِ. إلَى َسيَرِجــُع ُ ه َّ وَلـَِكن َنُوِب، الج مَلَِك َلُِك الم ذَلَِك َسيُهاِجمُ َّ ثُم ٩ َسنَواٍت. لِبِضِع ُ وََشأنَه ماِل الّشَ
فَيَِصُل َكطُوفاٍن، وََيجتاُح َيُش الج ذَلَِك َسيَأتِي َضخماً. ً جَيشا وََسيَجمَعُونَ باً، حَر ماِل الّشَ مَلِِك ُ أبناء ُ «وََسيُثِير ١٠

َ العَظِيم َيَش الج ذَلَِك فَيُوقَِف ماِل الّشَ مَلَِك لِيُحارَِب وََيخرُُج َنُوِب الج مَلُِك وََسيَغَضُب ١١ َنُوِب. الج مَلِِك ِحصِن ى َّ َحت
لـَِكّنَ النّاِس، مَِن الآلاِف مِئاُت وَيَمُوُت َنُوِب، الج مَلُِك ُ ر َّ يَتََكب العَظِيمُ، َيُش الج ُ يُهزَم وَِحينَ ١٢ لَهُ. ُ َسيَستَسلِم الَّذِي

وَعِتادٍ عَظِيٍم ِبجَيٍش مُ َسيَتَقَّدَ ِسنِينٍ ةِ عِّدَ وَبَعدَ أضخَمَ. ِبجَيٍش ماِل الّشَ مَلُِك َسيَرِجــُع ذَلَِك بَعدَ ١٣ يَدُوْم. لَْن ُ انتِصارَه
َكثِيرٍ.

مَلِِك عَلَى أونَ َّ َسيَتََجر الأِشّداءِ َشعبَِك رِجاِل مِْن بَعٌض ى َّ َحت َنُوِب. الج مَلَِك َكثِيرُونَ ُ َسيُقاوِم الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١٤

لِلحِصارِ، ً ة َّ ِي تُراب َ َحواِجز يََضُع وَ ماِل، الّشَ مَلُِك مُ وََسيَتَقَّدَ ١٥ يَنجَُحوا. لَْن هُْم لـَِكنَّ يا، ؤ ُّ للر ً إتماما هَذا َسيَكُونُ َنُوِب. الج
يُقاوِمُوهُ. أْن يَْستَطِيعُونَ الجُّنُودِ أفَضُل ى َّ َحت وَلا َنُوِب. الج قُوّاُت ُ أمامَه تَصمُدَ لَْن نَةً. ُمحَّصَ ً مَدِينَة يَفتَُح وَ

ُ لَه وََسيَكُونُ ِ َمِيلَة الج الأْرِض فِي وََسيَقُِف أمامَهُ. يَقَِف أْن أحَدٌ يَستَطِيَع فَلَْن ِيدُ، يُر َكما المُهاِجمُ «وََسيَفعَُل ١٦

َنُوِب، الج مَلِِك مََع ً عَْهدا ماِل الّشَ مَلُِك َسيَقطَُع وَلِذا ِجّداً، ً ة َّ ي قُوِ ُ مَملـََكتَه َيجعََل أْن ُ وََسيُقَرِّر ١٧ لِيُدَمِّرَها. عَلَيها ُسلطاٌن
وَلَْن يَنجََح، لَْن ذَلَِك وَلـَِكّنَ ةِ. َّ ِي ب َنُو الج ِ المَملـَكَة َسحِْق بِهَدَِف بَناتِهِ،١٥ إحدَى ُ يُزَّوِجَه بِأْن العَْهدَ ذَلَِك تَثبِيَت َسيُحاوُِل َّ ثُم

مَصلََحتِهِ. فِي يَكُونَ
ً قائِدا وَلـِِكّنَ مِنها. َ الـَكثِير وََسيَأخُذُ وََسواِحلِهِ، المُتَوَّسِِط البَحرِ جُزُرِ عَلَى ُ اهتِمامَه ماِل الّشَ مَلُِك ُ َسيُرَكِّز ذَلَِك «بَعدَ ١٨

ُ ه َّ وَلـَِكن أْرِضهِ، ُحُصوِن إلَى ماِل الّشَ مَلُِك َسيَرِجــُع وَلِذا ١٩ رَأِسهِ. عَلَى ُ رَه ُّ تََكب وََسيَرُدُّ رِهِ، ُّ لِتََكب ً حَّدا يََضُع وَ ُ ُسيُوقِفُه
ِيَةً. ثان يُرَى يَعُودُ وَلا وَيَسقُُط ُ ر َّ َسيَتَعَث

لَيَس لـَِكْن يعاً، سَرِ ُ َستَنَكسِر ُ تَه َّ قُو لـَِكّنَ المَملـَكَةِ، َمجدِ لأجِل ِجبايَةٍ لِتَحِصيِل ً رَُسولا يُرِسُل مَلٌِك ُ مَكانَه «وََسيَأتِي ٢٠

العَرَْش وَيَأخُذُ َسلاٍم وَقِت فِي َسيَأتِي َ وَهُو مَلَكِيّاً. ً بَهاء ُمنََح ي لَْن ٌ ُمحتَقَر رَجٌُل ُ مَكانَه وََسيَأتِي ٢١ بِمَعرَكَةٍ. وَلا ِثَورَةٍ ب
ِ جَماعَتِه إلَى َ أكثَر ً ُأناسا يَضُّمَ أْن وَبَعدَ ٢٣ العَهدِ. رَئِيُس فِيهِْم بِمَن وَيَهزِمُها، ً عَظِيمَة ً ُجيُوشا وََسيُهاِجمُ ٢٢ بِالحِيلَةِ.

مَعَهُ. الَّذِيَن ِ قِلَّة مِْن غِم َّ بِالر ً ة َّ قُو وََسيَزدادُ مَكرُهُ. ُ َسيَظهَر
مِْن أحَدٌ ُ يَفعَلْه لَْم ما َ وَهُو غَنِيمَةً، وَيَأخُذَ وَيَسرُِق وَيَسلُِب البِلادِ أغنَى إلَى وَأماٍن َسلاٍم وَقِت فِي «وََسيَأتِي ٢٤

فَقَْط. المُعَيَّنِ الوَقِت ى َّ َحت َسيَحْدُُث هَذا وَلـَِكّنَ نَةَ، ُحَّصَ الم مُدُنَهُمُ َ ُيحاصِر أْن وََسيَُخّطُِط . قَّطُ ِ آبائِه
ً يّا وَقَوِ ً عَظِيما ً جَيشا َنُوِب الج مَلُِك َسيَجمَُع وَلِذا َنُوِب. الج مَلِِك عَلَى وَجَيِْشهِ ِ تِه َّ قُو وَكُّلَ ِ رَغبَتِه كُّلَ ُ َسيُثِير َّ «ثُم ٢٥

ٌ َكبِير عَدَدٌ وََسيَسقُُط جَيشُهُ، ُ وََسيُهزَم َسيَهزِمُونَهُ، ِ مائِدَتِه عَلَى أطعَمَهُْم الَّذِيَن ُ ُلَفاؤُه فَح ٢٦ وََيخسَرُ. َسيُخدَعُ ُ ه َّ وَلـَِكن ِجّداً،
مائِدَةٍ. إلَى جالِساِن وَهُما ِ الآخَر عَلَى أحَدُهُما َسيَكذُِب يرَةٌ. شِرِّ ُخطٌَط ـَِكينِ َل الم لِهَذَيِن وََسيَكُونُ ٢٧ قَتلَى. ُنُودِ الج مَِن

١١:١٧ ١٥
نِسائِهِ.» بناِت «إحدَى ً حرفيّا بَناتِه. إحدَى
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ِ يقِه َطرِ وَفِي عَظِيمَةٍ. بِثَروَةٍ ِ أْرِضه إلَى ماِل الّشَ مَلُِك وََسيَرِجــُع ٢٨ للنِّهايَةِ. ً نا َّ مُعَي ً وَقتا هُناكَ لأّنَ يَنجََح، لَْن ذَلَِك وَلـَِكّنَ
أْرِضهِ. إلَى يَرِجــُع َّ ثُم ُ عَمَلَه وََسيَعمَُل ِس. المُقَّدَ العَهدِ إلَى ِ بِالإساءَة ُ يُفَكِّر ِ لِلعَودَة

َ كتِّيم مِْن ُسفٌُن َستَأتِي ٣٠ الُأولَى. ةِ َّ كَالمَر تَكُونَ لَْن َ ة َّ المَر ِ هَذِه وَلـَِكّنَ َنُوَب، الج َسيَجتاُح المُعَيَّنِ الوَقِت «وَفِي ٢٩

عَلَى دُوا َّ تَمَر الَّذِيَن ُ وَيُسانِد أْرِضهِ، إلَى َسيَرِجــُع ِس. المُقَّدَ العَهدِ ِضّدَ ُ َسيَثُور ُ غََضبَه لـَِكّنَ وَيَنسَِحَب. فَيَخاَف بَهُ، لِتُحارِ
ُخَرَِّب.١٦ الم ِجَس َّ الن يُقِيمُونَ وَ ةَ، َّ اليَومِي َ باِئح الذَّ وََسيُوقِفُونَ وَالحِْصَن، الهَيكََل ِ قُوّاتِه بَعُض وََستُنَّجُِس ٣١ َس. المُقَّدَ العَْهدَ
يُطِيعُونَهُ. وَ ِتِينَ ثاب فَسَيَكُونُونَ إلَهَهُْم يَعرِفُونَ الَّذِيَن أمّا العَهدِ، عَلَى وا تَعَّدُ الَّذِيَن الكاذِِب ُّطِف بِالل «وََسيَخدَعُ ٣٢

لِبَعِض أسرُهُْم ُّ يَتِم قَد أْو النّارِ، أوِ يِف بِالّسَ لِلقَتِل ُضونَ َّ يَتَعَر قَد هُْم أّنَ مََع لِيَفهَمُوا، يَن َكثِيرِ عِْب الّشَ ُ عُقَلاء وََسيُساعِدُ ٣٣

المُرائِينَ. مَِن َكثِيرُونَ مُساعَدَتِهِْم فِي ُ وََسيَشتَرِك المُساعَدَةِ، بَعُض لَهُْم ُ م َستُّقّدَ المُصابُونَ، يَسقُُط وَِحينَ ٣٤ الوَقِت.
هُناكَ فسَيكُونُ النِّهايَةِ. بانتِظارِ وَتَبيِيضُهُْم وَتَطهِيرُهُْم تَنقِيَتُهُْم ُّ تَتِم ِضيقِهِْم وَفِي رُونَ. َّ َسيَتَعَث العُقَلاءِ بَعُض ى َّ وََحت ٣٥

لِلنِّهايَةِ. دِ ُحَّدَ الم المَوعِدِ ى َّ َحت بَعدُ وَقٌت

نَفسَه يَرفَُع الَّذِي َلُِك الم
ِ إلَه ِضّدَ ٍ يعَة مُرِ بُِأمُوٍر مُ َّ َسيَتَكَل إلَهٍ. أّيِ مِْن َ أكثَر يُعَّظِمُها وَ ُ نَفسَه فَسَيَرفَُع يَشاءُ، ما ماِل الّشَ مَلُِك «وََسيَفعَُل ٣٦

آبائِهِ، ِ بِآلِهَة ى َّ َحت ماِل الّشَ مَلُِك يَعتَرَِف لَْن ٣٧ اللهُ. ِ بِه قَضَى ما ُّ َسيَتِم َّ ثُم رُورِ. ُّ الش جَمِيُع َّ تَتِم ى َّ َحت وََسيَنَجُح الآلِهَةِ.
الحُُصوِن َ إلَه ُ َسيُكرِم ُ ه َّ لـَِكن ٣٨ جَمِيعاً. عَلَيها ُ نَفسَه َسيُعَّظِمُ بَْل إلَهٍ، بِأّيِ يَعتَرَِف لَْن ُ ه َّ لأن النِّساءُ. تَشتَهِيها َّتِي ال ِ بِالآلِهَة وَلا

فائِِس. َّ الن مَِن وَغِيرِها ِ ِيمَة الـكَر ِ وَالحِجارَة ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن َ الـَكثِير عَلَيهِ وََسيُنفُِق آباؤُهُ. ِ بِه َّ يَهتَم لَْم الَّذِي
َتحَت يَن َكثِير يََضُع وَ اِم، الحُّكَ مَِن ِ بِه يَعتَرُِف مَْن كُّلَ ُ وََسيُكرِم الحُُصوِن. أقوَى لِيَقتَِحمَ يُب الغَرِ ُ إلَهُه ُ «وََسيُعينُه ٣٩

لَهُ. يَدفَعُونَها ضَرائَِب مُقابَِل الأرَض لَهُمُ ُ يُقَسِّم وَ ُسلطَتِهِْم،
فُِن. وَالّسُ وَالفُرساِن بِالمَركَباِت ُ أْرَضه َسيَكتَِسُح ماِل الّشَ مَلَِك وَلـَِكّنَ َنُوِب، الج مَلُِك ُ َسيُناطِحُه مَِن َّ الز ِ نِهايَة «وَفِي ٤٠
هُْم وَهَؤلاءِ َكثِيرُونَ. وََسيَسقُُط َ َمِيلَة الج الأْرَض َسيَجتاُح َّ ثُم ٤١ غامِرٍ. َكطُوفاٍن الأْرَض ماِل الّشَ مَلُِك فَسَيَجتاُح
تَنجُو. لَْن ُ مِصْر ى َّ وََحت ُأخرَى، ِبِلادٍ ب ً َطمَعا ُ يَدَه وََسيَمُّدُ ٤٢ ِيِّينَ ون العَمُّ ُ وَرُؤَساء وَمُوآُب أدُومُ تِهِ: َّ قُو مِْن َسيَنُجونَ مَْن

وَالـكُوِشيِّونَ. ِيِّونَ ب الِلِّو ُ لَه وََسيَخَضُع مِصْرُ، ـِكُها تَمتَل َّتِي ال الُأخرَى فائِِس َّ وَالن ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ ُكنُوزِ عَلَى ُ َسيُسَيطِر ٤٣

َسيَنِصُب ٤٥ يَن. ًَكثِيرِ ُأناسا يَقتَُل وَ لِيَُخرَِّب َشدِيدٍ بِغََضٍب وََسيَخرُُج َستُزِعجُهُ. رقِيِّ َّ الش ماِل الّشَ ًمَِن أخبارا «وَلـَِكّنَ ٤٤

يُساعِدُهُ. مَْن َيجِدُ وَلا نِهايَتُهُ، تَأتِي َّ ثُم َمِيِل. الج ِس المُقَّدَ َبَِل وَالج البَحر١٧ِ بَينَ َ ة َّ َلـَِكي الم ُ َخيمَتَه
١٢

الأيّام ُ آِخر
١١:٣١ ١٦

15. :24 ى َّ مَت ِ ببشارَة قارن ُخَرِّب. الم ِجس َّ الن
١١:٤٥ ١٧

المتوّسط. الأبيُض ُ البحر البحر.
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ِضيٍق وَقُت هُناكَ وََسيَكُونُ َشعبَِك، ِ ِخدمَة عَن المَسؤُوُل ِيُل مِيخائ ُ العَظِيم ئِيُس َّ الر َسيَقُِف الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١

ٌ بَة مَكتُو أسماؤُهُْم الَّذِيَن َشعبَِك كُّلُ َسيَنُجو الوَقِت، ذَلَِك فِي الوَقِت. ذَلَِك ى َّ وََحت ً ة ُأمَّ صارُوا مُنذُ ُ مِثلُه يَأِت لَْم
وَالِازدِراءِ العارِ إلَى وَبَعضُهُْم ةِ َّ الأبَدِي َياةِ الح إلَى بَعضُهُْم َسيَقُومُونَ، الأْرِض تُراِب فِي الرّاقِدِيَن وَكُّلُ ٢ الكِتاِب فِي
أبَدِ إلَى ُجوِم ُّ كَالن َسيَِصيرُونَ ِّ البِر إلَى يَن َكثِيرِ قادُوا وَالَّذِيَن اللّامِعَةِ، ماءِ الّسَ ةِ َّ َكقُب َسيُشرِقُونَ ُ وَالحَُكماء ٣ يْنِ. َّ الأبَدِي

الآبِدِيَن.
الأْرِض ُطوِل فِي َكثِيرُونَ ُأناٌس َسيَُجوُل النِّهايَةِ. وَقِت ى َّ َحت ُ وَاختِْمه الكَلامَ هَذا فَأْخِف ِياُل، دان يا أنَت «وَأمّا ٤

تَزدادُ.» ُ وَالمَعرِفَة وَعَرضِها،
اللّابَِس جَُل َّ الر أحَدُهُما وََسأَل ٦ ةٍ. ِضّفَ كُّلِ عَلَى واِحدٌ هُناكَ، آخَراِن اثْناِن ً فَجأة وَقََف أنظُرُ، ُكنُت وَبَينَما ٥

البَغِيَضةُ؟» ُ الُأمُور ِ هَذِه تَنتَِهي «مَتَى هرِ: النَّ وََسَط ِياهِ الم فَوَق يَقُِف كانَ الَّذِي الكِتّانَ
وَقاَل: الأبَدِ إلَى الحَّيِ بِاسِْم وَأقسَمَ ماءِ، الّسَ َ َنحو يَدَيهِ هرِ النَّ مِياهِ فَوَق يَقُِف كانَ الَّذِي الكِتّانَ اللّابَِس جَُل َّ الر فَرَفَع ٧

ها.» ُّ كُل الُأمُورُ ِ هَذِه َستَكتَمُِل ِس، المُقَّدَ عِب الّشَ ُ ة َّ قُو ُ تُكسَر فَعِندَما مَوسٍِم. وَنِصِف مَواسِمَ ِ لِثَلاثَة ذلَِك «َسيَكُونُ
الُأمُورِ؟» ِ هَذِه بَعدَ سيَحدُُث ماذا َسيِّدِي، «يا فَقُلُْت: أفهَْم، لَْم نِي َّ وَلـَِكن فَسَمِعُْت، ٨

َكثِيرُونَ ١٠ النِّهايَةِ. ى َّ َحت ً وََمختُومَة ً ة َّ َمخفِي َستَبقَى الكَلِماِت ِ هَذِه لأّنَ ِياُل، دان يا َسبيلَِك فِي «اذهَْب فَقاَل: ٩

ُ العُقَلاء وَأمّا الُأمورَ، ِ هَذِه الأشرارِ مَِن أحَدٌ يَفهَمَ لَْن فَسَيُدانُونَ. ُ الأشرار أمّا وَتَنقِيَتُهُْم، وَتَبيِيضُهُْم تَطهِيرُهُْم ُّ َسيَتِم
فَسَيَفهَمُونَ.

يَوماً. وَتِسعُونَ وَمِئَتاِن ألٌف هُناكَ َسيَكُونُ ُخَرِِّب،١٨ الم ِجِس َّ الن ِ إقامَة ى َّ وََحت ةِ َّ اليَومِي ِ بِيحَة الذَّ ِ إزالَة وَقِت َمِْن «ف ١١
وَثَلاثِينَ. وَخَمٍس مِئَةٍ وَالثَلاِث الألِف اليَوِم إلَى يَِصُل وَ ُ يُثابِر ِمَن ل ً هَنِيئا ١٢

نَِصيبََك.» لِتَأخُذَ الأيّاِم ِ نِهايَة فِي وَتَقُومُ وََستَرقُدُ النِّهايَةِ. ى َّ َحت َحياتََك وَعِْش فَاذهَْب ِياُل، دان يا أنَت «وَأمّا ١٣

١٢:١١ ١٨
15. :24 ى َّ مَت ِ ببشارَة قارن ُخَرِّب. الم ِجس َّ الن
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هُوَشع كتاُب
هُوَشع فَِم عَلَى ِ الله ُ رِسالَة

َ ُبْعام يَر حُكمِ وَِخلاَل يَهُوذا، مُلُوِك وَحَزَقِيّا، وَآحازَ يُوثامَ وَ ِيّا عُّز حُكمِ أيّاِم فِي ِئِيرِي ب بِْن هُوَشَع إلَى ِ الله ُ رِسالَة ِ هَذِه ١
ِيَل. إسْرائ مَلِِك يُوآَش بِْن

لأّنَ ذَلَِك زِنَى. أولادُ وَمَعَها ِيَةٍ، زان اْمرأةٍ مِِن ْج وَتَزَّوَ «اْذهَْب اللهُ: قاَل هُوَشَع. إلَى ُ الله ِ بِه مَ َّ تَكَل ما ُل أّوَ هَذا ٢

اللهِ.» عَِن ً مُبتَعِدَة زَنَت قَْد الأْرَض
يزرَعِيل ُ وِلادَة

يَزْرَعِيَل، ُ اْسمَه «ادعُ اللهُ: ُ لَه وَقاَل ٤ لِهُوَشَع. ً ابنا وَوَلَدَت َبِلَت فَح دِبلاِيمَ. بِنِت ُجومَرَ مِْن َج وَتَزَّوَ هُوَشُع فَذَهََب ٣

الوَقِت، ذَلَِك فِي ٥ ِيَل. إسْرائ بَيَت١ ِيدُ وََسُأب يَزْرَعِيَل، مِْن المَسفُوِك ِم الدَّ عَلَى ياهُو َ عائِلَة َسُأعاقُِب قَِصيرَةٍ فَترَةٍ بَعدَ نِي َّ لأن
يَزْرَعِيَل.» وادِي فِي تَهُْم َّ وَقُو ِيَل إسْرائ ِسلاَح َسُأَحّطِمُ

لُورُحامَة ُ وِلادَة
ِيَل، إسْرائ بَيَت أرَحمَ أعُودَ لَْن لأنِّي لُورحامَةَ،٢ اْسمَها «ادعُ لِهُوَشَع: ُ الله فَقاَل بِنتاً. وَوَلَدَت ً ِيَة ثان ُجومَرُ وََحبِلَت ٦

فُرسانَ.» أْو ُخيُوٍل أْو رُمحٍ أْو بِقَوٍس وَلَيَس إلَهِهِْم، ةِ َّ بِقُو َسُأخَلِصُهُْم يَهُوذا. بَنِي َسأرَحمُ وَلـَِكنِّي ٧ بَتاتاً. لَهُْم َ أغفِر وَلَن
لُوعَمِّي ُ وِلادَة

َشعبِي، ْ لَستُم كُْم َّ لأن ٣، لُوعَمِّّيَ ُ اْسمَه «ادعُ اللهُ: فَقاَل ٩ آخَرَ. ً وَلَدا وَوَلَدَت َحبِلَْت َّ ثُم لُورُحامَةَ، ُجومَرُ وَفَطَمَْت ٨

إلَهَكُْم.» لَسُت وَأنا
لإسرائيل ِ الله وعدُ

ْ «لَْستُم فِيهِ: لَهُْم قِيَل الَّذِي المَكاِن وَفِي احصاؤُهُ. ُمِْكُن ي لا الَّذِي البَحرِ كَرَمِل ً َكثِيرا ِيَل إسْرائ بَنِي نَسُل َسيَكُونُ ١٠

لَهُْم. ً واِحدا ً رَئِيسا وََسيُعَيِّنُونَ مَعاً، ِيَل إسْرائ وَبَنُو يَهُوذا بَنُو َسيَجتَمـِـُع ١١ «. الحَّيِ ِ الله ُ أبناء ْ «أنتُم لَهُْم: َسيُقاُل َشعبِي،»
عَظِيماً. َسيَكُونُ يَزْرَعِيَل يَومَ لأّنَ إلَيها. َسبيُهُْم َّ تَم َّتِي ال الأْرِض مَِن َسيَخرُُجونَ

٢
تُرحَمُونَ.›» ‹َسوَف لأَخواتِكُْم وَقُولُوا َشعبِي،› ْ ‹أنتُم لإخوَتِكُْم «قُولُوا ١

َشعبِه إلَى ِ الله ُ رسالة
١:٤ ١

(6 العدد فِي ً (أيضا ِيل. إسرائ فِي ُ المالـِكَة ُ العائلة َ هُو المقصودَ أّن ربّما بيت.
١:٦ ٢

رَحمَة.» «لا أي لُورَحامَة.
١:٩ ٣

َشعبِي.» «لَيَس أي لُوعَمِّّي.



٩ : ٢ هُوَشع ١٤١٢ ٢ : ٢ هُوَشع

لُأمِّكُْم٤ تِي َّ قَِضي «قَّدِمُوا ٢

زَوَجتِي، لَيسَت ها لأّنَ
زَوَجها. لَسُت وَأنا
زِناها عَْن ْف َّ فَلتَتَوَق

َصدرِها. عَن مَعَهُْم تَزنِي الذِّيَِن وَتُبعِدِ
ِيها َسُأعَّر فَإنِّي وَإلّا ٣

وُلِدَْت. َكما ً يَة عارِ وَُأوقِفُها
ةٍ َّ ي ِ ّ بَر إلَى َسُأَحوِّلُها

ناِشفَةً، ً أْرضا وََسأجعَلُها
بِالعَطَِش. وََسأقتُلُها

زِنَى. أولادُ هُْم لأّنَ أولادَها أرَحمَ لَْن ٤

ُ ِيَة الزّان هُمُ ُأمُّ بِهِْم َحبِلَْت لِذَلَِك ٥
عَمِلَت. مِمّا َتخجََل أن وَعَلَيها

َطعاِميَ يُعطُونَنِي الَّذِيَن بِمُِحبِيَّ ‹َسألحَُق قالَت:
وَشَرابِيَ.› َيتِيَ وَز َ وَكِتّانِي َ وَُصوفِي َ وَمائِي

بِالأشواِك، يقَها َطرِ َسُأَسيُِّج لِذَلَك ٦
يقَها. َطرِ َتجِدَ أن تَستَطِيُع فَلا َحولَها ً حائِطا وََسأبنِي

بِهِْم، َستَلَحُق ها أّنَ وَمََع ٧

إلَْيهِْم. تَِصَل لَن ها أّنَ إلّا
ِل،٥ الأّوَ زَوِجي إلَى ‹َسأرِجــُع َستَقُوُل: ِحينَئِذٍ،

اليَوِم ذَلَِك فِي حالَتِي لأّنَ
الآنَ.› عَلَيهِ ِهيَ مِمّا أفَضُل كانَت

أنا أنِّي تَعرِْف لَْم ها لـَِكنَّ ٨

يَت. َّ وَالز بيذَ َّ وَالن القَمَح أعطاها مَْن
ةِ الفِّضَ مَِن َ الـَكثِير أعطَيتُها

لِلبَعِل. ً تِمثالا مِنها فََصنَعَْت هَِب وَالذَّ
َحصادِهِ، وَقِت فِي َمِحي ق لأستَعِيدَ َسأعُودُ «لِذَلَِك ٩

٢:٢ ٤
إسرائيل. أي لُأمِّكُْم.

٢:٧ ٥
الله. إلَى إشارة ل. الأّوَ زَوِجي
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عَصرِهِ. وَقِت فِي وَنَبيذِي
يِها. عُر لِِسترِ ُ تَستَخدِمه الَّذَي َ وَكِتّانِي ُصوفِي َسأستَعِيدُ

ُمحِبِّيها. كُّلِ أمامَ َ يَة ُخزِ الم أعْمالَها َسأكِشُف ١٠

يَدَّي. مِْن يُنقِذَها أن أحَدٌ يَستَطِيَع وَلَن
وَأعيادَها احتِفالاتِها وََسُأوقُِف ١١

مَواِسمِها. وَكُّلَ وَُسبُوتِها شُهُورِها أوائَِل
عَنها: قالَت َّتِي ال التِّينِ وَأشجارَ كُرُومَها َسُأخَرُِّب ١٢

‹. ُمحِبِيَّ لِي أعطاها هَدايا ِ ‹هَذِه
غابَةٍ، إلَى وََسُأَحوِّلُها

ةُ. َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح وََستَأكُلُها
للبَعِل َ البَُخور فِيهِ أحرَقَْت الَّذِي الوَقِت عَلَى َسُأعاقِبُها ١٣

وَالجَواهِرِ بِالحِلِيِّ َيَُّن تَتَز كانَت ِحينَ
ُمحِبِّيها، َ وَراء وَتَذهَُب

اللهُ. يَقُوُل نَِسيَتنِي، وَقَد

قَلَبَها. ُ وَُأكَلِّم ةِ َّ ي ِّ البَر إلَى وَأقُودُها َسأفْتِنُها «لِذَلَِك ١٤

هُناكَ، كُرُومَها وََسُأعطِيها ١٥
للأمَِل. ً بابا َ عَخُور وادِي ُ وََسيَِصير

هُناكَ وََستُِجيبُنِي
َشبابِها أيّاِم فِي أجابَتنِي َكما

مِصْرَ.» أْرِض مِْن خَرََجْت ِحينَ
الوَقِت، ذَلَِك «فِي اللهُ: يَقُوُل ١٦

‹رَجُلِي،› َستَدعِينَنِي
‹بَعلِي.›٦ تَدعِينَنِي تَعُودِي وَلَن

َمِها، ف مِْن البَعِل َ أسماء وََسأنزَعُ ١٧
بَعْدُ. فِيما ُ تُذكَر تَعُودُ فلا

الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٨

ِ ة َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح مََع لَهُْم ً عَهدا َسأقطَُع
٢:١٦ ٦

فأمرَ ِيَل، إسْرائ بَنُو عبدها التي الـكنعانيين الآلهة أحد لتسمية تستخدمُ كانت كما وَالزوج. السيد لمناداة تُستخدَم كانت «سيدي.» الكلمة هذهِ معنى بعلي.
الاسم. بهذا مناداته بعدم ِيَل إسْرائ بَنِي ُ الله
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الزّاِحفَةِ، َيواناِت وَالح ماءِ الّسَ وَُطيُورِ
الأْرِض، مَِن وَالقِتاَل يَف وَالّسَ القَوَس يُل وََسُأزِ

بِأماٍن. يَنامُونَ وََسأجعَلُهُْم
الأبَدِ. إلَى لِنَفسِي وََسآخُذُِك ١٩

وَالعَدِل ِّ بِالبِر وَُأعامِلُِك لِنَفسِي َسآخُذُِك
حمَةِ. َّ وَالر ةِ َّ َحَب وَالم

ٍ بِأمانَة وَُأعامِلُِك لِنَفسِي َسآخُذُِك ٢٠

اللهَ. وََستَعرِفِينَ
َسأستَِجيُب. الوَقِت، ذَلَِك «فِي ٢١

ماواِت، للّسَ َسأستَِجيُب
لِلأْرِض. َستَستَِجيُب ماواُت وَالّسَ

الأْرُض وََستَستَِجيُب ٢٢

َيتاً. وَز ً وَنَبيذا ً َمحا ق تُعطَِي بِأن
لِيَزْرَعِيَل. َستَستَِجيُب ها ُّ كُل ِ وَهَذِه

الأْرِض، فِي لِنَفسِي َسأزرَعُها لأنِّي ٢٣

لُورُحامَةَ، وََسأرَحمُ
َشعبِي› ‹أنَت لِلُوعَمِّي: وََسأقُوُل

إلَهِي.›» ‹أنَت َسيَقُوُل: َ وَهُو
٣

َّة العُبُودِي مَِن ِلجُومََر هُوَشَع فِداءُ
هُْم أّنَ مََع ِيَل، إسْرائ بَني ُ الله أَحّبَ َكما أحبِْبها آخَرُ. رَجٌُل ها ُيحِبُّ ً ِيَة زان اْمرأةً وَأحبِِب «اْذهَْب لِي: ُ الله وَقاَل ١

بِيِب.»٧ َّ بِالز الـَكعَك ونَ ُّ وَُيحِب ُأْخرَى ٍ آلِهَة إلَى ُ عَنه يَبتَعِدُونَ
مَعِي «َستَعِيِشينَ لَها: ُلُْت وَق ٣ عِيرِ. الّشَ مَِن الـِكيِس وَنِْصِف وَبِِكيٍس٩ ةِ، الفِّضَ مَِن مِثْقالا٨ً َ عَشَر َ بِخَمْسَة َيتُها اشتَر ٢

زَوجَِك.» َسأُكونُ وَأنا آخَرَ، ً َشخصا ِجي تَتَزَّوَ وَلَن زِنَىً، غَيرِ مِْن ً يلَة َطوِ ً ة مُّدَ
٣:١ ٧

ة. َّ الوَثَنِي ِ الآلِهَة شكِل عَلَى ُ ُيخـبَز كانَ َبِيٍب بِز َكعٌك بيب. َّ بالز كعك
٣:٢ ٨

وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
٣:٢ ٩

لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ «ُحومَر.» ً حرفيا كيس.



٧ : ٤ هُوَشع ١٤١٥ ٤ : ٣ هُوَشع

ثَوٍب وَلا تَذْكارِّيٍ نََصٍب وَلا ٍ ذَبِيحَة غَيرِ مِْن َكثِيرَةٍ. لأيّاٍم رَئِيٍس وَلا مَلٍِك غَيرِ مِْن ِيَل إسْرائ بَنُو َسيَعِيُش وَهَكَذا ٤

َسيَهابُونَ الأخيرَةِ، الأيّاِم وَفِي ـِكَهُْم. مَل َ وَداوُد إلَهَهُْم وََسيَطلُبُونَ ِيَل، إسْرائ بَنُو َسيَرِجــُع هَذا، بَعدَ ٥ آلِهَةٍ. وَلا كَهَنُوتِيٍّ
َصلاِحهِ. أجِل مِْن َ الله

٤
ِيل إسْرائ عَلَى ِ الله غََضُب

ِيَل: إسْرائ أْرِض فِي الّساِكنِينَ مََع َشأٌن ِ لله لأّنَ اللهِ، َ كَلِمَة اْسمَعُوا ِيَل، إسْرَئ ياَشعَب ١

ٌ رَحمَة وَلا ِصدٌق يُوجَدُ «لا
الأْرِض. ِ هَذِه أهِل فِي ِ الله ُ مَعرِفَة وَلا
ٌ وَسَرِقَة وَقَتٌل وَِخداعٌ ٌ لَعنَة َ هُناَك بَْل ٢
ُف. َّ يَتَوّق لا دٍَم وََسفُك وَفَوضَى ً وَزِنَى

الأْرُض، َستَِجّفُ لِذَلَِك ٣
ُسّكانُها. وََسيَْذبُُل

ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح مََع النّاُس ُ وََسيُطرَد
ماءِ، الّسَ وَُطيُورِ

البَحرِ. سَمَُك وَيَتَلاشَى
الآخَرَ، ُ أحَدُكُم يَلُْم أْو ُيجادِْل «فَلا ٤

الـكَهَنَةُ. ها أّيُ مَعَكُْم َ هُو ِخلافِي لِأّنَ
هارِ، النَّ فِي رُونَ َّ َستَتَعَث ٥

مَعَكُْم، ُ الأنبِياء ُ ر َّ َسيَتَعَث يِل َّ الل وَفِي
ِيَل. إسرائ كُْم ُأمَّ وََسُأدَمِّرُ

المَعرِفَةِ. لِعَدَِم َشعبِي هَلََك ٦

المَعرِفَةِ، رَفَضَت ََّك لأن
َسأرفُُضَك ً أيضا أنا فَإنِّي
لِي. ً كاهِنا تَكُونَ أن مِْن
إلَهَِك، َ يعَة شَرِ نَِسيَت وََكما

أولادَكَ. أنا َسأنسَى
ً عَدَدا ازدادُوا ما َّ كُل ٧

َنحوِي. تِهِْم َّ َخطِي فِي ازدادُوا
عاٍر. إلَى َمجدَهُْم َسُأَحوُِّل وَلِذَلَِك
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َشعبِي،١٠ َخطايا َ ذَباِئح ُ الـكَهَنَة «يَأكُُل ٨

وَيَشتَهُونَ يَطمَعُونَ وَ
إثمِهِْم. مِْن عُب الّشَ ِيدَ يَز أن

عِب. الّشَ عَِن الكاهُِن َيخْتَلُِف لا ٩

َكطُرُقِهِ، واِحدٍ كُّلَ فَسَُأعاقُِب
أعمالِهِ. عَلَى واِحدٍ كُّلَ وََسُأجازِي
يَشبَعُوا، لَن هُْم وَلـَِكنَّ وََسيَأكُلُونَ ١٠
أولاداً. يُنجِبُوا لَن هُْم وَلـَِكنَّ وََسيَزنُونَ

للزِّنَى. أنفُسَهُْم ُسوا َّ لِيُكَر َ الله تَرَُكوا هُْم لأّنَ
فِكيرِ. َّ الت عَلَى َ القُدرَة ُ وَالمُسكِر ُ َمر الخ «تَْسلُِب ١١

َشجَرَةً، يَستَِشيرُونَ َشعبِي بَنُو ١٢

عَصا! مِْن نَِصيَحتَهُْم وَيَأخُذُونَ
ْتهُْم، َّ أَضل الزِّنَى رُوَح لأّنَ

لِإلَهِهِْم. ُمخلِِصينَ يَعُودُوا ْ فَلم
ذَباِئحَ، مُوا قَّدَ الجِباِل قِمَِم عَلَى ١٣

َبخُوراً. أحرَقُوا التِّلاِل وَعَلَى
وَالبُطِم، وَالحُورِ وِط ُّ البَل أشجارِ َتحَت ذَلَِك فَعَلُوا

جَمِيٌل. ظٌِل لَها كانَ ُ ه َّ لأن
فاِسقاٌت. وَكَنّاتُكُْم ِياٌت زان بَناتُكُْم وَلِذَلَِك

ِياٌت، زان هُّنَ لأّنَ بَناتِكُْم ُأعاقَِب «لَن ١٤
فاِسقاٌت. هُّنَ لأّنَ كِنّاتِكُْم وَلا

وانِي َّ الز مََع يَعتَزِلُونَ الرِّجاَل لأّنَ
َ الذَباِئح يُقَّدِمُونَ وَ

المعابِدِ. فِي الزِّنَى نُذُورَ يَنذُْرنَ واتِي َّ الل مََع
َسيَهلَُك. يَفهَمُ لا الَّذِي عُب الّشَ
ِيل إسْرائ عَلَى ِ الله غََضُب

زاٍن، ِيُل إسْرائ يا َك َّ أن «مََع ١٥

لِلإثِم. يَهُوذا تُعَرِّض لا لـَِكن
٤:٨ ١٠

بِالنّار. ً تماما ُتحرَق أْن بَْل ِ الخطيّة َ ذباِئح يأكُلُوا لا أن ِ للـكَهَنَة يَنبغي كانَ َشعبِي. … يَأكُُل
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الجِلجاَل،١١ تَدخُلُوا لا
آوَنَ،١٢ بَيَت إلَى تَصعَدُوا وَلا

اللهِ. بِاسِْم َتحلِفُوا وَلا
جاِمحَةٍ. بَقَرَةٍ مِثَل ِيَل إسْرائ بَنُو دَ َّ تَمَر ١٦

فَِسيٍح. سَهٍل فِي ٍ ضالَّة َكخِراٍف ُ الله َسيَرْعاهُْم وَالآنَ

بِالأصناِم، مُلتَِصٌق ُ «أفْراِيم ١٧
وَحدَهُ. ُ اترُُكوه وَلِذا

الزِّنَى. فِي يَنغَمِسُونَ هُْم فَإّنَ ُسكرُهُْم يَنتَِهي ِحينَ ١٨

وَقاَحتِهِْم. عارَ وا ُّ أَحب لَقَد
أجنَِحتِها فِي ُ الرِّيح هُمُ َستَلُّفُ ١٩

بَعِيداً.١٣ وََستَأخُذُهُْم
يُقَّدِمُونَها. َّتِي ال باِئحِ الذَّ بِسَبَِب َسيَْخزَْونَ

٥
وَيَهُوذا ِيَل إسْرائ ةِ َّ َخطِي َسبَُب القادَةُ:

الـكَهَنَةُ، ها أّيُ هَذا «اْسمَعُوا ١
ِيَل، إسْرائ بَيَت يا وَأصغُوا

َلِِك. الم بَيِت أفْرادَ يا وَاسمَعُوا
كُْم، ِضّدُ ِهيَ ُ ينُونَة الدَّ ِ هَذِه

المِصفاةِ َجبَِل عَلَى ً فَخّا ْ صِرتُم َّكُْم لأن
تابُورَ.١٤ َجبَِل عَلَى ً مَبسُوَطة ً وََشبَكَة

١٥، بحِ الذَّ عَِن فُونَ َّ يَتَوَق لا المُتَمَرِّدُونَ ٢

جَمِيعاً. َسُأعاقِبُهُْم
أفْراِيمَ، أعرُِف أنا ٣

عَنِّي. ً َمخفِيّا لَيَس ِيُل وَإسْرائ
٤:١٥ ١١

فَةِ. َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ عِبادَة مراكِزِ مِْن صارَْت ِيليّة إسرائ مَدِينة الجِلجال.
٤:١٥ ١٢

اللهِ. بيَت أي يَل» إ «بَيَت الفِعلِي اسمِها مََع ِ بِالمفارَقَة رِّ َّ الش بَيَت وَتَعنِي آوِن. بيت
٤:١٩ ١٣

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ بَعِيداً. … هُمُ َستَلُّفُ
٥:١ ١٤

َّفة. ي مًَز ً آلِهَة يَعبُدُونَ هَؤلاءِ كانَ َحيُث ِيل إسرائ فِي َجبلاِن تابُور. … المِصفاة َجبَِل
٥:٢ ١٥

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ بح. الذَّ … المُتَمَرِّدُونَ
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زاٍن، ََّك بِأن ُ أفْراِيم يا أعرُِف
َنجٌِس. َك َّ بَأن ِيُل إسْرائ يا وَ

اللهِ، إلَى ُجوِع ُّ الر مَِن تَمَنَعُهُْم أعمالُهُْم ٤

اللهَ. يَعرِفُونَ وَلا الزِّنَى لأجِل يَعِيشُونَ هُْم لأّنَ
عَلَيهِ، ِيَل إسْرائ ُ ياء ِكبرِ َستَشهَدُ ٥

إثمِهِما، فِي َسيَسقُطاِن ُ وَأفراِيم ِيُل وَإسْرائ
مَعَهُْما. َستَسقُُط وَيَهُوذا

وَبَقَرِهِْم غَنَمِهِْم قُطعاِن مََع ِيَل إسْرائ بَنو َسيَذهَُب ٦
اللهِ، عِِن لِيَبَحثُوا

َيجِدُوهُ، لَن هُْم وَلـَِكنَّ
عَنهُْم. ابتَعَدَ فَقَدِ

باءَ، غُرَ ً أولادا وَأنجَبُوا َ الله خانُوا ٧
أْرضَهُْم. وَُيخَرُِّب الغازِي ـِكُهُمُ َسيُهل وَالآنَ

ِيل إسْرائ دَمارِ عَن ة َّ نُبُو
َجبعَةَ، فِي بِالقَرِن «انفُُخوا ٨

الرّامَةِ، فِي بِالبُوِق بُوا اضرِ
آوِنَ، بَيِت فِي اصرُُخوا

بَنْيامِيْنَ. يا انتَبِه
مارِ، بِالدَّ َ أفْراِيم عَلَى احكُْم ٩

ِيَل. إسْرائ قَبائِِل فِي هَذا أعلَنُت قَد
كَلُُصوٍص يَهُوذا ُ رُؤَساء ١٠

مَواِضعِها. عَْن الأراضِي حُدُودِ عَلاماِت ُيحَرُِّكونَ
كَالماءِ. غََضبِي عَلَيهِْم َسأسكَُب

مَظلُومٌ، ُ أفْراِيم ١١

مَسُحوٌق، ُ ه وََحّقُ
الفَسادِ. َ وَراء يَذهََب أن رَضِيَ ُ ه َّ لأن

، كَالعُّثِ َ أفْراِيم َسُأخَرُِّب ١٢
دَأ. كَالّصَ يَهُوذا وَبَنِي

مَرِيضاً، كانَ ُ ه َّ أن ُ أفْراِيم رَأى ١٣

َمجرُوٌح. ُ ه َّ أن وَيَهُوذا
العَونَ، ً طالِبا ورَ أّشُ إلَى ذَهََب َ أفْراِيم وَلـَِكّنَ
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العَظِيِم. ـِِكها مَل مِْن ً مُساعَدَة ليَطلَُب يَهُوذا وَأرَسَل
يَشفِيَكُْم، أن ُ يَقدِر لا ُ ه َّ لـَِكن

جُرِحكُْم. َ َشفاء يَستَطِيَع وَلَن
كَأَسدٍ، َ أفْراِيم َسُأهاِجمُ لأنِّي ١٤

أَسدٍ. َكِشبِل وَيَهُوذا
َسُأمَّزِقُهُْم، أنا

لألتَهِمَهُْم، عَرِينِي إلَى وَآخُذُهُْم وََسآتِي
مِنِّي. يُنقِذَهُْم أن أحَدٌ يَستَطِيَع وَلَن

مَكانِي إلَى َسأعُودُ ١٥
بِهِْم بِذُنُو يَعتَرِفُوا وَ َيخجَلُوا أن إلَى

ُحُضورِي. يَطلُبُوا وَ
ِضيقِهِْم، فِفِي

إحسانِي.» َسيستَجدُونَ

٦
عب الّشَ كَلامُ

اللهِ، إلَى «لِنَرِجــْع ١
قَنا، مَّزَ َ هُو ُ ه َّ أن فَمََع
َسيَشفِينا، ُ ه َّ أن إلّا
َبَنا، ضَر ُ ه َّ أن وَمََع

جُرُوَحنا. َسيَُضمِّدُ ُ ه َّ أن إلّا
يَومَينِ، بَعدَ َياةِ الح إلَى َسيُعِيدُنا ٢

َحضْرَتِهِ. فِي فَنَحيا يُقِيمُنا الثّالِِث اليَوِم وَفِي
اللهُ، َ هُو مَْن فَلِنَعرِْف ٣

الفَجرِ. َكبُزُوِغ ٌ مُؤَكَد ُ إشراقَه لأّنَ
كَالمَطَرِ، إلَينا َسيَأتِي

الأْرَض.» يَروِي الَّذِي ِيِع ب َّ الر كَمَطَرِ
عب الّشَ ِ أمانَة ُ عَدَم

أفْراِيمُ؟ يا بَِك أفعَُل «ماَذا ٤
يَهُوذا؟ يا بَِك أفعَُل وَماَذا

باِح، الّصَ َضباِب مِثُل للهِ أمانَتُكُْم
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الفَجرِ، نَدَى وَمِثُل
بِسُرعَةٍ. تَزُوُل

بِالأنبِياءِ، متُهُْم َحّطَ لِذَلَِك ٥

بِشَرائِعِي. وَقَتَلتُهُْم
ورِ. ُّ كَالن عَدلِي ُ وََسيَظهَر

لِلنّاِس، ً رَحمَة ُأريدُ َّي لأن ٦
ةً، َّ ِي َحيوان َ ذَباِئح لا
للهِ بِمَعْرِفَتِهِْم وَُأسَرُّ

ذَباِئحِهِِم. مَِن َ أكثَر
العَهدَ نَقَُضوا وَيَهُوذا َ أفْراِيم وَلـَِكّنَ ٧

آدَمُ، فَعََل َكما
. عَلَيَّ دُوا َّ تَمَر َحيُث

الشَرِّ، صانِعِي ُ مَدِينَة جَلْعادُ ٨
تُغَّطِيها. ِم الدَّ ُ وَآثار

وَالعِصاباِت الطُرُِق قاطِعِيِّ مِثُل ٩

ِ الـكَهَنَة ُ جَماعَة هَكَذا
َشِكيم١٦َ إلَى يِق رِ الّطَ عَلَى يَْكمُنُونَ

يرَةً. شِرِّ مُؤامَراٍت يُنَّفِذُونَ
ِيَل: إسْرائ بَيِت١٧ فِي ً مُرَّوِعا ً أمرا رَأيُت ١٠

أفْراِيمُ، زَنَى هُناكَ
ِيُل. إسْرائ َس َّ وَتَنَج

أيضاً. يَهُوذا ُ دَينُونَة حُّدِدَْت ١١

َشعبِي. بِي الّسَ مَِن ُأرِجــُع ِحينَ

٧
ِيَل، إسْرائ أشفِي «ِحينَ ١

أفْراِيمَ، ُ إثم َسيَنَكِشُف
الّسامِرَةِ. فِي عُمِلَت َّتِي ال ُ رُور ُّ وَالش

٦:٩ ١٦
اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.

٦:١٠ ١٧
ِيل. إسرائ فِي ُ المالـِكَة ُ العائلة َ هُو المقصودَ أّن ربّما بيت.
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النّاَس. خَدَعُوا هُْم لأّنَ
الّسارُِق، أتَى

الّشارِِع. فِي تَسلُِب ٌ وَعِصابَة
مَلِيّاً، بِالأمرِ يُفَكِّرُونَ لا ٢

شَرِّهِْم. كُّلَ رُت َّ تَذَك وَلـَِكنِّي
بِهِْم. َمِسَك لِت أعمالُهُْم عادَت وَالآنَ

بِوُُضوٍح. أراهُْم وَأنا
بِشَرِّهِْم، َلَِك الم يُسعِدُونَ ٣

ؤَساءَ. ُّ الر يُفَرُِّحونَ وَبِكَذِبِهِْم
زُناةٌ. هُْم ُّ كُل ٤

مَحَمًى، فُرٍن مِثُل هُْم إّنَ
ِ بِإحمائِه يَنشَغَِل أن َبّازُ الخ َيحْتاُج لا

الخـُبزِ. نُُضوِج ى َّ وََحت العَِجينِ مُنْذُ
هارِ، النَّ ِخلاَل للِمَلِِك المَرََض بُوا َّ َسب ٥

َمرِ. الخ ِ حَرارَة مِْن وَللِرُؤَساءِ
بِاللهِ. يَستَهزِئُونَ الَّذِيَن إلَى يَنْضَّمُ َلُِك وَالم

كَناٍر، يَشتَعِلُونَ هُْم إّنَ ٦

فِيهِْم. تَشتَعُِل بُهُْم قُلُو
يِل، َّ الل َطواَل غََضبُهُْم يَنامُ

ُلتَهِبَةِ. الم كَالنّارِ يَشتَعُِل باِح الّصَ فِي لـَِكن
كَالفُرِن حامُونَ هُْم ُّ كُل ٧

قُضاتَهُْم. يُفِسدُونَ وَ
يَسقُطُونَ، مُلُوكِهِْم كُّلُ

يَدعُونَنِي. مِنهُْم أحَدَ وَلا
الوَِشيك لِدَمارِهِِم ِيَل إسْرائ بَنِي َجهُل

بِالُأمَِم. ُمختَلٌِط ُ «أفْراِيم ٨

الفُرِن. فِي تُقلَْب لَْم ها لأّنَ جانِبَيها أحَدُ احْتَرََق ٌ َكعكَة ُ أفْراِيم
يَعرَِف. أن دُونَ ُ تَه َّ قُو ُ َباء الغُر يَأكُُل ٩

يَعرُِف. لا َ وَهُو عَلِيهِ مَْرُشوٌش العَفَُن
هُ، ِضّدَ ِيَل إسْرائ ُ ياء ِكبرِ َسيَشهَدُ ١٠
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إلَهِهِْم، إلَى يَرِجعُوا لَن هُْم وَلـَِكنَّ
الُأمُورِ. ِ هَذِه كُّلَ يَعرِفُونَ ِحينَ ى َّ َحت ُ يَطلُبُوه وَلَن

تُفَكِّرُ. لا ٍ طائِشَة حَمامَةٍ مِثُل ُ أفْراِيم ١١

العَوِن، عَلَى الحُُصوِل لأجِل مِصرَ يَدعُونَ
المُساعَدَةِ.» عَلَى الحُُصوِل لأجِل ورَ أّشُ إلَى وَيَذهَبُونَ
عَلَيهِْم. ً َشبَكَة َسأبِسُط ذَهَبُوا «َحيثُما اللهُ: يَقُوُل ١٢

يُورِ. بِالّطُ يُوقَُع َكما بِالفَّخِ ُأوقِعُهُْم َسوَف
مِنِّي. ً بَدَلا الُأخرَى بِالُأمَِم فِيها استَعانُوا َّتِي ال المَرّاِت كُّلِ عَلَى َسُأعاقِبُهُْم

لِلمُعاناةِ، وا فَليَستَعِّدُ ١٣

عَنِّي. وا ُّ َضل هُْم لأّنَ
. إلَيَّ أخطَُأوا هُْم لأّنَ يِق الّضِ مَِن َسيُعانُونَ

أفدِيهُْم، أنا
عَنِّي. بِالـكَذِِب مُونَ َّ فَيَتَكَل هُْم وَأمّا

بِهِْم. قُلُو كُّلِ مِْن َ إلَي يَصرُُخونَ لا ١٤
تِهِْم. أسِرَّ عَلَى َسيَنُوُحونَ

وَنَبيذِهِمُ، َمِحهِْم ق لأجِل البَعِل إلَى يَذهَبُونَ
عَنِّي. يَبتَعِدُونَ هُْم وَلـَِكنَّ

بتُهُْم، دَرَّ أنِّي مََع ١٥
أيدِيهِْم، يُْت َّ وَقَو

. عَلَيَّ رِّ َّ بِالش تَآمَرُوا هُْم أّنَ إلّا
إلَهاً. لَيَس ما ِ عِبادَة إلَى التَفَتُوا ١٦

المُنَحرِِف. القَوِس مِثَل كانُوا
يِف، بِالّسَ رُؤَساءُهُْم َسقََط

بِهِْم، استَهزَأوا الَّذِيَن غََضِب بِسَبَِب
مِصرَ. أْرِض فِي كانُوا ِحينَ

٨
الأوثان ُ عِبادَة

َمَِك، ف عَلَى البُوَق «َضِع ١
اللهِ. بَيِت فَوَق سرِ َّ كَالن وَُكن

ِيَل إسْرائ بَني لأّنَ وَذَلَِك
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يعَتِي. شَرِ عَلَى ْوا وَتَعَّدَ عَهدِي نَقُضوا
: إلَيَّ يَصرُُخونَ ٢

نَعرِفَُك.› ِيَل، إسْرائ نا، َّ إن إلَهَنا، ‹يا
لاَح، الّصَ ِيُل إسْرائ رَفََض ٣

. ّوُ العَّدُ ُ َسيُطارِدُه وَلِهَذا
َكمُلُوٍك، أختَرْهُْم لَْم ً رِجالا نََصبُوا ٤

كَرُؤَساءَ. أْستَْحِسْنهُْم لَْم ً رِجالا نُوا َّ وَعَي
لأنفُسِهِْم. ً أصناما تِهِْم وَفِّضَ ذَهَبِهِْم مِْن َصنَعُوا

ِيُل. إسْرائ َسيَبِيدُ وَلِهَذا
عَمَلَِك. احتَقَرُْت الّسامِرَةُ، تُها َّ أي ٥

عَلَيهِْم. ً ِجّدا غاِضٌب أنا
َنجِِسينَ؟ َسيَبقُونَ مَتَى إلَى

َصنَعَهُ، ِيَل إسْرائ مِْن ٌ ِحرَفِيّ ٦
إلَهاً. لَيَس َ وَهُو

ُت. َّ وَيَتَفَت ِ الّسامِرَة ِعجُل مُ َسيَتََحّطَ
، الرِّيحِ هُبُوِب َ أثناء َسيَزرَعُونَ ٧

عاِصفَةٌ. هُناكَ تَكُونُ ِحينَ وََسيَحُصدُونَ
فِيها، ٍ غَلَّة بِلا وَلـَِكن ُ َستَكبُر

َمحاً. ق تُنتَِج لَن إْذ
القَمِح بَعَض أنتَجَْت إن ى َّ وََحت

َسيَبتَلِعُونَهُ. َ َباء الغُر فَإّنَ
ِيُل، إسْرائ ابتُلـِـــَع ٨

الُأمَِم بَينَ مَطرُوُحونَ هُْم وَالآنَ
فِيهِ. مَرغُوٍب غَيرِ كَإناءٍ

ُمحِبِّيهِ، إلَى ُ أفْراِيم ذَهََب ٩
، بَرِّيٍ ِحماٍر مِثَل هُْم إّنَ

ورَ. أّشُ إلَى ذَهابِهِْم فِي تاهُوا
الُأمَِم، بَينَ وانِي َّ للز ً ُأجرَة دَفَعُوا هُْم إّنَ ى َّ َحت ١٠

َسأجمَعُهُْم. الآنَ لـَِكنِّي
يُعطُونَها كانُوا َّتِي ال رائِِب الضَّ بِسَبَِب مَرُِضوا لَقَد

وَرُؤَسائِهِ. ورَ أّشُ َلِِك ِم ل
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الله يَنسَى عُب الّشَ
ةَ، َّ الخَطِي لِيَنزَعَ َ المَذاِبح َ ر َّ َكث َ أفْراِيم أّنَ «وَمََع ١١

ةِ. َّ الخَطِي لارتِكاِب َ مَذاِبح صارَت ها أّنَ إلّا
الـَكثِيرَةَ، وَصاياَي ُ لَه َكتَبُت أنِّي مََع ١٢

يبَةً. غَرِ اعتَبَرُوها هُمُ أّنَ إلّا
لِي. تَقدِيمُها يَنبَغِي َّتِي ال َيواناِت الح لَحْمَ يْأكُلونَ وَ يَذَبحُونَ ١٣

بِهِْم. ً مَسرُورا لَيَس ُ الله
إثمَهُْم. ُ ر َّ يَتَذَك ُ ه َّ إن

مِصرَ، إلَى َسيَرِجعُونَ عِقابُهُْم: َ هُو وَهَذا
َصنَعَهُ. الَّذِي نَسِيَ ِيَل إسْرائ لأّنَ ذلَِك كُّلُ ١٤

وَقِلاعاً، ً قُُصورا يَبنِي ُ ه َّ إن
َحِصينَةً. ً مُدُنا يَبنِي وَيَهُوذا

مُدُنِهِ، عَلَى ً نارا َسُأرِسُل لـَِكنِّي
ُحُصونِهِ.» فِي ُ النّار وََستَشتَعُِل

٩
بِي الّسَ ُ مَأساة
ِيَل، إسْرائ َ ة ُأمَّ يا ١

الُأخرَى، كَالُأمَِم ً َكثِيرا تَفرَِحي لا
إلَهِِك، عِن ً مُبتَعِدَة زَنَيِت َِّك لأن وَذَلَِك

نُذُورِِك يفاءِ بِإ استَمتَعِت وَقَد
َمٍح. ق بَيدَرِ كُّلِ فِي ِ فَة َّ َي المُز ِ للآلِهَة

بِيذِ َّ الن ُ وَمِعصَرَة القَمِح ُ بَيدَر ٢
َطعاماً، يُعطِيا لَْن

ِيَل. إسْرائ مِْن تَنفَدُ َ َمر الخ وََسيَجعَُل
اللهِ، أْرِض فِي يُقِيمُوا لَن ٣
مِصرَ، إلَى ُ أفْراِيم فَسَيَرِجــُع

َنجِساً. ً َطعاما ورَ أّشُ فِي وََسيَأكُلُونَ
للهِ، ً َسكيبا يُقَّدِمُوا لَن ٤
لَهُ. ذَباِئحَهُْم يُقَّدِمُوا وَلَن

لَهُْم، ِث َّ المُلَو كَالخـُبزِ ذَلَِك وََسيَكُونُ
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مِنهُ. يَأكُُل مَْن كُّلُ ُس يَتَنَّجَ
َنجِساً، خُبزَهُْم َجعَلُوا لَقَد

اللهِ. بَيَت يَدخَُل لَن لِذَلَِك
الاحتِفاِل، يَوِم فِي َستَفعَلُونَ ماذا ٥

اللهِ؟ عِيدِ يَوِم فِي
الخَراِب. مَِن ُبُونَ َسيَهر ٦

مِصرُ، َستَجمَعُهُْم ِحينَئِذٍ،
َستَدفِنُهُْم. وَمَمفِيُس

تِهِْم، فِّضَ ُكنُوزِ فَوَْق الحَسَُك َسيَنْمُو
ِخيَمِهِْم. فِي الأشواكُ وََستَكُونُ

الحَقِيقِيِّين ِ للأنبِياء ِيَل إسْرائ رَفُض
وَقَت أّنَ ِيَل إسْرائ بَنُو لِيَعلَْم ١٨ ٧

جاءَ، قَْد العِقاِب
جاءَ. قَْد يُوِن الدُّ َسدادِ وَوَقَت

أْحمَُق، بِيُّ َّ الن
َمجنُوٌن. ِ الله رُوُح فِيهِ الَّذِي جُُل َّ وَالر

َكبيرٌ! إثمُكُْم
َكبيرٌ. ِحقدَكُْم فَإّنَ لِذا

اللهِ، مََع َ أفْراِيم يُراقُِب ٌ نَبِّي هُناكَ ٨

رُِق. الّطُ كُّلِ عَلَى ُ لَه مَنُصوٌب ٌ ّ فَخ وَهُناكَ
إلَهِهِ! بَيِت فِي ى َّ َحت ُ يُبغُِضونَه

تَْدمِيراً، دُمِّرُوا قَْد ٩
َجبْعَةَ. وَقِت فِي حَدََث َكما

إثمَهُْم ُ الله ُ ر َّ َسيَتَذَك
تِهِْم. َّ َخطِي عَلَى وََسيُعاقِبُهُْم

الأوثان ِ عِبادَة بِسَبَِب ِيَل إسرائ ُ دَمار
ِيَل إسْرائ «وَجَدُت ١٠

. بِيِّ َّ لِلن َّ ثُم لِلشعِب َّ ثُم بِيِّ َّ لِلن العددِ هذا فِي الحديُث ٩:٧ ١٨
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ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي عِنٍَب َكقُطُوِف فَكانُوا
آباءَكُْم رَأيُْت

التِّينِ ثِمارِ كَأفَضِل فَكانُوا
الحَصادِ. زَمَِن ِ بِدايَة فِي

فَغُورَ، بَعِل َِّف ّي المُز ِ الِإلَه إلَى ذَهَبُوا هُْم لـَِكنَّ
للعارِ، أنفُسَهُْم ُسوا َّ وَكَر

وها. ُّ أَحب َّتِي ال ِ كَالآلِهَة كَرِيهِينَ وَصارُوا
ِيل إسْرائ بَنِي أولادُ

بَعِيداً. َ أفْراِيم َمجدُ ُ «َسيَطِير ١١
َتحبَُل. أْو ً َجنينا َتحفَُظ أْو تُنجُِب ُ النِّساء تَعُودَ لَْن

أولاداً، ينَ َّ َب ر إْن ى َّ وََحت ١٢
كُلِّهِْم. مِنهُْم َسأحرِمُهُّنَ فَإنِّي

َحّقاً، لَهَّنُ َيُل وَالو
. عَنهُّنَ أبتَعِدُ ِحينَ

أفْراِيمَ، رِأيُْت عِندَما ١٣
جَميٍل، مَرعَىً فِي ً مَزرُوعَة ً َكشََجرَة كانَ

«. ْبحِ الذَّ إلَى ُ أولادَه الآنَ َسيَقُودُ َ أفْراِيم لـَِكّنَ
اللهُ؟ يا َستُعطِيهِْم َماذا ف ١٤

عَقِيماً، ً رَِحما أْعطِهِْم
ينِ. َّ جاف ينِ َّ وَثَدِي

رِّ َّ الش كُّلِ «بِسَبَِب ١٥
أبْغِضُهُْم. الجِلجاِل،١٩ فِي ُ عَمِلُوه الَّذِي

أعمالِهِْم شَرِّ بِسَبَِب
بَيتِي. مِْن َسأطرُدُهُْم فَإنِّي

ِيَةً. ثان هُْم ُأِحبَّ لَْن
مُتَمَرِّدُونَ. رُؤَسائِهِْم كُّلُ

أفْراِيمُ، ضُرَِب ١٦
تَماماً، َجّفَ ِجذرُهُْم

ثَمَرٍ. أّيَ يَصنَعُونَ لا وَهُْم
٩:١٥ ١٩

فَةِ. َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ عِبادَة مراكِزِ مِْن صارَْت ِيليّة إسرائ مَدِينة الجِلجال.
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َحبِلَْن، إذا ى َّ وََحت
«. أرحامُهُّنَ ُ َلِدُه ت ما َسأقتُُل فَإنِّي

يَرفُضُهُْم، َسوَف إلَهِي ١٧

لَهُ، يَستَمِعُوا لَْن هُْم لأّنَ
الُأمَِم. بَينَ ٍ وَتائِه مُتَفَرٍِّق َكشَعٍب وََسيَكُونُونَ

١٠
للأوثان ِيَل إسْرائ ُ عِبادَة

َّمَرِ، الث ِ وافِرَة ٍ بِكَرْمَة ُ أشبَه ِيَل إسْرائ بَنُو ١

زاً. َّ مُمَي ً ثَمَرا يُنتُِجونَ
ثَمَرُهُْم، َ تَكاثَر ما َّ وَكُل
مَذاِبحُهُْم! تَكاثَرَْت

أْرضُهُْم، ازدَهَرَْت ما َّ كُل
ً نَشاطا ُ أكثَر صارُوا

فَةِ! َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ أنِصبَة ِ إقامَة فِي
ُمخادِعاً، قَلبُهُْم كانَ ٢

ذَنبَهُْم. َسيَحمِلُونَ وَلِهَذا
مَذاِبحَهُْم، ُ الله َسيَُحّطِمُ

ةَ. َّ ي ذْكارِ َّ الت أنْصابَهُمُ ُ وََسيَهدِم
يرَة الشِّرِّ ِيل إسرائ إعلاناُت

يَقُولُونَ: هُْم لأّنَ ذَلَِك كُّلُ ٣

مَلٌِك، لَنا «لَيَس
اللهَ، َنخاُف وَلا

يَعمَلَهُ؟» أن للمَلِِك ُمِكُن ي وَماذا
كاذِبَةٍ، بِأقساٍم ً وُعُودا قَطَعُوا ٤

عَهدٍ. فِي دَخَلُوا
ُ المُنَحرِفَة ُ العَدالَة صارَِت

الحَقِل. أتلاِم٢٠ فِي ةِ الّضارَّ كَالأْعشاِب تَنبُُت
آوَنَ. بَيَت فِي العُُجوِل ِيِل َماث لِت يَْسجُدُونَ ِ الّسامِرَة أهُل ٥

١٠:٤ ٢٠
آثار. مِْن الأْرِض ُ حراثة ُ تترُكُه ما أتلام.
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َسيَنُوُحونَ!
ضاعَ. َميُل الج وَثَنَهُمُ لأّنَ عَلَيهِ ُ الـكَهَنَة َسيَنُوُح

بِي. الّسَ إلَى ُأِخذَ
القَوِّيِ ورَ أّشُ َلِِك ِم ل ةٍ َّ كَهَدِي حُمَِل ٦

ُخْزي. الم َ أفْراِيم بِوَثَِن َسيْحتَفُِظ الَّذي
بِأوثانِها. ِيُل إسْرائ َستَْخجَُل نَعَْم

الّسامِرَةِ، مَلُِك َسيَهلُِك ٧
الماءِ. َسْطِح عَلَى غُْصٍن مِثَل َسيَكُونُ

رُ، َستُدَمَّ – ِيَل إسْرائ ُ ة َّ َخطِي – آوَنَ وَمُرتَفَعاُت٢١ ٨
مَذاِبحِها، عَلَى وَالحَسَُك وكُ الّشَ َسيَنمُو

«غَّطِينا،» للجِباِل: وََسيَقُولُونَ
عَلَينا.» «اسقُطِي وَللتِّلاِل:

تِه َّ َخطِي عَلَى ِيَل إسْرائ ُ ُمجازاة
ُيخطِئُ. ِيُل وَإسْرائ َ ِجبعَة فِي الحَرِب أيّاِم «مُنذُ ٩

تِهِْم. َّ َخطِي فِي ونَ ُّ يَستَمِر وَهُناكَ
الأشرارِ؟ بِسَبَِب َ ِجبعَة فِي الحَرُب تُدرِكَهُِم ألَن

َسُأؤَدِّبُهُْم. َسآتِي ِحينَ ١٠

َبَتِهِْم ُحار لِم الُأمَمُ وََستَجتَمـِـُع
الـَكثِيرَةِ. آثامِهِِم بِسَبَِب بُونَ فَيُؤَدَّ

ٍ بَة مُدَرَّ َصغِيرَةٍ بَقَرَةٍ مَثُل ُ «أفراِيم ١١

القَمَح. تَْدرَُس أن ُتحِّبُ
عُنُقِها. عَلَى ً ثَقِيلا ً نِيرا َسأَضُع

بِالحِباِل. َ أفراِيم َسأربُِط
الأْرَض، َسيَحرُُث يَهُوذا

بَةَ. التُر ُ َسيُمَهِّد يَعقُوُب وَ
بِرّاً، لأنفُِسكُْم «اْزرَعُوا ١٢

رَحمَةً. وَاحُصدُوا
الأْرَض احرُثُوا

١٠:٨ ٢١
المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
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َسيَأتِي الَّذِي ِ الله مََع وََستَحُصدُونَ
عَلَيكُْم. َّ البِر ُ ُمْطِر وَي

الإثمَ. ِم فَحََصدّتُ رَّ َّ الش وَزَرَعتُِم ْ حَرَثتُم ١٣

الغَدرِ. َ ثَمَر ْ أكَلتُم
الـَكبِيرِ. وَجَيِشَك بِقُدُراتَِك وَثِقَت ََّك لأن وَذَلَِك

المَعْرَكَةِ، َ ة َّ َضج ُجيُوُشَك َستَسمَُع ١٤

قِلاعَِك. كُّلُ رُ وََستُدَمَّ
َبْئِيَل. أر بَيِت ِ مَعرَكَة فِي َشلْمانَ َكنَصرِ

أولادِها. مََع الُأمَمُ ُسحِقَِت فَهُناكَ
يَل إ بَيَت يا ُ نَفسَه َ المَِصير وََستَلقَيْنَ ١٥

العَظِيِم. شَرِِّك بِسَبَِب
الفَجرِ، فِي

تامّاً. ً فَناء ِيَل إسْرائ مَلُِك َسيَفنَى
١١

ِيل إسرائ وَُجحُودُ الله ُ رَحمَة
أحبَبتُهُ، ً َصغِيرا ِيُل إسْرائ كانَ «ِحينَ ١

ابنِي. دَعَوُت مِصرَ وَمِن
عَنِّي. ابتَعَدُوا دَعَوتُهُمُ ما َّ كُل ٢

للِبَعِل، ذََبحُوا
لِلأصناِم. عِبادَتِهِْم فِي ً َبخُورا أحرَقُوا

َ ير الّسَ َ أفْراِيم َّمُت عَل ٣
ذِراعَيهِ. بِكِلَتا ً ماِسكا

بِي. بِضَر َشفَيتُهُْم أنا أنِّي يَعرِفُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ
ُّطِف، الل ِبحِباِل قُدتُهُْم ٤

ةِ. َّ َحَب الم ُبُِط بِر
َيواناِت. الح عَِن َ النِّير يُل ِ يُز الَّذِي خِص كَالّشَ عامَلتُهُْم

وَأطعَمتُهُ. انحَنَيُت
مِصرَ، إلَى «َسيَعُودُونَ ٥

ـِكَهُْم، مَل ورَ أّشُ مَلُِك وََسيَكُونُ
. إلَيَّ يَعُودُوا أن رَفَُضوا هُْم لأّنَ
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مُدُنِهِ، عَلَى ُ َسيفَه َسيَرفَُع ٦
َكثِيراً. يَتَفاخَرونَ الَّذيَن ِيَل إسْرائ بَني وََسيُفنِي

يَن. المُتَآمِرِ َسيَلتَهِمُ
عَودَتِي. ُ يَنتَظِر َشعبِي ٧

، العَلِيَّ يَدعُونَ َسوَف
يَستَِجيَب.» لَن ُ ه َّ لـَِكن

ِيل لإسْرائ ِ الله ُ تَدمِير
أفْراِيمُ؟ يا عَنَك أَتخَلَّى «َكيَف ٨

ِيُل؟ إسْرائ يا أعدائَِك إلَى ُأَسلِّمََك أن ُمِكنُنِي ي َكيَف
كَأدَمَةَ؟ عَنِك أَتخَلَّى َكيَف
ييمَ؟٢٢ َكَصبُوِ أجعَلَُك َكيَف

داِخلِي، فِي قَلبِي اضطَرََب
اشتَعَلَْت. َناِن وَالح ةِ َّ َحب الم وَمَشاعِرُ

غََضبِي، ُأطلَِق لَن ٩

ِيَةً. ثان َ أفْراِيم ُأخَرَِّب لَن
إنساناً. وَلَسُت ُ الله أنا

وََسطَِك، فِي الّساِكُن وُس القُّدُ أنا
عَلَيِك. أغَضُب أعُودَ وَلَن

اللهِ. َ وَراء َسيَِسيرُونَ ١٠

كَالأَسدِ، ُ َسُأزَمجِر أنا
مُرتَعِدُونَ، وَهُْم الغَرِب مَِن الأولادُ فَيَأتِي ُ َسأزأر

مِصرَ، مِْن َكطَيرٍ مُرَتجِفِينَ َسيَأتُونَ ١١

ورَ، أّشُ أْرِض مِْن ٍ وََكحَمامَة
بُيُوتِهِْم،» فِي وََسُأْسِكنُهُْم

اللهُ. يَقُوُل
بِالـكَذِِب، بِي أحاَط َ أفْراِيم «َشعُب ١٢

دِ. ُّ َّمَر بِالت أحاطوني ِيَل إسْرائ وَبَنو
اللهِ، مََع ُ يَِسير يَزاُل َما ف يَهُوذا أمّا
القِّدِيِسينَ.» َ َنحو ً أمِينا زاَل وَما

١١:٨ ٢٢
23. :29 التّثنية وكتاب ،19 التكوين كتاب انظر وعَمُورة. َسدُومَ تدميرِ وَقَت ُ الله رَهُما دَمَّ مدينتاِن ييِم. َصبُو … َ أدَمَة
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١٢
أفْرايم التواءُ

الرِّيحَ، َ أفْراِيم بَنُو يَرعَى ١
اليَوِم، َ طِيلَة َ ة َّ رقِي َّ الش َ الرِّيح يُلاِحقُونَ وَ

مارِ. وَالدَّ الـكَذِِب مَِن ِيدُونَ وَيَز
ورَ أّشُ مََع ً عَهدا قَطَعُوا

مِصرَ. إلَى زَيتَهُْم وَحَمَلُوا

يَهُوذا، مََع ٌ ة َّ قَِضي ِ «لله ٢

، يَستَِحّقُ ما ِبحَسَِب يَعقُوَب وََسيُعاقُِب
أعمالِهِ. ِبحَسَِب وََسيُجازَى

ِحِم، َّ الر فِي يَزاُل ما َ هُو فَبَينَما ٣

أخاهُ، خَدَعَ
اللهِ. مََع تَصارَعَ ِ تِه َّ وَبِقُو

وَغَلَبَهُ. مَلاٍك مََع «تَصارَعَ ٤

إلَيهِ. عَ وَتَضَرَّ بَكَى
يَل، إ بَيِت فِي َ الله وَجَدَ

مَعَهُ. مَ َّ تَكَل وَهُناكَ
القَدِيرُ، ُ الإلَه يهوه٢٣ ٥

اْسمُهُ. يهوه
إلَهَِك إلَى ارِجــْع ٦
ً وَعادِلا ً أمِينا ُكْن

دائِماً. إلَهَِك عَلَى وَاتِّكِْل
يِن المَوازِ فِي يَغِّشُ الَّذِي الـَكنْعانِيِّ مِثُل «يَعقُوُب ٧

الظُلمَ. ونَ ُّ ُيحِب هُْم لأّنَ
ِجّداً، ً غَنِيّا ‹صِرُت أفْراِيمُ: يَقُوُل ٨
ذاتِي. لأجِل ثَرَواٍت وَجَدُت وَقَد

تَكِشفَنِي، لَن عَمِلتُها َّتِي ال ُ الأشيِاء
ارتََكبتُها.› آثاٍم ُ ة َّ أي تُدرَِكنِي وَلَن

١٢:٥ ٢٣
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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َ مِصر أْرِض فِي وُُجودِكَ مُنذُ إلَهَُك «أنا ٩
حراءِ، الّصَ فِي ِخياٍم فِي َستَعِيُش

الاْجتِماِع. ِ َخيمَة أيّامَ ُكنَْت َكما
الأنبِياءِ، مُت َّ كَل «أنا ١٠

ؤَى. ُّ بِالر مَِشيئَتِي وَأعَلَنُْت
بِأمثاٍل. الأنبِياءِ فَِم عَلَى مُْت َّ وَتَكَل

ِجلْعادَ، فِي ٌ إثم هُناكَ ١١
الجِلجاِل٢٤ فِي ً وَبُطلا ً ُسوءا َ أكثَر كانُوا هُْم فَإّنَ

الثِّيرانَ. يَذَبحُونَ َحيُث
ُخورِ الّصُ كَأكواِم ٌ َكثِيرَة مَذاِبحُهُْم

الحُقُوِل. أتلاِم٢٥ قُرَب
أرامَ، ُحقُوِل إلَى يَعقُوُب هَرََب ١٢

زَوجَةٍ، عَلَى للحُُصوِل وَعَمَِل
ُأْخرَى. بِامرَأةٍ َج لِيَتَزَّوَ ً غَنَما وَحَرََس

، بِنَبِيٍّ مِصرَ مِْن ِيَل إسْرائ ُ الله أخرََج ١٣

َحفِظَهُ. وَبِنَبِيٍّ
َكثِيراً. َ وَأساء ً مَرارَة ُ أفْراِيم َصنََع ١٤

عَلَيهِ، ُ ذَنبَه ُ ه ُّ َب ر َسيَرُدُّ لِذا
جَرائِمِهِ.» عَلَى يهِ وََسيُجازِ

١٣
ِيل إسْرائ ُ ة َّ َخطِي

رُعٌب. هُناكَ كانَ ُ أفْراِيم مَ َّ تَكَل «ِحينَ ١
ِيَل. إسْرائ فِي ُ نَفسَه رَفََع

َماَت. ف البَعَل، ِ بِعِبادَتِه ً إثما عَمَِل ُ ه َّ لـَِكن
ةِ. َّ الخَطِي فِي ونَ ُّ يَستَمِر الآنَ وَهُِم ٢

َصنَماً. لأنفُسِهِْم يَصنَعُونَ
مَهارَةٍ، بَكُّلِ ِيَل تَماث َسبَكُوا

١٢:١١ ٢٤
فَةِ. َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ عِبادَة مراكِزِ مِْن صارَْت ِيليّة إسرائ مَدِينة الجِلجال.

١٢:١١ ٢٥
آثار. مِْن الأْرِض ُ حراثة ُ تترُكُه ما أتلام.
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مَهَرَةٍ. ِحرَفِيِّينَ عَمََل مِنها واِحدٍ كُّلُ كانَ وَقَد
ِيِل. َّماث الت تِلَك إلَى مُونَ َّ يَتَكَل

لَها، َ ذَباِئح يُقَّدِمُونَ
ةَ. َّ هَبِي الذَّ العُُجوَل تِلَك يُقَبِّلُونَ وَ

باِح الّصَ فِي كَالَضباِب فَهُْم وَلِهَذا ٣
هارِ. النَّ فِي ً يعا سَرِ يَزُوُل الَّذِي دَى َّ وَالن

رِس، الدَّ بَيدَرِ مِْن ُ يَتَطايَر الَّذِي كَالتِّبنِ هُْم إّنَ
المَدَخنَةِ. مَِن الّصاعِدِ وَكالدُخاِن
مِصرَ. فِي ُكنَت مُنذُ إلَهَُك «أنا ٤

غَيرِي، ُأْخرَى ً آلِهَة تَعبُْد لَْم
ِسواَي. ُ آخَر ُمخَلٌِّص لََك يَكُْن وَلَْم

ةِ. َّ الجّاف الأْرِض وَفِي حراءِ الّصَ فِي عَرَفتَُك ٥

لِيَأكُلُوهُ، َ الـَكثِير لَدَيهُمُ كانَ ُأطعِمُهُْم ُكنُت ِحينَ ٦
وَنَسُونِي. رُوا َّ تََكب لِذَلَِك

كَأَسدٍ، لَهُْم َسأُكونُ لِذَلَِك ٧

ورَ. أّشُ يِق َطرِ عَلَى وََكنَمِرٍ
ٍ هاِئجَة ةٍ َّ دُب مِثَل عَلَيهِْم َسأهجُمُ ٨

ُصدُورَهُْم. فَأُشّقُ
الأَسدُ، َلتَهِمُ ي َكما َسألتَهِمُهُْم

. بَرِّّيٍ َحيواٍن مِثَل وََسُأمَّزِقُهُْم

َسُأدَمِّرُكَ، ِيُل، إسْرائ «يا ٩
مُعِينَِك. ِضّدَ ِضّدِي، ََّك لأن

مَلِكَُك؟ فَأيَن ١٠
مُدُنَِك؟ كُّلِ إلَى َلاِص بِالخ َسيَأتِي هَل

ُلَت: وَق بِشَأنِهِْم إلَيَّ يَت َّ َصل الَّذِيَن قُضاتَُك وَأيَن
ًوَرُؤَساءَ؟› مَلِكا ‹أعطِنِي

غاِضٌب، ًوَأنا مَلِكا أعطَيتَُك ١١
ساِخطاً. ُكنُت ِحينَ ُ وَأخَذتُه

ةٍ، صُرَّ فِي ٌ َمحفُوَظة َ أفْراِيم ُ ِيمَة «جَر ١٢
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ُمخَبَأةٌ. ُ تُه َّ وََخطِي
أتَْت. ِ وِلادَتِه باقتِراِب ُ المُنبِئَة ِ الوِلادَة آلامُ ١٣

حَِكيٍم. ُ غَير ٌ وَلَد ُ ه َّ إن
ِ وِلادَتِه وَقُت َ جاء فَحـِينَ
ُأمِّهِ. بَطِن مِْن َيخرُْج لَْم

يَةِ، الهاوِ ِ َسيطَرَة مِْن «َسأفتَدِيهِ ١٤

المَوِت. مَِن ُ َسُأخَلُِّصه
مَوُت؟ يا هَلاكَُك أيَن
يَةُ؟ هاوِ يا خَرابُِك أيَن

عَلَيهِ! ِ فَقَة للّشَ ً واِحدا ً َسبَبا أرَى لَسُت
إثماراً، ِ إْخوَتِه مِْن ُ أكثَر َ أفْراِيم أّنَ مََع ١٥

َ ة َّ رقِي َّ الش ِ الله َ رِيح أّنَ إلّا
ةِ. َّ ي ِّ البِر مَِن عَلَيهِ َستَأتِي

بِئرُهُ، َستَنْشَُف
نَبعُهُ. وََسيَِجّفُ

عِندَهُ. ثَمِينٍ كُّلَ ُ الرِّيح وََستَسلُِب
إلَهِها. عَلَى دَت َّ تَمَر ها لأّنَ ٌ ِبَة مُذن ُ الّسامِرَة ١٦

الحَرِب، فِي َسيَسقُطُونَ
أطفالُهُْم، وََسيُسَحُق

الحَوامُِل.» نِساؤُهُمُ وََستُشَّقُ

١٤
الله إلَى ُ العَودَة

قُولُوا اللهِ. إلَى وَعُودُوا َجيِّدٍ باعتِذاٍر فَكِّرُوا ٢ قُوَط. الّسُ لََك بَت َّ َسب تََك َّ َخطِي لأّنَ ِيُل، إسْرائ يا إلَهَِك إلَى ارِجــْع ١

لُهُ:
َخطايا، مِْن ُ ارتَكبناه ما كُّلَ لَنا ْ «اغفِر

عَمِلناها. َّتِي ال ِ الّصاِلحَة الُأمُورِ ِسوَى مِنّا تَقبَْل وَلا
كرِ. وَالّشُ سبِيِح َّ الت كَلِماِت لََك ُ َسنُقَّدِم

ُيخَلَِّصنا، لَن ُ ور أّشُ ٣

ورَ. أّشُ مِْن العَوِن لِطَلَِب ِحصاٍن عَلَى نَرَكَب لَن وَلِذَلَِك
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بِأيدِينا: ُ َصنَعناه لِشٍَئ بَعْدُ فِيما نَقُوَل لَن
إلَهُنا،› ‹أنَت

اليَتِيمَ.» يَرَحمُ مَْن اللهُ، يا أنَت، ََّك لأن
ِيل لإسرائ َسيغفر ُ الله

لِي، ِخيانَتِهِم مِْن «َسأشفِيهِْم اللهُ: يَقُوُل ٤

مُقابٍِل. بِلا هُْم َسُأِحبَّ
عَلَيهِْم. ً غاِضبا أعُد لَْم نِي َّ لأن

ِيَل، لإسْرائ دَى َّ كَالن َسأُكونُ ٥
وَسِن، الّسَ ِ كَزَهرَة ِيُل إسْرائ وََسيَنبُُت

لُبنانَ. كَأرزِ ٌ عَمِيقَة جُذُورٌ ُ لَه وََستَكُونُ
ةً، مُمتَّدَ ُ أغصانُه َستَكُونُ ٦

ةِ، َّ البَهِي يتُوِن َّ الز ِ َكشََجرَة وََسيَكُونُ
لُبنانَ. ِ كَراِئحَة ُ راِئحَتُه وََستَكُونُ

َسيَرِجعُونَ. ِ ظِلِّه فِي يَعِيشُونَ كانُوا وَالَّذِيَن ٧
كَالقَمِح يَنبُتُونَ َسوَف

َككَرمَةٍ. وَيُزهِرُونَ
لُبنانَ. َكخَمرِ العالَِم َحوَل ِيُل إسْرائ ُ ر َّ َسيُتَذَك

الأوثان مَِن ٌ َتحذِير
أفْراِيمُ، «يا ٨

والأوثاِن؟ أنا لِي ما
عَلَيَك. وَُأحافُِظ ُأِجيبَُك أنا

ةٍ، َّ بَهِي َ َخضراء سَرٍو ِ َكشََجرَة أنا
مِنِّي.» يَأتِي وَثَمَرُكَ
أِخيرَة ٌ نَِصيحَة

الُأمُورَ، ِ هَذِه فَليَفهَْم ً حَِكيما كانَ مَْن ٩
فَلِيَعرِْف ً فَهِيما كانَ وَمَن
مُستَقِيمَةٌ، اللهِ ُطرَُق أّنَ
فِيها. يَسلـُكُونَ ُ وَالأبرار

وَيَسقُطُونَ فَسَيَعثُرُونَ ُ الأشرار أمّا
فِيها. َ ير الّسَ ُيحاوِلُونَ ِحينَ
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يُوئيل كتاُب
الجَراد ُ بَة ضَر

فَقاَل: ِيَل، فَثُوئ بِِن ِيَل لِيُوئ ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١

يُوُخ، الّشُ ها أّيُ هَذا اْسمَعُوا ٢

الأْرِض: فِي الّساِكنُونَ ها أّيُ وَاسمَعُوا
أيّامِكُْم، فِي كَهَذا حَدََث هَْل

آبائِكُْم؟ أيّاِم فِي أْو
الُأمُورِ، ِ هَذِه عَْن أولادَكُْم أخبِرُوا ٣

أولادَهُْم، أولادُكُْم وَلِيُخْبِرْ
لَهُْم. َ التّالِي الجِيَل وَأولادُهُمُ
القاطـِـُع الجَرادُ ُ تَرَكَه ما ٤

الجَرادِ، أسراُب ُ أكَلَته
الجَرادِ، أسْراُب ُ تَرََكتْه وَما

َنادُب، الج ُ أكَلَته
َنادُب الج ُ تَرََكته وَما
ُخَرُِّب! الم الجَرادُ ُ أكَلَه

الجَراد غَزوُ
وَابكُوا. كارَى الّسُ ها أّيُ استَيقِظُوا ٥

َمرِ الخ بِي شارِ يا وَنُوُحوا
أفواهِكُْم. مِْن ُأِخذَت َ َمر الخ لأّنَ

ُيحصَى لا وَعَدَدُها ً عَظِيمَة ً ة ُأمَّ لأّنَ ٦
أْرضِي. اجتاَحِت قَدِ

الأَسدِ، كَأسناِن أسنانُها
الأَسدِ. كَأنياِب أنياٌب وَلَها
خَراٍب، إلَى كَرمَتِي لُوا َّ َحو ٧

أجرَدَ. ِجذٍع إلَى وَتِينَتِي
بَعِيداً، ُ وَألْقَوْه بِالكامِِل ِلحاءَها رُوا َّ قَش

ِيضاً. ب أغصانَها وََجعَلُوا
عب الّشَ بُكاءُ
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الحُزِن ِياِب ث فِي َكعَرُوٍس نُوِحي ٨
. الّشاّبِ يسِها عَرِ مَوِت عَلَى

اللهِ. بَيِت مَِن راِب َّ وَالش عاِم الّطَ تَقدِماُت انقَطَعَت ٩
يَنُوُحونَ. اللهِ، خُّدامُ الـكَهَنَةُ،

َلِفَْت، ت الحُقُوُل ١٠
َلِفَْت، ت ُبُوَب الح لأّنَ تَنُوُح وَالأْرُض

، َجّفَ بِيذُ َّ وَالْن
فَرَغَ. ُ َيِّد الج يُت َّ وَالز

الفَلّاُحونَ، ها أّيُ اذبُلُوا ١١
الـكَرّامُونَ ها أّيُ نُوُحوا
عِيرِ، وَالّشَ القَمِح عَلَى

الحَقِل. فِي الحَصادُ َلَِف ت قَْد ُ ه َّ لأن
الـكَرمَةُ، ِت َجّفَ ١٢

ذَبَُل. َّتِينُ وَال
مّانُ، ُّ الر يَبَِس

ّفاِح. ُّ الت ُ وََشجَر ِخيُل َّ الن ى َّ وََحت بَْل
ْت. َجّفَ قَْد الحَقِل أشجارِ كُّلُ
النّاِس. فِي ُ عادَة الّسَ ِت وََجّفَ

الـكَهَنَةُ، ها أّيُ وَابكُوا ً حُْزنا َيَش الخ البَسُوا ١٣
باِئحَ. الذَّ ُتجَهِّزُونَ مَْن يا وَنُوُحوا

إلَهِي خُّدامَ يا ادخُلُوا
َيِش، الخ بِثِياِب يَل َّ الل وَاقُضوا

راِب َّ وَالش عاِم الّطَ تَقدِماِت لأّنَ
إلَهِكُْم. هَيكَِل عَْن انقَطَعَْت

الجَراد خَراُب
وِم. للّصَ ً وَقتا عَيِّنُوا ١٤

اجتِماٍع. إلَى ادعُوا
الأْرِض ُسّكاِن وكُّلَ يُوَخ الّشُ اجمَعُوا

إلَهِكُْم، هَيكَِل إلَى
اللهِ. إلَى وَاصرُُخوا

رَدِيئاً، ً يَوما َسيَكُونُ ١٥
يٌب، قَرِ ِ الله يَومَ لأّنَ
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القَدِيرِ. مَِن عَظِيٍم ِبخَراٍب وََسيُؤتَى
أْعيُنِنا؟ أمامَ َطعامُنا يَنقَطـِـْع ألَْم ١٦

إلَهِنا. هَيكَِل مِْن ُ وَالبَهجَة الأفراُح وَزالَِت
راِب، ُّ الت فِي ُ البُذُور ِت َجّفَ ١٧

القَمِح، َمخازِنُ ِبَْت خَر
َخازِنُ الم انهَدَمَِت

. َجّفَ قَْد القَمَح لأّنَ
القُطعاِن! لأنينِ يا ١٨

الأبقارِ قُطعاِن لِتَيَهاِن يا
مَرعَىً! لَها لَيَس لأّنَ

هَلـََكْت. الغَنَِم قُْطعانُ ى َّ وََحت
اللهُ، يا إلَيَك أصرُُخ ١٩

ةِ، َّ ي ِّ البَر مَراِعي التَهَمَْت النّارَ لأّنَ
الحُقُوِل. أشجارِ كُّلَ أشعََل ً وَلَهِيبا

إلَيَك، تَصرُُخ ةِ َّ ي ِّ البَر َحيواناُت ى َّ َحت ٢٠
ْت، َجّفَ الجَداوَِل لأّنَ

ةِ. َّ ي ِّ البَر مَراِعي التَهَمَْت ُ وَالنّار

٢
الله يَوِْم اقْتِراُب

صِْهيَوْنَ، فِي بِالبُوِق انْفُُخوا ١
ِس. المُقَّدَ َ َجبَلِي عَلَى ٍ َتحْذِيِر َ صَرخَة وَاْرفَعُوا

الأْرِض، ُسّكاِن كُّلُ لِيَرتَعِْد
آٍت، ِ الله يَومَ لأّنَ

يٌب. قَرِ ِ الله يَومَ لأّنَ
َشّدِيدَةٍ، ٍ وَعِتمَة َظلاٍم يَومُ ُ ه َّ إن ٢

قاتِمَةٍ. َ َسوداء غُيُوٍم يَومُ
الجِباِل، عَلَى ِ المُنتَشِرَة ِ لمَة الّظُ مِثُل

. وَقَوِّيٌ ٌ َكثِير عُب١ الّشَ هَكَذا
قَبُل، مِْن ُ مِثلُه يَومٌ يَأِت لَْم

٢:٢ ١
الأعداء. إلَى أْو الجَراد، إلَى إشارة عب. الّشَ
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بَعدُ. مِْن ُ ُلُه مِث يَومٌ يَأتِي وَلَْن
َلتَهِمُ، ت نارٌ عِب الّشَ ذَلَِك أمامَ ٣

تَْشتَعُِل. لُهٌُب ُ وَخَلفَه
عَدٍَن، ةِ َّ َجن مِثُل ُ أمامَه الأْرُض

ِبَةٌ، خَر ٌ ة َّ ي ِ ّ بَر ُ وَوَراءَه
أحَدٌ! َ يَنجُو وَلَْن

وَالفُرساِن َيِل الخ كَمَظهَرِ مَظهَرُهُْم ٤

يَرُكُضونَ. هَكَذا
ً ة َّ َضج فَيُحدِثُونَ يَقفِزُونَ ٥

الجِباِل. قِمَِم عَلَى المَركَباِت ةِ َكَضجَّ
، القَّشَ َلتَهِمُ ت وَِهيَ النّارِ َكَصوِت َصوتُهُْم
للمَعْرَكَةِ. يَصطَّفُ عَظِيٍم جَيٍش وََكَصوِت

أمامَهُْم، الُأمَمُ تَرْتَعِدُ ٦

عِب. ُّ الر مَِن ُّ تَصفَر الوُُجوهِ وَكُّلُ
كَأبطاٍل، يَرُكُضوُنَ ٧

بِينَ. كَمُحارِ الأسوارَ قُونَ َّ وَيَتَسَل
َبِهِ، مَسْر فِي ُ يَِسير كُّلٌ

ُطرُقِهِْم. عَْن يَنحَرِفُونَ وَلا
يَتَزاحَمُونَ، لا ٨

يقِهِ. َطرِ فِي يَمْشِي واِحدٍ كُّلُ بَْل
سَْهٍم، ِ بَة ضَر بِسَبَِب بَعضُهُْم َسقََط وَإْن
ُطرُقِهِْم. عَْن يَنحَرِفُونَ لا ِيَن الآخَر فَإّنَ

المَدِينَةِ، إلَى يَندَفِعُونَ ٩

ورِ. الّسُ إلَى يَتَراَكُضونَ وَ
البُيُوَت، قُونَ َّ يَتَسَل

ُصوِص. ُّ كَالل وافِذَ َّ الن َ عَبْر وَيَدخُلُونَ
أمامَهُْم، الأْرُض ُّ تَهْتَز ١٠

تَرتَعُِش، ُ ماء وَالّسَ
يُظلِماِن، ُ وَالقَمَر مُس وَالّشَ

يقَها. ِ بَر تَمنَُع ُجومُ ُّ وَالن
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أرَسلَهُ، الَّذِي َيِش الج هَذا ِ مُقَّدِمَة فِي ُ َصوتَه ُ الله يَرفَُع ١١

ِجداً، ٌ َكبِير ُ مُعَسكَرَه لأّنَ
أِشّداءَ. ُ أْمرَه يُنَّفِذُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك وَلأّنَ

وَرَهِيٌب، ٌ عَظِيم اللهِ يَومَ إّنَ َحقاً،
احتِمالَهُ؟ يَستَطِيُع وَمَن
غيِّير َّ الت إلَى ٌ دَعوَة

اللهُ: يَقُوُل وَ ١٢

بِكُْم. قُلُو بِكُّلِ الآنَ إلَيَّ «اْرِجعُوا
وِح.» َّ وَالن وَالبُكاءِ وِم بِالّصَ تَعالَوا

ِيابَكُْم، ث لا ً إذا بَكُْم قُلُو مَّزِقُوا ١٣
إلَهِكُْم، إلَى وَارِجعُوا
وَرَؤوٌف، ٌ رَِحيم ُ ه َّ لأن

ِجّداً، وَأمِيٌن َصبُورٌ َ هُو
يقاعَهُ، إ نَوَى الَّذِي العِقاِب يقاِع إ عَْن يَتَراَجُع وَ

عِقابِكُْم، عَْن يَرِجــُع ُ فَلَعَلَّه يَعلَمُ؟ فَمَْن ١٤
الخـَيرِ، بَعَض لـَكُْم ُ يَترُك وَ

لإلَهِكُْم. ِكيِب وَالّسَ ُبُوِب الح تَقدِماِت ُ مِنه فَتُقَّدِمُوا
الَصلاة إلَى ٌ دَعوَة

صِْهيَوْنَ، فِي بِالبُوِق انفُُخوا ١٥

وِم، للّصَ ً وَقتا عَيِّنُوا
اجتِماٍع، إلَى ادعُوا
عَب، الّشَ اْجمَعُوا ١٦

لِلاْجتِماِع. ً وَقتا حَّدِدُوا
َع. ّضَ ُّ وَالر وَالأطفاَل الشُيُوَخ اجمَعُوا

بَيتِهِ، مِْن يُس العَرِ لِيَخرُِج
ةِ. الخاّصَ ُحجرَتِها مِْن وَالعَرُوُس

. وَالمَذَبحِ الدِّهلِيزِ بَينَ اللهِ، خُّدامُ الـكَهَنَةُ، لِيَبِك ١٧
اللهُ، يا َشعبَِك عَلَى «أشفِْق وَلِيَصرُُخوا:

لََك، الَّذِيَن ُيخزَى بِأْن لاتَسمَْح
ُأْخرَى. ُأمَمٌ َتحكُمُهُْم عِندَما



٢٣ : ٢ يُوئيل ١٤٤١ ١٨ : ٢ يُوئيل

إلَهُهُْم؟›» ‹أيَن الُأمَِم: تِلَك بَينَ يُقاَل بِأن تَسمَُح ِماذا ل
لاة الّصَ ُ استِجابَة

أْرِضهِ، عَلَى ُ الله ُ َسيَغار ِحينَئِذٍ، ١٨

َشعبَهُ. وَيَرَحمُ
لِشَعبِهِ: يَقُوُل وَ ُ الله ُيجِيُب ِحينَئِذٍ، ١٩

يَت، َّ وَالز بِيذَ َّ وَالن القَمَح لـَكُمِ «َسُأرِسُل
وََستَشبَعُونَ،

ِيَةً. ثان ً ة مَّرَ الُأمَِم بَينَ للعارِ ُضوا َّ تَتَعَر بِأْن أسمََح وَلَْن
ماِل.٢ الّشَ مَِن القادِمِينَ عَنكُمِ سُأبعِدُ ٢٠

ِبَةٍ. وَخَر ةٍ َّ جاف أْرٍض إلَى سأطرُدُهُْم
٣، رْقِيِّ َّ الش البَحرِ إلَى جَيشِهِْم َ مُقَّدِمَة سأدفَُع

٤. ْبِيِّ الغَر البَحرِ إلَى ُ وَمؤَِخرَتَه
ِيهَةُ، الـكَر ُ راِئحَتُه وََستَصعَدُ
َكثِيراً.» أذًى بُوا َّ َسب هُْم لأّنَ

الأْرض َتجديدُ
الأْرُض، تُها َّ أي َتخافِي لا ٢١

وَابْتَهِِجي، افرَِحي
عَظِيمَةً. ً ُأمُورا عَمَِل َ الله لأّنَ

ةُ، َّ ي ِّ البَر َيواناُت الح تُها َّ أي َتخافِي لا ٢٢
َخضراءَ، َستُصبُِح ةِ َّ ي ِّ البَر مَراِعيَ لأّنَ

ثَمَراً، َسيَحمُِل َ َجر الّشَ وَلأّنَ
َكثِيراً. ً ثَمَرا َستُعطِياِن َ وَالـكَرمَة َّتِينِ ال َ َشجَرَة وَلأّنَ

بِإلَهِكُْم، صِْهيَوْنَ َ أبناء يا وَابتَهُِجوا افرَُحوا ٢٣
َصلاِحهِ. ِبحَسَِب يِف الخَرِ َ مَطَر َسيُعطِيَكُْم ُ ه َّ لأن

المَطَرَ، عَلَيكُمِ وََسيُنزُِل
المُتَأّخِرَ، َ وَالمَطَر َ المُبَكِّر َ المَطَر

٢:٢٠ ٢
ِيَل. وَإسرائ يَهُوذا ُحاربةِ لِم منها َ َجيء الم الجيوُش اعتادّْت الّتِي ُ الجِهة َ وَهُي يَهُوذا. ليُهاجمَ الجِهةِ هذه مِْن البابليّ الجيُش َ جاء الّشمال.

٢:٢٠ ٣
الميّت. البحر رْقِيّ. َّ الش البَحرِ

٢:٢٠ ٤
المتوّسط. الابيض البحر ْبِيّ. الغَر البَحرِ



٣١ : ٢ يُوئيل ١٤٤٢ ٢٤ : ٢ يُوئيل

الّسابِِق. فِي َكما
بِالقَمِح، ُ البَيادِر ُ َستَمتَلِئ ٢٤

الجَّدِيدِ بيذِ َّ بِالن ُ المَعاصِر وََستَفِيُض
يتُوِن. َّ الز َيِت وَز

الحَصادِ ِسنِي عَِن «َسُأعَوُِّضكُْم ٢٥

الجَرادِ وَأسراُب القاطـِـُع الجَرادُ التَهَمَها َّتِي ال
ُخَرُِّب، الم وَالجَرادُ َنادِب وَالج

عَلَيكُْم. ُ أْرَسلتُه الَّذِي ُ العَظِيم جَيشِيَ ِهيَ َّتِي ال
وَتَْشبَعُونَ، َستَأكُلُونَ ٢٦
إلَهِكُْم اسْمَ وََستُسَبُِّحونَ

لـَكُْم،» ً عَظِيمَة ً ُأمُورا َصنََع الَّذِي
ِيَةً. ثان َشعبِي َيخزَى «وَلَْن اللهُ: يَقُوُل
وََسِط فِي أْسكُُن أنِّي وََستَعْرِفُونَ ٢٧

ِيَل. إسْرائ بَنِي َشعبِي
إلَهُكُْم، أنا وَأنِّي

غَيرِي. ٌ إلَه يُوجَدُ وَلا
ِيَةً.» ثان للعارِ َ َشعبِي َض َّ يَتَعَر وَلَْن

ُّوح الر بانِسكاِب الوَعدُ
هَذا، «بَعدَ ٢٨

النّاِس. كُّلِ عَلَى رُوِحي َسأسكُُب
وَبَناتُكُْم، أولادُكُْم ُأ َّ وََسيَتَنَب
ً أحلاما ُشيُوخُكُْم ُ وََسيحلُم

رُؤًَى. ُشبّانُكُْم وََسيَرَى
الأيّاِم، تِلَك فِي ٢٩

عَبِيدِي، عَلَى رُوِحي َسأسكُُب
وَنِساءً. ً رِجالا

ماواِت الّسَ فِي عَجائَِب ُ وََسُأظهِر ٣٠
الأْرِض. وَعَلَى

دُخاٍن. َ وَأعمِدَة ً وَنارا ً دَما
ُظلمَةٍ، إلَى ُل َستَتََحوَّ مُس الّشَ ٣١

دٍَم، إلَى ُ وَالقَمَر



٨ : ٣ يُوئيل ١٤٤٣ ٣٢ : ٢ يُوئيل

هِيُب َّ الر ُ العَظِيم ِ الله يَومُ َ يَأتِي أْن قَبَل
اللهِ، بِاسِْم يَدعُو مَْن كُّلُ َيخلُُص حينَ ٣٢

ناُجونَ هُناكَ َسيَكُونُ ُ ه َّ لأن
القُْدِس، وَفِي صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى

اللهُ، يَْدعُوهُْم مَْن هُْم
اللهُ. قاَل َكما

٣
يَهُوذا أعْداءُ عِقاُب

َسأْجمَُع ٢ السَبِي.٥ قَبَل عَلَيهِ كانَْت ما إلَى وَالقُْدِس يَهُوذا ُ حالَة فِيهِ َسُأعِيدُ الَّذِي الوَقِت فِي الأيّاِم، تِلَك «فِي ١

دوهُْم بَّدَ هُْم لأّنَ ِيَل، إسْرائ بَنِي وَمِيراثِي َشعبِي أجِل مِْن عَلَيهِْم َسأحكُمُ يَهُوشافاَط. وادِي إلَى وََسُأنْزِلُهُْم الُأمَِم، كُّلَ
بَينَهُْم. أْرضِي مُوا وَقَّسَ الُأمَِم بَينَ

َشعبِي، عَلَى ً قُرعَة «ألْقَوْ ٣

للعاهِراِت، ً ثَمَنا الأولادَ مُوا وَقَّدَ
بُوها. شَرِ َّتِي ال َمْرِ الخ مُقابَِل البَناِت وَباعُوا

الفِلِْسطِيينَ؟ وَمَناطَِق وََصيدُونَ صورَ أهَل يا لِي ِ بِالنِّْسبَة ْ أنْتُم ماذا ٤

يمِي؟ تَغرِ ِيدُونَ تُر ِماذا ل
تُعاقِبُونِي! أْن ُتحاوِلُونَ ِماذا ل

يعاً. سَرِ رُؤُوِسكُْم عَلَى عِقابَكُْم أرُدُّ َسوَف
وَذَهَبِي، تِي فِّضَ ْ أخَذتُم ٥

مَعابِدِكُْم. إلَى َ َمِينَة الث َ أملاكِي ْ وَأحضَرتُم
ِيِّينَ، لليُونان وَالقُْدِس يَهُوذا أهَل ْ بِعتُم ٦

أْرضِهِْم. عَْن تُبعِدُوهُْم لـِكَي
إلَيها، بِعتُوهُْم َّتِي ال الأماِكَن مَِن لِيَعُودُوا َسُأنهِضُهُْم لـَِكنِي ٧

رُؤوِسكُْم. عَلَى انتِقامِكُْم أعماَل وََسأرُدُّ
يَهُوذا بَنِي إلَى وَبَناتِكُْم بَنِيكُْم ِيُع َسأب ٨

البَعِيدَةِ.» َسبََأ ةِ ُأمَّ إلَى َسيَبِيعُونَهُْم الَّذِيَن
اللهُ. ُ قَالَه ما َ هُو هَذا
للحَرْب الإعدادُ

السبي.» من وَالقدس يهوذا أعيد حين الأيام، تلك «في بديلة: ترجمة ٣:١ ٥



١٧ : ٣ يُوئيل ١٤٤٤ ٩ : ٣ يُوئيل

الُأمَِم: بَينَ هَذا أعلِنُوا ٩

للحَرِب. أنفُسَكُْم َجهِّزُوا
ُنُودَ، الج أيقِظُوا

المَعرَكَةِ. إلَى وَيَدخُلُوا الحَرِب رِجاُل وَلِيَقتَرِْب
ُسيُوٍف، إلَى يثِكُْم َمحارِ ِسكََك َحوِّلُوا ١٠

رِماٍح. إلَى وَمَناِجلـَكُْم
«. قَوِّيٌ «أنا عِيُف: الّضَ لِيَقُِل

بِيَهُوذا، ُ ُحِيطَة الم الُأمَمُ تُها َّ أي أسْرِِعي ١١

هُناكَ. اجتَمِعُوا
اللهُ. يا َ ُجنُودَك أْحضِرْ

يَهُوشافاَط، وادِي إلَى وَلِتَأِت الُأمَِم كَّلُ لِتَْنهَْض ١٢

بِيَهُوذا. ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم كَّلَ لُأقاضِيَ َسأجلُِس هُناكَ َّني لأن
نََضَج. قَْد الحَصادَ لأّنَ مَناِجلـَكُْم استَخْدِمُوا ١٣
امتَلأْت، قَدِ بيذِ َّ الن َ مِعْصَرَة لأّنَ وَدُوُسوا، تَعالَوْا

عَظِيمٌ. هُْم شَرَّ لأّنَ مُمْتَلِئَةٌ، الأحواُض
القَرارِ،٦ وادِي فِي تتَزاَحمُ ً ِجّدا ٌ عَظِيمَة ُ جَماهِير ١٤

القَرارِ. وادِي فِي يٌب قَرِ ِ الله يَومَ لأّنَ
ُ وَالقَمَر مُس الّشَ ُ َستُظلِم ١٥

مَعاِن. َّ الل عَِن ُجومُ ُّ الن وََستَتَوَقَُف
صِْهيَوْنَ، مِْن الله ُ َسيُزَْمجِر ١٦

القُْدِس، مَِن وََسيَصرُُخ
وَالأْرُض. ُ ماء الّسَ ُّ وَتَهتَز

ِ لِشَعبِه ً مَلجأ ُ الله وََسيَكُونُ
ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ً وَِحصنا

إلهُكُْم، أنا أنِّي «وََستَعرِفُونَ ١٧

صِْهيَوْنَ. ِس المُقَّدَ َ َجبَلِي فِي الّساِكُن
َسةً، مُقَّدَ القُْدُس وََستَكُونُ
ِيَةً. ثان فِيها ُ َباء الغُر َّ يَمُر وَلَْن

٣:١٤ ٦
يَهُوشافاط. وادِي َ هُو القرار. وادي



٢١ : ٣ يُوئيل ١٤٤٥ ١٨ : ٣ يُوئيل

لِيَهُوذا ٌ جَديدَة َحياةٌ
الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١٨

جَدِيداً، ً نَبِيذا الجِباُل ُ َستَْقطُر
َلِيِب، بِالح التِّلاُل وََستَفِيُض

بِالماءِ. يَهُوذا جَداوِِل جَمِيُع ُق َّ وََستَتَدَف
اللهِ، بَيِت مِْن يَنْبُوعٌ َسيَخرُُج

نِْط. الّسِ َشجَرِ وادِي وَيَْسقِي
خَراباً، مِصرُ ُ َستَِصير ١٩

ِبَةً، خَر ً ة َّ ي ِ ّ بَر ُ أدُوم وََستُصبُِح
يَهُوذا، لِبَنِي ُظلمِهِْم بِسَبَِب

ِيئاً. بَر ً دَما فِيها َسفَكُوا عِندَما
وَالقُْدُس يَهُوذا أمّا ٢٠

ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا أهلُها فَسَيَْسكُنها
َسفَكُوهُ، الَّذِي الدَِم عَلَى َسُأعاقِبُهُْم ٢١

ِبِينَ.» المُذن َ ُأبَرِّئ وَلَْن
صِْهيَوْنَ. فِي يَسكُُن َ الله لأّنَ



٥ : ١ عامُوس ١٤٤٦ ١ : ١ عامُوس

عامُوس كتاُب
مُقَّدِمَة

حُكمِ ِ فَترَة فِي ِيَل إسْرائ عَْن رُؤًَى فِي الكَلامَ هَذا ى َلَّقَ ت وَقَْد تَقُوعَ. ِ مَدِينَة فِي عاةِ ُّ الر مَِن كانَ الَّذِي عامُوَس كَلامُ ١
بِسَنَتَينِ. ةِ َّ الأْرِضي ةِ َّ الهِز قَبَل ِيَل، إسْرائ مَلِِك ُبْعامَ يَر َلِِك الم حُكمِ ِ وَفَترَة يَهُوذا، مَلِِك ِيّا عُّز َلِِك الم

عامُوُس: قاَل ٢
لِلهُُجوِم، يَستَعِّدُ كَأَسدٍ صِْهيَوْنَ مِْن ُ الله ُ «يَزْأر

َصوتَهُ. يَرفَُع القُْدِس ِ مَدينَة وَمِْن
، َستَِجّفُ عاةِ ُّ الر مَراِعي

َستَيبَُس.» الـكَرْمَِل١ َجبَِل ُ ة َّ وَقِم
أرام عِقاُب

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣

َسُأعاقِبُهُْم، وَالمُتَضاعِفَةِ،٢ ِ المُتَكَرِّرَة دِمَشَق َشعِب ذُنُوِب «بِسَبَِب
حَدِيدٍ. مِْن بِدَرّاساٍت ِجلْعاد٣َ َشعَب َسحَقُوا هُْم لأّنَ
ِيَل،٤ حَزائ َلِِك الم قَصْرِ عَلَى ً نارا َسُأرِسُل لِذَلَِك ٤

بِالكامِِل. بَْنهَدَد٥َ َلِِك الم َ قُُصور لِتَلْتَهِمَ
دِمَشَق. ِ بَوّابَة مِزلاَج وََسُأَحّطِمُ ٥

آوَنَ، وادِي فِي َ الحاِكم َسُأهلُِك
عَْدٍن.٦ بَيَت فِي ولَجاِن بِالّصُ ُمِسُك ي وَالَّذِي

قِيرَ.»٧ إلَى أرامَ َشعُب وََسيُْسبَى
١:٢ ١

خصوبته. بسبب اللهِ» ُ «كَرْم ُ اسمه ومعنى إسرائيل. شمال جبل الـكرمل. جبل
١:٣ ٢

6). 4، 1، 2: 13، 11، 9، ،6 الأعداد في ً (أيضا وَالأربعة.» «الثلاثة ً حرفيا وَالمُتَضاعِفَة. المُتَكَرِّرَة
١:٣ ٣

29. :26 العدد كتاب انظر منسّى. ونصف وجادَ رَُأوبَيْن قبائل سكنتها الأردن نهر شرق منطقة جلعاد.
١:٤ ٤

7. :8 الثّاني الملوك كتاب انظر ملكاً. ليصير بنهدد قتل يا). (سور أرام ملك حزائيل.
١:٤ ٥

3. :13 الثَاني الملوك كتاب انظر أرام. ملك حزائيل، ابن الثّاني بنهدد هو بنهدد.
١:٥ ٦

لبنان. جبل على تقع ةَ. َّ ي ُسورِ فِي أرام في الملـكيّة المدينة عدن. بيت
١:٥ ٧

7. :9 عاموس كتاب انظر يّون. ور الأّشُ يحكمها كان منطقة «قور» أْو قير.



١١ : ١ عامُوس ١٤٤٧ ٦ : ١ عامُوس

اللهُ. ُ قالَه ما َ هُو هَذا
الفِلَسطِيِّين عِقاُب

الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٦

َسُأعاقِبُهُْم وَالمُتَضاعِفَةِ، ِ المُتَكَرِّرَة َ ة غَّزَ َشعِب ذُنُوِب «بِسَبَِب
يَن َكثِيرِ أمسَكُوا هُْم لِأّنَ

لِأدُومَ. َكعَبِيدٍ لِيَبِيعُوهُْم
ةَ، غَّزَ ُسورِ عَلَى ً نارا َسُأرِسُل وَلِذَلَِك ٧

بِالكامِِل. قُُصورَها فَتُْحرُِق
أشدُودَ، حُّكامَ وَسُأهلُِك ٨

أشقَلُونَ. فِي ولجاِن بِالّصُ ُمِسُك ي وَمَن
عَْقرُونَ.٨ ِضّدَ يَدِي ُ وََسُأوَجِّه

َسيَمُوتُونَ.» يَنجُونَ الَّذِيَن ونَ ُّ الفَلَسطِي
اللهُ. ُ قالَه ما َ هُو هَذا

ُصور عِقاُب
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٩

َسُأعاقِبُهُْم، وَالمُتَضاعِفَةِ، ِ رَة َّ المُتَكَر ُصور٩َ َشعِب ذُنُوِب «بِسَبَِب
لِأدُومَ، َكعَبِيدٍ لِيَبِيعُوهُْم يَن َكثِيرِ أمَسَكُوا هُْم لأّنَ

قَطَعُوهُ. الَّذِي ةِ َّ الُأُخو عَهدَ َيحـتَرِمُوا وَلَْم
ُصورَ، ُسورِ عَلَى ً نارا َسُأرِسُل وَلِذَلَِك ١٠

بِالكامِِل.» قُُصورَها لِتَلْتَهِمَ
الأدُومِيِّين عِقاُب

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١١

َسُأعاقِبُهُْم. وَالمُتَضاعِفَةِ، ِ المُتَكَرِّرَة أدُومَ َشعِب ذُنُوِب «بِسَبَِب
يِف، بِالّسَ ُ أخاه أدُومُ َ طارَد

لَهُ. ً رَْحمَة ْ يُظهِر وَلَْم
ِ لِغََضبِه ً حَّدا يََضْع لَْم

١:٨ ٨
مهمة. فلسطينية مدن عقرون. … أشقلون … أشدود

١:٩ ٩
آنذاك. الفينيقيّين عاصمة صور.
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يسَتَهُ، فَرِ ُمَزُِّق ي َيَواٍن َكح
دائِماً. ِ ِبحِْقدِه وَاْحتَفََظ

تَيمانَ،١٠ ِ مَدِينَة عَلَى ً نارا َسُأْرِسُل لِذَلَِك ١٢
بِالكامِِل.» بُصْرَة١١َ قُُصورَ لِتَلْتَهِمَ

ِيِّين ون العَمُّ عِقاُب
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٣

َسُأعاقِبُهُْم، وَالمُتَضاعِفَةِ، ِ المُتَكَرِّرَة ونَ ُّ عَم َشعِب ذُنُوِب «بِسَبَِب
أْرضَهُْم. لِيُوَّسِعُوا ِجلْعادَ فِي الحَوامِِل بُطُونَ فَتَُحوا هُْم لأّنَ

ةَ، َّ َب ر ِ مَدِينَة ُسورِ فِي ً نارا َسُأشعُِل لِذَلَِك ١٤
بِالكامِِل. قُُصورَها لِتَلْتَهِمَ

المَعرَكَةِ، يَوِم َصيحاِت وََسَط وَذَلَِك
العاِصفَةِ. يَوِْم فِي كَالرِّيحِ

مَعاً.» ُ وَرُؤَساؤُه ـِكُهُْم مَل َسيُسبَى ِحينَئِذٍ، ١٥

اللهُ. ُ قالَه ما َ هُو هَذا
٢

مُوآب عِقاُب
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١

َسُأعاقِبُهُْم، وَالمُتَزايِدَةِ،١٢ ِ المُتَكَرِّرَة مُوآَب َشعِب ذُنُوِب «بِسَبَِب
كالكِلِْس. ْت َّ تَفَت ى َّ َحت أدُومَ مَلِِك عِظامَ أحرَقُوا هُْم لِأّنَ

مُوآَب، عَلَى ً نارا َسُأرِسُل وَلِذَلَِك ٢
يُوَت. ْ قَر ِ مَدِينَة قُُصورَ لِتَلتَهِمَ

المَعرَكَةِ، َضجِيِج فِي مُوآُب وََسيَمُوُت
البوِق. وَأَصواِت راِخ الصُّ وََسَط

مِنهُ، َ الحاِكم يُل وََسُأزِ ٣
مَعَهُ.» ِ رُؤَسائِه كُّلَ وََسأقتُُل

١:١٢ ١٠
أدوم. شمال في مدينة تيمان.

١:١٢ ١١
أدوم. جنوب في مدينة بُصرة.

٢:١ ١٢
وَالأربعة.» ُ «الثّلاثة ً حرفِيّا وَالمُتَزايِدَة. ِ المُتَكَرِّرَة
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اللهُ. ُ قالَه ما َ هُو هَذا
يَهُوذا عِقاُب

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٤

َسُأعاقِبُهُْم، وَالمُتَضاعِفَةِ، ِ المُتَكَرِّرَة يَهُوذا بَنِي ذُنُوِب «بِسَبَِب
الله، َ يعَة شَرِ يُطِيعُوا أْن رَفَُضوا هُْم لأّنَ

فَرائَِضهُ. َيحفَظُوا وَلَْم
آباؤُهُْم. تَبِعَها َّتِي ال الأكاذِيِب َ وَراء اْنحَرَفُوا قَدِ

يَهُوذا، عَلَى ً نارا َسُأرِسُل وَلِذَلَِك ٥
بِالكامِِل.» القُْدِس ِ مَدينَة قُُصورَ فَتَلتَهِمَ

ِيل إسْرائ عِقاُب
اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٦

َسُأعاقِبُهُْم، وَالمُتَضاعِفَةِ، ِ المُتَكَرِّرَة ِيَل إسْرائ بَني ذُنُوِب «بِسَبَِب
ةٍ، بِفِّضَ َكعَبِيدٍ الّصاِلحـِينَ َ ياء ِ الأبر باعُوا هُْم لأّنَ

ِحذاءٍ. َمَِن بِث وَالمَساِكينَ
الأْرِض، تُراَب يَدُوُسونَ كانُوا لَوْ َكما عَفاءِ الّضُ رُؤُوَس يَدُوُسونَ ٧

يِق. رِ الّطَ خارِِج إلَى المَساِكينَ يَدفَعُونَ َكما
ذاتَها. َ الفَتاة يُعاشِراِن ُ وَأبُوه جُُل َّ الر

دنِيِس. َّ لِلت ُض َّ يَتَعَر َس المُقَّدَ اْسمِي فَإّنَ وَلِذَلَِك
مَذَبحٍ كُّلِ ِبجانِِب يَستَلقُونَ ٨

ديُونِهِْم. عَلَى كَرَهٍن الفُقَراءِ مَِن َسلَبوها ِياٍب ث عَلَى
َ َمر الخ يَشرَبُونَ إلَهِهِْم بَيِت فِي

ِيَن. الآخر مَِن ٍ َكغَرامَة عَلَيها َحَصلُوا َّتِي ال
أمامِهِْم، مِْن يِّينَ الأمُورِ أبادَ مَْن أنا ٩

الأْرزِ َكشََجرِ ً طِوالا كانُوا الَّذِيَن
بِالكامِِل. أبَْدتُهُْم قَْد وِط. ُّ كَالبَل َ ياء وَأقوِ

َ مِصْر أْرِض مِْن أْخرَْجتُكُْم أنا ١٠
َسنَةٍ، بَعِينَ أِْر ةِ َّ ي ِّ البَر فِي وَقُدتُكُْم

يِّينَ. الأمُورِ أْرَض ـِكُوا َمتَل لِت
أنبِياءً، لِيَكُونُوا أبنائِكُْم بَعَض اختارَ مَِن أنا ١١

ِيَن. نَذِير لِيَكُونُوا َشبابِكُم وَبَعَض
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ِيَل؟» إسْرائ بَني يا كَذَلَِك ألَيَس
اللهُ. ُ قالَه ما َ هُو هَذا

ً خَمْرا يَشرَبُونَ ِيَن النَذِير ُ َجعَلْتُم كُْم َّ «لـَِكن ١٢

عُهُودَهُْم. يَن كاسِرِ
ُأوا.› َّ تَتَنَب ‹لا لَهُْم: ْ ُلْتُم وَق َ الأنبِياء وَأمرتُِم

بِسَبَبِكُْم ُأضغَُط أنا ها لِذَلَِك ١٣
القَمِح! ِبحُزَِم ٌ لَة َّ مُحَم ٌ بَة عَرَ تُضغَُط َكما

الهَرَِب، عَلَى ً قادِرا يُع رِ َّ الس يَكُونَ لَْن ١٤
تِهِْم، َّ بِقُو ُ ياء الأقوِ َيحتَفَِظ وَلَْن

أنفُسَهْم. يُنقِذُوا أْن ُنُودُ الج ى َّ َحت يَستَطِيَع وَلَْن
المَعرَكَةِ، فِي الأقواِس حامِلُوا يَْصمِدَ لَْن ١٥

الجَرِي، فِي يعُونَ رِ َّ الس يَهرَُب وَلَْن
أنفُسَهُْم. ُيُوِل الخ راِكبُو ُيخَلَِّص وَلَْن

ُبُونَ َسيَهْر المُقاتِلِينَ وَأشجَُع ١٦
اليَوِم.» ذَلَِك فِي خَلفَهُْم أسلَِحتَهُْم تارِِكينَ

اللهُ. ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
٣

ِيل لإسْرائ ٌ َتحذِير
مِصرَ: أْرِض مِْن أخرََجها َّتِي ال القَبائِِل كُّلِ ِضّدَ ِيَل، إسْرائ بَني يا كُْم ِضّدَ بِها ُ الله مَ َّ تَكَل َّتِي ال َ الرِّسالَة اْسمَعُوا ١

آثامِكُْم.» كُّلِ عَلَى َسُأعاقِبُكُْم لِهَذا الأْرِض. ُأمَِم جَميِع بَينِ مِْن ْ أنْتُم «اخْتَرْتُكُْم ٢

ِيل إسْرائ عِقاِب َسبَُب
يَتَواعَدا؟ أْن دُونَ ً معا اثْناِن ُ يَِسير هَْل ٣

يسَةٌ؟ فَرِ لَدَيهِ تَكُْن لَْم لَوْ ِ الغابَة فِي أَسدٌ ُ يُزْأر هَْل ٤
َشيئاً؟ يَْصطَْد لَْم لَوْ ِ بَيتِه مِْن الأَسدِ ِشبُل يَصْرُُخ هَْل أْو

الأْرِض عَلَى مِْصيَدَةٍ فِي ُ ير ّطَ يَسقُُط هَْل ٥

فَخٌّ؟ ُ لَه يُنَْصْب لَْم لَوْ
ُ المِصيَدَة تُطبُِق هَْل أْو

َصيدٌ؟ فِيها وَلَيَس
ٍ مَدِينَة فِي بِالبُوِق يُضْرَُب هَْل ٦
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النّاُس؟ َيخاُف وَلا
ٍ مَدِينَة فِي ٌ كارِثَة تَقَُع أْو

يَصنَعْها؟ لَْم ُ وَالله
ً َشيئا يَفعَُل لا َ الإلَه ّبَ َّ الر كَذَلَِك ٧

الأنبِياءِ. ِ ِلخُّدامِه ُ تَه ُخّطَ يُعلَِن أْن دُونَ
َيخاُف؟ لا فَمَن الأَسدُ، َ زَْمجِر ٨

الإلَهُ، ّبُ َّ الر مُ َّ تكَل
ؤِ؟ ُّ التَنَب عَِن ُ نَفسَه يَمَنُع فَمَن

أشدُودَ، فِي القُُصورِ فِي الّساِكنِينَ النّاَس بِهَذا أخبِرُوا ٩

مِصرَ. أْرِض فِي القُُصورِ فِي وَالّساِكنِينَ
الّسامِرَةِ، ِجباِل عَلَى ً مَعا «اجتَمِعُوا قُولُوا:

وَُظلْمٍ. وَهَيَجاٍن يٍش تَشوِ مِْن فيها ما وَانظُرُوا
لاِح، الّصَ عَمََل يَعرِفُونَ لا هُْم إّنَ ١٠

قُُصورِهِْم فِي وَُيخَزِّنُونَ
رِقَةِ،» َّ وَالس ِ لم بِالّظُ عَلَيهِ اْستَولَوْا ما

الله. يَقُوُل
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ١١

أْرَضكُْم. ٌ عَدُّو ُ «َسيُحاصِر
قُُصورَكُْم.» وَيَْنهَُب ُحُصونَكُْم، َسيُدَمِّرُ

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٢

الأَسدِ، فَِم مِْن ُأذٍُن َ قِطعَة أْو ساقَينِ راٍع يُنقِذُ «َكما
الّسامِرَةِ، في الّساِكنُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو َسيُنقَذُ هَكَذا

مِْقعَدٍ، مِْن ٌ يَة زاوِ َستُنقَذُ
يرٍ!» سَرِ ساِق مِْن ٌ قِطعَة أْو

القَدِيرُ: ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٣

يَعقُوَب. ِ عائِلَة عَلَى وَاشهَدُوا «استَمِعُوا
َخطاياهُ، عَلَى ِيَل إسْرائ فِيهِ َسُأعاقُِب الَّذِي اليَوِم فِي ١٤

يَل. إ بَيِت َ مَذاِبح َسُأعاقُِب
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الأْرِض. إلَى وَتَسقُُط المَذَبحِ زَوايا فَسَتُقطَُع
يِف. الّصَ وَبُيُوَت تاءِ الّشِ بُيُوَت َسُأدَمِّرُ ١٥

بِالعاِج. ُ نَة َّ َي المُز البُيُوُت َستَْسقُُط
َكثِيرَةٌ.» بُيُوٌت رُ وََستُدَمَّ
اللهِ. ُ رِسالَة ِهيَ ِ هَذِه

٤
المُتعَة ُ ة َّ َمحَب

باشان:١٣ بَقَراِت يا ِ الرِّسالَة ِ هَذِه إلَى اْستَمِعَْن ١

لِيَل الذَّ َ َشعبِي تَظلِمَن أنْتُّن
المَساِكينَ. وَتَْسَحْقَن

نَشرَبُهُ!» ما لَنا «أْحضِرُوا : لأْسيادُِكّنَ تَقُلَْن
بِقَداَستِهِ: ُ الإلَه ّبُ َّ الر أقسَمَ ٢

بِالكَلالِيِب، تُؤسَرْنَ ِحينَ وَقٌْت عَلَيكُّنَ «َسيَأتِي
مَِك. الّسَ بَِصنانِيرِ أطفالـُكُّنَ يَؤخَذُ وَ

المَدِينَةِ، ُسورِ ثَغَراِت مَِن َستخرُُجَن ٣
حَرمُونَ،»١٤ جاهِ بِاّتِ الخارِِج إلَى وََستُطرَْدنَ

اللهُ: يَقُوُل
وَأخطِئُوا! يَل إ بَيِت إلَى «اذهَبُوا ٤

أكثَرَ! وَأخطِئُوا الجِلْجاِل١٥ إلَى اذهَبُوا
َصباٍح، كُّلِ فِي ذَباِئحَكُْم أْحضِرُوا

أيّاٍم. ِ ثَلاثَة كُّلَ وَعُشُورَكُْم
ُشكرٍ، ِ َكتَقدِمَة ً ُمختَمِرا ً خُبزا أْحضِرُوا ٥

بِافْتِخاٍر، َ ة َّ ي الاختِيارِ تَْقدِماتِكُمُ وَأعلِنُوا
ِيَل.» إسْرائ بَني يا هَذا عَمََل ونَ ُّ ُتحِب كُْم َّ لأن

الإلَهُ. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
٤:١ ١٣

وثيرانها. ببقرها ً معروفة كانَت الأردن نهر شرق منطقة ِهيَ وَباشان الّسامرة. فِي ياِت الثّرِ َ النّساء ُيخاطُب باشان. بقرات
٤:٣ ١٤

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ حَرمُون. … وََستُلقَوْنَ
٤:٤ ١٥

فَةِ. َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ عِبادَة مراكِزِ مِْن صارَْت ِيليّة إسرائ مَدِينة الجِلجال.
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ً نَظِيفَة ً أسنانا أعطَيتُكُْم نِي َّ إن ى َّ «َحت ٦
مُدُنِكُْم، كُّلِ فِي الجُوِع بِسَبَِب

مَناطِقِكُْم، كُّلِ فِي الطَعاِم ِ َلَّة وَق
«، إلَيَّ تَعُودُوا لَْم كُْم َّ وَلـَِكن

اللهُ. يَقُوُل
عَنكُْم، َ المَطَر «َحجَزُت ٧

الحَصادِ. عَلَى شُهُوٍر َ ثَلاثَة هُناكَ بَقَِي ُ ه َّ أن مََع
مَدِينَةٍ، عَلَى ً مَطَرا ُأرِسُل وَُكنُت

ُأْخرَى. عَلَى ُ ُأرِسلُه وَلا
. فَيَِجّفَ َ آخَر دُونَ َحقٍل عَلَى يَنزُِل ُ المَطَر كانَ

ً ماء لِيَشرَبُوا ُأْخرَى إلَى مُدٍُن ثَلاِث أْو مَدِينَتَينِ مِْن النّاُس يَذهَُب ٨

ِكفايَتَهُْم. َيجِدُونَ وَلا
اللهُ. يَقُوُل «، إلَيَّ تَرِجعُوا لَْم هَذا كُّلِ وَمََع

وَبِالعَفَِن، حراءِ الّصَ بِرِيحِ َبتُكُْم «ضَر ٩

وَكُرُومُكُْم. حَدائِقُكُْم ْت فَجَّفَ
َيتُونِكُْم، وَز تِينِكُْم الجَرادُ أكََل

اللهُ. يَقُوُل «، إلَيَّ تَرِجعُوا لَْم هَذا وَمََع
مِصرَ، فِي عَمِلُت َكما ً وَبَأ عَلَيكُْم «أرَسلُت ١٠

يِف، بِالّسَ َشبابَكُْم قَتَلُت
ُسبِيَْت. وَُخيُولـُكُْم

ُأنُوفِكُْم، إلَى ماتِكُْم َّ ُمخَي فِي ُثَِث الج َ راِئحَة أصعَدُت
اللهُ. يَقُوُل «، إلَيَّ تَرِجعُوا لَْم هَذا وَمََع

وَعَمُورَةَ، َسدُومَ ْرُت دَمَّ َكما رتُكُْم «دَمَّ ١١
النّارِ، مَِن انتُزِعَْت َكعِصِّيٍ ْ وَُكنتُم

الله. يَقُوُل «، إلَيَّ تَرِجعُوا لَْم هَذا وَمََع
ِيُل، إسْرائ يا َسُأعاقِبُكُْم «وَلِذَلَِك ١٢

عَلَيكُْم.» َسيَحكُمُ الَّذِي إلَهِكُمُ لِلِقاءِ وا فَاْستَعِّدُ
الجِباَل، يَصنَُع الَّذِي َ فَهُو ١٣

الرِّيحَ، وََيخلُِق
فِعلَهُ. ِيدُ يُر عَمّا َ البَشَر ُ وَُيخـبِر
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ُظلمَةٍ، إلَى َ الفَجر ُيحَوُِّل
الأْرِض. ِجباِل عَلَى ُ وَيَِسير
القَدِيرُ. ُ الإلَه يهوه١٦، ُ اْسمُه

٥
ِيل إسْرائ عَلَى ٍ رِثاء ُ ة َّ ُأغنِي

كَمَرثاةٍ: عَنكُْم بِها أصرُُخ َّتِي ال ِيَل إسْرائ بَني يا ِ الرِّسالَة ِ هَذِه إلَى استَمِعُوا ١

ِيُل، إسْرائ ُ يزَة العَز َسقَطَِت ٢
ِيَةً. ثان تَقُومَ وَلَْن

أْرضِها، عَلَى ٌ وَوَِحيدَة ٌ مَطرُوحَة ها إّنَ
هُوِض. النُّ عَلَى يُساعِدُها مَْن هُناكَ وَلَيَس
الإلَهُ: ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٣

، ُجندِّيٍ ألَف تُرِسُل َّتِي ال ِيَل إسْرائ لِبَيِت َّتِي ال ُ «المَدِينَة
مِنهُْم، ٌ مِئَة لَها ى َسيَتَبَّقَ

، ُجندِّيٍ َ مِئَة تُرِسُل َّتِي ال ُ وَالمَدِينَة
عَشرَةٌ.» لَها ى َسيَتَبَّقَ

التوبة عَلَى تَشِجيٌع
ِيَل: إسْرائ لِبَيِت١٧ ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لأّنَ ٤

فَتَْحيَوْا. إلَيَّ «تَعالُوا
يَل. إ بَيِت إلَى تَذهَبُوا لا ٥

الجِلْجاَل،١٨ تَدخُلُوا لا
بِع. الّسَ بِئرِ إلَى تَعبُرُوا وَلا

بِي، الّسَ إلَى َسيَذهَبُونَ الجِلْجاَل َشعَب لأّنَ
رُ. َستُدَمَّ يَل إ وَبَيُت

فَتَْحيَوْا. ِ الله إلَى تَعالُوا ٦
يُوُسَف، ِ عائِلَة ِضّدَ كَالنّارِ َسيَندَفـِـُع ُ ه َّ فَإن وَإلّا

٤:١٣ ١٦
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٥:٤ ١٧
ِيل. إسرائ فِي ُ المالـِكَة ُ العائلة َ هُو المقصودَ أّن ربّما بيت.

٥:٥ ١٨
فَةِ. َّ َي المُز ِ الآلِهَة ِ عِبادَة مراكِزِ مِْن صارَْت ِيليّة إسرائ مَدِينة الجِلجال.



١٥ : ٥ عامُوس ١٤٥٥ ٧ : ٥ عامُوس

يَل، إ بَيَت ُ نارُه وََستَلتَهِمُ
يُطفِئُها. مَْن هُناكَ يَكُونَ وَلَْن

مَرارَةٍ، إلَى العَدَل ُيحَوِّلُونَ الَّذِيَن ها أّيُ لـَكُْم يٌل وَ ٧

الأْرِض! إلَى َّ البِر يَطرَُحونَ الَّذِيَن
َبّارِ، الج وَبُرَْج َيّا الثُر بُرَْج َصنََع الَّذِي ٨

باِح، الّصَ نُورِ إلَى َ القاتِمَة َ الظُلمَة ُيحَوُِّل الَّذِي
لَيٍل، إلَى هارَ النَّ وَُيحَوُِّل

البَحرِ، َ مِياه يَدعُو الَّذِي
الأْرِض، َسطِح عَلَى وَيَسكُبُها

اْسمُهُ! َ هُو يهوه١٩
، القَوِّيِ عِب الّشَ خَراَب َيجلُِب الَّذِي َ هُو ٩

الحُُصونُ.» مُ فَتَتََحّطَ
عَلَناً، الشّرَّ ُ خ يُوَّبِ مَْن تَكرَهُونَ ْ أنتُم ١٠

بِالحَّقِ. مُ َّ يَتَكَل مَْن وَتُبغُِضونَ
المَساِكينِ، عَلَى تَدُوُسونَ كُْم َّ وَلِأن وَلِذَلَِك ١١

القَمِح، مَِن تَهُْم ِحّصَ مِنهُْم وَتَأخُذُونَ
ً فَخمَة ً بُيُوتا َستَبنُونَ كُْم َّ فَإن

مَقطُوعَةٍ، ِحجارَةٍ مِْن ً ة َّ مَبنِي
تَْسكُنُوها. لَْن كُْم َّ وَلـَِكن

زَرَعتُمُوها َّتِي ال ُ الجِمِيلَة وَالـكُرُومُ
خَمرِها. مِْن تَشرَبُوا لَْن

البَِشعَةِ، أعمالـِكُمُ َ َكثرَة أعرُِف لِأنِّي ١٢

َخطاياكُْم، ِ َشناعَة وَمَدَى
، البّارَّ تَظلِمُونَ مَْن يا
الرِّشوَةَ، وَتَأخُذُونَ

القَضاءِ. َمجلِِس فِي المَساِكينَ عَِن العَدََل وَتَمنَعُونَ
الرَدِيءِ. مَِن َّ الز هَذا مِثِل فِي ُ الحَِكيم يَْصمُِت لِذَلَِك ١٣

لِتَْحيَوْا، رَّ َّ الش لا َ الخـَير اطلُبُوا ١٤
قاَل. َكما مَعَكُْم ُ القَدِير ُ الإلَه وَلِيَكُونَ

الخـَيرَ، وا ُّ وَأِحب رَّ َّ الش أبغُِضوا ١٥

٥:٨ ١٩
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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َحكَمَةِ، الم فِي العَدَل وَثَبِّتُوا
يُوُسَف. َشعِب مِْن الباقِينَ عَلَى ُ القَدِير ُ الإلَه ُف َّ يَتَرَأ وَعِنْدَئِذٍ

الحُزن زَمَُن
القَدِيرُ: ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ١٦

الّساحاِت، كُّلِ فِي َنحِيٌب هُناكَ «َسيَكُونُ
آهٍ!› ‹آهٍ، وارِِع: الّشَ كُّلِ فِي وََسيَصْرُُخونَ

وِح، َّ لِلن الفَلّاِحينَ َسيَدعُونَ
ِحيِب. َّ لِلن وَالنّادِبِينَ

الـكُرُوِم، كُّلِ فِي ٌ وَلوَلَة هُناكَ وََستَكُونُ ١٧
وََسطِكُْم،» فِي ُ َسأجتاز لِأنِّي

اللهُ. يَقُوُل
الله! يَوِم َجِيءِ لِم المُتَلَهِّفُونَ ها أّيُ لـَكُْم يٌل وَ ١٨

اللهِ؟ يَوِم ُ َمجِيء َسيَنْفَعُكُْم َ ِبم
نُوراً. لا ً َظلاما َسيَكُونُ

. دُّبٌ فَيُلاقِيهِ أَسدٍ مِْن يَهرُُب كَمَْن َسيَكونُ ١٩

ةٌ. َّ َحي ُ فَتَلدَغُه الحائِِط إلَى ُ يَدَه وَيَسنِدُ ِ بَيتِه إلَى يَذهَُب كَمَْن أْو
نُوراً، لا ً ُظلمَة ِ الله يَومُ ألَيَس ٢٠

مُشْرِقاً؟ لا ً مُعْتِما
مَرفُوَضة ِيَل إسْرائ ُ عِبادَة

وَأرفُضُها، أعيادَكُْم ُ أكرَه «أنا ٢١
اجتِماعاتِكُْم. ُأطِيُق وَلا

باً، وَُحبُو َ ذَباِئح لِي ْ متُم قَّدَ وَإْن ى َّ َحت ٢٢
أقبَلها. لَْن فَإنِّي

لاِم الّسَ ذَباِئحِ إلَى َ أنظُر لَْن
نَةِ. المُسَمَّ ثِيَرانِكُمِ مِْن تُقَّدِمُونَها َّتِي ال

ِيَك، أغان َضجِيَج عَنِّي أبْعِْد ٢٣
قِيثاراتَِك. عَزِف إلَى أستَمـِـَع فَلَْن

كَالماءِ، ً مُتَدَفِّقا العَدُل لِيَجرِ لـَِكْن ٢٤

َياِن. وَالجَر ِق ُّ التَدَف داِئِم َكجَدوٍَل ُّ وَالبِر
ِيَل، إسرائ بَنِي يا ٢٥
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وَتَقدِماٍت َ ذَباِئح إلَيَّ ْ أحضَرتُم هَْل
ةِ؟ َّ ي ِّ البَر فِي ً عاما أربَعِينَ َ ة مُّدَ

ُسكُوَت، ـَِككُْم مَل وَثََن ً أيضا ْ حَمَلْتُم كُْم َّ لـَِكن ٢٦

جمَ، َّ الن ِ إلَه ِكيوان٢٠َ وَتِمثاَل
لِأنفُِسكُْم. َصنَعتُمُوها َّتِي ال ِيَل َّماث الت

إلَى بِي الّسَ إلَى َسأدفَعُكُْم وَلِذَلَِك ٢٧

دِمَشَق،» َ وَراء ما
القَدِيرُ. ُ الإلَه ُ اْسمُه الَّذِي اللهُ، ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا

٦
ِيل إسْرائ خَراُب

صِْهيَوْنَ، فِي المُستَرِيحُونَ ها أّيُ ْ لـَكم يٌل وَ ١

الّسامِرَةِ، َجبَِل عَلَى ونَ ُّ المُطمَئِن
الُأمَِم، وَُجهاءِ أهَّمَ يا

لِلعَوِن. ً َطلَبا ِيَل إسْرائ ُ عائِلَة إلَْيهِْم تَأتِي الَّذِيَن
وَانظُرُوا، َ كَلْنَة إلَى اعبُرُوا ٢

العَظِيمَةِ، َ حَماة ِ مَدِينَة إلَى اذهَبُوا َّ ثُم
الفَلَسطِيِّينَ. َجّتِ إلَى انْزِلُوا َّ ثُم

المَمالِِك؟ تِلَك مِْن أفَضُل ْ أنتُم هَْل
أملاكِهِْم؟ مِْن أوَسُع أملاَككُْم إّنَ أْم

العِقاِب، يَومَ تَْستَبْعِدُونَ ْ أنتُم ٣

العُنِف. حُكمِ أيّامَ بُونَ ِّ فَتُقَر ِحراٍك بِلا َتجلِسُونَ
بِالعاِج، ٍ نَة َّ ي مَُز ةٍ أسِرَّ عَلَى يَنامُونَ ذِيَن َّ لِل يٌل وَ ٤

الحِملاِن، أفَضَل وَيَأكُلُونَ
نَةَ. المُسَمَّ وَالعُُجوَل

القِيثارَةِ، أنغاِم عَلَى ونَ ُّ يُغَن ذِيَن َّ لِل يٌل وَ ٥
لِيُرَنِّمُوها َ تَرانِيم يُؤَلِّفُونَ َ وَكَداوُد

ةِ. َّ المُوِسيقِي الآلاِت عَلَى
َمرِ، الخ أقداِح مِْن يَشرَبُونَ ذِيَن َّ لِل يٌل و ٦

٥:٢٦ ٢٠
َّة. ي ورِ الأّشُ ِ الآلِهَة مَِن كيوان. … ُسكُوُت
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يِت، َّ الز أنواع بِأفَضِل أنفُسَهُْم وَيَمسَُحونَ
يُوُسَف. خَراِب عَلَى َيحزَنُونَ لا هُْم لـَِكنَّ

أقْسَمَ ٨ َسيَنتَِهي. َسلاٍم فِي مُستَلقِينَ كانُوا الَّذِيَن وَاحتِفاُل المَسبِيِّينَ، ِل كَأّوَ بِي الّسَ إلَى الآنَ َسيَذهَبُونَ لِذَلَِك ٧

القَدِيرُ: ُ الإله قاَل ِنَفِسهِ. ب ُ الإلَه ّبُ َّ الر

يَعقُوَب، َ ياء ِكبرِ «ُأبغُِض
قُُصورَهُ، ُ أكرَه

َ المَدِينَة لِلأعداءِ ُ َسُأَسلِّم وَلِذَلَِك
فِيها.» ما وَكُّلَ

فَقَط القَلِيلُونَ َسيَنُجو
بِحَمِل ِ العائِلَة مَِن َ آخَر فَردٍ مََع باءِ الأقرِ أقرَُب َسيَقُومُ فَحِينَئِذٍ، ١٠ َسيَمُوتُونَ. هُْم فَإّنَ بَيٍت فِي أحياءٍ ُ عَشْرَة بَقَِي إْن ٩

«… «لا ُيجِيبُهُ: فَحِينَئِذٍ، مَعََك؟» أحَدٌ هُناكَ زاَل ما «هَْل البَيِْت: فِي لِلمُْختَبِِئ يَقُوُل َّ ثُم البَيِت خارِِج إلَى المَيِِّت عِظاِم
يهوه!»٢١ اسْمَ َ نَذكُر أْن يَنبَغِي فَلا «اصمِْت! ُل: الأّوَ فَيَقُوُل

َسيَأمُرُ، َ الله إّنَ ها ١١
َشظايا، إلَى ُ الـَكبِير البَيُت مَ فَيتََحّطَ

عُ. يَتََصّدَ ُ غِير الّصَ وَالبَيُت
ُخورِ؟ الّصُ عَلَى ُيُوُل الخ َتجرِي هَْل ١٢

بِالثِّيراِن؟ ُ البَْحر ُيحرَُث هَْل أْم
، سُّمٍ إلَى العَدَل لتُِم َّ فَحَو ْ أنتُم وَأمّا

مُّرٍ. نَباٍت إلَى لاِح الّصَ َ وَثَمَر
لُودَبارَ، فِي يَفرَُحونَ ذِيَن َّ لِل يٌل وَ ١٣

ِنا؟» ت َّ بِقُو لِأنفُِسنا َ قِرناِيم نَأخُْذ «ألَْم يَقُولُونَ: الَّذِيَن
كُْم، ِضّدَ ً يبَة غَرِ ً ة ُأمَّ ُ َسُأقِيم لِأنِّي ١٤

ِيَل، إسْرائ بَيَت يا
القَدِيرُ: ُ الإلَه يَقُوُل

َ حَماة لِيبُو مِْن وَتُعانُونَ «َسيُضايقُونَكُْم،
بَةَ.» عَرَ وادِي ى َّ َحت

٦:١٠ ٢١
الاسم. بهذا النّطِق مَِن ُ صاِحبُه ُ يَمنَعه ان قَبَل ليهوه، ً حَمدا يَقوَل أْن وَشك عَلَى كانَ الأّوَل خَص الّشَ أّنَ وَيَبدو «الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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٧
الجَراد يا رُؤ

َحُصوِل الم َحصادِ بَعْدَ – ُ يَْظهَر ُ المُتَأّخِر َحُصوُل الم بَدَأ ِحينَ الجَرادِ مَِن ً با سِر َيجبُِل كانَ لِي: ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ أراه ما هَذا ١

أْن لِيَعقُوَب َكيَف اْغفِرْ! أرُجوكَ الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها «أّيُ ُلُْت: ق الأْرِض، عُشِب التِهاِم مِِن الجَرادُ انتََهى وَِحينَ ٢ ِل. الأّوَ
ِجّداً؟» ٌ َصغِير َ فَهُو هَذا، َيحتَمَِل

يا!» ؤ ُّ الر ِ هَذِه َّ تَتِم «لَْن وَقاَل: الأمرِ، هَذا عَْن ُ الله عَدََل ِحينَئِذٍ، ٣

النّار يا رُؤ
وَصارَْت العَظِيمَ، َ البَحر ُ النّار فَالتَهَمِت ماءِ، الّسَ مَِن تَنَصّبُ ً نارا يَدعُو ُ الإلَه ّبُ َّ الر كانَ لِي: ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ أراه ما هَذا ٤

َ وَهُو هَذا، َيحتَمَِل أْن لِشَعبَِك٢٢ َكيَف هَذا! أوقِْف إلَيَك، ُل أتَوَّسَ الإلَهُ، ّبُ َّ الر ها «أّيُ ُلُْت: ق ِحينَئِذٍ، ٥ الأْرَض. َلتَهِمُ ت
ِجّداً؟» ٌ َصغِير

يا!» ؤ ُّ الر ِ هَذِه َّ تَتِم «لَْن وَقاَل: الأمرِ، هَذا عَْن ُ الله عَدََل ِحينَئِذٍ، ٦

ِيزان الم يا رُؤ
ُ الله قاَل ِحينَئِذٍ، ٨ مِيزاٌن. ِ يَدِه فِي وَكانَ ِيزاِن، الم عَلَى مَبنِيٍّ ُسوٍر ِبجِوارِ يَقُِف ّبُ َّ الر كانَ لِي: ّبُ َّ الر ُ أراه ما هَذا ٧

أغُّضَ أعُودَ وَلَْن ِيَل، إسْرائ َشعبِي وََسَط ً مِيزانا «َسأَضُع لِي: فَقاَل «مِيزاناً.» فَقُلُْت: تَرَى؟» ماذا عامُوُس، «يا لِي:
يِف بِالّسَ ُبْعامَ يَر َ عائِلَة وََسُأهاِجمُ َستَُخرَُب، ِيَل إسْرائ ساُت وَمُقَّدَ إْسحاَق، مُرتَفَعاُت٢٣ رُ َستُدَمَّ ٩ َخطاياهُْم. عَْن َ ظَر َّ الن

وَالحَرِْب.»
وَأمَْصيا عامُوُس

يتَآمَرُ «عامُوُس ِيَل: إسْرائ مَلِِك ُبْعامَ يَر َلِِك الم إلَى َ الرِّسالَة ِ هَذِه يَل، إ بَيِت ِ كَهَنَة مِْن كاهٌِن َ وَهُو أمَْصيا، وَأرَسَل ١٠
وََسيُسبَى يِف، بِالّسَ ُبْعامُ يَر ‹َسيَمُوُت عامُوُس: ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١١ كَلامَهُ. َيحتَمِل لا ُ َلَد وَالب ِيَل. إسْرائ وََسِط فِي عَلَيَك

أْرِضهِ.›» عَْن ً بَعِيدا ِيُل إسْرائ
أ َّ تَتَنَب لا لـَِكن ١٣ هُناكَ. أ َّ وَتَنَب َطعامََك كُْل يَهُوذا. أْرِض إلَى اهرُْب اْذهَِب رائِي، «يا لِعامُوَس: أمَْصيا وَقاَل ١٢

«. َلـَكِيِّ الم لِلهَيكَِل ُّ وَمَقَر لِلمَلِِك، ٌص ُمخَّصَ مَكاٌن ِهيَ يَل إ بَيَت لِأّنَ يَل إ بَيِت فِي ً ِيَة ثان
وَلـَِكّنَ ١٥ يْزٍ. َّ جُم ًوَقاطَِف راعِيا ُكنُت فَقَْد أنبِياءٍ. ِ مَجمُوعَة فِي ً عُضوا وَلا نَبِيّاً، أُكْن «لَْم أمَْصيا: عامُوُس فَأجاَب ١٤

أنَت اللهِ. ِ رِسالَة إلَى استَمـِـْع وَالآنَ ١٦ ِيَل.› إسْرائ َشعبِي ِضّدَ أ َّ وَتَنَب ‹اْذهَْب لِي: وَقاَل القَطِيِع وَراءِ مِْن أخَذَنِي َ الله
إْسحاَق.› بَيِت عَلَى ْم َّ تَتَكَل وَلا ِيَل، إسْرائ ِضّدَ أ َّ تَتَنَب ‹لا تَقُوُل:

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا «لِذَلَِك ١٧

المَدِينَةِ. فِي ً عاهِرَة زَوَجتَُك ُ «‹َستَِصير
٧:٥ ٢٢

«ليعقوَُب.» ً حرفيّا لشعبك.
٧:٩ ٢٣

المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
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يِف. بِالّسَ َ أبناؤُك وََسيُقتَُل
يُقَتَِسمُونَها. وَ أْرَضَك الآخَرُونَ وََسيَقِيُس

َنجِسَةٍ، أْرٍض فِي َستَمُوُت وَأنَت
أْرضِهِْم.›» عَْن ً بَعِيدا ِيَل إسْرائ بَنُو وََسيُسبَى

٨
ِّمار الث يا رُؤ

ثِمارِ مِْن ً «َسلَّة فَقُلُْت: تَرَى؟» ماذا عامُوُس، «يا لِي: وَقاَل ٢ النّاِضجَةِ. يِف الّصَ ثِمارِ مِْن ً َسلَّة لِي: ُ الله ُ أراه ما هَذا ١
القَصرِ فِي الأغانِي وََستُصبُِح ٣ لَهُْم. َ أغفِر فَلَْن ِيَل، إسْرائ َشعبِي ُ نِهايَة أتَْت «قَْد لِي: ُ الله قاَل ِحينَئِذٍ، النّاِضجَةِ.» يِف الّصَ

بَِصمٍت.» مَكاٍن كُّلِ إلَى ُلقَونَ ت َسوَف َكثِيرَةً. ُ المَيِّتَة الأجسادُ فَسَتَكُونُ الإلَهُ. ّبُ َّ الر يَقُوُل اليَوِم، ذَلَِك فِي ً نُواحا
بالمال الاهتِمامُ

البائِِسينَ، عَلَى تَدُوُسونَ مَْن يا لِهَذا استَمِعُوا ٤
الأْرِض، ِ هَذِه فِي المَساِكينِ تُدَمِّرُونَ الَّذِيَن

هرِ، َّ الش ِل أّوَ عِيدُ َسيَنتَِهي «مَتَى تَقُولُونَ: مَْن يا ٥

القَمِح؟ لِبَيِع نَعُودَ كَي
بِت الّسَ يَومُ َسيَنتَِهي وَمَتَى

لِنبِيعَهُ؟ القَمِح َمخازِنَ لِنَفتََح
ِسعْرَها. وَنَرفَُع ة٢٤ِ القُّفَ َحجْمَ َسنُقَلُِّل ِحينَئِذٍ،

مَغْشُوَشةً. مَكاييَل ُ وََسنَْستَخْدِم
ةِ، بِالفِّضَ المَساِكينَ َسنَشتَرِي ِحينَئِذٍ، ٦

ِحذائَينِ، ثَمَِن مُقابَِل ُحتاِجينَ وَالم
دِيءَ.» َّ الر القَمَح وََسنَبِيُع

وَقاَل: يَعقُوُب، ِ بِه ُ يَفَخر الَّذِي ِ بِاْسمِه ُ الله أقسَمَ ٧

يرَةِ. الشِّرِّ أعْمالِهِِم مِْن عَمٍَل أّيَ ً أبَدا أنسَى «لَْن
هَذا، بِسَبَِب الأْرُض َّ تَهتَز ألَْن ٨

فِيها، يَسكُُن مَْن كُّلُ وَيَنُوَح
َُّب، وَتَتَقَل النِّيِل َكنَهرِ ها ُّ كُل وَتَرتَفـِـَع

مِصْرَ؟» َكنِيِل ً ِية ثان تَغُوَص َّ ثُم
٨:٥ ٢٤

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً حرفيا ة. قُّفَ



١ : ٩ عامُوس ١٤٦١ ٩ : ٨ عامُوس

الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٩
الوَقِت، ذَلَِك «فِي

هِيرَةِ، الّظَ فِي تَغرُُب مَس الّشَ َسأجعَُل
َكئِيبَةً، ً مُظلِمَة الأْرَض وََسأجعَُل

نَوٍح. َ أغانِي إلَى ِيكُْم أغان وََسُأَحوُِّل ١٠

أْجسادِكُْم، عَلَى حُزٍن ِياَب ث َسأَضُع
رَأٍس. كُّلِ عَلَى لََع الّصَ وََسأجلُِب

وَِحيدٍ، ابٍن عَلَى َكنَوٍح نَوحَكُْم َسأجعَُل
مُّراً.» ً يَوما نِهايَتَها وَأجعَُل

الله ِ لِكَلِمَة الجُوعُ
الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ١١

الأْرِض، فِي ُجوٍع بِزَمَِن آتِي ِحينَ وَقٌت «َسيَأتِي
عاِم، لِلّطَ ً ُجوعا لَيَس

لِلماءِ، ً عَطَشا وَلا
اللهِ. كَلاِم لِسَماِع لـَِكْن

البَحرِ،٢٥ إلَى البَحرِ مَِن َسيَُجولُونَ ١٢
رِق. َّ الش إلَى ماِل الّشَ وَمَِن

اللهِ، كَلاِم عَْن ً َبحثا
َيجِدُوهُ. لَْن هُْم لـَِكنَّ

الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٣
العَطَِش. مَِن َمِيلاُت الج وَالفَتَياُت الفِتيانُ َسيَضعُُف

يَقُولُونَ: وَ ِ الّسامِرَة بِإثِم يُقِسمُونَ وَالَّذِيَن ١٤
دانُ،› يا بإلَهَِك ‹نُْقسِمُ

بِع،› الّسَ َ بِئر ِ إلِه ِ بِعِبادَة وَ‹نُْقسِمُ
يَقُومُونَ.» وَلا َسيَسقُطُونَ

٩
المَذَبح جانِِب إلَى ً واقِفا ِ الله يا رُؤ

فَقاَل: ، المَذَبحِ ِبجانِِب ً واقِفا ّبَ َّ الر رَأيُت ١

٨:١٢ ٢٥
الميّت. البحر إلَى المتوّسِِط البحر من البحر. إلى البحر من
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ِ الأعمِدَة رَأَس «اضرِْب
الأعتاُب. ى َّ َحت َّ تَهتَز كَي

عِب، الّشَ كُّلِ رُؤُوِس عَلَى َحّطِْمها
يِف. بِالّسَ فَسَأقتُلُهُْم تُهُْم َّ بَقِي وَأمّا

أحَدٌ، مِنهُْم يُفلَِت لَْن
أحَدٌ. مِنهُْم يَهرَُب لَْن

يَةِ، الهاوِ إلَى َحفَرُوا إْن ٢
هُناكَ. مِْن يَدِي فَسَتَأخُذُهُْم

ماءِ، الّسَ إلَى َصعِدُوا وَإْن
هُناكَ. مِْن فَسَُأنزِلهُْم

الـكَرْمَِل، َجبَِل ةِ َّ قِم عَلَى اختَبَُأوا إِن ٣

هُناكَ. مِْن وَآخُذُهُْم فَسَأِجدُهُْم
أراهُْم، لا لـِكَي البَحرِ أعماِق فِي استَتَرُوا وَإِن

َلدَغَهُْم. فَت َ ة َّ َي الح فَسآمُرُ
أعدائِهِْم، أمامَ بِي الّسَ فِي سارُوا وَإْن ٤

فَيَقتُلهُْم. يَف الّسَ َسآمُرُ فَهُناكَ
ِلخـَيرِهِْم.» لا لِضَرَرِهِْم عَلَيهِْم عَينِي وََسُأثَبُِّت

القَدِيرُ، ُ الإلَه ّبُ َّ الر ٥
فَتَذُوُب، الأْرَض يَلمُِس الَّذِي َ هُو

فِيها، الّساِكنِينَ كُّلُ وَيَنُوُح
النِّيِل، َكنَهرِ وَتَرتَفـِـُع

مِصرَ، َكنِيِل تَغُوُص َّ ثُم
ماءِ، الّسَ فِي ُ عَلياءَه بَنَى الَّذِي ٦

الأْرِض. فَوَق ماءِ الّسَ َ ة َّ قُب َس وَأّسَ
البَحرِ، َ مِياه يَدعُو الَّذِي

الأْرِض، وَجهِ عَلَى وَيَسكُبُها
اْسمُهُ. يهوه٢٦

اللهُ: يَقُوُل ٧

٩:٦ ٢٦
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.
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لِي، ِ بِالنِّسبَة كَالـكُوِشيِّينَ ْ أنتُم «هَْل
ِيَل؟ إسْرائ بَنِي يا

مِصرَ، أْرِض مَِن ِيَل إسْرائ ُأخرِْج ألَْم
َكفتُورَ، مِْن وَالفِلِسطِيِّينَ

قِيرَ؟ مِْن وَأرام
الإلَهَ، ّبَ َّ الر أنا عَينِي، ّتُ َّ ثَب قَْد ٨

الخاطِئَةِ، ِ المَملـَكَة عَلَى
الأْرِض، وَجهِ عَْن َسأْمحُوها وَأنا

بِالكامِِل،» يَعقُوَب َ عائِلَة َ أْمحو لَْن لـَِكنِّي
اللهُ. يَقُوُل

أمراً، َسُأعطِي «لِأنِّي ٩

الُأمَِم، كُّلِ بَينَ ِيَل إسْرائ َ عائِلَة ُّ وََسأهُز
باِل الغِر فِي الحَصَى ُّ تُهَز َكما

بِهِ. ثُقُو َ عَبر الأْرِض إلَى َحصاةٌ تَقََع أْن دُونَ
يِف، بِالّسَ َسيَمُوتُونَ َشعبِي فِي الخُطاةِ كُّلُ ١٠

يَقُولُونَ: الَّذِيَن
يَطرََحنا.›» أْو ُ رَر الضَّ يَأتِيَنا ‹لَْن

بي الّسَ بِرَدِّ ِ الله وَعدُ
الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١١

الّساقِطَةَ، َ داوُد َ َخيمَة ُ َسُأقِيم
أسوارِها. فِي الثَغَراِت وََسأُسّدُ

خَرائِبَها، َسُأصلُِح
قَدِيماً، كانَْت َكما ِناءَها ب وََسُأعِيدُ

أدُومَ، مِْن بَقَِي ما ـِكُوا يَمتَل كَي ١٢

لِي،» كانُوا الَّذِيَن الُأمَِم كُّلِ مِْن بَقَِي وَما
الُأمُورَ. ِ هَذِه َسيَعمَُل الَّذِي ُ الله يَقُوُل

اللهُ: يَقُوُل ١٣
الوَقُت «َسيَأتِي

العَمَِل فِي الحاِصدُ ُّ َسيَستَمِر ِحينَ
الحِراثَةِ، وَقِت ى َّ َحت



١٥ : ٩ عامُوس ١٤٦٤ ١٤ : ٩ عامُوس

العِنََب يَدُوُس وَالَّذِي
البُذُورِ. بَذرِ وَقِت ى َّ َحت ُّ َسيَستَمِر

الجِباِل مَِن بِيذُ َّ الن َسيَِسيُل
التِّلاُل. ِ بِه وََستَفِيُض

َشعبِي، ثَرَواِت مِْن َ ُسبِي ما وََسُأعِيدُ ١٤

وَيَسكُنُونَها، ً مُدُنا فَيَبنُونَ
نَبِيذَها، وَيَشرَبُونَ ً كُرُوما وَيَزرَعُونَ
ثِمارَها. وَيَأكُلُونَ بَساتِينَ يَغرُِسونَ وَ

أْرضِهِْم، عَلَى وََسأزرَعُهُْم ١٥
ً ِيَة ثان يُقلَعُونَ يَعُودُوا وَلَْن

لَهُْم،» ُأعطِيها َّتِي ال الأْرِض مَِن
إلَهَُك. يَقُوُل



٧ بَْديا عُو ١٤٦٥ ١ بَْديا عُو

بَْديا عُو كتاُب
أدُوم عِقاُب

أدُومَ:١ عَْن ُ الإلَه ّبُ َّ الر ُ قالَه ما َ هُو هَذا َبْديا. عُو يا رُؤ ِهيَ ِ هَذِه ١

اللهِ، مَِن ً خَبَرا سَمِعُْت
يَقُوُل: الُأمَِم إلَى ً رَُسولا وَأرَسَل

أدُومَ، عَلَى وَتَعالَوْا عُوا َّ «تَجَم
لِلمَعرَكَةِ.» وَانهَُضوا

أدُوم ُيخاطُِب ُ الله
أدُومُ، يا الُأمَِم بَينَ ً َصغِيرا َسأَجعَلَُك إنِّي «ها ٢

النّاِس. بَينَ ً ُمحتَقَرا وََستَكُونُ
ُّعِب، الر ِ إثارَة عَلَى بِقُدرَتَِك خُدِْعَت ٣

قَلبَِك. ياءِ وَبِِكبرِ
خرِ، الّصَ ُشقُوِق فِي الّساِكُن ها أّيُ

المُرتَفِعَةَ. َ لَّة َّ الت وَالمالُِك
سرُ، َّ الن يَعمَُل َكما ً مُرتَفِعا َك عُّشَ َتجعَُل َك َّ أن مََع ٤

هُناكَ.» مِْن َسُأنزِلَُك لـَِكنِّي
اللهُ. يَقُوُل

يِل، َّ الل فِي ُصوُص ُّ الل أتَى «إْن ٥
خَرابَُك؟ يَكُونُ َكيَف

فَقَط؟ ِيدُونَ يُر ما يَْنهَبُونَ ألا
إلَيَك، العِنَِب قاطِفو َ جاء إْن
العَناقِيدِ؟ بَعَْض يَترُُكونَ ألا

عِيسُو، َتجريدُ ُّ َسيَتِم فََكيَف ٦

ِئِهِ؟ َمخاب وََكْشُف
أْرِضَك. خارِِج إلَى حُلَفائَِك كُّلُ «َسيُرِسلَُك ٧

١:١ ١
أدوم بينَ وكانَ يعقوَب. تؤاِم عيسو نسل هم وَالأدوميّونَ أدوم. في ٌ جبليّة ٌ سلسلة هي الّتي َ سعير باسم ً أيضا تُعرَُف يهوذا. شرق جنوب بلادٌ أدوم.

(8 العدد فِي ً (أيضا وحُروب. ٌ عداء وَإسرائيَل



١٥ بَْديا عُو ١٤٦٦ ٨ بَْديا عُو

يَغلِبُونََك. وَ شُرَكاؤُكَ عَلَيَك َسيَحتاُل
قَدَمَيَك َتحَت ً فَخّا وََضعُوا ً لَحما مَعَهُْم تَأكُُل الَّذيَن

تَعرَِف.» أْن دُوِن مِْن
اللهُ: يَقُوُل ٨

َ أدُوم مِْن َ الحِْكمَة الوَقِت ذَلَِك فِي ُأفنِي «ألَْن
عِيسُو؟ َجبَِل مِْن وَالفَهمَ

َسيَرتَعِبُونَ، تَيمان٢ُ يا ُ ياء الأقوِ رِجالَُك ى َّ َحت ٩

بِالقَتِل. عِيسُو َجبَِل مِْن الرِّجاِل كُّلُ يُزاَل كَي
عَلَيهِ وَقَسوَتَِك يَعْقُوَب لِأِخيَك ُظلمَِك بِسَبَِب ١٠

بِالعارِ، ى َستُغَّطَ
الأبَدِ. إلَى وََستُبادُ

بَعِيداً، فِيهِ وَقَْفَت الَّذي اليَوِم فِي ١١

ثَروَتَهُ، ُ َباء الغُر فِيهِ َسلََب الَّذي اليَوِم فِي
ِ بَوّاباتِه إلَى ُ َباء الغُر أتَى وَحَينَ

فِيها، مِمّا ِحَصٍص لأخْذِ القُْدِس عَلَى ً قُرْعَة وَألقَوْا
مَعَهُْم. ُكنَْت ً أيضا أنَت

أِخيَك، ِ مُِصيبَة وَقِت إلَى ً فَرِحا َ تَنظُر أْن يَنْبَغِي لا كانَ ١٢

يَهُوذا، بَنِي بِدَمارِ تَفرََح لا وَأْن
ِضيقِهِْم. يَوِم فِي تَتَفاخَر٣َ لا وَأْن

مُِصيبَتِهِ، يُوِم فِي َشعبِي َ بَوّابَة تَْدخَُل لا أْن عَلَيَك كانَ ١٣

مُِصيبَتِهِ، يُوِم فِي ِ إلَيْه ٍ بِشَماتَة َ تَنْظُر وَألّا
مُِصيبَتِهِ. يُوِم فِي ُ ثَرْوَتَه تَْأخُذَ وَألّا

رُِق الّطُ تَقاُطعاِت عِندَ تَقَِف لا أْن عَلَيَك وَكانَ بَْل ١٤

مِنهُْم. بِينَ الهارِ عَلَى يَق رِ الّطَ لِتَقطََع
يِق. الّضِ يَوِم فِي يَن الفارِّ تَسِجَن لا أْن عَلَيَك كانَ

يٌب. قَرِ الُأمَِم كُّلِ ِضّدَ ِ الله يَومَ لأّنَ ١٥

١:٩ ٢
عاصمتها. كانت وربّما الجنوب، في المهمّة أدوم مدن من تيمان.

١:١٢ ٣
فمك.» «تفغر ً حرفيا تتفاخر.



٢١ بَْديا عُو ١٤٦٧ ١٦ بَْديا عُو

أدُومُ،٤ يا فَعَلَْت وََكما
لََك، َسيُفعَُل هَكَذا

رَأِسَك. عَلَى ُ يرَة الشِرِّ ُأعمالَُك فَسَتَرِجــُع
ِس، المُقَّدَ َجبَلِي عَلَى َسكِرَْت ََّك أن َكما ُ ه َّ لأن ١٦

باستِمراٍر. عَلَيَك الُأمَِم كُّلُ َستَشرَُب هَكَذا
وَيَبتَلِعُونَ، وََسيَشرَبُونَ

. قَّطُ يَكُونُوا لَْم هُْم وَكَأّنَ وََسيُصبُِحونَ
يَنجُو، مَْن هُناكَ فَسَيَكُونُ صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى وَأمّا ١٧

ساً. مُقَّدَ ً َجبَلا وََسيَكُونُ
ِيةً. ثان أملاكَهُْم ِيَل إسْرائ ُسّكانُ وََسيَمتَلُِك

ناراً، يَعْقُوَب بَيُت وََسيَكُونُ ١٨
لَهِيباً، يُوُسَف وَبَيُت

تِبناً، فَسَيَكُونُ عِيسُو بَيُت وَأمّا
َلتَهِمُونَهُْم. ي وَ ِيَل إسْرائ بَنِو فَيُحرِقَهُْم

عِيسُو.» بَيِْت مِْن ناُجونَ هُناكَ يَكُونَ وَلَْن
ذَلَِك. أمَرَ َ الله لأّنَ

عِيسُو، َجبََل قَِب َّ الن َشعُب وََسيَمتَلُِك ١٩
الفِلِسطِيِّينَ، أْرَض ةِ َّ ِي ب الغَر التِّلاِل وََشعُب

الّسامِرَةِ، وَسُهُوَل َ أفْراِيم سُهُوَل يَهُوذا بَنُو وََسيَملُُك
ِجلْعادَ. بَنْيامِيْنُ وََسيَمتَلُِك

مَْسبِيّاً، كانَ الَّذِي هَذا ِيَل إسْرائ بَنِي وَجَيُْش ٢٠
صَرْفَةَ، ِ مَدينَة ى َّ َحت ِيِّينَ الـَكنْعان أْرَض ـِكُونَ َسيَمتَل

َصفارِد٥َ بِلادِ فِي الّساِكنُونَ القُْدِس مَِن ونَ ُّ وَالمَسبِي
قَِب.٦ َّ الن مُدُنَ ـِكُونَ َسيَمتَل

صِْهيَوْنَ، َجبَِل إلَى مُنْقِذُونَ وََسيَصعَدُ ٢١
عِيسُو.٧ ِجباَل لِيُدِينُوا

١:١٥ ٤
أدوم بينَ وكانَ يعقوَب. تؤاِم عيسو نسل هم وَالأدوميّونَ أدوم. في ٌ جبليّة ٌ سلسلة هي الّتي َ سعير باسم ً أيضا تُعرَُف يهوذا. شرق جنوب بلادٌ أدوم.

وحُروٌب. ٌ عداء وَإسرائيَل
١:٢٠ ٥

إسبانيا. الأغلب صفارد.
١:٢٠ ٦

١:٢١ ٧ يَهُوذا. جنوِب فِي ُ يّة الّصحراو ُ المنطقة النّقب.



٢١ بَْديا عُو ١٤٦٨ ٢١ بَْديا عُو

للهِ. ُلُْك الم وََسيَكُونُ

سعير. جبال هي عيسو. جبال



١٧ : ١ يُونان ١٤٦٩ ١ : ١ يُونان

يُونان كتاُب
لِيُونان ِ الله ُ دَْعوَة

فَقاَل: أمِتّاَي، بِْن لِيُونان١َ ِ بِكَلِمَتِه ُ الله مَ َّ تَكَل ١

يَصنَعُونَها.» َّتِي ال رُورِ ُّ بِالش ُ أعلَم نِي َّ أن أهلَها ــْغ َلـّـِ ب وَ نِينَوَى،٢ ِ الـَكبيرَة ِ المَدِينَة إلَى ً حالا وَاْذهَْب «قُْم ٢

إلَى ً ذاهِبَة ً َسفِينَة وَجَدَ َحيُث يافا، إلَى فَنَزََل اللهِ. وَجهِ عَْن ً بَعِيدا تَرِْشيَش٣ إلَى لِيَهرَُب انطَلََق يُونانَ لـَِكّنَ ٣

اللهِ. وَجهِ مِْن ً بَعِيدا تَرِْشيَش إلَى مَعَهُْم لِيَذهََب َ فِينَة الّسَ وَرَِكَب ُأجرَتَها فَدَفََع تَرِْشيَش.
وََصلَّى ُ حارَة َّ الب فَخاَف ٥ مُ. َستَتََحّطَ َ فِينَة الّسَ أّنَ وَبَدا َشدِيدَةٌ، ٌ عاِصفَة فَحَدَثَْت البَحرِ. عَلَى ً ة َّ ي قَوِ ً يحا رِ ُ الله فَأرَسَل ٤

تَغْرََق. لا ى َّ َحت ، أَخّفَ ُ فِينَة الّسَ لِتُصبَِح البَحرِ إلَى ِ فِينَة الّسَ فِي َّتِي ال َ البِضاعَة وَرَمَوْا لِلعَوِن. ً َطلَبا ِ لإلَهِه مِنهُْم كُّلٌ
وَقاَل يُونانَ إلَى القُبطانُ َ فَجاء ٦ عَمِيقاً. ً نَوما وَنامَ هُناكَ وَاستَلقَى فِينَةِ، الّسَ داِخِل إلَى يُونانُ نَزََل الأثناءِ، ِ هَذَه وَفِي

نَمُوُت.» فَلا إلَينا، َلتَفُِت ي فَقَْد لإلَهَِك، وََصّلِ قُْم ناِئمٌ؟ أنَت ِماذا «ل لَهُ:
ُ القُرْعَة وَوَقَعَِت قُرعَةً، فَأجرُوا المِحنَةَ.» ِ هَذِه لَنا َب َّ َسب مَْن َ لِنَعلَم بَينَنا، ً قُرعَة «لِنُلِْق لِبَعٍْض: بَعْضُهُْم ُ البَحّارَة قاَل َّ ثُم ٧

هُْم وَمَْن أنَْت َلَدٍ ب أّيِ مِْن أتَيَْت؟ أيَْن وَمِْن عَمَلَُك؟ َ هُو ما المِحنَةِ؟ ِ هَذِه َسبَُب َ هُو مَْن «أخْبِرنا لَهُ: فَقالُوا ٨ يُونانَ. عَلَى
قَومَُك؟»

وَاليابِسَةِ.» البَحرِ خالَِق ماءِ، الّسَ َ إلَه اللهَ، أعبُدُ عِبرانِيٌّ، «أنا يُونانُ: لَهُْم فَقاَل ٩

أخبَرَهُْم. َكما اللهِ، وَجهِ مِْن هارٌِب ُ ه َّ أن عَلِمُوا هُْم لأّنَ فَعَلْتَهُ؟» الَّذِي َماذا «ف لَهُ: وَقالُوا ً َشدِيدا ً َخوفا الرِّجاُل فَخاَف ١٠

هَيَجاناً. َ أكثَر أْصبََح َ البَحر لأّنَ البَحرُ؟» لِيَهدَأ بَِك نَفعَُل «ماذا قالُوا: َّ ثُم ١١

بِسَبَبِي.» ها َّ كُل َ العاِصفَة ِ هَذِه لأّنَ فَيَهدَأ، البَْحرِ إلَى بِي «ألقُوا فَقاَل: ١٢

هَيَجاناً. َ أكثَر أْصبََح َ البَحر لِأّنَ يَستَطِيعُوا، فَلَْم اليابِسَةِ، إلَى عائِدِيَن ُيجَّدِفُوا أْن حاوَلُوا الرِّجاَل لـَِكّنَ ١٣

تَْفعَُل أنَْت َك َّ لأن بَرِيءٍ، رَجٍُل قَتِل َ ة َّ وَمَسؤُولِي جُِل، َّ الر هَذا َحياةِ ثَمََن تُحَمِّلنا لا اللهُ، «يا وَقالُوا: ِ الله إلَى وا ُّ فََصل ١٤
تَشاءُ.» ما

وَقَطَعُوا ُ لَه وَذََبحُوا عَظِيماً، ً َخوْفا َ الله الرِّجاُل وَخاَف ١٦ حالاً. ُ البَحر فَهَدَأ البَحرِ، فِي ُ وَألقُوه ِيُونانَ ب أمسَكُوا َّ ثُم ١٥
عُهُوداً.

لَياٍل. وَثَلاَث أيّاٍم َ ثَلاثَة ِ مَكَة الّسَ بَطِن فِي يُونانُ وَمََكَث يُونانَ، لِتَبتَلـِـــَع ً َكبِيرَة ً سَمَكَة ُ الله أرَسَل َّ ثُم ١٧

١:١ ١
25. :14 الثّاني الملوك كتاب في المذكور النّبيّ أنّه الأغلب يونان.

١:٢ ٢
الميلاد. قبل 721 - 722 سنة إسرائيل يّون ور الأّشُ ر دَمَّ ور. أّشُ عاصمة نينوى.

١:٣ ٣
بإسبانيا. اليوم يعرف ما في ربّما ترشيش.



٩ : ٢ يُونان ١٤٧٠ ١ : ٢ يُونان

٢
يُونان ُ َصلاة

فَقاَل: لإلَهِهِ، يُونانُ َصلَّى مَكَةِ، الّسَ َجوِْف وَمِْن ١

لِي! فَاْستَجاَب ِضيقَِي مِْن َ الله «دَعَوُت ٢

صَرَخُت، ِ يَة الهاوِ أعماِق مِْن
صُراِخي. فَسَمِعَْت

العَمِيِق، البَحرِ فِي بِي «ألقَيَت ٣

يّاراُت، َّ الت بِي أحاَطْت البَحرِ قَلِب وَفِي
فَوْقِي. ِ الهادِرَة أمواِجَك وَجَمِيُع

لِنَفسِي: ُلُْت ق عِندَئِذٍ ٤

أنظارِكَ، عَْن ً بَعِيدا ُطرِدُت قَْد نِي َّ إن ‹ها
جَدِيدٍ.› مِْن ِس المُقَّدَ هَيكَلَِك َ َنحو َ َسأنظُر نِي َّ لـَِكن

، عَلَيَّ ُ ِياه الم «أغلَقَِت ٥

غَمَرَنِي. العَمِيُق ُ وَالبَحر
رَأسِي. َحوَل التَّفَ البَحرِ عُشُب

الجِباِل، أساساِت إلَى نَزَلُت ٦
الأْرِض، أعْماِق إلَى وَاْنحَدَرُت

الأبَدِ. إلَى وَرائِي ُأغلَِق ُ ه َّ أن فَظَنَنُْت
القَبرِ، مَِن َحياتِي َمَت أق َك َّ لـَِكن

إلَهِي. يا
أمٍَل، كُّلَ وَفَقَْدُت خُْرُت «عِندَما ٧

اللهَ، تَذَكَرُت
ِس. المُقَّدَ هَيكَلَِك فِي إلَيَك َصلاتِي وَارتَفَعَْت

التّافِهَةَ، الأصنامَ يَعبُدُونَ «الَّذِيَن ٨

لََك. تِهِْم َّ َمحَب عَْن ونَ ُّ يَتَخَل
لََك، ُ وَأذَبح وَأحمَدُكَ فَسَُأَسبِّحَُك أنا أمّا ٩

لََك. ِنُذُورِي ب وَُأوفِي
خَلاصِي.» يَأتِي ِ الله َمَِن ف
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اليابِسَةِ. إلَى ُ فَألْقَتْه َ مَكَة الّسَ ُ الله أمَرَ عِنْدَئِذٍ ١٠

٣
لِيُونان ِ ِيَة الثّان ِ الله ُ دَْعوَة

َّتِي ال رِسالَتِي أهلَها ــْغ َلـّـِ ب وَ نِينَوَى، ِ الـَكبِيرَة ِ المَدِينَة إلَى الحاِل فِي وَاْذهَْب «قُْم ٢ وَقاَل: يُونانَ إلَى ً ِيَة ثان ُ الله مَ َّ وَتَكَل ١

بِها.» ُأخبِرُكَ
أيّاٍم َ ثَلاثَة َ مَِسيرَة وََتحتاُج ً َكبِيرَة ً مَدِينَة نِينَوَى وَكانَْت اللهُ. قاَل َكما نِينَوَى، إلَى وَذَهََب الفَورِ عَلَى يُونانُ فَقامَ ٣

لِاجتِيازِها.
نِينَوَى.» رُ َستُدَمَّ يَوماً، أربَعِينَ «بَعدَ يَقُوُل: وَ يُعلُِن َ وَهُو واِحدٍ يَوٍم َ مَِسيرَة وَمَشَى المَدِينَةَ، يُونانُ فَدَخََل ٤

إلَى َكبِيرِهِْم مِْن هُْم، ُّ كُل ذَلَِك فَعَلُوا وَقَْد َيَش. الخ َلبِسُونَ ي وَ َسيَُصومُونَ هُْم أّنَ وَأعلَنُوا بِاللهِ نِينَوَى َشعُب فَآمََن ٥
َصغِيرِهِْم.

َ أصدَر َّ ثُم ٧ مادِ. َّ الر بَينَ وَجَلََس خَيشاً، وَلَبَِس ُ بَه ثَو وَخَلََع عَرِشهِ، عَْن قامَ نِينَوَى، مَلِِك إلَى ُ الخـَبَر وََصَل وَعِندَما ٦
نِينَوَى: كُّلِ فِي التّالِي َلـَكِيَّ الم الأمرَ

ُ وَالبَهاِئم النّاُس وَلِيَلبِِس ٨ ماءً. يَشرَْب وَلا َطعاماً، َحيَواٌن وَلا إنساٌن يَأكُْل لا وُزَرائِهِ، وَكِبارِ َلِِك الم مَِن بِأمرٍ
عَْن يَعْدُِل َ الله فَلَعَّلَ ٩ ُظلْمِهِ. وَعَْن يرِ، الشِّرِّ ِ مَسلـَكِه عَْن واِحدٍ كُّلُ وَلِيَكُّفَ تِهُْم، َّ قُو بِكُّلِ ِ الله إلَى وا ُّ وَلِيَُصل خَيشاً،

نَهلَِك. فَلا غََضبِهِ، عَْن وَيَرِجــَع حُكمِهِ،

قاَل الَّذِي العِقاِب ِبخُُصوِص ِ حُكمِه عَْن ُ الله فَعَدََل يرَةِ، الشِرِّ مَسالـِِكهِِم عَْن وا َكّفُ هُْم وَأّنَ فَعَلُوهُ، ما ُ الله فَرَأى ١٠
يُنَّفِْذهُ. وَلَْم بِهِْم، ُ َسيُوقِعُه ُ ه َّ إن

٤
الله ِ رَْحمَة بِسَبَِب يُونانَ غََضُب

فَحـِينَ َسيَحْدُُث. هَذا أّنَ عَرَفُْت اللهُ! يا «آهِ وَقاَل: اللهِ إلَى يُونانُ وَاشتَكَى ٢ وَغَِضَب. ً َكثِيرا يُونانُ َ فَانْزََعج ١

تَعدُِل ، وَُمحِّبٌ وََصبُورٌ ٌ وَرَِحيم رَؤُوٌف ٌ إلَه َك َّ أن عَلِمُْت لأنِّي تَرِْشيَش إلَى َبُْت هَر هُنا، إلَى آتِي بِأْن أْرضِي فِي مْتَنِي َّ كَل
َياةِ!» الح عَلَى المَوَْت ُل أفَّضِ فَأنا أمِتْنِي، اللهُ، يا وَالآنَ ٣ بِهِ. حَكَمَْت الَّذِي العِقاِب عَْن

النّاَس؟» هَؤُلاءِ ُأهلِْك لَْم لِأنِّي تَغَضَب أْن لََك «أَيحِّقُ اللهُ: قاَل ٤

لِلمَدِينَةِ. َسيَحُصُل ما لِيرَى ظِلِّها فِي وَجَلََس ً مِظَلَّة لِنَفِسهِ َصنََع وَهُناكَ شَرقَها. وَجَلََس المَدِينَةِ، مَِن يُونانُ وَخَرََج ٥

وَالدُودة اليَقطِينِ ُ نبتة
ِ بِنَبتَة ً َكثِيرا يُونانُ فَفَرَِح انزِعاجَهُ، عَلِيهِ وَلِتَُخّفَِف ُ رَأَسه لِتُظَلَِّل يُونانَ فَوَق ٍ بِسُرعَة وَنَمَْت يَقطِينٍ،٤ َ نَبتَة ُ الله وَأنبََت ٦

اليَقطِينِ.
٤:٦ ٤

مُفلطَحاً. بَْل كِل الّشَ كُرَّوَي ليَس ُ ثَمَرَه لـَكّنَ القرِْع، ِ فَصيلَة مِْن َ وهُو اءَ، َّ ب الدُّ ً أيضا ى وَيُسَمَّ يقطين.
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ْت. فَجَّفَ اليَقطِينِ ِ نَبتَة عَلَى ً دُودَة ُ الله َط َّ َسل التّالِي، اليَوِم فَجرِ عِندَ لـَِكْن ٧
يُونانَ، رَأِس عَلَى مِس الّشَ ُ حَرارَة ْت وَاشتَّدَ ةً، حارَّ ً ة َّ شَرقِي ً يحا رِ ُ الله َط َّ َسل ماءِ، الّسَ فِي مُس الّشَ ارتَفَعَِت وَعِندَما ٨

أحيا.» أْن مِْن أموَُت أْن لِي ٌ «خَير وَقاَل: المَوَت لِنَفِسهِ وََطلََب فَذَبَُل
ى َّ َحت أغَضَب أْن لِي َيحِّقُ «نَعَْم، يُونانُ: فَقاَل اليَقطِينِ؟» ِ نَبتَة عَلَى تَغَضَب أْن لََك «أَيحِّقُ لِيُونانَ: ُ الله فَقاَل ٩

المَوِت!»
ماتَْت. لَيلَةٍ وَفِي لَيلَةٍ، فِي نَمَْت لَقَْد بِإنباتِها. َشأٌن لََك يَكُْن لَْم َّتِي ال ِ بتَة َّ الن لِأمرِ اهتَمَمَت «لَقَدِ اللهُ: فَقاَل ١٠

ُمَيِّزُونَ ي يَكُونُوا لَْم إنساٍن ألَف يَن وَعِشرِ ٍ مِئَة مِْن ُ أكثَر يَسكُنُها َّتِي ال نِينَوَى ِ الـَكبِيرَة ِ المَدِينَة لِأْمرِ أنا ُّ أهتَم لا فَلِماذا ١١

َيَواناِت؟» الح مَِن ُ الـَكثِير وَكَذَلَِك ِشمالِهِْم. مِْن يَمِينَهُْم
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ميخا كتاُب
وَالقُدس الّسامَِرةِ عِقاُب

بِشَْأِن رَآها َّتِي وَال يَهُوذا، مُلُوِك وَحَزَقِيّا وَآحازَ يُوثامَ أيّاِم فِي المُورَْشتِيِّ مِيخا إلَى أتَْت َّتِي ال ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ١

القُْدِس: ِ وَمَدينَة ِ الّسامِرَة
عُوِب، الّشَ كُّلَ يا استَمِعُوا ٢

فيها، وَمَْن الأْرِض كُّلَ يا وَأصغِي
عَلَيكُْم، ُ الإلَه ّبُ َّ الر َسيَشهَدُ
ِس. المُقَّدَ ِ هَيكَلِه مِْن ّبُ َّ الر

مَكانِهِ، مِْن َسيَخرُُج ُ الله فَها ٣
الأْرِض. ِجباِل مُرتَفَعاِت١ وَيَدُوُس َسيَنزُِل

َتحتَهُ، الجِباُل وََستَذُوُب ٤

الأودِيَةُ، وََستَنشَّقُ
النّارِ، قُرَْب مِع كَالّشَ الجِباُل َستَذُوُب

َسحِيٍق. مُنْحَدٍَر فِي مُنسَِكٍب َكماءٍ ُ الأودِيَة وََستُصبُِح
يَعقُوَب، ِ مَعِصيَة بِسَبَِب هَذِا كُّلُ ٥

ِيَل. إسْرائ بَيِْت٢ ةِ َّ وََخطِي
يَعقُوَب؟ ُ مَعِصيَة ِهيَ ما

الّسامِرَةَ؟ ِهيَ ألَيسَْت
بِيَهُوذا؟ مُرتَفَعاُت٣ وَأيَْن

القُْدُس؟ ِهيَ ألَيسَْت
الحُقُوِل، فِي ُحطاٍم َ َكومَة َ الّسامِرَة َسأجعَُل هَذا لِأجِل ٦

الـكُرُوِم، ِ لِزِراعَة ً مَكانا َسأجعَلُها
الوادِي، إلَى مَبانيها ِ َبحِجارَة وََسُألقِي

ُأُسسَها. وََسأكِشُف
١:٣ ١

المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
١:٥ ٢

ِيل. إسرائ فِي ُ المالـِكَة ُ العائلة َ هُو المقصودَ أّن ربّما بيت.
١:٥ ٣

المُرتَفِعَةِ. المَناطِِق فِي ُ تَكثُر باِئحِ الذَّ وَتقديِم ِ العِبادَة أماِكُن كانَت مرتفَعات.
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ِيلُها، تَماث رُ َّ َستَُكس ٧

الزِّنَى. ُأُجورِ مِْن ِ العائِدَة الأْمواِل كُّلُ وََستُحرَُق
أصنامِها. كُّلَ َسُأَحّطِمُ

ِيَةٍ، كَزان أْجرِها مِْن ُ جَمَعَتْه وَما
وانِي. َّ لِلز فَيُدفَُع يُعُودُ

مِيخا حُْزنُ
وَُأوَلوُِل. َسأنُوُح هَذا، بِسَبَِب ٨

ياناً. وَعُر ً حافِيا َسأمشِي
ةِ، َّ ي ِّ البَر كَالكِلاِب مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت َسأنُوُح

عاِم، َّ كَالن وََسأصرُُخ
لَهُ. َ ِشفاء لا جُرَحها لِأّنَ ٩

يَهُوذا، إلَى جُْرُحها وََصَل
القُْدِس. ِ مَدينَة فِي َشعبِي ِ بَوّابَة إلَى ى َّ وََحت

٤، َجّتَ فِي بِالأمرِ ُتخـبِرُوا لا ١٠
ا.٥ عَّكَ في تَبكُوا لا

عَْفرَةَ.٦ بَيِْت فِي راِب ُّ الت فِي رُوا تَعّفَ
يّاً. وََمخزِ ً يانا عُر شافِير٧َ َشعَب يا اعبُرْ ١١

بُوا. لِيُحارِ صانان٨َ ُسّكانُ َيخرَُج لَْن
آَصَل،٩ بَيُت وََستَنُوُح

مِنكُْم. تَهُْم َّ وَقُو دَعمَهُْم يَأخُذُونَ فَهُْم
بِلَهفَةٍ، وَالبُشرَى َ الرّاحَة مارُوَث١٠ ُسّكانُ ُ يَنتَظِر ١٢

القُْدِس. ِ بَوّابَة إلَى ً كارِثَة أرَسَل َ الله لِأّنَ
ُيُوِل، الخ بِأسرَِع المَركَباِت اربِطُوا ١٣

١:١٠ ٤
«يخـبر.» جّت ومعنى جّت.

١:١٠ ٥
«يبكي.» عّكا ومعنى عّكا.

١:١٠ ٦
التّراب.» «بيت عفرة بيت ومعنى عفرة. بيت

١:١١ ٧
«جميل.» شافير ومعنى شافير.

١:١١ ٨
«يخرج.» صانان ومعنى صانان.

١:١١ ٩
الدّعم.» «بيت آصل بيت ومعنى آصل. بيت

١:١٢ ١٠
وَالحزن.» «المرارة ماروث ومعنى ماروث.



٢ : ٢ ميخا ١٤٧٥ ١٤ : ١ ميخا

لاِخيَش.١١ ُسّكانَ يا
فِيِك، وُِجدَْت ِيَل إسْرائ مَعاصِيَ لِأّنَ

صِْهيَوْنَ.١٢ ِ يزَة العَزِ إلَى الخَطايا ِ هَذِه جَلَبِْت وَقَْد
. َجّتَ مُورَشة١٣َ إلَى ً ة َّ وَداعِي هَدايا َستُرِسلِينَ لِذَلَِك ١٤

ِيَل. إسْرائ ِمُلُوِك ل أمٍَل ِ َخيبَة َسبََب أكزِيَب١٤ بُيُوُت َستُصبُِح
مَرِيشَةَ.١٥ ُسّكانَ يا عَلَيكُْم الجَدِيدُ المالُِك وََسيَْأتِي ١٥

عَدُلّامَ.١٦ إلَى ُ العَظيم ِيَل إسْرائ َمجْدُ َسيَأتِي
قَرْعاءَ، وَُكونِي َشعرَِك احلِقِي ١٦

َّمِينِينَ. الث أولادِِك عَلَى ً حُْزنا
َكنَسرٍ، ً وَاِضحَة قَرْعَتَِك اْجعَلِي

بِي. الّسَ إلَى مِنِك َسيُؤْخَذُونَ أولادَِك لِأّنَ

٢
الله ُ وَتدابير الأشرارِ ِخطَُط
ِ رّ َّ لِلش ُخَّطِطُونَ الم ها أّيُ لـَكُْم ِضيٌق ١

تِكُْم، أسِرَّ عَلَى تَستَلقُونَ ْ وَأنتُم
تُنَّفِذُونَهُ، ْمِس الّشَ شُرُوِق ِل أّوَ وَعِندَ

ذَلَِك. عَلَى َ القُدرَة ـِكُونَ تَمل كُْم َّ لِأن
ِيَن، الآخَر ُحقُوِل امتِلاكَ ِيدُونَ تُر ٢

فَتَأخُذُونَها.
فَتُصادِرُونَها. ِيَن الآخَر بُيُوَت ِيدُونَ تُر

بَيتَهُ، وَتَأخُذُونَ ً إنسانا وَتَظلِمُونَ
وَرِثَهُ. وَما جَُل َّ الر فَتَأخُذُونَ

١:١٣ ١١
الخطيّةِ. غلَى إسرائيَل دفِع في ٌ تأثير لَها كانَ َّتِي ال يَهوذا مُدُِن مِْن وَلاِخيُش «ِحصان.» معنى تشبه لاخيش.

١:١٣ ١٢
صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز

١:١٤ ١٣
ميخا. رأس مسقط مورشة.

١:١٤ ١٤
وخديعة.» «كذب أكزيب ومعنى أكزيب.

١:١٥ ١٥
يأخذ.» «من مريشة ومعنى مريشة.

١:١٥ ١٦
1. :22 الأول صموئيل كتاب انظر شاوَُل. من هرب عندما داودُ إليه التجأ ٌ مغارَة عدلام.



٩ : ٢ ميخا ١٤٧٦ ٣ : ٢ ميخا

لـَكُْم: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٣
العائِلَةِ، ِ هَذِه تُصيُب ٍ لِكارِثَة ُأَخّطُِط «أنا
مِنها. رِقابِكُْم َ ير َتحْرِ تَستَطِيعُوا لَْن وَقُيُودٍ

بَعدُ، فِيما بِفَخرٍ تَِسيرُوا لَْن
لـَكُْم. وَشَرٍّ ِضيٍق وَقَت َسيَكُونُ ُ ه َّ لِأن

الوَقِت، ذَلَِك «فِي ٤

ساِخرَةٍ، بُِأغنِيَةٍ َسيُعَيِّرُونَكُْم
ةٍ: مُّرَ وَبِمَرثاةٍ

تَْدميراً! دُمِّْرنا «قَْد
لِغَيرِنا. اُعطِيَْت أْرُضنا

ا؟ َّ مِن أخَذَها َكيَف
ِنا! أعدائ عَلَى ُحقُولَنا مَ َّ قَس

بَعدُ فِيما لَدَيَك يَكُونَ لَْن «لِذَلَِك ٥
ِ بِالقُرعَة الأْرَض ُ يُقَسِّم مَْن

اللهِ.» َشعِب بَينَ
بالّصمت يُطالُب مِيخا

الخُطََب! عَلَينا تُلِْق «لا ِميخا: ل عُب الّشَ يَقُوُل ٦

الُأمُورِ. ِ بِهَذِه ْث تَتَحَّدَ لا
«! ِخْزّيٌ وَلا ذُّلٌ عَلَينا يَأتيَ فَلَْن

مِيخا: فَقاَل ٧
يَعْقُوَب، بَيَت «يا

عَلَيكُْم؟ ِ الله ُ َصبر نَفَدَ أما
أعمالـِكُْم؟ عَلَى ً غاِضبا َ هُو أليَس

بِاستِقامَةٍ، ْ عِْشتُم لَوْ
َحسَناً. مْتُكُْم َّ لَكَل

َشعبِي. ْ عادَيتُم كُْم َّ لـَِكن ٨

بِأماٍن، ِيَن العابِر َ أردِيَة ى َّ َحت تَسلِبُونَ ْ أنتُم
الحَرْب. مَِن العائِدِيَن

يحَةِ، المُرِ بُيُوتِهِّنَ مِْن َشعبِي َ نِساء وَتَطرُدُونَ ٩



٣ : ٣ ميخا ١٤٧٧ ١٠ : ٢ ميخا

الأبَدِ إلَى الأطفاِل مَِن وَتَنزِعُونَ
لَهُْم. ُ أعطَيتُه الَّذِي َجدَ الم

هُنا، مِْن وَاْذهَبُوا قُومُوا ١٠
هُنا. تَرْتاُحوا لَْن كُْم َّ لِأن

رُونَ، َستُدَمَّ َنجاَستِكُْم بِسَبَِب
َشدِيداً. دَمارُكُْم وََسيَكُونُ

وَقاَل: كَذٍِب، رُوُح فِيهِ َشخٌص أتَى إْن ١١

وَالمُسكِرِ!› بيذِ َّ الن مَِن ُ الـَكثير فِيها أيّامٌ ‹َستَأتي
عِب! الّشَ هَذا لِمِثِل َل المُفَّضَ َ المُعَلِّم َ هُو يَكُونُ

لِشَعبِه ِ الله جَمُع
يَعقُوَب، بَنِي يا ً جَمِيعا «َسأجمَعُكُْم ١٢

ِيَل. إسْرائ بَنِي مِْن النّاِجينَ َسأجمَُع
َحظِيرَةٍ، فِي َكخِراٍف ً مَعا َسأجمَعُهُْم
ِج. َّ المُسَي مَْرعاهِ وََسِط فِي َكقَطِيٍع

النّاِس. ِ َكثرَة مِْن َضجِيٌج هُناكَ َسيَكُونُ
أمامَهُْم. ُ َسيَِسير ياَج الّسِ َسيَختَرُِق الَّذِي ١٣

البَوّابَةِ. مَِن وََيخرُُجونَ مُونَ َسيَتَقَّدَ وَهُْم
أمامَهُْم، ـِكُهُْم مَل ُ يَِسير

لَهُْم.» ً قائِدا ُ الله يَكُونُ وَ

٣
ِيل إسْرائ ِ قادَة شَرُّ

ُلُْت: وَق ١
يَعقُوَب، َ رُؤَساء يا «استَمِعُوا
ِيَل. إسْرائ بَيِت١٧ َ قادَة يا وَ

العَدَل؟ تَعرِفُوا أْن يَنْبَغِي أما
. رَّ َّ الش ونَ ُّ وَُتحِب لاَح الّصَ تَكرَهُونَ كُْم َّ لـَِكن ٢

النّاِس، َ ِجلْد تَسلَُخونَ
عِظامِهِْم. عَْن لَحمَهُْم وَتَنزِعُونَ

َشعبِي، لَحمَ تَْأكُلُونَ ٣

٣:١ ١٧
ِيل. إسرائ فِي ُ المالـِكَة ُ العائلة َ هُو المقصودَ أّن ربّما بيت.



٩ : ٣ ميخا ١٤٧٨ ٤ : ٣ ميخا

عَنهُْم، ِجلدَهُْم وَتَنزِعُونَ
عِظامَهُْم، تَكسِرُونَ

قِدٍر. فِي الَّذِي حِم كَالّلَ تُقَّطِعُونَها
بِخ. الّطَ وِعاءِ فِي حِم كَالّلَ

اللهِ، إلَى َسيَصرُُخونَ الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ٤
لَهُْم. يَستَِجيَب لَْن ُ ه َّ لـَِكن

الوَقِت، ذَلَِك فِي عَنهُْم ُ وَجهَه ُ َسيَستُر
عَمِلُوها.» َّتِي ال ِ يرَة الشِّرِّ الأعماِل بِسَبَِب

الـكَذَبَة الأنبِياءُ
َشعبِي: ونَ ُّ يُِضل الَّذِيَن لِلأنبِياءِ ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٥

َكثِيرٌ، َطعامٌ لَدَيهِْم كانَ إْن لامَ الّسَ يُعلِنُونَ «الَّذِيَن
يَطلُبُونَ. ما يُعطُونَهُْم لا الَّذِيَن عَلَى الحَرَْب يُعلِنُونَ هُْم لـَِكنَّ

يا، ْؤ ُّ الر مَِن ً بَدَلا لَيٌل لـَكُْم َسيَكُونُ «لِذَلَِك ٦

العِرافَةِ. مَِن ً بَدَلا ٌ وَُظلْمَة
الأنبِياءِ، عَِن مُس الّشَ وََستَغرُُب

ُظلْمَةٍ. إلَى نَهارَهُْم ُل وََسيَتََحوَّ
َسيُخزَْونَ، رُؤَى يَرَْونَ وَالَّذِيَن ٧

َسيَخجَلُونَ. وَالعَرّافُونَ
بَهُْم، َشوارِ وا لِيُغَّطُ مُونَ َّ يَتَلَث

اللهِ.» مَِن َجواٍب عَلَى َيحُصلُوا لَْن هُْم لِأّنَ
ةِ، َّ القُو مَِن ٌ فَمَملُوء أنا وَأمّا ٨

اللهِ، رُوِح ةِ َّ قُو مِْن
ةِ َّ وَالقُو بِالعَدِل ٌ وَمَملُوء

مَعِصيَتَهُ، لِيَعقُوَب لُِأعلَِن
تَهُ. َّ َخطِي ِيَل وَلإسْرائ

بْي الّسَ َسبَُب
يَعقُوَب، َشعِب َ رُؤَساء يا هَذا اْسمَعُوا ٩

ِيَل، إسْرائ بَنِي َ قادَة يا وَ
العَدَل، تَكرَهُونَ الَّذِيَن



٣ : ٤ ميخا ١٤٧٩ ١٠ : ٣ ميخا

المُستَقِيمَ. وَُتحَرِّفُونَ
ياءِ، ِ الأبر بِدَِم صِْهيَوْنَ تَبنُونَ ١٠

لْمِ. بِالّظُ القُْدِس َ مَدينَة تَبنُونَ
بِالرِّشوَةِ، ً أحكاما يُْصدِرُونَ رُؤَساؤُها ١١

أجرٍ، مُقابَِل يُعَلِّمُونَ وَكَهَنَتُها
بِالماِل. المُستَقبَِل عَِن ُأونَ َّ يَتَنَب وَأنبِياؤُها

يَقُولُونَ: وَ ِ الله عَلَى اتِّكالَهُْم عُونَ يَّدَ هَذا وَمَْع
بَينَنا؟ ُ الله «ألَيَس

أذًِى.» يُِصيبَنا لَْن ً إذا
بِسَبَبِكُْم، َكحَقٍل صِْهيَوْنَ َستُحرَُث وَلِذا ١٢

خَراٍب، َ َكومَة القُْدِس ُ مَدينَة وََستُصبُِح
غابَةٌ. تُغَّطِيها ً َلَّة ت الهَيكَِل َجبَُل وََسيُصبُِح

٤
القُْدس مَِن يعةِ ر َّ الش خُروُج

الأِخيرَةِ، الأيّاِم وَفِي ١
الجِباِل. كَأعَلَى ً وَمُْرتَفِعا ً راِسخا اللهِ بَيِت َجبَُل َسيَكُونُ

الُأخرَى، التِّلاِل فَوَق َسيُرفَُع
إلَيهِ. عُوُب الّشُ ُق َّ وَتَتَدَف

َكثِيرَةٌ، ُأمَمٌ إلَيهِ َستَصعَدُ ٢
وََسيَقُولُونَ:

اللهِ، َجبَِل إلَى لِنَْصعَْد «هَلُمَّ
يَعقُوَب، ِ إلَه هَيكَِل إلَى

ُطرُقَهُ، لِيُعَلِّمَنا
ُلِهِ.» ُسب فِي وَنَسلَُك

صِْهيَوْنَ، مِْن َستَخرُُج َ يعَة رِ َّ الش لِأّنَ
القُْدِس. مِْن اللهِ َ وَكَلِمَة

عَظِيمَةٍ، ُأمٍَم بَينَ َسيَقضِي ٣

وَبَعِيدَةٍ. ةٍ َّ ي قَوِ ُأمٍَم نِزاعاِت فِي وََسيَحْكُمُ
يَث، َمحارِ إلَى وَُيحَوِّلُونَها ُسيُوفَهُْم فَيَطرُقُونَ

الـكُرُوِم. لِتَقلِيِم أدَواٍت إلَى وَرِماَحهُْم



١٠ : ٤ ميخا ١٤٨٠ ٤ : ٤ ميخا

بَعْدُ، فِيما ةٍ ُأمَّ عَلَى ً َسيفا ٌ ة ُأمَّ تَرفََع لَْن
الحَرِب. عَلَى بُونَ يَتَدَرَّ يَعُودُوا وَلَْن

وَتِينَتِهِ. ِ كَرمَتِه َتحَت رَجٍُل كُّلُ وََسيَجلُِس ٤

عَب، الّشَ ُيخِيُف مَْن هُناكَ يَكُونَ وَلَْن
هَذا. قاَل َ القَدير َ الله لِأّنَ

آلِهَتِها، بِاسِْم ُ تَسير الُأمِّم كُّلُ ٥

إلَهِنا، يهوه١٨ بِاسِْم ُ فَنَسير َنحُْن أمّا
الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى ُ وَنُطِيعُه

المَملـَكَة ُ إعادَة
اللهُ: يَقُوُل ٦

العُرَْج، القُْدِس َشعَب َسأْجمَُع الوَقِت، ذَلَِك «فِي
بِينَ. مَضْرُو َّ وَال المَطرُودِيَن وََسأضُّمُ

العُرَْج، «َسُأَنجِّي ٧
لِي.» ً يّا قَوِ ً َشعبا المَطرُودِيَن مَِن وَأجعََل

صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى عَلَيهِْم ُ الله َسيَملُِك
الأبَدِ. وَإلَى الوَقِت ذَلَِك مِْن

القَطِيِع،١٩ بُرِْج َ مِنطَقَة يا أنِت وَأمّا ٨

لِصِْهيَوْنَ، التّابِعَتينِ قَصرِ ِ َلَّة ت َ مِنطَقَة يا وَ
َسيَعُودُ. لـَُكما كانَ الَّذِي َل الأّوَ َ الحُكم فَإّنَ

القُْدِس. ِ ِمَدينَة ل ُلُْك الم يَعُودُ وَ
بي الّسَ َسبَُب

ةٍ؟ بِِشّدَ تَصرُِخينَ ِماذا ل وَالآنَ، ٩

مَلٌِك؟ فِيِك ألَيَس
مُِشيرُِك؟ هَلََك هَْل

َلِدُ. ت اْمرأةٍ كَآلاِم آلامَِك لِأّنَ
َماً، أل تَلَوِّي ١٠

٤:٥ ١٨
«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.

٤:٨ ١٩
برج. على من كما بعيد من يراقبون الرعاة أن إلى إشارة القطيع. برج



٥:١ ميخا ١٤٨١ ١١ : ٤ ميخا

َلِدُ. ت كامرَأةٍ صِْهيَوْن٢٠َ ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي وَاصرُِخي
المَدِينَةِ، مَِن َستَخرُِجينَ َِّك لِأن

المَكشُوفَةِ، الأراضِي وَفِي هُوِل ُّ الس فِي وََستَسكُنِينَ
بابَِل، إلَى وََستَْذهَبِينَ

َستُنقَذِيَن. وَهُناكَ
أعدائِِك. يَدِ مِْن هُناكَ ُ الله َسيَفدِيِك
الُأخرَى عُوِب لِلّشُ ِ الله إهلاكُ

ِك. ِضّدَ اجتَمَعَْت ٌ َكثِيرَة ُأمَمٌ ها ١١

ْس! «لِتَتَنَّجَ يَقُولُونَ:
بِصِْهيَوْنَ.» عُيُونُنا ْس َّ وَلْتَتَفَر

اللهِ. َ أفكار تَفهَمُ لا الُأمَمَ ِ هَذِه لـَِكّنَ ١٢

مَقَصدَهُ. تُدرِكُ وَلا
البَيدَرِ. فِي كَالحُزَِم جَمَعَهُْم ما َّ إن
لِأعدائِهِم ِيَل إسْرائ ُ يمَة هَزِ

اللهُ: يَقُوُل ١٣
صِْهيَوْنَ. َ ابنَة يا وَاْسحَقِيهِْم «قُوِمي

الحَدِيدِ، مَِن قَرنَيِك َسأجعَُل لِأنِّي
البُرونْزِ. مَِن وََحوافِرَِك

َكثِيرَةً. ً با ُشعُو وََستَسَحقِينَ
بِالظُلْمِ. هُْم ُ َكِسبُوه ما للهِ وََستُكَرِِّسينَ

كُلِّها.» الأْرِض لِرَّبِ ثَروَتَهُْم ِصينَ وََستَُخّصِ

٥
مَعاً، ُجيوَشِك استَْدِعي ١

الـَكثيرَةِ.٢١ ُيُوِش الج َ صاِحبَة يا
ِحصارٌ. عَلَينا وُِضــَع قَْد

ِيَل. إسْرائ قاضِي خَّدِ عَلَى بِعَصاهُْم بُونَ َسيَضرِ
لَحم بَيَت فِي َلِِك الم ُ وِلادَة

٤:١٠ ٢٠
صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز

٥:١ ٢١
القدس. مدينة أي الـَكثيرَة. ُيُوش الج صاِحبَة



٥:٧ ميخا ١٤٨٢ ٥:٢ ميخا

أفراتَةَ، فِي َّتِي ال لَحمَ بَيَْت يا أنِْت أمّا ٢

يَهُوذا، مُدُِن بَينَ ةِ َّ الَأهَمِّي ُ قَلِيلَة ِك َّ أن مََع
لِي َسيَْخرُُج مِنِْك ُ ه َّ لِأن لـَِكْن

ِيَل، إسْرائ بَنِي َشعبِي يَرْعَى مَْن
الماضِي. فِي ِ البَعِيدَة الأيّاِم إلَى ُ جُذُورُه وَتَعُودُ

المَرأة٢٢ُ َ َلِد ت ى َّ َحت ُ الله َسيَترُكُهُمُ لِذا ٣

الوِلادَةِ. آلاِم فِي الآنَ ِهيَ َّتِي ال
ِيَل. إسْرائ بَنِي إلَى ِ إْخوَتِه ُ ة َّ بَقِي تَعُودُ ِحينَئِذٍ،

اللهِ، ةِ َّ بِقُو ِيَل إسْرائ وَيَرعَى يَقُِف وَ ٤
إلَهِهِ. اسِْم وَِبجَلاِل

بِأماٍن فَيَسكُنُونَ
الأْرَض. أقاصِي إلَى َستَِصُل ُ عَظَمَتَه لِأّنَ

لاِم. بِالّسَ َسيَأتِي الَّذِي َ وَهُو ٥

َلَدِنا، ب إلَى ُ ور أّشُ أتَى إْن
أراِضينا،٢٣ داَس وَإْن

هُ، ِضّدَ رُعاةٍ َ َسبعَة فَسَنُعَيِّنُ
رُؤَساءٍ.٢٤ َ ِيَة وَثَمان

ورَ، أّشُ أْرَض فَيَحكُمُونَ ٦
المُشْرَعَةِ. يُوِف بِالّسُ نَمرُود٢٥ِ أْرَض

ورَ، أّشُ مِْن إسْرائيَل ُ حاِكم وََسيُنقِذُنا
أْرِضنا، إلَى ُ ور أّشُ يَأتِي ِحينَ

حُدُودَنا. ً عابِرا يَدُوُس أْو
يَعقُوَب، بَنِي مِْن النّاُجونَ َسيَكُونُ ِحينَئِذٍ، ٧

الُأمَِم، جَمِيِع وََسَط المُنتَشِرُونَ
اللهِ، مَِن نَدَى َكقَطَراِت

٥:٣ ٢٢
المَوعُود. الملَك تلد أي المَرأة. َ َلِد ت ى َّ َحت

٥:٥ ٢٣
«قصورنا.» أْو «حصوننا.» أْو أراضينا.

٥:٥ ٢٤
وَأكثَرَ. يكفِي ما أي رُؤَساء. ِيَة وَثَمان … رُعاة َسبعَة

٥:٦ ٢٥
ور. لأّشُ آخر اسمٌ نمرود. أْرض



٥:١٥ ميخا ١٤٨٣ ٥:٨ ميخا

العُشِب عَلَى مَطَرٍ وََحبّاِت
إنساناً، ُع َّ يَتَوَق لا الّذِي

بَشَراً. ُ يَنتَظِر وَلا
الُأمَِم، وََسَط يَعقُوَب مِْن وَالنّاُجونَ ٨

َكثِيرَةٍ، ُشعُوٍب بَينَ
الغابَةِ، َحيَواناِت وََسَط كَأَسدٍ َسيَكُونُونَ

الأغناِم. قُطعاِن وََسَط وََكِشبٍل
ُ مِنْه مَهَرََب فَلا

. وَيَشُّقُ ُمِسُك وَي يَهُجمُ ِحينَ
ُخُصومََك، لِتُحارَِب َ يَدَك َستَرفَُع ٩

أعدائَِك. كُّلُ ُ فَيُهزَم
الله إلَى عِب الّشَ رُُجوعُ

اللهُ: يَقُوُل ١٠
الوَقِت، ذَلَِك «فِي

وََسطَِك، مْن ُخيُولََك يُل َسُأزِ
مَركَباتَِك. وََسُأَحّطِمُ

أْرِضَك، مِْن المُدُنَ يُل َسُأز ١١

ُحُصونََك. َسُأدَمِّرُ
أْرِضَك، مِْن َ الّسِحر يُل َسُأزِ ١٢

العِرافَةَ. ُمارُِس ي مَْن هُناكَ يَبقَى وَلَْن
وََسطَِك، مِْن َ ة َّ ي ذْكارِ َّ الت وَالأنْصاَب الأصنامَ يُل َسُأزِ ١٣

يَداكَ. ُ َصنَعَتْه ما تَعبُدُ تَعُودَ فَلا
وََسطَِك، مِْن عَْشتَرُوَت٢٦ َ أعْمِدَة َسأخلَُع ١٤

أصنامََك.٢٧ وََسُأَحّطِمُ
وََسخٍَط بِغََضٍب وََسأنتَقِمُ ١٥

تُطِعْنِي.» لَْم َّتِي ال الُأمَِم مَِن
٥:١٤ ٢٦

لِعبادَتِها. الأشجارِ سيقاِن مِْن ٌ يلة طو أعمدةٌ تُقامُ كانَْت لِذا وَالإخصاِب. ناُسِل َّ الت ُ وَإلَهِة البعِل! ُ زوجة ِيّين. الـكنعان عِندَ ِ المُهِمّة ِ الآلِهِة مَِن عَْشتَرُوت.
٥:١٤ ٢٧

«مُدنَك.» أْو أصنامك.



٦ : ٦ ميخا ١٤٨٤ ١ : ٦ ميخا

٦
َشعبِه عَلَى ِ الله َشكوَى

اللهُ: ُ يَقُولُه ما اْسمَعُوا ١
الجِباِل، أمامَ دَْعواَي وَاْرفَْع مِيخا يا «قُْم

َصوتََك. التِّلاُل وَلتَسمَِع
الجِباُل، تُها َّ «أي ٢

اللهِ، َشكوَى إلَى استَمِعِي
الأبَدِ، إلَى ُ الباقِيَة تُها َّ أي
الأْرِض. أساساِت يا

َشعبِهِ، عَلَى َشكوَى للهِ لِأّنَ
ِيَل، إسْرائ بَنِي عَلَى ُ دَْعواه َ يُقيم أْن ِيدُ يُر َ وَهُو

فَيِقُوُل: ٣
َشعبِي، ‹يا

بَِك؟ فَعلُْت ماذا
أِجبْنِي! أحمالِي؟ عَلَيَك أثقَلُْت هَْل

مِصْرَ، أْرِض مِْن أخرَْجتَُك ٤
ةِ، َّ العُبُودِي مَِن ْرتَُك وَحَرَّ

أمامََك. َ يَم وَمَر وَهارُونَ مُوسَى وَأرَسلُْت
مُوآَب، مَلُِك بالاُق ُ طَه َخّطَ ما َشعبِي يا ْ ر َّ تَذَك ٥

بَعُورَ. بُْن ُ َلْعام ب ُ أجابَه وََكيَف
الجِلجاِل،٢٩ إلَى ِشّطِيم٢٨َ مِْن عُبُورَكَ ْ ر َّ تَذَك

ةَ.›» البارَّ ِ الله أعماَل َ تُقَّدِر كَي
لله ُ ُأقَّدِم ماذا

اللهِ، إلَى أقتَرُِب بِماذا ٦
؟ العَلِيِّ ِ الله ِ َحضرَة فِي وَأنحَنِي

صاعِدَةٍ،٣٠ َ بِذَباِئح أأقتَرُِب
َسنَةٍ؟ أبناءِ بِعُُجوٍل

٦:٥ ٢٨
الأردن. نَهرِ شَرَق ٌ َلدَة ب وَِهيَ «أكاسيا» أو َشطِيم.

٦:٥ ٢٩
.25 -22 العدد كتاب راجع الجِلجال. إلَى ِشّطِيم مِْن

٦:٦ ٣٠
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذبائح



١٤ : ٦ ميخا ١٤٨٥ ٧ : ٦ ميخا

الكِباِش، بُِألُوِف ُ الله يُسَرُّ هَْل ٧

يِت؟ َّ الز أنهارِ ُألُوِف وَبِعَشَراِت
َجسَدِي َ ثَمَر َ البِكر ابنِيَ ُ ُأقَّدِم هَْل

تِي؟ َّ َخطِي وَعَْن إثمِي عَْن ً ذَبِيحَة

ٌ صاِلح َ هُو ما ُ الله َ أخبَرَك قَْد ٨
مِنَْك: ُ يَطلُبُه وَما

ْحمَةِ، َّ وَالر ةِ َّ َحَب وَالم العَدِل ِبحَسَِب تَعمََل أْن
إلَهَِك. مََع ِتَواُضٍع ب َتحيا وَأْن

الله عِقاُب
المَدِينَةَ، يُنادِي ِ الله َصوُت ٩

اْسمَهُ: َيخاُف ُ وَالحَكيم
وَحامِلِها،٣١ العِقاِب عَصا َصوِت إلَى «فَاْستَمِعُوا

ُكنُوزٌ هُناكَ زالَْت أما ١٠
يرِ؟ الشِّرِّ بَيِْت فِي ً ُظلْما جُمِعَْت

َصغيرَةٍ؟ بِقُفٍَف٣٢ يَكِيلُونَ زالَوا أما
المَغشُوَشةِ، المَكاييِل عَِن أتَغاضَى هَْل ١١

فَةِ؟ َّ َي المُز وَالأوزاِن
دائِماً، ِمُونَ وَظال قُساةٌ ِ المَدِينَة ِ هَذِه ُ أغنِياء ١٢

دِق، بِالّصِ مُونَ َّ يَتَكَل َكيَف يَعرِفُونَ وَلا
ُمخادِعَةٌ. وَألِسنَتُهُْم كَذّابُونُ، وَُسّكانُها

يباً، قَر بُكُْم َسأضرِ ١٣

َخطاياكُْم. بِسَبَِب ـِكُكُْم وََسُأهل
تَشبََع، لَْن َك َّ وَلـَِكن َستَأكُُل، ١٤

أمعاءَكَ. مَرٌَض وََسيَضرُِب
أشياءَ، َستَخزِنُ

عَلَيها. ُتحافَِظ أْن تَستَطِيَع لَْن َك َّ وَلـَِكن
ُ َتخزِنُه ما وَكُّلُ

٦:٩ ٣١
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ وَحامِلِها. … فَاْستَمِعُوا

٦:١٠ ٣٢
لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل ِ الجّافّة للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ يفة.» «إ ً وَحرفيا ة» «قُّفَ مفردها قُفَف.



٤ : ٧ ميخا ١٤٨٦ ١٥ : ٦ ميخا

بُوهُ. ِّ لِيَُخر َ أعداءَك َسُأرِسُل
َتحُصدَ. لَْن َك َّ وَلـَِكن َستَزرَعُ، ١٥

لِتَعصُرَهُ، يتُونَ َّ الز َستَدُوُس
بِهِ. َن َّ لِتَتَدَه يِت َّ الز مَِن يَكفِي ما لَدَيَك يَكُونَ لَن وَلـَِكْن

نَبِيذاً. تَشْرََب لَْن َك َّ وَلـَِكن عِنَباً، ُ َستَعصُر
ِبحِرٍص، عُمْرِي٣٣ فَرائَِض ْ َحفِْظتُم ١٦

وَمَشُوراتِهِْم. أخآَب٣٤ بَيِت مُمارَساِت ْ بَعْتُم َّ وَات
خَراباً. َسأجعَلـُكُْم لِذَلَِك

المَدِينَةِ. ِ هَذِه َسّكاِن أصاَب ما مِْن النّاُس َسيَنْدَهُِش
بِكُْم.» عُوِب الّشُ استِهزاءِ َ عِبء فَاحمِلُوا

٧
ير الشِّرِّ عِب الّشَ من مِيخا انزِعاُج

لِي! يٌل وَ ١
يِف الّصَ َ ثَمَر يَجْمَُع كَمَْن فَأنا

الغَلَّةُ. جُمِعَِت أْن بَعْدَ
العِنَِب، قُطُوُف نَفَدَْت

النّاِضجَةَ، ِّمارَ الث تِلَْك تَشتَِهي وَنَفسِي
الأْرِض، مَِن ُ الأتقِياء زاَل ٢

واِحدٌ. ٌ مُستَقيم يَبَق وَلَْم
وَالقَتِل، لِلـَكمائِِن ُيخَّطِطُونَ جَمِيعُهُْم

أِخيهِ. اصطِيادَ ِيدُ يُر واِحدٍ وَكُّلُ
رِّ. َّ الش عَمَِل فِي ٌ ناِجحَة أيدِيهُْم ٣

رِْشوَةً، يَطلُبُونَ ُ وَالقُضاة ُ ؤساء ُّ الر
العَْدَل. وَُيحَرِّفُونَ

رَغَباتِهِْم. يَفرُِضونَ فُوذِ ُّ الن وَأْصحاُب
آخَرُونَ! لَهُْم وَيُنَّفِذُها
، كَالعَوَسجِ أفَضلُهُْم ٤

وِك. الّشَ ِسياِج مَِن أسوَُأ ً استِقامَة وَأكثَرُهُمُ
٦:١٦ ٣٣

.26 -21 :16 ل الَأّوَ الملوك كتاب راجع يّفة. المز الآلهة لعبادة عَب الّشَ قاد عُمْرِي. ابُن إسرائيل، ملوك أحد أخآب.
٦:١٦ ٣٤

.33 -29 :16 ل الَأّوَ الملوك كتاب راجع يّفة. المز الآلهة لعبادة عَب الّشَ قاد أخاب. أبو إسرائيل، ملوك أحد عُمْري.
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ينُونة الدَّ يُومُ اقتراُب
دَينُونَتَِك يَومُ يَقتَرُِب

لِعِقابِهِْم، َ رُقَباؤُك ُ عَنه أ َّ تَنِب الَّذِي ُ اليَوم
الفَوضَى. بِهِمُ وََستَدُّبُ

بِصاِحٍب، تَثِْق لا حينَئِذٍ، ٥

َصدِيٍق. عَلَى كِْل َّ تَت وَلا
أسرارَكَ وَاحفَْظ

مَعََك. تَعيُش َّتِي ال المَرأةِ أمامَ ى َّ َحت
أباهُ، ُ َيحتَقِر فَالابُن ٦

ُأمِّها، عَلَى دُ َّ َمَر تَت ُ وَالابنَة
حَماتِها، عَلَى تَقُومُ ُ ة َّ وَالـَكن

بَيتِهِ. أهُل هُْم الإنْساِن وَأعداءِ
َلِّص ُخ الم َ هُو ُ الله

بِشَوٍق، ِ الله َ َمجِيء قَُب َّ َسَأتَر ٧

بِرَجاءٍ. ُمخَلِّصِي َ الله ُ وََسأنتَظِر
عَونَهُ. أطلُُب ِحينَ إلَهِي َسيَسمَعُنِي

عَدُّوِي، يا بِي تَشمَْت لا ٨

َسقَْطُت، نِي َّ أن مََع
َسأقُومُ. نِي َّ أن إلّا

لمَةِ، الّظُ فِي أجلُِس الآنَ نِي َّ أن مََع
نُوراً. َسيُعطِينِي َ الله أّنَ إلّا

اللهِ، غََضَب أحتَمَِل أْن عَلَيَّ ٩

إلَيهِ، أخطَأُت لِأنِّي
وَيُنِصفَنِي. دَعواَي َ يُقِيم أْن إلَى

ورِ، ُّ الن إلَى َسيُخرُِجنِي
وَعَدٌل. َحّقٌ َ هُو ما يَعمَُل ُ وََسأراه

ذَلَِك، أعدائِي َسيَرَى ١٠
الخِزُي. وََسيُغَّطِيهُمُ

لِي: يَقُولُونَ كانُوا بِالَّذِيَن ُس َّ َسأتَفَر
إلَهَُك؟» «أيَن
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وارِِع. الّشَ فِي كَالّطِينِ النّاُس َسيَدُوسُهُمُ وَالآنَ،
قادِمٌ. أسوارِِك ِناءِ ب ِ إعادَة يَومُ ١١

حُدُودُِك. فِيهِ تَمتَّدُ ً يَوما اليَومَ ذَلَِك َسيَكُونُ
الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٢

مَكاٍن. كُّلِ مَْن إلَيِك َشعبُِك َسيَأتِي
مِصْرَ، إلَى ورَ أّشُ مِْن

الفُراِت. نَهرِ إلَى َ مِصْر وَمِْن
البَحرِ، إلَى البَحرِ مَِن

َبَِل. الج إلَى َبَِل الج وَمَِن
َستَخرُُب، خارِجَِك َّتِي ال الأْرَض وَلـَِكّنَ ١٣

ُسّكانِها، بِسَبَِب
عَمِلُوها. َّتِي ال الُأمُورِ بِسَبَِب

اللهُ، يا ١٤
بِعَصاكَ، َشعبََك اْرعَ

غَنَمَُك. فَهُْم
الغاباِت، فِي وَحدَهُْم يَسكُنُونَ

َخصبَةٍ. أْرٍض وََسَط
وَِجلْعادَ، باشانَ فِي يَرعَوْنَ فَاجعَلْهُْم

الماضِي. فِي كانُوا َكما
اللهُ، يا عَجائَِب أرِنا ١٥

مِصْرَ. مِْن خَرَجنا ِحينَ فَعَلَْت َكما
العَجائَِب، تِلَك إلَى الُأمَمُ فَلتَنظُرِ ١٦

تِهِْم. َّ قُو مِْن وَلْيَخجَلُوا
أفواهِهِْم، عَلَى أيدِيَهُْم لِيََضعُوا

َصمّاءَ. آذانُهُْم وَلْتُْصبِْح
عْباِن، ُّ كَالث راَب ُّ الت لِيَلَحسُوا ١٧

الأْرِض. وَكَزَواِحِف
إلَهِنا. إلَى ُحُصونِهِْم مِْن مُرَتجِفِينَ لِيَأتُوا

مِنَْك. وََيخافُوا لِيَرتَعِبُوا
مِثلَُك؟ ٌ إلَه َ هُو مَْن ١٨

رُورَ. ُّ الش ُ تَغفِر أنَت
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َشعبَِك. مِْن النّاِجينَ ِ مَعِصيَة عَْن تَعفُو أنَت
الأبَدِ، إلَى ً غاِضبا يَظَّلَ لَْن َ الله لأّنَ

يَرَحمَ. أْن ِيدُ يُر بَْل
وَيَرحَمُنا. َسيَعُودُ ١٩

آثامَنا، وَيَدُوُس
َخطايانا. جَمِيَع البَْحرِ أعماِق فِي ُلقِي ي وَ

لِيَعقُوَب، أمانَتََك ُ َستُظهِر ٢٠
لإبراهِيمَ، وَرَحمَتََك

القَدِيِم. مُنذُ ِنا لِآبائ أقسَمَت َكما
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ناُحوم كتاُب
نِينَوَى.١ عَْن نَبَوِّيٌ إعلاٌن هَذا ١

ألْقُوَش. ِ مَدينَة مِْن الَّذِي ناُحومَ يا رُْؤ كِتاُب
نِينَوَى عَلَى ِ الله غََضُب

يَنتَقِمُ. غَيُورٌ ٌ إلَه ُ الله ٢
وَيَْسَخُط. يَنتَقِمُ ُ الله

مُقاوِمِيهِ، مِْن يَنتَقِمُ ُ الله
أعدائِهِ. مِْن يَغَضُب وَ

ِجّداً. قَوِّيٌ ُ ه َّ وَلـَِكن َصبُورٌ ُ الله ٣
ُخطِئِينَ. الم ُ يُبَرِّئ وَلا

كُ، َّ يَتَحَر ِحينَ
َسيرِهِ، فِي ُ تَتبَعُه وَالعَواِصُف وابـِـُع َّ فَالز
قَدَماهُ. ُ تُثِيرُه الَّذِي ُ الغُبار ِهيَ وَالغُيُومُ

، فَيَِجّفُ َ البَحر ُ يَنتَهِر ٤
الأنهارِ. كُّلَ وَُيجَّفُِف

، َتجِّفُ ُ الخَْصبَة وَالـكَرْمَِل باشانَ أراضِي
تَْذبُُل. لُبنانَ وَنَباتاُت

مِنهُ، ً َخوفا تَرَتجُِف الجِباُل ٥
تَذُوُب. وَالتِّلاُل

أمامَهُ، ِبخَوٍف الأْرُض تَرَْتجُِف
فِيها. الّساِكنِينَ وَكُّلُ ُ المَسكُونَة

يَغََضُب؟ ِحينَ ُ أمامَه الوُقُوُف ُ ُمِكنُه ي مَْن ٦
دِيدِ؟ الّشَ ِ غََضبِه احتِماَل يَستَطِيُع مَْن

كَناٍر، ُ غََضبُه يَنسَِكُب
ُخورُ. الّصُ ُ مِنْه َق فَتَتَشَّقَ

صاِلحٌ، ُ الله ٧

يِق. الّضِ وَقِت فِي ٌ مَلجَأ َ وَهُو
١:١ ١

الميلاد. قبل 721 - 722 سنة إسرائيل يّون ور الأّشُ ر دَمَّ ور. أّشُ عاصمة نينوى.
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إلَيهِ. َلجَُأونَ ي بِالَّذِيَن ُّ وَيَهتَم
عَظِيٍم بِطُوفاٍن ُ ه َّ لـَِكن ٨

مُقاوِمِيهِ. عَلَى يَقضِي
لمَةِ. الّظُ إلَى ُ أعداءَه ُ يُطارِد
اللهِ؟ ِضّدَ ُتخَّطِطُونَ بِماذا ٩

عَلَيهِْم، َسيَقضِي
ِيَةً. ثان يُق الّضِ يَقُومَ وَلَْن

مُتَشابٍِك، َشوٍك مِثُل هُْم أّنَ مََع ١٠

َمرِ، بِالخ ُسكارى وَمِثُل
يابٍِس. َكقَّشٍ النّارُ فَسَتَلْتَهِمُهُمُ

مِنِْك َسيَخرُُج ١١
اللهِ. عَلَى رِّ َّ بِالش ُط ُيخَّطَ مَْن

دَنيءٌ! ٌ لَمُشير ُ ه َّ إن
اللهُ: يَقُوُل هَكَذا ١٢

يَن، وََكثِيرِ َ ياء أقوِ كانُوا وَإْن ى َّ «َحت
وَيَزُولُونَ. َسيَسقُطُونَ

أذلَلْتُِك، نِي َّ أن مََع
ِيَةً. ثان ِك َّ ُأذِل لَْن لـَِكنِّي

عَنِْك، نِيرَِك ُ َسأكسِر وَالآنَ، ١٣
َسلاِسلَِك.» وََسأنزَعُ

ورَ: أّشُ مَلَِك يا كَ ِضّدَ ً أمرا ُ الله َ أصدَر ١٤

بَعْدُ. نَسٌل لََك يَكُونَ «لَْن
هَيكَلَِك، مِْن مَسبُوٍك وَتِمثاٍل َصنٍَم كُّلَ يُل َسُأزِ

قَبرَكَ، ُ وََسُأَجهِّز
القِيمَةِ.» وَقَلِيُل ٌ َحقِير ََّك لِأن

بِشارَةً، يَحْمُِل الجِباِل عَلَى رَُسوٌل هُناكَ ١٥
لامَ. الّسَ يُعلُِن

يَهُوذا. يا بِأعيادِِك احتَفِلِي
اللهِ. إلَى بِها ْدِت تَعَهَّ َّتِي ال َ ذُور ُّ الن أْوفِي
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ُأْخرَى، ً ة مَّرَ ُ نِيء الدَّ يجتاحَِك لَْن
تَماماً. ُ َسيُهزَم بَْل

٢
نِينَوَى ُ تَدمِير

ورَ. أّشُ مَلَِك يا لِيُهاِجمََك عُوِب الّشُ ُ مُبَّدِد خَرََج قَْد ١
نَةَ، ُحَّصَ الم الأماِكَن فَاْحرُِس

يَق. رِ الّطَ راقِِب
المَعرَكَةِ، َتجهِيزاِت أعِّدَ

عَظِيمَةٍ. ةٍ َّ بِقُو نَفسََك ْ َجهِّز
يَعقُوَب، َمجدَ َسيَرُدُّ َ الله لِأّنَ ٢

ِيَل. إسْرائ كَمَجدِ لِيَكُونَ
بُونَ، ِّ ُخَر الم َبَهُمُ أخر فَقَْد

ِيَل. إسْرائ كُرُومَ أتلَفُوا وَقَْد
حَمراءُ، بيهِ محارِ تُرُوُس ٣

ةً. َّ ي ِ قُرمُز ً ِيابا ث يَرتَدُونَ ُ وَُجنُودُه
كَالنّارِ، يَلمَُع ِ المَرَْكبة مَعدِنُ
لِلمَعرَكَةِ، ِ استِعدادِه يَوِم فِي

ةٌ. َّ مُهتَز وَالرِّماُح
وارِِع، الّشَ فِي بِعُنٍْف المَركَباُت تَندَفـِـُع ٤

الّساحاِت. فِي ً مَعا تَتَسابَُق
مَشاعَِل. مِثَل يَبدُونَ

كَالبَرِق. يَندَفِعُونَ
لِقادَتِهِ، أوامِرَ ُ المُبَّدِد يُعطِي ٥

مُونَ. يَتَقَّدَ إْذ رُونَ َّ فَيَتَعَث
ورِ، الّسُ إلَى يُسرِعُونَ

الحِصارِ. بُرُوَج وَيَنِْصبُونَ
الفَيَضاِن، أبواُب انفَتََحْت ٦

َلِِك. الم ُ قَصْر وَاْنهارَ
وَتُْسبَى، ُ ـِكَة َل الم دُ َّ ُتجَر ٧
بَعِيداً. يها َجوارِ وَتُؤْخَذُ
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، ُصدُورِهِّنَ عَلَى يَقرَْعَن
َماِم. الح كَهَدِيِل ْدنَ َّ وَيَتَنَه
ماءٍ ِ بِرْكَة مِثَل نِينَوَى ٨

بِسُرعَةٍ. مِْنها ماؤُها ُ يَرَشح
ْف!» َّ تَوَق ْف! َّ «تَوَق قادَتُها: يَقُوُل

أحَدٌ. َلْتَفُِت ي لا وَلـَِكْن
ةَ! الفِّضَ انهَبُوا ٩

هَِب! الذَّ انهَبُوا
َكثرَتِها، مِْن لِلـكُنُوزِ َ نِهايَة لا

فِيسَةِ. َّ الن الأشياءِ مَِن ُ الـَكثِير وَفِيها
وَخَراٌب! وَدَمارٌ فَراغٌ ١٠

الخَوِف. مَِن أرجٌُل وَارتَعَشَْت قُلُوٌب ذابَْت
جَميعاً. ُ الوُُجوه وََشحَبَِت الأبدانُ ِت اهتّزَّ

الخَوِف. مَِن وُُجوهُهُْم ْت ابيَّضَ وَقَدِ

الُأُسودِ، مَْسِكُن أيَن ١١

الأشباِل؟ يُن وَعَرِ
بُؤَةُ، َّ وَالل الأَسدُ إلَيهِ ذَهََب الَّذِي المَكانُ أيَن

أذَى؟ الأَسدِ جَْروُ َيخشَى لا َحيُث
ِلجِرائِهِ، ً َكثِيرا ً َطعاما الأَسدُ َيجِدُ ١٢

لِلَبُؤاتِهِ. ُ وَيَذَبح
بِالفَرائِِس، ُ مَغارَتَه يَملُأ
ِق. َّ المُمَز لَحِم َّ بِال ُ وَكُهُوفَه

القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ١٣

ِك. ِضّدُ «أنا
خاِن، الدُّ ِسوَى يَبقَى لا ى َّ َحت مركباتِِك َسُأحرُِق

المَعرَكَةِ. فِي أشبالُِك وََستُقتَُل
الأْرِض، مَِن فَرائِسَِك َسُأخرُِج

ثانيةً.» يُسمََع لَْن رُُسلِِك وََصوُت
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٣
لِنِينَوَى ٌ َسيِّئَة أخبارٌ

َلَةِ، القَت َ مَدِينَة يا لَِك يٌل وَ ١
بِالـكَذِِب، َ َلِيئِة الم
بِالغَناِئِم، ِ َلِيئِة الم

الفَرائِِس. مَِن َتخلُو لا َّتِي ال
َسوٍط، باِت ضَر َصوُت ٢

دَوالِيَب، وََضجِيُج
َتجرِي ُخيُوٍل وََصوُت

تَتَقافَزُ. وَمَركَباٍت
مُندَفِعَةٌ، َيادُ الج ٣

يَلمَُع، يُف وَالّسَ
يُبرُِق. ُ مح ُّ الر

القُتلَى، مَِن أكوامٌ
حُدُودٍ. بِلا ُثَِث الج مَِن أكداٌس

ُثَِث! بِالج رونَ َّ يَتَعَث هُْم إّنَ
ِيَةِ، لِلزّان الـَكثِيرِ الزِّنَى بِسَبَِب ٤

ِنَةِ، الفات ِ َمِيلَة الج ِ الّساِحرَة
الخادِعَةِ، بِطُرُقِها ً كامِلَة ً ُأمَما تَستَعبِدُ َّتِي ال

بِأسحارِها، ً كامِلَة َ وَعَشائِر
يَقُوُل: َ القَدِير َ الله فَإّنَ ٥

ِك، ِضّدُ «أنا
وَجهِِك،٢ إلَى بِِك ثَو أطراَف وََسأرفَُع

ياً، عارِ َجسَدَِك الُأمَمَ وََسُأرِي
يَِك. ِخْز المَمالَِك وَُأرِي
بِالنِّفاياِت، َسأرميِك ٦

بِاحتِقاٍر، وََسُأعامِلُِك
َمِيِع. الج أمامَ بِِك ُ وََسُأشَهِّر

يَراِك، مَْن كُّلُ مِنِك َسيَهرُُب َحينَئِذٍ ٧

٣:٥ ٢
أبناءَِك!» وَأسبِي «سُأدَمّرك ً أيضا الكلمات هذه تعني وجهك. … سأرفع
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ِبَةٌ، خَر ‹نِينَوَى َمِيُع: الج وََسيَقُوُل
عَلَيها؟› َسيَحزَنُ فَمَْن

عَلَيِك.» يُشفُِق مَْن هُناكَ يَكُونَ لَْن
طِيبَة٣َ مِْن أفَضُل أنِت هَْل ٨
نَهْرِالنِّيِل، جَداوِِل بَينَ ِ القائِمَة

بِالماءِ. ُحاَطةِ الم
ِحْصناً، لَها ُ البَْحر كانَ َّتِي ال

ُسوراً؟ ُ عَظِيمَةً.وَالماء ةً َّ قُو أعطَياها ُ وَمِصْر ُكوُش ٩
وَداِعمِيها. حُلَفائِها مِْن وَلِيبيا فُوُط كانَِت

وَُسبِيَْت. نُفِيَْت هَذا وَمََع ١٠
شارٍِع. كُّلِ ِ يَة زاوِ فِي ُحّطِمُوا أطفالُها ى َّ َحت

أشرافِها، عَلَى ُ القُرعَة ُلقِيَِت ا
لاِسِل. بِالّسَ قُيِّدُوا وَُجهائِها وَكُّلُ

َكسَكرَى، َستُصبِِحينَ أنِت ى َّ َحت ١١
الاختِباءَ. وََستُحاوِلِينَ

العَدُّوِ. مَِن مَلاذٍ عَْن َستَبَحثِينَ أنِت ى َّ َحت
ُحُصونِِك كُّلُ َستَكُونُ ١٢

ثِماٍر، بِأفَضِل لَةٍ َّ مُحَم تِينٍ كَأشجارِ
الآكِِل. فَِم فِي ثَمَرُها يَتَساقَُط ْت َّ هُز إْن

كَالنِّساءِ! فِيِك َشعبُِك َسيَبدُو نِينَوَى، يا ١٣

لِأعدائِِك. ً تَماما ٌ مَفتُوحَة أْرِضِك أبواُب
أقفالَها. التَهَمَْت ُ النّار

الحِصارِ. أيّاِم أجِل مِْن ً ماء اجمَعِي ١٤
َتحِصيناتِِك. قَوِّي

مَل، َّ وَالر الّطِينَ أجبِلِي
اللِّبْنِ. قَوالَِب وََجهِّزِي

النّارُ، َستَلتَهِمُِك ١٥
يُف. الّسَ وََسيَقطَعُِك

٣:٨ ٣
يّين. ور الأّشُ يد على الميلاد قبل 663 سنة دُمّرت قد كانت كبيرة مصرية مدينة طيبة.
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كَالجَرادِ. النّارُ َستَأكُلُِك
كَالجَرادِ، تَكاثَرِي

َنادِِب! كَالج وَازدادَي
ماءِ. الّسَ َكنُُجوِم ُتجّارَِك َكثِّرِي ١٦

أمامَهُ، َ هُو ما كُّلَ َلْتَهِمُ ي الّذي كَالجَرادِ هُْم إّنَ
يَطِيرُ. ذَلَِك وَبَعْدَ

كَالجَرادِ، حُرّاُسِك ١٧
الجرادِ كَأسْراِب وقادتُِك

بارِدٍ، يَوٍم فِي الجُدراِن فِي تَسكُُن َّتِي ال
تَطِيرُ، ها فَإّنَ مُس الّشَ تُشْرُِق ِحينَ لـَِكْن

تَْذهَُب. أيَن إلَى أحَدٌ يَعرُِف وَلا
وَنامُوا! نَعِسُوا رُعاتَُك ورَ، أّشُ مَلَِك يا ١٨

يِل. َّ الل لِقَضاءِ استَلْقُوا قادَتَُك
التِّلاِل، عَلَى ٌت َّ مُشَت َشعبَُك

يَجمَعُهُ. مَْن هُناكَ وَلَيَس
لـَِكسرِكَ، عِلاٌج هُناكَ لَيَس ١٩

لَهُ. َ ِشفاء لا وَجُرحَُك
عَنَْك، َ الخـَبَر هَذا يَسمَعُونَ الَّذيَن كُّلُ

فَرَحاً. بِأيدِيهِْم َسيَُصّفِقُونَ
المُتَواِصلَةِ؟ شُرُورِِك مِْن يُعاِن لَْم مَْن ُ ه َّ لِأن
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وق َحبَّقُ كتاُب
. بِيِّ َّ الن وَق َحبَّقُ إلَى أتَْت َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١

الُأولَى وق َحبَّقُ َشْكوَى
اللهُ، يا ٢

تَستَِجيُب؟ فَلا إلَيَك أصرُُخ مَتَى إلَى
ُظلْمٌ!» «هُناكَ وَأقُوُل: إلَيَك أصْرُُخ مَتَى إلَى

تُرِيحُ؟ وَلا تُنقِذُ لا وَأنَت
وَِضيقاً؟ ً شَرّا ِينِي تُر ِماذا ل ٣

أمامْي، ُ لْم وَالّظُ الخَراُب
تَثُورُ. وَمُشاجَراٌت وَِخصامٌ

مُهمَلَةٌ، ُ يعَة رِ َّ فَالش لِذا ٤
يَسُودُ. لا وَالعَدُل

يَةً، مُلتَوِ ُ تَصدُر وَالأحكامُ
بِالبارِّ. ُيحِيُط َ ير الشِّرِّ لِأّنَ

الله َجواُب
بُوا! وَتَعَّجَ الُأمَِم بَينَ «انظُرُوا ٥

أيّامِكُْم فِي عَمٌَل َسيُعمَُل ُ ه َّ لان
أحَدٌ! اخبَرَكُْم لَو ى َّ َحت ُ تَُصّدِقُوه لَْن

البابِلِيِّين١َ ُأْنهُِض نِي َّ لِأن ٦

َ المُندَفِعَة َ ئِيمَة َّ الل َ ة الُأمَّ
الأْرِض أطراِف إلَى ُ تَِسير َّتِي ال

لَها. لَيْسَْت مَساِكَن َمتَلَِك لِت
وَمُرعِبَةٌ. ٌ ُمخِيفَة ها إّنَ ٧

ِمَصلََحتِها. ل ً وَفْقا ُ ر َّ يَتَغي وَشَرَفِها عَدالَتِها وَمِقياُس
ُّمُورِ الن مَِن أسرَعُ َخيلُها ٨

ةِ، َّ ي ِّ البَر ذِئاِب مِْن وَأشرَُس
تَقفِزُ. ِحينَ َحوافِرَها تَرْفَُع

١:٦ ١
ر. نَبُوخَْذناصَّ الملك ومنهم بابل. في نفُوذٌ لَهم صارَ أراميّون وهم «الكلدانيّين.» ً حرفيا البابليّين.
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بَعِيدَةٍ، أْرٍض مِْن تَأتِي
الأكِل. إلَى ِ المُسرِعَة سُورِ ُّ كَالن ُ وَتَطِير

لِلعُنِف. ً جَميعا جاءَْت ٩
هَدَفِها، َ َنحْو ٌ تَة َّ مُثَب وَوُُجوهُها
مِل.» َّ الر بِعَدَدِ أسْرَى لِتَْجمََع

بِالمُلُوِك، بابُِل ُ تَستَهزِئ ١٠
بِالقادَةِ. ُ وَتَْسَخر

نَةٍ. ُمحَّصَ ٍ مَدِينَة بِكُّلِ تَستَهِينُ
راِب. ُّ الت مَِن َ ِبحَواِجز وَُتحاصِرُها

جاهُها اّتِ ُ ر َّ يَتَغَي َّ ثُم ١١
وَتُغادِرُ. ، الرِّيحِ ُ جاه اّتِ ُ ر َّ يَتَغَي َكما

دَهشَتِي: فِي فَقُلُْت
لَها!» ً إلَها تَها َّ قُو ُ تَعتَبِر «بابُِل

ِيَة الثّان وَق َحبَّقُ َشكوَى
الأزَِل؟ مُنذُ ً مَوُجودا ألَْسَت ١٢

تَمُوُت. لا أنَت وُس، القُّدُ إلَهِي
عَدالَتَِك؟ لِتَحقِيِق بابَِل اختَرَْت هَِل اللهُ، يا

ِيَل؟ إسْرائ بَنِي لِتَأدِيِب ْستَها أّسَ هَْل َصخرَتِي، يا
رِّ، َّ الش إلَى تَنظُرا أْن مِْن ُ أطهَر عَيناكَ ١٣

يِق. الّضِ ِ يَة رُؤ فِي تَرغَُب لا وَأنَت
ُخادِعِينَ؟ الم مََع ُ تَتَساَمح فَلِماذا

مِنْهُ؟ ُّ أبَر َ هُو مَْن ُ ير الشِّرِّ يَبتَلـِـــُع ِحينَ ً صامِتا تَكُونُ ِماذا ل
البَْحرِ، َكسَمَِك النّاَس َجعَلَْت ١٤

لَها. َ قائِد لا َّتِي ال ِ ة َّ ي البَحرِ َخلُوقاِت كَالم
مَِك. الّسَ ِ بُِصنّارَة َمِيَع الج بابُِل ُمِسُك ت ١٥

بِشَبََكتِها، وَتَسَحبُهُْم
مِْصيَدَتِها، إلَى وَتَجمَعُهُْم

َكبِيراً. ً فَرَحا بِذَلَِك وَتَفرَُح
لِشَبََكتِها، ً ذَبِيحَة ُ تُقَّدِم لِذَلَِك، ١٦

لِمِصيَدَتِها. ً َبخُورا وَُتحرُِق
ِشباكِها إلَى يَعُودُ الفَضَل لِأّنَ
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الـَكبِيرِ نَِصيبِها فِي
سِِم. الدَّ وََطعامِها

َشبََكتِها إفراِغ فِي ُّ َستَستَمِر فَهَْل ١٧

َشفَقَةٍ؟ بِلا الُأمَِم وَبِقَتِل

٢
المُراقَبَةِ، بُرِج عَلَى َسأقُِف ١

ورِ. الّسُ عَلَى مَكانِي فِي وََسأنْتَِصُب
لِي، ُ الله ُ َسيَقُولُه ما لِأرَى ُ َسأنْظُر

لِشَكواَي. َسيَستَِجيُب وََكيَف
الله َجواُب

اللهُ: فَأجابَنِي ٢

ألواٍح، عَلَى بِوُُضوٍح يا ْؤ ُّ الر ِ هَذِه «اكتُْب
وَيُبَلِّغَها. يَقرَُأها مَْن كُّلُ لِيَرُْكَض

دَ، َتحَّدَ قَْد الوَقَت أّنَ عَلَى دَلِيٌل يا ْؤ ُّ الر لِأّنَ ٣
َت. َّ تَثَب قَْد ِ النِّهايَة وَقَت وَأّنَ

فَانتَظِرْها، ِبُطءٍ ب ُق تَتَحَّقَ ها أّنَ بَدَْت إْن
رَ. تَتَأّخَ وَلَْن َستَأتِي ها لِأّنَ

ُ نَفسُه ُ ر َّ تَتََكب الَّذِي ٤
باستِقامَةٍ، يَسلَُك لَْن

َيحيا. فَبِالإيماِن البّارُّ أمّا
الغادِرَةِ، َمْرِ كَالخ ُ روَة َّ الث ٥

المُتََكبِّرَ، جَُل َّ الر َتخدَعُ
يَْنجََح. لَْن ِ يَة كَالهاوِ مّاعُ وَالّطَ

بَتاتاً. يَشبَُع لا الَّذِي كَالمَوِت ُ ه َّ إن
إلَيهِ، الُأمَمَ يَجمَُع

نَفِسهِ. إلَى عُوِب الّشُ كُّلَ ُ وَُيحضِر
بِهِ، هَؤُلاءِ كُّلُ َ يَستَهزِئ ألَْن ٦

يمَتِهِ؟ بِهزِ وَيَسَخرُونَ
َسيَقُولُونَ:

لََك! لَيسَْت ً ثَروَة ُ تَُكوِّم مَْن يا لَحَسْرَتَِك ‹يا
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المَرهُونَةُ؟› بَضائِعَُك َستُغنيَك مَتَى ى َّ َحت
فَجأةً؟ مُقرُِضوكَ يَقُومَ ألَْن ٧

مُرعِبُوكَ؟ يَستَيقَِظ ألَْن
َسيَفتَرُِسونََك. ِحينَئِذٍ

َكثِيرَةً، ً ُأمَما َسلَبَْت َك َّ لِأن ٨

َستَسلِبُِك، الُأمَِم َ ة َّ بَقِي فَإّنَ
ُسفَِك الَّذِي ِم الدَّ بِسَبَِب

الأْرِض، عَلَى أتَى الَّذِي ِ لم وَالّظُ
ساِكنِيها. وَعلَى المَدينةِ عَلَى

لْمِ! بِالّظُ بُيُوتََك تَبنِي مَْن يا لََك يٌل وَ ٩

الأذَى. مَِن نَفسََك لِتَحمَِي ً عالِيا عُّشَِك تََضُع
بَيتَِك، ِ وَمَهانَة لِذُّلِ ْطَت َخّطَ لَقَْد ١٠

َكثِيرَةً. ً با ُشعُو أفنَيَْت إْذ
نَفِسَك. َحّقِ فِي أخطْأَت

كَ، ِضّدَ َسيَصرُُخ بَيتَِك ِجدارِ مِْن ً َحجَرا لِأّنَ ١١
دَى. الّصَ ُ َستُرَدِّد ً ة َّ َخشَبِي ً وَعارَِضة

ياءِ، ِ الأبر بِدِماءِ ً مَدِينَة تَبنِي مَْن يا لََك يٌل وَ ١٢

وَالأذَى! رِّ َّ بِالش ً يَة قَر تُؤَّسُِس مَْن يا
ناراً، يُرِسُل َ القَدِير َ الله لـَِكّنَ ١٣

عُوِب، الّشُ تَعََب فَتَأكَُل
هَباءً. عَنائِهِْم كُّلُ يَكُوُنُ وَ

اللهِ، َمجْدِ مِْن ُ َستَمتَلِئ الأْرَض لِأّنَ ١٤
البَْحرَ. ُ ِياه الم تُغَّطِي َكما

صاِحبََك. ُ تُسكِر مَْن يا لََك يٌل وَ ١٥
غََضبََك، تَسكُُب مَْن يا

يِهِ.٢ عُْر إلَى َ لِتَنظُر ِ بِه ُ وَتُسكِرُه
الـكَرامَةِ. بَدََل ً إهانَة َشبِعَْت ١٦

نَفسََك. وَتَكِشُف َستَشرَُب ً أيضا أنَْت
لََك، ِ الله يَمِينِ فِي الَّذِي الغََضِب كَْأُس

٢:١٥ ٢
يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ يِه. عُْر … تَسكُُب



٢ : ٣ وق َحبَّقُ ١٥٠١ ٢:١٧ وق َحبَّقُ

َجْدِ. الم مَكانَ الخِزُْي وََسيَِحّلُ
يَك، َسيُغَّطَ بِلُبنانَ حَّلَ الَّذِي َ لم الّظُ لِأّنَ ١٧

عِب. ُّ بِالر عَلَيَك َسيَعُودُ ِ َحيواناتِه وَهَلاكُ
الأْرِض، عَلَى أتَيا ذِيِن َّ الل وَالعُنِف ِم الدَّ بِسَبَِب

وَساِكنِيها.» مَدِينَةٍ كُّلِ عَلَى
الأوثان

حّاَت؟ َّ الن ُ يَنحَتُه وَثَِن مِْن ُ الفائِدَة ما ١٨
مَسبُوٍك َشكٍل ِسوَى لَيَس َ هُو

نَفِسهِ! عَلَى ُ صانِعُه ِ بِه يَكذُِب
أخرََس. تِمثاٍل عَلَى يَتَكِّلُ ُ ه َّ لِأن

«استَيقِظِي!» ِلخَشَبَةٍ: تَقُوُل مَْن يا لََك يٌل وَ ١٩

َصمّاءَ. لَِصخرَةٍ «قُوِمي!» تَقُوُل أْو
ِّمثاُل؟ الت يُعَلِّمََك هَْل

ةِ، وَالفِّضَ هَِب بِالذَّ ٌ مَطلِيّ ُ ه َّ إن هَا
نَفٌَس. فِيهِ وَلِيَس

ِس، المُقَّدَ ِ هَيكَلِه فِي َ الله لـَِكّنَ ٢٠

الأْرِض. كُّلَ يا ُ أمامَه فَاْصمُتِي
٣

وق َحبَّقُ ُ َصلاة
رآها: َّتي ال يا الرؤ ِبحَسَِب بِيِّ َّ الن وَق َحبَّقُ ُ َصلاة ِ هَذِه ١

الذّائـِـَع. ِصيتََك سَمِعُْت اللهُ، يا ٢

اللهُ. يا أعمالَِك مِْن فَاْرتَعُْت سَمِعُْت
ذِكرَكَ، أْحِي ِنا َحيات ِسنينِ ِخلاَل لـَِكْن

ِنا. َحيات ِسنينِ ِخلاَل
مِنّا، غَِضبَْت وَإذا

رَْحمَتََك. ْ ر َّ تَذَك
ِسلاه٣ْ

٣:٢ ٣
الأعداد فِي ً (أيضا الطبقةِ. تغييرِ أْو ً قليلا التّوقُّف بمعنى العازِفينَ أوِ للمرنّمينَ إشارةٌ الأغلِب على وهي َحبَقُوَق. وكتاِب المزاميرِ كتاِب في ُ تظهر ٌ كلمة سلاه.

13) 9، ،3



٩ : ٣ وق َحبَّقُ ١٥٠٢ ٣ : ٣ وق َحبَّقُ

تِيمانَ،٤ مِْن يَأتِي ُ الله ٣
فارانَ.٥ َجبَِل مِْن وُس القُّدُ

ِسلاهْ
ماءَ، الّسَ يُغَّطِي ُ َمجْدُه

لَهُ. سبِيِح َّ الت بِتَرانِيِم ٌ مُمتَلِئَة وَالأْرُض
كَالبَرِق، مَعانُ َّ الل يَأتِي ٤

ُشعبَتاِن. ُ لَه ِ يَدِه فِي بَرٍق ُشعاعُ ُ وَمَعَه
تَهُ. َّ قُو ُيخفِي

أمامَهُ، َبَُأ الو ُ يَِسير ٥
قَدَمَيهِ. عِندَ َتخرُُج َّى ُم وَالح

الأْرَض، َّ وَهَز وَقََف ٦
مُرتَعِبَةً. الُأمَمُ ِت فَاهتَزَّ َ نَظَر

القَدِيمَةُ، الجِباُل مَِت َتحَّطَ
هَبَطَْت. ُ العَتِيقَة وَالتِّلاُل

قَدِيماً. َسلـَكَها َّتِي ال بَُل الّسُ يَسلُُك
رَأيتُهُ، الَّذِي ِ لم الّظُ مَِن ً بَدَلا ٧

ُكوشانَ، ِخيامُ تَرَتجُِف
كَذَلَِك. مِْديانَ أِرِض ِخياِم ُ وََستائِر

اللهُ، يا ٨
الأنهارِ؟ عَلَى غََضبَُك اشتَعََل هَِل

الأنهارِ، عَلَى غََضبَُك حَمَِي هَْل
البَْحرِ؟ عَلَى وََسخَطَُك

الانْتِصارِ؟ لِأجِل وَمَركَباٍت ُخيُوٍل عَلَى تَرَكُب ألِهَذا
كِنانَتِهِ، مِْن قَوَسَك ُتخرُِج ٩

ُتحْصَى. لا بِسِهاٍم ُ وَتَملُأه
ِسلاهْ

بِالأودِيَةِ. الأْرَض تَشُّقُ
٣:٣ ٤

أيضاً. «شمال» تعني وتيمان أدوم. شمال في منطقة تيمان.
٣:٣ ٥

سيناء. جبِل شماَل َجبٌَل ُ ه َّ أن الأغلب فاران. جبل



١٧ : ٣ وق َحبَّقُ ١٥٠٣ ١٠ : ٣ وق َحبَّقُ

الألَِم. مَِن ْت َّ فَتَلَو الجِباُل رَأتَْك ١٠
مِياهَها، ُ قِيلَة َّ الث ُ الغُيُوم َسَكبَِت

زَْمجَرَْت ُحِيطاِت الم وَأعماُق
بِاليابِسَةِ. لِلإحاَطةِ أيدِيها رَفَعَْت ِحينَ

المُرتَفـِـِع. مَسَكنِهِما فِي وَقَفا ُ وَالقَمَر ْمُس الّشَ ١١

الّطائِرَةِ، سِهامَِك ُ نُور َ هُو الوَِحيدُ ُ ور ُّ الن
ماءَ. الّسَ ُ يُنِير رُمحَِك يُق ِ بَر

بِسََخٍط، الأْرَض تَدُوُس ١٢

بِغََضٍب. الُأمَمَ وَتَْسَحُق
َشعبََك، لِتُنقِذَ خَرَْجَت ١٣

مَسَْحتَهُ.٦ الَّذِي َلَِك الم لِتُنقِذَ
الأشرارِ، َ قائِد َبَْت ضَر

عُنُقِهِ. إلَى ِ َظهرِه أسفَِل مِْن ُ ِجلْدَه وَنَزَْعَت
ِسلاهْ

ِ ُجنُودِه َ قائِد ِ بِسِهامِه َطعَنَْت ١٤
لِيُبَّدِدُونا. ٍ َكعاِصفَة عَلَيْنا َهجَمُوا الَّذِيَن

الخَفاءِ. فِي مِسِكينٍ بِالتِهاِم يَفرَُح كَمَْن احتَفَلُوا
ِبخَيلَِك البَحرِ عَلَى دُْسَت ١٥

العَظِيمَةَ. َ ِياه الم ً مُهَيِّجا
هَذا، سَمِعُْت ١٦

أحشائِي. فَارتَعَبَْت
وِت. الّصَ سَماِع عِندَ َشفَتاَي ارَتجَفَْت

عِظاِمي، إلَى يَدخُُل َ ْخر َّ الن كَأّنَ َشعَرُْت
َتحتِي. رِجلاَي ارَتجَفَْت

يِق الّضِ وَقِت َ َمجِيء بَِصبْرٍ ُ َسأنتَظِر
يُهاِجمُونَنا. الَّذِيَن عَلَى

يُزْهِرُ، لا التِّينِ ُ َشجَر كانَ فِإْن ١٧
عِنَباً، الـكُرُومُ تُنتُِج وَلا
يتُوِن، َّ الز ُ َشجَر ذَبَُل وَإْن

َطعاماً، الحُقُوُل تُعِط وَلَْم
٣:١٣ ٦

العمل. لهذا ُ له وََأهَّ ُ اختاره قدِ َ الله أّن على كعلامةٍ خاّصة وَأطياٍب بزيٍت ُمسَُح ي الملُك كانَ «مِسيحك.» ً حرفيا مَسَحتْه. الَّذِي الملك



١٩ : ٣ وق َحبَّقُ ١٥٠٤ ١٨ : ٣ وق َحبَّقُ

الغَنَِم، ُ َحظِيرة فَرَغَْت وَإْن
رائِِب، َّ الز فِي ٌ بَقَر يَكُْن وَلَْم

بِاللهِ، َسأفرَُح نِي َّ فَإن ١٨
ُيخَلُِّصنِي. الّذِي ِ بِالله وَأبْتَهُِج

تِي. َّ قُو َ هُو رَبِّي ُ الله ١٩
غَزاٍل، َكقَدَمَي قَدَمَيَّ َيجعَُل

المُرتَفَعاِت. عَلَى فَأمشِيَ
ةِ. َّ ي ِ الوَتَر الآلاِت عَلَى سبِيِح، َّ الت لِقائِدِ



٧ : ١ َصفَنْيا ١٥٠٥ ١ : ١ َصفَنْيا

َصفَنْيا كتاُب
آمُونَ بِْن يُوِشيّا حُْكمِ ِ فَتْرَة ِخلاَل حَزَقِيّا بِْن يا أمَرِ بِْن جَدَلْيا بِْن ُكوشِي بِْن َصفَنْيا إلَى أتَْت َّتِي ال ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه ١

يَهُوذا. مَلِِك
ينُونَة الدَّ ُ يَوْم

اللهُ: يَقُوُل ٢
الأْرِض.١ وَجهِ عَلَى شَيءٍ كُّلَ ِيدُ «َسُأب

َيوانَ، وَالح الإنسانَ ِيدُ َسُأب ٣

البَحرِ، وَسَمََك ماءِ الّسَ ُطيُورَ ِيدُ وََسُأب
رِّ. َّ الش إلَى تَقُودُهُْم َّتِي ال َ وَالأشياء الأشْرارَ ِيدُ وََسُأب

الأْرِض.» مَِن َ البَشَر ُ َسأطرُد
اللهُ. يَقُوُل

القُْدِس، ُسّكاِن وَكُّلَ يَهُوذا علَى يَدَّيَ «َسأمُّدُ ٤

البَعِل، ِ بِعِبادَة ُق َّ يَتَعَل ما كُّلَ يُل وََسُأزِ
ِيِّينَ الـَكنعان ِ الـكَهَنَة َ أْسماء يَذْكُرُونَ يَعُودُوا فَلا

ِيَل. إسْرائ بَنِي ِ كَهَنَة مََع
يةِ،٢ السماو للأجراِم مَنازِلِهِْم ُسطُوِح عَلَى يَْسجُدُونَ الَّذِيَن ُ َسأطرُد ٥

ِ بِه يُْقِسمُونَ وَ ِ لله يَْسجُدُونَ وَالَّذِيَن
كُومَ.٣ ـْ مَل بِالإلهِ يُقِسمُونَ َّ ثًم

اللهِ، ِ عِبادَة عَْن يَتَراَجعُونَ الَّذِيَن ُ وََسأْطرُد ٦
ِ الله عَِن يَبحَثُونَ لا الَّذِيَن

مَشُورَتَهُ.» يَطلُبونَ لا
ِ الإلَه ِب َّ الر أمامَ اْصمُْت ٧

يٌب. قَرِ ِ الله َ يَوْم لِأّنَ
يَن. ِّ المَدعُو َس َّ وَكَر ً ذَبِيحَة أعَّدَ َ الله لِأّنَ

١:٢ ١
18) ،3 العددين في ً (أيضا إسرائيل. أْرض بل بِالمطلق الأْرض هنا المقصود ليس الأْرض. …

١:٥ ٢
الّسماء.» «جيش ً حرفيا ية. السماو الأجرام

١:٥ ٣
7. 5، :11 الأّول الملوك كتاَب ْ انظر مولك، نفسه هو ربما العمّونيّون. ُ عبده يٌّف مُز ٌ إله ملـكوم.



١٣ : ١ َصفَنْيا ١٥٠٦ ٨ : ١ َصفَنْيا

اللهُ: يَقُوُل ٨
اللهِ، ِ ذَبِيحَة يَوِْم «فِي

َلِِك الم َ وَأبناء َ القادَة َسُأعاقُِب
يبَةً.٤ غَرِ ً ِيابا ث يَرتَدُونَ وَالَّذِيَن

الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ٩

العَتَبَةِ،٥ فَوِْق مِْن يَقفِزُونَ مَْن َسُأعاقُِب
وَالخِداِع.» بِالعُنِف َسيِّدِهِْم٦ بَيَت يَملأونَ وَالَّذِيَن

اللهُ: يَقُوُل ١٠
الوَقِت، ذَلَِك «فِي

مَِك، الّسَ ِ بَوّابَة مِْن ٍ استِغاثَة ُ صَرخَة َستُسمَُع
الآخَرِ، ِ المَدِينَة جانِِب مَِن وَنُواٌح

التِّلاِل. مَِن عَظِيٍم ُحطاٍم وََصوُْت
المُنَخفَِضةِ، ِ المَنطِقَة ُسّكانَ يا نُوُحوا ١١

ـِكُوا، هَل قَْد جّارِ ُّ الت كُّلَ لِأّنَ
ةِ. الفِّضَ ُ َصيارِفَة َ وَُطرِد
الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١٢

مِصباٍح، َضوءِ عَلَى القُْدِس ِ مَدينَة كُّلِ فِي َسُأفَتُِّش
بِرْميٍل. فِي خَمْرٍ َكبَقايا يَن ِّ المُستَقِر وََسُأعاقُِب

لِأنفُسِهِْم: يَقُولُونَ
شَرّاً.› وَلا ً خَيرا ُ الله يعمَل ‹لَْن

غَنِيمَةً، ثَروَتُهُْم فَسَتُْصبُِح ١٣

رُ. َستُدَمَّ وَبُيُوتُهُْم
بُيُوتاً، َسيَبنُونَ

فِيها، يَسكُنُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ
كُرُوماً، وََسيَزرَعُونَ

نَبِيذَها.» َبُوا يَشْر لَْن هُْم لـَِكنَّ
١:٨ ٤

الـكهنة. ثياَب ُ تشبه ً ثيابا يلبسُونَ وهْم فةٍ َّ ي مُّز لآلهةٍ عباداٍت بممارسةِ الحقيقّيِ اللهِ َ عبادة يقلّدونَ غريبة. ً ثيابا يرتدون
١:٩ ٥

5. :5 الأّول صموئيل كتاب انظر داُجون. َِّف ي المُز ِ الإلَه ِ بعبادَة ُق َّ تَتَعل بطُقوٍس مرتبٌط هَذا العَتَبَة. فَوِْق مِْن يَقفِزُونَ
١:٩ ٦

الهيكل. أي سيّدهم. بيت



٣ : ٢ َصفَنْيا ١٥٠٧ ١٤ : ١ َصفَنْيا

يٌب، قَرِ ُ العَظِيم ِ الله ُ يَوْم ١٤

يعاً. سَرِ يَقتَرُِب وَ
مُّرٌ، ِ الله يَوِْم َصوُْت

بُونَ. ُحارِ الم يَصْرُُخ فِيهِ
غََضٍب، ُ يَوْم ُ اليَوْم ذَلَِك ١٥

ةٍ، وَِشّدَ ِضيٍق يَومُ
وَتَدمِيرٍ، خَراٍب ُ يَوْم

وَقَتاٍم، ٍ ُظلمَة ُ يَوْم
َكثِيفَةٍ، ٍ مُظلِمَة ُسحٍُب ُ يَوْم

الحَرِْب وَصَرَخاِت البُوِق َصوِْت ُ يَوْم ١٦
ِ الحَِصينَة المُدُِن عَلَى

العالِيَةِ. الأبْراِج وَعَلَى

اللهُ: يَقُوُل ١٧
عَلَيهِْم يَق الّضِ «َسأجلُِب

كَالعُْمِي. فَيَسْهَرُونَ
اللهِ، إلَى أخطَُأوا يَهُوذا بَنِي لِأّنَ

راِب، ُّ كَالت دَمُهُْم َسيُسَكُب
كَالفََضلاِت. بِأجسادِهِْم وََسيُلْقَى

ُيخَلِّصَهُْم. لَْن مالِهِْم كُّلُ ١٨

اللهِ، غََضِب يَوِْم فِي الأْرِض كُّلُ َستُؤْكَُل
غَيرَتِهِ. نارِ فِي

تَماماً.» الأْرِض ُسّكاِن جَمِيَع َسيُبِيدُ ُ فَالله
٢

بَة وْ َّ لِلت ٌ دَْعوَة
اْجتَمِعُوا اْجتَمِعُوا ١

َجََل، الخ تَعْرُِف لا َّتِي ال ِ ة الُأمَّ َشعَب يا
يَوٍْم، فِي َيختَفِي الَّذِي كَالقَّشِ تُطرَدُوا أْن قَبَل ٢

عَلَيكُْم. دِيدِ الّشَ ِ الله غََضِب يومُ َ يَْأتِي أْن وَقَبَل
الأْرِض، فِي المُتَواِضعُونَ ها أّيُ َ الله اطلُبُوا ٣

وَصاياهُ. تُطِيعُونَ مَْن يا
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واُضَع. َّ الت اطلُبُوا ، َّ البِر اطلُبُوا
اللهِ. غََضِب يَوِم فِي تُْستَرُونَ كُْم ـَّ فَلَعَل

ِيل إسْرائ ِلجـِيراِن ِ الله عِقاُب
َستُهَجرُ، ُ ة َّ فَغَز ٤

ُب، َّ َستَُخر وَأْشقَلُونُ
هارِ، النَّ مُنتََصِف فِي أهلُها ُ َسيُطرَد وَأْشدُودُ

َستُستَْأَصُل.٧ وَعِْقرُونُ
البَْحرِ، ِبجانِِب تَْسكُنينَ مَْن يا ٥

ِيتِيِّينَ،٨ الـكِر َ ة ُأمَّ يا
َكنْعانُ، يا بِدَمارِِك ُ يُنبِئ ُ الله

الفِلِْسطِيِّينَ. أْرَض يا
اللهُ: يَقُوُل

مِنْكُْم.» أحَدٌ يَبْقَى لا ى َّ َحت عَلَيكُْم «َسأقْضِي
مَراعيَ البَْحرِ ساِحُل َسيُصبُِح ِحينَئِذٍ ٦

لِلغَنَِم. َ وََحظائِر عاةِ ُّ لِلر ً وَآبارا
يَهُوذا. بَنِي مِْن يَنجُو ِمَْن ل البَحرِ ساِحُل َسيَكُونُ ٧

هُناكَ. غَنَمَهُْم َسيَرْعُونَ
أْشقَلُونَ، بُيُوِت فِي المَساءِ فِي يَهُوذا بَنُو وََسيَنامُ

بِهِْم، ُّ َسيَهْتَم إلَههُْم لِأّنَ
بِي. الّسَ مَِن هُْم وَيَرُدُّ

اللهُ: يَقُوُل ٨
مُوآَب َ تَعيِير «سَمِعُْت

َشعبِي، أهانُوا بِها َّتِي ال ِيِّينَ ون العَمُّ َ وَاْستِهزاء َ يَة وَُسخْرِ
يَهُوذا. حُدُودِ إلَى بِطَمٍَع نَظَرُوا هُْم أّنَ َكيَف وَرَأيُت

بِذاتِي، ُأقسِمُ لِذَلَِك ٩

ِيَل، إسْرائ ُ إلَه القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل
َسدُومَ، مِثَل ُ َستَِصير مُوآَب إّنَ

٢:٤ ٧
فلِسطيّة. مدٌن وعِقرون. وَأشدود وَأشقلون غّزة

٢:٥ ٨
كريت. يرةِ جز مْن جاءُوا الّذيَن الفلِسطيّين يقصدُ ِيتِيِّين. الـكِر
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ورَةَ. ُّ عَم مِثَل ُ َستَِصير ونَ ُّ عَم وَإّنَ
وْكُ، وَالّشَ وانُ َّ بِالز أْرضُهُْم ُ َستَمتَلِئ

مِلٍْح، ِ َكحُفرَة َ وَتَِصير
الأبَدِ. إلَى مَهُجورَةٍ ٍ ِبَة خَر وَكَأْرٍض

َشعبِي مِْن النّاُجونَ أمّا
ـِكُونَها.» وَيَمتَل حَْرٍب َكغَنِيمةِ أْرضَهُْم فَسَيَسلِبُونَ

يائِهِْم، ِكبرِ بِسَبَِب ونَ ُّ وَعَم مُوآَب نَِصيُب هَذِا ١٠
القَدِيرِ، ِ الله َشعَب أهانُوا هُْم لِأّنَ

بِهِ. وَاستَهانُوا
اللهُ، َسيُرعِبُهُمُ ١١

يلَةً. هَزِ الأْرِض ِ آلِهَة كُّلَ وََسيَجعَُل
عابِدِيَن، ُ لَه النّاُس َسيَسجُدُ

بَيتِهِ، فِي واِحدٍ كُّلُ
بَعِيدٍ. ساِحٍل كُّلِ وَفِي

الـكُوّشِيونَ ها أّيُ ْ أنتُم ى َّ وََحت ١٢

. ّبِ َّ الر بِسَيِف َستُْقتَلونَ
ورَ. أّشُ وَيُدَمِّرُ الّشِماِل عَلَى ُ يَدَه َسيَمُّدُ ١٣
حراءِ. كَالّصَ ً ة َّ جاف ً ِبَة خَر نِينَوَى َسيَجعَُل

َيواناِت الح قُطعاِن وَكُّلُ ١٤

فِيها. َستَْسكُُن ةِ َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح أنواِع وَكُّلُ
رَةِ. المُدَمَّ أعمِدَتِها فِي َستَبِيُت وَالقَنافِذُ البُومُ

نَوافِذِها، عَلَى ً دائِما يُورُ الّطُ ُ َستُغَرِّد
عَتَباتِها، عَلَى ْبانُ الغِر وَتَِصيُح
عَنها. الخَشََب رَ َّ قَش َ الله لِأّنَ

ُ الآمِنَة ُ المُبتَهِجَة ُ الفَرِحَة ُ المَدِينَة ِهيَ ِ َأهَذِه ١٥
لِنَْفسِها: تَقُوُل كانَْت َّتِي ال

يدَةُ!» الفَر ُ المَدينَة «أنا
ِبَةً؟ خَر صارَْت َكيَف

ةِ؟ َّ ي ِّ البَر لِلحَيواناِت ً مَكانا صارَْت َكيَف
ُ َسيَُصّفِر بِها ُّ يَمُر مَْن كُّلُ
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مُندَهِشاً! ُ قَبَْضتَه ُّ وَيَهُز
٣

القُْدس ِ مَدينَة مُْستَْقبَُل
ِمَةُ! الّظال ُ الفاِسدَة ُ المُتَمَرِّدَة ُ المَدِينَة تُها َّ أي لَِك يٌل وَ ١

ْأدِيَب، َّ الت تَقبَِل وَلَْم تُنِصْت لَْم َّتِي ال ٢

بِاللهِ، تَثِْق لَْم التي
ْقدِماِت. َّ بِالت إلَيهِ ْب َّ تَتَقَر وَلَْم
المُزَمجِرَةِ. كَالُأُسودِ قادَتُها ٣

باِح. لِلّصَ ً َشيئا ُ تَترُك لا َّتِي ال المَساءِ كَذِئاِب قُضاتُها
ِنُونَ. خائ َجِشعُونَ أنبِياؤُها ٤

ٌس، مُقَّدَ َ هُو ما يُنَجِّسُونَ كَهَنَتُها
ونَها. ويتعّدُ َ يعَة رِ َّ الش وَُيخالِفُونَ

بارٌّ، فِيها، َ هُو الَّذِي اللهَ، لـَِكّنَ ٥
شَرّاً. يَعْمَُل لا َ وَهُو

عادٌِل، َ هُو ما يَعْمَُل َصباٍح َ وَراء ً َصباحا
العَدِل. عَمَِل عَْن ُف َّ يَتَوَق لا المَساءِ وَفِي

َيخْجَُل. لا َ ير الشِّرِّ وَلـَِكّنَ
اللهُ: يَقُوُل ٦

أبراَجهُْم. ْمُت وَهَّدَ ُأمَماً، «أفْنَيُت
تُعْبَرُ. تَعُودُ فَلا َشوارِعَهُْم َبُْت أخر
ساِكٍن. بِلا ً خَرابا مُدُنُهُْم صارَْت

مِنِّي، َستَخافِينَ ِك َّ أن بُّدَ لا ُلُْت: ق ٧

بَيتُِك.» يَزُوَل فَلا تأدِيبِي. وَتَقبَلِينَ
ً حَماسا َ أكثَر كانُوا َشعبَِك لـَِكّنَ
الفاِسدَةِ. ُطرُقِهِِم ِبحَسَِب لِلعَمَِل

اللهُ: يَقُوُل ٨
لِأشْهَدَ. فِيهِ أقُومُ الَّذِي اليَوِْم إلَى «انتَظِرُونِي

وَالمَمالَِك، الُأمَمَ أجمََع أْن ْرُت َّ قَر لِأنِّي
وََسخَطِي. غََضبِي عَلَيهِْم لأْسكَُب
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الأْرِض. كُّلُ َستُحرَُق غَيرَتِي نارِ فَفِي
الوَقِت، ذَلَِك فِي ٩

النّاِس كَلامَ ُ َسُأَطهِّر
مَعاً. ُ فَيَخدِمُونَه ِ الله بِاسِْم جَمِيعُهُْم يَدعُوا كَي

ُكوَش، أنهارِ وَراءِ مِْن ١٠
يَعْبُدُنِي، الَّذِي ُت َّ المُشَت َشعبِي

ِتَقدِمَةٍ. ب َسيَْأتِي
الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١١

ِبحَّقِي. ارتََكبْتِها َّتِي ال الجَراِئِم كُّلِ بِسَبَِب َتخزَي لَْن
ِيَن، المُتَفاِخر كُّلَ وََسطِِك مِْن يُل َسُأزِ الوَقِت، ذَلَِك فِي فَأنا،
ِس.٩ المُقَّدَ َجبَلِي عَلَى ياءٍ وَِكبْرِ ٍ بِعَجرَفَة فِينَ تَتَصَرَّ تَعُودِي وَلَْن

اللهِ. اسِْم عَلَى كُِل َّ يَت ً مُتَواِضعا ً َشعبا فِيِك َسُأبقِي لـَِكنِّي ١٢

ِيَل إسْرائ مِْن النّاُجونَ أمّا ١٣
بِالـكَذِِب، مُوا َّ يَتَكَل وَلَْن ً شَرّا يَعْمَلُوا فَلَْن

ِخداعٌ. أفواهِهِم في يُوجَد وَلَْن
سالِبِيهِْم.» مِْن َخوٍف بِلا بُِضونَ وَيَر َسيَرْعُونَ هُْم لِأّنَ

فَرَح ُ قَِصيدَة
يزَة، العَز صِْهيَوْنُ يا ١٤

غَنِّي!
ِيَل، إسْرائ بَنِي يا

بِفَرٍَح! اهتِفُوا
يزَةُ، العَز القُْدُس تُها َّ أًي

قَلْبِِك! بِكُّلِ وَافرَِحي ابتَهِِجي
عَنِْك. الحُْكمَ ُ الله رَفَع ١٥

أرَسلَهُْم. الَّذِيَن أعداءَِك وَرَدَّ
ِيَل، إسْرائ مَلُِك َ هُو ُ الله

وََسطِِك، فِي َ وَهُو
بَعْدُ. فِيما العِقاِب مَِن َتخشَي فَلا

الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٦

٣:١١ ٩
عليها. القدِس ُ مدينة تقُع الّتي الجباِل أحدُ وهو صِْهيَوْن، جبل س. المُقَّدَ َجبَلِي
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القُْدِس: ِ لمَدينَة النّاُس َسيَقُوُل
تَْستَسلِمِي. وَلا َتخافِي لا صِْهيَوْنُ، «يا

وََسطِِك. فِي إلَهُِك ١٧

يُنقِذُِك. َجبّارٌ ُ ه َّ إن
بِِك ً فَرَحا ى َّ يَتَغَن

لَِك. ُ تَه َّ َمحَب ُ وَُيجَّدِد
بابتِهاٍج، بِِك َسيَفرَُح

ٍس، مُقَّدَ يَوٍْم فِي يُصنَُع وََكما ١٨

عَنِك، العارَ َسأرفَُع
أحَدٌ.١٠ بِِك ُ يَْسَخر فَلا

الوَقِْت، ذَلَِك فِي ١٩

ظالِمِيِك. سُأعاقُِب
الأْعرََج، َسُأنقِذُ

وَأجمَعُهُْم. المَطرُودِيَن وََسُأعِيدُ
ً َحسَنَة ً وَسُمعَة ً مَدْيحا َسُأْعطِيهِْم

لِلخِزِْي. فِيها ُضوا َّ تَعَر أْرٍض كُّلِ فِي
َسُأعِيدُكُْم. الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٠

وَأجمَعُكُْم، ُأعِيدُكُْم ِحينَ
ً وَتَْسبِيحا ً َحسَنَة ً سُمعَة َسُأعطِيكُْم

الأْرِض، ُشعُوِب كُّلِ وََسَط
بِعُيونِكُْم.» َستَرَْونَها َّتِي ال ثَرَواتِكُمُ ُأعِيدُ ِحينَ

اللهُ. ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٣:١٨ ١٠
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ي َّ َحج كتاُب
الهَيكَل ِ ِناء ب إلَى ُ الدّْعوَة

بِيِّ َّ الن فَِم عََل ُ الله مَ َّ تَكَل ْهرِ، َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِْم فِي الّسادِِس، ْهرِ َّ الش فِي يَوَْس، دار َلِِك الم ِلحُْكمِ ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي ١

ُ الله ُ قالَه ما َ هُو «هَذا ٢ فَقاَل: الـكَهَنَةِ، رَئِيِس يَهُوصاداَق بِِن يَشُوعَ وَإلَى يَهُوذا، والِي َشألَتْئِيَل بِِن ُبّابَِل زَر إلَى ِي َّ َحج
اللهِ!›» بَيِت ِناءِ ب ِ لإعادَة بَعْدُ الوَقُْت َيحِِن لَْم النّاُس: هَؤُلاءِ ‹يَقُوُل القَدِيرُ:

بَينَما الخَشَِب، بِأثمَِن ةِ َّ مَكسُو بُيُوٍت فِي لِتَْسكُنُوا الوَقُْت أتَى «هَْل ٤ فَقاَل: ي َّ َحج بيِّ َّ الن فِم عَلَى ُ الله مَ َّ تَكَل لِذَلَِك ٣

قَليلاً. ُ وََحَصْدتُم ً َكثِيرا ْ زَرَْعتُم ٦ مَعَكُْم! حَدََث ما ‹انظُرُوا القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا وَالآنَ، ٥ خَراٌب؟ الهَيكَُل هَذا
بَةٍ.›» مَثْقُو ٍ ِمحفَظَة فِي ُ يََضعُه ً مالا يَكِسُب وَمَْن تَدفَُأونَ. وَلا َلبَسُونَ وَت تَرتَوُونَ، وَلا َبُونَ وَتَشْر تَشبَعُونَ، وَلا تَْأكُلُونَ

ِ لإعادَة الخَشَِب بَعَْض وَأحضِرُوا الجِباِل إلَى اْصعَدُوا ٨ مَعَكُْم. حَدََث ما «انظُرُوا القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٧
اللهُ. يَقُوُل فِيهِ،» دُ وََسأتَمَجَّ بِهِ، ً مَسْرُورا َسأُكونُ ِحينَئِذٍ الهَيكَِل. ِناءِ ب

القَلِيَل ذَلَِك ْ وَأحضَرْتُم القَلِيِل. ِسوَى هُناكَ يَكُْن لَْم لـَِكْن عَظِيماً، ً َحصادا تَنتَظِرُونَ ْ «ُكنْتُم القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ٩

لِذَلَِك ١٠ بَيتِهِ. بِشُؤُوِن مَْشغُوٌل مِنكُم واِحدٍ كُّلُ بَينَما خَرٌِب، بَيتِي لأّنَ هَذا بَعِيداً. ُ وَحَمَلْتُه عَلَيهِ فَنَفَْخُت بُيُوتِكُْم، إلَى
وَالتِّلاِل وَالجِباِل الأْرِض عَلَى َجفافا١ً دَعَوُْت وَأنا ١١ عَنْكُْم. تَها َّ غَل الأْرُض وَمَنَعَِت وَنَداها، مَطَرَها ُ ماء الّسَ مَنَعَِت
الأيدِي.» ُ تَْصنَعُه ما كُّلِ وَعَلَى َيواناِت، وَالح النّاِس وَعَلَى الأْرُض، ُ ُتخرِجُه ما كُّلِ وَعَلَى يِت، َّ وَالز بِيذِ َّ وَالن ُبُوِب وَالح

الجَدِيد الهَيكَِل فِي العَمَِل بِْدءُ
َّتِي ال ِ الرِّسالَة فِي إلَهِهِْم أْمرَ عِب الّشَ ُ ة َّ وَبَقِي الـكَهَنَةِ، رَئِيُس يَهُوصاداَق بُْن وَيَشُوعُ َشألْتَئِيَل، بُْن ُبّابُِل زَر فَأطاعَ ١٢

مِْن عِْب لِلّشَ ي َّ َحج ِ الله رَُسوُل قاَل ِحينَئِذٍ، ١٣ عِب. الّشَ جَميِع فِي ِ الله ُ مَهابَة وَكانَْت . ّيَ َّ َحج بِيِّ َّ الن فَِم عَلَى إلَهُهُْم أرَسلَها
اللهُ.» يَقُوُل مَعَكُْم،› «‹أنا إلَيهِ: ُ الله أْعطاها َّتِي ال ِ الرِِّسالَة إيصاِل أجِل

عِب الّشَ جَميَع َع َّ وََشج الـكَهَنَةِ، رَئِيَس يَهُوصاداَق بَْن يَشُوعَ َع َّ وََشج يَهُوذا، والِي َشألَتَئِيَل، بَْن ُبّابَِل زَر ُ الله َع َّ َشج ِحينَئِذٍ ١٤

فِي الّسادِِس ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الرّابـِـِع اليَوِْم فِي هَذا حَدََث ١٥ القَدِيرِ. إلَهِهِم بَيِت فِي العَمََل وَأنجَزُوا فَأتَوْا الباقِينَ،
يُوَس. دار حُْكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ

٢
عب لِلّشَ ِ الله تَشِجيُع

فَِم عَلَى ُ الله مَ َّ تَكَل يُوَس، داْر َلِِك الم حُْكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي الّسابـِـِع، ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الحادِي اليَوِْم وَفِي ١
عِب: الّشَ ةِ َّ وَلِبَقِي الـكَهَنَةِ، رَئِيِس يَهُوصاداَق بِْن وَلِيَشُوعَ يَهُوذا، والِي َشألْتَئِيَل، بِْن ُبّابَِل لِزَر «قُْل ٢ فَقاَل: بِيِّ َّ الن ي َّ َحج
لـَكُْم؟ ِ بِالنِّْسبَة شَيءٍ كَلا يَبْدُو ألا الآنَ؟ ُ تَرَْونَه وََكيَف ِل؟ الأّوَ ِ َمجدِه فِي الهَيكََل هَذا رَأى النّاُجونَ ها أّيَ مِنْكُْم ‹مَْن ٣

١:١١ ١
«دماراً.» أْو جفافاً.



٢٣ : ٢ ي َّ َحج ١٥١٤ ٤ : ٢ ي َّ َحج

يَقُوُل الأْرِض، ُسّكاِن َ ة َّ بَقِي يا وا ُّ وَتَقَو يَهُوصاداَق، بُْن يَشُوعَ ِ الـكَهَنَة رَئِيَس يا َّ تَقَو اللهُ. يَقُوُل ُبّابُِل، زَر يا ْد تَشَّدَ لـَِكْن ٤
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل جَمِيعاً،› مَعَكُْم لِأنِّي وَاعْمَلُوا اللهُ،

فَهَذا ٦ َتخافُوا. فَلا وََسطِكُْم. فِي ً دائِما َسيَبْقَى رُوِحي مِصْرَ: مِْن ْ خَرَْجتُم ِحينَ مَعَكُْم ٌ قَطَعْتُه الَّذِي العَْهدُ َ هُو «‹هَذا ٥

الُأمَِم، كُّلَ وََسُأزَلْزُِل ٧ ِيَةً. ثان َ وَاليابِسَة َ وَالبَحر وَالأْرَض ماواِت الّسَ َسُأزَلْزُِل قَِصيرَةٍ فَتْرَةٍ بَعْدَ القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو
وََمجْدُ ٩ القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل لِي، هَُب وَالذَّ ُ ة الفِّضَ ٨ القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل َجْدِ، بِالم هَذا بَيتِي وََسأملُأ الُأمَِم، كُّلِ ُكنُوزُ وََستَْأتِي
ُ الله يَقُوُل لامَ، الّسَ َسأْمنَُح المَكاِن هَذا وَفِي القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل ِل، الأّوَ البَيِت َمجْدِ مِْن أعظَمَ َسيَكُونُ الثّانِي البَيِت

القَدِيرُ.›»
الله بَرَكاُت

بِيِّ َّ الن ي َّ َحج إلَى ُ الله مَ َّ تَكَل يُوَس، دار َلِِك الم ِلحُْكمِ ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ مَِن التّاِســِع ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الرّابـِـِع اليَوِْم وَفِي ١٠

فِي ً سا مُقَّدَ ً لَحما إنساٌن حَمََل إْن ١٢ لَهُْم: وَقُْل شَرِْعيٍّ حُْكمٍ عَْن َ الـكَهَنَة ‹اْسأِل القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ١١ قائلاً:
العَمَُل هَذا فَهَْل عاِم، الّطَ مَِن نَوٍْع أّيَ أْو زَيتُوٍن زَيَت أْو ً نَبِيذا أْو ً َطبِيخا أْو ً خُبْزا ِ بِه ثَوْ بِطَرَِف وَلَمََس بِهِ، ثَوْ َطرَِف

«لا.» الـكَهَنَةُ: فَأجاَب الأْشياءَ؟›» ِ هَذِه يُقَّدُِس
ُس.» تَتَنَّجَ «نَعَْم الـكَهَنَةُ: فَأجاَب ُس؟» تَتَنَّجَ فَهَْل الأشياءِ، ِ هَذِه ًمِْن َنجٌِس،َشيئا إنساٌن لَمََس «إْن ي: َّ َحج قاَل َّ ثُم ١٣

ما كُّلِ عَلَى ‹وَكَذَلَِك اللهُ. يَقُوُل أماِمي،› َّتِي ال ِ ة الُأمَّ ِ هَذِه وَعَلَى عِب الّشَ هَذا عَلَى يَنطَبُِق «‹هَذا ي: َّ َحج فَقاَل ١٤

َنجٌِس. إلَيَّ ُ بُونَه ِّ يُقَر ما وَكُّلُ وَيُنتُِجونَهُ، ُ يَعْمَلُونَه
حالـُكُْم؟ كانَ َكيَف ١٦ اللهِ، هَيكَِل فِي َحجَرٍ عَلَى ٌ َحجَر يُوَضَع أْن قَبَل فَصاعِداً: اليَوِْم هَذا مِْن لوا تَأمَّ «‹وَالآنَ ١٥

ِ مِعْصَرَة َحوِْض إلَى يَْأتِي أْو عَشْرَةٍ. ِسوَى َيجِدُ فَلا مِكيالاً، يَن عِشْرِ ً مُتَوَقِّعا ُبوِب الح مَِن ٍ َكوْمَة إلَى يَْأتِي أحَدُكُْم كانَ
وَالبَرَدِ. وَالعَفَِن ِ ِئَة بِالأوب ُ عَمِلْتُمُوه ما كُّلَ َبُْت وَضَر َبْتُكُْم ضَر ١٧ يَن. عِشْرِ ِسوَى َيجِدُ فَلا مِكيالاً، خَمِسينَ لِيَغرَِف بيذِ َّ الن

اللهُ. يَقُوُل ‹، إلَيَّ َلتَفِتُوا ت لَْم كُْم َّ لـَِكن
فِيهِ وُِضــَع الَّذِي اليَوِْم مَِن التّاِســِع، ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الرّابـِـِع اليَوِْم مَِن فَصاعِداً. اليَوِْم مَِن بِهَذا لُوا «تَأمَّ ١٨

ثَمَرٍ؟ بِلا َ جَْرداء يْتُوِن َّ وَالز مّاِن ُّ وَالر التِّينِ ُ وَأْشجار الـكُرُومُ تَزاُل أما َخازِِن؟ الم فِي بُذُورٌ هُناكَ تَزاُل أما ١٩ اللهِ! بَيِت أساُس
َسُأبارُِككُْم.» فَصاعِداً، اليَوِْم هَذا مِْن لـَِكنِّي

الله إصبـِـع في ٌ خاتَم ُبّابُِل زَر
فَقُْل: يَهُوذا، والِي ُبّابَِل، زَر إلَى ْم َّ «تَكَل ٢١ فَقاَل: ْهرِ، َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الرّابـِـِع اليَوِْم فِي ي َّ َحج إلَى ً ِيَة ثان ُ الله مَ َّ وَتَكَل ٢٠

وَراِكبِيها، المَركَباِت َسأقلُِب ةِ. َّ الأجنَبِي المَمالِِك َ ة َّ قُو وَُأدَمِّرُ الحُكُوماِت َسأقلُِب ٢٢ وَالأْرَض. ماواِت الّسَ ‹َسُأزَلْزُِل
خادِِمي يا ‹َسآخُذُكَ القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل الوَقِت،› ذَلَِك فِي ٢٣ رَفِيقِهِ. بِسَيِف واِحدٍ كُّلُ َسيَسقُطُونَ وَفُرسانِها. ُيُوَل وَالخ

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل اختَرْتَُك،›» لِأنِّي إصبِعِي. فِي َكخاتٍَم وََسأجعَلَُك َشألْتَئِيَل بَْن ُبّابَِل زَر



١٤ : ١ يّا زَكَر ١٥١٥ ١ : ١ يّا زَكَر

يّا زَكَر كِتاُب
ُُّجوع الر إلَى ُ َشعبَه يدعو ُ الله

و عِّدُ بِْن ا َّ بَرَِخي بِْن يّا ِ زَكَر إلَى ِ الله مَِن ٌ رِسالَة أتَْت فارَِس، مَلِِك يُوَس،١ داْر ِلحُكمِ ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ مَِن الثّامِِن ْهرِ َّ الش فِي ١
الرِّسالَةُ: تَقُوُل . بِيِّ َّ الن

ُ الله يَقُوُل ، إلَيَّ «ارِجعُوا القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو ‹هَذا لَهُْم: تَقُوَل أْن عَلَيَك وَلِذا ٣ آبائِكُْم. عَلَى ً ِجّدا ُ الله غَِضَب ٢
القَدِيرُ.» ُ الله يَقُوُل إلَيكُْم، فَأرِجــَع القَدِيرُ،

وَأعمالـِكُمُ ِ يرَة الشِّرِّ مُمارَساتِكُمُ عَْن ارِجعُوا ُ القَدِير ُ الله ‹يَقُوُل قَدِيماً: ُ الأنبِياء لَهُمُ قاَل الَّذِيَن كَآبائِكُمُ تَكُونُوا «لا ٤
اللهُ. يَقُوُل «، إلَيَّ يُْصغُوا وَلَْم يَْستَمِعُوا لَْم هُْم وَلـَِكنَّ يرَةِ.› الشِّرِّ

ألَْم بِإعلانِها، َ الأنبِياء خُّداِمي أمَْرُت َّتِي ال وَفَرائِضْي كَلاِمي ٦ الأبَدِ؟ إلَى ُ الأنبِياء َيحيا وَهَْل الآنَ؟ ُ آباؤكُم «أيَن ٥

أعْمالِنا عَلَى فَعاقَبَنا كَلامِهِ، ِبحَسَِب ِنا ب ُ القَدِير ُ الله َصنََع ‹لَقَْد وَقالُوا: إلِيَّ رَِجعُوا هُْم لـَِكنَّ آباءَكُْم؟ وََصلَْت قَْد تَكُْن
وَُسلُوكِنا.›»

الأربَعة ُيوُل الخ
يُوَس، داْر حُْكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي – ُشباَط شَْهرِ أي – َ عَشَر الحادِي ْهرِ َّ الش مَِن يَن وَالعِشْرِ الرّابـِـِع اليَوِْم فِي ٧

َلِي: ي َكما بِيِّ َّ الن و عِّدُ بِْن ا َّ بَرَِخي بِْن يّا ِ زَكَر إلَى ِ الله مَِن ٌ رِسالَة أتَْت
فُرْساٍن َ ثَلاثَة ُ خَلْفَه وَرايُْت الوَادِي. فِي الآِس َشجَرِ وََسَط يَقُِف وَ أحمَرَ، ً فَرَسا يَرَْكُب ً فارِسا يِل َّ الل رُؤى فِي رَأيُْت ٨

َسيِّدِي؟» يا هَؤلاءِ «مَْن فَقُلُْت: ٩ وَأبيَض. َ وَأشقَر َ أحمَر أفراٍس: ِ ثَلاثَة عَلَى
هَؤلاءِ.» مَْن يَك «َسُأرِ مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي المَلاكُ لِي فَقاَل

الأْرِض.» فِي ِل َجوُّ َّ لِلت ُ الله أرَسلَهُمُ الَّذِيَن هُمُ «هَؤُلاءِ الآِس: َشجَرِ بَينَ الواقُِف قاَل ِحينَئِذٍ ١٠
هُدُوءٍ فِي َتحيا ها ُّ كُل الأْرُض وَإذا الأْرِض، في ُل َّ نَتَجَو «كُنّا الآِس: وََسَط الواقِِف ِ الله ِمَلاِك ل هُْم قالُوا َّ ثُم ١١

وََسلاٍم.»
َ ة مُّدَ عَلَيها غَِضبَْت َّتِي ال يَهُوذا وَمُدُنَ القُْدِس َ مَدينَة تَرَْحمُ لا مَتَى إلَى القَدِيرُ، ُ الإلَه ها «أّيُ اللهِ: مَلاكُ فَقاَل ١٢

الأِخيرَةَ؟» ً َسنَة بْعِينَ الّسَ
كانَ الَّذِي المَلاكُ مِنِّي َطلََب َّ ثُم ١٤ ياً. ِّ وَمُعَز ً َطيِّبا ً كَلاما ُ لَه وَقاَل مَعِي، مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي المَلاكَ ُ الله مَ َّ فَكَل ١٣

َلِي: ي ما ُأعلَِن أْن مَعِي مُ َّ يَتَكَل
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا

١:١ ١
.7 العدد في كذلك الميلاد. قبل 520 سنة نحو أي يُوس. داْر ِلحُكم ِيَة الثّان نَة الّسَ



٤ : ٢ يّا زَكَر ١٥١٦ ١٥ : ١ يّا زَكَر

َكثِيراً. وَصِْهيَوْن٢َ القُْدِس ِ مَدينَة عَلَى «غِْرُت
ةِ. َّ المُطمَئِن ِ المُْستَرِيحَة الُأمَِم عَلَى ً ِجّدا غَِضبُْت ١٥

َشعبِي، عَلَى ً قَلِيلا غَِضبُْت
«. أَشّدَ َشعبِي َ مُعاناة َجعَلُوا هُْم وَلـَِكنَّ

اللهُ: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا لِذَلَِك، ١٦
ْحمَةِ. َّ بِالر القُْدِس إلَى «رَِجعُْت

فِيها،» بَيتِي ُ ِناء ب َسيُعادُ
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل

القُْدِس ِ مَدينَة عَلَى البِناءِ َخيُْط «َسيُمَّدُ
أْسوارِها.» لِتَحدِيدِ

أيضاً: المَلاكُ وَقاَل ١٧
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا
ِيَةً، ثان بِالخـَيْرِ مُدُنِي ‹َستَفِيُض

جَدِيدٍ، مِْن صِْهيَوْنَ ُ الله وََسيُعَزِّي
ةَ.›» الخاّصَ ُ مَدِينَتَه القُْدِس َ مَدينَة َسيَدعُو ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ

الأربَعَة نّاعُ وَالّصُ ُ الأربَعَة القُرُونُ
القُرُونُ؟» ِ هَذِه «ما مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي لِلمَلاِك فَقُلُْت ١٩ قُرُوٍن. َ أربَعَة وَرَأيُت عَينَيَّ رَفَعُْت َّ ثُم ١٨

وَالقُْدَس.» ِيَل وَإسْرائ يَهُوذا تَْت َّ َشت َّتِي ال القُرُونُ ِهيَ ِ «هَذِه لِي: فَقاَل
نّاعُ؟» الّصُ هَؤُلاءِ ِ لِأجلِه أتَى الَّذِي العَمَُل «ما فَقُلُْت: ٢١ ُصنّاٍع. َ أربَعَة ُ الله أرانِي َّ ثُم ٢٠

نّاعُ الّصُ هَؤُلاءِ أتَى وَقَْد رَْأَسهُ. يَرْفََع أْن مِْنهُْم أحَدٌ َن َمَّكَ يَت لا كَي يَهُوذا تَْت َّ َشت َّتِي ال الُأمَمُ ِهيَ «القُرُونُ لِي: فَقاَل
َشعبَها.» تُشَتَِّت لـِكَي ِيَل إسْرائ أْرِض عَلَى ذاتَها رَفَعَْت َّتِي ال الُأمَِم قُرُونَ يَطرُدُوا وَ لِيُرْعِبُوا

٢
القُْدس ِ مَدينَة قِياُس

ذاهٌِب؟» أنَت أيَن «إلَى فَسألْتُهُ: ٢ قِياٍس. َخيَط يَحمُِل ً رَجُلا فَرَأيُت وَنَظَرُْت عَينَيَّ رَفَعُْت َّ ثُم ١

ُطولُها.» وَكَْم عَرضُها كَْم لِأعرَِف القُْدِس، َ مَدينَة لِأقِيَس ذاهٌِب «أنا لِي: فَقاَل
وَقُْل «ارُكْض لِلثّانِي: ُل الأّوَ المَلاكُ فَقاَل ٤ لِلِقائِهِ. ُ آخَر مَلاكٌ وَخَرََج مَعِي، مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي المَلاكُ مضَى َّ ثُم ٣

: الّشاّبِ لِهَذا
١:١٤ ٢

الهيكل. إلى أْو اللهِ، َشعْب إلى أْو القدس إلى بصِْهيَوْن يُشار وقد القدس. عليه تقع الّذي الجبل من الشرقي الجنوبي الجزء صِْهيَوْن.



١٣ : ٢ يّا زَكَر ١٥١٧ ٥ : ٢ يّا زَكَر

أْسواٍر بِلا لـَِكْن القُْدِس ُ مَدينَة ‹َستُْسَكُن
َكثِيرَةٌ.› وََحيواناٌت ُأناٌس فِيها َسيَكُونُ ُ ه َّ لأن

اللهُ: يَقُوُل ٥
َحولَها، ناٍر مِْن ً ُسورا أنا ‹وََسأُكونُ

وََسطِها.›» فِي ً َمجدا وََسأُكونُ
لِشَعبِه ِ الله ُ دَعوَة

اللهُ: يَقُوُل ٦
ماِل. الّشَ أْرِض مِْن ُبُوا اهر «أسْرِعُوا!
جاةٍ،» اّتِ كُّلِ فِي كَالرِّيحِ كُْم ُّ ت َّ َشت لأنِّي

اللهُ. يَقُوُل
بابَِل، فِي الّساِكنينَ صِْهيَوْنَ أهََل «يا ٧

مِْنها!» ُبُوا اهر
القَدِيرُ، ُ الله أكرَمَنِي ٨

عَنكُْم: وَقاَل نَهَبَتْكُْم َّتِي ال الُأمَِم إلَى أرَسلَنِي َّ ثُم
عَيني!» يُؤْذِي يُؤْذِيكُْم «مَْن

الُأمَِم، تِلَك ِضّدَ يَدَّيَ «َسأرفَُع وَقاَل: ٩
َسيَسلِبُونَهُْم.» عَبيدَهُْم إّنَ ى َّ َحت

أرَسلَنِي. َ القَدِير َ الله أّنَ َستَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ
اللهُ: يَقُوُل ١٠

صِْهيَوْنُ، ُ الابْنَة تُها َّ أي وَاحتَفِلِي مِي َّ «تَرَن
فِيِك، لِأْسكَُن َسآتِي لِأنِّي

الوَقِت. ذَلَِك فِي ِ لله ٌ َكثِيرَة ُأمَمٌ َستَنضَّمُ ١١

لِي، ً َشعبا فَسَيَِصيرُونَ
صِْهيَوْنَ.» يا وَْسطِِك فِي َسأسكُُن وَأنا

إلَيِك. أرَسلَنِي َ القَدِير َ الله أّنَ َستَعرِفِينَ ِحينَئِذٍ
يَهُوذا ُ الله ِخذُ َّ َسيت ١٢

َسةِ، المُقَّدَ الأْرِض فِي ُ لَه ً مُلْكا
ِيَةً، ثان القُْدَس ُ وََسيَختار
لَهُ. ً سا مُقَّدَ ً مَكانا لِتَكُونَ

اللهِ، ِ َحضْرَة فِي البَشَرِ كُّلَ يا اْصمُتُوا ١٣



١٠ : ٣ يّا زَكَر ١٥١٨ ١ : ٣ يّا زَكَر

ِس. المُقَّدَ ُ ُسكناه مَكاِن مِْن يَنهَُض َ هُو فَها

٣
الـكَهَنَة رَئِيُس

عَلَيهِ. لِيَْشتَكِي يَشُوعَ يَمِينِ عَْن يَقُِف المُشتَكِي وَكانَ اللهِ. مَلاِك أمامَ ً واقِفا ِ الـكَهَنَة رَئِيَس يَشُوعَ المَلاكُ أرانِي َّ ثُم ١
هَذا يَْشوعُ ألَيَس القُْدَس. ُ مَدينَتَه اْختارَ الَّذي ُ الله َ لِيَنْتَهِرْك َشيطانُ. يا ُ الله َ «لِيَنْتَهِرْك يطاِن: لِلّشَ ِ الله مَلاكُ وَقاَل ٢

النّارِ؟» مَِن انتُِشلِْت َخشٍَب ِ كقِطعَة
القَذِرَةَ.» ُ ِيابَه ث ُ عَنْه «اخلَعُوا أمامَهُ: لِلواقِفِينَ المَلاكُ فَقاَل ٤ قَذِرَةً. ً ِيابا ث يَرتَدِي َ وَهُو المَلاِك أمامَ ً واقِفا يَشُوعُ كانَ ٣

ةً.» َّ ِي كَهنُوت ً ِيابا ث وََسُألبِسَُك تََك، َّ َخطِي عَنَْك أزَلُْت قَْد إنِّي «ها لِيَشُوعَ: المَلاكُ وَقاَل
مَلاكُ بَينَما جَدِيدَةً، ً ِيابا ث ُ وَألبَسُوه رَأِسهِ، عَلَى ً طاهِرَة ً ِعمامَة فَوََضعُوا رَْأِسهِ.» عَلَى ً طاهِرَة ً ِعمامَة ُ «ألبِسُوه قاَل: َّ ثُم ٥

هُناكَ. يَقُِف كانَ اللهِ
فَقاَل: لِيَشُوعَ، ِ الله مَلاكُ شَهِدَ َّ ثُم ٦

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٧
وَصاياَي، وَأَطعَْت تَبِعتَنِي «إْن

هَيكَلي، عَلَى َستُشْرُِف ََّك فَإن
ساحاتِي. عَْن ً مَسؤُولا وَتَكُونُ

هُنا. الواقِفِينَ ِ المَلائِكَة هَؤُلاءِ وََسَط الوُقُوِف َحّقَ وََسُأعطِيَك
الـكَهَنَةِ، رَئِيَس يا يَشُوعُ، يا اسمَْع ٨

أماِمي، الجالِسُونَ وَشُرَكاؤُكَ أنَت
َسيَحدُُث ما لإظهارِ رُمُوزٌ َّكُْم لِأن

‹الغُْصِن.› ِبخادِِمي َسآتِي ِحينَ
يَشُوعَ. أمامَ ُ وََضعْتُه الَّذِي ُ يم الـكَر ُ َجَر الح َ هُو فَها ٩

َجوانَِب،٣ ُ َسبْعَة َجَرِ الح وَلِهَذا
نَْقشاً، عَلَيهِ وََسأنقُُش

واِحدٍ.» يَوٍْم فِي الأْرِض تِلَْك شَرَّ يُل َسُأزِ إنِّي يُقُوُل
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل

القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ١٠
الوَقِت، ذَلَِك «فِي

ُ صاِحبَه مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ َسيَدعُو
٣:٩ ٣

عيون.» «سبع حرفياً: جوانب. سبعة



٢ : ٥ يّا زَكَر ١٥١٩ ١ : ٤ يّا زَكَر

العِنَِب، دَوالِي َتحَْت لِيَجلَِس
التِّينِ.» أْشجارِ وََتحَْت

٤
يتون َّ الز وَشجَرتا ُ المَنارَة

تَرَى؟» «ماذا لِي: وَقاَل ٢ الناِئمُ. يُوقَُظ كما وَأيقَظَنِي، مَعِي مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي المَلاكُ وَعادَ ١

سِراٍج كُّلِ مِْن ُأنبُوٌب وََيخرُُج سُرٍُج. ُ َسبْعَة ِ وَلِلمَنارَة فَوْقَها. ً إناء وَأرَى هَِب. الذَّ مَِن ً مَسبٌوكَة ً مَنارَة «أرَى فَقُلُْت:
فَقُلُْت ٤ يَسارِهِ. عَْن ً وَواِحدَة الإناءِ، يَمينِ عَْن ً واِحدَة زَيتُوٍن، َشجَرَتَي وَرأيُْت ٣ المَنارَةِ. أعلَى فِي َّتِي ال رُِج ُّ الس مَِن

هَذِهِ؟» ما َسيِّدُ، «يا مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي لِلمَلاِك
هَذِهِ؟» ما تَعرُِف «ألا مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي المَلاكُ فَأجاَب ٥

َسيِّدِي.» يا «لا فَقُلُْت:
‹ما ٧ القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل بِرُوِحي،› بَْل بِالقُْدرَةِ، وَلا ةِ َّ بِالقُو ‹لا ُبّابَِل: زَر إلَى ِ الله ُ رِسالَة ِهيَ ِ «هَذِه المَلاكُ: فَقاَل ٦

مَرحَى! الهُتاِف: َصوِْت عَلَى الهَيكَِل فِي الأعلَى ُ َجَر الح َسيُخرَُج سَهلاً. ُ َستَِصير ُبّابَِل زَر أمامَ العَظِيمُ؟ َبَُل الج ها أّيُ أنَت
مَرحَى!›»

َيحدُُث وَِحينَ َستُكمِلانِهِ. ُ وَيَداه الهَيكَِل، هَذا أساَس وََضعَتا ُبّابَِل زَر «يَدا ٩ اللهِ: مَِن َ الرِّسالَة ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت َّ ثُم ٨

َخيَط يَرَْونَ إْذ َمِيُع الج َسيَفرَُح بَْل غِيرَةِ، الّصَ بِالبِداياِت أحَدٌ يَستَهينَ لَْن ١٠ إلَيكُْم. أرَسلَنِي َ القَدِير َ الله أّنَ َستَعرُِف هَذا
الأْرِض.» كُّلِ فِي َتجُوُل َّتِي ال ِ الله عُيُونُ فَهَِي بْعَةُ، الّسَ رُُج ُّ الس ِ هَذِه أمّا ُبّابَِل. زَر يَدِ فِي القِياِس٤

يَقطُراِن ذاِن َّ الل يتُوِن َّ الز غُصنا وَما ١٢ يَسارِها؟ وَعَْن ِ المَنارَة يَمينِ عَْن تاِن َّ الل يتُوِن َّ الز َشجَرَتا «وَما المَلاكَ: َسألُْت َّ ثُم ١١
هَِب؟» الذَّ أنابِيِب ِخلاِل مِْن ً زَيتا

هَذِهِ؟» ما تَعرُِف «ألا لِي: فَقاَل ١٣
َسيِّدِي.» يا «لا فَقُلُْت:

كُلِّها.» الأْرِض رَّبِ أمامَ الواقِفاِن المَْمسُوحاِن٥ جُلاِن َّ الر هُما الغُْصناِن «هَذاِن فَقاَل: ١٤

٥
الّطائِرة َخطُوَطة الم

تَرَى؟» «ماذا المَلاكُ: َ لِي فَقاَل ٢ تَطِيرُ. كِتاٍب َ َمخطُوَطة فَرَأيُت ِيَةً، ثان عَينَيَّ وَرَفَعُْت ١

أْذرٍُع. ُ عَشْرَة وَعَرضُها ذِراعاً،٦ عشْرُونَ ُطولُها الهَواءِ، فِي ُ تَطير كِتاٍب َ َمخطُوَطة «أرَى فَقُلُْت:
٤:١٠ ٤

تم. قد البناء أن على تدل التي الأداة القياس. خيط
٤:١٤ ٥

الزّيت.» «ابنا ً حرفيا المَْمسُوحان. جُلان َّ الر
٥:٢ ٦

– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
القِصيرَةِ. بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلُب الرّسميةُ).



١٢ : ٦ يّا زَكَر ١٥٢٠ ٣ : ٥ يّا زَكَر

ُل، الأّّوَ وَجهُها عَلَى ُصوِص ُّ الل ِضّدُ ٌ لَعنَة َخطُوَطةِ! الم ِ هَذِه عَلَى ٌ بَة مَْكتُو الأْرِض كُّلِ ِضّدَ ُ المُعلَنَة ُ عنَة َّ «الل لِي: فَقاَل ٣

اللِّّصِ بَيَت لِيَدخَُل العِقاَب هَذا ‹أرَسلُْت القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل وَ ٤ الثّانِي. وَجهِها عَلَى ً كَذِبا بِاسمِي الحالِفينَ وَِضّدُ
وَِحجارَتِهِ.›» ِ ِبخَشَبِه تَدمِيراً، ُ وَيُدَمِّرُه ِ بَيتِه فِي العِقاُب َسيَْسكُُن كَذِباً. بِاْسمِي وَالحالِِف

وَالمَرأة ُ لَّة الّسَ
َنحوَنا.» الآتِي هَذا ما ْ وَانظُر عَينَيَك «ارفَْع لِيَ: وَقاَل مَعِي مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي المَلاكُ خَرََج َّ ثُم ٥

هُوَ؟» «ما فَقُلُْت: ٦
كُلِّها.» الأْرِض ذَنُوِب لِكَيِل ُ ه َّ إن لِلْكَيِل. ٌ إناء «هَذا فَقاَل:

المَلاكُ: وَقاَل ٨ الإناءِ! وََسِط فِي ً جالِسَة اْمرأةً فَرأيُْت َّصاِص، الر مَِن المَصنُوعُ ُ المُستَدِير الإناءِ ُ غِطاء رُفـِـَع َّ ثُم ٧
الإناءِ. ِ فُتْحَة عَلَى َّصاِص الر َ غِطاء وَوََضَع الإناءِ، داِخِل إلَى ً ِيَة ثان دَفَعَها َّ ثُم «. رَّ َّ الش ِتاُج ن «هَذا

فِي َ الإناء فَرَفَعَتا يَراِن. لِلّطَ ٍ مَفرُودَة لَقلٍَق ِ كَأجنِحَة ٌ أجنِحَة لَهُما مُقبِلَتَينِ امرَأتَينِ وَرَأيُت الأعلَى إلَى نَظَرُْت َّ ثُم ٩

الإناءَ؟» المَرأتاِن تَأخُذُ أيَن «إلَى مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي لِلمَلاِك فَقُلُْت ١٠ الهَواءِ.
عَلَى ُ الإناء َسيُوَضُع جاهِزاً، البَيُت يُصبُِح وَِحينَ ِشنعارَ.٧ أْرِض فِي َ لِلإناء بَيٍت لِبِناءِ ذاهِبَتاِن هُما «إّنَ لِي: فَقاَل ١١

قاعِدَتِهِ.»
٦

الأربَع المَركِباُت
ُ حَمراء ُخيُوٌل كانَْت ٢ ينِ. َّ ُنحاِسي َجبَلَينِ بَينِ مِْن ٌ خارِجَة مَركَباٍت أربَُع هُناكَ وَإذا فَنَظَرُْت، ً ِيَة ثان عَينَيَّ رَفَعُْت َّ ثُم ١

َ المَرَكبَة ُّ َتجُر ٌ طَة َّ مُرَق وَُخيُوٌل الثّالِثَةَ، َ المَرَكبَة ُّ َتجُر ُ بَيضاء وَُخيُوٌل ٣ ِيَةَ، الثّان َ المَرَكبَة ُّ َتجُر ُ َسوْداء وَُخيُوٌل الُأولَى، َ المَرَكبَة ُّ َتجُر
َسيِّدِي؟» يا ِ هَذِه «ما مَعِي: مُ َّ يَتَكَل كانَ الَّذِي المَلاكَ فَسَألُْت ٤ الرّابِعَةَ.

ٌ خارِجَة ُ وْداء الّسَ ُيُوُل الخ ٦ كُلِّها. الأْرِض رَّبِ ِ َحضرَة مَِن ُ ِيَة الآت الأربَُع ماء٨ِ الّسَ ياُح رِ ِ «هَذِه المَلاكُ: فَأجاَب ٥
َنُوِب. الج إلَى ُ طَة َّ المُرَق ُيُوُل وَالخ الغَرِْب، إلَى ُ البَيضاء ُيُوُل وَالخ الّشِماِل، إلَى

فِي لَْت َّ فَتََجو الأْرِض!› فِي لِي َّ َتجَو ‹اذهَبِي! اللهُ: فَقاَل الأْرِض. كُّلِ فِي ِل َجوُّ َّ وَالت هاِب لِلذَّ ُيُوُل الخ ِ هَذِه فَخَرََجْت ٧
الأْرِض.»

رُوِحي.» غََضَب َأْت هَّدَ قَْد الّشِماِل. أْرِض إلَى ُ الذّاهِبَة ُيُوُل الخ «ها لِي: وَقاَل ُ الله دَعانِي ِحينَئِذٍ ٨

يَشُوع ُ تَتوِيج
وَيَدَْعيا ِيّا ب وَُطو حَلْداَي مِْن بِْي، الّسَ فِي كانُوا الَّذِيَن مَِن هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ «خُذِ ١٠ اللهِ: مَِن َ الرِّسالَة ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت َّ ثُم ٩

عَلَى تََضعُها ً تِيجانا وَاصنَْغ هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ خُذِ ١١ َصفَنْيا. بِْن يُوِشيّا بَيَت اليَوِْم ذَلَِك فِي وَادخُْل بابَِل، مِْن أتَوْا الَّذِيَن
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ُ لَه وَقُْل ١٢ الـكَهَنَةِ. رَئِيِس يَهُوصاداَق بِْن يَشُوعَ رَْأِس

٥:١١ ٧
بابل. ومدينة بابل برج من كُّلٌ فيها بُني الّتي السهلية المنطقة شنعار. أْرض

٦:٥ ٨
ماءِ.» الّسَ «أرواُح أو ماء. الّسَ ياُح رِ



١٠ : ٧ يّا زَكَر ١٥٢١ ١٣ : ٦ يّا زَكَر

الغُْصُن، ُ اْسمُه الذي جُِل َّ الر إلَى ْ ‹انْظُر
َ هُو َحيُث وََسيَنبُُت
اللهِ. هَيكََل وَيَبْنِي

اللهِ. هَيكََل َسيَبْنِي الَّذِي َ هُو هَذا ١٣

ماً، َّ مُكَر َسيَكُونُ
وََيحكُمُ. عَْرِشهِ عَلَى وََسيَجلُِس

كاهٌِن. عَْرِشهِ جانِِب إلَى وََسيَقُِف
َسلاٍم.› فِي ً مَعا فَيَعمَلاِن

أماِكَن فِي يَسكُنُونَ الَّذِيَن وََسيَأتِي ١٥ َصفَنْيا. بِْن يُوِشيّا وَ وَيَدَْعيا َلْداَي ِلح ِ الله هَيكَِل فِي ً تِذكارا التّاُج «َسيَكُونُ ١٤
إلَهَكُْم ُ أَطعْتُم إْن هَذا َسيَحدُُث إلَيكُْم. أرَسلَنِي َ القَدِير َ الله أّنَ َستَعرِفُونَ ِحينَئِذٍ اللهِ.» هَيكَِل ِناءِ ب فِي وَيُساعِدُونَ بَعِيدَةٍ

بِاجتِهادٍ.
٧

حمَة َّ وَالر الإحسانُ
يّا ِ زَكَر ى َلَّقَ ت ِكسلُو، شَْهرِ – التّاِســِع ْهرِ َّ الش مَِن الرّابـِـِع اليَوِْم فِي فارَِس، مَلِِك يُوَس٩ دار حُكمِ مِْن ِ الرّابِعَة ِ نَة الّسَ فِي ١

اللهِ. َ كَلِمَة
وَقالُوا ٣ ما. مَسألَةٍ بِشَْأِن َ الله لِيَْسألُوا وَرِجالَهِما مَلَِك رََجمَ وَإلَى َ شَراصَر إلَى ً رِسالَة يَل إ بَيَت ُ مَدينَة أرَسلَْت ٢

َسنَواٍت عَمِلْنا َكما ِ نَة الّسَ مَِن الخامِِس ْهرِ َّ الش ِخلاَل وَنَُصومَ نَنُوَح أْن ينبَغِي «هَْل وَلِلأنبِياءِ: القَدِيرِ ِ الله بَيِت فِي ِ لِلـكَهَنَة
َكثِيرَةً؟»

الخامِِس ْهرِ َّ الش فِي ْ وَُنحتُم ْ ُصمْتُم ‹ِحينَ وَلِلـكَهَنَةِ: الأْرِض لِشَعِب «قُْل ٥ القَدِيرِ: ِ الله مَِن َ الرِّسالَة ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت ِحينَئِذٍ ٤

َبُونَ، تَشْر وَِحينَ تَْأكُلُونَ وَِحينَ ٦ وَبِإخلاٍص؟ ً َحّقا لِي تَُصومُونَ ْ ُكنْتُم فَهَْل َسنَةً، بْعِينَ الّسَ ِ هَذِه َطواَل الّسابـِـِع ْهرِ َّ وَالش
ِحينَ الّسابِقِينَ، الأنبِياءِ ِخلاِل ُمِْن الله ُ أعلَنَه الَّذِي الكَلاِم ذاَت هَذا ألَيَس ٧ أنفُِسكُْم؟ لِأجِل َبُونَ وَتَشْر تَأكُلُونَ ْ أفَلَْستُم
ّكاِن؟›» بِالّسُ ً مَْأهُولَة ةِ َّ ِي ب الغَر ُ وَالأغوار قَِب َّ الن ُ مِنطَقَة كانَْت وَِحينَ َحولَها، َّتِي ال المُدُْن مََع ً وَآمِنَة ً مَْأهُولَة القُْدُس كانَِت

اللهِ: مَِن َ الرِّسالَة ِ هَذِه يّا ِ زَكَر ى َلَّقَ وَت ٨
القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا ٩

المَظلُومينَ، ‹أنِصفُوا
بَعٍْض. َ َنحو بَعُْضكُْم ً وَرَأفَة ً لُطفا أظهِرُوا

اليَتامَى وَلا الأرامَِل تَظلِمُوا لا ١٠
الفُقَراءَ. وَلا َ َباء الغُر وَلا

بِكُْم قُلُو فِي رِّ َّ لِالش ُتخَّطِطُوا وَلا
٧:١ ٩

الميلاد. قبَل 518 َ َنحو أي يُوس. دار لحُْكم الرّابعَة نَة الّسَ



١٠ : ٨ يّا زَكَر ١٥٢٢ ١١ : ٧ يّا زَكَر

أِخيهِ.› عَلَى واِحدٍ كُّلٌ
يَستَمِعُوا، أْن رَفَُضوا هُْم «لـَِكنَّ ١١

وَعِصياٍن، دٍ ُّ َمَر بِت لِي ُظهُورَهُْم أدارُوا بَْل
الاْستِماِع. عَْن آذانَهُْم وا وََسّدُ

َ علِيم َّ وَالت َ يعَة ر َّ الش يَْسمَعُوا لا كَي بَهُْم قُلُو وا قَّسُ ١٢

سابِقِينَ، أنبِياءٍ ِخلاِل مِْن ُ القَدِير ُ الله ُ أرَسلَه الَّذِي
َشديداً. ً غََضبا ُ القَدِير ُ الله فَغَِضَب

القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل لِذَلَِك ١٣
دَعَوْتُهُْم، ِحينَ إلَيَّ يَْستَمِعُوا لَْم هُْم أّنَ «َكما

ُأصغِيَ. لَْن يَدعُونَنِي ِحينَ كَذَلَِك
عَلَيهِْم وََسأنفُُخ ١٤

يَعرِفُونَها. يَكُونُوا لَْم َّتِي ال الُأمَِم كُّلِ فِي وَُأَشتِّتُهُْم
بَعْدَهُْم ً ِبَة خَر الأْرُض صارَِت
يَْذهَُب. أْو يَْأتِي أحَدٌ يَعُْد لَْم

خَراٍب.» إلَى َ َمِيلَة الج الأْرَض ِ هَذِه لُوا َّ َحو
٨

القُدس ِ ِمَدينَة ل ِ بِالبركَة ِ الله وَعدُ
َ هُو هَذا ٣ صِْهيَوْنَ.» عَلَى ٌ عَظِيمَة ٌ غَيرَة «لَدَّيَ القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢ القَدِيرِ: ِ الله مَِن ُ الرِّسالَة ِ هَذِه أتَْت ١
وََسيُدعَى الأمِينَةَ،› َ ‹المَدِينَة القُْدِس ُ مَدينَة َستُْدعَى القُْدِس. ِ مَدينَة في وََسأْسكُُن صِْهيَوْنَ إلَى «عُْدُت اللهُ: ُ يَقُولُه ما

ُس.›» المُقَّدَ َبَُل ‹الج ُ القَدِير ِ الله َجبَُل
كُّلِ مََع َسيَكُونُ القُْدِس. ساحاِت فِي ُلُوِس الج إلَى وَالمُِسنّاُت ونَ ُّ المُِسن «َسيَعُودُ القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٤
هُناكَ.» لاعِبِينَ َّ ال الّضاِحِكينَ وَالبناِت بِالأولادِ ِ المَدِينَة ساحاُت ُ َستَمْتَلِئ ٥ َشيُخوَختِهِ. فِي عَلَيها ُ يَتَكِئ ً عَصا مِْنهُْم واِحدٍ
ُ ه َّ لـَِكن الأيّاِم، ِ هَذِه فِي عِب الّشَ هَذا مِْن اجين١٠َ َّ الن عَينَيِّ فِي ً مُْستَِحيلا هَذا يَبدُو «قَْد القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٦

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل ؟» عَينَيَّ فِي ً مُْستَِحيلا لَيَْس
فِي وا ُّ لَيَستَقِر َسُأحضِرُهُْم ٨ ةِ. َّ بي الغَر وَالبِلادِ ِ رقيَة َّ الش البِلادِ مَِن َشعبِي «َسُأخَلُِّص القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٧

الأمينَ.» البّارَّ إلَهَهُمُ َسأُكونُ وَأنا َشعبِي، َسيَكُونُونَ القُْدِس. ِ مَدينَة
الَّذِيَن ُ الأنبِياء هُمُ هَؤُلاءِ الأنبِياءِ. أفواهِ مِْن الكَلامَ هَذا ْ سَمِعْتُم مَْن يا عُوا! «تَشَّجَ القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٩

عامٍِل ِ ُأجرَة لِدَفِْع ماٌل هُناكَ يَكُْن لَْم الأيّاِم، تِلَْك وَقَبَل ١٠ الهَيكَِل. لِبِناءِ ً تَمهِيدا ِ الله بَيِت أساِس وَْضِع َ يَوْم مُوا َّ تَكَل
٨:٦ ١٠

دَمار. مِْن بيهوذا حّلَ مِمّا َنجَوْا الّذين اليهود اجين. َّ الن



٢٣ : ٨ يّا زَكَر ١٥٢٣ ١١ : ٨ يّا زَكَر

ِضّدَ واِحدٍ كُّلَ أثَرُْت لِأنِّي ِجيرانِهِ، مَِن أماٍن فِي مُسافِرٍ أّيُ يَكُْن لَْم لِلعَمَِل. واِحدٍ َحيواٍن لاْستِئْجارِ أْو واِحدٍ،
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل سابِقاً،» عَمِلُْت َكما عِب الّشَ هَذا مِْن بَقَِي مَْن ُأعامُِل لا الآنَ لـَِكنِّي ١١ الآخَرِ.

سُأْعطِي وَأنا مَطَرَها. ُ ماء الّسَ وََستُعطِي تَها، َّ غَل الأْرُض وََستُعطِي ثَمَرَها، ُ الـكَرمَة َستُعْطِي َسيَنَْجُح. ُ يَزْرَعُونَه ما كُّلُ ١٢

ً مِثالا وََستَِصيرُونَ َسُأنقِذُكُْم، نِي َّ لـَِكن عْنَةِ، َّ لِل ً مِثالا ِيَل إسْرائ بَنِي يا وَ يَهُوذا بَنِي يا ْ ُكنْتُم ١٣ البَرَكاِت. ِ هَذِه عِب الّشَ َ ة َّ بَقِي
أيادِيكُْم!» ْد وَلتَتَشَّدَ َتخافُوا! لا لِلبَرَكَةِ.

وَلَْم القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل آباؤُكُْم، أغَضبَنِي ِحينَ عَلَيكُْم، يِق الّضِ َلِْب ِلج ْطُت َخّطَ «َكما القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو فَهَذا ١٤

كُّلٌ ليَتَعامَْل لـَِكْن ١٦ َتخافُوا! لا يَهُوذا. وَبَنِي القُْدِس ِ لمَدينَة الخـَيرِ لِعَمَِل الأيّاِم ِ هَذِه فِي ْطُت َخّطَ هَكَذا ١٥ أتَراَجْع،
لِضَرَرِ أحَدُكُْم ُيخَّطِْط لا ١٧ لاِم. الّسَ إلَى ِ الهادِفَة الحّّقِ، عَلَى ةِ َّ المَبنِي بِالأحْكاِم وَبِالإنصاِف، ْدِق بِالّصِ ِ الآخَر مََع مِنْكُْم

اللهُ. يَقُوُل هُ،» َّ كُل هَذا ُ أكرَه فَأنا الكاذِبَةَ. الأقسامَ وا ُّ ُتحِب وَلا أِخيهِ،
ْهرِ َّ الش ِصياِم وَأيّامُ الرّابـِـِع، ْهرِ َّ الش ِصياِم «أيّامُ القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ١٩ القَدِيرِ: ِ الله مَِن َ ة َّ بُو ُّ الن ِ هَذِه يُت َلَّقَ ت ١٨
ً َسعِيدَة ً وَأعيادا وَالاحتِفاِل لِلفَرَِح ً أوقاتا ُ َستَِصير التّاِســِع،١١ ْهرِ َّ الش ِصياِم وَأيّامُ الّسابـِـِع، ْهرِ َّ الش ِصياِم وَأيّامُ الخامِس،

لامَ.» وَالّسَ الحَّقَ وا ُّ فَأِحب يَهُوذا. لِبَنِي

القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٠

ُشعُوٌب َستَْأتِي المُْستَْقبَِل «فِي
القُْدِس. إلَى َكثِيرَةٍ مُدٍُن وَُسّكانُ

يَقُولُونَ: وَ ُأْخرَى ٍ مَدِينَة إلَى ٍ مَدِينَة ُسّكانُ َسيَْذهَُب ٢١

اللهِ، إلَى لِنَُصلِّي ‹لِنَْذهَْب
القَدِيرَ.› َ الله وَلْنَعْبُدِ

للآخَرِ: واِحدٍ كُّلُ يَقُوُل وَ
َسأْذهَُب.›» ‹أنا

ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢٣ اللهِ.» إلَى وَلِتََصلِّي القُْدِس ِ مَدينَة في َ القَدِير َ الله لِتَعبُدَ ٌ عَظِيمَة وَُأمَمٌ ٌ َكثِيرَة ُشعُوٌب فَسَتَأتِي ٢٢
نَْذهَْب ‹دَعُونا يَقُولُونَ: وَ يَهُودِّيٍ رَجٍُل ِثَوِْب ب ٍ ُمختَلِفَة بِلُغاٍت مُونَ َّ يَتَكَل َ باء غُرَ ُ عَشْرَة الأيّاِم تِلَْك فِي «سيُمِسُك القَدِيرُ: ُ الله

مَعَكُْم.›» َ الله أّنَ سَمِعْنا نا َّ لِأن مَعَكُْم
٩

الُأخرَى الُأمَِم ُ دَينُونَة
٨:١٩ ١١

إرميا وكتاب ،25 -1 :25 الثّاني الملوك كتاب انظر وَالهيكل. القدس مدينة دمار فيها يتذكّر عب الّشَ كان أوقاٌت هذه التّاسع. … الرابع الشهر صيام أيام
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٩ : ٩ يّا زَكَر ١٥٢٤ ١ : ٩ يّا زَكَر

جَميَع يَرَى َكما دِمَْشَق، فِي النّاُس ُ يَفعَلُه ما يَرَى َ الله لِأّنَ – دِمَْشَق وَِضّدَ حَْدراَخ، أْرِض ِضّدَ ِ الله وَحيُ هَذا ١
حَُكماءٌ. المَدِينَتَينِ هاتَينِ أهَل أّنَ مََع وََصيدُونَ، ُصورَ وَِضّدَ مِْنها، ِ يبَة القَرِ َ حَماة وَِضّدَ ٢ ١٢– ِيَل إسْرائ قَبائِِل

قَلعَةً. لِنَْفسَها ُ ُصور بَنَْت ٣

راِب، ُّ كَالت َ ة الفِّضَ مَِت َكوَّ
وارِِع. الّشَ َكطِينِ هََب وَالذَّ

أملاكِها، مِْن ّبُ َّ الر َسيَُجرِّدُها ٤
البَِحرِ، شاطِِئ عَلَى َّتِي ال قِلاعَها وََسيُهاِجمُ

بِالنّارِ. ُ ُصور وََستُؤْكَُل
وََتخاُف. لُِصورَ َيحدُُث هَذا كُّلَ أْشقَلُونُ َستَرَى ٥

َشدِيدٍ. بِألٍَم ى َّ وَتَتَلَو ُ ة غَّزَ ُ وََستَراه
خاَب. قَْد رَجاءَها لِأّنَ عِْقرُونُ مُ َّ وََستَتَأل
بَعْدُ، فِيما َ ة غَّزَ فِي مُلُوكٌ هُناكَ يَكُونَ لَْن

أْشقَلُونَ. في ساِكٌن يَبْقَى وَلَْن
وَُأُصولَهُْم! آباءَهُْم أْشدُودَ ُسّكانُ يَعْرَِف لَْن ٦

الفِلِْسطِيِّينَ. مَِن َ الفَْخر وََسأنزِعُ
حُومَ الّلُ أفواهِهِمُ مِْن َسأْسحَُب ٧

بِدَمِها، يَاكُلُونَها َّتِي ال
أْسنانِهِْم. بَينِ مِْن الأوثاِن َطعاِم بَقايا وََسَأنزِعُ

لإلهِنا. ُس َّ َسيُكَر مِنهُْم، ى يَتَبَّقَ مَْن وَكُّلُ
يَهُوذا، ِ عَشائِر كَإحْدَى َسيَِصيرُونَ

كَاليَبُوِسيِّينَ. عِْقرُونَ ُ وََستَِصير
َكحارٍِس بَيتِي ِبجانِِب ُ َسُأَخيِّم ٨

يَْذهَُب. أْو يَْأتِي مَْن كُّلِ ِضّدَ
َشعبِي، عَلَى يأتي المُضايُِق يَعُودَ لَْن

«. بِعَينَيَّ ِضيقَهُْم رَأيُْت لِأنِّي
المُْستَقبَلِيّ َلُِك الم

صِْهيَوْنُ.١٣ ُ يزَة العَز تُها َّ أي افرَِحي ٩
يزَةُ. العَز القُْدُس تُها َّ أي ابْتَهِِجي

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ ٩:١ ١٢
٩:٩ ١٣

صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز



١٥ : ٩ يّا زَكَر ١٥٢٥ ١٠ : ٩ يّا زَكَر

إلَيِك، آٍت مَلِكَِك إّنَ ها
وَمُنتَصِرٌ. ٌ بارّ ُ ه َّ إن

ِحماٍر، عَلَى ً وَراكِبا ً مُتَواِضعا يَأتِي
لِلعَمَِل. ْت ُأعِّدَ ةٍ َّ داب ابِن َصغيرٍ ِحماٍر

أفْراِيمَ، مِْن المَركَباِت يُل َسُأزِ ١٠
القُْدِس. ِ مَدينَة مِْن ُيُوَل وَالخ

الأسلِحَةُ، َستَختَفِي
لِلُأمَِم. لامَ الّسَ َلُِك الم وََسيُعلُِن
البَحرِ، إلَى البَحرِ مَِن َسيَحكُمُ

الأْرِض. أقاصِي إلَى الفُراِت نَهْرِ وَمِْن
لِشَعبِه ِ الله خَلاُص

القُْدِس، َ مَدينَة يا أنِت «وَأمّا ١١

ِم. بِالدَّ َمختُومٌ مَعَِك فَعَْهدِي
مِنِْك. ُسجِنُوا الَّذِيَن الجاّفِ البِئْرِ مَِن َسُأطلُِق لِذَلَِك

ِحْصنِكُْم، إلَى عُودُوا ١٢

يَرُجونَهُ. أمٌر الآنَ لَدَيهِِم الَّذِيَن ُ الّسَجناء ها أّيُ
إلَيِك. َسأعُودُ ِيَةِ: الثّان ةِ َّ لِلمَر ُأعلُِن ً أيضا َ اليَوْم

كَالقَوِْس، يَهُوذا َسأُشّدُ فَأنا ١٣
سَْهمَهُ. َ أفْراِيم وََسأْجعَُل

صِْهيَوْنُ، يا
ِيِّينَ، اليُونان ِضّدَ أبْناءَِك سُأْنهُِض

َجبّاٍر. ُمحارٍِب َكسَيِف وََسأستَخدِمُِك
فَوْقَهُْم، ُ الله َسيُرَى ١٤
كَالبَرِق. ُ سَهمُه وََسيَلْمَُع

بِالبُوِق، َسيَنفُُخ ُ الإلَه ّبُ َّ الر
ةِ. َّ ملِي َّ الر َنُوِب الج عَواِصِف فِي مُ وََسيَتَقَّدَ

عَْنهُْم، ُ القَدِير ُ الله َسيُدافـِـُع ١٥

بِالمَقالِيِع. أعداءَهُْم وَُيخِضعُونَ َسيَْأكُلُونَ،
َمْرِ، كَالخ مَ الدَّ َبُونَ َسيَشْر

َككُوٍب، وََسيَمْتَلِئُونَ



٦ : ١٠ يّا زَكَر ١٥٢٦ ١٦ : ٩ يّا زَكَر

ةِ. َّ الحاف إلَى مُمتَلٍِئ كَمَْذَبحٍ
الوَقِت. ذَلَِك فِي إلَهُهُْم َسيُنَّجِيهِْم ١٦

كَالغَنَِم، ُ َشعبُه َسيَكُونُ
أْرِضهِ فِي َسيَلْمَعُونَ هُْم لِأّنَ
تاٍج. عَلَى ِ ِيمَة الـكَر ِ كَالحِجارَة

وَجَميلاً. ً صاِلحا َسيكُونُ شَيءٍ كُّلُ ١٧
وَالفَتَياِت. الفِتيانَ بِيذُ َّ وَالن القَْمُح وََسيُنَمِّي

١٠
الله وُعُودُ

ِيِع. ب َّ الر َ مَطَر اللهِ مَِن اطلُبُوا ١
وَالأمطارِ. البَرِْق صانـِـُع َ هُو ُ الله

البَشَرِ. َمحاِصيِل لإنضاِج يَْستَخدِمُها ُ ه َّ إن
َحّقاً، ُ تَتَّكلَم لا َ خَْرساء الأوثانَ لأّنَ ٢

كاذِبَةً، رُؤًى عُونَ يَّدَ وَالعَرّافِينَ
أحلامَهُْم يُؤلِّفُونَ وَالحالِمِينَ

باطِلَةً. مَشُوراٍت يُقَّدِمُونَ وَ
لَها. رَاِعيَ لا َكغَنٍَم َشعبِي ّضَل لِذَلَِك

عاةِ، ُّ الر عَلَى غََضبِي اشتَعََل «قَدِ اللهُ: يَقُوُل ٣

القادَةَ، وََسُأعاقُِب
يَهُوذا. بِبَنِي ُّ يَهتَم َ القَدِير َ الله لِأّنَ
. البَِهيِّ الحَرِْب َكفَرَِس ُ لَه وَهُْم

ِ يَة الزّاوِ ُ َحجَر َسيَْأتِي َمِنهُْم «ف ٤

ُنُودِ. الج وَكُّلُ الحَرِْب وَقَوُْس ِ َيمَة الخ ُ وَوَتَد
بِينَ ُمحارِ ً جَمِيعا َسيَكُونُونَ ٥

الحَرِْب. زَمَِن فِي وارِِع الّشَ َكطِينِ العَدُّوَ يَدُوُسونَ
مَعَهُْم، َ الله لِأّنَ بُونَ َسيُحارِ

َيِل. الخ راِكبِي ُّونَ وََسيُذِل
يَهُوذا، بَنِي َسُأقَوِّي ٦

يُوُسَف، َشعَب وََسُأنقِذُ



٢ : ١١ يّا زَكَر ١٥٢٧ ٧ : ١٠ يّا زَكَر

بِهِْم. ُّ وَأهتَم عَلَيهِْم ُأشفُِق نِي َّ لِأن وََسُأعِيدُهُْم
، قَّطُ أرفُضْهُْم لَْم أنِّي لَوْ َكما َسُأعامِلُهُْم

إلَهُهُْم. أنا نِي َّ لِأن
لِصُراِخهِْم. وََسأستَِجيُب

بِينَ، ُحارِ كَالم َ أفْراِيم َشعُب َسيَكُونُ ٧
َمْرِ. الخ مَِن ُ يَسكَر كَمَْن ِ عادَة بِالّسَ وََسيَنتَشُونَ

وََيحتَفِلُونَ، حَدََث ما أولادُهُْم َسيَرَى
لَهُْم. ُ الله ُ عَمِلَه بِما ً َكثِيرا وََسيَفرَُحونَ

فَدَيتُهُْم، لِأنِّي ً مَعا لِيَجتَمِعُوا «َسأدعُوهُْم ٨
قَبُل. مِْن كانُوا َكما يَن َكثِيرِ وََسيَِصيرُونَ

عُوِب، الّشُ وََسَط هُْم تُّ َّ َشت قَْد ٩

البَعِيدَةِ. الأماِكِن فِي ى َّ َحت رُونَنِي َّ َسيَتَذَك هُْم لـَِكنَّ
يَعُودُونَ. وَ أولادَهُْم ُّونَ َب َسيُر

مِصْرَ. أْرِض مِْن َسُأعِيدُهُْم ١٠

ورَ. أّشُ مِْن وََسأجمَعُهُْم
وَلُبْنانَ، ِجلْعادَ أْرِض إلَى َسُأحضِرُهُْم

سٌَع. َّ مُت يَبقَى لا ى َّ َحت
قَبُل، مِْن فَعَلُْت َكما البَْحرِ أْمواَج َسأضرُِب ١١

يِق. الّضِ َ َبحر عُب الّشَ ُ وََسيجتاز
النِّيِل. نَهْرِ ُ مِياه َسُأَجّفُِف

ورَ، أّشُ َ ياء ِكبْرِ ُ َسأكسِر
مِصرَ. عَصا وَأنزِعُ
بِاللهِ، يهِْم ِّ َسُأقَو ١٢
باسمِهِ،» وََسيَِسيرُونَ

اللهُ. يَقُوُل
١١

الُأخرَى الُأمَِم عِقاُب
الأْرزِ. أْشجارَ ُ النّار تَْأكَُل كَي لُبنانُ يا أبوابََك افتَْح ١

َسقََط، الأْرزَ لِأّنَ رْوِ، َّ الس َ َشجَر يا ُنحْ ٢
ُبَْت. خَر َ العَظِيمَة الأْشجارَ لِأّنَ
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باشانَ، وِط ُّ بَل َ أْشجار يا نُوِحي
َسقَطَْت. ِ الـَكثِيفَة َ الغابَة لِأّنَ
عاةِ، ُّ الر نُواِح َصوِْت اسمَعُوا ٣

خَرَُب. قَْد َمجدَهُْم لِأّنَ
الُأُسودِ، َ زَمجَرَة اسمَعُوا

ُبَْت. خَر قَْد الُأردُّنِ نَهْرِ َ غابَة لِأّنَ
يَبِيعُونَهُْم وَالَّذِيَن يُعاقَبُونَ. وَلا يَْذَبحُونَهُْم يَشتَرُونَهُْم الَّذِيَن ٥ . ْبحِ لِلذَّ المُعَيَّنَ القَطِيَع «اْرعَ إلَهِي: ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٤
أرَحمَ أعُودَ لَْن لِذَلَِك ٦ َنحوَهُْم. ٍ َشفَقَة ةِ َّ بِأي يَْشعُرُونَ لا وَرُعاتُهُْم مُبارَكاً› الله ليكُن لِذا، غَنِيّاً! ‹صِرُْت يَقُولُونَ:
ً أحَدا ُأنقِذَ وَلَْن الأْرَض بُونَ ِّ َسيَُخر ـِكِهِ. وَمَل ِ جارِه ُسلْطاِن َتحَت مِْنهُْم واِحدٍ كُّلَ «َسأَضُع اللهُ. يَقُوُل يَهُوذا،» ساِكنِي

وَُسلْطانِهِْم.» يَدِهِْم مِْن
وَدَعَوُْت «نِعْمَةً،» إحداهُما دَعَوُْت َيِن. عََصو لِنَفسِي أخَْذُت َّ ثُم . ْبحِ الذَّ بِقَْصدِ َّى َب يُر الَّذِي َ الغَنَم رَعَيُت وَلِذا ٧

وَهُْم عَلَيهِْم، َصبْرِي فَرَغَ إْذ واِحدٍ، شَْهرٍ فِي رُعاةٍ ِ ثَلاثَة مِْن ْصُت َّ َتخَل ٨ َيِْن. بِالعََصو َ الغَنَم وَرَعَيُْت «وِحْدَةً،» الُأخرَى
بَعٍْض.» لَحمَ بَعضَهُْم الباقُونَ وَلْيَْأكُِل الهالُِك، وَلْيَهلَِك ُحتَضِرُ، الم فَلْيَمُِت ِيَةً. ثان أرعاكُْم «لَْن ُلُْت: وَق ٩ أبغَُضونِي. ً أيضا
َ فَانَكسَر ١١ عُوِب. الّشُ كُّلِ مََع ُ عَمِلْتُه الَّذِي عَْهدِي ُ أكسِر أنِّي َ لُِأْظهِر وََكسَرْتُها «نِعْمَةً» َ المُسَمّاة عَصاَي وَأخَْذُت ١٠

اللهِ. مَِن ةً َّ نُبُو كانَْت ِ هَذِه أّنَ يُراقِبُونَنِي كانُوا الَّذِيَن الغَنَِم ُ ُتجّار وَعَرََف الوَقِت. ذَلَِك فِي
تَدفَعُوا فَلا عُيُونِكُْم فِي الأْمرُ َيحسُِن لَْم إْن لـَِكْن ُأجرَتِي. لِي فَادفَعُوا عُيُونِكُْم فِي الأْمرُ َحسَُن «إْن لَهُْم: ُلُْت وَق ١٢
العَظِيم١٥َ المَبلََغ ذَلَِك الهَيكَِل ِ ِينَة خَز فِي ُألقَي أْن ُ الله َ لِي وَقاَل ١٣ لِي. كَأجرٍ ةِ الفِّضَ مَِن مِثْقالا١٤ً ثَلاثِينَ إلَيَّ فَدَفَعُوا لِي.»
َ المُسَمّاة َ ِيَة الثّان عَصاَي قَطَعُْت َّ ثُم ١٤ اللهِ. بَيِت فِي ِ ينَة الخَزِ إلَى ةِ الفِّضَ مَِن ً مِثْقالا لاثِينَ َّ الث فَألقَيُت بِه! كافَُأونِي الَّذِي

ِيَل.» وَإسْرائ يَهُوذا بَينَ ةِ َّ الُأُخو َ عَلاقَة ً مُبطِلا ‹وِحدَةً›
ُّ يَهْتَم لا ً راعِيا الأْرِض فِي َسُأعَيِّنُ لِأنِّي ١٦ أْحمََق، راٍع ِسوَى يَْستَخدِمُها لا راٍع أدَواِت ً ِيَة ثان «خُْذ لِي: ُ الله وَقاَل ١٥

مِينَةِ، الّسَ الخِراِف لَحْمَ يَْأكُُل عِيفَةَ. الّضَ الخِراَف يَْسنِدُ وَلا الجَرِيحَ، ُ يَُضمِّد لا ِضيِع. َّ الر عَِن يَْبحَُث وَلا التّائِهِ، بِالخَرُوِف
َحوافِرِها.» ِسوَى يُبقِي فَلا

القَطِيَع! ُ يَترُك الَّذِي الأْحمَُق راِعيَّ يا ١٧

ُمْنَى! الي ُ وَعَينَه ُ ذِراعَه َسيٌف لِيَضْرِْب
تَماماً، الأيمَُن ُ ذِراعُه لِيَذبُْل

تَماماً! ُمْنَى الي ُ عَينُه وَلتَعْمَ
١١:١٢ ١٤

(13 العدد فِي ً (أيضا وَنِصٍف. ً غراما َ عَشَر أحَدَ َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة َ وَهُو «شاقل.» ً حرفيا مِثقال.
١١:١٣ ١٥

التّهكم. بِذلَِك وقُِصدَ التّافِه!» «المَبلَغ أي العَظِيم. المَبلَغ
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١٢
الُأخرَى الُأمَِم بِشَْأِن رُؤَى

داِخلِهِ: فِي الإنساِن رُوَح وََجبََل الأْرَض َس وَأّسَ ماواِت الّسَ َصنََع الَّذِي ُ الله يَقُوُل ِيَل. إسْرائ بِشَْأِن ِ الله مَِن وَحيٌ ١

فِي ٣ القُْدِس. ُ ُتحاصَر ِحينَ ها ُّ كُل يَهُوذا ُ َستُحاصَر بِهِ. ُ ُجاوِرَة الم عُوُب الّشُ ُ ح تَتَرَّنَ كَْأٍس إلَى القُْدَس َسُأَحوُِّل إنِّي «ها ٢

ِجّداً. ْونَ َسيَتَأذَّ حَملَها َسيُحاوِلُونَ الَّذِيَن وَكُّلُ عُوِب. الّشُ لِكُّلِ ٍ ثَقِيلَة ٍ َصخْرَة إلَى القُْدِس َ مَدينَة َسُأَحوُِّل الوَقِت، ذَلَِك
ها.» ِضّدَ الأْرِض ُأمَمُ كُّلُ وََستَجتَمـِـُع

َسأفْتَُح فارٍِس. لِكُّلِ ُنُونَ الج وََسُأَسبُِّب ِحصاٍن، كُّلِ عَلَى الاْضطِراَب َسأجلُِب الوَقِت، ذَلَِك «فِي اللهُ: يَقُوُل ٤

ِ مَدينَة ‹ُسّكانُ أنْفُسِهِْم: في يَهُوذا فِي ونَ ُّ َلِّي َح الم ُ القادَة وََسيَقُوُل ٥ عُوِب. الّشُ َ أْحِصنة َسأعمِي لـَِكنِّي يَهُوذا، بَنِي عُيُونَ
وَكَمِْشعٍَل الخَشَِب، مَِن ٍ َكوْمَة وََسَط كَمَوقِدٍ يَهُوذا َ قادَة َسأجعَُل الوَقِت، ذَلَِك فِي ٦ القديرِ.› إلَهِهِمُ بِسَبَِب ُ ياء أقوِ القُْدِس
إلَى القُْدِس ُسّكانُ وََسيَعُودُ ماِل. وَالّشَ َنُوِب الج فِي َحولَهُْم، ِ الّساِكنَة عُوِب الّشُ كُّلَ َسيَْأكُلُونَ القَْمٍح. مَِن ٍ حُْزمَة فِي

فِيها.» َكِن الّسَ
فِي ٨ يَهُوذا. ِ قَبِيلَة َمجْدِ عَْن القُْدِس ِ مَدينَة وَُسّكانَ َ داوُد ِ عائِلَة َمجْدُ يدَ يَز لِئَلّا البِدايَةِ، فِي يَهُوذا ِخيامَ ُ الله َسيُنقِذُ ٧
َ داوُد ُ وَعائِلَة كَداوُدَ. ً يّا قَوِ ُ َسيَِصير الوَقِت ذَلَِك فِي ً َضعِيفا كانَ فَمَْن القُْدِس. لِسُّكاِن ً تُرْسا ُ الله َسيَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك

أمامَهُْم. ِ الله كَمَلاِك كَاللهِ، ُ َستَِصير
ِ عائِلَة عَلَى َسأسكُُب ١٠ القُْدِس. ِ مَدينَة ِضّدَ ِ ِيَة الآت الُأمَِم كُّلِ تَدمِيرِ علَى َسأعمَُل الوَقِت، ذَلَِك «فِي اللهُ: يَقُوُل ٩
ْ لَو َكما عَلَيهِ وََسيَنُوُحونَ َطعَنُوهُ، الَّذِي ذاكَ إلَى النّاُس ُ وََسيَنظُر وَرَْحمَةٍ. إْحساٍن رُوَح القُْدِس ِ مَدينَة وَُسّكاِن َ داوُد

البِكرَ. ابنَهُمُ فَقَدُوا كَمَْن ةً مُّرَ أرواُحهُْم وََستَكُونُ وَِحيدٍ، ابٍْن مَوِْت عَلَى يَنُوُحونَ هُْم أّنَ
و. َمجِّدُ وادِي فِي ون١٦َ رَمُّ لِهَدَْد حَدََث الَّذِي واِح ُّ كَالن عَظِيماً، القُْدِس ِ مَدينَة نُواُح َسيَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك «فِي ١١

ِ عائِلَة رِجاُل . وَحدَهُّنَ وَنِساؤُهُْم وَحدَهُْم، َسيَنُوَحونَ َ داوُد ِ عائِلَة رِجاُل وَحدَها: عائِلَةٍ كُّلُ يَهُوذا أْرُض َستَنُوُح ١٢

شَمْعَى ِ عائِلَة وَرِجاُل ، وَحدَهُّنَ وَنِساؤُهُْم وَحدَهُْم، لاوِي ِ عائِلَة رِجاُل ١٣ . وَحدَهُّنَ وَنِساؤُهُْم وَحدَهُْم، َسيَنُوَحونَ ناثانَ
«. وَحدَهُّنَ وَنِساؤُهُْم وَحدِهُْم، الرِّجاُل َسيَنُوُح الباقِيَةِ، العائِلاِت كُّلِ فِي وَكَذَلَِك ١٤ . وَحدَهُّنَ وَنِساؤُهُْم وَحدَهُْم،

١٣
جاَسةِ. َّ وَالن ةِ َّ الخَطِي مَِن َ طهِير َّ لِلت نَبٌْع القُْدِس، ِ مَدينَة وَلِسُّكاِن َ داوُد ِ لِعائِلَة نَبٌْع َسيَنفَتُِح الوَقِت، ذَلَِك فِي لـَِكْن ١

الـكَذَبَة ِ الأنبِياء ُ بادَة إ
أحَدٌ يَعُودُ فَلا الأْرِض، ِ هَذِه مِْن الأوثاِن َ ذِكْر َساقطَُع النّاَس َسأجعَُل الوَقِت، ذَلَِك «فِي القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ٢

ُ ه وَُأمَّ ُ أباه فَإّنَ بِالـكَذِِب، ؤِ ُّ نَب َّ الت عَِن َف ُّ وَق َّ الت أحَدٌ رَفََض وَإْن ٣ ِجسَةَ. َّ الن وَرُوَحهُمُ َ الـكَذَبَة َ الأنبِياء ُ وََسأْطرُد يَذْكُرُهُْم.
ذاِن َّ الل ُ ه وَُأمُّ ُ أبُوه ُ َسيَطعَنُه يَتَنَبُّأ، فَحـِينَ فَكَذَبَْت.› ِ الله بِاسِم تَنَبْأَت َك َّ لِأن تَعِيَش، أْن يَنْبَغِي ‹لا َسيَقُولاِن: ُ وَلَداه ذَيِن َّ الل

١٢:١١ ١٦
يا. سور فِي الخصِب إلهِ اسْمُ ربّما رمون. هدد
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وَلَْن يا. رُْؤ فِي ُ رَآه ما لِلنّاِس يَقُوَل أْن مِْن الأنبِياءِ مَِن واِحدٍ كُّلُ َسيَخجَُل الوَقِت، ذَلَِك فِي ٤ ُأ. َّ يَتَنَب ِحينَ ُ وَلَداه
مُزارِعٌ. أنا نَبِيّاً، ‹لَْسُت مِْنهُْم: واِحدٍ كُّلُ وََسيَقُوُل ٥ النّاِس. ِلخِداِع عْرِ الّشَ مَِن ً مَْصنُوعَة نَبِّيٍ ِياَب ث يَرتَدُونَ يَعُودُوا
يَدَيَك؟› عَلَى الجُرُوِح ِ بِهَذِه ُأِصبَْت ‹َكيَف لَهُ: أحَدُهُْم قاَل وَإْن ٦ ِصغَرِي.› مُنْذُ أْرٍض صاِحِب لَدَى عَمِلُْت لِأنِّي

لِي.›» أصدِقاءٍ بَيِت فِي ‹جُرِْحُت فَسَيَقُوُل:

الرّاِعي ضَرُْب
ُت َّ فَتَتَشَت الرّاعيَ اضْرِِب اختَرْتُهُ. الَّذِي فِيَق َّ وَالر نْتُهُ، َّ عَي الَّذِي الراِعيَ وَاضرِِب َسيُف يا «ارتَفـِـْع القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ٧
ِسوَى فِيها يَبقَى وَلَْن َسيَمُوتُونَ، اللهُ، يَقُوُل البَشَرِ، ُلُثا ث َسيُبادُ الأْرِض كُّلِ وَفِي ٨ ِصغارِي. مََع َساتَعامَُل وَأنا الخِراُف.
َسيَدعُونَنِي هَُب. الذَّ ُمتََحُن ي َكما وََسأمتَِحنُهُْم ةُ، الفِّضَ ُ ر تُطَهَّ َكما َسُأَطهِّرُهُْم النّارِ. إلَى الباقِي لُِث ُّ بِالث وََسآتِي ٩ ُلٍُث. ث

إلَهُنا.›» َ هُو ُ ‹الله َسيَقُولُونَ: وَهُْم َشعبِي،› هُْم ‹إّنَ َسأقُوُل: لَهُْم. فَأستَِجيَب
١٤

ينُونَة الدَّ ُ يَوْم
لإعلاِن القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ً مَعا الُأمَِم كُّلَ «َسأجمَُع ٢ عُيُونِكُْم. أمامَ مِنْكُْم ُسلَِب ما يُقتَسَمُ ِحينَ ِ الله ُ يَوْم َسيَْأتِي ١

َ ة َّ بَقِي وَلـَِكّنَ بِْي، الّسَ إلَى ِ المَدِينَة نِْصُف َسيَْذهَُب َستُغتََصُب. ُ وَالنِّساء َستُسلَُب، وَالبُيُوُت المَدِينَةُ، َستُفتَُح عَلَيها.» حَرٍب
ذَلَِك فِي ٤ سابِقَةٍ. مَعارِكَ فِي حارََب َكما الُأمَمَ تِلَْك وَُيحارُِب ُ الله َسيَخرُُج ِحينَئِذٍ ٣ المَدِينَةِ. مَِن تُؤْخَذَ لَْن عِب الّشَ
مَِن نِصفَينِ إلَى يتُوِن َّ الز َجبَُل وََسيَنشَّقُ القُْدِس. ِ مَدينَة مِْن رِق َّ الش إلَى يَقَُع الَّذِي يتُوِن َّ الز َجبَِل عَلَى َسيَقُِف اليَوِم،
مَِن ُبُونَ َستَهر ٥ َنُوِب. الج إلَى ُ وَنِصفُه الّشِماِل، إلَى َبَِل الج نِصُف َسيَمِيُل النٍّصفَينِ. بَينَ وَادٍ وَينشُأ الغَرِب، إلَى رِق َّ الش
حُكمِ ِخلاَل ةِ َّ الأْرِضي ةِ َّ الهِز مَِن ْ َبْتُم هَر َكما ُبُونَ َستَهر آَصَل. ِ مَنطِقَة إلَى الجِباِل وََسَط َسيَمتَّدُ فَالوادِي اللهِ. َجبَِل وادِي

مَلائَِكتِهِ. كُّلُ ُ وَمَعَه إلَهِي َسيَْأتِي ِحينَئِذٍ، يَهُوذا. مَلِِك ِيّا عُّز
وَلَْن هَذا! َسيَحْدُُث َكيَْف ُ يَعَلَم ُ وَحْدَه ُ الله – ً مُِضيئا النّهارُ وَيَبقَى ٧ ماءِ، الّسَ ُ أنوار تَنقَبُِض الوَقِت، ذَلَِك فِي ٦

القُْدِس. ِ مَدينَة مِْن ة١٧ٌ َّ َحي مِياهٌ َستَخرُُج الوَقِت، ذَلَِك فِي ٨ المَساءِ. وَقِت فِي ى َّ َحت ُ ور ُّ الن َسيَبقَى بَْل وَلَيٌل، نَهارٌ يَتَعاقََب
تاءِ. الّشَ وَفِي يِف الّصَ فِي هَذا وََسيَحدُُث ١٩ ْبِيِّ الغَر البَْحرِ إلَى ُ الآخَر وَالنِّْصُف ١٨، رْقِيِّ َّ الش البَْحرِ إلَى نِْصفُها َسيَْذهَُب

ُل وََستَتََحوَّ ١٠ المَعبُودَ. الوَِحيدَ َ الإلَه َ هُو يهوه٢٠ َسيَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك فِي الأْرِض. كُّلِ ًعَلَى مَلِكا ُ الله وََسيَكُونُ ٩

ُ مَدينَة َستَرتَفـِـُع القُْدِس. ِ مَدينَة َجنُوَب ونَ رِمُّ إلَى َجبَْع مِْن الأْرِض كُّلُ بَةَ، عَرَ وادِي كَأْرِض لِتُْصبَِح الأْرِض كُّلُ
١٤:٨ ١٧

ية.» جار «مياه أي حيّة. مياه
١٤:٨ ١٨

المَيّت. البحر رْقِيّ. َّ الش البَْحرِ
١٤:٨ ١٩

المتوّسط. الأبيض البحر . ْبِيِّ الغَر البَْحرِ
١٤:٩ ٢٠

«الكائن.» الاسم لهذا معنى أقرب يهوه.



٢١ : ١٤ يّا زَكَر ١٥٣١ ١١ : ١٤ يّا زَكَر

ِ مِعصَرَة إلَى َحنَنْئِيَل بُرِج وَمِْن يَةِ، الزّاوِ ِ بَوّابَة أي الُأولَى، ِ البَوّابَة مَوْقـِـِع إلَى بَنْيامِيْنَ ِ بَوّابَة مِْن مَكانِها فِي وََستَبقَى القُْدِس
آمِنَةً. َستَكُونُ بَْل بَعْدُ، فِيما عَلَيها الخَراُب يَْأتِي وَلَْن القُْدِس، َ مَدينَة النّاُس َسيَسكُُن ١١ ةِ. َّ َلـَِكي الم بيذِ َّ الن

َ وَهُو ُن يَتَعَّفَ العَدُّوِ َجسَدَ َسيَجعَُل القُْدَس: حارَبَِت َّتِي ال عُوِب الّشُ كُّلِ عَلَى ُ الله َسيُوقِعُها َّتِي ال َ بَة رْ الضَّ ِهيَ ِ هَذِه ١٢

ً يشا تَشوِ ُ الله َسيُسَبُِّب الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٣ َمِهِ. ف فِي ُ لِسانُه ُن وََسيَتَعَّفَ يفِهِما، َتجوِ فِي ُ عَيناه َستَذُوُب قَدَمَيهِ. عَلَى واقٌِف
ُ ثَرْوَة وََستُجمَُع القُْدِس. فِي يَهُوذا بَنُو وََسيَحارُِب ١٤ الآخَرِ. قَتَل الواِحدُ وََسيُحاوُِل ً مَعا َسيَتَصارَعُونَ بَينَهُْم. ً عَظِيما
وَالبَغِل الحِصاِن عَلَى َستَْأتِي َّتِي ال ُ بَة رْ الضَّ َستَكُونُ وَهَكَذا ١٥ وَالثِّياُب. ُ ة وَالفِّضَ هَُب الذَّ بِالقُْدِس، ِ ُحِيطَة الم الُأمَِم جَميِع

المُعَسكَراِت. تِلَك فِي وَالحِمارِ َمَِل وَالح
القَدِيرِ، ِ الله َلَِك، الم ِ لِعِبادَة ٍ َسنَة كُّلَ فَسَيَذهَبٌونَ القُْدِس، ِ مَدينَة عَلَى أتَْت َّتِي ال الُأمَِم كُّلِ مِْن النّاِجينَ جَميُع أمّا ١٦

مَطَراً. تَناَل لَْن القَدِيرِ، ِ الله َلِِك، الم ِ لِعِبادَة القُْدِس ِ مَدينَة إلَى تَْذهَُب لا َّتِي ال ُ وَالعائِلَة ١٧ قائِِف.٢١ الّسَ بِعِيدُ وَالاحتِفاِل
لا َّتِي ال الُأمَمَ ُ الله بِها يُصيُب َّتِي ال ُ بَة رْ الضَّ تِلَْك َ مِصْر عَلَى فَسَتَأتي القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى َ مِصْر ُ عَشائر تَْذهَْب لَْم وَإْن ١٨

قائِِف. الّسَ بِعِيدُ لِلاحتِفاِل تَْأتِي لا َّتِي ال الُأمَِم وَكُّلِ َ مِصْر عِقاُب هَذا َسيَكُونُ ١٩ قائِِف. الّسَ بِعِيدُ لِلاحتِفاِل تَْأتِي
ِ الله بَيِت فِي ُ َّتِي ال ُ القُدُور ُ وََستُعتَبَر ُيُوِل. الخ أجراِس عَلَى ليهوه»٢٢ ٌص «ُمخَّصَ الكَلِماُت َستُنقَُش الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٠

ٌص «ُمخَّصَ الكَلِماُت وَيَهُوذا القُْدِس ِ مَدينَة في قِْدٍر كُّلِ عَلَى َسيُنقَُش ٢١ . المَْذَبحِ أمامَ تُوَضُع َّتِي ال كَالأقداِح ً َسة مُقَّدَ
وَلَْن القُدُورِ. فِي يَطبُُخونَها وَ َ بِيحَة الذَّ مِْنهُمُ وََسيَْأخُذُونَ الهَيكَِل، إلَى َسيَْأتُونَ ً ذَبِيحَة يُقَّدِمُونَ الَّذِيَن وَكُّلُ القَدِيرِ.» لِيهوه

الوَقِت. ذَلَِك فِي ِ القَدِير ِ الله بَيِت فِي تاِجر٢٣ٌ يُرَى

١٤:١٦ ٢١
َّة ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ

34) :23 يِّين لاو (انظر موسَى. ام َّ أي
١٤:٢٠ ٢٢

(انظر الله. مَِن لها ُيحّدْد لَْم غرٍض لأّيِ استخدامُها ُ ُيحظَر حيُث اللهِ، بيِت فِي المستخدمةِ الأدَواِت جَمِيِع على تُنقُش ُ العبارة هذهِ كانْت ليهوه. مخّصص
(21 العدد ً أيضا

١٤:٢١ ٢٣
«كنعاني.» أْو تاجر.



١٤ : ١ مَلاِخي ١٥٣٢ ١ : ١ مَلاِخي

مَلاِخي كتاُب
مَلاِخي. إلَى أتَْت ِيَل إسْرائ إلَى ِ الله مَِن ٌ ة َّ ي نَبَوِ ٌ رِسالَة ِ هَذِه ١

ِيل لإسرائ ِ الله ُ ة َّ َمحَب
وَمَْع يَعْقُوَب؟ أخا عِيسُو «ألَيَس اللهُ: يَقُوُل وَ لَنا؟» تََك َّ َمحَب أظهَرَت «َكيَف فَتَقُولُونَ: كُْم.» ُّ «ُأِحب اللهُ: يَقُوُل ٢

ْحراءِ.» الّصَ لِذِئاِب ُ مِيراثَه وَأعطَيُت خَراٍب، إلَى عِيسُو١ ِجباَل لُْت َّ َحو عِيسُو. عَلَى ٣ يَعقُوَب لُْت فَّضَ فَقَْد هَذا،
الخَرائَِب.» وَنَبنِي َسنَعُودُ نا َّ وَلـَِكن ُسحِْقنا، «قَْد أدُومَ: َشعُب يَقُوُل قَْد ٤

‹الحُدُودَ النّاُس َسيَدعُوهُمُ ِيَةً. ثان َسأهدِمُها وَلـَِكنِّي خَرائِبِهِْم، َ ِناء ب يُعِيدُونَ «قَْد القَدِيرُ: ُ الله ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا وَلـَِكْن
الأبَدِ.›» إلَى ِ الله مَِن عَلَيهِ المَغُضوَب عَب وَ‹الّشَ يرَةَ› الشِّرِّ

ِيَل!›» إسْرائ حُدُودِ َ وَراء ى َّ َحت عَظِيمٌ، ُ ‹الله وََستَقُولُونَ: هَذا عُيُونُكُْم «َستَرَى ٥

لله عِب الّشَ احتِراِم ُ عَدَم
َ الله أنا، تَقديرِي؟ فَأيَن َسيِّداً، ُكنُْت وَإْن كَرامَتِي؟ فَأيَن أباً، ُكنُْت فَإْن َسيِّدَهُ. ُ يُّقّدِر ُ وَالخادِم أباهُ، ُ يُكرِم «الابُْن ٦

َنجٍِس َطعاٍم ِتَقدِيِم ب ٧ اْسمََك؟› ُ َنحتَقِر ‹َكيَف تَقُولُونَ: كُْم َّ وَلـَِكن اْسمِي. َتحتَقِرُونَ الَّذِيَن ُ الـكَهَنَة ها أّيُ إلَيكُْم مُ َّ أتَكَل القَدِيرَ،
أعمَى ً َحيوانا تُقَّدِمُونَ ِحينَ ٨ ُمحتَقَرَةٌ.› ِ الله ُ ‹مائِدَة بِقَولـِكُْم: ُ تُنَجِّسُونَه ْسناهُ؟› َّ َنج ‹َكيَف تَقُولُونَ: هَذا وَمَْع مَْذَبحِي. عَلَى
ِلحاكِمَِك، ُ قَّدِْمه يراً؟ شِرِّ ً عَمَلا هَذا أفَلَيَس مَرِيضاً، أْو أعرََج ً َحيوانا ُتحضِرُونَ ِحينَ يراً؟ شِرِّ ً عَمَلا هَذا أفَلَيَس كَذَبِيحَةٍ!

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل عَنَْك؟» َسيَرْضَى هَْل مِنَْك؟ ً مَسْرُورا َسيَكُونُ هَْل
َ هُو هَذا مِنْكُْم؟ واِحدٍ بِأّيِ َسيُسَرُّ هَْل الُأمُورِ. ِ هَذِه حُدُوِث َسبَُب ْ أنتُم َنحوَكُْم. ُ وَرَحمَتَه اللهِ َ نِعمَة اطلُبُوا وَالآنَ ٩

القَدِيرُ. ُ الله ُ يَقُولُه ما
ً راِضيا وَلا مِنْكُْم ً مَسْرُورا لَْسُت عَبَثاً. باِئحِ الذَّ َ نار تُْشعِلُونَ تَعُودُونَ فَلا الهَيكَِل، أبواَب يُغلُِق أحَدَكُْم «لَيَْت ١٠

كُّلِ وَفِي الغَرِْب، إلَى رِْق َّ الش مَِن مٌ َّ مُكر اْسمي لأّنَ ١١ أيدِيكُْم. مِْن تَقدِماٍت َ ة َّ أي أقبََل وَلَْن القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل عَنْكُْم،
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل الُأمَِم،» بينَ مٌ َّ مُكر اْسمي لأّنَ لي، ً إكراما طاهِرَةٍ تَقدِمَةٍ مََع َبخُوٍر ُ تَقدِمَة لِي مُ تُقَّدَ مَكاٍن

‹يا وَتَقُولُونَ: عَلَيَّ رُونَ تَتَذَمَّ ١٣ لَهُ!› َ قِيمَة لا عَلَيها الَّذِي وَالّطعامُ ثَةٌ، َّ مُلَو ّبِ َّ الر ُ ‹مائِدَة وَتَقُولُونَ: بِي «تَستَهينُونَ ١٢
ُ َلُه وَأقب هَذا عَْن َسأْرضَى هَْل مَرِيضاً! أْو أعرََج أْو ً ًمَسرُوقا َحيوانا لِي «تُقَّدِمُونَ القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل ةِ!›» لَلمَشَّقَ يا وَ عَِب َّ لَلت

يدِيكُْم؟» إ مِْن
ً ذَبِيحَة عَيٌب فِيهِ ً َحيوانا ُ يُقَّدِم َّ ثُم ، ّبِ َّ لِلر ُ وَيَنذِر قَطِيعِهِ، فِي ً َسلِيما ً ذَكَرا ً َحيوانا يَملُِك الَّذِي ُ الماكِر َ هُو «مَلْعُوٌن ١٤

الُأمَِم.» بَينَ اْسمي ُيخاَف أْن «يَنبَغِي القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل عَظِيمٌ،» مَلٌِك فَأنا . ّبِ َّ لِلر
١:٣ ١

لعيسو. آخر اسمٌ هو وَأدوم أدوم. بلاد أي عيسو. جبال
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٢
ُ الله يَقُوُل اسمِي، ُمَجِّدُوا ت أْن بِكُْم قُلُو فِي تََضعُوا وَلَْم تُطِيعُونِي لَْم إْن ٢ الأْمرَ: هَذا إلَيكُْم الـكَهَنَةُ، ها أّيُ «وَالآنَ ١

فِي هَذا تََضعُوا لَْم كُْم َّ لِأن لَعَنْتُكُْم بَْل لَعْناٍت، إلَى تَقُولُونَها َّتِي ال البَرَكاِت َسُأَحوُِّل لَعْنَةً. عَلَيكُْم َسُأرِسُل فَإنِّي القَدِيرُ،
بِكُْم.» قُلُو

وََستَعرِفُونَ ٤ َحضْرَتِي. مِْن ً بَعِيدا وََستُطرَُحونَ وُُجوهِكُْم، عَلَى ذَباِئحِكُْم فََضلاِت وََسُألقِي نَسلـَكُْم. «َسُأعاقُِب ٣

وََسلاٍم، َحياةٍ عَْهدَ ُ مَعَه عَْهدِي كانَ ٥ القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل لاوَِي، مََع عَْهدِي قَطَعُْت إْذ َ ة َّ الوَصي ِ هَذِه لـَكُْم أرَسلُْت أنِّي
رِّ. َّ الش مََع يَتَهاوَْن وَلَْم يعَةِ، رِ َّ لِلش ِ بِالأمانَة َك تَمَّسَ ٦ العَظِيمَ. اْسمِي وَخاَف أكرَمَنِي فَقَْد وََسلاماً. َحياةً ُ أعطَيتُه وَقَْد
ِحينَ الكاهِِن إلَى يَنظُرُونَ فَالنّاُس ٧ رِّ. َّ الش عَمَِل عَْن يَن َكثِيرِ رَدَّ وَقَْد أماِمي، ً وَمُْستَقِيمَة ً وَكامِلَة ً ِمَة مُسال َحياةً عاَش

القَدِيرِ. ِ الله رَُسوُل ُ ه َّ لِأن اللهِ، شَرائـِـَع لِيُعَلِّمَهُْم ِ إلَيه وَيَْذهَبُونَ المَعرِفَةِ، ِيدُونَ يُر
يَقُوُل لاوِي، مََع ُ قَطَعْتُه الَّذِي العَْهدَ ُ أفسَْدتُم يعَةِ. رِ َّ الش مَِن يَن َكثِيرِ ْ رْتُم وَنَّفَ اللهِ، يِق َطرِ عَْن ْ ِحْدتُم كُْم َّ «ولـَِكن ٨
فِي النّاِس بَينَ ْ زْتُم َّ مَي بَْل وَصاياَي، َتحفَظُوا لَْم كُْم َّ لِأن النّاِس، جَمِيِع أمامَ وَمَذلُولِينَ يَن ُمحتَقَرِ َجعَلْتُكُْم أنا ٩ القَدِيرُ. ُ الله

يعَتِي.» شَر تَطبيِق
لِلـكَهَنَة أحكامٌ

َشعُب ارتََكَب ١١ ِنا. آبائ عَهدَ فَيُنَّجُِس بِأِخيهِ، الواِحدُ ُ يَغدِر فَلِماذا واِحدٌ؟ ٌ إلَه َيخلِْقنا ألَْم واِحدٌ؟ أٌب لَنا ألَيَس ١٠
هُ، َّ أَحب الَّذِي ِس المُقَّدَ ِ الله مَكانَ َس َّ َنج يَهُوذا فَشَعُب القُْدِس. ِ وَمَدينَة ِيَل إسْرائ َ َنحو ً َكثِيرَة ٍ وَِخيانَة غَْدٍر أعماَل يَهُوذا
إلَى ً ذَبيحَة ُ يُقَّدِم َ جاء لَوْ ى َّ َحت كانَ، ً أيّا هَذا يَعْمَُل مَْن كُّلَ يَعقُوَب قَبائِِل مِْن يُبِيدُ َ الله لَيَت ١٢ يبَةٍ. غَرِ ٍ بِآلِهَة وَارتَبََط
ٍ َكتَقدِمَة يَْقبَلُها يَعُْد لَْم ُ ه َّ لِأن وَمُوَلْوِلِينَ، ناِئحـِينَ مُوِع بِالدُّ ِ الله َ مَْذَبح ونَ تُغَّطُ إْذ ِيَةً، ثان هَذا تَعمَلُونَ ْ وَأنتُم ١٣ القَدِيرِ. ِ الله

أيدِيكُْم. مِْن ٍ مُرِضيَة
مََع ُخنْتَها َّتِي ال َشبابَِك، فِي ْجتَها تَزَّوَ َّتِي ال المَرأةِ وَبَينَ بَينََك حَدََث ما رَأى َ الله لِأّنَ هَذا؟» َسبَُب «ما وَتَقُولُونَ: ١٤

العاقُِل َيحفَُظ ِماذا ل عَقٍل! ُ ة َّ بَقِي ُ وَلَه ذَلَِك يَفعَُل أحَدَ لا ١٥ مَعَها. عَْهدٍ فِي دَخَلَْت وَقَْد لََك، ً أمِينا ً رَفِيقا كانَْت ها أّنَ
َشبابَِك. فِي ْجتَها تَزَّوَ َّتِي ال بِالمَرأةِ َ تَغدُر وَلا ً حَذِرا تَكُونَ أْن يَنْبَغِي لِذا اللهِ. مَِن ً صاِلحا ً نَسلا يَطلُُب ُ ه َّ لِأن عَْهدَهُ؟

يَقُوُل زَوَجتِهِ،» َ ُتجاه بِالعُنِْف ُ نَفسَه ُ يَستُر الَّذِي وَج َّ الز «وَُأبغُِض ِيَل. إسْرائ ُ إلَه اللهُ، يَقُوُل لاَق،» الّطَ ُأبغُِض «أنا ١٦
بِالآخَرِ.» أحَدُُكما يَغدِْر وَلا «فَاحذَرُوا القَدِيرُ. ُ الله

ينُونَة لِلدَّ خاٌص وَقٌْت
فِي ٌ هُوَصاِلح رَّ َّ الش يَعْمَُل مَْن «كُّلُ بِقَولـِكُْم: ُ أتعَبْتُمُوه أتعَبْناهُ؟» «َكيَف تَقُولُونَ: كُْم َّ وَلـَِكن بِكَلامِكُْم. َ الله ُ أتعَبْتُم ١٧

أحَداً؟» يُعاقُِب َ الله رَأيَت أْن َسبََق «هَْل بِقَولـِكُْم: أْو عَْنهُْم.» راٍض َ وَهُو اللهِ، عَينَيِّ
٣

العَْهدِ رَُسوُل وََسيَْأتِي فَجأةً. ِ هَيكَلِه إلَى ُ تَطلُبُونَه الَّذِي ُ يِّد الّسَ َسيَْأتِي أماِمي. يَق رِ الّطَ ُ ُمَهِّد ي الَّذِي رَُسولِي «َسُأرِسُل ١

ِحينَ يَقَِف أْن َسيَْستَطِيُع وَمَْن يَْأتِي؟ ِحينَ مُودَ الّصُ يَْستَطِيُع مَْن «وَلـَِكْن ٢ القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل َكثِيراً.» ُ ونَه ُّ ُتحِب الَّذِي
يِّينَ. اللّاوِ َ لِيُطَهِّر ةَ، الفِّضَ ُ يُطَهِّر كَمَْن َسيَجلُِس ٣ الثِّياِب. مُبَيِِّض صابُوِن وَمِثَل المَعادِِن، صاهِرِ نارِ مِثُل َ فَهُو يَْظهَرُ؟
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ِحينَئِذٍ ٤ يَنبَغِي. َكما َ الّصاعِدَة َ باِئح وَالذَّ قدِماِت َّ الت يُقَّدِمُونَ الَّذِيَن ِ الله َ كَهَنَة وََسيَِصيرُونَ ةِ، وَالفِّضَ هَِب كَالذَّ َسيُنَّقِيهِْم
ً يعا سَرِ وََسأشهَدُ لِلحُْكمِ، إلَيكُْم وََسأقتَرُِب ٥ القَدِيِم. فِي كانَْت َكما يَنْبَغِي، َكما ِ لله القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا ُ تَقدِمَة َستَكُونُ
وَاليَتامَى، الأرامِِل وَمَِن العُمّاِل مَِن الماَل ونَ وَيَبتَزُّ بِالـكَذِِب، وََيحلِفُونَ يَزْنُونَ، وَالَّذِيَن الّسِْحر، ُمارُِسونَ ي الَّذِيَن ِضّدَ

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل يَهابُونَنِي،» لا الَّذِيَن هَؤُلاءِ كُّلِ ِضّدَ دِيَن، المُشَرَّ يَطرُدُونَ وَ

القَدِير ِ الله ُ سَرِقَة
وَلَْم أحكاِمي، عَْن ونَ ُّ تَِضل ْ وَأنتُم آبائِكُْم أيّاِم مُنْذُ ٧ تَفنَوْا. لَْم يَعقُوَب نَسَل يا ْ أنتُم وَلِذَلَِك رُ، َّ أتَغَي لا َ الله أنا «لِأنِّي ٦

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل إلَيكُْم، فَأْرِجــَع إلَيَّ اْرِجعُوا َتحفَظُوها.
نَرِجــُع؟› ‹َكيَف «وَتَقُولُونَ:

عُشُورِي ْ َسلَبْتُم َسلَبْناكَ؟› ‹َكيَف تَقُولُونَ: كُْم َّ وَلـَِكن َسلَبْتُمُونِي! كُْم َّ لِأن اللهَ؟ يَسلَِب أْن لِلإنساِن ُمِكُن ي «هَْل ٨

كُْم،سارِقُونَ. ـُّ كُل ْ وَأنتُم مَلْعُونُونَ، َّكُْم إن ٩ وَتَْقدِماتِي.
ُكنُْت إْن لِتَرَْوا القَدِيرُ، ُ الله يَقُوُل بِهَذا، اختَبِرُونِي َطعامٌ. بَيتِي فِي لِيَكُونَ الخَزْنَةِ، إلَى ً كامِلَة العُشُورَ «أحضِرُوا ١٠

فَلا ُحقُولـِكُْم، عَْن ً بَعِيدَة بِالبَقاءِ َ ِئَة الأوب وََسآمُرُ ١١ الفَيِْض. ى َّ َحت عَلَيكُْم ً بَرَكَة وَأسكُُب ماءِ، الّسَ نَوافِذَ لـَكُْم أفَتَُح لا
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل فِيها،» َ ثَمَر لا ٌ كَرْمَة لـَكُْم تَكُونَ وَلَْن أْرِضكُْم. إنتاَج تُتلُِف
القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل الخَصبَةِ،» أْرِضكُمُ بِسَبَِب الُأمَِم، كُّلُ «َستَمدَحُكُْم ١٢

الخاص ِ ينُونَة الدَّ زَمَُن
َ مَنفَعَة لا اللهِ. ِ عِبادَة مِْن َ فائِدَة ‹لا ُلْتُمْ: ق ١٤ عَلَيَك؟› ُلْنا ق ‹ماذا تَقُولُونَ: ْ وَأنتُم . عَلَيَّ بِقَْسوَةٍ ْ مْتُم َّ «تَكَل اللهُ: يَقُوُل ١٣

الآنَ وََنحُْن ١٥ فائِدةٍ! بِلا ِ القَدِير ِ الله ِ َحضرَة فِي ُنحْنا وَقَْد أمَرَنا. َكما ِ ِخْدمَتِه عَلَى َنحرُِص الـكَهَنَةَ، فَنَْحُن، ذَلَِك. مِْن
وَيَنجُونَ!›» َ الله ْونَ يَتَحَّدَ بَْل فَحَسُب، الأشرارُ يَنجَُح وَلا عَداءَ. الّسُ هُمُ يَن ِ المُتََكبِّر أّنَ نَظُّنُ

الَّذِيَن بِأْسماءِ ُ أمامَه ِسجِّلٌ وَُكتَِب لَهُْم. ُ الله وَأصغَى بَينَهُْم، ما فِي َ الله َيخافُونَ الَّذِيَن َث َتحَّدَ الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٦
اْسمَهُ. يُكْرِمُونَ وَ َ الله يَهابُونَ

الَّذِي ُ ابْنَه جُُل َّ الر يَرَْحمُ َكما َسأرحَمُهُْم كِي. ـْ مُل فِيهِ اُعلُِن الَّذِي الوَقِْت فِي تِي خاّصَ «َسيَكُونُونَ القَدِيرُ: ُ الله يَقُوُل ١٧

َيخدِمُهُ.» لا وَالَّذي َ الله ُ َيخدِم الَّذِي بَينَ يرِ، وَالشِّرِّ البارِّ بَينَ الفَرَْق ً ِيَة ثان َستَرَْونَ كُْم َّ لـَِكن ١٨ َيخدِمُهُ.

٤
َسيُحرِقُهُْم، الآتِي مَُن َّ الز . كَالقَّشِ رُورِ ُّ الش وَعَامِلِي يَن ِ المُتََكبِّر كُّلُ ُ َسيَِصير ِحينَ ًَكفُرٍْن، مُْشتَعِلا َسيََأتِي َ اليَوْم «لِأّنَ ١

بِالبِرِّ، تَِشــّعُ شَمٌْس فَسَتُشْرُِق اْسمِي، َائِفُونَ الخ هَا َأّيُ ْ َأنتُم ا وََأمَّ ٢ َصغِيرَاً. ً غُْصنَا وَلا ً جَْذرَا لَهُْم َ يَتْرُك لَْن القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل
ـِكُْم َأرجُل َتحَت مَادِ َّ كَالر الَأشْرَارَ َستَدُوُسونَ ٣ سَمِينَةٍ. َكعُُجوٍل ـِكُْم بَِأرجُل بُونَ وَتَضْرِ وََستَخرُُجونَ الّشِفَاءِ. لـَكُمُ وَتَحمُِل

القَدِيرُ. ُ الله يَقُوُل بِذَلَِك،» آمُرُ ِحينَ
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وَفَرَائَِض ً َأحكَامَا َتحوِي ُ يعَة رِ َّ الش تِلَْك كَانَْت يَب.٢ ُحورِ َجبَِل فِي ُ لَه َأعطَيتُهَا َّتِي ال مُوسَى، خَادِِمي َ يعَة شَرِ رُوا َّ «تَذَك ٤
ِيَل.» لإسْرَائ

الآبَاءِ قُلُوَب ا َّ يلِي إ فَيَرُدُّ ٦ ُخِيُف. الم ُ العَظِيم اليَومُ – اللهِ انتَِصارِ يَومُ َ يأتِي أْن قَبَل بِيِّ َّ الن ا َّ يلِي إ إلَيكُْم ُأْرِسُل َأنَا «هَا ٥

عنةِ.» َّ بِالل الأْرَض وََأضْرَِب آتِي لِئَلّا آبائِهِْم، إلَى الَأبنَاءِ وَقُلُوَب أبنائِهِْم، إلَى

٤:٤ ٢
سيناء. لجبِل ُ آخر اسْمٌ حوريب. جبل



٩ : ١ ى َّ مَت ١٥٣٦ ١ : ١ ى َّ مَت

ى َّ مَت ُ بِشارَة
يَسُوع نَسَِب ِسجِّلُ

بْراهِيمَ. إ نَسِل مِْن ُ وَداوُد داوُدَ، نَسِل مِْن يَسُوعُ َ جاء المَِسيِح: يَسُوعَ ِ عائِلَة ِسجِّلُ هَذا ١

إْسحَاَق. أبُو َ هُو ُ بْراهِيم إ ٢

يَعْقُوَب. أبُو إْسحَاُق
وَإخوَتِهِ. يَهُوذا َ أبُو يَعْقُوُب

وَزارََح، فارَِص أبُو يَهُوذا ٣

ثامارُ. هُما ُأمُّ ذَيِن َّ الل
َحصْرُونَ. أبُو فارُِص

أرامَ. أبُو َحصْرُونُ
عَمِّيناداَب. أبُو أرامُ ٤
َنحْشُونَ. أبُو عَمِّيناداُب

َسلْمُونَ. أبُو َنحْشُونُ
بُوعََز، أبُو َسلْمُونُ ٥
راحاُب. ُ ه ُأمُّ الَّذِي

ِيدَ، ب عُو أبُو بُوعَُز
راعُوَث. ُ ه ُأمُّ الَّذِي

يَسَّى. أبُو ِيدُ ب عُو
َلِِك. الم َ داوُد أبُو يَسَّى ٦

ُسلَيْمانَ، أبُو ُ داوُد
يّا. ُأورِ َ زَوجَة ُ ه ُأمُّ كانَْت الَّذِي

رَُحبْعامَ. أبُو ُسلَيْمانُ ٧
ِيّا. أب أبُو رَُحبْعامُ

آسا. أبُو ِيّا أب
يَهُوشافاَط. أبُو آسا ٨
يُورامَ. أبُو يَهُوشافاُط

ِيّا. عُّز أبُو يُورامُ
يُوثامَ. أبُو ِيّا عُّز ٩

أحازَ. أبُو يُوثامُ



١٩ : ١ ى َّ مَت ١٥٣٧ ١٠ : ١ ى َّ مَت

ِحْزقِيّا. أبُو ُ أحاز
ى. َّ مَنَس أبُو ِحْزقِيّا ١٠

آمُونَ. أبُو ى َّ مَنَس
يُوِشيّا. أبُو آمُونُ

وَإخوَتِهِ. يَكُنْيا١ أبُو يُوِشيّا ١١

بابَِل. إلَى ِيَل إسْرائ بَنِي َسبِْي وَقِْت إلَى هَذا
بابَِل: إلَى بِْي الّسَ بَعْدَ ١٢

َشألْتِئِيَل. أبُو يَكُنْيا
ُبّابَِل. زَر أبُو َشألْتِئِيُل

أبِيهُودَ. أبُو ُبّابُِل زَر ١٣
ألِياقِيمَ. أبُو أبِيهُودُ
عازُورَ. أبُو ُ ألِياقِيم

صادُوَق. أبُو ُ عازُور ١٤
أِخيمَ. أبُو صادُوُق

ألِيُودَ. أبُو ُ أِخيم
ألِعازَرَ. أبُو ألِيُودُ ١٥

مَتّانَ. أبُو ُ ألِعازَر
يَعْقُوَب. أبُو مَتّانُ

يَمَ. مَْر زَوِج يُوُسَف، أبُو يَعْقُوُب ١٦

«المَِسيَح.» يُْدعَى الَّذِي يَسُوعَ ُأمُّ ِهيَ ُ يَم وَمَْر

َ عَشَر َ وَأربَعَة بِْي، الّسَ وَقِْت إلَى َ داوُد مِْن ً ِجيلا َ عَشَر َ وَأربَعَة داوُدَ. إلَى َ بْراهِيم إ مِْن ً ِجيلا َ عَشَر َ أربَعَة فَهُناكَ ١٧

المَِسيِح. إلَى بِْي الّسَ وَقِْت مِْن ً ِجيلا

المَِسيح يَسُوعَ ُ وِلادَة
َلِي: ي َكما ْت َّ تَم فَقَْد المَِسيِح يَسُوعَ ُ وِلادَة أمّا ١٨

القُدُِس. وِح ُّ الر ةِ َّ بِقُو ُحبلَى ها أّنَ عَلِمَْت جا، يَتَزَّوَ أْن قَبَل وَلـَِكْن يُوُسُف. ُ اْسمُه لِرَجٍُل ً بَة َمخْطُو ُ يَم مَْر ُ ه ُأمُّ كانَْت
بِهُدُوءٍ. يَترُكَها أْن رَ َّ فَقَر أْمرَها، يَكِشَف أْن يَشَْأ وَلَْم صاِلحاً، كانَ رَجُلَها يُوُسَف وَلـَِكّنَ ١٩

١:١١ ١
ياكين. ليَهُو آخر اسْم يَكُنْيا.



١٢ : ٢ ى َّ مَت ١٥٣٨ ٢٠ : ١ ى َّ مَت

تَْقبََل أْن َتخَْف لا داوُدَ، ابُْن يُوُسُف «يا لَهُ: وَقاَل ٍ حُلْم فِي مَلاكٌ ُ لَه َ َظهَر بِهَذا، ُ يُفَكِّر يُوُسُف كانَ وَبَينَما ٢٠

ُ ه َّ لِأن يَسُوعَ، َستُسَمِّيهِ وَأنَت ابْناً، ُ َلِد وََست ٢١ القُدُِس. وِح ُّ الر مَِن َ هُو ِ بِه ُحبلَى ِهيَ الَّذِي الّطِفَل لِأّنَ لََك، ً اْمرأة َ يَم مَْر
َخطاياهُْم.» مِْن ُ َشعبَه َسيُخَلُِّص

: بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَى ّبُ َّ الر ُ قالَه ما َّ يَتِم لـِكَي هَذا حَدََث ٢٢

ابْناً، ُ َلِد وََست َستَْحبَُل َ العَْذراء إّنَ «ها ٢٣

ِيَل› ‹ِعمّانُوئ ُ اْسمُه وََسيُْدعَى
٢ مَعَنا.›» ُ ‹الله مَعْناهُ: الَّذِي

لَْم ُ ه َّ لـَِكن ٢٥ بَيتِهِ. إلَى ُ اْمرَأتَه فَأخَذَ ، ّبِ َّ الر مَلاكُ ِ بِه ُ أمَرَه ما بِكُّلِ عَمَِل نَومِهِ، مِْن يُوُسُف اْستَيقََظ وَعِنْدَما ٢٤
«يَسُوعَ.» ُ سَمّاه الَّذِي الّطِفَل وَلَدَِت ى َّ َحت يَعْرِفْها

٢
َّرق الش مَِن حَُكماءٌ

رِْق َّ الش مَِن الحَُكماءِ بَعُْض َ جاء هِيرُودَُس، َلِِك الم حُْكمِ أيّاِم فِي ةِ َّ اليَهُودِي إقلِيِم فِي لَحْمَ بَيَت ِ مَدِينَة فِي يَسُوعُ َ وُلِد وَلَمّا ١

فِي ُ نَجْمَه رَأينا نا َّ لِأن اليَهُودِ؟ مَلَِك َسيَكُونُ وَالَّذِي حَدِيثاً، َ وُلِد الَّذِي الّطِفُل َ هُو «أيَن وََسألُوا: ٢ القُْدِس، ِ مَدِينَة إلَى
القُْدِس. ِ مَدِينَة ُسّكاِن كُّلُ وَكَذَلَِك ذَلَِك، سَمـِـَع عِنْدَما هِيرُودُُس َلُِك الم َ فَانزََعج ٣ لَهُ.» لِنَْسجُدَ أتَينا وَقَْد رِْق، َّ الش
بَيَت ِ مَدِينَة «فِي لَهُ: فَقالُوا ٥ المَِسيِح. ِ وِلادَة مَكاِن عَْن وََسألَهُْم يعَةِ، رِ َّ الش وَمُعَلِّمِي ِ الـكَهَنَة كِبارِ كُّلَ هِيرُودُُس فَجَمََع ٤

: بِيِّ َّ الن ِيَدِ ب المَْكتُوُب َ هُو هَذا لِأّنَ ةِ، َّ اليَهُودِي إقليِم فِي لَحْمَ

ةِ، َّ اليَهُودِي أْرِض فِي َ الواقِعَة لَحْمَ بَيَت يا ‹أنِت ٦

يَهُوذا، حُّكاِم بَينَ ةِ َّ الأهَمِّي َ قَلِيلَة لَْسِت
حاِكمٌ، َسيَْخرُُج مِنِْك ُ ه َّ لِأن

٣ ِيَل.›» إسْرائ بَنِي َشعبِي يَرْعَى

أْرَسلَهُم َّ ثُم ٨ دَقِيٍق، بِشَكٍل ْجمُ َّ الن فِيهِ َ َظهَر الَّذِي الوَقَْت مِْنهُمُ وَعَرََف سِرّاً، بِهِْم وَالْتَقَى َ الحَُكماء هِيرُودُُس فَدَعا ٧

لَهُ.» وَأسجُدَ ً أيضا أنا َ آتِي ى َّ َحت أخبِرُونِي، ُ َتجِدُونَه وَعِنْدَما الّطِفِل. عَِن وَابحَثُوا «اْذهَبُوا وَقاَل: لَحْمَ، بَيَت ِ مَدِينَة إلَى
وَوَقََف َ جاء ى َّ َحت أمامَهُْم، ُ يَسير رِْق َّ الش فِي ُ رَأوه الَّذِي جِم َّ بِالن وَإذا ذَهَبُوا. َّ ثُم َلِِك الم إلَى ُ الحَُكماء الرِّجاُل فَاْستَمََع ٩
الّطِفَل وَرََأْوا المَنزَِل فَدَخَلُوا ١١ ْجمَ. َّ الن رََأْوا عِنْدَما ً عَظِيما ً فَرَحا فَفَرُِحوا ١٠ الّطِفُل. فِيهِ كانَ الَّذِي المَكاِن فَوَق
وَمُّراً. ً وََبخُورا ً ذَهَبا هَدايا: ُ لَه مُوا وَقَّدَ ُكنُوزِهِْم، َصنادِيَق فَتَُحوا َّ ثُم لَهُ. ساِجدِيَن الأْرِض عَلَى فَرََكعُوا ُأمِّهِ، َ يَم مَْر مََع

آخَرَ. يٍق َطرِ فِي بِلادِهِْم إلَى فَسافَرُوا هِيرُودَُس، إلَى ِ العَودَة مَِن حُلْمٍ فِي ُ الله رَهُمُ حَّذَ َّ ثُم ١٢

2 :5 ميخا ٢:٦ ٣ 14 :7 إَشعْياء ١:٢٣ ٢



٣ : ٣ ى َّ مَت ١٥٣٩ ١٣ : ٢ ى َّ مَت

مِصْر إلَى الهُرُوُب
إلَى وَاهرُْب ُ ه وَُأمَّ الّطِفَل خُذِ «قُْم لَهُ: وَقاَل حُلْمٍ فِي لِيُوُسَف ّبِ َّ الر مَلاكُ َ َظهَر الحَُكماءُ، الرِّجاُل َ سافَر أْن وَبَعْدَ ١٣

ً لَيلا ُ ه وَُأمَّ الّطِفَل وَأخَذَ يُوُسُف فَقامَ ١٤ ُلَهُ.» لِيَقت الّطِفِل عَِن َسيَبَحُث هِيرُودَُس لِأّنَ ُأخبِرَكَ، ى َّ َحت هُناكَ وَابَْق مِصْرَ،
َ مِصْر «مِْن : بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَْى ّبُ َّ الر ُ قالَه ما َّ لِيَتِم هَذا حَدََث هِيرُودَُس. مَوِت ى َّ َحت هُناكَ وَبَقَِي ١٥ مِصْرَ. إلَى وَذَهََب

ابْنِي.»٤ دَعَوُت
لَحْم بَيَت أطفاَل يَْقتُُل هِيرُودُُس

بَيَت ِ مَدِينَة فِي بْياِن الّصِ جَمِيِع بِقَتِل وَأمَرَ ِجّداً، غَِضَب خَدَعُوهُ، َ الحَُكماء الرِّجاَل أّنَ هِيرُودُُس عَرََف وَعِنْدَما ١٦
ِحينَئِذٍ ١٧ الحَُكماءُ. الرِّجاُل ُ لَه ُ دَه أكَّ الَّذِي الوَقِت ِبحَسَِب وَذَلَِك دُونَ، َما ف َسنَتَينِ عُمرِ مِْن ُجاوِرَةِ، الم ِ ِنطَقَة الم وَكُّلِ لَحْمَ

إرمِيا: بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَْى قِيَل ما َّ تَم

الرّامَةِ، فِي سُمـِـَع «َصوٌت ١٨

عَظِيٍم. وَنَوٍح بُكاءٍ َصوُت
أولادِها، عَلَى تَبكِي راِحيَل َصوُت ُ ه َّ إن

٥ مَوْتَى.» هُْم لِأّنَ ى َّ تَتَعَز أْن تَرفُُض وَِهيَ
مِصْر مِْن ُ العَودَة

وَارِجــْع ُ ه وَُأمَّ الّطِفَل خُذِ «قُْم لَهُ: وَقاَل ٢٠ مِصْرَ. فِي لِيُوُسَف ٍ حُلْم فِي ّبِ َّ الر مَلاكُ َ َظهَر هِيرُودَُس، مَوِت بَعْدَ ١٩

ماتُوا.» الّطِفِل قَتَل ُيحاوِلُونَ كانُوا الَّذِيَن لِأّنَ ِيَل، إسْرائ أْرِض إلَى
َ هُو صارَ أْرِخيلاوَُس أّنَ سَمـِـَع عِندَما وَلـَِكْن ٢٢ ِيَل. إسْرائ أْرِض إلَى وَذَهََب ُ ه وَُأمَّ الّطِفَل وَأخَذَ يُوُسُف فَقامَ ٢١
إلَى ذَهََب حلْمٍ، فِي ُ الله ُ رَه حَّذَ أْن وَبَعْدَ هُناكَ. إلَى يَْذهََب أْن خاَف هِيرُودَُس، ِيهِ أب مَكانَ ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم فِي َلَِك الم

يّاً.٦ ناصِرِ َسيُْدعَى المَِسيَح بِأّنَ ُ الأنبِياء ُ قالَه ما َّ لِيَتِم هَذا حَدََث النّاصِرَةُ. اْسمُها َلْدَةٍ ب فِي وََسَكَن ٢٣ َلِيِل، الج إقليِم
٣

المَعمَدان يُوَحنّا
ماواِت الّسَ مَلـَكوَت لِأّنَ بُوا «تُو يَقُوُل: وَكانَ ٢ ةِ، َّ اليَهُودِي ةِ َّ ي ِ ّ بَر فِي لِيَعَِظ المَعمَدانُ يُوَحنّا َ جاء الأيّاِم تِلَْك فِي ١

قاَل: عِندَما ُ إَشعْياء بِيُّ َّ الن ُ عَنْه مَ َّ تَكَل الَّذِي َ هُو هَذا يُوَحنّا وَ ٣ يٌب.» قَرِ
يَقوُل: وَ ةِ َّ ي ِّ البَر فِي يُنادِي إنساٍن «َصوُت

٢:١٥ ٤
1. :11 هوشع كتاب من ابْنِي. … مِْن

15 :31 إرميا ٢:١٨ ٥
٢:٢٣ ٦

نسل من المسيح مجيء وعد إلى إشارة 1 :11 إَشعْياء في وَالواردة «غصن» تعني الّتي ية العبر الكلمة تشبه كلمة أنها كما النّاصرة. مدينة إلى نسبة يا. ناصر
داود.



٤ : ٤ ى َّ مَت ١٥٤٠ ٤ : ٣ ى َّ مَت

. ّبِ َّ للر يَْق رِ الّطَ وا ‹أعِّدُ
٧ أجلِهِ.›» مِْن ً مُستَقِيْمَة بَُل الّسُ اجعَلُوا

ذَلَِك فِي ٥ ِيّاً. ّ بَر ً وَعَسَلا ً جَرادا وَيَأكُُل ِجلْدٍ، مِْن ِحزامٌ ِ وَْسطِه وَعَلَى الجِماِل، ِ وَبَر مِْن ً ِيابا ث َلبُِس ي يُوَحنّا كانَ ٤

لِيَْسمَعُوهُ. الُأردُّنِ بِنَهْرِ ِ ُحِيطَة الم ِ ِنطَقَة الم وَمَِن كُلِّهِ، ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم وَمِْن القُدِس ِ مَدِينَة مِْن يَأتونَ النّاِس كُّلُ بَدَأ الوَقِت،
ِبخَطاياهُْم. يَعتَرِفوا أن بَعْدَ الُأردُّنِ نَهْرِ فِي يُعَمِّدُهُْم وَكانَ ٦

الأفاِعي، نَسَل «يا لَهُْم: قاَل يُعَمِّدَهُْم، لـِكَي يَأتُونَ دُوقِيِّينَ وَالّصَ يِسيِّينَ ِّ الفِر مَِن يَن َكثِيرِ أّنَ يُوَحنّا رَأى وَعِندَما ٧
َ هُو ُ براهِيْم ‹إ بِقَولـِكُْم: تَتَفاخَرُوا وَلا ٩ بَتَكُْم، تَو يُبَرهُِن ً ثَمَرا اصنَعُوا ٨ القادِِم؟ الغََضِب مَِن الهُرُوِب إلَى هَكُْم نَبَّ الَّذِي مَِن
عَلَى ٌ مَوُضوعَة الفَْأُس ِهيَ ها ١٠ بْراهِيْمَ. لإ ً أولادا ُخورِ الّصُ ِ هَذِه مِْن َيخلَِق أْن عَلَى ٌ قادِر َ الله إّنَ لـَكُْم أقُوُل فَإنِّي أبُونا.›

النّارِ. فِي بِها وََسيُلقَى َجيِّداً، ً ثَمَرا ُ ُثْمِر ت لا َشجَرَةٍ كُّلُ وََستُقطَُع الأشجارِ. ِسيْقاِن ُأُصوِل
ِحذاءَهُ. أخلََع أْن ً مُستَِحّقا وَلَْسُت مِنِّي، أعظَمُ َ فَهُو بَعدِي يَأتِي الَّذِي أمّا بَتِكُْم، تَو لإعلاِن ماءٍ فِي ُأعَمِّدُكُْم «أنا ١١

وََيحرَِق َخْزَِن، الم فِي ُ بَه ُحبو فَيَجمََع بَيدَرَهُ، وََسيُنَّقِي ِ يَدِه فِي ُ مِْذراتَه َسيَحمُِل ١٢ وَناٍر. القُدُِس وِح ُّ الر فِي َسيُعَمِّدُكُْم َ هُو
تُطفَُأ.» لا ِناٍر ب التِّبْنَ
يَسُوع ُ ة َّ مَعمُودِي

ُ مَنْعَه حاوََل يُوَحنّا وَلـَِكّنَ ١٤ يُوَحنّا. ُ يُعَمِّدَه أْن أرادَ ُ ه َّ لِأن الُأردُّنِ، نَهْرِ إلَى َلِيِل الج إقلِيِم مِْن يَسُوعُ َ جاء َّ ثُم ١٣

؟» إلَيَّ تَأتِي فَلِماذا تُعَمِّدَنِي، أْن أحتاُج «أنا وَقاَل:
بِأْن يُوَحنّا ُ لَه سَمََح ِحينَئِذٍ اللهُ.» ُ يَطلُبُه ما كُّلَ َمِّمَ ُت ن أْن لائِِق َّ ال مَِن ُ ه َّ لِأن الآنَ، بِذَلَِك «اْسمَْح يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ١٥

دَ. يَتَعَمَّ
ُّ وَيَستَقِر ٍ حَمامَة ِ هَيئَة عَلَى يَنزُِل ِ الله رُوَح وَرَأى ماءُ، الّسَ انفَتََحِت الماءِ، مَِن ِ ُصعُودِه وَحاَل الماءِ. فِي يَسُوعُ دَ فَتَعَمَّ ١٦

الرِّضا.» كُّلَ عَنَك راٍض أنا َحبُوُب. الم ابنِي َ هُو «أنَت يَقُوُل: ماءِ الّسَ مَِن َصوٌت َ وَجاء ١٧ عَلَيهِ.
٤

يَسُوع ُ بَة َتجرِ
ً نَهارا أربَعِينَ عاِم الّطَ تَناوُِل عَْن يَسُوعُ امتَنََع أِن فَبَعْدَ ٢ بلِيَس. إ مِْن َب َّ لِيَُجر ةِ، َّ ي ِّ البَر إلَى يَسُوعَ وُح ُّ الر وَقادَ ١

خُبزٍ.» َ أرغِفَة َ تَِصير أْن ِ الحِجارَة ِ لِهَذِه فَقُْل اللهِ، ابَْن ُكنَْت «إْن لَهُ: وَقاَل ُجَرُِّب٨ الم إلَيهِ َ فَجاء ٣ جاعَ. لَيلَةً، وَأربَعينَ
الكِتاُب: «يَقُوُل أجابَهُ: يَسُوعُ لـَِكّنَ ٤

وَحدَهُ.› الخـُبزِ عَلَى الإنسانُ يَعِيُْش ‹لا
٩ اللهِ.›» فَِم مِْن َتخرُُج ٍ كَلِمَة بِكُّلِ بَْل
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١٦ : ٤ ى َّ مَت ١٥٤١ ٥ : ٤ ى َّ مَت

ِنَفِسَك ب فَاْرِم اللهِ، ابَْن ً َحّقا ُكنَت «إْن لَهُ: وَقاَل ٦ الهَيكَِل. ةِ َّ قِم عَلَى ُ وَأوقَفَه َسةِ، المُقَّدَ ِ المَدِينَة إلَى بلِيُس إ ُ أخَذَه َّ ثُم ٥
يَقُوُل: فَالكِتاُب هُنا. مِْن

بَِك.›١٠ ُ مَلائَِكتَه ُ الله ‹يُوصِي

هُْم: «وَبِأّنَ

أيادِْيهِْم، عَلَى ‹َسيَْحمِلونََك
ِبحََجرٍ.›»١١ قَدَمَُك تَرتَطِمَ لِئَلّا

أيضاً: الكِتاُب «يَقُوُل يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٧

١٢ إلَهََك.›» ّبَ َّ الر تَمْتَِحِن ‹لا

ِ هَذِه «َسُأعطِيَك لَهُ: قاَل َّ ثُم ٩ وَعَظَمَتِها. العالَِم مَمالِِك كُّلَ ِ عَينَيْه أمامَ وَعَرََض عاٍل، َجبٍَل إلَى بلَيُس إ ُ أخَذَه َّ ثُم ٨

لِي.» َسجَْدَت إْن ها َّ كُل
يَقُوُل: فَالكِتاُب َشيطانُ، يا «ابتَعِْد يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ١٠

إلَهََك، ّبَ َّ الر تَعبُدَ أْن ‹يَنبَغِي
١٣ وَحدَهُ.›» ُ لَه تَْسجُدَ وَأْن

لِتَخدِمَهُ. ُ المَلائِكَة وَجاءَِت بلِيُس، إ ُ تَرَكَه َحينَئِذٍ ١١

َلِيل الج فِي ُ ِخْدمَتَه يَبدَُأ يَسُوعُ
ذَهََب بَْل النّاصِرَةِ، فِي يَمكُْث لَْم ُ ه َّ وَلـَِكن ١٣ َلِيِل. الج إلَى رَِجــَع اعتُقَِل، قَدِ يُوَحنّا أّنَ يَسُوعُ سَمـِـَع وَعِندَما ١٢
عَلَى ُ الله ُ قالَه ما َّ لِيَتِم هَذا حَدََث ١٤ وَنَْفتالِي. َبُولُونَ ز مِنطَقَتَي فِي َلِيِل الج ِ ُبحـَيرَة قُرَب َكْفرِناُحومَ ِ مَدِينَة فِي وََسَكَن

: بِيِّ َّ الن َ إَشعْياء لِساِن

وَنَفتالِي، َبُولُونَ ز «أْرُض ١٥

هرِ، النَّ َ عَبْر المُتَوَّسِِط، البَحرِ يُق َطرِ
يبَةُ. الغَرِ الُأمَمُ تَعِيُش َحيُث َلِيِل، الج أْرُض

عَظِيماً، ً نُورا رَأى ِ لْمَة الّظُ فِي الّساِكُن عُب الّشَ ١٦

المَوِت ظِلاِل أْرِض فِي الجالِسُونَ
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١٠ : ٥ ى َّ مَت ١٥٤٢ ١٧ : ٤ ى َّ مَت

١٤ نُورٌ.» عَلَيهِْم أشرََق
اقْتَرََب.» قَدِ ماواِت الّسَ مَلـَكُوَت لِأّنَ بُوا، «تُو يَقوُل: وَ يَعُِظ يَسُوعُ ابتَدَأ الوَقِت، ذَلَِك مِْن ١٧

تَلامِيذِه بَعَض ُ َيختار يَسُوعُ
ُ وَأُخوه أيضاً، بُطرَُس يُدعَى الَّذي ِسمعانُ هُما َيِن أَخو رَأى َلِيِل، الج ِ ُبحـَيرَة شاطِِئ عَلَى ُ يَِسير يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٨
لِلنّاِس.» َصيّادَيِن فَأجعَلـَُكما «اتبَعانِي لَهُما: فَقاَل ١٩ سَمٍَك. َصيّادَي كانا فَقَْد البُحَيرَةِ، فِي َ بَكَة الّشَ ُلقِياِن ي أندراوَُس

وَتَبِعاهُ. ً حالا ِشباكَهُما فَتَرَكا ٢٠
مََع القارِِب فِي رَآهُما يُوَحنّا. ُ وَأخوه زَبَدِْي ابُْن يَعقُوُب هُما َيِن، آخَر َيِن أَخو فَرَأى هُناكَ، مِْن يَسُوعُ انتَقََل َّ ثُم ٢١

وَتَبِعاهُ. ً حالا وَأباهُما القارَِب فَتَرَكا ٢٢ فَدَعاهُما. يدِ، الّصَ ِشباكَ يُصلَِحونَ َبَدِْي ز أبيهِما
وَيَشفِي ُ يُعَلِّم يَسُوعُ

يَشفِي وَكانَ اللهِ. مَلـَكوِت َ بِشارَة ً مُعلِنا َمجامِعِهِْم فِي النّاَس ُ يُعَلِّم َلِيِل، الج إقليِم كُّلِ فِي ُ يُسافِر يَسُوعُ وَكانَ ٢٣

كُّلَ إلَيهِ فأحضَرُوا ةَ، َّ ي ُسورِ بِلادِ كُّلِ فِي ُ عَنْه الأخبارُ وَانتَشَرَِت ٢٤ النّاِس. فِي َّتِي ال وَالأسقاِم الأمراِض كُّلَ
يَسُوعُ. فَشَفاهُْم وَالمَشلُولِينَ، رَِع بِالصَّ وَالمُصابِينَ يرَةٍ، شِرِّ بَأرواٍح وَالمَسكُونِينَ ُمختَلِفَةٍ، وَآلاٍم بِأمراٍض المُصابِينَ المَرضَى
ةِ، َّ اليَهُودِي إقليِم وَمِْن القُدِس، وَمَِن العَشْرِ المُدُِن وَمَِن َلِيِل، الج إقليِم مَِن أتُوا الَّذِيَن النّاِس مَِن ٌ َكبِيرَة ٌ جَماهِير ُ وَتَبِعَتْه ٢٥

الُأْردُّنِ. نَهْرِ مِْن رقيِّ َّ الش الجانِِب وَمَِن
٥

يَسُوع ُ تَعليم
يَقوُل: وَ يُعَلِّمُهُْم وَ مُ َّ يَتَكَل وَابتَدَأ ٢ تَلامِيذُهُ، إلَيهِ َ فَجاء وَجَلََس. ٍ َلَّة ت إلَى َصعِدَ ُمُوعَ، الج يَسُوعُ رَأى وَعِندَما ١

لَهُْم. ُأعطَِي قَْد ماواِت الّسَ مَلـَكُوَت لِأّنَ وِح، ُّ بِالر لِلمَساِكينِ ً «هَنِيئا ٣

يهِْم. ِّ َسيُعَز َ الله لِأّنَ لِلباِكينَ، ً هَنِيئِا ٤
الأْرَض.١٥ َسيَرِثُونَ هُْم لِأّنَ لِلمُتَواِضعِينَ، ً هَنِيئِا ٥

َسيُشبِعُهُْم. َ الله لِأّنَ اللهِ،١٦ ِ مَِشيئَة لِعَمَِل وَالعِطاِش لِلجِياِع ً هَنِيئِا ٦

َسيَرْحَمُهُْم. َ الله لِأّنَ حَماءِ، ُّ لِلر ً هَنِيئِا ٧

اللهَ. َسيَرَونَ هُْم لِأّنَ ةِ، َّ قِي َّ الن القُلُوِب لِذَوِي ً هَنِيئِا ٨

اللهِ. َ أبناء َسيُدعَونَ هُْم لِأّنَ لاِم، الّسَ إحلاِل عَلَى لِلعامِلِينَ ً هَنِيئِا ٩

لَهُْم. ُأعطَِي قَْد ماواِت الّسَ مَلـَكُوَت لِأّنَ البِرِّ، لِأجِل لِلمُضطَهَدِيَن ً هَنِيئِا ١٠
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٢٩ : ٥ ى َّ مَت ١٥٤٣ ١١ : ٥ ى َّ مَت

افرَُحوا ١٢ تَلامِيذِي. كُْم َّ لِأن رِّ، َّ الش بِعَمَِل ً كَذِبا هِمونَكُْم وَيَتَّ يَضطَهِدُونَكُْم، وَ النّاُس يُهِينُكُمُ عِندَما لـَكُْم ً «هَنِيئِا ١١
أيضاً. قَبلـَكُْم عاُشوا الَّذِيَن َ الأنبِياء يَضطَهِدُونَ كانُوا هَكَذا هُْم لأّنَ ماءِ. الّسَ فِي ً عَظِيمَة َستَكُونُ مُكافَأتَكُْم لِأّنَ وَابتَهُِجوا،

وَنُور مِلٌح
إلّا لِشَيءٍ، بَعْدُ فِيما يَصلُُح لا صاِلحاً؟ لِيَعُودَ ُ نُعاِلجُه فَبِماذا مَذاقَهُ، ِلُح الم فَقَدَ إذا لـَِكْن جَمِيعاً. لِلنّاِس مِلٌْح ْ «أنتُم ١٣

الأقْدامُ. ُ لِتَدُوَسه البيِت، خارِِج إلَى ُلقَى ي لِأْن
بَْل إناءٍ! َتحَت ُ يََضعُونَه وَ ً مِصباحا النّاُس يُشعُِل وَلا ١٥ َجبٍَل، عَلَى ةٍ َّ مَبنِي ٍ مَدِينَة ُ إخفاء ُمِكُن لاي العالَْم. ُ نُور ْ «أنتُم ١٤

النّاِس، أمامَ يُضيء نُورَكُْم اجعَلُوا أيضاً، هَكَذا ١٦ المَنزِِل. فِي الَّذيَن جَمِيِع عَلَى َ يُضيئ لـِكَي ٍ مُرتَفِعَة حَمّالَةٍ عَلَى ُ يََضعُونَه
ماءِ.» الّسَ فِي الَّذِي ُ أباكُم ُمَجِّدوا وَي الّصاِلحَةَ، أعمالـَكُمُ يَرَوا لـِكَي

مُوسَى ُ يعَة وَشَر يَسُوعُ
الكامَِل. مَعناها لُِأعطِيَها بَْل ُألغِيَها، لـِكَي آِت لَْم الأنبِياءِ. َ تَعليم أْو مُوسَى َ يعَة شَرِ َ ُألغِي لـِكَي ِجئُْت أنِّي وا ُّ تَظُن «لا ١٧

ما كُّلُ َّ يَتِم ى َّ َحت يعَةِ، رِ َّ الش مَِن ٍ نُقطَة أْو حَرٍف ُ أصغَر يَزُوَل لَْن وَالأْرُض، ُ ماء الّسَ تَزُوَل أْن إلَى لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل ١٨

فِيها. مَكتُوٌب َ هُو
ماواِت. الّسَ مَلـَكُوِت فِي َ الأصغَر ُ َسيُعتَبَر مِثلَهُ، يَفعَلُوا أْن النّاَس ُ يُعَلِّم وَ الوَصايا ِ هَذِه َ أصغَر ُ يَكسِر مَْن «لِذَلَِك ١٩
لـَكُْم أقُوُل لِأنِّي ٢٠ ماواِت. الّسَ مَلـَكُوِت فِي الأعظَمَ ُ فَسَيُعتَبَر يُطِيعُوها، أْن ِيَن الآخَر ُ يُعَلِّم وَ الوَصايا ِ هَذِه يُطِيُع مَْن أمّا

ماواِت. الّسَ مَلـَكُوَت تَدخُلُوا فَلَْن يِسيِّينَ، ِّ وَالفِر ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي ِ طاعَة عَلَْى ِ لله طاعَتُكُْم تَزِْد لَْم ما ُ ه َّ إن
الغََضب

مَْن إّنَ لـَكُْم فَأقُوُل أنا أمّا ٢٢ ُحاكَمَةَ.› الم يَستَِحّقُ يَقتُْل مَْن وَكُّلُ تَقتُْل.١٧ ‹لا لِآبائِكُْم: قِيَل ُ ه َّ أن «تَعرِفُونَ ٢١

مَْن وَكُّلُ القَضاءِ. َمجلِِس أمامَ يَقَِف أْن يَنبَغِي َ آخَر ً َشخصا ُ يَشتِم وَمَْن ُحاكَمَةَ، الم يَستَِحّقُ ُ ه َّ فَإن َ آخَر َشخٍص مِْن يَغَضُب
َحِيمَ. الج يَستَِحّقُ ‹ الغَبِيُّ ها ‹أّيُ آخَرَ: لِشَخٍص يَقُوُل

تَقدِمَتََك فَاترُْك ٢٤ عَلَيَك، ٌ شَيء ُ لَه َ آخَر ً َشخصا أّنَ رَْت َّ تَذَك وَهُناكَ ، المَْذَبحِ عَلَى ً تَقدِمَة ُ تُقَّدِم ُكنَت إْن «لِذَلَِك ٢٣
تَقدِمَتََك. وَقَّدِْم ارِجــْع َّ ثُم لاً، أّوَ خِص الّشَ ذَلَِك مََع وَاْصطَلِْح وَاْذهَْب ، المَْذَبحِ أمامَ هُناكَ

وَالقاضِي القاضِي، إلَى َسيُسَلِّمَُك ُ ه َّ فَإن وَإلّا َحكَمَةِ. الم إلَى يِق رِ الّطَ فِي ُ مَعَه تَمشِي بَينَما يعاً، سَرِ َخصمََك ْ «سالِم ٢٥
فِلٍْس َ آِخر تَسُّدَ أْن إلَْى هُناكَ مِْن َتخرَُج لَْن َك َّ إن لََك، الحَّقَ أقوُل ٢٦ الّسِْجِن. إلَى بَِك فَيُلقِي جّاِن الّسَ إلَى َسيُسَلِّمَُك

عَلَيَك.
الزِّنَى

قَلبِهِ. فِي بِها زَنَى فَقَْد لِيَشتَهيَها، اْمرأةٍ إلَى َ نَظَر مَْن كُّلَ إّنَ لـَكُْم: فَأقُوُل أنا أمّا ٢٨ ‹لاتَزِْن.›١٨ قِيَل: ُ ه َّ أن ْ «سَمِعْتُم ٢٧

مِْن ً واِحدا ً عُْضوا تَفقِدَ أْن فَالأفَضُل عَنَْك. ً بَعِيدا وَألقِها فَاقلَعْها ةِ، َّ الخَطِي إلَى تَدفَعَُك ُمنَى الي عَينَُك كانَْت إْن لِذَلَِك ٢٩

٥:٢١ ١٧
17. :5 التثنية وكتاب 13، :20 الخروج كتاب من تقتل. لا

٥:٢٧ ١٨
18. :5 التثنية وكتاب 14، :20 الخروج كتاب من تَزِْن. لا
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ً بَعِيدا وَألقِها فَاقطَعْها ةِ، َّ الخَطِي إلَى تَدفَعَُك ُمنَى الي َ يَدُك كانَْت وَإْن ٣٠ مَ. َّ َجهَن إلَى ُ ه ُّ كُل ِجْسمَُك يُطرََح أْن مِْن ِجْسمَِك،
مَ. َّ َجهَن إلَى ُ ه ُّ كُل ِجْسمَُك يُطرََح أْن مِْن ِجْسمَِك، مِْن ً واِحدا ً عُْضوا تَفقِدَ أْن فَالأفَضُل عَنَْك.

لاق الّطَ
يُطَلُِّق مَْن كُّلَ إّنَ لـَكُْم فَأقُوُل أنا أمّا ٣٢ ذَلَِك.›١٩ تُثبُِت ً ِيقَة وَث فَليُعطِها زَوَجتَهُ، أحَدٌ َق َّ َطل ‹إذا أيضاً: «قِيَل ٣١

يَزنِي. ُ ه َّ فَإن قَةً، َّ مُطَل ً اْمرأة ُج يَتَزَّوَ وَمَْن الزِّنَى. لاْرتِكاِب يُعَرِّضُها ُ ه َّ فَإن الزِّنَى، بِسَبَِب إلّا زَوَجتَهُ،
القَسَم

أنا أمّا ٣٤ ٢٠‹. ّبِ َّ لِلر ُ تَفعَلَه بِأْن أقسَْمَت بِما أوِف بَْل بِالـكَذِِب، َتحلِْف ‹لا لِآبائِكُْم: ً أيضا قِيَل ُ ه َّ أن ْ «سَمِعْتُم ٣٣

وَلا قَدَميهِ،٢١ مَسنَدُ ها لِأّنَ بِالأْرِض وَلا اللهِ، عَرُش ها لِأّنَ ماءِ بِالّسَ لا َتحلِفُوا لا ٣٥ مُطلَقاً. َتحلِفُوا لا لـَكُْم: فَأقُوُل
أْو َ َسوداء ُ مِنْه ً َشعرَة َتجعََل أْن تَستَطِيُع لا ََّك لِأن بِرَأِسَك، َتحلِْف لا ٣٦ العَظِيِم. َلِِك الم ُ مَدِينَة ها لِأّنَ القُدِس ِ بِمَدِينَة
ذَلَِك عَْن ِيدُ يَز ما وَكُّلُ ‹لا.› فَقُولُوا ‹لا،› تَقُولُوا أْن ْ أرَْدتُم وَإْن ‹نَعَْم.› فَقُولُوا ‹نَعَْم،› تَقُولُوا أْن ْ أرَْدتُم فَإْن ٣٧ بَيضاءَ.

يرِ.٢٢ الشِّرِّ مَِن َ فَهُو
رّ َّ الش ُ مُقاوَمَة

أحَدٌ لَطَمََك إْن بَْل . رَّ َّ الش تُقاوِمُوا لا فَأقُوُل: أنا أمّا ٣٩ ٢٣‹. ّنِ بِالّسِ ّنُ وَالّسِ بِالعَينِ، ‹العَينُ قِيَل: ُ ه َّ أن ْ «سَمِعْتُم ٣٨

مِعطَفََك يَأخُذُ ُ فَدَعْه َمِيَصَك، ق لِيَأخُذَ ُيحاكِمََك أْن أحَدٌ أرادَ وَإْن ٤٠ أيضاً. َ الآخَر الخَّدَ ُ لَه فَقَّدِْم الأيمَِن، خَّدِكَ عَلَى
ِ فَأعطِه َشيئاً، أحَدٌ مِنَْك َطلََب وَإْن ٤٢ مِيلَينِ. ُ مَعَه فَامِش واِحداً، ً مِيلا ُ مَعَه يرِ الّسَ عَلَى أحَدٌ أجبَرَكَ وَإْن ٤١ أيضاً.

مِنَْك. الاقتِراَض يَطلُُب مَْن إقراَض تَرفُْض وَلا يّاهُ. إ
َمِيع الج ُ ة َّ َمحَب

مِْن وا ُّ وََصل أعداءَكُْم، وا ُّ أِحب لـَكُْم: فَأقُوُل أنا أمّا ٤٤ كَ.›٢٤ عَدُّوَ وَأبغُْض صاِحبََك، ‹أحبِْب قِيَل: ُ ه َّ أن ْ «سَمِعْتُم ٤٣

ِ الخُطاة عَلَى تُشْرُِق ْمَس الّشَ َيجعَُل َ الله لِأّنَ ماءِ. الّسَ فِي الَّذِي ِيكُمُ أب َ أبناء بِذَلَِك فَتَكُونُوا ٤٥ يَْضطَهِدُونَكُْم، الَّذِيَن أجِل
أفَلا ونَ؟ تَستَِحّقُ ٍ مُكافَئَة َ ة َّ فَأي فَقَط، ونَكُْم ُّ ُيحِب مَْن ْ أحبَبْتُم فَإْن ٤٦ وَالأشْرارِ. الأبرارِ إلَى َ المَطَر وَيُرِسُل وَالّصاِلحـِينَ،
يَفعَُل أفَلا ِيَن؟ الآخَر عَِن ُمَيِّزُكُْم ي الَّذِي َما ف فَقَْط، إْخوَتَكُْم ونَ ُّ ُتحَي ْ ُكنْتُم وَإْن ٤٧ أيضاً؟ ذَلَِك رائِِب الضَّ جامِعُو يَْفعَُل

كامٌِل. ماوِّيَ الّسَ ُ أباكُم أّنَ َكما كامِلِينَ ُكونُوا لِذَلَِك ٤٨ أيضاً؟ ذَلَِك الأوثاِن عابِدُو ى َّ َحت
٥:٣١ ١٩

1. :24 التثنية كتاب من ذلك. … طلّق إذا
٥:٣٣ ٢٠

21. :23 التثنية وكتاب 2، :30 العدد وكتاب 12، :19 يين اللاو كتاب انظر للرّب. … تحنث لا
٥:٣٥ ٢١

سلطانه. وتحت له بمعنى قدميه. مسند
٥:٣٧ ٢٢

يطان. الّشَ ير. الشِّرِّ
٥:٣٨ ٢٣

20. :24 يين اللاو وكتاب 24، :21 الخروج كتاب من بِالسّن. … العين
٥:٤٣ ٢٤

18. :19 يين اللاو كتاب من عدّوك. … أحبب
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٦
العَطاء

فَعِندَما ٢ ماءِ. الّسَ فِي الَّذِي ُ أبُوكُم يُكافِئَكُْم فَلَْن وَإلّا يَرَوكُْم، أْن بِهَدَِف النّاِس أمامَ َصدَقاتِكُْم تَْقديِم مِْن «احذَرُوا ١
أقوُل النّاِس. ِمَديحِ ل ً َطلَبا وارِِع وَالّشَ َجامـِـِع الم فِي المُراؤُونَ يَفعَُل َكما بُوٍق فِي تَنفُُخ َك َّ وَكَأن ذَلَِك تُعلِْن لا ُحتاَج، الم تُعطِي
يَدُكَ ُ تَعمَلُه ما ُ تَعلَم اليُسْرَى يَدَكَ لاتَدَْع ُحتاَج، الم تُعطِي عِندَما وَلـَِكْن ٣ كامِلَةً. مُكافَأتَهُْم بِذَلَِك نالُوا هُْم إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ

َسيُكافِئَُك. السِّرِّ، فِي َيحدُُث ما يَرَى الَّذِي وَأبُوكَ السِّرِّ. فِي عَطاؤُكَ يَكُونَ ى َّ َحت ٤ ُمْنَى، الي
لاة الّصَ

أقوُل النّاُس. يَراهُمُ لـِكَي وارِِع الّشَ وَزَوايا َجامـِـِع الم فِي وا ُّ يَُصل أْن ونَ ُّ ُيحِب هُْم لِأّنَ كَالمُرائِينَ، لاتَكُْن تَُصلِّي، «وَعِندَما ٥
إلَى وََصّلِ بابََك، وَأغلِْق غُرفَتَِك إلَى ادخُْل تَُصلِّي، عِندَما لـَِكْن ٦ كامِلَةً. مُكافَأتَهُْم بِذَلَِك نالُوا هُْم إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ

َسيُكافِئَُك. السِّرِّ، فِي َيحدُُث ما يَرَى الَّذِي وَأبُوكَ السِّرِّ. فِي ِيَك أب
َستُستَجاُب َصلَواتِهُْم أّنَ ونَ ُّ يَظُن فَهُْم الأوثاِن، عابِدُو يَفعَُل َكما فَْهٍم بِغَيرِ بِكَلِماٍت تَنطُقُوا لا ونَ، ُّ تَُصل «وَعِندَما ٧

لِذَلَِك ٩ مِنهُ. ُ تَطلُبُوه أْن قَبَل ى َّ َحت إلَيهِ َتحتاُجونَ ما يَعرُِف أباكُْم لِأّنَ مِثلَهُْم، تَكُونُوا لا لِذَلَِك ٨ كَلامِهِْم. ِ َكثْرَة بِسَبَِب
َلِي: ي َكما وا ُّ َصل

ماءِ، الّسَ فِي الَّذِي ‹أبانا
اْسمَُك، ِس لِيَتَقَّدَ

مَلـَكُوتَُك، لِيَأِت ١٠
مَِشيئِتَُك، فَتَكُونَ

ماءِ. الّسَ فِي ِهيَ َكما الأْرِض عَلَى هُنا
يَومِنا، َكفاَف خُبزَنا َ اليَوْم أعطِنا ١١

َخطايانا، لَنا ْ وَاغفِر ١٢
إلَينا. يُِسيئُونَ ذِيَن َّ لِل ً أيضا َنحُن غَفَرْنا َكما

ُبَةِ، َتجر فِي تُْدِخلنا وَلا ١٣
يرِ.٢٥ الشِّرِّ مَِن أنقِْذنا بَْل

َجدَ، وَالم َ وَالقُدرَة ُلَْك الم لََك لأّنَ
آمين› الآبِديَن. أبَدِ إلَى

فَلَْن زَلّاتِهِْم، ِيَن لِلآخَر تَغفِرُوا لَْم إْن لـَِكْن ١٥ أيضاً. ماوِّيُ الّسَ ُ أبُوكُم لـَكُْم ْ يَغْفِر زَلّاتِهِْم، لِلنّاِس ْ غَفَرْتُم إْن َّكُْم لِأن ١٤

زَلّاتِكُْم. أبُوكُْم لـَكُْم َ يَغفِر
وم الّصَ

٦:١٣ ٢٥
بليس). (إ يطان الّشَ ير. الشِّرِّ



٣٤ : ٦ ى َّ مَت ١٥٤٦ ١٦ : ٦ ى َّ مَت

وُُجوهِهِْم، َشكَل يُغَيِّرُونَ هُْم لِأّنَ وُُجوهِهِْم. عَلى الحُزْنَ يُظهِرُونَ الَّذِيَن كَالمُرائِينَ تَكُونُوا لا تَُصومُونَ، «وَعِندَما ١٦
َضْع تَُصومُ، عِندَما لـَِكْن ١٧ كامِلَةً. مُكافَأتَهُْم نالُوا هُْم إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل صائِمُونَ. هُْم أّنَ بِوُُضوٍح النّاُس يَرَى لـِكَي
ِحينَئِذٍ ذَلَِك. يَرَى ُ تَراه لا الَّذِي فَأبُوكَ صاِئمٌ. ََّك أن النّاُس يُلاِحَظ لا ى َّ َحت ١٨ وَجهََك، وَاْغِسْل رَأِسَك، عَلَى ً زَيتا

َسيُكافِئَُك. السِّرِّ، فِي َيحدُُث ما يَرَى الَّذِي أبُوكَ
المال أِم ُ الله

يَقتَِحمُوا أْن ُصوِص ُّ لِل ُمِكَن ي وََحيُث دَُأ، وَالّصَ العَفَُن يُتلِفُها َحيُث الأْرِض، عَلَى ً ُكنُوزا لِأنفُِسكُْم َتخزِنُوا «لا ١٩

ُصوُص ُّ الل يَستَطِيُع وَلا دَأٌ، ّصَ أْو عَفٌَن يُتلِفُها لا َحيُث ماءِ، الّسَ فِي ً ُكنُوزا لِأنفُِسكُْم اخزِنُوا لـَِكِن ٢٠ وَيَسرِقُوها. بُيُوتَكُْم
َكنزُكَ. يَكونُ َحيُث َسيَكُونُ قَلبََك لِأّنَ ٢١ وَيَسرِقُوها. يَدخُلُوا أْن

عَينَُك كانَْت إْن لـَِكْن ٢٣ نُوراً. ُ َسيَمتَلِئ ُ ه ُّ كُل َجسَدَكَ فَإّنَ َتَيْنِ، صاِلح عَيناكَ كانَْت فَإْن العَينُ. َ هُو الجَسَدِ «سِراُج ٢٢

ُ لام الّظَ َسيَكُونُ فََكيَف َحقِيقَتِهِ، فِي ً َظلاما فِيَك الَّذِي ُ ور ُّ الن كانَ فَإْن لمَةِ. بِالّظُ ُ َسيَمتَلِئ ً أيضا َجسَدَكَ فَإّنَ يرَةً، شِرِّ
فِيَك؟ الَّذي

ُ وََيحتَقِر لِأحَدِهِما ُيخلَِص أْن وَإمّا الآخَرَ، وَُيحِّبُ أحَدَهُما َ يَكرَه أْن فَإمّا َسيِّدَيِْن. َ َيخدِم أْن لأحَدٍ ُمِكُن ي «لا ٢٤
وَالغِنَى.٢٦ َ الله َتخدِمُوا أْن ُمِكنُكُْم ي لا الآخَرَ.

ً لا أّوَ ِ الله مَلـَكُوُت
ِ ِجهَة مِْن تَقلَقُوا وَلا َبُونَ. وَتَشْر َستَْأكُلُونَ ما بِشَْأِن أْي مَعِيشَتِكُْم، ِ ِجهَة مِْن تَقلَقُوا لا لـَكُْم، أقُوُل «لِهَذا ٢٥
انظُرُوا ٢٦ اللِّباِس. مَِن ً ة َّ أهَمِي ُ أكثَر وَالجَسَدَ عاِم، الّطَ مَِن ً ة َّ أهَمِّي ُ أكثَر َ َياة الح لِأّنَ َستَلبَسُونَ. ما بِشَْأِن أْي َجسَدِكُْم،
اللهِ عِنْدَ أثْمََن ْ ألَستُم يُطعِمُها. السَماوّيُ ُ وَأبُوكُم َمخازِنَ، فِي القَمَح تَجمَُع وَلا َتحُصدُ، وَلا ُ تَبْذُر لا فَهَِي ماءِ، الّسَ َ ُطيُور

يَقلَُق؟ عِندَما ً واِحدَة ً ساعَة ِ عُمرِه إلَى يُِضيَف أْن يَستَطِيُع مِنكُْم مَْن ٢٧ يورِ؟ الّطُ مَِن
لـَِكنِّي ٢٩ تَغزُِل. وَلا تَتعَُب لا ها إّنَ الحُقُوِل. نابُِق زَّ تَنمُو َكيَف انظُرُوا َستَلبَسُونَ؟ ما ِبخُُصوِص تَقلَقُونَ ِماذا «وَل ٢٨

عُشَب ُلبُِس ي ُ الله كانَ فَإْن ٣٠ َمجدِهِ. كُّلِ فِي ُسلَيْمانُ ى َّ َحت وَلا مِنها، واِحدَةٍ مِثَل أحَدٌ يُكَس لَْم ُ ه َّ إن لـَكُْم، أقُوُل
الإيماِن؟ قَلِيلِي يا ذَلَِك مِْن َ أكثَر بِكُْم ُّ يَهتَم أفَلا الفُرِن، فِي ِ بِه ُلقَى ي الغَدِ وَفِي اليَومَ، هُنا ُ تَراه الَّذِي الحُقُوِل

ُأمُورٌ ِ فَهَذِه ٣٢ َسنَلبُِس؟› ‹ماذا أْو َسنَشْرَُب؟› ‹ماذا أْو َسنَأكُُل؟› ‹ماذا أنفُسَكُْم: تَسألُوا وَلا تَقلَقُوا لا «لِذَلَِك ٣١

َلـَكُوِت بِم ً لا أّوَ وا اهتَمُّ لـَِكِن ٣٣ كُلِّها. إلَيها َتحتاُجونَ كُْم َّ أن يَعرُِف السَماوّيُ ُ وَأبُوكُم الآخَرونَ، العالَِم أهُل إلَيها يَسعَى
وََسيَكُونُ الهُمُوِم، مَِن يَكفِيهِ ما يَوٍم فَلِكُّلِ الغَدِ، بِشأِن تَقلَقُوا لا ٣٤ أيضاً. ُ الُأمُور ِ هَذِه جَمِيُع لـَكُْم وََستُعطَى وَبِرِّهِ، ِ الله

هُمُومُهُ. لِلغَدِ
٧

ِين الآخَر عَلَى الحُْكمُ
٦:٢٤ ٢٦

الله. دون من النّاس يخدمه ً إلها هنا تمثِّل إذ السلبي، بمعناها «ثروة،» تعني ة َّ آرامي كلمة وهي «مامونا.» ً حرفيا الغِنَى.
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ِيَن. الآخَر عَلَى بِها َتحكُمُونَ َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ َسيَحكُمُ ُ ه َّ لِأن ٢ عَلَيكُْم. ُ الله َيحكُمَ لا كَي ِيَن، الآخَر عَلَى َتحكُمُوا «لا ١

لـَكُْم. َسيُكاُل ِيَْن لِلآخَر ِ بِه تَكِيلُونَ الَّذِي وَبِالكَيِل
تَقُوَل أْن ُمِكنَُك ي وََكيَف ٤ أنَت؟ عَينَِك فِي َ الـَكبِيْرَة َ الخَشَبَة تُلاِحُظ لا َك َّ لـَِكن أِخيَك عَينِ فِي َ ة القَّشَ تَرَى ِماذا «ل ٣

عَينَِك، مِْن َ الخَشَبَة ً لا أّوَ أخرِْج مُنافُِق! يا ٥ عَينَِك؟ فِْي ٌ َكبيرَة ٌ َخشَبَة وَهُناكَ عَينَِك، مِْن َ ة القَّشَ ُأخرُِج دَعنِي لِأِخيَك:
أِخيَك. عَينِ مِْن ةِ القَّشَ لإخراِج بِوُُضوٍح َستَرَى ذَلَِك وَبَعدَ

َلتَفُِت وَت بِأرجُلِها، تَدُوسُها ُ ير َنازِ فَالخ يرِ! َنازِ الخ أمامَ َجواهِرَكُْم تَرمُوا وَلا لِلكِلاِب، ٌس مُقَّدَ َ هُو ما تُعطُوا «لا ٦
فَتُقَّطِعُكُْم. إلَيكُْم الكِلاُب
لَب الّطَ عَلَى ُ المُواَظبَة

يَقرَعُ وَمَْن َيجِدُ، يَسعَى مَْن وَكُّلَ يَناُل، يَطلُُب مَْن كُّلَ لِأّنَ ٨ لـَكُْم. يُفتَْح اقرَعُوا َتجِدُوا، اسعُوا تُعْطَوا، «اطلُبُوا ٧
رُغمَ أنتُمْ، ١١ ةً؟ َّ َحي يُعطِيهِ سَمَكَةً، َطلََب إْن أْو ١٠ َحجَراً؟ يُعطِيهِ خُبزٍ، رَغِيَف ُ ابْنُه َطلََب إْن مِنكُْم فَمَْن ٩ لَهُ. يُفتَُح
عَطايا يُعطَِي بِأْن بَِكثِيرٍ َ أجدَر ماءِ الّسَ فِْي الَّذْي الآُب أفَلَيَْس َحسَنَةً. عَطايا أبناءَكُْم تُعطُونَ َكيَف تَعرِفُونَ شَرِّكُْم،

يَطلُبُونَهُ؟ ذِيَن َّ لِل ً صاِلحَة
ة َّ هَبِي الذَّ ُ القاعِدَة

مُوسَى ِ يعَة شَرِ ُ خُلاَصة ِهيَ ِ هَذِه تُعامِلَهُْم. أْن عَلَيَك هَكَذا بِها، الآخَرُونَ يُعامِلََك أْن ُتحِّبُ َّتْي ال ِ ة َّ «فَبِالـَكيفي ١٢
الأنبِياءِ. وَتَعلِيِم

َحِيم الج يُق وََطرِ ِ ماء الّسَ يُق َطرِ
يُق رِ وَالّطَ واِســٌع، الهَلاِك إلَى يُؤَدِّي الَّذِي الباَب لِأّنَ ماءِ. الّسَ إلَى يُؤَدِّي الَّذِي يِِّق، الّضَ الباِب مَِن «ادخُلُوا ١٣

باِت، عُو بِالّصُ ٌ مَلِيء إلَيهِ يُق رِ وَالّطَ ِجّداً، فََضيٌِّق َياةِ الح إلَى يُؤَدِّي الَّذِي الباُب أمّا ١٤ يَدخُلُونَهُ. وََكثِيرُونَ سَهٌل، إلَيهِ
يَق. رِ الّطَ هَذا َيجِدُونَ مَْن هُْم فَقَْط وَقَلِيلُونَ

الكاذِبَة عاليِم َّ الت مَِن ٌ َتحذير
مُفتَرَِسةٌ. ذِئاٌب الدّاِخِل فِي هُْم وَلـَِكنَّ وَدِيعَةٍ، ِخراٍف ِ ُصورَة فِي إلَيكُْم يَأتُونَ الَّذِيَن ِ الـكَذَبَة الأنبِياءِ مَِن «احذَرُوا ١٥
كُّلَ فَإّنَ كَذَلَِك ١٧ العُلِّيِق! مَِن التِّينَ وَلا وِك، الّشَ ُشجـَيراِت مِْن العِنََب النّاُس َيجنِي فَلا أعمالِهِْم. مِْن َستَعرِفُونَهُْم ١٦

رَدِيئاً، ً ثَمَرا تُنتَِج أْن ٌ صاِلحَة ٌ َشجَرَة تَستَطِيُع لا ١٨ رَدِيئاً. ً ثَمَرا تُعطِي ٍ رَدِيئَة َشجَرَةٍ وَكُّلَ صاِلحاً، ً ثَمَرا تُعطِي ٍ صاِلحَة َشجَرَةٍ
َستَعرِفُونَ لِذَلَِك ٢٠ النّارِ. فِي ُلقَى وَت تُقطَُع ً صاِلحا ً ثَمَرا تُنتُِج لا َشجَرَةٍ وَكُّلُ ١٩ صاِلحاً. ً ثَمَرا تُنتَِج أْن ٌ رَدِيئَة ٌ َشجَرَة وَلا

ثَمَرِهْم. مِْن َ الـكَذَبَة َ الأنبِياء
الَّذِي أبِي َ مَِشيئَة يَعمَُل مَْن بَْل ماواِت، الّسَ مَلـَكُوَت يَدخُُل ‹، رَّبُ يا ، رَّبُ ‹يا لِي: يَقُوُل مَْن كُّلُ «ليَس ٢١

الأرواَح نَطرُدِ ألَْم باسمَِك؟ أ َّ نَتَنَب ألَْم ، رَّبُ يا ، رَّبُ ‹يا الأِخيرِ: اليَوِم ذَلَِك فِي لِي َسيَقُولُونَ َكثِيرُونَ ٢٢ ماءِ. الّسَ فِي
ابتَعِدُوا عَرَفْتُكُْم. أْن لِي يَسبِْق لَْم بِوُُضوٍح: لَهُْم َسأقُوُل ِحينَئِذٍ ٢٣ باسمَِك؟› ً َكثِيرَة عَجائَِب نَعمَْل ألَْم باسمَِك؟ َ يرَة الشِّرِّ

رِّ. َّ الش فاعِلِي يا عَنِّي
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الغَبِي َّجُُل وَالر كِيُّ الذَّ َّجُُل الر
المَطَرُ، فَسَقََط ٢٥ ْخرِ. الّصَ عَلَى ُ بَيتَه بَنَى ذَكِيٍّ بِرَجٍُل ُ أْشبَه بِها، يَعمَُل وَ ِ هَذَه تَعاليمي إلَى يَستَمـِـُع مَْن «كُّلُ ٢٤

وَكُّلُ ٢٦ ْخرِ. الّصَ عَلَى كانَ ُ أساَسه لِأّنَ يَسقُْط، لَْم ُ ه َّ وَلـَِكن البَيَت، ذَلَِك َبَْت وَضَر ُ الرِّيح ِت َّ وَهَب يُوِل، الّسُ ُ مِياه وَاْرتَفَعَْت
ُ مِياه وَارتَفَعَْت المَطَرُ، فَنَزََل ٢٧ مِل. َّ الر عَلَى ُ بَيتَه بَنَى غَبِيٍّ بِرَجٍُل ُ أْشبَه َ فَهُو بِهِ، يَعمَُل وَلا هَذا كَلاِمي إلَى يَستَمـِـُع مَْن

هائِلاً!» ً ُسقوطا فَسَقََط البَيَت، ذَلَِك َبَْت وَضَر ُ الرِّيح ِت َّ وَهَب يُوِل، الّسُ
يعَةِ. رِ َّ الش كَمُعَلِّمِي وَلَيَس بِسُلطاٍن يُعَلِّمُهُْم كانَ ُ ه َّ لِأن ٢٩ تَعلِيمِهِ، مِْن النّاُس ذُهَِل هَذا، ُ حَدِيثَه يَسُوعُ أنَهى وَعِندَما ٢٨

٨
أبرص ُ يُطَهِّر يَسُوعُ

أنَت َسيِّدُ، «يا وَقاَل: ُ أمامَه وََسجَدَ أبرٌَص رَجٌُل إلَيهِ وَأتَى ٢ َكثِيرُونَ. ُ وَتَبِعَه الجِباِل، ِ مِنْطَقَة مِْن يَسُوعُ نَزََل َّ ثُم ١

َّ ثُم ٤ بَرَُصهُ. َ َطهُر الحاِل فَفِي فَاْطهُرْ.» يْدُ، ُأرِ «نَعَْم وَقاَل: ُ وَلَمَسَه ُ يَدَه يَسُوعُ فَمَّدَ ٣ أرَْدَت.» إْن طاهِراً، َتجعَلَنِي أْن ٌ قادِر
بِها أمَرَ َّتي ال َ ْقدِمَة َّ الت وَقَّدِْم لِلكاهِِن،٢٧ نَفسََك وَأرِ اْذهَْب بَِل مَعََك، حَدََث بِما ً أحَدا َ ُتخـبِر أْن يّاكَ «إ يَسُوعُ: ُ لَه قاَل

ُشفِيَْت.» ََّك أن النّاُس َ فَيَعلَم مُوسَى،
رُومانِيّ ضابٍِط يمانُ إ

ُ وََطرِيح ِجّداً، مَرِيٌض خادِِمي َسيِّدُ، «يا وَقاَل: ٦ رُومانِي٢٨ٌّ ضابٌِط إلَيهِ َ فَجاء َكْفرِناُحومَ، َ مَدِينَة يَسُوعُ وَدَخََل ٥
َشدِيدٍ.» ألٍَم مِْن يُعانِي وَ ِحراٍك بِلا ُ ه َّ إن البَيِت. فِي الفِراِش

وَأشفِيهِ.» «َسأذهَُب يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٧

فَأنا ٩ خادِِمي. فَيُشفَى ً كَلِمَة تَقُوَل أْن إلّا عَلَيَك ما بَيتِي، تَدخَُل أْن أستَِحّقُ لا أنا َسيِّدُ، «يا الّضابُِط: ُ فَأجابَه ٨

‹تَعاَل!› لِآخَرَ: وَأقُوُل فَيَذهَُب. ‹اْذهَْب!› : ُندِّيِ الج لِهَذا أقُوُل بِأمرِي. يَْأتَمِرُونَ ُجنُودٌ وَلِي ُسلطَةٍ، َتحَت رَجٌُل نَفسِي
فَيَفعَلُهُ.» كَذا!› ‹افعَْل ِلخادِِمي: وَأقُوُل فَيَأتِي.

ى َّ َحت الإيماِن هَذا مِثَل أِجْد لَْم إنِّي لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل يَتبَعُونَهُ: كانُوا ذِيَن َّ لِل وَقاَل انْدَهََش يَسُوعُ، ُ سَمِعه فَلَمّا ١٠
َ بْراهِيم إ مََع ِ الوَلِيمَة فِي أماِكنَكُْم وََسيَأخُذُونَ وَالغَرِب، رِق َّ الش مَِن َكثِيرُونَ َسيَأتِي ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل ١١ ِيَل. إسرائ بَنِي بَينَ
ِ لمَة الّظُ إلَى فَسَيُلْقَونَ َلـَكُوَت، الم يَرِثُوا أْن يَنبَغِي كانَ الَّذِيَن ُأولَئَِك أمّا ١٢ ماواِت. الّسَ مَلـَكُوِت فِي يَعقُوَب، وَ وَإْسحََق

أسنانِهِْم!» عَلَى ونَ يَصِرُّ وَ النّاُس، َسيَبكِي هُناكَ الخارِِج. فِي
نَفسِها. ِ حظَة الّلَ تِلَك فِي الّضابِِط ذَلَِك ُ خادِم فَشُفَِي بِهِ.» آمَنَْت ما وَلْيَكُْن «اْذهَْب، لِلّضابِِط: يَسُوعُ قاَل َّ ثُم ١٣

أمراَضنا» «حَمََل
٨:٤ ٢٧

طاهراً. الأبرُص ُ يُعتَبر متى الشريعة بحسب ُ يقرِّر الَّذي هو الكاهن كان للكاهن. … اْذهَْب
٨:٥ ٢٨

13. ،8 الأعداد في مكررة مئة.» «قائد ً حرفيا روماني. ضابط



٣٤ : ٨ ى َّ مَت ١٥٤٩ ١٤ : ٨ ى َّ مَت

فَلَمََس ١٥ ِجّداً. ٌ مُرتَفِعَة وَحَرارَتُها يرِ، رِ َّ الس فِي ً مُستَلْقِيَة بُطرَُس َ حَماة رَأى بُطرَُس، بَيِت إلَى يَسُوعُ َ جاء وَعِندَما ١٤
َتخدِمُهُ. وَابتَدَأْت فَقامَْت َّْى، ُم الح فَتَرََكْتها يَدَها، يَسُوعُ

َمِهِ، ف مِْن بِأمرٍ الأرواَح َ فَطَرَد يرَةٍ، شِرِّ بِأرواٍح مَسكُونِينَ يَن َكثِيرِ ً أشخاصا النّاُس إلَيهِ َ أحضَر المَساءِ، ذَلَِك وَفِي ١٦

إَشعْياءَ: بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَى ُ الله ُ قالَه ما َّ لِيَتِم هَذا حَدََث ١٧ المَرضَى. جَمِيَع وََشفَى

ِنا، اعتِلالات أخَذَ َ «هُو
٢٩ أمراَضنا.» وَحَمََل

يَسُوع ِباعُ ّ ات
البُحَيرَةِ. مَِن ِ المُقابِلَة ِ الجِهَة إلَى هاِب بِالذَّ ُ تَلامِيذَه أمَرَ َحولَهُ، يَن َكثِيرِ ً ُأناسا يَسُوعُ رَأى وَإْذ ١٨

ذَهَبَْت.» َما أين َسأتبَعَُك مُعَلِّمُ، «يا لَهُ: وَقاَل ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي أحَدُ إلَيهِ َ فَجاء ١٩

رَْأَسهُ.» ِ عَلَيْه يَسنِدُ مَكاٌن ُ لَه فَلَيَْس الإنساِن ابُن أمّا أعشاٌش، ماءِ الّسَ وَلِطُيُورِ ُجحُورٌ، عالِِب َّ «لِلث يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٢٠

لَهُ: قاَل يَسُوعَ وَلـَِكّنَ ٢٢ أبِي.» أدفَِن أْن إلَى َ أنْتَظِر أْن لِي اْسمَْح ، «يارَّبُ تَلامِيذِهِ: مِْن ُ آخَر تِلمِيذٌ ُ لَه وَقاَل ٢١
مَوتاهُْم.» يَدفِنُونَ الأْمواَت وَدَِع «اتبَعنِي،

العاِصفَة يُهَّدِِئ يَسُوعُ
ى تَغَّطَ القارَِب إّنَ ْى َّ َحت َشدِيدَةٌ، ٌ عاِصفَة ِ البُحَيرَة فِي هاَجْت َّ ثُم ٢٤ تَلامِيذُهُ. ُ وَتَبِعَه القارَِب، يَسُوعُ وَرَِكَب ٢٣

نَغْرَُق.» نا َّ فَإن خَلِّْصنا، َسيِّدُ، «يا وَقالوا: ُ وَأيقَظُوه ُ مِنْه َبُوا فَاقتَر ٢٥ نائِماً. فَكانَ يَسُوعُ أمّا بِالأمواِج.
عَظِيمٌ. ٌ هُدُوء فَسادَ وَالبُحَيرَةَ، ياَح ِّ الر َ وَانتَهَر قامَ َّ ثُم الإيماِن؟» قَلِيلِي يا خائِفُونَ، ْ أنتُم ِماذا «ل يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢٦

يُطِيعانِهِ؟» َ وَالبَْحر ياَح ِّ الر إّنَ ْى َّ َحت هَذا، رَجٍُل «أّيُ وَقالُوا: فَدُهِشوا هُْم أمّا ٢٧

رَجُلَين مِْن ً يرَة شِرِّ ً أرواحا ُيخرُِج يَسُوعُ
مَسكُوناِن القُبُورِ بَينِ مِْن رَجُلاِن إلَيهِ َ فَجاء البُحَيرَةِ، مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى يِّينَ الجَدرِ ِ مِنْطَقَة إلَى يَسُوعُ وََصَل َّ ثُم ٢٨
فَصَرََخِت ٢٩ يِق. رِ الّطَ ذَلَِك فِي فَرِ الّسَ عَلَى ُ َيجرُؤ أحَدٌ يَكُْن لَْم لِذَلَِك َيِن، َخطِر جُلاْن َّ الر وَكانَ يرَةٍ. شِرِّ بِأرواٍح

دِ؟» ُحَّدَ الم الوَقِت قَبَل لِتُعَّذِبَنا هُنا أتَيَت هَْل اللهِ؟ ابَْن يا مِنّا ِيدُ تُر «ماذا يرَةُ: الشِّرِّ الأْرواُح
«إْن وَقالَْت: إلَيهِ ُ يرَة الشِّرِّ الأْرواُح لَِت فَتَوَّسَ ٣١ مِنهُْم. ٍ مَسافَة عَلَى يَرعَى ِ ير َنازِ الخ مَِن ٌ َكبِير قَطِيٌع هُناكَ وَكانَ ٣٠

يرِ.» َنازِ الخ قَطِيِع إلَى أرِسلْنا أخَرَْجتَنا،
القَطِيِع كُّلُ اندَفََع ِحينَئِذٍ يرِ. َنازِ الخ فِي وَدَخَلَْت جُلَينِ، َّ الر مَِن ُ يرَة الشِّرِّ الأْرواُح فَخَرََجِت «اْذهَبُوا.» يَسُوعُ: فَقاَل ٣٢

حَدََث بِما النّاَس وَأخبَرُوا َلْدَةِ، الب إلَى ُ عاة ُّ الر فَهَرََب ٣٣ الماءِ. فِي ُ ير َنازِ الخ وَغَرِقَِت البُحَيرَةِ، إلَى َبَِل الج ةِ َّ حاف أعلَى مِْن
مِنطَقَتَهُْم. َ يُغادِر أْن ُ رََجوْه رََأْوهُ، وَعِندَما يَسُوعَ. لِيَرَْوا ِ َلْدَة الب أهِل جَمِيُع فَخَرََج ٣٤ يرَةٍ. شِرِّ بِأْرواٍح لِلمَسكُونَينِ

٩
مَشلُولا يَشفِي يَسُوعُ

4 :53 إَشعْياء ٨:١٧ ٢٩



١٧ : ٩ ى َّ مَت ١٥٥٠ ١ : ٩ ى َّ مَت

النّاِس بَعُض إلَيهِ َ فَأحضَر ٢ َلْدَتِهِ. ب إلَى وَوََصَل البُحَيرَةِ، مَِن الُأخرَى ِ الجِهَة إلَى َ لِيَعبُر قارٍِب فِي يَسُوعُ فَرَِكَب ١

مَغفُورَةٌ.» َخطاياكَ ، بُنَّيَ يا ْع «تَشَّجَ لِلمَشلُوِل: قاَل يمانَهُْم، إ يَسُوعُ رَأى فَلَمّا فِراِشهِ. عَلَى ً مُستَلقِيا ً مَشلُولا
بِكَلامِهِ.» َ الله يُهِينُ جُُل َّ الر «هَذا يَقولونَ: ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي بَعُض فَأخَذَ ٣

أْن أسهَُل: يِْن الأمرَ أّيُ ٥ بِكُْم؟ قُلُو فِي يرَةٍ شِرِّ بِأفكاٍر تُفَكِّرُونَ ِماذا «ل لَهُْم: وَقاَل بِهِ، يُفَكِّرُونَ كانُوا ما يَسُوعُ فَعَرََف ٤

الأْرِض عَلَى ً ُسلطانا يَملُِك الإنساِن ابَن أّنَ يكُْم َسُأرِ لـَِكنِّي ٦ وَامِش؟› ‹انهَْض يُقاَل: أْن أْم مَغفُورَةٌ› ‹َخطاياكَ يُقاَل:
بَيتَِك!» إلَى وَاْذهَْب فِراَشَك وَاْحمِْل «انهَْض المَشلُوِل: جُِل َّ لِلر وَقاَل الخَطايا.» ِ ِمَغفِرَة ل

لْطاِن الّسُ هَذا مِثَل أعطَى ُ ه َّ لِأن َ الله دُوا َّ وََمج رَهْبَةً، امتَلأوا هَذا، النّاُس رَأى وَإْذ ٨ بَيتِهِ. إلَى وَذَهََب فَنَهََض ٧
للنّاِس.

يَسُوع يَتبَُع ى َّ مَت
َ فَقام «اتبَعنِي! يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل رائِِب. الضَّ جَمِع مَكاِن عِندَ ً جالِسا ى َّ مَت ُ اْسمُه ً رَجُلا رَأى ُمجتازاً، يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٩

وَتَبِعَهُ.
فَلَمّا ١١ وَتَلامِيذِهِ. يَسُوعَ مََع وَأكَلُوا َكثِيرُونَ وَُخطاةٌ ضَرائَِب جامِعُو َ جاء ى، َّ مَت بَيِت فِي يَأكُُل كانَ وَبَينَما ١٠

وَالخُطاةِ؟» رائِِب الضَّ جامِعِي مََع مُعَلِّمُكُْم يَأكُُل ِماذا «ل لِتَلامِيذِهِ: قالُوا ذَلَِك، ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر رَأى
الكِتاُب يَعنِيهِ ما وَافْهَمُوا فَاذهَبُوا ١٣ المَرضَى. بَِل َطبِيٍب، إلَى ُ الأِصحّاء َيحتاُج «لا قاَل: ذَلَِك، يَسُوعُ سَمـِـَع فَلَمّا ١٢

يَقُوُل: عِندَما

لِلنّاِس، ً رَحمَة ‹ُأريدُ
ةً.›٣٠ َّ ِي َحيوان َ ذَباِئح لا

الخُطاةَ.» َ لِأدعُو ِجئُت لـَِكنِّي الّصاِلحـِينَ، َ أدعُو لـِكَي آِت لَْم أنا
الّصوم َحوَل ُسؤاٌل

يَُصومُونَ؟» فَلا تَلامِيذُكَ أمّا َكثِيراً، ونَ ُّ يِسي ِّ وَالفِر َنحُن نَُصومُ ِماذا «ل وََسألُوهُ: يُوَحنّا، تَلامِيذُ إلَيهِ اقتَرََب َّ ثُم ١٤

فَحينَئِذٍ مِنهُْم، يُس العِرِ فِيهِ يُؤخَذُ يَومٌ َسيَأتِي لـَِكْن بَينَهُْم؟ يُس وَالعَرِ يِس العَرِ ُضيوُف «أيَنُوُح يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٥

َسيَُصومُونَ.
العَتِيَق، وَب َّ الث ُمَزُِّق وَت َستَنكَمُِش َ الجَدِيدَة القُماِش َ قِطعَة لأّنَ جَدِيدَةٍ، ُماٍش ق ِ بِقِطعَة ً قَدِيما ً با ثَو يُرَقـِّـُع أحَدَ «فَلا ١٦

وَيُراُق الأوعِيَةُ، ُق َّ َمَز تَت فَعَلُوا، فَإْن قَدِيمَةٍ. ةٍ َّ ِجلدِي ٍ أوعِيَة فِي ً جَدِيدا ً نَبيذا النّاُس يََضُع وَلا ١٧ أسوَأ. قُب ُّ الث فَيُصبَِح
جَمِيعاً.» ُ وَالأوعِيَة بيذُ َّ الن فَيُحفََظ جَديدَةٍ، ِجلْدِيَةٍ أوعَيةٍ فِي الجَديدُ بيذُ َّ الن يُوَضُع لَذَلَِك الجِلْدُ. وَيَتلَُف بيذُ، َّ الن

ً مَيِّتَة ً فَتاة ُ يُقيم يَسوعُ
نازِفَة ً اْمرأة وَيَشفي

٩:١٣ ٣٠
6. :6 هوشع كتاب من حيوانيّة. … أريد



٢ : ١٠ ى َّ مَت ١٥٥١ ١٨ : ٩ ى َّ مَت

َ يَدَك وََضْع تَعاَل لـَِكْن الآنَ، ماتَِت «ابنَتِي وَقاَل: ُ أمامَه وَانحَنَى إلَيهِ مَجمٍَع رَئِيُس َ جاء َّمُ، يَتَكَل يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٨

تَلامِيذُهُ. ُ وَتَبِعَه َجمَِع، الم رَئِيِس مََع وَذَهََب يَسُوعُ فَقامَ ١٩ فَتَعيَش.» عَلَيها
َطرََف وَلَمَسَْت يَسُوعَ، وَراءِ مِْن فَجاءَْت َسنَةً. َ عَشْرَة اثنَتَي مُنذُ حادٍّ يٍف نَز مِْن عانَْت اْمرأةٌ هُناكَ وَكانَْت ٢٠

فَسَُأشفَى.» ُ عَباءَتَه لَمَْسُت إْن «فَقَْط قَلبِها: فِي قالَْت فَقَْد ٢١ عَباءَتِهِ.
حظَةِ. الّلَ تِلَك فِي ً تَماما ُ المَرأة فَشُفِيَِت َشفاِك.» قَْد يمانُِك إ ابنَتِي، يا عِي «تَشَّجَ لَها: وَقاَل فَرَآها َحولَهُ، يَسُوعُ فَالتَفََت ٢٢

فَوضَْى. فِْي النّاُس وَكانَ َنازاِت، الج ألحانَ يَعزِفُونَ الَّذِيَن رَأى َجمَِع، الم رَئِيِس بَيِت إلَى يَسُوعُ وََصَل وَعِندَما ٢٣

البَيِت، مَِن النّاُس ُأخرَِج وَعِندَما ٢٥ عَلَيهِ. فََضِحكُوا نائِمَةٌ.» ها لـَِكنَّ تَمُْت، لَْم ُ ة َّ بِي الّصَ خارِجاً. «اخرُُجوا فَقاَل: ٢٤
كُلِّها. ِ ِنطَقَة الم تِلَك فِي يَسُوعَ عَْن الأخبارُ وَانتَشَرَِت ٢٦ فَقامَْت. ِيَدِها ب وَأمسََك ةِ َّ بِي الّصَ َ غُرفَة يَسُوعُ دَخََل

أعمَيَينِ يَشفِي يَسُوعُ
ً يرا شِرِّ ً رُوحا وَُيخرُِج

ارحَمْنا.» داوُدَ، ابَْن «يا يَصرُخاِن: وَهُما أعمَياِن، ُ تَبِعَه المَكانَ، ذَلَِك يَسُوعُ تَرَكَ أْن وَبَعدَ ٢٧
فَأجاباهُ: ِشفاءَُكما؟» أستَطِيُع نِي َّ أن «أتُؤْمِناِن لَهُما: يَسُوعُ فَقاَل الأعمَياِن، إلَيهِ َ جاء البَيَت يَسُوعُ دَخََل وَعِندَما ٢٨

َسيِّدُ.» يا «نَعَْم،
ةٍ بِِشّدَ يَسُوعُ رَهُما حَّذَ َّ ثُم البَصَرَ. الأعمَياِن فَاْستَعادَ ٣٠ آمَنتُما.» َكما لـَُكما «لِيَكُْن وَقاَل: أعيُنَهُما لَمََس ِحينَئِذٍ ٢٩

مَعَُكما.» حَدََث مِمّا ً َشيئا يَعرُِف ً أحَدا تَدَعا «لا وَقاَل:
ِنطَقَةِ. الم تِلَك كُّلِ فِي َ الخـَبَر وَنَشَرا ذَهَبا هُما لـَِكنَّ ٣١

فَأخرََج ٣٣ يرَةٍ. شِرِّ ًبِأرواٍح مَسكُونا ُكانَ ه َّ لِأن ًأخرََس، رَجُلا يَسُوعَ إلَى النّاِس بَعُض َ أحضَر ذاهِبَينِ، كانا وَبَينَما ٣٢

قَبُل.» مِْن ِيَل إسْرائ فِي هَذا مِثُل ٌ شَيء َ يُر «لَْم وَقالُوا: النّاُس فَدُهَِش بِالكَلاِم. الأخرَُس فَابتَدَأ يرَ، الشِّرِّ وَح ُّ الر يَسُوعُ
الأرواِح.» تِلَك رَئِيِْس َبُوَل،٣١ بَعلَز ةِ َّ بِقُو َ يْرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ يَطرُد ُ ه َّ «إن يَقُولُونَ: ابْتَدَُأوا يِسيِّينَ ِّ الفِر وَلـَِكّنَ ٣٤

ٌ َكثير الحَصادُ
كُّلَ يَشفِي كانَ َلـَكُوِت. الم َ بِشارَة يُعلُِن وَ َمجامِعِهِْم، فِي النّاَس ُ يُعَلِّم وَ وَالقُرَى، المُدُِن كُّلِ فِي يَنتَقُِل يَسُوعُ وَكانَ ٣٥

مُعِينٍ، وَبِلا مُتَضايِقِينَ كانُوا هُْم لِأّنَ عَلَيهُْم، َتحـَنَّنَ النّاِس، جُمُوعَ يَسوعُ رَأى وَعِندَما ٣٦ النّاِس. فِي ٍ عِلَّة وَكُّلَ مَرٍَض
أْن الحَصادِ لِرَّبِ وا ُّ فََصل ٣٨ قَلِيلُونَ. الحاِصدِيَْن لـَِكّنَ َكثِيْرٌ، «الحَصادُ لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ فَقاَل ٣٧ لَها. راِعيَ لا َكخِراٍف

الحَصادِ.» إلَى َحّصادِيَن يُرِسَل
١٠

تَلامِيذَه يُرِسُل يَسُوعُ
الأمراِض جَمِيِع وَِشفاءِ لِطَردِها ِجسَةِ، َّ الن الأرواِح عَلَْى ً ُسلطانا وَأعطاهُْم عَشَرَ، الاثنَي ُ تَلامِيذَه يَسُوعُ وَدَعا ١

رَُسولاً: َ عَشَر الاثنَي ُ أسماء ِهيَ ِ وَهَذِه ٢ وَالعِلَِل.
٩:٣٤ ٣١

الشيطان. أسماء من بَعلزبول.
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بُطرَُس، ً أيضا يُدعَى الَّذي ِسمعانُ ً لا أّوَ
يُوَحنّا، ُ وَأُخوه زَبَدِي بُْن يَعقُوُب أندراوُُس، ُ وَأُخوه

وَبَرْثِلْماوُُس، ُس ُّ فِيلِب ٣
رائِِب، الضَّ جامـِـُع ى َّ وَمَت تُوما
وَتَّداوَُس، حَلْفَى بُْن يَعقُوُب

ورَ،»٣٢ ُّ «الغَي ً أيضا يُدعَى الَّذي ِسمعانُ ٤

يَسُوعَ. خانَ الَّذِي يُوطِّيُ الإْسخَر وَيَهُوذا

تَدخُلُوا وَلا ةٍ، َّ يَهُودِي غَيرِ ٍ مِنْطَقَة إلَى تَذهَبُوا «لا التّالِيَةَ: علِيماِت َّ الت وَأعطاهُمُ َ عَشَر الاثنَي هَؤُلاءِ يَسُوعُ أرَسَل وَقَْد ٥

اشفُوا ٨ يٌب. قَرِ ماواِت الّسَ مَلـَكُوَت أّنَ وَأعلِنُوا ٧ الّضالَّةِ، ِيَل إسْرائ بَني ِخراِف إلَى اذهَبُوا بَِل ٦ ةً، َّ ي ِ سامِر ً مَدِينَة
ِيَن الآخَر فَأعطُوا َمجّاناً، ذَلَِك لِعَمَِل لطانَ الّسُ ُ أخَْذتُم يرَةَ. الشِّرِّ الأرواَح أخرُِجوا البُرَص، اشفُوا المَوتَى، أقِيمُوا المَرضَى،
أْو ً إضافِيا ً با ثَو وَلا ً َحقِيبَة تَحمِلُوا وَلا ١٠ حاِس، ُّ الن أْو ةِ الفِّضَ أْو هَِب الذَّ مَِن ً نُقُودا أحزِمَتِكُْم فِي تَحمِلُوا لا ٩ أيضاً. ً َمجّانا

َطعامَهُ. يَستَِحّقُ فَالعامُِل عُّكازاً. أْو ً إضافِيا ً ِحذاء
تُغادِرُوا ى َّ َحت ُ عِندَه وَاْمكُثُوا يَستَقبِلـَكُْم، أْن يَستَِحّقُ َشخٍص عَْن اْبحَثُوا يَةٍ، قَر أْو ٍ مَدِينَة َ ة َّ أي تَدخُلُونَ «وَعِندَما ١١

عَلَيهِْم. َسيَأتِي َسلامَكُْم فَإّنَ مُستَِحّقِينَ، البَيِت أهُل كانَ فَإْن ١٣ أهلِهِ. عَلَى َسلِّمُوا ً بَيتا تَدخُلُونَ وَعِندَما ١٢ المَدِينَةَ.
وَلا مَدِينَةٍ، فِي أْو بَيٍت فِي بِكُْم يُرَِحّبُ لا أحَدٌ كانَ إْن ١٤ إلَيكُْم. َسيَرِجــُع َسلامَكُْم فَإّنَ مُستَِحّقِينَ، َ غَير كانوا وَإْن
الحَّقَ أقوُل ١٥ بِأقدامِكُْم. عَلَِق الَّذِي الغُبارَ وَانفُُضوا المَدِينَةِ، تِلَك أْو البَيِت ذَلَِك مِْن فَاخرُُجوا رِسالَتِكُْم، إلَى يَستَمـِـُع

المَدِينَةِ. لِتِلَْك مِمّا ً احتِمالا َ أكثَر حاٌل َ ورَة ُّ وَعَم َسدُومَ لأهِل َسيَكُونُ ينونَةِ، الدَّ يَوِم فِي لـَكُْم،

يقات الّضِ مَِن ُ ُيحَّذِر يَسُوعُ
هُْم لِأّنَ النّاِس، مَِن احذَرُوا ١٧ َماِم. كَالح َ ياء ِ وَأبر َيّاِت، كَالح َ أذكِياء فَكُونُوا الذِّئاِب. بَينَ كَالغَنَِم ُأرِسلـُكُْم أنا «ها ١٦

تَلامِيذِي. كُْم َّ لِأن وَمُلُوٍك حُّكاٍم إلَى وََسيُسَلِّمُونَكُْم ١٨ َمجامِعِهِْم. فِي وََسيجلِدُونَكُْم َمحاكِمِهِْم، فِي ِ لِلمُحاكَمَة َسيُسَلِّمُونَكُْم
َستَقُولُونَهُ، ما ِبخُُصوِص تَقلَقُوا لا عَلَيكُْم، يَقبَِضونَ وَعِندَما ١٩ اليَهُودِ. وَلِغَيرِ لليَهودِ عَنِّي لِتَشهَدُوا فُرَصتُكُْم ِ هَذِه َستَكُونُ
الَّذِي َ هُو ِيكُْم أب رُوُح بَْل مُونَ، َّ َستَتَكَل الَّذِيَن ُ أنتُم لَيَس ُ ه َّ أن رُوا َّ تَذَك ٢٠ ِ الّساعَة تِلَْك فِي المُناِسَب الكَلامَ َستُعْطَونَ كُْم َّ لأن

فيكُْم. مُ َّ َسيَتَكَل
وََسيُبغُُضكُْم ٢٢ يَقتُلُونَهُْم. وَ وَالِدِيهِْم عَلَى الأولادُ وََسيَنقَلُِب وَلَدَهُ. الأُب ُ وََسيُسَلِّم لِلقَتِل، ُ أخاه الأُخ ُ «َسيُسَلِّم ٢١
إحدَى فِي يَضطَهِدُونَكُْم وَعِندَما ٢٣ َسيَخلُُص. فَهَذا النِّهايَةِ، إلَى ً أمينا يَبقَى الَّذِي وَلـَِكِن اْسمِي، بِسَبَِب النّاِس جَمِيُع
ابُْن يَأتِي ى َّ َحت ِيَل إسْرائ مُدُِن كُّلِ إلَى هاِب الذَّ مَِن تَنتَهُوا لَْن لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل ُأْخرَى. ٍ مَدِينَة إلَى ُبُوا اهر المُدُِن،

ِيَةً. ثان الإنساِن
١٠:٤ ٣٢

«الغيورون.» حزب يُدعَى وماني، ُّ الر الحكم يُقاوِم يهودّيٍ سياسّيٍ حزب من الغيور.
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وَلْيَكتَِف كَمُعَلِّمِهِ، َ يَِصير بِأْن التِّلمِيذُ فَلْيَكتَِف ٢٥ َسيِّدِهِ. مِْن أعظَمُ عَبدٍ وَلا مُعَلِّمِهِ، مِْن أفَضُل تِلمِيذٍ مِْن «ما ٢٤

البَيِت؟ َ أعضاء َ ة َّ بَقي َسيُلَّقِبونَ َماذا ف َبُوَل،٣٣» «بَعلَز البَيِت رَأَس بوا لَّقَ فَإْن َكسَيِّدِهِ. َ يَِصير بِأْن العَبْدُ

النّاس مَِن لا ِ الله مَِن الخَوُف
لمَةِ، الّظُ فِي لـَكُْم ُ أقُولُه ما فَكُّلُ ٢٧ وََسيُعلَُن. إلّا مَستُوٍر مِْن وَما وََسيُكشَُف، إلّا َمخفِّيٍ مِْن َما ف مِنهُِم، َتخافُوا «فَلا ٢٦

البُيُوِت. ُسطُوِح فَوِق مِْن ُ أذيعُوه الآذاِن، فِي ِ بِه هُمَِس ما وَكُّلُ ورِ، ُّ الن فِي ُ قُولُوه
يَستَطِيُع الَّذِي ذَلَِك مِْن خافُوا بَْل فِس، َّ الن قَتَل يَستَطِيعُونَ لا هُْم لـَِكنَّ الجَسَدَ، يَقتُلُونَ الَّذِيَن مَِن َتخافُوا «لا ٢٨

مَ. َّ َجهَن فِي كِلَيهِما فِس َّ وَالن الجَسَدِ إهلاكَ
ْ أنتُم أمّا ٣٠ ِيكُْم. أب بِإْذِن إلّا الأْرِض عَلَْى أحَدُهُما يَسقُُط لا ذَلَِك، وَمََع واِحدٍ؟ بِفِلٍْس عُصفُوراِن يُباعُ «ألا ٢٩

َكثِيرَةٍ. َ عَصافِير مِْن أثمَُن ْ فَأنْتُم َتخافُوا، لا ً إذا ٣١ مَعدُودٌ. ُ ه ُّ كُل رَْأِسكُْم ُ َشعر ى َّ فَحَت

النّاس أمامَ بِالمَِسيِح الاعتِراُف
النّاِس، أمامَ يُنكِرُنِي وَمَْن ٣٣ ماءِ. الّسَ فِي الَّذِي أبِي أمامَ ِ بِه فَسَأعتَرُِف ِيَن، الآخَر أمامَ بِي يَعتَرُِف مَْن «كُّلُ ٣٢

ماءِ. الّسَ فِي الَّذِي أبِي أمامَ ُ َسُأنكِرُه

ً لا أّوَ المَسيُح
أتَيُت: ٣٥ َسيفاً! بَْل ً َسلاما لُِأعطَِي آِت لَْم الأْرِض. عَلَى ً َسلاما َ خ ُأرَّسِ لـِكَي ِجئُت أنِّي وا ُّ تَظُن «لا ٣٤

ِيهِ، أب عَلَْى جُُل َّ الر ‹لِيَنقَسِمَ
ُأمِّها، عَلَْى وَالبِنُت

حَماتِها. عَلَْى ُ ة َّ وَالـَكن
بَيتِهِ!›٣٤ أهَل هُْم الإنساِن ُ أعداء فَيَكونَ ٣٦

لا مِنِّي، َ أكثَر ً ابنَة أْو ً ابْنا ُيحِّبُ مَْن تِي. خاّصَ مِْن يَكُونَ أْن يَستَِحّقُ لا مِنِّي، َ أكثَر ُ ه وَُأمَّ ُ أباه ُيحِّبُ مَْن «لِأّنَ ٣٧

ُ َحياتَه َ يَرَبح أْن ُيحاوُِل مَْن ٣٩ نْي. يَستَِحّقُ لا َ فَهُو وَيَتبَعُنِي ُ َصلِيبَه يَأخُذُ لا وَمَْن ٣٨ تِي. خاّصَ مِْن يَكُونَ أْن يَستَِحّقُ
َبحُها. فَسَيَر لِأجلِي ُ َحياتَه ُ َيخسَر مَْن أمّا َسيَخسَرُها،

ُ ه َّ لِأن بِنَبِيِّ يُرَّحُِب فَالَّذِي ٤١ أرَسلَنِي. بِالَّذِي يُرَّحُِب ُ ه َّ فَإن بِي، يُرَّحُِب وَمَْن بِي. يُرَّحُِب ُ ه َّ فَإن بِكُْم، يُرَّحُِب «مَْن ٤٠

لِأحَدِ بارِدٍ ماءٍ كَأَس وَلَو يُعطِي وَمَْن ٤٢ بارٍّ. َ مُكافَأة َسيَناُل ٌ بارّ ُ ه َّ لِأن ِبارٍّ، ب يُرَّحُِب وَالَّذِي . نَبِّيٍ َ مُكافَأة َسيَناُل نَبِّيٌ،
مُكافَأتَهُ.» مِْن َ ُيحرَم لَْن ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل فَالحَّقُ تِلمِيذِي، ُ ه َّ لِأن المُتَواِضعِينَ، تَلامِيذِي

١٠:٢٥ ٣٣
6 :7 ميخا ١٠:٣٦ ٣٤ 34. :9 متّى إلى إشارة الشيطان. أسماء من بَعلزبول.
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١١
إقليِم فِي ُ رِسالَتَه يُعلَِن وَ َ لِيُعَلِّم وَذَهََب المَكانَ، ذَلَِك َ غادَر عَشَرَ، الاثنَي ِ لِتَلامِيذِه ِ تَعلِيمِه مِْن يَسُوعُ انتََهى وَعِندَما ١

َلِيِل. الج
المَعمَدان يُوَحنّا وَ يَسُوعُ

ِ تَلامِيذِه بَعِض مََع ً رِسالَة فَأرَسَل يَعمَلُهُ، المَِسيُح كانَ ما كُّلِ عَْن سَمـِـَع الّسِجِن، فِي المَعمَدانُ يُوَحنّا كانَ وَبَينَما ٢
آخَرَ؟» َ نَنتَظِر أْن يَنبَغي أْم نَنْتَظِرُهُ، الَّذي أنَت «هَْل وََسألَهُ: ٣

يَمشُونَ، وَالمُقعَدُونَ يُبصِرُونَ، العُمُي هُمُ ها ٥ وَشاهَْدتُمْ: ْ سَمِعْتُم بِما يُوَحنّا وَأخبِروا «اذهَبَوا وَقاَل: يَسُوعُ فَأجابَهُْم ٤

الإيماِن فِي دُ يَتَرَدَّ لا ِمَْن ل ً وَهَنِيئا ٦ البِشارَةَ. يَسمَعُونَ وَالمَساِكينُ َيحيَونَ، وَالمَوتَى يَسمَعُونَ، ّمُ وَالصُّ يَْطهُرُونَ، وَالبُرُْص
بِي.»

لِتَرَوهُ؟ ِ ة َّ ي ِّ البَر إلَى ْ خَرَجتُم الَّذِي «ما فَقاَل: يُوَحنّا عَْن النّاِس إلَى ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ بَدَأ المَكانَ، يُوَحنّا تَلامِيذُ َ غادَر وَإْذ ٧

فِي يَعِيشُونَ َ النّاِعمَة الثِّياَب يَرتَدُونَ الَّذِيَن إّنَ ناِعمَةً؟ ً ِيابا ث َلبَُس ي ً رَجُلا لِتَرَوا إذاً؟ ْ خَرَجتُم ِماذا ل ٨ الرِّيحُ؟ تُؤَرِجحُها ً قََصبَة
! نَبِّيٍ مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن ْ رَأيتُم كُْم َّ إن لـَكُْم أقُوُل إنِّي بَْل كَذَلَِك. َ هُو نَبِيّاً؟ لِتَرَوا إذاً؟ ْ خَرَْجتُم فَلِماذا ٩ المُلُوِك. قُُصورِ

عَنهُ: ُكتَِب الَّذِي َ هُو فَهَذا ١٠

قُّدامََك. رَُسولِي ُأرِسُل أنا ‹ها
أمامََك.›»٣٥ يَق رِ الّطَ لِيُعِّدَ

فِي َشخٍص أقَّلَ أّنَ َ غَير المَعْمَداِن. يُوَحنّا مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن ُ النِّساء وَلَدَتهُمُ الَّذِيَن بَينَ ْ يَْظهَر لَْم لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل ١١

ُ وَالعُنَفاء عَنِيفَةً، ُهجُوماٍت ُ يُواِجه َلـَكُوُت وَالم الآنَ، إلَى المَعْمَداِن يُوَحنّا وَقِت َمِْن ف ١٢ مِنهُ. أعظَمُ ماواِت الّسَ مَلـَكُوِت
ُ يَقُولُه ما قُبُوَل ْ أرَدتُم فَإْن ١٤ يُوَحنّا. وَقِْت ى َّ َحت تَنَبَّأوا الأنبِياءِ وَكُّلَ مُوسَى َ يعَة شَرِ لِأّنَ ١٣ ةِ. َّ بِالقُو ُ أخذَه ُيحاوِلُونَ

فَلْيَسمَْع.» ُأذُناِن، ُ لَه مَْن ١٥ َمجِيئِهِ.٣٦ عَْن ُأوا َّ تَنَب الَّذِي يلِيّا إ َ هُو فَيُوَحنّا يعَةُ، رِ َّ وَالش ُ الأنبِياء
يَقُولُونَ: وَ رِفاقَهُْم يُنادُونَ الأسواِق، فِي َيجلِسُونَ بِأطفاٍل ُ أشبَه ُ ه َّ إن الجِيِل؟ هَذا ُ ُأَشبِّه «بِماذا ١٦

تَرقُُصوا. فَلَْم لـَكُْم، ْرنا ‹زَمَّ ١٧
تَنُوُحوا!› فَلَْم َنازاِت، الج َ أغانِي لـَكُْم يْنا َّ وَغَن

رُوٌح ‹فِيهِ النّاُس: ُ عَنه فَقاَل ِيَن، كَالآخَر ً نَبيذا يَشرَُب يَكُْن وَلَْم ِيَن كَالآخَر يَأكُُل يَكُْن لَْم الَّذِي يُوَحنّا، َ جاء فَقَْد ١٨
الإنساِن، هَذا إلَى ‹انظُرُوا النّاُس: ُ عَنه فَقاَل ِيَن، كَالآخَر ً نَبيذا وَيَشرَُب يَأكُُل الَّذِي الإنساِن ابُْن َ جاء َّ ثُم ١٩ يرٌ.› شِرِّ

َصحِيحَةٌ.» ٌ ِحْكمَة ها أّنَ تُثبُِت َّتِي ال ِهيَ ِ الحِْكمَة ثِمارَ لـِكّنَ وَالخُطاةِ!› رائِِب الضَّ ِلجامِعِي َصدِيٌق َ وَهُو وَِسّكِيرٌ، ٌ شَرِه َ فَهُو
الخاطِئَة المُدَنَ ُ ُيحَّذِر يَسُوعُ

1 :3 ملاخي ١١:١٠ ٣٥
١١:١٤ ٣٦

.6 -5 :4 ملاخي على ً بناء ُ َمجيئَه عونَ َّ يتوق اليهودُ وكانَ الميلاد. قبل 850 سنةِ نحو اللهِ أنبياءِ أحدَ كانَ يليّا إ مجيئه. … يليا إ



٨ : ١٢ ى َّ مَت ١٥٥٥ ٢٠ : ١١ ى َّ مَت

فَقاَل: ٢١ َخطاياهُْم. عَْن بُوا يَتُو لَْم ُسّكانَها لِأّنَ مُعِجزاتِهِ، مُعظَمَ فِيها عَمَِل َّتِي ال المُدُنَ ُ خ يُوَّبِ يَسُوعُ ابتَدَأ َّ ثُم ٢٠

لَتابَتا وََصيداءَ، ُصورَ فِي فِيُْكما جَرَْت َّتِي ال المُعِجزاُت جَرَِت لَوْ ُ ه َّ لِأن َصيدا! بَيَْت يا لَِك َيُل الو يُْن! ُكوْرزِ يا لَِك َيُل «الو
َ وََصيداء ُصورَ أهِل حاَل إّنَ لـَكُْم أقُوُل وَلـَِكنِّي ٢٢ مادِ. َّ الر عَلَى وَجَلَسُوا َيَش، الخ أهلُها وَلارتَدَى بَعِيدٍ، زَمٍَن مُنذُ

ينُونَةِ. الدَّ يَومَ حالـُِكما مِْن أهوَنَ َسيَكُونُ
المُعِجزاِت أّنَ فَلَو يَةِ! الهاوِ إلَى َستَهبِطِيْنَ بَْل لا، ماءِ؟ الّسَ إلَى َستُرفَعِينَ ِك َّ أن مِيْنَ َّ تَتَوَه هَْل َكْفرَناُحومَ، يا وَأنِت ٢٣
َ أكثَر َسيَكُونُ َسدُومَ، أهِل حاَل إّنَ لـَكُْم أقُوُل وَلـَِكنِّي ٢٤ هَذا. يَومِنا إلَى لَبَقِيَْت َسدُومَ، فِي جَرَْت فِيِك، جَرَْت َّتِي ال

ينونَةِ.» الدَّ يَوِم فِي أهلِِك حاِل مِْن ً احتِمالا
الرّاحَة ُ مَصدَر َ هُو يَسُوعُ

َ الُأمُور ِ هَذِه أخفَيَْت فَقَْد وَالأْرِض. ماءِ الّسَ رَّبَ الآُب، ها أّيُ َ «أشكُرُك وَقاَل: يَسُوعُ مَ َّ تَكَل الوَقِت، ذَلَِك فِي ٢٥
هَذا.» بِعَمَِل سُرِْرَت ََّك لِأن أبِي، يا نَعَْم ٢٦ كَالأطفاِل. لِلبُسَطاءِ وََكشَْفتَها وَالأذكِياءِ، الحَُكماءِ عَِن

مَْن وَكُّلُ الابُْن إلّا الآَب يَعرُِف أحَدَ وَلا الآُب، إلّا الابَْن يَعرُِف أحَدَ فَلا شَيءٍ. كُّلَ الآُب مَنِي َّ َسل «لَقَْد ٢٧

لَهُ.» يَكِشَف أْن الابُن ُ يَشاء
مُوا َّ وَتَعَل عَلَيكُْم، نِيرِي٣٧ احمِلُوا ٢٩ الرّاحَةَ. َسُأعطِيكُمُ وَأنا ثَقِيلَةً، ً أحمالا تَحمِلُونَ مَْن يا وَ المُتعَبِينَ ها أّيُ إلَيَّ «تَعالُوا ٢٨

ُ أَضعُه الَّذِي وَالحِمُل سَهٌل، ُأعطِيهِ أنا الَّذِي َ النِّير لِأّنَ ٣٠ لِنُفُوِسكُْم. ً راحَة فَتَِجدُوا القَلِْب، وَمُتَواِضــُع وَدِيٌع لِأنِّي مِنِّي،
َخفِيٌف.» عَلَيكُْم

١٢
الّسبت رَّبُ يَسُوعُ:

َلتَقِطُونَ ي وَابتَدَُأوا ُ تَلامِيذُه فَجاعَ بِت. الّسَ أيّاِم مِْن يَوٍم فِي الحُقُوِل فِي ى َّ لِيَتَمَش يَسُوعُ ذَهََب الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

ُ فِعلُه ُ َيجُوز لا ما يَعمَلُونَ تَلامِيذَكَ إّنَ «ها لَهُ: قالُوا ذَلَِك ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر رَأى عِندَما وَلـَِكْن ٢ وَيَأكُلُونَها. القَمِح َسنابَِل
بِت.» الّسَ فِي

ِ الله بَيِت إلَى دَخََل لَقَْد ٤ مَعَهُ؟ وَمَْن َ هُو جاعَ عِندَما ُ داوُد ُ فَعَلَه ما الكِتاِب فِي تَقرَُأوا «ألَْم يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣

ذَلَِك يُسمَُح بَْل الخـُبزَ، ذَلَِك يَْأكَُل أْن ُ مَعَه ِمَْن ل وَلا ُ لَه ُ َيجُوز لا ُ ه َّ أن مََع اللهِ، إلَى ِ مَة المُقَّدَ الخـُبزِ ِ أرغِفَة مِْن وَأكََل
َ المُتَعَلِّقَة َ يعَة رِ َّ الش َيحفَظُونَ لا بِْت الّسَ يَوِم فِي َ الـكَهَنَة أّنَ َكيَف مُوسَى ِ يعَة شَرِ فِي ً أيضا تَقرَُأوا ألَْم ٥ وَحدَهُْم.» ِ لِلـكَهَنَة
وَلَو ٧ هُنا. الهَيكَِل مَِن أعظَمُ َ هُو ما هُناكَ إّنَ لـَكُْم أقُوُل لـَِكنِّي ٦ هَذا، عَمَلِهِْم عَلَى ُيحاَسبُونَ لا هَذا وَمَْع بِْت؟ بِالّسَ
لِأّنَ ٨ ياءِ. ِ الأبر ُأولَئَِك عَلَى ْ حَكَمْتُم ِما ل ةً.›٣٨ َّ ِي َحيوان َ ذَباِئح لا لِلنّاِس، ً رَحمَة ‹ُأريدُ يَقُوُل: ِحينَ الكِتاُب يَعنِيهِ ما ْ عَرَفْتُم

بِت.» الّسَ رَّبُ َ هُو الإنساِن ابَْن
١١:٢٩ ٣٧

للشريعة. يهودي رمز وهو الثقيلة، الأحمال حمل على لتساعدها الحيوانات على توضع خشبية أداة النير نيري.
١٢:٧ ٣٨

6. :6 هوشع كتاب من حيوانيّة. … أريد



٢٦ : ١٢ ى َّ مَت ١٥٥٦ ٩ : ١٢ ى َّ مَت

بت الّسَ يَومَ الّشِفاءُ
تَسمَُح «هَْل يَسُوعَ: النّاُس فَسَأَل مَشلُولَةٌ. ُ يَدُه رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ١٠ مَجمَعِهِْم. إلَى وَذَهََب المَكانَ، ذَلَِك تَرَكَ َّ ثُم ٩

عَلَيهِ. ِ بِه يَشتَكُونَ دَلِيٌل لَدَيهِْم يَكُونَ لـِكَي ذَلَِك، ُ َسألُوه بِْت؟» الّسَ يَومَ جُِل َّ الر هَذا يَدِ بِِشفاءِ ُ يعَة رِ َّ الش
وَالإنسانُ ١٢ وَُتخرُِجونَهُ؟ ُ ُمِسكُونَه ت ألا بِت، الّسَ يَومَ ُحفرَةٍ فِي وَقََع خَرُوٌف ُ لَه أحَدَكُْم أّنَ «افتَرَِضوا لَهُْم: فَقاَل ١١

يعَةِ.» رِ َّ الش مََع يَتَوافَُق بِْت، الّسَ يَومَ الخـَيرِ فَعَمَُل ً إذا الخَرُوِف. مَِن ً ة َّ أهَمِّي ُ أكثَر
فَخَرََج ١٤ الُأخرَى. ِ َكيَدِه ً تَماما ً َسلِيمَة فَعادَْت فَبَسَطَها يَدَكَ.» «ابسُْط مَشلُولَةٌ: ُ يَدُه ذِي َّ لِل يَسُوعُ قاَل َّ ثُم ١٣

يَسُوعَ. يَْقتُلونَ َكيَف لِيَعرِفُوا يَتَآمَرُونَ وَابْتَدَُأوا ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر
ُختار الم ِ الله ُ خادِم يَسُوعُ:

يَكِشفُوا لا أْن وَأمَرَهُْم ١٦ جَمِيعاً، فَشَفاهُْم َكبِيرَةٌ، ُ جَماهِير ُ فَتَبِعَتْه المَكانَ. ذَلَِك وَتَرَكَ طَهُْم، ُمخَّطَ يَسُوعُ فَعَرََف ١٥
إَشعْياءَ: بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَْى ُ الله ُ قالَه ما َّ لِيَتِم هَذا حَدََث ١٧ هُوَ. مَْن

اختَرْتُهُ، الَّذِي خادِِمي «هُوَذا ١٨
بِهِ. سُرِْرُت الَّذِي َحبِيبِي

عَلَيهِ، رُوِحي َسأَضُع
لِلُأمَِم. العَدَل فَيُعلَِن

يَصرَُخ، وَلَْن ً أحَدا ُيخاصِمَ لَْن ١٩

َشوارِعِهِْم. فِي ُ َصوتَه ً أحَدا يُسمـِـَع وَلَْن
المُنَحنِيَةَ، َ القََصبَة ى َّ َحت َ يَكسِر لَْن ٢٠

نَةَ. المُدَّخِ َ الفَتِيلَة ى َّ َحت يُطفَِئ وَلَْن
يَنتَصِرُ. العَدَل َيجعََل أْن إلَى ُّ وََسيَستَمِر

٣٩ فِيهِ.» رَجاءَها َستََضُع الُأمَِم وَكُّلُ ٢١

يَسُوع ُسلطانُ
وَيَرَى. مُ َّ يَتَكَل الأخرَُس فَصارَ فَشَفاهُ. يرٍ، شِرِّ بِروٍح ً مَسكُونا كانَ ُ ه َّ لِأن وَأخرََس أعمَى ً رَجُلا إلَيهِ أحضَرُوا َّ ثُم ٢٢

داوُدَ؟» ابَْن جُُل َّ الر هَذا يَكُونَ أْن ُمِكُن ي «هَْل وَقالُوا: النّاُس فَانْدَهََش ٢٣

الأرواِح رَئِيِس َبُوَل٤٠ بَعلَز ةِ َّ بِقُو َ يرَة الشِّرِّ الأرواَح ُيخرُِج جُُل َّ الر «هَذا قالُوا: هَذا، ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر سَمـِـَع فَعِندَما ٢٤
يرَةِ.» الشِّرِّ

ٍ مَدِينَة وَكُّلُ الخَراُب. َ هُو وَيَتَحارَبُونَ أهلُها يَنقَسِمُ ٍ مَملـَكَة كُّلِ َ مَِصير «إّنَ لَهُْم: قاَل أفكارَهُْم، يَسُوعُ عَرََف وَإْذ ٢٥

َ تَصمُد أْن ُمِكُن ي فََكيَف ذاتَهُ، وَُيحارُِب الأرواَح ُ يَْطرُد يطانُ الّشَ كانَ فَإذا ٢٦ يَدُومُ. لا ُ أهلُه يَتَحارَُب بَيٍت أْو
4 -1 :42 إَشعْياء ١٢:٢١ ٣٩

١٢:٢٤ ٤٠
.27 العدد في ً أيضا الشيطان. أسماء من بَعلزبول.
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َيحكُمُونَ الَّذِيَن فَهُمُ تَلامِيذُكُْم؟ يَطرُدُها فَبِماذا َبُوَل، بَعلَز ةِ َّ بِقُو َ يْرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ أطرُد أنا ُكنُت فَإْن ٢٧ مَملـََكتَهُ؟
إلَيكُْم. َ جاء قَْد ِ الله مَلـَكُوَت أّنَ ً وَاِضحا صارَ فَقَْد اللهِ، بِرُوِح َ يرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ أطرُد ُكنُت إْن لـَِكْن ٢٨ عَلَيكُْم.
يُصبُِح ِحينَئِذٍ لاً؟ أّوَ القَوِّيَ جَُل َّ الر َبََط ر إذا إلّا أملاكَهُ، وَيَنهََب قَوِّيٍ رَجٍُل بَيَت يَدخَُل أْن لأحَدٍ ُمِكُن ي َكيَف ٢٩

بَيتِهِ. نَهِب عَلَى ً قادِرا
أْن ُمِكُن ي ٍ وَإهانَة ةٍ َّ َخطِي كُّلُ لـَكُْم: أقُوُل لِذَلَِك ٣١ يُبَعثِرُ.» َ فَهُو مَعِي يَجمَُع لا وَمَْن ِضّدِي. َ فَهُو مَْعي لَيَس «مَْن ٣٠
بِشَيءٍ مُ َّ يَتَكَل مَْن وَأمّا لَهُ، ُ يُغفَر الإنساِن ابِْن ِضّدَ بِشَيءٍ مُ َّ يَتَكَل مَْن ٣٢ تُغفَرَ. فَلَْن القُدُِس وِح ُّ الر ُ إهانَة أمّا لِلنّاِس، َ تُغفَر

الآتِي. العالَِم فِي وَلا العالَِم هَذا فِي لا لَهُ، َ يُغفَر أْن ُمِكُن ي فَلا القُدُِس وِح ُّ الر ِضّدَ
الحَقيقة ُ يُظهِر ُ َّمَر الث

َمَرِها. بِث تُعرَُف َ َجرَة الّشَ لِأّنَ رَدِيئاً. ً ثَمَرا فَتُعطيَك ديئَةُ، َّ الر ُ الشََجرَة أمّا َجيِّدَةً. ً َشجَرَة ازرَْع َجيِّداً، ً ثَمَرا تَناَل «لـِكَي ٣٣

القَلُب. ِ بِه ُ يَمتَلِئ بِما مُ َّ يَتَكَل الفَمَ لِأّنَ أشرارٌ؟ ْ وَأنتُم ِ الّصاِلحَة بِالُأمُورِ مُوا َّ تَتَكَل أْن ُمِكنُكُْم ي َكيَف الأفاِعي، أولادَ يا ٣٤

لَدَيهِ. َخزُوِن الم رِّ َّ الش مَِن ٌ ير شِرِّ َ هُو ما ُيخرُِج ُ يْر الشِّرِّ وَالإنسانُ ، الّصاِلحِ ِ َكنزِه مَِن ٌ صاِلح َ هُو ما ُيخرُِج ُ الّصاِلح فَالإنسانُ ٣٥
أْو بَراءَتََك ُ َسيُقَرِّر وَكَلامَُك ٣٧ قالُوها. ٍ كَلِمَة كُّلِ عَْن النّاُس َسيُْسأُل ينونَةِ، الدَّ يَوِم فِي ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل وَلـَِكنِّي ٣٦

إدانَتََك.»
ً بُرهانا يَطلُبُونَ اليَهُودُ ُ قادَة

مُعِْجزيّاً.» ً بُرهانا مَنَْك نَرَى أْن ِيدُ نُر مُعَلِّمُ، «يا وَقالوا: ونَ ُّ يِسي ِّ وَالفِر ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي بَعُض ُ مِنْه َطلََب َّ ثُم ٣٨

فََكما ٤٠ يُونانَ. بِيِّ َّ الن بُرْهانَ إلّا يُعطَى وَلَْن يُؤمَِن. لـِكَي بُرهاٍن عَْن يَبحَُث الفاِسُق ُ ير الشِّرِّ الجِيُل «هَذا فَأجابَهُْم: ٣٩

َ ثَلاثَة الأْرِض َجوِف فِي الإنساِن ابُْن َسيَبقَى هَكَذا لَياٍل، وَثَلاَث أيّاٍم َ ثَلاثَة ِ الـَكبِيرَة ِ مَكَة الّسَ بَطِن فِي بَقَِي يُونانَ أّنَ
يُونانَ. َ َتحذِيْر سَمِعوا إْذ تابُوا هُْم لأّنَ ُ وََسيَدِينُونَه الجِيِل، هَذا ِضّدَ ِ ينُونَة الدَّ يَومَ نِينَوَى أهُل َسيَقُِف ٤١ لَياٍل. وَثَلاَث أيّاٍم

يُونانَ. مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن أمامَكُْم هُنا وَالآنَ
تَسمََع لـِكَْي الأْرِض أقاصِي مِْن جاءَْت فَقَْد وََستدينُهُ. الجِيِل هَذا ِضّدَ ِ ينُونَة الدَّ يَومَ َنُوِب٤١ الج ُ ـِكَة مَل «وََستَقُِف ٤٢

ُسلَيْمانَ. مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن أمامَكُْم هُنا وَالآنَ ُسلَيْمانَ. َ ِحكمَة
الفارِغة النفُس

حينَئِذٍ ٤٤ َيجِدُ، فَلا راحَةٍ، مَكاِن إلَى ً ساعِيا ً ة َّ جاف أماِكَن ُ َيجتاز ُ ه َّ فَإن إنساٍن، مِْن َنجٌِس رُوٌح َيخرُُج «عِندَما ٤٣

ُ وَُيحضِر يَذهَُب حينَئِذٍ ٤٥ باً. َّ وَمُرَت ً سا َّ وَمَُكن ً فارِغا البَيَت وََيجِدُ فَيَذهَُب مِنهُ.› ِجئُت الَّذِي بَيتِي إلَى ‹َسأعُودُ يَقُوُل:
ِ حالَتِه مِْن أسوَأ ِ الأِخيْرَة الإنساِن ذَلَِك ُ حالَة تَكُونُ وَهَكَذا هُناكَ. وَتَسكُُن فَتَدخُُل شَرّاً، ُ تَفُوقُه َ ُأخَر أرواٍح َ َسبعَة ُ مَعَه

يرِ.» الشِّرِّ الحاضِرِ الجِيِل هَذا مََع َسيَحدُُث هَكَذا الُأولَى.
عائِلَتُه هُْم يَسُوعَ تَلامِيذُ

١٢:٤٢ ٤١
.13 -1 :10 ل الأّوَ الملوك كتاب انظر ُسلَيْمان. الملك فم على الله حكمة تسمع لـكي كيلومتر ألفي نحو قطعت وقد َسبََأ. ملـكة الجنوب. ملـكة
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إلَيهِ. ثُوا يَتَحَّدَ أْن وََطلَبُوا الخارِِج، فِي وَوَقَفُوا ُ وَإخوَتُه ُ ه ُأمُّ أتَْت النّاِس، جُمُوِع إلَى مُ َّ يَتَكَل يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٤٦

يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٤٨ إلَيَك.» َث حَّدُ َّ الت ِيدُونَ وَيُر الخارِِج فِي يَقِفُونَ وَإخوَتَُك َك «ُأمُّ لِيَسُوعَ: الأشخاِص أحَدُ فَقاَل ٤٧

الَّذِي لِأّنَ ٥٠ وَإخوَتِي، ُأمِّي هُْم «هَؤُلاءِ وَقاَل: ِ تَلامِيذِه إلَى ِ ِيَدِه ب َ أشار َّ ثُم ٤٩ إْخوَتِي؟» هُْم وَمَْن ُأمِّي، ِهيَ «مَْن
وَُأمِّي.» وَُأختِي أِخي َ هُو ماءِ الّسَ فِي الَّذِي أبِي َ مَِشيئَة يَعمَُل

١٣
البِذار مَثَُل

إلَى فَصعِدَ َكثِيرَةٌ. ُ جَماهِير ُ َحولَه فَاجتَمَعَْت ٢ البُحَيرَةِ. شاطِِئ عَلَى وَجَلََس البَيَت يَسُوعُ تَرَكَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ١
لَهُْم: فَقاَل بِأمثاٍل. ً َكثِيرَة َ أشياء لَهُْم وَقاَل ٣ الّشاطِِئ. عَلَى النّاُس وَقََف بَينَما فِيهِ، وَجَلََس قارٍِب

وَوَقََع ٥ وَأكَلَتهُ. الطُيُورُ فَجاءَِت يِق، رِ الّطَ جانِِب إلَى البِذارِ بَعُض وَقََع يَبذُرُ، َ هُو وَبَينَما ٤ لِيَبذِرَ. فَلّاٌح «خَرََج
عَميقَةً. تَكُْن لَْم َ بَة ر ُّ الت لِأّنَ ٍ بِسُرعَة ُبُوُب الح فَنَمَِت كافِيَةٌ، ٌ بَة تُر تُوجَدُ لا َحيُث ةٍ، َّ ي َصخرِ أْرٍض عَلَى البِذارِ بَعُض
الأشواِك. عَلَْى البِذارِ بَعُض وَوَقََع ٧ ُلَْت. ذَب جُذوٍر بِلا كانَْت ها وَلِأّنَ احتَرَقَْت، مُس الّشَ أشرَقَِت عِندَما لـَِكْن ٦

ِستِّينَ وَبَعضُها ِضعٍف، َ مِئَة بَعضُها َ فَأثْمَر ِ الّصاِلحَة الأْرِض عَلَى ُأْخرَى بُذُورٌ وَوَقَعَْت ٨ هُ. َّ ُمُو ن لَْت وَعَّطَ الأشواكُ فَنَمَِت
فَلْيَسمَْع.» ُأذُناِن، ُ لَه مَْن ٩ ِضعفاً. ثَلاثِينَ وَبَعضُها ِضعفاً،

وَالفَهم مَُع الّسَ
ةِ؟» َّ الرَمزي الأمثلةِ باْستِخداِم إلَْيهِْم مُ َّ تَتَكَل ِماذا «ل وََسألُوهُ: لامِيذُ َّ الت إلَيهِ َ وَجاء ١٠

كُّلَ لِأّنَ ١٢ لَهُْم. ِ يُعْطِه لَْم ُ ه َّ وَلـَِكن ماواِت، الّسَ مَلـَكُوِت سِرِّ ِ مَعرِفَة امتِيازَ ُ الله ُ أعطاكُم «لَقَْد يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ١١
هُْم أّنَ فَمَْع بِأمثاٍل، إلَْيهِْم مُ َّ أتَكَل لِهَذا ١٣ لَهُ. ما ُ مِنه فَسَيُنتَزَعُ يَملُِك، لا الَّذِي أمّا عَنْهُ، يَفيُض وَ لَهُ، َسيُزادُ يَملُُك٤٢ مَْن

إَشعْياءَ: ُ ة َّ نُبُو عَلَيهِْم تَنطَبُِق وَبِهَذا ١٤ يَفهَمُونَ. لا هُْم أّنَ إلّا يَسمَعُونَ، هُْم أّنَ وَمَْع يُدرُِكونَ. لا هُْم أّنَ إلّا يَرَونَ،
وَتَسمَعُونَ، ‹َستَسمَعُونَ

تَفهَمُوا. لَْن كُْم َّ لـَِكن
وَتَنظُرُونَ، وََستَنظُرُونَ

تُبْصِروا. لَْن كُْم َّ لـَِكن
َلِيداً، ب عِب الّشَ هَذا ذِهُْن صارَ فَقَْد ١٥

ثَقيلاً. سَمَعُهُْم وَصارَ
عُيُونَهُْم، أغمَُضوا

بِعُيُونِهِْم، يُلاِحظُوا أْن يَقدِرُونَ فَلا
بِآذانِهِْم، يَْسمَعُوا أْن وَلا
بِهِْم، بِقُلُو يَفهَمُوا أْن وَلا

١٣:١٢ ٤٢
فهماً.» يملك «من المقصودُ ربما يملك. من
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٤٣ فَُأْشفِْيهِْم.› إلَيَّ يَرِجعُوا لِكَيلا
اْشتاقَوا يَن َكثِيْرِ ً وَأبرارا ً مُلُوكا إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل ١٧ تَسمَُع. ها لِأّنَ وَآذانِكُْم تَرَى، ها لِأّنَ لِعُيُونِكُْم ً فَهَنِيئا ْ أنتُم أمّا ١٦

يَسمَعُوا. وَلَْم تَسمَعُونَ ما يَسمَعُوا أْن وَاْشتَهَوا يَرَوا، وَلَْم تَرَونَ ما يَرَوا أْن
البِذار مَثَِل مَعنَى

ُ وَيَأخُذ ير٤٤ُ الشِّرِّ يَأتِي يَفهَمُها، وَلا َلـَكُوِت الم َ رِسالَة َشخٌص يَسمَُع عِندَما ١٩ البِذارِ: مَثَِل شَرِْح إلَى «فَاْستَمِعُوا ١٨
يِق. رِ الّطَ جانِِب إلَى َسقَطَْت َّتِي ال البُذُورِ مَعنَى َ هُو هَذا قَلْبِهِ. فِي زُرِعَْت َّتِي ال َ البُذُور

جُذُوٍر بِلا ُ ه َّ لأن لـَِكْن ٢١ بِفَرٍَح، ً حالا فَيَقبَلُها َ الكَلِمَة يَسمَُع مَْن ُ فَتُْشبِه ةِ، َّ ي خرِ الّصَ الأْرِض عَلَى َسقَطَْت َّتي ال «أمّا ٢٠

يعاً. سَرِ ُ يمانَه إ يَفقِدُ قَبِلَها، َّتِي ال ِ الكَلِمَة بِسَبَِب وَالاضطِهادُ يُق الّضِ يَأتِي وَعِندَما قَِصيرٍ، لِوَقٍت يَْصمُدُ ُ ه َّ فَإن نَفِسهِ، فِي
الكَلِمَةَ، َتخنُُق الماِل وَإغراءِت َياةِ، الح هُمُومَ ّنَ لـَّكِ الكَلِمَةَ، يَسمَُع مَْن ُ فَتُشبِه الأشواِك، بَينَ َسقَطَْت َّتي ال «أمّا ٢٢

ُثمِرُ. ت فَلا
َ مِئَة ً ة مَّرَ فَيَحُصدَ بِالفِعِِل. َ فَيُثمِر يَفهَمُها وَ َ الكَلِمَة يَْسمَُع الَّذي َ فَهُو الّصاِلحَةِ، الأْرِض عَلَى زُرِعَ الَّذي «أمّا ٢٣

ِضعفاً.» ثَلاثِينَ ً ة وَمَّرَ ِضعفاً، ِستِّينَ ً ة وَمَّرَ ِضعٍف،
ة الّضارَّ وَالأعشاِب القَمِح مَثَُل

كانَ بَينَما وَلـَِكْن ٢٥ َحقلِهِ. فِي ً َجيِّدَة ً بُذُورا زَرَعَ ً رَجُلا ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «يُشبِه آخَرَ: ً مَثَلا لَهُْم وَقاَل ٢٤

َسنابَِل، َل وََشّكَ القَمُح نَبََت وَعِندَما ٢٦ ذَهََب. َّ ثُم القَمِح بَينَ ً ة ضارَّ ً أعشابا َ وَبَذَر جُِل َّ الر عَدُّوُ َ جاء نائِمِينَ، النّاُس
أيَن َمِْن ف َحقلَِك؟ فِي ً َجيِدَة ً بُذُورا تَزرَْع ألَْم َسيِّدُ، ‹يا لَهُ: وَقالُوا ُ عَبِيدُه إلَيهِ َ فَجاء ٢٧ كَذَلَِك. ُ ة الّضارَّ الأعشاُب نَبَتَِت

ةُ؟› الّضارَّ الأعشاُب ِ هَذِه جاءَْت ً إذا
وَنَقتَلِعَها؟› نَذهََب أْن ِيدُنا تُر ‹هَْل عَبِيدُهُ: ُ فَسَألَه ذَلَِك.› فَعََل ‹عَدُّوِي جُُل: َّ الر «فَأجابَهُمُ ٢٨

يَنمُواِن دَعُوهُما ٣٠ مَعَها. القَمَح تَقتَلِعُونَ قَْد ةَ، الّضارَّ الأعشاَب تَقتَلِعُونَ عِندَما َّكُْم لِأن ‹لا، جُُل: َّ الر «فَأجاَب ٢٩
أمّا يِق. لِلحَرِ حُزٍَم فِي وَاحزِمُوها لاً، أّوَ َ ة الّضارَّ الأعشاَب ‹اجمَعُوا لِلحَّصادِيَن: َسأقُوُل ِحينَئِذٍ الحَصادِ، وَقِت ى َّ َحت ً مَعا

ِمخزَنِي.›» فِي ُ وََضعُوه ُ فَاجمَعُوه القَمُح
َميرَة وَالخ الخَردَِل مَثَلا

ها إّنَ ٣٢ َحقلِهِ. فِي وَزَرَعَها إنساٌن أخَذَها خَردٍَل َ بِذرَة ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «يُشبِه آخَرَ: ً مَثَلا يَسُوعُ لَهُْم قاَل َّ ثُم ٣١

تَأتِي ماءِ الّسَ ُطيورَ إّنَ ْى َّ َحت َكبِيرَةً، ً َشجَرَة تُصبُِح إْذ البَساتِينِ، نَباتاِت َ أكبَر تَكُونُ ها فَإّنَ تَنمُو، عِندَما لـَِكْن البُذُورِ. ُ أصغَر
أغصانِها.» فِي أعشاشَها وَتَصنَُع إلَيها،

ى َّ َحت ِحينِ الّطَ مَِن َ مَقادِيْر ِ ثَلاثَة فِي وَخَلَطَْتها اْمرأةٌ أخَذَْتها ً خَمِيرَة ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «يُشبِه آخَرَ: ً مَثَلا لَهُْم وَقاَل ٣٣

هُ.» ُّ كُل العَجينُ َ اختَمَر
10 -9 :6 إَشعْياء ١٣:١٥ ٤٣
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ُ الله ُ قالَه ما َ هُو فَهَذا ٣٥ بِأمثاٍل. إلّا النّاَس ُ يُكَلِّم يَكُْن وَلَْم الأمثاَل. ً مُستَخدِما الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ يَسُوعُ قاَل ٣٤

: بِيِّ َّ الن لِساِن عَلَْى

بِأمثاٍل، َمِي ف «َسأفتَُح
٤٥ العالَمُ.» خُلَِق أْن مُنذُ ةٍ َّ َمخفِي بُِأمُوٍر وََسأنطُِق

ةِ الّضارَّ الأعشاِب مَثََل لَنا «اشْرَْح وَقالوا: ُ تَلامِيذُه إلَيهِ مَ فَتَقَّدَ البَيِت. إلَى وَدَخََل ُمُوعَ، الج يَسُوعُ صَرََف ِحينَئِذٍ ٣٦
الحَقِل.» فِي

لَهُمُ الَّذِيَن هُمُ ُ َيِّدَة الج ُ وَالبُذُور العالَمُ، َ هُو وَالحَقُل ٣٨ الإنساِن، ابُْن َ هُو َ َيِّدَة الج البُذُورَ زَرَعَ «الَّذِي لَهُْم: فَقاَل ٣٧

َ هُو وَالحَصادُ بلِيُس. إ َ هُو بَذَرَهُْم الَّذِي وَالعَدُّوُ ٣٩ يرِ. الشِّرِّ إلَى يَنتَمونَ الَّذِيَن فَهُمُ ُ ة الّضارَّ الأعشاَب أمّا َلـَكُوُت. الم
المَلائِكَةُ. هُمُ وَالحَّصادُونَ العالَِم. ُ نِهايَة

ُ مَلائَِكتَه الإنساِن ابُْن َسيُرِسُل إْذ ٤١ العالَِم. ُ نِهايَة َستَكُونُ هَكَذا بِالنّارِ، وَُتحرَُق تُجمَُع َ ة الّضارَّ الأعشاَب أّنَ «وََكما ٤٠
النّاُس يَبكِي هُناكَ المُشتَعِِل. الفُرِن فِي يَطرَُحونَهُْم َّ ثُم ٤٢ وَالأشرارِ، المُفِسدِيَن كُّلَ ِ مَلـَكُوتِه مِْن َسيَجمَعُونَ الَّذِيَن

فَلْيَسمَْع. ُأذُناِن، ُ لَه مَْن أبِيهِْم. مَلـَكُوِت فِي مِس كَالّشَ الأبرارُ َسيَْسطَُع ِحينَئِذٍ ٤٣ أسنانِهِْم. عَلَى ونَ يَصِرُّ وَ

وَالَلُؤلُؤَة الـَكنْزِ مَثَلا
كُّلَ وَباعَ ذَهََب فَرَِحهِ، ةِ وَلِِشّدَ ِيَةً. ثان ُ فَدَفَنَه َشخٌص ُ وَجَدَه َحقٍل. فِي ً مَدفُونا ً َكنْزا ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «يُشبِه ٤٤

الحَقَل. ذَلَِك وَاشتَرَى ُ ـِكُه يَمل ما
كُّلَ وَباعَ ذَهََب ِجّداً، ً ثَمِينَة ً لُؤلُؤَة وَجَدَ وَعِندَما ٤٦ جَمِيلَةٍ. َ لآلِئ عَْن يَبحَُث ً تاِجرا ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «وَيُشبِه ٤٥

وَاْشتَراها. ُ ـِكُه يِمل ما
يد الّصَ ِ َشبَكَة مَثَُل

امتَلأِت وَعِندَما ٤٨ ُمختَلِفَةٍ. أنواٍع ًمِْن سَمَكا وَأمسََكْت البُحَيرَةِ، إلَى ُألقِيَْت ً َشبَكَة ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «وَيُشبِه ٤٧

مَُك الّسَ أمّا ِسلاٍل، فِي ُ يََضعُونَه وَ َيِّدَ الج مََك الّسَ َيختارُونَ وَأخَذُوا جَلَسُوا َّ ثُم الّشاطِِئ. إلَى يّادُونَ الّصَ َسحَبَها بَكَةُ، الّشَ
َّ ثُم ٥٠ الأبرارِ، عَِن الأشرارَ وََستَفِصُل ُ المَلائِكَة َستَأتِي إْذ العالَِم، ِ نِهايَة فِي َسيَحدُُث ما هَذا ٤٩ خارِجاً. ُ فَألقُوه ُ دِيء َّ الر

أسنانِهِْم.» عَلَى ونَ يَصِرُّ وَ النّاُس يَبكِي هُناكَ المُشتَعِِل. الفُرِن إلَى الأشرارَ ُلقِي ت
«نَعَْم.» فَأجابُوا: الُأمُورِ؟» ِ هَذِه جَمِيَع تَفهَمُونَ «هَْل تَلامِيذَهُ: يَسُوعُ وََسأَل ٥١

البَيِت َمخزَِن مِْن ُيخرُِج بَيٍت رَّبِ مِثُل َ هُو ماواِت، الّسَ مَلـَكُوِت عَْن مُ َّ يَتَعَل ِ يعَة رِ َّ لِلش ٍ مُعَلِّم كُّلُ «لِذَلَِك لَهُْم: فَقاَل ٥٢
عَتِيقَةً.» ً وَأشياء ً جَدِيدَة ً أشياء
مَدِينَتِه إلَى يَذهَُب يَسُوعُ

2 :78 المزمور ١٣:٣٥ ٤٥
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مَجمَعِهِْم. فِي يُعَلِّمُهُْم ابتَدَأ َلدَتِهِ، ب إلَى ذَهََب وَلَمّا ٥٤ المَكانَ. ذَلَِك تَرَكَ الأمثاِل، تِلَك سَرْدِ مَِن يَسُوعُ انتََهى وَلَمّا ٥٣
ألَيسَْت جّارِ؟ َّ الن ابَْن َ هُو ألَيَس ٥٥ المُعِجزاِت؟ ِ وَهَذِه ِ الحِْكمَة ِ بِهَذِه جُُل َّ الر هَذا َ جاء أيَن «مِْن وَقالُوا: َمِيُع الج فَاندَهََش
كُّلِ عَلَى َحَصَل أيَن َمِْن ف بَينَنا؟ ِ أَخواتِه جَمِيُع ُ تُقيم ألا ٥٦ وَيَهُوذا؟ وَِسمعانَ يُوُسَف وَ يَعقُوَب ُ إْخوَتُه ألَيَس يَمَ؟ مَْر ُ ه ُأمُّ

قُبُولِهِ. مِْن يَمنَعُهُْم ً عائِقا ذَلَِك فَكانَ ٥٧ لَدَيهِ؟» ما
هُناكَ، ً َكثِيرَة مُعِجزاٍت يَعمَْل فَلَْم ٥٨ بَيتِهِ!» وَفِي ِ وََطنِه فِي إلّا ٍ كَرامَة بِلا ٌ نَبِّي يَكُونُ «لا لَهُْم: فَقاَل يَسُوعُ أمّا

يمانِهِْم. إ عَدَِم بِسَبَِب
١٤

يَسُوع عَْن يَسمَُع هِيرُودُُس
مَِن قامَ المَعمَدانُ، يُوَحنّا ُ ه َّ «إن ِلخُّدامِهِ: فَقاَل ٢ يَسُوعَ. عَْن َلِيِل٤٦ الج والِي هِيرُودُُس سَمـِـَع الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

بِواِسطَتِهِ!» المُعِجزاُت ُتجرَى وَلِهَذا المَوِت،
المَعْمَدان يُوَحنّا مَْقتَُل

لأّنَ ٤ َس، ُّ فِيلِب أِخيهِ ِ زَوجَة هِيرُودِيّا بِسَبَِب وَهَذا الّسِجِن، فِي ُ وَوََضعَه يُوَحنّا عَلَى قَبََض الَّذِي َ هُو فَهِيرُودُُس ٣

َيخاُف كانَ ُ ه َّ وَلـَِكن قَتلَهُ، ِيدُ يُر هِيرُودُُس كانَ لِهَذا ٥ أِخيَك.» َ زَوجَة تَأخُذَ أْن لََك َيحِّقُ «لا لِهِيرُودَُس: قاَل يُوَحنّا
نَبِيّاً. يُوَحنّا يَعتَبِرُونَ كانُوا هُِم لِأّنَ النّاِس، مَِن

ِجّداً، هِيرُودَُس فَأسعَدَْت ُضيُوفِهِ، وَأمامَ ُ أمامَه هِيرُودِيّا ُ ابنَة رَقََصِت هِيرُودَُس، مِيلادِ عِيدِ يَومُ َ جاء لَمّا لـَِكْن ٦

رَأَس «أعطِنِي فَقالَْت: تَطلُُب، ما نَْتها لَّقَ قَْد كانَْت ها ُأمَّ لـَِكّنَ ٨ كانَ. مَهْما ُ تَطلُبُه ما يُعطِيَها بِأْن وَأقسَمَ وَعَدَ ُ ه َّ إن ى َّ َحت ٧

َطبٍَق.» عَلَى هُنا المَعْمَداِن يُوَحنّا
فِي يُوَحنّا رَأَس يَقطَُع مَْن فَأرَسَل ١٠ لُِضيُوفِهِ. ً وَاحْتِراما قَسَمِهِ، بِسَبَِب َطلَبِها ِ ِتَلبِيَة ب أمَرَ ُ ه َّ لـَِكن َلُِك، الم فَحَزِنَ ٩

ُ َجسَدَه وَأخَذُوا يُوَحنّا تَلامِيذُ أتَى ِحينَئِذٍ ١٢ لُِأمِّها. ُ فَأعطَتْه لَها، وَُأعطَِي َطبٍَق عَلَى ُ رَأُسه َ ُأحضِر َّ ثُم ١١ الّسِجِن.
حَدََث. بِما يَسُوعَ وَأخبَرُوا ذَهَبُوا َّ ثُم وَدَفَنُوهُ.

آلاف خَمسةِ مِْن َ أكثَر يُطعِمُ يَسُوعُ
مُدُنِهِْم مِْن وَخَرَُجوا ذَلَِك، ُمُوعُ الج فَعَرَفَِت مُنعَزٍِل. مَكاٍن إلَى وَذَهََب ً با قارِ رَِكَب بِهَذا، يَسُوعُ سَمـِـَع وَعِندَما ١٣

مِْنهُْم. المَرضَى وََشفَى عَلَيهُْم، فَتَحَنَّنَ َكبِيراً، ً جَمْعا رَأى الّشاطِِئ، إلَى ِ نُزُولِه وَعِنْدَ ١٤ وَتَبِعُوهُ. الأقداِم عَلَى ً مَْشيا
إلَى لِيَذهَبُوا النّاَس فَاصرِِف ِجّداً، مُتَأّخِرٌ وَالوَقُت مَعزُوٌل المَكانُ «هَذا لَهُ: وَقالُوا ُ تَلامِيذُه َ جاء المَساءِ، وَفِي ١٥

لَهُْم.» ً َطعاما وَيَشتَرُوا القُرَى
لِيَأكُلُوا.» ً َشيئا ْ أنتُم أعطُوهُْم لِذَهابِهِْم، داعيَ «لا لَهُْم: قاَل يَسُوعَ لـَِكّنَ ١٦

وَسَمََكتِينِ.» الخـُبزِ مَِن ٍ أرغِفَة ِ خَمسَة ِسوَى هُنا ٌ شَيء لَدَينا «لَيَس تَلامِيذُهُ: ُ لَه فَقاَل ١٧

١٤:١ ٤٦
انظر بِع. ُّ الر والي أْو بِع ُّ الر ِبحاِكِم ٍ وِلايَة كُّلِ ُ حاِكم ى يُسَمَّ لِذَلَِك وِلاياٍت، أربِع إلَى فِلِسطِينُ مُوا قَّسَ قَْد الرّومانُ كانَ بِع.» ُّ الر «والِي ً حرفيّا َلِيل. الج والِي

1. :3 لُوقا َ بشارَة
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َ َمسَة الخ الخـُبزِ َ أرغِفَة يَسُوعُ أخَذَ َّ ثُم العُْشِب. عَلَى ُلُوِس بِالج النّاَس وَأمَرَ ١٩ «. إلَيَّ «أحضِرُوها يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٨
فَأكَلُوا ٢٠ النّاِس. عَلَى عُوها فَوَزَّ ِ لِتَلامِيذِه َ الأرغِفَة وَأعطَى مَها قَّسَ َّ ثُم ماءِ. الّسَ إلَى ًعَينَيهِ رافِعا َ الله َ وََشكَر مََكتِيْنِ، وَالّسَ
أكَلُوا الَّذِيَن ُ عَدَد كانَ وَقَْد ٢١ بِالـِكسَرِ. ً مَملوءَة ً َسلَّة َ عَشْرَة اثنَتي فَكانَ عاِم، الّطَ مَِن ى تَبَّقَ ما وَرَفَعُوا جَمِيعاً. وََشبِعُوا

وَالأطفاِل. النِّساءِ عَدا ما رَجٍُل، آلاِف َ خَمسَة
الماء عَلَى يَمشِي يَسُوعُ

وَبَعدَما ٢٣ َمَْع. الج َ هُو يَصرُِف بَينَما الُأخرَى، ةِ ّفَ الّضِ إلَى ُ وَيَسبِقُوه القارَِب يَرَكبوا أْن ُ تَلامِيذِه مِْن يَسُوعُ َطلََب َّ ثُم ٢٢
مَنتََصِف في صارَ قَْد القارُِب وَكانَ ٢٤ وَِحيداً. هُناكَ كانَ ُ المَساء َ جاء وَعِندَما لِيَُصلِّي. ُ وَحدَه َبَِل الج إلَى َصعِدَ صَرَفَهُْم،

القارِِب. جاهِ لاّتِ ً مُعاِكسَة كانَْت َ الرِّيح لِأّنَ ةٍ، بِِشّدَ ِ بِه ُ تَصطَدِم وَالأمواُج البُحَيرَةِ،
مَِن ارتَعَبُوا ِ البُحَيرَة عَلَى ً ماِشيا ُ تَلامِيذُه ُ رَآه فَلَمّا ٢٦ البُحَيرَةِ. عَلَى ً ماِشيا إلَْيهِْم يَسُوعُ َ جاء بِقَلِيٍل، الفَجرِ وَقَبَل ٢٥

صَرَُخوا. َخوفِهِْم وَمِْن َشبٌَح،» ُ ه َّ «إن وَقالُوا الخَوِف،
َحّقاً، أنَت هَذا كانَ إْن رَّبُ «يا بُطرُُس: ُ فَأجابَه ٢٨ َتخافُوا.» لا أنا، ُ ه َّ إن عُوا، «تَشَّجَ الفَورِ: عَلَى يَسُوعُ لَهُْم فَقاَل ٢٧

الماءِ.» عَلَى ً ماِشيا إلَيَك َ آتِي أْن فَمُرنِي
إلَى بُطرُُس َ انتَبَه عِندَما لـَِكْن ٣٠ يَسُوعَ. جاهِ باّتِ الماءِ عَلَى وَمَشَى القارِِب مَِن بُطرُُس فَنَزََل «تَعاَل.» لَهُ: فَقاَل ٢٩

أنقِذنِي.» رَّبُ «يا وَصَرََخ: يَغرَُق، وَابتَدَأ خاَف دِيدَةِ، الّشَ الرِّيحِ
َشَكْكَت؟» ِماذا ل الإيماِن، قَلِيَل «يا لَهُ: وَقاَل بِهِ، وَأمسََك الفَورِ عَلَى ُ يَدَه يَسُوعُ فَمَّدَ ٣١

وَقالُوا: لِيَسُوعَ َسجَدُوا القارِِب فِي كانُوا وَالَّذِيَن ٣٣ الرِّيحُ. فَِت َّ تَوَق القارِِب، إلَى وَبُطرُُس يَسُوعُ َصعِدَ وَعِندَما ٣٢
َحّقاً.» ِ الله ابُْن «أنَت

َكثِيرِين يُشفِي يَسُوعُ
كُّلِ فِي أعلَنُوا يَسُوعَ، ِ ِنطَقَة الم تِلَك ُسّكانُ عَرََف وَإْذ ٣٥ َجنِّيسارََت. ِ مِنْطَقَة إلَى وََصلُوا البُحَيرَةَ، عَبَرُوا وَلَمّا ٣٤
فَقَط. ِ بِه ثَو َطرَِف بِلَمِْس لَهُْم يَسمََح بِأْن إلَيهِ لُوا وَتَوَّسَ ٣٦ المَرضَى، جَمِيَع إلَيهِ فَأحضَروا َمجِيئِهِ، عَْن ِ ُحِيطَة الم ِ ِنطَقَة الم

الّشِفاءَ. نالُوا ُ لَمَسُوه الَّذِيَن وَكُّلُ
١٥

النّاس وَتَقاليدُ ِ الله ُ يعَة شَرِ
َ تَلامِيذُك ُ يَكسِر ِماذا «ل ٢ وََسألُوهُ: يَسُوعَ، إلَى القُدِس ِ مَدِينَة مِْن ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو يِسيِّينَ ِّ الفِر بَعُض َ جاء ِحينَئِذٍ ١

عاِم.» الّطَ تَناوُِل قَبَل أيدِيَهُْم يَغِسلُونَ لا فَهُْم أجدادِنا؟ عَْن أخَْذناها َّتِي ال قالِيدَ َّ الت
َك،›٤٧ وَُأمَّ أباكَ ‹أكرِْم وَقاَل: أوصَْى ُ فَالله ٤ تَقالِيدِكُْم؟ بِسَبَِب ِ الله َ ة َّ وَِصي ْ أنتُم تَكسِرُونَ ِماذا «وَل يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣

كُّلَ لِأّنَ مُساعَدَتَُكما، أستَطِيُع لا ُأمِّهِ: أْو ِيهِ لِأب قاَل ‹مَْن تَقُولُونَ: كُْم َّ لـَِكن ٥ يُقتَُل.›٤٨ ُ ه ُأمَّ أْو ُ أباه ُ يَْشتُم ‹مَْن وَقاَل:
١٥:٤ ٤٧

16. :5 التثنية وكتاب 12، :20 الخروج كتاب من أمّك. … أكرم
١٥:٤ ٤٨

17. :21 الخروج كتاب من يقتل. … يشتم من



٢٩ : ١٥ ى َّ مَت ١٥٦٣ ٦ : ١٥ ى َّ مَت

ها أّيُ ٧ تَقالِيدِكُْم. بِسَبَِب ِ الله َ ة َّ وَِصي ْ َتجاهَلْتُم وَبِهَذا ٦ ُأمِّهِ.› أْو ِيهِ أب بِإكراِم مُلزٍَم ُ غَير َ فَهُو . ّبِ َّ لِلر ُ ْمتُه قَّدَ قَْد ُ ـِكُه أمتَل ما
فَقاَل: عَنكُْم أ َّ تَنَب ِحينَ ُ إَشعْياء َصدََق المُنافِقُونَ،

بِشَفَتَيهِ، ُمَجِّدُنِي ي عُب الّشَ ‹هَذا ٨

عَنِّي. فَبَعِيدٌ ُ قَلْبُه وَأمّا
فائِدَةٍ، بِلا عِبادَتُهُْم ٩

٤٩ ةٍ.›» َّ ي بَشَرِ وَصايا ِسوَى لَيسَْت ِهيَ ً تَعالِيما يُعَلِّمُونَ هُْم لِأّنَ
ما بَْل يُنَجِّسُهُ، الإنساِن فَمَ يَدخُُل ما لَيَس ١١ أقُوُل: ما وَافهَمُوا لِي «استَمِعُوا لَهُْم: وَقاَل إلَيهِ النّاَس يَسُوعُ وَدَعا ١٠

يُنَجِّسُهُ.» فَهَذا َمِهِ، ف مِْن َيخرُُج
كَلامََك؟» سَمِعوا عِندَما انزَعَجوا يِسيِّينَ ِّ الفِر أّنَ ُ «أتَعلَم وَقالُوا: لامِيذُ َّ الت إلَيهِ َ جاء ِحينَئِذٍ ١٢

وَإْن عُمْياً. يَقُودُونَ عُمٌْي فَهُْم اترُُكوهُْم، ١٤ جُذُورِها. مِْن َستُقلَُع أبِي يَزرَْعها لَْم ٍ نَبتَة «كُّلُ يَسُوعُ: فَأجاَب ١٣

الحُفرَةِ.» فِي َسيَقَعاِن كِلَيهِما فَإّنَ أعمًَى، َ آخَر أعمًَى قادَ
شبِيهِ.» َّ الت هَذا مَعنَى لَنا «اشرَْح بُطرُُس: فَأجاَب ١٥

بَعدُ؟» تَفهَمُوا «ألَْم يَسُوعُ: فَقاَل ١٦
فَِم مِْن َيخرُُج ما لـَِكْن ١٨ الخارِِج؟ إلَى َيخرُُج َّ ثُم وَمِْن المَعِدَةَ، يَدخُُل الإنساِن فَمَ يَدخُُل ما كُّلَ أّنَ تَفهَمُونَ ألا ١٧

وَالفِْسُق، وَالقَتُل، يرَةُ، الشِّرِّ ُ الأفكار تَأتِي القَلِْب، مَِن ُ ه َّ لِأن ١٩ الإنسانَ. ُس َّ يُنَج ما وَهَذا القَلِْب. عَِن ُ يَْصدُر الإنساِن،
مَغسُولَةٍ غَيرِ بِأيدٍ الأكُل أمّا الإنسانَ، تُنَجُِّس َّتِي ال ُ الأشياء ِهيَ ِ هَذِه ٢٠ وَالإهانَةُ. ورِ، ُّ الز ُ وَشَهادَة رِقَةُ، َّ وَالس وَالزِّنَى،

َنجِساً.» الإنسانَ َيجعَُل فَلا
ً يبَة غَر اْمرأةً يُساعِدُ يَسُوعُ

فِي تَعِيُش كانَْت ٌ ة َّ ِي َكنعان اْمرأةٌ إلَيهِ وَجاءَْت ٢٢ وََصيدا. ُصورَ ِ مِنْطَقَة إلَى وَذَهََب المَكانَ ذَلَِك يَسُوعُ وَتَرَكَ ٢١

ِجّداً.» مُ َّ تَتَأل وَِهيَ يرٍ، شِرِّ بِرُوٍح ٌ مَسكُونَة فَابنَتِي داوُدَ. ابَْن يا ، رَّبُ يا «ارحَمْنِي تَصرُُخ: وَبَدَأْت ِنطَقَةِ، الم تِلَك
وَتَصرُُخ.» تَتبَعُنا ها لِأّنَ هُنا، مِْن «اطرُْدها وَقالُوا: ُ مِنه وََطلَبُوا ُ تَلامِيذُه إلَيهِ َ فَجاء كَلِمَةٍ. ةِ َّ بِأي يَسُوعُ ُيجِْبها فَلَْم ٢٣

الّضائِعَةِ.» ِيَل إسْرائ بَني ِخراِف إلَى إلّا ُأرَسْل «لَْم فَقاَل: ٢٤

ساعِدنِي.» ، رَّبُ «يا وَقالَْت: ُ أمامَه وََسجَدَْت إلَيهِ َبَْت اقتَر َ المَرأة لـَِكّنَ ٢٥
لِلكِلاِب.» ُلقِيهِ وَن الأبناءِ، َطعامَ ناخُذَ أْن ً َجيِّدا «لَيَس يَسُوعُ: فَأجابَها ٢٦

أصحابِها.» ِ مائِدَة مِْن يَسقُُط مِمّا تَأكُُل الكِلاُب ى َّ َحت وَلـَِكْن َسيِّدُ، يا «َصحِيٌح فَقالَْت: ٢٧

ابنَتُها. ُشفِيَِت حظَةِ، الّلَ تِلَك وَفِي ِيدِينَهُ.» تُر ما لَِك لِيَكُْن ِجّداً. ٌ عَظِيم يمانُِك إ اْمرأةُ، «يا يَسُوعُ: أجابَها ِحينَئِذٍ ٢٨

َكثِيرِين يَشفِي يَسُوعُ
هُناكَ. وَجَلََس ٍ َلَّة ت إلَى وََصعِدَ َلِيِل. الج ِ ُبحـَيرَة قُرَب ٍ مِنْطَقَة إلَى وَذَهََب المَكانَ ذَلَِك يَسُوعُ وَتَرَكَ ٢٩

13 :29 إَشعْياء ١٥:٩ ٤٩



١٢ : ١٦ ى َّ مَت ١٥٦٤ ٣٠ : ١٥ ى َّ مَت

فَوََضعُوهُْم َكثِيرُونَ. آخَرُونَ وَمَرضَى بُْكمٌ ٌ وَصُّم وَمَشلُولُونَ وَعُمٌْي عُرٌج مَعَهُْم وَكانَ َكبِيرَةٌ، جُمُوعٌ إلَيهِ فَجاءَْت ٣٠

وَالمَشلُولِينَ ونَ، يَِصّحُ وَالعُرَْج مُونَ، ُّ يَتَكَل البُْكمَ ّمَ الصُّ رََأْوا عِندَما النّاِس جُمُوعُ فَاندَهَشَْت ٣١ فَشَفاهُْم. يَسُوعَ، أقداِم عِندَ
ِيَل. إسْرائ َ إلَه دُوا فَمَجَّ يُبصِرُونَ، وَالعُْمَي يَمشُونَ،

آلاف ِ أربَعَة مِْن َ أكثَر يُطعِمُ يَسُوعُ
مَعَهُْم َ شَيء وَلا أيّاٍم ِ ثَلاثَة مُنذُ مَعِي فَهُْم النّاِس، هَؤُلاءِ عَلَى ُأشفُِق نِي َّ «إن وَقاَل: ُ تَلامِيذَه يَسُوعُ فَاْستَْدعَى ٣٢

يِق.» رِ الّطَ فِي عَلَيهِْم يُغْمَْى لِئَلّا َجوْعَى، أصرِفَهُْم أْن ُأريدُ وَلا لِيَأكُلُوا.
لَهُْم فَقاَل ٣٤ المَعزُوِل؟» المَكاِن هَذا مِثِل فِي َمِع الج لِهَذا يَكفِي خُبْزٍ عَلَى َسنَحُصُل أيَن «مِْن تَلامِيذُهُ: ُ لَه فَقاَل ٣٣

غِيرِ.» الّصَ مَِك الّسَ وَبَعُض ٍ أرغِفَة ُ «َسبعَة لَهُ: فَقالُوا لَدَيكُْم؟» ً رَغِيفا «كَْم يَسُوعُ:
وَأعطاها َ الأرغِفَة مَ َّ وَقَس وََشكَرَ، مََك، وَالّسَ َ بعَة الّسَ َ الأرغِفَة وَأخَذَ ٣٦ الأْرِض. عَلَى ُلُوِس بِالج النّاَس يَسُوعُ فَأمَرَ ٣٥

مُمتَلِئَةً. ِسلاٍل َسبَع فَكانَْت الـِكسَرِ، مَِن زادَ ما جَمَعُوا َّ ثُم وََشبِعُوا. َمِيُع الج فَأكََل ٣٧ َمِيِع. الج عَلَى عُوها وَزَّ الَّذيَن لاميذِ َّ لِلت
إلَى َصعِدَ النّاِس، جُمُوعَ يَسُوعُ صَرََف وَعِندَما ٣٩ وَالأطفاِل. النِّساءِ عَدا رَجٍُل، آلاِف َ أربَعَة الآكِلِينَ ُ عَدَد وَكانَ ٣٨

َمجدََل. ِ مِنْطَقَة إلَى وَذَهََب قارٍِب
١٦

يَسُوع يَمتَِحنُونَ اليَهُودِ ُ قادَة
لَهُ. ِ الله ِيدِ تَأي عَلَْى ً بُرْهانا يُعطيَهُْم أْن إلَيهِ فَطَلَبُوا َمتَِحنُوهُ، لِي يَسُوعَ إلَى ونَ ُّ دُوقِي وَالّصَ ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر َ وَجاء ١

باِح الّصَ وفي ٣ ةٌ.› َّ مُحْمَر َ ماء الّسَ لِأّنَ جَمِيلاً، قُس الّطَ ‹َسيَكُونُ تَقُولُونَ: ْمِس الّشَ مَغِيِب «عِندَ يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٢

كُْم َّ لـِكن المَناِخ، عَلاماِت َ تَفِسير ُتحِسنُونَ ْ أنتُم وَمُتََجهِّمَةٌ.› ةٌ َّ مُحْمَر َ ماء الّسَ لأّنَ عاِصفاً، اليَومُ ‹َسيَكونُ تَقولُونَ: الباكِرِ،
إلّا يُعطَى وَلَْن يُؤمَِن. لـِكَي بُرهاٍن عَْن يَبحَُث الفاِسُق ُ ير الشِّرِّ الجِيُل هَذا ٤ فِيها! تَعِيشُونَ َّتِي ال َ الأزمِنَة فَْهمَ ُتحِْسنونَ لا

عَْنهُْم. وَابتَعَدَ يَسُوعُ تَرَكَهُْم َّ ثُم يُونانَ.» بُرْهانَ
الفَهم ُ عَدَم

«احذَرُوا يَسُوعُ: لَهُْم وَقاَل ٦ خُبْزاً. ُيحْضِرُوا أْن نَسَوا هُْم لـَِكنَّ البُحَيرَةِ، مَِن الُأخرَى ٍ الجِهَة إلَى يَسُوعَ تَلامِيذَ َ وَعَبَر ٥

دُوقِيِّينَ.» وَالّصَ يِسيِّينَ ِّ الفِر ِ خَمِيرَة مِْن وَاحتَرُِسوا
خُبزاً!» ُنحضِرْ لَْم نا َّ «لـَِكن بَينَهُْم: ما فِي يَقولونَ وَ ثُونَ يَتَحَّدَ لامِيذُ َّ الت فَابتَدَأ ٧

خُبْزٍ؟ وُجودِ عَدَِم َحوَل بَينَكُْم ما فِي تَتَجادَلونَ ِماذا ل الإيماِن، قَلِيلِي «يا لَهُْم: وَقاَل يَقُولُونَهُ، كانُوا ما يَسُوعُ فَعَرََف ٨

َ الأرغِفَة تَذكُرُونَ ألا ١٠ الـِكسَرِ؟ مَِن ْ جَمَعْتُم ً َسلَّة وَكَْم آلاٍف، ِ لِلخَمسَة َ َمسَة الخ َ الأرغِفَة تَذكُرُونَ ألا بَعْدُ؟ تُدرُِكوا ألَْم ٩

الخـُبزِ عَِن مَعَكُْم مُ َّ أتَكَل أُكْن لَْم نِي َّ أن تَفهَمُونَ لا ِماذا ل ١١ الـِكسَرِ؟ مَِن ْ جَمَعْتُم ً َسلَّة وَكَْم آلاٍف، ِ لِلأربَعَة َ بعَة الّسَ
دُوقِيِّينَ.» وَالّصَ يِسيِّينَ ِّ الفِر ِ خَمِيرَة مِْن أنفُسَكُْم َتحفَظُوا لـِكَي ُأحَّذِرُكُْم ُكنُت بَْل ، العادِّيِ

دُوقِيِّينَ. وَالّصَ يِسيِّينَ ِّ الفِر تَعلِيِم مِْن بَْل الخـُبْزِ، ِ خَمِيرَة مِْن ُيحَّذِرَهُْم أْن يَقِصْد لَْم ُ ه َّ أن ُ تَلامِيذُه فَهِمَ ِحينَئِذٍ ١٢

المَِسيح َ هُو يَسُوعَ أّنَ يُعلُِن بُطرُُس
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الإنساِن؟» ابَْن أنا، إنِّي النّاُس يَقُوُل «مَْن تَلامِيذَهُ: َسأَل َس، ُّ فِيلِب ةِ َّ ي قَيصَرِ إقليِم إلَى يَسُوعُ أتَى وَعِندَما ١٣

كَباقِي ٌ نَبِّي أْو إرمِيا، ََّك إن وَآخَرُونَ يلِيّا، إ َك َّ إن وَآخَرُونَ المَعْمَدانُ، يُوَحنّا َك َّ إن يَقُوُل «بَعضُهُْم تَلامِيذُهُ: فَأجاَب ١٤
الأنبِياءِ.»

رَأيِكُْم؟» فِي أنا مَْن «وَأنتُمْ، لَهُْم: فَقاَل ١٥

«. الحَّيِ ِ الله ابُْن المَِسيُح، َ هُو «أنَت بُطرُُس: ِسمعانُ فَأجاَب ١٦

ماءِ. الّسَ فِي الَّذِي أبِي َ هُو بَْل إنساٌن، لَيَس ذَلَِك لََك أعلََن مَْن لِأّنَ يُونا، بَْن ِسمعانُ يا لََك ً «هَنِيئا يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ١٧

وََسُأعطِيَك ١٩ تَهزِمَها. أْن َ تَقدِر لَْن يَة٥١ِ الهاوِ وَأبواُب َكنِيسَتِي، أبنِي ِ خرَة الّصَ ِ هَذِه وَعَلَى بُطرُُس،٥٠ َك َّ إن لََك وَأقُوُل ١٨

الأْرِض، عَلَى ُ ُلُّه َتح ما وَكُّلُ ماءِ، الّسَ فِي ُ بِطُه َسيَر َ الله فَإّنَ الأْرِض عَلَى ُ بِطُه تَر ما فَكُّلُ ماواِت، الّسَ مَلـَكُوِت ِيَح مَفات
المَِسيُح. َ هُو ُ ه َّ إن ً أحَدا ُيخـبِرُوا لا أْن ةٍ بِِشّدَ ُ تَلامِيذَه َ ه َّ نَب َّ ثُم ٢٠ ماءِ.» الّسَ فِي ُ َسيَحُلُّه َ الله فَإّنَ

مَوتِه ةِ َّ َحتْمي عَْن َّمُ يَتَكَل يَسُوعُ
َ أشياء َ يُعانِي وَأْن القَدِس، ِ مَدِينَة إلَى يَذهََب أْن يَنبَغي ُ ه َّ أن ِ لِتَلامِيذِه يَشرَُح يَسُوعُ ابتَدَأ فَصاعِداً، الوَقِت ذَلَِك مِْن ٢١

الثّالِِث. اليَوِم فِي يُقامَ وَ يُقتََل أْن يَنبَغِي َكما يعَةِ. ر َّ الش وَمُعَلِّمِْي ِ الـكَهَنَة وَكِبارِ يُوِخ الّشُ مَِن ً َكثِيرَة
أبَداً!» هَذا لََك َيحدَُث لَْن َسيِّدُ! يا بِذَلَِك ُ الله سَمََح «لا يَقوُل: وَ ُ خُه َّبِ يُو وَابْتَدَأ ً ِبا جان يَسُوعَ أخَذَ فَقَْد بُطرُُس أمّا ٢٢

لُِأمُورِ بَْل اللهِ، لُِأمُورِ ُّ تَهتَم لا ََّك لأن أماِمي عائٌق أنَت َشيطانُ! يا عَنِّي «ابتَعِْد لِبُطرَُس: وَقاَل يَسُوعُ فَالتَفََت ٢٣
البَشَرِ.»

ُ لَه المُعطَى لِيَب الّصَ يَرفََع وَأْن نَفسَهُ، َ يُنكِر أْن بُّدَ فَلا مَعِي، َ يَأتِي أْن أحَدٌ أرادَ «إذا لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ قاَل َّ ثُم ٢٤
يَنتَفـِـُع ماذا ٢٦ فَسَيُِجدُها. أجلِي، مِْن ُ َحياتَه ُ َيخسَر مَْن أمّا َسيَخسَرُها. َحياتَهُ، ُيخَلَِّص أْن ِيدُ يُر فَمَْن ٢٥ وَيَتبَعَنِي.
َمجدِ فِي َسيَأتِي الإنساِن ابَْن لِأّنَ ٢٧ َحياتَهُ؟ لِيَستَرِدَّ الإنسانُ يَستَطِيُع وَماذا نَفسَهُ؟ َ وََخسِر هُ، َّ كُل َ العالَم َ رَِبح لَوْ الإنسانُ
لَْن ً أشخاصا هُنا الواقِفِينَ بَينِ مِْن إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ أقُوُل ٢٨ أعمالِهِ. ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلَ وََسيُجازِي مَلائَِكتِهِ، مََع ِيهِ أب

مَلـَكُوتِهِ.» فِي ً ِيا آت الإنساِن ابَْن يَرَوا أْن قَبَل المَوَت يَذُوقُوا
١٧

وَإيلِيّا مُوسَى ُ وَمَعَه يَسُوعُ
وَبَينَما ٢ وَحدَهُْم. لِيَكُونُوا عاٍل َجبٍَل إلَى وَقادَهُْم يُوَحنّا، ُ وَأخاه يَعقُوَب وَ بُطرَُس يَسُوعُ أخَذَ أيّاٍم، ةِ َّ ِست بَعدَ ١

َ أمام وَإيلِيّا مُوسَى َ َظهَر ً وَفَجأة ٣ ورِ. ُّ كَالن َ بَيضاء ُ ِيابُه ث وَصارَْت ْمِس، كَالّشَ يَلْمَُع َ وَصار يَسُوعَ ُ مَظهَر َ ر َّ تَغَي هُناكَ، كانُوا
يَسُوعَ. مََع ماِن َّ يَتَكَل وَكانا لاميذِ، َّ الت

لََك، ً واِحدَة هُنا، َخيماٍت ثَلاَث أنِصُب ِشئَت فَإْن هُنا! نَكُونَ أْن أجمََل ما َسيِّدُ، «يا لِيَسُوعَ: بُطرُُس فَقاَل ٤

يلِيّا.» لإ ً وَواِحدَة ِمُوسَى، ل ً وَواِحدَة
١٦:١٨ ٥٠

«صخر.» ومعناه «بيتروس» اليونانية من بطرس.
١٦:١٨ ٥١

الموت. قوة أي ية. الهاو أبواب
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سُرُورِي الَّذِي َحبيبي ابنِي َ هُو «هَذا يَقوُل: َصوٌت مِْنها وَخَرََج لامِعَةٌ، ٌ غَيمَة لَْتهُْم َّ َظل مُ، َّ يَتَكَل بُطرُُس كانَ وَبَينَما ٥

إلَيهِ.» فَأصغُوا عَظِيمٌ. ِ بِه
وَقاَل: وَلَمَسَهُْم يَسُوعُ فَاقتَرََب ٧ وُُجوهِهِْم. عَلَى الأْرِض عَلَى وََسقَطُوا ارتَعَبُوا ذَلَِك، لامِيذُ َّ الت سَمـِـَع فَعِندَما ٦

يَسُوعَ. ِسوَى ً أحَدا يَرَوا لَْم َحولَهُْم، نَظَرُوا وَعِندَما ٨ َتخافُوا.» لا «انهَضوا،
مَِن الإنساِن ابُْن يُقامَ أْن إلَى ْ رَأيتُم بِما ً أحَدا ُتخـبِرُوا «لا وَقاَل: يَسُوعُ أوصاهُْم َبَِل، الج مَِن يَنزِلُونَ هُْم وَبَينَما ٩

المَوِت.»
لاً؟»٥٢ أّوَ َ يَأتِي أْن يَنبَغِي يلِيّا إ إّنَ ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو يَقُوُل ِماذا «ل تَلامِيذُهُ: ُ وََسألَه ١٠

لَْم وَالنّاُس أتَى، قَْد يلِيّا إ إّنَ لـَكُْم أقُوُل لـَِكنِّي ١٢ أصلِهِ. إلَى شَيءٍ كُّلَ لِيَرُدَّ يلِيّا إ يَأتِي «نَعَْم، يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ١١

ُ تَلامِيذُه فَهِمَ ِحينَئِذٍ ١٣ مِْنهَْم.» َ المُعامَلَة تِلَك َسيَلقَى ً أيضا الإنساِن وَابُْن ِيدُونَها. يُر َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ ُ عامَلُوه بَْل يَعرِفُوهُ،
المَعمَداِن. يُوَحنّا عَْن مُ َّ يَتَكَل كانَ ُ ه َّ أن

َصبِي مِْن ً يرا شِرِّ ً رُوحا ُيخرُِج يَسُوعُ
رَِع بِالصَّ مُصاٌب َ فَهُو ، رَّبُ يا ابنِي، «ارَحِم وَقاَل: ١٥ ُ أمامَه وََسجَدَ يَسُوعَ إلَى رَجٌُل َ جاء َمِع، الج إلَى عادُوا وَعِندَما ١٤

يُشفُوهُ.» أْن يَستَطِيعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ تَلامِيذِكَ، إلَى ُ أحضَرْتُه وَقَْد ١٦ الماءِ. أْو النّارِ فِي يَقَُع ما ً وََكثِيرا ةٍ. بِِشّدَ مُ َّ وَيَتَأل
للرَجُِل: قاَل َّ ثُم أحتَمِلـُكُْم؟» مَتَى إلَى مَعَكُْم، أُكونُ مَتَى إلَى وَالمُنَحرُِف، المُؤمِِن ُ غَيْر َيُل الج ها «أّيُ يَسُوعُ: فَقاَل ١٧

الحاِل. فِي الَصبيُّ فَشُفَِي مِنْهُ، َيخرَُج بِأْن َ ير الشِّرِّ وَح ُّ الر يَسُوعُ فَأمَرَ ١٨ هُنا.» إلَيَّ ابنََك «أحضِرِ
إخراجَهُ؟» َنحُن نَستَطـِـْع لَْم ِماذا «ل وََسألُوهُ: انفِرادٍ عَلَى ُ تَلامِيذُه إلَيهِ أتَى َّ ثُم ١٩

تَستَطِيعُونَ كُْم َّ فَإن الخَردَِل، ِ بِْذرَة َحجِم فِي يمانُكُْم إ كانَ لَوْ لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل يمانِكُْم. إ ِ قِلَّة «بِسَبَِب يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٢٠

هَذا لـَِكّنَ ٢١ عَليكُْم. مُستَِحيٌل ٌ شَيء هُناكَ يَكُونَ وَلَْن فَسَيَنتَقُِل، هُناكَ، إلَى هُنا مِْن انتَقِْل َبَِل: الج لِهَذا تَقُولُوا أْن
وِم.» وَالّصَ بِالَصلاةِ إلّا َيخْرُُج لا وعُ َّ الن

مَوتِه باقتِراِب ُ يُنبِئ يَسُوعُ
البَشَرِ. ُسلطاِن َتحَت يُوَضَع أْن الإنساِن ابُن «يُوِشُك يَسُوعُ: لَهُْم قاَل مَعاً، َلِيِل الج فِي لُونَ يَتَنَّقَ كانُوا وَبَينَما ٢٢

ِجّداً. لامِيذُ َّ الت فَحَزِنَ المَوِت.» مَِن َسيَقُومُ الثّالِِث اليَوِم فِي ُ ه َّ وَلـَِكن وََسيَقتُلُونَهُ. ٢٣

الهَيكل ُ يبة ضَر
«ألا وََسألُوهُ: لِلهَيكَِل، الدِّرهَمَينِ َ يبَة ضَرِ يَجمَعُونَ الَّذِيَن بُطرَُس إلَى َ جاء َكْفرِناُحومَ، إلَى يَسُوعُ دَخََل وَعِندَما ٢٤

الدِّرهَمَينِ؟» َ يبَة ضَرِ مُعَلِّمُكُْم يَدفَُع
ِسمْعانُ، يا «أخبِرْنِي وَقاَل: بِالكَلاِم يَسُوعُ ُ فَبادَرَه البَيِت. إلَى بُطرُُس ذَهََب َّ ثُم يَفعَُل.» َلَى، «ب بُطرُُس: فَأجابَهُْم ٢٥

الُأخرَى؟» عُوِب الّشُ مَِن أْم َشعبِهِْم، أبناءِ مِْن يَجمَعُونَها هَْل رائَِب؟ وَالضَّ َ يَة ْ الجِز المُلُوكُ يَجمَُع ْن َّ مِم
١٧:١٠ ٥٢

.6 -5 :4 ملاخي على ً بناء ُ َمجيئَه عونَ َّ يتوق اليهودُ وكانَ الميلاد. قبل 850 سنةِ نحو اللهِ أنبياءِ أحدَ كانَ يليّا إ أولاً. … يليا إ
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وَلـَِكْن ٢٧ مِنَها. مُعْفَونَ ُ فَألأبناء ً «إذا يَسُوعُ: فَقاَل الُأخرَى.» عُوِب الّشُ مَِن يَجمَعُونَها هُْم «إّنَ بُطرُُس: فَأجاَب ٢٦
فَسَتَِجدُ فَمَها. وَافتَْح تَصطادُها، ٍ سَمَكَة َل أّوَ خُْذ َّ ثُم يدِ. الّصَ َ َصنّارَة وَألِق البحَيرَةِ، إلَى اْذهَْب مُْشكِلَةً، لَهُْم نُسَبَِّب لِئَلّا

وَعَنَْك.» عَنِّي لَهُْم وَأعطِها خُْذها دَراهِِم. ُ أربَعَة قيمَتُها ً ة َّ نَقدِي ً قِطعَة فِيها
١٨

الأعظَم َ هُو مَْن
ماواِت؟» الّسَ مَلـَكُوِت فِي الأعظَمُ َ هُو «مَْن وََسألوهُ: يَسُوعَ إلَى لامِيذُ َّ الت أتَى الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

فَلَْن كَأطفاٍل، وَتَِصيرُوا رُوا َّ تَتَغَي لَْم ما لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل وَقاَل: ٣ وََسطِهِْم، فِي ُ وَأوقَفَه ًإلَيهِ، طِفلا يَسُوعُ دَعا ِحينَئِذٍ ٢

ماواِت. الّسَ مَلـَكُوِت فِي الأعظَمُ يَكُونُ ُ ه َّ فَإن غِيرِ الّصَ الّطِفِل كَهَذا يَتَواَضُع مَْن لِذَلَِك ٤ ماواِت. الّسَ مَلـَكُوَت تَدخُلُوا
يَقبَلُني.» ما َّ فَإن باسمِي كَهَذا ً طِفلا يَقبَُل وَمَْن ٥

العَثَرات مَِن ٌ َتحذير
وَُألقَِي رَقَبَتِهِ، َحوَل وُِضــَع َّحَى الر َ َحجَر أّنَ لَوْ ُ لَه أفَضَل فَسَيَكُونُ بِي، المُؤْمِنِينَ غارِ الّصِ هَؤُلاءِ أحَدَ ُ يُعثِر مَْن «أمّا ٦

بِها! بونَ َّ يَتَسَب ذِيَن َّ لِل يٌل وَ لـَِكْن تأتي، أْن بُّدَ لا َّتي ال العَثَراِت ِ هَذِه مِْن لِلعالَِم يٌل وَ ٧ فَغَرَِق! البَحرِ فِي ِ بِه
َ َياة الح تَدخَُل أْن الأفَضِل مَِن عَنَْك! ً بَعِيدا وَألقِها فَاقطَعْها ةِ، َّ الخَطِي إلَى تَْدفَعَُك رِجلَُك أْو يَدُكَ كانَْت إْن «لِذَلَِك ٨
عَينَُك كانَْت وَإْن ٩ ةِ. َّ الأبَدِي النّارِ إلَى ُلْقَى وَت اثْنَتاِن رِجلاِن أْو يَداِن لََك يَكُونَ أْن مِْن الرِّجِل، أْو اليَدِ مَقطُوعَ َ ة َّ الأبَدِي
لََك يَكُونَ أْن مِْن واِحدَةٍ، بِعَينٍ َ َياة الح تَدخَُل أْن الأفَضِل مَِن ُ ه َّ فَإن عَنَْك! ً بَعِيدا وَألقِها فَاقلَعْها ةِ، َّ الخَطِي إلَى تَْدفَعَُك

مَ.» َّ َجهَن نارِ إلَى ُلْقَى وَت اثْنَتاِن عَيناِن
الّضاّل الخَرُوُف

بِحِمايَتِهِْم َ المُوكَلَة َ المَلائِكَة أّنَ ُأخبِرُكُْم لِأنِّي البُسَطاءِ. تَلامِيذِي بِأحَدِ تَستَِخفوا أْن مِْن «احذَرُوا يَسُوعُ: وَقاَل ١٠
الّضائِعِيْنَ. ُيخَلَِّص لـِكَي َ جاء الإنسانَ ابَن لِأّنَ ١١ دائِماً. ماءِ الّسَ فِي الَّذِي أبِي َ وَجه يَرَونَ

لِيَْذهََب َبَِل الج عَلَى ً خَرُوفا وَالتِّْسعِينَ َ التِّْسعَة ُ يَترُك ألا واِحدٌ، مِْنها فََضّلَ خَرُوٍف، ُ مِئَة ُ لَه رَجٍُل فِي تَقولونَ َماذا «ف ١٢

ِ بِالتِّْسعَة ِ َسعادَتِه مِْن ِ بِه ً َسعادَة َ أكثَر َسيَكُونُ َيجِدُهُ، عِندَما ُ ه َّ إن لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل ١٣ ؟ َضّلَ الَّذِي الخَرُوَف وََيجِدَ
البُسَطاءِ تَلامِيذِي مِْن واِحدٌ يَهلَِك أْن ماءِ الّسَ فِي الَّذِي ُ أبُوكُم ِيدُ يُر لا ً أيضا هَكَذا ١٤ . تَِضّلْ لَْم َّتِي ال ً خَرُوفا وَالتِّْسعِينَ

هَؤُلاءِ.
أخاك ْ صاِلح

أخاكَ. رَِبحَْت قَْد تَكُونُ إلَيَك، استَمََع فَإِن انفِرادٍ. عَلَى ُ مَعْه ْث وََتحَّدَ إلَيهِ فَاْذهَْب إلَيَك، أُخوكَ أخطَأ «إذا ١٥

فَإْن ١٧ ثَلاثَةٍ.٥٣ أْو شاهِدَيِن ِ بِشَهادَة الكَلامُ يَكونَ ى َّ َحت مَعََك، اثْنَينِ أْو ً واِحدا خُْذ إلَيَك، يَستَمـِـْع لَْم إْن وَلـَِكْن ١٦

َ عابِد تُعامُِل َكما ُ تُعامِلَه أْن عَلَيَك ِحينَئِذٍ الـَكنِيسَةِ، إلَى الاْستِماعَ رَفََض فَإْن الـَكنِيسَةَ. أخبِرِ إلَيهِما، الاْستِماعَ رَفََض
رائِِب. الضَّ وَجامـِـَع الأوثاِن

١٨:١٦ ٥٣
15. :19 التثنية كتاب انظر ثلاثة. أْو شاهدين
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الأْرِض عَلَى ُ ونَه ُّ َتحُل ما وَكُّلُ ماءِ. الّسَ فِي ً بُوطا مَر يَكُونُ الأْرِض عَلَى ُ بِطُونَه تَر ما كُّلَ إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل ١٨

فِي الَّذِي أبِي فَإّنَ لِأجلِهِ، ونَ ُّ تَُصل أْمرٍ أّيِ عَلَى مِنْكُْم اثْناِن فََق َّ ات إِن لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل ١٩ ماءِ. الّسَ فِي َمحلُولا يَكُونُ
بَينَهُْم.» أُكونُ فَأنا باْسمِي، ٌ ثَلاثَة أْو اثْناِن اجتَمََع إِن ُ ه َّ لِأن ٢٠ لَهُما. ُ َسيَُحّقِقُه ماءِ الّسَ

حُدود بِلا ُ المُساَمحَة
ُ َأُأساِمحُه ُأساِمحُهُ؟ هَذا وَمَْع ، إلَيَّ َ ُيخطِئ بِأْن لِأِخي أسمَُح ً ة مَّرَ كَْم رَّبُ «يا لَهُ: وَقاَل يَسُوعَ إلَى بُطرُُس َ جاء َّ ثُم ٢١
َسبُْع ةٍ مَّرَ كُّلِ وَفي ةٍ، مَّرَ َسبعِينَ إلَى ى َّ َحت بَْل فَقَْط، مِّراٍت َسبِْع إلَى «لَيَس يَسُوعُ: ُ لَه فًقاَل ٢٢ مَّراٍت؟» َسبِْع إلَى

مَّراٍت!»٥٤
ِحساباتِهِ، ِ ِتَصفِيَة ب بَدَأ وَلَمّا ٢٤ عَبِيدِهِ. مََع ِ ِحساباتِه َ تَصفِيَة رَ َّ قَر بِمَلٍِك ماواِت الّسَ مَلـَكُوِت ُ تَشبِيه ُمِكُن ي «لِذَلَِك ٢٣

المَديُونُ يُباعَ أْن ُ يِّد الّسَ َ ر َّ قَر يَن، الدَّ ِ بِه يَسُّدُ ما يَملُِك يَكُْن لَْم وَإْذ ٢٥ ِجّداً.٥٥ َضخٍْم بِمَبلٍَغ ُ لَه مَديُوٌن رَجٌُل إلَيهِ َ ُأحضِر
يِن. الدَّ لِسَدادِ َّمَُن الث َ يُستَخدَم وَأْن ـِكُهُ، يَمل ما وَكُّلِ ِ وَأطفالِه ِ زَوَجتِه مََع

يِن.› الدَّ كُّلَ لََك وََسأدفَُع ، عَلَيَّ ْل ‹تَمَهَّ يَقوُل: َ وَهو إلَيهِ َل وَتَوَّسَ َلِِك، الم أمامَ رُكبَتَيهِ عَلَى العَبْدُ َسجَدَ «ِحينَئِذٍ ٢٦

يَْذهَُب. ُ وَتَرَكَه ً كامِلا يَن الدَّ ُ عَنْه وَألغَى عَلَيهِ، ُ يِّد الّسَ فَأشفََق ٢٧

يَقُوَل وَ ُ َيخنُقُه وَابتَدَأ ِ بِعُنْقِه فَأمسََك زَهِيدٍ. بِمَبلٍَغ ُ لَه ً مَديُونا وَكانَ العَبِيدِ، ِ رِفاقِه أحَدَ وَجَدَ ذاهٌِب، َ هُو «وَبَينَما ٢٨

ما وََسأدفَُع ، عَلَيَّ ْل ‹تَمَهَّ يَقوُل: َ وَهو إلَيهِ َل وَتَوَّسَ أمامَهُ، رُكبَتَيهِ عَلَى العَبْدُ فَسَجَدَ ٢٩ لِي.› دَيٍن مِْن عَلَيَك ما ‹ُسّدَ لَهُ:
‹. عَلَيَّ

ما الآخَرُونَ العَبِيدُ رَأى وَعِندَما ٣١ دَينِهِ. كُّلَ يَدفََع ْى َّ َحت الّسِْجِن إلَى ُ وَألقاه ُ أخَذَه بَْل ذَلَِك، رَفََض ُ ه َّ «وَلـَِكن ٣٠
حَدََث. ما بِكُّلِ َسيِّدَهُْم لِيُخبِرُوا وَذَهَبُوا ِجّداً، حَزِنُوا حَدََث

كانَ أما ٣٣ . إلَيَّ لَْت تَوَّسَ َك َّ لِأن عَلَيَك الَّذِي يِن الدَّ بِكُّلِ ساَمحْتَُك أما يرُ، الشِّرِّ العَبْدُ ها ‹أّيُ لهُ: وَقاَل ُ َسيِّدُه ُ «فَدَعاه ٣٢
دَينِهِ. كُّلَ يَدفََع ى َّ َحت لِيُعاقََب ُ مَه َّ وََسل جَّداً، ُ َسيِّدُه وَغَِضَب ٣٤ أيضاً؟› أنا رَحَمْتَُك َكما رَفِيقََك العَبْدَ تَرَحمَ أْن عَلَيَك

قَلْبِهِ.» مِْن ُ أخاه مِنْكُْم واِحدٍ كُّلُ يُساِمحْ لَْم ما أيضاً، ماوِّيُ الّسَ أبِي َسيُعامِلـُكُْم «هَكَذا ٣٥

١٩
الزَواج فِي حادُ الاّتِ

الُأردُّنِ. نَهْرِ َ وَراء ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم إلَى وَذَهََب َلِيَل الج َ إقليم تَرَكَ الُأمُورِ، ِ هَذِه َحوَل ُ حَدِيثَه يَسُوعُ أنَهى أْن وَبَعْدَ ١

هُناكَ. فَشَفاهُْم النّاِس مَِن ٌ َكبِيرَة جُمُوعٌ ُ وَتَبِعَتْه ٢

َسبٍَب؟» لِأّيِ ُ زَوَجتَه يُطَلَِّق أْن جُِل َّ لِلر ُ َيجُوز «هَْل فَقالُوا: امتِحانَهُ، ُيحاوِلُونَ يَسُوعَ إلَى يِسيِّينَ ِّ الفِر بَعُْض َ وَجاء ٣

١٨:٢٢ ٥٤
حدود. بلا أي مرات. … سبعين

١٨:٢٤ ٥٥
آنذاك.» المستخدمة النقدية القطع من كيلوغرام ألف 300 نحو يعادل وهذا قنطاراً، أْو وزنة آلاف «عشرة حرفياً: جداً. ضخم مبلغ
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ُ يَترُك ‹لِهَذا قاَل: َّ ثُم ٥ وَُأنثَى؟›٥٦ ً ذَكَرا النّاَس ‹خَلََق ِ البِدايَة مُنذُ َ الله أّنَ الكِتاِب فِي تَقرَُأوا «ألَْم يَسُوعُ: فَأجاَب ٤

واِحداً. بَْل اثْنَينِ، بَعْدُ فِيما يَكُوناِن لا وَبِهَذا ٦ واِحداً.›٥٧ ً َجسَدا الاثناِن َ فَيَِصير بِزَوَجتِهِ، حِّدُ يَّتَ وَ هُ، وَُأمَّ ُ أباه جُُل َّ الر
اللهُ.» جَمَعَهُما مَْن بَينَ أحَدٌ يَفِصَل أْن يَنبَغِي فَلا

مُوسَى «سَمََح يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٨ َق؟» َّ فَتُطَل َطلاٍق،٥٨ َ ِيقَة وَث ُ الزَوجَة تُعطَْى بِأْن مُوسَى أمَرَ ً إذا ِماذا «ل لَهُ: فَقالُوا ٧

زَوَجتَهُ، يُطَلُِّق مَْن كُّلُ ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل لِذَلَِك ٩ البِدايَةِ. فِي كَذَلَِك يَكُْن لَْم الأْمرَ أّنَ إلّا القاِسيَةِ، بِكُمُ قُلُو بِسَبَِب بِذَلَِك
الزِّنَى.» يَرتَِكُب بُِأخرَى ُج يَتَزَّوَ وَ زَنَْت، إذا إلّا

واِج!» َّ الز ُ عَدَم الأفَضِل مَِن ُ ه َّ فَإن وَزَوَجتِهِ، وِج َّ الز بَينَ الحاُل َ هُو هَذا كانَ «إْن تَلامِيذُهُ: ُ لَه فَقاَل ١٠

رِجاٌل هُناكَ ١٢ ذَلَِك. عَلَى َ القُدرَة ُ الله يُعطِيهِمُ الَّذِيَن إلّا علِيِم َّ الت هَذا قَبُوَل َمِيُع الج يَستَطِيُع «لا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١١

ُ أفقَدَوهُم النّاَس لِأّنَ واَج َّ الز يَستَطِيعُونَ لا رِجاٌل وَهُناكَ واِج. َّ الز عَلَى قُدرَةٍ بِلا وُلِدُوا هُْم لِأّنَ واَج َّ الز يَستَطِيعُونَ لا
هَذا قُبُوَل يَستَطِيُع مَْن ماواِت. الّسَ مَلـَكُوِت أجِل مِْن ُجوا يَتَزَّوَ لا أْن اختارُوا رِجاٌل وَهُناكَ واِج. َّ الز عَلَى َ القُدرَة

َلْهُ.» فَلْيَْقب علِيِم َّ الت
بِالأطفال يُرَّحُِب يَسُوعُ

يَسُوعُ: قاَل ِحينَئِذٍ ١٤ خُوهُْم. وَّبَ ُ تَلامِيذَه وَلـَِكّنَ يَُصلِّي، وَ عَلَيهِْم يَدَيهِ يََضَع لـِكَي ً أطفالا إلَيهِ أحضَرُوا ِحينَئِذٍ ١٣

عَلَيهِْم، يَدَيهِ يَسُوعُ وََضَع َّ ثُم ١٥ ماواِت.» الّسَ مَلـَكُوَت هَؤُلاءِ لِمِثِل لِأّنَ عَنِّي، تَمنَعُوهُْم وَلا ، إلَيَّ يَأتُونَ الأطفاَل «دَعُوا
المَكانَ. ذَلَِك وَتَرَكَ

الغِنَى عائُِق
َّةَ؟» الأبَدِي َ َياة الح أناَل ى َّ َحت أعمَلَه أْن يَنبَغِي الَّذِي ُ الّصاِلح العَمَُل َ هُو ما مُعَلِّمُ، «يا وََسألَهُ: يَسُوعَ إلَى رَجٌُل َ وَجاء ١٦

ةَ، َّ الأبَدِي َ َياة الح أرَْدَت إْن وَلـَِكْن اللهُ؟ إلّا َ صاِلح لا ُ ه َّ أن أتَعرُِف صاِلحٌ؟ َ هُو عَمّا تَسألُنِي ِماذا «ل يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ١٧

بِالوَصايا.» العَمَُل فَعَلَيَك
أباكَ أكْرِْم زُوراً، تَشْهَْد لا ١٩ تَسرِْق. لا تَزِْن، لا تَقتُْل، «‹لا يَسُوعُ: فَقاَل وَصايا؟» ُ ة َّ «أي جُُل: َّ الر فَقاَل ١٨

نَفسََك.›٦١» ُتحِّبُ َكما صاِحبََك٦٠ وَ‹ُتحِّبُ َك.›٥٩ وَُأمَّ
بَعْدُ؟» يَنقُُصنِي َماذا ف الوَصايا، ِ هَذِه كُّلَ ُأطِيُع «أنا : الّشاّبُ ُ لَه فَقاَل ٢٠

١٩:٤ ٥٦
2. 5: 27، :1 التكوين كتاب من وَأنثى. … خلق

١٩:٥ ٥٧
24. :2 التكوين كتاب من واِحداً. … يترك

١٩:٧ ٥٨
1. :24 التثنية كتاب انظر طلاق. وثيقة

١٩:١٩ ٥٩
.20 -16 :5 التثنية وكتاب ،16 -12 :20 الخروج كتاب من وَأمّك. … تقتل لا

١٩:١٩ ٦٠
المساعدة. إلى حاجة في إنسان كّل هو بِالصاحب المقصود أنَ نفهم ،37 -25 :10 لوقا بشارة إلى بِالرجوع صاحبك.

١٩:١٩ ٦١
18. :19 يين اللاو كتاب من نفسك. … تحب



١٢ : ٢٠ ى َّ مَت ١٥٧٠ ٢١ : ١٩ ى َّ مَت

ً َكنزا تَملُِك بِهَذا الفُقَراءَ. وَأعِط تَملُِك ما كُّلِ وَبـِـْع اْذهَْب كامِلاً، تَكُونَ أْن ِيدُ تَر ُكنَْت «إْن لَهُ: يَسُوعُ فَقاَل ٢١
وَاتبَعْنِي.» تَعاَل َّ ثُم ماءِ. الّسَ فِي

ِجّداً. ً غَنِيّا كانَ ُ ه َّ لِأن ً ِينا حَز ذَهََب ذَلَِك، الّشاّبُ سَمـِـَع ما َّ فَل ٢٢

أقُوُل ٢٤ ماواِت. الّسَ مَلـَكُوِت دُُخوُل الغَنِيِّ عَلَى عِْب الّصَ مَِن لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ قاَل ِحينَئِذٍ ٢٣

اللهِ.» مَلـَكُوَت ٌ غَنِيّ يَدخَُل أْن مِْن ُ أيسَر برَةٍ، إ ثُقِب مِْن جَمٍَل مُرُورَ أّنَ ً ِيَة ثان لـَكُْم
إذاً؟» َيخلَُص أْن ُمِكُن ي «فَمَْن وَقالُوا: دُهِشوا هَذا، ُ تَلامِيذُه سَمـِـَع ما َّ فَل ٢٥

مُمِكنَةٌ.» الأشياءِ فَكُّلُ ِ الله عِنْدَ أمّا النّاِس، عِنْدَ مُستَِحيٌل «هَذا لَهُْم: وَقاَل إلَْيهِْم يَسُوعُ َ فَنَظَر ٢٦

لَنا؟» َسيَكُونُ َماذا ف نَتبَعََك! لـِكَْي شَيءٍ كُّلَ تَرَكنا قَْد َنحُن «ها بُطرُُس: ُ لَه قاَل َحينَئِذٍ ٢٧

َستَجلِسُونَ الجَدِيدِ، العَصْرِ فِي َجِيدِ الم عَرِشهِ عَلَى الإنساِن ابُْن َيجلُِس عِندَما لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢٨

أْو ً بُيُوتا َ تَرَك مَْن وَكُّلُ ٢٩ عَشْرَةَ. الاثنَتَي ِيَل إسرائ بَنْي قَبائِِل عَلَى لِتَحكُمُوا عَْرشاً، َ عَشَر اثْنَي عَلَى تَبِعْتُمُونِي الَّذِيَن ُ أنتُم
ِ الله مََع َ ِيَة الآت َ َياة الح وََسيَرَُث ِضعٍْف، َ مِئَة َسيَناُل ُ ه َّ فَإن أجلِي، مِنء ً ُحقُولا أْو ً أبناءا أْو ً ُأمّا أْو ً أبا أْو أَخواٍت أْو ً إْخوَة
َل أّوَ َسيَصيرونَ الَّذيَن النّاِس ُ آِخر هُْم وََكثيرونَ النّاِس، َ آِخر َسيَصيرونَ الَّذيَن النّاِس ُل أّوَ هُْم فَكثيرونَ ٣٠ الأبَدِ.» إلَى

النّاِس.
٢٠

الـكَرم عُمّاِل مَثَُل
مََع فََق َّ وَات ٢ لـِكَرْمِهِ. ً عُمّالا َ لِيَستَأِجر ً باكِرا باِح الّصَ فِي خَرََج أْرٍض، صاِحَب ً رَجُلا ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «وَيُشبِه ١

كَرمِهِ. فِي لِلعَمَِل أرَسلَهُْم َّ ثُم يَوٍم، كُّلِ عَْن ً واِحدا ً دِينارا لَهُْم يَدفََع أْن العُمّاِل
َشيئاً. يَعمَلُونَ لا وِق الّسُ ِ مِنْطَقَة فِي يَقِفُونَ الرِّجاِل بَعَْض فَرَأى التّاِسعَةِ، ِ الّساعَة َ َنحو الـكَرِم صاِحُب «وَخَرََج ٣

الـكَرِْم. فِي لِلعَمَِل فَذَهَبُوا ٥ تَستَِحقونَهُ.› الَّذي َ الأْجر وََسُأعطِيكُمُ كَرِْمي فِي لِلعَمَِل ً أيضا ْ أنتُم ‹اذهَبُوا لَهُْم: فَقاَل ٤

ِ الخامِسَة ِ الّساعَة َ وََنحو ٦ ِيَن. آخَر ً عُمّالا َ وَاستَأجَر الثّالِثَةَ، َ الّساعَة وَكَذَلَِك َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ الّساعَة َ َنحو ً ِيَة ثان «وَخَرََج
عَمٍَل؟› دُوِن مِْن ُ ه َّ كُل اليَومَ ُ وَقَْفتُم ِماذا ‹ل فَسَألَهُْم: وِق، الّسُ ِ مِنْطَقَة فِي يَقِفُونَ ِيَن آخَر وَوَجَدَ ُأْخرَى، ً ة مَّرَ خَرََج

كَرِْمي.› فِي لِلعَمَِل ً أيضا ْ أنتُم ‹اذهَبُوا لَهُْم: فَقاَل أحَدٌ.› يَستاِجْرنا ‹لَْم لَهُ: «فَقالُوا ٧

الكُّلِ، َ آِخر َ جاء بِمَْن ً مُبتَدِئا ُأُجورَهُْم، لَهُْم وَادفَْع العُمّاَل ‹اْدعُ لِوَكِيلِهِ: الـكَرِْم صاِحُب قاَل اليَوِم، ِ نِهايَة «وَفِي ٨
البِدايَةِ.› فِي َ جاء بِمَْن ً وَمُنتَهِيا

لاً، أّوَ اْستُئِجرُوا الَّذِيَن َ جاء َّ ثُم ١٠ دِيناراً. مِْنهُْم واِحدٍ كُّلُ وَأخَذَ الخامِسَةَ، َ الّساعَة استُئِْجرُوا الَّذِيَن َ «فَجاء ٩

الـكَرْم. صاِحِب عَلَى رُونَ يَتَذَمَّ وَابتَدَُأوا فَأخَذُوها، ١١ أيضاً. ً دِينارا مِْنهُْم كُّلٌ فَأخَذَ أكثَرَ، َسيَأخُذُونَ هُْم أّنَ وا ُّ فَظَن
عَمِلْنا نا َّ أن مََع لَنا، دَفَعَْت ما بِقَْدرِ لَهُْم دَفَعَْت وَقَْد فَقَْط، ً واِحدَة ً ساعَة عَمِلُوا الكُّلِ، َ آِخر استُئِجرُوا ‹الَّذِيَن يَقولونَ: وَ ١٢

ْمِس!› الّشَ ِ حَرّ فِي هارِ النَّ كُّلَ



٣٤ : ٢٠ ى َّ مَت ١٥٧١ ١٣ : ٢٠ ى َّ مَت

واِحدٍ؟ دِيناٍر مُقابَِل العَمَِل عَلَى مَعِي فِْق َّ تَت ألَْم َصديقي! َ يا أظلِمَْك ‹لَْم مِْنهُْم: لِواِحدٍ الـكَرِْم صاِحُب «فَقاَل ١٣

ألَيَس ١٥ لََك. ُ أعطَيتُه الَّذِي ُ نَفسَه َ الأجر هارِ، النَّ َ آِخر ُ استَأجَْرتُه الَّذِي ُأعطَِي أْن يدُ ُأرِ فَأنا وَاْذهَْب. أْجرَكَ فَخُذُ ١٤

غَيرِكَ؟› مََع ٌ صاِلح لِأنِّي غِْرَت ََّك أن أْم أملُِك؟ بِما يدُ ُأرِ ما أفعََل أْن الحَّقُ َ لِي
النّاِس.» َل أّوَ النّاِس ُ آِخر ُ يَصير و النّاِس، َ آِخر النّاِس ُل أّوَ ُ يَصير «هَكَذا ١٦

وَقِيامَتِه ِ بِمَوتِه ُ يُنبِئ يَسُوعُ
ذاهِبُونَ َنحُن «ها ١٨ لَهُْم: وَقاَل انفِرادٍ عَلَى َ عَشْر الاثْنَي أخَذَ القُْدِس، ِ مَدِينَة إلَى ِ يقِه َطرِ فِي يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٧

ُ وَيُسَلِّمُونَه ١٩ بِالمَوِْت، عَلَيهِ فَيَحكُمُونَ ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمِي ِ الـكَهَنَة كِبارِ إلَى الإنساِن ابُْن مُ َّ َسيُسَل َحيُث القُْدِس ِ مَدينَة إلَى
المَوِت.» مَِن َسيَقُومُ الثّالِِث اليَوِم فِي ُ ه َّ وَلـَِكن يَصلِبُوهُ. وَ ُ وََيجلِدُوه ِ بِه لِيَستَهزِئُوا المُؤمِنينِ غَيرِ إلَى

َيخدِم الَّذي َ هُو الأعظَمُ
َشيئاً. ُ مِنْه لِتَطلَُب ُ لَه فَسَجَدَْت ابْنَيها، مََع زَبَدِي ابْنَْي ُأمُّ إلَيهِ جاءَْت َّ ثُم ٢٠

يَمِينَِك عَْن واِحدٌ مَلـَكُوتَِك، فِي هَذاِن ابناَي َيجلَِس أْن «عِْدنِي لَهُ: فَقالَْت ِيدِيَن؟» تُر «ماذا يَسُوعُ: لَها فَقاَل ٢١
َسأشرَبُها؟» َّتِي ال الكَأَس٦٢ تَشرَبا أْن تَستَطِيعاِن هَْل تَطلُباِن. ما تَعرِفاِن لا ُما «أنت يَسُوعُ: فَقاَل ٢٢ يَسارِكَ.» عَْن ُ وَالآخَر

نَستَطِيُع.» «نَعَْم لَهُ: فَقالا
ُ ه أعَّدَ ِمَْن ل إلّا ُ ُأعطِيَه أْن أستَطيُع فَلا يَسارِي، وَعَْن يَمِينِي عَْن ُلوُس الج أمّا فَسَتَشرَبانِها، كَأسِي «أمّا لَهُما: فَقاَل ٢٣

لَهُْم.» الآُب
«تَعرِفُونَ وَقاَل: إلَيهِ يَسُوعُ دَعاهُْم ِحينَئِذٍ ٢٥ َيِن. الأَخو مَِن ً ِجّدا اْغتاظوا لََب، الّطَ هَذا الباقُونَ ُ العَشْرَة سَمـِـَع فَلَمّا ٢٤

أْن يَنْبَغِي لا هَذا لـَِكّنَ ٢٦ عَلَيهِْم. ُسلُطاتِهِْم ُمارُِسونَ ي وَقادَتُهُْم بِهِْم، ُشعُو عَلَى ً مُطلَقا ً حُكما ُمارُِسونَ ي الُأمَِم حُّكامَ أّنَ
بَينَكُْم، َل الأّوَ يَكُونَ أْن أرادَ وَمَْن ٢٧ خادِمَكُْم. يَكُونَ أْن فَعَلَيهِ بَينَكُْم، ً عَظِيما يَكُونَ أْن أرادَ مَْن بَْل بَينَكُْم، يَكُونَ
ِ ير لِتَحرِ ٍ فِديَة ُ َحياتَه َ وَلِيُقَّدِم لِيَخدِمَ، بَْل لِيُخدَمَ، يَأِت لَْم الَّذِي الإنساِن ابُْن كَذَلَِك ٢٨ لـَكُْم. ً عَبْدا يَكُونَ أْن فَعَلَيهِ

يَن.» َكثِيرِ
أعمَيَين يَْشفِي يَسُوعُ

جانِِب عَلَى جالِساِن أعمَياِن هُناكَ وَكانَ ٣٠ النّاِس. مَِن ٌ َكثِيرَة جُمُوعٌ ُ تَبِعَتْه يحا، أرِ َ مَدِينَة يُغادِرُونَ كانُوا وَبَينَما ٢٩
ارحَمْنا.» داوُدَ، ابَْن يا َسيِّدُ، «يا صَرَخا: يِق، رِ الّطَ فِي ً مارّا كانَ يَسُوعَ أّنَ سَمِعا وَعِندَما يِق. الّطِرِ

ارحَمْنا.» داوُدَ، ابَْن يا َسيِّدُ، «يا أكثَرَ: َصوتَهُما رَفَعا هُما لـَِكنَّ يَسكُتا، بِأْن وَأمَروهُما النّاُس خَهُما َّبَ فَو ٣١

لـَُكما؟» أفعََل أْن ِيداِن تُر «ماذا وَقاَل: وَدَعاهُما يَسُوعُ َف َّ فَتَوَق ٣٢

أعُينَنا.» افتَْح َسيِّدُ، «يا فَقالا: ٣٣

وَتَبِعاهُ. ً حالا فَأبصَرا أْعيُنَهُما، وَلَمََس عَليهِما، يَسُوعُ فَتَحَنَّنَ ٣٤

٢٠:٢٢ ٦٢
.23 العدد في ً أيضا وَالمعاناة. الآلام كأس أي الكأس.



١٣ : ٢١ ى َّ مَت ١٥٧٢ ١ : ٢١ ى َّ مَت

٢١
َلِك الم يَعيُش

تَلامِيذِهِ، مِْن اثْنَينِ يَسُوعُ أرَسَل يتُوِن، َّ الز َجبَِل قُرَْب فاِجي بَيَت َ َلْدَة ب إلَى وَجاءوا القُدِس، ِ مَدينَة مَِن َبُوا اقتَر وَإذِ ١

بِهِما. ِيانِي وَأت ُلّاهُما فَح بوطينِ، مَر ِ ُأمِّه جانِِب إلَى ً َصغيرا ً ِحمارا وََستَِجداِن أمامَُكما. َّتِي ال ِ يَة ْ القَر إلَى «اذهَبا لَهُما: وَقاَل ٢

يباً.›» قَر وََسيُعيدُهُما إلَيهِما، َيحتاُج ّبُ َّ ‹الر لَهُ: قُولا َشيئاً، لـَُكما أحَدٌ قاَل وَإْن ٣

: بِيُّ َّ الن ُ قالَه ما َّ يَتِم لـِكَي هَذا حَدََث ٤

صِْهيَوْنَ:٦٣ ِ يزَة العَزِ ِ لِلمَدِينَة «قُولُوا ٥
إلَيِك، آٍت مَلِكَِك إّنَ ‹ها
ِحماٍر، عَلَى ً وَراكِبا ً مُتَواِضعا

٦٤ لِلعَمَِل.›» ْت ُأعِّدَ ةٍ َّ داب ابِن َصغيرٍ ِحماٍر

عَلَى يَسُوعُ َلََس فَج ِيابَهُما، ث عَلَيهِما وَوََضعا ِ وَُأمِّه غيرِ الّصَ بِالحِمارِ فَأتَيا ٧ يَسُوعَ. قاَل َكما وَعَمِلا التِّلمِيذاِن فَذَهََب ٦
عَلَى وَفَرَُشوها الأشجارِ مَِن ً أغصانا قَطَعُوا ِيَن آخَر وَلـَِكّنَ يِق. رِ الّطَ عَلَى أردِيَتَهُْم يَفرُِشونَ النّاِس مُعظَمُ وَكانَ ٨ الثِّياِب.

يَهتِفُونَ: كانُوا ُ وَخَلْفَه ُ أمامَه يَِسيرُونَ كانُوا الَّذِيَن النّاِس وَجُمُوعُ ٩ يِق. رِ الّطَ
داوُدَ. ابُْن يَعيُش َلُِك!٦٥ الم «يَعيُش
٦٦ ‹. ّبِ َّ الر بِاسِْم الآتِي َ هُو ‹مُبارَكٌ

عُلاهُ.» فِي َلُِك الم يَعيُش

َّجُُل؟» الر هَذا َ هُو «مَْن يَسألُونَ: النّاُس وَكانَ ها. ُّ كُل ُ المَدِينَة ِت اهتَزَّ القُدِس، َ مَدِينَة يَسُوعُ دَخََل وَعِندَما ١٠

َلِيِل.» الج إقليِم مِْن النّاصِرَةِ، ِ مَدِينَة مِْن الَّذِي يَسُوعُ، بِيُّ َّ الن َ هُو «هَذا تَقُوُل: ُ تَتبَعُه َّتِي ال ُمُوعُ الج وَكانَِت ١١

الهَيكَل فِي يَسُوعُ
رّافينَ الصَّ َ مَوائِد وَقَلََب الهَيكَِل. ِ ساحَة فِي وَيَشتَرُونَ يَبِيعُونَ كانُوا الَّذِيَن كُّلَ َ وََطرَد الهَيكَِل، َ ساحَة يَسُوعُ دَخََل َّ ثُم ١٢

لُُصوِص!›٦٨» ِ ‹وَكْر إلَى ُ ُتحَوِّلُونَه كُْم َّ لـَِكن َصلاةٍ›٦٧ بَيَت يُدعَى ‹بَيتِي «مَكتوٌب لَهُْم: وَقاَل ١٣ َماِم. الح ِ باعَة وَمَقاعِدَ
٢١:٥ ٦٣

صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
9 :9 يا زكر ٢١:٥ ٦٤

٢١:٩ ٦٥
.15 العدد في مكررة َلِك. الم ومَسيِحهِ اللهِ لتسبيِح هُتاٍف ُ صيحَة هُنا ها اّنَ ُ وَالأرجح الآن.» «خَلِِّص ةِ: َّ ي العبر في ومعناها «هُوَشعنا.» حرفيّاً: َلِك. الم يَعيش
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٢٨ : ٢١ ى َّ مَت ١٥٧٣ ١٤ : ٢١ ى َّ مَت

العَجائَِب ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار وَرَأى ١٥ فَشَفاهُْم. الهَيكَِل ِ ساحَة فِي وَالعُرِج العُْمِي بَعُض إلَيهِ َ وَجاء ١٤

الهَيكَِل: ِ ساحَة فِي يَهتِفُونَ الأطفاَل وَرََأْوا عَمِلَها، َّتِي ال
َلُِك! الم «يَعيُش

داوُدَ،» ابُْن يَعيُش
فِي ْ قَرَأتُم أما وَلـَِكْن َلَى، «ب يَسُوعُ: فَأجاَب ١٦ الأطفاُل؟» هَؤُلاءِ ُ يَقُولُه ما تَسمَُع «ألا لَهُ: وَقالُوا ً ِجّدا فَغَِضبُوا

الكِتاِب:
ِع، ّضَ ُّ وَالر الأطفاِل أفواهِ ‹مِْن

٦٩ تَسبِيحاً›؟» َصنَعَْت
هُناكَ. َ يلَة َّ الل وَأمضَى عَنْيا، بَيِت ِ َلْدَة ب إلَى ِ المَدِينَة مَِن وَخَرََج يَسُوعُ تَرَكَهُْم َّ ثُم ١٧

الإيمان ُ ة َّ قُو
َ ه فَتَوَجَّ يِق، رِ الّطَ جانِِب عَلَى تِينٍ َ َشجَرَة وَرَأى ١٩ جاعَ. المَدِينَةِ، إلَى ِ الباكِر باِح الّصَ فِي ً ذاهِبا يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٨

فَلَمّا ٢٠ الحاِل. فِي التِّينِ ُ َشجَرَة ْت فَجَّفَ بَعْدُ.» فِيما ً ثِمارا تُنتِِجي «لَْن لَها: فَقاَل الأوراِق، ِسوَى عَلَيها َيجِْد لَْم ُ ه َّ لـَِكن إلَيها،
هَكَذا؟» التِّينِ ُ َشجَرَة ْت َجّفَ «َكيَف وََسألُوهُ: بوا تَعَّجَ هَذا لامِيذُ َّ الت رَأى

أنا ُ عَمِلْتُه ما عَمَِل عَلَى فَقَط يَن قادِرِ تَكُونُوا فَلَْن ونَ، تَشُّكُ وَلا يماٌن إ لَدَيكُْم كانَ إْن لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل فَأجابَهُْم: ٢١

ُ تَطلُبُونَه ما وَكُّلُ ٢٢ ُق. َسيَتََحّقَ كَلامَكُم فَإّنَ البَْحرِ،› فِْي وَتُلَْق مَكانَِك مِْن ‹لِتُقلَْع َبَِل الج لِهَذا ْ ُلْتُم ق إْن بَْل التِّينِ، ِ بِشََجرَة
آمَنْتُمْ.» إْن ُ َستَنالُونَه كُْم َّ فَإن ونَ، ُّ تَُصل ْ وَأنْتُم

يَسُوع بِسُلطاِن التّشكيُك
«أخبِرنا لَهُ: وَقالُوا يُعَلِّمُ، كانَ بَينَما عِب الّشَ وَُشيُوُخ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار إلَيهِ َ وَجاء الهَيكَِل، ِ ساحَة إلَى يَسُوعُ وَذَهََب ٢٣

لطانَ؟» الّسُ هَذا أعطاكَ الَّذِي وَمَِن الأشياءَ، ِ هَذِه تَفعَُل ُسلطاٍن بِأّيِ
جاءَْت أيَن مِْن ٢٥ الُأمُورَ: ِ هَذِه أعمَُل ُسلطاٍن بِأّيِ ُأخبِرْكُْم فَأجيبونِي أيضاً، أنا «وََسأسألـُكُْم يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٢٤

النّاِس؟» مَِن أْم ِ الله مَِن يُوَحنّا؟ ُ ة َّ مَعمُودِي
ها إّنَ ُلْنا ق وَإْن ٢٦ بِهِ؟› تُؤْمِنُوا لَْم ِماذا ‹ل فَسَيَْسألُنا: ِ الله مَِن ها إّنَ ُلْنا ق «إْن يَقولونَ: وَ بَينَهُْم فِيما ذَلَِك يُناقِشُونَ فَابْتَدَُأوا

نَبِيّاً.» يُوَحنّا يَعتَبِرُونَ ً جَمِيعا هُْم لِأّنَ النّاِس، مَِن َنخاُف نا َّ فَإن النّاِس، مَِن
الُأمُورَ.» ِ هَذِه أفعَُل ُسلطاٍن بِأّيِ ُأخبِرُكُْم أنا «وَلا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل نَعلَمُ.» «لا وَقالوا: يَسُوعَ أجابُوا لِذَلَِك ٢٧

الابنَين مَثَُل
اْذهَِب ، بُنَّيَ ‹يا لَهُ: وَقاَل ِل الأّوَ إلَى فَذَهََب ابناِن. لِرَجٍُل كانَ التّالِيَةِ: ةِ القِّصَ فِي تَقُولُونَ «ماذا يَسُوعُ: وَقاَل ٢٨

كَرِمي.› فِي وَاعْمَْل اليَومَ
2 :18 المزمور ٢١:١٦ ٦٩



٤٦ : ٢١ ى َّ مَت ١٥٧٤ ٢٩ : ٢١ ى َّ مَت

وَذَهََب. ُ مَوقِفَه َ ر َّ غَي ُ ه َّ وَلـَِكن هاَب.› الذَّ يدُ ُأرِ ‹لا الابُْن: «فَأجاَب ٢٩

لَْم ُ ه َّ وَلـَِكن َسأذهَُب.› َسيِّدُ، يا ‹نَعَْم الابُْن: فَأجاَب ذاتَهُ. الأمرَ ُ مِنه وََطلََب ِ الآخَر ِ ابْنِه إلَى الأُب ذَهََب َّ «ثُم ٣٠

الأُب؟» ُ أرادَه ما عَمَِل الابْنَينَ فَأّيُ ٣١ يَْذهَْب.
ُل.» «الأّوَ فَقالُوا:

المَعْمَدانَ يُوَحنّا لِأّنَ ٣٢ اللهِ. مَلـَكُوِت إلَى َسيَسبِقُونَكُْم وانِي َّ وَالز رائَِب الضَّ جامِعِي إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل لَهُْم: فَقاَل
عَمِلُوهُ، ما ْ رَأيتُم عِندَما ى َّ وََحت بِهِ. فَآمَنُوا وانِي َّ وَالز رائِِب الضَّ جامِعُوا أمّا بِهِ، تُؤْمِنُوا لَْم ْ وَأنتُم الحَّقِ، يَق َطر يَكُْم لِيُرِ َ جاء

بِهِ. وَتُؤْمِنُوا بُوا تَتُو لَْم
الـكَرم صاِحِب ابِن مَثَُل

ً مِعصَرَة فِيهِ َ وََحفَر بِِسياٍج ُ وَأحاَطه ً كَرما فَغَرََس أْرٍض، صاِحُب رَجٌُل هُناكَ كانَ آخَرَ: مَثٍَل إلَى «وَاْستَمِعُوا ٣٣

أرَسَل العِنَِب، قَطِف وَقُت َ جاء وَعِندَما ٣٤ بَعِيداً. َ وَسافَر الفَلّاِحينَ لِبَعِض ُ رَه أّجَ َّ ثُم لِلحِراَسةِ. ً بُرجا وَبَنَى لِلعِنَِب،
العِنَِب. مَِن ِ نَِصيبِه عَلَى لِلحُُصوِل الفَلّاِحينَ إلَى ُ عَبِيدَه

ً عَبِيدا المالُِك فَأرَسَل ٣٦ آخَرَ. وَرَجَمُوا آخَرَ، وَقَتَلُوا مِْنهُْم، ً واِحدا َبُوا وَضَر بِعَبِيدِهِ، أمسَكُوا الفَلّاِحينَ «وَلـَِكّنَ ٣٥

نَفِسهِ: فِي وَقاَل ابْنَهُ، أرَسَل ً وَأِخيرا ٣٧ نَفسِها. ِ يقَة رِ بِالّطَ الفَلّاُحونَ فَعامَلَهُمُ الُأولَى. ةِ َّ المَر فِي أرَسَل مِمّا َ أكثَر
ابْنِي.› ‹َسيَحتَرِمُونَ

ُ ُلْه فَلنَقت يُث، الوَرِ َ هُو ‹هَذا وَقالُوا: بَينَهُْم فِيما تَشاوَرُوا المالِِك، ابُْن َ هُو هَذا أّنَ الفَلّاُحونَ رَأى عِندَما «وَلـَِكْن ٣٨
وَقَتَلُوهُ. الـكَرِْم خارَِج ُ وَألقَوه عَلَيهِ فَقَبََضوا ٣٩ مِيراثِهِ.› عَلَى نَْستولي لـِكَي

يَعُودُ؟» عِنْدَما الفَلّاحينَ بِأولَئَِك َسيَصنَُع الـكَرِم صاِحَب أّنَ ونَ ُّ تَظُن َماذا «ف ٤٠

مَوسِِم فِي َ َّمَر الث ُ يُعطُونَه ِيَن آخَر لِفَلّاِحينَ َ الـكَرْم يُعطِي َّ ثُم أشرارٌ، هُْم لِأّنَ ٍ رَهِيبَة ٍ يقَة بِطَرِ عَلَيهِْم «َسيَقضِي لَهُ: فَقالُوا ٤١

المَكتوَب: تَقرَأوا «ألَْم يَسُوعُ: لَهُْم وَقاَل ٤٢ َّمَرِ.» الث

البَنّاؤُونَ، ُ رَفََضه الَّذِي ُ َجَر ‹الح
الأساِس.› َ َحجَر صارَ الَّذِي َ هُو

هَذا، َصنََع ّبُ َّ الر
٧٠ ِنا›؟ عُيُون فِي ٌ عَظيم أْمٌر َ وَهُو

مَْن فَكُّلُ ٤٤ َلـَكُوَت. الم يُناِسُب ً ثَمَرا تُنتُِج ةٍ لُِأمَّ يُعطَى وَ مِنْكُْم، يُؤْخَذُ ِ الله مَلـَكُوَت إّنَ لـَكُْم: أقُوُل «لِذَلَِك ٤٣

يُسَحُق!» عَلَيهِ ُ َجَر الح وَقََع مَْن وَكُّلُ رُ، َّ يَتََكس َجَرِ الح هَذا عَلَى يَسقُُط
القَبَْض حاوَلُوا لِذَلَِك ٤٦ عَْنهُْم. مُ َّ يَتَكَل كانَ ُ ه َّ أن عَرَفُوا يَسُوعَ، أمثاَل ونَ ُّ يِسي ِّ وَالفِر ِ الـكَهَنَة ُ كِبار سَمـِـَع وَعِندَما ٤٥

نَبِيّاً. يَسُوعَ يَعتَبِرُونَ كانُوا الَّذِيَن النّاِس مَِن خائِفِينَ كانُوا هُْم لـَِكنَّ عَلَيهِ،
23 -22 :118 المزمور ٢١:٤٢ ٧٠



٢٢ : ٢٢ ى َّ مَت ١٥٧٥ ١ : ٢٢ ى َّ مَت

٢٢
العُرْس ِ وَلِيمَة مَثَُل

فَقاَل: ةٍ َّ رَْمزي بِأمثاٍل ُأْخرَى ً ة مَّرَ يَسُوعُ مَهُْم َّ وَكَل ١

ِ وَلِيمَة إلَى يَن ِّ المَدعُو لاْستِدعاءِ ُ عَبِيدَه َلُِك الم وَأرَسَل ٣ لابْنِهِ. عُْرٍس َ وَلِيمَة عَمَِل ً مَلِكا ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ «يُشبِه ٢

َجِيءَ. الم ِيدُوا يُر لَْم هُْم وَلـَِكنَّ العُرِْس،
قَْد ُ نَة المُسَمَّ وَعُجُولِي فَثِيرانِي جاهِزَةٌ. َ الوَلِيمَة إّنَ يَن ِّ المَدعُو لُِأولَئَِك ‹قُولُوا لَهُْم: وَقاَل ِيَن آخَر ً عَبِيدا َلُِك الم «فَأرَسَل ٤

العُرِْس.› ِ وَلِيمَة إلَى فَتَعالَوا جاهِزٌ. شَيءٍ وَكُّلُ ذُِبحَْت.
ُ وَآخَر َحقلِهِ، فِي لِلعَمَِل واِحدٌ فَذَهََب يقِهِ. َطرِ فِي مِْنهْم واِحدٍ كُّلُ وَمَضَى بِالِأْمرِ، وا يَهتَمُّ لَْم يَن ِّ المَدعُو «وَلـَِكّنَ ٥

فَقَتَلُوا ُ جَيشَه وَأرَسَل َلُِك الم غَِضَب ِحينَئِذٍ ٧ وَقَتَلُوهُْم. َبُوهُْم وَضَر َلِِك الم بِعَبِيدِ فَأمسَكُوا الباقُونَ أمّا ٦ ِتجارَتِهِ. إلَى
مَدِينَتُهُْم. وَأحرَقُوا َلَةَ، القَت ُأولَئَِك

اْذهَبُوا لِذَلَِك ٩ ونَها. يَستَِحّقُ يَكُونُوا لَْم يَن ِّ المَدعُو ُأولَئَِك وَلـَِكْن جاهِزَةٌ، العُرِس ُ ‹وَلِيمَة لِعَبِيدِهِ: َلُِك الم قاَل َّ «ثُم ٨
الَّذيَن كُّلَ وَجَمَعُوا وارِِع، الّشَ إلَى فَخَرَُجوا ١٠ العُرِْس. ِ وَلِيمَة ِلحُُضورِ َتجِدُونَهُْم الَّذيَن كُّلَ وَادعُوا وارِِع، الّشَ زَوايا إلَى

يُوِف. بِالّضُ ِ الوَلِيمَة ُ قاعَة امتَلأْت ى َّ َحت صاِلحـِينَ، أْم كانوا ً أشرارا وَجَدُوهُْم،
‹يا لَهُ: َلُِك الم فَقاَل ١٢ العُرِْس. ِياَب ث َلبُِس ي يَكُْن لَْم هُناكَ ً رَجُلا رَأى يُوَف، الّضُ لِيَرَْى َلُِك الم دَخََل «وَلَمّا ١١
ِلخُّدامِهِ: َلُِك الم فَقاَل ١٣ صامِتاً. بَقَِي جَُل َّ الر وَلـَِكّنَ العُرِْس، ِياَب ث َلبُِس ت لا وَأنَت هُنا إلَى دَخَلَْت َكيَف َصدِيُق،
يُدعَونَ، يَن َكثِيرِ لِأّنَ ١٤ أسنانِهِْم.› عَلَى ونَ يَصُرُّ وَ النّاُس يَبكِي َحيُث لْمَةِ، الّظُ ًإلَى خارِجا ُ وَألقُوه وَيَدَيهِ، رِجلَيهِ ‹اربِطُوا

ُيختارُونَ.» فَقَْط قَلِيلِينَ وَلـَِكْن

بِيَسُوع الإيقاعَ ُيحاوِلُونَ ونَ ُّ يسي ِّ الفِر
تَلامِيذَهُْم فَأرَسلُوا ١٦ يَقُولُهُ. بِشَيءٍ يَسُوعَ يّصطادوا أْن ُمِكنُهُمُ ي َكيَف لِيَتَشاوَروا وَاجتَمَعُوا ونَ، ُّ يِسي ِّ الفِر فَذَهََب ١٥

ِصدٍق. بِكُّلِ ِ الله يَق َطرِ ُ وَتُعَلِّم صادٌِق ََّك أن ُ نَعلَم َنحُن مُعَلِّمُ، «يا لَهُ: وَقالُوا هِيرُودَُس، ِ جَماعَة مِْن أشخاٍص مََع إلَيهِ
أْم لِلقَيصَرِ رائُِب الضَّ تُدفََع أْن ُ أَيجُوز بِرأيَك، فَأخبِرْنا ١٧ النّاِس. مَقاماِت إلَى ُ تَنظُر لا ََّك لأن أحَداً، ُتجامُِل لا ََّك وَأن

لا؟»
َّتِي ال َ العُملَة أرُونِي ١٩ اصطِيادِي؟ ُتحاوِلُونَ ِماذا ل المُراءُونَ، ها «أّيُ لَهُْم: فَقاَل يرَ، الشِّرِّ قَْصدَهُمُ عَرََف يَسُوعَ لـَِكّنَ ١٨

الدِّينارِ؟» عَلَى المَنقوَشينِ الاسْمُ وَهَذا سمُ َّ الر هَذا ِمَْن «ل لَهُْم: فَقاَل ٢٠ دِيناراً. إلَيهِ فَأحضَرُوا تَستَخدِمُونَها.»
لِلقَيصَرِ.» هُما «إّنَ لَهُ: فَقالُوا ٢١

هُ.» َيخُّصُ ما َ الله وَأعطُوا هُ، َيخُّصُ ما َ القَيصَر أعطُوا ً «إذا لَهُْم: فَقاَل
يقِهِْم. َطرِ فِي وَذَهَبُوا ُ وَتَرَُكوه ِجّداً، اندَهَشُوا هَذا، ُ َجوابَه سَمِعُوا فَلَمّا ٢٢

بِيَسُوع الإيقاعَ ُيحاوِلُونَ ونَ ُّ دُوقِي الّصَ



٤٤ : ٢٢ ى َّ مَت ١٥٧٦ ٢٣ : ٢٢ ى َّ مَت

قاَل مُعَلِّمُ، «يا ٢٤ وََسألُوهُ: قِيامَةٌ، تُوجَدُ لا ُ ه َّ إن يَقُولُونَ الَّذِيَن وَهُمُ دُوقِيِّينَ، الّصَ بَعُض إلَيهِ َ جاء اليَوِم، ذَلَِك وَفِي ٢٣

فَكانَ ٢٥ لِأِخيهِ. يُنْسَُب ً وَلَدا يُنجَِب وَأْن أرمَلَتَهُ، َج يَتَزَّوَ أْن أِخيهِ فَعَلَى أولاداً، يَتْرُْك وَلَْم رَجٌُل ماَت إْن ُ ه َّ إن مُوسَى٧١
وَالثّانِي لِلأِخ ذَلَِك وَحَدََث ٢٦ أرمَلَتَهُ. ُ أُخوه َج تَزَّوَ أولاداً، يُنجِْب لَْم ُ ه َّ وَلِأن وَماَت. ُل الأّوَ َج فَتَزَّوَ إْخوَةٍ، ُ َسبْعَة بَينَنا
القِيامَةِ؟ يَومَ ً زَوجَة َستَكُونُ ِ بْعَة الّسَ مَِن فَلِمَْن ٢٨ أيضاً. ُ المَرأة ماتَِت جَمِيعاً، ماتُوا أْن وَبَعْدَ ٢٧ الّسابـِـِع. ى َّ وََحت وَالثّالِِث

جَمِيعاً.» تَزَوَُجوها فَقَْد
َياةِ الح فِي ُ ه َّ أن فَافهَموا ٣٠ اللهِ. َ ة َّ قُو تَعرِفُونَ وَلا الكِتاَب، تَعرِفُونَ لا َّكُْم لِأن َضلاٍل فِي ْ «أنتُم يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٢٩

أمّا ٣١ ماءِ. الّسَ فِي ِ كَالمَلائِكَة يَكُونُونَ بَْل بَناتِهِْم، يُزَّوُِجونَ وَلا ُجونَ يَتَزَّوَ لا النّاُس الأمواِت، ِ قِيامَة بَعْدَ ةِ َّ الأبَدِي
َ إلَه ُ الله وَلَيَس يَعقُوَب.›٧٢ ُ وَإلَه إْسحاَق ُ وَإلَه َ بْراهِيم إ ُ إلَه ‹أنا ٣٢ اللهُ؟ ُ قالَه ما تَقرَُأوا أفَلَْم الأمواِت، ِ قِيامَة ِبخُُصوِص

أْحياءٍ.» ُ إلَه بَْل أْمواٍت،
تَعلِيمِهِ. مِْن ً ِجّدا اندَهَشُوا الكَلامَ هَذا النّاُس سَمـِـَع فَلَمّا ٣٣

ة َّ وَِصي أعظَمُ
ِ يعَة رِ َّ الش فِي ٌ َخبِير ُ وََسألَه ٣٥ مَعاً. اجتَمَعُوا فَأسَكتَهُْم، دُوقِيِّينَ الّصَ جاوََب يَسُوعَ أّنَ ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر سَمـِـَع وَعِندَما ٣٤

يعَةِ؟» رِ َّ الش فِي ةٍ َّ وَِصي أعظَمُ ِهيَ ما مُعَلِّمُ، «يا ٣٦ فَقاَل: ِ بِه الإيقاعَ ً ُمحاوِلا
الُأولَى ُ ة َّ الوَِصي ِهيَ ِ هَذِه ٣٨ عَقلَِك،›٧٣ وَبِكُّلِ نَفِسَك، وَبِكُّلِ قَلبَِك، بِكُّلِ إلَهََك ّبَ َّ الر «‹ُتحِّب يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٣٧

وَُكتُُب ها ُّ كُل ُ يعَة رِ َّ الش ٤٠ نَفسََك.›٧٥ ُتحِّبُ َكما صاِحبََك٧٤ ‹ُتحِّبُ كَالُأولَى: فَهَِي ُ ِيَة الثّان ُ ة َّ الوَِصي أمّا ٣٩ وَالعُظمَى،
تَينِ.» َّ الوَِصي بِهاتَينِ ُق َّ تَتَعَل الأنبِياءِ

داود َسيِّدُ المَسيُح
ُ فَأجابَه هُوَ؟» مَْن ابُْن المَِسيِح؟ َحوَل تَعتَقِدُونَ «ماذا ٤٢ يَسُوعُ: َسألَهُْم َحولَهُ، ُمجتَمِعِينَ ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر كانَ وَفِيما ٤١

داوُدَ.» ابُْن َ «هُو ونَ: ُّ يِسي ِّ الفِر
وِح: ُّ بِالر مُقادٌ َ وَهُو قاَل ‹َسيِّداً›عِندَما ُ داوُد ُ دَعاه َكيَف ً «إذا لَهُْم: فَقاَل ٤٣

لِسَيِّدِي: ّبُ َّ الر ‹قاَل ٤٤
يَمِينِي عَْن اجلِْس

قَدَمَيَك›؟٧٦ َتحَْت أعداءَكَ أجعََل أْن إلَى
٢٢:٢٤ ٧١

6. 5، :25 التثنية كتاب انظر موسى. قاَل
٢٢:٣٢ ٧٢

6. :3 الخروج كتاب من يعقوب. … أنا
٢٢:٣٧ ٧٣

5. :6 التثنية كتاب من عَقلِك. … ّبَ َّ الر ُتحِّبُ
٢٢:٣٩ ٧٤

المساعدة. إلى حاجة في إنسان كّل هو بِالصاحب المقصود أنَ نفهم ،37 - 25 :10 لوقا بشارة إلى بِالرجوع صاحبك.
٢٢:٣٩ ٧٥

1 :110 المزمور ٢٢:٤٤ ٧٦ 18. :19 يين اللاو كتاب من نَفسَك. … صاِحبََك ُتحِّبُ



٢٢ : ٢٣ ى َّ مَت ١٥٧٧ ٤٥ : ٢٢ ى َّ مَت

أحَدٌ َيجرُْؤ وَلَْم بِشَيءٍ، ُ ُيجِيبَه أْن أحَدٌ يَستَطـِـْع فَلَْم ٤٦ ابْنَهُ؟» يَكُونُ فََكيَف َسيِّداً، المَسيَح يَدعُو ُ داوُد كانَ فَإْن ٤٥
الأسئِلَةِ. مَِن ً مَزِيدا ُ يَسألَه أْن ذَلَِك بَعدَ

٢٣
الدّين رِجاَل يَنتَقِدُ يَسُوعُ

تَفِسيرِ فِي مُوسَى خَلَفُوا ونَ ُّ يِسي ِّ وَالفِر ِ يعَة رِ َّ الش «مُعَلِّمُو فَقاَل: ٢ ِ تَلامِيذِه وَإلَى النّاِس جُمُوِع إلَى يَسُوعُ مَ َّ تَكَل َّ ثُم ١
ما وَفَْق يَعمَلُونَ وَلا يَقُولُونَ، هُْم لِأّنَ أعمالِهِْم. تَعمَلُوا لا وَلـَِكْن لـَكُْم، ُ يَقُولُونَه ما كُّلَ وَمارِسوا فَاحفَظُوا ٣ يعَةِ. رِ َّ الش

ِباعِها. ّ لات ُجْهدٍ أّيِ بَذِل فِي يَرغَبُونَ فَلا هُْم أمّا َمِل، الح ِ َصعبَة بِأعباءٍ النّاَس يُرهِقُونَ ٤ يَقُولُونَ.
عَصائِبِهُْم٧٧، َحجْمَ يدُونَ فَيَزِ تَقواهُْم، يُظهِرُونَ وَ النّاُس. لِيَراهُمُ يَعمَلُونَها ما َّ إن يَعمَلُونَها َّتِي ال ِ الّصاِلحَة الأعماِل «كُّلُ ٥

َجامـِـِع. الم فِي ةِ َّ الأمامِي المَقاعِدِ وَعَلَى الوَلاِئِم، فِي المَقاعِدِ أفَضِل عَلَى ُلُوَس الج ونَ ُّ ُيحِب ٦ أثوابِهِْم. أهداَب يُطَوِّلونَ وَ
مُعَلِّمُ.› ‹يا يَدعُوهُْم: وَأْن الأسواِق، فِي ةٍ خاّصَ بِتَحِيّاٍت النّاُس ُيحَيِّيهِمُ أْن ونَ ُّ وَُيحِب ٧

ً أحَدا تَدعُوا وَلا ٩ إْخوَةٌ. ً جَمِيعا َّكُْم أن َكما ًواِحداً، مُعَلِّما لـَكُْم لِأّنَ مُعَلِّمُ.› ‹يا يُنادُوكُْم: النّاَس تَدَعُوا فَلا ْ أنتُم «أمّا ٨

َسيِّدِي،› ‹يا يُنادُوكُْم النّاَس تَدَعُوا وَلا ١٠ . ماوِّيُ الّسَ الآُب َ هُو ً واِحدا ً أبا لـَكُْم لِأّنَ أبِي،› ‹يا يُناديكُْم الأْرِض عَلَى
نَفِسهِ قَْدرِ مِْن يَرفَُع مَْن فَكُّلُ ١٢ لـَكُْم. ً خادِما يَكُونَ أْن فِيكُْم الأعظَِم عَلَى ١١ المَِسيُح. َ هُو ً واِحدا ً َسيِّدا لـَكُْم لِأّنَ

قَدرُهُ. ُ الله يَرفَُع يَتَواَضُع مَْن وَكُّلُ اللهُ، ُ يََضعُه
النّاِس، أمامَ ماواِت الّسَ مَلـَكُوِت أبواَب تُغلِقُونَ ْ فَأنتُم المُراءُونَ! ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ١٣

يَدخُلُوا. بِأْن ُخوَل الدُّ ُيحاوِلُونَ ذِيَن َّ لِل تَسمَُحونَ وَلا تَْدخُلُونَ، ْ أنْتُم فَلا
ونَ ُّ وَتَُصل . بُيُوتَهُّنَ وَتَسرِقُونَ الأرامِِل عَلَى َتحتالُونَ كُْم َّ لِأن المُراءُونَ! ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ١٤

. أَشّدَ ً عِقابا َستَنالُونَ لِذَلَِك الأنظارِ، لَفِت أجِل مِْن ً يلَة َطوِ َصلَواٍت
لـَكُْم. ً ًواِحدا تابِعا لِتَكِسبُوا ِّ وَالبَر البَحرِ َ عَبْر تُسافِرُونَ كُْم َّ لِأن المُراءُونَ! ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ١٥

أنتُمْ. ونَ تَستَِحّقُ ما ِضعَف َ م َّ َجهَن يَستَِحّقُ ُ َتجعَلُونَه كَذَلَِك، يُصبُِح وَعِندَما
قَسَمَهُ، َيحفََظ بِأْن ً مُلزَما يَكُونُ فَلا بِالهَيكَِل أحَدٌ حَلََف ‹إْن تَقُولُونَ: مَْن يا العُْمُي، المُرِشدُونَ ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ١٦

الَّذِي هَُب الذَّ أعظَمُ: هُما أّيُ العُْمُي! َمْقَى الح ها أّيُ ١٧ َيحفَظَهُ!› أْن ً مُلزَما فَيَكُونُ الهَيكَِل، فِي الَّذِي هَِب بِالذَّ حَلََف إْن أمّا
هََب؟ الذَّ يُقَّدُِس الَّذِي الهَيكَُل أِم الهَيكَِل، فِي

، المَذَبحِ عَلَى َّتِي ال ِ قدِمَة َّ بِالت أحَدٌ حَلََف إْن وَلـَِكْن قَسَمِهِ، ِبحِفِظ ً مُلزَما يَكُونُ لا . بِالمَْذَبحِ حَلََف ‹إْن «وَتَقُولُونَ: ١٨

َ قدِمَة َّ الت َيجعَُل الَّذِي ُ المَْذَبح أِم ، المَْذَبحِ عَلَى َّتِي ال ُ قدِمَة َّ الت أعظَمُ: هُما أّيُ العُْمُي! ها أّيُ ١٩ ِبحِفظِهِ!› ً مُلزَما يَكُونُ ُ ه َّ فَإن
ِ بِه يُقسِمُ ُ ه َّ فَإن بِالهَيكَِل أحَدٌ أقسَمَ وَإْن ٢١ عَلَيهِ. َ ما وَبِكُّلِ ِ بِه يُقسِمُ ُ ه َّ فَإن ، بِالمَذَبحِ يُقسِمُ أحَدٌ كانَ إْن ُ ه َّ لِأن ٢٠ َسةً؟ مُقَّدَ

عَلَيهِ. وَبِالجالِِس ِ الله بِعَرِْش يُقسِمُ ُ ه َّ فَإن ماءِ، بِالّسَ أحَدٌ أقسَمَ وَإْن ٢٢ فِيهِ. يَسكُُن وَبِالَّذِي
٢٣:٥ ٧٧

جبهة إلى القُماش من بعصائب يشدونها ثم صغيرة، جلدية أكياس في يضعونها و المقدس الكتاب من معينة مقاطع يكتبون اليهود بَعْض كان عصائبهم.
تّدينهم. شّدة بذلك مظهرين اليسرى، الذراع أْو الرأس



٣٩ : ٢٣ ى َّ مَت ١٥٧٨ ٢٣ : ٢٣ ى َّ مَت

النَعنَِع ى َّ َحت شَيءٍ، كُّلِ َ عُشْر للهَيكَِل تَدفَعُونَ ْ فَأنتُم المُراءُونَ! ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ٢٣

دُوِن مِْن الُأمُورَ، ِ هَذِه تَفعَلُوا أْن عَلَيكُْم كانَ وَالأمانَةِ. ِ وَالرَْحمَة الإنصاِف عَِن ْ تَغافَلْتُم كُْم َّ لـَِكن وِن. ُّ وَالكَم بِِث٧٨ وَالّشِ
َمََل! الج تَبلَعُونَ كُْم َّ وَلـَِكن كَأِسكُْم، مِْن َ البَعُوَضة تَرفَعُونَ كُْم َّ إن العُْمُي، المُرِشدُونَ ها أّيُ ٢٤ غَيرَها. تُهمِلُوا أْن

الجَشَُع يَملُأ بَينَما بَِق، الّطَ أوِ الكَْأِس خارَِج تُنَّظِفُونَ ْ فَأنتُم المُراءُونَ! ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ٢٥

نَظِيفاً. ً أيضا الخارُِج يُصبَِح ى َّ َحت الكاِس، داِخَل ً لا أّوَ اغِسلُوا العُْمُي، ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ ٢٦ دَواِخلـَكُْم. ُبُث وَالخ
مَِن ً جَمِيلَة تَبدُو فَهَِي بِالبَياِض. ةِ َّ المَطلِي القُبُورِ مِثُل ْ فَأنتُم المُراءُونَ. ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ٢٧

أمّا الظاهِرِ، فِي ً أبرارا تَظهَرُونَ أيضاً، ْ أنتُم هَكَذا ٢٨ جاَسةِ. َّ الن أنواِع وَبِكُّلِ بِالعِظاِم ٌ مَلِيئَة فَهَِي الدّاِخِل فِي أمّا الخارِِج،
رِّ. َّ وَالش ياءِ ِّ بِالر ٌ فَمَملُوء داِخلـُكُْم

للأبرارِ. ً مَدافِنا ِنُونَ ّ َي وَتُز لِلأنبِياءِ، ً قُبُورا تَبنُونَ كُْم َّ لِأن المُراءُونَ! ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل «وَ ٢٩
قَتَلُوا الَّذِيَن نَسُل كُْم َّ أن تُؤَكِّدُونَ وَبِهَذا ٣١ الأنبِياءِ.› قَتِل فِي شارَكْنا َما ل أجدادِنا، أيّاِم فِي عِْشنا ‹لَو وَتَقُولُونَ: ٣٠

أجدادُكُْم. ِ بِه ابتَدَأ ما فَأكمِلُوا ٣٢ الأنبِياءَ،
َسُأرِسُل بِأنِّي ُأخبِرُكُْم لِذَلَِك ٣٤ مَ؟ َّ َجهَن دَينُونَةْ مِْن الهَرَُب ُمِكنُكُمُ ي َكيَف الأفاِعي! وَأولادُ َيّاُت الح ها «أّيُ ٣٣

وَتُطارِدُونَهُْم َمجامِعِكُْم، فِي ِيَن آخَر وََستَجلِدُونَ بَعضَهُْم، وََستَصلِبُونَ بَعضَهُْم، وََستَقتُلُونَ وَمُعَلِّمِينَ. َ وَحَُكماء َ أنبِياء إلَيكُْم
دَِم إلَى البَريء ِيَل هاب دَِم مِْن الأْرِض: عَلَى قُتَِل بَرِيءٍ كُّلِ دَِم عَلَى َستُحاَسبُونَ لِذَلَِك ٣٥ ُأْخرَى. إلَى ٍ مَدِينَة مِْن

. وَالمَْذَبحِ الهَيكَِل بَينَ ما قُتَِل الَّذِي ا،٧٩ َّ بَرَِخي بِْن يّا ِ زَكَر
الجِيِل. هَذا عَلَى َسيَقَُع الجَراِئِم ِ هَذِه كُّلِ عِقاَب إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ «أقوُل ٣٦

القُدس ِ مَدِينَة َشعَب ُ يُنذِر يَسُوعُ
قُْدُس، يا قُدُس، «يا ٣٧

إلَيِك! ِ الله رُُسَل وَتَرجُمِينَ َ الأنبِياء تَقتُلِينَ مَْن يا
ً مَعا أبناءَِك أجمََع أْن اشتَقُت ما ً َكثِيرا
َجناَحْيها! َتحَت ِصغارَها تَجمَُع ٍ كَدَجاجَة

رَفَْضتُمْ. كُْم َّ لـَِكن
مَهُْجوراً! ً فارِغا لـَكُْم ُ َسيُترَك بَيتَكُْم إّنَ ها ٣٨

تَقُولُوا: أْن إلَى ُأْخرَى ً ة مَّرَ تَرَونِي لَْن لـَكُْم، أقُوُل َّي لأن ٣٩

«٨٠‹. ّبِ َّ الر بِاسِْم يَْأتِي الَّذِي َ هُو ‹مُبارَكٌ
٢٣:٢٣ ٧٨

الطبية. الاستخدامات بَعْض له أن كما كَالتوابل، الطبخ في بذورة تستخدم كانت نبات الّشِبِث.
٢٣:٣٥ ٧٩

20) :24 الثّاني الأيام أخبار وكتاب 8، :4 التكوين كتاب (راجع القديم. العهد كتب وَنَّصِ لِزمِن ً وَفْقا قُتِلوا الَّذيَن ُ وآِخر ّلُ أّوَ يا. زكر … هابيل
٢٣:٣٩ ٨٠

26. :118 المزمور من ّب. َّ الر … مبارك



٢٩ : ٢٤ ى َّ مَت ١٥٧٩ ١ : ٢٤ ى َّ مَت

٢٤
الهَيكَل بِدَمارِ ُ يُنبِئ يَسُوعُ

فَقاَل ٢ الهَيكَِل. َ أبنِيَة ُ يُرُوه أْن أرادُوا هُْم لِأّنَ تَلامِيذُهُ، إلَيهِ َ جاء ماِشياً، كانَ وَبَينَما الهَيكَِل. َ ساحَة يَسُوعُ وَتَرَكَ ١

ها!» ُّ كُل ُ َستُهدَم إْذ َحجَرٍ، عَلَى ٌ َحجَر فِيها يَبقَى لا لـَكُْم، الحَّقَ أقوُل الأبنِيَةَ؟ ِ هَذِه كُّلَ «أتَرَونَ يَسُوعُ: لَهُْم
ِ هَذِه َستَحدُُث مَتَى «أخبِرْنا لَهُ: وَقالُوا انفِرادٍ، عَلَى ُ تَلامِيذُه إلَيهِ َ جاء يتُوِن، َّ الز َجبَِل عَلَى ً جالِسا يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٣

وَيَنتَِحلونَ َكثِيرُونَ َسيَْأتِي ٥ تَنخَدِعُوا. لِئَلّا «انتَبِهُوا يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٤ مَِن؟» َّ الز ِ وَنِهايَة عَودَتَِك ُ عَلامَة ِهيَ وَما الُأمُورُ؟
َتخافُوا. ألّا فَيَنبَغي وراِت، َّ وَالث الحُرُوِب بِأخبارِ َستَسمَعُونَ ٦ يَن. َكثِيرِ وََسيَخدَعُونَ المَسيْح› َ هُو ‹أنا فَيَقولونَ: اْسمِي،
مَملـَكَةٍ. عَلَى ٌ وَمَملـَكَة ةٍ، ُأمَّ عَلَى ٌ ة ُأمَّ ُ َستَقُوم ُ ه َّ لِأن ٧ بَعْدُ.» العالَِم َ نِهايَة تَكُونَ لَْن ها لـَِكنَّ الأشياءُ، ِ هَذِه َتحدَُث أْن بُّدَ فَلا

َخاِض. الم آلاِم َل أّوَ َستَكُونُ ها َّ كُل ِ هَذِه وَلـَِكّنَ ٨ وََمجاعاٌت، زَلازُِل َستَحدُُث
الوَقِت، ذَلَِك فِي ١٠ اْسمِي. أجِل مِْن الُأمَِم جَمِيُع وََستُبغُِضكُمُ مِنكُْم. ً بَعضا وََسيَقتُلُونَ لِلعِقاِب، «فَسَيُسَلِّمُونَكُْم ٩

كَذَبَةٌ، ُ أنبِياء ُ وََسيَظهَر ١١ بَعضاً. بَعضُهُْم وََسيُبغُِض لْطاِت، الّسُ إلَى َ الآخَر أحَدُهُمُ ُ وََسيُسَلِّم الإيمانَ، َكثِيرُونَ ُ َسيَترُك
النِّهايَةِ، إلَى ً أمينا يَبقَى الَّذِي وَلـَِكِن ١٣ المُؤمنينَ، مَِن يَن َكثير ُ ة َّ َمحَب ُ َستَبرُد رِّ، َّ الش ِ يادَة زِ وَبِسَبَِب ١٢ يَن. َكثِيرِ وََيخدَعُونَ

النِّهايَةُ. تَأتِي َّ ثُم اليَهُودِ، لِغَيرِ ٍ َكشَهادَة العالَِم كُّلِ فِي ِ الله مَلـَكُوِت ُ بِشارَة وََستُعلَُن ١٤ َسيَخلُُص. فَهَذا
هَذا ُ القارِئ لِيَْفهَِم – ِس المُقَّدَ المَكاِن فِي ً قائِما ، بِيُّ َّ الن دانَياُل إليهِ أشارَ الَّذي ُخَرَِّب»٨١ الم ِجَس َّ «الن تَرَونَ «فَعِنْدَما ١٥

ِ مُمتَلَكاتِه لِيَأخُذَ ْطِح الّسَ عَلَى الَّذِي يَنزِِل وَلا ١٧ الجِباِل، إلَى ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم فِي الَّذِيَن جَمِيُع حينَئِذٍ فَليَهرُْب ١٦ – الكَلامَ
رِداءَهُ. لِيَأخُذَ ِ بيتِه إلَى الحَقِل فِي العامُِل يَعُدِ وَلا ١٨ البَيِت. مَِن

فِي أْو تاءِ الّشِ فِي َبُكُْم هَر يَكُونَ لا أْن وا ُّ َصل لـَِكْن ٢٠ الأيّاِم! تِلَك فِي وَالمُرِضعاِت الحَوامِِل أحواَل َ أعسَر «وَما ١٩

لَْم وَلَو ٢٢ مِثلَهُ. يَكُونَ وَلَْن العالَِم، ِ بِدايَة مُنذُ ُ مِثلُه يَكُْن لَْم ٌ عَظِيم ِضيٌق الوَقِت ذَلَِك فِي َسيَكُونُ ُ ه َّ لِأن ٢١ َسبٍْت. يَوِم
قاَل فَإْن ٢٣ الأيّامَ. تِلَْك ُ الله ُ َسيُقَصِّر ُختارِ، الم ِ َشعبِه لِأجِل وَلـَِكْن َحيّاً. أحَدٌ بَقَِي َما ل الأيّاِم، تِلَْك َ تَقِصير ُ الله يُقَرِّرِ
َسيَظهَرُ، ٍَّف ي مَُز مَِسيٍح مِْن َ أكثَر لِأّنَ ٢٤ كَلامَهُ. تَُصّدِقُوا فَلا هُناكَ!› َ هُو ‹ها أْو هُنا،› المَِسيُح إّنَ ‹ها أحَدٌ: لـَكُْم
أخبَرْتُكُْم أنا ها ٢٥ استَطاعُوا. لَوْ ُ الله اختارَهُمُ الَّذِيَن لِيَخدَعُوا وَعَجائَِب مُعِجزاٍت وََسيَصنَعونَ كاذٍِب. نَبِّيٍ مِْن َ وَأكثَر

حُدُوثِهِ. قَبَل شَيءٍ بِكُّلِ
فَلا الغُرَِف،› إحدَى فِي ُ ه َّ إن ‹ها يَقُوُل: أْو هُناكَ. إلَى تَذهَبُوا فَلا يَةِ،› َّ البَر فِي المَِسيَح إّنَ ‹ها أحَدُهُْم: يَقُوُل «قَْد ٢٦
وََحيثُما ٢٨ الإنساِن. ابُْن ُ َسيَظهَر هَكَذا الغَرِب، إلَى ماءِ الّسَ فِي يَلْمَُع وَ رِْق، َّ الش مَِن البَرُْق يَأتي َكما ُ ه َّ لِأن ٢٧ تَُصّدِقُوهُ.

الأيّاِم، تِلَْك فِي َسيَحدُُث الَّذِي يِق الّضِ بَعْدَ ً وَفَورا ٢٩ أيضاً. سُورَ ُّ الن َتجِدُونَ َ ة َّ ُث الج َتجِدُونَ
ْمُس، الّشَ ُ ‹َستُظلِم

نُورَهُ. يُعطَِي لَْن ُ وَالقَمَر
ماءِ، الّسَ مَِن ُجومُ ُّ الن َستَسقُُط

٢٤:١٥ ٨١
31. :11 مَتّى وكذلك 11، 12: 27، :9 دانيال كتاب انظر ُخرّب. الم النجس
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٨٢ ةُ.› َّ ي ماوِ الّسَ الأجرامُ وَتُزَعَزعُ
ً قادِما الإنساِن ابَن وََسيَرَونَ الأْرِض، قَبائُِل وََستَنُوُح ماءِ. الّسَ فِي الإنساِن ابِْن ُ عَلامَة ُ َستَظهَر الوَقِت، ذَلَِك «فِي ٣٠
اختارَهُْم الَّذِيَن فَيَجمَعُونَ مُرتَفـِـٍع، بُوٍق َصوِت ِ بِمُصاَحبَة ُ مَلائَِكتَه وََسيُرِسُل ٣١ عَظِيٍم. وََمجدٍ ةٍ َّ بِقُو ماءِ الّسَ َسحاِب فِي

أقصاها. إلَى ماءِ الّسَ أقصَى مِْن الأربَِع، الجِهاِت مَِن
هَكَذا ٣٣ يٌب. قَرِ يَف الّصَ أّنَ تَعرِفُونَ أوراقُها، ُ وَتَظهَر ةً، َّ ي َطرِ أغصانُها تُصبُِح َما فَحال التِّينِ. ِ َشجَرَة مِْن مُوا َّ «تَعَل ٣٢

يَنقَضِيَ لَْن لـَكُْم: الحَّقَ أقوُل ٣٤ الأبواِب. عَلَى يٌب قَرِ الوَقَت٨٣ أّنَ َستَعرِفُونَ الأشياءَ، ِ هَذِه جَمِيَع تَرَونَ عِندَما ً أيضا
أبَداً. يَزُوَل فَلَْن كَلاِميَ أمّا وَالأْرُض، ُ ماء الّسَ تَزُوُل ٣٥ الأشياءِ. ِ هَذِه كُّلُ َتحدَُث أْن إلَى الجِيُل هَذا

يَعلَم ُ وَحدُه الآُب
لـَِكِن الابُْن، وَلا يَعرِفونَ، ماءِ الّسَ ُ مَلائِكَة وَلا الّساعَةُ، وَتِلَْك اليَومُ ذَلَِك يَكُونَ مَتَى أحَدٌ يَعرُِف لا «لـَِكْن ٣٦

يَعلَمُ. ُ وَحدَه الآُب
َسبَقَِت َّتِي ال الأيّاِم فَفِي ٣٨ الإنساِن. ابُن يَْأتِي عِندَما الحاُل َسيَكُونُ هَكَذا نُوَح، أيّاِم فِي الحاُل كانَ «وََكما ٣٧

فِينَةَ. الّسَ نُوُح فِيهِ دَخََل الَّذِي اليَوِم ذَلَِك ى َّ َحت بَناتِهِْم وَيُزَّوُِجونَ ُجونَ يَتَزَّوَ وَ وَيَشرَبُونَ يَأكُلُونَ النّاُس كانَ وَفانَ، الّطَ
فِي ٤٠ الإنٍساِن. ابِْن َمجِيءِ فِي ً أيضا َسيَكُونُ هَكَذا وَأخَذَهُْم. وَفانُ الّطَ َ جاء ى َّ َحت َسيَحدُُث، ما يَعرِفُونَ يَكُونُوا فَلَْم ٣٩

ُبُوَب الح تَطَحناِن امرَأتاِن وَتَكُونُ ٤١ الآخَرُ. ُ يُترَك وَ واِحدٌ فَيُؤخَذُ َحقٍل، فِي يَعمَلاِن رَجُلاِن يَكُونُ الوَقِت، ذَلَِك
الُأخرَى. ُ وَتُترَك ٌ واِحدَة فَتُؤخَذُ حَى، َّ الر َحجَرِ عَلَى

الليِل مَِن ٍ ساعَة َ ة َّ أي البَيِت صاِحُب َ عَلِم لَوْ ُ ه َّ أن دُوا تأكَّ ٤٣ ُّكُْم. َب ر يَأتي مَتَى تَعرِفُونَ لا َّكُْم لِأن إذاً، ظُوا «فَتَيَّقَ ٤٢

الإنساِن ابَن لأّنَ مُستَعِّدِيَْن، ً أيضا ْ أنتُم ُكونُوا لِذَلَِك ٤٤ بَيتِهِ. عَلَى يَسطُو ُ تَرَكَه وَما لاستَيقََظ يَْأتِيَ، أْن اللِّّصُ يَنوِي
عُونَها. َّ تَتَوَق لا ٍ لَحظَة فِي َسيَْأتِي

ير الشِّرِّ وَالعَبدُ ُ الّصاِلح العَبدُ
ً هَنِيئا ٤٦ وَقتِهِ؟ فِي َطعامَهُْم لِيُعطِيَهُْم عَبيدِهِ، عَْن ً مَسؤُولا يِّدُ الّسَ ُ يُعَيِّنُه الَّذِي الفَطُِن الأمِينُ ُ الخادِم َ هُو «فَمَْن ٤٥

أملاكِهِ. جَمِيِع عَلَى ُ َسيُوكِلُه ُ ه َّ إن ، الحَّقَ لـَكُمُ أقُوُل ٤٧ بِواِجبِهِ. ُ يَقُوم ُ َيجِدُه ُ َسيِّدُه يَْأتِي ِحينَ الَّذِي الخادِِم لِذَلَِك
رِْب ُّ وَالش بِالأكِل وَيَبدَُأ الخُّداِم، ِ رِفاقِه بِضَرِب فَيَبدَُأ ٤٩ رُ.› َسيَتَأّخَ ‹َسيِّدِي نَفِسهِ: فِي فَيَقُوُل ُ ير الشِّرِّ ُ الخادِم أمّا ٤٨

المُنافِقينَ مََع ُ يََضعَه وَ ُ فَيُعاقِبُه ٥١ يَعرِفُها. لا ٍ ساعَة وَفِي عُهُ، َّ يَتَوَق لا يَوٍم فِي الخادِِم ذَلَِك َسيِّدُ فَيَْأتِي ٥٠ كارَْى. الّسُ مََع
أسنانِهِْم. عَلَى ونَ يَصِرُّ وَ النّاُس يَبكِي َحيُث

٢٥
العَشْر الفَتَياِت مَثَُل

4 34: 10، :13 إَشعْياء ٢٤:٢٩ ٨٢
٢٤:٣٣ ٨٣

31. :21 لوقا بشارة مع قارن الوقت.
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غَبِيّاٌت، مِْنهُّنَ ٌ خَمسَة ٢ يِس. العَرِ لِلِقاءِ وَخَرَْجَن مَصابِيحَهُّنَ أخَْذنَ فَتَياٍت َ عَشْر ماواِت الّسَ مَلـَكُوُت ُ يُشبِه «حينَئِذٍ ١

ً زَيتا فَأخَْذنَ الذَّكِيّاُت أمّا ٤ . مَعَهُّنَ ً إضافِيّا ً زَيتا يَأخُْذنَ لَْم لـَِكْن ، مَصابِيحَهُّنَ الغَبِيّاُت فَأخَذَِت ٣ ذَكِيّاٌت. ٌ وَخَمْسَة
وَنِمَْن. ً جَمِيعا الفَتَياُت فَنَعِسَِت يُس، العَرِ َ ر فَتَأّخَ ٥ ِيِح. المَصاب مََع يقِهِّنَ أبارِ فِي ً إضافِيّا

لِلِقائِهِ.› فَاخرُجَن قادِمٌ، يُس ‹العَرِ أحَدُهُْم: صَرََخ يِل َّ الل مُنتََصِف فِي «لـَِكْن ٦

فَمَصابِيحُنا ، زَيتِكُّنَ ًمِْن َشيئا ‹أعطُونا لِلذَّكِيّاِت: الغَبِيّاُت وَقالَِت ٨ . مَصابِيحَهُّنَ وَأعدَْدنَ الفَتَياُت استَيقَظَِت «ِحينَئِذٍ ٧

تَنطَفُِئ.› تَكادُ
‹. بِأنفُِسكُّنَ زَيٍت لِشِراءِ ِ الباعَة إلَى فَاْذهَبْنَ . وَلـَكُّنَ لَنا يَكفِي لا َ فَهو نَستَطِيُع، ‹لا الذَّكِيّاُت: «فَأجابَِت ٩

ِ وَلِيمَة إلَى ُ مَعَه فَدَخَلَْن مُستَعِّداٍت، الذَّكِيّاُت وَكانَِت يُس. العَرِ وََصَل يِت، َّ الز لِشِراءِ ذاهِباٍت ُكّنَ «وَبَينَما ١٠

الباُب. ُأغلَِق َّ ثُم العُرِْس.
الباَب.› لَنا افتَْح َسيِّدُ، يا َسيِّدُ، ‹يا ُلَْن: وَق الفَتَياِت ُ ة َّ بَقِي جاءَْت ً «وَأِخيرا ١١

َ الّساعَة وَلا اليَومَ تَعرِفُونَ لا َّكُْم لِأن ظُوا، تَيَّقَ لِذَلُِك ١٣ ‹! أعرِفُكُّنَ لا نِي َّ إن ، الحَّقَ لـَكُّنَ ‹أقُوُل قاَل: ُ ه َّ «وَلـَِكن ١٢
الإنساِن. ابُْن فِيها َسيَأتِي َّتِي ال

لاثَة َّ الث العَبِيدِ مَثَُل
فَأعطَى ١٥ مُمتَلَكاتِهِ. كُّلِ عَلَى لَهُْم وَوَكَّ ُ عَبِيدَه فَدَعا َسيُسافِرُ. كانَ ً رَجُلا ماواِت الّسَ مَلـَكوُت ُ يُشبِه «كَذَلَِك ١٤

ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلَ أعطَى واِحداً. ً ِكيسا وَالثّالَِث كيسينِ، الثّاني وَأعطَى قُودِ، ُّ الن مَِن أكياٍس٨٤ َ خَمْسَة مِْنهُْم ً واِحدا
َ خَمسَة فََكِسَب التِّجارَةِ، فِي ً فَورا باستِثمارِها َ َمسَة الخ الأكياَس أخَذَ الَّذِي فَابتَدَأ ١٦ فَوراً. ذَلَِك بَعْدَ َ سافَر َّ ثُم قُْدرَتِهِ.
ًواِحداً، كيسا أخَذَ الَّذِي أمّا ١٨ َيِن. آخَر َكيسَينِ وََكِسَب ِل، الأّوَ مِثَل الـِكيسَينِ أخَذَ الَّذِي وَعَمَِل ١٧ ُأْخرَى. أكياِس

َسيِّدِهِ. ماَل فِيها أ َّ وََخب الأْرِض، فِي ً ُحفرَة َ وََحفَر ذَهََب فَقَْد
وََكِسَب َمسَةَ، الخ الأكياَس أخَذَ الَّذِي َ فَجاء ٢٠ ُيحاِسبُهُْم. وَابتَدَأ العَبِيدِ، هَؤُلاءِ َسيِّدُ رَِجــَع يٍل، َطوِ زَمٍَن «وَبَعْدَ ١٩

ُ لَه فَقاَل ٢١ َكِسبْتُها.› ُأْخرَى أكياٍس ُ خَمسَة ِ وَهَذِه أكياٍس، َ خَمسَة أعطَيتَنِي َسيِّدِي، ‹يا وَقاَل: ُأْخرَى أكياٍس َ خَمسَة
فِي وَشارِْك ادخُْل الـَكثِيرِ. عَلَى َسُأوكِلَُك لِذَلَِك القَلَيِل، فِي ً أمِينا ُكنَت وَالأمِينُ. ُ الّصاِلح العَبْدُ ها أّيُ ‹أحسَنَت َسيِّدُهُ:

َسيِّدِكَ.› فَرَِح
فَقاَل ٢٣ َكِسبْتُهُما.› آخَراِن ِكيساِن وَهَذاِن ِكيسَينِ، أعطَيتَنِي َسيِّدِي، ‹يا وَقاَل: الـِكيسَينِ، أخَذَ الَّذِي َ جاء َّ «ثُم ٢٢

وَشارِْك ادخُْل الـَكثِيرِ. عَلَى َسُأوكِلَُك لِذَلَِك القَلَيِل، فِي ً أمِينا ُكنَت وَالأمِينُ. ُ الّصاِلح العَبْدُ ها أّيُ ‹أحسَنَت َسيِّدُهُ: ُ لَه
َسيِّدِكَ.› فَرَِح فِي

لَْم َمحُصوٍل مِْن َتحُصدُ َك َّ فَإن قاٍس، رَجٌُل ََّك أن أعرُِف َسيِّدُ، ‹يا وَقاَل: واِحداً، ً ِكيسا أخَذَ الَّذِي َ جاء َّ «ثُم ٢٤

مالََك.› فَخُْذ الأْرِض. فِي ِكيسََك أُت َّ وََخب فَذَهَبُْت ًمِنَْك، خائِفا ُكنُت وَقَْد ٢٥ تَبذُْرها. لَْم ُحقُوٍل مِْن وََتجنِي تَزرَعْهُ،
٢٥:١٥ ٨٤

النحاس. أْو الفّضة أْو الذهب من ً كيلوغراما 36 إلى 27 نحو تعادل وَالوزنة قناطير» أْو «وزنات ً حرفيا أكياس. خمسة
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مِْن وَأجنِي أزرَعْهُ، لَْم َمحُصوٍل مِْن أحُصدُ أنِّي تَعرُِف دُْمَت َما ف وََكسُوٌل. ٌ ير شِرِّ عَبْدٌ ‹أنَت َسيِّدُهُ: ُ «فَأجابَه ٢٦

فائِدَةٍ؟ مََع مالِي آخُذُ ُكنُت رُُجوِعي وَعِنْدَ المَصْرِِف، فِي مالِي تُودِْع لَْم فَلِماذا ٢٧ أبذُْرها، لَْم ُحقُوٍل
وََسيَفيُض بَْل يَملُِك، ِمَْن ل يدُ المَزِ َسيُعطَى ُ ه َّ لِأن ٢٩ العَشرِ. الأكياِس لِصاِحِب ُ وَأعطُوه مِنهُ، الـكيَس خُذُوا «لِذَلَِك ٢٨
الخارِِج، فِي ُ فَألقُوه لِشَيءٍ، النّافـِـِع ُ غَير العَبْدُ ذَلَِك أمّا ٣٠ ـِكُهُ. يَمل ما ى َّ َحت ُ مِنه فَسَيُنتَزَعُ َشيئاً، يَملُِك لا الَّذِي أمّا عَنهُ،

أسنانِهِْم. عَلَى ونَ يَصِرُّ وَ النّاُس يَبكِي َحيُث لاِم، الّظَ إلَى
يان الدَّ َ هُو الإنساِن ابُْن

الُأمَِم كُّلُ تُجمَُع َّ ثُم ٣٢ َجِيدِ. الم عَرِشهِ عَلَى َسيَجلُِس مَلائَِكتِهِ، كُّلِ مََع ِ َمجدِه فِي الإنساِن ابُْن يَأتِي «وَعِندَما ٣١
عَْن الخِراَف فَسَيََضُع ٣٣ قَطِيعِهِ. فِي الجِداءِ عَِن الخِراَف الرّاِعي ُ يَفرِز َكما بَعٍض، عَْن بَعضَهُْم ُ َسيَفرِز َ وَهُو أمامَهُ.

يَسارِهِ. عَْن َ وَالجِداء يَمِينِهِ،
خَلِْق مُنْذُ لـَكُْم ُأعِّدَ الَّذِي َلـَكُوَت الم خُذُوا أبِي. بارَكَهُْم مَْن يا ‹تَعالَوا يَمِينِهِ: عَْن ذِيَن َّ لِل َلُِك الم َسيَقُوُل ٍّ «ثُم ٣٤

ً يانا عُر ُكنُت ٣٦ ُمُونِي. فَآوَيت ً يبا غَرِ ُكنُت فَسَقَيتُمُونِي. ً عَطشانا ُكنُْت فَأطعَْمتُمُونِي. ً جائِعا ُكنُت لِأنِّي ٣٥ العالَِم.
ُموني.› فَزُرت ً مَسُجونا ُكنُت بِي. ْ فَاعتَنَيتُم ً مَرِيضا ُكنُْت فَألبَْستُمُونِي.

ًفَآوَيناكَ، يبا غَرِ رَأيناكَ وَمَتَى ٣٨ ًفَسَقَيناكَ؟ عَطشانا أْو ًفَأطعَْمناكَ، جائِعا رَأيناكَ مَتَى رَّبُ ‹يا الأبرارُ: ُ «فَيُجيبُه ٣٧
شَيءٍ كُّلُ لـَكُْم، الحَّقَ ‹أقوُل َلُِك: الم فَيَقوُل ٤٠ فَزُْرناكَ.› ً مَسُجونا أْو ً مَرِيضا رَأيناكَ وَمَتَى ٣٩ فَألبَْسناكَ؟ ً يانا عُر أْو

لِي.›» ُ عَمِلْتُمُوه قَْد ما َّ فَإن عَفاءِ الّضُ إْخوَتِي لِأحَدِ ُ عَمِلْتُمُوه
بلِيَس لإ ةِ المُعَّدَ ةِ َّ الأبَدِي النّارِ إلَى وَاْذهَبوا َلعُونُونَ، الم ها أّيُ عَنِّي ‹ابتَعِدُوا يَسارِهِ: عَْن يَقِفُونَ ذِيَن َّ لِل َلُِك الم يَقُوُل َّ «ثُم ٤١

وَُكنُْت تَأوُونِي. فَلَْم ً يبا غَرِ ُكنُت ٤٣ تَْسقوني. فَلَْم ً عَطشانا ُكنُْت تُْطعِموني. فَلَْم ً جائِعا ُكنُت لِأنِّي ٤٢ وَمَلائَِكتِهِ.
تَزورونِي.› فَلَْم ً وَمَسُجونا ً مَرِيضا وَُكنُت ُلبِسُونِي. ت فَلَْم ً يانا عُر

نُقَّدِْم وَلَْم مَسُجوناً، أْو ً مَرِيضا أْو ً يانا عُر أْو ً يبا غَرِ أْو ً عَطشانا أْو ً جائِعا رَأيناكَ مَتَى ، رَّبُ ‹يا الأشْرارُ: ُ «فَيُجيبُه ٤٤
َتحتاُج؟› ما لََك

لِي ُ عَمَلَه ْ أهمَلْتُم ما َّ إن كُْم َّ فَإن عَفاءِ، الّضُ إْخوَتِي لِأحَدِ ذَلَِك عَمََل ْ أهمَلْتُم عِندَما لـَكُْم، الحَّقَ ‹أقوُل َلُِك: الم «فَيَقوُل ٤٥
أنا.›

ةٍ.» َّ أبَدِي َحياةٍ إلَى فَيَْذهَبُونَ ُ الأبرار أمّا ، أبَدِّيٍ عِقاٍب إلَى ُ الأشْرار يَْذهَُب «وَهَكَذا ٤٦

٢٦
يَسُوع لِقَتِل ُيخَّطِطُونَ اليَهُودِ ُ قادَة

لِأيدِي مُ َّ َسيُسَل الإنساِن وَابُْن غَدٍ، بَعْدَ الفِْصِح عِيدَ أّنَ «تَعرِفُونَ ٢ لِتَلامِيذِهِ: قاَل الكَلامَ هَذا يَسُوعُ أنَهى أْن بَعْدَ ١

لِيُصلََب.» ِ أعدائِه
يَسُوعَ عَلَى لِلقَبِْض طُوا وََخّطَ ٤ قِيافا. ِ الـكَهَنَة رَئِيِس قَصْرِ فِي عِب الّشَ وَُشيُوُخ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار اجتَمََع قَدِ وَكانَ ٣

النّاِس.» بَينَ غََب الّشَ َب َّ لِنَتََجن العِيدِ، ِخلاَل هَذا نَفعََل أْن يَنْبَغِي «لا يَقُولُونَ: وَكانُوا ٥ وَقَتلِهِ. بِالخِداِع
يَسُوع عَلَى َ العِْطر تَسكُُب اْمرأةٌ



٣١ : ٢٦ ى َّ مَت ١٥٨٣ ٦ : ٢٦ ى َّ مَت

فِي ثَمِيٌن ٌ عِْطر مَعَها وَكانَ إلَيهِ، اْمرأةٌ جاءَِت ٧ الأبْرَِص، ِسمْعانَ بَيِت فِي عَنْيا بَيِت ِ َلْدَة ب فِي يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٦
يَأكُُل. كانَ بَينَما رَأِسهِ عَلَى فَسََكبَْتها مَرمَرٍ، مِْن ٍ زُجاجَة

مَِن َكبِيْرٍ بِمَبلٍَغ ُ العِْطر هَذا يُباعَ أْن ً مُمكِنا كانَ ٩ الإسْراُف؟ هَذا َ «لِم وَقالُوا: غَِضبُوا ذَلَِك ُ تَلامِيذُه رَأى وَعِندَما ٨

لِلفُقَراءِ.» يُعْطَى الماِل
ُ الفُقَراء ١١ لِي. ً رائِعا ً عَمَلا عَمِلَْت فَقَْد المَرأةَ؟ ِ هَذِه تُزِعجُونَ ِماذا «ل لَهُْم: فَقاَل بِهِ، مُونَ َّ يَتَكَل كانُوا ما يَسُوعُ فَعَرََف ١٠

أقُوُل ١٣ لِلدَفِْن. ُ ه لِتُعِّدَ َجسَدِي عَلَى َ العِْطر َسَكبَِت لَقَْد ١٢ مَعَكُْم. ً دائِما أُكونَ فَلَْن أنا أمّا دائِماً،٨٥ عِنْدَكُْم َسيَكُونُونَ
َمِيُع.» الج رَها َّ لِيَتَذَك المَرْأةُ، ِ هَذِه ُ فَعَلَتْه بِما ً أيضا ُث َسيُحَّدَ العالَِم، فِي ُ البِشارَة ِ هَذِه ُأعلِنَِت َحيثُما : الحَّقَ لـَكُمُ

يَسوع َيخونُ يُوطِّي الإْسخَر يَهُوذا
إْن تُعطُونَني «ماذا لَهُْم: وَقاَل ١٥ الـكَهَنَةِ، كِبارِ إلَى ، يُوطِّيُ الإْسخَر يَهُوذا ُ وَاْسمُه عَشْرَ، الاثْنَي أحَدُ ذَهََب ِحينَئِذٍ ١٤

ٍ مُناِسبَة فُرَصةٍ عَْن يَبحَُث يَهُوذا ابتَدَأ ِ حظَة الّلَ تِلَْك وَمِْن ١٦ ةِ. الفِّضَ مَِن ً قِطعَة ثَلاثِينَ إلَيهِ مُوا فَقَّدَ إلَيكُْم؟» يَسُوعَ مُْت َّ َسل
إلَْيهِْم. يَسُوعَ لِتَسلِيِم

الفِْصح ِ مائِدَة عَلَى
الفِْصِح؟» َطعامَ لََك نُعِّدَ أْن ِيدُنا تُر «أيَن لَهُ: وَقالُوا لامِيذُ َّ الت إلَيهِ َ جاء ُختَمِرِ، الم غَيرِ الخـُبْزِ عِيدِ أيّاِم ِل أّوَ وَفِي ١٧

بِالفِْصِح وََسأحتَفُِل اقتَرََب، قَدِ المُعَيَّنُ وَقتِي يَقُوُل: ُ ‹المُعَلِّم لَهُ: وَقُولُوا يَةِ، القَر فِي فُلاٍن إلَى «اْذهَبُوا يَسُوعُ: فَقاَل ١٨

الفِْصِح. َ عَشاء وا وَأعَّدُ يَسُوعُ، أخبَرَهُْم َكما لامِيذُ َّ الت فَفَعََل ١٩ بَيتَِك.›» فِي تَلامٍيذِي مََع
لَهُْم: قاَل يَأكُلُونَ كانُوا وَبَينَما ٢١ عَشْرَ. الاثْنَي ِ تَلامِيذِه مََع ِ المائِدَة أمامَ ً كِئا َّ مُت يَسُوعُ كانَ المَساءُ، َ جاء وَعِندَما ٢٠

مِنكُْم.» واِحدٌ َسيَُخونُنِي لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل
؟» رَّبُ َ يا أنا َ «أهُو الآخَرِ: بَعدَ ً واِحدا ُ يَسَألُونَه وَابتَدَأوا فَحَزِنُوا ٢٢

َ هُو ِما ل ً وَفْقا ماٍض الإنساِن ابَن إّنَ ٢٤ يُسَلِّمُنِي. مَْن َ هُو بَِق، الّطَ فِي مَعِي ُ يَدَه يَغمُِس «الَّذِي يَسُوعُ: فَأجاَب ٢٣

«! قَّطً يُولَدْ لَْم ُ ه َّ أن لَوْ ُ لَه ً خَيرا كانَ الإنساِن. ابَْن َيخُونُ الَّذِي جُِل َّ الر لِذَلَِك يٌل وَ لـَِكْن عَنْهُ، مَكتوٌب
ُلَْت!» ق َكما َ هُو «أنَت يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل مُعَلِّمُ؟» يا أنا َ «أهُو َسيَخونُهُ: كانَ الَّذِي يَهُوذا ُ فَسَألَه ٢٥

بّانِيّ َّ الر العَشاءُ
َجسَدِي.» َ هُو فَهَذا كُلُوا، «خُذُوا وَقاَل: لاميذَ َّ الت وَأعطَى ُ مَه وَقَّسَ اللهَ، وَبارَكَ ً خُبزا أخَذَ يَأكُلُونَ، كانُوا وَبَينَما ٢٦

الَّذِي العَْهدِ ُ دَم دَِمي، َ هُو هَذا لِأّنَ ٢٨ كُْم. ـُّ كُل ِ هَذَه مِْن َبُوا «اشْر وَقاَل: لَهُْم وَأعطاها وََشكَرَ، نَبيذٍ، كَأَس أخَذَ َّ ثُم ٢٧

ِ فِيه الَّذي اليَوِْم ذَلَِك ى َّ َحت بيذَ َّ الن هَذا أشرََب لَْن إنِّي لـَكُْم وَأقُوُل ٢٩ َخطاياهُْم. ِ ِمَغفِرَة ل يَن، َكثِيرِ أجِل مِْن يُسفَُك
يتُوِن. َّ الز َجبَِل إلَى وَخَرَُجوا التَراتيِل، بَعَض لوا َّ رَت ذَلَِك، بَعْدَ ٣٠ أبِي.» مَلـَكُوِت فِي ً جَدِيدا ُ أشرَبُه

بُْطرُس بِإنكارِ يُنْبئُ يَسُوعُ
مَكتُوٌب: ُ ه َّ لِأن يلَةَ. َّ الل بِي يمانَكُْم إ َستَفقِدُونَ كُْم ـُّ «كُل يَسُوعُ: لَهُْم قاَل َّ ثُم ٣١

٢٦:١١ ٨٥
11. :15 التثنية كتاب انظر دائماً. … الفقراء
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الرّاِعي، ‹َسأضْرُِب
٨٦ القَطيِع.› ِخراُف ُت َّ فَتَتَشَت

َلِيِل.» الج إلَى َسأسبِقُكُْم فَإنِّي المَوِْت، مَِن أقُومَ أْن بَعْدَ وَلـَِكْن ٣٢

بَِك.» َ يمانِي إ أفقِدَ أْن ُمِكُن ي لا فَأنا بَِك، يمانَهُْم إ َمِيُع الج فَقَدَ لَو ى َّ «َحت بُطرُُس: ُ فَأجابَه ٣٣

مَّراٍت.» ثَلاَث َستُنكِرُنِي الدِّيُك، يَِصيَح أْن وَقَبَل اللَيلَةِ، ِ هَذِه فِي لََك، أقُوُل «الحَّقَ يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٣٤

الكَلاِم. هَذا مِثَل لامِيذِ َّ الت جَمِيُع وَقاَل ُأنكِرَكَ!» لَْن فَإنِّي مَعََك، أمُوَت أْن عَلَيَّ كانَ لَو ى َّ «َحت بُطرُُس: ُ لَه فَقاَل ٣٥

ً مُنفَرِدا يَُصلِّي يَسُوعُ
هُناكَ إلَى أْذهَُب بَينَما هُنا «اجلِسُوا لامِيذِ: َّ لِلت وَقاَل جُثْسَيمانِي، يُدعَى مَكاٍن إلَى مَعَهُْم يَسُوعُ ذَهََب ِحينَئِذٍ ٣٦

ً ِجّدا َشدِيدٌ «حُزنِي لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٣٨ وَالانزِعاِج. بِالحُزِن ُ يَشعُر وَابتَدَأ زَبَدِي، وَابْنَي بُطرَُس ُ مَعَه وَأخَذَ ٣٧ لُِأَصلِّيَ.»
مَعِي.» وَاسْهَرُوا هُنا ابقُوا يَقتُلُنِي! يَكادُ ُ ه َّ إن ى َّ َحت

ِ هَذِه فَلتَتَجاوَْزنِي مُمكِناً، كانَ إْن أبِي، «يا يَُصلِّي: وَبَدَأ الأْرِض إلَى ُ وَوَجهُه وََسجَدَ قَلِيلاً، عَْنهُْم يَسُوعُ وَابتَعَدَ ٣٩

لِبُطرَُس: فَقاَل نائِمِينَ، فَوَجَدَهُْم تَلامِيذِهِ، إلَى َ وَجاء ٤٠ أنَت.» ِيدُ تُر َكما بَْل أنا، ُأريدُ َ َكما لَيَس لـَِكْن الكَأُس٨٧.
أمّا ذَلَِك، إلَى تَسعَى رُوحُكُْم بُوا. َّ ُتجَر لا لـِكَي وا ُّ وََصل اسْهَرُوا ٤١ واِحدَةً؟ ً ساعَة مَعِي تَسْهَروا أْن تَقدِرُوا لَْم «أهَكَذا

فََضعِيٌف.» َجسَدُكُْم
أشرَبَها، أْن يَنبَغي بَْل عَنِّي، الكاِس هَذا عُبُورُ المُْمِكِن مَِن يَكُْن لَْم إْن أبِي، «يا فُقاَل: لِيَُصلِّيَ، ً ِيَة ثان وَابتَعَدَ ٤٢

مَِشيئَتَُك.» فَلْتَكُْن
الكَلِماِت فَقاَل لِيَُصلِّيَ، ً ثالِثَة ً ة مَّرَ وَذَهََب فَتَرَكَهُْم ٤٤ عُيُونَهُْم. أثقََل عاَس ُّ الن لِأّنَ ِياماً، ن فَوَجَدَهُْم ٌ ِيَة ثان عادَ َّ ثُم ٤٣

لاً. أّوَ قالَها َّتِي ال نَفسَها
الإنساِن ابُْن مُ َّ وََسيُسَل حانَ، قَْد الوَقَْت إّنَ ها وَمُستَرِيحـينَ؟ نائِمينَ ْ زِلْتُم «أما لَهُْم: وَقاَل لامِيذِ َّ الت إلَى عادَ َّ ثُم ٤٥

خانَنِي.» الَّذِي جُُل َّ الر اقتَرََب قَدِ ها وَلنَذهَْب. قُومُوا ٤٦ الخُطاةِ. لِأيدِي
يَسُوع عَلَى القَبُض

أرَسلَهُْم قَْد ًوَهَراواٍت، ُسيُوفا يَحمِلُونَ ٌ َكبير جَمٌْع ُ وَمَعَه عَشْرَ، الاثْنَي أحَدُ يَهُوذا َ َظهَر مُ، َّ يَتَكَل يَزاُل ما كانَ وَبَينَما ٤٧

فَاقبُِضوا المَطلُوُب، جُُل َّ الر َ هُو ُ ُأقَبِّلُه «الَّذِي وَقاَل: ً عَلامَة أعطاهُْم قَْد الخائُِن وَكانَ ٤٨ عِب. الّشَ وَُشيُوُخ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار
لَهُ. َّ وَقَب مُعَلِّمُ!» يا «ُأَحيّيَك لَهُ: وَقاَل يَسُوعَ مِْن ً حالا فَاقتَرََب ٤٩ عَلَيهِ.»

أحَدُ فَمَّدَ ٥١ عَلَيهِ. وَقَبَُضوا بِيَسُوعَ وَأمسَكُوا َبَوا اقتَر ِحينَئِذٍ لِأجلِهِ.» ِجئَْت ما اعمَْل َصدِيُق، «يا يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٥٠

ُأذُنَهُ. فَقَطََع ِ الـكَهَنَة رَئِيِس عَبْدَ وَضَرََب َسيفَهُ، وَاْستَّلَ يَدَهُ، يَسُوعَ مََع كانُوا الَّذِيَن
7 :13 يا زكر ٢٦:٣١ ٨٦

٢٦:٣٩ ٨٧
.42 العدد في مكررة وَالمعاناة. الآلام كأس أي الكأس.
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نِي َّ أن تُدرُِكونَ ألا ٥٣ َسيُقتَُل. يِف بِالّسَ يَف، بِالّسَ يَْقتُُل مَْن فَكُّلُ مَكانِهِ. إلَى َسيفََك «أرِجــْع يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٥٢
َكيَف فَعلُْت، إْن لـَِكْن، ٥٤ حالاً؟ ِ المَلائِكَة مَِن ً فِرقَة َ عَشْرَة اثنَتي مِِن َ أكثَر لِي َسيُرِسُل َ وَهُو الآَب، َ أدعُو أْن أستَطِيُع

هَكَذا.» َستَحْدُُث الُأمورَ ِ هَذِه أّنَ أعَلَنَْت َّتي ال الـكُتُُب ُق َستَتََحّقَ
ُكنُت ُمجرٍِم؟ عَلَى َتخرُُجونَ َكما وَالهَراواِت يُوِف بِالّسُ عَلَيَّ ْ خَرَجتُم «هَْل لِلجُمُوِع: يَسُوعُ قاَل ِ حظَة الّلَ تِلَْك وَفِي ٥٥

َتخَلَّى َّ ثُم الأنبِياءُ.» ُ َكتَبَه ما َّ لِيَتِم حَدََث هَذا وَلـَِكّنَ ٥٦ ! عَلَيَّ تَقبُِضوا وَلَْم لُِأعَلِّمَ، الهَيكَِل ِ ساحَة فِي يَوٍم كُّلَ أجلُِس
َبُوا! وَهَر لاميذِ َّ الت جَمِيُع ُ عَنْه
اليَهُود ِ قادَة أمامَ يَسُوعُ

يُوُخ. وَالّشُ ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو اجتَمََع َحيُث الـكَهَنَةِ، رَئِيِس قِيافا بَيِت إلَى عَلَيهِ قَبَُضوا الَّذِيَن ُ اقْتادَه ذَلَِك، بَعْدَ ٥٧
ماذا لِيَرَى الحُرّاِس مََع وَجَلََس فَدَخََل الـكَهَنَةِ. رَئِيِس بَيِت ِ ساحَة إلَى وَدَخََل بَعِيدٍ، مِْن ُ فَتَبِعَه بُطرُُس أمّا ٥٨

النِّهايَةِ. فِي َسيَحدُُث
لَْم هُْم لـَِكنَّ ٦٠ يَقتُلُوهُ. لـِكَي يَسُوعَ ِضّدَ زُوٍر ِ شَهادَة عَْن يَبحَثُونَ اليَهُودِ َمجلِِس أعضاءِ وَجَمِيُع الـكَهَنَةِ، ُ كِبار وَكانَ ٥٩

قاَل: جُُل٨٨ َّ الر «هَذا وَقالا: ٦١ رَجُلاِن، مَ تَقَّدَ ً وَأِخيرا أكاذِيَب. ُ عَنْه وَقالُوا َكثِيرُونَ زُوٍر شُهُودُ مَ تَقَّدَ ُ ه َّ أن مََع َيجِدُوا،
أيّاٍم.›» ِ ثَلاثَة فِي ُ وَأبنِيَه ِ الله هَيكََل َ أهدِم أْن ‹أستَطِيُع

يَسُوعُ أمّا ٦٣ جُلاِن؟» َّ الر هَذاِن بِها هِمَُك يَتَّ َّتِي ال الاّتِهاماِت كُّلِ عَْن تُدافـِـَع «ألَْن وَقاَل: ِ الـكَهَنَة رَئِيُس فَوَقََف ٦٢

اللهِ.» ابَْن المَِسيَح أنَت ُكنَْت إْن ُتخـبِرنا أْن الحَّيِ ِ الله بِاسِْم «ُأناِشدُكَ الـكَهَنَةِ: رَئِيُس ُ لَه فَقاَل صامِتاً. فَبَقَِي
يَمِينِ عَْن ً جالِسا الإنساِن ابَْن َستَرَْونَ فَصاعِداً، اليَوِم مَِن لـَكُْم: وَأقُوُل ُلَْت. ق َكما َ هُو أنا «نَعَْم يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٦٤

ماءِ.» الّسَ ُسحُِب عَلَى ً ِيا وَآت اللهِ، عَْرِش
للهِ. ُ إهانَتَه الآنَ ُ سَمِعْتُم فَقَْد شُهُودٍ؟ إلَى بَعْدُ ُ الحاجَة َما ف اللهَ، أهَنَْت «لَقَْد وَقاَل: ُ ِيابَه ث ِ الـكَهَنَة رَئِيُس َق مَّزَ ِحينَئِذٍ ٦٥

المَوَت.» يَستَِحّقُ ُ ه َّ «إن فَأجابُوهُ: َتحكُمُونَ؟» فَبِماذا ٦٦

الَّذِي مَِن المَِسيُح، ها أّيُ لَنا أ َّ «تَنَب لَهُ: يَقُولُونَ وَكانُوا ٦٨ وَلَطَمُوهُ. بِقَبْضاتِهِْم ُ َبُوه وَضَر وَجهِهِ، فِي بََصقُوا ِحينَئِذٍ ٦٧
َبََك؟» ضَر

يَسوع ُ يُنكِر بُطرُُس
«أنَت وَقالَْت: ِ الـكَهَنَة رَئِيِس ُ خادِمَة إلَيهِ فَجاءَْت الخارِِج. فِي ِ الّساحَة فِي ً جالِسا بُطرُُس كانَ الأثناءِ، ِ هَذِه فِي ٦٩

إلَى خَرََج َّ ثُم ٧١ تَقُولِينَ!» ما أفهَمُ «لا وَقاَل: َمِيِع الج أمامَ هَذا َ أنكَر بُطرَُس لـَِكّنَ ٧٠ «. َلِيلِيِّ الج يَسُوعَ مََع ُكنَْت ً أيضا
ذَلَِك بُطرُُس َ فَأنكَر ٧٢ «. النّاصِرِّيِ يَسُوعَ مََع كانَ َّجُُل الر «هَذا هُناكَ: كانُوا ِمَْن ل ُأْخرَى ٌ خادِمَة فَقالَْت الّساحَةِ، ِ بَوّابَة
«أنَت لَهُ: وَقالُوا هُناكَ الواقِفِونَ إلَيهِ َ جاء قَلِيٍل، وَبَعْدَ ٧٣ َّجَُل.» الر هَذا أعرُِف لا «إنِّي وَقاَل: وَأقسَمَ ُأْخرَى، ً ة مَّرَ
هَذا أعرُِف لا «أنِّي يَقوُل: وَ وََيحلُِف َلْعَُن٨٩ ي ابتَدَأ ِحينَئِذٍ ٧٤ جَلِيلِيٌّ.» ََّك أن تَكِشُف فَلَهَجتَُك مِْنهُْم، واِحدٌ ً فِعلا

٢٦:٦١ ٨٨
٢٦:٧٤ ٨٩ بِاْسمِهِ! النطق يتجنبونَ أعداؤه كان فقد يسوع، أي الرجل. هذا
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قَبَل مَّراٍت ثَلاَث «َستُنكِرُنِي لَهُ: يَسُوعُ ُ قالَه الَّذِي الكَلامَ بُطرُُس َ ر َّ تَذَك ِحينَئِذٍ ٧٥ الدِّيُك. صاَح الحاِل وَفِي جَُل.» َّ الر
َشدِيدَةٍ. بِمَرارَةٍ وَبَكَى فَخَرََج الدِّيُك،» يَِصيَح أْن

٢٧
ِيلاُطس ب الوالِي أمامَ يِسُوعُ

ُ وَاقتادُوه ُ دُوه َّ فَقَي ٢ يَسُوعَ. يَقتُلُوا لـِكَي وَتَشاوَرُوا عِب، الّشَ وَُشيُوُخ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار اجتَمََع التّالِي، اليَوِم َصباِح وَفِي ١
ِيلاُطَس. ب الوالي إلَى ُ مُوه َّ وََسل

نَفسَه يَقتُُل يَهُوذا
ً قِطعَة لاثِينَ َّ الث فَأعادَ فَعَلَهُ. َ ما عَلَى َ نَدِم بِالمَوِْت، يَسُوعَ عَلَى الحُْكمَ روا َّ قَر هُْم أّنَ يَسُوعَ، خانَ الَّذِي يَهُوذا رَأى فَلَمّا ٣

لِيُقتََل.» ً ِيئا بَر ً َشخصا بِتَسلِيمِي أخطَأُت «قَْد لَهُْم: وَقاَل ٤ يُوِخ، وَالّشُ ِ الـكَهَنَة كِبارِ إلَى ةِ الفِّضَ مَِن
ِنَفِسَك.» ب الأْمرَ هَذا رْ َّ تَدَب ِنا؟ ب هَذا ُ عَلاقَة «ما لَهُ: فَقالُوا

«لَيَس وَقالُوا: ْقدِ َّ الن قِطََع ِ الـكَهَنَة ُ كِبار فَأخَذَ ٦ نَفسَهُ. وََشنََق وَذَهََب غادَرَ، َّ ثُم الهَيكَِل فِي ْقدِ َّ الن قِطََع يَهُوذا فَألقَى ٥
لِيَكونَ الفَخّارِّيِ َحقَل ِ بِه يَشتَرُوا أْن رُوا َّ فَقَر ٧ إنساٍن.» َحياةِ ثَمَُن ُ ه َّ لِأن الهَيكَِل ِ ِينَة خَز فِي الماَل هَذا نََضَع بِأْن ً مَسمُوحا
: بِيِّ َّ الن إرمِيا لِساِن عَلَى ُ الله ُ قالَه ما َّ تَم وَبِهَذا ٩ هَذا. يَومِنا إلَى ِم» الدَّ «َحقِل بِاسِْم الحَقُل يُعرَُف وَلِهَذا ٨ َباءِ. لِلغُر ً مَقبَرَة

، الفَخّارِّيِ َحقِل ِ بِه وَاشتروا ١٠ دَفعِهِ. عَلَى ِيَل إسْرائ بَنو فََق َّ ات الَّذِي َّمَُن الث َ وَهُو ةِ، الفِّضَ مَِن ً قِطعَة لاثِينَ َّ الث «أخَذُوا
٩٠«. ّبُ َّ الر أمَرَنِي َكما

ِيلاُطس ب أمامَ يَسُوعُ
ِنَفِسَك.» ب ُلَْت ق َكما َ «هُو يَسُوعُ: فَقاَل اليَهُودِ؟» مَلُِك أنَت «هَْل فَسَألَهُ: الوالِي، أمامَ يَسُوعُ وَوَقََف ١١

َ هَم التُّ ِ هَذِه تَسمَُع «ألا ِيلاُطُس: ب ُ َسألَه َّ ثُم ١٣ بِشَيءٍ. ِنطِْق ي لَْم عَلَيهِ يَشتَكُونَ يُوُخ وَالّشُ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار كانَ وَعِندَما ١٢
بِها؟» هِمُونََك يَتَّ َّتِي ال َ الـَكثِيرَة

َصمتِهِ. مِْن ُب يَتَعَّجَ ِيلاُطُس ب فَكانَ بِهِ. ُ هَموه اّتَ كَلاٍم أّيِ علَى ً رَدّا بيلاُطَس يُعِط لَْم يَسُوعَ وَلـَِكّنَ ١٤

يَسُوع إطلاِق في ِيلاُطَس ب فَشَُل
ُ اْسمُه بِشَرِّهِ، مَشهُورٌ َسجـِيٌن هُناكَ وَكانَ ١٦ َيختارونَهُ. ً َسجِينا للنّاِس يُطلَِق أْن الفِْصِح عِيدِ فِي ً مُعتادا الوالِي وَكانَ ١٥

أْم المَِسيَح، َّ المَدعُو يَسُوعَ لـَكُْم: ُأطلَِق أْن ِيدُونَ تُر «مَْن لَهُْم: ِيلاُطُس ب قاَل النّاُس، اجتَمََع فعِندَما ١٧ باراباُس.٩١
َحسَدِهِْم. بِسَبَِب إلَيهِ يَسُوعَ مُوا َّ َسل هُْم أّنَ ِيلاُطُس ب عَرََف فَقَْد ١٨ باراباَس؟»

جُِل َّ الر بِهَذا ً شَرّا تَفعَْل «لا تَقُوُل: ً رِسالَة إلَيهِ ُ زَوَجتُه أرَسلَْت القَضاءِ، كُرسِّيِ عَلَى ً جالِسا ِيلاُطُس ب كانَ وَبَينَما ١٩

هُ.» َيخُّصُ ٍ حُلْم بِسَبَِب يِل َّ الل َطواَل ً مُنزَِعجَة ُكنُت لِأنِّي البَرِيءِ،
كاذِباً! كانَ إن بِاللّعِن نَفِسهِ عَلَى يُقسِمُ أي يلعن.

٢٧:١٠ ٩٠
.9 -6 :32 إرميا وكتاب ،13 -12 :11 يا زكر كتاب انظر الرب. … أخذوا

٢٧:١٦ ٩١
اليونانية. النسخ بَعْض في كما باراباس» «يسوع أْو باراباس.
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يَسُوعَ. وَقَتَل باراباَس، سَراِح إطلاَق يَطلُبُوا بِأْن النّاِس جُمُوعَ أقنَعُوا يُوَخ وَالّشُ ِ الـكَهَنَة كِبارَ وَلـَِكّنَ ٢٠

«باراباَس.» فَقالُوا: لـَكُْم؟» ُأطلَِق أْن ِيدُونَ تُر الاثنَينِ «أّيُ الوالِي: فَقاَل ٢١

«فَلْيُصلَْب.» جَمِيعاً: فَأجابُوا المَِسيِح؟» ِّ المَدعُو بِيَسُوعَ أصنَُع َماذا «ف ِيلاُطُس: ب فَسَألَهُْم ٢٢

لا أْن ِيلاُطُس ب رَأى وَلَمّا ٢٤ «لِيُصلَْب.» أكثَرَ: صَرَُخوا هُْم لـَِكنَّ يمَتُهُ؟» جَر ما ِماذا؟ «ل ِيلاُطُس: ب لَهُْم فَقاَل ٢٣
عَْن مَسؤُوٍل ُ غَير «أنا وَقاَل: َمِْع الج أمامَ يَدَيهِ ِ بِه وَغَسََل الماءِ بَعَض أخَذَ بَدَأْت، قَْد الفَوضَى إّنَ بَْل ُمحاوَلَتِهِ، مِْن َ فائِدَة

أنتُمْ.» تُكُْم َّ مَسؤُولِي ها إّنَ جُِل، َّ الر هَذا مَوِت
أولادِنا.» وَعَلَى عَلَينا ُ «دَمُه عِب: الّشَ جَمِيُع فَقاَل ٢٥

لِيُصلََب. ُ وَأسلَمَه يَسُوعُ، َ ُيجلَد بِأْن وَأمَرَ لَهُْم، باراباَس ِيلاُطُس ب أطلََق ِحينَئِذٍ ٢٦

بِيَسُوع يَستَهزِئُونَ ُنُودُ الج
ً رِداء ُ ألبَسُوه َّ ثُم ُ ِيابَه ث فَنَزَعُوا ٢٨ الحُرّاِس، ُ َكتيبَة عَلَيهِ وَجَمَعُوا الوِلايَةِ، قَصْرِ إلَى يَسُوعَ الوالِي ُجنُودُ اقْتادَ َّ ثُم ٢٧
وََسجَدُوا ُمنَى، الي ِ يَدِه فِي ً قََصبَة وَوََضعُوا رَأِسهِ، عَلَى ُ وَوََضعُوه ٍ شائِكَة أغصاٍن مِْن ً تاجا ُ لَه وَجَدَلُوا ٢٩ وِن.٩٢ َّ الل قِرمُزَي
ُ بُونَه يَضْرِ وَبَدأوا يَدِهِ، مِْن َ القََصبَة وَأخَذُوا عَلَيهِ، بََصقُوا َّ ثُم ٣٠ اليَهُودِ!» مَلُِك «يَعيُش يَقولونَ: وَهُْم مُستَهزِئينَ ُ أمامَه

لِيَصلِبُوهُ. ِ بِه وَخَرَُجوا ِيابَهُ، ث ُ وَألبَسُوه وَب، َّ الث ُ عَنْه نَزَعُوا بِهِ، ِ يَة خرِ الّسُ مَِن فَرَغُوا وَلَمّا ٣١ رَأِسهِ. عَلَى

لِيب الّصَ عَلَى يَسُوعُ
إلَى وََصلُوا وَعِندَما ٣٣ لِيِب. الّصَ حَمِل عَلَى ُ فَأجبَرُوه ِسمْعانُ، ُ اْسمُه يَن قِيرِ ِ مَدِينَة مِْن ً رَجُلا وَجَدُوا خَرَُجوا، فَلَمّا ٣٢
ذاقَهُ، فَلَمّا َبَهُ. لِيَشْر ةٍ مُّرَ بِمادَةٍ ً مَمزُوجا ً نَبيذا يَسُوعَ أعطُوا ٣٤ ُمُْجمَةِ،» الج «مَكانَ أي ُلُْجثَةَ،» «الج بِاسِْم يُعرَُف مَكاٍن

يَشْرََب. أْن رَفََض
رَأِسهِ فَوَق قُوا َّ وَعَل ٣٧ َيحرُُسونَهُ. هُناكَ جَلَسُوا َّ ثُم ٣٦ بَينَهُْم. ً قُرعَة وَألقُوا عَلَيهِْم، ُ ِيابَه ث مُوا قَّسَ يَسُوعَ، َصلَبُوا وَلَمّا ٣٥

تُهْمَتَهُ. بِاعتِبارِها اليَهُودِ،» مَلُِك يَسُوعُ، «هَذا عَلَيها: ُكتَِب ً لافِتَة
رُؤُوسَهُْم ونَ ُّ وَيَهُز يَْشتِمُونَهُ، ونَ المارُّ وَكانَ ٣٩ يَسارِهِ. عَْن ُ وَآخَر ِ يَمِينِه عَْن واِحدٌ ُمجرِماِن، يَسوعَ مََع وَُصلَِب ٣٨
عَِن وَانزِْل نَفسََك، َلِّْص فَخ اللهِ، ابَْن ُكنَت إْن أيّاٍم، ِ ثَلاثَة فِي وَتَبنِيهِ الهَيكََل ُ َستَهدِم مَْن يا «أنَت يَقولونَ: وَ ٤٠

لِيِب!» الّصَ
ُيخَلَِّص أْن يَستِطِيُع لا ُ ه َّ لـَِكن غَيرَهُ، ََّص «خَل ٤٢ وَقالُوا: يُوُخ وَالّشُ ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار ِ بِه َ َسخِر وَكَذَلَِك ٤١
ُ أرادَه إْن الآنَ ُ الله ُ فَلْيُنقِْذه بِاللهِ، ُ ثِقَتَه وََضَع ٤٣ بِهِ! فَنُؤْمَِن الآنَ لِيِب الّصَ عَِن فَلْيَنزِْل ِيَل! إسْرائ بَني مَلَِك َ هُو نَْفسَهُ!

مُشابِهٍ. بِكَلاٍم ِ يَشتِمانِه كانا ُ مَعْه باِن المَصلُو ُجرِماِن الم وَكَذَلَِك ٤٤ اللهِ›؟» ابُْن ‹أنا يَقُْل: أفَلَْم فِعلاً.

يَسُوع مَوُت
٢٧:٢٨ ٩٢

الملوك. رداءِ لونُ فهذا بهِ، ً استهزاء وذلَك أرجواني، أْو َّلون. ال … ُ ألبَسوه
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ِ الّساعَة َ وََنحْو ٤٦ هرِ. الّظُ بَعدَ ِ الثّالِثَة ِ الّساعَة ى َّ َحت الأْرِض كُّلِ عَلَى لامُ الّظَ َ م َّ َخي ُظْهراً، َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ الّساعَة وَمَِن ٤٥

ُ سَمِعَه وَلَمّا ٤٧ تَرَْكتَنِي؟» ِماذا ل إلَهي، «إلَهي، أي: َشبَْقتَنِي؟»٩٣ َما ل يلِي، إ يلِي، «إ وَقاَل: عاٍل بَِصوٍت يَسُوعُ صَرََخ الثّالِثَةِ،
يلِيّا!»٩٤ إ يُنادِي ُ ه َّ «إن قالُوا: هُناكَ، الواقِفِينَ بَعُض

لِيَشْرََب. ُ لَه مَها وَقَّدَ يلَةٍ، َطو ٍ قََصبَة عَلَى وَوََضعَها بِالخَّلِ، وَغَمَسَها ً إْسفَنجَة وَأخَذَ هُناكَ، الواقِفِينَ أحَدُ أسرَعَ َّ ثُم ٤٨

لِيُنقِذَهُ!» َسيَأتِي يلِيّا إ كانَ إْن َ وَنَر ْ «لِنَنتَظِر يَقُولُونَ: فَكانُوا الباقُونَ أمّا ٤٩

وَح. ُّ الر َ وَأسلَم مُرتَفـِـٍع، بَِصوٍت ً ِيَة ثان يَسُوعُ صَرََخ َّ ثُم ٥٠

وَانفَتََحِت ٥٢ ُخورُ، الّصُ قَِت وَتَشَّقَ الأْرُض، ِت وَاهتَزَّ أسفَِل، إلَى فَوٍق مِْن نِْصفَينِ إلَى الهَيكَِل٩٥ ُ ِستارَة ْت فَانشَّقَ ٥١

تِلَْك خَرََجْت يَسُوعُ، قامَ أْن وَبَعْدَ ٥٣ ماتُوا. قَْد كانُوا الَّذِيَن سينَ المُقَّدَ المؤمِنينَ مَِن يَن َكثِيرِ أجسادُ وَقامَْت القُبُورُ،
يَن. لـَِكثِيرِ وََظهَرَْت َسةِ، المُقَّدَ ِ المَدِينَة إلَى وَدَخَلَْت قُبُورِها، مِْن الأجسادُ

الُأخرَى، وَالأحداَث َ َلَة لْز َّ الز رََأْوا فَلَمّا يَسُوعَ، َجسَدَ َيحرُُسونَ كانُوا الَّذِيَن وَالحُرّاُس ٩٦، ومانِيُّ ُّ الر الّضابُِط أمّا ٥٤
يَسُوعَ تَبِعَْن قَْد وَُكّنَ بَعِيدٍ، مِْن وَيَنظُرْنَ يَقِْفَن ٌ نِساء هُناكَ وَكانَْت ٥٥ اللهِ!» ابَْن ً َحّقا هَذا «كانَ وَقالُوا: ً ِجّدا ارتَعَبُوا

زَبَدِّي.٩٧ ابْنَي ُأمُّ وَكَذَلَِك يُوُسَف، وَ يَعقُوَب ُأمُّ ُ يَم وَمَر ةُ، َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر َمِْنهُّنَ ف ٥٦ لِيَخدِْمنَهُ. َلِيِل الج مَِن
يَسُوع دَفُْن

ً أيضا َ هُو كانَ وَقَْد الرّامَةِ. ِ َلْدَة ب مِْن َ وَهو يُوُسُف، ُ اْسمُه ٌ غَنِيّ رَجٌُل القُْدِس ِ مَدِينَة إلَى َ جاء المَساءُ، َ جاء وَعِندَما ٥٧

يُوُسُف فَأخَذَ ٥٩ الجَسَدَ. ِ بِإعطائِه ِيلاُطُس ب فَأمَرَ يَسُوعَ. َجسَدَ ُ مِنه وََطلََب ِيلاُطَس ب إلَى فَذَهََب ٥٨ لِيَسُوعَ. ً تِلمِيذا
ً َحجَرا دَحرََج َّ ثُم ْخرِ، الّصَ فِي ُ َحفَرَه قَْد كانَ الَّذِي الجَدِيدِ ِ قَبْرِه فِي ُ وََضعَه َّ ثُم ٦٠ الكَتّاِن، مَِن جَدِيدٍ بِقُماٍش ُ ه وَلَّفَ الجَسَدَ

القَبْرِ. مُقابَِل جالِسَتَينِ الُأخرَى ُ يَم وَمَْر ةُ، َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر وَكانَْت ٦١ وَذَهََب. القَبْرِ مَدخَِل عَلَى ً َضخْما
يَسُوع قَبْرِ ُ ِحراَسة

«يا لَهُ: وَقالُوا ٦٣ ِيلاُطَس، ب مََع يِسيِّونَ ِّ وَالفِر ِ الـكَهَنَة ُ كِبار اجتَمََع ُمُعَةِ، الج يَومُ انتََهى أِن بَعْدَ التّالِي، اليَوِم وَفِي ٦٢

ِ القَبْر ِبحِراَسةِ ً أمرا فَاصدِْر ٦٤ أيّاٍم.» ِ ثَلاثَة بَعْدَ المَوِت مَِن «َسأقُومُ يَموَت: أْن قَبَل قاَل المُِضّلُ هَذا أّنَ ُ ر َّ نَتَذَك َسيِّدُ،
لاُل الّضَ هَذا فَيَكونَ المَوِت.› مَِن قامَ ‹لَقَْد للنّاِس: يَقُولُوا َّ ثُم الجَسَدَ وَيَسرِقُوا ُ تَلامِيذُه َ يَأتِي لا ى َّ َحت الثّالِِث، اليَوِم ى َّ َحت

ِل.» الأّوَ لاِل الّضَ مَِن أسوَأ
وََضبَطُوا فَذَهَبُوا ٦٦ بِمَعرِفَتِكُْم.» شَيءٍ كُّلَ مِْن دُوا وَتَأكَّ وَاْذهَبُوا ُنْدِ، الج ًمَِن حُرّاسا «خُذُوا ِيلاُطُس: ب لَهُْم فَقاَل ٦٥

عَلَيهِ. ُنْدِ الج مَِن ً حُرّاسا أقامُوا َكما َجَرِ، الح عَلَى ً َختْما وَوََضعُوا القَبْرِ.
٢٧:٤٦ ٩٣

1. :22 المزمور من شبقتني. … يلي إ
٢٧:٤٧ ٩٤

الميلاد. قبل 850 عام نحو عاش معروف نبي اسْم وهو يليا» «إ الاسم تشبه بِالأرامية، يلو» «إ و ية بِالعبر يلي» «إ الكلمة يليا. إ ينادي
٢٧:٥١ ٩٥

الإلهي. الحضور يمثل الأقداس قدس وكان اليهودي. الهيكل بقية عن الأقداس» «قدس تفصل كانت َّتي ال الستارة الهيكل. ستارة
٢٧:٥٤ ٩٦

مئة.» «قائد ً حرفيا روماني. ضابط
٢٧:٥٦ ٩٧

يوحنا. و يعقوب زبدي. ابنّي
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٢٨
يَسُوع ُ قِيامَة

القَبْرِ. إلَى الُأخرَى ُ يَم وَمَر ةُ، َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر جاءَْت الُأسبُوِع، فِي يَوٍم ِل أّوَ فِي بِْت، الّسَ يَوِم انتِهاءِ وَبَعْدَ ١

َ َجَر الح وَدَحرََج القَبْرِ إلَى وَذَهََب ماءِ، الّسَ مَِن نَزََل ّبِ َّ الر مَلاكَ لِأّنَ ةٌ، َّ ي قَوِ ٌ ة َّ أْرِضي ةٌ َّ هِز ِ حظَة الّلَ تِلَْك فِي فَحَدَثَْت ٢
وَصارُوا ً ِجّدا ُ مِنْه الحُرّاُس فَخاَف ٤ لِْج. َّ كَالث َ بَيضاء ُ ِيابُه وَث كَالبَرِق، ً لامِعا ُ مَنظَرُه وَكانَ ٣ عَلَيهِ. جَلََس َّ ثُم الباِب، عَِن

كَأمواٍت.
قامَ فَقَْد هُنا، ً مَوُجودا لَيَس ُ ه َّ إن ٦ ُصلَِب. الَّذِي يَسُوعَ عَْن تَبحَثاِن ُكما َّ أن أعرُِف َتخافا، «لا لِلمَرأتَينِ: المَلاكُ وَقاَل ٥
مَِن قامَ قَْد لَهُْم: وَقُولا ِ تَلامِيذِه إلَى ً يعا سَرِ اذهَبا َّ ثُم ٧ فِيهِ، كانَ الَّذِي المَكانَ وَانظُرا تَعالَيا وَقاَل. َسبََق َكما المَوِت مَِن

أخبَرْتُُكما.» قَْد أنا ها هُناكَ. ُ وََستَرَْونَه َلِيِل، الج إلَى وََسيَسبِقُكُْم المَوِت،
حَدََث. بِما يَسُوعَ تَلامِيذَ لِتُخبِرا وَرََكَضتا َكبيرٍ، بِفَرٍَح َخوفُهُما اْختَلََط وَقَدِ ً يعا سَرِ َ القَبْر المَرأتاِن غادَرَِت ِحينَئِذٍ ٨

َتخافا، «لا يَسُوعُ: لَهُما فَقاَل ١٠ لَهُ. وََسجَدَتا بِقَدَميهِ، وَأمسَكَتا إلَيهِ، َبَتا فَاقتَر «َسلامٌ.» وَقاَل: يَسُوعُ، التَقاهُما ً وَفَجأة ٩
هُناكَ.» فَسَيَرونَنِي َلِيِل، الج إلَى يَْذهَبُوا بِأْن إْخوَتِي وَأخبِرا اذهَبا

الكاذِب ُ ير قر َّ الت
حَدََث. َ ما بِكُّلِ ِ الـكَهَنَة كِبارَ وَأخبَرُوا المَدِينَةِ، إلَى الحُرّاِس بَعُض ذَهََب يقِهِما، َطرِ فِي المَرأتاِن كانَِت وَبَينَما ١١

بَينَ «أشيعوا لَهُْم: وَقالُوا ١٣ َكثِيراً، ً مالا ُندَ الج أعطُوا َّ ثُم بَينَهُْم، فِيما وَتَشاوَرُوا يُوِخ، بِالّشُ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار فَاجتَمََع ١٢

نا َّ فَإن الوالِي، إلَى ُ الخـَبَر هَذا وََصَل وَإْن ١٤ ِيامٌ. ن ْ أنتُم بَينَما ُ َجسَدَه وَسَرَقُوا يِل َّ الل فِي جاءُوا يَسُوعَ تَلامِيذَ أّنَ النّاِس
إلَى اليَهُودِ بَينَ ُ ة القِّصَ ِ هَذِه انتَشَرَْت وَهَكَذا لَهُْم. قِيَل َكما وَعَمِلُوا الماَل، ُنُودُ الج فَأخَذَ ١٥ آمِنينَ.» وَنُبقِيكُْم َسنُقنِعُهُ،

اليَوِم. هَذا
تَلامِيذِه إلَى مُ َّ يَتَكَل يَسُوعُ

ُ رَأوه وَعِندَما ١٧ إلَيهِ. يَذهَبُوا أْن يَسُوعُ أخبَرَهُْم الَّذِي َبَِل الج إلَى َلِيِل، الج إلَى ً تِلمِيذا َ عَشَر الأحَدَ وَذَهََب ١٦

وَعَلَى ماءِ الّسَ فِي ُسلطاٍن كُّلُ لِي «ُأعطَِي وَقاَل: إلَْيهِْم يَسُوعُ مَ فَتَقَّدَ ١٨ ُشكُوكٌ. بَعضِهِْم لَدَى كانَْت ُ ه َّ أن مََع لَهُ، َسجَدُوا
أْن وَعَلِّمُوهُْم ٢٠ القُدُِس، وِح ُّ وَالر وَالابِْن الآِب بِاسِْم وَعَمِّدوهُْم الأْرِض، ُأمَِم جَمِيَع وَتَلمِذُوا فَاذهَبُوا، ١٩ الأْرِض.

هْرِ.» الدَّ ِ نِهايَة وَإلَى دائِماً، مَعَكُْم َسأُكونُ أنِّي رُوا َّ وَتَذَك بِهِ. أوَصيتُكُْم ما كُّلَ يُطِيعُوا
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مَْرقُس ُ بِشارَة
المَعمَدان يُوَحنّا

إَشعْياءَ: بِيِّ َّ الن كِتاِب فِي مَكتوٌب َ هُو فََكما ٢ اللهِ. ابِْن المَِسيِح يَسُوعَ عَْن ِ البِشارَة ُ بِدايَة ِ هَذِه ١

قُّدامََك. رَُسولِي ُأرِسُل أنا «ها
يَق.»١ رِ الّطَ لِيُعِّدَ

يَقوُل: وَ ةِ َّ ي ِّ البَر فِي يُنادِي إنساٍن «َصوُت ٣

. ّبِ َّ للر يَق رِ الّطَ وا ‹أعِّدُ
٢ أجلِهِ.›» مِْن ً مُستَقِيمَة بَُل الّسُ اجعَلُوا

وَخَرََج ٥ الخَطايا. لِغُفراِن بَتِهِْم تَو عَلَى كَدَلِيٍل دُوا يَتَعَمَّ بِأْن النّاَس يُطالُِب وَ ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي ُ يُعَمِّد المَعْمَدانُ يُوَحنّا َ جاء ٤

ِبخَطاياهُْم. يَعتَرِفوا أن بَعْدَ الُأردُّنِ نَهْرِ فِي يُعَمِّدُهُْم وَكانَ القُْدِس. ِ وَمَدينَة ةِ، َّ اليَهُودِي إقليِم قُرَى ُسّكاِن جَمِيُع إلَيهِ
. البَرِّّيَ وَالعَسََل الجَرادَ وَيَأكُُل ِجلْدٍ، مِْن ِحزامٌ ِ وَْسطِه وَعَلَى الجِماِل، ِ وَبَر مِْن ُ ِيابُه ث كانَْت ٦

أنا ٨ ِحذائِهِ. باَط رِ وَأحُّلَ َ أنحَنِي أْن ً مُستَِحّقا لَسُت وَأنا مِنِّي، أعظَمُ رَجٌُل بَعدِي «َسيَأتِي يَقوُل: وَ يُعلُِن وَكانَ ٧

القَدَِس.» وِح ُّ الر في فَسَيُعَمِّدُكُْم َ هُو أمّا الماءِ، في دُتُكُْم َّ عَم
يَسُوع ُ ة َّ مَعمُودِي

وَفِي ١٠ الُأردُّنِ. نَهْرِ فِي يُوَحنّا يَدِ عَلَى دَ وَتَعَمَّ َلِيِل، الج إقليِم فِي َّتِي ال ِ النّاصِرَة ِ َلْدَة ب مِْن يَسُوعُ َ جاء الأيّاِم، تِلَْك وَفِي ٩

َصوٌت َ وَجاء ١١ حَمامَةٍ. ِ هَيئَة عَلَى عَلَيهِ ً نازِلا القُدَُس وَح ُّ الر وَرَأى مَفتُوحَةً، َ ماء الّسَ رَأى الماءِ، مَِن خُرُوِجهِ ِ لَحظَة
الرِّضا.» كُّلَ ُ عَنْه راٍض أنا الَّذي َحبُوُب الم ابنِي َ هُو «هَذا ماءِ: الّسَ مَِن

يَسُوع ُ بَة َتجرِ
هُناكَ كانَ يطاِن. الّشَ َتجارِِب ِ مُواَجهَة فِي ً يَوما أربَعِينَ هُناكَ وَبَقَِي ١٣ وَحدَهُ. ةِ َّ ي ِّ البَر إلَى يَسُوعَ وُح ُّ الر وَاقتادَ ١٢

َتخدِمُهُ. ُ المَلائِكَة وَكانَِت ةِ، َّ ي ِّ البَر َيواناِت الح مََع
تَلامِيذِه بَعَض ُ َيختار يَسُوعُ

الوَقُت، حانَ «قَْد يَقوُل: وَ ١٥ ِ الله َ بِشارَة يُعلُِن وَابتَدَأ َلِيِل، الج إقليِم إلَى يَسُوعُ َ جاء يُوَحنّا، اْعتُقَِل أِن وَبَعْدَ ١٤

البِشارَةِ.» ِ بِهَذِه وَآمِنُوا بُوا فَتُو اللهِ، مَلـَكوُت وَاقتَرََب
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كانا فَقَْد البُحَيرَةِ، فِي َ بَكَة الّشَ ُلقِياِن ي أنْدراوَُس ُ وَأخاه ِسمْعانَ رَأى َلِيِل، الج ِ ُبحـَيرَة شاطِِئ عَلَى يَمشِي كانَ وَبَينَما ١٦
وَتَبِعاهُ. ً حالا ِشباكَهُما فَتَرَكا ١٨ لِلنّاِس.» َصيّادَيِن تَصيراِن فَأجعَلـَُكما «اتبَعانِي يَسُوعُ: لَهُما فَقاَل ١٧ سَمٍَك. َصيّادَي

فَتَرَكا يَسُوعُ، فدَعاهُما ٢٠ الّشِباكَ. ُيجَهِّزاِن بِهِما قارِ فِي وَهُما يُوَحنّا ُ وَأخاه زَبَدِّي بَْن يَعقُوَب فَرَأى قَلِيلاً، سارَ َّ ثُم ١٩
وَتَبِعاهُ. العُمّاِل مََع القارِِب فِي َبَدَْي ز أباهُما

ً يرا شِرِّ ً رُوحا ُيخرُِج يَسُوعُ
مَهُْم َّ عَل ُ ه َّ لِأن تَعلِيمِهِ، مِْن فَذُهِلُوا ٢٢ يُعَلِّمُ. وَابْتَدَأ بِْت الّسَ يَومَ َجمَِع الم إلَى يَسُوعُ وَدَخََل َكْفرِناُحومَ، إلَى ذَهَبُوا َّ ثُم ٢١

ُ ِيْد تُر «ماذا ٢٤ وُح: ُّ الر فَصَرََخ َنجٌِس. رُوٌح فيهِ رَجٌُل َجمَِع الم فِي وَكانَ ٢٣ يعَةِ. رِ َّ الش كَمُعَلِّمِي وَلَيَس ُسلْطاٌن، ُ لَه كَمَْن
اللهِ.» وُس قُّدُ أنَت تَكُونُ، مَْن أعرُِف أنا تُهلِكَنا؟ لـِكَْي ِجئَْت هَْل ؟ النّاصِرِّيُ يَسُوعُ يا مِنّا

َّ ثُم جاِت، ُّ شَن َّ الت مَِن ٍ بَة نَو فِي جَُل َّ الر ِجُس َّ الن وُح ُّ الر فَأدخََل ٢٦ مِنْهُ!» وَاخرُْج «اخرَْس لَهُ: وَقاَل يَسُوعُ ُ خَه َّبَ فَو ٢٥

يَْأمُرُ َ فَهُو الجَدِيدُ؟ ُ علِيم َّ الت هَذا «ما لِبَعٍض: بَعضُهُْم يَقُولُونَ وَبَدَُأوا َمِيُع، الج فَاندَهََش ٢٧ مِنْهُ. وَخَرََج ً عالِيَة ً صَرْخَة صَرََخ
َلِيِل. الج إقليِم أنحاءِ كُّلِ فِي ٍ بِسُرعَة ُ عَنْه الأخبارُ وَانتَشَرَِت ٢٨ فَتُطيعَهُ.» بِسُلطاٍن َ ِجسَة َّ الن الأرواَح

َكثيرين يَْشفِي يَسُوعُ
الفِراِش فِي ِسمْعانَ ُ حَماة وَكانَْت ٣٠ وَأنْدراوَُس. ِسمْعانَ بَيِت إلَى يُوَحنّا وَ يَعقُوَب مََع وَذَهَبُوا َجمََع، الم غادَرُوا َّ ثُم ٢٩

َتخدِمُهُْم. وَابتَدَأْت َّى، ُم الح فَتَرََكْتها وَأجلَسَها. يَدَها وَأمسََك مِْنها، فَاقتَرََب ٣١ عَْنها، يَسُوعَ فَأخبَرُوا َّى. ُم بِالح ً مُصابَة
فَاجتَمََع ٣٣ يرَةٌ. شِرِّ أرواٌح فيهِْم وَالَّذيَن المَرضَى مَِن َ الـَكثير إلَيهِ أحضَرُوا مِس، الّشَ غُروِب عِنْدَ المَساءِ، ذَلَِك وَفِي ٣٢
مَِن ً َكثِيرا َ وََطرَد ُمختَلِفَةٍ، بِأمراٍض مُصابِينَ كانُوا ْن َّ مِم يَن َكثِيرِ يَسوعُ فَشَفَى ٣٤ البَيِت. باِب عِنْدَ كُلِّها ِ المَدِينَة ُسّكانُ

يَكُونُ. مَْن عَرَفَْت ها لِأّنَ مَ َّ تَتَكَل بِأْن للأرواِح يَْسمَْح لَْم يَسُوعَ وَلـَِكّنَ يرَةِ. الشِّرِّ الأرواِح

البِشارَة لإعلاِن الاستِعدادُ
فَخَرََج ٣٦ لِيَُصلِّيَ. مُنعَزٍِل مَكاٍن إلَى وَذَهََب وَحدَهُ، يَسوعُ خَرََج مِس، الّشَ شُروِق قَبَل ِ الباكِر باِح الّصَ وَفِي ٣٥

عَنَْك!» يَبحَثُونَ َمِيُع «الج لَهُ: قالُوا ُ وَجَدُوه وَعِندَما ٣٧ عَنْهُ. لِيَبَْحثُوا ُ مَعَه كانُوا وَمَْن ِسمْعانُ
فَذَهََب ٣٩ ِجئُْت.» هَذا أجِل مِْن لِأنِّي أيضاً، هُناكَ َ ُأبَشِّر ى َّ َحت ِ ُجاوِرَة الم القُرَى إلَى «لِنَْذهَْب يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣٨

يرَةَ. الشِّرِّ الأرواَح ُ يَطرُد وَ اليَهودِ، َمجامـِـِع فِي ُ يُبَشِّر َلِيِل الج إقليِم أنحاءِ كُّلِ إلَى

أبرَص يَْشفِي يَسُوعُ
إْن طاهِراً، َتجعَلَنِي أْن ٌ قادِر «أنَت يَقُوُل: وَ إلَيهِ ُل يَتَوَّسَ وَأخَذَ رُكبَتَيهِ عَلَى وََسجَدَ يَسُوعَ، إلَى أبْرَُص رَجٌُل َ وَجاء ٤٠

أرَْدَت.»
طاهِراً. وَأصبََح َّجُِل، الر عَِن البَرَُص فَزاَل ٤٢ فَاْطهُرْ.» يْدُ، ُأرِ «نَعَْم وَقاَل: ُ وَلَمَسَه ُ يَدَه وَمَّدَ يَسُوعُ، فَتَحَنَّنَ ٤١
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وَأرِ اْذهَْب بَِل مَعََك، حَدََث بِما ً أحَدا َ ُتخـبِر أْن يّاكَ «إ لَهُ: وَقاَل ٤٤ ُ يَصرِفَه أْن قَبَل ةٍ بِِشّدَ يَسُوعُ ُ رَه حَّذَ َّ ثُم ٤٣

انطَلََق جَُل َّ الر لـَِكّنَ ٤٥ ُشفِيَْت.» ََّك أن النّاُس َ فَيَعلَم مُوسَى،٤ بهِ أمَرَ ما رِكَ تَطَهُّ عَْن ً تَقدِمَة وَقَّدِْم لِلكاهِِن،٣ نَفسََك
في ُ يُقيم كانَ بَْل مَدِينَةٍ، ةِ َّ أي إلَى ً عَلَنا يَدخَُل أْن يَسُوعَ عَلَى يَصعُُب فَصارَ مَكاٍن، كُّلِ فِي ِ ِشفائِه أخبارَ ُ يَنشُر وَابْتَدَأ

مَكاٍن. كُّلِ مِْن إلَيهِ يَأتُونَ النّاُس وَكانَ ِيَةٍ، نائ أماِكَن
٢

مَشلُولا يَْشفِي يَسُوعُ
يَعُْد لَْم ى َّ َحت النّاِس مَِن ٌ َكثِير فَاجتَمََع ٢ عَودَتِهِ. أخبارُ وَانتَشَرَْت َكْفرِناُحومَ، إلَى يَسُوعُ عادَ أيّاٍم، ةِ عِّدَ وَبَعْدَ ١

ُ أربَعَة ُ يَحْمِلُه بِمَشلُوٍل إلَيهِ فَجاءُوا ٣ اللهِ. ِ بِكَلِمَة النّاَس ُ يُكَلِّم يَسُوعُ وَكانَ الباِب. خارَِج ى َّ َحت وَلا لأحَدٍ، سٌَع َّ مُت هُناكَ
يَسُوعُ كانَ الَّذِي المَكاِن فَوَق ْقَف الّسَ فََكشَفوا الاْزدِحاِم. بِسَبَِب يَسُوعَ إلَى ِ إدخالِه مِْن نُوا َمَّكَ يَت لَْم هُْم لـَِكنَّ ٤ رِجاٍل.
«يا لِلمَشلُوِل: قاَل يمانَهُْم، إ يَسُوعُ رَأى فَلَمّا ٥ عَلَيهِ. ً راقِدا المَشلُوُل كانَ الَّذِي الفِراَش وَأنزَلُوا قَف، الّسَ وَفَتَحوا فِيهِ،

َخطاياكَ.» ٌ مَغفُورَة ، بُنَّيَ
ِ بِهَذِه جُُل َّ الر هَذا ُث يَتَحَّدَ ِماذا «ل ٧ داِخلِهِْم: فِي يُفَكِّرُونَ فَأخَذُوا هُناكَ، َيجلِسُونَ ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي بَعُض وَكانَ ٦

الخَطايا؟» َ يَغفِر أْن يَستَطِيُْع ُ وَحدِه اللهِ ُ غَيْر فَمَْن بِكَلامِهِ! َ الله يُهِينُ ُ ه َّ إن يقَةِ؟ رِ الّطَ
لِلمَشلوِل: يُقاَل أْن أسهَُل: يِْن الأمرَ فَأّيُ ٩ بِكُْم؟ قُلُو فِي بِهَذِا تُفَكِّرُونَ ِماذا «ل لَهُْم: وَقاَل بِهِْم، قُلُو أفكارَ يَسُوعُ فَعَرََف ٨

ً ُسلطانا يَملُِك الإنساِن ابَن أّنَ يكُْم َسُأرِ لـَِكنِّي ١٠ وَامِش؟› فِراَشَك وَاْحمِْل ‹انهَْض يُقاَل: أْن أْم مَغفُورَةٌ› ‹َخطاياكَ
بَيتَِك!» إلَى وَاْذهَْب فِراَشَك وَاْحمِْل انهَْض لََك، أقُوُل «أنا ١١ المَشلُوِل: جُِل َّ لِلر وَقاَل الخَطايا.» ِ ِمَغفِرَة ل الأْرِض عَلَى
كَهَذا ً َشيئا َ نَر «لَْم وَقالوا: َ الله دُوا َّ وََمج َمِيُع الج فَاندَهََش َمِيِع، الج مَِن مَرأًى عَلَْى وَمَشَْى ً فَورا ُ فِراَشه وَحَمََل فَنَهََض ١٢

قَبُل!» مِْن
يَسُوع يَتبَُع ْى) َّ (مَت لاوِي

ً جالِسا لاوَِي رَأْى يَمشي، َ هُو وَبَينَما ١٤ هُناكَ. إلَى ُ تَبِعَته َّتِي ال ُمُوعَ الج ُ يُعَلِّم وَكانَ البُحَيرَةِ. إلَى ً دا ُمجَّدَ يَسُوعُ وَعادَ ١٣

وَتَبِعَهُ. فَقامَ «اتبَعنِي!» لَهُ: فَقاَل رائِِب. الضَّ جَمِع مَكاِن عِندَ
وَالخُطاةِ رائِِب الضَّ جامِعي مِْن َكثيرُونَ هُناكَ كانَ العَشاءَ، يَتَناوَُل لاوِي بَيِت فِي ً جالِسا يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٥

ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ُ رَآه فلَمّا ١٦ بِيَسوعَ. فَلَِحقوا لاوَِي، يَسوعُ دَعا عِنْدَما هُناكَ كانُوا يَن َكثير إّنَ إْذ تَلامِيذِهِ. وَمََع ُ مَعَه يَأكُلُونَ
وَالخُطاةِ؟» رائِِب الضَّ جامِعِي مََع يَأكُُل ِماذا «ل تَلامِيذَهُ: َسألُوا وَالخُطاةِ، رائِِب الضَّ جامِعِي مََع يَأكُُل ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمِو
بَِل الّصاِلحـِينَ َ أدعُو لـِكَي آِت لَْم أنا المَرضَى. بَِل َطبِيٍب، إلَى ُ الأِصحّاء َيحتاُج «لا لَهُْم: قاَل يَسُوعُ، سَمِعَهُْم فَلَمّا ١٧

الخُطاةَ.»
الّصوم َحوَل ُسؤاٌل

١:٤٤ ٣
طاهراً. الأبرُص ُ يُعتَبر متى الشريعة بحسب ُ يقرِّر الَّذي هو الكاهن كان للكاهن. … اْذهَْب

١:٤٤ ٤
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تَلامِيذُ يَُصومُ ِماذا «ل وََسألُوهُ: يَسُوعَ إلَى النّاِس بَعُض َ فَجاء يِسيِّينَ، ِّ وَالفِر يُوَحنّا تَلامِيذِ عِندَ ياِم الّصِ وَقُت وَكانَ ١٨

تَلامِيذُكَ؟» يَُصومُ وَلا ونَ، ُّ يِسي ِّ وَالفِر يُوَحنّا
يَُصومُوا. أْن يَستَطِيعُوا لَْن بُينَهُْم، يُس العَرِ دامَ َما ف بَينَهُْم؟ يُس وَالعَرِ يِس العَرِ ُضيوُف «أيَُصومُ يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٩

َسيَُصومُونَ. فَحينَئِذٍ مِْنهُْم، يُس العَرِ فِيهِ َسيُؤْخَذُ الَّذِي الوَقُت َسيَأتِي وَلـَِكْن ٢٠

العَتِيَق، وَب َّ الث ُمَزُِّق وَت َستَنكَمُِش َ الجَدِيدَة القُماِش َ قِطعَة لأّنَ جَدِيدَةٍ، ُماٍش ق ِ بِقِطعَة ً قَدِيما ً با ثَو يُرَقـِّـُع أحَدَ فَلا ٢١

ةَ، َّ الجِلدِي َ الأوعِيَة َسيُمَزُِّق بيذَ َّ الن لِأّنَ قَدِيمَةٍ، ةٍ َّ ِجلدِي ٍ أوعِيَة فِي ً جَدِيدا ً نَبيذا يََضُع أحَدَ وَلا ٢٢ أسوَأ. قُب ُّ الث فَيُصبَِح
جَديدَةٍ.» ِجلْدِيَةٍ أوعَيةٍ فِي الجَديدُ بيذُ َّ الن يُوَضُع لَذَلَِك الأوعِيَةُ. وَتَتَلََف بيذُ َّ الن فَيُراَق

بت الّسَ رَّبُ يَسُوعُ:
مَعَهُ. يَِسيرُونَ وَهُْم نابَِل الّسَ يَقطِفُونَ ُ تَلاميذُه فَبَدَأ الحُقُوِل، بَعِض فِي ً مارّا يَسُوعُ كانَ بِت الّسَ أيّاِم أحَدِ وَفِي ٢٣

بِت!» الّسَ فِي ُ فِعلُه ُ َيجُوز لا ما يَفعَلُونَ تَلامِيذَكَ إّنَ «انظُرْ! لِيَسُوعَ: ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر فَقاَل ٢٤

بَيَت دَخََل لَقَْد ٢٦ مَعَهُ؟ وَمَْن َ هُو وَجاعَ احتاَج عِندَما ُ داوُد ُ فَعَلَه ما قَّطُ الكِتاِب فِي تَقرَُأوا «ألَْم لَهُْم: فَقاَل ٢٥
ُ َيجُوز لا ُ ه َّ أن مََع مَعَهُ. كانُوا الَّذِيَْن ً أيضا وَأعطَى اللهِ، إلَى ِ مَة المُقَّدَ الخـُبزِ ِ أرغِفَة مِْن وَأكََل ِياثارَ، أب الكاهِِن زَمَِن فِي ِ الله

الـكَهَنَةِ.»٥ ِسوَى َ الخـُبز ذَلَِك يَْأكَُل أْن لِأحَدٍ
ابَْن فَإّنَ وَهَكَذا ٢٨ بِْت. الّسَ ِ ِلخِدمَة الإنسانُ ُيجعَِل وَلَْم الإنساِن، ِ لِفائِدَة بُْت الّسَ ُجعَِل «لَقَْد يَسُوعُ: لَهُْم قاَل َّ ثُم ٢٧

أيضاً.» بِت الّسَ رَّبُ َ هُو الإنساِن
٣

بْت الّسَ يَومَ يَشفِي يَسُوعُ
لِيَرَوا قُرٍْب، عَْن ُ يُراقِبُونَه النّاِس بَعُض وَكانَ ٢ مَشلُولَةٌ. ُ يَدُه رَجٌُل هُناكَ وَكانَ َجمَِع، الم إلَى ً دا ُمجَّدَ يَسُوعُ وَذَهََب ١

وَتَعاَل!» «انهَْض المَشلُولَةِ: اليَدِ ذِي جُِل َّ لِلر فَقاَل ٣ لاّتِهامِهِ. ً َسبَبا لِيَِجدُوا َسيَشفِيهِ، كانَ إْن
فَسََكتُوا. قَتلُهُ؟» أْم إنساٍن َحياةِ إنقاذُ ُ أَيجُوز بِت؟ الّسَ يَومَ الأذَى أِم الخـَيرِ فِعُل ُ َيجُوز «هَْل لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٤

فَعادَْت فَبَسَطَها، يَدَكَ،» «ابسُْط جُِل: َّ لِلر قاَل َّ ثُم بِهِْم. قُلُو ِ لِقَساوَة وَحَزِنَ بَغََضٍب، إلَْيهِْم ِ َحولِه مِْن يَسُوعُ َ فَنَظَر ٥

يَسُوعَ. يَْقتُلونَ َكيَف لِيَعرِفُوا هِيرُودَُس أتباِع مََع يَتَآمَرُونَ وَابْتَدَُأوا ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر فَخَرََج ٦ َسلِيمَةً.

يَسُوع يَتبَعُونَ َكثِيرُونَ
القُدِس وَمَِن ٨ أيضاً. ةِ َّ اليَهُودِي وَمَِن َلِيِل الج مَِن ٌ َكبِير جَمٌْع وَتَبِعَهُْم َلِيِل، الج ِ ُبحـَيرَة إلَى ِ تَلامِيذِه مََع يَسُوعُ َ ه وَتَوَجَّ ٧

ما بِسَبَِب إلَيهِ ً جَمِيعا جاؤُوا وَقَْد َكبيراً. ً جَمْعا فَكانُوا وََصيداءَ، بُِصوٍر ِ ُحيطَة الم وَالمَناطِِق الُأردُّنِ، نَهْرِ وَشَرِْق َ ة َّ وَأدُومِي
أعمالِهِ. عَْن ُ سَمِعُوه

.6 -1 :21 ل الأّوَ صموئيل كتاب انظر ٢:٢٦ ٥



٢٧ : ٣ مَْرقُس ١٥٩٤ ٩ : ٣ مَْرقُس

فَكانَ يَن، َكثِيرِ َشفَى قَْد يَسُوعُ كانَ إْذ ١٠ ُمُوعُ. الج ُ تَزْحَمَه لا ى َّ َحت ً با قارِ ُ لَه ُيجَهِّزُوا أْن ِ تَلامِيذِه مِْن يَسُوعُ فَطَلََب ٩

َ هُو «أنَت وَتَصْرُُخ: ُ أمامَه تَرتَمِي ُ ِجسَة َّ الن الأرواُح وَكانَِت ١١ لِيَلْمَسَهُ. ِ إلَيه يَِصَل أْن ُيحاوُِل مَرٍَض مِْن يُعانِي مَْن كُّلُ
هُوَ. مَْن تَْكِشَف أْن مِْن ةٍ بِِشّدَ فَيُحَّذِرَهُا ١٢ اللهِ!» ابُْن

عَشَر الاثنَي ُ اختِيار
وَسَمّاهُْم ً رَجُلا َ عَشَر اثنَي يَسُوعُ وَاختارَ ١٤ مَعَهُ. فَذَهَبوا أرادَهُْم، الَّذِيَن ِ إلَيه وَدَعا َبَِل، الج إلَى يَسُوعُ َصعِدَ َّ ثُم ١٣

وَهُْم: ١٦ يرَةَ. الشِّرِّ الأرواَح لِيَطرُدُوا ً ُسلْطانا يُعطِيَهُْم وَ ١٥ ُمختَلِفَةٍ، أماِكَن إلَى يُرِسلَهُْم وَلـِكَْي مَعَهُ، لِيَكُونُوا رُُسلاً،
بُطرَُس، ُ سَمّاه الَّذِي ِسمْعانُ،

يُوَحنّا، ُ وَأَخوه َبَدِْي ز بُْن يَعقُوُب ١٧
عدِ،» َّ الر «ابْنا أي – «بُوانَرِْجَس» يَسُوعُ سَمّاهُما وَقَْد

أندراوُُس، ١٨
ُس، ُّ ب ُّ فِيل

َماوُُس، بَرثُول
ْى، َّ مَت
تُوما،

حَلْفَْى، بُْن يَعقُوُب
٦، القانُونِيُّ ِسمْعانُ

خانَهُ. الَّذِي يُوطِّيُ الإْسخَر وَيَهُوذا ١٩

الله مَِن يَسُوعَ ُ ة َّ قُو
وَلَمّا ٢١ لِيَأكُلُوا. ً وَقتا َيجِدُوا لَْم هُْم إّنَ ى َّ َحت ِ تَلامِيذِه وََحوَل َحولَه ً ِيَة ثان النّاُس وَاجتَمََع ٢٠ البَيِت. إلَى يَسُوعُ وَرَِجــَع

َمجنُوٌن! ُ ه َّ إن يَقُولُونَ كانُوا النّاَس لِأّنَ مَعَهُْم، ُ لِيَأخُذُوه جاءُوا َمجيئِهِ، عَْن يَسُوعَ ُ عائِلَة سَمِعَْت
َ يرَة الشِّرِّ الأرواَح ُيخرُِج َ وَهَو َبُوَل،٧ بَعلَز ِ فِيه «إّنَ يَقُولُونَ: فَكانُوا القُدِس مَِن جاءُوا الَّذِيَن ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُوا أمّا ٢٢

يرَةِ.» الشِّرِّ الأرواِح رَئِيِس ةِ َّ بِقُو
انقَسَمَْت إذا ُ ه َّ لِأن ٢٤ يراً؟ ًشِرِّ رُوحا َ يَطرُد أْن يطاِن لِلّشَ ُمِكُن ي «َكيَف فَقاَل: بِأمثاِل يُكَلِّمُهُْم وَأخَذَ يَسُوعُ فَدَعاهُْم ٢٣

ُ نَفسَه يطانُ الّشَ حارََب إذا وَهَكَذا ٢٦ يَدُومَ. فَلَْن نَفِسهِ عَلَى بَيٌت انقَسَمَ وَإذا ٢٥ تَدُومَ. فَلَْن أهلُها، وََتحارََب ُ مَملـَكَة
أمرُهُ. يَنتَهْي بَْل أبَداً، يَْصمُدَ فَلَْن وَانقَسَمَ،

يُصبُِح ِحينَئِذٍ لاً. أّوَ القَوِّيَ جَُل َّ الر َبََط ر إذا إلّا أملاكَهُ، وَيَنهََب قَوِّيٍ رَجٍُل بَيَت يَدخَُل أْن لَأحَدٍ ُمِكُن ي «لا ٢٧

بَيتِهِ. نَهِب عَلَى ً قادِرا
٣:١٨ ٦

«الغيورون.» حزب يُدعَى وماني، ُّ الر الحكم يُقاوِم يهودّيٍ سياسّيٍ حزب إلى ينتسب أي «الغيور.» تعني آرامية كَلِمَة من القانوني.
٣:٢٢ ٧

الشيطان. أسماء من بَعلزبول.
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القُدَُس، وَح ُّ الر يُهِينُ مَْن أمّا ٢٩ يَقُولُونَها، َّتِي ال الإهاناِت ى َّ وََحت لِلنّاِس، ُ تُغفَر الخَطايا جَمِيُع ، الحَّقَ لـَكُمُ «أقُوُل ٢٨

الأبَدِ.» إلَى ً ِبا مُذن َسيَكُونُ بَْل أبَداً، ُ لَه َ يُغفَر فَلَْن
َنجِساً. ً رُوحا فِيهِ إّنَ يَقُوُل كانَ بَعضَهُْم لِأّنَ هَذا قاَل ٣٠

ة َّ الحَقِيقِي ُ عائِلَتُه هُْم يَسُوعَ أتباعُ
فَقالُوا َحولَهُ، َيجلِسُونَ النّاُس وَكانَ ٣٢ خارِجاً. هُْم وَقَفُوا بَينَما يَستَْدعِيَهُ، مَْن فَأرَسلُوا وَإخوَتُهُ، ُ ه ُأمُّ وَجاءَْت ٣١

يَتََك.» رُْؤ ِيدُونَ وَيُر الخارِِج فِي وَإخوَتَُك َك ُأمُّ «ها لَهُ:
لِأّنَ ٣٥ وَإْخوَتِي! ُأمِّي هُْم «هَؤُلاءِ وَقاَل: َحولَهُ، الجالِِسينَ إلَى َ نَظَر َّ ثُم ٣٤ وَإخوَتِي؟ ُأمِّي هُْم «مَْن فَأجابَهُْم: ٣٣

وَُأمِّي.» وَُأْختِي أِخي َ هُو اللهِ َ إرادَة يَعْمَُل مَْن كُّلَ
٤

البِذار مَثَُل
جَمِيُع كانَ بَينَما الماءِ، فَوَق القارِِب إلَى فََصعِدَ َكبِيرٌ. جَمٌْع ُ َحولَه وَاجتَمََع البُحَيرَةِ. عِندَ ً دا ُمجَّدَ ُ يُعَلِّم يَسُوعُ وَابتَدَأ ١

لَهُْم: فَقاَل بِأمثاٍل، ً َكثِيرَة ً ُأمُورا يُعَلِّمُهُْم وَكانَ ٢ الشاطِِئ. عَلَى النّاِس
وَأكَلَتهُ. الطُيُورُ فَجاءَِت يِق، رِ الّطَ جانِِب إلَى البِذارِ بَعُض وَقََع يَبذُرُ، َ هُو وَبَينَما ٤ لِيَبذُرَ. فَلّاٌح خَرََج «اْسمَعُوا! ٣

تَكُْن لَْم َ بَة ر ُّ الت لِأّنَ ٍ بِسُرعَة ُبُوُب الح فَنَمَِت كافِيَةٌ، ٌ بَة تُر تُوجَدُ لا َحيُث ةٍ، َّ ي َصخرِ أْرٍض عَلَى البِذارِ بَعُض وَوَقََع ٥

الأشواِك، بَينَ البِذارِ بَعُض وَوَقََع ٧ ُلَْت. ذَب جُذوٍر بِلا كانَْت ها وَلِأّنَ احتَرَقَْت، مُس الّشَ أشرَقَِت وَعِندَما ٦ عَميقَةً.
وَأعطَْت وَنَمَْت فَأنتَجَْت ِ الّصاِلحَة الأْرِض عَلَى ُأْخرَى بُذُورٌ وَوَقَعَْت ٨ ثَمَراً. ينتِْج فَلَْم ُ ه َّ ُمُو ن لَْت وَعَّطَ الأشواكُ فَنَمَِت

ِضعٍف.» َ وَمِئَة ِضعفاً، وَِستِّينَ ِضعفاً، ثَلاثِينَ ثَمَراً:
فَلْيَسمَْع.» ُأذُناِن، ُ لَه «مَْن قاَل: َّ ثُم ٩

وَالفَهم السَمَُع
أن لـَكُْم ُأعطَِي «قَْد لَهُْم: فَقاَل ١١ الأمثاِل، عَِن َ عَشَر الاثنَي مََع ُ مَعَه كانُوا مَْن ُ َسألَه وَحدَهُ، كانَ وَعِندَما ١٠

وَهَكَذا: ١٢ بِالأمثاِل. يُعطَى شَيءٍ فَكُّلُ الخارِِج، فِي هُْم ذِيَن َّ لِل لـَِكْن اللهِ، مَلـَكوِت أسرارَ تَعرِفوا

يُبصِرُونَ، وَلا ‹يَنظُرُونَ
يَفهَمُونَ، وَلا وَيَسمَعُونَ

٨ لَهُْم.›» َ فَيُغفَر بُوا يَتُو لِئَلّا
البِذار مَثَِل مَعنَى

10 -9 :6 إَشعْياء ٤:١٢ ٨
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اللهِ. َ كَلِمَة ُ يَبذُر الفَلّاُح ١٤ الُأخرَى؟ الأمثاَل َستَفهَمُونَ ً إذا فََكيَف المَثََل؟ هَذا تَفهَمُوا «ألَْم لَهُْم: قاَل َّ ثُم ١٣
َ الكَلِمَة وََيخطُِف ً حالا يطانُ الّشَ يَأتِي َّ ثُم الكَلِمَةَ، يَسمَعُونَ يِق. رِ الّطَ عَلَى َسقَطَْت َّتي ال كَالبُذُورِ النّاِس وَبَعُض ١٥

فِيهِْم. َ المَزرُوعَة
هُْم لأّنَ لـَِكْن ١٧ بِفَرٍَح، ً حالا فَيَقبَلُونَها َ الكَلِمَة يَسمَعُونَ ةِ. َّ ي خرِ الّصَ الأْرِض عَلَى َسقَطَْت َّتي ال كَالبُذُورِ «وَبَعضُهُْم ١٦
قَبِلُوها، َّتِي ال ِ الكَلِمَة بِسَبَِب وَالاضطِهادُ يُق الّضِ يَأتِي وَعِندَما قَِصيرٍ، لِوَقٍت يَصمِدُونَ هُْم فَإّنَ نُفُوسِهِْم، فِي جُذُوٍر بِلا

يعاً. سَرِ يمانَهُْم إ يَفقِدُونَ
الماِل وَإغراءِت َياةِ، الح هُمُومَ لـَِكّنَ ١٩ الكَلِمَةَ، يَسمَعُونَ الأشواِك. بَينَ َسقَطَْت َّتي ال كَالبُذُورِ «وَبَعضُهُْم ١٨

ُثمِرُ. ت فَلا الكَلِمَةَ، وََتخنُُق تَأتِي ُخْتَلِفَةَ، الم هواِت َّ وَالش
وَِستِّينَ ِضعفاً، ثَلاثِينَ فَيُثمِرُونَ يَقبَلُونَها وَ َ الكَلِمَة يَسمَعُونَ الَّذيَن فَهُمُ الّصاِلحَةِ، الأْرِض عَلَى زُرِعُوا الَّذيَن «وَأمّا ٢٠

ِضعٍف.» َ وَمِئَة ِضعفاً،
مَكتُومٌ ٌ شَيء هُناكَ لَيَس ُ ه َّ لِأن ٢٢ مُرتَفِعَةٍ؟ حَمّالَةٍ عَلَى يُوُضُع ألا يرٍ؟ سَرِ أْو إناءٍ َتحَت المِصباُح يُوَضُع «هَْل وَقاَل: ٢١

َسيُكاُل ِيَْن لِلآخَر ِ بِه تَكِيلُونَ الَّذِي فَبِالكَيِل تَسمَعُونَهُ. ِما ل ً َجيِّدا فَانتَبِهُوا ٢٤ فَلْيَسمَْع. ُأذُناِن، ُ لَه مَْن ٢٣ وََسيُعلَُن. إلّا
لَهُ.» ما ُ مِنه فَسَيُنتَزَعُ يَملُِك، لا الَّذِي أمّا لَهُ، َسيُزادُ يَملُُك٩ مَْن كُّلَ لِأّنَ ٢٥ أكثَرَ. لـَكُْم وََسيُزادُ بَْل لـَكُْم،

الخَردَل ُ وَبِذرَة القَمِح ِّ ُمُو ن مَثَلا
َ البُذُور أّنَ لِيَِجدَ ً نَهارا وَيَستَيقُِظ ً لَيلا ُ يَنام َّ ثُم ٢٧ الأْرِض. عَلَى ً بُذُورا ُلقِي ي ً رَجُلا اللهِ مَلـَكوُت ُ «يَشبِه لَهُْم: وَقاَل ٢٦

لاً، أّوَ الّساَق فَتُعطِي ِنَفسِها، ب ثَمَرَها تُعطِي الأْرَض لِأّنَ ٢٨ هَذا. َيحْدُُث َكيَف يَعرُِف فَلا َ هُو أمّا وَنَمَْت، نَبَتَْت
ِنجَِل بِالم جُُل َّ الر فَيَأتِي حانَ، قَْد الحَصادِ وَقُت يَكُونُ القَمُح، يَنِْضُج َما وَحال ٢٩ ُلَةَ. نب الّسُ القَمُح يَملُأ َّ ثُم ُلَةَ، نب الّسُ َّ ثُم

لِيَحُصدَهُ.»
البُذُورِ ُ أصغَر وَهيَ راِب، ُّ الت فِي تُوَضُع خَردٍَل َ بِذرَة ُ يُشبِه ُ ه َّ إن ٣١ ُمَثِّلُهُ؟ ن بِماذا أْو اللهِ؟ مَلـَكوَت ُ نُشَبِّه «بِماذا وَقاَل: ٣٠

ِجّداً، ً َكبِيرَة أغصانُها ُ وَتَِصير البَساتينِ، نَباتاِت جَمِيِع أضخَمَ لِتُصبَِح تَنمُو ها فَإّنَ تُزرَعُ، عِندَما وَلـَِكْن ٣٢ الأْرِض. عَلَى َّتي ال
ظِلِّها.» فِي أعشاشَها تَصنََع أْن تَستَطيُع ماءِ الّسَ ُطيورَ إّنَ ى َّ َحت

بِغَيرِ يُكَلِّمُهُْم يَكُْن وَلَْم ٣٤ يَفهَمُوا. أْن يَستَطِيعُونَ كانُوا ما بِقَْدرِ الكَلِمَةَ، يُعَلِّمُهُمُ كانَ الأمثاِل ِ هَذِه مِْن وَبِالعَدِيدِ ٣٣
بِهِْم. ُ يَنفَرِد عِندَما ِ لِتَلامِيذِه الأمثاِل كُّلَ ُ يُفَسِّر كانَ ُ ه َّ لـَِكن الأمثاِل.

العاِصفَة ُ يُهَّدِئ يَسُوعُ
القارِِب فِي ُ مَعَه وَأبحَروا ُمُوعَ الج فَتَرَُكوا ٣٦ البُحَيرَةِ.» مَِن ِ الآخَر الجانِِب إلَى «لِنَعبُرْ لَهُْم: قاَل اليَوِم ذَلَِك مَساءِ وَفِي ٣٥

ى َّ َحت القارِِب فِي تَرتَطِمُ الأمواُج وَكانَِت َشدِيدَةٌ، ٌ عاِصفَة ياٌح رِ ْت َّ فَهَب ٣٧ ُأْخرَى. قَوارُِب مَعَهُْم وَكانَْت يَرَْكبُهُ، الَّذِي
مُعَلِّمُ، «يا لَهُ: وَقالوا لامِيذُ َّ الت ُ فَأيقَظَه القارِِب، ِ رَة مُؤَّخَ فِي وِسادَةٍ عَلَى ً نائِما فَكانَ يَسُوعُ أمّا ٣٨ بِالماءِ. َ يَمتَلِئ أْن أوَشَك

ذَلَِك؟» َك يَهُمُّ ألا نَغرَُق، نا َّ إن
٤:٢٥ ٩

فهماً.» يملك «من ربما يملك. من
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عَظِيمٌ! ٌ هُدُوء وَسادَ ياُح، ِّ الر فَسََكنَِت اهدَأْي!» «اصمُتِْي، فَقاَل: َ ِياه الم وَأمَرَ الرِّيحَ، َ وَانْتَهَر يَسُوعُ فَقامَ ٣٩

يماٌن؟» إ لَدَيكُْم ألَيَس خائِفُونَ؟ ْ أنتُم ِماذا «ل لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٤٠

يُطِيعانِهِ؟» َ وَالبَْحر َ الرِّيح إّنَ ى َّ َحت هَذا، رَجٍُل «أّيُ لِبَعٍض: بَعضُهُْم يَقولونَ وَأخَذُوا ِجّداً، خائِفِينَ كانُوا هُْم وَلـَِكنَّ ٤١

٥
يرَة الشِّرِّ الأرواِح مَِن ً رَجُلا ُ ُيحَرِّر يَسُوعُ

مِْن إلَيهِ َ جاء القارِِب، مَِن يَسُوعُ خَرََج َما وَحال ٢ البُحَيرَةِ. مَِن ِ الآخَر الشاطِئ عَلَْى يِّينَ الجَدَرِ ِ مِنْطَقَة إلَى وَجاءُوا ١

ى َّ َحت وَلا ُ يُقَيِّدَه أْن يَستَطِيُع أحَدٌ يَكُْن وَلَْم القُبُورِ، بَينَ يَعِيُش جُُل َّ الر كانَ ٣ َنجٌِس. رُوٌح فِيهِ رَجٌُل القُبُورِ بَينِ
َ يُسَيطِر أْن أحَدٌ يَستَطـِـْع فَلَْم بِها. النّاُس ُ دَه َّ قَي ما ً َكثيرا َّتي ال لاِسَل الّسَ يُقَّطـِـُع وَ القُيُودَ، ُيحَّطِمُ كانَ فَقَْد ٤ لاِسِل. بِالّسَ

يَصرُُخ. وَ ِ بِالحِجارَة ُ نَفسَه ُيجَرُِّح التِّلاِل، وَفِي القُبُورِ بَينَ ً وَنَهارا ً لَيلا وَكانَ ٥ عَلَيهِ.
يا مِنِّي ِيدُ تُر «ماذا وَقاَل: عاٍل بَِصوٍت وَصَرََخ ٧ أمامَهُ، وََسجَدَ ُ َنحوَه رََكَض بَعِيدٍ، مِْن يَسُوعَ رَأى عِندَما وَلـَِكْن ٦

َيخرَُج. بِأْن ِجَس َّ الن وَح ُّ الر أمَرَ قَْد كانَ يَسُوعَ لِأّنَ هَذا قاَل ٨ تُعَّذِبَنِي!» ألّا ِ بِالله ُأناِشدُكَ ؟ العَلِيِّ ِ الله ابَن يا يَسُوعُ
يُرِسلَهُْم لا كَي بِإلحاٍح إلَيهِ َل وَتَوَّسَ ١٠ َكبِيرٌ.» عَدَدَنا لِأّنَ جَيٌش١٠ «اْسمِي فَأجابَهُ: اْسمَُك؟» «ما يَسُوعُ: ُ فَسَألَه ٩

ِنطَقَةِ. الم خارَِج
ُ يرَة الشِّرِّ الأرواُح لَِت فَتَوَّسَ ١٢ ِنطَقَةِ. الم تِلَْك فِي َبَِل الج ةِ َّ حاف قُرَْب يَرعَى ِ ير َنازِ الخ مَِن ٌ َكبِير قَطِيٌع هُناكَ وَكانَ ١١
فِي وَدَخَلَْت ُ ِجسَة َّ الن الأرواُح فَخَرََجِت بَذَلَِك، لَهُْم فَسَمََح ١٣ فِيها.» لِنَدخَُل ِ ير َنازِ الخ ِ هَذِه إلَى «أرِسلْنا وَقالَْت: إلَيهِ

ألفَينِ. َ َنحو ِ َنازير الخ ُ عَدَد وَكانَ فِيها، وَغَرَِق ِ البُحَيرَة إلَى َبَِل الج ةِ َّ حاف مِْن القَطِيُع فَاندَفََع يرِ. َنازِ الخ
حَدََث. الَّذِي ما لِيَرَوا ً جَمِيعا النّاُس َ فَجاء َحَصَل. بِما ِّيِف الر وَفِي ِ َلدَة الب فِي النّاَس وَأبلَغُوا َبُوا، فَهَر ُ عاة ُّ الر أمّا ١٤

فَخافُوا. عَقلِهِ، كامِِل وَفِي لابٌِس َ ًوَهو جالِسا ِ ِجسَة َّ الن بِالأرواِح ً مَسكُونا كانَ الَّذِي جَُل َّ الر وَرََأْوا يَسُوعَ إلَى فَأتَوْا ١٥
النّاُس فَأخَذَ ١٧ يرِ. َنازِ الخ وَعَِن يرَةِ، الشِّرِّ بِالأرواِح المَسكُوِن جُِل َّ الر مََع حَدََث ما عَْن رََأْوا الَّذِيَن وَأخبَرَهُمُ ١٦

مِنطَقَتِهِْم. عَْن يَرحََل أْن يَسُوعَ يَرُْجونَ
يَسمََح أْن ُ يَرُجوه ٍ يرَة شِرِّ بِأرواٍح ً مَسكُونا كانَ الَّذِي جُُل َّ الر إلَيهِ َ جاء القارِِب، إلَى يَْصعَدُ يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٨

أجلَِك، مِْن ّبُ َّ الر ُ فَعَلَه ما بِكُّلِ وَأخبِرْ بَيتَِك، إلَى «عُْد لَهُ: قاَل بَْل بِذَلَِك، ُ لَه يَسمَْح لَْم يَسُوعَ لـَِكّنَ ١٩ بِمُرافَقتِهِ. ُ لَه
رَحَمََك.» وََكيَف

بونَ. يَتَعَّجَ النّاِس جَمِيُع فَكانَ أجلِهِ. مِْن يَسُوعُ ُ فَعَلَه ما العَشْرِ المُدُِن فِي يُذيُع وَابْتَدَأ فذَهََب ٢٠

المَوِت مَِن فَتاةٍ ُ إقامَة
ٍ نازِفَة اْمرأةٍ وَِشفاءُ

٥:٩ ١٠
جندي. آلاف خمسة نحو أفرادها وعدد ة َّ وماني ُّ الر ية العسكر الفرقة عَلى يُطلق اسْم وهو «لَجِئُونُ.» ً حرفيا جيش. اْسمي
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الّشاطِِئ. عِنْدَ َ وَهو ٌ َكبِير جَمٌْع ُ َحولَه اجتَمََع البُحَيرَةِ، مَِن الُأخرَى ِ النّاِحيَة إلَى القارِِب فِي يَسُوعُ َ عَبَر وَعِندَما ٢١
وَقاَل: ةٍ بِِشّدَ إلَيهِ َل وَتَوَّسَ ٢٣ قَدَمَيهِ، عِنْدَ ارتَمَى يَسوعَ رَأى وَلَمّا يايرَُس. ُ وَاْسمُه َجمَِع الم عَِن المَسؤولينَ أحَدُ َ فَجاء ٢٢

وَتَعِيَش.» فَتُشفَى عَلَيها، يَدَكَ وَتََضُع تَأتِي َك َّ فَلَعَل المَوِت، عَلَى قارَبَْت ُ غِيرَة الّصَ «ابنَتِي
جانٍِب. كُّلِ مِْن ُ َحولَه يَتَزاحَمونَ النّاِس مَِن ٌ َكبِير جَمٌْع وَكانَ مَعَهُ. فَذَهََب ٢٤

كُّلَ وَأنفَقَْت الأطِبّاءِ، مَِن العَدِيدِ مََع ً َكثِيرا عانَْت وَقَْد ٢٦ َسنَةً. َ عَشْرَة اثنَتَي مُنذُ تَنزُِف اْمرأةٌ هُناكَ وَكانَْت ٢٥

ُسوءاً. حالَتُها ازدادَْت بَِل أحَدٌ، يَنفَعْها وَلَْم نُقُودٍ. مِْن تَملُِك ما
ألمَُس أْن اْستَطَعُْت «إِن نَفسِها: فِي قالَْت ها لِأّنَ ٢٨ عَباءَتَهِ. وَلَمَسَْت وَرائِهِ، مِْن جاءَْت يَسُوعَ، عَْن سَمِعَْت وَلَمّا ٢٧

قَْد ً ة َّ قُو أّنَ يَسُوعُ َ فَشَعَر ٣٠ ُشفِيَْت. ها بِأّنَ ِجْسمِها فِي ْت وَأَحّسَ فُوراً، يفُها ِ نَز مِْن فَشُفِيَْت ٢٩ فَسَُأْشفَى.» عَباءَتَهُ، وَلَوْ
عَباءَتي؟» لَمََس «مَْن وََسأَل: فَالتَفََت مِنْهُ. خَرََجْت

لَمَسَنِي؟» الَّذِي مَِن وَتَسأُل جانٍِب، كُّلِ مِْن يَزْحَمُونََك َمِيَع الج أّنَ تَرَى «أنَت تَلامِيذُهُ: ُ لَه فَقاَل ٣١

أمامَهُ، وَارتَمَْت ً مُرتَعِشَة فَجاءَْت لَها. حَدََث ما ُ المَرأة فَأدرََكِت ٣٣ ذَلَِك. فَعََل مَْن لِيَرَى ُ َحولَه َ فَنَظَر َ هُو أمّا ٣٢
مَرََضِك.» مِْن وَتَعافَْي بِسَلاٍم. فَاْذهَبِي يمانُِك، إ َصِك َّ خَل لَقَْد ابنَتِي، «يا لَها: فَقاَل ٣٤ كُلِّها. ِ بِالحَقِيقَة ُ وَأخبَرَتْه

بَعْدُ.» َ المُعَلِّم ُ تُزِعج فَلِماذا ماتَْت، «ابنَتَُك وَقاَل: َجمَِع الم عَِن المَسؤُوِل بَيِت مِْن واِحدٌ َ جاء َّمُ، يَتَكَل كانَ وَبَينَما ٣٥
تُؤمَِن.» أْن إلّا عَلَيَك ما َتخَْف. «لا َجمَِع: الم عَِن للمَسؤوِل قاَل بَْل الكَلاِم، هَذا إلَْى يَسُوعُ َلتَفِْت ي فَلَْم ٣٦

المَسؤوِل بَيِت إلَْى ً جَمِيعا فَجاءَوا ٣٨ يَعقُوَب. أخْي يُوَحنّا وَ يَعقُوَب وَ بُطرَُس ِسوَْى ُ يُرافِقَه بِأْن لأحَدٍ يَسمَْح وَلَْم ٣٧

ِ هَذِه ِماذا «ل لَهُْم: قاَل دَخََل فَلَمّا ٣٩ واِح. ُّ وَالن بِالبُكاءِ أصواتِهِْم يَرفَعُونَ وَالنّاَس الفَوضَى، يَْسوعُ فَرَأى َجمَِع. الم عَِن
عَلَيهِ! فََضِحكُوا ٤٠ نائِمَةٌ.» ها لـَِكنَّ تَمُْت لَْم ُ فَالّطِفلَة واُح؟ ُّ وَالن الفَوضَْى

وَقاَل ِيَدِها ب وَأمسََك ٤١ الفَتاةُ. َحيُث إلَى ِ بِرِفقَتِه كانُوا وَمَْن ها وَُأمَّ ِ الّطِفلَة أبا ُ مَعَه وَأدخََل ً جَمِيعا فَأخرََجهُْم َ هُو أمّا
عُمْرَها إّنَ َحيُْث تَمْشِي، وَأخَذَْت ُ الفَتاة نَهََضِت الحاِل وَفِي ٤٢ قُوِمي.» لَِك أقوُل ةُ، َّ َصبِي «يا أي قُوِمي.» «طالِيثا لَها:
بِما ً أحَدا ُيخـبِرُوا لا أْن ةٍ بِِشّدَ يَسُوعُ وَأمَرَهُْم ٤٣ هُوُل! الذُّ كَهُمُ ـَّ َل تَم فَقَْد هُناكَ كانُوا الَّذيَن أمّا َسنَةٍ. َ عَشْرَة اثنَتَي كانَ

لِتَأكُلَهُ. ً َشيئا يُعطُوها أْن مِْنهُْم َطلََب َّ ثُم حَدََث.
٦

مَدينَتَه فِي يَسُوعُ
فَانْدَهََش َجمَِع. الم فِي ُ يُعَلِّم ابتَدَأ بِْت الّسَ يَومُ َ جاء وَلَمّا ٢ تَلامِيذُهُ. ُ وَتَبِعَه ِ َلْدَتِه ب إلَى وَعادَ المَكانَ ذَلَِك يَسُوعُ َ غادَر َّ ثُم ١
المُعِجزاُت ِ هَذِه وَما لَهُ، ُ المُعطاة ُ الحِْكمَة ِ هَذِه وَما هَذا؟ بِكُّلِ جُُل َّ الر هَذا َ جاء أيَن «مِْن وَقالُوا: سَمِعُوهُ، عِنْدَما َكثيرونَ
ذَلَِك فَكانَ بَينَنا؟» ُ أَخواتُه ُ تُقيم ألا وَِسمْعانَ؟ وَيَهُوذا يُوسِي وَ يَعقُوَب وَأخا يَمَ؟ مَر ابَن جّارَ َّ الن َ هُو ألَيَس ٣ يَصنَعُها؟ َّتي ال

قُبُولِهِ. مِْن يَمنَعُهُْم ً عائِقا
يَصنََع أْن مِْن ْن َمَّكَ يَت وَلَْم ٥ بَيتِهِ!» وَفِي ِ بِه أقارِ وَبَينَ ِ وََطنِه فِي إلّا ٍ كَرامَة بِلا ٌ نَبِّي يَكُونُ «لا لَهُْم: فَقاَل يَسُوعُ أمّا ٤

فِي ُل َّ يَتَجَو ذَهََب َّ ثُم يمانِهِْم. إ عَدَِم مِْن َب وَتَعَّجَ ٦ فَشَفاهُْم. المَرضَى بَعِض عَلَى يَدَيهِ وََضَع ُ ه َّ لـَِكن هَناكَ. مُعِجزَةٍ َ ة َّ أي
النّاَس. ُ يُعَلِّم وَ ِ ُحِيطَة الم القُرَى
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عَشَر الاثني يُرِسُل يَسُوعُ
وَأوصاهُْم ٨ ِجسَةِ. َّ الن الأرواِح ًعَلَى ُسلْطانا أعطاهُْم أْن بَعدَ اثْنَينِ اثْنَينِ يُرِسلُهُمُ وَابتَدَأ عَشَرَ، الاثنَي يَسُوعُ وَاْستَْدعَى ٧
فَكانَ ٩ فَقَْط. ً عُّكازا يَحمِلُوا أْن بَْل أحزِمَتِهِْم، فِي ً نُقُودا وَلا ً َحقيبَة وَلا ً خُبْزا لا يِق: رِ لِلّطَ ً َشيئا مَعَهُْم يَحمِلُوا لا بِأْن
إلَْى فِيهِ فَأقِيمُوا بَيٍت، إلَى ْ دَخَلْتُم «إْن لَهُْم: وَقاَل ١٠ َلبَسُونَها. ي َّتِي ال بِالثِّياِب يَْكتَفُوا وَأْن أحْذِيَتَهُْم يَنتَعِلُوا أْن عَلَيهِْم
الغُبارَ خُرُوِجكُْم، عِنْدَ فَانفُُضوا، رِسالَتَكُْم، تَسمَْع وَلَْم بِكُْم، تُرَّحِْب وَلَْم ٍ مَدِينَة إلَى ْ ِجئْتُم وَإْن ١١ المَدِينَةَ.» تُغادِرُوا أْن

المَدينَةِ.» تِلَْك ِضّدَ َكشَهادَةٍ بِأقدامِكُْم عَلَِق الَّذي
َيِت بِز وَمَسَُحوا يرَةِ. الشِّرِّ الأرواِح مَِن َ الـَكثِير وَأخرَُجوا ١٣ بَةِ. و َّ الت إلَى وَيَْدعونَهُْم النّاَس يُبَشِّرونَ فَخَرَُجوا ١٢

فَشَفُوهُْم. المَرضَى مَِن يَن َكثير يتُوِن َّ الز

يَسوعُ؟ َ هُو مَْن
َ قام المَعمَدانَ يُوَحنّا إّنَ يَقُولُونَ النّاِس بَعُض وَكانَ مَعرُوفاً. صارَ ُ اْسمَه لِأّنَ يَسُوعَ، عَْن هِيرُودَُس َلُِك الم وَسَمـِـَع ١٤

بِواِسطَتِهِ!» المُعِجزاُت ُتجرَى وَلِهَذا المَوِت، مَِن
القُدامَى. كَالأنبِياءِ ٌ نَبِّي ُ ه َّ إن قالُوا وَغَيرُهُْم يلِيّا، إ ُ ه َّ إن يَقُولُونَ كانوا وَآخَرُونَ ١٥

المَوِت!» مَِن قامَ وَقَْد رَأَسهُ، قَطَعُْت الَّذِي يُوَحنّا ُ ه َّ «إن قاَل: هِيرُودَُس سَمـِـَع عِندَما وَلـَِكْن ١٦

المَعمَدان يُوَحنّا مَْقتُِل
َس، ُّ فِيلِب أِخيهِ ِ زَوجَة هِيرُودِيّا بِسَبَِب وَهَذا الّسِجِن. فِي ِ وَتَقييدِه يُوَحنّا عَلَى بِالقَبِْض أمَرَ الَّذِي َ هُو فَهِيرُودُُس ١٧

تُبْغُِض هِيرُودِيّا وَكانَْت ١٩ أِخيَك.» َ زَوجَة تَأخُذَ أْن لََك َيحِّقُ «لا لِهِيرُودَُس: قاَل يُوَحنّا لأّنَ ١٨ هُوَ. َجها تَزَّوَ َّتي ال
المَوِت مَِن ُ حَماه وَقَْد يُوَحنّا. مِْن َيخاُف كانَ هِيرُودَُس لِأّنَ ٢٠ ذَلَِك، مِْن ْن َمَّكَ تَت لَْم ها لـَِكنَّ ُلَهُ، تَقت أْن وَأرادَْت يُوَحنّا،

إلَيهِ. الاستِماعَ أَحّبَ ُ ه َّ أن إلّا يُوَحنّا، كَلاِم مِْن ُ يَنزَِعج كانَ ُ أنّه وَمََع ٌس. وَمُقَّدَ ٌ صاِلح رَجٌُل ُ ه َّ أن يَعرُِف ُ ه َّ لأن
عِب الّشَ َ وَرُؤَساء جَيِشهِ َ وَقادَة ِ رِجالِه َ أبرَز ِ َحفلَتِه إلَى دَعا هِيرُودَُس، مِيلادِ عِيدِ فَفِي هِيرُودِيّا. ُ فُرَصة وَجاءَْت ٢١

وَُضيُوفَهُ. هِيرُودَُس وَأسعَدَْت الحَفلَةِ، فِي هِيرُودِيّا ُ ابْنَة فَرَقََصِت ٢٢ َلِيِل. الج إقليِم فِي
لَو ى َّ َحت شَيءٍ، أّيَ «َسُأعطِيِك فَقاَل: لَها وَأقسَمَ ٢٣ لَِك.» وََسيَكُونُ ِيدِينَهُ، تُر شَيءٍ أّيَ «اطلُبِي لِلفَتاةِ: َلُِك الم فَقاَل

مَملـََكتِي.» نِْصَف َطلَبِْت
المَعمَداِن.» يُوَحنّا رَأَس «اطلُبِي ها: ُأمُّ لَها فَقالَْت أطلُُب؟» «ماذا وََسألَْتها: ُأمِّها إلَى ُ الفَتاة فَذَهَبَِت ٢٤

َطبٍَق.» عَلَى المَعمَداِن يُوَحنّا رَأَس الآنَ تُعطِيَنِي أْن يدُ «ُأرِ لَهُ: وَقالَْت َلِِك الم إلَى ُ الفَتاة فَجاءَِت ٢٥

الحُرّاِس أحَدَ فَأْرَسَل ٢٧ ًلُِضيُوفِهِ. وَاحْتِراما قَسَمِهِ، بِسَبَِب َطلَبَها يَرْفَُض أْن يَْستَطـِـْع لَْم ُ ه َّ لـَِكن ِجّداً، َلُِك الم فَحَزِنَ ٢٦
عَلَى الرَأَس َ وَأحضَر ٢٨ يُوَحنّا، رَأَس وَقَطََع الّسِْجِن، إلَى الحارُِس فَذَهََب يُوَحنّا. بِرَأِس يَعُودَ بِأْن ُ وَأمَرَه الحاِل، فِي

وَدَفَنوهُ. ُ َجسَدَه وَأخَذُوا جاءُوا بِالأْمرِ، ُ تَلامِيذُه عَرََف وَلَمّا ٢٩ لُِأمِّها. ُ فَأعطَتْه لِلفَتاةِ، ُ أعطاه َطبٍَق

َشخٍص الآِف َ خَمسَة يُطعِمُ يَسُوعُ
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إلَى وَحدَنا لِنَْذهََب «تَعالَوا لَهُْم: فَقاَل ٣١ موهُ. َّ وَعَل ُ عَمِلُوه ما كُّلِ عَْن ُ وَأخبَرُوه يَسُوعَ َحوَل ُسُل ُّ الر وَاجتَمََع ٣٠

لِلأكِل. ى َّ َحت ٌ فُرَصة لَهُْم تَسنَْح فَلَْم وَيَْذهَبُونَ، يَأتُونَ كانُوا يَن َكثِيرِ لِأّنَ هَذا قَلِيلاً.» َ وَنَستَرِيح مُنْعَزٍِل، مَكاٍن
وُجهَتَهُْم، وَعَرَفُوا المَكانَ يُغادِرُونَ رَأوهُْم النّاَس وَلـَِكّنَ ٣٣ وَحْدَهُْم. مُنْعَزٍِل مَكاٍن إلَى القارِِب فِي فَذَهَبُوا ٣٢

فَتَحَنَّنَ َكبِيراً، ً جَمْعا يَسُوعُ رَأى الّشاطِِئ، إلَى ِ نُزُولِه وَعِنْدَ ٣٤ القُرَى. كُّلِ مِْن الأقداِم عَلَى ً مَْشيا هُناكَ إلَى فَسَبَقُوهُْم
َكثِيرَةً. ً ُأمُورا يُعَلِّمُهُْم فَابْتَدَأ لَها. راِعيَ لا َكخِراٍف كانُوا هُْم لِأّنَ عَلَيهُْم

لـِكَي النّاَس اصْرِِف ٣٦ الوَقُت. َ ر تَأّخَ وَقَْد مُقفِرٌ، مَكاٌن «هَذا وَقالُوا: ُ تَلامِيذُه إلَيهِ َ جاء يٍل، َطو وَقٍت وَبَعْدَ ٣٥

يَأكُلُونَهُ.» ً َشيئا وَيَشتَرُوا ِ ُجاوِرَة الم وَالمَزارِِع القُرَى إلَى يَذهَبُوا
وَنُعطِيهِْم؟» العَمَِل١١ مَِن ٍ َسنَة ِ بِأْجر ً خُبْزا وَنَشتَرِي «أنَذهَُب لَهُ: فَقالُوا لِيَأكُلُوا.» ً َشيئا ْ أنتُم «أعطُوهُْم فَأجابَهُْم: ٣٧

وَسَمَكَتاِن.» ٍ أرغِفَة ُ خَمْسَة «لَدَينا قالُوا: عَرَفُوا فَلَمّا لَدَيكُْم؟» ً رَغِيفا كَْم وَانظُرُوا «اذهَبُوا فَقاَل: ٣٨

ٍ مِئَة مِْن بَعضُها مَجمُوعاٍت فِي َلَسُوا فَج ٤٠ الأخضَرِ. العُْشِب عَلَى مَجمُوعاٍت فِي َمِيَع الج ُيجلِسُوا أْن يَسُوعُ فَأمَرَهُْم ٣٩

َشخصاً. خَمِسينَ مِْن وَبَعضُها َشخٍص
وَأعطاها َ الأرغِفَة مَ َّ قَس َّ ثُم ماءِ. الّسَ إلَى عَينَيهِ ً رافِعا َ الله َ وََشكَر مََكتِيْنِ، وَالّسَ َ َمسَة الخ الخـُبزِ َ أرغِفَة يَسُوعُ فَأخَذَ ٤١

لِلجَمِيِع. مََكتَينِ الّسَ مَ َّ قَس َكما النّاِس. عَلَى لِيُوَزِّعُوها ِ لِتَلامِيذِه
الرِّجاِل ُ عَدَد وَكانَ ٤٤ مَِك. الّسَ وَبَقايا الخـُبْزِ بِِكسَرِ ً مَملوءَة ً َسلَّة َ عَشْرَة اثنَتي وَرَفَعُوا ٤٣ جَمِيعاً. وََشبِعُوا فَأكَلُوا ٤٢

آلاِف. َ خَمَسَة أكَلُوا الَّذِيَن
الماء عَلَى يَمشِي يَسُوعُ

بَينَما الُأخرَى، ةِ ّفَ الّضِ عَلَْى َصيدا بَيِت إلَى ُ وَيَسبِقُوه القارَِب يَرَكبوا أْن ُ تَلامِيذِه مِْن يَسُوعُ َطلََب ذَلَِك بَعْدَ ٤٥
لِيَُصلِّي. َبَِل الج إلَى ذَهََب النّاَس، عَ وَدَّ أْن وَبَعدَ ٤٦ َمَْع. الج َ هُو يَصرُِف

يُواِجهُونَ يَسُوعُ فَرَآهُْم ٤٨ وَحدَهُ. البَرِّ عَلَى يَسُوعُ وَكانَ البُحَيرَةِ، وََسِط فِي القارُِب كانَ المَساءُ، حَّلَ وَعِندَما ٤٧
عَلَى ً ماِشيا إلَْيهِْم يَسُوعُ َ جاء بِقَلِيٍل، الفَجرِ وَقَبَل القارِِب. جاهِ لاّتِ ً مُعاِكسَة كانَْت َ الرِّيح لِأّنَ جدِيِف َّ الت فِي ً بَة ُصعُو
وَخافُوا. ُ رَأوه ً جَمِيعا هُْم لِأّنَ ٥٠ فَصَرَُخوا، َشبٌَح، ُ ه َّ أن وا ُّ َظن ِياهِ الم عَلَى ً ماِشيا ُ رَأوه فَلَمّا ٤٩ يَتَجاوَزَهُْم. أْن وَأرادَ البُحَيرَةِ.
تَماماً، مُندَهِِشينَ وَكانُوا الرِّيحُ، فَهَدَأِت القارِِب، فِي مَعَهُْم َصعِدَ َّ ثُم ٥١ َتخافُوا.» لا أنا، ُ ه َّ إن عُوا، «تَشَّجَ لَهُْم: قاَل ُ ه َّ لـَِكن

قاِسيَةً. كانَْت بَهُْم قُلُو لِأّنَ الأرغِفَةِ، ِ مُعِجزَة ِخلاِل مِْن يَفهَمُوا لَْم هُْم لِأّنَ ٥٢

َكثِيرِين يَشفِي يَسُوعُ
النّاُس عَرََف القارِِب، مَِن خَرَُجوا وَلَمّا ٥٤ بَهُْم. قارِ َبَطُوا وَر َجنِّيسارََت، ِ مِنْطَقَة إلَى وََصلُوا البُحَيرَةَ، عَبَرُوا وَلَمّا ٥٣
فِيهِ. يَسُوعَ أّنَ يَسمَعُونَ مَكاٍن كُّلِ إلَى ةٍ أسِرَّ عَلَى المَرضَى يَحمِلُونَ وَكانُوا كُلِّها، ِ ِنطَقَة الم تِلَْك فِْي فَانْتَشَرُوا ٥٥ يَسُوعَ.
لُونَ وَيَتَوَّسَ ةِ، العامَّ الأماِكِن فِي مَرضاهُْم يََضعُونَ النّاُس كانَ وَالمَزارِِع، َلْداِت وَالب القُرَى إلَى يَذهَُب: كانَ وََحيثُما ٥٦

الّشِفاءَ. نالُوا ُ لَمَسُوه الَّذِيَن وَكُّلُ بِهِ. ثَو َطرََف ى َّ َحت وَلَو يَلمِسُوا بِأْن لَهُْم يَسمََح أْن إلَيهِ
٦:٣٧ ١١

كامل. ليوٍم العامِِل َ أجر الدِّينارُ وكانَ ديناٍر.» «بمِئَتَي حرفياً: العَمَل. … بأْجرِ
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٧
البَشَر وَتَقاليدُ ِ الله وَصايا

بِأيدٍ يَأكُلُونَ ِ تَلامِيذِه بَعَض فَرََأْوا ٢ القُدِس. مَِن جاءُوا الَّذِيَن ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمِي يِسيِّينَ ِّ الفِر بَعُض ُ َحولَه وَاجتَمََع ١

وَإذا ٤ قاليدِ. َّ لِلت ً وَفْقا أيدِيَهُْم يَغِسلُوا ى َّ َحت يَأكُلُونَ لا اليَهُودِ وَجَمِيُع ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر كانَ فَقَْد ٣ مَغسُولَةٍ. غَيرِ أي َنجِسَةٍ،
الـكُؤُوِس غَسِل مِثَل يَتبَعُونَها ُأْخرَى عاداٌت وَلَهُْم َجيِّداً. ُ يَغِسلُوه ى َّ َحت ً َشيئا يَأكُلُونَ َ يَكُونوا لَْم وِق، الّسُ مَِن عادُوا

ُحوِن. وَالّصُ ةِ َّ حاِسي ُّ الن ِ وَالأوعِيَة يِق وَالأبارِ
َنجِسَةٍ؟» بِأيدٍ يَأكُلُونَ ِماذا ل القُدَماءِ؟ بَتَقالِيدِ َ تَلامِيذُك يَقتَدِي لا ِماذا «ل يعَةِ: رِ َّ الش وَمُعَلِّمُوا ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر ُ فَسَألَه ٥

فَقاَل: المُنافِقُينَ، ُ أنتُم عَنكُْم أ َّ تَنَب ِحينَ ُ إَشعْياء «َصدََق فَأجابَهُْم: ٦

بِشَفَتَيهِ، ُمَجِّدُنِي ي عُب الّشَ ‹هَذا
عَنِّي. فَبَعِيدٌ ُ قَلْبُه وَأمّا
فائِدَةٍ، بِلا عِبادَتُهُْم ٧

ً تَعالِيما يُعَلِّمُونَ هُْم لِأّنَ
ةٍ.›١٢ َّ ي بَشَرِ وَصايا ِسوَى لَيسَْت ِهيَ

البَشَر!» تَقالِيدَ الآنَ وَتَتبَعُونَ اللهِ، وَصايا ْ أهمَلْتُم لَقَْد ٨

َك،›١٣ وَُأمَّ أباكَ ‹أكرِْم مُوسَى: قاَل فَقَْد ١٠ تَقالِيدِكُْم! عَلَى لِتُحافِظُوا ِ الله وَصايا رَفَْض ُتجِيدُونَ ْ «أنتُم لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٩

مُساعَدَتَُكما، أستَطِيُع ‹لا لُِأمِّهِ: أْو لأبيهِ َشخٌْص يَقوَل بِأْن تَْسمَحونَ كُْم َّ لـَِكن ١١ يُقتَُل.›١٤ ُ ه ُأمَّ أْو ُ أباه ُ يَْشتُم ‹مَْن وَقاَل:
لِأجِل اللهِ َ كَلِمَة وَتَتَجاهَلُونَ ١٣ وَُأمِّهِ. ِيهِ أب ِ مُساعَدَة عَدَِم عَلَى ُ فَتُشَّجِعونَه ١٢ ‹! ّبِ َّ لِلر باٌن قُر َ هُو ُ ـِكُه أمتَل ما كُّلَ لِأّنَ

هَذَهِ.» مِثَل ً َكثِيرَة ً ُأمَورا وَتَفعَلُونَ بِعُونَها. َّ تَت َّتِي ال ُ تَقاليدِكُم
الخارِِج مَِن الإنساِن َ مَعِدَة يَدخُُل ما ١٥ وَافهَمُوا. جَمِيعُكُْم إلَيَّ «اْستَمِعُوا لَهُْم: وَقاَل ً ِيَة ثان إلَيهِ ُمُوعَ الج يَسُوعُ وَدَعا ١٤

فَلْيَسمَْع.» ُأذُناِن، ُ لَه مَْن ١٦ يُنَجِّسُهُ. ما َ فَهُو الإنساِن داِخِل مِْن يَأتِي ما أمّا الإنْسانَ، يُنَجِّسَ أْن ُ يَْقدِر لا
تَفهَمُوا؟ ًلَْم أيضا ْ «أأنتُم لَهُْم: فَقاَل ١٨ التَشبيهِ. هَذا مَعنَى عَْن ُ تَلامِيذُه ُ َسألَه البَيِت، إلَى وَدَخََل النّاَس تَرَكَ وَلَمّا ١٧
َّ ثُم مَعِدَتِهِ، إلَى بَْل قَلبِهِ، إلَى يَدخُُل لا ُ ه َّ لِأن ١٩ يُنَجِّسَهُ؟ أْن ُ يَْقدِر الخارِِج مَِن الإنسانَ يَدخُُل َ شَيء لا ُ ه َّ إن تَفهَمُوا ألَْم

طاهِرَةٌ. ِ الأطعِمَة جَمِيَع أّنَ الكَلاِم بِهَذا يَسُوعُ فَبَيَّنَ خارِجاً.» َيخْرُُج
تَأتِي الإنساِن، قَلِْب مِْن الدّاِخِل، مَِن ُ ه َّ لِأن ٢١ يُنَجِّسُهُ. ما َ هُو الإنساِن داِخِل مِْن َيخرُُج ما «إّنَ قاَل: َّ ثُم ٢٠
وَالإهانَةُ، وَالحَسَدُ، وَالعَهارَةُ، وَالخِداعُ، ُبُْث، وَالخ وَالجَشَُع، وَالزِّنَى، ٢٢ وَالقَتُل، رِقَةُ، َّ وَالس وَالفِْسُق، يرَةُ، الشِّرِّ ُ الأفكار

يُنَجِّسُهُ.» ما وَِهيَ الإنساِن، داِخِل مِْن تَأتِي جَمِيعُها ُ يرَة الشِّرِّ الأفعاُل ِ هَذِه ٢٣ َماقَةُ. وَالح ياءُ، وَالـِكبْرِ
13 :29 إَشعْياء ٧:٧ ١٢

٧:١٠ ١٣
16. :5 التثنية وكتاب 12، :20 الخروج كتاب من أمّك. … أكرم

٧:١٠ ١٤
17. :21 الخروج كتاب من يقتل. … يشتم من
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ً يبَة غَر اْمرأةً يُساعِدُ يَسُوعُ
أْن لِأحَدٍ ِيدُ يُر يَكُْن وَلَْم بَيتاً، دَخََل وَهُناكَ بُِصورَ. ِ ُحِيطَة الم المَناطِِق إلَى َ جَه وَاّتَ ِنطَقَةَ، الم تِلَْك يَسُوعُ َ غادَر َّ ثُم ٢٤

بِوُُصولِهِ، سَمِعَْت َنجٌِس، رُوٌح فِيها ٌ ابْنَة لَدَيها ً اْمرأة إّنَ إْذ ٢٥ نَْفسَهُ، ُيخْفي أْن يَستَطـِـْع لَْم ُ ه َّ لـَِكن هُناكَ. ُ ه َّ أن يَعرَِف
وَح ُّ الر لِيُخرَِج إلَيهِ لَْت وَتَوَّسَ يّا. ُسورِ مِْن ً ة َّ فينِيقِي بَْل ةً، َّ يَهودِي ُ المَرْاَة تَكُن لَْم ٢٦ قَدَمَيهِ. عِندَ وَاْرتَمَْت الفَورِ عَلَْى فَجاءَْت

ابْنَتِها. مَِن َ ير الشِّرِّ
لِلكِلاِب.» ُ ُلقِيَه وَن َطعامَهُم نَأخُذَ أْن ً َجيِّدا فَلَيَس لاً. أّوَ البَيِت ُ أبْناء يَشبََع أْن الأولَى «مَِن يَسُوعُ: لَها فَقاَل ٢٧

الأبْناءُ.» ُ يُْسقِطُه الَّذي الطَعاِم فُتاَت تَأكُُل المائِدَةِ، َتحَت َّتْي ال الكِلاُب ى َّ َحت وَلـَِكْن َسيِّدِي، يا «َصحِيٌح فَأجابَتْهُ: ٢٨

ابْنَتِِك.» مَِن خَرََج قَْد َ ير الشِّرِّ وَح ُّ الر لِأّنَ بَيتِِك، إلَى اذهَبِي هَذا، كَلامِِك أجِل «مِْن لَها: فَقاَل ٢٩

يرُ. الشِّرِّ وُح ُّ الر مِْنها خَرََج وَقَْد يرِ، رِ َّ الس عَلَى ً مُستَلقِيَة ابْنَتَها وَوَجَدَِت بَيتِها، إلَى فَرَِجعَْت ٣٠

أْخرَس أصَّمَ يَشفِي يَسُوعُ
هُناكَ، َ هُو وَبَينَما ٣٢ العَشْرِ. بِالمُدُِن ً مُرُورا َلِيِل، الج ِ ُبحـَيرَة جاهِ باّتِ َ َصيداء َ وَعَبَر ُصورَ، َ مِنْطَقَة يَسُوعُ تَرَكَ َّ ثُم ٣١

عَلَيهِ. يَدَيهِ يََضَع أْن إلَيهِ لُوا وَتَوَّسَ وَأْخرََس، أصَّمَ ً رَجُلا إلَيهِ أحضَرُوا
إلَى يَسُوعُ َ وَنَظَر ٣٤ لِسانَهُ. وَلَمََس تَفََل َّ ثُم ُأذُنَيهِ فِي ُ أصابِعَه وَوََضَع َمِْع، الج عَِن ً بَعِيدا ِباً، جان ُ فَأخَذَه يَسُوعُ أمّا ٣٣

بِوُُضوٍح. مُ َّ يَتَكَل وَابْتَدَأ لِسانُهُ، وَاْنحَّلَ ُأذُناهُ، فَانفَتََحْت ٣٥ «انْفَتِحي.» أْي «إفْثا.» وَقاَل: بِعُْمٍق دَ َّ وَتَنَه ماءِ الّسَ
وَانْدَهََش ٣٧ أكثَرَ. بِذَلَِك أوصاهُْم ما َّ كُل َ أكثَر ُيخـْبِرونَ كانُوا هُْم لـَِكنَّ أحَداً. ُيخـبِرُوا لا بِأْن يَسُوعُ وَأوصاهُْم ٣٦

مُونَ.» َّ يَتَكَل وَالخُرَْس يَسمَعُونَ، ّمَ الصُّ َجعََل ُ ه َّ إن ى َّ َحت رائـِـٍع، بِشَكٍل شَيءٍ كُّلَ فَعََل «قَْد وَقالُوا: ً تَماما النّاُس
٨

َشخص آلاِف َ أربَعَة يُطعِمُ يَسُوعُ
ُ تَلامِيذَه يَسُوعُ فَاْستَْدعَى لِيَأكُلُوهُ. ٌ شَيء هُناكَ يَكُْن وَلَْم ِيَةً، ثان النّاِس مَِن ٌ َكبِير َحْشدٌ اجتَمََع الأيّاِم تِلَْك وَفِي ١

إلَى أرَسلْتُهُْم وَإْن ٣ لِيَأكُلُوا مَعَهُْم َ شَيء وَلا أيّاٍم ِ ثَلاثَة مُنذُ مَعِي فَهُْم النّاِس، هَؤُلاءِ عَلَى ُأشفُِق نِي َّ «إن ٢ لَهُْم: وَقاَل
بَعِيدَةٍ.» ٍ أمِكنَة مِْن َ جاء بَعضَهُْم لِأّنَ يِق. رِ الّطَ فِي عَلَيهِْم فَسَيُغْمَْى َجوعَى، بُيُوتِهِْم

المُقفِرِ.» المَكاِن هَذا فِي هَؤُلاءِ لِكُّلِ ً كافِيا ً َطعاما َنجِدَ أْن نَستَطِيُع «وَأيَن تَلامِيذُهُ: ُ فَأجابَه ٤

أرغِفَةٍ.» ُ «َسبعَة فَقالُوا: لَدَيكُْم؟» ً رَغِيفا «كَْم فَسَألَهُْم: ٥

َ تَلاميذَه وَأعطَى َ الأرغِفَة مَ َّ وَقَس وََشكَرَ، بْعَةَ، الّسَ َ الأرغِفَة وَأخَذَ الأْرِض، عَلَى ُلُوِس بِالج النّاَس يَسُوعُ فَأمَرَ ٦

بِأْن ُ تَلامِيذَه وَأمَرَ فَشَكَرَ، أيضاً، غِيرِ الّصَ مَِك الّسَ بَعُْض مَعَهُْم وَكانَ ٧ َمِيِع. الج عَلَى عُوها فَوَزَّ النّاِس، عَلَى لِيُوَزِّعُوها
يُوَزِّعُوها.

آلاِف ِ أربَعَة َ َنحْو أكَلوا الَّذيَن ُ عَدَد كانَ وَقَْد ٩ عاِم. الّطَ ِكسَرِ مِْن ِسلاٍل َسبَْع جَمَعُوا َّ ثُم وََشبِعُوا، َمِيُع الج فَأكََل ٨

دَلْمانُوثَةَ. ِ مِنْطَقَة إلَى َ وَجاء ِ تَلامِيذِه مََع القارِِب إلَى وََصعِدَ ١٠ يَسُوعُ، صَرَفَهُْم َّ ثُم َشخٍص.
يَسُوع يَمتَِحنُونَ ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر



٣٣ : ٨ مَْرقُس ١٦٠٣ ١١ : ٨ مَْرقُس

لَهُْم: وَقاَل بِعُْمٍق، يَسُوعُ دَ َّ فَتَنَه ١٢ َمتَِحنوهُ. لِي ماءِ الّسَ مَِن ً بُرهانا ُ مِنْه وََطلَبُوا ُيحاوِرُونَهُ. وَابتَدَُأوا ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر َ وَجاء ١١

َ وََصعِد يَسُوعُ تَرَكَهُْم َّ ثُم ١٣ الجِيِل.» لِهَذا بُرهاٌن يُعطَى لَْن ، الحَّقَ لـَكُمُ أقُوُل يؤمَِن؟ لـِكَْي ً بُرهانا الجِيُل هَذا يَطلُُب ِماذا «ل
البُحَيرَةِ. مَِن الُأخرَى ةِ الِضّفَ إلَى َ جَه وَاّتَ القارِِب، فِي

اليَهُود تَعليِم مِْن ُ ُيحَّذِر يَسُوعُ
ُيحَّذِرُهُْم يَسُوعُ وَكانَ ١٥ واِحدٌ. رَغِيٌف إلّا القارِِب فِي مَعَهُْم يَكُْن وَلَْم خُبْزاً، ُيحضِرُوا أْن لامِيذُ َّ الت وَنَسِيَ ١٤

هِيرُودَُس.» ِ وَخَمِيرَة يِسيِّينَ ِّ الفِر ِ خَمِيرَة مِْن وَاحتَرُِسوا «احذَرُوا فَيَقوُل:
خُبْزٌ!» لَدَينا لَيَس «لـَِكْن لِلآخَرِ: أحَدُهُْم يَقوُل لامِيذُ َّ الت فَابتَدَأ ١٦

قَْد بَكُْم قُلُو أّنَ أْم بَعْدُ؟ وَتَفهَمُوا تُدرُِكوا ألَْم خُبْزٍ؟ وُجودِ عَدَِم َحوَل ثُونَ تَتَحَّدَ ِماذا «ل لَهُْم: وَقاَل يَسُوعُ َ فَعَلِم ١٧

عِندَما ١٩ رُونَ؟ تَتَذكَّ وَلا تَسمَعُونَ لا فَلِماذا آذاٌن؟ لـَكُْم ألَيَس تُبصِرُونَ؟ لا فَلِماذا عُيُوٌن؟ لـَكُْم ألَيَس ١٨ ْت؟ تَقَّسَ
َسلَّةً.» َ عَشْرَة «اثْنَتَي قالُوا: عاِم؟» الّطَ بَواقِي مِْن ْ مَلأتُم الّسِلاِل مَِن كَْم رَجٍُل، آلاِف ِ لِلخَمسَة َ َمْسَة الخ َ الأرغِفَة ْمُت قَّسَ
فَقاَل ٢١ ِسلاٍل.» «َسبُْع قالُوا: رَجٍُل؟» آلاِف ِ لِلأربَعَة َ بْعَة الّسَ َ الأرغِفَة ْمُت قَّسَ عِندَما البَواقِي مَِن ْ مَلأتُم ً َسلَّة «وَكَْم ٢٠

بَعْدُ؟» تَفهَموا لَْم ِماذا ل ً «إذا لَهُْم:
َصيدا بَيِت فِي أعمَى يَشفِي يَسُوعُ

فَأْمسََك ٢٣ عَلَيهِ. يَدَيهِ يََضَع أْن إلَيهِ لُوا وَتَوَّسَ أعمًَى، ً رَجُلا النّاِس بَعُْض إلَيهِ َ فَأحضَر َصيدا، بَيِت إلَى َ جاء َّ ثُم ٢٢
الآنَ؟» ً َشيئا تَرَى «هَْل وََسألَهُ: عَلَيهِ، يَدَيهِ وَوََضَع عَينَيهِ، عَلَى تَفََل َّ ثُم َلدَةِ. الب خارِِج إلَى ُ وَأخَذَه الأعمَى، ِيَدِ ب يَسُوعُ

تَمشِي.» كَأشجاٍر النّاَس «أرَى وَقاَل: جُُل َّ الر َ فَنَظَر ٢٤

ُ فأرَسلَه ٢٦ بِوُضوٍح. شَيءٍ كَّلَ َ وَأبصَر فَشُفَِي تَماماً، عَينيهِ جُُل َّ الر فَفَتََح ِيَةً، ثان جُِل َّ الر عَينَي عَلَى يَدَيهِ يَسُوعُ فَوََضَع ٢٥

َلْدَةِ.» الب إلَى تَدخُْل «لا لَهُ: وَقاَل ِ بَيتِه إلَى يَسُوعُ
المَِسيح َ هُو يَسُوعَ بِأّنَ يَعتَرُِف بُطرُُس

أنا؟» إنِّي النّاُس يقُوُل «مَْن َسألَهُْم: يِق رِ الّطَ وَفِي َس، ُّ فِيلِب ةِ َّ ي قَيصَرِ َحوَل َّتي ال القُرَى إلَى ُ وَتَلامِيذُه يَسُوعُ َ جَه وَاّتَ ٢٧

الأنبِياءِ.» كَباقي نَبِيٌ َك َّ إَن وَآخَرُونَ يلِيّا، إ َك َّ إَن وَآخَرُونَ المَعمَدانُ، يُوَحنّا َك َّ إن بَعضُهُْم «يَقُوُل فَأجابُوهُ: ٢٨

المَِسيُح.» َ هُو «أنَت بُطرُُس: ُ فَأجابَه رَأيِكُْم؟» فِي أنا مَْن «وَأنتُمْ، فَسَألَهُْم: ٢٩

تِهِ. َّ ي هَو عَْن ً أحَدا ُيخـبِرُوا أْن مِْن رَهُْم حَّذَ فَقَْد يَسُوعُ أمّا ٣٠

مَوتِه باقتِراِب ُ يُنبئ يَسُوعُ
وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ وَكِبار يُوُخ الّشُ ُ يَرفَُضه وَأْن َكثِيرَةً، َ أشياء َ يُعانِي أْن يَنبَغِي الإنساِن ابَْن أّنَ يُعَلِّمُهُْم يَسُوعُ وَابتَدَأ ٣١

صَراحَةٍ. بِكُّلِ هَذا أخبَرَهُْم ٣٢ أيّاٍم. ِ ثَلاثَة بَعْدَ يُقامَ وَ يُقتََل أْن يَنبَغِي َكما يعَةِ. ر َّ الش
يا عَنِّي «ابتَعِْد بُطرَُس: ً خا َّبِ مُو وَقاَل ِ تَلامِيذِه إلَى يَسُوعُ َت فَالتَّفَ ٣٣ خُهُ! َّبِ يُو وَابْتَدَأ ً ِبا جان يَسُوعَ أخَذَ فَقَْد بُطرُُس أمّا

البَشَرِ.» لُِأمُورِ بَْل اللهِ، لُِأمُورِ ُّ تَهتَم لا فَأنَت َشيطانُ!
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يَرفََع وَأْن نَفسَهُ، َ يُنكِر أْن بُّدَ فَلا مَعِي، َ يَأتِي أْن أحَدٌ أرادَ «إْن لَهُْم: وَقاَل تَلامِيذِهِ، مََع َمَْع الج إلَيهِ دَعا َّ ثُم ٣٤
أجِل وَمِْن أجلِي مِْن ُ َحياتَه ُ َيخسَر مَْن أمّا َسيَخسَرُها. َحياتَهُ، ُيخَلَِّص أْن ِيدُ يُر فَمَْن ٣٥ وَيَتبَعَنِي. ُ لَه المُعطَى لِيَب الّصَ
َ يُقَّدِم أْن الإنسانُ يَستَطِيُع وَماذا ٣٧ نَْفسَهُ؟ َ وََخسِر هُ، َّ كُل َ العالَم َ رَِبح لَو الإنْسانُ يَنتَفـِـُع َماذا ف ٣٦ فَسَيُخَلِّصُها. البِشارَةِ،
ِحينَ الإنساِن ابُن ِ بِه َسيَخجَُل الخاطِِئ، الفاِسِق الجِيِل هَذا فِي وَبِكَلاِمي بِي َيخجَُل مَْن كُّلَ لِأّنَ ٣٨ َحياتَهُ؟ لِيَستَرِدَّ

ِسينَ.» المُقَّدَ ِ مَلائَِكتِه مََع ِ أبيْه َمجدِ فِي يَأتي
٩

مَلـَكوَت يَرَوا أْن قَبَل المَوَت يَذُوقُوا لَْن ً أشخاصا هُنا الواقِفِينَ بَينِ مِْن إّنَ : الحَّقَ لـَكُمُ «أقُوُل يَسُوعُ: لَهُْم قاَل َّ ثُم ١
ةٍ.» َّ بِقُو ً ِيا آت ِ الله

وَإيلِيّا مُوسَى ُ وَمَعَه يَسُوعُ
فَصارَْت ٣ أمامَهُْم. ُ هَيئَتَه َ ر َّ وَغَي وَحْدَهُْم، مُرتَفـِـٍع َجبٍَل إلَى يُوَحنّا وَ يَعقُوَب وَ بُطرَُس يَسُوعُ أخَذَ أيّاٍم، ةِ َّ ِست وَبَعْدَ ٢

مََع يلِيّا إ لَهُْم َ وََظهَر ٤ هَكَذا! يُبَيَِّض أْن الأْرِض عَلَى قَّصاٍر لأّيِ ُمِكُن ي لا ُ ه َّ إن ْى َّ َحت البَياِض. َ وَناِصعَة ةً، مُِشعَّ ُ ِيابُه ث
يَسُوعَ. مََع ثاِن يَتَحَّدَ وَكانا مُوسَى،

ِمُوسَى، ل ً وَواِحدَة لََك، ً واِحدَة َخيماٍت، ثَلاَث فَلنَنُصْب هُنا! نَكُونَ أْن أجمََل ما مُعَلِّمُ، «يا لِيَسُوعَ: بُطرُُس فقاَل ٥

خائِفِينَ. كانُوا فَقَْد يَقُولُهُ، الَّذِي ما يَعرِْف يَكُْن وَلَْم ٦ يلِيّا.» لإ ً وَواِحدَة
إلَيهِ.» فَأصغُوا َحبيبْي، ابْنِي َ هُو «هَذا يَقوُل: ِ الغَيمَة مَِن َصوٌت َ وَجاء ْتهُْم، وَغَّطَ ٌ غَيمَة جاءَْت َّ ثُم ٧

وَحدَهُ. يَسُوعَ إلّا مَعَهُْم يَرَوا فَلَْم َحولَهُْم، نَظَروا وَفَجأةً، ٨
مَِن الإنساِن ابُْن يُقامَ أْن إلَى يا، الرُؤ ِ بِهَذِه ً أحَدا ُتخـبِرُوا «لا وَقاَل: يَسُوعُ أمَرَهُْم َبَِل، الج مَِن يَنزِلُونَ هُْم وَبَينَما ٩

المَوِت.»
إّنَ ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو يَقُوُل ِماذا «ل فَسَألُوهُ: ١١ المَوِت. مَِن ِ القِيامَة مَعنَى عَْن ثونَ يَتَحَّدَ وَكانُوا بَينَهُْم، الأمرَ فَحَفِظُوا ١٠

لاً؟»١٥ أّوَ َ يَأتِي أْن يَنبَغي يلِيّا إ
ً أيضا ُكتَِب وَلـَِكْن أصلِهِ. إلَى شَيءٍ كُّلَ يَرُدُّ َ فَهو لاً، أّوَ يَأتيَ أْن يَنبَغي يلِيّا إ إّنَ بِقَولِهِْم مُصيبُونَ «هُْم لَهُْم: فَقاَل ١٢

ُكتَِب َكما ً تَماما ِيدُونَ، يُر َكما ُ وَعامَلُوه جاءَ، قَْد يلِيّا إ إّنَ لـَكُْم أقُوُل ١٣ وَيُرفَُض. ً َكثِيرا مُ َّ َسيَتَأل ُ ه َّ أن الإنساِن ابِْن عَِن
عَنْهُ.»

َصبِيٍّ مِْن ً يرا شِرِّ ً رُوحا ُيخرُِج يَسُوعُ
ُيجادِلُونَهُْم. ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُوا وَكانَ َحولَهُْم، النّاِس مَِن ً َكبِيرا ً جَمْعا شاهَدُوا لامِيذِ، َّ الت ةِ َّ بَقِي إلَى وََصلُوا وَعِندَما ١٤

عَلَيهِ. لِيُسَلِّمُوا وَأسْرَعُوا ً دَهشَة امتَلأوا النّاُس ُ رَآه َما وَحال ١٥
مَعَهُْم؟» فِيهِ تَتَجادَلُونَ الَّذِي «ما يَسُوعُ: فَسَألَهُْم ١٦

وَحينَ ١٨ ُيخرُِسهُ. يرٍ شِرِّ بِرُوٍح مَسكُوٌن ُ ه َّ لأن إلَيَك، ابْنِي أحضَرُْت لَقَْد مُعَلِّمُ، «يا هُناكَ: كانَ رَجٌُل ُ فَأجابَه ١٧

يَْقدِرُوا. فَلَْم ُ ُيخرُِجوه أْن تَلامِيذِكَ مِْن َطلَبُْت وَقَْد ُج. َّ وَيَتَشَن ِ أسنانِه عَلَى يَصُرُّ وَ بدُ يَز َّ ثُم أْرضاً، ُ ُلْقيَه ي عَليهِ، ُ يُسَيطِر
٩:١١ ١٥

.6 -5 :4 ملاخي على ً بناء ُ َمجيئَه عونَ َّ يتوق اليهودُ وكانَ الميلاد. قبل 850 سنةِ نحو اللهِ أنبياءِ أحدَ كانَ يليّا إ أولاً. … يليا إ
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«أحضِرِ للرَجُِل: قاَل َّ ثُم أحتَمِلـُكُْم؟» مَتَى إلَى مَعَكُْم، أُكونُ مَتَى إلَى المُؤمِِن، ُ غَيْر َيُل الج ها «أّيُ يَسُوعُ: فَقاَل ١٩
«. إلَيَّ ابنََك

فَكانَ أْرضاً. ُ وَألقاه جاٍت، ُّ تَشَن ِ بَة نَو فِي بِيَّ الّصَ أدخََل يَسُوعَ، ُ ير الشِّرِّ وُح ُّ الر رَأى فَلَمّا إلَيهِ. بِيِّ الّصَ فَأحضَروا ٢٠

بِدُ. وَيُزْ ُب َّ يَتَقَل بِيُّ الّصَ
هَذا كانَ ما ً وََكثِيرا ٢٢ ُطفُولَتِهِ. «مُنْذُ فَأجاَب: الحاِل؟» ِ هَذِه عَلَى َ وَهُو مَتَى «مُنذُ : بِيِّ الّصَ َ وَالِد يَسُوعُ فَسَأَل ٢١

وَساعِْدنا.» حالَنا فَارَحْم َشيئاً، تَفعََل أْن تَستَطِيُع ُكنَت فَإْن ُلَهُ. لِيَقت الماءِ فِي أْو النّارِ فِي ُلقِيهِ ي وُح ُّ الر
بِيِّ الّصَ ُ وَالِد فَصَرََخ ٢٤ يُؤمُِن.» ِمَْن ل مُستَطاعٌ شَيءٍ فَكُّلُ أستَطيُع›؟ ُكنُْت ‹إْن تَقُوُل: ِماذا «ل يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٢٣

عيُف.» الّضَ يمانيَ إ يَقَوَى لـِكَْي فَساعِْدنِي ُأومُِن، «أنا وَقاَل:
هَذا أخرََسَت الَّذِي وُح ُّ الر ها أّيُ «يا لَهُ: وَقاَل ِجَس، َّ الن وَح ُّ الر َ انتَهَر تَتَكاثَرُ، النّاِس أعدادَ أّنَ يَسُوعَ رَأى وَلَمّا ٢٥

ِيَةً.» ثان إلَيهِ تَرِجــَع وَلا مِنْهُ، َتخرَُج بِأْن آمُرُكَ أنا ُأذُنَيهِ، وَأغلَْقَت بِيَّ الّصَ
قالُوا يَن َكثير إّنَ ى َّ َحت مَيٌِّت، ُ ه َّ كَأن بِيُّ الّصَ َ فَصار مِنْهُ. خَرََج َّ ثُم بَةٍ، نَو فِي بِيَّ الّصَ وَأدخََل ُ ير الشِّرِّ وُح ُّ الر فَصَرََخ ٢٦

. بِيُّ الّصَ فَوَقََف وَأنهََضهُ، ِ ِيَدِه ب فَأمسََك يَسُوعُ أمّا ٢٧ ماَت. ُ ه َّ إن
إخراجَهُ؟» َنحُن نَستَطـِـْع لَْم ِماذا «ل انفِرادٍ: عَلَى ُ تَلامِيذُه ُ َسألَه البَيِت، إلَى يَسُوعُ دَخََل أْن وَبَعْدَ ٢٨

لاةِ.» بِالّصَ إلّا َيخرُُج لا وعُ َّ الن «هَذا لَهُْم: فَقاَل ٢٩

وَقِيامَتِه ِ بِمَوتِه ُ يُنبِئ يَسُوعُ
أْن أرادَ بَْل ٣١ مَكانَهُ، أحَدٌ يَعرَِف أْن يَسُوعُ يُرِْد وَلَْم َلِيِل. الج إقليِم َ عَبْر رِحلَتَهُْم وَابتَدَُأوا هُناكَ مِْن وَانطَلَقُوا ٣٠

أْن بَعْدَ هُ، َّ وَلـَِكن وََسيَقتُلُونَهُ. البَشَرِ. ُسلطاِن َتحَت الإنساِن ابُن «َسيُوَضُع لَهُْم: يَقُوُل فَكانَ لِيُعَلِّمَهُْم. ُ تَلامِيذَه مََع يَكونَ
مَعناهُ. عَْن ُ يَسألُوه أْن وَخافُوا كَلامَهُ. يَفهَمُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ٣٢ المَوِت.» مَِن الثّالِِث اليَوِم فِي َسيَقُومُ يُقتََل،

الأعظَم مَِن
يِق.» رِ الّطَ فِي تَتَجادَلونَ ْ ُكنْتُم «عَمّا يَسُوعُ: َسألَهُْم البَيِت، فِي اجتَمَعُوا فَلَمّا َكْفرِناُحومَ. إلَى جاءُوا هَذا وَبَعْدَ ٣٣

بَينَهُْم. الأعظَمُ َ هُو مَْن َحوَل يَتَجادَلُونَ كانُوا هُْم لِأّنَ بِشَيءٍ، لامِيذُ َّ الت ُ ُيجِبْه فَلَْم ٣٤
الكُّلِ، َ آِخر يَكُونَ أْن فَيَنبَغي َل، الأّوَ يَكُونَ أْن مِنْكُْم أرادَ «مَْن لَهُْم: وَقاَل إلَيهِ َ عَشَر الاثْني وَدَعا يَسُوعُ، َلََس فَج ٣٥
يَقبَلُني، ما َّ فَإن باسمِي ًكَهَذا طِفلا يَقبَُل «مَْن ٣٧ وَقاَل: ُ وَاحتََضنَه أمامَهُْم ُ وَأوقَفَه طِفلاً، يَسُوعُ دَعا َّ ثُم ٣٦ الكُّلِ.» َ وَخادِم

أيضاً.» أرَسلَنِي الَّذي يَقبَُل ما َّ فَإن يَقبَلُني وَمَْن
مَعَنا َ فَهُو نا ِضّدَ لَيَس مَْن

مِنّا.» لَيَْس ُ ه َّ لِأن ُ نَمنَعَه أْن فَحاوَلْنا باْسمَِك، َ يْرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ يَطرُد ً رَجُلا رَأينا مُعَلِّمُ، «يا يُوَحنّا: ُ لَه وَقاَل ٣٨

لَيَس الَّذِي لِأّنَ ٤٠ رعَةِ. ُّ الس ِ بِهَذِه إلَيَّ َ يُسيئ أْن ُ ُمِْكنَه ي لا باسمي، ً مُعِجزَة يَصنَُع فَمَْن تَمْنَعوهُ. «لا يَسُوعَ: فَقاَل ٣٩
مُكافَأتَهُ.» مِْن َ ُيحرَم فَلَْن لِلمَِسيِح، كُْم َّ لِأن ماءٍ كَأَس يَسقِيكُْم مَْن إّنَ ، الحَّقَ لـَكُمُ أقُوُل ٤١ مَعَنا. َ هُو نا ِضّدَ

العَثَرات مَِن ٌ َتحذير



١٥ : ١٠ مَْرقُس ١٦٠٦ ٤٢ : ٩ مَْرقُس

ِ بِه وَُألقَِي رَقَبَتِهِ، َحوَل وُِضــَع ً رَحَى َ َحجَر أّنَ لَو ُ لَه أفَضَل فَسَيَكُونُ بِي، المُؤْمِنِينَ غارِ الّصِ هَؤُلاءِ أحَدَ ُ يُعثِر مَْن «أمّا ٤٢

تَكونَ أْن مِْن واِحدَةٍ، ِيَدٍ ب َ َياة الح تَدخَُل أْن لََك ٌ خَير ُ ه َّ لِأن اقْطَعْها. ةِ، َّ الخَطِي إلَى تَدفَعَُك َ يَدُك كانَْت فَإْن ٤٣ البَحرِ. فِي
كانَْت وَإْن ٤٥ تُطفَُأ. لا ُ وَالنّار يَمُوُت، لا ودُ الدُّ َحيُث بَْل ٤٤ النّارُ. تُْطفَُأ لا َحيُث مَ، َّ ُجهَن وَتَدخَُل اثْنَتاِن، يَداِن لََك
اثْنَتاِن، قَدَماِن لََك تَكونَ أْن مِْن واِحدَةٍ، بِقَدٍَم َ َياة الح تَدخَُل أْن لََك ٌ خَير ُ ه َّ لِأن اقطَعْها. ةِ، َّ الخَطِي إلَى تَدفَعَُك قَدَمَُك
ُ ه َّ لِأن فَاقلَعْها. ةِ، َّ الخَطِي إلَى تَدفَعَُك عَينَُك كانَْت وَإْن ٤٧ تُطفَُأ. لا ُ وَالنّار يَمُوُت، لا ودُ الدُّ َحيُث ٤٦ مَ، َّ ُجهَن فِْي وَتُْطرََح
ودُ الدُّ َحيُث ٤٨ مَ، َّ ُجهَن فِْي وَتُْطرََح اثْنَتاِن، عَيناِن لََك تَكونَ أْن مِْن واِحدَةٍ، بِعَينٍ ِ الله مَلـَكوَت تَدخَُل أْن لََك ٌ خَير

تُطفَُأ. لا وَالنّارُ يَمُوُت، لا
فِي لـَكُْم فَلْيَكُْن تُصلُِحونَهُ؟ بِماذا مُلُوَحتَهُ، ِلُْح الم فَقَدَ فَإْن َجيِّدٌ. ِلَْح الم لِأّنَ ٥٠ بِالنّارِ.١٦ ُح َّ َسيُمَل إنساٍن كُّلَ «لِأّنَ ٤٩

بَعٍْض.» مََع بَعُضكُْم َسلاٍم فِي وَعيشوا مِلٌْح، نُفوِسكُْم
١٠

لاق الّطَ
مِْن ُ َحولَه النّاُس وَاجتَمََع الُأردُّنِ. نَهْرِ َ وَراء ما وَمَناطِِق ةِ، َّ اليَهُودِي إقليِم إلَى َ وَجاء المَكانَ، ذَلَِك يَسُوعُ َ غادَر َّ ثُم ١

َكعادَتِهِ. يُعَلِّمُهُْم فَأخَذَ جَديدٍ،
َخطَأ. أّيِ فِي ُ يَْصطادُوه لـِكَي هَذا ُ َسألُوه زَوَجتَهُ؟» جُُل َّ الر يُطَلَِّق أْن ُ «أَيجوز وََسألُوهُ: يِسيِّينَ ِّ الفِر بَعُض إلَيهِ َ وَجاء ٢

مُوسَى؟» ِ بِه أمَرَكُْم الَّذِي «ما يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣
َطلاٍق.١٧ َ وَثيقَة يُعطِيَها أْن بَعْدَ ُ زَوَجتَه يُطَلَِّق بِأْن جُِل َّ لَلر سَمََح «مُوسَى فَقالوا: ٤

‹خَلََق ِ َليقَة الخ ِ بِدايَة مُنذُ َ الله وَلـَِكّنَ ٦ القاِسيَةِ! بِكُمُ قُلُو بِسَبَِب َ ة َّ الوَِصي ِ هَذَه مُوسَْى «َكتََب يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٥
واِحداً.›١٩ ً َجسَدا الاثناِن َ فَيَِصير ٨ بِزَوَجتِهِ، حِّدُ يَّتَ وَ هُ، وَُأمَّ ُ أباه جُُل َّ الر ُ يَترُك ‹لِهَذا ٧ قاَل: َّ ثُم وَُأنثَى؟›١٨ ً ذَكَرا النّاَس

اللهُ.» جَمَعَهُما مَْن بَينَ أحَدٌ يَفِصَل أْن يَنبَغِي فَلا ٩ واِحداً. بَْل اثْنَينِ، بَعْدُ فِيما يَكُوناِن لا وَبِهَذا
ُ زَوَجتَه يُطَلُِّق مَْن «كُّلُ يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ١١ داً. ُمجَّدَ الأْمرِ هَذا عَْن ُ تَلامِيذُه ُ َسألَه البَيِت، فِي كانُوا وَعِندَما ١٠

تَزْنْي.» ها فَإّنَ بِآخَرَ، َجْت وَتَزَّوَ رَجُلَها، ِهيَ قَْت َّ َطل وَإْن ١٢ زَوَجتِهِ. ِضّدَ الزِّنَى يَرتَِكُب بُِأخرَى، ُج يَتَزَّوَ وَ
الأطفال يَقبَُل يَسُوعُ

ذَلَِك، يَسُوعُ رَأى وَعِندَما ١٤ خُونَهُْم. َّبِ يُو فَكانُوا لامِيذُ َّ الت وَأمّا لِيَلْمَسَهُْم، الأْطفاَل إلَيهِ ُيحضِرُونَ النّاُس وَكانَ ١٣
ُ لـَكُم أقُوُل ١٥ اللهِ. مَلـَكُوَت هَؤُلاءِ لِمِثِل لِأّنَ عَنِّي، تَمنَعُوهُْم وَلا ، إلَيَّ يَأتُونَ الأطفاَل «دَعُوا لَهُْم: وَقاَل غَِضَب،

٩:٤٩ ١٦
ينبغي لذلك وَالمشاكل، بِالمعاناة ب َّ سيَُجر المسيح يتبع من أّن هنا المقصود يكون وربما الذبائح. بَعْض على يوضع الملح كان القديم، العهد في بِالنّار. َلّح ُم ي

للهِ. ذبيحة نفسه يقّدم ان
١٠:٤ ١٧

1. :24 التثنية كتاب انظر طلاق. وثيقة
١٠:٦ ١٨

2. :5 و 27، :1 التكوين كتاب من وَأنثى. … خلق
١٠:٨ ١٩

24. :2 التكوين كتاب من واِحداً. … يترك
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عَلَيهِْم، يَدَيهِ وَوََضَع إلَيهِ، هُْم َّ وََضم الأطفاَل يَسُوعُ وَدَعا ١٦ يَدخُلَهُ.» لَْن َكطِفٍل، اللهِ مَلـَكُوَت يَقبَُل لا مَْن إّنَ ، الحَّقَ
وَبارَكَهُْم.

الغِنَى عائُِق
يَنبَغي ماذا الّصاِلحُ، ُ المُعَلِّم ها «أّيُ وََسألَهُ: ُ أمامَه وََسجَدَ رَجٌُل إلَيهِ أسرَعَ َجولاتِهِ، إحدَى فِي يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٧

َّةَ؟» الأبَدِي َ َياة الح أناَل لـِكَي أفعََل أْن
لا تَقتُْل، ‹لا الوَصايا: تَعرُِف أنَت ١٩ اللهُ؟ إلّا َ صاِلح لا ُ ه َّ أن أتَعرُِف صاِلحاً؟ تَدعُونِي ِماذا «ل يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ١٨

َك.›»٢٠ وَُأمَّ أباكَ أكْرِْم أحَدٍ، عَلَى َتحتَْل لا زوراً، تَشْهَْد لا تَسرِْق، لا تَزِْن،
ِصباَي.» مُنذُ ِ هَذِه كُّلَ ُأطِيُع أنا مُعَلِّمُ، «يا جُُل: َّ الر ُ لَه فَقاَل ٢٠

بِهَذا الفُقَراءَ. وَأعِط تَملُِك ما كُّلِ وَبـِـْع اْذهَْب فَقَْط: واِحدٌ ٌ شَيء «يَنقُُصَك وَقاَل: ِبحُّبٍ إلَيهِ َ فَنَظَر يَسُوعُ أمّا ٢١

اتبَعْنِي.» تَعاَل َّ ثُم ماءِ، الّسَ فِي ً َكنزا تَملُِك
ِجّداً. ً غَنِيّا كانَ ُ ه َّ لِأن ً ِينا حَز وَذَهََب هَذا، سَمـِـَع أْن بَعْدَ جُِل َّ الر عَلَى الأمَِل ُ َخيبَة فَبَدَْت ٢٢

اللهِ!» مَلـَكُوَت الأمواِل أصحاُب يَدخَُل أْن أصعََب «ما لَهُْم: وَقاَل ِ تَلامِيذِه إلَى يَسُوعُ َ فَنَظَر ٢٣

جَمٌَل َّ يَمُر أْن ٢٥ اللهِ! مَلـَكوِت دُُخوُل أَصعَْب ما أبنائِي، «يا وَقاَل: تابََع ُ ه َّ لـَِكن كَلامِهِ. مِْن لامِيذُ َّ الت فَاندَهََش ٢٤

اللهِ.» مَلـَكُوَت ٌ غَنِيّ يَدخَُل أْن مِْن ُ أيسَر برَةٍ، إ ثُقِب مِْن
إذاً؟» َيخلَُص أْن ُمِكُن ي «فَمَْن يَقُولُونَ: وَكانُوا ً دَهْشَة لامِيذُ َّ الت فَاْزدادَ ٢٦

اللهِ.» عِنْدَ ٌ مُمِكنَة الأشياءِ كُّلُ لأّنَ اللهِ، عِنْدَ لَيَس لـَِكْن النّاِس، عِنْدَ مُستَِحيٌل «هَذا وَقاَل: إلَْيهِْم يَسُوعُ َ فَنَظَر ٢٧
نَتبَعََك!» لـِكَْي شَيءٍ كُّلَ تَرَكنا قَْد َنحُن «ها يَقُوُل: بُطرُُس فَأخَذَ ٢٨

َأجِل وَمِْن أجلْي مِْن ً أبناء أْو ً أبا أْو ً ُأمّا أْو أَخواٍت أْو ً إْخوَة أْو ً بَيتا َ تَرَك مَْن ، الحَّقَ لـَكُمُ «أقُوُل يَسُوعُ: فَقاَل ٢٩

وََسِط فِي ى َّ َحت وَُحقُولاً، ً وَأبناء هاٍت وَُأمَّ وَأَخواٍت ً وَإخوَة ً بُيُوتا ماِن: َّ الز هَذا فِي ِضعٍف َ مِئَة َسيَناُل ٣٠ البِشارَةِ، إعلاِن
النّاِس، َ آِخر َسيَصيرونَ الَّذيَن النّاِس ُل أّوَ هُْم فَكثيرونَ ٣١ الأبَدِ. إلَى ِ الله مََع ِ ِيَة الآت َياةِ الح فِي وََسيَحيا الاْضّطِهادِ.

النّاِس.» َل أّوَ َسيَصيرونَ الَّذيَن النّاِس ُ آِخر هُْم وََكثيرونَ
وَقِيامَتِه ِ بِمَوتِه ُ يُنبئ يَسُوعُ

فَكانُوا َ عَشَر الاثْنا أمّا خائِفينَ، ُ يَتبَعُونَه الَّذيَن وَكانَ يَقُودُهُْم. وَيَسُوعُ القُدِس، إلَى يقِهِْم َطرِ فِي مُنطَلِقينَ وَكانُوا ٣٢
ذاهِبُونَ َنحُن «ها ٣٣ فَقاَل: لَهُ، َسيَحدُُث ما عَْن ً دا ُمجَّدَ ُيخـبِرُهُْم وَابتَدَأ ً ِبا جان ُ تَلامِيذَه يَسُوعُ فَأخَذَ ِجّداً. مُندَهِشينَ
إلَى ُ وَيُسَلِّمُونَه بِالمَوِْت، عَلَيهِ فَيَحكُمُونَ ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمِي ِ الـكَهَنَة كِبارِ إلَى الإنساِن ابُْن مُ َّ َسيُسَل َحيُث القُْدِس ِ مَدينَة إلَى
الثّالِِث.» اليَوِم فِي المَوِت مَِن فَسَيَقُومُ َ هُو أمّا يَقتُلُونَهُ. َّ ثُم ويجلِدُونَهُ، عَلَيهِ، وَيَبِصقُونَ بِهِ، فَيَْسَخرُونَ ٣٤ المُؤمِنينَ، غَيرِ

يُوَحنّا وَ يَعقُوُب مَطلَُب
مِنَْك.» ُ َسنَطلُبُه ما لَنا ُتحَّقَِق أْن مِنَْك ِيدُ نُر مُعَلِّمُ، «يا وَقالا: زَبَدِي ابْنا يُوَحنّا وَ يَعقُوُب إلَيهِ َ وَجاء ٣٥

١٠:١٩ ٢٠
.20 -16 :5 وَالتثنية ،16 -12 :20 الخروج كتاب من ك. وَُأمَّ أباكَ أكْرِْم … تقتْل لا
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لـَُكما؟» أفعََل أْن مِنِّي ِيداِن تُر «ماذا يَسُوعُ: لَهُما فَقاَل ٣٦

يَسارِكَ.» عَْن َ وَالآخَر يَمِينَِك عَْن ً واِحدا َمجدِكَ، فِي مَعََك ُلُوِس الج امتِيازَ «أعطِنا لَهُ: فَقالا ٣٧

دا تَتَعَمَّ وَأْن َسأشرَبُها؟ َّتِي ال الكَأَس٢١ َبا تَشْر أْن تَستَطِيعاِن هَْل تَطلُبانِهِ. الَّذِي ما تَعلَماِن لا ُما «أنت لَهُما: فَقاَل ٣٨

دُها؟» َسأتَعَمَّ َّتِي ال َّة٢٢َ المَعمُودِي
دُها، َسأتَعَمَّ َّتِي ال َ ة َّ المَعمُودِي داِن وََستَتَعَمَّ َسأشرَبُهُ، الَّذِي الكَأَس «َستَشرَباِن لَهُما: فَقاَل «نَستَطِيُع.» فَأجاباهُ: ٣٩

لَهُْم.» ُأعِّدَ ِمَْن ل إلّا ُ ُأعطِيَه َأْن أستَطيُع فَلا يَسارِي، عَْن أْو يَمِينِي عَْن ُلوُس الج أمّا ٤٠

وَقاَل إلَيهِ يَسُوعُ فَدَعاهُْم ٤٢ يُوَحنّا. وَ يَعقُوَب مِْن ً ِجّدا يَغتَظاونَ ابْتَدَُأوا لََب، الّطَ هَذا الباقُونَ ُ العَشْرَة سَمـِـَع فَلَمّا ٤١

عَلَيهِْم. ُسلُطاتِهِْم ُمارُِسونَ ي وَقادَتُهُْم بِهِْم، ُشعُو ًعَلَى ًمُطلَقا حُكما ُمارُِسونَ ي الُأمَِم ًعَلَى حُّكاما يُعتَبَرُونَ مَْن أّنَ «تَعرِفُونَ لَهُْم:
وَمَْن ٤٤ خادِمَكُْم. يَكُونَ أْن فَعَلَيهِ بَينَكُْم، ً عَظِيما يَكُونَ أْن أرادَ مَْن بَْل بَينَكُْم، يَكُونَ أْن يَنْبَغِي لا هَذا لـَِكّنَ ٤٣
لِيَخدِمَ، بَْل لِيُخدَمَ، يَأِت لَْم ً أيضا الإنساِن ابَْن لأّنَ ٤٥ لِلجَمِيِع. ً عَبْدا يَكُونَ أْن فَعَلَيهِ بَينَكُْم، َل الأّوَ يَكُونَ أْن أرادَ

يَن.» َكثِيرِ ِ ير لِتَحرِ ً فِديَة ُ َحياتَه َ وَلِيُقَّدِم
أعمَى ً رَجُلا يَشفِي يَسُوعُ

تِيماوَُس: ابُْن كانَ النّاِس، مَِن َكبِيرٍ جَمٍْع وَمََع ِ تَلامِيذِه مََع يحا أرِ مِْن خارٌِج َ هُو وَبَينَما يحا، أرِ إلَى جاءُوا َّ ثُم ٤٦

ابتَدَأ ، النّاصِرِّيَ يَسُوعُ َ هُو هُناكَ مِْن المارَّ أّنَ سَمـِـَع فَلَمّا ٤٧ ُل. َّ يَتَسَو يِق رِ الّطَ جانِِب عَلَى ً جالِسا الأعمَى، بارتِيماوُُس
ارحَمْنِي.» داوُدَ، ابَْن يا يَسُوعُ، «يا يَقُوُل: وَ يَصرُُخ

ارحَمنِي!» داوُدَ، ابَْن «يا أكثَرَ: ُ َصوتَه رَفََع ُ ه َّ لـَِكن يَسكَُت، بِأْن ُ وَأمَرُوه َكثيرونَ ُ خَه َّبَ فَو ٤٨

يَدعُوكَ.» يَسُوعَ إّنَ ها انهَْض، ْع، «تَشَّجَ لَهُ: يَقُولُونَ وَكانُوا فَفَعَلُوا، هُنا.» إلَى ُ «ادعُوه وَقاَل: يَسُوعُ َف َّ فَتَوَق ٤٩
يَسُوعَ. إلَى َ ه وَتَوَجَّ ُ رِداءَه وََطرََح َ فَقَفَز ٥٠

أرَْى.» أْن يدُ ُأرِ العَظِيمَ،٢٣ مُعَلِّمِي «يا فَأجابَهُ: أجلَِك؟» مِْن أفعََل أْن مِنِّي ِيدُ تُر «ماذا يَسُوعُ: ُ فَسَألَه ٥١

يِق. رِ الّطَ فِي يَسُوعَ وَتَبـِـَع فَوراً، ُ بَصَرَه جُُل َّ الر فَاْستَعادَ يمانَُك.» إ َشفاكَ «لَقَْد يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٥٢

١١
َلِك الم يَعيُش

مِْن اثْنَينِ يَسُوعُ أرَسَل يتُوِن، َّ الز َجبَِل قُرَْب عَنْيا وَبَيَت فاِجي بَيَت َ َلْدَة ب عِنْدَ القُدِس، ِ مَدينَة مَِن َبُوا اقتَر وَإذِ ١
ُ يَرَكبْه لَْم ً بُوطا مَر ً َصغِيرا ً ِحمارا َستَِجداِن تَدخُلانِها، وَعِندَما أمامَُكما. َّتي ال ِ يَة القَر إلَى «اذهَبا لَهُما: وَقاَل ٢ تَلامِيذِهِ،
يباً.›» قَرِ ُ وََسيُعِيدُه إلَيهِ. َيحتاُج ّبُ َّ ‹الر قُولا: ذَلَك، تَفعَلاِن ِماذا ل أحَدٌ َسألـَُكما فَإذا ٣ وَأحضِراهُ. ُ ُلّاه فَح قَبُل، مِْن أحَدٌ

١٠:٣٨ ٢١
.39 العدد في ً أيضا وَالمعاناة. الآلام كأس أي الكأس.

١٠:٣٨ ٢٢
.39 العدد في ً أيضا شّدتها. إلى ً إشارَة بِالآلام، بِالغمر يتعلق خاص معنى هنا ولها الغمر،» أْو «التغطيس، المعمودية تعني المعمودية.

١٠:٥١ ٢٣
16. :20 يوحنا َ بشارة راِجــع «رابُونِي.» ً حرفيا العَظِيم. مُعَلِّمِي
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يَقِفُونَ النّاِس بَعُض وَكانَ ٥ َلّاهُ. فَح يِق، رِ الّطَ فِي الأبواِب أحَدِ عِنْدَ ً بُوطا مَر الحِمارَ وَوَجَدا التِّلميذاِن فَذَهََب ٤
َ الحِمار التِّلمِيذاِن َ وَأحضَر ٧ لَهُما. فَسَمَُحوا يَسوعُ، أوصاهُما َكما لَهُْم فَقالا ٦ الحِمارَ؟» َتحُلّاِن ِماذا «ل لَهُما: فَقالُوا هُناكَ
عَلَى أردِيَتَهُْم يَفرُِشونَ النّاِس مَِن َكثِيرُونَ وَكانَ ٨ عَلَيهِ. يَسوعُ َلََس فَج الحِمارِ، عَلَْى ِيابَهُما ث وَوََضعا يَسُوعَ، إلَى َ غِير الّصَ

يَهتِفُونَ: ِ خَلْفِه وَمِْن ِ أمامِه مَْن النّاُس وَكانَ ٩ الحُقُوِل. مَِن قَطَعُوها ً أغصانا فَرَُشوا وَآخَرُونَ يِق. رِ الّطَ
َلُِك!٢٤ الم «يَعيُش

٢٥. ّبِ َّ الر بِاسِْم الآتِي َ هُو مُبارَكٌ

ِيَةُ، الآت ُ داوُد أبِينا ُ مَملـَكَة ٌ مُبارَكَة ١٠

عُلاه.» في َلُك الم يَعيُش
شَيءٍ كُّلِ عَلَْى ً نَْظرَة يَسوعُ فألقَى ، حَّلَ قَْد ُ المَساء وَكانَ الهَيكَِل، ِ ساحَة إلَى َ جَه وَاّتَ القُدِس إلَى يَسُوعُ دَخََل َّ ثُم ١١

عَنْيا. بَيَت إلَى َ عَشَر الاثنِي مََع ذَهََب َّ ثُم َحولَهُ،
التِّين َ َشجَرَة َلعَُن ي يَسُوعُ

إلَيها َ ه فَتَوَجَّ مُورِقَةً. تِينٍ َ َشجَرَة بَعيدٍ مِْن وَشاهَدَ ١٣ يَسُوعُ، جاعَ عَنْيا، بَيَت يُغادِرُونَ هُْم بَينَما التّالِي، اليَوِم وَفِي ١٢

يَسُوعُ فَقاَل ١٤ التِّينِ. إثمارِ مَوسِمَ يَكُْن لَْم المَوسِمَ لِأّنَ وَذَلَِك الأوراِق، ِسوَى َيجِْد لَْم ُ ه َّ لـَِكن ِّمارِ، الث بَعَْض فِيها َيجِدُ ُ لَعَلَّه
قالَهُ. ما ُ تَلامِيذُه وَسَمـِـَع الآنَ!» بَعْدَ أحَدٌ مِنِْك يَأكُْل «لا َجرَةِ: لِلّشَ

الهَيكَل ِ ساحَة مِْن جّارَ ُّ الت ُ يَطرُد يَسُوعُ
َ مَوائِد وَقَلََب هُناكَ، وَيَشتَرُونَ يَبِيعُونَ كانُوا ً ُتجّارا يَسُوعُ َ َطرَد الهَيكَِل، َ ساحَة دَخَلُوا فَلَمّا القُْدِس. إلَى دَخَلُوا َّ ثُم ١٥
النّاَس ُ يُعَلِّم وَابتَدَأ ١٧ غَرٍَض. أّيَ يَحمُِل َ وَهُو ِ الّساحَة بِعُبورِ لِأحَدٍ يَسمَْح وَلَْم ١٦ َماِم. الح ِ باعَة وَمَقاعِدَ الصَرّافينَ،

لُُصوِص!›٢٧» ِ ‹وَكْر إلَى ُ ُمُوه لت َّ َحو كُْم َّ لـَِكن الُأمَِم›؟٢٦ َمِيِع ِلج َصلاةٍ بَيَت يُدعَى ‹بَيتِي باً: مَكتُو «ألَيَس يَقوُل: وَ
ُ مِنْه َيخافُونَ كانُوا هُْم لـَِكنَّ بِها. ُ يَقتُلُونَه ٍ يقَة َطرِ عَْن يَبحَثُونَ فَبَدَأوا حَدََث، بِما ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار وَسَمـِـَع ١٨

المَدِينَةِ. مَِن ُ وَتَلامِيذُه يَسُوعُ خَرََج المَساءُ، حَّلَ وَلَمّا ١٩ َمِيَع. الج يُدهُِش كانَ ُ تَعلِيمَه لأّنَ
الإيمان ُ ة َّ قُو

الأْمرَ بُطرُُس َ ر َّ فَتَذَك ٢١ جُذُورِها. مِْن يَبِسَْت وَقَْد التِّينِ َ َشجَرَة رََأْوا سائِرُونَ، هُْم وَبَينَما التّالِي، اليَوِم َصباِح وَفِي ٢٠
يَبُسَْت.» قَْد لَعَنْتَها َّتِي ال ُ َجرَة الّشَ مُعَلِّمُ! يا ْ «انظُر لِيَسُوعَ: وَقاَل

١١:٩ ٢٤
(10 العدد في ً (أيضا َلِك. الم ومَسيِحهِ اللهِ لتسبيِح هُتاٍف ُ صيحَة هُنا ها اّنَ ُ وَالأرجح «خَلِّصنا.» ةِ: َّ ي العبر في ومعناها «هُوَشعنا.» حرفيّاً: َلِك. الم يَعيُش

26 -25 :118 المزمور ١١:٩ ٢٥
١١:١٧ ٢٦

7. :56 إَشعْياء كتاب من الأمم. … بيتي
١١:١٧ ٢٧

11. :7 إرميا لُُصوص. وَكْر
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البَْحرِ،› فِْي وَتُلَْق مَكانَِك مِْن ‹لِتُقلَْع َبَِل: الج لِهَذا قاَل مَْن ، الحَّقَ لـَكُمُ فَأقُوُل ٢٣ بِاللهِ، «آمِنُوا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢٢

ُ تَطلُبُونَه ما كُّلُ لـَكُْم، أقُوُل لِهَذا ٢٤ لَهُ. ُق َسيَتََحّقَ ُ كَلامَه فَإّنَ َسيَحدُُث، ُ يَقُولُه ما بِأّنَ يُؤْمُِن بَْل قَلْبِهِ، فِي يَشُّكُ وَلا
ِضّدَ شَيءٍ أّيُ فيكُْم كانَ إْن ً لا أّوَ فَاْغفِروا بِالَصلاةِ، ْ هَمَْمتُم وَإذا ٢٥ لـَكُْم. فَيَكونَ لـَكُْم، ُ ه َّ بِأن آمِنوا ونَ، ُّ تَُصل ْ وَأنْتُم
فِي الَّذِي ُ أبُوكُم لـَكُْم ُ يَغفِر لا ِيَن، لِلآخَر تَغفِرُوا لَْم فَإْن ٢٦ زَلّاتِكُْم. ماءِ الّسَ فِي الَّذِي ُ أبُوكُم َ يَغفِر ى َّ َحت آخَرِ، َشخٍْص

زَلّاتِكُْم.» ماءِ الّسَ
يَسُوع بِسُلطاِن التّشكيُك

ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو الـكَهَنَةِ، ُ كِبار إلَيهِ َ جاء الهَيكَِل، ِ ساحَة فِي ُ يَِسير يَسُوعُ كانَ وَبَينَما القُدِس. إلَى عادُوا ذَلَِك، بَعْدَ ٢٧

لطانَ؟» الّسُ هَذا أعطاكَ الَّذِي وَمَِن الأشياءَ، ِ هَذِه تَفعَُل ُسلطاٍن بِأّيِ «أخبِرنا وََسألَوهُ: ٢٨ يُوُخ. وَالّشُ
يُوَحنّا ُ ة َّ مَعمُودِي كانَْت هَْل ٣٠ هَذِاَ: أفعَُل ُسلطاٍن بِأّيِ ُأخبِرْكُْم فََأجيبونِي أيضاً، أنا «وََسأسألـُكُْم لَهُْم: فَقاَل ٢٩

أِجيبُونِي.» النّاِس؟ مَِن أْم ِ الله مَِن
مَِن ها إّنَ ُلْنا ق وَإْن ٣٢ تَقبَلُوها؟› لَْم ً إذا ِماذا ‹ل لَنا: فَسَيَقُوُل اللهِ، مَِن ها إّنَ ُلْنا ق «إْن وَقالوا: بَينَهُْم ما فِي فَتَشاوروا ٣١

بِالفِعِِل. ً نَبِيّا يُوَحنّا يَعْتَبِرونَ كانوا َمِيَع الج لِأّنَ عِب، الّشَ مَِن َيخافُونَ ُ القادَة وَكانَ عَلَينا.» ُ َسيَثور عَب الّشَ فَإّنَ النّاِس،
الُأمُورَ.» ِ هَذِه أفعَُل ُسلطاٍن بِأّيِ ُأخبِرُكُْم أنا «وَلا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل نَعلَمُ.» «لا وَقالُوا: يَسُوعَ فَأجابُوا ٣٣

١٢
ابْنَه يُرِسُل ُ الله

فَقاَل: بِأمثاٍل إلَْيهِْم ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ وَابتَدَأ ١

لِبَعِض ُ رَه أّجَ َّ ثُم لِلحِراَسةِ. ً بُرجا وَبَنَى لِلعِنَِب، ً مِعصَرَة لِتَكونَ ً ُحْفرَة َ وََحفَر بِِسياٍج، ُ وَأحاَطه كَرْماً، رَجٌُل «غَرََس
بَعِيداً. َ وَسافَر الفَلّاِحينَ

ُ فَأمسَكُوه ٣ الـكَرِم. نَتاِج مِْن ً َشيئا مِْنهُْم يَأخُذَ لـِكَي الفَلّاِحينَ إلَى ً خادِما فَأرَسَل الحَصادِ. وَقُت َ «وَجاء ٢

فَأرَسَل ٥ وَأهانُوهُ. رَأَسهُ، فَجَرَُحوا إلَْيهِْم، َ آخَر ً خادِما الـكَرِم صاِحُب فَأرَسَل ٤ اليَديِن. فارِغَ ُ وَصَرَفُوه َبُوهُ، وَضَر
بَعضَهُْم. وَقَتَلُوا بَعضَهُْم، َبُوا فَضَر غَيرَهُ، يَن َكثِيرِ الـكَرِم صاِحُب

ابنِي!› ‹َسيَحتَرِمُونَ يَقوُل: َ وَهو ً أِخيرا إلَْيهِْم ُ فَأرَسلَه هُ. ُّ ُيحِب الَّذْي ِ ابْنِه ِسوَى ُ عِندَه يَبَْق «فَلَْم ٦

ِ عَلَيه فَقَبَُضوا ٨ لَنا.› الميراُث فَيُْصبَِح ُ ُلْه فَلنَقت يُث، الوَرِ َ هُو ‹هَذا وَقالُوا: بَينَهُْم َ ما فِي تَشاوَرُوا الفَلّاحينَ «وَلـَِكّنَ ٧
الـكَرِْم. خارَِج ُ وَألقَوه وَقَتَلُوهُ،

تَقرَأوا ألَْم ١٠ لِغَيرِهِْم. الـكَرمَ يُعطِي وَ الفَلّاِحينَ، هَؤُلاءِ يَقتُُل وَ َسيَْأتِي بِهِْم؟ الـكَرِم صاِحُب َسيَفعَُل َماذا «ف ٩
المَْكتوَب:

البَنّاؤُونَ، ُ رَفََضه الَّذِي ُ َجَر ‹الح
الأساِس. َ َحجَر صارَ الَّذِي َ هُو

الأْمرَ، هَذا َصنََع ّبُ َّ الر ١١
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٢٨ ِنا؟›» عُيُون فِي ٌ عَظيم أْمٌر َ وَهُو

كانُوا هُْم لـَِكنَّ رَواهُ. الَّذِي بِالمَثَِل يَقِصدُهُْم كانَ ُ ه َّ أن عَرَفُوا هُْم لِأّنَ بِيَسُوعَ، لِلإيقاِع ٍ يقَة َطرِ عَْن يَبحَثُونَ وَبَدَُأوا ١٢

وَذَهَبُوا. ُ فَتَرَُكوه النّاِس، مَِن َيخافُونَ

بِيَسُوع الإيقاعَ ُيحاوِلُونَ اليَهُودِ ُ قادَة
مُعَلِّمُ، «يا وََسألُوهُ: إلَيهِ فَأتُوا ١٤ يَقُولُهُ. شَيءٍ فِي ِ بِه لِيُوقِعُوا هيرُودَُس وَأتباِع يِسيِّينَ ِّ الفِر بَعَض إلَيهِ وَأرَسلُوا ١٣

فَقُْل ِصدٍق. بِكُّلِ ِ الله يَق َطرِ ُ تُعَلِّم بَْل النّاِس، مَقاماِت إلَى ُ تَنظُر لا ََّك لأن أحَداً، ُتجامُِل وَلا صادٌِق ََّك أن ُ نَعلَم َنحُن
لا؟» أْم أنَدفَعُها لا؟ أْم لِلقَيصَرِ رائُِب الضَّ تُدفََع أْن ُ أَيجُوز لَنا

هَذا ِمَْن «ل لَهُْم: فَقاَل فَأْعطَوهُ، ١٦ دِيناراً.» أرُونِي بِْي؟ الإيقاعَ ُتحاوِلُونَ ِماذا «ل لَهُْم: فَقاَل نِفاقَهُْم، يَسُوعُ فَرَأى ١٥
«للِقَيصَرِ.» فَقالُوا: الدِّينارِ؟» عَلَى المَنقوشاِن الاسْمُ وَهَذا سمُ َّ الر

مِنْهُ. فَاندَهَشُوا هُ.» َيخُّصُ ما َ الله وَأعطُوا هُ، َيخُّصُ ما َ القَيصَر «أعطُوا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٧

بِيَسُوع الإيقاعَ ُيحاوِلُونَ ونَ ُّ دُوقِي الّصَ
لَنا: مُوسَى َكتََب مُعَلِّمُ، «يا ١٩ وََسألُوهُ: قِيامَةٌ، تُوجَدُ لا ُ ه َّ إن يَقُولُونَ الَّذِيَن وَهُمُ وقِيِّينَ، ّدُ الّصَ بَعُض إلَيهِ َ وَجاء ١٨

يُنسَُب ً وَلَدا وَيُنجَِب ُ أرمَلَتَه َج يَتَزَّوَ أْن أِخيهِ عَلَى فَإّنَ أولاداً، يُنجِْب وَلَْم الأُخ ذَلَِك وَماَت مُتَزَّوٌِج، أٌخ لِأحَدٍ كانَ ‹إْن
وَماَت الثّانِي، َجها فَتَزَّوَ ٢١ يُنجَِب. أْن دُوِن مِْن وَماَت اْمرأةً ُل الأّوَ َج تَزَّوَ إْخوَةٍ. ُ َسبعَة هُناكَ فَكانَ ٢٠ لِأِخيْهِ.›٢٩
ماتَِت َّ ثُم أولاداً. يُنجِبُوا وَلَْم ماتُوا إْذ بعَةِ، الّسَ ِ الإخوَة مََع الأمرُ وَكَذَلَِك ٢٢ الثّالُِث. َّ ثُم يُنجِْب. أْن دُوِن مِْن ً أيضا

مِنها.» ُ بعَة الّسَ َج تَزَّوَ فَقَْد القِيامَةِ؟ يَومَ يَقُومُونَ عِندَما ً زَوجَة تَكونُ فَلِمَْن ٢٣ المَرأةُ.
يَقُومُ فَعِندَما ٢٥ اللهِ؟ َ ة َّ قُو تَعْرِفونَ وَلا الـكُتَُب، تَعرِفُونَ لا َّكُْم أن َ هُو َضلالـِكُْم فِي بَُب الّسَ «ألَيَس يَسُوعُ: فَقاَل ٢٤
الأْمواِت، ِ قِيامَة ِ َحقيقَة عَْن أمّا ٢٦ ماءِ. الّسَ فِي ِ كَالمَلائِكَة يَكُونُونَ بَْل يُزَّوُِجونَ، وَلا ُجونَ يَتَزَّوَ لا المَوِت، مَِن النّاُس
ُ وَإلَه إْسحَاَق ُ وَإلَه َ براهِيم إ ُ إلَه ‹أنا ِمُوسَى: ل ُ الله قاَل َحيُث المُشتَعِلَةِ؟٣٠ ِ جَيرَة الّشُ َ حادِثَة مُوسَى، كِتاِب فِي تَقرَأوا أفَلَْم

عَظِيٍم.» َضلاٍل فِي ْ وَأنتُم أْحياءٍ. ُ إلَه بَْل أْمواٍت، َ إلَه ُ الله وَلَيَس ٢٧ يَعقُوَب.›٣١

الوَصايا أعظمُ
وََسألَهُ: مَ تَقَّدَ وقِيِّينَ، ّدُ لِلّصَ ِ إجابَتِه فِي يَسُوعُ أحسََن َكيَف رَأى فَلَمّا الحِوارَ. هَذا ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي أحَدُ وَسَمـِـَع ٢٨

ةٍ؟» َّ وَِصي أعظَمُ ِهيَ «ما
23 - 22 :118 المزمور ١٢:١١ ٢٨

١٢:١٩ ٢٩
.6 - 5 :25 التثنية كتاب انظر لأخيه. … كان إن

١٢:٢٦ ٣٠
.12 - 1 :3 الخروج كتاب انظر المشتعلة. … حادثة

١٢:٢٦ ٣١
6. :3 الخروج كتاب من يعقوب. و … إله
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بِكُّلِ إلَهََك ّبَ َّ الر وَ‹ُتحِّبُ ٣٠ الوَِحيدُ، ّبُ َّ الر َ هُو إلَهُنا ّبُ َّ الر ِيُل، إسْرائ يا ‹اسمَْع هَذِهِ: ِهيَ «الأعظَمُ يَسُوعُ: ُ أجابَه ٢٩
نَفسََك.›٣٤ ُتحِّبُ َكما صاِحبََك٣٣ ‹ُتحِّبُ ِيَةُ: الثّان ُ ة َّ وَالوَِصي ٣١ تَِك،›٣٢ َّ قُو وَبِكُّلِ عَقلَِك، وَبِكُّلِ نَفِسَك، وَبِكُّلِ قَلبَِك،

تينِ.» َّ الوَِصي هاتَينِ مِْن أعظَمُ ٌ ة َّ وَِصي تُوجَدُ لا
قَلبَِك، بِكُّلِ ُ ه َّ ُتحِب وَأْن ٣٣ ِسواهُ. أحَدَ وَلا وَحدَهُ، ُ الله ُ ه َّ إن مُعَلِّمُ، يا القَوَل «أحسَنَت يعَةِ: رِ َّ الش ُ مُعَلِّم ُ لَه فَقاَل ٣٢

قدِماِت.» َّ وَالت باِئحِ الذَّ كُّلِ مِْن أعظَمُ ِهيَ َكنَفِسَك َصاِحبََك ُتحِّبَ وَأْن تَِك، َّ قُو وَبِكُّلِ فَْهمَِك، وَبِكُّلِ
بَعدَ أحَدٌ َيجرُْؤ وَلَْم اللهِ.» مَلـَكوِت عَْن ً بَعِيدا لَسَت «أنَت لَهُ: قاَل ٍ ِبحِكمَة أجاَب َّجَُل الر أّنَ يَسُوعُ رَأى فَلَمّا ٣٤

الأسئِلَةِ. مَِن ً مَزِيدا ُ يَسألَه أْن ذَلَِك

داوُد َسيِّدُ المَِسيُح
قاَل ُ نَفسَه َ داوُد لِأّنَ ٣٦ داوُدَ؟ ابُْن َ هُو المَِسيَح إّنَ ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُوا يَقُوُل «َكيَف فَقاَل: َجمَِع، الم فِي ُ يُعَلِّم وَكانَ ٣٥

القُدُِس: وِح ُّ بِالر

لِسَيِّدِي: ٣٥ ّبُ َّ الر ‹قاَل
يَمِينِي عَْن اجلِْس

قَدَمَيَك.٣٦ َتحَت أعداءَكَ أَضَع أْن إلَى

بِسُرُوٍر. ُ لَه يَستَمـِـُع ُ الـَكبِير َمُع الج وَكانَ ابْنَهُ؟» يَكُونَ أْن ُمِكُن ي فََكيَف َسيِّداً، المَِسيَح يَدعُو ُ نَفسَه ُ داوُد كانَ فَإْن ٣٧

الدّين رَجاَل يَنتَقِدُ يَسُوعُ
النّاُس ُيحَيِّيهِمُ وَأْن يلَةِ، وِ الّطَ بِثِيابِهِمُ لُوا َّ يَتَجَو أْن ونَ ُّ ُيحِب فَهُْم يعَةِ، رِ َّ الش مُعَلِّمِي مِْن «احذَرُوا تَعلِيمِهِ: فِي لَهُْم وَقاَل ٣٨

الأرامِِل عَلَى َيحتالُونَ ٤٠ الوَلاِئِم. فِي يَن مُتََصّدِرِ يَكُونُوا وَأْن َجامـِـِع، الم فِي الُأولَى المَقاعِدَ ونَ ُّ ُيحِب ٣٩ ةِ. العامَّ الأماِكِن فِي
«. أَشّدَ ً عِقابا َسيَنالُونَ لِذَلَِك الأنظارِ. لَفِت أجِل مِْن ً يلَة َطوِ َصلَواٍت ونَ ُّ يَُصل وَ . بُيُوتَهُّنَ وَيَسرِقُونَ

المُعْطِيَة ُ الأرمَلَة
ندُوِق. الّصُ فِي قُودَ ُّ الن النّاُس يََضُع َكيَف يُشاهِدُ كانَ الهَيكَِل، فِي عاِت ُّ بَر َّ الت َصندُوِق مُقابَِل جالٌِس َ هُو وَبَينَما ٤١

ِجّداً. ٌ قَلِيلَة قِيمَتُهُمُا فِلسَينِ وَوََضعَْت ٌ فَقِيرَة ٌ أرمَلَة وَجاءَْت ٤٢ الماِل. مَِن ً َكثِيرا وََضعُوا الأغنِياءِ مَِن ٌ وََكثِير
١٢:٣٠ ٣٢

.5 - 4 :6 التثنية كتاب من عَقلِك. … يا اسمَْع
١٢:٣١ ٣٣

المساعدة. إلى حاجة في إنسان كّل هو بِالصاحب المقصود أنَ نفهم ،37 - 25 :10 لوقا بشارة إلى بِالرجوع صاحبك.
١٢:٣١ ٣٤

18. :19 يين اللاو كتاب من نَفسَك. … صاِحبََك ُتحِّبُ
١٢:٣٦ ٣٥

1 :110 المزمور ١٢:٣٦ ٣٦ «الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل ّب. َّ الر
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مِْن َ أكثَر ندُوِق الّصُ فِي وََضعَْت َ الفَقِيرَة َ الأرمَلَة ِ هَذِه إّنَ ، الحَّقَ لـَكُمُ «أقُوُل لَهُْم: وَقاَل تَلامِيذَهُ، يَسُوعُ فَدَعا ٤٣

فَقَْد ِهيَ أمّا عَنهُ، َ الاستِغناء يَستَطِيعُونَ مِمّا مُوا قَّدَ النّاِس هَؤُلاءِ فَكُّلُ ٤٤ نْدوِق. الّصُ فِي وََضعوا الَّذيَن ِيَن الآخَر كُّلِ
بِهِ.» لِتَعِيَش ُ ـِكُه تَمل ما كُّلَ لَدَيها، ما كُّلَ إليهِ، َتحتاُج ما مَْت قَّدَ

١٣
الهَيكَل بِدَمارِ ُ يُنبئ يَسُوعُ

وَالبِناءِ خمَةِ، الّضَ ِ الحِجارَة ِ هَذِه إلَى ْ انظُر مُعَلِّمُ، «يا لامِيذُ: َّ الت أحَدُ ُ لَه قاَل الهَيكَِل، َ ساحَة ُ يُغادِر يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١
الرّائـِـِع!»

ها!» ُّ كُل ُ َستُهدَم بَْل َحجَرٍ، عَلَى ٌ َحجَر فِيها يَبقَى لا العَظِيمَةَ؟ المَبانِي ِ هَذِه «أتَرَى يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٢

انفِرادٍ: عَلَى وَأندراوُُس يُوَحنّا وَ يَعقُوُب وَ بُطرُُس ُ فَسَألَه لِلهَيكَِل، ً مُقابِلا يتُوِن َّ الز َجبَِل عَلَى ً جالِسا يَسُوعُ وَكانَ ٣

حُدُوثِها؟» اقتِراِب عَلَى تَدُّلُ َّتِي ال ُ العَلامَة ِهيَ وَما الُأمُورُ؟ ِ هَذِه َستَحدُُث مَتَى «أخبِرْنا، ٤

وََسيَخدَعُونَ هُوَ.›٣٧ ‹أنا فَيَقولونَ: اْسمِي، وَيَنتَِحلونَ َكثِيرُونَ َسيَْأتِي ٦ تَنخَدِعُوا. لِئَلّا «انتَبِهُوا لَهُْم: يَقُوُل يَسُوعُ فَابتَدَأ ٥
تَكُونَ لَْن ها لـَِكنَّ الأشياءُ، ِ هَذِه َتحدَُث أْن بُّدَ فَلا َتخافُوا. لا وراِت، َّ وَالث الحُرُوِب بِأخبارِ تَسمَعُونَ وَعِندَما ٧ يَن. َكثِيرِ
ها َّ كُل ِ هَذِه وَلـَِكّنَ وََمجاعاٌت، زَلازُِل َستَحدُُث مَملـَكَةٍ. عَلَى ٌ وَمَملـَكَة ةٍ، ُأمَّ عَلَى ٌ ة ُأمَّ ُ َستَقُوم ُ ه َّ لِأن وَذَلَِك ٨ بَعْدُ. العالَِم َ نِهايَة

َخاِض. الم آلاِم َل أّوَ َستَكُونُ
أجلِي مِْن وَالمُلُوِك الحُّكاِم أمامَ وََستَقِفُونَ َجامـِـِع، الم فِي وََستُضرَبونَ َحاِكِم، الم إلَى مُونَ َّ فَسَتُسَل لِأنفُِسكُْم، «انتَبِهُوا ٩
تَقلَقُوا لا َحاِكِم، الم إلَى وَيُسَلِّمُونَكُْم عَلَيكُْم يَقبُِضونَ وَعِندَما ١١ كُلِّهِ. لِلعالَِم ُ البِشارَة تُعلََن أْن فَيَنبَغي ١٠ لَدَيهِْم. لِتَشهَدُوا

القُدُُس. وُح ُّ الر بَِل المُتَكَلِّمِينَ، ُ أنتُم ْ لَستُم كُْم َّ لِأن الّساعَةِ، تِلَك فِي لـَكُْم يُعْطَْى ما قُولُوا بَْل َستَقُولُونَهُ، ما بِشَأِن
وََسيُبغُِضكُمُ ١٣ يَقتُلُونَهُْم. وَ وَالِدِيهِْم عَلَى الأولادُ وََسيَنقَلُِب وَلَدَهُ. الأُب ُ وََسيُسَلِّم لِلقَتِل، ُ أخاه الأُخ ُ «َسيُسَلِّم ١٢

َسيَخلُُص. فَهَذا النِّهايَةِ، إلَى ً أمينا يَبقَى الَّذِي وَلـَِكِن اْسمِي، أجِل مِْن َمِيُع الج
لِيَْفهَِم – يَكونَ أْن يَنبَغي لا َحيُث ً قائِما بِيُّ َّ الن دانَياُل إليهِ أشارَ الَّذي ُخَرَِّب›٣٨ الم ِجَس َّ ‹الن تَرَونَ عِنْدَما «لـَِكْن ١٤

فَلا ِ مَنزِلِه َسطِح عَلَى كانَ وَمَْن ١٥ الجِباِل. إلَى ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم فِي الَّذِيَن جَمِيُع حينَئِذٍ فَليَهرُْب – الكَلامَ هَذا ُ القارِئ
رِداءَهُ. لِيَأخُذَ ِ بيتِه إلَى الحَقِل فِي العامُِل يَعُدِ وَلا ١٦ شَيءٍ. أّيَ لِيَأخُذَ يَنزِْل

ُ ه َّ لِأن ١٩ تاءِ، الّشِ فِي ذَلَِك َيحدَُث لا أْن وا ُّ َصل لـَِكْن ١٨ الأيّاِم! تِلَك فِي وَالمُرِضعاِت الحَوامِِل أحواَل َ أعسَر «وَما ١٧
أّنَ وَلَولا ٢٠ مِثلَهُ. يَكُونَ وَلَْن الآنَ، إلَى َ العالَم ُ الله خَلََق أْن مُنذُ ُ مِثلُه يَكُْن لَْم ٌ عَظِيم ِضيٌق الأيّاِم تِلَك فِي َسيَكُونُ

اختارَهُ. الَّذِْي الخاّصِ ِ َشعبِه أجِل مِْن رَها َّ قَص ُ ه َّ وَلـَِكن َحيّاً. أحَدٌ بَقَِي َما ل الأيّامَ، تِلَْك رَ َّ قَص قَْد ّبَ َّ الر
١٣:٦ ٣٧

المسيح.» َ هُو «أنا هنا يعني وقد 14، :3 خروج في اللهِ اسْمَ ُماثُل ي وهو هُوَ. أنا
١٣:١٤ ٣٨

31. :11 وكذلك 11، :12 و 27، :9 دانيال كتاب انظر ُخرّب. الم النجس
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مِْن ُ أْكثَر ُ فَسَيَظهَر ٢٢ كَلامَهُ. تَُصّدِقُوا فَلا هُناكَ!› َ هُو ‹ها أْو هُنا،› المَِسيُح إّنَ ‹ها أحَدٌ: لـَكُْم قاَل «فَإْن ٢١

ُ الله اختارَهُمُ الَّذِيَن ى َّ َحت لِيَخدَعُوا ةٍ، َّ عادِي َ غَير وَعَجائَِب مُعِجزاٍت وََسيَصنَعونَ كاذٍِب. نَبِّيٍ مِْن ُ وَأكثَر ٍَّف، ي مَُز مَِسيٍح
حُدُوثِهِ. قَبَل شَيءٍ بِكُّلِ أخبَرْتُكُْم قَْد لِأنِّي فَاحذَرُوا، ٢٣ استَطاعُوا. لَوِ

يقاُت، الّضِ ِ هَذِه وَبَعْدَ الأيّاِم، تِلَْك فِي «وَلـَِكْن ٢٤

ْمُس، الّشَ ُ ‹َستُظلِم
نُورَهُ. يُعطَِي لَْن ُ وَالقَمَر

ماءِ، الّسَ مَِن ُجومُ ُّ الن َستَسقُُط ٢٥
٣٩ ةُ.› َّ ي ماوِ الّسَ الأجرامُ وَتُزَعَزعُ

لِتَجمََع ُ مَلائَِكتَه الإنساِن ابُْن وََسيُرِسُل ٢٧ عَظِيمينِ. وََمجدٍ ةٍ َّ بِقُو حاِب الّسَ فِي ً قادِما الإنساِن ابَن َسيَرَونَ «حينَئِذٍ ٢٦

ماءِ.» الّسَ أقصَى إلَى الأْرِض أقصَى مِْن الأربَِع، الجِهاِت مَِن اختارَهُْم الَّذِيَن النّاَس
هَكَذا ٢٩ يٌب. قَرِ يَف الّصَ أّنَ تَعرِفُونَ أوراقُها، ُ وَتَظهَر ةً، َّ ي َطرِ أغصانُها تُصبُِح َما فَحال التِّينِ. ِ َشجَرَة مِْن مُوا َّ «تَعَل ٢٨

هَذا يَنقَضِيَ لَْن : الحَّقَ لـَكُمُ أقُوُل ٣٠ الأبواِب. عَلَى يٌب قَرِ الوَقَت٤٠ أّنَ َستَعرِفُونَ الأشياءَ، ِ هَذِه تَرَونَ عِندَما ً أيضا
أبَداً.» يَزُوَل فَلَْن كَلاِميَ أمّا وَالأْرُض، ُ ماء الّسَ تَزُوُل ٣١ الأشياءِ. ِ هَذِه كُّلُ َتحدَُث أْن قَبَل الجِيُل

لـَِكّنَ الابُْن، وَلا يَعرِفونَ، ماءِ الّسَ ُ مَلائِكَة وَلا الّساعَةُ، تِلَْك أْو اليَومُ ذَلَِك يَكُونَ مَتَى أحَدٌ يَعرُِف لا «لـَِكْن ٣٢
يَعلَمُ.» ُ وَحدَه الآُب

لِكُّلِ دَ وَحَّدَ َ وَسافَر ُ بَيتَه َ تَرَك ً رَجُلا ُ يُشبِه فَالأْمرُ ٣٤ الوَقُْت. يَأتِي مَتَى تَعرِفُونَ لا َّكُْم لِأن ظُوا، وَتَيَّقَ «احذَرُوا ٣٣
ُ َسيِّد يَأتي مَتَى تَعرِفُونَ لا َّكُْم لِأن إذاً، ظُوا فَتَيَّقَ ٣٥ َظ. يَتَيَّقَ بِأْن الباِب حارَِس وَأمَرَ تَهُ، َّ مَسؤولِي ِ عَبيدِه مِْن واِحدٍ
نائِمينَ! فَيَِجدَكُْم ً فَجأة يَأتيَ لِئَلّا ٣٦ باِح. الّصَ فِي أْم الدِّيِك، ِصياِح عِندَ أْم يِل، َّ الل مُنتََصِف فِي أْم المَساءِ، أفِي البَيِت:

ظُوا.›» تَيَّقَ لِلجَمِيِع: ُ أقُولُه لـَكُْم، ُ أقُولُه وَما ٣٧

١٤
يَسُوع لِقَتِل ُيخَّطِطُونَ اليَهُودِ ُ قادَة

ةٍ َّ ي سِرِّ ٍ يقَة َطرِ عَْن يَبحَثُونَ ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار كانَ ُختَمِرِ، الم غَيرِ الخـُبزِ وَعِيدِ الفِْصِح عِيدِ مِْن يَومِينِ وَقَبَل ١

النّاِس.» َشغََب َب َّ لِنَتََجن العِيدِ، ِخلاَل هَذا نَفعََل أْن يَنْبَغِي «لا يَقُولُونَ: كانُوا هُْم لِأّنَ ٢ يَقتُلُوهُ. وَ بِيَسُوعَ ُمِسكُوا لِي
يَسُوع عَلَى َ العِطر تَسكُُب اْمرأةٌ

غالِي عِْطرٍ ُ زُجاجَة وَمَعَها اْمرأةٌ جاءَِت الأبرَِص، ِسمْعاِن بَيِت فِي َيجلُِس عَنْيا، بَيِت ِ َلدَة ب فِي يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٣

يَسُوعَ. رَأِس عَلَى ُ وََسَكبَته العِْطرِ، َ زُجاجَة ُ المَرأة فََكسَرَِت الخالِِص. النّاردِيِن مَِن مَصنُوٍع َّمَِن، الث
4 34: 10، :13 إَشعْياء ١٣:٢٥ ٣٩

١٣:٢٩ ٤٠
31. :21 لوقا بشارة مع قارن الوقت.
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يُباعَ أْن ً مُمْكِنا كانَ فَقَْد ٥ العِْطرُ؟ هَذا َ ُأهدِر ِماذا «ل بَينَهُْم: ما فِي يَقولونَ وَابتَدَأوا هُناكَ الجالِِسينَ بَعُْض فَغَِضَب ٤
المَرأةَ. خُونَ َّبِ يُو وَأخَذُوا لِلفُقَراءِ.» يُعْطَى الماِل٤١ مَِن َكبِيْرٍ بِمَبلٍَغ

دائِماً،٤٢ عِنْدَكُْم َسيَكُونُونَ ُ الفُقَراء ٧ ًلِْي. ًَحسَنا َشيئا فَعَلَْت لَقَْد تُزِعجُونَها؟ ِماذا ل وََشأنَها. «دَعُوها فَقاَل: يَسُوعَ أمّا ٦
لَقَْد تَستَطِيُع، ما كُّلَ فَعَلَْت ِهيَ ٨ دائِماً. مَعَكُْم أُكونَ لَْن وَلـَِكنِّي ِيدُونَ، تُر وَقٍْت أّيِ فِي تُساعِدُوهُْم أْن وَتَستَطِيعُونَ
ُث َسيُحَّدَ العالَِم، فِي ُ البِشارَة ِ هَذِه تُعلَُن َحيثُما لـَكُْم: أقُوُل الحَّقَ ٩ لِلدَفِْن. ً مُسبَقا ُ ه لِتُعِّدَ َجسَدِي عَلَى َ العِْطر َسَكبَِت

َمِيُع.» الج رَها َّ لِيَتَذَك المَرْأةُ، ِ هَذِه ُ فَعَلَتْه بِما ً أيضا
يَسُوع ِ ِلخِيانَة يُعِّدُ يَهُوذا

يَسُوعَ. إلَْيهِْم َ َسيُسَلِّم َكيَف لِيَرَْى ِ الـكَهَنَة ِ قادَة إلَى عَشَرَ، الاثْنَي أحَدُ ، يُوطِّيُ الإْسخَر يَهُوذا ذَهََب ذَلَِك بَعْدَ ١٠
يَسُوعَ. ِ ِلخِيانَة فُرَصةٍ عَْن يَبحَُث يَهُوذا بَدَأ وَهَكَذا نَْقديَةٍ. بِمُكافَأةٍ ُ وَوَعَدُوه هَذا لِسَماِع ً ِجّدا فَفَرُِحوا ١١

الفِْصح عَشاءُ
ِيدُ تُر «أيَن تَلامِيذُهُ: ُ لَه قاَل الفِْصِح، حَمَُل فيهِ ُ يُذَبح الَّذي اليَومُ َ وَهو ُختَمِرِ، الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدِ مِْن يَوٍم ِل أّوَ وَفِي ١٢

الفِْصِح؟» َ عَشاء لََك نُعِّدَ أْن
فَاتبَعاهُ. ماءٍ، يَق ِ بر إ يَحمُِل ً رَجُلا َستَلقَياِن َحيُث ِ المَدِينَة إلَى «اذهَبا لَهُما: وَقاَل ِ تَلامِيذِه مِْن اثْنَينِ يَسُوعُ فَأرَسَل ١٣

َسأتَناوَُل َحيُث لِْي، َّتِي ال يُوِف الّضُ ُ غُرفَة ِهيَ أيَن المُعَلِّمُ: ‹يَقُوُل البَيِت: لِصاِحِب وَقُولا ادخُلا، يَدخُُل وََحيُث ١٤

هُناكَ.» لَنا الفِصَح فَأعِّدا ةً، وَمُعَّدَ ً مَفرُوَشة ً واِسعَة ً ة َّ ي عُلوِ ً غُرفَة جُُل َّ الر ذَلَِك يُكما فَسَيُرِ ١٥ تَلامِيذِي؟› مََع الفِصِح َ عَشاء
الفِصِح. َ عَشاء فَأعَّدا يَسُوعُ، أخبَرَهُما َكما شَيءٍ كُّلَ وَوَجَدا المَدِينَةِ، إلَى التِّلْمِيذاِن فَذَهََب ١٦

ُ لـَكُم «أقُوُل يَسُوعُ: قاَل ِ المائِدَة عَلَى جالِسُونَ هُْم وَبَينَما ١٨ عَشْرَ. الاثنَي مََع يَسُوعُ َ جاء المَساءُ، َ جاء وَعِندَما ١٧

الآنَ.» مَعِي يَأكُُل مِنكُْم، واِحدٌ َسيَُخونُنِي : الحَّقَ
؟» رَّبُ َ يا أنا َ «أهُو الآخَرِ: بَعدَ ً واِحدا ُ وَيَسَألُونَه َيحزَنُونَ، فَابتَدَأوا ١٩

َ هُو ِما ل ً وَفْقا ماٍض الإنساِن ابَن إّنَ ٢١ بَِق! الّطَ فِي مَعِي يَغْمُِس َ وَهُو عَشَرَ، الاثْنَي مَِن واِحدٌ َ «هُو لَهُْم: فَقاَل ٢٠

«! قَّطُ يُولَدْ لَْم ُ ه َّ أن لَو ُ لَه ً خَيرا كانَ الإنساِن. ابَْن َيخُونُ الَّذِي جُِل َّ الر لِذَلَِك يٌل وَ لـَِكْن عَنْهُ، مَكتوٌب
الأخير العَشاءُ

َجسَدِي.» َ هُو فَهَذا «خُذُوا، وَقاَل: ُ يّاه إ وَأعطاهُْم ُ مَه وَقَّسَ اللهَ، َ وَبارَك ً خُبزا أخَذَ يَأكُلُونَ هُْم وَبَينَما ٢٢

العَْهدِ ُ دَم دَِمي، َ هُو «هَذا لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٢٤ جَمِيعاً. مِْنها بُوا فَشَرِ لامِيذِ َّ لِلت وَأعطاها وََشكَرَ، نَبيذٍ، كََأَس أخَذَ َّ ثُم ٢٣

ً جَدِيدا ُ أشرَبُه فِيهِ الَّذي اليَوِم ذَلَِك ى َّ َحت بيذَ َّ الن هَذا أشرََب لَْن لـَكُْم، أقُوُل الحَّقَ ٢٥ يَن. َكثِيرِ أجِل مِْن يُسفَُك الَّذِي
اللهِ.» مَلـَكوِت فِي

يتُوِن. َّ الز َجبَِل إلَى وَخَرَُجوا التَراتيِل، بَعَض لوا َّ رَت ذَلَِك، بَعْدَ ٢٦

١٤:٥ ٤١
كامل. ليوٍم العامِل َ أجر يُعادُل ُ الدِّينار وكانَ ديناٍر.» ِ مِئَة ثَلاِث من «بِأكثر حرفيّاً: المال. … بِمَبلٍَغ

١٤:٧ ٤٢
11. :15 التثنية كتاب انظر دائماً. … الفقراء
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جَمِيعا ُ َسيَترُُكونَه يَسُوعَ تَلامِيذُ
مَكتُوٌب: ُ ه َّ لِأن َ الليلَة يمانَكُمُ إ َستَفقِدُونَ كُْم ـُّ «كُل لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٢٧

الرّاِعي، ‹َسأضْرُِب
٤٣ الخِراُف.› ُت َّ فَتَتَشَت

َلِيِل.» الج إلَى َسأسبِقُكُْم فَإنِّي المَوِت، مَِن أقُومَ أْن بَعْدَ وَلـَِكْن ٢٨

أفقِدَهُ.» لَْن فَأنا يمانَهُْم، إ َمِيُع الج فَقَدَ وَلَو ى َّ «َحت بُطرُُس: ُ لَه فَقاَل ٢٩

مَّراٍت.» ثَلاَث َستُنكِرُنِي تِينِ، مَّرَ الدِّيُك يَِصيَح أْن وَقَبَل اللَيلَةِ، ِ هَذِه فِي لََك، أقُوُل «الحَّقَ يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٣٠

هَذا مِثَل َمِيُع الج وَقاَل ُأنكِرَكَ!» لَْن فَإنِّي مَعََك، أمُوَت أْن عَلَيَّ كانَ لَو ى َّ «َحت بِإصراٍر: قاَل بُطرَُس وَلـَِكّنَ ٣١
الكَلاِم.

مُنفَرِدا يَُصلِّي يَسُوعُ
بُطرَُس وَاصطََحَب ٣٣ ُأَصلِّي.» بَينَما هُنا «اجلِسُوا لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ وَقاَل ِجثْسَيمانِي، ى يُسَمَّ مَكاٍن إلَى جاءُوا َّ ثُم ٣٢

ابقُوا يَقتُلُنِي! يَكادُ ُ ه َّ إن ى َّ َحت ً ِجّدا َشدِيدٌ «حُزنِي لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٣٤ وَانْزِعاٍج، َشديدٍ بِضيٍق ُ يَشعُر وَبَدَأ يُوَحنّا. وَ يَعقُوَب وَ
وَاسْهَرُوا.» هُنا

فَقاَل: وََصلَّى ٣٦ مُمكِناً. كانَ إْن ِ هَذِه الألَِم ُ ساعَة ُ تَتَجاوَزَه أْن وََصلَّى الأْرِض عَلَى وََجثا قَلِيلاً، عَْنهُْم يَسُوعُ وَابتَعَدَ ٣٥

أنا.» ُ يدُه ُأرِ ما لا أنَت ُ ِيدُه تُر ما لِيَكُْن وَلـَِكْن الكَأَس.٤٥ ِ هَذِه عَنِّي فَأبعِْد لَدَيَك، مُستَطاعٌ شَيءٍ كُّلُ أبِي، يا «آبا،٤٤
ً ساعَة َ تَسهَر أْن تَقدِْر لَْم أهَكَذا ناِئمٌ؟ أنَت هَْل ِسمْعانُ، «يا لِبُطرَُس: فَقاَل نائِمِينَ، فَوَجَدَهُْم تَلامِيذِهِ، إلَى َ وَجاء ٣٧

فََضعِيٌف.» َجسَدُكُْم أمّا ذَلَِك، إلَى تَسعَى رُوحُكُْم بُوا. َّ ُتجَر لا لـِكَي وا ُّ وََصل اسهَرُوا ٣٨ واِحدَةً؟
يَعرِفُوا فَلَْم ِجّداً، عُيُونَهُْم أثقََل عاَس ُّ الن لِأّنَ ِياماً، ن فَوَجَدَهُْم ً ِيَة ثان عادَ َّ ثُم ٤٠ نَْفسَهُ. الكَلامَ َ لِيَُصلِّي ً ِيَة ثان وَابتَعَدَ ٣٩

لَهُ. يَقُولُونَ ماذا
الإنساِن ابُْن مَ َّ يُسَل لـِكَي الوَقُْت حانَ قَْد يَكفِي! وَمُستَرِيحـينَ؟ نائِمينَ ْ زِلْتُم «أما لَهُْم: وَقاَل ً ثالِثَة ً ة مَّرَ وَرَِجــَع ٤١

خانَنِي.» الَّذِي جُُل َّ الر اقتَرََب قَدِ ها وَلنَذهَْب. قُومُوا ٤٢ الخُطاةِ. لِأيدِي

يَسُوع اعتِقاُل
ُ كِبار أرَسلَهُْم قَْد وَهَراواٍت، ً ُسيُوفا يَحمِلُونَ جَمٌْع ُ وَمَعَه عَشْرَ، الاثْنَي أحَدُ يَهُوذا َ َظهَر مُ، َّ يَتَكَل يَزاُل ما كانَ وَبَينَما ٤٣

يُوُخ. وَالّشَ ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة
7 :13 يا زكر ١٤:٢٧ ٤٣

١٤:٣٦ ٤٤
«بابا.» الكلمة تقابل وهي الأطفال، يستخدمها آرامية كلمة آبا.

١٤:٣٦ ٤٥
وَالمعاناة. الآلام كأس أي الكأس.
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الحِراَسةِ.» َتحَت ُ وَخُذُوه عَلَيهِ، فَاقبُِضوا المَطلُوُب، جُُل َّ الر َ ُهُو ُأقَبِّلُه «الَّذِي وَقاَل: ً عَلامَة أعطاهُْم قَْد الخائُِن وَكانَ ٤٤
فَاْستَّلَ ٤٧ عَلَيهِ. وَقَبَُضوا بِيَسُوعَ فَأمسَكوا ٤٦ لَهُ. َّ وَقَب مُعَلِّمُ!» «يا لَهُ: وَقاَل يَسُوعَ مِْن ً حالا اقتَرََب يَهُوذا، َ جاء فَلَمّا ٤٥

ُأذُنَهُ. فَقَطََع الـكَهَنَةِ، رَئِيِس َ خادِم وَضَرََب ُ َسيفَه هُناكَ الواقِفِينَ أحَدُ
يَوٍم كُّلَ مَعَكُْم ُكنُت لَقَْد ٤٩ ُمجرٍِم؟ عَلَى َتخرُُجونَ َكما وَالهَراواِت يُوِف بِالّسُ عَلَيَّ ْ خَرَجتُم «هَْل يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٤٨

مَكتُوٌب.» َ هُو ما َّ يَتِم أْن يَنبَغي وَلـَِكْن ! عَلَيَّ تَقبُِضوا وَلَْم الهَيكَِل ِ ساحَة فِي
فَحاوَلُوا رِداءٍ. ًِسوَى َشيئا ِ َجسَدِه عَلَْى يَرتَدِي يَكُْن وَلَْم يَتبَعُهُ. شاّبٌ هُناكَ وَكانَ ٥١ َبُوا! وَهَر َمِيُع الج ُ عَنْه َتخَلَّى َّ ثُم ٥٠

أيدِيهِْم! فِي ُ ًرِداءَه تارِكا ً يا عارِ فَهَرََب ٥٢ ُمِسكُوهُ، ي أْن

اليَهُود ِ القادَة أمامَ يَسُوعُ
ُ فَتَبِعَه بُطرُُس أمّا ٥٤ يعَةِ. رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو يُوُخ وَالّشُ ِ الـكَهَنَة كِبارِ كُّلُ فَاجتَمََع الـكَهَنَةِ. رَئِيِس إلَى يَسُوعَ اقْتادُوا َّ ثُم ٥٣

ُأ. َّ ِتَدَف ي الحُرّاِس مََع وَجَلََس الـكَهَنَةِ، رَئِيِس دارِ ِ ساحَة داِخِل إلَى يِق رِ الّطَ كُّلَ بَعِيدٍ مِْن
َيجِدُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ لِيَقتُلُوهُ، يَسُوعَ ِضّدَ زُوٍر ِ شَهادَة إلَى يَسعَونَ اليَهودِ َمجلِِس أعضاءِ وَجَمِيُع ِ الـكَهَنَة ُ كِبار وَكانَ ٥٥

تَناقََضْت. شَهاداتِهِْم وَلـَِكّنَ زُوراً، َكثِيرُونَ عَلَيهِ شَهِدَ َحيُث ٥٦ دَليلاً.
الهَيكََل هَذا ُ أهدِم ‹أنا يَقُوُل: جَُل٤٦ َّ الر هَذا سَمِعْنا «قَْد ٥٨ فَقالوا: ُ ه ِضّدَ ً زُورا وَشَهِدُوا آخَرُونَ رِجاٌل وَقََف َّ ثُم ٥٧

أيضاً. فِْق َّ تَت لَْم شَهاداتِهِْم وَلـَِكّنَ ٥٩ الأيدِي.» ُ تَصنَعْه لَْم َ آخَر ً هَيكَلا أبنِي أيّاٍم، ِ ثَلاثَة وَفِي بِالأيدِي. المَبنِيَّ
النّاُس؟» هَؤُلاءِ بِها هِمَُك يَتَّ َّتِي ال الاّتِهاماِت كُّلِ عَْن تُدافـِـَع «ألَْن يَسُوعَ: وََسأَل الـكَهَنَةِ، رَئِيُس أمامَهُْم فَوَقََف ٦٠

المُبارَِك؟» ابُْن المَِسيُح، أنَت «هَْل ِيَةً: ثان ِ الـكَهَنَة رَئِيُس ُ فَسَألَه بِشَيءٍ. ُيجِْب وَلَْم صامِتاً، فَبَقَِي يَسُوعُ أمّا ٦١

َق َّ فَمَز ٦٣ ماءِ.» الّسَ ُسحُِب مََع ً ِيا وَآت اللهِ، عَْرِش يَمِينِ عَْن ً جالِسا الإنساِن ابَْن وََستَرَونَ هُوَ. «أنا يَسُوعُ: فَقاَل ٦٢
رَأيُكُْم؟» َ هُو َما ف للهِ، ُ إهانَتَه ْ سَمِعْتُم ٦٤ سَمِعناهُ. الَّذي بَعْدَ شُهُودٍ إلَى حاَجتُنا «ما وَقاَل: ُ ِيابَه ث ِ الـكَهَنَة رَئِيُس

يَقولونَ: َّ ثُم بُونَهُ، يَضرِ وَ ُ وَجهَه ونَ يُغَّطُ وَكانُوا عَلَيهِ. يَبِصُق بَعضُهُْم وَابتَدَأ ٦٥ المَوَت. يَستَِحّقُ ُ ه َّ إن ًوَقالُوا جَمِيعا ُ فَأدانُوه
َبُوهُ. وَضَر الحُرّاُس ُ وَأخَذَه َبََك؟» ضَر مَْن ، نَبِّيُ يا «أخبِرْنا

يَسُوع ُ يُنكِر بُطرُُس
فَنَظَرَْت ُأ، َّ يَتَدَف بُطرَُس وَرَأْت ٦٧ الـكَهَنَةِ، رَئِيِس خادِماِت مِْن فَتاةٌ جاءَْت الدّارِ، ِ ساحَة فِي بُطرُُس وَبَينَما ٦٦

«. النّاصِرِّيِ يَسُوعَ مََع ُكنَْت ً أيضا «أنَت وَقالَْت: ٍن، َمَعُّ بِت ِ إلَيه
الدِّيُك. صاَح وَعِندَها الدّارِ، ِ ساحَة إلَى وَخَرََج تَقُولِينَهُ!» الَّذِي ما أفهَمُ وَلا أعرُِف «لا وَقاَل: َ أنكَر ُ ه َّ لـَِكن ٦٨

ِيَةً. ثان ذَلَِك بُطرُُس َ فَأنكَر ٧٠ «. َشّكٍ بِلا مِْنهُْم واِحدٌ جُُل َّ الر «هَذا هُناكَ: لِلواقِفِينَ وَقالَْت ُ الخادِمَة ُ الفَتاة ُ فَرَأتْه ٦٩

جَلِيلِيٌّ.» ََّك لِأن مِْنهُْم، واِحدٌ أنَت أِكيدِ َّ «بِالت لِبُطرَُس: ُأْخرَى ً ة مَّرَ الواقِفُونَ قاَل قَِصيرٍ، وَقٍت وَبَعْدَ
١٤:٥٨ ٤٦

بِاْسمِهِ! النطق يتجنبونَ أعداؤه كان فقد يسوع، أي الرجل. هذا
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الدِّيُك صاَح الحاِل وَفِي ٧٢ عَنْهُ!» مُونَ َّ تَتَكَل الَّذِي جَُل َّ الر هَذا أعرُِف «لا يَقوُل: وَ وََيحلُِف َلعَُن٤٧ ي فَبَدَأ َ هُو أمّا ٧١
يَبكِي. وَأخَذَ فَانهارَ تينِ،» مَّرَ الدِّيُك يَِصيَح أْن قَبَل مَّراٍت ثَلاَث «َستُنكِرُنِي يَسُوعَ: كَلِماِت بُطرُُس َ ر َّ فَتَذَك ِيَةِ. الثّان ةِ َّ لِلمَر

١٥
يَسُوع يَستَجوُِب ِيلاُطُس ب

يَسُوعَ، دُوا َّ فَقَي اليَهودِ، َمجلِِس َأعضاءِ وَجَمِيُع ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمِو يُوُخ وَالّشُ ِ الـكَهَنَة كِبارِ جَمِيُع َ تَشاوَر باِح، الّصَ وَفِي ١
ِيلاُطَس. ب إلَى ُ مُوه َّ وََسل ُ وَاقتادُوه

ِنَفِسَك.» ب ُلَْت ق َكما َ «هُو يَسُوعُ: فَقاَل اليَهُودِ؟» مَلُِك أنَت «هَْل ِيلاُطُس: ب ُ فَسَألَه ٢

ُ اّتِهاماتِهِم تَْسمَُع ألا نَْفِسَك؟ عَْن تُدافـِـَع «ألَْن ُأْخرَى: ً ة مَّرَ ِيلاُطُس ب ُ فَسَألَه ٤ َكثِيرَةٍ. بُِأمُوٍر ِ الـكَهَنَة ُ كِبار ُ هَمَه وَاّتَ ٣

كَ؟» ِضّدَ َ الـَكثيرَة
ِيلاُطُس. ب فُدُهَِش بِكَلِمَةٍ، يَدافـِـْع لَْم يَسُوعَ وَلـَِكّنَ ٥

يَسُوع إطلاَق ُيحاوُِل ِيلاَطُس ب
مََع بارَباُس ُ اْسمُه رَجٌُل الّسِجِن فِي وَكانَ ٧ َيختارونَهُ. هُْم واِحداً، ً َسجِينا عيدٍ كُّلِ فِي لَهُْم يُطلُِق ِيلاُطُس ب وَكانَ ٦

ورَةِ. َّ الث َ أثناء قَتٍل َ جَراِئم ارتََكبُوا الَّذِيَن ِ رِفاقِه
ُأطلَِق أْن ِيدُونَ تُر «هَْل ِيلاُطُس: ب فَسَألَهُْم ٩ لَهُْم. ُ يَفعَلُه أْن اعتادَ ما يَفعََل أْن ُ يَسألُونَه ِيلاُطَس ب إلَى النّاُس َ فَجاء ٨
َ كِبار لـَِكّنَ ١١ َحسَدِهِْم. بِسَبَِب إلَيهِ يَسُوعَ مُوا َّ َسل قَْد ِ الـكَهَنَة كِبارَ أّنَ َ أدرَك ُ ه َّ لأن هَذا قاَل ١٠ اليَهُودِ؟» مَلَِك لـَكُْم

بارَباَس. يُطلَِق أْن لِيَْختارُوا النّاَس ُضوا حَرَّ ِ الـكَهَنَة
اليَهُودِ؟» مَلَِك ُ ونَه تُسَمُّ بِالَّذِي أفعََل أْن ِيدُونَ تُر َماذا «ف وَقاَل: ً ِيَة ثان ِيلاُطُس ب مَهُْم َّ فَكَل ١٢

«اصلِبْهُ.» جَديدٍ: مِْن فَصَرَُخوا ١٣

«اصلِبْهُ!» أكثَرَ: صَرَُخوا هُْم لـَِكنَّ يمَتُهُ؟» جَر ما ِماذا؟ «ل ِيلاُطُس: ب لَهُْم فَقاَل ١٤
لِيُصلََب. ُ وَأسلَمَه يَسُوعُ، َ ُيجلَد بِأْن وَأمَرَ بارَباَس، لَهُْم أطلََق النّاَس، يُرضِيَ أْن ِيلاُطُس ب أرادَ وَإْذ ١٥

ً رِداء ُ فَألبَسُوه ١٧ ها. َّ كُل الحُرّاِس َ َكتيبَة عَلَيهِ وَجَمَعُوا الوالي، قَصْرِ أْي القَصْرِ، داِخِل إلَى يَسُوعَ ُنُودُ الج فَاقتادَ ١٦

اليَهُودِ!» مَلُِك «يَعيُش يَقولونَ: وَ ُ ونَه ُّ ُيحَي وَابتَدَُأوا ١٨ رَأِسهِ. عَلَْى ُ وَوََضعُوه وِك الّشَ ًمَِن إكلِيلا لوا وَجَّدَ وِن،٤٨ َّ الل ُأرُجوانِيَّ
ُ عَنْه نَزَعُوا بِهِ، ِ يَة خرِ الّسُ مَِن فَرَغُوا وَلَمّا ٢٠ أمامَهُ. رَُكبِهِْم عَلَى وََسجَدُوا عَلَيهِ، وَبََصقُوا بِقََصبَةٍ، رَأِسهِ عَلَى ُ َبُوه وَضَر ١٩

لِيَصلِبُوهُ. ِ بِه وَخَرَُجوا ِيابَهُ، ث ُ وَألبَسُوه ، الُأرُجوانِيَّ وَب َّ الث
ليب الّصَ عَلَى يَسُوعُ

وَرُوفَُس. ألـَْكسَنْدَرَُس أبُو َ وَهُو الحَقُوِل. مَِن ً قادِما كانَ ، ينّيُ القَيرِ ِسمعانُ ُ اْسمُه ً رَجُلا يِق رِ الّطَ فِي وَقابَلُوا ٢١
«مَكاِن أي ُلُْجثَة،» «الج بِاسِْم المَعرُوِف المَكاِن إلَى يَسُوعَ وَأحضَرُوا ٢٢ ليَب. الّصَ يَحمَِل أْن عَلَى ُنُودُ الج ُ فَأجبَرَه

١٤:٧١ ٤٧
كاذِباً! كانَ إن بِاللّعِن نَفِسهِ عَلَى يُقسِمُ أي يلعن.

١٥:١٧ ٤٨
الملوك. رداءِ لونُ فهذا بهِ، ً استهزاء وذلَك َّلون. ال … ُ فألبَسوه
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لِيُقَرِّرُوا ً قُرعَة وَألقُوا بَينَهُْم، ُ ِيابَه ث مُوا وَقَّسَ ُ َصلَبُوه َّ ثُم ٢٤ يَشرََب. أْن فَرَفََض ٤٩،ٍّ بِمُر ً مَمزُوجا ً نَبيذا ُ وَأعطُوه ٢٣ ُمُْجمَةِ،» الج
مِنهُْم. واِحدٍ كُّلِ نَصيَب

اليَهُودِ.» «مَلُِك تُهمَتُهُ: عَلَيها ُكتِبَْت ً لافِتَة ليِب الّصَ عَلَى قُوا َّ وَعَل ٢٦ َصلَبُوهُ. عِندَما ً َصباحا َ التّاِسعَة ُ الّساعَة وَكانَِت ٢٥
المَكتوُب: َّ تَم وَهَكَذا ٢٨ يَسارِهِ. عَْن َ وَالآخَر ِ يَمِينِه عَْن ً واِحدا اثْنَينِ، ُمجرِمَينِ ُ مَعَه وََصلَبُوا ٢٧

ُجرِمِينَ.»٥٠ الم مََع «ُحِسَب

خَلِّْص ٣٠ أيّاٍم، ِ ثَلاثَة فِي وَتَبنِيهِ الهَيكََل ُ َستَهدِم مَْن يا «أنَت يَقولونَ: وَ رُؤوسَهُْم ونَ ُّ وَيَهُز يَشتِمُونَهُ، ونَ المارُّ وَكانَ ٢٩

ََّص «خَل لِلآخَرِ: يَقُوُل أحَدُهُْم وَكانَ يعَةِ، رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار ِ بِه َ َسخِر وَكَذَلَِك ٣١ لِيِب!» الّصَ عَِن وَانزِْل نَفسََك،
فَنَرَى لِيِب، الّصَ عَِن الآنَ ِيَل، إسْرائ بَنِي مَلُِك المَِسيُح، هَذا فَليَنْزَْل ٣٢ نَفسَهُ! ُيخَلَِّص أْن يَستَطِيُع لا ُ ه َّ لـَِكن غَيرَهُ،

يَشتِمانِهِ. كانا ُ مَعْه باِن المَصلُو وَكَذَلَِك وَنُؤْمَِن.»
يَسُوع مَوُت

ِ الّساعَة وَفِي ٣٤ هرِ. الّظُ بَعدَ ِ الثّالِثَة ِ الّساعَة ى َّ َحت الأْرِض كُّلِ عَلَى لامُ الّظَ َ م َّ َخي ُظهراً، َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان ِ الّساعَة َ وََنحْو ٣٣

تَرَْكتَنِي؟» ِماذا ل إلَهِي، «إلَهِي، أْي َشبَْقتَنِي؟»٥١ َما ل إلُوِي، «إلُوِي، وَقاَل: عاٍل بَِصوٍت يَسُوعُ صَرََخ الثّالِثَةِ،
بِالخَّلِ ً إسفِنْجَة وَغَمََس أحَدُهُْم، وَأسْرَعَ ٣٦ يلِيّا!»٥٢ إ يُنادِي ُ ه َّ إن «ها قالُوا: هُناكَ، الواقِفِينَ بَعُض ُ سَمِعَه وَلَمّا ٣٥

لِيُنقِذَهُ!» َسيَأتِي يلِيّا إ كانَ إْن وَنَرَى ْ «لِنَنتَظِر وَقاَل: لِيَشْرََب. ُ لَه مَها وَقَّدَ يلَةٍ، َطو ٍ قََصبَة عَلَى وَوََضعَها
فَسَمـِـَع ٣٩ أسفَِل. إلَى فَوٍق مِْن نِْصفَينِ إلَى الهَيكَِل٥٤ ُ ِستارَة ْت فَانشَّقَ ٣٨ وَح.٥٣ ُّ الر َ وَأسلَم ً عالِيا يَسُوعُ وَصَرََخ ٣٧

اللهِ!» ابَْن ً َحّقا كانَ َّجُُل الر «هَذا فَقاَل: ماَت، َكيَف وَرَأى مُقابِلَهُ، ً واقِفا كانَ ٌ رُومانِيّ ضابٌِط ُ صَرَختَه
وَسالُومَةُ. يُوسِي، وَ غِيرِ الّصَ يَعقُوَب ُأمُّ ُ يَم وَمَْر ةُ، َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَْر مِنهُّنَ بَعِيدٍ، مِْن يُراقِبْنَ النِّساءِ بَعُْض هُناكَ وَكانَْت ٤٠

القُْدِس. إلَى ُ مَعَه ِجئْنَ وَقَْد هُناكَ، ُكّنَ َكثِيراٌت ٌ وَنِساء َلِيِل. الج فِي كانَ عِندَما ُ وََيخدِمنَه ُ يَتبَعْنَه ُكّنَ هَؤلاءِ ٤١

يَسُوع دَفُْن
َمجلِِس فِي ٌ بارِز ٌ عُْضو َ وَهُو الرّاِمي، يُوُسَف َ فَجاء ٤٣ بِْت. لِلّسَ الاستِعدادِ يَومَ َ هُو وَاليُومُ مَساءً، الوَقُْت وَكانَ ٤٢

يَسُوعَ. َجسَدَ ُ مِنه وََطلََب ِيلاُطَس ب إلَى وَذَهََب اللهِ، مَلـَكوِت َ ِسيادَة ُ يَنتَظِر وَكانَ اليَهودِ،
١٥:٢٣ ٤٩

بِيذِ َّ الن مََع ُتخلَُط وَكانَْت فِن. للدَّ الموتى أجسادِ إعدادِ وَفِي العُطُورِ ُصنِع فِي ُ تُستَخدَم وَكانَْت الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ مُر.
للألَِم. كَمُسَّكٍِن ُ وَتُستَخدَم

12 :53 إَشعْياء ١٥:٢٨ ٥٠
١٥:٣٤ ٥١

1. :22 المزمور من شبقتني. … إلُوِي
١٥:٣٥ ٥٢

الميلاد. قبل 850 عام نحو عاش معروف نبي اسْم وهو يليا» «إ الاسم تشبه بِالأرامية، يلو» «إ و ية بِالعبر يلي» «إ الكلمة يليا. إ ينادي
١٥:٣٧ ٥٣

«مات.» أي الرّوح. أسلم
١٥:٣٨ ٥٤

الإلهي. الحضور يمثل الأقداس قدس وكان اليهودي. الهيكل بقية عن الأقداس» «قدس تفصل كانت َّتي ال الستارة الهيكل. ستارة
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إْن ُ وََسألَه المَسؤوَل، ٥٥ ومانِيَّ ُّ الر الّضابَِط فَاْستَْدعَى رعَةِ. ُّ الس ِ بِهَذِه ماَت قَْد يَسُوعَ أّنَ مِْن ِيلاُطُس ب وَاندَهََش ٤٤
لِيَوُسَف. الجَسَدُ يُعطَى بِأْن أمَرَ الّضابِِط، َ ير تَقرِ سَمـِـَع فَلَمّا ٤٥ يلَةٍ. َطو فُترَةٍ مُنذُ ماَت قَْد يَسُوعُ كانَ

ً َحجَرا دَحرََج َّ ثُم ْخرِ. الّصَ فِي مَنحوٍت قَبْرٍ فِي ُ وَوََضعَه بِالكِتّاِن، ُ نَه وََكّفَ وَأنزَلَه الكِتّاِن، مَِن ً ُماشا ق يُوُسُف فَاْشتَرَى ٤٦

يَسُوعُ. دُفَِن أيَن يُوسِي، ُأمُّ ُ يَم وَمَْر ةُ، َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر وَرَأْت ٤٧ القَبْرِ. مَْدخَِل عَلَى
١٦

يَسُوع ُ قِيامَة
ً وَباكِرا ٢ يَسُوعَ. َجسَدَ وَيَْدهَّنَ لِيَْذهَبْنَ ً با ُطيُو ُ وَسالُومَة يَعقُوَب ُأمُّ ُ يَم وَمَر ُ ة َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر اْشتَرَْت بُْت، الّسَ مَّرَ وَلَمّا ١

مَدخَِل عَْن َ َجَر الح لَنا ُ َسيَُحرِّك «مَْن يَتَساءَلَْن: وَُكّنَ ٣ مِِس. الّشَ شُرُوِق مََع القَبْرِ إلَى ذَهَبْنَ الُأْسبُوِع، ِل أّوَ فِي ً ِجّدا
القَبْرِ؟»

فَرَأيَن القَبْرَ، فَدَخَلَْن ٥ القَبْرِ. مَْدخَِل عَن دُْحرَِج قَْد َجَرِ بِالح وَإذا نَظَرْنَ، َّ ثُم ِجّداً. ً َكبِيرا كانَ َ َجَر الح لِأّنَ وَذَلَِك ٤
فَفَزِْعَن. أبيََض، ً با ثَو ً لابِسا الأيمَِن، الجانِِب عَلَى َيجلُِس ً شابّا

هُنا. لَيَس َ هُو المَوِت! مَِن قامَ لَقَْد باً. مَصلُو كانَ الَّذِي النّاصِرِّيَ يَسُوعَ عَْن تَبحَثْنَ أنتُّنَ تَفزَْعَن، «لا : لَهُّنَ فَقاَل ٦
ُ وََسيَرَونَه َلِيِل، الج إلَى َسيَسبِقُهُْم ُ ه َّ أن وَبُْطرَُس ُ تَلامِيذَه وَأخبِرْنَ اْذهَبْنَ وَلـَِكِن ٧ فِيهِ. ً مَوُضوعا كانَ الَّذِي المَكانَ انظُرْنَ

قَبُل.» مِْن أخبَرَهُْم َكما هُناكَ،
خائِفاٍت. ُكّنَ هُّنَ لِأّنَ آنَذاكَ، بِشَيءٍ ً أحَدا ُيخـبِرْنَ وَلَْم وَدَهشَةً. ً َخوفا امتَلأنَ وَقَدِ القَبْرِ، مَِن راِكضاٍت فَخَرَْجَن ٨

يَسُوع يُشاهِدُونَ لامِيذِ َّ الت بَعُض
َ َسبْعَة مِْنها َأخرََج قَْد كانَ َّتِي ال وَهيَ لاً. أّوَ ةِ َّ َجدَلِي الم َ ْيَم ِمَر ل يَسُوعُ َ َظهَر الُأسبُوِع، ِل أّوَ فِي المَوِت، مَِن ِ قِيامَتِه وَبَعْدَ ٩

لَْم رَأتْهُ، ها وَأّنَ ٌ حَيّ ُ ه َّ أن سَمِعُوا فَلَمّا ١١ عَلَيهِ. ً ِحدادا يَبكُونَ كانُوا الَّذين ُ تَلامِيذَه وَأخبَرَْت فَذَهَبَْت ١٠ يرَةٍ. شِرِّ أرواٍح
يَُصّدِقُوا!

لامِيذِ، َّ الت َ ة َّ بَقِي وَأخبَرا فَعادا ١٣ ِّيِف. الر إلَى يقِهِما َطرِ فِي هُما بَينَما مِْنهُْم، لاثْنَينِ ٍ ُمختَلِفَة ٍ بِهَيئَة يَسُوعُ َ َظهَر هَذا بَعْدَ ١٢

أيضاً. يَُصّدِقُوهُما لَْم هُْم لـَِكنَّ
ُسل ُّ لِلر ُ يَْظهَر يَسُوعُ

لَْم هُْم لِأّنَ بِهِْم، قُلُو ِ وَقَساوَة يمانِهِْم، إ ِ لِقِلَّة خَهُْم َّبَ وَو يَأكُلُونَ، هُْم بَينَما رَُسولا َ عَشَر لِلأحَدَ يَسُوعُ َ َظهَر أِخيراً، ١٤
قِيامَتِهِ. بَعْدَ ُ رَأوه هُْم أّنَ شَهِدُوا الَّذِيَن يَُصّدِقُوا

يُؤْمِْن لا وَمَْن َسيَخلُُص، يَعْتَمِدُ وَ يُؤْمُِن فَمَْن ١٦ النّاِس. جَمِيَع وَبَشِّرُوا أْجمََع، العالَِم إلَى «اْذهَبُوا لَهُْم: وَقاَل ١٥
ٍ جَدِيدَة بِلُغاٍت مُونَ َّ وَيَتَكَل باْسمِي، َ يرَة الشِّرِّ الأرواَح ُيخرُِجونَ يُؤْمِنُونَ: الَّذِيَن تُرافُِق ُ ة َّ ي المُعِجز البَراهينُ ِ وَهَذِه ١٧ َسيُدانُ.
فَيُْشفَونَ.» المَرضَى عَلَى أيدِيَهُْم يََضعُونَ وَ هُْم. يَضُرَّ ًلا ًسامّا َشيئا بُوا شَرِ وَإْن بِأيدِيهِْم. َيّاِت الح ُمِسكُونَ ي ١٨ مُوها. َّ يَتَعَل لَْم

يَسُوع ُصعُودُ
١٥:٤٤ ٥٥

«الّضابط.» :45 العدد في ً أيضا المئة.» «قائد ً حرفيا الروماني. الّضابط
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مَكاٍن. كُّلِ فِي وَبَشَّرُوا ُسُل ُّ الر وَخَرََج ٢٠ اللهِ. يَمِينِ عَْن وَجَلََس ماءِ، الّسَ إلَى رُفـِـَع ، ّبُ َّ الر مَهُمُ َّ كَل أْن وَبَعْدَ ١٩

تُرافِقُها.» َّتْي ال ِ ة َّ ي المُعِجزِ بِالبَراهينِ كَلامَهُْم ُ َيِّد يُؤ وَ مَعَهُْم، يَعمَُل ّبُ َّ وَالر
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لُوقا ُ بِشارَة

الكِتاب هَذا مِْن الهَدَُف
الأْشخاُص إلَيْنا نَقَلَها َّتِي ال الأحداُث وَِهيَ ٢ بَيْنَنا. فيما َحَصلَْت َّتِي ال لِلأحداِث يُؤَرُِّخوا أْن َكثِيرُونَ حاوََل إْذ ١
شَيءٍ كُّلِ مِْن قُت َتحَّقَ قَْد إنِّي وََحيُث ٣ لِلنّاِس. ِ الله َ رِسالَة يُعلِنونَ ً وَخُّداما البِدايَةِ، مُنذُ لَها عَياٍن شُهُودَ كانُوا الَّذِيَن
البِدايَةِ، مُنذُ الأحداِث لِتِلَك ً مُتَسَلِسلا ً وَْصفا ثاْوفِيلَُس، ِ عادَة الّسَ صاِحَب يا إلَيَك، أكتَُب أْن ً أيضا أنا رَأيُت ةٍ، َّ بِدِق

َصحِيٌح. ُ متَه َّ تَعَل ما أّنَ مِْن َن تَتَيَّقَ لـِكَي ٤

وَألِيصابات يّا ِ زَكَر
ألِيصاباُت ُ وَزَوَجتُه ةِ،١ َّ ِي الـكَهنُوت ِيّا أب ِ مَجمُوعَة مِْن َ وَهُو يّا، زَكَرِ ُ اْسمُه كاهٌِن َّةِ، اليَهُودِي إقليِم مَلِِك هِيْرُودَُس أيّاِم فِي كانَ ٥

فَقَْد أبناءٍ، بِلا كانا هُما لـَِكنَّ ٧ وَفَرائِِضهِ. ّبِ َّ الر لِوَصايا ِحفظِهِما فِي عَيٍب وَبِلا يِْن بارَّ كِلاهُما وَكانا ٦ هارُونَ. نَسِل مِْن
. ّنِ الّسِ فِي َيِن َكبِيْر الاثْناِن وَكانَ عاقِراً، ألِيْصاباُت كانَْت

ِ العادَة َحسََب بِالقُرعَةِ، ُ اختِيارُه َّ فَتَم ٩ ةِ، َّ ِي الـكَهنُوت ِ مَجمَوعَتِه ِ بَة نَو في الهَيْكَِل فِي ِ لله َككاهٍِن ُ َيخدِم يّا ِ زَكَر وَكانَ ٨

عِب الّشَ كُّلُ كانَ البَُخورِ، تَقدِيِم وَقُت َ جاء وَِحينَ ١٠ البَُخورِ. وَتَقدِيِم ّبِ َّ الر هَيكَِل إلَى ُخوِل لِلدُّ الـكَهَنَةِ، لَدَى ِ بَعَة َّ المُت
ونَ. ُّ يَُصل ً خارِجا ُمجتَمِعِينَ

وَخاَف اضطَرََب المَلاكَ، يّا ِ زَكَر رَأى فَلَمّا ١٢ البَُخورِ. مَْذَبحِ يَمِينِ عَْن ً واقِفا ّبِ َّ الر عِندِ مِْن مَلاكٌ ُ لَه َ فَظَهَر ١١
ابناً، ألِيصاباُت زَوَجتَُك لََك ُ َلِد وََست َصلاتََك. ُ الله سَمـِـَع لَقَْد يّا. ِ زَكَر يا َتخَْف «لا المَلاكُ: ُ لَه فَقاَل ١٣ َشدِيداً. ً َخوفا
لَْن . ّبِ َّ الر نَظَرِ فِي ً عَظِيْما َسيَكُونُ ١٥ بِمَولِدِهِ. ً أيْضا َكثِيرُونَ وََسيَفرَُح وَابتِهاٌج، فَرٌَح لََك َسيَكُونُ ١٤ يُوَحنّا. ِ فَسَمِّه

وِلادَتِهِ! قَبَل ْى َّ َحت القُدُِس وِح ُّ الر مَِن ُ وََسيَمتَلِئ مُسكِراً، ً شَرابا وَلا ً نَبِيذا يَشرََب
لـِكَي تِهِ، َّ وَقُو يلِيّا٢ إ بِرُوِح ّبِ َّ الر قَبَل وََسيَأتِي ١٧ إلَهِهِْم. ّبِ َّ الر إلَى يَرِجعُونَ ِيَل إسرائ بَنِي مِْن يَْن َكثِيرِ َسيَجعَُل ١٦

«. ّبِ َّ لِلر ً مُستَعِدا ً َشعبا َ فَيُهَيئ حيِح، الّصَ يِق ر الّطَ إلَى العُصاةِ أفْكارَ وَيَرُدَّ لِأبنائِهِْم، الآباءِ قُلُوَب يَرُدَّ
َشيُخوَختِها!» فِي وَزَوَجتِي عَجُوزٌ، فَأنا الكَلاِم؟ هَذا مِْن َن أتَيَّقَ أْن لِي «َكيَف لِلمَلاِك: يّا ِ زَكَر فَقاَل ١٨

البُشرَى. ِ هَذِه إلَيَك وَأنقَُل لُِأكَلِّمََك، ُأرِسلُت لَقَْد اللهِ. ِ َحضْرَة فِي أقُِف الَّذِي ِيُل ِجبْرائ «أنا المَلاكُ: ُ فَأجابَه ١٩

الَّذِي كَلاِمي تَُصّدِْق لَْم َك َّ لِأن هَذا، كُّلُ َق يَتَحَّقَ أْن إلَى الكَلاِم عَلَى َ تَقدِر وَلَْن صامِتاً، َستَكُونُ لِهَذا: انتَبِه لـَِكِن ٢٠
وَقتِهِ.» فِي ُق َسيَتََحّقَ

١:٥ ١
.24 ل الأّوَ الأيام أخبار كتاب انظر مجموعةٍ. وعشريَن أربٍَع إلَى مينَ مُقّسَ اليهود الـكهنة كان ة. َّ ِي الـكَهنُوت ِيّا أب ُ مَجمُوعَة

١:١٧ ٢
.6 - 5 :4 ملاخي على ً بناء ُ َمجيئَه عونَ َّ يتوق اليهودُ وكانَ الميلاد. قبل 850 سنةِ نحو اللهِ أنبياءِ أحدَ كانَ يليّا إ يليّا. إ
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يَكُْن لَْم خَرََج وَِحينَ ٢٢ الهَيكَِل. فِي ِ رِه تَأّخُ َسبَِب عَْن يَتَساءَلُونَ وَهَْم يّا ِ زَكَر انتِظارِ فِي ً خارِجا النّاُس وَكانَ ٢١

وَِحينَ ٢٣ أخرََس. وَبَقَِي بِالإشاراِت، يُكَلِّمُهُْم وَكانَ الهَيكَِل. فِي يا رُْؤ رَأى ُ ه َّ أن فَأدرَُكوا إلَْيهِْم، ِث حَّدُ َّ الت عَلَى ً قادِرا
بَيتِهِ. إلَى عادَ ِ ِخدمَتِه ُ فَترَة انتَهَْت

ّبُ َّ الر أعانَنِي قَْد «ها ٢٥ وَقالَْت: أشهُرٍ، َ خَمسَة النّاِس عَِن نَفسَها فَعَزَلَْت ألِيصاباُت، ُ زَوَجتُه َحبِلَْت زَمٍَن وَبَعدَ ٢٤

النّاِس.» بَينِ مِْن عُقمِي عارَ وَأزاَل بِي، َّ اهتَم أِخيراً.
يَم مَر العَذراءُ

النّاصِرَةُ، تُدعَى َلِيِل الج إقليِم فِي َلدَةٍ ب إلَى ِيَل ِجبْرائ المَلاكَ ُ الله أرَسَل الّسادِِس، شَهرِها فِي ألِيصاباُت كانَْت وَِحينَ ٢٦

يُوُسُف. ُ اْسمُه َ داوُد نَسِل مِْن لِرَجٍُل ٍ بَة َمخطُو يَمُ، مَر اْسمُها َ عَذراء فَتاةٍ إلَى ٢٧

مَعِك.» ّبُ َّ الر نِعمَةً، ُ المُمتَلِئَة تُها َّ أي عَلَيِك لامُ «الّسَ لَها: وَقاَل ِيُل ِجبْرائ إلَيها َ فَجاء ٢٨
ةِ! َّ ِحي َّ الت ِ هَذِه مَعنَى يَكُونَ أْن عَسَى ما بَْت وَتَعَّجَ هَذِهِ، ِ رِسالَتِه مِْن َبَْت فَاضطَر ٢٩

ُ وَتُسَمينَه ابناً، َلِدِيَن وَت َستَحبَلِينَ أنِت وَها ٣١ اللهِ. مَِن ً نِعمَة نِلِت فَقَْد يَمُ، مَر يا َتخافِي «لا لَها: المَلاكُ فَقاَل ٣٠

بَيَت وََسيَحكُمُ ٣٣ داوُدَ. ِ ِيْه أب عَرَش ُ الإلَه ّبُ َّ الر وََسيُعطِيهِ . العَلِيِّ ِ الله ابَن وََسيُدعَى عَظِيماً، َسيَكُونَ ٣٢ يَسُوعَ.
أبَداً.» ُ مُلـكُه يَنتَِهيَ وَلَْن الأبَدِ، إلَى يَعقُوَب

«! قَّطُ رَجٌُل يَلمِْسنِي لَْم فَأنا هَذا؟ َسيَحدُُث «َكيَف لِلمَلاِك: ُ يَم مَر فَقالَْت ٣٤

مِنِك ُ َسيُولَد الَّذِي وَس القُّدُ فَإّنَ لِهَذا َستُغَّطِيِك. العَلِيِّ ُ ة َّ وَقُو عَلَيِك، َسيَِحّلُ القُدُُس وُح ُّ «الر المَلاكُ: فَأجابَها ٣٥

ً عاقِرا يَْدعونَها َّتِي ال ُ فَالمَرأة َشيُخوَختِها. رُغمَ بابٍن ُحبلَى ألِيصاباُت يبَتُِك قَرِ ِهيَ ها هَذا: وَاعلَمِي ٣٦ اللهِ. ابَن َسيُدعَى
اللهِ.» عِندَ مُستَِحيٌل هُناكَ لَيَس إْذ ٣٧ الّسادِِس! شَهرِها فِي ِهيَ

المَلاكُ. فَتَرَكَها ُلَْت.» ق َكما لِي فَليَحدُْث ، ّبِ َّ الر ُ خادِمَة «أنا يَمُ: مَر فَقالَْت ٣٨

وَألِيصابات يّا ِ زَكَر تَزُورُ ُ يَم مَر
زَكَرِيّا، بَيِت إلَى هَْت وَتَوَّجَ ٤٠ . َبَلِيِّ الج يَهُوذا إقليِم فِي َلدَةٍ ب إلَى وَأسرَعَْت ُ يَم مَر ْت استَعَّدَ الفَترَةِ، تِلَك أثناءِ وَفِي ٣٩

وِح ُّ الر مَِن ألِيصاباُت فَامتَلأْت بَطنِها. فِي الّطِفُل كَ َّ َتحَر ى َّ َحت تَها َّ َتحِي ألِيصاباُت سَمِعَْت إْن َما ف ٤١ ألِيصاباَت. ْت َّ وََحي
القُدُِس.

لـَِكْن ٤٣ َلِدِينَهُ. َست الَّذِي الّطِفُل ً أيضا وَمُبارَكٌ النِّساءِ، كُّلِ مِْن َ أكثَر ُ الله بارَكَِك «لَقَْد وَقالَْت: َصوتَها وَرَفَعَْت ٤٢

، ُأذُنَيَّ إلَى تِِك َّ َتحِي َصوُت وََصَل إْن ما ُ ه َّ لِأن ٤٤ ؟ إلَيَّ َسيِّدِي ُأمُّ َ تَْأتِي ى َّ َحت ِ بِه َحظِيُت الَّذِي ُ العَظِيم رَُف َّ الش هَذا ما
ُق.» َسيَتََحّقَ ّبُ َّ الر ِ بِه وَعَدَِك ما أّنَ قِْت َصّدَ َِّك لِأن أنِت ٌ فَمُبارَكَة ٤٥ بَطنِي. فِي بِفَرٍَح الّطِفُل وَثََب ى َّ َحت

الله تُسَبُِّح ُ يَم مَر
يَمُ: مَر فَقالَْت ٤٦

. ّبَ َّ الر نَفسِي ُمَجِّدُ «ت
ُمخَلِّصِي، ِ بِالله رُوِحي وَتَبتَهُِج ٤٧
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المُتَواِضعَةِ. ِ خادِمَتِه إلَى َ نَظَر ُ ه َّ لِأن ٤٨
‹مُبارَكَةً› النّاِس جَمِيُع يَدعُونِي الآنَ، فَمُنذُ
َمجِيدَةً. َ أشياء لِي َصنََع القَوِّيَ َ الله لِأّنَ ٤٩

وٌس. قُّدُ ُ وَاْسمُه
ِجيٍل إلَى ِجيٍل مِْن ً رَحمَة يُعطِي َ هُو ٥٠

يَعبُدُونَهُ. ذِيَْن َّ لِل
ذِراعِهِ، َ ة َّ قُو َ أظهَر ٥١

المُتَبَّجِحَةِ. بِأفكارِهِمُ يَْن ِ المُتَكَبِّر َت َّ وََشت
عُرُوشِهِْم، عَْن الحُّكامَ أنزََل ٥٢

المُتَواِضعِينَ. َ مَنزِلَة وَرَفََع
الّصاِلحَةَ، ُ بِعَطاياه الجِياعَ أشبََع ٥٣
الأيدِي. فارِِغي َ الأغنِياء وَصَرََف

يَعقُوَب. ُ خادِمَه لِيُعِينَ َ جاء ٥٤
ُ رَحمَتَه َ فَأظهَر َ ر َّ تَذَك
آباءَنا، وَعَدَ َكما ٥٥

الأبَدِ.» إلَى ِ وَأبنائِه َ لإبراهِيم
بَيتِها. إلَى رَِجعَْت َّ ثُم شُهوٍر، ِ ثَلاثَة َ َنحْو ألِيصاباَت عِندَ ُ يَم مَر وَأقامَْت ٥٦

يُوَحنّا ُ مَولِد
ً رَحمَة لَها َ أظهَر قَْد َ الله أّنَ بُها وَأقارِ ِجيرانُها فَسَمـِـَع ٥٨ َصبِيّاً. فَأنجَبَْت طِفلَها، ألِيصاباُت لِتََضَع الوَقُت وَحانَ ٥٧

مَعَها. فَابتَهَُجوا عَظِيمَةً،
بَْل «لا، قالَْت: ُ ه ُأمَّ لـَِكّنَ ٦٠ أبيهِ. اسِْم عَلَى يّا ِ زَكَر ُ وه يُسَمُّ أْن وَأرادُوا الّطِفَل، لِيَختِنُوا جاءُوا الثّامِِن اليَوِم وَفِي ٥٩

يُوَحنّا.» َسيُدعَى
أْن ِيدُ يُر اسٍْم أّيَ ُ يَسألُونَه ِ ِيْه أب إلَى بِأيدِيهِْم فَأشارُوا ٦٢ الاسمَ.» هَذا يَحمُِل مَْن بِِك أقارِ بَينَ «لَيَس لَها: فَقالُوا ٦١

يُسَمِّيَهُ!
وَبَدَأ لِسانُهُ، وَانحَّلَ يّا ِ زَكَر فَمُ انفَتََح اْلحاِل وَفي جَمِيعاً! فَدُهِشُوا ٦٤ يُوَحنّا،» ُ «اْسمُه عَلَيهِ: وََكتََب ً لَوحا فَطَلََب ٦٣
ثُونَ يَتَحَّدَ َلِيِل الج مَِن ةِ َّ َبَلِي الج ِ ِنطَقَة الم أنحاءِ كُّلِ فِي النّاُس وَراَح هُْم. َّ كُل الجـِيرانَ الخَوُف َك َّ فَتَمَل ٦٥ اللهَ. وَيُسَبُِّح مُ َّ يَتَكَل
ّبِ َّ الر َ ة َّ قُو لِأّنَ الّطِفُل؟» هَذا َسيُصبُِح ماذا «تُرَى وَقاَل: ذَلَِك عَْن سَمـِـَع مَْن كُّلُ َب فَتَعَّجَ ٦٦ الُأمُورِ. ِ هَذِه عَْن

مَعَهُ. كانَْت
الله يُسَبُِّح يّا ِ زَكَر

فَقاَل: أ َّ وَتَنَب القُدُِس وِح ُّ بِالر يّا ِ زَكَر ُ أبُوه امتَلأ َّ ثُم ٦٧

ِيَل، إسْرائ ُ إلَه ّبُ َّ الر َ هُو «مُبارَكٌ ٦٨
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وَُيحَرِّرَهُْم. ُ َشعبَه لِيُعِينَ َ جاء ُ ه َّ لِأن
ً يّا قَوِ ً ُمخَلِّصا لَنا مَ قَّدَ ٦٩

خادِمِهِ. داوُدَ نَسِل مِْن
القَدِيِم. مُنذُ ِ بِه ُ الله وَعَدَنا ما هَذا ٧٠

ِنا أعدائ مِْن َلاِص بِالخ وَعَدَنا ٧١

مُبغِِضيْنا. جَمِيِع أيدِي وَمِْن
ِنا لآبائ ً رَحمَة َ يُظهِر بِأْن وَعَدَ ٧٢

مَعَهُْم. َس المُقَّدَ ُ عَهدَه َ ر َّ وَيَتَذَك
ِ بِه أقسَمَ الَّذِي الوَعدَ وََحفَِظ ٧٣

بْراهِيمَ. إ لِأبِينا
ِنا، أعدائ أيدِي مِْن يُنقِذَنا بِأْن وَعَدَ ٧٤

َخوٍف، دُونَ ُ َنخدِمَه لـِكَي
ِّ وَالبِر بِالقَداَسةِ وََنحيا ٧٥

ِنا. َحيات أيّاِم جَمِيَع
ابنِي، يا أنَت، أمّا ٧٦

. لِلعَلِيِّ ً نَبِيّا فَسَتُدعَى
ّبَ َّ الر مُ َستَتَقَّدَ فَأنَت

يَق. رِ الّطَ ُ لَه لِتُعِّدَ
ُ َشعبَه َ لِتُخْبِر ُ مُه َستَتَقَّدَ ٧٧

َُّصونَ، َسيُخَل هُم بِأّنَ
َخطاياهُْم. ُ وََستُغْفَر

ةِ، َّ ُحِب الم إلَهِنا ِ رَحمَة بِفَضِل هَذا ٧٨

ماءِ. الّسَ مَِن عَلَينا نُورٌ فَسَيُشْرُِق
يَعِيشُونَ الَّذِيَْن عَلَى ُ وََسيُضِيء ٧٩

المُظلِِم. المَوِت ظِّلِ فِي
لاِم.» الّسَ يِق َطرِ فِي ِنا َخطَوات وََسيَهدِي

ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ً عَلَنا ِ ُظهُورِه ِحينِ إلَى ةِ َّ ي ِّ البَر فِي وَعاَش وِح. ُّ الر فِي ً دائِما ى َّ يَتَقَو وَكانَ ، بِيُّ الّصَ فَنَما ٨٠

٢
يَسُوع ُ مَولِد



٢١ : ٢ لُوقا ١٦٢٦ ١ : ٢ لُوقا

. ومانِيِّ ُّ الر العالَِم فِي يَعِيشُونَ الَّذِيَن كُّلِ أسماءِ تَسِجيُل َيجرِي بِأْن ً مَرُسوما ُ قَيصَر ُأغُسطُُس َ أصدَر الأيّاِم، تِلَك فِي ١

كُّلُ ذَهََب وَهَكَذا ٣ يّا. ُسورِ عَلَى ً والِيا ينيُوُس ِكيرِ كانَ عِندَما حَدََث ّكاِن. لِلّسُ رَسمِّيٍ إحصاءٍ َل أّوَ هَذا وَكانَ ٢

اْسمُهُ. َل يُسَجَّ لـِكَي ةِ َّ الأصلِي ِ َلدَتِه ب إلَى واِحدٍ
ِ عائِلَة مِْن كانَ فَقَْد – لَحمَ بَيَت تُدعَى َّتِي ال َ داوُد ِ َلدَة ب إلَى َلِيِل، الج فِي ِ النّاصِرَة ِ َلدَة ب مِْن ً أيضا يُوُسُف فَذَهََب ٤

وِلادَتِهاَ. وَقُْت حانَ هُناكَ كانا وَبَينَما ٦ ُحبلَى. كانَْت َّتِي ال ِ َخطِيبَتِه َ يَم مَر مََع ُ اْسمُه َل لِيُسَجَّ فَذَهََب ٥ وَنَسلِهِ. َ داوُد
الخاِن. داِخَل مَكاٌن لَهُما يَكُْن لَْم إْذ واِب، لِلدَّ مِعلٍَف فِي ُ وَوََضعَته ُ طَتْه َّ وَقَم البِكرَ، ابنَها فَوَلَدَِت ٧

يَسُوع مَولِدِ عَْن يَسمَعُونَ عاةِ ُّ الر بَعُض
مِْن مَلاكٌ لَهُْم َ فَظَهَر ٩ يِل. َّ الل َ أثناء قُطعانَهُْم َيحْرُُسونَ الحُقُوِل فِي يَْن ساهِرِ عاةِ ُّ الر بَعُض ِ ِنطَقَة الم تِلَك فِي وَكانَ ٨

بُشْرَى لـَكُْم ُأعلُِن فَأنا َتخافُوا، «لا لَهُْم: المَلاكُ فَقاَل ١٠ َشدِيْداً. ً َخوفا فَخافُوا َحولَهُْم، ّبِ َّ الر َمجدُ َ وَأضاء ، الرِّّبِ عِندِ
هَكَذا: ُ َستُمَيِّزُونَه ١٢ . ّبُ َّ الر المَِسيُْح َ هُو ُمخَلٌِّص َ داوُد ِ َلدَة ب فِي اليَومَ ـِكُمُ أجل مِْن َ وُلِد لَقَْد ١١ عِب: الّشَ لِكُّلِ عَظِيٍْم فَرٍَح
َ الله يُسَبُِّحونَ ماءِ الّسَ جَيِش مِْن جَمٌع المَلاِك مََع َ َظهَر ً وَفَجأة ١٣ «. واّبِ لِلدَّ مِعلٍَف فِي ً مَوُضوعا ً طا مُقَمَّ ً طِفلا َستَِجدُونَ

يَقولونَ: وَ

الأعالِي، فِي ِ لله َجدُ «الم ١٤

لامُ، الّسَ الأْرِض وَعَلَى
اللهُ.» بِهِمُ يُسَرُّ الَّذيَن لِلنّاِس

هَذا نَرَى لـِكَْي لَحمَ بَيَت إلَى «فَلْنَذهَْب لِبَعٍض: بَعضُهُْم ُ عاة ُّ الر فَقاَل ماءِ. الّسَ إلَى وَعادَْت ُ المَلائِكَة تَرََكْتهُمُ َّ ثُم ١٥

«. ّبُ َّ الر لَنا ُ أعلَنَه وَقَْد حَدََث، الَّذِي الأمرَ
أخبَرُوا عاةُ، ُّ الر ُ رَآه وَعِندَما ١٧ . واّبِ الدَّ مِعلَِف ًفِي مَوُضوعا وَالّطِفَل يُوُسَف وَ َ يَم مَر وَوَجَدُوا مُسْرِعِيْنَ، فَانطَلَقُوا ١٦

عاةُ. ُّ الر بِها أخبَرَهُْم َّتِي ال َ الُأمُور سَمِعُوا الَّذِيَْن كُّلُ فَدُهَِش ١٨ الّطِفِل. هَذا عَْن المَلاكُ لَهُمُ أعلَنَها َّتِي ال ِ بِالرِّسالَة َمِيَع الج
َ الله ُمَجِّدُونَ ي وَهُْم ُ عاة ُّ الر وَعادَ ٢٠ واِم. الدَّ عَلَى لُها تَتَأمَّ ْت َّ وََظل قَلبِها، فِي الُأمُورَ ِ هَذِه كُّلَ ُ ُتخَبِّئ فَكانَْت يَمَ، مَر أمّا ١٩

تَماماً. لَهُْم قِيَل َكما شَيءٍ كُّلُ حَدََث فَقَْد وَرَأوهُ. ُ سَمِعُوه ما كُّلِ عَلَى ُ وَيُسَبُِّحونَه
ِ بِه َتحبََل أْن قَبَل المَلاكُ ِ بِه ُ سَمّاه الَّذِي الاسْمُ َ وَهُو يَسُوعَ. ُ وه فَسَمَّ الّطِفِل، ِختاِن مَوعِدُ الثّامُِن، اليَومُ َ وَجاء ٢١

يَمُ. مَر

الهَيكَل فِي يَسُوعَ ُ تَقدِْيم
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ً وَفْقا ٢٣ ّبِ َّ لِلر ُ يُقَّدِماه لـِكَي القُْدِس ِ مَدينَة إلَى يَسُوعَ أخَذا مُوسَى، ِ يْعَة شَرِ َحسََب ْطهير٣ِ َّ الت وَقُت حانَ وَعِندَما ٢٢

ُ تَقُولُه ما َحسََب ً ذَبِيحَة لِيُقَّدِما وَذَهَبا ٢٤ ٤»٥. ّبِ َّ لِلر بِكرٍ ذَكَرٍ كُّلُ َص ُيخَّصَ أْن «يَنبَغِي : ّبِ َّ الر ِ يْعَة شَرِ فِي مَكتُوٌب َ هُو ِما ل
َصغِيرَتَينِ.»٦ حَمامَتَينِ أْو يَمامَتَينِ «قَّدِمُوا : ّبِ َّ الر ُ يْعَة شَرِ

يَسُوع يَرَى ِسمعانُ
وُح ُّ وَالر ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ِ الله ِ يَة تَعزِ وَقَت ُ يَنتَظِر تَقِّيٌ ٌ بارّ رَجٌُل َ وَهُو ِسمعانُ. ُ اْسمُه رَجٌُل القُْدِس ِ مَدينَة فِي وَكانَ ٢٥

ُ فَقادَه ٢٧ . ّبُ َّ الر ُ مَسَحَه الَّذِي ذاكَ يَرَى أْن قَبَل يَمُوَت لَْن ُ ه َّ أن القُدُُس وُح ُّ الر ُ لَه أعلََن وَقَْد ٢٦ عَلَيهِ. كانَ القُدُُس
بَينَ ِسمعانُ ُ أخَذَه ٢٨ يعَةُ، رِ َّ الش عَليهِ تَنُّصُ ما لِيُتَمِّما يَسُوعَ الّطِفَل الأبَواِن أدخََل وَعِندَما الهَيكَِل. ِ ساحَة إلَى وُح ُّ الر

وَقاَل: َ الله َح َّ وََسب ذِراعَيْهِ،

عَبدَكَ أنا أطلِْقنِْي ، رَّبُ يا «وَالآنَ ٢٩
وَعَْدَت. َكما بِسَلاٍم فَأموَت

خَلاَصَك عَيناَي رَأْت فَقَْد ٣٠
عُوِب. الّشُ جَمِيِع أمامَ ُ ْأتَه َّ هَي الَّذِي ٣١

لِلُأمَِم، يْقَِك َطرِ لإعلاِن نُورٌ َ هُو ٣٢

ِيَل.» إسْرائ بَنْي لِشَعبَِك َمجدٌ َ وَهُو

هَذا «ُجعَِل يَسُوعَ: ُأمِّ َ يَم ِمَر ل وَقاَل ِسمعانُ، بارَكَهُما َّ ثُم ٣٤ فِيهِ. قِيلَْت َّتِي ال الكَلِماِت مَِن ُ ه وَُأمُّ ُ أبُوه وَدُهَِش ٣٣

َكثِيرَةً. قُلُوٍب ُ أفكار وََستُكشَُف ٣٥ المُقاوِمِينَ! ِضّدَ ً بُرْهانا وَلِيَكونَ ِيَل، إسرائ بَنْي فِي يَْن َكثِيْرِ َ وَلِيُقِيْم لِيُسقَِط الّطِفُل
َسيَحدُُث.» ما بِسَبَِب َسيٌف ً أيضا نَفسَِك فَسَيَختَرُِق يَمُ، مَر يا أنِت أمّا

يَسُوع تَرَى ُ ة َّ َحن
زَوِجها مََع عاَشْت وَقَْد ، ّنِ الّسِ فِي ً طاعِنَة كانَْت أِشيرَ. ِ قَبِيلَة مِْن ِيَل فَنُوئ بِنُت ُ ة َّ َحن اْسمُها ٌ ة َّ نَبِي هُناكَ وَكانَْت ٣٦

كانَْت . قَّطُ الهَيْكَِل َ ساحَة تَترُْك وَلَْم َّمانِيْنَ، وَالث ِ الرّابِعَة ِسّنِ ى َّ َحت ً أرمَلَة بَقِيَْت َّ ثُم ٣٧ مِنْهُ، زَواِجها بَعدَ َسنَواٍت َسبَع
لاةِ. وَالّصَ وِم بِالّصَ نَهاٍر لَيَل َ الله تَعبُدُ

القُْدِس. ِ ير َتحْر عَلَى فُونَ يَتَلَهَّ كانُوا الَّذِيَْن لِكُّلِ الّطِفِل عَِن ثَْت َتحَّدَ َّ ثُم اللهَ. وََشكَرَِت ِ حظَة الّلَ تِلَك فِي إلَْيهِْم مَْت فَتَقَّدَ ٣٨

النّاصِرة إلَى ُ العَودَة
٢:٢٢ ٣

كتاَب انظر يوماً. بأربعين ولادتها بعدَ لتطهيرها ً نا َّ مُعي ً طقسا تمارَس أن ةِ َّ اليهودي المرأةِ على إّنَ تَقُوُل موسى َ يعة شر أّنَ ُ وَالمُؤكّد «تطهِيرِهِما.» ً حرفيّا طهير. َّ الت
.8 - 2 :12 يين اللاو

٢:٢٣ ٤
الله.» » إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل للرّب.

٢:٢٣ ٥
12. 2، :13 الخروج كتاب .من ّبِ َّ لِلر … أْن يَنبَغِي

٢:٢٤ ٦
8. :12 يين اللاو كتاب من حَمام. … قَّدِمُوا
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ى َّ وَيَتَقَو يَنمُو الّطِفُل َّ وَاستَمَر ٤٠ النّاصِرَةَ. َلدَتِهِمُ ب إلَى عادُوا ، ّبِ َّ الر ُ يعَة شَرِ ِ عَلَيْه تَنُّصُ ما كُّلَ أكمَلُوا أْن وَبَعدَ ٣٩
عَلَيْهِ. ِ الله ُ نِعمَة وكانَْت بِالحِْكمَةِ، ً مُمتَلِئا

بيّ الّصَ يَسُوعُ
َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان فِي يَسوعُ كانَ وَعِندَما ٤٢ الفِْصِح. بِعِيْدِ لِلاحتِفاِل القُْدِس ِ مَدينَة إلَى عاٍم كُّلَ يَذهَباِن ُ أبَواه وَكانَ ٤١

فِي فَبَقَِي يَسُوعَ، بِيُّ الّصَ أمّا َلدَتِهِما. ب إلى ِ بِالعَودَة ا َّ هَم العِيْدُ، انتََهى وَعِندَما ٤٣ َكعادَتِهِْم. العِيدِ إلَى ذَهَبُوا عُمرِهِ، مِْن
ُ عَنْه يُفَتِّشاِن راحا َّ ثُم يَْن. المُسافِرِ ِ مَجمُوعَة مََع ُ ه َّ أن ظانِّيْنِ يَوٍم َ ة مُّدَ فَارَتحَلا ٤٤ بِذَلَِك. ُ أبَواه َ يَعلَم أْن دُونَ القُْدِس ِ مَدينَة
فِي ُ وَجَداه أيّاٍم ِ ثَلاثَة وَبَعدَ ٤٦ عَنهُ. ً َبحثا القُْدِس ِ مَدينَة إلَى عادا عَلَيْهِ، يَعثُرا لَْم وَلَمّا ٤٥ وَالأصحاِب. الأقارِِب بَيْنَ
وَمِْن ِ فَهمِه مِْن ُ سَمِعُوه الَّذِيَْن جَمِيُع دُهَِش وقَْد ٤٧ وَيَْسألُهُْم. إلَْيهِْم يُصغِي ِ يْعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي بَيْنَ ً جالِسا الهَيْكَِل ِ ساحَة
وََنحُن ً ِجّدا قَلِقَيْنِ وَأبُوكَ أنا كُنّا ؟ بُنَّيَ يا ِنا ب هَذا فَعَلَْت ِماذا «ل هُ: ُأمُّ ُ لَه وَقالَْت دُهِشا، ُ أبَواه ُ رَآه وَعِندَما ٤٨ بَتِهِ. أجوِ

عَنَْك.» نَبحَُث
ُ َجوابَه يَفهَما لَْم هُما لـَِكنَّ ٥٠ أبِي؟» بِعَمَِل أنشَغَِل أْن عَلَيَّ يَنبَغي ُ ه َّ أن تَعلَما ألَْم عَنِّي؟ تَْبحَثاِن ِماذا «ل يَسُوعُ: لَهُما فَقاَل ٤٩

هَذا.
وَنَما ٥٢ قَلْبِها. فِي الأشياءِ ِ هَذِه كُّلَ َتحفَُظ ُ ه ُأمُّ وَكانَْت ُسلطَتِهِما. َتحَت وَعاَش النّاصِرَةِ، إلَى مَعَهُما رَِجــَع َّ ثُم ٥١

وَالنّاِس. ِ الله عِندَ ِ وَالنِّعمَة وَالجِسِم ِ الحِْكمَة فِي يَسُوعُ
٣

المَعْمَدان يُوَحنّا مَهَمّة
ةِ، َّ اليَهُودِي إقليِم عَلَى ً والِيا ِيلاُطُس ب بُنطيُوُس كانَ يُوَس،٧ طِيْبار القَيْصَرِ حُكمِ مِْن َ عَشْرَة َ الخامِسَة ِ نَة الّسَ وَفِي ١

ً والِيا وَلِيساينُوُس تراُخونتِيَْس، إقليِم وَعَلَى َ ة َّ ي يطور إ ًعَلَى والِيا هِيرُودَُس أُخو ُس ُّ وَفِيلِب َلِيِل، الج إقليِم ًعَلَى والِيا وَهِيرُودُُس
فِي َ وَهُو يّا ِ زَكَر بِْن يُوَحنّا إلَى ِ الله ُ رِسالَة فَجاءَْت الوَقِت. ذَلَِك ِخلاَل ٍ كَهَنَة رَئِيْسَْي وَقِيافا َحنّانُ وَكانَ ٢ ةِ.٨ َّ الأبلِي عَلَى
الخَطايا. لِغُفراِن بَتِهِْم تَو عَلَى كَدَلِيٍل دُوا يَتَعَمَّ بِأْن النّاَس ً مُطالِبا الُأردُّنِ، بِنَهرِ ِ ُحِيْطَة الم ِ ِنطَقَة الم بِكُّلِ يُوَحنّا َّ فَمَر ٣ ةِ. َّ ي ِّ البَر

إَشعْياء: بِيِّ َّ الن كِتاِب فِي مَكتُوٌب َ هُو َكما وَذَلَِك ٤

يَقوُل: وَ ةِ َّ ي ِّ البَر فِي يُنادِي إنساٍن «َصوُت
٩. ّبِ َّ للر يَْق رِ الّطَ وا ‹أعِّدُ

أجلِهِ. مِْن ً مُستَقِيْمَة بَُل الّسُ اجعَلُوا
وَادٍ، كُّلُ ُ َسيَمتَلِئ ٥

٣:١ ٧
للميلاد. 28 سنة أي يوس. طيبار … السنة

ِبحاِكِم ٍ وِلايَة كُّلِ ُ حاِكم ى يُسَمَّ لِذَلَِك وِلاياٍت، أربِع إلَى فِلِسطِينُ مُوا قَّسَ قَْد كانُوا فَالرّومانُ بِع.» ُّ الر «والِي ً حَرفيّا وَِهيَ هُنا، «والِياً.» ُ الكَلِمَة ُ ر َّ تَتَكَر ٣:١ ٨

بع. ُّ الر والي أْو بِع ُّ الر
٣:٤ ٩

«للهِ.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «ليهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل َّب. للر
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بِالأْرِض، ٍ َلَّة وَت َجبٍَل كُّلُ ى َّ وَيُسَو
جَةِ، َّ المُعَو الأماِكِن كُّلُ ُ وَتَستَقِيْم
دَةً. مُمَهَّ ُ الوَعِرَة رُقاُت الّطُ ُ وَتَِصيْر

اللهِ.›»١٠ خَلاَص النّاِس كُّلُ وََسيَرَى ٦

الهُرُوِب إلَى هَكُْم نَبَّ الَّذِي مَِن الأفاِعي، نَسَل «يا الماءِ: فِي يُعَمِّدَهُْم لـِكَي خَرَُجوا الَّذِيَْن النّاِس ُمُوِع ِلج يُوَحنّا وَقاَل ٧
إّنَ لـَكُْم أقُوُل فَإنِّي أبُونا.› َ هُو ُ براهِيْم ‹إ بِقَولـِكُْم: تَتَفاخَرُوا وَلا بَتَكُْم، تَو يُبَرهُِن ً ثَمَرا اصنَعُوا ٨ القادِِم؟ الغََضِب مَِن
الأشجارِ. ِسيْقاِن ُأُصوِل عَلَى ٌ مَوُضوعَة الفَْأُس ِهيَ ها ٩ بْراهِيْمَ. لإ ً أولادا ُخورِ الّصُ ِ هَذِه مِْن َيخلَِق أْن عَلَى ٌ قادِر َ الله

النّارِ.» فِي بِها وََسيُلقَى َجيِّداً، ً ثَمَرا ُ ُثْمِر ت لا َشجَرَةٍ كُّلُ وََستُقطَُع
نَفعََل؟» أْن يُفتَرَُض َماذا «ف النّاِس: جُمُوعُ ُ فَسَألَته ١٠

أيضاً.» كَذَلَِك فَلْيَْفعَْل َطعامٌ، ِ لَدَيْه وَمَْن لَدَيْهِ. َ ُسترَة لا مَْن فَلْيُعِط ُسترَتاِن، ِ لَدَيْه «مَْن فَقاَل: ١١
َنحُن؟» نَفعَُل وَماذا مُعَلِّمُ، «يا لَهُ: وَقالُوا دُوا، لِيَتَعَمَّ ً أيضا رائِِب الضَّ ُجباةِ بَعُض ِ إلَيْه َ وَجاء ١٢

يَنْبَغْي.» مِمّا َ أكثَر ضَرائَِب تَجمَعُوا «لا لَهُْم: فَقاَل ١٣

هِمُوا تَتَّ وَلا ةِ، َّ بِالقُو أحَدٍ ماَل تَْأخُذُوا «لا لَهُْم: فَقاَل نَفعََل؟» أْن َنحُن عَلَيْنا «وَماذا ُنُودِ: الج بَعُض ً أيضا ُ وََسألَه ١٤

بُِأُجورِكُْم.» وَارُضوا زُوراً، ً أحَدا
المَِسيَْح. يَكُونُ ما َّ ُب ر ُ ه َّ أن ظانِّينَ يُوَحنّا عَْن بِهِْم قُلُو فِي وَيَتَساءَلُونَ مُتَلَهِّفِيْنَ، يَنتَظِرُونَ النّاُس وَكانَ ١٥

باَط رِ أحُّلَ أْن أستَِحّقُ لا وَأنا مِنِّي، أقوَى َ هُو مَْن َسيأتي لـَِكْن الماءِ، فِي ُأعَمِّدُكُْم «أنا لَهُْم: قاَل يُوَحنّا لـَِكّنَ ١٦

ِمخزَنِهِ، فِي ُبُوَب الح فَيَجمََع بَيدَرَهُ، لِيُنَّقَِي ِ يَدِه فِي ُ مِْذراتَه َسيَحمُِل ١٧ وَالنّارِ. القُدُِس وِح ُّ الر فِي َسيُعَمِّدُكُْم َ هُو ِحذائِهِ.
البُشْرَى. لَهُمُ وَيَنقُُل آخَرَ، َكثِيْرٍ بِكَلاٍم النّاَس ُ ُيحَّذِر يُوَحنّا كانَ وَهَكَذا ١٨ تُطفَُأ.» لا ِناٍر ب التِّبْنَ وََيحرَِق

يُوَحنّا ِخدمةِ ُ نِهايَة
َّتِي ال الُأخرَى رُورِ ُّ الش وَبِسَبَِب أِخيهِ، ِ زَوجَة بِهِيرُودِيّا ِ عَلاقَتِه بِسَبَِب هِيرُودُوَس١١ َ الوالِي يُوَحنّا َ خ وَّبَ بَعْدُ، وَفِيما ١٩

يُوَحنّا. وََسجََن ُأْخرَى ً ِيمَة جَر ِ الـَكثِيرَة ِ شُرُورِه إلَى هِيْرُودُوُس فَأضاَف ٢٠ اْرتََكبَها. قَدِ هِيرُودُُس كانَ
يَسُوع ُ يُعَمِّد يُوَحنّا

عَلَى القُدُُس وُح ُّ الر ِ عَلَيْه وَنَزََل ٢٢ ماءُ. الّسَ انفَتََحِت يَُصلِّي، كانَ وَبَينَما أيضاً. يَسُوعُ دَ تَعَمَّ َمِيُع، الج دَ تَعَمَّ وَِحينَ ٢١

الرِّضا.» كُّلَ عَنَك راٍض أنا َحبُوُب. الم ابنِي َ هُو «أنَت ماءِ: الّسَ مَِن َصوٌت َ وَجاء حَمامَةٍ. مِثَل ةٍ َّ مادِّي ُصورَةٍ
يُوُسف نَسَُب

5 - 3 :40 إَشعْياء ٣:٦ ١٠
٣:١٩ ١١

والي أْو بِع ُّ الر ِبحاِكِم ٍ وِلايَة كُّلِ ُ حاِكم ى يُسَمَّ لِذَلَِك وِلاياٍت، أربِع إلَى فِلِسطِينُ مُوا قَّسَ قَْد الرّومانُ كانَ بع.» ُّ الر والِي «هِيرُودُوس ً حرفيّا هِيرُودُوس. َ الوالِي
1. :3 لُوقا َ بشارَة انظر بِع. ُّ الر
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يُوُسَف. ابُن ُ ه َّ أن ونَ ُّ يَظُن النّاُس وَكانَ ِخدمَتَهُ. ابتَدَأ عِندَما ِ عُمرِه مِْن لاثِيْنَ َّ الث َنحْوِ فِي يَسُوعُ كانَ ٢٣

هالِي. ابُْن َ هُو يُوُسُف وَ
مَتْثاَت. ابُْن هالِي

لاوِي. ابُْن مَتثاُت ٢٤
كِي. ـْ مَل ابُْن لاوِي

يَنّا. ابُْن مَلـكِي
يُوُسَف. ابُْن يَنّا

ِيّا. مَتّاث ابُْن يُوُسُف ٢٥
عامُوَص. ابُْن ِيّا مَتّاث

ناُحومَ. ابُْن عامُوُص
َحسلِي. ابُْن ناُحومُ
َنجّاَي. ابُْن َحسلِي

مَآَث. ابُْن َنجّاُي ٢٦
ِيّا. مَتّاث ابُْن مَآُث
شَمْعَى. ابُْن ِيّا مَتّاث

يُوُسَف. ابُْن شَمْعَى

يَهُوذا. ابُْن يُوُسُف
يُوَحنّا. ابُْن يَهُوذا ٢٧

يْسا. رِ ابُْن يُوَحنّا
ُبّابَِل. زَر ابُْن يْسا رِ

َشألْتِئِيَل. ابُْن ُبّابَِل زَر
نِيْرِي. ابُْن َشألْتِئِيُل

كِي. ـْ مِل ابُْن نِيرِي ٢٨
أدِّي. ابَن كِي ـْ مِل
قُصَمَ. ابُْن أدِّي

ألْمُودامَ. ابُْن قُصَمُ
عِيْرَ. ابُْن ألمُودامُ

يُوسِي. ابُْن ُ عِيْر ٢٩
ألِيْعازَرَ. ابُْن يُوسِي
ْيمَ. يُورِ ابُْن ُ ألِيعازَر
مَتْثاَت. ابُْن ُ ْيم يُورِ
لاوِي. ابُْن مَتْثاُت
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ِشمْعُونَ. ابُْن لاوِي ٣٠
يَهُوذا. ابُْن ِشمْعُونُ
يُوُسَف. ابُْن يَهُوذا
يُونانَ. ابُْن يُوُسُف
ألْياقِيْمَ. ابُْن يُونانُ

مَلَيا. ابُْن ُ ألياقِيْم ٣١

مِيْنانَ. ابُْن مَلَيا
مَتّاثا. ابُْن مِيْنانُ
ناثانَ. ابُْن مَتّاثا
داوُدَ. ابُْن ناثانُ

يَسَّى. ابُْن ُ داوُد ٣٢
ِيْدَ. ب عُو ابُْن يَسَّى
بُوعََز. ابُْن ِيْدُ ب عُو
َسلْمُونَ. ابُْن بُوعَُز

َنحشُونَ. ابُْن َسلْمُونُ
عَمِّيْناداَب. ابُْن َنحشُونُ ٣٣

أرامَ. ابُْن عَمِّيْناداُب
َحصْرُونَ. ابُْن أرامُ

فارَِص. ابُْن َحصْرُونُ
يَهُوذا. ابُْن فارُِص

يَعقُوَب. ابُْن يَهُوذا ٣٤
إْسحاَق. ابُْن يَعقُوُب
بْراهِيْمَ. إ ابُْن إْسحاُق
تارََح. ابُْن ُ براهِيْم إ
ناُحورَ. ابُْن تارَُح

سَرُوَج. ابُْن ُ ناُحور ٣٥
رَعُو. ابُْن سَرُوُج

فالَجَ. ابُْن رَعُو
عابِرَ. ابُْن ُ فالَج
شالَحَ. ابُْن ُ عابِر

قِيْنانَ. ابُْن ُ شالَح ٣٦
أْرفَْكشادَ. ابُْن قِيْنانُ
سامَ. ابُْن أرفَْكشادُ
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نُوَح. ابُْن سامُ
لامََك. ابُْن نُوُح

مَتُوشالَحُ. ابُْن لامَُك ٣٧
أخنُوَخ. ابَن ُ مَتُوشالَح

يارِدَ. ابُْن أخنُوُخ
مَهلَلْئِيَل. ابُْن ُ يارِد

قِيْنانَ. ابُْن مَهلَلْئِيُل
أنُوَش. ابُْن قِيْنانُ ٣٨

ِشيٍْت. ابُْن أنُوُش
آدَمَ. ابُْن ِشيُْت
للهِ. ابٌن ُ وَآدَم

٤
يَسُوع إغراءَ ُيحاوُِل يْطانُ الّشَ

بلِيُْس إ كانَ وَهُناكَ ٢ ةِ. َّ ي ِّ البَر إلَى القُدُُس وُح ُّ الر ُ وَقادَه القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن ً مَملُوءا الُأردُّنِ نَهرِ مِْن يَسُوعُ وَعادَ ١
نِهايَتِها. في جاعَ ُ ه َّ لـَِكن الفَترَةِ، تِلَك َ أثناء ً َشيئا يَْأكُْل وَلَْم يَوماً، أربَعِيْنَ ةِ َّ بِالخَطِي ِ يْه يُغرِ

خُبزاً.» يُصبَِح بِأْن َ َجَر الح هَذا ْ فَمُر اللهِ، ابَن ُكنَت «إْن بلِيُْس: إ ُ لَه فَقاَل ٣

الكِتاُب: «يَقُوُل يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٤

١٢ وَحدَهُ.›» الخـُبزِ عَلَى الإنسانُ يَعِيُْش ‹لا

«ُأعطِيَك لَهُ: وَقاَل ٦ مَِن. َّ الز مَِن ٍ لَحظَة فِي العالَِم مَمالِِك كُّلَ ِ عَينَيْه أمامَ وَعَرََض عاٍل، مَكاٍن إلَى بلِيُْس إ ُ قادَه َّ ثُم ٥

فَإْن ٧ أشاءُ. ِمَْن ل ُأعطِيَها أْن مَقدُورِي وَفِي لِي، ُأعطِيَْت فَقَْد َمجدٍ. مِْن فِْيها وَما كُلِّها المَمالِِك ِ هَذِه عَلَى لطانَ الّسُ
«مَكتُوٌب: لَهُ: وَقاَل يَسُوعُ أجاَب ٨ ها.» ُّ كُل لََك َستَكُونُ لِي، َسجَْدَت

إلَهََك، ّبَ َّ الر تَعبُدَ أْن ‹يَنبَغِي
١٣ وَحدَهُ.›» ُ لَه تَْسجُدَ وَأْن

ِنَفِسَك ب فَاْرِم اللهِ، ابَْن ً َحّقا ُكنَت «إْن لَهُ: وَقاَل الهَيكَِل. ةِ َّ قِم عَلَى ُ وَأوقَفَه القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى بلِيُس إ ُ أخَذَه َّ ثُم ٩

مَكتُوٌب: ُ ه َّ لِأن ١٠ أسفََل، إلَى هُنا مِْن
١٤ َيحرُُسوكَ.› لـِكَْي بَِك ُ مَلائَِكتَه ُ الله ‹يُوصِي
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هُْم: وَإّنَ ١١

أيادِْيهِْم، عَلَى ‹َسيَْحمِلونََك
١٥ ِبحََجرٍ.›» قَدَمَُك تَرتَطِمَ لِئَلّا

أيضاً: «مَْكتوٌب لَهُ: وَقاَل يَسُوعُ فَأجاَب ١٢

١٦ إلَهََك.›» ّبَ َّ الر تَمتَِحِن ‹لا
ِيَةٌ. ثان ٌ فُرَْصة َتحـِيْنَ أْن إلَى َ تَرَكَه يَسوِع، لإغراءِ ُمحاوَلَةٍ كُّلَ بلِيُْس إ اْستَنْفَدَ وَلَمّا ١٣

النّاس ُ يُعَلِّم يَسُوعُ
فِي مَ َّ فَعَل ١٥ كُلِّها. ياِف ألأر مَناطِِق َ عَبْر ُ أخبارُه وَانتَشَرَْت القُدُِس. وِح ُّ الر ةِ َّ بِقُو َلِيِل الج إقليِم إلَى يَسُوعُ وَعادَ ١٤

يَمدَُحونَهُ. َمِيُع الج وَكانَ ِمجامِعِهِْم،
مَدينَتِه فِي يَسُوعُ

ُ فَأعطُوه ١٧ لِيَْقرَأ. وَوَقََف َكعادَتِهِ، َجمَِع الم إلَى ذَهََب بِْت الّسَ يَوِم وَفِي نَشَأ. َحيُث ِ النّاصِرَة إلَى يَسُوعُ ذَهََب َّ ثُم ١٦
فِيهِ: ُكتَِب الَّذِي المَكانَ وَوَجَدَ َ َخطُوَطة الم فَبَسََط إَشعْياء. بِيِّ َّ الن كِتاَب

، عَلَيَّ ّبِ َّ الر «رُوُح ١٨

لِلفُقَراءِ. َ البِشارَة ُأعلَِن لـِكَي مَسََحنِي ُ ه َّ لِأن
ةِ، َّ ي ِّ بِالحُر لِلأسرَى لُِأنادَِي أرَسلَنِي

لِلعِمياِن، وَبِالبَصَرِ
الأسْرِ، مَِن المَسُحوقِيْنَ َ وَلُِأحَرِّر

١٨ جاءَ.» قَْد لِلقُبُوِل١٧ ّبِ َّ الر وَقَت أّنَ وَُأعلَِن ١٩

يَقوُل فَبَدَأ ٢١ عَليهِ. ً تَة َّ مُثَب َجمَِع الم فِي الَّذِيَْن كُّلِ عُيُونُ وَكانَْت وَجَلََس. الخادِِم إلَى ُ وَأعادَه الكِتاَب َطوَى َّ ثُم ٢٠
سَمِعْتُمُوهُ.» الَّذِي الكَلامُ هَذا اليَومُ َق َتحَّقَ «لَقَْد لَهُْم:

هَذا «ألَيَْس يَقُولُونَ: كانُوا هُْم أّنَ َ غَيْر َمِهِ، ف مِْن َتخرُُج َّتِي ال ِ َمِيلَة الج الكَلِماِت مَِن مُندَهِِشيْنَ يَمدَُحونَهُ، َمِيُع الج وَكانَ ٢٢

يُوُسَف؟» ابَْن
كُّلَ َلدَتَِك ب فِي هُنا فَافْعَْل لاً.› أّوَ نَفسََك اْشِف بِيُْب، الّطَ ها ‹أّيُ المَْأثُورِ: بِالقَوِل َستَْستَشْهِدُونَ بِْع «بِالّطَ لَهُْم: فَقاَل ٢٣

وََطنِهِ. فِي ٌ نَبِّي يُقبَُل لا لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل لَهُْم: فَقاَل ٢٤ َكْفرِناُحومَ.» فِي فَعَلْتَها َك َّ أن سَمِعْنا َّتِي ال الأشياءِ
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انحَبَسَِت الوَقِت، ذَلَِك فِي يلِيّا. إ زَمَِن فِي ِيَل إسرائ فِي َكثِيراٌت أرامُِل هُناكَ كانَْت ُ ه َّ إن لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل ٢٥
هَؤُلاءِ مِْن أّيٍ إلَى يلِيّا إ يُرَسْل وَلَْم ٢٦ عَظِيْمَةٌ. ٌ َمجاعَة ها َّ كُل َ ِنطَقَة الم وَأصابَِت أشهُرٍ، َ ة َّ وَِست َسنَواٍت ثَلاَث ُ الأمطار

َصيْداءَ. ِ مِنْطَقَة فِي َ صِرْفَة ِ َلدَة ب فِي ٍ أرمَلَة إلَى ُ الله ُ أرَسلَه بَْل الأرامِِل،
«. يانِيُّ السِّرْ نُعمانُ إلّا مِْنهُْم أحَدٌ ْ ر يُطَهَّ وَلَْم ألِيْشََع. بِيِّ َّ الن زَمَِن فِي ِيَل إسْرائ فِي َكثِيْرُونَ بُرٌْص هُناكَ كانَ «َكما ٢٧

ِ ة َّ حاف إلَى ُ وَأخَذُوه المَدِيْنَةِ. خارَِج ِ بِه وَألقُوا فَقامُوا ٢٩ هَذا، سَمِعُوا عِندَما ً غََضبا َجمَِع الم فِي الَّذِيَْن كُّلُ فَاْمتَلأ ٢٨
فِي وَمَضَى وََسطِهِْم، مِْن َ عَبَر ُ ه َّ لـَِكن ٣٠ أْسفََل. إلَى ِ يَة الهاوِ فَوِق مِْن ُ يَطرَُحوه لـِكَْي عَلَْيها، ً ة َّ مَبنِي َلدَتُهُْم ب كانَْت َّتِي ال ِ لَّة َّ الت

يْقِهِ. َطرِ
َنجٌِس رُوٌح ِ فِيْه ً رَجُلا يَشفِي يَسُوعُ

ُ م َّ يَتَكَل كانَ ُ ه َّ لِأن تَعلِيْمِهِ، مِْن فَذُهِلُوا ٣٢ بِْت. الّسَ يَومَ يُعَلِّمُهُْم وَكانَ َلِيِل، الج إقليِم فِي َكْفرِناُحومَ إلَى ذَهََب َّ ثُم ٣١

بِسُلطاٍن.
يا مِنّا ُ ِيْد تُر ماذا «مَهلاً، ٣٤ عاٍل: بَِصوٍت وُح ُّ الر فَصَرََخ َنجٌِس، ٌ ير شِرِّ رُوٌح ُ يَْسكُنُه رَجٌُل َجمَِع الم فِي «وَكانَ ٣٣

«اخرَْس لَهُ: وَقاَل يَسُوعُ ُ خَه َّبَ فَو ٣٥ اللهِ.» وُس قُّدُ أنَت تَكُونُ، مَْن أعرُِف أنا تُهلِكَنا؟ لـِكَْي ِجئَْت هَْل ؟ النّاصِرِّيُ يَسُوعُ
يُؤذِيَهُ. أْن دُونَ ُ مِنْه وَخَرََج النّاِس، أمامَ ً أْرضا جَُل َّ الر ُ يْر الشِّرِّ وُح ُّ الر فَطَرََح مِنْهُ!» وَاخرُْج

ةٍ َّ وَقُو بِسُلطاٍن َ ِجسَة َّ الن الأرواَح يَْأمُرُ َ فَهُو هَذا؟ تَعلِيٍْم «أّيُ لِبَعٍض: بَعضُهُْم يَقُولُونَ وَبَدَُأوا َمِيُع الج فَاندَهََش ٣٦

ِنطَقَةِ. الم تِلَك فِي مَكاٍن كُّلِ فِي ُ أخبارُه وَانتَشَرَْت ٣٧ فَتَخرَُج!»
بُطرُس َ حَماة يَشفِي يَسُوعُ

يَسُوعَ مِْن فَطَلَبُوا َشدِيْدَةٍ. ى َّ حُم مِْن تُعانِي ِسمعانَ ُ حَماة وَكانَْت ِسمعانَ. بَيِت إلَى وَذَهََب َجمََع الم يَسُوعُ تَرَكَ َّ ثُم ٣٨

َتخدِمُهُْم. وَبَدَأْت الحاِل فِي فَقامَْت فَتَرََكْتها. َّى، ُم الح َ وَانتَهَر بَها، قُر يَسُوعُ فَوَقََف ٣٩ يُعِينَها. أْن
يْن َكثِيْرِ يَشفِي يَسُوعُ

مَرضاهُْم وَأحضَرُوا ُمختَلِفَةٍ، أمراٍض مِْن يُعانُونَ مَرضَى عِنْدَهُْم الَّذِيَْن جَمِيُع َ جاء تَغرُُب، مُس الّشَ كانَِت وَبَيْنَما ٤٠

تَصرُُخ وَْهيَ مِنهُْم، يَْن ِكثِيْرِ مِْن ٌ يْرَة شِرِّ أرواٌح ً أيضا وَخَرََجْت ٤١ مِْنهُْم. واِحدٍ كُّلِ عَلَى ِ يَدَيْه ً واِضعا فَشَفاهُْم إلَيْهِ،
المَِسيُح. َ هُو ُ ه َّ أن ُ تَعلَم كانَْت ها لِأّنَ مَ، َّ تَتَكَل بِأْن لَها يَسمَْح وَلَْم انتَهَرَها، ُ ه َّ لـَِكن اللهِ.» ابُن «أنَت وَتَقُوُل:

ُأْخرَى مُدٍُن إلَى يَْذهَُب يَسُوعُ
وَجاءُوا عَنْهُ، يُفَتِّشُونَ كانُوا النّاِس جُمُوعَ لـَِكّنَ مُنعَزٍِل. مَكاٍن إلَى وَمَضَى المَكانَ ذَلَِك تَرَكَ هارُ، النَّ َطلََع وَلَمّا ٤٢

أيضاً، الُأخرَى المُدُِن في ِ الله َلـَكُوِت بِم َ ُأبَشِّر أْن «يَنبَغِي لَهُْم: قاَل ُ ه َّ لـَِكن ٤٣ عَنهُْم. الابتِعادِ مَِن ُ يَمنَعُوه أْن وَحاوَلُوا إلَيهِ
ةِ. َّ اليَهُودِي إقليِم َمجامـِـِع فِي ُ تَبِشيْرَه فَتابََع ٤٤ الغَرَِض.» لِهَذا ُأرِسلُْت لِأنِّي

٥
يَسُوع يَتبَعُونَ يُوَحنّا وَ يَعقُوُب وَ بُطرُُس
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عِندَ بَيْنِ قارِ فَرَأى ٢ اللهِ. ِ كَلِمَة إلَى وَيَستَمِعُونَ ُ َحولَه يَتَجَمهَرُونَ وَالنّاُس َجنِيْسارََت، ِ ُبحـَيْرَة عِندَ ً واقِفا يَسُوعُ كانَ ١
ُ اْسمُه لِرَجٍُل َ وهُو بَيْنِ، القارِ أحَدَ يَسُوعُ فَدَخََل ٣ ِشباكَهُْم. يَغِسلُونَ وَراُحوا مِنهُما خَرَُجوا قَْد يّادُونَ الّصَ وَكانَ البَحرِ.

القارِِب. مَِن ُمهُورَ الج مَ َّ وَعَل جَلََس َّ ثُم البَرِّ، عَِن ً قَلِيلا القارَِب يُبعِدَ أْن إليهِ فَطَلََب ِسمعانُ.
يْدِ.» لِلّصَ ِشباكََك وَاْرِم العَمِيْقَةِ، ِياهِ الم إلَى ْ «أبحِر لِِسْمعانَ: قاَل كَلامَهُ، أنَهى وَلَمّا ٤

تَقوُل َك َّ لِأن باكَ الّشِ َسأرِمي لـَِكنِّي َشيْئاً، ُمِسْك ن وَلَْم يِل َّ الل َطواَل العَمَُل أنهَكَنا لَقَْد مُعَلِّمُ، «يا ِسمْعانُ: فَأجاَب ٥

فِي شُرَكائِهِْم إلَى فَأشارُوا ٧ ُق. َّ َمَز تَت بَدَأْت ِشباكَهُْم إّنَ ى َّ َحت الأسماِك مَِن َكبِيْرٍ بِعَدَدٍ أمسَكُوا فَعََل، وَلَمّا ٦ ذَلَِك.»
الغَرَِق. عَلَى أوَشكا ى َّ َحت بَيْنِ القارِ وَمَلُأوا فَجاءُوا وَيُساعِدُوهُْم. يَْأتُوا لـِكَْي ِ الآخَر القارِِب

فَقَْد ٩ خاطِئٌ!» رَجٌُل فَأنا ، رّّبُ يا عَنِّي «ابْتَعِْد وَقاَل: يَسُوعَ رُكبَتَي عِندَ ارتَمَى هَذا، بُطرُُس ِسمعانُ رَأى فَلَمّا ٨

يْكا شَرِ زَبَدِي ابنا يُوَحنّا وَ يَعقُوُب ً أيضا وَذُهَِل ١٠ عَلَيْهِ. َحَصلُوا الَّذِي مَِك الّسَ َكثْرةِ مِْن ُ مَعَه الَّذِيَْن وَكُّلُ ذُهَِل
ِسمْعانَ.

لِلنّاِس!» َصيّادٌ ً فَصاعِدا الآِن مَِن أنَت َتخَْف. «لا لِِسمعانَ: يَسُوعُ قاَل َّ ثُم
وَتَبِعُوهُ. شَيءٍ كُّلَ وَتَرَُكوا البَرِّ، إلَى بَيْنِ بِالقارِ فَجاءُوا ١١

أبرص يَشفِي يَسُوعُ
عَلَى ارتَمَى يَسُوعَ، رَأى فَعِندَما البَرَُص. ُ ِجسمَه يُغَّطِي رَجٌُل هُناكَ كانَ المُدُِن، إحدَى فِي يَسُوعُ كانَ وَبَيْنَما ١٢

أرَْدَت.» إْن طاهِراً، َتجعَلَنِي أْن ٌ قادِر أنَت َسيِّدُ، «يا قائلاً: ِ إلَيْه َل وَتَوَّسَ ِ وَجهِه
َ ُيخـبِر ألّا يَسُوعُ ُ أمَرَه َّ ثُم ١٤ عَنْهُ. البَرَُص زاَل الحاِل فَفِي فَاْطهُرْ.» يْدُ، ُأرِ «نَعَْم وَقاَل: ُ وَلَمَسَه ُ يَدَه يَسُوعُ فَمَّدَ ١٣

ُشفِيَْت.» ََّك أن النّاُس َ فَيَعلَم مُوسَى، أمَرَ َكما َ رِك تَطَهُّ عَْن ً تَقدِمَة وَقَّدِْم لِلكاهِِن،١٩ نَفسََك وَأرِ لَهُ:اْذهَْب قاَل بَْل أحَداً،
مِْن وَتُْشفَى ُ لِتَْسمَعَه ً مَعا تَْأتِي النّاِس مَِن ٌ َكثِيْرَة ُ جَماهِيْر وَكانَْت انتِشاراً. تَزدادُ كانَْت يَسُوعَ أخبارَ لـَِكّنَ ١٥

يَُصلِّي. وَ نَفِسهِ إلَى َ َيخلُو َحيُْث النّاِس عَِن ً بَعِيدا يَْذهَُب كانَ ما ً فََكثِيْرا َ هُو أمّا ١٦ أمراضِها.
ً مَشلُولا يَشفِي يَسُوعُ

ِ ة َّ وَاليَهُودِي َلِيِل الج فِي َلدَةٍ ب كُّلِ مِْن جاءُوا ِ يْعَة رِ َّ لِلش وَمُعَلِّمُونَ ونَ ُّ يِْسي ِّ فِر الجالِسينَ وَبَينَ يَوٍم، ذاَت ُ يُعَلِّم يَسُوعُ وَكانَ ١٧

عَلَى ً مَشلُولا ً رَجُلا يَحمِلُونَ الرِّجاِل بَعُض َ فَجاء ١٨ يَسُوعَ. يَدَّيِ بَيْنَ للِّشِفاءِ ّبِ َّ الر ُ ة َّ قُو وَكانَْت القُْدِس. ِ مَدينَة وَمَِن
فََصعِدُوا الازدِحاِم، بِسَبَِب ِ لإدخالِه ً يْقَة َطرِ َيجِدُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ١٩ يَسُوعَ. أمامَ ُ يََضعُوه وَ ُ يُدِخلُوه أْن وَحاوَلُوا فِراٍش،
يمانَهُْم إ يَسُوعُ رَأى فَلَمّا ٢٠ يَسُوعَ. وَأمامَ النّاِس وََسِط إلَى قِف الّسَ فِي ٍ فُتْحَة مِْن فِراِشهِ عَلَى ُ وَأنزَلُوه البَيِت، َسطِح إلَى

مَغفُورَةٌ!» َخطاياكَ رَجُُل، «يا قاَل:
ِ وَحدِه اللهِ ُ غَيْر فَمَْن بِكَلامِهِ؟ َ الله يُهِيْنُ الَّذِي هَذا َ هُو «مَْن يَقُولُونَ: وَ يُفَكِّرُونَ ونَ ُّ يِْسي ِّ وَالفِر ِ يْعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو فَبَدَأ ٢١

الخَطايا؟» َ يَغفِر أْن يَستَطِيُْع
٥:١٤ ١٩

طاهراً. الأبرُص ُ يُعتَبر متى الشريعة بحسب ُ يقرِّر الَّذي هو الكاهن كان للكاهن. … اْذهَْب
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يُقاَل: أْن أسهَُل: يِْن الأمرَ أّيُ ٢٣ بِكُْم؟ قُلُو فِي هَكَذا تُفَكِّرُونَ ِماذا «ل فَقاَل: وَأجابَهُْم أفكارَهُْم، يَسُوعُ فَعَرََف ٢٢

الأْرِض عَلَى ً ُسلطانا يَملُِك الإنساِن ابَن أّنَ يكُْم َسُأرِ لـَِكنِّي ٢٤ وَامِش؟› ‹انهَْض يُقاَل: أْن أْم مَغفُورَةٌ› ‹َخطاياكَ
بَيتَِك!» إلَى وَاْذهَْب فِراَشَك وَاْحمِْل انهَْض لََك، أقُوُل «أنا المَشلُوِل: جُِل َّ لِلر وَقاَل الخَطايا.» ِ ِمَغفِرَة ل

اللهَ. يُمَجِّدُونَ وَأخَذوا َمِيُع، الج فَذُهَِل ٢٦ اللهَ. ُمَجِّدُ ي َ وَهُو ِ بَيتِه إلَى وَذَهََب فِراَشهُ، وَحَمََل فَوراً، جُُل َّ الر فَوَقََف ٢٥

«!ً مُذهِلَة ً ُأمُورا اليَومَ رَأيْنا «لَقَْد وَقالوا: ً رَهبَة وَامتَلُأوا
يَسُوع يَتبَُع ى) َّ (مَت لاوِي

يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل رائِِب. الضَّ جَمِع مَكاِن عِندَ ً جالِسا لاوِي ُ اْسمُه ضَرائَِب جامـِـَع وَرَأى يَسُوعُ خَرََج هَذا وَبَعدَ ٢٧

جامِعِي مِْن ٌ َكبِيْر جَمٌع وَكانَ لِيَسُوعَ. ِ بَيتِه فِي ً مَْأدُبَة لاوِي وَأقامَ ٢٩ وَتَبِعَهُ. شَيءٍ كُّلَ وَتَرَكَ فَقامَ ٢٨ «اتبَعنِي!»
مََع وَتَشرَبُونَ تَْأكُلُونَ ِماذا «ل لِتَلامِيذِهِ: وَقالوا ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ونَ ُّ يِْسي ِّ الفِر رَ فَتَذَمَّ ٣٠ مَعَهُْم. يَْأكُلُونَ وَغَيرِهِْم رائِِب الضَّ
لـِكَي آِت لَْم أنا ٣٢ المَرضَى. بَِل َطبِيٍب، إلَى ُ الأِصحّاء َيحتاُج «لا يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣١ وَالخُطاةِ؟» رائِِب الضَّ جامِعي

وبَةِ.» َّ الت إلَى َ الخُطاة َ لِأدعُو ِجئُت لـَِكنِّي الّصاِلحـِينَ، َ أدعُو
وم الّصَ َحوَل ُسؤاٌل

فَيَأكُلُونَ تَلامِيذُكَ أمّا يِْسيِّينَ، ِّ الفِر تَلامِيذُ يَفعَُل وَكَذَلَِك ُّونَ، يَُصل وَ ً َكثِيرا يَُصومُونَ يُوَحنّا تَلامِيذَ «إّنَ لَهُ: وَقالُوا ٣٣
لـَِكْن ٣٥ مَعَهُْم؟ يُس وَالعَرِ وِم الّصَ عَلَى يِس العَرِ ُضيُوَف ُتجـبِرُوا أْن ُمِكنُكُْم «أي يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٤ دائِماً!» وَيَشرَبُونَ

َسيَُصومُونَ.» فَحينَئِذٍ مِنهُْم، يُس العِرِ فِيهِ يُؤخَذُ يَومٌ َسيَأتِي
وَب َّ الث َسيُتلُِف ُ ه َّ لِأن قَدِيماً، ً با ثَو بِها لِيَرقََع جَدِيدٍ ثَوٍب مِْن ً رُقعَة يَنتَزِعُ أحَدٍ مِْن «ما فَقاَل: ً مَثَلا ً أيضا لَهُْم وَرَوَى ٣٦

الجَدِيدَ بيذَ َّ الن لِأّنَ قَدِيمَةٍ، ةٍ َّ ِجلدِي ٍ أوعِيَة فِي ً جَدِيدا ً نَبيذا يََضُع أحَدٍ مِْن وَما ٣٧ القَدِيمَ. وَب َّ الث ُ قعَة ُّ الر َ تُلاِئم وَلَْن الجَدِيدَ،
ةٍ َّ ِجلدِي ٍ أوعِيَة فِي الجَدِيدُ بيذُ َّ الن يُوَضَع أْن يَنبَغِي لـَِكْن ٣٨ الأوعِيَةُ. وَتَتلََف بيذُ َّ الن فَيُراَق ةَ، َّ الجِلدِي َ الأوعِيَة َسيُمَزُِّق

أفَضُل.» ُ «القَدِيم يَقُوُل: ُ ه َّ لِأن الجَدِيْدِ. فِي يَرغَُب َّ ثُم َ القَدِيم بيذَ َّ الن يَشرَُب أحَدٍ مِْن وَما ٣٩ جَدِيدَةٍ.
٦

بت الّسَ رَّبُ يَسُوعُ:
بِأيدِيهِْم يَفرُُكونَها َّ ثُم نابَِل، الّسَ يَقطِفُونَ ُ تَلامِيذُه وَكانَ الحُقُوِل. بَعِض فِي ً مارّا يَسُوعُ كانَ بِت الّسَ أيّاِم أحَدِ وَفِي ١

بِت؟» الّسَ فِي ُ فِعلُه ُ َيجُوز لا ما تَفعَلُونَ ِماذا «ل يِْسيِّينَ: ِّ الفِر بَعُض فَقاَل ٢ وَيَْأكُلُونَها.
بَيِت إلَى دَخََل لَقَْد ٤ مَعَهُ؟ وَمَْن َ هُو جاعَ عِندَما ُ داوُد ُ فَعَلَه ما الكِتاِب فِي تَقرَُأوا «ألَْم وَقاَل: يَسُوعُ فَأجابَهُْم ٣

ذَلَِك يَْأكَُل أْن لِأحَدٍ ُ َيجُوز وَلا مَعَهُ. كانُوا الَّذِيَْن ً أيضا وَأعطَى مِنها وَأكََل اللهِ، إلَى َ مَة المُقَّدَ الخـُبزِ َ أرغِفَة وَأخَذَ اللهِ،
بِت.» الّسَ رَّبُ َ هُو الإنساِن «ابُْن لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٥ الـكَهَنَةِ.» ِسوَى َ الخـُبز

بت الّسَ يَوِم في يَشفِي يَسُوعُ
يِْسيِّونَ ِّ وَالفِر ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو أمّا ٧ مَشلُولَةٌ. ُمنَى الي ُ يَدُه رَجٌُل هُناكَ وَكانَ لِيُعَلِّمَ. َجمََع الم يَسُوعُ دَخََل آخَرَ، َسبٍت وَفِي ٦

يَسُوعُ فَعَرََف ٨ إلَيهِ. ٍ تُهمَة لِتَوِجيهِ ً مُبَرِّرا لِيَِجدوا وَذَلَِك بِت، الّسَ فِي ً أحَدا َسيَشفِي كانَ إْن لِيَرَوا يَسُوعَ يُراقِبُونَ فَكانوا
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فَقاَل ٩ َمِيِع. الج أمامَ وَوَقََف جُُل َّ الر فَنَهََض َمِيِع!» الج أمامَ وَقِْف «انهَْض المَشلُولَةِ: اليَدِ ذِي جُِل َّ لِلر فَقاَل أفكارَهُْم،
أْم إنساٍن َحياةِ إنقاذُ ُ أَيجُوز بِت؟ الّسَ يَوِم في الأذَى فِعُل أْم الخـَيرِ فِعُل ُ َيجُوز هَْل أسألـَكُْم: أْن يدُ «ُأرِ يَسُوعُ: لَهُْم

إهلاكُها؟»
َشدِيداً، ً غََضبا امتَلُأوا هُمُ لـَِكنَّ ١١ فَشُفِيَْت! ها، فَمَّدَ يَدَكَ،» «مُّدَ جُِل: َّ لِلر قاَل َّ ثُم كُلِّهِْم، إلَْيهِْم ُ َحولَه يَسُوعُ َ وَنَظَر ١٠

لِيَسُوعَ. ُ يَفعَلُوه أْن ُمِكنُهُْم ي ما َحوَل يَتَشاورونَ وَأخَذوا
عَشَر الاثنَي ُ َيختار يَسُوعُ

تَلامِيذَهُ، دَعا هارُ، النَّ َ جاء وَلَمّا ١٣ لاةِ. الّصَ فِي َ يلَة َّ الل وَأمضَى لِيَُصلِّي، َجبٍَل إلَى يَسُوعُ خَرََج الأيّاِم، تِلَك وَفِي ١٢

وَهُْم: ١٤ رُُسلاً. سَمّاهُْم َ عَشَر اثنَي بَينِهِمُ مِْن وَاختارَ
بُطرَُس، ً أيضا ُ سَمّاه الَّذِي ِسمعانُ

بُطرَُس، أُخو أندراوُُس
يَعقُوُب،
يُوَحنّا،

ُس، ُّ فِيلِيب
َماوُُس، بَرثُول

ى، َّ مَت ١٥
تُوما،

حَلفَى، بَْن يَعقُوُب
«الغَيُورُ،»٢٠ ً أيضا يُدعَى الَّذِي ِسمعانُ

يَعقُوَب، بَن يَهُوذا ١٦
ِناً. خائ أصبََح الَّذِي يُوّطِّيَ الإْسخَر يَهُوذا

وَيَشفِي ُ يُعَلِّم يَسُوعُ
النّاِس مَِن ٌ َكبِير وَعَدَدٌ أتباعِهِ، مِْن ٌ عَظِيم جَمٌع هُناكَ وَكانَ مُنبَِسطَةٍ، أْرٍض عَلَى وَوَقََف َبَِل الج عَِن يَسُوعُ نَزََل َّ ثُم ١٧

لِيَستَمِعُوا جاءُوا قَْد هَؤُلاءِ كانَ ١٨ وََصيداءَ. ُصورَ ساِحِل وَمِْن القُدِس ِ مَدينَة وَمِْن ةِ َّ اليَهُودِي ِ مِنْطَقَة أنحاءِ جَمِيِع مِْن
كانَْت فَقَْد َمِسهِ. ل إلَى يَسعَى ُ ُمهُور الج وَكانَ ١٩ يرَةٍ. شِرِّ أرواٍح مِْن المُتَضايِقُونَ ً أيضا وَُشفَِي أمراضِهِْم. مِْن وَلِيُشفُوا إلَيهِ،

جَمِيعاً. وَتَشفِيهِْم ةٌ َّ قُو ُ مِنه َتخرُُج
وَقاَل: ِ تَلامِيذِه إلَى ُ نَظَرَه يَسُوعُ رَفََع َّ ثُم ٢٠

لـَكُْم. ُأعطَِي قَْد ِ الله مَلـَكُوَت لِأّنَ المَساِكينُ، ها أّيُ لـَكُْم ً «هَنِيئا
َستُشبَعُونَ. َّكُْم لِأن الآنَ، ِجياعٌ ْ أنتُم مَْن يا لـَكُْم ً هَنِيئا ٢١

َستَضحَكُونَ. َّكُْم لِأن الآنَ، تَبكُونَ مَْن يا لـَكُْم ً هَنِيئا
٦:١٥ ٢٠

«الغيورون.» حزب يُدعَى وماني، ُّ الر الحكم يُقاوِم يهودّيٍ سياسّيٍ حزب من الغيور.
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وَيَرفضونَكُْم النّاُس يُبغُِضكُمُ عِندَما لـَكُْم ً هَنِيئا ٢٢

الإنساِن. ابَن تَتبَعُونَ كُْم َّ لِأن فَقَْط أشرارٌ، َّكُْم أن ِ ة ِبحِجَّ
عَظِيماً. ً فَرَحا وَافرَُحوا اليَوِم ذَلَِك فِي ابتَهُِجوا ٢٣

ماءِ! الّسَ فِي ٌ عَظِيمَة مُكافَأتُكُْم ِهيَ فَها
الأنبِياءِ. مََع ذَلَِك فَعَلُوا فَآباؤهُْم

الأغنِياءُ، ها أّيُ لـَكُْم َيُل «الو ٢٤
الرّاحَةِ. مَِن نَِصيْبَكُْم ْ نِلتُم قَْد كُْم َّ لِأن
الآنَ، ُ َشبِعتُم مَْن يا لـَكُْم َيُل الو ٢٥

َستَُجوعُونَ. َّكُْم لِأن
الآنَ، تَضحَكُونَ مَْن يا لـَكُْم َيُل الو

وَتَبكُونَ. َستَنُوُحونَ كُْم َّ لِأن
النّاِس، جَمِيُع يَمدَحُكُْم عِندَما لـَكُْم َيُل الو ٢٦

فِينَ. َّ َي المُز الأنبِياءِ مََع ذَلَِك فَعَلُوا فَآباؤهُْم
أعداءَكُم وا ُّ أِحب

لاعِنِيكُْم، بارُِكوا ٢٨ يُبغُِضونَكُْم. مَْن مََع ً خَيرا اصنَعُوا أعداءَكُْم، وا ُّ أِحب لـَكُْم: فَأقُوُل الّسامِعُونَ، ها أّيُ ْ أنتُم «أمّا ٢٧

أحَدُهُْم أخَذَ وَإذا أيضاً. َ الآخَر الخَّدَ ُ لَه فَقَّدِْم خَّدِكَ، عَلَى أحَدٌ لَطَمََك إذا ٢٩ مُعامَلَتَكُْم. يُِسيئُونَ الَّذِيَن لِأجِل وا ُّ وََصل
باستِرجاعِهِ. تُطالِْب فَلا مالََك، أحَدُهُْم أخَذَ وَإذا مِنَك. يَطلُُب مَْن كُّلَ أعِط ٣٠ أيضاً. َمِيَصَك ق يَأخُذُ ُ فَدَعه مِعطَفََك،

تُعامِلَهُْم. أْن عَلَيَك هَكَذا الآخَرُونَ، يُعامِلََك أْن ُتحِّبُ وََكما ٣١

ً خَيرا ْ َصنَعتُم وَإْن ٣٣ ونَهُْم. ُّ ُيحِب مَْن ونَ ُّ ُيحِب ُ الخُطاة ى َّ فَحَت ونَ؟ تَستَِحّقُ مَدِيحٍ فَأّيَ فَقَط، ونَكُْم ُّ ُيحِب مَْن ْ أحبَبْتُم «إْن ٣٢

وا تَستَرِدُّ أْن تَْأمَلُونَ الَّذِيَن ُ أقرَْضتُم وَإْن ٣٤ هَذا. يَفعَلُونَ ُ الخُطاة ى َّ فَحَت ونَ؟ تَستَِحّقُ مَدِيحٍ فَأّيَ لـَكُْم، َ الخـَير يَصنَعُونَ ِمَْن ل
كامِلاً. مالَهُْم وا لِيَستَرِدُّ الخُطاةَ، يُقرُِضونَ ُ الخُطاة ى َّ فَحَت ونَ؟ تَستَِحّقُ مَدِيحٍ فَأّيَ مالـَكُْم، مِنهُْم

عَظِيمَةٌ، مُكافَأتَكُْم فَتَكُونَ َشيئاً، وا تَستَرِدُّ أْن تَنتَظِرُوا وَلا أقرُِضوا لَهُْم. َ الخـَير وَاصنَعُوا أعداءَكُْم، وا ُّ أِحب «لـَِكْن ٣٥

رَِحيمٌ. أباكُْم أّنَ َكما َ رُحَماء ُكونُوا ٣٦ وَلِلأشرارِ. لِلجَمِيِل يَْن ِ النّاكِر َ َنحو ى َّ َحت ٌ يم كَرِ َ فَهو . العَلِيِّ ِ الله َ أبناء وَتَكُونُونَ
أنفُِسكُم إلَى انظُرُوا

فَتُساَمحُوا. ِيَْن الآخَر ساِمحُوا تُدانُوا. فَلا ِيَن، الآخَر تَدِينُوا لا عَلَيكُْم. ُيحكَمَ فَلا ِيَْن، الآخَر عَلَى َتحكُمُوا «لا ٣٧
ِيَْن لِلآخَر ِ بِه تَكِيلُونَ الَّذِي فَبِالكَيِل فائِضاً. ً مَهزُوزا ً دا َّ مُلب ً ًَكبِيْرا كَيلا أحضانِكُْم في فَسَيََضعونَ فَتُعطَوا. ِيَن الآخَر أعطُوا ٣٨

لـَكُْم.» َسيُكاُل
تِلمِيذٍ مِْن َما ف ٤٠ ُحفرَةٍ؟ فِي الاثناِن يَقَُع أفَلا أعمَى؟ يَقُودَ أْن أعمَى يَستَطِيُع «هَْل المَثََل: هَذا ً أيضا لَهُْم وَقاَل ٣٩

مُعَلِّمِهِ. مِثَل صارَ كامِلاً، ً يبا تَدرِ إنساٌن َب تَدَرَّ مَتَى بَْل مُعَلِّمِهِ. مِْن أفَضُل
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أْن ُمِكنَُك ي وََكيَف ٤٢ أنَت؟ عَينَِك فِي َ الـَكبِيْرَة َ الخَشَبَة تُلاِحُظ لا َك َّ لـَِكن أِخيَك عَينِ فِي َ ة القَّشَ تَرَى ِماذا «ل ٤١

ً لا أّوَ أخرِْج مُنافُِق! يا عَينَِك؟ فِي َّتي ال َ الخَشَبَة تَرَى لا وَأنَت عَينَِك، مِْن َ ة القَّشَ ُأخرُِج دَعنِي أِخي، يا لِأِخيَك: تَقُوَل
أِخيَك. عَينِ مِْن ةِ القَّشَ لإخراِج بِوُُضوٍح َستَرَى ذَلَِك وَبَعدَ عَينَِك، مِْن َ الخَشَبَة

ِّمار الث مَِن نَوعاِن
لا ثَمَرِها. مِْن تُعْرَُف ٍ َشجَرَة فَكُّلُ ٤٤ َجيِّداً. ً ثَمَرا تَحمُِل لا ُ دِيئَة َّ الر ُ َجرَة وَالّشَ رَدِيئاً، ً ثَمَرا تَحمُِل لا ُ َيِّدَة الج ُ َجرَة «الّشَ ٤٣

مَِن ٌ صاِلح َ هُو ما ُيخرُِج ُ الّصاِلح فَالإنسانُ ٤٥ يِْق! َّ العُل ِ ُشجـَيرَة عَْن العِنََب يَقطِفُونَ وَلا الأشواِك، مَِن التِّيْنَ النّاُس َيجني
ِ بِه ُ يَمتَلِئ بِما مُ َّ يَتَكَل الفَمَ لِأّنَ قَلبِهِ. فِي َخزُوِن الم رِّ َّ الش مَِن ٌ ير شِرِّ َ هُو ما ُيخرُِج ُ يْر الشِّرِّ وَالإنسانُ قَلبِهِ، فِي َخزُوِن الم لاِح الّصَ

القَلُب.
النّاس مَِن نَوعاِن

وَيَسمَُع ، إلَيَّ يَْأتِي مَْن كُّلَ لـَكُْم ُ ُأَشبِّه دَعُونِي ٤٧ أقُوُل؟ ما تَفعَلُونَ وَلا ‹، رَّبُ يا ، رَّبُ ‹يا تَدعُونَنِي: ِماذا «ل ٤٦

َ جاء وَعِندَما خرِ. الّصَ عَلَى الأساَس وَوََضَع عَمِيقاً، جُُل َّ الر ذَلَِك َ فَحَفَر بَيتاً، يَبنِي بِرَجٍُل ُ أشبَه ُ ه َّ إن ٤٨ يُطِيعُها. وَ تَعالِيْمِي
البِناءِ. َحسََن كانَ ُ ه َّ لِأن ُ ه َّ يَهُز أْن يَقدِْر لَْم ُ ه َّ لـَِكن البَيِت، بِذَلَِك ُ هر النَّ ارتَطَمَ الفَيَضانُ،

. قَوِّيٍ أساٍس دُونَ الأْرِض عَلَى ُ بَيْتَه بَنَى بِرَجٍُل ُ أشبَه َ فَهُو يُطِيْعُها، وَلا تَعالِيمِي يَسمَُع الَّذِي خُص الّشَ «أمّا ٤٩

كامِلاً.» ً تَدمِيرا البَيُت وَدُمِّرَ فَوراً. فَسَقََط هرُ، النَّ ِ بِه فَارتَطَمَ
٧

ً خادِما يَشفِي يَسُوعُ
ٌ خادِم ُ لَه رُومانِي٢١ٌّ ضابٌِط هُناكَ وَكانَ ٢ َكفرِناُحومَ. إلَى ذَهََب لِلنّاِس، ُ يَقُولَه أْن أرادَ ما يَسُوعُ أنَهى وَعِندَما ١

ُشيُوِخ بَعَض إلَيهِ أرَسَل يَسُوعَ، عَْن الّضابُِط سَمـِـَع فَلَمّا ٣ عِندَهُ. ً يزا عَز ُ الخادِم هَذا وَكانَ المَوِت. عَلَى مُوِشٌك مَرِيٌض
أْن يَستَِحّقُ ُ ه َّ «إن وَقالوا: بِإلحاٍح إلَيهِ لُوا تَوَّسَ يَسُوعَ إلَى جاءُوا فَلَمّا ٤ خادِمِهِ. َ َحياة وَيُنقِذَ َ يَْأتِي أْن إلَيهِ ً طالِبا اليَهُودِ،

مَجمَعَنا.» لَنا بَنَى الَّذِي َ وَهُو َشعبَنا، ُيحِّبُ َ فَهُو ٥ هَذا. ُ لَه تَفعََل
لَهُ: يَقُوُل الأْصدِقاءِ بَعَْض ومانِيُّ ُّ الر الّضابُِط إلَيهِ أرَسَل البَيِت، مَِن ً يبا قَرِ يَسُوعُ صارَ وَلَمّا مَعَهُْم. يَسُوعُ فَذَهََب ٦

عَلَيَك وَما إلَيَك. َجِيءِ الم عَلَى ْأ َّ أَتجَر لَْم لِهَذا ٧ بَيتِي. تَدخَُل أْن أستَِحّقُ لا فَأنا َجِيءِ، الم َ عَناء نَفسََك تُحَمِّْل لا َسيِّدُ، «يا
: ُندِّيِ الج لِهَذا أقُوُل بِأمرِي. يَْأتَمِرُونَ ُجنُودٌ وَلِي ُسلطَةٍ، َتحَت رَجٌُل نَفسِي فَأنا ٨ خادِِمي. فَيُشفَى ً كَلِمَة تَقُوَل أْن إلّا

فَيَفعَلُهُ.» كَذا!› ‹افعَْل ِلخادِِمي: وَأقُوُل فَيَأتِي. ‹تَعاَل!› لِآخَرَ: وَأقُوُل فَيَذهَُب. ‹اْذهَْب!›
مِثَل أِجْد لَْم إنِّي لـَكُْم «أقُوُل وَقاَل: ُ يَتبَعُونَه كانُوا الَّذِيَن النّاِس إلَى التَفََت َّ ثُم اندَهََش. هَذا يَسُوعُ سَمـِـَع فَلَمّا ٩

ِيَل.» إسرائ بَنِي بَينَ ى َّ َحت الإيماِن هَذا
تَعافَى. قَْد َ الخادِم وَجَدُوا البَيِت، إلَى الّضابُِط أرَسلَهُمُ الَّذِيَْن عادَ فَلَمّا ١٠

الأرمَلَة ابِن إحياءُ
٧:٢ ٢١

مئة.» «قائد ً حرفيا روماني. ضابط
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مِْن ِ اقتِرابِه وَعِندَ ١٢ النّاِس. مَِن ٌ َكبِير وَجَمٌع ُ تَلامِيذُه ُ يُرافِقُه نايِيْنَ تُدعَى َلدَةٍ ب إلَى يَسُوعُ ذَهََب ذَلَِك، بَعدَ ١١

رِجاِل مَِن ٌ َكبِيْر جَمٌع هُناكَ وَكانَ الأرمَلَةِ. ِ ُأمِّه وَِحيدَ كانَ وَقَْد َلدَةِ، الب خارِِج إلَى يُحمَُل ً مَيِّتا ً شابا رَأْى َلدَةِ، الب ِ بَوّابَة
قاَل َّ ثُم حامِلُوهُ. ََّف فَتَوَق التّابُوَت، وَلَمََس وَاقتَرََب ١٤ تَبكِي.» «لا لَها: وَقاَل عَلَيها َتحـَنَّنَ ّبُ َّ الر رَآها فَلَمّا ١٣ المَدِينَةِ.

ُأمِّهِ. إلَى يَسُوعُ ُ ه فَرَدَّ مُ. َّ يَتَكَل وَبَدَأ مُعتَدِلاً، المَيُِّت َلََس فَج ١٥ انهَْض!» لََك، أقُوُل ،أنا الّشاّبُ ها «أّيُ يَسُوعُ:
َشعبَهُ!» لَيُعِينَ ُ الله َ جاء «لَقَْد وَقالُوا: عَظِيمٌ!» ٌ نَبِّي بَينَنا َ َظهَر «لَقَْد وَقالُوا: اللهَ، دُوا َّ وََمج رَهبَةً، َمِيُع الج فَامتَلأ ١٦

ُجاوِرَةِ. الم ةِ َّ يفِي ِّ الر المَناطِِق وَكُّلِ ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم َ عَبر يَسُوعَ ُ أخبار وَانتَشَرَْت ١٧

المَعْمَدان يُوَحنّا ُسؤاُل
إلَى وَأرَسلَهُما ١٩ تَلامِيذِهِ، مِْن اثْنَينِ يُوَحنّا فَدَعا الأشياءِ. ِ هَذِه بِكُّلِ ُ وَأخبَرُوه المَعْمَداِن يُوَحنّا تَلامِيذُ فَذَهََب ١٨

آخَرَ؟» َ نَنتَظِر أْن يَنبَغي أْم نَنْتَظِرُهُ، الَّذي أنَت «هَْل لِيَسألاهُ: ّبِ َّ الر
َ نَنتَظِر أْن يَنبَغي أْم نَنْتَظِرُهُ، الَّذي أنَت هَْل لِنَسألََك المَعْمَدانُ يُوَحنّا أرَسلَنا «لَقَْد وَقالا: إلَيهِ جُلاِن َّ الر َ فَجاء ٢٠

آخَرَ؟»
يَن للـَكثير ً بَصَرا وَأعطَى يرَةً، ًشِرِّ أرواحا َ وََطرَد ُختَلِفَةِ، الم أمراضِهِمُ مِْن يَن ًَكثِيرِ أشخاصا الوَقِت ذَلَِك فِي يَسُوعُ فَشَفَى ٢١
يُبصِرُونَ، العُمُي هُمُ ها وَسَمِعتُما: ُما شاهَْدت بِما يُوَحنّا وَأخبِرا «اذهَبا فَقاَل: يُوَحنّا تِلمِيذَي أجاَب َّ ثُم ٢٢ العُْمياِن. مَِن
ِمَْن ل ً وَهَنِيئا ٢٣ البِشارَةَ. يَسمَعُونَ وَالمَساِكينُ َيحيَونَ، وَالمَوتَى يَسمَعُونَ، ّمُ وَالصُّ يَْطهُرُونَ، وَالبُرُْص يَمشُونَ، وَالمُقعَدُونَ

بِي.» الإيماِن فِي دُ يَتَرَدَّ لا
ةِ َّ ي ِّ البَر إلَى ْ خَرَجتُم الَّذِي «ما فَقاَل: يُوَحنّا عَْن النّاِس إلَى ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ بَدَأ يُوَحنّا، رَُسولا انطَلََق أِن وَبَعدَ ٢٤

َ النّاِعمَة الثِّياَب َلبَسُونَ ي الَّذِيَن إّنَ ناِعمَةً؟ ً ِيابا ث َلبَُس ي ً رَجُلا لِتَرَوهُ؟ ْ خَرَجتُم الَّذِي ما ً إذا ٢٥ الرِّيحُ؟ تُؤَرِجحُها ً قََصبَة لِتَرَوهُ؟
لـَكُْم أقُوُل إنِّي بَْل كَذَلَِك. َ هُو نَبِيّاً؟ لِتَرَوهُ؟ ْ خَرَجتُم الَّذِي ما ً إذا ٢٦ المُلُوِك. قُُصورِ فِي هُْم رَِف َّ الت َ عِيشَة يَعِيشُونَ وَ

عَنهُ: ُكتَِب الَّذِي َ هُو فَهَذا ٢٧ ! نَبِّيٍ مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن ْ رَأيتُم َّكُْم إن

قُّدامََك. رَُسولِي ُأرِسُل أنا ‹ها
أمامََك.›٢٢ يَق رِ الّطَ لِيُعِّدَ

مِنهُ.» أعظَمُ اللهِ مَلـَكُوِت فِي َشخٍص أقَّلَ أّنَ َ غَير يُوَحنّا، مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن ُ النِّساء وَلَدَتهُمُ الَّذِيَن بَينَ لَيَس ٢٨

أمّا ٣٠ يُوَحنّا. ةِ َّ بِمَعمُودِي دوا وَتَعَمَّ اللهِ، ِ رِسالَة بِِصدِق وا ُّ أقَر رائِِب، الضَّ جامِعُو ى َّ َحت هَذا، سَمِعُوا الَّذِيَن فَكُّلُ ٢٩
يُوَحنّا. يَدَي عَلَى دوا يَتَعَمَّ وَلَْم اللهِ، ةِ ِلخُّطَ الخُُضوعَ رَفَُضوا فَقَْد ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمو يِْسيِّونَ ِّ الفِر

فَتُنادِي وِق. الّسُ فِي َيجلِسُونَ كَأطفاٍل هُْم إّنَ ٣٢ أِصفُهُْم؟ وََكيَف الجِيِل؟ هَذا فِي النّاَس ُ ُأَشبِّه «بِماذا يَسُوعُ: وَقاَل ٣١

فَتَقُوُل: ُأْخرَى مِنهُْم ٌ جَماعَة
تَرقُُصوا. فَلَْم لـَكُْم، ْرنا ‹زَمَّ

َنازاِت، الج َ أغانِي لـَكُْم يْنا َّ وَغَن
1 :3 ملاخي ٧:٢٧ ٢٢
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تَبكُوا!› فَلَْم
َّ ثُم ٣٤ يرٌ.› شِرِّ رُوٌح ‹فِيهِ فَقُلتُمْ: ِيَْن. كَالآخَر ً نَبِيذا يَشرَُب وَلا ِيَن كَالآخَر يَْأكُُل لا المَعْمَدانُ يُوَحنّا َ جاء فَقَْد ٣٣

وَالخُطاةِ!› رائِِب الضَّ ِلجامِعِي وََصدِيٌق وَِسّكِيرٌ، ٌ شَرِه ُ ه َّ ‹إن فَقُلتُمْ: بِيذَ. َّ الن وَيَشرَُب ِيَن كَالآخَر يَأكُُل الإنساِن ابُن َ جاء
َصحِيحَةٌ.» ٌ ِحْكمَة ها أّنَ تُثبُِت َّتِي ال ِهيَ ِ الحِْكمَة ثِمارَ لـَِكّنَ ٣٥

ً َكثيرا يَسُوعَ ْت َّ أَحب
المائِدَةِ. إلَى وَجَلََس بَيتِهِ، إلَى فَذَهََب مَعَهُ، لِيَأكَُل يَسُوعَ يِسيِّينَ ِّ الفِر أحَدُ وَدَعا ٣٦

ً قارُورَة أحضَرَْت ، يْسِّيِ ِّ الفِر بَيِت فِي عامَ الّطَ يَتَناوَُل يَسُوعَ أّنَ عَلِمَْت فَلَمّا المَدِينَةِ. فِي ٌ خاطِئَة اْمرأةٌ هُناكَ وَكانَْت ٣٧

بِشَعرِها. مَسََحْتهُما َّ ثُم بِدُمُوعِها. قَدَمَيهِ وَتُبَلُِّل تَنُوُح وَِهيَ قَدَمَيهِ، عِندَ يَسُوعَ خَلَف وَوَقَفَْت ٣٨ بِالعِطرِ، ً مَلِيئَة المَرمَرِ مَِن
عَلَيهِما. َ العِطر وََسَكبَِت قَدَمَيهِ لَْت َّ وَقَب

َّتِي ال ُ المَرأة ِ هَذِه ِهيَ مَْن لَعَرََف نَبِيّاً، جُُل َّ الر هَذا كانَ «لَو نَفِسهِ: فِي وَقاَل حَدََث ما ُ دَعاه الَّذِي يسِّيُ ِّ الفِر فَرَأى ٣٩

خاطِئَةٌ.» ها أّنَ وَلَعَرََف ِهيَ. النِّساءِ مَِن نَوٍع وَأّيُ تَلمَسُهُ،
مُعَلِّمُ.» يا «قُْل ِسمعانُ: فَرَدَّ ِسمعانُ.» يا لََك ُ أقُولُه ما «لَدَّيَ يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٤٠

وَإْذ ٤٢ بِخَمِسينَ. ُ وَالآخَر دِيناٍر،٢٣ ِ بِخَمِسمِئَة أحَدُهُما مُرابي. لِرَجٍُل مَديُوناِن رَجُلاِن هُناكَ «كانَ يَسُوعُ: فَقاَل ٤١

لَهُ؟» ً ُحبّا َ أكثَر يَكُونُ مِنهُما فَمَْن دَينَهُما. فَشَطََب جُُل َّ الر مَ َّ تَكَر دادِ، الّسَ عَِن َيِن عاِجز كانا
الأكبَرَ.» يَن الدَّ ُ لَه َشطََب الَّذِي ُ ه َّ أن «أُظّنُ ِسمعانُ: أجاَب ٤٣

إلَى ِجئُت لَقَْد المَرأةَ؟ ِ هَذِه تَرَى «هَْل المَرأةِ: إلَى ً مُلتَفِتا لِِسمعانَ وَقاَل ٤٤ حُكمَِك.» فِي «أَصبَْت يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل
َ قُبلَة تُقَبِّلنِي لَْم أنَت ٤٥ بِشَعرِها. وَمَسََحتهُما بِدُمُوعِها، قَدَمَيَّ لَْت َّ َل ب فَقَْد ِهيَ أمّا ، رِجلَيَّ لِأغِسَل ً ماء تُعطِنِي فَلَْم بَيتَِك
قَدَمَيَّ فَدَهَنَْت ِهيَ أمّا َيٍت، بِز رَأسِي تَدهَْن لَْم أنَت ٤٦ دَخَلُت. مُنذُ قَدَمَيَّ تَقبِيِل عَْن ْف َّ تَتَوَق فَلَْم ِهيَ أمّا تَرِحيٍب.
َخطايا ُ لَه ُ تُغفَر الَّذي أمّا َكثيراً. ً ُحبّا أظهَرَْت ها أّنَ بِدَليِل غُفِرَْت، قَْد َ الـَكثِيرَة َخطاياها إّنَ لََك أقُوُل لِهَذا ٤٧ بِالعِطرِ.

قَليلاً.» ُيحِّبُ ُ ه َّ فَإن قَليلَةٌ،
غُفِرَْت.» قَْد «َخطاياِك لَها: قاَل َّ ثُم ٤٨

الخَطايا؟» َ يَغفِر أْن ى َّ َحت ُ يَقدِر الَّذِي هَذا «مَْن لِبَعٍض: بَعضُهُْم يَقُولُونَ ُ مَعَه ِ المائِدَة إلَى الجالِسونَ فَبَدَأ ٤٩

بِسَلاٍم.» فَاذهَبِي يمانُِك، إ َصِك َّ خَل «لَقَْد لِلمَرأةِ: فَقاَل يَسُوعُ أمّا ٥٠

٨
يَسوع رِفاُق

لِلنّاِس. ِ الله مَلـَكُوِت َ بِشارَة يُعلُِن وَ يَعُِظ ُأْخرَى، إلَى ٍ يَة قَر وَمِْن ُأْخرَى، إلَى ٍ مَدِينَة مِْن ُّ يَمُر يَسُوعُ كانَ ذَلَِك بَعدَ ١

ُ يَم مَر : وَهُّنَ وَأمراٍض. يرَةٍ شِرِّ أرواٍح مِْن َشفاهُّنَ واتِي َّ الل النِّساءِ بَعُض ُ رافَقَته َكما ٢ مَعَهُ. ُ عَشَر الاثنا ُسُل ُّ الر وَكانَ
٧:٤١ ٢٣

اليوم. في العامِِل َ أجر يعادل الدِّينار كان دينار.
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بَيِت عَْن ً مَسؤُولا كانَ الَّذِي ُخوزِي، ُ زَوجَة يُوَنّا وَ ٣ يرَةٍ، شِرِّ أرواٍح َ َسبعَة مِنها أخرََج َّتِي ال ة٢٤َ َّ َجدَلِي الم تُدعَى َّتِي ال
ةِ. الخاّصَ أموالِهِّنَ مِْن ِ وَتَلامِيذِه يَسُوعَ عَلَى يُنفِقَن وَُكّنَ . غَيرُهُّنَ َكثِيراٌت ٌ وَنِساء ةُ، َّ وَُسوَسن هِيرُودَُس،

البِذار مَثَُل
المَثََل: هَذا لَهُْم فَقاَل المُدُِن. كُّلِ مِْن إلَيهِ يَأتُونَ كانوا إْذ يَسُوعَ، َحوَل َع َّ تَجَم قَْد النّاِس مَِن ٌ َكبِير جَمٌع وَكانَ ٤

ُ وَأكَلَته النّاِس، أقدامُ ُ فَداَسته يِق، رِ الّطَ جانِِب إلَى البِذارِ بَعُض وَقََع يَبذُرُ، َ هُو وَبَينَما بِذارَهُ. َ لِيَبذِر فَلّاٌح «خَرََج ٥

بَعُض وَوَقََع ٧ بَةٌ. رُُطو فِيهِ تَكُْن لَْم إْذ ذَبَُل نَما، وَعِندَما ةٍ. َّ ي َصخرِ ٍ َطبَقَة عَلَى البِذارِ بَعُض وَوَقََع ٦ ماءِ. الّسَ ُ ُطيُور
َ مِئَة َ وَأثمَر فَنَما الّصاِلحَةِ، الأْرِض عَلَى البِذارِ بَعُض وَوَقََع ٨ هُ. َّ ُمُو ن لَْت وَعَّطَ ُ مَعَه الأشواكُ فَنَمَِت الأشواِك، بَينَ البِذارِ

فَلْيَْسمَْع.» ُأذُناِن، ُ لَه «مَْن وَقاَل: نادَى َ الأشياء ِ هَذِه يَقُوُل َ هُو وَفِيما ِضعٍف.»
البِذار مَثَِل مَعنَى

ِ ة َّ لِلبَقِي أمّا اللهِ. مَلـَكُوِت أسرارِ ِ مَعرِفَة امتِيازَ ُ ُأعطِيتُم «لَقَْد فَقاَل: ١٠ المَثَِل، هَذا مَغزَى عَْن ُ تَلامِيذُه ُ وََسألَه ٩

… بِأمثاٍل َلـَكُوِت الم ُ أسرار فَتُعطَى
يَنظُرُونَ، ِحينَ يُبصِرُونَ ‹فَلا

يَسمَعُونَ.›»٢٥ ِحينَ يَفهَمُونَ وَلا
َ كَلِمَة يَسمَعُونَ الَّذِيَن ُمَثُِّل ي يِق، رِ الّطَ جانِِب إلَى وَقََع الَّذي ُ فَالبِذار ١٢ اللهِ. ُ كَلِمَة َ هُو البِذارُ المَثَِل: مَعنَى «إلَيكُْم ١١

عَلَى وَقََع الَّذي أمّا ١٣ ُصوا. َّ وَُيخَل يُؤمِنُوا أْن يَستَطِيعُونَ لا وَبِهَذا بِهِْم. قُلُو مِْن َ الكَلِمَة يَنزِعُ وَ بليُس إ يَْأتِي َّ ثُم اللهِ،
يَتَراَجعُونَ هُْم لـَِكنَّ لِفَترَةٍ، فَيُؤمِنُونَ جُذُورٌ، لَهُْم لَيَس لـَِكْن يَسمَعُونَها، ِحينَ بِفَرٍَح َ الكَلِمَة يَقبَلُونَ الَّذِيَن فَيُمَثُِّل خرِ، الّصَ

الامتِحاِن. وَقِت فِي
لِهُمُوِم يَسمَُحونَ هُْم لـَِكنَّ يقِهِْم. َطرِ فِي وَيَمُضونَ الكَلِمَةَ، يَسمَعُونَ الَّذِيَن فَيُمَثُِّل الأشواِك، بَينَ وَقََع الَّذي أمّا ١٤

فَيُمَثُِّل الّصاِلحَةِ، الأْرِض عَلَى وَقََع الَّذِي أمّا ١٥ ناِضجاً. ً ثَمَرا ُثْمِرُونَ ي فَلا وََتخنُقَهُْم، َ تَْأتِي بِأْن وَمُتَعِها وَغِناها َياةِ الح
ُثمِرُونَ.» ي وَبَِصبرِهِْم بِها، كُونَ َمَّسَ يَت وَ ِ الله َ كَلِمَة هَؤُلاءِ يَسمَُع الّصادِقَةِ. ِ الّصاِلحَة القُلُوِب ذَوِي

فَهمَك استَخدِْم
يَستَطِيَع لـِكَي مُرتَفِعَةٍ، حَمّالَةٍ عَلَى ُ يََضعُه بَْل يرٍ! سَرِ َتحَت ُيخْفيهِ أْو بِإناءٍ يُغَّطِيهِ وَ ً مِصباحا أحَدٌ ُ يُضِيء «لا وَقاَل: ١٦

فَانتَبِهُوا ١٨ ورِ. ُّ الن إلَى وَيَأتِي وََسيَنَكِشُف إلّا سِرٍّ مِْن وَما وََسيُظهَرُ، إلّا َمخفِّيٍ مِْن ما ُ ه َّ لِأن ١٧ ورَ. ُّ الن يَرَوا أْن الداِخلُونَ
لَهُ.» ُ ه َّ أن يَبدُو ما ُ مِنه فَسَيُنتَزَعُ يَملُِك، لا الَّذِي أمّا لَهُ، َسيُزادُ يَملُُك٢٦ مَْن كُّلَ لِأّنَ تَسمَعُونَ، َكيَف

أتباعُه هُْم يَسُوعَ ُ عائِلَة
٨:٢ ٢٤

الجليل. بحـيرة قرب مجدل بلدة إلى َ نسبة المجدلية.
9 :6 إَشعْياء ٨:١٠ ٢٥

٨:١٨ ٢٦
فهماً.» يملك «من ربما يملك. من
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َك «ُأمُّ لَهُ: فَقِيَل ٢٠ الازدِحاِم. بِسَبَِب إلَيهِ الوُُصوِل مَِن نُوا َمَّكَ يَت لَْم هُْم لـَِكنَّ إلَيهِ، ُ وَإخوَتُه يَسُوعَ ُأمُّ وَجاءَْت ١٩
يَرَوكَ.» أْن ِيدُونَ يُر وَهُْم خارِجاً، واقِفُونَ وَإخوَتَُك

يُطِيعُونَهُ.» وَ ِ الله كَلامَ يَسمَعُونَ الَّذِيَن هُمُ وَإخوَتِي «ُأمِّي يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٢١

تَه َّ قُو يَرَونَ يَسُوعَ تَلامِيذُ
وَبَينَما ٢٣ فَأبحَرُوا. البُحَيرَةِ.» مَِن ِ الآخَر الجانِِب إلَى «لِنَعبُرْ لَهُْم: وَقاَل باً، قارِ ُ وَتَلامِيذُه يَسُوعُ رَِكَب يَوٍم وَذاَت ٢٢

فَجاءُوا ٢٤ َخطَرٍ. فِي وَصارُوا بِالماءِ، ُ يَمتَلِئ القارُِب وَبَدَأ البُحَيرَةِ. عَلَى ٌ َشدِيدَة ٌ عاِصفَة وَثارَْت يَسُوعُ، نامَ يَن، مُبِحرِ كانُوا
نَغرَُق!» نا َّ إن َسيِّدُ، يا َسيِّدُ، «يا لَهُ: وَقالوا ُ وَأيقَظُوه إلَيهِ

هُْم لـَِكنَّ يمانُكُْم؟» إ «أيَن لَهُْم: يَسُوعُ فَقاَل ٢٥ البُحيرَةُ. وَهَدَأِت ُ الرِّيح فَسََكنَِت وَالأمواَج، َ الرِّيح َ وَانتَهَر قامَ حينَئِذٍ
فَيُطِيعانِهِ؟» وَالمياهَ، َ الرِّيح يَأمُرُ الَّذي هَذا رَجٍُل «أّيُ لِبَعٍض: بَعضُهُْم يَقولونَ وَهُْم وَمَذهُولِينَ، خائِفِينَ كانُوا

يرَة شِرِّ بِأرواٍح مَسكُوٌن رَجٌُل
رَجٌُل ُ لاقاه الّشاطِِئ، إلَى يَسُوعُ وََصَل وَعِندَما ٢٧ َلِيِل. الج لإقلِيِم ِ المُقابِلَة يِّينَ الجَدرِ ِ مِنْطَقَة إلَى أبحَرُوا وَهَكَذا ٢٦

القُبُورِ. بَينَ يَعِيُش كانَ بَْل يلَةٍ، َطوِ ةٍ مُّدَ مُنذُ ً بَيتا َسَكَن أْو ً ِيابا ث ارتَدَى قَدِ يَكُْن وَلَْم يرَةٌ. شِرِّ أرواٌح فِيهِ ِ َلدَة الب مَِن
؟ العَلِيِّ ِ الله ابَن يا يَسُوعُ يا مِنِّي ِيدُ تُر «ماذا مُرتَفـِـٍع: بَِصوٍت ُ لَه وَقاَل أمامَهُ، وَارتَمَى صَرََخ يَسُوعَ رَأى فَلَمّا ٢٨

ُ ير الشِّرِّ وُح ُّ الر ُ كَه ـَّ َل تَم وَقَْد َيخرَُج. بِأْن ِجَس َّ الن وَح ُّ الر أمَرَ قَْد كانَ يَسُوعَ لِأّنَ هَذا قاَل ٢٩ تُعَّذِبَنِي.» ألّا إلَيَك ُل أتَوَّسَ
وُح ُّ الر ُ يَقتادُه وَ القُيُودَ، ُ يَكسِر كانَ ُ ه َّ لـَِكن الحِراَسةِ. َتحَت ُ يََضعُونَه وَ وَقُيُودٍ، بِسَلاِسَل ُ بُطُونَه يَر فَكانَوا َكثِيرَةً، مَّراٍت

ةِ. َّ ي ِّ البَر إلَى ُ يْر الشِّرِّ
لَِت وَتَوَّسَ ٣١ دَخَلَتهُ. قَْد ٌ َكثِيرَة ٌ يرَة شِرِّ أرواٌح كانَْت إْذ جَيٌش.»٢٧ «اْسمِي فَقاَل: اْسمَُك؟» «ما يَسُوعُ: ُ فَسَألَه ٣٠

جانِِب عَلَى يَرعَى ِ ير َنازِ الخ مَِن قَطِيٌع هُناكَ وَكانَ ٣٢ يَةِ. الهاوِ إلَى هاِب بِالذَّ يَأمُرَها ألّا يَسُوعَ إلَى ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح
ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح فَخَرََجِت ٣٣ بِذَلَِك. لَها فَسَمََح يرِ، َنازِ الخ فِي ُخوِل بِالدُّ لَها لِيَسمََح إلَيهِ ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح لَِت فَتَوَّسَ لَّةِ، َّ الت

وَغَرَِق. ِ البُحَيرَة فِي وَهَوَى المُنحَدَرِ فَوِق مِْن القَطِيُع فَاندَفََع يرِ، َنازِ الخ فِي وَدَخَلَْت جُِل َّ الر مَِن
ما لِيَرَوا النّاُس فَخَرََج ٣٥ َحَصَل. بِما ِّيِف الر وَفِي ِ َلدَة الب فِي النّاَس وَأبلَغُوا َبُوا، هَر حَدََث ما ُ عاة ُّ الر رَأى وَلَمّا ٣٤

لابٌِس َ وَهو يَسُوعَ، قَدَمَيِّ عِندَ ً جالِسا ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح ُ مِنه خَرََجْت الَّذِي جَُل َّ الر وَوَجَدُوا يَسُوعَ، إلَى وَجاءُوا حَدََث،
يرَةُ. الشِّرِّ الأرواُح فِيهِ كانَْت الَّذِي جُُل َّ الر ُشفَِي وََكيَف حَدََث ما رََأْوا الَّذِيَن وَأخبَرَهُمُ ٣٦ فَخافُوا. عَقلِهِ، كامِِل وَفِي

َشدِيداً. ً َخوفا خافُوا فَقَْد يَترُكَهُْم، أْن يَسُوعَ إلَى يِّيْنَ الجَدرِ ِ مِنْطَقَة ُسّكاِن كُّلُ فَطَلََب ٣٧

ُ فَصَرَفَه مَعَهُ، يَذهََب أْن ُ رَجاه ُ يرَة الشِّرِّ الأرواُح ُ مِنه خَرََجْت الَّذِي جَُل َّ الر لـَِكّنَ ٣٨ لَيَعودَ، القارَِب يَسُوعُ فَرَِكَب
ِ َلدَة الب أنحاءِ كُّلِ فِي وَأذاعَ جُُل، َّ الر فَانصَرََف أجلَِك.» مِْن ُ الله ُ فَعَلَه ما بِكُّلِ وَأخبِرْ بَيتَِك، إلَى «عُْد ٣٩ لَهُ: وَقاَل يَسُوعُ

أجلِهِ. مِْن يَسُوعُ ُ فَعَلَه ما
٨:٣٠ ٢٧

جندي. آلاف خمسة نحو أفرادها وعدد ة َّ وماني ُّ الر ية العسكر الفرقة عَلى يُطلق اسْم وهو «لَجِئُونُ.» ً حرفيا جيش. اْسمي
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المَوِت مَِن فَتاةٍ ُ إقامَة
ً نازِفَة ً اْمرأة وَِشفاءُ

ُ اْسمُه رَجٌُل َ جاء حظَةِ، الّلَ تِلَك وَفِي ٤١ انتِظارِهِ. فِي هُْم ُّ كُل كانُوا فَقَْد النّاِس، جُمُوعُ ِ بِه بَْت رَّحَ يَسُوعُ عادَ وَعِندَما ٤٠
كانَْت فَقَْد ٤٢ بَيتِهِ. إلَى ُ يُرافِقَه أْن ُ وَرَجاه يَسُوعَ، قَدَمَي عِندَ فَارتَمَى َجمَِع، الم عَِن ً مَسؤُولا هَذا يايرُُس وَكانَ يايرُُس،

المَوِت. وََشِك عَلَى عُمرِها مِْن َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان فِي ٌ وَِحيدَة ٌ ابنَة ُ لَه
وَقَْد َسنَةً، َ عَشْرَة اثنَتَي مُنذُ تَنزُِف اْمرأةٌ هُناكَ وَكانَْت ٤٣ تَدفَعُهُ. الحُشُودُ كانَِت بَيتِهِ، َ َنحو ً سائِرا يَسُوعُ كانَ وَبَينَما
فَانقَطََع عَباءَتِهِ. َطرََف وَلَمَسَْت يَسُوعَ، وَراءِ مِْن فَجاءَْت ٤٤ ِشفائِها. عَْن وَعَجِزُوا الأطِبّاءِ، عَلَى لَدَيها ما كُّلَ أنفَقَْت

فَوراً. يُف زِ َّ الن
يَدفَعُونََك هُْم ُّ كُل النّاُس َسيِّدُ، «يا بُطرُُس: قاَل ذَلَِك، يُنكِرُونَ هُْم ُّ كُل كانُوا وَبَينَما لَمَسَنِي؟» «مَْن يَسُوعُ: فَقاَل ٤٥

مِنِّي.» خَرََجْت ةٍ َّ بِقُو َشعَرُت فَقَْد لَمَسَنِي، «أحَدُهُْم يَسُوعُ: فَقاَل ٤٦ عَلَيَك.» يََضغَطُونَ وَ
وََكيَف لَمَسَتُهُ، ِماذا ل النّاِس كُّلِ أمامَ ُ وَأخبَرَته أمامَهُ، وَارتَمَْت ً مُرتَعِشَة فَجاءَْت لاَحظَها. ُ ه َّ أن ُ المَرأة فَأدرََكِت ٤٧

بِسَلاٍم.» فَاْذهَبِي يمانُِك، إ َصِك َّ خَل لَقَْد ابنَتِي، «يا لَها: فَقاَل ٤٨ فَوراً. ُشفِيَْت
فَسَمـِـَع ٥٠ المُعَلِّمَ.» تُزِعجِ فَلا ماتَْت، «ابنَتَُك وَقاَل: َجمَِع الم عَِن المَسؤُوِل بَيِت مِْن واِحدٌ َ جاء َّمُ، يَتَكَل كانَ وَبَينَما ٤٩

ابنَتَُك.» وََستُشفَى تُؤمَِن، أْن إلّا عَلَيَك ما َتخَْف، «لا لَهُ: وَقاَل ذَلَِك يَسُوعُ
وَُأمِّها. ةِ َّ بي الّصَ وَأبَْي يَعقُوَب وَ يُوَحنّا وَ بُطرَُس ِسوَْى ُ مَعَه يَدخُُل ً أحَدا يَدَْع لَْم البَيِت، إلَى يَسُوعُ وََصَل وَعِندَما ٥١

نائِمَةٌ.» ها لـَِكنَّ تَمُْت، لَْم فَهَِي البُكاءِ، عَِن وا «ُكّفُ يَسُوعُ: قاَل عَلَيها، وَيَنُوُحونَ يَبكُونَ النّاِس جَمِيُع كانَ وَبَينَما ٥٢

رُوُحها فَعادَْت ٥٥ انهَضِي!» ةُ، َّ َصبِي «يا وَنادَى: ِيَدِها ب أمسََك ُ ه َّ وَلـَِكن ٥٤ ماتَْت. ها بَأّنَ لِعِلْمِهِْم ِ عَلَيه فََضِحكُوا ٥٣

بِما ً أحَدا ُيخـبِرا لا بِأْن أمَرَهُما ُ ه َّ لـَِكن وَالِداها، وَذُهَِل ٥٦ لِتَْأكَُل. َطعامٌ لَها مَ يُقَّدَ بِأْن يَسُوعُ فَأمَرَ فَوراً. وَوَقَفَْت إلَيها،
َحَصَل.

٩
تَلامِيذَه يُرِسُل يَسُوعُ

َّ ثُم ٢ الأمراِض. ِشفاءِ وَعَلَى يرَةِ، الشِّرِّ الأرواِح كُّلِ عَلَى ً وَُسلطانا ةً َّ قُو وَأعطاهُْم إلَيهِ، عَشَرَ» «الاثنَي يَسُوعُ وَدَعا ١
وَلا ً عُّكازا تَأخُذُوا لا لِرِحلَتِكُْم. ً َشيئا تَأخُذُوا «لا لَهُْم: وَقاَل ٣ المَرضَى. وَلِيَشفُوا ِ الله َلـَكُوِت بِم لِيُبَشِّرُوا أرَسلَهُْم
إلَى َ آخَر بَيٍت فِي تُقِيمُوا وَلا تَدخُلُونَهُ، بَيٍت أّيِ فِي وَأقِيمُوا ٤ ًإضافِيّاً. با ثَو مَعَكُْم تَحمِلُوا وَلا ةً. فِّضَ وَلا ً خُبزا وَلا ً َحقِيبَة
أقدامِكُْم عَْن الغُبارَ انفُُضوا إحداها، مِْن َتخرُُجونَ فَحـِينَ بِكُْم. تُرَّحَِب أْن المُدُِن بَعُض َستَرفُُض ٥ المَدِينَةَ. تَترُُكوا أْن

هُْم.» ِضّدَ َكشَهادَةٍ
مَكاٍن. كُّلِ فِي النّاَس وَيَشفُونَ يُبَشِّرُونَ ٍ يَة قَر إلَى ٍ يَة قَر مِْن لونَ يَتَنَّقَ وَكانوا فَذَهَبوا ٦

يَسُوع أمرِ فِي ُ َيحتار هِيرُودُُس
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بَينِ مِْن َ ُأقِيم قَْد يُوَحنّا إّنَ يَقوُل كانَ بَعضَهُْم لِأّنَ فَاْحتَارَ َيجرِي، كانَ ما بِكُّلِ هِيرُودُُس٢٨ الوالِي وَسَمـِـَع ٧

قاَل: هِيرُودَُس لـَِكّنَ ٩ قامَ. قَْد القُدَماءِ الأنبِياءِ أحَدَ إّنَ غَيرُهُْم وَقاَل َظهَرَ.٢٩ قَْد يلِيّا إ إّنَ آخَرُونَ وَقاَل ٨ الأمواِت.
يَسُوعَ. يَرَى أْن هِيرُودُُس وَحاوََل الأشياءِ؟» ِ هَذِه كُّلَ ُ عَنه أسمَُع الَّذِي هَذا َ هُو مَْن لـَِكْن يُوَحنّا. رَأَس قَطَعُْت «لَقَْد

َشخص آلاِف ِ خَمسَة يُطعِمُ يَسُوعُ
تُدعَى ٍ مَدِينَة إلَى وَذَهََب النّاِس بَينِ مِْن يَسُوعُ انسََحَب َّ ثُم فَعَلُوهُ. شَيءٍ كُّلَ لِيَسُوعَ قالوا ُسُل، ُّ الر عادَ وَلَمّا ١٠

عَْن إلَْيهِْم َث وََتحَّدَ بِهِْم َب فَرَّحَ فَتَبِعُوهُ. بِذَلَِك عَلِمَْت النّاِس جُمُوعَ لـَِكّنَ ١١ وَحدَهُْم. ُسَل ُّ الر ُ مَعَه وَأخَذَ َصيدا، بَيَت
ِشفاءٍ. إلَى ُحتاِجينَ الم وََشفَى اللهِ. مَلـَكُوِت

القُرَى إلَى يَذهَبُوا لـِكَي النّاَس «اصرِِف لَهُ: وَقالُوا يَسوعَ إلَى َ عَشَر الاثنا َ فَجاء بِالمَغيِب، مُس الّشَ وَبَدَأِت ١٢
مُنعَزٍِل.» مَكاٍن فِي فَنَحُن فِيهِ. يَبِيتُونَ ً وَمَكانا ً َطعاما لَهُْم فَيَِجدُوا ُجاوِرَةِ، الم وَالمَزارِِع

لا وَهَذا وَسَمَكَتاِن، ٍ أرغِفَة ُ خَمسَة َ هُو لَدَينا ما «كُّلُ فَقالُوا: لِيَأكُلُوا.» ً َشيئا ْ أنتُم «أعطُوهُْم لَهُْم: قاَل يَسُوعَ لـَِكّنَ ١٣

لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ فَقاَل رَجٍُل، آلاِف ِ خَمسَة َ َنحْو هُناكَ وَكانَ ١٤ النّاِس!» هَؤُلاءِ لِكُّلِ ً َطعاما لِنَشتَرَِي ذَهَبْنا إذا إلّا يَكفِي
خَمِسيْنَ.» خَمِسيْنَ مَجمُوعاٍت فِي َيجلِسُوا أْن لِلنّاِس «قُولُوا

إلَى عَينَيهِ ً رافِعا َ الله َ وََشكَر مََكتِيْنِ، وَالّسَ َ َمسَة الخ الخـُبزِ َ أرغِفَة يَسُوعُ فَأخَذَ ١٦ َمِيَع. الج وَأجلَسُوا ذَلَِك، فَفَعَلُوا ١٥
عاِم، الّطَ مَِن ى تَبَّقَ ما وَرَفَعُوا جَمِيعاً. وََشبِعُوا فَأكَلُوا ١٧ النّاِس. عَلَى لِيُوَزِّعُوها ِ لِتَلامِيذِه وَأعطاها مَها قَّسَ َّ ثُم ماءِ. الّسَ

بِالـِكسَرِ. ً مَملوءَة ً َسلَّة َ عَشْرَة اثنَتي فَكانَ
يَسُوع عَْن بُطرَُس ُ شَهادَة

النّاِس؟» ُحشُودُ تَقُوُل ما َحسََب أنا «مَْن فَسَألَهُْم: تَلامِيذُهُ. إلَيهِ َ جاء وَحدَهُ، يَُصلِّي يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ١٨
القُدَماءِ الأنبِياءِ مَِن ٌ نَبِّي َك َّ إن وآخَرونَ يلِيّا، إ َك َّ إن آخَرُونَ يَقُوُل وَ المَعْمَدانُ، يُوَحنّا َك َّ إن بَعضُهُْم «يَقُوُل فَأجابُوا: ١٩

َياةِ.» الح إلَى عادَ
اللهِ.» مَِسيُح «أنَت بُطرُُس: أجاَب رَأيِكُْم؟» فِي أنا مَْن «وَأنتُمْ، لَهُْم: فَقاَل ٢٠

بِذَلَِك. ً أحَدا ُيخـبِروا ألّا هَهُْم فَنَبَّ ٢١

مَوتِه َ ضَرُورَة يُعلُِن يَسُوعُ
َكما النّاِس. وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ وَكِبار يُوُخ الّشُ ُ يَرفَُضه وَأْن َكثِيرَةً، َ أشياء الإنساِن ابُن َ يُعانِي أْن «يَنبَغِي لَهُْم: وَقاَل ٢٢

الثّالِِث.» اليَوِم فِي يُقامَ وَ يُقتََل أْن يَنبَغِي
يَوٍم كُّلَ ُ لَه المُعطَى لِيَب الّصَ يَرفََع وَأْن نَفسَهُ، َ يُنكِر أْن بُّدَ فَلا مَعِي، َ يَأتِي أْن أحَدٌ أرادَ «إذا جَمِيعاً: لَهُْم قاَل َّ ثُم ٢٣

يَنتَفـِـُع ماذا ٢٥ فَسَيُخَلِّصُها. أجلِي، مِْن ُ َحياتَه ُ َيخسَر مَْن أمّا َسيَخسَرُها. َحياتَهُ، ُيخَلَِّص أْن ِيدُ يُر فَمَْن ٢٤ وَيَتبَعَنِي.
٩:٧ ٢٨

والي أْو بِع ُّ الر ِبحاِكِم ٍ وِلايَة كُّلِ ُ حاِكم ى يُسَمَّ لِذَلَِك وِلاياٍت، أربِع إلَى فِلِسطِينُ مُوا قَّسَ قَْد الرّومانُ كانَ بع.» ُّ الر والِي حرفيّاً«هِيرُودُوس هِيرُودُوس. َ الوالِي
1) :3 لُوقا َ بشارَة (انظر بِع. ُّ الر

٩:٨ ٢٩
(19 العدد فِي ً (أيضا .6 -5 :4 ملاخي على ً بناء ُ َمجيئَه عونَ َّ يتوق اليهودُ وكانَ الميلاد. قبل 850 سنةِ نحو اللهِ أنبياءِ أحدَ كانَ يليّا إ ظهر. قد يليّا إ
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الإنساِن ابَن أنا ِ بِه فَسَأخجَُل وَبِكَلاِمي، بِي َيخجَُل مَْن كُّلَ لِأّنَ ٢٦ دَها؟» وَبَّدَ ُ نَفسَه َ وََخسِر ُ ه َّ كُل َ العالَم َ رَِبح لَوْ الإنسانُ
هُنا الواقِفِينَ بَينِ مِْن إّنَ لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل لـَِكنِّي ٢٧ ِسينَ. المُقَّدَ ِ المَلائِكَة وََمجدِ الآِب، َمجدِ وَفِي َمجدِي، فِي آتِي ِحينَ

اللهِ.» مَلـَكُوَت يَرَوا أْن قَبَل المَوَت يَذُوقُوا لَْن ً أشخاصا
وَإيليّا مُوسَى ُ وَمَعَه يَسُوعُ

وَبَينَما ٢٩ لِيَُصلِّيَ. َبَِل الج إلَى وََصعِدَ يَعقُوَب، وَ يُوَحنّا وَ بُطرَُس أخَذَ أيّاٍم، ِ ِيَة ثَمان بِنَحوِ ذَلَِك يَسُوعُ قاَل أْن وَبَعدَ ٢٨

وَإيلِيّا. مُوسَى هُما إلَيهِ ثاِن يَتَحَّدَ رَجُلاِن َ َظهَر ً وَفَجأة ٣٠ البَياِض. َ ناِصعَة ُ ِيابُه ث وَصارَْت وَجهِهِ، ُ هَيئَة اختَلَفَْت يَُصلِّي، َ هُو
بُطرَُس غَلََب قَْد ومُ َّ الن وَكانَ ٣٢ القُدِس. ِ مَدينَة فِي َيحدَُث أْن يُوِشُك الَّذِي ِ مَوتِه عَْن ماِن َّ يَتَكَل وَكانا َمجدٍ، فِي َظهَرا ٣١

مَعَهُ. الواقِفَينِ جُلَينِ َّ الر وَرََأْوا يَسُوعَ، َمجدَ رََأْوا أفاقُوا، فَلَمّا مَعَهُ. وَالَّذِيَْن
ثَلاَث فَلنَنُصْب هُنا! نَكُونَ أْن أجمََل ما مُعَلِّمُ، «يا لِيَسُوعَ: بُطرُُس قاَل عَنهُ، يَبتَعِداِن جُلاِن َّ الر كانَ وَبَينَما ٣٣
ذَلَِك، يَقُوُل َ هُو وَبَيْنَما ٣٤ يَقُولُهُ. ما يَعِي بُطرُُس يَكُْن وَلَْم يلِيّا.» لإ ً وَواِحدَة ِمُوسَى، ل ً وَواِحدَة لََك، ً واِحدَة َخيماٍت،
اختَرْتُهُ، الَّذِي ابنِي َ هُو «هَذا يَقُوُل: ِ الغَيمَة مَِن َصوٌت َ وَجاء ٣٥ ْتهُْم. غَّطَ عِندَما فَخافُوا بِظِلِّها، ْتهُْم وَغَّطَ ٌ غَيمَة جاءَْت
وَلَْم الأمرِ، هَذا َحوَل ْمَت الّصَ وَلَزِمُوا وَحدَهُ. يَسُوعُ إلّا هُناكَ يَكُْن لَْم وُت، الّصَ مَ َّ تَكَل وَعِندَما ٣٦ إلَيهِ.» فأْصغُوا

رَأوهُ. مِمّا بِشَيءٍ الوَقِت ذَلَِك فِي ً أحَدا ُيخـبِرُوا
َصبي مِْن ً يرا شِرِّ ً رُوحا ُيخرُِج يَسُوعُ

النّاِس: جُمُوِع بَينِ مِْن رَجٌُل فَصَرََخ ٣٨ النّاِس. مَِن ٌ َكبِير جَمٌع ُ لاقاه التّالِي، اليَوِم فِي َبَِل الج مَِن نَزَلُوا وَعِندَما ٣٧

باٍت ِنَو ب ُ يُِصيْبُه وَ ُ يَطرَحُه َّ ثُم فَيَصرُُخ. فَجْأةً، ِ عَلَيْه ُ يُسَيطِر رُوٌح فَهناكَ ٣٩ وَِحيدِي. ابنِي إلَى َ تَنظُر أْن أرُجوكَ مُعَلِّمُ، «يا
عَجِزُوا.» هُْم لـَِكنَّ مِنْهُ، ُ يَطرُدُوه أْن تَلامِيذَكَ رََجوُت وَقَْد ٤٠ يذائِهِ. إ فِي ُّ يَستَمِر بَْل يُفارِقُهُ، يَكادُ وَلا بِدُ. يُز ُ َتجعَلُه
للرَجُِل: قاَل َّ ثُم أحتَمِلـُكُْم؟» مَتَى إلَى مَعَكُْم، أُكونُ مَتَى إلَى وَالمُنَحرُِف، المُؤمِِن ُ غَيْر َيُل الج ها «أّيُ يَسُوعُ: فَقاَل ٤١

َ فَانتَهَر جاٍت. ُّ بِتَشَن ُ وَأصابَه أْرضاً، ُ يْر الشِّرِّ وُح ُّ الر ُ َطرَحَه إلَيهِ، ِ يقِه َطرِ فِي الَصبِيُّ كانَ وَبَينَما ٤٢ هُنا.» إلَى ابنََك «أحضِرِ
اللهِ. ِ عَظَمَة مِْن النّاُس فَذُهَِل ٤٣ ِيهِ. أب إلَى ُ وَأعادَه ، بِيَّ الّصَ وََشفَى ِجَس َّ الن وَح ُّ الر يَسُوعُ

بِمَوتِه ُ يُنبئ يَسُوعُ
ما ً َجيِّدا «اْسمَعُوا ٤٤ فَقاَل: ِ تَلامِيذِه إلَى ُ حَدِيثه يَسُوعُ َ ه وَجَّ يَسُوعُ، ُ فَعَلَه ما كُّلِ مِْن مَذهُولِيْنَ النّاُس كانَ وَبَيْنَما
ً َمخفِيّا كانَ إْذ كَلامَهُ، يَفهَمُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ٤٥ البَشَرِ.» ُسلطاِن َتحَت يُوَضَع أْن الإنساِن ابُن يُوِشُك لـَكُْم: الآنَ ُ َسأقُولُه

الكَلاِم. هَذا مَعنَى عَْن ُ يَسألُوه أْن وَخافُوا يَستَوعِبُوهُ. لِئَلّا عَنهُْم
الأْعظَم مَِن

ً طِفلا فَأخَذَ بِهِْم، قُلُو أفكارَ يَسُوعُ فَعَرََف ٤٧ الآخَرِ. مَِن أعظَمُ هُْم أّيُ َحوَل ِ تَلامِيذِه بَينَ ِخلاٌف وَحَدََث ٤٦
أرَسلَنِي. الَّذي يَقبَُل ما َّ فَإن يَقبَلُني وَمَْن يَقبَلُني، ما َّ فَإن باسمِي الّطِفَل هَذا يَقبَُل «مَْن لَهُْم: وَقاَل ٤٨ ِ ِبِه جان إلَى ُ وَأوقَفَه

الأعظَمُ.» َ هُو ً جَمِيعا بَينَكُْم فَالأقَّلُ
مَعَكُم َ فَهُو كُْم ِضّدَ لَيَْس مَْن
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مِنّا.» لَيَْس ُ ه َّ لِأن ُ نَمنَعَه أْن فَحاوَلْنا باْسمَِك، َ يْرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ يَطرُد ً واِحدا رَأينا ، رَّبُ «يا يُوَحنّا: وَقاَل ٤٩

مَعَكُْم.» َ هُو كُْم ِضّدَ لَيَس الَّذِي لِأّنَ تَمنَعُوهُ، «لا لَهُ: قاَل يَسُوعَ لـَِكّنَ ٥٠

َّة ي ِ سامِر َلدَةٍ ب في
أمامَهُ. ً رُُسلا وَأرَسَل ٥٢ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى بِعَزٍم ُ نَظَرَه يَسُوعُ َت َّ ثَب ماءِ، الّسَ إلَى ِ رَفعِه وَقُت اقتَرََب وَعِندَما ٥١

ِ مَدينَة إلَى ً ِجها َّ مُت كانَ ُ ه َّ لِأن يَستَِضيْفُوهُ، أْن رَفَُضوا يِّينَ ِ الّسامِر أّنَ َ غَيْر ٥٣ مَكاناً. ُ لَه وا لِيُعِّدُ ً ة َّ ي ِ سامِر ً يَة قَر وَدَخَلُوا فَذَهَبُوا
وَتُدَمِّرَهُْم؟» ماءِ الّسَ مَِن نارٌ تَنزَِل بِأْن نَْأمُرَ أْن ِيْدُنا أتُر ، رَّبُ «يا قالا: هَذا يُوَحنّا وَ يَعقُوُب رَأى وَلَمّا ٥٤ القُْدِس.

ُأْخرَى. ٍ يَة قَر إلَى ذَهَبُوا َّ ثُم ٥٦ خَهُما َّبَ وَو إلَيهِما يَسُوعُ فَالتَفََت ٥٥

يَسُوع تَلامِيذُ
ذَهَبَْت.» َما أين «َسأتبَعَُك لِيَسُوعَ: أحَدُهُْم قاَل يِق، رِ الّطَ فِي يَِسيرُونَ كانُوا وَبَينَما ٥٧

رَْأَسهُ.» ِ عَلَيْه يَسنِدُ مَكاٌن ُ لَه فَلَيَْس الإنساِن ابُن أمّا أعشاٌش، ماءِ الّسَ وَلِطُيُورِ ُجحُورٌ، عالِِب َّ «لِلث يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٥٨
أبِي.» أدفَِن أْن إلَى َ أنتَظِر أْن لِي «اْسمَْح فَقاَل: «اتبَعْنِي.» آخَرَ: لِشَخٍص وَقاَل ٥٩

اللهِ.» مَلـَكُوَت وَأعلِْن فَاذهَْب أنَت أمّا مَوتاهُْم، يَدفِنُونَ الأمواَت «دَِع يَسُوعَ: ُ لَه فَقاَل ٦٠

البَيِت.» فِي أهلِي ُأوَدِّعُ أْن ً لا أّوَ لِي اْسمَْح لـَِكِن َسيِّدُ، يا «َسأتبَعَُك آخَرُ: َشخٌص ُ لَه وَقاَل ٦١

اللهِ.» َلـَكُوِت ِم ل مُناِسٍب ُ غَيْر َلِف، الخ إلَى ُ يَنظُر َّ ثُم المِحراِث، عَلَى ُ يَدَه يََضُع «مَْن يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٦٢

١٠
رَجُلا وََسبعِينَ اثْنَينِ يُرِسُل يَسُوعُ

إلَيْهِ. هاَب الذَّ يَنوِي وَمَكاٍن َلدَةٍ ب كُّلِ إلَى ُ أمامَه وَأرَسلَهُْم ِيَْن. آخَر وََسبعِينَ اثْنَينِ ّبُ َّ الر عَيَّنَ الأحداِث، ِ هَذِه بَعدَ ١

الحَصادِ. إلَى َحّصادِيَن يُرِسَل أْن الحَصادِ لِرَّبِ وا ُّ فََصل قَلِيلُونَ. الحَّصادِيَْن لـَِكّنَ َكثِيْرٌ، «الحَصادُ لَهُْم: وَقاَل ٢

وا ُّ ُتحَي وَلا ِحذاءً، أْو ً َحقِيبَة أْو ً ِمحفَظَة مَعَكُْم تَحمِلُوا لا ٤ ذِئاٍب. بَيْنَ َكحِملاٍن ُأرِسلـُكُْم بِأنِّي رُوا َّ وَتَذَك «اذهَبُوا! ٣

ُمحِّبٌ ِ فِيْه كانَ فَإْن ٦ البَيِت.› هَذا عَلَى لامُ الّسَ ‹لِيَِحّلَ لاً: أّوَ قُولُوا بَيٍت، أّيَ تَدخُلُونَ وَعِندَما ٥ يِق. رِ الّطَ فِي ً أحَدا
مِْن وَاشرَبُوا وَكُلُوا البَيِت، ذَلَِك فِي وَأقِيْمُوا ٧ إلَيْكُْم. َسيَرِجــُع َسلامَكُْم فَإّنَ وَإلّا، عَلَيْهِ. َسلامُكُْم فَسَيَِحّلُ لاِم، لِلّسَ

مَدِيْنَةٍ. فِي إقامَتِكُْم َ أثناء ٍ ُمختَلِفَة بُيُوٍت فِي تَمكُثُوا وَلا ُأجرَتَهُ. يَستَِحّقُ فَالعامُِل لـَكُْم، ُ يُقَّدِمُونَه ما كُّلِ
وَقُولُوا المَدِيْنَةِ، تِلَك فِي المَرضَى وَاشفُوا ٩ أمامَكُْم. يُوَضُع ما فَكُلُوا أهلِها، مِْن ً تَرِحيبا ْ وَلَقِيْتُم ً مَدِيْنَة ْ دَخَلْتُم «وَمَتَى ٨

اللهِ!› مَلـَكُوُت مِنكُْم اقتَرََب ‹لَقَدِ لِأهلِها:
عَلَِق الَّذِي مَدِيْنَتِكُمُ ُ غُبار ى َّ ‹َحت ١١ وَقُولُوا: َشوارِعِها إلَى اخرُُجوا أهلُها، بِكُْم يُرَّحِْب وَلَْم مَدِيْنَةً، ْ دَخَلْتُم «فَإذا ١٠

يَوِم فِي َسدُوم٣٠َ أهِل حاَل إّنَ لـَكُْم أقُوُل ١٢ اقتَرََب!› قَدِ ِ الله مَلـَكُوَت أّنَ اعلَمُوا وَلـَِكِن عَلَيْكُْم! ُ نَنفُُضه بِأقدامِنا
المَدِيْنَةِ.» تِلَك حاِل مِْن أهوَنَ َسيَكُونُ ِ يْنُونَة الدَّ

١٠:١٢ ٣٠
.19 التكوين كتاب انظر قديماً. … َسدوم
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الخاطئة المُدَنَ ُ ُيحَّذِر يَسُوعُ
وََصيداءَ، ُصورَ فِي فِيُْكما جَرَْت َّتِي ال المُعِجزاُت جَرَِت لَوْ ُ ه َّ لِأن َصيدا! بَيَْت يا لَِك َيُل الو يُْن! ُكوْرزِ يا لَِك َيُل «الو ١٣

أهوَنَ َ وََصيداء ُصورَ أهِل حاُل َسيَكُونُ لِهَذا ١٤ مادِ. َّ الر عَلَى وَجَلَسُوا َيَش، الخ أهلُها وَلارتَدَى بَعِيدٍ، زَمٍَن مُنذُ لَتابَتا
يَةِ! الهاوِ إلَى َستَهبِطِيْنَ بَْل لا، ماءِ؟ الّسَ إلَى َستُرفَعِينَ ِك َّ أن مِيْنَ َّ تَتَوَه هَْل َكْفرَناُحومَ، يا وَأنِت ١٥ ينُونَةِ. الدَّ يَومَ حالـُِكما مِْن

أرَسلَنِي.» الَّذِي ذاكَ يَرفُُض يَرفُُضنِي وَمَْن يَرفُُضنِي، يَرفُُضكُْم وَمَْن يُطِيْعُنِي، تَلامِيذِي يا يُطِيْعُكُْم مَْن ١٦

يْطان الّشَ ُسقُوُط
باْسمَِك!» نَْأمُرُها عِندَما لَنا َتخَضُع ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح ى َّ َحت ، رَّبُ «يا وَقالُوا: بِفَرٍَح بعُونَ وَالّسَ الاثناِن وَعادَ ١٧

َ الأفاِعي تَدُوُسوا لـِكَي ً ُسلطانا أعطَيتُكُْم قَْد ها ١٩ ماءِ! الّسَ مَِن َكبَرٍق ً ساقِطا يطانَ الّشَ رَأيُت «لَقَْد لَهُْم: فَقاَل ١٨

لـَكُْم، َتخَضُع َ يْرَة الشِّرِّ الأرواَح لِأّنَ تَفرَُحوا لا لـَِكْن ٢٠ شَيءٌ. يُؤذِيَكُْم وَلَْن العَدُّوِ، ةِ َّ قُو كُّلِ عَلَى ً وَُسلطانا وَالعَقارَِب،
ماءِ.» الّسَ فِي ٌ بَة مَكتُو أسماءَكُْم لِأّنَ افرَُحوا بَِل

الآب إلَى يَُصلِّي يَسُوعُ
فَقَْد وَالأْرِض. ماءِ الّسَ رَّبَ الآُب، ها أّيُ َ «أشكُرُك وَقاَل: القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن ً فَرَحا يَسُوعُ امتَلأ ِ حظَة الّلَ تِلَك وَفِي ٢١

هَذا. بِعَمَِل سُرِْرَت ََّك لِأن أبِي، يا نَعَْم كَالأطفاِل. لِلبُسَطاءِ وََكشَْفتَها وَالأذكِياءِ، الحَُكماءِ عَِن الُأمُورَ ِ هَذِه أخفَيَْت
مَْن وَكُّلُ الابُْن إلّا الآَب يَعرُِف أحَدَ وَلا الآُب، إلّا الابَْن يَعرُِف أحَدَ فَلا شَيءٍ. كُّلَ الآُب مَنِي َّ َسل لَقَْد ٢٢

لَهُ.» يَكِشَف أْن الابُن ُ يَشاء
لِأنِّي ٢٤ الآنَ ُ تَرَونَه ْ أنتُم ما تَرَى َّتِي ال لِلعُيُوِن ً «هَنِيْئا وَقاَل: إلَْيهِْم وَالتَفََت ِتَلاميذِهِ، ب يَسوعُ َ انْفَرَد ذَلَِك، بَعْدَ ٢٣

يَسمَعُوا.» وَلَْم تَسمَعُونَ ما يَسمَعُوا أْن وَاْشتَهَوا يَرَوا، وَلَْم تَرَونَ ما يَرَوا أْن اشتَهُوا يَن َكثِيْرِ َ ًوَأنبِياء مُلُوكا إّنَ لـَكُْم أقُوُل
الّصاِلح الّسامِرِّيُ

َ َياة الح أناَل لـِكَي أفعََل أْن ُ يَنْبَغِي ماذا مُعَلِّمُ، «يا فَسَألَهُ: يَسُوعَ، َمتَِحَن لِي ِ يعَة رِ َّ الش خُبَراءِ مِْن واِحدٌ وَقََف َّ ثُم ٢٥
ةَ؟» َّ الأبَدِي

تَفهَمُهُ؟» وََكيَف يعَةِ؟ رِ َّ الش فِي المَكتُوُب «ما يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٢٦

وَمَكتوٌب عَقلَِك،›٣١ وَبِكُّلِ تَِك، َّ قُو وَبِكُّلِ نَفِسَك، وَبِكُّلِ قَلبَِك، بِكُّلِ إلَهََك ّبَ َّ الر ‹ُتحِّبُ «مَكتُوٌب: فَأجاَب: ٢٧

نَفسََك.›٣٢» ُتحِّبُ َكما صاِحبََك ‹ُتحِّبُ أيضاً:
وََستَحيا.» هَذا افعَْل َصحِيٌْح، «هَذا يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٢٨

صاِحبي؟» َ هُو «وَمَْن لِيَسُوعَ: فَقاَل ُسؤالَهُ، َ يُبَرِّر أْن أرادَ جَُل َّ الر لـَِكّنَ ٢٩

ِ مَلابِِسه مِْن ُ دُوه َّ فَجَر لُُصوٍص. أيدِي فِي فَوَقََع يحا، أرِ إلَى القُدِس مَِن ً نازِلا رَجٌُل «كانَ يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٣٠

وَالمَوِت. َياةِ الح بَيْنَ ُ وَتَرَُكوه مَُضوا َّ ثُم َبُوهُ، وَضَر
١٠:٢٧ ٣١

5. :6 التثنية كتاب من عَقلِك. … ّبَ َّ الر ُتحِّبُ
١٠:٢٧ ٣٢

18. :19 يين اللاو كتاب من نَفسَك. … صاِحبََك ُتحِّبُ
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إلَيهِ. َلتَفَِت ي أْن دُونَ يِق رِ الّطَ مَِن ِ الآخَر الجانِِب إلَى ذَهََب رَآهُ، فَلَمّا يِْق. رِ الّطَ تِلَك مِْن ً نازِلا كانَ كاهٌِن ِ بِه َّ فَمَر ٣١

أيضاً. ِ الآخَر الجانِِب إلَى فَذَهََب المَضْرُوَب، جَُل َّ الر وَرَأى المَكاِن ذَلَِك مِْن ٣٣ لاوِّيٌ مَّرَ وَكَذَلَِك ٣٢
عَلَيها َسَكَب أْن بَعدَ ُ ِجراحَه دَ َّ وََضم ُ مِنه فَاقتَرََب ٣٤ عَلَيْهِ. َتحـَنَّنَ ُ رَآه وَِحينَ أيضاً. ِ بِه مَّرَ ً مُسافِرا يّا٣٤ً سامِرِ لـَِكّنَ ٣٣
َيِْن٣٥ دِينار أخرََج التّالِي اليَوِم وَفِي ٣٥ هُناكَ. ِ بِه وَاعتَنَى فُندٍُق إلَى ُ وَأخَذَه تِهِ، َّ داب عَلَى ُ وََضعَه َّ ثُم وَنَبيذاً. زَيتُوٍن زَيَت

أعُودُ.› ِحيْنَ َسُأعَوُِّضَك فَإنِّي ُ تَصرُفُه ما زادَ وَمَهما بِهِ، ‹اعتَنِ لَهُ: وَقاَل الفَندُِق، لِصاِحِب وَأعطاهُما ةِ الفِّضَ مَِن
اعتِقادِكَ؟» فِي ُصوِص ُّ الل أيدِي فِي وَقََع الَّذِي جُِل َّ لِلر َحقِيقِّيٍ َكصاِحٍب َف تَصَرَّ ِ لاثَة َّ الث مَِن فَمَْن ٣٦

فَعََل.» َكما وَافعَْل «فَاْذهَْب يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل رَحمَةً.» ُ لَه َ أظهَر الَّذِي جُُل َّ «الر يعَةِ: رِ َّ الش فِي ُ َبِيْر الخ قاَل ٣٧

وَمَرثا ُ يَم مَر
وَكانَْت ٣٩ بَيتِها. في مَرثا اْسمُها اْمرأةٌ يَسوعَ اْستَضافَْت َحيُث َلدَةً، ب دَخَلُوا ِيَن، سائِر ُ وَتَلامِيذُه يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٣٨
بِالإعداداِت انشَغَلَِت فَقَدِ مَْرثا أمّا ٤٠ يَقُولُهُ. ما إلَى تُصغِي ّبِ َّ الر قَدَمَي عِندَ ُ يَم مَر َلَسَْت فَج يَمُ. مَر اْسمُها أخٌت لَها
تُساعِدَنِي.» أْن لَها فَقُْل وَحدِي؟ ِ كُلِّه بِالعَمَِل لِأقُومَ تَرََكتْنِي ُأختِي أّنَ َك يَهُمُّ «ألا وَقالَْت: يَسُوعَ إلَى فَجاءَْت الـَكثِيْرَةَ.
واِحدٍ لأْمرٍ ِهيَ ُ رُورَة الضَّ بَينَما ٤٢ تُزِْعجَِك، بِأْن َكثيرَةٍ لُأموٍر تَْسمَحينَ أنِت مَرثا، يا مَرثا، «يا : ّبُ َّ الر فَأجابَها ٤١

مِْنها.» تُؤخَذَ لَْن َّتِي ال الفُضلَى َ ة الحِّصَ لِنَفسِها اختارَْت قَدِ ُ يَم مَر فَها فَقَْط.
١١

لاة الّصَ عَِن ُ يُعَلِّم يَسُوعُ
، رَّبُ يا نَُصلِّي أْن «عَلِّمْنا تَلامِيذِهِ: مِْن واِحدٌ ُ لَه قاَل لاةِ، الّصَ مَِن انتََهى وَلَمّا ما. مَكاٍن فِي يَُصلِّي يَسُوعُ وَكانَ ١

قُولُوا: ونَ ُّ تَُصل «ِحيْنَ لَهُْم: فَقاَل ٢ تَلامِيذَهُ.» المَعْمَدانُ يُوَحنّا مَ َّ عَل َكما
أبانا، ‹يا

اْسمَُك. ِس لِيَتَقَّدَ
مَلـَكُوتَُك. لِيَْأِت

يَومِنا، َكفاَف خُبزَنا أعطِنا ٣
َخطايانا، لَنا ْ وَاغفِر ٤

إلَينا. يُِسيئُونَ ذِيَن َّ لِل ً أيضا َنحُن ُ نَغفِر َكما
بَةِ.›» َتجرِ فِي تُْدِخلنا وَلا

لَب الّطَ وَاِصلُوا
١٠:٣٢ ٣٣

الهيكل. خدمة في الـكهنة مساعدة عن مسؤولين ُّون ي اللاو وكان اليهودية. يين اللاو عَِشيرَة من لاوي.
١٠:٣٣ ٣٤

للعبادة. التقليدي المكان روا َّ وغي اليهود بغير اختلطوا قد كانوا اليهود من فئة هم وَالّسامريون الّسامرة. مدينة إلى نسبة سامرياً.
١٠:٣٥ ٣٥

اليوم. في العامِِل َ أجر يعادل الدِّينار كان دينارين.
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أقرِْضنِي َصدِيقِي، ‹يا لَهُ: وَقاَل يِل َّ الل مُنتََصِف فِي إلَيهِ فَذَهََب َصدِيٌق، لِأحَدِكُْم كانَ ُ ه َّ أن «لِنَفرِْض لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٥

‹لا الدّاِخِل: مَِن جُُل َّ الر ُ فَأجابَه ٧ أمامَهُ.› ُ أَضعُه ٌ شَيء لَدَّيَ وَلَيَس مُسافِرٌ، َضيٌف إلَيَّ َ جاء فَقَْد ٦ أرغِفَةٍ، َ ثَلاثَة
يُعطِيهِ وَ َسيَنهَُض ُ ه َّ إن لـَكُْم، أقُوُل ٨ لُِأعطِيََك.› أنهََض أْن ُمِكنُنِي ي فَلا الفِراِش. فِي وَأبنائِي مُقفٌَل، فَالباُب تُزِعجْنِي!

دِيدِ. الّشَ إلحاِحهِ بِسَبَِب َسيُعطِيهِ ُ ه َّ لـَِكن َصداقَتِهِما، بِسَبَِب ُ يُعطِيَه لَْن ما َّ ُب ر َيحتاُج. ما قَْدرَ
يَسعَى مَْن وَكُّلَ يَناُل، يَطلُُب مَْن كُّلَ لِأّنَ ١٠ لـَكُْم. يُفتَْح اقرَعُوا َتجِدُوا، اسعُوا تُعْطَوا، اطلُبُوا لـَكُْم: أقُوُل «لِهَذا ٩

يَطلُُب ِحينَ ً َبا عَقر يُعطِيهِ أْو ١٢ سَمَكَةً؟ ُ مِنه يَطلُُب ِحينَ ً ة َّ َحي ُ ابنَه يُعطِي بَينَكُْم أٍب أّيُ ١١ لَهُ. يُفتَُح يَقرَعُ وَمَْن َيجِدُ،
بَِكثِيرٍ َ أجدَر ماوِّيُ الّسَ الآُب أفَلَيَْس َحسَنَةً. عَطايا أبناءَكُْم تُعطُونَ َكيَف تَعرِفُونَ شَرِّكُْم، رُغمَ أنتُمْ، ١٣ بَيَضةً؟ ُ مِنه

يَطلُبُونَهُ؟» ذِيَن َّ لِل القُدَُس وَح ُّ الر يُعطَِي بِأْن
الله مَِن يَسُوعَ ُ ة َّ قُو

جُمُوعُ فَذُهِلَِت مُ. َّ يَتَكَل الأخرَُس بَدَأ يْرُ، الشِّرِّ وُح ُّ الر خَرََج فَلَمّا رَجٍُل. مِْن أخرََس ً يرا شِرِّ ً رُوحا ُ يَطرُد يَسُوعُ وَكانَ ١٤

الأرواِح.» تِلَك رَئِيِْس َبُوَل،٣٦ بَعلَز ةِ َّ بِقُو َ يْرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ يَطرُد يَسُوعَ «إّنَ قاَل: بَعضَهُْم لـَِكّنَ ١٥ النّاِس.
َ مَِصير «إّنَ لَهُْم: فَقاَل أذهانِهِْم فِي ما فَعَرََف ١٧ امتِحانِهِ. بِقَْصدِ ماءِ الّسَ مَِن ً بُرهانا ُ مِنه َطلَبُوا ِيَْن آخَر لـَِكّنَ ١٦

كانَ فَإذا ١٨ قُوُط. الّسُ َ هُو وَيَتَحارَبُونَ ُ أهلُه يَنقَسِمُ بَيٍت كُّلِ ُ وَمَِصير الخَراُب. َ هُو وَيَتَحارَبُونَ أهلُها يَنقَسِمُ ٍ مَملـَكَة كُّلِ
ةِ َّ بِقُو َ يرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ أطرُد إنِّي تَقُولُونَ كُْم َّ لِأن مَملـََكتَهُ؟ تَصمُدَ أْن ُمِكُن ي فََكيَف ذاتَهُ، وَُيحارُِب ً مُنقَِسما يطانُ الّشَ
َيحكُمُونَ الَّذِيَن فَهُمُ تَلامِيذُكُْم؟ يَطرُدُها فَبِماذا َبُوَل، بَعلَز ةِ َّ بِقُو َ يْرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ أطرُد أنا ُكنُت إْن ١٩ َبُوَل. بَعلَز

إلَيكُْم. َ جاء قَْد ِ الله مَلـَكُوَت أّنَ ً وَاِضحا صارَ فَقَْد اللهِ،٣٧ ةِ َّ بِقُو َ يرَة الشِّرِّ الأرواَح ُ أطرُد ُكنُت إْن لـَِكْن ٢٠ عَلَيكُْم.
َ هُو مَْن يَْأتِي ِحينَ لـَِكْن ٢٢ آمِنَةً. ُ مُقتَنَياتُه تَكُونُ بَيتَهُ، وََيحرُُس ً كامِلا ً تَسلِيحا ً حا َّ مُسَل قَوِّيٌ رَجٌُل يَكُونُ «ِحينَ ٢١

لَيَس مَْن ٢٣ ِيَن. آخَر مََع َ الغَناِئم يَقتَسِمُ َّ ثُم عَلَيها، كُِل َّ يَت كانَ َّتِي ال ِ أسلَِحتِه كُّلَ يَْأخُذُ ُ ه َّ فَإن وَيَهزِمُهُ، ُ وَيُهاِجمُه ُ مِنه أقوَى
يُبَعثِرُ.» َ فَهُو مَعِي يَجمَُع لا وَمَْن ِضّدِي. َ فَهُو مَعي

الفارِغ الإنسانُ
ُ َيجِد لا وَحينَ راحَةٍ. مَكاِن إلَى ً ساعِيا ً ة َّ جاف أماِكَن ُ َيجتاز ُ ه َّ فَإن إنساٍن، مِْن َنجٌِس رُوٌح َيخرُُج «عِندَما وَقاَل: ٢٤

يَذهَُب حينَئِذٍ ٢٦ باً. َّ وَمُرَت ً سا َّ مَُكن البَيَت وََيجِدُ فَيَذهَُب ٢٥ مِنهُ.› ِجئُت الَّذِي بَيتِي إلَى ‹َسأعُودُ يَقُوُل: راحَةٍ، مَكانَ
مِْن أسوَأ ِ الأِخيْرَة الإنساِن ذَلَِك ُ حالَة تَكُونُ وَهَكَذا هُناكَ. وَتَسكُُن فَتَدخُُل شَرّاً، ُ تَفُوقُه َ ُأخَر أرواٍح َ َسبعَة ُ وَُيحضِر

الُأولَى.» ِ حالَتِه
ة َّ الحَقيقي ُ عادَة الّسَ

ديَيْنِ َّ وَلِلث حَمَلََك، الَّذِي لِلبَطِن ً «هَنِيئا وَقالَْت: َصوتَها النّاِس بَينَ اْمرأةٌ رَفَعَِت الأشياءَ، ِ هَذِه يَسُوعُ قاَل وَلَمّا ٢٧
أْرَضعاكَ!» ذَيِْن َّ الل

١١:١٥ ٣٦
19) ،18 العددين في ً (أيضا الشيطان. أسماء من بَعلزبول.

١١:٢٠ ٣٧
اللهِ.» «بإصبـِـِع ً حرفيا الله. ة َّ بقُو
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يُطِيعُونَهُ!» وَ ِ الله كَلامَ يَسمَعُونَ ذِيَن َّ لِل ً هَنِيئا «بَْل فَقاَل: ٢٨

بِبُرهان ُ المُطالَبَة
إلّا يُعطَى وَلَْن يُؤمَِن. لـِكَي بُرهاٍن عَْن يَبحَُث يرٌ. شِرِّ الجِيُل «هَذا يَسُوعُ: قاَل تَتَزايَدُ، النّاِس جُمُوعُ كانَْت وَبَيْنَما ٢٩

الجِيِل. لِهَذا ً بُرهانا الإنساِن ابُن َسيَكُونُ نِينَوَى، لِأهِل ً بُرهانا يُونانُ كانَ َكما ُ ه َّ لِأن ٣٠ يُونانَ. بُرْهانَ
الأْرِض أقاصِي مِْن جاءَْت فَقَْد ُمخطِئُونَ. هُْم أّنَ وََستُبَيِّنُ الجِيِل، هَذا ِضّدَ ِ ينُونَة الدَّ يَومَ َنُوِب٣٨ الج ُ ـِكَة مَل «َستَقُِف ٣١

ُسلَيْمانَ. مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن أمامَكُْم هُنا وَالآنَ ُسلَيْمانَ. َ ِحكمَة تَسمََع لـِكَْي
وَالآنَ يُونانَ. َ َتحذِيْر سَمِعوا إْذ تابُوا هُْم لأّنَ ُ وََسيَدِينُونَه الجِيِل، هَذا ِضّدَ ِ ينُونَة الدَّ يَومَ نِينَوَى أهُل َسيَقُِف «كَذَلَِك ٣٢

يُونانَ.» مِْن أعظَمُ َ هُو مَْن أمامَكُْم هُنا
لِلعالَم ً نُورا ُكونُوا

لـِكَْي ِيِْح لِلمَصاب ٍ حَمّالَة عَلَى ُ يََضعُه بَْل إناءٍ، َتحَت أْو ٍ َمخبَأ فِي ُ يََضعُه وَ ً مِصباحا يُشعُِل أحَدٍ مِْن «ما يَسُوعُ: وَقاَل ٣٣

ُ َسيَمتَلِئ ُ ه ُّ كُل َجسَدَكَ فَإّنَ َتَيْنِ، صاِلح عَيناكَ كانَْت فَإْن عَينَُك. َ هُو َجسَدِكَ وَسِراُج ٣٤ ورَ. ُّ الن يَرَوا أْن الدّاِخلُونَ يَستَطِيَع
ً ُظلمَة فِيَك الَّذِي ُ ور ُّ الن يَكُونَ أْن مِْن فَاحذَْر ٣٥ لمَةِ. بِالّظُ ُ َسيَمتَلِئ ً أيضا َجسَدَكَ فَإّنَ َتَينِ، صاِلح َ غَيْر كانَتا إْن لـَِكْن نُوراً.
ً مِصباحا أّنَ لَوْ َكما ً مُضاء ُ ه ُّ كُل فَسَيَكُونُ مُظلِمٌ، جانٌِب فِيهِ وَلَيَس ورِ، ُّ بِالن ً مَلِيئا ُ ه ُّ كُل َجسَدُكَ كانَ فَإْن ٣٦ َحقِيقَتِهِ! فِي

عَلَيَك.» أشرََق قَْد ً مُنِيرا
يِسيِّين ِّ الفِر ِخ يُوَّبِ يَسُوعُ

فَلاَحَظ ٣٨ المائِدَةِ. إلَى وَجَلََس يَسُوعُ فَدَخََل بَيتِهِ. فِي عاِم الّطَ لِتَناوُِل ٌ يسِّي ِّ فِر ُ دَعاه حَدِيثَهُ، يَسُوعُ أنَهى أْن وَبَعدَ ٣٧

تُنَّظِفُونَ يِسيِّينَ ِّ الفِر «أنتُِم : ّبُ َّ الر ُ لَه فَقاَل ٣٩ عاِم. الّطَ تَناوُِل قَبَل ً لا أّوَ يَدَيه٣٩ يَغِسْل لَْم يَسُوعَ أّنَ ً مُندَهِشا يسِّيُ ِّ الفِر
قَْد الخارِِجيَّ القِسمَ َصنََع الَّذِي ألَيَس َمقَى! الح ها أّيُ ٤٠ دَواِخلـَكُْم. ُبُث وَالخ الجَشَُع يَملُأ بَينَما بَِق، الّطَ أوِ الكَْأِس خارَِج

لـَكُْم. ً نَظِيفا شَيءٍ كُّلُ يُصبُِح وَهَكَذا ـِكُْم، دَواِخل مِْن ِيَْن لِلآخَر ً رَحمَة فَاصنَعُوا ٤١ أيضاً؟» الدّاِخلِيَّ القِسمَ َصنََع
وَكُّلِ ذاِب٤٠ وَالّسَ عناِع َّ الن مَِن ى َّ َحت شَيءٍ، كُّلِ مِْن ً عُشرا تُقَّدِمونَ ْ فَأنتُم ونَ، ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل وَ لـَِكْن ٤٢

دُوِن مِْن الُأمُورَ، ِ هَذِه تَفعَلُوا أْن عَلَيكُْم كانَ اللهِ. ةِ َّ َمحَب وَعَْن الإنصاِف عَِن تَتَغافَلُونَ كُْم َّ لـَِكن الُأخرَى، باتاِت َّ الن
َتحِيّاِت َلَّقِي وَت َجامـِـِع، الم فِي المَقاعِدِ أفَضِل عَلَى ُلُوَس الج ونَ ُّ ُتحِب كُْم َّ لِأن ونَ، ُّ يِسي ِّ الفِر ها أّيُ لـَكُْم يٌل وَ ٤٣ غَيرَها. تُهمِلُوا أْن
َتحتَهُْم!» ها أّنَ يَعرِفُونَ لا وَهُْم عَلَيها النّاُس يَمشِي عَلامَةٍ، بِلا ً قُبورا تُشبِهُونَ كُْم َّ لِأن لـَكُْم َيُل الو ٤٤ الأسواِق. فِي الاحتِراِم

اليَهُود مُعَلِّمِي إلَى ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ
١١:٣١ ٣٨

.13 -1 :10 ل الأّوَ الملوك كتاب انظر ُسلَيْمان. الملك فم على الله حكمة تسمع لـكي كيلومتر ألفي نحو قطعت وقد َسبََأ. ملـكة الجنوب. ملـكة
١١:٣٨ ٣٩

ياً. وضرور ً مُهمّا ً أمرا ذلك تعتبر الفريسيين جماعة وكانت الطقسية، اليهودية الممارسات من الأيدي غسل كان يديه. يغسل لم
١١:٤٢ ٤٠

الّطِبية. الاستخدامات بَعْض لَه الرائحة قوّي نَبات ذاب. الّسَ
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يَسُوعُ: فَقاَل ٤٦ أيضاً.» َنحُن تُهِينُنا َك َّ فَإن الأشياءَ، ِ هَذِه تَقُوُل ِحينَ مُعَلِّمُ، «يا يعَةِ: رِ َّ الش خُبَراءِ أحَدُ ُ لَه فَقاَل ٤٥

َ الأعباء تِلَك تَلمَسُونَ لا كُْم َّ لـَِكن َمِل، الح ِ َصعبَة بِأعباءٍ النّاَس تُرهِقُونَ ْ فَأنتُم يعَةِ، رِ َّ الش َ خُبَراء يا ً أيضا ْ أنتُم لـَكُْم يٌل «وَ
أفعاَل تَرَونَ ْ فَأنتُم ٤٨ قَتَلُوهُْم. الَّذِيَن هُمُ وَآباؤُكُْم لِلأنبِياءِ، ً قُبُورا تَبنُونَ كُْم َّ لِأن لـَكُْم يٌل وَ ٤٧ أصابِعِكُْم. بِإحدَى
ً أنبِياء لَهُْم ‹َسُأرِسُل اللهِ:٤١ ُ ِحْكمَة قاَل لِهَذا ٤٩ قُبُورَهُْم. تَبنُونَ ْ وَأنتُم قَتَلُوهُْم، الَّذِيَن هُِم هُْم لِأّنَ عَلَيها، وَتُوافِقُونَ آبائِكُْم

بَعضاً.› يَضطَهِدُونَ وَ ً بَعضا مِنهُْم فَيَقتُلُونَ وَرُُسلاً،
يّا٤٢ ِ زَكَر دَِم إلَى ِيَل هاب دَِم مِْن ٥١ العالَِم: ِ بِدايَة مُنذُ ُسفَِك الَّذِي الأنبِياءِ كُّلِ دَِم عَلَى الجِيُل هَذا «فَسَيُحاَسُب ٥٠

َ خُبَراء يا لـَكُْم يٌل وَ ٥٢ ِم. الدَّ ذَلَِك ثَمََن َسيَدفَُع الجِيَل هَذا إّنَ لـَكُْم أقُوُل نَعَْم، وَالهَيكَِل. المَذَبحِ بَينَ قُتَِل الَّذِي
ِيدُ.» يُر ِمَْن ل ُخوِل بِالدُّ ْ سَمَحتُم وَلا أنتُمْ، ْ دَخَلتُم فَلا المَعرِفَةِ، مِفتاَح ْ أخفَيتُم َّكُْم لِأن يعَةِ، رِ َّ الش

ُ مِنه يَستَفهِمُونَ وَبَدَُأوا َكثِيراً، ونَ ُّ يِسي ِّ وَالفِر ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو ُ مِنه اغتاَظ المَكانَ، ذَلَِك ُ يُغادِر يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٥٣
يَقُولُهُ. شَيءٍ ًفِي مَمسَكا عَلَيهِ ُمِسكُونَ ي هُْم َّ لَعَل لَهُ، ديَن مُتَرَّصِ ٥٤ َكثِيرَةٍ. مَسائَِل عَْن ةٍ ِبحِّدَ

١٢
يسيِّين ِّ الفِر تَعليِم مِْن ُ ُيحَّذِر يَسُوعُ

«احتَرُِسوا لِتَلامِيذِهِ: ً لا أّوَ ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ فَبَدَأ بَعضاً. بَعضُهُْم يَدُوُسونَ كادوا ى َّ َحت النّاِس مَِن آلاٍف ُ ة عِّدَ َع َّ وَتَجَم ١

ُ تَقُولُونَه ما فَكُّلُ ٣ وََسيُعلَُن. إلّا مَستُوٍر مِْن وَما وََسيُكشَُف، إلّا َمخفِّيٍ مِْن َما ف ٢ يائِهِْم. رِ مِْن أْي يِسيِّينَ، ِّ الفِر ِ خَمِيرَة مِْن
البُيُوِت.» ُسطُوِح فَوِق مِْن َسيُذاعُ ِ المُغلَقَة الغُرَِف فِي الآذاِن فِي ِ بِه ْ هَمَستُم ما وَكُّلُ ورِ، ُّ الن فِي َسيُْسمَُع ِ لمَة الّظُ فِي

وَحدَه َ الله خافُوا
لـَكُْم َسأقُوُل ٥ أكثَرَ. َ هُو ما يَفعَلُوا أْن يَقدِرُونَ لا َّ ثُم الجَسَدَ، يَقتُلُونَ الَّذِيَن مَِن َتخافُوا لا أِحبائي، يا لـَكُْم «أقُوُل ٤

مِنهُ. خافُوا لـَكُْم أقُوُل نَعَْم، يَقتَُل. أْن بَعدَ َ م َّ ُجهَن فِي ُلقَِي ي أْن لطانُ الّسُ ُ لَه الَّذِي ذَلَِك مِْن خافُوا َتخافُوا: أْن يَنبَغِي ْن َّ مِم
ُ ه ُّ كُل رَْأِسكُْم ُ َشعر ى َّ فَحَت ْ أنتُم أمّا ٧ مِنها. ً واِحدا يَنسَى لا َ الله فَإّنَ ذَلَِك، وَمََع بِقِرَشينِ؟ َ عَصافِير ُ خَمسَة تُباعُ «أما ٦

َكثِيرَةٍ. َ عَصافِير مِْن أثمَُن ْ فَأنْتُم َتخافُوا، فَلا مَعدُودٌ.
بِيَسُوع َتخجَلُوا لا

وَمَْن ٩ اللهِ. ِ مَلائِكَة أمامَ ِ بِه الإنساِن ابَن أنا فَسَأعتَرُِف ِيَن، الآخَر أمامَ بِي يَعتَرُِف مَْن كُّلَ إّنَ لـَكُْم «وَأقُوُل ٨
اللهِ. ِ مَلائِكَة أمامَ ُ فَسَأنكِرُه ِيَن، الآخَر أمامَ يُنكِرُنِي

لَهُ. َ يُغفَر فَلَْن القُدَُس وَح ُّ الر يُهِينُ الَّذِي أمّا لَهُ، َ يُغفَر أْن ُمِكُن ي الإنساِن ابَن يُهِينُ مَْن «كُّلُ ١٠

ماذا أْو أنفُِسكُْم عَْن َستُدافِعُونَ َكيَف تَقلَقُوا لا لُطاِت، وَالّسُ وَالحُّكاِم َجامـِـِع الم أمامَ ُيحضِرُونَكُْم «وَعِندَما ١١

تَقُولُوا.» أْن يَنبَغِي ماذا الوَقِت ذَلَِك فِي َسيُعَلِّمُكُْم القُدَُس وَح ُّ الر لِأّنَ ١٢ َستَقُولُونَ،
١١:٤٩ ٤١

34. :23 لُوقا بشارة مع قارن نفسه. يسوع قاله ما إلى إشارة الله. حكمة قال
١١:٥١ ٤٢

القديم. العهد كتب وَنَّصِ لِزمِن ً وَفْقا قُتِلوا الَّذيَن ُ وآِخر ّلُ أّوَ يا. زكر … هابيل
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ة َّ ِي الأنان مَِن ُ ُيحَّذِر يَسُوعُ
يَسُوعَ لـَِكّنَ أبِي!» ُ تَرَكَه الَّذِي ِيراَث الم يُقاِسمَنِي بِأْن لِأِخي قُْل مُعَلِّمُ، «يا النّاِس: جُمُوِع بَينِ مِْن رَجٌُل ُ لَه قاَل َّ ثُم ١٣

لَهُ: قاَل
مُقَّسِماً؟» أْو عَلَيُكما ً قاِضيا نَنِي َّ عَي الَّذِي مَِن رَجُُل، «يا ١٤

ُ َحياتَه فَإّنَ حاَجتِهِ، عَْن ِيدُ يَز ما لإنساٍن كانَ إذا ى َّ فَحَت َطمٍَع. كُّلِ مِْن أنفُسَكُْم وَاحفَظُوا «احتَرُِسوا لَهُْم: وَقاَل ١٥

مُقتَنَياتِهِ.» عَلَى تَعتَمِدُ لا
يا أفعَُل ‹ماذا نَفِسهِ: فِي َ ر َّ فَفَك ١٧ وَفِيراً، ً َمحُصولا أنتَجَْت أْرٌض غَنِيٍّ لِرَجٍُل «كانَ ةَ: القِّصَ ِ هَذِه لَهُْم رَوَى َّ ثُم ١٦

َمحاِصيلِي؟› فِيهِ أخزِنُ مَكاٌن عِندِي لَيَس إْذ تُرَى؟
وَأقوُل: ١٩ فِيها وَخَيراتِي بِي ُحبُو كُّلَ وََسأخزِنُ مِنها، َ أكبَر َمخازِنَ وَأبنِي َمخازِنِي ُ َسأهدِم َسأفعَلُهُ: ما ‹هَذا «فَقاَل: ١٨

عِي!› َّ وَتَمَت فَاْطمَئِنِّي َكثِيرَةً، َسنَواٍت َستَدُومُ وَفِيرَةٌ، خَيراٌت نَفسِي يا لَِك
أعدَْدتَها؟› َّتِي ال ُ الأشياء ُ تَِصير فَلِمَْن يلَةِ، َّ الل ِ هَذِه فِي َحياتَُك َستَنتَِهي الأحمَُق! ها ‹أّيُ اللهُ: ُ لَه «فَقاَل ٢٠

بِاللهِ.» ً غَنِيّا يَكُونَ أْن دُونَ لِنَفِسهِ، ً ُكنُوزا َيخزِنُ مَْن حاُل تَكُونُ «هَكَذا ٢١

لا أّوَ ِ الله مَلـَكُوُت
تَقلَقُوا وَلا َستَْأكُلُونَ. ما بِشَْأِن أْي مَعِيشَتِكُْم، ِ ِجهَة مِْن تَقلَقُوا لا لـَكُْم، أقُوُل «لِهَذا لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ قاَل َّ ثُم ٢٢
اللِّباِس. مَِن ً ة َّ أهَمِي ُ أكثَر وَالجَسَدَ عاِم، الّطَ مَِن ً ة َّ أهَمِّي ُ أكثَر َ َياة الح لِأّنَ ٢٣ َستَلبَسُونَ. ما بِشَْأِن أْي َجسَدِكُْم، ِ ِجهَة مِْن
عِندَ أثمَُن ْ أنتُم وَكَْم يُطعِمُها. َ الله لـَِكّنَ لِتَخزِنَ، لَها َمخزَنَ وَلا َتحُصدُ، وَلا ُ تَبذُر لا ها إّنَ مُوا: َّ وَتَعَل باِن الغِر إلَى انظُرُوا ٢٤

تَستَطِيعُونَ لا ْ دُمتُم َما «ف ٢٦ يَقلَُق؟ عِندَما ً واِحدَة ً ساعَة ِ عُمرِه إلَى يُِضيَف أْن يَستَطِيُع مِنكُْم مَْن ٢٥ يُورِ! الّطُ مَِن ِ الله
الُأمُورِ؟ ةِ َّ بَقِي ِ ِجهَة مِْن تَقلَقُونَ فَلِماذا غِيرَ، الّصَ َ يء َّ الش هَذا ى َّ َحت تَفعَلُوا أْن

مِنها، واِحدَةٍ مِثَل أحَدٌ يُكَس لَْم ُ ه َّ إن لـَكُْم، أقُوُل لـَِكنِّي تَغزُِل. وَلا تَتعَُب لا ها إّنَ نابُِق. َّ الز تَنمُو َكيَف «انظُرُوا ٢٧

فِي ِ بِه ُلقَى ي الغَدِ وَفِي اليَومَ، هُنا ُ تَراه الَّذِي الحُقُوِل عُشَب ُلبُِس ي ُ الله كانَ فَإْن ٢٨ َمجدِهِ. كُّلِ فِي ُسلَيْمانُ ى َّ َحت وَلا
الإيماِن! قَلِيلِي يا ذَلَِك مِْن َ أكثَر بِكُْم ُّ يَهتَم أفَلا الفُرِن،

العالَِم أهُل إلَيها يَسعَى ُأمُورٌ ِ فَهَذِه ٣٠ بِشَْأنِها. تَقلَقُوا وَلا َستَشرَبُونَ، بِما أْو َستَْأكُلُونَ بِما عُقُولـَكُْم تُشغِلُوا «فَلا ٢٩

أيضاً. ُ الُأمُور ِ هَذِه لـَكُْم وََستُعطَى اللهِ، َلـَكُوِت بِم ً لا أّوَ وا فَاهتَمُّ ٣١ إلَيها. َتحتاُجونَ كُْم َّ أن يَعرُِف وَأبُوكُْم الآخَرونَ،
المال عَلَى كِلُوا َّ تَت لا

لِلفُقَراءِ. الماَل وَأعطُوا مُقتَنَياتِكُْم، ِيعُوا ب ٣٣ َلـَكُوَت. الم بِإعطائِكُمُ مَسرُورٌ ُ فَالله غِيرُ، الّصَ القَطِيُع ها أّيُ َتخَْف «لا ٣٢

العَفَُن. يُِصيبُها وَلا إلَيها، ُصوُص ُّ الل يَِصُل لا َحيُث ماءِ، الّسَ فِي تَفنَى لا ً ُكنُوزا أْي مَِن، َّ الز مََع تَبلَى لا َمحافَِظ اقتَنُوا
َكنزُكَ.» يَكونُ َحيُث َسيَكُونُ قَلبََك لِأّنَ ٣٤

دائِما مُستَعِّدِيَن ُكونُوا
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يَنتَظِرُونَ كَأشخاٍص ُكونُوا ٣٦ دائِماً. ً مُشتَعِلَة مَصابِيحِكُْم عَلَى وَحافِظُوا لِلعَمَِل، مُتَأهِّبينَ أْحزِمَتَكُْم وا «ُشّدُ وَقاَل: ٣٥

َيجِدُهُْم الَّذِيَن الخُّداِم لِهَؤُلاءِ ً هَنِيئا ٣٧ فَوراً. ُ لَه يَفتَُحونَ الباَب، وَقَرَعَ َ جاء فَمَتَى عُرٍس. ِ َحفلَة مِْن َسيِّدِهِْم َ عَودَة
ً هَنِيئا ٣٨ وََيخدِمُهُْم. ِ مائِدَتِه عَلَى وَُيجلِسُهُْم ِحزامَهُ، َسيَشُّدُ ُ ه َّ إن ، الحَّقَ لـَكُمُ أقُوُل عَودَتِهِ. عِندَ وَمُستَعِّدِيَن صاِحينَ َسيِّدُهُْم

الفَجرِ. قُبَيَل أْم يِل َّ الل مُنتََصِف فِي َ أجاء ٌ َسواء هَكَذا، مُستَعِّدِيَن وَجَدَهُْم إذا لَهُْم
ْ أنتُم فَكُونُوا ٤٠ بَيتِهِ. عَلَى يَسطُو ُ تَرَكَه َما ل يَْأتِيَ، أْن اللِّّصُ يَنوِي ٍ ساعَة َ ة َّ أي البَيِت صاِحُب َ عَلِم لَوْ ُ ه َّ أن دُوا «تَأكَّ ٣٩

عُونَها.» َّ تَتَوَق لا ٍ لَحظَة فِي َسيَْأتِي الإنساِن ابَن لأّنَ مُستَعِّدِيَْن، ً أيضا
الأمِين الوَكِيُل

أيضاً؟» لِلجَمِيِع أْم لَنا المَثََل هَذا تَروِي هَْل ، رَّبُ «يا بُطرُُس: قاَل حينَئِذٍ ٤١

مَِن تَهُْم ِحّصَ لِيُعطِيَهُْم خُّدامِهِ، عَْن ً مَسؤُولا يِّدُ الّسَ ُ يُعَيِّنُه الَّذِي الفَطُِن الأمِينُ الوَكِيُل ً إذا َ هُو «فَمَْن : ّبُ َّ الر فَقاَل ٤٢

ُ ه َّ إن ، الحَّقَ لـَكُمُ أقُوُل ٤٤ بِواِجبِهِ. ُ يَقُوم ُ َيجِدُه ُ َسيِّدُه يَْأتِي ِحينَ الَّذِي الخادِِم لِذَلَِك ً هَنِيئا ٤٣ المُناِسِب؟ وَقتِها فِي عاِم الّطَ
أملاكِهِ. جَمِيِع عَلَى ُ َسيُوكِلُه

وَالخادِماِت، الخُّداِم بِضَرِب فَيَبدَُأ َمجِيئِهِ.› فِي ُ ر َسيَتَأّخَ َسيِّدِي أّنَ ‹يَبدُو نَفِسهِ: فِي ُ الخادِم هَذا يَقُوُل قَْد «لـَِكْن ٤٥

يُعاقَُب َكما ُ فَيُعاقِبُه يَعرِفُها، لا ٍ ساعَة وَفِي عُهُ، َّ يَتَوَق لا يَوٍم فِي الخادِِم ذَلَِك َسيِّدُ فَيَأتِي ٤٦ وَيَسكَرُ. وَيَشرَُب يَأكُُل وَيَبدَُأ
الخائُِن.

أمّا ٤٨ َشدِيداً. ً عِقابا َسيُعاقَُب بِها، يَعمَُل وَلا يَستَعِّدَ لا ُ ه َّ لـَِكن َسيِّدِهِ، َ إرادَة عَرََف الَّذِي الخادِِم هَذا َمِثُل «ف ٤٧

يُطلَُب ً َكثِيرا يُعطَى فَمَْن . أَخّفَ ً عِقابا فَسَيُعاقَُب العِقاَب، يَستَِحّقُ ً َشيئا وَفَعََل َسيِّدِهِ، َ إرادَة يَعرُِف لا الَّذِي ُ الخادِم
بِالـَكثِيرِ.» َسيُطالَُب َكثِيرٍ عَلَى يُؤتَمَُن وَمَْن َكثِيرٌ، ُ مِنه

يَسُوع َحوَل الانقِسامُ
بِها، دَ أتَعَمَّ أْن بُّدَ لا ٌ ة َّ مَعمُودِي لِي ٥٠ بِالفِعِل! ُأشعِلَْت ها أّنَ لَوْ ى َّ أتَمَن وَكَْم الأْرِض. عَلَى ً نارا لُِأشعَِل ِجئُت «لَقَْد ٤٩

ِجئُت إنِّي لـَكُْم أقُوُل بَْل لا، الأْرِض؟ عَلَى ً َسلاما َ خ ُأرَّسِ لـِكَي ِجئُت أنِّي ونَ ُّ تَظُن هَْل ٥١ . َّ تَتِم ى َّ َحت نَفسِي تَهدَأ وَلَْن
وَاثنينِ اثْنَينِ، عَلَى ً ثَلاثَة مُنقَِسمِينَ واِحدٍ بَيٍت فِي ٌ خَمسَة يَكُونُ فَصاعِداً، الآنَ مُنذُ ُ ه َّ لِأن هَذا أقُوُل ٥٢ الانقِسامَ! َ خ لُِأرَّسِ

ثَلاثَةٍ. عَلَى
ابنِهِ، عَلَى الأُب ٥٣

ِيهِ. أب عَلَى وَالابُن
ابنَتِها، عَلَى الُأمُّ

ُأمِّها. عَلَى وَالبِنُت
تِها، َّ ِكن عَلَى ُ َماة الح

حَماتِها.» عَلَى ُ ة َّ وَالـَكن
العَصر هَذا فَهمُ
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بِالفِعِل. ُ ماء الّسَ ُ ُمطِر وَت قادِمٌ،› ُ ‹المَطَر فَتَقُولُونَ: الغَرِب، فِي ُ تَظهَر ً غَيمَة «تَرَونَ النّاِس: ُمُوِع ِلج يَسُوعُ وَقاَل ٥٤

َ تَفِسير ُتحِسنُونَ ْ أنتُم المُنافِقُونَ، ها أّيُ ٥٦ بِالفِعِل. كَذَلَِك يَكُونُ وَ حارّاً.› ُّ الجَو ‹َسيَكُونُ فَتَقُولُونَ: ٌ ة َّ ِي ب َجنُو ٌ رِيح وَتَهُّبُ ٥٥

العَصرِ؟» هَذا فَْهمَ ُتحِسنُونَ لا فََكيَف المَناِخ، عَلاماِت
الخِلافات ُ يَة تَسو

فِي ما ابذُْل الحاِكِم، إلَى َخصمَِك مََع ذاهٌِب أنَت فَبَينَما ٥٨ واُب؟ الّصَ َ هُو ما بِأنفُِسكُْم َتحكُمُونَ لا ِماذا «وَل ٥٧

بَِك وَيَزُّجُ الّضابِِط، إلَى القاضِي وَيُسَلِّمَُك القاضِي، إلَى كَ ُّ َيجُر قَْد ُ ه َّ فَإَن وَإلّا يِق. رِ الّطَ عَلَى ُ مَعَه ِخلافََك لِتُسَوِّي وُسعَِك
عَلَيَك.» فِلٍس َ آِخر تَسُّدَ أْن إلَى هُناكَ مِْن َتخرَُج لَْن َك َّ إن لََك أقُوُل ٥٩ الّسِجِن. فِي الّضابُِط

١٣
بِدَِم اْختَلَطَْت دِمائَهُمُ إّنَ ْى َّ َحت ِيلاُطُس ب قَتَلَهُْم الَّذِيَن َلِيلِيِّينَ الج عَِن حاضِرُونَ أشخاٌص ُ أخبَرَه الوَقِت، ذَلَِك فِي ١

لَهُْم؟ َحَصَل هَذا لأّنَ َلِيِل، الج أهِل ةِ َّ بَقي مِْن ً شَرّا َ أكثَر كانُوا َلِيلِيِّينَ الج هَؤُلاءِ أّنَ ونَ ُّ «أتَظُن فَأجابَهُْم: ٢ ذَباِئحَهُْم!
ً َشخصا َ عَشَر َ ِيَة َّمان الث فِي تَقُولُونَ ماذا أْو ٤ ماتُوا. َكما ً جَمِيعا فَسَتَمُوتُونَ بُوا، تَتُو لَْم إن بَْل َصحِيٍح، ُ غَير هَذا إّنَ لـَكُْم أقُوُل ٣

هَذا إّنَ لـَكُْم أقُوُل ٥ القُدِس؟ أهِل ةِ َّ بَقي مِْن ً شَرّا َ أكثَر كانُوا هُْم أّنَ ونَ ُّ أتَظُن فَقَتَلَهُْم؟ ِسلوامَ فِي البُرُج عَلَيهِمُ َسقََط الَّذِيَن
ماتُوا.» َكما ً جَمِيعا فَسَتَمُوتُونَ بُوا، تَتُو لَْم إْن بَْل َصحِيٍح، ُ غَير

فائِدَة بِلا ٌ َشجَرَة
ُ ه َّ لـَِكن ٧ عَلَيها، ً ثِمارا يَرَى أْن ً مُتَوَقِّعا َ فَجاء بُستانِهِ. فِي ً مَزرُوعَة تِينٍ ُ َشجَرَة لِرَجٍُل «كانَ المَثََل: هَذا لَهُْم رَوَى َّ ثُم ٦

أِجدُ لا لـَِكنِّي هَذِهِ، التِّينِ ِ َشجَرَة مِْن ً ثَمَرا ً مُتَوَقِّعا آتِي وَأنا َسنَواٍت ثَلاُث مََضْت قَْد ‹ها : لِلبُستانِيِّ فَقاَل َشيئاً. َيجِْد لَْم
فَقَْط. َ نَة الّسَ ِ هَذِه اترُْكها َسيِّدُ، ‹يا : البُستانِيُّ ُ فَأجابَه ٨ الأْرِض؟› مَِن ً مَساحَة تَُضيـِّـُع أترُكُها فَلِماذا اقطَعْها، َشيئاً.

اقْطَعْها.›» ُثمِرِ ت لَْم فإْن ُثمِرُ. ت ها َّ لَعَل ٩ وَُأسَمِّدُها، َحولَها ُ فَسَأحفِر
بت الّسَ يَومَ ً اْمرأة يَشفِي يَسُوعُ

إّنَ ى َّ َحت َسنَةً، َ عَشرَة َ ثَمانِي مُنذُ َضعٍف رُوُح فِيها اْمرأةٌ هُناكَ وَكانَْت ١١ َسبٍت. يَومَ مَجمٍَع فِي ُ يُعَلِّم يَسُوعُ وَكانَ ١٠

مَرَِضِك!» مِْن ةٌ حُرَّ أنِت المَرأةُ، تُها َّ «أي لَها: وَقاَل ناداها يَسُوعُ، رَآها وَِحينَ ١٢ تَستَقِيمَ. أْن ُ تَقدِر فَلا ً َمحنِيّا كانَ َظهرَها
اللهَ. وََشكَرَِت فَوراً، َظهرُها فَاْستَقامَ عَلَيها، يَدَيهِ وََضَع َّ ثُم ١٣

لِلنّاِس ُمِكُن ي أيّاٍم ُ ة َّ ِست الُأسبُوِع «فِي لِلنّاِس: فَقاَل بِت. الّسَ يَومَ َشفَى يَسُوعَ لِأّنَ ً َكثِيرا َجمَِع الم رَئِيُس فَغَِضَب ١٤

بِت.» الّسَ يَوِم فِي لِتَستَْشفُوا تَْأتُوا لا لـَِكْن وَاستَْشفُوا، الأيّاِم تِلَك فِي فَتَعالُوا فِيها، يَعمَلُوا أْن
ُ يَقُودُه وَ بِت الّسَ فِي ِ الحَظِيرَة مَِن ُ ِحمارَه أْو ُ ثَورَه مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ ُيخرُِج ألا المُنافِقُونَ، ها «أّيُ وَقاَل: ّبُ َّ الر ُ فَأجابَه ١٥

َ ر َّ تَتَحَر أْن ُ َيجوز أفَلا َسنَةً. َ عَشرَة َ ثَمانِي يطانُ الّشَ رَبَطَها وَقَْد براهِيْمَ، إ نَسِل مِْن ِهيَ ُ المَرأة ِ هَذِه وَالآنَ ١٦ لِيَسقِيهِ؟
الأعماِل كُّلِ بِسَبَِب مُبتَهِِجينَ النّاُس وَكانَ يُعارُِضونَهُ. كانُوا الَّذِيَن أخزَى هَذا، قاَل فَلَمّا ١٧ رَبَطَها؟» مِمّا بِت الّسَ فِي

يَسُوعُ. َصنَعَها َّتِي ال ِ العَِجيبَة
َميرَة وَالخ الخَردَِل ُ بِذرة مَثَلا
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وَزَرَعَها إنساٌن أخَذَها خَردٍَل َ بِذرَة ُ يُشبِه ُ ه َّ إن ١٩ ُأَشبِّهُهُ؟ وَبِماذا اللهِ؟ مَلـَكُوَت لـَكُْم أِصُف «َكيَف أيضاً: وَقاَل ١٨

أغصانِها.» فِي أعشاشَها ماءِ الّسَ ُ ُطيُور وََصنَعَْت َشجَرَةً. وَصارَْت فَنَمَْت بُستانِهِ، فِي
ِحينِ الّطَ مَِن َ مَقادِيْر ِ ثَلاثَة فِي وَخَلَطَْتها اْمرأةٌ أخَذَْتها ً خَمِيرَة ُ يُشبِه ُ ه َّ إن ٢١ اللهِ؟ مَلـَكُوَت ُ ُأَشبِّه بِماذا «أْو قاَل: َّ ثُم ٢٠

هُ.» ُّ كُل العَجينُ َ اختَمَر ى َّ َحت
يِّق الّضَ الباُب

َسيِّدُ، «يا أحَدُهُْم: ُ لَه فَقاَل ٢٣ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى ِ يقِه َطرِ فِي النّاَس ُ يُعَلِّم وَالقُرَى، المُدُِن َ عَبر ُّ يَمُر يَسُوعُ وَكانَ ٢٢
قَلِيلُونَ؟» َسيَخلُُصونَ الَّذِيَن هَِل

لَْن هُْم لـَِكنَّ ُخوَل، الدُّ َسيُحاوِلُونَ يَن َكثِيرِ إّنَ لـَكُْم أقُوُل لِأنِّي يِِّق. الّضَ الباِب مَِن ُخوِل لِلدُّ «اجتَهِْد ٢٤ لَهُ: فَقاَل
لَنا ‹افتَْح وَتَقولونَ: الباِب عَلَى وََستَقرَعُونَ ً خارِجا َستَقِفُونَ الباَب، يُغلَِق وَ البَيِت رَّبُ يَقُومَ أْن فَبَعدَ ٢٥ يَقدِرُوا.
بْنا وَشَرِ مَعََك، أكَلْنا ‹لَقَْد َستَقُولُونَ: ِحينَئِذٍ ٢٦ أنتُمْ.› أيَن مِْن أعرُِف وَلا أعرِفُكُْم ‹لا َسيُِجيبُكُْم: ُ ه َّ لـَِكن ‹! رَّبُ يا
يا كُْم ـُّ كُل وَجهِي عَْن بُوا فَاغرُ أنتُمْ. أيَن مِْن أعرُِف وَلا أعرِفُكُْم، ‹لا فَيُِجيبُكُْم: ٢٧ َشوارِعِنا.› فِي مَْت َّ عَل وَقَْد مَعََك،

رِّ.› َّ الش فاعِلِي
ْ أنتُم بَينَما اللهِ، مَلـَكُوِت فِي الأنبِياءِ وَكُّلَ يَعقُوَب وَ وَإْسحََق َ براهِيم إ تَرَونَ ِحينَ بِأسنانِكُْم ونَ وَتَصِرُّ وََستَبكُونَ ٢٨

فِي ِ المائِدَة َحوَل أماِكنَهُْم لِيَْأخُذُوا َنُوِب وَالج ماِل وَالّشَ وَالغَرِب رِق َّ الش مَِن النّاُس وََسيَْأتِي ٢٩ خارِجاً. مَطرُودُونَ
النّاِس!» َ آِخر ِحينَئِذٍ َسيَكُونُونَ الآنَ النّاِس ُل وَأّوَ النّاِس، َل أّوَ ِحينَئِذٍ َسيَكُونُونَ الآنَ النّاِس ُ فَآِخر ٣٠ اللهِ. مَلـَكُوِت

القُْدس ِ مَدينَة فِي َسيُمُوُت يَسُوعُ
آخَرَ. مَكاٍن إلَى وَاْذهَْب المَكانَ هَذا «اترُْك لَهُ: وَقالُوا يَسُوعَ إلَى يِسيِّينَ ِّ الفِر بَعُض َ جاء الوَقِت، ذَلَِك فِي ٣١

قَتلَِك.» إلَى يَسعَى فَهِيرُودُوُس
وَغَداً. اليَومَ وَأشفِيهُِم النّاِس، مَِن ً يرَة شِرِّ ً أرواحا ُ أطرُد َّني إن ‹ها علَِب: َّ الث لِذَلَِك وَقُولُوا «اذهَبُوا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٢

لِنَبِيٍّ ُمِكُن ي لا ُ ه َّ لِأن غَدٍ. وَبَعدَ ً وَغَدا اليَومَ يقِي َطرِ فِي أمضِيَ أْن عَلَيَّ ُ يَنْبَغِي ُ ه َّ أن َ غَير ٣٣ عَمَلِي.› َسُأكمِلُ الثّالِِث اليَوِم وَفِي
القُْدِس. ِ مَدينَة خارَِج يَمُوَت أْن

قُْدُس، يا قُدُس، يا ٣٤
إلَيِك! ِ الله رُُسَل وَتَرجُمِينَ َ الأنبِياء تَقتُلِينَ مَْن يا

ً مَعا أبناءَِك أجمََع أْن اشتَقُت ما ً َكثِيرا
َجناَحْيها! َتحَت ِصغارَها تَجمَُع ٍ كَدَجاجَة

رَفَْضتُمْ. كُْم َّ لـَِكن
فارِغاً! لـَكُْم ُ َسيُترَك بَيتَكُْم إّنَ ها ٣٥

تَقُولُوا: أْن إلَى ُأْخرَى ً ة مَّرَ تَرَونِي لَْن لـَكُْم، وَأقُوُل
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«٤٣‹. ّبِ َّ الر بِاسِْم يَْأتِي الَّذِي َ هُو ‹مُبارَكٌ
١٤

بت الّسَ يَومَ الّشِفاءُ
هُناكَ الحاضِرُونَ وَكانَ عامَ. الّطَ لِيَتَناوََل يِسيِّينَ ِّ الفِر ِ قادَة أحَدِ بَيِت إلَى يَسُوعُ ذَهََب بِت، الّسَ أيّاِم أحَدِ وَفِي ١
ِ يعَة رِ َّ الش خُبَراءِ إلَى ُ حَدِيثَه يُسَوعُ َ ه فَوَجَّ ٣ الاستِسقاءِ.٤٤ بِمَرَِض ً مُصابا ً رَجُلا يَسوعُ وَرَأى ٢ قُرٍب. عَْن يَسُوعَ يُراقِبُونَ
َّ ثُم وََشفاهُ، يِض المَرِ جُِل َّ بِالر يَسُوعُ فَأمسََك ُيجيبوهُ، فَلَْم ٤ لا؟» أْم بِت الّسَ يَومَ ُ الّشِفاء ُ «أَيجُوز وَقاَل: يِسيِّينَ ِّ وَالفِر
يَومَ ذَلَِك حَدََث وَإْن ى َّ َحت ً فَورا ُ وَُيخرِجُه ُ يَسَحبُه أقَلا بِئْرٍ، فِي ُ ثَورُه أْو أحَدِكُْم ابُن َسقََط «لَوْ لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٥ صَرَفَهُ.

ُيجِيبُوهُ! أْن يَقدِرُوا فَلَْم ٦ َسبِت؟»
واُضع َّ الت

«عِندَما ٨ المَثََل: هَذا لَهُْم فَرَوَى للِجُلوِس، الأماكِن أفَضَل لِأنفُسِهِْم َيختارُونَ كانُوا يُوَف الّضُ أّنَ يَسُوعُ وَلاَحَظ ٧

حينَئِذٍ ٩ مِنَك. ً ة َّ أهَمِّي َ أكثَر ُ يُعتَبَر مَْن دُِعيَ ما َّ ُب فَلَر مَكاٍن. أفَضِل فِي َتجلِْس فَلا عُرٍس، ِ َحفلَة إلَى َشخٌص يَدعُوكَ
أدنَى. مَكاٍن إلَى تَنتَقَِل أْن ً ُمحرَجا ُّ فَتَْضطَر مَكانََك.› جَُل َّ الر هَذا ‹أعِط لََك: لِيَقُوَل دَعاُكما الَّذِي َسيَْأتِي

مَكاٍن إلَى ‹انتَقِْل لََك: َسيَقُوُل مُِضيفَُك، يَْأتِي وَِحينَ مَكاٍن. أدنَى فِي وَاجلِْس اْذهَْب تُدعَى، ِحينَ «لـَِكْن ١٠

َسيُرفَُع.» يَتَواَضُع وَمَْن ، َسيُذَّلُ ُ نَفسَه يَرفَُع فَمَْن ١١ الجالِسيِنَ. كُّلِ أمامَ ٍ كَرامَة عَلَى َتحُصُل حينَئِذٍ دِيُق.› الّصَ ها أّيُ أفَضَل
َستُكافَُأون

باءَكَ، وَأقرِ وَإخوَتََك وَأصدِقاءَكَ َ الأغنِياء ِجيرانََك تَدعُ لا عَشاءً، أْو ً غَداء ُ تُقِيم «عِندَما دَعاهُ: ذِي َّ لِل قاَل َّ ثُم ١٢

وَهَكَذا ١٤ وَالعُمَي. وَالعُرَج قِيْنَ َّ وَالمُعَو َ الفُقَراء اْدعُ مَْأدُبَةً، ُ تُقِيم ِحينَ لـَِكْن ١٣ يُعَوُِّضونََك. وَ َسيَدعُونََك بِدَورِهِْم فَهُْم
الأبرارِ.» ِ قِيامَة عِندَ ُض َّ َستُعَو بَْل بِهِ، يُعَوُِّضونََك ما لَدَيهِْم لَيَْس لِأّنَ تَتَبارَكُ،

الوَليمَة مَثَُل
اللهِ!» مَلـَكُوِت فِي ى َّ يَتَعَش مَْن لِكُّلِ ً «هَنِيئا لِيَسُوعَ: فَقاَل الكَلامَ، هَذا ِ المائِدَة عَلَى الجالِِسينَ أحَدُ فَسَمـِـَع ١٥

ُ خادِمَه أرَسَل ِ الوَلِيمَة وَقِت وَفِي ١٧ يَن. َكثِيرِ ً أشخاصا وَدَعا عَظِيمَةٍ، لِوَلِيمَةٍ يُعِّدُ رَجٌُل «كانَ يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ١٦

َحقلاً، َيُت اشتَر ‹لَقَدِ ُل: الأّوَ قاَل الأعذارَ. َيختَلِقُونَ ً جَمِيعا فَابتَدَُأوا ١٨ جاهِزٌ!› َ العَشاء لِأّنَ ‹تَعالَوا يَن: ِّ لِلمَدعُو لِيَقُوَل
ذاهٌِب الآنَ وَأنا ثِيراٍن َ عَشْرَة وِّ َّ لِلت َيُت اشتَر ‹لَقَدِ أيضاً: ٌ آخَر وَقاَل ١٩ فَضلَِك.› مِْن فَاعذُرنِي وَأراهُ، أخرَُج أْن وَعَلَيَّ

آتِيَ.› أْن أستَطِيُع وَلا قَصيرَةٍ، فَترَةٍ مُنْذُ جُت تَزَّوَ ‹لَقَْد أيضاً: ُ آخَر وَقاَل ٢٠ فَضلَِك.› مِْن فَاعذُْرنِي ِبَها، لُِأجَرّ
َشوارِِع إلَى ٍ بِسُرعَة ‹اخرُْج ِلخادِمِهِ: وَقاَل البَيِت ُ َسيِّد فَغَِضَب الُأمُورِ. ِ هَذِه بِكُّلِ ُ َسيِّدَه َ أخبَر ُ الخادِم عادَ «وَلَمّا ٢١

هُنا!› إلَى وَالعُرَج قِيْنَ َّ وَالمُعَو َ الفُقَراء وَأحضِرِ تِها، َّ وَأزِق ِ المَدِينَة
١٣:٣٥ ٤٣

26. :118 المزمور من ّب. َّ الر … مبارك
١٤:٢ ٤٤

وَالانتفاخ. ِم التورُّ إلى وبالتالي الجسِم في وائِل الّسَ ِع ُّ تَجَم إلى يؤدِّي مَرٌَض الاستِسقاء.



٧ : ١٥ لُوقا ١٦٥٨ ٢٢ : ١٤ لُوقا

‹اخرُْج لِلخادِِم: ُ يِّد الّسَ فَقاَل ٢٣ سٌَع.› َّ مُت هُناكَ يَزاُل وَما . َّ تَم قَْد ِ بِه أمَرَت ما َسيِّدُ، ‹يا لَهُ: وَقاَل ُ الخادِم «فَعادَ ٢٢

يَذُوَق لَْن ُ ه َّ إن لـَكُْم، أقُوُل فَإنِّي ٢٤ بَيتِي. َ يَمتَلِئ لـِكَْي َجِيءِ بِالم النّاَس وَألزِِم الحُقُوِل ِ أسيِجَة وَإلَى ةِ َّ يفِي ِّ الر رُقاِت الّطُ إلَى
لاً!›» أّوَ دَعَوتُهُْم الَّذيَن أولَئَِك مَِن أحَدٌ وَلِيمَتِي

كلُفَة َّ الت ِحساُب
ُ ه وَُأمَّ ُ أباه ُيحِّبُ مِمّا َ أكثَر نِي َّ ُيحِب أْن إلَيَّ يَْأتِي مَْن «عَلَى ٢٦ لَهُْم: وَقاَل فَالتَفََت مَعَهُ، تَمشِي ٌ غَفِيرَة ُ جَماهِير وَكانَْت ٢٥

ُ َصلِيبَه يَحمُِل لا وَمَْن ٢٧ لِي. ً تِلمِيذا يَكُونَ أْن يَستَطِيُع لا ُ ه َّ فَإن وَإلّا َحياتَهِ، ى َّ وََحت ِ وَأَخواتِه ُ وَإخوَتَه ُ وَأبناءَه ُ وَزَوَجتُه
تِلمِيذاً. لِي يَكُونَ أْن يَستَطِيُع لا وَيَتبَعُنِي

ُ َلزَم ي ما كُّلُ لَدَيهِ كانَ إْن لِيَرَى َيحِسبُها ألا كلِفَةَ؟ َّ الت لِيَحِسَب ً لا أّوَ َيجلُِس أفَلا بُرجاً، َ يَبنِي أْن أحَدُكُْم أرادَ «إذا ٢٨

وََسيَقُوُل ٣٠ حَدََث. ما يَرَى مَْن كُّلُ ِ بِه َسيَهزَُأ حينَئِذٍ، إتمامِهِ. عَْن ُ يَعَجز وَ الأساَس يََضُع قَْد ُ ه َّ فَإن وَإلّا ٢٩ لإكمالِهِ؟
إتمامِهِ.› عَْن َ عَجِز ُ ه َّ لـَِكن بُرجاً، يَبنِي جُُل َّ الر هَذا ‹بَدَأ النّاُس:

آلاِف ِ بِعَشْرَة ً قادِرا كانَ إْن لِيَرَى ِ يه مُستَشارِ مََع ً لا أّوَ َيجلُِس أفَلا آخَرَ، ً مَلِكا ُيحارَِب أْن مَلٌِك أرادَ «وَإذا ٣١
إلَى َسيُرِسُل ذَلَِك، عَلَى ً قادِرا يَكُْن لَْم فَإذا ٣٢ ؟ ُجندِّيٍ ألِف يَْن بِعِشرِ ُ يُهاِجمُه الَّذِي ِ الآخَر َلِِك الم ِ مُواَجهَة عَلَى ُجندِّيٍ

لِح. الّصُ شُرُوَط ُ مَعَه لِيُناقَِش بَعِيداً، يَزاُل ما َ وَهُو ً وَفدا ِ عَدُّوِه

مَذاقَه ِلُْح الم فَقَدَ إذا
فَبِماذا مَذاقَهُ، فَقَدَ إذا لـَِكْن َجيِّدٌ، ِلُح الم ٣٤ لِي. ً تِلمِيذا يَكُونَ أْن ُ يَقدِر لا شَيءٍ، كُّلِ عَْن مِنكُْم يَتَخَلَّى لا «فَمَْن ٣٣

فَلْيَسمَْع.» ُأذُناِن، ُ لَه مَْن خارِجاً. النّاُس يَرمِيهِ بَْل ِّبِل، الز أوِ ِ بَة ر ُّ لِلت ْى َّ َحت فائِدَةٍ بِلا ُ ه َّ إن ٣٥ صاِلحاً؟ لِيَعُودَ ُ نُعاِلجُه

١٥
الّضاّل الخَرُوِف مَثَل

وَمُعَلِّمُو ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر فَبَدَأ ٢ لِيَسمَعُوهُ. يَسُوعَ َحوَل ِع َجمُّ َّ الت عَلَى مُعتادِيَن وَالخُطاةِ رائِِب الضَّ جامِعِي كُّلُ وَكانَ ١

مَعَهُْم!» وَيَْأكُُل بِالخُطاةِ يُرَّحُِب جُُل َّ الر «هَذا يَقولونَ: وَ رُونَ يَتَذَمَّ ِ يعَة رِ َّ الش
َ التِّسعَة ُ يَترُك أفَلا مِنها، ً واِحدا فَأضاعَ خَرُوٍف ُ مِئَة لِأحَدِكُْم كانَ ُ ه َّ أن «لِنَفتَرِْض ٤ المَثََل: هَذا يَسُوعُ لَهُْم فَرَوَى ٣

فَرِحاً. ِ َكتِفَيْه عَلَى ُ يََضعُه ُ ه َّ فَإن َيجِدُهُ، وَعِندَما ٥ َيجِدَهُ؟ ى َّ َحت الّضائـِـِع الخَرُوِف َ وَراء وَيَذهَُب الحُقُوِل فِي َ الباقِيَة وَالتِّسعِينَ
الّضائـِـَع!› َ خَرُوفِي وَجَدُت فَقَْد مَعِي. ‹ابتَهُِجوا لَهُْم: يَقُوُل وَ مَعاً، وَالجـِيْرانَ الأصحاَب يَدعُو البَيِت، إلَى يَْأتِي وَعِندَما ٦

وبَةِ.» َّ الت إلَى َيحتاُجونَ لا ً بارّا وَتِسعِينَ ٍ بِتِسعَة تَفرَُح مِمّا َ أكثَر يَتُوُب واِحدٍ ِبخاطٍِئ ُ ماء الّسَ تَفرَُح هَكَذا لـَكُْم، أقُوُل ٧

المَفقود الدِّينارِ مَثَُل



٣٢ : ١٥ لُوقا ١٦٥٩ ٨ : ١٥ لُوقا

البَيَت وَتَُكنُِّس ً مِصباحا تُشعُِل أفَلا مِنها. ً واِحدا ً دِينارا فَأضاعَْت دَنانيرٍ،٤٥ َ عَشْرَة لامرَأةٍ أّنَ لِنَفتَرِْض «أْو ٨

فَقَْد مَعِي، ‹ابتَهِْجَن : لَهُّنَ وَتَقُوُل مَعاً، وَجاراتِها َصدِيقاتِها تَدعُو ها فَإّنَ َتجِدُهُ، وَعِندَما ٩ َتجِدَهُ؟ ى َّ َحت ِتَدقِيٍق ب ُ عَنه وَتَبحَُث
يَتُوُب.» واِحدٍ ِبخاطٍِئ ِ الله ِ مَلائِكَة أمامَ فَرٌَح يَكُونُ هَكَذا ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل ١٠ أَضعتُهُ!› الَّذِي َ الدِّينار وَجَدُت

الّضاّل الابِن مَثَُل
مَ َّ فَقَس أملاكَِك.› مَِن نَِصيبِي أعطِنِي أبِي، ‹يا ِيهِ: لِأب أصغَرُهُما فَقاَل ١٢ ابناِن، لِرَجٍُل «كانَ يَسُوعُ: قاَل َّ ثُم ١١

ابنَيهِ. بَينَ ُ ثَروَتَه الأُب
فِي ِ مالِه كُّلَ دَ بَّدَ وَهُناكَ بَعِيدٍ. َلَدٍ ب إلَى َ وَسافَر ُ ه َيخُّصُ ما كُّلَ ُ الأصغَر الابُن جَمََع ى َّ َحت ٌ َكثِيرَة أيّامٌ تَمِض «وَلَْم ١٣

وَعَمَِل فَذَهََب ١٥ َيحتاُج. فَابْتَدَأ َ َلَد الب ذَلَِك ٌ َشدِيدَة ٌ َمجاعَة أصابَْت مَعَهُ، ما كُّلَ صَرََف أْن وَبَعدَ ١٤ مُستَهتِرَةٍ. َحياةٍ
ُ نَفسَه يُشبـِـَع أْن يَستَطِيُع ُ ه َّ أن لَوْ ى َّ َمَن يَت وَكانَ ١٦ يرَ. َنازِ الخ لِيَرعَى ِ ُحقُولِه إلَى ُ فَأرَسلَه َلَدِ، الب ذَلَِك أهِل مِْن واِحدٍ لَدَى

َشيئاً. ِ يُعطِه لَْم ً أحَدا لـَِكّنَ مِنهُ، تَْأكُُل ُ ير َنازِ الخ كانَِت الَّذِي وِب ُّ الخَر نَباِت مِْن
َسأقُومُ ١٨ ًهُنا! ُجوعا رُ فَأتََضوَّ أنا أمّا عامُ، الّطَ ُ عَنه يَفُضُل وَ يَشبَُع أبِي عِندَ أِجيرٍ مِْن ‹كَْم وَقاَل: ِ رُشدِه إلَى «فَعادَ ١٧

فَاجعَلْنِي لََك، ً ابنا ُأدعَى بِأْن ً جَدِيرا أعُْد وَلَْم ١٩ وَإلَيَك، ِ الله إلَى أخطَْأُت لَقَْد أبِي، يا لَهُ: وَأقُوُل أبِي إلَى وَاْذهَُب
أبيهِ. إلَى وَذَهََب قامَ َّ ثُم ٢٠ لَدَيَك.› العامِلِينَ مَِن َكواِحدٍ

الّضال الابِن ُ عَودَة
‹يا الابُن: فَقاَل ٢١ لَهُ. َّ وَقَب بِذِراعَيهِ، ُ ه َّ وََضم إلَيهِ، وَرََكَض َحناناً، فَامتَلأ أبُوهُ، ُ رَآه بَعِيداً، يَزاُل ما كانَ «وَبَينَما

لََك.› ً ابنا ُأدعَى بِأْن ً جَدِيرا أعُْد لَْم وَأنا وَإلَيَك. ِ الله إلَى أخطَْأُت أبِي،
قَدَمَيْهِ. فِي ً وَِحذاء ِ يَدِه فِي ً خاتَما وََضعُوا يّاهُ، إ ُ وَألبِسُوه ثَوٍب أفَضَل أحضِرُوا ‹هَيّا! لِعَبيدِهِ: قاَل الأَب أّنَ َ «غَيْر ٢٢

وَكانَ َياةِ، الح إلَى فَعادَ ً مَيِّتا كانَ هَذا ابنِي لِأّنَ ٢٤ وََنحتَفُِل! نَْأكُُل ودَعُونا ُ وَاْذَبحُوه َن، المُسَمَّ العِجَل وَأحضِرُوا ٢٣

وََيحتَفِلُونَ. يَبتَهُِجونَ فَبَدَُأوا فَوَجَدتُهُ.› ً ضالا
الأكبَر الابُن

فَدَعَى ٢٦ وَرَقٍص. مُوِسيقَى َصوَت سَمـِـَع البَيِت مَِن وَاقتَرََب َ جاء وَعِندَما الحَقِل. فِي فَكانَ ُ الأكبَر الابُن «أمّا ٢٥

ً َسلِيما عادَ ُ ه َّ لِأن َن المُسَمَّ العِجَل أبُوكَ َ فَذََبح أُخوكَ، ‹رَِجــَع الخادِمُ: ُ لَه فَقاَل ٢٧ َيجرِي. عَمّا ُ وََسألَه الخُّداِم مَِن ً واِحدا
مُعافَىً.›

ِبجِّدٍ عَمِلُت ‹لَقَْد ِيهِ: لِأب فَقاَل ٢٩ ُخوَل. الدُّ إلَيهِ يَطلُُب ُ أبُوه فَخَرَج يَدخَُل. أْن يَقبَْل وَلَْم ُ الأكبَر الابُن «فَغَِضَب ٢٨

وَعِندَما ٣٠ أصدِقائِي! مََع أحتَفَِل لـِكَي ً جَديا ى َّ َحت تُعطِنِي لَْم َك َّ لـَِكن أمراً. لََك أعِص وَلَْم نَواِت، الّسَ ِ هَذِه كُّلَ عِندَكَ
أجلِهِ!› مِْن َن المُسَمَّ العِجَل ذََبحَت الّساقِطاِت، عَلَى أموالََك دَ بَّدَ الَّذِي هَذا، ابنَُك َ جاء

وَنَفرََح، َنحتَفَِل أْن بُّدَ لا كانَ لـَِكْن ٣٢ لََك. َ هُو ُ ـِكُه أمل ما وَكُّلُ مَعِي، ً دائِما أنَت ، بُنَّيَ ‹يا الأُب: ُ لَه «فَقاَل ٣١
فَوُِجدَ.›» ً ضالا وَكانَ َياةِ، الح إلَى فَعادَ ً مَيِّتا كانَ هَذا أخاكَ لِأّنَ

١٥:٨ ٤٥
اليوم. في العامِِل َ أجر يعادل الدِّينار كان دنانير.



١٨ : ١٦ لُوقا ١٦٦٠ ١ : ١٦ لُوقا

١٦
ة َّ الحَقِيقِي ُ روَة َّ الث

َسيِّدِهِ. أملاكَ ُ يُبَّدِد ُ ه َّ بِأن الوَكِيَل النّاِس بَعُض هَمَ فَاّتَ أملاكِهِ. عَلَى وَكِيٌل ثَرِّيٍ لِرَجٍُل «كانَ لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ وَقاَل ١

فِيما وَكِيلِي تَكُونَ لَْن َك َّ أن وَاعلَْم تُدِيرُهُ، بِما ِحساٍب َكشَف لِي قَّدِْم عَنَك؟ ُ أسمَعُه الَّذِي هَذا ‹ما لَهُ: وَقاَل ُ فَاْستَدعاه ٢

بَعْدُ.
بِأعماِل لِأقُومَ ً يّا قَوِ لَسُت وَأنا وَظِيفَتِي، مِْن ُيجَرِّدَنِي أْن يَنوِي َسيِّدِي َسأفعَُل؟ ‹ماذا نَفِسهِ: فِي الوَكِيُل َ ر َّ «فَفَك ٣

عِندَما بُيُوتِهِْم فِي يَقبَلُونَنِي النّاَس َيجعَُل ً َشيئا َسأفعَُل مُمتازَةٌ! ٌ فِكرَة ِبالِي ب َخطَرَْت لَقَْد ٤ َل. َّ أتَسَو أْن وَأستَِحي الفِلاحَةِ،
وَظِيفَتِي.› عَْن َسيِّدِي يَعزِلُنِي

ِ ‹بِمِئَة قاَل: ٦ لِسَيِّدِي؟› مَديُوٌن أنَت ‹بِكَْم ِل: لِلأّوَ وَقاَل لِسَيِّدِهِ. المَديُونِينَ مَِن واِحدٍ كُّلَ الوَكِيُل «فَاْستَدعَى ٥

خَمْسينَ.› وَاجعَلْها فاتُورَتََك ‹خُْذ لَهُ: فَقاَل يتُوِن.› َّ الز زَيِت مِْن بَرمِيٍل
ثَمانِينَ.› وَاجعَلْها فاتُورَتََك ‹خُْذ لَهُ: فَقاَل القَمِح.› مَِن كيٍس ُ ‹مِئَة فَقاَل: دَينَُك؟› كَْم ‹وَأنَت، لآخَرَ: «وَقاَل ٧

مِْن ً ِحكمَة ُ أكثَر العالَِم هَذا أهَل «إّنَ يَسُوعُ: وَأضاَف بِدَهاءٍ.» َف تَصَرَّ ُ ه َّ لِأن الأمِينِ غَيْرِ الوَكِيِل عَلَى ُ يِّد الّسَ «فَأثنَى ٨

بَعٍض. مََع بَعضُهُْم مُعامَلاتِهِْم فِي ورِ ُّ الن أهِل
ةِ. َّ الأبَدِي المَنازِِل فِي بِكُْم يُرَّحِبُونَ ثَروَتُكُْم، تَنْفَدُ فَعِندَما ةِ، َّ ي نيَوِ الدُّ بِثَروَتِكُْم٤٦ لـَكُْم َ أصدِقاء اكسَبُوا لـَكُْم: «أقُوُل ٩

َ ُأمَناء تَكُونُوا لَْم فإْن ١١ الـَكثِيرِ. فِي َيخُونُها القَلِيِل فِي َ الأمانَة َيخُونُ وَمَْن أيضاً، الـَكثِيرِ فِي أمِيٌن القَلِيِل، فِي الأمِينُ ١٠

الَّذِي فَمَِن غَيرَكُْم، َيخُّصُ ما فِي َ ُأمَناء تَكُونُوا لَْم وَإْن ١٢ ةِ؟› َّ الحَقِيقِي عَلَى َسيَْأتَمِنُكُْم الَّذِي فَمَِن ةِ، َّ ي نيَوِ الدُّ ِ روَة َّ الث عَلَى
كُْم؟ َيخُّصُ ما َسيُعطِيكُْم

ُ وََيحتَقِر لِأحَدِهِما ُيخلَِص أْن وَإمّا الآخَرَ، وَُيحِّبُ أحَدَهُما َ يَكرَه أْن فَإمّا َسيِّدَيِْن. َ َيخدِم أْن ِلخادٍِم ُمِكُن ي «لا ١٣

وَالغِنَى.» َ الله َتخدِمُوا أْن ُمِكنُكُْم ي لا الآخَرَ.
ر َّ تَتَغَي لا ِ الله ُ يعَة شَرِ

تَظهَرُوا أْن ُتحاوِلُونَ ْ «أنتُم لَهُْم: فَقاَل ١٥ الماَل. ونَ ُّ ُيحِب كانُوا هُْم لِأّنَ ِ بِه استَهزَُأوا هُ، َّ كُل هَذا ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر سَمـِـَع وَلَمّا ١٤

اللهِ.» عِندَ بَغِيٌض َ هُو ِجّداً، ً ثَمِينا النّاُس ُ ه ُّ يَظُن وَما بَكُْم. قُلُو يَعرُِف َ الله لـَِكّنَ النّاِس، أمامَ صاِلحـِينَ
ُ بِشارَة تُذاعُ الوَقِت، ذَلَِك وَمُنذُ يُوَحنّا، َ جاء أْن إلَى ُ المُتاحَة ِهيَ الأنبِياءِ ُ وَتَعالِيم ُ يعَة رِ َّ الش «كانَِت أيضاً: وَقاَل ١٦

ٌ نُقطَة ُلغَى ت أْن مِْن أسهَُل وَالأْرِض ماءِ الّسَ زَواَل أّنَ َ غَيْر ١٧ دُُخولِهِ. عَلَى مُتَلَهِّفِينَ َيجتَهِدُونَ َمِيُع وَالج اللهِ، مَلـَكُوِت
اللهِ. ِ يعَة شَر مِْن ٌ واِحدَة

أيضاً.» الزِّنَى يَرتَِكُب زَوُجها قَها َّ َطل بامرَأةٍ ُج يَتَزَّوَ وَمَْن الزِّنَى. يَرتَِكُب بُِأخرَى ُج يَتَزَّوَ وَ ُ زَوَجتَه يُطَلُِّق مَْن «كُّلُ ١٨

وَالغَنِيّ ُ لِعازَر
١٦:٩ ٤٦

وَالعدد «الثروة» :11 العدد في مكررة الله. دون من النّاس ًيخدمه إلها هنا تمثِّل إذ السلبي، بمعناها «ثروة،» تعني ة َّ آرامي كلمة وهي ً«مامونا.» حرفيا ثروتكم.
«الغنى.» :13



٨ : ١٧ لُوقا ١٦٦١ ١٩ : ١٦ لُوقا

ِ ِبحَياة ُ نَفسَه ُمَتـِّـُع وَي الفاِخرِ، وَالكِتّاِن الُأرُجواِن ِياَب ث َلبََس ي أْن ُيحِّبُ ٌ غَنِيّ رَجٌُل مَضَى فِيما «كانَ أيضاً: وَقاَل ١٩

اشتََهى وَكَِم ٢١ َجسَدَهُ. القُرُوُح ِت غَّطَ وَقَْد بَوّابَتِهِ، عِندَ دُ َمَّدَ يَت ُ لِعازَر ُ اْسمُه ٌ فَقِير رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٢٠ يَوٍم. كُّلَ رَِف َّ الت
قُرُوحَهُ. َلَحُس وَت تَْأتِي كانَْت الكِلاَب إّنَ ى َّ َحت ، الغَنِيِّ جُِل َّ الر ِ مائِدَة مِْن الّساقِِط عاِم الّطَ فُتاِت مِْن يَشبََع أْن

ُ بَصَرَه الغَنِيُّ فَرَفََع ٢٣ وَدُفَِن. ً أيضا الغَنِيُّ وَماَت براهِيمَ. إ جانِِب إلَى ُ وَوََضعَتْه ُ المَلائِكَة ُ فَحَمَلَتْه الفَقِيْرُ، ماَت َّ «ثُم ٢٢
عَلَيَّ أشفِْق براهِيمَ، إ أبِي ‹يا وَقاَل: فَصَرََخ ٢٤ ِبِهِ. جان إلَى َ وَلِعازَر بَعِيدٍ، مِْن َ براهِيم إ وَرَأى يَةِ، الهاوِ فِي ُب يَتَعَّذَ َ وَهُو

النّارِ!› ِ هَذِه فِي ٌ مُتَألِّم فَأنا لِسانِي. َ يُبَرِّد وَ الماءِ فِي ِ إصبِعِه َطرََف لِيََضَع َ لِعازَر وَأرِسْل
ُ نَِصيبَه ناَل َ لِعازَر وَأّنَ الخـَيراِت، مَِن نَِصيبََك نِلَت الأْرِض عَلَى َحياتَِك َ أثناء َك َّ أن ْ ر َّ تَذَك ابنِي، ‹يا براهِيمُ: إ «فَقاَل ٢٥

العُبُورِ فِي يَرغَبُونَ الَّذِيَن ى َّ فَحَت وَبَينَكُْم. بَينَنا ٌ عَظِيمَة ةٌ َّ هُو ثُبِّتَْت وَقَْد ٢٦ مُ. َّ تَتَأل وَأنَت ى َّ يَتَعَز الآنَ ُ ه َّ لـَِكن دائِدِ. الّشَ مَِن
هُناكَ.› مِْن إلَينا َ يَعبُر أْن أحَدٌ يَستَطِيُع لا َكما يَستَطِيعُونَ. لا إلَيكُْم هُنا مِْن

لِكَيلا يُنذِْرهُْم ُ دَعه هُناكَ. إْخوَةٍ ُ خَمسَة فَلِي ٢٨ أهلِي. إلَى َ لِعازَر تُرِسَل أْن أبِي يا أرُجوكَ ً ‹إذا : الغَنِيُّ «فَقاَل ٢٧

هَذا.› العَذاِب مَكاِن إلَى يَْأتُوا
إلَْيهِْم.› فَلْيَستَمِعُوا وَالأنبِياءِ، مُوسَى ُكتُُب ‹لَدَيهِْم براهِيمُ: إ ُ لَه «فَقاَل ٢٩

بُونَ.› فَسَيَتُو الأمواِت مَِن واِحدٌ إلَْيهِْم ذَهََب إذا لـَِكْن براهِيْمَ، إ أبِي يا ذَلَِك يَكفِي ‹لا : الغَنِيُّ جُُل َّ الر «فَقاَل ٣٠

الأمواِت!›» بَيْنِ مِْن واِحدٌ قامَ وَلَو ى َّ َحت يَقتَنِعُوا فَلَْن وَالأنبِياءِ، مُوسَى إلَى يَستَمِعُوا لَْم ‹إْن براهِيمُ: إ ُ لَه «فَقاَل ٣١

١٧
وَالمُساَمحَة العَثَراُت

بِسَبَبِهِ! العَثَراُت تَْأتِي الَّذِي الإنساِن لِذَلَِك يٌل وَ لـَِكْن العَثَراِت، حُدُوِث مِْن َّ مَفَر «لا لِتَلامِيذِهِ: يَسُوعُ وَقاَل ١

فِي غارِ الّصِ هَؤُلاءِ أحَدَ يُوقـِـَع أْن مِْن البَحرِ، فِي ِ بِه وَُألقَِي رَقَبَتِهِ، َحوَل وُِضــَع َّحَى الر َ َحجَر أّنَ لَوْ ُ لَه أفَضَل َسيَكُونُ ٢

لِأنفُِسكُْم! فَانتَبِهُوا ٣ ةِ. َّ الخَطِي
َسبَع إلَيَك وَعادَ واِحدٍ، يَوٍم فِي مَّراٍت َسبَع إلَيَك أخطَأ وَإذا ٤ ساِمحْهُ. َ اعتَذَر وَإذا خْهُ، َّبِ فَو أُخوكَ، َ أساء «إذا

فَساِمحْهُ.» مُعتَذِراً، مَّراٍت
الإيمان ُ ة َّ قُو

يمانَنا.» إ ِّ «قَو : ّبِ َّ للِر ُسُل ُّ الر وَقاَل ٥

‹انقَلِعِي لَها: فَتَقولوا ِ هَذِه وِت ُّ الت َ َشجَرَة تَْأمُرُوا أْن لأمَكنَكُْم الخَردَِل، ِ بِْذرَة َحجِم فِي يمانُكُْم إ كانَ «لَوْ : ّبُ َّ الر فَقاَل ٦
فَتُطيعَكُْم.» البَحرِ،› فِي وَانزَرِِعي

الّصاِلحَة ُ الخِدمَة
الحَقِل: مَِن يَْأتِي ِحينَ العَبدِ لِهَذا يَقُوُل فَهَْل الخِراَف، يَرعَى أْو َيحرُُث ً عَبدا مِنكُْم لِواِحدٍ أّنَ «لِنَفتَرِْض وَقاَل: ٧

آكُُل بَيْنَما وَاخدِْمنِي ِ الخِدمَة ِياَب ث وَالبِْس عَشائِي، لِي ْ ‹َجهِّز بِالأحرَى: ُ لَه يَقُوُل ألا ٨ لِتَْأكَُل›؟ وَاجلِْس بِسُرعَةٍ ‹تَعاَل



٣٣ : ١٧ لُوقا ١٦٦٢ ٩ : ١٧ لُوقا

فَهَكَذا ١٠ أوامِرِهِ؟ تَنفِيذِ عَلَى ِ كْر بِالّشُ ِ ِلخادِمِه ً مَدِينا يَكُونُ وَهَْل ٩ وَتَشرََب›؟ تَأكَُل أْن ُمِكنَُك ي ذَلَِك وَبَعدَ وَأشرَُب.
وَاِجبِنا.›» َ غَيْر نَفعَْل لَْم نا َّ لِأن مُستَِحّقِينَ، ُ غَير خُّدامٌ ‹َنحُن قُولُوا: بِهِ، ْ ُأمِْرتُم ما كُّلَ تَفعَلُوا أْن بَعدَ أيضاً، ْ أنتُم

الله اْحمِدوا
القُرَى، إحدَى يَدخُُل كانَ وَبَينَما ١٢ َلِيِل. وَالج ِ لِلّسامِرَة ٍ ُمحاذِيَة ٍ بِمِنطَقَة القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ِ يقِه َطرِ فِي يَسُوعُ وَمَّرَ ١١

عَلَيْنا!» أشفِْق ياَسيِّدُ، يَسُوعُ، «يا عاٍل: بَِصوٍت وَنادُوا ١٣ بَعِيداً. فَوَقَفُوا بِالبَرَِص. مُصابِيْنَ رِجاٍل ُ عَشْرَة ُ لاقاه
فَرَِجــَع ١٥ البَرَِص. مَِن رُوا تَطَهَّ ذاهِبِينَ كانُوا وَفِيما لِلـكَهَنَةِ.»٤٧ أنفُسَكُْم وَأرُوا «اذهَبُوا لَهُْم: قاَل رَآهُْم فَلَمّا ١٤

يَسُوعَ قَدَمَيِّ عِندَ ِ وَجهِه عَلَى الأْرِض عَلَى وَارتَمَى ١٦ مَسمُوٍع. بَِصوٍت َ الله وَحَمَدَ ُشفَِي، ُ ه َّ أن رَأى عِندَما مِنهُْم واِحدٌ
ألَْم ١٨ الباقُونَ؟ ُ التِّسعَة هُِم فَأيَن هُْم؟ ُّ كُل ُ العَشْرَة يُشَف «ألَْم يَسُوعُ: فَقاَل ١٧ يّاً. سامِرِ َّجُُل الر هَذا وَكانَ وََشكَرَهُ.
قَْد يمانَُك إ وَاْذهَْب. «قُْم يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ١٩ ِيَل؟» إسرائ بَنِي عَْن يِب الغَرِ هَذا ِسوَى َ الله لِيَْحمِدَ مِنهُْم أحَدٌ يَرِجــْع

رَكَ.» َطهَّ
داِخلـَكُم ِ الله مَلـَكُوُت

فَلا ٢١ مَنظُورَةٍ. ٍ يقَة بِطَرِ ِ الله مَلـَكُوُت يَْأتِي «لا فَأجابَهُْم: اللهِ؟» مَلـَكُوُت َسيَْأتِي «مَتَى ونَ: ُّ يِسي ِّ الفِر ُ وََسألَه ٢٠

فِيكُْم.» يَكُونُ ِ الله مَلـَكُوَت لِأّنَ هُناكَ!› أْو هُنا ُ ه َّ إن يُقاُل
كُْم َّ لـَِكن َمجدِهِ، فِي يَْأتِي ِحينَ الإنساِن ابِن أيّاِم ًمِْن يَوما وَلَو تَرَوا أْن فِيهِ تَشتاقُونَ وَقٌت «َسيَْأتِي لِتَلامِيذِهِ: قاَل َّ ثُم ٢٢

تَتبَعُوهُْم.» وَلا تَذهَبُوا فَلا هُنا!› ‹انظُرُوا أْو: هُناكَ!› ‹انظُرُوا لـَكُْم: النّاُس وََسيَقُوُل ٢٣ تَرَوا. لَْن
لِلمَِسيح الثّانِي َجِيءُ الم

لـَِكْن ٢٥ يَومِهِ. فِي الإنساِن ابُن َسيَكُونُ هَكَذا َطرٍَف، إلَى َطرٍَف مِْن َ ماء الّسَ ُ يُضِيء وَ البَرُق يُومُِض َكما ُ ه َّ «لِأن ٢٤

الجِيِل. هَذا أهُل ُ يَرفَُضه أْن وَلابُّدَ َكثِيراً، مَ َّ يَتَأل أْن ً لا أّوَ بُّدَ لا
يَأكُلُونَ النّاُس كانَ إْذ ٢٧ الإنساِن، ابُن يَْأتِي عِندَما الحاُل َسيَكُونُ هَكَذا نُوَح، أيّاِم فِي الحاُل كانَ «وََكما ٢٦
وَأهلـَكَهُْم الفَيَضانُ َ جاء َّ ثُم فِينَةَ، الّسَ نُوُح فِيهِ دَخََل الَّذِي اليَوِم ذَلَِك ى َّ َحت بَناتِهِْم وَيُزَّوِجونَ ُجونَ يَتَزَّوَ وَ وَيَشرَبُونَ

جَمِيعاً.
لـَِكْن ٢٩ وَيَبنُونَ. وَيَشتَرُونَ وَيَبِيعُونَ وَيَشرَبُونَ يَأكُلُونَ كانُوا إْذ لُوَط، أيّاِم فِي كانَ َكما ً أيضا الحاُل «وََسيَكُونُ ٢٨
ابُن ُ يُظهَر عِندَما الحاُل َسيَكُونُ هَكَذا ٣٠ جَمِيعاً. وَأهلـََكْتهُْم ً يتا وَِكبرِ ً نارا ُ ماء الّسَ أمطَرَِت المَدِينَةِ، مَِن لُوُط خَرََج يَومَ

الإنساِن.
يَرِجــْع فَلا الحَقِل، فِي أحَدٌ كانَ وَإْن أمتِعَتَهُ. لِيَأخُذَ يَنزِْل فَلا بَيتِهِ، َسطِح عَلَى اليَوِم ذَلَِك فِي أحَدٌ كانَ «فَإْن ٣١

َيحفَظُها. ُ َحياتَه ُ َيخسَر مَْن وَكُّلُ َسيَخسَرُها، ُ َحياتَه َيحفََظ أْن ُيحاوُِل مَْن كُّلُ ٣٣ لُوَط.٤٨ َ زَوجَة رُوا َّ تَذَك ٣٢ يَتِهِ. قَر إلَى
١٧:١٤ ٤٧

طاهراً. الأبرُص ُ يُعتَبر متى الشريعة بحسب ُ يقرِّر الَّذي هو الكاهن كان للـكهنة. … اذهبوا
١٧:٣٢ ٤٨
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امرَأتاِن وَتَكُونُ ٣٥ الآخَرُ. ُ يُترَك وَ واِحدٌ فَيُؤخَذُ واِحدٍ، فِراٍش فِي اثْناِن ِ يلَة َّ الل تِلَك فِي َسيَكُونُ ُ ه َّ إن لـَكُْم: «أقُوُل ٣٤

ُ يُتْرَك وَ أحَدُهُما فَيؤخَذُ واِحدٍ، َحقٍل فِي رَجُلاِن يَكونُ وَ ٣٦ الُأخرَى. ُ وَتُترَك ٌ واِحدَة فَتُؤخَذُ مَعاً، ُبُوَب الح تَطَحناِن
الآخَرُ.»

أيضاً.» سُورَ ُّ الن َتجِدُونَ َ ة َّ ُث الج َتجِدُونَ «َحيثُما لَهُْم: فَقاَل ؟» رَّبُ يا هَذا َسيَحدُُث «أيَن تَلامِيذُهُ: ُ فَسَألَه ٣٧

١٨
َشعبِه لَِصلَواِت يَستَِجيُب ُ الله

قاٍض ما مَدِينَةٍ فِي «كانَ قاَل: ٢ لاةِ. الّصَ عَِن فوا َّ يَتَوَق وَلا ً دائِما وا ُّ يَُصل أْن يَنبَغِي َكيَف لِيُعَلِّمَهُْم ً مَثَلا لَهُْم وَرَوَى ١

َحّقِي لِي ‹خُْذ وَتَقوُل: إلَيهِ تَْأتِي ْت َّ َظل المَدِينَةِ، تِلَك فِي ٌ أرمَلَة هُناكَ وَكانَْت ٣ لِلنّاِس. ً اعتِبارا ُ يُقِيم وَلا َ الله َيخاُف لا
أخاُف لا أنِّي ‹َصحِيٌح الأمرِ: ِ نِهايَة فِي لِنَفِسهِ قاَل ُ ه َّ أن َ غَير مَِن. َّ الز مَِن لِفَترَةٍ هَذا يَفعََل أْن يَرَض وَلَْم ٤ َخصمِي!› مِْن

وَتُرهِقَنِي.›» إلَيَّ َ تأتِي لِئَلّا مُشكِلَتَها َسأحَّلُ لِذَلَِك دائِماً، تُزِعجُنِي َ الأرمَلَة ِ هَذِه لـَِكّنَ ٥ لِلنّاِس. ً اعتِبارا ُ ُأقِيم وَلا َ الله
وَالَّذِيَن اختارَهُْم، الَّذِيَْن النّاِس إنصاِف عَلَى ُ الله يَعمَُل أفَلا ٧ يْرُ. الشِّرِّ القاضِي ُ قالَه ما «لاِحظُوا : ّبُ َّ الر قاَل َّ ثُم ٦

الإنساِن، ابُن يَْأتِي ِحينَ لـَِكْن يعاً. سَرِ َسيُنِصفُهُْم ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل ٨ عَونِهِم؟ عَْن ُ ر يَتَأّخَ هَْل أْو نَهارَ؟ لَيَل ِ بِه يَستَنِجدُونَ
الأْرِض؟» عَلَى ً يمانا إ َسيَِجدُ ُ ألَعَلَّه

الحَقِيقِّي ُّ البِر
ِ ساحَة إلَى اثْناِن «ذَهََب ١٠ ِيَن: الآخَر وََيحتَقِرُونَ صاِلحُونَ هُْم بِأّنَ مُقتَنِعينَ كانُوا ذِيَن َّ لِل التّالِي المَثََل يَسُوعُ رَوَى َكما ٩

فَقاَل: نَفِسهِ عَْن وََصلَّى يسِّيُ ِّ الفِر فَوَقََف ١١ ضَرائَِب. جامـِـَع ُ وَالآخَر يِسيّاً، ِّ فِر أحَدُهُما كانَ يَُصلِّيا. لـِكَي الهَيكَِل
فَأنا ١٢ هَذا. رائِِب الضَّ جامـِـِع مِثَل وَلا ناةِ، ُّ وَالز وَالغَّشاِشيْنَ ُصوِص ُّ الل ِيَن، الآخَر مِثَل لَسُت لِأنِّي ُ الله يا َ ‹أشكُرُك

أكِسبُهُ.› ما كُّلِ مِْن ً عُشرا وَُأعطِي الُأسبُوِع، فِي تَينِ مَّرَ أُصومُ
وَقاَل: ِ َصدرِه عَلَى قَرَعَ بَْل ماءِ، الّسَ إلَى عَينَيهِ يَرفََع أْن عَلَى َيجرُْؤ وَلَْم بَعِيدٍ، مِْن فَوَقََف رائِِب الضَّ جامـِـُع «أمّا ١٣

أمّا اللهِ، أمامَ ً را َّ مُبَر ِ بَيتِه إلَى عادَ قَْد هَذا، رائِِب الضَّ جامـِـَع إّنَ لـَكُْم، أقُوُل ١٤ خاطِئٌ!› إنساٌن فَأنا اللهُ، يا ‹ارحَمنِي
يُرفَُع.» يَتَواَضُع مَْن وَكُّلُ ، يُذَّلُ ُ نَفسَه يَرفَُع مَْن كُّلَ لِأّنَ أتَْى. َكما فَذَهََب يسِّيُ ِّ الفِر

الله؟ مَلـَكُوَت َسيَدخُُل مَْن
يَسُوعَ أمّا ١٦ النّاَس! أولَئَِك خوا وَّبَ ذَلَِك، ُ تَلامِيذُه رَأى وَِحينَما يَلمِسَهُْم. لـِكَي يَسُوعَ إلَى أطفالَهُْم النّاُس َ وَأحضَر ١٥
أقُوُل ١٧ اللهِ. مَلـَكُوَت هَؤُلاءِ لِمِثِل لِأّنَ عَنِّي، تَمنَعُوهُْم وَلا ، إلَيَّ يَأتُونَ الأطفاَل «دَعُوا وَقاَل: إلَيهِ الأطفاَل فَدَعا

يَدخُلَهُ.» لَْن َكطِفٍل، اللهِ مَلـَكُوَت يَقبَُل لا مَْن إّنَ لـَكُْم، الحَّقَ

الغِنَى عائُِق
َّةَ؟» الأبَدِي َ َياة الح أناَل لـِكَي أفعََل أْن عَلَيَّ يَنبَغي ماذا الّصاِلحُ، ُ المُعَلِّم ها «أّيُ اليَهُودِ: ِ قادَة أحَدُ ُ وََسألَه ١٨
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لا تَزِْن، ‹لا الوَصايا: تَعرُِف أنَت ٢٠ اللهُ؟ إلّا َ صاِلح لا ُ ه َّ أن أتَعرُِف صاِلحاً؟ تَدعُونِي ِماذا «ل يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ١٩
َك.›»٤٩ وَُأمَّ أباكَ أكْرِْم زوراً، تَشْهَْد لا تَسرِْق، لا تَقتُْل،

ِصباَي.» مُنذُ ِ هَذِه كُّلَ ُأطِيُع «أنا لَهُ: فَقاَل ٢١

فَيَكُونَ الفُقَراءِ، عَلَى الماَل وَوَزِِّع تَملُِك ما كُّلَ بـِـْع بَعدُ، واِحدٌ ٌ شَيء «يَنقُُصَك لَهُ: قاَل هَذا يَسُوعُ سَمـِـَع فَلَمّا ٢٢

ِجّداً. ً غَنِيّا كانَ ُ ه َّ لِأن َكثِيراً، حَزِنَ هَذا سَمـِـَع فَلَمّا ٢٣ وَاتبَعْنِي.» تَعاَل َّ ثُم ماءِ، الّسَ فِي ٌ َكنز لََك
جَمٌَل َّ يَمُر أْن ٢٥ اللهِ! مَلـَكُوَت الأمواِل أصحاُب يَدخَُل أْن أصعََب «ما قاَل: ً ِينا حَز ذَهََب ُ ه َّ أن يَسُوعُ رَأى فَلَمّا ٢٤

اللهِ.» مَلـَكُوَت ٌ غَنِيّ يَدخَُل أْن مِْن ُ أيسَر برَةٍ، إ ثُقِب مِْن
َيخلُص أْن ُمِكُن ي مَْن

إذاً؟» َيخلَُص أْن ُمِكُن ي «فَمَْن قالُوا: هَذا النّاُس سَمـِـَع فَلَمّا ٢٦

اللهِ.» عِندَ مُمِكٌن النّاِس عِندَ مُستَِحيٌل َ هُو «ما يَسُوعُ: قاَل ٢٧
نَتبَعََك!» لـِكَْي لَنا كانَ ما كُّلَ تَرَكنا قَْد َنحُن «ها بُطرُُس: قاَل َّ ثُم ٢٨

اللهِ، مَلـَكُوِت أجِل مِْن ً أبناء أْو َيِْن أبَو أْو ً إْخوَة أْو ً زَوجَة أْو ً بَيتا َ تَرَك مَْن لـَكُْم، الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢٩
الأبَدِ.» إلَى ِ الله مََع ِ ِيَة الآت َياةِ الح فِي وََسيَحيا َياةِ. الح ِ هَذِه فِي َكثِيرَةٍ بِأضعاٍف ُض َّ َسيُعَو ٣٠

وَقِيامَتِه ِ بِمَوتِه ُ يُنبئ يَسُوعُ
ُ الأنبِياء ُ َكتَبَه ما كُّلُ ُق وََسيَتََحّقَ القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى ذاهِبُونَ َنحُن «ها لَهُْم: وَقاَل َ عَشَر بِالاثنَي يَسُوعُ وَاختَلَى ٣١
يَقتُلُونَهُ، وَ ُ َسيَجلِدُونَه ٣٣ عَلَيهِ. وَيَبِصقُونَ إلَيهِ، وَيُِسيئُونَ بِهِ، فَيَستَهزِئُونَ المُؤمِنينَ، غَيرِ إلَى مُ َّ َسيُسَل ٣٢ الإنساِن. ابِْن عَِن
فَلَْم عَنهُْم، ُمخفًَى ُ قالَه ما مَعنَى كانَ إْذ هَذا، مِْن ً َشيئا يَفهَمُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ٣٤ المَوِت.» مَِن الثّالِِث اليَوِم فِي َسيَقُومُ ُ ه َّ لـَِكن

مُ. َّ يَتَكَل كانَ عَمّا يَعرِفُوا
أعمَى ً رَجُلا يَشفِي يَسُوعُ

سَمـِـَع فَلَمّا ٣٦ يَستَجدِي. يِق رِ الّطَ جانِِب عَلَى َيجلُِس أعمَى رَجٌُل كانَ يحا، أرِ مِْن يَقتَرُِب يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٣٥
َيجرِي. كانَ عَمّا َسأَل المارِّ، ُمهُورِ الج َصوَت الأعمَى
هُناكَ. مِْن ٌ مارّ النّاصِرِّيَ يَسُوعَ أّنَ ُ فَأخبَرُوه ٣٧
ارحَمنِي!» داوُدَ، ابَْن يا يَسُوعُ، «يا فَصَرََخ: ٣٨

ارحَمنِي!» داوُدَ، ابَْن «يا أكثَرَ: ُ َصوتَه رَفََع ُ ه َّ لـَِكن يَسكَُت، بِأْن ُ وَأمَرُوه َمِع الج ِ مُقَّدِمَة فِي كانُوا الَّذِيَن النّاُس ُ خَه َّبَ فَو ٣٩

مِْن أفعََل أْن ِيدُنِي تُر «ماذا ٤١ يَسُوعُ: ُ َسألَه جُُل، َّ الر اقتَرََب فَلَمّا إلَيهِ. جُِل َّ الر بِإحضارِ وَأمَرَ يَسُوعُ َف َّ فَتَوَق ٤٠

أرَى.» أْن يدُ ُأرِ َسيِّدُ، «يا فَأجاَب: أجلَِك؟»
يمانَُك.» إ َشفاكَ لَقَْد بَصَرَكَ. «استَرِجــْع يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٤٢

اللهَ. ُحوا َّ فَسَب حَدََث، ما النّاِس كُّلُ وَرَأى اللهَ. ً مُمَجِّدا يَسُوعَ وَتَبـِـَع فَوراً، ُ بَصَرَه جُُل َّ الر فَاْستَعادَ ٤٣

١٨:٢٠ ٤٩
.20 -16 :5 التثنية وكتاب ،16 -12 :20 الخروج كتاب من ك. وَُأمَّ أباكَ أكْرِْم … تَزِْن لا
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١٩
وَزَكّا يَسُوعُ

رائِِب، الضَّ جامِعِي كِبارِ مِْن غَنيٌ رَجٌُل َ وهُو زَكّا، ُ اْسمُه رَجٌُل َ فَجاء ٢ فِيها. يَمشِي وَراَح يحا أرِ يَسُوعُ وَدَخََل ١
َمِيَع، الج وََسبََق فَرََكَض ٤ القامَةِ. َ قَِصيْر ُ ه َّ لأن الحَشدِ، بِسَبَِب ِ يَتِه رُؤ عَْن َ عَجِز ُ ه َّ لـَِكن يَسُوعُ. يَكُونُ مَْن يَرَى أْن وَأرادَ ٣

المَكاِن. ذَلَِك مِْن ُّ َسيَمُر كانَ الَّذِي يَسُوعَ يَرَى أْن ً راِجيا جُمِّيْزٍ َ َشجَرَة َق َّ وَتَسَل
فِي اليَومَ أْمكَُث أْن بُّدَ لا ُ ه َّ لِأن زُوِل، ُّ بِالن عَجِّْل زَكّا، «يا لَهُ: وَقاَل ُ بَصَرَه رَفََع المَكاِن، إلَى يَسُوعُ وََصَل وَعِندَما ٥

بَيتَِك.»
فَرِحاً. ِ بَيتِه فِي ُ وَاستَضافَه ٍ بِسُرعَة فَنَزََل ٦

خاطٍِئ.» إنساٍن عَلَى ً َضيفا لِيَِحّلَ ذَهََب «لَقَْد يَقولونَ: وَ رُونَ يَتَذَمَّ بَدَُأوا ذَلَِك، النّاُس رَأى فَلَمّا ٧

أحَداً، َظلَمُْت قَدِ ُكنُْت وَإْن لِلفُقَراء. ُ أملـكُه ما نِصَف َسُأعطِي أنا ها ! رَّبُ «يا : ّبِ َّ لِلر وَقاَل وَقََف فَقَْد زَكّا أمّا ٨

أضعاٍف.» ِ بِأربَعَة ُ َسُأعَوُِّضه فَإنِّي
الإنسانَ ابَن لِأّنَ ١٠ لإبراهِيمَ. ابٌن ً أيضا َ هُو جُُل َّ الر فَهَذا البَيِت. هَذا إلَى َلاُص الخ َ جاء «اليَومَ يَسُوعُ: فَقاَل ٩

فَيُخَلِّصَهُْم.» الّضائِعِيْنَ َيجِدَ لـِكَي َ جاء
الله يُعطِيَك ما استَخدِْم

وََظّنَ القُْدِس، ِ مَدينَة مَِن ً يبا قَرِ كانَ ُ ه َّ لِأن ً مَثَلا يَسوعُ لَهُْم رَوَى الُأمُورِ، ِ هَذِه إلَى يَستَمِعُونَ النّاُس كانَ وَبَينَما ١١

َج َّ يُتَو لـِكَي بَعِيدٍ َلَدٍ ب إلَى ِيٍم كَر أصٍل مِْن رَجٌُل «ذَهََب لَهُْم: فَقاَل ١٢ الفورِ! عَلَى ِ الله مَلـَكوَت قِيامَ َسيُعلُِن ُ ه َّ أن النّاُس
أعُودَ.› أْن إلَى بِها ‹تاِجرُوا لَهُْم: وَقاَل ة٥٠ً َّ ذَهَبِي ً قِطعَة مِنهُْم واِحدٍ كُّلَ وَأعطَى َ العَشْرَة ُ خُّدامَه فَدَعا ١٣ يَعُودُ. َّ ًثُم مَلِكا

ًعَلَينا!› مَلِكا جُُل َّ الر هَذا يَكُونَ أْن ِيدُ نُر ‹لا لِيَقُوَل: ُ بَعدَه ً وَفدا فَأرَسلُوا يُبغُِضونَهُ، كانُوا ِ بِلادِه أهَل لـَِكّنَ ١٤
قُوهُ. َحّقَ الَّذِي الرِّبحِ مِقدارَ لِيَعرَِف الماَل أعطاهُمُ الَّذِيَن ُ خُّدامَه استَدعَى َّ ثُم وََطنِهِ. إلَى ًوَعادَ مَلِكا تُوَِّج ُ ه َّ أن «إلّا ١٥

ها أّيُ ‹أحسَنَت َسيِّدُهُ: ُ لَه فَقاَل ١٧ ُأْخرَى.› قِطٍَع َ عَشْر ُ ة َّ هَبِي الذَّ قِطعَتَُك رَِبحَْت لَقَْد َسيِّدُ، ‹يا وَقاَل: ُل الأّوَ َ فَجاء ١٦

مُدٍُن.› عَشْرِ عَلَى ً والِيا َسُأعَيِّنَُك لِهَذا َصغِيرٍ، أمرٍ فِي ً أمِينا ُكنَت الّصاِلحُ. العَبدُ
الخادِِم: لِهَذا فَقاَل ١٩ ُأْخرَى.› قِطٍَع خَمَس ُ ة َّ هَبِي الذَّ قِطعَتَُك رَِبحَْت لَقَْد َسيِّدُ، ‹يا وَقاَل: الثّانِي ُ الخادِم َ جاء َّ «ثُم ١٨

مُدٍُن.› خَمِس عَلَى ً والِيا ‹َسُأعَيِّنَُك
أخشاكَ، ُكنُت فَأنا ٢١ مِندِيٍل. فِي َحفِظتُها لَقَْد ةُ. َّ هَبِي الذَّ قِطعَتَُك خُْذ َسيِّدُ، ‹يا وَقاَل: ُ آخَر خادِمٌ َ جاء َّ «ثُم ٢٠

تَبذُْر.› لَْم ما وََتحُصدُ لََك، لَيَس ما تَأخُذُ قاٍس، إنساٌن َك َّ لِأن
آخُذُ قاٍس، إنساٌن أنِّي عَرَفَْت ََّك إن تَقُوُل أنَت يرُ. الشِّرِّ ُ الخادِم ها أّيُ عَلَيَك َسأحكُمُ ‹بِكَلامَِك لَهُ: ُ يِّد الّسَ «فَقاَل ٢٢

وَقاَل ٢٤ عُْدُت؟› مَتَى ِ الفائِدَة مََع ُ ه فَاْستَرِدَّ المَصرِِف، فِي مالِي تََضْع لَْم فَلِماذا ٢٣ أبذُْر. لَْم ما وَأحُصدُ لِي، لَيَس ما
العَشرَةِ.› ةِ َّ هَبِي الذَّ القِطَِع لِصاِحِب وَأعطُوها مِنهُ، َ ة َّ هَبِي الذَّ ُ قِطعَتَه ‹خُذُوا مِنهُ: ٍ ُبَة مَقر عَلَى لِلواقِفِينَ

١٩:١٣ ٥٠
أشهر. ثلاثة في العامل َ أجر يعادل وكان «مَنا.» ة َّ بِاليوناني ذهبية. قطعة
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ةٍ.› َّ ذَهَبِي قِطٍَع عَشرُ لَدَيهِ َسيِّدُ، ‹يا لَهُ: «فَقالُوا ٢٥

ـِكُهُ. يَمل ما ى َّ َحت ُ مِنه فَسَيُنتَزَعُ َشيئاً، يَملُِك لا الَّذِي أمّا يَملُِك، ِمَْن ل يدُ المَزِ َسيُعطَى لـَكُْم، ‹أقُوُل يِّدُ: الّسَ «فَأجاَب ٢٦
أمامي.›» وَاذَبحُوهُْم هُنا، إلَى فَأحضِرُوهُْم ًعَلَيهِْم، مَلِكا أُكونَ بِأْن يَرُضوا لَْم الَّذِيَن أعدائِي أمّا ٢٧

القُدس َ مَدينَة يَدخُُل يَسُوعُ
وَبَيِت فاِجي بَيِت مِْن وَاقتَرََب ٢٩ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى ً مُتَوَّجِها ُ يقَه َطرِ تابََع الكَلامَ هَذا يَسُوعُ قاَل أْن وَبَعدَ ٢٨
أمامَُكما. َّتِي ال ِ يَة القَر إلَى «اذهَبا لَهُما: وَقاَل ٣٠ ِ تَلامِيذِه مِْن اثْنَينِ فَأرَسَل يتُوِن. َّ الز َجبََل تُدعَى َّتِي ال ِ لَّة َّ الت عِندَ عَنيا
َسألـَكُْم وَإذا ٣١ هُنا. إلَى ُ وَأحضِراه ُ ُلّاه فَح قَبُل، مِْن أحَدٌ ُ يَرَكبْه لَْم ً بُوطا مَر ً َصغِيرا ً ِحمارا َستَِجداِن تَدخُلانِها، وَعِندَما

إلَيهِ.› َيحتاُج ّبُ َّ ‹الر قُولا: َتحُلّانِهِ؟› ِماذا ‹ل أحَدٌ:
ِماذا «ل أصحابُهُ: َسألَهُما الحِمارَ، َيحُلّاِن هُما وَفيما ٣٣ يَسُوعُ. لَهُما قاَل َكما شَيءٍ كُّلَ وَوَجَدا التِّلمِيذاِن فَذَهََب ٣٢

َتحُلّانِهِ؟»
إلَيهِ.» َيحتاُج ّبُ َّ «الر فَقالا: ٣٤

يَسُوعَ. وَأركَبا عَلَيْهِ، رِداءَْيهِما وَوََضعا يَسُوعَ، إلَى ِ بِه فَجاءا ٣٥

يتُوِن. َّ الز َجبَِل مُنحَدَرِ مِْن وَاقتَرََب ٣٧ يِق. رِ الّطَ عَلَى أردِيَتَهُْم يَفرُِشونَ النّاُس أخَذَ ُمجتازاً، يَسُوعُ كانَ وَبَينَما ٣٦

ُحوا َّ فَسَب ٣٨ رَأوها. َّتِي ال المُعِجزاِت كُّلِ أجِل مِْن عالِيَةٍ بِأصواٍت بِفَرٍَح َ الله يُسَبُِّحونَ هِْم ُّ كُل ِ أتباعِه ُحشُودُ ابْتَدَأْت حينَئِذٍ
وَقالوا:

٥١ ! ّبِ َّ الر بِاسِْم يَْأتِي الَّذِي َلُِك الم ‹مُبارَكٌ

َسلامٌ، ماءِ الّسَ فِي
الأعالِي!› فِي ِ لله َجدُ وَالم

لـَكُمُ «أقُوُل فَأجاَب: ٤٠ تَلامِيذَكَ!» خْ وَّبِ مُعَلِّمُ، «يا لِيَسُوعَ: النّاِس جُمُوِع فِي الَّذِيَن يِسيِّينَ ِّ الفِر بَعُض فَقاَل ٣٩
الحِجارَةُ!» فَسَتَصرُُخ هُْم، َسَكتُوا إْن ، الحَّقَ

القُْدس ِ مَدينَة عَلَى يَبكِي يَسُوعُ
ذَلَِك لـَِكّنَ َسلامِِك، َ مَصدَر تَعرِفِينَ اليَومَ «لَيتَِك وَقاَل: ٤٢ عَلَيها. فَبَكَى َ المَدِينَة رَأى يَسُوعُ، اقتَرََب وَعِندَما ٤١

عَلَيِك يَضغَطُونَ وَ َسيُحاصِرُونَِك َحولَِك. َ الحَواِجز أعداؤُِك فِيها يَبنِي أيّامٌ، عَلَيِك َستَْأتِي ٤٣ الآنَ. عَينَيِك عَْن َمخفِّيٌ
وَقَت تُدرِكِي لَْم ِك َّ لِأن أسوارِِك، داِخَل َحجَرٍ عَلَى ً َحجَرا يَترُُكوا وَلَْن وَأهلَِك، أنِت َسيُدَمِّرُونَِك ٤٤ الجِهاِت. كُّلِ مِْن

ُيخَلَِّصِك.›» لـِكَي إلَيِك ِ الله َمجِيءِ

الهَيكَل ِ ساحَة مِْن جّارَ ُّ الت ُ يَطرُد يَسُوعُ
26 :118 المزمور ١٩:٣٨ ٥١



١٧ : ٢٠ لُوقا ١٦٦٧ ٤٥ : ١٩ لُوقا

َصلاةٍ،›٥٢ بَيُت ‹بَيتِي «مَكتُوٌب: وَقاَل: ٤٦ هُناكَ. يَبِيعُونَ كانُوا الَّذِيَن ُ يَطرُد وَبَدَأ الهَيكَِل، َ ساحَة يَسُوعُ وَدَخََل ٤٥
لُُصوِص!›»٥٣ ِ ‹وَكْر إلَى ُ ُمُوه لت َّ َحو كُْم َّ لـَِكن

عَْن يَبحَثُونَ عِب الّشَ ُ وَقادَة ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار كانَ فيما الهَيكَِل، ِ ساحَة فِي يَوٍم كُّلَ ُ يُعَلِّم يَسُوعُ وَكانَ ٤٧

بِكَلامِهِ. مُتَعَلِّقِينَ النّاِس كُّلُ كانَ فَقَْد َسبِيلاً، ذَلَِك إلَى َيجِدُوا لَْم هُْم أّنَ َ غَيْر ٤٨ بِها. ُ يَقتُلُونَه ٍ يقَة َطرِ
٢٠

ُسلطان بِأّيِ
مََع ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار فَاجتَمََع بِشارَتَهُ. يُعلُِن وَ الهَيكَِل ِ ساحَة فِي يَوٍم ذاَت النّاَس ُ يُعَلِّم يَسُوعُ وَكانَ ١

لطانَ؟» الّسُ هَذا أعطاكَ الَّذِي وَمَِن الأشياءَ، ِ هَذِه تَفعَُل ُسلطاٍن بِأّيِ «أخبِرنا وَقالُوا: ٢ إلَيهِ، وَجاءُوا يُوِخ الّشُ
بِسُلطُاٍن أْم اللهِ، مَِن بِسُلطاٍن يُوَحنّا ُ ة َّ مَعمُودِي كانَْت هَْل ٤ فَأجيبوني: ً أيضا أنا «وََسأسألـُكُْم يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣

النّاِس؟» مَِن
فَسَيَرجُمُنا النّاِس، مَِن ُلْنا ق وَإْن ٦ تَُصّدِقُوهُ؟› لَْم ‹فَلِماذا َسيَقُوُل: ماءِ الّسَ مَِن ُلنا ق «إْن بَينَهُْم: فِيما الأمرَ فَناقَشُوا ٥

يُوَحنّا. ةِ َّ مَعمُودِي َ مَصدَر يَعرِفُونَ لا هُْم إّنَ فَقالُوا ٧ نَبِيّاً.» كانَ يُوَحنّا بِأّنَ مُقتَنِعُونَ هُْم لِأّنَ النّاِس كُّلُ
الُأمُورَ.» ِ هَذِه أفعَُل ُسلطاٍن بِأّيِ ُأخبِرُكُْم أنا «وَلا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٨

ابنَه يُرِسُل ُ الله
يلَةً. َطوِ ً ة مُّدَ ً بَعِيدا َ وَسافَر الفَلّاِحينَ لِبَعِض ُ رَه أّجَ َّ ثُم كَرماً. رَجٌُل «غَرََس المَثََل: هَذا لِلنّاِس يَروِي يَسُوعُ راَح َّ ثُم ٩
ُ َبُوه ضَر الفَلّاِحينَ لـَِكّنَ الـكَرِم. نَتاِج مِْن ً َشيئا ُ يُعطُوه لـِكَي الفَلّاِحينَ إلَى ً خادِما فَأرَسَل الحَصادِ. وَقُت َ وَجاء ١٠

فارِغَ ُ وَصَرَفُوه يَةً، ُمخزِ ً مُعامَلة ُ وَعامَلُوه أيضاً، هَذا َبُوا ضَر هُْم لـَِكنَّ آخَر، ً خادِما ً أيضا فَأرَسَل ١١ اليَدَيِن. فارِغَ ُ وَصَرَفُوه
خارِجاً. ُ وََطرَدُوه ً أيضا هَذا ُحوا جَرَّ هُْم لـَِكنَّ ثالِثاً، ً خادِما ً أيضا فَأرَسَل ١٢ اليَدَيِن.

عِندَما لـَِكْن ١٤ َيحـتَرِمُونَهُ.› ما َّ ُب فَر نَفسَهُ. َحبيبيَ ابنِيَ َسُأرِسُل أفعَُل؟ عَساَي ‹ماذا الـكَرِم: صاِحُب «فَقاَل ١٣
ُ فَألقُوه ١٥ ِيراِث.› الم عَلَى نَْستولي لـِكَي ُ ُلْه فَلنَقت يُث، الوَرِ َ هُو ‹هَذا وَقالُوا: بَينَهُْم فِيما تَشاوَرُوا الابَن، الفَلّاُحونَ رَأى
الـكَرمَ يُعطِي وَ الفَلّاِحينَ، هَؤُلاءِ يَقتُُل وَ َسيَْأتِي ١٦ بِهِْم؟ َسيَفعَُل الـكَرِم صاِحَب أّنَ ونَ ُّ تَظُن َماذا ف وَقَتَلُوهُ. الـكَرِم خارَِج

لِغَيرِهِْم.»
القَوُل هَذا مَعنَى ما ً «إذا وَقاَل: إلَْيهِْم َ نَظَر يَسُوعُ لـَِكّنَ ١٧ أبَداً!» هَذا يَكُونُ لا «حاشا! قالُوا: هَذا سَمِعُوا فَلَمّا

المَكتُوُب:
البَنّاؤُونَ، ُ رَفََضه الَّذِي ُ َجَر ‹الح

الأساِس›؟٥٤ َ َحجَر صارَ الَّذِي َ هُو
١٩:٤٦ ٥٢

7. :56 إَشعْياء كتاب من صلاة. … بيتي
١٩:٤٦ ٥٣
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يُسَحُق!» عَلَيهِ ُ َجَر الح وَقََع مَْن وَكُّلُ يَنَكسِرُ، َجَرِ الح هَذا عَلَى يَسقُُط مَْن فَكُّلُ ١٨

كانَ ُ ه َّ أن عَرَفُوا هُْم لِأّنَ الّساعَةِ، تِلَك فِي بِها عَلَيهِ يَقبُِضونَ ٍ يقَة َطرِ عَْن يَبحَثُونَ ِ الـكَهَنَة ُ وَكِبار ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو وَكانَ ١٩

َجواِسيَس إلَيهِ وَأرَسلُوا دَقِيقَةً. ً مُراقَبَة ُ يُراقِبُونَه فَأخَذُوا ٢٠ النّاِس. مَِن خافُوا هُْم لـَِكنَّ رَواهُ، الَّذِي بِالمَثَِل يَقِصدُهُْم
الوالِي ِ لِسُلطَة ِ إخضاعِه مِْن نوا َمَّكَ يَت لـِكَي يَقُولُهُ، شَيءٍ فِي ِ لاصطِيادِه ُيخَّطِطُونَ كانُوا بَينَما أتقِياءُ، هُْم بِأّنَ يَتَظاهَرُونَ
يَق َطرِ ُ تُعَلِّم بَْل لِأحَدٍ، ُ ز َّ تَتَحَي لا ََّك وَأن ، الحَّقَ ُ وَتُعَلِّم تَقُوُل َك َّ أن ُ نَعلَم َنحُن مُعَلِّمُ، «يا الجَواِسيُس: ُ فَسَألَه ٢١ فَيُحاكِمَهُ.

لا؟» أْم للِقَيصَرِ ً يبَة ضَرِ نَْدفََع أْن ِ يعَة رِ َّ الش مََع يَتَوافَُق هَْل لَنا، فَقُْل ٢٢ ِصدٍق. بِكُّلِ ِ الله
هَذا عَلَى المَنقُوَشيْنِ وَالاسِم الرَسِم صاِحُب مَْن دِيناراً. «أرُونِي ٢٤ وَقاَل: َ يْرَة الشِّرِ نَواياهُمُ يَسُوعُ فَأدرَكَ ٢٣

«القَيْصَرُ.» قالُوا: الدِّينارِ؟»
هُ.» َيخُّصُ ما َ الله وَأعطُوا هُ، َيخُّصُ ما َ القَيصَر أعطُوا ً «إذا لَهُْم: فَقاَل ٢٥

وََسَكتُوا. رَدِّهِ، مِْن وَذُهِلُوا النّاِس، أمامَ ِ كَلامِه فِي ِ اصطِيادِه عَِن فَعَِجزُوا ٢٦

بِيَسُوع الإيقاعَ ُيحاوِلُونَ ونَ ُّ وقِي ّدُ الّصَ
‹إْن لَنا: مُوسَى َكتََب مُعَلِّمُ، «يا ٢٨ وََسألُوهُ: قِيامَةٌ، تُوجَدُ لا ُ ه َّ إن يَقُولُونَ الَّذِيَن وَهُمُ وقِيِّينَ، ّدُ الّصَ بَعُض َ وَجاء ٢٧

يُنسَُب ً وَلَدا وَيُنجَِب ُ أرمَلَتَه َج يَتَزَّوَ أْن أِخيهِ عَلَى فَإّنَ أولاداً، يُنجِْب وَلَْم الأُخ ذَلَِك وَماَت مُتَزَّوٌِج، أٌخ لِأحَدٍ كانَ
الثّانِي، الأُخ َجها فَتَزَّوَ ٣٠ يُنجَِب. أْن دُوِن مِْن وَماَت اْمرأةً ُل الأّوَ َج تَزَّوَ إْخوَةٍ. ُ َسبعَة هُناكَ فَكانَ ٢٩ لِأِخيْهِ.›٥٥
مَِن فَلِمَْن ٣٣ أيضاً. ُ المَرأة ماتَِت َّ ثُم ٣٢ أولاداً. يُنجِبُوا وَلَْم ماتُوا إْذ بعَةِ، الّسَ ِ الإخوَة مََع الأمرُ وَكَذَلَِك الثّالُِث. َّ ثُم ٣١

مِنها.» ُ بعَة الّسَ َج تَزَّوَ فَقَْد القِيامَةِ؟ يَومَ ً زَوجَة ُ المَرأة ِ هَذِه تَكُونُ ِ بعَة الّسَ ِ الإخوَة
بِأْن ِيَن جَدِير ُ الله يَعتَبِرُهُمُ الَّذِيَن أمّا ٣٥ بَناتِهِْم، وَيُزَّوِجونَ ُجونَ يَتَزَّوَ العالَِم هَذا فِي «النّاُس يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٤
يَمُوتُوا أْن ُمِكُن ي لا وَكالمَلائِكَةِ، ٣٦ يُزَّوِجونَ. وَلا ُجونَ يَتَزَّوَ فَلا الأمواِت، بَينِ مِْن ِ القِيامَة وَفِي الآتِي العالَِم فِي يَشتَرُِكوا
َ الله أّنَ المُشتَعِلَة٥٦ِ ِ جَيرَة الّشُ ِ حادِثَة فِي مُوسَى بَيَّنَ وَقَْد ٣٧ المَوِت. مَِن قامُوا هُْم لِأّنَ اللهِ، َ أبناء يَكُونُونَ بَْل بَعْدُ، فِيما
أْحياءٍ، ُ إلَه بَْل أْمواٍت، َ إلَه ُ الله وَلَيَس ٣٨ يَعقُوَب.›٥٧ َ وَإلَه إْسحاَق َ وَإلَه َ براهِيم إ َ ‹إلَه ّبُ َّ الر دُِعيَ فَقَْد المَوِت. مَِن ُ يُقِيم

َحياةً.» َمِيُع الج يَناُل ُ وَمِنه
الأسئِلَةِ. مَِن ً مَزِيدا ُ يَسألَه أْن ذَلَِك بَعدَ أحَدٌ َيجرُْؤ وَلَْم ٤٠ مُعَلِّمُ!» يا دَّ َّ الر «أحسَنَت يعَةِ: رِ َّ الش مُعَلِّمِي بَعُض فَقاَل ٣٩

داوُد َسيِّدُ المَِسيُح
المَزامِيرِ: كِتاِب فِي يَقُوُل ُ نَفسُه ُ فَداوُد ٤٢ داوُدَ؟ ابُن َ هُو المَِسيَح إّنَ يَقُولُونَ «َكيَف أيضاً: لَهُْم وَقاَل ٤١

لِسَيِّدِي: ٥٨ ّبُ َّ الر ‹قاَل
٢٠:٢٨ ٥٥

.6 - 5 :25 التثنية كتاب انظر لأخيه. … كان إن
٢٠:٣٧ ٥٦

.12 - 1 :3 الخروج كتاب انظر المشتعلة. … حادثة
٢٠:٣٧ ٥٧

٢٠:٤٢ ٥٨ 6. :3 الخروج كتاب من يعقوب. و … إله
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يَمِينِي عَْن اجلِْس
٥٩ لِقَدَمَيَك.› ً مِسنَدا أعداءَكَ أجعََل أْن إلَى ٤٣

ابنَهُ؟» يَكُونَ أْن لِلمَِسيِح ُمِكُن ي فََكيَف َسيِّداً، المَِسيَح يَدعُو ُ داوُد كانَ فَإْن وَهَكَذا ٤٤

يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي مِْن ُ حذِيْر َّ الت
يعَةِ. رِ َّ الش مُعَلِّمِي مِْن «احذَرُوا ٤٦ وَقاَل: ِ تَلامِيذِه إلَى ُ حَدِيثَه يَسُوعُ َ ه وَجَّ يَسمَعُونَ، عِب الّشَ كُّلُ كانَ وَبَينَما ٤٥

َ المَقاعِد ونَ ُّ وَُيحِب الاحتِراِم. َ ة َّ َتحِي الأسواِق فِي النّاُس ُيحَيِّيهِمُ أْن ونَ ُّ ُيحِب فاِخرَةً. ً ِيابا ث َلبِسُونَ ي وَهُْم لُوا َّ يَتَجَو أْن ونَ ُّ ُيحِب فَهُْم
ونَ ُّ يَُصل وَ . بُيُوتَهُّنَ وَيَسرِقُونَ الأرامِِل عَلَى َيحتالُونَ ٤٧ الوَلاِئِم. فِي الأماِكِن أفَضِل فِي وََيجلِسُونَ َجامـِـِع، الم فِي الُأولَى

«. أَشّدَ ً عِقابا َسيَنالُونَ لِذَلَِك الأنظارِ، لَفِت أجِل مِْن ً يلَة َطوِ َصلَواٍت
٢١

الحَقِيقِّي العَطاءُ
فِلْسَيْنِ تََضُع ً فَقِيرَة ً أرمَلَة وَرَأى ٢ الهَيكَِل، فِي عاِت ُّ بَر َّ الت ُصندُوِق فِي عَطاياهُْم يََضعُونَ َ الأغنِياء فَرَأى يَسُوعُ َ وَنَظَر ١

ِيَن. الآخَر كُّلِ مِْن َ أكثَر ندُوِق الّصُ فِي وََضعَْت َ الفَقِيرَة َ الأرمَلَة ِ هَذِه إّنَ ، الحَّقَ لـَكُمُ «أقُوُل فَقاَل: ٣ ندُوِق. الّصُ فِي
تَعتاُش ما كَّلَ بَْل إليهِ، َتحتاُج ما مَْت قَّدَ فَقَْد ِهيَ أمّا عَنهُ، َ الاستِغناء يَستَطِيعُونَ مِمّا مُوا قَّدَ النّاِس هَؤُلاءِ فَكُّلُ ٤

عَليهِ.»
الهَيكَل بِدَمارِ ُ يُنبئ يَسُوعُ

يَسُوعُ: فَقاَل للهِ. وَتَقدِماٍت جَمِيلَةٍ ِبحِجارَةٍ ٌ نَة َّ ي مَُز ِهيَ وََكيَف الهَيكَِل، ِ أبنِيَة عَْن ثُونَ يَتَحَّدَ ِ تَلامِيذِه بَعُض وَكانَ ٥

ها.» ُّ كُل ُ َستُهدَم إْذ تَرَونَها، َّتِي ال ِ هَذِه مِْن َحجَرٍ عَلَى ٌ َحجَر فِيهِ يَبقَى لا وَقٌت «َسيَأتِي ٦

حُدُوثِها؟» قُرِب عَلَى َستَدُّلُ َّتي ال ُ العَلامَة ِهيَ وَما الُأمُورُ؟ ِ هَذِه َستَحدُُث مَتَى مُعَلِّمُ، «يا فَسَألُوهُ: ٧

الوَقَت ‹إّنَ يَقُولُونَ: وَ هُوَ.›٦٠ ‹أنا فَيَقولونَ: اْسمِي، وَيَنتَِحلونَ َكثِيرُونَ َسيَْأتِي تَنخَدِعُوا. لِئَلّا «انتَبِهُوا يَسُوعُ: فَقاَل ٨

ُ الأشياء ِ هَذِه َتحدَُث أْن بُّدَ فَلا َتخافُوا. لا وراِت، َّ وَالث الحُرُوِب بِأخبارِ تَسمَعُونَ وَعِندَما ٩ تَتبَعُوهُْم! فَلا يٌب.› قَرِ
فَوراً.» تَتبَعَها لَْن العالَِم َ نِهايَة لـَِكّنَ لاً، أّوَ

أماِكَن فِي ٌ ِئَة وَأوب وََمجاعاٌت ٌ مُدَمِّرَة زَلازُِل َستَحدُُث ١١ مَملـَكَةٍ. عَلَى ٌ وَمَملـَكَة ةٍ، ُأمَّ عَلَى ٌ ة ُأمَّ ُ «َستَقُوم لَهُْم: قاَل َّ ثُم ١٠

ماءِ. الّسَ مَِن ٌ عَظِيمَة عَلاماٌت ُ وَتَْظهَر ُمخِيفَةٌ، أحداٌث وََستَقَُع ُمختَلِفَةٍ.
وَإلَى لِتُحاكَمُوا َجامـِـِع الم إلَى وََسيُسَلِّمُونَكُْم كُلِّها. الأحداِث ِ هَذِه قَبَل يَضطَهِدُونَكُْم وَ عَلَيكُْم َسيَقبُِضونَ هُْم «لـَِكنَّ ١٢

بِكُْم قُلُو فِي فََضعُوا ١٤ عَنِّي. لِتَشهَدُوا ٌ فُرَصة لـَكُْم فَتَكونُ ١٣ اْسمِي، بِسَبَِب وَحُّكاٍم مُلُوٍك أمامَ ونَكُْم ُّ وََسيَُجر ُجوِن. الّسُ
مُقاوَمَتِهِ. عَْن ُخُصومُكُْم ُ يَعَجز ٍ ِحكمَة كَلامَ َسُأعطِيكُْم فَأنا ١٥ أنفُِسكُْم، عَْن َستُدافِعُونَ َكيَف ً مُسبَقا وا تَهتَمُّ لا أْن

الله.» » إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل ّب. َّ الر
1 :110 المزمور ٢٠:٤٣ ٥٩

٢١:٨ ٦٠
المسيح.» َ هُو «أنا هنا يعني وقد 14، :3 خروج في اللهِ اسْمَ ُماثُل ي وهو هُوَ. أنا
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اْسمِي. أجِل مِْن َمِيُع الج وََسيُبغُِضكُمُ ١٧ ًمِنكُْم. بَعضا وََسيَقتُلُونَ وَأصحابُكُْم، بُكُْم وَأقارِ وَإخوَتُكُْم وَالِدُوكُْم وََسيَُخونُكُْم ١٦

نُفُوَسكُْم.» َتحفَظُونَ وَبِثَباتِكُْم ١٩ رُؤُِسكُْم. مِْن ٌ واِحدَة ٌ َشعرَة تَِضيَع لَْن لـَِكْن ١٨

القُْدس ِ مَدينَة دَمارُ
الَّذِيَن يَهرَُب أْن يَنبَغي حينَئِذٍ ٢١ يٌب. قَرِ دَمارَها أّنَ اعلَمُوا ُيُوِش، بِالج ً ُمحاَطة القُْدِس َ مَدينَة تَرَونَ «وَعِندَما ٢٠

َ الأيّام تِلَك لِأّنَ ٢٢ المَدِينَةِ. إلَى ِّيِف الر أهُل يَدخُُل وَلا فِيها، مَْن ِ المَدِينَة مَِن وَلْيَخرُْج الجِباِل. إلَى ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم فِي
الأيّاِم، تِلَك فِي وَالمُرِضعاِت الحَوامِِل أحواَل َ أعسَر وَما ٢٣ مَكتُوٌب. َ هُو ما كُّلُ َق يَتَحَّقَ ى َّ َحت عِقاٍب أيّامَ َستَكُونُ
وََسيُساقُونَ يِف، الّسَ ِبحَّدِ َسيَسقُطُونَ ٢٤ عِب. الّشَ هَذا عَلَى ِ الله غََضُب َسيَنزُِل الأْرِض! فِي هائٌِل ِضيٌق َسيَكُونُ ُ ه َّ لِأن

لَهُْم.» ُ دَة ُحَّدَ الم ُ الأزمِنَة تَكتَمَِل أْن إلَى القُْدِس، َ مَدينَة ُ يبَة الغَر الُأمَمُ وََستَدُوُس البِلادِ. كُّلِ إلَى أسرًَى
َتخافُوا لا

َضجِيِج مِْن يَن ُمحتارِ يائِِسينَ الأْرِض عَلَى النّاُس يَكُونُ وَ ُجوِم. ُّ وَالن وَالقَمَرِ مِس الّشَ فِي ٌ يبَة غَرِ عَلاماٌت ُ «َستَْظهَر ٢٥

َستُزَعَزعُ. َ ة َّ ي ماوِ الّسَ الأجرامَ لِأّنَ العالَمَ، َسيُِصيُب ِما ل عِهِْم ُّ وَتَوَق َخوفِهِْم بِسَبَِب عَلَيهِْم وََسيُغمَى ٢٦ وَهَيَجانِهِ. البَحرِ
وَاْرفَعُوا قِفُوا الأحداُث، ِ هَذِه بَدَأْت فَمَتَى ٢٨ عَظِيٍم. وََمجدٍ ةٍ َّ بِقُو ٍ َسحابَة فِي ً قادِما الإنساِن ابَن َسيَرَونَ حينَئِذٍ ٢٧

يَقتَرُِب.» فِدائِكُْم وَقَت لِأّنَ رُؤوَسكُْم،
الأبَد إلَى يَبقَى كَلاِمي

هُورِ، بِالّظُ أوراقُها تَبدَُأ فَعِندَما ٣٠ الُأخرَى. الأشجارِ وَكُّلِ التِّينِ ِ َشجَرَة إلَى «انظُرُوا المَثََل: هَذا يَسُوعُ لَهُْم وَقاَل ٢٩
مَلـَكُوَت أّنَ َستَعرِفُونَ الأشياءَ، ِ هَذِه تَرَونَ عِندَما ً أيضا هَكَذا ٣١ اقتَرََب. قَدِ يَف الّصَ أّنَ وَتَعرِفُونَ ذَلَِك تُلاِحظُونَ

يٌب. قَرِ ِ الله
أمّا وَالأْرُض، ُ ماء الّسَ تَزُوُل ٣٣ الأشياءِ. ِ هَذِه كُّلُ َتحدَُث أْن إلَى الجِيُل هَذا يَنقَضِيَ لَْن لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل ٣٢

أبَداً.» يَزُوَل فَلَْن كَلاِميَ
دائِما وا استَعِّدُ

عَلَيكُْم َ يَْأتِي لِئَلّا انتَبِهُوا َياةِ. الح وَهُمُوِم كرِ الّسُ وبِسَبَِب َمْرِ الخ سَهَراِت بِسَبَِب أذهانُكُْم َ َلَّد تَتَب لِئَلّا لِأنفُِسكُْم «فَانتَبِهُوا ٣٤

عَلَى مُتَيَّقِظِينَ فَكُونُوا ٣٦ الأْرِض. وَجهِ عَلَى الّساِكنِينَ كُّلِ عَلَى َكفَّخٍ ً فِعلا َسيَْأتِي َ وَهُو ٣٥ . َكفَّخٍ فَجأةً اليَومُ ذَلَِك
الإنساِن.» ابِن أمامَ تَقِفُوا وَلـِكَي القادِمَةِ، الأحداِث ِ هَذِه كُّلِ مِْن تَنجُوا أْن لِتَقدِرُوا وا ُّ وََصل واِم، الدَّ

َجبََل تُدعَى َّتِي ال ِ لَّة َّ الت عَلَى َ يلَة َّ الل لِيَقضِيَ َيخرُُج فَكانَ المَساءِ فِي أمّا هارِ، النَّ فِي الهَيكَِل ِ ساحَة فِي ُ يُعَلِّم يَسُوعُ وَكانَ ٣٧

الهَيكَِل. ِ ساحَة فِي ُ وَيَسمَعُوه إلَيهِ لِيَذهَبُوا باِح الّصَ فِي ً باكِرا يَنهَُضونَ النّاِس كُّلُ وَكانَ ٣٨ يتُوِن. َّ الز
٢٢

يَسُوع قَتَل ِيدُونَ يُر اليَهُودِ ُ قادَة
وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار وَكانَ ٢ أيضاً. الفِصِح عِيدِ اسْمُ عَليهِ يُطلَُق الَّذِي ُختَمِرِ الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدُ اقتَرََب قَدِ وَكانَ ١

النّاَس. َيخشَونَ كانُوا هُْم لِأّنَ يَسُوعَ، لِقَتِل ةٍ َّ عَلَنِي غَيرِ ٍ يقَة َطرِ عَْن يَبحَثُونَ ِ يعَة رِ َّ الش



٣٠ : ٢٢ لُوقا ١٦٧١ ٣ : ٢٢ لُوقا

يَسُوع عَلَى يَتَآمَُر يَهُوذا
إلَى َث وََتحَّدَ فَذَهََب ٤ يطانُ. الّشَ فيهِ دَخََل فَقَْد عَشَرَ،» «الاثنَي مَِن ً واِحدا كانَ الَّذِي ، يُوطّيُ الإْسخَر يَهُوذا أمّا ٣

فَقَبَِل ٦ مالاً. ُ يُعطُوه أْن عَلَى وَوافَقُوا َكثِيراً، وا فَسُرُّ ٥ إلَْيهِْم. يَسُوعَ تَسليِم ةِ َّ َكيفِي عَْن الهَيكَِل وَحَرّاِس ِ الـكَهَنَة كِبارِ
النّاِس. أنظارِ عَْن ً بَعيدا إلَْيهِْم ِ لِتَسلِيمِه َ المُناِسبَة َ الفُرَصة ُ يَنتَظِر وَبَدَأ

الفِصح ِ لِوَجبَة الإعدادُ
لَهُما: وَقاَل يُوَحنّا وَ بُطرَُس يَسُوعُ فَأرَسَل ٨ الفِصِح. بِحِملاِن فِيهِ ى يَُضّحَ الَّذِي ُختَمِرِ الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدُ َ وَجاء ٧

نَْأكَُل.» لـِكَي لَنا الفِصِح َ عَشاء وَأعِّدا «اذهَبا
إلَى ُ فَاتبَعاه ماءٍ، يَق ِ بر إ يَحمُِل ً رَجُلا َستَلقَياِن المَدِينَةَ، تَدخُلاِن «عِندَما لَهُما: فَقاَل ١٠ هُ؟» نُعِّدُ «أيَن فَسَألاهُ: ٩

َ عَشاء فِيها َسأتَناوَُل َّتِي ال يُوِف الّضُ ُ غُرفَة ِهيَ أيَن المُعَلِّمُ: لََك ‹يَقُوُل البَيِت: لِصاِحِب وَقُولا ١١ يَدخُلُهُ. الَّذِي البَيِت
هُناكَ.» الفِصَح فَأعِّدا مَفرُوَشةً، ً واِسعَة ً ة َّ ي عُلوِ ً غُرفَة َّجُُل الر ذَلَِك يُكما فَسَيُرِ ١٢ تَلامِيذِي؟› مََع الفِصِح

الفِصِح. َ عَشاء فَأعَّدا يَسُوعُ، أخبَرَهُما أْن َسبََق َكما شَيءٍ كُّلَ وَوَجَدا فَذَهَبا ١٣

الأِخير العَشاءُ
َ عَشاء أتَناوََل أْن اشتَهَيُت «كَِم لَهُْم: وَقاَل ١٥ ُسُل. ُّ الر ُ وَمَعَه ِ المائِدَة إلَى ُ مَكانَه يَسُوعُ أخَذَ الوَقُت، حانَ وَلَمّا ١٤

اللهِ.» مَلـَكُوِت فِي مَعناها يَكتَمَِل أْن إلَى ً ِيَة ثان ُ أتَناوَلَه لَْن إنِّي لـَكُْم أقُوُل لِأنِّي ١٦ أمُوَت. أْن قَبَل مَعَكُْم الفِصِح
«لَْن لـَكُْم: أقُوُل فَأنا ١٨ كُْم. ـُّ كُل مِنها َبوا وَاشْر الكَْأَس ِ هَذِه «خُذُوا وَقاَل: اللهَ، َ وََشكَر نَبِيذٍ كَأَس تَناوََل َّ ثُم ١٧

اللهِ.» مَلـَكُوُت َ يَأتِي أْن إلَى بيذَ َّ الن هَذا أشرََب
هَذا اعمَلُوا ـِكُْم. أجل مِْن يُبذَُل الَّذِي َجسَدِي َ هُو «هَذا وَقاَل: ُ يّاه إ وَأعطاهُْم ُ مَه وَقَّسَ اللهَ، َ وََشكَر ً خُبزا أخَذَ َّ ثُم ١٩

يُقطَُع الَّذِي الجَدِيدِ العَهدِ كَْأُس ِهيَ الكَأُس ِ «هَذِه وَقاَل: وا تَعَّشُ بَعدَما بِيذِ َّ الن كَْأَس فَتَناوََل وَعادَ ٢٠ لِي.» ً تَذكارا
ـِكُْم.» أجل مِْن َسيُسفَُك الَّذِي بِدَِمي

يَسُوع؟ َسيَُخونُ الَّذِي مَِن
ُ ه أعَّدَ الَّذِي يِق رِ الّطَ فِي ماٍض الإنساِن ابَن فَإّنَ ٢٢ نَفسِها. ِ المائِدَة عَلَى مَعِي يَْأكُُل َيخُونُنِي الَّذِي َ هُو ها «لـَِكْن ٢١

تُرَْى؟» يا هَذا َسيَفعَُل «مَْن بَينَهُْم: فِيما يَتَساءَلُونَ وَراُحوا ٢٣ َيخُونُهُ.» الَّذِي جُِل َّ الر لِذَلَِك يٌل وَ لـَِكْن اللهُ،
ً خادِما ُكْن

بِهِْم، ُشعُو عَلَى دُونَ َّ يَتَسَي الُأمَِم مُلُوكَ «إّنَ يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢٥ الأعظَمَ. ُ يُعتَبَر هُْم أّيُ َحوَل ِجداٌل بَينَهُْم َ ثار َكما ٢٤
ُ القائِد وَلْيَكُِن الأصغَرَ، فِيكُمُ الأعظَمُ لِيَكُِن بَْل كَذَلَِك، تَكُونُوا أْن يَنبَغِي فَلا ْ أنتُم أمّا ٢٦ ‹ُمحِْسنينَ›! يُدعَونَ ذَلَِك وَمََع
كَمَْن بَينَكُْم أنِّي َ غَير المائِدَةِ؟ إلَى َيجلُِس مَْن ألَيَس َيخدِمُ؟ مَْن أْم ِ المائِدَة إلَى َيجلُِس مَْن أعظَمُ: فَمَْن ٢٧ خادِماً. بَينَكُْم

َيخدِمُ.
تَأكُلُونَ وَبِهَذا ٣٠ أبِي. أعطانِي َكما المُلُوِك ُسلطانَ َسُأعطِيكُْم لِهَذا ٢٩ بِي. َتجارِ فِي مَعِي ْ وَقَفتُم ْ أنتُم كُْم َّ «لـَِكن ٢٨

عَشْرَةَ.» الاثنَتَي ِيَل إسرائ بَنْي قَبائِِل عَلَى لِتَحكُمُوا عُرُوٍش عَلَى وََتجلِسُونَ مَلـَكُوتِي، فِي مائِدَتِي عَلَى وَتَشرَبُونَ
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يمانَكُم إ تَُضيِّعُوا لا
أجلَِك مِْن يُْت َّ َصل نِي َّ لـَِكن ٣٢ ُبوُب. الح بَُل تُغَر َكما بِلـَكُْم يُغَر بِأْن يطانُ الّشَ اْستَأذَنَ لَقَدِ ِسمعانُ، يا «أتَسمَعُنِي ٣١

إْخوَتََك.» ِّ قَو ، إلَيَّ تَعُودَ أْن فبَعدَ يمانََك، إ تَفقِدَ لِكَيلا
المَوِت.» وَإلَى الّسِجِن إلَى ى َّ َحت مَعََك أذهََب أْن مُستَعِّدُ أنا ، رَّبُ «يا لَهُ: قاَل بُطرَُس لـَِكّنَ ٣٣

تَعرِفُنِي.» َك َّ أن مَّراٍت ثَلاَث َ تُنكِر أْن قَبَل اليَومَ الدِّيُك يَِصيَح لَْن بُطرُُس، «يا يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٣٤

يق لِلّضَ وا استَعِّدُ
فَقالُوا: شَيءٌ؟» عَلَيكُْم نَقََص فَهَْل ِحذاءٍ، أْو ٍ َحقِيبَة أْو ٍ ِمحفَظَة دُونَ أرَسلتُكُْم أنِّي رُوا َّ «تَذَك لِتَلامِيذِهِ: وَقاَل ٣٥

لَهُْم: قاَل «لا.»
َسيفاً. وَليَشتَرِ ُ رِداءَه فَلْيَبـِـْع ً َسيفا يَملُِك لا وَمَْن أيضاً، ً َحقِيبَة مَعَها وَيَحمُِل فَلْيَحمِلها، ً ِمحفَظَة يَملُِك فَمَْن الآنَ، أمّا ٣٦

القائِلَةَ: َ الكَلِمَة إّنَ لـَكُْم أقُوُل لِأنِّي ٣٧

٦١ ُجْرِمينَ،› الم مََع ‹وَُحِسَب

فَقاَل َسيفاِن،» لَدَينا َسيِّدُ، يا ْ «انظُر فَقالُوا: ٣٨ الآنَ.» ُّ يَتِم بِي، ُق َّ يَتَعَل الَّذِي الكَلامَ هَذا إّنَ نَعَْم، َق. تَتَحَّقَ أْن بُّدَ لا
«يَْكفْي!»٦٢ لَهُْم:

ُّوا يَُصل أْن ُسِل ُّ الر مَِن يَطلُُب يَسُوعُ
وا ُّ «َصل لَهُْم: قاَل المَكاِن إلَى وََصَل وَعِندَما ٤٠ تَلامِيذُهُ. ُ وَتَبِعَه يتُوِن، َّ الز َجبَِل إلَى كَالمُعتادِ وَذَهََب انطَلََق َّ ثُم ٣٩

بُوا.» َّ ُتجَر لا لـِكَي
ما لِيَكُْن لـَِكْن عَنِّي، الكَأَس ِ هَذِه أبعِْد أرَْدَت، إْن أبِي، «يا ٤٢ وََصلَّى: رَكَع َّ ثُم َحجَرٍ، ِ رَميَة َ َنحْو عَنهُْم وَابتَعَدَ ٤١

بِإلحاٍح َصلَّى عَمِيٍق، ألٍَم فِي كانَ وَإْذ ٤٤ يْهِ. ِّ يُقَو وَكانَ ماءِ الّسَ مَِن مَلاكٌ ُ لَه َ َظهَر َّ ثُم ٤٣ أنا.» ُ يدُه ُأرِ ما لا أنَت، ُ ِيدُه تُر
نائِمِينَ فَوَجَدَهُْم تَلامِيذِهِ، إلَى َ وَجاء ِ َصلاتِه مِْن وَنَهََض ٤٥ دٍَم. َكقَطَراِت الأْرِض عَلَى ُب َّ يَتََصب ُ عَرَقُه وَبَدَأ أكبَرَ.

بُوا.» َّ ُتجَر لا لـِكَي وا ُّ وََصل قُومُوا نائِمُونَ؟ ْ أنتُم ِماذا «ل لَهُْم: فَقاَل ٤٦ الحُزنُ. أنهَكَهُمُ أْن بَعدَ
مِْن يَهُوذا فَاقتَرََب عَشَرَ.» «الاثنَي أحَدُ َ وَهُو يَهُوذا، يَقُودُهُْم النّاِس مَِن جَمٌع َ َظهَر مُ َّ يَتَكَل يَزاُل ما كانَ وَبَينَما ٤٧

يُقَبِّلَهُ. لـِكَي يَسُوعَ
َيحُصَل، أْن يُوِشُك كانَ ما ُ َحولَه الَّذِيَن رَأى وَلَمّا ٤٩ بِقُبلَةٍ؟» الإنساِن ابَن أَتخُونُ يَهُوذا، «يا يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٤٨

ُمنَى. الي ُ ُأذُنَه فَقَطََع ِ الـكَهَنَة رَئيِس عَبدَ مِنهُْم واِحدٌ وَضَرََب ٥٠ بِسُيُوفِنا؟» أنُهاِجمُهُْم ، رَّبُ «يا قالُوا:
فَشَفاها. الخادِِم ُأذُنَ وَلَمََس َكفَى!» ْف! َّ «تَوَق يَسُوعُ: فَقاَل ٥١
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الكَلام.» هذا عَْن وا «ُكّفُ بمعنى أْو يَكفي.
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وَالهَراواِت يُوِف بِالّسُ عَلَيَّ ْ خَرَجتُم «هَْل عَلَيهِ: جاءُوا الَّذِيَن يُوِخ وَالّشُ الهَيكَِل وَحُرّاِس ِ الـكَهَنَة لِكِبارِ يَسُوعُ قاَل َّ ثُم ٥٢

ساعَتُكُْم. ِهيَ ِ هَذِه لـَِكْن ُمِسكُونِي. ت وَلَْم الهَيكَِل، ِ ساحَة فِي يَوٍم كُّلَ مَعَكُْم ُكنُت لَقَْد ٥٣ ُمجرٍِم؟ عَلَى َتخرُُجونَ َكما
لمَةُ.» الّظُ فِيهِ تَملُُك الَّذِي الوَقُت َ هُو هَذا

يَسُوع ُ يُنكِر بُطرُُس
الحُرّاُس وَأشعََل ٥٥ بَعِيدٍ. مِْن فَتَبِعَهُْم بُطرُُس أمّا الـكَهَنَةِ. رَئِيِس بَيِت إلَى ِ بِه وَجاءُوا ُ وَأخَذُوه عَلَيهِ وَقَبَُضوا ٥٤

فَقالَْت: النّارِ، ُضوءِ فِي هُناكَ ً جالِسا ٌ خادِمَة فَتاةٌ ُ فَرَأته ٥٦ بَينَهُْم. بُطرُُس َلََس فَج مَعاً، وَجَلَسُوا ِ الّساحَة وََسِط فِي ً نارا
أيضاً.» ُ مَعَه جُُل َّ الر هَذا كانَ «لَقَْد

مِنهُْم.» واِحدٌ «أنَت فَقاَل: ُ آخَر رَجٌُل ُ رَآه قَلِيٍل وَبَعدَ ٥٨ اْمرأةُ!» يا ُ أعرِفُه لا «أنا وَقاَل: َ أنكَر بُطرَُس لـَِكّنَ ٥٧

رَجُُل!» يا كَذَلَِك «لَسُت بُطرُُس: فَقاَل
جَلِيلِيٌّ.» َ فَهُو أيضاً، ُ مَعَه كانَ هَذا أّنَ َشّكَ «لا مُؤَكِّداً: ُ آخَر رَجٌُل أصَرَّ يباً، تَقرِ ٍ ساعَة وَبَعدَ ٥٩

صاَح َّمُ، يَتَكَل يَزاُل ما كانَ وَبَينَما حظَةِ، الّلَ تِلَك وَفِي رَجُُل!» يا ُث تَتَحَّدَ عَّمَ أدرِي لا «أنا قاَل: بُطرَُس لـَِكّنَ ٦٠

أْن قَبَل مَّراٍت ثَلاَث «َستُنكِرُنِي لَهُ: ّبِ َّ الر قَوَل حينَئِذٍ بُطرُُس َ ر َّ فَتَذَك بُطرَُس. إلَى َ وَنَظَر ّبُ َّ الر فَالتَفََت ٦١ الدِّيُك،
َشدِيدَةٍ. بِمَرارَةٍ وَبَكَى فَخَرََج ٦٢ اليَومَ.» الدِّيُك يَِصيَح

بِيَسُوع الاستِهزاءُ
نَبِيّاً، دُمَت «ما يَسألُونَهُ: وَبَدَُأوا عَينَيهِ وا وَغَّطُ ٦٤ بُونَهُ. يَضرِ وَ ِ بِه يَستَهزِئُونَ يَسُوعَ َيحرُُسونَ الَّذِيَن الرِّجاُل وَبَدَأ ٦٣

لإهانَتِهِ. ً َكثِيرَة ُأْخرَى َ أشياء وَقالُوا ٦٥ َبََك؟» ضَر الَّذِي مَِن اْعرِْف
اليَهُود ِ قادَة أمامَ يَقُِف يَسُوعُ

اجتِماعِهِْم إلَى يَسوعَ وَاستَْدعوا يعَةِ، رِ َّ الش وَمُعَلِّمِو ِ الـكَهَنَة ُ وَكِبار عِب الّشَ ُشيُوُخ اجتَمََع هارُ، النَّ َ جاء وَعِندَما ٦٦
فَأخبِرنا.» المَِسيَح، ُكنَت «إْن لَهُ: وَقالُوا ٦٧

ُتجِيبُونِي. أْن تَرفُُضونَ َّكُْم فَإن َسألتُكُْم وَإذا ٦٨ تَُصّدِقُونِي. أْن تَرفُُضونَ َّكُْم فَإن أخبَرْتُكُْم، «إذا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل
اللهِ.» عَرِش يَمِيْنِ عَْن ً جالِسا الإنساِن ابُن َسيَكُونُ ً فَصاعِدا الآنَ مَِن لـَِكْن ٦٩

كَذَلَِك.» إنِّي بِأنفُِسكُْم، ُلْتُمُوها ق «لَقَْد فَأجابَهُْم: إذاً؟» ِ الله ابُن أنَت «فَهَْل جَمِيعاً: ُ لَه فَقالُوا ٧٠

َمِهِ.» ف مِْن بِأنفُِسنا سَمِعنا لَقَْد هُودِ؟ ُّ الش مَِن مَزِيدٍ إلَى هَذا بَعدَ َنحتاُج «هَْل فَقالُوا: ٧١

٢٣
يَسُوع يَستَجوُِب ِيلاُطُس ب الوالِي

يَُضلُِّل َ وَهُو ِ بِه «أمسَْكنا يَقولونَ: وَ الاّتِهاماِت إلَيهِ يُوَّجِهُونَ وَبَدَُأوا ٢ ِيلاُطَس. ب إلَى ُ وَأخَذُوه ها، ُّ كُل ُ َماعَة الج فَقامَِت ١
َلُِك.» الم المَِسيُح ُ نَفسُه َ هُو ُ ه َّ إن يَقُوُل وَ قَيصَرَ، إلَى رائِِب الضَّ دَفَع يُعارُِض ُ ه َّ إن َشعبَنا.

ِ الـكَهَنَة لِكِبارِ ِيلاُطُس ب فَقاَل ٤ ِنَفِسَك.» ب ُلَْت ق َكما َ «هُو يَسُوعُ: ُ فَأجابَه اليَهُودِ؟» مَلُِك أنَت «هَْل ِيلاُطُس: ب ُ فَسَألَه ٣
َّجُِل.» الر لِهَذا ٍ إدانَة ةِ َّ لِأي ً أساسا أِجدُ «لا النّاِس: وَجُمُوِع
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إلَى وََصَل قَْد وَها َلِيِل، الج إقلِيِم فِي بَدَأ لَقَْد ِتَعالِيمِهِ. ب ِ ة َّ اليَهُودِي إقلَيِم كُّلِ فِي النّاَس يُهَيُِّج ُ ه َّ «إن وَقالوا: دُوا أكَّ هُْم لـَِكنَّ ٥

هُنا.»
هِيرُودُس إلَى يَسُوعَ يُرِسُل ِيلاُطُس ب

ُ أرَسلَه هِيرُودَُس، ِ ُسلطَة نِطاِق َتحَت ُ ه َّ أن َ عَلِم وَعِندَما ٧ جَلِيلِيّاً. َّجُُل الر كانَ إْن َسأَل هَذا، ِيلاُطُس ب سَمـِـَع فَلَمّا ٦

الوَقِت. ذَلَِك فِي القُدِس ِ مَدينَة فِي كانَ الَّذي هِيرُودَُس إلَى
أْن وَيَأمَُل يلَةٍ، َطوِ ةٍ مُّدَ مُنذُ ُ يَراه أْن ِيدُ يُر وَكانَ الـَكثِيرَ، ُ عَنه سَمـِـَع فَقَْد َكثِيراً، سُرَّ يَسُوعَ هِيرُودُُس رَأى وَعِندَما ٨

وَكانَ ١٠ َجواٍب. أّيَ ِ يُعطِه فَلَْم يَسُوعَ أمّا َكثِيرَةً، ً أسئِلَة يَسُوعَ عَلَى هِيرُودُُس فَطَرََح ٩ يّاً. مُعِجزِ ً بُرْهانا ُ أمامَه َ يُْظهِر
باحتِقاٍر، يَسُوعَ ُ وَُجنُودُه هِيرُودُُس عامََل َكما ١١ غَيظاً. مَملُوئِينَ ُ هِمُونَه يَتَّ وَهُْم هُناكَ، واقِفِينَ ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو ِ الـكَهَنَة ُ كِبار
ِيلاُطُس، وَب هِيرُودُُس َ تَصالَح اليَوِم ذَلَِك وَفِي ١٢ ِيلاُطَس. ب إلَى ً ِيَة ثان ُ وَأرَسلُوه فاِخراً، ً رِداء عَلَيهِ وََضعُوا َّ ثُم بِهِ. وََسخِرُوا

يِن. عَدُّوَ ذَلَِك قَبَل وَكانا
يَسُوع مَوِت ُ ضَرُورَة

عَب الّشَ ُيحَرُِّض ُ ه َّ لِأن جَُل َّ الر هَذا ْ أحضَرتُم «لَقَْد ١٤ لَهُْم: وَقاَل عَْب، وَالّشَ َ وَالقادَة ِ الـكَهَنَة كِبارَ ِيلاُطُس ب وَدَعا ١٣

مِْن ً َشيئا هِيرُودُُس وَجَدَ وَلا ١٥ إلَيهِ. هتُمُوها وَّجَ َّتِي ال هَِم لِلتُّ ً أساسا أِجْد فَلَْم أمامَكُْم، ُ َبتُه استَجو وَقَدِ القادَةِ. عَلَى
ُأطلُِق َّ ثُم ِ ِبجَلدِه َسآمُرُ لِهَذا ١٦ المَوِت. َ بَة عُقُو عَلَيهِ يَستَِحّقُ ً َشيئا يَفعَْل لَْم تَرَونَ، َكما وَهُوَ، إلَينا. ُ أعادَه ُ ه َّ لِأن ً أيضا هَذا

فِْصٍح. كُّلِ في ً َسجينا للنّاِس ِيلاُطُس ب يُطلَِق أْن يَنبَغِي كانَ إْذ ١٧ سَراحَهُ.»
دٍ ُّ تَمَر بِسَبَِب الّسِجِن فِي ُألقَِي قَْد باراباُس وَكانَ ١٩ باراباَس!» لَنا وَأطلِْق ُلهُ! «اقت مَعاً: ً جَمِيعا صَرَُخوا هُْم لـَِكنَّ ١٨

قاتٌِل. ُ ه َّ وَلِأن المَدِينَةِ، فِي فِيهِ َب َّ تَسَب
«اصلِبهُ! راَخ: الصُّ وَاَصلُوا هُْم لـَِكنَّ ٢١ يَسُوعَ. سَراَح يُطلَِق أْن أرادَ ُ ه َّ لِأن ُأْخرَى، ً ة مَّرَ ِيلاُطُس ب إلَْيهِْم َث وََتحَّدَ ٢٠

اصلِبهُ!»
يَستَِحّقُ ُ ه ِضّدَ ً َشيئا أِجْد لَْم فَأنا جُُل؟ َّ الر هَذا ارتََكَب قَدِ ٍ ِيمَة جَر َ ة َّ أي «لـَِكْن ثالِثَةً: ً ة مَّرَ ِيلاُطُس ب لَهُْم فَقاَل ٢٢

سَراحَهُ.» ُأطلُِق َّ ثُم ِ بجَلدِه َسآمُرُ وَلِهَذا المَوِت. َ بَة عُقُو
ِيلاُطُس ب َ ر َّ فَقَر ٢٤ الأمرِ. ِ نِهايَة فِي صَرَخاتُهُْم وَانتَصَرَْت بَِصلبِهِ. مُطالِبينَ عاٍل بَِصوٍت راَخ الصُّ وَاَصلُوا هُْم أّنَ َ غَير ٢٣

اختاروهُ. الَّذِي جُُل َّ الر َ وَهُو وَالقَتِل. ِح َّ المُسَل دِ ُّ َّمَر الت بِسَبَِب المِسُجوِن جُِل َّ الر سَراَح وَأطلََق ٢٥ َطلَبِهِْم. عَلَى َ المُوافَقَة
ِيدُونَ. يُر ما ِ بِه يَفعَلُوا لـِكَي لَهُْم يَسُوعَ ِيلاُطُس ب مَ َّ وََسل

لِيب الّصَ عَلَى يَسُوعُ
عَلَيهِ، لِيَب الّصَ فَوََضعُوا الحَقُوِل. مَِن قادِمٌ َ وَهُو ، ينّيُ القَيرِ ِسمعانُ ُ اْسمُه ً رَجُلا أمسَكُوا بِهِ، ماِضينَ كانُوا وَبيَنَما ٢٦

يسُوعَ. خَلَف ُ يَحمِلُه ُ وََجعَلُوه
إلَيهِّنَ يَسوعُ فَالتَفََت ٢٨ عَلَيهِ. يُوَلوِلَن وَ يَنُحَن ُكّنَ واتِي َّ الل النِّساءِ بَعُض فِيهِْم بِمَْن يَتبَعُهُ، النّاِس مَِن ٌ َكبِير جَمٌع وَكانَ ٢٧

فِيها يَقُوُل أيّامٌ َستَأتِي إْذ ٢٩ . أبنائِكُّنَ وَعَلَى أنفُِسكُّنَ عَلَى ابِكينَ بَِل ، عَلَيَّ تَبِكينَ لا القُْدِس، ِ مَدينَة بَناِت «يا وَقاَل:
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وََسيَقُولُونَ عَلَينا!› ‹اسقُطِي لِلجِباِل: َسيَقُولُونَ ِحينَئِذٍ ٣٠ يُرِْضعَْن.› وَلَْم يُْنجِبنَ وَلَْم يَحمِلَن لا َّلواتِي ال لِلنِّساءِ ً ‹هَنِيئا النّاُس:
عبَةِ؟»٦٤ الّصَ الأيّاِم فِي الحاُل يَكُونُ َماذا ف الخـَيرِ، أيّاِم فِي هَكَذا يَفعَلُونَ النّاُس كانَ فَإْن ٣١ ‹غَّطِينا.›٦٣ لِلتِّلاِل:

ُمُجمَةَ» «الج يُدعَى الَّذِي المَكاِن إلَى وََصلُوا وَلَمّا ٣٣ ُمجرِمَينِ. وَكانا لِيُعدَما، يَسُوعَ مََع آخَراِن رَجُلاِن وَاقتِيدَ ٣٢
يَسارِهِ. عَْن ُ وَالآخَر يَمِينِهِ، عَْن ُ أحَدُهما فَُصلَِب ُجرِمَينِ، الم مََع ُ َصلَبُوه

وَوَقََف ٣٥ القُرعَةِ. بِإلقاءِ ُ مَلابِسَه وَاقتَسَمُوا يَفعَلُونَ.» ما يَدرُونَ لا هُْم لِأّنَ ساِمحهُْم أبِي، «يا يَسُوعُ: قاَل َّ ثُم ٣٤
اللهِ.» ُمختارَ المَِسيَح ً َحّقا َ هُو كانَ إْن ُ نَفسَه فَلْيُخَلِّْص غَيرَهُ، ََّص خَل «لَقَْد وَقالُوا: ُ القادَة ِ بِه َ وََسخِر ُجونَ. َّ يَتَفَر هُناكَ النّاُس
خَلِّْص اليَهُودِ، مَلَِك ُكنَت «إْن وَقالوا: ٣٧ بِخَمرٍ، ً مَمزُوجا خَلّا ُ لَه مُوا وَقَّدَ بِهِ، وَاستَهزَُأوا ً أيضا ُنُودُ الج مَ تَقَّدَ َكما ٣٦

نَفسََك!»
اليَهُودِ.» مَلُِك َ هُو «هَذا عَلَيها: مَكتُوٌب ٌ لافِتَة ُ فَوقَه وَكانَْت ٣٨

مَعََك!» وَخَلِّْصنا نَفسََك َلِّْص فَخ المَِسيَح؟ «ألَسَت يَقوُل: وَ ُ يُهِينُه ِ ِجوارِه إلَى قَيْنِ َّ المُعَل ُجرِمَينِ الم أحَدُ وَأخَذَ ٣٩
نا َّ أن إْذ يُبَرِّرهاُ، ما فَلَها بَتُنا عُقُو أمّا ٤١ نَفسِها، ِ بَة العُقُو َتحَْت فَأنَت اللهَ؟ قِي َّ تَت «ألا وَقاَل: ُ خَه وَّبَ َ الآخَر لـَِكّنَ ٤٠

تَبدَُأ ِحينَ اذكُرنِي يَسُوعُ، «يا قاَل: َّ ثُم ٤٢ خاطِئاً.» ً َشيئا يَفعَْل فَلَْم جُُل، َّ الر هَذا أمّا فَعَلناهُ. ما َ جَزاء ُ ه نَستَِحّقُ ما نَناُل
مُلكََك.»

الفِردَوِس.» فِي مَعِي َستَكُونُ اليَومَ لََك، الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٤٣

يَسُوع مَوُت
فَلَْم ٤٥ هرِ. الّظُ بَعدَ ِ الثّالِثَة ِ الّساعَة ى َّ َحت الأْرِض كُّلِ عَلَى لامُ الّظَ َ م َّ وََخي ُظهراً. َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان َ َنحْو ُ الّساعَة وَكانَِت ٤٤

عاٍل: بَِصوٍت يَسُوعُ وَصَرََخ ٤٦ نِصفَينِ. إلَى الهَيكَِل٦٥ ُ ِستارَة ْت وَانشَّقَ الوَقِت. ذَلَِك َطواَل ُضوءَها مُس الّشَ تُرِسِل
وَح. ُّ الر َ أسلَم هَذا قاَل وَلَمّا يَدَيَك.›»٦٦ بَينَ رُوِحي ‹أستَودِعُ أبِي، «يا

يئاً.» بَر كانَ َّجَُل الر هَذا أّنَ في رَيَب «لا وَقاَل: اللهَ، َح َّ فَسَب حَدََث، ما ٦٧ ومانِيُّ ُّ الر الّضابُِط وَرَأى ٤٧

الَّذِيَن كُّلُ أمّا ٤٩ ُصدُورِهِْم. عَلَى يَقرَعُونَ وَهُْم فَمَُضوا َحَصلَْت، َّتِي ال َ الأشياء تَجَمهَرُوا الَّذِيَن النّاِس كُّلُ وَرَأى ٤٨

َلِيِل. الج مَِن ُ تَبِعنَه واتِي َّ الل ُ النِّساء بَينِهِمُ مِْن وَكانَ َيحدُُث. ما كُّلَ يُراقِبُونَ بَعِيدٍ مِْن وَقَفُوا فَقَْد عَرَفُوهُ،
يَسُوع يَدفُِن الرّاِمي يُوُسُف

فُِق َّ يَت يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن إلّا ٥١ ، اليَهُودِّيِ َجلِِس الم فِي ٌ عُضو َ وَهُو يُوُسُف، ُ اْسمُه ٌ وَمُستَقِيم ٌ صاِلح رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٥٠

اللهِ. مُلُْك يَبدَأ أْن إلَى ُق َّ يَتَشَو وَكانَ َلِيِل، الج إقليِم فِي َّتِي ال ِ الرّامَة ِ َلدَة ب مِْن يُوُسُف كانَ وَفَعَلُوهُ. ُ رُوه َّ قَر ما فِي مَعَهُْم
٢٣:٣٠ ٦٣

8. :10 هوشع كتاب من ‹غّطِينا. … سيقولون
٢٣:٣١ ٦٤

اليابِسَةِ؟ ِ َجرَة الّشَ فِي َسيَفعَلونَ َماذا ف الخَضراءِ، ِ َجرَة الّشَ فِي هَكَذا يَفعَلُونَ النّاُس كانَ فَإْن حرفياً: .31 العدد
٢٣:٤٥ ٦٥

الإلهي. الحضور يمثل الأقداس قدس وكان اليهودي. الهيكل بقية عن الأقداس» «قدس تفصل كانت َّتي ال الستارة الهيكل. ستارة
٢٣:٤٦ ٦٦

5. :31 المزمور من يديك. … أستودع
٢٣:٤٧ ٦٧

المئة.» «قائد ً حرفيا وماني. ُّ الر الضابط
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فِي مَنُحوٍت قَبرٍ فِي ُ وََضعَه َّ ثُم بِكِتّاٍن، ُ ه وَلَّفَ لِيِب الّصَ عَِن ُ فَأنزَلَه ٥٣ يَسُوعَ. َجسَدَ ُ مِنه وََطلََب ِيلاُطَس ب إلَى فَذَهََب ٥٢

وَشيكاً. كانَ الَّذي بِت للّسَ الاْستِعدادِ يَومَ ذَلَِك حَدََث ٥٤ قَبُل. مِْن فيهِ أحَدٌ وُِضــَع قَْد يَكُْن لَْم خرِ، الّصَ
الجَسَدُ وُِضــَع وََكيَف القَبرَ، وَرَأيَن يُوُسَف، تَبِعَْن فَقَْد َلِيِل، الج مَِن يَسُوعَ مََع أتَينَ قَْد ُكّنَ واتِي َّ الل ُ ساء َّ الن أمّا ٥٥

يعَةِ. رِ َّ الش ةِ َّ وَِصي َحسََب استَرَحَن بِت الّسَ وَفِي المَِسيِح. ِلجَسَدِ ً ة خاّصَ ً يُوتا ُ وَز ً عُطُورا وَأعدَْدنَ عُدنَ َّ ثُم ٥٦ فِيهِ.
٢٤

المَوت مَِن يَسُوعَ ُ قِيامَة
َّتِي ال يُوَت ُّ وَالز العُطُورَ مَعَهُّنَ وَحَمَلَْن القَبرِ، إلَى ً ِجّدا مُبَكِّراٍت ُ النِّساء جاءَِت الُأسبُوِع، أيّاِم مِْن يَوٍم ِل أّوَ وَفِي ١

وَبَينَما ٤ يَسُوعَ. ّبِ َّ الر َجسَدَ َيجِدنَ لَْم هُّنَ لـَِكنَّ فَدَخَلَْن، ٣ القَبرِ. باِب عَْن دُحرَِج قَْد َ َجَر الح أّنَ فَوَجَدنَ ٢ أعدَْدنَها.
وََحنَينَ الخَوُف كَهُّنَ ـَّ فَتَمَل ٥ أمامَهُما. وَوَقَفا ٍ لامِعَة ِياٍب ث فِي رَجُلاِن فَجأةً َ َظهَر حَدََث، ما فِي ً ِجّدا مُتَحَيِّراٍت ُكّنَ
لـَكُّنَ ُ قالَه ما اذْكُرْنَ قامَ! بَْل هُنا، َ هُو لَيَس ٦ الأمواِت؟ بَينَ الحَّيِ عَِن تَبحَثنَ ِماذا «ل جُلاِن: َّ الر لَهُما فَقاَل . رُؤُوسُهُّنَ

اليَوِم فِي يَقومَ وَ يُصلََب َّ ثُم الخُطاةِ، ِ َسيطَرَة َتحَت الإنساِن ابُن يُوَضَع أْن بُّدَ لا ُ ه َّ إن قاَل ٧ َلِيِل. الج فِي كانَ عِندَما
يَسُوعَ. كَلامَ ُ النِّساء رَِت َّ تَذَك حينَئِذٍ، ٨ الثّالِِث.»

يُوَنّا وَ ُ ة َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر هُّنَ ُ وَالنِّساء ١٠ حَدََث. بِما ِيَن الآخَر وَكُّلُ ً رَُسولا َ عَشَر الأحَدَ وَأخبَرنَ القَبرِ، مَِن فَعُدنَ ٩

فَلَْم يفاً، َتخرِ لَهُْم كَلامَهُّنَ فَبَدا ١١ الُأمُورِ. ِ بِهَذِه ُسَل ُّ الر وَأخبَرنَ ياُت، َ الُأخر النِّساءِ مََع فَذَهَبْنَ يَعقُوَب. ُأمُّ ُ يَم وَمَر
ً مُتَفَكِّرا مَضَى َّ ثُم الأكفاِن. َ غَير َ يَر لَْم ُ ه َّ لـَِكن انحَنَى، وََصَل، وَلَمّا القَبرِ. إلَى وَرََكَض نَهََض بُطرَُس لـَِكّنَ ١٢ ! يَُصّدِقُوهُّنَ

حَدََث. ما فِي
ِعمواس يِق َطرِ عَلَى

القُْدِس، ِ مَدينَة عَْن أْمياٍل ِ َسبْعَة َ َنحو تَبعُدُ ٍ يَة قَر إلَى ذاهِبَينِ يَسُوعَ تَلامِيذِ مِْن اثْناِن كانَ نَفِسهِ، اليَوِم ذَلَِك وَفِي ١٣

اقتَرََب الُأمُورَ، ِ هَذِه وَيُناقِشاِن ماِن َّ يَتَكَل كانا وَبَينَما ١٥ حَدَثَْت. َّتِي ال الُأمُورِ كُّلِ عَْن يَتَحادَثاِن وَكانا ١٤ ِعمواُس. اْسمُها
َّتِي ال ُ الُأمُور ِ هَذِه ِهيَ «ما لَهُما: فَقاَل ١٧ إلَيهِ. ِف ُّ عَر َّ الت مَِن مُنِعَتا أعيُنَهُما لـَِكّنَ ١٦ مَعَهُما، وَسارَ مِنهُما ُ نَفسُه يَسُوعُ
خُص الّشَ َك َّ أن بُّدَ «لا باُس: كِلْيُو ُ وَاْسمُه أحَدُهُما ُ لَه وَقاَل ١٨ وَجهاهُما. وَعَبََس فا، َّ فَتَوَق سائِراِن؟» ُما وَأنت فِيها تَتَناقَشاِن

الماِضيَةِ!» ِ القَلِيلَة الأيّاِم فِي حَدَثَْت َّتِي ال بِالُأمُورِ يَدرِي لا الَّذِي القُْدِس ِ مَدينَة فِي الوَِحيدُ
ٌ عَظِيم ٌ نَبِّي ُ ه َّ أن بَيَّنَ ً رَجُلا كانَ لَقَْد . النّاصِرِّيَ بِيَسُوعَ ِ المُتَعَلِّقَة «الُأمُورِ لَهُ: فَقالا ُأمُوٍر؟» ُ ة َّ «أي يَسُوعُ: لَهُما فَقاَل ١٩
َّ ثُم بِالمَوِت، عَلَيهِ لِيُحكَمَ ُ أسلَمُوه وَحُّكامِنا كَهَنَتِنا كِبارَ أّنَ َكيَف ُث نَتَحَّدَ وَكُنّا ٢٠ وَأقوالِهِ. ِ أعمالِه فِي وَالنّاِس ِ الله أمامَ

ِيَل. إسرائ بَنِي ُ َسيَُحرِّر الَّذِي َ هُو يَكُونَ أْن نَأمَُل قَبُل مِْن كُنّا وَقَْد ٢١ َصلَبُوهُ.
إلَى ذَهَبنَ فَقَْد ُلْنَهُ. ق بِما جَماعَتِنا فِي النِّساءِ بَعُض أذهَلَتْنا وَقَْد ٢٢ أيّاٍم. ُ ثَلاثَة ذَلَِك حُدُوِث عَلَى مَضَى قَْد ها وَالآنَ
أخبَرُوهُّنَ ً مَلائِكَة ُ يُشبِه ما رَأيَْن هُّنَ أّنَ وَأخبَرْنَنا وَِجئْنَ َجسَدَهُ، َيجِْدنَ لَْم هُّنَ لـَِكنَّ ٢٣ باِح، الّصَ مَِن مُبَكِّرٍ وَقٍت فِي القَبرِ

هُوَ.» ُ يَرَوه لَْم هُْم لـَِكنَّ النِّساءُ، قالَِت َكما ً فارِغا ُ وَوَجَدُوه القَبرِ، إلَى جَماعَتِنا مِْن بَعٌض فَذَهََب ٢٤ حَيٌّ. ُ ه َّ بِأن
َيحتَمَِل أْن ً يّا ضَرُورِ يَكُْن ألَْم ٢٦ الأنبِياءُ. ُ قالَه ما بِكُّلِ الإيماِن فِي وَبَطِيئاِن غَبِيّاِن ُما «أنت يَسُوعُ: لَهُما فَقاَل ٢٥

وَالأنبِياءِ. مُوسَْى ُكتُِب جَمِيِع فِي ُ عَنه قِيَل ما لَهُما رَ َّ وَفَس ٢٧ َمجدِهِ؟» إلَى فَيَدخَُل َ الأشياء ِ هَذِه المَِسيُح
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ِ عَلَيه ألَحّا هُما لـَِكنَّ ٢٩ المَِسيرَ. يُواِصَل أْن ِيدُ يُر ُ ه َّ بِأن يَسُوعُ َ فَتَظاهَر إلَيها، مُتَوَّجِهَينِ كانا َّتِي ال ِ يَة القَر مَِن َبُوا وَاقتَر ٢٨

إلَى جَلََس وَعِندَما ٣٠ فَدَخََل. المَغيِب،» عَلى ْمُس الّشَ وَأوَشَكِت المَساءُ، اقْتَرََب فَقَدِ عِندَنا، «ابَق لَهُ: وَقالوا ةٍ بِِشّدَ
عَنهُما. اختَفَى ُ ه َّ لـَِكن وَعَرَفاهُ، أعيُنُهُما فَفُتَِحْت ٣١ وَناوَلَهُما. ُ مَه قَّسَ َّ ثُم اللهَ، َ وََشكَر َ الخـُبز أخَذَ مَعَهُما، ِ المائِدَة

ً فَورا وَقاما ٣٣ الـكُتَُب؟» لَنا وَيَشرَُح يِق، رِ الّطَ فِي يُكَلِّمُنا َ وَهُو فِينا قِداِن َّ يَت قَلبانا يَكُْن «ألَْم لِلآخَرِ: أحَدُهُما فَقاَل ٣٢
ّبُ َّ الر قامَ «لَقَْد يَقُولُونَ: وَكانُوا ٣٤ مَعاً. ُمجتَمِعِينَ ِيَن وَالآخَر ً رَُسولا َ عَشَر الأحَدَ وَوَجَدا القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى وَرَِجعا

الخـُبزَ. قَسَمَ عِندَما إلَيهِ فا َّ تَعَر وََكيَف يِق، رِ الّطَ عَلَى حَدََث ما التِّلمِيذاِن شَرََح َّ ثُم ٣٥ لِِسمعانَ.» َ َظهَر وَقَْد َحّقاً!
لِتَلامِيذِه ُ يَظهَر يَسُوعُ

مَعَكُْم.» لامُ الّسَ «لِيَكُِن لَهُْم: وَقاَل بَينَهُْم، ُ نَفسُه يَسُوعُ وَقََف الُأمُورِ، ِ بِهَذِه ُيحَّدِثانِهِْم مازالا كانا وَيَبنَما ٣٦

ُ تَدُور ِماذا وَل هَكَذا؟ مُنزَِعجُونَ ْ أنتُم ِماذا «ل لَهُْم: قاَل ُ ه َّ لـَِكن ٣٨ َشبَحاً. يَرَونَ هُْم أّنَ وا ُّ وََظن الخَوُف، كَهُمُ ـَّ َل وَتَم فَاندَهَشُوا ٣٧

فَلَيَس دُوا، وَتَأكَّ المِسُونِي نَفسِي. أنا ُ ه َّ أن ُميِّزوا ت أْن تَقدِرُونَ ْ أنتُم . وَقَدَمَيَّ يَدَّيَ إلَى انظُرُوا ٣٩ عُقُولـِكُْم؟ فِي كُوكُ الّشُ
لِي.» تَرَونَ َكما وَعِظامٌ لَحمٌ بَِح لِلّشَ

لَهُْم فَقاَل وَمَذهُولِينَ. مَُصّدِقِينَ َ غَير يَزالُونَ ما كانُوا فَرَحتِهِْم، وَمِْن ٤١ وَقَدَمَيهِ. يَدَيهِ أراهُْم هَذا، قاَل أْن وَبَعدَ ٤٠
أمامَهُْم. وَأكَلَها فَأخَذَها ٤٣ مَطبُوٍخ، سَمٍَك مِْن ً قِطعَة ُ لَه مُوا فَقَّدَ ٤٢ هُنا؟» يُؤكَُل ما لَدَيكُْم «هَْل يَسُوعُ:

َق يَتَحَّقَ أْن بُّدَ لا ُ ه َّ إن لـَكُْم ُلُْت ق فَقَْد مَعَكُْم. بَعدُ ُكنُت عِندَما بِها ثتُكُْم حَّدَ َّتِي ال ُ الُأمُور ِهيَ ِ «هَذِه لَهُْم: قاَل َّ ثُم ٤٤

المَزامِيرِ.» وَفِي الأنبِياءِ ُكتُِب وَفِي مُوسَى ِ يعَة شَرِ فِي عَنِّي ُكتَِب ما كُّلُ
المَوِت مَِن يَقُومَ وَ مَ َّ يَتَأل أْن بُّدَ لا المَِسيَح أّنَ مَكتُوٌب «نَعَْم، لَهُْم: وَقاَل ٤٦ الـكُتَُب. لِيَفهَمُوا أذهانَهُْم فَتََح َّ ثُم ٤٥

ْ وَأنتُم ٤٨ القُْدِس. ِ مَدينَة مَِن ً ابتِداء الُأمَِم َمِيِع ِلج ِ بِاْسمِه الخَطايا ِ وَمَغفِرَة ِ بَة و َّ بِالت رَ َّ يُبَش أْن بُّدَ وَلا ٤٧ الثّالِِث. اليَوِم فِي
ُ الله ُلبِسَكُمُ ي أْن إلَى القُْدِس ِ مَدِينَة فِي امكُثوا لـَِكِن أبِي، ِ بِه وَعَدَ ما لـَكُْم َسُأرِسُل وَالآنَ ٤٩ الُأمُورِ. تِلَك عَلَى شُهُودٌ

الأعالِي.» مَِن ةً َّ قُو
ماء الّسَ إلَى يَعُودُ يَسُوعُ

ماءِ. الّسَ إلَى وَرُفـِـَع عَنهُْم ابتَعَدَ يُبارِكُهُْم، كانَ وَبَينَما ٥١ وَبارَكَهُْم. يَدَيهِ وَرَفََع عَنيا، بَيِت إلَى بِهِْم خَرََج َّ ثُم ٥٠
اللهَ. يُسَبُِّحونَ الهَيكَِل ِ ساحَة فِي ُ ه َّ كُل وَقتَهُْم يَقُضونَ وَكانُوا ٥٣ عَظِيٍم. بِفَرٍَح القُْدِس ِ مَدينَة إلَى وَعادُوا لَهُ، فَسَجَدُوا ٥٢



٢٢ : ١ يُوَحنّا ١٦٧٨ ١ : ١ يُوَحنّا

يُوَحنّا ُ بِشارَة
الله ُ كَلِمَة المَِسيُْح يَسُوعُ

ِ بِه ٣ البَْدءِ. فِي ِ الله مََع ُ الكَلِمَة كانَ ٢ اللهَ. َ هُو ُ الكَلِمَة وَكانَ اللهِ، مََع ُ الكَلِمَة وَكانَ مَوُْجوداً، الكَلِمَة١ُ كانَ البَْدءِ فِي ١

لِلبَشَرِ. ورِ ُّ بِالن جاءَْت َّتِي ال ِهيَ ُ َياة الح ِ وَهَذِه َياةُ. الح كانَِت ِ فِيْه ٤ خُلَِق. مِمّا ٌ شَيء ُيخلَْق لَْم ِ وَبِدُونِه شيءٍ، كُّلُ خُلَِق
تَهزِْمهُ.٢ لَْم ُ لْمَة وَالّظُ لْمَةِ، الّظُ فِي ُ ور ُّ الن يَْسطَُع ٥

يَكُْن لَْم ٨ النّاِس. جَمِيُع ِ بِواِسطَتِه يُؤْمَِن لـِكَْي ورِ، ُّ الن عَِن لِيَشْهَدَ َ جاء ٧ يُوَحنّا. ُ اْسمُه ِ الله مَِن ً مُرَسلا رَجٌُل َ جاء ٦

العالَِم. إلَى ً ِيا آت فَكانَ إنساٍن، كُّلِ َ َحياة ُ يُنِيْر الَّذِي الحَقِيْقِّيُ ُ ور ُّ الن أمّا ٩ ورِ. ُّ الن عَِن لِيَشْهَدَ َ جاء ُ ه َّ لـَِكن ورَ. ُّ الن َ هُو
بِهِ. يُرَّحِْب لَْم ُ َشعبَه لـَِكّنَ لَهُ، الَّذِي العالَِم إلَى َ جاء ١١ يَعْرِفْهُ. لَْم َ العالَم لـَِكّنَ العالَمُ، خُلَِق ِ وَبِه العالَِم، فِي كانَ ١٠
اللهِ، مَِن وُلِدُوا قَْد فَهُْم ١٣ اللهِ. أولادَ يَِصيْرُوا أْن فِي الحَّقَ أعطاهُمُ فَقَْد بِاْسمِهِ، آمَنُوا الَّذِيَْن أِي قَبِلُوهُ، الَّذِيَْن أمّا ١٢

رَجٍُل. ِ إرادَة وَمِْن وَلَحٍْم دٍَم مِْن ةِ َّ بِيْعِي الّطَ ِ لِلوِلادَة ً ِخلافا
ً مَملُوءا الوَِحيْدَ ُ ابْنَه ِ باعتِبارِه الآِب مَِن ُ نالَه الَّذِي َجْدُ الم ذَلَِك َمجدَهُ، رَأيْنا وََنحُن بَيْنَنا. وَعاَش إنساناً، ُ الكَلِمَة وَصارَ ١٤
ُ أعظَم بَعْدِي ‹الآتِي ُلُْت: ق ِحيْنَ ِ أْعنِيْه ُكنُْت الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو «هَذا وَأعلََن: يُوَحنّا ُ لَه شَهِدَ ١٥ وَالحَّقِ. ِ النِّعمَة مَِن
أمّا مُوسَى، ِ بِواِسطَة ُأعطِيَْت ُ يْعَة رِ َّ فَالش ١٧ نِعْمَةٍ. فَوَْق ً نِعْمَة نا ُّ كُل أخَْذنا المِلءِ ذَلَِك وَمِْن ١٦ قَبلِْي.›» كانَ ُ ه َّ لِأن مِنِّي،
بِالآِب، المُتِِّحدُ ُ الله َ هُو الَّذِي الوَِحيْدَ الابَْن لـَِكّنَ ، قَّطُ َ الله رَأى أحَدٍ مِْن ما ١٨ المَِسيِْح. بِيَسُوعَ فَجاءا وَالحَّقُ ُ النِّعْمَة

بِهِ. فَنا عَّرَ
المَعْمَدان يُوَحنّا ُ شَهادَة

َ م َّ فَتَكَل ٢٠ أنَت؟» «مَْن لِيَْسألُوهُ: يِّيْنَ وَلاوِ ً كَهَنَة القُْدِس ِ مَدِيْنَة يَهُودُ أْرَسَل عِنْدَما يُوَحنّا ُ شَهادَة ِهيَ ِ وَهَذِه ١٩
المَِسيَْح.» أنا «لَْسُت وَقاَل: اعتَرََف بَِل الإجابَةِ، عَِن يَمْتَنـِـْع وَلَْم ٍ بِصَراحَة

يلِيّا؟»٣ إ أأنَت إذاً؟ أنَت «فَمَْن فَسَألُوهُ: ٢١
«لا.» قاَل:

؟»٤ بِيُّ َّ الن «أأنَت فَسَألُوهُ:
«لا.» فَقاَل:

نَْفِسَك؟» عَْن تَقُوُل ماذا أْرَسلُونا. ذِيَْن َّ لِل ً َجوابا َ نُقَّدِم لـِكَْي لَنا قُْل إذاً؟ أنَت «مَْن لَهُ: فَقالُوا ٢٢

١:١ ١
النّاَس مَ َّ كَل َ الله لأّنَ نفسَهُ، «المَسيح» تَعني هنا ها أّنَ غير «رِسالة.» إلى تُتَرَجمَ أْن ُمكُن وي الاتِّصال، أشكاِل مِْن َشكٍل أّيَ تَعني ةِ َّ بِاليوناني «لُوُجوْس.» الكَلِمَة.

14. 2، ،1 الأعداد في مكررة 2. :1 عبرانيِّين انظر المَسيِح. يَسوعَ ّبِ َّ الر في ِ ذاتِه عْن
١:٥ ٢

«تفهمه.» أْو تهزمه.
١:٢١ ٣

.6 - 5 :4 ملاخي على ً بناء ُ َمجيئَه عونَ َّ يتوق اليهودُ وكانَ الميلاد. قبل 850 سنةِ نحو اللهِ أنبياءِ أحدَ يليّا. إ أأنَْت
١:٢١ ٤

.19 - 15 :18 تثنية على ً بناء موسَى مثَل نَبّيٍ َ َمجيء عونَ َّ يتوق اليهودُ كانَ . بيُّ َّ الن أأنَْت



٤٥ : ١ يُوَحنّا ١٦٧٩ ٢٣ : ١ يُوَحنّا

إَشعْياءُ: بِيِّ َّ الن كَلِماِت ً مُْستَخدِما يُوَحنّا فَقاَل ٢٣

ةِ: َّ ي ِّ البَر فِي يُنادِي إنساٍن ‹َصوُْت «أنا
٥ «‹. ّبِ َّ لِلر ً مُْستَقِيْما ً يْقا َطرِ اْصنَعُوا

وَلا المَِسيَْح، أنَْت تَكُْن لَْم «إْن وَقالوا: ُ مِنْه فَاْستَْفسَرُوا ٢٥ الرِّجاَل. هَؤُلاءِ أْرَسلُوا الَّذِيَْن هُمُ ونَ ُّ يِْسي ِّ الفِر وَكانَ ٢٤
تُعَمِّدُ؟» فَلِماذا ، بِيَّ َّ الن وَلا يلِيّا، إ

يَكونُ وَ بَعْدِي، يَْأتِي الَّذِي َ هُو ٢٧ تَعْرِفُونَهُ. لا مَْن بَيْنَكُْم يَقُِف لـَِكْن الماءِ، فِي ُ ُأعَمِّد «أنا وَقاَل: يُوَحنّا فَأجاَب ٢٦

ِحذائِهِ.» باَط رِ أحُّلَ أْن ْى َّ َحت أْستَِحّقُ فَلا مِنِّْي، أعظَمَ
هُناكَ. يُعَمِّدُ يُوَحنّا كانَ فَقَْد الُأردُّنِ. نَهْرِ مِْن ةِ َّ رْقِي َّ الش ةِ ّفَ الّضِ عَلَى عَنْيا بَيَْت ِ يَة ْ قَر فِي ذَلَِك كانَ ٢٨

الله حَمَُل َ هُو يَسُوعُ
َ هُو هَذا ٣٠ العالَِم. َ ة َّ َخطِي يُل ِ يُز الَّذِي ِ الله حَمَُل َ هُو «هَذا فَقاَل: ُ َنحْوَه ً ِيا آت يَسُوعَ يُوَحنّا رَأى التّالِي، اليَوِْم وَفِي ٢٩

فِي ُ ُأعَمِّد ِجئُْت لـَِكنِّي أعرِفُهُ، أُكْن لَْم وَأنا ٣١ قَبلِي.› كانَ ُ ه َّ لِأن مِنِّي، أعظَمُ رَجٌُل بَعْدِي ‹يَْأتِي عَنْهُ: ُلُْت ق الَّذِي
ِيَل.» إسْرائ لِبَنِي ً مَعْرُوفا َ هُو َ يَِصيْر لـِكَْي الماءِ

أعرِفْهُ. أُكْن لَْم نَْفسِي أنا ٣٣ عَلَيْهِ. ُّ وَيَْستَقِر ٍ حَمامَة مِثَل ماءِ الّسَ مَِن يَنزُِل وَح ُّ الر «رَأيُْت فَقاَل: يُوَحنّا شَهِدَ َّ ثُم ٣٢

القُدُِس.› وِح ُّ الر فِي ُ َسيُعَمِّد الَّذِي َ هُو عَلَيْهِ، ً ًوَمُْستَقِرّا نازِلا وَح ُّ الر تَرَى ‹مَْن لِي: قاَل الماءِ فِي لُِأعَمِّدَ أرَسلَنِي الَّذِي لـَِكّنَ
اللهِ.» ابُْن َ هُو هَذا أّنَ وَأشْهَدُ ذَلَِك، رَأيُْت وَقَْد ٣٤

يَسُوع تَلامِيْذِ ُل أّوَ
فَلَمّا ٣٧ اللهِ.» حَمَُل َ هُو «ها فَقاَل: ً مارّا يَسُوعَ فَرَأى ٣٦ تَلامِيْذِهِ. مِْن اثْنَينِ ًمََع واقِفا يُوَحنّا كانَ التّالِي اليَوِْم وَفِي ٣٥
– «رابِْي لَهُ: فَقالا ِيْداِن؟» تُر «ماذا فَسَألَهُما: يَتْبَعانِهِ، فَرَآهُما يَسُوعُ فَالْتَفََت ٣٨ يَسُوعَ. تَبِعا قالَهُ، ما التِّلْمِيْذاِن سَمـِـَع
وَكانَِت اليَوْمَ. ذَلَِك ُ عِنْدَه وَبَقِيا يُقِيْمُ، كانَ أيَْن وَرَأيا فَذَهَبا وَانظُرا.» «تَعالَيا لَهُما: فَقاَل ٣٩ تُقِيْمُ؟» أيَْن – ُ مُعَلِّم يا أْي

ْهرِ. الّظُ بَعْدَ ِ الرّابِعَة َ َنحو ُ الّساعَة
ِسمْعانَ ُ أخاه فَوَجَدَ ٤١ يَسُوعَ. وَتَبِعا يُوَحنّا ُ قالَه ما سَمِعا ذَيِْن َّ الل التِّلْمِيْذَيِْن أحَدَ بُطرَُس ِسمْعانَ أُخو أنْدَراوُُس وَكانَ ٤٠
«أنَت وَقاَل: يَسُوعُ ِ إلَيْه َ فَنَظَر يَسُوعَ. إلَى ِ بِأِخيْه أنْدَراوُُس وَأتَى ٤٢ المَِسيَْح. أِي مَِشيْحا!»٦ وَجَْدنا «لَقَْد لَهُ: وَقاَل

«َصخْرٌ.» الاسِْم هَذا وَمَعْنَى ِكيْفا.»٧ وََستُْدعَى يُونا، بُْن ِسمْعانُ
وَكانَ ٤٤ «اتبَعْنِي.» لَهُ: وَقاَل ُس ُّ فِيلِب ُ اْسمُه ً رَجُلا فَوَجَدَ َلِيِل. الج إقلِيِْم إلَى هاَب الذَّ يَسُوعُ رَ َّ قَر التّالِي اليَوِْم وَفِي ٤٣

الَّذِي جَُل َّ الر وَجَْدنا «لَقَْد لَهُ: وَقاَل ِيَل نَثَنائ ُس ُّ فِيلِب وَوَجَدَ ٤٥ وَبُْطرَُس. أنْدَراوَُس ِ َلْدَة ب َصيْدا، بَيَْت ِ َلْدَة ب مِْن ُس ُّ فِيلِب
3 :40 إَشعْياء ١:٢٣ ٥

١:٤١ ٦
«المَسيح.» لكلمةِ الأراميُّ اللفُظ مَِشيْحا.

١:٤٢ ٧
«َصخر.» ومعناها «بيترُوس» ةِ َّ اليوناني في يقابلها ٌ ة َّ آرامي ٌ كلمة ِكيْفا.



١٧ : ٢ يُوَحنّا ١٦٨٠ ٤٦ : ١ يُوَحنّا

فَقاَل ٤٦ النّاصِرَةِ.» ِ مَدِيْنَة مِْن يُوُسَف بُْن يَسُوعُ َ هُو الأنبِياءُ! ُ عَنْه َكتََب وَالَّذِي يْعَةِ، رِ َّ الش ُكتُِب فِي مُوسَى ُ عَنْه َكتََب
ِنَْفِسَك.» ب ْ وَانظُر «تَعاَل ُس: ُّ فِيلِب فَقاَل النّاصِرَةِ؟» مَِن ٌ صاِلح ٌ شَْيء َيخرَُج أْن ُمِْكُن «أي ِيُل: نَثَنائ ُ لَه

«َكيَْف ِيُل: نَثَنائ ُ لَه فَقاَل ٤٨ فِيْهِ!» ِخداعَ لا أِصيٌل ٌ ِيلِيّ إسْرائ «هَذا عَنْهُ: فَقاَل َنحْوَهُ، ً ِيا آت ِيَل نَثَنائ يَسُوعُ وَرَأى ٤٧

«يا ِيُل: نَثَنائ فَقاَل ٤٩ ُس.» ُّ فِيلِب يَْدعُوكَ أْن قَبَل التِّيْنِ، ِ َشجَرَة َتحَت ُكنَْت عِندَما «رَأيْتَُك يَسُوعُ: فَأجاَب عَرَفْتَنِي؟»
التِّيْنِ؟ ِ َشجَرَة َتحَت رَأيْتَُك إنِّي ُلُْت ق لِأنِّي بِي «أتُؤْمُِن يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٥٠ ِيَل!» إسْرائ مَلُِك أنَْت اللهِ! ابُْن أنَت مُعَلِّمُ،
يْنزِلُونَ›٨ وَ يَْصعَدُونَ ِ الله ُ وَ‹مَلائِكَة تَنفَتُِح َ ماء الّسَ َستَرَْونَ لـَكُْم، الحَّقَ «أقُوُل لَهُ: قاَل َّ ثُم ٥١ هَذا.» مِْن أعظَمَ َستَرَى

الإنساِن.» ابِْن عَلَى
٢

الُأولَى ُ المُعِجزَة
يَسُوعُ ً أيضا دُِعيَ وَقَْد ٢ هُناكَ. يَسُوعَ ُأمُّ وَكانَْت َلِيِل. الج إقلِيِْم فِي قانا ِ َلْدَة ب فِي عُْرٌس َ ُأقِيْم الثّالِِث، اليَوِْم وَفِي ١

ِماذا «ل يَسُوعُ: لَها فَقاَل ٤ نَبيذٌ.» عِندَهُْم يَعُْد «لَْم لَهُ: يَسُوعَ ُأمُّ قالَْت بيذُ، َّ الن نَفِدَ وَعِندَما ٣ العُرِْس. إلَى ُ وَتَلامِيْذُه
لـَكُْم.» ُ يَقُولُه ما كُّلَ «افعَلُوا لِلخُّداِم: فَقالَْت ُ ه ُأمُّ أمّا ٥ بَعْدُ!» عَمَلِي لِأبْدَأ الوَقُْت َيحِِن لَْم ُأمِّي؟ يا إلَيَّ تَْأتِيْنَ

مِْنها َحوٍْض كُّلُ وَكانَ لِطُقُوسِهِْم.٩ ً وَفْقا لِلاغتِساِل اليَهُودُ يَْستَخدِمُها لِلماءِ، ةٍ َّ ي َحجَرِ أحواٍض ُ ة َّ ِست هُناكَ وَكانَْت ٦

َّ ثُم ٨ تِها. َّ حاف إلَى فَمَلُأوها بِالماءِ.» الأحواَض «املُأوا لِلخُّداِم: يَسُوعُ فَقاَل ٧ لِتْراً.١٠ يَْن وَعِشْرِ ٍ لِمِئَة أْو َمانِيْنَ لِث ِســُع َّ يَت
إلَى َل َّ َتحَو الَّذِي َ الماء الحَفِل رَئِيُْس فَذاَق ٩ ذَلَِك. فَفَعَلُوا الحَفِل.» لِرَئِيِْس وَقَّدِمُوا مِْنها، اغرِفُوا «وَالآنَ لَهُْم: قاَل
وَقاَل ١٠ يَْس العَرِ فَاْستَْدعَى يَعلَمُونَ. كانُوا َ الماء غَرَفُوا الَّذِيَْن الخُّدامَ لـَِكّنَ بيذُ، َّ الن َ جاء أيَْن مِْن ُ يَعلَم يَكُْن وَلَْم نَبيذٍ.
أبقَيَْت َك َّ لـَِكن ُجودَةً، الأقَّلَ بيذَ َّ الن يُقَّدِمُونَ يُوُف، الّضُ َ يَْسكَر أْن وَبَعْدَ لاً، أّوَ َ َيِّد الج بيذَ َّ الن النّاُس ُ يُقَّدِم ِ العادَة «فِي لَهُ:

الآِن!» إلَى َيِّدَ الج بيذَ َّ الن
َمجدَهُ، يَسُوعُ َ فَأْظهَر َلِيِل. الج إقلِيِْم فِي قانا ِ َلْدَة ب فِي َصنَعَها وَقَْد يَسُوعُ، َصنَعَها َّتِي ال المُعِجزاِت ُأولَى ِ هَذِه كانَْت ١١

أيّاٍم. َ بِْضعَة هُناكَ وَأقامُوا وَتَلامِيْذِهِ. ِ وَُأخوَتِه ِ ُأمِّه مََع َكْفرِناُحومَ ِ مَدِيْنَة إلَى ذَهََب ذَلَِك بَعْدَ ١٢ تَلامِيْذُهُ. ِ بِه وَآمََن
الهَيْكَل ِ ساحَة مِْن ُّجارَ الت ُ يَْطرُد يَسُوعُ

ً أْشخاصا الهَيْكَِل ِ ساحَة فِي وَوَجَدَ ١٤ القُْدِس. ِ مَدِيْنَة إلَى يَسُوعُ فَذَهََب وَِشيْكاً، اليَهُودِّيِ الفِْصِح عِيْدُ وَكانَ ١٣

مِْن ً جَمِيعا وََطرَدَهُْم الحِباِل مَِن ً َسوْطا فََصنََع ١٥ مَوائِدِهِْم. إلَى جالِِسيْنَ صَرّافِيْنَ وَوَجَدَ وَحَماماً. ً وَغَنَما ً ثِيْرانا يَبِيْعُونَ
مِْن ِ هَذِه «أخرُِجوا َماِم: الح لِبائِعِي وَقاَل ١٦ مَوائِدَهُْم. وَقَلََب رّافِيْنَ، الصَّ نُقُودَ َ وَبَعْثَر وَالثِّيْراِن. الغَنَِم مََع الهَيْكَِل ِ ساحَة

مَْكتُوٌب: ُ ه َّ أن ُ تَلامِيْذُه َ ر َّ فَتَذَك ١٧ لِلتِّجارَةِ!» ً ُسوقا أبِي بَيِْت مِْن َتجعَلُوا وَلا هُنا!
١:٥١ ٨

12. :28 تكوين انظر ينزِلون. و … ملائِكَة
٢:٦ ٩

ُأْخرَى. مناسباٍت وفي الهيكل في العبادةِ أْو لاةِ الّصَ وقبل الأكِل قبل للاغتساِل ٌ ة خاّصَ قواعدُ لليَهودِ كان لطُقوسِهِم. ً وَفْقا للاغتساِل
٢:٦ ١٠

ثلاثة.» أْو ِمكيالينِ «ل حرفياً: لتراً. وعشريَن ِمئةٍ ل أْو لثمانينَ
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١١ بَيْتَِك.» عَلَى ُ الغَيْرَة «أكَلَتْنِي
فَعَلَْت؟» ما تَْفعََل أْن فِي َك َحّقَ لِتُثْبَِت يْنا َستُرِ مُعِجزَةٍ َ ة َّ «أي اليَهُودِ: بَعُْض ُ لَه فَقاَل ١٨

أيّاٍم.» ِ ثَلاثَة فِي ً ِيَة ثان ِ َسأبْنِيْه وَأنا الهَيْكََل، هَذا «اهدِمُوا وَقاَل: يَسُوعُ عَلَْيهِْم فَرَدَّ ١٩

أيّاٍم؟» ِ ثَلاثَة فِي ِ َستَبْنِيْه وَأنَت َسنَةً، وَأربَعِيْنَ ً ِستّا الهَيْكَِل هَذا ُ ِناء ب اْستَغْرََق «لَقَدِ اليَهُودُ: ُأولَئَِك فَقاَل ٢٠

هَذا، قاَل ُ ه َّ أن ُ تَلامِيْذُه َ ر َّ تَذَك الأْمواِت، بَيْنِ مِْن يَسُوعُ قامَ فَلَمّا ٢٢ َجسَدَهُ. َ هُو يَسُوعُ ُ عَناه الَّذِي الهَيْكََل لـَِكّنَ ٢١
يَسُوعَ. وَبِكَلاِم بِالـكُتُِب فَآمَنُوا

كانَ َّتِي ال المُعِجزاِت رََأْوا هُْم لِأّنَ ِ بِاْسمِه َكثِيْرُونَ آمََن الفِْصِح، عِيْدِ َ أثْناء القُْدِس ِ مَدِيْنَة فِي يَسُوعُ كانَ وَعِندَما ٢٣

عَِن أحَدٌ ُ ُيخـبِرَه أْن َيحتاُج يَكُْن وَلَْم ٢٥ جَمِيعاً. يَعرِفُهُْم كانَ فَقَْد نَْفِسهِ، عَلَى يَْأتَمِنُهُْم يَكُْن لَْم يَسُوعَ لـَِكّنَ ٢٤ يَْصنَعُها.
النّاِس. داِخِل فِي ما ُ يَعلَم كانَ ُ ه َّ لِأن النّاِس،

٣
ِيْقُودِيْمُوس وَن يَسُوعُ

«يا لَهُ: وَقاَل ً لَيلا يَسُوعَ إلَى َ فَجاء ٢ اليَهُودِ. ِ قادَة مِْن كانَ ِيقُودِيْمُوُس، ن ُ اْسمُه يِْسيِّيْنَ ِّ الفِر مَِن رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ١
إْن أنَت تَْصنَعُها َّتِي ال المُعِجزاِت يَْصنََع أْن يَْستَطِيُْع أحَدٍ مِْن ما ُ ه َّ لِأن اللهِ، عِنْدِ مِْن ِجئَْت ٌ مُعَلِّم ََّك أن ُ نَعلَم َنحُْن مُعَلِّمُ،

مَعَهُ.» ُ الله يَكُِن لَْم
ِيَةً.» ثان يُولَدْ لَْم ما اللهِ مَلـَكُوَت أحَدٌ يَرَى لَْن لََك: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٣

يُولَدَ؟» وَ ً ِيَة ثان ِ ُأمِّه بَْطَن يَدخَُل أْن ُ ُمِكنُه أي عَجُوزٌ؟ َ وَهُو ً ِيَة ثان َ يُولَد أْن لِأحَدٍ ُمِْكُن ي «وََكيَْف ِيْقُودِيْمُوُس: ن ُ لَه فَقاَل ٤

َما ف ٦ اللهِ. مَلـَكُوَت يَْدخَُل فَلَْن وَإلّا وِح، ُّ وَالر الماءِ مَِن الإنسانُ َ يُولَد أْن يَنبَغِي لََك: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: فَأجاَب ٥

تَهُّبُ ٨ ِيَةً. ثان تُولَدُوا أْن يَنبَغِي لََك ُلُْت ق أنِّي تَْستَغرِْب لا ٧ رُوِحيٌّ. َ هُو وِح ُّ الر مَِن ُ يُولَد وَما ، بَشَرِّيٌ َ هُو البَشَرِ مَِن ُ يُولَد
كُّلِ مََع الأْمرُ َ هُو هَكَذا تَْذهَُب. أيَْن إلَى وَلا تَْأتِي أيَْن مِْن تَعْرُِف لا َك َّ لـَِكن َصوْتَها، تَْسمَُع فَأنَت . ُتحِّبُ َحيُْث ُ الرِّْيح

وِح.» ُّ الر مَِن ُ يُولَد مَْن
هَذا؟» يَكُونَ أْن ُمِْكُن ي «َكيَْف ِيْقُودِيْمُوُس: ن فَقاَل ٩

عَمّا ُث نَتَحَّدَ نا َّ إن لََك: الحَّقَ أقُوُل ١١ ِيَل؟ إسْرائ بَنِي مُعَلِّمِي مِْن وَأنَت هَذا ُ تَعلَم لا «َكيَْف يَسُوعُ: فَأجاَب ١٠

َستُؤْمِنُونَ فََكيَْف تُؤْمِنُونَ، وَلا ةِ َّ الأْرِضي الُأمُورِ عَِن ثْتُكُْم حَّدَ ١٢ نَقُوُل. ما تَرْفُُضونَ كُْم َّ لـَِكن رَأيْنا، بِما ُ وَُنخـبِر نَعْرُِف،
الإنساِن. ابُْن َ وَهُو ماءِ. الّسَ مَِن نَزََل الَّذِي إلّا ماءِ، الّسَ إلَى أحَدٌ يَْصعَْد وَلَْم ١٣ ةِ؟ َّ ي ماوِ الّسَ الُأمُورِ عَِن ثْتُكُْم حَّدَ إْن

ةَ.» َّ الأبَدِي َ َياة الح ِ بِه يُؤْمُِن مَْن كُّلُ يَناَل لـِكَْي ١٥ الإنساِن، ابُْن يُرفََع أْن يَنبَغِي ةِ،١٢ َّ ي ِّ البَر فِي َ ة َّ َي الح مُوسَى رَفََع وََكما ١٤

ُ َياة الح ُ لَه تَكُونُ بَْل بِهِ، يُؤْمُِن مَْن كُّلُ يَهلَِك لا لـِكَْي الوَِحيْدَ، ُ ابْنَه مَ قَّدَ ُ ه َّ إن ى َّ َحت َكثِيْراً، َ العالَم ُ الله أَحّبَ فَقَْد ١٦
لا ِ بِه يُؤْمُِن مَْن ١٨ العالَمَ. ِ بِه ُيخَلَِّص لـِكَْي ُ أرَسلَه ُ ه َّ لـَِكن العالَمَ، يَدِيَْن لـِكَْي العالَِم إلَى ُ ابْنَه يُرِْسِل لَْم ُ فَالله ١٧ ةُ. َّ الأبَدِي

9 :69 المزمور ٢:١٧ ١١
٣:١٤ ١٢

.9 -4 :21 العَدَد كتاَب انظر ية. البرِّ … موسَى رَفََع
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قَْد ورَ ُّ الن أّنَ يْنُونَةِ: الدَّ أساُس َ هُو وَهَذا ١٩ الوَِحيْدِ. ِ الله ابِْن بِاسِْم يُؤْمِْن لَْم ُ ه َّ لِأن مُداٌن َ فَهُو يُؤْمُِن لا الَّذِي أمّا يُدانُ،
ورَ. ُّ الن ُ يَكْرَه َ رُور ُّ الش يَْفعَُل فَمَْن ٢٠ يْرَةً. شِرِّ كانَْت أعمالَهُْم لِأّنَ ورِ ُّ الن عَلَى َ لْمَة الّظُ لُوا فَّضَ النّاَس لـَِكّنَ العالَِم، إلَى َ جاء
يَعْمَُل ُ ه َّ أن ِضَح َّ يَت لـِكَْي ورِ ُّ الن إلَى فَيَْأتِي ، الحَّقَ يُطِيُْع الَّذِي أمّا ٢١ أعمالُهُ. تَنَكِشَف أْن مِْن ً َخوْفا ورِ ُّ الن إلَى يَْأتِي لا َ وَهُو

اللهِ. ةِ َّ بِقُو ُ أعمالَه
المَعْمَدان يُوَحنّا وَ يَسُوعُ

يُوَحنّا وَكانَ ٢٣ النّاَس. ُ يُعَمِّد وَكانَ مَعَهُْم، هُناكَ فَأقامَ ةِ. َّ اليَهُودِي إقلِيِْم إلَى ُ وَتَلامِيْذُه يَسُوعُ ذَهََب ذَلَِك بَعْدَ ٢٢

هُناكَ، دُونَ وَيَتَعَمَّ يَْأتُونَ النّاُس وَكانَ َكثِيْرٌ، ٌ ماء هُناكَ كانَ فَقَْد سالِيْمَ. ِ يَة ْ قَر قُرَْب نُونَ عَيْنِ ِ مِنْطَقَة فِي ُ يُعَمِّد ً أيضا
بَعْدُ. ُسجَِن قَْد يُوَحنّا يَكُْن لَْم إْذ ٢٤

إلَى فَجاءُوا ٢٦ . ْقسِّيِ الّطَ الاغتِساِل ِ مَْسألَة َحوَل يَهُودِّيٍ رَجٍُل وَبَيْنَ يُوَحنّا تَلامِيْذِ بَعِْض بَيْنَ ٌ ُمجادَلَة وَحَدَثَْت ٢٥

وَها الُأردُّنِ. نَهْرِ مِْن ةِ َّ رْقِي َّ الش ةِ ّفَ الّضِ عَلَى مَعََك كانَ الَّذِي جُِل َّ الر ذَلَِك عَْن شَهِْدَت لَقَْد مُعَلِّمُ، «يا لَهُ: وَقالُوا يُوَحنّا
إلَيْهِ!» يَْذهَبُونَ َمِيُع وَالج النّاَس، ُ يُعَمِّد ً أيْضا َ هُو

عَلى تَشْهَدُونَ أنفُسُكُْم ْ وَأنتُم ٢٨ ماءِ. الّسَ مَِن ُ لَه يُعَْط لَْم ما ً َشيْئا يَْأخُذَ أْن أحَدٌ يَْستَطِيُْع «لا يُوَحنّا: لَهُْم فَقاَل ٢٧

أْن ً مُنتَظِرا فَيَقُِف يِْس العَرِ إْشبِيْن١٣ُ أمّا يِْس، لِلعَرِ العَرُوُس ٢٩ قَبلَهُ. أرَسلَنِي َ الله لـَِكّنَ المَِسيَْح، لَْسُت أنا ُلُْت: ق أنِّي
تَزْدادَ أْن يَنبَغِي ٣٠ بِمَِجيْئِهِ. هَذا فَرَِحي الآنَ اكتَمََل وَقَدِ يِْس. العَرِ َصوَْت يَْسمَُع ِحيْنَ ً َكثِيْرا يَْفرَُح وَ َصوْتَهُ. يَْسمََع

تِي.» َّ أهَمِّي تَنقَُص وَأْن أهَمِّيَتُهُ،
َمِيع الج فَوَق يَسُوعُ

يَنتَمِي، الأْرِض فَإلَى الأْرِض، مَِن الَّذِي أمّا َمِيِع. الج فَوَْق يَكُونُ فَوُْق مِْن يَْأتِي «الَّذِي فَقاَل: يُوَحنّا وَتابََع ٣١

مِنْكُْم أحَدٍ مِْن وَما وَسَمـِـَع. رَأى بِما يَشْهَدُ َ فَهُو ٣٢ َمِيِع. الج عَلَى يَْسمُو ماءِ الّسَ مَِن يَْأتِي فَمَْن أْرِضيّاً. ً كَلاما مُ َّ وَيَتَكَل
ُ فَالله اللهِ. بِكَلاِم مُ َّ يَتَكَل اللهُ، ُ أرَسلَه الَّذِي لِأّنَ ٣٤ صادٌِق. َ الله بِأّنَ ُّ يُقِر َ فَهُو ُ شَهادَتَه يَْقبَُل مَْن أمّا ٣٣ شَهادَتَهُ. يَْقبَُل
ً َحياة يَملُِك بِالابِْن يُؤْمُِن فَالَّذِي ٣٦ يَدِهِ. فِي شَْيءٍ كُّلَ وََضَع وَقَْد الابَْن، ُيحِّبُ الآُب ٣٥ حَّدٍ. بِلا لِلابِْن وَح ُّ الر يُعطِي

اللهِ.» غََضُب ُ عَنْه يُرْفََع وَلَْن َياةَ، الح تِلَْك يَرَى فَلَْن بِالابِْن يُؤْمُِن لا الَّذِي أمّا ةً، َّ أبَدِي
٤

َّة ي ِ الّسامِر ُ وَالمَرأة يَسُوعُ
يَكُْن لَْم ُ نَْفسَه يَسُوعَ أّنَ مََع ٢ يُوَحنّا، مِْن َ أْكثَر ً أْشخاصا ُ يُعَمِّد وَ يُتَلْمِذُ كانَ ُ ه َّ أن سَمِعُوا يِْسيِّيْنَ ِّ الفِر أّنَ يَسُوعُ َ وَعَلِم ١

إقلِيِْم َ عَبْر َّ يَمُر أْن رُورِّيِ الضَّ مَِن وَكانَ ٤ َلِيِل. الج إقلِيِْم إلَى ً ِيَة ثان وَعادَ ةِ َّ اليَهُودِي َ إقلِيْم يَسُوعُ َ فَغادَر ٣ تَلامِيْذُهُ. بَْل يُعَمِّدُ،
الّسامِرَةِ.

ُ بِئْر وَكانَْت ٦ يُوُسَف. ِ لابْنِه يَعْقُوُب أعطاها َّتِي ال الأْرِض قُرَْب وَِهيَ ُسوخارَ. تَْدعَى ةٍ َّ ي ِ سامِر َلْدَةٍ ب إلَى فَوََصَل ٥

ُظْهراً. َ عَشْرَة َ ِيَة الثّان َ َنحْو الوَقُْت وَكانَ المَِسيْرِ. مَِن ً مُتْعَبا كانَ ُ ه َّ لِأن البِئْرِ عِنْدَ يَسُوعُ َلََس فَج هُناكَ. يَعْقُوَب
٣:٢٩ ١٣

الزفاف. حفل تنظيم في يساعد العريس من ٌب َّ مقر شخٌص العادة في وهو «صديق.» أْو إشبين.



٢٧ : ٤ يُوَحنّا ١٦٨٣ ٧ : ٤ يُوَحنّا

إلَى ذَهَبُوا قَْد لامِيْذُ َّ الت وَكانَ ٨ لِأشْرََب.» «أعطِيْنِي يَسُوعُ: لَها فَقاَل البِئْرِ. مَِن ً ماء لِتَْأخُذَ ٌ ة َّ ي ِ سامِر اْمرأةٌ فَجاءَِت ٧

َطعاماً. لِيَْشتَرُوا ِ المَدِيْنَة
قالَِت لِتَشْرََب؟» ُأعطِيََك أْن مِنِّي تَطلُُب فََكيَْف ةٌ. َّ ي ِ سامِر اْمرأةٌ وَأنا ، يَهُودِّيٌ «أنَت ةُ: َّ ي ِ الّسامِر ُ المَرأة ُ لَه فَقالَْت ٩

وَلا اللهُ، ِ يُعْطِيْه ما تَعْرِفِيْنَ لا «أنِت يَسُوعُ: فَأجابَها ١٠ يِّيْنَ.١٤ ِ بِالّسامِر َيختَلِطُوا أْن يَرْفُُضونَ اليَهُودَ لِأّنَ هَذا ُ المَرأة
ُمحْيياً.» ً ماء وَلأعطاِك مِنهُ، أنِت لَطَلَبِت عَرَفِت، فَلَو لِأشْرََب. أعطِيْنِي لَِك: يَقُوُل الَّذِي مَِن تَعْرِفِيْنَ

َك ُّ أُظن لا الماءِ؟ ذَلَِك مِثِل عَلَى َستَحُصُل فََكيَف عَميقَةٌ. ُ وَالبِئر َسيِّْد، يا ٌ دَلو لَديَك «لَيَس المَرأةُ: ُ لَه فَقالَت ١١
وَمَواِشيْهِ.» ُ وَأبْناؤُه َ هُو مِْنها شَرَِب وَقَْد البِئْرَ، ِ هَذِه أعطانا الَّذِي َ فَهُو ١٢ يَعْقُوَب! أبينا مِْن أعظَمَ

ُ يّاه إ ِ ُأعطِيْه الَّذِي الماءِ مَِن يَشْرَُب مَْن أمّا ١٤ ِيَةً، ثان َسيَعطَُش الماءِ هَذا مِْن يَشْرَُب مَْن «كُّلُ يَسُوعُ: فَأجابَها ١٣

ةً.» َّ أبَدِي ً َحياة ً مُعطِيا ُق َّ وَيَتَدَف داِخلِهِ، فِي ً نَبْعا ِ ُأعطِيْه الَّذِي ُ الماء ُ يَِصيْر بَْل أبَداً، يَعطََش فَلَْن أنا،
لِلماءِ.» ً َطلَبا هُنا إلَى أعُودُ وَلا ً أبَدا أعطَُش فَلا َسيِّدُ، يا َ الماء هَذا «أعطِنِي المَرأةُ: ُ لَه فَقالَْت ١٥

يَسُوعُ: لَها فَقاَل لِي!» زَْوَج «لا المَرأةُ: فَقالَِت ١٧ هُنا.» إلَى وَتَعالا زَْوجَِك وَنادِي «اْذهَبِي يَسُوعُ: لَها فَقاَل ١٦

زَْوجَِك! فَلَيَْس الآنَ، ُ مَعَه تَعِيِْشيْنَ الَّذِي جُُل َّ الر أمّا أزواٍج، ُ خَمْسَة لَِك كانَ فَقَْد ١٨ لِْي.› زَْوَج ‹لا بِقَولِِك: «أَصبِْت
َصدَقِْت.» فَقَْد

اليَهُودَ ُ أنتُم أمّا َبَِل،١٥ الج هَذا عَلَى َ الله ُّونَ ي ِ الّسامِر آباؤُنا عَبَدَ لَقَْد ٢٠ نَبِّيٌ! َك َّ أن بُّدَ لا َسيِّدُ، «يا المَرأةُ: قالَِت ١٩

القُْدِس!» ِ مَدينَة فِي َ الله يَعبُدُوا أْن لِلنّاِس يَنْبَغِي ُ ه َّ إن فَتَقُولُونَ
ِ مَدينَة فِي وَلا َبَِل الج هَذا عَلَى لا الآَب َستَعْبُدُونَ ِحيْنَ الوَقُْت َسيَْأتِي ُ ه َّ أن َصّدِقِيْنِي اْمرأةُ، «يا يَسُوعُ: لَها فَقاَل ٢١
اليَهُودِ.١٦ مَِن يَْأتِي َلاَص الخ لِأّنَ نَعْبُدُ، ما فَنَعْرُِف اليَهُودَ َنحُن أمّا تَعْرِفُونَ، لا ما تَعبُدُونَ يِّيْنَ ِ الّسامِر ُ أنتُم ٢٢ القُْدِس.
ُ ِيْد يُر فَهَكَذا ةً. َّ وََحقِيْقِي ً ة َّ رُوِحي ً عِبادَة الآَب ونَ ُّ الحَقِيْقِي العابِدُونَ يَعْبُدُ ِحيْنَ الآنَ، أتَى بَْل وَقٌْت، َسيَْأتِي وَلـَِكْن ٢٣

وَالحَّقِ.» وِح ُّ بِالر ُ يَعْبُدُوه أْن يَنبَغِي ُ يَعْبُدُونَه وَالَّذِيَْن رُوٌح، ُ الله ٢٤ عابِدُوهُ. يَكُونَ أْن الآُب
شَْيءٍ.» بِكُّلِ َسيُخبِرُنا يَْأتِي وَِحيْنَ َسيَْأتِي. – المَِسيَْح أِي – مَِشيْحا١٧ أّنَ أعرُِف «أنا فَقالَْت: ٢٥

ُأكَلِّمُِك.» الَّذِي َ هُو «أنا يَسُوعُ: قاَل ٢٦

«ما مِْنهُْم: أحَدٌ ُ يَْسألْه لَْم لـَِكْن اْمرأةٍ. مََع مُ َّ يَتَكَل كانَ ُ ه َّ لِأن ً ِجّدا وَدُهِشُوا تَلامِيْذُهُ، وََصَل ِ حظَة الّلَ تِلَْك وَفِي ٢٧

تُكَلِّمُها؟» ِماذا «ل أْو مِْنها؟» ُ ِيْدُه تُر الَّذِي
٤:٩ ١٤

هْم ولأّنَ اليَهودِ، بغيرِ ُمختَلِطينَ ً يهودا كانوا يِّينَ الّسامِر لأّنَ وذلَك يِّونَ.» الّسامرِ استخدمَها َّتي ال َ الأشياء يَستَخدموا أْن «يرفضونَ أْو يِّين. بِالّسامرِ … يرفضونَ
للعبادةِ. قليدَي َّ الت المكانَ روا َّ غي

٤:٢٠ ١٥
جرزيم. جبُل َبَل. الج

٤:٢٢ ١٦
3. :2 إَشعْياء مع قارن الخلاص.» «معرفة أْو َلِّص.» ُخ «الم المقصودُ يكون ما َّ رب اليَهود. مَن … الخلاص

٤:٢٥ ١٧
41. :1 يوحنا انظر مَشيحا.



٥٤ : ٤ يُوَحنّا ١٦٨٤ ٢٨ : ٤ يُوَحنّا

فَعَلُْت ما بِكُّلِ أخبَرَنِي ً إنسانا لِتَرَوا «تَعالَوا ٢٩ لِلنّاِس: وَقالَْت ِ َلْدَة الب إلَى وَعادَْت تَها، جَرَّ تَرََكْت فَقَْد ُ المَرأة أمّا ٢٨
إلَيْهِ. وَذَهَبُوا َلْدَتَهُْم ب فَتَرَُكوا ٣٠ المَِسيَْح؟» َ هُو يَكُونَ أْن ُمِْكُن أي َحياتِي! فِي

َشيْئاً!» كُْل مُعَلِّمُ، «يا يَقولونَ: وَ ُ ونَه ُّ َيحُث ُ تَلامِيْذُه كانَ الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ٣١

َشيْئاً.» ُ عَنْه تَعْرِفُونَ لا ُ لِآكُلَه َطعامٌ «عِندِي لَهُْم: قاَل ُ ه َّ لـَِكن ٣٢

َطعاماً؟» ِ إلَيْه َ أحضَر قَْد أحَدٌ يَكُونَ أْن ُمِْكُن «أي بَيْنَهُْم: فِيْما يَتَساءَلُونَ ُ تَلامِيْذُه فَأخَذَ ٣٣

تَقُولُونَ ْ أنتُم ٣٥ بِعَمَلِهِ. فَنِي َّ كَل الَّذِي العَمَِل وَإتمامُ أرَسلَنِي، الَّذِي ذاكَ ِ إرادَة تَنفِيْذُ َ هُو «َطعاِمي يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٤

الآنَ ها إّنَ الحُقُوِل. إلَى وَانظُرُوا عُيُونَكُْم افْتَُحوا لـَكُْم: أقُوُل وَأنا أشْهُرٍ.› ِ أربَعَة بَعْدَ الحَصادُ ‹َسيَْأتِي تَزْرَعُونَ: ِحيْنَ
يَْصدُُق وَ ٣٧ مَعاً. وَالحاِصدُ الزّارِعُ يَْفرَُح وَهَكَذا ةِ. َّ الأبَدِي لِلحَياةِ ً َمحُصولا وَيَجْمَُع ُ أجرَه يَْأخُذُ وَالحاِصدُ ٣٦ لِلحَصادِ. ٌ ناِضجَة
آخَرُونَ، ِ فِيْه تَعَِب فَقَْد فِيْهِ. تَتعَبُوا لَْم ً َمحُصولا لِتَحُصدُوا أرَسلْتُكُْم وَأنا ٣٨ َيحُصدُ.› ُ وَآخَر يَزْرَعُ ‹واِحدٌ القائُِل: المَثَُل

عَمَلِهِْم.» مِْن ْ أنتُم ْ وَانتَفَعْتُم
فِي فَعَلُْت ما بِكُّلِ «أخبَرَنِي شَهادَتِها: فِي ُ المَرأة ُ قالَتْه ما بِسَبَِب ِ َلْدَة الب تِلَْك مِْن َكثِيْرُونَ ُّونَ ي ِ سامِر ِ بِه فَآمََن ٣٩

الَّذِيَْن ُ عَدَد ً ِجّدا َ فَتَكاثَر ٤١ يَوْمَيْنِ. هُناكَ فَأقامَ مَعَهُْم، يَبْقَى أْن إليهِ َطلَبُوا ُّونَ، ي ِ الّسامِر ِ إلَيْه َ جاء وَعِندَما ٤٠ َحياتِي!»
كَلامِهِ. بِسَبَِب ِ بِه آمَنُوا

ً َحّقا َ هُو الإنسانَ هَذا أّنَ الآنَ ُ نَعلَم وََنحُن بِأنفُِسنا. ُ سَمِعْناه نا َّ لِأن كَلامِِك، عَلَى ً ِناء ب نُؤْمُِن نَعُْد «لَْم لِلمَرأةِ: وَقالُوا ٤٢
العالَِم.» ُمخَلُِّص

َلِك الم رِجاِل أحَدِ ابَْن يَْشفِي يَسُوعُ
ُ ه َّ بِأن َّ أقَر قَْد ُ نَْفسُه يَسُوعُ وَكانَ ٤٤ َلِيِل. الج إقلِيِْم إلَى وَذَهََب ِ الّسامِرَة َ إقلِيْم يَسُوعُ َ غادَر اليَوْماِن، انقَضَى وَلَمّا ٤٣

عِيْدِ فِي يَسُوعُ ُ فَعَلَه ما كُّلَ وَرََأْوا القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ذَهَبُوا قَْد كانُوا َلِيِل الج أهَل لـَِكّنَ ٤٥ وََطنِهِ. فِي لِنَبِيٍّ َ كَرامَة لا
َلِيِل. الج إلَى َ جاء عِنْدَما ِ بِه بُوا رَّحَ فَقَْد لِذَلَِك الفِْصِح.

نَبيذٍ. إلَى َ الماء َل َحوَّ قَْد كانَ َحيُْث َلِيِل الج فِي قانا ِ َلْدَة ب إلَى يَسُوعُ ذَهََب ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ ٤٦

قَْد يَسُوعَ أّنَ جُُل َّ الر ذَلَِك سَمـِـَع فَلَمّا ٤٧ يْضاً. مَرِ ُ ابْنُه وَكانَ َلِِك، الم ِ حاِشيَة مِْن رَجٌُل َكْفرِناُحومَ ِ مَدِيْنَة فِي وَكانَ
فَقاَل ٤٨ يَمُوَت. أْن أوَشَك الَّذِي ُ ابْنَه وَيَْشفِي َكْفرِناُحومَ إلَى يَْذهََب أْن ُ يَرُْجوه ِ إلَيْه َ جاء َّةِ، اليَهُودِي مَِن َلِيِل الج إلَى أتَى

وَالعَجائَِب!» المُعِجزاِت بُرْهانَ تَرَوا لَْم ما تُؤْمِنُونَ لا ْ «أنتُم يَسُوعُ: ُ لَه
وَلَدِي!» يَمُوَت أْن قَبَل ُ َسيِّد يا تَعاَل «أرُجوكَ لِيَسُوعَ: جُُل َّ الر فَقاَل ٤٩

كانَ وَبَيْنَما ٥١ وَذَهََب. يَسُوعُ ُ لَه ُ قالَه بِما جُُل َّ الر فَآمََن َسيَعِيُْش.» ابْنَُك بَيْتَِك. إلَى «اْذهَْب يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٥٠
فَقالُوا: يَتَعافَى، ُ ابْنُه ِ فِيْه بَدَأ الَّذِي الوَقِْت عَِن مِْنهُْم َ فَاْستَْفسَر ٥٢ مُعافَى. ُ ابْنَه إّنَ ُ لَه وَقالُوا ُ خُّدامُه ُ لاقاه بَيْتِهِ، إلَى ً عائِدا
قاَل الَّذِي ُ نَْفسُه الوَقُْت َ هُو ذَلَِك أّنَ الّطِفِل أبُو َ فَأدرَك ٥٣ الأْمِس.» ُظْهرِ بَعْدِ مِْن ِ الواِحدَة ِ الّساعَة فِي ُ حَرارَتُه «زالَْت

ها. ُّ كُل ُ وَعائِلَتُه َ هُو فَآمََن َسيَعِيُْش.» «ابْنَُك يَسُوعَ: ِ فِيْه ُ لَه
َلِيِل. الج إلَى ةِ َّ اليَهُودِي مَِن ِ َمجِيئِه بَعْدَ يَسُوعُ َصنَعَها َّتِي ال َ ِيَة الثّان َ المُعِجزَة ِ هَذِه كانَْت ٥٤



٢٣ : ٥ يُوَحنّا ١٦٨٥ ١ : ٥ يُوَحنّا

٥
ِحْسدا بَيِْت مَرِيَْض يُْشفِي يَسُوعُ

ْأِن الّضَ باِب قُرُْب ٌ بِرْكَة هُناكَ وَكانَْت ٢ ةِ. َّ اليَهُودِي الأعيادِ أحَدِ فِي القُْدِس ِ مَدِيْنَة إلَى يَسُوعُ ذَهََب ذَلَِك، بَعْدَ ١

وَالمَشلُولِيْنَ وَالعُرُْج العُمِي المَرْضَى مَِن جَمٌْع فِْيها يَرقُدُ ٣ مَْسقُوفَةٍ، مَمَرّاٍت ُ خَمْسَة وََحولَها ِحْسدا،» «بَيَْت ةِ َّ ي ِ بِالعِبْر تُْدعَى
الماءِ. يَك َتحر يَنتَظِرونَ

الماءِ، يِك َتحْر بَعْدَ ِ البِرْكَة إلَى يَنْزُِل مَْن ُل أّوَ فَكانَ الماءَ. ُ وَُيحَرِّك ِ البِرْكَة إلى ِ وَالآخَر الحـينِ بَينَ يَنْزُِل مَلاكٌ وَكانَ ٤
فيهِ. مَرٍَض أّيِ مِْن يُْشفَى

يٍل، َطوِ وَقٍْت مُنْذُ مَرِيٌْض ُ ه َّ أن وَعَرََف راقِداً، يَسُوعُ ُ فَرَآه ٦ َسنَةً. وَثَلاثِيْنَ ثَماٍن مُنْذُ مَرِيٌْض رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٥

تُْشفَى؟» أْن ُ ِيْد «أتُر لَهُ: فَقاَل
يَنزُِل زُوَل، ُّ الن ُأحاوُِل وَِحيْنَ الماءُ. كُ َّ ُيحَر عِندَما ِ البِرْكَة إلَى يُنزِلُنِي أحَدٌ لِي لَيَْس َسيِّدُ، «يا يُْض: المَرِ فَأجاَب ٧

قَبلِي.» ُ آخَر َشخٌْص
َ يَوْم هَذا وَكانَ يَمْشِي. وَبَدَأ ُ فِراَشه وَحَمََل فَوْراً، جُُل َّ الر فَشُفَِي ٩ وَاْمِش.» فِراَشَك وَاْحمِْل «قُْم يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٨

َسبٍْت.
فِراَشَك!» تَحمَِل أْن يْعَتِنا لِشَرِ ُخالِِف الم وَمَِن بِْت، الّسَ ُ يَوْم َ هُو ُ «اليَوْم ُشفَِي: الَّذِي جُِل َّ لِلر اليَهُودِ بَعُْض فَقاَل ١٠

وَامِش.›» فِراَشَك ‹احمِْل لِْي: قاَل َ هُو َشفانِي «الَّذِي لَهُْم: فَقاَل ١١
وَاْمِش›؟» فِراَشَك ‹احمِْل لََك: قاَل الَّذِي َ هُو «مَْن فَسَألُوهُ: ١٢

ذَلَِك فِي النّاِس مَِن ٌ َكبِيْر جَمٌْع هُناكَ كانَ فَقَْد َشفاهُ، الَّذِي َ هُو مَْن يَعْرُِف يَكُْن لَْم ُشفَِي الَّذِي جَُل َّ الر لـَِكّنَ ١٣

بَيْنِهِْم. مِْن انسََحَب قَدِ يَسُوعُ وَكانَ المَكاِن،
ةِ َّ الخَطِي عَِن فَكُّفَ ُشفِيَْت، قَْد َك َّ إن «ها لَهُ: فَقاَل الهَيْكَِل ِ ساحَة فِي جَُل َّ الر ذَلَِك يَسُوعُ وَجَدَ لاِحٍق، وَقٍْت وَفِي ١٤

َشفاهُ. الَّذِي َ هُو يَسُوعَ أّنَ اليَهُودَ ُأولَئَِك َ وَأخبَر جُُل َّ الر فَذَهََب ١٥ أْسوَُأ.» َ هُو ما يُِصيْبََك لا ى َّ َحت
وَلِهَذا واِم، الدَّ عَلَى يَعْمَُل «أبِي يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٧ بِْت. الّسَ َ يَوْم ذَلَِك فَعََل ُ ه َّ لِأن يَسُوعَ يُلاِحقُونَ اليَهُودُ فَبَدَأ ١٦

أيضاً.» أنا أعمََل أْن يَنبَغِي
ً يا مُساوِ أبُوهُ، َ الله إّنَ قاَل ُ ه َّ لِأن ً أيضا بَْل فَقَْط، بِْت الّسَ َ يْعَة شَرِ خالََف ُ ه َّ لِأن لَيَْس قَتلِهِ. عَلَى ً إصْرارا اليَهُودُ فَازدادَ ١٨

بِاللهِ. ُ نَْفسَه
الله ُسلْطانَ يَملُِك يَسُوعُ

ما يَعْمَُل ُ ه َّ لـَِكن الآِب، عَِن ً مُْستَقِلا ً َشيْئا يَعْمََل أْن الابِْن وُْسِع فِي لَيَْس لـَكُْم: أقُوُل «الحَّقَ يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٩

بَْل يَعْمَلُهُ، شَْيءٍ كُّلَ ِ يْه ِ وَيُر الابَْن، ُيحِّبُ الآُب ٢٠ أيضاً. ُ يَعْمَلُه الابَْن فَإّنَ الآُب، عَمَِل وَمَهْما يَعْمَلُهُ. الآَب يَرَى
مَْن ُيحيِي ً أيضا الابَْن فَإّنَ وَُيحيِْيهِْم، الأْمواَت الآُب ُ يُقِيْم مِثلَما ُ ه َّ لِأن ٢١ بُونَ. وََستَتَعَّجَ هَذِهِ، مِْن أعظَمَ ً أعمالا ِ يْه َسيُرِ

يَشاءُ.
يُكرِمُونَ َكما الابَْن، النّاِس كُّلُ َ يُكْرِم لـِكَْي وَذَلَِك ٢٣ لِلإبِْن، القَضاءِ كُّلَ مَ َّ َسل ُ ه َّ لـَِكن أحَداً، ُ ُيحاِكم لا «الآُب ٢٢

أيضاً. ُ أرَسلَه الَّذِي الآَب بِذَلَِك ُ يُكْرِم لا الابَْن، ُ يُكْرِم لا فَالَّذِي الآَب.



٤ : ٦ يُوَحنّا ١٦٨٦ ٢٤ : ٥ يُوَحنّا

حُْكمِ َتحَْت يَكُونُ وَلا الأبَدِ. إلَى ً َحياة يَناُل أرَسلَنِي، بِمَْن يُؤْمُِن وَ كَلاِمي يَْسمَُع مَْن إّنَ لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل ٢٤

الأْمواُت يَْسمَُع ِحيْنَ بِالفِعِل، أتَى قَْد وَها وَقٌْت، يَْأتِي لـَكُْم: أقُوُل الحَّقَ ٢٥ َياةِ. الح إلَى المَوِْت مَِن َ عَبَر قَْد بَْل يْنُونَةِ، الدَّ
أيضاً. َياةِ الح َ مَْصدَر يَكُونَ أْن الابَْن أْعطَى وَقَْد َياةِ، الح ُ مَْصدَر َ هُو الآُب ٢٦ َيحْيا. ُ يَْسمَعُه وَمَْن اللهِ، ابِْن َصوَْت

الإنساِن. ابُْن ُ ه َّ لِأن النّاَس َ لِيُحاِكم ً ُسلْطانا ُ وَأعطاه ٢٧

ُ يَقُوم وَ قُبُورِهِْم، مِْن فَيَخرُُجونَ ٢٩ َصوْتَهُ. قُبُورِهِْم فِي الَّذِيَْن كُّلُ َسيَْسمَُع ِحيْنَ آٍت فَالوَقُْت هَذا: بُوا تَْستَغرِ «لا ٢٨

يْنُونَةَ. الدَّ يُواِجهُوا لـِكَْي فَسَيَقُومُونَ ٌ يْر شِرِّ َ هُو ما عَمِلُوا الَّذِيَْن أمّا َياةً، الح يَنالُوا لـِكَْي ٌ صاِلح َ هُو ما عَمِلُوا الَّذِيَْن
لِيَسُوع ُ هادَة َّ الش

عادٌِل، وَحُْكمِي الآِب. مَِن أْسمَُع ما َحسََب أحكُمُ فَأنا الآِب. عَِن ً مُْستَقِلا ً َشيْئا أعمََل أْن وُْسعِي فِي «لَيَْس ٣٠

أْرَسلَنِي. الَّذِي َ إرادَة أعمَُل لـَِكنِّي يْدُ، ُأرِ ما عَمَِل إلَى أْسعَى لا لِأنِّي
ُ شَهادَتَه أّنَ أعرُِف وَأنا لِي، يَشْهَدُ غَيْرِي لـَِكْن ٣٢ مَْقبُولَةً. لَيْسَْت فَشَهادَتِي لِنَْفسِي، أشْهَدُ فَقَْط أنا ُكنُْت «لَوْ ٣١

مَْقبُولَةٌ. لِي
ُ أنتُم لِتَنالُوا هَذا أقُوُل لـَِكنِّي بَشَرٍ، مِْن شَهادَةٍ عَلَى أعتَمِدُ لا وَأنا ٣٤ لِلحَّقِ. فَشَهِدَ يُوَحنّا، إلَى ً ُأناسا ْ أْرَسلْتُم «لَقَْد ٣٣

الوَقِْت. بَعَْض ِ ِنُورِه ب عُوا َّ َمَت تَت بِأْن ْ رَِضيْتُم ْ وَأنتُم نُوراً. يُعْطِي وَ يَْشتَعُِل ً مِْصباحا يُوَحنّا كانَ ٣٥ َلاَص. الخ
أعمَلُها َّتِي ال أعمالِي وَِهيَ ُأنجِزَها، كَْي بِأعماٍل الآُب فَنِي َّ كَل فَقَْد يُوَحنّا. ِ شَهادَة مِْن أعظَمُ ٌ شَهادَة لِي «لـَِكْن ٣٦

أْرَسلَنِي. قَْد الآَب أّنَ وَتُبَيِّنُ لِْي تَشْهَدُ الأعماُل ِ وَهَذِه الآنَ.
ُ كَلِمَتَه َتحفَظُونَ ْ وَلَْستُم ٣٨ هَيئَتَهُ. ْ رَأيْتُم وَلا ، قَّطُ ُ َصوْتَه تَْسمَعُوا لَْم لِْي. شَهِدَ أْرَسلَنِي الَّذِي ُ نَْفسُه الآُب ى َّ «َحت ٣٧

كُْم َّ أن تَعتَقِدُونَ كُْم َّ لِأن الـكُتُِب دِراَسةِ فِي َتجتَهِدُونَ ْ أنتُم ٣٩ أْرَسلَهُ. بِالَّذِي تُؤْمِنُوا أْن تَرْفُُضونَ كُْم َّ لِأن ـِكُْم، داِخل فِي
َياةَ. الح ِ هَذِه وَتَنالُوا إلَيَّ تَْأتُوا أْن ِيْدُونَ تُر لا كُْم َّ لـَِكن ٤٠ لِْي. تَشْهَدُ نَْفسُها وَِهيَ ةً، َّ أبَدِي ً َحياة فِْيها َستَِجدُونَ

ِجئُْت لَقَْد ٤٣ ـِكُْم. داِخل فِي لَيْسَْت ِ الله َ ة َّ َمحَب أّنَ وَأعرُِف أعرِفُكُْم لـَِكنِّي ٤٢ بَشَرٍ. مِْن مَدِْيحٍ إلَى أْسعَى لا «أنا ٤١

فََكيَْف ٤٤ تَْقبَلُونَهُ. كُْم َّ فَإن ، الخاّصِ ِ بِاْسمِه ُ آخَر َشخٌْص جاءَكُْم إْن لـَِكْن تَْقبَلُونِي. أْن تَرْفُُضونَ كُْم َّ لـَِكن أبِي، بِاسِْم
بِهِ؟ ونَ تَهْتَمُّ فَلا الواِحدِ ِ الله مَِن يَْأتِي الَّذِي ُ المَدِْيح أمّا الآخَرُونَ، يَمْدَحَكُمُ أْن ونَ ُّ ُتحِب ْ وَأنتُم بِي، َستُؤْمِنُونَ

كُْم َّ أن فَلَوْ ٤٦ آمالـَكُْم. ِ عَلَيْه ْ بَنَيْتُم الَّذِي مُوسَى َ هُو َسيَْشكُوكُْم فَالَّذِي الآِب، أمامَ َسأْشكُوكُْم أنا أنِّي وا ُّ تَظُن «لا ٤٥

فََكيَْف َكتَبَهُ، ما تَُصّدِقُونَ لا َّكُْم أن بِما لـَِكْن ٤٧ عَنِّي. َكتََب مُوسَى لِأّنَ أيْضاً، أنا قْتُمُونِي لََصّدَ َحّقاً، مُوسَى ْ قْتُم َصّدَ
كَلاِمي؟» َستَُصّدِقُونَ

٦
َشخص آلاِف خَمسةِ يُْطعِمُ يَسُوعُ

رََأْوا هُْم لِأّنَ النّاِس مَِن ٌ َكبِيْر جَمٌْع ُ وَتَبِعَه ٢ ةَ. َّ ي ِ َطبَر ِ ُبحـَيْرَة بِاسِْم ً أيْضا َ المَعْرُوفَة َلِيِل الج َ ُبحـَيْرَة يَسُوعُ َ عَبَر هَذا، بَعْدَ ١

الفِْصِح عِيْدُ وَكانَ ٤ تَلامِيْذِهِ. مََع هُناكَ وَجَلََس َبَِل الج جانِِب إلَى َصعِدَ يَسُوعَ لـَِكّنَ ٣ المَرْضَى. ِشفاءِ فِي ِ مُعِْجزاتِه
يْباً. قَرِ اليَهُودِّيِ



٢٥ : ٦ يُوَحنّا ١٦٨٧ ٥ : ٦ يُوَحنّا

ً كافِيا ً خُبْزا نَْشتَرِي أْن ُمِْكنُنا ي أيَْن «مِْن َس: ُّ لِفِيلِب فَقاَل إلَيْهِ. ً ِيا آت النّاِس مَِن ً َكبِيْرا ً جُمْهُورا فَرَأى يَسُوعُ، َ وَنَظَر ٥

َيْنا اْشتَر لَوِ ى َّ «َحت ُس: ُّ فِيلِب ُ فَأجابَه ٧ َسيَْفعَلُهُ. ما يَعْرُِف كانَ يَسُوعَ لِأّنَ َمْتَِحنَهُ، لِي هَذا يَسُوعُ قاَل ٦ هَؤُلاءِ؟» كُّلَ لِنُْطعِمَ
َصغِيْرَةً!» ً قِْطعَة واِحدٍ كُّلُ لَيَْأكَُل ذَلَِك يَْكفِي فَلَْن العَمَِل،١٨ مَِن ٍ َسنَة ِ بِأْجر ً خُبْزا

عِيْرِ الّشَ مَِن ٍ أرغِفَة ُ خَمْسَة ُ مَعَه ٌ َصغِيْر ٌ وَلَد «هُنا ٩ تَلامِيْذِهِ: مِْن ُ آخَر تِلْمِيْذٌ َ وَهُو ِسمْعانَ، أُخو أندَراوُُس ُ لَه وَقاَل ٨

النّاَس.» «أجلِسُوا يَسُوعُ: فَقاَل ١٠ النّاِس؟» هَؤُلاءِ لِكُّلِ ِ هَذَه نَْفُع ما وَلـَِكْن وَسَمَكَتاِن.
يَسُوعُ تَناوََل َّ ثُم ١١ رَجٍُل. آلاِف ِ خَمْسَة َ َنحْو وَكانُوا الرِّجاُل، َلََس فَج المَكاِن، ذَلَِك فِي ٌ َكثِيْر عُْشٌب هُناكَ وَكانَ

َطلَبُوا. ما قَْدرَ مَِك الّسَ مَِن عَ وَزَّ وَكَذَلَِك الجالِِسيْنَ. عَلَى عَها وَزَّ َّ ثُم اللهَ، َ وََشكَر َ الأرغِفَة
وَمَلُأوا فَجَمَعُوها ١٣ شَْيءٌ.» مِْنها يَِضيَْع لا لـِكَْي زادَْت َّتِي ال الخـُبْزِ َ ِكسَر «اجمَعُوا لِتَلامِيْذِهِ: يَسُوعُ قاَل َشبِعُوا وَلَمّا ١٢

أكَلُوا. الَّذِيَْن عَِن فََضلَْت َّتِي ال ِ َمْسَة الخ عِيْرِ الّشَ ِ أرغِفَة ِكسَرِ مِْن ٍ َسلَّة َ عَشْرَة اثْنَتَْي
إلَى الآتِي ١٩ بِيُّ َّ الن َ هُو هَذا أًّنَ دِ المُؤَكَّ «مَِن يَقُولُونَ: بَدَُأوا يَسُوعُ، َصنَعَها َّتِي ال َ المُعِْجزَة ِ هَذِه النّاُس رَأى وَلَمّا ١٤

العالَِم!»
وَحْدَهُ. َبَِل الج إلَى ً ِيَة ثان فَذَهََب مَلِكاً، َ يَِصيْر أْن عَلَى ُ إجبارَه ِيْدُونَ يُر هُْم أّنَ يَسُوعُ وَعَرََف ١٥

الماء عَلَى يَمْشِي يَسُوعُ
المُقابِلَةِ. ةِ ّفَ الّضِ عَلَى َكْفرِناُحومَ ِ مَدِيْنَة َ َنحْو جَهُوا وَاّتَ ً با قارِ وَرَِكبُوا ١٧ البُحَيْرَةِ. إلَى ُ تَلامِيْذُه نَزََل المَساءُ، َ جاء وَلَمّا ١٦
ةٍ. َّ ي قَوِ رِْيحٍ هُبُوِب بِسَبَِب تَتَعاَظمُ ِ البُحَيْرَة أمواُج وَكانَْت ١٨ بَعْدُ. إلَْيهِْم أتَى قَْد يَسُوعُ يَكُْن وَلَْم ، حَّلَ قَْد لامُ الّظَ وَكانَ
فَخافُوا! القارِِب، مَِن يَْقتَرُِب وَكانَ البُحَيْرَةِ. مِياهِ عَلَى ً ماِشيا يَسُوعَ رََأْوا أمياٍل، َ أربَعَة أْو َ ثَلاثَة َ َنحْو قَطَعُوا أْن وَبَعْدَ ١٩

ً فَوْرا القارُِب وَوََصَل القارِِب. إلَى ُ يُْدِخلُوه بِأْن راغِبِيْنَ فَصارُوا ٢١ َتخافُوا.» فَلا أنا! «هَذا لَهُْم: قاَل يَسُوعَ لـَِكّنَ ٢٠
إلَيْهِ. ِجهِيْنَ َّ مُت كانُوا الَّذِي المَكاِن إلَى

يَسُوع عَْن يَْبحَثُونَ النّاُس
واِحدٌ، قارٌِب إلّا هُناكَ يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن إلَى ِ البُحَيْرَة مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى كانُوا الَّذِيَْن النّاُس َ انتَبَه التّالِي، اليَوِْم وَفِي ٢٢
قُرَْب رََسْت َ ة َّ ي ِ َطبَر مِْن القَوارِِب بَعَض لـَِكّنَ ٢٣ وَحْدَهُْم. ذَهَبُوا ُ تَلامِيْذَه إّنَ بَْل تَلامِيْذِهِ، مََع ُ يَرَْكبْه لَْم يَسُوعَ وَأّنَ
هُناكَ يَكُْن لَْم يَسُوعَ أّنَ النّاُس أدرَكَ وَعِندَما ٢٤ عَلَيْهِ. َ الله يَسُوعُ ّبُ َّ الر َ َشكَر أْن بَعْدَ الخـُبْزَ، ِ فِيْه أكَلُوا الَّذِي المَكاِن

يَسُوعَ. عَْن باِحثِيْنَ َكْفرِناُحومَ ِ مَدِيْنَة إلَى وَذَهَبُوا القَوارَِب تِلَْك رَِكبُوا تَلامِيْذُهُ، وَلا

ُحِيي الم ُ الخـُبْز َ هُو يَسُوعُ
مُعَلِّمُ؟» يا هُنا إلَى وََصلَْت «مَتَى فَسَألُوهُ: البُحَيْرَةِ، مَِن ِ الآخَر الجانِِب عَلَى يَسُوعَ فَوَجَدُوا ٢٥

٦:٧ ١٨
كامل. ليوٍم العامِِل َ أجر الدِّينارُ وكانَ ديناٍر.» «بمِئَتَي حرفياً: العَمَل. … بأْجرِ

٦:١٤ ١٩
21. :1 يوَحنّا راجع بي. َّ الن



٥٢ : ٦ يُوَحنّا ١٦٨٨ ٢٦ : ٦ يُوَحنّا

ِ الخـُبْز مَِن ْ أكَلْتُم َّكُْم لِأن بَْل المُعِجزاِت، ُ رَأيْتُم َّكُْم لِأن عَنِّي تَْبحَثُونَ لا ْ «أنتُم لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٢٦

وَابُْن ةً. َّ أبَدِي ً َحياة يُعْطِي وَ يَدُومُ الَّذِي عاِم الّطَ أجِل مِْن بَْل يَْفسَدُ، الَّذِي عاِم الّطَ أجِل مِْن تَعْمَلُوا لا ٢٧ وََشبِعْتُمْ.
مُوافَقَتِهِ.» َ َختْم الإنساِن ابِْن عَلَى وََضَع قَْد الآَب َ الله لِأّنَ عامَ، الّطَ هَذا يُعْطِيَكُْم أْن ُ يَْقدِر الَّذِي َ هُو الإنساِن

اللهُ؟» يَطلُبُها َّتِي ال الأعماَل نَعْمََل لـِكَْي نَْفعَُل َماذا «ف فَسَألُوهُ: ٢٨

أرَسلَهُ.» بِالَّذِي تُؤْمِنُوا أْن َ هُو ُ الله ُ يَطلُبُه الَّذِي «العَمَُل يَسُوعُ: أجابَهُْم ٢٩

آباؤُنا أكََل فَقَْد ٣١ تَعْمََل؟ أْن تَْستَطِيُْع ماذا بَِك؟ وَنُؤْمُِن فَنَراها كَلامََك بِها تُبَرْهُِن َّتِي ال ُ المُعِجزَة َما «ف فَسَألُوهُ: ٣٠

لِيَْأكُلُوا.›٢٠» ماءِ الّسَ مَِن ً خُبْزا ‹أعطاهُْم مَْكتُوٌب: َ هُو َكما ةِ َّ ي ِّ البَر فِي المَّنَ
الَّذِي َ هُو أبِي إّنَ بَْل ماءِ، الّسَ مَِن َ الخـُبْز ُ أعطاكُم الَّذِي َ هُو مُوسَى لَيَْس لـَكمْ: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٢
ً َحياة يُعْطِي َ وَهُو ماءِ، الّسَ مَِن نَزََل الَّذِي ذاكَ َ هُو ُ الله ِ يُعْطِيْه الَّذِي ُ فَالخـُبْز ٣٣ ماءِ. الّسَ مَِن الحَقِيْقِّيَ َ الخـُبْز يُعْطِيْكُمُ

لِلعالَِم.»
دائِماً.» الخـُبْزِ ذَلَِك مِْن َسيِّدُ يا «أعطِنا لَهُ: فَقالُوا ٣٤

أبَداً. يَعطََش لَْن بِي يُؤْمُِن وَالَّذِي أبَداً، َيجُوعَ لَْن إلَيَّ يَْأتِي فَالَّذِي ُحْيِي. الم ُ الخـُبْز َ هُو «أنا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٥

أرفُُض لا وَأنا الآُب، َ لِي ُ وَهَبَه مَْن كُّلُ إلَيَّ َسيَْأتِي وَلـَِكْن ٣٧ تُؤْمِنُونَ. لا ْ وَمازِلْتُم ُمُونِي رَأيْت َّكُْم إن لـَكُْم ُلُْت ق لـَِكنِّي ٣٦

َ ِهي أْرَسلَنِي الَّذِي ُ وَإرادَة ٣٩ أْرَسلَنِي. الَّذِي َ إرادَة لِأعْمََل بَْل إرادَتِي، لِأعْمََل ماءِ الّسَ مَِن أنزِْل لَْم ٣٨ . إلَيَّ يَْأتِي مَْن
يَناَل أْن أبِي: ُ إرادَة ِهيَ ِ فَهَذِه ٤٠ الأِخيْرِ. اليَوِْم فِي لِلحَياةِ ً جَمِيعا ُأقِيْمَهُْم أْن بَْل لِْي، وَهَبَهُم الَّذِيَْن مَِن ً أحَدا أفْقِدَ لا أْن

الأِخيْرِ.» اليَوِْم فِي لِلحَياةِ ُ َسُأقِيْمُه وَأنا الأبَدِ. إلَى ً َحياة ِ بِه يُؤْمُِن وَ الابَْن يَرَى مَْن كُّلُ
بَْن يَسُوعَ هَذا «ألَيَْس وَقالَوا: ٤٢ ماءِ.» الّسَ مَِن نَزََل الَّذِي ُ الخـُبْز َ هُو «أنا قاَل: ُ ه َّ لِأن ُ مِنْه رُونَ يَتَذَمَّ اليَهُودُ فَبَدَأ ٤١

ماءِ؟» الّسَ مَِن نَزََل ُ ه َّ إن الآنَ يَقُوُل فََكيَْف هُ؟ وَُأمَّ ُ أباه نَعْرُِف ألا يُوُسَف؟
الَّذِي الآُب إلَيَّ ُ َيجذِبْه لَْم إْن إلَيَّ َ يَْأتِي أْن لِأحَدٍ ُمِْكُن ي لا ٤٤ بَيْنَكُْم. فِيْما ً را تَذَمُّ «َكفَى يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٤٣

مَْن فَكُّلُ اللهِ.›٢١ مَِن مُتَعَلِّمِيْنَ ً جَمِيعا ‹وََسيَكُونُونَ الأنْبِياءُ: َكتََب فَقَْد ٤٥ َسُأقِيْمُهُ. أنا الأِخيْرِ، اليَوِْم وَفِي أْرَسلَنِي.
الَّذِي َ هُو الآَب رَأى الَّذِي فَالوَِحيْدُ الآَب. رَأى قَْد ً أحَدا أّنَ هَذا يَعْنِي لا ٤٦ . إلَيَّ يَأتِي ُ مِنْه مُ َّ وَيَتَعَل لِلآِب يَْسمَُع

اللهِ. مَِن َ جاء
هُْم أّنَ َ غَيْر ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي المَّنَ ُ آباؤُكُم أكََل ٤٩ ُحْيِي. الم ُ الخـُبْز َ هُو أنا ٤٨ ةٌ. َّ أبَدِي َحياةٌ ُ َلَه ف يُؤْمُِن مَْن لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل ٤٧

ماءِ. الّسَ مَِن نَزََل الَّذِي الحَّيُ ُ الخـُبْز َ هُو أنا ٥١ أبَداً. يَمُوَت فَلَْن ماءِ الّسَ مَِن النّازَِل َ الخـُبْز هَذا يَْأكُُل مَْن أمّا ٥٠ ماتُوا.
العالَمُ.» َيحْيا أْن أجِل مِْن َجسَدِي َ هُو ِ َسُأعطِيْه الَّذِي ُ وَالخـُبْز الأبَدِ. إلَى فَسَيَْحيا َ الخـُبْز هَذا أحَدٌ أكََل إْن

لِنَْأكُلَهُ؟» ُ َجسَدَه يُعْطِيَنا أْن ُ ُمِْكنُه ي «َكيَْف يَقولونَ: وَ بَيْنَهُْم فِيْما يَتَجادَلُونَ اليَهُودُ فَبَدَأ ٥٢

٦:٣١ ٢٠
24. :78 المزمور ليأكُلوا. … أعطاهُْم

٦:٤٥ ٢١
13. :54 إَشعْياء من الله. … وسيَكونونَ



٩ : ٧ يُوَحنّا ١٦٨٩ ٥٣ : ٦ يُوَحنّا

لـَكُْم تَكُونَ فَلَْن وَإلّا دَمَهُ، َبُوا وَتَشْر الإنساِن ابِْن َجسَدَ تَْأكُلُوا أْن يَنبَغِي لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٥٣

َجسَدِي ٥٥ الأِخيْرِ. اليَوِْم فِي ُ َسُأقِيْمُه وَأنا ةٌ، َّ أبَدِي َحياةٌ ُ لَه دَِمي وَيَشْرَُب َجسَدِي يَْأكُُل مَْن ٥٤ ـِكُْم. داِخل فِي َحياةٌ
فِيْهِ. أْسكُُن وَأنا ، فِيَّ يَْسكُُن دَِمي وَيَشْرَُب َجسَدِي يَْأكُُل مَْن ٥٦ َحقِيْقِّيٌ. شَراٌب وَدَِمي َحقِيْقِّيٌ، َطعامٌ

مَِن نَزََل الَّذِي ُ الخـُبْز َ هُو هَذا ٥٨ بِي. فَسَيَْحيا يَْأكُلُنِي مَْن أيضاً، هَكَذا بِالآِب. أحيا وَأنا أْرَسلَنِي، الحَّيُ الآُب ٥٧

الأبَدِ.» إلَى َسيَْحيا َ الخـُبْز هَذا يَْأكُُل فَمَْن ماتُوا، ذَلَِك وَمَْع آباؤُكُْم ُ أكَلَه الَّذِي المَّنِ عَِن َيخْتَلُِف َ وَهُو ماءِ. الّسَ
َكْفرِناُحومَ. ِ مَدِيْنَة مَجْمَِع فِي ُ يُعَلِّم َ وَهُو الُأمُورَ ِ هَذِه يَسُوعُ قاَل ٥٩

يَسُوع يَتْرُُكونَ َكثِيْرُونَ
إلَيْهِ؟» الاْستِماِع احتِماَل يَْستَطِيُْع مَْن َصعٌْب! ٌ تَعلِيْم «هَذا قالُوا: الكَلامَ، هَذا ِ تَلامِيْذِه مِْن َكثِيْرُونَ سَمـِـَع وَإْذ ٦٠

كُْم َّ أن لَوْ َماذا ف ٦٢ الكَلامُ؟» هَذا يَْصدُمُكُْم «هَْل لَهُْم: فَقاَل ذَلَِك، بِسَبَِب رُونَ يَتَذَمَّ هُْم أّنَ ِ داِخلِه فِي يَسُوعُ فَعَرََف ٦١

الَّذِي وَالكَلامُ وُح. ُّ الر بَِل َياةَ، الح يُعْطَِي أْن الجَسَدُ ُ يَْقدِر لا ٦٣ قَبُل؟ مِْن كانَ َحيُْث إلَى ً صاعِدا الإنٍساِن ابَْن ُ رَأيْتُم
ِ البِدايَة مُنْذُ عَرََف ُ ه َّ لِأن هَذا يَسُوعُ قاَل يُؤْمُِن.» لا مِنْكُْم ً بَعْضا لـَِكّنَ ٦٤ َياةَ. الح يُعْطِي َ هُو لِذَلَِك رُوٌح، َ هُو ِ بِه مْتُكُْم َّ كَل
ُمِْكُن ي لا ُ ه َّ إن لـَكُْم ُلُْت ق «لِهَذا فَقاَل: ُ كَلامَه يَسُوعُ وَتابََع ٦٥ َسيَُخونُهُ. الَّذِي مَِن وَعَرََف بِهِ، يُؤْمِنُوا لَْم الَّذِيَْن هُمُ مَْن

ذَلَِك.» َ ة َّ ِي إْمكان الآُب ِ يُعْطِه لَْم ما إلَيَّ َ يَْأتِي أْن لِأحَدٍ
يَتْبَعُونَهُ. يَعُودُوا وَلَْم تَلامِيْذِهِ، مِْن َكثِيْرُونَ تَراَجَع الوَقِْت هَذا وَمِْن ٦٦

تَْذهَبُوا؟» أْن ً أيْضا ْ أنْتُم ِيْدُونَ «أتُر تِلْمِيْذاً: َ عَشَر لِلاثْنَْي يَسُوعُ فَقاَل ٦٧

عِنْدَكَ؟ ةِ َّ الأبَدِي َياةِ الح إلَى يَقُودُ الَّذِي فَالكَلامُ ، رَّبُ يا نَْذهََب أْن ُمِْكُن ي مَْن «إلَى بُْطرُُس: ِسمْعانُ ُ فَأجابَه ٦٨

اللهِ.» وُس قُّدُ َك َّ أن وَنَعْرُِف نُؤْمُِن وََنحُن ٦٩

بُْن يَهُوذا يَْقِصدُ وَكانَ ٧١ بلِيُْس!» إ مِنْكُْم ً واِحدا أّنَ َ غَيْر أنا؟ أخْتَرْكُْم ألَْم عَشْرَ، الاثْنَْي ُ «أنتُم يَسُوعُ: فَقاَل ٧٠

يَسُوعَ. َسيَُخونُ الَّذِي َ وَهُو تِلْمَيْذاً، َ عَشَر الاثْنِي مَِن ً واِحدا كانَ الَّذِي يُوّطّيِ ْ الأْسخَر ِسمْعانَ
٧

وإخوتِه يسوعُ
إلَى يَْسعَوْنَ اليَهُودُ كانَ فَقَْد ةِ. َّ اليَهُودِي إقلِيِْم فِي َل يَتَنَّقَ أْن يَشَْأ وَلَْم َلِيِل. الج إقلِيِْم فِي ُل يَتَنَّقَ يَسُوعُ بَدَأ ذَلَِك بَعْدَ ١

لـِكَْي ةِ َّ اليَهُودِي إلَى وَاْذهَْب المَكانَ، هَذا «اتْرُْك لَهُ: يَسُوعَ ُ إْخوَة فَقاَل ٣ يْباً. قَرِ اليَهُودِّيِ قائِِف الّسَ عِيدُ وَكانَ ٢ قَتلِهِ.
السِّرِّ. فِي ُ يَعْمَلُه ما يَعْمَُل لا ُ ه َّ فَإن ْهرَةِ، ُّ الش إلَى يَْسعَى أحَدٌ كانَ إْن ٤ تَعْمَلُها. َّتِي ال الأعماَل يَرَوا أْن مِْن أتباعَُك َن َمَّكَ يَت

بِهِ. يُؤْمِنُونَ ُ إْخوَتُه ى َّ َحت يَكُْن لَْم إْذ ٥ لِلعالَِم.» نَْفسَك ْ أظهِر َحّقاً، المُعِجزاِت ِ هَذِه تَْصنَُع ُكنَْت فَإْن
يُبْغَِضكُْم، أْن ُ العالَم يَْستَطِيُْع لا ٧ دائِماً. لـَكُْم ٌ مُلاِئم الوَقُْت بَيْنَما بَعْدُ، لِْي ُ المُلاِئم الوَقُْت َيحِِن «لَْم يَسوْعُ: لَهُْم فَقاَل ٦
لِأّنَ الآنَ، العِيْدِ هَذا إلَى أذهََب فَلَْن أنا أمّا العِيْدِ، إلَى ْ أنتُم اْذهَبُوا ٨ يْرَةٌ. شِرِّ ُ أعمالَه إّنَ أقُوُل لِأنِّي يُبْغُِضنِي ُ ه َّ لـَِكن

َلِيِل. الج فِي بَقَِي هَذا قاَل أْن وَبَعْدَ ٩ بَعْدُ.» َيحِْن ْ لِم وَقْتِي
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يَْبحَثُونَ اليَهُودُ فَكانَ ١١ الخَفاءِ. فِي بَْل ً عَلَنا يَْذهَْب لَْم ُ ه َّ أن َ غَيْر أيْضاً. َ هُو ذَهََب العِيْدِ، إلَى ُ إْخوَتُه ذَهََب وَعِنْدَما ١٠
َّجُُل؟» الر ذَلَِك «أيَْن وَيَْسألُونَ: العِيْدِ فِي ُ عَنْه

َ هُو بَْل «لا آخَرُونَ: قاَل بَيْنَما صاِلحٌ.» إنساٌن َ «هُو بَعْضُهُْم: فَقاَل النّاِس، بَيْنَ ُ عَنْه ٌ َكثِيْر هَمٌْس هُناكَ وَكانَ ١٢
اليَهُودِ. ِ قادَة مِْن َيخافُونَ كانُوا فَقَْد عَلَناً. ُ عَنْه ْث يَتَحَّدَ لَْم ً أحَدا أّنَ َ غَيْر ١٣ النّاَس.» َيخْدَعُ

القُْدس ِ مَدينَة فِي ُ يُعَلِّم يَسُوعُ
«َكيَْف وَقالُوا: اليَهُودُ فَدُهَِش ١٥ يُعَلِّمُ. وَبَدَأ الهَيْكَِل ِ ساحَة إلَى يَسُوعُ ذَهََب يْباً، تَْقرِ العِيْدِ مُنْتََصُف كانَ وَلَمّا ١٤

مَ؟» َّ يَتَعَل أْن دُونَ ِ المَعْرِفَة ِ هَذِه كُّلَ يَعْرَِف أْن جُِل َّ الر لِهَذا
اللهُ، ُ ِيْدُه يُر ما يَْفعََل أْن مِنْكُْم أحَدٌ أرادَ فَإْن ١٧ أْرَسلَنِي. الَّذِي مَِن بَْل مِنِّي، لَيَْس ُ ُأعَلِّمُه «ما يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ١٦

إلَى يَْسعَى الَّذِي أمّا ذاتِهِ، تَمِْجيْدِ إلَى يَْسعَى ِ ذاتِه مِْن مُ َّ يَتَكَل مَْن ١٨ ذاتِي. مِْن أْم ِ الله مَِن تَعلِيْمِي كانَ إْن فَسَيَعْرُِف
تِلَْك يُطَبُِّق مِنْكُْم أحَدَ لا لـَِكْن يْعَةَ؟ رِ َّ الش مُوسَى يُعْطِكُْم ألَْم ١٩ يٌْف. زِ ِ فِيْه وَلَيَْس صادٌِق َ فَهُو ُ أْرَسلَه مَْن تَمِْجيْدِ

قَتلِي؟» إلَى تَْسعَوْنَ ِماذا ل يْعَةَ. رِ َّ الش
قَتلَِك؟» إلَى يَْسعَى الَّذِي فَمَِن يْرٌ! شِرِّ رُوٌح «فِيَْك النّاُس: فَأجاَب ٢٠

الخِتاِن، َ ة َّ وَِصي أعطاكُْم مُوسَى لـَِكّنَ ٢٢ جَمِيعاً! ْ فَانْدَهَْشتُم بِْت الّسَ َ يَوْم ً واِحدَة ً مُعِْجزَة «َصنَعُْت يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢١

لِلإنساِن ُمِْكُن ي ً إذا ٢٣ بِْت! الّسَ يَوِْم فِي ى َّ َحت الأطفاَل َتختِنُونَ ْ أنتُم وَها مُوسَى. مِْن لا آبائِكُْم مِْن َ جاء الخِتانَ أّنَ مََع
وا ُكّفُ ٢٤ بِْت؟ الّسَ َ يَوْم ِ بِكامِلِه ً إنسانا َشفَيُْت لِأنِّي مِنِّي تَغَْضبُونَ فَلِماذا مُوسَى. ُ يْعَة شَرِ َ تُْكسَر لِئَلّا بِْت الّسَ َ يَوْم ُيخـْتَنَ أْن

َحّقاً.» َصواٌب َ هُو ما َحسََب وَاحْكُمُوا المَظاهِرِ، َحسََب الحُْكمِ عَِن

المَِسيْح َ هُو يَسُوعُ
وَهُْم عَلَناً، ُث يَتَحَّدَ َ هُو ها لـَِكْن ٢٦ قَتلِهِ؟ إلَى يَْسعُونَ الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو هَذا «ألَيَْس القُْدِس: أهِل بَعُْض فَقاَل ٢٥

المَِسيُْح يَْأتِي ِحيْنَ أمّا الإنساِن، هَذا أصَل نَعْرُِف نا َّ لـَِكن ٢٧ المَِسيُْح؟ َ هُو ُ ه َّ بِأن اقْتَنَعُوا َ القادَة ألَعَّلَ لَهُ! ً َشيْئا يَعْمَلُونَ لا
يَْأتِي.» أيَْن مِْن أحَدٌ يَعْرَِف فَلَْن ، الحَقِيْقِّيُ

آِت لَْم فَأنا أنا. أيَْن مِْن وَتَعْرِفُونَ تَعْرِفُونَنِي ْ «أنتُم وَقاَل: ُ َصوْتَه رَفََع الهَيْكَِل، ِ ساحَة فِي ُ يُعَلِّم يَسُوعُ كانَ وَبَيْنَما ٢٨

أْرَسلَنِي.» الَّذِي َ وَهُو أتَيُْت، ُ مِنْه لِأنِّي ُ فَأْعرِفُه أنا أمّا ٢٩ تَعْرِفُونَهُ. لا ْ وَأنتُم الحَّقُ َ هُو أْرَسلَنِي الَّذِي لـَِكّنَ نَْفسِي، مِْن
فَآمََن ٣١ بَعْدُ. حانَ قَْد يَكُْن لَْم ُ وَقْتَه لِأّنَ ُ ُمِْسكَه ي أْن أحَدٌ يَْستَطـِـْع لَْم لـَِكْن عَلَيْهِ، يَْقبُِضوا أْن حاوَلُوا ِحيْنَئِذٍ ٣٠

َّجُُل.» الر هَذا َصنََع مِمّا َ أْكثَر مُعِْجزاٍت يَْصنََع أْن ُمِْكُن ي لا المَِسيُْح، يَْأتِي «عِنْدَما وَقالُوا: َكثِيْرُونَ ِ بِه

يَسُوع عَلَى القَبِْض ُ محاولة
عَلَيهِ. لِلقَبِْض ً حُرّاسا ونَ ُّ يِْسي ِّ وَالفِر ِ الـكَهَنَة ُ كِبار فَأْرَسَل يَسُوعَ، عَْن النّاُس ِ بِه يَتَهامَُس كانَ ما ونَ ُّ يِْسي ِّ الفِر وَسَمـِـَع ٣٢

عَنِّي، َستَبَْحثُونَ ٣٤ أْرَسلَنِي. الَّذِي إلَى َسأعُودُ ذَلَِك وَبَعْدَ بَعْدُ، ً قَلِيلا ً وَقْتا النّاُس ها أّيُ مَعَكُْم «َسأبْقَى يَسُوعُ: فَقاَل ٣٣

َسأُكونُ.» َحيُْث إلَى تَْذهَبُوا أْن تَْقدِرُونَ لا َّكُْم لِأن َتجِدُونِي لَْن كُْم َّ وَلـَِكن
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مِْن تِيْنَ َّ المُشَت َ لِيُعَلِّم ذاهٌِب ُ ألَعَلَّه َنجِدَهُ؟» أْن َ نَْقدِر فَلا هاَب الذَّ يَنْوِي أيَْن «إلَى لِبَعٍْض: بَعْضُهُْم اليَهُودِ ُ قادَة فَقاَل ٣٥

لَْن كُْم َّ لـَِكن عَنِّي، ‹َستَبَْحثُونَ هَذا: ُ قَولُه مَعْنَى َما ف ٣٦ المَدُِن؟ تِلَْك أهِل مِْن ِيِّيْنَ اليُونان َ وَلِيُعَلِّم ةِ، َّ ِي اليُونان المُدُِن فِي َشعبِنا
َسأُكونُ›؟» َحيُْث إلَى تَْذهَبُوا أْن تَْقدِرُونَ لا َّكُْم لِأن َتجِدُونِي

القُدُس ُّوِح الر عَِن ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ
إلَيَّ فَلْيَْأِت مِنْكُْم، أحَدٌ عَطَِش «إْن مُْرتَفـِـٍع: بَِصوٍْت وَقاَل يَسُوعُ وَقََف العِيْدِ، مَِن وَالأهَّمِ الأِخيْرِ اليَوِْم وَفِي ٣٧

وِح ُّ الر عَِن هَذا يَسُوعُ قاَل ٣٩ الكِتاُب.٢٢» يَقُوُل َكما ، حَيٍّ ماءٍ أْنهارُ ِ أعماقِه مِْن َستَفِيُْض بِي، آمََن وَمَْن ٣٨ وَيَشْرَْب.
بَعْدُ. ُأْرِسَل قَْد يَكُْن لَْم وَح ُّ الر فَإّنَ بَعْدُ، دَ تَمَجَّ قَْد يَكُْن لَْم يَسُوعَ لِأّنَ لـَِكْن بِهِ. المُؤْمِنُونَ ُ َسيَنالُه الَّذِي القُدُِس

يَسُوع َحوَل الخِلاُف
يَقُولُونَ: آخَرُونَ وَكانَ ٤١ َحّقاً.» ٢٣ بِيُّ َّ الن َ هُو جُُل َّ الر «هَذا يَقُولُونَ: بَدَُأوا الكَلامَ هَذا النّاِس بَعُْض سَمـِـَع فَلَمّا ٤٠

الكِتاُب يَقُوُل ألا ٤٢ َلِيِل؟ الج مَِن المَِسيُْح َ يَْأتِي أْن «أيُعْقَُل يَقُولُونَ: كانُوا ِيَْن آخَر أّنَ َ غَيْر المَِسيُْح.» َ هُو جُُل َّ الر «هَذا
بَيْنَ انقِسامٌ فَحَدََث ٤٣ داوُدُ؟» عاَش َحيُْث لَحْم٢٥َ بَيَْت ِ َلْدَة ب مِْن يَْأتِي ُ ه َّ وَإن داوُدَ،٢٤ نَسِل مِْن َسيَكُونُ المَِسيَْح إّنَ

ُمِْسكَهُ. ي أْن أحَدٌ يَْستَطـِـْع لَْم لـَِكْن عَلَيْهِ، يَْقبَِض أْن بَعْضُهُْم وَأرادَ ٤٤ بِسَبَبِهِ. النّاِس

يُؤْمِنُوا أْن يَرْفُُضونَ اليَهُودِ ُ قادَة
ُتحْضِرُوهُ؟» لَْم ِماذا «ل الحُرّاَس: هَؤُلاءِ فَسَأَل الـكَهَنَةِ. وَكِبارِ يِْسيِّيْنَ ِّ الفِر إلَى الهَيْكَِل حُرّاُس فَرَِجــَع ٤٥

«! قَّطُ الكَلاِم هَذا بِمِثِل إنساٌن ْث يَتَحَّدَ «لَْم الحُرّاُس: فَأجاَب ٤٦

لـَِكّنَ ٤٩ بِهِ؟ آمََن يِْسيِّيْنَ ِّ الفِر أوِ ِ القادَة مَِن ً أحَدا تَعْرِفُونَ هَْل ٤٨ أيضاً؟ ْ أنتُم ْ خُدِْعتُم «هَْل ونَ: ُّ يِْسي ِّ الفِر فَقاَل ٤٧

اللهِ!» ِ لَعْنَة َتحَت وَهُْم يْعَةِ، رِ َّ الش عَِن ً َشيْئا يَعْرِفُونَ لا الخارِِج فِي النّاُس ُأولَئَِك
«هَْل ٥١ فَسَألَهُْم: سابِقاً.٢٦ يَسُوعَ إلَى ذَهََب قَْد كانَ الَّذِي َ وَهُو يِْسيِّيْنَ، ِّ الفِر مَِن ً واِحدا ِيقُودِيْمُوُس ن وَكانَ ٥٠

فَعَلَهُ؟» ما ِ وَمَعْرِفَة لا أّوَ ِ إلَيْه الاْستِماِع قَبَل أحَدٍ عَلَى يْعَتُنا شَرِ َتحْكُمُ
َلِيِل.» الج مَِن يَْأتِي نَبِّيٍ عَْن ً َشيْئا َتجِدَ وَلَْن الـكُتُِب فِي اْبحَْث َلِيِل؟ الج أهِل مِْن ً أيضا أنَْت َك َّ أن «يَبْدُوا فَأجابُوهُ: ٥٢

بَيْتِهِ. إلَى واِحدٍ كُّلُ ً جَمِيعا فَذَهَبُوا ٥٣

٧:٣٨ ٢٢
11. :58 إَشعْياء مع قارن الكتاب. يقول كما

٧:٤٠ ٢٣
21. :1 يوَحنّا راجع بي. َّ الن

٧:٤٢ ٢٤
.4 -3 :89 المزمور ،16 -12 :7 َصمُوئيل 2 انظر داود. نسل من

٧:٤٢ ٢٥
2. :5 ميخا انظر لحم. بيَت ِ بلدَة مِْن

٧:٥٠ ٢٦
.21 -1 :3 يُوحنا انظر سابِقاً. … ذَهََب



٢١ : ٨ يُوَحنّا ١٦٩٢ ١ : ٨ يُوَحنّا

٨
الزِّنا فِي ُأْمِسَكْت َّتِي ال ُ المَرْأة

ِ إلَيْه َ جاء َحيُْث ً ِيَة ثان الهَيْكَِل ِ ساحَة إلَى ذَهََب الباكِرِ باِح الّصَ وَفِي ٢ يْتُوِن.٢٧ َّ الز َجبَِل إلَى فَذَهََب يَسُوعُ أمّا ١

وََسَط تَقُِف وََجعَلُوها تَزْنِي. وَِهيَ ُأْمِسَكْت ً اْمرأة ونَ ُّ يِْسي ِّ وَالفِر ِ يْعَة رِ َّ الش مُعَلِّمُو َ وَأحضَر ٣ يُعَلِّمُهُْم. وَبَدَأ َلََس فَج َمِيُع، الج
يْعَة٢٨ِ رِ َّ الش فِي مُوسَى أْوصانا وَقَْد ٥ الزِّنا.» ِ يْمَة ِبجَرِ ً مُتَلَبِّسَة ُ المَرْأة ِ هَذِه ُأْمِسَكْت مُعَلِّمُ، «يا لِيَسُوعَ: قالُوا َّ ثُم ٤ النّاِس.

بِهِ. ُ هِمُونَه يَتَّ ما لَهُْم فَيَكُونَ َمْتَِحنُوهُ، لِي هَذا قالُوا ٦ أنَت؟» تَقُوُل َماذا ف المَرْأةِ، ِ هَذِه مِثَل نَرُْجمَ بِأْن
كانَ مَْن «َحسَناً! لَهُْم: وَقاَل وَقََف ؤاِل، الّسُ فِي ألَحُّوا وَلَمّا ٧ بِإْصبِعِهِ. الأْرِض عَلَى يَْكتُُب وَبَدَأ اْنحَنَى يَسُوعَ لـَِكّنَ

الأْرِض. عَلَى يَْكتُُب وَأخَذَ ُأْخرَى ً ة مَّرَ وَانحَنَى ٨ ِبحََجرٍ.» بِرَْميِها َ البادِئ فَلْيَكُِن ةٍ، َّ َخطِي بِلا مِنْكُْم
ِ الواقِفَة المَرْأةِ مََع ُ وَحْدَه يَسُوعُ وَبَقَِي ِسنّاً. بِالأْكبَرِ ً بَْدءا ِ الآخَر بَعْدَ ً واِحدا المَكانَ يُغادِرُونَ بَدَُأوا هَذا، سَمِعُوا فَلَمّا ٩

يَسُوعُ: لَها فَقاَل َسيِّدُ.» يا أحَدَ «لا قالَْت: ١١ أحَدٌ؟» عَلَيِْك َيحكُْم ألَْم هُْم؟ «أيَْن لَها: وَقاَل يَسُوعُ فَوَقََف ١٠ أمامَهُ.
بَعْدُ.» فِيما ةِ َّ الخَطِي إلَى تَعُودِي وَلا فَاْذهَبِي عَلَيِْك. أحكُمُ أنا «وَلا

ور ُّ الن َ هُو يَسُوعُ
ُ مَعَه يَكُونُ بَْل لْمَةِ، الّظُ فِي ً أبَدا يَمْشِي لا يَتْبَعُنِي مَْن لِلعالَِم. ُ ور ُّ الن َ هُو «أنا فَقاَل: لِلنّاِس ُ كَلامَه يَسُوعُ وَاَصَل َّ ثُم ١٢

َياةِ.» الح إلَى يَقُودُ الَّذِي ُ ور ُّ الن
مَْقبُولَةٍ.» ُ غَيْر شَهادَتََك فَإّنَ لِذَلَِك لِنَْفِسَك، تَشْهَدُ «أنَت ونَ: ُّ يِْسي ِّ الفِر ُ لَه فَقاَل ١٣

أمّا ذاهٌِب، أنا أيَْن وَإلَى أتَيُْت أيَْن مِْن أْعرُِف مَْقبُولَةٌ.لِأنِّي فَشَهادَتِي لِنَْفسِي، أشْهَدُ نِي َّ أن «مََع يَسُوعُ: أجابَهُْم ١٤

ُ أحكُم لا نِي َّ لـِكن البَشَرِ، مَقايِيِْس َحسََب َتحكُمُونَ ْ أنتُم لِذَلَِك ١٥ ذاهٌِب. أنا أيَْن إلَى وَلا أتَيُْت أيَْن مِْن تَعْرِفُونَ فَلا ْ أنتُم
مَعِي. َ هُو أْرَسلَنِي الَّذِي الآَب لـَِكّنَ وَحْدِي، أحكُمُ لا فَأنا َصحِيٌْح. حُْكمِي فَإّنَ حَكَمُْت، إْن ى َّ وََحت ١٦ أحَدٍ. عَلَى

أيْضاً.» لِْي يَشْهَدُ أْرَسلَنِي الَّذِي وَأبِي لِنَْفسِي أشْهَدُ وَأنا ١٨ مَْقبُولَةٌ. َشخَْصيْنِ َ شَهادَة إّنَ يْعَتِكُْم٢٩ شَرِ فِي مَْكتُوٌب ١٧

أيضاً.» أبِي ْ لَعَرَفْتُم عَرَفْتُمُونِي وَلَوْ أبِي. تَعْرِفُونَ وَلا تَعْرِفُونَنِي لا ْ «أنتُم يَسُوعُ: أجاَب أبُوكَ؟» «وَأيَْن فَسَألُوهُ: ١٩

لِأّنَ أحَدٌ، ِ عَلَيْه يَْقبِْض وَلَْم الهَيْكَِل. ِ ساحَة فِي ُ يُعَلِّم كانَ بَيْنَما ْقدِماِت َّ الت ُصنْدُوِق قُرَْب َ وَهُو الكَلامَ هَذا قاَل ٢٠
بَعْدُ. حانَ قَْد يَكُْن لَْم ُ وَقْتَه

يَسُوع يَْفهَمُونَ لا اليَهُودِ ُ قادَة
تَْقدِرُونَ وَلا َخطاياكُْم. ذَنُْب وَعَلَيْكُْم َستَمُوتُونَ كُْم َّ لـَِكن عَنِّي، وََستَبَْحثُونَ َسأْذهَُب «أنا ُأْخرَى: ً ة مَّرَ لَهُْم وَقاَل ٢١

ذاهٌِب.» أنا َحيُْث إلَى تَْأتُوا أْن
٨:١ ٢٧

القدس. مدينةِ شرقيَّ ٌ تلَّة يتون. َّ الز َجبل
٨:٥ ٢٨

22. :22 تثنية 10، :20 يِّين لاو انظر يعَة. ر َّ الش … أوصانا
٨:١٧ ٢٩

15. 19: 6، :17 تثنية انظر يعتِكم. شر في مكتوٌب



٤٤ : ٨ يُوَحنّا ١٦٩٣ ٢٢ : ٨ يُوَحنّا

َحيُْث إلَى تَْأتُوا أْن تَْقدِرُونَ ‹لا يَقُوُل: ُ ه َّ لِأن نَْفسَهُ؟ َسيَْقتُُل ُ ه َّ أن «أيُعْقَُل بَيْنَهُْم: فِيْما يَتَساءَلُونَ اليَهُودِ ُ قادَة فَبَدَأ ٢٢

ذاهٌِب.›» أنا
العالَِم. هَذا إلَى َمِي أنت لا وَأنا العالَِم، هَذا إلَى تَنتَمُونَ ْ أنتُم فَوُْق. مِْن وَأنا أْسفَُل، مِْن ْ «أنتُم يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢٣

ذَنُْب وَعَلَيْكُْم فَسَتَمُوتُونَ هُوَ،٣٠ أنا أنِّي تُؤْمِنُوا لَْم إْن َخطاياكُْم. ذَنُْب وَعَلَيْكُْم َستَمُوتُونَ كُْم َّ إن لـَكُْم ُلُْت ق لِهَذا ٢٤
َخطاياكُْم.»

عَنْكُْم، أقُولُها ٌ َكثِيْرَة ٌ أْشياء عِنْدِي ٢٦ البِدايَةِ. مُنْذُ أنا مَْن «أخبَرْتُكُْم يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل أنَت؟» «مَْن فَسَألُوهُ: ٢٥

مِنْهُ.» سَمِعُْت بِما النّاَس ُ ُأكَلِّم وَأنا صادٌِق، أْرَسلَنِي الَّذِي لـَِكّنَ عَلَيْكُْم. بِها وَأحكُمُ
الإنساِن، ابَْن تَرْفَعُونَ «عِنْدَما يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٢٨ الآِب. عَِن إلَْيهِْم ُث يَتَحَّدَ كانَ يَسُوعَ أّنَ يُْدرُِكوا وَلَْم ٢٧
َ هُو أْرَسلَنِي وَالَّذِي ٢٩ الآُب. مَنِي َّ عَل َكما ً تَماما مُ َّ أتَكَل لـَِكنِّي نَْفسِي، مِْن ً َشيْئا أفْعَُل لا أنا هُوَ. أنا أنِّي ِحيْنَئِذٍ َستَعْرِفُونَ

َكثِيْرُونَ. ِ بِه آمََن الُأمُورِ، ِ بِهَذِه مُ َّ يَتَكَل كانَ وَبَيْنَما ٣٠ هُ.» يَسُرُّ ما ً دائِما أعمَُل لِأنِّي وَحْدِي، يَتْرُْكنِي لَْم مَعِي.
ة َّ الخَطِي مَِن رُ ُّ َحر َّ الت

وَالحَّقُ ، الحَّقَ وََستَعْرِفُونَ ٣٢ َحّقاً. تَلامِيْذِي ْ فَأنتُم ِتَعلِيْمِي، ب ْ ْكتُم تَمَّسَ «إْن بِهِ: آمَنُوا الَّذِيَْن لِليَهُودِ يَقُوُل يَسُوعُ فَبَدَأ ٣١

َسيَُحرِّرُكُْم.»
رُ؟» َّ َسنَُحر نا َّ إن تَقُوُل فََكيَْف ! قَّطُ لِأحَدٍ ً عَبِيْدا نَكُْن وَلَْم بْراهِيْمَ، إ أولادُ «َنحُْن بَعْضُهُْم: ُ لَه فَقاَل ٣٣

مََع يَبْقَى لا وَالعَبْدُ ٣٥ ةِ. َّ لِلخَطِي عَبْدٌ َ هُو ةِ َّ الخَطِي عَمَِل فِي ُّ يَستَمِر مَْن كُّلُ لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣٤
الأبَدِ. إلَى ِ عائِلَتِه إلَى فَيَنتَمِي الابُْن أمّا الأبَدِ، إلَى ٍ عائِلَة

ُ ه َّ لِأن قَتلِي إلَى تَْسعَوْنَ كُْم َّ لـَِكن بْراهِيْمَ، إ نَسِل مِْن َّكُْم أن أعرُِف أنا ٣٧ أحراراً.» ً َحّقا تَكُونُونَ الابُْن، ُ رَكُم حَرَّ فَإْن ٣٦

فِيْكُْم. لِتَعلِيْمِي مَكانَ لا
ِيْكُْم.» أب مِْن ُ سَمِعْتُمُوه ما تَْفعَلُونَ ْ وَأنتُم أبِي، مِْن رَأيُْت بِما ُث أَتحَّدَ أنا ٣٨

أبُونا!» َ هُو ُ بْراهِيْم «إ لَهُ: فَقالُوا ٣٩

إنساٌن وَأنا قَتلِي، إلَى تَْسعَوْنَ كُْم َّ لـَِكن ٤٠ بْراهِيْمُ. إ عَمِلَها َّتِي ال َ الأْشياء لَعَمِلْتُِم َ بْراهِيْم إ أولادَ ْ ُكنْتُم «لَوْ يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل
ِيْكُْم.» أب أعماَل فَتَعْمَلُونَ ْ أنتُم أمّا ٤١ كَهَذا. ً َشيْئا يَْفعَْل لَْم ُ وَإبْراهِيْم اللهِ. مَِن ُ سَمِعَه الَّذِي بِالحَّقِ أخبَرَكُم

اللهُ!» َ هُو واِحدٌ أٌب لَنا زِناً! مِْن نُولَدْ «لَْم لَهُ: فَقالُوا
نَْفسِي، مِْن آِت لَْم هُنا. أنا وَها اللهِ، مَِن ِجئُْت لِأنِّي لأحبَبْتُمُونِي، ً َحّقا أباكُْم ُ الله كانَ «لَوْ يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٤٢

أْرَسلَنِي. الَّذِي َ هُو ُ ه َّ لـَِكن
أْن ِيْدُونَ وَتُر بلِيَْس، إ ِيْكُْم أب مِْن ْ أنتُم ٤٤ تَعلِيْمِي. تَْقبَلُوا أْن تَْقدِرُونَ لا َّكُْم لِأن ذَلَِك أقُوُل؟ ما تَْفهَمُونَ لا ِماذا «ل ٤٣

ُ ه َّ فَإن يَكْذُِب، وَِحيْنَ فِيْهِ. َحّقٍ أّيُ يُوجَدُ لا إْذ بِالحَّقِ، ْك َمَّسَ يَت لَْم البِدايَةِ. مُنْذُ ً قاتِلا كانَ لَقَْد ِيْكُْم. أب شَهَواِت تَعْمَلُوا
الـكَذِِب. وَأبُو كَذّاُب ُ ه َّ لِأن َطبِيْعَتِهِ، عَْن ُ يُعَبِّر

٨:٢٤ ٣٠
14. :3 خروج في اللهِ اسْمَ ُماثُل ي وهو هُوَ. أنا



٩ : ٩ يُوَحنّا ١٦٩٤ ٤٥ : ٨ يُوَحنّا

َما ف واِحدَةً؟ ً ة َّ َخطِي عَلَيَّ يُثْبَِت أْن يَْستَطِيُْع مِنْكُْم مَْن ٤٦ ْدَق. الّصِ أقُوُل لِأنِّي تَُصّدِقُونِي أْن تَرْفُُضونَ كُْم َّ «لـَِكن ٤٥
تُْصغُونَ، لا ْ وَأنتُم اللهِ. كَلاِم إلَى يُْصغِي فَهَذا ِ الله مَِن كانَ مَْن ٤٧ تَُصّدِقُونِي؟ أْن تَرْفُُضونَ ِماذا ل ْدَق، الّصِ أقُوُل دُْمُت

اللهِ.» مَِن ْ لَْستُم كُْم َّ لِأن
وَإبْراهِيْم يَسُوعُ

يْرٌ؟» شِرِّ رُوٌح وَفِيَْك سامِرِّيٌ ََّك إن قَولِنا فِي ُمحِّقِيْنَ «ألَْسنا اليَهُودِ: ُ قادَة ُ فَأجابَه ٤٨

فَهُناكَ نَْفسِي، تَمِْجيْدِ إلَى أْسعَى لا أنا ٥٠ تُهِيْنُونَنِي! ْ وَأنتُم أبِي ُ ُأَمجِّد أنا بَْل يْرٌ، شِرِّ رُوٌح فِيَّ «لَيَْس يَسُوعُ: أجاَب ٤٩

أبَداً.» يَمُوَت فَلَْن تَعلِيْمِي أحَدٌ أطاعَ إْن لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل ٥١ َسيُحاِكمُ. الَّذِي َ وَهُو لِْي ذَلَِك يَطلُُب مَْن
تَقُوَل: وَأنَت ماتُوا، هُْم ُّ كُل ُ وَالأنبِياء ُ بْراهِيْم إ ى َّ فَحَت يْراً! شِرِّ ً رُوحا فِيَْك أّنَ دْنا تَأكَّ «الآنَ اليَهُودِ: ُ قادَة ُ لَه فَقاَل ٥٢

ُ الأنبِياء وَماَت هُوَ، ماَت فَقَْد بْراهِيْمَ؟ إ أبِيْنا مِْن أعظَمُ ََّك أن تَزْعُمُ فَهَْل ٥٣ أبَداً.› يَمُوَت فَلَْن تَعلِيْمِي أحَدٌ أطاعَ ‹إْن
نَْفسََك؟» َتحِسُب فَمَْن أيضاً.

تَقُولُونَ الَّذِي أبِي َ هُو دُنِي ُمَجَّ ي الَّذِي لـَِكّنَ َشيْئاً. يُساوِي لا َجدُ الم فَذَلَِك نَْفسِي، ُ ُأَمجِّد ُكنُْت «إْن يَسُوعُ: أجاَب ٥٤

ُ أعرِفُه لـَِكنِّي مِثلـَكُْم. ً كاذِبا لـَكُنُْت أعرِفُهُ، لا إنِّي ُلُْت ق وَلَوْ أعرِفُهُ. وَأنا ، قَّطُ ُ تَعْرِفُوه لَْم ْ أنتُم بَيْنَما ٥٥ إلَهُكُْم، ُ ه َّ إن
وَفَرَِح.» ُ رَآه وَقَْد يَوِْمي، يَرَى لِأْن ً مُتَشَوِّقا ابْتَهََج ُ بْراهِيْم إ أبُوكُْم ٥٦ كَلامَهُ. وَُأطِيُْع بِالفِعِل

بْراهِيْمَ؟» إ رَأيَْت وَقَْد بَعْدُ، َمِْسيْنَ الخ تَبلُِغ «لَْم اليَهُودِ: ُ قادَة ُ لَه فَقاَل ٥٧

بِها، ُ لِيَرْمُوه ً ِحجارَة التَقَطُوا هَذا عِندَ ٥٨ كائٌِن.»٣١ أنا بْراهِيْمُ، إ يَكُونَ أْن قَبَل لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: لَهُْم قاَل
الهَيْكَِل. َ ساحَة َ وَغادَر عَْنهُْم تَوارَى يَسُوعَ لـَِكّنَ ٥٩

٩
أعمَى َ وُلِد رَجٍُل ِشفاءُ

َ وُلِد ى َّ َحت أخطَأ الَّذِي مَِن مُعَلِّمُ، «يا تَلامِيْذُهُ: ُ فَسَألَه ٢ مَولِدِهِ. مُنْذُ أعمَى ً رَجُلا رَأى ماِشياً، يَسُوعُ كانَ وَبَيْنَما ١
وَالِداهُ؟» أْم َ أهُو أعمَى، جُُل َّ الر هَذا

ِشفائِهِ. فِي ِ الله ُ ة َّ قُو َ تَْظهَر لـِكَْي أعمَى َ وُلِد بَْل وَالِدَيْهِ، ةِ َّ َخطِي أْو ِ تِه َّ َخطِي بِسَبَِب أعمَى يُولَدْ «لَْم يَسُوعُ: فَأجاَب ٣

ُ ور ُّ الن أنا ٥ يَعْمََل. أْن أحَدٌ يَْستَطِيُْع لا ليُل، َّ ال يَْأتِي فَعِندَما نَهاراً. الوَقُْت مادامَ أْرَسلَنِي الَّذِي أعماَل نَعْمََل أْن يَنبَغِي ٤

العالَِم.» فِي مادُْمُت لِلعالَِم
«اْذهَْب لَهُ: وَقاَل ٧ الأعمَى عَيْنَيِّ عَلَى الّطِيْنَ وََضَع َّ ثُم طِيْناً. ُ مِنْه وََصنََع راِب ُّ الت عَلَى بََصَق هَذا قاَل أْن وَبَعْدَ ٦

مُبْصِراً. وَعادَ وَاغْتَسََل، جُُل َّ الر فَذَهََب «مُْرَسٌل.» ِ الكَلِمَة ِ هَذِه وَمَعْنَى ِسلْوامَ.» ِ بِرْكَة فِي وَاغْتَِسْل
وَيَْستَعْطِي؟» َيجلُِس كانَ الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو هَذا «ألَيَْس فَقالُوا: يَْستَعْطِي َ وَهُو ُ يَتَه رُْؤ اعتادُوا وَالَّذِيَْن ُ ِجيْرانُه ُ فَرَآه ٨
الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو «أنا فَقاَل: َ هُو أمّا يُْشبِهُهُ.» بَْل هُوَ، لَيَْس «لا، آخَرُونَ: وَقاَل نَْفسُهُ!» َ هُو ُ ه َّ «إن بَعْضُهُْم: فَقاَل ٩

أعمَى.» كانَ
٨:٥٧ ٣١

14. :3 خروج في اللهِ اسْمَ ُماثُل ي وهو هُوَ.» «أنا أْو كائن. أنا
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أبْصَرَْت؟» «فََكيَْف لَهُ: قالُوا ِحيْنَئِذٍ ١٠

وَاغْتَِسْل.› ِسلْوامَ ِ بِرْكَة إلَى ‹اْذهَْب لِْي: وَقاَل ، عَيْنَيَّ عَلَى ُ وَوََضعَه طِيْناً، يَسُوعُ ُ اْسمُه رَجٌُل «َصنََع فَأجاَب: ١١
فَأبْصَرُْت.» وَاغْتَسَلُْت فَذَهَبُْت

أْدرِي.» «لا قاَل: الآنَ؟» َ هُو «وَأيَْن لَهُ: فَقالُوا ١٢

يَسُوع ُ شفاه الَّذِي الأعمَى مََع ْحقِيُْق َّ الت
بِْت. الّسَ َ يَوْم جُِل َّ الر عَيْنَيِّ وَفَتََح الّطِيْنَ َصنََع قَْد يَسُوعُ وَكانَ ١٤ يِْسيِّيْنَ. ِّ الفِر إلَى أعمَى كانَ الَّذِي جَُل َّ الر فَأخَذُوا ١٣

بَصَرَهُ. ناَل َكيَْف ُ يَْسألُونَه ً أيضا ونَ ُّ يِْسي ِّ الفِر فَبَدَأ ١٥

ُأبْصِرُ.» الآنَ وَأنا اغتَسَلُْت، َّ ثُم عَيْنَيَّ عَلَى ً طِيْنا يَسُوعُ «وََضَع لَهُْم: فَقاَل
خاطٍِئ لإنْساٍن ُمِْكُن ي «َكيَْف آخَرُونَ: وَقاَل بَْت.» الّسَ يُراِعي لا َ فَهُو اللهِ، مَِن جُُل َّ الر هَذا «لَيَْس بَعْضُهُْم: فَقاَل ١٦

بَيْنَهُْم. ِخلاٌف فَحَدََث كَهَذِهِ؟» مُعِْجزاٍت يَْصنََع أْن
جُُل: َّ الر فَقاَل فِيْهِ؟» رَْأيَُك ما عَيْنَيَْك، جُُل َّ الر ذَلَِك فَتََح وَقَْد «الآنَ أعْمَى: كانَ الَّذِي جَُل َّ الر يَْسألُونَ فَعادُوا ١٧

نَبِّيٌ!» َ «هُو
وََسألُوهُما: ١٩ ُ بَصَرَه ناَل الَّذِي جُِل َّ الر وَالِدَّيِ فَاْستَْدعُوا وَأبْصَرَ. أعمَى كانَ ُ ه َّ أن يَُصّدِقُوا أْن اليَهُودِ ُ قادَة يَشَْأ وَلَْم ١٨

الآنَ؟» َ يُبْصِر أْن ُ يَْقدِر فََكيَْف أعمَى؟ َ وُلِد ُ ه َّ إن تَقُولاِن الَّذِي ابْنُُكما «أهَذا
مَِن أْو الآنَ، َ يُبْصِر أْن يَْستَطِيُْع َكيَْف أمّا ٢١ أعمَى. َ وُلِد ُ ه َّ وَأن ابْنُنا، َ هُو هَذا أّنَ ُ نَعلَم «َنحُْن وَالِداهُ: فَأجاَب ٢٠

هُما لِأّنَ ذَلَِك ُ وَالِداه قاَل ٢٢ نَْفِسهِ.» عَْن َث يَتَحَّدَ أْن ُ ُمِْكنُه وَي بالـِـــٌغ، رَجٌُل َ فَهُو ُ اْسألُوه نَعلَمُ! فَلا يُبْصِرُ، ُ َجعَلَه الَّذِي
َجمَِع. الم دُُخوِل مِْن ُ ُيحْرَم المَِسيُْح َ هُو يَسُوعَ بِأّنَ يَعْتَرُِف مَْن كُّلَ أّنَ رُوا َّ قَر قَْد كانُوا إْذ اليَهُودِ، َ قادَة َيخْشَياِن كانا

فَاْسألُوهُ!» بالـِـــٌغ رَجٌُل َ «هُو قالا: لِذَلَِك ٢٣

الإنسانَ ذَلَِك أّنَ ُ نَعلَم فَنَْحُن بِِصْدقَِك، َ الله «َمجِّدِ لَهُ: وَقالُوا أعمَى كانَ الَّذِي جَُل َّ الر ً ِيَة ثان اليَهُودِ ُ قادَة فَاْستَْدعَى ٢٤
خاطِئٌ.»

ُأبْصِرُ!» الآنَ وَأنا أعمَى ُكنُْت واِحداً: ً َشيْئا ُ أعلَم لـَِكنِّي لا، أْم ً خاطِئا كانَ إْن أدرِي «لا فَأجابَهُْم: ٢٥

عَيْنَيَْك؟» فَتََح َكيَْف بَِك؟ فَعََل «ماذا فَسَألُوهُ: ٢٦

أْن ِيْدُونَ أتُر الآنَ؟ تَْسمَعُوا أْن ِيْدُونَ تُر فَلِماذا تَْسمَعُونِي! أْن ْ رَفَْضتُم كُْم َّ لـَِكن أخبَرْتُكُْم، أْن َسبََق «لَقَْد أجابَهُْم: ٢٧

لَهُ؟» ً أتباعا تُْصبُِحوا
مِْن ُ نَعلَم لا نا َّ لـَِكن مُوسَى، مَ َّ كَل َ الله أّنَ ُ نَعلَم َنحُْن ٢٩ مُوسَى. فَأتباعُ َنحُْن أمّا لَهُ! تابـِـٌع «أنَت وَقالوا: ُ فَشَتَمُوه ٢٨

َّجُُل.» الر هَذا أيَْن
لا َ الله أّنَ ُ نَعلَم وََنحُْن ٣١ ! عَيْنَيَّ فَتََح فَقَْد هَذا وَمَْع هُوَ، أيَْن مِْن تَعلَمُونَ لا ْ فَأنتُم هَذا! أغرََب «ما فَأجابَهُْم: ٣٠

َ وُلِد لإنْساٍن ً بَصَرا أعطَى ً َشخْصا أّنَ قَبُل مِْن أحَدٌ يَْسمَْع وَلَْم ٣٢ إرادَتَهُ. يَعْمَُل وَ ِ قِيْه َّ يَت ِمَْن ل يَْستَمـِـُع بَْل لِلخُطاةِ، يَْستَمـِـُع
َشيْئاً.» يَْفعََل أْن ُ أمَكنَه َما ل اللهِ، مَِن جُُل َّ الر هَذا يَكُْن لَْم فَلَوْ ٣٣ أعمَى.

خارِجاً. ُ وََطرَدُوه تُعَلِّمُنا؟» ذَلَِك وَرُْغمَ الخَطايا، فِي مَولُودٌ َك ُّ كُل «أنَت لَهُ: فَقالُوا ٣٤
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ُّوِحيّ الر العَمَى
الإنساِن؟» بابِْن «أتُؤْمُِن لَهُ: وَقاَل ُ فَوَجَدَه جَُل، َّ الر َطرَدُوا هُْم أّنَ يَسُوعُ وَسَمـِـَع ٣٥

بِهِ؟» ُأومَِن لـِكَْي ُ َسيِّد يا َ هُو «مَْن جُُل: َّ الر ُ فَأجابَه ٣٦

الآنَ.» ُ تُكَلِّمُه الَّذِي َ فَهُو بِالفِعِل، ُ رَأيْتَه «لَقَْد يَسُوعُ: ُ لَه قاَل ٣٧

لَهُ. وََسجَدَ َسيِّدُ.» يا «ُأومُِن جُُل: َّ الر فَقاَل ٣٨

يَرَْونَ.» الَّذِيَْن يَعْمَى وَ يَرَْونَ، لا الَّذِيَْن يَرَى لـِكَْي ِجئُْت لِلقَضاءِ. العالَِم هَذا إلَى ِجئُْت «لَقَْد يَسُوعُ: وَقاَل ٣٩

عُمْياٌن؟» ً أيضا َنحُْن نا َّ أن هَذا «أيَعْنِي لَهُ: فَقالُوا مَعْهُ، كانُوا الَّذِيَْن يِْسيِّيْنَ ِّ الفِر بَعُْض ُ فَسَمِعَه ٤٠

َخطاياكُْم ذَنَْب فَإّنَ لِهَذا مُبْصِرُونَ.› نا َّ ‹إن تَقُولُونَ: كُْم َّ لـَِكن ِبِيْنَ، مُْذن ْ ُكنْتُم َما ل ً عُمْيانا ْ ُكنْتُم «لَوْ يَسُوعُ: لَهُْم قاَل ٤١

عَلَيْكُْم.» باٍق
١٠

وَِخرافُه الرّاِعي
ُق َّ يَتَسَل َ فَهُو وَخاطٌِف. سارٌِق َ فَهُو الباِب مَِن الخِراِف َ َحظِيْرَة يَْدخُُل لا مَْن لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل يَسُوعُ: وَقاَل ١
إلَى الخِراُف وَتُْصغِي الحارُِس، يَْفتَُح ُ لَه ٣ القَطِيِْع. راِعي َ فَهُو الباِب مَِن يَْدخُُل الَّذِي أمّا ٢ آخَرَ. مَكاٍن مِْن وَيَْدخُُل
ُ تَتبَعُه وَِهيَ أمامَها، يَمْشِي ها، َّ كُل ُيخرَِجها أْن وَبَعْدَ ٤ المَرْعَى. إلَى يَقُودُها وَ بِأْسمائِها ُ لَه َّتِي ال الخِراَف يُنادِي َ وَهُو َصوْتِهِ.

َباءِ.» الغُر َصوَْت تَعْرُِف لا ها لِأّنَ مِنْهُ، تَهْرُُب بَْل أبَداً، يَْب الغَرِ تَتبَُع لا ها لـَِكنَّ ٥ َصوْتَهُ. ُ ُمَيِّز ت ها لِأّنَ
قالَهُ. ما يَْفهَمُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ، ْمزِّيَ َّ الر المَثََل هَذا يَسُوعُ لَهُْم رَوَى ٦

الّصاِلح الرّاِعي َ هُو يَسُوعُ
وَخاطِفِيْنَ، سَرّاقينَ كانُوا قَبلِي جاءُوا الَّذِيَْن كُّلُ ٨ الخِراِف. باُب َ هُو أنا لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل وَقاَل: يَسُوعُ فَأضاَف ٧

لا ١٠ مَْرعَى. وََيجِدُ وََيخرُُج وَيَْدخُُل َيخلُُص ِخلالِي، مِْن أحَدٌ دَخََل فَإْن الباُب. َ هُو أنا ٩ إلَْيهِْم. تُْصِغ لَْم وَالخِراُف
بِكُّلِ ُ َياة الح ِ هَذِه لَهُْم وَتَكُونَ َحياةٌ، لِلنّاِس تَكُونَ لـِكَْي ِجئُْت فَقَْد أنا أمّا وَيُدَمِّرَ. يْقتَُل وَ لِيَسْرَِق إلّا الّسارُِق يَْأتِي

فَيْضِها.
كَالرّاِعي، فَلَيَْس ُ الأِجيْر أمّا ١٢ الخِراِف. أجِل مِْن ِ ِبحَياتِه يَُضّحِي ُ الّصاِلح وَالرّاِعي الّصاِلحُ، الرّاِعي َ هُو «أنا ١١
وَيُشَتِّتُها. الخِراِف عَلَى الذِّئُْب فَيَهُجمُ مُْقبِلاً. الذِّئَْب يَرَى ِحيْنَ وَيَهْرُُب الخِراَف ُ يَتْرُك لِهَذا لَهُ. لَيْسَْت وَالخِراُف

الخِراُف. ُ ه تَهُمُّ وَلا ٌ أِجيْر ُ ه َّ لِأن ُ الأِجيْر وَيَهْرُُب ١٣

وَأنا وَأعرِفُهُ. الآُب يَعْرِفُنِي َكما ً تَماما ١٥ يَعْرِفُونَنِي، لِْي وَالَّذِيَْن لِْي، الَّذِيَْن أعرُِف الّصاِلحُ. الرّاِعي فَإنِّي أنا «أمّا ١٤

أيضاً. ُأحضِرَها أْن يَنبَغِي الحَظِيْرَةِ، ِ هَذِه مِْن لَيْسَْت ُأْخرَى٣٢ ِخراٌف وَعِنْدِي ١٦ الخِراِف. أجِل مِْن ِبحَياتِي ُأَضحِّي
لـِكَْي َحياتِي، ُ ُأقَّدِم نِي َّ لِأن الآُب: نِي ُّ ُيحِب لِهَذا ١٧ واِحدٌ. راٍع ُ لَه ً واِحدا ً قَطِيْعا َمِيُع الج يَكُونُ وَ َصوْتِي، إلَى َستُْصغِي وَِهيَ

١٠:١٦ ٣٢
اليَهود. غيرِ من أي ُأْخرَى. ِخراٌف
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فَقَْد ها. أْستَرِدَّ أْن فِي الحَّقُ َ وَلِي ُأقَّدِمَها، أْن فِي الحَّقُ َ لِي َطوْعاً. ُأقَّدِمُها بَْل مِنِّي، أحَدٌ يَْأخُذُها لا ١٨ ِيَةً. ثان ها أْستَرِدَّ
أبِي.» مِْن َ ة َّ الوَِصي ِ هَذِه يُْت َلَّقَ ت

َ وَهُو يْرٌ، شِرِّ رُوٌح ِ «فِيْه مِْنهُْم: َكثِيْرُونَ قاَل فَقَْد ٢٠ الكَلاِم. هَذا بِسَبَِب اليَهُودِ بَيْنَ انقِسامٌ حَدََث ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ ١٩

إلَيْهِ؟» تَْستَمِعُونَ ِماذا ل َمجْنُوٌن!
لِلعُمِياِن؟» ً بَصَرا يُعْطَِي أْن ٌ يْر شِرِّ رُوٌح يَْستَطِيُْع فَهَْل يْرٌ. شِرِّ رُوٌح ِ فِيْه َشخٍْص بِكَلاِم هَذا «ما قالُوا: ِيَْن آخَر لـَِكّنَ ٢١

يَسُوع يُقاوِمُونَ اليَهُودُ
ِ ساحَة فِي ُسلَيْمانَ ِ قاعَة فِي ً ماِشيا يَسُوعُ وَكانَ ٢٣ تاءِ. الّشِ فَصِل فِي الهَيْكَِل َتجْدِيْدِ عِيْدُ القُْدِس ِ مَدِيْنَة فِي وَبَدَأ ٢٢

صَراحَةً.» لَنا فَقُْل المَِسيَْح، أنَت ُكنَْت إْن قِيْنَ؟ َّ مُعَل َستُبْقِيْنا مَتَى ى َّ «َحت لَهُ: وَقالُوا اليَهُودُ ِ بِه فَأحاَط ٢٤ الهَيْكَِل،
كُْم َّ لـَِكن ٢٦ لِي. تَشْهَدُ أبِي بِاسِْم أعمَلُها َّتِي ال الأعماُل تَُصّدِقُوا. أْن تَرفُُضونَ ْ وَأنتُم لـَكُْم ُلُْت ق «لَقَْد يَسُوعُ: أجابَهُْم ٢٥

ُأعطِْيها وَأنا ٢٨ تَتبَعُنِي. وَِهيَ أعرِفُها وَأنا َصوْتِي، إلَى تُصغِي فَخِرافِي ٢٧ ِخرافِي. مِْن ْ لَْستُم كُْم َّ لِأن تَُصّدِقُوا أْن تَرفُُضونَ
يَْستَطِيُْع أحَدَ وَلا َمِيِع. الج مَِن أعظَمُ َ وَهُو لِي، وَهَبَها الآُب ٢٩ يَدِي. مِْن أحَدٌ يَنتَزِعَها وَلَْن أبَداً، تَهلَِك وَلَْن ً ة َّ أبَدِي ً َحياة

واِحدٌ.» وَالآُب أنا ٣٠ الآِب. يَدِ مِْن ً َشيْئا يَنتَزِعَ أْن
مَِن ً َكثِيْرَة ً صاِلحَة ً أعمالا «أرَيْتُكُْم يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٢ يَرْجُمُوهُ، لـِكَْي ً ِحجارَة اليَهُودِ بَعُْض التَقََط ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ ٣١

تَرْجُمُونِي؟» أْن ِيْدُونَ تُر الأعماِل ِ هَذِه مِْن أّيٍ فَعَلَى الآِب،
نَْفسََك َتجعَُل إنساٌن، ََّك أن فَمَْع اللهَ. أهَنَْت ََّك لِأن بَْل ، صاِلحٍ عَمٍَل أجِل مِْن نَرْجُمََك أْن ُ ِيْد نُر «لا اليَهُودُ: ُ أجابَه ٣٣

اللهَ!»
وا َلَّقَ ت الَّذِيَْن دَعا قَْد الكِتاُب كانَ إذا ٣٥ آلِهَةٌ›؟٣٣ كُْم َّ إن ُلُْت ق ‹أنا يْعَتِكَْم: شَرِ فِي ً با مَكتُو «ألَيَْس يَسُوعُ: أجابَهُْم ٣٤

‹أنا ُلُْت: ق لِأنِّي اللهَ،› تُهِيْنُ ‹أنَت لِي: تَقُولُونَ فَهَْل ٣٦ المَْكتُوِب، فِي يُشَّكَِك أْن أحَدٌ يَْستَطِيُْع وَلا آلِهَةً، ِ الله َ رِسالَة
تَُصّدِقُونِي. فَلا أبِي، أعماَل أعمَُل أُكْن لَْم إْن ٣٧ العالَِم. إلَى ُ وَأْرَسلَه ُ الله ُ اختارَه الَّذِي ذاكَ بِالفِعِل لـَِكنِّي اللهِ›؟ ابُْن
فِي أنا وَأنِّي فِيَّ الآَب أّنَ وَتَعْرِفُونَ َستُْدرُِكونَ ذَلَِك عِنْدَ الأعماَل. َصّدِقُوا أنا، تَُصّدِقُونِي لَْم فَإْن أعمَلُها. لـَِكنِّي ٣٨

الآِب.»
أيْدِْيهِْم. مِْن أفلََت ُ ه َّ لـَِكن ُمِْسكُوهُ، ي أْن ُأْخرَى ً ة مَّرَ فَحاوَلُوا ٣٩

َ وَأقام الُأردُّنِ، نَهْرِ مِْن ةِ َّ رْقِي َّ الش ةِ ّفَ الّضِ عَلَى قَبُل، مِْن ِ فِيْه ُ يُعَمِّد يُوَحنّا كانَ الَّذِي المَكاِن إلَى يَسُوعُ وَرَِجــَع ٤٠

يُوَحنّا ُ قالَه ما كُّلَ لـَِكّنَ واِحدَةً، ً مُعِْجزَة يُوَحنّا يَْصنَْع «لَْم يَقُولُونَ: وَكانُوا َكثِيْرُونَ، أْشخاٌص ِ إلَيْه َ وَجاء ٤١ هُناكَ.
هُناكَ. َكثِيْرُونَ ِ بِه فَآمََن ٤٢ َصحِيٌْح!» الإنساِن هَذا عَْن

١١
لِعازَر مَوُْت

١٠:٣٤ ٣٣
6. :82 المزمور آلِهَةٌ. … أنا
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ُ يَم وَمَْر ٢ مَْرثا. وَُأختُها ُ يَم مَْر فِْيها تَْسكُُن كانَْت َّتِي ال ُ يَة ْ القَر وَِهيَ عَنْيا، بَيَْت ِ يَة ْ قَر مِْن َ لِعازَر ُ اْسمُه رَجٌُل وَمَرَِض ١

الُأختاِن فَأْرَسلَِت ٣ بِشَعْرِها.٣٤ فَْتهُما وَنَّشَ بِالعِْطرِ ّبِ َّ الر قَدَمَيِّ مَسََحْت َّتِي ال ُ المَرْأة وَِهيَ يِْض، المَرِ َ لِعازَر ُأخُت ِهيَ
مَرِيٌْض.» ُ ه ُّ ُتحِب الَّذِي إّنَ ها َسيِّدُ، «يا لَهُ: يَقُوُل ً َشخْصا يَسُوعَ إلَى

بِواِسطَتِهِ.» ِ الله ابُْن دَ َمَجَّ يَت وَلـِكَْي اللهِ، َجْدِ لِم ُ ه َّ لـَِكن بِالمَوِْت، المَرَُض هَذا يَنتَِهيَ «لَْن قاَل: ذَلَِك يَسُوعُ سَمـِـَع فَلَمّا ٤

َ بَعْد ٧ كانَ. َحيُْث َيِْن آخَر يَوْمَيْنِ مََكَث مَرِيٌْض، َ لِعازَر أّنَ سَمـِـَع فَلَمّا ٦ وَلِعازَرَ. وَُأختَها مَْرثا ُيحِّبُ يَسُوعُ وَكانَ ٥
ةِ.» َّ اليَهُودِي إلَى «لِنَرِْجــْع لِتَلامِيْذِهِ: قاَل ذَلَِك

إلَى تَرِْجــُع فََكيَْف قَِصيْرَةٍ، ةٍ مُّدَ مُنْذُ المَكاِن ذَلَِك فِي يَرْجُمُوكَ أْن اليَهُودُ حاوََل لَقَْد مُعَلِّمُ، «يا تَلامِيْذُهُ: ُ لَه فَقاَل ٨

هُناكَ؟»
هَذا نُورَ يَرَى ُ ه َّ لِأن ُ ر َّ يَتَعَث لا ُ ه َّ فَإن هارِ، النَّ فِي أحَدٌ سارَ فَإْن عَشْرَةَ؟ اثْنَتَْي هارِ النَّ ساعاُت «ألَيْسَْت يَسُوعُ: أجاَب ٩

نُوٍر.» بِلا ُ ه َّ لِأن ُ ر َّ يَتَعَث ُ ه َّ فَإن لَيلاً، أحَدٌ سارَ إْن أمّا ١٠ العالَِم.
ُأوقِظَهُ.» لـِكَْي َسأْذهَُب لـَِكنِّي لِعازَرُ، َصدِيْقُنا نامَ «لَقَْد لَهُْم: قاَل َّ ثُم ١١

هُْم لـَِكنَّ لِعازَرَ، مَوِْت عَْن ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ وَكانَ ١٣ فَسَيَتَعافَى.» يَنامَ، أْن اْستَطاعَ إِن ، رَّبُ «يا تَلامِيْذُهُ: ُ لَه فَقاَل ١٢

. بِيْعِيِّ الّطَ وِْم َّ الن عَِن ُث يَتَحَّدَ كانَ ُ ه َّ أن وا ُّ َظن
فَلْنَْذهَِب أنتُمْ. تُؤْمِنُوا لـِكَْي وَذَلَِك هُناكَ، أُكْن لَْم لِأنِّي َسعِيْدٌ وَأنا ١٥ لِعازَرُ. «ماَت بِوُُضوٍح: يَسُوعُ لَهُْم فَقاَل ١٤

إلَيْهِ.» الآنَ
يِّدِ.» الّسَ مََع نَمُوَت لـِكَْي ً أيضا َنحُن نَْذهَُب «دَعُونا لامِيْذِ: َّ الت ةِ َّ لِبَقِي وْأمَ،» َّ «الت ُ اْسمُه يَعْنِي وَ تُوما، فَقاَل ١٦

عَنْيا بَيِْت ِ يَة ْ قَر فِي يَسُوعُ
عَْن تَبْعُدُ عَنْيا بَيَْت ُ يَة ْ قَر تَكُْن وَلَْم ١٨ القَبْرِ. فِي أيّاٍم ُ أربَعَة َ لِعازَر عَلَى مََضْت قَْد ُ ه َّ أن وَوَجَدَ يَسُوعُ فَذَهََب ١٧

أِخْيهِما. عَْن وهُما ُّ لِيُعَز َ يَم وَمَْر مَْرثا إلَى اليَهُودِ مَِن ٌ َكثِيْر َ فَجاء ١٩ مِيلَينِ. َ َنحو إلّا القُْدِس ِ مَدِيْنَة
«لَوْ لِيَسُوعَ: مَْرثا فَقالَْت ٢١ البَيِْت. فِي فَبَقِيَْت ُ يَم مَْر أمّا لاْستِْقبالِهِ. ذَهَبَْت جاءَ، قَْد يَسُوعَ أّنَ مَْرثا سَمِعَْت فَلَمّا ٢٠

مِنْهُ.» ُ تَطلُبُه ما كُّلَ يُعطِيَْك َ الله أّنَ ً أيضا الآنَ أعرُِف لـَِكنِّي ٢٢ أِخي، ماَت َما ل ُ َسيِّد يا هَنُا ُكنَْت
المَوِْت.» مَِن أُخوِك «َسيَقُومُ يَسُوعُ: لَها فَقاَل ٢٣

الأِخيْرِ.» اليَوِْم فِي القِيامَةِ، فِي المَوِْت مَِن َسيَقُومُ ُ ه َّ أن أعرُِف «أنا مَْرثا: ُ لَه فَقالَْت ٢٤

بِي، ً مُؤْمِنا َيحيا مَْن وَكُّلُ ٢٦ ِيَةً. ثان فَسَيَحيا ماَت، وَإْن بِي، يُؤْمُِن مَْن َياةُ. وَالح ُ القِيامَة َ هُو «أنا يَسُوعُ: لَها فَقاَل ٢٥
بِهَذا؟» أتُؤْمِنِيْنَ أبَداً. يَمُوَت فَلَْن

العالَِم.» هَذا إلَى الآتِي ِ الله ابُْن المَِسيُْح َك َّ بِأن ُأومُِن ، رَّبُ يا «نَعَْم لَهُ: قالَْت ٢٧

يَسُوع بَكَى
١١:٢ ٣٤

3. :12 يوَحنّا انظر بشَعرِها. … ُ المرأة
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سَمِعَْت فَلَمّا ٢٩ عَنِْك.» يَْسأُل َ وَهُو هُنا، ُ «المُعَلِّم سِرّاً: لَها وَقالَْت ُ يَم مَْر ُأختَها وَنادَْت ذَهَبَْت هَذا، قالَْت أْن وَبَعْدَ ٢٨
الَّذِي المَكاِن فِي يَزاُل ما كانَ بَْل بَعْدُ، َ يَة ْ القَر دَخََل قَْد يَسُوعُ يَكُْن وَلَْم ٣٠ إلَيْهِ. وَذَهَبَْت ً مُسْرِعَة قامَْت هَذا، ُ يَم مَْر
مُسْرِعَةً، البَيِْت مَِن وَخَرََجْت قامَْت ها أّنَ رََأْوا فَلَمّا ونَها. ُّ يُعَز البَيِْت فِي َ يَم مَْر مََع اليَهُودِ بَعُض وَكانَ ٣١ مَْرثا. ِ فِيْه ُ لاقَتْه
وَقَعَْت وَرَأتْهُ، يَسُوعُ كانَ َحيُْث إلَى ُ يَم مَْر وََصلَْت وَِحيْنَ ٣٢ هُناكَ. َ لِتَبْكِي القَبْرِ إلَى ٌ ذاهِبَة ها أّنَ وا ُّ َظن فَقَْد بِها. لَحِقُوا

أِخي.» ماَت َما ل ُ َسيِّد يا هُنا ُكنَْت «لَوْ لَهُ: وَقالَْت ِ قَدَمَيْه عِنْدَ
وَتَضايََق. رُوِحهِ فِي َ ر َّ تَأث مَعَها، جاءُوا الَّذِيَْن وَاليَهُودُ ِهيَ تَبْكِي يَسُوعُ رَآها فَلَمّا ٣٣

دَفَنْتُمُوهُ؟» «أيَْن قاَل: َّ ثُم ٣٤
َسيِّدُ.» يا ْ وَانظُر «تَعاَل لَهُ: فَقالُوا

يَسُوعُ. فَبَكَى ٣٥

هُ!» ُّ ُيحِب كانَ كَْم «انظُرُوا اليَهُودِ: بَعُض فَقاَل ٣٦
ِ نَْفِسه فِي يَسُوعُ َ ر َّ فَتَأث المَوِْت؟» مَِن َ لِعازَر َيحفََظ أْن ً بَصَرا الأعمَى أعطَى الَّذِي بِإْمكاِن كانَ «أما بَعضُهُْم: وَقاَل ٣٧

ِيَةً. ثان
لِعازَر ُيحِيي يَسُوعُ

ْخرَةَ.» الّصَ ِ هَذِه ْيحُوا «أزِ يَسُوعُ: فَقاَل ٣٩ َصخْرَةٌ. بابَها تَسُّدُ ً مَغارَة ُ القَبْر وَكانَ القَبْرِ، مَِن اقْتَرََب َّ ثُم ٣٨

أيّاٍم. ُ أربَعَة ِ عَلَيْه مََضْت فَقَْد َسيِّدُ، يا ً ْيهَة ِ كَر ُ راِئحَتُه «َستَكُونُ المَيِِّت: ُأخُت مَْرثا فَقالَْت
اللهِ؟» َمجْدَ َيَْن فَسَتَر آمَنِْت إْن لَِك أقُْل «ألَْم يَسُوعُ: لَها فَقاَل ٤٠

ََّك أن أعرُِف وَأنا ٤٢ لِي. سَمِعَْت ََّك لِأن أْشكُرُكَ الآُب، ها «أّيُ وَقاَل: ِ عَيْنَيْه يَسُوعُ فَرَفََع ْخرَةَ، الّصَ أزاُحوا َّ ثُم ٤١
نادَى هَذا، قاَل أْن وَبَعْدَ ٤٣ أْرَسلْتَنِي.» أنَت َك َّ بِأن يُؤْمِنُوا لـِكَْي النّاِس هَؤُلاءِ أجِل مِْن مُْت َّ تَكَل لـَِكنِّي لِي، تَْسمَُع ً دائِما
ً مَلْفُوفا ُ وَجهُه وَكانَ الأكفاِن، بِقُماِش ُ وَرِجلاه ُ يَداه ُبِطَْت ر وَقَْد المَيُِّت فَخَرََج ٤٤ اخرُْج!» لِعازَرُ، «يا مُْرتَفـِـٍع: بَِصوٍْت

بِمِنْدِيٍل.
يَْذهَْب.» ُ وَدَعُوه ُ وه ُّ «حُل يَسُوعُ: فَقاَل

يَسُوع لِقَتِل ُيخَّطِطُونَ اليَهُودِ ُ قادَة
يِْسيِّيْنَ ِّ الفِر إلَى ذَهَبُوا مِْنهُْم ً جَماعَة لـَِكّنَ ٤٦ فَعََل. ما َوَرََأْوا يَم مَْر مََع جاءُوا الَّذِيَْن اليَهُودِ مَِن َكثِيْرُونَ بِيَسُوعَ فَآمََن ٤٥

فَهَذا َسنَْفعَُل؟ «ماذا وَقالُوا: ، اليَهُودِّيِ َجلِِس الم عَْقدِ إلَى ونَ ُّ يِْسي ِّ وَالفِر ِ الـكَهَنَة ُ كِبار فَدَعا ٤٧ يَسُوعُ. فَعََل بِما وَأخبَرُوهُْم
وََشعبَنا.» هَيْكَلَنا وَيُدَمِّرُونَ ومانُ ُّ الر وََسيَْأتِي َمِيُع. الج ِ بِه َسيُؤْمُِن تَرَكْناهُ، فَإذا ٤٨ َكثِيْرَةً! مُعِْجزاٍت يَْصنَُع جُُل َّ الر

وَلا ٥٠ َشيْئاً! تَعْرِفُونَ لا ْ «أنتُم لَهُْم: فَقاَل مِْنهُْم. واِحدٌ َ وَهُو قِيافا، َ هُو ِ نَة الّسَ تِلَْك فِي ِ الـكَهَنَة رَئِيُْس وَكانَ ٤٩

بِكامِلِها.» ُ ة الُأمَّ تَمُوَت أْن مِْن أفَْضُل فَهَذا عِب. الّشَ عَِن واِحدٌ رَجٌُل يَمُوَت أْن ِمَصلََحتِنا ل ُ ه َّ أن تُْدرُِكونَ
رَئِيَْس كانَ ُ ه َّ لِأن بِذَلَِك أ َّ تنَب ُ ه َّ لـَِكن ذَلَِك، ُ يَعلَم قِيافا يَكُْن وَلَْم ةِ. الُأمَّ عَِن َسيَمُوُت يَسُوعَ بِأّنَ ً ة َّ نُبُو ِ هَذِه وَكانَْت ٥١
فِي المُتَفَرِّقِيْنَ ِ الله أولادِ كُّلَ لِيَجمََع ً أيضا بَْل فَحَْسُب، اليَهُودِ عَِن َسيَمُوُت يَسُوعَ أّنَ وَلَيَْس ٥٢ نَةِ. الّسَ تِلَْك فِي ِ الـكَهَنَة

واِحدٍ. َشعٍب
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ٍ َلْدَة ب إلَى ذَهََب ُ ه َّ لـَِكن ِيَةً، عَلان اليَهُودِ بَيْنَ ُل يَتَنَّقَ يَسُوعُ يَعُْد فَلَْم ٥٤ لِقَتلِهِ. ُيخَّطِطُونَ بَدَُأوا اليَوِْم، ذَلَِك وَمُنْذُ ٥٣

تَلامِيْذِهِ. مََع هُناكَ وَأقامَ أفْراِيمُ، تُْدعَى ةِ َّ ي ِّ البَر مَِن ٍ يْبَة قَرِ
لِيُطَهِّرُوا الفِْصِح قَبَل القُْدِس ِ مَدِيْنَة إلَى يِْف ِّ الر مَِن َكثِيْرُونَ فَذَهََب اقْتَرََب، قَدِ اليَهُودِّيِ الفِْصِح عِيْدُ وَكانَ ٥٥

«ماذا بَيْنَهُْم: فِيْما يَتَساءَلُونَ أخَذُوا الهَيْكَِل، ِ ساحَة فِي واقِفُونَ هُْم وَبَيْنَما يَسُوعَ. عَْن يَْبحَثُونَ وَكانُوا ٥٦ أنفُسَهُْم.
مَكانَ يَعْرُِف مَْن كُّلِ عَلَى بِأّنَ أوامِرَهُْم أْصدَرُوا قَْد ونَ ُّ يِْسي ِّ وَالفِر ِ الـكَهَنَة ُ كِبار وَكانَ ٥٧ العِيْدِ؟» إلَى َ يَْأتِي ألَْن ونَ؟ ُّ تَظُن

عَلَيْهِ. يَْقبُِضوا لـِكَْي عَنْهُ، ــَغ يُبَلـّـِ أْن يَسُوعَ
١٢

يَسُوع قَدَمَْي عَلَى َ يَم مَْر ُ عِْطر
المَوِْت. مَِن يَسُوعُ ُ أقامَه الَّذِي َ لِعازَر ُ َلْدَة ب وَِهيَ عَنْيا. بَيَْت إلَى يَسُوعُ ذَهََب الفِْصِح، عِيْدِ مِْن أيّاٍم ةِ َّ ِست وَقَبَل ١

أخَذَْت فَقَْد ُ يَم مَْر أمّا ٣ يَسُوعَ. مََع ِكئِيْنَ َّ المُت أحَدَ ُ لِعازَر وَكانَ عامَ. الّطَ ُ ُتجَهِّز مَْرثا وَكانَْت عَشاءً، ُ لَه وا أعَّدُ وَهُناكَ ٢
بِشَعْرِها. فَْتهُما نَّشَ َّ ثُم يَسُوعَ، قَدَمَْي عَلَى ُ وََسَكبَتْه قِّيِ َّ الن النّاردِيِْن نَباِت زَيِْت مِْن المَْصنُوِع َّمِيْنِ الث العِْطرِ مَِن قارُورَة٣٥ً

العِْطرِ. بِعَبِيْرِ ُ ه ُّ كُل البَيُْت فَامتَلأ
مَِن َكبِيْرٍ بِمَبلٍَغ ُ العِْطر هَذا يُبَْع لَْم ِماذا «ل ٥ َسيَُخونُهُ: الَّذِي يُوطِّيِ ْ الإْسخَر يَهُوذا َ وَهُو – يَسُوعَ تَلامِيْذِ أحَدُ فَقاَل ٤

َيحتَفُِظ الَّذِي َ هُو كانَ سارِقاً. كانَ ُ ه َّ لِأن بَْل بِالفُقَراءِ، ُ مِنْه ً اهتِماما ذَلَِك يَهُوذا يَقُْل وَلَْم ٦ لِلفُقَراءِ؟» يُعْطَى الماِل٣٦
فِيْهِ. يُوَضُع مِمّا َيختَلُِس وَكانَ الماِل، بُِصنْدُوِق

ُ الفُقَراء ٨ لِدَفْنِي. الإعدادِ يَوِْم اليَوِْم، لِهَذا العِْطرِ بِهَذا احتَفَظَْت ها أّنَ الحَسَِن َمَِن ف وََشْأنَها! «دَعُوها يَسُوعُ: فَقاَل ٧

دائِماً.» مَعَكُْم فَلَْسُت أنا أمّا دائِماً، عِنْدَكُْم َسيَكُونُونَ
لِعازَر عَلَى آمُُر َّ الت

يَسُوعَ أجِل مِْن لا فَجاءُوا عَنْيا. بَيَْت فِي يَسُوعَ أّنَ بِالفِْصِح لِلاحتِفاِل جاءُوا الَّذِيَْن اليَهُودِ مَِن ٌ َكبِيْر جَمٌْع َ وَعَلِم ٩

أيضاً. َ لِعازَر لِقَتِل ُيخَّطِطُونَ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار بَدَأ وَلِهَذا ١٠ المَوِْت. مَِن يَسُوعُ ُ أقامَه الَّذِي َ لِعازَر يَرَوا لـِكَْي ً أيضا بَْل فَقَط،
بِيَسُوعَ. يُؤْمِنُونَ وَ قادَتَهُْم يَتْرُُكونَ اليَهُودِ مَِن َكثِيْرُونَ كانَ ِ فَبِسَبَبِه ١١

القُْدس َ مَدِيْنَة يَْدخُُل يَسُوعُ
فَحَمَلُوا ١٣ القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى ٌ قادِم يَسُوعَ أّنَ الفِْصِح عِيْدِ إلَى َ جاء الَّذِي ُ الـَكبِيْر َمُْع الج سَمـِـَع التّالِي اليَوِْم وَفِي ١٢

يَهْتِفُونَ: وَبَدَُأوا لاْستِْقبالِهِ. وَخَرَُجوا خِل، َّ الن َشجَرِ مِْن ً أغصانا
َلُِك!٣٧ الم «يَعِيُْش

١٢:٣ ٣٥
غراماً. 340 َ نحو يعادُل ما أي «مَنا.» أْو قارورَة.

١٢:٥ ٣٦
كامل. ليوٍم العامِل َ أجر يُعادُل ُ الدِّينار وكانَ ديناٍر.» ِ ِثَلاثِمِئَة «ب حرفيّاً: المال. … بِمَبلٍَغ

١٢:١٣ ٣٧
َلِك. الم ومَسيِحهِ اللهِ لتسبيِح هُتاٍف ُ صيحَة هُنا ها اّنَ ُ وَالأرجح «خَلِّصنا.» ةِ: َّ ي العبر في ومعناها «هُوَشعنا.» حرفيّاً: َلِك. الم يَعيش
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٣٨. ّبِ َّ الر بِاسِْم الآتِي َ هُو مُبارَكٌ
٣٩ ِيَل!» إسْرائ بَنِي مَلُِك مُبارَكٌ

مَْكتُوٌب: َ هُو َكما ُ فَرَِكبَه ً ِحمارا يَسُوعُ وَوَجَدَ ١٤

صِْهيَوْنُ،٤٠ ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي َتخافِي «لا ١٥

٤١ َصغِيْرٍ.» ِحماٍر عَلَى ً راكِبا آٍت مَلِكَِك إّنَ ها

عَنْهُ، ٌ بَة مَْكتُو الُأمُورَ ِ هَذِه أّنَ يَسُوعُ دَ تَمَجَّ أْن بَعْدَ رُوا َّ تَذَك هُْم لـَِكنَّ َيحْدُُث، ما الأْمرِ َل أّوَ لامِيْذُ َّ الت يَْفهَِم وَلَْم ١٦
لَهُ. مُوها َّ تَم هُْم وَأّنَ

بِما َمِيَع الج ُيخـبِرُونَ فَكانُوا المَوِْت. مَِن ُ وَأقامَه القَبْرِ مَِن َ لِعازَر يَسُوعُ نادَى عِندَما النّاِس مَِن جَمٌْع هُناكَ وَكانَ ١٧

ونَ ُّ يِْسي ِّ الفِر فَقاَل ١٩ المُعِجزَةَ. تِلَْك َصنََع الَّذِي َ هُو ُ ه َّ أن سَمِعُوا فَقَْد لِلِقائِهِ، النّاِس جُمُوعُ خَرََجْت لِذَلَِك ١٨ حَدََث.
يَتْبَعُهُ!» ُ ه ُّ كُل ُ العالَم َ هُو فَها َشيْئاً، ُتحَّقُِق لا ِخطَتَنا إّنَ «انظُرُوا! لِبَعٍْض: بَعْضُهُْم

وَالمَوْت ُ َياة الح
َ وَهُو َس، ُّ فِيلِب إلَى فَذَهَبُوا ٢١ أيضاً. الفِْصِح عِيدِ فِي ِ لِلعِبادَة القُْدِس ِ مَدينَة إلَى ذَهَبُوا قَْد ِيِّيْنَ اليُونان بَعُض وَكانَ ٢٠

أندراوَُس. َ وَأخبَر ُس ُّ فِيلِب َ فَجاء ٢٢ يَسُوعَ.» نَرَى أْن ُ ِيْد نُر َسيِّدُ، «يا فَقالوا: ُ وَرَُجوه َلِيِل، الج إقلِيِْم فِي َصيْدا بَيِْت ِ َلْدَة ب مِْن
يَسُوعَ. وَأخبَرا ُس ُّ وَفِيلِب أندَراوُُس َ جاء َّ ثُم

الأْرِض عَلَى القَْمِح ُ ة َّ َحب تَقََع أْن يَنبَغِي لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل ٢٤ الإنساِن. ابُْن دَ لِيَتَمَجَّ الأوانُ «آنَ يَسُوعُ: فَقاَل ٢٣

ُق َّ يَتَعَل مَْن ٢٥ َكثِيْراً. ً ثَمَرا تُنتُِج ها فَإّنَ وَماتَْت، الأْرِض عَلَى وَقَعَْت إْن ها لـَِكنَّ وَِحيْدَةً. ً ة َّ َحب تَظَّلُ ها فَإّنَ وَإلّا وَتَمُوَت،
َيخدِمَنِي. أْن ُ ِيْد يُر مَْن فَلْيَتبَعْنِي ٢٦ ةِ. َّ الأبَدِي لِلحَياةِ فَسَيَحفَظُها العالَِم هَذا فِي ِ ِبحَياتِه ُق َّ يَتَعَل لا الَّذِي أمّا َيخسَرُها، ِ ِبحَياتِه

الآُب.» ُ فَسَيُكْرِمُه َيخدِمُنِي، أحَدٌ كانَ إْن أيضاً. خادِِمي َسيَكُونُ أنا، أُكونُ وََحيُْث

مَوْتِه باقتِراِب ُ يُنبئ يَسُوعُ
ِ هَذِه أجِل مِْن ِجئُْت لـَِكنِّي هَذِهِ؟ الألَِم ِ ساعَة مِْن الآُب ها أّيُ َنجِّنِي أأقُوُل أقُوُل؟ َماذا ف نَْفسِي، تَتَضايَُق «الآنَ ٢٧

أيضاً.» ُ وََسُأَمجِّدُه ْدتُهُ، َّ َمج «لَقَْد يَقُوُل: َصوٌْت ماءِ الّسَ مَِن َ فَجاء الآُب.» ها أّيُ اْسمََك فَمَجِّدِ ٢٨ الّساعَةِ.
ُ مَه َّ كَل «بَْل آخَرُونَ: وَقاَل عْدِ.» َّ الر َصوُْت «هَذا بَعضُهُْم: وَقاَل وَْت، الّصَ فَسَمِعُوا النّاِس، مَِن جَمٌْع هُناكَ وَكانَ ٢٩

مَلاكٌ!»
١٢:١٣ ٣٨

«الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل َّب. الر
26 - 25 :118 المزمور ١٢:١٣ ٣٩

١٢:١٥ ٤٠
9 :9 زَكَرِيّا ١٢:١٥ ٤١ صِْهيَوْن.» «الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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عَلَى الحُْكمِ وَقُْت َ هُو الآنَ ٣١ أنتُمْ. ـِكُْم أجل مِْن بَْل أنا، أجلِي مِْن وُْت الّصَ هَذا يَْأِت «لَْم يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣٠

هَذا قاَل ٣٣ «. إلَيَّ َمِيَع الج َسأجذُِب الأْرِض، عَِن رُفِعُْت وَإذا ٣٢ خارِجاً. العالَِم هَذا ُ حاِكم ُ َسيُْطرَد الآنَ العالَِم. هَذا
َسيَمُوتُها. َّتِي ال ِ ِيْتَة الم إلَى ً مُِشيْرا

الإنساِن لابِْن يَنبَغِي ُ ه َّ إن تَقُوُل فََكيَْف الأبَدِ، إلَى َسيَبْقَى المَِسيَْح أّنَ ِ يْعَة رِ َّ الش مَِن سَمِعْنا «لَقَْد بَعْضُهُْم: ُ لَه فَقاَل ٣٤

هَذا؟» إنساٍن ابِْن أّيُ ً إذا يُرْفََع؟ أْن
لْمَةُ. الّظُ تُدرَِككُمُ أْن وَقَبَل مَعْكُْم، ورُ ُّ الن مادامَ فَِسيْرُوا بَعْدُ، ً قَِصيْرا ً زَمانا مَعْكُْم ورُ ُّ الن «َسيَبْقَى يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ٣٥

هَذا يَسُوعُ قاَل ورِ.» ُّ الن أولادَ فَتَِصيْرُوا مَعَكُْم، مادامَ ورِ ُّ بِالن آمِنُوا ٣٦ جِهُ. يَّتَ أيَْن إلَى ُ يَعلَم لا ِ لمَة الّظُ فِي َ الّسائِر لِأّنَ
عَْنهُْم. وَتَوارَْى وَمَضَى

بِيَسُوع يُؤْمِنُوا أْن يُرْفُُضونَ اليَهُودُ
إَشعْياءَ: بِيِّ َّ الن قَوُل فِْيهِْم فََصّحَ ٣٨ بِهِ. يُؤْمِنُوا أْن يَرفُُضونَ كانُوا هُْم لـَِكنَّ أمامَهُْم. المُعِجزاِت ِ هَذِه كُّلَ يَسُوعُ َصنََع ٣٧

، رَّبُ «يا
رِسالَتَنا، َق َصّدَ الَّذِي مَِن

٤٢ ؟» ّبِ َّ الر ُ ة َّ قُو ُأظهِرَْت ِمَْن وَل
أيضاً: قاَل ُ فَإَشعْياء يُؤمِنُوا، أْن بِإمكانِهِْم يَكُْن وَلَْم ٣٩

عُيُونَهُْم، ُ الله أعمَى «قَْد ٤٠

بَهُْم. قُلُو ى َّ وَقَس
بِعُيُونِهِْم، يُبصِرُوا أْن يَقدِرُونَ فَلا

بِهِْم، بِقُلُو يَفهَمُوا أْن وَلا
٤٣ فَُأْشفِْيهِْم.» إلَيَّ يَرِجعُوا لِكَيلا

عَنْهُ. َث وََتحَّدَ يَسُوعَ َمجدَ رَأى ُ ه َّ لِأن هَذا ُ إَشعْياء قاَل ٤١

يِْسيِّيْنَ، ِّ الفِر مَِن ً َخوفا يْمانِهِْم بِإ ُيجاهِرُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ اليَهُودِ. ِ قادَة مِْن ِ بِه آمَنُوا قَْد َكثِيْرُونَ هُناكَ كانَ ذَلَِك، وَمََع ٤٢

اللهِ. إكراِم مِْن َ أكثَر لَهُْم النّاِس إكرامَ ونَ ُّ ُيحِب كانُوا فَقَْد ٤٣ َجمَِع. الم دُُخوِل مِْن ُيحرَمُوا أْن َيخافُونَ كانُوا هُْم لِأّنَ

العالَم عَلَى َسيَحكُمُ يَسُوعَ ُ تَعلِيْم
وَمَْن ٤٥ أرَسلَنِي. الَّذِي بِذاكَ يُؤمُِن بَْل أنا، بِي يُؤمُِن لا ُ ه َّ فَإن بِي، يُؤمُِن «مَْن مُرتَفـِـٍع: بَِصوٍت يَسُوعُ وَقاَل ٤٤

لمَةِ. الّظَ فِي يَبْقَى لا بِي يُؤمُِن مَْن فَكُّلُ لِلعالَِم، ً نُورا ِجئُْت لَقَْد ٤٦ أرَسلَنِي. الَّذِي ذاكَ يَرَى يَرانِي
10 :6 إَشعْياء ١٢:٤٠ ٤٣ 1 :53 إَشعْياء ١٢:٣٨ ٤٢
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لُِأخَلَِّص ِجئُْت بَْل العالَِم، عَلَى أحكُمَ لـِكَي آِت لَْم فَأنا عَلَيْهِ. أحكُمُ لا فَإنِّي يُطِعْهُ، وَلَْم كَلاِمي أحَدٌ سَمـِـَع إْن ٤٧
فِي ِ عَلَيْه َستَحكُمُ َّتِي ال ِهيَ مْتُها َّ عَل َّتِي ال ُ الرِّسالَة عَلَيْهِ: َيحكُمُ ما فَهُناكَ كَلاِمي، يَقبََل أْن وَيَرفُُض يَرفُُضنِي وَمَْن ٤٨ العالَمَ.
مُ. َّ أتَكَل وَبِما أقُوُل بِما أوصانِي الَّذِي َ هُو أرَسلَنِي الَّذِي ُ نَفسُه الآُب بَِل عِندِي، مِْن ْم َّ أتَكَل لَْم فَأنا ٤٩ الأِخيْرِ. اليَوِْم

«. إلَيَّ الآُب ِ بِه مَ َّ تَكَل َكما ِ بِه مُ َّ أتَكَل ما َّ إن الآنَ، ِ بِه مُ َّ أتَكَل َما ف ةِ. َّ الأبَدِي َياةِ الح إلَى تُؤَدِّي ُ تَه َّ وَِصي أّنَ ُ أعلَم وَأنا ٥٠

١٣
لامِيذ َّ الت أقدامَ يَغِسُل يَسُوعُ

كانَ وَإْذ الآِب. إلَى وَيَذهََب َ العالَم هَذا َ لِيُغادِر حانَ قَْد الوَقَْت أّنَ يَعرُِف يَسُوعُ وَكانَ يْباً. قَرِ الفِصِح عِيْدُ كانَ ١

أقصاها. فِي يُظهِرَها أْن الآنَ أرادَ العالَِم، فِي ُ لَه كانُوا الَّذِيَْن لُِأولَئَِك ُ تَه َّ َمحَب َ أظهَر قَْد
يَسُوعَ أّنَ وَمَْع ٣ يَسُوعَ. َيخُونَ أْن يُوطِّيِ الإْسخَر ِسمعانَ بِْن يَهُوذا ذِهِن فِي وََضَع قَْد بلِيُْس إ وَكانَ وْنَ، يَتَعَّشَ كانُوا ٢

وَخَلََع العَشاءِ، عَِن قامَ ٤ إلَيْهِ، راِجــٌع ُ ه َّ وَأن ِ الله مَِن َ جاء ُ ه َّ وَأن شَيءٍ، كُّلِ عَلَى ً ُسلطانا ُ أعطاه قَْد الآَب أّنَ ُ يَعلَم كانَ
لامِيْذِ َّ الت أقدامَ يَغِسُل وَبَدَأ لِلاغتِساِل. وِعاءٍ فِي ً ماء َسَكَب َّ ثُم ٥ َخصْرِهِ. َحوَل َبَطَها وَر ً مِنشَفَة أخَذَ َّ ثُم رِداءَهُ.

َخصْرِهِ. َحوَل بُوَطةِ المَر ِ ِنشَفَة بِالم وَيَمسَُحها
؟» قَدَمَيَّ رَّبُ يا أنَت َستَغِسُل «هَْل لِيَسُوعَ: بُطرُُس قاَل بُطرَُس، ِسمعانَ إلَى َ جاء وَعِندَما ٦

بَعْدُ.» فِيما َستَفهَمُ َك َّ لـَِكن أفعَُل، ما الآنَ تَفهَمُ لا «أنَت يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٧

مَعِي.» لََك مَكانَ فَلا أغِسلَْك، لَْم «إْن يَسُوعُ: ُ فَأجابَه أبَداً!» قَدَمَيَّ تَغِسَل «لَْن بُطرُُس: فَقاَل ٨

أيضاً!» وَرَْأسِي يَدَّيَ بَْل ، رَّبُ يا فَقَط قَدَمَيَّ تَغِسْل لا ً «إذا بُطرُُس: ِسمعانُ ُ لَه قاَل ٩

لَيَْس وَلـَِكْن طاهِرُونَ، ْ وَأنتُم قَدَمَيْهِ. إلّا يَغِسَل أْن َيحتاُج وَلا هُ، ُّ كُل ٌ طاهِر َ فَهُو استََحّمَ «مَِن يَسُوعُ: فَقاَل ١٠

يَْن.» طاهِرِ كُْم ـُّ كُل ْ «لَْستُم قاَل: ُ َسيَُخونُه الَّذِي عَرََف ُ ه َّ فَلِأن ١١ كُْم.» ـُّ كُل
ْ أنتُم ١٣ لـَكُْم؟ ُ فَعَلْتُه ما تَفهَمُونَ «هَْل لَهُْم: وَقاَل ً ِيَة ثان كَأ َّ وَات رِداءَهُ، لَبَِس أقدامِهِْم، غَسِل مِْن انتََهى وَلَمّا ١٢

أْن فَعَلَيْكُْم أقدامَكُْم، غَسَلُْت قَْد ُ يِّد وَالّسَ ُ المُعَلِّم وَأنا دُمُت َما ف ١٤ كَذَلَِك. نِي َّ لِأن مُِصيْبوْنَ ْ وَأنتُم وََسيِّداً، ً مُعَلِّما تَدعُونَنِي
مِْن ما لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل ١٦ لـَكُْم. ُ فَعَلْتُه ما ِيَْن لِلآخَر تَفعَلُوا لـِكَي ً مِثالا أرَيْتُكُْم لَقَْد ١٥ بَعٍض. أقدامَ بَعُضكُْم تَغِسلُوا
ما إذا لـَكُْم ً فَهَنِيْئا الأشياءَ، ِ هَذِه تَعرِفُونَ ْ دُمتُم َما ف ١٧ أرَسلَهُ. الَّذِي مَِن أعظَمُ رَُسوٍل مِْن وَما َسيِّدِهِ، مِْن أعظَمُ عَبدٍ

بِها.» ْ عَمِلْتُم
الكِتاُب: ُ قالَه ما َق يَتَحَّقَ أْن بُّدَ لا لـَِكْن اختَرتُهُْم. الَّذِيَْن أعرُِف فَأنا هَذا، ِبحَدِيْثِي ً جَمِيعا أقِصدُكُْم لا «أنا ١٨

ِضّدِي.٤٤› انقَلََب خُبْزِي أكََل ‹الَّذِي
١٣:١٨ ٤٤
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لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل ٢٠ هُوَ.٤٥ أنا أنِّي َيحدُُث ِحيْنَ تُؤمِنُوا لـِكَْي وَذَلَِك َيحدَُث. أْن قَبَل الآنَ بِهَذا ُأخبِرُكُْم أنا «ها ١٩

أرَسلَنِي.» بِالَّذِي يُرَّحُِب ُ ه َّ فَإن بِي، يُرَّحُِب وَمَْن بِي. يُرَّحُِب ُ ه َّ فَإن ُأرِسلُهُ، بِمَْن يُرَّحُِب مَْن
َسيَُخونُه ِ تَلاميذِه أحَدَ بِأّنَ يُنْبِئ يَسُوعُ

مِنكُْم.» واِحدٌ َسيَُخونُنِي لـَكُْم: الحَّقَ «أقُوُل بِوُُضوٍح: وَقاَل َشدِيْدٍ بِِضيٍْق َ َشعَر هَذا، يَسُوعُ قاَل أْن وَبَعدَ ٢١

بَهُ، قُر ً كِئا َّ مُت يَسُوعَ تَلامِيذِ أحَدُ وَكانَ ٢٣ بِكَلامِهِ. ُ قََصدَه مَْن فِي يَْن ِ مُتَحَيِّر ظَراِت َّ الن يَتَبادَلُونَ ُ تَلامِيْذُه فَأخَذَ ٢٢

بِكَلامِهِ. المَقُصودِ عَِن يَسُوعَ لِيَسأَل بُطرُُس ِسمعانُ إلَيهِ َ فَأشار ٢٤ يَسُوعُ. ُ ه ُّ ُيحِب الَّذِي التِّلمِيذُ َ وَهُو
َسيِّدُ؟» يا َ هُو «مَْن وََسألَهُ: يَسُوعَ َصدرِ عَلَى التِّلمِيذُ ذَلَِك َماَل ف ٢٥

وَأخَذَها بَِق، الّطَ فِي الخـُبزِ َ قِطعَة يَسُوعُ فَغَمََس أغمِسُها.» َّتِي ال الخـُبزِ َ قِطعَة ُأعطِيهِ الَّذِي َ «هُو يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٢٦

لِيَهُوذا: يَسُوعُ فَقاَل يْطانُ. الّشَ ُ دَخَلَه الخـُبزِ، َ قِطعَة يَهُوذا أكََل أْن وَبَعدَ ٢٧ . يُوطِّيِ الإْسخَر ِسمعانَ بِْن لِيَهُوذا وَأعطاها
مََع الماِل ُصندُوُق كانَ فَقَْد ٢٩ لَهُ. هَذا يَسُوعُ قاَل ِماذا ل ِكئِيْنَ َّ المُت مَِن أحَدٌ يَفهَْم وَلَْم ٢٨ َستَفعَلُهُ.» ما فَافْعَْل «أسرِْع

لِلفُقَراءِ. ً َشيئا يُعطَِي أْن ُ مِنه َطلََب ُ ه َّ أن وا ُّ َظن أْو لِلعِيْدِ.» ِ إلَيه َنحتاُج ما «اْشتَرِ لَهُ: قاَل يَسُوعَ أّنَ بَعضُهُْم فَظَّنَ يَهُوذا،
لَيلاً. الوَقُت وَكانَ فَوراً. وَخَرََج الخـُبْزِ َ قِطعَة يَهُوذا أكََل وَهَكَذا ٣٠

مَوتِه عَْن ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ
فِيْهِ، دَ تَمَجَّ قَْد ُ الله وَمادامَ ٣٢ فِيْهِ. ُ الله دَ وَتَمَجَّ الإنساِن، ابُن دَ تَمَجَّ «الآنَ يَسُوعُ: قاَل يَهُوذا، َ غادَر أْن وَبَعدَ ٣١

يْعاً. سَرِ ذَلَِك وََسيَفعَُل ذاتِهِ، فِي ُ الله ُ فَسَيُمَجِّدُه
تَستَطِيْعُونَ لا لـَكُْم: الآنَ ُ أقُولُه لِليَهُودِ ُ ُلْتُه ق وَما عَنِّي. وََستَبَحثُونَ بَعدُ، ً قَِصيرَة ً فَترَة مَعَكُْم َسأبقَى أبنائِي، «يا ٣٣

أنا. أحبَبْتُكُْم َكما ً بَعضا بَعَضكُْم وا ُّ ُتحِب أْن وَِهيَ جَدِيْدَةً، ً ة َّ وَِصي ُأعطِيْكُْم أنا ها لِهَذا ٣٤ ذاهٌِب. أنا َحيُث إلَى تَأتُوا أْن
تَلامِيِّذِي.» كُْم َّ أن َمِيُع الج َسيَعرُِف فَبِهَذا لِبَعٍض. بَعُضكُْم ً ة َّ َمحَب أظهِرُوا ٣٥

لَه بُطرَُس بِإنكارِ ُ يُنبِئ يَسُوعُ
؟» رّبُ يا ذاهٌِب أنَت أيَن «إلى بُْطرُُس: ِسمعانُ ُ لَه فقاَل ٣٦

بَعْدُ.» فِيما ستَتبَعُني َك َّ لـكن ذاهٌِب، أنا حيُث إلى الآنَ تَتبَعَني أْن ُ تَقدِر «لا يَسوعُ: ُ فأجابَه
أجلَِك!» مِْن ِبحياتي ُأَضحِّي أْن مُستَعِدٌ فأنا ؟ رَّبُ يا الآنَ أتبَعَك أْن ُ أقدِر لا ِاذا «لم بُْطرُُس: ُ لَه فقاَل ٣٧

الدِّيُك، يَصيَح أْن قبَل : الحَّقَ لَك أقوُل أجلي؟ مِْن ِبحياتَِك تَُضّحِي أْن ً َحّقا مُستَعِدٌ أنَت «هْل يَسوعُ: أجاَب ٣٨
مَّراٍت!» ثَلاَث أنكَرتَني قْد َستَكونُ

١٤
تَلاميذَه يُشَّجِــُع يَسُوعُ

١٣:١٩ ٤٥
24. :8 يوَحنّا راجع هُوَ. أنا
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الأمرُ يَكُِن لَْم وَلَوْ َكثِيرَةٌ. غُرٌَف أبِي بَيِت فِي ٢ بِي. وَآمِنُوا ً دائِما بِاللهِ آمِنُوا بُكُْم. قُلُو تَضطَرَِب أْن يَنبَغِي لا ١

ً ِيَة ثان َسآتِي المَكانَ، لـَكُمُ َ وَُأهَيِّئ أْذهََب أْن وَبَعدَ ٣ لـَكُْم. ً مَكانا َ لُِأهَيِّئ هُناكَ إلَى ذاهٌِب أنا لأخبَرْتُكُْم. كَذَلَِك،
ذاهٌِب.» أنا َحيُث إلَى يَْق رِ الّطَ تَعرِفُونَ ْ أنتُم ٤ أُكونُ. َحيُث مَعِي تَكُونُوا ى َّ َحت وَآخُذُكُْم،

يَق؟» رِ الّطَ نَعرَِف أْن ُمِكنُنا ي فَكَيَف ! رَّبُ يا ذاهٌِب أنَت أيَن إلَى نَعرُِف لا «َنحُن تُوما: ُ لَه فَقاَل ٥

أيضاً. أبِي ْ لَعَرَفتُم عَرَفْتُمُونِي لَو ٧ بِي. إلّا الآِب إلَى يَْأتِي أحَدَ لا َياةُ. وَالح وَالحَّقُ يُِق رِ الّطَ َ هُو «أنا يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٦

ُمُوهُ.» رَأيْت وَقَْد ُ تَعرِفُونَه ْ أنتُم الآنَ وَمُنذُ
يَكفِيْنا.» وَهَذا الآَب، أرِنا ، رَّبُ «يا ُس: ُّ فِيلِب ُ لَه فَقاَل ٨

رَأى فَقَْد رَآنِي مَْن ُس؟ ُّ فِيلِب يا تَعرِفُنِي لا وَمازِلَت يلَةِ، وِ الّطَ ةِ المُّدَ ِ هَذِه كُّلَ مَعكُْم «أمَضيُْت يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٩

ِ بِه ُ م َّ أتَكَل لا ِ بِه ُأكَلِّمُكُْم ما ؟ فِيَّ الآَب وَأّنَ الآِب فِي أنا أنِّي تُؤمُِن ألا ١٠ الآَب›؟ ‹أرِنا تَقُوُل: فََكيَف أيضاً، الآَب
وَإلّا ، فِيَّ الآَب وَإّنَ الآِب فِي أنا إنِّي أقُوُل ِحينَ َصّدِقُونِي ١١ أعمالَهُ. يَعمَُل َ هُو فِيَّ َيحيا الَّذِي فَالآُب عِندِي، مِْن

نَفسِها. الأعماِل عَلَى ً ِناء ب فََصّدِقُونِي
ذاهٌِب لِأنِّي مِنها أعظَمَ وََسيَعمَُل بَْل أنا، أعمَلُها َّتِي ال الأعماَل ً أيضا َسيَعمَُل بِي، يُؤمُِن مَْن لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل ١٢

فَإنِّي باْسمِي، ً َشيئا مِنِّي ْ َطلَبتُم إْن ١٤ بِالابِْن. الآُب دَ َمَجَّ يَت لـِكَي باْسمِي، ُ تَطلُبُونَه ما كُّلَ لـَكُْم وََسأفعَُل ١٣ الآِب. إلَى
َسأفعَلُهُ.»

القُدُس ُّوِح بِالر الوَعدُ
إلَى مَعَكُْم لِيَظَّلَ َ آخَر ً مُعِيْنا وََسيُعطِيكُْم الآِب، مَِن وََسأطلُُب ١٦ وَصاياَي. فَسَتُطِيْعُونَ ونَنِي ُّ ُتحِب ْ ُكنتُم «إْن ١٥

مَعكُْم َيحيا ُ ه َّ لِأن ُ فَتَعرِفُونَه ْ أنتُم أمّا يَعرِفُهُ. وَلا ُ يَراه لا ُ ه َّ لِأن َلَهُ، يَقب أْن ُ العالَم يَستَطِيُْع لا الَّذِْي الحَّقِ رُوُح َ هُو ١٧ الأبَدِ.
فِيكُْم. وََسيَكُونُ

وََستَحيَونَ فَسَتَرَْونَنِي ْ أنتُم أمّا يَرانِي، ُ العالَم يَعُودَ لَْن قَلِيٍل بَعدَ ١٩ إلَيْكُْم. آٍت فَأنا اليَتامَى، مِثَل أترَُككُْم لَْن ١٨

وَصاياَي يَقبَُل مَْن ٢١ فِيْكُْم. أنا وَأنِّي ، فِيَّ ْ أنتُم كُْم َّ وَأن الآِب، فِي أنا أنِّي َستَعرِفُونَ اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢٠ أَحيا. أنا لِأنِّي
ذاتِي.» ُ لَه وََسُأعلُِن ُ ه ُّ َسُأِحب ً أيضا وَأنا أبِي، ُ ه ُّ َسيُِحب نِي ُّ ُيحِب وَمَْن نِي. ُّ ُيحِب الَّذِي َ فَهُو يُطِيْعُها، وَ

لِلعالَِم؟» وَلَيَْس َنحُن لَنا نَفسََك َ تُظهِر أْن تَنوِي ِماذا ل ، رَّبُ «يا : يُوطِّيِ الإْسخَر يَهُوذا ُ غَيْر َ وَهُو يَهُوذا، ُ لَه فَقاَل ٢٢

نِي، ُّ ُيحِب لا مَْن ٢٤ مَعَهُ. وَنَسكُُن إلَيْهِ، وََسنَْأتِي أبِي، ُ ه ُّ وََسيُِحب كَلاِمي، فَسَيَحفَُظ أحَدٌ، نِي َّ أَحب «إْن يَسُوعُ: ُ أجابَه ٢٣

أرَسلَنِي. الَّذِي الآِب مَِن ُ ه َّ لـَِكن مِنِّي، لَيَْس ُ تَسمَعُونَه الَّذِي الكَلامُ كَلاِمي. يُطِيُْع لا
َ هُو باْسمِي، إلَيْكُْم الآُب ُ َسيُرِسلُه الَّذِي القُدَُس وَح ُّ الر المُعِيْنَ، لـَِكّنَ ٢٦ مَعَكُْم. بَعدُ وَأنا الُأمُورِ ِ بِهَذِه ثْتُكُْم حَّدَ ٢٥

لـَكُْم.» ُ ُلْتُه ق ما بِكُّلِ وََسيُذَكِّرُكُْم شَيءٍ، كُّلَ َسيُعَلِّمُكُْم
أْو بُكُْم قُلُو تَضطَرِْب فَلا العالَمُ. ِ يُعطِيْه كَالَّذِي ً َسلاما ُأعطِيْكُْم لا أنا. َسلاِمي ُأعطِيْكُْم َسلاماً. لـَكُْم ُ «أتْرُك ٢٧

الآِب، إلَى ذاهٌِب لِأنِّي افرَُحوا ونَنِي ُّ ُتحِب ْ ُكنتُم إْن ِيَةً. ثان إلَيْكُْم آٍت إنِّي َّ ثُم ذاهٌِب إنِّي لـَكُْم أقُوُل سَمِعْتُمُونِي ٢٨ َتجـبُْن.
َيحدُُث. ِحيْنَ تُؤمِنُوا لـِكَْي وَذَلَِك هَذا، َيحدَُث أْن قَبَل الآنَ أخبَرْتُكُمُ قَْد أنا ها ٢٩ مِنِّي. أعظَمُ فَالآُب
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ِ هَذِه لـَِكّنَ ٣١ . عَلَيَّ ةٌ َّ قُو ُ لَه لَيَْس وَلـَِكْن آٍت، العالَِم هَذا عَلَى يَسُودُ الَّذِي لِأّنَ الآنَ، مَعَكُمُ الكَلامَ ُأطِيَل «لَْن ٣٠

هُنا.» مِْن وَلْنَنطَلِْق الآنَ انهَُضوا أوصانِي. َكما ً تَماما أفعَُل وَأنِّي الآَب، ُأِحّبُ أنِّي ُ العالَم يَعرَِف لـِكَْي َتحدُُث الُأمُورَ
١٥

المُثْمِرَة الأغصانُ
غُْصٍن كُّلَ وَيُنَّقِي ثَمَراً، يُنتُِج لا فِيَّ غُْصٍن كُّلَ يَقطَُع َ وَهُو ٢ الـكَرّامُ. وَأبِي ُ ة َّ الحَقِيْقِي ُ الـكَرمَة «أنا يَسُوعُ: وَقاَل ١

لا فِيْكُْم. َسأثْبُُت وَأنا فِيَّ اثبُتُوا ٤ لـَكُْم. ُ أعطَيْتُه الَّذِي علِيِْم َّ الت بِسَبَِب ُ أنقِياء الآنَ أنتُِم ٣ أكثَرَ. ً ثَمَرا يُنتَِج لـِكَْي مُثْمِرٍ
إذا إلّا ً ثَمَرا تُنتُِجوا أْن تَْستَطِيْعُونَ لا ْ أنتُم كَذَلَِك الـكَرمَةِ. ساِق فِي ثَبََت إذا إلّا وَحدَهُ، ً ثَمَرا يُنتَِج أْن الغُْصُن يَْستَطِيُْع

. فِيَّ ْ م ُّ ثَبَت
ً َشيْئا تَفعَلُوا أْن تَستَطِيْعُونَ لا ْ فَأنتُم َكثِيْراً. ً ثَمَرا يُنتُِج فِيْهِ، أنا وَأثبُُت فِيَّ يَثبُُت فَمَْن الأغصانُ. ُ وَأنتُم الـكَرمَةُ، «أنا ٥

وََتحـتَرُِق. النّارِ فِي ُلقَى وَت ُ اليابِسَة الأغصانُ تُجمَُع َّ ثُم وَيَيْبَُس. كَالغُْصِن يُرمَى ُ ه َّ فَإن ، فِيَّ يَثبُُت لا وَمَْن ٦ بِدُونِي.
كُْم َّ أن مُبَرهِنِيْنَ ً َكثِيْرا ً ثَمَرا أنِتجُوا ٨ وََستَنالُونَهُ. ِيْدُونَ تُر ما اطلُبُوا ذَلَِك، فَعِندَ فِيْكُْم. كَلاِمي وَلْيَثْبُْت ، فِيَّ «اثْبُتُوا ٧
َستَثْبُتُونَ وَصاياَي ْ أَطعْتُم إْن ١٠ تِي. َّ محَب فِي فَاثْبُتُوا أيضاً، أنا أحبَبْتُكُْم الآُب نِي َّ أَحب َكما ٩ أبِي. دُ َمَجَّ يَت فَبِهَذا تَلامِيْذِي.
وَلـِكَْي فِيْكُْم، فَرَِحي يَثبَُت لـِكَْي َ الُأمُور ِ هَذِه لـَكُْم أقُوُل ١١ تِهِ. َّ َمحَب فِي وَأثبُُت الآِب وَصايا ُأطِيُْع ً أيضا فَأنا تِي. َّ َمحَب فِي

تامّاً. فَرَحُكُْم يَكُونَ
مِْن ِنَفِسهِ ب يََضّحِي مَْن ُ ة َّ َمحَب ِهيَ ةٍ َّ َمحَب أعظَمُ ١٣ أنا. أحبَبْتُكُْم َكما ً بَعضا بَعَضكُْم وا ُّ أِحب لـَكُْم: تِي َّ وَِصي ِهيَ ِ «وَهَذِه ١٢

ُ يَفعَلُه الَّذِي ما يَعرُِف لا فَالعَبْدُ الآنَ، ً عَبِيْدا ُأسَمِّيْكُْم لا ١٥ بِهِ. ُأوِصيْكُْم ما ْ أَطعْتُم إْن أِحبّائِي ْ وَأنتُم ١٤ أِحبّائِهِ. أجِل
أبِي. مِْن ُ سَمِعْتُه ما بِكُّلِ أخبَرْتُكُْم قَْد نِي َّ لِأن أِحبّاءً، ُأسَمِّيْكُْم بَْل َسيِّدُهُ.

يُعطِيْكُمُ ِحيْنَئِذٍ ثَمَرُكُْم. وَيَدُومَ ثَمَراً، وَتُنتُِجوا تَْذهَبُوا لـِكَْي نْتُكُْم َّ وَعَي اختَرْتُكُْم أنا بَْل ُمُونِي، اختَرت الَّذِيَْن ُ أنتُم ْ «لَْستُم ١٦

بَعضاً.» بَعَضكُْم وا ُّ ُتحِب أْن بِهِ: ُأوِصيْكُْم ما َ هُو هَذا ١٧ باْسمِي. ُ تَطلُبُونَه شَْيءٍ أّيَ الآُب
تَلامِيْذَه ُ يُنَبِّه يَسُوعُ

كُْم ُّ ُيحِب ُ العالَم لَكانَ العالَِم، إلَى تَنتَمُونَ ْ ُكنتُم لَوْ ١٩ قَبلـَكُْم. أبْغََضني ُ ه َّ أن رُوا َّ فَتَذَك العالَمُ، أبْغََضكُمِ «إْن يَسُوعُ: وَقاَل ١٨

العالَمُ. يُبْغُِضكُمِ لِهَذا العالَِم، مَِن اختَرتُكُْم فَأنا العالَِم، إلَى تَنتَمُونَ فَلا ْ أنتُم أمّا أهلَهُ. ُيحِّبُ َكما
أطاعُوا وَإْن أيضاً. إلَيْكُْم فَسَيُِسيْئُونَ ، إلَيَّ النّاُس َ أساء إْن َسيِّدِهِ.› مِْن أعظَمُ عَبدٍ مِْن ‹ما لـَكُْم: ُ ُلْتُه ق ما رُوا َّ «تَذَك ٢٠

ْ وَلَو ٢٢ أرَسلَنِي. الَّذِي ذاكَ يَعرِفُونَ لا هُْم لِأّنَ اْسمِي، بِسَبَِب ُ ه َّ كُل ذَلَِك َسيَفعَلُونَ ٢١ أيضاً. تَعلِيْمَكُْم فَسَيُطِيْعُونَ تَعلِيْمِي
تِهِْم. َّ َخطِي عَلَى لَهُْم َ عُْذر فَلا الآنَ أمّا ِبِيْنَ. مُْذن كانُوا َما ل وَُأكَلِّمْهُْم، آِت لَْم

ذَنٌب. عَلَْيهِْم كانَ َما ل قَبلِي، أحَدٌ يَعمَلْها لَْم ً أعمالا بَيْنَهُْم أعمَْل لَْم وَلَوْ ٢٤ أيضاً. أبِي يُبْغُِض َ فَهُو يُبْغُِضني «مَْن ٢٣

الَّذِي المُعِيْنُ يَْأتِي وَعِندَما ٢٦ َسبٍَب.›»٤٦ بِلا ‹أبغَُضونِي يْعَتِهِْم: شَرِ فِي ُكتَِب ما َق يَتَحَّقَ لـِكَي حَدََث هَذا لـَِكْن ٢٥

١٥:٢٥ ٤٦
4. :69 أْو 19، :35 المزمور انظر َسبَب. بلا أبغَضوني



٢٣ : ١٦ يُوَحنّا ١٧٠٧ ٢٧ : ١٥ يُوَحنّا

كُْم َّ لِأن لِي، َستَشْهَدُونَ ً أيضا ْ وَأنتُم ٢٧ لِي. َسيَشْهَدُ َ فَهُو الآِب، مَِن َيخرُُج الَّذِي الحَّقِ رُوُح الآِب، عِندِ مِْن ُ َسُأرِسلُه
البِدايَةِ. مُنذُ مَعِي ْ ُكنتُم

١٦
ِ فِيْه يَظُّنُ وَقٌت َسيَْأتِي بَْل َجامـِـِع. الم دُُخوِل مِْن َسيَحرِمُونَكُْم ٢ يْمانُكُْم. إ َّ يَهتَز لِئِلّا الُأمُورِ ِ بِهَذِه ُأخبِرُكُْم أنا «ها ١

وَلا الآَب يَعرِفُونَ لا هُْم لِأّنَ بِكُْم الأْشياءِ ِ هَذِه مِثَل َسيَْفعَلُونَ ٣ للهِ. ً عِبادَة ُ يُقَّدِم ُ ه َّ أن مِنْكُْم ً واِحدا يَْقتُُل مَْن كُّلُ
عَْنهُْم. ثْتُكُْم حَّدَ نِي َّ أن وَقْتُهُْم يَْأتِي ِحيْنَ رُوا َّ تَتَذَك ى َّ َحت بِهَذا ُأخبِرُكُْم لـَِكنِّي ٤ يَعرِفُونَنِي.

القُدُس ُّوِح الر عَمَُل
يَْسألْنِي وَلَْم أرَسلَنِي. الَّذِي إلَى ذاهٌِب فَإنِّي الآنَ أمّا ٥ مَعْكُْم. ُكنُْت لِأنِّي ِ البِدايَة فِي الُأمُورِ ِ بِهَذِه ُأخبِرْكُْم «لَْم
الحَّقَ أقُوُل لـَِكنِّي ٧ الُأمُورِ. ِ بِهَذِه أخبَرْتُكُْم لِأنِّي بَكُْم قُلُو الحُزنُ يَملُأ بَْل ٦ ذاهٌِب؟› أنَت أيَْن ‹إلَى الآنَ: مِنكُمُ أحَدٌ

إلَيْكُْم. ُ فَسَُأْرِسلُه ذَهَبُْت، إذا أمّا أْذهَب. لَْم ما ِيَكُْم يَْأت لَْن المُعِيْنَ لِأّنَ ِلخـَيْرِكُْم. َسيَكُونُ ذَهابِي إّنَ لـَكُْم:
بِي. يُؤْمِنُونَ لا هُْم لِأّنَ تِهِْم، َّ ِبخَطِي َ العالَم َسيُقنـِـُع ٩ يْنُونَةِ. وَالدَّ ِّ وَالبِر ةِ َّ الخَطِي ِ ِبحَقِيْقَة َ العالَم َسيُقنـِـُع ُ ه َّ فَإن يَْأتِي «وَِحيْنَ ٨

يْطانَ الّشَ لِأّنَ يْنُونَةِ، بِالدَّ َ العالَم وََسيُقنـِـُع ١١ تَرَْونَنِي. تَعُودُوا وَلَْن الآِب، إلَى ذاهٌِب لِأنِّي بِبِرِّي، َ العالَم وََسيُْقنـِـُع ١٠

بِالفِعِل. ُأدِيَْن قَْد َ العالَم هَذا َيحكُمُ الَّذِي
رُوُح يَْأتِي ِحيْنَ لـَِكْن ١٣ الآنَ. ُ سَماعَه َتحتَمِلُوا أْن تَقدِرُونَ لا كُْم َّ لـَِكن لـَكُْم، ُ لِأقُولَه ٌ َكثِيْر عِندِي «مازاَل ١٢
آٍت. َ هُو ما لـَكُْم وََسيُعلُِن يَْسمَُع، ما بِكُّلِ مُ َّ َسيَتَكَل بَْل عِندِهِ، مِْن مَ َّ يَتَكَل لَْن ُ ه َّ لِأن الحَّقِ. كُّلِ إلَى فَسَيَقُودُكُْم الحَّقِ
كُّلَ لـَكُْم َسيُعلُِن ُ ه َّ إن ُلُْت ق لِهَذا لِي. َ هُو الآُب ُ ـِكُه يَمل ما كُّلُ ١٥ مِنِّي. ُ يَْأخُذُه ما كُّلَ لـَكُْم َسيُعلُِن ُ ه َّ لِأن وََسيُمَجِّدُنِي، ١٤

مِنِّي.» ُ يَْأخُذُه ما

فَرَح إلَى ُل َّ يَتَحَو الحُزنُ
ِيَةً!» ثان َستَرَونَنِي بِقَلِيٍل ذَلَِك بَعْدَ َّ ثُم تُرُونَنِي، تَعُودُوا لَْن قَلِيٍل «بَعدَ قاَل: َّ ثُم ١٦

ذَلَِك بَعدَ َّ ثُم تَرَونَنِي، تَعُودُوا لَْن قَلِيٍل ‹بَعدَ لَنا: ُ يَقُولُه الَّذِي هَذا مَعنَى «ما لِلآخَرِ: أحَدُهُْم ِ تَلامِيْذِه بَعُض فَقاَل ١٧

الَّذِي القَلِيُل الوَقُت هَذا َ هُو «وَما وَقالُوا: ١٨ الآِب›؟» إلَى ذاهٌِب ‹لِأنِّي بِقَولِهِ: يَقِصدُ وَماذا ِيَةً›؟ ثان َستَرَونَنِي بِقَلِيٍل
عَنهُ؟» ُث يَتَحَّدَ

تَعُودُوا لَْن قَلِيٍل ‹بَعدَ قَولِي: مَعنَى عَْن تَتَساءَلُونَ «هَْل لَهُْم: فَقاَل َطرَحها، ِيدُونَ يُر ً أسئِلَة لَدَْيهِْم أّنَ يَسُوعُ فَعَرََف ١٩

ْ أنتُم فَسَيَبتَهُِج. ُ العالَم أمّا وَتَنُوُحونَ، َستَبكُونَ ْ أنتُم لـَكُْم: الحَّقَ أقُوُل ٢٠ ِيَةً›؟ ثان َستَرَونَنِي بِقَلِيٍل ذَلَِك بَعدَ َّ ثُم تَرَونَنِي،
فَرٍَح. إلَى ُل َّ َسيَتََحو حُزنَكُْم أّنَ َ غَير َستَحزَنُونَ،

بِسَبَِب َ الألَم تَنسَى ها فَإّنَ الّطِفُل، ُ يُولَد ِحينَ لـَِكْن حانَ. قَْد َمِها أل وَقَت لِأّنَ َلِدُ، ت وَِهيَ ً ِيْنَة حَز ُ المَرأة «تَكُونُ ٢١
وََستَفرَُح ِيَةً، ثان َسأراكُْم لـَِكنِّي حَزانَى، ْ فَأنتُم الآنَ. حالـُكُمُ َ هُو وَهَذا ٢٢ العالَِم. هَذا فِي َ وُلِد ً طِفلا لِأّنَ فَرَِحها،
الحَّقَ أقُوُل ُأْخرَى. ٍ أسئِلَة َ ة َّ أي تَسألُونِي لَْن اليَوِم، ذَلَِك فِي ٢٣ فَرَحَكُْم. مِنكُْم يَسلُِب أْن أحَدٌ َ يَقدِر وَلَْن بُكُْم. قُلُو
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يَكُونَ لـِكَي وََستَنالُونَ، اطلُبُوا باسمِي. ً َشيْئا تَطلُبُوا لَْم الآِن إلَى ٢٤ َسيُعطِيْكُْم. ُ ه َّ فَإن باْسمِي، الآِب مَِن ْ َطلَبتُم مَهما لـَكُْم:
كامِلاً. فَرَحُكُْم

العالَم عَلَى ُ الانتِصار
مَعَكُْم، كَلاِمي فِي ً أمثِلَة ُ أستَخدِم فِيهِ أعُودُ لا وَقٌت يَْأتِي وَلـَِكْن ةً. َّ ي رَمزِ ً أمثِلَة ً مُستَخدِما الُأمُورِ ِ بِهَذِه مْتُكُْم َّ «كَل ٢٥
َسأطلُُب إنِّي أقُوُل وَلا باْسمِي، الآِب مَِن َستَطلُبُونَ اليَوِم ذَلَِك فِي ٢٦ . وَاِضحٍ بِكَلاٍم الآِب عَِن إلَيْكُْم ُث َسأَتحَّدَ بَْل
الآِب، مَِن ِجئُت ٢٨ اللهِ. مَِن ِجئُت بِأنِّي ْ وَآمَنتُم أحبَبْتُمُونِي قَْد كُْم َّ لِأن كُْم، ُّ ُيحِب ُ نَفسُه فَالآُب ٢٧ لـَكُْم. الآِب مَِن

الآِب.» إلَى ً ذاهِبا َ العالَم ُ ُأغادِر وَالآنَ العالَِم. هَذا إلَى وَأتَيُت
ََّك وَأن شَيءٍ، كُّلَ ُ تَعلَم َك َّ أن الآنَ نَعرُِف وََنحُن ٣٠ أمثِلَةً. ُ تَستَخدِم وَلا بِوُُضوٍح مُ َّ تَتَكَل أنَت «ها تَلامِيْذُهُ: فَقاَل ٢٩

اللهِ.» مَِن ِجئَْت ََّك أن نُؤمُِن لِهَذا يَسأَل، أْن قَبَل ى َّ َحت إنساٍن أّيِ ُسؤاِل عَْن ُتجِيُب
كُّلُ يَعُودُ وَ قُونَ َّ تَتَفَر ِحيْنَ بِالفِعِل، أتَى قَْد وَها وَقٌت، يَْأتِي إذاً، اْسمَعُوا ٣٢ أِخيراً؟ ْ آمَنتُم «هَْل يَسُوعُ: فَأجابَهُْم ٣١

مَعِي. الآَب لِأّنَ وَحدِي، ً أبَدا أُكونُ لا لـَِكنِّي وَحدِي. وَتَترُُكونَنِي ِ بَيتِه إلَى مِنكُْم واِحدٍ
انتَصَرُت قَدِ فَأنا عُوا تَشَّجَ لـَِكْن العالَِم، فِي ً ِضيْقا َستُواِجهُونَ ِخلالِي. مِْن َسلامٌ لـَكُْم يَكُونَ لـِكَي بِهَذا «أخبَرتُكُْم ٣٣

العالَِم.» عَلَى
١٧

لامِيذ َّ الت أجِل مِْن يَسُوعَ ُ َصلاة
ابنَُك فَيُمَجِّدُكَ ابنََك َمجِّدِ الأوانُ. آنَ قَْد الآُب، ها «أّيُ وَقاَل: ماءِ الّسَ إلَى ِ عَينَيْه رَفََع هَذا، يَسُوعُ قاَل أْن وَبَعدَ ١
ُ ة َّ الأبَدِي ُ َياة وَالح ٣ لَهُ. ُ وَهَبتَه إنساٍن لِكُّلِ َ ة َّ الأبَدِي َ َياة الح لِيُعطَِي البَشَرِ، كُّلِ عَلَى ً ُسلطانا الابَْن أعطَيَْت فَقَْد ٢ أيضاً.
فَقَْد الأْرِض، عَلَى دتَُك َّ َمج أنا ٤ أرَسلْتَهُ. الَّذِي المَِسيَح يَسُوعَ يَعرِفُوا وَأْن وَحدَكَ، الحَقِيْقِّيُ ُ الله أنَت يَعرِفُوكَ أْن ِهيَ

العالَِم. وُُجودِ قَبَل مَعََك لِي كانَ الَّذِي َجدِ بِالم الآُب ها أّيُ َ عِندَك فَمَجِّدنِي ٥ بِهِ. ْفتَنِي َّ كَل الَّذِي العَمََل أنجَزُت
تَعلِيْمََك. يُطِيْعُونَ وَهُْم لِي. فَوَهَبتَهُْم لََك، كانُوا العالَِم. مَِن لِي وَهَبتَهُْم الَّذِيَْن لُِأولَئَِك ً مَعرُوفا اْسمََك َجعَلُْت «أنا ٦
نِي َّ أن وَأدرَُكوا ُ فَقَبِلُوه لِي، ُ أعطَيْتَه الَّذِي بِالكَلاِم متُهُْم َّ كَل فَأنا ٨ مِنَك. َ هُو ُ يّاه إ وَهَبتَنِي ما كُّلَ أّنَ يَعلَمُونَ هُْم وَالآنَ ٧

أرَسلْتَنِي. أنَت َك َّ أن وَآمَنُوا عِندِكَ، مِْن ً َحّقا ِجئُْت
ما كُّلُ ١٠ لََك. هُْم لِأّنَ لِي، وَهَبتَهُْم الَّذِيَْن أجِل مِْن بَْل العالَِم، أجِل مِْن ُأَصلِّي لا هُْم. أجلِهِْم مِْن ُأَصلِّي «وَأنا ٩

هُْم بَينَما إلَيَْك، عائِدٌ فَأنا العالَِم، فِي بَعدُ أنا أبقَى لَْن ١١ ِخلالِهِْم. مِْن ْدُت تَمَجَّ وَأنا لِي. َ هُو لََك ما وَكُّلُ لََك، َ هُو لِي
واِحدٌ. وَأنا أنَت َكما واِحداً، يَكُونُوا لـِكَْي لِي، ُ أعطَيْتَه الَّذِي اْسمَِك ةِ َّ بِقُو احفَظهُْم وُس، القُّدُ الآُب ها أّيُ العالَِم. فِي

لـِكَْي الهَلاِك، ابُْن ِسوَى أحَدٌ مِنهُْم يَهلِْك وَلَْم لِي. ُ أعطَيْتَه الَّذِي اْسمَِك ةِ َّ بِقُو َحفِظتُهُْم مَعَهُْم، أنا ُكنُت «ِحيْنَ ١٢

فَرَِحي كامَِل َيختَبِرُوا لـِكَي العالَِم، فِي بَعدُ وَأنا هَذا أطلُُب لـَِكنِّي إلَيَْك. راِجــٌع أنا ها وَالآنَ ١٣ المَكتُوُب.٤٧ َق يَتَحَّقَ
١٧:١٢ ٤٧

8. 7، 5، 4، 109: 9، :41 المزمور انظر المَكتوب.



٩ : ١٨ يُوَحنّا ١٧٠٩ ١٤ : ١٧ يُوَحنّا

العالَِم إلَى َمِي أنت لا أنا أنِّي َكما العالَِم، إلَى يَنتَمُونَ لا هُْم لِأّنَ أبْغَضَهُْم َ العالَم لـَِكّنَ رِسالَتََك، أعطَيتُهُْم أنا ١٤ بِهِْم. قُلُو فِي
أيضاً.

َكما العالَِم، إلَى يَنتَمُونَ لا هُْم ١٦ يْرِ.٤٨ الشِّرِّ مَِن سالِمِيْنَ َتحفَْظهُْم أْن بَْل العالَِم، مَِن تَأخُذَهُْم أْن أطلُُب «لا ١٥

نِي َّ فَإن العالَِم، إلَى أرَسلْتَنِي وََكما ١٨ . الحَّقُ َ هُو تَعلِيْمَُك الحَّقِ. ِخلاِل مِْن لََك صْهُْم َخّصِ ١٧ العالَِم. إلَى َمِي أنت لا أنا َأنِّي
لََك. ِصيْنَ ُمخَّصَ ً أيضا هُْم يَكُونُوا لـِكَْي أجلِهِْم، مِْن لََك نَفسِي ُص ُأَخّصِ وَأنا ١٩ العالَِم. إلَى ُأرِسلُهُْم

يَسُوعَ ُ َصلاة
بِه َسيُؤمِنُونَ الَّذِيَْن أجِل مِْن

أطلُُب ٢١ تَعلِيْمِهِْم. بِسَبَِب بِي َسيُؤمِنُونَ الَّذِيَْن أجِل مِْن ً أيضا بَْل فَقَط، هُْم أجلِهِْم مِْن ُأَصلِّي لا «لـَِكنِّي ٢٠

أرسلتَني. ََّك بأن ُ العالَم يُؤمَن لـكي فينا، ً أيضا هُم فَليَكونوا فيَك، وَأنا فيَّ الآُب ها أّيُ أنَت َك َّ أن َكما واِحداً، يَكُونُوا أْن
لـكي ، فيَّ وَأنَت فيهِْم أنا وَسأكونُ ٢٣ واِحدٌ. وَأنا أنَت َكما واِحداً، ليَكونوا لي، ُ أعطَيتَه الَّذي المجدَ أعطَيتُهمُ فَأنا ٢٢

أحبَبتَني. َكما ً تَماما أحبَبتَهُم ََّك وَأن أرسلتَني، ََّك أن ُ العالَم َسيَعرُِف وَبِهَذا كمالَها. وِحدَتُهُْم تَبلَُغ
َجدَ الم مجدي، يَرَوا أْن ُأريدُهُْم لأنِّي أكونُ. حيُث معي لي وَهَبتَهُم الَّذين هؤلاءِ يَكونَ أْن ُأريدُ الآُب، ها «أّيُ ٢٤

فأعرِفَُك. أنا أمّا يَعرِفَُك، لا العالَم هذا ، البارُّ الآُب ها أّيُ ٢٥ العالَمُ. ُيخلََق أن قَبَل أحبَبتَني ََّك لأن ُ ياه إ أعطَيتَني الّذي
بِها َّتي ال ُ ة َّ َحَب الم فيهِمُ تَكونَ لـكي دائِماً، بهِ وسُأعَّرِفُهُْم باسمَِك، فتُهم عّرَ أنا ٢٦ أرسلتَني. ََّك أن يَعرِفُونَ هؤلاءِ وَأتباعي

أيضاً.» فيهِْم أنا وَأكونَ ني، ُّ ُتحِب
١٨

يَسوع علَى القَبُض
وتلامِيذُهُ. َ هو ُ فَدَخَلَه زَيتوٍن، َحقَل هُناكَ وكانَ قَْدرونَ. وادِي َ وعَبَر ُ وتَلاميذُه َ هو خَرََج هذا، يَسوعَ قاَل أْن بَعدَ ١

يَهُوذا فَأخَذَ ٣ هُناكَ. تَلاميذهِ مَع ً َكثيرا َيجتَمـِـُع يَسوعَ كانَ فقد أيضاً، المكانَ يَعرُِف ُ خانَه الَّذي يَهُوذا وَكانَ ٢

يَحمِلونَ وكانوا ونَ. ُّ يِسي ِّ وَالفِر الـكَهَنةِ ُ كِبار أرسلَهُْم قْد كانَ الهيكَِل، وحُرّاِس وماِن ُّ الر ُنودِ الج مَِن ً عَدَدا المَكاِن ذلَك إلى
وَأسلِحَةً. ومَشاعَِل مَصابيَح

فَقاَل «. النّاصِرّيِ يَسوعَ «عْن أجابوهُ: تَبحَثُونَ؟» ْن َّ «عَم لَهُْم: وقاَل مَ فَتَقَّدَ لَهُ. َسيَحدُُث ما كُّلَ ُ يَعلَم يَسوعُ وكانَ ٤

هوَ!» «أنا لهُْم:
الأْرِض. على وَسقَطوا تَراَجعُوا هوَ،» «أنا يَسوعُ: قاَل فلمّا ٦ مَعَهُْم.» هُناكَ ً واقِفا يَسوعَ خانَ الَّذي يَهوذا وكانَ ٥

«. الناصِرِّيِ يَسوعَ «عْن فَقالوا: تَْبحَثُونَ؟» ْن َّ «عَم ثانيَةً: يَسوعُ فَسألَهُْم ٧

لـكي هذا قاَل ٩ وَشأنَهُم.» الرِّجاَل هؤلاءِ دَعوا أنا، ِيدونَني تُر ْ دُمتُم َما ف هوَ. إنِّي لـَكُْم ُلُْت «ق يَسوعُ: فَأجاَب ٨

لي.» وهَبْتُهْم الَّذين أولئك مِْن ً أحَدا أفقِْد «لَْم قالَهُ:٤٩ أْن َسبََق ما َق يَتَحَّقَ
١٧:١٥ ٤٨

بليس). (إ يطان الّشَ أِي ير. الشِّرِّ
١٨:٩ ٤٩
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٢٧ : ١٨ يُوَحنّا ١٧١٠ ١٠ : ١٨ يُوَحنّا

الخادِِم اسْمُ وكانَ ُمنى. الي ُ ُأذُنَه فَقَطََع الـكَهَنَةِ، رَئيِس َ خادِم بهِ وضَرََب ُ َلَّه فَاْست َسيٌف، بُْطرَُس ِسمعانَ مَع وكانَ ١٠

أعطاها َّتي ال الآلاِم كأَس أشرََب لا أْن يدُني أتُر ِغمْدِهِ. إلى َسيفََك «أْرِجــْع لِبُْطرَُس: يَسوعُ فَقاَل ١١ مَلُْخَس.
لي؟» الآُب

حَمُو َ هُو َحنّانَ لِأّنَ لاً. أّوَ َحنّانَ إلَى ُ وَأخَذُوه ١٣ دُوهُ، َّ وَقَي يَسُوعَ عَلَى الهَيْكَِل وَحُرّاُس وَقائِدُهُْم ُنُودُ الج قَبََض َّ ثُم ١٢

رَجٌُل يَمُوَت أْن الأفَضِل مَِن ُ ه َّ بأن اليَهُودِ َ قادَة نََصَح قَْد كانَ الَّذِي َ هُو وَقَيافا ١٤ نَةِ. الّسَ تِلَك فِي ِ الـكَهَنَة رَئِيِْس قَيافا
عِب.٥٠ الّشَ عَِن واِحدٌ
يَسُوع ُ يُنكِر بُطرُُس

مََع فَدَخََل ِ الـكَهَنَة رَئِيِْس لَدَْى ً مَعرُوفا ُ الآخَر التِّلمِيْذُ هَذا وَكانَ يَسُوعَ. يَتبَعاِن ُ آخَر وَتِلمِيْذٌ بُطرُُس ِسمعانُ وَكانَ ١٥
لَدَى المَعرُوُف ُ الآخَر التِّلمِيْذُ فَخَرََج البَوّابَةِ. قُرَب ً خارِجا فَبَقَِي بُطرُُس أمّا ١٦ الـكَهَنَةِ. رَئِيِْس دارِ فِناءِ إلَى يَسُوعَ
ً أيضا أنَت «ألَْسَت لِبُطرَُس: ُ الفَتاة فَقالَِت ١٧ مَعَهُ. بُطرَُس وَأدخََل البَوّابَةِ، عَِن َ المَسؤُولَة َ الفَتاة مَ َّ وَكَل ِ الـكَهَنَة رَئِيِْس

كَذَلَِك!» لَسُت «لا، بُطرُُس: فَقاَل َّجُِل؟» الر هَذا أتباِع مِْن
َ واقِفا بُطرُُس وَكانَ بارِداً. كانَ قَس الّطَ لِأّنَ ُأونَ، َّ يَتَدَف َحولَها وَوَقَفُوا ً نارا أشعَلُوا قَْد وَالحُرّاُس الخُّدامُ وَكانَ ١٨

مَعَهُْم. ُأ َّ يَتَدَف
يَسُوع يَستَجوُِب َحنّانُ

َّمُت وَعَل عَلَناً، َمِيَع الج ُ ُأكَلِّم «ُكنُت يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٢٠ تَعلِيْمِهِ. وَعَْن ِ تَلامِيْذِه عَْن يَسُوعَ ِ الـكَهَنَة رَئِيُْس فَسَأَل ١٩

اسأِل تَسألُنِي؟ فَلِماذا ٢١ الخَفاءِ. فِي ً َشيْئا أقُْل وَلَْم اليَهُودِ. كُّلُ َيجتَمـِـُع َحيُث الهَيْكَِل ِ ساحَة وَفِي َجامـِـِع الم فِي ً دائِما
أقُولُهُ!» ُكنُت ما ْأِكيْدِ َّ بِالت يَعرِفُونَ فَهُْم لَهُْم، ُ ُلْتُه ق ما سَمِعُوا الَّذِيَْن

ِ بِهَذِه ِ الـكَهَنَة رَئِيِْس ِ ُمخاَطبَة عَلَى ُ َتجرُؤ «َكيَف لَهُ: وَقاَل هُناكَ الواقِفِيْنَ الحُرّاِس مَِن واِحدٌ ُ َصفَعَه هَذا، قاَل فَلَمّا ٢٢
يْقَةِ؟» رِ الّطَ

بُنِي؟» تَضْرِ فَلِماذا أَصبُْت، إْن أمّا َمِيِع. الج أمامَ الخَطَأ فَبَيِّنِ ُلْتُهُ، ق شَْيءٍ فِي أخطَْأُت قَْد ُكنُت «إْن يَسُوعُ: ُ فَأجابَه ٢٣
. الحالِيِّ ِ الـكَهَنَة رَئِيِْس قَيافا إلَى ً دا َّ مُقَي َحنّانُ ُ أرَسلَه ذَلَِك، بَعدَ ٢٤

ِيَة ثان يَسُوعُ ُ يُنكِر بُطرُْس
َ أنكَر ُ ه َّ لـَِكن أتباعِهِ؟» مِْن ً أيضا أنَت «ألَْسَت مَعَهُ: الواقِفُونَ ُ فَسَألَه ُأ، َّ يَتَدَف ً واقِفا يَزاُل ما بُطرُُس ِسمعانُ وَكانَ ٢٥

كَذَلَِك!» لَْسُت «لا، وَقاَل:
فَقالَْت ُأذُنَهُ، بُطرُُس قَطََع الَّذِي جُِل َّ الر أقارِِب مِْن وَِهيَ الـكَهَنَةِ، رَئِيِْس خادِماِت إحدَى هُناكَ وَكانَْت ٢٦

الحَقِل؟» فِي ُ مَعَه أرَكَ «ألَْم لِبُطرَُس:
فَوراً. ذَلَِك بَعدَ الدِّيُْك وَصاَح ُأْخرَى، ً ة مَّرَ بُطرُُس َ فَأنكَر ٢٧

يَسُوع يَستَجوُِب ِيلاُطُس ب
١٨:١٤ ٥٠

.50 -49 :11 يوَحنّا انظر عب. الّشَ … كانَ
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الوالِي، دارَ يَدخُلُوا أْن يَشاءُوا لَْم اليَهُودَ لـَِكّنَ الوالِي. قَصْرِ إلَى قَيافا بَيِت مِْن يَسُوعَ ساقُوا الباكِرِ باِح الّصَ وَفِي ٢٨

هِمونَ تَتَّ «بمِاذا وَقاَل: إلَْيهِْم ِيلاُطُس ب فَخَرََج ٢٩ الفِْصِح. َطعامَ يَْأكُلُوا أْن يَستَطِيْعُوا وَلَْن سُون٥١َ َسيَتَنَّجَ دَخَلُوا إْن هُْم لِأّنَ
الإنسانَ؟» هذا

إليَك!» ُ مْناه َّ سل لما ُمجرِماً، هذا يَكُْن لَْم «لو فأجابوهُ: ٣٠

يْعَتِكُْم.» شَرِ َحسََب ِ عَلَيْه وَاحكُمُوا أنتُمْ، ُ «خُذُوه بيلاُطُس: لهم فقاَل ٣١

ِ ِيْتَة الم إلَى أشارَ ِحيْنَ يَسُوعَ قَوُل َق يَتَحَّقَ لـِكَي هَذا حَدََث ٣٢ أحَداً.» نَقتَُل بَأْن لَنا مَسمُوٍح ُ «غَيْر اليَهُودُ: ُ لَه فَقاَل
َسيَمُوتُها. َّتِي ال

اليَهُودِ؟» مَلُِك «أأنَت لَهُ: وَقاَل يَسُوعَ استَدعَى َّ ثُم قَصْرِهِ. داِخِل إلَى ِيلاُطُس ب فَرَِجــَع ٣٣

عَنِّي؟» أخبَرُوكَ ِيَْن آخَر أّنَ أْم هَذا، تَقُوُل َ عِندِك «أمِْن يَسُوعُ: أجاَب ٣٤

فَعَلَْت؟» َماذا ف ، إلِيَّ مُوكَ َّ َسل الَّذِيَْن هُمُ ِ الـكَهَنَة ُ وَكِبار َشعبَُك يَهُودِيّاً؟ «أَتحسَبُنِي ِيلاُطُس: ب أجاَب ٣٥

بُونَ ُيحارِ أتباِعي لَكانَ العالَِم، هَذا إلَى تَنتَمِي مَملـَكتِي كانَْت لَو العالَِم. هَذا إلَى تَنتَمِي لا «مَملـََكتِي يَسُوعُ: أجاَب ٣٦

هُنا.» مِْن لَيْسَْت مَملـََكتِي لـَِكّنَ اليَهُودِ. إلَى تَسلِيْمِي َمنَعُوا لِي
هَدٍَف، أجِل مِْن وُلِدُت لَقَْد مَلٌِك. إنِّي تَقُوُل «أنَت يَسُوعُ: فَأجاَب إذَْن؟» مَلٌِك «فَأنَت ِيلاُطُس: ب ُ لَه فَقاَل ٣٧

َصوتِي.» إلَى يُصغِي الحَّقِ، جانِِب إلَى َ هُو مَْن فَكُّلُ لِلحَّقِ. أشهَدَ أْن َ هُو هَدٍَف أجِل مِْن العالَِم هَذا إلَى وَِجئُْت
؟» الحَّقُ َ هُو «وَما ِيلاُطُس: ب ُ فَسَألَه ٣٨

أحَدِ َسبِيَل لـَكُْم َ ُأخلِي أْن ْ اعتَدتُم وَلَقَدِ ٣٩ بِهِ! ُ هِمُه أّتَ ما أِجدُ «لا لَهُْم: وَقاَل اليَهُودِ إلَى ً ِيَة ثان خَرََج هَذا، قاَل وَلَمّا
اليَهُودِ؟» مَلِِك َسبِيَل َ ُأخلِي أْن ِيْدُونَ تُر فَهَْل الفِْصِح. عِيْدِ فِي َجناءِ الّسُ

ُمجرِماً! باراباُس وَكانَ باراباَس!» َسبِيَل أخِل بَْل هَذا! لَيَْس «لا ِيَةً: ثان فَصَرَُخوا ٤٠

١٩
ً رِداء ُ ألبَسُوه َّ ثُم رَْأِسهِ، عَلَى ُ وَوََضعُوه وِك الّشَ مَِن ً تاجا ُنُودُ الج فََصنََع ٢ وَُيجلَدَ. يَسُوعُ يُؤخَذَ بِأْن ِيلاُطُس ب فَأمَرَ ١

يَصفَعُونَهُ. وَكانُوا اليَهُودِ!» مَلَِك يا «ُنحَيِّيَْك يَقُولُونَ: وَ ِ إلَيْه يَْأتُونَ وَكانُوا ٣ وِن.٥٢ َّ الل ُأرُجوانِيَّ
يَسُوعُ فَخَرََج ٥ بِهِ.» ُ هِمُه أّتَ ما أِجدُ لا أنِّي تَعلَمُوا لـِكَْي إلَيْكُْم ُ ُأخرِجُه أنا «ها لَهْم: وَقاَل ً ِيَة ثان ِيلاُطُس ب خَرََج َّ ثُم ٤

جُُل!» َّ الر َ هُو «ها ِيلاُطس: ب لَهُْم فَقاَل . الُأرُجوانِيَّ َ وَالرِّداء وِك الّشَ تاَج ً لابِسا
وَاصلِبُوهُ! ُ خُذُوه ْ «أنتُم ِيلاُطُس: ب لَهُْم فَقاَل اصلِبْهُ!» «اصلِبْهُ! صَرَُخوا: الهَيْكَِل، وَحُرّاُس ِ الـكَهَنَة ُ كِبار ُ رَآه فَلَمّا ٦

ابُْن ُ ه َّ أن عَى ادَّ ُ ه َّ لِأن هَذا، يَمُوَت أْن يَنبَغِي يْعَتِنا شَرِ وَوِفَق يْعَةٌ، شَرِ «لَدَيْنا اليَهُودُ: ُ فَأجابَه ٧ بِهِ.» ُ هِمُه أّتَ ما أِجدُ لا فَأنا
اللهِ!»

١٨:٢٨ ٥١
55. :11 يوَحنّا انظر طهارَتَهم. يُفِسدُ اليهود، ُ غير فيهِ يعيُش مكاٍن إلى دخولَهْم لأّنَ ذلَك سون. َسيَتَنَّجَ

١٩:٢ ٥٢
الملوك. رداءِ لونُ فهذا بهِ، ً استهزاء وذلَك َّلون. ال … ُ ألبَسوه



٢٤ : ١٩ يُوَحنّا ١٧١٢ ٨ : ١٩ يُوَحنّا

يَسُوعَ لـَِكّنَ أنَت؟» أيَْن «مِْن لِيَسُوعَ: وَقاَل ً ِيَة ثان الوالِي قَصْرِ إلَى فَدَخََل ٩ َكثِيْراً. خاَف هَذا ِيلاُطُس ب سَمـِـَع فَلَمّا ٨
لَِصلْبَِك؟» ً وَُسلطَة َسبِيلَِك، لإخلاءِ ً ُسلطَة أملُِك نِي َّ أن ُ تَعلَم ألا تُكَلِّمَنِي؟ أْن «أتَرفُُض ِيلاُطُس: ب ُ لَه فَقاَل ١٠ ُيجِبْهُ. لَْم
مَنِي َّ َسل الَّذِي جُِل َّ الر َ ة َّ َخطِي فَإّنَ لِذَلَِك اللهُ. يّاها إ يُعطَِك لَْم لَو عَلَيَّ ٍ ُسلطَة َ ة َّ أي َملَِك لِت ُكنَت «ما يَسُوعُ: ُ أجابَه ١١

تَِك.» َّ َخطِي مِْن أعظَمُ إلَيَْك
ً مُوالِيا فَلَْسَت أطلَْقتَهُ، «إْن صَرَُخوا: اليَهُودَ لـَِكّنَ يَسُوعَ. لإطلاِق ً يْقَة َطرِ َيجِدَ أْن ُيحاوُِل ِيلاُطُس ب بَدَأ ذَلَِك بَعدَ ١٢

لِلقَيْصَرِ.» ٌ عَدُّو َ هُو مَلٌِك ُ ه َّ إن يَقُوُل مَْن فَكُّلُ لِلقَيْصَرِ!
«البَلاَط» يُدعَى مَكاٍن فِي القَضاءِ كُرسِّيِ عَلَى جَلََس َّ ثُم يَسُوعَ، أخرََج الكَلامَ، هَذا ِيلاُطُس ب سَمـِـَع فَلَمّا ١٣

َ هُو «ها لِليَهُودِ: ِيلاُطُس ب فَقاَل لِلفِْصِح. الاْستِعدادِ يَومَ ُمعَةِ، الج يَوِم َ ُظْهر ذَلَِك وَكانَ ١٤ «َجبّاتا.» ةِ َّ وَبِالآرامِي
ـِكُكُْم!» مَل

الـكَهَنَةِ: ُ كِبار ُ فَأجابَه ـَِككُْم؟» مَل أصلُِب «هَْل ِيلاُطُس: ب لَهُْم فَقاَل اصلِبْهُ!» أبعِْدهُ! عَنّا! ُ «أبعِْده فَصَرَُخوا: ١٥

القَيْصَرِ!» ِسوَى مَلٌِك لَنا «لَيَْس
يُصلََب. لـِكَْي إلَْيهِْم ِيلاُطُس ب ُ مَه َّ َسل ِحيْنَئِذٍ ١٦

لِيْب الّصَ عَلَى يَسُوعُ
ُ فََصلَبُوه ١٨ «جُلُجثَةَ.» ةِ َّ وَبِالآرامِي ُمُجمَةِ،» الج «مَكانَ يُدعَى مَكاٍن إلَى ُ ًَصلِيْبَه حامِلا فَمَضَى ١٧ يَسُوعَ. ُنُودُ الج فَأخَذَ

الوََسِط. فِي وَيَسُوعُ ِشمالِهِ، عَْن َ وَالآخَر ِ يَمِيْنِه عَْن أحَدُهُما فَكانَ َيِْن. آخَر رَجُلَيْنِ ُ مَعْه وََصلَبُوا هُناكَ،
مَِن َكثِيْرُونَ فَقَرَأها ٢٠ لِيِْب. الّصَ عَلَى قَها َّ وَعَل اليَهُودِ.» مَلُِك ، النّاصِرِّيُ «يَسُوعُ تَقُوُل: ً لافِتَة ِيلاُطُس ب وََكتََب ١٩

ةِ. َّ ِي وَاليُونان ةِ َّ لاتِيْنِي َّ وَال ةِ َّ ي بِالعِبرِ ً بَة مَكتُو ُ لافِتَة َّ ال وَكانَِت المَدِيْنَةِ. قُرَب كانَ يَسُوعُ ِ فِيْه ُصلَِب الَّذِي المَكانَ لِأّنَ اليَهُودِ،
اليَهُودِ.›» مَلُِك أنا جُُل: َّ الر هَذا ‹قاَل اكتُْب: بَِل اليَهُودِ،› ‹مَلَِك تَكتُْب «لا لِبِيلاُطَس: اليَهُودِ ِ كَهَنَة كِبارُ فَقاَل ٢١

َكتَبُت.» ما َكتَبُت فَقَْد الأوانُ، «فاَت ِيلاُطُس: ب فَأجاَب ٢٢

ً قِْسما ُجندِّيٍ كُّلُ وَأخَذَ أقساٍم. ِ أربَعَة إلَى مُوها وَقَّسَ ُ ِيابَه ث أخَذُوا قَْد يَسُوعَ، َصلَبُوا أْن بَعدَ ُنُودُ، الج وَكانَ ٢٣

الأسفَِل. إلَى الأعلَى مَِن ِخياَطةٍ بِغَيْرِ ً مَنسُوجَة ً واِحدَة ً قِطعَة كانَ القَمِيَْص لـَِكّنَ يَل، وِ الّطَ ُ َمِيَْصه ق ً أيضا وَأخَذُوا مِْنها.
َق يَتَحَّقَ لـِكَْي هَذا حَدََث يَكُونُ.» ِمَْن ل لِنَرَى ً قُرعَة ِ عَلَيْه ُنجرِي بَْل القَمِيَْص، هَذا ُمَزُِّق ن «لا لِبَعٍض: بَعضُهُْم فَقاَل ٢٤

الكِتاِب: قَوُل

بَيْنَهُْم، فِيْما ِيابِي ث «اقتَسَمُوا
٥٣ قُرعَةً.» ألقَوْا َمِيْصِي ق وَعَلَى

ُنُودُ. الج ُ فَعَلَه ما وَهَذا
18 :22 المزمور ١٩:٢٤ ٥٣



٤٠ : ١٩ يُوَحنّا ١٧١٣ ٢٥ : ١٩ يُوَحنّا

ُ ه ُأمَّ يَسُوعُ فَرَأى ٢٦ لِيِْب. الّصَ عِندَ واقِفاٍت ُ ة َّ َجدَلِي الم ُ يَم وَمَر با، كِلُو ُ زَوجَة ُ يَم وَمَر وَُأختُها، يَسُوعَ ُأمُّ وَكانَْت ٢٥

َك.» ُأمُّ ِهيَ «ها لِلتِّلمِيْذِ: قاَل َّ ثُم ٢٧ ابْنُِك.» َ هُو ها َسيِّدَةُ، «يا لُِأمِّهِ: فَقاَل هُناكَ. واقِفَيْنِ ُ ه ُّ ُيحِب كانَ الَّذِي وَالتِّلمِيْذَ
الوَقِْت. ذَلَِك مُنذُ ِ بَيْتِه فِي لِتَعِيَْش التِّلمِيْذُ ذَلَِك فَأخَذَها

يَسُوع مَوُت
ٌ إناء هُناكَ وَكانَ ٢٩ مَكتُوٌب. َ هُو ما َق يَتَحَّقَ لـِكَْي عَطشانُ،»٥٤ «أنا قاَل: ، َّ تَم قَْد شَْيءٍ كُّلَ أّنَ يَسُوعُ رَأى وَإْذ ٢٨
يَسُوعُ ذاَق فَلَمّا ٣٠ يَسُوعَ. فَِم عَلَى وَوََضعُوها زُوفا، ِ نَبتَة ساِق عَلَى وَرَفَعُوها الخَّلِ فِي ً إْسفِنجَة فَغَمَسُوا بِالخَّلِ. ٌ مَملُوء

وَماَت. ُ رَْأَسه َحنَى َّ ثُم «. َّ تَم «قَْد قاَل: ، الخَّلَ
وَإنزاِل بِيْنَ المَصلُو ِسيْقاِن بَِكسْرِ يَْأمُرَ أْن ِيلاُطَس ب مِْن اليَهُودُ فَطَلََب بِْت، لِلّسَ الاْستِعدادِ يَومَ ذَلَِك حَدََث ٣١

ِجّداً. ً مُهِمّا ً يَوما بُْت الّسَ ذَلَِك كانَ فَقَْد بِْت. الّسَ يَومَ لباِن الّصُ عَلَى الأجسادُ تَبقَى لا لـِكَْي لباِن، الّصُ عَِن أجسادِهِْم
يَسُوعَ. مََع بَيْنِ المَصلُو جُلَيْنِ َّ الر ساقَي وََكسَرُوا ُنُودُ الج َ فَجاء ٣٢

َطعََن ُنُودِ الج مَِن ً واِحدا لـَِكّنَ ٣٤ ماَت. قَْد ُ ه َّ أن وَجَدُوا ِ إلَيْه جاءُوا لَمّا هُْم لِأّنَ ساقَيْهِ، يَكسِرُوا فَلَْم يَسُوعُ أمّا ٣٣

يَقُوُل ُ ه َّ أن يَعرُِف َ وَهُو صادِقَةٌ، ُ وَشَهادَتُه يَشْهَدُ، ذَلَِك رَأى وَمَْن ٣٥ وَماءٌ. دَمٌ الفَورِ عَلَى ُ مِنه َق َّ فَتَدَف بِرُمحِهِ، ُ َجنبَه
عِظامِهِ.»٥٥ مِْن واِحدٌ عَظمٌ ُ يُكسَر «لا الكِتاِب: قَوُل َق يَتَحَّقَ لـِكَْي هَذا حَدََث وَقَْد ٣٦ أيضاً. ْ أنتُم تُؤمِنُوا لـِكَْي ْدَق، الّصِ

َطعَنُوهُ.»٥٦ الَّذِي ذاكَ إلَى النّاُس ُ «َسيَنظُر آخَرَ: مَوِضــٍع فِي ُ وَقَولُه ٣٧

يَسُوع دَفُْن
لِيِْب الّصَ عَِن يَسُوعَ جسَدَ يُنزَِل كَْي ِيلاُطَس ب مِْن ً إْذنا وََطلََب الرّاِمي، يُوُسُف ُ اْسمُه رَجٌُل َ جاء ذَلَِك بَعدَ ٣٨
يُوُسُف َ فَجاء بِذَلَِك. ِيلاُطُس ب ُ لَه فَأذِنَ اليَهُودَ! َيخشَى كانَ فَقَْد الخَفاءِ، فِي يَسُوعَ أتباِع مِْن يُوُسُف وَكانَ وَيَأخُذَهُ.

لِيِْب. الّصَ عَِن الجَسَدَ وَأنزََل
نَباتَيِّ خُلاَصةِ مِْن ً خَلِيْطا يَحمُِل وَكانَ لَيلاً،٥٧ يَسُوعَ إلَى َ جاء قَْد كانَ الَّذِي َ وَهُو ِيقُودِيْمُوُس، ن ً أيضا َ جاء َكما ٣٩

َحسََب الأطياِب، مََع بِالأكفاِن ُ وَلَّفاه يَسُوعَ َجسَدَ فَأخَذا ٤٠ غَراماً.٦٠ كِيلُو وَثَلاثِيْنَ ٍ خَمسَة َ َنحو يَزِنُ بْر٥٩ِ وَالّصَ المُر٥٨ِّ
١٩:٢٨ ٥٤

21. 69: 15، :22 المزمور انظر عَطشان. أنا
١٩:٣٦ ٥٥

12. :9 العَدد وكتاِب 46، :12 الخُروج كتاب من وَالفكرة 20. :34 المزمور عِظامِه. … ُ يُكسَر لا
١٩:٣٧ ٥٦

10. :12 يا زكر َطعَنُوه. … ُ َسيَنظُر
١٩:٣٩ ٥٧

.2 -1 :3 يوَحنّا انظر. ليلا … كانَ
١٩:٣٩ ٥٨

بِيذِ َّ الن مََع ُتخلَُط وَكانَْت فِن. للدَّ الموتى أجسادِ إعدادِ وَفِي العُطُورِ ُصنِع فِي ُ تُستَخدَم وَكانَْت الأشجار. بَعِض عصارةِ مِْن تُستَخلُص الرّائحةِ ُ َطيِّبة مادةٌ المرّ.
23). :15 مرقَس ْ (انظر للألَِم كَمُسَّكٍِن ُ وَتُستَخدَم

١٩:٣٩ ٥٩
مِْن تُستَخلُص ٌ مادّة َ هُو أْو 17). :7 الأمثال 8، :45 المزمور ْ (انظر العُطورِ ُصنِع فِي ُ يُستَخدَم كانَ عِطرِّيٍ َخشٍَب زيُت الألوَة.» أوِ «العُود أوِ بر. الّصَ

فِن. للدَّ الموتى أجسادِ إعدادِ في ُ تُستَخدَم الُصبّارَ، ُ يشبه نباٍت
١٩:٣٩ ٦٠

3. :12 يوحنّا انظر مَنا» «مئة أْو كيلوغراماً. وثَلاثينَ ٍ خَمسَة
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يُدفَْن لَْم جَدِيْدٌ ٌ قَبْر البُستاِن فِي وَكانَ يَسُوعُ. ِ فِيْه ُصلَِب الَّذِي المَكاِن فِي بُستاٌن هُناكَ وَكانَ ٤١ ةِ. َّ اليَهُودِي فِْن الدَّ عاداِت
يْباً. قَرِ كانَ َ القَبْر وَلِأّنَ بِْت، لِلّسَ اليَهُودِ استِعدادِ يَومَ كانَ ُ ه َّ لِأن هُناكَ يَسُوعَ فَوََضعا ٤٢ قَبُل. مِْن أحَدٌ ِ فِيْه

٢٠
يَسُوع ُ قِيامَة

فَرَأْت ُمخَيِّماً. زاَل ما لامُ الّظَ وَكانَ القَبْرِ. إلَى ُ ة َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر ذَهَبَْت الُأسبُوِع، أيّاِم ِل أّوَ الأحَدِ، يَوِم َصباِح وَفِي ١

هُ، ُّ ُيحِب يَسُوعُ كانَ الَّذِي ِ الآخَر وَالتِّلمِيْذِ بُطرَُس ِسمْعانَ إلَى ً مُسرِعَة فَذَهَبَْت ٢ القَبْرِ. باِب عَْن ْيحَْت ُأزِ قَْد َ خرَة الّصَ أّنَ
وََضعُوهُ!» أيَْن نَدرِي وَلا القَبْرِ، مَِن يِّدَ الّسَ أخَذُوا «لَقَْد لَهُما: وَقالَْت

بُطرَُس، مِْن أسْرَعَ كانَ َ الآخَر التِّلمِيْذَ لـَِكّنَ مَعاً، يَرُكضاِن كانا ٤ القَبْرِ. إلَى ُ الآخَر وَالتِّلمِيذُ بُطرُُس فَانطَلََق ٣
يَدخُل. لَْم ُ ه َّ لـَِكن هُناكَ، ً مَوُضوعَة الأكفانَ فَرَأى لِيَنظُرَ، فَانحَنَى ٥ لاً. أّوَ القَبْرِ إلَى فَوََصَل

أّنَ وَرَأى ٧ هُناكَ، ً مَوُضوعَة الأكفانَ فَرَأى القَبْرِ. إلَى وَدَخََل وَراءَهُ، كانَ الَّذِي بُطرُس ِسمعانُ وََصَل َّ ثُم ٦
دَخََل َّ ثُم ٨ مُنفَِصٍل. مَكاٍن فِي ً يّا مَطوِ كانَ بَْل الأكفاِن، مََع يَكُْن لَْم يَسُوعَ رَْأِس عَلَى وُِضــَع قَْد كانَ الَّذِي ِندِيَل الم
أّنَ عَْن الكِتاِب قَوَل فَهِمُوا قَْد بَعْدُ يَكونوا لَْم لامِيْذُ َّ فَالت ٩ وَآمََن. فَرَأى لاً، أّوَ القَبْرِ إلَى وََصَل الَّذِي ُ الآخَر التِّلمِيْذُ

يُقِيْماِن. َحيُْث إلَى التِّلمِيْذاِن عادَ َّ ثُم ١٠ المَوِت.٦١ مَِن يَقُومَ أْن بُّدَ لا يَسُوعَ
ة َّ َجدَلِي الم َ يَم ِمَر ل ُ يَظهَر يَسُوعُ

فَرَأْت ١٢ القَبْرِ. داِخَل َ لِتَنظُر انحَنَْت تَبكِي ِهيَ وَفِيْما تَبكِي. القَبْرِ خارَِج ً واقِفَة مازالَْت ُ ة َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَر وَكانَْت ١١

مَوِضــِع عِندَ ُ وَالآخَر ْأِس َّ الر مَوِضــِع عِندَ أحَدُهُما مَوُضوعاً. يَسُوعَ َجسَدُ كانَ َحيُْث جالِسَيْنِ َ بَيْضاء ِياٍب ث فِي مَلاَكيْنِ
القَدَمَيْنِ.

وََضعُوهُ!» أيَْن أدرِي وَلا َسيِّدِي، أخَذُوا «لَقَْد لَهُما: فَقالَْت اْمرأةُ؟» يا تَبِكيْنَ ِماذا «ل لَها: فَقالا ١٣
يَسُوعُ. ُ ه َّ أن تُدرِْك لَْم ها أّنَ َ غَيْر واقِفاً. يَسُوعَ فَرَأْت خَلفَها نَظَرَْت هَذا، قالَْت وَعِندَما ١٤

مَْن أنَت ُكنَت إْن َسيِّدُ، «يا لَهُ: فَقالَْت ، البُستانِيَّ ُ تْه َّ فَظَن تَبحَثِيْنَ؟» ْن َّ عَم اْمرأةُ؟ يا تَبِكيْنَ ِماذا «ل يَسُوعُ: لَها فَقاَل ١٥
وَآخُْذهُ. فَأْذهَْب ُ وََضعتَه أيَْن لِي فَقُْل أخَذَهُ،

العَظِيْمُ!» مُعَلِّمِي «يا أْي «رابونِي!» ةِ: َّ الأرامِي ِ غَة ُّ بِالل ُ لَه وَقالَْت فَاْستَدارَْت يَمُ!» مَر «يا يَسُوعُ: لَها فَقاَل ١٦

‹إنِّي لَهُْم: وَقُولِي إْخوَتِي إلَى اْذهَبِي لـَِكِن الآِب. إلَى بَعدُ أْصعَْد لَْم فَأنا بِي، كِي َمَّسَ تَت «لا يَسُوعُ: لَها فَقاَل ١٧

وَإلَهِكُْم.›» إلَهِي وَإلَى ِيْكُْم، وَأب أبِي إلَى َسأْصعَدُ
لَها. ُ قالَه بِما وَأخبَرَْتهُْم «! ّبَ َّ الر رَأيُْت «قَْد لامِيْذِ: َّ لِلت وَقالَْت ُ ة َّ َجدَلِي الم ُ يَم مَْر فَذَهَبَْت ١٨

تَلامِيْذِه مِْن لِعَشْرَةٍ ُ يَظهَر يَسُوعُ
اليَهُودِ. ًمَِن َخوفا الأبواِب مُغلَِق مَكاٍن فِي اختَبَُأوا قَدِ لامِيْذُ َّ الت كانَ الُأْسبُوِع، أيّاِم ِل أّوَ اليَوِْم، ذَلَِك مَساءِ وَفِي ١٩

ِحيْنَ لامِيْذُ َّ الت فَفَرَِح وََجنْبَهُ. ِ يَدَيْه أراهُْم هَذا، قاَل أْن وَبَعْدَ ٢٠ مَعْكُْم.» لامُ «الّسَ وَقاَل: أمامَهُْم وَوَقََف يَسُوعُ َ فَجاء
. ّبَ َّ الر رََأْوا

«… فَهِما قَْد بَعْدُ يَكُونا «فَلَْم أْو ٢٠:٩ ٦١



٦ : ٢١ يُوَحنّا ١٧١٥ ٢١ : ٢٠ يُوَحنّا

هَذا، قاَل أْن وَبَعْدَ ٢٢ الآنَ.» ُأرِسلـُكُمُ أنا فَإنِّي الآُب، أرَسلَنِي َكما مَعْكُْم. لامُ «الّسَ ِيَةً: ثان يَسُوعُ لَهُْم فَقاَل ٢١

تَبقَى َخطاياهُْم، تَغفِرُوا لَْم وَإْن لَهُْم. ُ تُغفَر النّاِس، َخطايا ْ غَفَرْتُم إْن ٢٣ القُدَُس. وَح ُّ الر «اقبَلُوا لَهُْم: وَقاَل عَلَْيهِْم نَفََخ
مَغفُورَةٍ.»٦٢ َ غَيْر

لِتُوما ُ يَْظهَر يَسُوعُ
وْأمَ.» َّ «الت ُ اْسمُه يَعنِي وَ َ عَشَر الاثْنَي لامِيْذِ َّ الت مَِن واِحدٌ َ هُو وَتُوما يَسُوعُ. َ جاء ِحيْنَ مَعَهُْم يَكُْن لَْم تُوما لـَِكّنَ ٢٤

ِ المَسامِيْر آثارَ رَأيُْت إذا إلّا ذَلَِك ُأَصّدُِق «لا لَهُْم: قاَل ُ ه َّ لـَِكن «! ّبَ َّ الر رَأيْنا «لَقَْد لَهُ: يَقُولُونَ الآخَرُونَ لامِيْذُ َّ الت فَكانَ ٢٥
َجنْبِهِ!» فِي وَيَدِي المِسامِيْرِ، آثارِ فِي إْصبِعِي وَوََضعُت يَدَيْهِ، فِي

مََع يَسُوعُ َ فَجاء مَعَهُْم. تُوما وَكانَ الدّاِخِل، فِي ُأْخرَى ً ة مَّرَ ً مَعا ُمجتَمِعِيْنَ يَسُوعَ تَلامِيْذُ كانَ أيّاٍم، ِ ِيَة ثَمان وَبَعْدَ ٢٦

مَعْكُْم.» لامُ «الّسَ وَقاَل: أمامَهُْم فَوَقََف مُغلَقَةً. كانَْت الأبواَب أّنَ
ًوَآمِْن. َشّكا َكفاكَ َجنْبِي. فِي يَدَكَ وََضْع ، يَدَّيَ إلَى ْ وَانظُر هُنا إصبِعَِك وََضْع «تَعاَل لِتُوما: قاَل َّ ثُم ٢٧

وَإلَهِي!» «رَبِّي تُوما: فَقاَل ٢٨

يَرَوا.» أْن دُونَ يُؤمِنُونَ ذِيَْن َّ لِل ً هَنِيْئا رَأيْتَنِي؟ ََّك لِأن تُوما يا تُؤْمُِن «هَْل يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل ٢٩

الكِتاب هَذا مِْن الهَدَُف
المُعِجزاُت ِ هَذِه أمّا ٣١ الكِتاِب. هَذا فِي ْن تُدَّوَ لَْم ها لـَِكنَّ تَلامِيْذِهِ. أمامَ ً َكثِيْرَة ُأْخرَى مُعِجزاٍت يَسُوعُ َصنََع َكما ٣٠

بِاْسمِهِ. ً َحياة بِالإيْماِن فَتَنالُوا اللهِ، ابُْن المَِسيُْح َ هُو يَسُوعَ بِأّنَ تُؤْمِنُوا لـِكَْي دُّوِنَْت فَقَْد
٢١

تَلامِيْذِه مِْن ٍ لِسَبْعَة ُ يَْظهَر يَسُوعُ
حوِ: َّ الن هَذا عَلَى ذَلَِك وَكانَ ةَ. َّ ي ِ َطبَر ِ ُبحـَيْرَة عِندَ لامِيْذِ َّ لِلت يَسُوعُ َ َظهَر ذَلَِك بَعْدَ ١

زَبَدِي وَابْنا َلِيِل، الج إقلِيِْم فِي قانا ِ َلْدَة ب مِْن الَّذِي ِيُل وَنَثَنائ وأمَ،» َّ «الت ُ اْسمُه يَعنِي الَّذِي وَتُوما بُطرُس ِسمعانُ كانَ ٢

مَعاً. يَسُوعَ تَلامِيْذِ مِْن آخَراِن وَتِلْمِيذاِن
وَرَِكبُوا فَخَرَُجوا مَعََك.» ذاهِبُونَ «وََنحُن لَهُ: فَقالُوا مَِك.» الّسَ لاْصطِيادِ ذاهٌِب «أنا بُطرُُس: ِسمْعانُ لَهُْم فَقاَل ٣

يلَةِ. َّ الل تِلَْك فِي ً َشيئا يَصطادُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ القارَِب،
لَدَيْكُْم «هَْل يَسُوعُ: فَسَألَهُْم ٥ يَسُوعُ. ُ ه َّ أن يَعرِفُوا لَْم لامِيْذَ َّ الت أّنَ َ غَيْر الّشاطِِئ. عَلَى يَسُوعُ وَقََف باِح، الّصَ وَفِي ٤

«لا.» فَأجابُوهُ: فِتْيَةُ؟» يا َطعامٌ
ِ لـَِكثْرَة جَْذبِها عَْن عَجِزُوا هُْم لـَِكنَّ فَألقُوها، سَمَكاً.» َتجِدُوا القارِِب مَِن الأيْمَِن الجانِِب إلَى َ بَكَة الّشَ «ألقُوا لَهُْم: فَقاَل ٦

فِْيها. مَِك الّسَ
٢٠:٢٣ ٦٢

47. :24 لوقا مع قارن مغفورة. … ُ غَفَرتم إْن
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سَمـِـَع فَلَمّا لِلعَمَِل، ِ ِيابِه ث بَعَض خَلََع قَْد ِسمْعانُ وَكانَ «! ّبُ َّ الر ُ ه َّ «إن لِبُطرَُس: ُ ه ُّ ُيحِب يَسُوعُ كانَ الَّذِي التِّلْمِيْذُ فَقاَل ٧

القارِِب فِي الّشاطِِئ إلَى فَجاءُوا الآخَرُونَ لامِيْذُ َّ الت أمّا ٨ الماءِ. إلَى َ وَقَفَز ً فَورا ُ َحولَه ُ بَه ثَوْ َشّدَ ، ّبُ َّ الر ُ ه َّ أن بُْطرُُس ِسمْعانُ
ذِراٍع. مِئَتِي مِْن َ أكثَر البَرِّ عَِن بَعِيْدِيَْن يَكُونُوا لَْم إْذ مَِك، بِالّسَ َ المَملوءَة َ بَكَة الّشَ ونَ ُّ َيجُر وَهُْم

«أحضِرُوا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٠ أيضاً. ً وَخُبزا َمْرِ الج عَلَى تُْشوَى ً وَسَمَكَة ً جَمرا هُناكَ رََأْوا الّشاطِِئ، إلَى وََصلُوا وَعِندَما ٩
ُمُوه.» اصطَْدت الَّذِي مَِك الّسَ مَِن

ى َّ َحت الـَكبِيْرِ، مَِك بِالّسَ ً مَملوءَة ُ بَكَة الّشَ وَكانَِت الّشاطِِئ. إلَى َ بَكَة الّشَ وَجَذََب القارِِب إلَى بُطرُُس ِسمعانُ فََصعِدَ ١١
ْق. َّ َمَز تَت لَْم َ بَكَة الّشَ فَإّنَ ذَلَِك، وَمَْع سَمَكَةً. وَخَمِْسينَ ً وَثَلاثا ً مِئَة كانَ الأسماِك َ عَدَد إّنَ

مُتَيَّقِنِيْنَ كانُوا فَقَْد أنَت؟ مَْن يَسألَهُ: أْن لامِيْذِ َّ الت مَِن أحَدٌ َيجرُْؤ لَْم لـَِكْن وَأفطِرُوا!» «تَعالَوا يَسُوعُ: لَهُْم فَقاَل ١٢

مَكَةِ. الّسَ مَِن وَكَذَلَِك وَأعطاهُْم، الخـُبْزِ مَِن وَأخَذَ يَسُوعُ قامَ َّ ثُم ١٣ . ّبُ َّ الر ُ ه َّ أن مِْن
المَوِت. مَِن قامَ أْن بَعْدَ ِ لِتَلامِيْذِه يَسُوعُ فِْيها َ َظهَر َّتِي ال ُ الثّالِثَة ُ ة َّ المَر ِهيَ ِ هَذِه كانَْت ١٤

بُطرُس ِسمْعانَ مََع ُث يَتَحَّدَ يَسُوعُ
هَؤُلاءِ؟» نِي ُّ ُيحِب مِمّا َ أكثَر نِي ُّ أُتحِب يُونا، بُْن ِسمْعانُ يا لِي «قُْل بُطرَُس: لِِسْمعانَ يَسُوعُ قاَل أكَلُوا، وَبَعدَما ١٥

ِخرافِي.» «ارعَ يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل َك.» ُّ ُأِحب أنِّي ُ تَعلَم أنَت ، رَّبُ يا «نَعَْم بُطرُُس: ُ لَه فَقاَل
نِي؟» ُّ أُتحِب يُونا، بُْن ِسمعانُ «يا ِيَةً: ثان ً ة مَّرَ يَسُوعُ ُ لَه فَقاَل ١٦

غَنَمِي.» «ارعَ يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل َك.» ُّ ُأِحب أنِّي ُ تَعلَم أنَت ، رَّبُ يا «نَعَْم بُطرُُس: ُ لَه فَقاَل
فَقاَل ثالِثَةً. ً ة مَّرَ نِي؟» ُّ «أُتحِب َسألَهُ: يَسُوعَ لِأّنَ بُطرُُس فَحَزِنَ نِي؟» ُّ أُتحِب يُونا، بُْن ِسمعانُ «يا ثالِثَةً: ً ة مَّرَ ُ لَه قاَل َّ ثُم ١٧

غَنَمِي.» «ارعَ يَسُوعُ: ُ لَه فَقاَل َك.» ُّ ُأِحب أنِّي ُ وَتَعلَم شَْيءٍ، كُّلَ ُ تَعلَم أنَت ، رَّبُ «يا لِيَسُوعَ: بُطرُُس
ِحيْنَ لـَِكْن ِيْدُ، تُر َحيُْث إلَى وَتَْذهَُب ِنَفِسَك ب ِيابََك ث َلبُِس ت ُكنَت ِسنّاً، َ أصغَر ُكنَت عِندَما لََك: الحَّقَ «أقُوُل ١٨

َّتِي ال ِ ِيْتَة الم إلَى ً مُِشيْرا هَذا قاَل ١٩ ِيْدُ.» تُر لا َحيُْث إلَى وَيَْأخُذُونََك َسيُلبِسُونََك وَآخَرُونَ يَدَكَ، َستَمُّدُ َك َّ فَإن تَِشيُْخ،
«اتبَعْنِي.» لِبُطرَُس: يَسُوعُ قاَل َّ ثُم اللهَ. بِها ُمَجِّدُ وَي بُطرُُس َسيَمُوتُها

َ أثناء يَسُوعَ َصدرِ عَلَى ماَل قَْد كانَ الَّذِي التِّلمِيْذُ َ وَهُو يَتبَعُهُما. يَسُوعُ ُ ه ُّ ُيحِب الَّذِي التِّلمِيْذَ وَرَأى بُطرُُس فَالتَفََت ٢٠
َسيَحدُُث ماذا «وَهَذا، لِيَسُوعَ: قاَل بُطرُُس، ُ رَآه فَلَمّا ٢١ َسيِّدُ؟» يا َسيَُخونَُك الَّذِي «مَِن وََسألَهُ: الفِْصِح٦٣ عَشاءِ

أنَت!» اتبَعْنِي َشْأنَُك؟ َما ف آتِي، أْن إلَى ً َحيّا يَبقَى أْن ُ يْدُه ُأرِ أنِّي «افتَرِْض لِبُطرَُس: يَسُوعُ فَقاَل ٢٢ لَهُ؟»
«افتَرِْض قاَل: بَْل يَمُوَت، لَْن ُ ه َّ إن يَقُْل لَْم يَسُوعَ لـَِكّنَ يَمُوَت! لَْن التِّلمِيْذَ ذَلَِك أّنَ ِ الإخوَة بَيْنَ ُ الخـَبَر َ انتَشَر وَهَكَذا ٢٣

َشْأنَُك؟» َما ف آتِيَ، أْن إلَى ً َحيّا يَبقَى أْن ُ يْدُه ُأرِ أنِّي
خاتِمَة

ُأمُورٌ وَهُناكَ ٢٥ َصحِيْحَةٌ. ُ شَهادَتُه أّنَ ُ نَعلَم وََنحُن دَّونَها. الَّذِي َ وَهُو الُأمُورِ، ِ بِهَذِه يَشهَدُ الَّذِي التِّلمِيْذُ َ هُو هَذا ٢٤

َستُكتَُب! كانَْت َّتِي ال لِلـكُتُِب ِســُع َّ َسيَت ُ ه َّ كُل َ العالَم أّنَ أُظّنَ لا ْفِصيِل، َّ بِالت ها ُّ كُل دُّوِنَْت فَلَو يَسُوعُ. فَعَلَها ٌ َكثِيْرَة
٢١:٢٠ ٦٣

25. :13 يوَحنّا انظر الفِْصح. … التِّلميذُ



١٤ : ١ أعمال ١٧١٧ ١ : ١ أعمال

ُُّسل الر أعمال كتاُب
آخَر ً كِتابا يَكتُُب لُوقا

الَّذِي الوَقِت ى َّ َحت ِ البِدايَة مَِن وَذَلَِك ٢ مَهُ. َّ وَعَل يَسُوعُ ُ عَمِلَه ما كُّلِ عَْن ِل١ الأّوَ كِتابِي فِي ثاوفِيلُُس يا إلَيَك َكتَبُت ١

قَد يَسُوعُ وَكانَ ٣ اختارَهُْم. الَّذِيَن ُسِل ُّ لِلر تَعلِيماٍت القُدُِس وِح ُّ الر ِخلاِل مِْن أعطَى أْن بَعْدَ ماءِ، الّسَ إلَى فِيهِ رُفـِـَع
أربَعِينَ عَلَى ِيدُ تَز فَترَةٍ ِخلاَل لَهُْم َ وََظهَر َحيّاً. كانَ ُ ه َّ بِأن ٍ قاطِعَة َكثِيرَةٍ بِبَراهِينَ يّاهُْم إ ً مُقنِعا ِ مَوتِه بَعدَ لَهُْم ُ نَفسَه َ أظهَر
َ مَدينَة تُغادِرُوا «لا وَقاَل: أمَرَهُْم مَعَهُْم، يَأكُُل كانَ وَبَينَما ةٍ، مَّرَ وَذاَت ٤ اللهِ. مَلـَكُوِت عَْن إلَْيهِْم َث وََتحَّدَ يَوماً،
ْ أنتُم وَأمّا الماءِ، في النّاَس يُوَحنّا دَ َّ عَم فَقَْد ٥ عَنهُ. متُكُْم َّ كَل الَّذِي الوَعدُ َ وَهُو الآُب، ِ بِه وَعَدَ ما انتَظِرُوا لـَِكِن القُدِس،

قَلِيلَةٍ.» أيّاٍم بَعدَ القُدُِس وِح ُّ الر فِي دُونَ فَسَتَتَعَمَّ

ماء الّسَ إلَى يَرْتَفـِـُع يَسُوعُ
الآنَ؟» ِيَل إسرائ بَنْي إلَى ُلَك الم َستُعِيدُ هَْل ، رَّبُ «يا َسألُوهُ: اجتَمَعُوا، أِن وَبَعدَ ٦

. الخاّصِ ِ ُسلطانِه ِضمَْن وََضعَها قَْد فَالآُب َشْأنِكُْم، مِْن لَيسَْت وارِيخِ َّ وَالت الأوقاِت عَِن ُ المَعلُومَة ِ «هَذِه لَهُْم: فَقاَل ٧

وَالّسامِرَةِ، ةِ َّ اليَهُودِي كُّلِ وَفِي القُدِس فِي لِي ً شُهُودا وََستَكُونُونَ عَلَيكُْم. القُدُُس وُح ُّ الر َيحِّلُ عِندَما ةً َّ قُو َستَنالُونَ كُْم َّ لـَِكن ٨
الأْرِض.» عَلَْى الأماِكِن أبعَدِ وَإلَى

ُيحَّدِقُونَ كانُوا وَبَينَما ١٠ أنظارِهِْم. عَْن ٌ َسحابَة ُ وَأخفَته يُراقِبُونَ. وَهُْم ماءِ الّسَ إلَى رُفـِـَع هَذا، ُ قَولَه أنَهى أْن وَبَعدَ ٩

تَقِفُونَ ِماذا ل ونَ، ُّ َلِيلِي الج الرِّجاُل ها «أّيُ فَقالا: ١١ بَيضاءَ. ً ِيابا ث يَرتَدِياِن رَجُلاِن جانِبِهِْم إلَى ً فَجأة وَقََف يَْصعَدُ، َ وَهُو فِيهِ
يَْصعَدُ ُ ُمُوه رَأيت َّتِي ال نَفسِها ِ يقَة رِ بِالّطَ ً ِيَة ثان َسيَأتِي ماءِ، الّسَ إلَى عَنكُْم رُفـِـَع الَّذِي هَذا يَسُوعَ إّنَ ماءِ؟ الّسَ إلَى يَن ناظِرِ هَكَذا

ماءِ.» الّسَ إلَى بِها
جَدِيد رَُسوٍل اختِيارُ

القُدِس. عَِن َسبٍْت٢ ِ مَِسيرَة َ َنحْو تَبعُدُ وَهيَ يتُوِن، َّ الز َجبََل تُدعَى َّتِي ال ِ لَّة َّ الت مَِن القُدِس ِ مَدينَة إلَى عادُوا َّ ثُم ١٢

أندراوُُس، يَعقُوُب، يُوَحنّا، بُطرُُس، وَهُْم يُقِيمُونَ. كانُوا َحيُث العُلوِّيِ الّطابِِق فِي ٍ غُرفَة إلَى ذَهَبُوا وََصلُوا، وَعِندَما ١٣

يَعقُوَب. بُْن وَيَهُوذا الغَيُور٣ُ، ِسمعانُ حَلفَى، بُْن يَعقُوُب ى، َّ مَت َماوُُس، بَرثُول تُوما، ُس، ُّ فِيلِب
وَإخوَتُهُ. يَسُوعَ ُأمُّ ُ يَم وَمَر النِّساءِ بَعُض مَعَهُْم وَكانَ مَعاً. لاةِ بِالّصَ مُنشَغِلِينَ ً جَمِيعا هَؤُلاءِ كانَ ١٤

١:١ ١
لوقا. بشارة أي ل. الأّوَ كتابي

١:١٢ ٢
ميل. نِصِف نحو تعادل إْذ يبَةِ، القَر ِ المَسافَة علَى يَدّلُ كتعبيرٍ ُ تُستَخدَم فَصارَْت بِت. الّسَ يَومَ يمشيها بأن لليَهُودِّيِ ً مَسموحا كانَ َّتِي ال ُ المسافة سبت. مسيرة

١:١٣ ٣
«الغيورون.» حزب يُدعَى وماني، ُّ الر الحكم يُقاوِم يهودّيٍ سياسّيٍ حزب من الغيور.



٦ : ٢ أعمال ١٧١٨ ١٥ : ١ أعمال

لابُّدَ كانَ الإخوَةُ، ها «أّيُ ١٦ وَقاَل: ً َشخصا يَن وَعِشْرِ ٍ مِئَة َ َنحْو وَكانُوا ِ الإخوَة بَينَ بُطرُُس وَقََف الأيّاِم، تِلَك وَفِي ١٥

ً دَلِيلا صارَ يَهُوذا أّنَ نَعرُِف وََنحُن يَهُوذا. عَْن َ داوُد فَِم عَلَى ً قَدِيما القُدُُس وُح ُّ الر ُ قالَه الَّذِي الكِتاِب قَوُل َق يَتَحَّقَ أْن
الخِدمَةِ. ِ هَذِه فِي ًمَعَنا يكا وَشَرِ جَماعَتِنا، مِْن ً واِحدا كانَ ١٧ يَسُوعَ. عَلَى القَبَض ألقُوا ذِيَن َّ لِل

الوََسِط، مَِن وَانشَّقَ ً لا َأّوَ ِ رَأِسه عَلَى وَقََع ُ ه َّ لـَِكن الآِثِم، ِ عَمَلِه مُقابَِل عَلَيهِ َحَصَل الَّذِي بِالماِل ً َحقلا اشتَرَى «وَقَدِ ١٨

‹َحقَل لُغَتِهِْم فِي يُدعَى الحَقُل ذَلَِك فَصارَ القُدِس، ُسّكاِن كُّلِ بَينَ ُ الحادِثَة ِ هَذِه وَذاعَْت ١٩ ها. ُّ كُل ُ أمعاؤُه فَخَرََجْت
دَْم.›» ‹َحقَل يَعنِي وَ – دَما›

المَزامِيرِ: كِتاِب فِي «مَكتُوٌب فَقاَل: بُطرُُس وَتابََع ٢٠

بَيتُهُ، ْ ‹لِيُهَجر
٤ أحَدٌ.› فِيهِ يَسكُُن فَلا

أيضاً: ومَْكتوٌب
٥ آخَرٌ.› َشخٌص ُ وَظِيفَتَه ‹لْيُشغِْل

الَّذِي الوَقِت مَِن أي ٢٢ بَينَنا، يَسُوعَ ّبِ َّ الر بَقاءِ ةِ مُّدَ َطواَل مَعَنا كانُوا الَّذِيَن الرِّجاِل أحَدَ َنختارَ أْن عَلَينا لِذَلَِك ٢١
عَلَى مَعَنا ً شاهِدا َّجُُل الر هَذا يَكُونَ أْن يَنبَغِي إْذ عَنّا. يَسُوعُ فِيهِ رُفـِـَع الَّذِي الوَقِت إلَى المَعْمَدانُ، يُوَحنّا فِيهِ ُ دَه َّ عَم

قِيامَتِهِ.»
مَتِيّاُس. َ هُو وَالثّاني يُوْستَُس، بِاسِْم ً أيضا يُعْرَُف وَ باْرسابا، يُدعَى كانَ الَّذِي يُوُسُف َ هُو ُل الأّوَ رَجُلَينِ: حُوا فَرَّشَ ٢٣

ً خادِما لِيَكُونَ ٢٥ اختَرَت قَدِ الاثنَينِ هَذَيِن مِْن ً أيّا فَأرِنا َمِيِع، الج قُلُوَب تَعرُِف أنَت ، رَّبُ «يا وَقالوا: وا ُّ َصل َّ ثُم ٢٤

فَوَقَعَِت جُلَينِ، َّ الر بَينَ َ القُرعَة أجرُوا َّ ثُم ٢٦ «. يَستَِحّقُ الَّذِي المَكاِن إلَى لِيَذهََب يَهُوذا ُ تَرَكَه الَّذِي المَكاِن فِي ًمَعَنا وَرَُسولا
رَُسولاً. َ عَشَر الأحَدَ إلَى فَُأِضيَف مَتِيّاَس، عَلَى ُ القُرعَة

٢
القُدُس ُّوِح الر حُلُوُل

هُبُوَب ُ يُشبِه ماءِ الّسَ مَِن بَِصوٍت فَإذا ٢ واِحدٍ. مَكاٍن فِي ً مَعا ُمجتَمِعِينَ هُْم ُّ كُل كانُوا َمِسينَ، الخ يُوِم عِيدُ َ جاء وَعِندَما ١

كُّلِ عَلَى عُ وَتَتَوَزَّ لَهُْم، ُ تَظهَر ِناٍر ب ٍ َشبِيهَة ٍ بِألِسنَة وَإذا ٣ فيهِ. َيجلِسُونَ كانُوا الَّذي البَيِت أرجاءِ جَمِيَع مَلأ عَنِيفَةٍ، رِيحٍ
مُوا. َّ يَتَكَل أْن مِْن وُح ُّ الر نَهُمُ مَّكَ َكما ُأْخرَى، بِلُغاٍت مُونَ َّ يَتَكَل وَبَدَُأوا القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن ً جَمِيعا فَاْمتَلُأوا ٤ مِنهُْم. واِحدٍ
وُت، الّصَ هَذا َ جاء فَلَمّا ٦ القُدِس. ِ مَدينَة فِي اْجتَمَعوا قَدِ الأْرِض عَلَى ةٍ ُأمَّ كُّلِ مِْن ٌ أتقِياء يَهُودٌ هُناكَ وَكانَ ٥

ةِ. الخاّصَ ِ بِلُغَتِه مُونَ َّ يَتَكَل يَْسمَعُهُْم كانَ مِْنهُْم واِحدٍ كُّلَ لِأّنَ مُرتَبِِكينَ وَكانُوا مِنهُْم. ٌ َكبِير جَمٌع َ تَجَمهَر
8 :109 المزمور ١:٢٠ ٥ 25 :69 المزمور ١:٢٠ ٤



٢١ : ٢ أعمال ١٧١٩ ٧ : ٢ أعمال

واِحدٍ كُّلُ يَسمَعُهُْم فََكيَف ٨ َليِل؟ الج مَِن هُْم مُونَ َّ يَتَكَل الَّذِيَن هَؤُلاءِ كُّلُ «ألَيَس مُتَعَّجِبِينَ: وَقالُوا مَذهُولِينَ فَكانُوا ٧

ِ ة َّ وَاليَهُودِي َيِن هر النَّ بَينَ ما أهِل وَمِْن ونَ، ُّ وَعِيلامِي ُّونَ وَمادِي ونَ ُّ ِي فَرْت هُْم أّنَ لاَحظُوا فَقَْد ٩ فيها؟» َ وُلِد َّتي ال ِ بِلُغَتِه مُونَ َّ يَتَكَل مِنّا
أّنَ وَلاَحظُوا وَرُوما. يِن قِيرِ ِ مَدِينَة مِْن َ يبَة القَرِ َ ة َّ اللِّيبِي وَالمَناطَِق َ وَمِصْر َ ة َّ وَبَمفِيلِي َ ة َّ يجِي وَفَرِ ١٠ وَأِسيّا وَبُنطَُس َ ة َّ دُوِكي َّ وََكب
نَسمَُع َنحُن «ها فَقالُوا: وَعَرٌَب. ونَ ُّ يتِي كرِ بَينَهُْم وَأّنَ ١١ ةِ، َّ اليَهُودِي إلَى َتحَوَلُوا قَْد وَبَعْضَهُْم يَهُودِّيٍ أصٍل مِْن بَعْضَهُْم

َنحُن!» ِنا لُغات فِي ِ العَِجيبَة ِ الله أعماِل عَْن ثُونَ يَتَحَّدَ َلِيلِيِّيْنَ الج الرِّجاَل هَؤُلاءِ
بِهِْم َسخِرُوا ِيَن آخَر لـَِكّنَ ١٣ هَذا؟» يَعنِيهِ الَّذِي «ما لِبَعٍْض: بَعْضُهُْم يَقُولُونَ يَن، ِ وَمُتَحَيِّر مَذهُولِينَ ً جَمِيعا فَكانُوا ١٢

بِيذِ!» َّ الن شُرِب فِي هَؤلاءِ أسرََف «لَقَْد وَقالُوا:
النّاس إلَى ُث يَتَحَّدَ بُطرُُس

كُّلَ يا وَ اليَهُودُ، ُ الإخوَة ها «أّيُ فَقاَل: النّاَس وَخاَطَب ُ َصوتَه وَرَفََع رَُسولاً، َ عَشَر الأحَدَ مََع بُطرُُس وَقََف َّ ثُم ١٤

تَعتَقِدونَ، َكما بِسُكارَى هَؤُلاءِ ما ١٥ َجيِّداً. كَلاِمي إلَى وَأصغُوا بِهِ، َسُأخْبِرُكُْم الَّذَي هَذا اعلَمُوا القُدِس، فِي المُقِيمِينَ
ِيُل: يُوئ بِيُّ َّ الن ُ عَنه َث َتحَّدَ ما َ هُو هَذا لـَِكْن ١٦ َصباحاً. َ التّاِسعَة ُ يَتَجاوَز لا فَالوَقُت

اللهُ: ‹يَقُوُل ١٧
ِ الأِخيرَة الأيّاِم فِي

النّاِس. كُّلِ عَلَى رُوِحي َسأسكُُب
وَبَناتُكُْم. أولادُكُْم ُأ َّ وََسيَتَنَب

رُؤًَى. ُشبّانُكُْم وََسيَرَى
أحلاماً. ُشيُوخُكُْم ُ وََسيحلُم

الأيّاِم، تِلَك فِي ١٨
عَبِيدِي، عَلَى رُوِحي َسأسكُُب

وَنِساءً، ً رِجالا
ُأونَ. َّ وََسيَتَنَب

فَوُق، مِْن ماءِ الّسَ فِي عَجائَِب ُ وََسُأظهِر ١٩
الأْرِض، عَلَى َتحُت وَآياٍت

خاِن، الدُّ مَِن ً َكثِيفَة ً وَُسحُبا ً وَنارا ً دَما
ُظلمَةٍ، إلَى ُل َستَتََحوَّ مُس الّشَ ٢٠

دٍَم، إلَى ُ وَالقَمَر
َجِيدُ، الم ُ العَظِيم ٦ ّبِ َّ الر يَومُ َ يَأتِي أْن قَبَل

٧ ‹. ّبِ َّ الر بِاسِْم يَدعُو مَْن كُّلُ َيخلُُص حينَ ٢١

٢:٢٠ ٦
٢:٢١ ٧34) 25، ،21 الأعداد فِي ً (أيضا «الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل ّب. َّ الر
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٣٦ : ٢ أعمال ١٧٢٠ ٢٢ : ٢ أعمال

وَالبَراهينَ وَالعَجائِِب بِالمُعِجزاِت ُ الله ُ لَه شَهِدَ رَجٌُل َ هُو النّاصِرِّيُ يَسُوعُ كَلاِمي. إلَى أصغُوا ِيَل! إسرائ رِجاَل «يا ٢٢
ْ وَأنتُم مَعرِفَتِهِ. وَسابِِق اللهِ ةِ ُخّطَ وَفَْق إلَيكُْم جُُل َّ الر هَذا َ ُسلِّم لَقَْد ٢٣ تَعلَمُونَ. َكما بَينَكُْم ِ بِواِسطَتِه ُ الله أجراها َّتي ال
إْذ المَوِت. آلاِم مِْن ُ يّاه إ ً ُمحَرِّرا المَوِت، مَِن ُ أقامَه َ الله لـَِكّنَ ٢٤ أشراٍر. أشخاٍص ِ بِمَعُونَة َصلِيٍب إلَى ُ ُمُوه رت َّ سَم إْذ ُ قَتَلتُمُوه

عَنهُ: يَقُوُل ُ فَداوُد ٢٥ َيحِْجزَهُ. أْن لِلمَوِت ً مُمكِنا يَكُْن لَْم
دائِماً. أماِمي ّبَ َّ الر ‹رَأيُت

أضطَرَِب. فَلَْن يَمِينِي عَْن َ هُو
قَلبِي، فَرَِح لِهَذا ٢٦

لِسانِي، وَابتَهََج
جاءِ. َّ بِالر َسيَحيا ً أيضا فَجَسَدِي

يَةِ. الهاوِ فِي نَفسِي تَترُكَ لَْن َك َّ لِأن ٢٧

ُن. يَتَعَّفَ وِسَك قُّدُ َجسَدَ تَدَعَ لَْن
َياةِ، الح ُطرَُق فتَنِي عَّرَ ٢٨

٨ ِبحُُضورِكَ.› ً فَرَحا وََستَملُأنِي

عِندَنا هُنا مَوُجودٌ ُ وَقَبرُه وَدُفَِن، ماَت قَْد ُ ه َّ بِأن داوُدَ، أبِينا عَْن ثِقَةٍ بِكُّلِ لـَكُْم أقُوُل أْن ُمِكنُنِي ي الإخوَةُ، ها «أّيُ ٢٩

ِ نَسلِه مِْن ً واِحدا َسيُجلُِس ُ ه َّ بِأن بِقَسٍَم ً با مَصُحو ً وَعدا ُ لَه قَطََع َ الله أّنَ عَرََف وَقَْد نَبِيّاً، كانَ ُ ه َّ لـَِكن ٣٠ اليَوِم. هَذا إلَى
فَقاَل: حُدُوثِها قَبَل المَِسيِح َ قِيامَة رَأى لَقَْد ٣١ عَرِشهِ.٩ عَلَى

يَةِ، الهاوِ فِي يُترَكَ ‹لَْن
َجسَدُهُ.› َن يَتَعَّفَ وَلَْن

وَح ُّ الر ى َلَّقَ وَت اللهِ، يَمِينِ إلَى رُفـِـَع أْن وَبَعدَ ٣٣ الحَقِيقَةِ. لِتِلَك شُهُودٌ نا ُّ كُل وََنحُن المَوِت، مَِن هَذا يَسُوعَ ُ الله أقامَ لَقَْد ٣٢

ماءِ. الّسَ إلَى يَْصعَْد فَلَْم ُ داوُد أمّا ٣٤ الآنَ. ُ وَتَسمَعُونَه ُ تَرَونَه الَّذِي وَح ُّ الر هَذا َسَكَب الآُب، ِ بِه وَعَدَ الَّذِي القُدَُس
قاَل: ُ نَفسُه َ وَهُو

لِسَيِّدْي: ّبُ َّ الر ‹قاَل
يَمِينِي، عَْن اجلِْس

أعداءَكَ أجعََل أْن إلَى ٣٥
١٠ لِرِجلَيَك.› ً مَداسا

وَمَِسيحاً.» ً َبّا ر َصلَبتُمُوهُ، الَّذِي هَذا يَسُوعَ أعلََن َ الله أّنَ ِيَل إسرائ بَنِي كُّلُ فَليَعلَْم «وَلِهَذا، ٣٦

11 - 8 :16 المزمور ٢:٢٨ ٨
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١٠ : ٣ أعمال ١٧٢١ ٣٧ : ٢ أعمال

يَنْبَغي ماذا الإخوَةُ، ها «أّيُ ِيَن: الآخَر ُسَل ُّ وَالر بُطرَُس وََسألُوا بُهُْم، قُلُو قَْت َّ تَمَز الكَلامَ، هَذا النّاُس سَمـِـَع فَلَمّا ٣٧
نَفعََل؟» أْن عَلَينا

ةِ َّ عَطِي فَتَنالونَ َخطاياكُْم، ِ ِمَغفِرَة ل المَِسيِح يَسُوعَ اسِْم عَلَى مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ وَلْيَعتَمِْد بُوا، «تُو بُطرُُس: لَهُْم فَقاَل ٣٨

إلَهُنا.» ّبُ َّ الر ُ يَدعُوه مَْن كُّلِ أْي البَعِيدِيَن، الُأمَِم وَلِكُّلِ وَلِأبنائِكُْم لـَكُْم َ هُو فَالوَعدُ ٣٩ القُدُِس. وِح َّ الر
ُ ه يَستَِحّقُ الَّذِي العِقاِب مَِن أنفُسَكُْم «خَلُِّصوا فَيَقوُل: يُناِشدُهُْم وَكانَ هَذا. غَيرِ َكثِيرٍ بِكَلاٍم بُْطرُُس لَهُْم وَشَهِدَ ٤٠

المُنَحرُِف!» الجِيُل هَذا
مُنْشَغِلينَ وَكانُوا ٤٢ َشخٍص. آلاِف ُ ثَلاثَة اليَوِم ذَلَِك فِي المُؤمِنِينَ ِ جَماعَة إلَى وَانضَّمَ رِسالَتَهُ، قَبِلُوا الَّذِيَن كُّلُ دَ فَتَعَمَّ ٤١

لَواِت. وَالّصَ الخـُبز١١ِ وََكسْرِ رِكَةِ، َّ وَالش ُسِل، ُّ الر ِتَعلِيِم ب
شَيء كُّلِ فِي المُؤمِنِينَ ُ تَشارُك

المُؤمِنِيْنَ كُّلُ وَكانَ ٤٤ َكثِيرَةً. وَمُعِْجزاٍت عَجائَِب ُيجرُونَ كانُوا ُسَل ُّ الر لِأّنَ هبَةِ، َّ بِالر إحساٌس َمِيَع الج َك َّ وَتَمَل ٤٣

واِحدٍ كُّلِ َمِيِع، الج عَلَى ثَمَنَها عُوا وَوَزَّ وَمُقتَنَياتِهِْم، أملاكَهُْم باعُوا ٤٥ ـِكُونَهُ. يَمل ما كُّلِ فِي وَيَتَشارَُكونَ ً مَعا َيجتَمِعُونَ
بَيٍت مِْن الخـُبزِ َكسْرِ فِي وَيَشتَرُِكونَ الهَيكَِل، ِ ساحَة فِي يَوٍم كُّلَ الاجتِماِع عَلَى يُواظِبُونَ كانُوا ٤٦ احتِياِجهِ. َحسََب
ّبُ َّ الر وَكانَ عِب. الّشَ جَمِيِع باستِحساِن وََيحْظَونَ اللهَ، يُسَبِّحونَ وَهُْم ٤٧ ُمخلَِصةٍ ٍ فَرِحَة بِقُلُوٍب ً مَعا وَيَْأكُلُونَ بَيٍت، إلَى

المُؤمِنِينَ. ِ جَماعَة إلَى َيخلُُصونَ الَّذِيَن يُِضيُف يَوٍم كُّلِ فِي
٣

المَشلول ِشفاءُ
وَكانَ ٢ لاةِ. الّصَ وَقُت َ وَهَو ْهرِ، الّظُ بَعدَ ِ الثّالِثَة ِ الّساعَة فِي الهَيكَِل ِ ساحَة إلَى ذاهِبَيْنِ يُوَحنّا وَ بُطرُُس وَكانَ ١

َمِيلَةَ،» الج َ «البَوّابَة تُدعَى َّتِي ال الهَيكَِل ِ بَوّابَة قُرَب يَوٍم كُّلَ ُ يََضعُونَه وَ وِلادَتِهِ، مُنذُ ً مَشلولا ً رَجُلا يَحمِلُونَ أشخاٌص هُناكَ
إلَى ُخوِل الدُّ عَلَى يُوِشكاِن يُوَحنّا وَ بُطرَُس جُُل َّ الر هَذا رَأى فَلَمّا ٣ الهَيكَِل. ِ ساحَة إلَى الدّاِخلِينَ مَِن ً مالا لِيَستَعطِي

مالاً. مِنهُما َطلََب الهَيكَِل، ِ ساحَة
مِنهُما. شَيءٍ عَلَى َيحُصَل أْن ً مُتَوَقِّعا إلَيهِما َ فَنَظَر ٥ إلَينا!» ْ «انظُر لَهُ: وَقالا عَلَيهِ أعيُنَهُما يُوَحنّا وَ بُطرُُس َت َّ فَثَب ٤

انهَْض النّاصِرِّيِ المَِسيِح يَسُوعَ بِاسِْم : لَدَّيَ ما ُأْعطِيَك لـَِكنِّي ذَهَباً، وَلا ً ة فِّضَ أملُِك «لا لَهُ: قاَل بُطرَُس لـَِكّنَ ٦

وَدَخََل يَمشِي. وَبَدَأ قَدَمَيهِ عَلَى َ فَقَفَز ٨ حالاً. ُ وَكاِحلاه ُ قَدَماه ْت َّ فَتَقَو ُمنَى. الي ِ يَدِه مِْن ُ يّاه ًإ مُمِسكا ُ وَأنهََضه ٧ وَامِش!»
اللهَ. وَيُسَبُّح ُ يَقفِز وَ يَمشِي الهَيكَِل ِ ساحَة إلَى مَعَهُما

َمِيلَةِ. الج ِ البَوّابَة عِندَ ً مُستَعطِيا َيجلُِس كانَ الَّذِي جُُل َّ الر ذَلَِك ُ ه َّ أن فَعَرَفُوا ١٠ اللهَ. وَيُسَبُِّح يَمشِي النّاِس كُّلُ ُ وَرَآه ٩

لَهُ. حَدََث مِمّا هُوُل وَالذُّ العََجُب كَهُمُ ـَّ فَتَمَل
النّاس إلَى ُث يَتَحَّدَ بُطرُُس

٢:٤٢ ١١
مَعاً. الطعام بتناول المؤمنين اشتراك المَقصود يَكونُ وقَد .20 - 14 :22 لوقا في جاء ِما ل وَفْقا « بّانِيَّ َّ الر َ «العشاء ى يُسَمَّ ما ممارسة إلى إشارة الخـبز. كسر
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٧ : ٤ أعمال ١٧٢٢ ١١ : ٣ أعمال

ُسلَيْمانَ.» َ «قاعَة تُدعَى ٍ بُقعَة إلَى َنحوَهُْم وَتَراَكُضوا النّاِس كُّلُ ذُهَِل يُوَحنّا، وَ ِبُطرَُس ًب مُتَعَلِّقا جُُل َّ الر كانَ وَبَينَما ١١

ِنا ت َّ بِقُو نا َّ وَكَأن ِنا ب ُتحَّدِقُونَ ِماذا وَل هَذا؟ يُدهِشُكُْم ِماذا ل ِيَل، إسرائ رِجاَل «يا لِلنّاِس: قاَل هَذا، بُطرُُس رَأى فَلَمّا ١٢
ُ أسلَمتُمُوه ْ وَأنتُم يَسُوعَ. ُ خادِمَه يَعقُوَب، وَ وَإْسحََق َ براهِيم إ ِنا آبائ ُ إلَه دَ َّ َمج لَقَْد ١٣ يَمشِي؟ جَُل َّ الر هَذا َجعَلنا تَقوانا أْو ةِ الخاّصَ
لـَكُْم ُيخلَى أْن ْ وََطلَبتُم وَالبارِّ، وِس القُّدُ مَِن ْ ْأتُم َّ تَبَر ١٤ سَراِحهِ. إطلاَق رَ َّ قَر أْن بَعدَ ِيلاُطَس ب أمامَ ُ مِنه ْ ْأتُم َّ وَتَبَر لِلقَتِل،

لِهَذا. شُهُودٌ وََنحُن المَوِت، مَِن ُ أقامَه َ الله لـَِكّنَ َياةِ، الح َ ماِنح ْ قَتَلتُم ١٥ قاتٍِل.١٢ رَجٍُل َسبِيُل
مِْن يَْأتِي الَّذِي فَالإيمانُ بِاْسمِهِ. آمَنّا إْذ وَتَعرِفُونَهُ، ُ تَرَونَه الَّذِي جُِل َّ الر لِهَذا ً ة َّ قُو وَهََب الَّذِي َ هُو يَسُوعَ «وَاسْمُ ١٦

جَمِيعاً. أمامَكُْم جُِل َّ الر لِهَذا ً تامّا ً ِشفاء أعطَى الَّذِي َ هُو ِ ِخلالِه
َسبََق ما َق َتحَّقَ هَكَذا لـَِكْن ١٨ أيضاً. قادَتُكُْم فَعََل َكما َجهٍل، عَْن ْ فتُم تَصَرَّ كُْم َّ أن أعرُِف الإخوَةُ، ها أّيُ «وَالآنَ ١٧

َخطاياكُْم. ُمَحى لِت ِ الله إلَى وَعُودُوا بُوا فَتُو ١٩ مَ. َّ يَتَأل أْن بُّدَ لا ُ مَِسيحَه أّنَ مِْن ِ أنبِيائِه جَمِيِع لِساِن عَلَى ُ الله ُ أعلَنَه أْن
أِن َسبََق الَّذِي يَسُوعَ أْي المَِسيَح، يُرِسَل أْن وَعَسَى ، ّبِ َّ الر عِندِ مِْن ِ الرّاحَة أوقاُت َ تَأتِي أْن عَسَى اللهِ إلَى بُوا تُو ٢٠

لـَكُْم. ُ اختارَه
َث َتحَّدَ َّتِي ال الأشياءِ كُّلِ لاستِردادِ المُناِسُب الوَقُت َ يَْأتِي ى َّ َحت ماءِ، الّسَ فِي المَِسيُح يَبقَى أْن يَنبَغِي كانَ «إْذ ٢١

َشعبِكُْم. بَينِ مِْن مِثلِي ً نَبِيّا إلَهُكُْم ّبُ َّ الر لـَكُمُ ُ ‹َسيُقِيم مُوسَى: قاَل فَقَْد ٢٢ ِسينَ. المُقَّدَ ِ أنبِيائِه لِساِن عَلَى ً قَدِيما عَنها ُ الله
عِب.›١٣ الّشَ مِْن َسيُقطَُع يُطِيعُهُ، لا مَْن وَكُّلُ ٢٣ … لـَكُْم ُ يَقُولُه ما كُّلِ فِي ُ تُطِيعُوه أْن فَيَنبَغِي

الأنبِياءِ ُ أبناء ْ وَأنتُم ٢٥ ذاتِها. الأيّاِم ِ هَذِه عَْن ُأوا َّ تَنَب بَعدَهُ، جاءُوا الَّذِيَن وَكُّلِ ِيَل بَِصمُوئ ً ابْتِداء الأنبِياءِ، «وَكُّلُ ٢٤

َ أقام وَعِندَما ٢٦ بِنَسلَِك.›١٤ الأْرِض ِ عَشَائِر كُّلُ ‹َستَتَبارَكُ لإبراهِيمَ: قاَل فَقَْد لآبائِكُْم. ُ الله ُ قَطَعَه الَّذِي العَهدِ ُ وَأبناء
يرَةِ.» الشِّرِّ ِ ُطرُقِه عَْن مِنكُْم واِحدٍ كُّلَ يَرُدَّ بِأْن يُبارَِككُْم لـِكَي لاً، أّوَ ْ أنتُم إلَيكُْم ُ أرَسلَه يَسُوعَ، ُ فَتاه ُ الله

٤
اليَهُودِّي َجلِِس الم أمامَ يُوَحنّا وَ بُطرُُس

فَقَدِ ٢ ونَ. ُّ دُوقِي وَالّصَ الهَيكَِل حَرَِس وَرَئِيُس ُ الـكَهَنَة إلَيهِما مَ تَقَّدَ النّاِس، إلَى ثاِن يَتَحَّدَ يُوَحنّا وَ بُطرُُس وَبَينَما ١
عَلَيهِما فَقَبَُضوا ٣ يَسُوعَ. ِخلاِل مِْن المَوِت مَِن ً قِيامَة هُناكَ بِأّنَ وَيُنادِياِن يُعَلِّماِن كانا يُوَحنّا وَ بُطرَُس لِأّنَ انزَعَجُوا

. حَّلَ قَْد كانَ َ المَساء لأّنَ التّالِي، اليَوِم ى َّ َحت وََحجَزُوهُما
آلاٍف. ِ خَمسَة إلَى الْمُؤمِنينَ الرِّجاِل ُ عَدَد فَوََصَل آمَنُوا، َ الرِّسالَة سَمِعُوا الَّذِيَن مَِن يَن َكثِيرِ أّنَ َ غَير ٤

رَئيُس َحنّانُ هُناكَ كانَ َكما ٦ القُدِس. ِ مَدينَة فِي ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعَلِّمُو وَُشيُوُخهُْم اليَهودِ ُ قادَة اجتَمََع التّالِي اليَوِم وَفِي ٥

أمامَهُما َينِ ُسول َّ الر فَأحضَرُوا ٧ الـكَهَنَةِ. رَئِيِس ِ عائِلَة إلَى يَنتَمُونَ الَّذِيَن وَكُّلُ وَالإسَكندَرُ، يُوَحنّا، وَ وَقَيافا، الـكَهَنَةِ،
هَذا؟» ْ فَعَلْتُم ُسلْطاٍن وَبِأّيِ ةٍ َّ قُو ةِ َّ «بِأي بُونَهُما: يَستَجوِ وَبَدَُأوا

٣:١٤ ١٢
18. :23 لوقا انظر يسوع. عن عِوضا إطلاقه َّ يتم أن اليهود طلب الَّذي المجرم باراباس وهو قاتل. رجل

٣:٢٣ ١٣
19. 15، :18 التثنية كتاب من عب. الّشَ … سيعطيكم

٣:٢٥ ١٤
24. 26: 18، :22 التكوين كتاب من نسلك. … ستتبارك



٢٦ : ٤ أعمال ١٧٢٣ ٨ : ٤ أعمال

عَمٍَل بِشَْأِن اليَومَ مَعَنا ُتحَّقِقُونَ هَْل ٩ يُوِخ، وَالّشُ عِب الّشَ َ قادَة «يا القُدُِس: وِح ُّ الر مَِن ٌ مُمتَلِئ َ وَهُو بُطرُُس لَهُْم فَقاَل ٨

بِاسِْم ذَلَِك فَعَلنا نا َّ أن ِيَل إسرائ بَنْي وَجَمِيُع جَمِيعُكُْم فَلتَعلَمُوا ً إذا ١٠ ُشفَِي؟ َكيَف وَتَسألُونَنا مُقعَدٍ، إنساٍن َ َنحو ِ بِه ُمنا ق صاِلحٍ
تَماماً. ً مُعافَى أمامَكُْم جُُل َّ الر هَذا يَقُِف ِ فَباسمِه المَوِت. مَِن ُ الله ُ أقامَه وَقَْد أنْتُمْ، ُ َصلَبتُمُوه الَّذِي النّاصِرِّيِ المَِسيِح يَسُوعَ

البَنّاؤُونَ، ها أّيُ ُ رَفَْضتُمُوه الَّذِي ُ َجَر ‹الح َ فَهُو ١١
الأساِس.›١٥ َ َحجَر صارَ وَالَّذِي

يَسوعَ.» اسِْم ِسوَى ِ بِه َنخلَُص لـِكَي لَنا ُ الله ُ أْعطاه ماءِ الّسَ َتحَت اسٍْم مِِن َما ف غَيرِهِ. بِأحَدٍ خَلاٍص مِْن وَما ١٢

كانا هُما أّنَ أدرَُكوا َّ ثُم ذُهِلُوا. عِب، الّشَ ةِ عامَّ وَمِْن مُتَعَلِّمِينَ ُ غَير هُما أّنَ وَأدرَُكوا يُوَحنّا، وَ بُطرَُس َ َجسارَة رََأْوا فَلَمّا ١٣
هُما. ِضّدَ ُ يَقُولُونَه ٌ شَيء لَدَيهِْم يَكُْن لَْم مَعَهُما، هُناكَ ً واقِفا ُشفَِي الَّذِي جَُل َّ الر رََأْوا هُْم أّنَ وَبِما ١٤ يَسُوعَ. مََع

لِكُّلِ ٌ وَاِضح ُ ه َّ فَإن جُلَينِ؟ َّ الر بِهَذَيِن َسنَفعَُل «ماذا ١٦ وَقالوا: بَينَهُْم فِيما تَشاوَرُوا َّ ثُم َجمََع. الم يُغادِرا بِأْن فَأمَرُوهُما ١٥
َ الخـَبَر هَذا نَمنََع أْن ِيدُ نُر نا َّ لـَِكن ١٧ ذَلَِك. َ نُنكِر أْن ُمِكنُنا ي وَلا بِواِسطَتِهِما، جَرَْت قَْد ً مُعِجزَة أّنَ القُدِس ِ مَدينَة فِي َشخٍص

الاسِم.» بِهَذا بَعْدُ فِيما ً أحَدا يُكَلِّما ألّا فَلنُحَّذِْرهُما وَلِهَذا النّاِس. بَينَ َ أكثَر الانتِشارِ مَِن
«احكُمُوا قالا: يُوَحنّا وَ بُطرَُس لـَِكّنَ ١٩ يَسُوعَ. اسِْم عَِن ً َشيئا يُعَلِّما أْو يَقُولا لا بِأْن وَأمَرُوهُما فَاْستَدعُوهُما ١٨

ُ رَأيناه بِما مَ َّ نَتَكَل أْن إلّا نَستَطِيُع فَلا َنحُن أمّا ٢٠ للهِ. نَسمََع أْن مِْن ً بَدَلا لـَكُْم نَسمََع أْن ِ الله لَدَى ً َصوابا كانَ إْن ْ أنتُم
وَسَمِعناهُ.»

عَلَى َ الله يُسَبُِّحونَ كانُوا النّاِس كُّلَ لِأّنَ ِمُعاقَبَتِهِما، ل ً َسبِيلا َيجِدُوا وَلَْم َسبِيلَهُما. أخلُوا هدِيدِ التَّ مَِن مَزِيدٍ وَبَعدَ ٢١

عاماً. الأربَعِينَ ُ المُعِجزَة ُ لَه جَرَْت الَّذِي جُُل َّ الر َ جاوَز فَقَْد ٢٢ حَدََث. ما
المُؤمِنِين إلَى يُوَحنّا وَ بُطرَُس ُ عَودَة

سَمـِـَع فَلَمّا ٢٤ يُوِخ. وَالّشُ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار لَهُما ُ قالَه ما بِكُّلِ وَأخبَراهُْم جَماعَتِهِما، إلَى جاءا سَراُحهُما، ُأطلَِق وَعِندَما ٢٣

وَقالُوا: ِ الله إلَى أصواتَهُْم ً مَعا هُْم ُّ كُل رَفَعُوا هَذا، المُؤمِنُونَ

يِّدُ، الّسَ ها «أّيُ
وَالأْرَض َ ماء الّسَ َصنَعَت أنَت

فِيها. شَيءٍ وَكُّلَ َ وَالبَحر

داوُدَ: أبِينا لِساِن عَلَى القُدُِس وِح ُّ بِالر ُلَْت ق «وَأنَت ٢٥

الُأمَِم، غََضُب اشتَعََل ِماذا ‹ل
عَبَثاً؟ عُوُب الّشُ تَتَآمَرُ ِماذا وَل

لِلمَعرَكَةِ. أنفُسَهُْم الأْرِض مُلُوكُ أعَّدَ ٢٦

٤:١١ ١٥
22. :118 المزمور انظر الأساس. … الحجر



١٠ : ٥ أعمال ١٧٢٤ ٢٧ : ٤ أعمال

مَِسيِحهِ.›١٧ وَعَلَى ١٦ ّبِ َّ الر عَلَى ً مَعا الحُّكامُ وَاجتَمََع

فَتاكَ عَلَى الُأمَِم مَِن وَغَيرِهِْم اليَهودِ مََع ِ المَدِينَة ِ هَذِه فِي ً مَعا ِيلاُطُس ب وَبُنطيُوُس هِيرُودُُس بِالفِعِل اجتَمََع وَقَدِ ٢٧

ْ انظُر ، رَّبُ يا وَالآنَ ٢٩ وَإرادَتَِك. تَِك َّ بِقُو ِ بِه قََضيَت أْن َسبََق ما كُّلَ َمِّمُوا ُت ي لـِكَي ٢٨ مَسَحتَهُ، الَّذِي يَسُوعَ وِس القُّدُ
مُعِْجزاٍت وَاْصنَْع لِلّشِفاءِ، َ يَدَك مُّدَ ذَلَِك، َ أثناء وَفِي ٣٠ َشجاعَةٍ. بِكُّلِ بِرِسالَتَِك ِ م ُّ كَل َّ الت مَِن عَبيدَكَ وَمَّكِْن تَهدِيداتِهِْم، إلَى

يَسُوعَ.» وِس القُّدُ فَتاكَ بِاسِْم وَعَجائَِب
وا ُّ وَاستَمَر القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن ً جَمِيعا وَامتَلُأوا فِيهِ، َيجتَمِعُونَ كانُوا الَّذِي المَكانُ تَزَلزََل لاةِ، الّصَ مَِن فَرَغُوا وَلَمّا ٣١

ِبجُرَأةٍ. ِ الله ِ بِرِسالَة مونَ َّ يَتَكَل
المُؤمِنِين ُ تَشارُك

كانُوا بَْل لَهُ، ِ مُمتَلَكاتِه مِْن ً َشيئا إّنَ يَقُوُل أحَدٌ يَكُْن وَلَْم فِس. َّ وَالن القَلِب فِي ِحدِيَن َّ مُت ً جَمِيعا المُؤمِنُونَ وَكانَ ٣٢

ٌ بَرَكَة وَكانَْت يَسُوعَ. ّبِ َّ الر ِ قِيامَة عَْن عَظِيمَةٍ ةٍ َّ بِقُو يَشهَدُونَ ُسُل ُّ الر وَكانَ ٣٣ ـِكُونَهُ. يَمل شَيءٍ كُّلِ فِي يَتَشارَُكونَ
يَبِيعُونَها، كانُوا بُيُوٌت، أْو ُحقُوٌل لَدَيهِْم كانَ الَّذِيَن فَكُّلُ ُمحتاجاً. مِْنهُْم أحَدٌ يَكُْن وَلَْم ٣٤ جَمِيعاً. عَلَيهِْم ِ الله مَِن ٌ عَظِيمَة

واِحدٍ. كُّلِ احتِياِج َحسََب َمِيِع الج عَلَى الماُل عَ فَيُوَزَّ ُسِل، ُّ الر إلَى ثَمَنَها وَيُسَلِّمُونَ ٣٥

باعَ ٣٧ قُبرَُص، فِي ً ًمَولُودا يّا لاوِ وَكانَ شِجيِع، َّ الت ابَن ُ اْسمُه يَعْني وَ بَرنابا، ُ يَدعُونَه ُسُل ُّ الر كانَ الَّذِي يُوُسُف ً فَمَثَلا ٣٦

ُسِل. ُّ الر إلَى ُ مَه َّ وََسل الماَل َ وَأحضَر َحقلاً،
٥

وََسّفِيْرَة ِيّا َحنان
ِ زَوَجتِه ِ وَبِمَعرِفَة ٢ أملاكِهِ. مِْن ً أْرضا جُُل َّ الر هَذا باعَ َسّفِيْرَةٌ. ِ زَوَجتِه وَاسْمُ ِيّا َحنان ُ اْسمُه رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ١

ُسِل. ُّ الر إلَى ُ مَه َّ وََسل الباقِي َ وَأحضَر ثَمَنِها، مِْن ِبجُزءٍ احتَفََظ
القُدُِس، وِح ُّ الر عَلَى كَذَبَت ََّك إن ى َّ َحت قَلبََك، يَملأ بِأْن يطاِن للّشَ سَمَحَت ِماذا ل ِيّا، َحنان «يا بُطرُُس: ُ لَه فَقاَل ٣
أما بِعتَها، أْن وَبَعدَ تَبِيعَها؟ أْن قَبَل لََك الأْرُض تَكُِن أفَلَْم ٤ الأْرَض؟ ِ بِه بِعَت الَّذِي الماِل مَِن ِبجُزءٍ وَاَْحتَفَْظَت

البَشَرِ!» عَلَى لا اللهِ، عَلَى كَذَبَت أنَت قَلبَِك؟ فِي َ الشِّيء هَذا َيَت نَو فَلِماذا بِمالَِك؟ فَِك تَصَرُّ ِ يقَة َطرِ فِي ً حُرّا ُكنَت
وَقامَ ٦ ًعَظِيماً. َخوفا هَذا سَمـِـَع مَْن كُّلُ فَخاَف وَماَت. الأْرِض عَلَى وَقََع ى َّ َحت الكَلامَ، هَذا ِيّا َحنان سَمـِـَع أْن َما ف ٥

وَدَفَنُوهُ. الخارِِج إلَى ُ حَمَلُوه َّ ثُم وهُ، وَلَّفُ بّاِن الّشُ بَعُْض
هَْل لِي، «قُولِي بُطرُُس: لَها فَقاَل ٨ َحَصَل، بِما ٌ عِلم لَها يَكُونَ أْن دُونَ ُ زَوَجتُه دَخَلَْت ساعاٍت، ثَلاِث َنحوِ وَبَعدَ ٧

المَبلَِغ.» بِذَلَِك «نَعَْم، فَأجابَْت: بِكَذا؟» َحقلـَُكما بِعتُما
الباِب، عَلَى زَوجَِك دَفَنُوا الَّذِيَن ُ أقدام ِهيَ ها ؟ ّبِ َّ الر رُوَح تَمتَِحنا أْن عَلَى فَْقتُما َّ ات ِماذا «ل بُطرُُس: لَها فَقاَل ٩

مَيِّتَةً، وَوَجَدُوها بّانُ الّشُ فَدَخََل وَماتَْت. قَدَمَيهِ عِندَ وَقَعَْت ِ حظَة الّلَ تِلَك وَفِي ١٠ خارِجاً.» ً أيضا أنِت وََسيَحمِلُونَِك
٤:٢٦ ١٦

2 - 1 :2 مزمور ٤:٢٦ ١٧ «الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل َّب. الر
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ِ بِهَذِه سَمـِـَع مَْن كُّلِ وَعَلَى كُلِّها ِ الـَكنِيسَة عَلَى ٌ عَظِيم َخوٌف فَسادَ ١١ زَوِجها. جانِِب إلَى وَدَفَنُوها الخارِِج إلَى فَحَمَلُوها
الُأمُورِ.

الله مَِن بَراهِينُ
وَلَْم ١٣ ُسلَيْمانَ. ِ قاعَة فِي ً مَعا َيجتَمِعونَ وَكانوا ُسِل، ُّ الر ِ بِواِسطَة النّاِس بَينَ ٌ َكثِيرَة وَعَجائُِب مُعِْجزاٌت وَجَرَْت ١٢

ً رِجالا ، ّبِ َّ بِالر يُؤمِنُونَ الذِّيَْن وَكانَ ١٤ يَمدَُحونَهُْم. كانُوا النّاَس أّنَ َ غَير إلَْيهِْم. يَنضَّمَ أْن ِيَن الآخَر مَِن أحَدٌ َيجرُْؤ
ى َّ َحت وََحصائِرَ، ةٍ أسِرَّ عَلَى يََضعُونَهُْم وَ وارِِع، الّشَ إلَى بِمَرضاهُْم يَأتونَ كانُوا النّاَس إّنَ ى َّ َحت ١٥ َكثِيراً. يَتَزايَدُونَ وَنِساءً،
مَعَهُمُ جالِبِينَ القُدِس، إلَى ِ ُجاوِرَة الم َلداِت الب مَِن جُمُوعٌ جاءَْت َكما ١٦ بَعضِهِْم. عَلَى ُ ظِلُّه وَلَو يَْأتِي بُطرُُس، مَّرَ إذا

جَمِيعاً. َ الّشِفاء فَنالوا َنجِسَةٍ، أرواٍح مِْن بِينَ وَالمُعَّذَ المَرْضَْى
ُُّسل الر يقاَف إ ُيحاوِلُونَ اليَهُودُ

ُسِل، ُّ الر عَلَى القَبَض فَألقَوا ١٨ الحَسَدُ. وَمَلأهُمُ دُوقِيِّينَ، الّصَ ِحزِب أي جَماعَتِهِ، وَكُّلُ ِ الـكَهَنَة رَئِيُس فَثارَ ١٧

وَقاَل: ُ خارِجَه قادَهُْم َّ ثُم الّسِجِن، أبواَب وَفَتََح ً لَيلا ّبِ َّ الر عِندِ مِْن مَلاكٌ َ جاء لـَِكْن ١٩ . العامِّ الّسِجِن فِي وَوََضعُوهُْم
دَخَلُوا هَذا، ُسُل ُّ الر سَمـِـَع فَلَمّا ٢١ الجَدِيدَةِ.» َياةِ الح ِ هَذِه كَلاِم بِجَمِيِع النّاَس وَكَلِّموا الهَيكَِل ِ ساحَة فِي وَقِفُوا «اذهَبُوا ٢٠

يُعَلِّمُونَ. وَبَدَُأوا الفَجرِ عِندَ الهَيكَِل َ ساحَة
َّ ثُم الاجتِماِع. إلَى ً مَعا ِيَل إسرائ بَني ُشيُوِخ وَكُّلَ اليَهُودِّيَ َجلَِس الم دَعُوا وَجَماعَتُهُ، ِ الـكَهَنَة رَئيُس وََصَل وَعِندَما
الدّاِخِل. فِي ُسَل ُّ الر َيجِدُوا لَْم الّسِجِن، إلَى الحُرّاُس وََصَل لَمّا لـَِكْن ٢٢ ُسِل. ُّ الر لإحضارِ الّسِجِن إلَى ً حُرّاسا أرَسلُوا
فَتَحناها ِحينَ لـَِكْن الأبواِب. عَلَى واقِفِينَ الحَرََس وَوَجَدنا ًبِإحكاٍم. مُقفَلا الّسِجَن «وَجَدنا وَقالوا: ٢٣ روا َّ وَخَب فَعادُوا
أْن عَسَى ما وَتَساءَلُوا رُوا َّ َتحـَي الكَلامَ، هَذا ِ الـكَهَنَة ُ وَكِبار الهَيكَِل حَرَِس ُ قائِد سَمـِـَع فَلَمّا ٢٤ الدّاِخِل. فِي ً أحَدا َنجِْد لَْم

ذَلَِك. بَعدَ َيحدَُث
النّاَس!» يُعَلِّمُونَ الهَيْكَِل ِ ساحَة فِي واقِفُونَ الّسِجِن فِي وََضعتُمُوهُْم الَّذِيَن الرِّجاَل «إّنَ لَهُْم: وَقاَل رَجٌُل دَخََل َّ ثُم ٢٥

النّاُس. يَرجُمَهُِم أْن خافُوا هُْم لِأّنَ عُنٍف، دُوِن مِْن ُسَل ُّ الر وَأحضَرُوا حُرّاِسهِ مََع الحُرّاِس رَئِيُس فَانطَلََق ٢٦

ً دَة مُشَّدَ أوامِرَ «أعطَيناكُْم ٢٨ فَقاَل: ِ الـكَهَنَة رَئيُس َبَهُْم استَجو َّ ثُم َجمَِع. الم أمامَ وَأوقَفُوهُْم ُسَل ُّ الر فَأدخَلُوا ٢٧

هَذا مَوِت ذَنَب تُحَمِّلُونا أْن ِيدُونَ تُر ْ وَأنتُم ِتَعلِيمِكُْم. ب كُلِّها القُدِس َ مَدينَة ْ مَلأتُم كُْم َّ لـَِكن الاسِم، هَذا عَْن تُعَلِّمُوا ألّا
جُِل!» َّ الر

ُ قَتَلتُمُوه الَّذِي يَسُوعَ المَوِت مَِن أقامَ ِنا آبائ َ إلَه إّنَ ٣٠ النّاَس. لا َ الله نُطِيَع أْن «عَلَينا ُسُل: ُّ وَالر بُطرُُس فَأجاَب ٢٩
َ وَمَغفِرَة َ بَة و َّ الت ِيَل إسرائ بَنِي يُعطَِي لـِكَي وَُمخَلِّصاً، ً قائِدا ِ يَمِينِه عَْن ُ وَأجلَسَه ُ الله ُ دَه َّ َمج وَقَْد ٣١ َخشَبَةٍ. عَلَى ُ قتُمُوه َّ عَل بِأْن

يُطِيعُونَهُ.» الَّذِيَن لُِأولَئَِك ُ الله ُ أعطاه الَّذِي القُدُُس وُح ُّ الر يَشهَدُ وَكَذَلَِك الُأمُورِ، ِ لِهَذِه شُهُودٌ وََنحُن ٣٢ الخَطايا.
ُ َيحـتَرِمُه َجمَِع الم أعضاءِ مِْن ً واِحدا لـَِكّنَ ٣٤ يَقتُلُوهُْم. أْن وَأرادُوا غََضبُهُْم، اشتَعََل هَذا، َجمَِع الم ُ أعضاء سَمـِـَع فَلَمّا ٣٣

وَقاَل ٣٥ يعَةِ. رِ َّ لِلش ٌ وَمُعَلِّم يْسِّيٌ، ِّ فِر َ وَهُو ِيَل، غَمالائ ُ اْسمُه وَكانَ الوَقِت. بَعَض ُسِل ُّ الر بِإخراِج وَأمَرَ وَقََف النّاِس كُّلُ
ُ ه َّ بِأن ً عِيا مُّدَ ثِوُداُس، َ َظهَر ةٍ مُّدَ فَقَبَل ٣٦ الرِّجاِل. بِهَؤُلاءِ ُ تَفعَلُوه أْن تُوِشكُونَ ما إلَْى انتَبِهُوا ِيَل، إسرائ رِجاَل «يا لَهُْم:
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ُ وَبَعدَه ٣٧ شَيءٍ، عَْن حَرََكتُهُْم ْ تُسفِر وَلَْم أتباعُهُ. َت َّ وَتَشَت قُتَِل ُ ه َّ لـَِكن رَجٍُل. ِ مِئَة أربَِع َ َنحو إلَيهِ فَانضَّمَ عَظِيمٌ. رَجٌُل
أتباعِهِ. كُّلُ َت َّ وَتَشَت قُتَِل، ً أيضا ُ ه َّ لـَِكن الأتباِع. بَعَض ُ وَراءَه وَجَذََب ّكاِن. الّسُ َ إحصاء وَقِت َ أثناء َلِيلِيُّ الج يَهُوذا َ َظهَر
تُهُْم ُخّطَ كانَْت فَإْن وََشأنَهُْم. دَعُوهُْم الرِّجاِل. هَؤُلاءِ عَْن تَبتَعِدُوا بِأْن أنَصحُكُْم فَإنِّي ةِ، َّ الحالِي ةِ َّ لِلقَِضي ِ بِالنِّسبَة أمّا ٣٨
ما َّ ُب وَر تُوقِفُوهُْم. أْن تَقدِرُوا فَلَْن اللهِ، مَِن كانَ إذا أمّا ٣٩ الفَشَِل. إلَى فَسَيَنتَِهي بَشَرٍ، عَْن ً صادِرا هَذا عَمَلُهُْم أْو

اللهَ!» بُونَ ُتحارِ أنفُسَكُْم َتجِدُونَ
أخلَوا َّ ثُم يَسُوعَ، اسِْم عَِن مُوا َّ يَتَكَل ألّا وَأمَرُوهُْم ِبجَلدِهِْم. وَأمَرُوا ُخوِل لِلدُّ ُسِل ُّ الر عَلَى وَنادَْوا بِكَلامِهِ، فَاقتَنَعُوا ٤٠

يَسُوعَ. اسِْم أجِل مِْن ِ الإهانَة ِتَلَّقِي ب ِيَن جَدِير اعتُبِرُوا هُمُ لِأّنَ مُبتَهُِجونَ، وَهُْم َجمَِع الم أماِم مِْن ُسُل ُّ الر فَانطَلََق ٤١ َسبِيلَهُْم.
مِْن وَيَنتَقِلُونَ الهَيكَِل، ِ ساحَة فِي هَذا يَفعَلُونَ كانُوا المَِسيُح. َ هُو يَسُوعَ بِأّنَ وَالتَبشيرِ علِيِم َّ الت عَِن قَّطُ فُوا َّ يَتَوَق وَلَْم ٤٢

آخَرَ. إلَى بَيٍت
٦

ةٍ خاّصَ ِلخِْدمَةٍ رِجاٍل ِ َسبعَة ُ اختِيار
ُ ه َّ لِأن ةِ، َّ بِالأرامِي النّاطِقِينَ اليَهُودِ مَِن ةِ َّ ِي بِاليُونان النّاطِقُونَ اليَهُودُ رَ فَتَذَمَّ يَتَزايَدُ. لامِيذِ َّ الت ُ عَدَد كانَ الأيّاِم تِلَك فِي ١

. اليَوِميِّ يِع وزِ َّ الت فِي أرامِلِهُْم َتجاهُُل ُّ يَتِم كانَ
مَوائِدِ إعدادِ فِي َ لِنَخدِم ِ الله ِ بِكَلِمَة َ علِيم َّ الت نُهمَِل أْن لَنا يَِصّحُ «لا وَقالُوا: ً مَعا لامِيذِ َّ الت ِ جَماعَة كُّلَ َ عَشَر الاثنا فَدَعا ٢

إلَْيهِْم فَنوكَِل ِ وَالحِْكمَة وِح ُّ الر مَِن وَمُمتَلِئِينَ ٌ َحسَنَة ٌ سُمْعَة لَهُْم رِجاٍل َ َسبعَة بَينِكُْم مِْن ُ الإخوَة ها أّيُ فَاختارُوا ٣ عاِم. الّطَ
الكَلِمَةِ.» ِ وَِخدمَة لاةِ لِلّصَ أنفُسَنا فَسَنُكَرُِّس َنحُن أمّا ٤ الخِدمَةَ. ِ هَذِه

القُدُِس. وِح ُّ الر وَمَِن الإيماِن مَِن ٌ مَملُوء رَجٌُل َ وَهُو استِفانُوَس، وَاختارُوا الاقتِراُح، هَذا َمِيُع الج فَاْستَْحسََن ٥

دَخََل قَْد كانَ رَجٌُل َ وَهُو ، الأنطاكِيَّ ِيقُولاوَُس وَن وَبَرْمِيناَس وَتِيمُونَ ِيكانُورَ وَن وَبُرُوُخورَُس َس١٨ ُّ فِيلِب ً أيضا وَاختارُوا
الأيادْي. عَلَيهِمُ وَوََضعُوا ُسُل ُّ الر فََصلَّى ُسِل، ُّ الر إلَى الرِّجاَل هَؤُلاءِ مُوا وَقَّدَ ٦ ةَ. َّ اليَهُودِي

الـكَهَنَةِ. مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ الإيمانَ وَأطاعَ َكبيرٍ، بِشَكٍل القُدِس فِي لامِيذِ َّ الت ُ عَدَد َ وَتَكاثَر اللهِ، ُ رِسالَة وَانتَشَرَْت ٧

استِفانُوس ِضّدَ اليَهُودُ
أعضاءِ بَعُض ُ لَه ى فَتََصّدَ ٩ النّاِس. بَينَ ً عَظيمَة وَمُعِْجزاٍت عَجائَِب فَأجرَى ةً. َّ وَقُو ً نِعمَة ً مَملُوءا استِفانُوُس وَكانَ ٨

فَراُحوا وَأِسيّا، كِيلِيْكِيّا وَمِْن ةِ، َّ ي وَالاسَكندَرِ يَن قِيرِ مَِن ً يَهُودا هَؤُلاءِ وَكانَ يُدعَى. كانَ َكما «المُتََحرِّرونَ،»١٩ مَجمَِع
بِهِما. مُ َّ يَتَكَل كانَ ذَيِْن َّ الل وِح ُّ وَالر ِ الحِْكمَة أمامَ مُودَ الّصُ يَستَطِيعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ١٠ اْستِفانُوَس. ُيجادِلُونَ

عَلَيهِ أهاُجوا وَهَكَذا ١٢ وَاللهَ.» مُوسَى ِ بِه يُهِينُ ً كَلاما مُ َّ يَتَكَل ُ «سَمِعناه لِيَقُولُوا: الرِّجاِل لِبَعِض ً رِْشوَة مُوا فَقَّدَ ١١

اليَهُودِ. َمجلِِس أمامَ ُ وَأحضَرُوه بِهِ، وَأمسَكُوا فَجاءُوا يعَةِ. رِ َّ الش وَمُعَلِّمِي يُوَخ وَالّشُ النّاَس
٦:٥ ١٨

الرسول. ُّس فيلِب غير وهو ُّس. فيلِب
٦:٩ ١٩

روا. َّ َتحَر َّ ثم ً عبيدا آباؤهُْم أْو هم كانوا الذين اليهود من ٌ جماعة وهم المُتََحرِّرِون.



١٦ : ٧ أعمال ١٧٢٧ ١٣ : ٦ أعمال

يَقُوُل ُ سَمِعناه فَنَحُن ١٤ يعَةِ. رِ َّ وَالش الهَيكَِل َسّبِ عَْن ً أبَدا جُُل َّ الر هَذا ُف َّ يَتَوَق «لا قالُوا: زُوٍر شُهُودَ مُوا وَقَّدَ ١٣

َجلِِس الم فِي الجالِِسينَ جَمِيُع َ ه فَوَجَّ ١٥ مُوسَى.» يّاها إ مَنا َّ َسل َّتِي ال العاداِت وَيُبَّدُِل الهَيكََل َسيُدَمِّرُ النّاصِرِّيَ يَسُوعَ إّنَ
مَلاٍك. َكوَجهِ بَدا ُ وَجهَه أّنَ وَرََأْوا إلَيهِ، أنظارَهُْم

٧
استِفانُوس ِخطاُب

فَأجاَب: ٢ َصحِيٌح؟» ِ بِه هِمُونََك يَتَّ ما «هَْل لاستِفانُوَس: ِ الـكَهَنَة رَئيُس قاَل َّ ثُم ١

َيِن، هر النَّ بَينَ ما أْرِض فِي يَزاُل ما كانَ ِحينَ َ براهِيم إ لِأبِينا َجدِ الم ُ إلَه َ َظهَر لَقَْد ! إلَيَّ أصغُوا وَالآباءُ، ُ الإخوَة ها «أّيُ
َ فَغادَر ٤ لََك،٢٠ أنا يها َسُأرِ َّتِي ال الأْرِض إلَى وَاْذهَْب وََشعبََك. َلَدَكَ ب ‹اترُْك لَهُ: وَقاَل ٣ حارانَ. فِي يَسكَُن أْن قَبَل

حارانَ. فِي َّ وَاستَقَر ِيِّيْن٢١َ الكِلدان أْرَض
مِيراٍث أّيَ ِ يُعطِه وَلَْم ٥ الآنَ. تَسكُنُونَ ْ أنتُم َحيُث الأْرِض ِ هَذِه إلَى هُناكَ مِْن ُ الله ُ أرَسلَه أبُوهُ، ماَت أْن «وَبَعدَ

ابٌن. لَدَيهِ يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن رُغمَ مُلْكاً، ِ بَعدِه مِْن ِ وَلِنَسلِه ُ لَه يُعطِيَها أْن وَعَدَ ُ ه َّ لـَِكن واِحداً. ً ِشبرا ى َّ َحت وَلا هُنا،
عَلَيهِْم َسيَقسُونَ الَّذِيَْن لِأهلِها وََسيُستَعبَدُونَ يبَةٍ، غَرِ أْرٍض فِي ً يبا غَرِ نَسلَُك ‹َسيَكُونُ لَهُ: ُ الله ُ قالَه ما َ هُو «وَهَذا ٦

الأْرِض، تِلَك مِْن َسيَخرُُجونَ ذَلَِك ‹وَبَعدَ اللهُ: وَقاَل تَستَعبِدُهُْم.›٢٢ َّتِي ال َ ة الُأمَّ َسُأعاقُِب لـَِكنِّي ٧ عاٍم. ِ مِئَة أربَِع َ ة مُّدَ
المَكاِن.›٢٣ هَذا فِي وََسيَعبُدُونَنِي

إْسحاُق وَأنجََب ِمَولِدِهِ. ل الثّامِِن اليَوِم فِي ُ وََختَنَه إْسحاَق أنجََب َّ ثُم الخِتانُ. ُ عَلامَتُه ً عَهدا َ بْراهيم إ ُ الله «وَأعطَْى ٨

عَشَرَ. الاثنَْي َ الآباء يَعقُوُب وَأنجََب يَعقُوَب،
ِضيقاتِهِ. كُّلِ مِْن ُ وَأنقَذَه ١٠ مَعَهُ، كانَ َ الله لـَِكّنَ مِصرَ. فِي ً عَبدا لِيَكُونَ ُ وَباعُوه يُوُسَف مِْن ُ الآباء «وَغارَ ٩
قَصرِهِ. ُشؤوِن كُّلِ وَعَلَى مِصرَ عَلَى ً والِيا ُ فَجَعَلَه مِصْرَ. مَلِِك فِرعَوْنَ رِضَى يَكِسَب أْن مِْن ُ نَه وَمَّكَ الحِْكمَةَ، ُ وَأعطاه

َطعاماً. آباؤُنا َيجِْد وَلَْم َشدِيدٌ، ِضيٌق هُناكَ فَكانَ وََكنعانَ. َ مِصْر كُّلِ عَلَى ٌ َمجاعَة أتَْت َّ ثُم ١١

لِمِصْرَ. لَهُْم ٍ يارَة زِ َل أّوَ ِ هَذِه فَكانَْت هُناكَ. إلَى آباءَنا أرَسَل َمٌح، ق مِصرَ فِي يُوجَدُ ُ ه َّ أن يَعقُوُب سَمـِـَع «فَلَمّا ١٢

فَأرَسَل ١٤ لِفِرعَونَ. ً مَعرُوفة يُوُسَف ُ عائِلَة فَأصبََحْت ِنَفِسهِ. ب ُ إْخوَتَه يُوُسُف َف عَّرَ لِمِصْرَ، ِ ِيَة الثّان يارَتِهِمُ زِ «وَفِي ١٣
ماَت وَهُناكَ مِصرَ، إلَى يَعقُوُب نَزََل َّ ثُم ١٥ َشخصاً. وََسبعِينَ ً خَمسَة فَكانُوا عائِلَتِهِ، وَكُّلَ يَعقُوَب ُ أباه وَدَعا ً رَجُلا يُوُسُف
حامُورَ أبناءِ مِْن ُ اشتَراه قَدِ ُ براهِيم إ كانَ الَّذِي القَبرِ فِي وَوُِضعَْت ِيَةً، ثان َشِكيم٢٤َ إلَى أجسادُهُْم وَحُمِلَْت ١٦ وَآباؤُنا. َ هُو

الماِل. مَِن بِمَبلٍَغ َ َشِكيم فِي
٧:٣ ٢٠

1. :12 التكوين كتاب من لك. … اترك
٧:٤ ٢١

النهرين. بين ما بلاد من الشمالي الجزء في الواقعة بابل أْرض ِيِّيْن. الكِلدان أْرَض
٧:٧ ٢٢

.14 - 13 :15 التكوين كتاب من تستعبدهم. … سيكون
٧:٧ ٢٣

12. :3 الخروج وَكتاب 14، :14 التكوين كتاب من المكان. … ذلك وبعد
٧:١٦ ٢٤

اليَوم. ُلَُس ناب ُ مَدِينَة وَِهيَ شكيم.



٣٨ : ٧ أعمال ١٧٢٨ ١٧ : ٧ أعمال

مَلٌِك َ جاء أْن إلَى ١٨ وَتَكاثَرَ، مِصرَ فِي َشعبُنا ازدادَ لإبراهِيمَ، ُ الله ُ قَطَعَه الَّذِي الوَعدِ ِق َتحَّقُ مَوعِدِ اقتِراِب «وَمََع ١٧

يّاهُْم إ ً ُمجـبِرا ِنا آبائ عَلَى وَقَسَى بِدَهائِهِ، َشعبَنا فَاْستَغَّلَ ١٩ يُوُسَف. عَرََف قَْد َلُِك الم هَذا يَكُْن وَلَْم مِصرَ. لِيَحكُمَ ُ آخَر
يَمُوتُوا. لـِكَي أطفالِهِْم عَْن وا َّ يَتَخَل أْن عَلَى

وُِضــَع وَلَمّا ٢١ أشهُرٍ. ِ ثَلاثَة ةِ ِمُّدَ ل ِ ِيه أب بَيِت فِي نَشَأ ِجّداً. ً جَمِيلا ً طِفلا وَكانَ مُوسَى، َ وُلِد الوَقِت، ذَلَِك «فِي ٢٠

ُ قالَه ما كُّلِ فِي ً يّا قَوِ وَكانَ يِّيْنَ. المِصرِ ِ ِحكمَة بِكُّلِ مُوسَى َف فَتَثَّقَ ٢٢ لَها. كابٍْن ُ تْه َّ َب وَر فِرعَوْنَ ُ ابنَة ُ أخَذَتْه خارِجاً،
وَفَعَلَهُ.

ُض َّ يَتَعَر مِنهُْم ً واِحدا رَأى فَلَمّا ٢٤ ِيَل. إسرائ بَنِي ُ إْخوَتَه يَزُورَ أْن رَ َّ قَر عُمرِهِ، مِْن الأربَعِينَ فِي صارَ «وَعِندَما ٢٣

َ الله أّنَ بِذَلَِك َسيَفهَمُونَ ُ إْخوَتَه أّنَ َظّنَ ٢٥ . المَصرِّيَ جَُل َّ الر قَتََل بِأْن لِلمَظلُوِم وَانتَقَمَ عَنهُ. دافََع مُعامَلَةٍ، لِسُوءِ
هَذا. يَفهَمُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ يَدِهِ، عَلَى َسيَُحرِّرُهُْم

إْخوَةٌ. ْ أنتُم الرِّجاُل، ها ‹أّيُ فَقاَل: بَينَهُْم يُصلَِح أْن فَحاوََل يَتَقاتَلُونَ. ِجنِسهِ بَنِي مِْن ً بَعضا رَأى التّالِي، اليَوِم «وَفِي ٢٦

‹مَْن يَقوُل: َ وَهُو ً بَعِيدا مُوسَى دَفََع ِ جارِه إلَى ُ يُِسيئ كانَ الَّذِي جَُل َّ الر لـَِكّنَ ٢٧ الآخَرِ؟› إلَى أحَدُكُْم تُِسيئُونَ فَلِماذا
هَرََب هَذا، مُوسَى سَمـِـَع فَلَمّا ٢٩ أمِس؟›٢٥ يَومَ المِصرِّيَ قَتَلَت َكما تَقتُلَنِي أْن ِيدُ أتُر ٢٨ عَلَينا؟ ً وَقاِضيا ً حاِكما بََك نَّصَ

وَلَدَيِْن. أنجََب َحيُث مِديانَ، أْرِض فِي َب َّ وَتَغَر
فَلَمّا ٣١ ِسيناءَ. َجبَِل قُرَب ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي ٍ ُمحـتَرِقَة ٍ ُشجـَيرَة لَهِيِب فِي ٢٦ ّبِ َّ الر مَلاكُ ُ لَه َ َظهَر عاماً، أربَعِينَ مُرُورِ «وَبَعدَ ٣٠

ُ إلَه آبائَِك، ُ إلَه ‹أنا ٣٢ يَقُوُل: ّبِ َّ الر َصوَت سَمـِـَع ظَرَ، َّ الن ُمعَِن لِي مِنها ِ اقتِرابِه وَعِندَ المَنظَرِ. مَِن ذُهَِل هَذا، مُوسَى رَأى
‹اخلَْع : ّبُ َّ الر ُ لَه قاَل َّ ثُم ٣٣ الخَوِف. مَِن ً مُرَتجِفا َ يَنظُر أْن مُوسَى َيجرُْؤ فَلَْم يَعقُوَب.›٢٧ ُ وَإلَه إْسحاََق ُ وَإلَه َ براهِيم إ
فِي الَّذِيَن َشعبِي ِ مُعامَلَة َ ُسوء وَرَأيُت َّعُت تَطَل لَقَْد ٣٤ َسةٌ. مُقَّدَ أْرٌض عَلَيهِ تَقُِف الَّذِي فَالمَكانُ قَدَمَيَك، مِْن ِحذاءَكَ

مِصرَ.›٢٨ إلَى لُِأرِسلََك هَيّا فَالآنَ ُأحَرِّرَهُْم. لـِكَي وَنَزَلُت أنِينَهُْم، وَسَمِعُت مِصرَ،
اللهُ، ُ أرَسلَه الَّذِي َ هُو عَلَينا؟›٢٩ ً وَقاِضيا ً حاِكما بََك نَّصَ ‹مَْن وَقالوا: ُ رَفَُضوه أْن َسبََق الَّذِي مُوسَى َ هُو «هَذا ٣٥

عَجائَِب أجرَى أْن بَعدَ َ مِصْر خارَِج فَقادَهُْم ٣٦ وَُمخَلِّصاً. ً قائِدا لِيَكُونَ جَيرَةِ، الّشُ فِي ُ لَه َ َظهَر الَّذِي المَلاِك ِخلاِل مِْن
عاماً. أربَعِينَ َ ة مُّدَ ةِ َّ ي ِّ البَر وَفِي الأحمَرِ البَحرِ وَفِي مِصرَ أْرِض فِي وَمُعِْجزاٍت

مََع كانَ الَّذِي َ وَهُو ٣٨ َشعبِكُْم.›٣٠ بَينِ مِْن مِثلِي ً نَبِيّا ُ الله ‹َسيُعطِيكُمُ ِيَل: إسْرائ لِبَنِي قاَل الَّذِي مُوسَى َ هُو «هَذا ٣٧

لَنا.» لِيُعطِيَها ً ُمحيِيَة كَلِماٍت اللهِ مَِن أخَذَ َحيُث َ ِسيناء َجبَِل عَلَى ُ مَه َّ كَل الَّذِي المَلاِك وَمََع ِنا آبائ مََع ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي ِ َماعَة الج
٧:٢٨ ٢٥

14. :2 الخروج كتاب من أمس. … بك نَّصَ من
٧:٣٠ ٢٦

33) ،31 العددين في ً (أيضا «الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل الرّب.
٧:٣٢ ٢٧

6. :3 الخروج كتاب من يعقوب. و … إله أنا
٧:٣٤ ٢٨

.10 - 5 :3 الخروج كتاب من مصر. … حذاءك اخلع
٧:٣٥ ٢٩

14. :2 الخروج كتاب من علينا. … بك نّصَ من
٧:٣٧ ٣٠

15. :18 التثنية كتاب من شعبكم. … سيعطيكم



٥٣ : ٧ أعمال ١٧٢٩ ٣٩ : ٧ أعمال

لِهارُونَ: وَقالُوا ٤٠ مِصرَ. إلَى ِ العَودَة إلَى بُهُْم قُلُو ْت َّ وََحن رَفَُضوهُ، هُْم إّنَ بَْل يُطِيعُوهُ، أْن يَشاءُوا لَْم آباءَنا «لـَِكّنَ ٣٩
مِصرَ.›٣١ أْرِض مِْن أخرََجنا الَّذِي هَذا بِمُوسَى حَّلَ الَّذِي ما نَدرِي لا فَنَحُن يِق. رِ الّطَ فِي لِتَقُودَنا ً آلِهَة لَنا ‹اصنَْع
لـَِكّنَ ٤٢ بِأيدِيهِْم. ُ َصنَعُوه بِما وَاحتَفَلُوا نَِم، لِلّصَ َ باِئح الذَّ مُوا فَقَّدَ لِعِجٍل. ً تِمثالا فِيهِ َصنَعُوا الَّذِي الوَقُت َ هُو ذَلَِك وَكانَ ٤١

الأنبِياءِ: كِتاِب فِي مَكتُوٌب َ هُو َكما ماءِ. الّسَ ُنجُومَ يَعبُدُونَ وَتَرَكَهُْم عَنهُْم، َل َّ َتحَو َ الله

اللهُ: ‹يَقوُل
ِيَل، إسرائ بَنِْي يا

وَقَرابِينَ َ ذَباِئح ُ لَه ْ متُم قَّدَ مَْن أنا يَكُْن لَْم
ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي ً عاما أربَعِينَ َ ة مُّدَ

مُولُوكَ، إلَهِكُْم ِ عِبادَة َ َخيمَة ْ حَمَلتُم بَْل ٤٣

رَْمفانَ. إلَهِكُْم وََنجمَ
لِتَعبُدُوها. َصنَعتُمُوها َّتِي ال الأوثانُ وَِهيَ
٣٢ بابَِل.›» َ وَراء ما إلَى َسأنفِيكُْم لِهَذا

يَصنَعَها، أْن ُ يّاه إ مُوسَى مَ َّ كَل الَّذِي ُ الله أمَرَ َكما ُصنِعَْت وَقَْد حراء، الّصَ فِي ِنا آبائ مََع ِ هادَة َّ الش ُ َخيمَة «وَكانَْت ٤٤

مِْن ُ الله َطرَدَها َّتِي ال الُأمَمَ ُمخرِِجينَ يَشُوعَ، مََع الأْرَض دَخَلُوا عِندَما آباؤُنا وَأدخَلَها ٤٥ رَآهُ. الَّذِي َّمُوذَِج الن َحسََب
يَعقُوَب، ِ لإلَه ً بَيتا َ يَبنِي بِأْن وَاستَْأذَنَ اللهِ. رِضَى عَلَى ُ داوُد وَحازَ ٤٦ داوُدَ. زَمَِن ى َّ َحت هُناكَ ُ َيمَة الخ وَبَقِيَِت أمامِهِْم.

: بِيُّ َّ الن يَقُوُل فََكما بِالأيدِي. تُْصنَُع هَياكَِل فِي يَسكُُن لا العَلِيَّ أّنَ َ غَير ٤٨ الهَيكََل. بَنَى الَّذِي َ هُو ُسلَيْمانَ لـَِكّنَ ٤٧

: ّبُ َّ الر ‹يَقُوُل ٤٩
. لِقَدَمَيَّ مَداٌس وَالأْرُض لِي، عَرٌش ُ ماء الّسَ

لِي؟ ُ تَبنُوه أْن ِيدُونَ تُر بَيٍت فَأّيُ
لِلرّاحَةِ؟ مَكاٍن إلَى أحتاُج هَْل أْو

٣٣ ها؟› َّ كُل َ الأشياء ِ هَذِه يَدَّيَ تَصنَْع ألَْم ٥٠

فَعََل َكما ً تَماما دائِماً. القُدَُس وَح ُّ الر تُقاوِمُونَ ْ أنتُم َختُونَةِ! الم غَيرِ وَالآذاِن القُلُوِب ذَوِي يا وَ العَنِيدُ، عُب الّشَ ها «أّيُ ٥١

قَْد الآنَ ُ وَأنتُم البارِّ. َمجِيءِ عَْن ُأوا َّ تَنَب أْن َسبَقُوا الَّذِيَن قَتَلُوا فَقَْد آباؤُكُْم؟ ُ يَضطَهِْده لَْم نَبِّيٍ مِْن فَهَْل ٥٢ آباؤُكُْم.
تُطِيعُوها.» لَْم كُْم َّ لـَِكن المَلائِكَةِ، ِ بِواِسطَة َ يعَة رِ َّ الش ُ مْتُم َّ تَسَل الَّذِيَن ُ فَأنتُم ٥٣ وَقَتَلتُمُوهُ. ِ بِه ْ غَدَرتُم

اْستِفانُوس استِشهادُ
٧:٤٠ ٣١
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مَِن ً مُمتَلِئا ماءِ الّسَ إلَى َ نَظَر ُ ه َّ لـَِكن ٥٥ الغََضِب. مَِن عَلَيهِ أسنانَهُْم وا وَصَرُّ غَيظاً، اشتَعَلُوا هَذا، اليَهُودُ سَمـِـَع فَلَمّا ٥٤

الإنساِن وَابَن ً مَفتُوحَة َ ماء الّسَ أرَى أنا «ها فَقاَل: ٥٦ اللهِ. يَمِينِ عَلَى ً واقِفا وَيَسُوعَ ِ الله َمجدَ وَرَأى القُدُِس. وِح ُّ الر
اللهِ.» يَمِينِ عَْن ً واقِفا

يَرجُمُونَهُ. وَبَدَُأوا المَدِينَةِ، خارَِج ُ وه وَجَرُّ ٥٨ َنحوَهُ، ً جَمِيعا اندَفَعُوا َّ ثُم آذانَهُْم. وا وَغَّطُ يَصرُُخونَ بَدَُأوا هَذا عِندَ ٥٧

يَْدعُو َ هُو كانَ اْستِفانُوَس، رَجِم فِي ونَ ُّ مُستَمِر هُْم وَفِيما ٥٩ شاوُُل. ُ اْسمُه شاّبٍ قَدَمَي عِندَ عَباءاتِهِْم هُودُ ُّ الش وَتَرَكَ
َ ة َّ الخَطِي ِ هَذِه َتحِْسْب لا ، رَّبُ «يا عَظِيٍم: بَِصوٍت وَصَرََخ رََكَع َّ ثُم ٦٠ رُوِحي.» ْل َّ تَقَب يَسُوعُ، ّبُ َّ الر ها «أّيُ يَقُوُل: وَ

ماَت. هَذا قاَل وَلَمّا هُْم.» ِضّدَ
٨

َمِيُع الج َق َّ فَتَفَر القُدِس. ِ مَدينَة فِي ِ الـَكنِيسَة عَلَى َشدِيدٌ اضطِهادٌ بَدَأ اليَوِم ذَلَِك وَفِي قَتلِهِ. عَلَى ً مُوافِقا شاوُُل وَكانَ ١

ُسِل. ُّ الر باْستِثناءِ ِ وَالّسامِرَة ةِ َّ اليَهُودِي أنحاءِ جَمِيِع فِي

لِلمُؤمِنِين ِضيٌق
الـَكنِيسَةِ، َ تَدمِير ُيحاوُِل شاوُُل وَكانَ ٣ َشدِيداً. ً نَوحا عَلَيهِ وَناُحوا اْستِفانُوَس، الأتقِياءِ الرِّجاِل بَعُض وَدَفََن ٢

مَِن تُوا َّ تَشَت الَّذِيَن أمّا ٤ الّسِجِن. فِي بِهِْم وَيَزُّجُ َسواءٍ، حَّدٍ عَلَى َ وَالنِّساء الرِّجاَل ُّ وََيجُر آخَرَ، إلَى بَيٍت مِْن يَدخُُل فَكانَ
مَكاٍن. كُّلِ فِي َ البِشارَة يَنشُرُونَ فَأخَذُوا مَكاٍن، كُّلِ فِي ِ الـَكنِيسَة

الّسامَِرة فِي َ البِشارَة يُعلُِن ُس ُّ فِيلِب
يها، ُيجرِ كانَ َّتِي ال المُعِْجزاِت وَرََأْوا النّاُس ُ سَمِعَه فَلَمّا ٦ بِالمَِسيِح. ً مُبَشِّرا ِ الّسامِرَة ِ مَدِينَة إلَى ُس٣٤ ُّ فِيلِب وَذَهََب ٥

يَن َكثِيرِ أشخاٍص مِْن ٍ عالِيَة بِصَرْخاٍت َتخرُُج ُ ِجسَة َّ الن الأرواُح كانَِت فَقَْد ٧ يَقُولُهُ. كانَ ما إلَى ً خاّصا ً انتِباها انتَبَهُوا
المَدِينَةِ. تِلَك فِي ٌ عَظِيم فَرٌَح هُناكَ فَكانَ ٨ َكثِيرُونَ. وَعُرٌج مَشلُولُونَ ُشفَِي َكما بِها، مَسكُونِينَ

ِ بِِسحرِه ِ الّسامِرَة أهِل َ دَهشَة ُ يُثِير وَكانَ زَمٍَن. مُنذُ ِ المَدِينَة تِلَك فِي َ الّسِحر مارََس ِسيمُونُ، ُ اْسمُه رَجٌُل هُناكَ وَكانَ ٩

يَقُولُونَ: فَكانُوا َكبِيراً، ً اهتِماما ِ بِه ونَ يَهْتَمُّ َكبِيرِهِْم، إلَى َصغِيرِهِْم مِْن النّاِس، كُّلُ وَكانَ ١٠ عَظِيمٌ. َشخٌص ُ ه َّ أن ً عِيا مُّدَ
ةٍ مُّدَ مُنذُ ِ بِِسحرِه أدهَشَهُْم قَْد كانَ ُ ه َّ لِأن ِ بِه مُهتَمِّيْنَ كانُوا ١١ العَظِيمَةَ.›» َ ة َّ ‹القُو تُدعَى َّتِي ال ِ الله ُ ة َّ قُو َ هُو جُُل َّ الر «هَذا
وَنِساءً. ً رِجالا دُوا وَتَعَمَّ المَِسيِح، يَسُوعَ وَاسْمَ ِ الله مَلـَكُوِت َ بِشارَة لَهُْم أعلََن عِندَما َس ُّ فِيلِب قُوا َصّدَ هُْم لـَِكنَّ ١٢ يلَةٍ. َطوِ
َّتِي ال َ العَظِيمَة وَالمُعِجزاِت الْعَجائَِب رَأى لَمّا وَذُهَِل َس. ُّ فِيلِب مِْن ً يبا قَرِ بَقَِي دَ تَعَمَّ أْن وَبَعدَ نَفسُهُ. ِسيمُونُ وَآمََن ١٣

ُتجرَى. كانَْت
إلَْيهِْم. يُوَحنّا وَ بُطرَُس أرَسلُوا اللهِ، َ رِسالَة قَبِلُوا ِ الّسامِرَة أهَل بِأّنَ القُدِس فِي المَوُجودُونَ ُسُل ُّ الر سَمـِـَع فَلَمّا ١٤

بَعدُ يَكُْن لَْم وَح ُّ الر لِأّنَ ذَلَِك ١٦ القُدَُس. وَح ُّ الر يَْقبَلُوا لـِكَي يِّيْنَ ِ الّسامِر المُؤمِنِينَ أجِل مِْن يا َّ َصل وُُصولِهِما، وَعِندَ ١٥

٨:٥ ٣٤
5. :6 الرسل أعمال كتاب في المذكور بل عشر، الاثني أحدِ ُّس فيلِب غير وهو ُّس. فيلِب
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وَح ُّ الر فَقَبِلُوا عَلَيهِْم، أيدِيَهُما وََضعا َّ ثُم ١٧ المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر بِاسِْم دُوا تَعَمَّ قَْد كانوا هُْم أّنَ إلّا مِنهُْم، أّيٍ عَلَى حَّلَ قَْد
القُدَُس.

«أعطِيانِي وَقاَل: ١٩ مالاً. عَلَيهِما عَرََض َينِ، ُسول َّ الر أيدِي بِوَْضِع يُعطَى القُدَُس وَح ُّ الر أّنَ ِسيمُونُ رَأى فَلَمّا ١٨

عَلَيهِ.» يَدَّيَ أَضُع مَْن كُّلُ القُدَُس وَح ُّ الر يَْقبََل ى َّ َحت المَقدِرَةَ، ِ هَذِه ً أيضا
وَلَيَس ٢١ بِماٍل. ِ الله ةِ َّ عَطِي َ شِراء تَستَطِيُع َك َّ أن اعتَقَدَت ََّك لِأن الأبَدِ، إلَى وَمالَُك أنَت «لِتَهلِْك بُطرُُس: فَقاَل ٢٠

ُ لَعَلَّه ، ّبِ َّ الر إلَى وََصّلِ هَذا َ شَرِّك عَْن فَتُْب ٢٢ اللهِ. أمامَ ً َسلِيما لَيَس قَلبََك لِأّنَ الأمرِ، هَذا فِي نَِصيٌب أْو ٌ ة ِحّصَ لََك
ةِ.» َّ لِلخَطِي ً وَعَبدا ً مَرارَة ً مُمتَلِئا أراكَ فَأنا ٢٣ قَلبَِك. فِي َّتِي ال ِ الآثِمَة ِ الفِكرَة عَلَى يُساِمحَُك

ُما.» ذَكَرت مِمّا ٌ شَيء يُِصيبَنِي لا ى َّ َحت أجلِي مِْن ّبِ َّ الر إلَى ُما أنت «َصلِّيا ِسيمُونُ: فَأجاَب ٢٤

يُبَشِّراِن عَودَتِهِما يِق َطرِ فِي وَكانا القُدِس. إلَى عادا ، ّبِ َّ الر ِ بِكَلِمَة ما َّ وَتَكَل شَهادَتَهُما ُسولاِن َّ الر مَ قَّدَ أْن وَبَعدَ ٢٥
َكثِيرَةً. ً ة َّ ي ِ سامِر قُرًَى

َبَشّي الح رَجُُل َّ وَال ُس ُّ فِيلِب
إلَى القُدِس مَِن ِ النّازِلَة ةِ َّ ي حراوِ الّصَ يِق رِ الّطَ إلَى ً با َجنُو وَاْذهَْب «قُْم فَقاَل: َس ُّ فِيلِب ّبِ َّ الر عِندِ مِْن مَلاكٌ مَ َّ وَكَل ٢٦

ةَ.» غَّزَ
َبَشَةِ. الح ِ ـِكَة مَل َ َكنداكَة ِ ـِكَة َل الم لَدَى المَسؤُولِينَ الخِْصياِن٣٥ أحَدُ َ هُو حَبَشِّيٌ رَجٌُل هُناكَ وَكانَ وَذَهََب. فَاْستَعَّدَ ٢٧

يَقرَُأ ِ بَتِه عَرَ فِي ً جالِسا ِ عَودَتِه يِق َطرِ فِي وَكانَ ٢٨ اللهَ. لِيَعبُدَ القُدِس إلَى ذَهََب وَقَْد كُلِّها، خَزنَتِها عَْن ً مَسؤُولا كانَ
إَشعْياءَ. بِيِّ َّ الن كِتاَب

جَُل َّ الر سَمـِـَع َبَةِ، العَر إلَى ُس ُّ فِيلِب رََكَض وَعِندَما ٣٠ وَلازِمها.» ِ َبَة العَر تِلَك إلَى «اْذهَْب َس: ُّ لِفِيلِب وُح ُّ الر فَقاَل ٢٩

تَقرَُأهُ؟» ما «أتَفهَمُ ُس: ُّ فِيلِب ُ لَه فَقاَل إَشعْياءَ. بِيِّ َّ الن كِتاَب يَقرَُأ
ُ الفَقَرَة وَأمّا ٣٢ مَعَهُ. وََيجلَِس يَْصعَدَ أْن َس ُّ فِيلِب وَدَعا أحَدٌ؟» لِي ُ يُفَسِّرْه لَْم إْن أفهَمَ أْن ُمِكنُنِي ي «وََكيَف فَقاَل: ٣١

فَكانَْت: يَقرَُأها كانَ َّتِي ال

، ْبحِ الذَّ إلَى يُساُق «َكخَرُوٍف
ُصوفَهُ، ونَ ُّ َيجُز الَّذِين أمامَ صامٍِت وََكحَمٍَل

فَمَهُ. يَفتَُح فَلا
ُحقُوقُهُ. وَُسلِبَْت َل َّ تَذَل ٣٣

نَسلاً، أحَدٌ ُ لَه َ يَذْكُر وَلَْن
٣٦ الأْرِض.» مَِن انتُزِعَْت ُ َحياتَه لأّنَ

٨:٢٧ ٣٥
:53 إَشعْياء ٨:٣٣ ٣٦ 1. :23 التثنية كتاب انظر . الرّبِ َشعْب إلى انضمامهم ة َّ اليهودي الشريعة تمنع الّذين وَالخّدام العبيد من فئة وهم الخصيان. أحد
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آخَرَ؟» َشخٍص عَْن أْم نَفِسهِ عَْن ُث يَتَحَّدَ هَْل هُنا؟ بِيُّ َّ الن ُث يَتَحَّدَ ْن َّ عَم أرُجوكَ، لِي، «قُْل َس: ُّ لِفِيلِب جُُل َّ الر فَقاَل ٣٤

الفِْقرَةِ. تِلَك مِْن ً مُبتَدِئا بِيَسُوعَ، ُ وَبَشَّرَه ُث، يَتَحَّدَ ُس ُّ فِيلِب فَبَدَأ ٣٥
هُناكَ فَهَْل هُنا! ٌ ماء يُوجَدُ «انظُرْ! جُُل: َّ الر فَقاَل ماءٌ. فِيها ٍ بُقعَة إلَى وََصلا يِق، رِ الّطَ فِي َينِ نازِل كانا وَبَينَما ٣٦

جُُل: َّ الر فَقاَل دَ.» تَتَعَمَّ أْن ُمِكُن ي قَلبَِك، كُّلِ مِْن آمَنَْت قَْد ُكنَت «إْن ُس: ُّ فِيلِب فَأجاَب ٣٧ دَ؟» أتَعَمَّ أْن مِْن مانـِـٌع
ُس. ُّ فِيلِب ُ دَه َّ وَعَم الماءِ، إلَى ً مَعا جُُل َّ وَالر ُس ُّ فِيلِب فَنَزََل َبَةُ. العَر تَقَِف أْن وَأمَرَ ٣٨ اللهِ.» ابُْن َ هُو يَسوعَ بِأّنَ أؤمُِن «أنا
وَأمّا ٤٠ مُبتَهِجاً. ُ يقَه َطرِ تابََع ُ ه َّ لـَِكن يَراهُ، جُُل َّ الر يَعُدِ فَلَْم بَعِيداً، ُس ُّ فِيلِب ّبِ َّ الر رُوُح نَقََل الماءِ، مَِن خَرَجا وَعِندَما ٣٩

ةَ. َّ ي قَيصَرِ ِ مَدِينَة إلَى وََصَل ى َّ َحت مُبَشِّراً، َلداِت الب كُّلِ َ عَبر وَارَتحََل أشدُودَ. ِ مَدِينَة فِي ُ نَفسَه فَوَجَدَ ُس، ُّ فِيلِب
٩

شاوُل اهتِداءُ
ُ مِنه وََطلََب ٢ الـكَهَنَةِ، رَئِيِس إلَى فَذَهََب . ّبِ َّ الر تَلامِيذِ بِقَتِل ُ يُهَّدِد ً غاِضبا يَزاُل ما شاوُُل كانَ ذَلَِك، أثناءِ فِي ١
َّ ثُم نِساءً، أْم كانُوا ً رِجالا يِق،»٣٧ رِ «الّطَ أتباِع مِْن أّيٍ عَلَى القَبِض عَلَى ُ تُعِينَه ى َّ َحت دِمَشَق، فِي َجامـِـِع الم إلَى رَسائَِل

القُدِس. إلَى إعادَتِهِْم
وَسَمـِـَع الأْرِض. عَلَى فَسَقََط ٤ ماءِ. الّسَ مَِن نُورٌ ُ َحولَه وَمََض وَفَجأةً دِمَشَق. مِْن اقتَرََب مُسافِراً، كانَ وَبَينَما ٣

تَضطَهِدُنِي؟» ِماذا ل شاوُُل، «شاوُُل، لَهُ: يَقُوُل ً َصوتا
َسيِّدُ؟» يا أنَت «مَْن فَقاَل: ٥

تَفعَلَهُ.» أْن يَنْبَغي ما هُناكَ لََك وََسيُقاُل المَدِينَةَ، وَادخُِل انهَْض، لـَِكِن ٦ تَضطَهِدُهُ. الَّذِي يَسُوعُ «أنا فَقاَل:
أحَداً. يَرَوا لَْم هُْم لـَِكنَّ وَت، الّصَ سَمِعُوا فَقَْد ألِسنَتُهُْم. انعَقَدَْت وَقَدِ فَوَقَفُوا ُ مَعَه المُسافِرُونَ الرِّجاُل أمّا ٧

دِمَشَق. داِخَل ُ وَاقتادُوه ِ ِيَدِه ب ُ فَأمسَكُوه َشيئاً. يَرَى أْن يَقدِْر لَْم عَينَيهِ، فَتََح وَعِندَما الأْرِض، عَِن شاوُُل فَنَهَض ٨

َشيئاً. يَشرَْب أْو يَْأكُْل وَلَْم يُبصِرَ، أْن يَقدِْر لَْم أيّاٍم ِ ثَلاثَة ةِ وَلمُّدَ ٩

«. رَّبُ يا «نَعَْم فَقاَل: ِيا.» َحنان «يا يا: رُؤ فِي ّبُ َّ الر ُ لَه فَقاَل ِيّا، َحنان ُ اْسمُه تِلمِيذٌ دِمَشَق فِي وَكانَ ١٠

مِْن رَجٍُل عَْن يَهُوذا بَيِت فِي وَاسأْل المُستَقِيمَ، الزِّقاَق ى المُسَمَّ يِق رِ الّطَ إلَى وَاْذهَْب «انهَْض : ّبُ َّ الر ُ لَه فَقاَل ١١

لـِكَي يَدَيهِ، عَلَيهِ ً وَواِضعا ً داِخلا ِيّا َحنان ُ اْسمُه ً رَجُلا يا رُؤ فِي رَأى وَقَْد ١٢ يَُصلِّي. هُناكَ َ فَهُو شاوُُل، ُ اْسمُه َطرُسوَس
ِيَةً. ثان يَرَى

فَعَلَها َّتِي ال الفَظائـِـِع كُّلِ عَْن وَسَمِعُت َّجُِل، الر هَذا عَْن يَن َكثِيرِ أشخاٍص مِْن سَمِعُْت ، رَّبُ «يا ِيّا: َحنان فَأجاَب ١٣

يُؤمِنونَ الَّذِيَن كُّلِ لاعتِقاِل ِ الـكَهَنَة كِبارِ مِْن يٌض تَفوِ ُ وَمَعَه هُنا إلَى َ جاء وَقَْد ١٤ القُدِس. ِ مَدينَة فِي ِسينَ المُقَّدَ بِمُؤْمِنِيَك
باْسمَِك.»

المُلُوِك، وَأمامَ الُأمَِم، جَمِيِع أمامَ اْسمِي لِيَْحمِِل ُ ُختارَة الم أداتِي َ هُو جُُل َّ الر فَهَذا «اْذهَْب! لَهُ: قاَل ّبَ َّ الر لـَِكّنَ ١٥

اْسمِي.» أجِل مِْن ُ ِيَه يُعان أْن يَنبَغي ما كُّلَ يهِ َسُأرِ وَأنا ١٦ ِيَل. إسرائ بَنِي وَأمامَ
٩:٢ ٣٧

النشوء. مرحلة في المسيحيينَ المؤمنين ِ جَماعَة عَلَى يُطلق كان الَّذي الاسم يق. الطر
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َ َظهَر الَّذِي يَسُوعُ ّبُ َّ الر إلَيَك أرَسلَنِي شاوُُل، الأُخ ها «أّيُ وَقاَل: عَلَيهِ يَدَيهِ وَوََضَع البَيَت وَدَخََل ِيّا َحنان فَذَهََب ١٧

ها كَأّنَ ٌ أشياء عَينَيهِ مِْن ً فَورا فَسَقَطَْت ١٨ القُدُِس.» وِح ُّ الر مَِن َ وَتَمتَلِئ ً ِيَة ثان تَرَى لـِكَي أرَسلَنِي هُنا. إلَى يقَِك َطرِ فِي لََك
تَهُ. َّ قُو استَعادَ عاِم، الّطَ بَعَض تَناوََل أْن وَبَعدَ ١٩ وَاعتَمَدَ. وَقامَ بَصَرَهُ، فَاْستَرَجَع يابِسَةٌ، قُشُورٌ

بَيُسُوع ُ يُبَشِّر شاوُُل
ُ يَشهَد َ وَهُو بِيَسُوعَ ُ يُبَشِّر وَبَدَأ َجامـِـِع الم إلَى ً فَورا ذَهََب َّ ثُم ٢٠ دِمَشَق. فِي لامِيذِ َّ الت مََع الوَقِت بَعَض شاوُُل وَبَقَِي

اللهِ.» ابُن َ هُو هَذا «إّنَ يَقوُل: وَ
فِي الاسِم بِهَذا يُؤمِنُونَ الَّذِيَن يُهلَِك أْن حاوََل الَّذِي جُُل َّ الر َ هُو هَذا «ألَيَس وَقالُوا: ُ سَمِعُوه الَّذِيَن كُّلُ فَذُهَِل ٢١

ُ ُيحـَيِّر وَكانَ ةً، َّ قُو يَزدادُ كانَ شاوَُل لـَِكّنَ ٢٢ الـكَهَنَةِ؟» كِبارِ إلَى وَيَْأخُذَهُْم عَلَيهِْم لِيَقبَِض هُنا إلَى يَْأِت ألَْم القُدِس؟
َحّقاً. المَِسيُح َ هُو يَسُوعَ أّنَ ً مُبَرهِنا دِمَشَق فِي الّساِكنِينَ اليَهُودَ

دِمَشق مِْن شاوُل هُروُب
ِ المَدِينَة بَوّاباِت يُراقِبُونَ فَكانُوا تِهِْم. ِبخُّطَ عَرََف شاوَُل أّنَ َ غَير ٢٤ لِيَقتُلُوهُ. اليَهُودُ تَآمَرَ َكثِيرَةٍ، أيّاٍم مُرُورِ وَبَعدَ ٢٣

المَدينَةِ. ُسورِ فِي ٍ فُتْحَة َ عَبر ُ وَأنزَلُوه َسلَّةٍ، في ُ وَوََضعُوه لَيلاً، ُ أخَذُوه ُ تَلامِيذَه لـَِكّنَ ٢٥ يَقتُلُوهُ، لـِكَي َ نَهار لَيَل
القُدس ِ مَدينَة فِي شاوُُل

مَُصّدِقِينَ َ غَير مِنهُ، خائِفِينَ هُْم ُّ كُل كانُوا هُْم لـَِكنَّ لامِيذِ. َّ الت إلَى يَنضَّمَ أْن حاوََل القُدِس، ِ مَدينَة إلَى َ جاء وَعِندَما ٢٦

فِي ّبَ َّ الر رَأى قَْد شاوَُل أّنَ َكيَف لَهُْم وَشَرََح ُسِل. ُّ الر إلَى ِ بِه وَأتَى ُ أخَذَه بَرنابا أّنَ َ غَير ٢٧ يَسُوعَ. تَلامِيذِ مِْن ُ ه َّ أن
بِشَجاعَةٍ. يَسُوعَ بِاسِْم دِمَشَق فِي َث َتحَّدَ ُ ه َّ أن َكيَف وَشَرََح مَهُ. َّ كَل ُ ه َّ وَأن يِق رِ الّطَ

النّاطِقِينَ اليَهُودَ ُيحادُِث وَكانَ ٢٩ . ّبِ َّ الر بِاسِْم ٍ بِشَجاعَة ُث وَيَتَحَّدَ القُدِس، فِي ةٍ َّ ي ِّ ِبحُر ُل يَتَنَّقَ مَعَهُْم شاوُُل وَبَقَِي ٢٨

إلَى ُ وَأرَسلُوه ةَ، َّ ي قَيصَرِ ِ مَدِينَة إلَى ُ أنزَلُوه بِهَذا، ُ الإخوَة َ عَلِم فَلَمّا ٣٠ قَتلِهِ. إلَى يَسعُونَ كانُوا هُْم لـَِكنَّ وَُيحاِججُهُْم. ةِ َّ ِي بِاليُونان
َطرُسوَس. ِ مَدِينَة

وَبَينَما ى. َّ تَتَقَو وَكانَْت لاِم، الّسَ مَِن بِفَترَةٍ ُع َّ َمَت تَت ِ وَالّسامِرَة َلِيِل وَالج ةِ َّ اليَهُودِي أنحاءِ جَمِيِع فِي ُ الـَكنِيسَة فَصارَِت ٣١

يَتَضاعَُف. أعضائِها ُ عَدَد كانَ القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن ُع وَتَتَشَّجَ ّبِ َّ الر َخوِف فِي َتحيا ُ الـَكنِيسَة كانَِت
يافا وَ ِّ اللِّد فِي بُطرُُس

ُ ًاْسمُه رَجُلا هُناكَ وَوَجَدَ ٣٣ دِّ. ُّ الل ِ َلدَة ب فِي سينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ ِ يارَة ِ لِز َ جاء المُدُِن، بِكُّلِ يَطُوُف بُطرُُس كانَ وَبَينَما ٣٢
المِِسيُح. يَسُوعُ يَشفِيَك ينياُس، إ «يا بُطرُُس: ُ لَه فَقاَل ٣٤ َسنَواٍت. ثَمانِي َ ة مُّدَ الفِراِش َ َطرِيح ً مَشلُولا كانَ ينِياُس، إ
. ّبِ َّ بِالر فَآمَنوا وَشارُونَ دِّ ُّ الل فِي يَسكُنُونَ كانُوا الَّذِيَن كُّلُ ُ فَرَآه ٣٥ الفَورِ، عَلَى فَنَهََض ِنَفِسَك.» ب فِراَشَك وَرَتِّْب فَانهَْض
الفُقَراءِ. عَلَى ُق وَتَتََصّدَ ٍ َحسَنَة بِأعماٍل ً دائِما تَقُومُ وَكانَْت «غَزالَةُ.» أْي طابِيثا، اْسمُها ٌ تِلمِيذَة يافا فِي وَكانَْت ٣٦

. العُلوِّيِ الّطابِِق فِي ٍ غُرفَة فِي ُ وَوََضعُوه َجسَدَها فَغَسَلُوا وَماتَْت. مَرَِضْت الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ٣٧

يَرُجوانِهِ: رَجُلَينِ أرَسلُوا دِّ، ُّ الل فِي كانَ بُطرَُس أّنَ لامِيذُ َّ الت سَمـِـَع فَلَمّا يافا. ِ َلْدَة ب مِْن ً يبَة قَرِ دِّ ُّ الل ُ َلْدَة ب وَكانَْت ٣٨
فَضلَِك.» مِْن تَأِخيرٍ دُونَ إلَينا «تَعاَل
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يَبِكينَ وَهُّنَ ُ َحولَه الأرامِِل كُّلُ فَوَقَفَْت ةِ. َّ ي العُلوِ ِ الغُرفَة إلَى ُ أخَذُوه وََصَل فَلَمّا مَعهُما. وَذَهََب بُطرُُس فَاْستَعَّدَ ٣٩

َ وََسجَد الغُرفَةِ، مَِن َمِيَع الج فَأخرََج ٤٠ ةٌ. َّ َحي وَِهيَ ُ غَزالَة تَصنَعُها كانَْت َّتِي ال الُأخرَى وَالمَلابَِس الأثواَب بُطرَُس ِيَن وَيُر
فَمَّدَ ٤١ مُعتَدِلَةً. جَلَسَْت بُطرَُس، رَأْت وَلَمّا عَينَيها. فَفَتََحْت انهَضِي.» طابِيثا، «يا الجَسَدِ: إلَى ً مُلتَفِتا قاَل َّ ثُم وََصلَّى.

ةً. َّ َحي لَهُْم مَها وَقَّدَ وَالأرامَِل سينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ دَعا َّ ثُم وَأنهَضَها. ُ يَدَه إلَيها
َشخٍص لَدَى ً َكثِيرَة ً أيّاما يافا فِي بُطرُُس وَبَقَِي ٤٣ . ّبِ َّ بِالر َكثِيرُونَ فَآمََن يافا، أنحاءِ كُّلِ فِي ُ الخـَبَر هَذا َ وَانتَشَر ٤٢

جُلُودٍ. دَبّاغُ َ وَهُو ِسمعانُ، ُ اْسمُه

١٠
ِيليُوس وَكَرن بُطرُُس

ةُ. َّ الإيطالِي ُ الـَكتِيبَة عَلَيها يُطلَُق ٍ َكتِيبَة فِي رومانِي٣٨ٌّ ضابٌِط َ وَهُو ِيليُوُس، كَرن ُ اْسمُه رَجٌُل َ ة َّ ي قَيصَرِ ِ مَدِينَة فِي وَكانَ ١

َ وََنحْو ٣ دائِماً. اللهِ إلَى يَُصلِّي وَ الفُقَراءِ، عَلَى بِسَخاءٍ ُق يَتََصّدَ وَكانَ ها، ُّ كُل ُ وَعائِلَتُه َ هُو َ الله َيخاُف ً تَقِيّا ِيليُوُس كَرن كانَ ٢

ِيليُوُس!» كَرن «يا لَهُ: يَقوُل وَ عَلَيهِ يَْدخُُل ِ الله عِندِ ًمِْن مَلاكا يا رُؤ فِي ِيليُوُس كَرن رَأى هرِ، الّظُ بَعدِ مِْن ِ الثّالِثَة ِ الّساعَة
ً خافِيَة لَيسَْت وََصدَقاتَُك «َصلَواتَُك المَلاكُ: ُ لَه فَقاَل َسيِّدُ؟» يا الأمرُ «ما وَقاَل: ِبخَوٍف فِيهِ ِيليُوُس كَرن َق فَحَّدَ ٤

عَلَى َضيٌف ُ ه َّ إن ٦ بُطرَُس. ً أيضا وَيُدعَى ِسمعانُ، ُ اْسمُه ً رَجُلا وَاَْستَْدِع يافا ِ َلدَة ب إلَى ً رِجالا أرِسْل وَالآنَ ٥ اللهِ. عَِن
البَحرِ.» عِندَ ُ بَيتُه ِسمعانُ، ُ اْسمُه دَبّاٍغ

ما كُّلَ لَهُْم وَشَرََح ٨ مُرافِقِيهِ، مِْن تَقِيّا٣٩ً ً وَُجندِيّا ِ خُّدامِه مِْن اثْنَينِ استَدعَى مَهُ، َّ كَل الَّذِي المَلاكُ مَضَى فَلَمّا ٧
يافا. إلَى وَأرَسلَهُما َحَصَل،

فَأَحّسَ ١٠ ًلِيَُصلِّيَ. يبا تَقرِ هرِ الّظُ عِندَ طِح الّسَ إلَى بُطرُُس َصعِدَ َلدَةِ، الب مَِن بُونَ يَقتَرِ كانُوا وَبَينَما التّالِي، اليَوِم وَفِي ٩

ً َشيئا وَرَأى مَفتُوحَةً، َ ماء الّسَ وَرَأى ١١ ُسباٍت. ِ حالَة فِي راَح عامَ، الّطَ ونَ يُعِّدُ كانُوا وَبَينَما يَأكَُل. أْن وَأرادَ بِالجُوِع
وَزَواِحفِها الأْرِض بَهاِئِم أنواِع كُّلُ فِيها وَكانَ ١٢ الأْرِض. إلَى ِ الأربَعَة أطرافِها مِْن مُدَلّاةً ً َكبِيرَة ُماٍش ق َ قِطعَة ُ يُشبِه

وَكُْل!» اذَبحْ بُطرُُس، يا «هَيّا َصوٌت: ُ لَه قاَل َّ ثُم ١٣ ماءِ. الّسَ وَُطيُورِ
َنجِساً.» أْو ً ما َّ ُمحَر ً َشيئا ً يَوما آكُْل لَْم فَأنا ! رَّبُ يا هَذا أفعََل لَْن بُطرُُس: فَقاَل ١٤

رُفـِـَع الحاِل وَفِي مَّراٍت. ثَلاَث هَذا وَحَدََث ١٦ أنَت!» ُ ُتحَرِّمُه لا اللهُ، ُ رَه ّطهَّ «ما ِيَةً: ثان ً ة مَّرَ وُت الّصَ ُ لَه فَقاَل ١٥

ماءِ. الّسَ إلَى ُ الشِّيء ذَلَِك
أرَسلَهُْم الَّذِيَن الرِّجاُل كانَ الأثناءِ، ِ هَذِه وَفِي رَآها. َّتِي ال يا ؤ ُّ الر مَعنَى فِي ً عَمِيقا ً تَفِكيرا ُ يُفَكِّر بُطرُُس فَراَح ١٧

بُطرَُس يُْدعَْى الَّذِي ِسمعانُ كانَ إْن يَسألُونَ فَنادُوا ١٨ بِالباِب. واقِفِينَ وَصارُوا ِسمعانَ، بِيِت عَْن يَسألُونَ ِيليُوُس كَرن
هُناكَ. ً َضيفا

١٠:١ ٣٨
(22 العدد في ً (أيضا مئة.» «قائد ً حرفيا روماني. ضابط

١٠:٧ ٣٩
. اليَهُودِّيِ بِالإيماِن ٌ مُتاثِّر ُ ه َّ لـَِكن يهُودّيِ َ غير تَقِيّاً. ً ُجندِيّا
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وَانزِْل فَانهَْض ٢٠ عَنَك، يَبحَثُونَ رِجاٍل َ ثَلاثَة إّنَ «ها وُح: ُّ الر ُ لَه قاَل يا، ؤ ُّ الر فِي ُ يُفَكِّر يَزاُل ما بُطرُُس كانَ وَبَينَما ١٩

جُُل َّ الر «أنا لِلرِّجاِل: وَقاَل بُطرُُس فَنَزََل ٢١ أرَسلْتُهُْم.» أنا لِأنِّي دٍ، تَرَدُّ أّيِ دُونَ مَعَهُم وَاْذهَْب ، فلِيِّ الّسُ الّطابِِق إلَى
ِجئتُمْ؟» فَلِماذا عَنْهُ. تَبحَثُونَ الَّذِي

ٌس مُقَّدَ مَلاكٌ ُ أمَرَه وَقَْد اليَهُودِ. كُّلُ ُ وََيحـتَرِمُه اللهَ، َيخاُف ٌ صاِلح رَجٌُل َ وَهُو ِيليُوُس. كَرن الّضابُِط «أرَسلَنا قالُوا: ٢٢
كَلاٍم.» مِْن لَدَيَك ما وَيَسمََع بَيتِهِ، إلَى يَدعُوَكَ أْن

بَعُض ُ مَعَه وَذَهََب مَعَهُْم. وَذَهََب استَعَّدَ التّالِي اليَوِم وَفِي يلَةِ. َّ الل تِلَك فِي وَاْستَضافَهُْم ُخوِل لِلدُّ بُطرُُس فَدَعاهُْم ٢٣
ُ بَه أقارِ جَمََع وَقَْد انتِظارِهِْم فِي ِيليُوُس كَرن وَكانَ ةَ. َّ ي قَيصَرِ ِ مَدِينَة إلَى وََصَل التّالِي، اليَوِم وَفِي ٢٤ يافا. ِ َلدَة ب مِْن ِ الإخوَة

بِينَ. َّ المُقَر ُ وَأصدِقاءَه
لَهُ: وَقاَل ُ أقامَه بُطرَُس لـَِكّنَ ٢٦ لَهُ. وََسجَدَ قَدَمَيهِ عِندَ ِنَفِسهِ ب وَألقَى ِيليُوُس كَرن ُ َلَه استَقب بُطرُُس، دَخََل وَعِندَما ٢٥
بُطرُُس: لَهُْم فَقاَل ٢٨ ُمجتَمِعِينَ. يَن َكثِيرِ ً أشخاصا فَوَجَدَ إلَيهِ، ُث يَتَحَّدَ َ وَهُو بُطرُُس وَدَخََل ٢٧ بَشَرٌ!» إلّا أنا ما «انهَْض!
أّيَ َ أعتَبِر أْن يَنبَغِي لا ُ ه َّ أن أرانِي َ الله لـَِكّنَ . يَهودِّيٍ َ غَير ً أحَدا يَزُورَ أْو ُيخالَِط أْن اليَهُودِّيِ عَلَى مٌ َّ ُمحَر ُ ه َّ أن تَعرِفُونَ ْ «أنتُم

َطلَبِي؟» فِي ْ أْرَسلْتُم ِماذا ل أسألـُكُْم، فَإنِّي وَلِهَذا اعتِراٍض. أّيِ دُونَ ِجئُت ُمُونِي، دَعَوت فَلَمّا ٢٩ َنجِساً. إنساٍن
وَقََف وَفَجأةً الثّالِثَةِ. ِ الّساعَة أِي الوَقِت، هَذا مِثِل فِي ُأَصلِّي بَيتِي فِي ُكنُت أيّاٍم ِ أربَعَة «قَبَل ِيليُوُس: كَرن فَقاَل ٣٠

ً رِجالا فَأرِسْل ٣٢ َصدَقاتَُك. ُ عَنه َتخَف وَلَْم َصلاتََك، ُ الله سَمـِـَع ِيليُوُس، كَرن ‹يا وَقاَل: ٣١ ً بَرّاقَة بِمَلابَِس أماِمي رَجٌُل
البَحرِ.› قُرَب بّاِغ الدَّ ِسمعانَ بَيِت فِي نازٌِل َ فَهُو هُنا. إلَى لِلمَِجيءِ بُطرَُس يُدعَى الَّذِي ِسمعانَ وَادعُ يافا، ِ َلدَة ب إلَى
بِأْن ّبُ َّ الر ِ بِه َ أمَرَك ما لِنَسمََع ِ الله ِ َحضْرَة فِي ً جَمِيعا َنحُن فَها َجِيءِ. بِالم فَت َلَّطَ ت وَأنَت َطلَبَِك. فِي ً فَورا فَأرَسلُْت ٣٣

تَقُولَهُ.»
ِيليُوس كَرن بَيِت فِي ُث يَتَحَّدَ بُطرُُس

مَْن كُّلَ يَْقبَُل ُ ه َّ إن بَْل ٣٥ النّاِس، بَينَ ُ ُمَيِّز ي لا َ الله أّنَ ً تَماما الآنَ فَهِمُت «لَقَْد لَهُْم: فَقاَل ُث يَتَحَّدَ بُطرُُس بَدَأ َّ ثُم ٣٤
لاِم الّسَ ِ بِبِشارَة ً مُنادِيا ِيَل، إسرائ لِبَنِي أرَسلَها َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ وَهَذِه ٣٦ كانَ. َشعٍب أّيِ مِْن واَب الّصَ يَفعَُل وَ قيهِ َّ يَت

البَشَرِ. كُّلِ رَّبُ َ هُو الَّذِي المَِسيِح، يَسُوعَ ِخلاِل مِْن
ْ سَمِعْتُم وَقَْد ٣٨ يُوَحنّا. بِها نادَى َّتِي ال ِ ة َّ المَعمُودِي بَعدَ َلِيِل الج مَِن ً بَدءا ةِ، َّ اليَهُودِي كُّلِ فِي حَدََث ما تَعرِفُونَ ْ «فَأنتُم ٣٧

ً وَشافِيا َ الخـَير ً فاعِلا ُل َّ يَتَجَو كانَ ُ ه َّ أن َكيَف وَتَعرِفُونَ ةٍ. َّ وَبِقُو القُدُِس وِح ُّ بِالر ُ مَسَحَه َ الله أّنَ وََكيَف النّاصِرِّيَ يَسُوعَ عَْن
مَعَهُ. كانَ َ الله لِأّنَ بلِيُس، إ عَلَيهِْم َط َّ تَسَل الَّذِيَن كُّلَ

ُ أقامَه َ الله لـَِكّنَ ٤٠ َخشَبَةٍ. عَلَى ُ قُوه َّ عَل بِأْن ُ قَتَلُوه وَقَْد القُدِس. وَفِي اليَهُودِ دِيارِ فِي ُ فَعَلَه ما لِكُّلِ شُهُودٌ «وََنحُن ٣٩

الَّذِيَن َنحُن لَنا َ َظهَر فَقَْد مُسبَقاً. ُ الله اختارَهُمُ لِشُهُودٍ َ َظهَر بَْل لِْلجَمِيِع، ْ يَظهَر لَْم َ وَهو ٤١ الثّالِِث. اليَوِم فِي ُ وَأظهَرَه
الأمواِت. بَينِ مِْن قامَ أْن بَعدَ ُ مَعَه بنا وَشَرِ أكَلنا

يَشهَدُونَ الأنبِياءِ وَكُّلُ ٤٣ وَالأمواَت. َ الأحياء يَدِيُن لـِكَْي ُ الله ُ نَه َّ عَي الَّذِي َ هُو ُ ه َّ أن وَنَشهَدَ النّاَس َ نُبَشِّر بِأْن «وَأمَرَنا ٤٢
بِاْسمِهِ.» الخَطايا غُفرانَ يَناُل ِ بِه يُؤمُِن مَْن كُّلَ بِإّنَ
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اليَهُود غَيرِ عَلَى َيحِّلُ القُدُُس ُّوُح الر
الرِّسالَةَ. يَسمَعُونَ كانُوا الَّذِيَن كُّلِ عَلَى القُدُُس وُح ُّ الر حَّلَ الُأمُورِ، ِ بِهَذِه مُ َّ يَتَكَل يَزاُل ما بُطرُُس كانَ وَبَينَما ٤٤

أيضاً. اليَهُودِ غَيرِ عَلَى انسََكبَْت قَدِ القُدُِس وِح ُّ الر َ ة َّ عَطِي لِأّنَ بُطرَُس، مََع جاءُوا الَّذِيَن اليَهُودُ المُؤمِنُونَ فَدُهَِش ٤٥
هَؤُلاءِ عَْن َ الماء يَمنََع أْن أحَدٌ ُ «أيَقدِر ٤٧ بُطرُُس: قاَل حينَئِذٍ اللهَ. وَيُسَبُِّحونَ ٍ ُمختَلِفَة بِلُغاٍت مُونَ َّ يَتَكَل سَمِعُوهُْم فَقَْد ٤٦

ُ مِنه َطلَبُوا َّ ثُم المَِسيِح، يَسُوعَ بِاسِْم دُوا يَتَعَمَّ بِأْن فَأمَرَهُْم ٤٨ مِثلَنا.» القُدَُس وَح ُّ الر قَبِلُوا قَْد فَهُْم دُوا؟ يَتَعَمَّ لـِكَي النّاِس
أيّاٍم. َ ة عِّدَ مَعَهُْم يَبقَى أْن

١١
القُدس إلَى بُطرَُس ُ عَودَة

بُطرُُس َصعِدَ فَلَمّا ٢ . ّبِ َّ الر َ ًكَلِمَة أيضا وا َلَّقُ ت قَْد اليَهُودِ َ غَير أّنَ ةِ َّ اليَهُودِي إقليِم أنحاءِ جَمِيِع فِي ُ وَالإخوَة ُسُل ُّ الر وَسَمـِـَع ١

وَأكَلَت َمختُونِينَ غَيرِ أشخاٍص بُيُوَت دَخَلَت «لَقَْد لَهُ: وَقالُوا ٣ الخِتاِن. إلَى يَدعُونَ الَّذِيَن أولَئَِك ُ انتَقَدَه القُدِس، إلَى
قاَل: ٥ تَماماً. حَدََث ما لَهُْم يَشرَُح بُطرُُس فَبَدَأ ٤ مَعَهُْم!»

أطرافِها مِْن ً قَة َّ مُعَل ً َكبِيرَة ُماٍش ق َ قِطعَة ُ يَشبِه ً َشيئا رَأيُت يا. رُؤ وَرَأيُت ُسباٌت عَلَيَّ فَوَقََع ُأَصلِّي، يافا ِ َلْدَة ب فِي «ُكنُت
وَُطيُوراً. وَزَواِحَف ً مُتَوَّحِشَة وََحيواناٍت َ بَهائم فَرَأيُت فِيها، َ ظَر َّ الن ْقُت َّ فَدَق ٦ . عَلَيَّ وَنَزَلَْت ماءِ، الّسَ مَِن وَمُدَلّاةً ِ الأربَعَة

وَكُْل.› اذَبحْ بُطرُُس. يا ‹انهَْض لِي: يَقُوُل ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم ٧

قَبُل!› مِْن َنجٌِس أْو مٌ َّ ُمحَر َطعامٌ َمِي ف يَدخُْل لَْم ! رَّبُ يا هَذا أفعََل ‹لَْن ُلُْت: ق «لـَِكنِّي ٨

أنَت!› ُ ُتحَرِّمُه لا اللهُ، ُ رَه ّطهَّ ‹ما ماءِ: الّسَ مَِن ً ِيَة ثان وُت الّصَ «فَأجابَني ٩

إلَى رِجاٍل ُ ثَلاثَة وََصَل حظَةِ، الّلَ تِلَك وَفِي ١١ ماءِ. الّسَ إلَى شَيءٍ كُّلُ ارتَفََع َّ ثُم مَّراٍت. ثَلاَث ذَلَِك حَدََث «وَقَْد ١٠

دٍ. تَرَدُّ دُونَ مَعَهُْم أذهََب بِأْن وُح ُّ الر فَأمَرَنِي ١٢ ةَ. َّ ي قَيصَرِ ِ مَدِينَة مِْن إلَيَّ ُأرَسلُوا قَْد وَكانُوا فِيهِ. نَنزُِل كُنّا الَّذِي البَيِت
يَقُوُل ِ بَيتِه فِي ً واقِفا ً مَلاكا رَأى ُ ه َّ أن َكيَف فَأخبَرَنا ١٣ جُِل. َّ الر بَيَت وَدَخَلنا ةُ، َّ ت الّسِ ُ الإخوَة هَؤُلاءِ مَعِي ذَهََب َكما
خَلاُصَك يَكُونُ ِ بِه ً كَلاما َسيُخبِرُكَ َ وَهُو ١٤ بُطرَُس. يُدعَى الَّذِي ِسمعانَ وَاَْستَْدِع يافا ِ َلدَة ب إلَى ً رِجالا ‹أرِسْل لَهُ:

عائِلَتَِك.› كُّلِ وَخَلاُص
َسبََق ما رُت َّ تَذَك َّ ثُم ١٦ البِدايَةِ.٤٠ فِي َنحُن عَلَينا حَّلَ َكما ً تَماما عَلَيهِْم، القُدُُس وُح ُّ الر حَّلَ َّمُ، أتَكَل بَدَْأُت «فَلَمّا ١٥

ُ أعطاهُم قَْد ُ الله كانَ فَإْن ١٧ القُدُِس.› وِح ُّ الر فِي فَسَتُعَمِّدُونَ ْ أنتُم أمّا الماءِ، فِي ُ يُعَمِّد يُوَحنّا ‹كانَ ٤١: ّبُ َّ الر ُ قالَه أْن
اللهَ؟» َ لُِأقاوِم أنا فَمَْن المَِسيِح، يَسُوعَ ّبِ َّ بِالر آمَنّا عِندَما لَنا أعطاها َّتِي ال نَفسَها َ ة َّ العَطِي

َ فُرَصة اليَهُودِ َ غَير ى َّ َحت ُ الله أعطَى فَقَْد «إذاً، وَقالوا: َ الله دُوا َّ وََمج الجَدَِل، عَِن فُوا َّ تَوَق هَذا، المُؤمِنُونَ سَمـِـَع فَلَمّا ١٨
َياةِ!» الح إلَى تَقُودُ َّتِي ال ِ بَة و َّ الت

ة َّ أنطاِكي فِي ُ البِشارَة
١١:١٥ ٤٠

.2 أعمال انظر الخمسين. يوم عيد في القدس الروح بحلول الـكنيسة تأسيس بداية أي البداية. في
١١:١٦ ٤١

5. :1 أعمال انظر . ّبُ َّ الر ُ قالَه أْن َسبََق ما
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وَكانُوا ةَ. َّ وَأنطاِكي وَقُبرَُص َ ة َّ فِينِيقِي إلَى فَوََصلُوا اْستِفانُوَس، زَمَِن فِي حَدََث الَّذِي الاْضطِهادُ تَهُمُ َّ َشت الَّذِيَن أمّا ١٩

بَدَُأوا ةَ، َّ أنطاِكي إلَى جاءُوا فَلَمّا يَن. وَقِيرِ قُبرَُص مِْن الرِّجاِل بَعُض بَينَهُْم وَكانَ ٢٠ اليَهُودِ. َ غَير ً أحَدا يُبَشِّرُونَ لا
وآمَنُوا النّاِس مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ فَآمََن مَعَهُْم. ّبِ َّ الر ُ يَد وَكانَْت ٢١ يَسُوعَ. ّبِ َّ بِالر ؤَيُبَشِّرونَهُْم ِيِّيْنَ، اليُونان مََع ً أيضا ثُونَ يَتَحَّدَ

. ّبِ َّ بِالر
ِ الله َ نِعمَة وَرَأى وََصَل فَلَمّا ٢٣ ةَ. َّ أنطاِكي إلَى بَرنابا فَأرَسلُوا القُدِس، فِي ِ الـَكنِيسَة إلَى ُ الأخبار ِ هَذِه وَوََصلَْت ٢٢

ً رَجُلا بَرنابا كانَ فَقَْد ٢٤ بِهِْم. قُلُو كُّلِ مِْن ّبِ َّ لِلر ُمخلِِصينَ وا ُّ يَظَل أْن عَلَى ً جَمِيعا عَهُْم َّ وََشج َكثِيراً، فَرَِح هُناكَ، تَعمَُل
. ّبِ َّ الر إلَى النّاِس مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ َ فَجاء وَالإيماِن. القُدُِس وِح ُّ الر مَِن ً مَملُوءا صاِلحاً،

ً َسنَة ِ الـَكنِيسَة مََع وَاجتَمَعا ةَ. َّ أنطاِكي إلَى ُ أحضَرَه وَجَدَهُ، فَلَمّا ٢٦ شاوَُل. ًعَْن َبحثا َطرُسوَس إلَى بَرنابا َ ه تَوَجَّ َّ ثُم ٢٥
ةَ. َّ أنطاِكي فِي ةٍ مَّرَ ِل لِأّوَ مَِسيِحيِّينَ لامِيذُ َّ الت وَدُِعيَ النّاِس. مَِن ً َكبِيرا ً عَدَدا ما َّ وَعَل كامِلَةً،

أغابُوُس، ُ اْسمُه مِنهُْم، واِحدٌ وَوَقََف ٢٨ ةَ. َّ أنطاِكي إلَى القُدِس ِ مَدينَة مَِن الأنبِياءِ بَعُض َ جاء الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ٢٧

كُّلُ يُرِسَل أْن لامِيذُ َّ الت َ ر َّ فَقَر ٢٩ كلُوديُوَس. حُكمِ َ أثناء هَذا حَدََث هُ. َّ كُل َ العالَم َستَعُّمُ ً َشدِيدَة ً َمجاعَة بِأّنَ وِح ُّ بِالر أ َّ وَتَنَب
يُوِخ لِلّشُ عاتِهِْم ُّ تَبَر أرَسلُوا َحيُث فَعَلُوهُ، ما وَهَذا ٣٠ ةِ. َّ اليَهُودِي فِي الّساِكنِينَ ِ الإخوَة ِ ِمُساعَدَة ل يَستَطِيُع، ما قَدرَ واِحدٍ

وَشاوَُل. بَرنابا يِق َطرِ عَْن
١٢

يِف. بِالّسَ يُوَحنّا أِخي يَعقُوَب بِقَتِل فَأمَرَ ٢ الـَكنِيسَةِ. َ أعضاء يَضطَهِدُ هِيرُودُُس َلُِك الم بَدَأ الوَقِت، ذَلَِك َنحوِ وَفِي ١
ُ وََضعَه عَلَيهِ، قَبََض أْن وَبَعدَ ٤ ُختَمِرِ. الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدِ َ أثناء ً أيضا بُطرَُس عَلَى قَبََض اليَهُودَ، أْرضَى هَذا أّنَ رَأى وَلَمّا ٣
النّاِس أمامَ ُ ُيحاكِمَه أْن ِ تِه َّ نِي فِي وَكانَ ِلحِراَستِهِ. ً ُجندِيّا َ عَشَر َ ة َّ ِست مِْن َُّف تَتَأل ةٍ َّ ي ِ عَسكَر وِحدَةٍ إلَى ُ مَه َّ وََسل الّسِجِن. فِي

أجلِهِ. مِْن ةً حارَّ َصلَواٍت اللهِ إلَى تَرفَُع فَكانَْت ُ الـَكنِيسَة أمّا الّسِجِن. فِي ً ُمحتََجزا بُطرُُس فَكانَ ٥ الفِصِح. عِيدِ بَعدَ
الّسِجن مَِن بُطرَُس إنْقاذُ

ً دا َّ مُقَي يْنِ، َّ ُجندِي بَينَ ً نائِما بُطرُُس كانَ ِ يلَة َّ الل تِلَك فِي التّالِي. اليَوِم فِي ً عَلَنا بُطرَُس َ ُيحاِكم أْن ِيدُ يُر هِيرُودُُس وَكانَ ٦

نُورٌ وَلَمََع هُناكَ. ّبِ َّ الر عِندِ مِْن مَلاكٌ وَقََف وَفَجأةً، ٧ الّسِجَن. يُراقِبُونَ ِ البَوّابَة عِندَ حُرّاٌس هُناكَ وَكانَ بِِسلِسلَتَينِ.
عَْن لِسلَتاِن الّسِ فَسَقَطَِت بِسُرعَةٍ!» «قٌْم لَهُ: وَقاَل ُ وَأيقَظَه َجنبِهِ، عَلَى ً َخفِيفَة ً بَة ضَر بُطرَُس المَلاكُ فَضَرََب الزِّنزانَةِ. فِي

وَاتبَعنِي.» رِداءَكَ «البِْس لَهُ: المَلاكُ قاَل َّ ثُم فَفَعََل. وَِحذاءَكَ.» ِحزامََك «البِْس لِبُطرَُس: المَلاكُ قاَل َّ ثُم ٨ يَدَيهِ.
مَّرا أْن وَبَعدَ ١٠ يا. رُؤ يَرَى ُ ه َّ أن َظّنَ فَقَْد َحقِيقِيّاً، كانَ المَلاكُ ُ يَفعَلُه ما أّنَ يَدرِي يَكُْن وَلَْم الخارِِج، إلَى ُ فَتَبِعَه ٩

فَخَرَجا ذاتِها، مِْن فَانفَتََحْت المَدِينَةِ. إلَى ِ المُؤَدِّيَة ةِ َّ الحَدِيدِي ِ البَوّابَة إلَى وََصلا الحُرّاِس، مَِن ِ ِيَة وَالثّان الُأولَى َجمُوعَتَينِ بِالم
فَجأةً. المَلاكُ ُ تَرَكَه َّ ثُم واِحدٍ، شارٍِع َ مَسافَة َسيرَهُما وَتابَعا مِنها.

يَدَي مِْن وَأنقَذَنِي مَلاكَهُ، ّبُ َّ الر أرَسَل فِعلاً: َصحِيٌح هَذا أّنَ أعرُِف «الآنَ وَقاَل: َيحلُمُ، لا ُ ه َّ أن بُطرُُس فأدرَكَ ١١
لِي.» َيحدَُث أْن يَنتَظِرونَ اليَهُودُ كانَ ما كُّلِ وَمِْن هِيرُودُوَس،

أشخاٌص هُناكَ َع َّ تَجَم قَْد وَكانَ مَرقَُس. ً أيضا يُدعَى الَّذِي يُوَحنّا ُأمِّ يَمَ، مَر بَيِت إلَى ذَهََب هَذا، أدرَكَ فَلَمّا ١٢

َصوَت زَْت َّ مَي فَلَمّا ١٤ . تَرُدَّ لـِكَْي رُودا اْسمُها ٌ خادِمَة فَجاءَْت . الخارِِجيَّ الباَب بُطرُُس فَقَرَعَ ١٣ ونَ. ُّ يَُصل كثِيرُونَ
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لَها: فَقالُوا ١٥ بِالباِب.» واقٌِف «بُطرُُس وَقالَْت: الباَب. ُ لَه تَفتََح أْن دُونَ الدّاِخِل إلَى فَرَحتِها مِْن رََكَضْت بُطرَُس،
مَلاكُهُ.» ُ ه َّ «إن فَقالُوا: هُوَ. ُ ه َّ أن عَلَى تُصِرُّ ْت َّ َظل ها لـَِكنَّ َمجنُونَةٌ!» «أنِت

وَشَرََح يَهدَُأوا، أْن ِ ِيَدِه ب لَهُْم َ فَأشار ١٧ ذُهِلُوا. وَرَأوهُ، الباَب فَتَُحوا فَلَمّا الباِب. قَرعَ وَاَصَل بُطرَُس أّنَ َ غَير ١٦
مَكاٍن إلَى وَذَهََب َ غادَر َّ ثُم بِهَذا.» َ وَالإخوَة يَعقُوَب «أخبِرُوا لَهُْم: وَقاَل الّسِجِن. مَِن ُ أخرَجَه ّبَ َّ الر أّنَ َكيَف لَهُْم

آخَرَ.
حَدََث قَْد يَكُونَ أْن ُمِكُن ي «ماذا يَتَساءَلُونَ: وَكانُوا الحُرّاِس. بَينَ ٌ َكثِير ِباكٌ ارت حَدََث هارُ، النَّ َطلََع وَعِندَما ١٨

بِإعدامِهِْم. وَأمَرَ الحُرّاِس مََع ً َتحقِيقا أجرَى هَذا وَبَعدَ َيجِدهُ. فَلَْم ُ عَنه هِيرُودُُس وََبحََث ١٩ لِبُطرَُس؟»
أغرِيباس هِيرُودَُس مَوُت

َ ُصور أهِل مِْن ً ِجّدا ً غاِضبا وَكانَ ٢٠ هُناكَ. الوَقِت بَعَض وَأمضَى َ ة َّ ي قَيصَرِ إلَى ةِ َّ اليَهُودِي مَِن هِيرُودُُس نَزََل َّ ثُم
لأّنَ هِيرُودُوَس، مََع يَتَصالَحُوا أْن َطلَبُوا بلاْستَُس، َلِِك الم حاِجِب دَعمَ َضمِنُوا أْن فَبَعدَ إلَيهِ. وَفدٍ فِي فَجاءُوا وََصيداءَ.

َلِِك. الم ِ مِنْطَقَة مِْن عاِم الّطَ عَلَى َتحُصُل كانَْت مِنطَقَتَهُْم
النّاُس: فَهَتََف ٢٢ النّاِس. فِي ً ِخطابا وَألقَى عَرِشهِ، عَلَى وَجَلََس َ ة َّ َلـَِكي الم ُ ِيابَه ث هِيرُودُُس لَبَِس مُعَيَّنٍ، يَوٍم وَفِي ٢١

يَْأكُُل ودُ الدُّ وَأخَذَ اللهَ. ُمَجِّدِ ي لَْم ُ ه َّ لِأن ، ّبِ َّ الر عِندِ مِْن مَلاكٌ ُ َبَه ضَر وَفَجأةً ٢٣ بَشَرٍ!» َصوُت لا إلَهٍ، َصوُت «هَذا
ماَت. أْن إلَى ُ َجسَدَه

ِســُع. َّ وَتَت ُ تَنتَشِر فَكانَْت اللهِ، ُ كَلِمَة أمّا ٢٤

مَْرقَُس. ى يُسَمَّ الَّذِي يُوَحنّا مُصطَِحبينَ َ ة َّ أنطاِكي إلَى وَعادا القُدِس ِ مَدينَة فِي تَهُما مَهَمَّ وَشاوُُل بَرنابا وَأنَهى ٢٥

١٣
وَشاوُل لِبَرنابا ٌ ة خاّصَ ٌ ِخدمَة

وَلُوكيُوُس نِيجَرَ، يُدعَى كانَ الَّذِي وَِسمعانُ بَرنابا، هُناكَ فَكانَ وَالمُعَلِّمِينَ. الأنبِياءِ بَعُض َ ة َّ أنطاِكي ِ َكنِيسَة فِي وَكانَ ١

يَُصومُونَ، وَ ّبَ َّ الر َيخدِمُونَ كانُوا وَبَينَما ٢ وَشاوُُل. هِيرُودَُس،٤٢ الوالِي مََع نَشَأ قَْد كانَ الَّذِي وَمَنايُِن ، ينِّيُ القَيرِ
صامُوا أْن فَبَعدَ ٣ إلَيهِ.» دَعَوتُهُما أْن َسبََق الَّذِي بِالعَمَِل يَقُوما لـِكَي وَشاوَُل بَرنابا لِي ُصوا «َخّصِ القُدُُس: وُح ُّ الر قاَل

وَأرَسلُوهُما. وَشاوَُل، بَرنابا عَلَى أيدِيَهُْم وََضعُوا وا، ُّ وََصل
قُبرُص فِي وَشاوُُل بَرنابا

إلَى وََصلا وَعِندَما ٥ قُبرَُص. إلَى أبحَرا هُناكَ وَمِْن ةَ. َّ َسلُوِكي إلَى ذَهَبا القُدُُس، وُح ُّ الر أرَسلَهُما أْن وَبَعدَ ٤
يُساعِدُهُما. مَعَهُما يُوَحنّا وَكانَ اليَهُودِ، َمجامـِـِع فِي ّبِ َّ الر ِ بِرِسالَة بَشَّرا َسلامِيَس،

يَشُوعُ. باْر ُ اْسمُه يَهُودِّيٌ َ وَهُو كاذِباً، ً وَنَبِيّا ً ساِحرا هُناكَ فَوَجَدا بافُوَس. ِ مَدِينَة ى َّ َحت كُلِّها ِ يْرَة الجَزِ فِي فَاجتازا ٦

يَسمََع أْن وََطلََب وَشاوَُل بَرنابا َطلَِب فِي فَأرَسَل حَكيمٌ. رَجٌُل َ وَهُو بُولَُس، سَرِجيُوَس ِ يرَة الجَزِ ِلحاِكِم ً مُرافِقا وَكانَ ٧

١٣:١ ٤٢
والي أْو بِع ُّ الر ِبحاِكِم ٍ وِلايَة كُّلِ ُ حاِكم ى يُسَمَّ لِذَلَِك وِلاياٍت، أربِع إلَى فِلِسطِينُ مُوا قَّسَ قَْد الرّومانُ كانَ بع.» ُّ الر والِي «هِيرُودُوس ً حرفيّا هِيرُودُوس. َ الوالِي

1. :3 لُوقا َ بشارَة انظر بِع. ُّ الر
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شاوُُل، فَامتَلأ ٩ الإيماِن. عَِن َ الحاِكم يُبْعِدَ أْن وَحاوََل اْسمُهُ. يُتَرَجمُ َكما عَلِيمُ، ُ الّساِحر فَقاوَمَهُما ٨ اللهِ. مَِن ً رِسالَة
وَالحِيَِل الغِّشِ أنواِع بِكُّلِ ٌ مُمتَلِئ «أنَت لَهُ: وَقاَل ١٠ عَلِيمَ، إلَى ُ نَظَرَه َ ه وَوَجَّ القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن بُولُُس يُدعَى كانَ الَّذِي
ها فَالآنَ ١١ المُستَقِيمَةِ؟ ّبِ َّ الر ُطرُِق يهِ تَشوِ عَْن ً أبَدا َف َّ تَتَوَق ألَْن ! َحّقٌ َ هُو ما لِكُّلِ ٌ عَدُّو لإبلِيَس، ابٌن أنَت يْرَةِ! الشِّرِّ

مَِن.» َّ الز مَِن ً ة مُّدَ مَس الّشَ تَرَى لا أعمًَى فَتَكُونَ بَُك، تَضْرِ ّبِ َّ الر ُ يَد ِهيَ
مِْن ذُهَِل إْذ آمََن حَدََث، ما ُ الحاِكم رَأى فَلَمّا ١٢ ِيَدِهِ. ب ُ يَقُودُه ْن َّ عَم يَبحَُث وَراَح َشدِيدَةٌ، ٌ ُظلمَة الفَورِ عَلَى ُ فَغَمَرَته

. ّبِ َّ الر تَعلِيِم

بِيِسدِيَة فِي َّتي ال أنطاكيَة فِي بُولُس
إلَى وَرَِجــَع تَرَكَهُما يُوَحنّا لـَِكّنَ بَمْفِيليَةَ. فِي َ بَرْجَة ِ مَدِينَة إلَى وَوََصلُوا بافُوَس، مِْن ُ وَرِفِيقاه بُولُُس َ أبحَر َّ ثُم ١٣
وَجَلَسا. َجمَِع الم إلَى ذَهَبا بِت الّسَ وَفِي بِيِسيديَةَ. فِي َّتِي ال َ أنطاِكيَة إلَى فَوََصلا َ بَرجَة مِْن رِحلَتَهُما فَتابَعا ١٤ القُدِس.
الَأَخوَاِن، ها «َأّيُ تَقُوُل: ً رِسالَة َجمَِع الم عَِن المَسؤُولُونَ إلَيهِما أرَسَل ذَلَِك وَبَعدَ الأنبِياءِ. وَكِتاباُت ُ يعَة رِ َّ الش قُرِئَِت وَهُناكَ ١٥

ما.» َّ فَتَكَل عِب، لِلّشَ تَشِجيٍع ُ رِسالَة لَدَيُكما كانَْت إْن
وَقاَل: ِ ِيَدِه ب َ وَأشار بُولُُس فَوَقََف ١٦

آباءَنا، اْختارَ قَدِ ِيَل إسرائ بَنِْي َ إلَه إّنَ ١٧ . إلَيَّ أصغُوا اللهَ، َتخافُونَ الَّذِيَن اليَهُودِ َ غَير يا ْ وَأنتُم ِيَل، إسْرائ بَني رِجاَل «يا
َ َنحو وَاحتَمَلَهُْم ١٨ الأْرِض. تِلَك مِْن ِ العَظِيمَة ِ تِه َّ بِقُو أخرََجهُْم َّ ثُم مِصرَ، أْرِض فِي إقامَتِهِْم َ أثناء َشعبِنا َشْأِن مِْن وَرَفََع
ٍ مِئَة أربَِع ةِ ِمُّدَ ل ٢٠ ً مِيراثا لَهُْم الأْرَض وَأعطَى ِكنعانَ، أْرِض فِي ُشعُوٍب َ َسبعَة مَ َحّطَ َّ ثُم ١٩ ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ً عاما أربَعِينَ

ِيَل. َصمُوئ بِيِّ َّ الن زَمَِن ى َّ َحت ً قُضاة عَلَيهِْم وَلَّى هَذا وَبَعدَ عاماً. وَخَمِْسينَ
وَبَعدَ ٢٢ عاماً. أربَعِينَ فَحَكَمَهُْم بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن رَجٌُل َ وَهُو قَيٍْس، بَْن شاوَُل ُ الله فَأعطاهُمُ مَلِكاً، َطلَبُوا َّ «ثُم ٢١

َسيَفعَُل َ وَهُو قَلبِي. ُ ِيدُه يُر َكما يَسَّى بَْن َ داوُد وَجَدُت ‹لَقَْد فَقاَل: َ لِداوُد وَشَهِدَ ًعَلَيهِْم، مَلِكا َ داوُد َب نَّصَ اللهُ، ُ أزاحَه أْن
يدُهُ.› ُأرِ ما كُّلَ

يُوَحنّا نادَى َمجِيئِهِ، وَقَبَل ٢٤ يَسُوعَ. َ هُو وَعدِهِ، ًَحسََب ُمخَلِّصا ِيَل إسرائ لِبَنِي ُ الله أعطَى جُِل، َّ الر هَذا نَسِل «وَمِْن ٢٣

لـَِكْن هُوَ، لَسُت أنا ونَنِي؟ ُّ تَظُن ‹مَْن تَهُ: مَهَمَّ ُ يُكمِل َ وَهُو يُوَحنّا قاَل وَقَْد ٢٥ بَةِ. و َّ الت عَلَى ةٍ َّ مَبنِي ةٍ َّ بِمَعمُودِي ِيَل إسرائ بَنِي لِكُّلِ
ِحذائِهِ.› باَط رِ أحُّلَ أْن أستَِحّقُ لا بَعدِي َسيَْأتِي َشخٌص هُناكَ

َلاِص الخ ُ رِسالَة َنحُن إلَينا ُأرِسلَْت لَقَْد اللهَ، َتخافُونَ الَّذِيَن اليَهُودِ َ غَير يا ْ وَأنتُم براهِيمَ، إ َ أبناء يا الإخوَةُ، ها «أّيُ ٢٦
الأنبِياءِ اِت َّ نُبُو بِذَلَِك مُتَمِّمِينَ ُ أدانُوه بَْل يَسُوعَ، يَعرِفُوا فَلَْم القُدِس، َ مَدينَة يَسكُنُونَ الَّذِيَن وَقادَتُهُمُ اليَهودُ أمّا ٢٧ هَذِهِ،
أْن ِيلاُطَس ب مِْن َطلَبُوا هُْم أّنَ إلّا بِالمَوِْت، عَلَيهِ لِلحُكمِ أساٍس أّيَ َيجِدُوا لَْم هُْم أّنَ وَرُغمَ ٢٨ َسبٍت. كُّلَ يَقرَُأونَها َّتِي ال

بِقَتلِهِ. يَْأمُرَ
مَِن ُ أقامَه َ الله لـَِكّنَ ٣٠ قَبرٍ. فِي ُ وَدَفَنُوه لِيِب، الّصَ ِ َخشَبَة عَْن ُ أنزَلُوه عَنه، ِ بَة المَكتُو الُأمُورِ كُّلَ موا َّ تَم «وَلَمّا ٢٩

وََنحُن ٣٢ النّاِس. أمامَ ُ لَه شُهُودٌ الآنَ وَهُِم القُدِس. إلَى َلِيِل الج مَِن ُ رافَقُوه ذِيَن َّ لِل ً َكثِيرَة ً أيّامّا َ وََظهَر ٣١ المَوِت.
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المَوِت. مَِن يَسُوعَ أقامَ بِأْن أبناءَهُْم، َنحُن لَنا الوَعدَ هَذا َق َحّقَ وَقَْد ٣٣ وَعداً، ِنا لآبائ ُ الله أْعطَى لَقَْد بِذَلَِك. نُبَشِّرُكُْم
الثّانِي: المَزمُورِ فِي مَكتُوٌب َ هُو فََكما

٤٣ وَلَدْتَُك.› الَيَومَ وَأنا ابنِي، ‹أنَت
قاَل: فَسادٍ إلَى يَعُودَ لَْن ُ ه َّ وَأن المَوِت، مَِن ُ أقامَه ُ ه َّ أن ُ الله وَلِيُبَيِّنَ ٣٤

البَرَكاِت ‹َسُأعطِيكُمُ
٤٤ داوُدُ.› بِها وَعَْدُت َّتِي ال

آخَرَ: مَْزموٍر فِي يَقُوُل لِهَذا ٣٥

٤٥ ُن.› يَتَعَّفَ وَسَك قُّدُ َجسَدَ تَدَعَ ‹لَْن
مَِن ُ الله ُ أقامَه الَّذِي أمّا ٣٧ َجسَدُهُ، َن وَتَعَّفَ آبائِهِ، مََع وَدُفَِن ِجيلِهِ. فِي ِ الله قَصدَ َق َحّقَ أْن بَعدَ ُ داوُد ماَت فَلَقَْد ٣٦

مُوسَى ُ يعَة شَرِ عَجِزَْت لَقَْد يَسُوعَ. ِخلاِل مِْن الخَطايا بِغُفراِن لـَكُْم نُنادِي نا َّ أن ُ الإخوَة ها أّيُ فَاعلَمُوا ٣٨ ْن. يَتَعَّفَ فَلَْم المَوِت
الأنبِياءُ: ُ قالَه ما يُِصيبَكُْم أْن مِْن فَاحذَرُوا ٤٠ مِْنها. ُ ر َّ يَتَحَر ُ ه َّ فَإن بِيَسُوعَ يُؤمُِن مَْن كُّلُ أمّا ٣٩ َخطاياكُْم، مِْن ُتحَرِّرَكُْم أْن

المُستَهزِئُونَ، ها أّيُ ‹احذَرُوا ٤١

ـِكُوا. وَاهل بُوا وَتَعَّجَ
أيّامِكُْم، فِي ً عَمَلا َسأعمَُل فَأنا

أبَداً، ُ تَُصّدِقوه لَْن ً عَمَلا
٤٦ أحَدٌ!›» أخبَرَكُْم لَوْ ى َّ َحت

الاجتِماعُ، انتََهى فَلَمّا ٤٣ التّالِي. بِت الّسَ فِي نَفِسهِ الكَلاِم بِهَذا يُكَلِّماهُْم أْن مِنهُما َطلَبُوا مُنصَرِفَينِ، كانا وَبَينَما ٤٢

اللهِ. ِ نِعمَة فِي وا ُّ يَستَمِر أْن عَلَى وََحثّاهُم إلَْيهِْم َ ثا فَتَحَّدَ وَبَرنابا، بُولَُس المُتَهَوِّدِيَن وَالأتقِياءِ اليَهُودِ مَِن َكثِيرُونَ تَبـِـَع
النّاِس، جُمُوعَ اليَهُودُ رَأى فَلَمّا ٤٥ . ّبِ َّ الر ِ رِسالَة لِسَماِع ً يبا تَقرِ هُْم ُّ كُل ِ َلدَة الب ُسّكانُ اجتَمََع التّالِي، بِت الّسَ وَفِي ٤٤
«كانَ وَقالا: ِبجُرأةٍ. ما َّ تَكَل وَبَرنابا بُولَُس لـَِكّنَ ٤٦ يَشتِمُونَهُ. وَكانُوا يَقُولُهُ. بُولُُس كانَ ما وَقاوَمُوا الحَسَدُ، مَلأهُمُ
َ َياة الح ونَ تَستَِحّقُ لا َّكُْم بِأن أنفُِسكُْم عَلَى ْ فَحَكَمتُم رَفَْضتُموها، كُْم َّ لـَِكن لاً. أّوَ ْ أنتُم إلَيكُْم ِ الله َ رِسالَة نُوِصَل أْن ً يّا ضَرُورِ

وَقاَل: ّبُ َّ الر أوصانا فَقَْد ٤٧ اليَهُودِ، غَيرِ إلَى ِ بِالبِشارَة ُ ه نَتَوَجَّ الآنَ َنحُْن فَها ةَ. َّ الأبَدِي

الُأمَِم، ةِ َّ لِبَقِي ً نُورا لِتَكُونُوا ‹أقمْتُكُْم
5 :1 حبقوق ١٣:٤١ ٤٦ 10 :16 المزمور ١٣:٣٥ ٤٥ 3 :55 إَشعْياء ١٣:٣٤ ٤٤ 7 :2 مزمور ١٣:٣٣ ٤٣
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٤٧ كُلِّهِ›» للعالَِم َلاِص الخ يَق َطر يَن مُظهِر
ةِ. َّ الأبَدِي لِلحَياةِ ُ الله نَهُمُ َّ عَي الَّذِيَن كُّلُ وَآمََن . ّبِ َّ الر َ رِسالَة وَامتَدَُحوا َكثِيراً، فَرُِحوا هَذا، اليَهُودِ ُ غَير سَمـِـَع فَلَمّا ٤٨

كُلِّها. ِ ِنطَقَة الم فِي ّبِ َّ الر ُ رِسالَة وَانتَشَرَْت ٤٩

بُولَُس ِضّدَ اضطِهادٍ َ حَملَة فَبَدَُأوا المَدِينَةِ. رِجاِل وَكِبارَ ُجْتَمَِع، الم فِي البارِزاِت ِناِت٤٨ ّ المُتَدَي َ النِّساء اليَهُودُ َج َّ فَهَي ٥٠

وَأمّا ٥٢ ِيَةَ. يقُون إ ِ مَدِينَة إلَى ذَهَبا َّ ثُم قَدَمَيهِما، عَْن راَب ُّ الت فَنَفَضا ٥١ مِنطَقَتِهِْم. مِْن ةِ َّ بِالقُو وَأخرَُجوهُما وَبَرنابا،
القُدُِس. وِح ُّ الر وَمَِن الفَرَِح مَِن مُمتَلِئينَ فَكانوا لامِيذُ، َّ الت

١٤
ِيَة أيقُون فِي وَبَرنابا بُولُُس

ٌ عَدَد فَآمََن ما، َّ وَتَكَل اليَهُودِّيِ َجمَِع الم إلَى وَبَرنابا بُولُُس دَخََل َحيُث أيضاً، َ ة َّ ِي يقُون إ ِ مَدِينَة فِي ُ نَفسُه الأمرُ وَحَدََث ١

الإخوَةِ. عَلَى ُضوهُْم وَحَرَّ اليَهُودِ َ غَير ُجوا َّ هَي فَقَْد يُؤمِنُوا أْن رَفَُضوا الَّذِيَن اليَهُودُ أمّا ٢ ِيِّينَ. وَاليُونان اليَهُودِ مَِن ٌ َكبِير
بِأْن سَمََح بِأْن ِ نِعمَتِه َ رِسالَة ّبُ َّ الر دَ َّ وَأي . ّبِ َّ الر عَِن بِشَجاعَةٍ ماِن َّ يَتَكَل وَكانا يلَةً. َطوِ ً فَترَة هُناكَ وَبَرنابا بُولُُس وَبَقَِي ٣

َينِ. ُسول َّ لِلر َيِّدٍ مُؤ بَينَ وَما لِليَهُودِ َيِّدٍ مُؤ بَينَ ما ِ المَدِينَة أهُل وَانقَسَمَ ٤ أيدِيهِما. عَلَى وَعَجائُِب مُعِجزاٌت َتجرَِي
مَدِينَتَْي إلَى َبا وَهَر بِهَذا، عَلِما هُما أّنَ َ غَير ٦ وَرَجمِهِما. إلَيهِما ِ لِلإساءَة قادَتِهِْم مََع ً جَمِيعا وَاليَهُودُ اليَهُودِ ُ غَير كَ َّ وََتحَر ٥

يُبَشِّراِن. استَمَرّا وَهُناكَ ٧ ُحِيطَةِ. الم ِ ِنطَقَة وَالم َ ة َّ ِي لِيكَُأون ِ مُقاَطعَة فِي َ بَة وَدَر َ لِستَرَة
بَة وَدَْر َ لِستَرَة فِي

هَذا سَمـِـَع ٩ َكِسيحاً. َ وُلِد ُ ه َّ لأن قَّطُ قَدَميهِ عَلَْى مَشَْى قَْد يَكُْن لَْم القَدَمَيْنِ. ُ عاِجز رَجٌُل َ لِستَرَة فِي َيجلُِس وَكانَ ٨
مُرتَفـِـٍع: بَِصوٍت بُولُُس وَقاَل ١٠ يُشفَى. لـِكَي ً يمانا إ لَدَيهِ أّنَ وَرَأى إلَيهِ، ُ نَظَرَه بُولُُس َ ه فَوَجَّ مُ. َّ يَتَكَل َ وَهُو بُولَُس جُُل َّ الر

يَمشِي. وَأخَذَ َ فَقَفَز قَدَمَيَك!» عَلَى ً مُنتَِصبا «قِْف
إلَينا!» وَنَزَلُوا كَالنّاِس ُ الآلِهَة «أصبََح وَقالُوا: َ ة َّ ِي لِيكَُأون ِ مُقاَطعَة ِ بِلُغَة أصواتَهُْم رَفَعُوا بُولُُس، ُ فَعَلَه ما َمُع الج رَأى فَلَمّا ١١

زَفَْس، كاهُِن َ وَأحضَر ١٣ الكَلاِم. فِي َ المُبادِر كانَ ُ ه َّ لِأن «هَرْمََس»٥٠ ُ وْه فَسَمَّ بُولُُس أمّا «زَفَْس،»٤٩ بَرنابا وا ُّ وَسَم ١٢
لَهُما. َ ذَباِئح يُقَّدِمُوا أْن َمُع وَالج َ هُو أرادَ فَقَْد المَدِينَةِ. بَوّاباِت إلَى وَأكالِيَل ً ثِيرانا المَدِينَةِ، مَدخَِل عِندَ ُ مَعبَدُه كانَ الَّذِي
الرِّجاُل، ها «أّيُ ١٥ يَصرُخاِن: وَهُما َمِع الج إلَى وَاندَفَعا ِيابَهُما، ث قا مَّزَ بِهَذا، وَبُولَُس بَرنابا ُسولاِن َّ الر سَمـِـَع لَمّا لـَِكْن ١٤

ِ التّافِهَة الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن وَنُبعِدَكُْم البُشْرَى، لـَكُمُ نَنْقَِل لـِكَي هُنا وََنحُن مِثلـُكُْم. ٌ بَشَر ً أيضا َنحُن نا َّ إن هَذا؟ تَفعَلُونَ ِماذا ل
فِيها. ما وَكُّلَ َ وَالبَحر وَالأْرَض َ ماء الّسَ خَلََق الَّذِي الحَّيِ ِ الإلَه إلَى

6 :49 إَشعْياء ١٣:٤٧ ٤٧
١٣:٥٠ ٤٨

. اليَهُودِّيِ بِالإيماِن مُتاثِّراٌت هُّنَ لـَِكنَّ يَهُوديّاِت لَْسَن وَهُّنَ ِنات. ّ المُتَدَي النِّساء
١٤:١٢ ٤٩

.13 العدد في ً أيضا اليونان. عند ِ الآلِهَة أهَّمِ اسْمُ زَفْس.
١٤:١٢ ٥٠

بِاْسمِهِم. وناطٌق ِ الآلِهَة لبقية رسوٌل َّه أن يُعتقدُ وكان اليونان، ِ آلِهَة من هَرْمَس.
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ُ ه َّ لِأن لَهُ، تَشهَدُ ٍ أدِلَّة دُونَ يَترُْككُْم لَْم ُ ه َّ لـَِكن ١٧ لَهُْم. َيحلُو َكما يَعِيشُوا بِأْن ِ الغابِرَة ِ الأزمِنَة فِي عُوِب لِلّشُ سَمََح لَقَْد ١٦

بَكُْم قُلُو وَيَملُأ عاِم بِالّطَ يُزَّوِدُكُْم َ وَهُو أوقاتِها. فِي وََمحاِصيَل ماءِ الّسَ مَِن ً أمطارا يُعطِيكُْم َ فَهُو َكثِيرَةً. خَيراٍت لـَكُْم يَصنَُع
بِالفَرَِح.»

َكبِيْرٍ. َجهدٍ بَعدَ إلّا باِئحِ الذَّ تَقدِيِم مِْن النّاِس مَنَع يَستَطِيعا لَْم هُما فَإّنَ هَذا، كَلامِهِما وَرُغمَ ١٨

إلَى ُ وه وَجَرُّ بُولَُس فَرَجَمُوا جانِبِهِْم. إلَى ُمُوعَ الج وَاستَمالُوا ِيَةَ، وَإيقُون َ أنطاِكيَة مَدِينَتَْي مِْن اليَهُودِ بَعُض َ جاء َّ ثُم ١٩

ذَهََب التّالِي اليَوِم وَفِي المَدِينَةَ. وَدَخََل بُولُُس نَهََض َحولَهُ، لاميذُ َّ الت َع َّ تَجَم وَعِندَما ٢٠ مَيٌِّت. ُ ه َّ أن ظانِّيْنَ ِ المَدِينَة خارِِج
بَةَ. دَر ِ مَدِينَة إلَى بَرنابا مََع

َّة ي ُسورِ فِي َ أنطاِكيَة إلَى ُ العَودَة
لامِيذِ َّ الت نُفُوَس ياِن ِّ يُقَو وَكانَ ٢٢ وَأنطاِكيَةَ. َ ِيَة وَإيقُون َ لِستَرَة إلَى عادا َّ ثُم يَن، َكثِيرِ وَتَلْمَذا ِ المَدِينَة تِلَك فِي وَبَشَّرا ٢١

ً ُشيُوخا نا َّ عَي َّ ثُم ٢٣ َكثِيرَةٍ.» بِمُعاناةٍ ِ الله مُلِك فِي نَدخَُل أْن «يَنبَغِي لَهُْم: وَقالا الإيماِن. فِي وا ُّ يَستَمِر أْن عَلَى وَيُشَّجِعانِهِْم
بِهِ. آمَنوا الَّذي ّبُ َّ الر َيحفَْظهُمُ لـِكَْي وَصاما يا َّ وََصل َكنِيسَةٍ، كُّلِ فِي

وَمِْن ٢٦ أتّالِيَةَ. إلَى نَزَلا ذَلَِك وَبَعدَ بَرجَةَ، فِي بِالرِّسالَة ما َّ تَكَل َّ ثُم ٢٥ ةَ. َّ بَمفِيلِي إلَى وََصلا ةَ، َّ بِيِسيدِي اجتازا أِن وَبَعدَ ٢٤
لَهُما،٥١ ِ المُوكَلَة ِ الخِدمَة لإنجازِ اللهِ ِ ِنِعمَة ب مِْنها أرَسلاهُما قَْد ُ الإخوَة كانَ َّتي ال ُ المَدينَة وَهيَ أنطاِكيَةَ، إلَى أبحَرا هُناكَ

بِالفِعِل. الآنَ أنجَزاها وَقَْد
الإيماِن باَب فَتََح قَْد َ الله إّنَ لَهُْم وَقالا مَعَهُْم. ُ الله عَمَِل بِما وَأخبَراهُْم الـَكنِيسَةِ، َشعَب جَمَعا وََصلا، وَعِندَما ٢٧

قَِصيرَةٍ. َ غَيْر ً ة مُّدَ لامِيذِ َّ الت مََع وَأقاما ٢٨ اليَهُودِ. لِغَيرِ
١٥

ل الأّوَ المَسيحّيُ َجمَُع الم
فَلا مُوسَى، تَقلِيدِ َحسََب ُتختَتَنُوا لَْم «إْن َلِي: ي ما المُؤمِنِينَ يُعَلِّمُونَ وَكانُوا ةِ، َّ اليَهُودِي إقليِم مِْن الرِّجاِل بَعُض َ وَجاء ١

وَبَعِض وَبَرنابا بُولَُس عَلَى ُ الاختِيار فَوَقََع َكبِيرٌ. جَدٌَل بَينَهُْم وَحَدََث مَعَهُْم، وشاوُُل بَرنابا فَاختَلََف ٢ لـَكُْم.» خَلاَص
المَسألَةِ. ِ هَذِه لِبَحِث القُدِس فِي يُوِخ وَالّشُ ُسِل ُّ الر إلَى هاِب لِلذَّ المُؤمِنِينَ

الإيماِن. إلَى اليَهُودِ غَيرِ اهتِداءِ عَِن يَن ُمخـبِرِ وَالّسامِرَةِ، َ ة َّ فِينِيقِي فِي وَاجتازُوا انطَلَقُوا الـَكنِيسَةُ، عَْتهُمُ وَدَّ أْن وَبَعدَ ٣
يُوُخ.٥٢ وَالّشُ ُسُل ُّ وَالر ُ الـَكنِيسَة بِهِمُ بَْت رَّحَ القُدِس، إلَى وََصلُوا وَعِندَما ٤ الإخوَةِ. ًلِكُّلِ ًعَظِيما فَرَحا يُسَبُِّب ذَلَِك وَكانَ
ُيختَتَنَ أْن «يَنبَغي وَقالُوا: يِْسيِّينَ ِّ الفِر ِ جَماعَة إلَى المُنتَمِينَ المُؤمِنِينَ بَعُض فَوَقََف ٥ مَعَهُْم. ُ الله ُ فَعَلَه ما بِكُّلِ فَأخبَرُوهُْم

مُوسَى.» ِ يعَة شَرِ ِباِع ّ بات يُؤمَرُوا وَ اليَهُودِ ُ غَير
١٤:٢٦ ٥١

.3 -2 :13 أعمال انظر لَهُما. ِ المُوكَلَة ِ الخِدمَة لإنجازِ …
١٥:٤ ٥٢

17، :5 تيموثاوس 1 انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.
9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس
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الإخوَةُ، ها «أّيُ لَهُْم: وَقاَل بُطرُُس وَقََف يلَةٍ، َطوِ ٍ مُباَحثَة وَبَعدَ ٧ المَسألَةِ. ِ هَذِه لِدِراَسةِ يُوُخ وَالّشُ ُسُل ُّ الر فَاجتَمََع ٦

يُؤمِنُوا. وَ َمي ف عَلَى ِ البِشارَة َ رِسالَة اليَهُودِ ُ غَير يَسمََع لـِكَي الُأولَى، الأيّاِم مُنْذُ بَينِكُْم مِْن اختارَنِي قَدِ َ الله أّنَ تَعرِفُونَ ْ أنتُم
ُمَيِّزْ ي فَلَْم ٩ َنحُن.٥٤ مَعَنا فَعََل َكما القُدَُس٥٣ وَح ُّ الر أعطاهُمُ بِأْن لَهُْم ُ قُبُولَه َ أظهَر القُلُوِب، فِي ما يَعرُِف الَّذِي ُ فَالله ٨
َنحُن نَستَطـِـْع لَْم المُؤمِنِينَ عَلَى أثْقاٍل بِوَْضِع َ الله تُغِْضبوا أْن ُتحاوِلونَ فَلِماذا ١٠ بَهُْم. قُلُو بِالإيماِن َ ر َطهَّ بَْل وَبَينَهُْم، بَينَنا

أيضاً.» هَكَذا َسيَخلُُصونَ هُْم أّنَ وَنُؤمُِن يَسُوعَ، ّبِ َّ الر ِ ِنِعمَة ب َنخلُُص نا َّ أن نُؤمُِن نا َّ لـَِكن ١١ نَحمِلَها؟ أْن آباؤُنا وَلا
ُبِواِسطَتِهِما الله َصنَعَها َّتِي ال وَالعَجائِِب المُعِجزاِت كُّلِ عَْن ثاِن يَتَحَّدَ وَهُما وَشاوَُل بَرنابا إلَى استَمَعُوا َّ ثُم جَمِيعاً، فََصمَتوا ١٢

اليَهُودِ. غَيرِ بَينَ
َ أظهَر َكيَف فَقاَل ِسمعانُ َث َتحَّدَ لَقَْد ١٤ اْسمَعُونِي. الإخوَةُ، ها «أّيُ يَعقُوُب: قاَل الحَدِيِث، مَِن انتَهَيا أِن وَبَعدَ ١٣

مَكتُوٌب: َ هُو فََكما كَلامَهُ. يُوافُِق الأنبِياءِ وَكَلامُ ١٥ لَهُ. ً َشعبا مِنهُْم اختارَ بِأِن اليَهُودِ لِغَيرِ ً نِعمَة ً لا أّوَ ُ الله

َسأعُودُ، هَذا ‹بَعدَ ١٦

َسقََط. الَّذِي َ داوُد بَيِت َ ِناء ب وََسُأعِيدُ
وََسُأقِيمُهُ. ِبِهِ، خَرائ َ ِناء ب َسُأعَيدُ

البَشَرِ ُ ة َّ بَقِي ّبِ َّ الر إلَى يَسعَى لـِكَي ١٧

عَلَيهِْم. اْسمِي دُِعيَ الَّذِيَن الُأمَِم وَجَمِيُع
ّبُ َّ الر يَقوُل

٥٥ هُ.› َّ كُل هَذا َسيَُحّقُِق الَّذِي

الأزَِل.›٥٦ مُنذُ هَذا يَعرُِف ّبُ َّ ‹وَالر ١٨

نَكتَُب أْن يَنبَغي بَْل ٢٠ اليَهُودِ. غَيرِ مِْن اللهِ إلَى َلتَفِتُونَ ي الَّذِيَن أولَئَِك َ نُزِعج أْن يَنْبَغِي لا نا َّ أن أرَى فَإنِّي لِهَذا ١٩
َيواناِت الح لَحِم أكِل وَعَْن الزِّنا، وَعَِن لِلأصناِم، ِ ِتَْقديمِه ب تُنُجَِّس الَّذِي عاِم الّطَ تَناوُِل عَْن يَمتَنِعُوا أْن مِنهُْم طالِبِينَ إلَْيهِْم
َسبٍْت.» كُّلَ َجامـِـِع الم فِي تُقرَُأ ُ يعَتُه وَشَر القَدِْيِم، مُنذُ َلدَةٍ ب كُّلِ فِي ِ يعَتِه بِشَرِ تَعُِظ َّتِي ال ُ جَماعَتُه فَلِمُوسَى ٢١ ِم. وَالدَّ ِ َخنُوقَة الم

اليَهُود غَيرِ مِْن المُؤمِنِينَ إلَى ُ الرِّسالَة
١٥:٨ ٥٣

.10 أعمال انظر القدس. وح ُّ الر أعطاهمُ
١٥:٨ ٥٤

21 :45 إَشعْياء ١٥:١٨ ٥٦ 12 -11 :9 عاموس ١٥:١٧ ٥٥ .2 أعمال انظر نحن. معنا فعَل كما
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مََع َ أنطاِكيَة إلَى يُرِسلُوهُْم وَأْن بَينِهِْم، مِْن الرِّجاِل بَعَض َيختارُوا أْن ِ الـكَنِيسَة كُّلِ مََع يُوُخ٥٧ وَالّشُ ُسُل ُّ الر َ ر َّ فَقَر ٢٢
َ التّالِيَة َ الرِّسالَة وَأرَسلُوا ٢٣ الإخوَةِ. بَينَ ِ القادَة مَِن وَهُما وَِسيلا. بَرْسابا، يُدعَى الَّذِي يَهُوذا فَاختارُوا وَبَرنابا. بُولَُس

مَعَهُْم:

إْخوَتَكُْم، يُوَخ وَالّشُ ُسَل ُّ الر َنحُن مِنّا ٌ ة َّ َتحِي
ةَ. َّ وَكِيلِيِكي َ ة َّ ي وَُسورِ َ أنطاِكيَة فِي اليَهُودِ غَيرِ مِْن ِ الإخوَة إلَى وََتحِيّاتُنا

بِكَلامِهِْم أزعَجُوكُْم هُْم أّنَ وَسَمِعنا مِنّا. يٍض تَفوِ أّيِ دُونَ إلَيكُْم عِندِنا مِْن جاءُوا المُؤمِنِينَ مَِن ً بَعضا أّنَ سَمِعنا لَقَْد ٢٤

بَرنابا َبِيبَيْنِ الح َينا أَخو مََع إلَيكُْم وَنُرِسلَهُْم الرِّجاِل بَعَض َنختارَ أْن ْرنا َّ وَقَر ً جَمِيعا فَقنا َّ ات وَلِهَذا ٢٥ عُقُولـَكُْم. َلبَلُوا ب وَ
الّلذيِن وَِسيلا يَهُوذا نُرِسُل َنحُن فَها ٢٧ المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر اسِْم أجِل مِْن ِبحَياتِهِما خاَطرا ذيِن َّ الل ٢٦ وَبُولَُس،

نَفسِها. ِ الرِّسالَة ِ هَذِه ُمحتَوَْى لـَكُْم َسيَقولا

ةِ: َّ ي رُورِ الضَّ الُأمُورِ ِ هَذِه مِْن ُ أكثَر َ هُو بِما عَلَيكُْم نُثقَِل لا أْن وََنحُن القُدُُس وُح ُّ الر استَحسََن فَقَدِ ٢٨

الزِّنا. عَِن تَبتَعِدوا وَأْن مَ، وَالدَّ َ َخنُوقَة الم َيواناِت وَالح لِلأوثاِن، مَ المُقَّدَ عامَ الّطَ تَتَناوَلوا أْن يَنْبَغِي لا ٢٩

ُصنْعاً. ُتحِسنُونَ الُأمُورِ، ِ هَذِه مِْن أنفُسَكُْم ْ َحفِظتُم فَإذا
اللهُ. ُ عافاكُم

الرِّسالَةَ. مُوا َّ وََسل هُناكَ، المُؤمِنِينَ َ جَماعَة وَجَمَعُوا أنطاِكيَةَ. إلَى وَذَهَبوا وَِسيلا وَيَهُوذا وَبُولُُس بَرنابا انطَلََق وَهَكَذا ٣٠
ِ الإخوَة إلَى ثا فَتَحَّدَ يْنِ، َّ نَبِي وَِسيلا يَهُوذا وَكانَ ٣٢ فِيها. الَّذِي شِجيِع َّ بِالت ً َكثِيرا ابتَهَُجوا هُناكَ، المُؤمِنُونَ قَرَأها فَلَمّا ٣١
إلَى عَودَتِهِما فِي لامَ الّسَ ُ الإخوَة لَهُما ى َّ تَمَن هُناكَ، الوَقِت بَعَض أمَضيا أْن وَبَعدَ ٣٣ يانِهِْم. ِّ يُقَو وَ يُشَّجِعانِهِْم ً يلَة َطوِ ً ة مُّدَ
وَكانا، أنطاِكيَةَ. فِي الوَقِت بَعَض فَأمَضيا وَبَرنابا بُولُُس أمّا ٣٥ هُناكَ. يَبقَى أْن رَ َّ قَر ِسيلا أّنَ إلّا ٣٤ أرَسلُوهُما. الَّذِيَن

بِها. وَيُبَشِّراِن ّبِ َّ الر َ كَلِمَة يُعَلِّماِن مَعَهُما، وََكثيرونَ هُما

وَبَرنابا بُولَُس افتِراُق
َ وَلْنَر ، ّبِ َّ الر َ كَلِمَة فِيها أذَْعنا َّتِي ال المُدُِن كُّلِ فِي َ الإخوَة وَنَزُرِ «لِنَذهَْب لِبَرنابا: بُولُُس قاَل أيّاٍم ِ بِضعَة وَبَعدَ ٣٦

َتخَلَّى مَْن مَعَهُما يَْأخُذا ألّا َل فَّضَ بُولَُس لـَِكّنَ ٣٨ مَرقَُس. يُدعَى الَّذِي يُوَحنّا يُرافِقَهُما أْن بَرنابا فَأرادَ ٣٧ أحوالَهُْم.
إلَى وَأبحَرا مَرقَُس بَرنابا فَأخَذَ فَافتَرَقا. بَينَهُما، ٌ حادّ ِخلاٌف فَحَدََث ٣٩ العَمَِل. فِي يُرافِْقهُما وَلَْم َ ة َّ بَمفِيلِي فِي عَنهُما
َ ة َّ ي ُسورِ فِي بُولُُس َ فَاجتاز ٤١ . ّبِ َّ الر ِ عِنايَة فِي ُ الإخوَة ُ استَودَعَه أِن بَعدَ وَغادَرا، ِسيلا بُولُُس َ اختار بَينَما ٤٠ قُبرَُص.

هُناكَ. َّتِي ال الكَنائَِس ً يا ِّ مُقَو وَكِيلِيْكيَةَ،
١٥:٢٢ ٥٧

17، :5 تيموثاوس 1 انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.
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١٦
وَِسيلا بُولَُس يُرافُِق تِيمُوثاوُُس

ُ وَأبوه بِالمَسيِح، آمَنَْت ً ة َّ يَهُودِي ً اْمرأة ُ ه ُأمُّ تِيمُوثاوُُس، ُ اْسمُه تِلمِيذٌ هُناكَ وَكانَ وَلِْستَرَةَ. َ بَة دَر إلَى ً أيضا بُولُُس َ وَجاء ١

ُ وََختَنَه ُ فَأخَذَه فَرِ. الّسَ فِي تِيمُوثاوَُس يَصطَِحَب أْن بُولُُس فَأرادَ ٣ يَمدَُحونَهُ. َ ِيَة وَإيقُون َ لِْستَرَة فِي ُ الإخوَة وَكانَ ٢ يُونانِيٌّ.
يُونانِيٌّ. ُ أباه أّنَ يَعرِفُونَ ً جَمِيعا كانُوا فَقَْد المَناطِِق. تِلَك فِي المَوُجودِيَن اليَهُودِ بِسَبَِب

ِت َّ فَتَقَو ٥ لِلمُؤمِنِينَ. القُدِس فِي يُوُخ وَالّشُ ُسُل ُّ الر رَها َّ قَر َّتِي ال الأحكامَ يُسَلِّماِن كانا بِالمُدُِن،٥٨ مُرُورِهِما َ وَأثناء ٤

يَوٍم. كُّلَ العَدَدِ فِي تَنمُو وَكانَْت الإيماِن، فِي الكَنائُِس

ة َّ ِي مَكدُون إلَى بُولَُس ُ دَعوَة
وََصلا وَلَمّا ٧ أِسيّا. ِ مُقاَطعَة فِي ِ بِالرِّسالَة ِ م ُّ كَل َّ الت مَِن القُدُُس وُح ُّ الر مَنَعَهُما أْن بَعدَ َ ة َّ وَغَلاطِي َ ة َّ يجِي فَرِ فِي وَاجتازا ٦

تَراوَُس. إلَى وَجاءا مِيِسيّا عَلَى فَمَرّا ٨ يَدَْعهُما. لَْم يَسُوعَ رُوَح لـَِكّنَ ةَ، َّ بِيثِينِي إلَى هاَب الذَّ حاوَلا مِيِسيّا، حُدُودِ إلَى
فَبَعدَ ١٠ وَساعِدنا.» َ ة َّ ِي مَكدُون إلَى «تَعاَل يَقوُل: وَ ُ يَرُجوه ً واقِفا ً ِيّا مَكدُون ً رَجُلا يا رُْؤ فِي بُولُُس رَأى يِل َّ الل َ وَأثناء ٩

نُبَشِّرَهُْم. لـِكي دَعانا قَْد َ الله أّنَ نّا تَيَّقَ فَقَْد ةَ، َّ ِي مَكدُون إلَى لِلعُبُورِ نَسعَى الفَورِ عَلَى بَدَأنا يا، ْؤ ُّ الر بُولُُس رَأى أْن

َّة لِيْدِي اهتِداءُ
إلَى ذَهَبْنا هُناكَ وَمِْن ١٢ ِيابُولِيَس. ن إلَى أبحَرْنا التّالِي اليَوِم وَفِي سامُوثراكِي. إلَى ً مُباشَرَة تَرْواَس مِْن فَأبحَرْنا ١١

فِْيها. أيّاٍم َ ة عِّدَ فَأمَضيْنا ةٌ. َّ ِي رُومان ٌ مُستَوَطنَة وَِهيَ ةَ، َّ ِي مَكدُون ِ مُقاَطعَة مِْن الجُزءِ ذَلَِك فِي ٍ مَدِينَة أهَّمُ وَِهيَ فِيلِيبِّي،
ُنحَّدُِث وَبَدَأنا َلَْسنا فَج لاةِ. لِلّصَ ً مَكانا َنجِدَ أْن عْنا َّ تَوَق َحيُث هرِ، النَّ إلَى ِ المَدِيْنَة ِ بَوّابَة خارَِج خَرَجنا بِْت الّسَ وَفِي ١٣

الأقْمِشَةِ. بَيِع في تَعمَُل ثَياتِيرا ِ مَدِينَة مِْن ُ ة َّ لِيْدِي اْسمُها لله٥٩ِ ٌ مُتَعَبِّدَة اْمرأةٌ هُناكَ وَكانَْت ١٤ هُناكَ. اجتَمَعَْن واتِي َّ الل َ النِّساء
وَقالَْت: رََجتنا بَيتِها وَأهُل ِهيَ دَْت تَعَمَّ أْن وَبَعدَ ١٥ بُولَُس. كَلاِم إلَى َ لِتَنتَبِه قَلبَها ّبُ َّ الر فَتََح إلَينا، تُصغِي ِهيَ فَبَينَما

بَيتِها. فِي ِ بِالإقامَة فَأقنَعَتنا بَيتِي.» فِي وَأقِيمُوا فَتَعالَوا ، ّبِ َّ بِالر ً َحّقا ً مُؤمِنَة تَعتَبِرُونَنِي ْ ُكنتُم «إذا

الّسِجن فِي وَِسيلا بُولُُس
عَلَى ً وَفِيرا ً بحا رِ تُدِرُّ كانَْت تَبِصيرٍ، رُوُح فِيها ٌ يَة جار َلَتْنا قاب لاةِ، الّصَ مَكاِن إلَى ذاهِبَينِ يَوٍم ذاَت كُنّا وَبَينَما ١٦

لـَكُْم يُعلِنُونَ وَهُْم ! العَلِيِّ ِ الله عَبيدُ هُْم الرِّجاُل «هَؤُلاءِ تَصرُُخ: وَِهيَ وَبُولَُس َنحُن فَتَبِعَتْنا ١٧ البَخِت. ِ بِقِراءَة أصحابِها
بِاسِْم آمُرُكَ «أنا وِح: ُّ لِلر وَقاَل فَالتَفََت َكثِيراً، َ انزََعج بُولَُس لـَِكّنَ َكثِيرَةً. ً أيّاما هَذا وَفَعَلَْت ١٨ َلاِص!» الخ يَق َطرِ

فَوراً. مِنها فَخَرََج مِنها،» َتخرَُج أْن المَِسيِح يَسُوعَ
١٦:٤ ٥٨

المؤمنين. الإخوة من جماعات فيها َّتي ال المدن أي المدن.
١٦:١٤ ٥٩

. اليَهُودِّيِ بِالإيماِن ً مُتاثِّرة كانَْت هُا لـَِكنَّ ً يَهوديّة لَيسَْت لله. ٌ مُتَعَبِّدَة اْمرأةٌ
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إلَى وهُما وَجَرُّ وَِسيلا ِبُولَُس ب أمسَكُوا ضاعَ، قَْد الماِل َكسِب فِي ِ عَلَيْه يَعتَمِدُونَ كانُوا ما أّنَ أصحابُها رَأى فَلَمّا ١٩

فِي َ َلَة البَلب يُثِيراِن وَهُما يَهُودِيّاِن، جُلاِن َّ الر «هَذاِن قالُوا: القُضاةِ أمامَ أحضَرُوهُما وَعِندَما ٢٠ لُطاِت. الّسُ أمامَ وِق الّسُ
ُمارِسَها.» ن أْن أْو نَقبَلَها أْن ِيِّينَ كَرُومان لَنا ُ َيجُوز لا عاداٍت إلَى وَيَدعُواِن ٢١ مَدِينَتِنا،

وَبَعدَ ٢٣ . بِالعِصِّيِ بِهِما بِضَرْ وَأمَرُوا وَِسيلا، بُولَُس ِياَب ث ُ القُضاة َق َّ فَمَز عَلَيهِما. الهُُجوِم فِي النّاُس إلَْيهِمُ وَانضَّمَ ٢٢

َجيِّداً. يُراقِْبهُما بِأْن جانَ الّسَ وَأمَرُوا الّسِجِن، فِي بِهِما ألقَوا َكثِيراً، َبُوهُما ضَر أْن
يْنِ َّ َخشَبِي لَوحَينِ بَينَ أقدامهُما َت َّ وَثَب ةِ، َّ الدّاِخلِي ِ الزِّنزانَة فِي بِهِما ألقَى الّصارِمَ، الأمرَ هَذا جانُ الّسَ ى َلَّقَ ت أْن وَبَعدَ ٢٤

َيِن. َكبِير
حَدََث وَفَجأةً ٢٦ إلَيهِما. يَستَمِعُونَ المَساِجينُ وَكانَ للهِ. وَيُرَنِّماِن يَُصلِّياِن وَِسيلا بُولُُس كانَ يِل، َّ الل مُنتََصِف َ وََنحْو ٢٥

فَاْستَيقََظ ٢٧ َمِيِع. الج َسلاِسُل َّْت وَانحَل الفَورِ، عَلَى ها ُّ كُل الأبواُب فَانفَتََحِت الّسِجِن، أساساِت َّ هَز ً ِجّدا ٌ َكبِير زِلزاٌل
لـَِكّنَ ٢٨ نَفسَهُ.٦٠ يَقتَُل لـِكَي ُ َسيفَه فَاْستَّلَ َبُوا. هَر قَْد المَساِجينَ بِأّنَ َظّنَ مَفتُوحَةً، الّسِجِن أبواَب رَأى وَلَمّا جانُ. الّسَ

هُنا.» ً جَمِيعا فَنَحُن نَفسََك! تُؤذِ «لا لَهُ: وَقاَل صَرََخ بُولَُس
َّ ثُم ٣٠ َخوفاً. يَرَتجُِف َ وَهُو وَِسيلا بُولَُس أمامَ الأْرِض عَلَى وَوَقََع الدّاِخِل. إلَى وَاندَفََع مَشاعَِل، جّانُ الّسَ فَطَلََب ٢٩

َلاِص؟» الخ عَلَى أحُصَل لـِكَي أفعََل أْن يَنبَغي ماذا ، َسيِّدِّيَ «يا وََسأَل: الخارِِج إلَى قادَهُما
. ّبِ َّ الر ِ بِرِسالَة ِ بَيتِه فِي الَّذِيَن كُّلِ مََع ُ ماه َّ وَكَل ٣٢ وَعائِلَتَُك.» أنَت وََستَخلُُص يَسُوعَ، ّبِ َّ بِالر «آمِْن فَأجاباهُ: ٣١
وَاستَضافَهُما ٣٤ عائِلَتِهِ. أفرادِ وَجَمِيُع َ هُو دَ تَعَمَّ َّ ثُم جُرُوَحهُما، وَغَسََل يِل َّ الل مَِن ِ الّساعَة تِلَك فِي جّانُ الّسَ وَأخَذَهُما ٣٣

بِاللهِ. آمََن قَْد ُ ه َّ لِأن عائِلَتِهِ، أفرادِ جَمِيِع مََع وَابتَهََج عامَ، الّطَ لَهُما مَ وَقَّدَ بَيتِهِ، في جّانُ الّسَ
جُلَينِ.» َّ الر هَذَيِن سَراَح «أطلِْق جّاِن: لِلّسَ يَقُولُونَ ً ُجنُودا ُ القُضاة أرَسَل باُح، الّصَ حَّلَ وَلَمّا ٣٥

بِسَلاٍم.» وَاْذهَبا الآنَ فَاخرُجا سَراِحُكما، بِإطلاِق ً أمرا ُ القُضاة أرَسَل «لَقَْد لِبُولَُس: جّانُ الّسَ فَقاَل ٣٦

ِيِّاِن،٦١ رُومان مُواطِناِن نا َّ أن مََع ذَنباً، عَلَينا يُثبِتُوا أْن دُونَ النّاِس مَِن مَرأًى عَلَى َبُونا «ضَر لِلجُنُودِ: قاَل بُولَُس لـَِكّنَ ٣٧

وَُيخرُِجونا.» بِأنفُسِهِْم يَْأتُوا أْن عَلَيهِْم يَكُونَ! لَْن وَهَذا سِرّاً؟ يَصرِفُونا أْن ِيدُونَ يُر الآنَ هُمُ وَها الّسِجِن. فِي ِنا ب ألقُوا َّ ثُم
وَاعتَذَرُوا، فَجاءُوا ٣٩ خافُوا. ِيّاِن، رُومان مُواطِناِن وَِسيلا بُولَُس أّنَ سَمِعُوا فَلَمّا الكَلاِم. بِهَذا َ القُضاة ُنُودُ الج فَأبلََغ ٣٨
َ الإخوَة رَأيا وَعِندَما لِيدَيا. بَيِت إلَى ذَهَبا الّسِجِن، مَِن خَرَجا فَلَمّا ٤٠ المَدِينَةَ. يُغادِرا أْن وَرََجوهُما أخرَُجوهُما، َّ ثُم

انصَرَفا. َّ ثُم عاهُْم َّ َشج هُناكَ،
١٧

ِيكِي تَسالُون فِي وَِسيلا بُولُُس
فَدَخََل ٢ لِليَهُودِ. مَجمٌَع يُوجَدُ َحيُث ِيكِي، تَسالُون ِ مَدِينَة إلَى وََصلا ةَ، َّ ِي وَأبُولُون أْمفِيْبُولِيَس مَدِينَتَي َ عَبْر سافَرا أْن وَبَعدَ ١
المَِسيُح مَ َّ يَتَأل أْن اللازِِم مَِن كانَ ُ ه َّ أن ً مُثبِتا لَهُْم وَشَرََح ٣ ُسبُوٍت. َ ثَلاثَة الكِتاِب فِي وَناقَشَهُْم َكعادَتِهِ. َجمَِع الم إلَى بُولُُس

١٦:٢٧ ٦٠
السجناء. هرب لو للاعدام َّض سيتعر كان َّه لأن ذلك نفسه. يقتل لـكي

١٦:٣٧ ٦١
محاكمته. قبل الروماني السجين ضرب يمنع الروماني القانون كان رومانيّان. مواطنان
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وا وَانَضمُّ بَعضُهُْم، فَاقْتَنََع ٤ المَِسيُح.» َ هُو لـَكُْم ِ بِه ُأنادِي الَّذِي هَذا يَسُوعَ «إّنَ بُولُُس: وَقاَل المَوِت. مَِن يَقُومَ وَأْن
النِّساءِ مَِن بِقَلِيٍل لَيَس عَدَدٍ إلَى ِ بِالإضافَة الأتقِياءِ،٦٢ ِيِّينَ اليُونان مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ إلَْيهِْم انضَّمَ َكما وَِسيلا. بُولَُس إلَى

ُجْتَمَِع. الم في البارِزاِت
ِ المَدِينَة فِي ً َشغَبا وَأثارُوا عِصابَةً، لُوا وََشّكَ وِق، الّسُ مَِن الأشرارِ الرِّجاِل بَعَض فَجَمَعُوا الحَسَدُ. فَأكَلَهُمُ اليَهُودُ أمّا ٥

ياُسونَ وا جَرُّ َيجِدُوهُما، لَْم فَلَمّا ٦ عِب. الّشَ إلَى ُيخرُِجوهُما لـِكَي وَِسيلا بُولَُس َيجِدُوا أْن وَحاوَلُوا ياُسونَ. بَيَت وَهاجَمُوا
وَقَْد العالَِم. أنحاءِ جَمِيِع فِي الفِتَنَ أثارُوا الَّذِيَن هُمُ «هَؤُلاءِ وَقالوا: وَصَرَُخوا المَدِينَةِ، ُسلطاِت أمامَ ِ الإخوَة وَبَعَض
ً مَلِكا هُناكَ أّنَ عُونَ وَيَّدَ القَيصَرِ، أحكامَ ُتخالُِف ً ُأمُورا يَفعَلُونَ وَهُْم بَيتِهِ. فِي ياُسونُ فَاْستَضافَهُْم ٧ هُنا، إلَى وََصلُوا

يَسُوعُ.» ُ اْسمُه رَجٌُل َ هُو َ آخَر
َسبِيلَهُْم. وَأخلَوا ةِ َّ وَالبَقِي ياُسونَ مِْن ً َكفالَة أخَذُوا َّ ثُم ٩ هَذا، لِسَماِع ِ المَدِينَة وَُسلُطاُت النّاُس فَتَضايََق ٨

َّة ي بِيْرِ فِي وَِسيلا بُولُُس
َجمَِع الم إلَى دَخَلا هُناكَ، إلَى وََصلا وَعِندَما ةَ. َّ ي ِ بِيْر ِ مَدِينَة إلَى ً لَيلا وَِسيلا بُولَُس بِتَرِحيِل الفَورِ عَلَى ُ الإخوَة فَقامَ ١٠
وَكانُوا بالـِـــٍغ. باهتِماٍم ِ الرِّسالَة مََع فَتَجاوَبُوا ِيكِي، تَسالُون ِ مَدِينَة فِي الَّذِيَن مَِن أنبََل هُناكَ المَوُجودُونَ وَكانَ ١١ . اليَهُودِّيِ
َكما َكثِيرُونَ. يَهُودٌ آمََن لِذَلَِك ً وَنَتِيجَة ١٢ َصحِيحَةً. بُولُُس قالَها َّتِي ال ُ الُأمُور كانَِت إْن لِيَرَوا يَوٍم كُّلَ الكِتاَب يَدرُُسونَ

ِيِّينَ. اليُونان الرِّجاِل وَمَِن البارِزاِت، ِيّاِت اليُونان النِّساءِ مَِن ٌ َكبِير عَدَدٌ آمََن
أيضاً، هُناكَ إلَى ذَهَبُوا ةَ، َّ ي بِيرِ ِ مَدِينَة فِي ً أيضا ِ الله ِ بِرِسالَة يُنادِي بُولَُس أّنَ ِيكِي تَسالُون ِ مَدِينَة فِي اليَهُودُ َ عَلِم فَلَمّا ١٣

هُناكَ. بَقِيا وَتِيمُوثاوُُس ِسيلا لـَِكّنَ البَحرِ. ساِحِل إلَى بُولَُس ُ الإخوَة فَأرَسَل ١٤ وَُيحَرُِّضونَهُْم. النّاَس يُهَيُِّجونَ وَبَدَُأوا
َلَحقُا ي لـِكَْي وَتِيمُوثاوَُس ِسيلا إلَى بُولَُس مِْن تَعلِيماٍت وا َلَّقَ ت وَقَْد أثِينا. ِ مَدِينَة إلَى ُ فَأخَذُوه بُولَُس رافَقُوا الَّذِيَن أمّا ١٥

مََضوا. َّ ثُم مُمِكٍن، وَقٍت أسرَِع فِي ِ بِه

أثِينا فِي بُولُُس
فَراَح ١٧ بِالأصناِم. ُ المَدِينَة ُ تَمتَلِئ حَّدٍ أّيِ إلَى لاَحَظ عِندَما نَفِسهِ أعماِق فِي َ انزََعج يَنتَظِرُهُما، بُولُُس كانَ وَبَينَما ١٦

يَوٍم. كُّلَ وِق الّسُ في َيجِدُهُْم الَّذيَن وَالنّاَس َجمَِع، الم فِي َ الأتقِياء ِيِّيْنَ وَاليُونان اليَهُودَ ُ يُكَلِّم
رْثارُ؟» َّ الث ُهَذا يَقُولَه أْن ِيدُ يُر الَّذِي «ما بَعضُهُْم: وَقاَل ُيجادِلُونَهُ، وَالرِّواقِيِّيْن٦٤َ يِّيْن٦٣َ ِيقُورِ الأب ِ الفَلاِسفَة بَعُض فَبَدَأ ١٨

وَبِالقِيامَةِ. بِيَسُوعَ ُ يُبَشِّر كانَ ُ ه َّ لِأن هَذا قالُوا يبَةٍ.» غَرِ ٍ آلِهَة عَْن مُ َّ يَتَكَل ُ ه َّ أن «يَبدُو آخَرُونَ: وَقاَل
١٧:٤ ٦٢

. اليَهُودِّيِ بِالإيماِن مُتاثِّرُونَ هُْم لـَِكنَّ يَهُودّي أصٍل مِْن لَيسُوا الأتقِياء. ِيِّين اليُونان
١٧:١٨ ٦٣

م.) ق. 270 -341) أبيقور إلَى ً نسبة يِّيْن. ِيقُورِ الأب
١٧:١٨ ٦٤

م.) ق. 246 -336) زِنون الفيلسوف أتباع الرِّواقِيِّيْن.
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الجَدِيدُ ُ علِيم َّ الت هَذا َ هُو ما ُتخـبِرَنا بِأْن تَسمَُح «هَْل وَقالُوا: باغُوَس٦٥ يُوَس أرِ َمجلِِس إلَى ُ وَأحضَرُوه ُ فَأخَذُوه ١٩

وَكانَ ٢١ الُأمُورُ.» ِ هَذِه تَعنِيهِ ما نَفهَمَ أْن ِيدُ وَنُر عَنّا، ٍ يبَة غَرِ ُأمُوٍر عَْن ُث تَتَحَّدَ فَأنَت ٢٠ النّاِس؟ عَلَى ُ تَعرُِضه الَّذِي
الاستِماِع أْو جَدِيدٍ، شَيءٍ عَْن الحَدِيِث َ غَير ً َشيئا يَفعَلُونَ لا وَقتِهِْم كُّلَ يَقُضونَ هُناكَ الّساِكنُونَ وَالأجانُِب ونَ ُّ الأثِينِي

جَدِيدٍ. شَيءٍ إلَى
شَيءٍ. كُّلِ فِي ً ِجّدا ِنُونَ ّ مُتَدَي كُْم َّ أن لاَحظُت أثِيْنا، رِجاَل «يا وَقاَل: باغُوَس يُوَس أر أمامَ بُولُُس وَقََف حينَئِذٍ، ٢٢

ُأنادِي فَأنا َمجهُوٍل.› ٍ لإلَه ُ المَذَبح ‹هَذا عَلَيهِ: ُكتَِب ً مَذَبحا فَوَجَْدُت مَعبُوداتِكُْم، وَرَأيُت ِ المَدِينَة فِي لُْت َّ َتجَو فَقَْد ٢٣

َتجهَلُونَهُ. ْ وَأنتُم ُ تَعبُدُونَه بِمَْن ً إذا لـَكُْم
ُصنِع مِْن َ مَعابِد فِي يَسكُُن لا ُ ه َّ فَإن وَالأْرِض، ماءِ الّسَ رَّبُ ُ ه َّ أن وَبِما فِيهِ. ما وَكُّلَ َ العالَم خَلََق الَّذِي ُ الإلَه َ «وَهُو ٢٤
شَيءٍ وَكُّلَ فَس َّ وَالن َ َياة الح َمِيَع الج يُعطِي الَّذِي َ وَهُو شَيءٍ. إلَى ً ُمحتاجا كانَ لَو َكما النّاِس بِأيدِي ُ ُيخدَم وَلا ٢٥ النّاِس،
َّتِي ال وَالحُدُودَ الأوقاَت دَ وَحَّدَ ها. َّ كُل الأْرَض يَسكُنُوا لـِكَْي واِحدٍ، إنساٍن مِْن البَشَرِ أجناِس كُّلَ خَلََق ٢٦ آخَرَ.

َشعٍب. كُّلُ فِيها َسيَعِيُش
مِنّا. واِحدٍ أّيِ عَْن ً بَعيدا لَيَس ُ ه َّ أن َ غَير فَيَِجدُوهُ. ُ عَنه يُفَتِّشُونَ هُْم َّ فَلَعَل اللهِ، إلَى يَسعَوا لـِكَْي «خَلَقَهُْم ٢٧

َنحيا فِيهِ ‹إْذ ٢٨

كُ َّ وَنَتَحَر
وَنُوجَدُ.›

ُشعَرائِكُْم: بَعُض ً أيضا قاَل وََكما

أبناؤُهُ.› نا َّ ‹إن

ُ يُشَّكِلُه شَيءٍ أّيِ أْو َجَرِ، الح أوِ ةِ الفِّضَ أوِ هَِب كَالذَّ اللهِ َ َجوهَر أّنَ نَظُّنَ أْن عَلينا يَنبَغي لا اللهِ، ُ أبناء نا َّ أن «فَبِما ٢٩

وََخيالِهِ.» ِ بِمَهارَتِه الإنسانُ
بِأْن مَكاٍن كُّلِ فِي النّاَس يَْأمُرُ ُ ه َّ فَإن الآنَ أمّا الجَهِل. أوقاِت عَْن مَضَى فِيما ُ الله تَغاضَى «لَقَْد يَقوُل: وَتابََع ٣٠

مَِن ُ أقامَه إذ لِلجَمِيِع هَذا عَلَى ً بُرهانا مَ وَقَّدَ اختارَهُ. إنساٍن ِ بِواِسطَة بِالعَدِل َ العالَم فِيهِ َسيَدِيُْن ً يَوما دَ حَّدَ فَقَْد ٣١ بُوا. يَتُو
المَوِت.»

بَعْدُ!» فِيما هَذا عَْن يدِ بِالمَزِ «حَّدِثْنا قالُوا: ِيَن آخَر لـَِكّنَ بَعْضُهُْم، َ َسخِر المَوِت، مَِن ِ القِيامَة عَِن سَمِعُوا فَلَمّا ٣٢
يُوَس أرِ َمجلِِس أعضاءِ أحَدُ َ وَهُو دِيُونِيْسيُوُس، هَؤُلاءِ وَمِْن وَآمََن. إلَيهِ انضَّمَ مِنهُمُ ً بَعضا لـَِكّنَ ٣٤ بُولُُس. فَتَرَكَهُْم ٣٣

مَعَهُما. وَآخَرُونَ دامَرَِس، اْسمُها وَامرَأةٌ باغُوَس،
١٧:١٩ ٦٥

أثينا. وقادة شيوخ مجلس باغُوس. يُوس أرِ َمجلِس
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١٨
مِْن َ وَهُو أكِيلا، ُ اْسمُه ً يَهُودِيّا هُناكَ وَقابََل ٢ ُكورُنثُوَس. ِ مَدِينَة إلَى وَذَهََب أثِينا، َ مَدِينَة بُولُُس َ غادَر هَذا، بَعدَ ١

أمَرَ كُلُودِيُوَس أّنَ َ هُو يطاليا إ عَْن رَِحيلِهِما وََسبَُب ِيْسكِلّا. بِر ِ زَوَجتِه مََع يطاليا إ مِْن ً را مُؤَّخَ َ جاء قَْد وَكانَ بُنطَُس.
إْذ مَعَهُما، وَعَمَِل بَقَِي فَقَْد واِحدَةٌ، وَِحرفَتَهُما ُ ِحرفَتَه وَلِأّنَ ٣ يَتِهِما. لِرُؤ بُولُُس فَذَهََب رُوما. اليَهُودِ كُّلُ َ يُغادِر بِأْن

ِيِّيْنَ. وَاليُونان اليَهُودَ يُقنـِـَع أْن ً ُمحاوِلا َجمَِع، الم فِي النّاَس يُناقُِش َسبٍت كُّلِ فِي وَكانَ ٤ ِخياٍم. صانِعَْي كانا
َ هُو يَسُوعَ أّنَ لِليَهُودِ ً مُبَيِّنا ِ الله ِ بِكَلِمَة للتَبشيرِ ِ وَقتِه كُّلَ بُولُُس َس َّ كَر ةَ، َّ ِي مَكدُون مِْن وَتِيمُوثاوُُس ِسيلا وََصَل وَعِندَما ٥
الآنَ وَمَِن مَلُوماً. لَسُت وَأنا وَحدَكُْم! عَلَيكُْم «دَمُكُْم لَهُْم: وَقاَل مَلابِسَهُ، نَفََض وََشتَمُوهُ، ُ عارَُضوه فَلَمّا ٦ المَِسيُح.

اليَهُودِ.» غَيرِ إلَى ُ ه َسأتَوَجَّ ً فَصاعِدا
ِبجِوارِ ُ وَبَيتُه للهِ،٦٦ ً مُتَعَبِّدا ً رَجُلا هَذا وَكانَ يُوْستُوُس. تِيتيُوُس ُ اْسمُه رَجٍُل بَيِت إلَى وَذَهََب المَكانَ، بُولُُس َ وَتَرَك ٧

بُولَُس سَمِعُوا الَّذِيَن الـكُورِنثِيِّيْنَ مَِن َكثِيرُونَ آمََن َكما . ّبِ َّ بِالر ِ عائِلَتِه كُّلِ مََع َجمَِع الم ُ قائِد كْرِيسبُُس فَآمََن ٨ َجمَِع. الم
جَمِيعاً. دُوا وَتَعَمَّ

أحَدٌ يُهاِجمََك وَلَْن مَعََك. فَأنا ١٠ تَصمُْت. وَلا ْم، َّ تَكَل بَْل َتخَْف. «لا يا: رُؤ فِي لِبُولَُس ّبُ َّ الر قاَل لَيلَةٍ وَذاَت ٩

بَينَهُْم. ِ الله َ كَلِمَة ُ يُعَلِّم َ وَهُو نَةِ، الّسَ وَنِصَف ً َسنَة بُولُُس فَبَقَِي ١١ يَن.» َكثِيرِ ً أشخاصا ِ المَدِينَة ِ هَذِه فِي لِي لِأّنَ فَيُؤذِيَك،
غاليُون أمامَ بُولُُس

إلَى ُ وَأخَذُوه بُولَُس. عَلَى الهُُجوِم فِي ُجهُودَهُْم اليَهُودُ دَ وَحَّ ةَ، َّ ِي أخائ ِ مُقاَطعَة عَلَى ً حاِكما غاليُونُ كانَ عِندَما ١٢
يعَةَ.» رِ َّ الش ُتخالُِف ٍ يقَة بِطَرِ َ الله يَعبُدُوا بِأْن النّاَس يُقنـِـُع جَُل َّ الر هَذا «إّنَ وَقالُوا: ١٣ َحكَمَةِ. الم

َخطِرَةٍ، ِيمَةٍ جَر أْو ما ٍ ُمخالَفَة َ مَسألَة ِ هَذِه كانَْت «لَوْ لِليَهُودِ: غاليُونُ قاَل عِندَما مَ َّ يَتَكَل أْن وَْشِك عَلَى بُولُُس وَكانَ ١٤

فَعاِلجُوها أنتُمْ، يعَتِكُْم وَبشَرِ وَأسماءٍ بِمُْصطَلَحاٍت ُق َّ تَتَعَل ٌ مَسألَة ها أّنَ بِما لـَِكْن ١٥ اليَهُودُ. ها أّيُ لـَكُْم أسمََح أْن ً مَعقُولا لَكانَ
َحكَمَةِ. الم مَِن وََطرَدَهُْم ١٦ المَسائِِل.» ِ هَذِه مِثِل فِي أقضِيَ أْن يدُ ُأرِ فَلا أنا أمّا بِأنفُِسكُْم.

اهتِماٍم أّيَ يُبدِ فَلَْم غاليُونُ أمّا َحكَمَةِ. الم أمامَ ُ بُونَه يَضْرِ وَراُحوا َجمَِع، الم رَئِيِس بِسُوستانِيَس َمِيُع الج فَأمسََك ١٧
بِذَلَِك.

ة َّ أنطاِكي إلَى بُولَُس ُ عَودَة
بُولُُس وَكانَ وَأكِيلا. يِْسكِلّا بِر ِ بُِصحبَة َ ة َّ ي ُسورِ إلَى َ وَأبحَر الإخوَةَ، استَْأذَنَ َّ ثُم َكثِيرَةً. ً أيّاما هُناكَ بُولُُس وَبَقَِي ١٨
َّ ثُم هُناكَ. وَتَرَكَهُما أفَسَُس، ِ مَدِينَة إلَى فَوََصلُوا ١٩ نَْذراً. َ نَذَر قَْد كانَ ُ ه َّ لِأن يا، ْ َكنَخر ِ مَدِينَة فِي َشعرَه٦٧ُ حَلََق قَْد
َ وَهُو قاَل ُ ه َّ لـَِكن ٢١ يَقبَْل. لَْم مَعَهُْم، هُناكَ ُ إقامَتَه َ ُمَّدِد ي أْن ُ مِنه َطلَبُوا وَعِندَما ٢٠ اليَهُودَ. لِيُناقَِش َجمَِع الم إلَى دَخََل

أفَسَُس. ِ مَدِينَة مِْن َ أبحَر َّ ثُم إلَيكُْم.» َسأعُودُ ُ الله َ شاء «إْن يُغادِرُ:
وَبَعدَ ٢٣ ةَ. َّ أنطاِكي ِ مَدِينَة إلَى َّ ثُم الـَكنِيسَةِ، عَلَى مَ َّ وََسل القُدِس ِ مَدِينَة إلَى ذَهََب ةَ، َّ ي قَيْصَرِ ِ مَدِينَة إلَى وََصَل وَلَمّا ٢٢

المَسيِح. أتباِع كُّلَ ً يا ِّ مُقَو ةَ، َّ يجِي وَفَرِ َ ة َّ غَلاطِي مُقاَطعَتْي فِي َ آخَر إلَى مَكاٍن مِْن َ وَسافَر غادَرَ، هُناكَ ً وَقتا أمضَى أْن
١٨:٧ ٦٦

. اليَهُودِّيِ بِالإيماِن ٌ مُتاثِّر ُ ه َّ لـَِكن ً يَهُودِيّا لَيَس لله. ً مُتَعَبِّدا
١٨:١٨ ٦٧

18. 5، :6 العدد كتاب انظر النذير. شريعة لمتلطبات بولس إتمام علامة شعره. حلق
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(كورنثوس) ة َّ ِي وَأخائ أفَسَُس فِي ُّوُس أبُل
بِالـكُتُِب، ٌ عَمِيقَة ٌ مَعرِفَة ُ لَه ِ ة َّ ي الإسَكندَرِ مَِن ٌف مُثَّقَ رَجٌُل َ وَهُو ُّوُس، أبُل ُ اْسمُه يَهُودِّيٌ أفَسَُس ِ مَدِينَة إلَى َ وَجاء ٢٤

يَكُْن لَْم ُ ه َّ أن مََع َسليماً، ً تَعليما يَسُوعَ عَْن ُ يُعَلِّم وَ بِحَماٍس٦٨ ُث يَتَحَّدَ وُس ُّ أبُل كانَ . ّبِ َّ الر يِق َطرِ فِي ً تَعليما ى َلَّقَ ت وَقَْد ٢٥

ُ لَه وَشَرَحا ِباً، جان ُ أخَذاه ِيْسكِلّا وَبِر أكِيلا ُ سَمِعَه فَلَمّا َجمَِع. الم فِي ِبجُرأةٍ ُث يَتَحَّدَ وَكانَ ٢٦ يُوَحنّا. َ ة َّ مَعمُودِي إلّا يَعرُِف
. أدَّقَ بِشَكٍل ِ الله يَق َطرِ

أْن يُوُصونَهُْم هُناكَ لامِيذِ َّ الت إلَى وََكتَبُوا الإخوَةُ، ُ عَه َّ َشج ةَ، َّ ِي أخائ ِ مُقاَطعَة إلَى هاِب الذَّ فِي ِ رَغبَتِه عَْن َ ر َّ عَب وَلَمّا ٢٧
ِ ة َّ العَلَنِي المُناَظراِت فِي اليَهُودَ ُ يَهزِم كانَ إْذ ٢٨ النِّعمَةِ، ِخلاِل مِْن آمَنُوا ذِيَن َّ لِل ً َكبِيرا ً عَونا كانَ وََصَل، فَلَمّا بِهِ. بُوا يُرَّحِ

المَِسيُح. َ هُو يَسُوعَ أّنَ الـكُتُِب مَِن ً مُبَرهِنا
١٩

أفَسُس فِي بُولُُس
َ فَوَجَد أفَسَُس. ِ مَدِينَة إلَى َ وَجاء ةِ، َّ الدّاِخلِي المَناطِِق فِي بُولُُس ارَتحََل ُكورُنثُوَس، ِ مَدِينَة فِي وُس ُّ أبُل كانَ وَبَينَما ١

آمَنتُمْ؟» لَمّا القُدَُس وَح ُّ الر قَبِلْتُِم «هَْل لَهُْم: فَقاَل ٢ لامِيذِ، َّ الت بَعَض هُناكَ
قُدٌُس!» رُوٌح يُوجَدُ ُ ه َّ بِأن سَمِعنا ى َّ َحت «وَلا لَهُ: فَقالُوا

يُوَحنّا.» ةِ َّ «بِمَعمُودِي قالُوا: إذاً؟» ْ ْدتُم تَعَمَّ ةٍ َّ مَعمُودِي «فَبِأّيِ فَقاَل: ٣

بِيَسُوعَ.» أْي بَعدَهُ، بِالآتِي يُؤمِنُوا أْن النّاَس دَعا وَقَْد بَةِ. و َّ الت عَلَى ً ة َّ مَبنِي يُوَحنّا ُ ة َّ مَعمُودِي «كانَْت بُولُُس: قاَل ٤

وَبَدَُأوا عَلَيِهِْم، القُدُُس وُح ُّ الر حَّلَ عَلَيهِْم، يَدَيهِ بُولُُس وََضَع وَلَمّا ٦ يَسُوعَ. ّبِ َّ الر بِاسِْم دُوا تَعَمَّ هَذا، سَمِعُوا فَلَمّا ٥

رَجُلاً. َ عَشَر اثنَي َ َنحو وَكانُوا ٧ ُأونَ. َّ وَيَتَنَب ُأْخرَى بِلُغاٍت مُونَ َّ يَتَكَل
كانَ بَعضَهُْم لـَِكّنَ ٩ اللهِ. َلـَكُوِت بِم اليَهُودَ ً وَمُقنِعا ً ُمجادِلا أشْهُرٍ، ِ ثَلاثَة َ ة مُّدَ ِبجُرأةٍ مَ َّ وَتَكَل َجمََع، الم بُولُُس وَدَخََل ٨

فِي ُ لَه وَكانَْت مَعَهُ. يَسُوعَ أتباعَ وَأخَذَ بُولُُس، فَتَرَكَهُْم النّاِس. أمامَ يَق»٦٩ رِ «الّطَ شاتِمينَ يُؤمِنُوا أْن فَرَفَُضوا عَنِيداً،
َ وَغَير ً يَهُودا أِسيّا، فِي الّساِكنِينَ كُّلَ إّنَ ى َّ َحت عامَينِ، َ َنحو ذَلَِك َّ وَاستَمَر ١٠ َس. ُّ تِيران مَدرََسةِ فِي مُناقَشاٌت يَوٍم كُّلِ

. ّبِ َّ الر َ رِسالَة سَمِعُوا يَهُودٍ،
َسكاوا أولادُ

عَلَى تُوَضُع تَلمِسُهُ، َّتِي ال القُماِش وَقِطَُع المَنادِيُل ى َّ َحت فَكانَْت ١٢ بُولَُس. يَدِ عَلَى ةٍ َّ عادِي َ غَير مُعِجزاٍت ُ الله وََصنََع ١١

مِنهُْم. ُ يرَة الشِّرِّ الأرواُح وََتخرُُج أمراضِهِْم، مِْن فَيُشفَونَ المَرضَى
بِأرواٍح المَسكُونِينَ مََع يَسُوعَ ّبِ َّ الر اسْمَ يَستَخدِمُوا أْن الأرواَح يَطرُدُونَ وَ لُونَ َّ يَتَجَو الَّذِيَن اليَهُودِ بَعُض فَحاوََل ١٣

يَهُودِّيٍ ٍ كَهَنَة لِرَئيِس أولادٍ ُ َسبعَة وَكانَ ١٤ بُولُُس.» ِ بِه يُنادِي الَّذِي يَسُوعَ بِاسِْم آمُرُكَ «أنا يَقُولُونَ: فَكانُوا يرَةٍ. شِرِّ
ذَلَِك. فَعَلوا قَْد َسكاوا ُ اْسمُه

١٨:٢٥ ٦٨
بِالروح.» ً «ملتهبا أْو بحماس.

١٩:٩ ٦٩
.23 العدد في ً أيضا النشوء. مرحلة في المسيحيينَ المؤمنين ِ جَماعَة عَلَى يُطلق كان الَّذي الاسم يق. الطر
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جُُل َّ الر عَلَيهِمُ وََهجَمَ ١٦ أنتُمْ؟» مَْن لـَِكْن بُولَُس، وَأعرُِف يَسُوعُ، َ هُو مَْن ُ أعلَم «أنا يرُ: الشِّرِّ وُح ُّ الر لَهُمُ فَقاَل ١٥

ِحيْنَ. َّ وُمجَر عُراةً البَيِت ذَلَِك مِْن َبُوا هَر هُْم إّنَ ى َّ َحت جَمِيعاً، وَغَلَبَهُْم عَلَيهِْم َ فَقَدِر يْرٍ، شِرِّ بِرُوٍح المَسكُونُ
يَسُوعَ اسْمُ دَ وَتَمَجَّ الخَوُف، كَهُمُ ـَّ فَتَمَل أفَسَُس، ِ مَدِينَة فِي الّساِكنِينَ ِيِّيْنَ وَاليُونان اليَهُودِ كُّلِ بَينَ ُ الخـَبَر هَذا َ وَانتَشَر ١٧

َكثِيرُونَ وَجَمََع ١٩ يَقتَرِفُونَها. كانُوا َّتِي ال ِ يْرَة الشِّرِّ بِالُأمُورِ ً عَلَنا مُعتَرِفِينَ آمَنُوا الَّذِيَْن مَِن َكثِيرُونَ َ وَجاء ١٨ النّاِس. بَينَ
تُساوِي ها أّنَ وَجَدُوا الـكُتُِب، ُ قِيمَة ُحِسبَْت وَعِندَما َمِيِع. الج أمامَ وَأحرَقُوها ُكتُبَهُْم، َ الّسِحر ُمارُِسونَ ي كانُوا الَّذِيَن مَِن

تَْأثِيرُها. وَاْشتَّدَ واِســٍع، نِطاٍق عَلَى ّبِ َّ الر ُ كَلِمَة انتَشَرَْت وَهَكَذا ٢٠ ةٍ.٧٠ َّ ي فِّضِ ٍ قِطعَة ألَف خَمِسيْنَ

رُوما ِ لِرِحلَة ُيخَّطُِط بُولُُس
ذَهابِي «بَعدَ وَقاَل: القُدِس. ِ مَدِينَة إلَى ِ يقِه َطرِ فِي َ ة َّ ِي وَأخائ َ ة َّ ِي مَكدُون مُقاَطعَتَْي فِي َّ يَمُر أْن بُولُُس َ ر َّ قَر ذَلَِك، بَعدَ ٢١
تِيمُوثاوُُس وَهُما ةَ، َّ ِي مَكدُون ِ مُقاَطعَة إلَى ِيهِ مُعاوِن مِْن اثْنَينِ فَأرَسَل ٢٢ أيضاً.» رُوما إلَى أْذهََب أْن يَنْبَغي هُناكَ، إلَى

أِسيّا. فِي ُ إقامَتَه دَ فَمَّدَ َ هُو أمّا وَأرَْسطُوُس.

أفَسُس فِي مَتاعٌِب
يَصنَُع يُوُس دِيْمِترِ ُ اْسمُه ةٍ فِّضَ صائـِـُغ هُناكَ كانَ إْذ ٢٤ يِق.» رِ «الّطَ بِسَبَِب ٌ َكبِير َشغٌَب حَدََث الوَقِت، ذَلَِك وَفِي ٢٣

الحِرَفِيِّيْنَ. عَلَى ً َكبِيرا ً بحا رِ يُدِرَّ هَذا فَكانَ أرطامِيَس. ِمَعبَدِ ل ً َصغِيرَة ً ة َّ ي فِّضِ نَماذَِج
مُمتازٌ دَخٌل يَْأتِينا ُ ه َّ أن تَعرِفُونَ ْ أنتُم الرِّجاُل، ها «أّيُ لَهُْم: وَقاَل ِبحِرفَتِهِْم ٍ مُرتَبِطَة ِحرٍف فِي يَعمَلُونَ عُمّاٍل مََع فَجَمَعَهُْم ٢٥

بِضاعَتِنا. شِراءِ عَْن وَأبعَدَهُْم يَن، َكثِيْرِ ً أشخاصا أقنََع قَْد بُولَُس أّنَ وَتَسمَعُونَ تَرَونَ ْ فَأنتُم الآنَ وَأمّا ٢٦ العَمَِل. هَذا مِْن
أيدِي تَصنَعُها َّتِي ال َ الآلِهَة إّنَ يَقُوُل َ فَهُو كُلِّها. أِسيّا ِ مُقاَطعَة فِي ً أيضا بَْل فَحَسُب، أفَسَُس فِي لَيَْس هَذا، فَعََل وَقَْد
أرطامِيَْس ِ العَظِيمَة ِ الآلِهَة مَعبَدُ يَفقِدَ وَأْن ِحرفَتِنا، ُ سُمعَة َ تَسُوء أْن مُزدَوٌَج: ٌ َخطَر فَهُناكَ ٢٧ َحّقاً. ً آلِهَة لَيسَْت البَشَرِ
هَذا، سَمِعُوا فَلَمّا ٢٨ وَالعالَِم. أِسيّا كُّلِ فِي النّاُس يَعبُدُها َّتِي ال ِ الآلِهَة عَِن َ العَظَمَة يَل ِ يُز أْن هَذا َشْأِن وَمِْن أهَمِّيَتَهُ.

أفَسُس!» أهِل ِ إلَهَة لِأرطامِيَْس، َجدُ «الم وَصَرَُخوا: غََضباً، امتَلُأوا
وَهُما وَأرِْستَرَْخَس، غايُوَس مَعَهُْم وا جَرُّ وَهُناكَ المَسرَِح. ِ ساحَة إلَى وَاندَفَعُوا ها، َّ كُل َ المَدِينَة الاضطِراُب وَعَّمَ ٢٩
ى َّ َحت ٣١ ذَلَِك. يَفعَُل ُ يَدَعُوه لَْم المُؤمِنِيْنَ لـَِكّنَ ُمهُورَ، الج َ يُواِجه أْن بُولُُس وَأرادَ ٣٠ َسفَرِهِ. فِي بُولَُس يُرافِقاِن ِيّاِن مَكدُون
بَعُض وَكانَ ٣٢ المَسرَِح. بِدُُخوِل َ ُيخاطِر ألّا فِْيها ُ يَرُجونَه ً رِسالَة إلَيهِ أرَسلُوا أِسيّا ِ مقاَطعَة فِي المَسؤُولِيْنَ مَِن ُ أصدِقاءَه إّنَ
يَكُْن لَْم أغلَبَهُْم إّنَ ى َّ َحت فَوضَى، ِ حالَة فِي النّاُس كانَ إْذ آخَرَ. بِشَيءٍ يَصرُُخونَ وَبَعضُهُْم بِشَيءٍ، يَصرُُخونَ ُمهُورِ الج

ُمجْتَمِعونَ! هُْم ِماذا ل يَعرُِف
فَلَمّا النّاِس. وَْسِط مِْن ُ ونَه ُّ َيحُث فَكانوا ُمَثِّلَهُْم، ي لـِكَْي َ إسَكندَر ُ اْسمُه ً رَجُلا الأماِم إلَى دَفَعوا قَْد اليَهودُ بَعُض وَكانَ ٣٣

َجدُ «الم يَقولونَ: وَهُْم ً يبا تَقرِ ساعَتَينِ َ ة مُّدَ ً مَعا ً جَمِيعا فَصَرَُخوا ، يَهُودِّيٌ ُ ه َّ أن أدرَُكوا ٣٤ مَ، َّ يَتَكَل لـِكَي ِ ِيَدِه ب ُ إْسَكنْدَر أشارَ
أفَسَُس!» أهِل ِ إلَهَة لِأرطامِيَس

١٩:١٩ ٧٠
العمل. من يوم أجر تعادل كانت منها الواحدة القطعة أّنَ الأغلب ة. َّ ي فّضِ … خمسين
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أفَسَُس َ مَدِيْنَة أّنَ ُ يَعلَم لا مَْن العالَِم فِي يُوجَدُ هَْل أفَسَُس، أهَل «يا وَقاَل: ُمهُورَ الج أ وَهَّدَ ِ المَدِينَة كاتُِب فَوَقََف ٣٥

ِ هَذِه لإنكارِ َمجاَل لا ُ ه َّ أن فَبِما ٣٦ ماءِ؟ الّسَ مَِن َسقََط الَّذِي ِس٧١ المُقَّدَ وَلِلحََجرِ ِ العَظِيْمَة أرطامِيَْس ِمَعبَدِ ل ٌ حارَِسة ِهيَ
طائِشاً. ً فا تَصَرُّ فُوا تَتَصَرَّ وَلا اهدَُأوا الُأمُورِ،

يُوَس لِدِيْمِيترِ كانَ فَإذا ٣٨ إلَهَتَنا. َشتَما وَلا مَعابِدِنا عَلَى يَسطُوا لَْم هُما أّنَ رُغمَ هُنا إلَى جُلَيْن٧٢ِ َّ الر بِهَذَيِْن ْ ِجئتُم فَقَْد ٣٧

هُناكَ. َشْكواهُْم فَلْيَرفَعُوا وُلاةٌ، وَهُناكَ للقَضاءِ. أبوابَها تَفتَُح ُ َمحاِكم فَهُناكَ أحَدٍ، عَلَى َشكوَى ُ مَعَه الَّذِيَْن وَالحِرَفِيِّيْنَ
بِكُْم بُِأسلُو أمّا ٤٠ المَدِينَةِ. لِأهِل العاِم الاجتِماِع فِي فَناقِشُوها إثارَتَها، ِيدُونَ تُر ُأْخرَى ٌ مَسألَة لَدَيْكُْم كانَْت وَإذا ٣٩

الهِياِج.» هَذا ِ يْر لِتَبرِ ُ نُقَّدِمُه َسبٌَب لَدَيْنا يُوجَدُ وَلا اليَومَ. حَدََث ما بِسَبَِب غِب الّشَ ِ إثارَة ِ لِتُهمَة تُعَرُِّضونَنا كُْم َّ فَإن هَذا،
ُمهُورَ. الج صَرََف هَذا، قاَل أْن وَبَعدَ ٤١

٢٠
وَاليُونان َ ة َّ ِي مَكدُون في بُولُُس

ةَ. َّ ِي مَكدُون ِ مُقاَطعَة إلَى وَذَهََب عَهُْم وَدَّ عَهُْم، َّ َشج أْن وَبَعدَ المُؤمِنِيْنَ. َطلَِب فِي بُولُُس أرَسَل الهِياُج، َف َّ تَوَق وَلَمّا ١
شُهُوٍر. َ ثَلاثَة هُناكَ وَبَقَِي ٣ اليُوناِن. إلَى وََصَل َّ ثُم َكثِيرٍ، بِكَلاٍم هُناكَ المُؤمِنِينَ َع َّ وََشج المُقاَطعَةِ، تِلَك َ عَبر َ وَسافَر ٢

َ عَبر يَعُودَ أْن رَ َّ قَر هُ، ِضّدَ لِشَيءٍ ُيخَّطِطُونَ كانُوا اليَهُودَ لأّنَ لـَِكْن َبحراً، يّا ُسورِ إلَى فَرِ لِلّسَ ُ نَفسَه ُ ُيجَهِّز بُولُُس وَكانَ
ِيكِي، تَسالُون مِْن وََسكُونْدُُس أرَْستَرُْخُس ُ رافَقَه َكما ةَ. َّ ي بِيرِ ِ مَدِينَة مِْن َس ُّ بِر بُْن ُسوباتْرُِس ُ وَرافَقَه ٤ ةَ. َّ ِي مَكدُون ِ مُقاَطعَة
ِ مَدِينَة فِي وَانتَظَرُونا هَؤُلاءِ َسبَقَنا ٥ أِسيّا. ِ مُقاَطعَة مِْن وَتْرُوفِيمُوُس وَتِيخِيكُُس وَتِيمُوثاوُُس بَةَ، دَر ِ مَدِينَة مِْن وَغايُوُس
ترُواَس، ِ مَدِينَة فِي إلَْيهِْم انَضمَْمنا أيّاٍم، ِ خَمسَة وَبَعدَ ُختَمِرِ. الم غَيرِ الخـُبزِ عِيدِ أيّاِم بَعدَ فِيلِبِّي مِْن فَأبحَرْنا ٦ ترُواَس.

أيّاٍم. َ َسبعَة بَقِينا َحيُث
لِتْرُواس ُ الأِخيرَة بُولَُس ُ يارَة زِ

َ فَر الّسَ يَنوِي كانَ ُ ه َّ وَلِأن مَعَهُْم. بُولُُس َث فَتَحَّدَ الخـُبزِ،٧٣ لـَِكسْرِ ً مَعا ُمجتَمِعِينَ كُنّا الُأسبُوِع، مَِن ِل الأّوَ اليَوِم وَفِي ٧

ُمجتَمِعِينَ. كُنّا َحيُث ةِ َّ ي العُلوِ ِ الغُرفَة فِي ٌ َكثِيرَة ِيٌح مَصاب هُناكَ وَكانَْت ٨ يِل. َّ الل مُنتََصِف ى َّ َحت ُث يَتَحَّدَ َظّلَ التّالِي، اليَوِم فِي
قَْد ومَ َّ الن وَلِأّنَ حَدِيثِهِ. بُولَُس ِ مُواَصلَة َ أثناء عَمِيٍق نَوٍم فِي يَغُّطُ فَبَدَأ النّافِذَةِ. فِي ً جالِسا أفتِيُخوُس ُ اْسمُه شاّبٌ وَكانَ ٩

مَيِّتاً. ُ وَجَدُوه ُ رَفَعُوه وَلَمّا الثّالِِث. الّطابِِق مَِن وَقََع فَقَْد تَماماً، ُ غَلَبَه
َ وََكسَر بُولُُس، َصعِدَ َّ ثُم ١١ فِيهِ.» ُ َحياتُه زالَْت َما ف َتخافُوا، «لا َيحتَِضنُهُ: َ وَهُو وَقاَل عَلَيهِ، وَانحَنَى بُولُُس فَنَزََل ١٠

َكثِيراً. وا َّ فَتَعَز َحيّاً، ِ بَيتِه إلَى الّشاّبَ وَأخَذُوا ١٢ غادَرَ. َّ ثُم الفَجرِ ى َّ َحت ً يلَة َطوِ ً فَترَة إلَْيهِْم َث وََتحَّدَ وَأكََل، ً خُبزا
مِيلِيتُس إلَى تْرُواَس مِْن

١٩:٣٥ ٧١
أرطاميس. الإلَهة تشبه ها أّنَ لاعتقادهم يقّدِسونها كانوا نيزكية صخرة أْو حجر المقدس. الحجر

١٩:٣٧ ٧٢
بولس. مع المسافران وَأرِْستَرَْخس غايُوس الرجلين.

٢٠:٧ ٧٣
مَعاً. الطعام بتناول المؤمنين اشتراك المَقصود يَكونُ وقَد .20 -14 :22 لوقا في جاء ِما ل وَفْقا « بّانِيَّ َّ الر َ «العشاء ى يُسَمَّ ما ممارسة إلى إشارة الخـبز. كسر
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عَلَى مَعَنا ُ نَْأخُذَه لـِكَي هُناكَ إلَى ِجهِينَ َّ مُت كُنّا وَس. أّسُ ِ مَدِينَة إلَى فَأبحَرْنا بُولَُس. وََسبَقنا َ فَر الّسَ فَتابَعنا َنحُن أمّا ١٣

ُ أرَكبْناه وَس، أّسُ فِي َلَنا قاب وَعِندَما ١٤ ماِشياً. وَس أّسُ إلَى ِنَفِسهِ ب يَذهََب أْن أرادَ ُ ه َّ لِأن ذَلَِك َ هُو َب َّ رَت فَقَْد فِينَةِ، الّسَ َظهرِ
التّالِي اليَوِم وَفِي َخيُوَس. مُقابَِل ٍ نُقطَة إلَى وَوََصلْنا التّالِي، اليَوِم فِي هُناكَ مِْن وَأبحَرْنا ١٥ مِيتِيلِينِي. إلَى وَذَهَبْنا َ فِينَة الّسَ
َّ يُضطَر لِئَلّا أفَسَُس فِي َف َّ يَتَوَق ألّا بُولُُس َ ر َّ قَر فَقَْد ١٦ مِيلِيتَُس. إلَى وََصلْنا َلِيهِ ي الَّذِي اليَوِم وَفِي سامُوَس. إلَى عَبَرنا

أمََكَن. إْن َمِسينَ الخ يَوِم عيدِ قَبَل القُدِس ِ مَدِينَة إلَى الوُُصوَل ِيدُ يُر كانَ إْذ أِسيّا. فِي وَقٍت لِقَضاءِ

أفَسُس فِي يُوِخ الّشُ إلَى ُث يَتَحَّدَ بُولُُس
هُناكَ. ُ يُلاقُوه أْن إلَْيهِْم ً طالِبا أفَسَُس فِي ِ الـَكنِيسَة ُشيُوِخ٧٤ إلَى بُولُُس أرَسَل مِيلِيتَُس، وَمِْن ١٧

أِسيّا. إلَى فِيهِ وََصلُت يَوٍم ِل أّوَ مِْن الوَقِت، َطواَل مَعَكُْم عِشُت َكيَف تَعلَمُونَ ْ «أنتُم لَهُْم: قاَل وََصلُوا فَلَمّا ١٨

اليَهُودِ. مُؤامَراِت بِسَبَِب أصابَتنِي َّتِي ال ِ الـَكثِيرَة جارِِب َّ الت َ عَبر ُ خَدَمتُه وَدُمُوٍع. تَواُضٍع بِكُّلِ ّبَ َّ الر خَدَمُت وَقَْد ١٩

عَلَناً، يّاها إ وَتَعلِيمِكُْم الُأمُورِ ِ هَذِه إعلاِن فِي ْد أتَرَدَّ وَلَْم ِمَنفَعَتِكُْم. ل شَيءٍ أّيِ عَمَِل فِي ْد أتَرَدَّ لَْم نِي َّ أن تَعلَمُونَ ْ وَأنتُم ٢٠

ِنا ّ َب بِر وَالإيماِن اللهِ، إلَى ِ بَة و َّ الت إلَى يّاهُْم إ ً داعِيا َسواءِ حَّدٍ عَلَى ِيِّينَ وَاليُونان لِليَهُودِ وَشَهِدُت ٢١ بَيٍت. إلَى بَيٍْت وَمِْن
يَسُوعَ.

إلّا ٢٣ هُناكَ. لِي َسيَحدُُث ما أدرَِي أْن دُونَ القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن ً مَدفُوعا القُدِس إلَى ذاهٌِب الآنَ أنا «وَها ٢٢

لِي َسيَحدُُث ما لَيَس لـَِكْن ٢٤ انتِظارِي. فِي باِت عُو وَالّصُ َبَس الح إّنَ فَيَقوُل ٍ مَدِينَة كُّلِ فِي ُيحَّذِرُنِي القُدَُس وَح ُّ الر أّنَ
اللهِ.» ِ نِعمَة ِ بِشارَة عَن أشهَدَ أْن وَهيَ يَسُوعَ، ّبُ َّ الر يّاها إ أعطانِي َّتِي ال َ ة وَالمَهَمَّ باَق الّسِ ُأكمِلَ أْن المُهِّمُ بَِل المُهِّمُ، َ هُو

فَإنِّي وَلِهَذا ٢٦ اللهِ. َلـَكوِت بِم ُأبَشِّرُكُْم لُْت َّ َتجَو الَّذِيَن ُ أنتُم ِيَةً، ثان وَجهِي تَرَوا لَْن كُْم َّ أن ُ أعلَم الآنَ «وَأنا وَقاَل: ٢٥

ِ مَِشيئَة بِكُّلِ إخبارِكُْم فِي ْد أتَرَدَّ لَْم فَأنا ٢٧ فِيكُْم. واِحدٍ أّيِ خَلاِص عَدَِم عَْن مَسؤُوٍل ُ غَير أنِّي اليَومَ هَذا لـَكُْم ُأعلُِن
اشتَراها َّتِي ال ِ الله َ َكنِيسَة لِتَرعُوا عَلَيها، مُشْرِفِين٧٥َ القُدُُس وُح ُّ الر َجعَلـَكُمِ َّتي ال ِ ة َّ عِي َّ الر وَكُّلَ أنفُسَكُْم فَاحرُُسوا ٢٨ اللهِ.
مِْن ى َّ َحت رِجاٌل ُ وََسيَظهَر ٣٠ القَطِيَع. تَرَحمُ لا ٌ شَرَِسة ذِئاٌب بَينَكُْم ُل َّ َستَتَسَل رَِحيلِي بَعدَ ُ ه َّ أن أعرُِف وَأنا ٢٩ بِدَمِهِ.
عَْن َسنَواٍت ثَلاِث َ ة مُّدَ ْف َّ أتَوَق لَْم أنِّي رُوا َّ وَتَذَك مُتَيَّقِظِينَ! فَكُونُوا ٣١ المُؤمِنِينَ. وا ُّ لِيُِضل ً هَة َّ مُشَو َ أشياء يَقُولُونَ ْ أنتُم بَينِكُْم
تُعطِيَكُْم وَأْن تَبنِيكُْم أْن عَلَى ِ القادِرَة ِ نِعمَتِه ِ وَكَلِمَة الله ِ رِعايَة فِي أترُُككُْم فَإنِّي الآنَ أمّا ٣٢ نَهار. لَيَل بِدُمُوٍع َتحذِيرِكُْم

ِسينَ. المُقَّدَ كُّلِ بَينَ ً مِيراثا
وَحاجاِت حاجاتِي َسدَْدُت نِي َّ أن تَعلَمُونَ أنفُسُكُْم ْ وَأنتُم ٣٤ ِيابَهُ. ث أْو ُ ذَهَبَه أْو مِنْكُْم أحَدٍ َ ة فِّضَ ِ أشتَه لَْم «أنا ٣٣

ِ بِه َ َنخدِم أْن يَنْبَغي الَّذِي الجادِّ العَمَِل عَلَى ً مِثالا ُ عَمِلتُه شَيءٍ كُّلِ فِي أرَيتُكُْم وَقَْد ٣٥ . يَدِّيَ تَعَِب مِْن مَعِي الَّذِيَن
قاَل: الَّذي ُ نَفِسه يَسُوعَ ّبِ َّ الر كَلامَ َ ر َّ نَتَذَك أْن وَعَلَينا عَفاءَ. الّضُ

٢٠:١٧ ٧٤
17، :5 تيموثاوس 1 انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.

9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس
٢٠:٢٨ ٧٥

الرّاعي. أوِ للشيخ آخر اسْم المشرف مشرفين.
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الأخذِ.›» فِي مِمّا ُ أكثَر ٌ بَرَكَة العَطاءِ ‹فِي

َ أكثَر وَكانَ ٣٨ لُوهُ. َّ وَقَب ُ وَعانَقُوه َكثِيراً، َمِيُع الج وَبَكَى ٣٧ وََصلَّى. ً جَمِيعا مَعَهُْم رََكَع هَذا، بُولُُس قاَل أْن وَبَعدَ ٣٦
فِينَةِ. الّسَ إلَى ُ رافَقُوه َّ ثُم ِيَةً. ثان ُ وَجهَه يَرَوا لَْن هُْم إّنَ ُ قَولُه أحزَنَهُْم ما

٢١
رُودَُس، ِ ِيرَة جَز إلَى وََصلنا التّالِي اليَوِم وَفِي ُكوَس. ِ يرَة جَز إلَى فَوََصلْنا مُستَقِيٍم، جاهٍ اّتِ فِي أبحَرنا تَرَكناهُْم، أْن وَبَعدَ ١

وَأبحَرنا. فَرَِكبناها ةَ، َّ فِينِيقِي إلَى ً مُسافِرَة ً َسفِينَة فَوَجَدنا ٢ باتَرا. إلَى ذَهَبنا هُناكَ وَمِْن
تُفرِغَ أْن ِ فِينَة الّسَ عَلَى كانَ ُ ه َّ لِأن ُصورَ، فِي وَرََسونا ةَ، َّ ي ُسورِ إلَى وَأبحَرنا يَسارِها. عَْن َسيرَنا فَواَصلنا قُبرَُص، وَرَأينا ٣
إلَى يَذهََب لا أْن لِبُولَُس قالُوا وَقَْد أيّاٍم. َ َسبعَة مَعَهُْم وَبَقِينا هُناكَ، يَسُوعَ تَلاميذِ بَعِْض عَلَى فَعَثَرنا ٤ هُناكَ. حُمُولَتَها

القُدُُس. وُح ُّ الر لَهُمُ ُ أعلَنَه ما عَلَْى ً ِناء ب القُدِس، ِ مَدينَة
وَهُناكَ المَدِينَةِ. خارَِج إلَى وَأبنائِهِْم زَوجاتِهِْم مََع ً جَمِيعا فَرافَقُونا رِحلَتَنا. وَتابَعْنا غادَْرنا إقامَتِنا، ُ ة مُّدَ انتَهَْت وَلَمّا ٥

بُيُوتِهِْم. إلَى هُْم فَعادُوا فِينَةَ. الّسَ وَرَِكبنا بَعضاً، بَعُضنا ْعنا وَدَّ َّ ثُم ٦ يْنا. َّ وََصل الّشاطِِئ عَلَى رََكعنا
واِحداً. ً يَوما مَعَهُْم وَبَقِينا هُناكَ، ِ الإخوَة عَلَى مْنا َّ وََسل ِمايَِس. بُتُول فِي وَرََسونا ُصورَ، مِْن رِحلَتَنا فَتابَعْنا َنحُن أمّا ٧

يَن ُختارِ الم بعَة٧٦ِ الّسَ الخُّداِم مَِن واِحدٌ َ وَهُو المُبَشِّرِ، َس ُّ فِيلِب بَيَت وَدَخَلْنا ةَ. َّ ي قَيصَرِ إلَى وَوََصلْنا غادَْرنا، التّالِي اليَوِم وَفِي ٨

ْأنَ. َّ يَتَنَب باٍت عازِ بَناٍت أربَُع ُ عِندَه وَكانَْت ٩ مَعَهُ. وَبَقِينا
بُولَُس ِحزامَ أخَذَ عَلَينا، أقبََل وَلَمّا ١١ أغابُوَس. ُ اْسمُه ةِ َّ اليَهُودِي مَِن ٌ نَبِّي نَزََل أيّاٍم، َ ة عِّدَ هُناكَ إقامَتِنا َ وَأثناء ١٠

الحِزاِم، هَذا صاِحَب القُدِس فِي اليَهُودُ بُِط َسيَر ‹هَكَذا القُدُُس: وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو «هَذا وَقاَل: وَيَدَيهِ قَدَمَيهِ ِ بِه َبََط وَر
المُؤمِنينَ.›» غَيرِ إلَى ُ وََسيُسَلِّمُونَه

ِماذا «ل بُولُُس: فَأجاَب ١٣ القُدِس. إلَى يَذهََب ألّا هُناكَ كانوا الَّذيَن وَالآخَرونَ َنحُن ُ رََجوناه هَذا، سَمِعنا فَلَمّا ١٢

ّبِ َّ الر اسِْم أجِل مِْن القُدِس فِي ً أيضا أمُوَت أْن بَْل فَحَسُب، ُأربََط لِأْن لا استِعدادٍ عَلَى نِي َّ إن قَلبِي؟ وَتَكسِرُونَ تَبكُونَ
يَسُوعَ.»

«. ّبِ َّ الر ُ مَِشيئَة «لِتَكُْن ُلنا: وَق إلَيهِ. ِل وَّسُ َّ الت عَِن فنا َّ تَوَق يَقتَنـِـَع، أْن رَفََض وَلَمّا ١٤

ةَ، َّ ي قَيصَرِ مِْن المُؤمِنِينَ بَعُض ً أيضا مَعَنا وَذَهََب ١٦ القُدِس. إلَى وَذَهَبْنا بِالإعداداِت ُمنا ق الأيّاِم تِلَك وَبَعدَ ١٥

المُؤمِنِينَ. أوائِِل مِْن القُبرُصِّيُ جُُل َّ الر هَذا وَكانَ عِندَهُ. ُ َسنُقِيم كُنّا الَّذِي مَناُسونَ بَيِت إلَى وَأخَذُونا

يَعقُوب ُ يَزُور بُولُُس
٢١:٨ ٧٦

.6 -1 :6 أعمال انظر ة. خاّصَ لخدمة اختيارهم َّ تم الَّذين الرجال بعة. الّسَ الخّدام
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يَعقُوَب. ِ يَة لِرُؤ مَعَنا بُولُُس ذَهََب التّالِي اليَوِم وَفِي ١٨ دافِئاً. ً استِقبالا ُ الإخوَة استَقبَلَنا القُدِس، إلَى وََصلْنا وَلَمّا ١٧

بَينَ ُ الله فَعَلَها َّتِي ال الأشياءِ بِكُّلِ فِصيِل َّ بِالت ثَهُْم وَحَّدَ بُولُُس، عَلَيهِْم مَ َّ فَسَل ١٩ يَن. حاضِرِ ِيَن الآخَر يُوِخ٧٧ الّشُ كُّلُ وَكانَ
ِخدمَتِهِ. ِخلاِل مِْن اليَهُودِ غَيرِ

الَّذِيَن اليَهُودِ مَِن ً َكثِيرَة ً آلافا هُناكَ أّنَ تَرَى أنَت الأُخ، ها «أّيُ لِبُولَُس: وَقالُوا َ الله ُحوا َّ َسب قالَهُ، ما سَمِعُوا فَلَمّا ٢٠
يَهُجرُوا أْن اليَهُودِ غَيرِ بَينَ يَعِيشُونَ الَّذِيَن اليَهُودِ كُّلَ ُ تُعَلِّم َك َّ أن سَمِعُوا وَقَْد ٢١ يعَةِ. رِ َّ لِلش مُتََحمِّسُونَ ً جَمِيعا وَهُْم آمَنُوا،

ِنا. عادات بِعُوا َّ يَت أْو أولادَهُْم َيختِنُوا ألّا مِنهُْم تَطلُُب َك َّ وَأن مُوسَى. َ تَعلِيم
نُذُوراً،٧٨ نَذَرُوا رِجاٍل ُ أربَعَة بَينَنا بِهِ: نَنَصحَُك بِما فَافعَْل ٢٣ بِقُدُومَِك. َسيَسمَعُونَ هُْم أّنَ دِ المُؤَكَّ َمَِن ف العَمَُل؟ َما «ف ٢٢

َمِيُع الج ُ َسيَعلَم حينَئِذٍ رُؤُوسَهُْم.٨٠ َيحلِقُوا لـِكَي المَطلوَب َ الأجر وَادفَِع طهِير٧٩ِ َّ الت ُطقوِس فِي مَعَهُْم وَاشتَرِْك فَخُْذهُْم ٢٤

يعَةَ. رِ َّ الش تُطِيُع نَفسََك أنَت ََّك أن وََسيَعلَمُونَ َصحِيحاً، لَيَس عَنَك ُ سَمِعُوه ما أّنَ
وَعَِن لِلأصناِم، ِم المُقَّدَ عاِم الّطَ عَِن يَمتَنِعوا بِأْن عَلَيهِْم وَأشَرنا إلَْيهِْم، أرَسلْنا فَقَْد اليَهُودِ، غَيرِ لِلمُؤمِنِينَ ِ بِالنِّسبَة أمّا ٢٥

وَالزِّنى.» َخنُوقَةِ، الم َيواناِت وَالح ِم الدَّ

بُولُس عَلَى القَبُض
وَأعلََن الهَيكَِل. ِ ساحَة إلَى دَخََل َّ ثُم مَعَهُْم، ُ نَفسَه َ ر َطهَّ التّالي، اليَوِم وَفِي مَعَهُ. َ بَعَة الأْر الرِّجاَل بُولُُس فَأخَذَ ٢٦

مِنهُْم. واِحدٍ كُّلِ عَْن قدِماِت َّ الت تَْقديِم وَمَوعِدَ طهِيرِ َّ الت أيّاِم انتِهاءِ مَوعِدَ
رََأْوا فَلَمّا الهَيكَِل. َ ساحَة وَدَخَلوا أِسيّا ِ مُقاَطعَة مِْن اليَهُودِ بَعُض َ جاء الانتِهاءِ، عَلَى ُ بعَة الّسَ الأيّامُ قارَبَِت وَلَمّا ٢٧
جُُل َّ الر َ هُو هَذا أنجِدُونا! ِيَل، إسرائ رِجاَل «يا وَقالوا: وَصَرَُخوا ٢٨ بِهِ. وَأمسَكُوا هُْم َّ كُل النّاَس ُجوا َّ هَي مَعَهُ، وَمَْن بُولَُس
إلَى يَهُودٍ َ غَير ً أشخاصا َ أحضَر ُ ه َّ إن بَْل المَكاِن. هَذا وَِضّدَ يعَتِنا وَشَرِ َشعبِنا ِضّدَ ً ُأمُورا مَكاٍن كُّلِ فِي َمِيَع الج ُ يُعَلِّم الَّذِي
ِ المَدِينَة فِي الأفَسُسِّيِ تْرُوفِيمَُس رََأْوا أْن لَهُْم َسبََق ُ ه َّ لِأن هَذا قالوا ٢٩ َس.» المُقَّدَ المَكانَ هَذا َس فَنَّجَ الهَيْكَِل، ِ ساحَة

الهَيْكَِل. ِ ساحَة إلَى ُ أدخَلَه بُولَُس أّنَ وَافتَرَُضوا مَعَهُ،
الأبواُب وَُأغلِقَِت الهَيْكَِل. ِ ساحَة خارَِج ُ وه وَجَرُّ ِبُولَُس، ب وَأمسَكُوا ً مَعا النّاُس وَرََكَض ها، ُّ كُل ُ المَدِينَة فَثارَِت ٣٠

َ فَأخَذ ٣٢ فَوضَى. ِ حالَة فِي ها ُّ كُل القُدَس بِأّنَ ةِ َّ ِي ومان ُّ الر ِ الـَكتِيبَة آمِرِ إلَى ُ الخـَبَر َلََغ ب قَتلَهُ، ُيحاوِلُونَ كانُوا وَبَينَما ٣١ فَوراً.
بُولَُس. ضَرِب عَْن فُوا َّ تَوَق ُنُودَ، وَالج الآمِرَ اليَهُودُ رَأى فَلَمّا إلَْيهِْم. ً مُسْرِعا الفَورِ عَلَى وَنَزََل بّاِط٨١ وَالّضُ ُنُودِ الج بَعَض

٢١:١٨ ٧٧
17، :5 تيموثاوس 1 انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.

9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس
٢١:٢٣ ٧٨

2. :6 العدد كتاب انظر للرب. أحدهم يقطعة ي الذَّ الخاص التكريس عهد هو المقصود ربما نذوراً. نذروا
٢١:٢٤ ٧٩

.21 -1 :6 العدد كتاب انظر النذير، بشريعة الخاصة الطقوس طهير. َّ الت طقوس
٢١:٢٤ ٨٠

18. 5، :6 العدد كتاب انظر ذير. َّ الن يعة شر متلطبات إتمام علامة رؤوسهم. يحلقوا
٢١:٣٢ ٨١

المئات.» «قادة ً حرفيا الضبّاط.
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َ فَأخَذ ٣٤ فَعََل. وَماذا بُولُُس يَكُونُ مَْن َسأَل َّ ثُم بِِسلِسلَتَينِ. بََط يُر بِأْن وَأمَرَ عَلَيهِ، وَقَبََض مِنهُ، الآمِرُ مَ تَقَّدَ َّ ثُم ٣٣
الفَوضَى، بِسَبَِب ِ الحَقِيقَة استِخلاِص عَِن الآمِرُ َ عَجِز وَلَمّا آخَرَ. بِكَلاٍم وَبَعضُهُْم بِكَلاٍم، صارِِخينَ ُيجِيبُونَ ُمهُورِ الج بَعُض
ُمهُورِ. الج عُنِف بِسَبَِب ِ حَملِه إلَى ُنُودُ الج َ ر اضّطَ رَِج، الدَّ إلَى بُولُُس وََصَل وَعِندَما ٣٥ كنَةِ. َّ الث إلَى بُولُُس يُؤخَذَ بِأْن أمَرَ

«اقتُلُوهُ!» صارِِخينَ: ُ يَتبَعُونَه النّاِس ُ ة عامَّ كانَ إْذ ٣٦

الآمِرَ: فَقاَل َشيئاً؟» لََك أقُوُل بِأْن لِي «أتَْأذَنُ لِلآمِرِ: بُولُُس قاَل كنَةِ، ُّ الث إلَى يُدخََل أْن بُولُُس أوَشَك وَلَمّا ٣٧
إلَى إرهابِيٍّ آلاِف َ أربَعَة وَقادَ ةٍ، مُّدَ قَبَل ً ثَورَة أْشعََل الَّذِي المِصرِّيَ ذَلَِك فَلَسَت ً إذا ٣٨ ةَ؟» َّ ِي اليُونان مُ َّ تَتَكَل «هَْل
ةِ، َّ الأهَمِّي ِ قَلِيلَة ٍ مَدِينَة مِْن لَسُت فَأنا ةَ. َّ كِيلِيِكي فِي َطرُسوَس ِ مَدِينَة مِْن يَهُودِّيٌ رَجٌُل «أنا بُولُُس: فَقاَل ٣٩ حراءِ؟» الّصَ
إلَى ِ ِيَدِه ب َ وَأشار رَِج، الدَّ عَلَى بُولُُس وَقََف الآمِرُ، ُ لَه أذِنَ فَلَمّا ٤٠ النّاِس.» إلَى بِالحَدِيِث لِي تَْأذَنَ أْن مِنَك وَأطلُُب

ةِ. َّ بِالأرامِي مُ َّ يَتَكَل وَبَدَأ عَظِيمٌ، ٌ هُدُوء فَسادَ لِيَسكُتُوا، النّاِس

٢٢
عب الّشَ إلَى ُث يَتَحَّدَ بُولُُس

أمامَكُْم.» نَفسِي عَْن دِفاِعي إلَى استَمِعُوا وَالآباءُ، ُ الإخوَة ها «أّيُ بُولُُس: قاَل ١

بُولُُس: قاَل حينَئِذٍ هُدُوءاً. َ أكثَر صارُوا ةِ َّ الأرامِي ِ غَة ُّ بِالل مُ َّ يَتَكَل ُ سَمِعُوه فَلَمّا ٢

بَنِي وَدَرَّ المَدِينَةِ. ِ هَذِه فِي هُنا نَشَْأُت لـَِكنِّي ةَ. َّ كِيلِيِكي فِي َّتِي ال َطرُسوَس ِ مَدِينَة فِي وُلِدُت . يَهُودِّيٌ رَجٌُل «أنا ٣

فَاضطَهَدُت ٤ اليَومَ. ً جَمِيعا مِثلـَكُْم للهِ، ِخدمَتِي فِي ً جادّا ُكنُت ِنا. آبائ ِ يعَة شَرِ َحسََب ً صارِما ً يبا تَدرِ ِيُل٨٢ غَمالائ
ِ الـكَهَنَة رَئيُس كَلاِمي ةِ َّ ِصح عَلَى يَشهَدَ أْن ُمِكُن وَي ٥ وََسجَنتُهُْم. وَنِساءٍ رِجاٍل عَلَى وَقَبَضُت المَوِت. ى َّ َحت يَق›٨٣ رِ ‹الّطَ
هُناكَ، المَِسيِحيِّيْنَ عَلَى لِأقبَِض وَذَهَبُت دِمَشَق. فِي أهلِنا إلَى رَسائَِل مِنهُْم أخَذُت فَقَْد يُوِخ. الّشُ َمجلِِس أعضاءِ وَجَمِيُع

عِقابَهُْم. َلقَوا ي لـِكَي دِيَن َّ مُقَي القُدِس إلَى وَُأحضِرُهُْم

اهتِدائِه عَِن ُث يَتَحَّدَ بُولُُس
ماءِ. الّسَ مَِن ٌ عَظِيم نُورٌ َ َحولِي ً فَجأة وَمََض هِيرَةِ، الّظَ عِندَ دِمَشَق ِ مَدِينَة مِْن أقتَرُِب ً مُسافِرا ُكنُت «وَبَينَما ٦

تَضطَهِدُنِي؟› ِماذا ل شاوُُل، يا شاوُُل، ‹يا لِي: يَقُوُل ً َصوتا وَسَمِعُت أْرضاً. فَسَقَطُت ٧

فَرََأْوا مَعِي كانُوا الَّذِيَن أمّا ٩ تَضطَهِدُهُ.› أنَت الَّذِي النّاصِرِّيُ يَسُوعُ ‹أنا لِي: قاَل َسيِّدُ؟› يا أنَت ‹مَْن «فَأَجبُت: ٨

مَنِي. َّ كَل الَّذِي وَت الّصَ ُميِّزوا ي لَْم هُْم لـَِكنَّ ورَ، ُّ الن
نتَُك َّ عَي َّتي ال الُأمورِ جَمِيَع تَعرُِف وَهُناكَ دِمَشَق. وَادخُْل ‹انهَْض، لِي: فَقاَل َسيِّدُ؟› يا أفعَُل ‹ماذا «فَقُلُت: ١٠

لِعَمَلِها.›
٢٢:٣ ٨٢

34. :5 أعمال انظر غَمالائيل.
٢٢:٤ ٨٣

النشوء. مرحلة في المسيحيينَ المؤمنين ِ جَماعَة عَلَى يُطلق كان الَّذي الاسم يق. الطر
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وَكانَ ١٢ دِمَشَق. إلَى وَأدخَلُونِي يَدَّيَ مِْن رُفَقائِي بِي فَأمسََك ورِ، ُّ الن ُسطُوِع بِسَبَِب أرَى أْن ُ أقدِر أُكْن «لَْم ١١

إلَى وَوَقََف ، إلَيَّ هَذا َ جاء ١٣ هُناكَ. الّساِكنِينَ اليَهُودِ كُّلُ ُ وَيَمدَحُه يعَةَ، رِ َّ الش َيحْفَُظ ِيّا َحنان ُ اْسمُه تَقِّيٌ رَجٌُل هُناكَ
حظَةِ. الّلَ تِلَك فِي بَصَرِي فَاْستَرَجعُت بَصَرَكَ!› استَرِجــْع شاوُُل، الأُخ ها ‹أّيُ وَقاَل: جانِبِي

َستَكُونُ فَأنَت ١٥ َصوتَهُ. وَتَسمَُع يَسوعَ البارَّ وَتَرَى إرادَتَهُ، تَعرَِف لـِكَْي ِنا آبائ ُ إلَه َ اختارَك ‹لَقَدِ لِي: «وَقاَل ١٤
بِاْسمِهِ.› ً مؤمِنا َخطاياكَ وَاْغِسْل ْد، وَتَعَمَّ انهَْض تَنتَظِرْ؟ ماذا وَالآنَ، ١٦ وَسَمِعَت. رَأيَت بِما النّاِس كُّلِ أمامَ ُ لَه ً شاهِدا
لِي: يَقُوُل يَسُوعَ وَرَأيُت ١٨ الهَيكَِل. فِي ُأَصلِّي ُكنُت بَينَما ُسباٌت عَلَيَّ وَقََع القُدِس، ِ مَدينَة إلَى عُْدُت «وَعِندَما ١٧

عَنِّي.› شَهادَتََك يَقبَلُوا لَْن هُْم لِأّنَ الفَورِ، عَلَى القُدِس ِ مَدينَة مَِن بِالخُرُوِج ‹عَجِّْل
بَِك. يُؤمِنُونَ الَّذِيَن وَأضرَِب لِأعتَقَِل َجامـِـِع الم إلَى أذهَُب ُكنُت أنِّي النّاُس هَؤُلاءِ يَعرُِف ، رَّبُ ‹يا «فَقُلُت: ١٩
كانُوا الَّذِيَن ِياَب ث أحرُُس وَُكنُت ذَلَِك. عَلَى ً وَمُوافِقا هُناكَ، ً واقِفا ُكنُت شاهِدُكَ، اْستِفانُوَس ُ دَم ُسفَِك وَعِندَما ٢٠

اليَهُودِ.›» غَيرِ إلَى ً بَعِيدا فَسَُأرَسلَُك ‹اْذهَْب! لِي: فَقاَل ٢١ يَقتُلُونَهُ.›
هَذا مِْن الأْرَض «خَلُِّصوا وَقالُوا: أصواتَهُْم رَفَعُوا حينَئِذٍ هَذا. قاَل أْن إلَى بُولَُس إلَى يُصغُونَ اليَهُودُ وََظّلَ ٢٢

فَأمَرَ ٢٤ غََضباً. الهَواءِ فِي راَب ُّ الت وَيَنثُرُونَ بِثِيابِهِْم، ُلقُونَ ي وَ يَصرُُخونَ وَراُحوا ٢٣ َياةَ!» الح يَستَِحّقُ لا َ فَهُو جُِل! َّ الر
عِندَما لـَِكْن ٢٥ هَكَذا. ِ عَلَيْه ِصياِحهِْم َسبَِب ِ ِمَعرِفَة ل َلْدِ بِالج ُ استِجوابُه َّ يَتِم بِأْن وَأمَرَ الحِصِن. إلَى بُولَُس بِإدخاِل الآمِرُ
عَلَيهِ تَثبُْت لَْم ً ِيّا رُومان ً مُواطِنا َتجلِدُوا أْن القانُونُ لـَكُمُ ُ ُيجـِيز «هَْل هُناكَ: الواقِِف لِلّضابِِط٨٤ بُولُُس قاَل َلْدِ، لِلج ُ ئُوه َّ هَي

تُهمَةٌ؟»
مُواطٌِن َ فَهُو جُِل، َّ الر بِهذا ُ تَفعَلَه أْن تَنوي ما إلَى «انْتَبِهْ وَقاَل: الآمِرِ إلَى ذَهََب هَذا، الّضابُِط سَمـِـَع فَلَمّا ٢٦

رُومانِيٌّ!»٨٥
«نَعَْم.» بُولُُس: قاَل رُومانِيٌّ؟» مُواطٌِن أنُت هَْل لِي، «قُْل لَهُ: وَقاَل بُولَُس إلَى الآمِرُ َ فَجاء ٢٧

فَقَْد أنا «أمّا بُولُُس: فَقاَل الماِل.» مَِن ً َكبِيرا ً مَبلَغا ةِ َّ ِي ومان ُّ الر ةِ َّ الجِنِسي اكتِساُب فَنِي َّ كَل «لَقَْد الّضابُِط: فَأجاَب ٢٨

ِيّاً.» رُومان وُلِدُت
رُومانِيٌّ، مُواطٌِن بُولَُس أّنَ أدرَكَ عِندَما الآمِرُ وَخاَف بُوهُ. يَستَجوِ أْن يُوِشكُونَ كانُوا الَّذِيَن تَراَجَع الفَورِ وَعَلَى ٢٩

دَهُ. َّ قَي ُ ه َّ وَأن

اليَهُود ِ زُعَماء إلَى ُث يَتَحَّدَ بُولُُس
َيجتَمـِـَع بِأْن وَأمَرَ بُولَُس قُيودَ فَفَّكَ بُولَُس. عَلَى اليَهُودِ َشكوَى َسبََب يَعرَِف أْن الآمِرُ رَ َّ قَر التّالِي، اليَوِم وَفِي ٣٠

أمامَهُْم. ُ وَأوقَفَه ُ وَأحضَرَه بُولَُس أنزََل َّ ثُم الأعلَى. َجلِِس الم أعضاءِ وَكُّلُ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار
٢٢:٢٥ ٨٤

.26 العدد في ً أيضا المئة.» «لقائد ً حرفيا للضابط.
٢٢:٢٦ ٨٥

محاكمته. قبل الروماني السجين ضرب يمنع الروماني القانون كان روماني. مواطن
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٢٣
هَذا ى َّ َحت َضمِيرٍ ِ بِراحَة ِ الله أمامَ َحياتِي عِشُت لَقَْد إْخوَتِي، «يا وَقاَل: َجلِِس الم أعضاءِ وُُجوهِ فِي بُولُُس َس َّ فَتَفَر ١

بَُك «َسيَضرِ ِيّا: َنان ِلح بُولُُس فَقاَل ٣ َمِهِ. ف عَلَى ِ بِه بِضَر بُولَُس جانِِب إلَى الواقِفِينَ ِ الـكَهَنَة رَئِيُس ِيّا َحنان فَأمَرَ ٢ اليَوِم.»
يعَةِ؟» رِ َّ لِلش ً ُمخالِفا بِي بِضَر تَْأمُرُ وَأنَت يعَةِ، رِ َّ الش َحسََب عَلَيَّ وََتحكُمُ هُناكَ أَتجلُِس المُرائِي!٨٦ ها أّيُ ُ الله

أُكْن لَْم إْخوَتِي، «يا بُولُُس: فَقاَل ٥ الـكَهَنَةِ؟» رَئيِس ِ إهانَة عَلَى ُ «أَتجرُؤ بُولَُس: جانِِب إلَى الواقِفُونَ فَقاَل ٤
لِشَعبَِك.›»٨٧ قائِدٍ عَلَى وءِ بِالّسُ ْم َّ تَتَكَل ‹لا مَكتُوٌب: الـكَهَنَةِ. رَئيُس ُ ه َّ أن أعرُِف

إْخوَتِي، «يا وَقاَل: صَرََخ يِسيِّينَ، ِّ الفِر مَِن وَبَعضَهُْم دُوقِيِّينَ الّصَ مَِن َجلِِس الم أْعضاءِ بَعَْض أّنَ بُولُُس َ أدرَك وَعِندَما ٦

رَجائِي.» ِهيَ الأمواِت َ قِيامَة لِأّنَ هُنا ُ ُأحاكَم وَأنا ! يسِّيٍ ِّ فِر وَابُن يسِّيُ ِّ فِر أنا
تُوجَدُ لا ُ ه َّ إن ونَ ُّ دُوقِي الّصَ يَقُوُل إْذ ٨ ُجتَمِعُونَ. الم وَانقَسَمَ دُوقِيِّينَ. وَالّصَ يِسيِّينَ ِّ الفِر بَينَ نِزاعٌ قامَ هَذا، قاَل فَلَمّا ٧

بَعُض وَوَقََف َشدِيدٌ. اضطِراٌب فَحَدََث ٩ كُلِّها. الُأمُورِ ِ بِهَذِه فَيُؤمِنُونَ ونَ ُّ يِسي ِّ الفِر أمّا أرواٌح. وَلا ٌ مَلائِكَة وَلا ٌ قِيامَة
ُ مَه َّ كَل ما َّ ُب فَر جُِل، َّ الر هَذا فِي ً عَيبا َنجِدُ «لا فَقالوا: ةٍ َّ بِقُو وَجادَلُوا يِسيِّينَ، ِّ الفِر ِ جَماعَة إلَى يَنتَمُونَ الَّذِيَن ِ يعَة رِ َّ الش مُعَلِّمِي
ُ وَيَأخُذُوه يَأتُوا بِأْن ُنُودَ الج فَأمَرَ يقاً، تَمزِ بُولَُس يُمَزِّقُوا أْن الآمِرُ فَخَشِيَ ِجّداً. ً عَنِيفا النِّزاعُ َ وَصار ١٠ مَلاكٌ.» أْو رُوٌح

َكنَةِ. ُّ الث إلَى ةِ َّ بِالقُو
فِي َستَشهَدُ القُدِس، فِي عَنِّي شَهِدَت فََكما ْع، «تَشَّجَ لَهُ: وَقاَل بُولَُس جانِِب إلَى ّبُ َّ الر وَقََف التّالِيَةِ، ِ يلَة َّ الل وَفِي ١١

أيضاً.» رُوما
بُولُس لِقَتِل ُيخَّطِطُونَ اليَهُودُ

يَقتُلُوا أْن بَعدَ إلّا يَشرَبُوا وَلَْن يَْأكُلُوا لَْن هُْم أّنَ بِقَسٍَم أنفُسَهُْم وَألزَمُوا اليَهُودِ بَعُض تَآمَرَ هارُ، النَّ َطلََع وَعِندَما ١٢

«لَقَْد وَقالُوا: يُوِخ وَالّشُ ِ الـكَهَنَة كِبارِ إلَى وَذَهَبُوا ١٤ أربَعِيْنَ. عَلَى ِيدُ يَز ِ المُؤامَرَة فِي شارَُكوا الَّذِيَن ُ عَدَد وَكانَ ١٣ بُولَُس.
يُنزَِل بِأْن لِلآمِرِ ً التِماسا َجلُِس وَالم ْ أنتُم قَّدِمُوا فَالآنَ، ١٥ بُولَُس. نَقتَُل أْن إلَى ً َشيئا نَْأكَُل لا أْن بِقَسٍَم أنفُسَنا ألزَمنا
إلَى يَِصَل أْن قَبَل ِ لِقَتلِه مُستَعِّدِيَن وََسنَكُونُ أكبَرَ. ةٍ َّ بِدِق ُ تَه َّ قَِضي تَدرُُسوا أْن ِيدُونَ تُر كُْم َّ بِأن يَن مُتَظاهِرِ إلَيكُْم. بُولَُس

هُنا.»
أحَدَ بُولُُس فَدَعا ١٧ بِها.› بُولَُس َ وَأخبَر كنَةَ، َّ الث وَدَخََل فَذَهََب بِالمٌؤامَرَةِ، سَمـِـَع بُولَُس، ُأخِت ابَن لـَِكّنَ ١٦

إلَى ِ بِه َ وَجاء الّضابُِط ُ فَأخَذَه ١٨ بِهِ. ُ ُيخـبِرَه أْن ِيدُ يُر ٌ شَيء َلَدَيهِ ف الآمِرِ، إلَى الّشاّبَ هَذا «خُْذ لَهُ: وَقاَل بّاِط٨٨ الّضُ
ُ يَقُولَه أْن ِيدُ يُر ً َشيئُا لَدَيهِ لِأّنَ إلَيَك، الّشاّبَ هَذا َ ُأحضِر أْن مِنِّي وََطلََب بُولُُس، ِجينُ الّسَ «استَدعانِي لَهُ: وَقاَل الآمِرِ

لََك.»
بِهِ؟» ُتخـبِرَنِي أْن ِيدُ تُر الَّذِي «ما وََسألَهُ: ِباً، جان ُ وَأخَذَه يَدِهِ، مِْن الآمِرُ ِ بِه فَأمسََك ١٩

٢٣:٣ ٨٦
ُض.» َّ المُبَي «الحائُط ً حرفيا المرائي.

٢٣:٥ ٨٧
28. :22 الخروج كتاب من لشعبك. … تتكلم لا

٢٣:١٧ ٨٨
ى. َّ المثن بصيغة 23 العدد في ً أيضا مئة.» «قائد ً حرفيا الضباط. أحد
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ُ مَعَه َسيَُحّقِقُونَ هُْم بِأّنَ يَن مُتَظاهِرِ غَداً، َجلِِس الم إلَى بُولَُس َ ُتحضِر أْن مِنَك يَطلُبُوا أْن عَلَى اليَهُودُ فََق َّ «ات فَقاَل: ٢٠

ألزَمُوا وَقَْد كَمِيناً. ُ لَه ونَ يُعِّدُ ً رَجُلا أربَعِينَ مِْن ُ أكثَر هُناكَ لِأّنَ َطلَبِهِْم، عَلَى تُوافِقهُْم فَلا ٢١ تَفِصيلاً. َ أكثَر بِشَكٍل
مُوافَقَتََك.» وَيَنتَظِرُونَ ونَ مُستَعِّدُ الآنَ هُِم وَها يَقتُلُوهُ. أْن إلَى يَشرَبُوا أْو يَْأكُلُوا لا أْن بِقَسٍَم أنفُسَهُْم

صَرَفَهُ. َّ ثُم بِهَذا.» أعلَمِتَنِي َك َّ بِأن ً أحَدا ُتخـبِرْ «لا بِقَولِهِ: الّشاّبَ الآمِرُ فَأمَرَ ٢٢

َّة ي قَيصَرِ إلَى بُولَُس إرساَُل
هاِب لِلذَّ رُمحٍ حامِِل وَمِئَتَْي ً فارِسا وََسبعِينَ ُجندِّيٍ مِئَتَْي «َجهِّزا لَهُما: وَقاَل ِ ُضبّاطِه مِْن اثْنَينِ الآمِرُ استَدعَى َّ ثُم ٢٣

إلَى ً ِما سال ُ وَأوِصلُوه يَرَكبُهُ، ما بُولَُس وَأعطُوا ٢٤ لَيلاً. ِ التّاِسعَة ِ الّساعَة فِي لِلانطِلاِق وا وَاستَعِّدُ ةَ. َّ ي قَيصَرِ ِ مَدِينَة إلَى
مَضمُونُها: هَذا ً رِسالَة وََكتََب ٢٥ ـِكَس.» فِيل الوالِي

َتحِيّاتِي، فِيلِيكَس، الوالِي ِ عادَة الّسَ صاِحِب إلَى لِيسياَس، كلُوديُوَس مِْن ٢٦

ُ ه َّ أًن عَلِمُْت أْن بَعدَ وَأنقَْذتُهُ، وَُجنُودِي ِجئُت لـَِكنِّي يَقتُلُوهُ. أْن وََشِك عَلَى وَكانُوا َّجُِل، الر بِهَذا اليَهُودُ أمسََك ٢٧

ُ هِمُونَه يَتَّ هُْم أّنَ وَوَجَدُت ٢٩ َمجلِسِهِْم. إلَى ُ أخَذتُه بِهِ، ُ هِمُونَه يَتَّ ما أعرَِف أْن أرَدُت أنِّي وَبِما ٢٨ رُومانِيٌّ. مُواطٌِن
ٌ مُؤامَرَة هُناكَ أّنَ ُأعلِمُت وَلَمّا ٣٠ َبَس. الح أوِ المَوَْت يَستَِحّقُ شَيءٍ بِأّيِ هَْم يُتَّ لَْم ُ ه َّ لـَِكن يعَتِهِْم. بِشَرِ ُق َّ تَتَعَل بِمَسائَِل

أمامََك. عَلَيهِ تَهُْم َّ قَِضي يَرفَعُوا بِأْن عَلَيهِ المُشتَِكينَ وَأمَرُت إلَيَك. ً فَورا ُ أرَسلتُه جُِل، َّ الر هَذا ِضّدَ
يُواِصلُونَ الفُرسانَ تَرَُكوا التّالِي اليَوِم وَفِي ٣٢ ِيَس. أنْتِياتْر ًإلَى لَيلا ُ وَأحضَرُوه بُولَُس وَأخَذُوا الأوامِرَ ُنُودُ الج ذَ فَنَّفَ ٣١
بُولَُس ُ مُوه َّ وََسل الوالِي، إلَى َ الرِّسالَة مُوا َّ َسل ةَ، َّ ي قَيصَرِ إلَى وََصلُوا وَعِندَما ٣٣ المُعَْسكَرِ. إلَى فَعادُوا هُْم أمّا مَعَهُ، َ فَر الّسَ

أيضاً.
قاَل: حينَئِذٍ ٣٥ ةَ. َّ كِيلِيِكي مِْن ُ ه َّ أن ُ فَأخبَرُوه بُولُُس، إلَيها يَنتَمِي َّتِي ال ِ المُقاَطعَة عَِن وََسأَل الرِّسالَةَ، الوالِي فَقَرَأ ٣٤

هِيرُودَُس. قَصرِ فِي الحِراَسةِ َتحَت بُولُُس يَظَّلَ بِأْن وَأمَرَ عَلَيَك.» المُشتَكُونَ يَِصُل ِحينَ مِنَك «َسأسمَُع
٢٤

تُهَمَهُْم فَعَرَُضوا َُّس. ُل تَرْت ُ اْسمُه وَُمحاٍم يُوِخ الّشُ بَعِض مََع َ ة َّ ي قَيصَرِ إلَى ِيّا َحنان ِ الـكَهَنَة رَئِيُس نَزََل أيّاٍم ِ خَمسَة وَبَعدَ ١

وافِرٍ بِقِسٍط ُع َّ َمَت نَت نا َّ «إن فَقاَل: ـِْكَس فِيل أمامَ هَمَ التُّ ُ يُقَّدِم ُُّس ُل تَرْت بَدَأ بُولُُس، استُدِعيَ وَعِندَما ٢ الوالِي. أمامَ بُولَُس ِضّدَ
بِهَذا نُرَّحُِب َنحُن ٣ نَظَرِكَ. بُعدِ بِفَضِل كانَْت عِب الّشَ هَذا أجِل مِْن ُأدِخلَْت َّتِي ال وَالإصلاحاُت بِسَبَبَِك، لاِم الّسَ مَِن
أرُجو فَإنِّي أكثَرَ، عَلَيَك ُأثقَِل لِئَلّا لـَِكْن ٤ امتِناٍن. وَكُّلِ مَكاٍن، كُّلِ وَفِي ٍ يقَة َطرِ بِكُّلِ ـِكَس، فِيل ِ عادَة الّسَ صاِحَب يا
فِي اليَهُودِ بَينَ غََب الّشَ ُ يُثِير َ وَهُو إزعاٍج. َ مَصدَر َّجَُل الر هَذا وَجَدنا فَقَْد ٥ المُوجَزَةَ. كَلِمَتِي إلَى بِالاستِماِع َف تَتَلَّطَ أْن
أْن وارِْدنا بِهِ، أمسَكنا نا َّ لـَِكن الهَيكََل، يُنَجَِّس أْن حاوََل ُ ه َّ أن َكما ٦ يِّينَ. النّاصِرِ مَذهَِب ِ قادَة مِْن َ وَهُو العالَِم. أنحاءِ كُّلِ
إليَك. يَأتوا بَأْن عَليهِ المُشتَكينَ وَأمَرَ ٨ ةٍ، َّ بِقُو أيْدينا مِْن ُ وَانتَزَعَه َ جاء لِيسياَس الآمِرَ لـَِكّنَ ٧ يعَتِنا. شَر ِبحَسَِب ُ ُنحاكِمَه
مُؤَكِّدِيَن الاّتِهاماِت، تَوِجيهِ فِي اليَهُودُ إلَيهِ وَانضَّمَ ٩ بِها.» ُ هِمُه نَتَّ َّتِي ال الُأمُورِ كُّلَ ُ مِنه ُ َستَعلَم ِنَفِسَك، ب ُ مَعَه ُتحَّقُِق فَحـِينَ

َصحِيحَةٌ. الاّتِهاماِت ِ هَذِه كُّلَ أّنَ
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ـِكس فِيل أمامَ نَفِسهِ عَْن يُدافـِـُع بُولُُس
نِي يَسُرُّ لِذَلَِك َكثِيرَةٍ، َسنَواٍت مُنذُ ةِ الُأمَّ ِ لِهَذِه قاٍض ََّك أن أعرُِف «أنا قاَل: مَ َّ يَتَكَل أْن لِبُولَُس الوالِي أشارَ فَلَمّا ١٠

ِ لِلعِبادَة القُدِس إلَى ذَهابِي عَلَى يَمِض لَْم أقُوُل. ما ةِ َّ ِصح مِْن َق تَتَحَّقَ أْن ُمِكنَُك وَي ١١ أمامََك. نَفسِي عَْن ُأدافـِـَع أْن
َجامـِـِع الم فِي لا النّاَس ُأهَيُِّج وَجَدُونِي وَلا الهَيكَِل. ِ ساحَة فِي ً أحَدا ُأجادُِل َيجِدُونِي وَلَْم ١٢ يَوماً. َ عَشَر اثنَي مِِن ُ أكثَر

ِضّدِي. يُوَّجِهُونَها َّتِي ال الاّتِهاماِت َ ة َّ ِصح لََك يُثبِتُوا أْن يَقدِرُونَ لا وَهُْم ١٣ المَدِينَةِ. مَِن َ آخَر مَكاٍن أّيِ فِي وَلا
ُ تَقُولُه ما بِكُّلِ ُأومُِن وَأنا هَرَطقَةً. ُ يَعتَبِرونَه الَّذِي يِق»٨٩ رِ «الّطَ َحسََب ِنا آبائ َ إلَه أعبُدُ بِأنِّي لََك أعتَرُِف أنِّي َ «غَير ١٤

ُ جاء َّ الر وَهَذا بِاللهِ. جاءِ َّ الر فِي أنفُسِهِْم الرِّجاِل هَؤُلاءِ مََع أشتَرِكُ وَأنا ١٥ الأنبِياءِ. ُكتُِب فِي مَكتُوٌب َ هُو وَما ُ يعَة رِ َّ الش
أمامَ لَوٍم بِلا َضمِيرِي لِيَكُونَ ً دائِما نَفسِي ُأدَرُِّب فَإنِّي وَلِهَذا ١٦ مَعاً. وَالأشرارِ لِلّصاِلحـِينَ ٌ قِيامَة هُناكَ َستَكُونُ ُ ه َّ أن َ هُو

وَالنّاِس. ِ الله
للهِ. تَقدِماٍت َ وَلُِأقَّدِم جَماعَتِي، مِْن َ لِلفُقَراء عاٍت ُّ تَبَر َ لُِأحضِر القُدِس إلَى رَِجعُت َسنَواٍت، ةِ عِّدَ غِياِب «فَبَعدَ ١٧

َشغٌَب. حَدََث وَلا جَمٌع هُناكَ يَكُْن وَلَْم طهِيرِ. َّ الت َطقَس ُأكمِلُ الهَيكَِل ِ ساحَة فِي وَجَدُونِي هَذا، أفعَُل ُكنُت وَبَينَما ١٨

لَدَيهِْم كانَ إْن اّتِهامَهُْم، يُقَّدِمُوا وَ إلَيَك، يَأتُوا أْن يَنبَغِي ُأولَئَِك هُناكَ. مَوُجودِيَن أِسيّا مِْن اليَهُودِ بَعُض كانَ بَْل ١٩
. اليَهُودِّيِ َجلِِس الم أمامَ وَقَفُت عِندَما عَلَيَّ أثبَتُوها ٍ ِيمَة جَر ةِ َّ أي عَْن هُنا الحاضِرُونَ هَؤُلاءِ ْث لِيَتَحَّدَ أْو ٢٠ ِضّدِي. ٌ شَيء
عَلَى اليَومَ ُتحاكِمُونَنِي ْ ‹أنتُم ُلُْت: ق فَقَْد مِنهُْم. مَسمٍَع عَلَى هُناكَ ُلْتُها ق َّتِي ال ِ الوَِحيدَة ِ ُملَة الج بِسَبَِب ً ِبا مُذن اعتَبَرُونِي ما َّ ُب ر ٢١

الأمواِت.›» ِ بِقِيامَة يمانِي إ أساِس
الآمِرُ يَأتِي «ِحينَ وَقاَل: َلسَةَ، الج يُؤَجَِّل أْن يِق،» رِ «الّطَ عَلَى ً َجيِّدا ً اّطِلاعا ً لِعا مُّطَ كانَ الَّذِي ـِكُس فِيل رَ َّ قَر َّ ثُم ٢٢

لا بِأْن ُ أمَرَه َكما ةِ. َّ ي ِّ الحُر بَعَض مَنِحهِ مََع الحِراَسةِ َتحَت ُ يُبقِيَه بِأْن الّضابَِط٩٠ وَأمَرَ ٢٣ تَِك.» َّ قَِضي فِي َسأبِّتُ لِيْسياُس،
ِبحاجاتِهِ. الاهتِماِم مَِن بُولَُس ُ أصدِقاء ُمنََع ي

وَزَوَجتِه ـِكَس فِيل إلَى ُث يَتَحَّدَ بُولُُس
وَاستَمََع بُولُُس، فَاْستُْدِعيَ ةً. َّ يَهُودِي ُ زَوَجتُه وَكانَْت دُرُوّسِلا. ُ زَوَجتُه ُ وَمَعَه ـِكُس فِيل َ جاء أيّاٍم ةِ عِّدَ وَبَعدَ ٢٤

فِس َّ الن وََضبِط ِّ البِر عَِن ُث يَتَحَّدَ بُولُُس كانَ بَينَما لـَِكْن ٢٥ يَسُوعَ. بِالمَِسيِح ِ يمانِه إ عَْن ُث يَتَحَّدَ َ وَهُو إلَيهِ ـِكُس فِيل
فِي وَكانَ ٢٦ َسأستَدعِيَك.» ٌ فُرَصة لِي تُتاُح وَِحينَ الآنَ، «انصَرِِف لِبُولَُس: وَقاَل ـِكُس فِيل خاَف ِيَةِ، الآت ِ ينُونَة وَالدَّ

إلَيهِ. ُث وَيَتَحَّدَ ً َكثِيرا يَستَدعِيهِ فَكانَ ةً. َّ مالِي ً رِْشوَة بُولُُس ُ يُعطِيَه أْن يَْأمَُل نَفِسهِ الوَقِت
يُرضِيَ أْن ِيدُ يُر كانَ ُ ه َّ لِأن مَسُجوناً، بُولَُس ـِكُس فِيل وَتَرَكَ والِياً. فِْستُوَس بُورْكيُوَس ُ خَلَفَه عامَينِ، مُرُورِ وَبَعدَ ٢٧

اليَهُودَ.
٢٤:١٤ ٨٩

.22 العدد في ً أيضا النشوء. مرحلة في المسيحيينَ المؤمنين ِ جَماعَة عَلَى يُطلق كان الَّذي الاسم يق. الطر
٢٤:٢٣ ٩٠

المئة.» «قائد ً حرفيا الضابط.
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٢٥
ِ الـكَهَنَة ُ كِبار وَعَرََض ٢ القُدِس. إلَى َ ة َّ ي قَيصَرِ ِ مَدِينَة مِْن َ جاء الوِلايَةِ، إلَى فِستُوَس وُُصوِل مِْن أيّاٍم ِ ثَلاثَة وَبَعدَ ١

القُدِس. إلَى بُولَُس يُرِسَل بِأْن ً مَعرُوفا مَعَهُْم يَصنََع أْن ُ مِنه وََطلَبُوا ٣ بُولَُس، ِضّدَ اّتِهاماتِهِْم فِستُوَس أمامَ اليَهُودِ ُ وَقادَة
ُ نَفسُه َ هُو َسيَذهَُب ُ ه َّ إن وَقاَل ةَ. َّ ي قَيصَرِ فِي ٌ ُمحتََجز بُولَُس بِأّنَ فِْستُوُس فَأجاَب ٤ يِق. رِ الّطَ فِي ِ لِقَتلِه يَتَآمَرُونَ كانُوا إْذ
أْن وَبَعدَ ٦ أساءَ.» قَْد كانَ إْن بُولَُس ِضّدَ تُهَمَهُْم وَلْيَعرُِضوا مَعِي، قادَتِكُْم بَعُض «لِيَأِت وَقاَل: ٥ يباً. قَرِ َ ة َّ ي قَيصَرِ إلَى

ةَ. َّ ي قَيصَرِ إلَى عادَ مَعَهُْم، أيّاٍم َ عَشْرَة أْو َ ِيَة ثَمان فِستُوُس قَضَى
الَّذِيَن اليَهُودُ ُ َحولَه وَقََف بُولُُس، َ جاء فَلَمّا ٧ بُولَُس. بِإحضارِ وَأمَرَ َحكَمَةِ، الم فِي ِ كُرِسيِّه عَلَى جَلََس التّالِي اليَوِم وَفِي
«ما وَقاَل: نَفِسهِ عَْن فَدافََع بُولُُس أمّا ٨ إثباتِها. عَْن عَجِزُوا َخطِيرَةٍ َكثِيرَةٍ بِتُهٍَم عَلَيهِ وَاشتَكُوا القُدِس، مَِن جاءُوا

القَيصَرِ.» أوِ الهَيكَِل أوِ اليَهُودِ ِ يعَة شَرِ إلَى بِشَيءٍ أَسأُت
هُناكَ هَِم التُّ ِ هَذِه عَلَى َ لِتُحاكَم القدِس إلَى تَذهََب أْن ِيدُ «أتُر لِبُولَُس: فَقاَل اليَهودَ، يُرضِيَ أْن أرادَ فِستُوَس لـَِكّنَ ٩

أماِمي؟»
بِشَيءٍ، اليَهُودِ إلَى ُأسِئْ لَْم وَأنا ُأحاكَمَ. أْن يَنْبَغي فَهُناكَ القَيصَرِ، ِ َمحكَمَة أمامَ أمثَُل أْن «يَنبَغي بُولُُس: فَقاَل ١٠

إْن لـَِكْن المَوِت. مَِن الهُروِب إلَى أسعَى لا فَإنِّي المَوِت، َ بَة عُقُو وَأستَِحّقُ ً ِبا مُذن ُكنُت فَإْن ١١ َجيِّداً. أنَت تَعرُِف َكما
القَيصَرِ.» إلَى تِي َّ قَِضي أرفَُع فَأنا إلَْيهِْم. يُسَلِّمَنِي أْن أحَدٌ ُ يَقدِر فَلا َصحِيحَةً، هَؤُلاءِ إلَيَّ يُوَّجِهُها َّتِي ال هَمُ التُّ تَكُِن لَْم

تَْذهَُب.» القَيصَرِ فَإلَى القَيصَرِ، إلَى يَتََك قَّضِ «رَفَعَْت قاَل: َمجلِسَهُ، فِْستوُس َ شاوَر أْن وبَعدَ ١٢

بُولُس عَْن أغرِيباَس يَسأُل فِْستُوُس
قََضيا أْن وَبَعدَ ١٤ بِفِستُوَس. رِحيِب َّ لِلت َ ة َّ ي قَيصَرِ إلَى ِيكِي وَبَرْن أغرِيباُس َلُِك الم وََصَل أيّاٍم ةِ عِّدَ مُرُورِ وَبَعدَ ١٣

ُكنُت وَعِندَما ١٥ َسجِيناً. ـِكُس فِيل ُ تَرَكَه رَجٌُل «هُنا لَهُ: فَقاَل لِلمَلِِك بُولَُس َ ة َّ قَِضي فِْستُوُس شَرََح أيّاٍم، َ ة عِّدَ هُناكَ
لَيَس ُ ه َّ إن لَهُْم فَقُلُت ١٦ ُأدِينَهُ. أْن مِنِّي وََطلَبُوا عَلَيهِ. دَعواهُْم اليَهُودِ وَُشيُوُخ ِ الـكَهَنَة ُ كِبار عَلَيَّ عَرََض القُدِس، فِي
عَلَيهِ المُشتَكَى يُعطَى أْن وَيَنبَغِي وَالمُشتَكينَ. عَلَيهِ المُشتَكَى بَينَ ُ المُواَجهَة َّ تَتِم أْن قَبَل ً َشخْصا يُسَلِّمُوا أْن وماِن ُّ الر ِ عادَة مِْن

إلَيهِ. ِ هَة المُوَّجَ ِ همَة التُّ ِضّدَ نَفِسهِ عَْن لِلدِّفاِع ً فُرَصة
وَأمَرُت القَضاءِ، كُرسِّيِ عَلَى التّالِي اليَوِم فِي جَلَسُت بَْل ةِ. َّ القَِضي فِي ظَرِ َّ الن فِي ْر أتَأّخَ لَْم مَعِي، هُنا جاءُوا «فَلَمّا ١٧

جُِل. َّ الر بِإحضارِ
مَسائَِل فِي ُ مَعَه َتجادَلُوا بَْل ١٩ عتُها. َّ تَوَق َّتِي ال الجَراِئِم مَِن بِأّيٍ ُ هِمُوه يَتَّ لَْم هُ، ِضّدَ ثُوا لِيَتَحَّدَ ُ هَمُوه اّتَ الَّذِيَن وَقََف «وَلَمّا ١٨

فِي فَاحْتَرُت ٢٠ حَيٌّ. ُ ه َّ أن يَزعُمُ بُولَُس لـَِكّنَ ماَت، هَذا وَيَسُوعُ يَسُوعُ. ُ اْسمُه ما بِشَخٍص ُق َّ وَتَتَعَل بِدِيانَتِهِْم، ُق َّ تَتَعَل
لـَِكْن ٢١ هَِم. التُّ ِ هَذِه عَلَى هُناكَ َ وَُيحاكَم القُدِس إلَى يَذهََب أْن يَوَدُّ كانَ إْن ُ فَسَألتُه الُأمُورِ. ِ هَذِه فِي حقِيِق َّ الت ةِ َّ َكيفِي
َن أتَمَّكَ أْن إلَى ً َمحُجوزا يَبقَى بِأْن أمَرُت الإمبراُطورِ، قَرارِ انتِظارِ فِي َ ة َّ ي قَيصَرِ فِي ً َمحُجوزا يَبقَى أْن بُولُُس َطلََب عِندَما

القَيصَرِ.» إلَى ِ إرسالِه مِْن
غَداً.» إلَيهِ «َستَستَمـِـُع فِستُوُس: فَقاَل ِنَفسِي.» ب جُِل َّ الر هَذا إلَى أستَمـِـَع أْن «أوَدُّ لِفِستُوَس: أًغرِيباُس فَقاَل ٢٢
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َيِش الج ِ قادَة مََع المُقابَلاِت ِ قاعَة إلَى وَدَخَلا عَظِيمَةٍ، هَةٍ ُأّبَ فِي التّالِي اليَوِم فِي ِيكِي وَبَرن أغرِيباُس َ جاء وَهَكَذا ٢٣

بُولُُس. َ فَُأحضِر أمرَهُ، فِستُوُس َ وَأصدَر المَدِينَةِ. وَوَُجهاءِ
كُّلُ إلَيَّ مَ قَّدَ لَقَْد جَُل. َّ الر هَذا تَرَونَ ْ أنتُم مَعَنا، يَن الحاضِرِ كُّلَ يا وَ أغرِيباُس، َلُِك الم ها «أّيُ فِستُوُس: قاَل َّ ثُم ٢٤

يَفعَْل لَْم ُ ه َّ أن وَجَدُت لـَِكنِّي ٢٥ يَمُوَت. أْن يَنبَغِي ُ ه َّ إن يَقولونَ وَ يَصرُُخونَ وَهُْم بِشَْأنِهِ. ً َطلَبا ً أيضا وَهُنا القُدِس فِي اليَهُودِ
ٌ شَيء عِندِي يُوجَدُ لا لـَِكْن ٢٦ إلَيهِ. ُ ُأرِسلَه أْن رُت َّ قَر فَقَْد القَيصَرِ، إلَى ُ تَه َّ قَِضي رَفََع ُ ه َّ أن وَبِما المَوَت. يَستَِحّقُ ً َشيئا
آمُُل وَأنا . خاّصٍ بِشَكٍل أغرِيباُس َلُِك الم ها أّيُ أنَت وَأمامََك أمامَكُْم، ُ أحضَرتُه وَلِهَذا بِشَْأنِهِ. لِلإمبراُطورِ ُ أكتُبُه دٌ ُمحَّدَ
ِ هَة المُوَّجَ هَِم التُّ َتحدِيدِ دُونَ ً َسجِينا ُأرِسَل أْن ً مَعقُولا ً أمرا لِي يَبدُو لا إْذ ٢٧ أكتُبُهُ. ما حقِيِق َّ الت هَذا بَعدَ لَدَّيَ يَكُونَ أْن

إلَيهِ.»
٢٦

أغرِيباس أمامَ بُولُُس
ها «أّيُ فَقاَل: ٢ ُ دِفاعَه وَبَدَأ ُ يَدَه بُولُُس فَمَّدَ نَفِسَك.» عَْن ً دِفاعا َث تَتَحَّدَ بِأْن لََك «آذَنُ لِبُولَُس: أغرِيباُس فَقاَل ١

فَأنَت ٣ اليَهُودُ. بِها هِمُنِي يَتَّ َّتِي ال الُأمُورِ كُّلِ ِضّدَ دِفاِعي اليَومَ أنَت أمامََك ُ َسُأقَّدِم لِأنِّي مَسرُورٌ أنا أغرِيباُس، َلُِك الم
بَِصبرٍ. إلَيَّ تَستَمـِـَع أْن أرُجو فَإنِّي وَلِهَذا ةِ. َّ اليَهُودِي ُجادَلاِت وَالم قالِيدِ َّ الت كُّلِ عَلَى ً واِسعا ً اّطِلاعا لـِـــٌع مُّطَ

يٍل َطوِ زَمٍَن مُنذُ يَعرِفُونَنِي فَهُْم ٥ أيضاً. القُدِس وَفِي َلَدِي ب فِي َشبابِي ِل أّوَ مُنذُ عِشُت َكيَف اليَهُودِ كُّلُ «يَعرُِف ٤

أقُِف وَأنا ٦ صَرامَةً. دِينِنا مَذاهِِب بِأكثَرِ ً مُلْتَزِما ُكنُت وَأنِّي يِسيّاً، ِّ فِر عِشُت أنِّي أرادُوا، إذا يَشهَدُوا، أْن وَيَستَطِيعُونَ
َ عَشَرة الاثنا قَبائِلُنا تَرُجو الَّذِي الوَعدُ ُ ه َّ إن ٧ ِنا. لآبائ ُ الله ُ قَطَعَه الَّذِي الوَعدِ فِي ٌ رَجاء عِندَِي لِأّنَ ِ لِلمُحاكَمَة الآنَ هُنا
مِنكُْم أّيٌ ُ يَعتَبِر فَلِماذا ٨ هَمَ. التُّ اليَهُودُ إلَيَّ ُ يُوَجِّه َلُِك، الم ها أّيُ هَذا، رَجائِي وَبِسَبَِب نَهارِ. لَيَل َ الله ُ َتخدِم وَِهيَ تَنالَهُ، أْن

ُق؟ يَُصّدَ لا ً أمرا لِلأمواِت ِ الله َ إقامَة
وَهَذا ١٠ . النّاصِرِّيِ يَسُوعَ اسِْم ِضّدَ ُمِكنُنِي ي ما كُّلَ أفعََل أْن عَلَيَّ يَنبَغي ُ ه َّ أن الماضِي فِي ً أيضا أنا اعتَقَدُت «وَقَدِ ٩

مِْن بِذَلَِك ً يضا تَفوِ أخَذُت أْن بَعدَ الّسِجِن، فِي سينَ المُقَّدَ المُؤمِنينَ مَِن يَن َكثِيرِ وََضعُت إْذ القُدِس. فِي ُ فَعَلتُه ما َ هُو
َكما َجامـِـِع. الم فِي ُأعاقِبُهُْم ُكنُت ما ً وََكثِيرا ١١ هُْم. ِضّدَ ُأَصوُِّت ُكنُت بِالمَوِْت عَلَيهِْم ُيحكَمُ كانَ وَِحينَ الـكَهَنَةِ. كِبارِ
لاضطِهادِهِْم. ةٍ َّ أجنَبِي مُدٍُن إلَى ذَهَبُت إنِّي ى َّ َحت َكبيرٍ حَّدٍ إلَى عَلَيهِْم ً ناقِما ُكنُت يَسُوعَ. َشتِم عَلَى ُأجبِرَهُْم أْن حاوَلُت

لِيَسُوع ِ يَتِه رُؤ عَْن ُث يَتَحَّدَ بُولُُس
هرِ، الّظُ وَعِندَ ١٣ الـكَهَنَةِ. كِبارِ مِْن يٍض وَتَفوِ ٍ بِسُلطَة دِمَشَق، إلَى ً ذاهِبا ُكنُت هَذِهِ، أسفارِي أحَدِ َ «وَأثناء ١٢

َحولِي ُ يُضِيء مِس الّشَ مَِن ً ُسطُوعا َ أكثَر ورُ ُّ الن وَكانَ ماءِ. الّسَ مَِن ً نُورا َلُِك الم ها أّيُ رَأيُت يِق، رِ الّطَ عَلَى ُكنُت وَبَينَما
شاوُُل، يا شاوُُل، ‹يا ةِ: َّ الأرامِي ِ غَة ُّ بِالل يَقُوُل ً َصوتا وَسَمِعُت الأْرِض. عَلَى ً جَمِيعا فَوَقَعنا ١٤ مَعِي. كانُوا الَّذِيَن وََحوَل

تُؤذِيَنِي.› أْن ُتحاوُِل إْذ نَفسََك تُؤذِي أنَت تَضطَهِدُنِي؟ ِماذا ل
قَدَمَيَك. عَلَى وَقِْف انهَْض لـَِكِن ١٦ تَضطَهِدُهُ. أنَت الَّذِي يَسُوعُ ‹أنا لِي: فَقاَل َسيِّدُ؟› يا أنَت ‹مَْن «فَقُلُت: ١٥

اليَهُودِ غَيرِ وَمِْن اليَهُودِ مَِن وََسُأنقِذُكَ ١٧ يَك. َسُأرِ ِما وَل مِنِّي رَأيَت ِما ل ً وَشاهِدا ً خادِما ُأعَيِّنََك لـِكَي لََك َظهَرُت فَقَْد
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اللهِ. إلَى بلِيَس إ ُسلطاِن وَمِْن ورِ، ُّ الن إلَى ِ لمَة الّظُ مَِن هُْم وَتَرُدَّ عُيُونَهُْم لِتَفتََح إلَْيهِْم َسُأرِسلَُك ١٨ إلَْيهِْم. َسُأرِسلَُك الَّذِيَن
بِي.› بِالإيماِن ُسوا تَقَّدَ الَّذِيَن بَينَ ً وَمَكانا ِلخَطاياهُْم ً غُفرانا يَنالُوا أْن يدُهُْم ُأرِ فَأنا

ِخدمَتِه عَْن ُث يَتَحَّدَ بُولُُس
وَفِي القُدِس فِي َّ ثُم دِمَشَق، فِي ً لا أّوَ بَشَّرُت بَْل ٢٠ أغرِيباُس، َلُِك الم ها أّيُ ةَ، َّ ي ماوِ الّسَ يا ؤ ُّ الر ِ هَذِه أْعِص لَْم «وَأنا ١٩

بَتِهِْم. تَو عَلَى تَدُّلُ ً أعمالا يَعمَلُوا وَ ِ الله إلَى وَيَرِجعُوا بُوا يَتُو أْن عَلَى وََحثَثْتُهُْم اليَهُودِ َ غَير بَشَّرُت َكما ةِ. َّ اليَهُودِي أنحاءِ جَمِيِع
هَذا ى َّ َحت أعانَنِي َ الله لـَِكّنَ ٢٢ يَقتُلُونِي. أْن وَحاوَلُوا الهَيكَِل، ِ ساحَة فِي وَأنا اليَهُودُ بِي أمسََك بَِب، الّسَ «وَلِهَذا ٢١

ُ الأنبِياء ِ بِه أ َّ تَنَب وَأْن َسبََق ما ِسوَى أقُوُل وَلا وََكبِيرِهِْم. َصغِيرِهِْم جَمِيعاً، لِلنّاِس لِأشهَدَ هُنا أقُِف فَإنِّي وَهَكَذا اليَوِم.
اليَهُودِ.» وَلِغَيرِ لِليَهُودِ َ ور ُّ الن َسيُعلُِن ُ ه َّ وَإن الأمواِت، بَينِ مِْن يَقُومُ مَْن َل أّوَ وََسيَكُونُ مُ، َّ َسيَتَأل المَِسيَح أّنَ ٢٣ وَمُوسَى:

أغرِيباس إقناعَ ُيحاوُِل بُولُُس
َمجنُوٌن! أنَت بُولُُس، «يا مُرتَفـِـٍع: بَِصوٍت فِستُوُس قاَل الأقواِل، ِ بِهَذِه نَفِسهِ عَْن يُدافـِـُع بُولُُس كانَ وَبَينَما ٢٤

ُنُوِن!» الج إلَى تَسُوقَُك تَقرَُأها َّتِي ال الـكُتُُب
َلُِك وَالم ٢٦ وَمَعقُولَةٌ. ٌ َصحِيحَة أقُولُها َّتِي ال َ الأشياء إّنَ بَْل عادَةِ، الّسَ صاِحَب يا ً َمجنُونا «لَسُت بُولُُس: فَأجاَب ٢٥

حَدََث ما لِأّنَ ها، َّ كُل الُأمُورَ ِ هَذِه يَعرُِف ُ ه َّ أن مِْن واثٌِق وَأنا ةٍ. َّ ي ِّ ِبحُر إلَيهِ َث أَتحَّدَ أْن ُمِكنُنِي ي لِهَذا الُأمُورِ. ِ بِهَذِه عارٌِف
تُؤمُِن.» َك َّ أن ُ أعلَم أنا الأنبِياءُ؟ ُ َكتَبَه بِما أتُؤمُِن أغرِيباُس، َلُِك الم ها أّيُ ٢٧ مُنعَزٍِل. مَكاٍن فِي َيحدُْث لَْم

القَِصيرَةِ؟» ةِ المُّدَ ِ هَذِه فِي ً مَِسيِحيّا أُكونَ بِأْن تُقنِعَنِي أْن تَستَطِيُع َك َّ أن «أتَظُّنُ لِبُولَُس: أغرِيباُس فَقاَل ٢٨

الَّذِيَن كُّلُ بَْل فَقَْط، أنَت لا مِثلِي. تُصبَِح أْن ُأَصلِّي فَإنِّي يلَةٍ، َطوِ أْم قَِصيرَةٍ ةٍ مُّدَ أفِي ٌ «َسواء بُولُُس: فَأجاَب ٢٩

لاِسِل.» الّسَ ِ هَذِه عَدا ما شَيءٍ كُّلِ فِي مِثلِي تُصبُِحوا أْن ُأَصلِّي اليَومَ. إلَيَّ يَستَمِعُونَ
بَينَهُْم فِيما مُونَ َّ يَتَكَل كانُوا القاعَةَ، غادَرُوا أْن وَبَعدَ ٣١ مَعَهُْم. الجالِِسينَ وَكُّلُ ِيكِي وَبَرن وَالوالِي َلُِك الم فَقامَ ٣٠

ُمِكُن ي «كانَ لِفِستُوَس: أغرِيباُس وَقاَل ٣٢ َبِس.» الح أوِ المَوِت َ بَة عُقُو يَستَِحّقُ ما جُُل َّ الر هَذا يَفعَْل «لَْم يَقولونَ: وَ
القَيصَرِ.» إلَى ُ تَه َّ قَِضي رَفََع ُ ه َّ أن لَولا جُِل، َّ الر هَذا سَراِح إطلاُق
٢٧

رُوما إلَى ُ يُبحِر بُولُُس
يُوليُوُس، ُ اْسمُه ٩١ رومانيٍّ ضابٍِط إلَى ِيَن الآخَر َجناءِ الّسُ وَبَعُض بُولَُس ُ تَسلِيم َّ تَم حينَئِذٍ يطاليا. إ إلَى َ نُبحِر أْن رَ َّ تَقَر َّ ثُم ١

َّتي ال المَوانِِئ إلَى الإبحارِ عَلَى تُوِشُك أدرامِيَت ِ مَدينَة مِْن ً قادِمَة ً َسفِينَة فَرَِكبنا ٢ للإمبراُطورِ. ٍ تابِعِة ةٍ َّ ي عَْسكَر فِرقَةٍ مِْن
ِيكِي. تَسالُون مِْن ٌ مَكدُونِيّ َ وَهُو أرِستَرَْخُس، مَعَنا وَكانَ وَانطَلَقنا، أِسيّا. ساِحِل اْمتِدادِ عَلَى

ِ أصدِقائِه إلَى يَذهََب بِأْن ُ لَه وَسَمََح لِبُولَُس، ِ مُعامَلَتِه فِي ً لَطِيفا يُوليوُُس وَكانَ َصيدا. فِي رََسونا التّالِي، اليَوِم وَفِي ٣

مُقابَِل وَأبحَرنا ٥ نا. ِضّدَ كانَْت ياَح ِّ الر لِأّنَ قُبرَُص، بِشَواطِِئ ُمحتَمِينَ وَأبحَرنا انطَلَقنا هُناكَ وَمِْن ٤ ِبحاجاتِهِ. وا يَهتَمُّ لـِكَي
٢٧:١ ٩١

43. 31، 11، ،6 الأعداد في ً أيضا مئة.» «قائد ً حرفيا روماني. ضابط
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فَوََضعَنا يطاليا، إ إلَى ً مُبِحرَة ً ة َّ ي اسَكندَرِ ً َسفِينَة الّضابُِط وَجَدَ وَهُناكَ ٦ ةَ. َّ لِيِكي فِي مِيرا إلَى وَوََصلنا وَبَمفِيليَةَ، َ ة َّ كِيلِيِكي
َظهرِها. عَلَى

مَسارِنا عَلَى ِ ُحافَظَة بِالم لَنا تَسمَْح لَْم َ الرِّيح لـَِكّنَ ِكنِيدَُس. مُقابِِل إلَى ٍ بَة بُِصعُو وَوََصلنا أيّاٍم. َ ة عِّدَ ِبُطءٍ ب وَأبحَرنا ٧

إلَى وََصلنا ى َّ َحت ساِحلِها، ُطوِل عَلَى ٍ بَة بُِصعُو وَأبحَرنا ٨ َسلمُونِي. مُقابَِل كرِيَْت ِ يرَة ِبجَزِ ُمحتَمِينَ فَأبحَرنا ِكنِيدََس، إلَى
ةَ. َّ ِي لَسائ ِ َلدَة ب قُرَب الآمِنَةُ» ُ «المَرافِئ يُدعَى مَكاٍن

وَقاَل: ١٠ بُولُُس رَهُْم فَحَّذَ َخطِراً، أصبََح قَْد ُ الإبحار وَكانَ وِم٩٢ الّصَ يَومُ مَضَى فَقَْد ضاعَ. قَْد ٌ َكثِير وَقٌت وَكانَ ٩

بَْل فَحَسُب، ِ فِينَة وَالّسَ ِ ُمُولَة بِالح ُق َّ يَتَعَل ما فِي لا الـَكثِيرَ، ُ َسنَخسَر نا َّ وَأن رِحلَتِنا، انتِظارِ فِي ً كارِثَة أرَى الرِّجاُل، ها «أّيُ
َ ِيناء الم أّنَ وَبِما ١٢ بُولُُس. ُ قالَه ما إلَى يُصِغ وَلَْم وَصاِحبِها، ِ فِينَة الّسَ قُبطاِن بِكَلاِم اقتَنََع الّضابَِط لـَِكّنَ ١١ أيضاً.» ِنا َحيات
الوُُصوَل ُيحاوِلُوا أْن ِيدُونَ يُر كانُوا فَقَْد هُناكَ. مِْن البَحرِ إلَى يَنطَلِقُوا أْن أغلَبُهُْم رَ َّ قَر تاءِ، الّشِ لِقَضاءِ ً مُناِسبا يَكُْن لَْم
ماَل وَالّشَ بِيَّ الغَر َنُوَب الج ُ يُواِجه كرِيَت ِ ِيرَة جَز فِي ٌ مِيناء ِهيَ وَفِينِكُس هُناكَ. َ تاء الّشِ لِيَْقضوا أمَكَن، إْن فِينِكَس إلَى

. بِيَّ الغَر
العاِصفَة

ُطوِل عَلَى وَأبحَرُوا فِينَةِ، الّسَ َ مِرساة فَرَفَعُوا مُرادَهُْم. نالُوا هُْم أّنَ اعتَقَدُوا لَطِيفَةٌ، ٌ ة َّ ِي ب َجنُو ٌ رِيح تَهُّبُ بَدَأْت وَعِندَما ١٣

َ ة َّ مالِي «الّشَ ى تُسَمَّ بِالإعصارِ ُ أشبَه ٌ رِيح ِ يرَة الجَزِ مَِن اجتاَحتهُْم ى َّ َحت يٌل َطوِ وَقٌت يَمِض لَْم لـَِكْن ١٤ كرِيَت. ساِحِل
تَقُودُنا. فَصارَْت لَها، فَاْستَسلَمنا ، الرِّيحِ جاهِ باّتِ ِم قَّدُ َّ الت مَِن ْن َمَّكَ تَت وَلَْم الإعصارِ. هَذا فِي ُ فِينَة الّسَ فَعَلِقَِت ١٥ ةَ.» َّ رقِي َّ الش
رَفَعُوهُ، فَلَمّا ١٧ جاةِ. َّ الن قارِِب تَأمِينِ مِْن ٍ بَة بُِصعُو نّا تَمَّكَ كَلَوْدِي، اْسمُها َصغِيرَةٍ يرَةٍ ِبجَزِ ُمحتَمِينَ ُ نُبحِر كُنّا وَبَينَما ١٦

لِلأمواِج َ فِينَة الّسَ وَتَرَُكوا المِرساةَ. أنزَلُوا ِسيترَِس،٩٣ بِرِماِل يُصدَمُوا أْن خافُوا هُْم وَلِأّنَ فِينَةِ. الّسَ ًلِتَثبِيِت ِحبالا استَخدَمُوا
تَشاءُ. َكيفَما تَسُوقُها

وَفِي ١٩ فِينَةِ. الّسَ َظهرِ عَلَى مِْن ِ ُمُولَة الح بِإلقاءِ التّالِي اليَوِم فِي بَدَُأوا َشدِيدٍ، بِعُنٍف بُنا تَضرِ كانَْت َ العاِصفَة وَلِأّنَ ١٨

ُ العاِصفَة وَكانَِت َكثِيرَةً. ً أيّاما ُجومُ ُّ الن وَلا مُس الّشَ تَظهَرِ وَلَْم ٢٠ بِأيدِيهِْم. البَحرِ إلَى ِ فِينَة الّسَ َ ة عُّدَ رَمُوا الثّالِِث اليَوِم
جاةِ. َّ الن ةِ َّ ِي بِإمكان أمٍَل كُّلَ فَقَدنا ً وَأِخيرا ةٍ. بِِشّدَ تُواِجهُنا

أْن عَلَيكُْم كانَ الرِّجاُل، ها «أّيُ وَقاَل: أمامَهُْم بُولُُس فَوَقََف يٍل. َطوِ زَمٍَن مُنذُ ً َشيئا أكََل قَْد أحَدٌ يَكُْن وَلَْم ٢١

الآنَ لـَِكنِّي ٢٢ الخَسارَةَ. ِ وَهَذِه َ رَر الضَّ هَذا ْ بتُم َّ لَتََجن هَذا ْ فَعَلْتُم كُْم َّ أن فَلَو كرِيَت، مِْن الإبحارِ بِعَدَِم ِنَِصيَحتِي ب تَأخُذُوا
وَقََف ِ الماِضيَة ِ يلَة َّ الل فَفِي ٢٣ فِينَةَ. الّسَ إلّا نَْفقِدَ وَلَْن َحياتَهُ، َسيَفقِدُ مِنكُْم أحَدٍ مِْن ما ُ ه َّ لِأن عُوا تَتَشَّجَ أْن عَلَى كُْم ُّ أُحث
أمامَ تَقَِف أْن يَنبَغِي إْذ بُولُُس، يا َتخَْف ‹لا لِي: وَقاَل ٢٤ وَأخدِمُهُ، إلَيهِ َمِي أنت الَّذِي ِ الله عِندِ مِْن مَلاكٌ جانِبِي إلَى
الُأمُورَ بِأّنَ ِ بِالله يماٌن إ فَلِي الرِّجاُل ها أّيُ عُوا فَتَشَّجَ ٢٥ مَعَك.› الَّذِيَن جَمِيِع َ َحياة َيحفََظ بِأْن يَعِدُكَ ُ وَالله القَيصَرِ.

ما.» ِيرَةٍ جَز عَلَى َ نَرُسو أْن بُّدَ لا لـَِكْن ٢٦ لِي. قِيَل َكما ً تَماما َستَحدُُث
٢٧:٩ ٩٢

البحر. وَاضطرابات العواصف فيهِ تكثر وقٌت وهو سنة. كّلِ يف خر في يأتي و اليهود عند الـَكّفارة عيد يوم هو الصوم. يوم
٢٧:١٧ ٩٣

ليبيا. قرب المتوّسط البحرِ فِي ضحلة منطقة ِسيترِس.
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أَحّسَ يِل َّ الل مُنتََصِف َ وََنحْو يا. أدرِ َبحرِ فِي وَهُناكَ هُنا تَدفَعُنا ياُح ِّ الر كانَِت عَشْرَةَ، َ الرّابِعَة ُ يلَة َّ الل جاءَِت وَلَمّا ٢٧
ُ قاُسوه قَِصيرَةٍ فَترَةٍ وَبَعدَ قامَةً، يَن عِشرِ َ َنحو ُ ه َّ أن فَوَجَدُوا الماءِ عُمِق قِياَس فَأخَذُوا ٢٨ يبَةً. قَرِ كانَْت َ اليابِسَة أّنَ ُ البَحّارَة
مَراٍس أربََع ألقُوا ، َصخرّيٍ بِساِحٍل َ نَصطَدِم أْن َيخشَونَ كانُوا وَإْذ ٢٩ قامَةً. َ عَشْرَة خَمَْس َ َنحو ُ فَوَجَدُوه ُأْخرَى، ً ة مَّرَ

عَلَيهِْم. ُ هار النَّ يَطلََع أْن وا ُّ وََصل فِينَةِ، الّسَ خَلِف مِْن
بَعَض َسيُنزِلُونَ هُْم بِأّنَ يَن مُتَظاهِرِ البَحرِ، إلَى جاةِ َّ الن قارَِب فَأنزَلُوا فِينَةِ. الّسَ مَِن ُبُوا يهر أْن ُ البَحّارَة وَحاوََل ٣٠
فَلَْن فِينَةِ، الّسَ َظهرِ عَلَى هَؤُلاءِ يَبَق لَْم «إذا وَلِلجُنُودِ: لِلّضابِِط قاَل بُولَُس لـَِكّنَ ٣١ فِينَةِ. لِلّسَ ِ ة َّ الأمامِي ِ الجِهَة مَِن المَراسِي

يَسقُُط. ُ وَتَرَُكوه جاةِ َّ الن قارِِب ِحباَل ُنُودُ الج فَقَطََع ٣٢ جاةِ.» َّ الن مَِن ْ أنْتُم نُوا َمَّكَ تَت
الَّذِي َ عَشَر الرّابـِـَع اليَومُ َ هُو «هَذا فَقاَل: عاِم الّطَ بَعَض يَتَناوَلُوا أْن عَلَى ً جَمِيعا بُولُُس هُْم َحثَّ هارِ، النَّ ُطلُوِع وَقَبَل ٣٣

َتحتاُجونَ كُْم َّ لِأن عاِم الّطَ بَعِض تَناوُِل عَلَى كُْم ُّ أُحث فَإنِّي الآنَ، أمّا ٣٤ َشيئاً. تَأكُلُوا وَلَْم َطعاٍم، دُونَ قَلٍَق فِي فِيهِ ْ انتَظَرتُم
الخـُبزِ، بَعَض أخَذَ هَذا، قاَل أْن وَبَعدَ ٣٥ مِنْكُْم.» واِحدٍ رَأِس مِْن ٌ واِحدَة ٌ َشعرَة تَْسقَُط فَلَْن َنجاتِكُْم. أجِل مِْن إلَيهِ
وَكانَ ٣٧ عاِم. الّطَ بَعَض أنفُسُهُْم هُْم وَتَناوَلُوا هُْم، ُّ كُل عُوا فَتَشَّجَ ٣٦ يَأكُُل. وَبَدَأ ُ قَسَمَه َّ ثُم جَمِيعاً، أمامَهُْم َ الله َ وََشكَر
بِأْن ِ فِينَة الّسَ ِحمَل فُوا َخّفَ عاِم، الّطَ مَِن يَكفِي ما تَناوَلُوا أْن وَبَعدَ ٣٨ َشخصاً. وََسبعِينَ ً ة َّ وَِست مِئَتَينِ ِ فِينَة الّسَ فِي مَجمُوعُنا

البَحرِ. فِي ُبُوَب الح ألقُوا
فِينَة الّسَ مُ َتحَّطُ

رُوا َّ فَقَر شاطِئٌ، ُ لَه ً خَلِيجا لاَحظُوا هُْم لـَِكنَّ مِنها، َبُوا اقتَر َّتِي ال الأْرَض ُمَيِّزُوا ي أْن يَستَطِيعُوا لَْم هارُ، النَّ َطلََع وَلَمّا ٣٩

فِينَةِ. الّسَ تَي َّ بِدَف ُمِسُك ت َّتِي ال الحِباَل وا ُّ وَحَل البَحرِ، فِي تَسقُُط وَتَرَُكوها المَراسِيَ وا ُّ َل فَح ٤٠ إليهِ. ِ فِينَة الّسَ َ تَوجيه ُيحاوِلوا أْن
ُ فِينَة الّسَ فَغَرَزَِت ، رَملِيٍّ بِمُرتَفٍَع ارتَطَمُوا هُم لـَِكنَّ ٤١ الّشاطِِئ. إلَى تَْدفَعَهُْم لـِكَْي الرِّيحِ وَجهِ فِي الأماِميَّ الشِّراعَ رَفَعُوا َّ ثُم

الأمواِج. ةِ َّ قُو َتحَت رُ َّ يَتََكس ِ فِينَة الّسَ مَِن َلفِّيُ الخ ُ الجُزء وَكانَ ِحراٍك. دُونَ وَوَقَفَْت مَتُها مُقَّدَ فَعَلِقَْت فِيهِ،
مِْن فَمَنَعَهُْم بُولَُس، يُنقِذَ أْن أرادَ الّضابَِط لـَِكّنَ ٤٣ ُبُوا. وَيَهر ً بَعِيدا يَسبَُحوا لِئَلّا َجناءِ الّسُ لِقَتِل ُنُودُ الج َط فَخَّطَ ٤٢
فَكانَ ُ ة َّ البَقِي أمّا ٤٤ البَرِّ. إلَى جِهُوا يَّتَ وَ ً لا أّوَ ِ فِينَة الّسَ فَوِق مِْن يَقفِزُوا بِأْن ِ باحَة الّسِ عَلَى يَن القادِرِ فَأمَرَ تِهِْم. ِخّطَ تَنفِيذِ

سالِمِينَ. البَرِّ إلَى َمِيُع الج وََصَل وَهَكَذا فِينَةِ. الّسَ مَِن قِطٍَع عَلَى أْو ةٍ َّ َخشَبِي ألواٍح عَلَى ِّ البَر إلَى يَِصلُوا أْن عَلَيهِْم
٢٨

مالطَة ِ ِيرَة جَز فِي
َ غَير ً لُطفا ِ يرَة الجَزِ أهُل لَنا َ أظهَر وَقَْد ٢ مالْطَةَ. تُدعَى َ يرَة الجَزِ أّنَ عَلِمنا سالِمِينَ، ِ كُلِّه هَذا مِْن خَرَجنا أْن وَبَعدَ ١

، العِصِّيِ مَِن ً َكومَة بُولُُس وَجَمََع ٣ بارِداً. ُّ الجَو وَكانَ ُ ُمطِر ت بَدَأْت َ ماء الّسَ لِأّنَ ً نارا لَنا وَأشعَلُوا جَمِيعاً، ِنا ب بُوا فَرَّحَ . عادِّيٍ
مُدَلّاةً الأفعَى ِ يرَة الجَزِ ُسّكانُ رَأى فَلَمّا ٤ يَدِهِ. عَلَى ْت وَالتَّفَ الحَرِّ، بِسَبَِب ٌ ة سامَّ أفعَى فَخَرََجْت النّارِ. عَلَى يََضعُها وَراَح
ُ لَه يَسمََح لَْن «العَدَل»٩٤ أّنَ إلّا البَحرِ، مَِن َنجا ُ ه َّ أن فَمَْع قاتٌِل، جَُل َّ الر هَذا أّنَ بُّدَ «لا لِبَعٍض: بَعضُهُْم قالُوا يَدِهِ، مِْن

يَعِيَش.» بِأْن
٢٨:٤ ٩٤

«العَدُل.» اْسمه الأشرار يعاقب إله بوجود يعتقدون كانوا العَدل.
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هُْم لـَِكنَّ مَيِّتاً، يَسقَُط أْن أْو مَ يَتَوَرَّ أْن عُوا َّ فَتَوَق ٦ أذًَى. أّيُ ُ يُِصبه وَلَْم النّارِ، إلَى ِ يَدِه مِْن الأفعَى فَنَفََض بُولُُس أمّا ٥

إلَهٌ! ُ ه َّ إن وَقالُوا رَأيَهُْم رُوا َّ فَغَي لَهُ. َيحدُُث عادِّيٍ َ غَيْر ً َشيئا يَرَوا لَْم يٍل َطوِ انتِظاٍر بَعدَ
بَيتِهِ، فِي ِنا ب َب فَرَّحَ ِنطَقَةِ. الم تِلَْك وَُجهاءِ أحَدُ َ وَهُو بلِيُوَس، بُو ُ اْسمُه لِرَجٍُل ُحقُوٌل المَكاِن ذَلَِك قُرَب وَكانَْت ٧

بُولُُس فَدَخََل داٍم. وَإسْهاٍل ى َّ بِحُم ً مُصابا الفِراِش، َ َطرِيح بلِيُوَس بُو ُ وَالِد وَكانَ ٨ أيّاٍم. َ ثَلاثَة كَرٍَم بِكُّلِ وَاستَضافَنا
وَأكرَمُونا ١٠ وَُشفُوا. ِ يرَة الجَزِ فِي المَرضَى ُ ة َّ بِقِي َ جاء هَذا، حَدََث فَلَمّا ٩ وََشفاهُ. عَلَيهِ يَدَيهِ وََضَع َصلَّى، أْن وَبَعدَ لِيَزُورَهُ.

َنحتاُج. بِما دُونا زَّوَ أبحَرنا وَلَمّا َكثِيرَةٍ. بِهَدايا
رُوما إلَى يَذهَُب بُولُُس

ُ عَلامَة مُقَّدِمَتِها فِي وَكانَ يرَةِ. الجَزِ فِي َ تاء الّشِ قََضِت قَْد كانَْت ةٍ َّ ي إسَكندَرِ ٍ َسفِينَة فِي أْبحَرْنا أشهُرٍ، ِ ثَلاثَة وَبَعدَ ١١

إلَى وَوََصلنا أبحَرنا هُناكَ وَمِْن ١٣ أيّاٍم. َ ثَلاثَة هُناكَ وَمََكثنا سِراُكوستا إلَى فَوََصلْنا ١٢ وأماِن.»٩٥ َّ الت «الإلَهاِن اْلجَوزاءِ:
الإخوَةِ، بَعِض عَلَى عَثَرنا وَهُناكَ ١٤ بُوطيُولِي. إلَى وََصلنا التّالِي اليَوِم وَفِي ةٌ، َّ ِي ب َجنُو ٌ رِيح ْت َّ هَب واِحدٍ يَوٍم وَبَعدَ يغُونَ. رِ
وَجاءُوا أخبارَنا، سَمِعُوا قَْد هُناكَ ُ الإخوَة وَكانَ ١٥ رُوما. إلَى وََصلنا وَهَكَذا أيّاٍم. َ َسبعَة مَعَهُْم نَبقَى أْن إلَينا فَطَلَبُوا

َع. وَتَشَّجَ َ الله َ َشكَر بُولُُس، رَآهُْم فَلَمّا لاستِقبالِنا. لاِث َّ الث الحاناِت ِ وَمِنطَقَة وَس ُّ ِي أب ُسوِق إلَى
رُوما فِي بُولُُس

َ قادَة بُولُُس دَعا أيّاٍم ِ ثَلاثَة وَبَعدَ ١٧ َيحرُُسهُ. ُجندِّيٍ مََع ُ وَحدَه َ يُقيم بِأْن لِبُولَُس سُمَِح رُوما، إلَى وََصلنا وَلَمّا ١٦

ِنا، آبائ عاداِت ِضّدَ أْو َشعبِنا ِضّدَ ً َشيئا أفعَْل لَْم إنِّي رُغمَ الإخوَةُ، ها «أّيُ لَهُْم: قاَل اجتَمَعُوا، فَلَمّا لِلاجتِماِع. اليَهُودِ
يَستَِحّقُ ً جُرما أرتَِكْب لَْم لِأنِّي َسبِيلِي، َ إخلاء وَأرادُوا َبُونِي فَاْستَجو ١٨ القُدِس. فِي َكسَِجينٍ وماِن ُّ لِلر أسلِمُت أنِّي إلّا

أْن يدُ ُأرِ نِي َّ لِأن هَذا يَكُْن فَلَْم القَيصَرِ. إلَى تِي َّ قَِضي لِرَفِع اضطُرِرُت اليَهُودُ، اعتَرََض عِندَما لـَِكْن ١٩ المَوِت. ُ بَة عُقُو
لِأنِّي ِ لِسلَة الّسِ ِ بِهَذِه دٌ َّ مُقَي فَأنا إلَيكُْم. َث حَّدُ َّ وَالت يَتَكُْم رُؤ أطلَُب أْن إلَى دَعانِي ما َ هُو وَهَذا ٢٠ َشعبِي. عَلَى َ أشتَكِي

ِيَل.٩٦ إسرائ بَنِي بِرَجاءِ ُأومُِن
مِْن وََصلُوا الَّذِيَن ِ الإخوَة مَِن أّيٌ لَنا يَقُْل أْو ْ يَذكُر وَلَْم عَنَك. ةِ َّ اليَهُودِي إقلِيِم مِْن رَسائَِل َ ة َّ أي نَتَلَّقَ «لَْم لَهُ: فَقالُوا ٢١

كُّلِ فِي يُنتَقَدُ المَذهََب هَذا أّنَ نَعرُِف فَنَحُن تَعتَقِدُهُ. ما لِنَعرَِف مِنَك نَسمََع أْن نَوَدُّ نا َّ لـَِكن ٢٢ عَنَك. ً َسيِّئا ً َشيئا هُناكَ
مَلـَكُوِت عَْن لَهُْم وَشَهِدَ لَهُْم فَشَرََح َكبِيرَةٍ. بِأعدادٍ ِ إقامَتِه مَكاِن فِي إلَيهِ وَجاءُوا لِلِقائِهِ. َ آخَر ً يَوما دُوا فَحَّدَ ٢٣ مَكاٍن.»
المَساءِ. إلَى باِح الّصَ مَِن ُث يَتَحَّدَ وََظّلَ الأنبِياءِ. ُكتُِب وَمِْن مُوسَى ِ يعَة شَرِ مِْن يَسُوعَ ِ ِبحَقِيقَة يُقنِعَهُْم أْن وَحاوََل اللهِ.
قاَل أْن بَعدَ يُغادِرُونَ بَدَُأوا بَينَهُْم، فِيما اختَلَفُوا وَلَمّا ٢٥ يُؤمِنُوا. أْن فَرَفَُضوا الآخَرُونَ أمّا قالَهُ، بِما بَعضُهُْم فَاقتَنََع ٢٤

أِخيرَةً: ً كَلِمَة بُولُُس
إَشعْياءَ: بِيِّ َّ الن ِخلاِل مِْن لآبائِكُْم قاَل ِحينَ القُدُُس وُح ُّ الر ُ قالَه ما أحسََن «ما

٢٨:١١ ٩٥
وَبُوليكس. َكستُوْر الإغريقيين للإلهين تمثال وأمان. َّ الت الإلَهاِن

٢٨:٢٠ ٩٦
المسيح. يسوع ّبِ َّ الر بمجيء ذلك تحقق وقد المخلِّص. المسيح بمجيء الرجاء أي إسرائيل. بَني رجاء
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وَقُولُوا: عِب الّشَ هَذا إلَى ‹اذهَبُوا ٢٦
وَتَسمَعُونَ، َستَسمَعُونَ

تَفهَمُوا. لَْن كُْم َّ لـَِكن
وَتَنظُرُونَ، وََستَنظُرُونَ

تُبْصِروا. لَْن كُْم َّ لـَِكن
َلِيداً، ب عِب الّشَ هَذا ُ تَفِكير صارَ فَقَْد ٢٧

ثَقيلاً. سَمَعُهُْم وَصارَ
عُيُونَهُْم، أغمَُضوا

بِعُيُونِهِْم، يَرَوا أْن ِيدُونَ يُر لا فَهُْم
بِآذانِهِْم، يَسمَعُوا أْن ِيدُونَ يُر وَلا

بِعُقُولِهِْم، يَفهَمُوا أْن أْو
٩٧ فَُأشفِيهِْم.› إلَيَّ يَْأتُوا لِئَلّا

اليَهودُ، انْسََحَب هَذا، بُولُُس قاَل فَلَمّا ٢٩ َسيَسمَعُونَ.» وَهُْم اليَهُودِ، غَيرِ إلَى ُأرِسَل قَْد ِ الله خَلاَص أّنَ «فَاعلَمُوا ٢٨
ةٍ. بِِشّدَ بَينَهُْم فيما يَتَجادَلونَ وَكانوا

يُنادِي وَكانَ ٣١ إلَيهِ. يَأتُونَ الَّذِيَن بِكُّلِ يُرَّحُِب وَكانَ كامِلَتَينِ. َسنَتَينِ ُ استَأجَرَه الَّذِي ِ مَنزِلِه فِي بُولُُس وَأقامَ ٣٠
يُعَّطِلَهُ. بِأْن لِشَيءٍ يَسمَْح وَلَْم َجسارَةٍ، بِكُّلِ المَِسيِح يَسُوعَ ّبِ َّ الر عَِن ُ يُعَلِّم وَ اللهِ، بِمَلـَكُوِت

10 -9 :6 إَشعْياء ٢٨:٢٧ ٩٧
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رُوما مُؤمِني إلَى ُ الرِّسالَة
مِْن بِها ُ الله وَعَدَنا أْن َسبََق َّتي ال ٢ ِ الله ِ بِبِشارَة وَلُأنادي رَُسولاً، لأُكونَ ِّ المَْدعُو يَسُوعَ، المَِسيِح عَبْدِ بُولَُس مِْن ١
داوُدَ. إلَى ِ تِه َّ ي بَشَرِ َحيُث مِْن ُ نَسَبُه يَعُودُ الَّذي ِ بابنِه ُ ة ُختَّصَ الم ُ البِشارَة وَِهيَ ٣ َسةِ. المُقَّدَ الـكُتُِب فِي ُ الأنبِياء ِخلاِل
لِغَيرِ ً رَسولا أُكونَ أْن َ نِعمَة أنا نِلُت فِيهِ الَّذِي ٥ اللهِ، ابُن َ هُو ُ ه َّ أن ةٍ َّ بِقُو فَتَبَرهََن المَوِت، مَِن َ ُأقِيم القُدُِس،١ وِح ُّ وَبِالر ٤

المَِسيِح. يَسُوعَ إلَى ِماءِ لِلانت ِ الله مَِن ونَ ُّ مَدعُو أيضا٢ً ْ وَأنتُم ٦ اْسمِهِ. أجِل مِْن بِالإيماِن، ِ الله ِ طاعَة إلَى يَْأتوا لـِكَي اليَهُودِ،
ٌ نِعمَة لـَكُْم لِتَكُْن لَهُ. سينَ مُقَّدَ لِتَكُونُوا دَعاكُْم الَّذِي ِ الله مَِن بُونَ َمحبُو ْ أنتُم رُوما. فِي المَوُجودِيَن أنتُِم جَمِيعاً، إلَيكُْم ٧

المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَمَِن أبِينا، ِ الله مَِن وََسلامٌ
ُشكر ُ َصلاة

الَّذِي ُ الله وَيَشْهَدُ ٩ كُلِّهِ. العالَِم حَدِيُث َ هُو يمانَكُْم إ لِأّنَ جَمِيعاً، ـِكُْم أجل مِْن المَِسيِح بِيَسُوعَ َ الله َ أشكُر أنا ً لا أّوَ ٨

َ فُرَصة لِي يُتِيَح أْن ً دائِما اللهِ إلَى ُأَصلِّي وَأنا ١٠ دائِماً. َصلَواتِي فِي أذكُرُكُْم أنِّي ابنِهِ، ِ بِبِشارَة وَُأنادي قَلبِي بِكُّلِ ُ أخدِمُه
وا، َّ فَتَتَقَو ةٍ، َّ رُوِحي ةٍ َّ عَطِي فِي ُأشارَِككُْم لـِكَي يَتِكُْم، رُؤ إلَى وِق الّشَ أَشّدِ فِي فَأنا ١١ مَِشيئَتُهُ. تِلَك كانَْت إْن يارَتِكُْم، زِ

يمانِي. بِإ عونَ وَتَتَشَّجَ يمانِكُْم بِإ َع فَأتَشَّجَ فِينا. الَّذِي بِالإيماِن بَينَكُْم، أُكونُ ِحينَ مَعاً، َع وَنَتَشَّجَ ١٢

ُأعِْقُت لـَِكنِّي اليَهُودِيةِ، غَيرِ الُأمَِم ةِ َّ بَقِي فِي َكما أزُورَكُْم، أْن َيُت نَو ما ً َكثِيرا نِي َّ أن تَعرِفُوا أْن يدُكُْم ُأرِ الإخوَةُ، ها أّيُ ١٣

أنتُِم لـَكُْم ُأعلَِن أْن ٌ مُستَعِّد أنا لِهَذا ١٥ المُتَعَلِّمِينَ. وَلِغَيرِ لَلمُتَعَلِّمِينَ ِيِّينَ، اليُونان وَغَيرِ ِيِّينَ لِليُونان مَدِيٌن أنا ١٤ الآنَ. ى َّ َحت
ً لا أّوَ يُؤمُِن. مَْن كُّلِ َلاِص ِلخ ِ الله ُ ة َّ قُو فَهَِي بِالمَسيِح، ِ البِشارَة مَِن أخجَُل لا فَأنا ١٦ البِشارَةَ. ِ هَذِه رُوما فِي المَوُجودِيَن
الكِتاُب: يَقُوُل فََكما النِّهايَةِ. إلَى ِ البِدايَة مَِن بِالإيماِن ُ يُبَرِّر َ الله أّنَ يُعلَُن البِشارَةِ، فَفِي ١٧ أيضاً. اليَهُودِ لِغَيرِ وَالآنَ لِليَهُودِ،

٣ َيحيا.» بِالإيماِن «البارُّ
أخطَُأوا النّاِس جَمِيُع

َ المَعرِفَة لأّنَ هَذا ١٩ بِإثمِهِْم. الحَّقَ ُيخْفُونَ الَّذِيَن النّاِس وَاْثِم شَرِّ كُّلِ عَلَى ماءِ الّسَ مَِن مُعلٌَن ِ الله غََضَب إّنَ ١٨

َ يُدرِك وَأْن يَفهَمَ أْن الإنسانُ يَستَطِيُع العالَمُ، خُلَِق أْن فَمُنذُ ٢٠ لَهُْم. ً وَاِضحَة َجعَلَها َ الله لِأّنَ لَهُْم، ٌ وَاِضحَة ِ الله عَِن
فَإّنَ وَلِهَذا خَلَقَها. َّتِي ال الأشياءِ ِخلاِل مِْن مُمِكٌن إدراكَها لأّنَ تِهِ، َّ وَُألُوهي َّة٤ِ رمَدِي َّ الس ِ تِه َّ َكقُو ةِ، َّ ِي المَرئ َ غَير ِ الله ِصفاَت
ةُ. َّ الغَبِي أفكارُهُمُ أظلَمَْت بَْل يَشكُرُوهُ، أْو إكراٍم مِْن ِ بِه َلِيُق ي ما ُ يُعطُوه لَْم هُْم لـَِكنَّ اللهُ، عَرَفُوا فَقَْد ٢١ عُذٍر. بِلا النّاَس

١:٤ ١
القداسة.» «روح حرفيا القدس. الروح

١:٦ ٢
اليهود. غير أي أيضاً. أنتم
4 :2 حبقوق ١:١٧ ٣

١:٢٠ ٤
نهاية. ولا لها بداية لا أي الأبدية، ألأزلية السرمدية.
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واَب وَالدَّ يُورَ وَالّطُ الإنسانَ ُ تُشبِه بُِصوٍَر يَْفنَى، لا الَّذِي ِ الله َمجدَ وَاستَبدَلُوا ٢٣ أغبِياءَ. صارُوا هُْم أّنَ إلّا الحِْكمَةَ، عُوا ادَّ ٢٢

ِيةَ. الفان واِحَف َّ وَالز
بَعضُهُْم أجسادَهُْم يُدَنِّسُوا بِأْن لَهُْم وَسَمََح ةَ، َّ الجِنِسي َ جاَسة َّ الن ُمارُِسونَ ي ُ الله فَتَرَكَهُمُ يرَةً، شِرِّ بِهِْم قُلُو شَهَواُت كانَْت ٢٤

َ وَالـكَرامَة سبِيَح َّ الت يَستَِحّقُ الَّذِي الخالَِق دُونَ وَعَبَدُوه َخلُوَق الم وَأكرَمُوا بِالـكَذِِب، ِ الله َحّقَ استَبدَلُوا ٢٥ بَعٍض. مََع
بِيعَةِ. للّطَ ٍ ُمخالِفَة بِعَلاقاٍت َ ة َّ بِيعِي الّطَ العَلاقاِت نِساؤهُمُ فَاْستَبدَلَْت يَةَ. ُخزِ الم لِرَغَباتِهِمُ ُ الله تَرَكَهُمُ لِهَذا ٢٦ الأبَدِ. إلَى
ً ُأمُورا ُمارُِسونَ ي ُ الذُُّكور فَصارَ لِبَعٍض. بَعضُهُْم ً شَهوَة وَالتَهَبُوا النِّساءِ، مََع َ ة َّ بِيعِي الّطَ العَلاقاِت الرِّجاُل تَرَكَ وَكَذَلَِك ٢٧

انحِرافِهِْم. عَلَى ُ وه استََحّقُ الَّذِي العِقاَب أنفُسِهِمُ فِي وَحَمَلُوا الذُُّكورِ، مََع ً فاِحشَة
هُْم إّنَ ٢٩ َلِيُق. ي لا ما يَفعَلُوا بِأْن لَهُْم وَسَمََح الفاِسدَةِ. لِعُقُولِهِمُ ُ الله تَرَكَهُمُ فَقَْد بِاللهِ، الاعتِراَف رَفَُضوا هُْم أّنَ وَبِما ٢٨

مِيمَةِ، َّ لِلن ونَ ُّ ُمحِب ٣٠ وَِحقداً. ً وَِخداعا ً وَِخصاما ً وَقَتلا ً َحسَدا مُمتَلِئُونَ وَهُْم وَُخبٍْث. ةٍ َّ ِي وَأنان وَشَرٍّ إثٍم كُّلِ مِْن مُمتَلِئُونَ
حَمقَى، ٣١ وَالِدِيهِْم، يُطِيعُونَ لا شُرُوراً، ُمخـتَرِعُونَ مُتَباهُونَ، مَغرُورُونَ، وَِقحُونَ، للهِ، كارِهُونَ ِيَن، الآخَر عَلَى مُفتَرُونَ
الُأمُورِ، ِ هَذِه مِثَل ُمارُِسونَ ي الَّذِيَن عَلَى العادِِل ِ الله َ حُكم يَعرِفُونَ ٣٢ حمَةِ، َّ وَالر َناِن الح مَِن خالُونَ وُعُودَهُْم، َيحفَظُونَ لا

ُمارُِسونَها! ي ذِيَن َّ لِل استِحسانَهُْم ً أيضا يُعلِنُونَ بَْل بِمُمارََستِها، يَكتَفُونَ لا فَهُْم ذَلَِك وَمَْع لِلمَوِت! ونَ مُستَِحّقُ هُْم أّنَ َ وَهُو

٢
أيضا ُخطاةٌ اليَهُودُ

عَلَى َتحكُمُ ما َّ إن ِيَْن الآخَر عَلَى ِبحُكمَِك فَأنَت ِيَن. الآخَر عَلَى َتحكُمُ مَْن يا الإنسانُ، ها أّيُ عُْذٍر، أّيُ لََك لَيَس ً إذا ١

مُنِصٌف. الُأمُورَ ِ هَذِه مِثَل ُمارُِسونَ ي الَّذِيَن عَلَى َ الله َ حُكم أّنَ ُ نَعلَم وََنحُن ٢ تُدِينُها! َّتِي ال نَفسَها الُأمُورَ تَفعَُل َك َّ لِأن نَفِسَك،
أتَستَهِينُ ٤ تَفعَلُها؟ نَفسَُك وَأنَت َ الأشياء ِ هَذِه يَفعَلُونَ الَّذِيَن عَلَى َتحكُمُ مَْن يا اللهِ، حُكمِ مِْن َستَنُجو َك َّ أن أتَظُّنُ لـَِكْن، ٣

بَةِ؟ و َّ الت إلَى َ يَقُودَك أْن إلَى يَهدُِف ما َّ إن ُ لُطفَه أّنَ مُدرٍِك َ غَير وََصبرِهِ، ِ وَتَساُمحِه العَظِيِم ِ بِلُطفِه
ِ الله ُ حُكم فِيهِ َسيُعلَُن الَّذِي اليَوِم ذَلَِك فِي ِيَك ًَسيَأت غََضبا لِنَفِسَك َتخزِنُ َك َّ فَإن وَلِهَذا تائٍِب، ُ غَير وَقَلبَُك عَنِيدٌ َك َّ لـَِكن ٥

ِ وَالـكَرامَة َجدِ الم إلَى يَسعَوْنَ الَّذِيَن ةِ َّ الأبَدِي َياةِ بِالح َسيُجازِي ٧ فَعَلَه. ما َحسََب واِحدٍ كُّلَ َسيُجازِي َ وَهُو ٦ المُنِصُف.
يُفَكِّرُونَ لا هُْم لِأّنَ الإثمَ، وَيَتبَعُونَ ، الحَّقَ يَعَصوْنَ الَّذِيَن وََسخٍَط بِغََضٍب وََسيُجازِي ٨ ، الّصاِلحِ وَعَمَلِهِمُ بِمُثابَرَتِهِْم ُلُودِ وَالخ

ذَواتِهِْم. إرضاءِ فِي إلّا
لـَِكْن ١٠ . اليَهُودِّيِ غَيرِ عَلَى َّ ثُم ً لا أّوَ اليَهُودِّيِ عَلَى ، رَّ َّ الش يَفعَُل إنساٍن كُّلِ عَلَى َشدِيدٌ وَِضيٌق ٌ َصعبَة أوقاٌت وََستَْأتِي ٩

أّيُ ِ الله عِندَ فَلَيَس ١١ . اليَهُودِّيِ لِغَيرِ َّ ثُم ً لا أّوَ لِليَهُودِّيِ صاِلحٌ، َ هُو ما يَفعَُل مَْن لِكُّلِ وََسلامٌ ٌ وَكَرامَة َمجدٌ هُناكَ َسيَكُونُ
زٍ. ُّ َتحـَي

يعَةِ، رِ َّ الش َتحَت أخطَُأوا الَّذِيَن وَكُّلُ مُوسَى. ِ يعَة شَرِ بِدُوِن َسيُدانُونَ مُوسَى ِ يعَة شَرِ بِدُوِن أخطَُأوا الَّذِيَن فَكُّلُ ١٢

تَأمُرُ ما كُّلَ يَفعَلُونَ الَّذِيَن بَِل اللهِ، عِندَ الأبرارُ هُمُ َ يعَة رِ َّ الش يَسمَعُونَ الَّذِيَن فَلَيَس ١٣ يعَةِ. رِ َّ الش َحسََب عَلَيهِْم َسيُحكَمُ
رُونَ. يُبَرَّ الَّذِيَن هُمُ ُ يعَة رِ َّ الش ِ بِه



٤ : ٣ رُوما ١٧٧٠ ١٤ : ٢ رُوما

ً يعَة شَرِ يَكُونُونَ هُْم فَإّنَ يعَةُ، رِ َّ الش ِ بِه تَأمُرُ ما بِطَبِيعَتِهِْم يَفعَلُونَ ِحينَ هُْم لـَِكنَّ اللهِ، ُ يعَة شَرِ الُأمَِم ةِ َّ بَقِي لَدَى لَيَس ١٤
َكما يعَةِ. رِ َّ الش باِت َّ مُتَطَل نُفُوسِهِْم ِ قَرارَة فِي يَعرِفُونَ هُْم أّنَ يُبَيِّنُونَ بِهَذا وَهُْم ١٥ يعَةُ. رِ َّ الش لَدَيهِمُ تَكُْن لَْم وَإْن لِأنفُسِهِْم

يِّدَهُْم. تُؤ أْن أْو تُدِينَهُْم أْن فَإمّا بَينَها، فِيما أفكارُهُْم وَتَتَصارَعُ عَلَيهِْم. شاهِدٌ َضمِيرَهُْم أّنَ
ُ ُأبَشِّر َّتِي ال ِ البِشارَة ِبحَسَِب النّاِس جَمِيِع عَلَى المَِسيِح، بِيَسُوعَ اللهُ، َيحكُمُ فيهِ الَّذِي اليَوِم ذَلَِك فِي هَذا َسيَحدُُث ١٦

بِها.

يعَة رِ َّ وَالش اليَهُودُ
ُ ُمَيِّز وَت إرادَتِهِ، وَتَعرُِف ١٨ إلَهَُك، َ هُو َ الله بِأّنَ ُ وَتَتَفاخَر يعَةِ، رِ َّ الش ِباِع ّ ات عَلَى كُِل َّ وَتَت يَهُودِيّاً، نَفسََك تَدعُو أنَْت ١٧

ََّك وَبِأن ٢٠ لمَةِ، الّظُ فِي هُْم ِمَْن ل وَنُورٌ لِلعُمِي، قائِدٌ َك َّ بِأن مُقتَنـِـٌع أنَت ١٩ يعَةَ. رِ َّ الش دَرَسَت ََّك لِأن الخَطَأ، مَِن واَب الّصَ
ُ تُعَلِّم مَْن يا فَلِماذا ٢١ اللهِ. َحّقِ عَْن ُ تَعرِفَه أْن يَنبَغِي ما كُّلَ تُعَلِّمَُك َ يعَة رِ َّ الش لِأّنَ لِلأطفاِل، ٌ وَمُعَلِّم لِلجُهّاِل مُرِشدٌ
الزِّنَْى، ارتِكاِب عَِن تَنِهي مَْن يا وَ ٢٢ تَسرُِق؟ ِماذا ل رِقَةِ، َّ الس عَِن النّاَس تَنِهي مَْن يا أنَت نَفسََك؟ ُ تُعَلِّم لا ِيَن، الآخَر
بِأّنَ تَتَباهَى مَْن يا وَ ٢٣ الأوثانَ؟ َيخُّصُ ما الهَياكِِل مَِن تَسرُِق ِماذا ل الأوثانَ، تُبْغُِض َك َّ إن تَقُوُل مَْن يا وَ تَزْنِي؟ ِماذا ل

اسْمَ الُأخرَْى الُأمَمُ تُهِينُ ُسلُوِككُْم «بِسَبَِب الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٢٤ يعَةِ؟ رِ َّ لِلش َ بَِكسرِك َ الله تُهِينُ ِماذا ل يعَةَ، رِ َّ الش لدَيَك
اللهِ.»٥

مَعنَىً. بِلا ِختانَُك يَكُونُ يعَةُ، رِ َّ الش ُ تَطلُبُه ما تَفعَُل لا ُكنَت إٍْن لـَِكْن يعَةِ. رِ َّ بِالش تَعمَُل ُكنَت إْن ٌ قِيمَة لِلخِتاِن ٢٥

ُ غَير َ وَهُو ِ يعَة رِ َّ الش باِت َّ بِمُتَطَل يَفِي الَّذِي فَهَذا ٢٧ َختُوِن؟ كَالم ُ يُعتَبَر أفَلا يعَةُ، رِ َّ الش ُ تَطلُبُه بِما َمختُوٍن ُ غَير رَجٌُل عَمَِل إذا ٢٦

تَتَعَّداها. ذَلَِك وَمََع يعَةُ، رِ َّ الش وَلَدَيَك َختُونَ الم أنَت َسيُدِينَُك َمختُوٍن،
الحَقِيقِّيُ اليَهُودِّيُ ٢٩ ًَحقِيقِيّاً. ِختانا الجَسَدِ فِْي ُ الظاهِر الخِتانُ وَلا ًَحقِيقِيّاً، يَهُودِيّا لَيَس الظاهِرِ َبحَسَِب فَاليَهُودِّيُ ٢٨

بَةُ. المَكتُو ُ يعَة رِ َّ الش لا القُدُُس، وُح ُّ الر يهِ ُيجرِ الَّذِي القَلِب٦ ُ تَغيير َ هُو الحَقِيقِّيُ وَالخِتانُ الدّاِخِل، مَِن اليَهُودِّيُ ذاكَ َ هُو
النّاِس. مَِن لا اللهِ مَِن ً مَدِيحا الإنسانُ هَذا وَيَناُل

٣
عَلَى ُ الله استَْأمَنَهُمُ لاً، أّوَ ناِحيَةٍ: كُّلِ مِْن ً َكثِيرَة مِيزاٍت لِليَهُودِ إّنَ ٢ الخِتاِن؟ ُ قِيمَة ما أْو إذاً؟ اليَهُودِّيِ ُ مِيزَة ما ١

صادٌِق، َ الله إّنَ بَْل لا! بِالطَبِع ٤ اللهِ؟ َ أمانَة ُلغِي ي أمانَتِهِْم َ عَدَم ألَعَّلَ ُأمَناءَ؟ َ غَير بَعضُهُْم كانَ لَو ماذا لـَِكْن ٣ كَلِمَتِهِ.
الكِتاُب: يَقُوُل فََكما كاذِبِينَ. النّاِس كُّلُ كانَ لَوْ ى َّ َحت

تَقُوُل، فِيما َصواٍب عَلَى ََّك أن يَثبَُت «لـِكَي
٧ ُتحاكِمُنِي.» ِحينَ تََك َّ قَِضي َ وَتَرَبح

٢:٢٤ ٥
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مِْن مُ َّ أتَكَل أنا وَعاقَبَنا؟ غََضَب إذا ً ِما ظال يَكُونُ َ الله ألَعَّلَ نَقُوُل؟ َماذا ف وَبارٌّ، عادٌِل َ الله أّنَ يُبَيِّنُ إثمُنا كانَ فَإْن ٥
«لَقَْد تَقُوُل: َك َّ لـَِكن ٧ العالَِم؟ عَلَى َيحكُمَ أْن ُ ُمِكنُه ي فََكيَف عادِلاً، ُ الله يَكُِن لَْم إْن ُ ه َّ لِأن لا! بِْع بِالّطَ ٦ . بَشَرِّيٍ مَنظُوٍر
«هَيّا بِقَولَِك: ُ أشبَه وَهَذا ٨ َكخاطٍِئ؟» ً مُدانا أَظّلُ فَلِماذا ذَلَِك. بِسَبَِب دَ تَمَجَّ وَقَْد ِصدقِي، عَدَِم بِسَبَِب ِ الله ِصدُق زَ َّ تَعَز
يَنالُونَ فَهُْم أقُولُهُ. نِي َّ إن يَزعَمُونَ ِحينَ بَعضُهُْم عَلَيَّ فيهِ يَفتَرِي الَّذِي الكَلامُ َ وَهو الخـَيرُ!» يَأتيَ لـِكَْي ، رَّ َّ الش نَفعَُل ِنا ب

ونَها. يَستَِحّقُ َّتِي ال َ ينُونَة الدَّ

أخطَُأوا َمِيُع الج
اليَهُودِ َ وَغَير اليَهُودَ أّنَ دُْت أكَّ أْن َسبََق فَقَْد مُطلَقاً! اليَهُودِ؟ غَيْرِ مِْن ً حالا أفَضُل اليَهُودَ َنحُن هَْل هَذا؟ يَعنِي َماذا ف ٩

الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ١٠ ةِ. َّ الخَطِي ةِ َّ قُو َتحَت وَاقِعُونَ

بارٌّ! واِحدٌ إنساٌن ى َّ َحت وَلا هُناكَ «لَيَس
يَفهَمُ، مَْن هُناكَ لَيَس ١١

اللهِ. إلَى يَسعَى مَْن وَلا
اللهِ. عَِن ً جَمِيعا ابتَعَدُوا ١٢

جَدوَى، بِلا وَصارُوا أخطَُأوا َمِيُع الج
صاِلحاً، ً عَمَلا يَعمَُل مَْن وَلَيَس

٨ واِحدٌ!» وَلا

مَفتُوحَةٍ. بِقُبُوٍر ُ أشبَه «أفواهُهُْم ١٣

٩ بِألِسنَتِهِْم. النّاَس َيخدَعُونَ

١٠ ِشفاهِهِْم. عَلَى الأفاِعي «سُّمُ

وَالمَرارَةِ.١١ عَناِت َّ بِالل ٌ مَملوءَة «أفواهُهُْم ١٤

القَتِل. إلَى يُسرِعُونَ ١٥

عاَسةَ. َّ وَالت الخَراَب وَراءَهُمُ يَترُُكونَ «وَ ١٦

١٢ يَعرِفُونَهُ، فَلا لاِم الّسَ يُق َطرِ أمّا ١٧

عُيُونِهِْم.»١٣ أمامَ ِ الله َ مَهابَة يََضعُونَ «وَلا ١٨
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َمجاٌل هُناكَ يَعُودَ لا لـِكَي يعَةِ، رِ َّ الش َتحَت هُْم مَْن إلَى ٌ ه مُوَجَّ َ هُو ما َّ فَإن يعَةُ، رِ َّ الش ُ تَقُولُه ما كُّلَ أّنَ ُ نَعلَم وََنحُن ١٩

ُ يعَة رِ َّ الش تُبَيِّنُ بَْل يعَةِ، رِ َّ الش بَأعماِل ِ الله أمامَ أحَدٌ رَ َّ يَتَبَر فَلَْن ٢٠ اللهِ. أمامَ ً مَسؤُولا الكُّلُ يُصبَِح وَلـِكَي البَشَرِ، لِأعذارِ
خاطِئٌ. ُ ه َّ إن لِلإنساِن

الإنسان ُ ر َّ يَتَبَر َكيَف
ُ فَالله ٢٢ بِذَلَِك. الأنبِياءِ وَُكتُُب ُ يعَة رِ َّ الش وَتَشهَدُ يعَةِ. رِ َّ الش دُوِن مِْن الإنسانُ ُ ر َّ يَتَبَر َُكيَف الله أعلََن فَقَْد الآنَ، أمّا ٢١

وَهُْم أخطَُأوا، َمِيَع الج إّنَ َحيُْث ٢٣ بَينَهُْم. فَرَق لا يُؤمِنُونَ. الَّذِيَن جَمِيَع يَشمَُل وَهَذا المَِسيِح.١٤ بِيَسُوعَ بِالإيماِن ُ يُبَرِّر
رَهُْم. وَحَرَّ اشتَراهُْم الَّذِي يَسُوعَ بِالمَِسيِح اللهِ، ِ ِنِعمَة ب ً َمجّانا رُونَ َّ يَتَبَر هُْم لـَِكنَّ ٢٤ اللهِ. َمجدِ مِقياِس بُلُوِغ عَْن عاِجزونَ
فِي ارتُِكبَْت َّتِي ال الخَطايا تَرَكَ َحيُث بارٌّ، َ الله أّنَ ُ يُؤَكِّد وَهَذا يُؤمُِن. مَْن كُّلِ ِلخَطايا ِ بِدَمِه ً َكّفارَة يَسُوعَ مَ قَّدَ ُ فَالله ٢٥

بِيَسُوعَ. يُؤمِنُونَ الَّذِيَن ً أيضا ُ يُبَرِّر َ وَهُو بارٌّ، َ هُو وَهَكَذا أيضاً. الحاضِرِ فِي ٌ بارّ َ وَهو إمهالِهِ. بِسَبَِب ٢٦ عِقاٍب، دُونَ الماضِي
أّنَ ً إذا رَأينا ٢٨ أعمالِنا. عَلَى لا الإيماِن أساِس عَلَى نَعتَمِدُ نا َّ لِأن لِذَلَِك، َمجاَل لا باِهي؟ َّ لِلت َمجاٌل هُناكَ فَهَْل ٢٧

َ هُو َلَى، ب أيضاً؟ اليَهُودِ لِغَيرِ ُ الله أفَلَيَس فَقَط؟ لِليَهُودِ َ الله لَعَّلَ أْم ٢٩ يعَةِ. ر َّ الش بِأعماِل لا بِالإيماِن، ُ ر َّ يَتَبَر الإنسانَ
ُ ير بر َّ «الت بِقَولِنا: َ يعَة رِ َّ الش ُلغِي ن فَهَْل ٣١ بِالإيماِن. اليَهُود١٦ِ َ وَغَير اليَهُود١٥َ ُ يُبَرِّر َ وَهُو واِحدٌ، ُ فَالله ٣٠ أيضاً. اليَهُودِ لِغَيرِ

يعَةِ. رِ َّ الش عَلَى ُنحافُِظ نا َّ إن بَْل لا! بِع بِالّطَ بِالإيماِن؟»
٤

براهِيم إ يمانُ إ
قَْد ُ براهِيم إ كانَ إْن ُ ه َّ لِأن ٢ اكتَشَفَهُ؟ الَّذِي ما ؟ البَشَرِّيِ سَِب َّ الن ِبحَسَِب أبُونا َ هُو الَّذِي َ براهِيم إ عَْن نَقُوُل َماذا ف ١

بِاللهِ، ُ بْراهِيم إ «آمََن يَقُوُل: الكِتاَب لِأّنَ ٣ اللهِ! أمامَ ِ بِه يَتَباهَى ما لَدَيهِ يَكُْن لَْم لـَِكْن باِهي. َّ بِالت الحَّقُ ُ َلَه ف بِأعمالِهِ، رَ َّ تَبَر
يمانِهِ.»١٧ إ بِسَبَِب ً بارّا ُ الله ُ فَاعتَبَرَه

عَلَى كُِل َّ يَت لا الَّذي أ أمَّ ٥ فَع. الدَّ يَستَِحّقُ دَيٌن ِهيَ بَْل ةً، َّ ِي َمجّان ً هِبَة ُ تُعتَبَر لا العَمَِل، مُقابَِل تُعطَى َّتِي ال ُ فَالُأجرَة ٤

الَّذِي الإنسانَ ً مُهَنِّئا ُ داوُد ُث يَتَحَّدَ كَذَلَِك ٦ بِرّاً. ُ يمانَه إ ُ لَه َيحِسُب َ الله فَإّنَ العاصِيَ، ُ يُبَرِّر الَّذِي ِ بِالله يُؤمُِن بَْل أعمالِهِ،
فَيَقُوُل: أعماٍل، بِدوِن َّ البِر ُ الله ُ لَه َيحسُُب

آثامُهُْم غُفِرَْت ذِيَن َّ لِل ً «هَنِيئا ٧

َخطاياهُْم. وَُستِرَْت
الَّذِي لِلإنساِن ً هَنِيئا ٨

٣:٢٢ ١٤
المسيِح.» يَسُوعَ أمانةِ «بِسَبِب يُترجم: أن اليوناني للأصل ويمكن المَِسيح. بِيَسُوعَ بِالإيماِن

٣:٣٠ ١٥
«المختونين.» حرفيا اليهود.

٣:٣٠ ١٦
المختونين.» «غير حرفيا اليهود. غير

٤:٣ ١٧
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١٩ تَهُ.» َّ َخطِي ١٨ ّبُ َّ الر َيحسُُب لا

فَقَْد أيضاً. َختُونِينَ الم غَيرِ عَلَى تَنطَبُِق ها إّنَ أيضاً؟ َختُونِينَ الم غَيرِ عَلَى أْم فَقَط، َختُونِينَ الم عَلَى ُ هنِئَة التَّ ِ هَذِه تَنطَبُِق فَهَْل ٩
كانَ فَهَْل يمانِهِ؟ إ عَلَى ً ِناء ب ً بارّا َ براهِيم إ ُ الله َ اعتَبَر فَمَتَى ١٠ لَهُ.» ً بِرّا ُ يمانَه إ ُ الله َ فَاعتَبَر بِاللهِ، ُ براهِيم إ «آمََن ُلْنا: ق أْن َسبََق
عَلَى ً ِناء ب كانَ الَّذِي ِّ لِلبِر وََختٍم ٍ َكعَلامَة الخِتانَ ُ براهِيم إ قَبَِل وَقَْد ١١ ِختانِهِ. قَبَل بَْل ِختانِهِ؟ قَبَل أْم َمختُوٌن َ وَهُو ذَلَِك
ً أيضا َ وَهُو ١٢ أيضاً. لَهُْم َّ البِر ُ الله وََيحِسُب َمختُونِينَ، ُ غَير وَهُْم يُؤمِنُونَ الَّذِيَن لِكُّلِ أٌب ً إذا َ فَهُو ُيخـتَنَ. أْن قَبَل يمانِهِ، إ

ُيخـتَنَ. أْن قَبَل ُ أظهَرَه الَّذِي الإيماِن فِي َ براهِيم إ أبِينا ُخطَى بِعُونَ َّ يَت الَّذِيَن َختُونِينَ الم َمِيِع ِلج أٌب

الإيمان ِخلاِل مِْن ِ الله وَعدِ نَواُل
مِْن َ جاء ُ ه َّ لـَِكن يعَةِ، رِ َّ الش ِخلاِل مِْن يَْأِت لَْم لِلعالَِم، ً وَارِثا َسيَكُونُ ُ ه َّ بِأن وَنَسلِهِ،٢٠ َ لإبراهِيم المَقطُوعُ فَالوَعدُ ١٣

مَعنَىً، بِلا الإيمانُ أصبََح فَقَْد يعَةَ، ر َّ الش ِباعِهِمُ ّ بات الوَعْدَ يَنالَونَ النّاُس كانَ إْن ُ ه َّ لِأن ١٤ الإيماِن. عَِن النّاِتجِ ِّ البِر ِخلاِل
ً أيضا يُوجَدُ لا يعَةٌ، شَرِ تُوجَدُ لا َيُث فَح النّاِس. عِصياِن بِسَبَِب ِ الله بِغََضَب تَأتي َ يعَة رِ َّ الش لِأّنَ ١٥ باطِلاً. الوَعدُ وَصارَ

لَها. َكسرٌ
فَقَْط لَيَس براهِيمَ. إ أولادِ لِكُّلِ ً مَْضمونا وَيَبقَى بِالنِّعمَةِ، الوَعدُ لِيَكونَ لِلإيماِن، ٌ نَتِيجَة َ هُو الوَعدِ نَواَل فَإّنَ وَلِهَذا ١٦

ً أبا «َجعَلْتَُك الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ١٧ جَمِيعاً. لَنا أٌب َ فَهُو براهيمَ، إ يماِن كَإ يُؤمِنُونَ ذِيَن َّ لِل ً أيضا بَْل يعَةَ، رِ َّ الش وا َلَّقَ ت لِلَذيَن
بَعدُ، مَوُجودَةٍ غَيرِ َ أشياء عَْن ُث وَيَتَحَّدَ المَوتَى، ُيحيِي الَّذي ِ الله بِهِ، آمََن الَّذِي ِ الله أمامَ أبُونا َ فَهُو َكثِيرَةٍ.»٢١ لِشُعُوٍب

مَوُجودَةٌ! ها وَكَأّنَ
الكِتاُب: يَقُوُل َكما ٍ َكثِيْرَة لِشُعُوٍب ً أبا أصبََح وَهَكَذا . بَشَرِّيٍ مَنطٍِق لِكُّلِ ُمخالٌِف ٌ رَجاء ِ قَلبِه وَفِي ُ براهِيم إ آمََن لَقَْد ١٨

كانَ ُ فَعُمرُه – المَوِت مَِن يٌب قَر ُ َجسَدَه أّنَ ُ يَعلَم كانَ ُ ه َّ أن مََع يمانُهُ، إ يَضعُْف وَلَْم ١٩ ِجّداً.»٢٢ ً َكثِيرا نَسلَُك «َسيَكُونُ
اْزدادَ بَِل الإيماِن، عَِن َتخَلَّى أْو ِ الله بِوَعدِ َشّكَ َما ف ٢٠ أيضاً. مَيٌِّت ُ زَوَجتُه سارَة رَحمَ أّنَ ُ يَعلَم وكانَ – عاٍم ِ مِئَة َ َنحو
بِسَبَِب ً بارّا ُ الله ُ «اعتَبَرَه لِهَذا ٢٢ بِهِ. وَعَدَ بِما يَفَِي أْن عَلَى ٌ قادِر َ الله أّنَ مِْن يَقِينٍ عَلَى كانَ ٢١ اللهَ. دَ فَمَجَّ ةً، َّ قُو ُ يمانُه إ
الَّذِيَن َنحُن لَنا، ً بِرّا يمانَنا إ ُ الله َيحسُُب الَّذِيَن ً أيضا َنحُن أجلِنا مِْن بَْل ٢٤ فَقَْط، ِ أجلِه مِْن هَذا يُكتَْب وَلَْم ٢٣ يمانِهِ.»٢٣ إ
َخطايانا غُفراِن أجِل مِْن المَوِت، مَِن َ وَُأقِيم لِلمَوِت َ ُسلِّم قَْد َ وَهُو ٢٥ الأمواِت. بَينِ مِْن يَسُوعَ نا َّ َب ر أقامَ بِالَّذِي نُؤمُِن

يرِنا. تَبرِ أجِل وَمِْن
٤:٨ ١٨

«الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل َّب. الر
2 - 1 :32 المزمور ٤:٨ ١٩

٤:١٣ ٢٠
7. :15 التكوين كتاب انظر وَنَسلِه. َ لإبراهِيم المَقطُوعُ الوَعدُ

٤:١٧ ٢١
5. :17 التكوين كتاب من كثيرة. … جعلتك

٤:١٨ ٢٢
5. :15 التكوين كتاب من جّداً. … سيكون

٤:٢٢ ٢٣
6. :15 التكوين كتاب من يمانه. إ … اعتبره
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٥
ير برِ َّ الت ُ نَتاِئج

بِالإيماِن ُخوِل الدُّ ُ امتِياز لَنا َ صار َكما ٢ المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب بِر ِ الله مََع َسلامٌ لَنا َ صار فَقَْد بِالإيماِن، رنا َّ تَبَر قَْد نا َّ أن فَبِما ١
بَْل فَقَْط، هَذا وَلَيَس ٣ اللهِ. َمجدِ فِي َ المُشارَكَة ُع َّ نَتَوَق نا َّ لِأن مُبتَهُِجونَ وََنحُن الآنَ. فِيها نَعيُش َّتِي ال ِ النِّعمَة ِ هَذِه إلَى
رَجاءً. يُنتُِج البُرْهانُ وَهَذا ةِ. َّ القُو بُرْهانُ ُ بر وَالّصَ ٤ َصبراً، يُنتُِج يَق الّضِ أّنَ نَعرُِف نا َّ لِأن ِنا. ِضيقات فِي ى َّ َحت نَبتَهُِج نا َّ إن

لَنا. ُأعطَِي الَّذِي القُدُِس وِح ُّ بِالر ِنا ب قُلُو فِي ُ تَه َّ َمحَب َسَكَب قَْد َ الله لِأّنَ َيخذِلَنا، لَْن ُ جاء َّ وَالر ٥
أْن يَصعُُب ٧ الأشرارَ. َنحُن أجلِنا مِْن المُناِسِب الوَقِت فِي المَِسيُح ماَت أنفُِسنا، َتخلِيِص عَْن ِيَن عاِجز كُنّا فَحـِينَ ٦

ُ تَه َّ َمحَب َ أظهَر َ الله لـَِكّنَ ٨ . صاِلحٍ إنساٍن أجِل مِْن وَيَمُوُت ُأ َّ يَتَجَر ما َّ ُب وَر صاِلحْ، إنساٍن أجِل مِْن ْى َّ َحت ِ ِبحَياتِه إنساٌن يَُضّحَِي
َخطايانا. فِي بَعدُ وََنحُن أًجلِنا مِْن المَِسيُح ماَت إْذ لَنا،

قَْد للهِ، ٌ أعداء وََنحُن كُنّا، فَإْن ١٠ اللهِ. غََضِب مِْن َسنَنُجو نا َّ بِأن الآنَ ً يَقِينا َ أكثَر نَكُونُ يَسُوعَ، بِدَِم رنا َّ تَبَر نا َّ أن فَبِما ٩
ً أيضا وَنَبتَهُِج بَْل ١١ مُصالَحُونَ! وََنحُن ابنِهِ، ِبحَياةِ الآنَ ِ بِه ُع َّ َسنَتَمَت الَّذِي َلاَص الخ أعظَمَ َما ف ابنِهِ، بِمَوِت ُ مَعَه تَصالَحنا

ِخلالِهِ. مِْن ِ المُصالَحَة عَلَى َحَصلنا الَّذَي المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب بِر بِاللهِ،
بِالمسيح وَالحياة ُ بآدَم الموت

جَمِيِع عَلَى المَوُت سادَ وَهَكَذا المَوُت. دَخََل ةِ َّ وَبِالخَطِي واِحدٍ، إنساٍن ِخلاِل مِْن العالَِم إلَى ُ ة َّ الخَطِي دَخَلَِت لَقَْد ١٢

تَكُْن لَْم إْن ُتحسَُب لا َ ة َّ الخَطِي لـَِكّنَ يعَةِ. رِ َّ الش إعلاِن قَبَل العالَِم فِي ُ ة َّ الخَطِي كانَِت ١٣ أخطَُأوا. قَْد َمِيَع الج لِأّنَ النّاِس،
مُوسَى. زَمَِن إلَى َ آدَم زَمَِن مُنذُ النّاِس عَلَى سادَ قَْد المَوَت أّنَ إلّا ١٤ يعَةٌ. شَرِ هُناكَ

الآتِي. لِلمَِسيِح ٌ ُصورَة ُ وَآدَم اللهَ. َ ة َّ وَِصي خالََف الَّذِي َ آدَم ِ يقَة َطرِ عَلَى ُيخطِئُوا لَْم الَّذِيَن عَلَى ى َّ َحت المَوُت سادَ وَقَْد
أْن فَالأولَى الواِحدِ، ذَلَِك ةِ َّ َخطِي بِسَبَِب النّاِس جَمِيُع ماَت إْن ُ ه َّ لِأن آدَمَ. ةِ َّ َكخَطِي تَكُْن لَْم َ ة َّ ِي َجّان الم ِ الله َ ة َّ عَطِي وَلـَِكّنَ ١٥
ِ َكنَتِيجَة لَيسَْت ِ الله ةِ َّ عَطِي ُ فَنَتِيجَة ١٦ يَسُوعَ. الواِحدِ ِ ِنِعمَة ب النّاِس جَمِيِع عَلَى جاءَْت َّتِي ال ُ ة َّ وَالعَطِي اللهِ، ُ نِعمَة تَفِيَض
ِّ البِر إلَى ُ المُؤَدِّيَة ُ ة َّ العَطِي أمّا واِحدَةٍ. ةٍ َّ َخطِي بَعدَ ِ ينُونَة الدَّ إلَى المُؤَدِّي ُ الحُكم َ جاء فَقَْد الواِحدِ. الإنساِن ذَلَِك ةِ َّ َخطِي
ِ مَعِصيَتِه وَبِسَبَِب آدَمَ، الواِحدِ: ذَلَِك ِخلاِل مِْن النّاِس عَلَى مَلََك قَْد المَوَت أّنَ فَبِما ١٧ َكثِيرَةٍ. َخطايا بَعدَ فَجاءَْت
يَسُوعَ الواِحدِ: ِخلاِل مِْن ةِ َّ الأبَدِي َياةِ الح فِي َسيَملـُكونَ ِّ البِر ةِ َّ وَعَطِي ِ النِّعمَة بِفَيِض عُونَ َّ َمَت يَت الَّذِيَن أّنَ فَالأولَى الواِحدَةِ،

المَِسيِح.
النّاِس َمِيِع ِلج ِ ة َّ الأبَدِي َياةِ الح إلَى المُؤَدِّي ُّ البِر َ جاء وَكَذَلَِك واِحدَةٍ. ٍ بِمَعِصيَة النّاِس جَمِيِع عَلَى ُ ينُونَة الدَّ جاءَِت لَقَْد ١٨

وَأمّا ٢٠ الواِحدِ. ِ بِطاعَة ً أبرارا الـَكثِيرُونَ َسيُجعَُل واِحدٍ، إنساٍن ِ بِمَعِصيَة ً ُخطاة الـَكثِيرُونَ َ صار فََكما ١٩ واِحدٍ. بارٍّ بِعَمٍَل
فََكما ٢١ أكثَرَ. اللهِ ُ نِعمَة تَزدادُ ةُ، َّ الخَطِي تَزدادُ َحيُث لـَِكْن يعَةِ! رِ َّ الش عَلَى عَّدِي َّ الت يَزدادَ لـِكَي جاءَْت فَقَْد ُ يعَة رِ َّ الش
المَِسيِح بِيَسُوعَ ةِ َّ الأبَدِي َياةِ الح إلَى فَتُؤَدَِّي يرِنا، ِتَبر ب تَملَُك لـِكَي ُ نِعمَتَه ُ الله مَ قَّدَ كَذَلَِك المَوِت، ِخلاِل مِْن ُ ة َّ الخَطِي مَلـََكِت

ِنا. ّ َب ر
٦

المَِسيح فِي ٌ حَيّ ةِ، َّ لِلخَطِي ِ بِالنِّسبَة مَيٌِّت
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نُواِصُل َكيَف ةِ، َّ لِلخَطِي ِ بِالنِّسبَة مُتنا الَّذِيَن َنحُن لا! بِع بِالّطَ ٢ اللهِ؟ ُ نِعمَة تَزدادَ لـِكَي ةِ َّ الخَطِي فِي أنَبقَى نَقُوُل؟ َماذا ف ١
مَوتِهِ؟ فِي ُ مَعَه لِنَشتَرِكَ دنا تَعَمَّ قَْد يَسُوعَ، بِالمَِسيِح ِحديَن َّ مُت دنا تَعَمَّ الَّذِيَن َنحُن نا َّ أن تَعلَمُونَ لا َّكُْم أن أْم ٣ فِيها؟ العَيَش
الآِب ةِ َّ بِقُو الأمواِت بَينِ مِْن المَِسيُح َ ُأقِيم َكما ى َّ َحت مَوتِهِ، فِي ُ مَعَه لِنَشتَرِكَ تِنا َّ مَعمُودِي ِخلاِل مِْن ُ مَعَه دُفِنّا فَقَْد ٤

جَدِيدَةٍ. َحياةٍ فِي ً أيضا َنحُن نَسلُُك َجِيدَةِ، الم
َ العَتِيقَة ذاتَنا أّنَ ُ نَعلَم وََنحُن ٦ قِيامَتَهُ. ُ تُشبِه ٍ قِيامَة فِي ً أيضا ُ مَعَه ِحدُ َّ فَسَنَت مَوتَهُ، ُ يُشبِه مَوٍت فِي ُ مَعَه حَْدنا اّتَ نا َّ أن فَبِما ٥

مِْن ُ ر َّ يَتَحَر يَمُوُت، الَّذِي لِأّنَ ٧ ةِ. َّ لِلخَطِي ً عَبِيدا نَعُودَ فَلا الأثِيمَةِ، ِنا لِذَوات بَعْدُ فِيما َنخَضَع لا لـِكَي المَِسيِح مََع ُصلِبَْت قَْد
ةِ. َّ الخَطِي ةِ َّ قُو

بَينِ مِْن َ ُأقِيم الَّذِي المَِسيَح أّنَ نَعرُِف فَنَحُن ٩ مَعَهُ. ً أيضا َسنَحيا نا َّ بِأن نُؤمُِن نا َّ فَإن المَِسيِح، مََع مُتنا نا َّ أن وَبِما ٨

َ ة َّ الخَطِي َ يَهزِم لـِكَي كانَ المَِسيُح، ُ اختَبَرَه الَّذِي فَالمَوُت ١٠ ِيَةً. ثان المَوُت عَلَيهِ يَسُودَ وَلَْن ِيَةً، ثان يَمُوُت لا الأمواِت،
ً أحياء وَلـَِكْن ةِ، َّ لِلخَطِي ِ بِالنِّسبَة ً أمواتا أنفُسَكُْم ْ أنتُم فَاعتَبِرُوا ١١ للهِ. فَيَحياها َيحياها، َّتِي ال ُ َياة الح أمّا ةً. َّ ِي نِهائ ً واِحدَة ةً مَّرَ

يَسُوعَ. المَِسيِح فِي ِ لله ِ بِالنِّسبَة
وَلا ١٣ يرَةِ. الشِّرِّ رَغَباتِها تُطِيعُونَ فَتَجعَلـَكُْم ِيَةِ، الفان بِأجسامِكُمُ مَ تَتَحَكَّ بِأْن ةِ َّ لِلخَطِي تَسمَُحوا أْن يَنبَغِي لا ً إذا ١٢
مَوتِهِْم بَعدَ ً َحياة نالُوا بِمَْن َلِيُق ي َكما أنفُسَكُْم قَّدِمُوا بَْل الإثِم، ِ ِخدمَة فِي كَأدَواٍت ةِ َّ لِلخَطِي أجسامِكُْم َ أعضاء تُقَّدِمُوا
عَلَيكُْم، ُ ة َّ الخَطِي تَسُودَ وَلَْن ١٤ البِرِّ. ِ ِخدمَة وَفِي لِلبِرِّ، كَأدَواٍت للهِ أجسامِكُْم َ أعضاء وَقَّدِمُوا الأمواِت. بَينِ مِْن وَُأقِيمُوا

اللهِ. ِ نِعمَة َتحَت بَْل يعَةِ، رِ َّ الش َتحَت َتحيَونَ لا َّكُْم لِأن

ّ لِلبِر عَبِيدٌ
تَعرِفُونَ ألا ١٦ لا! بِع بِالّطَ اللهِ؟ ِ نِعمَة َتحَت بَْل يعَةِ، رِ َّ الش َتحَت َنحيا لا نا َّ لِأن َ ُنخطِئ أْن لَنا ُ أَيجوز نَفعَُل؟ َماذا ف ١٥

تُؤَدِّي ةِ َّ لِلخَطِي ُ ة َّ فَالعُبُودِي تُطِيعُونَ؟ ِمَْن ل ً عَبِيدا تَكُونُونَ كُْم َّ فَإن لِتُطِيعُوهُ، َشخٍص ِف تَصَرُّ َتحَت أنفُسَكُْم تََضعُونَ ِحينَ َّكُْم أن
مِْن ْ أَطعتُم ةِ، َّ لِلخَطِي ً عَبِيدا ْ ُكنتُم كُْم َّ أن رُغمَ َّكُْم، لِأن ِ لله ً ُشكرا لـَِكْن ١٧ البِرِّ. إلَى تُؤَدِّي ِ الله ِ لِطاعَة ُ ة َّ وَالعُبُودِي المَوِت، إلَى

لِلبِرِّ. ً عَبِيدا ْ وَأصبَحتُم ةِ، َّ الخَطِي مَِن ْ رتُم َّ فَتََحر ١٨ إلَيكُْم. َ ُسلِّم الَّذِي َ علِيم َّ الت القَلِب كُّلِ
ْ فَكُنتُم وَالإثِم، جاَسةِ َّ لِلن أجسامِكُْم َ أعضاء مَضَى فِيما ْ متُم قَّدَ لَقَْد َضعفِكُْم. بِسَبَِب ً ة َّ ي بَشَر تَشبيهاٍت ُ أستَخدِم أنا ١٩

وَتَكُونَ لِلبِرِّ، ً عَبِيدا لِتَكُونُوا البِرِّ، َياةِ ِلح أجسامِكُْم َ أعضاء تُقَّدِموا أْن يَنبَغْي فَالآنَ َّمَرُ. الث َ هُو ُ الإثم وَكانَ لَها. ً عَبِيدا
َّمَرُ. الث ِهيَ ُ القَداَسة

َتخْجَلونَ ً ثَمَرا كانَ آنَذاكَ؟ لـَكُْم كانَ َّمَرِ الث مَِن نَوٍع فَأّيُ ٢١ لِلبِرِّ. خاِضعِينَ َ غَير ْ ُكنتُم ةِ، َّ لِلخَطِي ً عَبِيدا ْ ُكنتُم فَحـِينَ ٢٠

القَداَسةِ، ُ ثَمَر فَلـَكُْم للهِ، ً عَبِيدا ْ وَصِرتُم ةِ َّ الخَطِي مَِن ْ رتُم َّ َتحَر وَقَْد الآنَ أمّا ٢٢ المَوُت. ِهيَ ُ ة َّ ِي النِّهائ ُ وَنَتيَجتُه الآنَ، ُ مِنْه
َحياةٌ فَهَِي ةُ، َّ ِي َجّان الم ِ الله ُ عَطِيَة أمّا المَوُت، َ هُو ةِ َّ الخَطِي مُقابَِل يُدفَُع الَّذِي َ الأجر لِأّنَ ٢٣ ةُ. َّ الأبَدِي ُ َياة الح ِهيَ ُ وَالنَتيجَة

ِنا. ّ َب ر يَسُوعَ المَِسيِح فِي ٌ ة َّ أبَدِي
٧

ة َّ وِجي َّ الز َياةِ الح مَِن مِثاٌل
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بُِط تَر ٢ أحياءَ؟ دامُوا ما النّاِس عَلَى ً ُسلطانا ِ يعَة رِ َّ لِلش أّنَ تَعلَمُونَ ْ ألَْستُم يعَةِ: ر َّ بِالش العارِفِينَ َ الإْخوَة ُ أنتُم وَأسألـُكُْم ١

َجْت تَزَّوَ وَإْن ٣ واج. َّ الز ِ يعَة شَرِ مِْن رُ َّ تَتَحَر ها فَإّنَ زَوُجها، ماَت إذا لـَِكْن َحيّاً. مادامَ بِزَوِجها َ المُتَزَّوِجَة َ المَرأة ُ يعَة رِ َّ الش
تَكُونُ فَلا واِج، َّ الز ِ يعَة شَرِ مِْن ةٌ حُرَّ ها فَإّنَ زَوُجها، ماَت إذا لـَِكْن ِيَةً. زان تَكُونُ ها فَإّنَ زَوِجها، َحياةِ َ أثناء َ آخَر ً رَجُلا
أْن ُمِكنَكُْم ي لـِكَي المَِسيِح، ِبجَسَدِ ِ يعَة رِ َّ الش مَِن ْ رتُم َّ فَتََحر أيضاً، ْ أنتُم ْ م ُّ مِت قَْد ُ الإخوَة ها أّيُ هَكَذا ٤ آخَرَ. َجْت تَزَّوَ إذا ً ِيَة زان
َطبِيعَتِنا َحسََب نَعِيُش كُنّا فَعِندَما ٥ للهِ. ً صاِلحا ً ثَمَرا نُنتَِج لـِكَي الأمواِت بَينِ مِْن َ ُأقِيم الَّذِي لِذاكَ أْي لآَخَرَ، تَكُونُوا
الآنَ، أمّا ٦ المَوت. إلَى يُؤَدِّي ً ثَمَرا فَنُنتَِج أجسادِنا، أعضاءِ فِي تَعمَُل ُ يعَة رِ َّ الش أنتَجَتها َّتِي ال ُ الآثِمَة مُيُولُنا كانَْت ةِ، َّ الجَسَدِي
لا القُدُِس، وِح ُّ الر ُ يقَة َطر ِهيَ جَدِيدَةٍ، يقَةٍ بَطَر َ الله َ َنخدِم لـِكَي وَذَلَِك تَْسِجنُنا. كانَْت َّتِي ال ِ يعَة رِ َّ الش مَِن رنا َّ َتحَر فَقَْد

يعَةِ. ر َّ الش ةِ َّ حَرفي عَلَى ُ ة َّ المَبني ُ القَدِيمَة ُ يقَة ر الّطَ
ة َّ وَالخَطِي ُ ة َّ الوَِصي

لِأعرَِف ُكنُت ما يعَةُ. رِ َّ الش لَولا ُ ة َّ الخَطِي ِهيَ ما أعرِْف لَْم فَأنا لا! بِع بِالّطَ ةٌ؟ َّ َخطِي َ يعَة رِ َّ الش أّنَ أنَعني نَعني؟ َماذا ف ٧
لِغَيرِكَ.»٢٤ ما ِ تَْشتَه «لا يعَةُ: رِ َّ الش تَقُِل لَْم لَوْ لِلغَيرِ، ما اشتِهاءِ َ ة َّ َخطِي

ذاَت ُكنُت وَأنا ٩ مَيِّتَةٌ. ِ يعَة رِ َّ الش بِدُوِن ُ ة َّ فَالخَطِي شَيءٍ. كُّلَ أشتَِهي وََجعَلَتنِي ةَ، َّ الوَِصي ِت َّ استَغَل َ ة َّ الخَطِي لـَِكّنَ ٨

َياةِ، الح إلَى َ الهادِفَة َ ة َّ الوَِصي فَإّنَ وَهَكَذا أنا! وَمِّتُ ١٠ ةُ، َّ الخَطِي فَعاَشِت ُ ة َّ الوَِصي جاءَِت َّ ثُم يعَةِ، رِ َّ الش بِدُوِن ً َحيّا يَوٍم
ً إذا ُ يعَة رِ َّ فَالش ١٢ قَتَلَتْنِي. ً أيضا ةِ َّ الوَِصي ِلَك ِت وَب وَخَدَعَتنِي، فُرَصتَها ُ ة َّ الخَطِي انتَهَزَِت فَقَدِ ١١ المَوِت. إلَى ْت أدَّ نَفسُها ِهيَ
لـَِكّنَ لا! بِع بِالّطَ ؟ إليَّ بِالمَوِْت َ جاء قَْد ٌ صاِلح َ هُو ما أّنَ هَذا يَعنِي هَْل ١٣ وَصاِلحَةٌ. ٌ وَعادِلَة ٌ َسة مُقَّدَ ُ ة َّ وَالوَِصي َسةٌ، مُقَّدَ

ُ الخَطِيَة َظهَرَِت ةِ، َّ لِلوَِصي فَبِاستِغلالِها َحقيقَتِها. عَلَى ُ الخَطيَة فَظَهَرَِت بِالمَوِْت، إلَيَّ لِتأتيَ ٌ صاِلح َ هُو ما َّْت استَغَل َ ة َّ الخَطِي
ُصوَرِها. ِ أسوَأ فِي

الإنسان صِراعُ
وَلَسُت ١٥ ةِ. َّ لِلخَطِي ً خاِضعا لِأعِيَش َكعَبدٍ، مُباعٌ فَأنا ةٌ. َّ َجسَدِي فَطَبيعَتي أنا أمّا ةٌ، َّ رُوِحي َ يعَة رِ َّ الش أّنَ ُ نَعلَم فَنَحُن ١٤

ما أفعََل أْن يدُ ُأرِ لا ُكنُت فَإْن ١٦ ُأبغِضُها! َّتِي ال َ الأشياء أفعَُل بَْل يدُهُ، ُأرِ ما أفعَُل لا لِأنِّي لِْي، َيحْدُُث الَّذي ما ُ أعلَم
ُ الّساِكنَة ُ ة َّ الخَطِي بَِل بَعْدُ، فِيما الُأمُورَ ِ هَذِه يَفعَُل مَْن أنا لَسُت لـَِكنِّي ١٧ صاِلحَةٌ. ها أّنَ عَلَى َ يعَة رِ َّ الش ُأوافُِق فَإنِّي أفعَلُهُ،
صاِلحٌ، َ هُو ما أفعََل أْن ُأريدُ فَأنا ةِ. َّ الجَسَدي َطبيعَتي فِي أْي ، فِيَّ يَسكُُن لا ٌ صاِلح َ هُو ما أّنَ ُ ُأدرِك أنا نَعَْم، ١٨ . فِيَّ
َ الُأمُور أفعَُل أنِّي وَبِما ٢٠ يدُهُ! ُأرِ لا الَّذِي رَّ َّ الش أفعَُل بَْل يدُهُ، ُأرِ الَّذِي َ الّصاِلح أفعَُل لا فَأنا ١٩ أستَطيُع! لا ني َّ لـَِكن

تَفعَلُها. َّتِي ال ِهيَ فِيَّ تَسكُُن َّتِي ال ُ ة َّ الخَطِي بَِل يَفعَلُها مَْن أنا لَسُت فَإنِّي فِعلَها، يدُ ُأرِ لا َّتِي ال
فِي ُأسَرُّ فَأنا ٢٢ عِندِي! ً دائِما رَّ َّ الش أّنَ أِجدُ صاِلحاً، ً َشيئا أفعََل أْن ُأريدُ عِنْدَما القاعِدةَ: ِ هَذِه مُْت َّ تَعَل وَهَكَذا، ٢١
عَقلِي، فِي يَسُودُ الَّذِي المَبدَأ ُيحارُِب َ وَهِو ِجْسمِي، فِي يَعمَُل َ آخَر قانونا٢٥ً أرَى لـَِكنِّي ٢٣ اللهِ، ِ يعَة بِشَرِ كَيانِي أعماِق

٧:٧ ٢٤
21. :5 وَالتثنية 17، :20 الخروج كتاب من لغيرك. … لا

٧:٢٣ ٢٥
«شريعة.» حرفيا قانوناً.
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الجِسِْم هَذا مِْن َسيُنقِذُنِي مَْن إنساٍن! مِْن أتعَسَنِي َما ف ٢٤ ِجْسمِي. فِي يَعمَُل الَّذي ةِ َّ الخَطِي لقانوِن ً أِسيرا وََيجعَلُنِي
ةِ َّ الخَطِي ِ ِمَبدَأ ل وَعَبدٌ بِعَقلِي، ِ الله ِ يعَة لِشَرِ عَبدٌ نَفسِي أنا فَإنِّي وَهَكَذا المَِسيِح! يَسُوعَ ِنا ّ َب ر فِي ِ لله ُ كر الّشُ ٢٥ لِلمَوِت؟ الخاِضــِع

ةِ. َّ الجَسَدي َطبيعَتي فِي
٨

ُّوح الر فِي ُ الحياة
مِْن ُحيِي الم وِح ُّ الر ُ يعَة شَر رَتَك٢٦ حَرَّ يَسُوعَ، المَِسيِح فَفِي ٢ يَسُوعَ. المَِسيِح فِي هُْم مَْن عَلَى الآنَ َ دَينُونَة لا ً إذا ١

َ ة َّ الجَسَدِي َ بِيعَة الّطَ إّنَ َحيُْث َتحقِيقِهِ. عَْن ُ يعَة رِ َّ الش عَجِزَِت ما ُ الله َق َحّقَ فَقَْد ٣ المَوِت. إلَى تُؤَدِّي َّتِي ال ِ ة َّ الخَطِي ِ يعَة شَرِ
وَأدانَ ةٍ، َّ َخطِي َ ذَبِيحَة فَكانَ ُيخطِئْ. لَْم ُ ه َّ أن إلّا َكجَسَدِنا، َجسَدٍ فِي ُ ابنَه ُ الله أرَسَل وَهَكَذا عاِجزَةً. َ يعَة رِ َّ الش َجعَلَِت
َحسََب لا وِح، ُّ الر َحسََب نَسلُُك الَّذِيَن َنحُن فِينا ُ العادِلَة ِ يعَة رِ َّ الش مَطالُِب ُق تَتَحَّقَ هَكَذا ٤ ! بَشَرِّيٍ َجسَدٍ فِي َ ة َّ الخَطِي ُ الله

ةِ. َّ الجَسَدِي َطبِيعَتِنا
َحسََب َيحيَونَ الَّذِيَن أمّا بِيعَةِ. الّطَ تِلَك رَغَباِت عَلَى أفكارُهُْم ُ ز َّ تَتَرَك ةِ، َّ ي البَشَرِ َطبِيعَتِهِمُ َحسََب يَعِيشُونَ فَالَّذِيَن ٥

ُ فِكير َّ الت أمّا مَوتاً، يُنتُِج ةِ َّ الجَسَدِي ِ بِيعَة لِلّطَ الخاِضــُع ُ فِكير َّ فَالت ٦ فِيهِ. وُح ُّ الر يَرغَُب ما عَلَى أفكارُهُْم ُ ز َّ فَتَتَرَك القُدُِس، وِح ُّ الر
بَْل اللهِ، ِ يعَة لِشَرِ َيخَضُع لا ُ ه َّ لِأن للهِ، مُعادٍ ةِ َّ الجَسَدِي ِ بِيعَة لِلّطَ الخاِضــُع ُ فِكير َّ فَالت ٧ وََسلاماً. َحياةً فَيُنتُِج وِح ُّ لِلر الخاِضــُع
ْ فَلَستُم ْ أنتُم أمّا ٩ اللهَ. يُرُضوا أْن ةِ َّ الجَسَدي َطبِيعَتِهِمُ َحسََب يَعِيشُونَ الَّذِيَن لُِأولَئَِك ُمِكُن ي لا َكما ٨ َيخَضَع! أْن ُ ُمِكنُه ي وَلا
المَسيِح، رُوُح فيهِ لَيَس أحَدٌ كانَ إْن لـَِكْن فِيكُْم. ً ساكِنا اللهِ رُوُح كانَ إْن وِح، ُّ لِلر بَْل ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بِيعَة لِلّطَ خاِضعِينَ

لِلمَسيِح. يَنتَمي لا َ فَهو
وَإْن ١١ رتُمْ. تَبَرَّ قَْد كُْم َّ لأن لـَكُْم، َحياةٌ وُح ُّ فَالر فِيكُْم، المَسيُح كانَ إْن لـَِكْن ةِ، َّ الخَطِي بِسَبَِب ٌ مَيِّتَة أجسادَكُْم إّنَ ١٠
ً َحياة ً أيضا َسيُعطِي الأمواِت بَينِ مِْن ُ أقامَه الَّذِي فَإّنَ فيكُْم، ً ساكِنا الأمواِت بَينِ مِْن المَسيَح أقامَ الَّذِي رُوُح كانَ

فِيكُْم. الّساِكِن بِرُوِحهِ ِ ِيَة الفان لِأجسامِكُمُ
َحسََب ْ عِشتُم إْن كُْم َّ لِأن ١٣ َحسَبَها. لِنَعِيَش ِ ة َّ الجَسَدي َطبِيعَتِنا َ َنحو الإخوَةُ، ها أّيُ مُلتَزِمُونَ، لَْسنا نا َّ فَإن لِذَلَِك ١٢

فَسَتَحيَونَ. وِح، ُّ بِالر ِ بِيعَة الّطَ تِلَك أعماَل ْ م ُّ أمَت إذا لـَِكْن فَسَتَمُوتُونَ. ةِ، َّ الجَسَدي َطبِيعَتِكُمُ
إلَى لِتَعُودُوا ً عَبِيدا َيجعَلـُكُْم لا ُمُوهُ، أخَذت الَّذِي وَح ُّ الر لِأّنَ ١٥ اللهِ. ُ أبناء هُْم اللهِ رُوِح َ قِيادَة يَتبَعُونَ فَالَّذِيَن ١٤

أرواِحنا مََع يَشهَدُ ُ نَفسُه وُح ُّ وَالر ١٦ بابا!»٢٧ «يا الآَب: مُنادِيَن وِح ُّ بِالر نَصرُُخ وََنحُن للهِ. ً أبناء َيجعَلـُكُْم بَْل الخَوِف
الألَمَ، ُ نُشارِكُه كُنّا فَإْن المَِسيِح. مََع الإرِث فِي ُ شُرَكاء وََنحُن أيضاً، ُ وَرَثَتُه نا َّ فَإن اللهِ، ُ أبناء نا َّ أن وَبِما ١٧ اللهِ. ُ أبناء نا َّ أن

أيضاً. َجدَ الم ُ فَسَنُشارِكُه
المُستَقبَل َمجْدُ

٨:٢ ٢٦
حرّرتني. أْو حرّرتك.

٨:١٥ ٢٧
آبائهم. لمناداة الأطفال يستخدمها آرامية كلمة وهي آبا.» أو «أبا حرفيا بابا. يا
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َ العالَم فَإّنَ ١٩ لَنا. ُ الله ُ َسيَكِشفُه الَّذِي المُستَقبَِل َمجدِ مََع بِالقِياِس َ شَيء لا َياةِ الح ِ هَذِه فِي آلامَنا ُ أعتَبِر فَأنا ١٨

فيها فَقَدَ ٍ ِلحالَة َخلُوُق الم ُ العالَم هَذا ُأخِضــَع فَقَْد ٢٠ أبناءَهُ. ُ الله َسيُعلُِن فِيهِ الَّذِي الوَقَت ذَلَِك باشتِياٍق ُ يَنتَظِر َخلُوَق الم
ِ تِه َّ عُبُودِي مِْن ً أيضا َخلُوُق الم ُ العالَم هَذا رَ َّ يَتَحَر أْن َ وَهُو ٢١ رَجاءٌ، هُناكَ لـَِكْن نَفِسهِ. ِ الله ِ بِمَِشيئَة بَْل باختِيارِهِ، لا قِيمَتَهُ!

اللهِ. لِأبناءِ َّتْي ال ِ َجِيدَة الم ةِ َّ ي ِّ بِالحُر َع َّ َمَت يَت وَ لِلفَسادِ،
َخلُوُق الم ُ العالَم وَلَيَس ٢٣ الوِلادَةِ. آلاِم فِي كامرَأةٍ ً مَعا ُ ه ُّ كُل َخلُوُق الم ُ العالَم يَئِّنُ اليَوِم، هَذا ى َّ َحت ُ ه َّ أن ُ نَعلَم وََنحُن ٢٢

ُ نَنتَظِر ً أيضا وََنحُن اللهِ. بَرَكاِت َحصادِ ِل كَأّوَ القُدَُس وَح ُّ الر أخَذنا الَّذِيَن َنحُن أعماقِنا، فِي نَئِّنُ ً أيضا َنحُن بَْل وَحدَهُ،
وَلَوْ جاءِ. َّ الر بِهَذا ٌ مَملُوءَة بَنا قُلُو فَإّنَ وَلِهَذا خَلُْصنا، لَقَْد ٢٤ أجسامَنا. ُ ُيحَرِّر ِحينَ كامٍِل، بِشَكٍل ُ الله يَتَبَنّانا أْن بِشَوٍق
نا َّ أن بِما وَلـَِكْن ٢٥ بِالفِعِل. ُ ـِكَه يَمل ما َ يَرُجو أْن لأحَدٍ ُمِكُن ي فَلا رَجاءً. يَعودُ لا َ الرَجاء فَإّنَ نَرُجوهُ، ما نَرَى أْن أمَكنَنا

بَِصبْرٍ. إلَيهِ ُق َّ نَتَشَو نا َّ فَإن ـِكُهُ، نَمل لا ما نَرُجو
يَُصلِّي ُ نَفسَه وَح ُّ الر لـَِكّنَ يَنبَغِي، َكما نَُصلِّي َكيَف نَعرُِف لا فَنَحُن َضعفِنا، فِي ً أيضا القُدُُس وُح ُّ الر يُعِينُنا كَذَلَِك ٢٦

مِْن يَُصلِّي وَح ُّ الر لِأّنَ وُح، ُّ الر ُ يَقُولُه ما يَعرُِف القُلُوَب يَْفَحُص الَّذِي ُ وَالله ٢٧ بِالكَلاِم. عَنها ُ ر َّ يُعَب لا بِأنّاٍت أجلِنا مِْن
ونَهُ، ُّ ُيحِب الَّذِيَن ِلخـَيرِ ً مَعا تَعمَُل الأشياءِ كُّلَ َيجعَُل َ الله أّنَ ُ نَعلَم وََنحُن ٢٨ اللهِ. َ إرادَة يُوافُِق بِما ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنينَ أجِل
ُ ابنُه لِيَكُونَ وَذَلَِك ابنِهِ، ِ ُصورَة عَلَى لِيَكُونُوا مُسبَقا، ُ لَه سَهُْم وَقَّدَ مُسبَقاً، ُ الله اختارَهُمُ ٢٩ إرادَتِهِ. َحسََب يَن ِّ المَدعُو

رَهُْم. َّ بَر الَّذِيَن دَ َّ َمج َّ ثُم دَعاهُْم، الَّذِيَن َ ر َّ بَر َّ ثُم سَهُْم، قَّدَ الَّذِيَن دَعا َّ ثُم ٣٠ يَن. َكثِيرِ إْخوَةٍ بَينَ بِكْرا٢٨ً
يَسُوع المَِسيِح فِي ِ الله ُ ة َّ َمحَب

ُ ابنَه عَنّا يَمنَْع لَْم ُ الله كانَ وَإْن ٣٢ نا؟ ِضّدَ يَْصمُدُ فَمَْن جانِبِنا، إلَى ُ الله كانَ إْن كُلِّهِ؟ هَذا ُضوءِ فِي نَقُوُل َماذا ف ٣١
عَلَْى َسيَْشتَكي الَّذِي مَِن ٣٣ مَعَهُ؟ شَيءٍ كُّلَ ِنا لإعطائ ً مُستَعِّدا يَكُونُ أفَلا جَمِيعاً، أجلِنا مِْن لِلمَوِت ُ أسلَمَه بَْل الوَِحيدَ،
ً أيضا َ وَهُو وَقامَ، ماَت الَّذِي َ هُو يَسُوعَ فَالمَِسيُح َسيُدِينُهُْم؟ الَّذِي وَمَِن ٣٤ يُبَرِّئُهُْم. الَّذِي َ هُو ُ فَالله اللهُ؟ اختارَهُمُ الَّذِيَن
أِم يقاُت، الّضِ ذَلَِك عَلَى ُ أتَقدِر المَِسيِح؟ ةِ َّ َمحَب عَْن يَفِصلَنا أْن ُ يَقدِر فَمَْن ٣٥ عَنّا. ُيحاِمي ِ الله يَمِينِ عَْن َيجلُِس الَّذِي

الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٣٦ يِف؟ بِالّسَ المَوُت أِم الأخطارُ، أِم العُرُي، أِم الجُوعُ، أِم الاضطِهاداُت، أْم المَشَّقاُت،
المَوِت َ َخطَر ُ نُواِجه أجلَِك مِْن نا َّ «إن

هارِ. النَّ َطواَل
٢٩ «. بحِ لِلذَّ َكغَنٍَم بُونَ َمحسُو وََنحُن

ُ ه َّ بِأن مُقتَنـِـٌع فَأنا ٣٨ نا. َّ أَحب الَّذِي ذاكَ ِخلاِل مِْن ً ِجّدا ً َمجِيدا ً انتِصارا مُنتَصِرُونَ دائِدِ، الّشَ ِ هَذِه كُّلِ فِي نا َّ أن َ غَير ٣٧
أرواَح وَلا َ مَلائِكَة وَلا َحياةَ، وَلا مَوَت فَلا ِنا. ّ َب ر يَسُوعَ المَِسيِح فِي َّتِي ال ِ الله ةِ َّ َمحَب عَْن يَفِصلَنا أْن ُ يَقدِر شَيءٍ مِْن ما
َتحتَنا، مِمّا َ شَيء وَلا فَوقَنا، مِمّا َ شَيء وَلا ٣٩ ةً، َّ رُوِحي قُوًَى وَلا المُستَقبَِل، فِي َ شَيء وَلا الحاضِرِ، فِي َ شَيء وَلا مُتَسَلِّطَةً،

ِنا. ّ َب ر يَسُوعَ المَِسيِح فِي لَنا َّتِي ال ِ الله ةِ َّ َمحَب عَْن يَفِصلَنا أْن ُمِكُن ي َمخلُوٍق َ آخَر شَيءٍ أّيَ وَلا
٨:٢٩ ٢٨

22 :44 المزمور ٨:٣٦ ٢٩ متقّدماً. أي بكراً.
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٩
إسرائيل بَنُو

ٌ عَظِيم حُزٌن قَلبِي فَفِي ٢ كَلاِمي. عَلَى القُدُِس وِح ُّ بِالر يَشهَدُ وََضمِيرَِي أكذُِب. وَلا بِالمَِسيِح، ً مُؤمِنا دَق الّصِ أقُوُل ١

وَأَخواتِي إْخوَتِي يُفِيدُ هَذا كانَ إْن المَِسيِح، عَِن ً وَمَفُصولا ٍ لَعنَة َتحَت أنا ُكنُت أنِّي لَوْ ى َّ أتَمَن أكادُ ٣ مُتَواِصٌل. وَألَمٌ
اللهِ، َمجدَ رََأْوا وَقَْد اللهُ، تَبَنّاهُمُ فَقَْد َكثِيرةٌ. امتِيازاٌت وَلَهُمُ مِثلِي، ِيَل إسرائ بَنِي مِْن هُْم إّنَ ٤ . البَشَرِّيِ سَِب َّ الن َحسََب
المَِسيُح إلَْيهِمُ وَيَنتَِسُب الآباءِ، نَسُل هُْم ٥ وَالوُعُودَ. الاجتِماِع ِ َخيمَة فِي َ وَالعِبادَة َ يعَة رِ َّ وَالش العُهُودَ ُ الله وَأعطاهُمُ

آمِين. الأبَدِ! إلَى لِيَتَبارَْك َمِيِع. الج عَلَى الكائُِن ُ الله َ وَهُو . البَشَرِّيِ سَِب َّ الن َحسََب
هُْم ِيَل إسرائ بَنِي مِْن الَّذِيَن كُّلُ لَيَس لـَِكْن لَهُْم. قَطَعَها َّتِي ال الوُعُودِ عَلَى ُيحافِْظ لَْم َ الله أّنَ أقِصدُ لا لـَِكنِّي ٦

لََك «َسيَكُونُ لإبراهِيمَ: ُ الله قاَل َكما لـَِكْن أبناؤُهُ. هُْم ُّ كُل هُْم أّنَ يَعنِي لا براهِيمَ، إ نَسِل مِْن وََكوْنُهُْم ٧ َحّقاً. ِ الله َشعُب
المُرتَبِطِينَ َ الأبناء بَِل ةِ، َّ بِيعِي الّطَ ِ يقَة رِ بِالّطَ المَولُودِيَن َ الأبناء هُمُ لَيَس اللهِ، َ أبناء أّنَ يَعنِي وَهَذا ٨ إْسحاَق.»٣٠ ِ بِواِسطَة نَسٌل

وَلَدٌ.»٣١ َ لِسارَة وََسيَكُونُ َسأعُودُ، الوَقِت هَذا مِثِل «فِي َلِي: ي َكما الوَعدُ كانَ وَقَْد ٩ اللهِ. بِوَعدِ
وُلِدا قَْد وأماِن َّ الت وَلَداها يَكُْن وَلَْم ١١ اسحَُق. أبُونا َ هُو واِحدٍ، رَجٍُل مِْن َحبَلَْت ً أيضا ُ رِفقَة آخَرُ: مِثاٌل وَهُناكَ ١٠

أحَدِهِما. باختِيارِ ُق تَتَحَّقَ َّتي ال ِ مَشيئَتِه عَلَى َ يُؤكِّد أْن ُ الله فَأرادَ َسيِّئاً. أْو ً صاِلحا ً عَمَلا بَعدُ عَمِلا قَْد يَكُونا وَلَْم بَعدُ،
«أكبَرَهُما إّنَ لِرِفقَةَ: ُ الله قاَل وَلِهَذا الإنسانَ. يَدعُو الَّذِي ِ الله عَلَى بَْل الإنساِن، أعماِل عَلَى ً ة َّ مَبنِي ُ مَشيئَتُه فَلَيسَت ١٢

عِيسُو.»٣٣ عَلَى يَعقُوَب لُْت «فَّضَ الكِتاُب: قاَل لِذَلَِك ١٣ أصغَرَهُما.»٣٢ ُ َسيَخدِم
وَسُأشفُِق أشاءُ، مَْن «َسأرَحمُ ِمُوسَى: ل قاَل فَقَْد لا! بِالطَبِع ١٥ عادٍِل؟ َ غَير ُ الله يَكُونَ أْن أيُعقَُل نَقُوُل؟ َماذا ف ١٤

ُ الله قاَل الكِتاِب، فَفِي ١٧ ِحيِم. َّ الر ِ الله عَلَى بَْل ُجهُودِهِ، أْو الإنساِن ِ رَغبَة عَلَى الأمرُ يَعتَمِدُ فَلا ١٦ أشاءُ.»٣٤ مَْن عَلَى
الأْرِض.»٣٥ كُّلِ فِي ً مَعْرُوفا اْسمِي أْجعََل وَلـِكَي فِيَك، تِي َّ قُو َ ُأظهِر أْن بِذاتِهِ: الغَرَِض ًلِهَذا مَلِكا َمتَُك أق «لَقَْد لِفِرعَونَ:

قَلبَهُ. يُقَسِّيَ أْن ُ َيختار مَْن يُقَسِّي وَ يَرحَمَهُ، أْن ُ َيختار مَْن يَرَحمُ ُ فَالله ١٨

َخلُوُق الم الإنسانُ ها أّيُ أنَت، مَْن بَْل ٢٠ مَِشيئَتَهُ؟» َ يُقاوِم أْن يَستَطِيُع مَْن ُ ه َّ لِأن اللهُ، يَلُومُنا «فَلِماذا لِي: تَقُوُل ما َّ ُب وَر ١٩
الّطِينِ عَلَى ً ُسلطَة الخَزّاُف يَملُِك ألا ٢١ هَكَذا؟» لْتَنِي َشّكَ ِماذا «ل مُعتَرِضاً: ُ صانِعَه الفُخّارُ أيَسأُل اللهِ؟ عَلَى َتحتَّجَ لـِكَي

عادِيّاً؟ ً إناء أْو ً زا َّ مُمَي ً إناء ُ مِنه واِحدَةٍ كُتلَةٍ مِْن لِيَجعََل
٩:٧ ٣٠

12. :21 التكوين كتاب من إسحق. … يُدعى لن
٩:٩ ٣١

14. 10، :18 التكوين كتاب من ولد. … الوقت في
٩:١٢ ٣٢

23. :25 التكوين كتاب من أصغرهما. … أكبرهما إن
٩:١٣ ٣٣

.3 -2 :1 ملاخي كتاب من عيسو. … فّضلت
٩:١٥ ٣٤

19. :33 الخروج كتاب من أشاء. … سأرحم
٩:١٧ ٣٥

16. :9 الخروج كتاب من الأْرض. … أقمتك لقد



٣٣ : ٩ رُوما ١٧٨٠ ٢٢ : ٩ رُوما

َّتِي ال َ ة َّ ي البَشَرِ َ ِيَة الآن عَظِيٍم بَِصبرٍ فَاْحتَمََل تِهِ، َّ بِقُو النّاَس يُعَرَِّف وَ غََضبَهُ، َ يُظهِر أْن ُ الله أرادَ فَقَْد اللهِ. مََع وَهَكَذا ٢٢

أْن قََصدَ ةٍ َّ ي بَشَرِ ٍ ِيَة آن عَلَى َجِيدَ الم ِ رَحمَتِه غِنَى َ يُظهِر لـِكَي ُ الله احتَمَلَها ٢٣ الهَلاكُ. مَِصيرُها َّتِي وَال غََضبُهُ، عَلَيها َسيَنَصّبُ
مِْن بَْل فَقَْط، اليَهُودِ بَينِ مِْن لا دَعانا، الَّذِيَن َنحُن ِهيَ ُ ة َّ ي البَشَرِ ُ ِيَة الآن ِ هَذِه ٢٤ َجدَ. الم لِتَناَل ها أعَّدَ ٌ آنَيَة وَِهيَ يَرحَمَها.

هُوَشَع: بِيِّ َّ الن كِتاِب فِي مَكتُوٌب َ هُو فََكما ٢٥ أيضاً. اليَهُودِ غَيرِ بَينِ

َشعبِي، مِْن يَكُونُوا لَْم الَّذِيَن «ُأولَئَِك
لِي. ً َشعبا َسأجعَلُهُْم

بَةً، َمحبُو تَكُْن لَْم َّتِي ال ُ وَالمَرأة
٣٦ بَتي.» َمحبُو َسأدعُوها

… وَكَذَلَِك ٢٦

َشعبِي،› ْ ‹لَستُم فِيهِ: قِيَل الَّذِي المَكاِن «فِي
٣٧ «‹. الحَّيِ ِ الله َ ‹أبناء َسيُدعَونَ

فَيَقوُل: ِيَل إسرائ بِبَنِي ُق َّ يَتَعَل فِيما ُ إَشعْياء يَصرُُخ وَ ٢٧

البَحرِ، رِماِل بِعَدَدِ ِيَل إسرائ بَنُو كانَ لَوْ ى َّ «َحت
قَلِيٌل. عَدَدٌ إلّا مِنهُْم َيخلَُص فَلَْن

٣٨ وَِبحَسٍْم!» ٍ بِسُرعَة الأْرِض عَلَى ُ حُْكمَه َسيُنَّفِذُ ّبُ َّ فَالر ٢٨

وَقاَل: ُ إَشعْياء أ َّ تَنَب َكما ٢٩

نَسلاً، ُ القَدِيْر ّبُ َّ الر لَنا يُبِق لَْم «لَوْ
َسدُومَ، مِثَل لَكُنّا

٣٩ عَمُورَةَ.» مِثَل وَلأصبَحنا

ِيَل إسرائ بَنُو أمّا ٣١ بِالإيماِن. يَْأتِي الَّذِي َّ البِر نالُوا البِرِّ، إلَى يَسعُوا لَْم الَّذِيَن اليَهُودِ َ غَير أّنَ يَعني ذَلَِك؟ يَعنِي َماذا ف ٣٠

عَْن البِرِّ إلَى يَسعُونَ يَكُونُوا لَْم هُْم لِأّنَ ِماذا؟ ل ٣٢ ذَلَِك! فِي يَنجَُحوا فَلَْم يعَةِ، رِ َّ الش ِخلاِل مِْن ِّ البِر إلَى يَسعُونَ كانُوا الَّذِيَن
الكِتاُب: يَقُوُل َماذا ف ٣٣ العَثَرَةِ. ِبحََجرِ رُوا َّ فَتَعَث بِأعمالِهِْم، إلَيهِ َسعُوا بَْل الإيماِن، يِق َطرِ

النّاَس، ُ يُعثِر ً َحجَرا صِْهيَوْنَ فِي أَضُع إنِّي «ها
9 :1 إَشعْياء ٩:٢٩ ٣٩ 23 -22 :10 إَشعْياء ٩:٢٨ ٣٨ 10 :1 هوشع ٩:٢٦ ٣٧ 23 :2 هوشع ٩:٢٥ ٣٦



١٨ : ١٠ رُوما ١٧٨١ ١ : ١٠ رُوما

تُْسقِطُهُْم. ً وََصخرَة
بِهِ، يُؤمُِن الَّذِي أمّا

٤٠ رَجاءٌ.» ُ لَه َيخِيَب فَلَْن

١٠
ُ غَير حَماٌس ُ ه َّ لـَِكن للهِ، ً حَماسا لَهُْم أّنَ أشهَدُ فَأنا ٢ َلاَص! الخ ِيَل إسرائ بَنُو يَناَل أْن وَُأَصلِّي أشتاُق كَْم الإخوَةُ، ها أّيُ ١
َيخَضعُوا فَلَْم ةِ، الخاّصَ يقَتِهِمُ بِطَرِ رُوا َّ يَتَبَر أْن ُيحاوِلُونَ كانُوا اللهِ، مَِن الَّذِي َّ البِر يَعرِفُوا لَْم هُْم فَلِأّنَ ٣ المَعرِفَةِ. عَلَى مَبنِيٍّ

البِرِّ. أِي يعَةِ، رِ َّ الش هَدَِف َتحقِيُق َ هُو المَِسيُح يُؤمُِن، مَْن لِكُّلِ ِ فَبِالنِّسبَة ٤ اللهِ! ِ يقَة لِطَرِ
الَّذِي ِّ البِر عَِن أمّا ٦ بِها.»٤١ َسيَحيا الُأمُورَ ِ هَذِه يَعمَُل «مَْن مُوسَى: فَيَقُوُل يعَةِ، رِ َّ الش مَِن يَْأتِي الَّذِي ِّ البِر عَِن أمّا ٥
‹مَِن تَقُْل: «وَلا ٧ الأْرِض. إلَى المَِسيَح لِيُنزَِل أْي ماءِ؟›» الّسَ إلَى َسيَْصعَدُ ‹مَْن قَلبَِك: فِي تَقُْل «لا فَيَقُوُل: بِالإيماِن،
َشفَتَيَك عَلَى ِهيَ مِنَك. ٌ يبَة قَرِ ُ «الكَلِمَة أيضاً: يَقُوُل ُ ه َّ لِأن ٨ الأمواِت. بَينِ مِْن المَِسيَح لِيَْصعَدَ أْي يَةِ؟›» الهاوِ إلَى َسيَنزُِل
َ الله وَأّنَ رَّبٌ يَسُوعَ أّنَ بِقَلبَِك، وَآمَنَت بِشَفَتَيَك، أعلَنَت إْن ٩ بِها: ُ نُبَشِّر َّتِي ال الإيماِن ُ كَلِمَة ِهيَ ِ وَهَذِه قَلبَِك.»٤٢ وَفِي
َلاَص. الخ لِيَناَل ُ يمانَه إ يُعلُِن فَتَينِ، وَبِالّشَ . َّ البِر لِيَناَل الإنسانُ يُؤمُِن فَبِالقَلِب، ١٠ خَلُْصَت. الأمواِت، بَينِ مِْن ُ أقامَه

رَجاءٌ.»٤٣ ُ لَه َيخِيُب لا ِ بِه يُؤمُِن «الَّذِي يَقُوُل: فَالكِتاُب ١١

عَلَيهِ. كِلُونَ َّ يَت ذِيَن َّ لِل ِ حمَة َّ الر فِي ٌ غَنِيّ َ وَهُو الكُّلِ. عَلَى رَّبٌ ُ نَفسَه َ هُو ّبَ َّ الر لأّنَ . يَهُودِّيٍ وَغَيرِ يَهُودِّيٍ بَينَ فَرَق فَلا ١٢

لَْم مَْن عَلَى كِلُوا َّ يَت أْن ُمِكنُهُْم ي َكيَف وَلـَِكْن ١٤ َسيَخلُُص.٤٥ ٤٤ ّبِ َّ الر عَلَى كُِل َّ يَت مَْن «كُّلُ يَقُوُل: الكِتاَب لِأّنَ ١٣
يُبَشِّرُونَ وََكيَف ١٥ مُبَشِّرٍ؟ دُونَ يَسمَعُوا أْن ُمِكنُهُْم ي وََكيَف بِهِ؟ يَسمَعُوا لَْم بِمَْن يُؤمِنُوا أْن ُمِكنُهُْم ي وََكيَف بِهِ؟ يُؤمِنُوا
جَمِيعاً. َ البِشارَة يُطِيعُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ ١٦ البِشارَةَ!»٤٦ يَحمِلُونَ الَّذِيَن َ َمجِيء أجمََل «ما الكِتاُب: يَقُوُل فََكما أحَدٌ؟ يُرِسلْهُْم لَْم ما
ُ يُبَشِّر ِحيْنَ ُ الرِّسالَة وَتُسمَُع الرِّسالَةِ، لِسَماِع ً نَتِيجَة يَْأتِي فَالإيمانُ ١٧ رِسالَتَنا؟»٤٧ َق َصّدَ مَْن ، رَّبُ «يا يَقُوُل: ُ فَإَشعْياء

الكِتاُب: يَقُوُل إْذ سَمِعُوها، بَْل رِسالَتَنا؟» يَسمَعُوا «ألَْم أسأُل: لـَِكنِّي ١٨ بِالمَِسيِح.» أحَدُهُْم
أصواتُهُْم «وََصلَْت

الأْرِض. أنحاءِ جَمِيِع إلَى
16 28: 14، :8 إَشعْياء ٩:٣٣ ٤٠

١٠:٥ ٤١
5. :18 يين اللاو كتاب من بها. … يفعل من

١٠:٨ ٤٢
.14 - 12 :30 التثنية كتاب من .8 - 6 الأعداد في الاقتباسات

١٠:١١ ٤٣
16. :28 إَشعْياء كتاب من رجاء. … الّذي

١٠:١٣ ٤٤
«الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري الأصِل فِي ّب» َّ «الر لَفظةِ فَأصل يهوه.» بِاسِْم «يدعو حرفيا الرب. على يتكل

١٠:١٣ ٤٥
32. :2 يوئيل كتاب من سيخلص. … من كل

١٠:١٥ ٤٦
7. :52 إَشعْياء كتاب من البشارة. … أجمل ما

١٠:١٦ ٤٧
1. :53 إَشعْياء كتاب من رسالتنا. … رب يا



٧ : ١١ رُوما ١٧٨٢ ١٩ : ١٠ رُوما

كَلِماتُهُْم وَانتَقَلَْت
٤٨ العالَِم.» أقاصِي إلَى

اللهِ: عَِن ً نَقلا مُوسَى يَقُوُل لاً، أّوَ ِيَل؟» إسرائ بَنو يَفهَْم «ألَْم أيضاً: وَأسأُل ١٩

تَغارُونَ، «َسأجعَلـُكُْم
يّةٍ. هَو بِلا ً َشعبْا ُ َسأستَخدِم لِأنِّي

وََسُأغيظُكُْم،
٤٩ «!ً جاهِلَة ً ة ُأمَّ ُ َسأستَخدِم لِأنِّي

اللهِ: عَِن ً نَقلا فَيَقُوُل ُ إَشعْياء ُ يَتَجاسَر َّ ثُم ٢٠

عَنِّي. يَبحَثُوا لَْم الَّذِيَن ُأولَئَِك «وَجَدَنِي
٥٠ عَنِّي.» يَسألُوا لَْم ذِيَن َّ لِل ذاتِي وَأعلَنُت

اللهُ: فَيَقُوُل ِيَل، إسرائ بَنِي عَْن أمّا ٢١

هارِ النَّ َطواَل يَدَّيَ «مَدَْدُت
٥١ وَعَنِيدٍ!» عاٍص َشعٍب َ َنحْو

١١
َشعبَه يَنَس لَْم ُ الله

بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن براهِيمَ، إ أبناءِ مِْن ِيَل، إسرائ بَنِي ًمِْن أيضا فَأنا لا! بِع بِالّطَ َشعبَهُ؟ رَفََض َ الله أّنَ أيُعقَُل وَأسأُل: ١

بَنِي عَلَى رَ تَذَمَّ عِندَما يلِيّا إ عَْن الكِتاُب ُ يَقُولُه ما تَعلَمُونَ لا كُْم َّ أن أْم مُسبَقاً. ُ اختارَه الَّذِي ُ َشعبَه يَرفُْض لَْم ُ فَالله ٢

مِْن النّاِجي الوَِحيدُ بِيُّ َّ الن وَأنا مَذاِبحََك. وَهَدَمُوا أنبِياءَكَ، قَتَلُوا قَْد ، رَّبُ «يا يلِيّا: إ قاَل ٣ اللهِ؟ إلَى ِ َصلاتِه فِي ِيَل إسرائ
أيضاً.»٥٢ قَتلِي إلَى يَسعَونَ وَهُْم أنبِيائَِك. بَيْنِ

مَِن َّ الز فِي وَكَذَلَِك ٥ لِبَعَل.»٥٣ يَنحَنُوا لَْم رَجٍُل آلاِف َ َسبعَة لِنَفسِي أبقَيُت «لَقَْد اللهُ: قاَل اللهُ؟ ُ أجابَه بِماذا لـَِكْن ٤

الأعماِل. عَلَى ً مَبنِيّا لَيَس َ فَهُو اللهِ، ِ ِنِعمَة ب ذَلَِك كانَ فَإْن ٦ بِالنِّعمَةِ. ُ الله اختارَها عِب الّشَ مَِن ٌ ة َّ بَقِي ً أيضا هُناكَ الحاضِرِ،
َ ُختارَة الم َ ة َّ البَقِي لـَِكّنَ إلَيْهِ. يَسعُونَ كانُوا ما ِيَل إسرائ بَنُو ُيحَّقِْق لَْم إذاً؟ أقُوُل َماذا ف ٧ بَعدُ. ً نِعمَة ِ الله ُ نِعمَة تَكُونُ لا وَإلّا

الآخَرُونَ. ى َّ تَقَس بَينَما قَتْهُ، َحّقَ
4 :19 المزمور ١٠:١٨ ٤٨
21 :32 التثنية ١٠:١٩ ٤٩
1 :65 إَشعْياء ١٠:٢٠ ٥٠
2 :65 إَشعْياء ١٠:٢١ ٥١

١١:٣ ٥٢
14. 10، :19 الأول الملوك كتاب من أيضاً. … رب يا

١١:٤ ٥٣
18. :19 الأول الملوك كتاب من لبعل. … أبقيت لقد



٢٣ : ١١ رُوما ١٧٨٣ ٨ : ١١ رُوما

الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٨

٥٤ ُسباٍت، رُوَح عَلَيهِْم ُ الله «أوقََع
تُبصِرُ، لا ً عُيُونا فَأعطاهُْم

٥٥ هَذا.» يَومِنا ى َّ َحت تَسمَُع، لا ً وَآذانا
داوُدُ: يَقُوُل وَ ٩

لَهُْم. َ مَصائِد مَوائِدُهُْم «لِتَكُْن
يَسقُطُونَ، لَيتَهُْم
عِقابَهُْم. فَيَنالُوا

ُ تُظلِم عُيُونَهُْم لَيَت ١٠

يُبصِرُوا، لا كَْي
ُظهُورَهُْم َتحنِي وَلَيتََك

٥٦ الأبَدِ.» إلَى المَتاعِِب َتحَت

َّتِهِْم، زَل بِسَبَِب الُأمَِم ةِ َّ بَقي إلَى َلاُص الخ وََصَل بَْل لا! بِالطَبِع روا؟ َّ تَعَث عِنْدَما ً تَماما َسقَطوا اليَهُودَ ألَعَّلَ أقُوُل لِهَذا ١١

اللهِ؟ إلَى الكامُِل رُجوعُهُمُ َسيُنتُِج َماذا ف الُأمَِم، ةِ َّ لِبَقِي ً غِنَى وََخسارَتُهُْم لِلعالَِم، ً غِنَى َّتُهُْم زَل كانَْت فَإْن ١٢ يَغارُوا. لـِكَي
تِي. مَهَمَّ لِتَحقِيِق ُجْهدٍ كُّلَ أبْذُُل فَإنِّي اليَهُودِ، لِغَيرِ رَُسوٌل وَلِأنِّي اليَهُودِ. َ غَيْر يا ْ أنتُم إلَيكُْم ُث أَتحَّدَ الآنَ أنا ١٣

إلَى ى أدَّ قَْد لَهُْم ِ الله رَفُْض كانَ فَإْن ١٥ َلاِص. الخ إلَى مِنهُْم ً بَعضا فَأقُودَ ذَلَِك، بِسَبَِب بائي أقرِ يَغارَ أْن وَأرُجو ١٤
ً تَقدِمَة العَِجينِ مَِن ٍ قِطعَة ُل أّوَ كانَْت فَإْن ١٦ الأمواِت؟ بَينِ مِْن ٍ قِيامَة َ غَير لَهُْم ِ الله قُبُوُل يَكونَ فَلَْن العالَِم، مََع ِ المُصالَحَة
ُكسِرَْت إْن لـَِكْن ١٧ كَذَلَِك. فَالأغصانُ ساً، مُقَّدَ ُ الجَذر كانَ فَإْن أيضاً. ً سا مُقَّدَ ُ ه ُّ كُل العَِجينُ يَكُونُ للهِ، ً َسة مُقَّدَ
جَذرِ فِي الَّذِي الغِذاءِ فِي ً يكا شَرِ وَصِرَْت َجرَةِ، الّشَ فِي ُطعِّمَت قَْد ، البَرِّّيِ يتُوِن َّ الز غُصَن يا وَأنَت الأغصاِن، بَعُض
الجَذرَ، يُغَّذِي مَْن أنَت لَسَت َك َّ أن ْ ر َّ فَتَذَك تَباهَيَت، وَإْن المَكسُورَةِ. الأغصاِن عَلَى َ تَتَباه فَلا ١٨ َيِّدَةِ. الج يتُوِن َّ الز ِ َشجَرَة

يُغَّذِيَْك. الَّذِي َ هُو الجَذرَ إّنَ بَْل
أمّا يمانِها، إ لِعَدَِم قُطِعَْت ها وَلـَِكنَّ نَعَْم، ٢٠ َجرَةِ.» الّشَ فِي أنا مَ ُأَطعَّ لـِكَي قُطِعَْت الأغصانَ «لـَِكّنَ تَقُوُل: ما َّ ُب وَر ١٩
ةِ، َّ بِيعِي الّطَ الأغصاِن عَِن يَعُف لَْم ُ الله كانَ فَإْن ٢١ حَذِراً! ُكْن بَْل الغُرُورُ، يُِصبَْك فَلا يمانَِك. إ بِسَبَِب فَتَثبُُت أنَت

تُؤمِْن! لَْم إْن ً أيضا أنَت عَنَك َ يَعفُو فَلَْن
فِي ثَبَّتَ إْن أنَت َنحوَكَ ُ لُْطفَه وَتَرَى َسقَطُوا، الَّذِيَن عَلَى ُ صَرامَتَه تَرَى أيضاً. ِ وَحَْزمِه اللهِ لُطَف تَرَى أنَت فَها ٢٢

ٌ قادِر ُ وَالله ِيَةً. ثان مُونَ فَسَيُطَعَّ يمانِهِْم، إ عَدَِم عَْن اليَهُودُ تَراَجَع فَإْن ٢٣ َجرَةِ. الّشَ مَِن ً أيضا أنَت فَسَتُقطَُع وَإلّا لُْطفِهِ.
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٢ : ١٢ رُوما ١٧٨٤ ٢٤ : ١١ رُوما

فِي ُطعِّمَت بِيعَةِ، الّطَ ِخلاِف وَعَلَى َطبيعَتِها، فِي ةٍ َّ ي ِ ّ بَر ٍ زَيتونَة مِْن قُطِعَت قَْد ُكنَت فَإْن ٢٤ ِيَةً. ثان يُطَعِّمَهُْم أْن عَلَى
ةِ؟ َّ الأصلِي ِ َجرَة الّشَ فِي ُ ة َّ بِيعِي الّطَ الأغصانُ مَ تُطَعَّ أْن الأسهَِل مَِن يَكُونُ أفَلا َجيِّدَةٍ، ٍ زَيتُونَة

ى َّ تَقَس لَقَْد شَيءٍ: كُّلَ تَعرِفونَ كُْم َّ أن مُوا َّ تَتَوَه لِئَلّا العَمِيقَةَ، َ الحَقِيقَة ِ هَذِه َتجهَلُوا أْن يدُكُْم ُأرِ لا الإخوَةُ، ها أّيُ ٢٥

ِحينَئِذٍ، ٢٦ اللهِ. ِ عائِلَة فِي الُأمَِم ةِ َّ بَقي مِْن الكامُِل ُ العَدَد يَدخَُل أْن إلَى الحاُل هَذا ُّ وََسيَستَمِر ِيَل، إسرائ بَنِي بَعُض
الكِتاُب: يَقُوُل وََكما هُْم. ُّ كُل ِيَل إسرائ بَنُو َسيَخلُُص

مُنقِذٌ، صِْهيَوْنَ مِْن «َسيَخرُُج
عِصياٍن. كُّلَ يَعقُوَب ِ عائِلَة مِْن يُل وََسيُزِ

٥٧ َخطاياهُْم.» يُل ُأزِ عِندَما مَعَهُْم عَهدِي َ هُو وَهَذا ٢٧

بُونَ َمحبُو هُْم فَإّنَ لَهُْم، ِ الله اختِيارِ ِ ناِحيَة مِْن أمّا ِمَصلََحتِكُْم. ل وَهَذا للهِ. ٌ أعداء هُْم يَرفُُضونَها َّتِي ال ِ البِشارَة ِ ناِحيَة َمِْن ف ٢٨

مَضَى فِيما ْ ُكنتُم فَقَْد ِبحالِهِْم. ٌ َشبِيه وَحالـُكُْم ٣٠ وَدَعوَتِهِ. ُ عَطاياه عَْن يَتَراَجُع لا َ الله لِأّنَ ٢٩ لِلآباءِ. ِ الله وُعُودِ بَسَبَِب
هُْم يُرحَمُوا لـِكَي لـَكُْم، ِ الله ِ رَحمَة بِسَبَِب َ الله ً أيضا هُْم عَُصوا وَهَكَذا ٣١ عِصيانِهِْم. بِسَبَِب ْ رُِحمْتُم كُْم َّ لـَِكن للهِ، عاِصينَ

َمِيُع. الج يَرَْحمَ لـِكَي العِصياِن، ِسجِن فِي ً جَمِيعا َ البَشَر ُ الله َ َحجَز فَقَْد ٣٢ أيضاً.

لله تَسبِيٌح
أْن أْو أحكامِهِ، عُمَْق َل َّ يَتَخَي أْن يَستَطِيُع الَّذِي ذا مَْن وَمَعرِفَتَهُ! ُ ِحكمَتَه أعمََق وَما حمَةِ! َّ الر فِي َ الله أغنَى َما ف ٣٣

الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٣٤ ُطرُقَهُ؟ يَستَوعَِب
، ّبِ َّ الر َ فِكر يَعرُِف الَّذِي ذا «مَْن

٥٨ مُِشيراً؟» ُ لَه يَكُونَ أْن ُمِكُن ي الَّذِي ذا مَْن أْم
َشيئاً، َ الله أعطَْى الَّذِي ذا «وَمَْن ٣٥

٥٩ دَينَهُ؟» ُ الله ُ لَه يَرُدُّ ى َّ َحت
آمِين. الأبَدِ! إلَى َجدُ الم ُ لَه وَلَهُ. ِ وَبِه ُ مِنه ِهيَ الأشياءِ فَكُّلُ ٣٦

١٢
لله َحياتَكُْم قَّدِمُوا

ِ فَهَذِه للهِ. ً مُرِضيَة ً َسة مُقَّدَ ً ة َّ َحي ً ذَبِيحَة َحياتَكُْم تُقَّدِمُوا أْن اللهِ، ِ رَحمَة ُضوءِ فِي الإخوَةُ، ها أّيُ أرُجوكُْم فَإنِّي وَلِهَذا ١

لـِكَي فِكرَكُْم، َ فَيُجَّدِد ُ الله ُ لِيُغَيِّرْكُم بَْل نيا. الدُّ ِ هَذِه بِأهِل بَعْدُ فِيما هُوا تَتَشَبَّ فَلا ٢ بِهِ. ُ لائِقَة َّ ال ُ ة َّ وِحي ُّ الر عِبادَتُكُمُ ِهيَ
وَكامٌِل. وَمُْرٍض ٌ صاِلح َ هُو ما أْي اللهِ، ُ إرادَة ِهيَ ما تَكتَِشفُوا
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ً وَفْقا ٍل ِتَعَّقُ ب قَّدِرُوها بَْل ذَواتِكُْم، تَقدِيرِ فِي تُبالِغُوا «لا لِي: ِ ِيمَة الـكَر ِ الله ةِ َّ عَطِي ُضوءِ فِي مِنكُْم واِحدٍ لِكُّلِ أقُوُل وَأنا ٣

وَلا َكثِيرَةٍ، أعضاءٍ مِْن َُّف يَتَأل واِحدٌ َجسَدٌ مِنّا واِحدٍ فَلِكُّلِ ٤ مِنكُْم. واِحدٍ لِكُّلِ ُ الله ُ أعطاه الَّذِي الإيماِن لِمِقياِس
وَكُّلُ المَِسيِح. فِي ً واِحدا ً َجسَدا وَنُشَّكُِل َكثِيرُونَ، ٌ أعضاء ً أيضا َنحُن هَكَذا ٥ نَفسِها. ِ بِالوَظِيفَة الأعضاءِ جَمِيُع تَقُومُ

اللهِ. ِ نِعمَة بِسبَِب لَنا ٌ مُعطاة ٌ ُمختَلِفَة ٌ مَوهِبَة مِنّا واِحدٍ فَلِكُّلِ ٦ الأعضاءِ. باقِي إلَى يَنتَمِي عُضوٍ
وَمَْن لِلخِدمَةِ. ُ نَفسَه فَلْيُكَرِّْس الخِدمَةِ، ُ مَوهِبَة ُ لَه وَمَْن ٧ لِلإيماِن. ً وَفْقا فَلْيَستَخدِْمها ةِ، َّ بُو ُّ الن ُ مَوهِبَة لِشَخٍص كانَْت فَإْن
العَطاءِ، ُ مَوهِبَة ُ لَه وَمَْن شِجيِع. َّ لِلت ُ نَفسَه فَلْيُكَرِّْس شِجيِع، َّ الت ُ مَوهِبَة ُ لَه وَمَْن ٨ علِيِم. َّ لِلت ُ نَفسَه فَلْيُكَرِّْس علِيِم، َّ الت ُ مَوهِبَة ُ لَه
بابتِهاٍج. بِها فَلْيَقُْم حمَةِ، َّ الر بِأعماِل القِياِم ُ مَوهِبَة ُ لَه وَمَْن باجتِهادٍ. ذَلَِك فَلْيَفعَْل دبِيرِ، َّ الت ُ ة َّ عَطِي ُ لَه وَمَْن بِسَخاءٍ. فَلْيُعِط
ةً، َّ ي أَخو ً ة َّ َمحَب ً بَعْضا بَعُْضكُْم وا ُّ أِحب ١٠ صاِلحٌ. َ هُو بِما قُوا َّ وَتَعَل يرٌ، شِرِّ َ هُو ما أبغُِضوا نِفاٍق. بِلا تُكُْم َّ َمحَب لِتَكُْن ٩

افرَُحوا ١٢ . ّبَ َّ الر اخدِمُوا وِح. ُّ بِالر جُوا تَوَّهَ تَبرُدُ. حَماَستَكُْم تَدَعُوا لا ١١ نَفِسهِ. مِْن َ أكثَر َ الآخَر واِحدٍ كُّلُ وَليُكرِْم
وَابذُلُوا سينَ. المُقَّدَ المُؤمِنِينَ احتِياجاِت فِي شارُِكوا ١٣ لاةِ. الّصَ عَلَى ثابِرُوا يِق. الّضِ وََسِط فِي اصبِرُوا رَجائِكُْم. فِي

بُيُوتِكُْم. فِي النّاِس ِ استِضافَة فِي ُجهدَكُْم
الحَزانَى. مََع وَاحزَنُوا الفَرِِحينَ، مََع افرَُحوا ١٥ عنَةَ. َّ الل لا َ البَرَكَة لَهُمُ اطلُبُوا يَضطَهِدُكُْم. ِمَْن ل ِ الله َ بَرَكَة اطلُبُوا ١٤

ِيَن! الآخَر مَِن أذكَى َّكُْم وَكَأن وا ُّ تَغتَر وَلا البُسَطاءَ، عاشِرُوا بَْل رُوا، َّ تَتََكب وَلا بَعٍض. مََع بَعُضكُْم انِسجاٍم فِي عِيشُوا ١٦

عَلَى النّاِس جَمِيَع ِمُوا سال ١٨ النّاِس. جَمِيِع أمامَ ٌ صاِلح َ هُو ما بِعَمَِل وا اهتَمُّ بَِل بِشَرٍّ، رِّ َّ الش عَِن ً أحَدا ُتجازُوا لا ١٧

مَْكتوٌب: ُ ه َّ لأن اللهِ، لِغََضِب ً َمجالا أفِْسُحوا بَِل الإخوَةُ، ها أّيُ لِأنفُِسكُْم تَنتَقِمُوا لا ١٩ ذَلَِك. أمَكَن إْن طاقَتِكُْم، قَدرِ

: ّبُ َّ الر «يَقُوُل
الانتِقامُ، َ ‹لِي

٦٠ َسيُجازِي.›» الَّذِي وَأنا
… بَْل ٢٠

فَأطعِْمهُ. كَ، عَدُّوُ جاعَ «إْن
لِيَشرََب. ِ فَأعطِه عَطَِش، وَإْن

٦٢ رَأِسهِ!» عَلَى مُلتَهِبا٦١ً ً جَمرا تََضُع بِهَذا ََّك فَكَأن
بِالخـَيْرِ. رَّ َّ الش اهزِِم بَِل يَهزِْمَك، رَّ َّ الش تَدَِع فَلا ٢١

١٣
المَسؤُولِين أطِيعُوا
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مَِن نُونَ َّ مُعَي المَوُجودُونَ وَالحُّكامُ اللهُ. تَها َّ وَثَب إلّا ٍ ُسلطَة مِْن َما ف الحاكِمَةِ، لُطاِت لِلّسُ َشخٍص كُّلُ َيخَضَع أْن يَنبَغي ١

نَفِسهِ. عَلَى ٍ بِدَينُونَة يأتي ُ ه َّ فَإن اللهُ، ُ بَه َّ رَت ما يُعادِي وَمَْن اللهُ. ُ بَه َّ رَت ما يُعادِي ُ ه َّ فَإن لُطاِت، الّسُ يُعادِي مَْن ً إذا ٢ اللهِ.
صاِلحٌ، َ هُو ما افعَْل مِنَهُ، َتخاَف ألّا أرَدَت فَإذا . رَّ َّ الش يَفعَُل ِمَْن ل بَْل الخـَيرَ، يَفعَُل ِمَْن ل ً تَهدِيدا يُشَّكُِل لا ُ فَالحاِكم ٣

المَدِيحَ. ُ مِنْه وََستَناُل
ِ السُلطَة َسيَف يَحمُِل لا ُ ه َّ لأن َتخاَف، أْن بِيعِيِّ الّطَ َمَِن ف ، رَّ َّ الش فَعَلَْت إذا لـَِكْن ِمَصلََحتَِك. ل العامُِل ِ الله ُ خادِم َ فَهو ٤

مِْن ً َخوفا لا لَهُْم، ُيخَضَع أْن يَنبَغي لِذَلَِك ٥ عَليهِْم. ِ الله لِغََضِب ً نَتيجَة رِّ َّ الش فاعِلي يُعاقُِب الَّذِي ِ الله ُ خادِم َ فَهو عَبَثاً!
أيضاً. َضمِيرِكَ ِ راحَة أجِل مِْن بَْل فَحَْسُب، ِ وَعِقابِه اللهِ غََضِب

أعطُوا ٧ الُأمُورِ. ِ هَذِه بِتَنفِيذِ مُنشَغِلُونَ وَهُْم اللهِ، خُّدامُ هُْم فَالحُّكامُ رائِِب. الضَّ دَفِع إلَى يَدعُوكُْم ما وَهَذا ٦

ِمَْن ل َ المَهابَة وَقَّدِمُوا ُسومَ، ُّ الر يَستَوفُونَ ِمَْن ل ُسومَ ُّ وَالر رائَِب، الضَّ يَجمَعُونَ ِمَْن ل رائَِب الضَّ ادفَعُوا هُ. َحّقَ َحّقٍ صاِحِب كُّلَ
بِهِ. َلِيُق ي ِمَْن ل الإكرامَ وَأظهِرُوا ها. يَستَِحّقُ

يعَة ر َّ الش كُّلَ ُتحَّقُِق ُ ة َّ َحَب الم
مَطالِِب كُّلَ َّ أتَم فَقَْد ِيَن، الآخَر ُيحِّبُ مَْن بَعضاً. بَعُضكُْم ُيحِّبَ بِأْن إلّا إنساٍن، لِأّيِ دَيٍن َتحَت تَكُونوا لا ٨

الوَصايا وَجَمِيُع الوَصايا ِ فَهَذِه لِغَيرِكَ.»٦٣ ما ِ تَشتَه وَلا تَسرِْق، لا تَقتُْل، لا تَزِْن، «لا تَقُوُل: الوَصايا لِأّنَ ٩ يعَةِ. رِ َّ الش
لِصاِحبَِك. ِ الإساءَة مَِن تَمنَعَُك ُ ة َّ َحَب فَالم ١٠ نَفسََك.»٦٥ ُتحِّبُ َكما صاِحبََك٦٤ «ُتحِّبُ ةِ: َّ الوَِصي ِ هَذِه فِي َتجتَمـِـُع الُأخرَْى،

يعَةِ. رِ َّ لِلش ٌ تَتميم ِهيَ ُ ة َّ َحَب الم
لَنا أقرَُب َ هُو خَلاَصنا لِأّنَ نَْستَيقَِظ. لـِكَي حانَ قَْد الوَقَت وَأّنَ فِيهِ، َنحُْن زَمٍَن أّيَ تَعرِفونَ كُْم َّ لِأن هَذا أقوُل ١١

وَلْنَلبَْس لمَةِ، الّظُ أعماَل فَلِنَترُْك لُوِع. الّطُ عَلَى ُ هار النَّ وَأوَشَك نِهايَتِهِ، مِْن يُل َّ الل اقتَرََب ١٢ آمَنّا. عِندَما كانَ مِمّا الآنَ
وَالحَسَدِ. جارِ وَالّشَ وَالفِْسِق وَالزِّنَْى كرِ وَالّسُ المُنَحرِِف بِاللَهوِ لا هارِ: النَّ فِي يَمشِي بِمَْن َلِيُق ي َكما لِنَسلُْك ١٣ ورِ. ُّ الن َ أسلِحَة

بِشَهَواتِها. ةِ َّ الجَسَدِي َطبِيعَتِكُمُ بِإْشباِع تَنشَغِلُوا وَلا المَِسيِح، يَسُوعَ ّبَ َّ الر البَسُوا بَِل ١٤

١٤
أحَد عَلَى َتحكُمُوا لا

ُ ه َّ بِأن يُؤمُِن مَْن فَهُناكَ ٢ ُختَلِفَةِ. الم الآراءِ تِلَك َحوَل ُتجادِلُوهُْم وَلا مُعْتَقَداتِهِْم، بَعِض فِي َ عَفاء الّضُ تَرفُُضوا لا ١

يَأكُُل مَْن عَلَى يَنبَغي فَلا ٣ الخَضراواِت. إلّا يَأكُُل فَلا بِذَلَِك يُؤمُِن لا مَْن أمّا شَيءٍ،٦٦ أّيَ يَْأكَُل بِأْن ُ لَه مَسمُوٌح
أْن نَةً، َّ مُعَي ً أْطعِمَة يَأكُُل لا مَْن عَلَى يَنبَغي لا َكما نَةً. َّ مُعَي ً أطعِمَة يَأكُُل لا مَْن َشأِن مِْن يُقَلَِّل أْن عاِم الّطَ أنواِع جَمِيَع

١٣:٩ ٦٣
17. ،15 -13 :20 الخروج كتاب من لغيرك. … تَزْن لا

١٣:٩ ٦٤
المساعدة. إلى حاجة في إنسان كّل هو بِالصاحب المقصود أنَ نفهم ،37 -25 :10 لوقا بشارة إلى بِالرجوع صاحبك.

١٣:٩ ٦٥
18. :19 يين اللاو كتاب من نَفسَك. … صاِحبََك ُتحِّبُ

١٤:٢ ٦٦
الشرائع. تلك من تحرروا قد أنهم يفهموا لم بِالمسيح، بعضهم آمن فَلّما الأطعمة، بَعْض أكل تحرّم اليهود شريعة كانت شيء. كل يأكل



٣ : ١٥ رُوما ١٧٨٧ ٤ : ١٤ رُوما

أْو َنجاِحهِ أْمرِ فِي َيحْكُمُ ُ فَسَيِّدُه غَيرِكَ؟ عَبدَ تَدِيَن لـِكَي أنَت فَمَْن ٤ قَبِلَهُ. قَْد َ الله لِأّنَ الأنْواِع، جَمِيَع يَأكُُل مَْن يَدِيَن
يُنجِحَهُ. أْن ٌ قادِر ّبَ َّ الر لِأّنَ وََسيَنَْجُح، فَشَلِهِ.

يَكُونَ أْن واِحدٍ كُّلِ عَلَى يَنبَغي لـَِكْن َسواءً. ها َّ كُل الأيّامَ ُ يَعتَبِر مَْن وَهُناكَ يَوٍم، عَلَى ً يَوما ُل يُفَّضِ مَْن ً أيضا وَهُناكَ ٥

ُ فَلْيَأكُلْه َطعاٍم، أّيَ يَأكُُل وَمَْن . ّبِ َّ الر أجِل مِْن ِ فَليُراعِه غَيرِهِ، مِْن َ أكثَر ً يَوما يُراِعي فَمَْن ٦ نَْفِسهِ. فِي ِ بِمَوقِفِه ً مُقتَنِعا
مِنّا أحَدٍ مِْن َما ف ٧ اللهَ. ِ وَيَشكُر ً أيضا ّبَ َّ الر لِيُكرِِم الأطعِمَةِ، بَعِض تَناوُِل عَْن يَمتَنـِـُع وَالَّذِي اللهَ. ً شاكِرا ، ّبَ َّ الر َ لِيُكرِم
. ّبِ َّ لِلر وََنحُن نَمُوُت نا َّ فَإن مِتنا، وَإْن . ّبِ َّ لِلر وََنحُن نَعِيُش نا َّ فَإن عِشنا فَإْن ٨ لِنَفِسهِ. يَمُوُت أحَدٍ مِْن وَما لِنَفِسهِ، يَعِيُش
هُْم مَْن وَعَلَى أمواٌت هُْم مَْن عَلَى ً َبّا ر لِيَكُونَ وَقامَ: المَِسيُح ماَت وَلِهَذا ٩ َنحُن. ّبِ َّ لِلر ما َّ فَإن مِتنا، أْو عِشنا ٌ فَسَواء
مَكتُوٌب: ُ ه َّ لِأن ١١ اللهِ. قَضاءِ كُرسِّيِ أمامَ َسنَقُِف نا ُّ كُل نا َّ لِأن بِأِخيَك؟ تَستَِخّفُ ِماذا ل أْو أخاكَ؟ تَدِيُن فَلِماذا ١٠ أحياءُ.

، ّبُ َّ الر يَقُوُل حَيٌّ، بِأنِّْي اليَقينُ َ هُو «َكما
رُكبَةٍ، كُّلُ أماِمي َستَنَحنِي هَكَذا
٦٧ لِساٍن.›» كُّلُ بِي وََسيَعتَرُِف

اللهِ. أمامَ نَفِسهِ عَْن ً ِحسابا مِنّا واِحدٍ كُّلُ ُ َسيُقَّدِم ً إذا ١٢

ِين الآخَر يِق َطرِ فِي ً عَقَبَة تُكُونُوا لا
فِي نِي َّ ولِأن ١٤ الإخوَةِ. َأمامَ ً إغراء أْو ً عَقَبَة نََضَع لا أْن لِنُقَرِّْر لـَِكْن بَعْدُ، فِيما بَعٍض عَلَى بَعُضنا َيحكُْم لا ً إذا ١٣

َحّقاً. ً َنجِسا ُ لَه فَيَكُونُ َنجِساً، ُ يَعتَبِرُه ِمَْن ل إلّا ذاتِهِ، فِي َنجٌِس َطعاٍم مِْن ما ُ ه َّ أن ً يَقِينا ُ أعلَم فَإنِّْي يَسُوعَ، ّبِ َّ الر
ماَت الَّذِي ذاكَ يُهلُِك َطعامََك تَدَْع فَلا ةِ. َّ َحَب الم ِبحَسَِب تَسلُُك لا ََّك فَإن تَأكُلُهُ، َطعاٍم بِسَبَِب أُخوكَ ْى تَأذَّ فَإِن ١٥

عَلَْى يَقومُ لا ِ الله فَمَلـَكوُت ١٧ لِلانتِقادِ. ً مَوُضوعا يَكُونَ أْن لََك، ً صاِلحا ُ تَراه ِما ل تَسمَْح وَلا ١٦ أجلِهِ. مِْن المَِسيُح
َيحظَى حوِ، َّ الن هَذا عَلَى المَِسيَح ُ َيخدِم وَمَْن ١٨ القُدُِس. وِح ُّ الر فِي وَالفَرَِح لاِم وَالّسَ ِّ البِر عَلَْى بَْل راِب، َّ وَالش الطَعاِم

النّاُس. ُ وَيَمدَحُه ِ الله بِرِضَى
َطعاٍم بِسَبَِب ِ الله عَمََل تَهدِْم لا ٢٠ الآخَرَ. أحَدُنا يَبني أْن فِي يُسهِمُ وَما لاِم، الّسَ إلَى يُؤَدِّي ما إلَْى ً إذا فَلْنَسَع ١٩

تَمتَنـِـَع أْن الأفَضِل مَِن بَْل ٢١ َيَن. الآخَر ُ يُعثِر ً َشيئا إنساٌن يَأكَُل أْن يَِصّحُ لا لـَِكْن طاهِرَةٌ، ِ الأطعِمَة كُّلُ تَأكُلُهُ.
ُيخطِئُ. أخاكَ َيجعََل أْن ُمِكُن ي شَيءٍ أّيِ أْو َمرِ، الخ وَشُرِب حِم الّلَ أكِل عَْن

مَْن وَأمّا ٢٣ َحسَناً. ُ يَراه ما بِسَبَِب ُ نَفسَه يَدِيُن لا ِمَْن ل ً وَهَنِيئا اللهِ. وَبَينَ بَينََك الأمرِ هَذا فِي بِمُعتَقَداتَِك احتَفِْظ ٢٢

لََك! ِ بِالنِّسبَة ٌ ة َّ َخطِي َ هُو لإيمانَِك، ً ُمخالِفا ُ تَعمَلُه ما لِأّنَ بِهِ. يُؤمُِن ما ِبحَسَِب يَأكُْل لَْم ُ ه َّ لِأن ٌ ُمخطِئ َ فَهُو يَفعَلُهُ، بِما يَشُّكُ
١٥

فَقَْط. يُرِضينا ما إلَى نَسعَى وَلا عَفاءَ، الّضُ َنحتَمَِل أْن المُعْتَقَداِت، ِ هَذِه ِ ِجهَة مِْن َ ياء الأقوِ َنحُن عَلَينا فَيَنبَغِي ١
نَفسَهُ، يُرِض لَْم المَِسيُح ى َّ فَحَت ٣ ِنائِهِْم. ب وَبِهَدَِف خَيرِهِْم، أجِل مِْن ِيَن الآخَر يُرضِيَ أْن مِنّا واِحدٍ كُّلِ عَلَى فَيَنبَغِي ٢

23 :45 إَشعْياء ١٤:١١ ٦٧
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ى َّ َحت ُكتَِب الماضِي فِي ُكتَِب ما كُّلَ أّنَ ْ ر َّ وَلْنَتَذَك ٤ ٦٨«. عَلَيَّ وَقَعَْت أهانُوكَ الَّذِيَن «إهاناُت الكِتاُب: يَقُوُل َكما بَْل
َصبْرٍ كُّلِ َ مَصدَر اللهُ، ُ وَلْيُساعِْدكُم ٥ الـكُتُِب. فِي َنجِدهُما ذَيِن َّ الل شِجيِع َّ وَالت برِ الّصَ مَِن ٌ رَجاء لَنا فَيَكُونَ مِنهُ، مَ َّ نَتَعَل
فِي بُكُْم وَقُلُو أصواتُكُْم ِحدَ َّ فَتَت ٦ يَسُوعَ. المَِسيِح مِثاَل بِعِينَ َّ مُت الآخَرِ، مََع أحَدُكُْم انِسجاٍم فِي تَعِيشُوا أْن عَلَى وَتَشِجيٍع،
لـَكُْم وَأقُوُل ٨ اللهِ. َجدِ لِم هَذا افعَلُوا المَِسيُح. قَبِلـَكُمُ َكما بَعضاً، بَعُضكُْم اقبَلُوا لِهَذا ٧ ِيهِ. وَأب المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ِ إلَه تَمِجيدِ
لـِكَي هَذا المَِسيُح فَعََل َكما ٩ لِلآباءِ. قَطَعَها َّتِي ال الوُعُودَ لِيُثَبَِّت أْي اللهِ، ِصدِق أجِل مِْن لِليَهُودِ ً خادِما صارَ المَِسيَح إّنَ

الكِتاُب: يَقُوُل فََكما لَهُْم. ِ رَحمَتِه عَلَى َ الله الُأمَِم ُ ة َّ بَقِي ُمَجِّدَ ت

الُأمَِم، ِ بَقيّة بَينَ بَِك َسأعتَرُِف «لِهَذا
٦٩ لاسمَِك.» ً تَسبِيحا وََسُأنِشدُ

أيضاً: يَقُوُل وَ ١٠

٧٠ اللهِ.» َشعِب مََع الُأخرَْى الُأمَمُ تُها َّ أي «افرَِحي
يَقُوُل: َكما ١١

الُأمَِم، َ ة َّ بَقِي يا ٧١ ّبَ َّ الر «َسبِِّحي
٧٢ عُوِب.» الّشُ كُّلُ ُ وَلْتُسَبِّحْه

إَشعْياءُ: يَقُوُل وَ ١٢

الُأمَِم، جَمِيَع لِيَحكُمَ يَقُومُ مَْن يَسَّى نَسِل مِْن ُ «َسيَظهَر
٧٣ رَجاءَهُْم.» عَلَيهِ فَيُعَلِّقونَ

وِح ُّ الر ةِ َّ بِقُو جاءِ َّ بِالر تَفِيُضوا ى َّ َحت عَلَيهِ، كِلُونَ َّ تَت بَينَما لاِم وَالّسَ الفَرَِح بِكُّلِ رَجاءٍ، كُّلِ ُ مَصدَر اللهُ، ُ فَلْيَملأكُم ١٣
القُدُِس.

ِخْدمَتِه عَْن ُث يَتَحَّدَ بُولُُس
يَنَصَح أْن عَلَى ً أيضا قادِرونَ َّكُْم وَأن مَعرِفَةٍ، وَكُّلَ ً َصلاحا مَملُؤُونَ كُْم َّ بِأن أثُِق فَأنا بِكُْم. ٌ ثِقَة كُلِّي الإخوَةُ، ها أّيُ ١٤

بِسَبَِب وَذَلَِك الإخوَةُ، ها أّيُ بِها لِتَذِكيرِكُْم المَسائِِل بَعِض َحوَل َشدِيدَةٍ ٍ بِصَراحَة إلَيكُْم َكتَبُت لـَِكنِّي ١٥ بَعضاً. بَعُضكُْم
١٥:٣ ٦٨

9. :69 المزمور من عليّ. … إهانات
49 :18 المَزمُور ١٥:٩ ٦٩
43 :32 تَثنِيَة ١٥:١٠ ٧٠

١٥:١١ ٧١
١٥:١٢ ٧٣1 :117 المَزمُور ١٥:١١ «الله.»٧٢ إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل َّب. الر

10 :11 إَشعْياء
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اللهِ. َ بِشارَة لَهُْم ً مُعلِنا اليَهُودِ، لِغَيرِ يَسُوعَ لِلمَِسيِح ً خادِما أُكونَ أْن وَِهيَ ١٦ اللهُ. يّاها إ أعطانِي َّتِي ال ِ ة الخاّصَ ةِ َّ العَطِي
القُدُِس. وِح ُّ بِالر ً َسة وَمُقَّدَ اللهِ، لَدَى ً مَقبُولَة ً تَقدِمَة اليَهُودِ َ غَير ُ ُأقَّدِم وََككاهٍِن،

ِخلالِي مِْن المَِسيُح ُ فَعَلَه ما عَْن إلّا الحَدِيِث عَلَى ُأ َّ أَتجَر وَلا ١٨ اللهِ. أجِل مِْن يَسُوعَ للمَِسيِح ِبخِدمَتي ُ أفتَِخر فَأنا ١٧
رُوِح ةِ َّ بِقُو َّتي ال وَالعَجائِِب المُعِجزاِت ةِ َّ بِقُو أْم بِسُلُوكِي أْم بِأقوالِي ذَلَِك أكانَ ١٩ اللهِ. ِ طاعَة إلَى اليَهُودِ غَيرِ اقتِيادِ فِي
أطمَُح ُكنُت وَقَْد ٢٠ إليرُِكونَ. ِ مُقاَطعَة إلَى ً وُُصولا القُدِس مَِن مَكاٍن، كُّلِ فِي ِ البِشارَة إعلانَ أكمَلُت فَقَْد اللهِ.
آخَرُ. َشخٌص ُ وََضعَه أساٍس عَلَى أبنِيَ أْن هَدَفِي وَلَيَس المَِسيِح. اسْمُ فِيهِ يُعرَُف لا مَكاٍن كُّلِ فِي َ البِشارَة ُأعلَِن أْن ً دائِما

الكِتاُب: يَقُوُل َكما لـَِكْن، ٢١

َسيَرَونَ، ُ عَنه ُيخـبَرُوا لَْم «الَّذِيَن
٧٤ َسيَفهَمُونَ.» ِ بِه يَسمَعُوا لَْم وَالَّذِيَن

رُوما ِ يارَة ِ لِز بُولَُس ُ ة ُخّطَ
مُنذُ وَلَدَّيَ المَناطِِق، تِلَْك فِي عَمَلِي مِْن انْتَهَيُت فَقَدِ الآنَ، أمّا ٢٣ يارَتِكُْم. زِ عَْن ً َكثِيرَة مَّراٍت أعاقَنِي ما فَهَذا ٢٢

آمَُل ماِن، َّ الز مَِن ً ة مُّدَ بِرِفقَتِكُْم أستَمتـِـَع أْن وَبَعدَ إسبانيا. إلْى يقي َطر فِي بِكُْم فَسَأمُّرُ ٢٤ يارَتِكُْم. زِ فِي ٌ رَْغبَة َسنَواٍت
هُناكَ. إلَى َسفَرِي عَلَى تُعِينُونِي أْن ً أيضا

َ ة َّ ِي مَكدُون مُقاَطعَتَْي فِي الكَنائُِس رَِت َّ قَر فَقَْد ٢٦ هُناكَ. ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ ِ ِمُساعَدَة ل القُدِس إلَى الآنَ ذاهٌِب لـَِكنِّي ٢٥

الُأخرَى الُأمَمَ أّنَ فَبِما لَهُْم. مَْديونونَ هُْم لِأّنَ ذَلَِك رُوا َّ قَر ٢٧ القُدِس. فِي الفُقَراءِ سينَ المُقَّدَ لِلمُؤمِنِينَ عَ َّ تَتَبَر أْن َ ة َّ ِي وَأخائ
أْحمَِل أْن بَعدَ إذاً، ٢٨ ةِ. َّ المادِّي البَرَكاِت فِي الُأمَمُ َلَْك ت َتخدِمَهُْم أْن فَيَنبَغي ةِ، َّ وِحي ُّ الر اليَهُودِ بَرَكاِت فِي اشتَرََكْت قَدِ
ِحينَ نِي َّ أن ُ أعلَم وَأنا ٢٩ إلَيها. يقِي َطرِ فِي وَأزُورُكُْم إسبانيا إلَى ُ َسُأبحِر ةِ، المَهَمَّ ِ هَذِه مِْن وَأفرَغَ إلَْيهِْم، بِأماٍن الماَل هَذا

لـَكُْم. ِ الكامِلَة المَِسيِح ِ بِبَرَكَة َسآتِي أزُورُكُْم،
فِي ِجهادَِي تُشارُِكونِي أْن القُدُِس، وِح ُّ الر مَِن ِ النّابِعِة ةِ َّ َحَب وَبِالم المَسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب بِر ُأناِشدُكُْم الإخوَةُ، ها أّيُ ٣٠

لَدَى ً مَقبُولَة ِخدمَتي تَكُونَ وَأْن ةِ، َّ اليَهُودِي إقلِيِم فِي المُؤمِنِينَ غَيرِ مِْن يُنَجِّيَنِي لـِكَي ٣١ أجلِي، مِْن اللهِ إلَى وا ُّ فَتَُصل الخِدمَةِ،
مَعاً. َ لِنَستَريح بِفَرٍَح، أزُورَكُْم أْن ِ الله ِ بِمَِشيئَة أستَطيُع فَهَكَذا ٣٢ القُدِس. ِ مَدينَة فِي ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ

آمِين. جَمِيعاً. مَعَكُْم َسلاٍم، كُّلِ ُ مَصدَر ُ الله لِيَكُِن ٣٣

١٦
أِخيرَة وَصايا

فِي بِها بُوا تُرَّحِ أْن ُأوِصيكُْم ٢ يا. َكنَْخرِ ِ َكنِيسَة فِي ةٍ خاّصَ ِخدمَةٍ فِي ٌ نَة َّ مُعَي وَِهيَ فِيبِي، بُِأختِنا ً خَيرا ُأوِصيكُْم ١

ً عَونا نَفسُها ِهيَ كانَْت فَقَْد إلَيهِ. َتحتاُج قَْد شَيءٍ أّيِ فِي تُساعِدُوها وَأْن سينَ، مُقَّدَ كَمُؤمِنِينَ بِكُْم َليُق ت ٍ يقَة بِطَرِ ّبِ َّ الر
ِبحَياتِهِما خاَطرا ذيِن َّ الل ٤ يَسُوعَ، المَِسيِح فِي ِ الخِدمَة فِي يكَيَّ شَرِ وَأكِيلا ِيْسكِلّا بِر عَلَى َسلِّمُوا ٣ أيضاً. أنا وَلِْي يَن لـَِكثِيرِ

15 :52 إَشعْياء ١٥:٢١ ٧٤



٢٧ : ١٦ رُوما ١٧٩٠ ٥ : ١٦ رُوما

أعضاءِ عَلَى ً أيضا َسلِّمُوا ٥ الُأخرَْى. الُأمَِم فِي الكَنائِِس كُّلُ ً أيضا بَْل يَشكُرُهُما، الَّذِي وَحدِي لَسُت وَأنا أجلِْي. مِْن
بَيتِهِما. فِي َيجتَمِعُونَ الَّذِيَن ِ الـَكنِيسَة

مِْن ً َكثِيرا تَعِبَْت َّتِي ال َ يَم مَر عَلَى َسلِّمُوا ٦ أِسيّا. فِي المَِسيِح إلَى المُهتَدِيَن َل أّوَ كانَ الَّذِي َحبيبْي أبَيْنِتُوَس عَلَى َسلِّمُوا
آمَنا وَقَْد ُسِل، ُّ الر بَينَ بارِزاِن خادِماِن وَهُما الّسِجِن. فِي وَرَفِيقَّيَ ، يبَّيَ قَر ِياَس يُون وَ أنْدَرُونِكُوَس عَلَى َسلِّمُوا ٧ ـِكُْم. أجل

قَبلِي. بِالمَِسيِح
َحبيبْي. إْستاِخيَس وَعَلَى المَِسيِح، ِ ِخدمَة فِي يكِنا شَرِ بانُوَس ُأوْر عَلَى َسلِّمُوا ٩ . ّبِ َّ الر فِي َحبِيبِْي أْمبِلِياَس عَلَى َسلِّمُوا ٨

بُولُوَس. أرِْستُو ِ عائِلَة مِْن الَّذِيَن عَلَى َسلِّمُوا المَِسيِح. فِي ِ يمانِه إ ِ أصالَة عَلَى بَرهََن الَّذِي َلَِّس أب عَلَى َسلِّمُوا ١٠

عَلَى َسلِّمُوا ١٢ . ّبِ َّ الر إلَى يَنتَمُونَ الَّذِيَن وَس نَرِْكّسُ ِ عائِلَة مِْن الَّذِيَن عَلَى َسلِّمُوا يبْي. قَر هِيرُودِيُونَ عَلَى َسلِّمُوا ١١
رُوفَُس، عَلَى َسلِّمُوا ١٣ . ّبِ َّ لِلر ً َكثِيرا تَعِبَْت َّتِي ال بَةِ، َحْبو الم بَرِْسيَْس عَلَى َسلِّمُوا . ّبِ َّ لِلر ِبجِّدٍ العامِلَتَينِ يفُوسا ِ وَتَر يفَيْنا ِ تَر
باَس وَبَتْرُو وَهَرْماَس وَفلِيغُونَ ِيتَُس أِسينْكِر عَلَى َسلِّمُوا ١٤ أيضاً. أنا لِي ُأمٍّ ِ بِمَثابَة ِهيَ َّتِي ال ِ ُأمِّه وَعَلَى المُتَمَيِّزِ، المُؤمِِن ذَلَِك

مَعَهُْم. الَّذِيَن ِ وَالإخوَة وَهَرْمِيَس
َسلِّمُوا ١٦ مَعَهُْم. الَّذِيَن سينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ جَمِيِع وعَلَْى وَُأولُمْباَس، وَُأختِهِ، يُوَس وَنِيرِ وَُجوليا فِيلُولُوغَُس عَلَى َسلِّمُوا ١٥

َسةٍ. مُقَّدَ بِقُبلَةٍ بَعٍض عَلَى بَعُضكُْم
المَِسيِح. كَنائِِس جَمِيُع عَلَيكُْم ُ تُسَلِّم

مَعاثِرَ، النّاِس يِق َطرِ فِي يََضعُونَ وَ الانقِساماِت يُسَبِّبُونَ الَّذِيَن مَِن يَْن حَذِرِ تَكُونُوا أْن عَلَى ُ الإخوَة ها أّيُ كُْم ُّ وَأُحث ١٧
شَهَواتِهِْم. َيخدِمُونَ بَْل المَِسيَح، يَسُوعَ نا َّ َب ر َيخدِمُونَ لا هُْم إّنَ ١٨ هَؤُلاءِ. بُوا َّ فَتََجن ُمُوهُ. أخَذت الَّذِي علِيِم َّ الت عَكِس عَلَى
ً ِجّدا مَسرُورٌ أنا لِهَذا َمِيِع. الج إلَى طاعَتِكُْم ُ خَبَر وََصَل لَقَْد ١٩ قِهِْم. ُّ َل وَتَم المَعسُوِل بِكَلامِهِمُ البُسَطاءِ قُلُوَب َيخدَعُونَ وَهُْم
كُّلِ ُ مَصدَر َ هُو الَّذِي ُ وَالله ٢٠ رِّ. َّ بِالش ُق َّ يَتَعَل ما فِي َ ياء ِ وَأبر الخـَيْرِ، عَمَِل فِي َ حَُكماء تَكُونُوا أْن يدُكُْم ُأرِ لـَِكنِّي مِنكُْم.

أقدامِكُْم. َتحَت ً يبا قَرِ بلِيَس إ َسيَسَحُق َسلاٍم
المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ نِعمَة مَعَكُْم لِتَكُْن

بائي. أقرِ وَُسوِسيبابْرُُس ياُسونُ، وَ لُوِكيُوُس عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم َكما العَمَِل. فِي َ يكِي شَرِ تِيمُوثاوَُس عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم ٢١

ِ الـَكنِيسَة وَمُِضيُف مُِضيفِي غايُُس عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم ٢٣ . ّبِ َّ الر فِي عَلَيكُْم ُ ُأَسلِّم الرِّسالَةِ، ِ هَذِه مُدَّوِنُ ِيُوُس تَرْت وَأنا ٢٢

َكواْرتُُس. وَأُخونا أراستُُس، ِ المَدِينَة ُصندُوِق أمِينُ عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم هُنا. كُلِّها
بِشارَتِي ِبحَسَِب الإيماِن فِي يَكُْم ِّ يُقَو أْن القادِرِ ِ لله َجدُ الم ٢٥ آمينَ. جَمِيعاً. مَعَكُْم المَسيِح يَسوعَ نا َّ َب ر ُ نِعْمَة لِتَكُْن ٢٤

ِ بِواِسطَة الآنَ لَنا ُأعلَِن َّ ثُم ٢٦ يلَةً، َطوِ ً أجيالا ً َمخْفيّا َظّلَ الَّذِي لِلسِّرِّ ِ الله إعلاِن َحسََب المَِسيِح، يَسُوعَ عَْن بِها ُ ُأبَشِّر َّتِي ال
ِ الله ِ طاعَة إلَى عُوِب الّشُ جَمِيُع َ تَْأتِي لـِكَي مَعلُوماً، السِّرُّ صارَ وَهَكَذا ٧٥. رمَدِّيِ َّ الس ِ الله أمرِ ِبحَسَِب الأنبِياءِ، كِتاباِت

بِالإيماِن.
آمِينَ. الأبَدِ. إلَى المَِسيِح يَسُوعَ فِي ُ الحَِكيم الوَِحيدُ ُ الإلَه دِ لِيَتَمَجَّ ٢٧

١٦:٢٦ ٧٥
نهاية. ولا له بداية لا أي الأبدّي: الأزليّ السرمدي.



٢١ : ١ كورنثوس     ١ ١٧٩١ ١ : ١ كورنثوس     ١

ُكورنثُوس إلَى الُأولَى ُ الرِّسالَة
ِ الله ِ َكنِيسَة أعضاءِ إلَى ٢ ُسْستانِيَس أِخينا وَمِْن يَسُوعَ، لِلمَِسيِح ً رَُسولا لِيَكُونَ ُ فَدَعاه ُ الله َ شاء الَّذِي بُولَُس مِْن ١
يَدعُونَ الَّذِيَن كُّلِ وَإلَى َس، المُقَّدَ ُ َشعبَه لِيَكُونُوا ِ الله مَِن يَْن ِّ وَالمَدعُو يَسُوعَ، المَِسيِح فِي سينَ المُقَّدَ ُكورِنثُوَس ِ مَدِينَة فِي

المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر وَمِْن أبِينا ِ الله مَِن وََسلامٌ ٌ نِعمَة لـَكُْم لِتَكُْن ٣ كانُوا. َما أين ِنا، ّ َب وَر َّبِهِْم ر المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بِاسِْم
الله ُ يَشكُر بُولُُس

َ أغنِياء المَِسيِح فِي ْ صِرتُم ْ فَأنتُم ٥ يَسُوعَ. المَِسيِح فِي لـَكُْم ِ بَة المَوهُو ِ الله ِ نِعمَة بِسَبَِب ـِكُْم، أجل مِْن ً دائِما إلَهِي ُ أشكُر ٤

لِذَلَِك ٧ بَينَكُْم. تَْت َّ تَثَب قَْد المَِسيِح عَِن لـَكُْم شَهادَتَنا أّنَ يَعنِي وَهَذا ٦ مَعرِفَةٍ. كُّلِ وَفِي كَلاٍم كُّلِ فِي شَيءٍ: كُّلِ فِي
ى َّ َحت ً أيضا َسيُثَبِّتُكُْم الَّذِي َ وَهُو ٨ َمجِيئِهِ. فِي المَِسيُح يَسُوعَ نا ُّ َب ر يُعلََن أْن تَنْتَظُرُونَ ْ وَأنتُم ةٍ، َّ رُوِحي ٍ مَوهِبَة ُ ة َّ أي تَنقُُصكُْم لا
ِنا. ّ َب ر المِِسيِح يَسُوعَ ِ ابنِه مََع ِ رِكَة َّ الش إلَى دَعاكُْم الَّذِي ُ الله َ هُو فَأمِيٌن ٩ المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر يَوِم فِي مَلُومِينَ َ غَيْر ِ النِّهايَة

ُكورِنثُوس ِ َكنِيسَة فِي مَشاكُِل
مَكاٌن لِلانقِساماِت يَكُونَ فَلا أِي، َّ الر فِي ً جَمِيعا فِقوا َّ تَت أْن المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بِاسِْم ُ الإخوَة ها أّيُ أرُجوكُْم لـَِكنِّي ١٠

خُلُوِي، ِ عائِلَة يِق َطرِ عَْن عَنكُْم أخبارٌ إْخوَتِي يا وََصلَتنِي فَقَْد ١١ واِحدٍ. وَهَدٍَف واِحدٍ فِكرٍ فِي حِدُوا تَّتَ أْن بَْل بَينَكُْم،
ُّوَس،» أبُل أتْبَُع «أنا آخَرُ: يَقُوُل وَ بُولَُس.» أتْبَُع «أنا يَقُوُل: أحَدَكُْم أّنَ َ هُو أعنِيهِ وَما ١٢ مُشاجَراٌت. بَينَكُْم إّنَ تَقُوُل
َ هُو بُولَُس ألَعَّلَ مُنقَسِمٌ؟ المَِسيُح فَهَِل ١٣ المَِسيَح.» فَأتْبَُع أنا «أمّا آخَرُونَ: يَقُوُل بَينَما بُطرَُس،» أتْبَُع «أنا وَآخَرُ:
لِئَلّا ١٥ وَغايَِس، يْسبُوَس ِ كِر إلّا مِنكُْم ُأعَمِّْد لَْم لِأنِّي َ الله ُ أشكُر ١٤ بُولَُس؟ بِاسِْم ْ دتُم تَعَمَّ أْم ـِكُْم؟ لِأجل ُصلَِب الَّذِي
ُكنُت إْن ُ أذكُر فَلا تِكُْم، َّ لِبَقِي ِ بِالنِّسبَة أمّا أيضاً. استِفاناَس بَيَت دُت َّ عَم وَقَْد ١٦ باْسمِي! ْ ْدتُم تَعَمَّ كُْم َّ إن أحَدُكُْم يَقُوُل
فِي ٍ بَراعَة عَلَى ذَلَِك فِي مُعتَمِدٍ َ غَير البِشارَةَ. لُِأعلَِن بَْل لُِأعَمِّدَ، المَِسيُح يُرِسلْنِي لَْم إْذ ١٧ مِنكُْم. َ آخَر ً أحَدا دُت َّ عَم قَْد

تِهِ. َّ قُو مِْن المِِسيِح َصلِيُب َسيُفرَغُ ذَلَِك، عَلَى اعتَمَْدُت لَوِ لِأنِّي الكَلاِم.
وَِحكمَتُه ِ الله ُ ة َّ قُو المَِسيُح

ُصونَ. َّ ُيخَل الَّذِيَن نَظَرِ فِي ِ الله ُ ة َّ قُو ها لـَِكنَّ الهالـِِكينَ، نَظَرِ فِي ٌ حَماقَة لِيِب الّصَ ُ فَبِشارَة ١٨

يَقُوُل: فَالكِتاُب ١٩

الحَُكماءِ، ِ ِحكمَة عَلَى «َسأقضِي
١ الأذكِياءَ.» َ ذَكاء وَُأبْطُِل

العالَِم َ ِحكمَة ُ الله َيجعَِل ألَْم الزّائِِل؟ العَصرِ هَذا فِي ُجادُِل الم َ هُو أيَن الباِحُث؟ ُ العالِم َ هُو أيَن الحَِكيمُ؟ َ هُو فَأيَن ٢٠

يُؤمِنُونَ الَّذِيَن ُيخَلَِّص أْن ُ الله فَاختارَ اللهَ، يَعرَِف أْن فِي ِ ِبحِكمَتِه ُ العالَم يَفشََل أْن ِ الله ُ ِحكمَة شاءَْت فَقَْد ٢١ حَماقَةً؟
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ُ فَنُبَشِّر َنحُن أمّا ٢٣ ِحكمَةً، يَطلُبُونَ ونَ ُّ ِي وَاليُونان مُعِجزاٍت، يَطلُبُونَ فَاليَهُودُ ٢٢ العالَِم. نَظَرِ فِي ٌ حَماقَة ِهيَ َّتِي ال ِ بِالبِشارَة
اللهُ، دَعاهُمُ الَّذِيَن إلَى ِ بِالنِّسبَة أمّا ٢٤ حَماقَةً. ونَ ُّ ِي اليُونان فِيهِ وَيَرَى لَهُْم، ً إساءَة ذَلَِك فِي اليَهُودُ فَيَرَى باً، مَصلُو بِالمَِسيِح
ِ ِحكمَة مِْن أحكَمُ َ هُو اللهِ، َ حَماقَة ُأولَئَِك ُ يَعتَبِرُه َما ف ٢٥ وَِحكمَتُهُ. اللهِ ُ ة َّ قُو َ هُو الَّذِي بِالمَِسيِح ُ نُبَشِّر نا َّ فَإن يونانِيِّنَ، وَ ً يَهُودا

النّاِس! ةِ َّ قُو مِْن أقوَى َ هُو اللهِ، َضعَف ُ يَعتَبِرُونَه وَما النّاِس!
المَقايِيِْس َحسََب َ حَُكماء مِنكُْم َكثِيرُونَ يَكُِن لَْم ِحينَ فِيهِ، ُ الله ُ دَعاكُم الَّذِي الوَقِت إلَى انتَبِهُوا الإخوَةُ، ها أّيُ ٢٦
أحمَُق َ هُو ما اختارَ َ الله إّنَ بَْل ٢٧ الأصِل. َ شُرَفاء مِنكُْم َكثِيرُونَ يَكُْن وَلَْم ياءَ، أقوِ مِنكُْم َكثِيرُونَ يَكُْن وَلَْم ةِ، َّ ي البَشَرِ
فِي ٌ وَُمحتَقَر وَِضيٌع َ هُو ما ُ الله اختارَ ٢٨ . قَوِّيٌ َ هُو ما ُيخزَِي لـِكَي َضعِيٌف َ هُو ما وَاختارَ الحَُكماءَ، ُيخزَِي لـِكَي العالَِم، فِي
ُ مَصدَر َ فَهُو ٣٠ اللهِ. أمامَ أحَدٌ َ يَفتَِخر لا لـِكَي وَذَلَِك ٢٩ «شَيءٌ.» َ هُو ما عَلَى يَقضِيَ لـِكَي لاشَيءَ» َّ «ال وَاْختارَ العالَِم،

الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٣١ وَفِداءً. ً وَقَداَسة ً وَبِرّا ً ِحكمَة اللهِ مَِن لَنا َ صار الَّذِي يَسُوعَ، المَِسيِح فِي َحياتِكُْم

٢ «. ّبِ َّ بِالر ْ فَلْيَفتَِخر يَفتَِخرَ، أْن أحَدٌ أرادَ «إْن
٢

المَصلُوب المَِسيِح ُ رِسالَة
ألّا مُت َّ َصم نِي َّ فَإن ٢ ةِ. َّ ي البَشَرِ ِ بِالحِْكمَة أْو ِ البَلاغَة بِكَلاِم ِ الله سِرَّ عَلَيكُْم ً مُذِيعا آِت لَْم الإخوَةُ، ها أّيُ ِجئتُكُْم فَحـِينَ ١
وَلَْم ٤ َشدِيدٍ. وَارتِعاٍب وََخوٍف َضعٍف فِي فَجِئتُكُْم ٣ لِيِب. الّصَ عَلَى ُ وَمَوتَه المَِسيَح يَسُوعَ إلّا بَينَكُْم وَأنا ً َشيئا أعرَِف
يمانُكُْم إ يَعْتَمِدَ لا لـِكَي وَذَلَِك ٥ تِهِ. َّ وَقُو وِح ُّ الر بِبُرهاِن بَْل ةِ، َّ ي البَشَرِ ِ الحِْكمَة مَِن ٍ مُقنِعَة بِكَلِماٍت وَرِسالَتِي كَلاِمي ُأقَّدِْم

اللهِ. ةِ َّ قُو عَلَى بَْل البَشَرِ، ِ ِحْكمَة عَلَى

الله ُ ِحكمَة
نا َّ لـَِكن ٧ الزّائِلِينَ. العالَِم هَذا حُّكاِم مِْن ِهيَ وَلا العالَِم، هَذا َ ِحكمَة لَيسَْت ها لـَِكنَّ النّاِضجـِينَ، بَينَ ً ِحكمَة كلامُنا يُعلُِن ٦
َمجدِنا. أجِل مِْن ماِن َّ الز بَدءِ قَبَل ً مُسبَقا دَها حَّدَ َ الله لـَِكّنَ النّاِس، عَِن ً ة َّ َمخفِي كانَْت َّتِي ال ِ الله ِ ِحكمَة سِرِّ عَْن مُ َّ نَتَكَل

الكِتاُب: يَقُوُل َكما لـَِكْن ٩ َجِيدَ. الم ّبَ َّ الر َصلَبُوا َما ل عَرَفُوها، فَلَو العالَِم. هَذا حُّكاِم مِْن أّيٌ يَعرِفْها لَْم ٌ ِحكمَة وَِهيَ ٨

عَيٌن، ُ تُبصِرْه لَْم «ما
ُأذٌُن، ِ بِه سَمِعَْت وَلا
بَشَرٍ، ُ فِكر ُ لَه َّ َتخَي وَلا

٣ ونَهُ.» ُّ ُيحِب ذيَن َّ لِل ُ الله ُ ه أعَّدَ ما
اللهِ. أعماَق ى َّ َحت شَيءٍ، كُّلَ يَكِشُف وُح ُّ فَالر القُدُِس. وِح َّ بِالر لَنا ُ أعلَنَه َ الله لـَِكّنَ ١٠
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اللهِ. رُوُح إلّا ِ الله أفكارَ يَعرُِف أحَدَ لا كَذَلَِك فِيهِ، َّتِي ال الإنساِن رُوُح إلّا الإنساِن أفكارَ يَعرُِف أحَدَ فَلا ١١

َ وَِهي ١٣ اللهُ. يّاها إ وَهَبَنا َّتِي ال َ الأشياء نَعرَِف لـِكَي اللهِ، مَِن يَأتِي الَّذِي وَح ُّ الر بَِل العالَِم، رُوَح نَنَْل لَْم نا َّ لـَِكن ١٢

َ ة َّ وِحي ُّ الر الحَقائَِق ُ فَنُفَسِّر القُدُُس، وُح ُّ الر لَنا يُعَلِّمُها كَلِماٌت ِهيَ ما َّ وَإن بَشَرٍ، مِْن مْها َّ نَتَعَل وَلَْم بِها مُ َّ نَتَكَل َّتِي ال ُ الأشياء
حَماقَةً، يَعتَبِرُها ُ ه َّ لِأن اللهِ، رُوُح يُعلِنُها َّتِي ال الحَقائَِق يَقبَُل لا ِ الله رُوُح فِيهِ لَيَس الَّذِي خُص فَالّشَ ١٤ ةٍ. َّ رُوِحي بِكَلِماٍت
الُأمُورِ، كُّلَ يَقِيَس أْن فَيَستَطِيُع وِحيُّ ُّ الر خُص الّشَ أمّا ١٥ . رُوِحيٍّ بِمِقياٍس تُقاُس ها لِأّنَ يَفهَمَها، أْن يَستَطِيُع وَلا

مَكتُوٌب: َ هُو فََكما ١٦ يَقِيسُوهُ. أْن ِيَن لِلآخَر ُمِكُن ي لا لـَِكْن

، ّبِ َّ الر َ فِكر يَعرُِف الَّذِي ذا «مَْن
٤ ؟» ّبَ َّ الر َ يُعَلِّم أْن يَستَطيُع مَْن

المَِسيِح. ُ فِكر فَلَنا َنحُن أمّا

٣
لله خادِماِن

ُأخاطِبَكُْم أْن إلَى اضطَرَْرُت بَِل رُوِحيِّينَ، كَُأناٍس ُأخاطِبَكُْم أْن عَلَى ً قادِرا أُكْن لَْم الإخوَةُ، ها أّيُ أنِّي، َ غَير ١

ذَلَِك، عَلَى بَعدُ يَن قادِرِ تَكُونُوا لَْم إْذ َحقِيقِيّاً. ً َطعاما لا حَلِيباً، فَسَقَيتُكُْم ٢ المَِسيِح. فِي كَأطفاٍل يِّينَ، دُنيَوِ كَُأناٍس
يِّينَ دُنيَوِ تَكُونُونَ أفَلا بَينَكُْم، وَنِزاعٌ َحسَدٌ يُوجَدُ فَحـِينَ يِّينَ. دُنيَوِ تَزالُونَ ما َّكُْم لِأن ٣ الآنَ. عَلَيهِ يَن قادِرِ ُ غَير ْ أنتُم بَْل
تَكُونُونَ أفَلا ُّوَس،» أبُل أتْبَُع «أنا آخَرٌ: يَقُوُل وَ بُولَُس،» أتْبَُع «أنا أحَدُكُْم: يَقُوُل فَحـِينَ ٤ العالَِم؟ أهُل يَسلُُك َكما سالـِِكينَ

يِّينَ؟ دُنيَوِ
. ّبُ َّ الر ُ لَه ُ دَه حَّدَ َكما ُ عَمَلَه مِنّا كُّلٌ عَمَِل بِواِسطَتِهِما. ْ آمَنتُم خادِماِن إلّا َنحُن ما بُولُُس؟ َ هُو وَمَْن ُّوُس، أبُل َ هُو فَمَْن ٥

الَّذِي ِ لله بَْل لِساقِيها، وَلا ةٌ، َّ أهَمِّي ِ البِذرَة لِزارِِع َما ف ٧ نَمّاها. الَّذِي َ هُو َ الله لـَِكّنَ َسقاها، ُّوُس وَأبُل البِذرَةَ، أنا فَزَرَعُت ٦

عَمَلِهِ. ثَمَرِ َحسََب ُ مُكافَأتَه مِنهُما كُّلٌ وََسيَناُل واِحدٌ. هَدٌَف وَالّساقِي لِلزّارِِع ٨ َمِّي. ُن ي
َحسََب الأساَس وََضعُت حَِكيٍم، وَكَباٍن ١٠ ِناؤُهُ. وَب ِ الله َحقُل ْ وَأنتُم اللهِ، ِ ِخدمَة فِي يكاِن وَشَرِ عامِلاِن فَنَحُن ٩

يَبنِي َكيَف واِحدٍ كُّلُ فَلْيَنتَبِهْ الأساِس. هَذا عَلَى يَبنُونَ ِيَن آخَر ً أشخاصا هُناكَ أّنَ َ غَير اللهُ. يّاها إ أعطانِي َّتِي ال ِ المَوهِبَة
أحَدٌ كانَ فَإْن ١٢ المَِسيِح. يَسُوعَ أْي أصلاً، وُِضــَع الَّذِي ذاكَ َ غَير َ آخَر ً أساسا يََضَع أْن أحَدٌ ُ يَقدِر لا إْذ ١١ عَلَيهِ.
عَمَُل َ يَظهَر أْن بُّدَ فَلا ١٣ قَّشاً، أْو ً تِبنا أْو ً َخشَبا أْو ً يمَة ِ كَر ً ِحجارَة أْو ً ة فِّضَ أْو ً ذَهَبا ً مُستَخدِما الأساِس ذَلَِك عَلَى يَبنِي
واِحدٍ. كُّلِ عَمَِل َ قِيمَة ُ النّار وََستُبَيِّنُ بِالنّارِ، اليَومُ ذَلَِك ُ فَسَيَظهَر َسيُظهِرُهُ. المَِسيِح َمجِيءِ يَومَ لِأّنَ بَعْدُ، فِيما واِحدٍ كُّلِ
كَمَْن َسيَكُونُ ُ ه َّ لـَِكن فَسَيَخلُُص، ُ نَفسُه َ هُو أمّا َيخسَرُ. عَمَلُهُ، احتَرََق وَإذا ١٥ يُكافَُأ. الإنسانُ، ُ بَناه ما َصمَدَ فَإذا ١٤

ناٍر! مِْن هَرََب
13 :40 إَشعْياء ٢:١٦ ٤
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اللهُ، ُ بُه ِّ َسيَُخر اللهِ، هَيكََل أحَدُهُْم َب خَرَّ فَإذا ١٧ فِيكُْم؟ ساِكٌن اللهِ رُوَح وَأّنَ اللهِ، هَيكَُل َّكُْم أن تَعلَمُونَ ألا ١٦

هَذا مَقايِيِس َحسََب ٌ حَِكيم ُ ه َّ أن يَظُّنُ مَْن بَينَكُْم كانَ إْن أنفُسَكُْم. َتخدَعُوا فَلا ١٨ أنتُمْ. َ وَهُو ٌس، مُقَّدَ ِ الله هَيكََل لِأّنَ
الكِتاُب: يَقُوُل اللهِ. نَظَرِ فِي ٌ حَماقَة العالَِم هَذا ُ فَحِكمَة ١٩ َحّقاً!» ً حَِكيما يَكُونَ لـِكَي ‹أحمََق› فَلْيَصِرْ العالَِم،

٥ بِذَكائِهِْم.» َ الحَُكماء ُ الله «يَصطادُ

أيضاً: يَقُوُل وَ ٢٠

٦ باطِلَةٌ.» الحَُكماءِ أفكارَ أّنَ ُ يَعلَم ّبُ َّ «الر

ُ َياة وَالح ُ وَالعالَم وَبُطرُُس وُس ُّ وَأبُل بُولُُس ٢٢ لـَكُْم: ِهيَ الأشياءِ كُّلَ لِأّنَ بِبَشَرٍ، أحَدٌ يَتَباهَى أْن يَنبَغي فَلا ٢١

للهِ. وَالمَِسيُح لِلمَِسيِح، ْ وَأنتُم ٢٣ لـَكُْم. ِهيَ الأشياءِ كُّلُ المُستَقبَِل. في وَما الحاضِرِ في ما وَالمَوُت،

٤
المَِسيح خُّدامُ

بِالثِّقَةِ. ِيَن جَدِير ةٍ، َّ مَسؤُولِي عَلَى المُؤتَمَنُونَ يَكُونَ أْن يُفتَرَُض وَ ٢ اللهِ. أسرارِ عَلَى مُؤتَمَنِينَ لِلمَِسيِح َكخُّداٍم إلَينا انظُرُوا ١

أيضاً. نَفسِي عَلَى أحكُمُ لا إنِّي بَْل ، عَلَيَّ ةٍ َّ ي بَشَرِ ٍ َمحكَمَة ُ ة َّ أي أْو ْ أنتُم َتحكُمُونَ ْ ُكنتُم إْن اهتِماٍم أدنَى ُّ أهتَم لا لـَِكنِّي ٣

ٍ مَسألَة ةِ َّ أي فِي َتحكُمُوا فَلا ٥ . عَلَيَّ َيحكُمُ الَّذِي َ هُو ّبُ َّ الر بَِل يُبَرِّرَنِي، ما َ هُو هَذا لَيَس وَلـَِكْن مُرتاٌح، فََضمِيرِي ٤

ذَلَِك فِي القُلُوِب. دَوافـِـَع وََسيَكِشُف لمَةُ، الّظُ تَستُرُها َّتِي ال َ الأشياء ُ َسيُنِير الَّذِي ّبُ َّ الر َ يَأتِي أْن قَبَل أْي الأواِن، قَبَل
نَفِسهِ. ِ الله مَِن واِحدٍ لِكُّلِ المَدُح َسيَكُونُ الوَقِت،

تَتَجاوَزوا «لا القَوِل: مَعنَى مِثالِنا مِْن مُوا َّ تَتَعَل لـِكَي لِفائِدَتِكُْم، وَعَنِّي وَس ُّ أبُل عَْن الُأمُورَ ِ هَذِه ُلُْت ق لَقَْد الإخوَةُ، ها أّيُ ٦

أفَضُل ََّك إن يَقُوُل الَّذِي ذا فَمَْن ٧ الآخَرِ. ِضّدَ أحَدُكُْم بِينَ ِّ وَمُتََحز يَن ِ مُتَحَيِّز ياءِ، بِالـِكبرِ تَنتَفُِخوا فَلا مَكتُوٌب.» َ هُو ما
يُعَط لَْم ُ ه َّ وَكَأن تَتَباهَى فَلِماذا لََك، ُأعطَِي قَْد ُ ـِكُه تَمل شَيءٍ كُّلُ وَمادامَ لََك؟ يُعَط وَلَْم ُ تَملـُكُه الَّذِي وَما ِيَن؟ الآخَر مَِن

لََك؟
لَيتَكُْم يا وَ ِنا. دُون ًمِْن مُلُوكا ْ صِرتُم َّكُْم وَأن أغنِياءَ، ْ صِرتُم َّكُْم أن ونَ ُّ تَظُن َلزَمُكُْم. ي ما كُّلَ الآنَ لَدَيكُمُ أّنَ ونَ ُّ تَظُن ْ أنتُم ٨

يُوَضُع َكما ، ّفِ الّصَ ِ آِخر فِي ُسَل ُّ الر َنحُن يََضعُنا َ الله أّنَ لِي يَبدُو لـَِكْن ٩ مَعَكُْم! ً مُلُوكا نَكُونَ لـِكَي َحّقاً، ً مُلُوكا ْ ُكنتُم
أمّا المَِسيِح، أجِل مِْن حَمقَى فَنَحُن ١٠ وَالمَلائِكَةِ. لِلنّاِس كُلِّهِ، لِلعالَِم ً فُرجَة أصبَحنا نا َّ إن ى َّ َحت بِالمَوِْت، َحكُومُونَ الم
ِ حظَة الّلَ ِ هَذِه ى َّ َحت وََنحُن ١١ مُونَ! َّ فَمُكَر ْ أنتُم أمّا ُمحتَقَرُونَ، َنحُن ياءُ! فَأقوِ ْ أنتُم أمّا ُضعَفاءُ، َنحُن المَِسيِح! فِي ُ فَحَُكماء ْ أنتُم
فَنُبارِكُهُْم، النّاُس يُعَيِّرُنا بِأيدِينا. عامِلِينَ نَتعَُب ١٢ فِيهِ. ُّ نَستَقِر ً بَيتا َنجِدُ وَلا ِبخُشُونَةٍ، وَنُعامَُل وَنَعرَى، وَنَعطَُش َنجُوعُ

حظَةِ. الّلَ ِ هَذِه ى َّ َحت الأْرِض َ ُحثالَة العالَِم، َ نِفايَة صِرنا بِلُطٍف. بُهُْم فَنُجاوِ ونَنا وَيَذِمُّ ١٣ فَنَحتَمِلُهُْم، إلَينا وَيُِسيئُونَ
11 :94 المزمور ٣:٢٠ ٦ 13 :5 أيوب ٣:١٩ ٥
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كانَ لَوْ ى َّ فَحَت ١٥ الأِحبّاءَ. أبنائِي يا لـَكُْم، ِ ِصيحَة َّ الن َسبِيِل عَلَى أقُوُل بَْل ـِكُْم. َتخِجيل بِغَرَِض هَذا أقُوُل لا وَأنا ١٤
ِ بِواِسطَة يَسُوعَ المَِسيِح فِي لـَكُْم ً أبا صِرُت فَقَْد الإيماِن. فِي َكثِيرُونَ ٌ آباء لـَكُْم فَلَيَس المَِسيِح، فِي الأوِصياءِ آلاُف لـَكُْم
وَالوَفِيُّ ُ يز العَزِ ابنِي َ وَهُو إلَيكُْم، تِيمُوثاوَُس إرساِل إلَى دَعانِي ما َ هُو وَهَذا ١٧ بِي. لُوا َّ َمَث تَت أْن إلَيكُْم فَأطلُُب ١٦ البِشارَةِ.
لِكُّلِ ُأعَلِّمُها َّتِي ال ُ المَبادِئ وَِهيَ يَسُوعَ. بِالمَِسيِح الإيماِن َحياةِ فِي عَلَيها ُ أِسير َّتِي ال بِالمَبادِِئ َسيُذَكِّرُكُْم َ وَهُو . ّبِ َّ الر فِي
ً يبا قَرِ َسآتِي أنِّي َ غَير ١٩ إلَيكُْم. َ آتِي لَْن أنِّي ظانِّينَ ياءِ بِالـِكبرِ انتَفَُخوا قَدِ مِنكُْم ً ُأناسا لـَِكّنَ ١٨ مَكاٍن. كُّلِ فِي الكَنائِِس
لَيَس ِ الله فَمَلـَكُوُت ٢٠ المَزعُومَةِ. تِهِمُ َّ قُو مِْن بَْل ياءِ، بِالـِكبرِ المُنتَفِِخينَ كَلاِم مِْن لا ُق، َسأَتحَّقَ وَعِندَئِذٍ . ّبُ َّ الر َ شاء إْن

ُّطِف؟ الل وَرُوِح ةِ َّ َحَب بِالم أْم أدِيِب، َّ الت بِعَصا ِيكُْم آت أْن ِيدُونَ أتُر ِيدُونَ؟ تُر َماذا ف ٢١ ةٍ. َّ قُو بَْل َلِيٍغ ب كَلاٍم مَلـَكُوَت
٥

الـَكنِيسَة فِي ٌ ة َّ أخلاقِي ٌ مُشكِلَة
َ زَوجَة ُ يُعاشِر الَّذِي جَُل َّ الر ذَلَِك بِهَذا أقِْصدُ المُؤمِنِينَ! غَيرِ بَينَ ى َّ َحت مَعرُوٌف َ هُو ما يَفُوُق ً زِنَى بَينَكُْم أّنَ أسمَُع وَأنا ١
مَْن تَطرُدُوا أْن عَلَيكُْم كانَ ذَلَِك؟ بِسَبَِب َتحزَنُوا أْن بِكُْم ُ َيجدُر كانَ أما ياءِ! بِالـِكبرِ مُنتَفُِخونَ ْ فَأنتُم هَذا وَمََع ٢ ِيهِ! أب

بَينِكُْم. مِْن بِذَلَِك ُ يُقُوم
الفِعلَةِ، ِ بِهَذِه قامَ مَْن عَلَى ً حُكما بِالفِعِل أصدَرُت وَقَْد وِح. ُّ بِالر ٌ حاضِر لـَِكنِّي الجَسَدِ، فِي عَنكُْم غائٌِب أنِّي َصحِيٌح ٣

ِنا ّ َب ر ُ ة َّ قُو وََستَكُونُ بِرُوِحي، مَعَكُْم َسأُكونُ المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بِاسِْم َتجتَمِعُونَ فَحـِينَ ٤ بَينَكُْم. ً حاضِرا ُكنُت لَوْ َكما
. ّبِ َّ الر يَوِم فِي ُ رُوحُه َتخلَُص لـِكَي ةِ،٨ َّ الجَسَدِي ِ َطبِيعَتِه لِهَلاِك يطاِن٧ للّشَ جُِل َّ الر هَذا مِثَل َسلِّمُوا عِندَئِذٍ ٥ أيضاً. بَينَكُْم
ِ َمِيرَة الخ مَِن ُصوا َّ فَتَخَل ٧ َيخْتَمِرُ؟ ُ ه َّ كُل العَِجينَ َيجعَُل ِ َمِيرَة الخ ًمَِن قَلِيلا ً مِقدارا أّنَ تَعلَمُونَ ألا تَتَباهُوا. أْن لـَكُْم ُ َيجُوز لا ٦
فِصِحنا١٠ خَرُوُف َ هُو المَِسيَح لِأّنَ خَمِيرَةٍ،٩ بِلا خُبزٍ َ أرغِفَة بِالمَِسيِح كَمُؤمِنِينَ ْ فَأنتُم جَدِيداً. ً عَجِينا تَكُونُوا لـِكَي ِ القَدِيمَة
خَمِيرَةٍ، بِلا ٍ بِأرغِفَة بَْل رِّ، َّ وَالش ةِ َّ الخَطِي ِ خَمِيرَة العَتِيقَةِ، ِ َمِيرَة بِالخ لَيَس لـَِكْن اْحتِفالَنا، فَلْنُواِصِل ٨ أجلِنا. مِْن َ ذُِبح الَّذِي

وَالحَّقِ. الإخلاِص ِ أرغِفَة
َ ناة ُّ الز العالَِم هَذا أهَل ُتخالِطُوا لا أْن بِذَلَِك أقِصدُ أُكْن لَْم ١٠ ناةَ. ُّ الز ُتخالِطُوا ألّا ِ الّسابِقَة رِسالَتِي فِي إلَيكُْم َكتَبُت ٩

أكتُُب الآنَ لـَِكنِّي ١١ العالَِم. هَذا مِْن الخُرُوِج إلَى ونَ ُّ َستَضطَر َّكُْم فَإن وَإلّا الأوثاِن، َ عَبَدَة أْو ُحتالِينَ الم أوِ الفاِسقِينَ أوِ
يَنبَغِي فَلا ُمحتاٌل. أْو ٌ يْر ِسّكِ أْو مُفتَرٍ أْو أوثاٍن ُ عابِد أْو فاِسٌق أْو زاٍن َ وَهُو مُؤمٌِن ُ ه َّ أن يَزعُمُ مَْن ُتخالِطُوا لا أْن إلَيكُْم
َ هُو ُ فَالله ١٣ الـَكنِيسَةِ؟ إلَى يَنتَمُونَ لا الَّذِيَن عَلَى ً حُكما لُِأطلُِق أنا َشْأنِي َما ف ١٢ الإنساِن! هَذا مِثِل مََع تَأكُلُوا أْن ى َّ َحت

بَينِكُْم.»١١ مِْن َ ير الشِّرِّ «أخرُِجوا فَيَقُوُل: الكِتاُب أمّا عَلَيهِْم. َسيَحكُمُ الَّذِي
٥:٥ ٧

سبيل على وذلك للـكنيسة، الله يوفرها الّتي الحماية من يحرمه الّذي الأمر المؤمنين، شركة من الحرمان هو المقصود يكون أن يمكن للشيطان. … سلّموا
20. :1 تيموثاوس 1 انظر الرب. لحماية ً طلبا يرجع لـكي التأديب،

٥:٥ ٨
«الجسد.» ً حرفيا الجسديّة. طبيعته

٥:٧ ٩
المختمر. غير الخـبز عيد في يؤكل الَّذي الخـبز إلى إشارة خميرة. بلا خبز

٥:٧ ١٠
٥:١٣ ١١ ليب. الّصَ على المسيح لذبيحة رمز وهو اليهودي. الفصح عيد في يُذبح الَّذي الخروف إلى إشارة فصحنا. خروف
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٦
المُؤمِنِين بَينَ ُ الحُكم

إلَى الأمرَ يَرفَُع لا ِماذا ل المُؤمِنِينَ؟ غِيرِ أمامَ ِ مُقاضاتِه عَلَى ُ َيجرُؤ َكيَف نِزاعٌ، أِخيهِ وَبَينَ أحَدِكُْم بَينَ يَكُونُ ِحينَ ١
العالَِم، عَلَى َستَحكُمُونَ ْ دُمتُم وَما العالَِم؟ عَلَى َسيَحكُمُ َس المُقَّدَ ِ الله َشعَب أّنَ تَعلَمُونَ لا كُْم َّ أن أْم ٢ ِس؟ المُقَّدَ ِ الله َشعِب
ِ هَذِه ُأمُورِ فِي َنحكُمَ أْن ً إذا فَبِالأولَى مَلائِكَةٍ؟ عَلَى َسنَحكُمُ نا َّ أن تَعلَمُونَ ألا ٣ بَِسيطَةٍ؟ مَسائَِل فِي لِلحُكمِ لِينَ َّ مُؤَه ْ أفَلَستُم
ألا ـِكُْم: لِتَخِجيل هَذا أقُوُل ٥ الـَكنِيسَةِ؟ مَِن لَيْسوا قُضاةٍ إلَى َتحتَكِمُونَ ِماذا ل ةٌ، َّ يَومِي قَضايا لَدَيكُْم كانَْت فَإْن ٤ َياةِ! الح
غَيرِ أمامَ ُ أخاه يُقاضِي الأَخ أّنَ َ هُو عِندَكُْم الحاَل لـَِكّنَ ٦ إْخوَتِهِ؟ بَينَ الخِلافاِت حَّلِ عَلَى ٌ قادِر ٌ حَِكيم بَينَكُْم يُوجَدُ

المُؤمِنِينَ!
كُْم َّ إن بَْل ٨ ذَلَِك؟ مِْن ً بَدَلا لَب وَالّسَ َ الإساءَة َتحتَمِلُونَ لا ِماذا ل َخسارَتِكُْم! عَلَى دَلِيٌل بَينَكُْم ُ ة َّ ِي القَضائ عاوَى فَالدَّ ٧
فَلَْن أنفُسَكُْم! َتخدَعُوا لا اللهِ؟ مَلـَكُوَت يَرِثُوا لَْن َ الأشرار أّنَ تَعلَمُونَ ألا ٩ وَتَسلِبُونَهُْم! إْخوَتِكُْم إلَى تُِسيئُونَ الَّذِيَن ُ أنتُم
وَالفاِسقُونَ الّسارِقُونَ وَلا ١٠ وَلوطِيِّينَ، ثينَ َّ ُمخَن ونَ: وَالّشاذُّ ُ ناة ُّ وَالز الأوثاِن ُ وَعَبَدَة ً ِجنِسيّا ونَ ُّ المُنحَل ِ الله مَلـَكُوَت يَرَِث
يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بِاسِْم ْ ْرتُم َّ وَتَبَر ْ ستُم وَتَقَّدَ ْ لْتُم تَغَّسَ كُْم َّ لـَِكن مِنكُْم، بَعٌض كانَ وَهَكَذا ١١ ُحتالُونَ. وَالم وَالمُفتَرُونَ يْرُونَ ّكِ وَالّسِ

إلَهِنا. وَبِرُوِح المَِسيِح
الله َجدِ لِم أجسادَكُْم استَخدِمُوا

شَيءٍ، أّيَ أفعََل أْن فِي ٌ حُرّ نِي َّ أن وََصحِيٌح نافِعاً. شَيءٍ كُّلُ لَيَس لـَِكْن شَيءٍ، أّيَ أفعََل أْن فِي ٌ حُرّ نِي َّ أن َصحِيٌح ١٢
لـَِكّنَ عاِم. الّطَ أجِل مِْن ُ وَالمَعِدَة المَعِدَةِ، أجِل مِْن مَوُجودٌ عامَ الّطَ أّنَ َصحِيٌح ١٣ . فِيَّ مَ يَتَحَكَّ بِأْن لِشَيءٍ أسمََح لَْن لـَِكنِّي

أجسادِنا. احتِياجاِت يَسُّدُ الَّذِي َ هُو ّبُ َّ وَالر . ّبِ َّ الر ِ ِلخِدمَة بَْل للزِّنَْى، أجسادَنا َيخلِْق لَْم َ وَهُو مَعاً. عَلَيهِما َسيَقضِي َ الله
أجسادَكُْم أّنَ تَعلَمُونَ ألا ١٥ تِهِ. َّ بِقُو ً أيضا َنحُن أجسادَنا ُ َسيُقِيم المَوِت، مَِن يَسُوعَ ّبِ َّ الر َجسَدَ ُ الله أقامَ وََكما ١٤

ألا ١٦ لا! بِع بِالّطَ ساقِطَةٍ؟ بامرَأةٍ تَرتَبُِط وَأجعَلُها المَسيِح، َجسَدِ َ أْعضاء آخُذُ فَهَْل المَِسيِح؟ َجسَدِ فِي ٌ أعضاء ِهيَ
واِحداً.»١٢ ً َجسَدا الاثناِن ُ «َسيَِصير الكِتاُب: يَقُوُل إْذ الجَسَدِ؟ فِي مَعَها ً واِحدا ُ يَِصير ٍ ساقِطَة بامرَأةٍ حِدُ يَّتَ مَْن أّنَ تَعلَمُونَ

وِح. ُّ الر فِي ُ مَعَه ً واِحدا يَكُونُ ّبِ َّ بِالر حِدُ يَّتَ مَْن لـَِكْن ١٧

ِ َجسَدِه ِضّدَ ُ فَيُخطِئ الزّاني أمّا َجسَدِهِ، خارُِج ِهيَ المُؤمُِن يَرتَِكبَها أْن ُمِكُن ي ُأْخرَى ةٍ َّ َخطِي فَكُّلُ الزِّنَْى. بُوا َّ فَتََجن ١٨

ألا اللهِ. مَِن ُ قَبِلتُمُوه وَالَّذِي فِيكُْم، الّساِكِن القُدُِس وِح ُّ لِلر هَياكُِل ِهيَ أجسادَكُْم أّنَ تَعلَمُونَ لا َّكُْم أن أْم ١٩ هُوَ.
أجسادِكُْم. باستِخداِم َ الله فَمَجِّدُوا َمٍَن، بِث ُ الله ُ اشتَراكُم فَقَدِ ٢٠ أنفُسَكُْم؟ ونَ َتخُّصُ لا َّكُْم أن تَعلَمُونَ

٧
َّواج الز

24. 21، :22 التثنية كتاب من بَينِكُْم. … أخرُِجوا
٦:١٦ ١٢
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َج. يَتَزَّوَ ألّا جُِل َّ لِلر الأفَضِل مَِن كانَ إْن ُسؤالـُكُْم َمِنها ف عَنها. تَسألُونَنِي ْ َكتَبتُم َّتِي ال الُأمُورِ عَِن فَسَُأِجيبُكُْم الآنَ أمّا ١

ُحقُوقِها، كُّلَ ُ زَوَجتَه وُج َّ الز وَلْيُعِط ٣ زَوُجها. اْمرأةٍ وَلِكُّلِ زَوَجتُهُ، رَجٍُل لِكُّلِ لِتَكُْن لِهَذا الزِّنَى. ُ َخطَر هُناكَ لـَِكْن ٢

َجسَدِهِ، عَلَى وِج َّ لِلز َ ِسيادَة وَلا وِج. َّ للِز بَْل َجسَدِها، عَلَى ِ وجَة َّ لِلز َ ِسيادَة لا ٤ ُحقُوقِهِ. كُّلَ زَوَجها ُ وجَة َّ الز وَلْتُعِط
نَفسَيُكما تَكرِيِس بِهَدَِف َمحدُودَةٍ، ةٍ لمُّدَ ذَلَِك عَلَى فَقتُما َّ ات إذا إلّا الجِنِس، مَِن َ الآخَر أحَدُُكما َيحرِْم فَلا ٥ وجَةِ. َّ لِلز بَْل
بِسَبَِب ةٍ، َّ َخطِي بارتِكاِب يطانُ الّشَ يُكما يُغرِ لِئَلّا ضَرُورِّيٌ وَهَذا ةِ. َّ بِيعِي الّطَ َحياتُِكما ِمُمارََسةِ ل عُودا ذَلَِك وَبَعدَ لاةِ. لِلّصَ

بِذَلَِك. ً آمِرا لا دَةٍ، ُمحَّدَ ٍ لِفَترَة بانفِصالـُِكما ً ساِمحا هَذا أقُوُل ٦ فِس. َّ الن َضبِط عَلَى ِ القُدرَة عَدَِم
يُعطِي وَ باً، عازِ يَبقَى أْن ً واِحدا يُعطِي ُ فَالله اللهُ، ُ لَه ُ وَهَبَه ما َشخٍص لِكُّلِ لـَِكْن مِثلِي! جَمِيعُكُْم كانَ لَوْ ً أحيانا ى َّ أتَمَن ٧

َج. يَتَزَّوَ أْن َ آخَر
لَْم إذا لـَِكْن ٩ مِثلِي. زَواٍج بِلا يَبقُوا أْن لَهُْم الأفَْضِل مَِن ُ ه َّ إن لَهُْم فَأقُوُل وَالأرامِِل، المُتَزَّوِِجينَ لِغَيرِ ِ بِالنِّسبَة أمّا ٨

فَإنِّي لِلمُتَزَّوِِجينَ، ِ بِالنِّسبَة أمّا ١٠ هوَةِ. َّ بِالش ِق ُّ َحر َّ الت مَِن أفَضُل واَج َّ الز لِأّنَ ُجوا، فَلْيَتَزَّوَ أنفُسَهُْم، يَضبُطُوا أْن يَستَطِيعُوا
فَعَلَيها عَنهُ، انفََصلَْت إذا ها لـَِكنَّ ١١ زَوِجها. مِْن لاِق الّطَ إلَى تَسعَى ألّا المَرأةِ عَلَى بِأّنَ ، ّبُ َّ الر مَنا َّ عَل َكما بَْل أنا لا آمُرُ،

زَوَجتَهُ. يُطَلَِّق ألّا جُِل َّ الر وَعَلَى زَوِجها. مََع َّصالُحِ الت إلَى تَسعَى أْن أْو مُتَزَّوِجَةٍ، َ غَير تَبقَى أْن
ٍ مُؤمِنَة غَيرِ اْمرأةٍ مِِن ً مُتَزَّوِجا مُؤمٌِن أٌخ كانَ إْن ذَلَِك، إلَى يُشِرْ لَْم ّبَ َّ الر إّنَ إْذ أنا، فَأقُوُل ةِ َّ لِلبَقِي ِ بِالنِّسبَة أمّا ١٢

العَيِش عَلَى يُوافُِق مُؤمٍِن غَيرِ رَجٍُل مِْن ً مُتَزَّوِجَة ٌ مُؤمِنَة ُأخٌت كانَْت وَإذا ١٣ يُطَلِّْقها. فَلا مَعَهُ، العَيِش عَلَى تُوافُِق
بِزَوِجها حادِها باّتِ ٌ َسة مُقَّدَ ِ المُؤمِنَة ُ غَير ُ وجَة َّ وَالز المُؤمِنَةِ. ِ بِزَوَجتِه ِ حادِه باّتِ ٌس مُقَّدَ المُؤمِِن ُ غَير وُج َّ فَالز ١٤ تُطَلِّْقهُ. فَلا مَعَها،

الحالَةِ. ِ هَذِه فِي ُسونَ مُقَّدَ هُْم أّنَ إلّا يَن. طاهِرِ َ غَيْر أبناؤُكُْم كانَ وَإلّا المُؤمِِن.
أْن فِي ً حُرّا المُؤمُِن رَُف الّطَ يَكُونُ ِ الحالَة ِ هَذِه وَفِي فَلْيُطَلِّْق. لاِق، الّطَ فِي المُؤمِِن ُ غَير رَُف الّطَ رَغَِب إذا لـَِكْن ١٥

فِي ً َسبَبا َستَكُونِينَ ما َّ ُب ر وجَةُ، َّ الز تُها َّ أي المَستَقبََل؟ تَعرِفِونَ فََكيَف ١٦ َسلاٍم. فِي العَيِش إلَى ُ الله ُ دَعاكُم فَقَْد َق. َّ يُطَل
زَوَجتَِك. خَلاِص فِي ً َسبَبا َستَكُونُ ما َّ ُب ر وُج، َّ الز ها أّيُ وَأنَت زَوِجِك. خَلاِص

الله دَعاكُِم يَومَ ْ ُكنتُم َكما عِيشُوا
فِي ِ بِه آمُرُ ما َ هُو هَذا اللهُ. ُ دَعاه عِندما كانَ وََكما ، ّبُ َّ الر ُ لَه اْختارَها َّتِي ال ِ الحالَة َحسََب واِحدٍ كُّلُ فَلْيَسلُْك ١٧

وَهَْل اختِتانِهِ. أمرَ ُيخفَِي أْن هَذا مِثِل عَلَى يَنبَغِي فَلا اللهُ؟ ُ دَعاه عِندَما ً َمختُونا كانَ مَْن بَينَكُْم فَهَْل ١٨ الكَنائِِس. كُّلِ
َمختُوٍن، َ غَير أْو ً َمختُونا المُؤمُِن يَكُونَ أْن يَهُّمُ فَلا ١٩ ُيختَتَنَ. أْن هَذا عَلَى يَنبَغِي فَلا َمختُوٍن؟ ُ غَير َ وَهُو ُ الله ُ دَعاه مَْن بَينَكُْم
ِحينَ ً عَبدا ُكنَت فَهَْل ٢١ فِيها. ُ الله ُ دَعاه َّتِي ال الحاِل عَلَى واِحدٍ كُّلُ فَلْيَبَق ٢٠ اللهِ. وَصايا يُطيَع أْن َ هُو يَهُّمُ ما بَْل
الآنَ، ّبِ َّ الر فِي َ هُو فَمَْن ٢٢ ر. َّ وََتحَر َ الفُرَصة فَانتَهِزِ رَ، َّ تَتَحَر أْن إمكانَِك فِي كانَ إْن لـَِكْن لِذَلَِك. تَنزَِعجْ فَلا دُعِيَت؟
ةِ َّ عُبُودِي َتحَت تَعِيشُوا فَلا َمٍَن، بِث المَِسيُح ُ اشتَراكُم لَقَدِ ٢٣ لِلمَِسيِح. ً عَبدا صارَ فَقَْد ، ّبُ َّ الر ُ دَعاه عِندَما ً عَبدا كانَ ُ ه َّ لـَِكن

فِيها. ُ الله ُ دَعاه َّتِي ال الحاِل عَلَى ُ الإخوَة ها أّيُ واِحدٍ كُّلُ فَليَبَق إذاً، ٢٤ بَشَرٍ.

َّواج الز َحوَل ٌ أسئِلَة
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ٍ جَدِير َكشَخٍص َ رَأيِي ُ ُأقَّدِم لـَِكنِّي . بِهِّنَ ُق َّ يَتَعَل ما فِي ّبِ َّ الر مَِن أمٌر لَدَينا فَلَيَس المُتَزَّوِجاِت، لِغَيرِ ِ بِالنِّسبَة أمّا ٢٥

مِثلِي. زَواٍج بِلا يَبقَى أًْن لِلإنساِن أفَضُل ُ ه َّ فَإن ، الحالِيِّ يِق الّضِ بِسَبَِب َلِي: ي ما أرَى وَأنا ٢٦ رَحمَني. ّبَ َّ الر لِأّنَ بِالثِّقَةِ،
إذا لـَِكْن ٢٨ زَوجَةٍ. عَْن تَبحَْث فَلا زَوجَةٍ؟ بِلا أنَت هَْل مِنها. رِ ُّ َحر َّ الت إلَى تَْسَع فَلا بِزَوجَةٍ؟ مُرتَبٌِط أنَت هَْل ٢٧
هَؤُلاءِ لـَِكّنَ ةً. َّ َخطِي بِذَلَِك تَرتَِكُب لا ها فَإّنَ عَذراءُ، فَتاةٌ َجْت تَزَّوَ وَإذا ةً. َّ َخطِي بِذَلَِك تَرتَِكُب لا ََّك فَإن جَت، تَزَّوَ

المَتاعَِب. ِ هَذِه ُأَجنِّبَكُْم أْن ُأحاوُِل وَأنا ةٍ، َّ َجسَدِي بِمَتاعَِب ونَ ُّ َسيَمُر النّاَس
يَعِيشُوا أْن زَوجاٌت لَهُْم مَْن عَلَى فَصاعِداً، الآنَ َمَِن ف يَنفَدُ. بَدَأ الوَقَت أّنَ َ هُو ُ الإخوَة ها أّيُ ُ أقُولَه أْن ُأحاوُِل وَما ٢٩
ُ غَير هُْم وَكَأّنَ يَعِيشُوا أْن يَن المَسرُورِ وَعَلَى يَنُوُحونَ. لا هُْم وَكَأّنَ يَعِيشُوا أْن يَنُوُحونَ الَّذِيَن وَعَلَى ٣٠ زَوجاٍت. بِلا هُْم وَكَأّنَ
يَعِيشُوا أْن ُ العالَم ُ يُقَّدِمُه ما ونَ ُّ يَستَغِل الَّذِيَن وَعَلَى ٣١ َشيئاً. ـِكُونَ يَمل لا هُْم وَكَأّنَ يَعِيشُوا أْن يَشتَرُونَ مَْن وَعَلَى يَن. مَسرُورِ
. هَّمٍ كُّلِ مِْن خالِينَ تَكُونُوا أْن يدُكُْم ُأرِ فَأنا ٣٢ زائٌِل. الحالِيِّ ِ َشكلِه فِي ُ العالَم فَهَذا َشيئاً، ُ مِنه يَستَفِيدُونَ لا هُْم وَكَأّنَ
إرضاءِ ةِ َّ وََكيفِي نيا الدُّ بُِأمُورِ ٌ ّ مُهتَم َ فَهُو المُتَزَّوُِج جُُل َّ الر أمّا ٣٣ إرضائِهِ. ةِ َّ وََكيفِي ، ّبِ َّ الر بُِأمُورِ ٌ ّ مُهتَم المُتَزَّوُِج ُ غَير جُُل َّ فَالر
، ّبِ َّ الر بُِأمُورِ ُّ تَهتَم ، قَّطُ ْج تَتَزَّوَ لَْم َّتِي ال أوِ ِ المُتَزَّوِجَة ُ غَير ُ وَالفَتاة َكثِيرَةٍ. ُأمُوٍر عَلَى عٌ مُوَزَّ ُ اهتِمامَه فَإّنَ وَلِهَذا ٣٤ زَوَجتِهِ.
زَوِجها. إرضاءِ ةِ َّ وََكيفِي نيا الدُّ بُِأمُورِ ٌ ة فَمُهتَمَّ المُتَزَّوِجَةُ، ُ المَرأة أمّا وَرُوحاً. ً َجسَدا ً َسة مُقَّدَ تَكُونَ أْن عَلَى َتحرُِص وَِهيَ
ِ ِلخِدمَة أنفُسَكُْم وَتُكَرُِّسوا ً َحسَنا ً تَرتِيبا َحياتَكُْم ِبُوا ّ لِتُرَت بَْل قُيُوداً، عَلَيكُْم أَضَع لـِكَي لا ِمَصلََحتِكُْم، ل هَذا أقُوُل وَأنا ٣٥

ذَلَِك. عَْن ٌ شَيء ُلهِيَكُْم ي أْن دُونَ ّبِ َّ الر
فَلْيَتَزَوَجا، واِج. َّ للز المُناِسَب ّنَ الّسِ َتجاوَزَِت قَْد وَهيَ َخطيبَتِهِ، َ ُتجاه المُناِسَب َ القَرار خِذُ يَّتَ لا ُ ه َّ أن أحَدُكُْم يَرَى قَْد ٣٦

لا أْن ِ قَلبِه فِي عََزمَ فَإْن ِيدُ. يُر ما يَْفعََل أْن فِي ٌ حُرّ َ فَهُو ذَلَِك، إلَى ً حاجَة يَرَى لا مَْن أمّا ٣٧ ةً. َّ َخطِي ليَس فَذَلَِك
أحسََن.١٣ يَفعَُل ُج، يَتَزَّوَ لا وَمَْن ُصنعاً، ُيحِسُن ُ َخطِيبَتَه ُج يَتَزَّوَ فَمَْن ٣٨ يَفعَُل. ً فَحَسَنا َخطِيبَتَهُ، َج يَتَزَّوَ

َ َتختار أْن عَلَى تَشاءُ، مَْن َج تَتَزَّوَ أْن فِي ةٌ حُرَّ ها فَإّنَ زَوُجها، ماَت إْن لـَِكْن َحيّاً، مادامَ بِزَوِجها ٌ مُرتَبِطَة ُ وَالمَرأة ٣٩
ِ الله رُوَح أّنَ ً أيضا أعتَقِدُ وَأنا ِهيَ، َكما بَقِيَْت إذا ً حالا أسعَدَ َستَكُونُ ها أّنَ َ فَهُو رَأيِي أمّا ٤٠ . ّبِ َّ الر إلَى يَنتَمِي ً َشخصا

. فِيَّ
٨

لِلأوثان ُ مَة المُقَّدَ ُ باِئح الذَّ
ياءِ، بِالـِكبرِ النّاَس تَنفُُخ َ المَعْرِفَة لـَِكّنَ نَعْرُِف!» نا ُّ «كُل قُولـُكُْم: فََصِحيٌح لِلأوثاِن، ِ مَة المُقَّدَ باِئحِ بِالذَّ ُق َّ يَتَعَل ما فِي أمّا ١

ً مَعرُوفا يَكُونُ ُ ه َّ فَإن اللهَ، ُيحِّبُ مَْن لـَِكْن ٣ يَنبَغِي. َكما يَعْرُِف لا ُ ه َّ فَإن يَعْرُِف، ُ ه َّ أن أحَدُهُْم َظّنَ فَإْن ٢ فَتَبنِيهِْم. ُ ة َّ َحَب الم أمّا
اللهِ. مَِن
٧:٣٨ ١٣

المُناِسَب ّنَ الّسِ َتجاوَزَِت قَْد وَهيَ ابنته، َ ُتجاه المُناِسَب َ القَرار خِذُ يَّتَ لا ُ ه َّ أن أحَدُكُْم يَرَى «قَْد 36 يلي: ما إلى ّصَ َّ الن هذا ترجمة ويمكن .38 -36 الأعداد
ً فَحَسَنا ابنتَه، يُزَّوَِج لا أْن ِ قَلبِه فِي عََزمَ فَإْن ِيدُ. يُر ما يَْفعََل أْن فِي ٌ حُرّ َ فَهُو ذَلَِك، إلَى ً حاجَة يَرَى لا مَْن أمّا 37 ةً. َّ َخطِي ليَس فَذَلَِك فَليُزَوِجها، واِج. َّ للز
الَّذي الاقتصادي يق» الّضِ «بسبب هذا أن يبيِّن الَّذي 26 العدد ملاحظة مع أحسََن.» يَفعَُل يُزَّوُِجها، لا وَمَْن ُصنعاً، ُيحِسُن ُ ابنتَه يُزَّوُِج فَمَْن 38 يَفعَُل.

آنذاك. ً سائدا كان
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َ آخَر َ إلَه لا ُ ه َّ وَأن العالَِم، فِي َحقِيقِّيٌ وَثٌَن يُوجَدُ لا ُ ه َّ أن نَعْرُِف لِلأوثاِن، ِ مَة المُقَّدَ باِئحِ الذَّ لَحِم بِأكِل ُق َّ يَتَعَل ما فَفِي ٤

يَن َكثِيرِ «آلِهَةً» هُناكَ وَأّنَ الأْرِض، عَلَى أْم ماءِ الّسَ أفِي ٌ َسواء «آلِهَةً،» ى يُسَمَّ ما هُناكَ أّنَ نَعْرُِف ٥ وَحدَهُ. ُ الله إلّا
وَلا َنحيا. ُ وَلَه الأشياءِ كُّلُ تَأتِي ُ مِنه الَّذِي الآُب، َ هُو واِحدٌ ٌ إلَه إلّا يُوجَدُ فَلا لَنا، ِ بِالنِّسبَة أمّا ٦ يَْن. َكثِيرِ وَ«أرباباً»
الحَقيقةَ. ِ هَذِه َمِيُع الج يعرُِف لا لـَِكْن ٧ َنحيا. ِ وَبِه الأشياءِ كُّلُ تُوجَدُ ِ بِه الَّذِي المَِسيُح يَسُوعُ َ هُو واِحدٌ، رَّبٌ إلّا يُوجَدُ
يَشعُرُونَ لِوَثٍَن، َ ذُِبح ُ ه َّ أن مُعتَقِدِيَن حِم الّلَ ذَلَِك مِْن يَأكُلُونَ فَعِنْدَما الأوثاِن، ِ عِبادَة عَلَى اْعتادُوا قَدِ كانوا النّاِس فَبَعُض

َضعِيٌف. َضمِيرَهُْم لِأّنَ نِب بِالذَّ
انتَبِهُوا لـَِكِن ٩ أكَلنا. إْن أًفَضَل نَكُونُ وَلا نَْأكَُل، لَْم إْن أسوَأ ُ نَِصير لا فَنَحُن اللهِ. مَِن بُنا ِّ يُقَر لا عامَ الّطَ أّنَ َ غَير ٨

ذُو أحَدٌ رَآكَ لَو ماذا المَعْرِفَةِ، صاِحَب فَيا ١٠ عَفاءِ. الّضُ رِ ُّ تَعَث فِي ً َسبَبا ِ الأطعِمَة ِ هَذِه مِثِل تَناوُِل فِي كُْم َحّقُ َ يَِصير لِئَلّا
وَهَكَذا ١١ لِلأوثاِن؟ ِ مَة المُقَّدَ ِ الأطعِمَة مَِن فَيَأكَُل ُ َضمِيرُه ُع يَتَشَّجَ ألا لِلأوثاِن، مَعبَدٍ فِي وَتَأكُُل َتجلُِس َضعِيٍف َضمِيرٍ
إْخوَتِكُْم َحّقِ فِي ُتخطِئونَ وَإْذ ١٢ أجلِهِ! مِْن المَِسيُح ماَت الَّذِي أُخوكَ َ وَهُو المُؤمِِن، هَذا تَدمِيرِ إلَى مَعرِفَتَُك تُؤدِّي
فَلَْن أِخي، َ ُيخطِئ أْن فِي ُب َّ يَتَسَب عامُ الّطَ كانَ فَإْن ١٣ نَفِسهِ. المَِسيِح إلَى ُتخطِئونَ كُْم َّ فإن عِيَف، الّضَ َضمِيرَهُمُ وََتجرَُحونَ

أِخي. َ ُيخطِئ لِئلّا ُأْخرَى ً ة مَّرَ ً لَحما آكَُل
٩

عَنها يَتَخَلَّى َّتِي ال بُولَُس ُحقُوُق
يَعتَبِرونَني لا آخَرونَ كانَ وَإْن ٢ ؟ ّبِ َّ الر فِي ثَمَرِي ْ أنتُم ْ ألَستُم نا؟ َّ َب ر يَسُوعَ أرَ ألَْم رَُسولاً؟ أنا ألَسُت حُرّاً؟ أنا ألَسُت ١

. ّبِ َّ الر فِي تِي َّ رَُسولِي عَلَى يُصادُِق الَّذِي ُ الخَتم ُ فَأنتُم رَسولاً. تَعتَبِرونني كُْم َّ فَإن رَُسولاً،
أْن فِي الحَّقُ لِي ألَيَس ٥ وَأشرََب؟ آكَُل أْن فِي الحَّقُ لِي ألَيَس ٤ هَذا: َ هُو بُونَنِي يَستَجوِ الَّذِيَن لَدَى وَدِفاِعي ٣

لَيَس ذاِن َّ الل الوَِحيداِن وَأنا، بَرنابا نا، َّ أن أْم ٦ وَبُطرَُس؟ ّبِ َّ الر ِ وَإخوَة ِيَن الآخَر ُسِل ُّ كَالر ً مُؤمِنَة ً زَوجَة مَعِي أصطَِحَب
ً كَرما يَزرَعُ الَّذِي ذا وَمَْن ةِ؟ الخاّصَ ِ نَفَقَتِه عَلَى دُ َّ يَتَجَن الَّذِي ذا مَْن ٧ قُوتَنا؟ لِنَكِسَب العَمَِل عَِن الامتِناِع فِي َحّقٌ لَنا

القَطِيِع؟ حَلِيِب مِْن يَشرَُب وَلا الأغناِم مَِن ً قَطِيعا يَرعَى الَّذِي ذا وَمَْن ثَمَرِهِ؟ مِْن يَأكُُل وَلا
مُوسَى: ُ يعَة شَرِ تَقُوُل إْذ ٩ أيضاً؟ هَذا ُ يعَة رِ َّ الش تَقُوُل أفَلا فَقَْط؟ النّاِس تَفِكيرِ َحسََب الُأمُورِ ِ بِهَذِه مُ َّ أتَكَل ألَعَلِّي ٨
مِْن تَأِكيدٍ بِكُّلِ هَذا يَقُوُل ألا ١٠ بِالثِّيراِن؟ ُ مِنه ً اهتِماما ذَلَِك يَقُوُل َ الله ألَعَّلَ القَمَح.»١٤ يَدرُُس َ وَهُو ً ثَورا تُكَمِّْم «لا
ُ نَِصيبَه ً راِجيا يَْدرَُس َحُصوَل الم يَْدرُُس وَالَّذي شَيءٍ، عَلَى الحُُصوِل رَجاءِ عَلَى َيحْرُُث ما َّ إن َيحْرُُث فَالَّذي َنحُن. أجلِنا
آخَرُونَ كانَ فَإْن ١٢ مِنكُْم؟ ً ة َّ مادِّي َ أشياء َنحُصدَ أْن تَستَكثِرُون فَهَْل ـِكُْم، أجل مِْن ً رُوِحيّا ً بِذارا زَرَعنا وََنحُن ١١ مِنهُ.
نََضَع لِئَلّا شَيءٍ كُّلَ َنحتَمُِل نا َّ إن بَْل هَذا. نا َحّقَ نَستَخدِْم لَْم نا َّ لـَِكن مِنهُْم؟ أَحّقَ َنحُن نَكُونُ أفَلا الحَّقِ، هَذا فِي يُشارُِكونَ
الهَيكَِل؟ مَِن َطعامِهِْم عَلَى َيحُصلُونَ الهَيكَِل فِي يَعمَلُونَ الَّذِيَن أّنَ تَعلَمُونَ ألا ١٣ المَِسيِح. عَِن ِ البِشارَة يِق َطرِ فِي ً عائِقا
ّبَ َّ الر فَإّنَ ِثِل، وَبِالم ١٤ ؟ المَذَبحِ عَلَى مُ يُقَّدَ ما فِي ً مَعا يَشتَرُِكونَ المَذَبحِ عِندَ بانتِظاٍم َيخدِمُونَ الَّذِيَن أّنَ ً أيضا تَعلَمُونَ ألا

مِنها. يَعِيشُونَ بِالبِشارَةِ، يُنادُونَ الَّذِيَن بِأّنَ أمَرَ قَْد
٩:٩ ١٤

4. :25 التثنية كتاب من القمح. … تكمّم لا
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المَوَت ُل ُأفَّضِ لِأنِّي هَذا، لِي َق يَتَحَّقَ أْن فِي ً أمَلا هَذا أكتُْب وَلَْم الحُقُوِق. ِ هَذِه مِْن أّيٍ مِْن أستَفِْد لَْم أنِّي َ غَير ١٥

وَاِجبِي. َ هُو هَذا لِأّنَ فَضٌل، لي فَلَيَس المَِسيِح، َ بِشارَة ُأعلُِن ُكنُت فَإْن ١٦ افتِخارِي. َسبََب مِنِّي أحَدٌ يَنتَزِعَ أْن عَلَى
لـَِكْن مُكافَأةً. أستَِحّقُ لـَكُنُت ِنَفسِي، ب َ الخِدمَة ِ هَذِه اختَرُت الَّذِي أنا ُكنُت فَلَو ١٧ ُأبَشِّرُ! لا ُكنُت إْن لِي َيٌل فَو
لِئَلّا َمجّاناً، ِ البِشارَة إعلانُ ها إّنَ ذَلَِك؟ مُقابَِل مُكافَأتِي ِهيَ ما ً إذا ١٨ اللهُ. بِها فَني َّ كَل ةٍ بِمَهَمَّ أقُومُ فَأنا َخيارٌ، لِي لَيَس

بِشيرِ. َّ الت مَِن أجرٍ عَلَى الحُُصوِل فِي َحّقِي َ أستَخدِم
مُمِكٍن. عَدَدٍ َ أكبَر َ أرَبح لـِكَي النّاِس َمِيِع ِلج ً خادِما نَفسِي َجعَلُْت نِي َّ أن إلّا أحَدٍ، ِ ُسلطَة َتحَت وَلَسُت ٌ حُرّ نِي َّ أن َصحِيٌح ١٩

لَسُت أنِّي رُغمَ يعَةِ، رِ َّ الش َتحَت َ هُو كَمَْن ِ يعَة رِ َّ الش َتحَت ذِيَن َّ لِل صِرُت اليَهُودَ. َ أرَبح لـِكَي َكيَهُودِّيٍ لِليَهُودِ صِرُت فَقَْد ٢٠

رُغمَ يعَةٍ، شَرِ بِلا َ هُو كَمَْن يعَةٍ شَرِ بِلا ذِيَن َّ لِل وَصِرُت ٢١ يعَةِ. رِ َّ الش َتحَت الَّذِيَن َ أرَبح أْن َ هُو وَهَدَفِي يعَةِ. رِ َّ الش َتحَت
عَفاءِ لِلّضُ صِرُت ٢٢ يعَةٍ. شَرِ بِلا الَّذِيَن َ أرَبح أْن َ هُو وَهَدَفِي المَِسيِح. ِ يعَة لِشَرِ خاِضــٌع لِأنِّي اللهِ، ِ يعَة شَرِ بِلا لَسُت أنِّي
ٌ مُستَعِّد وَأنا ٢٣ مُمِكنَةٍ. ٍ وَِسيلَة بِكُّلِ النّاَس بَعَض َ أرَبح لـِكَي إنساٍن، لِكُّلِ شَيءٍ كُّلَ صِرُت عَفاءَ. الّضُ َ أرَبح لـِكَي ً َضعِيفا

بَرَكاتِهِا. فِي أشتَرِكَ لـِكَي المَِسيِح، ِ بِشارَة أجِل مِْن شَيءٍ كُّلَ أفعََل أْن
فَارُكُضوا بِالجائِزَةِ. ُ يَفُوز الَّذِي َ هُو فَقَْط وَواِحدٌ باِق، الّسِ فِي هُْم ُّ كُل يُشارُِكونَ المَيداِن فِي العَّدائِينَ أّنَ تَعرِفُونَ ألا ٢٤
يَفُوزُوا لـِكَي هَذا يَفعَلُونَ ما َّ إن وَهُْم الّصارِِم. يِب درِ َّ لِلت ُ نَفسَه ُيخِضــُع مُتَنافٍِس كُّلَ أّنَ رُوا وَتَذكَّ ٢٥ تَفوزوا. لـِكَي ْ أنتُم
لا ُألاِكمُ، وَهَكَذا هَدٌَف. لَدَيهِ كَمُتَسابٍِق أرُكُض أنا ً إذا هَكَذا ٢٦ يَفنَى. لا بِإكلِيٍل ُ فَسَنَفُوز َنحُن أمّا فاٍن، بِإكلِيٍل
ِيَن، الآخَر بَشَّرُت أْن بَعدَ نَفسِي، أنا َ أِصير لِئَلّا وَُأسخِضعُهُ، َجسَدِي عَلَى أقسُو بَْل ٢٧ الهَواءِ، فِي َباٍت ضَر ُ يُسَّدِد كَمَْن

الجائِزَةِ! لِنَواِل ٍل مُؤهَّ َ غَير

١٠
القَديم عِب الّشَ تارِيِخ مِْن مِثال

فِي ً جَمِيعا دُوا وَتَعَمَّ ٢ الأحمَرَ. َ البَحر ً جَمِيعا وَعَبَرُوا حابَةِ. الّسَ َتحَت كانُوا آباءَنا بِأّنَ ُأذَكِّرَكُْم أْن يدُ ُأرِ الإخوَةُ، ها أّيُ ١

نَفسَهُ. وِحيَّ ُّ الر راَب َّ الش ً جَمِيعا بُوا وَشَرِ ٤ نَفسَهُ. وِحيَّ ُّ الر عامَ الّطَ ً جَمِيعا وَأكَلُوا ٣ ِمُوسَى. ل خاِضعينَ البَحرِ وَفِي حابَة١٥ِ الّسَ
يَرَض لَْم َ الله لـَِكّنَ ٥ المَِسيَح. ِهيَ ُ خرَة الّصَ تِلَك وَكانَْت تَتبَعُهُْم، كانَْت َّتِي ال ِ ة َّ وِحي ُّ الر ِ خرَة الّصَ مَِن يَشرَبُونَ كانُوا فَقَْد

ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي فَقُتِلُوا أكثَرِهِْم، عَْن
َكما أوثاٍن َ عَبَدَة تَكُونُوا فَلا ٧ مِثلَهُْم. ً يرَة شِرِّ ً ُأمُورا يَشتَهُونَ ْن َّ مِم نَكُونَ لِئَلّا لَنا، ً مِثالا ُ الُأمُور ِ هَذِه حَدَثَْت وَقَْد ٦

يَنبَغي ولا ٨ أنفُسِهِْم.»١٦ عَْن لِيُرَفِّهُوا وَنَهَُضوا َبُوا، وَيَشْر لِيَأكُلُوا عُب الّشَ «جَلََس الكِتاُب: يَقُوُل َكما مِنهُْم. بَعٌض كانَ
َكما المَِسيَح، ُنجَرَِّب لا وَأْن ٩ واِحدٍ! يَوٍم فِي ً أمواتا ً ألفا وَعِشرُونَ ٌ ثَلاثَة مِنهُْم فَسَقََط مِنهُْم، بَعٌض فَعََل َكما نَزني أْن

١٠:٢ ١٥
20. 19، 14: ،22 -20 :13 الخروج كتاب انظر الأحمر. البحر يعبرونَ و مصرَ من يخرجونَ وهم ً قديما إسرائيل بني قادت َّتي ال السحابة هي السحابة.

١٠:٧ ١٦
6. :32 الخروج كتاب من أنفسهم. … جلس
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لَهُْم حَدَثَْت ١١ المُهلُِك. المَلاكُ فَأماتَهُمُ مِنهُْم، بَعٌض فَعََل َكما رُوا، تَتَذَمَّ وَلا ١٠ َيّاُت. الح فَقَتَلَتهُمُ مِنهُْم، بَعٌض فَعََل
العُُصورِ. ُ نِهايَة أدرََكتْنا الَّذِيَن َنحُن َتحذِيرِنا، أجِل مِْن وَُكتِبَْت لَنا، ً مِثالا ِ هَذِه

أْن ُمِكنُكُْم ي لـَِكْن البَشَرِ، مَِن غَيرِكُْم عَلَى تَأتِي لا ٌ بَة َتجرِ تُِصبكُْم لَْم ١٣ يَسقَُط. لِئَلّا ثابٌِت ُ ه َّ أن يَظُّنُ مَْن فَليَحذَْر ١٢
َتحتَمِلُوا. أْن تَقدِرُوا لـِكَْي مَنفَذاً، ِ بَة جرِ َّ الت مََع ُ يُوفِّر بَْل طاقَتِكُْم، فَوَق بُوا َّ ُتجَر بِأْن يَسمَُح لا الَّذي ِ بِالله تَثِقُوا

فَاحكُمُوا َكعُقَلاءَ، ُأحَّدِثُكُْم أنا ١٥ الأوثاِن. ِ عِبادَة مِْن ُبُوا اهر الأِحبّاءُ، ُ الإخوَة ها أّيُ الحَدِيِث، ُ وَخُلاَصة ١٤
المَِسيِح؟ دَِم فِي ً مَعا نَشتَرِكَ أْن ِهيَ أجلِها، مِْن َ الله ُ نُبارِك َّتِي ال البَرَكَة١٧ِ كَْأُس ألَيسَْت ١٦ أقُوُل. ما عَلَى بِأنفُِسكُْم
يَن الـَكثِيرِ َنحُن نا َّ أن يَعنِي الخـُبزِ مَِن الواِحدُ غِيُف َّ فَالر ١٧ المَِسيِح؟ َجسَدِ فِي نَشتَرِكَ أْن َ هُو نَكسِرُهُ، الَّذِي ُ الخـُبز ألَيَس

غِيِف. َّ الر فِي ً نَِصيبا ً جَمِيعا لَنا لِأّنَ واِحداً، ً َجسَدا نُؤَلُِّف
هَْل بِهَذا؟ أعنِي َماذا ف ١٩ ؟ المَذَبحِ فِي مُشارُِكونَ هُْم باِئحَ، الذَّ يَأكُلُونَ الَّذِيَن ألَيَس ِيَل. إسرائ بَنُو ُ يَفعَلُه ما لُوا تَأمَّ ١٨

النّاُس هَؤُلاءِ ِ بِه يَُضّحِي ما أّنَ َ هُو أعنِيهِ ما بَْل لا، ٢٠ قِيمَةً؟ لِلوَثَِن أّنَ أْو قِيمَةً، لِلأوثاِن المَذبُوِح عاِم لِلّطَ أّنَ أعنِي
أْن ُمِكنُكُْم ي فَلا ٢١ يرَةِ. الشِّرِّ الأرواِح َ شُرَكاء تَكُونُوا أْن يدُكُْم ُأرِ لا وَأنا للهِ! لا يرَةِ، الشِّرِّ لِلأرواِح ِ بِه ونَ يَُضّحُ ما َّ فَإن
ِ يرَة الشِّرِّ الأرواِح ِ وَمائِدَة ّبِ َّ الر ِ مِائِدَة فِي تَشتَرُِكوا أْن ُمِكنُكُْم ي وَلا أيضاً. ِ يرَة الشِّرِّ الأرواِح وَكَْأَس ّبِ َّ الر كَْأَس تَشرَبُوا

اللهِ. َجدِ لِم ِيَتَكُْم حُرّ فَاْستَخدِمُوا مِنهُ؟ أقوَى نا َّ ألَعَل ؟١٨ ّبِ َّ الر َ غَيرَة َ نُثِير أْن ُنحاوُِل نا َّ لَعَل أْم ٢٢ أيضاً.
كُّلُ لَيَس لـَِكْن شَيءٍ، أّيَ أفعََل أْن فِي الحَّقُ لِي نافِعاً. شَيءٍ كُّلُ لَيَس لـَِكْن شَيءٍ، أّيَ أفعََل أْن فِي الحَّقُ لِي ٢٣

يُباعُ ما كُّلَ كُلُوا ٢٥ ِيَن. الآخَر مَصاِلحِ إلَى بَْل ةِ، َّ خِصي الّشَ ِ مَصاِلحِه إلَى َ يَنظُر لا أْن واِحدٍ كُّلِ فَعَلَى ٢٤ يَبنِي. شَيءٍ
الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٢٦ أصلِهِ. عَْن استِفساٍر دُونَ ِ َلَحمَة الم فِي

١٩«. ّبِ َّ لِلر مُلٌك فِيها ما وَكُّلُ «الأْرُض

عَِن ً أسئِلَة تَطرَْح وَلا أمامََك. يُوَضُع شَيءٍ أّيَ فَكُْل عوَةَ، الدَّ وَقَبِلَْت َطعاٍم، إلَى مُؤمٍِن ُ غَير َشخٌص دَعاكَ وَإذا ٢٧

أجِل مِْن مِنهُ، تَأكُْل فَلا لِلأوثاِن،» ً ذَبِيحَة َ قُّدِم لَحمٌ «هَذا أحَدُهُْم: لََك قاَل إذا لـَِكْن ٢٨ ميرِ. بِالّضَ ُق َّ تَتَعَل حِم الّلَ
الوَِحيدُ، بَُب الّسَ َ هُو وَهَذا الآخَرِ. خِص الّشَ َضمِيرِ بَْل أنَت، َضمِيرِكَ لا ٢٩ مِيرِ. الّضَ أجِل وَمِْن أخبَرَكَ، الَّذِي خِص الّشَ
ُ أشكُر شَيءٍ بِسَبَِب الانتِقادُ إلَيَّ ُ ه يُوَجَّ فَلِماذا شاكِراً، آكُُل أنِّي وَبِما ٣٠ آخَرَ. َشخٍص ُ َضمِير تِي َّ ِي حُرّ يُقَيِّدَ أْن يَنبَغي لا إْذ

عَلَيهِ؟ َ الله
اليَهُودِ أمامَ عَقَباٍت تََضعُوا وَلا ٣٢ اللهِ. َمجدِ أجِل مِْن ُ فَافعَلُوه فَعَلْتُمْ، مَهما أْو تَشرَبُونَ، أْو تَأكُلُونَ ْ ُكنتُم فَإْن ٣١

َ غَير مُمِكنَةٍ، ٍ يقَة َطرِ بِكُّلِ َمِيِع الج لإرضاءِ هَذا أفعَُل وَأنا ٣٣ اللهِ. ِ َكنِيسَة إلَى يَنتَمُونَ الَّذِيَن أمامَ أْو اليَهُودِ غَيرِ أمامَ وَلا
َيخلُُصوا. أْن ً راِجيا َمِيِع، الج ِ مَصلَحَة بَْل مَصلََحتِي فِيهِ ما إلَى ساٍع

١٠:١٦ ١٧
.20 -14 :22 لوقا في جاء ِما ل وَفْقا « بّانِيَّ َّ الر َ «العشاء ى يُسَمَّ ما ممارسة أثناء بِالمسيح المؤمنون منها يشرب َّتي ال النبيذ كأس البركة. كأس

١٠:٢٢ ١٨
17. 16، :32 التثنية كتاب انظر الرب. غيرة

١٠:٢٦ ١٩
11. 89: 12، 50: 1، :24 المزمور من . للرّبِ … الأْرض
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١١
المَِسيِح. فِي ً أيضا أنا ُل َّ أتَمَث َكما بِي لُوا َّ تَمَث ١

لُطات لِلّسُ الخُُضوعُ
أْن يدُكُْم ُأرِ لـَِكنِّي ٣ إلَيكُْم. متُها َّ َسل َكما قالِيدِ َّ بِالت مُتَمَّسِكُونَ كُْم َّ وَلِأن واِم، الدَّ عَلَى رُونِي َّ تَتَذَك كُْم َّ لِأن أمدَحُكُْم، وَإنِّي ٢

يَُصلِّي رَجٍُل فَكُّلُ ٤ المَِسيِح. رَأُس َ هُو َ الله وَأّنَ المَرأةِ، رَأُس َ هُو َّجُل٢٠ الر وَأّنَ رَجٍُل، كُّلِ رَْأُس َ هُو المَِسيَح أّنَ تَعلَمُوا
وَِهيَ ِ الـَكنِيسَة أمامَ ُأ َّ تَتَنَب أْو تَُصلِّي اْمرأةٍ وَكُّلُ ٥ المَِسيَح. أِي رَأَسهُ، يُهِينُ ْأِس َّ الر ى مُغَّطَ َ وَهُو ِ الـَكنِيسَة أمامَ ُأ َّ يَتَنَب أْو
كَمَْن تَكونُ ها فَإّنَ رَأسَها، ُ المَرأة تُغَّطِ لَْم فَإذا ٦ ْأِس. َّ الر ِ َمحلُوقَة بامرأةٍ ً تَماما ُ أشبَه وَِهيَ رَأسَها، تُهِينُ أِس َّ الر ُ مَكشُوفَة
تُغَّطَِي أْن عَلَيها يَنبَغِي ُ ه َّ فَإن هُ، َّ كُل رَأسِها َ َشعر تَقُّصَ أْن أْو ُ المَرأة َتحلَِق أْن ً مُعِيبا ً أمرا مادامَ لـَِكْن هُ! َّ كُل َشعرَها ْت قَّصَ

رَْأسَها.
أقُوُل ٨ جُِل. َّ الر َ ُصورَة تَعِكُس ُ وَالمَرأة وََمجدَهُ، ِ الله َ ُصورَة يَعِكُس ُ ه َّ لِأن رَأَسهُ، يُغَّطَِي أْن يَنبَغِي فَلا جُُل َّ الر أمّا ٧

أجِل مِْن ُيخلَْق لَْم جَُل َّ الر أّنَ َكما ٩ جُِل. َّ الر مَِن جاءَْت َّتِي ال ِهيَ ُ المَرأة بَِل المَرأةِ، مَِن يَْأِت لَْم جَُل َّ الر لِأّنَ هَذا
ُسلطاٍن، َتحَت ها أّنَ تُبَيِّنُ ٍ َكعَلامَة رَْأسَها ُ المَرأة تُغَّطَِي أْن يَنبَغِي لِذَلَِك ١٠ جُِل. َّ الر أجِل مِْن خُلِقَْت ُ المَرأة بَِل المَرأةِ،

أيضاً. ِ المَلائِكَة وَلِأجِل
مَِن جاءَْت َ المَرأة أّنَ فََكما ١٢ المَرأةِ. عَِن مُستَقِّلٌ جُُل َّ الر وَلا َّجُِل، الر عَِن ٌ مُستَقِلَّة ُ المَرأة لا ، ّبِ َّ الر فِي ُ ه َّ أن َ غَير ١١

اللهِ. مَِن تَْأتِي الأشياءِ كُّلُ لـَِكْن المَرأةِ. مَِن ُ يُولَد ً أيضا جَُل َّ الر فَإّنَ جُِل، َّ الر
تُعَلِّمُكُمُ ألا ١٤ ْأِس؟ َّ الر ُ مَكشُوفَة وَِهيَ ً عَلَنا ِ لله ُ المَرأة َ تَُصلِّي أْن َلِيُق أي أنفُِسكُْم: وَبَينَ بَينَكُْم هَذا فِي ْ أنتُم فَاحكُمُوا ١٣

. َطبِيعِيٍّ َكغِطاءٍ لَها ُأعطَِي ُ ه َّ لِأن لِلمَرأةِ، فَمَجدٌ يُل وِ الّطَ ُ عر الّشَ أمّا ١٥ َشعرهُ؟ يُطِيَل أْن جُِل َّ الر عَلَى عارٌ ُ ه َّ أن نَفسُها ُ بِيعَة الّطَ
العادَةُ. ِ هَذِه لَنا فَلَيسَْت ِ الله كَنائِِس وَجَمِيُع َنحُن أمّا ُيجادَِل، أْن ُيحِّبُ بَعضَهُْم أّنَ يَبدُو لـَِكْن ١٦

بّانِيّ َّ الر العَشاءُ
ما َّ كُل ُ ه َّ أن أسمَُع لاً، أّوَ ١٨ تَنفَعُكُْم! مِمّا َ أكثَر كُْم تَضُرُّ اجتِماعاتِكُْم لِأّنَ أمدَحُكُْم! فَلا التّالِيَةِ، ِ المَسألَة ِبخُُصوِص أمّا ١٧

ِشقاقاٌت، بَينَكُْم تَكُونَ أْن بُّدَ لا إْذ ١٩ أسمَُع. ما بَعَض ُأَصّدُِق وَأنا انقِساماٌت، بَينَكُمُ َتحُصُل َكَكنِيسَةٍ، ْ اجتَمَعتُم
واَب! الّصَ يَفعَلُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك َ يَظهَر لـِكَي

إلَى واِحدٍ كُّلُ يُسارِعُ تَْأكُلُونَ، ِحينَ َّكُْم لأن ٢١ ٢١. بّانِيِّ َّ الر َ العَشاء ً َحّقا تَأكُلُونَ لا َّكُْم فَإن مَعاً، َتجتَمِعُونَ فَحـِينَ ٢٠

َتحتَقِرُونَ كُْم َّ أن أْم فِيها؟ تَْأكُلُونَ بُيُوٌت لـَكُْم ألَيسَْت ٢٢ آخَرُ! ُ وَيَسكَر واِحدٌ فَيَُجوعُ لِنَفِسهِ، ُ أْحضَرَه الَّذِي ِ عَشائِه تَناوُِل
الفٌقَراءَ؟ وَُتحرُِجونَ ِ الله َ َكنِيسَة

١١:٣ ٢٠
َّوج.» «الز ً أيضا تعني َّجل. الر

١١:٢٠ ٢١
.20 -14 :22 لوقا في يسوع ّبُ َّ الر سها أّسَ َّتي ال الممارسة بّانِيّ. َّ الر العَشاء
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َ علِيم َّ الت ّبِ َّ الر مَِن َّمُت تَسَل فَقَْد ٢٣ المَسألَةِ. ِ هَذِه فِي ِ بِه أمدَحُكُْم ما هُناكَ لَيَس أمدَحُكُْم؟ هَْل لـَكُْم؟ أقُوُل َماذا ف
ُ مَه قَّسَ َّ ثُم َ الله َ وََشكَر ٢٤ خُبْزاً، أخَذَ لِلخِيانَةِ، يَسُوعُ ّبُ َّ الر فِيها َض َّ تَعَر َّتِي ال ِ يلَة َّ الل فِي ُ ه َّ أن َ وَهُو يّاهُ، إ متُكُْم َّ َسل الَّذِي ُ نَفسَه

لِي.» ً تَذكارا هَذا اعمَلُوا لـَكُْم. ُأعطيهِ الَّذِي َجسَدِي َ هُو «هَذا وَقاَل:
ما َّ فَكُل بِدَِمي. يُقطَُع الَّذِي الجَدِيدِ العَهدِ كَْأُس ِهيَ الكَأُس ِ «هَذِه وَقاَل: وا تَعَّشُ بَعدَما بِيذِ َّ الن كَْأَس فَتَناوََل وَعادَ ٢٥

مَوَت تُذِيعُونَ كُْم َّ فَإن الكَْأِس، ِ هَذِه مِْن ْ بتُم وَشَرِ الخـُبزِ هَذا مِْن ْ أكَلتُم ما َّ فَكُل ٢٦ لِي.» ً تَذكارا ُ َبُوه اشْر راَب، َّ الش هَذا ْ بتُم شَرِ
ِيَةً. ثان َ َيجِيء أْن إلَى ّبِ َّ الر

لـَِكْن ٢٨ وَدَمِهِ. ّبِ َّ الر َجسَدِ ًِضّدَ ُمخطِئا يَكُونُ لائٍِق، غَيرِ بُِأسلُوٍب ، ّبِ َّ الر كَْأَس وَيَشرَُب َ الخـُبز يَأكُُل مَْن فَكُّلُ ٢٧

وَيَشرَُب َ الخـُبز يَأكُُل فَمَْن ٢٩ الكَْأَس. وَيَشرََب الخـُبزِ مَِن يَْأكَُل أْن ُ ُمِكنُه ي ذَلَِك وَبَعدَ ُ نَفسَه يَفَحَص أْن واِحدٍ كُّلِ عَلَى
َكثِيرُونَ بَينَكُْم لِذَلَِك ٣٠ عَليهِ. ً دَينُونَة وَيَشرَُب يَْأكُُل ُ ه َّ فَإن ، ّبِ َّ الر َجسَدُ هُْم الَّذِيَن بُِأولَئَِك َّ يَهتَم أْن دُونَ الكَأَس

ماتوا. وََكثِيرُونَ وَمَرضَى، ُ ُضعَفاء
ِيَن الآخَر مََع نُدانَ لِكَيلا يُؤَدِّبُنا، ُ ه َّ فَإن عَلَينا ّبُ َّ الر َيحكُمُ وَعِندَما ٣٢ عَلَينا. ُيحكَمَ فَلَْن أنفُِسنا، عَلَْى حَكَمنا إْن لـَِكْن ٣١

العالَِم. فِي
َحّقاً، ً جائِعا أحَدُكُْم كانَ فَإْن ٣٤ الآخَرَ. ُ أحَدُكُم ْ لِيَنتَظِر لِلأكِل، ً مَعا َتجتَمِعُونَ عِندَما الإخوَةُ، ها أّيُ إذاً، ٣٣

آتِي. ِحينَ يبِها ِتَصوِ ب ُ فَسَأقُوم الُأخرَى ُ الُأمُور أمّا هَذِهِ. لاجتِماعاتِكُْم ً نَتِيجَة ٍ دَينُونَة إلَى ُضوا َّ تَتَعَر لِئَلّا بَيتِهِ، فِي فَليَْأكُْل

١٢
القُدُس ُّوِح الر مَواهُِب

ْ ُكنتُم لَمّا كُْم َّ أن تَعلَمُونَ ْ أنتُم ٢ ةِ. َّ وِحي ُّ الر بِالمَواهِِب ُق َّ يَتَعَل ما فِي َجهٍل فِي تَبقُوا أْن يدُكُْم ُأرِ لا الإخوَةُ، ها أّيُ وَالآنَ، ١

ُمِكُن ي ِ الله بِرُوِح مُ َّ يَتَكَل أحَدٍ مِْن ما ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل لِذَلَِك ٣ خَرساءَ. أوثاٍن َ وَراء وَمُنساقِينَ لِينَ َّ مَُضل ْ ُكنتُم مُؤمِنِينَ، َ غَير
القُدُِس. وِح ُّ بِالر إلّا «، رَّبٌ «يَسُوعُ يَقُوَل: أْن لِأحَدٍ ُمِكُن ي وَلا يَسُوعَ! َلعََن ي أْن

نَفسَهُ. ّبَ َّ الر ُ َنخدِم نا َّ وَلـَِكن الخِدماِت، مَِن أنواعٌ وَهُناكَ ٥ نَفِسهِ. وِح ُّ الر مَِن ها لـَِكنَّ المَواهِِب مَِن أنواعٌ هُناكَ ٤
شَيءٍ. كُّلِ لِعَمَِل ً جَمِيعا فِينا العامُِل َ هُو ُ نَفسَه َ الله لـَِكّنَ اللهُ، فِيها يَعمَُل ٌ َكثِيرَة ُطرٌُق وَهُناكَ ٦

َ لِآخَر يُعطَى وَ ِبحِكمَةٍ، مَ َّ يَتَكَل أْن وِح ُّ بِالر لِواِحدٍ فَيُعطَى ٨ لِلمَنفَعَةِ. وِح ُّ الر لإظهارِ ٌ مَوهِبَة واِحدٍ لِكُّلِ وَتُعطَى ٧

الواِحدِ. وِح ُّ الر مَِن ِشفاءٍ مَواهُِب َ وَلآخَر نَفِسهِ، وِح ُّ الر مَِن يماٌن إ َ لآخَر يُعطَى وَ ٩ نَفِسهِ. وِح ُّ بِالر ٍ بِمَعرِفَة مَ َّ يَتَكَل أْن
غاِت، ُّ الل مَِن ٍ ُمختَلِفَة بِأنواٍع مُ ُّ كَل َّ الت َ وَلآخَر الأرواِح، تَميِيزِ عَلَى ُ القُدرَة َ وَلآخَر ؤُ، ُّ نَب َّ الت َ وَلآخَر ةٌ، َّ ي مُعِجزِ قُوّاٌت َ وَلآخَر ١٠

مَِن واِحدٍ لِكُّلِ ً صا ُمخَّصِ الأشياءِ، ِ هَذِه كُّلَ ُيحَّقُِق الَّذِي َ هُو ُ نَفسَه الواِحدَ وَح ُّ الر لـَِكّنَ ١١ غاِت. ُّ الل ِ هَذِه ُ تَفِسير َ وَلآخَر
يَشاءُ. ما المَواهِِب

المَِسيح َجسَدُ
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وَهَذا واِحداً. ً َجسَدا تُشَّكُِل فَهَِي الأعضاءِ، ِ َكثرَة وَرُغمَ َكثِيرَةٌ. ٌ أعضاء وَلِلجَسَدِ واِحدٌ، َجسَدٌ مِنّا واِحدٍ لِكُّلِ ١٢

ُ غَيْر أْم كُنّا ً يَهُودا الواِحدِ، الجَسَدِ مَِن ً جُزءا َ نَِصير لـِكَْي واِحدٍ بِرُوٍح دنا تَعَمَّ فَقَْد ١٣ أيضاً. المَِسيِح َجسَدِ عَلَى يَنطَبُِق
واِحداً. ً رُوحا ً جَمِيعا ُسقِينا َكما أحراراً. أْم ً عَبِيدا يَهُودٍ،

لَسُت «أنا قالَْت: َ القَدَم أّنَ لِنَفرِْض ١٥ َكثِيرَةٍ. أعضاءٍ مِْن بَْل واِحدٍ، عُضوٍ مِْن َُّف يَتَأل لا الإنساِن وََجسَدُ ١٤

عَيناً. لَسُت أنا قالَْت: الُأذُنَ أّنَ وَلْنَفرِْض ١٦ الجَسَدِ؟ إلَى ِماءَها انت هَذا أيُْفقِدُها الجَسَدِ.» إلَى َمِي أنت لا لِذَلَِك يَداً.
مِع؟ الّسَ ُ ة حاّسَ هيَ أيَن عُيُوناً، الجَسَدِ كُّلُ كانَ فَلَو ١٧ الجَسَدِ؟ إلَى ِماءَها انت هَذا أيُْفقِدُها الجَسَدِ.» إلَى َمِي أنت لا لِذَلَِك
الجَسَدِ فِي الأعضاءِ مَِن عُضوٍ كُّلَ ُ الله وََضَع فَقَْد الآنَ، أمّا ١٨ ؟ ّمِ َّ الش ُ ة حاّسَ هيَ أيَن آذاناً، الجَسَدِ كُّلُ كانَ وَلَو
َكثِيرَةٌ، ٌ أعضاء هُناكَ لـَِكْن ٢٠ الجَسَدُ؟ فَأيَن واِحداً، ً عُضوا الجَسَدِ أعضاءِ كُّلُ كانَْت فَلَو ١٩ مُناِسباً. رَأى ما َحسََب

واِحدٌ. َجسَدٌ وَهُناكَ
أحتاُج لا «أنا لِلقَدَمَيْنِ: يَقُوُل أْن ْأُس َّ الر يَستَطِيُع وَلا إلَيِك،» أحتاُج لا «أنا لِليَدِ: تَقُوَل أْن العَينُ تَستَطِيُع فَلا ٢١

مَنزِلَةً، الأقَّلِ نَعتَبِرُها َّتِي ال ُ وَالأعضاء ٢٣ ِجّداً. ٌ ة َّ ي ضَرُورِ غَيرِها، مِْن أضعََف نَعتَبِرُها َّتِي ال َ الأعضاء إّنَ بَْل ٢٢ إلَيُكما.»
أعظَمَ. ً اهتِماما نُولِيها َّتِي ال ِهيَ برازَها، إ ِيدُ نُر لا َّتِي ال وَأعضاؤُنا أكبَرَ. ٍ بِعِنايَة نُعامِلُها َّتِي ال ِهيَ

تُضفِي ٍ يقَة بِطَرِ ً مَعا الجِسِم َ أعضاء ُ الله َل َشّكَ فَقَْد كَهَذِهِ. مُعامَلَةٍ إلَى َتحتاُج فَلا ً اعتِبارا ُ الأكثَر أعضاؤُنا أمّا ٢٤

ُّ تَهتَم بَْل الجَسَدِ، فِي انِشقاقاٍت ُ ة َّ أي هُناكَ تَكُونَ لا لـِكَي وَذَلَِك ٢٥ الـكَرامَةِ. إلَى ُ يَفتَقِر الَّذِي العُضوِ عَلَى َ أكبَر ً كَرامَة
أحَدُ كانَ وَإْن مَعَهُ. مُ َّ تَتَأل الأعضاءِ فَكُّلُ مُ، َّ يَتَأل الأعضاءِ أحَدُ كانَ فَإْن ٢٦ واِحداً. ً اهتِماما ِبَعٍض ب بَعضُها ُ الأعضاء

مَعَهُ. مُ َّ تُكَر الأعضاءِ فَكُّلُ ماً، َّ مُكَر الأعضاءِ
َ وَالأنبِياء لاً، أّوَ ِ الـَكنِيسَة فِي ُسَل ُّ الر ُ الله وََضَع فَقَْد ٢٨ فَرداً. ً فَردا ُ وَأعضاؤُه الواِحدِ، المَِسيِح َجسَدُ أنتُمْ، وَهَكَذا ٢٧

القِيادَةِ، مَواهُِب َّ ثُم ُحتاِجينَ، الم ُ مُساعَدَة َّ ثُم ِشفاءٍ، مَواهُِب لَهُْم الَّذِيَن َّ ثُم المُعِجزاِت، ُيجرُونَ الَّذِيَن َّ ثُم ثالِثاً، وَالمُعَلِّمِينَ ِياً، ثان
المُعِجزاِت؟ ُيجرُونَ َمِيَع الج ألَعَّلَ مُعَلِّمُونَ؟ َمِيَع الج ألَعَّلَ أنبِياءٌ، َمِيَع الج ألَعَّلَ رُُسٌل؟ َمِيَع الج ألَعَّلَ ٢٩ لُغاٍت. بِأنواِع مُ ُّ كَل َّ الت َّ ثُم
تِلَك تَفِسيرِ عَلَى ِ بِالقُدرَة عُونَ َّ َمَت يَت َمِيَع الج ألَعَّلَ ُأْخرَى؟ بِلُغاٍت مُونَ َّ يَتَكَل َمِيَع الج ألَعَّلَ ِشفاءٍ؟ مَواهُِب لَهُْم َمِيَع الج ألَعَّلَ ٣٠

العُظمَى. وِح ُّ الر مَواهِِب إلَى اْسعُوا لـَِكِن ٣١ غاِت؟ ُّ الل
يٍق: َطر أفَضَل يكُْم َسُأر وَالآنَ

١٣
ة َّ َحَب الم

وَإْن ٢ مُنَّفِرٍ. َصنٍج أْو مُزِعجٍ جَرٍَس مِثَل أُكونُ ةٌ، َّ َمحَب لَدَّيَ يَكُْن وَلَْم وَالمَلائِكَةِ، البَشَرِ بِلُغاِت مُ َّ أتَكَل ُكنُْت إْن ١

يَكُْن وَلَْم الجِباَل، َ لُِأحَرِّك الكافِي الإيمانُ لِي وَكانَ مَعرِفَةٍ، وَكُّلَ الأسرارِ كُّلَ أعرُِف وَُكنُت ةِ، َّ بُو ُّ الن ُ مَوهِبَة لِي كانَْت
حَّدِ إلَْى ِبجَسَدِي يُت َّ َضح وَإْن ُحتاِجينَ، الم لإطعاِم أملُِك ما بِكُّلِ ُق أتََصّدَ ُكنُت وَإْن ٣ شَيءَ. لا فَأنا ةٌ، َّ َمحَب لَدَّيَ

َشيئاً. ذَلَِك مِْن أستَفِيدُ فَلا ةٌ، َّ َمحَب لَدَّيَ يَكُْن وَلَْم الافْتِخارِ،٢٢
١٣:٣ ٢٢
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تَصبِرُ. ُ ة َّ َحَب الم ٤

تُشفُِق. ُ ة َّ َحَب الم
َتحِسدُ. لا ُ ة َّ َحَب الم

تَتَباهَى. لا ُ ة َّ َحَب الم
ياءِ، بِالـِكبرِ تَنتَفُِخ لا ُ ة َّ َحَب الم
لَياقَةٍ. دُونَ ُف تَتَصَرَّ وَلا ٥

ةِ. َّ خِصي الّشَ غاياتِها َتحقِيِق إلَى تَسعَى لا ُ ة َّ َحَب الم
الاهتِياِج، َ يعَة سَرِ لَيسَْت ُ ة َّ َحَب الم

لِلإساءاِت. ً ِسجِلّا َتحفَُظ وَلا
رِّ، َّ بِالش تَفرَُح لا ُ ة َّ َحَب الم ٦

بِالحَّقِ. تَفرَُح بَْل
دائِماً، تَحمِي ُ ة َّ َحَب الم ٧

دائِماً، وَتُؤمُِن
دائِماً، وَتَرُجو

دائِماً. وََتحتَمُِل
تَمُوُت. لا ُ ة َّ َحَب الم ٨

ِباً. جان َستُوَضُع ِ المَعرِفَة ُ وَمَوهِبَة ُف. َّ َستَتَوَق ُأْخرَى، بِلُغاٍت ِ م ُّ كَل َّ الت وَمَواهُِب ِباً، جان فَسَتُوَضُع ةِ، َّ بُو ُّ الن مَواهُِب أمّا
جُزئِيٌّ. َ هُو ما َسيُلغَى الكامُِل، يَْأتِي ِحينَ لـَِكْن ١٠ ةٌ. َّ ِي جُزئ اتُنا َّ وَنُبُو ةٌ، َّ ِي جُزئ الآنَ فَمَعرِفَتُنا ٩

ناِضجاً، ً رَجُلا صِرُت وَقَْد الآنَ، أمّا َكطِفٍل. وَأفهَمُ َكطِفٍل، ُ وَُأفَكِّر َكطِفٍل، مُ َّ أتَكَل ُكنُت طِفلاً، ُكنُت عِنْدَما ١١

ً وَجها َسنَرَى الكامُِل، يَْأتِي عِندَما لـَِكْن مِرآةٍ، فِي ً باهِتا ً انعِكاسا نَرَى الآنَ فَنَحُن ١٢ فُولَةِ. الّطُ ُطرُِق مِْن انتَهَيُت فَقَدِ
اللهُ. يَعرِفُنِي َكما َسأعرُِف ِحينَئِذٍ لـَِكْن ةٌ، َّ ِي جُزئ مَعرِفَتِي الآنَ لِوَجهٍ.

لاثَةُ: َّ الث ُ الُأمُور ِ هَذِه فَلتَثبُْت الآنَ، أمّا ١٣

ةُ، َّ َحَب وَالم ُ جاء َّ وَالر الإيمانُ
ةُ. َّ َحَب الم أعظَمَها لـَِكّنَ

١٤
الـَكنِيسة ِ ِمَنفَعَة ل ِهيَ المَواهُِب

َيحـترق.» ى َّ «َحت أْو 10. 12: 16، :11 كورنثوس 2 قارن الافتخار. حّدِ إلى
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لا ُأْخرَى، ٍ بِلُغَة مُ َّ يَتَكَل فَمَْن ٢ ؤِ. ُّ نَب َّ الت ُ مَوهِبَة ما ولاِسّيَ بِإخلاٍص، ةِ َّ وِحي ُّ الر لِلمُوُاهِِب قُوا َّ وَتَشَو ةِ، َّ َحَب الم َ وَراء اسعُوا ١

َ بِأشياء مُ َّ فَيَتَكَل ُأ، َّ يَتَنَب الَّذِي أمّا ٣ وِح. ُّ بِالر بِأسراٍر مُ َّ يَتَكَل َ فَهُو يَقُولُهُ. ما يَفهَمُ أحَدٍ مِْن ما ُ ه َّ لِأن اللهَ، بَِل النّاَس، ُ يُكَلِّم
ها. َّ كُل َ الـَكنِيسَة فَيَبنِي ُأ َّ يَتَنَب الَّذِي أمّا نَفسَهُ، يَبنِي ُأْخرَى ٍ بِلُغَة مُ َّ يَتَكَل مَْن ٤ ِيَن. الآخَر وَتُعَزِّي وَتُشَّجِــُع تَبنِي

مُ َّ يَتَكَل ْن َّ مِم ً فائِدَة ُ أكثَر ُأ َّ يَتَنَب فَمَْن ُأوا. َّ تَتَنَب أْن َ أكثَر أوَدُّ لـَِكنِّي بِلُغاٍت، ِ م ُّ كَل َّ الت ُ مَوهِبَة ً جَمِيعا لـَكُْم تَكُونَ أْن أوَدُّ وَأنا ٥

ها. ُّ كُل ُ الـَكنِيسَة تُبنَى فَبِهَذا يَقُولُهُ، ما تَفِسيرِ ُ مَوهِبَة ُ لَه ُأْخرَى بِلُغاٍت مُ َّ يَتَكَل مَْن كانَ إذا إلّا ُأْخرَى، بِلُغاٍت
أْو ةٍ َّ نُبُو أْو ٍ مَعرِفَة أْو بِإعلاٍن مُْت َّ تَكَل إذا إلّا َسُأفِيدُكُْم فََكيَف ُأْخرَى، بِلُغاٍت ً مُتَكَلِّما أتَيتُكُْم إْن الإخوَةُ، ها أّيُ ٦

َكيَف تُطلِقُها، َّتِي ال غَماِت َّ الن بَينَ ٌ وَاِضح ٌ تَميِيْز هُناكَ يَكُْن لَْم فَإْن َياةِ. الح مَِن ُ الخالِيَة ُ ة َّ المُوِسيقِي الآلاُت كَذَلَِك ٧ تَعلِيٍم؟
ُ َسيُهَيِّئ الَّذِي فَمَِن ، وَاِضحٍ َ غَيْر ً َصوتا البُوُق َ أصدَر وَإذا ٨ القِيثارِ؟ أوِ النّاِي عَلَى يُعزَُف الَّذي اللَحَْن َ ُمَيِّز ي أْن لأحَدٍ ُمِكُن ي
كُْم َّ لِأن ُلْتُمُوهُ؟ ق ما يَفهَمَ أْن أحَدٍ لِأّيِ ُمِكُن ي فَكَيَف مَفهُوماً، ً كَلاما لِسانُكُْم يُصدِْر لَْم إْن كَذَلَِك ٩ لِلمَعرَكَةِ؟ ُ نَفسَه
أعرُِف أُكْن لَْم فَإْن ١١ مَعنَى. لَها وَجَمِيعُها العالَِم، فِي ً َكثِيرَة لُغاٍت هُناكَ أّنَ َشّكَ لا ١٠ الهَواءِ. فِي مُونَ َّ تَتَكَل عِندَئِذٍ

أيضاً. عِندِي ً أجنَبِيّا ُ المُتَكَلِّم وََسيَكُونُ المُتَكَلِّمِ، عِندَ الأجنَبِيِّ مِثَل َسأُكونُ غَةِ، ُّ الل مَعنَى
الـَكنِيسَةِ. ِناءِ ب أجِل مِْن فِيها قُوا َّ تَتَفَو أْن اجتَهِدُوا ةِ، َّ وِحي ُّ الر المَواهِِب لامتِلاِك مُتَشَوِّقُونَ كُْم َّ أن فَبِما أنتُمْ. وَهَكَذا ١٢

َ رُوِحي فَإّنَ ُأْخرَى، ٍ بِلُغَة يُْت َّ َصل فَإْن ١٤ أيضاً. ِ اللُغَة تَفِسيرِ َ مَوهِبَة ً طالِبا َ يَُصلِّي أْن ُأْخرَى، ٍ بِلُغَة ُ م َّ يَتَكَل مَْن فَعَلَى ١٣

بِرُوِحي، ُ م َسُأرَّنِ أيضاً. بِعَقلِي وََسُأَصلِّي بِرُوِحي، َسُأَصلِّي إذاً؟ العَمَُل َما ف ١٥ خامِلاً. فَيَكُونُ عَقلِي وَأمّا تَُصلِّي، َّتِي ال ِهيَ
لَْم َ وَهو «آمِين»؟ يَقُوَل: أْن كَلامََك يَفهَمُ لا ِمَْن ل ُمِكُن ي فََكيَف بِرُوِحَك َ الله حَمَدَت فَإْن ١٦ أيضاً. بِعَقلِي ُ م وََسُأرَّنِ

يُبنَى. لا َ الآخَر خَص الّشَ لـَِكّنَ َحسَنَةٍ، يقَةٍ بِطَرِ َ الله ُ تَشكُر ما َّ ُب ر ١٧ ُلْتَهُ. ق ما يَفهَْم
مَ َّ أتَكَل أْن ِ الـَكنِيسَة اجتِماِع عِندَ ُل ُأفَّضِ لـَِكنِّي ١٩ جَمِيعاً. مِنكُْم َ أكثَر ُأْخرَى بِلُغاٍت مُ َّ أتَكَل أنِّي عَلَى َ الله ُ أشكُر أنا ١٨

لا الإخوَةُ، ها أّيُ ٢٠ ُأْخرَى! ٍ بِلُغَة ٍ كَلِمَة آلاِف َ عَشْرَة مَ َّ أتَكَل أْن عَلَى ِيَن، الآخَر َ لُِأعَلِّم عَقلِي ً مُستَخدِما كَلِماٍت خَمَس
ناِضجـِينَ. فَكُونُوا تَفِكيرِكُْم، فِي أمّا رِّ. َّ بِالش ُق َّ يَتَعَل ما فِي كَالأطفاِل َ ياء ِ أبر ُكونُوا بَْل تَفِكيرِكُْم، فِي ً أطفالا تَكُونُوا

يعَةُ: رِ َّ الش تَقُوُل ٢١

ُأْخرَى، لُغاٍت مُونَ َّ يَتَكَل «بُِأناٍس
أجانَِب، وَبِِشفاهِ

عَب. الّشَ هَذا ُ َسُأكَلِّم
٢٣ «. إلَيَّ يُصغُوا لَْن هُْم لـَِكنَّ

. ّبُ َّ الر ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا
ُ فَعَلامَة ُ ؤ ُّ نَب َّ الت أمّا المُؤمِنِينَ. َضّدَ لا المُؤمِنِينَ، غَيرِ َضّدَ ٍ دَينونَة ُ عَلامَة َ هُو ُأْخرَى بِلُغاٍت مَ ُّ كَل َّ الت أّنَ يَعْني وَهَذا ٢٢

ُأْخرَى، بِلُغاٍت مُونَ َّ يَتَكَل َمِيُع الج وَكانَ مَعاً، اجتَمَعَْت ها َّ كُل َ الـَكنِيسَة أّنَ فَلْنَفرِْض ٢٣ المُؤمِنِينَ. لِغَيرِ لا لِلمُؤمِنينَ، ٍ بَرَكَة
12 -11 :28 إَشعْياء ١٤:٢١ ٢٣
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غَيرِ َشخٍص دُُخوِل عِندَ ُأونَ َّ يَتَنَب َمِيُع الج كانَ إْن لـَِكْن ٢٤ َمجانِيٌن؟ كُْم َّ إن يَقُولُوا أفَلَْن مُؤمِنِينَ، ُ غَير أْو ٌ باء غُرَ دَخََل َّ ثُم
َ الله يَعبُدُ وَ فَيَجثُو قَلبِهِ، ُ أسرار َستُكشَُف ٢٥ أقوالُهُْم. ُ وََستُدِينُه ُأونَ َّ يَتَنَب الَّذِيَن جَمِيِع مِْن ُ خ َسيُوَّبَ ُ ه َّ فَإن غَرِيٍب، أْو مُؤمٍِن

بَينَكُْم!» مَوُجودٌ َ الله إّنَ ً «َحّقا يَقوُل: وَ
الـَكنيسَة لِبُنياِن ٍ شَيء كُّلُ

ُ آخَر ْم َّ وَليَتَكَل إعلاٌن، َ وَلآَخَر تَعلِيمٌ، َ وَلِآخَر مَزمُورٌ، مِنكُْم لِواِحدٍ لِيَكُْن َتجتَمِعُونَ، عِندَما الإخوَةُ؟ ها أّيُ العَمَُل َما ف ٢٦

فِي ُأْخرَى بِلُغاٍت مونَ َّ تَتَكَل فَعِندَما ٢٧ الـَكنِيسَةِ. لِبُنياِن شَيءٍ كُّلُ َيجرَِي أْن فَيَنبَغي غَةَ. ُّ الل تِلَك ُ آخَر يُفَسِّرْ وَ ُأْخرَى، ٍ بِلُغَة
يَكُْن لَْم وَإْن ٢٨ يُقاُل. ما واِحدٌ وَلْيُتَرِجْم الآخَرِ. بَعدَ ً واِحدا مُوا َّ وَلْيَتَكَل الأكثَرِ. عَلَى ٌ ثَلاثَة أْو اثْناِن ِ م َّ ليَتَكَل الـَكنِيسَةِ،
ثَلاثَةٌ، أْو نَبِيّاِن ْم َّ وَلْيَتَكَل ٢٩ اللهِ. وَبَينَ ُ بَينَه وَلْيَُصّلِ الاجتِماِع، فِي ُأْخرَى ٍ بِلُغَة ُ المُتَكَلِّم فَلْيَصمِِت يُتَرِجمُ، مَْن هُناكَ
إْذ ٣١ ُأ. َّ يَتَنَب كانَ مَْن فَلْيَْصمِْت اللهِ، مَِن ً إعلانا جالٌِس ُ آخَر َشخٌص ى َلَّقَ ت وَإذا ٣٠ يَقُولُونَهُ. ما الآخَرُونَ َمتَِحِن وَلْي
ٌ خاِضعَة الأنبِياءِ فَأرواُح ٣٢ جَمِيعاً. عُونَ وَتَتَشَّجَ ً جَمِيعا مُونَ َّ تَتَعَل وَبِهَذا بِدَورِهِ. واِحدٍ كُّلُ ُأوا َّ تَتَنَب أْن ً جَمِيعا ُمِكنُكُْم ي

لامَ. الّسَ بَِل الفَوضَى يَصنَُع لا ُ وَالله ٣٣ لِلأنبَياءِ.
لَيَس إْذ الاجتِماعاِت. فِي ُ النِّساء تَصمَُت أْن يَنبَغِي ٣٤ ِس، المُقَّدَ ِ الله َشعِب كَنائِِس جَمِيِع فِي الحاُل َ هُو وََكما
أْن فَعَلَيهِّنَ َشيئاً، مَن َّ يَتَعَل أْن أرَدنَ وَإذا ٣٥ أيضاً. ُ يعَة رِ َّ الش تَقُوُل َكما ُخُضوعاً، لِيُظهِرنَ بَْل مَن، َّ يَتَكَل بِأْن لَهُّنَ ً مَسمُوحا

الاجتِماِع. فِي ُ المَرأة مَ َّ تَتَكَل أْن عَيٌب ُ ه َّ لِأن هَذا أقُوُل . أزواَجهُّنَ وَيَسألَن البَيِت إلَى يَِصلَْن ى َّ َحت يَنتَظِرنَ
لَدَيهِ أْو نَبِيّاً، ُ نَفسَه ُ يَعتَبِر أحَدٌ كانَ فَإْن ٣٧ وَحدَكُْم؟ إلَيكُْم ِ الله ُ كَلِمَة وََصلَْت أْم اللهِ؟ ُ كَلِمَة ُ مَصدَر ْ أنتُم فَهَْل ٣٦

يَتَجاهَلُهُ! ُ فَالله هَذا، يَتَجاهَُل كانَ وَإْن ٣٨ . ّبِ َّ الر مَِن أمٌر َ هُو إلَيكُْم ُ أكتُبُه ما أّنَ يُدرِكَ أْن بُّدَ فَلا ةٌ، َّ رُوِحي ٌ مَوهِبَة
ٍ بِلَياقَة شَيءٍ كُّلُ َّ يَتِم أْن يَنبَغي لـَِكْن ٤٠ بِلُغاٍت. ِ م ُّ كَل َّ الت مَِن ً أحَدا تَمنَعُوا وَلا ؤِ، ُّ نَب َّ لِلت قُوا َّ تَشَو الإخوَةُ، ها أّيُ ً إذا ٣٩

ِنِظاٍم. وَب
١٥

بِالمَِسيح ُ البِشارَة
َ وَِهي ٢ ةٍ. َّ بِقُو فِيها ونَ ُّ مُستَمِر ْ وَأنتُم يتُمُوها، َلَّقَ وَت بِها، بَشَّرتُكُْم َّتِي ال ِ بِالبِشارَة الإخوَةُ، ها أّيُ ُأذَكِّرَكُْم، أْن أوَدُّ وَالآنَ ١

ْ آمَنتُم قَْد تَكُونُونَ كُْم َّ فَإن وَإلّا بِها. بَشَّرتُكُْم َّتِي ال ِ بِالرِّسالَة مُتَمَّسِِكينَ ْ دُمتُم ما أيضاً، ُصونَ َّ ُمخَل ْ أنتُم بِواِسطَتِها َّتِي ال ُ البِشارَة
فائِدَةٍ. بِلا

َخطايانا، أجِل مِْن ماَت المَِسيَح أّنَ َ «وَهُو : ّبِ َّ الر مَِن ُ يتُه َلَّقَ ت الَّذِي الإعلانَ شَيءٍ، كُّلِ َل أّوَ إلَيكُْم، َّمُت َسل فَقَْد ٣

ِ َجمُوعَة لِم َّ ثُم لِبُطرَُس، َ وََظهَر ٥ الـكُتُِب. فِي َ جاء َكما الثّالِِث، اليَوِم فِي َ وَُأقِيم دُفَِن ذَلَِك وَبَعدَ ٤ الـكُتُِب. فِي َ جاء َكما
َ َظهَر َّ ثُم ٧ الآِن. إلَى َ أحياء مازالَوا هَؤُلاءِ وَمُعظَمُ واِحدَةً. ةً مَّرَ أٍخ ِ مِئَة خَمِس مِْن َ لِأكثَر َ َظهَر َّ ثُم ٦ عَشَرَ.»٢٤ «الاثنا

وَقْتِهِ! قَبَل لِلمَولُودِ َكما الكُّلِ َ آِخر أنا لِي َ َظهَر َّ ثُم ٨ ُسِل. ُّ الر َمِيِع ِلج َّ ثُم لِيَعقُوَب،
١٥:٥ ٢٤

يوطّي. الإْسخر يهوذا موِت بعد ى َّ حت كَذلَك وََظّلَ ً رسولا عشر الاثني على يُطلُق صار الَّذي اللقب بل ِ ذاتِه بحّدِ العدد هنا يُقصد لا عشر. «الاثنا مجموعة
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َ هُو الآنَ، عَليهِ أنا ما لـَِكْن ١٠ اللهِ. َ َكنِيسَة اضطَهَدُت لِأنِّي رَُسوٍل، بِلَقَِب جَدِيرٍ ُ غَير إنِّي بَْل ُسِل، ُّ الر أقَّلُ فَأنا ٩

العامُِل، أنا أُكْن لَْم أنِّي رُغمَ جَمِيعاً، ُسِل ُّ الر باقِي مِْن َ أكثَر عَمِلُت بَْل فائِدَةٍ، بِلا ِ الله َ نِعمَة أتَلَّقَ وَلَْم اللهِ. ِ نِعمَة بِفَضِل
بِهِ. ْ آمَنتُم ما وَهَذا نا، ُّ كُل ِ بِه ُ نُبَشِّر ما َ هُو فَهَذا هُْم، أْم بَشَّرتُكُْم الَّذِي أنا ٌ فَسَواء ١١ . فِيَّ عَمِلَْت اللهِ ُ نِعمَة بَْل

المَوت مَِن َسنُقامُ
ٌ قِيامَة تُوجَدُ لا ُ ه َّ إن بَينَكُْم الَّذِيَن مَِن بَعٌض يَقُوُل فََكيَف المَوِت، مَِن َ ُأقِيم المَِسيَح بِأّنَ ُ نُبَشِّر دُمنا ما لـَِكْن ١٢

ً َصحِيحا هَذا كانَ وَإْن ١٤ المَوِت. مَِن يُقَْم لَْم المَِسيَح أّنَ هَذا فَمَعنَى لِلأمواِت، ٌ قِيامَة هُناكَ تَكُْن لَْم فَإْن ١٣ لِلأمواِت؟
مَِن المَِسيَح أقامَ ُ ه َّ أن ِ الله عَِن نَشهَدُ نا َّ لِأن اللهِ، عَِن كاذِبِينَ ً شهُودا بِهَذا وَنَكُونُ ١٥ فارِغٌ. وَإيمانُكُْم فارِغَةٌ، رِسالَتَنا فَإّنَ
مَِن قامَ قَْد المَِسيُح يَكُِن لَْم وَإْن ١٧ المَوِت! مَِن يَقُْم لَْم المَِسيَح فَإّنَ َحّقاً، يَقُومُونَ لا الأمواُت كانَ فَإْن ١٦ المَوِت!
كانَ وَإْن ١٩ هَلـَكُوا. قَْد المَِسيِح فِي ماتُوا الَّذِيَن يَكُونُ وَ ١٨ بَعدُ، ْ تُغفَر لَْم وََخطاياكُْم باطِلاً، يمانُكُْم إ يَكُونُ المَوِت،

فَقَةِ. لِلّشَ ً استِحقاقا النّاِس ُ أكثَر فَنَحُن فَقَط، َياةِ الح ِ بِهَذِه ً مُرتَبِطا المَِسيِح فِي رَجاؤُنا
أّنَ فَبِما ٢١ ماتُوا.٢٥ الَّذِيَن َحصادِ ُل أّوَ َ وَهُو الأمواِت، بَينِ مِْن بِالفِعِل قامَ قَْد المَِسيَح أّنَ ِهيَ ُ الحَقِيقَة لـَِكِن ٢٠
َمِيُع الج َيحيا وَكَذَلَِك آدَمُ، ُ فَعَلَه ما بِسَبَِب يَمُوتُونَ َمِيُع الج ٢٢ بِإنساٍن. الأمواِت ُ قِيامَة جاءَْت كَذَلَِك بِإنساٍن، َ جاء المَوَت
الَّذِيَن َّ ثُم الحَصادِ، ُل أّوَ َ هُو الَّذِي المَِسيُح : الخاّصِ ِ تَرتِيبِه َحسََب واِحدٍ كُّلُ يُقامُ لـَِكْن ٢٣ المَِسيُح. ُ فَعَلَه ما بِسَبَِب
عَلَى يَقضِيَ أْن بَعدَ الآِب، ِ لله َلـَكُوَت الم المَِسيُح ُ يُسَلِّم ِحينَ النِّهايَةُ، تَْأتِي َّ ثُم ٢٤ ِيَةً. ثان يَأتِي ِحينَ المَِسيِح إلَى يَنتَمُونَ

اللهَ. ُ تُقاوِم ةٍ َّ وَقُو ٍ وَُسلطَة رِئاَسةٍ كُّلِ
عَلَيهِ. يُقضَى عَدُّوٍ َ آِخر المَوُت وََسيَكُونُ ٢٦ قَدَمَيهِ.٢٦ َتحَت ُ أعداءَه ُ الله يََضَع أْن إلَى المَِسيُح يَملَُك أْن يَنبَغِي إْذ ٢٥

ُأخِضعَْت،» الأشياءِ «كُّلَ إّنَ الكِتاُب يَقُوُل وَِحينَ قَدَمَيهِ.» َتحَت ُأخِضعَْت الأشياءِ «كُّلَ : إّنَ الكِتاُب يَقُوُل إْذ ٢٧

الأشياءِ، كُّلُ ُتخَضَع أْن وَبَعدَ ٢٨ لِلمَِسيِح. الأشياءِ كُّلَ أخَضَع الَّذِي َ الله تَشمَُل لا َ الأشياء ِ هَذِه أّنَ الواِضحِ َمَِن ف
َمِيِع. الج بَينَ شَيءٍ كُّلَ ُ الله يَكُونَ لـِكَي الأشياءِ، كُّلَ ُ لَه أخَضَع الَّذِي ِ لله ُ نَفسه الابُن فَسَيَخَضُع

فَلِماذا المَوِت، مَِن يُقامُونَ لا المَوتَى كانَ فَإْن الأمواِت؟ عَِن دُونَ يَتَعَمَّ الَّذِيَن ُأولَئَِك ُ يَفعَلُه الَّذِي َما ف وَإلّا، ٢٩

ها أّيُ يَوٍم كُّلَ المَوَت ُ ُأواِجه إنِّي ٣١ وَقٍت؟ كُّلِ فِي الخَطَرِ ِ مُواَجهَة إلَى َنحُن يَدفَعُنا الَّذِي وَما ٣٠ عَنهُْم؟ دُونَ يَتَعَمَّ
أسباٍب أجِل مِْن أفَسَُس فِي ً وُُحوشا حارَبُت قَْد ُكنُت فَإْن ٣٢ ِنا. ّ َب ر يَسُوعَ المَِسيِح فِي بِكُْم ُ أفتَِخر الَّذيَن ُ الإخوَة
َسنَمُوُت!»٢٧ ً غَدا نا َّ لِأن وَنَشرَْب «فَلْنَْأكُْل ً إذا يُقامُونَ، المَوتَى يَكُِن لَْم وَإْن ذَلَِك؟ وَراءِ مِْن ُ َكِسبتُه الَّذِي َما ف ةٍ، َّ ي بَشَرِ

عَِن وا وَُكّفُ ـِكُْم عَقل إلَى عُودُوا ٣٤ الّصاِلحَةَ.» الأخلاَق يُفِسدُونَ وءِ الّسُ «فَرِفاُق أحَدٌ: كُْم ـَّ يُِضل بِأْن تَْسمَحوا لا ٣٣
َتخْجَلُوا! لـِكَي هَذا أقُوُل اللهَ. َيجهَُل مازاَل مِنكُْم ً بَعضا إّنَ إْذ ةِ، َّ الخَطِي

القِيامَة َجسَدُ
١٥:٢٠ ٢٥

دٍ. مُمَجَّ ِبجَسَدٍ المَوِت مَِن قامَ مِْن أّوُل ُ ه َّ لأن ماتُوا. … ُل أّوَ
١٥:٢٥ ٢٦

6. :8 المزمور من قدميه. تحت
١٥:٣٢ ٢٧

12. 56: 13، :22 إَشعْياء من نموت. … فلنأكْل
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ما إّنَ جاهُِل، يا ٣٦ لَهُْم؟» َسيَكُونُ الَّذِي الجَسَدِ نَوعُ وَما الأمواُت؟ يُقامُ َكيَف أحَدُكُْم، يَسأُل ما َّ ُب ر لـَِكْن ٣٥
أكانَْت ٌ َسواء يَةٍ. عارِ ةٍ َّ َحب دَ َّ ُمجَر بَْل ناِضجَةً، ً نَبتَة تَزرَعُ لا أنَت تَزرَعُ، فَعِندَما ٣٧ لاً. أّوَ يَمُْت لَْم إْن َيحيا لا ُ تَزرَعُه
وَلَيسَْت ٣٩ َشكلَها. بِذرَةٍ لِكُّلِ فَيُعطي يَشاءُ. َكما ً َشكلا ُ الله يُعطيها َّ ثُم ٣٨ ُبُوِب. الح مَِن َ آخَر نَوٍع أّيَ أْم َمٍح ق َ ة َّ َحب
ٌ ة َّ ي سَماوِ أجسامٌ وَهُناكَ ٤٠ ِجسمٌ. وَلِلأسماِك ِجسمٌ، يُورِ وَلِلّطُ ِجسْمٌ، وَللحَيَواناِت ِجسْمٌ، فَللبَشَرِ مُتَماثِلَةً. الأجساِم كُّلُ
ُجوِم ُّ وَلِلن بَهاءٌ، وَلِلقَمَرِ بَهاءٌ، مِس لِلّشَ ٤١ آخَرُ، ٌ بَهاء ةِ َّ الأْرِضي وَلِلأجساِم بَهاءٌ، ةِ َّ ي ماوِ الّسَ لِلأجساِم ةٌ. َّ أْرِضي وَأجسامٌ

البَهاءِ. فِي َ آخَر َنجٍم عَْن َنجمٌ وََيختَلُِف بَهاءٌ.
يَموُت. فَلا يُقامُ الَّذِي الجَسَدُ أمّا ُن، يَتَعَّفَ الأْرِض فِي يُدفَُن الَّذِي فَالجَسَدُ الأمواُت. يُقامُ عِندَما ً أيضا هَكَذا ٤٢

. فَقَوِّيٌ المُقامُ الجَسَدُ أمّا َضعِيٌف، يُدفَُن الَّذِي الجَسَدُ فَمَِجيدٌ. ُ المُقام الجَسَدُ أمّا كَرامَةٍ، دُونَ َ هُو يُدفَُن الَّذِي الجَسَدُ ٤٣

أجسادٌ ً أيضا فَهُناكَ ةً، َّ مادِّي ً أجسادا هُناكَ أّنَ وَبِما رُوِحيٌّ. َجسَدٌ يُقامُ وَما ، مادِّّيٌ َجسَدٌ الأْرِض فِي يُدفَُن ما ٤٤

الكِتاُب: يَقُوُل ٤٥ ةٌ. َّ رُوِحي

ةً.»٢٨ َّ َحي ً نَفسا آدَمُ، ُل، الأّوَ الإنسانُ «صارَ

. وِحيُّ ُّ الر َّ ثُم لاً، أّوَ أتَى الَّذِي َ هُو بِيعِيُّ الّطَ بَِل لاً، أّوَ وِحيُّ ُّ الر يَْأِت لَْم ٤٦ ُمحٍْي. رُوٌح َ فَهو الأِخيرُ، ُ آدَم المَِسيُح، أمّا
مِْن َمخلُوقُونَ وَالنّاُس ٤٨ ماءِ. الّسَ مَِن أتَى فَقَْد الثّانِي أمّا راِب، ُّ الت مَِن وَخُلَِق الأْرِض مَِن ُل الأّوَ الإنسانُ أتَى ٤٧

، رابيِّ ُّ الت ذَلَِك َ ُصورَة حَمَلنا وََكما ٤٩ . ماوِّيِ الّسَ ذَلَِك َمِثُل ف ، ماوِّيُ الّسَ عُب الّشَ أمّا راِب. ُّ الت مَِن َخلُوِق الم ذَلَِك مِثَل تُراٍب،
مَلـَكُوَت تَرَِث أْن ُ تَقدِر لا َ ة َّ الأْرِضي أجسادَنا إّنَ ُ الإخوَة ها أّيُ لـَكُْم، أقُوُل وَأنا ٥٠ . ماوِّيِ الّسَ َ ُصورَة ً أيضا َسنَحمُِل

لِلمَوِت. ً قابِلا لَيَس ما يَرَِث أْن لِلمَوِت قابٌِل َ هُو ما يَستَطِيُع لا كَذَلَِك اللهِ.
ِ َطرفَة فِي بَْل ٥٢ لَحظَةٍ، فِي نا َّ كُل َسيُغَيِّرُنا َ الله لـَِكّنَ المَوِت، رُقودَ نا ُّ كُل نَرْقُدَ لَْن ةَ: َّ الخَفِي َ الحَقِيقَة ِ بِهَذِه َسُأخبِرُكُْم ٥١

وََنحُن بَعْدُ. فِيما لِلمَوِت قابِلِينَ َ غَير الأمواُت وََسيُقامُ البُوُق، َسيَُصوُِّت إْذ الأِخيرِ. البُوِق َصوُت يُسمَُع عِندَما عَينٍ،
لِلمَوِت القابُِل الجَسَدُ هَذا َلبَِس ي وَأْن فاِسداً، لَيَس ما الفاِسدُ الجَسَدُ هَذا َلبَِس ي أْن يَنبَغِي إْذ ٥٣ رُ. َّ َسنُغَي ً أحياء الباقِينَ
لا ما الفانِي الجَسَدُ َلبُِس ي وَ لِلمَوِت، ً قابِلا لَيَس ما لِلمَوِت القابُِل الجَسَدُ هَذا َلبُِس ي وَِحينَ ٥٤ لِلمَوِت. ً قابِلا لَيَس ما

المَكتُوُب: ُق يَتَحَّقَ يَفنَى،

٢٩ المَوُت.» َ «هُزِم

انتِصارُكَ؟ مَوُت يا «أيَن ٥٥

٣٠ لَدغَتَُك؟» ُ قَبْر يا وَأيَن
١٥:٤٥ ٢٨

14 :13 هوشع ١٥:٥٥ ٣٠ 8 :25 إَشعْياء ١٥:٥٤ ٢٩ 7. :2 التكوين كتاب من ة. َّ حي … صار
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يُعطِينا الَّذِي ِ لله كرِ الّشُ كُّلُ لـَِكْن ٥٧ يعَةِ. رِ َّ الش مَِن ٌ نابِعَة ةِ َّ الخَطِي ُ ة َّ وَقُو دِغ! َّ الل عَلَى ُ قُدرَتَه المَوَت تُعطِي ُ ة َّ فَالخَطِي ٥٦
المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر فِي صرَ َّ الن

كُْم َّ لِأن كامٍِل، بِشَكٍل ّبِ َّ الر لِعَمَِل أنفُسَكُْم وَكَرُِّسوا يُزَحزِحَكُْم. بِأْن لِشَيءٍ تَسمَُحوا وَلا الإخوَةُ، ها أّيُ اثبُتُوا، ً إذا ٥٨

يَِضيُع. لا ّبِ َّ الر فِي عَمَلـَكُْم أّنَ تَعلَمُونَ
١٦

لِلمُؤمِنِين عاِت ُّ بَر َّ الت جَمُع
كُّلِ مِْن ِل الأّوَ اليَوِم فِي ٢ ةَ: َّ غَلاطِي فِي لِلكَنائِِس ُلُْت ق َكما فَاعمَلُوا ِس، المُقَّدَ ِ الله لِشَعِب المُساعَداِت جَمِع بِشَأِن أمّا ١

ُحُضورِي. عِندَ ماٍل جَمُع هُناكَ يَكُونَ لا لـِكَي ُ خَْزنُه ُّ فَيَتِم يَكِسبُهُ، مِمّا ً َشيئا ً ِبا جان يََضَع أْن مِنكُْم واِحدٍ كُّلِ عَلَى ُأسبُوٍع،
أْن ً مُفِيدا بَدا وَإذا ٤ القُدِس. إلَى عَطاياكُْم لِيَحمِلوا تَوِصيَةٍ، رَسائَِل مََع َتختارُونَ، مَْن َسُأرِسُل أحضُرُ، وَعِندَما ٣

مَعِي. فَسَيَذهَبُونَ أيضاً، أنا أْذهََب
بُولُس ُخطَُط

ما َّ ُب ر بَْل مَِن، َّ الز مَِن ً فَترَة مَعَكُْم بَقِيُت ما َّ ُب ر ٦ عَبرَها. لِلمُرُورِ ُأَخّطُِط فَأنا ةً، َّ ِي مَكدُون َ عَبر أمُّرَ أْن بَعدَ إلَيكُْم َسآتِي ٥

ً يارَة زِ أزُورَكُْم أْن يدُ ُأرِ لا وَأنا ٧ وُجهَتِي. كانَْت مَهما فَرِ الّسَ عَلَى إعانَتِي مِْن نُوا َمَّكَ تَت لـِكَي عِندَكُْم، َ تاء الّشِ أقضِي
َمِسينَ. الخ عِيدِ ى َّ َحت أفَسَُس فِي وََسأبقَى ٨ بِذَلَِك. ّبُ َّ الر سَمََح إْن الوَقِت، بَعَض مَعَكُْم أقضِيَ أْن أرُجو إْذ عابِرَةً.

يُقاوِمُونَنِي. َكثِيرُونَ وَهُناكَ الفَعّالَةِ، ِ لِلخِدمَة واِســٌع باٌب َ لِي انفَتََح فَقَدِ ٩
فَلا ١١ مِثلِي. ّبِ َّ الر عَمََل يَعمَُل َ فَهُو بَينَكُْم. ِ بِالرّاحَة َ يَشعُر أْن عَلَى فَاحرُِصوا إلَيكُْم، تِيمُوثاوُُس يَِصُل وَعِندَما ١٠

أخونا أمّا ١٢ انتِظارِهِ. في ِ الإخوَة وَباقِي فَأنا . إلَيَّ َ يَْأتِي لـِكَي بِسَلاٍم ِ يقِه َطرِ فِي ُ أرِسلُوه بَْل باْستِهانَةٍ، أحَدٌ ُ يُعامِلْه
مَتَى إلَيكُْم وََسيَْأتِي الآنَ، إلَيكُمُ َ يَْأتِي أْن ِ الله ُ مَِشيئَة تَكُْن لَْم لـَِكْن الإخوَةِ. مََع يارَتِكُْم زِ عَلَى ةٍ َّ بِقُو ُ عتُه َّ َشج فَقَْد وُس، ُّ أبُل

فُرَصةً. وَجَدَ
الخاتِمَة

ةٍ. َّ بِمََحب ُ تَعمَلُونَه ما كُّلَ وَاعْمَلُوا ١٤ ياءَ. أقوِ ُكونُوا ُشجعاناً. ُكونُوا يمانِكُْم. إ فِي اثبُتُوا مُتَيَّقِظِينَ، ُكونُوا ١٣

َ ة َّ مَسؤُولِي أنفُسِهِْم عَلَى أخَذُوا هُْم وَأّنَ ةَ، َّ ِي أخائ فِي ِخدمَتِي ثَمَرِ ُل أّوَ هُْم أّنَ وَتَعرِفُونَ استِيفانُوَس، بَيَت تَعرِفُونَ ْ أنتُم ١٥

يَنضَّمُ مَْن وَلِكُّلِ النّاِس، هَؤُلاءِ مِثِل ِ لِقِيادَة َتخَضعُوا أْن ١٦ الإخوَةُ، ها أّيُ إلَيكُْم أطلُُب لِهَذا ِس. المُقَّدَ ِ الله َشعِب ِ ِخدمَة
. ّبِ َّ الر أجِل مِْن ِ وَالخِدمَة العَمَِل إلَى

أنعَشُوا وَقَْد ١٨ غِيابِكُْم. فِي مَكانَكُْم وا َسّدُ هُْم لِأّنَ ِيكُوَس، وَأخائ وَفُرْتُوناتُوَس استِيفانُوَس لِوُُجودِ مَسرُورٌ أنا ١٧
هَؤُلاءِ. مِثَل فَقَّدِرُوا أيضاً. وَأرواحَكُْم رُوِحي

ً َسلاما عَلَيكُْم يُسَلِّمُونَ بَيتِهِما، فِي َتجتَمـِـُع َّتِي ال ُ وَالـَكنِيسَة ِيْسكِلّا وَبِر أكِيلا أِسيّا. ِ مُقاَطعَة كَنائُِس عَلَيكُْم ُ تُسَلِّم ١٩

َسةٍ. مُقَّدَ بِقُبلَةٍ بَعٍض عَلَى بَعُضكُْم َسلِّمُوا الإخوَةِ. كُّلُ عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم ٢٠ . ّبِ َّ الر فِي ً حارّا
يَدِي: ِبخَّطِ أكتُبُها بُولَُس أنا مِنِّي ٌ ة َّ َتحِي ِ وَهَذِه ٢١



٢٤ : ١٦ كورنثوس     ١ ١٨١١ ٢٢ : ١٦ كورنثوس     ١

! ّبَ َّ الر ُيحِّبُ لا مَْن كُّلُ مَلعُوٌن ٢٢
آثا.٣١ ماران

يَسُوعَ. ّبِ َّ الر ُ نِعمَة مَعَكُْم لِتَكُْن ٢٣
يَسُوعَ. المَِسيِح فِي ً جَمِيعا إلَيكُْم تِي َّ َمحَب ٢٤

١٦:٢٢ ٣١
«. رّبُ يا «تعاَل تعني الأراميّة بِالّلغة عبارة آثا. ماران
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ُكورنثُوس إلَى ُ ِيَة الثّان ُ الرِّسالَة
مََع ُكورِنثُوَس، فِي ِ الله ِ َكنِيسَة إلَى تِيمُوثاوَُس، أِخينا وَمِْن اللهِ، ِ مَِشيئَة َحسََب يَسُوعَ المَِسيِح رَُسوِل بُولَُس، مِْن ١

المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَمَِن أبِينا ِ الله مَِن وََسلامٌ ٌ نِعمَة لـَكُْم لِتَكُْن ٢ كُلِّها. َ ة َّ ِي أخائ ِ مُقاَطعَة فِي ِس المُقَّدَ ِ الله َشعِب كُّلِ

الله ُ يَْشكُر بُولُُس
ٍ ِضيقَة كُّلِ فِي ينا ِّ يُعَز َ فَهُو ٤ يَةٍ. تَعزِ كُّلِ ُ مَصدَر َ هُو الَّذِي ُ وَالإلَه المَراِحِم، أبُو وَأبَوهُ، المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ إلَه َ تبارَك ٣

فِي ُ نَشتَرِك فََكما ٥ اللهُ. بِها ينا ِّ يُعَز َّتِي ال نَفسِها ِ يَة عزِ َّ بِالت َكثِيرَةٍ، بِِضيقاٍت المُتَضايِقِينَ ِ يَة تَعزِ مِْن َنحُن َن َمَّكَ نَت لـِكَي نُواِجهُها،
مِْن فَذَلَِك ِضيقاٍت، ُ نُواِجه كُنّا فَإْن ٦ لـَكُْم. ِ الـَكثِيرَة ِنا يات ِتَعزِ ب المَِسيِح، في تَشتَرُِكونَ، كَذَلَِك الـَكثِيرَةِ، المَِسيِح آلاِم
الآلاِم نَفِس عَلَى برِ الّصَ فِي يكُْم ِّ تَقَو لـَكُْم يَتُنا فَتَعزِ يَتِكُْم. تَعزِ أجِل َمِْن ف ى، َّ نَتَعَز كُنّا وَإْن وَخَلاِصكُْم. يَتِكُْم تَعزِ أجِل
تَشتَرُِكونَ كُْم َّ فَإن آلامِنا، فِي تَشتَرُِكونَ َكما ُ ه َّ أن ُ نَعلَم نا َّ لِأن راِسخٌ، ٌ رَجاء ـِكُْم أجل مِْن رَجاءَنا إّنَ ٧ أيضاً. َنحُن َنحتَمِلُها َّتِي ال

يَتِنا. تَعزِ فِي ً أيضا
طاقَتِنا، وَفَوَق عَلَينا ً ِجّدا ً ثَقِيلَة كانَْت فَقَْد أِسيّا، ِ مُقاَطعَة فِي بِها مَرَرنا َّتِي ال ِ يقَة بِالّضِ تَعرِفُوا أْن ِيدُ نُر الإخوَةُ، ها أّيُ ٨

كَِل َّ نَت ألّا مَ َّ نَتَعَل لـِكَي وَذَلَِك بِالمَوِْت. عَلَينا َمحكُومٌ ُ ه َّ بِأن ِنا ب قُلُو فِي َشعَرنا وَقَْد ٩ أحياءَ. البَقاءِ فِي أمٍَل كُّلَ فَقَدنا ى َّ َحت
إنقاذَنا. وََسيُواِصُل َشدِيدٍ، مَوٍت َخطَرِ مِْن ُ الله أنقَذَنا لَقَْد ١٠ َياةِ. الح إلَى الأمواَت ُ يُقِيم الَّذِي ِ الله عَلَى بَْل أنفُِسنا، عَلَى
ما يَن لـَِكثِيرِ َسيَكُونُ ِحينَئِذٍ أجلِنا. مِْن بَِصلَواتِكُْم تَدعَمُونا أْن نَرُجو ١١ دائِماً. َسيُنقِذُنا ُ ه َّ بِأن فِيهِ رَجاءَنا وََضعْنا فَقَْد

يَْن. الـَكثِيرِ َصلَواِت بِفَضِل عَلَينا ُ الله ِ بِه يُنعِمُ ما بِسَبَِب أجلِنا، مِْن عَلَيهِ َ الله يَشكُرُونَ
بِبَساَطةٍ أنتُمْ، ً ة وَخاّصَ النّاِس، كُّلِ َ ُتجاه فنا تَصَرَّ نا َّ بِأن يَشهَدُ َضمِيرَنا بِأّنَ ُ نَفَخر نا َّ فَإن نَفَخرَ، أْن لَنا كانَ فَإْن ١٢

أْن تَستَطِيعُونَ ما إلّا إلَيكُْم نَكتُُب لا وََنحُن ١٣ اللهِ. ِ ِنِعمَة ب بَْل ةٍ، َّ ي دُنيَوِ ٍ ِبحِكمَة ْف نَتَصَرَّ وَلَْم اللهِ. مَِن نِلناها وَإخلاٍص
ُمِكنُكُْم ي ُ ه َّ أن تُدرُِكونَ عَنّا ُ تَعرِفُونَه الَّذِي فَبِالقَلِيِل ١٤ الفَهِم. َحّقَ َستَفهَمُونَنا َّكُْم أن واثٌِق وَأنا َحّقاً. ُ تَفهَمُوه وَأْن ُ تَقرَؤُوه

يَسُوعَ. ِنا ّ َب ر يَوِم فِي بِكُْم ً أيضا َنحُن ُ وََسنَفتَِخر ِنا، ب تَفَخرُوا أْن
يارتِكُْم ِ لِز ُأَخّطُِط وَُكنُت ١٦ مُزدَوَجَةٌ. ٌ فائِدَة لـَكُْم تَكُونَ لـِكَي لاً، أّوَ أزُورَكُْم أْن ْرُت َّ قَر هَذا، مِْن واثٌِق وَلِأنِّي ١٥

ونَ ُّ أتَظُن ١٧ بِمُساعَدَتِكُْم. ةِ َّ اليَهُودِي إقلِيِم إلَى َ ُأسافِر لـِكَي َ ة َّ ِي مَكدُون مِْن عَودَتِي بَعدَ ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ ةَ، َّ ِي مَكدُون إلَى يقِي َطرِ فِي
ِب«اللّا»؟ عَمُ» َّ «الن عِندِي فَاختَلَطَْت العالَمُ، ُيخَّطُِط َكما ُأَخّطُِط نِي َّ أن ونَ ُّ تَظُن أْم هَذا؟ َتخطِيطِي فِي ً َسطِحيّا ُكنُت أنِّي
بَشَّرناكُْم الَّذِي المَِسيُح، يَسُوعُ ِ الله فابُْن ١٩ واِحدٍ. وَقٍت فِي وَ«لا» «نَعَمٌ» لـَكُْم نَقُوُل لا نا َّ بِأن الأمِينُ ُ الله يَشهَدُ ١٨

َّتِي ال الوُعُودِ ُ َكثْرَة كانَْت فَمَهما ٢٠ حاِسمَةٌ. «نَعَْم» فِيهِ بَْل مَعاً، وَ«لا» «نَعَْم» يَكُْن لَْم وَتِيمُوثاوُُس، وَِسلوانُِس أنا ِ بِه
اللهِ. َجدِ لِم «آمِيْن» نَقُوُل: نا َّ فَإن وَلِهَذا كُلِّها. لَها «نَعَْم» ً دائِما َ فَهُو اللهُ، قَطَعَها

تِهِ، َّ مُلـِكي ِبخَتِم َختَمَنا الَّذِي َ فَهُو ٢٢ أيضاً. مَسََحنا الَّذِي ُ الله َ هُو المَِسيِح إلَى وَإيّاكُْم ِماءَنا انت يَضمَُن الَّذِي إّنَ ٢١

َسيأتِي. ِما ل ً بُونا عُر ِنا ب قُلُو فِي القُدَُس وَح ُّ الر وَأعطانا
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مَ حَكُّ َّ الت ُنحاوُِل نا َّ أن هَذا يَعنِي وَلا ٢٤ عَلَيكُْم. قَسوَتِي لِتَجنِيبِكُْم كانَ ُكورِنْثُوَس إلَى َمجِيئِي َ عَدَم أّنَ عَلَى ُ الله يَشهَدُ ٢٣

فَرَِحكُْم. أجِل مِْن مَعَكُْم نَعمَُل نا َّ لـَِكن الإيماِن، فِي ِتُونَ ثاب ْ فَأنتُم يمانِكُْم، بِإ
٢

غَيرُكُْم َسيُفرُِحنِي فَمَْن الحُزنَ، لـَكُمُ بُت َّ َسب فَإْن ٢ بِالألَِم. لـَكُمُ تَأتي قَْد ُأْخرَى ً يارَة زِ أزُورَكُْم ألّا رُت َّ قَر لِهَذا ١

كُْم َّ أن واثٌِق فَأنا يُفرُِحونِي. أْن يَنبَغِي الَّذِيَن ُأولَئَِك ُيحزِنَنِي لِئَلّا َكتَبتُهُ، ما إلَيكُْم َكتَبُت وَلَقَْد ٣ أنا؟ أحزَنتُكُْم الَّذِيَن ُ أنتُم
لِتَعرِفُوا بَْل ُأحزِنَكُْم، لـِكَي لا َكثِيرَةٍ، وَبِدُمُوٍع وَالعَذاِب، بِالِانزِعاِج مَلِيءٍ بِقَلٍب إلَيكُْم َكتَبُت لَقَْد ٤ بِسُرُورِي. ونَ تُسَرُّ

لـَكُْم. تِي َّ َمحَب عِظَمَ
أخطأ الَّذِي ساِمحُوا

مِْن أمّا ٦ ُأبالـِـــَغ. لِئَلّا يءِ، َّ الش بَعَض ً جَمِيعا أحزَنَكُْم ُ ه َّ أن بُّدَ لا بَْل وَحدِي، ُيحزِنِّي لَْم ُ ه َّ فَإن أحَدٌ، أحزَنَنِي إْن لـَِكْن ٥
وَتُشَّجِعُوهُ، ُ تُساِمحُوه أْن الآنَ فَيَنبَغي ٧ تُكُْم. َّ غالِبِي عَلَيهِ ُ أوقَعَتْه الَّذِي العِقاُب فَيَكفِيهِ أخطأ، الَّذْي خِص الّشَ ذَلَِك ِ ِجهَة
لـِكَي إلَيكُْم: ِ الكِتابَة إلَى دَفَعَنِي ما َ هُو وَهَذا ٩ تَكُْم. َّ َمحَب ُ لَه تُؤَكِّدُوا أْن أرُجوكُْم فَإنِّي لِهَذا ٨ دِيدُ. الّشَ الحُزنُ ُ كَه ـَّ َل َم يَت لِئَلّا
فَإنِّي بِشَيءٍ، ً أحَدا ْ ساَمحتُم فَإْن ١٠ شَيءٍ. كُّلِ فِي لِي مُطِيعِينَ ْ ُكنتُم وَإْن الِامتِحاِن، أمامَ َستَصمُدُونَ ْ ُكنتُم إْن أرَى
ذَلَِك. عَلَى شاهِدٌ وَالمَِسيُح ـِكُْم. أجل مِْن ِ بِه ساَمحُت فَقَْد كانَ، مَهما بِشَيءٍ ساَمحُت قَْد ُكنُت وَإْن أيضاً. أنا ُ ُأساِمحُه

أفكارَهُ. نَعرُِف نا َّ لِأن بلِيُس، إ نا َّ يَستَغِل لِئَلّا ذَلَِك لِنَفعَْل ١١

تْرُواس فِي بُولَُس انزِعاُج
لَْم لِأنِّي ً راحَة أِجْد لَْم نِي َّ أن إلّا ١٣ هُناكَ. ً بابا ّبُ َّ الر لِي وَفَتََح المَِسيِح. َ بِشارَة لُِأعلَِن تْرُواَس إلَى ِجئُت لَقَْد ١٢

ةَ. َّ ِي مَكدُون إلَى جَهُت وَاّتَ عتُهُْم فَوَدَّ هُناكَ. ِيطَُس ت أِخي أِجْد
المَِسيح في ُ الِانتِصار

بِواِسطَتِنا. مَكاٍن كُّلِ فِي ِ مَعرِفَتِه َشذَى ُ يَنشُر الَّذِي َ فَهُو بِالمَِسيِح. ِ انتِصارِه مَوِكِب فِي يَقُودُنا الَّذِي ِ لله ً ُشكرا لـَِكْن ١٤

يِق َطرِ فِي هُْم وَالَّذِيَن َلاِص، الخ يِق َطرِ فِي هُْم الَّذِيَن بَينَ ذَى الّشَ هَذا ُ وَيَنتَشِر للهِ. مُ المُقَّدَ ُ العَطِر المَِسيِح ُ َبخُور فَنَحُن ١٥

يِق َطرِ فِي هُْم ذِيَن َّ لِل وَأمّا مَصيرُها. وَالمَوُت مَصدَرُها المَوُت نَتِنَةٌ، ٌ راِئحَة َ فَهُو الهَلاِك يِق َطرِ فِي للَذيَن أمّا ١٦ الهَلاِك.
مُتََجوِّلِينَ ً باعَة فَلَسنا ١٧ ةِ؟ المَهَمَّ ِ هَذِه لِمِثِل ُل َّ المُؤَه َ هُو فَمَْن َياةِ. الح إلَى يُؤَدِّي وَ ُ َياة الح ُ مَصدَرُه َشذًَى َ فَهُو َلاِص، الخ
مُرَسلِينَ كَرِجاٍل اللهِ أمامَ المَِسيِح فِي دَق الّصِ مُ َّ نَتَكَل بَْل َكثِيرُونَ. يَفعَُل َكما َخِسيٍس، رِبحٍ أجِل مِْن اللهِ ِ بِكَلِمَة ُ نُتاِجر

مِنهُ.
٣

جَدِيد عَهدٍ خُّدامُ
ْ أنتُم ما َّ إن ٢ بَعضُهُْم؟ َيحتاُج َكما مِنكُْم، أْو إلَيكُْم ٍ تَوِصيَة رَسائِِل إلَى َنحتاُج نا َّ لَعَل أْم بِأنفُِسنا؟ مِنّا ً مُباهاة هَذا أيَبدُو ١

المَِسيُح َكتَبَها ٌ رِسالَة َّكُْم أن تُظهِرُونَ ْ وَأنتُم ٣ النّاِس. جَمِيِع مِْن ٌ وَمَقرُوءَة ٌ مَعرُوفَة ِنا، ب قُلُو فِي ٌ بَة مَكتُو تَوِصيَتِنا، ُ رِسالَة
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عَلَى بَْل ةٍ،١ َّ ي َحجَرِ ألواٍح عَلَى لا ٌ بَة مَكتُو ٌ رِسالَة ْ أنتُم . الحَّيِ ِ الله بِرُوِح بَْل ِبحـِبرٍ، لا ٌ بَة مَكتُو ٌ رِسالَة ْ أنتُم ِلخِدمَتِنا. َكثَمَرٍ
ةٍ. َّ ي بَشَرِ قُلُوٍب مِْن ألواٍح

أّيِ عَمَِل عَلَى بِأنفُِسنا قادِرُونَ نا َّ أن ِعي نَّدَ نا َّ أن هَذا يَعنِي وَلا ٥ المَِسيِح. فِي نا َّ لأن ِ الله أمامَ هَذا نَقُوَل بِأْن ٌ ثِقَة وَلَنا ٤

بَْل بِالحَرِف لا الجَديدَ، العَْهدَ هَذا خُّدامَ لِنَكونَ ً أيضا لَنا أهَّ الَّذِي َ فَهُو ٦ اللهِ. مَِن ِهيَ َكفاءَتُنا إّنَ بَْل ، صاِلحٍ شَيءٍ
َحياةً. فَيُعطِي وُح ُّ الر أمّا تَقتُُل، ُ بَة المَكتُو ُ يعَة رِ َّ فَالش وِح. ُّ بِالر

الأعظم المجد
ِحجارَةٍ. عَلَى ِبحُرُوٍف المَنقُوَشةِ ِ يعَة رِ َّ الش ُ ِخدمَة وَِهيَ بَهاءٌ. لَها كانَ بِالمَوِْت، ً مَقرُونَة كانَْت َّتِي ال الخِدمَة٢ُ ى َّ َحت لـَِكْن ٧

ِ لِلخِدمَة يَكُونُ أفَلا ٨ زائِلاً. ً بَهاء كانَ ُ ه َّ أن مََع البَهاءِ، ذَلَِك بِسَبَِب مُوسَى وَجهِ فِي يَنظُرُوا أْن ِيَل إسرائ بَنُو يَستَطـِـْع فَلَْم
أعظَمُ؟ ٌ بَهاء ِّ بِالبِر ِ المَقرُونَة ِ لِلخِدمَة يَكُونُ أفَلا بَهاؤُها، ِ ينُونَة بِالدَّ ِ المَقرُونَة ِ لِلخِدمَة كانَ وَإْن ٩ أعظَمُ؟ ٌ بَهاء وِح ُّ بِالر ِ المَقرُونَة
ُ َحكُومَة الم ُ الخِدمَة تِلَك كانَْت فَإْن ١١ الفائِِق. البَهاءِ هَذا مََع ِ بِالمُقارَنَة بَهاءٍ كُّلَ فَقَدَ بَهاءٍ، ذا الّسابِِق فِي بَدا َما ف ١٠

أعظَمُ؟ ٌ بَهاء الأبَدِ إلَى ِ الباقِيَة ِ الخِدمَة لِتِلَك يَكُونُ أفَلا بِالبَهاءِ، ً بَة مَصُحو واِل َّ بِالز
بَنُو يَرَى لِئَلّا بِلِثاٍم ُ وَجهَه يُغَّطِي كانَ الَّذِي كَمُوسَى لَسنا وََنحُن ١٣ أعظَمَ. ِبجُرأةٍ مُ َّ نَتَكَل جاءَ، َّ الر هَذا لَنا فَلِأّنَ ١٢

ُ َكتَبَه ما يَقرَُأونَ عِندَما هَذا يَومِنا إلَى ً مَوُضوعا ُ نَفسُه اللِّثامُ يَزاُل ما إْذ عَمِيَْت. أذهانَهُْم لـَِكّنَ ١٤ البَهاءِ. زَواَل ِيَل إسرائ
اليَوِم هَذا إلَى أذهانِهِْم فَوَق لِثامٌ هُناكَ يَزاُل ما لـَِكْن ١٥ بِالمَِسيِح. إلّا يُرفَُع لا ُ ه َّ لِأن بَعدُ، اللِّثامُ هَذا يُرفَْع لَْم مُوسَى.
رُوُح وََحيُث وُح. ُّ الر َ هُو ّبُ َّ وَالر ١٧ اللِّثامُ. يُرفَُع ، ّبِ َّ الر إلَى أحَدُهُْم رَِجــَع ما َّ وَكُل ١٦ مُوسَى. ُ يعَة شَرِ قُرِئَْت ما َّ كُل
ً بَهاء آِخذِيَن مِثلَهُ، وَنُصبَِح باستِمراٍر َ ر َّ فَنَتَغَي مَكشُوفَةٍ، بِوُُجوهٍ ّبِ َّ الر َ بَهاء نَعِكُس ً جَمِيعا فَنَحُن ١٨ ةٌ. َّ ي ِ حُرّ هُناكَ ، ّبِ َّ الر

وِح. ُّ الر أِي ، ّبِ َّ الر مَِن ُ التَغيير وَهَذا مُتَزايِداً.
٤

فَخّار مِْن أواٍن فِي ٌ َكنز
بِسَبَِب الآخَرُونَ ُيخفِيهِ ما كُّلِ عَْن يْنا َّ َتخَل بَْل ٢ أبَداً. ُ نَستَسلِم لا وَلِهَذا رَحمَتِهِ، بِسَبَِب َ الخِدمَة ِ هَذِه ُ الله أعطانا لَقَْد ١

َضمِيرِ وَأمامَ اللهِ، أمامَ إخلاَصنا يَن مُظهِرِ ً صَرِيحا الحَّقَ ُ نُقَّدِم نا َّ لـَِكن اللهِ. َ رِسالَة ُ نُشَوِّه وَلا ً أحَدا َنخدَعُ لا وََنحُن َجَِل. الخ
ُ إلَه أعمَى فَقَْد ٤ الهَلاِك. يِق َطرِ فِي هُْم ذِيَن َّ لِل كَذَلَِك ِهيَ ما َّ فَإن ةً، َّ َمخفِي نُذِيعُها َّتِي ال ُ البِشارَة كانَِت وَإذا ٣ إنساٍن. كُّلِ
ُ نُبَشِّر لا فَنَحُن ٥ اللهِ. ُ ُصورَة َ هُو الَّذِي المَِسيِح، َمجدِ عَْن ِ البِشارَة ِ هَذِه نُورَ يَرَوا لِئَلّا المُؤمِنِينَ غَيرِ أذهانَ العالَِم هَذا

يَسُوعَ. أجِل مِْن لـَكُْم خُّدامٌ نا َّ إن فَنَقُوُل َنحُن أمّا رَبّاً. يَسُوعَ بِالمَِسيِح بَْل بِأنفُِسنا،
وَجهِ فِي الّظاهِرِ ِ الله َمجدِ ِ مَعرِفَة ِنُورِ ب ِنا ب قُلُو فِي أشرََق الَّذِي َ هُو لمَةِ.» الّظُ مَِن نُورٌ «َسيُشرُِق قاَل: الَّذِي َ الله لِأّنَ ٦
بَْل مِنّا، لَيسَْت ةِ َّ العادِي َ غَير َ ة َّ القُو تِلَك أّنَ ِضَح َّ يَت لـِكَي فَخّاٍر، مِْن أواٍن فِي الـَكنزِ بِهَذا َنحتَفُِظ نا َّ لـَِكن ٧ المَِسيِح. يَسُوعَ
أْن دُونَ نُضطَهَدُ، ٩ نَيأَس. أْن دُونَ ُ ر َّ نَتَحَي نُسَحَق. أْن دُونَ ناِحيَةٍ، كُّلِ مِْن غِط لِلّضَ ُض َّ نَتَعَر فَنَحُن ٨ اللهِ. مَِن

٣:٣ ١
16. 25: 12، :24 الخروج كتاب انظر ة. َّ ي حجر ألواح عَلَى ُكتبت فقد لموسَى، الله أعطاها َّتي ال الوَصايا إلى إشارة َّة. ي حجر ألواح عَلَى

٣:٧ ٢
«العهد.» إلى اليوناني الأصل في «الخدمة» ترجمة يمكن ،11 -7 من الأعداد في الخدمة.
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يَسُوعَ ُ َحياة َ تَظهَر لـِكَي يَسُوعَ، مَوَت باستِمراٍر أجسادِنا فِي ُ َنختَبِر َنحُن وَهَكَذا ١٠ نُقتََل. أْن دُونَ أْرضاً، نُطرَُح نُتْرَكَ.
أجسادِنا فِي يَسُوعَ ُ َحياة َ تَظهَر لـِكَي يَسُوعَ، أجِل مِْن المَوِت إلَى ً دائِما مُ َّ نُسَل َ الأحياء فَنَحُن ١١ أجسادِنا. فِي ً أيضا

فِيكُْم. تَعمَُل َ َياة الح لـَِكّنَ فِينا، المَوُت يَعمَُل وَهَكَذا ١٢ ِيَةِ. الفان
نُؤمُِن، ً أيضا َنحُن نا َّ فَإن مُْت.»٣ َّ تَكَل وَلِهَذا «آمَنُت، الكِتاُب: إلَيهِ ُ يُِشير الَّذِي ُ نَفسَه الإيماِن مَفهُومَ نُطَبُِّق نا َّ لـَِكن ١٣
نَقُِف وََسيَجعَلُنا أقامَهُ. َكما ً أيضا َنحُْن َسيُقِيمُنا المَوِت، مَِن يَسُوعَ ّبَ َّ الر أقامَ الَّذِي أّنَ ُ نَعلَم فَنَحُن ١٤ مُ. َّ نَتَكَل وَلِهَذا
ى َّ َحت النّاِس، مَِن يدِ المَز إلَى ِ الله ُ نِعمَة تَِصَل لـِكَي ـِكُْم، أجل مِْن ُّ تَتِم الأشياءِ ِ هَذِه فَكُّلُ ١٥ َحضرَتِهِ. فِي وَأنتُمْ، َنحُن مَعاً،

اللهُ. دَ َمَجَّ يَت وَ ُ كر الّشُ يَفِيَض

بِالإيمان ُ َياة الح
ً يَوما دُ يَتَجَّدَ الدّاِخلِيَّ كَيانَنا أّنَ إلّا فَنائِها، مِْن تَقتَرُِب ُ ة َّ المادِّي أجسادُنا كانَْت لَو ى َّ َحت بَْل نَستَسلِمُ. لا َنحُن لِذَلَِك ١٦

ما عَلَى ُ نُرَكِّز لا وََنحُن ١٨ َكبِيرٍ. بِشَكٍل َ يقَة الّضِ تِلَك يَفُوُق ً أبَدِيّا ً َمجدا لَنا تُنتُِج ُ الخَفِيفَة ُ تَة َّ المُؤَق فَِضيقَتُنا ١٧ يَوٍم. بَعدَ
. فَأبَدِّيٌ يُرَى لا ما أمّا ٌت، َّ مُؤَق يُرَى َما ف يُرَى. لا ما عَلَى بَْل يُرَى،

٥
مَصنُوٍع ُ غَير بَيٌت َ وَهُو ماءِ. الّسَ فِي ً أبَدِيّا ً بَيتا اللهِ، مَِن ً ِناء ب لَنا فَإّنَ ةُ، َّ الأْرِضي َخيمَتُنا ُ تَْنهَدِم عِندَما ُ ه َّ أن ُ نَعلَم وََنحُن ١

نَكُونُ لا لَبِسناهُ، فَإْن ٣ . ماوِّيَ الّسَ مَسَكنَنا َلبََس ن أْن مُشتاقينَ المَسَكِن هَذا فِي وََنحُن نَئّنُ لِذَلَِك ٢ النّاِس. بِأيدِي
الأْرضِّيِ َجسَدِنا مِْن ََّص نَتَخَل أْن إلَى نَشتاُق لا ثَقِيٍل، ِحمٍل َتحَت المَسَكِن هَذا فِي نَئِّنُ الَّذِيَن فَنَحُن ٤ بَعْدُ. فِيما ً عُراة
َ هُو الهَدَِف لِهَذا نا أعَّدَ فَالَّذي ٥ المَوِت. عَلَى ُ َياة الح ُب َّ فَتَتَغَل فَوقَهُ، ماوِّيَ الّسَ الجَسَدَ َلبََس ن أْن إلَى نَشتاُق بَْل ، الحالِيِّ

بِهِ. وَعَدَنا ما َسيُعطِينا ُ ه َّ أن يَضمَُن ً بُونا عُر القُدَُس وَح ُّ الر أعطانا الَّذِي َ وَهُو اللهُ،
هَذا أقُوُل ٧ . ّبِ َّ الر عَِن بينَ ِّ مُتَغَر نَكُونُ َجسَدِنا، فِي نَعِيُش دُمنا ما نا َّ أن نَعرُِف نا َّ لِأن بِهَذا، ٍ دائِمَة ثِقَةٍ عَلَى وََنحُن ٦

أجسادَنا َ نُغادِر أْن ُل وَنُفَّضِ هَذا، مِْن لَواثِقُونَ نا َّ وَإن ٨ يَتُهُ. رُؤ ُمِكنُنا ي ما أساِس عَلَى لا الإيماِن، أساِس عَلَى نَسلُُك نا َّ لِأن
إْذ ١٠ نُرِضيَهُ. أْن َ هُو عَنهُ، بينَ ِّ مُتَغَر أْو ُ عِندَه يَن حاضِرِ كُنّا ٌ َسواء ُطمُوَحنا، فَإّنَ وَلِهَذا ٩ . ّبِ َّ الر عِندَ َّ لِنَستَقِر وَنَذهََب
كانَ ً خَيرا الجَسَدِ، هَذا فِي َ وَهُو ُ فَعَلَه ما َ جَزاء واِحدٍ كُّلُ يَناَل لـِكَي المَِسيِح، قَضاءِ كُرسِّيِ أمامَ ً جَمِيعا نَقَِف أْن يَنبَغِي

شَرّاً. أْم

الله مَعرفةِ عَلَى النّاِس ُ مُساعَدَة
نَكُونَ أْن وَأرُجو َجيِّداً، يَعرِفُنا ُ الله الحَّقِ. بِقُبُوِل النّاَس نُقنـِـُع ، ّبِ َّ الر ُ مَهابَة تَعنِيهِ ما نَعرُِف نا َّ أن بِما وَلِهَذا، ١١

الَّذِيَن عَلَى وا تَرُدُّ لـِكَي ِنا، ب لِلِافتِخارِ ً فُرَصة نُعطِيكُْم بَْل أنفُسَنا، نَمدَُح لا بِهَذا وََنحُن ١٢ أيضاً. لَدَيكُْم ً َجيِّدا مَعرُوفِينَ
مِْن عاقِلُونَ فَنَحُن عاقِلِينَ، كُنّا وَإْن للهِ! َمجانِينُ فَنَحُن كَمَجانِينَ، ُف نَتَصَرَّ كُنّا فَإْن ١٣ بِالقَلِب. لا بِالمَظهَرِ يَفتَِخرُونَ
ماتُوا. قَْد ً إذا َمِيُع فَالج البَشَرِ، جَمِيِع أجِل مِْن إنساٌن ماَت إْن بِهَذا: نُؤمُِن نا َّ لِأن تَْدفَعُنا، المَِسيِح ُ ة َّ فَمََحب ١٤ ـِكُْم. أجل

٤:١٣ ٣
10. :116 المزمور من مت. َّ تكل لذلك آمنت
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المَوِت مَِن َ وَُأقِيم ماَت ذِي َّ لِل بَْل بَعْدُ، فِيما لِأنفُسِهِْم ُ الأحياء يَعِيَش لِكَيلا البَشَرِ، جَمِيِع أجِل مِْن المَِسيُح ماَت وَقَْد ١٥
أجلِهِْم. مِْن

المَِسيِح، إلَى هَكَذا ُ نَنظُر كُنّا نا َّ أن وَرُغمَ ةٍ. َّ أْرِضي نَظَرٍ ِ وُجهَة مِْن أحَدٍ إلَى ُ نَنظُر لا فَصاعِداً، الآنَ مَِن نا، َّ فَإن وَلِهَذا ١٦

قَدِ ُ القَدِيم النِّظامُ جَدِيدَةٌ. ٌ خَلِيقَة الآنَ َ فَهُو المَِسيِح، فِي أحَدٌ كانَ إْن ً إذا ١٧ يقَةِ. رِ الّطَ ِ بِهَذِه إلَيهِ بَعدُ ُ نَنظُر لا نا َّ أن إلّا
جَدِيداً. صارَ قَْد شَيءٍ كُّلُ وَها انتََهى،

أّنَ ِهيَ فَرِسالَتُنا ١٩ المُصالَحَةِ. َ رِسالَة نَحمَِل أْن وَأعطانا المَِسيِح، فِي نَفِسهِ مََع َنا صالَح الَّذِي ِ الله مَِن ُ ه ُّ كُل وَهَذا ١٨
نَعمَُل فَنَحُن ٢٠ المُصالَحَةِ. َ رِسالَة أعطانا وَقَْد َخطاياهُْم. لَهُْم حاِسٍب َ غَير نَفِسهِ، مََع َ العالَم َ صالَح قَْد المَِسيِح فِي َ الله
َ الله لِأّنَ ٢١ اللهِ.» مََع «تَصالَحُوا المَِسيِح: عَِن ً ِيابَة ن إلَيكُْم نَطلُُب لِذَلَِك بِواِسطَتِنا. يَدعُوكُْم َ الله وَكَأّنَ لِلمَِسيِح، َ َكسُفَراء

اللهِ. ُّ بِر ِ فِيه لَنا َ يَِصير لـِكَي أجلِنا، مِْن ة٤ً َّ َخطِي ةً، َّ َخطِي يَعرِْف لَْم الَّذِي المَِسيَح َجعََل

٦
يَقُوُل: ُ فَالله ٢ نِلتُمُوها. َّتِي ال ِ الله َ نِعمَة تُبَّدِدُوا لا أْن عَلَى كُْم ُّ َنحُث اللهِ، مََع ً مَعا نَعمَُل نا َّ أن وَبِما ١

سَمِعْتَُك، مُناِسٍب وَقٍت «فِي
٥ ِمَعُونَتَِك.» ل ِجئُت َلاِص الخ يَوِم وَفِي

َلاِص. الخ يَومُ َ هُو وَالآنَ المُناِسُب، الوَقُت الآنَ َ هُو فَها
اللهِ: ِبخُّداِم َلِيُق ي َكما وَجهٍ كُّلِ مِْن مَلامَةٍ بِلا أنفُسَنا ُ نُظهِر بَْل ٤ ِخدمَتُنا. تُلامَ لِئَلّا أحَدٍ، أمامَ ً عَقَبَة نََضُع لا نا َّ إن ٣

ٍ غاِضبَة حَمَلاٍت فِي المُتَكَرِّرِ، َبِس وَالح الـَكثِيرِ رِب لِلضَّ ضنا َّ تَعَر فَقَد ٥ باِت. عُو وَالّصُ وَالمَصائِِب المِحَِن فِي َكبيرٍ باحتِماٍل
وِح ُّ الر بِمَواهِِب وَلُطفِنا، بَِصبرِنا وَمَعرِفَتِنا، ِنا ِنَقائ ب ِ الله خُّدامُ نا َّ أن ُ نُظهِر ٦ وَالجُوِع. هَرِ َّ الس فِي َكثيرَةٍ، وَمَشَّقاٍت نا ِضّدَ
وَالهُُجوِم لِلدِّفاِع ٍ ِجهَة كُّلِ مِْن لاِح بِالّصَ ُح َّ نَتَسَل اللهِ. ةِ َّ وَبِقُو نَحمِلُها، َّتِي ال الحَّقِ ِ وَبِرِسالَة ٧ الأصيلَةِ، تِنا َّ وَبِمََحب القُدُِس،
صادِقُونَ. نا َّ أن مََع ُمخادِعِينَ ُ نُعتَبَر َسيٍِّئ. بِِصيٍت أْو َحسٍَن بِِصيٍت وَيُهِينُونَنا، النّاُس يُكرِمُنا عِندَما أنفُسَنا ُ نُظهِر ٨ مَعاً.
نا َّ كَأن ١٠ نُقتَُل. لا نا َّ وَلـَِكن نُعاقَُب أحياءٌ! َنحُن ها لـَِكْن المَوِت، مَِن يبينَ قَر نَبْدو مَعرُوفُونَ. نا َّ أن مََع َمجهُولِينَ ُ نُعتَبَر ٩

شَيءٍ. كُّلَ نَملُِك نا َّ أن مََع َشيئاً، نَملُِك لا نا َّ كَأن يَن. َكثِيرِ نُغنِي نا َّ أن مََع َكفُقَراءَ، داِئٍم. ابتِهاٍج فِي نا َّ أن مََع حَزانَى،
ْ أنتُم أمّا تِنا، َّ بِمََحب عَلَيكُْم نَبخَُل لا َنحُن ١٢ لـَكُْم. ٌ مَفتُوحَة بُنا وَقُلُو كامِلَةٍ. ةٍ َّ ي ِّ ِبحُر إلَيكُْم ثنا َتحَّدَ ونَ، ُّ الـكُورِنْثِي ها أّيُ ١١

لـَكُْم. َنحُن َكما لَنا بَكُْم قُلُو ً أيضا ْ أنتُم افتَُحوا وَأقُوُل: كَأبنائِي إلَيكُْم ُث أَتحَّدَ أنا ١٣ ـِكُْم. داِخل فِي بِما فَتَبخَلُونَ

المُؤمِنِين غَيرِ مِْن ٌ َتحذِير
٥:٢١ ٤

8 :49 إَشعْياء ٦:٢ ٥ ة.» َّ خطي «ذبيحة أي ة. َّ َخطِي
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لمَةِ؟ وَالّظُ ورِ ُّ الن بَينَ ٍ مُشارَكَة ُ ة َّ أي أْو وَالإثِم؟ لاِح الّصَ بَينَ ما يَجمَُع الَّذِي َما ف المُؤمِنِينَ. غَيرِ مََع َ شُرَكاء تَكُونُوا لا ١٤

وَالأوثاِن؟ اللهِ هَيكَِل بَينَ حادٍ اّتِ وَأّيُ ١٦ المُؤمِِن؟ غَيرِ مََع لِلمُؤمِِن نَِصيٍب أّيُ أْو يطاِن؟٦ وَالّشَ المَِسيِح بَينَ اتِّفاٍق وَأّيُ ١٥

اللهُ: قاَل فََكما . الحَّيِ ِ الله هَيكَُل فَنَحُن

بَينَهُْم، «َسأسكُُن
بَينَهُْم. ُ وَأِسير

إلَهَهُْم، َسأُكونُ
َشعبِي.» وََسيَكُونُونَ

: ّبُ َّ الر يَقُوُل وَ ١٧

وََسطِهِْم، مِْن «فَاخرُُجوا
عَنهُْم. وَانفَِصلُوا

َنجِساً. ً َشيئا بَعْدُ فِيما تَلمَسُوا وَلا
َسأقبَلـُكُْم، ِحينَئِذٍ

لـَكُْم، ً أبا وََسأُكونُ ١٨
وَبَناتِي، أبنائِي وَتَكُونُونَ

٧ شَيءٍ.» كُّلِ عَلَى ُ القادِر ّبُ َّ الر يَقُوُل

٧
للهِ. ً إكراما قَداَستَنا مُتَمِّمِينَ وَح، ُّ وَالر الجَسَدَ يُلَوُِّث ما كُّلِ مِْن نُفُوَسنا ْ فَلنُطَهِّر لَنا. الوُعُودُ ِ هَذِه الأِحبّاءُ، ها أّيُ ١

بُولُس فَرَُح
مِنكُْم. ً أحَدا نَستَغِّلَ وَلَْم مِنكُْم ً أحَدا نُفِسْد لَْم مِنكُْم. أحَدٍ إلَى نُسِئْ لَْم فَنَحُن بِكُْم، قُلُو فِي لَنا ً مَكانا افِسُحوا ٢

مَعَكُْم. نَعِيَش وَأْن نَمُوَت أْن ونَ مُستَعِّدُ وََنحُن ِنا، ب قُلُو فِي كُْم َّ إن لـَكُْم ُلُْت ق أْن َسبََق فَقَْد لـَكُْم. ً إدانَة هَذا أقُوُل لا وَأنا ٣

هَذِهِ. يِق الّضِ أوقاِت فِي ى َّ َحت ً َكبِيرا ً فَرَحا أفرَُح لِهَذا َكثِيراً. عتُمُونِي َّ َشج بِكُْم. فَخُورٌ أنا بَْل بِكُْم. ٌ َكبِيرَة ٌ ثِقَة وَلِي ٤

الخارِِج مَِن صِراعاٍت بِسَبَِب ناِحيَةٍ، كُّلِ مِْن تَضايَقنا بَْل الرّاحَةِ. َطعمَ نَعرِْف لَْم ةَ، َّ ِي مَكدُون إلَى وََصلنا لَمّا ى َّ فَحَت ٥

بَْل فَحَسُب، ِ بِوُُصولِه يُعَزِّنا وَلَْم ٧ ِيطَُس. ت بِوُُصوِل عَّزانا المُتَضايِقِينَ يُعَزِّي الَّذِي َ الله لـَِكّنَ ٦ الَّدّاِخِل. مَِن وََمخاوَِف
وَاهتِمامِكُمُ فَعَلْتُمْ، ما عَلَى وَنَدَمِكُْم يَتِنا، رُؤ إلَى َشوقِكُْم عَْن أخبَرَنا وَقَْد بِها. ُ ُمُوه يت عَّزَ قَْد ْ ُكنتُم َّتِي ال ِ يَة عزِ َّ بِالت ً أيضا

فَرَحاً. هَذا فَزادَنِي بِي، العَمِيِق
٦:١٥ ٦

14 8، :7 الثّاني صموئيل ٦:١٨ ٧ اليَهود. عندَ عليه مُتَعارَُف يطان الّشَ أسماء مِْن اسْم وَهو َلِيعال،» «ب حرفياً: يطان. الّشَ
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أدرَكُت لِأنِّي ِحينَها، حَزِنُْت أنِّي مََع كِتابَتِها. عَلَى الآنَ يٍن حَز ُ غَير أنِّي إلّا الّسابِقَةِ، بِرِسالَتِي أحزَنتُكُْم أنِّي فَرُغمَ ٨

إلَى بِكُْم ى أدَّ حُزنَكُْم لِأّنَ بَْل حَزِنتُمْ، َّكُْم لِأن لا مَسرُورٌ، الآنَ لـَِكنِّي ٩ قَِصيرَةٍ. لِفَترَةٍ وَلَو أحزَنَتكُْم، َ الرِّسالَة تِلَك أّنَ
بَةِ. و َّ الت إلَى يُؤَدِّي اللهِ، ِ مَشيئَة ِبحَسََب فَالحُزنُ ١٠ شَيءٍ. فِي َنحُن نُؤذِكُْم لَْم وَهَكَذا اللهُ، ِيدُ يُر َكما ْ حَزِنتُم فَقَْد بَةِ. و َّ الت

المَوِت. إلَى فَيُؤَدِّي العالَِم، فِي الَّذِي الحُزنُ أمّا عَلَيهِ. َ نَدَم لا الَّذِي َلاِص الخ إلَى تَقُودُ ُ بَة و َّ وَالت
بَراءَتِكُْم. عَْن تُدافِعونَ َجعَلـَكُْم جادِّيَن. َجعَلـَكُْم فِيكُْم: ُ أنتَجَه ما لاِحظُوا اللهِ، مَشيئةِ ِبحَسَِب ْ حَزِنتُم َّكُْم وَلِأن ١١

ِ مَسألَة فِي غَيوريَن وََجعَلـَكُْم يَتِنا. رُؤ إلَى تَشتاقُونَ َجعَلـَكُْم َتخافُونَ. َجعَلـَكُْم المُذنِِب. خِص الّشَ مَِن تَغَضبُونَ َجعَلـَكُْم
المَسألَةِ. ِ هَذِه فِي لَوٍم بِلا كُْم َّ أن شَيءٍ كُّلِ فِي ْ أظهَرتُم لَقَْد أخطأ. الَّذي جُِل َّ الر ِ مُعاقَبَة

الَّذِي خِص الّشَ بِسَبَِب وَلا أخطأ، الَّذي خِص الّشَ بِسَبَِب أكتُْبها لَْم فَإنِّي الرِّسالَةَ، تِلَك َكتَبُت قَْد ُكنُت إْن ١٢

عَنا. َّ َشج ما َ هُو وَهَذا ١٣ ِنا. ب اهتِمامِكُْم مَدَى اللهِ، أمامَ لـَكُْم، ُأبَيِّنَ لـِكَي َكتَبتُها ما َّ إن إلَيهِ. َ ُأِسيئ
افتِخارِنا بِسَبَِب أخجَْل فَلَْم ١٤ رُوحَهُ. ْ أنعَشتُم ً جَمِيعا َّكُْم لِأن بِفَرَِحهِ، ً فَرَحا ِيطُُس ت زادَنا شِجيِع، َّ الت هَذا عَلَى ً وَعَلاوَة
ِيطُُس ت َ ر َّ تَذَك ما َّ وَكُل ١٥ ِيطَُس. ت أمامَ بِكُْم افتِخارُنا ً أيضا َصدََق هَكَذا بِهِ، مناكُْم َّ كَل ما كُّلُ َصدََق َكما بَْل أمامَهُ. بِكُْم
أستَطِيَع أْن نِي لَيَسُرُّ ُ ه َّ وَإن ١٦ أكبَرَ. ةٍ َّ بِقُو َنحوَكُْم ُ عَواطِفُه فاَضْت وَمَهابَةٍ، باحتِراٍم ِ بِه وَتَرِحيبَكُْم لِلّطاعَةِ، ً جَمِيعا لَهفَتَكُْم

كامِلَةً. ً ثِقَة بِكُْم أثَِق أْن
٨

المَِسيِحي العَطاءُ
يقاِت الّضِ فَرُغمَ ٢ ةَ. َّ ِي مَكدُون ِ مُقاَطعَة فِي لِلكَنائِِس ُأعطِيَْت َّتِي ال ِ الله ِ نِعمَة عَلَى نُطلِعَكُْم أْن ِيدُ نُر الإخوَةُ، ها أّيُ وَالآنَ ١

هُْم أّنَ أشهَدَ أْن ُمِكنُنِي وَي ٣ الوافِرِ. كَرَمِهِمُ فِي فاضا فَقرِهِْم َ ة وَِشّدَ َسعادَتِهِْم فَيَض أّنَ إلّا بِها، امتُِحنُوا َّتِي ال ِ دِيدَة الّشَ
ُق َّ يَتَعَل ما فِي بِإلحاٍح يَرُجونَنا وا ُّ وََظل ٤ مِنهُْم. بِمُبادَرَةٍ هَذا فَعَلُوا وَقَْد استِطاعَتِهِْم. وَفَوَق بَْل استِطاعَتِهِْم، قَدَرِ عَلَى أعطُوا
لَنا َّ ثُم ، ّبِ َّ لِلر ً لا أّوَ أنفُسَهُْم أْعطُوا بَْل عنا، َّ تَوَق َكما يُعطُوا وَلَْم ٥ اللهِ. لِشَعِب ِ الخِدمَة ِ هَذِه فِي يُشارُِكوا لـِكَي النِّعمَةِ، ِ بِهَذِه

اللهِ. ِ مَِشيئَة مََع ً انِسجاما
الإيماِن، فِي ناِحيَةٍ: كُّلِ مِْن ٌ أغنِياء ْ فَأنتُم ٧ ابتَدَأهُ. الَّذِي ِ النِّعمَة عَمََل ـِكُْم أجل مِْن يُكمِلَ أْن ِيطَُس ت مِْن َطلَبنا وَقَْد ٦

تَكُونُوا أْن يَنبَغِي لِهَذا مِنّا. مْتُمُوها َّ تَعَل َّتِي ال ِ ة َّ َحَب الم وَفِي يْقَةٍ، َطرِ بِكُّلِ العَوِن لِتَقدِْيِم ِ َماَسة الح وَفِي المَعرِفَةِ، وَفِي الكَلاِم، وَفِي
أيضاً. العَطاءِ ِ نِعمَة فِي َ أغنِياء

َ النِّعمَة تَعْرِفونَ ْ فَأنتُم ٩ تِكُْم. َّ َمحَب َ أصالَة أمتَِحُن ِيَن، الآخَر حَماَسةِ عَْن ِبحَدِيْثِي لـَِكنِّي يّاكُْم، إ ً آمِرا هَذا أقُوُل لا وَأنا ٨

ُ وَُأقَّدِم ١٠ بِفَقرِهِ. َ أغنِياء تَِصيرُوا لـِكَْي ـِكُْم، أجل مِْن ً فَقِيرا صارَ غَنِيّاً، كانَ ُ ه َّ أن فَمََع المَِسيُح. يَسُوعُ نا ُّ َب ر أظهَرَها َّتِي ال
أعطَى. مَْن َل وَأّوَ العَطاءِ، فِي رَغَِب مَْن َل أّوَ ِ الماِضيَة ِ نَة الّسَ فِي ْ ُكنتُم فَقَْد لِفائِدَتِكُْم. ً أيضا ِ المَسألَة ِ هَذِه فِي ً رَأيا

الِاستِعدادُ ً أيضا لَدَيْكُْم لِيَكُْن سابِقاً، فِيهِ ُ غبَة َّ وَالر لِلعَطاءِ الِاستِعدادُ لَدَيكُمُ كانَ فََكما أيضاً. َ العَطاء وا ُّ أتِم فَالآنَ، ١١
عَلَى ً مَقبُولَة ُ ة َّ العَطِي فَسَتَكُونُ مَوُجوداً، لِلعَطاءِ الِاستِعدادُ كانَ فَإْن ١٢ لَدَيكُْم. ما َحسََب ةِ المَهَمَّ ِ هَذِه لإتماِم الآنَ
رَ َّ وَتَتَعَس غَيرِكُْم ُ ُأمُور رَ َّ تَتَيَس أْن عَطائِكُْم مِْن القَصدُ فَلَيَْس ١٣ ـِكُهُ. يَمل لا ما أساِس عَلَى لا المَرءُ، ُ ـِكُه يَمل ما أساِس
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ونَ يَسُّدُ ٌ وَفرَة لَدَيهِْم صارَْت إذا ى َّ َحت حاَجتَهُْم، تَسُّدُ ً وَفرَة الآنَ َلَدَيكُمُ ف ١٤ تَوازٌُن. هُناكَ يَكُونَ أْن يَنْبَغي بَْل ُأمُورُكُْم.
الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ١٥ وازُنُ. َّ الت ُق فَيَتََحّقَ حاَجتَكُْم،

حاَجتِهِ، عَْن يَفِْض لَْم ً َكثِيرا جَمََع الَّذِي
٨ شَيءٌ.» ُ يَنقُْصه لَْم ً قَلِيلا جَمََع وَالَّذِي

وَرِفاقُه ِيطُُس ت
ً مُتَلَهِّفا كانَ وَإْذ بِطَلَبِنا. َب رَّحَ فَقَْد ١٧ مُساعَدَتِكُْم. إلَى كَلَهفَتِنا ً لَهفَة ِيطَُس ت قَلِب فِي وََضَع الَّذِي َ الله ُ أشكُر ١٦

فِي ِ نَشاطِه بِسَبَِب الكَنائِِس كُّلُ ُ تَمدَحُه الَّذِي الأِخ مََع إلَيكُْم ُ نُرِسلُه َنحُن وَها ١٨ إرادتِهِ. بِمِلءِ يارَتِكُْم ِ لِز َ جاء ِجّداً،
ّبَ َّ الر َ لِنُكرِم ِ بِه ُ نَقُوم الَّذِي العَمَُل َ وَهُو ةَ. َّ العَطِي ِ هَذِه نَحمُِل عِندَما لَنا َسفَرٍ رَفِيَق الكَنائُِس ُ نَته َّ عَي فَقَْد ١٩ البِشارَةِ. إعلاِن

العَوِن. لِتَقدِيِم استِعدادَنا وَلِنُبَيِّنَ نَفسَهُ،
لَنا تَكُونَ أْن نا يَهُمُّ إْذ ٢١ أمرَهُ. نَتَوَلَّى الَّذِي الـَكبِيرِ العَطاءِ هَذا بِسَبَِب أحَدٌ يَنتَقِدَنا لا أْن عَلَى يُصونَ ِ حَر وََنحُن ٢٠

أيضاً. النّاِس عِندَ بَْل فَحَسُب، ّبِ َّ الر عِندَ لا ٌ َطيِّبَة ٌ سُمعَة
الآنَ َ وَهُو العَوِن. لِتَقدِْيِم ٌ حَماَسة لَدَيهِ أّنَ عَدِيدَةٍ وَمُناَسباٍت َكثِيرَةٍ مَسائَِل فِي أثبََت الَّذِي أخانا مَعَهُما وََسنُرِسُل ٢٢

بِكُْم. ِ العَظِيْمَة ِ لِثِقَتِه ً نَظَرا ً حَماَسة ُ أكثَر
ِ بِالنِّسبَة وَأمّا ِخدمَتِكُْم. فِي مَعِي وَعامٌِل يكِي شَرِ ُ ه َّ إن لـَكُْم أقُوُل فَإنِّي ِيطَُس، ت َحوَل ُسؤاٍل أّيُ لَدَيكُْم كانَ وَإْن ٢٣

وََسبََب تِكُْم َّ َمحَب بُرهانَ لَهُْم فَبَيِّنُوا ٢٤ المَِسيِح. َجدِ لِم وََيخدِماِن لِلكَنائِِس مُمَثِّلاِن هُما إّنَ فَأقُوَل يُرافِقانِهِ، اللَذيِن َيْنا لِأَخو
ذَلَِك. الكَنائِِس كُّلُ فَتَرَى بِكُْم، افتِخارِنا

٩
الإخوَة ُ مُساعَدَة

ِ هَذِه َحوَل إلَيكُْم أكتَُب أْن رُورِّيِ الضَّ غَيرِ مِْن ُ ه َّ فَإن القُدِس، فِي الَّذِيَن ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ ِ ِمُساعَدَة ل ِ بِالنِّسبَة أمّا ١

فِي الكَنائَِس إّنَ لَهُْم فَأقوُل ِيِّيْنَ، المَكدُون أمامَ ً دائِما بِكُْم ُ وَأفتَِخر العَوِن، لِتَقدِْيِم استِعدادِكُْم مَدَى ُ أعلَم أنا ٢ المَسألَةِ.
ُأرِسُل لـَِكنِّي ٣ العَطاءِ. عَلَى مُعظَمَهُْم َع َّ َشج الَّذي َ هُو هَذا وَحَماُسكُْم الماِضيَةِ. ِ نَة الّسَ مُنذُ ةٌ مُستَعِّدَ َ ة َّ ِي أخائ ِ مُقاَطعَة
ُلُْت ق َكما مُستَعِّدِيَْن تَكُونُوا وَلـِكَي َمحَلِّهِ، غَيرِ فِي يَكُْن لَْم ِ المَسألَة ِ هَذِه فِي بِكُْم افتِخارَنا أّنَ يَتَبَيَّنَ لـِكَي إلَيكُْم َ الإخوَة
َستُحرَُجون! ً أيضا ْ وَأنتُم فَسَنُحرَُج، مُستَعِّدِيَْن، ُ غَير وَوَجَدناكُْم ِيِّيْنَ المَكدُون بَعُض مَعِي َ جاء إذا ُ ه َّ فَإن وَإلّا ٤ عَنكُْم.
َ ة َّ ِخي الّسَ تَكُمُ َّ عَطِي ً مُسبَقا وا يُعِّدُ وَأْن يارَتِكُْم، زِ إلَى يَسبِقُونا أْن ِ الإخوَة مَِن أطلَُب أْن رُورِّيِ الضَّ مَِن أّنَ رَأيُت لِهَذا ٥

َكبُخٍل. لا َكبَرَكَةٍ ً ة مُعَّدَ تُكُْم َّ عَطِي فَتَكُونَ بِها، ْ وَعَدتُم أْن َسبََق َّتِي ال
َكما واِحدٍ كُّلُ يُعطَِي أْن وَيَنبَغي ٧ بِوَفرَةٍ.» َيحُصدُ بِوَفرَةٍ يَزرَعُ وَمَْن القَلِيَل، َيحُصدُ القَلِيَل يَزرَعُ «مَْن أّنَ رُوا َّ وَتَذَك ٦

لـِكَي الّصاِلحَةِ، العَطايا بِكُّلِ يَغمُرَكُْم أْن ٌ قادِر َ وَهُو ٨ المُبتَهَِج. المُعطَِي ُيحِّبُ ُ فَالله إكراهٍ. عَْن أْو دٍ بِتَرَدُّ لا قَلبِهِ، فِي نَوَى
18 :16 الخروج ٨:١٥ ٨
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عَمٍَل بِكُّلِ القِياِم أجِل مِْن ِ الحاجَة عَِن ُ ِيْد يَز ما بَْل وَقٍت، كُّلِ وفِي أمرٍ كُّلِ فِي إلَيهِ َتحتاُجونَ ما كُّلُ عِندَكُْم يَكُونَ
الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٩ . صاِلحٍ

بِسَخاءٍ، يُوَزِّعُ َ «هُو
المَساِكيْنَ. يُعطِي وَ

٩ يَبقَى.» الأبَدِ إلَى ُ ه ُّ بِر
َصلاِحكُْم. عَْن َ النّاِتج الحَصادَ ُ يْد وََسيَزِ يُكثِّرُهُ، وَ بِالبِذارِ َسيُزَّوِدُكُْم لِلأكِل، ً وَخُبزا ْرِع َّ لِلز ً بِذارا ُ يُوَفِّر الَّذِي ُ فَالله ١٠

للهِ. كرِ الّشُ إلَى يقِنا َطرِ عَْن كَرَمُكُْم وََسيُؤَدِّي وَقٍت. كُّلِ فِي َ كُرَماء تَكُونُوا لـِكَْي يقَةٍ، َطرِ بِكُّلِ وََسيُغنِيكُْم ١١

َكثِيرٍ ُشكرٍ إلَى ً أيضا َستُؤَدِّي لـَِكْن فَحَْسُب، اللهِ َشعِب حاجاِت َسّدِ إلَى تُؤَدَِّي لَْن تُقَّدِمُونَها َّتِي ال ُ الخِدمَة ِ فَهَذِه ١٢

َّتِي ال المَِسيِح ِ لِبِشارَة طاعَتِكُْم مِْن النّابـِـِع يمانِكُمُ إ عَلَى َ الله َسيَشكُرُونَ لإيمانِكُْم، بُرهاٌن َ الخِدمَة ِ هَذِه فَلِأّنَ ١٣ للهِ.
ـِكُْم أجل مِْن ونَ ُّ يَُصل وَِحينَ ١٤ َمِيِع. الج ِ وَمُساعَدَة مُساعَدَتِهِْم فِي كَرَمِكُْم بِسَبَِب َ الله وََسيَشكُرُونَ بِها، يمانِكُْم بِإ ُتجاهِرُونَ

الوَْصَف! تَفُوُق َّتِي ال ِ تِه َّ عَطِي عَلَى ِ لله ً فَشُكْرا ١٥ َنحوَكُْم. ِ الفائِقَة ِ الله ِ نِعمَة بِسَبَِب يَتِكُْم، رُؤ إلَى َسيَشتاقُون
١٠

ِخدمَتِه عَْن بُولَُس دِفاعُ
المَِسيِح ِ بِوَداعَة مِنكُْم َمُِس ألْت عَنكُْم، ً بَعِيدا ٌ وَجَرِيء بَينَكُْم، وَأنا َضعيٌف إنِّي بَعُضكُْم يَقوُل الَّذي بُولَُس، أنا ها ١

ُأولَئَِك مََع َ الجُرأة ِ هَذِه َ أستَخدِم أْن أنوِي فَأنا ُحضوري. عِنْدَ مَعَكُْم الجُرأةِ ِ هَذِه إلَى جُوءِ الّلُ عَلَى ُتجـبِرُونِي ألّا وَلُطفِهِ،٢
بُِأسلُوٍب ُنحارُِب لا نا َّ أن إلّا نيا، الدُّ ِ هَذِه فِي نَعِيُش نا َّ أن مِْن غِم ُّ الر فَعَلَى ٣ . دُنيَوِّيٍ بُِأسلُوٍب نَسلُُك نا َّ أن ونَ ُّ يَظُن الَّذيَن
النّاِس، أوهامَ ُ نَهدِم فَبِها الحُُصوِن. هَدِم عَلَى ِ الله ُ ة َّ قُو لَها بَْل ةً، َّ ي دُنيَوِ لَيسَْت بِها ُنحارُِب َّتِي ال ُ فَالأسلِحَة ٤ . دُنيَوِّيٍ
بَينَكُْم، عِصياٍن كُّلِ ِ ِمُعاقَبَة ل ونَ مُستَعِّدُ وََنحُن ٦ المَِسيَح. لِيُطِيَْع فِكرٍ كُّلَ ُ وَنَْأسُر اللهِ. َ مَعرِفَة وَيَمنَُع يَتَعالَى ٍ تَفاخُر وَكُّلَ ٥

لاً. أّوَ ْ أنتُم طاعَتُكُْم تَكتَمُِل أْن بَعدَ لـَِكْن
إلَى نَنتَمِي نا َّ أن َ فَلْيَعلَم المَِسيِح، إلَى يَنتَمِي ُ ه َّ بِأن ً مُقتَنِعا أحَدٌ كانَ إْن أمامَكُْم! َّتِي ال الُأمُورِ َحقائِِق إلَى انظُرُوا ٧

هَذا أعطانا ّبَ َّ الر لأّنَ ذَلَِك. فِي ً حَرَجا أِجدُ وَلا لَنا، الَّذي لطاِن بِالّسُ َ أكثَر أعتَزُّ ني َّ أن َصحِيٌْح ٨ ِمائِهِ. انت َ قَدر المَِسيِْح
يَقُوُل إْذ ١٠ بِرِسائِلِي ُأِخيفَكُْم أْن ُأحاوُِل وَكَأنِّي يَبدُو لا ى َّ َحت هَذا أقوُل ٩ نَهدِمَكُْم. لـِكَْي لا نَبنِيَكُْم، لـِكَْي لطانَ الّسُ
أّنَ الكَلامَ، هَذا مِثَل يَقُوُل مَْن ْ ر َّ لِيَتَذَك لـَِكْن ١١ تافِهٌ!» ُ وَكَلامُه فََضعِيٌف ُ مَظهَرُه أمّا ةٌ، َّ ي وَقَوِ ٌ قاِسيَة ُ «رَسائِلُه بَعضُهُْم:

إلَيكُْم. نَأتي حينَ ِنا فات تَصَرُّ عَْن َيختَلَِف لَْن ِبُونَ غائ وََنحُن رَسائِلِنا فِي ُ نَكتُبُه ما
أنفُسَهُْم َيجعَلُونَ فَهُْم بِهِْم. أنفُسَنا نُقارِنَ أْن أْو أنفُسَهُْم، يَمتَدُِحونَ الَّذيَن مََع أنفُسَنا نَُصنَِّف أْن ُ َنجرُؤ لا فَنَحُن ١٢
َ هُو بِما َ نَفتَِخر لَْن نا َّ أن َ غَيْر ١٣ فَهٍم! بِلا هُْم أّنَ بِذَلَِك يَن مُظهِرِ ِبَعٍض، ب بَعضَهُْم يُقارِنُونَ َّ ثُم أنفُسَهُْم، ِ بِه يَقِيسُونَ ً مِقياسا
ُ نَتَجاوَز لا فَنَحُن ١٤ أيضاً. ْ أنتُم يَشمُلـُكُْم وَهَذا إلَينا، ُ الله أوكَلَها َّتِي ال ِ الخِدمَة حُدودِ ِضمَن ُ َسنَفتَِخر بَْل ِخدمَتِنا، خارَِج
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لا فَنَحُن ١٥ المَِسيِح. َ بِشارَة لـَكُْم وَأعلَنّا ِجئنا نا َّ لـَِكن أصلاً، إلَيكُْم نَْأِت لَْم نا َّ أن لَوْ ذَلَِك يَكونُ الافْتِخارِ. بِهَذا حُدُودَنا
وَهَكَذا ١٦ بِمُساعَدَتِكُْم. ِخدمَتِنا حُدُودُ ِســَع َّ فَتَت يمانُكُْم، إ َ يَنمُو أْن نَرُجو بَْل ِيَْن، الآخَر عَمَِل فِي بِالِافتِخارِ حُدُودَنا ُ نَتَجاوَز

الآخَرونَ. ُ يَعمَلُه بِما لا َنحُن ُ نَعمَلُه بِما افتِخارُنا فَيَكُونَ مَدِينَتِكُْم، مِْن أبعَدَ إلَى ِ بِالبِشارَة نُنادَِي أْن نَستَطِيُْع
. ّبُ َّ الر ُ يَمدَحُه مَْن بَْل المَقبُوُل، َ هُو ِ نَفسَه يَمْدَُح الَّذِي فَلَيَس ١٨ ١٠«. ّبِ َّ بِالر ْ فَلْيَفتَِخر يَفتَِخرَ، أْن أحَدٌ أرادَ وَ«إْن ١٧

١١
الزّائِفُون ُسُل ُّ وَالر بُولُُس

لِزَوٍج َخطَبتُكُْم لِأنِّي ةً، َّ إلَهِي ً غِيْرَة عَلَيكُْم ورٌ ُّ غَي فَإنِّي ٢ َتحتَمِلُونَنِي! كُْم َّ أن أعرُِف وَأنا حُمقِي! ًمِْن َشيئا َتحتَمِلُونَ لَيتَكُْم ١

خَدَعَِت َكما بِعُقُولـِكُْم، بَعضُهُْم يَعبََث أْن أخشَى لـَِكنِّي ٣ طاهِرَةٍ. َكعَروٍس١١ إلَيهِ ُأقَّدِمَكُْم لـِكَي المَِسيُح، َ هُو واِحدٍ
ً مُبَشِّرا إلَيكُْم يَْأتِي مَْن لِقُبُوَل ونَ مُستَعِّدُ َّكُْم أن يَبدو إْذ ٤ لِلمَِسيِح. الأِصيِل الوَلاءِ عَِن فَتَتَراَجعُوا بِمَكْرِها، َ َحوّاء ُ ة َّ َي الح

مِنّا! ُ تَقبَلُوه لَْم َ آخَر وَرُوٍح بِهِ، نُبَشِّر لَْم َ آخَر بِيَسُوعَ
ِ القُدرَة َمحدُودَ أُكونُ ما َّ ُب ر ٦ إلَيكُْم. يَأتُونَ الَّذِيَن العِظاِم» ُسِل ُّ «الر هَؤُلاءِ مِْن شَيءٍ فِي ً َشْأنا أقَّلُ أنِّي أُظّنُ لا وَأنا ٥

أمرٍ. كُّلِ وَفِي ٍ يقَة َطرِ بِكُّلِ بِوُُضوٍح هَذا لـَكُْم بَرهَنّا وَقَْد المَعرِفَةِ! فِي ً َمحدُودا لَسُت أنِّي َ غَيْر الكَلاِم، فِي
كَنائَِس عَلَى أثقَلُت فَقَْد ٨ مَقامُكُْم؟ يَرتَفـِـَع لـِكَي مُقابٍِل، دُونَ بَشَّرتُكُْم إْذ مَقاِميَ، بِإنزاِل ً ة َّ َخطِي ارتََكبُت لَعَلِّي أْم ٧

بَْل مِنكُْم. أحَدٍ عَلَى ُأثقِْل لَْم مَعَكُْم، وَأنا شَيءٍ إلَى أحتاُج ُكنُت وَلَمّا ٩ ِخدمَتِكُْم. مِْن َن أتَمَّكَ لـِكَي مادِّياً، ُأْخرَى
بِأْن لَها، أسمََح وَلَْن لِنَفسِي، أسمَْح لَْم شَيءٍ كُّلِ وَفِي حاَجتِي. وا َسّدُ الَّذِيَن هُمُ َ ة َّ ِي مَكدُون مِْن وََصلُوا الَّذِيَن َ الإخوَة إّنَ
ةَ. َّ ِي أخائ ِ مُقاَطعَة كُّلِ فِي بِهَذا الِافتِخارِ مَِن أحَدٌ يَمنَعَنِي لَْن داِخلي، فِي المَِسيِح َحّقُ دامَ وَما ١٠ عَلَيكُْم. ً عِبئا تَكُونَ

كُْم! ُّ ُأِحب كَْم ُ الله ُ يَعلَم كُْم؟ ُّ ُأِحب لا ألِأنِّي ِماذا؟ ل ١١
هَؤُلاءِ َمِثُل ف ١٣ لِعَمَلِنا. مُساٍو عَمَلَهُْم بِأّنَ يَفتَِخرُونَ الَّذِيَْن لِهَؤُلاءِ ً َمجالا أترُكَ لا لـِكَي أعمَلُهُ، ما َسُأواِصُل لـَِكنِّي ١٢

ُ ر َّ يَتَنَك ُ نَفسُه يطانُ فَالّشَ ذَلَِك، فِي عَجََب وَلا ١٤ لِلمَِسيِح. رُُسٍل ِ ُصورَة فِي رُونَ َّ يَتَنَك ُمخادِعُونَ، عُمّاٌل زائِفُونَ، رُُسٌل هُْم
ُ ونَه يَستَِحّقُ ما ِ النِّهايَة فِي َسيَنالُونَ هُْم لـَِكنَّ لِلبِرِّ، خُّداٍم ِ ُصورَة فِي ُ خُّدامُه َ ر َّ يَتَنَك أْن ً َصعبا فَلَيَس ١٥ نُوٍر! مَلاِك ِ ُصورَة فِي

فَعَلُوا. ما َ جَزاء
مُعاناتِه عَْن بُولَُس حَدِيُث

مَِن َن أتَمَّكَ لـِكَي أحمَُق، أنِّي عَلَى فَاقبَلُونِي هَذا، ْ َظنَنتُم إْن لـَِكْن أحمَُق! أنِّي أحَدٌ يَظُّنَ لا جَدِيدٍ: مِْن أقُوُل أنا وَها ١٦

الِافتِخارِ! عَلَى ُ َيجرؤ كَأحمٍَق بَْل ذَلَِك، أقُوَل أْن ِيدُنِي يُر ّبَ َّ الر أّنَ لَوْ َكما الآنَ ُ أقُولُه ما أقُوُل لا وَأنا ١٧ قَلِيلاً. الِافتِخارِ
أْن َتحتَمِلُونَ ٢٠ بِسُرُوٍر. َمقَى الح َتحتَمِلُونَ ُ العُقَلاء ُ فَأنتُم ١٩ أيضاً! أنا ُ فَسَأفتَِخر ، نيَوِّيِ الدُّ بِنَجاِحهِمُ َكثِيرُونَ ُ يَفتَِخر ١٨

وُُجوهِكُْم! عَلَى أحَدٌ يَصفَعَكُْم أْن أْو أحَدٌ، عَلَيكُْم يَنتَفَِخ أْن أْو أحَدٌ، كُْم ـَّ يَستَغِل أْن أْو أحَدٌ، يَستَعبِدَكُْم
١٠:١٧ ١٠
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ُ فَسَأفتَِخر الِافتِخارِ، عَلَى ُ َيجرُؤ أحَدٌ كانَ إْن بِحُمٍق، مُ َّ أتَكَل إنِّي َحيُث لـَِكْن مَعَكُْم! َ ُضعَفاء كُنّا كَْم لِلخَجَِل! فَيا ٢١

أولادِ مِْن هُْم هَْل كَذَلَِك. فَأنا ِيَل؟ إسرائ بَنِي مِْن هُْم هَْل كَذَلَِك. ٌ عِبرانِيّ فَأنا ونَ؟ ُّ ِي عِبران هُْم هَْل ٢٢ أيضاً. أنا
أكثَرَ، جاهَدُت فَقَْد ذَلَِك! فِي أفُوقُهُْم إنِّي العَقِل، كَمُختَّلِ أقُوُل المَِسيِح؟ خُّدامُ هُْم هَْل ٢٣ كَذَلَِك. فَأنا براهِيمَ؟ إ
مَّراٍت، خَمَس اليَهُودُ جَلَدَنِي ٢٤ َكثِيرَةً. مَّراٍت المَوِت َ َخطَر وَواَجهُت دِيدِ، الّشَ رِب لِلضَّ ضُت َّ وَتَعَر أكثَرَ، وَُسجِنُت
ثَلاَث ُ فِينَة الّسَ بِي مَْت وََتحَّطَ ةً، مَّرَ وَرُِجمُت مَّراٍت، ثَلاَث بِالعِصِّيِ بُت وَضُرِ ٢٥ ةٍ. مَّرَ كُّلِ فِي ً جَلدَة وَثَلاثِيْنَ ً تِسعا
وََمخاطِرِ يُوِل، الّسُ َخاطِرِ لِم ضُت َّ وَتَعَر َكثِيرَةً. ً أسفارا ً بَرّا سافَرُت ٢٦ البَحرِ. مِياهِ فِي ً وَلَيلَة ً نَهارا وَأمَضيُت مَّراٍت،
مَِن َ وََمخاطِر البَحرِ، فِي َ وََمخاطِر ِّيِف، الر فِي َ وََمخاطِر المَدِينَةِ، فِي َ وََمخاطِر اليَهُودِ، غَيرِ وَمِْن اليَهُودِ مَِن َ وََمخاطِر ُصوِص، ُّ الل
وَبَقِيُت وَعَطِشُت. ُجعُت وِم. َّ الن َطعمَ أعرِف لَْم َكثِيرَةٍ لَياٍل وَفِي عَِب. َّ وَالت الـكَدِّ وَسَط عِشُت ٢٧ الزّائِفِينَ. ِ الإخوَة
ٌ ة َّ يَومِي ُضغُوٌط عَلَيَّ كُلِّها، المَشاكِِل ِ هَذِه عَْن ً وَفَضلا ٢٨ مَلابَِس. دُونَ البَردَ وَقاَسيُت َكثِيرَةً، مَّراٍت َطعاٍم دُونَ

ألتَهُِب؟ وَلا ةٍ َّ َخطِي فِي يَسقُُط وَمَْن َضعفَهُ؟ ُ ُأشارِكُه وَلا يَضعُُف فَمَْن ٢٩ الكَنائِِس. كُّلِ بُِأمُورِ بِالِاهتِماِم ُق َّ تَتَعَل
الأبَدِ، إلَى ُ المُبارَك ُ وَأبُوه يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُ إلَه ُ يَعلَم وَ ٣١ َضعفِي. ُ يُْظهِر بِما ُ فَسَأفتَِخر أفتَِخرَ، أْن لِي بُّدَ لا كانَ فَإْن ٣٠

لـِكَي ِ المَدِينَة ِبحِراَسةِ الحارِِث َلِِك الم ِ ُسلطَة َتحَت يَعمَُل الَّذِي الوالِي أمَرَ دِمَشَق، فِي ُكنُت فَعِندَما ٣٢ أكذُِب. لا أنِّي
يَدِهِ. مِْن فَنََجوُت المَدِينَةِ، ُسورِ فِي نافِذَةٍ مِْن ٍ َسلِّة فِي أنزَلُونِي َ الإخوَة لـَِكّنَ ٣٣ . عَلَيَّ يَْقبَِض

١٢
بُولُس َحياةِ فِي ٌ ة خاّصَ ٌ بَرَكَة

مَِن َّتِي ال وَالإعلاناِت ؤَى ُّ الر ِ ذِكْر عَلَى الآنَ َسآتِي لـَِكنِّي فائِدَةٍ! بِلا ُ ه َّ أن رُغمَ الِافتِخارِ ِ ِمُواَصلَة ل ٌ ّ مُضطَر أنِّي أِجدُ ١

: ّبِ َّ الر
َجسَدِهِ؟ خارَِج أْم ِ َجسَدِه فِي َأُأْصعِدَ الثّالِثَةِ. ماءِ الّسَ إلَى ً َسنَة َ عَشَر َ أربَعَة قَبَل ُأْصعِدَ المَِسيِح، فِي إنسانا١٢ً أعرُِف ٢

ُ الله َجسَدِهِ، خارَِج أْم ِ َجسَدِه فِي كانَ إْن أعرُِف لا لـَِكْن خَص، الّشَ ذَلَِك أعرُِف أنا ٣ يَعلَمُ. ُ وَحدَه ُ الله أعلَمُ! لا
بِها. ُيحَّدَِث بِأْن لإنساٍن يُسمَُح وَلا عَنها، ُ عبير َّ الت ُمِْكُن ي لا كَلِماٍت وَسَمـِـَع الفِردَوِس، إلَى ُأْصعِدَ ُ ه َّ لـَِكن ٤ يَعلَمُ. ُ وَحدَه

َضعفِي. ِنِقاِط ب إلّا بِذاتِي َ أفتَِخر لَْن لـَِكنِّي الإنساِن، هَذا بِمِثِل ُ َسأفتَِخر ٥

سَماعَ ُأَجنِّبَكُْم أْن ُأحاوُِل لـَِكنِّي الحَقِيقَةَ. َسأقُوُل نِي َّ لِأن كَالأْحمَِق، َ أبدُو فَلَْن أفتَِخرَ، أْن أرَدُت لَوْ ى َّ َحت لـَِكْن ٦

مِنِّي. ُ وَيَسمَعُه ُ يَراه مِمّا َ أكثَر أحَدٌ فِيَّ يَظُّنَ لِئَلّا الِافتِخارِ، مَِن يدِ المَزِ
َجسَدِي،١٣ فِي ً ِمَة مُؤل ً مُشكِلَة ُأعطِيُت لِي، ّبُ َّ الر َكشَفَها َّتِي ال ِ العَظيمَة الإعلاناِت بِسَبَِب ً َكثِيرا ِنَفسِي ب َّ أعتَز وَلِئَلّا ٧

مَّراٍت ثَلاَث ِ المُشكِلَة ِ هَذِه َحوَل ّبَ َّ الر رََجوُت وَقَْد ٨ َكثِيراً. ِنَفسِي ب َّ أعتَز لِئَلّا بَنِي، لِيَضرِ يطاِن الّشَ مَِن رَُسوٌل فَهَي
ِنِقاِط ب َكبِيرٍ بِسُرُوٍر ُ أفتَِخر فَإنِّي لِهَذا عِف!» الّضَ فِي ُ يَظهَر تِي َّ قُو فََكماُل نِعمَتِي، «تَكفِيَك لِي: قاَل ُ ه َّ لـَِكن ٩ مِنها. لِيُخَلَِّصنِي

١٢:٢ ١٢
الغائب. بصيغة نفسه عن هنا ث يتَحَّدَ بولس أّنَ الأغلب إنساناً. أعرف

١٢:٧ ١٣
الجسد.» في «شوكة حرفياً: جسدي. في … مشكلة



٤ : ١٣ كورنثوس ٢ ١٨٢٣ ١٠ : ١٢ كورنثوس ٢

الِاضطِهاداِت، وَفِي المَشَّقاِت، وَفِي الإهاناِت، وَفِي بَِضعَفاتِي، ُ أفتَِخر لِذَلَِك ١٠ المَِسيِح. ُ ة َّ قُو فِيَّ تَسكَُن لـِكَي َضعفِي،
َحّقاً! ً يّا قَوِ أُكونُ ِحينَئِذٍ َضعِيفاً، أُكونُ فَعِندَما المَِسيِح. أجِل مِْن باِت عُو الّصُ وَفِي

ُكورُنثُوس فِي لِلمُؤمِنِينَ بُولَُس ُ ة َّ َمحَب
ُأولَئَِك مِْن شَيءٍ فِي ً َشْأنا أقَّلَ لَسُت لِأنِّي تَمدَُحونِي أْن ُع َّ فَأتَوَق ذَلَِك. عَلَى ُمُونِي أجبَرت كُْم َّ لـَِكن كَأحمََق. مُْت َّ تَكَل ١١

ً َيِّدا مُؤ رَسوٌل، َّني أن ُ تُؤكِّد عَلاماٍت عَظِيٍم بَِصبرٍ أرَيتُكُْم الأقَّلِ عَلَى فَأنا ١٢ َشيئاً. لَسُت أنِّي مََع العِظاِم،» ُسِل ُّ «الر
وَالعَجائِِب. المُعِجزاِت بِبَراهِينَ

عَلَى فَساِمحُونِي عَلَيكُْم؟ ً عِبئا نَفسِي أنا أُكْن لَْم نِي َّ أن فِي إلّا الُأخرَى، الكَنائِِس مَِن أقَّلُ ْ أنتُم ً إذا ٍ ناِحيَة ةِ َّ أي َمِْن ف ١٣

لَسُت فَأنا أيضاً. ةِ َّ المَر ِ هَذِه فِي عَلَيكُْم ً عِبئا أُكونَ وَلَْن الثّالِثَةِ. ةِ َّ لِلمَر يارَتِكُْم ِ لِز ٌ مُستَعِّد أنا وَها ١٤ «الإساءَةِ!» ِ هَذِه
أمّا ١٥ لأبنائِهِْم. الوالِدُونَ بَِل لِوالِدِيهِْم، ِ المَعيشَة تَوفيرِ عَِن المَسؤولينَ هُمُ ُ الأبناء فَلَيَْس أنتُمْ. بِكُْم بَْل بِمُقتَنَياتِكُْم، ً مُهتَمّا
لـَكُْم؟ تِي َّ َمحَب ِيدُ تَز بَينَما لِي تُكُْم َّ َمحَب تَقِّلُ فَهَْل ـِكُْم. أجل مِْن وَنَفسِي مالِي ُأنفَِق أْن سُرُوٍر بِكُّلِ ٌ مُستَعِّد فَإنِّي ِجهَتِي، مِْن

ذَلَِك! فَلْيَكُْن ١٦

مَِن أّيٍ ِخلاِل مِْن باستِغلالـِكُْم ُمُت ق ألَعَلِّي ١٧ بِمَكرِي! اصطَدتُكُْم «ُمحتاٌل،» نِي َّ لِأن ما َّ ُب ر لـَِكْن عَلَيكُْم. ُأثقِْل لَْم أنا
كُْم؟ ـَّ استَغَل ِيطَُس ت أفَلَعَّلَ مَعَهُ. أخانا وَأرَسلُت يَزُورَكُْم، أْن ِيطَُس ت مِْن َطلَبُت لَقَْد ١٨ إلَيكُْم؟ أرَسلتُهُْم الَّذِيَن الرِّجاِل

ًواِحداً؟ ُسلُوكا نَسلُْك ألَْم وِح؟ ُّ الر ِنَفِس ب بَينَكُْم ْف نَتَصَرَّ ألَْم
وَكُّلُ المَِسيِح. فِي نا َّ لِأن ِ الله أمامَ مُ َّ نَتَكَل َنحُن بَْل لا! الوَقِت؟ هَذا َطواَل أمامَكُْم أنفُِسنا عَْن نُدافـِـُع نا َّ أن ونَ ُّ أتَظُن ١٩

، أِحّبُ ما غَيرِ عَلَى أِجدَكُْم أْن آتِي، ِحيْنَ أخشَى فَأنا ٢٠ بُنيانِكُْم. لِأجِل ُ نَفعَلُه ما َّ إن الأِحبّاءُ، ُ الإخوَة ها أّيُ نَفعَلُهُ، ما
َ ة َّ خِصي الّشَ وَالمُنافَساِت وَالغََضَب وَالحَسَدَ الخِصامَ بَينَكُمُ أِجدَ أْن أخشَى إْذ ونَ. ُّ ُتحِب ما غَيرِ عَلَى َتجِدُونِي أْن وَأخشَى
عَلَى فَأبكِي أمامَكُْم، إلَهِي َّنِي يُذِل أْن ُأْخرَى، ً ة مَّرَ يارَتِكُْم ِ لِز آتِي ِحينَ أخشَى ٢١ وَالفَوضَى. وَالِانتِفاَخ َ َّمِيمَة وَالن َ تاِئم وَالّشَ

ارتََكبُوها. َّتِي ال ِ يَة ُخزِ الم وَالأعماِل وَالزِّنا ِ القَذارَة عَِن بُوا يَتُو وَلَْم الماضِي، فِي أخطَُأوا الَّذِيَن ُأولَئَِك مِْن يَن َكثِيرِ
١٣

أِخيرَة تَنبِيهاٌت
أْو شاهِدَيِْن ِ بِشَهادَة ٍ مَسألَة كُّلُ ُت َّ «تَتَثَب الكِتاُب: يَقُوُل فََكما يارَتِكُْم. ِ لِز فِيها َسآتِي َّتِي ال ُ الثّالِثَة ُ ة َّ المَر ِهيَ ِ هَذِه ١

قَبُل مِْن أخطَُأوا ذِيَن َّ لِل فَأقُوُل عَنكُْم. بَعِيدٌ وَأنا ً ِيَة ثان ُأنذِرُكُْم أنا وَها أنذَرتُكُْم، ِ ِيَة الثّان ةِ َّ لِلمَر زُرتُكُْم فَحـِينَ ٢ ثَلاثَةٍ.»١٤
بِواِسطَتي، ً فِعلا مُ َّ يَتَكَل المَِسيَح أّنَ بُرهاٍن عَْن تَبحَثُونَ كُْم َّ لِأن ٣ عَلَيهِْم. ُأشفَِق لَْن ِيَةً، ثان ِجئُت إْن نِي َّ إن ُ ُيخطِئ مَْن وَلِكُّلِ
ةِ َّ بِقُو ٌ حَيّ الآنَ ُ ه َّ لـَِكن لِيِب، الّصَ عَلَى ً َضعِيفا ماَت ُ ه َّ أن َصحِيٌح ٤ بَينَكُْم. قَوِّيٌ َ هُو بَْل لـَكُْم، ً َضعِيفا لَيَس المَِسيَح أّنَ مََع

مَعَكُْم. نَتَعامَُل عِندَما اللهِ ةِ َّ بِقُو الآنَ ُ مَعَه َسنَحيا نا َّ لـَِكن فِيهِ، ُ ُضعَفاء نا َّ أن ً أيضا وََصحِيٌح اللهِ.
١٣:١ ١٤

15. :19 ثنية َّ الت كتاب من ثلاثة. … تثبت



١٤ : ١٣ كورنثوس ٢ ١٨٢٤ ٥ : ١٣ كورنثوس ٢

المَِسيَح يَسُوعَ أّنَ تُدرُِكونَ لا كُْم ـَّ لَعَل أْم أنفُسَكُْم. امتَِحنُوا بِالإيماِن. َتحيَونَ ْ ُكنتُم إْن لِتَعرِفُوا أنفُسَكُْم فَاْفحَُصوا ٥

الِامتِحاِن! فِي ْ فَِشلتُم قَْد ْ ُكنْتُم إْن إلّا فِيكُْم؟
لـِكَي بَْل كَناِجحِينَ، َنحُن َ نَظهَر لـِكَْي لا ُتخطِئُوا! ألّا َ الله نَدعُو وََنحُن ٧ نَفشَْل. لَْم نا َّ أن تُدرُِكوا أْن أرُجو أنِّي َ غَير ٦

ً مُنافِيا ً َشيئا نَفعََل أْن نَستَطيُع لا فَنَحُن ٨ فَِشلنا. نا َّ كَأن َنحُن َ نَظهَر أْن ذَلَِك عَنَى لَوْ ى َّ َحت َصواٌب، َ هُو ما ْ أنْتُم تَفعَلُوا
لِهَذا ١٠ حالـُكُْم. يُصلََح أْن نَُصلِّي نا َّ لـَِكن ياءَ! أقوِ ْ وَأنتُم َ ُضعَفاء َنحُن نَكُونَ أْن لَيُسعِدُنا ُ ه َّ وَإن ٩ الحَّقِ. أجِل مِْن بَْل لِلحَّقِ،
ُ مَنَحَه الَّذِي لطانَ الّسُ لِأّنَ ةٍ. بِِشّدَ مَعكُْم عامُِل َّ الت إلَى آتِي عِندَما َّ ُأضطَر لِئَلّا عَنكُْم، بَعِيدٌ وَأنا َ الأشياء هَذهِ أكتُُب

هَدمِكُْم. أجِل مِْن لا بُنيانِكُْم، أجِل مِْن َ هُو لِي ّبُ َّ الر
لـَكُْم. ً ة َّ َتحِي الإخوَةُ، ها أّيُ ً أِخيرا ١١

ُ الله مَعَكُمُ وََسيَكُونُ َسلاٍم. فِي عِيشُوا أِي. َّ الر فِي ِحديَن َّ مُت تَكُونُوا أْن َ وَهُو لـَكُْم. ُ ُلناه ق ما اقبَلُوا الـَكماِل. إلَى اسعوا
لاِم. وَالّسَ ةِ َّ َحَب الم ُ مَصدَر َ هُو الَّذِي

َسةٍ. مُقَّدَ بِقُبلَةٍ ً بَعضا بَعُضكُْم وا ُّ َحي ١٢

ِسينَ. المُقَّدَ المُؤمِنِينَ جَمِيُع عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم ١٣

آمِين. جَمِيعاً. مَعَكُْم القُدُِس وِح ُّ الر ُ وَشَرِكَة اللهِ، ُ ة َّ وََمحَب المَِسيِح، يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُ نِعمَة لِتَكُْن ١٤



٢٤ : ١ ة َّ غَلاطِي ١٨٢٥ ١ : ١ ة َّ غَلاطِي

ة َّ غَلاطِي إلَى ُ الرِّسالَة
الآِب ِ الله وَمَِن المَِسيِح، يَسُوعَ مِْن بَْل إنساٍن، ِ بِواِسطَة تَعَيَّنَ وَلا النّاِس، مَِن لا رَُسوٌل َ هُو الَّذِي بُولَُس مِْن ١

ةَ. َّ غَلاطِي ِ مُقاَطعَة فِي َّتِي ال الكَنائِِس إلَى مَعِي، الَّذِيَن ِ الإخوَة كُّلِ وَمِْن ٢ المَوِت. مَِن ُ أقامَه الَّذِي
َخطايانا، عَنّا يَرفََع لـِكَي ُ نَفسَه مَ قَّدَ الَّذِي َ فَهُو ٤ المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَمَِن أبِينا، ِ الله مَِن وََسلامٌ ٌ نِعمَة لـَكُْم لِتَكُْن ٣

آمِيْن. الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى َجدُ الم ُ لَه ٥ أبِينا. ِ الله ِ إرادَة ِبحَسَِب وَذَلَِك فِيهِ. نَعِيُش الَّذِي ِ ير الشِّرِّ العالَِم هَذا مِْن وَُيحَرِّرَنا

واِحدَة ٌ ة َّ َحقِيقِي ٌ بِشارَة
ُ ه َّ أن مََع ٧ ُأْخرَى. ٍ بِشارَة إلَى لُونَ َّ وَتَتَحَو المَِسيِح، ِ ِنِعْمَة ب دَعاكُْم الَّذِي ِ الله عَِن ً يعا سَرِ ونَ ُّ تَتَخَل كُْم َّ لِأن مُندَهٌِش إنِّي ٦

إْن ى َّ َحت وَلـَِكْن ٨ المَِسيِح. َ بِشارَة يُشَوِّهُوا أْن وَُيحاوِلُونَ بِكُونَكُْم، يُر أشخاٌص هُناكَ لـَِكْن ُأْخرَى، ٌ بِشارَة هُناكَ لَيَس
بَشَّرَكُْم مَْن فَلْيَكُْن بِها، بَشَّرْناكُْم َّتِي ال ِ البِشارَة عَِن َتختَلُِف ُأْخرَى بِبِشارَةٍ وَبَشَّرْناكُْم ماءِ، الّسَ مَِن مَلاكٌ أْو َنحُْن، ِجئْنا

مَلعُوناً. فَلْيَكُْن قَبِلْتُمُوها، َّتِي ال عَِن َتخْتَلُِف ٍ بِبِشارَة أحَدٌ بَشَّرَكُْم إْن ِيَةً: ثان الآنَ لـَكُمُ أقُوُل سابِقاً، ُلْنا ق وََكما ٩ مَلعُوناً.
ُكنُْت لَو النّاَس؟ ُأرضِيَ أْن يدُ ُأرِ هَْل أْو اللهِ؟ ِيدَ تَْأي أْم النّاِس ِيدَ تَْأي َ أرَبح أْن هَذا بِكَلامي ُأحاوُِل نِي َّ أن ونَ ُّ أتَظُن ١٠

لِلمَِسيِح. ً خادِما ُكنُْت َما ل النّاَس، ُأرضِيَ أْن يدُ ُأرِ
الله مَِن بُولَُس ُسلْطانُ

مِْن آخُْذها لَْم فَأنا ١٢ . بَشَرِّيٍ مَْصدٍَر مِْن لَيسَْت بِها بَشَّرْتُكُْم َّتِي ال َ البِشارَة أّنَ تَعرِفُوا أْن يدُكُْم ُأرِ الإخوَةُ، ها أّيُ ١١

لِي. َكشَفَها المَِسيَح يَسُوعَ وَلـَِكّنَ إنساٌن، يّاها إ يُعَلِّمْنِي وَلَْم إنساٍن،
وَحاوَلُْت بِقَْسوَةٍ، ِ الله ِ َكنِيسَة إلَى أَسْأُت بِأنِّي وَتَعلَمُونَ يَهُودِيّاً. ُكنُْت عِندَما ِ الّسابِقَة َحياتِي ِ ِسيرَة عَْن ْ سَمِعْتُم قَْد ١٣

مِْنهُْم ً إخلاصا َ أكثَر ُكنُْت لِأنِّي اليَهُودِ، مَِن عُمْرِي مِثِل فِي كانوا مَْن كُّلِ عَلَى ً مُتَفَوِّقا ُكنُْت وَقَْد ١٤ ُأدَمِّرَها. أْن
الآباءِ. لِتَقالِيدِ

بَينَ ِ بِه َ ُأبَشِّر لـِكَي ابْنَهُ، لِي يُعلَِن أْن رَ َّ قَر وَلَمّا ١٦ ِخْدمَتِهِ. إلَى ِ بِالنِّعمَة وَدَعانِي ُأولَدَ، أْن قَبَل اختارَنِي َ الله لـَِكّنَ ١٥

إلَى ً فَورا ذَهَبُْت بَْل قَبلِي، كانُوا الَّذِيَن ُسَل ُّ الر لُِأقابَِل القُْدِس ِ مَدينَة إلَى أذهَْب وَلَْم ١٧ إنساناً، أستَشِرْ لَْم اليَهُودِ، غَيرِ
دِمَْشَق. إلَى عُْدُت َّ ثُم العَرَِب، أْرِض

َ آخَر ً رَُسولا أرَ وَلَْم ١٩ ُأسبُوعَينِ. ُ عِندَه وَأقَمُْت ِبُطرَُس، ب َف َّ لِأتَعَر القُْدِس إلَى ذَهَبُْت َسنَواٍت، ثَلاِث وَبَعْدَ ١٨

َ ة َّ ي ُسورِ بِلادِ إلَى ِجئُْت ذَلَِك بَعْدَ ٢١ أكتُبُهُ. فِيما أكذُِب لا أنِّي عَلَى ُ الله يَشْهَدُ ٢٠ . ّبِ َّ الر أِخي يَعقُوَب ِسوَى
ةَ. َّ وَكِيلِيِكي

«إّنَ يَقُولُونَ: النّاَس يَْسمَعُونَ كانُوا هُْم لـَِكنَّ ٢٣ ةِ. َّ اليَهُودِي إقليِم فِي ِ الواقِعَة المَسيِح كَنائِِس لَدَى ً مَعرُوفا أُكْن وَلَْم ٢٢

بِسَبَبِي. َ الله ُمَجِّدُونَ ي فَكانُوا ٢٤ يُدَمِّرَهُ!» أْن حاوََل الَّذِي بِالإيماِن الآنَ ُ يُبَشِّر سابِقاً، إلَينا ُ يُِسيئ كانَ الَّذِي
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٢
ِبُولُس ب يُرَّحِبونَ ُسِل ُّ الر باقِي

إعلاٍن عَلَى ً ِناء ب عُْدُت ٢ ِيطَُس. ت اْصطََحبُْت وَكَذَلَِك بَرْنابا، وَمَعِي ً ِيَة ثان القُْدِس إلَى عُْدُت َسنَةٍ، َ عَشْرَة أربََع بَعْدَ ١

لا ى َّ َحت اليَهُودِ، غَيرِ بَينَ بِها ُ ُأبَشِّر َّتِي ال ِ البِشارَة مَْضمونَ هُناكَ يَن البارِزِ ِ للقادَة شَرَْحُت ، خاّصٍ لِقاءٍ وَفِي اللهِ. مَِن
فائِدَةٍ. بِلا الحاضِرِ أوَ الماضِي فِي ُجهُودِي تَكُونَ

بِسَبَِب المَوُضوعُ هَذا َ ُأثِير وَقَْد ٤ ُيخـتَنَ. أْن عَلَى أحَدٌ ُ ُيجـبِرْه لَْم يُونانِيٌّ، َ وَهُو مَعِي، كانَ الَّذِي ِيطَُس ت ى َّ وََحت ٣

مِِن نُوا فَيَتَمَّكَ يَسُوعَ، المَِسيِح فِي لَنا َّتِي ال ِ ة َّ ي ِّ الحُر مَِن وََيحرِمونا عَلَينا، سُوا لِيَتََجّسَ بَينَنا لوا َّ تَسَل إْخوَةٌ، هُْم أّنَ عُونَ يَّدَ أشخاٍص
ةِ. َّ الحَقِيقِي ِ البِشارَة ثَباِت عَلَى لـَكُْم ُنحافَِظ لـِكَي واِحدَةٍ، ٍ لِلَحظَة وَلا لَهُْم َنخَضْع لَْم نا َّ لـَِكن ٥ استِعبادِنا.

ُأولَئَِك يَزِْد فَلَْم اللهِ، أمامَ مُتَساوُونَ النّاِس كُّلَ لِأّنَ عِندِي، فَرَْق لا لـَِكْن يَن! بارِزِ يُعتَبَرُونَ أشخاٌص هَؤُلاءِ وَمِْن ٦
مُؤْتَمٌَن بُْطرَُس أّنَ َكما اليَهُودِ، غَيرِ بَينَ لِأنشُرَها ِ البِشارَة عَلَى مُؤْتَمٌَن أنِّي رََأْوا فَقَْد العَْكِس، عَلَى بَْل ٧ رِسالَتِي. عَلَى ً َشيئا

اليَهُودِ. لِغَيرِ ً رَُسولا َجعَلَني َ هُو لِليَهُودِ، ً رَُسولا بُطرَُس َجعََل الَّذِي ُ فَالله ٨ اليَهُودِ. بَينَ نَشْرِها عَلَى
وََضعُوا اللهُ، يّاها إ أعطانِي َّتِي ال َ النِّعمَة يُوَحنّا، وَ وَبُطرُُس يَعقُوُب يَن: البارِزِ ِ الـَكنيسَة ُ أعْمِدَة أدرَكَ أْن وَبَعْدَ ٩

ُكنُْت وَقَْد فُقَراءَهُْم. َ ر َّ نَتَذَك أْن عَلَى ١٠ اليَهُودِ إلَى هُْم يَْذهَبُونَ بَينَما اليَهُودِ، غَيرِ إلَى نَْذهََب لـِكَي بَرْنابا وَعَلَى عَلَيَّ أيدِيَهُْم
ذَلَِك. عَلَى ً يصا ِ حَر

بُطرُس ُ يُواِجه بُولُُس
مِْن الرِّجاِل بَعِض وُُصوِل فَقَبَل ١٢ ُمخطِئاً. كانَ ُ ه َّ لِأن ً مُباشَرَة ُ وَاَجْهتُه أنْطاِكيَةَ، إلَى بُطرُُس َ جاء عِندَما وَلـَِكْن ١١
ً خائِفا كانَ ُ ه َّ لِأن نَفسَهُ، وَعََزَل انسََحَب وََصلُوا، عِندَما وَلـَِكْن اليَهُودِ. غَيرِ مََع يَْأكُُل بُطرُُس كانَ يَعقُوَب، َطرَِف
لَْم هُْم أّنَ رَأيُت وَعِندَما ١٤ يائِهِْم. رِ إلَى انقادَ بَرْنابا إّنَ ى َّ َحت يائِهِ، رِ فِي ً أيضا اليَهُودِ ُ ة َّ بَقِي ِ إلَيه وَانضَّمَ ١٣ اليَهُودِ. مَِن
تَعِيُش الأصَل، يَهُودِّيُ وَأنَت ُكنَْت، «إْن َمِيِع: الج أمامَ لِبُطرَُس ُلُْت ق ةِ، َّ الحَقِيقِي ِ بِالبِشارَة َليُق ي َكما يَسلـُكُونَ يَكُونُوا

ةَ؟» َّ اليَهُودِي قالِيدَ َّ الت بِعُوا َّ يَت أْن عَلَى اليَهُودِ َ غَير ُ ُتجـبِر فََكيَف اليَهُودِ، َكغَيرِ
ِ ِبحِفظِه ِ الله أمامَ ُ ر َّ يَتَبَر لا الإنسانَ أّنَ ُ نَعلَم نا َّ وَلـَِكن ١٦ الخاطِئَةِ. الُأخرَى الُأمَِم مَِن وَلَْسنا يَهُوداً، وُلِدْنا َنحُن ١٥
بِسَبَِب وَلَيَس المَِسيِح فِي بِالإيماِن ِ الله أمامَ رَ َّ نَتَبَر لـِكَي يَسُوعَ بِالمَِسيِح آمَنّا وَلِهَذا المَِسيِح. بِيَسُوعَ بِالإيماِن بَْل يعَةِ، رِ َّ للش

يعَةِ. رِ َّ الش ِبحِفِظ ُ ر َّ يَتَبَر أحَدَ لا ُ ه َّ لِأن يعَةِ. رِ َّ لِلش ِحْفظِنا
المَسَيَح أّنَ هَذا يَعنِي فَهَْل الُأمَِم. ةِ َّ َكبَقِي ً أيضا ُخطاةٌ اليَهودَ َنحُن نا َّ أن يَتَبَيَّنُ المَِسيِح، في رَ َّ نَتَبَر أْن نَطلُُب نا َّ أن فَبِما ١٧

َّني، لأن ١٩ ُمخْطِئاً. ِحينَئِذٍ أُكونُ سابِقاً، ُ هَدَْمتُه الَّذِي علِيِم َّ الت َ ِناء ب أعَْدُت إْن لـَِكْن ١٨ لا! بِْع بِالّطَ ةِ؟ َّ الخَطِي إلَى قادَنا
المَِسيُح بَِل أنا، لا ذَلَِك، بَعْدَ فَأحيا ٢٠ ُصلِبُْت، المَِسيِح مََع للهِ. لِأحيا يعَةِ، رِ َّ لِلش ِ بِالنِّْسبَة مِّتُ قَْد يعَةُ، رِ َّ الش ِبحَسَِب
مِنِّي. ً بَدَلا ُ نَفسَه مَ وَقَّدَ نِي َّ أَحب الَّذِي ِ الله بابِْن بِالإيماِن أعِيشُها هَذا، ِجْسمي فِي الآنَ أعِيشُها َّتِي ال ُ َياة فَالح . فِيَّ َيحيا

فائِدَةٍ! بِلا المَِسيِح مَوَت فَإّنَ يعَةِ، رِ َّ بِالش ً مُمْكِنا ُ ير برِ َّ الت كانَ إْن ُ ه َّ لِأن هَذِهِ، اللهِ َ نِعمَة أرفُُض لا وَأنا ٢١

٣
يعَة ر َّ بِالش لا بِالإيماِن
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فِي المَِسيُح يَسُوعُ ارتَسَمَ مَِن يا ْ أنْتُم الحَّقِ؟ ِ طاعَة عَْن فُوا َّ تَتَوَق لـِكَي َسحَرَكُْم الَّذِي مَِن الأغبِياءُ، ونَ ُّ الغَلاطِي ها أّيُ ١

بِسَبَِب وَح ُّ الر أخَْذتُِم هَْل فَقَط: ً واِحدا ً َشيئا مِنْكُْم أعرَِف أْن يدُ أرِ ٢ أعيُنِكُْم! أمامَ مَصلُوٌب ُ ه َّ أن لَو َكما أْذهانِكُْم
الآنَ تَُكمِّلُونَ وِح، ُّ بِالر ْ ابْتَدَْأتُم أبَعدَما أغبِياءُ؟ ْ أنتُم الحَّدِ أِلِهَذا ٣ بِها؟ وَالإيماِن ِ البِشارَة سَماِع بِسَبَِب أْم ِ يعَة رِ َّ بِالش دِ ُّ قَي َّ الت
يُعطِيكُمُ فَهَْل ٥ كَذَلَِك. الأْمرُ يَكُونَ لا أْن أرُجو فائِدَةٍ؟ دُونَ الُأمُورِ ِ هَذِه كُّلَ ْ اختَبَرْتُم فَهَِل ٤ ةِ؟ َّ ي البَشَرِ ُ ِبجُهُودِكُم

بِها؟ ْ وَآمَنْتُم َ البِشارَة ُ سَمِعْتُم َّكُْم لِأن أْم يعَةِ، رِ َّ الش بِسَبَِب بَينَكُْم المُعِجزاِت يَصنَُع وَ وَح، ُّ الر ُ الله
أّنَ تَعلَمُوا أْن يَنبَغِي كَذَلَِك ٧ يمانِهِ.»١ إ بِسَبَِب ً بارّا ُ الله ُ فَاعتَبَرَه بِاللهِ، ُ بْراهِيم إ «آمََن بْراهِيمَ: إ عَْن مَكتُوٌب َ هُو فََكما ٦

أعلََن وَقَْد يمانِهِْم، إ بِسَبَِب الُأمَِم كُّلَ من النّاَس ُ َسيُبَرِّر َ الله بِأّنَ أ َّ تَنَب فَالكِتاُب ٨ بْراهِيمَ. إ ُ أبناء ً فِعلا هُْم يُؤْمِنُونَ الَّذِيَن
مََع مُبارَُكونَ هُْم يُؤْمِنُونَ الَّذِيَن فَهُؤُلاءِ ٩ الُأمَِم.»٢ كُّلُ َستَتَبارَكُ «بَِك لَهُ: قاَل عِندَما ً مُسبَقا َ بْراهِيم لإ َ البِشارَة ِ هَذِه

آمََن. الَّذِي َ بْراهِيم إ
بِكُّلِ بِالعَمَِل ُ َلتَزِم ي لا مَْن كُّلُ «مَلعُوٌن مَكتُوٌب: ُ ه َّ لِأن عْنَةِ، َّ الل َتحَت فَهُْم ِ يعَة رِ َّ الش أعماِل عَلَى يَتَكِلُونَ الَّذيَن أمّا ١٠
«البارَّ لِأّنَ يعَةِ، رِ َّ الش ِخلاِل مِْن اللهِ أمامَ ُ ر َّ يَتَبَر أحَدَ لا أّنَ الواِضحِ َمَِن ف ١١ يعَةِ.»٣ رِ َّ الش كِتاِب فِي مَكتُوٌب َ هُو ما
بِها.»٥ َسيَْحيا ِ يعَة رِ َّ الش أعماِل كُّلَ يَعمَُل «مَْن فَقَْط بَْل الإيماِن، أساِس عَلَى ُبنَ ت فَلَْم ُ يعَة رِ َّ الش أمّا ١٢ َيحيا.»٤ بِالإيماِن
ُق َّ يُعَل مَْن «مَلْعُوٌن مَكتُوٌب: َ هُو فََكما مِنّا. ً بَدَلا ِ عْنَة َّ الل َتحَْت ُ نَفسَه وََضَع بِأْن ِ يعَة رِ َّ الش ِ لَعنَة مِْن المَِسيُح رَنا حَرَّ لَقَْد ١٣

يَسُوعَ، المَِسيِح ِخلاِل مِْن الُأمَِم ةِ َّ بَقِي إلَى َستُنقَُل بْراهِيمَ، لإ ُ الله أعطاها َّتِي ال َ البَرَكَة فَإّنَ وَهَكَذا ١٤ َخشَبَةٍ.»٦ عَلَى
اللهُ. ِ بِه وَعَدَنا الَّذِي وَح ُّ الر بِالإيماِن فَيَقبَلُونَ

وَالوَعد ُ يعَة رِ َّ الش
ِيدَ يَز أْن أْو ُ البَشَر عَلَيهِ فََق َّ ات ً عَْقدا َ ُلغِي ي أْن يَستَطِيُع أحَدَ لا ةِ: َّ اليَومِي ِنا َحيات مِْن ً مِثالا َسأضْرُِب الُأخوَةُ، ها أّيُ ١٥
ٍ جَماعَة إلَى ُ يُِشير ُ ه َّ أن لَو َكما َمِْع، الج ِ بِِصيغَة «لأنسالَِك» يَقُْل لَْم ُ ه َّ أن لاِحْظ وَلِنَسلِهِ. َ بْراهِيم لإ الوُعُودُ كانَِت ١٦ عَلَيهِ.
ُلغِيهِ ت لا مُسبَقاً، ُ الله ُ ه َّ أقَر الَّذِي العَْهدَ أّنَ َ هُو ُ أقِصدُه ما ١٧ المَِسيُح. َ هُو الَّذِي المُفرَدِ ِ بِِصيغَة «لِنَسلَِك» قاَل بَْل َكبِيرَةٍ،
ُّ َسيَتِم ِيراُث الم كانَ فَإذا ١٨ أيضاً. الوَعْدِ بطاُل إ ُّ يَتِم لا وَهَكَذا َسنَةً. وَثَلاثِينَ ٍ مِئَة بِأربَِع ذَلَِك بَعْدَ جاءَْت َّتِي ال ُ يعَة رِ َّ الش

الوَعْدِ. بِمُقتَضَى َ لإبراهِيم ِيراَث الم أعطَى َ الله أّنَ َ هُو المَعْروَف لـَِكّنَ الوَعْدِ. عَلَى ً ِناء ب ً إذا َّ يَتِم فَلَْن يعَةِ، رِ َّ الش عَلَى ً ِناء ب
٣:٦ ١

6. :15 التكوين كتاب من يمانه. إ … آمن
٣:٨ ٢

3. :12 التكوين كتاب من الأمم. … بك
٣:١٠ ٣

26. :27 التثنية كتاب من يعة. الشّر … ملعون
٣:١١ ٤

4. :2 حبقوق كتاب من يحيا. … البار
٣:١٢ ٥

5. :18 يين اللّاو كتاب من بها. … يعمل من
٣:١٣ ٦

23. :21 التثنية كتاب من خشبة. … ملعون



١٦ : ٤ ة َّ غَلاطِي ١٨٢٨ ١٩ : ٣ ة َّ غَلاطِي

ِخلاِل مِْن وَُأعطِيَْت ةِ. َّ الخَطِي ِ َحقِيقَة لإظهارِ الوَعْدِ إلَى ُ يعَة رِ َّ الش ُأِضيفَِت لَقَْد يعَةُ؟ رِ َّ الش ُأعطِيَِت ِماذا ل ً إذا ١٩

َحيُث لِلْوَعْدِ، لِوَِسيٍط َ حاجَة لا لـَِكْن ٢٠ الوَعْدُ. ذَلَِك ُ ه َيخُّصُ الَّذِي سُل َّ الن ذَلَِك َ يَْأتِي أْن إلَى وَِسيٍط، يَدِ عَلَى ِ المَلائِكَة
الواِحدُ. ُ الله َ هُو الَّذِي واِحدٍ، َطرٍَف ِسوَى يَكونُ لا

مُوسَى ِ يعَة شَرِ مِْن الغَرَُض
َياةَ، الح تَمنََح أْن عَلَى ٌ قادِرَة ٌ يعَة شَرِ ُأعطِيَْت لَو ُ ه َّ لِأن لا! بِْع بِالّطَ اللهِ؟ وُعُودَ تُناقُِض َ يعَة رِ َّ الش أّنَ هَذا يَعنِي فَهَْل ٢١

ُ الله يُعطي لـِكَي وَذَلَِك ةِ، َّ للخَطِي َسجـيٌن ُ ه ُّ كُل َ العالَم أّنَ أعلََن الكِتاَب وَلـَِكّنَ ٢٢ بِالفِعِل. ِ يعَة رِ َّ الش ِلَْك ِت ب ُق يَتَحَّقَ َّ البِر فَإّنَ
ِ وِصايَة َتحَت كُنّا الإيمانُ، هَذا َ يَأتِي أْن وَقَبَل ٢٣ المَِسيِح. بِيَسُوعَ يُؤْمِنُونَ ذِيَن َّ لِل الوَعْدَ ُ الله أعطَى وَقَْد بِالإيماِن. الوَعْدَ
بِالإيماِن. رَ َّ فَنَتَبَر المَِسيُح، يَأتِي أْن إلَى يعَةِ، رِ َّ الش ِ وِصايَة َتحَْت كُنّا ٢٤ لَنا. الإيمانُ ُكِشَف أْن إلَى َ ُسجَناء كُنّا يعَةِ. رِ َّ الش

يعَةِ. رِ َّ الش ِ وِصايَة َتحَت بَعْدُ فِيما نَعُْد لَْم الإيمانُ، َ جاء أْن وَبَعْدَ ٢٥
لا ٢٨ المَِسيَح. ُ لَبِْستُم قَْد المَِسيِح، فِي ْ ْدتُم تَعَمَّ الَّذِيَن ً جَمِيعا ْ فَأنتُم ٢٧ يَسُوعَ. بِالمَِسيِح بِالإيماِن ِ الله أولادُ ً جَمِيعا ْ أنتُم ٢٦

فَإْن ٢٩ يَسُوعَ. المَِسيِح فِي ًواِحدٌ جَمِيعا َّكُْم لِأن وَالُأنثَى، الذَّكَرِ بَينَ وَلا وَالحُرِّ، العَبْدِ بَينَ وَلا ، وَاليُونانِيِّ اليَهُودِّيِ بَينَ فَرَْق
بِهِ. ُ الله ُ وَعَدَه ما تَرِثُونَ وَهَكَذا بْراهِيمَ، إ نَسُل ً إذا ْ فَأنتُم لِلمَِسيِح، ْ ُكنْتُم

٤
خاِضــٌع َ فَهُو ٢ شَيءٍ. كُّلَ يَملُِك ُ ه َّ أن رَْغمَ العَبْدِ، عَِن َيختَلُِف لا َ فَهُو طِفلاً، الوارُِث دامَ ما أقُوُل: وَلـَِكنِّي ١

هَذا لِقَوانِينِ ً عَبِيدا كُنّا أطفالاً، كُنّا عِندَما أيضاً، َنحُن وَهَكَذا ٣ أبُوهُ. ُ نَه َّ عَي الَّذِي الوَقِْت ى َّ َحت وَالوُكَلاءِ، لِلأوِصياءِ
وَذَلَِك ٥ يعَةِ. رِ َّ لِلش ً خاِضعا وَعاَش اْمرأةٍ مَِن َ وُلِد الَّذِي ُ ابْنَه ُ الله أرَسَل المُناِسُب، الوَقُْت َ جاء عِندَما وَلـَِكْن ٤ العالَْم.

بَنِّي. َّ بِالت ِ لله ً أولادا َ فَنَِصير يعَةِ، رِ َّ الش َتحَت هُْم مَْن َ ُيحَرِّر لـِكَي
ً عَبْدا لَْسَت أنَت ً إذا ٧ الآُب.» ها «أّيُ أي «بابا،»٧ مُنادِياً: ِنا ب قُلُو إلَى ِ ابْنِه رُوَح ُ الله أرَسَل اللهِ، أولادُ َّكُْم وَلِأن ٦

وَارِثاً. ُ الله َجعَلََك فَقَْد ابٌْن، َك َّ وَلِأن ابٌْن. َك َّ وَلـَِكن الآِن، بَعْدَ
ة َّ غَلاطِي ِمُؤْمِنِي ل بُولَُس ُ ة َّ َمحَب

أْو الحَقيقّي، َ الله تَعرِفُونَ ْ فَأنتُم الآنَ أمّا ٩ فَةٍ. َّ ي مَُز ٍ لِآلِهَة ً عَبِيدا ْ ُكنتُم اللهَ، تَعرِفُونَ لا ْ ُكنْتُم عِندَما الماضِي، فِي ٨

أْن ِيدُونَ تُر َّتِي ال ِ الفائِدَة ِ وَعَدِيمَة ِ عِيفَة الّضَ المَبادِِئ تِلَْك مِثِل إلَى تَعُودُونَ فََكيَف اللهِ. مَِن مَعرُوفِينَ ْ أصبَْحتُم ، ِّ بِالأَصح
بِلا كانَ عَلَيكُْم تَعَبِي أّنَ أخاُف عَلَيكُْم! أخاُف ١١ وَِسنِينَ. وَمَواسِمَ وَشُهُوٍر بِأيّاٍم َتحتَفِلُونَ ١٠ داً؟ ُمجَّدَ لَها تُْستَعْبَدوا

فائِدَةٍ!
نِي َّ أن تَعلَمُونَ ْ ُكنْتُم ١٣ بِشَيءٍ. إلَيَّ تُسيئُوا لَْم ْ أنتُم مِثلـُكُْم. أنِّي َكما مِثلِي، تَكُونُوا أْن ُ الإخوَة ها أّيُ إلَيكُْم ُل أتَوَّسَ ١٢

كُْم َّ أن إلّا لـَكُْم، ِ بِالنِّْسبَة ً ِمحنَة كانَْت َ ة َّ ي ّحِ الّصِ حالَتِي أّنَ وَمَْع ١٤ الُأولَى. يارَتِي زِ فِي ً مُبَشِّرا زُْرتُكُْم عِنْدَما ً مَرِيضا ُكنُْت
لِي؟ مَْدحُكُْم ذَهََب فَأيَن ١٥ يَسُوعَ! المَِسيُح وَكَأنِّي اللهِ، مَلاكَ ُكنُْت لَو َكما قَبِلْتُمُونِي بَْل تَرفُُضونِي، أْو َتحتَقِرُونِي لَْم
بِالحَّقِ؟ أخبَرْتُكُْم لِأنِّي لـَكُْم ً عَدُّوا صِرُْت فَهَْل ١٦ لِي. ْمتُمُوها وَقَّدَ عُيُونَكُْم ْ لَقَلَعْتُم استَطَعْتُمْ، لَو َّكُْم، بِأن عَنْكُْم أشهَدُ فَإنِّي

٤:٦ ٧
آبائهم. لمناداة الأطفال يَستَخدمها آرامية كلمة وهي آبا.» أو «أبا حرفيا بابا. يا



٦ : ٥ ة َّ غَلاطِي ١٨٢٩ ١٧ : ٤ ة َّ غَلاطِي

لَهُْم. سُوا تَتَحَمَّ ى َّ َحت عَنّا، يَفِصلُوكُْم أْن َ وَهُو َسيٍِّئ، لِهَدٍَف مُتََحمِّسُونَ ِ يعَة رِ َّ لِلش َتخَضعُوا أْن ِيدُونَكُْم يُر الَّذِيَن إّنَ ١٧

مَعَكُْم. ً حاضِرا أُكونُ عِندَما فَقَْط وَلَيَس دائِماً، ِ َيِّدَة الج الُأمُورِ فِي َس يَتَحَمَّ أْن لِلإنساِن َيِّدِ الج مَِن وَلـَِكْن ١٨

ِ لُِصورَة مُشابِهِينَ تُصبُِحوا أْن إلَى الوِلادَةِ، عِنْدَ ُ المَرأة مُ َّ تَتَأل َكما ِيَةً، ثان ـِكُْم لأجل الآنَ مُ َّ أتَأل أنا ها أولادِي، يا ١٩

مَعَكُْم. عامُِل َّ الت َكيفيةِ فِي ُمحتارٌ نِي َّ لِأن ُمختَلِفَةٍ، ٍ يقَة بِطَرِ إلَيكُْم َث لِأَتحَّدَ الآنَ مَعَكُمُ أنِّي لَو أوَدُّ ٢٠ المَِسيِح.

وَسارَة َ هاجَر مَثَُل
أّنَ مَكتُوٌب ُ ه َّ فَإن ٢٢ يعَةُ؟ رِ َّ الش ُ تَقُولُه ما تَسمَعُونَ ألا يعَةِ، رِ َّ الش َتحَت تَكُونُوا أْن ِيدُونَ تُر مَْن يا ْ أنتُم أخبِرُونِي ٢١

الَّذِي أمّا ةٍ، َّ َطبِيعِي ٍ يقَة بِطَرِ َ وُلِد ُ يَة الجارِ ُ أنجَبَتْه فَالَّذِي ٢٣ ةِ. َّ الحُر مَِن ُ وَالآخَر يَةِ، الجارِ مَِن واِحدٌ ابْناِن: ُ لَه كانَ َ بْراهِيم إ
َجبَِل مِْن ِل الأّوَ عَهدَيِن: إلَى تَرمُزاِن المَرأتاِن فَهاتاِن . رَمزِّيٌ ً مَعنَى وَلِذَلَِك ٢٤ اللهِ. مَِن بِوَعْدٍ َ وُلِد فَقَْد ُ ة َّ الحُر ُ أنجَبَتْه
وَِهيَ العَرَِب. أْرِض فِي َ ِسيناء َجبََل ُمَثُِّل ت ُ وَهاجَر ٢٥ هاجَرُ. ُ تُمَثِّلُه ما َ وَهُو ةِ، َّ العُبُودِي َتحَت فِيهِ المَولُودُ يَكُونُ وَ ِسيناءَ،
ةِ َّ ي ماوِ الّسَ القُْدِس َمَِن ف الثّانِي العَهدُ أمّا ٢٦ وَأولادَها. ِهيَ ِ يعَة رِ َّ الش ةِ َّ عُبُودِي َتحَت ها لِأّنَ ةِ، َّ الحالِي القُدِس عَِن ٌ ُصورَة

مَكتُوٌب: َ هُو َكما ٢٧ نا. ُأمُّ وَِهيَ ةِ، َّ الحُر

َلِدُ، ت لا َّتِي ال ُ العاقِر تُها َّ أي «افرَِحي
الوِلادَةِ. آلامَ تَعْرِفِي لَْم مَْن يا َصوتِِك بِأعلَى اهتِفِي

ِ المَهُجورَة المَرأةِ أولادَ لِأّنَ
٨ المُتُزَّوِجَةِ.» أولادِ مِْن ً عَدَدا َ أكثَر َسيَكُونُونَ

ةٍ، َّ َطبِيعِي ٍ يقَة بِطَرِ المَولُودَ فَإّنَ الأيّاِم، تِلَْك فِي كانَ َكما وَلـَِكْن ٢٩ كَإْسحََق. الوَعدِ أولادُ ْ أنتُم الإخوَةُ، ها أّيُ وَالآنَ ٢٨

وَابْنَها َ يَة الجارِ «اْطرُدِ يَقُوُل: الكِتاُب؟ يَقُوُل ماذا وَلـَِكْن ٣٠ الآنَ. َيحدُُث ما وَهَذا وِح، ُّ الر ِبحَسَِب المَولُودِ إلَى َ أساء
ةِ. َّ الحُر أولادَ بَْل يَةِ، الجارِ أولادَ لَْسنا َنحُن الإخوَةُ، ها أّيُ لِهَذا ٣١ ةِ.»٩ َّ الحُر ابِْن مََع يَرَِث لَْن ِ يَة الجارِ ابَْن لِأّنَ بَعِيداً،

٥
َّة ي ِّ الحُر فِي اثْبُتُوا

بُولُُس أنا ها ٢ ةِ. َّ العُبُودِي قُيُودِ إلَى ً ِيَة ثان تَعُودُوا وَلا ثَباتِكُْم، عَلَى فَحافِظُوا ةِ، َّ ي ِّ الحُر َحياةِ إلَى المَِسيُح أطلَقَنا قَْد ١

بِأْن لِنَْفِسهِ سَمََح َشخٍْص لِكُّلِ ُأعلُِن ُأْخرَى ً ة وَمَّرَ ٣ المَِسيُح. يَنْفَعْكُمِ فَلَْن يعَةِ، رِ َّ الش عَلَى كِلِينَ َّ مُت ْ اختَتَنْتُم إِن لـَكُْم أقُوُل
أنفُسَكُْم ْ قَطَعْتُم فَقَْد يعَةِ، رِ َّ بِالش ً أبْرارا تَكُونُوا أْن ُتحاوِلُونَ ْ ُكنْتُم وَإْن ٤ كُلِّها. ِ يعَة رِ َّ بِالش الِالْتِزاِم عَلَى ٌ ُمجـبَر ُ ه َّ بِأن ُيخـتَنَ،
َ جاء َّ الر ذَلَِك ُ نَنتَظِر وََنحُن بِالإيماِن، الَّذي ِّ البِر مَِن نابـِـٌع ٌ رَجاء فَلَنا َنحُن أمّا ٥ النِّعمَةِ. خارَِج الآنَ ُ وَأنتُم المَِسيِح، عَِن

ةِ. َّ َحَب بِالم يَعمَُل الَّذِي لِلإيماِن وَلـَِكْن الخِتاِن، لِعَدَِم أْو لِلخِتاِن َ فائِدَة لا يَسُوعَ، المَِسيِح فَفَي ٦ وِح. ُّ بِالر
1 :54 إَشعْياء ٤:٢٧ ٨

٤:٣٠ ٩
10. :21 التكوين كتاب من الحرّة. … اطردوا



٣ : ٦ ة َّ غَلاطِي ١٨٣٠ ٧ : ٥ ة َّ غَلاطِي

ذَلَِك كانَ ً أيّا ٨ لِلحَّقِ؟ الخُُضوِع عَِن أعاقَكُْم الَّذِي ذا فَمَْن الإيماِن، ِسباِق فِي َجيِّدٍ بِشَكٍل تَرُكُضونَ ْ ُكنْتُم قَْد ٧

َستَْقتَنِعُونَ كُْم َّ أن ّبِ َّ بِالر ٌ ثِقَة وَلِي ١٠ هُ.»١٠ َّ كُل العَِجينَ ُ تُخَمِّر ً َصغِيرَة ً «خَمِيرَة إّنَ ٩ دَعاكُْم. الَّذِي ِ الله مَِن لَيَس َ فَهُو يءُ، َّ الش
كانَ. مَْن ً ِنا كائ َّمََن الث َسيَدفَُع بِكُكُْم يُر الَّذِي وَلـَِكّنَ آخَرَ. شَيءٍ بِأّيِ لا لـَكُْم، ُ ُلْتُه ق بِما

أمامَ ً عائِقا ُ يُعْتَبَر لِيُب الّصَ عادَ َما ول هَداً، مُْضّطَ ُكنُْت َما ل الخِتاِن، ِ بِضَرورَة ُ ُأعَلِّم أزاُل لا ُكنُْت لَو الإخوَةُ، ها أّيُ ١١
َّماِم!١١ الت إلَى يَْقطَعُونَ ِ المَْسألَة ِ بِهَذِه يُزِعجُونَكُْم الَّذِيَن فَلَيَت ١٢ أحَدٍ.

بَِل ةِ، َّ ِي الأنان رَغَباتِكُمُ لإرضاءِ ً ة َّ ُحج ِيَتَكُْم حُرّ َتجعَلُوا لا وَلـَِكْن ةِ. َّ ي ِّ الحُر َحياةِ إلَى ْ دُعِيتُم فَقَْد الإخوَةُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ١٣
نَفسََك.»١٣ ُتحِّبُ َكما صاِحبََك١٢ «ُتحِّبُ واِحدَةٍ: ةٍ َّ وَِصي فِي جُمِعَْت ِ يعَة رِ َّ الش كُّلَ لِأّنَ ١٤ ةِ. َّ َحَب ًبِالم بَعْضا بَعُْضكُْم اخدِمُوا

بَعضاً. بَعُْضكُْم تُفنُوا أْن مِْن َتحذَرُوا أْن الأفَضِل َمَِن ف بَعضاً، بَعُضكُْم وَتَفتَرُِسونَ تَنهَشُونَ ْ ُكنْتُم إْن وَلـَِكْن ١٥

َّة ي البَشَرِ ُ بِيعَة وَالّطَ ُّوُح الر
ُ ة َّ ي البَشَرِ ُ بِيعَة فَالّطَ ١٧ ةِ. َّ ي البَشَرِ ِ بِيعَة الّطَ شَهَواِت تُشبِعُوا لَْن وَهَكَذا وِح، ُّ الر ِ قِيادَة َتحَْت اسلـُكُوا أقُوُل وَلـَِكنِّي ١٦

لا وَهَكَذا الآخَرِ. بِعَْكِس يَْشتَهي مِْنها فَكُّلٌ ةِ. َّ ي البَشَرِ ِ بِيعَة الّطَ رَغَباِت ِضّدَ تَْشتَهي وُح ُّ وَالر وِح، ُّ الر رَغَباِت ِضّدَ تَْشتَهي
يعَةِ. رِ َّ الش َتحَت ْ فَلَْستُم وِح، ُّ بِالر تَنقادُونَ ْ ُكنْتُم إْن وَلـَِكْن، ١٨ ِيدُونَ. تُر ما تَفعَلُوا أْن تَستَطِيعُونَ

العَداءِ، مَشاعِرُ الّسِْحرُ، الأصناِم، ُ عِبادَة ٢٠ عارَةُ، الدَّ جاَسةُ، َّ الن الزِّنَى، وَِهيَ وَاِضحَةٌ: ةِ َّ ي البَشَرِ ِ بِيعَة الّطَ أعماَل إّنَ ١٩

هَذِهِ. ُ تُشبِه َّتِي ال الُأمُورِ وَكُّلُ المُنَحرُِف، ُ هو َّ الل كْرُ، الّسُ الحَسَدُ، ٢١ الِانقِسامُ، ُب، ُّ َحز َّ الت الغََضُب، الغَيرَةُ، المُنازَعاُت،
أمّا ٢٢ اللهِ. مَلـَكُوَت يَرِثُوا لَْن ُمارُِسونَها ي الَّذِيَن أّنَ مِْن ً سابِقا ْرتُكُْم حَّذَ قَْد وَُكنُْت مِْنها، ْرتُكُْم حَّذَ َّتِي ال ُ الُأمُور ِهيَ ِ هَذِه
تُوجَدُ وَلا ْفِس. َّ الن َضبُْط الوَداعَةُ، ٢٣ الأمانَةُ، لاُح، الّصَ ْطُف، ُّ الل بْرُ، الّصَ لامُ، الّسَ الفَرَُح، ةُ، َّ َحَب الم فَهُوَ: وِح ُّ الر ُ ثَمَر
يرَةِ. الشِّرِّ غَباِت َّ وَالر الأهواءِ مََع الجَسَدَ َصلَبُوا قَْد يَسُوعَ، المَِسيِح إلَى يَنتَمُونَ فَالَّذِيَن ٢٤ الُأمُورِ. ِ هَذِه تَمْنَُع ٌ يعَة شَرِ
يَغَْضُب وَ بَعضاً، بَعُْضكُْم َيحِْسدُ يَن، مَغرُورِ تَكُونُوا لا ٢٦ وُح. ُّ الر يَقُودُنا َكما ً أيضا فَلْنَسلُْك وِح، ُّ بِالر َنحيا كُنّا فَإْن ٢٥

بَعٍْض. عَلَى بَعُْضكُْم
٦

الآخَر ُ أحَدُكُم ساعِدُوا
ْ أنتُم لِأنفُِسكُْم وَانتَبِهُوا الوَداعَةِ. بِرُوِح ونَ ُّ وِحي ُّ الر ها أّيُ ْ أنتُم ُ فَساعِدُوه ةٍ، َّ َخطِي فِي َشخٌْص ُأمِسَك إْن الإخوَةُ، ها أّيُ ١

أحَدُكُْم كانَ إْن أمّا ٣ المَِسيِح. َ يعَة شَرِ تُطِيعُونَ وَهَكَذا بَعٍْض، أثقاَل بَعُضكُْم احمِلُوا ٢ ُبَةِ. جر َّ الت فِي تَقَعُوا لا لـِكَي ً أيضا
٥:٩ ١٠

كبيراً. الّسلبي تأثيره يكون حجمه، كان مهما الشر أّن لبيان بولس يستخدمه سائر مثل كلّه. … خميرة
٥:١٢ ١١

المعلمين. أولئك من الرسول بولس غضب وَإظهار التّهكّمِ سبيل على وهذا تماماً، أعضاءهم يقطعون أي ّمام. الت إلى يَْقطَعُون
٥:١٤ ١٢

المساعدة. إلى حاجة في إنسان كّل هو بِالصاحب المقصود أنَ نفهم ،37 -25 :10 لوقا بشارة إلى بِالرجوع صاحبك.
٥:١٤ ١٣

18. :19 يين اللّاو كتاب من نفسك. … تحب



١٨ : ٦ ة َّ غَلاطِي ١٨٣١ ٤ : ٦ ة َّ غَلاطِي

ِ مُقارَنَتِه دُونَ هُوَ، ِ بِإنجازِه ُ َسيَفتَِخر ِحينَئِذٍ . الخاّصَ ُ عَمَلَه واِحدٍ كُّلُ فَلْيَفَحْص ٤ نَفسَهُ. َيخدَعُ َ فَهو أفَْضُل، ُ ه َّ أن يَظُّنُ
. الخاّصَ ُ ِحملَه َسيَحمُِل واِحدٍ كُّلَ لِأّنَ ٥ بِغَيرِهِ.

للجَمِيع َ الخـَير لِنَصنَِع
ُمِْكُن ي فَلا أنفُسَكُْم، َتخدَعُوا لا ٧ َحسَنَةٍ. أشياءٍ مِْن لَدَيهِ ما كُّلِ فِي ُ مُعَلِّمَه فَلْيُشارِْك اللهِ، َ كَلِمَة مُ َّ يَتَعَل مَْن كُّلُ ٦

أمّا فَساداً. َسيَحُصدُ ةِ، َّ ِي الأنان ِ لِرَغَباتِه يَزرَعُ فَالَّذِي ٨ َسيَحُصدُهُ. ما َ هُو الإنسانُ ُ يَزرَعُه ما لِأّنَ اللهَ. يَغِّشَ أْن لأحَدٍ
الوَقِْت فِي َسنَحُصدُ نا َّ لِأن الخـَيرِ، عَمَِل مِْن نَتْعََب لا أْن فَعَلَينا ٩ وِح. ُّ الر مَِن ً ة َّ أبَدِي ً َحياة فَسَيَحُصدُ وِح، ُّ لِلر يَزرَعُ الَّذِي
الإيماِن. فِي ِنا إْخوَت َ ُتجاه ما وَلاِسّيَ الفُرَصةَ، نَمتَلُِك دُْمنا ما لِلجَمِيِع َ الخـَير فَلْنَصنَِع ً إذا ١٠ نَستَسلِمَ. لا أْن بِشَرِْط المُناِسِب،

بُولُس ِيَدِ ب ُ الخاتِمَة
ِيَدِْي: ب إلَيكُْم َكتَبْتُها َّتِي ال ِ الـَكبِيرَة الحُرُوِف ِ هَذِه إلَى انظُرُوا ١١

المُرتَبَِط الِاضطِهادَ مُتََجنِّبِينَ ِيَن، لِلآخَر ً إرضاء ذَلَِك يَفعَلُونَ ما َّ إن َتختَتِنُوا، أْن إلَى يَدفَعُونَكُْم الَّذِيَن ُأولَئَِك كُّلُ ١٢

ى َّ َحت َتختَتِنُوا أْن ِيدُونَكُْم يُر هُْم وَلـَِكنَّ يعَةَ، رِ َّ الش َيحفَظُونَ لا أنفُسَهُْم َختَنُوا الَّذِيَن ُأولَئَِك ى َّ فَحَت ١٣ المِِسيِح. بَِصلِيِب
لِي، ِ بِالنِّْسبَة ُ العالَم ُصلَِب فَفِيهِ المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بَِصلِيِب إلّا َ أفتَِخر لا أْن فَأرُجو أنا وَأمّا ١٤ ِبخِتانِكُْم. يَفتَِخرُوا
ِ َلِيقَة الخ إلَى نَنتَمَِي أْن َ هُو يَهُّمُ ما لـَِكْن الخِتاِن، ُ عَدَم وَلا يَهُّمُ ما َ هُو الخِتانُ فَلَيَس ١٥ لِلعالَِم. ِ بِالنِّسبَة ُصلِبُْت وَأنا

. الحَقِيقِّيُ ِ الله َشعُب هُْم الَّذِيَن المَبدَأ، هَذا بِعُونَ َّ يَت الَّذِيَن كُّلِ عَلَى ٌ وَرَحمَة َسلامٌ ١٦ الجَدِيدَةِ.
َجسَدِي. فِي يَسُوع١٤َ جُرُوَح أحمُِل لِأنِّي المَشاكِِل، مَِن يدَ المَزِ أحَدٌ لِي يُسَبَِّب لا أْن أرُجو وَِختاماً، ١٧

آمِين. أرواِحكُْم. مََع المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ نِعمَة لِتَكُْن الإخوَةُ، ها أّيُ ١٨

٦:١٧ ١٤
بيسوع. تبشيره بسبب جروح من بولس له تعرّض ما أي يسوع. جروح



٢٣ : ١ أفَسُس ١٨٣٢ ١ : ١ أفَسُس

أفَسُس إلَى ُ الرِّسالَة
الَّذِيَن وَالمُؤمِنِينَ أفَسَُس، ِ مَدينَة فِي ِس المُقَّدَ ِ الله َشعِب إلَى اللهِ، ِ مَِشيئَة ِبحَسَِب يَسُوعَ المَِسيِح رَُسوِل بُولَُس مِْن ١

المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَمَِن أبِينا ِ الله مَِن لامُ وَالّسَ ُ النِّعمَة لـَكُمُ لِتَكُْن ٢ يَسُوعَ. المَِسيِح فِي
المَِسيح فِي ٌ ة َّ رُوِحي بَرَكاٌت

. ماوِّيِ الّسَ العالَِم فِي َّتِي ال ِ ة َّ وِحي ُّ الر البَرَكاِت بِكُّلِ المَِسيِح فِي عَلَينا أنعَمَ فَقَْد وَأبُوهُ. المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ إلَه َ تَبارَك ٣

نَكُونَ أْن لَنا أرادَ ٥ لَنا، ِ تِه َّ َمحَب وَبِسَبَِب أمامَهُ. يَن وَطاهِرِ ِسينَ مُقَّدَ لِنَكُونَ العالَِم، خَلِق قَبَل ُ الله اختارَنا المَِسيِح، فَفِي ٤

ِ ابنِه فِي بِها زَنا َّ مَي َّتِي ال ِ َجِيدَة الم ِ نِعمَتِه عَلَى يُحمَدَ وَلـِكَي ٦ بِها، سُرَّ َّتِي ال ِ مَِشيئَتِه وَفَْق وَذَلَِك المَِسيِح، بِيَسُوعَ بَنِّي َّ بِالت ُ أبناءَه
َحبُوِب. الم

ً كامِلَة ً ِحكمَة لَنا فَكانَْت عَلَينا، أفاضَها َّتِي ال ٨ ِ ة َّ الغَنِي ِ نِعمَتِه بِفَضِل َخطايانا غُفِرَْت ِ وَبِدَمِه فِداؤُنا، َّ تَم المَِسيِح فَفِي ٧

لَنا يُظهِرَها أْن قََصدَ َّتِي ال ِ تِه مَسَرَّ مََع يَتَوافَُق وَهَذا مَضَى. فِيما ً سِرّا كانَْت َّتِي ال ِ بِمَِشيئَتِه ُ الله فَنا عَّرَ فَقَْد ٩ عَمِيقاً. ً وَفَهما
المَِسيِح. فِي

عَلَى وَما ماءِ الّسَ فِي ما المَِسيِح: فِي ً مَعا شَيءٍ كُّلُ يُجمَُع َحيُث المُناِسِب، الوَقِت فِي ُّ يَتِم الَّذِي ُط ُخَّطَ الم َ هُو فَهَذا ١٠

ِ مَِشيئَتِه َحسََب شَيءٍ كُّلَ ُ يُنجِز َ فَهو الّسابِِق، ِ قَصدِه َحسََب ِ َشعبِه فِي لِنَكونَ ُ الله اختارَنا المَِسيِح وَفِي ١١ الأْرِض.
مَدِح إلَى تُؤَدِّي ً َحياة َنحيا أْن عَلَى المَِسيِح فِي رَجاءَنا وََضعنا أْن َسبََق َكيَهُودٍ، الَّذِيَن، َنحُن يُشَّجِعُنا وَهَذا ١٢ الحَِكيمَةِ.

َمجدِهِ.
المَِسيِح فِي ُ الله َختَمَكُمُ بِالمَِسيِح، ْ وَآمَنتُم خَلاِصكُْم، ُ بِشارَة ِهيَ َّتِي ال َ ة َّ الحَقِيقِي ِ الله َ رِسالَة ْ سَمِعْتُم عِندَما ً أيضا ْ وَأنتُم ١٣

أْن إلَى اللهِ، عِندَ لَنا ما كُّلِ عَلَى ُحُصولَنا يَضمَُن الَّذِي بُونُ العَر َ هُو القُدُُس وُح ُّ فَالر ١٤ المَوعُودِ. القُدُِس وِح ُّ الر ِبخَتِم
َمجدِهِ. مَدِح إلَى ذَلَِك فَيُؤَدِّي َشعبَهُ، َنحُن كُلِّيّاً، ُ الله يَفتَدِيَنا

بُولُس ُ َصلاة
مِْن للهِ كرِ الّشُ تَقدِيِم عَْن ْف َّ أتَوَق لَْم لِهَذا ١٦ المُؤمِنِينَ. لِكُّلِ تِكُْم َّ َمحَب وَعَْن يَسُوعَ ّبِ َّ بِالر يمانِكُْم إ عَْن سَمِعُْت لَقَْد ١٥

ِ الحِْكمَة رُوَح َجِيدُ، الم الآُب المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ إلَه يُعطِيَكُْم أْن ُأَصلِّي وَأنا ١٧ َصلَواتِي. فِي أذكُرُكُْم عِندَما ـِكُْم أجل
إلَيهِ، يَدعُوكُْم الَّذِي َ جاء َّ الر تَعرِفُوا لـِكَي َ وَتَستَنِير أذهانُكُْم تَنفَتَِح أْن وَُأَصلِّي ١٨ فَأكثَرَ. َ أكثَر ِ مَعرِفَتِه فِي وَالإعلاِن
لَها، مَثِيَل لا َّتِي ال ِ تِه َّ قُو ِ عَظَمَة مَدَى تُدرُِكوا أْن ُأَصلِّي َكما ١٩ َشعبِهِ. لِكُّلِ َسيُعطِيهِ الَّذِي َجِيدِ الم ِيراِث الم غِنَى وَمَدَى
الأمواِت، بَينِ مِْن المَِسيَح أقامَ عِندَما ٢٠ أظهَرَها َّتِي ال ِ الفائِقَة ةِ َّ القُو نَفُس وَِهيَ المُؤمِنِينَ. َنحُن أجلِنا مِْن تَعمَُل َّتِي وَال

ماءِ. الّسَ فِي ِ يَمِينِه عَْن ُ وَأجلَسَه
فَحَسُب، الحاضِرِ العَصرِ فِي لا نُفوذاً، يَحمُِل اسٍْم وَكُّلِ وَِسيادَةٍ ةٍ َّ وَقُو ٍ وَُسلطَة حاِكٍم كُّلِ فَوَق يَسُوعُ تُوَِّج لَقَْد ٢١

الـَكنِيسَةِ، لِأجِل شَيءٍ كُّلِ رَْأَس ُ وََجعَلَه المَِسيِح، ُسلطاِن َتحَت شَيءٍ كُّلَ ُ الله وَوََضَع ٢٢ أيضاً. الآتِي العَصرِ فِي بَْل
ناِحيَةٍ. كُّلِ فِي نَقٍص كُّلَ يَملُأ َ وَهُو بِهِ. ُ المَملُوء ُ َجسَدُه ِهيَ َّتِي ال ٢٣
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٢
َياة الح إلَى المَوِت مَِن

يرَةِ، الشِّرِّ العالَِم ُطرَُق بِعُونَ َّ تَت ْ ُكنتُم حينَ الماضِي فِي فِيها ْ َسلـَْكتُم َّتِي ال ٢ وََخطاياكُْم بِكُْم ذُنُو بِسَبَِب ً أمواتا ْ ُكنتُم لَقَْد ١

الماضِي، فَفِي ٣ اللهَ. يُطِيعُوا أْن ِيدُونَ يُر لا الَّذِيَن فِي الآنَ يَعمَُل الَّذِي وَح ُّ الر الهَواءِ، فِي ةِ َّ وِحي ُّ الر القُوّاِت وَرَئِيَس
وَكُنّا ِنا. وَأذهان َطبِيعَتِنا رَغَباِت تابِعِينَ ةِ، َّ الجَسَدِي َطبِيعَتِنا شَهَواِت نُشبـِـُع كُنّا إْذ َحياتِهِْم. عَْن ً ُمختَلِفَة َحياتُنا تَكُْن لَْم
كُنّا وَبَينَما ٥ بِها، نا َّ أَحب َّتِي ال ِ العَظِيمَة ِ تِه َّ َمحَب مِْن وَبِدافـِـٍع رَحمَتِهِ، فِي الغَنِيَّ َ الله لـَِكّنَ ٤ ِيَن. كَالآخَر اللهِ عِقاَب نَستَِحّقُ
فِي ُ مَعَه وَأجلَسَنا المَِسيِح، مََع أقامَنا َّ ثُم ٦ ُصونَ. َّ ُمخَل ْ أنتُم ِ فَبِالنِّعمَة المَِسيِح. مََع ً َحياة ُ الله أعطانا َخطايانا، بِسَبَِب ً أمواتا
لَهُ، مَثِيَل لا الَّذِي ِ نِعمَتِه غِنَى ِ القادِمَة العُُصورِ كُّلِ فِي َ يُظهَر لـِكَي وَذَلَِك ٧ يَسُوعَ. المَِسيِح فِي نا َّ لِأن ، ماوِّيِ الّسَ العالَِم

يَسُوعَ. المَِسيِح فِي عَنها َ ر َّ عَب َّتِي ال ِ النِّعمَة
الأعماِل مُقابَِل لَيَس ٩ اللهِ. مَِن ٌ ة َّ عَطي َ هُو بَْل عَلَيكُْم، يَعتَمِدُ لا ُ ه ُّ كُل وَهَذا آمَنتُمْ، كُْم َّ لِأن ُصونَ، َّ ُمخَل ْ أنتُم ِ فَبِالنِّعمَة ٨

ٍ صاِلحَة أعماٍل في لوِك لِلّسُ يَسُوعَ المَِسيِح فِي خَلَقَنا الَّذِي ِ الله يَدَّي عَمَُل فَنَحُن ١٠ لِلافتِخارِ. َمجاٌل هُناكَ يَكُونَ لِئَلّا
ماً. مُقَّدَ لَنا ها أعَّدَ

المَِسيح فِي واِحدٌ
فِي بِاليَدِ مَصنُوعٌ ِختاٌن َ وَهُو الخِتاِن،» «أهَل ونَ ُّ المَدعُو اليَهُودُ فَكانَ ، يَهُودِّيٍ غَيرِ أصٍل مِْن ْ وُلِدْتُم كُْم َّ أن فَاذكُرُوا ١١

َشعِب مِْن مَعدُودِيَن َ غَير ْ ُكنتُم لِلمَِسيِح. تَكُونُوا لَْم الوَقِت ذَلَِك فِي كُْم َّ أن اذكُرُوا ١٢ لاَمختُونِينَ!» َّ «ال ونَكُْم: يُسَمُّ الجَسَدِ،
ُ أنتُم ١٣ اللهِ. دُوِن وَمِْن رَجاءٍ دُوِن مِْن العالَِم هَذا فِي ْ عِشتُم اللهِ. وَعدَ ُن تَتَْضمَّ َّتِي ال العُهُودِ عَِن َ باء غُرَ ْ ُكنتُم بَْل اللهِ،
اليَهُودَ دَ وَحَّ الَّذِي َسلامُنا، َ فَهُو ١٤ بِدَمِهِ. يبِينَ قَرِ يَسُوعَ، المَِسيِح فِي الآنَ ُ صِرتُم مَضَى، فِيما ِ الله عَِن بَعِيدِيَن ْ ُكنتُم الَّذِيَن
وَأنظِمَتِها، بِقَوانِينِها َ يعَة رِ َّ الش ً مُبْطِلا العَداوَة. ُ حاِجز َ وَهو ١٥ بَينَهُما، الفاِصَل َ الحاِجز ِ ِبجَسَدِه َ هَدَم أْن بَعدَ اليَهُودِ، َ وَغَير
مََع يُصاِلحُهُما وَ واِحدٍ، َجسَدٍ فِي يُصاِلحُهُما وَ ١٦ الطَرَفينِ، مَِن ً جَدِيدا ً واِحدا ً َشعبا نَفِسهِ فِي فَيَخلَِق ً َسلاما ُيحَّقَِق لـِكَي

يبِينَ. القَرِ وَُأولَئَِك ِ الله عَِن البَعِيدِيَن ُ أنتُم لاِم، الّسَ ِ بِبِشارَة وَبَشَّرَكُْم َ فَجاء ١٧ العَداوَةَ. ِ بِه قَتََل الَّذي لِيِب بِالّصَ ِ الله
مُواطِنُونَ ْ أنتُم بَْل وَبَعِيدِيَن، َ باء غُرَ تَعُودُوا فَلَْم ١٩ الواِحدِ. وِح ُّ بِالر الآِب مَِن نَقتَرَِب أْن كِلانا ُ نَقدِر المَِسيِح فَفِي ١٨

المَِسيُح َ فَهُو ِ يَة الزّاوِ ُ َحجَر أمّا وَالأنبِياءِ. ُسِل ُّ الر أساِس عَلَى ٌ مَبنِيّ ٌ ِناء ب ْ وَأنتُم ٢٠ عائِلَتِهِ. وَأعضاءِ ِ مَلـَكُوتِه فِي ِ الله َشعِب مََع
ْ أنتُم المَِسيِح، وَفِي ٢٢ . ّبِ َّ لِلر ً سا مُقَّدَ ً هَيكَلا يُصبَِح وَ لِيَرتَفـِـَع مَعاً، ً مُتَماِسكا َ البِناء َيجعَُل الَّذِي َ وَهُو ٢١ نَفسُهُ. يَسُوعَ

وِح. ُّ بِالر ُ الله فِيهِ يَسكُُن ً مَْسكَنا ِيَن الآخَر مََع ونَ ُّ مَبنِي
٣

اليَهُود لِغَيرِ بُولَُس ُ ِخدمَة
ِ الخِدمَة عَِن ْ سَمِعْتُم َّكُْم أن بُّدَ وَلا ٢ اليَهُودِ. َ غَير ْ أنتُم ِمَنفَعَتِكُْم ل يَسُوعَ المَِسيِح ِ ِخدمَة َسجـِينُ بُولُُس أنا فَإنِّي هَذا، بِسَبَِب ١

إلَيكُْم َكتَبُْت َكما مَِشيئَتِهِ، سِرَّ لِي أعلََن َ الله أّنَ ً أيضا وَتَعرِفُونَ ٣ مَنفَعَتِكُْم. أجِل مِْن إلَيَّ ِ نِعمَتِه فِي ُ الله أوكَلَها َّتِي ال
فِي لِبَشَرٍ يُعلَْن لَْم ٌ سِرّ َ وَهُو ٥ المَِسيِح. بِسِرِّ َ المُتَبَصِّرَة مَعرِفَتِي مَدَى َستُدرُِكونَ َكتَبُت، ما ْ قَرَْأتُم فَإذا ٤ باختِصاٍر. ً سابِقا



١١ : ٤ أفَسُس ١٨٣٤ ٦ : ٣ أفَسُس

ٌ شُرَكاء هُْم اليَهُودِ َ غَير أّنَ َ وَهو ٦ القِّدِيِسينَ. ِ وَأنبِيائِه ِ لِرُُسلِه وِح ُّ بِالر الآنَ بِها ُ الله ُ أعلَنَه َّتِي ال ِ يقَة رِ بِالّطَ الّسابِقَةِ، الأجياِل
أنا صِرُت َّتي ال ٧ المَِسيِح، ِ بِشارَة فِي الَّذِي الوَعدِ نَواِل فِي ٌ وَشُرَكاء واِحدٍ، َجسَدٍ فِي ٌ وَأعضاء اليَهُودِ، مََع ِيراِث الم فِي
إلّا المُؤمِنِينَ، أقَّلُ نِي َّ أن فَمََع ٨ تِهِ. َّ قُو بِعَمَِل يّاها إ أعطانِي َّتِي ال ِ الله ِ نِعمَة ةِ َّ عَطِي بِفَضِل ُ ه ُّ كُل وَهَذا إعلانِها. عَْن ً مَسؤُولا
لِلجَمِيِع َ ح ُأوَّضِ أْن إلَيَّ أوكََل وَقَْد ٩ لُهُ. ُّ َتخَي ُمِْكُن ي لا الَّذِي المَِسيِح بِغِنَى اليَهُودِ َ غَير َ لُِأبَشِّر َ النِّعمَة ِ هَذِه أعطانِي َ الله أّنَ

الأشياءِ. كُّلِ خالِِق اللهِ فِي مَِن َّ الز بَدءِ مُنذُ ً مَكتُوما كانَ الَّذِي ُ ه سِرَّ
ِ مُتَعَّدِدَة ِ الله ِ ِحكمَة عَْن ماوِّي الّسَ العالَِم فِي وَالقُوّاِت ؤَساءِ ُّ لِلر ً إعلانا تَكُونَ أْن ِ لِلـَكنِيسَة ِيدُ يُر ُ فَالله الآنَ، أمّا ١٠

ُخوِل الدُّ ُ امتِياز لَنا بِهِ، وَبِالإيماِن المَِسيِح، فَفِي ١٢ ِنا. ّ َب ر يَسُوعَ المَِسيِح فِي ُ قَه َحّقَ الَّذِي الأزَلِيِّ ِ لِقَصدِه ً وَفْقا ١١ الوُُجوهِ،
ُ مَصدَر فَهَِي عَزائِمَكُْم، تُثَبُِّط ـِكُْم أجل مِْن بِها أمُّرُ َّتِي ال المِحََن َتجعَلُوا ألّا ُأَصلِّي لِهَذا ١٣ وَثِقَةٍ. ِبجُرأةٍ ِ الله ِ َحضرَة إلَى

لـَكُْم! إكراٍم
المَِسيح ُ ة َّ َمحَب

َحسََب وَأسألُهُ، ١٦ وَالأْرِض. ماءِ الّسَ فِي ةٍ ُأمَّ كُّلُ إلَيهِ تَنتَمِي الَّذِي ١٥ لِلآِب، رٌكبَتَيَّ عَلَى أرَكُع لِذَلَِك ١٤

جُذُورُكُْم ُ خ تَتَرَّسَ بَينَما بِالإيماِن بِكُْم قُلُو فِي المَِسيُح يَسكَُن وَأْن ١٧ بِرُوِحهِ. الدّاِخِل مَِن ةٍ بِِشّدَ يَكُْم ِّ يُقَو أْن َجِيدِ، الم ُ غِناه
ً عَرضا أبْعادِها: كُّلِ فِي المَِسيِح ةِ َّ َمحَب استِيعاِب عَلَى ُ القُدرَة المُؤمِنِينَ وَلِكُّلِ لـَكُْم تَكُونَ لـِكَي ١٨ ةِ. َّ َحَب الم فِي وَُأُسسُكُْم
بِاللهِ تَمتَلِئُوا لـِكَي مَعرِفَةٍ، كُّلَ تَفُوُق َّتِي ال المَِسيِح ةِ َّ َمحَب مِْن ُمِكنُكُْم ي ما قَدرَ تَعرِفُوا أْن وَأَصلِّي ١٩ وَعُمقاً. ً وَعُلُوّا ً وَُطولا
فِي َجدُ الم ُ لَه ٢١ فِينا. ِ العامِلَة ِ تِه َّ قُو ةِ ِشّدَ َحسََب ُل، َّ نَتَخَي أْو نَطلُُب مِمّا ً ِجّدا َ أكثَر يَفعََل أْن ٌ قادِر ُ وَالله ٢٠ مِلئِهِ. كُّلِ فِي

آمِين. الآبِدِيَن. أبَدِ وَإلَى الأجياِل، كُّلِ إلَى يَسُوعَ المَِسيِح وَفِي ِ الـَكنِيسَة
٤

أظهِرُوا ٢ اللهِ. مَِن يْتُمُوها َلَّقَ ت َّتِي ال ِ عوَة بِالدَّ َلِيُق ي َكما تَسلـُكُوا أْن ، ّبِ َّ الر أجِل مِْن ُ الِأِسير أنا كُْم ُّ أُحث هَذا، ُضوءِ فِي ١

ِ الوِحدَة عَلَى ِ لِلمُحافَظَة ُجهدٍ بِأّيِ تَبخَلُوا لا ٣ ةِ. َّ َحَب الم فِي ً بَعضا بَعُضكُْم ُمحتَمِلِينَ وََصبراً، ً وَوَداعَة ً تَواُضعا َظرٍف كُّلِ فِي
واِحدٍ رَجاءٍ فِي ً أيضا ْ دُعِيتُم َكما واِحدٌ، وَرُوٌح واِحدٌ َجسَدٌ يُوجَدُ إْذ ٤ مَعاً. بِطُكُْم يَر الَّذِي لاِم بِالّسَ وُح ُّ الر يَصنَعُها َّتِي ال
ُ َسيِّد َ وَهُو لِلكُّلِ، واِحدٌ وَآٌب واِحدٌ ٌ إلَه يُوجَدُ ٦ واِحدَةٌ. ٌ ة َّ وَمَعمُودِي واِحدٌ، وَإيماٌن واِحدٌ، رَّبٌ يُوجَدُ ٥ دُعِيتُمْ. عِندَما

الكُّلِ. فِي َ وَهو ، الكُّلَ ُ وَيستَخدِم الكُّلِ،
الكِتاُب: يَقُوُل لِهَذا ٨ المَِسيُح. ُ يَشاؤُه الَّذِي بِالمِقياِس ً مَوهِبَة مِنّا واِحدٍ لِكُّلِ ُأعطِيَْت وَقَْد ٧

الأعالِي، إلَى َصعِدَ «عِندَما
غَنيمَةً، َسبَى

١ عَطايا.» النّاَس وَأعطَى
نَزََل فَالَّذِي ١٠ فلَى؟ الّسُ ةِ َّ الأْرِضي المَناطِِق إلَى نَزََل ُ ه َّ أن ً أيضا هَذا يَعنِي ألا «َصعِدَ»؟ ِ بِقَولِه الكِتاُب يَعنِيهِ الَّذِي َما ف ٩

يَكُونُوا أْن المُؤمِنينَ بَعَض أعطَى ُ نَفسُه َ وَهُو ١١ شَيءٍ. كُّلَ يَملأ لـِكَْي ماواِت، الّسَ كُّلِ مِْن أعلَى َصعِدَ الَّذِي ُ ذاتُه َ هُو
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لِعَمَِل المُؤمِنِينَ يُعِّدَ لـِكَي المَواهَِب ِ هَذِه أعطَى وَقَْد ١٢ مُعَلِّمِينَ. ً رُعاة ِيَن وَآخَر يَن، مُبَشِّرِ ِيَن وَآخَر أنبِياءَ، ِيَن وَآخَر رُُسلاً،
شَيءٍ كُّلِ فِي وَنَنُضَج اللهِ، بابِْن مَعرِفَتِنا وَفِي ِنا يمان إ فِي ً جَمِيعا دَ نَتَوَحَّ أْن إلَى ١٣ المَِسيِح، َجسَدِ ِناءِ ب أجِل مِْن ِ الخِدمَة

الكامِِل. المَِسيِح ِشبهِ إلَى نَِصَل أْن إلَى
ماكِرونَ، ُأناٌس بِها يَْأتِي َّتِي ال عالِيِم َّ الت مَِن نَوٍع كُّلِ مََع نَنجَرُِف ً أطفالا بَعْدُ فِيما نَكُونَ لا أْن لأرُجو نِي َّ وَإن ١٤

شَيءٍ. كُّلِ فِي المَِسيِح مِثَل لِنَكُونَ وَنَنمُو ةِ، َّ َحَب الم فِي بِالحَّقِ مَ َّ نَتَكَل أْن يَنبَغي بَْل ١٥ ُخادِعَةِ. الم ِمَصائِدِهِمُ ل ً يسَة فَرِ وَنَقَُع
كُّلُ يَقُومُ وَِحينَ بِمَفاِصَل. وَمُتَماِسٌك ِبَعٍض ب ُ بَعُضه ِصٌل َّ مُت َ وَهُو عَلَيهِ، مُعتَمِدٌ ُ ه ُّ كُل وَالجَسَدُ ١٦ ْأُس. َّ الر َ هُو فَالمَِسيُح

ةِ. َّ َحَب الم فِي ُ نَفسَه وَيَبنِي يَنمُو، ُ ه ُّ كُل الجَسَدَ فَإّنَ بِوَظِيفَتِهِ، جُزءٍ

المَِسيِحّي لُوكُ الّسُ
فَأفكارُهُْم ١٨ العَقِيمَةِ. بِأفكارِهِمُ المُؤمِنِينَ ُ غَير يَسلُُك َكما تَسلـُكُوا لا : ّبِ َّ الر اسِْم بِسُلطاِن هَذا لـَكُْم أقُوُل ١٧

إحساسَهُْم فَقَدُوا ١٩ َصوتِهِ. مََع َتجاوُبِهِْم وَعَدَِم َجهلِهِْم بِسَبَِب ِ الله مَِن ِ النّابِعَة َياةِ الح عَِن مُنفَِصلُونَ وَهُْم مُظلِمَةٌ،
المَِسيَح مُوا َّ تَتَعَل فَلَْم ْ أنتُم أمّا ٢٠ ٍظ. َتحَّفُ دُونَ َنجاَسةٍ كُّلِ وَمُمارََسةِ ةِ َّ ي الحِّسِ هَواِت َّ الش َ وَراء بِإرادَتِهِْم وَانجَرَفُوا َجَِل، بِالخ

يَسُوعَ. فِي َ هُو َكما فِيهِ، الحَّقَ ُ متُم َّ وَتَعَل ُ عَنه ْ سَمِعْتُم لَقَْد ٢١ هَكَذا.
الخادِعَةُ. غَباُت َّ الر تُفِسدُها َّتِي ال ِ القَدِيمَة الذّاِت مَِن ُصوا َّ تَتَخَل أْن ْ عُلِّمتُم فَقَْد القَدِيِم، َحياتِكُمُ لُأسلُوِب ِ بِالنِّسبَة أمّا ٢٢

ِّ لِلبِر ُحبِّها فِي ِ الله ِ َشبَه عَلَى َ َخلُوقَة الم َ الجَدِيدَة الذّاَت َلبِسُوا ت بِأْن ْ وَُأوِصيتُم ٢٤ وَرُوحاً. ً فِكرا دُوا تَتَجَّدَ مْتُمْ، َّ تَعَل وََكما ٢٣

نا َّ لِأن ِيَن، الآخَر مََع ً صادِقا يَكُونَ أْن واِحدٍ كُّلِ فَعَلَى الـكَذِِب! لِساِن مِْن ُصوا َّ فَتَخَل ٢٥ الحَّقِ. مَِن النّابِعَينِ وَالقَداَسةِ،
واِحدٍ. َجسَدٍ فِي ٌ أعضاء نا ُّ كُل

يَسرُِق مَْن لِيَكُّفَ ٢٨ َمجالاً. بلِيَس إ تُعطُوا لا ٢٧ غاِضبِينَ. تَنامُوا وَلا ةِ. َّ الخَطِي إلَى كُْم َّ َيجُر غََضبَكُْم َتجعَلُوا لا ٢٦
يَن. للآخَر يُعطيهِ ما لَديهِ يَكونَ لـِكَي ِيَدَيْهِ، ب ً نافِعا ً عَمَلا يَعمَْل وَ لِيَتعَْب بَْل رِقَةِ، َّ الس عَِن

الّسامِعِينَ. ِ وَلِفائِدَة الحاجَةِ، َحسََب ِيَن، الآخَر لِبِناءِ يَصلُُح ما فَقَْط بَْل أفواهِكُْم، مِْن ٍ لائِقَة ُ غَير كَلِماٌت َتخرُْج لا ٢٩

مِْن انزَعُوا ٣١ . النِّهائِيِّ الفِداءِ يَوِم ى َّ َحت ِ لله مَملُوِكينَ ْ ُختِمتُم ِ بِه الَّذِي َ فَهُو وِس، القُّدُ ِ الله رُوِح إحزانَ تُواِصلُوا وَلا ٣٠

بَعٍض، َ َنحو بَعُضكُْم وََشفُوقِينَ َ لُطَفاء ُكونُوا ٣٢ ُخبٍْث. وَكُّلَ ٍ وَإهانَة وَِصياٍح وَغََضٍب وََسخٍَط مَرارَةٍ كُّلَ ـِكُْم داِخل
المَِسيِح. فِي ً أيضا ُ الله ساَمحَكُمُ َكما يَن، الآخَر ِ ِمُساَمحَة ل مُستَعِّدِيَن
٥

ً وَذَبِيحَة ً تَقدِمَة أجلِنا مِْن ُ نَفسَه وَبَذََل المَِسيُح نا َّ أَحب َكما ةِ َّ َحَب بِالم وَاسلـُكُوا ٢ بِهِ. لُوا َّ تَمَث بُونَ، َحبُو الم ِ الله ُ أبناء كُْم َّ أن بِما ١
للهِ. ً مُرِضيَة

القَبِيُح الكَلامُ وَكَذَلَِك ٤ ِسينَ. المُقَّدَ بِالمُؤمِنِينَ َلِيُق ي َكما وَالفِسِق، جاَسةِ َّ الن أشكاِل وَكُّلُ الزِّنا بَينَكُمُ ُ يُذكَر وَلا ٣

فاِسٍق أْو َنجٍِس، أْو زاٍن مِْن ما ُ ه َّ أن ً يَقِينا فَاعلَمُوا ٥ يَن. ِ شاكِر ُكونُوا بَْل بِكُْم، َليُق ت لا َّتي ال ُ القَذِرَة كاُت ُّ وَالن ُ فِيه وَالّسَ
وَاللهِ. المَِسيِح مَلـَكُوِت فِي نَِصيٌب ُ لَه يَكُونَ أْن ُمِكُن ي – أوثاٍن ُ عِبادَة وَالفِسُق –
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َ َحياة َيحيَونَ الَّذِيَن عَلَى ِ الله غََضُب َسيَنَصّبُ الُأمُورِ ِ هَذِه فَبِسَبَِب فارٍِغ. بِكَلاٍم َيخدَعَكُْم بِأْن لِأحَدٍ تَسمَُحوا فَلا ٦

ٌ مَملوءَة َياتُكُْم فَح الآنَ أمّا لمَةِ، بِالّظُ ً مَملوءَة يَوٍم ذاَت َحياتُكُْم كانَْت ٨ هَذِهِ. َخطاياهُْم فِي مَعَهُْم تَشتَرُِكوا فَلا ٧ العِصياِن.
فَاسعَوا ١٠ . وَالحَّقَ َّ وَالبِر لاَح الّصَ إلّا يُنتُِج لا ورُ ُّ فَالن ٩ ورِ. ُّ الن بأولادِ َليُق ي َكما فَاسلـُكوا . ّبِ َّ لِلر بِأتباٍع َلِيُق ي َكما ورِ ُّ بِالن
إّنَ ١٢ تَكِشفُوها. أْن بِكُْم ُ َيجدُر بَْل البَنّاءَةِ، غَيرِ ِ لمَة الّظُ أعماِل فِي تَشتَرُِكوا وَلا ١١ اللهَ، يُرضِي ما ِ مَعرِفَة إلَى واِم الدَّ عَلَى
ُض َّ يُعَر ِحينَ ً مَنظُورا ُ يَِصير شَيءٍ كُّلَ لـَِكّنَ ١٣ ُمخِجٌل، أمٌر َ هُو الخَفاءِ فِي ُمارَُس ت َّتِي ال الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن الحَدِيِث دَ َّ ُمجَر

رنِيمَةُ: َّ الت تَقُوُل وَلِهَذا نُوراً. َ يَِصير أْن ً أيضا ُمِكُن ي ً مَنظُورا ُ يَِصير ما وَكُّلُ ١٤ ورِ. ُّ لِلن

النّاِئمُ، ها أّيُ «استَيقِْظ
الأمواِت، بَينِ مِْن وَقُْم

عَلَيَك.» المَِسيُح وََسيُشرُِق
أّنَ ِمينَ عال الخـَيْرِ، لِعَمَِل فُرَصةٍ كُّلَ يَنتَهِزُونَ الَّذِيَن ١٦ كَالحَُكماءِ بَْل كَالجُهّاِل، تَكُونُوا وَلا لِسُلُوِككُْم، فَانتَبِهُوا ١٥

إلَى تُؤَدِّي َّتِي ال َمرِ بِالخ تَسكَرُوا وَلا ١٨ . ّبِ َّ الر ُ مَِشيئَة ِهيَ ما افهَمُوا بَِل حَمقَى، تَكُونُوا فَلا ١٧ رِّ. َّ بِالش ٌ مَملوءَة الأيّامَ
مِْن الألحانَ وَأطلِقُوا رَنِّمُوا بَينَكُْم، فِيما ً ة َّ رُوِحي وَأغانِي َ وتَرانِيم َ مَزامِير رَنِّمُوا ١٩ وِح. ُّ الر مَِن امتَلِئُوا بَِل الانحِلاِل،
لِبَعٍض بَعُضكُْم اخَضعُوا ٢١ المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بِاسِْم شَيءٍ، كُّلِ وَفِي ً دائِما الآَب َ الله يَن ِ شاكِر ٢٠ ، ّبِ َّ لِلر بِكُْم قُلُو

للمَِسيِح. ً إكراما
وَالأزواج َّوجاُت الز

َ هُو المَِسيَح أّنَ َكما زَوَجتِهِ، عَلَى ْأُس َّ الر َ هُو وُج َّ فَالز ٢٣ . ّبِ َّ لِلر َتخَْضعَْن َكما لِأزواِجكُّنَ اخَضعَْن وجاُت، َّ الز تُها َّ أي ٢٢
فِي لِأزواِجهِّنَ الزّوجاُت َتخَضَع أْن يَنْبَغْي لـَِكْن ٢٤ الـَكنِيسَةِ. أِي الجَسَدِ، ُمخَلُِّص ُ نَفسُه َ وَهُو الـَكنِيسَةِ. عَلَى ْأُس َّ الر

لِلمَِسيِح. ُ الـَكنِيسَة َتخَضُع َكما شَيءٍ، كُّلِ
لـِكَي ٢٦ أجلِها، مِْن ُ نَفسَه وَبَذََل ُ َكنِيسَتَه المَِسيُح أَحّبَ َكما ةٍ، َّ َمحَب بِكُّلِ زَوجاتِكُْم فَعامِلُوا الأزواُج، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ٢٥

أْو دٍ، َتجَعُّ أْو ٍ ِبَة شائ بِلا مُتَألِّقَةً، ً عَرُوسا لِنَفِسهِ يَْأخُذَها لـِكَي وَذَلَِك ٢٧ بِالكَلِمَةِ. بِالماءِ، بِغَسلِها رَها َطهَّ أْن بَعدَ يُقَّدِسَها
لَوٍم. وَبِلا ً ة َّ نَقِي يَبتَغِيها َ فَهُو آخَرِ. عَيٍب أّيِ

َما ف ٢٩ نَفسَهُ. بِذَلَِك ُيحِّبُ زَوَجتَهُ، ُيحِّبُ وَمَْن أجسادَهُْم. ونَ ُّ ُيحِب َكما ، زَوجاتِهِّنَ الأزواُج ُيحِّبَ أْن يَنبَغي هَكَذا ٢٨

َجسَدِهِ. ُ أعضاء َنحُن نا َّ لِأن ٣٠ الـَكنِيسَةِ، مََع المَِسيُح يَفعَُل َكما ً تَماما بِهِ، ُّ وَيَهتَم يُغَّذِيهِ بَْل َجسَدَهُ، يُبغُِض أحَدٍ مِْن
السِّرُّ هَذا ٣٢ واِحداً.»٢ ً َجسَدا الاثناِن ُ يَِصيْر وَ بِزَوَجتِهِ. حِدُ يَّتَ وَ هُ، وَُأمَّ ُ أباه جُُل َّ الر ُ يَترُك «لِهَذا الكِتاُب: يَقُوُل فََكما ٣١

وَلْتُعامِِل نَفسَهُ. ُيحِّبُ َكما ُ زَوَجتَه مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ فَلْيُِحّبَ ٣٣ وَالـَكنِيسَةِ. المَِسيِح عَلَى يَنطَبُِق هَذا إّنَ أقُوُل وَأنا عَظِيمٌ!
َشدِيدٍ. باحتِراٍم زَوَجها ُ وجَة َّ الز

٥:٣١ ٢
24. :2 التكوين كتاب من واِحداً. … لهذا



٢٢ : ٦ أفَسُس ١٨٣٧ ١ : ٦ أفَسُس

٦
وَالوالِدُون الأبناءُ

َك.»٣ وَُأمَّ أباكَ «أكرِْم ٢ بِكُْم. لائٌِق أمٌر فَهَذا . ّبِ َّ لِلر طاعَتِكُْم مََع ً انِسجاما هاتِكُمُ وَُأمَّ آباءَكُْم أطِيعُوا الأبناءُ، ها أّيُ ١

ها أّيُ ٤ الأْرِض.»٤ عَلَى عُمرُكَ يَطُوَل وَ َحياتَِك، فِي ً قا َّ مُوَف تَكُونَ «لـِكَْي ٣ هُوَ: وَالوَعدُ بِوَعدٍ. ٍ بَة مَصُحو ةٍ َّ وَِصي ُل أّوَ ِ وَهَذِه
. ّبِ َّ الر ِ وَإرادَة يَتَوافَقاِن اللَذيِن وَالإرشادِ يِب درِ َّ بِالت وهُْم ُّ َب ر بَْل أبناءَكُْم، تُغِيظُوا لا الآباءُ،

وَالأسياد العَبيدُ
َتخدِمُونَ كُْم َّ كَأن بِكُْم، قُلُو مْن بِإخلاٍص وَاخدِمُوهُْم وَهَيْبَةٍ، باحتِراٍم الأْرِضيِّينَ سادَتَكُمُ أطِيعُوا العَبيدُ، ها أّيُ ٥

الَّذِيَن المَِسيِح ِبخُّداِم َلِيُق ي َكما بَِل تُرُضوهُْم، لـِكَْي أسيادِكُْم ِ مُراقَبَة َتحَت تَكُونُونَ ِحينَ فَقَْط تَعمَلُوا وَلا ٦ المَِسيَح.
ّبَ َّ الر أّنَ رُوا َّ وَتَذَك ٨ النّاَس. لا ، ّبَ َّ الر َتخدِمُونَ كُْم َّ أن حاِسبِينَ بِفَرٍَح فَاعمَلُوا ٧ بِهِْم. قُلُو كُّلِ مِْن اللهِ َ مَِشيئَة يَعمَلُونَ

عَبِيدَكُْم فَعامِلُوا الأسيادُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ٩ حُرّاً. أْم ً عَبدا أكانَ ٌ َسواء يَصنَعُهُ، الَّذِي الخـَيرِ عَلَى مِنكُْم واِحدٍ كُّلَ َسيُجازِي
ُ ز َّ يَتَحَي وَلا ماءِ، الّسَ فِي مَوُجودٌ َ وَهُو واِحدٌ، وََسيِّدَهُْم َسيِّدَكُْم أّنَ يَن مُتَذَكِّر تَهْديدِهِْم، إلَى َلجَُأوا ت فَلا نَفسِها، ِ يقَة رِ بِالّطَ

لِأحَدٍ.
بِكامِلِه ِ الله ِسلاَح البَسُوا

مُودِ الّصُ عَلَى تَقدِرُوا لـِكَي بِكامِلِهِ، ِ الله ِسلاَح البَسُوا ١١ الهائِلَةِ. ِ تِه َّ وَبِقُو ّبِ َّ بِالر نُوا َتحَّصَ لـَكُْم: أقُوُل الخِتاِم وَفِي ١٠

العالَِم، هَذا ِ ُظلْمَة فِي ةِ َّ ِي الـَكون وَالقُوَى لُطاِت وَالّسُ الحُّكاِم ِضّدَ بَْل بَشَرٍ، ِضّدَ لَيَس فَِكفاُحنا ١٢ بلِيَس. إ مَكائِدِ أمامَ
عَلَى يَن قادِرِ تَكُونُونَ وَهَكَذا بِكامِلِهِ، ِ الله ِسلاَح تَقَلَّدُوا لِذَلَِك ١٣ . ماوِّيِ الّسَ العالَِم فِي ِ يرَة رِّ َّ الش ةِ َّ وِحي ُّ الر القُوّاِت وَِضّدَ

صامِدِيَن. ُكونوا النِّهايَةِ، إلَى بُوا ُتحارِ أْن وَبَعدَ يْرِ. الشِّرِّ اليَوِم َمجِيءٍ عِندَ ِ المُقاوَمَة
ـِكُْم. لِأرجُل ً ِحذاء لاِم الّسَ ِ بِشارَة لإعلاِن استِعدادِكُْم مَِن جاعِلينَ ١٥ دِرعا، البِرَّ لابِسينَ ، بِالحَّقَ مُتََحزِّمينَ فَاصمِدوا ١٤

يَن وَمُشْهِر ُخوذَةً، َلاَص الخ واِضعينَ ١٧ ُلتَهِبَةِ. الم يْر٥ِ الشِّرِّ سِهاِم كُّلُ عَلَيهِ ًتَنطَفُِئ تُرسا الإيمانَ احمِلوا كُلِّهِ، هَذا وَفَوَق ١٦

ً دائما عَلَيها يَن مُثابِر لاةِ، الّصَ ةِ َّ لِأهَمِّي انتَبِهُوا أمرٍ. كُّلِ وَفِي وَقٍت كُّلِ فِي وِح ُّ الر ِ بِمَعُونَة ينَ َّ مَُصل ١٨ وِح، ُّ لِلر ً َسيفا ِ الله َ كَلِمَة
لـِكَْي الكَلاِم، ُ فُرَصة لِي ُأتِيحَْت ما َّ كُل ً مُناِسبَة ً رِسالَة ُ الله يُعطِيَنِي لـِكَْي أيضاً، أنا أجلِي وَمِْن ١٩ المُؤمِنِينَ، كُّلِ أجِل مِْن
يَنبَغِي. وََكما بِشَجاعَةٍ، يصالِها إ مِْن َن أتَمَّكَ لـِكَْي َسلاِسَل، فِي دٌ َّ مُقَي لَها ٌ َسفِير أنا َّتي ال ٢٠ البِشارَةِ، بِسِرِّ ِبجُرأةٍ النّاَس َ ُأعَلِّم

أِخيرَة َتحِيّاٌت
َمحبُوٌب أٌخ وَتِيخِيكُُس . عَلَيَّ وا ُّ تَطمَئِن أْن يدُكُْم ُأرِ لِأنِّي أفعَُل، وَعَمّا أحوالِي عَْن شَيءٍ كُّلَ تِيخِيكُُس َسيُخبِرُكُْم ٢١

يُشَّجِعَكُْم. وَلـِكَْي أحوالَنا، ُ مِنه تَعرِفُوا لـِكَي إلَيكُْم ُ ُأرِسلُه أنا وَها ٢٢ . ّبِ َّ الر عَمَِل فِي أميٌن خادِمٌ
٦:٢ ٣

16. :5 وَالتثنية 12، :20 الخروج كتاب من وَأمّك. أباكَ أكرم
٦:٣ ٤

16. :5 وَالتثنية 12، :20 الخروج كتاب من الأْرض. … لـِكَي
٦:١٦ ٥

(أبليس). الشيطان ير. الشّرّ



٢٤ : ٦ أفَسُس ١٨٣٨ ٢٣ : ٦ أفَسُس

ونَ ُّ ُيحِب الَّذِيَن كُّلِ مََع اللهِ ُ نِعمَة وَلْتَكُْن ٢٤ وَالإيماِن. ةِ َّ َحَب وَالم لاِم بِالّسَ المَِسيُح يَسُوعُ ّبُ َّ وَالر الآُب ُ الله َتِّعْكُمُ ُم لِي ٢٣
تَزُوُل. لا ً ة َّ َمحَب المَِسيِح يَسُوعَ نا َّ َب ر



١٧ : ١ فِيلِبِّي ١٨٣٩ ١ : ١ فِيلِبِّي

فِيلِبِّي إلَى ُ الرِّسالَة
فِيلِبِّي، فِي الّساِكنِينَ يَسُوعَ، المَِسيِح فِي سينَ المُقَّدَ المؤمنينَ جَمِيِع إلَى يَسُوعَ، المَِسيِح خادِمَيِّ وَتِيمُوثاوَُس، بُولَُس مِْن ١

المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر وَمِْن أبِينا، ِ الله مَِن وََسلامٌ ٌ نِعمَة عَلَيكُْم لِتَِحّلَ ٢ ةٍ. خاّصَ ِلخَدَماٍت نِينَ َّ المُعَي وَالخُّداِم المُشرِفِين١َ مََع
بُولُس ُ َصلاة

ِل أّوَ مِْن ِ البِشارَة نَشرِ فِي ْ شارَكتُم َّكُْم لِأن ٥ بِفَرٍَح، َصلَواتِي كُّلِ فِي أذكُرُكُْم فَأنا ٤ رتُكُْم. َّ تَذَك ما َّ كُل َ الله ُ أشكُر نِي َّ إن ٣

ُ َسيُتَمِّمُه ، الّصاِلحِ العَمَِل هَذا مَعَكُْم بَدَأ الَّذِي َ الله أّنَ الحَقِيقَةِ: ِ هَذِه مِْن مُتَيَّقٌِن وَأنا ٦ الآَنَ. وَإلَى فيهِ قَبِلتُموها يَوٍم
يَسُوعَ. المَِسيِح ِ عَودَة ى َّ َحت

فِي وَأنا الآنَ النِّعمَةِ، ِ هَذِه فِي شُرَكائِي ْ فَأنتُم قَلبِي. فِي أسَكنتُكُْم نِي َّ لِأن حوِ، َّ الن هَذا عَلَى فِيكُْم َ ُأفَكِّر أْن لِْي يَِصّحُ ٧

يَسُوعَ. المَِسيِح قَلِب مِْن ً نابِعا ً َحنِينا إلَيكُْم أِحّنُ أنِّي يَشهَدُ ُ وَالله ٨ وَُأبَرهِنُها. ِ البِشارَة عَِن ُأدافـِـُع وَأنا وَكَذَلَِك الّسِجِن،
َصلاتِي: ِهيَ ِ وَهَذِه ٩

فَأكثَرَ، َ أكثَر تُكُْم َّ َمحَب َ تَنمُو أْن
العَمِيِق. وَالفَْهِم ِ بِالمَعْرِفَة ً بَة مَْصحو

أفَضُل، َ هُو ما تَميِيزِ مِْن نوا فَتَتَمَّكَ ١٠
عَيٍب وَبِلا يَن طاهِرِ وَتَكونوا

المَِسيِح، ِ عَودَة عِندَ
البِرِّ ِمارِ بِث وَمَملوئينَ ١١

المَِسيِح يَسُوعَ فِي الَّذي
وَتَسبِيِحهِ. ِ الله َجدِ لِم

البِشارَة ُ وَانتِشار المَتاعُِب
ً مَعرُوفا أصبََح فَقَْد ١٣ البِشارَةِ. انتِشارِ مَِن يدٍ مَزِ إلَى ى أدَّ مَعِي حَدََث ما أّنَ تَعلَمُوا أْن يدُ أرِ الإخوَةُ، ها أّيُ ١٢

ِ الإخوَة مُعظَمُ َع تَشَّجَ فَقَْد ذَلَِك، عَْن ً وَفَضلا ١٤ المَِسيِح. لِأجِل مَسُجوٌن أنِّي هُنا َمِيُع وَالج القَصْرِ حُرّاِس جَمِيِع بَينَ
بِالمَِسيِح ُ يُبَشِّر بَعضَهُْم أّنَ َصحِيٌح ١٥ بِالكَلِمَةِ. ِ ُجاهَرَة الم فِي ً َجسارَة ُ أكثَر هُْم وَها الّسِجِن. فِي َكونِي بِسَبَِب ّبِ َّ الر فِي
أّنَ يَعرِفُونَ هُْم لِأّنَ ةِ، َّ َحَب الم بِدافـِـِع هَؤُلاءِ ُ يُبَشِّر ١٦ صادِقَةٍ. ةٍ َّ بِنِي يُبَشِّرُونَ ِيَن آخَر أّنَ َ غَير وَالمُنافَسَةِ. الانتِباهِ لَفِت بِدافـِـِع
هُْم أّنَ ونَ ُّ يَظُن ما َّ إن فَهُْم بِإخلاٍص. لا ، أنانِيٍّ بِدافـِـٍع بِالمَِسيِح فَيُبَشِّرونَ الآخَرُونَ أمّا ١٧ البِشارَةِ. عَِن لِلدِّفاِع أقامَنِي َ الله

الّسِجِن. فِي وَأنا مَتاعِبي يدونَ يَز بِهَذا
١:١ ١

انظر «رعاة.» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة وَالّشيوخ للشيخ. آخر اسْم المشرف مشرفين.
9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس 28، :20 ُّسل الر أعمال



٨ : ٢ فِيلِبِّي ١٨٤٠ ١٨ : ١ فِيلِبِّي

أفرَُح، أنا وَبِهَذا ُمخلٍِص. أْو َسيٍِّئ بِدافـِـٍع بُِأخرَى، أْو ٍ يقَة بِطَرِ ُّ يَتِم بِالمَِسيِح َ بِشير َّ الت أّنَ َ هُو يَهُّمُ ما ؟ يَهُّمُ َماذا ف ١٨

المَِسيِح. يَسُوعَ رُوِح ِ وَمُسانَدَة َصلَواتِكُْم، ِخلاِل مِْن انتِصارِي إلَى َسيُؤَدِّي هَذا أّنَ ٌ عالِم فَأنا ١٩ أيضاً. وََسأفرَُح
مُ َسيَتَعَّظَ دائِماً، الأمرُ َ هُو وََكما الآنَ، لـَِكن شَيءٍ. فِي أفشََل لَْن نِي َّ بِأن وَرَجائِي عِي ُّ تَوَق مََع ً مُتَوافِقا هَذا وََسيَكُونُ ٢٠

رِبحٌ! وَالمَوُت َحياتِي، َ هُو المَِسيَح لِأّنَ ٢١ بِالبِشارَةِ. ُمجاهَرَتِي بِسَبَِب وَذَلَِك . مِّتُ أْم أعِشُت ٌ َسواء َجسَدِي فِي المَِسيُح
َ لِي البَدِيلَينِ: بَينَ ُمحتارٌ فَأنا ٢٣ أختارُ. هُما أّيُ أدرِي فَلا تَعَبِي. َ ثِمار َسأرَى الجَسَدِ، فِي َحياتِي وَاَصلُت فَإذا ٢٢

ً نَفعا َ أكثَر َ هُو الجَسَدِ فِي هُنا بَقائِي لـَِكّنَ ٢٤ لِي. ً ِجّدا أفَضُل فَذَلَِك المَسيِح، مََع وَأُكونَ َ َياة الح ِ هَذِه أترُكَ أْن ٌ اشتِهاء
أجِل مِْن ً جَمِيعا مَعَكُْم العَمََل وَُأواِصُل مَعَكُْم هُنا َسأبقَى أنِّي يَقِينٍ عَلَى فَإنِّي هَذا، مِْن ٌ مُتَأكِّد أنِّي وَبِما ٢٥ لـَكُْم.
جَدِيدٍ. مِْن بَينَكُْم أُكونُ عِندَما يَسُوعَ المَِسيِح فِي بِي افتِخارُكُْم يَزدادُ وَبِهَذا ٢٦ الإيماِن. مَِن النّابـِـِع وَفَرَِحكُمُ مِكُْم تَقَّدُ
ً مَعا وَمُناِضلِينَ واِحدٍ، رُوٍح فِي ِتِينَ ثاب وَجَْدتُكُم وَرَأيتُكُْم، ِجئُت إذا ى َّ َحت المَِسيِح. ِ بِبِشارَة َليُق ت ٍ يقَة بِطَرِ فَعِيشُوا ٢٧

أّنَ أسمََع أْن يدُ ُأرِ لا ٢٨ أيضاً. عَنكُْم هَذا أسمََع أْن يدُ ُأرِ عَنكُْم، غِيابِي وَفِي البِشارَةُ. ِ بِه تُنادِي الَّذِي الإيماِن أجِل مِْن
ُ ه َّ لِأن ٢٩ اللهِ. مَِن ُ ه ُّ كُل وَهَذا خَلاِصكُْم. وَعَلَى هَلاكِهِْم عَلَى ً بُرهانا َشجاعَتُكُْم لِتَكُْن بَْل يفِكُْم، َتخو فِي َنجَحوا ُخُصومَكُْم
َّتِي ال ُ فَالمَعرَكَة ٣٠ أيضاً. ِ أجلِه مِْن ِم ُّ أل َّ الت َ امتِياز بَِل فَحَسُب، بِالمَِسيِح الإيماِن امتِيازَ لا اللهُ، ُ أعطاكُم المَِسيِح، أجِل مِْن

أيضاً. الآنَ أُخوضُها نِي َّ أن وَتَسمَعُونَ مَضَى، فِيما أُخوضُها ُمُونِي رَأيت َّتِي ال ِهيَ َتخُوُضونَها
٢

ِبَعض ب بَعُضكُْم وا وَاهتَمُّ حِدُوا اّتَ
ً أيضا تَكُونوا بِأْن فَرَِحي فَتَمِّمُوا ٢ وَرَحمَتُهُ، ُ وََحنانُه رُوِحهِ، ُ وَشَرِكَة تِهِ، َّ َمحَب ُ يَة وَتَعزِ المَِسيِح، تَشِجيُع لـَكُْم كانَ فَإْن ١
بَْل الغُرُورِ، أوِ ِ الغَيرَة بِدافـِـِع ً َشيئا تَفعَلُوا وَلا ٣ واِحدٍ. وَقَصدٍ واِحدَةٍ ِنَفٍس ب واِحدَةٍ، ةٍ َّ وََمحَب واِحدٍ فِكرٍ فِي ِحديَن َّ مُت
يَنبَغيَ بَْل فَقَْط، ةِ الخاّصَ ِ بِمَصاِلحِه واِحدٍ كُّلُ َّ يَهتَم أْن يَنبَغي فَلا ٤ نَفِسهِ. مِْن أفَضَل ُ أخاه واِحدٍ كَّلُ وَلْيَعتَبِرْ تَواَضعُوا.

أيضاً. ِيَن الآخَر َ مَصاِلح يُراِعيَ أْن
المَسيح ُ فِكْر

نَفسَهُ. يَسُوعَ المَِسيِح َ فِكر وا ُّ تَتَبَن أْن يَنبَغْي ٥
اللهِ، ُ َجوهَر َ هُو ُ َجوهَرَه أّنَ فَمَْع ٦

لِنَْفِسهِ. ُ يَغْتَنِمُه ً امتِيازا ِ لله ُ مُساواتَه يَعتَبِرْ لَْم
شَيءٍ، كُّلِ مِْن ُ نَفسَه دَ جَرَّ بَْل ٧

عَبدٍ، َ َطبِيعَة ً آِخذا
كَالبَشَرِ. ً إنسانا فَصارَ

البَشَرِ، ِ هَيئَة فِي صارَ وَإْذ ٨
تَواَضَع،

المَوِت، إلَى ى َّ َحت َ الله وَأطاعَ
لِيِب. الّصَ عَلَى المَوِت
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ِبَةٍ، مَرت أعلَى إلَى ُ الله ُ عَه َّ رَف ذَلَِك أجِل مِْن ٩

اسٍْم. كُّلِ فَوَق َ هُو الَّذِي الاسمَ ذَلَِك ُ وَأعطاه
ِناِت، الكائ كُّلُ يَسُوعَ لاسِم ً إكراما تَسجُدَ لـِكَي ١٠

ماءِ، الّسَ فِي َّتِي ال ٌ َسواء
الأْرِض. َتحَت أْم الأْرِض، عَلَى أْم

، ّبُ َّ الر َ هُو المَِسيَح يَسُوعَ أّنَ فٍَم كُّلُ َّ يُقِر وَلـِكَي ١١

الآُب. ُ الله دَ فَيَتَمَجَّ
الله ُ ِيدُكُم يُر َكما ُكونُوا

فَضاعِفُوا عَنكُْم. بَعِيدٌ وَأنا َ أكثَر تُطيعُوا أْن يدُكُْم ُأرِ مَعَكُْم، ُكنُت عِندَما تُطيعُونَني ْ ُكنتُم َكما الأِحبّاءُ، ها أّيُ ً إذا ١٢

يُرِضيهِ، ما لِعَمَِل َ الإرادَة فِيكُمُ يََضُع الَّذِي َ هُو ُ فَالله ١٣ غايَتِهِ. إلَى ِبخَلاِصكُْم لِلوُُصوِل وََخوٍف، ِتَوقِيرٍ ب ُجهُودكُْم
ذَلَِك. لِتَحقِيِق َ ة َّ القُو يُعطِيكُمُ وَ

وََسِط فِي عَيٍب بِلا ِ لله ً أبناء وَتَكُونُونَ وَأنقِياءَ، َ ياء ِ أبر تَظهَرُونَ فَبِهَذا ١٥ ُمجادَلَةٍ. أْو رٍ تَذَمُّ بِلا وَاِجباتِكُْم أْنجِزُوا ١٤

َياةِ، الح َ رِسالَة لَهُْم تُقَّدِمُونَ ْ وَأنتُم كَذَلَِك ُكونُوا ١٦ مُظلٍِم. عالٍَم فِي َكنُُجوٍم بَينَهُْم فَتُضيئُونَ وَمُنَحرٍِف، مُلتَوٍ ِجيٍل
أثمَرا. قَْد وَتَعَبِي َ َسعيِي أّنَ أرَى إْذ المَِسيِح، ِ عَودَة عِنْدَ بِكُْم َ فَأفتَِخر

ما وَهَذا ١٨ مَعَكُْم. وَُأسَرُّ أفرَُح فَإنِّي يمانُكُْم، إ ِهيَ َّتِي ال ِ لله ذَبِيحَتِكُْم مََع ٍ َكتَقدِمَة بِالفِعِل أنسَِكُب ُكنُت وَإْن ١٧

مَعِي. وا وَتُسَرُّ تَفرَُحوا أْن أيضاً: مِنكُْم ُ عُه َّ أتَوَق
وَأبَفرُودِتس تِيمُوثاوَُس ُ أخبار

الوَِحيدُ َ فَهو ٢٠ بِأخبارِكُْم. َع أتَشَّجَ ى َّ َحت يعاً، سَرِ إلَيكُْم تِيمُوثاوَُس ُأرِسَل أْن يَسُوعَ، ّبُ َّ الر َ شاء إْن أرُجو، لـَِكنِّي ١٩

بِما لا ةِ، الخاّصَ بِمَصاِلحِهِمُ ونَ يَهتَمُّ ِيَن الآخَر فَكُّلُ ٢١ بِإخلاٍص. ِبخـَيرِكُْم ُّ وَيَهتَم ُتجاهَكُْم، مَشاعِرِي يُشارُِكنِي الَّذِي
فَأنا ٢٣ أبيهِ. مََع الابُن ُ َيخدِم َكما ِ البِشارَة نَشرِ فِي مَعِي َ فَخَدَم جَدارَتَهُ، أثبََت ُ ه َّ أن تَعرِفُونَ ْ وَأنتُم ٢٢ المَِسيِح. يَسُوعَ َيخُّصُ
يعاً. سَرِ َسأزُورُكُْم ّبِ َّ الر بِعَوِن أيضاً، أنا أنِّي واثٌِق وَأنا ٢٤ ُأمُورِي. ُ تَِسير َكيَف أعرُِف َما حال إلَيكُْم ُ ُأرِسلَه أْن أرُجو
ِ ِخدمَة فِي مَعِي وَُجندِّيٌ وَرَفِيقِي أِخي َ فَهُو ِيَةً، ثان أبِفرُودِتَس إلَيكُْم ُأرِسَل أْن رُورِّيِ الضَّ مَِن أّنَ رَأيُت وَقَْد ٢٥

تَضايََق وَقَْد إلَيكُْم. الاشتِياِق َ داِئم كانَ ُ ه َّ لِأن إلَيكُْم ُ ُأرِسلَه أْن رُت َّ قَر ٢٦ ِمُساعَدَتِي. ل إلَيَّ ُ أرَسلتُمُوه الَّذِي َ وَهُو . ّبِ َّ الر
وَرَحَمَنِي بَْل رَحَمَهُ، َ الله لـَِكّنَ المَوَت. قارََب ُ ه َّ إن ى َّ َحت َحّقاً، ً مَرِيضا كانَ وَقَْد ٢٧ مَرِيضاً. كانَ ُ ه َّ أن ْ سَمِعْتُم َّكُْم لِأن ً ِجّدا
ِيَةً، ثان تَفرَُحونَ ُ ُمُوه رَأيت إذا ى َّ َحت إرسالِهِ، فِي ً رَغبَة َ أكثَر َجعَلَنِي ما وَهَذا ٢٨ حُزٍن. عَلَى ً حُزنا ازدادَ لا ى َّ َحت أيضاً، أنا

حُزنِي. وَيَزوُل
المَِسيِح. عَمَِل أجِل مِْن يَمُوَت أْن أوَشَك فَقَْد ٣٠ مِثلُهُ. هُْم مَْن وَأكرِمُوا َكثِيرٍ، بِسُرُوٍر ّبِ َّ الر فِي ِ بِه فَرَّحِبوا ٢٩

لِي. ٍ ِخدمَة مِْن ُ َمِّمُوه ُت ت أْن بِإمكانِكُْم يَكُْن لَْم ما َمِّمَ ُت ي لـِكَي ِ ِبحَياتِه َ وَخاَطر
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٣
الغايَة َ هُو المَِسيُح

لـَكُْم. ُ َكتَبتُه أْن َسبََق ما َ ُأكَرِّر أْن يُزِعجُنِي لا ُ ه َّ أن وَاعلَمُوا . ّبِ َّ الر فِي افرَُحوا الإخوَةُ، ها أّيُ لـَكُْم أقُوُل الخِتاِم وَفِي ١

لـَكُْم. الأمانَ يَضمَُن فَهَذا
الخِتاِن أهُل فَنَحُن ٣ بِالقَْطِع!٣ المُطالِبِينَ مَِن احتَرُِسوا رِّ! َّ الش فاعِلِي مِْن احتَرُِسوا «الكِلاِب!»٢ مَِن احتَرُِسوا ٢

ً أسبابا لَدَّيَ ُ ه َّ أن مََع ٤ ةِ. َّ الخارِِجي الُأمُورِ عَلَى كُِل َّ نَت وَلا يَسُوعَ، بِالمَِسيِح ُ نَفتَِخر وََنحُن بِرُوِحهِ. َ الله نَعبُدُ نا َّ لِأن ، الحَقِيقِّيِ
فَلْيَعلَْم خارِِجيٌّ، َ هُو ما عَلَى لِلاتِّكاِل أَسباٌب لَدَيهِ أّنَ أحَدٌ َظّنَ فَإن ةِ. َّ الخارِِجي الُأمُورِ عَلَى الاتِّكاَل أرَدُت لَوْ ً َكثِيرَة

أكثَرَ! لَدَّيَ أّنَ
أمّا ينِ. َّ ِي عِبران وَالِدَيِن مِْن ٌ عِبرانِيّ بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن ِيَل، إسرائ بَنِي مِْن وَأنا عُمرِي. مِْن الثّامِِن اليَوِم فِي ُختِنُت ٥
مَقايِيِس َحسََب مَلامَةٍ، بِلا وَُكنُت غَيرَتِي! بِسَبَِب َ الـَكنِيسَة اضطَهَدُت ٦ يِسيّاً. ِّ فِر ُكنُت فَقَْد يعَةِ، رِ َّ الش فِي نَهِجي

يعَةِ. رِ َّ الش
بِالمقارنةِ ً َخسارَة شَيءٍ كّلَ ُ أعتَبِر إنِّي بَْل ٨ المَسيِح. أجِل مِْن َخسارةً الآنَ ُ أعتَبِرُه لي، ً ْبحا رِ ُ يُعْتَبَر كانَ ما لـَِكْن ٧
َ أرَبح لـِكَي ً نِفايَة شَيءٍ كُّلَ ُ وَأعتَبِر أجلِهِ، مِْن شَيءٍ كُّلِ عَْن يُت َّ َتخل لهذا ربّي. يَسوعَ المَسيِح ِ ِمَعرِفَة ل الفائِِق الاْمتِيازِ مََع
ُّ البِر بِالمَِسيِح، الإيماِن عَِن ُ النّاِتج ُّ البِر بَِل يعَةِ، رِ َّ الش عَلَى المَبنِيُّ الخاّصُ بِرِّي لِي يَكُونَ أْن دُونَ فيهِ، وَأكونَ ٩ المَِسيَح،

ً ماِضيا آلامِهِ، فِي وَأشتَرِكَ قِيامَتِهِ، َ ة َّ قُو َ وَأختَبِر المَِسيَح أعرَِف أْن يدُ ُأرِ فَأنا ١٠ الإيمانُ. ُ وَأساُسه اللهُ، ُ مَصدَرُه الَّذِي
الأمواِت. بَينِ مِْن ِ القِيامَة رَجاءِ عَلَى ١١ المَوِت، إلَى ى َّ َحت يقِهِ، َطرِ فِي

الهَدَف إلَى لِلوُُصوِل ُ عي الّسَ
اختارَني الَّذي الهَدَِف إلَى لِلوُُصوِل أْسعَى لـَِكنِّي الـَكماِل. إلَى وََصلُت أنِّي أْو شَيءٍ، كُّلَ قُت َحّقَ إنِّي أقُوُل لا أنا ١٢

أَضَع أْن واِحدٍ: شَيءٍ عَلَى ُأصِرُّ لـَِكنِّي بَعدُ، وََصلُْت قَْد أنِّي ُ الإخوَة ها أّيُ أعتَبِرُ، لا وَأنا ١٣ أجلِهِ. مِْن يَسوعُ المَسيُح
فِي ً سامِيَة ً دَْعوَة إليها ُ الله دَعانِي َّتِي ال َ الجائِزَة َ أرَبح لـِكَي النِّهايَةِ، َخّطِ إلَى أْسعَى ١٤ الأماِم. إلَى مَ وَأتَقَّدَ وَرائِي، الماضِيَ
هَذا َ َحقيقَة لـَكُْم ُ الله فَسَيَكِشُف ُمختَلٌِف، مَوقٌِف لـَكُْم كانَ وَإْن المَوقََف. هَذا مِنّا النّاِضجُونَ فَليَتَبَّنَ ١٥ يَسُوعَ. المَِسيِح

أدرَكناهُ. الَّذِي الحَّقِ ذَلَِك ِباعَ ّ ات نُواِصَل أْن يَنبَغِي ما َّ إن ١٦ أيضاً. الأمرَ
فِينا. لـَكُْم َّتِي ال ِ القُدوَة وَفَْق يَعِيشُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك إلَى وَانتَبِهُوا الآخَرُونَ. يَفعَُل َكما بِي اقتَدُوا الإخوَةُ، ها أّيُ ١٧

ُ وَمَِصير ١٩ لِيِب. لِلّصَ يَن َكثير َ أعداء عَْن باكِياً، ُأْخرَى ً ة مَّرَ ُأخبِرُكُْم أنا وَها َكثِيرَةً، ً مِرارا أخبَرتُكُْم أْن َسبََق لَقَْد ١٨
الأْرِضيّاِت. فِي إلّا يُفَكِّرُونَ وَلا مِنهُ، َيخجَلُوا أْن يَنبَغي بِما يَفتَِخرُونَ وَهُْم إلَهُهُْم، ِهيَ فَشَهَواتُهُْم الهَلاكُ. َ هُو هَؤُلاءِ
وَِحينَ ٢١ المَِسيُح. يَسُوعُ ّبُ َّ الر َ هُو ُمخَلٌِّص، ماءِ الّسَ مَِن يَأتِيَنا أْن ً أيضا ُ نَنتَظِر وََنحُن ةٌ، َّ ي سَماو ٌ ة َّ ِجنسي فَلَنا َنحُْن، أمّا ٢٠
لَهُ. شَيءٍ كُّلَ ُيخِضــَع أْن بِها يَستَطِيُع َّتِي ال ِ تِه َّ بِقُو وَذَلَِك َجِيدِ. الم ِ َجسَدِه مِثَل لِتَكُونَ َ المُتَواِضعَة أجسادَنا ُ َسيُغَيِّر يَْأتِي،

٣:٢ ٢
15. :22 يوَحنّا يا رؤ مع قارن 10. :56 إَشعْياء كتاب انظر الحقيقية. للبشارة مخالفة برسالة ينادون الّذين المعلمين خطر إلى إشارة الكلاب.

٣:٢ ٣
12. :5 غلاطية انظر التّهكّم. سبيل على بولس استخدمها الكامل، القطع تعني هنا الكلمة أّن إلّا الخِتان، إلى ً إشارة الجسِم، من جزءٍ قطع أي القَطع.
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٤
أِخيرَة وَصايا

تَْفعَلونَ َكما ُ الأِحبّاء ها أّيُ ّبِ َّ الر فِي اثبُتُوا فَخرِي. ُ وَمَصدَر َسعادَتِي ْ أنتُم إلَْيهِْم، وَأشتاُق هُْم ُأِحبُّ الَّذِيَن إْخوَتِي فَيا ١
بِالفِعِل. الآنَ

تُساعِدَ أْن الوَفِيَّ َ يكِي شَرِ يا مِنَك أطلُُب َكما ٣ . ّبِ َّ الر فِي كَُأختَينِ اتِّفاٍق عَلَى تَكُونا أْن وََسنتِيِخي َ ة َّ أفُودِي أُحّثُ أنا ٢

َياةِ. الح كِتاِب فِي أسماؤُهُْم ُ بَة المَْكتُو شُرَكائِي وَباقِي ْأكلِيمَنْدَُس مََع ِ البِشارَة نَشرِ فِي مَعِي جاهَدَتا تَينِ َّ الل المَرأتَينِ هاتَينِ
ّبَ َّ الر أّنَ رُوا َّ تَذَك لُطفِكُْم. عَْن النّاِس كُّلُ يَشهَدَ أْن يدُ ُأرِ ٥ افرَُحوا! ِيَةً: ثان وَأقُولُهُا ِحينٍ، كُّلَ ّبِ َّ الر فِي َ افْرَُحوا ٤

يَفوُق الَّذي ِ الله فَسَلامُ ٧ كرِ. الّشُ مََع ِع ضَرُّ َّ وَالت لاةِ بِالّصَ طِلباتِكُْم، للهِ أعلِنُوا َظرٍف، كُّلِ فِي بَْل تَقلَقُوا، فَلا ٦ يٌب. قَرِ
المَِسيِح. يَسُوعَ فِي وَعُقُولـَكُْم بَكُْم قُلُو َسيَحفَُظ عَقٍل، كُّلَ

َ هُو ما وَكُّلِ يمٌ، قَوِ َ هُو ما وَكُّلِ نَبِيٌل، َ هُو ما وَكُّلِ َحّقٌ، َ هُو ما بِكُّلِ عُقُولـَكُْم املُأوا الأِحبّاءُ، ها أّيُ الخِتاِم وَفِي ٨

بِكُّلِ ً دائِما وَاعْمَلُوا ٩ مَمدُوٌح. َ هُو ما وَكُّلِ فاِضٌل، َ هُو ما وَكُّلِ ، بِالمَديحِ ٌ جَدِير َ هُو ما وَكُّلِ جَمِيٌل، َ هُو ما وَكُّلِ طاهِرٌ،
مَعَكُْم. يَكُونُ لاِم الّسَ ُ مَصدَر َ هُو الَّذِي ُ وَالله . فِيَّ ُ ُمُوه وَرَأيت ُ وَسَمِعتُمُوه ُ متُمُوه َّ وَتَسَل متُمُوهُ، َّ تَعَل ما

فِيلِبِّي مُؤمِنِي ُ يَشكُر بُولُُس
لـَِكْن واِم، الدَّ عَلَى بِي مُهتَمِّينَ ْ ُكنتُم َّكُْم أن أعرُِف وَأنا بِي، اهتِمامَكُْم ُ دتُم جَّدَ ً أِخيرا كُْم َّ لِأن ّبِ َّ الر فِي َسعِدُت كَْم ١٠

عِندِي. بِما ً مُكتَفِيا أُكونَ أْن َّمُت تَعَل فَقَْد حاجَةٍ، عَْن هَذا أقُوُل لا وَأنا ١١ ذَلَِك. لإظهارِ ٌ فُرَصة لـَكُْم تَسنَْح لَْم
أْرضى أْن بُت تَدَرَّ َظرٍف، كُّلِ وَفِي وَقٍت، كُّلِ فَفِي الوَفرَةِ. وَوَقَت الحاجَةِ، وَقَت أعِيُش َكيَف أعرُِف فَأنا ١٢

ِحينَ ً ُصنعا ْ أحسَنتُم َّكُْم أن َ غَير ١٤ ينِي. ِّ يُقَو الَّذِي بِالمَِسيِح رُوِف الّظُ كُّلَ َ ُأواِجه أْن أستَطِيُع ١٣ وَالجُوِع. بَِع الّشَ فِي
فِي مَعِي ْ اشتَرَكتُم الَّذِيَن الكَنائِِس بَينِ مِْن الوَِحيدُونَ كُمُ َّ أن ونَ ُّ الفِلِيبِّي ها أّيُ تَعرِفُونَ ْ وَأنتُم ١٥ ِضيقِي. وَقِت فِي ُمُونِي سانَدت
عِندَما ى َّ فَحَت ١٦ ةَ. َّ ِي مَكدُون غادَرُت عِندَما ِ البِشارَة لإعلاِن الُأولَى الأيّاِم مُنذُ هَذا بَدَأ وَقَْد وَالأخذِ. العَطاءِ ِ مَسألَة
بِالعَطايا، ُّ أهتَم لِأنِّي هَذا أقُوُل لا ١٧ حاَجتِي. َسدادِ عَلَى يُعِينُنِي ما مَّراٍت َ ة عِّدَ إلَيَّ ْ أرَسلتُم ِيكِي، تَسالُون فِي ُكنُت
ُ أكثَر لَدَّيَ إْذ وَأكثَرَ. ً كامِلَة احتِياجاتِي ُ َسدَدتُم فَقَْد الآنَ أمّا ١٨ عَطائِكُْم. َ نَتِيجَة ِحسابِكُْم إلَى المُضاِف بِالرِّبحِ بَْل
للهِ. ٌ ة َّ مَرِضي مَقبُولَةٌ، ٌ ذَبِيحَة باٌن، قُر وَِهيَ لِي. أرَسلتُمُوها َّتِي ال العَطايا أبَفرُودِتَْس مِْن استَلَمُت إنِّي َحيُث أحتاُج، مِمّا

يَسُوعَ. المَِسيِح فِي َجِيدِ الم ُ غِناه َحسََب احتِياجاتِكُْم كُّلَ إلَهِي وََسيَسُّدُ ١٩
آمِين. الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى وَأبِينا لإلَهِنا َجدُ الم ٢٠

ِسينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ وَكُّلُ ٢٢ مَعِي. الَّذِيَن ُ الإخوَة عَلَيكُمُ ُ يُسَلِّم يَسُوعَ. المَِسيِح فِي ٍس مُقَّدَ مُؤمٍِن كُّلِ عَلَى َسلِّمُوا ٢١

القَيصَرِ. بَيِت مِْن الَّذيَن ً ة خاّصَ عَلَيكُْم، يُسَلِّمُونَ هُنا
مِنكُْم. واِحدٍ كُّلِ مََع المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ نِعمَة لِتَكُْن ٢٣
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ُكولُوسِي إلَى ُ الرِّسالَة
فِي الُأمَناءِ ِ الإخوَة ُكولُوسِي، فِي سينَ المُقَّدَ المُؤمِنِينَ إلَى ٢ تِيمُوثاوَُس، الأِخ وَمَِن يَسُوعَ المَِسيِح رَُسوِل بُولَُس مِْن ١

مَعَكُْم. ُ وََسلامُه عَلَيكُْم، أبِينا ِ الله ُ نِعمَة المَِسيِح.
وََصلاة ٌ ُشكر

يَسُوعَ، بِالمَِسيِح يمانِكُْم إ عَْن ُ سَمِعناه ما عَلَى ُ نَشكُرُه ٤ يْنا. َّ َصل ما َّ كُل ـِكُْم أجل مِْن المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر أبا َ الله ُ نَْشكُر نا َّ إن ٣
ْ سَمِعْتُم وَقَْد ماءِ. الّسَ فِي لـَكُْم َحفُوِظ الم جاءِ َّ الر بِسَبَِب ذَلَِك فِي تَتَراُخونَ لا ْ وَأنتُم ٥ المُؤمِنِينَ. لِكُّلِ تُظهِرُونَها َّتِي ال ِ ة َّ َحَب وَالم
ُ ُثمِر ت وَهي كُلِّهِ. العالَِم إلَى وََصلَْت َكما إلَيكُْم وََصلَْت َّتي ال ٦ ِ البِشارَة فِي َّتِي ال الحَّقِ ِ رِسالَة فِي ِ البِدايَة فِي جاءِ َّ الر هَذا عَْن
الخادِِم أبَفراَس، مِْن َ الرِّسالَة تِلَك ْ متُم َّ تَعَل لَقَْد ٧ وَفَهِمتُمُوها. ِ الله ِ نِعمَة عَْن ْ سَمِعْتُم أْن مُنذُ فيكُْم أثمَرَت َكما العالَِم فِي
مَِن ِ النّابِعَة تِكُمُ َّ َمحَب عَْن ثَنا حَّدَ الَّذي َ وَهُو ٨ ـِكُْم. أجل مِْن المَِسيِح ِ ِخدمَة فِي الأمينِ يِك رِ َّ وَالش مَعَنا، العامِِل َحبُوِب الم

القُدُِس. وِح ُّ الر
ـِكُْم: أجل مِْن لاةِ الّصَ عَِن نَكُّفَ لَْم عَنكُْم، ذَلَِك سَمِعنا أْن وَمُنذُ ٩

إرادَتِهِ، عَْن شَيءٍ كُّلَ ُ الله لـَكُمُ يَكِشَف أْن
، رُوِحيٍّ وَفَهٍم ٍ ِحكمَة كُّلَ يُعطِيَكُْم وَأْن

، ّبِ َّ بِالر َلِيُق ي َكما تَسلـُكُوا لـِكَي ١٠
شَيءٍ. كُّلِ فِي ُ وَتُرُضوه

الّصاِلحَةِ، الأعماِل أنواِع كُّلِ فِي ُثمِروا ت أْن
دائِماً. اللهِ ِ مَعرِفَة فِي تَنموا وَأْن

َجِيدَةِ، الم ِ تِه َّ قُو مِْن ٍ نابِعَة ةٍ َّ قُو بِكُّلِ وا ُّ تَتَقَو أْن ١١

بِفَرٍَح. المَشَّقات لُوا وَتَتَحَمَّ فَتََصبِرُوا
الَّذِي الآَب ١٣ ورِ، ُّ الن فِي َيحيَونَ الَّذِيَن ِسينَ المُقَّدَ مِيراِث فِي ِ لِلمُشارَكَة لينَ َّ مُؤَه َجعَلـَكُْم الَّذِي الآَب فَاْشكُروا ١٢

َخطايانا. غُْفرانُ وَفيهِ فَدانا، ي الذَّ ١٤ َبِيِب الح ِ ابنِه مُلِك إلَى وَنَقَلَنا لمَةِ، الّظُ ِ ُسلْطَة مِْن أنقَذَنا
المَِسيح فِي ُ الله

المَنظُورِ، غَيرِ ِ الله ُ ُصورَة َ هُو وَالابُن ١٥
َلِيقَةِ. الخ كُّلِ عَلَى ُ الّسائِد َ وَهو

الأْرِض: عَلَى وَما ماءِ الّسَ فِي ما كُّلُ خُلَِق ِ بِه ١٦

، مَرئِيٍّ ُ غَير َ هُو وَما ٌ مَرئِيّ َ هُو ما
َ رُؤَساء أْم ً عُرُوشا أكانَ ٌ َسواء
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ُسلُطاٍت. أْم ً حُّكاما أْم
خُلَِق، ما كُّلُ

أجلِهِ. وَمِْن ِ بِه خُلَِق
الأشياءِ، كُّلِ قَبَل كانَ ١٧

. ُّ تَستَمِر ِ تِه َّ بِقُو الأشياءِ وَكُّلُ
الـَكنِيسَةِ. أِي الجَسَدِ، رَْأُس َ هُو ١٨

جَمِيِع عَلَى ُ المُتَقَّدِم البِدايَةُ، َ هُو
المَوِت، مَِن َسيَقُومُونَ الَّذِيَن

شَيءٍ. كُّلِ فِي ُل الأّوَ المَقامُ ُ لَه يَكُونَ لـِكَي
ُ الله َ شاء فَقَْد ١٩

المَِسيِح. فِي ِ مِلئِه بِكُّلِ َيحِّلَ أْن
بِالمَِسيِح، لِنَفِسهِ ً ِيَة ثان الأشياءِ كُّلَ َ يُصاِلح أْن وَاختارَ ٢٠

ماءِ. الّسَ فِي أْم الأْرِض عَلَى ٌ َسواء
لَح الّصُ ُ الله َصنََع

َصلِيبِهِ. عَلَى المَْسفوِك يَسُوعَ بِدَِم
الآنَ، أمّا ٢٢ يْرَةً. شِرِّ كانَْت أعمالـَكُْم لأّنَ للهِ، ً مُعادِيَة أفْكارُكُْم وَكانَْت اللهِ، عَِن مُنْفَِصلينَ يَوٍم ذاَت ْ ُكنتُم فَقَْد ٢١

إْن وَذَلَِك ٢٣ ِبَةٍ. شائ وَبِلا يَن، وَطاهِرِ ِسينَ، مُقَّدَ ِ الله أمامَ يُقَّدِمَكُْم لـِكَي بِمَوتِهِ، ، البَشَرِّيِ ِ ِبجِسمِه المَسيُح صالَحَكُمُ فَقَْد
ماءِ، الّسَ َتحَت ِ َلِيقَة الخ لِكُّلِ ُأعلِنَْت َّتِي ال َ البِشارَة ُ سَمِعْتُم عِندَما لـَكُْم َ صار الَّذِي جاءِ َّ الر عَِن وا َّ تَتَخَل وَلَْم الإيماِن، فِي ْ م ُّ ثَبَت

لَها. ً خادِما بُولُُس أنا صِرُت َّتِي وَال
بُولُس ُ ِخدمَة

أجِل مِْن َجسَدِي، فِي المَِسيِح آلاِم مِْن تِي ِحّصَ ُأتَمِّمُ وَبِهَذا ـِكُْم، أجل مِْن ِيهِ ُأعان ما فِي أفرَُح فَأنا الآنَ، أمّا ٢٤

ِ الله َ رِسالَة ُأذِيَْع لـِكَْي مَنفَعَتِكُْم، أجِل مِْن اللهِ مَِن ِتَكلِيٍف ب خُّدامِها مِْن ً خادِما صِرُت وَقَْد ٢٥ الـَكنِيسَةِ. أِي َجسَدِهِ،
أرادَ إْذ ٢٧ ِس. المُقَّدَ ِ لِشَعبِه الآنَ أعلَنَها َ الله لـَِكّنَ وَأجياٍل، لِعُُصوٍر ً خافِيا ً سِرّا كانَْت َّتِي ال َ الرِّسالَة تِلَْك ٢٦ كامِلَةً.
اللهِ. َمجدِ فِي ِ لِلمُشارَكَة ُ جاء َّ الر َ هُو فِيكُْم المَِسيَح أّنَ َ وَهُو عُوِب، الّشُ َمِيِع ِلج َ هُو السِّرِّ لِهَذا َجِيدُ الم الغِنَى بِأّنَ يُعَرِّفَهُْم أْن
وَأنا ٢٩ المَِسيِح. فِي ً ناِضجا ِ لله إنساٍن كُّلَ َ نُقَّدِم لـِكَْي ِحكمَةٍ، بِكُّلِ َشخٍص كُّلَ ُ وَنُعَلِّم وَنُرِشدُ بِالمَِسيِح نُنادِي فَنَحُن ٢٨

. فِيَّ يَعمَُل الَّذي المَِسيِح ةِ َّ بِقُو ً مُكاِفحا الهَدَِف، هَذِا أجِل مِْن أتعَُب
٢

الَّذِيَْن جَمِيِع أجِل مِْن ى َّ وََحت ةَ، َّ لاوَدِكي فِي المُؤمِنِينَ أجِل وَمِْن ـِكُْم، أجل مِْن ُ ُأكاِفح أنِّي تَعلَمُوا أْن يدُكُْم ُأرِ فَأنا ١
الكامِِل فَهمِها بِفَضِل ً واثِقَة عُقُولُهُْم َستَكُونُ عِندَئِذٍ ةِ. َّ َحَب الم فِي ً مَعا حِدُوا يَّتَ وَ عُوا يَتَشَّجَ ى َّ َحت هَذا أقُوُل ٢ يُقابِلُونِي. لَْم
أحَدٌ َيخدَعَكُْم لِئَلّا هَذا أقُوُل ٤ المَِسيِح. فِي ٌ َمخزُونَة ِ وَالمَعرِفَة ِ الحِْكمَة ُكنُوزِ فَكُّلُ ٣ العَمِيِق. ِ الله سِرُّ َ هُو الَّذِي لِلمَِسيِح،
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إْذ وَأفرَُح بِرُوِحي. بَينَكُْم ٌ حاضِر أنِّي إلّا الجَسَدِ، فِي عَنكُْم غائٌِب أنِّي فَمََع ٥ ظاهِرِها. فِي ً مَقبُولَة تَبدو ٍ زائِفَة ِبحَُجٍج
بِالمَِسيِح. يمانِكُْم إ َ وََصلابَة َحياتِكُْم، فِي رتِيَب َّ الت أرَى

المَِسيح فِي ُ َياة الح
وا ُّ وَتَقَو َحياتِكُْم، أساَس ُ وَاجعَلُوه جُذُورَكُْم، فِيهِ فَثَبِّتُوا ٧ فِيْهِ. َحياتَكُْم عيشوا ، ّبَ َّ الر يَسُوعَ المَِسيَح ُ قَبِلْتُم ْ دُمتُم َما ف ٦

للهِ. كرِ بِالّشُ َحياتُكُْم وَلْتَفِْض متُمْ، َّ تَعَل َكما فِيهِ يمانِكُْم إ فِي
هَذا عَلَى ِ المُسَيطِرَة القُوَى وَمَِن النّاِس، تَقالِيدِ مِْن ِهيَ ٍ فارِغَة ٍ خادِعَة َ ِتَعالِيم وَب ِ بِالفَلسَفَة أحَدٌ ِلَكُْم ّ يَُضل لِئَلّا انتَبِهُوا ٨

الَّذِي المَِسيِح فِي كامِلينَ ْ صِرتُم ْ وَأنتُم ١٠ تِهِ. َّ ُألوهِي بِكُّلِ ُ الله َيحِّلُ المَِسيِح فَفِي ٩ وَتَعالِيمِهِ. المَِسيِح مََع فُِق َّ يَت لا فَهَذا العالَِم.
ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بِيعَة الّطَ ةِ َّ قُو مِْن رَكُْم حَرَّ عِندَما َجسَدِّيٍ َ غَيْر ً ِختانا المَِسيِح فِي ْ ُختِنتُم لَقَْد ١١ وَُسلطاٍن. ةٍ َّ قُو كُّلِ فَوَق َ هُو
أقامَ الَّذِي ِ الله ِ بِقُدرَة ْ آمَنتُم إْذ مَعَهُ، ً أيضا ْ ُمتُم وَق ةِ، َّ المَعمُودِي فِي ُ مَعَه ْ دُفِنتُم فَقَْد ١٢ المَِسيُح. يهِ ُيجرِ الَّذِي الخِتانُ َ هُو فَهَذا

الأمواِت. بَيْنِ مِْن المَِسيَح
لَنا َ غَفَر فَقَْد المَِسيِح. مََع أحياكُْم ُ ه َّ لـَِكن بَعدُ، ْ رْتُم تَطَهَّ قَْد تَكُونُوا وَلَْم َخطاياكُْم، فِي ً أمواتا مَضَى فِيما ْ ُكنتُم ١٣

ذَوي دَ جَرَّ إْذ ١٥ لِيِب، الّصَ عَلَى بِتَسمِيرِها يقِنا َطرِ مِْن فَأزالَها نا، ِضّدَ كانَْت َّتِي ال يِْن الدَّ َ ِيقَة وَث وَألغَى ١٤ َخطايانا، جَمِيَع
لِيِب. بِالّصَ عَلَيهِْم ً مُنتَصِرا العالَِم، أمامَ يمَتَهُْم هَز وَأظهَر أسلَِحتِهِْم، مِْن وِحيِّ ُّ الر العالَِم فِي ِ وَالسُلطَة ةِ َّ القُو

النّاس فَرائُض
َما ف ١٧ َسبٍت. أْو هِلاٍل١ أْو عِيدٍ أْو شَراٍب أْو بِطَعاٍم ُق َّ يَتَعَل ما فِي شَيءٍ عَلَى ُيجـبِرَكُْم بِأْن لِأحَدٍ تَسمَُحوا فَلا ١٦

ِ رَْغبَتِه بِسَبَِب مُكافَأتِكُمُ، مَِن ِبحِرمانِكُْم لأحَدٍ تَسمَُحوا فَلا ١٨ المَِسيُح. َ فَهُو الأصُل أمّا َسيَْأتِي، ِما ل ً ظِلّا إلّا ِ هَذِه كانَْت
الَّذِي بِالمَِسيِح مُتَمَّسٍِك َ غَير ١٩ ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بِأفكارِه بِغَباءٍ يَنتَفُِخ بَينَما رَآها، رُؤًَى عَْن ّثُ يَتَحَّدَ المَلائِكَةِ. ِ وعِبادَة ِل ُّ ذَل َّ بِالت

اللهِ. مَِن ً ُمُوّا ن وَيَنمُو وَالأوصاِل، بِالمَفاِصِل َماَسُك يَت وَ الجَسَدُ مُ يَتَدَعَّ ِ بِه الَّذي ْأُس َّ الر َ هُو
إلَى تَنتَمُونَ ْ مازِلْتُم َّكُْم كَأن فُونَ تَتَصَرَّ فَلِماذا العالَِم. هَذا عَلَى ِ المُسَيطِرَة القُوَى مَِن ْ ْرتُم َّ وََتحَر المَِسيِح، مََع ْ م ُّ مِت لَقَْد ٢٠

ُ أشياء وَِهيَ ٢٢ ذاكَ!» تَلمِْس «لا أْو ذاكَ!» تَذُْق «لا أْو بِهَذا!» ُمِسْك ت «لا ٢١ مِثِل: لِفَرائَِض َتخَضعُونَ ْ فَأنتُم العالَِم؟
فِس َّ الن وَإذلاِل دَيُِّن َّ كَالت ِ الحِْكمَة ُ مَظهَر لَها ٢٣ ةٍ، َّ ي بَشَرِ َ وَتَعالِيم لِقَوانِينَ بِذَلَِك َتخَضعُونَ ْ وَأنتُم بِالاستِعماِل. ً جَمِيعا َستَفسَدُ

ةِ. َّ الجَسَدِي ِ بيعَة الّطَ مَلَذّاِت ِ مُواَجهَة فِي لَها َ قيمة لا َ الأشياء ِ هَذِه لـَِكّنَ الجَسَدِ. وَتَعذِيِْب
٣

المَِسيح فِي ُ الجَدِيدَة ُ الحياة
اللهِ. يَمِينِ عَْن ٌج َّ مُتَو المَِسيُح فَهُناكَ ةِ. َّ ي ماوِ الّسَ الُأمُورِ إلَى ً دائِما اسعُوا المَوِت، مَِن المَِسيِح مََع ْ ُأقِمتُم كُْم َّ أن فَبِما ١

ُ وََحياتُكُم ماتَْت، قَْد فِيكُْم ُ القَدِيمَة فَالذّاُت ٣ ةِ. َّ الأْرِضي الُأمُورِ عَلَى لا ةِ، َّ ي ماوِ الّسَ الُأمُورِ عَلَى تَفِكيرَكُْم رَكِّزُوا ٢
َجدِ. الم فِي ُ مَعَه ً أيضا ْ أنتُم َستَظهَرُونَ َحياتُكُْم، َ هُو الَّذِي المَِسيُح، ُ يُظهَر وَِحينَ ٤ اللهِ. فِي المَِسيِح فِي ٌ مَستُورَة ُ الجَدِيدَة

٢:١٦ ١
يّة. القمر الشّهور بأوائل المرتبطة اليهوديّة الأعياد أي هلال.
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َ هُو الَّذِي – وَالفِسُق يْرَةَ، الشِّرِّ غَباِت َّ وَالر هوَةَ، َّ وَالش جاَسةَ، َّ وَالن الزِّنا، الأْرِض: ِ هَذِه إلَى يَنتَمِي ما كُّلَ فِيكُْم فَأمِيتُوا ٥

المَعِصيَةِ. أبناءِ عَلَى ِ الله غََضُب يَْأتِي الُأمُورِ، ِ هَذِه فَبِسَبَِب ٦ أوثاٍن. ُ عِبادَة
كُلِّها. الُأمُورِ ِ هَذِه مِْن ُصوا َّ فَلتَتَخَل ٨ الُأمُورَ. ِ هَذِه ْ مارَْستُم ِحينَ َ َياة الح ِ هَذِه مِثَل تَعِيشُونَ مَضَى فِيما ْ ُكنتُم وَقَْد ٧

َحيُث الآخَرِ، عَلَى أحَدُكُْم تَكذِبُوا لا ٩ القَبيحَةِ. وَالألفاِظ مِّ وَالذَّ ِ وَالإساءَة َخِط، وَالّسَ الغََضِب، مَِن ً أيضا ُصوا َّ َتخَل
تَِصَل أْن إلَى خالِقِها ِ ُصورَة عَلَى واِم الدَّ عَلَى دُ تَتَجَّدَ َّتِي ال َ الجَدِيدَة الذّاَت ُ وَلَبِستُم ١٠ بِأعمالِها، َ العَتِيقَة ذاتَكُمُ ْ خَلَعتُم َّكُْم إن

بِهِ. ٍ كامِلَة مَعرِفَةٍ إلَى
َ هُو يَهُّمُ َما ف وَحُرٌّ. عَبدٌ أْو يْثِيٌّ،٣ وَِسّكِ ٢ بَرِّيٌ بَرْ َمختُوٍن، وَغَيرِ َمختُوٍن ، يُونانِيٍّ وَ يَهُودِّيٍ بَينَ فَرٌق يُوجَدُ لا لِذَلَِك، ١١

ثَوَب اللهِ: مَِن بِيْنَ وََمحبُو ِسينَ وَمُقَّدَ يَن ُمختارِ بِأبناءٍ َلِيُق ي ً با ثَو فَالبَسُوا ١٢ المُؤمِنِينَ. هَؤُلاءِ كُّلِ فِي مَوُجودٌ َ وَهُو المَِسيُح،
يَكُونُ ِحينَ ً بَعضا بَعُضكُْم وَساِمحُوا الآخَرَ، ُ أحَدُكُم وَاحتَمِلُوا ١٣ بْرِ. وَالّصَ وَالوَداعَةِ، واُضِع، َّ وَالت ُّطِف، وَالل فَقَةِ، الّشَ
َّتِي ال َ ة َّ َحَب الم البَسُوا هَذا كُّلِ وَفَوَق ١٤ الآخَرَ. ُ أحَدُكُم ساِمحُوا بِسَخاءٍ، ّبُ َّ الر ساَمحَكُمُ فََكما آخَرَ. عَلَى َشكوَى لِأحَدٍ
كَأعضاءٍ إلَيهِ ْ دُعِيتُم الَّذِي لامُ الّسَ المَِسيُح، ِ يُعطِيْه الَّذِي ُ لام الّسَ بِكُمُ قُلُو عَلَى َملُْك وَلْي ١٥ وَتامِّيْنَ. مُتَماِسِكينَ َتجعَلـُكُْم

دائِماً. َ الله وَاْشكُروا واِحدٍ.٤ َجسَدٍ فِي
بِكُْم قُلُو فِي مُرَنِّمِينَ ِحكمَةٍ، بِكُّلِ ً بَعضا بَعُضكُْم وَتُرِشدونَ تُعَلِّمونَ ْ وَأنتُم ً غِنَى بِكُّلِ المَِسيِح ُ كَلِمَة فِيكُْم لِتَسكُْن ١٦

بِواِسطَتِهِ. الآَب َ الله يَن شاكِر يَسُوعَ، ّبِ َّ الر بِاسِْم فَلْيَكُْن ُلْتُمْ، ق أْو ْ فَعَلْتُم وَمَهما ١٧ للهِ. ً حَمْدا ً ة َّ رُوِحي َ وَأغانِي َ تَرانِيم
ِين الآخَر مََع ُ الجَدِيدَة ُ الحياة

. ّبِ َّ الر فِي هُْم بِمَْن َلِيُق ي َكما ، لِأزواِجكُّنَ اخَضعَْن وجاُت، َّ الز تُها َّ أي ١٨

ِبخُشُونَةٍ. تُعامِلُوهُّنَ وَلا زَوجاتِكُْم، وا ُّ أِحب الأزواُج، ها أّيُ ١٩

. ّبَ َّ الر يُرضي هَذا لأّنَ شَيءٍ كُّلِ فِي وَالِدِيكُْم أطِيعُوا الأبناءُ، ها أّيُ ٢٠

ُيحبَطُوا. لِئَلّا أبناءَكُْم تُغِيظُوا لا هاُت، وَالُأمَّ ُ الآباء ها أّيُ ٢١

تَطلُبُونَ ْ ُكنتُم لَوْ َكما أعيُنِهِْم أمامَ فَقَْط لَيَس شَيءٍ. كُّلِ فِي الأْرِض عَلَى الَّذيَن سادَتَكُمُ أطِيْعُوا العَبِيدُ، ها أّيُ ٢٢

كُْم َّ كَأن القَلِب، كُّلِ مِْن ُ فَاعمَلُوه عَمِلْتُمْ، وَمَهما ٢٣ . ّبِ َّ الر ِ َمخافَة مِْن بِدافـِـٍع ُمخلٍِص قَلٍب مِْن أطِيعُوهُْم بَْل رِضاهُْم،
الَّذِي أمّا ٢٥ المَِسيَح. ّبَ َّ الر فَاخدِمُوا . سَماوِّيٍ بِمِيراٍث َسيُكافِئُكُْم ّبَ َّ الر أّنَ رُوا َّ وَتَذَك ٢٤ لِبَشَرٍ. لا نَفِسهِ، ّبِ َّ لِلر ُ تَعمَلُونَه

زٍ. ُّ َتحـَي بِلا ِ شَرِّه َ جَزاء فَسَيَناُل رَّ َّ الش يَعمَُل
٤

ماءِ. الّسَ فِي ً َسيِّدا ً أيضا ْ أنتُم لـَكُْم أّنَ رُوا َّ وَتَذَك وَالإنصاِف. بِالعَدِل عَبِيدَكُْم عامِلُوا الّسادَةُ، ها أّيُ ١

٣:١١ ٢
يوناني. غير أي «أجنبي،» بِمَعنى بربري.

٣:١١ ٣
اليونانيّة. الحضارة مع بِالمقارنة التّحضّر عَدَِم إلى ً إشارة مُتَجولة، عَِشيرَة إلى ً نسبة ِسّكيثي.

٣:١٥ ٤
الـكنيسة. أي المسيح، جسد واِحد. جسد
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تَوِجيهاٌت
سِرَّ نُعلَِن لـِكَْي لِلكَلاِم، ً بابا لَنا ُ الله يَفتََح كَْي ً أيضا َنحُن أجلِنا مِْن وا ُّ وََصل ٣ وَُشكْرٍ. ٍ ِيَقَظَة ب لاةِ الّصَ عَلَى وَاظِبُوا ٢

اسلـُكوا ٥ يَنْبَغِي. َكما بِوضوٍح السِّرِّ هَذا إعلاِن مِْن َن أتَمَّكَ أْن وا ُّ فََصل ٤ بِهِ. المُناداةِ بِسَبَِب َسجـِيٌن أنا الَّذِي المَِسيِح
تَعرِفُونَ فَبِهَذا مُستَساغاً. الآخَرونَ ُ َيجِدَه ْى َّ َحت حَدِيثِكُْم، فِي لَبِقِينَ ُكونُوا ٦ الوَقَت. مُستَغِلِّيْنَ المُؤمِنِينَ، غَيرِ مََع ٍ ِبحِكمَة

َشخٍص. كُّلَ بُونَ ُتجاوِ َكيَف
بُولُس رِفاِق

أنا وَها ٨ . ّبِ َّ الر ِ ِخدمَة فِي مَعِي وَعَبدٌ أميٌن، وَخادِمٌ َمحبُوٌب، أٌخ ُ ه َّ إن أخبارِي. كُّلَ تِيخِيكُُس لـَكُْم َسيَحكِي ٧

الأمينُ أخانا ُأنِسيْمَُس، ُ مَعَه وََسُأرِسُل ٩ بَكُْم. قُلُو يُشَّجِــَع وَأْن أخبارِي، َ آِخر تَعرِفُوا أْن الغَرَِض: لِهَذا إلَيكُْم ُ ُأرِسلُه
هُنا. َيجرِي بِما وََسيُخبِرانِكُْم مِنكُْم، واِحدٌ َ هُو الَّذِي َحبُوُب، الم

تَعلِيماٍت أعطَيتُكُْم أْن َسبََق وَقَْد بَرنابا. ُأخِت ابُن ًمَرقُُس وَأيضا أرَْستَرُْخُس، الّسِجِن، فِي رَفِيقِي َ ة َّ ِحي َّ الت يُهدِيكُمُ ١٠

ُ هُم فَهَؤُلاءِ يُْسطَُس، ً أيضا يُدعَى الَّذِي يَشُوعُ عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم ١١ َجيِّداً. ِ بِه بُوا رَّحِ إلَيكُْم، وََصَل فَإذا بِهِ. ُق َّ يَتَعَل ما فِي
عَزاءٍ َ مَصدَر فَكانُوا . يَهُودِّيٍ أصٍل مِْن بِالمَِسيِح المُؤمِنِينَ بَينِ مِْن اللهِ مَلـَكُوِت نَشرِ فِي مَعِي يَعمَلُونَ الَّذِيَن الوَِحيدُونَ

لِي. عَظِيٍم
ـِكُْم أجل مِْن ِبحَرارَةٍ واِم الدَّ عَلَى يَُصلِّي َ وَهُو يَسُوعَ. لِلمَِسيِح ٌ وَخادِم مِنكُْم واِحدٌ َ هُو الَّذي أبَفراُس عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم َكما ١٢

ةَ، َّ لاوُدِكي فِي الَّذِيَن أجِل وَمِْن ـِكُْم، أجل مِْن واِم الدَّ عَلَى يَتعَُب ُ ه َّ أن أشهَدُ وَأنا ١٣ مَِشيئَتَهُ. لـَكُْم َ يُؤَكِّد وَ ُ الله ِيكُمُ ّ َم ُن ي لـِكَْي
وَدِيماُس. َبِيُْب، الح بِيُب الّطَ لُوقا عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم َكما ١٤ هِيرابُولِيَس. فِي وَالَّذِيَن

خاتمة
تُقرَأ أْن وَبَعدَ ١٦ بَيتِه. فِي َتجتَمـِـُع َّتِي ال َ وَالـَكنِيسَة نِمفاَس عَلَى َسلِّمُوا ةَ، َّ لاوُدِكي فِي الّساِكنِينَ َ الإخوَة وا ُّ َحي ١٥

مِْن َستَِصلـُكُْم َّتِي ال رِسالَتِي ً أيضا ْ أنتُم وَاقرَُأوا ةِ. َّ لاوُدِكي فِي ِ المَوُجودَة ِ الـَكنِيسَة عَلَى ً أيضا فَلتُقرَْأ عَلَيكُْم، ُ الرِّسالَة ِ هَذِه
عَلَيها.» ّبُ َّ الر استَْأمَنََك َّتِي ال َ ة المَهَمَّ َمِّمَ ُت ت أْن عَلَى «احرِْص َس: ُّ لِأرِخب وَقُولُوا ١٧ ةَ. َّ لاوُدِكي

يَدِي: ِبخَّطِ َ ة َّ ِحي َّ الت ِ هَذِه بُولَُس، أنا لـَكُْم أكتُُب َتاِم، الخ وَفِي ١٨

اللهِ. ُ نِعمَة مَعَكُْم لِتَكُْن مَسُجوٌن. أنّنِي رُوا َّ تَذَك
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ِيكِي تَسالُون إلَى الُأولَى ُ الرِّسالَة
ُ مَعَكُم لِتَكُْن المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَفِي الآِب، ِ الله فِي َّتِي ال ِيكِي تَسالُون ِ َكنِيسَة إلَى وَتِيمُوثاوَُس، وَِسيلا بُولَُس مِْن ١

لامُ. وَالّسَ ُ النِّعمَة
وَإيمانُهُم ِيِكيِّينَ سالُون َّ الت ُ َحياة

النّابـِـَع عَمَلـَكُمُ وَأبِينا ِ الله أمامَ َ نَذكُر أْن ً أبَدا نَنسَى وَلا ٣ ِنا. َصلَوات فِي وَنَذكُرُكُْم ـِكُْم أجل مِْن ً دائِما َ الله ُ نَشكُر َنحُن ٢

َكما ٤ المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر فِي لـَكُْم الَّذِي جاءِ َّ الر مَِن النّابـِـَع ُ وََصبرَكُم تِكُْم، َّ َمحَب مِْن َ النّابِعَة ُ وَُجهُودَكُم يمانِكُْم، إ مَِن
لَهُ. لِتَكُونُوا اختارَكُْم ُ ه َّ أن ُ نَعلَم نا َّ لِأن اللهِ، مَِن بُونَ َحبُو الم ُ الإخوَة ها أّيُ َ الله ُ نَشكُر

كُنّا َكيَف تَعلَمُونَ ْ وَأنتُم المُقنـِـِع. ِ وَبُرهانِه القُدُِس وِح ُّ الر ةِ َّ بِقُو بَْل فَقَْط، بِالكَلاِم لا البِشارَةَ، لـَكُمُ أعلَنّا فَنَحُن ٥

وََسَط َ الرِّسالَة ُ وَقَبِلتُم . ّبِ َّ وَبِالر ِنا ب الاقتِداءِ عَلَى يصينَ حَر ْ صِرتُم فَقَْد ٦ لِفائِدَتِكُْم. ذَلَِك فَكانَ مَعَكُْم، كُنّا حينَ ُف نَتَصَرَّ
ِ مُقاَطعَة وَفِي َ ة َّ ِي مَكدُون ِ مُقاَطعَة فِي المُؤمِنِينَ لِكُّلِ ً قُدوَة بِذَلَِك ْ وَصِرتُم ٧ القُدُِس. وِح ُّ الر مَِن نابـِـٍع بِفَرٍَح َكثِيرَةٍ، مُعاناةٍ

ةَ. َّ ِي أخائ
يمانِكُْم إ عَْن النّاُس ُث يَتَحَّدَ مَكاٍن، كُّلِ وَفِي ةَ. َّ ِي وَأخائ َ ة َّ ِي مَكدُون خارَِج ى َّ َحت عِنْدِكُْم مِْن ّبِ َّ الر ُ كَلِمَة انتَشَرَْت فَقَدِ ٨

ً أيضا ثُونَ وَيَتَحَّدَ لَنا. استِقبالـِكُْم ةِ َّ َكيفِي عَْن ثُونَ يَتَحَّدَ أنفُسُهُْم فَهُْم ٩ ذَلَِك. عَْن ً َشيئا نَقُوَل أْن إلَى ِنا ب َ حاجَة فَلا بِاللهِ،
ماءِ، الّسَ مَِن ِ ابنِه َ َمجِيء تَنتَظِرُونَ كُْم َّ وَأن ١٠ ، الحَقِيقِّيَ الحَّيَ َ الإلَه لِتَخدِمُوا اللهِ، إلَى ْ وَرَِجعتُم الأوثانَ ُ تَرَكتُم َّكُْم أن َكيَف

الآتِي. ِ الله غََضِب مِْن َسيُخَلُِّصنا الَّذِي يَسُوعَ أْي الأمواِت، بِينِ مِْن ُ أقامَه الَّذِي الابِن
٢

ِيكِي تَسالُون فِي بُولَُس ُ ِخدمَة
مُعامَلَتُنا وَُأِسيئَْت عانَينا أْن َسبََق تَعلَمُونَ، َكما نا، َّ لـَِكن ٢ عَبَثاً. تَكُْن لَْم لـَكُْم يارَتَنا زِ أّنَ تَعلَمُونَ ْ أنتُم الإخوَةُ، ها أّيُ ١

لا يّاكُْم إ فَتَبِشيرُنا ٣ دِيدَةِ. الّشَ ِ المُقاوَمَة رُغمَ اللهِ، ِ بِبِشارَة لِنُكَلِّمَكُْم ٍ بِشَجاعَة نا أمَّدَ ذَلَِك بَعدَ َ الله أّنَ َ غَير فِيلِبِّي. فِي
اختَبَرَنا َ الله لِأّنَ ٍ ِثِقَة ب مُ َّ نَتَكَل نا َّ لـَِكن ٤ أحَدٍ. ِخداِع فِي ٍ رَغبَة عَْن أْو ةٍ، َّ نَقِي غَيْرِ دَوافـِـَع عَْن أْو فِينا، خَلٍَل عَْن ُ يَصدُر

بَنا. قُلُو ُ َيختَبِر الَّذِي َ الله نُرضِيَ أْن ِيدُ نُر بَْل النّاِس، مَِن ً أحَدا نُرضِيَ أْن ُنحاوُِل لا فَنَحُن البِشارَةِ. عَلَى َمَنَنا وَأئْت
وَلا ٦ ذَلَِك! عَلَى شاهِدُنا َ هُو ُ وَالله داِخلِنا، فِي ً َطمَعا ُنخفِي كُنّا وَلا تَعلَمُونَ، َكما مَعسُوٍل بِكَلاٍم إلَيكُْم نَأِت لَْم َنحُن ٥

ُسلْطانَنا َ نَستَخدِم أْن أرَْدنا، لَو ِنا، بِإمكان كانَ ُ ه َّ أن ِ العِلم مََع ٧ غَيرِكُْم. مِْن وَلا مِنكُْم لا أحَدٍ، مِْن مَديحٍ إلَى نَسعَى كُنّا
ةِ، َّ َحَب الم ِ هَذِه كُّلَ أحبَبناكُْم نا َّ وَلِأن ٨ وَتُرِضعُهُْم. أطفالِها عَلَى َتحنُو كَُأمٍّ بَينَكُْم، َ لُطَفاء كُنّا نا َّ لـَِكن لِلمَِسيِح. كَرُُسٍل عَلَيكُْم

ِجّداً. كُْم ُّ ُنحِب نا َّ لِأن أيضاً، أنفُسَنا بَْل فَقَْط، َ البِشارَة لا لـَكُْم، َ نُقَّدِم أْن راِضيْنَ كُنّا
نُعلُِن وََنحُن مِنكُْم أحَدٍ عَلَى ً عِبئا نَكُونَ لا ى َّ َحت نَهاٍر، لَيَل نَعمَُل كُنّا إْذ وََجهدَنا، تَعَبَنا تَذكُرُونَ ْ أنتُم الإخوَةُ، ها أّيُ ٩

مَلامَةٍ. وَدُونَ ٍّ بِر وَ َطهارَةٍ بِكُّلِ المُؤمِنِينَ ُ أنتُم بَينَكُْم َسلَكنا نا َّ أن َكيَف يَشهَدُ، ُ وَالله تَشهَدُونَ، ْ أنتُم ١٠ البِشارَةَ. لـَكُمُ
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وَأعدَْدناكُْم عناكُْم، َّ َشج وَهَكَذا ١٢ ابنَهُ. الأُب يُعامُِل َكما مِنكُْم واِحدٍ كُّلَ عامَلْنا نا َّ أن َكيَف ً تَماما تَعرِفُونَ ْ وَأنتُم ١١

َجِيدِ. الم ِ مُلـكِه إلَى يَدعُوكُْم الَّذِي ِ بِالله َلِيُق ي َكما تَسلـُكُوا أْن عَلَى كُْم ُّ وََنحُث عاِب. الّصِ ِ ِمُواَجهَة ل
بِالفِعِل: ِهيَ َكما بَْل بَشَرٍ، مِْن كَرِسالَةٍ لا قَبِلتُمُوها اللهِ، َ رِسالَة مِنّا ْ مْتُم َّ تَسَل أْن مُنذُ َّكُْم لِأن دائِماً، َ الله ُ نَشكُر وََنحُن ١٣

فِي يَسُوعَ المَِسيِح فِي ِ الله كَنائِِس مِثَل الإخوَةُ، ها أّيُ ْ صِرتُم فَقَْد ١٤ المُؤمِنِينَ. ُ أنتُم فِيكُْم تَعمَُل مازالَْت َّتِي ال ِ الله ِ كَرِسالَة
قَتَلُوا الَّذِيَن أنفُسُهُمُ اليَهُودُ وَهُمُ ١٥ اليَهُودِ. مَِن تِهِْم ُأمَّ ُ أبناء اضطَهَدَهُْم َكما تِكُْم ُأمَّ ُ أبناء اضطَهَدَكُْم فَقَدِ ةِ. َّ اليَهُودِي إقلِيِم
غَيرِ مََع مِ ُّ كَل َّ الت مَِن مَنعَنا ُيحاوِلُونَ ١٦ النّاِس. كُّلَ يُعادُونَ وَ اللهَ، يُرُضونَ لا فَهُْم وَاضطَهَدُونا. وَالأنبِياءَ، يَسُوعَ ّبَ َّ الر
ً أِخيرا عَلَيهِْم َ جاء وَالآنَ، يَفِيُض! َخطاياهُْم مِكياَل فَإّنَ عَلَيها، يُداوِمُونَ َّتِي ال الخَطايا ِ هَذِه وَبِسَبَِب َيخلُُصوا. لِئَلّا اليَهُودِ،

اللهِ. غََضُب
ِيَة ثان يارَتِهِْم زِ فِي بُولَُس ُ رَغبَة

وَتَعاَظمَ لَهفَتُنا، ازدادَْت ما وَسَرعانَ بِالفِكرِ. لا بِالجِسِم ً قَلِيلا ً زَمانا عَنكُْم انفََصلْنا فَقَدِ الإخوَةُ، ها أّيُ َنحُن أمّا ١٧

يطانَ الّشَ لـَِكّنَ إلَيكُْم، َ آتِي أْن الُأخرَى َ تِلو ً ة مَّرَ بُولَُس، أنا حاوَلُْت، يارَتِكُْم. ِ لِز َ نَأتِي أْن فَأرَْدنا ١٨ يَتِكُْم. رُؤ إلَى َشوقُنا
تَكُونُوا لَْم إْن َمجِيئِهِ، عِندَ يَسُوعَ ِنا ّ َب ر أمامَ نَقُِف عِندَما فَخرِنا وَتاُج وَفَرَُحنا رَجاؤُنا َ هُو فَمَْن ١٩ ةٍ. مَّرَ كُّلِ فِي أعاقَنِي

وَفَرَُحنا! َمجْدُنا ْ أنتُم نَعَْم، ٢٠ أنتُمْ؟
٣

يكَنا وَشَر أخانا تِيمُوثاوَُس إلَيكُْم وَأرَسلْنا ٢ أثِينا. فِي وَحدَنا نَبقَى أْن ْرنا َّ قَر الاحتِماِل، عَلَى نَقوَى نَعُْد لَْم وَعِندَما ١

يقاِت، الّضِ ِ هَذِه أمامَ تَتَزَعَزعُوا أْن يدُ ُأرِ لا فَأنا ٣ يمانَكُْم. إ وَيُشَّجِــَع يَكُْم ِّ يُقَو لـِكَي البِشارَةِ، إعلاِن وَفِي ِ الله ِ ِخدمَة فِي
نا َّ أن مِْن ً مُسبَقا ْرناكُْم حَّذَ مَعَكُْم، كُنّا ِحينَ نا َّ أن تَذكُرُونَ كُْم ـَّ لَعَل ٤ مِنهُ. َّ مَفَر لا أمٌر يقاِت الّضِ َ مُواَجهَة أّنَ تَعرِفُونَ كُْم َّ لِأن
أرَسلُت الاحتِماِل، عَلَى أقوَى أعُْد لَْم أنِّي فَبِما ٥ تَعلَمُونَ. َكما بِط، بِالّضَ حَدََث ما َ هُو وَهَذا ِضيقاٍت. عَلَى مُقبِلُونَ
تَعَبِي َسيَكُونُ عِندَئِذٍ، وَغَلَبَكُْم. أغواكُْم قَْد ُجَرُِّب الم يَكُونَ أْن أخشَى ُكنُت فَقَْد يمانِكُْم. إ َ حالَة يَعرَِف لـِكَي تِيمُوثاوَُس

ُسدًَى. ضاعَ قَْد
ً دائِما َّكُْم بِأن أخبَرَنا وَقَْد تِكُْم. َّ وََمحَب يمانِكُْم إ عَْن ً مُفرِحَة ً أخبارا وَأخبَرَنا عِندِكُْم، مِْن تِيمُوثاوُُس عادَ قَْد ها لـَِكْن ٦

يَتِكُْم. رُؤ إلَى َنحُن َكما يَتِنا، رُؤ إلَى مُشتاقُونَ َّكُْم وَأن بِالخـَيْرِ، تَذكُرُونَنا
كُْم َّ لِأن مُنتَعِشونَ، َنحُن فَالآنَ ٨ يمانِكُْم. إ بِأخبارِ عْنا تَشَّجَ ِضيٍق، مِْن فِيهِ َنحُن ما كُّلِ رُغمَ الإخوَةُ، ها أّيُ وَهَكَذا ٧

إلَهِنا ِ َحضرَة فِي يَغمُرُنا الَّذِي الفَرَِح هَذا كُّلِ مََع ِ بِالمُقارَنَة ً كافِيا ذَلَِك يَكُونَ لَْن اللهَ، َشكَرنا وَمَهما ٩ ! ّبِ َّ الر فِي ِتُونَ ثاب
َ ة َّ أي نَسُّدَ أْن إلَى نَشتاُق فَنَحُن لِوَجهٍ. ً وَجها يَتِكُْم رُؤ مِْن ُ الله نَنا ُمَّكِ ي أْن بِإلحاٍح ً وَنَهارا ً لَيلا نَُصلِّي وََنحُن ١٠ بِسَبَبِكُْم.

يمانِكُْم. إ فِي ثَغرَةٍ
أْن ّبِ َّ الر مَِن وَأطلُُب ١٢ إلَيكُْم. يقَنا َطرِ َ يُوَجِّه أْن يَسُوعَ ِنا ّ َب ر وَمِْن أبُونا، َ هُو الَّذِي إلَهِنا مِْن أطلُُب لِذَلَِك ١١
ً طاهِرَة وََيجعَلُها بَكُْم قُلُو يُقَوِّي فَهَذا ١٣ لـَكُْم. تُنا َّ َمحَب تَفِيُض َكما الفَيِض، ى َّ َحت وَلِلجَمِيِع لِبَعٍض بَعُضكُْم ةِ َّ َحَب الم فِي تَزدادُوا

ِس. المُقَّدَ ِ َشعبِه مََع ِنا ّ َب ر ِ عَودَة عِندَ وَأبِينا إلَهِنا أمامَ ً َسة وَمُقَّدَ
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٤
الله تُرضِي َّتِي ال ُ َياة الح

بِالفِعِل. ُ ُمارُِسونَه وَت مِنّا ُ متُمُوه َّ تَعَل ما فَهَذا للهِ، ً مُرِضيَة َحياةً َتحيَوا أْن يَسُوعَ ّبِ َّ الر بِاسِْم مِنكُْم نَطلُُب نا َّ فَإن وَبَعدُ، ١

ما َ هُو وَهَذا ٣ يَسُوعَ. الرِّّبِ بِسُلطاِن أعطَيناكُْم وَصايا َ ة َّ أي تَعلَمُونَ ْ فَأنتُم ٢ ذَلَِك. فِي َ أكثَر مُوا تَتَقَّدَ أْن ِيدُكُْم نُر نا َّ أن َ غَير
َكيَف مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ مَ َّ يَتَعَل أْن ُ الله ِيدُ يُر ٤ . الجِنسِّيِ الانحِلاِل عَِن تَبتَعِدُوا وَأْن لَهُ، ِسينَ َّ مُكَر تَكُونُوا أْن اللهُ، ُ ِيدُه يُر
لا َ وَهُو ٦ اللهَ. يَعرِفُونَ لا الَّذِيَن ونَ ُّ الوَثَنِي يَفعَُل َكما لِشَهَواتِهِ، ُ نَفسَه أحَدٌ يَترُكَ بِأْن لا ٥ وَكَرامَةٍ، بِقَداَسةٍ ُ َجسَدَه يَضبُُط
أْن َسبََق َكما الخَطايا، ِ هَذِه مِثِل عَلَى النّاَس َسيُجازِي ّبُ َّ فَالر الأمرِ. هَذا فِي ُ يَستَغِلَّه أْو أِخيهِ إلَى أحَدٌ َ يُِسيئ أْن ِيدُ يُر
بَشَراً، يَرفُُض لا َ علِيم َّ الت هَذا يَرفُُض مَْن ً إذا ٨ القَداَسةِ. َحياةِ إلَى بَْل جاَسةِ، َّ الن َحياةِ إلَى يَدعُنا لَْم ُ فَالله ٧ ْرناكُْم. حَّذَ

وَس. القُّدُ ُ رُوحَه يُعطِينا ً أيضا الَّذِي َ الله يَرفُُض بَْل
مَِن أنفُسُكُْم ْ أنتُم ْ متُم َّ تَعَل فَقَْد َشيئاً. إلَيكُْم أكتَُب لِأْن داعيَ فَلا المَِسيِح، فِي لِأخوَتِكُْم تِكُْم َّ بِمََحب ُق َّ يَتَعَل ما فِي أمّا ٩

نا َّ أن َ غَير ةَ. َّ ِي مَكدُون ِ مُقاَطعَة أنحاءِ جَمِيِع فِي ِ الإخوَة جَمِيِع مََع ُ تَفعَلُونَه ما َ هُو وَهَذا ١٠ بَعضاً. بَعُضكُْم وا ُّ ُتحِب أْن ِ الله
وَاعْمَلُوا ةِ، الخاّصَ بِشُؤُونِكُمُ وا وَاهتَمُّ هادِئَةٍ، َحياةٍ إلَى اطمَُحوا ١١ باستِمراٍر. تَكُْم َّ َمحَب ِيدُوا تَز أْن عَلَى ُ الإخوَة ها أّيُ كُْم ُّ َنحُث

أحَدٍ. إلَى ُمحتاِجينَ تَكُونُونَ وَلا ُسلوَككُْم، ِ الـَكنِيسَة خارَِج هُْم الَّذِيَن ُ َيحـتَرِم فَبِهَذا ١٢ أوَصيناكُْم. َكما بِأيدِيكُْم
َّّب الر ُ عَودَة

الَّذِيَن النّاِس كَباقِي َتحزَنُوا لا لـِكَي وَذَلَِك بِالمَِسيِح، مُؤمِنِينَ رَقَدُوا الَّذِيَن أمرِ عَْن تَعرِفُوا أْن يدُكُْم ُأرِ ُ الإخوَة ها أّيُ ١٣
يَسُوعَ مََع ُ َسيُحضِر َ الله بِأّنَ ً أيضا نُؤمُِن لِذَلَِك الأمواِت، بَينِ مِْن وَقامَ ماَت يَسُوعَ أّنَ نُؤمُِن َنحُن ١٤ رَجاءٌ. لَهُْم لَيَس

نَفِسهِ: ّبِ َّ الر مَِن ٌ رِسالَة َ هُو الآنَ لـَكُمُ ُ نَقُولُه وَما ١٥ بِيَسُوعَ. مُؤمِنِينَ رَقَدُوا الَّذِيَن ُأولَئَِك
ماءِ، الّسَ مَِن َسيَنزُِل ُ نَفسَه ّبَ َّ الر إّنَ إْذ ١٦ ماتُوا. الَّذِيَن نَسبَِق لَْن ، ّبِ َّ الر ِ عَودَة ى َّ َحت الباقِينَ َ الأحياء َنحُن نا َّ إن
رَقَدُوا الَّذِيَن ُأولَئَِك الأمواِت بَينِ مِْن ً لا أّوَ ُ يَقُوم حينَئِذٍ، اللهِ. بُوِق وََصوِت ِ المَلائِكَة رَئِيِس بَِصوِت مُدَّوٍ أْمٌر ُ وََسيَصدُر
مََع َسنَكُونُ وَهَكَذا الهَواءِ. فِي ّبَ َّ الر َ لِنُلاقِي مَعَهُْم ُحِب الّسُ إلَى الباقِينَ َ الأحياء َنحُن نُرفَُع َّ ثُم ١٧ بِالمَِسيِح، مُؤمِنِينَ

الكَلاِم. بِهَذا ً بَعضا بَعَضكُْم فَشَّجِعُوا ١٨ الأبَدِ. إلَى ّبِ َّ الر
٥

َّّب الر ِ لعَودَة استَعِّدوا
أنفُسُكُْم ْ فَأنتُم ٢ وَمَواعِيدِها، الُأمُورِ ِ هَذِه حُدُوِث تَوارِيخِ َحوَل إلَيكُْم أكتَُب أْن لِي َ حاجَة لا الإخوَةُ، ها أّيُ ١

الهَلاكُ يُفاِجئُهُمُ وَالأمانُ،» لامُ الّسَ «اقتَرََب النّاُس: يَقُوُل فَحـِينَ ٣ يِل. َّ الل فِي كَلِّصٍ َسيَْأتِي ّبِ َّ الر ِ عَودَة يَومَ أّنَ تَعلَمُونَ
يُفاِجئَكُْم ى َّ َحت ِ لمَة الّظُ فِي ْ فَلَستُم ُ الإخوَة ها أّيُ أنتُمْ، أمّا ٤ الهَرَِب. عَلَى يَقدِرُونَ فَلا الوِلادَةِ، بِآلاِم ُبلَى الح ُ المَرأة تُفاجَُأ َكما

َظلاٍم. أْو لَيٍل إلَى نَنتَمِي وَلَسنا نَهاٍر، ُ وَأبناء نُوٍر ُ أبناء ً جَمِيعا ْ فَأنتُم ٥ . كَلِّصٍ اليَومُ ذَلَِك
وَالَّذِيَن يِل، َّ الل فِي يَنامُونَ ما َّ فَإن يَنامُونَ فَالَّذِيَن ٧ وَنَصُح. لِنَستَيقِْظ بَْل الآخَرُونَ، يَنامُ َكما نَنامَ أْن لَنا يَنبَغي فَلا ٦

َ رَجاء ِخْذ َّ وَلْنَت دِرعاً، َ ة َّ َحَب وَالم الإيمانَ َلبِِس وَن فَلْنَْصُح هارِ، النَّ إلَى نَنتَمِي الَّذِيَن َنحُن أمّا ٨ يِل. َّ الل فِي يَسكَرُونَ ما َّ فَإن يَسكَرُونَ
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أجلِنا، مِْن ماَت الَّذِي َ فَهُو ١٠ ِنا. ّ َب ر المَِسيِح بِيَسُوعَ الَّذِي لِلخَلاِص بَْل لِلغََضِب، َيخـتَرنا لَْم ُ فَالله ٩ ُخوذَةً. َلاِص الخ
ُ أحَدُكُم وَابنُوا بَعضاً، بَعَضكُْم َشجِّعُوا لِذَلَِك ١١ راقِدِيَن. أْم ِ عَودَتِه عِندَ ً أحياء نَزاُل ما أكُنّا ٌ َسواء مَعَهُ، ً جَمِيعا َنحيا لـِكَي

الآنَ. تَفعَلُونَ َكما الآخَرَ،
ة َّ ِختامِي وََتحِيّاٌت تُوِجيهاٌت

يُعَلِّمُونَكُْم. وَ ّبِ َّ الر يِق َطرِ فِي وَيُرِشدونَكُْم ـِكُْم أجل مِْن يَتعَبُونَ الَّذِيَن تُقَّدِرُوا أْن الإخوَةُ، ها أّيُ مِنكُْم، نَطلُُب َّ ثُم ١٢
َيخدِمُونَكُْم. هُْم لِأّنَ ةِ َّ َحَب بِالم ً َكثِيرا تُكرِمُوهُْم أْن نَسألـُكُْم ١٣

الخائِفِينَ. تُشَّجِعُوا وَأْن الـَكسالَى، تُنذِرُوا أْن عَلَى ُ الإخوَة ها أّيُ نُشَّجِعُكُْم َكما ١٤ بَعٍض. مََع بَعُضكُْم َسلاٍم فِي عِيشُوا
واِحدٍ كُّلُ ً دائِما اسعُوا بَِل بِمِثلِهِ، رَّ َّ الش أحَدٌ ُيجازَِي أْن مِْن وَاحذَرُوا ١٥ بَِصبرٍ. َمِيِع الج مََع وَتَعامَلُوا عَفاءَ، الّضُ اسنِدُوا
ِ فَهَذِه حينٍ، كُّلَ َ الله اشكُروا ١٨ واِم. الدَّ عَلَى وا ُّ َصل ١٧ ِحينٍ. كُّلِ فِي افْرَحوا ١٦ النّاِس. كُّلِ وَخَيرِ أِخيهِ خَيرِ إلَى

يَسوعَ. المَسيِح فِي لـَكُْم ِ الله ُ مَشيئَة ِهيَ
َ هُو بِما كُوا تَمَّسَ َّ ثُم شَيءٍ كُّلَ امتَِحنُوا لـَِكِن ٢١ بُوّاِت. ُّ الن تَتَجاهَلُوا لا ٢٠ فِيكُْم. القُدُِس وِح ُّ الر عَمََل تُطفِئُوا لا ١٩

وَلْيَحفَْظ بِالكامِِل. ُ لَه سينَ مُقَّدَ َسلاٍم، كُّلِ ُ مَصدَر َ هُو الَّذِي نَفسُهُ، ُ الله وَلْيَجعَلـكُمُ ٢٣ شَرٍّ. كُّلَ بُوا َّ َتجَن ٢٢ صاِلحٌ.
أميٌن دَعاكُْم الَّذِي ُ وَالله ٢٤ المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ِ عَودَة عِندَ مَلامَةٍ بِلا وََجسَداً، ً وَنَفسا ً رُوحا كَيانِكُْم، كُّلَ ً أيضا

وََسيُتَمِّمَها. لِدَعوَتِهِ،
ُ الرِّسالَة ِ هَذِه تُقرَأ أْن ّبِ َّ بِالر أناِشدُكُْم ٢٧ َسةٍ. مُقَّدَ بِقُبلَةٍ المُؤمِنِينَ جَمِيَع وا ُّ َحي ٢٦ أجلِنا. مِْن وا ُّ َصل ُ الإخوَة ها أّيُ ٢٥

مَعَكُْم. المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ نِعمَة وَلْتَكُْن ٢٨ الإخوَةِ. جَمِيِع عَلَى
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ِيكِي تَسالُون إلَى ُ الثّانيَة ُ الرِّسالَة
المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر أبِينا ِ الله إلَى تَنتَمِي َّتِي ال ِيكِي تَسالُون ِ َكنِيسَة إلَى وَتِيمُوثاوَُس، وَِسلْوانَُس بُولَُس مِْن ١

المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَمَِن أبِينا، ِ الله مَِن لامُ وَالّسَ ُ النِّعمَة لـَكُمُ لِتَكُْن ٢

مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ ُ ة َّ وََمحَب عَظِيماً، ً ُمُوّا ن يَنمُو يمانَكُْم إ لِأّنَ الإخوَةُ. ها أّيُ ـِكُْم، أجل مِْن َ الله َ نَشكُر أْن ً دائِما عَلَينا يَنبَغِي ٣

َّتِي ال يقاِت وَالّضِ الإساءاِت كُّلِ وََسِط فِي وَإيمانِكُْم َصبرِكُْم بِسَبَِب ِ الله كَنائِِس بَينَ بِكُْم ُ نَفتَِخر وََنحُْن ٤ تَتَزايَدُ. ِيَْن لِلآخَر
َتحتَمِلُونَها.

الله ُ دَينُونَة
مُونَ َّ تَتَأل الَّذِي ِ الله مَلـَكُوِت دُُخوَل مُستَِحّقِينَ ُتحسَبُوا أْن لـَكُْم يدُ يُر ُ ه َّ أن إْذ حُكمِهِ، فِي َعادٌِل الله أّنَ عَلَى دَلِيٌل وَهَذا ٥
يِق لِلّضِ ُضونَ َّ تَتَعَر الَّذِيَن ُ أنتُم يُكافِئَكُْم وَأْن ٧ يِق، بِالّضِ يُضايِقُونَكُْم الَّذِيَن ُيجازَِي أْن العَدِل مَِن ُ ه َّ أن يَرَى ُ وَالله ٦ أجلِهِ. مِْن
يَن، َبّارِ الج ِ مَلائَِكتِه مََع ماءِ الّسَ مَِن َسيَنزُِل إْذ ماءِ. الّسَ مَِن يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُظهُورِ عِندَ ً أيضا َنحُن َسيُكافِئُنا َكما بِالرّاحَةِ،
يَسُوعَ. ّبِ َّ بِالر َ المُتَعَلِّقَة َ البِشارَة يُطِيعُوا أْن يَرفُُضونَ وَالَّذِيَن اللهَ، يَعرِفُونَ لا الَّذِيَن كُّلَ وََسيُجازي مُلتَهِبَةٍ، ناٍر وََسَط ٨

ِ َشعبِه بَيْنَ دَ لِيَتَمَجَّ يَْأتِي يَومَ ١٠ ِ َجِيدَة الم ِ تِه َّ قُو وَمِْن يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَجهِ مِْن وََسيُبعَدُونَ أبَدِيّاً. ً دَمارا جَزاؤُهُْم فَسَيَكُونُ ٩

عَنهُ. ِنا بِشَهادَت ْ آمَنتُم كُْم َّ لِأن أنتُمْ، فِيهِْم بِمَْن المُؤمِنِينَ كُّلُ ُ وََسيُبهَر ِس، المُقَّدَ
ُيحَّقَِق وَأّنَ إلَيها، دَعاكُْم َّتِي ال لِلحَياةِ مُستَِحّقِينَ َيجعَلـَكُْم أْن إلَهِنا مِْن طالِبِينَ دائِماً، ـِكُْم لأجل نَُصلِّي هَذا أجِل مِْن ١١

فِيهِ، ْ أنتُم دُونَ َمَجَّ وَتَت فِيكُْم، يَسُوعَ ِنا ّ َب ر اسمُ دُ َمَجَّ يَت وَبِهَذا ١٢ يمانِكُْم. إ مِْن نابـِـٍع عَمٍَل وَكُّلِ ِ الّصاِلحَة نَواياكُِم كُّلَ ِ بِقُدرَتِه
المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا، ّ َب وَر إلَهِنا ِ نِعمَة َحسََب

٢
َّب للر الثّاني ِ َجِيء الم قَبَل

ُ إدراَككُم فَجأةً تَفقِدُوا لا أْن ٢ ُ الإخوَة ها أّيُ مِنكُْم فَنَرُجوا بِهِ، ً مَعا ِنا وَالتِقائ المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ِ لِعَودَة ِ بِالنِّسبَة أمّا ١
بِالفِعِل. َ جاء قَْد ّبِ َّ الر يَومَ أّنَ ِعي وَتَّدَ إلَينا، تُنسَُب رِسالَةٍ أْو تَعلِيٍم أْو ةٍ َّ نُبُو بِسَبَِب تَنزَِعجُوا أْو الأمرِ، هَذا َحوَل َ لِيم الّسَ
ُ الـَكبِيْر دُ ُّ َّمَر الت َ يَْأتِي أْن قَبَل َ يَأتِي لَْن ّبِ َّ الر يَومَ لِأّنَ هَذا أقُوُل كانَْت. يقَةٍ َطرِ ةِ َّ بِأي أحَدٌ َيخدَعَكُْم أْن مِْن احتَرُِسوا ٣

فَوقَها ُ نَفسَه وََيجعَُل «مَعبُودٌ،» أْو «إلَهٌ» ُ ه َّ أن عَلَى إلَيهِ ُ يُشار ما كُّلَ ُ َسيُقاوِم الَّذِي ٤ المَعِصيَةِ،» «رَجُُل َ يَظهَر وَ لاً، أّوَ
اللهَ! ُ نَفسُه َ هُو ُ ه َّ أن ً عِيا مُّدَ هُناكَ وََيجلُِس ِ الله هَيكَِل إلَى َسيَدخُُل ُ ه َّ إن بَْل كُلِّها.

هُورِ، الّظُ مَِن الآنَ ُ يَمنَعُه الَّذِي ما تَعرِفُونَ كُْم َّ فَإن وَهَكَذا ٦ مَعَكُْم؟ بَعدُ وَأنا هَذا لـَكُْم أقُوُل ُكنُت أنِّي تَذكُرُونَ ألا ٥
ُ مَنعَه َسيُواِصُل الآنَ ُ يَمنَعُه الَّذِي لـَِكِن بِالفِعِل، تَعمَُل ِ للمَعِصيَة َ ة َّ الخَفِي َ ة َّ القُو لِأّنَ ٧ المُعَيَّنِ. الوَقِت فِي ُ َسيَظهَر َحيُث
يَعُودُ عِندَما ُ وَيُدَمِّرُه َمِهِ، ف مِْن ٍ ِنَفخَة ب يَسُوعُ ّبُ َّ الر ُ وََسيُبِيدُه العاصِي، ذَلَِك ُ َسيَظهَر ِحينَئِذٍ، ٨ المانـِـُع. هَذا يُرفََع أْن إلَى

َجِيدِ. الم ِ ُظهُورِه فِي
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ِ رّ َّ الش أشكاِل كُّلَ ُ َسيَستَخدِم ١٠ كاذِبَةٍ. وَعَجائَِب وَبِبَراهينَ ٍ عَظِيمَة ةٍ َّ بِقُو ً با مَصُحو بلِيَس، إ ةِ َّ بِقُو ُ َمجِيئُه وََسيَكُونُ ٩

وَلِهَذا ١١ ُيخَلِّصُهُْم. الَّذِي الحَّقَ وا ُّ ُيحِب أْن رَفَُضوا هُْم لِأّنَ ـِكُونَ وََسيَهل الهَلاِك. يِق َطرِ عَلَى ِيَْن الّسائِر لِيَخدَعَ ُخادِِع، الم
يَُصّدِقُونَ لا الَّذِيَن كُّلَ ُ الله وََسيَدِيُن ١٢ الخِداعَ. يَُصّدِقُوا لـِكَي فِيهِْم، لِتَعمََل لاِل الّضَ َ ة َّ قُو إلَْيهِْم ُ الله يُرِسُل بَِب، الّسَ

بِالإثِم. ذُونَ يَتَلَذَّ بَْل الحَّقَ
لِلخَلاص ُمختارُونَ

ُ ه َّ لِأن َ الله َ نَشكُر أْن يَنبَغي . ّبِ َّ الر مَِن بُونَ َحبُو الم ُ الإخوَة ها أّيُ ـِكُْم أجل مِْن ً دائِما َ الله َ نَشكُر أْن فَيَنبَغي َنحُن وَأمّا ١٣

ُ الله ُ دَعاكُم ١٤ بِالحَّقِ. ْ أنتُم يمانِكُْم وَبِإ يُقَّدُِسكُْم، الَّذِي القُدُِس وِح ُّ الر بِعَمَِل وَذَلَِك َتخلُُصوا، لـِكَي البَدءِ مَِن اختارَكُْم
فَاثبُتُوا ١٥ المَِسيِح. يَسُوعَ نا َّ َب ر َيخُّصُ الَّذِي َجدِ الم عَلَى َتحُصلُوا لـِكَي بِها، بَشَّرناكُْم َّتِي ال ِ البِشارَة ِ بِواِسطَة َلاِص الخ هَذا إلَى

بِرِسالَتِنا. أْم بِالكَلاِم ٌ َسواء مِنّا، متُمُوها َّ تَسَل َّتِي ال قالِيدِ َّ بِالت كُوا وَتَمَّسَ الإخوَةُ، ها أّيُ
راِسخاً، ً وَرَجاء ً أبَدِيّا ً عَزاء ِ ِنِعمَتِه ب وَأعطانا تَهُ، َّ َمحَب لَنا َ أظهَر الَّذِي أبانا َ وَالله نَفسَهُ، المَِسيَح يَسُوعَ ّبَ َّ الر فَلَيَت ١٦

وَتَقُولُونَهُ. ُ تَعمَلُونَه صاِلحٍ شَيءٍ كُّلِ فِي يكُْم ِّ يُقَو وَ يكُْم ِّ يُعَز أْن ١٧

٣
أجلِنا مِْن ُّوا َصل

عِندَكُْم. حَدََث َكما دَ، َمَجَّ وَتَت ٍ بِسُرعَة ّبِ َّ الر ُ رِسالَة َ تَنتَشِر لـِكَي أجلِنا، مِْن وا ُّ تَُصل أْن مِنكُْم نَطلُُب الإخوَةُ، ها أّيُ ً أِخيرا ١

َ وَهُو دائِماً، أمِيٌن ّبَ َّ الر لـَِكّنَ ٣ ، ّبِ َّ بِالر يُؤمِنُونَ النّاِس كُّلُ فَلَيَس الأشرارِ. المُنَحرِفِينَ مَِن ّبُ َّ الر يُنقِذَنا أْن وا ُّ وََصل ٢
أوَصيناكُْم. بِما وََستَعمَلُونَ تَعمَلُونَ كُْم َّ أن وَمُتَأكِّدُونَ بِشَأنِكُْم، ّبِ َّ بِالر واثِقُونَ َنحُن ٤ يْرِ. الشِّرِّ مَِن وََيحرُُسكُْم يكُْم ِّ َسيُقَو

المَِسيِح. َصبرِ وَإلَى ِ الله ةِ َّ َمحَب إلَى بَكُْم قُلُو ُ يُوَجِّه ّبَ َّ الر فَلَيَت ٥

العَمَل ُ ة َّ أهَمِّي
َحسََب وَلَيَس الـَكسَِل، َ َحياة َيحيا أٍخ كُّلَ بُوا َّ تَتَجَن أْن المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بِاسِْم ُ الإخوَة ها أّيُ نُوِصيكُْم، وَالآنَ ٦

َكسالَى. نَكُْن لَْم بَينَكُْم عِشنا فَحـِينَ ِنا. ب تَقتَدُوا أْن يَنبَغِي َكيَف تَعرِفُونَ كُْم َّ لِأن هَذا أقُوُل ٧ عَنّا. ُ أخَذَه الَّذِي قلِيدِ َّ الت
وَهَذا ٩ مِنكُْم. أحَدٍ عَلَى َ عِبئِا نَكُونَ لِئَلّا ً وَنَهارا ً لَيلا وَتَعِبنا عَمِلنا بَْل مُقابٍِل، دُونَ أحَدٍ عِندِ مِْن ً َطعاما نَأكُْل لَْم ٨

كُنّا فَلَمّا ١٠ ِنا. ب فَتَقتَدُوا ً مِثالا لـَكُْم نَضرَِب لـِكَي بِأيدينا عَمِلْنا نا َّ لـَِكن مِنكُْم، دَعٍم َطلَِب فِي لَنا َحّقَ لا ُ ه َّ أن يَعنِي لا
التّالِيَةَ: َ القاعِدَة لـَكُمُ وََضعنا عِندَكُْم،

يَأكَُل.» أْن ُ لَه َيحِّقُ فَلا يَعمََل، أْن يَرفُُض أحَدٌ كانَ «إْن
بِلا وَهُناكَ هُنا َيجرُونَ بَْل بِأعمالِهِْم، يَنشَغِلُونَ وَلا الـَكسَِل َ َحياة َيحيَونَ مِنكُْم ً بَعضا أّنَ نَسمَُع نا َّ لِأن هَذا نَقُوُل ١١

خُبزَهُْم يَكِسبُوا وَأْن بِهُدُوءٍ، يَشتَغِلُوا أْن المَِسيِح يَسُوعَ ّبِ َّ الر فِي هُْم وََنحُثُّ الأشخاَص هَؤُلاءِ مِثَل نَأمُرُ فَنَحُن ١٢ هَدٍَف.
الرِّسالَةِ، ِ هَذِه فِي الوارِدِ تَعلِيمَنا يُطِيُع لا أحَدٌ كانَ وَإذا ١٤ الخـَيرِ. عَمَِل مِْن وا ُّ تَمَل فَلا الإخوَةُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ١٣ ِتَعَبِهِْم. ب

كَأٍخ. ُ انَصُحوه بَِل َكعَدُّوٍ، ُ تُعامِلُوه لا لـَِكْن ١٥ نَفِسهِ. مِْن َيخجََل لـِكَي ُتخالِطُوهُ، وَلا لَدَيكُْم. ً مَعرُوفا فَلْيَكُْن
خاتِمَة
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جَمِيعاً. مَعَكُْم ّبُ َّ الر وَلْيَكُِن ناِحيَةٍ. كُّلِ وَمِْن ِحينٍ، كُّلَ ً َسلاما ُ نَفسَه لاِم الّسَ رَّبُ لِيُعطِكُْم وَالآنَ، ١٦

رِسالَةٍ: كُّلَ وَُأوَقـِّـُع أكتُُب هَكَذا يَدِي. ِبخَّطِ َ ة َّ ِحي َّ الت ِ هَذِه أكتُُب بُولَُس، أنا وَها ١٧

جَمِيعاً. مَعَكُْم المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ نِعمَة لِتَكُْن ١٨
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تِيمُوثاوُس إلَى الُأولَى ُ الرِّسالَة
َ ابنِي تِيمُوثاوَُس، إلَى ٢ ِنا. رَجائ يَسُوعَ المَِسيِح وَأمرِ ُمخَلِِّصنا، ِ الله بِأمرِ يَسُوعَ لِلمَِسيِح رَُسوٌل َ هُو الَّذي بُولَُس مِْن ١

ِنا. ّ َب ر يَسُوعَ، المَِسيِح وَمَِن الآِب، ِ الله مَِن وََسلامٌ ٌ وَرَحمَة ٌ نِعمَة لََك لِيَكُْن الإيماِن: فِي الأِصيِل
الزّائِفَة عالِيِم َّ الت مَِن َتحذِيْراٌت

تَْأمُرَ أْن يدُكَ ُأرِ فَأنا ةَ. َّ ِي مَكدُون إلَى ً مُتَوَّجِها ُكنَت ِحينَ مِنَك َطلَبُت أْن َسبََق َكما أفَسَُس، فِي تَبقَى أْن يدُكَ أرِ ٣

ِ فَهَذِه تَنتَِهي. لا نَسٍَب وََسلاِسِل ِلخُرافاٍت يَنتَبِهوا لا بِأْن وَمُْرهُْم ٤ خاطِئَةٍ. عَقائِدَ نَشرِ عَْن فُوا َّ يَتَوَق أْن نِينَ َّ مُعَي ً ُأناسا
مِْن ِ النّابِعَة ةِ َّ َحَب الم عَلَى شِجيُع َّ الت َ هُو ةِ َّ الوَِصي ِ هَذِه وَهَدَُف ٥ بِالإيماِن. ُق تَتَحَّقَ َّتِي ال ِ الله ُخطََط لا المُشاجَراِت، ُ تُعَزِّز ُأمُورٌ

ُمخلٍِص. وَإيماٍن ، صاِلحٍ وََضمِيرٍ ، نَقِّيٍ قَلٍب
يَكُونُوا أْن ِيدُونَ يُر وَهُْم ٧ الفارِغَةِ. الأحادِيِث إلَى وَالتَفَتُوا ةِ، َّ الأساِسي الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن بَعضُهُْم انحَرََف فَقَدِ ٦

أحَدٌ كانَ إْن ٌ صاِلحَة َ يعَة رِ َّ الش أّنَ فَنَعرُِف َنحُن أمّا ٨ ِثِقَةٍ! ب ُ يُؤَكِّدُونَه ما أْو ُ يَقُولُونَه ما يَفهَمُوا أْن دُونَ ِ يعَة رِ َّ لِلش مُعَلِّمِينَ
وَالخُطاةَ، الأتقِياءِ َ وَغَير وَالمُتَمَرِّدِيَن َ العُصاة بَِل الّصاِلحـِينَ، تَستَهدُِف لا َ يعَة رِ َّ الش أّنَ ً ِما عال ٩ َصحِيحَةٍ، ٍ يقَة بِطَرِ يُطَبِّقُها
العَبِيدِ، وَُتجّارَ ِجنِسيّاً، وَالّشاذِّيَْن ِجنِسيّاً، وَالمُنحَلِّيْنَ ١٠ َلَةِ، القَت وَجَمِيَع هاتِهِْم، ُأمَّ َ َلَة وَقَت آبائِهِْم َ َلَة وَقَت يِّينَ، نيَوِ وَالدُّ ِجِسينَ َّ وَالن
ِ الله مَِن ِ ِيَة الآت ِ َجِيدَة الم ِ البِشارَة مََع يَنسَِجمُ الَّذِي ١١ حيَح الّصَ َ علِيم َّ الت ُ يُقاوِم مَْن وَكُّلَ ورِ، ُّ الز وَشاهِدي وَالـكَذّابِينَ

عَلَيها. ُ الله استَْأمَنَنِي َّتِي وَال المُبارَِك،
رَحمَتِه عَلَى ِ لله ٌ ُشكر

ُكنُت نِي َّ أن مََع بِهَذا أكرَمَنِي ١٣ ِلخِدمَتِهِ. نَنِي َّ وَعَي ً أمِينا اعتَبَرَنِي ُ ه َّ لِأن قَوّانِي، الَّذِي نا، َّ َب ر يَسُوعَ المَِسيَح ُ أشكُر وَأنا ١٢

عَْن فَعَلُْت ما فَعَلُْت أنِّي َحيُث رُِحمُت، أنِّي َ غَير وَعَنِيفاً. ً وَمُضطَهِدا ً ُمجَّدِفا ُكنُت اللهِ. قَدرِ مِْن أنتَقُِص مَضَى فِيما
يَسُوعَ. المَِسيِح فِي لذَيِْن َّ ال ِ ة َّ َحَب وَالم الإيماِن مََع فاَضْت ِنا ّ َب ر َ نِعمَة لـَِكّنَ ١٤ َجهٍل. وَعَْن يماٍن إ عَدَِم

أسوَُأهُْم! وَأنا الخُطاةَ، لِيُخَلَِّص عالَمَنا يَسُوعُ المَِسيُح دَخََل لَقَْد كامِلاً: ً قُبُولا وَيَستَِحّقُ ِ بِالثِّقَة ٌ جَدِير قَوٌل هَذا ١٥
يَضرُِب َ وَهُو َصبرِهِ. كامَِل الخُطاةِ، أسوَأ أنا لِي ِ باستِخدامِه يَسُوعُ، المَِسيُح يُبَيِّنَ لـِكَي بَِب: الّسَ لِهَذا رُِحمُت نِي َّ لـَِكن ١٦

الوَِحيدِ ِ لِلإلَه المَنظُورِ، وَغَيرِ الخالِدِ ١ رمَدِّيِ َّ الس فَلِلمَلِِك ١٧ ةَ. َّ الأبَدِي َ َياة الح لِيَنالُوا ً مُستَقبَلا ِ بِه َسيُؤمِنُونَ ذِيَن َّ لِل ً مَثَلا بِي
آمِين. الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى َجدُ وَالم ُ الـكَرامَة

أستَودِعَُك سابِقاً. قِيلَْت َّتِي ال ِ ة َّ ي بَوِ َّ الن سائِِل َّ الر مََع تَنسَِجمُ وَِهيَ تِيمُوثاوَُس. ابنِي يا ةَ، َّ الوَِصي ِ هَذِه أستَودِعَُك إنِّي ١٨

مَْت فَتََحّطَ الّصاِلِح، مِيرِ الّضَ عَِن وا َّ َتخَل مَْن فَهُناكَ . الّصاِلحِ مِيرِ وَالّضَ بِالإيماِن ١٩ الحَسَنَةَ، َ َبَة ُحار الم بِها ُتحارَِب لـِكَي يّاها إ
اللهِ. ِ إهانَة عَدَِم فِي ً دَرسا ما َّ يَتَعَل لـِكَي يطاِن،٢ لِلّشَ أسلَمتُهُما ذاِن َّ الل ُ وَإسكَندَر هِمِنايُُس هَؤُلاءِ وَمِْن ٢٠ يمانِهِْم. إ ُ َسفِينَة

١:١٧ ١
١:٢٠ ٢ نهاية. ولا بداية له ليس الّذي أي الأبدي، الأزلي، السرمدي.
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٢
وَالنِّساء لِلرِّجاِل قَوانِيٌن

النّاِس. جَمِيِع أجِل مِْن كرِ الّشُ مََع وَطِلْباٍت وََصلَواٍت ً أدعِيَة للهِ تُقَّدِمُوا أْن عَلَى كُْم ُّ أُحث شَيءٍ، كُّلِ وَقَبَل ً لا أّوَ ١
ِ الله ِ بِعِبادَة ً مَملوءَة وََسلاٍم، هُدُوءٍ َ َحياة َنحيا أْن وا ُّ َصل لطَةِ. الّسُ وَأصحاَب الحُّكامَ الخُُصوِص وَجهِ عَلَى وَاذكُرُوا ٢

ِ مَعرِفَة إلَى لُوا يَتَوَّصَ وَأْن َلاِص، الخ إلَى النّاِس جَمِيُع َ يَْأتِي أْن يدُ يُر الَّذي ٤ ُمخَلِِّصنا، ِ لله وَمُرٍض ٌ صاِلح فَهَذا ٣ وَإكرامِهِ.
الحَّقِ.

جَمِيِع َخطايا لِأجِل ً فِديَة ُ نَفسَه بَذََل وَقَْد ٦ المَِسيِح. يَسُوعَ الإنسانُ َ هُو واِحدٌ وَالنّاِس ِ الله بَينَ وَالوَِسيُط ُواِحدٌ، الله ٥
هادَةِ. َّ الش ِ هَذِه نَشرِ أجِل مِْن ً وَرَُسولا ً مُبَشِّرا عُيِّنُت وَقَْد ٧ المُناِسِب. الوَقِت فِي ِ الله ةِ َّ َمحَب عَْن ً شَهادَة ً مُقَّدِما النّاِس،

اليَهُودِ. لِغَيرِ وَالحَّقِ لِلإيماِن ً مُعَلِّما عُيِّنُت َكما فِيهِ. كَذَِب وَلا صادٌِق هَذا كَلاِمي
وَللنِّساء لِلرِّجاِل تعليماٌت

يدُ ُأرِ كَذَلَِك ٩ ِجداٍل. أْو غََضٍب دُونَ للهِ، ً طاهِرَة أيادِي رافِعِينَ مَكاٍن، كُّلِ فِي الرِّجاُل َ يَُصلِّي أْن يدُ ُأرِ فَأنا ٨

هَِب، وَالذَّ فِيهِ، المُبالَِغ عرِ الّشَ ِتَصفِيِف ب يَنشَغِلَْن أْن يَنبَغِي وَلا نَفٍس. وََضبِط ِتَواُضٍع ب لائِقَةٍ، بِثِياٍب ُ النِّساء َيََّن تَتَز أْن
اللهِ. ِ بِمَهابَة ُيجاهِرْنَ بِنِساءٍ َلِيُق ي َكما الّصاِلحَةِ، بِالأعماِل َيَّّنَ يَتَز أْن يَنبَغِي بَْل ١٠ الغالِيَةِ، المَلابِِس أوِ لآلِِئ َّ ال أوِ

لطَةِ، الّسُ َ صاِحبَة تَكُونَ أْن أْو جَُل َّ الر َ تُعَلِّم بِأْن لِلمَرأةِ أسمَُح لا ١٢ . تامٍّ ُخُضوٍع وَفِي بِهُدُوءٍ مَ َّ تَتَعَل أْن المَرأةِ فعَلَى ١١

الَّذِي َ هُو ُ آدَم يَكُْن وَلَْم ١٤ بَعدَهُ. ُ َحوّاء وَُشّكِلَْت لاً، أّوَ ُشّكَِل َ آدَم لِأّنَ هَذا أقُوُل ١٣ هادِئَةً. تَكُونَ أْن يَنبَغي بَْل
وَذَلَِك الأطفاِل، ِ بِوِلادَة َستَخلُُص َ المَرأة لـَِكّنَ ١٥ ةِ. َّ الخَطِي فِي فَوَقَعَْت عَلَيها٣ احتِيَل َّتِي ال ِهيَ ُ المَرأة بَِل عَلَيهِ، احتِيَل

زِِن. َّ المُت العَقِل مََع وَالقَداَسةِ ةِ َّ َحَب وَالم الإيماِن فِي ثَبَتنَ إْن
٣

الـَكنِيسَة فِي ُ القادَة
َيحيا أْن يَنبَغي لـَِكْن ٢ نَبِيلَةٌ. ِ هَذِه ُ رَغبَتَه فَإّنَ مُشرِفاً،٤ يَكُونَ بِأْن يَرغَُب أحَدٌ كانَ إْن بِالثِّقَةِ: ٌ جَدِير قَوٌل هَذا ١
ً وَقُورا ً مُتَعَّقِلا ً مُعتَدِلا واِحدَةٍ، اْمرأةٍ مِِن أْكثَرِ مِْن ً مُتَزَّوِجا يَكونَ لا وَأْن لِلِانتِقادِ، ً َمجالا تُعطِي لا ً َحياة يُخ٥ الّشَ
ً ِما وَمُسال ً لَطِيفا بَْل العُنِف، إلَى ً مَيّالا أْو َمرِ بِالخ ً مُولَعا يَكُونَ أْن يَنبَغي وَلا ٣ قَدِيراً. ً مُعَلِّما يَكُونَ أْن بُّدَ وَلا وَمِضيافاً.
كانَ فَإْن ٥ كامٍِل. احتِراٍم فِي ُ لَه خاِضعِينَ ُ أبناؤُه يَكُونَ وَأْن َحسَناً، ِ بَيتِه ُشؤونَ َ يُدِير أْن وَيَنبَغي ٤ لِلماِل. ُمحِّبٍ َ وَغَير
الإيماِن، فِي ً حَدِيثا يَكُونَ أْن يَنْبَغِي لا كَذَلَِك ٦ اللهِ؟ َ َكنِيسَة يَرعَى أْن ُ مِنه ُع َّ نَتَوَق َكيَف بَيتَهُ، ُ يُدِير َكيَف َيجهَُل أحَدٌ
سبيل على وذلك للـكنيسة، الله يوفرها الّتي الحماية من يحرمهما الّذي الأمر المؤمنين، شركة من الحرمان هو المقصود يكون أن يمكن للشيطان. أسلَمتهما

5. :5 كورنثوس 1 انظر الرب. لحماية ً طلبا يرجعا لـكي التأديب،
٢:١٤ ٣

.13 -1 :3 التكوين كتاب انظر آدم. حوّاء أغرت ثم الله، بمعصية حوّاء بليس إ أغرى عندما حدث ما إلى إشارة عليها. احتيل … يكن وَلَْم
٣:١ ٤

للشيخ. آخر اسْم مشرف.
٣:٢ ٥

ُّسل الر أعمال انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة الّشيوخ شيخ.
9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس 28، :20
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المُؤمِنِينَ، غَيرِ عِندَ َحسَنَةٍ بِسُمعَةٍ َع َّ َمَت يَت أْن يَنبَغي َكما ٧ بلِيَس. إ عَلَى وَقََع الَّذِي ُ الحُكم عَليهِ فَيَقَُع ياءِ بِالـِكبرِ يَنتَفَِخ لِئَلّا
بلِيَس. إ ِّ فَخ فِي يَقََع وَ نَفِسهِ عَلَى الِانتِقادَ َيجلَِب لِئَلّا

الـَكنِيسَة فِي الخُّدامُ
َ غَير بِالثِّقَةِ، ً جَدِيرَة وَكَلِمَتُهُْم بِالِاحتِراِم، ِيَْن جَدِير ةٍ خاّصَ ِخْدماٍت فِي نُونَ َّ المُعَي ُ الخُّدام يَكُونَ أْن يَنبَغي كَذَلَِك ٨

. نَقِّيٍ بَِضمِيرٍ ِ العَمِيقَة ِنا يمان إ ِبحَقائِِق مُتَمَّسِِكينَ ٩ يفَةِ، رِ َّ الش غَيرِ بِالمَكاِسِب مُولَعِينَ أْو رِب، ُّ الش فِي الإفراِط إلَى مَيّالِينَ
فِي فَلْيَخدِمُوا عَلَيهِْم، مَأخَذٌ هُناكَ يَكُْن لَْم فَإذا المُشرِفِينَ. مََع الحاُل َ هُو َكما لاً، أّوَ هَؤُلاءِ اختِبارُ َّ يَتِم أْن يَنبَغي َكما ١٠

ةِ. الخاّصَ ِخْدماتِهِمُ
مُعتَدِلاٍت بَْل ياٍت، وَمُفتَرِ نَمّاماٍت يَكُّنَ أْن يَنبَغِي فَلا بِالِاحتِراِم. جَدِيراٍت ٦ُ النِّساء تَكُونَ أْن يَنبَغي كَذَلَِك ١١

شَيءٍ. كُّلِ فِي ِ بِالثِّقَة وَجَدِيراٍت
بَيتِهِْم. وَبِأهِل بِالأطفاِل الِاهتِماِم عَلَى يَن وَقادِرِ لِزَوجاتِهِْم، ُمخلِِصينَ يَكُونُوا أْن فَيَنبَغِي الخُّدامُ ُأولَئَِك أمّا ١٢

يَسُوعَ. بِالمَِسيِح يمانِهِْم إ فِي ً وَثِقَة َحسَنَةً، ً مَنزِلَة يَنالُونَ وِع َّ الن هَذا مِْن ً َحسَنَة ً ِخدمَة َيخدِمُونَ فَالَّذِيَن ١٣

ِنا َحيات سِرُّ
ِ هَذِه َستُعلِمَُك َمجِيئِي، فِي رُت تَأّخَ إذا لـَِكْن ١٥ يعاً. سَرِ يَتَِك لِرُؤ َ آتِي أْن آمُُل أنِّي رُغمَ الُأمُورُ ِ هَذِه إلَيَك أكتُُب ١٤

، َشّكٍ وَبِلا ١٦ وَقاعِدَتِهِ. الحَّقِ ِ دَعامَة ، الحَّيِ ِ الله ِ َكنِيسَة أْي اللهِ، بَيِت فِي المُؤمُِن َف يَتَصَرَّ أْن يَنبَغِي َكيَف ُ الرِّسالَة
عَظِيمٌ: ٌ سِرّ ِ الله ِ عِبادَة فِي ِنا َحيات سِرَّ فَإّنَ

، بَشَرِّيٍ َجسَدٍ فِي َ َظهَر ُ الله
لِبِرِّهِ، وُح ُّ الر شَهِدَ

مَلائِكَةٌ، ُ رَأتْه
عُوِب، الّشُ بَينَ ِ بِه َ بُشِّر

بِهِ، ُ العالَم آمََن
َمجدٍ. فِي ماءِ الّسَ إلَى وَرُفـِـَع

٤
الزّائِفِين المُعَلِّمِينَ مَِن ٌ َتحذِير

َ وَتَعالِيم ِلَةً، ّ مَُضل ً أرواحا وََسيَتبَعُونَ الإيماِن، عَِن قَومٌ َسيَتَخَلَّى ِ الأزمِنَة ِ أواِخر فِي ُ ه َّ إن بِوُُضوٍح القُدُُس وُح ُّ الر يَقُوُل ١

عَلَى واَج َّ الز َسيَُحرِّمُونَ ٣ احتَرَقَْت! قَدِ َضمائِرَهُْم وَكَأّنَ مُنافِقُونَ، ٌ كَذَبَة أشخاٌص يَنشُرُها ٢ يْرَةٌ، شِرِّ أرواٌح مَصدَرُها
ُ خَلَقَه ما فَكُّلُ ٤ يَْن. ِ شاكِر الحَّقِ وَعارِفُو المُؤمِنُونَ يَتَناوَلَها لـِكَي ُ الله خَلَقَها أطعِمَةٍ عَْن بِالِامتِناِع وَيَأمُرُونَهُْم أتباعِهِْم،

لاةِ. وَبِالّصَ ِ الله ِ بِكَلِمَة ُس يُقَّدَ ُ ه َّ لِأن ٥ كرِ. الّشُ مََع يُقبََل أْن بَْل شَيءٌ، ُ مِنه يُرفََض أْن يَنبَغي وَلا صاِلحٌ، ُ الله
٣:١١ ٦

خاّصة. ِخدماٍت فِي المُعَيّناِت ُ النّساء أو الّشيُوِخ، ُ نساء المقصود ربّما النّساء.



١٣ : ٥ تيموثاوس     ١ ١٨٥٩ ٦ : ٤ تيموثاوس     ١

يَسُوع لِلمَِسيِح ً صاِلحا ً خادِما ُكْن
َحقائَِق بَعَت َّ ات ً َحّقا َك َّ أن ً أيضا وََستُثبُِت يَسُوعَ. لِلمَِسيِح ً صاِلحا ً خادِما تَكُونُ لِلإخوَةِ، الُأمُورَ ِ هَذِه نَت َّ بَي فَإْن ٦

ْب وَتَدَرَّ العَجائِزِ، قَِصَص ُ تُشبِه َّتِي ال َ ة َّ ي نيَوِ الدُّ الخُرافاِت ارفُِض لـَِكِن ٧ عَلَيها. نَشَْأَت َّتِي ال ِ الّصاِلحَة عالِيِم َّ وَالت الإيماِن
بِبَرَكاٍت تَعِدُ ها لِأّنَ وَجهٍ، كُّلِ مِْن ٌ قِيمَة فَلَها ِ الله ُ عِبادَة أمّا َمحدُودَةٌ، ٌ قِيمَة الجَسَدِّيِ يِب درِ َّ ِلت فَل ٨ اللهِ. ِ عِبادَة عَلَى ً دائِما

أيضاً. ِ َلَة وَالمُستَقب ِ الحاضِرَة َياةِ الح فِي
ُمخَلِِّص ، الحَّيِ ِ الله فِي رَجاءَنا وََضعنا نا َّ لِأن وَنُناِضُل نَتعَُب نا َّ إن ١٠ كامِلاً: ً قَبُولا وَمُستَِحّقٌ ِ بِالثِّقَة ٌ جَدِير قَوٌل وَهَذا ٩

ً قُدوَة ُكْن بَْل شابّاً، َكونَِك بِسَبَِب أحَدٌ بَِك يَستَهِْن لا ١٢ بِهِ. وَعَلِّْم بِهَذا أوِص ١١ المُؤمِنِينَ. ً ة وَخاّصَ النّاِس، جَمِيِع
تَشِجيِع أجِل مِْن اللهِ، ِ كَلِمَة َ قِراءَة وَاِصْل آتِيَ، أْن وَإلَى ١٣ َحياتَِك. وَنَقاءِ وَإيمانَِك تَِك َّ وََمحَب وَُسلُوكَِك بِكَلامَِك لِلمُؤمِنِينَ
أيدِيَهُْم ِ الـَكنِيسَة ُشيُوُخ٧ وََضَع عِندَما ةٍ َّ ي نَبَوِ ٍ بِرِسالَة لََك وُهِبَْت َّتِي ال َ ة َّ وِحي ُّ الر مَوهِبَتََك تُهمِْل وَلا ١٤ وَتَعلِيمِهِْم. المُؤمِنِينَ
انتَبِه ١٦ النّاِس. َمِيِع ِلج ً بادِيا مَُك تَقَّدُ يَكُونَ لـِكَي تَماماً، فِيها وَانهَمِْك الُأمُورِ، ِ لِهَذِه ً كامِلا ً اهتِماما أعِط ١٥ عَلَيَك.

يَسمَعُونََك. وَالَّذِيَن نَفسََك ُتخَلُِّص بِهَذا َك َّ لِأن ذَلَِك، عَلَى وَداوِْم وَتَعلِيمَِك. َياتَِك ِلح
٥

ِين الآخَر مََع بِالتّعامل تَتَعَلُّق تَعليماٌت
كَأَخواٍت وَالّشابّاِت هاٍت، كَُأمَّ فَعامِلهُّنَ ُ العَجائِز أمّا ٢ كَإخوَةٍ. باَب الّشَ وَعامِِل كَأٍب. ُ انَصحه بَِل َشيخاً، خْ تُوَّبِ لا ١

ً لا أّوَ مُوا َّ يَتَعَل أْن هَؤُلاءِ فَعَلَى وَأحفادٌ، ٌ أبناء ٍ لِأرمَلَة كانَ إْن لـَِكْن ٤ بِالفِعِل. َحرُوماِت الم الأرامَِل راِع ٣ َطهارَةٍ. بِكُّلِ
للهِ. مُرٍض وَهَذا ُّوهُْم. َب ر الَّذِيَن أجدادِهِمُ أْو وَالِدَْيهِْم فَضَل ونَ يَرُدُّ بِهَذا فَهُْم بِعائِلاتِهِْم. بِالِاهتِماِم يمانِهِْم إ َ مُمارََسة

لَيَل لَواِت وَالّصَ ِ الأدعِيَة عَلَى وَتُواظُِب ، ّبِ َّ الر فِي رَجاءَها تََضُع بِها، يَعتَنِي مَْن لَها لَيَس َّتِي ال ُ ة َّ الحَقِيقِي ُ فَالأرمَلَة ٥

أحَدٌ َيجِدَ لا لـِكَْي الُأمُورِ ِ بِهَذِه فَأوِص ٧ ةٌ! َّ َحي ها أّنَ مََع ٌ مَيِّتَة ِ الحَقيقَة فِي فَهَِي َلَذّاتِها، ِم ل َتحيا َّتِي ال ُ الأرمَلَة أمّا ٦ نَهاٍر.
غَيرِ مِْن أسوَُأ هَذا وَمِثُل لِلإيماِن. َ ر َّ تَنَك فَقَْد عائِلَتَهُ، ً ة خاّصَ باءَهُ، أقرِ يَعُوُل لا أحَدٌ كانَ إْن لـَِكْن ٨ عَلَيهِ. يَنتَقِدُهُّنَ ما

المُؤمِِن!
َجْت وَتَزَّوَ ً يَوما قَْت َّ تَطَل قَْد كانَْت إْن أوَ عاماً، ِستِّيْنَ مِْن أقَّلَ عُمرُها كانَ إْن الأرامِِل ِ قائِمَة فِي ً اْمرأة تُدرِِج لا ٩

أقداِم وَغَسُل يافَةِ، الّضِ وَُحسُن أبنائِها، ُ ِيَة ب تَر فِيها بِما الّصاِلحَةِ، بِأعمالِها ً مَعرُوفَة تَكُونَ أْن يَنبَغي َكما ١٠ آخَرَ. ً رَجُلا
إدراَج فَارفُْض ١١ الّصاِلحَةِ. الأعماِل أنواِع لِكُّلِ نَفسِها وَتَكرِيُس ِضيٍق، فِي الَّذِيَن ُ وَمُساعَدَة سينَ، المُقَّدَ المُؤمِنِينَ
وََسيَكُّنَ ١٢ المَِسيِح. ِ ِخدمَة عَلَى ً ِيَة ثان واَج َّ الز لَْن َسيُفَّضِ لِلمَِسيِح، تَكرِيسَهُّنَ شَهَواتُهُّنَ غَلَبَْت مَتَى ُ ه َّ لِأن الّشابّاِت، الأرامِِل

بَيٍت مِْن َع سَّكُ َّ وَالت الـَكسَِل َ عادَة يَكتَِسبنَ هُّنَ فَإّنَ ذَلَِك، ًعَْن وَفَضلا ١٣ َل. الأّوَ عَْهدَهُّنَ َكسَرنَ هُّنَ لِأّنَ ِ لِلإدانَة ً عُرَضة
الفارِِغ! وَالكَلاِم ِيَن، الآخَر ُأمُورِ فِي َل دَخُّ َّ وَالت َ َّمِيمَة بِالن ً أيضا َسيَبدَْأنَ بَْل فَحَسُب، َكسُولاٍت يُصبِحَن وَلَْن بَيٍت. إلَى

٤:١٤ ٧
:20 ُّسل الر أعمال انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.
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فِي عُذرٌ يُقاوِمُونَنا ِمَْن ل يََكونُ فَلا ، بُيُوتَهُّنَ يُدَبِّرنَ وَأْن أبناءً، َبِّينَ يُر وَأْن جَن، يَتَزَّوَ أْن الّشابّاِت لِلأرامِِل يدُ ُأرِ لِهَذا ١٤
انتِقادِنا.

أْن عَلَيها عائِلَتِها، فِي أرامُِل ٍ ِمُؤمِنَة ل كانَْت فَإذا ١٦ بلِيَس. إ لِيَتبَعَن انحَرَفَن قَدِ الأرامِِل بَعَض لِأّنَ هَذا أقُوُل ١٥

الحَقِيقِيّاِت. الأرامَِل تُساعِدَ أْن ُ الـَكنِيسَة تَستَطِيُع حينّئِذٍ الـَكنِيسَةِ. عَلَى ً عِبئا يَكُّنَ فَلا ، تُساعِدَهُّنَ
الّشيُوخ ِبخُُصوِص تَعليماٌت

ً ة خاّصَ مُضاعَفَةٍ، مُكافَأةٍ عَلَى بِالحُُصوِل جَدِيرُونَ فَهُْم َحسٍَن، بِشَكٍل َ الـَكنِيسَة يَقُودُونَ الَّذِيَن يُوُخ٨ الّشُ أمّا ١٧

العامِِل ُ «ُأجرَة أيضاً: يَقُوُل وَ القَمَح.»٩ يَدرُُس َ وَهُو ً ثَورا تُكَمِّْم «لا يَقُوُل: فَالكِتاُب ١٨ علِيِم. َّ وَالت الوَعِظ فِي المُنشَغِلِيْنَ
لَهُ.»١٠ َحٌق

باستِمراٍر، َ ة َّ الخَطِي ُمارِسونَ ي الَّذِيَن أمّا ٢٠ ثَلاثَةٍ. أْو بِشاهِدَيِن يُدعَْم لَْم ما يوِخ الّشُ أحَدِ ِضّدَ ً اّتِهاما تَقبَِل لا ١٩

َ تُراِعي أْن يَن ُختارِ الم ِ وَالمَلائِكَة يَسُوعَ وَالمَِسيِح ِ الله أمامَ ُأناِشدُكَ ٢١ ةُ. َّ البَقِي َيخاَف لـِكَي كُلِّها، ِ الـَكنِيسَة أمامَ خْهُْم َّبِ فَو
لا أْن عَلَى احرِْص ٢٢ وَآخَرَ. َشخٍص بَينَ تَمييزٍ دُوِن وَمِْن أحَدٍ، عَلَى ً مُْسبَقَة ً أحكاما َ تُصدِر أْن دُونَ علِيماِت َّ الت ِ هَذِه
ً نَقِيّا نَفسََك احفَْظ بَِل ِيَن، الآخَر َخطايا فِي تَشتَرِْك وَلا . ّبِ َّ الر ِ ِخدمَة فِي ِ لإطلاقِه أحَدٍ عَلَى يَدِكَ وَضِع فِي عَ تَتَسَرَّ

دائِماً.
المُتَكَرِّرَةِ. وَاْعتِلالاتَِك مَعِدَتَِك أجِل مِْن بيذِ َّ الن بَعَض استَخدِْم بَِل بَعْدُ، فِيما ُ وَحدَه الماءِ بِشُرِب تَكتَِف لا ٢٣

وَالأعماُل ٢٥ بِهِْم! َلَحُق ت فَخَطاياهُْم بَعْضُهُْم وَأمّا ُحاكَمَةِ. الم إلَى تَسبِقُهُْم وَِهيَ تَماماً، ٌ وَاِضحَة النّاِس بَعُض َخطايا ٢٤

الأبَدِ. إلَى َتخفَى لَْن ِ الواِضحَة ُ غَير ى َّ َحت لـَِكْن أيضاً، ً تَماما ٌ وَاِضحَة ُ الّصاِلحَة
٦

بِالعَبيد تَتَعَلُّق تَعليماٌت
انتِقادٍ. أّيَ وَتَعلِيمَنا ِ الله اسْمَ ُيجَنِّبُونَ وَهَكَذا احتِراٍم. بِكُّلِ أسيادَهُْم يُعامِلوا أْن المؤمنينَ غَيرِ ِ ُسلطَة َتحَْت العَبِيدِ عَلَى ١

بَْل إْخوَتُهُْم. فَهُْم ذَلَِك، مِْن أقَّلَ ً احتِراما لَهُمُ يُظهِرُوا أْن يَنبَغي فَلا مُؤمِنِينَ، أسيادٍ لَدَى يَعمَلُونَ الَّذِيَن العَبِيدُ أمّا ٢

مِنهُْم. بِينَ َمحبُو مُؤمِنِينَ عَلَى تَعُودُ عَمَلِهِْم َ فائِدَة لِأّنَ أفَضَل، َنحوٍ عَلَى َيخدِمُوهُْم أْن يَنبَغِي
الحَقِيقِّي وَالغِنَى الزّائُِف ُ علِيم َّ الت

عالِيِم َّ بِالت ُ َلتَزِم ي لا ُ ه َّ فَإن ذَلَِك، ِخلاَف ً َشيئا ُ يُعَلِّم أحَدٌ كانَ إْن أمّا ٣ الُأمُورِ. ِ هَذِه عَمَِل عَلَى وََشجِّعهُْم المُؤمِنِينَ ِ عَلِّم
مُصاٌب َ وَهُو َشيئاً، ُ يَفقَه وَلا ياءِ بِالـِكبرِ مُنتَفٌِخ َ هُو بَْل ٤ اللهِ. تَْقوَى مََع المُنسَِجِم علِيِم َّ وَبِالت المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب لِر ِ يمَة القَوِ

٥:١٧ ٨
:20 ُّسل الر أعمال انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.

9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس 28،
٥:١٨ ٩

4. :25 التثنية كتاب من القمح. … تكمم لا
٥:١٨ ١٠

7. :10 لوقا بشارة من له. … أجرة
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تَنشَُأ وهَكَذا ٥ دِيئَةُ. َّ الر نُونُ وَالّظُ ُ وَالِافتِراء وَالخِصامُ الحَسَدُ ُ يَبرُز مِنها َّتِي ال ةِ، َّ الكَلامِي وَالمُشاجَراِت ُجادَلاِت الم بِمَرَِض
راءِ. َّ لِلث ٌ وَِسيلَة اللهِ َ ِخدمَة أّنَ ونَ ُّ يَظُن الحَّقِ. مَِن وَخالُونَ الذِّهِن فاِسدُو أشخاٌص يُثِيرُها مُنازَعاٌت

لِهَذا شَيءٍ، أّيَ مَعَنا يَكُْن لَْم َياةِ، الح إلَى دَخَلنا فَحـِيْنَ ٧ عَظِيمَةٌ. ٌ ثَروَة ها فَإّنَ بِالقَناعَةِ، ً بَة مَصُحو اللهِ ُ ِخدمَة أمّا ٦
الَّذِيَن أمّا ٩ بِذَلَِك. قانِعِينَ لِنَكُْن َلبَُس، وَالم عامُ الّطَ لَنا َ ر َّ تَوَف فَإْن ٨ أيضاً. بِشَيءٍ مِنها َنخرَُج أْن نَستَطِيُع لا نا َّ أن ُ نُدرِك
إلَى بِالنّاِس تَقذَِف أْن ِ هَذِه َشْأِن وَمِْن ةِ. الّضارَّ ةِ َّ الغَبِي هَواِت َّ الش مَِن وََكثِيرٍ ٍّ وَفَخ إغواءٍ فِي فَيَقَعُونَ راءِ َّ الث فِي يَرغَبُونَ
الإيماِن، عَِن ً بَعِيدا انساقُوا الماِل، عَلَى بَعضِهِْم ِ لَهفَة فَفِي رِّ. َّ الش أنواِع كُّلِ جَذرُ ِهيَ الماِل ُ ة َّ فَمََحب ١٠ وَالهَلاِك. الخَراِب

َكثِيرَةً. مَصائَِب أنفُسِهِْم عَلَى وَجَلَبُوا
أِخيرَة وَصايا

وَاِصْل ١٢ ُّطِف. وَالل برِ وَالّصَ ةِ َّ َحَب وَالم وَالإيماِن اللهِ ِ وَِخدمَة البِرِّ إلَى وَاْسَع هُ، َّ كُل هَذا ْب َّ فَتََجن اللهِ، رَجَُل يا أنَت أمّا ١١
ً نَبِيلا ً اعتِرافا يمانَِك بِإ اعتَرَفَت عِندَما إلَيها دُعِيَت َّتِي ال ِ ة َّ الأبَدِي َياةِ بِالح ْ وَفُز الإيمانُ، بُها َّ يَتَطَل َّتِي ال ِ بِيلَة َّ الن المُباراةِ فِي نِضالََك

يَن. َكثِيرِ شُهُودٍ أمامَ
أمامَ ً َحسَنا ً اعتِرافا اعتَرََف الَّذِي يَسُوعَ المَِسيِح وَأمامَ حَيٌّ، لِكُّلِ َياةِ الح ُ مَصدَر َ هُو الَّذِي ِ الله أمامَ أوِصيَك ١٣
الَّذي ١٥ المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُظهُورِ ى َّ َحت ٍ مَلامَة أْو عَيٍب بِلا فَتَبقَى بِه، أوَصيتَُك ما تُطيَع بِأْن ١٤ ِيلاُطَس، ب بُنطيُوَس
يَسُودُ. مَْن كُّلِ عَلَى ّبُ َّ وَالَر يَملُُك، مَْن كُّلِ عَلَى َلُِك الم وَالوَِحيدُ، ُ المُبارَك ُ يِّد الّسَ َ وَهُو المُناِسِب. الوَقِت فِي ُ الله ُ َسيُبَيِّنُه
ةُ. َّ الأبَدِي ُ ة َّ وَالقُو ُ الـكَرامَة ُ لَه بَشَرٌ. ُ يَراه أْن يَقدِْر أْو ُ يَرَه لَْم مِنهُ. يُدنَى لا نُوٍر فِي الّساِكُن َ وَهُو الفَناءِ. ُ عَدَم ُ وَحدَه ُ لَه ١٦

آمِين.
إْذ بِالماِل. رَجاءَهُْم يُعَلِّقُوا لا بِأْن وَانَصحهُْم رُوا. َّ يَتََكب لا أْن العالَِم، هَذا مَقايِيِْس ِبحَسَِب َ الأغنِياء أوِص ١٧

أْن أوصِهِْم ١٨ عِنا. ُّ تَمَت أجِل مِْن بِسَخاءٍ شَيءٍ بِكُّلِ يُزَّوِدُنا الَّذِي ِ الله عَلَى رَجاءَهُْم يََضعوا أْن بَْل بِهِ، الوُثُوُق ُمِكُن ي لا
ِخرُونَ يَّدَ بِهَذا فَهُْم ١٩ لَدَيهِْم. ما ِيَن الآخَر يُقاِسمُوا أْن مُستَعِّدِيَن كُرَماءَ، الّصاِلحَةِ، الأعماِل فِي َ أغنِياء صاِلحـِينَ، يَكُونُوا

ةَ. َّ الحَقِيقِي َ َياة الح يَنالُوا لـِكَي لِلمُستَقبَِل، ً مَتِينا ً أساسا يَصلُُح ً يّا سَماوِ ً َكنزا لِأنفُسِهِْم
يُسَمِّيها َّتِي ال ِ المُعارَِضة وَالمُعتَقَداِت التّافِهَ، نيَوِّيَ الدُّ الكَلامَ ِب َّ وََتجَن عَلَيها، ِنَت ُم ائت َّتِي ال َ الوَدِيعَة احرُِس تِيمُوثاوُُس، يا ٢٠

الإيماِن. يِق َطرِ عَْن فَتاهُوا المَعرِفَةَ، ِ هَذِه قَومٌ عَى ادَّ وَقَدِ ٢١ كَذَلَِك. لَيسَْت وَِهيَ «مَعرِفَةً» بَعضُهُْم
مَعَكُْم. اللهِ ُ نِعْمَة لِتَكُْن
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تِيمُوثاوُس إلَى ُ الثّانيَة ُ الرِّسالَة
يَسُوعَ، المَِسيِح فِي َياةِ الح عَلَى الحُُصوِل وَعدِ إعلاِن وَبِهَدَِف اللهِ، ِ بِإرادَة يَسُوعَ لِلمَِسيِح رَُسوٌل َ هُو الَّذي بُولَُس مِْن ١

ِنا. ّ َب ر يَسُوعَ المَِسيِح وَمَِن الآِب، ِ الله مَِن وََسلامٌ ٌ وَرَحمَة ٌ نِعمَة لََك لِتَكُْن تِيمُوثاوَُس. َبِيِب الح ابنِيَ إلَى ٢

وَتَشِجيع ٌ ُشكر
ُ ر َّ أتَذَك ٤ َصلَواتِي. فِي ذَكَرتَُك ما َّ كُل وَنَهاراً، ً لَيلا ُ أشكُرُه أجدادِي. فَعََل َكما طاهِرٍ، بَِضمِيرٍ ُ أعبُدُه الَّذِي َ الله ُ أشكُر أنا ٣

وَُأمَِّك لُوئِيَْس تَِك جَّدَ فِي ً لا أّوَ كانَ الَّذِي ُخلَِص الم يمانََك إ ُ ر َّ وَأتَذَك ٥ بِالفَرَِح. َ أمتَلِئ لـِكَْي لِقائَِك إلَى فَأشتاُق دُمُوعََك،
َّتِي ال َ المَوهِبَة تِلَك الاتِّقادِ، َ دائِمَة اللهِ ُ مَوهِبَة نارَ تُبقي بِأْن ُأذَكِّرُكَ هَذا، وَبِسَبَِب ٦ أيضاً. فِيَك ُ ه َّ أن مُتَيَّقٌِن وَأنا أفنِيكِي.
وََضبِط ةِ َّ َحَب وَالم ةِ َّ بِالقُو نا يَمُّدُ بَْل الجـُبنَ، فِينا يَبعَُث لا ُ الله ُ يّاه إ أعطانا الَّذِي وُح ُّ فَالر ٧ عَلَيَك. يَدَّيَ وََضعُت عِندَما نِلتَها

فِس. َّ الن
َ ة َّ القُو ً مُستَمِّدا البِشارَةِ، أجِل مِْن المَشَّقاِت احتِماِل فِي شارِكنِي بَْل أِسيرُهُ، أنا بِي أْو ِنا، ّ َب لِر ِ هادَة َّ بِالش تَستَِح فَلا ٨

ِ قَصدِه عَلَى ً ِناء ب بَْل بِهِ، ُمنا ق عَمٍَل أّيِ بِفَضِل هَذا يَكُْن وَلَْم لَهُ. َسةٍ َّ مُكَر َحياةٍ إلَى وَدَعانا َصنا َّ خَل الَّذِي َ فَهُو ٩ اللهِ. مَِن
يَسُوعَ، المَِسيِح َمجِيءِ مََع لَنا ُأظهِرَْت ِ هَذِه ُ نِعمَتَه لـَِكّنَ ١٠ مَِن. َّ الز بَدءِ قَبَل يَسُوعَ المَِسيِح فِي يّاها إ وَهَبَنا َّتِي ال ِ وَنِعمَتِه
ً وَرَُسولا ً وَاعِظا صِرُت َّتي ال ١١ ِ المُْفرِحَة ِ بِبِشارَتِه ُلُودَ وَالخ َ َياة الح وََكشََف المَوَت، أبْطََل الَّذِي َ هُو فَالمَِسيُح ُمخَلِِّصنا.
مُتَيَّقٌِن وَأنا بِهِ، آمَنُت مَْن أعرُِف لِأنِّي َخجِلاً، لَسُت أنِّي َ غَيْر ُأعانِي. ما ُأعاني أجلِها وَمِْن ١٢ نَشْرِها، أجِل مِْن ً وَمُعَلِّما

اليَومُ.١ ذَلَِك َيحـِينَ ى َّ َحت يّاهُ، إ استَودَعَنِي ما َيحفََظ أْن ٌ قادِر ُ ه َّ أن
يَسُوعَ. المَِسيِح فِي لَنا ذَيِْن َّ الل ِ ة َّ َحَب وَالم بِالإيماِن ً با مَصُحو ذَلَِك وَلْيَكُْن مِنِّي. ُ سَمِعْتَه الَّذِي لِيِم الّسَ علِيِم َّ الت ِبخَّطِ ْك فَتَمَّسَ ١٣

فِينا. الّساِكِن القُدُِس وِح ُّ بِالر َ َّمِينَة الث َ الوَدِيعَة احرُِس ١٤

ُأونِسيفُورَُس، أمّا ١٦ وَهَرْمُوجانُِس. ُُّس فِيجَل فِيهِْم بِمَْن َهجَرُونِي، أِسيّا ِ مُقاَطعَة مِْن الَّذِيَن جَمِيَع أّنَ ُ تَعلَم فَأنَت ١٥

لـَِكونِي مِنِّي َيخجَْل لَْم ُ ه َّ أن َكما َكثِيرَةٍ. أوقاٍت فِي لِي عَزاءٍ َ مَصدَر كانَ ُ ه َّ لِأن لِعائِلَتِهِ، ً رَحمَة ّبُ َّ الر يُعطَِي أْن أطلُُب فَإنِّي
أسأُل لِهَذا ١٨ وَجَدَنِي. ى َّ َحت ِجّدٍ بِكُّلِ عَنِّي َش َّ فَت رُوما، إلَى وََصَل فَحـِينَ ذَلَِك، مِْن العَكِس عَلَى بَْل ١٧ الّسِجِن. فِي

أفَسَُس. فِي ُكنُت عِندَما َيخدِمُنِي كانَ َكيَف تَعرُِف فَأنَت اليَوِم! ذَلَِك فِي ً رَحمَة ُ يُعطِيَه أْن ّبَ َّ الر
٢

للمَِسيح ُجنُودٌ
يَن، َكثِيرِ شُهُودٍ ِبحُُضورِ مِنِّي سَمِعْتَها َّتِي ال َ عالِيم َّ الت أمّا ٢ يَسُوعَ. المَِسيِح فِي لَنا َّتِي ال ِ بِالنِّعمَة ى َّ فَتَقَو ، بُنَّيَ يا أنَت أمّا ١

فِي المَِسيِح ُجنُودِ مِْن صاِلحٍ ُندِّيٍ َكج مَعِي وَاشتَرِْك ٣ أيضاً. ِيَن آخَر تَعلِيِم عَلَى يَن قادِرِ بِالثِّقَةِ، ِيَن جَدِير ِيَن لِآخَر فَأودِعها
١:١٢ ١

.18 العدد في ً أيضا شعبه. يأخذ و النّاس يدين لـكي ً ثانية المسيح مجيء يوم اليوم. ذلك
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قائِدَهُ. يَرضِيَ أْن ُيحاوُِل ُ ه َّ لِأن ةِ، َّ ِي المَدَن َياةِ الح بُِأمُورِ ُ نَفسَه يُوَرُِّط ةِ َّ ُندِي الج فِي يَنخَرُِط أحَدٍ مِْن َما ف ٤ المَشَّقاِت. احتِماِل
الفَلّاُح يَكُونَ أْن وَيَنبَغي ٦ القَوانِيْنِ. وَفَْق نافََس إذا إلّا ِ بِالجائِزَة ُ يَفُوز لا ُ ه َّ فَإن ةٍ َّ ياِضي رِ ٍ مُسابَقَة فِي أحَدٌ اشتَرَكَ وَإذا ٥

الحَصادِ. مَِن نَِصيٍب عَلَى َيحُصُل مَْن َل أّوَ ُجِّدُ الم
بَينِ مِْن قامَ الَّذِي المَِسيَح يَسُوعَ ً دائِما ْ ر َّ تَذَك ٨ كُلِّها. الُأمُورِ ِ هَذِه فَهِم عَلَى َ القُدرَة ّبُ َّ الر وََسيُعطِيَك أقُولُهُ، بِما ْ فَكِّر ٧

أجلِها مِْن ُأعانِي َّتِي ال ُ البِشارَة وَِهيَ ٩ بِها. ُ ُأبَشِّر َّتِي ال ِ البِشارَة ُ َجوهَر َ هُو فَهَذا داوُدَ. نَسِل مِْن َ هُو وَالَّذِي الأمواِت،
اختارَهُمُ الَّذِيَن أجِل مِْن شَيءٍ كُّلَ أحتَمُِل فَإنِّي لِذَلَِك ١٠ دُ. َّ تُقَي لا ِ الله َ رِسالَة لـَِكّنَ لاِسِل، بِالّسَ دَ َّ ُأقَي أْن ِ دَرَجَة إلَى

. أبَدِّيٍ َمجدٍ مََع يَسُوعَ، المَِسيِح فِي لَنا الَّذِي َلاِص الخ عَلَى ً أيضا هُْم لِيَحُصلُوا اختارَهُْم فَقَدِ اللهُ.
بِالثِّقَةِ: ٌ جَدِير قَوٌل وَهَذا ١١

مَعَهُ، مُتْنا قَْد كُنّا إْن
مَعَهُ. ً أيضا فَسَنَحيا
نَصبِرُ، كُنّا وَإْن ١٢

مَعَهُ. ً أيضا فَسَنَملُُك
أنكَرْناهُ، إْن

َسيُنكِرُنا. ُ ه َّ فَإن
ُأمَناءٍ، َ غَير كُنّا وَإْن ١٣

ً أمِينا فَسَيَبقَى
نَفسَهُ. َ يُنكِر أْن يَستَطِيَع لَْن ُ ه َّ لِأن

الله مَِن المَقبُوُل ُ الخادِم
لا هَذا َمِثُل ف ةٍ. َّ كَلامِي ُمجادَلاٍت فِي يَدخُلُوا لا أْن ِ الله أمامَ وَحَّذِْرهُْم الُأمُورِ. ِ بِهَذِه واِم الدَّ عَلَى المُؤمِنِينَ ِ ذَكِّر ١٤

الحَّقِ َ كَلِمَة ُ يُفَسِّر شَيءٌ، يهِ ُيخزِ لا َكخادٍِم ُ رِضاه فَتَناَل للهِ، نَفسََك َ تُقَّدِم أْن اجتَهِْد ١٥ الّسامِعِينَ. ُ يَهدِم ُ ه َّ إن بَْل مِنهُ، نَْفَع
َصحِيٍح. َنحوٍ عَلَى

الَّذِيَن ُ وَتَعالِيم ١٧ اللهِ. عَِن َ أكثَر النّاِس بعادِ إ عَلَى إلّا تَعمَُل لا ها لِأّنَ ْبها، َّ فَتََجن ُ ة َّ ي نيَوِ الدُّ ُ الفارِغَة الأحادِيُث أمّا ١٦

الحَّقِ. عَِن انحَرَفا فَهَذاِن ١٨ وَفِيلِيتُُس. هِيمِيْنايَُس هَؤُلاءِ بَينِ وَمِْن رَطاِن. َّ كَالس ُ تَنتَشِر الأحادِيِث ِ لِهَذِه يُرَّوُِجونَ
بَعضَهُْم. يمانَ إ هَذا بِكَلامِهِما أفسَدا وَقَْد بِالفِعِل، َحَصلَْت قَْد الأمواِت بَينِ مِْن النّاِس كُّلِ َ قِيامَة إّنَ يَقُولاِن

يَنتَمُونَ الَّذِيَن يَعرُِف ٢ ّبُ َّ «الر قَش: َّ الن هَذا ً دائِما يَحمُِل َ وَهُو راِسخٌ، ُ الله ُ وََضعَه الَّذِي المَتِيْنَ الأساَس أّنَ َ غَيْر ١٩

«. ّبِ َّ الر إلَى يَنتَمِي مَْن كُّلُ الإثِم عَِن «لِيَبتَعِْد وَكَذَلَِك إلَيهِ.»٣
٢:١٩ ٢

«الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل الرّب.
٢:١٩ ٣

5. :16 العدد كتاب من إليه. … الرب
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لِلِاستِخداِم بَعضُها أيضاً. ةٍ َّ وَخَزَفِي ةٍ َّ َخشَبِي أواٍن عَلَى بَْل فَقَْط، ةٍ َّ ي وَفِّضِ ةٍ َّ ذَهَبِي أواٍن عَلَى ُ الـَكبِير البَيُت َيحتَوِي لا ٢٠

ِيِم، الـكَر لِلِاستِخداِم ً إناء يَكُونُ وائِِب، الّشَ ِ هَذِه مِْن ُ نَفسَه إنساٌن َ ر َطهَّ فَإذا ٢١ الحَقِيرِ. لِلِاستِخداِم وَبَعضُها ِيِم، الـكَر
. صاِلحٍ عَمٍَل لِأّيِ واِم الدَّ عَلَى ً جاهِزا يِّدِ، لِلّسَ ً وَمُفِيدا ً سا َّ مُكَر يَكُونُ وَ

لاِم، وَالّسَ ةِ، َّ َحَب وَالم وَالإيماِن، الاستِقامَةِ، َحياةِ إلَى وَاسَع مِنها، فَاهرُْب باَب الّشَ تَستَهوِي َّتِي ال هَواُت َّ الش أمّا ٢٢

تَعرُِف َك َّ لِأن ةِ، َّ الغَبِي ِ ِخيفَة الّسَ ُجادَلاِت الم عَِن ً دائِما وَابْتَعِْد ٢٣ نَظِيٍف. بِقَلٍب ّبَ َّ الر يَدعُونَ الَّذِيَن كُّلِ إلَى بِهَذا ً مُنَضمّا
ً وَبارِعا النّاِس، جَمِيِع مََع ً لَطِيفا يَكُونَ أْن يَنبَغي بَْل يَتَشاجَرَ، أْن ّبِ َّ الر ُ ِلخادِم يَنبَغي فَلا ٢٤ المُشاجَراِت. ُ تُوَلِّد ها أّنَ
الحَّقِ. َ مَعرِفَة يُعطِيَهُْم وَ بَهُْم، قُلُو ُ الله يُتَوَِّب أْن ً آمِلا بِلُطٍف، مُعارِِضيهِ يُرِشدَ أْن يَنبَغي َكما ٢٥ وََصبُوراً. علِيِم، َّ الت فِي

لإرادَتِهِ. أخَضعَهُْم الَّذِي بلِيَس إ ِّ فَخ مِْن ُبُونَ فَيَهر َصوابِهِْم، إلَى يُعِيدُهُْم َ الله فَلَعَّلَ ٢٦

٣
الأِخيرَة الأيّامُ

مُتَبَّجِِحيْنَ، َجِشعِيْنَ، ِيِّيْنَ، أنان النّاُس َسيَكُونُ إْذ ٢ عَِصيبَةٌ. أوقاٌت الأيّاِم ِ أواِخر فِي عَلَينا َستَأتِي ُ ه َّ أن ْ وَاذكُر ١
َ غَيْر يَن، مُفتَرِ مُتَساِمحـِينَ، َ غَير ةِ، َّ َحَب الم مَِن خالِينَ ٣ َنجِِسينَ، يَن، ِ شاكِر َ غَير لِوالِدِْيهِْم، طائِعِينَ َ غَيْر َشتّامينَ، يَْن، ِ مُتََكبِّر
َ ة ذَّ َّ الل لونَ يُفَّضِ ياءِ، بِالـِكبر مُنتَفخينَ يَن، مُتَهوِّر يَن، غادِر ٤ صاِلحٌ. َ هُو ما لِكُّلِ مُعادِيَْن مُتَوَّحِِشينَ، لِأنفُسِهِْم، ضابِطِيْنَ

هَؤُلاءِ. عَْن فَابتَعِْد َحياتِهِْم. فِي ُ ة َّ الحَقيقِي تُها َّ قُو تَعمََل أْن رافِِضيْنَ قوَى، َّ الت مَِن ً قِناعا َلبِسُونَ ي ٥ اللهِ. عَلَى
َ وَراء المُنقاداِت بِالخَطايا، المَملوءاِت الإرادَةِ، َضعِيفاِت النِّساءِ عَلَى ُ وَيُسَيطِر البُيُوِت، إلَى ُل َّ يَتَسَل بَعضَهُْم لِأّنَ ٦

َ قاوَم فََكما ٨ الكامِلَةِ. الحَّقِ َ مَعرِفَة ً أبَدا يَقبَلَْن لا هُّنَ لـَِكنَّ مِ، ُّ عَل َّ الت فِي ً رَغبَة ً دائِما يُظهِرْنَ فَهُّنَ ٧ هَواِت. َّ الش أنواِع كُّلِ
لَْن هُْم لـَِكنَّ ٩ الإيماِن. ِباِع ّ ات فِي وَفاِشلُونَ العُقُوِل، فاِسدُو هُْم إّنَ . الحَّقَ النّاُس ُأولَئَِك ُ يُقاوِم مُوسَى، يُْس٤ وَيَمبرِ يَنِّيُْس

يَْس. وَيَمبرِ يَنِّيَْس ُ حَماقَة َظهَرَْت َكما ً تَماما النّاِس، لِكُّلِ ُ َستَظهَر حَماقَتَهُْم لِأّنَ بَعِيداً، ً َشوطا يَقطَعُوا
أِخيرَة تَوِجْيهاٌت

عَرَفَْت َكما ١١ وَاحتِمالِي. تِي َّ وََمحَب وََصبرِي وَإيمانِي َياةِ الح فِي وَقَصدِي وَُسلُوكِي تَعلِيْمِي تابَعَت فَقَْد أنَت أمّا ١٠

َّتِي ال ِ الفَظِيعَة الِاضطِهاداِت عَلَى لَعَت وَاّطَ وَلِستَرَةَ. َ ة َّ ِي وَإيقُون َ أنطاِكيَة فِي لِي جَرَى ما وَكُّلِ وَمُعاناتِي، اضطِهادِي، عَِن
أمّا ١٣ َسيُضطَهَد. يَسُوعَ، المَِسيِح فِي قوَى َّ الت َحياةِ عَلَى يَُصمِّمُ مَْن فَكُّلُ ١٢ جَمِيعاً. مِنها َنجّانِي ّبَ َّ الر لـَِكّنَ احتَمَلتُها.
أنفُسِهِْم. ِخداِع إلَى الأمرُ بِهِمُ فَيَنتَِهي ِيَن، الآخَر ِبخِداِع يَبدَُأونَ إْذ أسوَأ. إلَى َسيٍِّئ مِْن فَسَيَنتَقِلُونَ ُحتالُونَ وَالم ُ الأشرار
وَتَعرُِف ١٥ بِهِْم، وَتَثُِق مِنهُْم َّمَت تَعَل الَّذِيَن تَعرُِف فَأنَت بِها. وَاقتَنَعَت متَها َّ تَعَل َّتِي ال بِالُأمُورِ ْك فَتَمَّسَ أنَت وَأمّا ١٤

فَكُّلُ ١٦ يَسُوعَ. بِالمَِسيِح بِالإيماِن َلاِص الخ إلَى فتَقُودَكَ الحِْكمَةَ، تُعطِيََك أْن َ القادِرَة َ َسة المُقَّدَ الـكُتَُب ُطفُولَتَِك مُنذُ
البِرِّ. َحياةِ إلَى النّاِس وَإرشادِ الأخطاءِ، وَتَصِحيِح الخُطاةِ، ِيِخ ب وَتَو الحَّقِ، لِتَعلِيِْم مُفِيدٌ َ وَهُو اللهُ، ِ بِه أوحَى قَْد الكِتاِب

. صاِلحٍ عَمٍَل بِكُّلِ لِلقِياِم ً تَماما ً لا َّ مُؤَه ِ الله رَجُُل يَكُونَ لـِكَْي وَذَلَِك ١٧

٣:٨ ٤
22. ،12 -11 :7 الخروج كتاب انظر فِرعَوْن. قصر في موسى قاوما ساحران هما ربما يْس. وَيَمبرِ يَنِّيْس
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٤
َ تَنشُر بِأْن ٢ مَلـَكُوتِهِ، فِي ِ َمجِيئِه عِندَ وَالأمواَت َ الأحياء َسيَدِيَْن الَّذِي يَسُوعَ المَِسيِح وَأمامَ اللهِ أمامَ أوِصيَك ١
تَشِجيٍْع. إلَى َيحتاُج مَْن وََشجـِّـْع خهُْم، َّبِ وَو النّاَس، أقنـِـِع مُناِسٍب. وَغَيْرِ مُناِسٍب وَقٍت فِي ً مُستَعِّدا ُكْن الرِّسالَةَ.
مُعَلِّمِيْنَ لَهُْم َسيَختارُونَ بَْل لِيِم، الّسَ علِيِْم َّ الت سَماعَ النّاُس فِيهِ َيحتَمَِل لَْن وَقٌت َسيَْأتِي ُ ه َّ لِأن ٣ بَِصبرٍ، ِتَعلِيمِهِْم ب ذَلَِك وَافعَْل

الخُرافاِت. إلَى َلتَفِتُونَ ي وَ عَنهُ، آذانَهُْم فَيُبعِدُونَ الحَّقُ أمّا ٤ آذانَهُْم. يُدَغْدِغُ بِما لِيُحَّدِثُوهُْم
كانِسكاِب أنسَِكُب فَإنِّي أنا أمّا ٦ ِخدمَتََك. وَتَمِّْم بَشِّرْ المَشَّقاِت. وَاحتَمِِل رُوِف. الّظُ كُّلِ فِي نَفسََك أنَت فَاضبْط ٥
عَلَى حافَظُت باَق. الّسِ أنهَيُْت بِيلَةِ. َّ الن المُباراةِ فِي ناَضلُْت ٧ َياةِ. الح ِ هَذِه عَْن رَِحيلِي وَقُت حانَ قَْد وَها بِيحَةِ. الذَّ
الَّذِيَن كُّلِ مََع اليَوِم،٥ ذَلَِك فِي العادُِل القاضِي الرَّبُ ِ بِه عَلَيَّ َسيُنعِمُ الَّذِي ِّ البِر إكلِيُل يَنتَظِرُنِي وَالآنَ ٨ الإيماِن.

. ّبِ َّ الر ُظهُورِ إلَى يَتوقونَ
ة َّ َشخِصي ُأمُورٌ

الحاضِرةَ، َ َياة الح ِ هَذِه أَحّبَ ُ ه َّ لِأن تَرََكنِي دِيْماُس ١٠ مُمِكٍن. وَقٍت أسرَِع فِي يارَتِي ِ لِز لِلقُدُوِم وُْسعَِك فِي ما افعَْل ٩

الَّذِي الوَِحيدِ َ هُو لُوقا ١١ ةَ. َّ دَلْماطِي إلَى ِيطُُس ت وَذَهََب ةَ. َّ غَلاطِي إلَى فَذَهََب يْسِكيُْس كرِ أمّا ِيْكِي. تَسالُون إلَى وَمَضَى
هُنا. ِخدمَتِي فِي ً َكثِيرا يُعِيْنَنِي أْن يَستَطِيُْع َ فَهُو مَرقَُس، مَعََك أحضِرْ مَعِي. يَزاُل ما

تْرُواَس، فِي كاربَُس بَيِت فِي ُ تَرَكتُه الَّذِي مِعطَفِي أحضِرْ تَْأتِي عِندَما ١٣ أفَسَُس. إلَى تِيخِيْكَُس أرَسلُْت لَقَْد ١٢

ةَ. َّ الجِلدِي َخطُوطاِت الم ً ة خاّصَ ُكتُبِي، ً أيضا وَأحضِرْ
أيضاً، أنَت ُ مِنه فَاحْتَرِْس ١٥ أعمالِهِ. كُّلِ عَلَى ِ يْه َسيُجازِ ّبُ َّ وَالر َكثِيراً. أذًَى الحَّدادُ ُ إسَكندَر لِي َب َّ َسب لَقَْد ١٤

َشدِيْدَةً. ً مُقاوَمَة رِسالَتَنا َ قاوَم فَقَْد
لَيَت َمِيُع. الج تَرََكنِي بَْل جانِبِي، إلَى لِيُقََف أحَدٌ يَْأِت لَْم َحكَمَةِ، الم فِي نَفسِي عَْن فيها دافَعَُت َّتِي ال الُأولَى ةِ َّ المَر فِي ١٦

ُ الُأمَم سَمِعْتَها وَهَكَذا كامِلَةً. ِ بِالرِّسالَة ُأنادَِي لـِكَْي َ وَقَوّانِي جانِبِي إلَى وَقََف ّبَ َّ الر لـَِكّنَ ١٧ عَلَيهِْم. هَذا َيحِسُب لا َ الله
. ماوِّيِ الّسَ ِ مَلـَكُوتِه إلَى ً ِما سال بِي وََسيَْأتِي يْرٍ، شِرِّ ُهجُوٍم كُّلِ مِْن ّبُ َّ الر وََسيُنقِذُنِي ١٨ الأَسدِ. فَِم مِْن وَُأنقِذُت جَمِيعاً.

آمِيْن. الآبِدِيَْن. أبَدِ إلَى َجدُ الم ُ لَه
ة َّ ِختامِي َتحِيّاٌت

ُ فَتَرَكتُه تْرُوفِيْمُوَس أمّا ُكورُنثُوَس، فِي أراستَُس بَقَِي ٢٠ ُأنيِسيفُورَُس. بَيِت وَعَلَى وَأكِيلا فِرِْسكا٦ عَلَى َسلِّْم ١٩

وَلِينُُس وَبُودِيُْس أفْبُولُُس عَلَيَك ُ يُسَلِّم تاءِ. الّشِ قَبَل لِلقُدُوِم وُْسعَِك فِي ما افعَْل ٢١ مَرِيضاً. كانَ ُ ه َّ لِأن مِيلِيْتَُس فِي
مَعَكُْم. اللهِ ُ نِعمَة لِتَكُْن مَعََك. يَسُوعُ ّبُ َّ الر لِيَكُِن ٢٢ الإخوَةِ. وَجَمِيُع ُ ة َّ وَكَلافِدِي

٤:٨ ٥
معه. شعبه يأخذ و النّاس يدين لـكي ً ثانية المسيح مجيء يوم اليوم. ذلك

٤:١٩ ٦
ِية. اليونان اللغةِ فِي تصغيرٍ ُ صيغة ِهيَ ُ الأخيرة ُ الّصيغة ِ وَهَذِه ِيْسكِلّا، بِر فِرِْسكا.



١٦ : ١ ِيطُس ت ١٨٦٦ ١ : ١ ِيطُس ت

ِيطُس ت إلَى ُ الرِّسالَة
َ المَعرِفَة فِيهِمُ وَُأنَمِّي يَن، ُختارِ الم ِ الله أولادِ يمانَ إ لُِأَشجـِّـَع أرَسلَنِي المَِسيِح. يَسُوعَ وَرَُسوِل اللهِ خادِِم بُولَُس مِْن ١

قَبَل يَكذُِب، لا الَّذِي ُ الله بِها وَعَدَ َّتِي ال َياةِ الح الأبَدِ، إلَى َياةِ بِالح ُ جاء َّ الر وَلَهُمُ ٢ ْقوَى، َّ الت َ َحياة يَعيشوا لـِكَي الكامِلَةَ،
ُمخَلِِّصنا. ِ الله بِأمرِ عَلَيها َمَنَنِي ائت َّتِي ال ِ البِشارَة ِ بِواِسطَة ُ رِسالَتَه ُ الله أعلََن المُلاِئِم، الوَقِت وَفِي ٣ مَِن. َّ الز بَدءِ

يَسُوعَ المَِسيِح وَمَِن الآِب، ِ الله مَِن وََسلامٌ ٌ نِعمَة لََك لِتَكُْن بَينَنا. المُشتَرَِك الإيماِن فِي الحَقِيقِّيَ ابنِيَ ِيطَُس، ت إلَى ٤
ُمخَلِِّصنا.

كرِيْت فِي تَيطَُس ُ ِخدمَة
ٍ مَدِينَة كُّلِ فِي ُشيُوخا١ً تُعَيِّنَ وَلـِكَي بَعدُ، تَكتَمِْل لَْم َّتِي ال الُأمُورِ تَرتِيَب تُكمِلَ لـِكَي يَْت كرِ ِ ِيرَة جَز فِي تَرَكتَُك لَقَْد ٥

غَيرِ بِسُلُوٍك هَمينَ مُتَّ ُ غَير مُؤمِنُونَ ُ وَأولاده واِحدَةٍ، اْمرأةٍ زَوَج ِبَةٍ، شائ بِلا يَكُونَ أْن فَيَنبَغِي يُخ الّشَ أمّا ٦ أوَصيتَُك. َكما
مُتََكبِّراً، يَكُونَ أْن يَنْبَغِي لا َكما اللهِ. عَمَِل عَلَى مُوكٌَل ُ ه َّ لِأن ِبَةٍ، شائ بِلا المُشرُِف يَكُونَ أْن يَنبَغي ٧ دٍ. ُّ تَمَر أْو أخلاقِيٍّ
ً ُمحِبّا َباءِ، لِلغُر ً مُضيفا بَْل ٨ نِيءِ، الدَّ لِلمَكسَِب ً ُمحِبّا أْو العُنِف، إلَى ً مَيّالا أْو َمرِ، الخ عَلَى ً مُدمِنا أْو الغََضِب، يَع سَرِ أْو
أْن يَستَطِيُع وَهَكَذا مناها. َّ تَسَل َّتِي ال ِ الّصادِقَة ِ ًبِالرِّسالَة مُتَمَّسِكا ٩ نَفِسهِ، َضبِط عَلَى ً وَقادِرا ً سا مُقَّدَ عادِلاً، حَِكيماً، لِلخَيرِ،

المُقاوِمِينَ. عَلَى يَرُدَّ وَأْن ِحيِح، الّصَ علِيِم َّ بِالت النّاَس يُشَّجِــَع
يُنادُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك أقِصدُ وَأنا ِيَن. الآخَر وََيخدَعُونَ باطِلَةً، َ تَعالِيم يُعَلِّمُونَ الَّذِيَن المُتَمَرِّدِيَن مَِن ُ الـَكثِير فَهُناكَ ١٠

مَكاِسَب أجِل مِْن خاطِئَةٍ، ُأمُوٍر ِتَعلِيِم ب بِأكمَلِها عائِلاٍت يُدَمِّرُونَ هُْم لِأّنَ أفواهُهُْم، تُسَّدَ أْن فَيَنبَغِي ١١ الخِتاِن. ِ بِضَرورَة
قاَل: لَهُْم، ً نَبِيّا ُ يَعتَبِرُونَه مِنهُْم، ً واِحدا إّنَ ى َّ َحت ١٢ دَنِيئَةٍ.

دائِماً، كَذّابُونَ كرِيَْت «أهُل
يرَةٌ، شِرِّ وُُحوٌش

وَُكسالَى!» شَرِهُونَ

بَعْدُ فِيما يَنْشَغِلوا أْن يَنبَغي فَلا ١٤ . الحَقِيقِّيَ الإيمانَ يَتبَعُوا لـِكَي ةٍ بِِشّدَ خَهُْم وَّبِ لِذَلَِك صادِقَةٌ. ٌ شِهادَة ِ وَهَذِه ١٣

ِجِسينَ، َّ لِلن ِ بِالنِّسبَة أمّا يَن. لِلّطاهِرِ ِ بِالنِّسبَة ٌ طاهِر شَيءٍ فَكُّلُ ١٥ الحَّقِ. رافِضوا يََضعُها ةٍ َّ ي بَشَرِ بِوَصايا أْو ةٍ، َّ يَهُودِي ِبخُرافاٍت
ذَلَِك يُنكِرُونَ هُْم لـَِكنَّ اللهَ، يَعرِفُونَ هُْم أّنَ يُؤَكِّدُونَ ١٦ أيضاً. سَْت َّ تَنَج قَْد وََضمائِرَهُْم عُقُولَهُْم إّنَ بَْل طاهِرٍ، شَيءٍ مِْن َما ف

. صاِلحٍ شَيءٍ أّيِ عَمَِل عَْن وَعاِجزِونَ مُطِيعِينَ، ُ غَير رَدِيئُونَ فَهُْم بِأعمالِهِْم.
١:٥ ١

:20 ُّسل الر أعمال انظر «رعاة.» و «مشرفونَ» ً أيضا ويُدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب وَالاهتمام الـكنيسة لِقيادة اختيارُهُْم ُّ يَتم الَّذين الرِّجال من مجموعة شيوخ.
9. 7، :1 تيطس 11، :4 أفسس 28،



٨ : ٣ ِيطُس ت ١٨٦٧ ١ : ٢ ِيطُس ت

٢
ِحيح الّصَ ُ علِيم َّ الت

ِ ة َّ وَالجِّدِي فِس َّ الن بَِضبِط وا َّ يَتَحَل أْن الكِبارَ الرِّجاَل ِ وَعَلِّم ٢ ِحيَح. الّصَ َ علِيم َّ الت يُوافُِق بِما ً دائِما ْم َّ فَتَكَل ِيطُُس، ت يا أنَت أمّا ١

يَسلـُكَن أْن َ العَجائِز ِ عَلِّم كَذَلَِك ٣ برِ. وَالّصَ ةِ َّ َحَب الم فِي َ ياء أقوِ يَكُونُوا وَأْن ، الحَقِيقِّيِ بِالإيماِن كُوا َمَّسَ يَت أْن عَلِّمهُْم وَالحِْكمَةِ.
صاِلحاً، ً تَعليما ياِت َ الُأخر يُعَلِّمَْن وَ َمرِ، الخ شُرِب مِْن الإكثارِ وَعَِن ِ َّمِيمَة الن عَِن فَيَبتَعِدنَ ساٍت، مُقَّدَ بِنِساءٍ َلِيُق ي ً ُسلُوكا
، بِبُيُوتِهِّنَ مُهتَمّاٍت طاهِراٍت، مُتَعَّقِلاٍت، ٥ ، وَأولادِهِّنَ لِأزواِجهِّنَ ُمحِبّاٍت يَكُّنَ أْن عَلَى الّشابّاِت بَن يُدَرِّ لـِكَي وَذَلَِك ٤

اللهِ. َ رِسالَة أحَدٌ يَنتَقِدَ لِئَلّا ، لِأزواِجهِّنَ مُطِيعاٍت صاِلحاٍت،
لِيَكُْن لُوِك. الّسُ َجوانِِب كُّلِ فِي لَهُْم ً قُدوَة نَفسَُك أنَت وَُكْن ٧ مُتَعَّقِلِينَ. يَكُونُوا أْن عَلَى باَب الّشَ َشجـِّـِع كَذَلِْك ٦
ما َيجِدُوا لَْن هُْم لِأّنَ المُقاوِمُونَ، َيخجَُل وَهَكَذا يَنتَقِدَهُ. أْن لِأحَدٍ ُمِكُن ي لا ً َصحِيحا ً كَلاما ْم َّ فَتَكَل ٨ وَجادّاً. ً نَقِيّا تَعلِيمَُك

نا. ِضّدَ ُ يَقُولُونَه
ً َشيئا يَسرِقُوا أْو ١٠ احتِراٍم، بِعَدَِم بُوهُْم ُيجاوِ وَلا يُرُضوهُْم وَأْن شَيءٍ، كُّلِ فِي لِسادَتِهِْم َيخَضعُوا أْن العَبِيدَ ِ وَعَلِّم ٩

ُمخَلِِّصنا. ِ الله تَعلِيِم جَماَل يُظهِرُونَ وَهَكَذا أمانَتَهُْم، يُظهِرُوا أْن بَْل مِنهُْم،
اللهِ، ِ مُقاوَمَة عَْن َف َّ نَتَوَق أْن ُ النِّعمَة ِ هَذِه تُعَلِّمُنا ١٢ َلاَص. الخ َتجلُِب َّتِي ال ِ الله ُ نِعمَة النّاِس َمِيِع ِلج َظهَرَْت فَقَْد ١١

ذَلَِك َ نَنتَظِر وَأْن اللهَ، ُ َنخدِم بَينَما ٍ ِبحِكمَة الحاضِرِ العالَِم هَذا فِي نَعِيَش وَأْن ١٣ إلَيها، ُ العالَم يَسعَى َّتِي ال هَواِت َّ الش وَعَِن
لـِكَي بنَفِسهِ ى َّ َضح الَّذِي ١٤ المَِسيِح يَسُوعَ العَظِيِم وَُمخَلِِّصنا لإلَهِنا َجِيدِ الم هُورِ الّظُ يَومَ بِرَجاءٍ، ُ عُه َّ نَتَوَق الَّذِي َ المُبارَك اليَومَ
بِهَذا ْم َّ تَكَل ١٥ . صاِلحٍ عَمٍَل لِكُّلِ مُتََحمِِّسينَ بِالكامِِل، ُ وَحدَه ُ لَه ً سا مُقَّدَ ً َشعبا لِنَكُونَ يُطَهِّرَنا وَ شَرٍّ، كُّلِ مِْن يَْفدينا

أحَدٌ. بَِك يَستَهِْن لا كامٍِل. بِسُلطاٍن ً خا َّبِ وَمُو ً مُشَّجِعا ً دائِما علِيِم َّ الت

٣
الاستِقامَة ُ َحياة

لا وَأْن ٢ . صاِلحٍ عَمٍَل لِكُّلِ مُستَعِّدِيَن يَكُونُوا وَأْن فَيُطِيعُوهُْم، لُطاِت وَالّسُ لِلحُّكاِم َيخَضعُوا بِأْن ً دائِما النّاَس ِ ذَكِّر ١

ً أيضا َنحُن نا َّ لِأن هَذا أقُوُل ٣ النّاِس. جَمِيِع أمامَ أدٍَب كُّلَ يَن مُظهِرِ لُطَفاءَ، مُسالِمِينَ يَكُونُوا بَْل أحَدٍ، َ سُمعَة يُشَوِّهُوا
وَالحَسَدِ. ُبِث الخ فِي عِشنا نَوٍع. كُّلِ مِْن وَمَلَذّاٍت لِشَهَواٍت ً عَبِيدا كُنّا وََمخدُوعِينَ. طائِعِينَ َ غَير َ أغبِياء يَوٍم ذاَت كُنّا
اللهُ، َصنا َّ خَل ٥ للبَشَرِ، ُ تُه َّ وََمحَب ُمخَلِِّصنا ِ الله لُطُف ُأعلَِن عِندَما لـَِكْن ٤ بَعضاً. بَعُضنا أبغََض وََنحُن أبغَُضونا، الآخَرونَ
القُدُِس وِح ُّ بِالر دَنا وَجَّدَ ِيَةً، ثان ِ بِه ُ نُولَد الَّذِي الغُسِل ِ بِواِسطَة َصنا َّ خَل لَقَْد بِرَحمَتِهِ. بَْل عَمِلناها، ةٍ بارَّ أعماٍل بِسَبَِب لا
ُحِسبنا أْن بَعدَ ةِ، َّ الأبَدِي لِلحَياةِ ً وَرَثَة نَكُونَ بِأْن َ جاء َّ الر وَمَنََحنا ٧ ُمخَلِِّصنا. المَِسيِح يَسُوعَ في ً بِغِنَى عَلَينا ُ الله ُ َسَكبَه الَّذِي ٦

اللهِ. ِ نِعمَة بِسَبَِب ً أبْرارا
ً أعمالا ُمارِسوا ي بأْن ِ بِالله آمَنُوا الَّذِيَن َّ يَهتَم لـِكَي الُأمُورِ ِ هَذِه عَلَى َ تُؤَكِّد أْن مِنَك يدُ وَُأرِ بِالثِّقَةِ. ٌ جَدِير كَلامٌ هَذا ٨

لِلنّاِس. ُ وَالمُفِيدَة ُ النّافِعَة الأعماُل ِهيَ ِ فَهَذِه صاِلحَةً.



١٥ : ٣ ِيطُس ت ١٨٦٨ ٩ : ٣ ِيطُس ت

مُوسَى، ِ يعَة شَرِ مَسائِِل َحوَل وَالّشِجاراِت وَالمُنازَعاِت سَِب، َّ الن ُسلالاِت َحوَل ةِ َّ الغَبِي ُجادَلاِت الم ِب َّ َتجَن لـَِكْن ٩

ُ تَعلَم فَأنَت ١١ الأقَّلِ. عَلَى تَينِ مَّرَ ُ تُنذِرَه أْن بَعدَ الانقِسامَ يُسَبُِّب الَّذي عَِن ابتَعِْد ١٠ وَتافِهَةٌ. ٍ نافِعَة ُ غَير ُأمُورٌ ها لِأّنَ
نَفِسهِ. عَلَى بِذَلَِك فَحـَكَمَ ةِ، َّ الخَطِي ارتِكاِب فِي ٌ ّ مُستَمِر ُ ه َّ وَأن انحَرََف، قَدِ خِص الّشَ ذَلَِك مِثَل أّنَ

ٌ تَذِكير
فَقَْد َلَتِي، ِمُقاب ل بُولِيَس ِيكُو ن ِ مَدِينَة إلَى لِلقُدُوِم وُْسعَِك فِي ما ابذُْل تِيخِيكَُس، أْو أرتِيماَس إلَيَك ُأرِسُل عِندَما ١٢

هُناكَ. َ تاء الّشِ أقضِي أْن رُت َّ قَر
شَيءٌ. يَنقُصَهُما لا لـِكَي فَرِ، لِلّسَ ِ إلَيه َيحتاجاِن ما كُّلِ فِي وَس ُّ وَأبُل يناَس زِ ُحاِمي الم ِ ِمُساعَدَة ل وُْسعَِك في ما اعمَْل ١٣

يَن. مُثمِر فَيَكُونُوا لِلنّاِس َ العاِجلَة الحاجاِت وا يَسُّدُ لـِكَي ِ الّصاِلحَة الأعماِل بِمُمارََسةِ الاهتِمامَ مُوا َّ يَتَعَل أْن المُؤمِنِينَ عَلَى ١٤

جَمِيعاً. مَعَكُْم اللهِ ُ نِعمَة وَلْتَكُْن الإيماِن. فِي ونَنا ُّ ُيحِب الَّذِيَن عَلَى َسلِّْم عَلَيَك. يُسَلِّمُونَ مَعِي الَّذِيَن جَمِيُع ١٥



٢٢ فِلِيْمُون ١٨٦٩ ١ فِلِيْمُون

فِلِيْمُون إلَى ُ الرِّسالَة
مَعَنا. وَالعامِِل َحبُوِب الم َصدِيْقِنا فِلِيْمُونَ إلَى تِيْمُوثاوَُس، أِخيْنا وَمِْن المَِسيِْح، يَسُوعَ لِأجِل المَسُجوِن بُولَُس مِْن ١

ٌ نِعمَة لـَكُْم لِتَكُْن ٣ بَيْتَِك. فِي َتجتَمـِـُع َّتِي ال ِ الـَكنِيْسَة وَإلَى مَعَنا، ُجاهِدِ الم َس ُّ وَأرِخب ةَ، َّ أبْفِي ِ بَة َحبُو الم الُأخِت وَإلَى ٢

المَِسيِْح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَمَِن أبِيْنا ِ الله مَِن وََسلامٌ
وَإيْمانُه فِلِيْمُونَ ُ ة َّ َمحَب

يَسُوعَ، ّبِ َّ بِالر يْمانَِك إ وَإيْمانَِك: تَِك َّ بِمََحب أسمَُع نِي َّ لِأن ٥ َصلَواتِي، فِي ذَكَرْتَُك ما َّ كُل ً دائِما أجلَِك مِْن َ الله ُ أشكُر أنا ٤
الأشياءِ كُّلَ تَفهَمَ أْن إلَى مَعاً، ِ فِيْه ُ نَشتَرِك الَّذِي يْمانَُك إ َ يَقُودَك أْن وَُأَصلِّي ٦ ِس. المُقَّدَ ِ الله َشعِب َمِيِع ِلج تَِك َّ وََمحَب
سينَ المُقَّدَ المُؤمِنينَ قُلُوَب لِأّنَ تَِك، َّ َمحَب بِسَبَِب عَظِيمَينِ وَتَشِجيٍْع بِفَرٍَح َشعَرُْت لَقَْد ٧ المَِسيِْح. فِي ـِكُها نَمتَل َّتِي ال ِ الّصاِلحَة

الأُخ. ها أّيُ بَِك انتَعَشَْت قَدِ

كَأخ ُأنِِسيْمَُس اقبَْل
أْن ُل ُأفَّضِ نِي َّ أن إلّا ٩ مُناِسٌب، َ هُو ما تَْفعََل بِأْن آمُرَكَ لـِكَي المَِسيِْح فِي َ الكامِلَة َ الجُرأة أمتَلُِك نِي َّ أن وَمَْع لِذَلَِك، ٨
أكتُُب ١٠ المَِسيِْح، يَسُوعَ ِ ِخدمَة وََسجـينُ ، ّنِ الّسِ فِي ُ الـَكبِيْر جُُل َّ الر بُولُُس أنا فَها ةِ. َّ َحَب الم أساِس عَلَى بِرِفٍْق مِنَْك أطلُِب
نافـِـٌع َ فَهُو الآنَ أمّا لََك، ً نافِعا قَبُل مِْن يَكُْن لَْم َ فَهو ١١ الّسِجِن. فِي وَأنا ُ وَلَدْتُه الَّذِي ُأنِِسيْمَُس ابْنِي ِبخُُصوِص إلَيَْك
مَعِي هُنا ُ ُأبقِيَه أْن أوَدُّ أنا ١٣ إلَيَْك. قَلْبِي ُأرِسُل ُ وَمَعَه ً ِيَة ثان إلَيَْك ُ ُأرِسلُه أنا وَها ١٢ أيضاً. لِي بَْل فَقَْط، لََك لَيَْس
تَكُونُ لا وَهَكَذا مُوافَقَتَِك، دُوِن مِْن ً َشيئا أفعََل أْن أرغَْب لَْم لـَِكنِّي ١٤ البِشارَةِ. نَشْرِ بِسَبَِب دٌ َّ مُقَي وَأنا يُساعِدَنِي لـِكَي

ةِ. َّ الحُر بِإرادَتَِك ُ تَعمَلُه بَْل َصواٌب، َ هُو ما لِعَمَِل ً مُضطَرّا
بَْل بَعْدُ، فِيما ً عَبْدا ِ باعتِبارِه لَيَْس لـَِكْن ١٦ الأبَدِ. إلَى الآنَ ُ ه تَستَرِدَّ لـِكَي قَِصيْرٍ، لِوَقٍت ُأنِِسيْمُُس تَرَكََك ما َّ ُب ر ١٥

. ّبِ َّ الر فِي كَأٍخ بَْل فَقَْط كَإنساٍن لا ِجّداً، َ أكثَر ُ ه ُّ ُتحِب َك َّ لـَِكن َكثِيْراً، ُ ه ُّ ُأِحب أنا باً. َمحبُو ً أخا أْي عَبْدٍ، مِْن أفَضَل
إلَيَْك، أخطَأ كانَ وَإْن ١٨ بِي. َستُرَّحُِب ُكنَت لَوْ َكما ِ بِه تُرَّحَِب أْن أرُجو َحّقاً، ًلََك يكا شَرِ تَعتَبِرُنِي ُكنَت فَإْن ١٧

أنا. عَلَيَّ ُ دَينَه فاْحِسْب بِشَيءٍ، لََك ً مَديُونا كانَ أْو
يَدِي: ِبخَّطِ هَذا إلَيَْك أكتُُب بُولُُس، أنا ١٩

لِي ً نافِعا تَكُونَ أْن يْدُكَ ُأرِ أِخي، يا نَعَْم ٢٠ ِنَفِسَك! ب لِي مَديُوٌن أنَت ََّك بِأن َ ُأذَكِّرَك لِأْن داِعيَ وَلا دَينَهُ. َسأوفي أنا
َك َّ بِأن أعرُِف وَأنا الرِّسالَةَ، ِ هَذِه إلَيَْك أكتُُب َستُطِيْعُنِي، َك َّ بِأن أثُِق نِي َّ أن وَبِما ٢١ المَِسيِْح. فِي قَلْبِي أنعِْش . ّبِ َّ الر فِي

مِنَْك. ُ أطلُبُه مِمّا َ أكثَر َستَفعَُل
لَِصلَواتِكُْم. ً استِجابَة إلَيْكُمُ َجِيءِ الم مَِن َن أتَمَّكَ أْن أرُجو نِي َّ لِأن لِلإقامَةِ، ً مَكانا لِي تُعِّدَ أْن أرُجو َكما ٢٢

خاتِمة



٢٥ فِلِيْمُون ١٨٧٠ ٢٣ فِلِيْمُون

الَّذِيَْن وَلُوقا وَدِيْماُس وَاْستَرَْخُس مَْرقُُس وَكَذَلَِك ٢٤ يَسُوعَ. المَِسيِْح لِأجِل مَعِي المَسُجونُ أبَْفراُس عَلَيَْك ُ يسَلِّم ٢٣
مَعِي. َيخدِمُونَ

رُوِحكُْم. مََع المَِسيِْح يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُ نِعمَة لِتَكُْن ٢٥



٨ : ١ ِيّين عِبران ١٨٧١ ١ : ١ ِيّين عِبران

ِيّين العِبران إلَى ُ الرِّسالَة
ابْنِه في مَنا َّ كَل ُ الله

فَقَْد ِ الأِخيرَة الأيّاِم ِ هَذِه فِي أمّا ٢ مُتَنَوِّعَةٍ. وَبِطُرٍُق ً َكثِيرَة مَّراٍت الأنبِياءِ ِ بِواِسطَة آباءَنا ُ الله مَ َّ كَل مَضَى فِيما ١

َجوهَرِهِ، عَْن قِيُق الدَّ ُ عبير َّ وَالت اللهِ، َمجدِ ُ بَهاء َ فَهُو ٣ الـَكونَ. خَلََق ِ وَبِه الأشياءِ، لِكُّلِ ً وَارِثا ُ نَه َّ عَي الَّذِي ِ ابنِه فِي مَنا َّ كَل
فِي العَظِيِم الله١ِ يَمِينِ عَْن جَلََس البَشَرِ، َخطايا َ تَطهِير مَ َّ تَم أْن وَبَعدَ القَدِيرَةِ. ِ بِكَلِمَتِه الأشياءِ كُّلِ عَلَى ُيحافُِظ وَالَّذِي

أسمائِهِْم. عَْن ُ أخَذَه الَّذِي الاسِْم ارتِفاِع بِمِقدارِ المَلائِكَةِ، مَِن ً مَنزِلَة أرفََع فَصارَ ٤ ماءِ. الّسَ

الْمَلائِكَة مَِن أْعظَمُ الابُْن
يَوماً: ُ الله قاَل ِ المَلائِكَة مَِن فَلِأّيٍ ٥

ابنِي، «أنَت
٢ وَلَدْتَُك؟» الَيَومَ وَأنا
اللهُ: قاَل مِْنها لِأّيٍ أْو

أباهُ، «َسأُكونُ
٣ ابنِي؟» َسيَكُونُ َ وَهُو

قاَل: العالَِم، إلَى َ البِكر ُ ابنَه ُ الله أْدخََل ِحينَ ُأْخرَى، ً ة وَمَّرَ ٦

٤ اللهِ.» ِ مَلائِكَة كُّلُ ُ «لِتَعبُْده
المَلائِكَةِ: عَِن يَقُوُل ُ فَالله ٧

ياحاً،٥ رِ ُ مَلائَِكتَه َيجعَُل َ «هُو
٦ ناٍر.» َ ألِسنَة ُ خُّدامَه وََيجعَُل

فَيَقُوُل: الابِْن عَْن أمّا ٨

١:٣ ١
وَالسلطان. الـكرامة موضع في أي الله. يَمين
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٤ : ٢ ِيّين عِبران ١٨٧٢ ٩ : ١ ِيّين عِبران

الآبِدِيَن، أبَدِ إلَى باٍق ُ الله يا «عَرُشَك
مَملـََكتََك. َستَحكُمُ ِ الاستِقامَة بَِصولَجاِن

الإثمَ. وَكَرِهَت َّ البِر أحبَبَْت واِم الدَّ عَلَى ٩

الابتِهاِج َيِت بِز إلَهَُك ُ الله مَسَحََك لِهَذا
٧ رِفاقَِك.» كُّلِ مِْن َ أكثَر

أيضاً: ُ الله وَقاَل ١٠

رَّبُ يا «وَأنَت
البَْدءِ. فِي الأْرِض أساساِت وََضعَْت
ماواِت. الّسَ َصنَعَتا تاِن َّ الل هُما وَيَداكَ

َستَفنَى، ها َّ كُل ها لـَِكنَّ ١١
فَتَبقَى. أنَت أمّا

وُب. َّ الث يَبلَى َكما َستَبلَى ِهيَ
يها، َستَطوِ كَرِداءٍ

المَلابُِس. ُ ر َّ تَتَغَي َكما وَتُغَيِّرُها ١٢
أبَداً، ُ ر َّ تَتَغَي فَلا أنَت أمّا

٨ َحياتَِك.» لِسَنَواِت َ نِهايَة وَلا
اللهُ: قاَل ِ المَلائِكَة مَِن ِمَْن وَل ١٣

يَمِينِي عَْن «اجلِْس
٩ لِقَدَمَيَْك؟» ً مِْسنَدا أعداءَكَ أجعََل أْن إلَى

َلاَص؟ الخ َسيَرِثُونَ الَّذِيَن ِ ِلخِدمَة ٌ مُرَسلَة ِهيَ ألَيسَْت اللهِ؟ ِ ِخدمَة فِي تَعمَُل ً أرواحا ها ُّ كُل ُ المَلائِكَة ألَيسَِت ١٤

٢
العَظيم َلاُص الخ

ُ الكَلِمَة كانَِت فَإْن ٢ بَعِيداً. نَنجَرَِف لِئَلّا أكبَرَ، ً اهتِماما سَمِعْناها َّتِي ال الحَقائَِق ِ هَذِه َ نُولِي أْن يَنبَغِي هَذا أجِل مِْن ١

إْن العِقاِب مَِن َنحُن َسنَنُجو فََكيَف ٣ عادٌِل. عِقاٌب وَعِْصياٍن خَرٍق لِكُّلِ وَكانَ تُها، َّ ِصح ثَبَتَْت قَْد ٌ مَلائِكَة أعَلَنَتها َّتِي ال
عَلَى ُ الله صادََق َكما ٤ ؟ ّبَ َّ الر سَمِعُوا الَّذِيَن لَنا ُ دَه أكَّ َّ ثُم لاً، أّوَ ُ نَفسُه ّبُ َّ الر ُ أعلَنَه الَّذِي العَظِيِم َلاِص الخ هَذا مِثَل أهمَلْنا

مَِشيئَتِهِ. َحسََب القُدُِس وِح ُّ الر وَبِمَواهِِب المُتَنَوِّعَةِ، وَالمُعِجزاِت وَالعَجائِِب بِالبَراهِيْنِ شَهادَتِهِْم ةِ َّ ِصح
ُيخَلِّْصنا لـِكَي ً إنسانا صارَ يَسوعُ
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١٨ : ٢ ِيّين عِبران ١٨٧٣ ٥ : ٢ ِيّين عِبران

الكِتاِب: مَِن مَوِضــٍع في مَكتُوٌب ُ ه َّ لِأن ٦ !ٍ ِمَلائِكَة ل ُ عَنه مُ َّ نَتَكَل الَّذِي الآتِي َ العالَم ُيخِضــِع لَْم ُ فَالله ٥

بِهِ، َ تُفَكِّر ى َّ َحت الإنساِن ُ ة َّ أهَمِّي ِهيَ «ما
بِهِ؟ َّ تَهتَم ى َّ َحت الإنساِن ابِن ُ ة َّ أهَمِّي وَما

المَلائِكَةِ. مَِن أدنَى قَلِيٍل لِوَقٍت ُ َجعَلْتَه ٧

وَالـكَرامَةِ. َجدِ بِالم ُ جتَه َّ تَو
١٠ قَدَمَيْهِ.» َتحَت شَيءٍ كُّلَ أخَضعَْت ٨

بَعدُ، ُ لَه ً ُمخَضعا شَيءٍ كُّلَ نَرَى لا الآنَ نا َّ أن مََع لَهُ. خاِضــٍع َ غَيْر ً َشيئا يَترُْك لَْم ُ ه َّ أن لَهُ، شَيءٍ كُّلَ أخَضَع َ الله أّنَ فَمَعَنَى
عاناهُ. الَّذِي المَوِت بِسَبَِب ِ وَالـكَرامَة َجدِ بِالم ً جا َّ مُتَو المَلائِكَةِ، مَِن أدنَى قَلِيٍل لِوَقٍت ُجعَِل الَّذي يَسُوعَ، نَرَى نا َّ لـَِكن ٩

إنساٍن. كُّلِ أجِل مِْن المَوَت يَسُوعُ ذاَق اللهِ، ِ نِعمَة فَبِسَبَِب
أْن ِ بِه ً لائِقا كانَ َمجدِهِ، فِي لِيَشتَرُِكوا يَن َكثِيرِ ً أبناء َ ُيحضِر أْن أرادَ إْذ شَيءٍ، كَّلَ وَخالُِق شَيءٍ كُّلُ ُ لَه الَّذْي ُ فَالله ١٠
ً جَمِيعا لَهُْم ُسونَ، يُقَّدَ الَّذِيَن وَالمُؤْمِنونَ يُقَّدُِس، الَّذِي فيَسوعُ ١١ الآلاِم. ِخلاِل مِْن كامِلا١١ً خَلاصِهِْم َ مُنشِئ َيجعََل

يَقُوُل: إْذ ١٢ إْخوَةً. يَدعُوَهُْم أْن يَسُوعُ َيخجَُل لا لِذَلَِك واِحدٌ. أٌب

لإخوَتِي، اْسمََك «َسُأعلُِن
َشعبَِك.»١٢ ِ جَماعَة وََسَط وََسُأَسبِحَُك

يَقُوُل: وَ ١٣

ثِقَتِي.»١٣ ِ الله فِي «َسأَضُع
أيضاً: يَقُوُل وَ

لِي.»١٤ ُ الله وَهَبَهُمُ الَّذِيَن ُ الأبناء وَمَعِي أنا، «ها

ُ لَه الَّذي ذاكَ ِ بِمَوتِه يُبِيدَ لـِكَي أيضاً، ِم وَالدَّ حِم الّلَ فِي مَعَهُْم َ هُو اشتَرَكَ فَقَدِ وَدٍَم، لَحٍم مِْن ٌ بَشَر َ الأبناء أّنَ فَبِما ١٤

َمَِن ف ١٦ المَوِت. مَِن ِلخَوفِهِْم مُستَعبَدِيَن َحياتِهِْم َطواَل كانُوا الَّذِيَن كُّلَ َ ُيحَرِّر وَلـِكَي ١٥ بلِيَس. إ أْي المَوِت، ُسلطانُ
ناِحيَةٍ، كُّلِ مِْن ِ إْخوَتِه مِثَل َ يَِصير أْن عَلَيهِ كانَ لِهَذا ١٧ براهِيمَ. إ نَسِل ِ ِمَعُونَة ل بَْل المَلائِكَةِ، ِ ِمَعُونَة ل يَْأِت لَْم ُ ه َّ أن الواِضحِ
جُرَِّب ُ ه َّ أن فَبِما ١٨ عِب. الّشَ َخطايا ِ مَغفِرَة أجِل مِْن ً َكّفارَة َ فَيُقَّدِم اللهِ، ِ ِخدمَة فِي ً وَأمِينا ً رَِحيما ٍ كَهَنَة رَئِيَس لِيَكُونَ

بَةِ. جرِ َّ لِلت ُضونَ َّ يَتَعَر الَّذِيَن يُعينَ أْن ً أيضا ُ يَقدِر مَ، َّ وَتَأل
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٣
مُوسَى مِْن أعظَمُ يَسُوعُ

رَئِيَس لِيَكُونَ ُ الله ُ أرَسلَه الَّذِي يَسُوعَ لُوا تَأمَّ لـَكُْم، ِ الله ِ بِدَعوَة ً جَمِيعا ْ اْشتَرَْكتُم الَّذِيَن ُسونَ المُقَّدَ ُ الإخوَة ها أّيُ فَيا ١

أمّا ٣ اللهِ. بَيِت كُّلِ ِ ِخدمَة فِي ً أمِينا مُوسَى كانَ َكما نَهُ، َّ عَي الَّذِي ِ لله ً أمِينا كانَ فَقَْد ٢ بِهِ. نَعتَرُِف الَّذِي لِلإيماِن ٍ كَهَنَة
فَكُّلُ ٤ نَفِسهِ. البَيِت مَِن َ أكثَر ٌ كَرامَة ُ لَه البَيِت َ بانِي إّنَ َحيُْث مُوسَى، مِْن ِ لِلـكَرامَة ً استِحقاقا َ أكثَر وُِجدَ فَقَْد يَسُوعُ
خادِماً. باْعتِبارِهِ ِ الله بَيِت بِأهِل الاهتِماِم فِي ً أمِينا كانَ وَمُوسَى ٥ شَيءٍ. كُّلَ بَنَى َ الله لـَِكّنَ البَشَرُ، يَبْنيها البُيوِت
اللهِ، بَيِت أهُل وََنحُن اللهِ. بَيِت ًعَْن مَسؤُولا ً ابْنا ِ باْعتِبارِه فَأمِيٌن المَِسيُح أمّا ٦ مُستَقبَلاً. ُ الله ُ َسيَقُولُه ما عْن شَهِدَ وَقَْد

عِندَنا. الَّذِي جاءِ َّ الر فِي وَالافتِخارِ بِالجُرأةِ ْكنا تَمَّسَ إْن
الإيمان في باُت َّ الث

القُدُُس: وُح ُّ الر يَقُوُل لِهَذا ٧

اللهِ، َصوَت ْ سَمِعْتُم إْن «اليَومَ،
الماضي، في حَدََث َكما بَكُْم قُلو وا تُقَّسُ لا ٨

ْدتُمْ، َّ تَمَر يَومَ
ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي ُ َشعبُه ُ بَه جَرَّ يَومَ

بُونِي، وَجَرَّ آباؤُكُْم امتََحنَنِي هُناكَ ٩

عاماً! أربَعِيْنَ َ العَظِيمَة َ أعمالِي رََأْوا هُْم أّنَ مََع
ُلُت: وَق َيِل الج ذَلَِك مِْن غَِضبُت لِذَلَِك ١٠

واِب، الّصَ عَِن ً دائِما تَِضّلُ أفكارَهُْم إّنَ
ُطرُقِي. يَعرِفوا لَْم

غاِضباً: أقسَمُت وَلِهَذا ١١
راَحتِي.›»١٥ يَدخُلُوا لَْن

َشجِّعُوا بَْل ١٣ ، الحَّيِ ِ الله عَِن يَبتَعِدُ مُؤمٍِن ُ غَيْر ٌ ير شِرِّ قَلٌب مِنكُْم لِأّيٍ يَكُونَ أْن مِْن ُ الإخوَة ها أّيُ فَاحْتَرُِسوا ١٢

ً جَمِيعا فَنَحُن ١٤ بُكُْم. قُلُو ى َّ فَتَتَقَس ُ ة َّ الخَطِي عَلَيكُمُ َتحتاَل لِئَلّا «اليَومَ،» يُدعَى الوَقُت دامَ ما يَوٍم كُّلَ ً بَعضا بَعُضكُْم
الكِتاُب: قاَل فََكما ١٥ البِدايَةِ. فِي لَدَينا كانَْت َّتِي ال ِ بِالثِّقَة ِ النِّهايَة ى َّ َحت بِثَباٍت َك َمَّسَ نَت أْن بِشَرِط المَِسيِح، مََع ٌ شُرَكاء

اللهِ، َصوَت ْ سَمِعْتُم إْن «اليَومَ،
الماضي، في حَدََث َكما بَكُْم قُلو وا تُقَّسُ لا

١٦ ْدتُمْ.» َّ تَمَر يَومَ
8 -7 :95 المزمور ٣:١٥ ١٦ 11 -7 :95 المزمور ٣:١١ ١٥
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غَِضَب ْن َّ وَمِم ١٧ مِصْرَ؟ مِْن مُوسَى أخرََجهُْم الَّذِيَن هُمُ ألَيسُوا عَليهِ؟ دوا َّ وَتَمَر ُ َصوتَه سَمِعُوا الَّذِيَن ُأولَئَِك هُْم فَمَْن ١٦

يُدِخلَهُْم لا بِأْن ُ الله أقْسَمَ الَّذِيَن هُمُ وَمَْن ١٨ ةِ؟ َّ ي ِّ الْبَر فِي ً ُجثَثا فَسَقَطُوا أخطَُأوا، الَّذِيَن كُّلِ مِْن ألِيَس عاماً؟ أربَعِينَ ُ الله
عَدَِم بِسَبَِب ِ الله َ راحَة يَدخُلُوا أْن يَقدِرُوا لَْم ُأولَئَِك أّنَ نَرَى فَنَحُن ١٩ عََصوا؟ الَّذِيَْن هُمُ ألَيسُوا أبَداً؟ َ المَوعُودَة ُ راَحتَه

يمانِهِْم. إ

٤
الله ِ راحَة إلَى خوُل الدُّ

الوَعدِ. هَذا عَلَى الحُُصوِل فِي بَينَكُْم أحَدٌ يَفشََل ألّا عَلَى فَلْنَحرِْص قائِماً. ِ الله ِ راحَة إلَى ُخوِل بِالدُّ الوَعدُ زاَل َما ف ١
يَقبَلُوها لَْم سَمِعُوها، لَمّا هُْم لِأّنَ تَنفَعْهُْم، لَْم سَمِعُوها َّتِي ال َ الرِّسالَة لـَِكّنَ ِيَل، إسرائ بَنو َ بُشِّر قَْد َكما بُشِّرْنا قَْد فَنَحُن ٢

اللهُ: قاَل فََكما الكِتاُب، عَنها ُث يَتَحَّدَ َّتِي ال َ الرّاحَة تِلَك فَنَدخُُل آمَنّا، الَّذِيَن َنحُن أمّا ٣ بِالإيماِن.

غاِضباً: «أقسَمُت
١٧ راَحتِي.» يَدخُلُوا لَْن

فَقاَل: الّسابـِـِع اليَوِم عَِن الكِتاِب مَِن مَوِضــٍع فِي َث َتحَّدَ إْذ ٤ العالَِم. خَلِْق مُنذُ ِ عَمَلِه مِْن انتََهى ُ ه َّ أن مََع هَذا قاَل

١٨ أعمالِهِ.» كُّلِ مِْن ُ الله استَراَح الّسابـِـِع اليَوِم «وَفِي
أيضاً: يَقوُل ُ ه َّ لـَِكن ٥

١٩ راَحتِي.» يَدخُلُوا «لَْن

عَدَِم بِسَبَِب ُ راَحتَه يَدخُلُوا فَلَْم البِشارَةَ، سَمِعُوا أْن َسبََق قَْد الَّذِيَن أمّا بَعضُهُْم. َسيَدخُلُها ٌ راحَة هُناكَ بَقِيَْت ً إذا ٦
ذَكَرْنا: أْن َسبََق َكما َ داوُد لِساِن عَلَى يلَةٍ َطوِ َسنَواٍت بَعدَ ُ عَنه ُث يَتَحَّدَ َ وَهُو «اليَومَ.» ُ يَدعُوه ً يَوما ُ الله ُ ُيحَّدِد لِهَذا ٧ يمانِهِْم. إ

اللهِ، َصوَت ْ سَمِعْتُم إْن «اليَومَ،
٢٠ بَكُْم.» قُلو وا تُقَّسُ لا

ٍ راحَة يَومُ هُناكَ مازاَل ً إذا ٩ آخَرَ. يَوٍم عَْن بَعْدُ فِيما ُ الله مَ َّ تَكَل َما ل المَوعُودَةِ، ِ الله ِ راحَة إلَى قادَهُْم قَْد يَشُوعُ كانَ فَلَو ٨

ُخوِل لِلدُّ فَلْنَْجتَهِْد ١١ عَمَلِهِ. مِْن استَراَح َ الله أّنَ َكما عَمَلِهِ، مِْن ُ يَستَرِيح ِ الله َ راحَة يَدخُُل مَْن فَكُّلُ ١٠ اللهِ. لِشَعِب آٍت
العِصياِن. فِي ِيَل إسرائ بَنِي مِثاَل ً تابِعا أحَدٌ يَسقُُط فَلا الرّاحَةِ، تِلَك إلَى
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وِح، ُّ وَالر فِس َّ الن بَينَ َ الفاِصلَة الحُدودَ فَتَختَرَِق يِْن، حَّدَ ذِي َسيٍف أّيِ مِْن أمضَى ها إّنَ وَفَعّالَةٌ. ٌ ة َّ َحي ِ الله ُ فَكَلِمَة ١٢

بَْل اللهِ، نَظَرِ عَْن خاٍف َمخلُوٍق شَيءٍ مِْن وَما ١٣ وَمَشاعِرِهِ. القَلِب أفكارِ عَلَْى َتحْكُمُ وَِهيَ خاِع. ُّ وَالن المَفاِصِل وَبَينَ
ِحساباً. ُ لَه ُ َسنُقَّدِم الَّذِي ِ الله عَينَيِّ أمامَ وَمَكشُوٌف ياٌن عُر شَيءٍ كُّلُ

الله أمامَ المُثُوِل عَلَى يُعِينُنا يَسُوعُ
بِهِ. نَعتَرُِف الَّذِي بِالإيماِن ْك لِنَتَمَّسَ لِهَذا اللهِ. ابُْن يَسُوعُ َ هُو ماواِت، الّسَ دَخََل ً عَظِيما كَهَنَةٍ رَئِيَس لَنا إّنَ ١٤

مِثلَنا، شَيءٍ كُّلِ فِي جُرَِّب ُ نَْفسُه َ هُو ُ ه َّ لأن َضعْفِنا، ِ أوجُه مََع عاُطِف َّ الت عَِن ً عاِجزا لَيَس لَنا الَّذي ِ الـكَهَنَة فَرَئِيُس ١٥
الحاجَةِ. وَقَت تُعِينُنا ً نِعمَة وََنجِدَ ً رَحمَة نَناَل لـِكَي اللهِ، ِ نِعمَة عَرِش إلَى ِبجُرأةٍ ْم فَلْنَتَقَّدَ ً إذا ١٦ ةً. َّ َخطِي يَرتَِكْب لَْم ُ ه َّ لـَِكن

٥
تَقدِماٍت ِ لله ُ يُقَّدِم َ فَهُو اللهِ. ُأمُورِ فِي النّاَس يُعِينَ لـِكَي يُعَيَّنُ النّاِس، بَينِ مَِن ُ اختِيارُه ُّ يَتِم ٍ كَهَنَة رَئِيِس فَكُّلُ ١

ِ َضعفِه وَبِسَبَِب ٣ أيضاً. عِْف بِالّضَ ُمحاٌط ُ نَفسُه َ هُو ُ ه َّ لِأن وَالّضالِّيْنَ بِالجُهّاِل َق َّ يَتَرَف أْن ٌ قادِر َ وَهُو ٢ الخَطايا. عَِن َ وَذَباِئح
أيضاً. ُ نَفسُه َ هُو ُ َخطاياه وَعَْن عِب الّشَ َخطايا عَْن ً ذَبِيحَة َ يُقَّدِم أْن عَلَيهِ كانَ هَذا

هارُونُ. كانَ َكما اللهِ، مَِن ً مَدعُوّا يَكُونَ أْن يَنْبَغْي بَْل يفَةِ، رِ َّ الش ِ الوَظِيفَة ِ هَذِه فِي ُ نَفسَه ُب يُنَّصِ أحَدٍ مِْن وَما ٤

لَهُ: قاَل الَّذِي َ هُو َ الله لـَِكّنَ كَهَنَةٍ، رَئِيِس مَرْكِزِ إلَى ُ نَفسَه المَِسيُح يَرفَِع لَْم وَكَذَلَِك ٥

٢١ وَلَدْتَُك.» اليَومَ وَأنا ابنِي، «أنَت
الكِتاِب: مَِن َ آخَر مَكاٍن فِي ُ لَه يَقُوُل َكما ٦

الأبَدِ إلَى كاهٌِن «أنَت
٢٢ ِكيصادََق.» ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى

وَسُمِعَْت المَوِت، مَِن ُ يُنقِذَه أْن القادِرِ ِ لله وَدُمُوٍع َشدِيدٍ بِصُراٍخ عاٍت تَضَرُّ مَ قَّدَ الأْرِض، عَلَى يَسُوعَ َحياةِ َ وَأثناء ٧

بِالآلاِم، َ ُكمِّل أْن وَبَعدَ ٩ عاناها. َّتِي ال الآلاِم ِخلاِل مِْن َ الّطاعَة مَ َّ تَعَل فَقَْد ابناً، كانَ ُ ه َّ أن وَرُغمَ ٨ تَقواهُ. بِسَبَِب ُ َصلاتُه
ِكيصادََق. ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى ٍ كَهَنَة رَئِيَس ُ الله ُ أعلَنَه وَقَْد ١٠ يُطِيعُونَهُ. الَّذِيَن لِكُّلِ أبَدِّيٍ خَلاٍص َ مَصدَر صارَ

قُوط الّسُ مَِن ٌ َتحذِيْر
فَمََع ١٢ الفَْهِم. بَطِيئِي ْ صِرْتُم َّكُْم لِأن إفْهامُكُْم، عَلَينا يَصعُُب لـَِكْن المَوُضوِع. هَذا َحوَل لـَكُْم ُ لِنَقُولَه ُ الـَكثِير لَدَيْنا ١١

ْ أنتُم اللهِ. تَعالِيِْم أساِسيّاِت جَديدٍ مِْن يُعَلِّمُكُْم مَْن َتحتاُجونَ ْ زِلْتُم َما ف مُعَلِّمِيْنَ، الآنَ ُ أصبَحتُم قَْد تَكُونُوا أْن يُفتَرَُض ُ ه َّ أن
هُْم ِحيِْح الّصَ علِيِْم َّ الت فِي المُتَمَرِِّسيْنَ ُ غَيْر فَالمُبتَدِئُونَ ١٣ َصلٍْب! َحقِيْقِّيٍ َطعاٍم إلَى لا َلِيِب، الح إلَى َتحتاُجونَ كَالأطفاِل
َّمِيِيزِ الت عَلَى ِ بِالخـِبرَة قُدُراتُهُْم بَْت تَدَرَّ الَّذِيَْن ِلنّاِضجـِيْنَ فَل الحَقِيْقِّيُ عامُ الّطَ أمّا ١٤ َلِيِْب. الح إلَى َيحتاُجونَ الَّذِيَْن كَالأطفاِل

رِّ. َّ وَالش الخـَيْرِ بَيْنَ
4 :110 المزمور ٥:٦ ٢٢ 7 :2 المزمور ٥:٥ ٢١
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٦
ً ِيَة ثان الحَدِيِث إلَى ِنا ب َ حاجَة فَلا الـَكماِل، يِْق َطرِ عَلَى ْم وَلْنَتَقَّدَ المَِسيِْح، عَِن َ ة َّ ِي الابْتِدائ َ عالِيْم َّ الت وَراءَنا لِنَترُْك لِهَذا ١

ِ وَقِيامَة الأيدِي، وَوَْضِع المَعمُودِيّاِت، وَتَعلِيِْم ٢ بِاللهِ. الإيماِن وَعَِن المَوِت إلَى تُؤَدِّي َّتِي ال الأعماِل عَِن ِ بَة و َّ الت عَِن
اللهِ. بِإْذِن بِالفِعِل مُ وََسنَتَقَّدَ ٣ ةِ. َّ الأبَدِي ِ يْنُونَة وَالدَّ الأمواِت،

ِ الله َ كَلِمَة وَذاقُوا ٥ القُدُِس، وِح ُّ الر فِي ٌ شَرَكَة لَهُْم وَصارْت ةَ، َّ ي ماوِ الّسَ َ المَوهِبَة وَاختَبَرُوا يُوماً، استَنارُوا فَالَّذِيَْن ٤

ابَن يَصلِبُونَ بِذَلَِك هُْم لِأّنَ بَةِ، و َّ الت إلَى هُْم وَتَرُدَّ ً ِيَة ثان ُتجَّدِدَهُْم أْن ُمِكُن ي لا وا، اْرتَّدُ َّ ثُم ٦ الآتِي، العَصْرِ قُوّاِت وَاختَبَرُوا
ً نافِعا ً َمحُصولا وَتُعطِي عَلَْيها يَسقُُط الَّذِي َ المَطَر الأْرُض تَشرَُب فَحـِيْنَ ٧ المَلِأ. عَلَى لِلعارِ ُ يُعَرُِّضونَه وَ لِضَرَرِهِْم، ً ِيَة ثان ِ الله

مَصيرَها! النّارُ وَتكونُ اللهُ، وََسيَلْعَنُها لَها، َ قِيْمَة ًفَلا ًوََحسَكا َشوكا أنبَتَْت إذا أمّا ٨ يُبارِكُها. َ الله فَإّنَ يَفلَُحونَها، ذِيَْن َّ لِل
ُجهُودَكُْم، يَنسَى ى َّ َحت ً ِما ظال لَيَْس ُ فَالله ١٠ خَلاِصكُْم. ِ ِجهَة مِْن أفَضَل ً ُأمُورا مِنكَْم ُع َّ نَتَوَق الأِحبّاء ها أّيُ نا َّ لـَِكن ٩

هَذا مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ َ يُظهِر أْن َ هُو ُ َمَنّاه نَت ما لـَِكْن ١١ َس. المُقَّدَ ُ َشعبَه وََتخدِمُونَ ْ خَدَْمتُم بِما ُ لَه ُمُوها أظهَرْت َّتِي ال َ ة َّ َحَب وَالم
بِالَّذِيَْن تَقتَدُوا أْن ِيْدُكُْم نُر بَْل َكسالَى، تَكُونُوا أْن ِيْدُكُْم نُر لا ١٢ جاءُ. َّ الر ُق يَتَحَّقَ لـِكَي النِّهايَةِ، ى َّ َحت ُ نَْفسَه الاجتِهادَ

وَالمُثابِرَةِ. بِالإيماِن ِ الله وُعُودَ يَرِثُونَ
بْراهيمَ: لإ ُ الله قاَل ١٤ بِهِ. فَيُقسِمَ ُ مِنْه أعظَمُ َ هُو مَْن هُناكَ لَيَْس إْذ ِنَفِسهِ، ب أقْسَمَ َ لإبراهِيْم ً وَعدا ُ الله قَطََع لَمّا ١٣

بَرَكَةٍ. بِكُّلِ «َسُأبارِكَُك
٢٣ ِجّداً.» ً َكثِيرا ً نَسلا وََسُأعطِيَْك

ما يُثَبُِّت وَالقَسَمُ مِنهُْم. أعظَمُ َ هُو بِمَْن يُقِسمُونَ فَالنّاُس ١٦ اللهُ. ِ بِه ُ وَعَدَه ما ناَل بَِصبْرٍ، ُ براهِيْم إ َ انتَظَر وَإذِ ١٥

ُ وَعْدَه َت َّ ثَب أبَداً، ُ ر َّ تَتَغَي لا ُ نَواياه أّنَ الوَعدِ ِ وَرَثَة لِكُّلِ َ يُوِضح أْن ُ الله أرادَ عِنْدَما لِذَلَِك ١٧ جَدٍَل. كُّلَ ً مُنهِيا ُ يَقُولُونَه
َنحُن يُشَّجِعَنا، لـِكَْي وَذَلَِك وَقَسَمُهُ. ُ وَعدُه وَهُما فِْيهِما، يُكذََب أْن ُمِكُن ي وَلا راِن َّ يَتَغَي لا يِْن أمرَ ُ الله َ استَخدَم ١٨ بِقَسٍَم.

لَنا. ِم المُقَّدَ جاءِ َّ بِالر ِك َّمَّسُ الت إلَى أسرَْعنا الَّذِيَْن
َحيُث ٢٠ ، الدّاِخلِيِّ ِ الله مَقدِِس إلَى تارَةِ،٢٤ الّسِ خَلِف إلَى ِنا ب يَِصُل ِنا، َيات ِلح ٌ وَآمِنَة ٌ ِتَة ثاب مِرساةٌ ُ جاء َّ الر وَهَذا ١٩

ِكيصادََق. ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَى الأبَدِ إلَى ٍ كَهَنَة رَئِيَْس صارَ وَقَْد لَنا. كَرائِدٍ أجلِنا مِْن يَسُوعُ دَخََل
٧

ِكيصادَق ـْ مَل
مَِن عائِدٌ َ وَهُو َ براهِيْم إ ِكيصادَُق ـْ مَل قابََل يَوٍم، وَذاَت . العَلِيِّ ِ لله ً وَكاهِنا سالِيْمَ،٢٥ عَلَى ً مَلِكا ِكيصادَُق ـْ مَل كانَ ١

الحَرِب. مَِن ُ غَنِمَه ما كُّلِ مِْن ً عُشْرا ُ بْراهِيْم إ ُ وَأعطاه ٢ بْراهِيْمَ. إ ِكيصادَُق ـْ مَل فَبارَكَ المُلوكَ. فِْيها َ هَزَم َّتْي ال ِ المَعْرَكَة
17 :22 التكوين ٦:١٤ ٢٣

٦:١٩ ٢٤
على يسوع مات وعندما الهيكل. أقسام بقية وبين الله)، مَْقدَِس أْو الأقداس، (قدس اليهودي الهيكل في مكان أقدس بينَ الفاصلة الستارة هي الّسِتارة.
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َ ذِكْر وَلا أصلِهِ،٢٦ أْو ِ ُأمِّه أْو ِ ِيْه لِأب َ ذِكْر وَلا ٣ لاِم.» الّسَ «مَلُِك أْي سالِيْمَ» «مَلُِك ً أيْضا َ وَهُو البِرِّ،» «مَلَِك يَعْنْي ُ وَاْسمُه
الأبَدِ. إلَى ً كاهِنا يَبقَى اللهِ، ابِْن مِثُل وَهُوَ، نِهايَتِها. أْو ِ َحياتِه ِ لِبِدايَة

لاوِي نَسَل مُوسَى ُ يْعَة شَرِ وَتَْأمُرُ ٥ غَنِمَهُ. مِمّا ً عُشرا ُ لَه مَ قَّدَ ُ براهِيْم إ أبُونا ى َّ فَحَت جُِل! َّ الر هَذا َ عَظَمَة ً إذا تَرَونَ ْ فَأنتُم ٤

براهِيْمَ. إ نَسِل مِْن ً أيضا هُْم إْخوَتَهُْم أّنَ مََع إْخوَتِهِْم، مِْن أْي عِب، الّشَ مَِن ً عُشرا يَجمَعُوا أْن َ الـكَهَنَة
ِكيصادَُق ـْ مَل وَبارَكَ نَْفِسهِ. َ براهِيْم إ مِْن العُشرَ أخَذَ فَقَْد هَذا وَمََع لاوِي. نَسِل مِْن يَْأِت لَْم ِكيصادَُق ـْ وَمَل ٦

الأدنَى. ُ يُبارِك الَّذِي َ هُو الأعلَى أّنَ فِي َشّكَ وَلا ٧ الوُعُودَ. ُ الله ُ أْعطاه الَّذِي َ براهِيْم إ
إّنَ نَقُوَل أْن نَستَطِيُْع َكما ٩ حَيٌّ. ُ ه َّ بِأن شُهِدَ فَقَْد ِكيصادَُق ـْ مَل أمّا فانُونَ. ٌ كَهَنَة َ العُشْر يَجْمَُع يِّيْنَ، لاوِ َّ ال ِ حالَة فَفِي ٨

لَمّا َ براهِيْم إ ِ جَّدِه ِجسِْم فِي يَزاُل ما كانَ ُ ه َّ لأن ١٠ براهِيْمَ، إ ِخلاِل مِْن َ العُشْر ُ نَْفسُه َ هُو دَفََع قَْد العُشُورَ يَجمَُع الَّذِي لاوِي
ِكيصادَُق. ـْ مَل ُ َلَه قاب

النّاِس إيصاِل عَْن عاِجزٌ عِب، الّشَ إلَى أساِسهِ عَلَى ُ يْعَة رِ َّ الش ُأعطِيَِت الَّذِي لاوِي، َّ ال الـكَهَنُوَت أّنَ الواِضحِ َمَِن ف ١١
هارُونَ؟ ِ رُتْبَة عَلَى وَلَيَْس ِكيصادََق، ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى َ آخَر كاهٍِن ُظهُورِ إلَى ٌ حاجَة بَعدُ هُناكَ كانَْت فَلِماذا وَإلّا الـَكماِل. إلَى
ُ الُأمُور ِ هَذِه ِ فِيْه تُقاُل الَّذِي فَالمَِسيُْح ١٣ يْعَةِ. رِ َّ لِلش ٌ تَغيِيْر هَذا يَتبََع أْن بُّدَ فَلا لِلـكَهَنُوِت، ٌ تَغيِيْر هُناكَ يَكُونُ فَحـِيْنَ ١٢

أّنَ الْمَعْروِف َمَِن ف ١٤ . المَذَبحِ عِندَ َككاهٍِن مِْنها أحَدٌ َيخدِْم لَْم ٌ عَِشيرَة وَِهيَ لاوِي. ِ قَبِيلَة غَيْرِ ُأْخرَى عَِشيرَةٍ مِْن َ جاء
بِالـكَهَنُوِت. لَها ِباٍط ارت أّيَ مُوسَى ْ يَذكُر لَْم َّتي ال يَهُوذا ِ قَبِيلَة مِْن أتَى نا َّ َب ر

ـِْكيصادَق َكمَل كاهٌِن يَسُوعُ
كاهِناً، ُجعَِل وَقَْد ١٦ ِكيصادََق. ـْ مَل ُ يُشبِه الَّذِي ِ الآخَر الكاهِِن هَذا ُظهُورِ مََع ً وُُضوحا َ أكثَر ُ المَسألَة وَتُصبُِح ١٥
«أنَت الكِتاِب: فِي ُ عَنْه يُقاُل إْذ ١٧ تَْفنَى. لا َحياةٍ ةِ َّ قُو أساِس عَلَى بَْل يّاً، بَشَرِ ً تَرتِيبا ُن تَتََضمَّ ٍ يْعَة شَرِ أساِس عَلَى لا

ِكيصادََق.» ـْ مَل ِ رُتْبَة عَلَْى الأبَدِ إلَى كاهٌِن
كامِلاً، ً َشيئا َتجعَْل لَْم مُوسَى ُ يْعَة فَشَرِ ١٩ الفائِدَةِ. َ وَعَدِْيم ً َضعِيْفا كانَ ُ ه َّ لِأن ِباً، جان ُ القَدِْيم النِّظامُ يُوَضُع وَالآنَ ١٨

رَئِيَْس يَسُوعَ َيجعَْل لَْم َ الله أّنَ ً أيضا يَهُّمُ وَما ٢٠ اللهِ. مَِن نَقتَرَِب أْن نَستَطِيُْع ِ بِه أفَضُل، ٌ رَجاء لَنا َ صار فَقَْد الآنَ أمّا
لَهُ: ُ الله قاَل إْذ بِقَسٍَم ً كاهِنا فَصارَ َ هُو أمّا قَسٍَم، دُوِن مِْن ً كَهَنَة صارُوا فَالآخَرُونَ ٢١ قَسٍَم. دُونَ مِْن ٍ كَهَنَة

يَتَراَجَع: وَلَْن ّبُ َّ الر «أقسَمَ
٢٧ الأبَدِ.›» إلَى كاهٌِن ‹أنَت

أفَضَل. لِعَهدٍ َضمانَتَنا يَسُوعَ َيجعَُل وَهَذا ٢٢

٧:٣ ٢٦
4 :110 المزمور ٧:٢١ ٢٧ نَسٍَب.» بِلا ، أمٍّ بِلا أٍب، «بِلا ً حرفيا أصلِه. … ذكر وَلا
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يَسُوعَ أمّا ٢٤ استِبدالِهِ. مَِن بُّدَ لا كانَ أحَدُهُْم، ماَت ما َّ وَكُل َكثِيْرُونَ. ٍ كَهَنَة ُ رُؤَساء القَدِْيِم العَهدِ فِي كانَ ٢٣

ِ الله إلَى يَْأتُونَ ذيَن َّ لِل ً أبَدِيّا ً خَلاصا يُعطَِي أْن ُ يَقدِر وَلِذَلَِك ٢٥ داِئمٌ. كَهَنُوٌت ُ كَهَنُوتَه فَإّنَ لِذَلَِك الأبَدِ، إلَى ٌ حَيّ َ فَهُو
اللهِ. عِندَ فِْيهِْم لِيَشفََع واِم الدَّ عَلَى ٌ حَيّ ُ ه َّ لِأن بِواِسطَتِهِ،

دٌ مُمَجَّ َ وَهُو بِالخُطاةِ. ُ ر َّ يَتَأث وَلا وَطاهِرٌ، ةٍ َّ َخطِي بِلا وٌس قُّدُ َ وَهُو ِنا. احتِياجات يُناِسُب ٍ كَهَنَة رَئيُس َ هُو فَيَسُوعُ ٢٦

َخطايا عَْن َّ ثُم لاً، أّوَ ُ َخطاياه عَْن ً ة َّ يَومِي َ ذَباِئح تَقدِْيِم إلَى آخَرَ، ٍ كَهَنَة رَئيِس كَأّيِ َيحْتاُج وَلا ٢٧ ماواِت. الّسَ فَوَق
تُعَيِّنُ ُ يْعَة رِ َّ فَالش ٢٨ نَفسَهُ. مَ قَّدَ عِندَما حاِسمَةً، ً ة َّ ِي نِهائ ً واِحدَة ةً مَّرَ النّاِس َخطايا عَْن ً ذَبِْيحَة يَسُوعُ مَ قَّدَ فَقَْد عِب. الّشَ
الابَْن فَإّنَ الوَعدِ، هَذا وَِبحَسَِب بِقَسٍَم. ً با مَصُحو ً وَعدا بَعْدُ فِيما أعطَى َ الله لـَِكّنَ عَفاءِ. الّضُ البَشَرِ مَِن ٍ كَهَنَة َ رُؤَساء

كَهَنَةٍ. رَئِيَْس عُيِّنَ الَّذِي َ هُو الأبَدِ إلَى ل٢٨َ َّ المَُكم
٨

كَهَنَتِنا رَئِيُْس يَسُوعُ
َ وَهُو ٢ ماواِت. الّسَ فِي ِ َلالَة الج عَْرِش يَمِيْنِ عَْن ً جالِسا الميزاِت ِ بِهَذِه ٍ كَهَنَة رَئِيَْس لَنا أّنَ َ هُو الكَلاِم، ُ وَخُلاَصة ١

نَفسُهُ. ّبُ َّ الر بَِل إنساٌن، يَبنِها لَْم ٌ َخيْمَة وَِهيَ ةِ. َّ الحَقِيْقِي ِ العِبادَة ِ َخيْمَة فِي أْي مَكاٍن، أقْدَِس فِي ٍ كَهَنَة كَرَئِيِْس ُ َيخدِم
ُ يُقَّدِمُه ما كَهَنَتِنا لِرَئِيِْس يَكُونَ أْن ً يّا ضَرُورِ كانَ وَلِهَذا وَذَباِئحَ. تَقدِماٍت تَقدِْيِم بِقَْصدِ ٍ كَهَنَة رَئِيِْس كُّلُ يُعَيَّنُ وَ ٣

تَنُّصُ َّتِي ال قدِماِت َّ الت يُقَّدِمُونَ الَّذِيَْن ُأولَئَِك فَهُناكَ كاهِناً، يَكُونَ أْن َصلَُح َما ل الآنَ الأْرِض عَلَى هُنا كانَ وَلَوْ ٤ أيضاً.
عَلَى كانَ عِندَما مُوسَى ُ الله َ ه َّ نَب وَلِهَذا ماءِ. الّسَ فِي َيجرِي ِما ل وَظِّلٌ ٌ نُسخَة إلّا ونَها يُؤَدُّ َّتِي ال ُ الخِدمَة وَما ٥ يْعَةُ! رِ َّ الش عَلَْيها
أرَيْتَُك الَّذِي َّمُوذَِج الن َحسََب شَيءٍ كُّلَ تَصنََع أْن عَلَى «احرِْص لَهُ: وَقاَل ةِ َّ الأْرِضي ِ العِبادَة َ َخيْمَة يَنُصَب أْن وََشِك

َبَِل.»٢٩ الج عَلَى ُ يّاه إ
الَّذِي الجَدِيد٣٠ِ العَهدِ ِق ُّ تَفَو بِمِقدارِ وَذَلَِك الـكَهَنَةِ، ُأولَئَِك ِ ِخدمَة مِْن ً ِجّدا أعظَمَ ً ِخدمَة ُأعطَِي قَْد يَسُوعَ لـَِكّنَ ٦

عَيٍْب بِلا ُل الأّوَ العَهدُ كانَ فَلَو ٧ أفَضَل. وُعُودٍ عَلَى ٌس مُؤَّسَ الجَدِيدُ العَهدُ وَهَذا القَدِيِم.٣١ العَهدِ عَلَى يَسُوعَ ُ وَِسيطُه
فَقاَل: مَلُومِينَ وَجَدَهُْم َ الله لـَِكّنَ ٨ َمحَلَّهُ. َيحِّلُ َ آخَر عَهدٍ إلَى ٌ حاجَة هُناكَ كانَْت َما ل

، ّبُ َّ الر يَقُوُل أيّامٌ، تَْأتِي «ها
ِيَل إسرائ بَنِي مََع ً جَدِيدا ً عَهدا أقطَُع ِحيْنَ

يَهُوذا. بَنِي وَمََع
آبائِهِْم مََع ُ قَطَعْتُه الَّذِي كَالعَْهدِ يَكُونَ لَْن ٩

٧:٢٨ ٢٨
9. :5 و 10، :2 راجع العالم. ُمخَلَِّص ليكونَ الآلاِم ِخلاِل مْن ً تماما ُ الله ُ ه أعَّدَ الَّذي ل. َّ المَُكم

٨:٥ ٢٩
40. :25 الخروج كتاب من الجبل. … احرص

٨:٦ ٣٠
يسوع. الرب في البشر مع ُ الله قطعه الَّذي العهد الجديد. العهد

٨:٦ ٣١
إسرائيل. بني مع ً قديما ُ الله قطعه الَّذي العهد القديم. العهد
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مِصْرَ. مِْن لُِأخرَِجهُْم ِيَدِهِْم ب أمسَْكتُهُْم عِندَما
لِعَهدِي، ُمخلِِصيْنَ وا ُّ يَظَل لَْم فَهُْم
. ّبُ َّ الر يَقُوُل عَنهُْم، فابْتَعَْدُت

: ّبُ َّ الر يَقُوُل الأيّاِم، تِلَك بَعدَ ِيَل إسْرائ بَنِي مََع ُ َسأقطَعُه الَّذِي العَهدُ َ هُو وَهَذا ١٠

عُقُولِهِْم، فِي شَرائِعِي َسأزرَعُ
بِهِْم. قُلُو عَلَى وََسأكتُبُها

إلَهَهُْم، َسأُكونُ
َشعبِي. َسيَكُونُونَ وَهُْم

لَهُ: يَقوَل وَ ُ يْبَه قَرِ أحَدٌ يُعَلِّم لأْن ٌ حاجَة هُناكَ تَكُونَ وَلَْن ١١

‹. ّبَ َّ الر ‹اعرِِف
جَمِيعاً، َسيَعرِفُونَنِي إْذ

َكبِيْرِهِْم. إلَى َصغِيْرِهِْم مِْن
آثامَهُْم، ُ َسأغفِر فَأنا ١٢

٣٢ َخطاياهُْم.» ُ أذكُر أعُودَ وَلَْن
يعاً. سَرِ يَزُوُل نَْفٍع، وَبِلا ٌ قَدِيم َ هُو وَما «قَدِيْماً.» َل الأّوَ َيجعَُل ُ ه َّ فَإن «جَدِيداً،» العَهدَ هَذا َ الله يَدعُو فَحـِيْنَ ١٣

٩
القَدِيم العَهدِ َتحَت ُ العِبادَة

َحيُث ِ َيمَة اْلخ مَِن ُل الأّوَ الْقِسْمُ نُِصَب إْذ ٢ نِْع. الّصُ بَشَرِّيَ ً سا مُقَّدَ ً وَمَكانا ِ لِلعِبادَة تَوِجيهاٍت ُل الأّوَ العَهدُ َن تََضمَّ ١

ِ ِيَة الثّان ِ تارَة الّسِ وَخَلَف ٣ َس.» المُقَّدَ «المَكانَ الْقِسْمُ: ذَلَِك وَيُْدعَْى للهِ. مُ المُقَّدَ ُ الخـُبز وَعَلَْيها ُ وَالمائِدَة ُ المَنارَة وُِضعَِت
ْى َّ المُغَش العَهدِ وَُصندُوُق لِلبَُخورِ، ٌ ذَهَبِيّ ٌ مَذَبح يُوجَدُ َحيُث ٤ الأقداِس،» «قُدَس يُدعَْى: الَّذْي الثّاني الْقِسْمُ هُناكَ كانَ
تِمثالاِن ُ وَفَوقَه ٥ يّاِن. َجَرِ الح العَهدِ وَلَوحا أورَقَْت، َّتِي ال هارُونَ وَعَصا ، المَّنِ عَلَى َتحتَوِي ٌ ة َّ ذَهَبِي ةٌ جَرَّ وَفِيهِ هَِب. بِالذَّ

الآنَ. الُأمُور٣٣ِ ِ هَذِه تَفاِصيِل فِي ُخوِل لِلدُّ َمجاٌل وَلا حمَةِ. َّ الر عَْرَش ِلاِن ّ يُظَل وَ ِ الله َمجدَ يُظهِراِن بِيمَ. الـكَرُو ِ ِمَلائِكَة ل
وا لِيُؤَدُّ بانتِظاٍم، ِ َيْمَة الخ مَِن ِل الأّوَ الْقِسِْم إلَى يَدخُلُونَ ُ الـكَهَنَة كانَ يقَةِ، رِ الّطَ ِ بِهَذِه ُ الأشياء ِ هَذِه َب َّ تُرَت أْن وَبَعدَ ٦

يَدخُُل يَكُْن وَلَْم نَةِ. الّسَ فِي ً واِحدَة ةً مَّرَ ُ وَحدَه ِ الـكَهَنَة رَئِيُْس إلّا ُ يَدخُلُه يَكُْن فَلَْم الثّانْي الْقِسْمُ أمّا ٧ العِبادَةِ. فُرُوَض
ُ يُظهِر وَبِهَذا ٨ َجهلِهِْم. فِي ارتََكبُوها َّتِي ال عِب الّشَ َخطايا وَعَْن َخطاياهُ، عَْن ُ يُقَّدِمُه ً دَما ُ مَعَه يَأخُذَ أْن دُونَ هُناكَ
رَمٌز ُ ه ُّ كُل وَهَذا ٩ قائِماً. ِ َيمَة اْلخ مَِن ُل الأّوَ الْقِسْمُ دامَ ما مُمِكٍن ُ غَيْر الأقداِس قُدِس إلَى ُخوَل الدُّ أّنَ القُدُُس وُح ُّ الر

34 -31 :31 إرميا ٨:١٢ ٣٢
٩:٥ ٣٣

الأمور. لِهذه بسيطة تعاريف لقراءة الشروح جدول راجع الأمور. هذه تفاصيل
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ها لِأّنَ ١٠ تَماماً. ً صاِلحا العابِدِ َضمِيْرِ َجعِل عَْن ً عاِجزَة كانَْت للهِ َ مَة المُقَّدَ َ باِئح وَالذَّ قدِماِت َّ الت أّنَ يَعنِي َ وَهُو . الحالِيِّ مَِن َّ لِلز
الجَدِيدِ. النِّظاِم وَقِت إلَى تَسرِي ٌ ة َّ خارِِجي فَرائُِض إلّا ِ هَذِه وَما مُتَنَوِّعَةٍ. ةٍ َّ َطْقسي وَغُسُولاٍت ٍ بَة وَأشرِ ٍ أطعِمَة عَلَى ٌ قائِمَة

الجَدِيد العَهدِ َتحَت ُ العِبادَة
بِأيدٍ ٍ مَصنُوعَة َ غَيْر وَأكمَلَ أعظَمَ ً َخيمَة وَدَخََل المَوعُودَةِ. لِلخَيْراِت ٍ كَهَنَة رَئِيَْس المَِسيُح َ جاء فَقَْد الآنَ أمّا ١١

ً واِحدَة ةً مَّرَ دَخََل بَْل وَعُجُوٍل، تُيُوٍس بِدَِم يَدخُْل لَْم َ وَهُو ١٢ َخلُوِق. الم العالَِم هَذا مِْن ً جُزءا لَيسَْت ً َخيمَة أْي ةٍ، َّ ي بَشَرِ
أبَدِيّاً. ً فِداء لَنا فََضمَِن نَفِسهِ، بِدَِم الأقداِس قُدِس إلَى ً حاِسمَة

خارِِجيّاً، يَن طاهِرِ فَيَِصيْرُوا يُقَّدِسَهُْم أْن ً قادِرا ِجِسيْنَ َّ الن عَلَى المَرُشوُش وَالعُُجوِل وَالثِّيْراِن يُوِس ُّ الت ُ دَم كانَ فَإْن ١٣
تُؤَدِّي أعماٍل مِْن َضمائِرَنا َ يُطَهِّر لـِكَْي للهِ، ً كامِلَة ً ذَبِْيحَة ، أزَلِيٍّ بِرُوٍح ُ نَفسَه مَ قَّدَ فَقَْد أعظَمَ؟ المَِسيِْح ُ دَم يَكُونُ ألا ١٤

. الحَّيَ َ الله نَعبُدَ أْن الآنَ نَستَطيُع وَهَكَذا المَوِت، إلى
َتحَت ِ المُرتََكبَة الخَطايا مَِن البَشَرِ لِفِداءِ المَسيُح ماَت وَقَْد فَالآنَ، جَدِيدٍ. عَهدٍ وَِسيُْط َ هُو المَِسيَْح فَإّنَ لِذَلَِك ١٥

يَنبَغي ةٌ،٣٤ َّ وَِصي تُوجَدُ وََحيُث ١٦ المَوعُودَ. الأبَدِّيَ ِيْراَث الم يَنالوا أْن ُ الله دَعاهُمُ الَّذيَن لأولئَِك ُمِكُن ي ِل، الأّوَ العَهدِ
َ نافِذَة تَكُونُ لا ها إّنَ َحيُْث المَوِت، عِندَ إلّا المَفعُوِل َ يَة سارِ تُصبُِح لا َ ة َّ فَالوَِصي ١٧ ةِ. َّ الوَِصي صاِحِب مَوِت إثباُت

المُوصِي. َحياةِ فِي المَفعُوِل
عِب، الّشَ جَمِيِع عَلَى ِ يْعَة رِ َّ الش وَصايا كُّلَ مُوسَى قَرَأ أْن فَبَعدَ ١٩ ِم. بِالدَّ ً أيضا ُ تَدِشينُه ُّ يَتِم ُل الأّوَ العَهدُ ى َّ َحت لِذَلَِك ١٨

عِب الّشَ جَمِيِع وَعَلَى نَفِسهِ، ِ يعَة رِ َّ الش كِتاِب عَلَى رَّشَ َّ ثُم زُوفا، وَنَباَت قُرمُزِّيٍ وَُصوٍف ماءٍ مََع وُتُيُوٍس عُجُوٍل َ دَم أخَذَ
الأدَواِت وَجَمِيَع العِبادَةِ، َ َخيمَة رَّشَ وَكَذَلَِك ٢١ تُطِيعُوهُ.»٣٥ أْن ُ الله ُ أوصاكُم الَّذِي العَهدِ ُ دَم َ هُو «هَذا وَقاَل: ٢٠

غُفراٌن. يُوجَدُ لا دٍَم َسفِك وَبِغَيْرِ ِم، بِالدَّ ً يْبا تَقرِ شَيءٍ كُّلُ َ ر يَتَطَهَّ أْن ُ يْعَة رِ َّ الش وَتَشتَرُِط ٢٢ العِبادَةِ. فِي ِ المُستَخدَمَة

الخَطايا تَنزَعُ المَِسيِح ُ ذَبِيحَة
ُ ة َّ ي ماوِ الّسَ ُ الأشياء أمّا ماءِ، الّسَ فِي ةِ َّ الحَقِيقِي لِلأشياءِ ُ ة َّ الأْرِضي سَُخ ُّ الن باِئحِ الذَّ ِ بِهَذِه َ ر تُطَهَّ أْن ً يّا ضَرُورِ كانَ ً إذا ٢٣
عَِن ً نُسخَة ةٍ َّ ي بَشَرِ أيدٍ ُ َصنَعَتْه أقداٍس قُْدَس يَدخُْل لَْم فَالمَِسيُح ٢٤ هَذِهِ. مِْن أفَضَل َ بِذَباِئح َ ر تُطَهَّ أْن فَيَنبَغِي نَفسُها

لأجلِنا. اللهِ ِ َحضْرَة أمامَ الآنَ يَقَِف لـِكَي عَينَها، َ ماء الّسَ دَخََل بَْل ، الحَقِيقِّيِ الأقْداِس قُْدِس
دَمِهِ. غَيْرِ بِدٍَم ٍ َسنَة كُّلَ الأقداِس قُدَس ِ الـكَهَنَة رَئِيُْس يَدخُُل َكما الُأخرَى َ تِلو ً ة مَّرَ ُ نَفسَه َ لِيُقَّدِم يَدخُْل لَْم َ وَهُو ٢٥

عِندَ ً واِحدَة ةً مَّرَ َ َظهَر ُ ه َّ لـَِكن العالَِم. خَلِق مُنذُ ً ِجّدا ً َكثِيْرَة مَّراٍت مَ َّ يَتَأل أْن عَلَيهِ لَكانَ كَذَلَِك، الأمرُ كانَ وَلَو ٢٦

فَقَْد ٢٨ ينُونَةَ، الدَّ يُواِجهُونَ َّ ثُم ةً، مَّرَ يَمُوتُونَ النّاَس أّنَ وََكما ٢٧ نَفِسهِ. ِ بِذَبِيحَة َ ة َّ الخَطِي يَل ِ يُز لـِكَْي التّارِيخِ ِ نِهايَة اقْتِراِب
لِيُخَلَِّص ما َّ وَإن ةَ، َّ الخَطِي أجِل مِْن لا ِيَةً، ثان ً ة مَّرَ ُ وََسيَظهَر يَن. َكثِيرِ َخطايا يَنْزِعَ لـِكَْي فَقَْط ً واِحدَة ةً مَّرَ ً ذَبِْيحَة المَِسيُح َ قُّدِم

قُدُومَهُ. بُونَ َّ يَتَرَق الَّذِيَن
٩:١٦ ٣٤

الّسابقة. الأعداد في «عهد» إلى المترجمة الكلمة نفس هي ة. َّ وَصي
٩:٢٠ ٣٥

8. :24 الخروج كتاب من تطيعوه. … هو هذا
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١٠
ُ تَقدِر لا ُ يعَة رِ َّ فَالش ةِ. َّ الحَقِيقِي الأشياءِ َجوهَرِ نَفَس تَحمُِل لا فَهَِي ِيَةِ. الآت الخـَيراِت ظِّلُ إلّا ِ يعَة رِ َّ الش لَدَى فَلَيَس ١

أْن مَقدُورِها فِي كانَ وَلَو ٢ العِبادَةِ. فِي ِ الله مَِن بُونَ يَقتَرِ الَّذِيَْن َ تَُكمِّل أْن ُأْخرَى، بَعدَ ً َسنَة مُ تُقَّدَ َّتِي ال باِئحِ الذَّ ِنَفِس ب أبَداً،
لـَِكّنَ ٣ َخطاياهُْم! بِذَنِب َشعَرُوا َما ل َخطاياهُْم، مِْن نِهائِيٍّ بِشَكٍل رُوا تَطَهَّ فَلَو تَقدِيمِها؟ عَْن فُونَ َّ يَتَوَق كانُوا َما أف تَُكمِّلَهُْم،

المَِسيُح َ جاء عِندَما لِهَذا ٥ الخَطايا. يَنزِعُ أْن يوِس ُّ وَالت الثِّيْراِن لِدَِم ُمِكُن ي فَلا ٤ َسنَةٍ. كُّلَ ِلخَطاياهُْم تَذكارٌ ِهيَ َ باِئح الذَّ
للهِ: قاَل العالَِم إلَى

وَتَقدِمَةً، ً ذَبِْيحَة تُرِْد لَْم «أنَت
َجسَداً. لِي أعدَْدَت َك َّ لـَِكن

ةِ. َّ الخَطِي وَقَرابِيْنُ ُ اعِدَة الّصَ ُ باِئح الذَّ كَ تَسُرَّ لَْم ٦

الكِتاِب: َمخطُوَطةِ فِي عَنِّي مَكتُوٌب َ هُو ‹فََكما ُلُْت: ق َّ ثُم ٧
٣٦ اللهُ.›» يا مَِشيئَتََك لأفعََل ِجئُْت قَْد أنا ها

كانَْت َ يعَة رِ َّ الش أّنَ مََع بِها،» تُسَرُّ وَلا ةٍ، َّ َخطِي وَقَرابِيْنَ ً صاعِدَة َ ذَباِئح وَتَقدِماٍت، َ ذَباِئح ُ ِيْد تُر لا «أنَت لاً: أّوَ قاَل ٨

لـِكَْي ً ِبا جان َل الأّوَ النِّظامَ يََضُع بِهَذا َ وَهُو مَِشيئَتََك.» لِأفعََل ِجئُْت قَْد «هَأنَذا قاَل: َّ ثُم ٩ . باِئحِ الذَّ ِ هَذِه َ تَقدِْيم تَطلُُب
الأبَدِ. إلَى ً واِحدَة ةً مَّرَ المَِسيِح يَسُوعَ َجسَدِ ِ بِذَبِْيحَة ُسونَ، مُقَّدَ َنحُْن ِ المَِشيئَة ِ فَبِهَذِه ١٠ الثّانِيَ. يُؤَّسَِس

أْن ُ تَقدِر لا َّتِي ال باِئحِ الذَّ نَفَس ةِ َّ المَر َ تِلْو ً ة مَّرَ َ فَيُقَّدِم يَوٍم، كُّلَ َ ة َّ الدِّيْنِي ِ وَاِجباتِه لِيُؤَدَِّي يَقُِف يَهُودِّيٍ كاهٍِن فَكُّلُ ١١

الخَطايا. تَنزَعَ
الآنَ َ وَهُو ١٣ اللهِ. يَمِينِ عَْن جَلََس الأبَدِ، إلَى ً واِحدَة ةً مَّرَ الخَطايا عَِن ً مُفرَدَة ً ذَبِيحَة مَ قَّدَ أْن فَبَعدَ المَسيُح، أمّا ١٢

الأبَدِ. إلَى كامِلِيْنَ سينَ المُقَّدَ المُؤمِنينَ َجعََل واِحدَةٍ ٍ فَبِذَبِْيحَة ١٤ لِقَدَمَيْهِ. ً مِسنَدا ُ أعداؤُه ُيجْعََل أْن ُ يَنتَظِر
لاً: أّوَ فَيَقُوُل ً أيضا ِ الحَقيقَة ِ هَذِه عَْن القُدُُس وُح ُّ الر لَنا وَيَشهَدُ ١٥

مَعَهُْم ُ َسأقطَعُه الَّذِي العَهدُ َ هُو «هَذا ١٦

: ّبُ َّ الر يَقُوُل الأيّاِم، تِلَك بَعدَ
بِهِْم، قُلُو فِي شَرائِعِي َسأَضُع
٣٧ عُقُولِهِْم.» فِي وَأكتُبُها

يَقوُل: َّ ثُم ١٧

٣٨ وَآثامَهُْم.» َخطاياهُْم ُ أذكُر أعُودَ «وَلَْن
الخَطايا. عَِن باٍن لِقُر ٌ حاجَة هُناكَ تَعُودُ لا وَالآثاِم، الخَطايا ِ لِهَذِه ٌ مَغفِرَة هُناكَ تَكُونُ فَعِندَما ١٨

34 :31 إرميا ١٠:١٧ ٣٨ 33 :31 إرميا ١٠:١٦ ٣٧ 8 -6 :40 المزمور ١٠:٧ ٣٦
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الله َمحضَرِ إلَى ُخوُل الدُّ
ُ فَتَحَه ً َحيّا ً جَدِيدا ً يقا َطرِ نَدخُُل فَنَحُن ٢٠ يَسُوعَ. بِدَِم الأقداِس قُدِس إلَى ُخوِل لِلدُّ ٌ جُرأة لَنا الإخوَةُ، ها أّيُ لِهَذا ١٩
ِ الله َ َمحضَر ً إذا فَلْنَدخُْل ٢٢ اللهِ، بَيِت َ ة َّ مَسؤُولِي يَتَوَلَّى ٌ عَظِيْم كاهٌِن لَنا إْذ ٢١ َجسَدِهِ. أْي تارَةِ،٣٩ الّسِ َ عَبْر أمامَنا يَسوعُ
بِماءٍ غُِسلَْت وَأجسادَنا يرِ، الشِّرِّ ميرِ الّضَ مَِن رَْت فَتَطَهَّ ْت رُّشَ قَْد بَنا قُلُو إّنَ إْذ الإيماِن. مَِن نابـِـٍع ِيَقِيْنٍ وَب ُمخلٍِص، بِقَلٍْب

أميٌن. َ وَعَدَنا مَْن لأّنَ بِهِ، نَعْتَرُِف الَّذِي جاءِ َّ بِالر ةٍ َّ بِقُو ً إذا ْك فَلِنَتَمَّسَ ٢٣ . نَقِّيٍ

بَعضا بَعُضكُْم َشّدِدُوا
عَْن َف َّ نَتَوَق أْن يَنبَغِي فَلا ٢٥ الّصاِلحَةِ. وَالأعماِل ةِ َّ َحَب الم مَِن يْدِ المَزِ عَلَى ُ يّاه إ ً ُمحَرِّضا ِ الآخَر إلَى واِحدٍ كُّلُ فَلْيَنتَبِهْ ٢٤

يَقتَرُِب! ّبِ َّ الر يَومَ أّنَ ً ة خاّصَ فَأكثَرْ، َ أكثَر َ الآخَر أحَدُنا يُشَّجِــَع لـِكَي لِنَجتَمـِـْع بَْل بَعضُهُْم. يَفعَُل َكما مَعاً، الِاجتِماِع
بِالنِّعمَة ُك َّمَّسُ الت

بَْل ٢٧ َخطايانا، عَْن ُأْخرَى ٌ ذَبيحَة تُْقبََل فَلَْن الحَّقِ، َ مَعْرِفَة ينا َلَّقَ ت أْن بَعْدَ ةِ، َّ الخَطِي فِي الاْستِمَرارَ ْدنا تَعَمَّ إْن ُ ه َّ فَإن ٢٦
حُْكمُ ِ فِيْه ذُ يُنَّفَ كانَ مُوسَى، َ يْعَة شَرِ ُيخالُِف كانَ مَْن ٢٨ اللهَ! يُعادُونَ الَّذِيَْن َستَلتَهِمُ ً هاِئجَة ً وَنارا ً دَيْنُونَة َع َّ نَتَوَق أْن يَبقَْى
ابَن داَس مَْن أَشّدَ عِقاٍب مِْن ُ ه يَستَِحّقُ ما رُوا فَتََصوَّ ٢٩ شُهُودٍ. ِ ثَلاثَة أْو شاهِدَيِن ِ شَهادَة عَلَى ً ِناء ب ٍ رَْأفَة بِلا المَوِت
الَّذِي وَأنا الانتِقامُ، َ «لِي قاَل: الَّذِي َ الله نَعرُِف فَنَحُن ٣٠ النِّعمَةِ! رُوَح وَأهانَ َسهُ، قَّدَ الَّذي العَهدِ َ دَم َ وَاحتَقَر اللهِ،

! الحَّيِ ِ الله يَدَّيِ بَيْنَ الوُقُوعَ أفظََع َما ف ٣١ َشعبِهِ.» عَلَى َسيَحكُمُ ّبُ َّ «الر أيضاً: قاَل مَْن وَنَعرُِف َسيُجازِي.»
وَالإيمان ُ بر الّصَ

ْ ْضتُم َّ تَعَر ٣٣ الـَكثيرَةِ. الآلاِم عَلَى ْ فََصبَرْتُم البِشارَةِ، ِنُورِ ب ْ استُنِرْتُم عِندَما لإيمانِكُْم، الُأولَى الأيّامَ تِلَك رُوا َّ تَذَك ٣٢

لَْم ْ وَأنتُم ٣٤ يقَةِ. ر الّطَ ِ بِهَذِه عُومِلُوا الَّذِيَن مََع ُأْخرَى ً أحيانا تَتَعاَطفُونَ ْ وَُكنتُم ةِ، َّ العَلَنِي وَالمُضايَقاِت لِلإهاناِت ً أْحيانا
أفَضَل، ً َشيئا لـَكُْم أّنَ ْ عَرَفْتُم َّكُْم لِأن أيضاً، مُمتَلَكاتِكُْم َ مُصادَرَة بِفَرٍَح ْ قَبِلتُم كُْم َّ لـَِكن فَحَْسُب، ُسجِنُوا الَّذِيَْن بِسَبَِب مُوا َّ تَتَأل
وَعَدَ ما تَنالُوا ى َّ َحت بْرِ الّصَ مَِن لـَكُْم بُّدَ لا ٣٦ عَظِيْمَةٍ. بِمُكافَأةٍ عَلَيكُْم َستَعُودُ َّتِي ال ثِقَتَكُمُ َتخْسَروا فَلا ٣٥ َسيَدُومُ. ً َشيئا

أَطعتُمُوهُ. قَْد تَكُونُوا أْن بَعدَ بِهِ، ُ الله
الوَقِت، مَِن القَلِيُل إلّا الآنَ يَبَق لَْم ٣٧

َجِيءِ. بِالم وَعَدَ مَْن «وََسيَْأتِي
رَ. يَتَأّخَ وَلَْن

َيحيا. بِالإيماِن البارُّ ٣٨
٤٠ بِهِ.» ُأسَرَّ فَلَْن اْرتَّدَ وَإِن

١٠:٢٠ ٣٩
على يسوع مات وعندما الهيكل. أقسام بقية وبين الله)، مَْقدَِس أْو الأقداس، (قدس اليهودي الهيكل في مكان أقدس بينَ الفاصلة الستارة هي الّسِتارة.

51. :27 ى َّ مَت بشارة انظر َلِّص. ُخ الم بِالمسيح يؤمن من لكل ً مفتوحا صار الله محضر إلى يق ر الّطَ أّنَ على إشارةً هذه الهيكل ستارة ت انشَّقَ ليب، الّصَ
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فَيَخلُُصونَ. الإيمانُ لَهُمُ الَّذِيَن مَِن بَْل ـِكُونَ، فَيَهل ونَ يَرتَّدُ الَّذِيَن بَينِ مِْن لَسنا نا َّ لـَِكن ٣٩

١١
الإيمان

ُ رِضاه ُ الله َ أظهَر الإيماِن، هَذا وَبِسَبَِب ٢ يُرَى. لا ما وُُجودِ عَلَى لَنا الْبُرهانُ أِي نَرُجو، مِمّا ُن يَّقُ َّ الت َ هُو وَالإيمانُ ١

يُرَى. لا مِمّا ُكوِّنَ يُرَى ما إّنَ ى َّ َحت اللهِ، بِأمرِ خُلَِق الـَكونُ أّنَ نَفهَمُ بِالإيماِن ٣ القُدَماءِ. عَلَى
ِ يمانِه وَبِإ تَقدِماتِهِ. قَبَِل إْذ بارٌّ، ُ ه َّ أن عَلَى ُ الله صادََق وَهَكَذا قايِيْنُ. مَ قَّدَ مِمّا أفَضَل ِ لله ً ذَبِيحَة ِيُل هاب مَ قَّدَ بِالإيماِن ٤

مَيٌِّت. ُ ه َّ أن مََع مُ َّ يَتَكَل مازاَل
ُ رَفَعَه َ الله لِأّنَ الأْرِض عَلَى أحَدٌ ُ َيجِدَه أْن ً مُمكِنا كانَ وَما المَوَت. يَذُِق فَلَْم َحيّاً، ِ الله إلَى أخنُوُخ رُفـِـَع بِالإيماِن ٥

اللهَ. أْرضَى ُ ه َّ لأن امتُدَِح يُرفََع، أْن فَقَبَل إلَيهِ.
يَطلُبُونَهُ. الَّذِيَن ُ يُكافِئ ُ ه َّ وَبِأن مَوُجودٌ، ُ ه َّ بِأن يُؤمَِن أْن ِ الله إلَى يَأتِي مَْن فَعَلَى اللهِ. ُ إرضاء يَمِكُن لا يماٍن، إ وَبِغَيْرِ ٦

ِ يمانِه وَبِإ رَهبَةً. فامتَلأ بَعْدُ، َتحْدُْث لَْم ُأمُوٍر مِْن ُ الله ُ رَه حَّذَ إْذ وَعائِلَتَهُ، ُ نَفسَه لِيُخَلَِّص ً َسفِينَة نُوُح بَنَى بِالإيماِن ٧

بِالإيماِن. يَْأتِي الَّذِي ِّ لِلبِر ً يثا وَرِ وَصارَ العالَمَ، أدانَ هَذا
أيَن. إلَى يَعرَِف أْن دُونَ ى َّ َحت خَرََج لَهُ. ً مِيراثا ُ َسيَِصيْر مَكاٍن إلَى وَخَرََج دَعاهُ، لَمّا َ الله ُ براهِيم إ أطاعَ بِالإيماِن ٨

يَعقُوُب وَ إْسحاُق فَعََل َكما الخِيامَ َسَكَن يبَةٍ. غَرِ أْرٍض فِي يٍب َكغَرِ ِ المَوعُودَة الأْرِض فِي ُ براهِيم إ عاَش بِالإيماِن ٩

ِ المَدِينَة ةِ، َّ الأبَدِي الأساساِت ذاِت ِ المَدِينَة إلَى ُع َّ يَتَطَل كانَ ُ ه َّ لِأن هَذا فَعََل ١٠ مَعَهُ. الوَعدِ لِنَفِس يثَينِ وَرِ كانا ذاِن َّ الل
اللهُ. َ هُو وَبانِيها مُهَندِسُها َّتِي ال

ُ ه َّ أن إلّا الإنجاِب، ِسّنَ ى تَعَّدَ ُ ه َّ أن وَمََع عاقِراً. كانَْت سارَة أّنَ مََع ً ابنا يُنجَِب أْن عَلَى ً قُدرَة ُ براهِيم إ ناَل بِالإيماِن ١١

ُنجُوِم بِعَدَدِ ٌ َكثِيْر نَسٌل َ جاء الأمواِت، حُكمِ فِي كانَ الَّذِي الواِحدِ جُِل َّ الر هَذا وَمِْن ١٢ أمِيٌن. ُ وَعَدَه الَّذِي َ الله أّنَ َ عَلِم
البَحرِ. شاطِِئ عَلَى مِل َّ الر َحبّاِت وَبِعَدَدِ ماءِ، الّسَ

هُْم بِأّنَ يَْن ِّ مُقِر بَعِيدٍ مِْن بِفَرٍَح وها ُّ َحي هُْم لـَِكنَّ الوُعُودَ، يَنالوا أْن دُونَ ماتُوا مُؤمِنُونَ. وَهُْم هُْم ُّ كُل هَؤُلاءِ ماَت ١٣

يُفَكِّرُونَ كانُوا فَلَو ١٥ وََطٍن. عَْن يَبحَثُونَ هُْم أّنَ يُظهِرُونَ هَذا، مِثَل يَقُولُونَ وَمَْن ١٤ الأْرَض. ِ هَذِه عابِرُونَ ُ باء غُرَ
وَلِهَذا . سَماوِّيٍ وََطٍن أفَضَل، وََطٍن إلَى ونَ ُّ َيحِن كانُوا هُْم لـَِكنَّ ١٦ إلَيهِ. ِ العَودَة ُ فُرَصة لَهُْم لَكانَْت تَرَُكوهُ، الَّذِي بِالوََطِن

مَدِينَةً.٤١ لَهُْم أعَّدَ فَقَْد إلَهَهُْم، يُدعَى بِأْن يَستَِحي لا َ الله فَإّنَ
أْن ً مُستَعِّدا كانَ اللهِ، وُعُودَ ْى َلَّقَ ت فَالَّذِي نَعَْم، اللهُ. ُ امتََحنَه عِندَما ً ذَبِيحَة إْسحاَق ُ ابنَه ُ براهِيم إ مَ قَّدَ بِالإيماِن ١٧

ِ إقامَة عَلَى القادِرِ ِ بِالله ُ براهِيْم إ فَآمََن ١٩ إْسحاَق.»٤٢ ِ بِواِسطَة نَسٌل لََك «َسيَكُونُ اللهُ: ُ لَه قاَل إْذ ١٨ الوَِحيدَ. ُ ابنَه َ يُقَّدِم
المَوِت. مَِن إْسحاَق استَرَدَّ َ براهِيْم إ إّنَ ً يّا رَمزِ القَوُل ُمِكُن وَي الأْمواِت.

بِالمُستَْقبَِل. ُق َّ تَتَعَل بَرَكاٍت وَعِيسُو يَعقُوَب وَلَديهِ إْسحاُق بارَكَ بِالإيماِن ٢٠

١١:١٦ ٤١
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عَصاهُ. عَلَى ً كِئا َّ مُت ِ لله وََسجَدَ ُيحتَضَرُ، َ وَهُو كِلَْيهِما يُوُسَف وَلَدَي يَعقُوُب َ بارَك بِالإيماِن ٢١
يَفعَلوا أْن مِْنهُْم يدُ يُر بِما وَأوصاهُْم مِصرَ، مِْن ِيَل إسرائ بَنْي خُرُوِج عَْن ِ َحياتِه ِ نِهايَة فِي يُوُسُف َث َتحَّدَ بِالإيماِن ٢٢

بِعِظامِهِ.
َلِِك. الم أوامِرَ َيخشَيا وَلَْم جَمِيٌل، طِفٌل ُ ه َّ أن رَأيا لَقَْد وِلادَتِهِ. بَعْدَ أشهُرٍ َ ثَلاثَة ُ أْخفَياه مُوسَْى وَالِدا بِالإيماِن، ٢٣

ِع ُّ َت َّم الت عَلَى ِ الله َشعِب مََع ِ المُعامَلَة َ ُسوء وَاختارَ ٢٥ فِرعَوْنَ. ِ لابنَة ً ابنا يُدعَى أْن رَفََض مُوسَى َ َكبِر لَمّا بِالإيماِن ٢٤
إلَى ُع َّ يَتَطَل كانَ ُ ه َّ لِأن كُلِّها، َ مِصْر ُكنُوزِ مِْن أثمََن المَِسيِح أجِل مِْن الخِزِي احتِماَل َ وَاعتَبَر ٢٦ تَةِ. َّ المُؤَق ةِ َّ الخَطِي َلَذّاِت بِم

مُكافَأتِهِ.
يُرَى. لا الَّذِي َ الله يَرَى ُ ه َّ كَأن العَزِم ثابَِت وَكانَ َلِِك. الم بِغََضِب عابٍِئ َ غَير مِصرَ مُوسَْى تَرَكَ بِالإيماِن ٢٧

ِيَل. إسرائ بَني مِْن بِكرٍ أّيَ المُهلُِك٤٣ المَلاكُ يَمَّسَ لِكَيلا مَ الدَّ وَرَّشَ بِالفِصِح، احتَفََل بِالإيماِن ٢٨

يَفعَلُوا أْن ُّونَ ي المِصرِ حاوََل ِحينَ لـَِكْن يابِسَةٍ، أْرٍض عَلَى يَمشُونَ هُْم كَأّنَ َ الأحمَر َ البَحر إسرائيَل بَنو َ عَبَر بِالإيماِن ٢٩

غَرِقُوا. ذَلَِك،
أيّاٍم. َ َسبعَة َحولَها عُب الّشَ دارَ أْن بَعدَ يحا، أرِ ُ أسوار َسقَطَْت بِالإيماِن ٣٠

بِالجاُسوَسينِ. بَْت رَّحَ ها لِأّنَ عََصوا، الَّذِيَن مََع ُ الّساقِطَة راحاُب تُقتَْل لَْم بِالإيماِن ٣١

وَالأنبِياءِ. ِيَل وََصمُوئ َ وَداوُد يَفتاَح وَ وَشَمشُونَ وَباراَق جَدعُونَ عَْن لِلحَدِيِث وَقَت لا إْذ أيضاً؟ أقُوُل وَماذا ٣٢

النّارِ، َ ة َّ قُو أطفَُأوا ٣٤ ُأُسودٍ. َ أفواه وا َسّدُ اللهِ. مَِن ً وُعُودا وَنالُوا العَدَل، خُوا وَرَّسَ مَمالَِك، هَؤُلاءِ فَتََح بِالإيماِن ٣٣

ْت استَرَدَّ ٣٥ يبَةً. ًغَرِ ُجيُوشا وَهَزَمُوا المَعارِِك، فِي َ أِشّداء صارُوا ُضعَفاءُ. وَهُْم ةً َّ قُو اكتَسَبُوا يِف. بِالّسَ المَوِت مَِن وََنجُوا
أفَضَل. ً قِيامَة يَنالوا لـِكَي سَراَحهُْم، يُطلََق أْن وَرَفَُضوا عذِيِب، َّ لِلت آخَرُونَ َض َّ تَعَر الموِت. مَِن قاموا َّ ثُم ًماتوا أْشخاصا ٌ نِساء
بَعضُهُْم قُتَِل بَعضُهُْم. َ وَنُشِر بَعضُهُْم، رُِجمَ ٣٧ ُجونَ. وَالّسُ لاِسَل الّسَ آخَرُونَ َ وَواجَه َلْدَ، وَالج َ الاستِهزاء بَعضُهِمُ َ وَاجَه ٣٦

بِهِْم. ً جَدِيرا ُ العالَم يَكُِن لَْم ٣٨ مُعامَلَتُهُْم. وَُأِسيئَْت وَاضطُهِدُوا افتَقَرُوا وَماعِزٍ. غَنٍَم جُلُودِ فِي بَعضُهُْم َل َّ وََتجَو يِف، بِالّسَ
الأْرِض. فِي َ وَمَغايِر كُهُوٍف فِي وَعاُشوا وَالجِباِل، حارَى الّصَ فِي هامُوا

نالُوا مِمّا أفَضَل ً َشيئا لَنا ُ الله أعَّدَ فَقَْد ٤٠ العَظيمَ. الوَعْدَ يَنالُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ يمانِهِْم، إ عَلَى ً جَمِيعا هَؤُلاءِ ُ الله امتَدََح ٣٩

مَعاً. وَلَهُْم لَنا الـَكماَل ُيحَّقَِق أْن وَأرادَ هُْم،
١٢

بِيَسُوع الاقتِداءُ
ِ ة َّ الخَطِي مَِن ِحمٍل كُّلِ مِْن َّْص فَلْنَتَخَل لِهَذا َكسَحابَةٍ. ِنا ب ُيحِيطُونَ لِلإيماِن يَن َكثِيرِ ً شُهُودا هُناكَ أّنَ تَرَونَ ْ أنتُم فَها ١

َمِْن ف وَمَُكمِّلِهِ. ِنا يمان إ قائِدِ يَسُوعَ، عَلَى عُيُونَنا وَلْنُثَبِّْت ٢ لَنا. المَرُسوِم باِق الّسِ فِي بَِصبرٍ وَلْنَجرِ بِسُهُولَةٍ. تُعِيقَنا أْن ُمِكُن ي َّتِي ال
الله. عَرِش يَمِينِ عَْن ُ مَكانَه الآنَ أخَذَ وَقَْد بِالعارِ. ً مُستَهِينا لِيَب، الّصَ احتَمََل انتِظارِهِ، فِي كانَ الَّذِي الفَرَِح أجِل

تَستَسلِمُوا. وَلا تَفشَلُوا لا ى َّ َحت ُخطاةٍ، ُأناٍس مِْن ِ دِيدَة الّشَ ِ العَداوَة ِ هَذِه مِثَل احتَمََل الَّذِي هَذا لُوا تَأمَّ ٣

١١:٢٨ ٤٣
.32 -29 :12 الخروج كتاب انظر مصر. في المواليد) ل (أّوَ الأبكار لقتِل الله أرسله الَّذي الملاك هو المهلك. الملاك



٢١ : ١٢ ِيّين عِبران ١٨٨٦ ٤ : ١٢ ِيّين عِبران

أبُونا ُ الله
ُ الله يُوَّجِهُها َّتِي ال شِجيِع َّ الت َ رِسالَة ْ نَِسيتُم ما َّ ُب وَر ٥ المَوِت. ى َّ َحت ةِ َّ الخَطِي ِضّدَ بِكُْم حَر فِي ُتجاهِدُوا لَْم الآنَ، ى َّ َحت ٤

يَقُوُل: عِنْدَما ُ لَه كَأولادٍ لـَكُْم

٤٤، ّبِ َّ الر ِتَْأدِيِب ب تَستَِخّفَ «لا
خَُك. َّبِ يُو ِحينَ تَفشَْل وَلا

هُْم، ُيحِبُّ الَّذِيَن يُؤَدُِّب ّبُ َّ فَالر ٦

٤٥ لَهُ.» ً ابْنا ُ َلُه يَقب مَْن كُّلَ ُ َيجلِد َ وَهُو

َكما بُوا، تُؤَدَّ لَْم فَإذا ٨ أبُوهُ؟ ُ يُؤَدِّبُه لا ابٍن فَأّيُ كَأبناءٍ. يُعامِلـُكُْم َ الله أّنَ تُبَيِّنُ ها لِأّنَ كَتَْأدِيٍب، َ ة المَشَّقَ فَاْحتَمِلُوا ٧

ٌ آباء ً جَمِيعا لَنا كانَ فَقَْد هَذا، عَْن ً وَفَضلا ٩ َحقِيقِيِّينَ. ً أبناء لا رعِيِّينَ، َّ الش غَيرِ كَالأبناءِ تَكُونُونَ الأبناءِ، كُّلُ ُب يُؤَدَّ
ٍ قَلِيلَة لِفَترَةٍ هَؤُلاءِ بَنا أدَّ ١٠ فَنَحيا؟ أرواِحنا، أبِي اللهِ، لِتَْأدِيِب َنخَضَع أْن ِنا ب ُ َيجدُر فَكَْم َنحـتَرِمُهُْم. وَكُنّا يُؤَدِّبُونَنا، ونَ ُّ ي بَشَرِ

قَداَستِهِ. فِي نَشتَرِكَ لـِكَي ِلخـَيرِنا، فَيُؤَدِّبُنا ُ الله أمّا مُناِسباً، رََأْوا ما َحسََب
أّنَ بَعْدُ فِيما يَرَونَ أدِيِب َّ بِالت بُوا تَدَرَّ الَّذِيَن لـَِكّنَ ُمحزِناً. ُ يَراه بَْل وَقتِهِ، فِي ً مُفرِحا أدِيَب َّ الت يَرَى ابٍن مِِن وَما ١١

البِرِّ. َحياةِ مِْن النّابـِـَع لامَ الّسَ َحياتِهِمُ فِي أنتََج قَْد أدِيَب َّ الت

تَسلـُكُون َكيَف انتَبِهُوا
العَرجاءُ، ُ القَدَم َع َّ تَتَخَل لِئَلّا أقدامِكُْم، أمامَ يَق رِ الّطَ مَهِّدُوا ١٣ عِيفَةَ! الّضَ الرَُّكَب وََشّدِدُوا َّخوَةَ، الر أيادِيَكُمُ فارفَعُوا ١٢

. ّبَ َّ الر أحَدٌ يَرَى أْن ُمِكُن ي لا القَداَسةِ فَبِغَيْرِ َسةً. مُقَّدَ ً َحياة وَعيشوا النّاِس، جَمِيِع مََع لاِم الّسَ إلَى اْسعوا ١٤ تُشفَى! بَْل
عَلَى وَاحرُِصوا ١٦ يَن! َكثِيرِ وَيُسَمِّمُ مَرارَةٍ ُ جَذر بِكُْم قُلُو فِي يَنبَُت لِئَلّا اللهِ، َ نِعمَة أحَدُكُْم يُفَوَِّت لا أْن عَلَى احرُِصوا ١٥

تَعرِفُونَ ْ وَأنتُم ١٧ عاِم! الّطَ بَعِْض مُقابَِل َكبِكرٍ ُ ُحقُوقَه باعَ الَّذِي عِيسُو كانَ َكما ً آثِما أْو أمِينٍ َ غَيْر أحَدُكُْم يَكُونَ لا أْن
مِْن َ البَرَكَة َطلََب ُ ه َّ أن مََع حَدََث، ما فِيها ُ يُغَيِّر ً يقَة َطرِ َيجِْد لَْم إْذ لَهُ. يُستَمَْع لَْم بَعْدُ فِيما َ البَرَكَة يَرَِث أْن أرادَ لَمّا ُ ه َّ أن

بِدُمُوٍع. ِيهِ أب
بِالنّارِ. وَيَشتَعُِل يُلمَُس َجبٍَل إلَى تَأتُوا لَْم ْ وَأنتُم ١٨

وَزَوابـِـَع. ٍ وَعَتْمَة ٍ ُظلمَة مَكاِن إلَى تَأتُوا لَْم
إْذ ٢٠ إلَْيهِْم. ُ ه المُوَجَّ الكَلامُ َف َّ يَتَوَق أْن َلتَمِسُونَ ي ُ سَمِعُوه الَّذِيَن َجعََل ناطٍِق، َصوٍت إلَى أْو بُوٍق نَفِخ إلَى تَأتُوا لَْم ١٩

مُوسَى إّنَ ى َّ َحت ً ِجّدا ً ُمخِيفا ُ المَنظَر وَكانَ ٢١ رَجمُهُ.»٤٦ يَنبَغِي َحيواٌن، َبََل الج لَمََس لَوْ ى َّ «َحت بِهِ: ُأمِرُوا ما َيحتَمِلُوا لَْم
١٢:٥ ٤٤

«الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل ّب. َّ الر
12 - 11 :3 أمثال ١٢:٦ ٤٥

١٢:٢٠ ٤٦
.13 - 12 :19 الخروج كتاب من رجمه. … ى َّ حت



٦ : ١٣ ِيّين عِبران ١٨٨٧ ٢٢ : ١٢ ِيّين عِبران

َخوفاً.»٤٧ أرَتجُِف «أنا قاَل:
مَِن الآلاِف عَشَراِت إلَى ْ ِجئتُم ةِ. َّ ي ماوِ الّسَ القُدِس ، الحَّيِ ِ الله ِ مَدِينَة إلَى صِْهيَوْنَ،٤٨ َجبَِل إلَى ْ ِجئتُم كُْم َّ لـَِكن ٢٢

إلَى ْ ِجئتُم ماءِ. الّسَ فِي ٌ بَة مَكتُو أسماؤُهُْم الَّذيَن الأبكارِ مَِن ٍ جَماعَة إلَى ْ ِجئتُم ٢٣ بَهِيٍج. احتِفاٍل فِي ُجتَمِعِينَ الم ِ المَلائِكَة
مَرُشوٍش٤٩ دٍَم وَإلَى جَدِيدٍ، عَهدٍ وَِسيِط يَسُوعَ، إلَى ْ ِجئتُم ٢٤ لِينَ. َّ مَُكم أبْراٍر أْرواِح إلَى ْ ِجئتُم البَشَرِ. كُّلِ قاضِي اللهِ،
أْن هَؤُلاءِ رَفََض يُكَلِّمُكُْم. مَْن سَماعَ تَرفُُضوا لا أْن عَلَى فاحرُِصوا ٢٥ ِيَل. هاب ُ دَم ِ بِه مَنا َّ كَل ما مِْن أفَضَل بُِأمُوٍر يُكَلِّمُنا
مَِن ُيحَّذِرُنا الَّذِي عَِن ابتَعَدنا إذا َ نَنجُو أْن يَسَعُنا فََكيَف العِقاِب. مَِن يَنجُوا فَلَْم الأْرِض، عَلَى رَهُْم حَّذَ مَْن إلَى يَستَمِعُوا

فَقاَل: الوَعدَ هَذا قَطََع فَقَْد الآنَ أمّا الوَقِت، ذَلَِك فِي ُ َصوتُه الأْرَض َّ هَز ٢٦ ماءِ؟ الّسَ

ُأْخرَى، ً ة «مَّرَ
وَحدَها، الأْرَض لا َسُأزَلزُِل

٥٠ أيضاً.» َ ماء الّسَ بَِل

َ الأشياء أّنَ يَعنِي وَهَذا َمخلُوقَةٌ. ٌ أشياء ِهيَ إْذ َستُزاُل. ِ ِتَة الثّاَب َ غَير َ الأشياء أّنَ عَلَى يَدُّلُ ُأْخرَى،» ً ة «مَّرَ فَقَولُهُ: ٢٧

لَهُ، امتِنانَنا فَلْنُظهِرِ لِهَذا َلَةِ. لز َّ لِلز قابٍِل ُ غَير مَلـَكُوٌت َ هُو ُ نَنالُه الَّذِي َلـَكُوُت وَالم ٢٨ َستَبقَى. تُزَلزََل أْن ُمِكُن ي لا َّتِي ال
مُلتَهِمَةٌ! نارٌ فَإلَهُنا ٢٩ وَمَهابَةٍ. ِتَوقِيرٍ ب ً مَقبُولَة ً عِبادَة َ الله ولنَعبُدِ

١٣
ً مَلائِكَة اْستَضافوا مَِن النّاِس َمَِن ف َباءِ، الغُر َ استِضافَة تَنْسوا وَلا ٢ بَعٍض. َ َنحو بَعُضكُْم ةِ َّ ي الأَخوِ تِكُمُ َّ َمحَب فِي وا ُّ استَمِر ١

ُ أنتُم كُْم َّ كَأن المُعامَلَةِ، ُسوءِ َضحايا رُوا َّ وَتَذَك مَعَهُْم. مَسُجونُونَ َّكُْم كَأن المَسُجونِينَ رُوا َّ تَذَك ٣ يَدروا. أْن دُونَ بُيوتِهِْم في
ً ِجنِسيّا المُنحَلِّينَ َسيُدِيُن َ الله أّنَ رُوا َّ وَتَذَك ةِ. َّ وِجي َّ الز ِ الخِيانَة عَِن فابتَعِدَوا واَج، َّ الز َمِيُع الج َ يُكرِم أْن يَنبَغِي ٤ تُعانُونَ. الَّذِيَن

قاَل: َ الله أّنَ وَاذكُرُوا لَدَيكُْم. بِما وَاقنَعُوا الماِل، ةِ َّ َمحَب مِْن َحياتَكُْم احفَظُوا ٥ ناةَ. ُّ وَالز

أترُكََك، لَْن «أنا
٥١ عَنَك.» أَتخَلَّى وَلَْن

ثِقَةٍ: بِكُّلِ نَقُوَل أْن ُمِكنُنا ي لِهَذا ٦

أخاُف. فَلا مُعِينِي ّبُ َّ «الر
١٢:٢١ ٤٧

الّتي بِالنعمة ذلك ً مقارِنا .19 الخروج كتاب انظر موسى. أيّام لليهودِ وَقَعت أحداثا تصُف 21 - 18 من وَالأعداد 19. :9 التثنية كتاب من خوفاً. … أنا
.24 - 22 الأعداد الجديد: العهد أبناء بها َمتع يت

١٢:٢٢ ٤٨
القدس. لمدينة القديمة الأسماء من صِْهيَوْن.

١٢:٢٤ ٤٩
6 :31 التثنية ١٣:٥ ٥١ 6 :2 ي َّ حج ١٢:٢٦ ٥٠ ليب. الّصَ على ُسفك الَّذي يسوع الرب دم أي مرشوش. دم
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٥٢ بِي؟» ُ يَصنَعَه أْن لِبَشَرٍ ُمِكُن ي الَّذِي َما ف
يمانِهِْم. بِإ وَاقتَدُوا َحياتِهِْم َ َحِصيلَة لُوا تَأمَّ اللهِ. بِكَلاِم مُوكُْم َّ كَل الَّذِيَن قادَتَكُمُ اذكُرُوا ٧

أنواٍع َ وَراء كُْم َّ َيجُر بِأْن لِأحَدٍ تَسمَُحوا فَلا ٩ الأبَدِ، وَإلَى وَاليَومَ ً أمسا هُوَ، َكما َ فَهُو رُ. َّ يَتَغَي لا المَِسيَح يَسُوعَ إّنَ ٨

مِنها يَستَفِْد لَْم َّتي ال عاِم الّطَ ِ بَِأنْظِمَة لا بِالنِّعمَةِ، بُكُْم قُلُو ى َّ تَتَقَو أْن َ هُو فَالأفَضُل يَسُوعَ. عَْن ِ يبَة الغَرِ عالِيِم َّ الت مَِن ٍ ُمختَلِفَة
يَدخُُل ١١ ةٍ. َّ أْرِضي ٍ َخيمَة فِي َيخدِمُونَ الَّذِيَن ُ الـكَهَنَة ُأولَئَِك مِنها يَأكَُل أْن ُ يَقدِر لا ٌ ذَبِيحَة وَلَدَينا ١٠ راعُوها. الَّذِيَن
َيواناِت الح أجسادُ أمّا الخَطايا، عَِن ً بانا قُر َيواناِت الح بِدِماءِ الأقداِس قُدِس إلَى القَدِيِم النِّظاِم ذَلَِك فِي ِ الـكَهَنَة رَئيُس

ِم. َّ ُخَي الم خارَِج فَتُحرَُق نَفسِها
إلَيهِ لِنَخرُْج لِهَذا، ١٣ بِدَمِهِ. ً سا مُقَّدَ ُ َشعبَه لِيَجعََل ِ المَدِينَة باِب خارَِج ً أيضا مَ َّ تَأل الَّذِي يَسُوعَ عَلَى يَنطَبُِق وَهَذا ١٢
ِيَةِ. الآت ِ المَدِينَة تِلَك إلَى ُع َّ نَتَطَل َنحُن بَْل بِها، َك لِنَتَمَّسَ ٌ باقِيَة ٌ مَدِينَة هُنا لَنا لَيسَْت إْذ ١٤ عارِهِ. فِي وَنَشتَرِْك ِم َّ ُخَي الم خارَِج
الخـَيرِ فِعَل تَنسَوا وَلا ١٦ بِاْسمِهِ. بِالإيماِن اعتِرافِنا عَِن فَوِّيَ الّشَ َ عبِيْر َّ الت أِي للهِ، الدّاِئِم سبِيِح َّ الت َ ذَباِئح بِيَسُوعَ فَلْنُقَّدِْم ١٥

َحّقاً. َ الله تَسُرُّ َّتِي ال ُ باِئح الذَّ ِهيَ ِ فَهَذِه ِيَن. الآخَر حاجاِت َسّدِ فِي وَالاشتِراكَ
عَْن اللهِ أمامَ مَسؤُولُونَ هُْم أّنَ عالِمِينَ رِعايَتِكُْم عَلَى يَسهَرُونَ فَهُْم لِسُلطَتِهِْم. وَاخَضعُوا وِحيِّيْنَ ُّ الر قادَتَكُمُ أطِيعُوا ١٧

مُرتاُحو َنحُن لِأجلِنا. وا ُّ َصل ١٨ لِفائِدَتِكُْم. لَيسَْت تَهُْم مَشَّقَ لِأّنَ ةٍ، بِمَشَّقَ لا بِفَرٍَح ِخدمَتَهُْم وا يُؤَدُّ لـِكَي فَأطِيعُوهُْم ذَلَِك.
عَلَى وا ُّ تَُصل أْن مِنكُْم وَأرُجو ١٩ شَيءٍ. كُّلِ فِي واَب الّصَ نَفعََل أْن ً دائِما نَشتَِهي نا َّ لِأن وَِخدمَتِنا، ِنا َحيات فِي ً تَماما مِيرِ الّضَ

يعاً. سَرِ إلَيكُْم عَودَتِي أجِل مِْن خاّصٍ َنحوٍ
العَهدَ ً صانِعا ُ دَمَه َسفََك الَّذي العَظِيِم الخِراِف راِعيَ المَِسيِح، يَسُوعَ نا َّ َب ر المَوِت مَِن أقامَ الَّذِي لاِم الّسَ َ إلَه لَيَت ٢٠

المَِسيِح يَسُوعَ فِي يُرِضيهِ ما فِينا يَعمَُل ُ فَلَيتَه إرادَتَهُ. لِتَعمَلُوا إليهِ َتحتاُجونَ صاِلحٍ شَيءٍ بِكُّلِ يُسَلِّحُكُْم ٢١ ، الأبَدِّيَ الجَدِيدَ
آمِين. الأبَدِ. إلَى َجدُ الم ُ لَه الَّذِي

ُأِحيطَكُْم أْن أوَدُّ ٢٣ الإمكاِن. قَدرَ ً ُمختَصَرَة َجعَلْتُها وَقَْد هَذِهِ، شِجيِع َّ الت َ رِسالَة تَقبَلُوا أْن ُأَصلِّي الإخوَةُ، ها أّيُ ٢٢

َلِّغُوا ب ٢٤ يَتِكُْم. لِرُؤ آتِي ِحينَ مَعِي ُ َسأصحَبُه يباً، قَرِ إلَيَّ وََصَل فَإذا الّسِجِن. مَِن تِيمُوثاوَُس أِخينا سَراُح ُأطلَِق قَْد ُ ه َّ بِأن ً عِلما
ُ نِعمَة لِتَكُْن ٢٥ َتحِيّاتِهِْم. يطاليا إ مِْن جاءوا الَّذِيَن كُّلُ يُبَلِّغُكُْم ِس. المُقَّدَ ِ الله َشعِب جَمِيِع وَإلَى ً جَمِيعا قادَتِكُْم إلَى ِنا َتحِيّات

آمِين. جَمِيعاً. مَعَكُْم اللهِ

6 :118 المزمور ١٣:٦ ٥٢
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يَعقُوب ُ رسالَة
مَكاٍن. كُّلِ فِي ِت َّ المُشَت الله١ِ َشعِب إلَى المَِسيِح، يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر ِ الله عَبْدِ يَعقُوَب مِْن ١

وَالحِْكمَة الإيمانُ
الفَرَِح. كُّلَ تَفرَُحوا أْن إلَى ً دافِعا ذَلَِك اعتَبِرُوا جارِِب، َّ الت مَِن ً َكثِيرَة ً أنواعا تُواِجهُونَ عِندَما الإخوَةُ، ها أّيُ ٢
ُ عَمَلَه يَنتَُج لـِكَي النِّهايَةِ، إلَى برِ الّصَ هَذا عَلَى فَحافِظُوا ٤ برَ. الّصَ فِيكُمُ ُ يُوَلِّد يمانِكُْم إ امتِحانَ أّنَ تَعلَمُونَ كُْم َّ لِأن وَذَلَِك ٣

شَيءٌ. يَنقُُصكُْم لا وَكامِلِينَ، ناِضجـِينَ فَتَِصيرُوا فِيكُْم، الكامَِل
يُعَيِّرُهُْم. وَلا بِسَخاءٍ النّاِس جَمِيَع يُعطِي ُ فَالله لَهُ. فَتُعْطَى ِ الله مَِن فَلْيَطلُْبها الحِْكمَةُ، ُ تَنقُُصه أحَدُكُْم كانَ وَإْن ٥

مِْن ُ وَتَقذِفُه ُ الرِّيح ِ بِه تَتَلاعَُب الَّذِي البَحرِ مَوَج ُ يُشبِه يَشُّكُ الَّذِي لِأّنَ ، يَشُّكَ لا وَأْن يماٍن بِإ يَطلَُب أْن عَلَيهِ لـَِكْن ٦

رَأٍي، أّيِ عَلَى يَثبُُت لا إنساٌن َ فَهُو ٨ . ّبِ َّ الر مَِن ً َشيئا َسيَناُل ُ ه َّ أن الإنساِن ذَلَِك مِثُل يَظُّنَ فَلا ٧ جانٍِب. إلَى جانٍِب
ةٌ. َّ مُستَقِر ُ غَير ِ َحياتِه ُشؤُوِن وَجَمِيُع

الحَقِيقِّي الغِنَى
ُ مَنَحَه الَّذِي واُضِع َّ بِالت َ يَفتَِخر أْن الغَنِيِّ المُؤمِِن وَعَلَى ١٠ إلَيها. ُ الله ُ رَفَعَه َّتِي ال ِ بِالمَكانَة َ يَفتَِخر أْن الفَقِيرِ المُؤمِِن عَلَى ٩

وَتُسقُِط الأعشاَب فَتُحرُِق ُلتَهِبَةِ، الم ِبحَرارَتِها مُس الّشَ تُشرُِق ١١ الحُقُوِل. ُ أزهار تَذبُُل َكما َستَنتَِهي ُ َحياتَه لِأّنَ يّاهُ، إ ُ الله
أعمالِهِ. فِي مُنشَغٌِل َ وَهُو الغَنِيُّ الإنسانُ يَذبُُل هَكَذا جَمالُها. وَيَتَلاشَى أزهارَها،

الله مَِن لَيسَْت جارُِب َّ الت
َ وَعَد الَّذِي الإكلِيَل بِنَجاٍح، َ بَة جرِ َّ الت ُ َيجتاز عِندَما َياةِ الح إكلِيَل َسيَناُل ُ ه َّ لِأن بَةَ، جرِ َّ الت َيحتَمُِل الَّذِي لِلإنساِن ً هَنِيئا ١٢

لا َ الله لِأّنَ اللهِ.» مَِن ٌ بَة َتجرِ ِ «هَذِه يَقُوَل: أْن يَنبَغي لا بَةِ، جرِ َّ لِلت أحَدٌ َض َّ تَعَر وَإذا ١٣ ونَهُ. ُّ ُيحِب الَّذِيَن جَمِيَع ُ الله ِ بِه
َتحبَُل وَعِندَما ١٥ يهِ. وَتُغرِ ُ َتجذِبُه َّتِي ال ِ شَهوَتِه بِسَبَِب ُب َّ ُيجَر الإنسانَ لـَِكّنَ ١٤ أحَداً. بِها يُغرِي لا َ وَهُو رُورُ، ُّ الش يهِ تُغرِ

المَوِت. إلَى تُؤَدِّي ها فَإّنَ ةِ، َّ الخَطِي ُّ ُمُو ن يَكتَمُِل وَعِندَما ةً. َّ َخطِي ُ َلِد ت هوَةُ، َّ الش
عِندِ مِْن أْي فَوُق، مِْن تَْأتِي كامِلَةٍ، مَوهِبَةٍ وَكُّلُ ٍ صاِلحَة ةٍ َّ عَطِي فَكُّلُ ١٧ تَنخَدِعُوا، لا الأِحبّاءُ، ُ الإخوَة ها أّيُ ١٦

أْن اختارَ قَدِ َ وَهُو ١٨ المُتَقَلِّبَةِ. َكظِلالِها ُ ر َّ يَتَغَي لا َ هُو الأنوارِ، تِلَك ِخلاِف وَعَلَى ماءِ. الّسَ َ أنوار خَلََق الَّذِي الآِب
خَلائِقِهِ. أهَّمَ لِنَكُونَ الحَّقِ، ِ بِكَلِمَة ُ لَه ً أولادا َيجعَلَنا

وَالّطاعَة الاستِماعُ
الكَلاِم، فِي ً مُبطِئا الاستِماِع، فِي ً مُسرِعا يَكُونَ أْن مِنكُْم واِحدٍ كُّلِ عَلَى َلِي: ي ما رُوا َّ تَذَك الأِحبّاءُ، ُ الإخوَة ها أّيُ ١٩

كُّلِ مِْن ُصوا َّ َتخَل لِذَلَِك ٢١ اللهُ. يَطلُبُها َّتِي ال ِ الّصاِلحَة َياةِ الح إلَى يُؤَدِّي لا الإنساِن غََضَب لِأّنَ ٢٠ الغََضِب. فِي ً وَمُبطِئا
َتخلِيِصكُْم. عَلَى َ وَالقادِرُة بِكُْم، قُلُو فِي ُ الله يَغرِسُها َّتِي ال َ الكَلِمَة ٍ بِوَداعَة وَاقبَلُوا بِكُْم، ُيحِيُط شَرٍّ كُّلِ وَمِْن ُخبٍْث،

١:١ ١
مقاصده. لتتميم ً قديما الله اختاره الَّذي عب الّشَ بقبائِل للمؤمنين ً تَشبيها عشرة،» الاثنتي القبائِل «إلى حرفياً: الله. َشعْب
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ِ الله كَلامَ يَسمَْع مَْن لِأّنَ ٢٣ أنفُسَكُْم. بِذَلَِك فَتَخدَعُوا كَلامِهِ، بِسَماِع تَكتَفُوا وَلا اللهُ، ُ يَقُولُه بِما ً دائِما اعمَلُوا ٢٢
أمّا ٢٥ رَآهُ! ما وَنَسِيَ ذَهََب َّ ثُم َشيئاً، بِها ُ يُغَيِّر وَلَْم ُ نَفسَه فَرَأْى ٢٤ مِرآةٍ. فِي ِ وَجهِه إلَى ُ يَنظُر ً َشخصا ُ يُشبِه بِهِ، يَعمَُل وَلا
ُ ه َّ فَإن اللهِ، بِكَلاِم يَعمَُل بَْل يَسمَُع، ما يَنسَى أْن دُونَ ذَلَِك عَلَى ُ وَيُداوِم ُتحَرِّرُنا، َّتِي ال ِ الكامِلَة ِ الله ِ يعَة شَرِ فِي َمَعَّنُ يَت مَْن

ذَلَِك. بِسَبَِب ً مُبارَكا يَكُونُ
ة َّ الحَقِيقِي ُ العِبادَة

ُ الّطاهِرَة ُ فَالدِّيانَة ٢٧ فائِدَةٍ! بِلا ُ وَدِيانَتُه نَفسَهُ، َيخدَعُ َ فَهُو لِسانِهِ، عَلَى ُ يُسَيطِر لا ُ ه َّ لـَِكن مُتَدَيٌِّن، ُ ه َّ أن أحَدٌ َظّنَ إْن ٢٦

مَِن ُ نَفسَه َيحفََظ وَأْن القاِسيَةِ، ُظرُوفِهِمُ فِي وَالأرامِِل بِالأيتاِم المؤمُِن يَعَتَني أْن َلِي: ي ما ُن تَتََضمَّ أبِينا ِ الله نَظَرِ فِي ُ ة َّ قِي َّ الن
العالَِم. فِي الَّذِي ِث ُّ لَو َّ الت

٢
َمِيع الج وا ُّ أِحب

دَخَلا رَجُلَينِ أّنَ فَلنَفتَرِْض ٢ النّاِس. بَينَ ُمَيِّزوا ت أْن لـَكُْم ُ َيجوز فَلا المَِسيِح، يَسُوعَ ِنا ّ َب بِر تُؤمِنونَ ْ أنتُم الإخوَةُ، ها أّيُ ١

وَلْنَقُْل ٣ بالِيَةً. ً قَذِرَة ً ِيابا ث َلبُِس ي ٌ فَقِير ُ وَالآخَر ذَهٍَب، مِْن ٌ خاتَم ِ يَدِه وَفِي ً ثَمِينَة ً ِيابا ث َلبُِس ي أحَدُهُما اجتِماعِكُْم: مَكاِن إلَى
لِلفَقَيرِ: ْ ُلْتُم ق بَينَما مَكاٍن.» أفَضِل فِي هُنا اجلِْس ِل «تَفَّضَ لَهُ: ْ فَقُلتُم ثَمِينَةً، ً ِيابا ث َلبُِس ي بِالَّذِي ً ًخاّصا اهتِماما ُ أظهَرتُم َّكُْم إن
ذَوي قُضاةً وَتُصبُِحونَ بَينَكُْم، فِيما َ َحواِجز بِذَلَِك تََضعُونَ ألا ٤ أقدامِنا!» عِندَ الأْرِض عَلَى «اجلِْس أوِ هُناكَ!» «قِْف

يرَةٍ؟ شِرِّ أفكاٍر
الَّذِي لِلمَلـَكُوِت ً وَوَرَثَة الإيماِن، فِي َ أغنِياء لِيَكُونُوا النّاِس، نَظَرِ فِي َ الفُقَراء ُ الله َيخـتَرِ ألَْم الأِحبّاءُ، إْخوَتِي يا اْسمَعُوا ٥

إلَى وَيَسُوقُونَكُْم يَضطَهِدونَكُْم الَّذِيَن هُمُ ُ الأغنِياء ألَيَس لـَِكْن الفَقِيرَ! ُ أهَنتُم فَقَْد ْ أنتُم أمّا ٦ ونَهُ؟ ُّ ُيحِب الَّذِيَن ِ بِه ُ الله وَعَدَ
َ ة َّ الوَِصي تُطِيعُونَ ْ ُكنتُم إْن واَب الّصَ تَعمَلُونَ ْ أنتُم ٨ إلَيْهِ؟ تُنسَبُونَ الَّذِي َمِيَل الج الاسْمَ يُهِينُونَ الَّذِيَن هُِم ألَيسُوا ٧ َحاِكِم؟ الم
تَكسِرُونَ ْ فَأنتُم النّاِس، بَينَ ْ زتُم َّ مَي إذا أمّا ٩ نَفسََك.»٣ ُتحِّبُ َكما صاِحبََك٢ «ُتحِّبُ بَةِ: المَكتُو ِ الكَلِمَة فِي َ الوارِدَة َ ة َّ المُلُوِكي

اللهِ. َ يعَة شَرِ
فَالَّذِي ١١ كُلِّها! الوَصايا ًبَِكسرِ ِبا مُذن يَكُونُ واِحدَةً، ً ة َّ وَِصي ُ يَكسِر ُ ه َّ وَلـَِكن ها، َّ كُل َ يعَة رِ َّ الش يُطَبُِّق مَْن لِأّنَ هَذا أقُوُل ١٠
مُوا َّ فَتَكَل ١٢ يعَةَ. رِ َّ الش َكسَرَت فَقَْد تَقتُُل، َك َّ لـَِكن تَزْني، لا ُكنَت فَإْن تَقتُْل.»٥ «لا أيضاً: قاَل تَزِْن.»٤ «لا قاَل:
أمّا حمَةِ، َّ الر عَدِيمِي َ ُتجاه ٍ رَحمَة بِلا َستَكُونُ ِ الله َ دَينُونَة لِأّنَ ١٣ ةٍ. َّ ي ِّ ِبحُر ِ يعَة رِ َّ الش ِبحَسَِب َسيُحاكَمُونَ كَُأناٍس وَاعْمَلُوا

ينُونَةِ! الدَّ عَلَى ُ تَنتَصِر ها فَإّنَ حمَةَ، َّ الر
وَالأعمال الإيمانُ

٢:٨ ٢
المساعدة. إلى حاجة في إنسان كّل هو بِالصاحب المقصود أنَ نفهم ،37 -25 :10 لوقا بشارة إلى بِالرجوع صاحبك.

٢:٨ ٣
18. :19 يين اللاو كتاب من نفسك. … تحب

٢:١١ ٤
18. :5 وَالتثنية 14، :20 الخروج كتاب من تَزِْن. لا

٢:١١ ٥
17. :5 وَالتثنية 13، :20 الخروج كتاب من تقتْل. لا
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ُيخَلَِّصهُ. أْن يَستَطِيُع لا الإيمانُ فَذَلَِك أعماٌل؟ ُ لَه لَيَس لـَِكْن يُؤمُِن، ُ ه َّ إن أحَدٌ قاَل إْن إْخوَتِي، يا ُ الفائِدَة ما ١٤
وَكُلا استَدفِئا اللهُ. «يُبارُِكُكما لَهُما: أحَدُكُْم فَقاَل ١٦ َطعاٍم، أْو ِياٍب ث إلَى الأَخواِت أوِ ِ الإخوَة أحَدُ احتاَج فَلَوِ ١٥

لَْم إْن أيضاً: الإيمانُ هَكَذا ١٧ الفائِدَةُ؟ َما ف وََطعاٍم، ِياٍب ث مِْن الجَسَدُ إلَيهِ َيحتاُج ما تُعطُوهُما لَْم كُْم َّ لـَِكن بَِع!» الّشَ ى َّ َحت
مَيٌِّت. يماٌن إ َ فَهُو أعماٌل، ُ تُرافِْقه

مِْن يمانََك إ َ تُْظهِر أْن تَْستَطيُع لا ََّك إن فَأقوُل أعماٌل!» ُ لَه مَْن وَهُناكَ يماٌن، إ ُ لَه مَْن «هُناكَ أحَدُهُْم: يَقُوُل وَقَْد ١٨

أعمالِي. ِخلاِل مِْن يمانِي إ ُ فَُأْظهِر أنا أمّا أعماٍل، دُوِن
الجاهُِل، ها أّيُ ٢٠ َخوفاً. وَتَرتَعُِش بِذَلَِك تُؤمُِن ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح ى َّ َحت لـَِكْن َحسٌَن! هَذا واِحدٌ؟ َ الله أّنَ أتُؤمُِن ١٩
وَذَلَِك بِأعمالِهِ، ِ الله نَظَرِ فِي ً بارّا ُ براهِيم إ أبُونا يُعتَبَرْ ألَْم ٢١ فائِدَةٍ؟ بِلا أعماٍل دُوِن مِْن الإيمانَ أّنَ عَلَى ً دَلِيلا ِيدُ أتُر
اْكتَمََل قَدِ ُ يمانَه إ وَأّنَ براهِيمَ، إ أعماِل مََع يَعمَُل كانَ الإيمانَ أّنَ تَرَى فَأنَت ٢٢ ؟ المَذَبحِ عَلَى اسحََق ُ ابنَه مَ قَّدَ عِندَما
اللهِ.»٧ «خَلِيَل دُِعيَ لِذَلَِك يمانِهِ.»٦ إ بِسَبَِب ً بارّا ُ الله ُ فاعتَبَرَه بِاللهِ، ُ بْراهِيم إ «آمََن المَكتُوُب: َّ تَم وَهَكَذا ٢٣ بِأعمالِهِ.

وَحدَهُ. بِالإيماِن لا بِالأعماِل ِ الله أمامَ ً بارّا ُ يُعتَبَر تَرَى، َكما فَالإنسانُ، ٢٤
يٍق َطرِ مِْن الهَرَِب عَلَى وَساعَدَْتهُما بِالجاُسوَسيْنِ، بَْت رَّحَ عِندَما ةً بارَّ ُ الله يَعتَبِرْها ألَْم الّساقِطَةُ. راحاُب وَكَذَلَِك ٢٥

مَيٌِّت. يماٌن إ َ هُو أعماٍل بِلا الإيمانُ كَذَلَِك مَيِّتاً، ً َجسَدا رُوٍح بِلا الجَسَدُ يَكُونُ فََكما ٢٦ آخَرَ؟٨
٣

اللِّسان عَلَى ُ يطَرَة الّسَ
مِْن أَشّدَ ً ِحسابا َسنُحاَسُب المُعَلِّمِيْنَ، َنحُن نا، َّ أن تَعلَمُونَ ْ أنتُم مُعَلِّمِيْنَ. مِنكُْم َكثِيرُونَ َ يََصير أْن إْخوَتِي، يا يَنبَغِي، لا ١

َشخٌص َ فَهُو بِالكَلاِم، ُ ُيخطِئ لا أحَدٌ كانَ إْن لـَِكْن َكثِيرَةً، ً أخطاء نَرتَِكُب ً جَمِيعا نا َّ أن تَعلَمُونَ ْ أنتُم ٢ غَيرِنا. ِحساِب
َ نُسَيطِر أْن بِذَلَِك وَنَستَطِيُع تُطِيعَنا، لـِكَي ُيُوِل الخ فَِم فِي الّلِجامَ نََضُع فَنَحُن ٣ كُلِّهِ. ِ َجسَدِه عَلَى َ يُسَيطِر أْن يَستَطِيُع كامٌِل
َ نُسَيطِر أْن نَستَطِيُع تَدفَعُها، َّتِي ال ِ ة َّ ي القَوِ وَالرِّيحِ الـَكبِيرِ َحجمِها فَرُغمَ مَثَلاً: فُِن الّسُ إلَى انظُرُوا أوِ ٤ كُلِّهِ. َجسَدِها عَلَى
الجَسَدِ، أعضاءِ مِْن ٌ َصغِير ٌ عُضو ُ ه َّ أن فَمََع أيضاً، اللِّسانُ هَكَذا ٥ شاءَ. َكيفَما ِ فِيْنَة الّسَ ُبّانُ ر ُيحَرِّكُها َصغِيْرَةٍ، ةٍ َّ بِدَف عَلَيها

َكبِيرَةً؟ ً غابَة َتحرَِق أْن ُمِكُن ي ً َصغِيرَة ً شَرارَة أّنَ َكيَف تَرَونَ ألا عَظِيمَةٍ. بُِأمُوٍر ُ يَتَفاخَر ُ ه َّ أن إلّا
ً نارا يَكُونُ وَ هُ، َّ كُل الجَسَدَ يُلَوَِّث أْن يَستَطِيُع ُ ه َّ لِأن َجسَدِنا، أعضاءِ بَينَ رِّ َّ الش مَِن ً َما عال ُ يُشبِه ُ ه َّ إن النّارَ. ُ يُشبِه فَاللِّسانُ ٦

مُ! َّ ُجهَن فَمَصدَرُها اللِّساِن ُ نار أمّا ِنا! َحيات كُّلَ َلتَهِمُ ت
بِالفِعِل. ضَها رَّوَ وَقَْد ةِ، َّ ي البَحرِ ِناِت وَالكائ واِحِف َّ وَالز يُورِ وَالّطُ َيواناِت الح جَمِيَع يُرَّوَِض أْن الإنسانُ يَستَطِيُع ٧

نُسَبُِّح بِاللِّساِن ٩ مُمِيْتاً. ً سُمّا ٌ مَملُوء َ وَهُو عَلَيهِ، ُ يطَرَة الّسَ ُمِكُن ي لا ٌ شَرّ فَاللِّسانُ اللِّسانَ. يُرَوَِّض أْن أحَدٌ يَستَطِيُْع لا لـَِكْن ٨

ُ َيجُوز لا وَلَعنَةٌ! تَسبِيٌح َيخرُُج الواِحدِ، الفَِم مَِن ١٠ اللهِ! ِ ُصورَة عَلَى َخلُوقِينَ الم النّاَس َلعَُن ن وَبِاللِّساِن وَالآَب، ّبَ َّ الر
٢:٢٣ ٦

6. :15 التكوين كتاب من يمانه. إ … آمن
٢:٢٣ ٧

8. :41 إَشعْياء 7، :20 الثاني الأيام أخبار انظر الله. خليل
٢:٢٥ ٨

.21 -1 :2 يشوع في راحاب قصة انظر آخر. … ساعدت



١٢ : ٤ يَعقُوب ١٨٩٢ ١١ : ٣ يَعقُوب

يا التِّيْنِ ِ لِشََجرَة ُمِكُن أي ١٢ واِحدٍ. مَنبٍَع مِْن ً مَعا ً ماِلحا ً وَماء ً عَذبا ً ماء ُيخرَِج أْن ِياهِ الم لِنَبِع ُمِكُن ي لا ١١ إْخوَتِي. يا هَذا
عَذباً. ً ماء ُيخرَِج أْن ماِلحٍ ماءٍ لِنَبِع ُمِكُن ي لا كَذَلَِك تِيناً؟ العِنَِب ُ كَرْمَة َ ُثمِر ت أْن أْو زَيتُوناً؟ َ ُثمِر ت أْن إْخوَتِي،

ة َّ الحَقِيقِي ُ الحِْكمَة
يَعمَلُها َّتِي ال ِ وَبِأعمالِه الحَسَِن، ِ بِسُلُوكِه ُ ِحكمَتَه َ يُظهِر أْن خِص الّشَ ذَلَِك عَلَى بَينَكُْم؟ ِ المَعرِفَة ُ وََكثِير ُ الحَِكيم َ هُو مَْن ١٣

ِبحِكمَتِكُْم، تَفتَِخرُوا فَلا ةِ، َّ ِي وَالأنان وَالحَسَدِ ِ بِالمَرارَة ً مَملُوءَة بُكُْم قُلُو كانَْت إْن لـَِكْن ١٤ الحِْكمَةِ. مَِن نابـِـٍع ِتَواُضٍع ب
ةٌ. َّ ِي َشيطان ةٌ، َّ نَفِسي ةٌ، َّ أْرِضي ٌ ِحكمَة ِهيَ بَْل ماءِ، الّسَ مَِن ُ النّازِلَة ُ الحِْكمَة ِهيَ ِ هَذِه لَيْسَْت ١٥ الحَقِيقَةَ. وََتخْفوا فَتَكْذِبوا
قَبَل فَهَِي، ماءِ الّسَ مَِن ُ النّازِلَة ُ الحِْكمَة أمّا ١٧ المُتَنَوِّعَةِ. ِ بِأشكالِه رُّ َّ وَالش الفَوضَى هُناكَ ةُ، َّ ِي وَالأنان الحَسَدُ يُوجَدُ َيثُما فَح ١٦

َ وَِهي الّصاِلحَةِ، وَالأعماِل ِ حمَة َّ بِالر ٌ مَملوءَة ها إّنَ مَعَها. عامُُل َّ الت وَيَسهُُل ِيَْن، بِالآخَر ٌ مُتَرَفِّقَة ِمَةٌ، مُسال َّ ثُم طاهِرَةٌ، شَيءٍ، كُّلِ
ِمَةٍ. مُسال ٍ يقَة بِطَرِ لاِم، الّسَ أجِل مِْن العامِلُونَ ُ يَصنَعُه الَّذِي ُ َّمَر الث َ هُو البِرِّ، َحياةِ عَْن ُ النّاِتج ُ َّمَر فَالث ١٨ وَُمخلَِصةٌ. عادِلَةٌ،

٤
لله نَفسََك أعِط

فِي ُ تَتَعارَك َّتِي ال شَهَواتِكُمُ وَمِْن ـِكُْم، داِخل مِْن تَْأتِي ألا بَينَكُْم؟ َّتِي ال وَالمُشاجَراُت الخُُصوماُت تَْأتِي أيَن مِْن ١

فَتَتَخاَصمُونَ َشيئاً، تَنالُونَ لا كُْم َّ لـَِكن وََتحِسدُونَ، تَقتُلُونَ تَنالُونَها. لا كُْم َّ لـَِكن أشياءَ، ِيدُونَ تُر ٢ دائِماً؟ أجسادِكُْم
بَينَكُْم. فِيما وَتَتَشاجَرُونَ

َشيئاً، تَنالُونَ لا تَطلُبُونَ، عِندَما ى َّ َحت وَلـَِكْن ٣ اللهِ. مَِن تَطلُبُونَ لا َّكُْم لِأن ِيدُونَ تُر ما تَنالُونَ لا ْ أنتُم الإخوَةُ، ها أّيُ
أّنَ تَعلَمُونَ ألا ِنُونَ، الخائ ها أّيُ ٤ ةِ. َّ خِصي الّشَ لَذّاتِكُمُ فِي عَلَيهِ َتحُصلُونَ ما وا ُّ تَستَغِل لـِكَي خاطِئَةٍ، بِدَوافـِـَع تَطلُبُونَ كُْم َّ لِأن

للهِ. ً عَدُّوا ُ نَفسَه َيجعَُل لَهُ، ً َصدِيقا َ العالَم ِيدُ يُر فَالَّذِي اللهِ؟ َ مُعاداة تَعنِي العالَِم َ مُصادَقَة
وَحدَها لَها نَكُونَ أْن ِيدُنا تُر فِينا ُ الله َجعَلَها َّتِي ال وُح ُّ «الر يَقُوُل: عِندَما ً َشيئا يَعنِي لا الكِتاَب أّنَ ونَ ُّ تَظُن هَْل ٥

ُ نِعمَتَه يُعْطي ُ ه َّ لـَِكن يَن، ِ المُتََكبِّر ُ الله ُ «يُقاوِم الكِتاُب: يَقُوُل لِذَلَِك أعظَمَ. ً نِعمَة يُعطِينا َ الله لـَِكّنَ ٦ غَيرَتِها؟»٩ بِسَبَِب
أيدِيَكُْم َطهِّرُوا مِنكُْم. فَيَقتَرَِب اللهِ، مَِن بُوا اقتَرِ ٨ مِنكُْم. فَيَهرَُب بلِيَس إ وَقاوِمُوا للهِ، فاخَضعُوا ٧ لِلمُتَواِضعِينَ.»١٠
إلَى وََسعادَتُكُْم نُواٍح، إلَى َضحِكُكُْم َل لِيَتََحوَّ ةٍ! بِِشّدَ وَابكُوا وَنُوُحوا احزَنُوا ٩ المُتَقَلِّبُونَ. ها أّيُ بَكُْم قُلُو وا وَنَّقُ الخُطاةُ، ها أّيُ

َسيَرفَعُكُْم. َ وَهُو ، ّبِ َّ الر أمامَ تَواَضعُوا ١٠ كَآبَةٍ.
قُضاة ْ لَستُم

يعَةِ. رِ َّ الش عَلَى َيحكُمُ َ فَهُو أِخيهِ، عَلَى َيحكُمُ أْو أخاهُ، يَنتَقِدُ مَْن كُّلُ بَعضاً. بَعِضكُْم انتِقادِ عَِن إْخوَتِي، يا امتَنِعُوا ١١
القاضِي لـَِكّنَ ١٢ لَها. ً قاِضيا نَفسََك َتجعَُل َك َّ لـَِكن يعَةِ، رِ َّ الش ِبحَسَِب تَعمَُل لا فَأنَت يعَةِ، رِ َّ الش عَلَى َتحكُمُ ُكنَت وَإْن

ِيَن؟ الآخَر عَلَى َتحكُمُ مَْن يا نَفسََك تَظُّنُ فَمَْن يُهلَِك. وَأْن ُيخَلَِّص أْن ُ القادِر ُ الله ُ ه َّ إن واِحدٌ، ِ يعَة رِ َّ الش وَمُعطِي
٤:٥ ٩

فينا.» خلقها َّتي ال الروح إلى يشتاق «الله أْو: وحده.» لَه يريدنا فينا، الله جعله الَّذي القدس «الروح إلى: اليوناني النص ترجمة ويمكن غيرتها. … الروح
5. :20 الخروج كتاب انظر بِالحسد.» مَملوءة فينا، الله خلقها َّتي ال «الروح أْو:

٤:٦ ١٠
34. :3 الأمثال كتاب من للمتواضعين. … يقاوم



١٢ : ٥ يَعقُوب ١٨٩٣ ١٣ : ٤ يَعقُوب

َياتِك ِلح ُيخَّطُِط ُ الله
لا َّكُْم إن ١٤ الماَل.» وََسنَجمَُع وََسنَعمَُل تِلَك، أْو ِ المَدِينَة ِ هَذِه إلَى ُ َسنُسافِر ً غَدا أْو «اليَومَ تُقُولُونَ: مَْن يا اْسمَعُوا ١٣
دائِماً: تَقُولُوا أْن يَنبَغِي لـَِكْن ١٥ َيختَفِي. َّ ثُم قَلِيٍل لِوَقٍت ُ يَظهَر الَّذِي كَالبُخارِ ْ أنتُم غَداً. َحياتُكُْم َستَكُونُ َكيَف تَعلَمُونَ
فَمَْن ١٧ شَرٌّ. باِهي َّ الت هَذا وَمِثُل عَجرَفَتِكُْم. بِسَبَِب تَتَباهَونَ كُْم َّ لـَِكن ١٦ وَكَذا.» كَذا وَنَعمَُل َسنَعِيُش ، ّبُ َّ الر َ شاء «إْن

ةً. َّ َخطِي يَرتَِكُب ُ ه َّ فَإن عَمَلِهِ، عَْن يَمتَنـِـُع َّ ثُم َصواٌب، َ هُو ما يَعمَُل َكيَف يَعرُِف
٥

لِلأغنِياء ٌ َتحذِيْر
نَْت، تَعَّفَ قَْد ثَروَتُكُْم ٢ مَصائَِب. مِْن عَلَيكُْم َسيَْأتِي ما بِسَبَِب ً َشدِيدا ً بُكاء وَابكُوا نُوُحوا الأغنِياءُ. ها أّيُ اْسمَعُوا ١

كَالنّارِ وََسيَلتَهِمُ إدانَتِكُْم، دَلِيَل َسيَكُونُ دَُأ الّصَ وَهَذا تَكُْم! وَفِّضَ ذَهَبَكُْم دَُأ الّصَ أتلََف ٣ وُس. الّسُ أكَلَها ِيابُكُْم وَث
تَصرُُخ ُحقُولـَكُْم َحَصدُوا الَّذِيَن العُمّاِل ُ ُأُجور ِهيَ ها ٤ نِهايَتُها. َبَْت اقتَر لِأيّاٍم أموالـَكُْم ْ نتُم خَزَّ فَقَْد أجسادَكُْم،
القَدِيْرِ.١١ ّبِ َّ الر مَسامـِـِع إلَى الحَّصادِيَْن صُراِخ َصوُت ارتَفََع قَدِ وَها الُأُجورِ! ِ هَذِه مِْن حَرَمتُمُوهُْم َّكُْم لِأن كُْم، ِضّدَ
ً ُظلما ياءِ ِ الأبر عَلَى ْ حَكَمتُم ٦ . بحِ الذَّ لِيَوِم َيواناٍت َكح أنفُسَكُْم ْ نتُم َّ سَم أنفُسَكُْم. ْ عتُم َّ وَمَت الأْرِض عَلَى تَرٍَف َ َحياة ْ عِشتُم ٥

يُقاوِمُوكُْم. لَْم وَهُْم وَقَتَلتُمُوهُْم،
بر الّصَ

ُسقُوَط بَِصبرٍ ُ يَنتَظِر ُ ه َّ إن َّمِينَ. الث أْرِضهِ نَتاَج ُ يَنتَظِر الزّارِعَ أّنَ رُوا َّ وَتَذَك . ّبِ َّ الر َمجِيءِ يَوِم إلَى ُ الإخوَة ها أّيُ فاصبِرُوا ٧

ّبِ َّ الر َ َمجِيء لِأّنَ بَكُْم، قُلُو َشّدِدوا بَِصبرٍ. ً أيضا ْ أنتُم تَنتَظِرُوا أْن يَنبَغِي كَذَلَِك ٨ زَرعِهِ. عَلَى وَالمُتَأّخِر١٢ِ ِ المُبَكِّر المَطَرِ
يٌب. قَرِ

الباِب! عَلَى يّانُ الدَّ َ هُوذا اللهُ. يُدِينَكُمُ لِئَلّا بَعٍض، عَلَى بَعُضكُْم ْر يَتَذَمَّ لا الإخوَةُ، ها أّيُ ٩

نَعتَبِرُهُْم نا َّ إن ١١ الآلاِم. ِل ُّ تَحَم وَفِي برِ الّصَ فِي لَنا مِثاٌل فَهُْم ، ّبِ َّ الر بِاسِْم مُوا َّ تَكَل الَّذِيَن َ الأنبِياء رُوا َّ تَذَك الإخوَةُ، ها أّيُ ١٠

ٌ رَِحيم ّبَ َّ الر لِأّنَ كُلِّهِ، ذَلَِك بَعدَ ّبُ َّ الر ُ كافَأه َكيَف وَتَعلَمُونَ ُّوَب،١٣ أي بَِصبرِ ْ سَمِعْتُم قَْد احتِمالِهِْم. بِسَبَِب مُبارَِكيْنَ
. وَُمحِّبٌ

تَقُولُون ما إلَى انتَبِهُوا
«نَعَْم،» تَقُولُوا أْن ْ أرَدتُم إْن آخَرَ. شَيءٍ بِأّيِ وَلا بِالأْرِض وَلا ماءِ بِالّسَ َتحلِفُوا لا شَيءٍ، كُّلِ قَبَل إْخوَتِي، يا ١٢

اللهُ. يُدِينَكُمُ لِئَلّا «لا،» قُولُوا «لا،» تَقُولُوا أْن ْ أرَدتُم وَإْن «نَعَْم.» قُولُوا
لاة الّصَ ُ ة َّ قُو

٥:٤ ١١
ماء. الّسَ قُوّات رّب أي َصبَؤُوت،» «رّب حرفياً: القدير. َّب الر

٥:٧ ١٢
ّبيع. الر ومطر يف الخر مطر أي وَالمُتأخر. المُبَكر المطر

٥:١١ ١٣
أيوب. كتاب راجع أيّوب. صبر



٢٠ : ٥ يَعقُوب ١٨٩٤ ١٣ : ٥ يَعقُوب

فَلْيَْدعُ مَرِيٌض؟ َ هُو مَْن أبَينَكُْم ١٤ . ّبَ َّ الر فَلْيُسَبِِّح مَسرُورٌ؟ َ هُو مَْن أبَينَكُْم فَلْيَُصّلِ. باٍت؟ ُصعُو أحَدُكُْم ُ أيُواِجه ١٣

يَض، المَرِ َستُشفِي يماٍن، بِإ تُرفَُع َّتِي ال ُ لاة فَالّصَ ١٥ . ّبِ َّ الر بِاسِْم يِت َّ بِالز ُ وَيَمسَُحوه ِ أجلِه مِْن وا ُّ يَُصل لـِكَي ِ الـَكنِيسَة ُشيُوَخ
ِبخَطاياكُْم، لِبَعٍض بَعُضكُْم اعتَرِفُوا لِذَلَِك ١٦ لَهُ. ُ الله ُ يَغفِر َخطايا، ارتََكَب قَدِ كانَ وَإْن مَرَِضهِ. مِْن ّبُ َّ الر ُ يُقِيمُه وَ
مِثلَنا ً إنسانا يلِيّا إ كانَ ١٧ وَفَعّالَةٌ. ً ِجّدا ٌ ة َّ ي قَوِ الَبارُّ الإنسانُ يَرفَعُها َّتِي ال َ لاة الّصَ إّنَ تُشفُوا. لـِكَْي لِبَعٍض، بَعُضكُْم وا ُّ وََصل
َصلَّى َّ ثُم ١٨ وَنِصٍف. َسنَواٍت ثَلاِث ةِ ِمُّدَ ل الأْرِض عَلَى ٌ مَطَر يَسقُْط فَلَْم المَطَرُ، يَسقَُط لا كَْي ِبحَرارَةٍ َصلَّى وَقَْد تَماماً.

أثمارَها. الأْرُض وَأخرََجِت ماءِ، الّسَ مَِن ُ المَطَر فَسَقََط ِيَةً، ثان
الّضالّين ُ مُساعَدَة

يَرُدُّ مَْن أّنَ هُ، رَدَّ الَّذِي ذَلَِك فَلْيَعلَْم ٢٠ آخَرُ، َشخٌص ُ ه وَرَدَّ الحَّقِ، عَِن أحَدُكُْم وَابتَعَدَ حَدََث إْن الإخوَةُ، ها أّيُ ١٩
الـَكثيرَةِ. ُ َخطاياه ِ مَغفِرَة فِي ً َسبَبا يَكونُ وَ المَوِت، مَِن ُ يُنقِذه لاِل، الّضَ يِق َطرِ عَْن ً خاطِئا
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الُأولَى بُطرَُس ُ رسالَة
بُنطَُس مُقاَطعاِت َ عَبْر تِينَ َّ وَالمُشَت العالَِم، هَذا فِي بينَ ِّ المُتَغَر ِ الله َشعِب إلَى المَِسيِح، يَسُوعَ رَُسوِل بُطرَُس، مِْن ١

وَلـِكَي وِح، ُّ الر فِي سينَ مُقَّدَ لِتَكُونُوا المُسبَِق، الآِب ِ الله ِ عِلْم َحسََب ٢ ُختاريَن الم ةَ، َّ وَبِيثِينِي وَأِسيّا َ ة َّ وََكبْدُوِكي َ ة َّ وَغَلاطِي
واِم. الدَّ عَلَى ُ وََسلامُه اللهِ ُ نِعمَة لـَكُْم َ تَتَزايَد أْن ُأَصلِّي المَِسيِح. يَسُوعَ دَِم بِرَّشِ رُوا وَتَتَطَهَّ ُ تُطِيعُوه

حَيّ رَجاءٌ
يَسُوعَ ِ قِيامَة بِسَبَِب ٌ حَيّ ٌ رَجاء لَنا لِيَكُونَ ِيَةً، ثان وَلَدَنا ِ العَظِيمَة ِ رَحمَتِه فَفِي وَأبُوهُ. المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ إلَه َ تَبارَك ٣

ِ ة َّ بِقُو َحمِيِّينَ الم ُ أنتُم ٥ لـَكُْم ماواِت الّسَ فِي َمحفُوٌظ يَذبُُل، وَلا ُث َّ يَتَلَو وَلا يَفنَى لا وَمِيراٌث ٤ الأمواِت، بَينِ مِْن المَِسيِح
ماِن. َّ الز ِ نِهايَة فِي َسيُعلَُن وَالَّذِي لـَكُْم، المُعَّدَ َلاَص الخ تَنالوا أْن إلَى يمانِكُْم، إ بِسَبَِب ِ الله

َ أصالَة تُبَرهُِن ٧ ُمختَلِفَةٍ، بامتِحاناٍت قَِصيرَةٍ لِفَتْرَةٍ الآنَ ُتحزَنُوا أْن رُورِّيِ الضَّ مَِن ُ ه َّ أن مََع فَرَحاً، تَفِيُضونَ ْ أنتُم وَلِهَذا ٦
لِلمَدِيحِ ً مُستَِحّقا لِيَكونَ ُمتََحَن ي أْن يَنبَغي لِهَذا َكثِيراً. ُ مِنْه أثمَُن وَإيمانُكُْم بِالنّارِ. ُمتََحُن ي الفانِي هَُب الذَّ ى َّ فَحَت يمانَكُْم. إ
كُْم َّ أن إلّا الآنَ، ُ تَرَونَه لا َّكُْم أن وَمََع ونَهُ. ُّ ُتحِب كُْم َّ أن إلّا تَرَونَهُ، لا الَّذي ٨ المَِسيُح يَسُوعُ يُعلَُن عِندَما كرِيِم، َّ وَالت َّمِِجيدِ وَالت

خَلاُصكُْم. َ هُو الَّذِي يمانِكُمُ إ هَدََف وَتَنالُونَ ٩ يُوَصُف، لا ً َمجِيدا ً فَرَحا فَتَمتَلِئُونَ بِهِ، تُؤْمِنُونَ
كانَْت ١١ َلاِص. الخ هَذا عَْن باهتِماٍم شُوا َّ وَفَت الآنَ، لـَكُمُ ِهيَ َّتي ال ِ النِّعْمَة ِ هَذِه عَْن ً سابِقا ُ الأنبِياء َث َتحَّدَ لَقَْد ١٠

ً مُسبَقا القُدُُس وُح ُّ الر لَهُمُ أعلََن إْذ فيهِْم، الَّذي المَِسيِح رُوُح عَلَيها هُْم ُّ يَدُل كانَ َّتِي ال رُوَف وَالّظُ الوَقَْت يَعرِفُوا أْن غايَتُهُْم
عِندَما ْ أنتُم َيخدِمُونَكُْم بَْل أنفُسَهُْم، َيخدِمُونَ يَكُونُوا لَْم هُْم أّنَ ُ الله لَهُمُ َكشََف وَقَْد ١٢ َستَلِيها. َّتِي ال وَالأمجادَ المَِسيِح آلامَ
وَِهيَ ماءِ. الّسَ مَِن المُرَسِل القُدُِس وِح ُّ الر ةِ َّ بِقُو بَشَّرُوكُْم الَّذِيَن ِ بِواِسطَة الآنَ، لـَكُمُ ُأعلِنَْت َّتِي ال الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن ثُوا َتحَّدَ

تَعرِفَها! أْن ُ المَلائِكَة ى َّ َحت تَشتَِهي ُأمُورٌ
سين مُقَّدَ كونوا

يُعلَُن عِندَما لـَكُْم َستُعطَى َّتِي ال ِ الله ِ نِعمَة فِي ُ ه ُّ كُل رَجاؤكُْم وَليَكُْن ْفِس. َّ الن وَمُنَضبِطِي الذِّهِن مُتَيَّقِظِي فَكُونُوا ١٣

ُجهَلاءَ. ْ ُكنتُم حينَما الماِضيَةِ، ِ يرَة رِّ َّ الش رَغَباتِكُمُ ِبحَسَِب َحياتِكُْم تَشكِيِل عَْن وا ُكّفُ مُطِيعِينَ، وَكَأبناءٍ ١٤ المَِسيُح. يَسُوعُ
ِسينَ، مُقَّدَ «ُكونُوا مَكتُوٌب: ُ ه َّ فَإن ١٦ وٌس. قُّدُ َ هُو دَعاكُْم الَّذِي َ الله أّنَ َكما ُسلوٍك، كُّلِ فِي ِسينَ مُقَّدَ ُكونُوا بَْل ١٥

وٌس.» قُّدُ أنا لأنِّي
فِي َحياتَكُْم ً إذا فَعِيشُوا زٍ. ُّ َتحـَي أّيِ وَدُونَ عَمَلِهِ، أساِس عَلَى إنْساٍن كُّلِ عَلَى َيحكُمُ َ وَهُو أباً، َ الله تَدعُونَ ْ أنتُم ١٧

ُ ُموه وَرِثت الَّذِي العَقِيِم َحياتِكُمُ ُأسلُوِب مِْن َتحريرَكُْم ثَمَُن دُفـِـَع لَقَْد ١٨ الأْرِض. ِ هَذِه عَلَى ِ تَة َّ المُؤَق إقامَتِكُمُ َ أثناء تَقوَى
مَِن خاٍل َسلِيٍم حَمٍَل دَِم َّمِينِ، الث المَِسيِح بِدَِم بَْل ١٩ هَِب، الذَّ أْو ةِ كَالفِّضَ فانيَةٍ مَوادَّ مِْن مَسبوٍك بِماٍل لا آبائِكُْم، عَْن
ـِكُْم. أجل مِْن ِ الأِخيرَة الأيّاِم ِ هَذِه فِي لِلعالَِم ُ أعلَنَه ُ ه َّ لـَِكن العالَِم، خَلِْق قَبَل المَِسيَح ُ الله َ اختار أِن َسبََق وَقَْد ٢٠ العُيُوِب.

اللهِ. فِي وَرَجاؤكُْم يمانُكُْم إ لِيَكونَ دَهُ، َّ وََمج الأْمواِت بَينِ مَِن ُ أقامَه الَّذِي ِ بِالله تُؤمِنُونَ ْ أنتُم المَسيِح، وَفِي ٢١



٨ : ٢ بطرس     ١ ١٨٩٦ ٢٢ : ١ بطرس     ١

قَلٍْب مِْن ً َشدِيدَة ً ة َّ َمحَب ً بَعْضا بَعُْضكُْم وا ُّ وَأِحب ُمخلَِصةً، ً ة َّ ي أَخوِ ً ة َّ َمحَب فَأظهِرُوا لِلحَّقِ. بِإطاعَتِكُْم أنفُسَكُْم ْ رْتُم َطهَّ لَقَْد ٢٢

يَقُوُل فََكما ٢٤ الخالِدَةُ. ُ ة َّ َي الح ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ تَفنَى لا بِْذرَةٍ مِْن بَْل ِيَةٍ، فان بِْذرَةٍ مِْن لا ِيَةً، ثان ْ وُلِدْتُم لَقَْد ٢٣ طاهِرٍ.
الكِتاُب:

كَالعُْشِب، ً جَمِيعا ُ «البَشَر
العُشِب. بِزَهْرِ ُ أشبَه َمجدِهِْم وَكُّلُ

، َيجِّفُ العُْشُب
يَسقُُط. ُ هْر َّ وَالز

١ الأبَدِ.» إلَى فَتَبقَى ِ الله ُ كَلِمَة أمّا ٢٥

بِها. ْ بُشِّرْتُم َّتِي ال ِ الله ُ كَلِمَة ِهيَ ِ هَذِه

٢
ٌ َسة مُقَّدَ ٌ ة وَُأمَّ ٌ حَيّ ٌ َحجَر

وِحيِّ ُّ الر َلِيِب الح إلَى ً حَدِيثا المَولوديَن كَالأطفاِل وَتُوقُوا ٢ ةٍ. وَمَذَمَّ وََحسَدٍ وَنِفاٍق وَغِّشٍ مَكْرٍ كُّلِ مِْن ُصوا َّ فَتَخَل ١

ُ ه َّ لـَِكن العالَِم، أهُل ُ رَفََضه الَّذِي الحَّيُ ُ َجَر الح َ هُو المَِسيُح يَسُوعُ ٤ َطيٌِّب. ّبَ َّ الر أّنَ ْ ذُقْتُم فَقَْد ٣ وََتخلُُصوا، تَنمُوا لـِكَي ، قِّيِ َّ الن
ً كَهَنَة فَتَكونوا ، رُوِحيٍّ هَيكٍَل لِبِناءِ ً ة َّ َحي ً ِحجارَة ً أيضا ْ أنتُم ُكونوا ٥ مِنْهُ، بونَ تَقتَرِ فَإْذ اْختارَهُ. الَّذي ِ الله لَدَى ثَمِيٌن

الكِتاُب: يَقوُل إْذ ٦ المَِسيِح. بِيَسُوعَ ِ الله عِنْدَ مَقبُولَةٍ ةٍ َّ رُوِحي َ ذَباِئح ِتَقدِيِم ب َ الله َتخدِمونَ ِسينَ، مُقَّدَ

يَةٍ، زاوِ َ َحجَر صِْهيَوْنَ فِي أَضُع إنِّي «ها
وَُمخْتاراً. ً ثَمِينا ً َحجَرا

٢ رَجاءٌ.» ُ لَه َيخيَب لَْن ِ بِه يُؤْمُِن وَالَّذي
… َ فَهُو يُؤْمِنُونَ، لا ذِيَن َّ لل أمّا تُؤمِنُونَ. مَْن يا ْ أنتُم عِندَكُْم ٌ يم كَر ٌ َحجَر َ فَهو ٧

البَنّاؤُونَ، ُ رَفََضه الَّذِي ُ َجَر «الح
٣ الأساِس.» َ َحجَر صارَ الَّذِي

أيضاً: َ وَهو ٨

النّاَس، ُ يُعثِر ٌ «َحجَر
تُْسقِطُهُْم.»٤ ٌ وََصخرَة
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لَهُْم. ُأعِّدَ الَّذِي ُ المَِصير َ هُو فَهَذا اللهِ، َ رِسالَة يُطِيعُونَ لا هُْم لِأّنَ رُونَ َّ يَتَعث
الَّذِي َ فَهُو العَظيمَةَ. ُ ِصفاتَه تُذِيعُوا لـِكَي اللهِ، إلَى تَنتَمونَ ْ أنتُم َسةٌ. مُقَّدَ ٌ ة وَُأمَّ كَهَنَةٍ، ُ وَمَملـَكَة ُمختارٌ، فَشَعٌب ْ أنتُم أمّا ٩

المُدهِِش. ِ نُورِه إلَى لْمَةِ، الّظُ مَِن دَعاكُْم
َشعباً، تَكونوا لَْم يَوٍم، ذاَت ١٠

اللهِ. َشعُب ْ فَأنتُم الآنَ أمّا
رَحمَةٍ، ةِ َّ بِأي عونَ َّ َمَت تَت تَكونوا لَْم

مَْرحومونَ. ْ فَأنتُم الآنَ أمّا
الله ُمَجِّدُ ت ُ الّصاِلحَة أعمالنا

َّتِي ال َ يرَة الشِّرِّ هَواِت َّ الش بُوا َّ تَتَجَن أْن ُأناِشدُكُْم لِهَذا تَةً. َّ مُؤَق ً إقامَة العالَِم هَذا فِي تُقِيمُونَ ُ باء غُرَ ْ أنتُم الأِحبّاءُ، ها أّيُ ١١

ُ أعمالـَكُم يُلاِحظُونَ عِنْدَما لـَِكْن رِّ، َّ الش بِعَمَِل هِمونَكُْم يَتَّ هُْم إّنَ ًَحسَناً. ُسلوكا المُؤمِنينَ غَيرِ بَينَ تَسلـُكُوا وَأْن ١٢ بُكُْم، ُتحارِ
َمجِيئِهِ. يَوِم فِي ِ لله َجْدَ الم َسيُعطُونَ الّصاِلحَةَ،

السُلُطات طاعَة
يُرِسلُهُْم الَّذِيَن وَلِلحُّكاِم العُلْيا، ُ لْطَة الّسُ َ هُو الَّذِي لِلمَلِِك، اخَضعُوا ١٤ . ّبِ َّ للر ً إرضاء ةٍ َّ ي بَشَرِ ٍ ُسلْطَة لِكُّلِ اخَضعُوا ١٣

َجهِل مِْن النّابـِـَع الكَلامَ فَتُخرُِسوا الخـَيرَ، تَفعَلُوا أْن ِهيَ ِ الله َ مَِشيئَة لِأّنَ ١٥ الخـَيرِ. فاعِلِي ِمَْدِح وَل الأشرارِ، ِ ِمُعاقَبَة ل
ً احتِراما أظهِرُوا ١٧ للهِ. َكخُّداٍم عِيشُوا بَْل رِّ، َّ لِلش ً غِطاء َ ة َّ ي ِّ الحُر تِلَْك تَستَخدِمُوا أْن دُونَ ً أحرارا ُكونُوا ١٦ َخفاءِ. الّسُ

َلَِك. الم وَأكرِمُوا اللهَ، قُوا َّ ات المَِسيِح. فِي إْخوَتَكُْم وا ُّ أِحب النّاِس. َمِيِع ِلج
المَِسيح آلاِم مِثاُل

أيضاً. لِلقُساةِ بَْل فَحَْسُب، مُعامَلَتِكُْم ُيحِسنونَ الَّذِيَن لِلأخيارِ لا احتِراٍم، بِكُّلِ لِسادَتِكُْم اخَضعُوا العِبِيدُ، ها أّيُ ١٨

ْ ُكنْتُم إْن لـَكُْم فَضٍل أّيُ ُ ه َّ لِأن ٢٠ المَدِيحَ. يَستَِحّقُ ُ ه َّ فَإن بِاللهِ، ً مُتَفَكِّرا ِ الظُلْم َ ألَم وََيحتَمُِل إنساٍن، ُ مُعامَلَة ُ تُساء فَحـِينَ ١٩

لَنا َ فَتَرَك أجلِنا، مِْن مَ َّ تَأل الَّذي بِالمَِسيِح تَْقتَدُوا أْن إلَيهِ: ُ الله ُ دَعاكُم ما فَهَذا ٢١ فَتَْحتَمِلُونَ؟ َسيٍئ عَمٍَل عَلَى تُعاقَبُونَ
فَهوَ: نَتْبَعَهُ، لـِكَْي ً مِثالا

ةً، َّ َخطِي يَرتَِكْب «لَْم ٢٢
٥ كَذٍِب.» أّيُ ِ َمِه ف فِي يَكُْن وَلَْم

بِعَدٍل. َيحكُمُ الَّذِي ِ الله إلَى ُ أْمرَه ُ يُسَلِّم بَْل هدِيدِ، التَّ إلَى َلجَُأ ي فَلا مُ، َّ يَتَأل وَكانَ بِمِثلِها. َ الإهانَة يَرُدُّ فَلا يُهانُ، كانَ ٢٣

ُشفِيتُمْ. فَبِِجراِحهِ البِرِّ. َ َحياة وََنحيا ِلخَطايانا، ِ بِالنِّسبَة نَمُوَت لـِكَي الخَشَبَةِ، عَلَى ِ َجسَدِه فِي َخطايانا حَمََل ُ نَفسُه َ هُو ٢٤

عَلَيها. وَالمُشْرِِف َحياتِكُْم راِعي إلَى الآنَ ُ عُْدتُم التّائِهَةِ، كَالخِراِف ْ ُكنتُم أْن وَبَعدَ ٢٥

9 :53 إَشعْياء ٢:٢٢ ٥
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٣
وَالأزواج َّوجاُت الز

ِخلاِل مِْن َبحونَ يُر اللهِ، َ رِسالَة يُطِيعُوا أْن يَرفُُضونَ الَّذِيَن ى َّ فَحَت . لِأزواِجكُّنَ ً أيضا اخَضعَْن وجاُت، َّ الز تُها َّ أي وَأنتُّنَ ١
عَلَى جَمالـُكُّنَ يَعتَمِدَ أْن يَنبَغي لا ٣ . قّيَ َّ الت َ الّطاهِر ُسلُوَككُّنَ َسيُلاِحظونَ فَهُْم ٢ مَن! َّ يَتَكَل أْن دُونَ زَوجاتِهِْم ُسلُوِك
جَمالـُكُّنَ يَنبَُع أْن يَنبَغي بَْل ٤ الفاِخرَةِ، المَلابِِس وَارتِداءِ هَِب، بِالذَّ َيُِّن ز َّ وَالت عْرِ، لِلّشَ المُتَكَلِِّف َّصفِيِف كَالت ةٍ َّ خارِجي َ أشياء

اللهِ. عِنْدَ َمٍَن بِث ُ ر يُقَّدَ لا جَماٌل َ وَهو يَْذبُُل، لا الَّذي ِ ِمَة المُسال ِ الوَدِيعَة وِح ُّ الر جَماَل فَيَكُونَ القَلِب، مَِن
تُطيُع ُ سارَة كانَْت وَهَكَذا ٦ . لِأزواِجهِّنَ وََيخََضعَْن ِ بِالله يَثِْقَن فَكُّنَ الماضِي، فِي ساِت المُقَّدَ ُ النِّساء لَِت َّ تَجَم هَكَذا ٥

َشيئاً. خائِفاٍت َ غَير واَب الّصَ تَفعَلَْن أْن َ يطَة شَرِ بَناتُها، وَأنتُّنَ «َسيِّدِي.» وَتُنادِيهِ َ بْراهِيم إ
فِي لـَكُْم يكاٍت َكشَرِ فَأكرِمُوهُّنَ الأضعَُف، الجِنُس هُّنَ لأّنَ ٍم ِتَفَهُّ ب زَوجاتِكُْم عامِلوا الأزواُج، ها أّيُ ً أيضا ْ وَأنْتُم ٧

َصلَواتُكُْم. تُعاَق لِئَلّا هَذا افعَلُوا الجَدِيدَةِ. َياةِ الح ِ نِعمَة نَواِل
الحَّق أجِل مِْن ُ المُعاناة

وَمُتَواِضعِينَ. َشفُوقِينَ ًكَإخوَةٍ، بَعضا بَعُضكُْم ُمحِبِّينَ بَعضاً، بَعُضكُْم مُتَفَهِّمِينَ الفِكْرِ، انِسجاِم ًفِي جَمِيعا عِيشُوا وَأِخيراً، ٨

َ الله أّنَ تَعلَمُونَ كُْم َّ لِأن إلَيكُْم، ُ يُسيئ ِمَْن ل ِ الله َ بَرَكَة اطلُبُوا بَُل بِمِثلِها، ِ الإهانَة عَلَى أْو بِمِثلِها، ِ الإساءَة عَلَى وا تَرُدُّ لا ٩
الكِتاُب: يَقُوُل ١٠ بَرَكَةً. تَنالُوا لـِكَي دَعاكُْم

َياةِ، بِالح َع َّ َمَت يَت أْن أحَدٌ أرادَ «إْن
بِالخـَيْرِ، ً مَملوءَة ً أيّاما وَيَرَى
رِّ، َّ الش مَِن ُ لِسانَه فَليَحفَْظ

ُخادِِع. الم الكَلاِم مَِن وََشفَتَيهِ
الخـَيرَ. يَفعَِل وَ ، رَّ َّ الش ِب َّ لْيَتََجن ١١

ُيحَّقِقَهُ. ى َّ َحت وَيُثابِرْ لاِم، الّسَ إلَى لِيَْسَع
الأبرارِ، عَلَى ٦ ّبِ َّ الر عَينَيَّ لِأّنَ ١٢

َصلَواتِهِْم. إلَى مُنتَبِهَتاِن وَُأذُنَيهِ
٧ رِّ.» َّ الش فاعِلِي عَْن ُ وَجهَه ُيحَوُِّل ّبَ َّ الر لـَِكّنَ

تَرهَبُوا «لا لـَكُْم! ً فَهَنِيئا الحَّقِ، عَمَِل بِسَبَِب ْ عانَيتُم إذا ١٤ لِلخَيرِ؟ مُتََحمِِّسينَ ْ ُكنتُم إْن يُؤْذِيَكُْم أْن يَستَطِيُع فَمَْن ١٣

مَْن لِكُّلِ َجواٍب لِتَقدِيِم واِم الدَّ عَلَى مُستَعِّدِيَن وَُكونُوا بِكُْم، قُلُو فِي ً َبّا ر المَِسيَح وَقِّرُوا بَْل ١٥ تَنزَِعجُوا،» وَلا تَهدِيداتِهِْم،
عِندَما ى َّ َحت ً نَقِيّا َضمِيرَكُْم وَاحفَظُوا وَوَقاٍر. ٍ بِوَداعَة هَذا افعَلُوا لـَِكِن ١٦ جَمِيعاً. ُ ـِكُونَه تَمل الَّذِي جاءِ َّ لِلر ً تَفِسيرا يَطلُُب

٣:١٢ ٦
16 - 12 :34 المزمور ٣:١٢ ٧ «الله.» إلَى الأصليّ موِضعِها في تُرِجمْت وقَْد «يهوه،» َ هُو المُقتَبَِس العبري النّّص في الكلمة ِ هَذِه أصل َّب. الر
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ُ ـِكُم فِعل أجِل مِْن تُعانُوا أْن أفَضُل ُ ه َّ لِأن ١٧ المَِسيِح. فِي الحَسََن ُسلُوَككُمُ يُشَوِّهُونَ الَّذِيَن َيخجَُل فَبِهَذا عَلَيكُْم. يُفتَرَى
. رَّ َّ الش ـِكُمُ فِعل بِسَبَِب تُعانُوا أْن مِْن اللهُ، َ شاء إذا الخـَيرَ،

ُ نَفسَه المَِسيَح لِأّنَ ١٨
واِحدَةً. ةً مَّرَ َخطايانا أجِل مِْن ماَت

ِبِينَ، المُذن أجِل مِْن ُ البَرِيء ماَت
اللهِ. إلَى بَهُْم ِّ يُقَر لـِكَي

ِبجَسَدِهِ، ماَت
وِح. ُّ الر ةِ َّ بِقو َ ُأقيم َّ ثُم

ُ الله كانَ لَمّا قَدِيماً، َ الله عََصِت َّتْي ال الأْرواُح وَهيَ ٢٠ الّسِْجِن. فِي َّتِي ال لِلأرواِح وَأعلََن ذَهََب أيضاً، وِح ُّ الر وَفِي ١٩

الماءِ. ِ بِواِسطَة ُأنْقِذُوا أشخاٍص ُ ِيَة ثَمان قَلِيٌل: عَدَدٌ إلّا َ فينَة الّسَ يَْدخُِل وَلَْم فِينَةِ. الّسَ ِناءِ ب َ أثناء نُوَح، زَمَِن فِي بَِصبْرٍ ُ يَنتَظِر
ِ الله مَِن نَطلََب بِأْن بَْل بِالماءِ، الخارِِجيِّ الجِسْمَ نَغِسَل بِأْن لا أيضاً، الآنَ ُ تُنقِذُكُم َّتِي ال َ ة َّ المَعمودي ُمَثُِّل ي رَْمٌز وَهَذا ٢١

ُ لَه وََتخَضُع اللهِ. يَمِينِ عَْن َ وَهُو ماءَ، الّسَ يَسُوعُ دَخََل فَقَْد ٢٢ المَوِت. مَِن المَِسيِح يَسُوعَ ِ بِقِيامَة فَنَخلَُص صاِلحاً، ً َضمِيرا
وَقُوّاٌت. وََسلاطِينُ ٌ مَلائِكَة

٤
غيير َّ الت َحياةٌ

فِي العَيِش عَِن ُف َّ يَتَوَق بِالجَسَدِ، مُ َّ يَتَأل مَْن لِأّنَ الفِكْرِ. بِهَذا ً أيضا ْ َأنتُم ُحوا َّ تَسَل ِبجَسَدِهِ، مَ َّ تَأل قَْد المَِسيُح دامَ َما ف ١

مِْن ْ قََضيتُم ما فََكفاكُْم ٣ اللهِ. ِ إرادَة لِتَنفِيذِ بَْل ةِ، َّ ي البَشَرِ هَواِت َّ لِلش ِ ة َّ الأْرِضي ِ َحياتِه َ ة َّ بَقِي يُكَرُِّس يَعُودُ وَلا ٢ ةِ، َّ الخَطِي
ِ كْر وَالّسُ هَواِت َّ وَالش ةِ َّ الجِنِسي الخَطايا أنواِع كُّلِ فِي ْ انغَمَْستُم إذِ المُؤْمِنِينَ، ُ غَير ُ يدُه يُر ما تَفعَلُونَ ْ وَأنتُم الماضِي فِي وَقٍْت

البَغِيَضةِ. الأصناِم ِ وَعِبادَة المُنَحرِِف وَاللَهوِ ِ َلاعَة وَالخ
ِ لإدانَة المُستَعِّدَ المَِسيَح لـَِكّنَ ٥ عَلَيكُْم. فَيَفتَرُونَ هَذا، انحِلالِهِْم تَيّارِ فِي ُتجارُونَهُْم لا َّكُْم أن الآنَ بُونَ يَستَغرِ وَهُْم ٤

َ أثناء النّاُس فَأدانَهُمُ سابِقاً، بُشِّروا قَْد كانُوا مَْن الآنَ الأمواِت َمَِن ف ٦ َمجِيئِهِ. عِنْدَ َسيُحاِسبُهُْم وَالأمواِت، الأحياءِ
بِالرٌّوِح. َحياةٌ لَهُْم تَكونَ أْن يدُ يُر كانَ َ الله لـَِكّنَ َحياتِهِْم.

صاِلحون وُكَلاءٌ
كُّلِ وَفَوَق ٨ َصلَواتِكُْم. فِي يُفِيدُكُْم فَهَذا أنفُسَكُْم، وَاْضبُطُوا مُتَعَّقِلِينَ فَكُونُوا شَيءٍ. كُّلِ ِ نِهايَة زَمَُن اقتَرََب لَقَدِ ٧

رٍ. تَذَمُّ دُونَ لِبَعٍض بَعُضكُْم بُيُوتَكُْم افتَُحوا ٩ َكثِيرَةً. َخطايا ُ تَغفِر َ ة َّ َحَب الم لِأّنَ ِتَةً، ثاب لِبَعٍْض بَعُضكُْم تُكُْم َّ َمحَب لِتَكُْن شَيءٍ،
بِأشكالِها ِ الله ِ نِعمَة عَلَى صاِلحـِينَ َ َكوُكَلاء يَن، الآخَر ِ ِخدمَة فِي ِ الله مَِن نالَها َّتِي ال َ المَوهِبَة مِنْكُمُ واِحدٍ كُّلُ وَليَستَخدِْم ١٠

فِي َجدُ الم يُعطَى وَهَكَذا اللهُ. ُ لَه يُعطيها َّتِي ال ةِ َّ بِالقُو فَلْيَخدِْم َيخدِمُ، وَمَْن اللهِ، بِكَلاِم ْم َّ فَليَتَكَل مُ، َّ يَتَكَل مَْن ١١ المُتُنَوِّعَةِ.
آمِين. الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى ُ ة َّ وَالقُو َجدُ الم ُ لَه المَِسيِح. بِيَسُوعَ للهِ، شَيءٍ كُّلِ

المُؤمِن ُ ألَم
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َكشَيءٍ إلَيها تَنظُرُوا فَلا امتِحانِكُْم. إلَى تَهدُِف َّتي وَال بَينَكُْم، َ الحاِصلَة َ دِيدَة الّشَ المِحََن الأِحبّاءُ، ها أّيُ بُوا تَستَغرِ لا ١٢
َمجدُ ُ يَظهَر عِندَما ً فَرَحا تَفيضوا لـِكَي المَِسيِح، آلاِم فِي الآنَ تَشتَرُِكونَ كُْم َّ لِأن افرَُحوا بَِل ١٣ لـَكُْم، َيحدُُث غَرِيٍب
فَلا ١٥ عَلَيكُْم. َيحِّلُ اللهِ، رُوَح َجِيدَ، الم وَح ُّ الر لِأّنَ المَسيِح، اسِْم أجِل مِْن تُهانُونَ ْ ُكنْتُم إْن لـَكُْم ً فَهَنِيئا ١٤ المَسيِح.
فَلا مَِسيِحيّاً، ِ لـَِكونِه مَ َّ تَأل إذا لـَِكْن، ١٦ يَعنِيهِ. لا ما فِي مُتَدَخٌِّل ى َّ َحت أْو شَرٍّ، فاعُِل أْو قاتٌِل ُ ه َّ لأن أحَدُكُْم ْم َّ يَتَأل
يَبدَُأ كانَ فِإْن اللهِ. ِ بِعائِلَة ً بَدءا الإلَهّيِ القَضاءِ وَقُْت حانَ فَقَْد ١٧ المَِسيِح. اسْمَ يَحمُِل ُ ه َّ لِأن َ الله ُمَجِّدِ لِي بَْل َلِهِ. َج ِلخ مُوِجَب

اللهِ؟ َ بِشارَة يُطيعونَ لا الَّذِيَن ُ نِهايَة َستَكُونُ فََكيَف ِنا، ب
٨ وَالخاطِِئ؟» بِالفاِجرِ َسيَِحّلُ َماذا ف َيخلُُص، بِالكادِ ُ الّصاِلح الإنسانُ كانَ «فَإْن ١٨

الخـَيرِ. عَمََل وَلْيُواِصلوا الأمينِ، خالِقِهِمُ لَدَى ً وَديعَة َحياتَهُْم ِ الله ِ مَِشيئَة ِبحَسَِب يُعانُونَ الَّذِيَن فَلْيََضِع ً إذا ١٩

٥
الله ُ ة َّ رَعي

وَأقُوُل ٢ مُستَقبَلاً، ُ َسيَظهَر الَّذِي َجدِ الم فِي يٍك وَشَرِ المَِسيِح، لآلاِم وََكشاهِدٍ مِثلِهِْم، َكشَيٍخ يُوَخ، الّشُ ُأناِشدُ وَالآنَ ١

فِي راغِبُونَ َّكُْم لِأن بَْل ونَ، ُّ مُضطَر َّكُْم لأن لا عَلَيهِْم، كَمُشرِفِينَ اخدِمُوهُْم تِكُْم. َّ مَسؤُولِي َتحَت َّتِي ال ِ الله َ ة َّ رَعِي ارعُوا لَهُمُ
بَْل رِعايَتِكُْم، َتحَت هُْم مَْن عَلَى َّطُوا تَتَسَل وَلا ٣ بِنَشاٍط. بَْل ماٍل، فِي ً َطمَعا تَعمَلُوا وَلا اللهِ. ِ مَِشيئَة َحسََب ذَلَِك

أوراقُهُ. تَذبَُل لَْن الَّذِي َجِيدِ الم الانتِصارِ إكلِيَل َستَنالُونَ عاةِ، ُّ الر راِعي ُ يَظهَر وَعِندَما ٤ ةِ. َّ عِي َّ لِلر ً صاِلحا ً مِثالا ُكونُوا
بَعٍض. أمامَ بَعُضكُْم واُضِع َّ الت ثَوَب ً جَمِيعا وَالبَسُوا يُوِخ. لِلّشُ اخَضعُوا باُب، الّشَ ها أّيُ كَذَلَِك ٥

يَن، المُتََكبِّرِ ُ يُقاوِم َ الله «لِأّنَ
٩ لِلمُتَواِضعِينَ.» ُ نِعمَتَه ُ يُظهِر ُ ه َّ لـَِكن

بِكُْم. ُّ يَهتَم َ فَهُو هُمُومِكُْم، كُّلَ عَلَيهِ وَاطرَُحوا ٧ المُناِسِب. الوَقِت فِي يَرفَعَكُْم لـِكَي ةِ، َّ ي القَو ِ الله يَدِ َتحَت تَواَضعُوا لِذَلَِك ٦
َلتَهِمُهُ. ي ْن َّ عَم ً باِحثا ُ يَزأر أَسدٍ مِثَل ُل َّ يَتَجَو يطانُ الّشَ ُ كُم عَدُّوَ لِأّنَ مُتَيَّقِظِينَ. مُتَعَّقِلِينَ فِس َّ الن مُنَضبِطِي ُكونُوا ٨

العالَْم. كُّلِ فِي إْخوَتَكُْم ً أيضا تُِصيُب بِها، ونَ ُّ تَمُر َّتِي ال نَفسَها الآلامَ أّنَ تَعلَمُونَ ْ فَأنتُم يمانِكُْم. إ فِي ُ ياء أقوِ ْ وَأنتُم ُ فَقاوِمُوه ٩

دَعاكُْم الَّذِي َ وَهُو نِعمَةٍ. كُّلِ ُ مَصدَر َ فَهُو قَلِيلاً. مُوا َّ تَتَأل أْن بَعْدَ وَيُثَبِّتُكُْم وَيَسنِدُكُْم شَيءٍ، كُّلَ َسيَُصوُِّب َ الله لـَِكّنَ ١٠

آمِين. الأبَدِ. إلَى َجدُ وَالم ُ ة َّ القُو ُ لَه ١١ يَسُوعَ. المَِسيِح فِي الأبَدِّيِ ِ َمجدِه فِي الاشتِراِك إلَى
خاتِمَة

ِ هَذِه أّنَ وَأشهَدَ ُأَشجِّعَكُْم، لـِكَي ُمخلِصاً، ً أخا ُ أعتَبِرُه الَّذِي ِسلْوانَُس ِ بِمُساعَدَة َ القَِصيرَة َ الرِّسالَة ِ هَذِه إلَيكُْم َكتَبُْت ١٢
فِيها. فاثبُتُوا ةُ. َّ الحَقِيقِي ِ الله ُ نِعمَة ِهيَ

ابْنِي. مَْرقُُس عَلَيكُْم ُ يُسَلِّم َكما مَعَكُْم. ُ الله اْختارَها َّتي ال بابَِل، فِي َّتي ال ُ الـَكنِيسَة لامَ الّسَ تُهدِيكُمُ ١٣

34 :3 أمثال ٥:٥ ٩ 31 :11 أمثال ٤:١٨ ٨
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ةٍ. َّ َمحَب ِ بِقُبلَة ً بَعضا بَعُضكُْم وا ُّ َحي ١٤

المَِسيِح. فِي ْ أنتُم مَْن يا ً جَمِيعا لـَكُْم َسلامٌ
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الثّانيَة بُطرَُس ُ رسالَة
بِفَضِل ِنا، يْمان لإ ِ مَنزِلَتِه فِي ً يا مُساوِ ً يْمانا إ ِ الله مَِن نالُوا الَّذِيَْن إلَى وَرَُسولِهِ، المَِسيِْح يَسُوعَ عَبْدِ بُطرَُس، ِسمعانَ مِْن ١

المَِسيِْح. يَسُوعَ ِنا ّ َب وَر ِ الله ِ بِمَعرِفَة لامُ وَالّسَ ُ النِّعمَة لـَكُمُ َ تَتَزايَد أْن ُأَصلِّي ٢ المَِسيِْح. يَسُوعَ وَُمخَلِِّصنا إلَهِنا وََصلاِح عَدِل
َنحتاجُه ما كُّلَ ُ الله أعطانا

وََصلاِحهِ، ِ بِمَجدِه دَعانا الَّذِي ذاكَ ِ بِمَعرِفَة وَذَلَِك اللهِ، وَتَقوَى َياةِ بِالح ُق َّ يَتَعَل ما كُّلَ ُ ة َّ الإلَهِي يَسُوعَ ُ قُدرَة مَنََحتْنا لَقَْد ٣
العالَِم فِي المَوُجوِدِ الانحِلاِل مَِن وَنَهرَُب ةِ، َّ الإلَهِي ِ بِيْعَة الّطَ فِْي َ نَشتَرِك لـِكَي بِها، وَعَدنا ً وَثَمِيْنَة ً عَظِيْمَة هِباٍت بِهِما وَوَهَبَنا ٤

هَواِت. َّ الش بِسَبَِب
ُجْهدٍ كُّلَ ابْذُلُوا لِهَذا، ٥

َصلاحاً، يْمانِكُْم إ إلَى تُِضيْفُوا لـِكَي
مَعرِفَةً، َصلاِحكُْم وَإلَى

ْفِس، َّ للن ً َضبطا مَعرِفَتِكُْم وَإلَى ٦
َصبْراً، فِس َّ الن َضبِط وَإلَى

تَْقوَى، برِ الّصَ وَإلَى
ةً، َّ ي أَخوِ ً ة مَوَدَّ قوَى َّ الت وَإلَى ٧

ةً. َّ َمحَب ِ ة َّ ي الأَخوِ ِ المَوّدِّة وَإلَى
ٍ مَعرِفَة إلَى وََستَقُودُكُْم يَْن، وَمُثمِرِ نَِشيْطِيْنَ َستَجعَلـُكُْم ها فَإّنَ فِيْكُْم، ً وَمُتَكاثِرَة ً مَوُجودَة الفَضائُِل ِ هَذِه كانَْت إْن ٨

المَِسيِْح. يَسُوعَ ِنا ّ َب بِر َ أكمَل
الماِضيَةِ. َخطاياه مِْن ُ رَه َطهَّ قَْد َ الله أّنَ نَسِيَ وَقَْد العَمَى، حَّدِ إلَى ظَرِ َّ الن ُ قَِصيْر َ فَهُو الفَضائِِل، ِ هَذِه إلَى ُ يَفتَقِر مَْن أمّا ٩

فَلَْن الُأمُورَ، ِ هَذِه تَفعَلُونَ ْ ُكنتُم إْن كُْم َّ لِأن وَاختارَكُْم. دَعاكُْم َ الله أّنَ إظهارِ فِي اْجتَهِدوا الإخوَةُ، ها أّيُ لِهَذا ١٠

لَْن لِذَلَِك ١٢ المَِسيِْح. يَسُوعَ وَُمخَلِِّصنا ِنا ّ َب لِر الأبَدِّيَ َلـَكُوَت الم ُ دُُخولـِِكم لَدَى ً يْما ِ كَر ً تِرحابا وََستَلقَوْنَ ١١ أبَداً. رُوا َّ تَتَعث
وَلـَِكنِّي ١٣ قَبِلْتُمُوهُ. الَّذِي الحَّقِ فِي راِسخُونَ َّكُْم أن وَمََع تَعرِفونَها، كُْم َّ أن مََع دائِماً، الُأمُورِ ِ بِهَذِه تَذِكيْرِكُْم عَْن أغفََل
َ َخيْمَة ُ َسُأغادِر ني َّ أن ُ أعلَم لِأنِّي ١٤ الجَسَدِ. هَذا فِي أسكُُن دُْمُت ما إلَْيها تَنبيهَكُْم ُأواِصَل أْن واِب الّصَ مَِن أّنَ أرَى
ً دائِما الُأمُورَ ِ هَذِه رُونَ َّ َستَتَذَك كُْم َّ أن أضمََن كَي َجْهدِي فَسَأبذُُل ١٥ المَِسيُْح. يَسُوعُ نا ُّ َب ر َ لِي أعلََن َكما ً يْبا قَرِ ِ هَذِه َجسَدِي

رَِحيلِي. بَعْدَ
المَِسيْح َمجدَ رَأيْنا

عَياٍن شُهُودَ كُنّا بَْل َمجِيئِهِ، وَعَْن المَِسيِْح، يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ةِ َّ قُو عَْن أخبَرْناكُْم عِندَما قَةً، مُلَّفَ ً قَِصصا بـِـْع َّ نَت لَْم نا َّ إن ١٦

َلِيِل الج ماءِ الّسَ َمجْدِ مَِن الخاّصُ الَصوُت ذَلَِك ِ أجلِه مِْن َ جاء عِندَما الآِب، ِ الله مَِن ً وََمجدا ً إكراما ناَل فَقَْد ١٧ َلالِهِ. ِلج
وَقاَل:
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عَظِيمٌ.» ِ بِه سُرُورِي الَّذِي َحبيبي ابنِي َ هُو «هَذا
ِس.١ المُقَّدَ َبَِل الج عَلَى ُ مَعَه كُنّا عِندَما ماءِ الّسَ مَِن ً ِيا آت وَْت الّصَ سَمِعنا وَقَْد ١٨

يَسطَُع ِنُوٍر ب ُ أشبَه ها لِأّنَ إلَْيها، بانتِباهِكُْم ً ُصنعا ُتحِسنُونَ ْ وَأنتُم الأنبِياءُ. أذاعَها َّتِي ال ِ الكَلِمِة فِي ٌ عَظِيْمَة ٌ ثِقَة لَنا لِهَذا ١٩

ةٍ َّ نُبُو ُ ة َّ أي تَأِت لَْم ُ ه َّ أن شَْيءٍ كُّلِ قَبَل وَاعلَموا ٢٠ بِكُْم. قُلُو فِي بِح الّصُ ُ نَجمَة وَتُشرُِق الفَجرُ، يَبزُغَ أْن إلَى مُظلٍِم، مَكاٍن فِي
القُدُِس وِح ُّ بِالر ِ الله رِجاُل انْقادَ بَِل إنساٍن، ِ بِمَِشيْئَة قَّطُ ةٌ َّ نُبُو تُعَط لَْم ُ ه َّ لِأن ٢١ . الخاّصِ بيِّ َّ الن تَفسيرِ عَلَى ً ِناء ب الكَتاِب فِي

اللهِ. بِكَلاِم فَنَطَقوا

٢
كاذِبُون مُعَلِّمُونَ

هَّدامَةً. عَقائِدَ بَينَكُْم ونَ يَدُّسُ كَذَبَةٌ، مُعَلِّمُونَ ً أيضا بَيْنَكُْم وََسيَكُونُ اللهِ! َشعِب بَيْنَ ٌ كَذَبَة ٌ أنبِياء هُناكَ كانَ ُ ه َّ أن َ غَيْر ١
وَبِسَبَبِهِْم المُنحَلَّةِ. ُطرُقِهِمُ فِي َكثِيْرُونَ َسيَتبَعُهُْم ٢ يٍع. سَر بِدَماٍر أنفُسِهِْم عَلَى فَيَأتوا اشتَراهُْم، الَّذِي ّبَ َّ الر َسيُنكِرونَ
ةٌ فَمُعَّدَ دَينونَتُهُْم أمّا َجشَعِهِْم. فِي بِكُْم وََسيُتاِجرُونَ الخادِعَةِ، ِتَعاليمِهِمُ ب ونَكُْم ُّ َسيَستَغِل فَهُْم ٣ الحَّقِ. يِْق َطرِ إلَى ُ َسيُساء

انتِظارِهِْم. فِي وَدَمارُهُْم القَدِْيِم، مُنذُ
مَوْعِدِ ى َّ َحت لِيُحَجزُوا فلِيِّ الّسُ العالَِم فِي ِ لْمَة الّظُ كُهُوِف إلَى أرَسلَهُْم بَْل أخطَُأوا، الَّذِيَْن ِ المَلائِكَة عَِن يَعُف لَْم ُ فَالله ٤

مَعَهُ، ِيَْن آخَر ً َسبعَة وَأنقَذَ البِرِّ، ِبحَياةِ ً مَنادِيا يَعُِظ كانَ الَّذي نُوَح أنقَذَ ُ ه َّ لـَِكن القَدِْيِم، العالَِم عَِن ُ الله يَعُف لَْم ٥ ينُونَةِ. الدَّ
الأشْرارِ. عالَِم عَلَى وفانَ الّطُ أرَسَل عِندَما

لَهُْم. َسيَحدُُث ما ً مُبَيِّنا لِلآثِمِيْنَ ً عِبْرَة مِْنهُما وََجعََل رَمادٍ، إلَى لَهُما َّ فَحَو مارِ بِالدَّ َ ورَة ُّ وَعَم ومَ َسّدُ مَدِيْنَتَي عَلَى وَحَكَمَ ٦

مَِن البارِّ ِ قَلْبِه فِي ُب يَتَعَّذَ البارُّ ذَلَِك كانَ ٨ المُنحَّلِ. ِيَْن الفاِجر ُسلُوِك مِْن مُ َّ يَتَأل كانَ الَّذْي ، البارَّ جَُل َّ الر لُوَط وَأنقَذَ ٧

الآخَرِ. بَعْدَ ً يَوما بَينَهُْم يَعِيُش َ وَهُو وَيَْسمَعُها، يَراها َّتِي ال الُأمُورِ
لِلعِقاِب. ِ يْنُونَة الدَّ يَوِم ى َّ َحت الأشرارَ يُبقِي وََكيَْف جارِِب، َّ الت مَِن ُ َيخدِمُونَه الَّذِيَْن يُنقِذُ َكيَْف ّبُ َّ الر يَعرُِف وَهَكَذا ٩

مَغْرورونَ، وَِقحُونَ، وَهُْم . ّبِ َّ الر ُسلطانَ وََيحتَقِرُونَ ِجسَةِ، َّ الن وَشَهَواتِها ةِ َّ الجَسَدِي َطبيعَتَهُمُ يَتبَعُونَ الَّذِيَْن ما ِسّيَ وَلا ١٠

عَلَْيهِْم يَفتَرُونَ لا هُْم أّنَ إلّا وَجَبَرُوتاً، ةً َّ قُو مِْنهُْم ُ أكثَر فَهُْم المَلائِكَةُ، أمّا ١١ العاليَةِ!٢ تَِب ُّ الر ذَوي ِ إهانَة مِْن بونَ َّ يَتَهَي وَلا
! ّبِ َّ الر لَدَى

يَهزَُأونَ هُْم إّنَ وَالهَلاِك. يدِ لِلّصَ ُ تُولَد وَِهيَ الغَرائِزُ. تَسُوقُها عاقِلَةٍ، غَيْرِ ِبحَيواناٍت ُ أشبَه الأشخاَص هَؤُلاءِ لـَِكّنَ ١٢

يَرَْونَ هُْم إّنَ َكما أذًَى. مِْن ُ ارتََكبُوه ما َ جَزاء وََسيَنالُونَ ١٣ أيضاً. ـِكُونَ َسيَهل َيواناُت، الَح تَهلُِك وََكما َيجهَلُونَها. بُِأمُوٍر
بَيْنَما ِ ُخادِعَة الم بِطُرُقِهِمُ ذُونَ يَتَلَذَّ بَيْنَكُْم. وَِخزٌي عارٌ وَهُْم هارِ. النَّ وََضحِ فِي ى َّ َحت ذّاِت َّ الل فِي الانغِماِس فِي مُتعَتَهُْم

١:١٨ ١
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لَهُْم ِتِيْنَ. الثّاب َ غَيْر الأْشخاَص يُغوُونَ وَ ةِ، َّ الخَطِي عَِن ُف َّ تَتَوَق لا َّتِي ال عُيُونِهِمُ فِي الزِّنا ُ شَهوَة ١٤ وَلائِمكُْم! فِي يَشتَرُِكونَ
اللعْنَةِ. أولادُ وَهُْم الفِسِق، عَلَى ٌ بَة مُدَرَّ قُلُوٌب

ُ ه َّ لـَِكن ١٦ اثْمِهِ. مُقابَِل تَقاضاها َّتِي ال َ الُأجرَة أَحّبَ الَّذِي بَُصورَ بِْن َلْعاِم ب يَْق َطرِ تَبِعُوا فَتاهُوا. البِرِّ، يَق َطر تَرَُكوا ١٥

حَماقَتِهِ. ارتِكاِب مِِن بِيَّ َّ الن فَمَنََع ، بَشَرِّيٍ بَِصوٍْت أعجَمُ ِحمارٌ نَطََق فَقَْد إساءَتِهِ. عَلَى َ خ وُّبِ
لْمَةِ. الّظُ أعماِق فِي مَكاٌن لَهُْم ُحفَِظ وَقَْد العاِصفَةُ. تَدفَعُها وَغُيُومٌ فِْيها، َ ماء لا ِيُْع يَناب الزّائِفُونَ المُعَلِّمُونَ هَؤُلاءِ ١٧

ِّ و َّ لِلت بَدَُأوا الَّذِيَْن ُأولَئَِك لِيُغوُوا ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بيعَة الّطَ شَهَواِت ِّ فَخ إلَْى يَن الآخَر ونَ ُّ وََيجُر أجوََف، ً افتِخارا يَفتَِخرُونَ ١٨

عَليهِ. يَسودُ ِما ل مُستَعبَدٌ فَالإنسانُ لِلفَسادِ. عَبِيْدٌ بِكامِلِهِْم هُْم بَيْنَما ةِ، َّ ي ِّ بِالحُر يَعِدُونَهُْم ١٩ وءِ. الّسُ رِفاِق مِْن بِالهَرَِب
وَانغَلَبُوا، ُأْخرَى ً ة مَّرَ شِراكِها فِي عَلِقُوا إْذ هُْم لـَِكنَّ المَِسيِْح. يَسُوعَ وَُمخَلِّْصنا ِنا ّ َب ر ِ بِمَعرِفَة العالَِم أوساِخ مِْن هَؤُلاءِ هَرََب ٢٠

التَعليِم عَِن وا يَرتَّدُ َأْن مِْن البِرِّ، يَق َطر يَعرِفُوا لَْم هُْم أّنَ لَوْ لَهُْم أفَضَل فَكانَ ٢١ الُأولَى. مَِن أسوَُأ ُ الأِخيْرَة حالَتُهُمُ صارَْت
يَقُوُل: ُ آخَر وَمَثٌَل قَيئِهِ.»٣ إلَى يَعُودُ «كَلٌْب القائُِل: المَثَُل عَلَْيهِمُ يَصدُُق وَهَكَذا ٢٢ وَقَبِلوهُ. ُ عَرَفوه أْن بَعْدَ ِس المُقَّدَ

الوَحِل.» فِي غُ ُّ َّمَر الت إلَى تَعُودُ ٌ لَة مُغَّسَ ٌ يْرَة «ِخنزِ
٣

ِيَة ثان آٍت يَسُوعُ
الُأمُورِ. ِ بِهَذِه ِتَذِكيْرِكُْم ب َ ة َّ قِي َّ الن عُقُولـِكُمُ َ ُأنَبِّه أْن فِْيها حاوَلُْت وَقَْد الأِحبّاءُ. ها أّيُ إلَيْكُْم ُ ِيَة الثّان رِسالَتِي ِهيَ ِ هَذِه ١

ـِكُْم. رُُسل ِ بِواِسطَة وََصلَتْكُْم َّتِي ال وَُمخَلِِّصنا ِنا ّ َب ر َ ة َّ وَوَِصي قَدِيْماً، ِ الله أنبِياءِ كَلامَ رُوا َّ تَتَذَك أْن يْدُكُْم ُأرِ ٢

الَّذِي «ما وََسيَقُولُونَ: ٤ شَهَواتُهُْم، تَقُودُهُْم مُستَهزِئُونَ ُأناٌس ِ الأِخيْرَة الأيّاِم فِي َسيَْأتِي ُ ه َّ أن تَفهَمُوا أْن يَنْبَغي ً لا أّوَ ٣

َلِيْقَةِ.» الخ بَْدءِ مُنْذُ كانَ َكما حالِهِ، عَلَى ٌ ّ مُستَمِر شَْيءٍ وَكُّلُ آباؤُنا ماَت أْن مُنذُ ُ ه َّ لِأن ِيَةً؟ ثان المَِسيِْح َمجِْيءِ لِوَعْدِ حَدََث
الماءِ مَِن اللهِ ِ بِكَلِمَة لَْت تَشَّكَ الأْرَض وَأّنَ القَدِْيِم، مُنذُ وُِجدَْت وَالأْرَض ماواِت الّسَ أّنَ يَتَناُسونَ بِذَلَِك وَهُْم ٥

أْن إلَْى اللهِ، ِ بِكَلِمَة ً أيضا الآنَ ٌ َمحفُوَظة وَالأْرَض ماواِت الّسَ لـَِكّنَ ٧ بِالماءِ. وَدُمِّرَ عِندَئِذٍ ُ العالَم َ غُمِر َّ ثُم ٦ وَبِالماءِ.
الأشرارِ. هَلاِك يَوِم يْنُونَةِ، الدَّ يَوِْم فِْي بِالنّارِ تَْدميرِها وَقُْت َيحـينَ

َكيَوٍْم. ٍ َسنَة ألَف وَأّنَ َسنَةٍ، كَألِف ّبِ َّ الر عِندَ ً ًواِحدا يَوما أّنَ الأِحبّاءُ: ها أّيُ الأْمرُ هَذا بالـِكُْم عَْن يَغِْب لا لـَِكْن ٨

أْن النّاِس َمِيِع ِلج يدُ يُر بَْل يَهلَِك، أْن لِأحَدٍ ُ ِيْد يُر وَلا عَلَيْنا َّى يَتَأن ُ ه َّ لـَِكن بَعضُهُْم، يَظُّنُ َكما وَعدِهِ، تَنفِيْذَ ُ يُؤَّخِر لا ّبٌ َّ فَالر ٩
يَتوبوا.

َما ف ١١ عَلَْيها. ما وَكُّلُ الأْرُض َستَنَكِشُف َّ ثُم بِالنّارِ، ُ ة َّ ي ماوِ الّسَ الأجرامُ ُ وََستَنصَهِر . كَلِّصٍ َسيَْأتِي ّبِ َّ الر َ يَوْم لـَِكّنَ ١٠

للهِ، ٍ وَِخدمَة قَداَسةٍ َ َحياة تَعِيْشُوا أْن يَنبَغي تَكُونُوا. أْن يَنبَغي النّاِس مَِن نَوٍْع أّيُ هَكَذا، رُ َستُدَمَّ ُ الأشياء ِ هَذِه دامَْت
نا َّ لـَِكن ١٣ ةُ. َّ ي ماوِ الّسَ الأجرامُ ُ وَتَنصَهِر ماواُت، الّسَ ِ فِيْه تَنحَّلُ الَّذِي ّبِ َّ الر يَوِْم َمجِْيءِ َ سُرعَة وَتَطلُبونَ تَنتَظِرونَ بَينَما ١٢

. البرُّ يَسكُنُها ً جَدِيْدَة ً وَأْرضا ً جَدِيْدَة سَماواٍت بِلَهفَةٍ ُ نَنتَظِر ِ الله وَعْدِ َحسََب
٢:٢٢ ٣
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أمامَهُ، َسلاٍم وَفِي عَيٍْب، بِلا يَْن طاهِرِ تَكُونُوا لـِكَي َجْهدٍ كُّلَ ابْذُلُوا الُأمُورِ، ِ هَذِه عَلَى فُونَ تَتَلَهَّ كُْم َّ أن فَبِما ١٤

ِ الحِْكمَة َحسََب بُولُُس َبِيُْب الح أُخونا إلَيْكُْم َكتََب َكما ً تَماما خَلاِصنا. إلَْى قادَ الَّذي َ هُو عَلَينا، ِ الله تَمَهُّلَ أّنَ يَن مُتَذَّكِّر ١٥

فَْهمُها، يَصعُُب َّتْي ال عاليِم َّ الت بَعَْض َتحوِي َّتي ال ِ رَسائِلِه كُّلِ فِي الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن ُث يَتَحَّدَ َ فَهُو ١٦ اللهِ. مَِن ُ لَه المُعطاةِ
أنفُسِهِْم. عَلَى مارَ الدَّ جالبِينَ ً أيضا الـكُتُِب ةِ َّ بَقي مََع ذَلَِك يَفعَلُونَ وَهُْم مَعناها. ِتِيْنَ الثّاب ُ وَغَيْر المُتَعَلِّمِيْنَ ُ غَيْر ُ وَيُشَوِّه

تَتَزَحزَُحوا لِئَلّا وَانتَبِهُوا ِيَْن. الفاِجر بَِضلالاِت تَنقادُوا أْن مِْن احْذَروا الأِحبّاءُ، ها أّيُ َ الُأمُور ِ هَذِه تَعرِفُونَ كُْم َّ أن فَبِما ١٧
آمِيْن. الأبَدِ! وَإلَْى الآنَ َجدُ الم ُ لَه مَعْرِفَتِهِ. وَفِي المَِسيِْح، يَسُوعَ وَُمخَلِِّصنا ِنا ّ َب ر ِ نِعمَة فِي انمُوا بَِل ١٨ الثّابِِت، مَوقِفِكُمُ عَْن



٨ : ٢ ا َّ يوحن     ١ ١٩٠٦ ١:١ ا َّ يوحن     ١

الُأولَى يُوَحنّا ُ رسالَة
١

البَدءِ، فِي كانَ ١

سَمِعناهُ،
ِنا. بِعُيُون ُ رَأيناه

لْناهُ، تَأمَّ
بِأيدِينا. ُ وَلَمَْسناه

َياةُ. الح َ هُو الَّذِي ُ الكَلِمَة ُ ه َّ إن

وََنحُن ٣ لَنا. ُأعلَِن وَقَْد الآِب، مََع كانَ الَّذِي ُ ة َّ الأبَدِي ُ َياة الح ُ ه َّ إن لـَكُْم. ُ نُعلِنُه َنحُن وَها لَهُ، وَنَشهَدُ ُ فَرَأيْناه لَنا َ َظهَر ٢

المَِسيِح. يَسُوعَ ِ ابنِه وَمََع الآِب مََع ِهيَ َنحُْن وَشَرَِكتُنا مَعَنا، ٌ شَرِكَة لـَكُْم يَكُونَ لـِكَي وَسَمِعناهُ، ُ رَأيْناه ما لـَكُْم نُعلُِن
فَرَُحنا. يَكتَمَِل كَْي إلَيكُْم نَكتُُب لِذا ٤

َخطايانا لَنا ُ يَغفِر ُ الله
إّنَ ُلْنا ق إْن ٦ الإطلاِق. عَلَى َظلامٌ فِيهِ يُوجَدُ وَلا نُورٌ، ُ الله لـَكُْم: نُعلِنُها وََنحُن مِنهُ، سَمِعناها َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ٥

فِي َ هُو َ الله أّنَ َكما ورِ ُّ الن فِي َسلَْكنا إْن لـَِكْن ٧ . الحَّقَ نَتْبَُع وَلا نَكذُِب نا َّ فَإن لاِم، الّظَ فِي َ يْر الّسَ وَواَصلْنا مَعَهُ، ً شَرِكَة لَنا
ةٍ، َّ َخطِي ُ ة َّ أي فينا لَيَس ُ ه َّ إن ُلنا ق إْن ٨ ةٍ. َّ َخطِي كُّلِ مِْن يُطَهِّرُنا ِ الله ابِن يَسُوعَ ُ وَدَم بَعٍض، مََع بَعُضنا ُ نَشتَرِك عِندَها ورِ، َّ الن
مِْن يُطَهِّرُنا وَ َخطايانا، لَنا ُ يَغفِر وَعادٌِل، أمِيٌن ُ فَالله ِبخَطايانا، اعتَرَفنا إِن أمّا ٩ فِينا. لَيَس وَالحَّقُ أنفُسَنا، َنخدَعُ فَنَحُن

ِنا. ب قُلُو فِي ً ِتَة ثاب ُ رِسالَتُه تَكُونُ وَلا بِالـكَذِِب! َ الله هِمُ نَتَّ نا َّ فَإن ةٍ، َّ َخطِي َ ة َّ أي نَرتَِكْب لَْم نا َّ إن ُلْنا ق إْن ١٠ دَنٍَس. كُّلِ
٢

َشفيعُنا يَسُوعُ
ةً، َّ َخطي أحَدُكُْم ارتََكَب إِن لـَِكْن ةٍ. َّ َخطي َ ة َّ أي تَرْتَِكبوا لا ى َّ َحت الأشياءَ، ِ هَذِه إلَيكُْم أكتُُب إنِّي الأعِّزاءَ، أبنائِي ١

فَحَسُب، َخطايانا وَلَيَس ٢ َخطايانا. عَْن كفيرِ َّ للت ُ الكافيَة ُ بيحَة الذَّ َ وَهُو ، البارُّ المَِسيُح يَسُوعُ َ هُو الآِب عِندَ ً َشفِيعا لَنا فَإّنَ
بِأسرِهِ. العالَِم َخطايا بَْل

كاذِباً، يَكُونُ وَصاياهُ، يُطِيُع وَلا اللهَ، يَعرُِف ُ ه َّ إن يَقُوُل فَمَْن ٤ اللهَ. نَعرُِف نا َّ أن ً يَقِينا ُ نَعلَم اللهِ، وَصايا أَطعنا إْن ٣

نَعرُِف وَهَكَذا بِالفِعِل. ِ فِيْه اكتَمَلَْت قَدِ تَكُونُ ِ الله َ ة َّ َمحَب فَإّنَ اللهِ، َ كَلِمَة يُطِيُع مَْن لـَِكْن ٥ قَلبِهِ. فِي ً ِتا ثاب لَيَس وَالحَّقُ
يَسُوعُ. عاَش َكما فَليَعِْش اللهِ، فِي ثابٌِت ُ ه َّ إن يَقُوُل مَْن ٦ اللهِ: فِي نا َّ أن

ة َّ َحَب الم ُ ة َّ وَصي
ٌ رِسالَة وَِهيَ البِدايَةِ. مُنذُ لَدَيكُْم كانَْت ً قَدِيمَة ً ة َّ وَِصي بَْل جَدِيدَةً، ً ة َّ وَِصي لَيَس إلَيكُْم ُ أكتُبُه ما إّنَ الأِحبّاءُ، ها أّيُ ٧
لِأّنَ وَفِيكُْم، المَِسيِح فِي َحقِيقَتُها َظهَرَْت جَدِيدَةً، ً ة َّ وَِصي إلَيكُْم أكتُُب أنا آخَرَ، جانٍِب وَمِْن ٨ قَبُل. مِْن سَمِعْتُمُوها
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أمّا ١٠ لاِم. الّظَ فِي مازاَل ُ ه َّ فَإن أخاهُ، ُ يَكرَه َ وَهُو ورِ ُّ الن فِي ُ ه َّ إن يَقُوُل فَمَْن ٩ يُضيئُ. الحَقِيقِّيُ ُ ور ُّ وَالن زاَل، قَْد لامَ الّظَ
فِي يَعِيُش وَ لاِم، الّظَ فِي َ فَهُو أخاهُ، ُ يَكرَه مَْن لـَِكْن ١١ بِشَيءٍ. ُ ر َّ يَتَعَث وَلا ورِ، ُّ الن فِي تَبقَى ُ َحياتَه فَإّنَ أخاهُ، ُيحِّبُ مَْن

عُيُونَهُ. أعمَى لامَ الّظَ لِأّنَ يَذهَُب، أيَْن إلَى يَعرُِف وَلا لاِم، الّظَ

َ غار الّصِ َ أبنائِي يا إلَيكُْم أكتُُب ١٢

المَِسيِح. اسِْم لأجِل غُفِرَْت قَْد َخطاياكُْم لِأّنَ
ُ الآباء ها أّيُ إلَيكُْم أكتُُب ١٣

البَدءِ. فِي كانَ الَّذِي ذاكَ تَعرِفُونَ كُْم َّ لِأن
باُب، الّشَ ها أّيُ إلَيكُْم أكتُُب

يْرَ.١ الشِّرِّ ُ قَهَرتُم كُْم َّ لِأن
الأولادُ ها أّيُ إلَيكُْم أكتُُب ١٤

الآَب. تَعرِفُونَ كُْم َّ لِأن
ُ الآباء ها أّيُ إلَيكُْم أكتُُب

البَدءِ. فِي كانَ الَّذِي ذاكَ تَعرِفُونَ كُْم َّ لِأن
باُب الّشَ ها أّيُ إلَيكُْم أكتُُب

فِيكُْم، ٌ ة َّ َحي ِ الله ُ وَكَلِمَة ُ ياء أقوِ كُْم َّ لِأن
يْرَ. الشِّرِّ ُ هَزَمتُم وَقَْد

فِي لَيسَْت الآِب َ ة َّ َمحَب لِأّنَ فَذَلَِك العالَمَ، أحَدٌ أَحّبَ إْن العالَِم. هَذا فِي َ المَوُجودَة َ الأشياء أوِ العالَمَ، وا ُّ ُتحِب لا ١٥

مَِن لَيَس بِالإنجازاِت، ِ فاخُر َّ وَالت العُيُوِن، وَشَهَواِت ةِ، َّ الجَسَدِي ِ بِيعَة الّطَ شَهَواِت مِْن العالَِم هَذا فِي ما فَكُّلُ ١٦ قَلْبِهِ.
الأبَدِ. إلَى َيحيا اللهِ، َ مَِشيئَة يَعمَُل مَْن لـَِكْن فِيهِ، َّتِي ال هَواُت َّ وَالش َ هُو يَفنَى ُ وَالعالَم ١٧ العالَِم. مَِن بَْل الآِب،

المَِسيح ِضّدُ
َكثِيرُونَ أضدادٌ َ َظهَر لَقَْد بَْل آٍت. المَِسيِح ِضّدَ فَإّنَ سَمِعْتُمْ، أْن َسبََق وََكما الأِخيرَةُ، ُ الّساعَة َبَِت اقتَر لَقَدِ أبنائِي، يا ١٨

كانُوا لَوْ هُْم لِأّنَ إلَينا. يَنتَمونَ لا هُْم لـَِكنَّ بَينِنا، مِْن خَرَُجوا لَقَْد ١٩ َبَْت. اقتَر قَدِ َ الأِخيرَة َ الّساعَة أّنَ ُ نَعلَم لِهَذا لِلمَِسيِح،
وِس، القُّدُ مَِن مِسحَة٢ٌ فَلـَكُْم ْ أنتُم أمّا ٢٠ إلَينا. يَنتَمونَ لا ً جَمِيعا هُْم أّنَ فَكُِشَف تَرَُكونا، هُْم لـَِكنَّ مَعَنا، لَبَقَوا إلَينا يَنتَمونَ
مَِن َيخرُُج لا ُ ه َّ وَلِأن تَعرِفُونَهُ، كُْم َّ لِأن بَْل ، الحَّقَ تَعرِفُونَ لا َّكُْم لِأن إلَيكُْم أكتُُب لا فَأنا ٢١ المَعرِفَةُ. وُهِبَِت قَْد َمِيعِكُْم وَِلج

كَذٌِب. الحَّقِ
٢:١٣ ١

الرسالة. هذه في مّرات خمس تظهر بليس). (إ الشيطان الشرير.
٢:٢٠ ٢

وَالروح الله، لخدمة وَتأهيلهم اختيارهم إلى َ إشارة خاصة، يوت ز من بخليط ُمسحونَ ي القديم العهد في اللهِ خُّدام كان القدس. الروح مسحة مسحة.
.27 العدد في مكررة للخدمة. يؤهله و الخادم يختار الّذي هو القدس
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مَعاً. وَالِابَن الآَب ُ يُنكِر َ فَهُو المَِسيِح، ِضّدُ َ هُو هَذا مِثُل المَِسيُح؟ َ هُو لَيَس يَسُوعَ إّنَ يَقُوُل مَْن إلّا الـكَذّاُب فَمَِن ٢٢

أيضاً. الآَب ُ لَه فَإّنَ بِالِابِن، يَعتَرُِف مَْن أمّا أيضاً، الآُب ُ لَه يَكُونُ لا الِابَن، ُ يُنكِر مَْن كُّلُ ٢٣
فِي تَثبُتُونَ البِدايَةِ، مَِن ُ سَمِعْتُمُوه ما فِيكُْم ثَبََت فَإْن فِيكُْم. يَثبَُت أْن يَنبَغِي ِ البِدايَة مُنذُ ُ سَمِعْتُمُوه َما ف أنتُمْ، أمّا ٢٤

ةَ. َّ الأبَدِي َ َياة الح بِهِ: ُ الله وَعَدَنا ما وَهَذا ٢٥ الآِب. وَفِي الِابِن
وِس القُّدُ مَِن قَبِلتُمُوها َّتِي ال ُ فَالمِسحَة أنتُمْ، أمّا ٢٧ َيخدَعُوكُْم. أْن ُيحاوِلُونَ الَّذِيَن عَِن َ الأشياء ِ هَذِه لـَكُْم أكتُُب إنِّي ٢٦

َحّقٌ وَِهيَ شَيءٍ. كُّلِ عَْن تُعَلِّمُكُْم لـَكُْم، أعطاها َّتِي ال ُ فَالمِسحَة ًجَدِيداً. َشيئا أحَدٌ يُعَلِّمَكُْم أْن َتحتاُجونَ فَلا فِيكُْم، ٌ ِتَة ثاب
المِسحَةِ. ِ هَذِه مِْن ْ متُم َّ تَعَل َكما المَسيِح فِي تَثبُتُوا أْن يَنبَغِي لِذَلَِك يٌف! ز لا

َنخْجَُل وَلا الثِّقَةِ، كُّلُ لَنا تَكُونُ الثّاني، ِ َمجيئِه فِي َ ُأْظهِر إذا ى َّ َحت المَِسيِح، فِي اثبُتُوا الأِحبّاءُ، ُ الأبناء ها أّيُ فَالآنَ ٢٨

اللهِ. أولادُ هُْم البِرَّ يَعمَلُونَ الَّذِيَن كُّلَ أّنَ ً أيضا تَعلَمونَ ْ فَأنتُم بارٌّ، المَِسيَح أّنَ تَعلَمُونَ ْ ُكنتُم إْن ٢٩ يَعُودُ. عِندَما ُ مِنْه
٣

الله أولادُ َنحُن
كَذَلَِك! ً فِعلا وََنحُن اللهِ! أولادَ نُدعَى أْن ً اْمتِيازا أْعطانا ُ ه َّ إن ى َّ َحت الآُب، بِها نا َّ أَحب َّتِي ال َ العَظِيمَة َ ة َّ َحَب الم لُوا تَأمَّ ١

ماذا بَعدُ يُعلَْن وَلَْم اللهِ، أولادُ الآنَ َنحُن الأِحبّاءُ، ها أّيُ ٢ الآَب. يَعرُِف لا ُ ه َّ لأن يَعرِفُنا، لا َ العالَم فَإّنَ بَِب الّسَ لِهَذا
جاءَ، َّ الر هَذا يَمتَلُِك فَمَْن ٣ فِعلاً! َ هُو َكما ُ َسنَراه نا َّ لِأن مِثلَهُ، َسنَكُونُ ً ِيَة ثان المَِسيُح يَعُودُ عِندَما ُ ه َّ أن ُ نَعلَم نا َّ لـَِكن َسنَكُونُ.

طاهِرٌ. المَِسيَح أّنَ َكما ُ نَفسَه ُ يُطَهِّر
لـِكَْي َ جاء قَْد المَِسيَح أّنَ وَتَعلَمُونَ ٥ يعَةِ. رِ َّ لِلش َكسرٌ ِهيَ َ ة َّ الخَطِي لِأّنَ اللهِ، َ يعَة شَرِ ُ يَكسِر ةَ، َّ الخَطِي يَفعَُل مَْن كُّلُ ٤

فِي ُّ يَستَمِر مَْن أمّا ةِ، َّ الخَطِي فِي ُّ يَستَمِر لا المَِسيِح فِي يَثبُُت مَْن كُّلُ ٦ ةٍ. َّ َخطِي ُ ة َّ أي فِيهِ وَلَيسَْت البَشَرِ، َخطايا يَل ِ يُز
يَعرِفهُ. وَلَْم المَِسيَح َ يَر لَْم فَذَلَِك ةِ، َّ الخَطِي

َ فَهُو ةَ، َّ الخَطِي يَرتَِكُب مَْن أمّا ٨ بارٌّ. المَِسيَح أّنَ َكما ٌ بارّ ، َّ البِر يَفعَُل مَْن َيخدَعْكُْم. ً أحَدا تَدَعُوا لا الأعِّزاءَ، أبنائِي ٧
ِ لله ً ابنا أصبََح مَْن ٩ بلِيَس. إ أعْماَل يُدَمِّرَ كَْي اللهِ، ابُن َ جاء وَلِهَذا البِدايَةِ. مُنذُ ٌ خاطِئ بليَس إ لِأّنَ بليَس، إ إلَى يَنتَمِي
ةِ، َّ الخَطِي فِي َّ يَْستَمِر أْن يَستَطيُع لا َ هُو بَْل فيهِ. تَثْبُُت فيهِ، ُ الله وََضعَها َّتي ال َياةِ الح َ بِذرَة لأّنَ ةِ، َّ الخَطِي َ مَمارََسة يُواِصُل لا
وَكَذَلَِك اللهِ، إلَى يَنتَمِي لا َّ البِر يَفعَُل لا مَْن فَكُّلُ بلِيَس، إ وَأولادَ اللهِ أولادَ تَعِرِفونَ بِهَذا ١٠ للهِ. ً ابنا أصبََح ُ ه َّ لِأن

أخاهُ. ُيحِّبُ لا مَْن كُّلُ
بَعضا بَعُضنا ُنحِّبُ

إلَى يَنتَمِي كانَ الَّذِي قايِيْنَ مِثَل لَيَس ١٢ بَعضاً. بَعُضنا ُنحِّبَ أْن البِدايَةِ: مَِن سَمِعْتُمُوها َّتِي ال ُ الرِّسالَة ِهيَ ِ هَذِه ١١

َحسَنَةً. أِخيهِ وَأعماُل يْرَةً، شِرِّ كانَْت َ هُو ُ أعمالَه لِأّنَ ُ َلَه قَت َلَهُ؟ قَت ِماذا وَل أخاهُ. وَقَتََل ِ يْر الشِّرِّ
إْخوَتَنا، ُنحِّبُ نا َّ لِأن َياةِ، الح إلَى المَوِت مَِن اجتَزنا نا َّ أن ُ نَعلَم نا َّ إن ١٤ العالَمُ. كَرِهَكُمُ إذا بُوا تَستَغرِ لا الإخوَةُ، ها أّيُ ١٣

ٌ ِتَة ثاب ٌ ة َّ أبَدِي َحياةٌ ُ لَه لَيسَْت يَقتُُل، مَْن أّنَ تَعلَمُونَ ْ وَأنتُم قاتٌِل!٣ َ هُو ُ أخاه يُبغُِض مَْن ١٥ المَوِت. فِي يَبقَى ُيحِّبُ لا وَمَْن
٣:١٥ ٣

.26 -21 :5 متّى بشارة انظر قاتل. … يبغض من
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ِنا. إْخوَت َسبِيِل فِي َحياتَنا نَبذَُل أْن عَلَينا كَذَلَِك أجلِنا، مِْن ُ َحياتَه بَذََل المَِسيَح أّنَ َكما ةَ: َّ َحَب الم نَعرُِف هَكَذا ١٦ فِيهِ.
ِ الله ُ ة َّ َمحَب تَكُونَ أْن ُمِكُن ي لا عَلَيهِ، يُشفُِق وَلا ٍ حاجَة فِي ُ أخاه وَيَرَى نيا، الدُّ ِ هَذِه خَيراِت مِْن ً َشيئا يَملُِك مَْن كُّلُ ١٧

فِيهِ. ً ِتَة ثاب
إلَى نَنتَمِي نا َّ أن ُ نَعلَم هَكَذا ١٩ دِق. وَالّصِ بِالمُمارََسةِ بَْل بِاللِّساِن، أْو بِالكَلاِم ُنحِّبَ لا دَعُونا الأعِّزاءَ، أبنائِي ١٨

شَيءٍ. كُّلَ ُ يَعلَم وَ ِنا، ب قُلُو مِْن أعظَمُ ُ فَالله بُنا، قُلُو بَتْنا َّ أن لَوْ ى َّ وََحت ٢٠ اللهِ. أمامَ بُنا قُلُو تَطمَئِّنُ وَهَكَذا الحَّقِ،
نُطِيُع نا َّ لِأن نَطلُبُهُ، ما كُّلَ يُعطِينا َ فَهُو ٢٢ اللهِ. مَِن بِالِاقتِراِب ً جُرأة لَنا فَإّنَ بُنا، قُلُو تُؤَنِّبنا لَْم إْن الأعِّزاءَ، أِحبّائِي ٢١

أوصانا َكما ً بَعضا بَعُضنا ُنحِّبَ وَأْن المَِسيِح، يَسُوعَ ِ بابنِه نُؤمَِن أْن بِهِ: يُوِصينا ما وَهَذا ٢٣ هُ. يُسِرُّ ما وَنَفعَُل وَصاياهُ،
الَّذِي القُدُِس وِح ُّ بِالر فِينا ثابٌِت َ الله أّنَ نَعرُِف وََنحُن فِيهِ. ُ الله وَيَثْبُُت اللهِ، فِي يَثْبُُت اللهِ، وَصايا يُطِيُع مَْن ٢٤ يَسُوعُ.

لَنا. ُ ٤أعطاه
َّفِين َي المُز المُعَلِّمِينَ مَِن ُ ُيحَّذِر يُوَحنّا

لِأّنَ اللهِ. مَِن كانَ إْن لِتَعرِفُوا يُقاُل ما امتَِحنُوا بَِل وِح، ُّ بِالر مُ َّ يَتَكَل ُ ه َّ إن يَقُوُل مَْن كُّلَ تَُصّدِقُوا لا الأِحبّاءُ، ها أّيُ ١

إلَى أتَى المَِسيَح يَسُوعَ بِأّنَ يَعتَرُِف نَبِّيٍ كُّلُ اللهِ: رُوَح ُمَيِّزُونَ ت هَكَذا ٢ العالَِم. هَذا فِي انتَشَرُوا ِ الـكَذَبَة الأنبِياءِ مَِن العَدِيدَ
إنساٍن، ِبجَسَدِ الأْرِض إلَى أتَى المَِسيَح يَسُوعَ بِأّنَ يَعتَرُِف لا نَبِّيٍ وَكُّلُ ٣ اللهِ، رُوِح مِْن يَكُونُ إنساٍن ِبجَسَدِ الأْرِض

العالَِم! فِي الآنَ َ وَهُو َسيَأتِي، المَسيِح ِضّدَ أّنَ ْ سَمِعْتُم قَْد المَِسيِح. ِضّدُ َ وَهُو اللهِ، رُوِح مِْن يَكُونُ لا
فِي الَّذِي بليَس إ مِْن أعظَمُ فِيكُْم الَّذي َ الله لِأّنَ الأنبِياءَ، ُأولَئَِك ْ هَزَمتُم وَقَْد اللهِ، إلَى تَنتَمُونَ ْ أنتُم الأولادُ، ها أّيُ ٤

اللهِ، إلَى فَنَنتَمِي َنحُن أمّا ٦ إلَْيهِْم. ُ العالَم وَيَستَمـِـُع العالَِم، مَِن كَلامُهُْم يَْأتِي لِذَلَِك العالَِم، إلَى يَنتَمُونَ وَهُْم ٥ العالَِم.
لاِل. الّضَ وَرُوِح الحَّقِ رُوِح بَينَ ُ ُمَيِّز ن هَكَذا إلَينا. يَستَمـِـَع فَلَْن اللهَ، يَعرُِف لا مَْن لـَِكْن إلَينا. يَستَمـِـُع َ الله يَعرُِف وَمَْن

الله مَِن تَْأتِي ُ ة َّ َحَب الم
أمّا ٨ يَعرِفُهُ. وَ ِ لله ً ابنا يَكُونُ ، ُيحِّبُ مَْن وَكُّلُ اللهِ. مَِن تَْأتِي َ ة َّ َحَب الم لِأّنَ بَعضاً، بَعُضنا لِيُِحّبَ الأعِّزاء، أِحبّائِي ٧

ةٌ. َّ َمحَب َ الله لِأّنَ اللهَ، يَعرِِف لَْم ُ ه َّ فَإن ، ُيحِّبُ لا مَْن
نا َّ أن لَيسَْت ُ ة َّ الحَقِيقِي ُ ة َّ َحَب فَالم ١٠ بِهِ. َنحيا أْن نَستَطِيَع ى َّ َحت العالَِم، إلَى الوَِحيدَ ُ ابنَه أرَسَل لَنا: ُ تَه َّ َمحَب ُ الله َ أظهَر هَكَذا ٩

َخطايانا. عَْن ً ذَبِيحَة لِيَكُونَ ُ ابنَه أرَسَل ُ ه َّ إن ى َّ َحت نا، َّ أَحب َ هُو ُ ه َّ أن بَْل اللهَ، أحبَبنا
إْن لـَِكْن اللهَ، رَأى أحَدَ لا ١٢ بَعضاً. بَعُضنا ُنحِّبَ أْن يَنبَغي يقَةِ، رِ الّطَ ِ بِهَذِه نا َّ أَحب َ الله أّنَ بِما الأِحبّاء، ها أّيُ ١١
أْن لَنا سَمََح ُ ه َّ لِأن فِينا، َيحيا ُ ه َّ وَأن ِ الله فِي َنحيا نا َّ أن نَعرُِف ١٣ فِينا. ُ تُه َّ َمحَب وَتَكتَمُِل فِينا، َيحيا َ الله فَإّنَ بَعضاً، بَعُضنا أحّبَ

رُوِحهِ. فِي نَشتَرِكَ
َ الله فَإّنَ اللهِ، ابُن َ هُو يَسُوعَ أّنَ يَعتَرُِف مَْن وَكُّلُ ١٥ العالَمَ. لِيُخَلَِّص ُ ابنَه أرَسَل الآَب أّنَ وَشَهِدنا رَأينا لَقَْد ١٤

ةِ، َّ َحَب الم فِي يَثْبُُت وَمَْن ةٌ، َّ َمحَب ُ الله اللهُ. يّاها إ نا ُّ ُيحِب َّتِي ال َ ة َّ َحَب الم قنا وََصّدَ عَرَفنا وَهَكَذا ١٦ اللهِ. فِي يَثْبُُت َ وَهُو فِيهِ، يَثْبُُت
ِ بِالله ٌ ثِقَة لَنا وَتَكُونُ العالَِم، هَذا فِي المَِسيَح َ فَنُشبِه فِينا، ً كامِلَة ُ ة َّ َحَب الم تُصبُِح وَهَكَذا ١٧ فِيهِ. ُ الله وَيَثْبُُت اللهِ، فِي يَثْبُُت

العالَمَ. يَدِيُن عِندَما



٢١ : ٥ ا َّ يوحن     ١ ١٩١٠ ١٨ : ٤ ا َّ يوحن     ١

تَكتَمِْل لَْم َيخاُف، وَمَْن بِالعِقاِب، مُرتَبٌِط الخَوُف الخَوَف. ُ تَطرُد ُ الكامِلَة ُ ة َّ َحَب فَالم َيجتَمِعاِن، لا وَالخَوُف ةِ َّ َحَب الم ١٨

كاذِباً. يَكُونُ أخاهُ، ُ يَكرَه َ وَهُو اللهَ.» ُأِحّبُ «إنِّي أحَدُهُْم: قاَل فَإْن ٢٠ تِنا. َّ َمحَب إلَى َ بادَر َ الله لِأّنَ ، ُنحِّبُ نا َّ إن ١٩ تُهُ. َّ َمحَب
ُيحِّبُ «مَْن وَقاَل: أوصانا قَْد ّبُ َّ فَالر ٢١ يَرَه. لَْم الَّذِي َ الله ُيحِّبَ أْن يَستَطِيُع لا يَراهُ، الَّذِي ُ أخاه ُيحِّبُ لا مَْن لِأّنَ

أيضاً.» ُ أخاه ُيحِّبَ أْن عَلَيهِ اللهَ،
٥

يَنتَصِر الإيمانُ
ُ نَعلَم وََنحُن ٢ أيضاً. ُ ابنَه ُيحِّبُ الآَب ُيحِّبُ مَْن وَكُّلُ للهِ. ً ابنا أصبََح قَْد المَِسيُح، َ هُو يَسُوعَ أّنَ يُؤمُِن مَْن كُّلُ ١

َصعبَةً، لَيسَْت ُ وَوَصاياه لِوَصاياهُ. بِطاعَتِنا ِ لله تَنا َّ َمحَب ُ نُظهِر فَنَحُن ٣ وَصاياهُ. وَنُطيُع َ الله ُنحِّبُ كُنّا إْن إْخوَتَنا: ُنحِّبُ نا َّ أن
ُ يَنتَصِر أحَدٌ فَلَيَس ٥ العالَِم! عَلَى ُ الانتِصار لَنا يَْضمَُن الَّذي َ هُو يمانُنا فَإ العالَِم. عَلَى ُ يَنتَصِر للهِ، ً ابنا يُصبُِح مَْن كُّلَ لِأّنَ ٤

اللهِ. ابُن َ هُو يَسُوعَ بِأّنَ يُؤمُِن الَّذِي إلّا العالَِم عَلَى
ابنِه عَِن ُ الله ُ شَهادَة

عَلَى يَشهَدُ وُح ُّ وَالر ِم. وَبِالدَّ بِالماءِ بَْل فَقَْط، بِالماءِ يَْأِت لَْم ِم. وَبِالدَّ بِالماءِ إلَينا أتَى الَّذِي َ هُو المَِسيَح يَسُوعَ إّنَ ٦

لاثَةِ. َّ الث شَهاداُت فُِق َّ وَتَت مُ، وَالدَّ وَالماءُ، وُح، ُّ الر ٨ ذَلَِك: عَلَى يَشهَدُونَ ٌ ثَلاثَة هُناكَ ٧ . الحَّقُ َ هُو وَح ُّ الر لِأّنَ ذَلَِك،
ُ هادَة َّ الش ِ هَذِه ُ لَه اللهِ، بابِن يُؤمُِن وَمَْن ١٠ ابنِهِ. عَِن اللهِ ُ شَهادَة ها لِأّنَ أْعظَمُ، ِ الله ُ فَشَهادَة النّاِس، َ شَهادَة نَقبَُل كُنّا وَإْن ٩
ِ الله ُ وَشَهادَة ١١ ابنِهِ. عَِن ُ شَهادَتَه يَُصّدِْق لَْم ُ ه َّ لِأن كاذٌِب، ُ ه َّ بِأن َ الله هَّمَ اّتَ فَقَدِ اللهُ، ُ قالَه بِما يُؤمُِن لا وَمَْن نَفِسهِ. فِي
لَيسَْت اللهِ، ابُن ُ لَه لَيَس وَمَْن َياةُ، الح ُ لَه بُن الإ ُ لَه فَمَْن ١٢ ابنِهِ. فِي ِهيَ ُ َياة الح ِ وَهَذِه ةَ، َّ الأبَدِي َ َياة الح أعطانا قَْد ُ ه َّ أن ِهيَ

َحياةٌ. ُ لَه
الآن لَنا ُ ة َّ الأبَدِي ُ َياة الح

َطلَبنا فَإْن بِاللهِ، نَثُِق وََنحُن ١٤ ةَ. َّ الأبَدِي َ َياة الح لـَكُمُ أّنَ نوا تَتَيَّقَ كَْي اللهِ، ابِن بِاسِْم تُؤمِنُونَ مَْن يا إلَيكُْم، أكتُُب ١٣

َطلَبنا. ما َسيُعطِينا ُ ه َّ أن ُ نَعلَم نا َّ فَإن مِنْهُ، َطلَبْنا مَهما لَنا يَسمَُع ُ ه َّ أن عَلِمنا وَإْن ١٥ لَنا. يَسمَُع مَِشيئَتِهِ، ِبحَسَِب ً َشيئا
َ َياة الح وَيَمنََح ُ الله فَيَستَِجيَب أجلِهِ، مِْن فَلْيَُصّلِ المَوِت، إلَى تُؤَدِّي لا ً ة َّ َخطِي يَرتَِكُب ُ أخاه أحَدُكُْم رَأى إْن ١٦
إلَيكُْم أطلُب ِ هَذِه لأجِل وَلَيَس المَوِت. إلَى تُؤَدِّي ً ة َّ َخطِي فَهُناكَ المَوِت. إلَى تُؤَدِّي لا ً ة َّ َخطِي ارتََكَب الَّذِي ِ لِأِخيْه

وا! ُّ تَُصل أْن
ً ابنا َ صار مَْن أّنَ ُ نَعلَم وََنحُن ١٨ المَوِت. إلَى تُؤَدِّي لا َخطايا هُناكَ لـَِكْن ةٌ، َّ َخطِي َ هُو واِب الّصَ عَِن حادَ ما كُّلُ ١٧

ُ العالَم بَينَما اللهَ، نَتبَُع نا َّ أن ُ نَعلَم َنحُن ١٩ يُؤذِيَهُ. أْن ُ يْر الشِّرِّ يَستَطِيَع وَلَْن يَحمِيهِ، ِ الله ابَن لأّنَ ةِ، َّ الخَطِي فِي ُّ يَستَمِر لا ِ لله
ذَلَِك فِي َنحيا وََنحُن . الحَّقَ لِنَعرَِف ً فَهما وَأعطانا أتَى، قَْد ِ الله ابَن أّنَ ُ نَعلَم نا َّ لـَِكن ٢٠ يْرِ. الشِّرِّ ِ َسيطَرَة َتحَت ِ بِأسرِه
فَةِ. َّ َي المُز ِ الآلِهَة عَِن أولادِي، يا فابتَعِدُوا، ٢١ ةُ. َّ الأبَدِي ُ َياة الح َ وَهو ، الحَّقُ ُ الله َ هُو هَذا المَِسيِح. يَسُوعَ ِ الله ابِن فِي الحَّقِ



١٣ ا َّ يوحن ٢ ١٩١١ ١ ا َّ يوحن ٢

الثّانيَة يُوَحنّا ُ رسالَة
. الحَّقَ يَعرُِف مَْن كُّلُ هُْم وَُيحِبُّ الحَّقِ، فِي هُْم ُأِحبُّ الَّذِيَن أولادِها وَإلَى اللهُ، اختارَها َّتِي ال يِّدَة٢ِ الّسَ إلَى يِخ،١ الّشَ مَِن ١

مَعَنا. الأبَدِ إلَى وََسيَبقَى فِينا، الحَّقَ لِأّنَ كُْم ُّ ُنحِب ٢
ةِ. َّ َحَب الم وَفِي الحَّقِ فِي َنحيا بَينَما الآِب، ابِْن المَِسيِح يَسُوعَ وَمِْن الآِب ِ الله مَِن لَنا ُ لام وَالّسَ ُ حمَة َّ وَالر ُ النِّعمَة لِتَكُِن ٣

يا أطلُُب وَالآنَ ٥ الآُب. أوصانا َكما الحَّقِ، فِي يَعِيشُونَ أبنائِِك بَعَض وَجَدُت لِأنِّي ً عَظِيما سُرُورِي كانَ كَْم ٤
مُنذُ يناها َلَّقَ ت َّتِي ال نَفسَها َ ة َّ الوَِصي بَِل إليِك، أكتُبُها ً جَدِيدَة ً ة َّ وَِصي لَيسَْت ِ هَذِه بَعضاً. بَعُضنا ُيحِّبَ أْن يزَةَ، العَزِ َسيِّدَتِي
َحياةِ فِي اسلـُكوا البِدايَةِ: مُنذُ سَمِعْتُمُوها َكما ُ ة َّ الوَِصي ِهيَ ِ وَهَذِه اللهِ. وَصايا ِبحَسَِب نَسلَُك أْن ِهيَ ُ ة َّ َحَب فَالم ٦ البِدايَةِ.

ةِ. َّ َحَب الم
مَْن الجَسَدِ. فِي الأْرِض إلَى أتَى قَْد المَِسيِح يَسُوعَ أّنَ يَعتَرِفُونَ لا الَّذِيَن العالَِم، فِي المُِضلِّينَ مَِن العَدِيدُ َ َظهَر لَقَْد ٧

ُ ثَوابَكُم تَنالُوا بَْل أجلِهِ، مِْن ْ عَمِلْتُم ما يَضيَع لِئَلّا لِأنفُِسكُْم انتَبِهُوا لِذَلَِك ٨ المَِسيِح. ِضّدُ َ وَهُو ، المُِضّلُ َ هُو ذَلَِك يَفعَُل
الكامَِل.

ُ َلَه ف علِيِم، َّ الت بِذَلَِك ُك َمَّسَ يَت وَمَْن نَِصيبِهِ. مِْن لَيَس َ الله فَإّنَ وَصاياهُ، يُطِيُع وَلا المَِسيِح تَعلِيِم عَلَى َيخرُُج مَْن كُّلُ ٩

ُ يُشارِكُه ِ ُيحَيِّيْه مَْن لِأّنَ ١١ وهُ، ُّ ُتحَي وَلا بُيُوتِكُْم فِي ُ تَستَقبِلُوه لا علِيمَ، َّ الت هَذا يَحمُِل لا مَْن أتاكُْم إْن ١٠ وَالابُن. الآُب
يْرَةِ. الشِّرِّ ِ أفعالِه فِي

وَُأحَّدِثَكُْم لِأراكُْم أزُورَكُْم أْن أرجو بَْل وَِحبْرٍ، بِقَلَمٍ لـَكُْم أكتَُب أْن ُل ُأفَّضِ لا لـَِكنِّي لـَكُْم، ُ لِأقُولَه ُ الـَكثِير لَدَّيَ ١٢

فَرَُحنا. فَيَكتَمُِل لِوَجهٍ، ً وَجها
عَلَيِك. يُسَلِّمُونَ ُ الله اختارَها َّتِي ال ُأختِِك٣ ُ أبناء ١٣

١:١ ١
5. :1 تيطس انظر القيادي: مركزه إلى أْو آنذاك، سنّه كبر إلى تشير أن يمكن «شيخ» وَالكلمة الرسالة. هذه كاتب يوحنا الرسول هو الشيخ.

١:١ ٢
الـكنيسة. تلك أعضاء هم وَأولادها بمجملها، الـكنيسة عن كناية أْو بعينها، سيّدة يِّدة. الّسَ

١:١٣ ٣
ُأْخرَى. كنيسة أْو ُأْخرَى، سيّدة أختك.



١٥ ا َّ يوحن ٣ ١٩١٢ ١ ا َّ يوحن ٣

الثّالثَة يُوَحنّا ُ رسالَة
الحَّقِ. فِي ُ ه ُّ ُأِحب الَّذِي غايُوَس يزِ العَزِ دِيِق الّصَ إلَى يِخ، الّشَ مَِن ١

ِبخـَيرٍ. نَفسََك أّنَ َكما ً تَماما َجيِّدَةٍ، ةٍ وَبِِصحَّ ِبخـَيرٍ تَكُونَ أْن ُأَصلِّي َبيُب، الح ها أّيُ ٢

يُسعِدُنِي َ شَيء لا ٤ فِيهِ. لُوِك الّسُ فِي وَثَباتَِك لِلحَّقِ لإخلاِصَك وَشَهِدُوا ِ الإخوَة بَعُض أتانِي ِحيْنَ َسعِدُت كَْم ٣
الحَّقِ. يِق َطرِ فِي يَسلـُكُونَ أبنائِي أّنَ أسمََع أْن مِْن َ أكثَر

هَؤُلاءِ شَهَدَ لَقَْد ٦ قَبُل. مِْن تَعْرِفُهُْم تَكُْن لَْم َك َّ أن مََع ِنا، إْخوَت ِ مُساعَدَة عَلَى بِإخلاٍص تَعمَُل أنَت َبيُب، الح ها أّيُ ٥

ُ هُم لِأّنَ ٧ رِحلَتِهِْم، ِ مُواَصلَة عَلَى َ الله يُرضي بِما ساعَدتَهُْم ًإْن َحسَنا تَفعَُل وَأنَت لَهُْم. أظهَرْتَها َّتِي ال ِ ة َّ َحَب الم عَِن ِ الـَكنِيسَة أمامَ
هَؤُلاءِ، مِثَل نُساعِدَ أْن عَلَينا يَنبَغي لِذَلَِك ٨ المُؤمِنِينَ. غَيرِ مِْن ً َشيئا يَقبَلُونَ لا وَهُْم يَسُوعَ. اسِْم أجِل مِْن انْطَلَقوا

الحَّقِ. َسبِيِل فِي لَهُْم َ شُرَكاء فَنَكُونَ
ُلْناهُ. ق ما ْل َّ يَتَقَب لَْم َكنيسَةِ، ـْ لِل ً قائِدا يَكُونَ أْن ِيدُ يُر الَّذِي يفَُس ِ دِيُوتْر لـَِكّنَ الـَكنِيسَةِ، إلَى ً رِسالَة هُت وَّجَ لَقَْد ٩
يُرَّحُِب لا ُ ه َّ إن بَْل بِهَذا، يَكتَفِي وَلا َخبيثَةٍ. بِكَلِماٍت هِمُنا يَتَّ ُ ه َّ إن أفعالِهِ. َكشِف عَلَى َسأعمَُل أنا، أتَيُت إْن لِذا ١٠

الـَكنِيسَةِ. خارَِج ُ يَطرُدُه وَ بِذَلَِك، يَرغَُب مَْن وَيَمنَُع ِنا، بإخوَت
اللهَ. يَعرِِف لَْم رَّ َّ الش يَفعَُل وَمَْن للهِ، تابـِـٌع َ الخـَير يَفعَُل فَمَْن بِالخـَيْرِ. بَْل رِّ َّ بِالش تَْقتَدِ لا َبيُب، الح ها أّيُ ١١

صادِقَةٌ. شَهادَتَنا أّنَ ُ تَعلَم وَأنَت نَشهَدُ، َنحُن وَكَذَلَِك نَفسُهُ، الحَّقُ ُ لَه شَهِدَ يُوَس. لِدِيْمِترِ َمِيُع الج شَهِدَ لَقَْد ١٢

ً وَجها مَ َّ نَتَكَل كَْي ً يبا قَرِ أراكَ أْن أرُجو بَْل ١٤ وَِحبرٍ، بِقَلَمٍ أكتَُب أْن أوَدُّ لا لـَِكنِّي لََك، ُ لِأكتُبَه ُ الـكَثِير لَدَّيَ ١٣
لِوَجهٍ.

الأِحبّاءُ. عَلَيَك ُ يُسَلِّم مَعَك، لامُ الّسَ ١٥
بِاْسمِهِ. واِحدٍ كُّلِ الأِحبّاءِ، عَلَى َسلِّْم



١٢ يَهُوذا ١٩١٣ ١ يَهُوذا

يَهُوذا ُ رسالَة
يَسُوعَ فِي وََحفِظَكُْم كَْم َّ وَأَحب الآُب ُ الله ُ دَعاكُم الَّذِيَن ُ أنتُم إلَيكُْم يَعقُوَب، وَأخي المَِسيِح، يَسُوعَ عَبْدِ يَهُوذا، مِْن ١

فَأكثَرَ. َ أكثَر ِ تِه َّ وََمحَب ِ وََسلامِه اللهِ ِ بِرَحمَة تَنعَمُونَ لَيتَكُْم ٢ المَِسيِح.
المؤمنين غيرِ ُ دَينونة

ِ بِالحاجَة ُ أشعُر أنِّي َ غَير جَمِيعاً. فِيهِ ُ نَشتَرِك الَّذِي َلاِص الخ عَِن إلَيكُْم ِ لِلكِتابَة ً مُشتاقا ُكنُت كَْم الأِحبّاءُ، ها أّيُ ٣
وَأخيرَةً. ً واِحدَة ةً مَّرَ ِس المُقَّدَ ِ لِشَعبِه ُ الله ُ أعطاه الَّذِي الإيماِن أجِل مِْن الـِكفاِح عَلَى لِتَشِجيعِكُْم إلَيكُْم ِ الكِتابَة إلَى
اللهَ، قُونَ َّ يَت لا أشخاٌص وَهُْم بَعِيدٍ. زَمٍَن مُنذُ دَينُونَتِهِْم عَْن أ َّ تَنَب قَْد الكِتاُب كانَ أشخاٌص بَينَكُْم اندَّسَ قَدِ ُ ه َّ لأن هَذا ٤

أْن أوَدُّ لِذَلَِك ٥ الوَِحيدَ. وََسيِّدَنا نا َّ َب ر المَِسيِح، يَسُوعَ يُنكِرُونَ وَهُْم . ُلُقِّيِ الخ لِلِانحِلاِل ً مُبَرِّرا ِ الله ِ نِعمَة مِْن خِذونَ يَّتَ وَ
عادَ ُ ه َّ لـَِكن مِصْرَ، أْرِض مِْن ً لا أّوَ ُ َشعبَه ََّص خَل ّبَ َّ الر أّنَ تَعرِفُونَ تَعرِفُونَها: ً جَمِيعا َّكُْم أن رُغمَ الُأمُورِ ِبَعِض ب ُأذَكِّرَكُْم

يُؤمِنُوا.١ لَْم الَّذِيَن فَأهلََك ذَلَِك بَعدَ
لمَةِ، الّظُ فِي ُ الله َسجَنَهُمُ قَْد مَسكَنَهُْم، فَتَرَُكوا ُسلطاٍن، مِْن لَهُْم كانَ ما عَلَى ُيحافِظُوا لَْم الَّذِيَن َ المَلائِكَة أّنَ وَتَعرِفُونَ ٦

العَظِيِم. اليَوِم ذَلَِك فِي ِ ينُونَة الدَّ انتِظارِ فِي ةٍ، َّ أبَدِي بِقُيُودٍ دِيَن َّ مُقَي
وَالِانحِراِف. الزِّنَى فِي يَعِيشُونَ المُدُِن ِ هَذِه أهُل كانَ فَقَْد َحولَهُما. َّتِي ال وَالقُرَى وَعَمُورَة٢َ لِسَدُومَ حَدََث ما وَتَعرِفُونَ ٧

َنحُْن. لَنا ٌ َتحذِير َ هُو ةٍ، َّ أبَدِي ناٍر مِْن المُدُنُ تِلَك ُ عانَتْه وَما
وَيَشتِمُونَ ، ّبِ َّ الر ُسلطانَ وَيَرفُُضونَ أجسادَهُْم يُنَجِّسُونَ فَهُْم أحلامَهُْم! يَتبَعُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك مََع الحاُل وَهَكَذا ٨
َحوَل ُ ُيجادِلُه كانَ عِندَما بلِيَس إ َشتِم عَلَى َيجرُْؤ لَْم المَلائِكَةِ، رَئِيُس َ وَهُو نَفسُهُ، ِيُل مِيخائ ى َّ َحت ٩ َجِيدِيَن. الم َ المَلائِكَة
الَّذِي القَلِيُل أمّا يَفهَمُونَ. لا ما فَيَشتِمُونَ هَؤُلاءِ أمّا ١٠ «. ّبُ َّ الر َ «لِيَنتَهِرْك لَهُ: يَقُوُل بِأْن اكتَفَى ُ ه َّ لـَِكن مُوسَى، ةِ َّ ُجث
القاسِي! ِمَِصيرِهِمُ ل فَيا ١١ غَرائِزَها. تَتبَُع َّتي ال ِ العاقِلَة غيرِ َيواناِت كَالح ً تَماما أنفُسِهِْم، لِهَلاِك ُ يَستَخدِمُونَه هُْم فَإّنَ يَعرِفُونَهُ،
َلعامَ.٤ ب َ َضلالَة بِذَلَِك تابِعِينَ ِ الله َشعِب ِلخِداِع أنفُسَهُْم ُسوا َّ كَر رَِخيَصةٍ، مَكاِسَب أجِل وَمِْن قايِينَ.٣ يَق َطرِ َسلـَكُوا لَقَْد

مِثلَهُ. عُصاةٌ هُْم لأّنَ قُورَُح،٥ هَلََك َكما ـِكُونَ َسيَهل لِهَذا
بِأنفُسِهِْم! إلّا ونَ يَهتَمُّ لا وَهُْم مَعَكُْم، يَأكُلُونَ َخوٍف وَبِلا تُقِيمُونَها. َّتِي ال ِ ة َّ ي الأَخوِ ةِ َّ َحَب الم َ وَلاِئم يُلَوِّثُونَ هُْم إّنَ ١٢

َماتَْت ف اقتُلِعَْت، قَدِ هيَ فَها ثَمَرٍ. بِلا ها لـَِكنَّ يِف، الخَرِ فِي َ ُثمِر ت أْن يُفتَرَُض أشجارٌ هُْم ياُح. ِّ الر تَسُوقُها ماءٍ، بِلا غُيُومٌ هُْم
١:٥ ١

ذلك. بعد تمردهم بسبب إلهي غضب من وَاجهوه وما موسى، يد على مصر من القديم عب الّشَ خلاص إلى إشارة يؤمنوا. لم … شعبه خلّص
١:٧ ٢

.9 التكوين كتاب انظر قديماً. ُ الله دَمّرهما مدينتان وعمورة. سدوم
١:١١ ٣

.16 - 1 :4 التكوين كتاب انظر أخاه. قتل الّذي وحواء آدم ابن قايين.
١:١١ ٤

14. :2 يوحنّا يا رؤ 15، :2 بطرس 2 ،24 - 22 العدد كتاب انظر قديماً. الله َشعْب على تآمر وثني كاهن بلعام.
١:١١ ٥

.35 - 1 :16 العدد كتاب انظر قورح.



٢٥ يَهُوذا ١٩١٤ ١٣ يَهُوذا

الأبَدِّيُ مَِصيرُها تائِهَةٌ، ُنجُومٌ هُْم ُخِجلَةُ. الم أعمالُهُمُ َ هُو َبَدُها وَز بِدَةٌ. مُز ٌ هاِئجَة َبحرٍ أمواُج هُْم ١٣ مُضاعَفاً.٦ ً مَوتا بِذَلَِك
لُماِت. الّظُ ُ أظلَم َ هُو َحفُوُظ الم

الُألوِف عَشَراِت مََع قادِمٌ ّبُ َّ الر َ هُو «ها فَقاَل: هَؤُلاءِ عَْن آدَمَ، مِْن الّسابـِـُع جُُل َّ الر َ وَهُو ًأخنُوُخ، أيضا أ َّ تَنَب َكما ١٤
القاسِي وَالكَلاِم عَمِلُوها، َّتِي ال الفُُجورِ أعماِل بِسَبَِب عَلَيهِْم وََيحكُمَ الأشرارِ، جَمِيَع لِيُديَن ١٥ ِسينَ، المُقَّدَ ِ مَلائَِكتِه مِْن
َ فَهُو أحوالِهِْم مِْن رُهُْم وَتَذَمُّ َشكواهُْم أمّا بِهِْم. قُلُو شَهَواِت يَتبَعُونَ هُْم إّنَ ١٦ الفاِجرُونَ.» ُ الخُطاة هَؤُلاءِ ِ بِه ُ وََصفَه الَّذِي

ةِ. َّ خصي الّشَ فَلِمَنفَعَتِهِمُ أحَداً، مَدَحوا وَإْن َحقِيقَتِهِ. فِي ٌ ياء ِكبْرِ
وَتَوِجيهات َتحذِيراٌت

فِي ُ «َسيَظهَر قالُوا: فَقَْد ١٨ المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا ّ َب ر رُُسُل ُ قالَه أْن َسبََق الَّذِي الكَلامَ فاذكُرُوا الأِحبّاءُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ١٧

مُ تَتَحَكَّ الانقِسامَ. يُسَبِّبُونَ الَّذِيَن هُمُ فَهَؤُلاءِ ١٩ الفاِجرَةَ.» شَهَواتِهِمُ يَتبَعُونَ اللهِ، بِأمَورِ مُستَهزِئُونَ أشخاٌص ماِن َّ الز ِ آِخر
لإيمانِكُمُ ً وَفْقا ً بَعضا بَعُضكُْم تَبنُوا أْن فَيَنبَغِي الأِحبّاءُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ٢٠ لَهُْم. رُوَح لا ونَ ُّ أْرِضي هُْم لأّنَ غَرائِزَهُْم بِهِْم
تَقُودُ َّتِي ال المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر َ رَْحمَة يَن مُنْتَظِر ِ الله ةِ َّ َمحَب فِي أنفُسَكُْم وَاحفَظُوا ٢١ القُدُِس، وِح ُّ الر في وا ُّ َصل الأقدَِس.
ِيابَهُمُ ث ى َّ َحت وَكارِهينَ النّارِ، مَِن يّاهُْم إ ُمختَطِفِينَ ِيَن آخَر وَخَلُِّصوا ٢٣ لِلمُتَشَّكِِكينَ، ً رَحمَة أظهِرُوا ٢٢ ةِ. َّ الأبَدِي َياةِ الح إلَى

ةِ. َّ الجَسَدِي َطبِيعَتِهِمُ بِسَبَِب ثَْت َّ تَلَو َّتِي ال
الله تَسبِيُح

لَِل، َّ الز مَِن َيحفَظَكُْم أْن ُ القادِر ُ الله َ هُو مُبارَكٌ ٢٤
عَظِيٍم. وَبِفَرٍَح عَيٍب دُونَ َجِيدِ الم ِ ُحُضورِه أمامَ ُيحضِرَكُْم وَأْن

وَُمخَلُِّصنا. الوَِحيدُ، ُ الإلَه ُ ه َّ إن ٢٥
المَسيِح، يَسوعَ ِنا ّ َب ر فِي ُ وَُسلطانُه ُ تُه َّ وَقُو ُ وَجَلالُه ُ َمجدُه ُ يَْظهَر

آمِين. الأبَدِ. وَإلَى وَالآنَ، الأزَِل، مَِن

١:١٢ ٦
اقتُلِعْت. لأّنها ومّرة تثمر، لم لأّنها مَّرة مضاعفا. موتا



١١ : ١ يا رُؤ ١٩١٥ ١ : ١ يا رُؤ

يُوَحنّا يا رُؤ كِتاُب
الكِتاب هَذا

نَها َّ بَي لَقَْد يباً. قَرِ َتحدَُث أْن بُّدَ لا َّتِي ال َ الُأمور ِ لِعِبادِه لِيُبَيِّنَ اللهُ، ُ لَه ُ أعلَنَه الَّذِي المَِسيِح، يَسُوعَ إعلانُ َ هُو هَذا ١

بِكُّلِ المَِسيِح يَسُوعَ عَْن وَيَشْهَدُ اللهِ، َ كَلِمَة يُعلُِن يُوَحنّا إّنَ وَها ٢ يُوَحنّا. ِ خادِمِه إلَى ُ مَلاكَه أرَسَل عِندَما المَِسيُح، يَسُوعُ
رَآهُ. شَيءٍ

يٌب. قَرِ َتحقِيقِها وَقَت لِأّنَ فِيها، ُكتَِب بِما يَعمَلُونَ وَ ةِ َّ بُو ُّ الن ِ هَذِه لِكَلِماِت يَستَمِعُونَ ذِيَن َّ لِل ً وَهَنيئا يَقرَُأ، ِمَْن ل ً هَنِيئا ٣

الكَنائِس إلَى يَسُوعَ رَسائُِل
أِسيّا. ِ مُقاَطعَة فِي ِ المَوُجودَة بِع الّسَ الكَنائِِس إلَى يُوَحنّا، مِْن ٤

وَمِْن ٥ عَرِشهِ. أمامَ َّتِي ال ِ بعَة الّسَ الأرواِح وَمَِن َسيَأتِي، وَالَّذِي كانَ وَالَّذِي الكائِِن ِ الله مَِن لـَكُْم ٌ وَنِعمَة َسلامٌ
نا ُّ ُيحِب الَّذِي الأْرِض، ِمُلُوِك ل وَالحاِكِم المَوِت،١ مَِن َسيَقُومُونَ الَّذِيَن جَمِيِع عَلَى المُتَقَّدِِم الأمِينِ، الّشاهِدِ المَِسيِح، يَسُوعَ

ِيهِ. وَأب ِ إلَهِه ِ ِلخِدمَة ً وَكَهَنَة مَملـَكَةً، لِنَكُونَ نا وَأعَّدَ ٦ َخطايانا، مِْن َصنا َّ خَل ِ بِدَمِه وَالَّذِي
بِسَبَبِهِ. َستَنُوُح الأْرِض ُشعُوِب وَكُّلُ َطعَنُوهُ،٢ الَّذِيَن ُأولَئَِك ى َّ َحت َسيَرَونَهُ، َمِيُع وَالج الغُيُوِم، مََع يَأتِي المَِسيَح إّنَ ها ٧

آمِين. نَعَْم.

الإلَهُ: ّبُ َّ الر يَقُوُل ٨
وَالياءُ،٣ الألُِف َ هُو «أنا

َسيَأتِي، وَالَّذِي كانَ وَالَّذِي الكائُِن
شَيءٍ.» كُّلِ عَلَى ُ القادِر

بَْطمَُس،٤ ِ ِيرَة جَز إلَى نُفِيُت لَقَْد يَسُوعَ. فِي ِ بِه نَتَحَلَّى الَّذِي َ بر وَالّصَ َلـَكُوَت وَالم المِحََن يُشارُِككُمُ مَْن أُخوكُْم، يُوَحنّا أنا ٩

ً عالِيا ً َصوتا خَلفِي مِْن فَسَمِعُت وُح، ُّ الر غَمَرَني ، ّبِ َّ الر يَوِم وَفِي ١٠ يَسُوعَ. عَْن وَشَهادَتِي اللهِ، ِ بِكَلِمَة تَبِشيرِي بِسَبَِب
وَبَرْغامَُس وَِسمِيرْنا أفَسَُس إلَى بِع: الّسَ الكَنائِِس إلَى ُ وَأرِسلْه كِتاٍب، فِي ُ تَراه ما «اكتُْب يَقوُل: ١١ البُوِق، َكَصوِت

ةَ.» َّ وَلاوُدِِكي وَفِيلادَلْفِيا وَساْردَِس ِياتِيْرا وَث
١:٥ ١

دٍ. مُمَجَّ ِبجَسَدٍ المَوِت مَِن قامَ مِْن أّوُل ُ ه َّ لأن المَوت. … المُتَقَّدِم
١:٧ ٢

34. :19 يوحنا بشارة راجع الصليب. على وهو جنبه في بحربة يسوع ُطعن طعنوه.
١:٨ ٣

وَالنهاية.» «البداية وَالمعنى: اليونانية، الحروف من وَالأخير الأول الحرفان وهما «أوميجا،» و «ألفا» الأصل: في وَالياء. الألف
١:٩ ٤

الحديثة. تركيا ساحل قرب إيجة، بحر في صغيرة جزيرة بطمس.



١٠ : ٢ يا رُؤ ١٩١٦ ١٢ : ١ يا رُؤ

«ابَن َ َشبِيه رَأيُت المَنائِرِ، وََسِط وَفِي ١٣ ةٍ. َّ ذَهَبِي َ مَنائِر َسبَع رَأيُت يُكَلِّمُنِي، الَّذِي مَِن لِأرَى التَفَّتُ وَعِندَما ١٢

الأبيَِض وِف كَالّصُ ُ وََشعرُه ُ رَأُسه ١٤ َصدرَهُ. َلُّفُ ي ً ذَهَبِيّا ً وَِحزاما القَدَمَينِ، إلَى يَِصُل ً يلا َطوِ ً با ثَو َلْبُِس ي الإنساِن»٥
الفُرِن. مَِن ِ لِتَوِّه ُأخرَِج قَْد كانَ لَوْ َكما ، جِ ِّ المُتَوَه الّصافِي حاِس ُّ كَالن ُ قَدَماه ١٥ النّارِ. كَلَهِيِب ُ عَيناه لِج. َّ الث َكبَياِض
يِن، حَّدَ ذُو ماٍض َسيٌف َيخرُُج ِ َمِه ف وَمِْن ُنجُوٍم، َ َسبعَة ُمنَى الي ِ يَدِه فِي يَحمُِل كانَ ١٦ مِياهٍ. َشلّالاِت َكَصوِت ُ وَصوتُه

جِها. تَوَّهُ فِي ةِ المُِشعَّ مِس كَالّشَ ُ وَمَظهَرُه
ُكنُت ١٨ وَالآِخرُ، ُل الأّوَ َ هُو أنا َتخَْف. «لا وَقاَل: عَلَيَّ ُ يَدَه فَوََضَع كَمَيٍِّت، قَدَمَيهِ عِندَ َسقَطُت رَأيتُهُ، فَلَمّا ١٧

وَما َيحدُُث، وَما رَأيَت، ما فاكتُْب ١٩ وَالمَوِت. ِ يَة الهاو ِيُح مَفات مَعِي الأبَدِ. وَإلَى ً دائِما ٌ حَيّ الآنَ أنا ها لـَِكْن مَيِّتاً،
ُجومُ ُّ الن أمّا بِع. الّسَ ةِ َّ هَبِي الذَّ ِ وَالمَنائِر ُمنَى، الي يَدِي فِي رَأيتَها َّتِي ال ِ بعَة الّسَ ُجوِم ُّ الن مَعنَى إلَيَك ٢٠ ذَلَِك. بَعدَ َسيَحدُُث

بُع.» الّسَ الكَنائُِس فَهَِي بُع الّسَ ِ المَنائِر وَأمّا بِع، الّسَ الكَنائِِس ُ مَلائِكَة فَهَي ُ بعَة الّسَ
٢

أفَسُس ِ َكنِيسَة إلَى يَسُوعَ ُ رِسالَة
أفَسَُس: ِ َكنِيسَة مَلاِك إلَى «اكتُْب ١

بِع: الّسَ ةِ َّ هَبِي الذَّ ِ المَنائِر وََسَط الماشي ُمناهُ، ي فِي َ بعَة الّسَ ُجومَ ُّ الن المُْمِسُك يَقُول «هَكَذا
قالُوا مَْن امتََحنَت قَدِ َك َّ وَأن الأشرارِ، مََع ُ تَتَساَمح لا ََّك أن ُ أعلَم َكما وََصبرَكَ. الجادَّ وَعَمَلََك أعمالََك أعرُِف «أنا ٢

عَلَيَك لِي لـَِكْن ٤ كَلٍَل. بِلا َسبِيلِي فِي عاَب الّصِ لَت َّ وَتَحَم َصبَرَت ََّك أن ُ أعلَم ٣ كاذِبُونَ. هُْم أّنَ وَاكتَشَفَت رُُسٌل هُْم إّنَ
فاعمَِل عُْد وَتُْب. ُسقوطَِك قَبَل ُكنَْت أيَن ْ ر َّ فَتَذَك ٥ البِدايَةِ. فِي لََك كانَْت َّتِي ال َ ة َّ َحَب الم تَرَكَت ََّك أن َ هُو واِحدٌ، ٌ شَيء
ُيحسَُب «لـَِكَن ٦ تَتُْب. لَْم إْن مَكانِها مِْن مَنارَتََك يُل فَُأزِ إلَيَك، ٌ قادِم فَإنِّي وَإلّا البِدايَةِ، فِي تَعمَلها ُكنَت َّتِي ال الأعماَل

أيضاً.» أنا أكرَهُها َّتِي ال يِّين٦َ قُولاوِ ُّ الن أفعاَل ُ تَكْرَه َك َّ أن لََك
لِلكَنائِِس. وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما فَليَسمَْع ُأذٌُن، ُ لَه «مَْن ٧

اللهِ.» فِردَوِس فِي َّتِي ال َياةِ الح ِ َشجَرَة ثَمَرِ مِْن يَأكَُل أْن فِي الحَّقَ أعطِيهِ يَنتَصِرُ، مَْن

ِسمِيْرْنا ِ َكنِيسَة إلَى يَسُوعَ ُ رِسالَة
ِسمِيْرنا: ِ َكنِيسَة مَلاِك إلَى «اكتُْب ٨

المَوِت: مَِن وَقامَ ماَت مَْن وَالآِخرُ، ُل الأّوَ يَقُوُل «هَكَذا
يَهُودٌ، هُْم أّنَ عونَ يَّدَ الَّذيَن أولَئَِك عَلَيَك ِ بِه افتَرَى ما أعلَْم َكما غَنِيٌّ. ِ الحَقِيقَة فِي َك َّ أن مََع وَفَقرِكَ، بِمُعاناتَِك ُ «أعلَم ٩

بَعَضكُْم َسيَْسِجُن بلِيُس فَإ مَصاعَِب، مِْن عَلَيهِ مُقبٌِل أنَت مِمّا َتخَْف لا ١٠ يطاِن. الّشَ مَجمَُع هُْم بَْل كَذَلَِك، لَيسُوا وَهُْم
١:١٣ ٥

المسيح. يسوع الرب ألقاب من لقب الإنسان» و«ابن 13، :7 دانيال كتاب من الإنسان. ابن شبيه
٢:٦ ٦

.15 العدد في ً أيضا الوثنية. العبادات بَعْض في الاشتراك تبيح الأصل مبهمة دينية بدعة يِّين. قُولاوِ ُّ الن



٢٧ : ٢ يا رُؤ ١٩١٧ ١١ : ٢ يا رُؤ

ِ َياة الح بِإكلِيِل َسُأكَلِّلَُك لِأنِّي المَوَت، وَاَجهَت وَلَو ى َّ َحت ً أمينا ُكْن لـَِكْن أيّاٍم. ِ عَشْرَة َ ة مُّدَ وََستُعانُونَ َيختَبِرَكُْم. كَي
ةِ.» َّ الأبَدِي

لِلكَنائِِس. وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما فَلْيَسمَْع ُأذٌُن، ُ لَه «مَْن ١١
الثّاني.» المَوُت يُؤذيهِ لَْن يَنتَصِرُ، مَْن

بَرْغامُس ِ َكنِيسَة إلَى يَسُوعَ ُ رِسالَة
بَرْغامَُس: ِ َكنِيسَة مَلاِك إلَى «اكتُْب ١٢

يِن: الحَّدَ ذِي الماضِي يِف الّسَ صاِحُب يَقُوُل «هَكَذا
يمانَِك إ عَْن تَتَخَّلَ وَلَْم ًباسمِي، مُتَمَّسِكا مازِلَت َك َّ لـَِكن يطاِن! الّشَ كُرسِّيُ َحيُث تَسكُُن أنَت تَسكُُن. أيَن ُ أعلَم «أنا ١٣
لِي فَإّنَ ذَلَِك مََع ١٤ يطانُ. الّشَ يَسكُُن َحيُث مَدِينَتِكُْم فِي أنْتِيباُس الأمينُ شاهِدِي فِيها قُتَِل َّتِي ال ِ الفَترَة فِي ى َّ َحت بِي،
إلَى ِيَل إسرائ بَني لاْستِدراِج بالاَق دَفََع الَّذِي َلْعامَ ب َ تَعالِيم بِعُونَ َّ يَت بَينَكُْم النّاِس بَعُض زاَل َما ف المَآِخذِ. بَعَض عَلَيَك
تُْب! لِذا ١٦ يِّينَ. النِّيقُولاوِ َ تَعالِيم بـِـُع َّ يَت بَعُضكُْم وَمازاَل ١٥ الزِّنا. وَمارَُسوا الأصناِم ذَباِئحِ مِْن أكَلُوا َحيُث ةِ، َّ الخَطِي

َمِي.» ف بِسَيِف النّاَس هَؤلاءِ وَُأحارُِب إلَيَك َسآتِي فَإنِّي وَإلّا
لِلكَنائِِس. وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما فَليَسمَْع ُأذٌُن، ُ لَه «مَْن ١٧

يَأخذُ مَْن إلّا ُ يَعرِفُه لا جَدِيدٌ اسْمٌ عَلَيها مَكتُوٌب َ بَيضاء ً َحصاة وَُأعطِيهِ ، َخفِّيِ الم المَّنِ مَِن ُأعطيهِ يَنتَصِرُ، مَْن
الحَصاةَ.»

ِياتِيْرا ث ِ َكنِيسَة إلَى يَسُوعَ ُ رِسالَة
ِياتِيرا: ث ِ َكنِيسَة مَلاِك إلَى «اكتُْب ١٨

الّصافِي: حاِس ُّ كَالن ُ وَقَدَماه النّارِ َكوَهجِ ُ عَيناه الَّذِي ِ الله ابُن يَقُوُل «هَكَذا
لـَِكْن ٢٠ الّسابِِق، فِي عَمِلَْت مِمّا َ أكثَر الآنَ تَعمَُل َك َّ أن ُ وَأعلَم وََصبرَكَ. وَِخدمَتََك وَإيمانََك تََك َّ َمحَب أعرُِف «أنا ١٩

مِْن وَيَأكُلُوا يَزنُوا بِأْن يهُْم وَتُغرِ ِتَعالِيمِها، ب عِبادَي وَتَُضلُِّل ةٌ، َّ نَبِي ها أّنَ ِعي تَّدَ َّتِي ال ِيَل يزاب إ المَرأةِ مََع ُ تَتَساَمح َك َّ أن عَلَيَك لِي
الَّذِيَن ُ وََسُأجيز الألَِم، فِراِش عَلَى َسأَضعُها لِذا ٢٢ تَتُْب. لَْم ها لـَِكنَّ زِناها، عَِن تَتُوَب أْن أمهَلتُها لَقَْد ٢١ الأوثاِن. ذَباِئحِ
الكَنائِِس كُّلُ ُ َستَعلَم عِندَها َبأ. بِالو أطفالَها وََسأقتُُل ٢٣ يرَةِ. الشِّرِّ أفعالِهِمُ عَْن بُوا يَتُو لَْم إْن ٍ عَظِيمَة ِمحٍَن في مَعَها زَنُوا

أعمالِهِ.» ِبحَسَِب واِحدٍ كُّلَ ُأجازِي وَإنِّي وَمَشاعِرِهِْم، النّاِس بِأفكارِ ٌ عالِم بِأنِّي
لَهُْم: فَأقوُل ِ العَمِيقَة يطاِن الّشَ بِأسرارِ يُدعَى ما يَعرِفُوا وَلَْم ِياتِيْرا، ث فِي َ عالِيم َّ الت ِ هَذِه بِعُونَ َّ يَت لا الَّذِيَن ُ ة َّ البَقي «أمّا ٢٤

َمجِيئِي.» ِلحـِينِ لَدَيكُْم بِما فَقَْط كُوا تَمَّسَ ٢٥ ُأْخرَى، ً أعباء ُأحَمِّلـَكُْم لَْن
الُأمَِم، كُّلِ عَلَى ً ُسلطانا ُأعطِيهِ النِّهايَةِ، ى َّ َحت وَصاياَي يُطِيُع وَ ُ يَنتَصِر «مَْن ٢٦

حَدِيدٍ، مِْن بِقَِضيٍب ‹فَيَحكُمُهُْم ٢٧
٧ الفَخّارِ.› ُ ِجرار مُ ُتحَّطَ َكما وَُيحَّطِمُهُْم

9 :2 مزمور ٢:٢٧ ٧



١٤ : ٣ يا رُؤ ١٩١٨ ٢٨ : ٢ يا رُؤ

أيضاً. بِح الّصُ َكوَكَب ُ يَنتَصِر مَْن أمنَُح فَإنِّي ٢٨ أبِي، مِْن لطانَ الّسُ هَذا أخَذُت أنِّي «وَبِما
لِلكَنائِِس.» وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما فَلْيَسمَْع ُأذٌُن، ُ لَه مَْن ٢٩

٣
ساْردِس ِ َكنِيسَة إلَى يَسُوعَ ُ رِسالَة

ساْردَِس: ِ َكنِيسَة مَلاِك إلَى «اكتَْب ١

بعَةُ: الّسَ ُجومُ ُّ وَالن ُ بعَة الّسَ ِ الله أرواُح ُ لَه مَْن يَقُوُل «هَكَذا
ُ ه َّ لِأن لَدَيَك، تَبَقى ما ِّ وَقَو مُتَنَبِّهاً، ُكْن ٢ مَيٌِّت. ِ الحَقِيقَة فِي َك َّ أن مََع حَيٌّ، ََّك بِأن مَعرُوٌف ََّك وَأن أعمالََك، ُ أعلَم «أنا
إْن وَتُْب. بِها اعمَْل وَسَمِعتَها. يتَها َلَّقَ ت َّتِي ال َ عالِيم َّ الت رِ َّ تَذَك لِذا ٣ اللهِ. أمامَ ً صاِلحَة أعمالََك أِجْد لَْم فَأنا المَوِت! مَِن يٌب قَرِ
النّاِس بَعَض ساْردَِس فِي لَدَيَك فَإّنَ ذَلَِك، مََع ٤ أِجيءُ. ٍ ساعَة ِ أيِّة فِي ُ تَعلَم فَلا ، كَلِّصٍ إلَيَك آتِي فَإنِّي تَستَيقِْظ، لَْم

ونَ.» مُستَِحّقُ هُْم لِأّنَ البَياِض ِ ناِصعَة ٍ بِألبِسَة مَعِي َسيَِسيرُونَ هَؤُلاءِ ِيابِهِْم. ث ِ َطهارَة عَلَى حافَظُوا الَّذيَن
أبِي أمامَ ِ بِاْسمِه َسأعتَرُِف بَْل َياةِ، الح كِتاِب مِْن ُ اْسمَه َ أمحُو وَلَْن مِثلَها، َ بَيضاء مَلابَِس َسيَرتَدِي ُ يَنتَصِر «مَْن ٥

وَمَلائَِكتِهِ.
لِلكَنائِِس.» وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما فَلْيَسمَْع ُأذٌُن، ُ لَه مَْن ٦

فِيلادَلْفِيا ِ َكنِيسَة إلَى يَسُوعَ ُ رِسالَة
فِيلادَلفِيا: ِ َكنِيسَة مَلاِك إلَى «اكتُْب ٧

ً بابا أغلََق وَإْن يُغلِقَهُ، أْن يَستَطِيُع أحَدَ لا ً بابا فَتََح إْن الَّذِي داوُدَ، مِفتاُح ُ مَعَه الَّذِي الحَّقُ وُس القُّدُ يَقُوُل «هَكَذا
يَفتَحَهُ: أْن يَستَطِيُع أحَدَ لا

ََّك أن إلّا ةِ، َّ القُو قَلِيُل َك َّ أن فَمََع يُغلِقَهُ. أْن أحَدٌ يَستَطِيُع لا ً بابا أمامََك أفتَُح إنِّي وَها أعمالََك. أعرُِف «أنا ٨

هُْم أّنَ مََع يَهُودٌ، هُْم أّنَ عُونَ وَيَّدَ يطاِن، الّشَ مَجْمَِع إلَى يَنتَمُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك أمّا ٩ اْسمِي. عَِن تَتَخَّلَ وَلَْم تَعلِيمِي َحفِظَت
تَعلِيمِي َحفِظَت لَقَْد ١٠ أنَت. أحبَبتَُك بِأنِّي وَُأعَّرِفُهُْم أمامََك، يَنحَنُونَ فَسَأجعَلُهُْم كاذِبُونَ، هُْم بَْل كَذَلَِك، لَيسُوا
يباً. قَرِ َسآتِي ١١ الأْرِض. ُسّكاِن جَمِيُع فَيُمتََحُن يباً، قَرِ ِ بِه ُ العالَم ُّ َسيَمُر الَّذِي ِ بَة جرِ َّ الت زَمَِن فِي َسأحفَظَُك لِذَلَِك بَِصبرٍ،

إكلِيلََك.» أحَدٌ يَسلِبََك لا ى َّ َحت لَدَيَك، بِما ْك تَمَّسَ
القُدِس وَاسْمَ إلَهِي اسْمَ عَلَيهِ وََسأكتُُب أبَداً. ُ مِنه َيخرَُج وَلَْن اللهِ، هَيكَِل فِي ً عَمُودا َسيُصبُِح يَنتَصِرُ، «مَْن ١٢

الجَدِيدَ. اْسمَِي عَلَيهِ َسأكتُُب َكما إلَهِي. عِندِ مِْن ماءِ الّسَ مَِن َستَنزُِل َّتِي ال ِ الجَدِيدَة
لِلكَنائِِس.» وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما فَلْيَسمَْع ُأذٌُن، ُ لَه مَْن ١٣

ة َّ لاوُدِِكي ِ َكنِيسَة إلَى يَسُوعَ ُ رِسالَة
ةَ: َّ لاوُدِِكي ِ َكنِيسَة مَلاِك إلَى «اكتُْب ١٤

اللهِ: ِ خَلِيقَة ُ حاِكم وَالأمِينُ، الّصادُِق الّشاهِدُ الآمِين،٨ يَقُوُل «هَكَذا
٣:١٤ ٨

«الحق.» يعني وهو يسوع، الرب أسماء من كاسم هنا اللفظ هذا يستخدم الآمين.



١٠ : ٤ يا رُؤ ١٩١٩ ١٥ : ٣ يا رُؤ

فاتِرٌ، ََّك لِأن ١٦ حارّاً! أْو ً بارِدا ُكنَت لَوْ ى َّ أتَمَن حارّاً. وَلا ً بارِدا لَسَت َك َّ أن وَأعرُِف أعمالََك، أعرُِف «أنا ١٥

َمِي!» ف مِْن ُأكَ َّ َسأتَقَي لِذَلَِك بارِداً، وَلا ً حارّا وَلَْسَت
فَقِيرٌ، فَقَةِ، لِلّشَ ٌ مُثِير بائٌِس، َك َّ أن ُ تُدرِك لا َك َّ لـَِكن َشيئاً،› أحتاُج وَلا ً ِيّا ثَر أصبَحُت وَقَْد غَنِيٌّ، ‹أنا «تَقُوُل: ١٧

لِتَرتَدِيها، َ بَيضاء مَلابَِس مِنِّي اْشتَرِ َحّقاً. ً غَنِيّا فَتُصبَِح بِالنّارِ، ًى مَُصّفَ ً ذَهَبا مِنِّي تَشتَرَِي أْن أنَصحَُك ١٨ ياٌن. وَعُر أعمَى
هَأنَذا ٢٠ تُْب. َّ ثُم ً ورا ُّ غَي فَكُْن ، ُأِحّبُ مَْن كُّلَ وَُأؤَدُِّب ُ خ ُأوَّبِ إنِّي ١٩ فَتُبصِرَ. لِعَينَيَك، ً وَدَواء المُِشينَ، يََك عُر فَتُخفِي

مَعِي.» ى َّ وَيَتَعَش مَعَهُ، ى َّ وَأتَعَش بَيتِهِ، إلَى َسأدخُُل الباَب، وَفَتََح َصوتِي أحَدٌ سَمـِـَع إْن وَأقرَعُ. الباِب عَلَى واقٌِف
عَرِشهِ. عَلَى أبِي مََع َلَسُت فَج أنا، انتَصَرُت َكما ً تَماما عَرشِي، عَلَى مَعِي َيجلَِس أْن َسُأعطِيهِ ُ يَنتَصِر «مَْن ٢١

لِلكَنائِِس.» وُح ُّ الر ُ يَقُولُه ما فَلْيَسمَْع ُأذٌُن، ُ لَه مَْن ٢٢

٤
المُستَقبل يَرَى يُوَحنّا

البُوِق َكَصوِت وَكانَ قَبُل. مِْن ُ سَمِعْتُه الَّذِي وَت الّصَ سَمِعُْت َّ ثُم ماءِ. الّسَ فِي مَفتُوٍح ِباٍب ب فَإذا نَظَرُت، هَذا بَعدَ ١

فِي ً عَرشا فَرَأيُت وُح، ُّ الر غَمَرَني الحاِل وَفي ٢ هَذا.» بَعدَ َيحْدَُث أْن بُّدَ لا ما يََك لُِأرِ هُنا، «اصعَْد يَقوُل: وَ يُكَلِّمُنِي
بِالعَرِش وَُيحِيُط وَالعَقِيِق، كَاليَشَِب ً مُتَألِّقا العَرِش عَلَى الجالُِس وَكانَ ٣ العَرِش. عَلَى َيجلُِس الَّذي وَرَأيُْت ماءِ، الّسَ

دِ. مُّرُ ُّ كَالز يَلمَُع قُزٍَح قَوُس
ِجينَ َّ وَمُتَو بَيضاءَ، ً ِيابا ث لابِسينَ َشيخاً، وَعِشرُونَ ٌ أربَعَة عَلَيها َيجلُِس ً عَرشا يَن وَعِشرِ ً أربَعَة العَرِش َحوَل وَرَأيُْت ٤
أرواُح ِهيَ لَهٍَب، مِْن ُشعلاٍت َسبُع العَرِش وَأمامَ وَرُعُودٌ، بُرُوٌق العَرِش مَِن تَنبَعُِث وَكانَْت ٥ ذَهٍَب. مِْن بِتِيجاٍن

بعَةُ. الّسَ ِ الله
َمخلُوقاٍت ُ أربَعَة ِبِهِ، َجوان مِْن جانٍِب كُّلِ وَإلَى العَرِش، وَأمامَ ُّجاِج. الز ًمَِن َشّفافا ً َبحْرا ُ يُشبِه ما العَرِش أمامَ وَكانَ ٦

ُ وَجه ُ لَه وَالثّالَِث ورَ، َّ الث ُ يُشبِه وَالثّانِي الأَسدَ، ُ يُشبِه ُل الأّوَ َخلُوُق الم كانَ ٧ خَلٍف. وَمِْن أماٍم مِْن ٌ َكثيرَة عُيوٌن لَها
ِ هَذِه كانَْت وَالدّاِخِل. الخارِِج مَِن العُيُونُ وَتُغَّطِيها أجنِحَةٍ، ُ ة َّ ِست مِنها لِكُّلٍ وَكانَ ٨ الّطائِرَ. سرَ َّ الن ُ يُشبِه وَالرّابـِـُع إنساٍن،

تَقوُل: وَهيَ نَهاراً، وَلا ً لَيلا سبِيِح َّ الت عَِن ُف َّ تَتَوَق لا َخلُوقاُت الم

ُ الإلَه ّبُ َّ الر وٌس قُّدُ وٌس، قُّدُ وٌس، «قُّدُ
شَيءٍ. كُّلِ عَلَى ُ القادِر
كانَ، وَالَّذِي الكائُِن،

َسيَأتِي.» وَالَّذِي

كانَ ١٠ ذَلَِك، فَعَلَِت ما َّ وَكُل الآبِدِيَْن. أبَدِ إلَى الحَّيُ َ هُو الَّذي العَرِش، عَلَى الجالَِس ُ وَتَشكُر ُ وَتُكَرِّم ُمَجِّدُ ت كانَْت ٩

ُلقُونَ ي َّ ثُم الآبِدِيَْن. أبَدِ إلَى ٌ حَيّ َ هُو ذِي َّ لِل وَيَسجُدُونَ العَرِش، عَلَى الجالِِس أمامَ ونَ ُّ َيخِر وَالعِشرُونَ ُ الأربَعَة يُوُخ الّشُ
يَقولونَ: وَ عَرِشهِ أمامَ بِتِيجانِهِْم



١٣ : ٥ يا رُؤ ١٩٢٠ ١١ : ٤ يا رُؤ

إلَهُنا، ّبُ َّ الر ها «أّيُ ١١
وَالقُدرَةَ، وَالإكرامَ َجدَ الم تَستَِحّقُ أنَت

الأشياءِ. كُّلَ َصنَعَْت ََّك لِأن
مَوُجودَةٌ، بِإرادَتَِك فَهَِي
خُلِقَْت.» قَْد وَبِإرادَتَِك

٥
أختاٍم. ِ بِسَبعَة ً َمختُومَة ُ اللَفيفَة كانَِت ٢ وَجهَْيها. عَلَى ُكتَِب وَقَْد العَرِش، عَلَى لِلجالِِس ُمنَى الي اليَدِ فِي ً لَفِيفَة رَأيُت َّ ثُم ١

أحَدٌ يَستَطـِـْع لَْم لـَِكْن ٣ فِيفَةَ؟» َّ الل يَفتََح وَ الأختامَ َ يَكسِر أْن يَستَِحّقُ «مَْن عاٍل: بَِصوٍت يُنادِي ً ًَجبّارا مَلاكا وَرَأيُت
ً َكثيرا أبكي فَأخَْذُت ٤ الأْرِض! َتحَت وَلا الأْرِض عَلَى وَلا ماءِ الّسَ مَِن أحَدَ لا بِداِخلِها. ما لِيَرَى َ فِيفَة َّ الل يَفتََح أْن
مِْن الَّذِي الأَسد٩ُ ها تَبِك، «لا يُوِخ: الّشُ أحَدُ لِي فَقاَل ٥ فِيها. ما َ وَيَنظُر َ فِيفَة َّ الل يَفتََح أْن يَستَِحّقُ أحَدٌ يُوجَْد لَْم ُ ه َّ لأن

فِيفَةَ.» َّ الل يَفتََح وَ َ بعَة الّسَ الأختامَ َ يَكسِر أْن ٌ قادِر َ وَهُو انتَصَرَ، قَدِ َ داوُد نَسِل وَمِْن يَهُوذا ِ قَبِيلَة
مَذبُوٌح. ُ ه َّ أن لَو َكما َمَُل الح وَكانَ يُوُخ. وَالّشُ ُ الأربَعَة َخلُوقاُت الم ُ وََحولَه العَرِش، أمامَ الوََسِط فِي ً واقِفا َمََل الح رَأيُت َّ ثُم ٦

مَِن َ فِيفَة َّ الل وَأخَذَ مَ تَقَّدَ َّ ثُم ٧ الأْرِض. كُّلِ إلَى ُأرِسلَْت َّتِي ال ِ بعَة الّسَ ِ الله أرواُح ِهيَ أعيُنٍ وََسبُع قُرُوٍن ُ َسبعَة ُ لَه كانَْت
واِحدٍ وَكُّلُ أمامَهُ، وَالعِشرُونَ ُ الأربَعَة يُوُخ وَالّشُ ُ الأربَعَة َخلُوقاُت الم َسجَدَِت عِندَها ٨ العَرِش. عَلَى لِلجالِِس ُمنَى الي اليَدِ
فَيَقولونَ: ً جَدِيدَة ً تَرنِيمَة يُرَنِّمُونَ كانُوا ٩ سينَ. المُقَّدَ المؤمِنينَ َصلَواُت َ هُو الَّذِي بِالبَُخورِ، ٌ مَملوء ٌ وَوِعاء ٌ قَيثارَة ُ مَعَه مِنهُْم

َ فِيفَة َّ الل تَأخُذَ أْن مُستَِحّقٌ «أنَت
ذُِبحَت، ََّك لِأن أختامَها، َ تَكسِر وَأْن

للهِ ً َشعبا َيَت اشتَر وَبِدَمَِك
ةٍ. وَُأمَّ وََشعٍب ٍ وَلُغَة عَِشيرَةٍ كُّلِ مِْن
لإلَهِنا، ً وَكَهَنَة مَملـَكَةً، وََجعَلتَهُْم ١٠

الأْرَض.» وََسيَسُودُونَ
مَلايِينَ فَكانُوا يُوِخ، وَالّشُ َخلُوقاِت وَالم العَرِش َحوَل وا التَّفُ الَّذِيَن ِ المَلائِكَة مَِن العَدِيدِ أصواَت وَسَمِعُت نَظَرُت َّ ثُم ١١

عاٍل: بَِصوٍت يَقُولُونَ وَهُْم ١٢ وَمَلايِينَ!

وَالغِنَى، َ القُدرَة يَْستَِحّقُ المَذبُوُح َمَُل «الح
سبِيِح.» َّ وَالت َجدِ وَالم وَالـكَرامَةِ، ةِ َّ وَالقُو ِ وَالحِْكمَة

تَقُوُل: ِ بِأسرِه الـَكوِن َمخلُوقاِت كُّلَ البَحرِ، وَفِي وََتحتَها الأْرِض وَعَلَى ماءِ الّسَ فِي َمخلُوٍق كائٍِن كُّلَ سَمِعُْت َّ ثُم ١٣

٥:٥ ٩
يسوع. الرب إلى إشارة الأسد.



١٧ : ٦ يا رُؤ ١٩٢١ ١٤ : ٥ يا رُؤ

وَلِلحَمَِل، العَرِش عَلَى «لِلجالِِس
وَالقُدرَةُ، َجدُ وَالم ُ وَالـكَرامَة سبِيُح َّ الت

الآبِدِيَن.» أبَدِ إلَى

وََسجَدُوا. يُوُخ الّشُ انحَنَى َّ ثُم «آمِيْن،» الأربَعَةُ: َخلُوقاُت الم وَقالَِت ١٤

٦
الأختام يُفتَُح َمُل الح

عدِ: َّ الر َكَصوِت بَِصوٍت يَقُوُل ِ الأربَعَة َخلُوقاِت الم أحَدَ وَسَمِعُْت فَنَظَرُْت بعَةِ. الّسَ الأختاِم َل أّوَ َمَُل الح وَفَتََح ١

خَرََج َّ ثُم إكلِيٌل. رَأِسهِ وَعَلَى قَوساً، يَحمُِل عَلَيهِ الرّاِكُب وَكانَ أماِمي، يَقُِف أبيَُض َجوادٌ وَإذا فَنَظَرُت ٢ «تَعاْل!»
بَعدُ. َ يَنتَصِر وَلـِكَْي ً مُنتَصِرا ِ ِبجَوادِه

وَقَْد كَالنّارِ، ُ أحمَر ُ آخَر َجوادٌ خَرََج حينَئِذٍ ٤ «تَعاَل!» يَقُوُل: الثّانِي َخلُوَق الم فَسَمِعُت الثّانِي، َ الخَتْم َمَُل الح فَتََح َّ ثُم ٣

بَعضاً. بَعضُهُْم لِيَقتُلوا النّاَس وَيَدفََع الأْرِض، مَِن لامَ الّسَ لِيَنزِعَ ً وَُسلطانا ً عَظِيما ً َسيفا عَليهِ الرّاِكُب مُنَِح
وَالرّاِكُب أماِمي، ُ أسوَد َجوادٌ وَإذا فَنَظَرُت «تَعاَل!» يَقُوُل: الثّالَِث َخلُوَق الم فَسَمِعُت الثّالَِث، َ الخَتْم َمَُل الح فَتََح َّ ثُم ٥

يَوٍم، ِ بِأْجر َمٍح ق «مِكياُل١٠ يَقُوُل: ِ الأربَعَة َخلُوقاِت الم وََسِط مِْن وَت الّصَ ُ يُشبِه ما سَمِعُْت َّ ثُم ٦ ِيَدِهِ. ب ً مِيزانا يَحمُِل عَلَيهِ
بِيذَ!» َّ الن وَلا يتُوِن َّ الز زَيَت تُفِسْد لا لـَِكْن يَوٍم. ِ بِأْجر َشعِيرٍ مَكاييِل ُ وَثَلاثَة

يَقُِف شاِحٌب ُ أصفَر َجوادٌ وَإذا فَنَظَرُت، ٨ «تَعاَل!» يَقُوُل: الرّابـِـَع َخلُوَق الم فَسَمِعُت الرّابـِـَع، َ الخَتْم َمَُل الح فَتََح َّ ثُم ٧

النّاَس لِيَقتُلا الأْرِض، ُبِع ر ًعَلَى ُسلطانا مُنِحا قَْد وَكانا يَةُ.» «الهاوِ ُ وَيَتبَعُه «المَوَت،» يُدعَى عَلَيهِ الرّاِكُب وَكانَ أماِمي.
المُتَوَّحِشَةِ. َيواناِت وَالح ِ َجاعَة وَالم بِالحَرِب

شَهادَتِهِْم. وَلِأجِل اللهِ ِ رِسالَة لِأجِل قُتِلُوا الَّذِيَن نُفُوَس المَذَبحِ َتحَت فَرَأيُت الخامَِس، َ الخَتْم َمَُل الح فَتََح َّ ثُم ٩

يّانا؟» إ لِقَتلِهِْم وَتُعاقِبَهُْم الأْرِض ُسّكانَ َستَدِيُن مَتَى ، وَالحَّقُ وُس القُّدُ ّبُ َّ الر ها «أّيُ وَقالوا: عَظِيٍم بَِصوٍت فَصَرَُخوا ١٠

ُ وَإخوَتِهِم الخُّداِم رِفاقِهِمُ جَمِيِع ُ عَدَد يَكتَمَِل ى َّ ًَحت قَلِيلا ثُوا َّ َي يَتَر أْن إلَْيهِْم وَُطلَِب أبيََض. ً با ثَو مِنهُْم كُّلٌ مُنَِح قَدَ وَكانَ ١١
أيضاً. َسيُقتَلُونَ الَّذِيَن

الحِدادِ، كَلِباِس َ َسوداء أصبََحْت مُس وَالّشَ حَدََث. قَْد عَظِيٍم بِزِلزاٍل وَإذا فَنَظَرُت الّسادَِس، َ الخَتْم َمَُل الح فَتََح َّ ثُم ١٢

ٌ رِيح ها ُّ تَهُز حينَ ِ َجرَة الّشَ عَِن النّاِضجِ ُ غَيْر التِّينُ يَسقُُط َكما الأْرِض عَلَى َسقَطَْت ماءِ الّسَ ُنجُومُ ١٣ ِم. كَالدَّ أصبََح وَالبَدرُ
مُلُوكُ ١٥ مَواِضعِها. عَْن وَالجُزُرِ الجِباِل جَمِيُع وَزُحزَِحْت الوَرَِق. مَِن ٍ كَلَفِيفَة يَْت وَُطوِ ماءُ، الّسَ وَانقَسَمَِت ١٤ ةٌ. َّ ي قَوِ
وَبَينَ الـكُهُوِف فِي اختَبَُأوا وَعَبِيداً، ً أحرارا النّاِس وَكُّلُ المَراكِزِ، وَأصحاُب ُ وَالأغنِياء ُيُوِش الج ُ وَقادَة وَحُّكامُهُ، العالَِم
وَعَْن العَرِش عَلَى الجالِِس وَجهِ عَْن وََخبِّئِينا عَلَينا، «اسقُطِي ُخورِ: وَالّصُ لِلجِباِل وَقالوا ١٦ الجِباِل، عَلَى َّتي ال ُخورِ الّصُ

مُودَ؟» الّصُ يَستَطِيُع الَّذِي ذا فَمَْن العَظِيمُ، ِ غََضبِه يَومُ حَّلَ لَقَْد ١٧ َمَِل! الح غََضِب
٦:٦ ١٠

بقليل. اللتر حجم من أكبر وهي القمح، من اليومية الجندي حصة هي وكانت ُمنيّة،» «ث حرفياً: مكيال.



١٤ : ٧ يا رُؤ ١٩٢٢ ١ : ٧ يا رُؤ

٧
إسرائيل بَني مِْن ُختِموا الَّذيَن ُ عَدَد

تَهُّبَ كَيلا ِ الأربَعَة الأْرِض ياِح ِ بِر ُمِسكُونَ ي الأربَعَةِ، الأْرِض زَوايا عَلَى يَقِفُونَ ِ مَلائِكَة َ الأربَعَة رَأيُت هَذا بَعدَ ١
. الحَّيِ ِ الإلَه َ َختْم يَحمُِل رِق، َّ الش مَِن ً قادِما ً مَلاكا رَأيُت َّ ثُم ٢ َشجَرَةٍ. ةِ َّ أي عَلَى وَلا البَحرِ عَلَى وَلا الأْرِض عَلَى لا ٌ رِيح
لا تُؤذُوا «لا ٣ فَقاَل: وَالبَحرَ، الأْرَض وا يَضُرُّ أْن ِيَدِهِْم ب الَّذِيَن ِ الأربَعَة ِ المَلائِكَة عَلَى عَظِيٍم بَِصوٍت المَلاكُ فَصَرََخ
ً مِئَة فَكانُوا ُختِمُوا الَّذِيَن َ عَدَد سَمِعُْت َّ ثُم ٤ ِجباهِهِْم. عَلَى ِبخَتٍْم إلَهِنا عِبادَ َ ُمَيِّز ن ى َّ َحت الأشجارَ، وَلا َ البَحر وَلا الأْرَض

ِيَل: إسرائ بِنِي مِْن عَِشيرَةٍ كُّلِ مِْن ً ألْفا وَأربَعينَ ً وَأربَعة
يَهُوذا، ِ قَبِيلَة مِْن مِنهُْم ً ألفا َ عَشَر اثنا ٥

رَُأوبَيْنَ، ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا
جادَ، ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا

أِشيرَ، ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا ٦
نَْفتالِي، ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا
ى، َّ مَنَس ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا

ِشمْعُونَ، ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا ٧
لاوِي، ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا
يّساكِرَ، ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا

َبُولُونَ، ز ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا ٨
يُوُسَف، ِ عَِشيرَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا

بَنْيامِيْنَ. ِ قَبِيلَة مِْن ً ألفا َ عَشَر وَاثنا
الُأمَم كُّلِ مِْن ٌ غَفِير جَمٌْع

العَرِش أمامَ يَقِفُونَ كانُوا وَلُغَةٍ. وََشعٍب وَعَِشيرَةٍ ةٍ ُأمَّ كُّلِ مِْن ُيحصَى، لا عَظِيٍم بِجَمٍع فَإذا نَظَرُت، هَذا بَعدَ ٩

الجالِِس إلَهِنا ِيَدِ ب َلاُص «الخ وَيَهتِفونَ: ١٠ أيدِيهِْم، فِي َنخِيٍل ُسعَُف وَيَحمِلُونَ بَيضاءَ، ً ِيابا ث يَرتَدُونَ وَهُْم َمَِل الح وَأمامَ
للهِ وََسجَدُوا الأربَعَةِ، ةِ َّ َي الح ِناِت وَالكائ يُوِخ وَالّشُ العَرِش، أمامَ الواقِفِينَ ِ المَلائِكَة كُّلُ َّ فَخَر ١١ َمَِل.» الح ِيَدِ وَب العَرِش، عَلَى

وَقالوا: ١٢

وَالحِْكمَةُ، َجْدُ وَالم َمْدُ الح «آمِين!
ةُ، َّ وَالقُو ُ وَالقُْدرَة وَالإكْرامُ، ُ وَالشُكْر

آميْن.» الآبِديَن، أبَدِ إلَى لإلَهِنا

أتُوا؟» أيَن وَمِْن البَيضاءَ، الأثواَب يَرتَدُونَ الَّذِيَن ُأولَئَِك هُْم «مَْن يُوِخ: الّشُ أحَدُ َسألَنِي عِندَها ١٣

تَعلَمُ!» أنَت «َسيِّدِي، فَأَجبتُهُ: ١٤



٤ : ٩ يا رُؤ ١٩٢٣ ١٥ : ٧ يا رُؤ

َسيَكُونُونَ لِذَلَِك ١٥ بَيضاءَ. فَصارَْت َمَِل الح بِدَِم أثوابَهُْم غَسَلُوا لَقَْد العَظِيمَةِ. ِ يقَة الّضِ مَِن أتَوا الَّذِيَن هُمُ «إّنَ لِي: فَقاَل
يَعطَشُونَ. وَلا ً أبَدا َيجُوعُونَ فَلا ١٦ ِلُهُْم، ّ َسيُظَل العَرِش عَلَى وَالجالُِس وَلَيلاً. ً نَهارا ِ هَيكَلِه فِي ُ يَعبُدُونَه وَ اللهِ، عَرِش أمامَ
ماءِ ِيِع يَناب إلَى يَقُودُهُْم وَ َسيَرعاهُْم العَرِش أمامَ الَّذِي َمََل الح لِأّنَ ١٧ لاذِعَةٍ، حَرارَةٍ ُ ة َّ أي وَلا تَؤذِيَهُْم لَْن مُس وَالّشَ

عُيُونِهِْم.» مِْن ٍ دَمعَة كَّلَ ُ الله وََسيَمسَُح َياةِ. الح
٨

الّسابـِـع ُ الخَتْم
الواقِفِينَ َ بعَة الّسَ َ المَلائِكَة وَرَأيُت ٢ ساعَةٍ. نِصَف ماءِ الّسَ فِي مُت الّصَ فَسادَ الّسابـِـَع، َ الخَتْم َمَُل الح َ َكسَر عِندَها ١

ُ لِيُقَّدِمَه َكثِيرٌ، وََبخُورٌ ٌ ة َّ ذَهَبِي ٌ مِبَخرَة ُ وَمَعَه المَذَبحِ عِندَ وَوَقََف ُ آخَر مَلاكٌ أتَى َّ ثُم ٣ أبواٍق. َ َسبعَة حَمَلُوا وَقَْد اللهِ، أمامَ
تَصاعَدَ المَلاِك، يَدِ مِْن ِ الله أمامَ ُ البَُخور فَتَصاعَدَ ٤ العَرِش. أمامَ هَبِيَّ الذَّ المَذَبحِ عَلَى ِسينَ المُقَّدَ ِ الله َشعِب َصلَواِت مََع
فَحَدَثَْت الأْرِض، إلَى وَرَماها ، المَذَبحِ مَِن ِناٍر ب وَمَلأها ِبَخرَةَ، الم المَلاكُ أخَذَ َّ ثُم ٥ ِسينَ. المُقَّدَ ِ الله َشعِب َصلَواِت مََع

الأْرُض! وَزُلزِلَِت وَبُروُق رُعودٌ
أبواقِهِم فِي يَنفُُخونَ ُ بعَة الّسَ ُ المَلائِكَة

فِي ُل الأّوَ المَلاكُ فَنَفََخ ٧ أبواقِهِْم. فِي يَنفُُخوا لـِكَي وا فَاْستَعَّدُ بعَةَ، الّسَ الأبواَق يَحمِلُونَ الَّذِيَن ُ بعَة الّسَ ُ المَلائِكَة أمّا ٦

الأخضَرِ. العُْشِب وَكُّلُ الأشجارِ ُلُْث وَث الأْرِض ُلُْث ث فَحُرَِق الأْرِض، عَلَى وَُألقِيا ِم، بِالدَّ مَمزُوجاِن وَنارٌ بَرَدٌ َ فَظَهَر بُوقِهِ،
وَماَت ٩ دٍَم، إلَى البَْحرِ ُلُْث ث َل َّ فَتََحو البَحرِ، فِي مُشتَعٍِل َكبِيرٍ ِبجَبٍَل ُ أشبَه ٌ شَيء فَُألقَِي بُوقِهِ، فِي الثّانِي المَلاكُ وَنَفََخ ٨

فُِن. الّسُ ُلُْث ث وَدُمِّرَ البَحرِ، فِي كانَْت َّتِي ال ِ ة َّ َي الح ِناِت الكائ ُلُْث ث
ِيِع. اليَناب مِياهِ وَعَلَى الأنهُرِ ُلِْث ث عَلَى ماءِ الّسَ مَِن كَالمِشعَِل مُلْتَهٌِب ٌ َكبِير َنجمٌ فَسَقََط بُوقِهِ، فِي الثّالُِث المَلاكُ وَنَفََخ ١٠

مِْن بُوا شَرِ هُْم لِأّنَ ماتُوا وََكثِيرُونَ كَالأفسَنْتينِ، ةً مُّرَ ها ُّ كُل ِياهِ الم ُلُْث ث َ فَصار «الأفسَنْتِيْنَ»١١ جِم َّ الن ذَلَِك اسْمُ وَكانَ ١١

ةً. مُّرَ صارَْت ها لِأّنَ ِياهِ الم تِلَك
وَهَكَذا إشعاعِها. ُلَْث ث فَفَقَدَْت ُجوِم، ُّ الن ُلُْث وَث القَمَرِ ُلُْث وَث مِس الّشَ ُلُْث ث فَضُرَِب ِ بُوقِه فِي الرّابـِـُع المَلاكُ نَفََخ َّ ثُم ١٢

يُل. َّ الل وَكَذَلَِك ُضوئِهِ، ُلَْث ث ُ هار النَّ فَقَدَ
ِ المَلائِكَة أبواِق أصواِت بِسَبَِب الأْرِض، لِسُّكاِن َيُل الو َيُل الو َيُل «الو يَصرُُخ: ًوَ عالِيا ُ يَطِير ً نَسرا وَسَمِعُْت نَظَرُْت َّ ثُم ١٣

أبواقِهِْم!» فِي َسيَنفُُخونَ الَّذِيَن الباقينَ ِ لاثَة َّ الث
٩

يُؤَدِّي الَّذِي فَِق َّ الن مِفتاَح ُأعطَِي وَقَْد الأْرِض، إلَى ماءِ الّسَ مَِن يَسَقُُط ً نَجما فَرَأيُت ِ بُوقِه فِي الخامُِس المَلاكُ وَنَفََخ ١

بِسَبَِب ُ ماء وَالّسَ مُس الّشَ فَأظلَمَِت عَظِيٍم. فُرٍن كَدُخاِن دُخاٌن مِنها فَخَرََج يَةِ، الهاوِ َ هَة َّ فُو جمُ َّ الن فَتََح َّ ثُم ٢ يَةِ. الهاوِ إلَى
عَلَى العَقارِِب ِ َكقُدرَة ً قَدرَة الجَرادُ وَُأعطَِي الأْرِض. إلَى جَرادٌ خاِن الدُّ مَِن خَرََج َّ ثُم ٣ هَةِ. َّ الفُو مَِن المُنبَعِِث خاِن الدُّ
لَهُْم لَيَس الَّذِيَن النّاَس فَقَِط بَْل َشجَرَةٍ، أْو َ أخضَر نَباٍت أّيَ وَلا الأْرِض، عُشَب يُؤذَِي لا أْن ُ لَه وَقِيَل ٤ الأْرِض.

٨:١١ ١١
المرير. للحزن رمز هنا وهو المرارة، شديد نبات الأفسنتين.
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العَقرَِب. ُ لَدغَة ُ تُسَبِّبُه كَالَّذي ً عَذابا شُهُوٍر ِ َمسَة ِلخ يُعَّذِبَهُْم أْن بَْل يَقتُلَهُْم، بِأْن ُ لَه يُسمَْح وَلَْم ٥ ِجباهِهِْم. عَلَى ِ الله ُ َختْم
مِنهُْم. المَوُت َ فَيَْختَبِئ المَوِت، إلَى َسيَتُوقُونَ َيجِدُونَهُ. فَلا المَوَت النّاُس َسيَطلُُب الوَقِت، ذَلَِك وَِخلاَل ٦

النّاِس. َكوُُجوهِ وَوُُجوهُها هَِب، الذَّ مَِن ً تِيجانا ُ يُشبِه ما رُؤُوسِها عَلَى لِلحَرِب، ً ة مُعَّدَ ً ُخيُولا ُ يُشبِه الجَرادُ وَكانَ ٧

َكَصوِت أجنَِحتِها وََصوُت حَدِيدٍ، مِْن كَدُرُوٍع ُصدُورُها ٩ الُأُسودِ. كَأسناِن وَأسناٌن النِّساءِ، َكشَعرِ ٌ َشعر لَها كانَ ٨

وَلَها لادِغَةٌ، ٌ بَر إ أذنابِها وَفِي العَقارِِب، كَأذناِب أذناٌب لَها ١٠ المَعرَكَةِ. َ َنحو تَندَفـِـُع ٌ َكثِيرَة ُخيُوٌل ها ُّ َتجُر باٍت عَرَ
ونُ،»١٢ «أبَّدُ ةِ َّ ي بِالعِبرِ ُ اْسمُه الَّذِي يَةِ، الهاوِ مَلاكُ َ هُو الجَرادِ هَذا مَلاكُ وَكانَ ١١ شُهُوٍر. ِ َمسَة ِلخ النّاَس تُعَّذَِب أْن ُ القُدرَة

هَذا. بَعدَ آخَراِن يلاِن وَ َسيَأتِي لـَِكْن ُل، الأّوَ َيُل الو مَضَى لَقَْد ١٢ ونُ.»١٣ ُّ «أبُولِّي ةِ َّ ِي اليُونان وَفِي
فَقاَل ١٤ اللهِ. أمامَ الَّذِي هَبِيِّ الذَّ لِلمَذَبحِ ِ الأربَعَة القُرُوِن مَِن ً َصوتا فَسَمِعُت بُوقِهِ، فِي الّسادُِس المَلاكُ وَنَفََخ ١٣

وَهَكَذا ١٥ العَظِيِم.» الفُراِت نَهرِ ِبجوارِ ديَن َّ المُقَي َ الأربَعَة َ المَلائِكَة «حَرِّرِ البُوُق: ُ مَعَه كانَ الَّذِي الّسادِِس لِلمَلاِك وُت الّصَ
. البَشَرِّيِ الجِنِس ُلَْث ث يَقتُلُوا ى َّ َحت نَةِ، وَالّسَ هرِ َّ وَالش وَاليَوِم ِ الّساعَة لِتِلَك وا ُأعِّدُ قَْد كانُوا الَّذِيَن ُ الأربَعَة ُ المَلائِكَة رَ َّ َتحَر

َكما وَفُرسانُها ُيُوُل الخ لِي بَدَْت ياَي رُؤ وَفِي ١٧ عَدَدَهُْم. سَمِعُْت فَقَْد فارٍِس، مِليُونَ مِئَتَي الفُرساِن ُ عَدَد وَكانَ ١٦

كَرُؤُوِس ُيُوِل الخ رُؤُوُس ُصفرَتِها. فِي يِت وَكالـِكبرِ زُرقَتِها، فِي وَكالياقُوِت حُمرَتِها، فِي ٌ مُلتَهِبَة دُرُوعٌ لَهُْم كانَْت َلِي: ي
َيخرُُج الَّذي يِت وَالـِكبِرِ خاِن وَالدُّ النّارِ لاثةِ: َّ الث ِ بِهَذِه ١٨ يُت. وَالـِكبِرِ خانُ وَالدُّ هَُب َّ الل َيخرُُج أفواهِها وَمِْن الُأُسودِ،
كَالأفاِعي ذُيُولُها كانَْت فَقَْد ذُيُولِها، وَفِي أفواهِها فِي ُيُوِل الخ ُ ة َّ قُو كانَْت ١٩ . البَشَرِّيِ الجِنِس ُلُْث ث قُتَِل أفواهِها، مِْن

مُؤذِيَةٌ. رُؤُوٌس وَلَها
الأرواِح ِ عِبادَة عَْن وا يَكُّفُ وَلَْم يِّئَةِ، الّسَ أعمالِهِمُ عَْن بُوا يَتُو فَلَْم رباِت، الضَّ ِ بِهَذِه يُقتَلُوا لَْم الَّذِيَن النّاِس ُ ة َّ بَقِي أمّا ٢٠

وَلَْم ٢١ تَِسيرَ. أْو تَسمََع أْو تَرَى أْن تَستَطِيُع لا َّتِي ال وَالخَشَِب، َجَرِ وَالح حاِس ُّ وَالن ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ وَأصناِم يرَةِ، الشِّرِّ
سَرِقاتِهِْم. عَْن أْو زِناهُْم أْو ِسحرِهِْم عَْن وَلا جَرائِمِهِْم، عَْن بُوا يَتُو
١٠

غِيرَة الّصَ ُ فِيفة َّ وَالل المَلاكُ
مِس، كَالّشَ ُ وَجهُه رَأِسهِ. َحوَل قُزٍَح وَقَوُس َسحابَةً، َلبُِس ي وَكانَ ماءِ. الّسَ مَِن ً نازِلا َ آخَر ً يّا قَوِ ً مَلاكا رَأيُت َّ ثُم ١
عَلَى وَاليُسرَى البَحرِ، فِي ُمنَى الي ُ قَدَمَه وَوََضَع مَفتُوحَةً. ً َصغِيرَة ً لفِيفة ِ يَدِه فِي يَحمُِل كانَ ٢ ناٍر. مِْن َكعَمُودَيِن ُ وَساقاه
عُودُ ُّ الر مَِت َّ تَكَل وَعِندَما ٤ أصواتَها. ُ بعَة الّسَ عُودُ ُّ الر أسمَعَِت عِندَها أَسدٍ. كَزَئِيرِ عَظِيٍم بَِصوٍت صَرََخ َّ ثُم ٣ اليابِسَةِ.

تَكتُبْهُ!» وَلا بعَةُ، الّسَ عُودُ ُّ الر ُ قالَته ما تُعلِْن «لا يَقُوُل: ً َصوتا ماءِ الّسَ مَِن سَمِعُْت نِي َّ لـَِكن َسأكتُُب، ُكنُت بعَةُ. الّسَ
الآبِدِيَن، أبَدِ إلَى بِالحَّيِ وَأقسَمَ ٦ ماءِ، الّسَ إلَى ُمنَى الي ُ يَدَه ِ اليابِسَة وَعَلَى البَحرِ ًفِي واقِفا ُ رَأيتُه الَّذِي المَلاكُ رَفََع عِندَها ٥

َيحـِينُ عِندَما وَلـَِكْن ٧ الآِن!» بَعدَ َ تَأِخير «لا وَقاَل: فِيهِ، وَما َ وَالبَحر عَلَيها، وَما وَالأْرَض فِيها، وَما َ ماء الّسَ خَلََق الَّذِي
٩:١١ ١٢

وغيرها. 11 :88 ومزمور 6، :26 أيوب لكتاب العبري النص في َ ذُكر القديم. العهد في ية) (الهاو الأموات مكان اسْمُ ون. أبَّدُ
٩:١١ ١٣

«المُدَمِّر.» يعني اسْم ون. ُّ أبُولِّي
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َكما ُق، َسيَتََحّقَ الخَفِّيِ ِ الله قَصدَ فَإّنَ بُوقِهِ، فِي يَنفَُخ أْن وَْشِك عَلَى يَكُونُ عِندَما أْي يُسمََع، لِأْن الّسابـِـِع لِلمَلاِك الوَقُت
الأنبِياءِ. ُ عِبادَه َ بُشِّر

يَدِ فِي َّتِي ال َ المَفتُوحَة َ فِيفة َّ الل وَخُذِ «اْذهَْب فَقاَل: ماءِ الّسَ مَِن ُ سَمِعْتُه أْن َسبََق الَّذِي وُت الّصَ ً ِيَة ثان إلَيَّ مَ َّ تَكَل َّ ثُم ٨

لَي: فَقاَل غِيرَةَ. الّصَ َ فِيفة َّ الل يُعطِيَنِي أْن ُ مِنه وََطلَبُت المَلاِك، إلَى فَذَهَبُت ٩ اليابِسَةِ.» وَعَلَى البَحرِ فِي الواقِِف المَلاِك
يَدِ مِْن َ غِيرَة الّصَ َ فِيفة َّ الل فَأخذُت ١٠ كَالعَسَِل.» ً حُلوَة َستَكُونُ َمَِك ف فِي ها لـَِكنَّ ةً، مُّرَ مَعِدَتََك َستَجعَُل وَكُلْها. «خُذها
وَقالُوا: أخبَرُونِي َّ ثُم ١١ ةً. مُّرَ مَعِدَتِي أصبََحْت أكَلتُها أْن بَعدَ لـَِكْن كَالعَسَِل، َمِي ف فِي َطعمُها فَكانَ وَأكَلتُها، المَلاِك

وَمُلُوٍك.» وَلُغاٍت وَُأمٍَم ُشعُوٍب ةِ عِّدَ عَلَى بَعدُ أ َّ تَتَنَب أْن «عَلَيَك
١١

الّشاهِدان
دُونَ َّ يَتَعَب الَّذِيَن َ عَدَد وَأحِص وَالمَذَبحَ، ِ الله هَيكََل وَقِْس «قٌْم لِي: وَقِيَل قِياٍس. عَصا ُ تُشبِه ً قََصبَة ُأعطِيُت َّ ثُم ١

َ المَدِينَة َسيَدُوُسونَ وَهُْم لِلوَثَنِيِّينَ. ُأعطِيَْت قَْد ها لِأّنَ تَقِسْها، وَلا فاترُْكها ةُ، َّ الخارِِجي الهَيكَِل ُ ساحَة أمّا ٢ بِداِخلِهِ.
وَهُما يَوماً، وَِستِّينَ وَمِئَتَينِ ألٍف َ ة مُّدَ آِن َّ وََسيَتَنَب الاثنَينِ، شاهِدَّيَ وََسُأرِسُل ٣ شَهراً. وَأربَعِينَ اثْنَينِ ةِ ِمُّدَ ل َ َسة المُقَّدَ

َيَش.» الخ َلبَساِن ي
يُؤذِيَهُما، أْن أحَدٌ حاوََل إْن ٥ الأْرِض. رَّبِ أمامَ القائِماِن المِصباحاِن وَهُما يتُوِن، َّ الز َشجَرَتا هُما الّشاهِداِن هَذاِن ٤
لَدَيهُما هَذاِن ٦ يَمُوَت. أْن يَنبَغي هَكَذا يُؤذِيَهُما، أْن أحَدٌ حاوََل فَإْن أعداءَهُما. وَتُبِيدُ َمِهِما ف مِْن َستَخرُُج ً نارا فَإّنَ
با يَضرِ وَأْن دٍَم، إلَى ِياهِ الم ُيحَوِّلا أْن لطانَ الّسُ وَلَدَيهُما تِهِما. َّ نُبُو ِ فَترَة ِخلاَل ٌ مَطَر يَنزَِل فَلا ماءَ، الّسَ يُغلِقا أْن لطانَ الّسُ

شاءا. مَتَى البَلاءِ أنواِع بِكُّلِ الأْرَض
فِي تاهُما َّ ُجث ُ وَتُترَك ٨ يَقتُلُهُما. وَ وَيَهزِمُهُما ويُهاِجمُهُما، ِ يَة الهاوِ مَِن الوَحُش َسيَخرُُج شَهادَتِهِما، مِْن يَنتَهِياِن وَعِندَما ٧

كُّلِ مِْن النّاُس ُ وََسيَنظُر ٩ وَمِصْرَ! ًَسدُومَ يّا رَمزِ ُ المَدِينَة ِ هَذِه وَتُدعَى أيضاً، هُما َّبُ ر ُصلَِب َحيُث ِ العَظِيمَة ِ المَدِينَة َشوارِِع
َسيَشمَُت ١٠ تاهُما. َّ ُجث تُدفََن بِأْن يَسمَُحوا وَلَْن وَنِصٍف، أيّاٍم ِ لِثَلاثَة تَيهِما َّ ُجث إلَى وَالُأمَِم غاِت ُّ وَالل وَالقَبائِِل عُوِب الّشُ
عَذاٍب َ مَصدَر كانا ينِ َّ بِي َّ الن هَذَيِن لِأّنَ بَعٍض، إلَى بَعضُهُْم الهَدايا وَيُرِسلُونَ َسيَحتَفِلُونَ بِهِما. الأْرِض عَلَى يَعِيشُونَ الَّذِيَن

الأْرِض. عَلَى يَعِيشُونَ ذِيَن َّ لِل
بِالَّذِيَن وَحَّلَ أقدامِهِما، عَلَى فَوَقَفا اللهِ، مَِن َحياةٍ ُ نَفخَة فِيهِما دَخَلَْت وَنِصٍف، أيّاٍم ِ لاثَة َّ الث انقِضاءِ بَعدَ لـَِكْن ١١

عَظِيمٌ! َخوٌف ذَلَِك يُشاهِدونَ كانُوا
أعداؤُهُما كانَ فِيما َسحابَةٍ، فِي ماءِ الّسَ إلَى فََصعِدا هُنا!» إلَى «اصعَدا يَقُوُل: ماءِ الّسَ ًمَِن ًعالِيا َصوتا بِيّاِن َّ الن وَسَمـِـَع ١٢

أمّا َشخٍص، آلاِف ُ َسبعَة الزِّلزاِل فِي وَقُتَِل المَدِينَةِ. ُ عُشْر فانهارَ عَظِيمٌ، زِلزاٌل حَدََث ِ حظَة الّلَ تِلَك وَفِي ١٣ يَنظُرونَ.
ماءِ. الّسَ َ إلَه دُوا َّ وََمج لِلغايَةِ، خائِفِينَ فَكانُوا الباقُونَ

يعاً. سَرٍ آٍت الثّالَِث َيَل الو إّنَ وَها مَضَى، قَْد الثّانِي َيُل الو ١٤

الّسابـِـع البُوُق
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تَقُوُل: ماءِ الّسَ فِي ٌ عالِيَة أصواٌت هُناكَ وَكانَْت بُوقِهِ، فِي الّسابـِـُع المَلاكُ وَنَفََخ ١٥

الآنَ صارَِت الأْرِض «مَمالُِك
وَمَِسيِحهِ، ِنا ّ َب لِر

الآبِدِيَن.» أبَدِ إلَى َسيَحكُمُ َ وَهُو

وَقالوا: ١٧ لَهُ، وََسجَدُوا اللهِ، أمامَ عُرُوشِهِْم عَلَى الجالِسُونَ وَالعِشرُونَ ُ الأربَعَة يُوُخ الّشُ خَرَّ َّ ثُم ١٦

ُ القَدِير ُ الإلَه ّبُ َّ الر ها أّيُ َ «نَحمَدُك
كانَ وَالَّذِي الكائُِن

وَمَلـَكَت. العَظِيمَةَ، قُدرَتََك أظهَرَت ََّك لِأن
أتَى. قَْد غََضبََك لـَِكّنَ ونَ، ُّ الوَثَنِي غَِضَب ١٨

الأمواُت، يُدانَ لـِكَي الأوانُ آنَ
الأنبِياءُ، عِبادُكَ يُكافَأ وَلـِكَي

وَكِباراً. ً ِصغارا اْسمََك يَهاُب مَْن وَكُّلُ ُس، المُقَّدَ وََشعبَُك
الأْرَض!» يُدَمِّرُونَ كانُوا الَّذِيَن رَ يُدَمَّ لـِكَي الوَقُت حانَ

الأْرُض، وَزُلزِلَِت وَرُعُودٌ، بُرُوٌق وَحَدَثَْت هَيكَلِهِ. فِي ِ عَهدِه تابُوُت َ وََظهَر ماءِ، الّسَ فِي ِ الله هَيكَُل فُتَِح َّ ثُم ١٩

وََكثِيرٌ! ٌ َكبِير بَرَدٌ عَلَيها وََسقََط
١٢

العَظِيمَة ُ ة َّ َي وَالح ُ المَرأة
َ عَشرَة باثْنَتَي تاٌج رَأسِها وَفَوَق قَدَمَيها، َتحَت ُ وَالقَمَر مَس، الّشَ َلبُِس ت ٌ اْمرأة ماءِ: الّسَ فِي ٌ عَظِيمَة ٌ عَلامَة وََظهَرَْت ١

الوِلادَةِ. وَْشِك عَلَى كانَْت ها لِأّنَ َخاِض، الم آلاِم بَسَبَِب وَصَرََخْت ُحبلَى، كانَْت ٢ نَجمَةً.
ُ َسبعَة رُؤُوِسهِ وَعَلَى قُرُوٍن، ُ وَعَشْرَة رُؤُوٍس ُ َسبعَة ُ لَه كَالنّارِ، ُ أحمَر َضخمٌ ِنِّيٌن ت ماءِ: الّسَ فِي ُأْخرَى ٌ عَلامَة َظهَرَْت َّ ثُم ٣

الوِلادَةِ، وََشِك عَلَى كانَْت َّتِي ال المَرأةِ أمامَ التِّنِّيْنُ وَقََف الأْرِض! إلَى بِها وَرَمَى ماءِ، الّسَ ُنجُوِم ُلَْث ث ُ ذَيلُه َسحََب ٤ تِيجاٍن.
وِلادَتِهِ. حاَل الوَلِيدِ التِهاِم مَِن ُن َمَّكَ يَت ُ عَلَّه

َحيُث إلَى اختُطَِف طِفلَها لـَِكّنَ حَدِيدِ. مِْن ً بِعَصا الُأمَِم كُّلَ َيحكُمَ أْن يَنبَغِي كانَ ً َصبِيّا ابناً، ُ المَرأة وَلَدَِت َّ ثُم ٥
يَوماً. وَِستِّينَ وَمِئَتَينِ ألٍف ةِ ِمُّدَ ل بِها َسيُعتَنَى َحيُث ةِ، َّ ي ِّ البَر فِي لَها ُ الله ُ ه أعَّدَ مَكاٍن إلَى ُ المَرأة َبَِت وَهَر ٦ وَعَرُشهُ، ُ الله

تَكُْن لَْم لـَِكْن ٨ وَمَلائَِكتُهُ. التِّنِّيْنُ وَحارَبَهُمُ التّنِّينَ، ُ وَمَلائَِكتُه ِيُل مِيخائ وَحارََب ماءِ. الّسَ فِي حَرٌب اندَلَعَْت َّ ثُم ٧

ُ ة َّ َي الح تِلَك َ وَهُو الأسفَِل، إلَى خمُ الّضَ التِّنِّينُ وَُألقَِي ٩ ماءِ. الّسَ فِي مَكانَهُْم فَخَسِرُوا كافِيَةٌ، ةٌ َّ قُو ِ وَمَلائَِكتِه التِّنِّيْنِ لَدَى
مَعَهُ. ُ وَمَلائَِكتُه َ هُو َسقََط الأْرِض. ساِكنِي كُّلَ تَُضلُِّل َّتِي وَال يطانَ، الّشَ أوِ بلِيَس إ تُدعَى َّتِي ال ُ القَدِيمَة
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َسلطانَهُ! َ أظهَر قَْد ُ مَِسيحُه وَها وَمُلـكِهِ، ِ تِه َّ وَقُو إلَهِنا انتِصارِ ُ لَحظَة ِهيَ ِ «هَذِه يَقُوُل: ماءِ الّسَ ًفِي ًعالِيا َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم ١٠
ِ هادَة َّ وَبِالش َمَِل، الح بِدَِم ُ هَزَمُوه هُْم لـَِكنَّ ١١ نَهارَ. لَيَل إلَهِنا أمامَ هِمُهُْم يَتَّ كانَ الَّذِي َ وَهُو َسقََط، قَْد إْخوَتَنا هَمَ اّتَ الَّذِي لِأّنَ
لـَِكْن فِيها. تَعِيشُونَ الَّذِيَن ُ وَأنتُم ماواُت، الّسَ تُها َّ أي افرَِحي لِذا ١٢ المَوِت. إلَى ى َّ َحت ِبحَياتِهِْم وا يَهتَمُّ لَْم إذِ مُوها، قَّدَ َّتِي ال
إلّا ُ لَه يَبَق لَْم ُ ه َّ أن ُ يَعلَم َ فَهو بِالغََضِب، ٌ مَملُوء ُ ه َّ إن إلَيكُْم! نَزََل قَْد يطانَ الّشَ لِأّنَ وَلِلبَحرِ، لِلأْرِض َسيَحْدُُث ما لِهَوِل يا

قَلِيٌل.» وَقٌت
َ المَرأة لـَِكّنَ ١٤ الذَّكَرَ. الّطِفَل وَلَدَِت َّتِي ال المَرأةِ باضطِهادِ بَدَأ الأْرِض، إلَى ُطرَِح ُ ه َّ أن التِّنِّيْن١٤ُ رَأى وَعِندَما ١٣

ثَلاِث ةِ ِمُّدَ ل َستُعاُل َحيُث لَها، المُعَّدِ المَكاِن إلَى ةِ، َّ ي ّ البَر إلَى ً بَعِيدا ُتحَلَِّق ى َّ َحت عَظِيٍم، نَسرٍ َجناحَْي مُنَِحْت قَْد كانَْت
لـَِكّنَ ١٦ هرُ. النَّ َيجرِفَها لـِكَي هرِ، كَالنَّ َمِها ف مِْن ً ماء المَرأةِ عَلَى ُ ة َّ َي الح َسَكبَِت عِندَها ١٥ ةِ. َّ َي الح عَِن ً بَعِيدا وَنِصٍف َسنَواٍت

المَرأةِ، عَلَى التِّنِّينِ غََضُب فاشتَعََل ١٧ َمِهِ. ف مِْن التِّنِّيْنُ ُ َسَكبَه الَّذِي َ هر النَّ وَابتَلَعَِت فَمَها فَفَتََحْت المَرأةَ، ساعَدَِت الأْرَض
يَسُوعَ. عَْن وَيَشهَدُونَ اللهِ، وَصايا َيحفَظونَ الَّذِيَن نَسلِها َ ة َّ بَقِي لِيُحارَِب وَذَهََب

١٣
الوَحشان

ِ قُرُونِه وَعَلَى رُؤُوٍس، ُ وََسبعَة قُرُوٍن ُ عَشْرَة ُ لَه البَحرِ. مَِن يَْصعَدُ ً وَحشا رَأيُت َّ ثُم البَحرِ. شاطِِئ عَلَى التِّنِّيْنُ وَوَقََف ١

َكفَِم ُ وَفَمُه ، ّبِ الدُّ كَأقداِم ُ أقدامُه َّمِرَ. الن ُ يُشبِه كانَ ُ رَأيتُه الَّذِي الوَحُش ٢ رُؤُوِسهِ. عَلَى ٌ يرَة شِرِّ ٌ وَأسماء تِيجاٍن، ُ عَشرَة
العَظِيمَ. ُ وَُسلطانَه ُ وَعَرَشه ُ تَه َّ قُو ُ مَنَحَه التِّنِّينُ الأَسدِ.

الوَحِش، ًبِهَذا مَذهولا ُكانَ ه ُّ كُل ُ العالَم ُشفَِي. قَْد كانَ ُ جُرحَه لـَِكّنَ ًمُمِيتاً، جُرحا جُرَِح قَْد ُ ه َّ كَأن رُؤُوِسهِ أحَدُ وَبَدا ٣

يَستَطِيُع الَّذِي ذا وَمَْن الوَحَش، ُ يُشبِه «مَْن وَقالُوا: لِلوَحِش َسجَدُوا َكما لِلوَحِش، ُ ُسلطانَه مَنََح ُ ه َّ لِأن لِلتِّنِّيْنِ فَسَجَدُوا ٤
يُقاتِلَهُ؟» أْن

يَستَعمَِل لِأْن ً ُسلطانا ُأعطَِي قَْد وَكانَ اللهِ. ِضّدَ وَإهاناٍت مُتَغَطرٍِس بِكَلاٍم مَ َّ يَتَكَل بِأْن لِلوَحِش سُمَِح قَْد وَكانَ ٥

ُأعطَِي َكما ٧ ماءِ. الّسَ فِي يَسكُنُونَ وَالَّذِيَن ُ وَمَسَكنَه اللهِ اسْمَ ً مُهِينا بِإهاناٍت، ُظ يَتَلَّفَ فَبَدَأ ٦ شَهراً. وَأربَعِينَ لاثنَينِ ُ تَه َّ قُو
جَمِيُع ُ َسيَعبُدُه وَهَكَذا ٨ ةٍ. وَُأمَّ ٍ وَلُغَة وََشعٍب عَِشيرَةٍ كُّلِ عَلَى ً وَُسلطانا وَيَهزِمَهُْم، سينَ المُقَّدَ المُؤمنينَ يُقاتَِل أْن ً ُسلطانا
ُ لَه مَْن ٩ ذُِبحَ. الَّذِي َمَِل الح َحياةِ كِتاِب فِي أسماؤهُْم تُْكتَْب وَلَْم العالَِم ِ بِدايَة مُنذُ عاشوا الَّذِيَن كُّلُ الأْرِض، ُسّكاِن

فَليَسمَْع: ُأذٌُن
يُسبَى، أْن يَنبَغِي «مَْن ١٠

يَذهَُب. بِي الّسَ فَإلَى
يِف، بِالّسَ يُقتََل أْن يَنبَغِي وَمَْن

يُقتََل.» أْن يَنبَغِي يِف فَبِالّسَ
١٢:١٣ ١٤

بِالتناوب. «حيّة» و «تنين» الكلمتان تستخدم ،17 -13 الأعداد في التنين.
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سينَ. المُقَّدَ المُؤمنينَ مَِن وَالإيمانُ ُ بر الّصَ يُطلَُب هُنا
مارََس وَقَْد ١٢ ِنِّينٍ. ت مِثَل مَ َّ تَكَل ُ ه َّ لـَِكن َمَِل، الح َكقَرنَيِّ قَرناِن لَدَيهِ كانَ الأْرِض. مَِن َيخرُُج َ آخَر ً وَحشا رَأيُت َّ ثُم ١١

ُ جُرحُه ُشفَِي الَّذِي َل الأّوَ الوَحَش يَعبُدُونَ عَلَيها عاَش وَمَْن الأْرَض فَجَعََل نِّينِ، َّ الت بِوُُجودِ ِل الأّوَ الوَحِش ُسلطاِن كُّلَ
المُمِيُت.

وَبَدَأ ١٤ النّاِس. عُيُوِن أمامَ الأْرِض إلَى ماءِ الّسَ مَِن ً نارا أنزََل ُ ه َّ إن ى َّ َحت َكثِيرَةً، مُعِجزاٍت الثّانِي الوَحُش وََصنََع ١٣

الأْرِض ُسّكانَ ً آمِرا ِل، الأّوَ الوَحِش أمامَ يَعمَلَها بِأْن ُ لَه سُمَِح َّتِي ال العَجائِِب بِسَبَِب الأْرِض، عَلَى يَعِيشُونَ الَّذِيَن يَُضلُِّل
لِأْن َ القُدرَة الثّانِي الوَحُش ُأعطَِي وَقْد ١٥ عاَش! ُ ه َّ لـَِكن يُف الّسَ ُ جَرَحَه الَّذِي ِل الأّوَ الوَحِش لِتَكرِيِم ً تِمثالا يَصنَعُوا بِأْن
يُقتَلُونَ. ِّمثاَل الت يَعبُدُونَ لا الَّذِيَن جَمِيَع َيجعََل أْن وَيَستَطِيُع يَنطُِق، التِمثاَل إّنَ ى َّ َحت ِل، الأّوَ الوَحِش لِتِمثاِل َ َياة الح يَمنََح
عَلَى أْو ُمنَى الي أيدِيهِمُ عَلَى ً عَلامَة يَقبَلُوا بِأْن ً وَعَبِيدا ً أحرارا وَفُقَراءَ، َ أغنِياء وَكِباراً، ً ِصغارا النّاِس جَمِيَع يَأمُرَ وَأْن ١٦

ُ قَم َّ الر أوِ الوَحِش، اسْمُ ِهيَ َّتِي ال العَلامَةُ، تِلَك لَدَيهِ تَكُْن لَْم إْن يَبِيَع أْو يَشتَرَِي أْن أحَدٌ يَستَطِيُع فَلا ١٧ ِجباهِهِْم،
اْسمَهُ. يُوافُِق الَّذِي

ِسّتُ َ هُو ُ وَرَقَمُه إنساٍن. اسْمَ ُمَثُِّل ي قَمَ َّ الر لِأّنَ الوَحِش، رَقَمَ فَلْيَحِسْب ُ الذَّكاء لَدَيهِ مَْن الحِْكمَةِ: إلَى ُ الحاجَة هُنا ١٨

ونَ! ُّ وَِست ٌ ة َّ وَِست ٍ مِئَة
١٤

المَفدِيِّين ُ تَرنِيمَة
عَلَى ُكتَِب الَّذِيَن ً ألفا وَأربَعُونَ ُ وَأربَعَة ُ ِئَة الم ُ مَعَه يَقُِف وَ صِْهيَوْنَ.١٥ َجبَِل عَلَى يَقُِف َمَُل الح فَإذا نَظَرُت، َّ ثُم ١
الَّذِي وُت الّصَ عدِ. َّ الر َكَصوِت أْو عَظِيٍم َشلّاٍل كَهَدِيرِ ماءِ الّسَ مَِن ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم ٢ ِيهِ. أب وَاسْمُ َمَِل الح اسْمُ ِجباهِهِمُ
ةِ َّ َي الح ِناِت الكائ وَأمامَ العَرِش أمامَ ً جَدِيدَة ً تَرنِيمَة يُرَنِّمُونَ كانُوا ٣ قِيثاراتِهِْم. عَلَى العازِفِينَ مُوِسيقَى َكَصوِت كانَ ُ سَمِعْتُه
مَِن فِداؤهُْم َّ تَم الَّذِيَن ً ألفا وَأربَعُونَ ُ وَالأربَعَة ُ ِئَة الم إلّا َ رنِيمَة َّ الت مَ َّ يَتَعَل أْن أحَدٌ يَستَطـِـْع وَلَْم يُوِخ، الّشُ وَأمامَ ِ الأربَعَة
فِداؤهُْم َّ تَم يَذهَُب. َما أين َمََل الح يَتبَعُونَ الَّذِيَن وَهُمُ أتقِياءَ. كانُوا بَْل النِّساءِ، مََع أنفُسَهُْم يُنَجِّسُوا لَْم الَّذِيَن وَهُِم ٤ العالَِم.
عَيٍب. بِلا هُْم بَْل كَذٌِب، لِسانِهِْم فِي لَيَس ٥ وَلِلحَمَِل. ِ لله ُص ُتخَّصَ َّتِي ال الحَصادِ َ باُكورَة لِيَكُونُوا البَشَرِ، ةِ َّ بَقِي بَينِ مِْن

لاثَة َّ الث ُ المَلائِكَة
مِْن الأْرِض، عَلَى يَعِيشُونَ الَّذيَن عَلَى لِيُعلِنَها ةٍ َّ أبَدِي ٍ بِشارَة ُ رِسالَة ُ وَمَعَه ماءِ. الّسَ فِي ً عالِيا ُ يَطِير َ ًآخَر مَلاكا رَأيُت َّ ثُم ٦

ِمَْن ل اسجُدُوا جاءَ. قَْد ِ ينُونَة الدَّ وَقَت لِأّنَ وََمجِّدُوهُ، َ الله «خافُوا عَظِيٍم: بَِصوٍت وَقاَل ٧ وََشعٍب. وَلُغَةٍ وَعَِشيرَةٍ ةٍ ُأمَّ كُّلِ
ِياهِ.» الم ِيَع وَيَناب َ وَالبَحر وَالأْرَض َ ماء الّسَ َصنََع

بِسَبَِب ِ الله َسخَِط خَمرِ مِْن الُأمَِم جَمِيُع َسقَطَْت َسقَطَْت! العَظِيمَةُ، بابُِل «َسقَطَْت فَقاَل: ثاٍن مَلاكٌ ُ تَبِعَه َّ ثُم ٨

يَدِهِ، أْو ِ َجبهَتِه عَلَى ً عَلامَة وَيَأخُذُ وَتِمثالِهِ، لِلوَحِش يَسجُدُ «مَْن عَظِيٍم: بَِصوٍت لِيَقُوُل ثالٌِث مَلاكٌ تَبِعَها َّ ثُم ٩ زِناها.»
١٤:١ ١٥

شعبه. مع الله سيسكن حيث السماء، من النازلة الجديدة القدس هنا بها وَالمقصود للقدس. آخر اسْمٌ صِْهيَوْن. جبل
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المُشتَعِِل يِت بِالـِكبرِ خُص الّشَ ذَلَِك ُب َسيُعَّذَ غََضبِهِ. كَْأِس فِي مَزٍج بِلا المَصبُوِب ِ الله َسخَِط خَمرِ مِْن فَسَيَشرَُب ١٠

وَلِتِمثالِهِ، لِلوَحِش يَسجُدُ مَْن يَرتاَح لَْن الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى عَذابِهِْم دُخانُ وََسيَتَصاعَدُ ١١ َمَِل، وَالح َسينَ المُقَّدَ ِ المَلائِكَة ِبحُُضورِ
يمانِهِْم إ وَعَلَى ِ الله وَصايا عَلَى ُيحافِظُونَ الَّذِيَن ِ الله َشعِب ُ َصبر يُطلَُب هُنا ١٢ نَهاراً.» وَلا ً لَيلا لا اْسمِهِ، َ عَلامَة قَبَِل وَمَْن

بِيَسُوعَ.
يَقُوُل وَ الآنَ.›» مُنذُ ّبِ َّ الر فِي يَمُوتُونَ الَّذِيَن لِلأمواِت ً ‹هَنِيئا َلِي: ي ما «اكتُْب يَقُوُل: ماءِ الّسَ مَِن ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم ١٣

لَهُْم.» تَشهَدُ أعمالَهُْم لِأّنَ أتعابِهِْم، مِْن يَرتاُحونَ الآنَ َحّقٌ. «ذَلَِك وُح: ُّ الر
ُتحَصد الأْرُض

ِ يَدِه وَفِي ذَهَبِيٌّ، تاٌج ُ رَأَسه يَعلُو إنساٍن ابِن ُ ِشبه َيجلُِس ِ حابَة الّسَ وَعَلَى أماِمي، َ بَيضاء ٍ بِسَحابَة فَإذا نَظَرُت، َّ ثُم ١٤

وَاجمَِع مِنجَلََك «هاَت حابَةِ: الّسَ عَلَى َيجلُِس ذِي َّ لِل عاٍل بَِصوٍت نادَى آخَرٌ. مَلاكٌ الهَيكَِل مَِن خَرََج َّ ثُم ١٥ حادٌّ. مِنجٌَل
ِ بِمِنجَلِه ِ حابَة الّسَ عَلَى َيجلُِس الَّذِي َح َّ فَلَو ١٦ نَِضَج.» قَْد الأْرِض عَلَى َحُصوُل وَالم حانَ، قَْد الحِصادِ وَقَت فَإّنَ الحَصادَ،

الأْرُض. فَحُِصدَِت الأْرِض، فَوَق
مَلاكٌ المَذَبحِ مَِن وَخَرََج ١٨ حادٌّ. مِنجٌَل ً أيضا ُ مَعَه كانَ آخَرٌ، مَلاكٌ ماءِ الّسَ فِي الَّذِي الهَيكَِل مَِن خَرََج َّ ثُم ١٧

وَاقطِْف ، الحادَّ مِنجَلََك «هاَت : الحادُّ ِنجَُل الم ُ مَعَه الَّذِي المَلاِك عَلَى عاٍل بَِصوٍت نادَى النّارِ. عَلَى ٌ َسيطَرَة ُ لَه آخَرٌ،
كُرُوِم ثِمارَ وَقَطََف الأْرِض فَوَق ِ بِمِنجَلِه المَلاكُ َح َّ فَلَو ١٩ نَِضَج.» قَْد العِنََب لِأّنَ الأْرِض، كَرِْم مِْن العِنَِب عَناقِيدَ
َق َّ وَتَدف المَدِينَةِ، خارَِج َمرِ الخ ِ مِعصَرَة فِي العِنَُب َ وَعُصِر ٢٠ العَظِيِم. ِ الله َسخَِط خَمرِ ِ مِعصَرَة فِي بِالعِنَِب وَألقَى الأْرِض،

مِيٍل. مِئَتَي َ َنحو ِ مَسافَة إلَى وَامتَّدَ َيِل، الخ رُؤُوِس إلَى ارتَفََع ى َّ َحت َمرِ الخ ِ مِعصَرَة مِْن مُ الدَّ
١٥

الأِخيرَة وَالـَكوارُِث ُ المَلائِكَة
َّتِي ال ُ الأِخيرَة بُع الّسَ الـَكوارُِث وَمَعَهُمُ ٍ مِلائِكَة َ َسبعَة رَأيُت ماءِ. الّسَ فِي ُأْخرَى ً وَمُدهِشَة ً عَظِيمَة ً عَلامَة رَأيُت َّ ثُم ١

الوَحِش عَلَى انتَصَرُوا الَّذِيَن وَرَأيُت بِالنّارِ، َخلُوِط الم جاِج ُّ الز مَِن ً َبحرا ُ يُشبِه ً َشيئا رَأيُت َّ ثُم ٢ اللهِ. غََضُب بِها يَنتَِهي
مُوسَى َ تَرنِيمَة يُنِشدُونَ وَهُْم ٣ ُّجاِج الز َبحرِ جانِِب إلَى بِقَياثيرِهُْم يَقِفُونَ كانُوا اْسمَهُ. يُوافُِق الَّذِي العَدَدِ وَعَلَى وَتِمثالِهِ،

َمَِل: الح َ وَُأنشُودَة اللهِ، عَبْدِ

أفعالَُك، ِهيَ ٌ وَرائِعَة ٌ «عَظِيمَة
القَدِيرُ. ُ الإلَه ّبُ َّ الر ها أّيُ

الُأمَِم. مَلَِك يا وََحّقٌ، عَدٌل ُطرُقَُك
، رَّبُ يا َستَهابَُك عُوِب الّشُ كُّلُ ٤

اْسمََك. وََستُسَبُِّح
وُس. القُّدُ َ وَحدَك ََّك لِأن
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َحضرَتَِك، فِي وَتَسجُدُ َستَأتِي الُأمَِم كُّلُ
مَعرُوفَةً.» صارَْت َ العادِلَة أحكامََك لِأّنَ

الَّذِيَن ُ بعَة الّسَ ُ المَلائِكَة ُ مِنه وَخَرََج ٦ فُتَِح، قَْد هادَةِ،١٦ َّ الش ُ َخيمَة أْي ، ماوِّيِ الّسَ بِالهَيكَِل فَإذا نَظَرُت، هَذا بَعدَ ٥

ةٌ. َّ ذَهَبِي ٌ أحزِمَة ُصدُورِهِْم وََحوَل ، البَِهيِّ ظِيِف َّ الن الكِتّاِن مَِن ً أثوابا َلبِسُونَ ي كانُوا الأِخيرَةَ. بَع الّسَ الـَكوارَِث يَحمِلُونَ
وَامتَلأ ٨ الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى الحَّيِ ِ الله بِغََضِب مَملُوءَةٍ ةٍ َّ ذَهَبِي ٍ ِيَة آن َسبَع ِ بعَة الّسَ ِ لِلمَلائِكَة ِ الأربَعَة َخلُوقاِت الم أحَدُ أعطَى َّ ثُم ٧

حَمَلَها َّتِي ال بُع الّسَ الـَكوارُِث تَنتَِهي ى َّ َحت الهَيكََل يَدخَُل أْن أحَدٌ يَستَطـِـْع فَلَْم تِهِ، َّ وَقُو ِ الله َمجدِ مِْن خاِن بِالدُّ الهَيكَُل
بعَةُ. الّسَ ُ المَلائِكَة

١٦
الله غََضِب مِْن ُ المَملُوءَة ُ ِيَة الآن

اللهِ.» غََضِب مِْن َ َلِيئَة الم َ بعَة الّسَ َ ِيَة الآن الأْرِض عَلَى وَاسكُبُوا «اذهَبُوا يَقُوُل: الهَيكَِل مَِن ً عالِيا ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم ١

الوَحِش َ عَلامَة يَحمِلُونَ الَّذِيَن جَمِيَع ٌ ِمَة وَمُؤل ٌ فَظِيعَة قُرُوٌح فَأصابَْت اليابِسَةِ، عَلَى ُ وََسَكبَه ُ إناءَه ُل الأّوَ المَلاكُ فَرَفََع ٢
لِتِمثالِهِ. َسجَدُوا وَالَّذِيَن

فِي حَيٍّ شَيءٍ كُّلُ وَماَت مَيٍِّت، رَجٍُل كَدَِم دٍَم إلَى ُ البَحر َل فَتََحوَّ البَحرِ، عَلَى ُ إناءَه الثّانِي المَلاكُ َسَكَب َّ ثُم ٣

البَحرِ.
ِياهِ الم عَِن المَسؤُوَل المَلاكَ وَسَمِعُت ٥ دٍَم. إلَى لَْت َّ فَتََحو ِياهِ، الم ِيِع وَيَناب الأنهُرِ عَلَى ُ إناءَه الثّالُِث المَلاكُ َسَكَب َّ ثُم ٤

يَقُوُل:
هَذا، حُكمَِك فِي ٌ بارّ َك َّ «إن

وُس. القُّدُ ها أّيُ كانَ، وَالَّذِي الكائُِن ها أّيُ
الأنبِياءِ َ دِماء َسفَكُوا هُْم لِأّنَ ٦

ِسينَ، المُقَّدَ وَالمُؤمِنِينَ
لِيَشرَبُوا! ً دَما فَأعطَيتَهُْم

ونَهُ.» يَستَِحّقُ ما هَذا
يَقُوُل: َ المَذَبح سَمِعُْت َّ ثُم ٧

الَقَدِيرُ، ُ الإلَه ّبُ َّ الر ها أّيُ «نَعَْم،
وَعَدٌل.» َحّقٌ أحكامَُك

١٥:٥ ١٦
شهادة لأنهما بذلك سميا العشر. الوصايا عليهما المكتوب الشهادة حجرا حيث وهو القديم، العهد في الاجتماع خيمة من الداخلي القسم اسْم الشهادة. خيمة

.22 -8 :25 الخروج كتاب انظر شعبه. مع الله يسكن كان المقدس، المكان ذلك وفي البشر. مع الله عهد على برهان أْو
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فَلَعَنُوا ِبحَرارَتِها. النّاُس فَاحْتَرََق ٩ بِالنّارِ، النّاَس َتحرَِق أْن فَُأعطِيَْت مِس، الّشَ عَلَى ُ إناءَه الرّابـِـُع المَلاكُ َسَكَب َّ ثُم ٨
ُمَجِّدُوهُ. ي وَلَْم بُوا يَتُو وَلَْم الـَكوارِِث، ِ هَذِه عَلَى المُسَيطِرِ ِ الله اسْمَ

مَِن ألِسنَتِهِْم عَلَى النّاُس وَعَّضَ لاِم. الّظَ فِي ُ مَملـََكتُه قَْت َّ فَتَفَر الوَحِش، عَلَى ُ إناءَه الخامُِس المَلاكُ َسَكَب َّ ثُم ١٠
أفعالِهِْم. عَْن بُوا يَتُو وَلَْم وَقُرُوِحهِْم، آلامِهِْم فَرِط مِْن ماءِ الّسَ َ إلَه وَلَعَنُوا ١١ الألَِم.

رِق. َّ الش مُلُوِك َجِيءِ لِم يِق رِ الّطَ َمهِيدِ لِت ُ مِياهُه ْت فَجَّفَ العَظِيِم، الفُراِت نَهرِ عَلَى ُ إناءَه الّسادُِس المَلاكُ َسَكَب َّ ثُم ١٢

ِ هَذِه ١٤ الـكَذّاِب. بِيِّ َّ الن وَفَِم الوَحِش، وَفَِم التِّنِّينِ، فَِم مِْن َتخرُُج فادِعَ الّضَ ُ تُشبِه يرَةٍ شِرِّ أرواٍح َ ثَلاثَة رَأيُت َّ ثُم ١٣

وَجَمَعَْتهُْم أجمَْع، العالَِم مُلُوِك إلَى فَذَهَبَْت مُعِجزاٍت. تَعمََل أْن عَلَى ُ القُدرَة لَها ةٌ، َّ ِي َشيطان أرواٌح ِهيَ ُ يرَة الشِّرِّ الأرواُح
القَدِيرِ. ِ الله يَوِم العَظِيِم، اليَوِم ِ مَعرَكَة أجِل مِْن

فَلا ياً، عارِ يَذهََب أْن َّ يُضطَر لا ى َّ َحت بَهُ، قُر ُ وَمَلابِسُه مُستَيقِظاً، يَبقَى ِمَْن ل ً هَنِيئا . لِّصٍ مِثَل فَجأةً آتِي إنِّي ها ١٥

عَورَتَهُ!» النّاُس يَرَى
الّسابـِـُع المَلاكُ َسَكَب َّ ثُم ١٧ ونَ.» «هَرَمجِّدُ ةِ َّ ي بِالعِبرِ يُدعَى مَكاٍن فِي المُلُوكَ ُ يْرَة الشِّرِّ الأرواُح جَمَعَِت وَهَكَذا ١٦

وَزُلزِلَِت وَبُرُوٌق رُعُودٌ فَحَدَثَْت ١٨ «! َّ تَم «لَقَْد وَقاَل: الهَيكَِل فِي الَّذِي العَرِش مَِن ٌ عَظِيم َصوٌت فَخَرََج الهَواءِ، فِي ُ إناءَه
ِت فانشَّقَ ١٩ تُهُ! ِشّدَ كانَْت الحَّدِ هَذا إلَى الأْرِض! عَلَى الإنسانُ َ َظهَر أْن مُنذُ َيحدُُث زِلزاٍل أَشّدُ َ وَهُو الأْرُض.
ِ غََضبِه خَمرِ كَأَس فَأعطاها العَظيمَةَ، بابَِل يُعاقَِب أْن ُ الله يَنَس وَلَْم الوَثَنِيِّينَ. مُدُنُ وََسقَطَْت أقساٍم، ِ ثَلاثَة إلَى ُ المَدِينَة
َ َنحو ُ مِنه ُ الواِحدَة ُ ة َّ َب الح تَزِنُ عَظِيمٌ، بَرَدٌ َسقََط ٢١ مَوُجودَةٌ. الجِباُل عادَِت وَما اختَفَْت، الجُزُرِ جَمِيُع ٢٠ الّساِخِط.
فَظِيعَةً. كانَْت ها لِأّنَ البَرَدِ، ِ كارِثَة بِسَبَِب َ الله النّاُس فَلَعََن ماءِ، الّسَ مَِن النّاِس عَلَى َسقََط كِيلُوغَراماً!١٧ وَثَلاثينَ خَمْسةٍ

١٧
الوَحش عَلَى ُ الجالِسَة ُ المَرأة

َّتِي ال ِ المَعرُوفَة ِ العاهِرَة َ جَزاء يَك َسُأرِ «تَعاَل، لِي: وَقاَل بعَةُ، الّسَ ُ ِيَة الآن مَعَهُمُ الَّذِيَن ِ بعَة الّسَ ِ المَلائِكَة أحَدُ أتَى َّ ثُم ١

حَمَلَنِي َّ ثُم ٣ زِناها.» خَمرِ مِْن الأْرِض ُسّكانُ َ وََسكِر مَعَها، الأْرِض مُلُوكُ زَنَى لَقَْد ٢ ِياهِ. الم َشلّالاِت ِبجِوارِ َتجلُِس
ُ َسبعَة ُ وَلَه اللهَ، تُهينُ َّتِي ال بِالأسماءِ ًى مُغَّطَ َ أحمَر وَحٍش عَلَى ً جالِسَة اْمرأةً رَأيُت وَهُناكَ وِح. ُّ الر ةِ َّ بِقُو ِ ة َّ ي ِّ البَر إلَى المَلاكُ
وَتَحمُِل ؤلُؤِ. ُّ وَالل ِ ِيمَة الـكَر ِ وَالحِجارَة هَِب بِالذَّ وَتَتَحَلَّى وَحَمراءَ، ً ة َّ ِي ُأرُجوان ً ِيابا ث تَرتَدِي ُ المَرأة كانَِت ٤ قُرُوٍن. ُ وَعَشْرَة رُؤُوٍس

: رَمزِّيٌ لَقٌَب َجبهَتِها عَلَى مَكتُوٌب ٥ زِناها. ِ وَبِقَذارَة رُورِ ُّ بِالش ً مَلِيئَة ً ة َّ ذَهَبِي ً با ُكو يَدِها فِي
العَظِيمَةُ، بابَِل ُ «مَدِينَة

الأْرِض.» شُرُورِ وَكُّلِ العاهِراِت، ُأمُّ
اندَهَشُت رَأيتُها وَعِندَما لِيَسُوعَ. يَشهَدُونَ وَهُْم ماتُوا الَّذِيَن وَبِدَِم ِسينَ، المُقَّدَ المُؤمِنينَ بِدَِم َسكرَى َ المَرأة أّنَ وَرَأيُت ٦

ُ َسبعَة ُ لَه الَّذِي عَلَيهِ تَرَكُب الَّذِي وَالوَحُش ُ المَرأة إلَيهِ تَرمُُز ما لََك ُ ح َسُأوَّضِ تَندَهُِش؟ ِماذا «ل المَلاكُ: فَسَألَنِي ٧ َكثِيراً!
١٦:٢١ ١٧

كيلوغراما. 36 و 27 بين ما تعادل وهي «وَْزنَة،» حرفياً: كيلوغراما. وثلاثين خمسة



٤ : ١٨ يا رُؤ ١٩٣٢ ٨ : ١٧ يا رُؤ

ِ يَة الهاوِ مَِن يَْصعَدَ أْن وَْشِك عَلَى ُ ه َّ وَلـَِكن َحيّاً. يَعُْد وَلَْم َحيّاً، كانَ رَأيتَهُ، الَّذِي الوَحُش أمّا ٨ قُرُوٍن. ُ وَعَشْرَة رُؤُوٍس
مُنذُ َياةِ الح كِتاِب فِي أسماؤُهُْم تُكتَْب لَْم الَّذِيَن الأْرِض، عَلَى يَسكُنُونَ الَّذِيَن َسيَندَهُِش عِندَها دَمارِهِ. إلَى وَيَمضِي

َسيَعُودُ! ُ ه َّ وَلـَِكن الآنَ، ً َحيّا يَعُْد وَلَْم ً َحيّا كانَ ُ ه َّ لِأن الوَحِش إلَى يَنظُرُونَ وَهُْم العالَِم. ِ بِدايَة
َ َسبعَة ً أيضا ُمَثُِّل ت وَِهيَ المَرأةُ، َتجلُِس عَلَيها َسبٌع، تِلاٌل ِهيَ ُ بعَة الّسَ ؤُوُس ُّ الر هَذا. لِتَفهَمَ حَِكيٍم عَقٍل إلَى َتحتاُج ٩

ٍ لِفَترَة يَبقَى أْن َسيُعطَى يَأتِي، عِندَما بَعدُ. يَْأِت لَْم ُ وَالأِخير َيحكُمُ، يَزاُل ما وَواِحدٌ مِنهُْم، ٌ خَمسَة َسقََط ١٠ مُلُوٍك.
أيضاً. ِ دَمارِه إلَى ماٍض َ وَهُو بعَةِ، الّسَ المُلُوِك مََع ثامٌِن مَلٌِك َ هُو َحيّاً، يَعُْد وَلَْم َحيّاً، كانَ الَّذِي الوَحُش ١١ قَِصيرَةٍ.
الوَحِش. مََع ٍ ساعَة ةِ ِمُّدَ ل َسيَملـُكونَ هُْم لـَِكنَّ بَعدُ، يَملـُكُوا لَْم مُلُوٍك، ُ عَشرَة فَهَِي رَأيتَها َّتِي ال ُ العَشرَة القُرُونُ أمّا ١٢

َمََل الح لـَِكّنَ َمََل، الح بُونَ َسيُحارِ ١٤ وَُسلْطانِهِْم. تَهُْم َّ قُو الوَحَش وََسيُعطونَ واِحدٌ، هَدٌَف لَهُْم ُ العَشر المُلُوكُ هَؤُلاءِ ١٣

وَاختارَهُْم.» دَعاهُْم الَّذِيَن الُأمَناءِ جَمِيُع ُ وَمَعَه المُلُوِك، وَمَلُِك الأرباِب رَّبُ ُ ه َّ لِأن َسيَهزِمَهُْم
القُرُونُ ١٦ وَلُغاٌت. وَُأمَمٌ ٌ وَجَماهِير ُشعُوٌب هُْم جالِسَةٌ، ُ ِيَة الزّان َحيُث رَأيتَها، َّتِي ال لّالاُت «الّشَ المَلاكُ: لِي قاَل َّ ثُم ١٥

بِالنّارِ. وََيحرِقُونَها َجسَدَها َسيَأكُلُونَ يَةً. وَعارِ ً مَهُجورَة وََسيَترُكونَها ِيَةَ، الزّان َسيَحتَقِرُونَ وَالوَحُش رَأيتَها َّتِي ال ُ العَشرَة
اللهِ. كَلامُ َق يَتَحَّقَ ى َّ َحت ُسلطانَهُْم، الوَحَش يَمنَُحوا أْن عَلَى فَقُوا َّ فات قَصدَهُ، ُيحَّقِقُوا لـِكَي بَهُْم قُلُو َ ه وَجَّ َ الله لِأّنَ ١٧

الأْرِض.» مُلُوكَ َتحكُمُ َّتِي ال العَظِيمَةُ، ُ المَدِينَة ِهيَ رَأيتَها َّتِي ال ُ المَرأة ١٨

١٨
بابِل ُ دَمار

المَلاكُ وَصَرََخ ٢ بَهائِهِ! مِْن الأْرُض أضاءَِت وَقَْد عَظِيمٌ، ُسلطاٌن ُ لَه ماءِ، الّسَ ًمَِن نازِلا َ ًآخَر مَلاكا رَأيُت هَذا بَعدَ ١
وَقاَل: هادٍِر بَِصوٍت

َسقَطَْت! «قَْد
َسقَطَْت! قَْد ُ العَظِيمَة بابُِل

يرَةِ، الشِّرِّ لِلأرواِح ً مَسكِنا أصبََحْت
َنجٍِس. رُوٍح لِكُّلِ ً وَوَكْرا
طائِرٍ. لِكُّلِ ً عُّشا صارَْت

زِناها. بِسَبَِب ِ الله َسخَِط خَمرِ مِْن بَْت شَرِ الُأمَِم جَمِيَع لِأّنَ ٣
مَعَها، زَنُوا قَْد الأْرِض مُلُوكُ

إسرافِها.» مِْن اغتَنُوا العالَِم ُ وَُتجّار
يَقُوُل: ماءِ الّسَ مَِن َ آخَر ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم ٤

َشعبِي، يا ِ المَدِينَة تِلَك مِْن «اخرُُجوا
َخطاياها، فِي تَشتَرُِكوا لا ى َّ َحت

بِها. َستَِحّلُ َّتِي ال الـَكوارِِث مَِن تُعانُوا لا ى َّ وََحت
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ماءِ، الّسَ إلَى فَوََصلَِت مَْت تََكوَّ قَْد َخطاياها لِأّنَ ٥
آثامَها! يَنَس لَْم ُ وَالله

ِيَن، الآخَر عامَلَِت َكما عامِلُوها ٦

مُضاعَفاً. ُ فَعَلَته ما لَها وا وَرُدُّ
ِيَن، لِلآخَر فِيها خَلَطَْت َّتِي ال الكَأِس فِي

مُضاعَفاً. ً شَرابا لَها اخلِطُوا
وَحُزناً، ً عَذابا أعطُوها ٧

لِنَفسِها. ُ مَنََحته الَّذِي رَِف َّ وَالت َجدِ الم بِقَدرِ
نَفسِها: فِي تَقُوُل ها لِأّنَ

َكمَلـِكَةٍ. عَرشِي عَلَى أجلُِس ‹إنِّي
أرمَلَةً، لَسُت أنا

أبَداً.› أحزَنَ وَلَْن
الـَكوارُِث: بِها َستَِحّلُ واِحدٍ يَوٍم فِي لـَِكْن ٨

َجاعَةُ. وَالم وَالأسَى ُ َباء الو
بِالنّارِ، وََستُحرَُق

َجبّارٌ.» أدانَها الَّذِي َ الإلَه ّبَ َّ الر لِأّنَ
َسيَقِفُونَ ١٠ احتِراقِها. دُخانَ يَرَونَ عِندَما عَلَيها َسيَنُوُحونَ تَرَفِها، فِي وَشارَُكوها مَعَها زَنُوا الَّذِيَن الأْرِض مُلُوكُ ٩

وََسيَقُولُونَ: عَذابِها، مِْن ً َخوفا عَنها ً بَعِيدا
العَظِيمَةُ! ُ المَدِينَة تُها َّ أي َيُل، الو َيُل، «الو

ةَ! َّ ي القَوِ بابَِل َ مَدِينَة يا
جَزاؤُِك!» حَّلَ واِحدَةٍ ساعَةٍ فِي

ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ بَضائـِـَع ١٢ الآِن، بَعدَ بَضائِعَهُْم أحَدٌ يَشتَرَِي لَْن ُ ه َّ لِأن عَلَيها، ونَ وََيحِّدُ ً أيضا َسيَبكُونَ العالَِم ُ ُتجّار ١١

ِ المَصنُوعَة الأشياءِ وَجَمِيِع ةِ، َّ ي العِْطر وَالنَباتاِت القُرمُزِّيِ وَالقُماِش يرِ وَالحَرِ وَالُأرُجواِن وَالكِتّاِن لآلِِئ َّ وَال ِ ِيمَة الـكَر وَالأحجارِ
َيِت وَز بِيذِ َّ وَالن باِن ُّ وَالل ِّ وَالمُر وَالبَُخورِ وَالمَراهِِم ِ وَالقِرفَة ١٣ خاِم، ُّ وَالر وَالحَدِيدِ حاِس ُّ وَالن ِ َّمِينَة الث وَالأخشاِب العاِج مَِن

البَشَرِ. مَِن العَبِيدِ أْجسادِ ى َّ وََحت َباِت وَالعَر َيِل وَالخ وَالخِراِف ِ وَالماِشيَة وَالقَمِح ِحينِ وَالّطَ يتُوِن َّ الز
بابُِل، «يا ١٤

عَنِك. ذَهَبَْت اشتَهَيتِها َّتِي ال ُ الحَسَنَة ُ الأشياء
ضاعا وَبَهاؤُِك تُِك َّ ِصح
ِيَةً.» ثان َتجِدِيهِما وَلَْن
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وَيَنُوُحونَ َسيَبكُونَ عَذابِها. مِْن ً َخوْفا ً بَعِيدا َسيَقِفُونَ بِسَبَبِها، َ أغنِياء صارُوا َ الأشياء ِ هَذِه يَبِيعُونَ الَّذِيَن ُ جّار ُّ الت ١٥
يَقولونَ: وَهُْم ١٦

العَظِيمَةِ! ِ لِلمَدِينَة يٌل، وَ يٌل، «وَ
النّاعِمَ، الكِتّانَ َلبُِس ت كانَْت

ةَ. َّ ي ِ القُرمُز وَالمَلابَِس وَالُأرُجوانَ
لآلِِئ! َّ وَال ِ ِيمَة الـكَر وَبِالأحجارِ هَِب بِالذَّ ْت َّ َتحَل

واِحدَةٍ!» ساعَةٍ فِي دُمِّرَْت قَْد ِ روَة َّ الث تِلَك وَكُّلُ ١٧

يَعتاُشونَ الَّذِيَن وَكُّلُ وَالمَلّاحونَ، البَْحرَ، يَرَكُب مَْن وَكُّلُ َسفِينَةٍ، قُبطاِن كُّلُ بابَِل، ِ المَدِينَة عَِن ً بَعِيدا َسيَقُِف عَندَها
َسيَنثُرُونَ ١٩ العَظِيمَةِ؟» ِ المَدِينَة ِ هَذِه مِثَل كانَْت المُدُِن «أّيُ َسيَِصيُحونَ: احتِراقِها دُخانَ يَرَونَ وَعِندَما ١٨ البَحرِ. مَِن

يَصرُخونَ: وَ وَيَنُوُحونَ وََسيَبكُونَ رُؤُوسِهِْم، فَوَق راَب ُّ الت
العَظِيمَةِ! ِ لِلمَدِينَة يٌل، وَ يٌل، «وَ

ثَروَتِها، مِْن َ أغنِياء صاروا البَحرِ فِي السُفُِن أصحاُب
واِحدَةٍ! ساعَةٍ فِي دُمِّرَْت ها لـَِكنَّ
لِأجلِها، ُ ماء الّسَ تُها َّ أي افرَِحي ٢٠

لِأجلِها، ُ وَالأنبِياء ُسُل ُّ الر ها أّيُ افرَُحوا
سينَ، المُقَّدَ المُؤمنينَ كُّلَ يا وَ

بِكُْم!» ُ فَعَلَتْه ما بِسَبَِب أدانَها قَْد َ الله لِأّنَ

وَقاَل: البَحرِ إلَى بِها وَألقَى َّحَى، الر َكحََجرِ ً َكبِيرَة ً َصخرَة قَوِّيٌ مَلاكٌ التَقََط َّ ثُم ٢١

العَظِيمَةِ، ِ بِالمَدِينَة َسيُلقَى «هَكَذا
الآِن. بَعدَ تُرَى وَلَْن

ِ القِيثارَة عازِفِي أصواُت ً ِيَة ثان فِيِك يُسمََع لَْن ٢٢
الأبواِق. وَناِفخِي وَالمُغَنِّيْنَ

بَعْدُ. فِيما ٍ ِصناعَة ةِ َّ أي فِي ٌ ِحرَفِيّ فِيِك يَكونَ لَْن
ِيَةً. ثان ِ الّطاُحونَة َصوُت فِيِك يُسمََع لَْن
ِيَةً. ثان مِصباٍح ُ ُضوء فِيِك يُِشــّعَ لَْن ٢٣

وَعَرُوِسهِ. عَرِيٍس َصوُت فِيِك يُسمََع لَْن
العالَِم. رِجاِل أعظَمَ كانُوا ُتجّارُِك
بِِسحرِِك. انخَدَعَْت الُأمَِم جَمِيُع
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الأنبِياءِ، دَِم ذَنُب ِ المَدِينَة تِلَك وَعَلَى ٢٤
ِسينَ، المُقَّدَ المُؤمِنينَ ُ وَدَم

الأْرِض.» عَلَى ذُِبحُوا الَّذِيَن جَمِيِع وَدَِم
١٩

ماء الّسَ فِي تَسبيٌح
يُنِشدُونَ: وَهُْم ماءِ الّسَ فِي النّاِس مَِن عَظِيٍم جُمهُوٍر َصوَت ُ يُشبِه ً َصوتا سَمِعُْت هَذا بَعدَ ١

يا!١٨ «هَلِّلُو
لإلَهِنا، ُ وَالقُدرَة َجدُ وَالم صرٌ َّ الن

وَبِرٌّ. َحّقٌ ُ أحكامَه لِأّنَ ٢
ِ العَظِيمَة ِ ِيَة الزّان عَلَى ُ حُكمَه ذَ نَّفَ لَقَْد

بِزِناها، الأْرَض أفسَدَِت َّتِي ال
قَتَلَْتهُْم.» الَّذِيَن ِ عِبادِه لِدَِم وَانتَقَمَ

ِيَةً: ثان أنشَدُوا َّ ثُم ٣

يا! «هَلِّلُو
الآبِدِيَن.» أبَدِ إلَى احتِراقِها دُخانُ َسيَتَصاعَدُ

«آمِين! يَقُولُونَ: وَهُْم العَرِش عَلَى الجالِِس ِ لله وََسجَدُوا ُ الأربَعَة ُ ة َّ َي الح ِناُت وَالكائ ً َشيخا وَالعِشرُونَ ُ الأربَعَة انحَنَى َّ ثُم ٤

يَقُوُل: العَرِش مَِن َصوٌت َ جاء َّ ثُم ٥ يا!» هَلِّلُو
ِ عِبادِه جَمِيَع يا إلَهَنا «َسبُِّحوا
وَكِباراً.» ً ِصغارا ُ تَهابُونَه الَّذِيَن

وَكانُوا ةٍ! َّ ي قَوِ رُعُودٍ َكَصوِت عَظِيٍم! َشلّاٍل هَدِيرِ َكَصوِت النّاِس، مَِن عَظِيٍم جُمهُوٍر َصوَت ُ يُشبِه ً َصوتا سَمِعُْت َّ ثُم ٦

يُنِشدُونَ:
يا! «هَلِّلُو

يَسُودُ. ُ الإلَه ّبُ َّ فَالر
َ الله وَنُسَبِِّح ْل َّ وَنَتَهَل لِنَفرَْح ٧

َمَِل، الح لِعُرِس حانَ قَْد الوَقَت لِأّنَ
نَفسَها. ْت أعَّدَ قَْد وَالعَرُوُس

١٩:١ ١٨
6. 4، ،3 الأعداد في مكررة للهِ.» «التسبيح أي يا. هلِّلو
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بَهِيّاً.» ً كِتّانا َلبََس ت أْن ُأعطِيَْت لَقَْد ٨

ِس. المُقَّدَ ِ الله لِشَعِب َ ة البارَّ الأعماَل ُمَثُِّل ي البَِهيُّ وَالكِتّانُ
ةُ.» الحَّقَ ِ الله كَلِماُت ِهيَ «تِلَك لِي: قاَل َّ ثُم َمَِل.›» الح عُرِس عَشاءِ إلَى يَن ِّ لِلمَدعُو ً ‹هَنِيئا «اكتُْب: لِي: قاَل َّ ثُم ٩

يَشهَدُونَ الَّذِيَن وَإخوَتَُك أنَت مِثلَُك عَبدٌ فَأنا هَذا، تَفعََل أْن «احذَْر لِي: قاَل ُ ه َّ وَلـَِكن لَهُ، لِأسجُدَ ُ أمامَه فانحَنَيُت ١٠

ةِ.» َّ بُو ُّ الن رُوُح ِهيَ يَسُوعَ عَْن ُ هادَة َّ وَالش للهِ! اسجُْد يَسُوعَ. عَْن
الأبيَض الجَوادِ فارُِس

ُ َيحكُم بِالعَدِل ُ ه َّ لِأن وَصادِقاً، ً أمِينا يُدعَى عَلَيهِ وَالجالُِس أبيَُض، َجوادٌ أماِمي فَإذا مَفتُوحَةً، َ ماء الّسَ رَأيُت َّ ثُم ١١
ً مَغمُوسا ً با ثَو َلبُِس ي ١٣ ِسواهُ. ُ يَعرِفُه لا عَلَيهِ مَكتُوٌب اسْمٌ ُ لَه تِيجاٍن. ُ ة عِّدَ رَأِسهِ وَعَلَى مُلتَهِبَةٍ، كَناٍر ُ عَيناه ١٢ وَُيحارُِب.
ِ َمِه ف مِْن وَخَرََج ١٥ نَقِيّاً. أبيََض ً كِتّانا َلبِسُونَ ي بَيضاءَ، ُخيُوٍل عَلَى ماءِ الّسَ ُجيُوُش ُ وَتَتبَعُه ١٤ اللهِ.» ُ «كَلِمَة ُ وَاْسمُه ِم، بِالدَّ
ِ الإلَه َسخَِط ِ مِعصَرَة فِي كَالعِنَِب وََسيَعصُرُهُْم حَدِيدٍ، مِْن ً بِعَصا َسيَحكُمُهُْم الوَثَنِيِّينَ. الُأمَمَ ِ بِه يَضرَِب لـِكَي ٌ حادّ َسيٌف

مَكتُوٌب: اسْمٌ ِ فَخذِه وَعَلَى ِ بِه ثَو وَعَلَى ١٦ القَدِيرِ.

الأرباِب.» وَرَّبُ المُلُوِك «مَلُِك

وَقاَل: ماءِ الّسَ فِي ً عالِيا ُتحَلُِّق َّتِي ال يُورِ الّطُ جَمِيَع عَظِيٍم بَِصوٍت فَنادَى مِس. الّشَ عَلَى يَقُِف ً مَلاكا رَأيُت َّ ثُم ١٧

وَجَمِيَع ُيُوِش الج َ وَقادَة المُلُوِك لُحُومَ تَأكُلِي لـِكَي تَعالَْي ١٨ العَظِيمَةِ. ِ الله ِ وَلِيمَة أجِل مِْن وَاجتَمِعِي يُورُ الّطُ تُها َّ أي «تَعالَْي
وَكِباراً.» ً ِصغارا وَعَبِيداً، ً أحرارا النّاِس جَمِيِع وَلُحُومَ عَلَيها، وَالرّاِكبِينَ ُيُوِل الخ وَلُحُومَ ياءِ، الأقوِ

َ فَُأسِر ٢٠ وَجَيشَهُ. الجَوادِ راِكَب لِتُحارَِب عَْت َّ تَجَم َّتِي ال ُجيُوشُهُمُ وَمَعَهُْم الأْرِض وَمُلُوكَ الوَحَش رَأيُت َّ ثُم ١٩

تِمثالَهُ. يَعبُدُونَ وَ الوَحِش َ عَلامَة يَحمِلُونَ مَْن أَضّلَ بِها َّتِي وَال أمامَهُ، العَجائَِب َصنََع الَّذِي الـكَذّاُب بِيُّ َّ الن ُ وَمَعَه الوَحُش
عَلَى الرّاِكِب فَِم مِْن الخارِِج يِف بِالّسَ فَقُتِلُوا ُجيُوشُهُْم، أمّا ٢١ يِت. بِالـِكبرِ ِ قِدَة َّ المُت ِ البُحَيرَة إلَى ً أحياء بِهِما فَُألقَِي

لُحُومِهِْم. مِْن يُورِ الّطُ جَمِيُع وََشبِعَْت الأبيَِض. الجَوادِ
٢٠

عام الألُف
تِلَك التِّنِّينِ، عَلَى المَلاكُ فَقَبََض ٢ عَظِيمَةٌ. ٌ وَِسلِسلَة ِ يَة الهاوِ مِفتاُح ِ يَدِه فِي ماءِ. الّسَ مَِن ً نازِلا ً مَلاكا رَأيُت َّ ثُم ١
َ وََختَم عَلَيهِ واقِفََل ِ يَة الهاوِ فِي ُ وَرَماه ٣ عاٍم. ألِف ةِ ِمُّدَ ل ِ لِسلَة بِالّسِ ُ دَه َّ وَقَي بلِيُس، إ أْو يطانُ الّشَ ِهيَ َّتِي ال القَدِيمَةِ، ةِ َّ َي الح

قَِصيرَةٍ. ٍ لِبُرهَة َ ر َّ ُيحَر أْن بُّدَ لا ذَلَِك بَعدَ عاٍم. الألُف تَنقَضِيَ أْن إلَى الُأمَمَ يُِضّلَ لا ى َّ َحت فَوقَهُ، المَدخََل
شَهِدُوا هُْم لِأّنَ رُؤُوسُهُْم قُطِعَْت الَّذِيَن أرواَح وَرَأيُت َيحكُمُوا. ًأْن ُسلطانا ُأعطُوا ُأناٌس عَلَيها ًَيجلُِس عُرُوشا رَأيُت َّ ثُم ٤
أيدِيهِْم. عَلَى وَلا ِجباهِهِْم عَلَى ُ عَلامَتَه يَقبَلُوا وَلَْم تِمثالَهُ، وَلا الوَحَش يَعبُدُوا لَْم الَّذِيَن اللهِ، َ رِسالَة وَأعلَنُوا يَسُوعَ عَْن
الألُف انقََضِت ى َّ َحت َياةِ الح إلَى يَعُودُوا فَلَْم المَوتَى، ُ ة َّ بَقِي أمّا ٥ عاٍم. ألِف ةِ ِمُّدَ ل المَِسيِح مََع وَحَكَمُوا َياةِ الح إلَى عادُوا لَقَْد
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بَْل مِنهُْم، يَناُل لا الثّانِي فَالمَوُت الُأولَى، ِ القِيامَة فِي ُ يُشارِك الَّذِي ٌس وَمُقَّدَ مُبارَكٌ ٦ الُأولَى. ُ القِيامَة ِهيَ ِ هَذِه عاٍم.
عاٍم. الألِف َ ة مُّدَ ُ مَعَه وََسيَحكُمُونَ وَلِلمَِسيِح، ِ لله ً كَهَنَة َسيَكُونُونَ

يطان الّشَ ُ يمَة هَزِ
ُ المُنتَشِرَة الُأمَمُ وَِهيَ وَماُجوَج. ُجوَج ُأمَمَ لِيُِضّلَ فَيَخرَُج ٨ ِسجنِهِ، مِْن يطانُ الّشَ يُطلَُق عاٍم، الألُف ُّ تَتِم وَعِندَما ٧

البَحرِ. رَمِل مِثَل ُيحصَى لا عَدَدُهُْم َسيَكُونُ لِلحَرِب. فَيَجمَعَهُْم الأْرِض، كُّلِ فِي
عَلَيهِْم نَزَلَْت ً نارا لـَِكّنَ بَةِ. َحبُو الم ِ وَبِالمَدِينَة ِس المُقَّدَ ِ الله َشعِب ِ بِمُعَسكَر وَأحاُطوا الأْرِض، عَرِض فِي فَسارُوا ٩

بِيُّ َّ وَالن الوَحُش َحيُث المُشتَعِِل، يِت الـِكبرِ ِ ُبحـَيرَة فِي هُْم ُّ يُِضل كانَ الَّذِي بلِيُس إ ُطرَِح َّ ثُم ١٠ وَالتَهَمَتهُْم. ماءِ الّسَ مَِن
الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى ً وَلَيلا ً نَهارا بُونَ وََسيُعَّذَ الـكَذّاُب،

الأْرض أهِل ُ دَينونَة
أثَرٌ! لَهُما يُوجَْد فَلَْم أمامِهِ، مِْن َبَتا هَر وَالأْرُض ُ ماء الّسَ عَلَيهِ. الجالَِس وَرَأيُت أبيََض، ً َكبِيرا ً عَرشا رَأيُت َّ ثُم ١١
كِتاُب َ هُو ُ آخَر كِتاٌب فُتَِح َّ ثُم مَفتُوحَةٌ، ُكتٌُب هُناكَ وَكانَْت العَرِش. أمامَ يَقِفُونَ ً وَكِبارا ً ِصغارا المَوتَى رَأيُت َّ ثُم ١٢
«المَوُت» مَ َّ وََسل فِيهِ، كانُوا الَّذِيَن المَوتَى ُ البَحر مَ َّ وََسل ١٣ الـكُتُِب. فِي ِ بَة المَكتُو أعمالِهِِم ِبحَسَِب المَوتَى عَلَى َ وَحُِكم َياةِ. الح
إلَى يَةُ» «الهاوِ وَ «المَوُت» ُألقَِي َّ ثُم ١٤ أعمالِهِ. َحسََب واِحدٍ كُّلِ عَلَى َ وَحُِكم مَعَهُما. كانُوا الَّذِيَن المَوتَى يَةُ» «الهاوِ وَ

قِدَةِ. َّ المُت ِ البُحَيرَة فِي ُطرَِح َياةِ، الح كِتاِب فِي ً با مَكتُو ُ اْسمُه يَكُِن لَْم وَمَْن ١٥ الثّانِي. المَوُت ِهيَ َّتِي ال قِدَةِ. َّ المُت ِ البُحَيرَة
٢١

الجَدِيدَة القُْدُس
َكما ٢ مَوُجوداً. يَعُْد لَْم ُ وَالبَحر زالَتا، قَْد الُأولَى وَالأْرُض الُأولَى ُ ماء فَالّسَ ًجَدِيدَةً. وَأْرضا ً جَدِيدَة ً سَماء رَأيُت َّ ثُم ١

لِزَوِجها. ٍ نَة َّ ي مَُز َكعَرُوٍس أةً َّ مُهَي كانَْت اللهِ. عِندِ مِْن ماءِ الّسَ مَِن تَنزُِل الجَدِيدَةَ،١٩ القُدَس َسةَ، المُقَّدَ َ المَدِينَة رَأيُت
َسيَكُونُ ُ نَفسُه َ وَهُو َشعبَهُ، َسيَكُونُونَ البَشَرِ. مََع ِ الله مَسِكُن صارَ «الآنَ يَقُوُل: ماءِ الّسَ مَِن ً عالِيا ً َصوتا وَسَمِعُت ٣

ألَمٌ، أْو ٌ بُكاء أْو نُواٌح أْو مَوٌت هُناكَ يَكُونَ وَلَْن عُيُونِهِْم. مِْن ٍ دَمعَة كُّلَ ُ الله وََسيَمْسَُح ٤ إلَهاً. لَهُْم وََسيَكُونُ مَعَهُْم،
زالَْت.» قَْد َ القَدِيمَة َ الأشياء لِأّنَ

ٌ مُعتَمَدَة الكَلِماُت ِ هَذِه لِأّنَ «اكتُْب، لِي: وَقاَل جَدِيداً!» شَيءٍ كُّلَ أجعَُل إنِّي «ها العَرِش: عَلَى الجالُِس قاَل َّ ثُم ٥

ِ َياة الح ماءِ يَنبُوِع مِْن عَطشاٍن كُّلَ َسأسقِي وَالنِّهايَةُ. ُ البِدايَة وَالياءُ،٢٠ الألُِف َ هُو أنا ! َّ تَم «لَقَْد قاَل: َّ ثُم ٦ وََصحِيحَةٌ.»
المُؤمِنِينَ ُ وَغَير ُ ُبَناء الج أمّا ٨ ابناً. لِي يَكُونُ َ وَهُو إلَهاً، ُ لَه وََسأُكونُ الأشياءِ. ِ هَذِه كُّلَ َسيَأخُذُ يَنتَصِرُ، مَْن ٧ َمجّاناً.
يِت بِالـِكبرِ ِ قِدَة َّ المُت ِ البُحَيرَة فِي مَصيرُهُْم فَسَيَكونُ الكاذِبِينَ، وَكُّلُ الأوثاِن ُ وَعَبَدَة ُ َحرَة وَالّسَ ُ ناة ُّ وَالز وَالقاتِلُونَ وَالفاِسدُونَ

الثّانِي.» المَوُت َ هُو ذَلَِك المُشتَعِِل.
٢١:٢ ١٩

شعبه. مََع ُ الله سيسكن حيث السماء، من النّازلة القدس الجديدة. القدس
٢١:٦ ٢٠

وَالنهاية.» «البداية وَالمعنى: اليونانية، الحروف من وَالأخير الأول الحرفان وهما «أوميجا،» و «ألفا» الأصل: في وَالياء. الألف



٣ : ٢٢ يا رُؤ ١٩٣٨ ٩ : ٢١ يا رُؤ

«تَعاَل لِي: وَقاَل الأِخيرَةِ، بِع الّسَ بِالـَكوارِِث ُ المَملُوءَة ُ بعَة الّسَ ُ ِيَة الآن مَعَهُمُ الَّذِيَن ِ بعَة الّسَ ِ المَلائِكَة أحَدُ َ جاء َّ ثُم ٩

وَأرانِي مُرتَفـِـٍع، َكبِيرٍ َجبٍَل إلَى المَلاكُ قادَنِي يَغْمُرُني، وُح ُّ الر وَبَينَما ١٠ َمَِل. الح ُ زَوجَة ِهيَ َّتِي ال العَرُوَس يَك َسُأرِ هُنا،
اللهِ! عِندِ مِْن ماءِ الّسَ مَِن تَنزُِل وَِهيَ القُدَس، َسةَ، المُقَّدَ َ المَدِينَة

مُرتَفـِـٌع، ٌ َكبِير ُسورٌ لَها وَكانَ ١٢ ورِ. َّ كَالبِل نَقِّيٍ يَْشٍب َكحََجرِ كَرِيٍم، َحجَرٍ أجمَِل كَلَمَعاِن لَمَعانُها اللهِ. َمجدُ لَها كانَ ١١

عَشْرَةَ. الاثنَتي ِيَل إسرائ بَنِي قَبائَِل ُ أسماء البَوّاباِت ًعَلَى با مَكتُو وَكانَ مَلاكاً. َ عَشَر اثنا عِندَها يَقُِف بَوّابَةً، َ عَشْرَة اثنَتا ُ لَه
الغَرِب. إلَى بَوّاباٍت وَثَلاُث َنُوِب، الج إلَى بَوّاباٍت وَثَلاُث ماِل، الّشَ إلَى بَوّاباٍت وَثَلاُث رِق، َّ الش إلَى بَوّاباٍت ثَلاُث ١٣

مََع وَكانَ ١٥ عَشَرَ. الاثنَي َمَِل الح رُُسِل ُ أسماء عَلَيها ُكتِبَْت أساٍس، َ َحجَر َ عَشَر اثنَي عَلَى ً مَبنِيّا ِ المَدِينَة ُ ُسور وَكانَ ١٤

وَجُدرانِها. وَبَوّاباتِها المَدِينَةَ، لِيَقِيَس ةٍ، َّ ذَهَبِي قِياٍس عَصا مَعِي مُ َّ يَتَكَل الَّذِي المَلاِك
َ عَشْرَة اثنَتَي َ َنحو فَكانَْت بِالعَصا َ المَدِينَة المَلاكُ وَقاَس عَرَضهُ. يُساوِي ُ ُطولُه ٍع َّ ب مُرَ بِشَكٍل ً ة مُمتَّدَ ُ المَدِينَة كانَِت ١٦

فَقَدِ ذِراعاً.٢٢ وَأربَعُينَ ً وَأربَعا ً مِئَة فَكانَ ُسورِها، سُمَْك المَلاكُ قاَس َّ ثُم ١٧ وَاْرتِفاعاً. ً وَعَْرضا ً ُطولا غَلْوَة٢١ً ألَف
هَِب الذَّ مَِن ً مَصنُوعَة ُ وَالمَدِينَة اليَْشِب، مَِن ً مَبنِيّا ُ ور الّسُ وَكانَ ١٨ إنساٍن. لِذِراِع ً يا مُساوِ ً مِقياسا المَلاكُ َ استَخَدَم

ّفاِف. الّشَ جاِج ُّ كَالز وَتَلمَُع الخالِِص،
وَالثّانِي اليَْشِب، مَِن كانَ ُل الأّوَ الأساِس ُ فَحََجر ِيمَةِ. الـكَر الأحجارِ أنواِع بِكُّلِ ً نَة َّ ي مَُز فَكانَْت ِ المَدِينَة أساساُت أمّا ١٩

مَِن وَالّسادِِس الجَزِْع، مَِن وَالخامُِس ٢٠ دِ، مُّرُ ُّ الز مَِن وَالرّابـِـُع الأبيَِض، العَقِيِق مَِن وَالثّالُِث الأزرَِق، الياقُوِت مَِن
مَِن ُ وَالعاشِر الأصفَرِ، الياقُوِت مَِن وَالتّاِســُع ، الِسلقّيِ دِ مُّرُ ُّ الز مَِن وَالثّامُِن بَرجَدِ، َّ الز مَِن وَالّسابـِـُع الأحمَرِ، العَقِيِق
فَكانَْت َ عَشْرَة الاثنَتا البَوّاباُت أمّا ٢١ َمَْشِت. الج مَِن َ عَشَر وَالثّانِي الفَيرُوزِ، مَِن َ عَشَر وَالحادِي الأخضَرِ، العَقِيِق
مَِن ً مَصنُوعا كانَ الواِســَع ِ المَدِينَة شارِعَ أّنَ َكما واِحدَةٌ. ٌ لُؤلُؤَة مِنها واِحدَةٍ فَكُّلُ لُؤلُؤةً، َ عَشْرَة اثنَتَي مَِن ً مَصنُوعَة

ُّجاِج. كَالز قِّيِ َّ الن الخالِِص هَِب الذَّ
وَلا مِس الّشَ إلَى ٍ ِبحاجَة ُ المَدِينَة تَكُِن وَلَْم ٢٣ هَيكَلُها. هُما َمََل وَالح َ القَدِير َ الإلَه ّبَ َّ الر لِأّنَ هَيكَلاً، فِيها أرَ لَْم ٢٢

َسيأتونَ الأْرِض وَمُلُوكَ مِصباِحها، ِنُورِ ب الُأمَمُ ُ َستَِسير ٢٤ مِصباُحها. َمَُل وَالح يُنِيرُها ِ الله فَمَجدُ عَلَيها، لِيُِضيئا القَمَرِ إلَى
إلَيها، الُأمَِم ِ وَكَرامَة بِمَجدِ وََسيُؤتَى ٢٦ لَيٌل. هُناكَ يَكُونَ لَْن ُ ه َّ لِأن يَوٍم، أّيِ فِي تُغلََق لَْن بَوّاباتُها ٢٥ إلَيها. بِمَجدِهِْم
فِي ً با مَكتُو ُ اْسمُه كانَ مَْن إلّا يَدخُلَها لَْن الـكَذَِب. أوِ َ جاَسة َّ الن ُمارُِس ي إنساٌن وَلا َنجٌِس، ٌ شَيء يَدخُلَها لَْن لـَِكن ٢٧

َمَِل. الح كِتاِب َياةِ، الح كِتاِب
٢٢

َشوارِعِها. وََسِط إلَى َمَِل وَالح ِ الله عَرِش مِْن ُق َّ يَتَدَف ورِ، َّ كِالبِل ً َشّفافا ُ هر النَّ وَكانَ َياةِ. الح ماءِ َ نَهر المَلاكُ أرانِي َّ ثُم ١

لَْن ٣ الُأمَِم. لِِشفاءِ وَأوراقُها ةً، مَّرَ شَهرٍ كُّلِ فِي ةً: مَّرَ َ عَشْرَة اثنَتَي ثَمَرَها تُعطِي َحياةٍ ُ َشجَرَة هُناكَ هرِ النَّ تَيِّ ِضّفَ وَعَلَى ٢

٢١:١٦ ٢١
كيلومتراً. وَعشريَن وَمِئتينِ ألفينِ نحو غَلْوَةً. ألَف َ عَشْرَة اثنَتَي

٢١:١٧ ٢٢
– ُ يلة الّطو الذّراعُ (وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ تعادُل أو القصيرةُ). الذّراعُ (وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو هنا القياَس أّنَ وَالأغلُب الرّسميةُ).



٢١ : ٢٢ يا رُؤ ١٩٣٩ ٤ : ٢٢ يا رُؤ

عَلَى يَكُونُ ُ وَاْسمُه وَجهَهُ، وَيَرَونَ ٤ لَهُ، دُونَ َّ يَتَعَب ُ عِبادُه فِيها. َسيَكُونُ َمَِل وَالح ِ الله وَعَرُش الآِن، بَعدَ ٌ لَعنَة هُناكَ تَكُونَ
وَيَسُودُونَ عَلَيهِْم، ُ َسيُنِير َ الإلَه ّبَ َّ الر لِأّنَ شَمٍس، َ ُضوء أْو مِصباٍح َ ُضوء َيحتاُجونَ فَلا لَيٌل، هُناكَ يَكُونَ لَْن ٥ ِجباهِهِْم.

الأبَدِ. إلَى
ُ عِبادَه لِيُرَِي ُ مَلاكَه أرَسَل قَْد الأنبِياءِ أرواِح ُ إلَه ّبُ َّ الر وََصحِيحَةٌ. ٌ مُعتَمَدَة الكَلِماُت ِ «هَذِه المَلاكُ: لِي قاَل َّ ثُم ٦

الكِتاِب.» هَذا فِي ةِ َّ بُو ُّ الن كَلِماِت َيحفَُظ ِمَْن ل ً هَنِيئا يعا! سَرِ آتِي أنا ها ٧ يعاً. سَرِ َتحُصَل أْن يَنبَغِي َّتِي ال َ الأشياء
ِينِي يُر الَّذِي المَلاِك قَدَمَيِّ عِندَ لِأسجُدَ انحَنَيُت وَرَأيتُها، سَمِعْتُها عِندَما الأشياءَ. ِ هَذِه وَرَأى سَمـِـَع الَّذِي يُوَحنّا أنا ٨

َيحفَظُونَ الَّذِيَن وَُأولَئَِك وَالأنبِياءِ، وَإخوَتَِك أنَت مِثلَُك عَبْدٌ أنا هَذا. تَفعََل أْن «احذَْر لِي: قاَل ُ ه َّ لـَِكن ٩ الأشياءَ. ِ هَذِه
الوَقَت لِأّنَ الكِتاِب، هَذا فِي َّتِي ال ةِ َّ بُو ُّ الن كَلِماِت ْ تَكتِم «لا لِي: قاَل َّ ثُم ١٠ للهِ.» اسجُْد الكِتاِب. هَذا فِي َّتِي ال الكَلِماِت

قَداَسةً!» ُس وَالمُقَّدَ بِرّاً، وَالبارُّ َنجاَسةً، ِجُس َّ الن وَليَزدَدِ ُظلمَهُ، ُ الّظالِم فَلْيُواِصِل ١١ اقتَرََب. قَدِ
ُل الأّوَ وَالياءُ،٢٣ الألُِف َ هُو أنا ١٣ أعمالِهِ. َحسََب واِحدٍ كُّلَ ُأجازَِي لـِكَي َ الُأجرَة وَمَعِي يعاً، سَرِ قادِمٌ أنا «ها ١٢

َياةِ، الح ِ َشجَرَة مِْن يَأكُلُوا أْن َحّقِهِْم مِْن يَكُونَ لـِكَي ِيابِهِْم، ث ِ نَظافَة عَلَى ُيحافِظُونَ ِمَْن ل ً هَنِيئا ١٤ وَالنِّهايَةُ. ُ البِدايَة وَالآِخرُ،
وَكُّلُ الأوثاِن وَعابِدُو َ َلَة وَالقَت َ ناة ُّ وَالز َ الّسِحر ُمارُِسونَ ي وَمَْن «الكِلاُب»٢٤ أمّا ١٥ المَدِينَةَ. وَيَدخُلُوا البَوّاباِت يَعبُرُوا وَأْن

خارِجاً.» فَسَيَبقُونَ الـكَذِِب، ُمارُِس ي مَْن
المُنِيرِ.» بِح الّصُ َنجمَ وَنَسلُهُ، َ داوُد أصُل أنا الكَنائِِس. عَِن الُأمُورَ ِ هَذِه لـَكُْم لِيُعلَِن مَلاكِي أرَسلُت يَسُوعُ، «أنا ١٦

ِيدُ يُر مَْن وَكُّلُ فَليَْأِت، يَعطَُش مَْن كُّلُ «تَعاَل!» فَلْيَقُْل: يَسمَْع مَْن كُّلُ «تَعاَل!» وَالعَرُوُس: وُح ُّ الر يَقُوُل ١٧
ُحيِي.» الم الماءِ مَِن ً َمجّانا فَليَأخُْذ

الـَكوارَِث عَلَيهِ َسيُنزُِل َ الله فَإّنَ عَلَيها، أحَدٌ زادَ إْن الكِتاِب: هَذا فِي ةِ َّ بُو ُّ الن لِكَلِماِت يَستَمـِـُع مَْن كُّلَ ُ ُأحَّذِر نِي َّ إن ١٨

ِ َياة الح ِ َشجَرَة فِي ِ نَِصيبِه مِْن ُ َسيَحرِمُه َ الله فَإّنَ هَذا، ةِ َّ بُو ُّ الن كِتاِب فِي َّتِي ال الكَلِماِت مَِن أحَدٌ حَذََف وَإْن ١٩ فِيهِ. َ نَة المُدَّوَ
الكِتاِب. هَذا فِي عَنهُما المَكتُوُب َسةِ، المُقَّدَ ِ المَدِينَة وَفِي

يعاً.» سَرِ آٍت أنا «نَعَْم، يَقُوُل: الُأمُورِ ِ لِهَذِه يَشهَدُ الَّذِي يَسُوعُ ٢٠

يَسُوعُ! ّبُ َّ الر ها أّيُ تَعاَل آمِيْن
جَمِيعاً. مَعَكُْم يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُ نِعمَة ٢١

٢٢:١٣ ٢٣
وَالنهاية.» «البداية وَالمعنى: اليونانية، الحروف من وَالأخير الأول الحرفان وهما «أوميجا،» و «ألفا» الأصل: في وَالياء. الألف

٢٢:١٥ ٢٤
2. :3 فيلبّي مع قارن 10. :56 إَشعْياء كتاب انظر الحقيقية. للبشارة مخالفة برسالة ينادون الّذين المعلمين خطر إلى إشارة الكلاب.
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