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كتاُب التَّكوين

]بدايُة العالم[
اليوُم األّوُل: الّنور

أْرَض. 2كانَِت 1  ماواِت َوال� ِفي الَبدِء َخَلَق اهلُل السَّ
َيلُفُّ  الظَّلاُم  َوكاَن  َوفاِرَغًة. أ  قاِحَلًة  أْرُض  ال�
مُ ب َفوَق الِمياِه. 3ِفي َذلَِك  الُمِحيَط، َوُروُح اهلِل تَُحوِّ
الَوقِت، قاَل اهلُل: »لَِيُكْن نُوٌر.« َفَصاَر نُوٌر. 4َوَراأى اهلُل 
ى  اأنَّ النُّوَر َحَسٌن. ثُمَّ َفَصَل اهلُل النُّوَر َعِن الظَّلاِم. 5َوَسمَّ

ى الظَّلاَم »لَيلاً.« النُّوَر »نَهاراً« َوَسمَّ
َل. أوَّ َوكاَن َمساٌء، ثُمَّ َصباٌح. َفكاَن َهذا الَيْوَم ال�

اليوُم الّثاني: الّسماء
6ثُمَّ قاَل اهلُل: »لَِتُكْن قُبَّةٌ ج َبيَن الِمياِه لَِتقِسَم الِمياَه 

ماِء. َوَفَصَل الِمياَه  اإلَى ِقْسَميِن.« 7َفَخَلَق اهلُل قُبََّة السَّ
الَِّتي َتْحَت الُقبَِّة َعِن الِمياِه الَِّتي َفوَقها. َوَهَكذا كاَن. 

ى اهلُل الُقبََّة »َسماًء.« 8َوَسمَّ

َوكاَن َمساٌء، ثُمَّ َصباٌح. َفكاَن َهذا الَيْوَم الثّانِي.

اليوُم الّثالُث: األْرض الياِبسَة َوالنباتات
َتْحَت  اللَِّتي  الِمياُه  »لُِتْجَمِع  اهلُل:  قاَل  9ثُمَّ 

اليابَِسُة.«  َتْظَهَر  لَِكي  واِحٍد،  َمكاٍن  ِفي  َمعاً  ماِء  السَّ
ى  ى اهلُل اليابَِسَة »اأْرضاً،« َوَسمَّ َوَهَكذا كاَن. 10َوَسمَّ

ماوات  أ 2:1 في البدء . . . فارغة. اأْو »في بداية خلِق اهلِل للسَّ

أْرُض خالية تماماً . . . « اأْو » . . . َوبينما لم يكن  أْرِض، َوبينما ال� َوال�
للاأْرض شكل محدد بعد.«

ب 2:1 روح اهلل ُتحّوم. اأْو »ترفرف، اأي كما ترفرف الطيور فوق 

عش صغارها.« اأْو »ريح جّبارة تهّب . . . «
ج 6:1 ُقّبة. الكلمة العبرية يمكن اأن تصف قطعة من المعدن َوقد 

ُطرقت لتصير على شكل قوس.

ِع الِمياِه »بِحاراً.« َوَراأى اهلُل اأنَّ ما َخَلَقُه  َمكاَن َتَجمُّ
َحَسٌن.

أْرُض بِالُعْشِب َوالنَّباتاِت  11ثُمَّ قاَل اهلُل: »لَِتْخَضرَّ ال�

ثِماراً  َتحِمُل  ُمْثِمَرٌة  اأْشجاٌر  َولَْتُكْن  الُبُذوِر.  ذاِت 
كاَن.  َوَهَكذا  أْرِض.«  ال� َعَلى  نَْوِعها  ِمْن  ُبُذوٍر  ذاَت 
أْرُض ُعْشباً َونَباتاٍت َتْحِمُل ثِماراً ذاَت  12َفاأْخَرَجِت ال�

ُبُذوٍر ِمْن نَْوِعها. َواأْخَرَجْت اأْشجاراً َتْحِمُل ثِماراً ذاَت 
ُبُذوٍر ِمْن نَْوِعها. َوَراأى اهلُل اأنَّ ما َخَلَقُه َحَسٌن.

13َوكاَن َمساٌء، ثُمَّ كاَن َصباٌح. َفكاَن َهذا الَيْوَم 

الثّالَِث.

اليوُم الّرابُع: الّشمس َوالقمر َوالّنجوم
ماِء، لَِكي  14ثُمَّ قاَل اهلُل: »لَِتُكْن اأنْواٌر ِفي قُبَِّة السَّ

َز النَّهاَر ِمَن اللَّيِل َوَتُكوَن َعلاماٍت لَِتْحِديِد الَمواِسمِ د  تَُميِّ
ماِء لُِتِضيَء  ِنيِن. 15َوَتُكوَن اأنْواراً ِفي قُبَِّة السَّ أيّاِم َوالسِّ َوال�

أْرِض.« َوَهَكذا كاَن. َعَلى ال�
أْكَبَر  16َفَخَلَق اهلُل النُّوَريِن الَعِظيَميْن. َخَلَق النُّوَر ال�

الَّليَل.  لَِيْضُبَط  أْصَغَر  ال� النُّوَر  َوَخَلَق  النَّهاَر،  لَِيْضُبَط 
أنْواَر ِفي  َوَخَلَق اهلُل النُُّجوَم اأيضاً. 17َوَوَضَع اهلُل َهِذِه ال�
أْرِض. 18َكما َقَصَد لَها اهلُل  ماِء لُِتِضيَء َعَلى ال� قُبَِّة السَّ
الظَّلاِم.  ِمَن  النُّوَر  َز  تَُميِّ َواأْن  َوالَّليَل،  النَّهاَر  َتْضُبَط  اأْن 

َوَراأى اهلُل اأنَّ ما َخَلَقُه َحَسٌن.
19َفكاَن َمساٌء، ثُمَّ كاَن َصباٌح. َفكاَن َهذا الَيْوَم 

الّرابَِع.

اأوائل  َوالقمر لتحديد  الّشمس  اليهود  اْسَتخدم  د 14:1 المواسم. 

َواأواخر السنين َوالشهور. كما اأن ال�أعياد اليهودية، كانت تُحّدد بناًء 
على ال�أشهر القمرية.
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اليوُم الخامُس: الّسمك َوالطيور
َحيٍَّة  بَِمخلُوقاٍت  الِمياُه  »لَِتْمَتِلِئ  اهلُل:  قاَل  20ثُمَّ 

َعْبَر  أْرِض  ال� َفْوَق  َتِطيُر  ُطُيوٌر  ُهناَك  َولَْتُكْن  َكِثيَرٍة. 
ْخَمِة. أ كّّما  ماِء.« 21َفَخَلَق اهلُل ُوُحوَش الَبْحِر الضَّ السَّ
َخَلَق َجِميَع الَمخلُوقاِت الَحيَِّة الَِّتي َتِفيُض بِها الِمياُه. 
َخَلَقها ِمْن كُلِّ نَْوٍع. َكما َخَلَق كُلَّ طائٍِر ُمَجنٍَّح ِمْن 

كُلِّ نَْوٍع. َونََظَر اهلُل اإلَى َذلَِك بِِرضًى.
22َوباَرَكها اهلُل َفقاَل: »اأْثِمِري َوَتكاَثْري َواملاأي ِمياَه 

أْرِض.« الَبْحِر بِالَمخلُوقاِت. َولَِتَتكاَثِر الطُُّيوُر َعَلى ال�
23َفكاَن َمساٌء، ثُمَّ كاَن َصباٌح. َفكاَن َهذا الَيْوَم 

الخاِمَس.

اليوُم الّسادُس: 
الحيوانات البرّية َواإلنسان 

َحيًَّة  َمخلُوقاٍت  أْرُض  ال� »لُِتْخِرِج  اهلُل:  قاَل  24ثُمَّ 

يًَّة ِمْن كُلِّ  ِمْن كُلِّ نَْوٍع: َمواِشَي َوَزواِحَف َوَحيواناٍت َبرِّ
نَْوٍع.« َوَهَكذا كاَن.

نَْوٍع،  كُلِّ  ِمْن  َيَة  الَبرِّ الَحيواناِت  اهلُل  25َفَخَلَق 

َعَلى  زاِحٍف  َحيواٍن  َوكُلَّ  نَْوٍع،  كُلِّ  ِمْن  َوالَمواِشَي 
َخَلَقُه  ما  كُلَّ  اأنَّ  اهلُل  َوَراأى  نَْوٍع.  كُلِّ  ِمْن  أْرِض  ال�

َحَسٌن.
ُصوَرتِنا  َعَلى  النّاَس ب  »لَِنخِلِق  اهلُل:  قاَل  26ثُمَّ 

ماِء  َولَْيُسودوا َعَلى َسَمِك الَبْحِر َوُطُيوِر السَّ َوَكِمثالِنا. 
كُلِّ  َوَعَلى  أْرِض  ال� َعَلى  يَِّة  الَبرِّ َوالَحَيواناِت  َوالَمواِشي 

أْرِض.« زاِحٍف َيْزَحُف َعَلى ال�
ُصوَرتِِه  َعَلى  ُصوَرتِِه.  َعَلى  النّاَس  اهلُل  27َفَخَلَق 

»اأْثِمُروا  َفقاَل:  اهلُل  28َوباَرَكُهُم  َواُأنَْثى.  َذَكراً  َخَلَقُهْم 
أْرَض َواأخِضُعوها. ُسوُدوا َعَلى َسَمِك  َوَتكاَثُروا. املاُأوا ال�

أْرِض.« ماِء َوكُلِّ ما َيَتَحرَُّك َعَلى ال� الَبْحِر َوُطُيوِر السَّ
َعَلى  نَباٍت  كُلَّ  اأعَطيُتُكْم  َقْد  اهلُل: »ها  29َوقاَل 

أْرِض َيْحِمُل ُبُذوراً. َواأْعَطيُتُكْم كُلَّ َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة  َوْجِه ال�

البحرية  »الحيوانات  اأْو  خمة.  الضَّ البحر  وحوش  أ 21:1 

الكبيرة.«
ب 26:1 الّناس. الكلمة العبرية هنا هي ال�سم »اآدم« نفسه، وقد 

نسان« بشكل عام. تعني »ال�إ

ذاَت ُبُذوٍر لَِتُكوَن لَُكْم َطعاماً. 30اأّما َجِميُع َحيواناِت 
الَحيواناِت  َوَجِميُع  ماِء،  السَّ ُطُيوِر  َوَجِميُع  أْرِض،  ال�
أْخَضُر  ِغيَرِة الّزاِحَفِة الَِّتي ِفيها َحياٌة، َفَيُكوُن النَّباُت ال� الصَّ

َطعاَمها.« َوَهَكذا كاَن.
31َوَراأى اهلُل اأنَّ كُلَّ ما َخَلَقُه َحَسٌن ِجّداً.

الَيْوَم  َهذا  َفكاَن  َصباٌح.  كاَن  ثُمَّ  َمساٌء  َوكاَن 
الّساِدَس.

اليوُم الّسابُع: الّراحة

أْرُض َوكُلُّ ما ِفيِها. 2  ماواُت َوال� َوَهَكذا اُأْكِمَلِت السَّ
الَِّذي  َعَمِلِه  ِمْن  اهلُل  َفَرَغ  الّسابِِع،  الَيْوِم  2َوِفي 

اأنَجَزُه. َوِفي الَيْوِم الّسابِِع اْسَتراَح ِمْن كُلِّ َعَمِلِه الَِّذي 
ٌص  اأنَجَزُه. 3وباَرَك اهلُل الَيْوَم الّسابَِع. َواأعَلَن اأنَُّه ُمَخصَّ

َُّه اْسَتراَح ِفيِه ِمْن َخْلِق الَعالَِم َوما فيِه. أن لَُه، لِ�

ة[ ]بدايُة البشريَّ
أْرِض ِعْنَدما ُخِلَقتا،  ماواِت َوال� ُة السَّ 4َهِذِه ِهَي ِقصَّ

ماواِت: 5لَْم َيُكْن اأيُّ ُعْشٍب  أْرَض َوالسَّ َيْوَم َصَنَع اهلُل ال�
َولَْم  أْرِض،  ال� َعَلى  َبْعُد  نَما  َقْد  الُحُقوِل  اأْعشاِب  ِمْن 
َيُكْن نَباُت الَحقِل َقْد َبْرَعَم، ل�أنَّ اهلَل لَْم َيُكْن َقْد اأْرَسَل 
َيفَلُح  اإنْساٌن  َيُكْن ُهناَك  َولَْم  َبْعُد،  أْرِض  ال� َمَطراً َعَلى 
أْرِض َجْدَولٌ ج َيْسِقي  التُّْرَبَة. 6لَِكْن كاَن َيْخُرُج ِمَن ال�

كُلَّ َسْطِح التُّْرَبِة.
أْرِض، َونََفَخ  7ثُمَّ َشكََّل اهلُل الرَُّجلَ د ِمْن تُراِب ال�

8ثُمَّ  َحيًَّة.  نَْفساً  الرَُّجُل  َفصاَر  الَحياِة،  نََفَس  اأنِفِه  ِفي 
َزَرَع اهلُل َحِديَقًة ِفي َعَدٍن، ِفي الَمْشِرِق. ه َوُهناَك َوَضَع 
أْرِض كُلَّ َشَجَرٍة  الرَُّجَل الَِّذي َشكََّلُه. 9َواأنَْبَت اهلُل ِمَن ال�
الَحِديَقِة  َوَسِط  ِفي  َوكانَْت  لِلاأكِل.  َوصالَِحٍة  َجِميَلٍة 
َجَرُة الَِّتي تُْعِطي التَّمِييَز َبيَن  الشَّ َشَجَرُة الَحياِة، َواأيضاً 

رِّ. الَخيِر َوالشَّ

ج 6:2 جدول. اأْو ضباب.

نفسه.  »اآدم«  ال�سم  هي  هنا  العبرية  الكلمة  الّرجل.  د 7:2 

وكذلك ِفي الفقرات التالية حتّى 12:3.
ه 8:2 في الشرق. يشير ذلك على ال�أغلب اإلى المنطقة الواقعة بين 

نهري دجلة َوالفرات َوامتدادها للجنوب الشرقي حتّى الخليج العربي.
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الَحِديَقَة.  لَِيْسِقَي  َعَدٍن  َعْبَر  َيْجِري  نَْهٌر  10َوكاَن 

ِل  أوَّ ال� 11اْسُم  فُُروٍع.  اأْرَبَعِة  اإلَى  َيْنَقِسُم  النَّْهُر  َوكاَن 
ِفيُشوُن. َوُهَو الَِّذي َيْجِري َحوَل اأْرِض الَحِويَلةِ أ كُلِّها، 
َجيَِّدٍة.  نَْوِعيٍَّة  ِمْن  ُهناَك  َهُب  12َوالذَّ َهُب.  الذَّ َحيُث 
الثّانِي  13َواْسُم  الَعقيِق.  َواأْحجاُر  الُعُطوِر  اأْفَخُر  َوُهناَك 
ِجيُحوُن. َوُهَو الَِّذي َيْجِري َحوَل اأْرِض كُوشٍ ب كُلِّها. 
وَر. َوالّرابُِع  14َواْسُم الثّالِِث ِدجَلَة. َوُهَو َيْجِري َشرِقيَّ اأشُّ

الُفراُت.
َعَدٍن  َحِديَقِة  ِفي  َوَوَضَعُه  ُجَل  الرَّ اهلُل  15َواأَخَذ 

َفقاَل:  ُجَل  الرَّ اهلُل  16َواأْوَصى  بِها.  َوَيْعَتِنَي  لَِيفَلَحها 
»لََك اأْن َتاأْكَُل ما َتشاُء ِمْن كُلِّ اأْشجاِر الَحِديَقِة. 17اأّما 
رِّ، َفلا َتاأْكُْل  َجَرُة الَِّتي تُْعِطي التَّْمِييَز َبيَن الَخيِر َوالشَّ الشَّ

ََّك ِحيَن َتاأْكُُل ِمْنها، َموتاً َتُموُت.« أن ِمْنها. ل�

أّوُل اْمرأة
ُجُل  الرَّ َيُكوَن  اأْن  َحَسناً  »لَيَس  اهلُل:  قاَل  18ثُمَّ 

اهلُل   19َفَشكََّل  ِمثَلُه.«  ُمِعيناً  لَُه  َساأْصَنُع  لَِهذا  َوِحيداً. 
ِمَن التُّراِب كُلَّ َحيواٍن ِفي الُحُقوِل َوكُلَّ َطيٍر ِفي الَهواِء. 
ي كُلَّ  ثُمَّ اأحَضَرها كُلَّها اإلَى الرَُّجِل لَِيَرى ماذا َسُيَسمِّ
َعَلى  اأطَلَقُه  الَِّذي  ال�ْسُم  كاَن  َوَمْهما  ِمْنها.  واِحٍد 
الرَُّجُل  ى  20َفَسمَّ اْسَمُه.  َفذاَك صاَر   ، َحيٍّ كائٍِن  كُلِّ 
يَِّة.  ماِء، َوكُلَّ الَحيواناِت الَبرِّ كُلَّ الَمواِشَي، َوُطُيوَر السَّ

لَِكْن لَْم َيِجْد َبيَنها َمْن ُهَو ِمثلُُه ُمعيناً لَُه.
ُهَو  َوَبيَنما  َعِميٍق.  نَْوٍم  ِفي  الرَُّجَل  اهلُل  21َفاأْغَرَق 

الِجْلَد  َواأغَلَق  اأضلاِعِه،  ِمْن  ِضْلعاً  اهلُل  اأَخَذ  نائٌِم، 
ِمَن  اأَخَذها  الَِّتي  ْلِع  الضِّ ِمَن  اهلُل  َصَنَع  22ثُمَّ  َمكانَها. 

َمها لَُه. 23َفقاَل الرَُّجُل: الرَُّجِل اْمراأًة. َوَقدَّ

  » اأخيراً!
   َهِذِه َعْظٌم ِمْن ِعظاِمي

أ 11:2 الحويلة. ال�أْرض المحاذية لساحل شبه الجزيرة العربية، اأْو 

ربما جزء من اأفريقيا جنوب الحبشة.
ب 13:2 كوش. يعني هذا ال�سم عادة الحبشة، لكن قد يشير هنا 

اإلى ِمْنَطَقة شمال شرق نهر دجلة.

   َولَْحٌم ِمْن لَْحِمي!
ي َهِذِه ›اْمراأًة‹    َساُأَسمِّ

َّها اُأِخَذْت ِمِن اْمِرٍئ.« أن    لِ�

ُه، َوَيلَتِصُق بَِزْوَجِتِه،  24لَِذلَِك َيْتُرُك الرَُّجُل اأباُه َواُأمَّ

َوَزْوَجُتُه  ُجُل  الرَّ 25َوكاَن  واِحداً.  َجَسداً  َفَيِصيراِن 
ِكلاُهما ُعْريانَيِن. َولَِكنَُّهما لَْم َيُكونا َيخَجلاِن.

بدايُة الخطّية

يَِّة الَِّتي َخَلَقها 3  َوكانَِت الَحيَُّة اأْمَكَر الَحيواناِت الَبرِّ
اهلُل. َفقالَْت لِلَمراأِة: »اأَحّقاً قاَل اهلُل لَُكما: ›ل� 

َتاأْكُلا ِمْن اأْشجاِر الَحِديَقِة كُلِّها؟‹«
2َفقالَِت الَمْراأُة لِلَحيَِّة: »َبْل نَاأْكُُل ِمْن َثَمِر َجِميِع 

َوَسِط  ِفي  الَّتي  َجَرُة  الشَّ 3اأّما  الَحديَقِة،  ِفي  ال�أْشجاِر 
الَحِديَقِة، َفَقْد قاَل اهلُل: ›ل� تاأكُلا ِمْنها َول� َتْلَمساها 

َواإلّ� َفَسَتُموتان!‹«
4َفقالَِت الَحيَُّة لِلَمْراأِة: »لَْن َتُموتا! 5لَِكنَّ اهلَل َيْعِرُف 

اأنَُّكما ِحيَن َتاأْكُلاِن ِمْنها، َتْنَفِتُح اأْعُيُنُكما، َوتُصِبحاِن 
رِّ.« ِمثَل اهلِل ِفي التَّْمِييِز َبيَن الَخيِر َوالشَّ

َوَجّذاَبٌة  لِلاأكِل  َشِهيٌَّة  َجَرَة  الشَّ اأنَّ  الَمْراأُة  6َوَراأِت 

الِحْكَمِة  ِمَن  تُْعِطيِه  ما  بَِسَبِب  ِفيها  َوَمرُغوٌب  لِلَعيِن، 
لِلاآِكِل ِمْنها. َفاأَخَذْت ِمْن َثَمِرها، َواأَكَلْت. ثُمَّ اأعَطْت 
لَِزْوِجها الَِّذي كاَن َمَعها، َفاأَكَل ُهَو اأيضاً. 7فانَفَتَحْت 
تِيٍن،  اأْوراَق  َفخاطا  ُعْريانَيِن.  اأنَُّهما  َواأدَركا  اأعُيُنُهما، 

َوَصَنعا لَُهما َثوَبيِن ُيخِفياِن َعْوَرَتيِهما.
8ثُمَّ َسِمعا َصْوَت اهلِل ماِشياً ِفي الَحِديَقِة َمَع ُهُبوِب 

الَحِديَقِة  اأْشجاِر  َبيَن  َوَزْوَجُتُه  ُجُل  الرَّ فاخَتَباأ  الِريِح. 
»اأيَن  لَُه:  َوقاَل  الرَُّجَل  اهلُل  9َفناَدى  اهلِل.  َحْضَرِة  ِمْن 

اأنَت؟«
10َفقاَل: »َسِمْعُت َصْوَتَك ِفي الَحِديَقِة، َفِخْفُت 

ِّي ُعْرياٌن، فاخَتَباأُْت.« أن لِ�
11َفقاَل اهلُل: »َمْن قاَل لََك اإنََّك ُعْرياٌن؟ َهْل اأَكْلَت 

َجَرِة الَِّتي نََهيُتَك َعِن ال�أكِل ِمْنها؟« ِمَن الشَّ
12َفقاَل الرَُّجُل: »الَمْراأُة الَِّتي اأعَطيَتِني اإيّاها لَِتُكوَن 

َجَرِة، َفاأَكْلُت.« َمِعي اأعَطْتِني ِمْن َثَمِر الشَّ
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13ِحيَنِئٍذ قاَل اهلُل لِلَمراأِة: »ما َهذا الَِّذي َفَعْلِتِه؟« 

، َفاأَكْلُت.« َفقالَِت الَمْراأُة: »الَحيَُّة احتالَْت َعَليَّ
14َفقاَل اهلُل لِلَحيَِّة:

َِّك َفَعْلِت َذلَِك، أن   » لِ�
   َتُكونِيَن َملُعونًَة اأكَثَر ِمْن كُلِّ الَبهائِِم

يَِّة.    َوِمْن كُلِّ الَحيواناِت الَبرِّ
   َوكُلَّ اأيّاِم َحياتِِك،

   َسَتزَحِفيَن َعَلى َبطِنِك،
ِريَن بِالتُّراِب. أ    َوَسَتَتَعفَّ

15  َوَساأجَعُل َعداَوًة َبيَنِك َوَبيَن الَمْراأِة،  
   َوَبْيَن نَسِلِك َونَسِلها.

   َسَيْسَحُق نَسلُها َراأَْسِك،
   َواأنِْت َسَتْلَدِغيَن َعِقَبُه.« ب

16ثُمَّ قاَل اهلُل لِلَمْراأِة:

  » َساُأَكثُِّر اآل�َم َحَبِلِك،
   َوبِالَوَجِع َتِلِديَن اأْبناَءِك.

   اأنِت َتْشتاقيَن اإلَى َزْوِجِك،
   َوُهَو َيُسوُد َعَليِك.« ج

آَدَم: د 17ثُمَّ قاَل اهلُل لِ�

  » َقِد اْسَتَمْعَت لَِمُشوَرِة اْمَراأتَِك،
َجَرِة الَِّتي نََهيُتَك َعِن ال�أكِل     َفاأَكْلَت ِمَن الشَّ

ِمْنها.

أ 14:3 تتعّفرين بالّتراب. حرفياً »تاأكليَن التّراب.«

ُر اأسفِل الَقدم. ب 15:3 َعِقَبه. الَعِقُب ُمؤخَّ

ج 16:3 تشتاقين . . . يسود عليك. اأْو »تريدين السيادة على 

زوجك، لكن هو يسود عليك.« وتاأتي نهاية العدد 7:4 مماثلة لهذا 
النص في اللغة العبرية.

لكن هي  »اآدم،«  ال�سم  هنا هي  العبرية  الكلمة  آَدم.  د 17:3 

وقد  التعريف.  اأداة  دون  من  الكلمة  فيها  ترد  التي  ال�أولى  المرة 
»اآدم.«  الّشخصي  بِال�سم  الرجل  تسمية  لبداية  اإشارة  تكون هذه 
وتتضمُن هِذِه الكلمُة معنى التّراِب اأو الطّين. ومثلها في اللغة العربّية 

»اأديم.« اأي »تُراب.«

أْرَض،    لَِهذا َساألَعُن ال�
   َفلا َتُعوُد َتاأْكُُل ِمْنها اإلّ� بِالَكدِّ َوالتََّعِب كُلَّ 

اأيّاِم َحياتَِك.
18  َسُتْنِبُت لََك َشْوكاً َوَحَسكاً.  

   َوَسُتضَطرُّ اإلَى ال�أكِل ِمْن نَباتاِت الُحُقوِل.
19  َتاأْكُُل ُخْبَزَك بَِعَرِق َجِبيِنَك،  

أْرِض الَِّتي ِمْنها اُأِخْذَت.    اإلَى اأْن َتُعوَد اإلَى ال�
   ِمَن التُّراِب ُخِلْقَت،

   َواإلَى التُّراِب َسَتُعوُد.«

اُأمَّ  َسُتْصِبُح  َّها  أن لِ� »َحّواَء« ه  َزْوَجَتُه  اآَدُم  20َوَدعا 

. كُلِّ اإنْساٍن َحيٍّ
َولَِزْوَجِتِه،  آَدَم  لِ� الِجْلِد  ِمَن  َملابَِس  اهلُل  21َوَصَنَع 

َواألَْبَسُهما.
نْساُن َكواِحٍد ِمنّا  22ثُمَّ قاَل اهلُل: »ها َقْد صاَر ال�إ

آَن ُيْمِكُنُه اأْن َيُمدَّ َيَدُه  رِّ. َوال� ِفي التَّْمِييِز َبيَن الَخيِر َوالشَّ
َفَيعِيَش  ِمْنها،  َوياأكُُل  الَحياِة،  َشَجَرِة  َثَمِر  ِمْن  َوَياأُْخَذ 

أَبِد.« اإلَى ال�
أْرَض الَِّتي  23َفَطَرَدُه اهلُل ِمْن َحِديَقِة َعَدٍن لَِيفَلَح ال�

َملائَِكَة  َوَضَع  نْساَن،  ال�إ َطَرَد  اأْن  ُخِلَق. 24َوَبعَد  ِمْنها 
اإلَى  الطَِّريِق  لِِحراَسِة  ُمَتَقلِّباً  ُمْلَتِهباً  َوسْيفاً  الَكُروبِيَم، و 

َشَجَرِة الَحياِة.

أّوُل عائلة

َوعاَشَر اآَدُم امَراأَتُه َحّواُء. َفَحَمَلْت َوَولََدْت قايِيَن ز 4 
اإْذ قالَْت: »اْقَتَنيُت َرُجلاً بَِمُعونَِة اهلِل.«

2َوَكَذلَِك اأنَجَبْت اأخاُه هابِيَل. َوَعِمَل هابِيُل راِعياً، 

َواأّما قايِيُن َفَعِمَل َفّلاحاً.

ه 20:3 َحّواء. تشبه الكلمة »حياة« في اللغة العبرية.

في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  و 24:3 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22.
ز 1:4 قايين. يعني في اللغة العبرية »يقتني« اأْو »ينال.«
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أّوُل َجريمِة قتل
اأحَضَر قايِيُن َبعَض  3َوِحيَن جاَء َوْقُت الَحصاِد، أ 

َم هابِيُل قُْرباناً  َمها قُْرباناً هلِل. 4َكما َقدَّ أْرِض، َوَقدَّ ثِماِر ال�
ِمْن اأْبكاِر َغَنِمِه َواأْسَمِنها. َفَنَظَر اهلُل بِِرَضًى اإلَى هابِيَل 
َوقُْربانِِه. 5لَِكنَُّه لَْم َيْنُظْر بِِرَضًى اإلَى قايِيَن َوقُْربانِِه. فاغتاَظ 
قايِيُن َواُأحِبَط. 6َفقاَل اهلُل لِقايِيَن: »ما الَِّذي اأغَضَبَك، 
اأَفلا  واَب،  َفَعْلَت الصَّ اأحَبَطَك؟ 7اإْن كُْنَت  الَِّذي  َوما 
اأْقَبلَُك؟ َواإْن لَْم َتْفَعْل، َفاإنَّ الَخِطيََّة ُمَتَربَِّصٌة بَِك َعَلى 
اأْن  َينَبِغي  لَِكْن  َعَليَك،  َتُسوَد  اأْن  تُِريُد  ِهَي  الباِب. 

َتُسوَد َعَليها.«
8َوقاَل قايِيُن لِهابِيَل اأِخيِه: »َهّيا بِنا اإلَى الَحقِل.« 

َوَبيَنما ُهما ِفي الَحقِل، َهَجَم قايِيُن َعَلى اأِخيِه هابِيَل 
َوَقَتَلُه.

9َفقاَل اهلُل لِقايِيَن: »اأيَن اأُخوَك؟«

أِخي؟« اأجاَب قايِيُن: »َوما اأْدرانِي؟ اأاأنا َحاِرٌس لِ�
10َفقاَل: »ما الَِّذي َفَعْلَتُه؟ َدُم اأِخيَك َيْصرُخ اإلَيَّ 

أْرِض  َوَمْنِفيٌّ ِمَن ال� َمْلُعوٌن  اأنَْت  آَن  أْرِض. 11َفال� ِمَن ال�
َيَديَك.  ِمْن  اأِخيَك  َدَم  لَِتْشَرَب  َفَمها  َفَتَحْت  الَِّتي 
أْرَض، لَْن تُعِطَيَك اأْفَضَل َمحاِصيِلها.  12َفِحيَن َتفَلُح ال�

أْرِض َطِريداً َوهائِماً.« َوَسَتُكوُن ِفي ال�
13َفقاَل قايِيُن هلِل: »ِعقابِي اأعَظُم ِمْن اأْن اأحَتِمَلُه. 

َوَحَجْبَت  أْرِض،  ال� ِمَن  الَيْوَم  َطَردَتِني  َقْد  اأنَْت  14ها 

أْرِض. َفَمْن  َعنِّي َوجَهَك. َساأكُوُن َطِريداً َوهائِماً ِفي ال�
َيِجُدنِي َسَيْقُتلُِني.«

15َفقاَل اهلُل لِقايِيَن: »َبْل َساأنَتِقُم َسْبَعَة اأْضعاٍف ِمْن 

اأيِّ اإنْساٍن َيْقُتُل قايِيَن.« ثُمَّ َوَضَع اهلُل َعلاَمًة َعَلى قايِيَن 
لَِئّلا َيْقُتَلُه َمْن َيِجُدُه.

عائلُة قاِيين
16َوَهَكذا َخَرَج قايِيُن ِمْن َحْضَرِة اهلِل، َوَسَكَن ِفي 

اأْرِض نُودٍ ب َشْرِقيَّ َعَدٍن.
َحُنوَك.  َواأنَجَبْت  َفَحَمَلْت  َزْوَجَتُه  قايِيُن  17َفعاَشَر 

انتهاء  »عند  حرفياً:  الحصاد.  وقت  جاء  حين  أ 3:4 

أيام.« ال�
ب 16:4 نود. تعني في اللغة العبرية »يتجول.«

َوَبَنى قايِيُن َمِديَنًة، َوَسّماها َعَلى اْسِم اْبِنِه َحُنوَك.
18َواأنَجَب َحُنوُك اْبناً َسّماُه ِعيراِد. َواأنَجَب ِعيراُد 

َسّماُه  اْبناً  َمُحويائِيُل  َواأنَجَب  َمُحويائِيَل.  َسّماُه  اْبناً 
َمُتوشائِيَل. َواأنَجَب َمُتوشائِيُل اْبناً َسّماُه ل�َمَك.

عاَدَة،  اإْحداِهما  اْسُم  اْمَراأَتيِن.  ل�ِمُك  َج  19َوَتَزوَّ

َوالثَّانَِيُة ِصلََّة. 20َواأنَجَبْت عاَدُة ياباَل َوكاَن اأباً ج لِلَِّذيَن 
َيْسُكُنوَن الِخياَم َوُيَربُّوَن الماِشَيَة. 21َوكاَن لَُه اأٌخ اْسُمُه 
َوالنّاِي.  الِقيثاِر  َعَلى  َيعِزفُوَن  لِلَِّذيَن  اأباً  َوكاَن  ُيوباُل. 
22َوَولََدْت ِصلَُّة تُوباَل قايِيَن. َوكاَن اأباً لِلَِّذيَن َيطُرقُوَن 

اْسُمها  اأخٌت  قايِيَن  لُِتوباَل  َوكانَْت  َوالَحِديَد.  الُبرونَْز 
نِْعَمُة.

23َوقاَل ل�َمُك لَِزْوَجَتيِه:

، يا عاَدُة َويا ِصلَُّة،   » يا َزْوَجَتيَّ
   اأصِغيا اإلَيَّ َجيِّداً،
   َوانَتِبها لِما اأقُوُل.

   اإنِّي َقَتْلُت َرُجلاً اآذانِي.
َُّه َضَرَبِني. أن    َقَتْلُت َفَتًى لِ�

24  َفاإذا كاَن ُيْنَتَقُم َسْبَع َمّراٍت لِقايِيَن،  
نَُّه ُيْنَتَقُم لِلاَمَك َسْبعاً َوَسْبِعيَن َمرًَّة.«    َفاإ

اْبٌن آخُر آلَدَم وحّواء
اْبناً  َفاأنَجَبِت  ثانَِيًة،  َحّواَء  َزوَجَتُه  اآَدُم  25َوعاَشَر 

اآَخَر ِعَوضاً  اْبناً  اهلُل  اإْذ قالَْت: »اأعطانَِي  اأْسَمْتُه ِشيثاً د 
اأيضاً  َقَتَلُه.« 26َواأنَجَب ِشيٌث  أنَّ قايِيَن  َعْن هابِيَل، ل�
اْبناً َسّماُه اأنُوَش. َوِفي َذلَِك الَوقِت، َبَداأ النّاُس َيْنِطُقوَن 

بِاْسِم يهوه. ه

ِسجلُّ عائلِة آَدم

َوَهذا ُهَو ِسِجلُّ نَسِل اآَدَم. ِعْنَدما َخَلَق اهلُل اآَدَم، 5 
َشكََّلُه َكِمثاِل اهلِل.

)اأيضاً  ما.  اْسَتخدم شيئاً  اأْو  اأول من صنع  المقصود  ج 20:4 أبًا. 

في العددين 21، 22(
د 25:4 شيث. يعني في اللغة العبرية »يعطي.«

ه 26:4 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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اُأناساً أ  َوَسّماُهْم  َواُأنَْثى.  َذَكراً  النَّاَس  اهلُل  2َوَخَلَق 

َيْوَم َخَلَقُهْم.
آَدَم ِمَئٌة َوَثلاثُوَن َسَنًة ِمَن الُعْمِر،  3َوَبْعَد اأْن صاَر لِ�

اأنَجَب اْبناً اآَخَر َكِمثالِِه َوُصوَرتِِه، ب َسّماُه ِشيثاً. 4َوعاَش 
اآَدُم َثمانِي ِمَئِة َسَنٍة َبْعَد ِول�َدِة ِشيٍث. َوِفي َهِذِه الَفْتَرِة 
الَِّتي  َنواِت  السَّ َمجُموُع  5َفكاَن  َوَبناٍت.  اأْبناًء  اأنَجَب 

عاَشها اآَدُم تِْسَع ِمَئٍة َوَثلاثِيَن َسَنًة، َوَبْعَدها ماَت.
6َوعاَش ِشيٌث ِمَئًة َوَخْمَس ِسِنيٍن، َواأنَجَب اأنُوَش. 

7َوعاَش ِشيٌث َثمانِي ِمَئٍة َوَسْبَع ِسِنيَن َبْعَد ِول�َدِة اأنُوَش. 

َوِفي َهِذِه الَفْتَرِة اأنَجَب اأْبناًء َوَبناٍت. 8َفكاَن َمجُموُع 
َعْشَرَة  َواْثَنَتي  ِمَئٍة  تِْسَع  ِشيٌث  عاَشها  الَِّتي  َنواِت  السَّ

َسَنًة، َوَبْعَد َذلَِك ماَت.
اُه  َسمَّ اْبناً  َواأنَجَب  َسَنًة،  تِْسِعيَن  اأنُوُش  9َوعاَش 

ِمَئٍة  َثمانِي  اأنُوُش  عاَش  ِقيناَن  ِول�َدِة  10َوَبعَد  ِقيناُن. 
اأْبناًء  اأنَجَب  الَفْتَرِة  َهِذِه  َوِفي  َسَنًة.  َعْشَرَة  َوَخْمَس 
َنواِت الَِّتي عاَشها اأنُوُش  َوَبناٍت. 11َفكاَن َمجُموُع السَّ

تِْسَع ِمَئٍة َوَخْمَس َسَنواٍت، َوَبعَد َذلَِك ماَت.
12َوعاَش ِقيناُن َسْبِعيَن َسَنًة، ثُمَّ اأنَجَب َمهَلْلِئيَل. 

13َوَبْعَد ِول�َدِة َمهَلْلِئيَل عاَش ِقيناُن َثمانِي ِمَئٍة َواأرَبِعيَن 

14َفكاَن  َوَبناٍت.  اأْبناًء  اأنَجَب  الَفْتَرِة  َهِذِه  َوِفي  َسَنًة. 
َوَعْشَر  ِمَئٍة  تِْسَع  ِقيناُن  الَِّتي عاَشها  َنواِت  السَّ َمجُموُع 

ِسِنيَن، َوَبعَد َذلَِك ماَت.
15َوعاَش َمهَلْلِئيُل َخْمساً َوِستِّيَن َسَنًة، ثُمَّ اأنَجَب 

َمهَلْلِئيُل  عاَش  ياَرَد  ِول�َدِة  16َوَبعَد  ياَرَد.  اأْسماُه  اْبناً 
َثمانِي ِمَئٍة َوَثلاثِيَن َسَنًة. َوِفي َهِذِه الَفْتَرِة اأنَجَب اأْبناًء 
َنواِت الَِّتي عاَشها َمهَلْلِئيُل  َوَبناٍت. 17َفكاَن َمجُموُع السَّ

َثمانِي ِمَئٍة َوَخْمساً َوتِْسِعيَن َسَنًة، َوَبْعَد َذلَِك ماَت.
18َوعاَش ياَرُد ِمَئًة َواْثَنَتيِن ِوِستِّيَن َسَنًة، ثُمَّ اأنَجَب 

ياَرُد  اأخُنوَخ عاَش  ِول�َدِة  19َوَبْعَد  اأخُنوَخ.  اأْسماُه  اْبناً 
َثمانِي ِمَئِة َسَنٍة. َوِفي َهِذِه الَفْتَرِة اأنَجَب اأْبناًء َوَبناٍت. 
َنواِت الَِّتي عاَشها ياَرُد تِْسَع ِمَئٍة  20َفكاَن َمجُموُع السَّ

َواْثَنَتيِن َوِستِّيَن َسَنًة، َوَبعَد َذلَِك ماَت.

معنى  تتضمن  عبرية  َكِلمة  َوِهَي  »اآدم.«  حرفياً  أناسًا.  أ 2:5 

التّراِب اأِو الطِّين. َومثلها في اللغة العربّية »اأديم.« اأي »تُراب.«
ب 3:5 َكمثاله وصورته. انظر 27:1، 1:5.

21َوعاَش اأخُنوُخ َخْمساً َوِستِّيَن َسَنًة، ثُمَّ اأنَجَب اْبناً 

اأْسماُه َمُتوشالََح. 22َوَبْعَد ِول�َدِة َمُتوشالََح ساَر اأخُنوُخ 
أْثناِء اأنَجَب  ِفي َطِريِق اهلِل َثلاَث ِمَئِة َسَنٍة. َوِفي َهِذِه ال�
الَِّتي عاَشها  َنواِت  السَّ َمْجُموُع  َوَبناٍت. 23َفكاَن  اأْبناًء 
اأخُنوُخ َثلاَث ِمَئٍة َوَخْمساً َوِستِّيَن َسَنًة. 24َوساَر اأخُنوُخ 

أنَّ اهلَل َرَفَعُه اإلَيِه. َمَع اهلِل، ج ثُمَّ اخَتَفى، ل�
ثُمَّ  َسَنًة،  َوَثمانِيَن  َوَسْبعاً  ِمَئًة  َمُتوشالَُح  25َوعاَش 

اأنَجَب اْبناً اأْسماُه ل�َمَك. 26َوَبْعَد ِول�َدِة ل�َمَك، عاَش 
َهِذِه  َوِفي  َسَنًة.  َوَثمانِيَن  َواْثَنَتيِن  ِمَئٍة  َسْبَع  َمُتوشالَُح 
َنواِت  الَفْتَرِة اأنَجَب اأْبناًء َوَبناٍت. 27َفكاَن َمْجُموُع السَّ
َسَنًة،  َوِستِّيَن  َوتِْسعاً  ِمَئٍة  تِْسَع  َمُتوشالَُح  عاَشها  الَِّتي 

ثُمَّ ماَت.
ثُمَّ  َسَنًة،  َوَثمانِيَن  َواْثَنَتيِن  ِمَئًة  ل�َمُك  28َوعاَش 

ى ل�َمُك اْبَنُه نُوَح د َوقاَل: »لَيَت  اأنَجَب اْبناً. 29َوَسمَّ
اأيضاً  َتَعٍب  َوِمْن كُلِّ  َعَمِلنا  ِمْن كُلِّ  ُيِريُحنا  اْبِني َهذا 

أْرِض.« بَِسَبِب اللَّْعَنِة الَِّتي َوَضَعها اهلُل َعَلى ال�
30َوَبْعَد ِول�َدِة نُوَح عاَش ل�َمُك َخْمَس ِمَئٍة َوَخْمساً 

َوَبناٍت.  اأْبناًء  اأنَجَب  الَفْتَرِة  َهِذِه  َوِفي  َسَنًة.  َوتِْسِعيَن 
َنواِت الَِّتي عاَشها ل�َمُك َسْبَع ِمَئٍة  31َفكاَن َمجُموُع السَّ

َوَسْبعاً َوَسْبِعيَن َسَنًة، ثُمَّ ماَت.
32َوعاَش نُوُح َخْمَس ِمَئِة َسَنٍة، َواأنَجَب ساَم َوحاَم 

َوياَفَث.

ّر انتشاُر الشَّ

أْرِض. َوُولَِدْت 6  َوَبَداأ النّاُس َيَتكاَثُروَن َعَلى َوجِه ال�
لَُهْم َبناٌت. 2َفَلّما َراأى َبُنو اهلِل اأنَّ َبناَت النّاِس 

َجميلاٌت، عاَشُروا ِمْنُهنَّ َمْن ُيِريُدوَن.
اإلَى  النّاِس  ِفي  ُروِحي  َيُدوَم  »لَْن  اهلُل:  3َفقاَل 

ِمَئٍة  ِمْن  اأكَثَر  َيِعيُشوا  َولَْن  َوَدٌم.  لَْحٌم  َُّهْم  أن لِ� أَبِد، ه  ال�
َوِعْشِريَن َسنًة.«

ج 24:5 وسار أخُنوُخ مَع اهلل. اأْو »اأْرضى اأخنوخ اهلل.«

د 29:5 نوح. يشبه في اللغة العبرية الكلمة »يريح« اأْو »راحة.«

نساَن  ه 3:6 لن يدوم . . . إلى األبد. اأْو »لْن َيِديَن ُروِحي ال�إ

اإلى ال�أبد.«
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َبُنو  عاَشَر  اأْن  َبْعَد  َوَبْعَدُه – اأي  الَوقِت  َذلَِك  4ِفي 

اأول�داً – َعاَشْت َجماَعُة  لَُهْم  َواأنَْجْبَن  النَّاِس  َبناِت  اهلِل 
أْرِض. َوكانُوا ُمحاِربيَن َمْشُهوريَن. الَجبابَِرةِ أ َعَلى ال�

ِجّداً.  اأْشراٌر  أْرِض  ال� ِفي  النّاَس  اأنَّ  اهلُل  5َوَراأى 

واِم. 6َفاأِسَف  الدَّ َعَلى  يَرٌة  ِشرِّ َوُخَطَطُهْم  اأفكاَرُهْم  َواأنَّ 
َقْلِبِه  أْرِض. َوَحِزَن ِفي  نْساِن َعَلى ال� اهلُل َعَلى َخلِق ال�إ

َخَلْقُتُهْم  الَِّذيَن  النّاَس  »َساأْمُحو  اهلُل:  7َفقاَل  َكِثيراً. 
واِحَف َوُطُيوَر  أْرِض: النّاَس َوالَمواِشي َوالزَّ ِمْن تُراِب ال�
ماِء. َفَقْد اأِسْفُت َعَلى َخلِقها.« 8لَِكنَّ نُوَح َحِظَي  السَّ

بِِرَضى اهلِل.

وفاُن العظيم نوُح َوالطُّ
َرُجلاً  نُوُح  نُوَح. كاَن  عائَِلِة  َموالِيِد  ِسِجلُّ  9َهذا 

باّراً. َوكاَن َوحَدُه بِلا َعيٍب َبيَن ُمعاِصِريِه. َوساَر نُوُح 
َوحاٌم  ساُم  ُهْم  َبِنيَن  َثلاَثَة  نُوُح  10َواأنَجَب  اهلِل.  َمَع 

َوياَفُث.
أْرَض فاِسَدًة، اإِذ اْمَتلاأْت بِالُعْنِف.  11َوَراأى اهلُل ال�

ل�أنَّ  َحّقاً،  فاِسَدًة  َفكانَْت  أْرِض،  ال� اإلَى  اهلُل  12َونََظَر 

أْرِض. َجِميَع النّاِس اأفَسُدوا ُطُرَقُهْم َعَلى ال�
كُلِّ  نِهاَيُة  اقَتَرَبْت  َقِد  »ها  لُِنوَح:  اهلُل  13َفقاَل 

ُعْنفاً.  أْرَض  ال� َملاُأوا  َقْد  النّاَس  أنَّ  ل� الَحيَِّة،  الكائِناِت 
َمَع اأْرِضِهْم. 14فاْصَنْع َسِفيَنًة  ُرُهْم َسِريعاً  َفها اأنا َساُأَدمِّ
ِفيَنَة  ْرِو، ب َواْبِن ِفيها ُغَرفاً. َواطِل السَّ ِمْن َخَشِب السَّ

ِمَن الخاِرِج بِالقاِر.
ِفيَنَة َحَسَب الِقياساِت التّالَِيِة: الطُّوُل  15»اْصَنِع السَّ

َثلاُث ِمِئِة ِذراٍع، ج َوالَعْرُض َخْمُسوَن ِذراعاً، َوال�رتِفاُع 

َوَينَتسُب  الُطوفان.  قبَل  البشِر ظهُروا  ِمَن  ِعْرٌق  الَجبابَرة.  أ 4:6 

انظر كتاَب  َعناَق.  ُهْم نسُل  المحاِربيَن  العمالَِقِة  ِمَن  اإليهْم َشعٌب 
العدد 32:13–33.

ب 14:6 خشب السرو. حرفياً: »خشب ُجْفر.« َوالمعنى غير 

معروف تماماً. ربما خشٌب كبيٌر اأْو جّيٌد.
َواأرَبعيَن  اأرَبعًة  تعادُل  الُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  َوِهَي  ذراع.  ج 15:6 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  سنِتمتراً َونِصفاً 
سنِتمتراً )َوِهَي الّذراُع الطّويلُة – الّرسميُة(. َوال�أغَلُب اأنَّ القياَس هنا، 

راِع القصيرِة. َوِفي بقّيِة اأبعاِد َسِفيَنِة نُوَح، ُهَو بالذِّ

ِفيَنِة ناِفَذًة  َثلاثُوَن ِذراعاً. 16َواْجَعْل ِفي اأَحِد َجوانِِب السَّ
ْقِف بِِذراٍع واِحَدٍة. َواجَعْل باباً ِفي جانِِب  َتْحَت السَّ
ِفيَنَة َثلاَث َطَبقاٍت: ُسفِليًَّة َوُوْسَطى  ِفيَنِة. َوابِن السَّ السَّ
َعَلى  َوُعليا. 17َفها اأنا اُأوِشُك اأْن اأجِلَب ُطوفاناً هائِلاً 
ماِء. كُلُّ ما  ُس َتحَت السَّ ُأبيَد كُلَّ كائٍِن َيَتَنفَّ أْرِض، ل� ال�

َعَلى ال�أرِض َسَيفَنى!
ِفيَنَة  18»اأّما اأنَت َفَساأقَطُع َمَعَك َعهداً، َفَتدُخَل السَّ

اإلَى  19اأْدِخْل  اأْبنائَِك.  َونِساُء  َوَزْوَجُتَك  َواأْبناؤَك  اأنَْت 
نَْوٍع  كُلِّ  ِمْن  َواُأنَْثى،  َذَكراً  َزْوجيِن،  اأيضاً  ِفيَنِة  السَّ
20َوَسَيْنَضمُّ  َمَعَك.  َتنُجَو  لَِكي  الَحيَِّة،  الكائِناِت  ِمَن 
اإلَيَك َزْوجاِن ِمْن كُلِّ نَْوٍع ِمَن الطُُّيوِر، َوكُلِّ نَْوٍع ِمَن 
َعَلى  الّزاِحَفِة  الَحَيواناِت  ِمَن  نَوٍع  َوكُلِّ  الَحيواناِت، 
أْرِض، لَِكي تُحاِفَظ َعَلى َحياتِها. 21َوُخْذ َبعضاً ِمْن  ال�
كُلِّ نَْوٍع ِمَن الطَّعاِم الَِّذي ُيْمِكُن اأْن ُيْؤَكَل، َواْخِزنُْه. 

َولَْيُكْن َهذا َطعاماً لََك َولِعائَِلِتَك َولِلَحيواناِت.«
22َفَفَعَل نُوُح كُلَّ ما اأَمَرُه بِِه اهلُل َتماماً.

وفان َبدُء الطُّ

ِفيَنَة، 7  ثُمَّ قاَل اهلُل لُِنوَح: »ادُخْل َوكُلُّ عائَِلِتَك السَّ
ِّي َوَجْدُت اأنََّك َوحَدَك صالٌِح اأماِمي ِمْن َبيِن  أن لِ�
كُلِّ ال�أحياِء ِفي َهذا الِجيِل. 2َفُخْذ َمَعَك َسْبَعَة ُذكُوٍر 
َذَكراً  اأيضاً  َوُخْذ  طاِهٍر.  َحيواٍن  كُلِّ  ِمْن  اإناٍث  َوَسبَع 
واِحداُ َواُأنَْثى واِحَدًة ِمْن كُلِّ َحيواٍن َغيِر طاِهٍر. 3َوُخْذ 
ماِء،  َسْبَعَة ُذكُوٍر َوَسبَع اإناٍث ِمْن كُلِّ نَْوٍع ِمْن ُطُيوِر السَّ
4َفَبْعَد  أْرِض.  ال� َعْبَر  اأنواِعها  َبقاِء  َعَلى  تُحاِفَظ  لَِكي 
َة اأْرَبِعيَن َيْوماً َواأرَبِعيَن لَيَلًة.  َسْبَعِة اأيّاٍم، َساُأْرِسُل َمَطراً ُمدَّ
أْرِض.«  ال� َوجِه  َعْن  َخَلْقُتُه  َحيٍّ  كائٍِن  كُلَّ  َوَساأمُحو 

5َفَفَعَل نُوُح كُلَّ ما اأَمَرُه بِِه اهلُل.

ِمياُه  َغَمَرْت  ِحيَن  َسَنٍة  ِمَئِة  ِستُّ  لُِنوَح  6َوكاَن 

َبِنيِه  َمَع  ِفيَنَة  السَّ نُوُح  َدَخَل  7ثُمَّ  أْرَض.  ال� الطُّوفاِن 
8َوَدَخَلْت  الطُّوفاِن.  ِمياِه  ِمْن  لِلنَّجاِة  َوَكنّاتِِه  َوَزْوَجِتِه 
َحيواناٌت طاِهَرٌة َوَغيُر طاِهَرٍة َوُطُيوٌر َوَزواِحُف َوغيُرها 
فيَنِة َزوَجيِن  أْرِض، 9اإلَى نُوَح ِفي السَّ ِمْن َحَيواناِت ال�
َزوَجيِن: َذَكراً َواُأنَْثًى، َحَسَب ما اأَمَر اهلُل نُوَح. 10َوَبْعَد 

أْرِض. َسْبَعِة اأيّاٍم، َبداأ الطُّوفاُن َعَلى ال�
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تِّ ِمَئٍة ِمْن ُعْمِر نُوَح، ِفي الَيْوِم  َنِة السِّ 11َفِفي السَّ

َينابِيِع  كُلُّ  انَفَجَرْت  الثّانِي،  ْهِر  الشَّ ِمَن  َعَشَر  الّسابَِع 
أْرِض، َوانَْفَتَحْت نَواِفُذ  الُمِحيِط الَعِظيِم الَِّتي َتْحَت ال�
َة  ُمدَّ أْرِض  ال� َعَلى  ِجّداً  َغِزيٌر  َمَطٌر  12َفَهَطَل  ماِء!  السَّ
نَْفِسِه،  الَيْوِم  َذلَِك  13َوِفي  لَيَلًة.  َواأرَبِعيَن  َيْوماً  اأرَبِعيَن 
َوياَفَث،  َوحاَم  ساَم  اأْبنائِِه  َمَع  ِفيَنَة  السَّ نُوُح  َدَخَل 
َمَع  َهُؤل�ِء  الثَّلاِث. 14َدَخَل  اأْبنائِِه  َوَزوَجاِت  َوَزْوَجِتِه، 
يَِّة، َوكُلِّ نَْوٍع ِمَن الَمواِشَي،  كُلِّ نَْوٍع ِمَن الَحيواناِت الَبرِّ
َوكُلِّ نَْوٍع ِمَن الَحَيواناِت الّزاِحَفِة َعَلى التُّراِب، َوكُلِّ 
ِفيَنِة اأزواجاً  نَْوٍع ِمَن الطُُّيوِر. 15جاَءْت اإلَى نُوَح ِفي السَّ
َهِذِه  16َوكانَْت  الَحيَِّة.  الَحيواناِت  ِمَن  نَْوٍع  كُلِّ  ِمْن 
َكما  نَْوٍع  كُلِّ  ِمْن  َواُأنَثى،  َذَكراً  الّداِخَلُة،  الَحيواناُت 

اأَمَرُه اهلُل. ثُمَّ اأغَلَق اهلُل الباَب َخْلَف نُوَح.
أْرِض اأرَبِعيَن َيْوماً. َوارَتَفَعِت  17َوَبِقَي الطُّوفاُن َعَلى ال�

فيَنَة َفارَتَفَعْت  أْرِض، َفَحَمَلِت السَّ الِمياُه َكثيراً ِجّداً َفْوَق ال�
أْرِض. 18َواْسَتَمرَّ الماُء َيْرَتِفُع َوَيَتكاَثُر ِجّداً َفْوَق  َفوَق ال�
ِفيَنُة َعَلى َوْجِه الِمياِه. 19َوارَتَفَعِت  أْرِض. َوَطاَفِت السَّ ال�
أْرِض َحتَّى َغطَّْت كُلَّ الِجباِل  الِمياُه اأكَثَر َفاأكَثَر َفْوَق ال�
ماِء. 20َتعالَِت الِمياُه َحتَّى َغطَّْت ِقَمَم  العالَِيِة َتْحَت السَّ

الِجباِل بِاأْكَثَر ِمْن َخْمَس َعْشَرَة ِذراعاً. أ
أْرِض. ماَتِت  21َفماَت كُلُّ َمخلُوٍق َيَتَحرَُّك َعَلى ال�

اأْسراِب  َوكُلُّ  يَُّة  الَبرِّ َوالَحيواناُت  َوالَمواِشي  الطُُّيوُر 
َوَجِميُع  أْرِض  ال� َعَلى  َتْحَتِشُد  كانَْت  الَِّتي  الكائناِت 
ُس َعَلى اليابَِسِة.  الَبَشِر. 22ماَت كُلُّ َمخلُوٍق َحيٍّ َيَتَنفَّ
أْرِض،  23َوَهَكذا َمحا اهلُل كُلَّ َشيٍء َحيٍّ َعْن َوجِه ال�

َعْن  كُلُّها  ُمِحَيْت  َوُطُيوراً.  َوَزواِحَف  َوَحيواناٍت  َبَشراً 
ِفيَنِة. أْرِض. َولَْم َيْنُج اإلّ� نُوُح َوَمْن َمَعُه ِفي السَّ َوْجِه ال�
َة ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َيْوماً. أْرَض ُمدَّ 24َوَغَمَرِت الِمياُه ال�

وفان نهايُة الطُّ

يَِّة َوكُلَّ 8  ثُمَّ َتَذكََّر اهلُل نُوَح َوكُلَّ الَحيواناِت الَبرِّ
َفَجَعَل  ِفيَنِة.  السَّ ِفي  َمَعُه  كانَْت  الَِّتي  الَمواِشَي 

أ 20:7 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً َونِصفاً 

)َوِهَي الّذراُع القصيرُة(. اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي الّذراُع 
راِع القصيرِة. الطّويلُة – الّرسميُة(. َوال�أغَلُب اأنَّ القياَس هنا ُهَو بالذِّ

أْرِض. َفَبَداأ الِماُء َينَخِفُض. اهلُل ِريحاً َتُهبُّ َعَلى ال�
ِت  َوَسدَّ أْرِض.  ال� َتْحِت  ِمْن  الماِء  َتَدفُُّق  2َوَتَوقََّف 

ماِء.  السَّ ِمَن  َيْنِزُل  الَمَطُر  َيُعِد  َفَلْم  نَواِفَذها،  ماُء  السَّ
َفَبَداأ  أْرِض.  ِمَن ال� َفَشيئاً  َيْنَسِحُب َشيئاً  َبَداأ الماُء  3ثُمَّ 

الماُء َينَحِسُر ِفي نِهاَيِة الِمَئِة َوالَخْمِسيَن َيْوماً، 4اإلَى اأِن 
ِفيَنُة َعَلى ِجباِل اأراراَط ب ِفي الَيْوِم الّسابَِع  اْسَتَقرَِّت السَّ
ْهِر الّسابِِع. 5َواْسَتَمرَّ انِخفاُض الماِء َحتَّى  َعَشَر ِمَن الشَّ
العاِشِر  ْهِر  الشَّ ِمَن  الخاِمِس  الَيْوِم  َوِفي  العاِشِر.  ْهِر  الشَّ

َظَهَرْت ِقَمُم الِجباِل.
ِفيَنِة الَِّتي  6َوَبْعَد اأرَبِعيَن َيْوماً، َفَتَح نُوُح ناِفَذَة السَّ

اإلَى  َمكاٍن  ِمْن  الُغراُب  َفطاَر  ُغراباً.  7َواأْرَسَل  َصَنَعها. 
أْرِض. 8ثُمَّ اأْرَسَل نُوُح  اآَخَر اإلَى اأْن نَِشَفِت الِمياُه َعِن ال�
ِمْن  انَْحَسَر  َقِد  الماُء  كاَن  اإْن  لَِيَرى  ِعْنِدِه  ِمْن  َيماَمًة 
َتُحطُّ  َمكاناً  َتِجْد  لَْم  الَيماَمَة  9َولَِكنَّ  أْرِض.  ال� َسطِح 
أْرَض كانَْت ما َتزاُل ُمَغطّاًة بِالماِء. َفعاَدْت  أنَّ ال� َعَليِه ل�
َواأْمَسَك  ِذراَعُه  نُوُح  َفاأخَرَج  ِفيَنِة.  السَّ ِفي  نُوَح  اإلَى 

ِفيَنِة. بِالَيماَمِة، َواأدَخَلها اإلَى السَّ
10َوانَتَظَر نُوُح َسْبَعَة اأيّاٍم اُأيضاً. ثُمَّ اأرَسَل الَيماَمَة ِمَن 

ِفيَنِة ثانَِيًة. 11َفعاَدِت الَيماَمُة اإلَيِه ِفي َذلَِك الَمساِء،  السَّ
َتْحِمُل ِفي ِمْنقاِرها َوَرَقَة َزيُتوٍن َخْضراَء. َفَعَرَف نُوُح اأنَّ 
أْرِض. 12َفانَتَظَر نُوُح َسْبَعَة  المياَه َقِد انَخَفَضْت َعِن ال�

اأيّاٍم اُأيضاً، َواأْرَسَل الَيماَمَة. َفَلْم َتُعِد اإلَيِه.
َنِة  السَّ ِفي  ِل،  أوَّ ال� ْهِر  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيْوِم  13َوِفي 

ِت الِمياُه َعِن  تِّ ِمَئٍة ِمْن ُعْمِر نَْوٍح، َجفَّ الواِحَدِة َوالسِّ
ِفيَنِة َونََظَر، َفَراأى اأنَّ َسطَح  أْرِض. َفَفَتَح نُوُح باَب السَّ ال�
َوالِعْشِريَن ِمَن  الَيْوِم الّسابِِع  . 14َوِفي  أْرِض َقْد َجفَّ ال�

أْرُض َتماماً. ِت ال� ْهِر الثّانِي، َجفَّ الشَّ
اأنَت  ِفيَنِة  السَّ ِمَن  16»اخُرْج  لُِنوَح:  اهلُل  15َفقاَل 

كُلَّ  17َواأخِرْج  َمَعَك،  َوَزْوجاتُُهْم  َواأبناؤَك  َوَزْوَجُتَك 
َوالطَّيِر  الَحيواِن  ِمَن  نَْوٍع  كُلِّ  ِمْن  َمَعَك،  َحيٍّ  كائٍِن 
واِحِف َعَلى التَّراِب، لَِكي َتَتكاَثَر َوَتَتناَسَل  َوالماِشَيِة َوالزَّ

أْرِض.« َوَتْزداَد َعَلى ال�

الّشرِقّي  الجانِِب  ِفي  تقُع  كانْت  قديمٌة  بِلاٌد  أراراط.  ب 4:8 

ِمْن تُركّيا.
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اأبنائِِه  َوَزوَجاُت  َوَزْوَجُتُه  َواأبناؤُه  نُوُح  18َفَخَرَج 

ِفيَنِة كُلُّ َحيواٍن، َوكُلُّ  ِفيَنِة. 19َوَخَرَج ِمَن السَّ ِمَن السَّ
أْرِض، كُلٌّ  زاِحٍف، َوكُلُّ َطيٍر، َوكُلُّ ما َيَتَحرَُّك َعَلى ال�

َحَسَب ِجْنِسِه.
20ثُمَّ َبَنى نُوُح َمْذَبحاً هلِل. َواأَخَذ ِمْن َجِميِع اأنْواِع 

َقرابِيَن  َمها  َوَقدَّ الطّاِهَرِة،  َوالطُُّيوِر  الطّاِهَرِة  الَحيواناِت 
َعَلى الَمْذَبِح.

األَْعَن  بائِِح َوقاَل: »لَْن  21َوَرِضَي اهلُل َعْن َهِذِه الذَّ

نساِن َمّياٌل اإلَى  أنَّ َقْلَب ال�إ أْرَض ثانَِيًة بَِسَبِب النّاِس، ل� ال�
رِّ ُمْنُذ ِصَغِرِه. َفَلْن اأُعوَد اإلَى اإهلاِك كُلِّ َمخلُوٍق َحيِّ  الشَّ
َسَيَظلُّ  اأْرٌض،  ُهناَك  داَمْت  22َفما  آَن.  ال� َفَعْلُت  َكما 
َولَيٌل  َوِشتاٌء،  َصيٌف  َوَحرٌّ،  َبْرٌد  َوَحصاٌد،  َزْرٌع  ُهناَك 

َونَهاٌر.«

ِبدايٌة جديدة

َوباَرَك اهلُل نُوَح َوَبِنيِه. َوقاَل لَُهْم: »اأنِجُبوا اأْبناًء 9 
2َسَتْرَهُبُكْم  بَِنسِلُكْم.  أْرَض  ال� َواملاُأوا  َكِثيِريَن، 
واِحِف  َوالزَّ َوالطُُّيوِر  الَحَيواناِت  َجِميُع  ِمنُكْم  َوَسَتْفَزُع 
أْسماِك، َوَسَتْخَضُع لَُكْم. 3َفاصطاُدوا ِمْن كُلِّ َشيٍء  َوال�
النَّباتاِت  اأعَطيُتُكِم  َفَكما  لَُكْم.  َطعاماً  ُك  َيَتَحرَّ َحيٍّ 
الَحَيواناِت  َجِميَع  اُأعِطيُكْم  اأنا  َفها  َطعاماً،  الَخْضراَء 
َحياتُُه – اأي  زالَْت  ما  لَْحماً  َتاأْكُلُوا  ل�  4لَِكْن  َطعاماً. 
ِم ُمقابَِل الَحياِة. َساُأطالُِب  َدُمُه – ِفيِه. 5َواأنا َساُأطالُِب بِالدَّ
بَِحياِة كُلِّ َحيواٍن َيْقُتُل اإنْساناً، َوبَِحياِة كُلِّ اإنْساٍن َيْقُتُل 

اإنْساناً ِمثَلُه.

6 » َمْن َيْسُفُك َدَم اإنْساٍن،  
   َفْلَيْسُفْك اإنْساٌن َدَمُه،

نْساَن َعَلى ُصوَرتِِه. أنَّ اهلَل َخَلَق ال�إ    ل�

َواكثُُروا  أْرِض،  ال� ِفي  َوَتضاَعُفوا  اأثِمُروا  7»َواأنُْتْم، 

ِفيها.«
اأقَطُع  اأنا  9»ها  َمَعُه:  َولَِبْنيِه  لُِنوَح  اهلُل  قاَل  8ثُمَّ 

َعْهِدي َمَعَك َوَمَع اأْبنائَِك ِمْن َبْعِدَك، َوَمَع كُلِّ َمخلُوٍق 
َحيِّ َمَعَك. 10َواأْقَطُعُه َمَع كُلِّ الطُُّيوِر َوالَمواِشي َوكُلِّ 

ِفيَنِة،  أْرِض َمَعَك، كُلِّ الَِّتي َخَرَجْت ِمَن السَّ َحيواناِت ال�
أْرِض. كُلِّ َحيواناِت ال�

آَن، ها ُهَو الَعْهُد الَِّذي َساأْقَطُعُه َمَعَك: ل�  11»َوال�

ُر  ُيْقَضى َعَلى كُلِّ الَخليَقِة بِِمياِه الطُّوفاِن ثانَِيًة، َول� تَُدمِّ
أْرُض بِالطُّوفاِن ثانَِيًة.« ال�

الَِّذي  الَعْهِد  َعلاَمُة  ِهَي  »َوَهِذِه  اهلُل:  12َوقاَل 

أْجياِل.  اأْقَطُعُه َمَعَك َوَمَع كُلِّ كائٍِن َحيٍّ َعَلى َمَدى ال�
َعَلى  َعلاَمًة  لَِتُكوَن  حاِب،  السَّ ِفي  َقْوسي  13َساأَضُع 

ُحُب  السُّ َظَهَرِت  14َفُكلّما  أْرِض.  ال� َوَبيَن  َبيِني  الَعْهِد 
الَعْهَد  15اأَتَذكَُّر  ِفيها،  الَقْوُس  َوَظَهَرِت  أْرِض،  ال� َفْوَق 
َيِصيَر  َولَْن   . َحيٍّ كائٍِن  كُلِّ  َوَبيَن  َوَبيَنُكْم  َبيِني  الَِّذي 
َظَهَرِت  16َفُكلَّما  َحياٍة.  كُلَّ  ُيهِلُك  ُطوفاناً  َبْعُد  الماُء 
أَبِديَّ َبيَن  حاِب، اأراها َواأْذكُُر الَعْهَد ال� الَقْوُس ِفي السَّ

أْرِض.« اهلِل َوَبيَن كُلِّ كائٍِن َحيٍّ َعَلى ال�
َبيِني  الَعْهِد  لُِنوَح: »َهِذِه ِهَي َعلاَمُة  اهلُل  17َوقاَل 

أْرِض.« َوَبيَن كُلِّ َحياٍة َعَلى ال�

َمشاكُل جديدة
ِفيَنِة ساَم  الَِّذيَن َخَرُجوا ِمَن السَّ َبُنو نُوَح  18َوكاَن 

َهُؤل�ِء  19كاَن  َكْنعاَن.  اأُبو  ُهَو  َوحاٌم  َوياَفَث.  َوحاماً 
نَسِل  ِمْن  بِالنّاِس  أْرُض  ال� َواْمَتلاِت  نُوَح.  اأْبناَء  الثَّلاَثُة 

َهُؤل�ِء.
َل َمْن َغَرَس َكْرماً.  20َوصاَر نُوُح َفّلاحاً، َفكاَن اأوَّ

أيّاِم، َصَنَع َخْمراً َوَشِرَب َفَسِكَر، َوَتَعرَّى  21َوِفي اأَحِد ال�

ِفي َخيَمِتِه. 22َفَراأى حاُم اأبو َكْنعاَن اأباُه عاِرياً، َفَخَرَج 
َواأخَبَر اأَخَويِه. 23َفاأَخَذ ساُم َوياَفُث ِرداًء، َوَوَضعاُه َعَلى 
اأكتاِفِهما. ثُمَّ سارا اإلَى الَوراِء َوَسَترا اأباُهما العاِرَي. َوَقْد 

َجَعلا َظْهريُهما اإلَيِه، َفَلْم َيَريا َوالَِدُهما عاِرياً.
اْبُنُه  َفَعَلُه  ما  َعِلَم  ُسْكِرِه،  ِمْن  نُوُح  اأفاَق  24َولَّما 

أْصَغُر. 25َفقاَل: ال�

  » لَِيُكْن َكْنعاُن َمْلُعوناً!
أَخَويِه َكاأْدنَى َعْبٍد.«    َسَيُكوُن لِ�

26ثُمَّ قاَل:
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  » ُمباَرٌك إلَُه ساَم.
   َولَْيُكْن َكْنعاُن َعْبداً لِساَم.

ُع َعَلى ياَفَث، 27  لَيَت اهلَل ُيَوسِّ  
   َولَيَتُه َيْسُكُن ِفي ِخياِم ساَم.

   َولَيَت َكْنعاَن َيُكوُن َعْبداً لِياَفَث.«

َوَخْمِسيَن  ِمَئٍة  َثلاَث  الطُّوفاِن  َبْعَد  نُوُح  28َوعاَش 

ِعْنَدما  َسَنًة  َوَخْمِسيَن  ِمَئٍة  تِْسَع  ُعْمُرُه  29َفكاَن  َسَنًة. 
ماَت.

عوِب َوامتدادها نُشوُء الشُّ

ساَم 10  نُوَح،  اأْبناِء  عائَِلِة  َشَجَرُة  ِهَي  َوَهِذِه 
َبْعَد  اأْبناٌء  لَُهْم  ُولَِد  َوَقْد  َوياَفَث.  َوحاَم 

الطُّوفاِن.

نسُل ياَفث
َوياواُن  َوماداُي  َوماُجوُج  ُجوَمُر  ُهْم  ياَفَث  2اأْبناُء 

َوتُوباُل َوماِشُك َوتِيراُس.
3َواأْبناُء ُجوَمَر ُهْم اأْشَكناُز َوِريفاُث َوتُوَجْرَمُة.

4َواأْبناُء ياواَن ُهْم األِيَشُة َوَتْرِشيُش َوِكتِّيُم َوُدودانِيُم.

َعَلى  ُعوُب  الشُّ انَْتَشَرِت  َهُؤل�ِء  ياَفَث  َبِني  5َوِمْن 

نَْت ُبْلداناً لَها لُغاتُها، َحَسَب  ُطوِل َسواِحِل الَبْحِر، أ َوَكوَّ
َعشائِِرها َوُشُعوبِها.

نسُل حام
َوفُوُط  َوِمْصرايُم ج  كُوُش ب  ُهْم  حاَم  6َواأْبناُء 

َوَكْنعاُن.
َوَرْعما  َوَسْبتا  َوَحِويَلُة  َسبا  ُهْم  كُوَش  7َواأْبناُء 

َوَسَبْتكا.
َواْبنا َرْعَمَة ُهما َشبا َوَدداُن.

َل ُمحاِرٍب  8َواأنَجَب كُوُش نِْمُروَد. َوكاَن نِْمُروُد اأوَّ

َحضَرِة  ِفي  َجّباراً  َصّياداً  9َوكاَن  أْرِض.  ال� َعَلى  َجبَّاٍر 

أبيض المتوسط. أ 5:10 البحر. البحر ال�

ب 6:10 كوش. اأطِلَق هذا ال�سُم َعَلى الحَبَشِة – اأي اأثُيوبيا.

ج 6:10 ِمصراِيم. اأطِلَق هذا ال�سُم َعَلى مصر.

اهلِل. َولَِهذا ُيْضَرُب ِفيِه الَمَثُل َفُيقاُل: »َهذا َكِنْمُروَد، 

َصّياٌد َجّباٌر ِفي َحضَرِة اهلِل.«
َوَكْلَنَة  َواأكََّد  َواأَرَك  بابَِل  نِْمُروُد َممَلَكَتُه ِفي  10َبَداأ 

وَر.  أْرِض َدَخَل اإلَى اأشُّ ِفي اأْرِض ِشْنعاَر. 11َوِمْن تِْلَك ال�
َوُهناَك َبَنى نِيَنَوى، َوَرُحوُبوَت ِعيَر، َوكالََح، 12َوَرَسَن 

َبيَن نِيَنَوى َوكالََح. َوكالَُح ِهَي الَمِديَنُة الَكِبيَرُة.
13َواأنَْجَب ِمْصراْيُم َبِني لُوَد َوَبِني َعناَم َوَبِني لَهاَب 

َوَبِني نَْفُتوَح 14َوَبِني َفْتُروَس َوَبِني َكسلُوَح، الَِّذيَن َخَرَج 
ِمْنُهُم الِفِلْسِطيُّوَن، َوَبِني َكْفُتوَر.

اأُبو  َوُهَو  ِصيُدوَن.  الِبْكَر  اْبَنُه  َكْنعاُن  15َواأنَجَب 

َوالِجْرجاِشيِّيَن  أُموِريِّيَن  َوال� 16َوالَيُبوِسيِّيَن  الِحثِّيِّيَن 
أْرواِديِّيَن  18َوال� يِنيِّيَن  َوالسِّ َوالَعْرِقيِّيَن  يِّيَن  17َوالِحوِّ

َعشائُِر  َبْعُد  ِفيما  َوانَتَشَرْت  َوالَحماثِيِّيَن.  ّماِريِّيَن  َوالصَّ
الَكْنعانِيِّيَن ِفي بِلاٍد َكثيَرٍة.

ِفي  َصيُدوَن،  ِمْن  الَكْنعانِيِّيَن  اأْرُض  ْت  19َوامَتدَّ

َة، ِفي اتِّجاِه َسُدوَم َوَعُموَرَة َواأْدَمَة  اتِّجاِه َجراَر، َحتَّى َغزَّ
َوَصُبويِيَم َحتَّى ل�َشَع.

20كانَْت َهِذِه الَعشائُِر ِمْن نَسِل حاَم. َوكانَْت لَها 

لُغاتُها َواأراِضيها َوُشُعوُبها.

نسُل سام
اأنَْجَب ساُم  َوَقْد  لِياَفَث.  أْكَبُر  ال� أُخ  ال� ُهَو  21ساُم 

اأيضاً، َوِمْن نَسِلِه جاَء عابُِر اأبو َجِميِع الِعْبرانييَن.
َولُوُد  َواأْرَفْكشاُد  وُر  َواأشُّ ِعيلاُم  ُهْم  ساَم  22َفاأْبناُء 

َواآراُم.
23َواأْبناُء اأراَم ُهْم ُعوُص َوُحوُل َوجاَثُر َوماِشُك.

24َواأنَْجَب اأْرَفْكشاُد شالََح. َواأنَْجَب شالَُح عابَِر.

لِِهما فالَجُ د ل�أنَّ  25َوُولَِد لِعابَِر اْبناِن: كاَن اْسُم اأوَّ

اْسُمُه  اأٌخ  لِفالََج  َوكاَن  اأيّاِمِه.  ِفي  قُِسَمْت  أْرَض  ال�
َيْقطاُن.

َوَحْضَرَمْوَت  َوشالََف  األُْموداَد  َيْقطاُن  26َواأنَْجَب 

َواأبِيمايَِل  28َوُعوباَل  َوِدقَلَة  َواُأوزاَل  27َوَهُدوراَم  َوياَرَح 
َوَشبا 29َواُأوِفيَر َوَحِويَلَة َوُيوباَب. كاَن َهُؤل�ِء كُلُُّهْم نَسَل 

د 25:10 فالج. ويعني اْسمه »قاسم.«
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ِمْن   ، الَجَبِليِّ ْرِقيِّ  الشَّ يِف  الرِّ ِفي  30َوَسَكُنوا  َيْقطاَن. 
ِميشا ِفي اتِّجاِه َسفاَر.

َولُغاتِِهْم  بَِعشائِِرِهْم  ساَم،  نَسُل  ُهْم  31َهُؤل�ِء 

َواأراِضيِهْم َواُأَمِمِهْم.
ُأَمِم  32َهِذِه ِهَي اأنْساُب َعشائِِر َبِني نُوَح بَِحَسِب ال�

أْرِض  نُوها. َوِمْن َهِذِه الَعشائِِر انَتَشَر الَبَشُر ِفي ال� الِّتي َكوَّ
َبْعَد الطُّوفاِن.

انقساُم العاَلم

لَها 11  واِحَدٌة  لَُغٌة  اإلّ�  أْرِض  ال� ِفي  َيُكْن  َولَْم 
النّاِس  ارتِحاِل  2َوَمَع  َمْحُدوَدٌة.  ُمْفَرداٌت 
ْرِق، َوَجُدوا َسهلاً ِفي اأْرِض ِشْنعاَر. أ َفاْسَتَقرُّوا  ِمَن الشَّ
ُهناَك. 3فاتََّفُقوا َوقالُوا: »لَِنْصَنْع لِْبناً َونَْشِويِه َجيِّداً َحتَّى 
يِه.« َفاْسَتخَدُموا َبَدَل الِحجاَرِة لِْبناً، َوَبَدَل الطِّيِن  نَُقسِّ

قاراً.
ُتُه اإلَى  4ثُمَّ قالُوا: »لَِنْبِن لَنا َمِديَنًة، َوُبْرجاً َتِصُل ِقمَّ

نَّنا َسَنَتَشتَُّت  ماِء. َوَهَكذا نَْكَتِسُب ُشْهَرًة. َواإلّ�، َفاإ السَّ
أْرِض.« َعَلى َوْجِه ال�

َبناُهما  اللََّذيِن  َوالُبْرَج  الَمِديَنَة  لَِيَرى  اهلُل  5َونََزَل 

َيَتَكلَُّموَن  َواِحٌد  اإنَُّهْم َشعٌب  النّاُس. 6َوقاَل اهلُل: »ها 
َعَليِهْم  َيْصُعُب  ل�  الِبداَيُة.  اإلّ�  َهِذِه  َوما  واِحَدًة.  لَُغًة 
َشيٌء َيْنُووَن َعَمَلُه. 7َفَهّيا نَْنِزْل َونَُبْلِبْل لَُغَتُهْم، َفلا َيُعوُد 

َبْعُضُهْم َيْفَهُم لَُغَة َبْعٍض.«
أْرِض كُلِّها.  8َفَشتََّتُهُم اهلُل ِمْن ُهناَك َعَلى َسْطِح ال�

َيِت الَمِديَنُة بابَِل، ب  َفَتَوقََّف بِناُء الَمِديَنِة. 9َولَِهذا ُسمِّ
ُهناَك،  َوِمْن  كُلِّها.  أْرِض  ال� لَُغَة  ُهناَك  َبْلَبَل  اهلَل  ل�أنَّ 

أْرِض كُلِّها. َشتََّتُهُم اهلُل َعَلى َوجِه ال�

تاريُخ عائلِة سام
10َهذا ِسِجلُّ َموالِيِد ساَم. ِعْنَدما كاَن ُعْمُر ساَم 

ِمَئَة َسَنٍة، اأنَْجَب اأْرَفْكشاَد. َوكاَن َهذا َبْعَد َسَنَتيِن ِمَن 
ِول�َدِة  َبْعَد  َسَنٍة  ِمَئِة  َخْمَس  ساُم  11َوعاَش  الطُّوفاِن. 

اأْرَفْكشاَد. َوَقْد اأنَجَب َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.

أ 2:11 شنعار. اأْو سومر.

ب 9:11 بابل. بمعنى بلبل في اللغة العبرية.

اأنَجَب  َوَثلاثِيَن َسَنًة  اأْرَفْكشاُد َخْمساً  َبَلَغ  12َولَّما 

ِمَئٍة  اأْرَبَع  ِول�َدِة شالََح  َبْعَد  اأْرَفْكشاُد  شالََح. 13َوعاَش 
َوَثلاَث ِسِنيَن اأنَجَب ِخلالَها َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.

عابَِر.  اأنَْجَب  َسَنًة،  َثلاثِيَن  شالَُح  َبَلَغ  14َولَّما 

15َوعاَش شالَُح َبْعَد َمولِِد عابَِر اأْرَبَع ِمَئٍة َوَثلاَث ِسِنيَن 

اأنَجَب ِخلالَها َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.
16َولَّما َبَلَغ عابُِر اأْرَبعاً َوَثلاثِيَن َسَنًة، اأنَْجَب فالََج. 

َسَنًة  َوَثلاثِيَن  ِمَئٍة  اأْرَبَع  فالََج  َمولِِد  َبْعَد  عابُِر  17َوعاَش 

اأنَْجَب ِخلالَها َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.
َرُعواً.  اأنَْجَب  َسَنًة،  َثلاثِيَن  فالَُج  َبَلَغ  18َولَّما 

19َوعاَش فالَُج َبْعَد َمولِِد َرُعٍو ِمَئَتيِن َوتِْسَع ِسِنيَن اأنَجَب 

ِخلالَها َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.
اأنَْجَب  َسَنًة،  َوَثلاثِيَن  اْثَنَتيِن  َرُعٌو  َبَلَغ  20َولَّما 

َوَسْبَع  ِمَئَتيِن  َسُروَج  َمولِِد  َبْعَد  َرُعٌو  َسُروَج. 21َوعاَش 
ِسِنيَن اأنَْجَب ِخلالَها َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.

ناُحوَر.  اأنَْجَب  َسَنًة،  َثلاثِيَن  َسُروُج  َبَلَغ  22َولَّما 

اأنَْجَب  َسَنٍة  ِمَئَتي  ناُحوَر  َمولِِد  َبْعَد  َسُروُج  23َوعاَش 

ِخلالَها َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.
اأنَْجَب  َسَنًة،  َوِعْشِريَن  تِْسعاً  ناُحوُر  َبَلَغ  24َولَّما 

تاَرَح. 25َوعاَش ناُحوُر َبْعَد َمولِِد تاَرَح ِمَئًة َوتِْسَع َعْشَرَة 
َسَنًة، اأنَجَب ِخلالَها َبِنيَن اآَخِريَن َوَبناٍت.

26َولَّما َبَلَغ تاَرُح َسْبِعيَن َسَنًة، اأنَْجَب اأْبراَم َوناُحوَر 

َوهاراَن.

تاريُخ عائلِة تاَرح
27َهذا ِسِجلُّ َموالِيِد عائَِلِة تاَرَح. اأنَْجَب تاَرُح اأْبراَم 

َوناُحوَر َوهاراَن. َواأنَْجَب هاراُن لُوَط. 28َوماَت هاراُن 
الِكْلدانِيِّيَن.  اُأوِر  َمولِِدِه – ِفي  اأْرِض  ِفي  تاَرَح  اأبِيِه  َقبَل 
َج كُلٌّ ِمْن اأْبراَم َوناُحوَر. َوكاَن اْسُم َزْوَجِة اأْبراَم  29َوَتَزوَّ

ساراَي. َوكاَن اْسُم َزْوَجِة ناُحوَر ِمْلَكَة. َوكانَْت ِمْلَكُة 
َويِْسَكَة.  ِمْلَكَة  اأنَْجَب  َقْد  هاراُن  َوكاَن  هاراَن.  اْبَنَة 

30َوكانَْت ساراُي عاِقراً َولَيَس لَها اْبٌن.

اْبِنِه  اْبَن  َوَحِفيَدُه لُوَط،  اأْبراَم،  اْبَنُه  31َواأَخَذ تاَرُح 

اُأوَر  َوَتَركُوا  اأْبراَم،  اْبِنِه  َزْوَجَة  َوَكنََّتُه ساراَي،  هاراَن، 
الِكْلدانِيِّيَن لَِيتَِّجُهوا اإلَى اأْرِض َكْنعاَن. لَِكنَُّهْم لَّما َوَصلُوا 
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حاراَن، اْسَتَقرُّوا ُهناَك. 32َوعاَش تاَرُح ِمَئَتيِن َوَخْمَس 
َسَنواٍت. ثُمَّ ماَت ِفي حاراَن.

اهلُل يدعو أْبرام

أْبراَم:12  َوقاَل اهلُل لِ�

  » اْتُرْك َبَلَدَك َوَشعَبَك َوعائَِلَة اأبِيَك،
أْرِض الَِّتي َساُأِريها اأنا لََك.    َواْذَهْب اإلَى ال�

ًة َعِظيَمًة. 2  َواأنا َساأْجَعُل ِمْن نَسِلَك اُأمَّ  
   َوَساُأباِركَُك، َوَساأْجَعُل لََك اْسماً َشِهيراً،

   َفَتُكوَن َبَرَكًة لِلاآَخِريَن.
3  َساُأباِرُك َمْن ُيباِركُونََك،  

   َوَساألَْعُن َمْن َيحَتِقُرونََك.
أْرِض.«    َوبَِك َتَتباَرُك كُلُّ َعَشائِِر ال�

أْبراُم يذهُب إَلى َكْنعان
اأَمَرُه اهلُل. َوراَفَقُه لُوُط. َوكاَن  اأْبراُم َكما  4َفَذَهَب 

َتَرَك  ِعْنَدما  ُعْمِرِه  ِمْن  ْبِعيَن  َوالسَّ الخاِمَسِة  ِفي  اأْبراُم 
اأِخيِه  َواْبَن  ساراَي  َزْوَجَتُه  َمَعُه  اأْبراُم  5َواأَخَذ  حاراَن. 
َمَعُه  اأَخَذ  َجَمُعوها. َكما  الَِّتي  الُمْقَتَنياِت  َوكُلَّ  لُوَط، 
اأْرِض  اإلَى  الَمكاَن  َوغاَدُروا  ِفي حاراَن،  َخَدِمِهْم  كُلَّ 
َعْبَر  اأْبراُم  اأْرِض َكْنعاَن. 6َواجتاَز  اإلَى  َفَوَصلُوا  َكْنعاَن. 
أْرِض َحتَّى َوَصَل اإلَى َشِكيَم، أ اأْو َبلُّوَطِة ُموَرَة. َوكاَن  ال�

أْرَض ِفي َذلَِك الِحيِن. الَكْنعانِيُّوَن َيْسُكُنوَن تِْلَك ال�
َهِذِه  »َساُأعِطي  لَُه:  َوقاَل  أْبرامَ ب  لِ� اهلُل  7َوَظَهَر 

أْرَض لَِنسِلَك.« ال�
8ثُمَّ  لَُه.  َظَهَر  الَِّذي  هلِل  َمْذَبحاً  ُهناَك  اأْبراُم  َفَبَنى 
اإيَل.  َبيَت  َشْرِقيِّ  الِجباِل  اإلَى  ُهناَك  ِمْن  اأْبراُم  انَْتَقَل 
الَغْرِب،  اإلَى  اإيَل  َبيُت  َوكانَْت  َخيَمَتُه.  ُهناَك  َونََصَب 

أ 6:12 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

عجيبة  بطرق  نفسه  يظهر  اهلل  كان   . . . اهلل  ظهر  ب 7:12 

لكنه  ونوٍر!  وناٍر  وملاٍك  نساٍن  كاإ فظهر  اآخر،  اإلى  من حين  مؤقته 
اأظهر نفسه اأخيراً في اأسمى اإعلان اإلهي متجسداً في كلمته يسوع 

المسيح.

ْرِق. َفَبَنى اأْبراُم ُهناَك َمْذَبحاً هلِل، َوَصلَّى  َوعاُي اإلَى الشَّ
بِاسِم اهلَل. 9ثُمَّ اْرَتَحَل اأْبراُم َعَلى َمراِحَل نَْحَو َصْحراِء 

النََّقِب. ج

أْبراُم في ِمْصر
أْرِض. َفَنَزَل اأْبراُم اإلَى  10ثُمَّ َحَدْثْت َمجاَعٌة ِفي ال�

أنَّ الَمجاَعَة كانَْت  ِمْصَر لَِيْسُكَن ُهناَك َبْعَض الَوْقِت، ل�
َشِديَدًة ِفي الِبلاِد. 11َوقَُبيَل ُدُخوِل اأْبراَم اإلَى ِمْصَر، قاَل 
لَِزْوَجِتِه ساراَي: »اْسَمِعي، اأنا اأعَلُم اأنَِّك اْمراأٌة َجِميَلٌة. 
ِهَي  الَمراأُة  ›َهِذِه  َسَيُقولُوَن:  الِمْصِريُّوَن  َيراِك  12َفِحيَن 

َزْوَجُتُه، َفَيْقُتلُونَِني، َوُيْبُقوَن َعَلى َحياتِِك. 13قُولِي اإنَِّك 
ِمَن  َواأنُْج  بَِسَبِبِك،  َحَسَنًة  ُمعاَمَلًة  َفُيعاِملُونِي  اُأْخِتي، 

الَمْوِت بَِفضِلِك.‹«
14َفَلّما َدَخَل اأْبراُم ِمْصَر، َراأى الِمْصِريُّوَن اأنَّها َجِميَلٌة 

ِجّداً. 15َوِعْنَدما َراآها َبْعُض الَمْسُؤولِيَن لََدى ِفرَعْوَن، 
اأْخَبُروُه َعْن َمَدى َجمالِها. َفاأَمَر ِفرَعْوُن بِاإحضاِرها اإلَى 
َبيِتِه. 16َواأْحَسَن ِفرَعْوُن ُمعاَمَلَة اأْبراَم بَِسَبِبها. اإْذ اأعطاُه 

َغَنماً َوَبَقراً َوَحِميراً َواُأتُناً َوِجمال�ً، َوَخَدماً َوخاِدماٍت.
بِاأْمراٍض  َبيِتِه  َواأهَل  ِفرَعْوَن  َضَرَب  اهلَل  17لَِكنَّ 

َشِديَدٍة َبَسَبِب ساراَي، َزْوَجِة اأْبراَم. 18َفاْسَتْدَعى ِفرَعْوُن 
اأْبراَم، َوقاَل لَُه: »ما َهذا الَِّذي َفَعْلَتُه لِماذا لَْم َتُقْل اإنَّها 
َزْوَجُتَك؟ 19لِماذا قُْلَت اإنَّها اُأْخُتَك، َفاأَخْذتُها اأنا لَِتُكوَن 

لِي َزْوَجًة؟ ها ِهَي َزْوَجُتَك. ُخْذها َوانَصِرْف!«
ِفي  َفراَفُقوُه  اأْبراَم،  بِِحماَيِة  ِرجالَُه  ِفرَعْوُن  20َواأَمَر 

َطِريِقِه َمَع َزْوَجِتِه َوكُلِّ ما كاَن لََديِه.

أْبراُم يعوُد إلى َكْنعان

َفَخَرَج اأْبراُم ِمْن ِمْصَر اإلَى النََّقِب َمَع َزْوَجِتِه 13 
َوكُلِّ ما كاَن لََديِه، َوَمَع لُوَط اأيضاً. 2َوكاَن 

َهِب. ِة َوالذَّ اأْبراُم َغِنّياً ِجّداً بِالماِشَيِة َوالِفضَّ
اإيَل.  َبيَت  اإلَى  النََّقِب  ِمَن  َمراِحَل  َعَلى  3َواْرَتَحَل 

َوَوَصَل اإلَى الَمكاِن الَِّذي كانَْت ِفيِه َخيَمُتُه ِفي الِبداَيِة، 

ج 9:12 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.



تكوين 1312:14

اأي َبيَن َبيَت اإيَل َوعاَي. 4َوُهَو الَمكاُن الَِّذي كاَن َقْد 
َبَنى ِفيِه الَمْذَبَح. َوَدعا اأْبراُم بِاسِم اهلَل ُهناَك.

انفصاُل أْبراَم وُلوط
5َوكاَن لِلُوَط الَِّذي َيْصَحُب اأْبراَم ِفي َتْرحالِِه َغَنٌم 

َتُعولَُهما  اأْن  أْرُض  ال� َتْقِدِر  6َفَلْم  َكاأْبراَم.  َوِخياٌم  َوَبَقٌر 
أنَّ ُمْقَتَنياتِِهما كانَْت َكِثيَرًة ِجّداً.  َوُهما َيْسُكناِن َمعاً، ل�
َكِن َمعاً. 7َوقاَمْت ُمناَزعاٌت  َفَلْم َيُعودا قاِدَريَن َعَلى السَّ
يُّوَن  َبيَن ُرعاِة اأْبراَم َوُرعاِة لُوَط. َوكاَن الَكْنعانِيُّوَن َوالَفِرزِّ

َيْسُكُنوَن ِفي الِبلاِد اأيضاً.
أْن َتُقوَم ُمناَزعاٌت  8َفقاَل اأْبراُم لِلُوَط: »ل� داِعَي ل�

َقِريباِن.  َفَنْحُن  َوُرعاتَِك،  ُرعاتِي  َبيَن  اأْو  َوَبيَنَك،  َبيِني 
أْرُض كُلُّها اأماَمَك لَِتْختاَر ِمْنها. َولَْينَفِصْل  9َفها ِهَي ال�

آَخِر. اإْن اتََّجْهَت ِشمال�ً، َفَساأتَِّجُه َيِميناً.  اأَحُدنا َعِن ال�
نِّي َساأتَِّجُه ِشمال�ً.« َواإْن اتََّجْهَت َيِميناً، َفاإ

كُلَُّه  ُأْرُدنِّ  ال� واِدَي  اأنَّ  َوَراأى  َحولَُه،  لُوُط  10َفَنَظَر 

اأْو َكاأْرِض  قاَيِة َكَحِديَقِة اهلِل،  َحتَّى ُصوَغَر َحَسُن السِّ
َسُدوَم  َمِديَنِتي  اهلُل  َر  ُيَدمِّ اأْن  َقبَل  َهذا  ِمْصَر – كاَن 
 . ُأْرُدنِّ ال� واِدي  كُلَّ  لَِنْفِسِه  لُوُط  َوَعُموَرَة – 11َواختاَر 
آَخِر.  ال� َعِن  اأَحُدُهما  َوانَفَصَل  َشْرقاً،  لُوُط  فاْرَتَحَل 
12َوَسَكَن اأْبراُم ِفي اأْرِض َكْنعاَن. َواأّما لُوُط َفَسَكَن ِفي 

َمِديَنِة َسُدوَم.  ِمْن  َوَقرََّب َخيَمَتُه   ، ُأْرُدنِّ ال� ُمُدِن واِدي 
13َوكاَن اأهُل َسُدوَم اأْشراراً َوُخطاًة ِجّداً اأماَم اهلِل.

أْبراَم َبْعَد اأِن انَْفَصَل لُوُط َعْنُه: »انُْظْر  14َوقاَل اهلُل لِ�

َحولََك، َوَتَطلَّْع ِمَن الَمكاِن الَِّذي اأنَْت ِفيِه َشمال�ً َوَجُنوباً 
أْرِض؟ َساُأْعِطيها لََك  َوَشْرقاً َوَغْرباً. 15اأَتَرى كُلَّ َهِذِه ال�
أَبِد. 16َوَساأْجَعُل اأحفاَدَك بَِعَدِد  أحفاِدَك ُمْلكاً اإلَى ال� َولِ�
ِن اسَتطاَع اإنساٌن اأْن ُيحِصَي  أْرِض. َفاإ َحّباِت تُراِب ال�
اأْن ُيحِصَي  َذلَِك  أْرِض، َيسَتِطيُع ِعنَد  ال� تُراِب  َحّباِت 
أْرِض كُلِّها  ْل ِفي َهِذِه ال� اأفراَد نَسِلَك. 17اْذَهْب َوَتَجوَّ

ِّي َساُأعِطيها لََك.« أن ُطول�ً َوَعْرضاً، لِ�
اأْبراُم ِخياَمُه َوَذَهَب لَِيْسَتِقرَّ ِعْنَد َبلُّوطاِت  18َفَحلَّ 

َمْمرا ِفي َمِديَنِة َحْبُروَن. أ َوُهناَك َبَنى َمْذَبحاً هلِل.

أ 18:13 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.

أسُر ُلوط

َواأْرُيوَك 14  ِشْنعاَر، ب  َمِلِك  اأْمراَفَل  اأيّاِم  َوِفي 
ِعيلاَم،  َمِلِك  َوَكَدرلََعوَمَر  األّ�ساَر،  َمِلِك 
َوتِْدعاَل َمِلِك ُجويِيَم، 2َشنَّ َهُؤل�ِء الُملُوُك َحْرباً َعَلى 
باَرَع َمِلِك َسُدوَم، َوبِْرشاَع َمِلِك َعُموَرَة، َوِشْناآَب َمِلِك 
اأْدَمَة، َوِشْمِئيَبَر َمِلِك َصُبويِيَم، َوَمِلِك بالََع الَِّتي تُْدَعى 

اأيضاً ُصوَغَر.
واِدي  ِفي  َواجَتَمُعوا  الُملُوُك  َهُؤل�ِء  3َتحالََف 

4َخَضُعوا  الِملِح. ج  َبحُر  آَن  ال� ُيْدَعى  َوُهَو  ِديِم.  السَّ
ُدوا َعَليِه ِفي  لَِكَدرلَُعوَمَر اْثَنَتي َعْشَرَة َسَنًة. لَِكنَُّهْم َتَمرَّ
َعْشَرَة جاَء  الّرابَِعَة  َنِة  السَّ 5َوِفي  َعْشَرَة.  الثّالَِثَة  َنِة  السَّ
فائِيِّيَن ِفي َعْشتاُروَث  َكَدرلَُعوَمُر َوالُملُوُك َمَعُه، َوَهَزُموا الرِّ
يِميِّيَن  وِزيِّيَن ِفي هاَم. َوَهَزُموا ال�إ َقْرنايِيَم. َكما َهَزُموا الزُّ
ِفي َشَوى ِقْرياتايَِم. 6َوَهَزُموا الُحوِريِّيَن ِفي ِجباِل َسِعيَر د 
ْحراِء. 7ثُمَّ  َوَحتَّى فاراَن. ه َوَتَقُع فاراُن َعَلى حافَِّة الصَّ
َرِجَع َكَدرلَُعوَمُر َوالُملُوُك الَِّذيَن َمَعُه، َوَوَصلُوا اإلَى َعيِن 
ِمْشفاَط، اأي قاِدَش. َواأخَضُعوا كُلَّ بِلاِد الَعمالَِقِة َواأيضاً 

وَن ثاماَر. أُموِريِّيَن الَِّذيَن َيْسُكُنوَن ِفي َحصُّ ال�
َوَصُبويِيَم  َواأْدَمَة  َوَعُموَرَة  َسُدوَم  ُملُوُك  َخَرَج  8ثُمَّ 

يِم. و  دِّ َوبالََع، َوَحَشُدوا قُّواتِِهْم لِلَمْعَرَكِة ِفي واِدي السِّ
9َوحاَرُبوا َكَدرلَُعوَمَر َمِلَك ِعيلاَم، َوتِْدعاَل َمِلَك ُجويِيَم، 

َواأْمراَفَل َمِلَك ِشْنعاَر، َواأْرُيوَك َمِلَك األّ�ساَر. َفكاَن ُهناَك 
اأْرَبَعُة ُملُوٍك ِضدَّ َخْمَسٍة.

َفَلّما  القاِر.  بُِحَفِر  َمِليئاً  يِم  دِّ السِّ واِدي  10َوكاَن 

َبْعُضُهْم  َوَقَع  َوُجُيوُشُهما،  َوَعُموَرَة  َسُدوَم  َمِلكا  َهَرَب 
آَخُروَن َفَهَرُبوا اإلَى الِجباِل. ِفيها. اأّما ال�

َسُدوَم  ُمْقَتَنياِت  كُلَّ  َوُحَلفاُؤُه  َكَدرلَُعوَمُر  11َفَغِنَم 

12َوبِما  َمُضوا.  ثُمَّ  َطعاٍم،  ِمْن  ِفيها  ما  َوكُلَّ  َوَعُموَرَة 

ب 1:14 شنعار. اأْو سومر.

ج 3:14 َبحُر الِملح. البحُر المّيت.

د 6:14 سعير. اأْو اأدوم.

من  الجنوبي  الطرف  على  اإيلة  مدينة  ربما هي  فاران.  ه 6:14 

ال�أْرض المقدسة على اأحد خلجان البحر ال�أحمر.
اأْو جنوب شرق  الممتد شرق  الوادي  الّسديم.  واِدي  و 8:14 

البحِر الميت.
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اأْن لُوَط اْبَن اأِخي اأْبراَم كاَن َيْسُكُن ِفي َسُدوَم، اأَخُذوُه 
اأيضاً َوكُلَّ ُمْقَتَنياتِِه َوَمُضوا. 13َفَهَرَب اأَحُدُهْم َوجاَء اإلَى 
اإْبراِهيَم الِعْبرانِيِّ َواأْخَبَرُه بِما َجَرى. َوكاَن اأْبراُم ساِكناً 
َوعانَِر.  اأْشُكوَل  اأِخي   ، أُموِريِّ ال� َمْمرا  َبلُّوطاِت  قُْرَب 

َوكاَن َهُؤل�ِء ُمْرَتِبِطيَن بَِعْهٍد َمَع اأْبراَم.

أْبراُم ينقُذ ُلوط
ِرجالَُه  َجَمَع  اُأِسَر،  َقِريَبُه  اأنَّ  اأْبراُم  َسِمَع  14َفَلّما 

ِمَئٍة  َثلاُث  َبيِتِه – َوَعَدُدُهْم  ِفي  ُولُِدوا  الَّذيَن  بِيَن  الُمَدرَّ
َوَثمانَِيَة َعْشَرَة َرُجلاً – َولَِحَق بِالَعُدوِّ َحتَّى داَن. 15َوِفي 
أْعداِء  اللَّيِل َقَسَم َخَدَمُه اإلَى ِقْسَميِن. َفَهَجُموا َعَلى ال�
ِدْمْشَق.  َشماَل  ُحوَبَة  َحتَّى  َوطاَرُدوُهْم  َوَهَزُموُهْم. 
16َوَتَمكََّن ِمَن اْسِتْرجاِع كُلِّ الُمْقَتَنياِت. َكما اْسَتْرَجَع 

أْسَرى. لُوَط َوُمْمَتَلكاتِِه. ِواْسَتَردَّ اأيضاً النِّساَء َوَبِقيََّة ال�
ِفيها  َهَزَم  الَِّتي  الَمْعَرَكِة  ِمَن  اأْبراَم  َعْوَدِة  17َوَبْعَد 

َسُدوَم  َمِلُك  َخَرَج  َمَعُه،  الَِّذيَن  َوالُملُوَك  َكَدرلَُعوَمَر 
لُِملاقاتِِه ِفي واِدي َشَوى، اأي واِدي الَمِلِك.

َمْلِكيصاَدق
18َوكاَن َمْلِكيصاَدُق َمِلكاً َعَلى سالِيَم. َوَقْد اأَخَذ 

 – 19َوباَرَك اأْبراَم  هلِل الَعِليِّ ُخْبزاً َونَبيذاً – اإْذ كاَن كاِهناً 
َوقاَل:

  » ُمباَرٌك اأْبراُم ِمَن اهلِل الَعِليِّ
أْرَض. ماَء َوال�    الَِّذي َصَنَع السَّ

20  َوُمباَرٌك اهلُل الَعِليُّ الَِّذي نََصَرَك َعَلى   
اأْعدائَِك.«

َغِنَمُه  َمْلِكيصاَدَق ُعْشراً ِمْن كُلِّ ما  اأْبراُم  َواأعَطى 
لِي  أْبراَم: »ُردَّ  لِ� َسُدوَم  َمِلُك  قاَل  الَحْرِب. 21ثُمَّ  ِمَن 

اأْسراَي، َواحَتِفْظ لَِنْفِسَك بُِمْقَتَنياتِنا الَِّتي َغِنْمَتها.«
22َفقاَل اأْبراُم لَِمِلِك َسُدوَم: »َرَفْعُت َيِدي اإلَى اهلِل 

أْرَض، َوعاَهْدتُُه 23اأْن ل�  ماَء َوال� الَعِليِّ الَِّذي َصَنَع السَّ
اأْو ِرباَط ِحذاٍء. َحتَّى ل� َتُقوَل:  اآُخَذ ِمْنَك َولَْو َخيطاً 
›اأْغَنيُت اأْبراَم.‹ 24َساأْعَتِبُر اأنَّ نَصيبي ُهَو ما اأَكَلُه َهُؤل�ِء 

الِفْتياُن. اأّما الرِّجاُل الَِّذيَن جاُءوا َمِعي: عانُِر َواأْشُكوُل 
َوَمْمرا، َفْلَياأُْخُذوا نَِصيَبُهْم.«

عهُد اهلِل مَع أْبرام

أْحداِث َكلََّم اهلُل اأْبراَم ِفي ُرْؤيا: 15  َبْعَد َهِذِه ال�
»ل� َتَخْف، يا اأْبَراُم. َفاأنا تُْرُسَك َوُمكافاأتَُك 

الَعِظيَمُة.«
2َفقاَل اأْبَراُم: »يا اهلُل، ما الَِّذي َسُتْعِطيِني اإيّاُه، َواأنا 

آَن ُهَو  باٍق َعَلى َهذا الحاِل بِلا اْبٍن. َوَوِريُث َبيِتي اإلَى ال�
.« 3َوقاَل اأْبراُم: »َفها اأنَْت لَْم تُْعِطِني  َمْشِقيُّ األِيعاَزُر الدِّ

اأْبناًء. َولَِهذا َفاإنَّ َعْبداً ُولَِد ِفي َبيِتي َسَيِرثُِني.«
َهذا  األِيعاَزُر  َيُكوَن  »لَْن  لَُه:  اهلُل  َكِلَمُة  4َفجاَءْت 

َوِريَثَك، َبِل اْبُنَك اأنَْت ُهَو الَِّذي َسَيِرثَُك.«
ماِء،  5ثُمَّ اأْخَرَجُه خاِرجاً َوقاَل لَُه: »انُْظْر اإلَى السَّ

»َهَكذا  لَُه:  قاَل  ثَم  اْسَتَطْعَت.«  اإِن  النُُّجوَم  َوُعدَّ 
َسَيُكوُن نَسلَُك.«

لَُه. 7َوقاَل لَُه:  6َفاآَمَن ِباهلِل، فاْعَتَبَر اهلُل اإيمانَُه بِّراً 

»اأنا ُهَو اهلُل الَِّذي اأْخَرَجَك ِمْن اُأوِر الِكْلدانِيِّيَن لُِيْعِطيَك 
أْرَض ُمْلكاً.« َهِذِه ال�

أْعِرَف  8َفقاَل اأْبراُم: »يا اهلُل، اأيََّة َعلاَمٍة تُْعِطيِني لِ�

اأنِّي َساأْمَتِلُكها؟«
َثلاُث  ُعْمُرُه  ِعجلاً  لِي  »ُخْذ  أْبراَم:  لِ� اهلُل  9َفقاَل 

ِسِنيٍن، َوَعْنَزًة ُعْمُرها َثلاُث ِسِنيٍن، َوَكْبشاً ُعْمُرُه َثلاُث 
ِسِنيٍن، َوَيماَمًة واِحَدًة َوَحماَمًة َصِغيَرًة.«

ثُمَّ  الَوَسِط.  ِمَن  ها  َوَشقَّ َهِذِه،  كُلَّ  اأْبراُم  10َفاأَخَذ 

آَخِر. لَِكْن لَْم َيُشقَّ الطَّيَريِن.  َوَضَع كُلَّ نِْصٍف ُمقابَِل ال�
11َوِفيما َبْعُد نََزلَْت ُطُيوٌر كاِسَرٌة َعَلى الُجَثِث لَِتاأكَُلها. 

َفَطَرَدها اأْبراُم.
َعَلى  َوَقَع  الَمِغيِب،  ِفي  ْمُس  الشَّ اأَخَذِت  12َولَّما 

اأْبراَم نَْوٌم َعِميٌق، َكما َوَقَعْت َعَليِه ُظْلَمٌة ُمْرِعَبٌة. 13َفقاَل 
أبراَم: »اعَلْم اأْن نَسَلَك َسَيُكونُوَن ُغَرباَء ِفي َبَلٍد  اهلل ل�

َحيُث  الَبَلِد،  َذلَِك  أهِل  لِ� َوَسُيْسَتْعَبُدوَن  َبَلِدِهْم.  َغيِر 
َة  ُأمَّ َة اأْرَبِع ِمَئِة َسَنٍة. 14لَِكنِّي ساُأعاِقُب ال� َهدوَن ُمدَّ َسُيضَّ
تِلَك  ِمْن  َسَيْخُرُجوَن  َذلَِك  َوَبْعَد  َسَتْسَتْعِبُدُهْم.  الَِّتي 

أْرِض َوَمَعُهْم ُمْقَتَنياٌت َكثيَرٌة. ال�
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صالَِحٍة.  َشيُخوَخٍة  اإلَى  َفَسَتِعيُش  اأنَت  15»اأّما 

ثُمَّ َتُموُت ِفي َسلاٍم، َوتُدَفُن َمَع اآبائَِك. 16ًثمَّ َسَيُعوُد 
نَسلَُك اإلَى ُهنا َبْعَد اأْرَبَعِة اأجياٍل. َفَقبَل َذلَِك الَوقِت، لَْن 

ها لِِعقابِِهْم.« وِريِّيَن َقْد َبَلَغْت ّحدَّ أمُّ َتُكوَن اآثاُم ال�
َظَهَر  الظَّلاُم،  ْمُس َوساَد  الشَّ َغَرَبِت  اإْذ  17َوَهَكذا 

َبيَن  ُمْلَتِهَبٌة  ُشعَلٌة  َواْجتاَزْت  ُدخاناً،  ُيْخِرُج  َجْمٍر  اإناُء 
اأْجزاِء الَحيواناِت أ الُمَقطََّعِة.

18ِفي َذلَِك الَيْوِم َقَطَع اهلُل َعْهداً َمَع اأْبراَم َفقاَل: 

ِمْصَر ب  نَْهِر  ِمْن  أْرِض،  ال� َهِذِه  َساُأْعِطي  »لَِنسِلَك 
اأْرَض  19َوَساُأعِطيِهْم  الُفراِت.  نَْهِر  الَعِظيِم،  النَّْهِر  اإلَى 
يِّيَن  َوالَفِرزِّ 20َوالِحثِّيِّيَن  َوالَقْدُمونِيِّيَن  يِّيَن  َوالَقِنزِّ الِقيِنيِّيَن 
َوالَجْرجاِشيِّيَن  َوالَكْنعانِيِّيَن  أُموِريِّيَن  21َوال� فائِيِّيَن  َوالرَّ

َوالَيُبوِسيِّيَن.«

الجاريُة هاَجر

َقْد 16  َتُكْن  َفَلْم  اأْبراَم،  َزْوَجُة  َواأّما ساراُي، 
اأنَْجَبْت لَُه اأْبناًء. َوكاَن لَها جاِرَيٌة ِمْصِريٌَّة 
أْبراَم: »ها اأنَْت َتَرى اأنَّ  اْسُمها هاَجُر. 2َفقالَْت ساراُي لِ�
نْجاِب، َفعاِشْر جاِرَيِتي.  اهلَل َحَرَمِني ِمَن الُقْدَرِة َعَلى ال�إ

َوَساأْبِني عائَِلِتي ِمْن اأول�ِدها.« َفواَفَق اأْبراُم اْمَراأَتُه َعَلى 
َراأيِها.

اأْبراَم  َسَكِن  َعَلى  َسَنواٍت  َعْشُر  َمَضْت  اأْن  3َفَبْعَد 

َمْت ساراُي، َزْوَجُة اأْبراَم، جاِرَيَتها  ِفي اأْرِض َكْنعاَن، َقدَّ
الِمْصِريََّة هاَجَر َزْوَجًة لَِزْوِجها اأْبراَم. 4َفعاَشَر اأْبراُم هاَجَر 
َفَحِبَلْت. َولَّما َراأْت َهاَجُر اأنَّها َحِبَلْت، َصُغَرْت َسيَِّدتُها 
»اأنَت  أْبراَم:  لِ� ساراُي  5َفقالَْت  َعيَنيها.  ِفي  ساراُي 
َوَضْعُتها  الَِّتي  نَْفِسي  اأنا   . اإلَيَّ بِِه  اُأِسيَئ  ما  ِفي  الَملُوُم 
لَِيْحُكِم  َتحَتِقُرنِي.  َحِبَلْت، صاَرْت  َفَلّما  َيَديَك،  َبيَن 

اهلُل َبيِني َوَبيَنَك.«

6َفقاَل اأْبراَم لِساراَي: »ما ِهَي اإلّ� خاِدَمٌة ِعْنَدِك، 

أ 17:15 اجتازت . . . الحيوانات. يشير ذلك اأن اهلل ختم على 

هذا العهد. كان النّاس يقطعون العهود بتقطيع الحيوانات َوال�جتياز 
اأصاب هذه  ما  يقول: »فليصبني  العهد  قاطع  في وسطها، وكان 

الحيوانات اإن نكثت عهدي هذا.«
ب 18:15 نهر مصر. وُهَو نُهيُر واِدي العريش.

لَِك.«  َيحلُو  َكما  بِها  فاْفَعِلي  ُسلَطِتِك.  َتْحَت  َوِهَي 
َفاأساَءْت ساراُي ُمعاَمَلَة هاَجَر، َفَهَرَبْت ِمْنها.

إْسماِعيُل اْبُن هاَجر
ْحراِء َعَلى الطَِّريِق  7َوَجَلَسْت هاَجُر ِعْنَد نَْبٍع ِفي الصَّ

لَها:  8َوقاَل  ُهناَك.  اإلَى  اهلِل  َملاُك  َفجاَءها  ُشوَر.  اإلَى 
»يا هاَجُر، يا جاِرَيَة ساراَي، ِمْن اأيَن ِجْئِت؟ َواإلَى اأيَن 

َتْمِضيَن؟«
َفقالَْت: »اأنا هاِرَبٌة ِمْن َسيَِّدتِي ساراَي.«

َسيَِّدتِِك،  اإلَى  »ُعوِدي  اهلِل:  َملاُك  لَها  9َفقاَل 

َواخَضِعي لَها.« 10َواأضاَف َملاُك اهلِل: »َساُأَكثُِّر نَسَلِك 
وَن لَِكْثَرتِِهْم.« َتْكِثيراً، َفلا ُيَعدُّ
11»َوقاَل لَها َملاُك اهلِل:

  » ها اأنِْت ُحبَلى،
   َوَسَتِلِديَن اْبناً،

   َوَسَيُكوُن اْسُمُه اإْسماِعيَل. ج
   فَاهلُل َقْد َسِمَع ِمْحَنَتِك.

. 12  َسَيِهيُم اْبُنِك َكِحماٍر َوحِشيٍّ  
   َوَسَتُكوُن َيُدُه َعَلى َجميِع الُمحيطيَن بِِه،

   َوَيُد الُمحيطيَن بِِه َعَليِه.
   َوَسَيْنُصُب ِخياَمُه ِفي ُمواَجَهِة اإْخَوتِِه.« د

13َوناَدْت هاَجُر اهلَل الَِّذي َكلََّمها َوقالَْت: »اأنَت 

اأبَصْرُت ذاَك الَِّذي  لَُه الَبِصيُر.« ه اإْذ قالَْت: »اأَحّقاً  ال�إ
ُرئِي.« و  لََحي  »بِْئَر  الِبْئُر  تِْلَك  َيْت  14َفُسمِّ اأبَصَرنِي؟« 

َوِهَي َتَقُع َبيَن قاِدَش َوباَرَد.
أْبراَم. َفَسّماُه اأْبَراُم اإْسماِعيَل.  15َواأنَْجَبْت هاَجُر اْبناً ل�

16َوكاَن اأْبراُم ِفي الّساِدَسِة َوالثَّمانِيَن ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدما 

اأنَْجَبْت هاَجُر اإْسماِعيَل.

ج 11:16 إسماعيل. يعني »اهلل يسمع.«

د 12:16 في مواجهة إْخَوته. اأْو قد تعني »َسيهاجم اإْخَوته.« 

اأيضاً في 18:25.
ه 13:16 اإلَله الَبِصير. حرفّياً »اإيْل ُرئِي.«

و 14:16 بئر لحي رئي. اأي »بئُر الحيِّ )اهلل( الَّذي يراني.«
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الِختاُن: َعالَمُة الَعهد

َولَّما َبَلَغ اأْبراُم التّاِسَعَة َوالتِّْسِعيَن ِمْن ُعْمِرِه، 17 
َظَهَر لَُه اهلُل. َوقاَل لَُه: »اأنا اهلُل الَجّباُر. أ 
ْن َفَعْلَت  اأِطْعِني َوِعْش َحياًة خالَِيًة ِمْن كُلِّ شائَِبٍة. 2َفاإ
َهذا، َساأْقَطُع َعْهداً َبيِني َوَبيَنَك. َوَساُأعِطيَك نَسلاً َكِثيراً 

ِجّداً.«
3َفَسَجَد اأْبراُم. َفقاَل لَُه اهلُل: 4»اأّما اأنا، َفَهذا ُهَو 

5َولَْن  َكِثيَرٍة.  ُشُعوٍب  اأصَل  َسَتُكوُن  َمَعَك:  َعْهِدي 
َفَقْد  اإْبراِهيَم. ج  َبْل  اأْبراَم، ب  َبْعُد  ِفيما  اْسُمَك  َيُكوَن 
َجَعْلُتَك اأباً لُِشُعوٍب َكِثيَرٍة. 6َساُأَكثُِّر نَسَلَك، َحتِّى اإنِّي 
ِمْنَك  َوَسَيخُرُج  ِمْنَك.  َتخُرُج  َكِثيَرًة  ُشُعوباً  َساأْجَعُل 
ُملُوٌك. 7َوَساأْقَطُع َعْهداً اأَبِديّاً َبيِني َوَبيَنَك َوَبيَن نَسِلَك 
اأكُوَن  بِاأْن  ُد  اأَتَعهَّ َفاأنا  أْجياِل.  ال� َعَلى َمَدى  َبْعِدَك  ِمْن 
اإلَهاً لََك َولَِنسِلَك ِمْن َبْعِدَك. 8َوَساُأْعِطيَك َونَسَلَك ِمْن 
َكْنعاَن  اأْرَض  آَن،  ال� ِفيها  َتَتَغرَُّب  الَِّتي  أْرَض  ال� َبْعِدَك 
كُلَّها. َساُأْعِطيها لََك َولَُهْم َمْقَتَنًى اأَبِديّاً. َوَساأكُوُن لَُهْم 

اإلَهاً.«
ْبراِهيَم: »اأّما اأنَْت فاحَفْظ َعْهِدي،  9ثُمَّ قاَل اهلُل ل�إ

ُهَو  10َوَهذا  أْجياِل.  ال� َمَدى  َعَلى  نَسِلَك  َوكُلُّ  اأنَْت 
َعْهِدي الَِّذي َيْنَبِغي اأْن َتحَفُظوُه. َهذا ُهَو الَعْهُد َبيِني 
َبيَنُكْم  َبْعِدَك: َعَلى كُلِّ َذَكٍر  َوَبيَن نَسِلَك ِمْن  َوَبيَنَك 
اأْن ُيخَتَن. د 11اخِتُنوا لَْحَم ُغرلَِتُكْم. َهِذِه ِهَي الَعلاَمُة 
الَِّتي َتْقَبلُونَها لِلَعْهِد َبيِني َوَبيَنُكْم. 12َعَلى كُلِّ َذَكٍر اْبِن 
َثمانَِيِة اأيّاٍم اأْن ُيْخَتَتَن َعَلى َمَدى اأْجيالُِكْم. َكما َيْنَبِغي 
َكَذلَِك  َبيِتَك.  ِفي  ُيولَُدوَن  الَِّذيَن  الَخَدُم  ُيْخَتَتَن  اأْن 
 ، لُِيْخَتَتْن كُلُّ َمِن اْشَتَريُتُموُه بِالماِل َعْبداً ِمْن اأيِّ اأْجَنِبيٍّ
َحتَّى َواإْن لَْم َيُكْن ِمْن نَسِلَك. 13َفْلُيْخَتَتْن َحتَّى الَعْبُد 

أ 1:17 اهلل الَجّبار. حرفياً »اإيل شّداي.«

ب 5:17 أْبرام. ويعني »اأٌب ُمكرَّم.«

ج 5:17 إبراهيم. ويعني »اأٌب لكثيرين.«

أول�ِد طقٌس  د 10:17 ُيختن. كذلك ِفي بقّيِة هذا الفصِل – ِختاُن ال�

َوَقْد  الُطُهوِر.  اأِو  التّطهيِر  باسِم  العاّمِة  ِعنَد  معروفاً  اليوَم  يزاُل  ما 
اإبراِهيَم، َوَظلَّ  َمَع  اهلُل  َقَطَعُه  كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي 
اإلَى  ُيشاُر  الجديِد،  العهِد  َوِفي   . َيهوِديٍّ ذكٍر  لُِكلِّ  ُمهّمًة  َشريعًة 
ُروما 28:2، فيلّبي 3:3،  هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً 

كولوسي 11:2(

الَمولُوُد ِفي َبيِتَك اأِو الَعْبُد الَِّذي اْشَتَريَتُه بِمالَِك. َوَهَكذا 
الَِّذي  14اأّما   . أَبِديِّ ال� َعْهِدَي  َعلاَمَة  َجَسُدَك  َيْحِمُل 
َيْرفُُض اأْن َيْخِتَن ُغرلََتُه، َفَسُيْقَطُع ِمْن َشعِبِه. ه َفَهذا َقْد 

َكَسَر َعْهِدي.«

إْسحاُق: اْبُن الَوْعد
ْبراِهيَم: »َواأّما َزْوَجُتَك ساراُي، َفَلْن  15َوقاَل اهلُل ل�إ

تُْدَعى ساراُي و ِفيما َبْعُد، اإْذ َسَيُكوُن اْسُمها ساَرَة. ز 
َوَساُأباِركُها،  ِمْنها.  اْبناً  َوَساُأِعِطيَك  َساُأباِركُها.  16َواأنا 

َوَسُتْصِبُح اُأّماً لُِشُعوٍب َكِثيَرٍة. َوَسَيخُرُج ُملُوٌك ِمْنها.«
َوقاَل  َوَضِحَك،  َوْجِهِه،  َعَلى  اإْبراِهيُم  17فاأنَْكبَّ 

اأْم  ِفي نَْفِسِه: »اأُيولَُد اْبٌن لَِرُجٍل ِفي الِمَئِة ِمْن ُعْمِرِه؟ 
ُيْمِكُن لِساَرَة ذاِت التِّْسِعيَن َسَنًة اأْن تُْنِجَب؟« 18ثُمَّ قاَل 
اإْبراِهيُم هلِل: »اأْرُجو اأْن تُْنِعَم َعَلى اإْسماِعيَل بِِرضاَك.«

َولَداً،  لََك  َسُتْنِجُب  ساَرُة  َبْل  »ل�  اهلُل:  19َفقاَل 

يِه اإْسحاَق. ح َوَساأحَفُظ َعْهِدي َمَعُه َوَمَع  َواأنَْت َسُتَسمِّ
نَسِلِه ِمْن َبْعِدِه َعْهداً اأَبِديّاً.

اإْسماِعيَل، َفَقْد َسِمْعُتُه.  20»اأّما ُدعاؤَك ِمْن اأجِل 

َفَساُأباِركُُه، َوَساُأْعِطيِه اأْبناًء َكِثيِريَن. َوَسَيُكوُن اأباً ل�ْثَني 
َعْهِدي  21اأّما  َعِظيماً.  َشعباً  َوَساأْجَعلُُه  َرئِيساً.  َعَشَر 
َفَساأْقَطُعُه َمَع اإْسحاَق الَِّذي َسُتْنِجُبُه ساَرُة لََك ِفي ِمثِل 

َنِة القاِدَمِة.« َهذا الَوْقِت ِمَن السَّ
اخَتَفى  اإْبراِهيَم،  َمَع  َكلاَمُه  اهلُل  اأنَْهى  اأْن  22َوَبْعَد 

َعْن نََظِرِه. 23ثُمَّ اأَخَذ اإْبراِهيُم اْبَنُه اإْسماِعيَل َوكُلَّ الَعِبيِد 
كُلَّ  بِمالِِه – اأَخَذ  اْشَتراُهْم  َوالَِّذيَن  َبيِتِه  ِفي  الَمولُوِديَن 
نَْفِسِه،  الَيْوِم  َذلَِك  ِفي  َوَخَتَنُهْم َجميعاً  َبيِتِه،  ِفي  َذَكٍر 

َكما اأَمَرُه اهلُل.
ُعْمِرِه  ِمْن  َوالتِّْسِعيَن  التّاِسَعِة  ِفي  اإْبراِهيُم  24َوكاَن 

اإْسماِعيُل  اْبُنُه  25َوكاَن  ُغرلَِتِه.  لَْحِم  ِفي  ُخِتَن  ِعنَدما 
ِفي الثّالَِثَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدما ُخِتَن ِفي لَحِم ُغرلَِتِه. 
اإْبراِهيُم َواْبُنُه اإْسماِعيُل.  26ِفي َذلَِك الَيْوِم نَْفِسِه ُخِتَن 

ه 14:17 ُيقطع من شعبه. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه.

أرامية. و 15:17 ساراي. ويعني »اأميرة« في ال�

ز 15:17 سارة. ويعني »اأميرة« في العبرية.

ح 19:17 إْسحاق. ويعني »يضحك« اأْو »سعيد.«
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َسواٌء  َبيِتِه،  ِفي  الَِّذيَن  كُوِر  الذُّ َجميُع  َمَعُه  27َوُخِتَن 

بِماٍل  اْشَتراُهْم  الَِّذيَن  اأِم  َبيِتِه،  ِفي  َعِبيداً  ُولُِدوا  الَِّذيَن 
. ِمْن اأجَنِبيٍّ

الّزائروَن الَثالث

ْبراِهيَم ِعْنَد َبلُّوطاِت َمْمرا، َوُهَو 18  َوَظَهَر اهلُل ل�إ
جالٌِس ِعْنَد َمدَخِل َخيَمِتِه ِفي ِعزِّ الظَِّهيَرِة. 
ُهناَك  واِقِفيَن  َثلاَثَة ِرجاٍل  َفَراأى  َعيَنيِه،  اإْبراِهيُم  2َفَرَفَع 

اأماَمُه. َفَلّما َراآُهْم، َرَكَض ِمْن َمْدَخِل َخيَمِتِه لِِلقائِِهْم، 
ُموا  َتَتَكرَّ اأْن  اأْرُجو  لَُهْم. 3َوقاَل: »يا ساَدتِي،  َوانَحَنى 
َعَليَّ بِالَبقاِء ِعْنِدي َقِليلاً، اأنا خاِدَمُكْم. 4َفاْسَمُحوا لِي 
بِاأْن اُأحِضَر َبْعَض الماِء، َفَتْغِسلُوا اأْقداَمُكْم َوَتْرتاُحوا ِعْنَد 
اأنُفَسُكْم،  َفُتَنَشَط  الُخْبِز  َبْعَض  5َوَساُأحِضُر  َجَرِة.  الشَّ
َوتُواِصلُوا َطِريَقُكْم. اْسَمُحوا لِي بَِهذا بِما اأنَُّكْم َجْئُتْم 

، اأنا خاِدَمُكْم.« اإلَيَّ
َفقالُوا: »َكما قُْلَت فاْفَعْل.«

لَها:  َوقاَل  َخيَمِتِه  ِفي  اإلَى ساَرَة  اإْبراِهيُم  6َفاأْسَرَع 

َواْصَنِعي  ِقيِق،  الدَّ ِمَن  اأكياٍل  َثلاَثَة  اعِجِني  ِلي،  »َعجِّ
الَقِطيِع  اإلَى  اإْبراِهيُم  َرَكَض  7ثُمَّ  الَفطائِِر.«  َبعَض  لَنا 
َواأَخَذ ِعجلاً َجيِّداُ َصِغيراً، َواأعطاُه لِخاِدِمِه الَِّذي اأْسَرَع 
لَِيطُبَخُه. 8ثُمَّ اأَخَذ اإْبراِهيُم ُزْبداً َوَحِليباً َوالِعجَل الَِّذي 
َطَبَخُه، َوَوَضَع َهذا كُلَُّه اأماَمُهْم، َوَوَقَف قُْرَبُهْم َتْحَت 

َجَرِة َبيَنما ُهْم َياأْكُلُوَن. الشَّ
9َفقالُوا لَُه: »اأيَن َزْوَجُتَك ساَرُة؟«

َفقاَل اإْبراِهيُم: »ُهناَك، ِفي الَخيَمِة.«
الَقاِدِم،  بيِع  الرَّ ِفي  اإلَيَك  »ساأُعوُد  10َفقاَل: أ 

َوَسَيُكوُن لَِزْوَجِتَك ساَرَة َولٌَد.«
َوراَءُه.  الَخيَمِة  َمْدَخِل  ِعْنَد  َتْسَتِمُع  َوكانَْت ساَرُة 
ْهِريَُّة ِعْنَد ساَرَة  11َوكانا َقْد شاخا. َوانَقَطَعِت العاَدُة الشَّ

ٍة َطِويَلٍة. 12َفَضِحَكْت ساَرُة ِفي نَْفِسها َوقالَْت:  ُمْنُذ ُمدَّ
»اأَبْعَد اأْن كاَد َيفَنى َجَسدي، َوشاَخ َزوِجَي، اأْهناُأ بَِهَذ 

أْمِر؟« ال�
ساَرُة  َضِحَكْت  »لِماذا  ْبراِهيَم:  ل�إ اهلُل   13َفقاَل 

اإلى  الخطاب  تتحول صيغة   ،15 العدد  وحتى  هنا  من  أ 10:18 

المفرد. وفي العدد 13، يصّرح النّص باأن اهلل هو المتكلّم.

َوقالَْت: ›َهْل اُأْرَزُق بِِطفٍل َحّقاً َواأنا َقْد ِشْخُت؟‹ 14َهْل 
ساأُعوُد  ِد  الُمَحدَّ الَوْقِت  ِفي  اهلُل؟  َعَلى  اأْمٌر  َيْسَتحيُل 

بيِع الَقاِدِم – َوَسَيُكوُن لِساَرَة َولٌَد.« اإلَيَك – ِفي الرَّ
»لَْم  َوقالَْت:  نَْكَرْت  َفاأ ساَرُة،  15َفخاَفْت 

اأْضَحْك!«
َفقاَل: »َبْل َضِحْكِت!«

16ثُمَّ انَطَلَق الرِّجاُل ِمْن ُهناَك َواأْشَرفُوا َعَلى َسُدوَم 

َعُهْم. َوَعُموَرَة. َوكاَن اإْبراِهيُم َيْمِشي َمَعُهْم لُِيَودِّ

إْبراهيُم َيطُلُب الَعفَو َعن المدينة
17َفقاَل اهلُل: »َكيَف اُأخِفَي َعْن اإْبراِهيَم ما اُأوِشُك 

َوبِِه  َوَقِويًَّة.  َعِظيَمًة  ًة  اُأمَّ َسُيصِبُح  18َفُهَو  اأْفَعَلُه؟  اأْن 
َسَياأُْمُر  َُّه  أن ل� اخَتْرتُُه  19َوَقِد  أْرِض.  ال� اُأَمِم  كُلُّ  َسَتَتباَرُك 
اأْبناَءُه َوَبيَتُه ِمْن َبْعِدِه اأْن َيحَيْوا َكما ُيِريُدُهُم اهلُل. َفَيعَملُوا 
ْبراِهيَم ما  ُق، اأنا اهلَل، ل�إ نْصاِف، َواُأَحقِّ اأْعماَل الَبرِّ َوال�إ

َوَعْدتُُه بِِه.«
كاَوى َكِثيَرٌة ِجّداً َعَلى َسُدوَم  20ثُمَّ قاَل اهلُل: »الشَّ

َوَساأَرى  َوَخِطيَُّتُهْم َعِظيَمٌة ِجّداً. 21َساأنِْزُل،  َوَعُموَرَة. 
لَْم  اأْم  َشْكَوى  ِمْن  َسِمْعُتُه  ما  كُلَّ  َفَعلُوا  َقْد  اإْن كانُوا 

َيْفَعلُوا.«
22فانَصَرَف الرِّجاُل ِمْن ُهناَك َوساُروا نَحَو َسُدوَم. 

اأّما اإْبراِهيُم َفَظلَّ واِقفاً ِفي َحضَرِة اهلِل.
َسَتْسَحُق  »اأَحّقاً  َوقاَل:  اهلِل  ِمَن  اإْبراِهيُم  23َوَدنا 

أْشراِر؟ 24َفماذا اإذا كاَن ُهناَك َخْمُسوَن  الّصالِِحيَن َمَع ال�
صالِحاً ِفي الَمِديَنِة؟ َفَهْل َسَتْسَحُق الَمِديَنَة؟ اأَفلا َتعُفو 
الّساِكِنيَن  الّصالِِحيَن  الَخْمِسيَن  اأجِل  ِمْن  الَمِديَنِة  َعِن 
َتْقُتَل  لَْن  تاأِكيٍد:  بُِكلِّ  َهذا  َتْفَعَل  25لَْن  الَمِديَنِة؟  ِفي 
يِر. ل�  رِّ يِر. َفُتساِوَي َبيَن الّصالِِح َوالشِّ رِّ الّصالَِح َمَع الشِّ

أْرِض كُلِّها عاِدل�ً؟« ُيمِكُن اأْن ل� َيُكوَن قاِضي ال�
َخمِسيَن  َسُدوَم  ِفي  َوَجْدُت  »اإْن  اهلُل:  26َفقاَل 

صالِِحيَن، َساأْعُفو َعِن الَمِديَنِة كُلِّها بَِسَبِبِهْم.«
ًمخاَطَبِة  ِفي  اأُْت  َتَجرَّ »َقْد  اإْبراِهيُم:  27َفاأجاَب 

ماذا  28لَِكْن  َوَرماٍد!  تُراٍب  ِسَوى  لَْسُت  َواأنا   ، الرَّبِّ
ِر  اإْن ُوِجَد َخْمسٌة َواأْرَبُعوَن َفَقْط صالُِحوَن؟ َهْل َسُتَدمِّ

الَمِديَنَة كُلَّها ِمْن اأجِل الَخْمَسِة؟«
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َخْمَسٌة  ِفيها  ُوِجَد  اإْن  الَمِديَنَة  َر  اُأَدمِّ »لَْن  َفقاَل: 
َواأْرَبُعوَن صالُِحوَن.«

29ثُمَّ َتَكلََّم اإْبراِهيُم اإلَيِه ثانَِيًة َوقاَل: »َفماذا اإْن ُوِجَد 

اأْرَبُعوَن صالُِحوَن؟«
أْرَبِعيَن.« َر الَمِديَنَة ِمْن اأجِل ال� َفقاَل: »لَْن اُأَدمِّ

ِمنِّي  َتغَضْب  ل�  َربِّي،  »يا  اإْبراِهيُم:  30َفقاَل 

َثلاَثوَن  ُوِجَد  اإْن  َفماذا  ِة.  الَمرَّ َهِذِه  َتَكلَّْمُت  اإْن 
صالُِحوَن؟«

َرها اإْن َوَجْدُت َثلاثِيَن صالِحيَن.« َفقاَل: »لَْن اُأَدمِّ
َكِثيراً  َتجاَسْرُت  َقْد  »ها  ْبراِهيُم:  اإ 31َفقاَل 

ِعْشُروَن  ُوِجَد  اإْن  ماذا  لَِكْن  َربِّي،  َمَع  الَحِديِث  ِفي 
صالُِحوَن؟«

َرها ِمْن اأجِل الِعْشِريَن.« َفقاَل: »لَْن اُأَدمِّ
، ل� َتغَضْب ِمنِّي َفاأَتَكلَّْم  32َفقاَل اإْبراِهيُم: »يا َربُّ

أِخيَرِة. ماذا اإْن ُوِجَد ِفيها َعْشَرٌة صالُِحوَن؟« ِة ال� لِْلَمرَّ
َرها ِمْن اأجِل الَعْشَرِة الّصالِِحيَن.« َفقاَل: »لَْن اُأَدمِّ

33ثُمَّ َذَهَب اهلُل َبْعَد اأْن اأنَهى َحِديَثُه َمَع اإْبراِهيَم. 

اأّما اإْبراِهيُم َفعاَد اإلَى َبيِتِه.

زائرا ُلوط

ِفي 19  َسُدوَم  َمِديَنِة  اإلَى  الَملاكاِن  َوَوَصَل 
َبّواَبِة  ِعْنَد  جالِساً  لُوُط  َوكاَن  الَمساِء. 
ا راآُهما، قاَم لُوُط َوَخَرَج لَِيْسَتْقِبلٌُهما. ثُمَّ  َسُدوَم. َفَلمَّ
 ، أْرِض. 2َوقاَل: »يا َسيَِّديَّ انَحَنى لَُهما َوَوجُهُه اإلَى ال�
لا اإلَى َبيِت خاِدِمُكما. بِيتا اللَّيَلة ِعْنِدي  اأرُجو اأْن َتَتَفضَّ
ِفي  َوَتْمِضيا  تَُبكِّرا  َذلَِك  َوَبْعَد  اأقداَمُكما.  َواْغِسلا 

َطِريِقُكما.«
ساَحِة  ِفي  الَليَلَة  َسَنِبيُت  َبْل  »ل�،  َفقال�: 

الَمِديَنِة.«
3لَِكنَّ لُوَط األَحَّ َعَليِهما َكِثيراً، َفَقِبلا َدْعَوَتُه َوَذَهبا 

َفطيراً  لَُهما  َوَخَبَز  َطعاماً،  لُوُط  لَُهما  َواأَعدَّ  َبيِتِه.  اإلَى 
َفاأَكلا. 4َوَقبَل اأْن َيناما، جاَء ِرجاُل َمِديَنِة َسُدوَم، ُشّباناً 
َوحاَصُروا الَبيَت. 5َوناَدْوا َعَلى  َوِكباراً. جاُءوا َجِميعاً 
لَيلاً؟  اإلَيَك  اللَّذاِن جاءا  الرَُّجلاِن  »اأيَن  َوقالُوا:  لُوَط 

اأْخِرْجُهما اإلَينا لَِكي نَُعاِشَرُهما.«

6َفَخَرَج لُوُط اإلَْيِهْم، َواأغَلَق الباَب َخْلَفُه. 7ثُمَّ قاَل: 

رَّ.  الشَّ َهذا  َتفَعلُوا  ل�  اأْن  أْصِدقاُء،  ال� اأيُّها  »اأْرُجوكُْم، 
8ها اإنَّ لََديَّ اْبَنَتيِن َعْذراَويِن. اأنا ُمْسَتِعدٌّ اأْن اُأحِضَرُهما 

لَُكْم لَِتْفَعلُوا بِِهما ما تُريُدوَن. اأّما َهذاِن الرَُّجلاِن، َفلا 
َُّهما صارا ِفي ِحماَيِة َبيِتي.« أن وُهما، لِ� َتَمسُّ

9َفقالُوا: »ل� َتِقْف ِفي َطِريِقنا.« َوقالُوا: »جاَء َهذا 

آَن َيَتَحكَُّم بِنا؟  الرَُّجُل اإلَى َمِديَنِتنا َغِريباً. َفَهْل نَْتُركُُه ال�
لَِهذا َسَنفَعُل بَِك اأْسَواأ ِمّما َسَنْفَعُل بِِهما!« ثُمَّ َتزاَحُموا 

َعَلى لُوَط. َواأوَشُكوا اأْن ُيَحطُِّموا الباَب.
َوَجَذبا  اأيِديِهما،  َوَمّدا  الباَب،  الرَُّجلاِن  10َفَفَتَح 

َضَربا  11ًثمَّ  الباَب.  َواأغَلقا  الَبيِت،  داِخِل  اإلَى  لُوَط 
َجميَع الرِّجاِل الَِّذيَن خاِرَج باِب الَبيت، ُشّباناً َوِكباراً، 

بِالَعَمى. َفَلْم َيْقِدُروا اأْن َيِجُدوا الباَب.

الُهروُب مْن َسُدوم
َهّيا  ُهنا؟  اأقِرباُء  »األََك  لِلُوَط:  ُجلاِن  الرَّ 12َفقاَل 

َوَبناتَِك،  َواأْبناَءَك  اأْصهاَرَك  الَمكاِن  َهذا  ِمْن  اأْخِرْج 
ُر َهذا  َّنا َسُنَدمِّ أن َوَجِميَع اأقِربائَِك ِفي َهِذِه الَمِديَنِة، 13لِ�
الَمكاَن. فَاهلُل َقْد َسِمَع بِِعَظِم َشرِّ َهِذِه الَمِديَنِة، َفاأْرَسَلنا 

َرها.« اهلُل لُِنَدمِّ

ل�أْصهاِرِه: »َهّيا غاِدُروا َهذا  َوقاَل  لُوُط  14َفَخَرَج 

اأنَُّه  َفَظنُّوا  َقِريباً.«  الَمِديَنَة  ُر  َسُيَدمِّ اهلَل  أنَّ  لِ� الَمكاَن، 
ُيماِزُحُهْم!

15َولَّما َطَلَع الَفْجُر، اْسَتْعَجَل الَملاكاِن لُوَط َوقالُوا 

لَُه: »َهّيا ُخْذ َزْوَجَتَك َواْبَنَتيَك اللَّواتِي َمَعَك، َواإل� قُِتْلُتْم 
ُر ِعقاباً لَها.« ِفي الَمِديَنِة الَِّتي َسُتَدمَّ

َوبِاْمَراأتِِه  بِِه  الَملاكاِن  اأمَسَك  لُوُط،  َتباَطاَأ  16َواإْذ 

أنَّ اهلَل كاَن َرِحيماً بِِه. َفاأخَرجاُه،  َواْبَنَتيِه ِمْن اأيِديِهْم، لِ�
َوعائَِلَتُه،  لُوَط  اأخَرجا  17َفَلّما  الَمِديَنِة.  َوَتَركاُه خاِرَج 
قاَل اأَحُد الَملاَكيِن: »انُج بَِنْفِسَك! َول� َتْلَتِفْت َوراَءَك. 
هِل. َبِل اْهُرْب اإلَى  ل� َتَتَوقَّْف ِفي اأيِّ َمكاٍن ِفي َهذا السَّ

الِجباِل َواإلّ� َهِلْكَت.«
. 19َقْد َرَضيُتما  18َفقاَل لُوُط لَُهما: »ل� يا َسيَِّديَّ

اإنقاِذ  ِفي  َكِثيراً  لُطفاً  َواأْظَهْرتُما  اأنا خاِدَمُكما،  َعنِّي، 
َحياتِي. اأنا ل� اْقِدُر َعَلى الَهَرِب اإلَى الِجباِل. َواأخَشى 
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ماُر، َفاأُموَت. 20ُهناَك َبْلَدُة َقِريَبٌة لِلَهَرِب  اأْن ُيْدِرَكِني الدَّ
اإلَيها. َوِهَي َصِغيَرٌة. اأهُرُب اإلَى ُهناَك. األَيَسْت َصِغيَرًة؟ 

َفَسَتكوُن َحياتِي ِفي اأماٍن ُهناَك.«
21َفقاَل لَُه الَملاُك: »َطَلُبَك َمْقُبوٌل. َساأعَمُل َهذا 

22َفاأْسِرِع!  الَبْلَدَة.  تِْلَك  َر  اُأَدمِّ َولَْن  اأيضاً،  اأجِلَك  ِمْن 
اهُرْب اإلَى ُهناَك! َفَلْن اأقِدَر اأْن اأفَعَل َشيئاً َحتَّى َتِصَل 
َّها  أن َيِت الَبْلَدُة ُصوَغَر، لِ� اإلَى ُهناَك.« ِمْن اأجِل َهذا ُسمِّ

َصِغيَرٌة.

تدميُر َسُدوَم َوَعُموَرة
ُصوَغَر.  اإلَى  لُوُط  َدَخَل  ْمِس،  الشَّ ُشُروِق  23َوَمَع 

ُمْلَتِهباً  ِكْبِريتاً  َوَعُموَرَة  َسُدوَم  َعَلى  اهلُل  اأمَطَر  24ثُمَّ 

َرُهما َمَع الواِدي  ماِء. 25َفَدمَّ َوناراً ِمْن ِعنِد اهلِل ِمَن السَّ
أْرِض.  كُلِِّه، َوكُلِّ الّساِكِنيَن ُهناَك، َوكُلِّ ما نَما ِفي ال�

26َونََظَرْت َزوَجُة لُوَط َوراَءها، َفصاَرْت َعُموَد ِمْلٍح!

ِفي  ِفيِه  َوَقَف  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  اإْبراِهيُم  27َفَبكََّر 

َحْضَرِة اهلِل. 28َواأَطلَّ َعَلى َسُدوَم َوَعُموَرَة َوكُلِّ اأْرِض 
َكُدخاِن  أْرِض  ال� ِمَن  الدُّخاَن صاِعداً  َفَراأى  الواِدي، 

فُْرٍن َكبيٍر.
َر اهلُل ُمُدَن الواِدي، َتَذكََّر َصلاَة اإْبراِهيَم،  29َفَلّما َدمَّ

َر الُمُدَن الَِّتي  ماِر، َقبَل اأْن ُيَدمِّ َواأخَرَج لُوَط ِمْن َوْسِط الدَّ
كاَن لُوُط يٌِقيُم ِفيها.

ُلوُط َواْبنتيه
الِجباِل  ِفي  َوَسَكَن  ُصوَغَر  ِمْن  لُوُط  30َوَخَرَج 

كَنى ِفي ُصوَغَر.  السُّ ِمَن  لُوُط  َفَقْد َخِشَي  اْبَنَتيِه.  َمَع 
ُأخِتها  لِ� الِبْكُر  اْبَنَتيِه ِفي َكهٍف. 31َفقالَِت  َمَع  َفَسَكَن 
َرُجٌل  أْرِض  ال� ِفي  َولَيَس  اأبْونا،  »لََقْد شاَخ  ْغَرى:  الصُّ
أْرِض. 32َفَهّيا نُسِكْر  ُيعاِشُرنا َكما َيفَعُل النّاُس ِفي كُلِّ ال�
اأبانا بِالَخْمِر، ثُمَّ نَُعاِشُرُه. َوبَِهذا نُبِقي َعَلى عائَِلِتنا ِمْن 

ِخلاِل اأبِينا.«
33َفاأْسَكَرِت ال�ُأختاِن اأباُهما بِالَخْمِر ِفي تِلَك اللَّيَلِة. 

ثُمَّ قاَمْت ال�ُأخُت الِبْكُر َوَعاَشَرْت اأبِيها. اأّما لُوُط َفَلْم 
َيدِر َمَتى َجاَءْت اإلَيِه َوَمَتى قاَمْت ِمَن الِفراِش.

الُكْبَرى  ال�ُأخُت  قالَِت  التّالِي،  الَيْوِم  34َوِفي 

َفْلُنْسِكْرُه  اأْمِس،  لَيَلَة  اأبِي  َعاَشْرُت  َقْد  غَرى: »ها  لِلصُّ
َوبَِهذا  َوَعاِشِريِه.  اذَهِبي  اأنِت  ثُمَّ  بِالَخْمِر.  اأيضاً  اللَّيَلَة 
35َفاأْسَكَرِت  اأبِينا.«  ِخلاِل  ِمْن  عائَِلِتنا  َعَلى  نُبِقي 
ال�ُأختاِن اأباُهما بِالَخْمِر ِفي تِْلَك اللَّيَلِة اأيضاً. ثُمَّ قاَمِت 
غَرى َوَعاَشَرْت اأبِيها. اأّما لُوُط َفَلْم َيْدِر َمَتى  ال�ُأخُت الصُّ

َجاَءْت اإلَيِه َوَمَتى قاَمْت ِمَن الِفراِش.
36َوَهَكذا َحِبَلِت اْبَنتا لُوَط ِمْن اأبِيِهما! 37َفاأنَجَبِت 

الِبكُر َولَداً اأْسَمْتُه »ُمواآَب،« أ َوُهَو اأبو َجِميِع الُمواآبِيِّيَن 
غَرى َولَداً اأْسَمْتُه »بِْن  اإلَى َهذا الَيْوِم. 38َواأنَجَبِت الصُّ

ونِيِّيَن اإلَى َهذا الَيْوِم. ي،« ب َوُهَو اأبو َجِميِع الَعمُّ َعمِّ

إْبراهيُم َيذهُب إلى َجرار

اأْرِض 20  اإلَى  ُهناَك  ِمْن  اإْبراِهيُم  َوارَتَحَل 
النََّقِب، ج َواْسَتَقرَّ َبيَن قاِدَش َوُشوَر. َفاأقاَم 
ِفي َجراَر. 2َوقاَل اإْبراِهيُم لِلنّاِس ُهناَك َعْن َزْوَجِتِه ساَرَة: 
»َهِذِه اأخِتي.« َفَسِمَع اأبِيمالُِك َمِلُك َجراَر َعْن ساَرَة، 
اأبِيمالَِك  اإلَى  اهلُل  3َفجاَء  َواأَخَذها.  َطَلِبها،  ِفي  َفاأْرَسَل 
بَِسَبِب  َسَتُموُت  اأنَت  »ها  لَُه:  َوقاَل  ُحْلٍم.  ِفي  لَيلاً 

الَمراأِة الَِّتي اأَخْذَتها. َفِهَي َزوَجٌة لَِرُجٍل.«
 ، 4َولَْم َيُكْن اأبِيمالُِك َقْد ناَم َمَعها. َفقاَل: »يا َربُّ

اأَتقُتُل اإنْساناً َبِريئاً؟ 5األَْم َيُقْل لِي: ›َهِذِه اُأخِتي‹؟ َوساَرُة 
بِِنيٍَّة  َهذا  َفَعْلُت  اأنا  اأِخي.‹  ›َهذا  َعْنُه:  قالَْت  نَْفُسها 

َسِليَمٍة َوَقصٍد طاِهٍر.«
اأنََّك  اأعِرُف  اأيضاً  »اأنا  الُحْلِم:  ِفي  اهلُل  لَُه  6َفقاَل 

َفَعْلَت ّهذا بِِنيٍَّة َسِليَمٍة، َفَمَنْعُتَك ِمْن اأْن َتْلَمَسها َوتُخِطَئ 
. َوُهَو َسُيَصلِّي  ْوَجَة لَِزْوِجها. َفُهَو نَِبيٌّ آَن ُردَّ الزَّ . 7َفال� اإلَيَّ
ها، فاعَلْم اأنََّك َوعائَِلَتَك  ِمْن اأجِلَك َفَتحيا. َواإْن لَْم َتُردَّ

ل� ُبدَّ اأْن َتُموتُوا.«
ُخّداِمِه،  كُلَّ  َوَدعا  باِح  الصَّ ِفي  اأبِيمالُِك  8َفَبكََّر 

الرِّجاُل  َفخاَف  الُحْلِم.  ِفي  َسِمَع  ما  بُِكلِّ  َواأخَبَرُهْم 
لَُه: »لَِم  اإْبراِهيَم، َوقاَل  اأبِيمالُِك  َكِثيراً. 9ثُمَّ اْسَتْدَعى 
اإساَءًة  تُسيَئ  لَِكي  اإلَيَك  اأَساأُْت  َهْل  َهذا؟  بِنا  َفَعْلَت 

أ 37:19 ُموآب. وتعني »من اأٍب.«

ب 38:19 بن عّمي. وتعني »اْبن اأبي« اأْو »اْبن شعبي.«

ج 1:20 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.
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َعِظيَمًة اإلَيَّ َواإلَى َممَلَكِتي. َقْد َفَعْلَت بِي ما ل� َيِليُق.« 
َحتَّى  ُهنا  َواَجْهَتُه  الَِّذي  »ما  اأبِيمالُِك:  10َواأضاَف 

اضَطرََّك اإلَى ِفعِل ما َفَعْلَت؟«
اأنَُّه  ُبدَّ  ›ل�  نَْفِسي:  ِفي  »قُْلُت  اإْبراِهيُم:  11َفقاَل 

نَُّهْم  لَيَس ُهناَك ِفي َهذا الَمكاِن َمْن َيتَِّقي اهلَل. َولَِهذا َفاإ
أجِل َزْوَجِتي.‹ 12َكما اأنَّ ساَرَة ِهَي اُأخِتي  َسَيْقُتلُونَِني لِ�
َحّقاً، َفِهَي اْبَنُة اأبِي، َغيَر اأنَّها لَيَسِت اْبَنَة اُأمِّي. َوصاَرْت 
أْرَحَل ِمْن َبيِت اأبِي،  َزْوَجِتي. 13َوِعْنَدما اأخَرَجِني اهلُل لِ�
قُْلُت لَها: ›اْصَنِعي َمِعي َهذا الَمعُروَف: َحيثُما َذَهْبنا، 

قُولِي َعنِّي: َهذا اأِخي.‹«
َوخاِدماٍت  َوَخَدماً  َوَبَقراً  َغَنماً  اأبِيمالُِك  14َفاأَخَذ 

ْبراِهيَم. َكما اأعاَد اإلَيِه َزْوَجَتُه ساَرَة. 15َوقاَل  َواأعطاها ل�إ
َحيُث  فاْسُكْن  لََك.  َمفُتوَحٌة  اأْرِضي  »ها  اأبِيمالُِك: 

تُِريُد.«
16ثُمَّ قاَل اأبِيمالُِك لِساَرَة: »ها َقْد اأعَطيُت اأخاِك 

يٍَّة. َفِهَي َشهاَدٌة َعَلى َبراَءتِِك اأماَم كُلِّ  األَف ِقْطَعٍة ِفضِّ
الَِّذيَن َمَعِك. َفاأنِْت َبِريَئٌة َتماماً.«

اإلَى اهلِل. َفَشَفى اهلُل اأبِيمالَِك  اإْبراِهيُم  17ثُمَّ َصلَّى 

َوَزْوَجَتُه َوَجواِريِه، َفاأنَْجبا اأْطفال�ً. 18َفَقْد كاَن اهلُل َقْد 
نْجاِب بَِسَبِب  َمَنَع كُلَّ النِّساِء ِفي َبيِت اأبِيمالَِك ِمَن ال�إ

ساَرَة، َزْوَجِة اإْبراِهيَم.

ساَرُة تنجُب ولدًا

َواأظَهَر اهلُل نِعَمًة لِساَرَة َكما َوَعَد. َوَعِمَل 21 
لَِزْوِجها.  اأعَلَن  اأْن  َسَبَق  َكما  َمَعها  اهلُل 

ْبراِهيَم ِفي َشيُخوَخِتِه.  2َفَحِبَلْت ساَرُة َواأنَجَبْت َولَداً ل�إ

ى  لَها. 3َوَسمَّ اهلُل  َدُه  اأْن َحدَّ َسَبَق  الَِّذي  الَمْوِعِد  َوِفي 
اإْبراِهيُم اْبَنُه الَِّذي َولََدْتُه لَُه ساَرُة اإْسحاَق. أ 4َوَخَتَن ب 
اإْبراِهيُم اْبَنُه اإْسحاَق ِعْنَدما َبَلَغ َثمانَِيَة اأيّاٍم ِمْن ُعْمِرِه، 

َكما اأْوصاُه اهلُل.

أ 3:21 إْسحاق. ويعني »يضحك« اأْو »سعيد.«

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد العاّمِة  ب 4:21 َخَتن. ِختاُن ال�

باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي 
. َوِفي  اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ َقَطَعُه اهلُل َمَع 
العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 

28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(

بِاْبِنِه  ُرِزَق  ِعْنَدما  َسَنٍة  ِمَئَة  اإْبراِهيَم  ُعْمُر  5َوكاَن 

َوكُلُّ  اهلُل.  اأضَحَكِني  »لََقْد  6َفقالَْت ساَرُة:  اإْسحاَق. 
َمْن َيْسَمُع َعْن َهذا َسَيْضَحُك َمِعي.« 7َوقالَْت اأيضاً: 
ساَرُة  ›َسُتْرِضُع  ْبراِهيَم:  ل�إ ُيقاَل  اأْن  َيَتَخيَُّل  كاَن  »َمْن 

اأطفال�ً‹؟ لَِكنِّي اأنَجْبُت َولَداً لَُه ِفي َشيُخوَخِتِه.«

طرُد هاَجَر َوإْسماعيل
8َوَكِبَر الطِّفُل َوفُِطَم. َفاأقاَم اإْبراِهيُم َحفَلًة َكِبيَرًة َيْوَم 

فُِطَم اإْسحاُق. 9َوَراأْت ساَرُة اْبَن هاَجَر الِمْصِريََّة الَِّذي 
ْبراِهيَم:  ل�إ 10َفقالَْت  اإْسحاَق.  ُيضايُِق  ْبراِهيَم  ل�إ َولََدْتُه 
أنَّ اْبَن َهِذِه الجاِرَيِة  »اطُرْد َهِذِه الجاِرَيَة َواْبَنها َبِعيداً، ل�

لَْن َيِرَث َمَع اْبِني اإْسحاَق.«
اْبِنِه  بَِسَبِب  َكِثيراً  اإْبراِهيَم  أْمُر  ال� َهذا  11َفساَء 

ْبراِهيَم: »ل� َتَتضاَيْق بَِسَبِب  اهلُل ل�إ اإْسماِعيَل. 12َفقاَل 
ساَرُة.  لََك  قالَْتُه  ما  كُلَّ  اْفَعْل  َبِل  َوجاِرَيِتَك،  اْبِنَك 
َوَسَيُكوُن لََك نَسٌل بِواِسَطِة اإْسَحاَق. 13َوَساأجَعُل اْبَن 

َُّه اْبُنَك.« أن ًة، لِ� الجاِرَيِة اأيضاً اُأمَّ
َطعاماً  َواأَخَذ  الباِكِر،  باِح  الصَّ ِفي  اإْبراِهيُم  14َفقاَم 

َوِقْرَبَة ماٍء َوَوَضَعُهما َعَلى َكِتِف هاَجَر، ثُمَّ اأعطاها الَولََد 
َواأْرَسَلُهما ِفي َطِريِقِهما. َفغاَدَرْت هاَجُر َذلَِك الَمكاِن، 

ْبِع. َواْرَتَحَلْت ِفي َصْحراِء بِْئِر السَّ
15َفَلّما نَِفَذ الماُء ِمَن الِقْرَبِة، َوَضَعِت الَولََد َتْحَت 

اإحَدى ال�أْشجاِر. 16َوَذَهَبْت لَِتجِلَس َبِعيداً َعْنُه، َعَلى 
ُبْعِد َرْمَيِة َقْوٍس. ج اإْذ قالَْت: »ل� اُأِريُد اأْن َيُموَت اْبِني 
َواأَخَذْت  َمساَفٍة،  َعَلى  َفَجَلَسْت  نََظِري.«  َتْحَت 

َتْبِكي.
اهلِل  َملاُك  َفناَدى  الَولَِد.  َصْوَت  اهلُل  17َفَسِمَع 

ل�  هاَجُر؟  يا  لَِك،  لَها: »ما  َوقاَل  ماِء  السَّ ِمَن  هاَجَر 
َتخاِفي، َفاهلُل َقْد َسِمَع الَولََد َيْبِكي ُهناَك. 18َفُقوِمي! 
َفاأنا َساأجَعلُُه  َواأْمِسِكيِه َجيِّداً ِمْن َيِدِه.  اأنِْهِضي الَولََد، 

ًة َعِظيَمًة.« اُأمَّ
19ثُمَّ اأراها اهلُل بِْئَر ماٍء. َفَذَهَبْت َوَملاأِت الِقْرَبَة ماًء. 

ثُمَّ َسَقِت الَولََد.

ج 16:21 رمية قوس. نحو مئتي متر.
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20َوكاَن اهلُل َمَع الَولَِد َحتَّى َكِبَر. َوَسَكَن اإْسماِعيُل 

يَِّة  َبرِّ ِفي  21َوعاَش  ِسهاٍم.  راِمَي  َوصاَر  ْحراِء.  الصَّ ِفي 
ُه َزْوَجًة ِمْن اأْرِض ِمْصَر. فاراَن. َواختاَرْت لَُه اُأمُّ

َعْهُد إْبراهيَم َوأِبيماِلك
22ِفي َذلَِك الَيوِم، قاَل اأبِيمالُِك َوَمْعُه ِفيُكوُل قائُِد 

َتفَعلُُه.  ما  كُلِّ  ِفي  َمَعَك  اهلَل  »اإنَّ  ْبراِهيَم:  ل�إ َجيِشِه 
الَغْدِر ِفي  اإلَى  َيْوماً  َتْلَجاأ  لَْن  اأنََّك  بِاهلِل  لِي  23فاحِلْف 

َتعاُمِلَك َمِعي اأْو َمَع اأْبنائِي اأْو َمَع نَسِلي. َفَكما كُْنُت 
َمَعَك، احِلْف اأْن َتُكوَن َكِريماً َمِعي َوَمَع َهِذِه  َكِريماً 

ْبَت ِفيها.« أْرِض الَِّتي َتَغرَّ ال�
24َفقاَل اإْبراِهيُم: »اأحِلُف.« 25ثُمَّ اْشَتَكى اإْبراِهيُم 

ُه. أبِيمالَِك ِمْن اأنَّ َعِبيَدُه اْسَتولُوا َعَلى بِْئِر ماٍء َيُخصُّ لِ�
26َفقاَل اأبِيمالُِك: »ل� اأعَلُم َمِن الَِّذي َفَعَل َهذا. 

أْمِر  ال� بَِهذا  اأْسَمْع  َولَْم  َمَضى،  ِفيما  تُخِبْرنِي  لَْم  َفاأنَت 
اإلّ� الَيْوَم.«

أبِيمالَِك.  لِ� َواأعطاها  َوَبَقراً  َغَنماً  اإْبراِهيُم  27َفاأَخَذ 

َسْبَع  اإْبراِهيُم  28َوَفَرَز  َعهداً.  َبيَنُهما  ال�ْثناِن  َوَقَطَع 
نِعاٍج أ ِمَن الَقِطيِع. 29َفَساأَل اأبِيمالُِك اإْبراِهيَم: »لِماذا 

ْبَع َوْحَدها؟« ِفَرْزَت َهِذِه النِّعاَج السَّ
ْبَع ِمنِّي  30َفقاَل اإْبراِهيُم: »َسَتاأُْخُذ َهِذِه النِّعاَج السَّ

َشهاَدًة َعَلى اأنِّي َحَفْرُت َهَذِه الِبْئَر.«
َُّهما  أن َيْت تِْلَك الِبْئُر بِْئَر َسْبٍع، ب لِ� 31َفَبْعَد َذلَِك ُسمِّ

َقَطعا َعهداً َواأْقَسما ُهناَك.
عاَد  َذلَِك  َوَبْعَد  ْبِع.  السَّ بِْئِر  ِفي  َعْهداً  32َفَقَطعا 

اأبِيمالُِك َوِفيُكوُل َرئِيُس َجيِشِه اإلَى اأْرِض الِفِلْسِطيِّيَن.
ْبِع. َوُهناَك  33َوَزَرَع اإْبراِهيُم َشَجَرَة اأثلٍ ج ِفي بِْئِر السَّ

أ 28:21 سبع نعاج. لفظة الرقم »سبعة« في اللغة العبرية تشبه 

ْبِع  الكلمة التي معناها »عهد.« وهو الجزء ال�أخير من اْسم بِْئِر السَّ
حيُث قُِطَع العهد.

ْبع. اأي »بئر العهد.« ب 31:21 ِبْئر السَّ

ج 33:21 شجرة أثل. َوِهي شجرٌة من فصيلٍة تُدعى الطرفائّيات. 

دينّيٍة  وال�أشجاَر كرموٍز  الحدائَق  يزرعوا  اأن  القدماِء  كان من عادة 
)انظر كتاب اإشعياء 29:1(. ول� غراَبَة ِفي اأن يماِرَس اإبراهيُم ِمثَل 

هذا الطَّقِس الرَّمزيِّ الُمتعاَرِف َعَليِه اآذاك.

. د 34َوَتَغرََّب اإْبراِهيُم  ْرَمِديِّ لَِه السَّ َصلَّى بِاسِم يهوه، ال�إ
ًة َطِويَلًة. ِفي اأْرِض الِفِلْسِطيِّيَن ُمدَّ

اهلُل يمتحُن إْبراهيم

َيْمَتِحَن 22  اأْن  اهلُل  اأراَد  ُأُموِر  ال� َهِذِه  َوَبْعَد 
اإْبراِهيَم. َفقاَل لَُه: »اإْبراِهيُم!«

َفقاَل اإْبراِهيُم: »َسْمعاً َوطاَعًة.«
الَِّذي  َوِحيَدَك  اْبَنَك  اإْسحاَق  »ُخْذ  اهلُل:  2َفقاَل 

ْمُه لِي َذبِيَحًة  تُِحبُُّه. َواْذَهْب اإلَى اأْرِض الُمِريّا. َوُهناَك َقدِّ
َعَلى َجَبٍل َساُأِريِه لََك.«

باِح الباِكِر، َواأْسَرَج ِحماَرُه.  3َفقاَم اإْبراِهيُم ِفي الصَّ

َواأَخَذ َمَعُه اْثَنيِن ِمْن َخَدِمِه َواإْسحاَق اْبَنُه. َوَقطََّع َحَطباً 
بِيَحِة. َوَمَضى َمَعُهْم اإلَى الَمكاِن الَِّذي اأراُه اإيّاُه اهلُل.  لِلذَّ
4َوِفي الَيْوِم الثّالِِث َرَفَع اإْبراِهيُم نََظَرُه، َفَراأى الَمكاَن ِمْن 

َبِعيٍد. 5ثُمَّ قاَل اإْبراِهيُم لِخاِدَميِه: »اْبَقيا ُهنا َمَع الِحماِر. 
ثُمَّ  لَِنسُجَد،  الَمكاِن  َذلَِك  اإلَى  ِبيُّ  َوالصَّ اأنا  َسَنْذَهُب 

َسَنُعوُد اإلَيُكما.«
َوَوَضَعُه  بِيَحِة،  لِلذَّ الُمَعدَّ  الَحَطبَّ  اإْبراِهيُم  6َواأَخَذ 

الَجْمِر  اإناَء  َيِدِه  ِفي  َواأَخَذ  اإْسحاَق.  اْبِنِه  َكِتِف  َعَلى 
كِّيَن. َوَمَشى ِكلاُهما َمعاً. َوالسِّ

ْبراِهيَم اأبِيِه: »يا اأبِي!« 7ثُمَّ قاَل اإْسحاُق ل�إ

». َفقاَل اإْبراِهيُم: »نََعْم يا ُبَنيَّ
اأيَن  لَِكْن  َمَعنا،  َوالَحَطُب  »النَّاُر  اإْسحاُق:  َفقاَل 

الَحَمُل لِلَذبِيَحِة؟«
يا  بِيَحَة  الذَّ لَِنْفِسِه  ُيَدبُِّر  »اهلُل  اإْبراِهيُم:  8َفقاَل 

». ُبَنيَّ
الَمكاِن  اإلَى  9َوَوَصلا  َسيَرُهما.  ال�ْثناِن  تاَبَع  ثُمَّ 
ْبراِهيَم. َوُهناَك َبَنى اإْبراِهيُم َمْذَبحاً،  َدُه اهلُل ل�إ الَِّذي َحدَّ
َوَوَضَعُه  اإْسحاَق،  اْبَنُه  َرَبَط  ثُمَّ  َعَليِه.  الَحَطَب  َوَرتََّب 
َعَلى الَمْذَبِح َفْوَق الَحَطِب. 10َوَمدَّ اإْبراِهيُم َيَدُه َواأَخَذ 

كِّيَن لَِيْذَبَح اْبَنُه. السِّ
لَُه:  َوقاَل  ماِء،  السَّ ِمَن  ناداُه  اهلِل  َملاَك  11لَِكنَّ 

»اإْبراِهيُم! اإْبراِهيُم!« َفقاَل اإْبراِهيُم: »َسْمعاً َوطاَعًة!«

ْرَمِدي. اأي من ل� بِداَيَة لَُه ول� نِهاية. د 33:21 السَّ
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بِِه  َتْفَعْل  َول�   ، ِبيَّ الصَّ تُْؤِذ  ل�  »َتَوقَّْف!  12َفقاَل: 

لَْم َتمَنْع  اإنََّك  اأنََّك َتخافُني، َحتَّى  َعَرْفُت  آَن  ال� َشيئاً. 
َعنِّي اْبَنَك الَوِحيَد.«

ِمْن  عالِقاً  َكْبشاً  َفَراأى  نََظَرُه،  اإْبراِهيُم  َرَفَع  13ثُمَّ 

َمُه  َقْرنَيِه بُِشَجيَرٍة. َفَذَهَب اإْبراِهيُم َواأَخَذ الَكْبَش، ثُمَّ َقدَّ
ى اإْبراِهيُم َذلَِك الَمكاَن  َذبِيَحًة ِعَوضاً َعِن اْبِنِه. 14َوَسمَّ
»يهوه أ ُيَدبُِّر.« ب َفَيُقوُل النّاُس َحتَّى َهذا الَيْوِم: »ِفي 

الَجَبِل، يهوه ُيّدبُِّر.«
ماِء  السَّ ِمَن  َثانَِيًة  اإْبراِهيَم  اهلِل  َملاُك  ناَدى  15ثُمَّ 

ََّك َفَعْلَت َهذا  أن 16َوقاَل: »اُأْقِسُم بِذاتِي، َيُقوُل اهلُل: ›لِ�

أْمَر، َولَْم َتْبَخْل َعَليَّ بِاْبِنَك الَوِحيِد، 17اإنِّي َساُأباِركَُك  ال�
ماِء  السَّ نُُجوِم  بَِعَدِد  اأحفاداً  َوَساُأعِطيَك  َبَرَكٍة.  بُِكلِّ 
واِطِئ. َوَسَيْسَتولِي اأحفاُدَك َعَلى ُمُدِن  َوَحّباِت َرمِل الشَّ
َبَرَكًة،  أْرِض  ال� اُأَمِم  كُلُّ  َسَتناُل  18َوبَِنسِلَك  اأْعدائِِهْم. 

ََّك اأَطْعَتِني.‹« أن لِ�
19ثُمَّ عاَد اإْبراِهيُم اإلَى خاِدَميِه. َوقاُموا َوَذَهُبوا َمعاً 

ْبِع. ْبِع. َواْسَتَقرَّ اإْبراِهيُم ِفي بِْئِر السَّ اإلَى بِْئِر السَّ
ْبراِهيَم: »اأنَجَبْت  20َبْعَد كُلِّ َهِذِه ال�أحداِث ِقيَل ل�إ

َوُبوَز  الِبْكَر،  21ُعوصاً  ناُحوَر.  أِخيَك  لِ� اأول�داً  ِمْلَكُة 
َوِفْلداَش  َوَحْزَو  22َوكاَسَد  اأراَم،  اأبا  َوَقُموئِيُل  اأخاُه، 
اأنَجَبْت  ِرْفَقَة.  َبُتوئِيُل  23َواأنَجَب  َوَبُتوئِيَل.«  َويِدل�َف 
اإْبراِهيَم.  اأِخي  لِناُحوَر،  الثَّمانَِيَة  أْبناَء  ال� َهُؤل�ِء  ِمْلَكُة 
24َكما اأنَجَبْت لَُه جاِرَيُتُه َوَزوَجُتُه َرُؤوَمُة طاَبَح َوجاَحَم 

َوتاَحَش َوَمْعَكَة.

موُت ساَرة

َوِعْشِريَن 23  َوَسبعاً  ِمَئًة  بِساَرَة  الُعْمُر  َواْمَتدَّ 
اأي  اأْرَبَع،  َقْرَيِة  ِفي  ماَتْت  2ثُمَّ  َسَنًة. 
َحْبُرونَ ج الَِّتي ِفي اأْرِض َكنعاَن. َوَذَهَب اإْبراِهيُم لَِيْنُدَب 
ساَرَة َوَيْبِكَي َعَليها. 3ثُمَّ قاَم اإْبراِهيُم ِمْن جانِِب َزْوَجِتِه 
َبيَنُكْم.  َونَِزيٌل  َغِريٌب  4»اأنا  لِلِحثِّيِّيَن:  َوقاَل  الُمَتَوفّاِة، 

َفاأعُطونِي اأْرضاً اأجَعلُها َمدِفناً َواأدِفَن ِفيها َفِقيَدتِي.«

أ 14:22 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 14:22 يهوه ُيدّبر. حرفياً »يهوه َيْراَأْه.«

ج 2:23 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.

5َفاأجاَب الِحثِّيُّوَن اإْبراِهيَم: 6»اْسَتِمْع اإلَينا يا َسيُِّد. 

َفِقيَدَتَك ِفي  اهلِل. فادِفْن  ِمَن  َبيَننا  َرئِيٌس َعِظيٌم د  اأنَت 
اأحَسِن َمداِفِننا. َفلْن َيبَخَل َعَليَك اأَحٌد بَِقْبِرِه، اأْو َيمَنَعَك 

ِمْن َدْفِن َفِقيَدتَِك.«
أْرِض  7َفقاَم اإْبراِهيُم َوانَحَنى احِتراماً لُِسكّاِن تِْلَك ال�

ِمَن الِحثِّيِّيَن. 8َوقاَل لَُهْم: »اإْن كُْنُتْم راِغِبيَن حّقاً ِفي 
اُأِريُدكُْم   . اإلَيَّ َفاْسَتِمُعوا  َفِقيَدتِي،  َدفِن  ِفي  ُمساَعَدتِي 
اأْن  ِمْنُه  تَُكلُِّموا ِعْفُروَن ْبِن ُصوَحَر َعنِّي. 9َواطلُُبوا  اأْن 
ِفي  َتَقُع  َوالَِّتي  َيمِلُكها،  الَِّتي  الَمْكِفيَلِة  َمغاَرَة  ُيعِطَيِني 
َطَرِف َحقِلِه. َولُْيعِطِني اإيّاها بِِسْعٍر كاِمٍل بُِحُضوِركُْم، 

َفَتُكوَن َمْدَفناً ُمْلكاً لِي.«
10َوكاَن ِعْفُروُن الِحثِّيُّ جالِساً ُهناَك َبيَن الِحثِّيِّيَن. 

َفَردَّ َعَلى اإْبراِهيَم َعَلى َمْسَمٍع ِمَن الِحثِّيِّيَن الَِّذيَن َدَخلُوا 
لَِيْشَتِركُوا ِفي الَمجِلِس ِعْنَد باِب الَمِديَنِة. 11قاَل: »ل� 
. الَحقُل َوالَمغاَرًة الَِّتي ِفيِه َعِطيٌَّة  يا َسيِِّدي. اْسَتِمْع اإلَيَّ
ِمنِّي اإلَيَك. َواأنا اُأعِطيَك اإيّاُهما بَِشهاَدِة َشعِبَي الحاِضِر. 

فادِفْن َفِقيَدَتَك.«
أْرِض.  ال� تِْلَك  َشعِب  اأماَم  اإْبراِهيُم  12فانَْحَنى 

تِْلَك  َشعِب  كُلِّ  ِمْن  َمْسَمٍع  َعَلى  لِِعْفُروَن  13َوقاَل 

! َدْعِني اأدَفْع َثَمَن الَحقِل.  أْرِض: »لَيَتَك َتْسَتِمُع اإلَيَّ ال�
اْقَبْلُه ِمنِّي، َفاأدِفَن َفِقيَدتِي ُهناَك.«

14َفَردَّ ِعْفُروُن َعَلى اإْبراِهيَم: 15»يا َسيِِّدي، اْسَتِمْع 

. ل� ُيساِوي َهذا الَحقُل اأكَثَر ِمْن اأْرَبِع ِمَئِة ِمْثقالٍ ه ِمَن  اإلَيَّ
ِة. َوُهَو َمبَلٌغ َزهيٌد لََك َولِي. فاْدِفْن َفِقيَدَتَك.« الِفضَّ

َثَمَن  َيْسَمَع  اأْن  ُيريُدُه  ِعْفُروَن  اأنَّ  اإْبراِهيُم  16َفَفِهَم 

َدها َعَلى َمْسَمٍع  َة الَِّتي َحدَّ أْرِض. َفَوَزَن لِِعْفُروَن الِفضَّ ال�
ِة  الِفضَّ ِمَن  ِمْثقاٍل  ِمَئِة  اأْرَبَع  اأي  الِحثِّيِّيَن،  ُرَؤساِء  ِمْن 

أْوزاِن الُمَتعاَرِف َعَليها ِعْنَد التُّّجاِر. َحَسَب ال�
17َوَهَكذا انَتَقَلْت ُمْلِكيَُّة َحقِل ِعْفُروَن ِفي الَمْكِفيَلِة، 

الَمغاَرَة  َذلَِك  َشَمَل  َوَقْد  اإْبراِهيَم.  اإلَى  َمْمرا،  َشْرِقيَّ 
َوال�أْشجاَر الَِّتي ِفي الَحقِل َوِفي الِمنَطَقِة الُمِحيَطِة بِها 
َوكُلِّ  الِحثِّيِّيَن،  ُرَؤساِء  ُحُضوِر  ِفي  َهذا  18َتمَّ  كُلِّها. 

د 6:23 رئيس عظيم. حرفياً »اأمير اهلل.«

ه 15:23 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف. )اأيضاً ِفي العدد 16(



تكوين 2327:24

وا اإلَى الَمجِلِس ِعْنَد باِب الَمِديَنِة. 19َفَدَفَن  الَِّذيَن انَضمُّ
اإْبراِهيُم َزوَجَتُه ساَرَة ِفي َمغاَرِة َحقِل الَمْكِفيَلِة، َشْرِقيَّ 
20َوَهَكذا  َكْنعاَن.  اأْرِض  َحْبُرونَ أ – ِفي  َمْمرا – اأي 
َمْدَفناً،  ْبراِهيَم  ل�إ ُمْلكاً  ِفيِه  الَِّتي  َوالَمغاَرُة  الَحقُل  صاَر 

بِِشرائِِهما ِمَن الِحثِّيِّيَن.

البحُث عْن زوَجٍة إلْسحاق

َم بِِه الُعمُر. َوباَرَكُه اهلُل 24  َوشاَخ اإْبراِهيُم، َوَتَقدَّ
ِفي كُلِّ َشْيٍء. 2َوقاَل اإْبراِهيُم لَِكبيِر َخَدِم 
َتْحَت  َيَدَك  اأملاِكِه: »َضْع  كُلِّ  َعَلى  الُمشِرِف  َبيِتِه، 
أْرِض، اأنََّك لَْن  ماِء َوال� َفْخِذي. ب 3احِلْف لِي ِبإلَِه السَّ
اأْسُكُن  الَِّذيَن  الَكْنعانِيِّيَن  َبناِت  َزْوَجًة ِمْن  َتاأُْخَذ ل�ْبِني 
َواأقِربائِي،  اأْرِضي  اإلَى  َسَتْذَهُب  بِاأنََّك  4ِعْدنِي  َبيَنُهْم. 

َواأنََّك َسَتاأُْخُذ ِمْن ُهناَك َزْوَجًة ل�ْبِني اإْسحاَق.«
5َفقاَل لَُه الخاِدُم: »َفماذا اإذا لَْم َتْرَض الَمْراأُة بِاأْن 

أْرِض  أْرِض؟ َفَهْل اآُخُذ اْبَنَك اإلَى ال� َتاأْتَِي َمِعي اإلَى َهِذِه ال�
الَِّتي َتَرْكَتها؟«

6َفقاَل لَُه اإْبراِهيُم: »اإيّاَك اأْن تُِعيَد اْبِني اإلَى ُهناَك. 

ماِء، اأخَرَجِني ِمْن َبيِت اأبِي َواأْرِض اأْقِربائِي.  7َفإلَُه السَّ

َهِذِه  ›َساُأعِطي  َفقاَل:  َعْهداً  لِي  َوَقَطَع  َكلََّمِني  َوَقْد 
اأماَمَك  َملاَكُه  َسُيْرِسُل  الَِّذي  َوُهَو  لَِنسِلَك.‹  أْرَض  ال�
8اأّما  ُهناَك.  ِمْن  ل�ْبِني  َزْوَجًة  َتاأُْخَذ  اأْن  َعَلى  لُِيِعيَنَك 
اإذا لَْم َتْرَض الَمراأُة بِاأْن َتاأْتَِي َمَعَك، َفاأنَْت ِفي ِحلٍّ ِمْن 

َوْعِدَك َهذا لِي. لَِكْن اإيّاَك اأْن تُِعيَد اْبِنَي اإلَى ُهناَك.«
َوَحَلَف  اإْبراِهيَم  َفخِذ  َتْحَت  َيَدُه  الخاِدُم  9َفَوَضَع 

أْمِر. لَُه ِفي َهذا ال�
10ثُمَّ اأَخَذ الخاِدُم َعْشَرًة ِمْن ِجماِل َسيِِّدِه، َوغاَدَر 

لاً بُِكلِّ اأنواِع الَهدايا ِمْن َسيِِّدِه. ثُمَّ ساَر  الَمكاَن ُمَحمَّ
اإلَى اأراِضي ما َبيَن النَّْهَريِن، اإلَى َمِديَنِة ناُحوَر. 11َواأناَخ 
الِجماَل خاِرَج الَمِديَنِة ِعْنَد النَّْبِع. َوكاَن الَوْقُت َمساًء 

ِعْنَدما َخَرَجِت النِّساُء لَِيْسَتِقيَن ماًء.
َوفِّْقِني  اإْبراِهيَم،  َسيِِّدي  إلََه  الخاِدُم: »يا  12َفقاَل 

أ 19:23 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.

على  العبد سيؤتمن  اأن  تعني  علامة  تحت فخذي.  ب 2:24 

اأمر مهم جداً.

اإْبراِهيَم.  لَِسيِِّدي  لُْطَفَك  َواَأْظِهْر  َمْسعاَي.  ِفي  الَيْوَم 
13ها اأنا واِقٌف ِعْنَد َعيِن الماِء. َوها َفَتياُت اأهِل الَبلَدِة 

الَعلاَمَة:  َهِذِه  14َفاأعِطِني  ماًء.  لَِيْسَتِقيَن  خاِرجاٌت 
َفاأجاَبْت:  أْشَرَب،‹  لِ� َتِك  َجرَّ ›هاِت  لَِفتاٍة:  قُْلُت  اإْن 
›اْشَرْب، َوَساأْسِقي ِجمالََك اأيضاً!‹ اأعَلُم اأنَّها ِهَي الَِّتي 
اأعِرُف  َوبَِهذا  اإْسحاَق.  لِخاِدِمَك  َزْوَجًة  اأنَت  اخَتْرَتها 

اأنََّك اأظَهْرَت لُطَفَك لَِسيِِّدي.«

ِرْفَقُة اْبنُة َبُتوِئيل
تُقِبُل  بِِرْفَقَة  اإذا  الخاِدُم َصلاَتُه،  ُينِهَي  اأْن  15َوَقبَل 

تُها َعَلى َكِتِفها. َوِهَي اْبَنُة َبُتوئِيَل اْبِن ِمْلَكَة، َزْوَجِة  َوَجرَّ
ِجّداً،  َجِميَلًة  ِرْفَقُة  16كانَْت  اإْبراِهيَم.  اأِخي  ناُحوَر، 
َوَملاأْت  النَّْبِع  اإلَى  َفَنَزلَْت  َرُجٌل.  ها  َيَمسَّ لَْم  َوَعْذراَء 
َتها، ثُمَّ َصِعَدْت ثانَِيًة. 17َفَرَكَض الخاِدُم لُِملاقاتِها  َجرَّ

َوقاَل لَها: »اْسِقيِني َقِليلاً ِمَن الماِء ِمْن َجرَّتِِك.«
َواأْسَرَعْت  َسيِِّدي.«  يا  »اْشَرْب  ِرْفَقُة:  18َفقالَْت 

َسَقْتُه  اأْن  19َوَبعَد  َوَسَقْتُه.  َيِدها  َعْن  َة  الَجرَّ َفاأنَزلَِت 
قالَْت: »ساأْسَتِقي لِِجمالَِك اأيضاً َحتَّى َتْرَتَوَي َجِميعاً.« 
الَحْوِض.  ِفي  َتها  َجرَّ َفاأْفَرَغْت  ِرْفَقُة  20َواأْسَرَعْت 

الماِء.  ِمَن  الَمِزيَد  َواْسَتَقِت  النَّْبِع  اإلَى  ثانَِيًة  َوَرَكَضْت 
َفاأحَضَرْت ماًء لُِكلِّ ِجمالِِه.

21َوكاَن الرَُّجُل ُيراِقُبها بَِصْمٍت لَِيْعِرَف اإْن كاَن اهلُل 

الِجماُل،  َشِرَبِت  اأْن  اأْم ل�. 22َفَبْعَد  َمْسعاُه  اأنَجَح  َقْد 
نِْصَف  َيِزُن  أنِْفها  لِ� َهِب  الذَّ ِمَن  َحَلقاً  ُجُل  الرَّ اأخَرَج 
َعْشَرَة  َيِزناِن  لَِيَديها  َهِب  الذَّ ِمَن  َوِسواَريِن  ِمْثقاٍل، ج 
َمْن  اْبَنَة  تُخِبِريِني  اأْن  »اأرُجو  لَها:  23َوقاَل  َمثاِقيَل. 

َتُكونِيَن. َوَهْل لَنا ُمتََّسٌع ِفي َبيِت اأبِيِك لِلَمِبيِت؟«
ِمْلَكَة  ْبِن  َبُتوئِيَل  اْبَنُة  »اأنا  ِرْفَقُة:  لَُه  24َفقالَْت 

َكِثيٌر،  َوَعَلٌف  تِْبٌن  »لََدينا  قالَْت:  25ثُمَّ  َوناُحوَر.« 
َوُيوَجُد لَُكْم ُمتََّسٌع لِلَمِبيِت.«

26ثُمَّ َحَنى الرَُّجُل َراأَْسُه َوَحَمَد اهلَل. 27قاَل: »َتباَرَك 

إلَُه َسيِِّدي اإْبراِهيَم. اإْذ اأظَهَر َوفاَءُه َواإخلاَصُه لَِسيِِّدي. 

َفَقْد قاَدنِي اهلُل ِفي َطِريِقي اإلَى َبيِت اأقارِِب َسيِِّدي.«

ج 22:24 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
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ُأُموِر.  ها بَِهِذِه ال� 28َفَرَكَضِت الَفتاُة َواأخَبَرْت َبيَت اُأمِّ

29َوكاَن لِِرْفَقَة اأٌخ اْسُمُه ل�باُن. َفَخَرَج ل�باُن اإلَى النَّْبِع 

واَريِن َحوَل  بِاتِّجاِه الرَُّجِل. 30َفَراأى الَحَلَق، َوَراأى السِّ
لَها  قالَُه  ما  ِرْفَقُة  اُأخُتُه  لَُه  َرَوْت  َفلَّما  اُأخِتِه.  ِمعَصَميِّ 
َمَع  واِقفاً  كاَن  َحيُث  الرَُّجِل  اإلَي  ل�باُن  َجاَء  الرَُّجُل، 
يا  َبيِتنا  اإلَى  »ادُخْل  لَُه:  31َفقاَل  النَّْبِع.  ِعْنَد  الِجماِل 
ُمَعدٌّ  الَبيُت  َها  َتِقُف خاِرجاً؟  لِماذا  باَرَكَك اهلُل.  َمْن 

ل�ْسِتقبالَِك، َوَسُنِعدُّ َمكاناً لِلِجماِل.«
تِْبناً  لَها  َم  َوَقدَّ الِجماِل  ُحُمولََة  ل�باُن  اأنَزَل  32ثُمَّ 

َوَعَلفاً. َواأعَطى ماًء لِلرَُّجِل َولِلرِّجاِل الَِّذيَن َمَعُه لَِيغِسلُوا 
اأْقداَمُهْم. 33ثُمَّ ُوِضَع الطَّعاُم اأماَم خاِدِم اإْبراِهيَم لَِياأْكَُل. 

». لَِكنَُّه قاَل: »لَْن اآكَُل َقبَل اأْن اأقُوَل ما لََديَّ
َفقاَل لَُه ل�باُن: »َفُقْل ما ِعْنَدَك.«

الخادُم يخطُب ِرْفَقَة إلْسحاق
34َفقاَل: »اأنا خاِدُم اإْبراِهيَم. 35َوَقْد باَرَك اهلُل َسيِِّدي 

ًة  َكِثيراً َفصاَر َغِنّياً ِجّداً. اإْذ اأعطاُه اهلُل َغَنماً َوَبَقراً َوِفضَّ
َوَذَهباً َوَخَدماً َوخاِدماٍت َوِجمال�ً َوَحِميراً. 36َواأنَجَبْت 
َواأعَطى  َشيُخوَخِتِه.  ِفي  اْبناً  لَُه  َسيِِّدي،  َزْوَجُة  ساَرُة، 
اْبَنُه كُلَّ ما َيمِلُك. 37َوَقِد اْسَتحَلَفِني َسيِِّدي  اإْبراِهيُم 
َفقاَل: ›ل� َتاأُْخْذ ل�ْبِني َزْوَجًة ِمْن َبناِت الَكْنعانِيِّيَن الَِّذيَن 
َواأقاِربِي،  اأبِي  َبيِت  اإلَى  اْذَهْب  38َبِل  َبيَنُهْم.  اأْسُكُن 
َوُخْذ ِمْن ُهناَك َزْوَجًة ل�ْبِني.‹ 39َفُقْلُت لَِسيِِّدي: ›ُربَّما 
َترفُُض الَفتاُة اأْن َتاأْتَِي َمِعي.‹ 40َفقاَل لِي: ›لََقْد ِعْشُت 
ِفي َحْضَرِة اهلِل، َواأنا اأعِرُف اأنَُّه َسُيْرِسُل َملاَكُه َمَعَك، 
َوَسُيَوفُِّقَك ِفي ِرحَلِتَك. َوَسَتاأُْخُذ َزْوَجًة ل�ْبِني ِمْن َبناِت 
اأقاِربِي َوَبيِت اأبِي. 41َوِعْنَدما َتْذَهُب اإلَى اأقاِربِي َتُكوُن 
لَْم  لَْو  َحتَّى  ِمْنُه  ُحّراً  َسَتُكوُن  الَقَسِم.  َهذا  ِمْن  ُحّراً 

ُيْعُطوَك َزْوَجًة ل�ْبِني.‹
إلََه  ›يا  قُْلُت:  الَيْوَم  النَّْبِع  اإلَى  ِجْئُت  42»َوِعْنَدما 

اأنا  43ها  َوَمْسعاَي.  ِرحَلِتي  اأنِجْح  اإْبراِهيَم،  َسيِِّدي 
واِقٌف ِعْنَد النَّْبِع. َفاأعِطِني َعلاَمًة. اإْن قُْلُت لَِفتاٍة َتاأْتِي 
أْشَرَب،  تِِك لِ� لَِتْسَتِقي: اأعِطِني َقِليلاً ِمَن الماِء ِمْن َجرَّ
اأيضاً.  لِِجمالَِك  ماًء  َوَساأْسَتِقي  اْشَرْب،  44َفاأجاَبْت: 

لَِتُكْن ِهَي الَفتاَة الَِّتي اختاَرها اهلُل ل�ْبِن َسيِِّدي.‹

ِرْفَقُة  اأَتْت  َقلِبي،  ِفي  َصلاتَِي  اُأنِهَي  اأْن  45»َوَقبَل 

ماًء.  َواْسَتَقْت  النَّْبِع  اإلَى  َفَنَزلَْت  َكِتِفها.  َعَلى  تُها  َوَجرَّ
َفُقْلُت لَها: ›اْسِقيِني ِمْن َفضِلِك.‹ 46َفاأْسَرَعْت َواأنَزلَِت 
ماًء  َوَساأْسَتِقي  ›اْشَرْب،  َوقالَْت:  َكِتِفها  َعْن  َة  الَجرَّ
لِِجمالَِك اأيضاً.‹ َفَشِرْبُت، َوَسَقِت الِجماَل اأيضاً. 47ثُمَّ 
َساألُْتها: ›اْبَنُة َمْن َتُكونِيَن؟‹ َفقالَْت: ›اأنا اْبَنُة َبُتوئِيَل ْبِن 
َوِسواَريِن  اأنِفها،  ِفي  َحَلقاً  َفَوَضْعُت  َوِمْلَكَة.‹  ناُحوَر 
اهلَل،  َوَشَكْرُت  َراأِْسي  َحَنيُت  48ثُمَّ  ِمْعَصَميها.  َحوَل 
َطِريٍق  ِفي  َهدانِي  َفَقْد  اإْبراِهيَم.  َسيِِّدي  إلََه  َوباَرْكُت 
ل�ْبِنِه.  َزْوَجًة  اإْبراِهيَم  َسيِِّدي  اأِخي  اْبَنَة  آُخَذ  لِ� َصِحيٍح 
َمَع  َوالَوفاِء  خلاِص  بِال�إ َسَتَتعاَملُوَن  اإْن كُْنُتْم  آَن،  49َوال�

َسيِِّدي، َفاأخِبُرونِي. َواإلّ�، َفاأخِبُرونِي اأيضاً، َفاأعِرَف ماذا 
اأْفَعُل.«

أْمُر ِمْن ِعْنِد اهلِل،  50َفاأجاَب ل�باُن َوَبُتوئِيُل: »َهذا ال�

َفَلْيَس لَنا اأْن نَُغيَِّر َذلَِك. 51ها ِهَي ِرْفَقُة، َفُخْذها َزْوَجًة 
ل�ْبِن َسيِِّدَك َكما َقَضى اهلُل.«

هلِل  َسَجَد  َكلاَمُهما،  اإْبراِهيَم  َسِمَع خاِدُم  52َفَلّما 

َهِب  ِة َوالذَّ أْرِض. 53ثُمَّ اأخَرَج الخاِدُم كُلَّ الِفضَّ َعَلى ال�
أِخيها  َم َهدايا َثِميَنًة لِ� َوالثِّياِب، َواأعطاها لِِرْفَقَة. َكما َقدَّ
َوباتُوا ُهناَك.  َمَعُه،  الَِّذيَن  ها. 54َفاأَكَل َوَشِرَب َمَع  َواُأمِّ
لِي  »اسَمُحوا  الخاِدُم:  قاَل  باِح  الصَّ ِفي  نََهُضوا  َولَّما 

هاِب اإلَى َسيِِّدي.« بِالذَّ
َمَعنا  الَفتاُة  »لَِتْبَق  قال�:  َواُأمَّها  ِرْفَقَة  اأخا  55لَِكنَّ 

، َوَبْعَد َذلَِك َتْذَهُب.« أَقلِّ َعْشَرَة اأيّاٍم َعَلى ال�
رانِي، َفَقْد َوفََّق اهلُل  56لَِكنَّ الخاِدَم قاَل: »ل� تَُؤخِّ

ِرحَلِتي َوَمْسعاَي. اأطِلُقونِي َفاأُعوَد اإلَى َسيِِّدي.«
57َفقالوا: »نَدُعو الَفتاَة َونَساألُها اأماَمَك.« 58َفَدَعْوا 

ُجِل  الرَّ َمَع  هاَب  الذَّ تُِريِديَن  »َهْل  َوَساأل�ها:  ِرْفَقَة 
آَن؟« ال�

َفقالَْت ِرْفَقُة: »نََعْم.«
59َفَصَرفا ِرْفَقَة َوُمَربَِّيَتها َمَع خاِدِم اإْبراِهيَم َوِرجالِِه. 

60َوباَركُوا اُأخَتُهْم ِرْفَقَة َوقالُوا:

  » لَيَتِك َتِصيِريَن، يا اُأخَتنا،
   اُأّماً لَِملايِيَن ِمَن النّاِس.
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   َولَيَت اأحفاَدِك َيْسَتولُوَن َعَلى ُمُدِن 
اأعدائِِهْم.«

الِجماِل،  َعَلى  َوَرِكْبَن  َوخاِدَمُتها  ِرْفَقُة  61َفقاَمْت 

ِفي  َوَمَضى  ِرْفَقَة  الخاِدُم  اأَخَذ  َوَهَكذا  الرَُّجَل.  َوَتِبْعَن 
َطِريِقِه.

62َوكاَن اإْسحاُق َقْد َتَرَك ُمَخيََّمُه قُْرَب َمْدَخِل بِْئِر 

لَْحَي ُرئِي َوَسَكَن ِفي النََّقِب. أ 63َفَخَرَج لَِيَتَفكََّر ب َقبَل 
ِجمال�ً  َيَرى  بِِه  ذا  َفاإ نََظَرُه،  َوَرَفَع  الَحقِل.  ِفي  الَمساِء 

قاِدَمًة.
َلْت  َفَتَرجَّ اإْسحاَق.  َفَراأْت  نََظَرها  ِرفَقُة  64َوَرَفَعْت 

َعِن الَجَمِل.
65ثُمَّ َساألَِت الخاِدَم: »َمْن ُهَو َهذا الرَُّجُل الماِشي 

َسيِِّدي!«  »اإنَُّه  الخاِدُم:  َفقاَل  لُِملاقاتِنا؟«  الَحقِل  ِفي 
َفاأَخَذْت ِرفَقُة الِخماَر َوَغطَّْت َوجَهها.

ْسحاَق كُلَّ ما َفَعَلُه. 67َوَبْعَد  66ثُمَّ َرَوى الخاِدُم ل�إ

َجها.  ِه ساَرَة لَِيَتَزوَّ َذلَِك اأدَخَل اإْسحاُق ِرْفَقَة اإلَى َخيَمِة اُأمِّ
ِه. َواأَحبَّها َكِثيراً. َفَتَعزَّى اإْسحاُق َبْعَد َمْوِت اُأمِّ

عائلُة إْبراهيم

َج اإْبراِهيُم اْمراأًة اُأْخَرى اْسُمها َقُطوَرَة. 25  َوَتَزوَّ
َوِمْدياَن  َوَمداَن  َوَيْقشاَن  ِزْمراَن  2َواأنَْجَبْت 

َويِْشباَق َوُشوَح. 3َواأنَجَب َيْقشاُن َشبا َوَدداَن. َونَسُل 
يَم. 4اأّما اأول�ُد  ُأمِّ وِريَم َولَُطوِشيَم َول� َدداَن ُهْم َشعُب اأشُّ
ِمْدياَن َفُهْم َعيَفُة َوِعْفُر َوَحُنوُك َواأبِيداُع َواألَْدَعُة. كاَن 

َهُؤل�ِء َجِميعاً اأْبناَء َقُطوَرَة.
َم  5َوَملََّك اإْبراِهيُم اإْسحاَق كُلَّ ما كاَن لَُه. 6لَِكنَُّه َقدَّ

أْبناِء َجواِريِه. َواأْثناَء َحياتِِه، َصَرَفُهْم َشْرقاً َبِعيداً  ِهباٍت لِ�
َعِن اْبِنِه اإْسحاَق اإلَى اأْرِض الَمْشِرِق. ج

أ 62:24 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ر. اأْو ليتمّشى. ب 63:24 ليتفكَّ

الواقعة  المنطقة  اإلى  ال�أغلب  ج 6:25 المشرق. يشير ذلك على 

حتّى  الشرقي  الجنوب  اإلَى  َوامتدادها  َوالفرات  دجلة  نهري  بين 
الخليج العربي.

7َوعاَش اإْبراِهيُم ِمَئًة َوَخْمساً َوَسْبِعيَن َسَنًة. 8َواأسَلَم 

ُمْرِضَيٍة،  َطِويَلٍة  َبْعَد َحياٍة  يُخوَخِة،  الشَّ ُروَحُه ِفي ِسنِّ 
َوُضمَّ اإلَى َجماَعِتِه. 9َوَدَفَنُه اْبناُه اإْسحاُق َواإْسماِعيُل ِفي 
 ، َكهِف الَمْكِفيَلِة ِفي َحقِل ِعْفُروَن ْبِن ُصوَحَر الِحثِّيِّ
اْشَتراُه  الَِّذي  الَكْهُف  َمْمرا. 10َوُهَو  َيَقُع َشْرِقيَّ  الَِّذي 
اإْبراِهيُم ِمَن الِحثِّيِّيَن. َوُدِفَن ُهناَك اإْبراِهيُم َواْمَراأتُُه ساَرُة. 
11َوَبْعَد َمْوِت اإْبراِهيَم، باَرَك اهلُل اْبَنُه اإْسحاَق. َواْسَتَقرَّ 

اإْسحاُق ِعْنَد بِْئِر لََحي ُرئِي.
12َهِذِه اأْسماُء اأبناِء اإْسماِعيَل الَِّذي اأنَْجَبُه اإْبراِهيُم 

اأول�ِد  اأْسماُء  13َهِذِه  هاَجَر.  الِمْصِريَِّة  الجاِرَيِة  ِمَن 
اإْسماِعيَل َحَسَب َتَسْلُسِل ِول�َدتِِهْم: نَباُيوُت، َوُهَو بِْكُر 
اإْسماِعيَل، َوِقيداُر َواأَدْبِئيُل َوِمْبساُم، 14َوِمْشماُع َوُدوَمُة 

َوَمّسا 15َوَحداُر َوَتيماء َوَيُطوُر َوناِفيُش َوِقْدَمُة.
16َهُؤل�ِء ُهْم اأول�ُد اإْسماِعيَل. َوَهِذِه اأْسماُؤُهُم الَِّتي 

َيْت َعَليها قُراُهْم َوُمَخيَّماتُُهْم. َوكانُوا اْثَني َعَشَر َشيَخ  ُسمِّ
َسَنًة.  َوَثلاثِيَن  َوَسْبعاً  ِمَئًة  اإْسماِعيُل  َعِشيَرٍة. 17َوعاَش 

أِخيَرَة َوماَت. َوُضمَّ اإلَى َجماَعِتِه. َولََفَظ اأنفاَسُه ال�
ِمْصَر، د  ُسوِر  اإلَى  َحِويَلَة  ِمْن  ِخياَمُهْم  18َونََصُبوا 

وَر ِفي ُمواَجَهِة اإْخَوتِِهْم. ه اْمِتداداً اإلَى اأشُّ

عائلُة إْسحاق
ُة عائَِلِة اإْسَحاَق ْبِن اإْبراِهيَم. َولََد  19َوَهِذِه ِهَي ِقصَّ

ِمْن  أْرَبِعيَن  ال� ِفي  اإسَحاُق  20َوكاَن  اإْسَحاَق.  اإْبراِهيُم 
، الِّذي ِمْن  أراِميِّ َج ِرْفَقَة بِنَت َبُتوئِيَل ال� ُعْمِرِه ِحيَن َتَزوَّ
اَن اأراَم، َوِهَي اُأْخُت ل�باَن. 21َوَصلَّى اإْسَحاُق اإلَى  َفدَّ
َّها كانَْت عاِقراً. َواْسَتجاَب لَُه اهلُل،  أن اهلِل ل�أجِل َزْوَجِتِه ل�

َفَحِبَلْت ِرْفَقُة َزْوَجُتُه.
22َوَتراَفَس الَولَداِن داِخَلها. َفقالَْت ِرْفَقُة: »اإْن كاَن 

اهلَل  لَِتساأَل  َفَذَهَبْت  ُحبَلى؟«  اأنا  َفِلماذا  َهَكذا،  أْمُر  ال�
َعّما َيحُدُث. 23َفقاَل لَها اهلُل:

د 18:25 سور مصر. َوُهَو َمجموَعٌة ِمَن الُحُصوِن الَِّتي كانَْت َمبنِّيًَّة 

رِقَيِة لِمصر، َواُأطِلَق َعَليها اسُم سوَر ِمصَر. َعَلى امتداِد الحُدوِد الشَّ
ه 18:25 في مواجهة إْخَوتهم. اأْو قد تعني »كانوا يهاجمون 

اإْخَوتهم.« )اأيضاً في 12:16(
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تاِن،   » ِفي داِخِلِك اُأمَّ
   َوِمْن َبْطِنِك َيْنَقِسُم َشْعباِن.

آَخِر،    َوَيُكوُن اأَحُدُهما اأْقَوى ِمَن ال�
   َواأْكَبُرُهما َسَيْخِدُم اأْصَغَرُهما.«

َتْواأمْيِن.  اأنَجَبْت  الِول�َدِة،  َوْقُت  حاَن  24َولَّما 

بِِرداٍء  اأْشَبُه  َوِجْلُدُه  الَبَشَرِة،  اأحَمَر  ُل  أوَّ ال� 25كاَن 

اأُخوُه  َي ِعيُسو. أ 26ثُمَّ َخَرَج  َفُسمِّ ْعِر.  ِمَن الشَّ َكِثيٍف 
َي َيْعُقوُب. ب َوكاَن  َوَيُدُه ُمْمِسَكٌة بَِعِقِب ِعيُسو، َفُسمِّ

تِّيَن ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدما ُولِدا. اإْسحاُق ِفي السِّ
27َوَكِبَر الَولَداِن. َوصاَر ِعيُسو َصّياداً ماِهراً ُمِحّباً 

َيْلَزُم  لِلَبقاِء ِفي الَخلاِء. اأّما َيْعُقوُب َفكاَن َرُجلاً هاِدئاً 
َُّه ُيِحبُّ ما  أن ُل ِعيُسو، لِ� الُمَخيََّم. 28َوكاَن اإْسحاُق ُيَفضِّ

ُل َيعُقوَب. َيْصطاُدُه لَُه. اأّما ِرْفَقُة َفكانَْت تَُفضِّ
َفجاَء  َيطُبُخ َحساًء.  َيعُقوُب  َيْوٍم، كاَن  29َوذاَت 

ِعيُسو ِمَن الَحقِل، َوكاَن َقْد اأْعياُه الُجوُع. 30َفقاَل ِعيُسو 
أْحَمِر، َفاأنا جائٌِع  لَِيْعُقوَب: »اأْطِعْمِني ِمْن َذلَِك الَحساِء ال�

ِجّداً.« َولَِهذا صاَر ِعيُسو ُيْدَعى اأيضاً اأُدوَم. ج
كابٍن  ُحُقوَقَك  ل�ً  اأوَّ »بِْعِني  َيْعُقوُب:  لَُه  31َفقاَل 

بِْكٍر.« د
َفما  الُجوِع،  ِمَن  اأُموُت  اأنا  ِعيُسو: »ها  32َفقاَل 

نَْفُع ُحُقوِقي َكِبْكٍر؟«
َفَحَلَف  ل�ً!«  اأوَّ بَِذلَِك  »احِلْف  َيعُقوُب:  33َفقاَل 

34َواأعَطى  لَِيْعُقوَب.  ُبُكوِريَِّتِه  ُحُقوَق  َوباَع  ِعيُسو،  لَُه 
َيْعُقوُب ِعيُسو ُخْبزاً َوَعَدساً َمْطُبوخاً َفاأَكَل ِعيُسو َوَشِرَب 

َوقاَم َوَمَضى ُمْسَتهيناً بُِحُقوِقِه كابٍن بِْكٍر.

إْسحاُق يكذُب على أبيماِلك

الَمجاَعِة 26  َغيُر  َمجاَعٌة  الِبلاِد  ِفي  َوَحَدَثْت 
اإْبراِهيَم.  َزَمِن  ِفي  َحَدَثْت  الَِّتي  ُأولَى  ال�

أ 25:25 عيسو. ويعني َكثيف الشعر.

ُب.« ب 26:25 يعقوب. اأي »يعُقُب،« اأْو »َيَتَعقَّ

ج 30:25 أدوم. اأي »اأحمر.«

البكر يحصل على  ال�بن  ِبْكر. كان  ُحقوقَك كابٍن  د 31:25 

نصف الميراث بعد موت اأبيه ويتراأس العائلة.

َمِلِك  اأبِيمالَِك  اإلَى  َجراَر،  َمِديَنِة  اإلَى  اإْسحاُق  َفَذَهَب 
»ل�  لَُه:  َوقاَل  ْسحاَق  ل�إ اهلُل  2َفَظَهَر  الِفِلْسِطيِّيَن. 
َساأقُوُل  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  اْمُكْث  َبِل  ِمْصَر.  اإلَى  َتْنِزْل 
َوَساأكُوُن  َغِريباً،  أْرِض  ال� َهِذِه  ِفي  3ِعْش  َعْنها.  لََك 
َهِذِه  كُلَّ  َونَسَلَك  َساُأعِطيَك  اإْذ  َوَساُأباِركَُك.  َمَعَك 
ْبراِهيَم  ل�إ اأْقَسْمُتُه  الَِّذي  بَِقَسِمي  َوَساأِفي  أراِضي.  ال�
ماِء.  اأبِيَك. 4َساُأضاِعُف نَسَلَك لَِيُكونُوا بَِعَدِد نُُجوِم السَّ
أراِضي، َوَستناُل كُلُّ اًَمِم  َوَساُأعِطي نَسَلَك كُلَّ َهِذِه ال�
َكلاِمَي،  اأطاَع  اإْبراِهيَم  أنَّ  5لِ� بَِنسِلَك. ه  َبَرَكًة  أْرِض  ال�

َوَعِمَل بَِوصاياَي َواأحكاِمي َوَشرائِِعي.«
تِْلَك  اأهُل  7َفَساألَُه  َجراَر.  ِفي  اإْسحاُق  6َفاْسَتَقرَّ 

َفَقْد  اُأخِتي.«  »اإنَّها  َفقاَل:  َزْوَجِتِه.  َعْن  الَمْنَطَقِة 
نَفِسِه:  قاَل ِفي  اإْذ  َزْوَجِتي.«  َيُقوَل: »اإنَّها  اأْن  خاَف 
َّها  أن »َساأقُوُل اإنَّها اُأخِتي لَِئّلا َيْقُتلُونِي َطَمعاً ِفي ِرْفَقَة، لِ�

َجِميَلٌة.«
أيّاُم ُهناَك، نََظَر اأبِيمالُِك َمِلُك  8َوَبْعَد اأْن طالَْت بِِه ال�

َزْوَجَتُه  ُيلاِطُف  اإْسحاَق  َوَراأى  ناِفَذٍة،  ِمْن  الِفِلْسِطيِّيَن 
ِرْفَقَة. 9َفَدعا اأبِيمالُِك اإْسحاَق َوقاَل: »ِهَي اْمَراأتَُك اإذاً! 
أبِيمالَِك:  لِ� اإْسحاُق  َفقاَل  اُأْخُتَك؟«  اإنَّها  قُْلَت  َفِلماذا 

»ِخْفُت اأْن اأُموَت بَِسَبِبها.«
10َفقاَل اأبِيمالُِك: »ما َهذا الَِّذي َفَعْلَتُه بِنا؟ كاَن 

ُمْمِكناً اأْن ُيعاِشَر واِحٌد ِمْن َجماَعِتنا اْمَراأَتَك. لَْو َحَدَث 
َهذا، لَُكْنَت َقْد َجَلْبَت َعَلينا َذنْباً َعِظيماً.« 11ِحيَنِئٍذ، 
َقْوِمِه َوقاَل: »َمْن ُيؤِذي َهذا الرَُّجَل  اأبِيمالُِك كُلَّ  اأَمَر 

اأْو َزْوَجَتُه ُيْقَتُل.«

َثراُء إْسحاق
َوِفي  أْرِض.  ال� تِْلَك  ِفي  ُبُذوراً  اإْسحاُق  12َوَزَرَع 

َنِة نَْفِسها َحَصَد ِمَئَة ِضْعٍف. َوباَرَك اهلُل اإْسحاَق.  السَّ
َحتَّى صاَر  َفاأْكَثَر  اأكَثَر  ِغَنًى  اْزداَد  ثُمَّ  َغِنّياً.  13َفصاَر 

الَمواِشي  ِمَن  َكِثيَرٌة  قُْطعاٌن  لَُه  14َفكانَْت  ِجّداً.  َثِريّاً 
َوالَبَقِر َوُخّداٌم َكِثيُروَن. َفَحَسَدُه الِفِلْسِطيُّوَن. 15َوكاَن 
اأْن َحَفَرها  الَِّتي َسَبَق  آباِر  ال� وا كُلَّ  الِفِلْسِطيُّوَن َقْد َطمُّ

ه 4:26 بنسلك. انظر الرسالة اإلى مؤمني غلاطية 16:3.
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16َفقاَل  تُراباً.  َوَملاُأوها  َزَمِنِه  ِفي  اإْبراِهيَم  اأبِيِه  ُخّداُم 
ِمنّا  اأْقَوى  اأْصَبحَت  َفَقْد  »فاِرْقنا،  ْسحاَق:  ل�إ اأبِيمالُِك 

بَِكِثيٍر.«
واِدي  ِفي  َوَخيََّم  ُهناَك،  ِمْن  اإْسحاُق  17فانَصَرَف 

الماِء  اآباَر  اإْسحاُق  18َوَحَفَر  ُهناَك.  َواْسَتَقرَّ  َجراَر، 
الَِّتي ُحِفَرْت ِفي اأيّاِم اأبِيِه اإْبراِهيَم ِمْن َجِديٍد. اإْذ كاَن 
َوَدعاها  اإْبراِهيَم.  َمْوِت  َبْعَد  َطَمُروها  َقْد  الِفِلْسِطيُّوَن 
أْسماَء نَْفِسها الَِّتي َدعاها بِها اأبْوُه. 19َفَحَفَر  اإْسحاُق بِال�
ُخّداُم اإْسحاَق ِفي الواِدي، َوَوَجُدوا نَْبعاً ذا ِمياٍه َعْذَبٍة. 
َوقالُوا:  اإْسحاَق  ُرعاِة  َمَع  َتناَزُعوا  َجراَر  ُرعاَة  20لَِكنَّ 

َُّهْم  أن ى اإْسحاُق الَمكاَن ِعِسَق، أ لِ� »الماُء ماُؤنا.« َفَسمَّ
َتناَزُعوا َمَعُه َعَليها.

21ثُمَّ َحَفَر ُخّداُم اإْسحاَق بِْئراً اُأْخَرى. َفناَزَعُه اأهُل 

َجراَر َعَليها اأيضاً. َفَسّماها اإْسحاُق ِسْطَنَة. ب
22فانَْتَقَل اإْسحاُق ِمْن ُهناَك َوَحَفَر بِْئراً اُأْخَرى. َفَلْم 

َع  آَن َوسَّ ُيناِزُعوُه َعَليها. َفَسّماها َرُحوُبوَت، ج َوقاَل: »ال�
أْرِض.« اهلُل لَنا، َوَسَنِصيُر اأكَثَر َعَدداً ِفي ال�

ْبِع. 24َوَظَهَر  23َوانَْتَقَل اإْسحاُق ِمْن ُهناَك اإلَى بِْئِر السَّ

لَُه اهلُل ِفي تِْلَك اللَّيَلِة َوقاَل: »اأنا اإلَُه اإبِيَك اإْبراِهيَم، َفلا 
ِّي َمَعَك، َوَساُأباِركَُك. َوَساُأَكثُِّر نَسَلَك ِمْن  أن َتَخْف، لِ�
اأجِل اإْبراِهيَم َعْبِدي.« 25َفَبَنى اإْسحاُق َمذَبحاً ُهناَك، 
ُخّداُم  َوَحَفَر  َخيَمَتُه.  ُهناَك  َونََصَب  اهلِل.  بِاسِم  َوَدعا 

اإْسحاَق بِْئراً ُهناَك.
26َوجاَء اإلَيِه اأبِيمالُِك ِمْن َجراَر َمَع صاِحِبِه اأُحّزاَت 

َوِفيُكوَل اآِمِر َجيِشِه.
َفاأنُْتْم  ؟  اإلَيَّ ِجْئُتْم  »لِماذا  اإْسحاُق:  لَُهْم  27َفقاَل 

تُْبِغُضونَِني، َوَقْد َصَرْفُتُمونِي ِمْن اأْرِضُكْم.«
َفُقْلنا:  َمَعَك.  اأنَّ اهلَل  َتاأكَّْدنا  آَن  لَُه: »ال� 28َفقالُوا 

َمَعَك  َولَْنقَطْع  الَوفاِء،  َعَلى  لِلاآَخِر  اأَحُدنا  ›لَِيحِلْف 
َعْهداً.‹ 29ِعْد بِاأنََّك لَْن تُْؤِذَينا. َفَنْحُن لَْم نُْؤِذَك. َبْل لَْم 
نَصَنْع َمَعَك اإلّ� َخيراً. َوَقْد َصَرْفناَك ِفي َسلاٍم. َواأنَت 

آَن ُمباَرٌك ِمَن اهلِل.« ال�

أ 20:26 ِعٍسق. اأي نزاع.

ب 21:26 ِسْطَنة. اأي كراهية اأْو عداوة.

ج 22:26 َرُحوُبوت. اأي المكان الرحب.

30َفاأَعدَّ لَُهْم َولِيَمًة، َفاأَكلُوا َوَشِرُبوا. 31َوَبكَُّروا ِفي 

ِفي  َفَمُضوا  اإْسحاُق،  َعُهْم  َودَّ ثُمَّ  َوَتعاَهُدوا.  باِح  الصَّ
َسلاٍم.

َواأخَبُروُه  اإْسحاَق  ُخّداُم  جاَء  الَيْوِم  َذلَِك  32َوِفي 

َعِن الِبْئِر الَِّتي َحَفُروها. قالُوا لَُه: »لََقْد َوَجْدنا ماًء!« 
بِْئُر  ُهَو  الَمِديَنِة  اْسَم  نَّ  َفاإ َولَِهذا  ِشْبَعَة. د  33َفَسّماها 

ْبِع ه َحتَّى َيوِمنا َهذا. السَّ

زوجتا ِعيُسو
َج  َتَزوَّ الُعْمِر،  ِمَن  أرَبِعيَن  ال� ِعيُسو  َبَلَغ  34َولَّما 

 . ، َوَبْسَمَة اْبَنَة اإيلُوَن الِحثِّيِّ َيُهوِديَت اْبَنَة بِيِرَي الِحثِّيِّ
ْسحاَق َوِرْفَقَة. 35َفكانَتا َمْصَدَر ُحْزٍن ل�إ

َيعُقوُب يخدُع أِبيِه إْسحاق

َيُعْد 27  َفَلْم  َعيناُه  َوَضُعَفْت  اإْسحاُق،  َوشاَخ 
َيْقِدُر اأْن ُيبِصَر. َفَدعا بِْكَرُه ِعيُسو َوقاَل لَُه: 

»َتعاَل يا اْبِني.«
َفقاَل ِعيُسو: »َسْمعاً َوطاَعًة.«

اأدِري  َول�  ِشْخُت.  َقْد  اأنا  اإْسحاُق: »ها  2َفقاَل 

َة َصيِدَك: ُجعَبَة ِسهاِمَك  آَن ُخْذ ُعدَّ َمَتى َساأُموُت. 3َفال�
َوَقْوَسَك. َواخُرْج اإلَى الَحقِل، َواْصَطْد لِي َحيواناً اآكُلُُه. 
آكَُلُه،  ، َواأحِضْرُه لِي ل� 4اأِعدَّ لِي َطعاماً َطيِّباً ِمّما اُأِحبُّ

اإلَى  ِعيُسو  5َفَخَرَج  اأُموَت.«  اأْن  َقبَل  اُأباِرَكَك  لَِكي 
الَحقِل لِيْصطاَد.

ِرْفَقُة َفكانَْت تُْصِغي لَِحِديِث اإْسحاَق َوِعيُسو  اأّما 
َسِمْعُت  »اْسَمْع،  اْبِنها:  لَِيعُقوَب  ِرْفَقُة  6َفقالَْت  اْبِنِه. 
َواأِعدَّ  َصيداً  لِي  7›اجِلْب  ِعيُسو:  أِخيَك  لِ� َيُقوُل  اأباَك 
َقبَل  اهلِل  َحْضَرِة  ِفي  َفاُأباِرَكَك  آكَُل،  لِ� َطيِّباً  َطعاماً  لِي 
آَن، اأِطْعِني، يا اْبِني، َواْفَعْل ما اأقُولُُه  اأْن اأُموَت.‹ 8َوال�
ِمْن  َجدَييِن  َواأْحِضْر  الَغَنِم،  َقِطيِع  اإلَى  9اْذَهْب  لََك. 
ِمّما  باً  َطيِّ َطعاماً  أبِيَك  لِ� ِمْنُهما  َساُأِعدُّ  الَقِطيِع.  ِخياِر 
ُيباِرَكَك  لَِكي  لَِياأْكَُلُه،  أبِيَك  لِ� الطَّعاَم  10َفُخِذ   . ُيِحبُّ

َقبَل َمْوتِِه.«

د 33:26 ِشْبَعة. اأي سبعة اأْو َقَسم.

ه 33:26 بئر السبع. اأي بئر الَقَسم.
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ْعِر،  الشَّ َكِثيُر  »اأِخي  ِرْفَقَة:  ِه  ُأمِّ لِ� َيعُقوُب  11َفقاَل 

اأنِّي  لََمَسِني، اكَتَشَف  ذا  َفاأمَلُس الِجْلِد. 12َفاإ اأنا  َواأّما 
اُأحاِوُل ِخداَعُه. َوبَِهذا َساأجِلُب َعَلى نَْفِسي لَْعَنَة َوالِِدي 

َبَدل�ً ِمْن َبَرَكِتِه.«
ُه: »لَِتاأِْت َعَليَّ اأيَُّة لَْعَنٍة تُطَلُق َعَليَك.  13َفقالَْت لَُه اُأمُّ

فاْفَعْل ما اأقُولُُه لََك. اْذَهْب َواأحِضِر الَجْدَييِن!«
ِه.  ُأمِّ لِ� َواأحَضَرُهما  الَجْدَييِن  َواأمَسَك  14َفَمَضى 

اأَخَذْت  15ثُمَّ  اأبْوُه.  ُيِحبُّ  ِمّما  باً  َطيِّ َطعاماً  ْت  َفاأَعدَّ
ِعنَدها  كانَْت  الَِّتي  ِعيُسو  بِْكِرها  َملابِِس  اأفَضَل  ِرْفَقُة 
16َوَوَضَعْت  أْصَغِر.  ال� ل�ْبِنها  َواألَبَسْتها  الَبيِت،  ِفي 
أمَلِس.  ُجلُوَد َجْدِي الِمعَزى َعَلى َيَديِه َوَعَلى ُعْنِقِه ال�
الَِّذي  َوالُخْبَز  الطَّيَِّب  الطَّعاَم  َيعُقوَب  اْبَنها  17َواأعَطِت 

ْتُه. اأَعدَّ
18َفَذَهَب َيعُقوُب اإلَى اأبِيِه َوقاَل: »يا اأبِي.«

َفقاَل اإْسحاُق: »نََعْم، يا اْبِني. اأيُّ َولََديَّ اأنَت؟«
َوَقْد  بِْكُرَك.  ِعيُسو  »اأنا  أبِيِه:  لِ� َيعُقوُب  19َفقاَل 

ِمّما  َوكُْل  َواجِلْس  َفَتعاَل  ِمنِّي.  َطَلْبَت  َكما  َفَعْلُت 
اْصَطْدُت، لَِكي تُباِرَكِني.«

20َفقاَل اإْسحاُق لَِيعُقوَب: »َكيَف َوَجْدَت َصيداً 

أنَّ إلََهَك َوَضَعُه ِفي  ْرَعِة يا ُبَنَي؟« َفقاَل: »لِ� بَِهِذِه السُّ
َطِريِقي.«

يا  ألَمَسَك  لِ� »اْقَتِرْب  لَِيعُقوَب:  اإْسحاُق  21َفقاَل 

ُبَنَي، َفاأعِرَف اإْن كُنَت َحّقاً اْبِني ِعيُسو.«
َفَلَمَسُه  اأبِيِه،  اإْسحاَق  ِمْن  َيعُقوُب  22َفاقَتَرَب 

اإْسحاُق. ثُمَّ قاَل اإْسحاُق: »َصْوتَُك َكَصْوِت َيعُقوَب، 
اأّما َمْلَمُس َيَديَك َفَكَمْلَمِس َيَدي ِعيُسو.« 23لَْم َيْسَتِطْع 
كانَتا  َيْعُقوَب  َيَدي  أنَّ  لِ� َيعُقوَب،  ُيَميَِّز  اأْن  اإْسحاُق 

ْعِر َكَيَدي اأِخيِه ِعيُسو. َفباَرَكُه اإْسحاُق. َغزيَرَتِي الشَّ
24َوقاَل لَُه: »اأاأنَْت َحّقاً ِعيُسو اْبِني؟«

َفقاَل َيعُقوُب: »نََعْم اأنا ُهَو!«

بركُة َيْعُقوب
آكَُل  25َفقاَل اإْسحاُق: »اأعِطِني َبعضاً ِمَن اللَّْحِم لِ�

، لَِكي اُأباِرَكَك.« َفاأعطاُه َيعُقوُب لَحماً، َفاأَكَلُه.  يا ُبَنيَّ
نَبيذاً َفَشِرَبُه اإْسحاُق. 26ثُمَّ قاَل لَُه اأبْوُه  َواأحَضَر اأيضاً 

اإْسحاُق: »اْقَتِرْب َوَقبِّْلِني، يا ُبِنَي.« 27َفاقَتَرَب َيعُقوُب 
َوَقبََّلُه. َفَشمَّ اإْسحاُق رائَِحَة َملابِِسِه، َفباَرَكُه. َوقاَل:

  » ها رائَِحُة اْبِني َكرائَِحِة َحقٍل باَرَكُه اهلُل.
ماِء نََدًى، 28  لُِيعِطَك اهلُل ِمَن السَّ  

   َوُحُقول�ً َخِصيَبًة،
   َوَوْفَرًة ِفي الَقْمِح َوالنَّبيِذ.

29  لَِتْخِدْمَك ُشُعوٌب،  
   َولَْتْنَحِن اُأَمٌم اأماَمَك.
   َولَْتُكْن َسيَِّد اإْخَوتَِك،

َك.    َولَْينَحِن لََك اأول�ُد اُأمِّ

  » َفِلُيْلَعْن ل�ِعُنوَك،
   َولُيباَرْك ُمباِركُوَك.«

بركُة ِعيُسو
30َولَّما انَتَهى اإْسحاُق ِمْن ُمباَرَكِة َيعُقوَب، انَصَرَف 

َصيِدِه.  ِمْن  ِعيُسو  اأُخوُه  َوعاَد  َمحَضِرِه.  ِمْن  َيعُقوُب 
أبِيِه:  أبِيِه. َوقاَل لِ� 31َواأَعدَّ ِعيُسو َطعاماً َطيِّباً َواأحَضَرُه لِ�

»يا اأبِي، قُْم َوكُْل ِمَن اللَّحِم الَِّذي اأحَضْرُت لََك لَِكي 
تُباِرَكِني.«

32َفقاَل اإْسحاُق اأبْوُه لَُه: »َمْن اأنَت؟« َفقاَل ِعيُسو: 

»اأنا اْبُنَك، بِْكُرَك ِعيُسو.«
َوقاَل: »َفَمِن  َعِظيماً  33فاْرَتَجَف اإْسحاُق ارتِجافاً 

الَِّذي اصطاَد َحيواناً َواأحَضَرُه اإلَيَّ اإذاً؟ لََقْد اأَكْلُتُه كُلَُّه 
َوباَرْكُتُه َقبَل اأْن َتاأْتَِي. َوَسَيُكوُن َمْن باَرْكُتُه ُمباَركاً.«

34َفَلّما َسِمَع ِعيُسو َكلاَم اأبِيِه، َصَرَخ ُصراخاً عالِياً 

أبِيِه: »باِرْكِني، اأنا اأيضاً يا اأبِي.« َوُمّراً ِجّداً. َوقاَل لِ�
35َفقاَل اإْسحاُق: »جاَء اأُخوَك َواحتاَل َعَليَّ َواأَخَذ 

َبَرَكَتَك.«
َيْعُقوَب! أ  َسّماُه  َمْن  ُيخِطْئ  ِعيُسو: »لَْم  36َفقاَل 

. َسَبَق اأْن  ُة الثّانَِيُة الَِّتي َيحتاُل ِفيها َعَليَّ َهِذِه ِهَي الَمرَّ

أ 36:27 يعقوب. اأي »يعُقب،« اأْو »َيَتَعقَّب.«
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ثُمَّ  َبَرَكِتي.«  اأَخَذ  آَن  َوال� بِْكٍر، أ  كابٍن  ُحُقوِقي  اأَخَذ 
قاَل ِعيُسو: »اأما احَتَفْظَت لِي بَِبَرَكٍة؟«

َسيِّداً،  َعَليَك  »َجَعْلُتُه  لِِعيُسو:  اإْسحاُق  37َفقاَل 

َونَبيذاً  َقْمحاً  َواأعَطيُتُه  ُخّداماً.  لَُه  اإْخَوتِِه  َوَجَعْلُت كُلَّ 
اأْفَعَل لََك،  ى؟ َوماذا ُيْمِكُنِني اأْن  اأيضاً. َفما الَِّذي َتَبقَّ

يا اْبِني؟«
أبِيِه: »اأما ِعنَدَك َول� َبَرَكٌة واِحَدٌة  38َفقاَل ِعيُسو لِ�

يا اأبِي؟ باِرْكِني اأنا اأيضاً، يا اأبِي!« ثُمَّ َبَداأ ِعيُسو َيُنوُح 
بَِصْوٍت عاٍل.

39َفقاَل لَُه اأبْوُه:

أراِضي    » ها َمْسَكُنَك َيُكوُن َبِعيداً َعِن ال�
الَخِصيَبِة،

ماِء ِمْن َفْوُق.    َوبِلا نََدى السَّ
40  بَِسيِفَك َتِعيُش،  

أِخيَك َتُكوُن.    َوخاِدماً لِ�
َر نَْفَسَك،    لَِكْن ِحيَن تُجاِهُد لُِتَحرِّ

   تُفِلُت ِمْن َسيَطَرتِِه.«

َيْعُقوُب يترُك البالد
41َفاأبَغَض ِعيُسو َيعُقوَب بَِسَبِب ُمباَرَكِة اأبِيِه اإيّاُه، 

َوقاَل ِفي َقْلِبِه: »َقُرَب َوْقُت الُبكاِء َوالنَّْوِح َعَلى اأبِي، 
ًثمَّ َساأقُتُل َيعُقوَب اأِخي!«

ِعيُسو  َتخِطيِط  َخَبُر  ِرْفَقَة  َمساِمِع  اإلَى  42َفَوَصَل 

لَِقتِل َيعُقوَب. َفاأرَسَلْت ِفي َطَلِب اْبِنها ال�أصَغِر َوقالَْت 
لَُه: »اْسَمْع. اإنَّ اأخاَك ِعيُسو ُيَفكُِّر بَِقتِلَك. 43فاْسَمِع 
اأِخي  َبيِت  اإلَى  اْذَهْب حال�ً  اْبِني.  يا  اأقُولُُه،  ما  آَن  ال�
اأْن  اإلَى  ل�باَن ِفي حاراَن. 44َواْبَق ِعنَدُه َبعَض الَوْقِت 
َيهَداأ َغَضُب اأِخيَك. 45امُكْث لََديِه اإلَى اأْن َيرَتدَّ َعْنَك 
َساُأْرِسُل خاِدماً  ِحيَنِئٍذ،  بِِه.  َفَعْلَتُه  ما  َوَينَسى  َغَضُبُه. 
َيْسَتْدِعَيَك ِمْن ُهناَك. َفاأنا ل� اُأِريُد اأْن اأخَسَركُما ال�ْثَنيِن 

ِفي نَْفِس الَيْوِم.«

البكر يحصل على  ال�ْبن  ِبْكر. كان  حقوقي كابن  أ 36:27 

نصف الميراث بعد موت اأبيه ويتراأس العائلة.

ْسحاَق: »لََقْد َسِئْمُت َحياتِي ِمَن  46َوقالَْت ِرفَقُة ل�إ

َج َيعُقوُب َفتاًة ِحثِّيًَّة اأيضاً  ذا َتَزوَّ الَمراأَتيِن الِحثِّيََّتيِن. َفاإ
ُل الَمْوَت.« نِّي اُأَفضِّ أْرِض، َفاإ ِمْن َهِذِه ال�

ثُمَّ َدعا اإْسحاُق َيعُقوَب َوباَرَكُه، َواأوصاُه: 28 
ْج ِمَن اْمراأٍة َكْنعانِيٍَّة. 2َبِل اْذَهْب  »ل� َتَتَزوَّ
ِج  َك. َوَتَزوَّ اَن اأراَم. اإلَى َبيِت َبُتوئِيَل، اأبِي اُأمِّ َفوراً اإلَى َفدَّ
اْمراأًة ِمْن ُهناَك، ِمْن َبناِت خالَِك ل�باَن. 3لُْيباِرْكَك اهلُل 
الَجّباُر. ب َولُْيعِطَك اأْبناًء َكِثيِريَن َفُتْصِبَح اأباً لَِمجُموَعٍة 
ُعوِب. 4لُِيباِرْكَك اهلُل َكما باَرَك اإْبراِهيَم، اأنَت  ِمَن الشُّ
الَِّتي  أْرَض  ال� َفَتْمَتِلَك  َهَكذا  لُِيباِرْكَك  َمعاً.  َونَسَلَك 
ْبراِهيَم.« أْرَض الَِّتي اأعطاها اهلُل ل�إ َتِعيُش ِفيها َغِريباً، ال�

اَن  5َفاأْرَسَل اإْسحاُق َيعُقوَب. َفَمَضى َيعُقوُب اإلَى َفدَّ

أراِميِّ الَِّذي كاَن اأخا ِرْفَقَة،  اأراَم، اإلَى ل�باَن ْبِن َبُتوئِيَل ال�
اُأمِّ َيعُقوَب َوِعيُسو.

َواأرَسَلُه  َيعُقوَب  باَرَك  اإْسحاَق  اأنَّ  ِعيُسو  6َعِلَم 

َج ِمِن اْمراأٍة ِمْن ُهناَك. َوَعِلَم اأيضاً  اَن اأراَم لَِيَتَزوَّ اإلَى َفدَّ
اْمراأٍة  ِمَن  ْج  َتَتَزوَّ »ل�  اأوصاُه:  باَرَكُه  لَّما  اإْسحاَق  اأنَّ 
َوَذَهَب  ُه  َواُأمَّ اأباُه  اأطاَع  َيعُقوَب  اأنَّ  7َوَعِلَم  َكْنعانِيٍَّة.« 
اَن اأراَم. 8َفَفِهَم ِعيُسو اأنَّ اأباُه اإْسحاَق لَْم َيُكْن  اإلَى َفدَّ
اإلَى اإْسماِعيَل  َعِن الَكْنعانِّياِت. 9َفَذَهَب ِعيُسو  راِضياً 
اُأخِت  اإْبراِهيَم،  ْبِن  اإْسماِعيَل  بِْنِت  َمحَلَة  ِمْن  َج  َوَتَزوَّ

نَباُيوَت، َعَلى َزوَجَتيِه.

ُحْلُم َيْعُقوَب ِفي َبيَت إيل
اإلَى حاراَن.  ُمتَِّجهاً  ْبِع  السَّ بِْئَر  َيعُقوُب  10َوغاَدَر 

أنَّ  لِ� ُهناَك،  لَيَلَتُه  باَت  َحيُث  َمكاٍن  اإلَى  11َوَوَصَل 

َذلَِك  ِفي  الِحجاَرِة  اأَحَد  َفاأَخَذ  َغُرَبْت.  َقْد  ْمَس  الشَّ
الَمكاِن َوَوَضَعُه َتحَت َراأِْسِه، َواْسَتْلَقى ِفي َذلَِك الَمكاِن 
أْرِض.  ال� َعَلى  قائَِمًة  ُسلَّماً  ُحْلٍم  ِفي  12َوَراأى  لَِيناَم. 
ماَء. َوكانَْت َملائَِكُة اهلِل َتصَعُد َوَتْنِزُل  ُتها َتِصُل السَّ َوِقمَّ
َعَليها. 13َوكاَن اهلُل واِقفاً َفْوَقها. ج َفقاَل اهلُل: »اأنا إلَُه 
أْرَض  اأبِيَك اإْبراِهيَم، َواإلَُه اإْسحاَق. َساُأعِطيَك َونَسَلَك ال�

ب 3:28 اهلل الَجّبار. حرفياً »اإيل شّداي.«

ج 13:28 َفوَقها. اأْو »اإلَى جانِِبها.«
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بَِعَدِد  نَسلَُك  14َوَسَيُكوُن  َعَليها.  اأنَت ُمضَطِجٌع  الَِّتي 
أْرِض. َوَسَينَتِشُروَن َغْرباً َوَشرقاً َوَشمال�ً  َذّراِت تُراِب ال�
ِمْن  َبَرَكٌة  أْرِض  ال� ُشُعوِب  كُلِّ  َعَلى  َوَستاأْتِي  َوَجُنوباً. 

ِخلالَِك َوِخلاِل نَسِلَك.
َتذَهُب.  َحيثُما  َساأحِميَك  َمَعَك.  اأنا  15»َوها 

اأتُرْكَك  لَْم  اأنِّي  َوَسَتعَلُم  أْرِض.  ال� َهِذِه  اإلَى  َوَساُأِعيُدَك 
ِحيَن اأِفي بَِوعِدَي لََك.«

16َفاأفاَق َيعُقوُب ِمْن نَوِمِه َوقاَل: »اإنَّ اهلَل ِفي َهذا 

الَمكاِن َحّقاً َواأنا ل� اأعلُم!«
17َفخاَف َوقاَل: »ما اأْرَهَب َهذا الَمكاَن! ما َهذا 

ماِء!« ِسَوى َبْيِت اهلِل! َوما َهِذِه ِسَوى َبّواَبِة السَّ
باِح، َواأَخَذ الَحَجَر الَِّذي  18َفَبكََّر َيعُقوُب ِفي الصَّ

َوَضَعُه َتْحَت َراأِِسِه، َواأقاَمُه نََصباً َتْذكاريّاً، َوَسَكَب َفوَقُه 
اْسُم  َوكاَن  اإيَل. أ  َبيَت  الَمكاَن  َذلَِك  ى  19َوَسمَّ َزيتاً. 

الَمِديَنِة لُوَز َقبَل َذلَِك.
اهلُل َمِعي،  َفقاَل: »اإْن كاَن  نَْذراً  َيعُقوُب  20َونََذَر 

آكَُل  لِ� َطعاماً  َواأعطانِي  َهِذِه،  ِرحَلِتي  ِفي  َحمانِي  َواإْن 
نَّ  َفاإ اأهِلي،  اإلَى  بِاأماٍن  اأرَجَعِني  21َواإْن  ألَبَس.  لِ� َوثِياباً 
الَحَجَر  َهذا  22َوَساأجَعُل  اإلَِهي.  ُهَو  َسَيُكوُن  يهوه ب 
َوَساُأعِطي  اهلِل.  َبيَت  َيُكوُن  َتْذكاريّاً  نََصباً  اأَقْمُتُه  الَِّذي 

اهلَل ُعْشَر كُلِّ َشيٍء ُيعِطيِني.«

لقاُء َيْعُقوَب وراِحيل

ثُمَّ َواَصَل َيعُقوُب ِرحَلَتُه، َوَوَصَل اإلَى اأْرِض 29 
بِْئراً  َفَراأى  َحولَُه،  2َفَتَطلََّع  الَمْشِرِق.  اأهِل 
رابَِضًة  الماِشَيِة  ِمَن  قُْطعاٍن  َثلاَثَة  َوَراأى  الَحقِل.  ِفي 
ُهناَك  كاَن  َفَقْد  الماِء.  ِمَن  تُْسَقى  اأْن  َتنَتِظُر  ِعْنَدها، 
َحَجٌر َضْخٌم َعَلى فُْتَحِة الِبْئِر. 3َولَّما كانَْت تُجَمُع كُلُّ 
الُقْطعاِن ُهناَك، كاَن ُيَدحَرُج الَحَجُر َعْن فُْتَحِة الِبْئِر، 
َفُتْسَقى ال�أغناُم. َوَبعَد َذلَِك كانُوا ُيِعيُدوَن الَحَجَر اإلَى 

َمكانِِه َفْوَق فُْتَحِة الِبْئِر.
يُّها  اأ اأنُتْم،  اأيَن  »ِمْن  َيْعُقوُب:  لَُهْم  4َفقاَل 

خَوُة؟« ال�إ

أ 19:28 بيت إيل. اأي »بيت اهلل.«

ب 21:28 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

اأجاُبوا: »نَحُن ِمْن حاراَن.«
ْبَن  ل�باَن  َتعِرفُوَن  »َهْل  َيعُقوُب:  لَُهْم  5َفقاَل 

ناُحوَر؟« َفقالُوا: »نََعْم، نَعِرفُُه.«
َفقالُوا: »نََعْم، بَِخيٍر.  لَُهْم: »اأُهَو بَِخيٍر؟«  6َفقاَل 

َوها ِهَي اْبَنُتُه راِحيُل قاِدَمٌة َمَع الَغَنِم!«
7ثُمَّ قاَل: »انُظُروا، ما زاَل الَوْقُت نَهاراً. َولَْم َيِحْن 

َبعُد َوْقُت َجْمِع الماِشَيِة لِْلَمِبيِت. فاْسُقوا الَغَنَم. َوُعوُدوا 
بِها اإلَى الَمْرَعى.«

8َفقالُوا: »ل� نَقِدُر اأْن نَْفَعَل َهذا َحتَّى تُجَمَع كُلُّ 

الُقطعاِن. َوَبْعَد َذلَِك َسُنَدحِرُج الَحَجَر َعْن فُْتَحِة الِبْئِر 
ُث َمَعُهْم،  َونَْسِقي الَغَنَم.« 9َوَبيَنما كاَن ما َيزاُل َيَتَحدَّ
َوَصَلْت راِحيُل َمَع َغَنِم اأبِيها، َفَقْد كانَْت َترَعى الَغَنَم. 
10َراأى َيْعُقوُب راِحيَل بِْنَت ل�باِن خالِِه، َوَقِطيَع ل�باَن. 

َوَسَقى  الِبْئِر  َفِم  َعْن  الَحَجَر  َوَدحَرَج  َيعُقوُب  َفاقَتَرَب 
َواأَخَذ  راِحيَل،  َيعُقوُب  َقبََّل  11ثُمَّ  ل�باَن.  َقِطيَع خالِِه 
َيبِكي بَِصْوٍت عاٍل. 12ثُمَّ اأخَبَر َيعُقوُب راِحيَل بِاأنَّ اأباها 

َقِريٌب لَُه. َواأخَبَرها بِاأنَُّه اْبُن ِرْفَقَة.
13َفَلّما َسِمَع ل�باُن َعْن اْبِن اُأخِتِه َيعُقوَب، َرَكَض 

اأخَبَر  ثُمَّ  َبيِتِه.  اإلَى  بِِه  َواأَتى  َوَقبََّلُه،  َوعانََقُه  لُِملاقاتِِه، 
َيعُقوُب ل�باَن َعْن كُلِّ ما َحَصَل.

14َفقاَل لَُه ل�باُن: »اأنَت ِمْن َدِمي َولَْحِمي َحّقاً!« 

َوَبِقَي َيعُقوُب ِعنَدُه َشْهراً كاِملاً.

الباُن يخدُع َيْعُقوب
15ثُمَّ قاَل ل�باُن لَِيْعُقوَب: »ل� ُيعَقُل اأْن َتخِدَمِني 

َيُكوَن  اأْن  تُِريُد  ماذا  َفاأخِبْرنِي  َقِريِبي.  ََّك  أن لِ� َمّجاناً 
اأجُرَك.«

َواْسُم  لَيَئُة،  الُكْبَرى  اْسُم  اْبَنتاِن،  لِلاباَن  16َوكاَن 

غَرى راِحيُل. الصُّ
17َوكانَْت َعينا لَيَئَة َرقيَقَتيِن، ج اأّما راِحيُل َفكانَْت 

كِل. 18َوكاَن َيعُقوُب ُيِحبُّ  رائَِعَة الَقواِم َوَجميَلَة الشَّ
اأْن  ُمقابَِل  َسَنواٍت  َسْبَع  »َساأخِدُمَك  َفقاَل:  راِحيَل، 

َجِني ِمِن اْبَنِتَك راِحيَل.« تَُزوِّ

ج 17:29 . . . عينا ليئة رقيقتين. ربما هذه طريقة مهّذبة للقول 

اإن ليئة لم تكن جميلة جداً.
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19َفقاَل ل�باُن: »اأْن اُأعِطَيها لََك اأفَضُل لِي ِمْن اأْن 

اُأعِطَيها لَِرُجٍل اآَخَر. فاْبَق َمِعي.«
راِحيَل.  اأجِل  ِمْن  َسَنواٍت  َسْبَع  َيعُقوُب  20َفَخَدَم 

لَِكنَّها َبَدْت ِفي َعيَنيِه اأيّاماً َقِليَلًة بَِسَبِب ُحبِِّه لَها.
َسَنواِت  اأنَهيُت  »لََقْد  لِلاباَن:  َيعُقوُب  21َفقاَل 

َزوَجِتي  َفاأعِطِني  ِمنِّي،  َطَلْبَتها  الَِّتي  ِخْدَمِتي 
َفاُأعاِشَرها.«

َولِيَمَة  َواأقاَم  الَمنَطَقِة،  اأهِل  كُلَّ  ل�باُن  22َفَجَمَع 

ُعْرٍس. 23َوِفي الَمساِء اأَخَذ ل�باُن اْبَنَتُه لَيَئَة َواأحَضَرها 
ِزلَْفَة  خاِدَمَتُه  ل�باُن  24َواأعَطى  َفعاَشَرها.  لَِيعُقوَب، 
باِح اكَتَشَف  ل�ْبَنِتِه لَيَئَة لَِتُكوَن خاِدَمًة لَها. 25َوِفي الصَّ
َيعُقوُب اأنَّ الَمراأَة الَِّتي عاَشَرها ِهَي لَيَئُة. َفقاَل لِلاباَن: 
»ما َهذا الَِّذي َفَعْلَتُه بِي؟ اأما َخَدْمُتَك َسْبَع َسَنواٍت ِمْن 

اأجِل راِحيَل؟ َفِلماذا َخَدْعَتِني؟«
26َفقاَل ل�باُن: »لَيَس ِمْن عاَدتِنا ِفي َهِذِه الِبلاِد اأْن 

اُأْسُبوَع  ْغَرى َقبَل الُكْبَرى. 27َفاأْكِمْل  َج الِبْنَت الصُّ نَُزوِّ
َجَك  اُأَزوِّ بِاأْن  اأِعُد  َواأنا  الُكْبَرى.  َمَع  واِج  الزَّ احِتفال�ِت 

غَرى اأيضاً اإذا َخَدْمَتِني َسْبَع َسَنواٍت اُأْخَرى.« الصُّ
28َوَهَكذا َفَعَل َيعُقوُب. اإْذ اأكَمَل اُأْسُبوَع احِتفال�ِت 

اْبَنِتِه  ِمِن  ل�باُن  َجُه  َزوَّ َهذا  َوَبعَد  الُكْبَرى.  َمَع  واِج  الزَّ
راِحيَل  ل�ْبَنِتِه  بِْلَهَة  خاِدَمَتُه  ل�باُن  29َواأعَطى  راِحيَل. 
اأيضاً.  راِحيَل  َيعُقوُب  30َفعاَشَر  لَها.  خاِدَمًة  لَِتُكوَن 
َواأَحبَّ راِحيَل اأكَثَر ِمْن لَيَئَة. َواْشَتَغَل ِعنَد ل�باَن َسْبَع 

َسَنواٍت اُأْخَرى.

نموُّ عائلِة َيْعُقوب
31َوَراأى اهلُل اأنَّ لَيَئَة كانَْت َمْكُروَهًة، َفَمكََّنها ِمَن 

نجاِب. اأّما راِحيُل َفكانَْت عاِقراً. ال�إ
َراُأوَبْيَن، أ  ْتُه  َوَسمَّ َولَداً  َواأنَجَبْت  لَيَئُة  32َوَحِبَلْت 

آَن ل� ُبدَّ اأْن ُيِحبَِّني  َفَقْد قالَْت: »َراأى اهلُل َمَذلَِّتي. َوال�
َزوِجي!«

ًة اُأْخَرى َوَولََدْت َولَداً. َوقالَْت:  33ثُمَّ َحِبَلْت لَيَئُة َمرَّ

أ 32:29 َرأُوَبْين. معناه »هوذا اْبن!«

َُّه َسِمَع اأنِّي َمْكُروَهًة.«  أن »لََقْد اأعطانِي اهلُل َهذا الَولََد لِ�
ْتُه َشْمُعوَن. ب َفَسمَّ

ًة اُأْخَرى َوَولََدْت َولَداً. َفقالَْت:  34َوَحِبَلْت لَيَئُة َمرَّ

ِّي اأنَجْبُت  أن َة، لِ� »ل� ُبدَّ اأنَّ َزْوِجي َسَيَتَعلَُّق بِي َهِذِه الَمرَّ
ْتُه ل�ِوَي. ج لَُه َثلاَثَة اأول�ٍد.« َولَِهذا َسمَّ

ًة اُأْخَرى َوَولََدْت َولَداً. َفقالَْت:  35َوَحِبَلْت لَيَئُة َمرَّ

ْتُه َيُهوذا. د ثُمَّ َتَوقََّفْت  َة َساُأَسبُِّح اهلَل.« َوَسمَّ »َهِذِه الَمرَّ
نْجاِب. َعِن ال�إ

اأْبناًء 30  تُنِجُب  ل�  اأنَّها  راِحيُل  َراأْت  َولَّما 
َفقالَْت  اُأخِتها.  ِمْن  غاَرْت  لَِيعُقوَب، 

»! لَِيعُقوَب: »اأعِطِني اأبناَء، َواإلّ� ِمتُّ
2َفَغِضَب َيعُقوُب ِمْن راِحيَل. َوقاَل لَها: »اأاأنا اهلُل 

أْبناَء؟« الَِّذي َمَنَع َعْنِك ال�
اأماَمَك.  بِْلَهُة  خاِدَمِتي  »ها  راِحيُل:  3َفقالَْت 

َفعاِشْرها لَِكي َتِلَد لِي اْبناً، ه َفَيُكوُن لِي اأْبناٌء ِمْنها.«
َفعاَشَرها.  بِْلَهَة،  خاِدَمِتها  ِمْن  راِحيُل  َجْتُه  4َفَزوَّ

5َفَحِبَلْت بِْلَهُة َوَولََدْت لَِيعُقوَب َولَداً.

6َفقالَْت راِحيُل: »لََقْد َسِمَع اهلُل َصلاتِي َواأنَصَفِني 
ْتُه راِحيُل داَن. و اإْذ َرَزَقِني بَِولٍَد.« َولَِهذا َسمَّ

ًة اُأْخَرى َوَولََدْت  7َوَحِبَلْت بِْلَهُة، خاِدَمُة راِحيَل، َمرَّ

اُأخِتي  ِضدَّ  »جاَهْدُت  راِحيُل:  8َفقالَْت  ثانِياً.  َولَداً 
ْتُه راِحيُل نَْفتالِي. ز ِجهاداً َعِظيماً، َوفُْزُت.« َفَسمَّ

9َوَراأْت لَيَئُة اأنَّها لَْم َتُعْد تُنِجُب. َفاأَخَذْت خاِدَمَتها 

ِزلَْفُة، خاِدَمُة  َيعُقوَب. 10َفاأنَجَبْت  ِمْن  َجْتها  َوَزوَّ ِزلَْفَة 
لََسْعِدَي!«  »يا  لَيَئُة:  11َفقالَْت  َولَداً،  لَِيعُقوَب  لَيَئَة، 
ثانِياً.  َولَداً  لَيَئَة  اأنَجَبْت خاِدَمُة  12ثُمَّ  ْتُه جاَد. ح  َفَسمَّ
أنَّ الَفَتياِت سُتباِرُك لِي.«  13َوقالَْت لَيَئُة: »َهِنيئاً لِي، لِ�

َفاأْسَمْتُه اأِشيَر. ط

ب 33:29 شمعون. معناه »سماع.«

ج 34:29 الوي. معناه »َيقَتِرُن« اأْو »َيجَمُع.«

د 35:29 يهوذا. معناه »هو َيْحَمُد.«

ه 3:30 تلد لي اْبنًا. حرفياً »تضع اْبناً على ركبتّي.«

و 6:30 دان. معناه »اأدان.« اأْو »َقَضى.«

ز 8:30 نفتالي. معناه »كفاحي.«

ح 11:30 جاد. معناه »محظوظ.«

ط 13:30 أشير. معناه »ُمبارك.«
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َفَوَجَد  َراُأوَبْيُن  َخَرَج  الَقْمِح،  َحصاِد  اأيّاِم  14َوِفي 

ِه لَيَئَة. َفقالَْت  َبعَض اللُّّفاحِ أ ِفي الَحقِل. َفاأْحَضَرُه اإلَى اُأمِّ
اللُّّفاِح  ِمَن  َبعضاً  َفضِلِك  ِمْن  »اأعِطِني  لَِليَئَة:  راِحيُل 

الَِّذي َجَلَبُه اْبُنِك.«
15لَِكنَّ لَيَئَة قالَْت لَها: »األَْم َيكِفِك اأنَِّك اأَخْذِت 

َزْوِجي ِمنِّي؟ َفَهْل تُِريِديَن اأْن َتاأُْخِذي لُّفاَح اْبِني اأيضاً؟«
اللَّيَلَة  َهِذِه  َيعُقوُب  لُِيعاِشْرِك  َفقالَْت راِحيُل: »اإذاً 

ُمقابَِل لُّفاِح اْبِنِك.«
الَمساِء،  ِفي  الَحقِل  ِمَن  َيعُقوُب  َرِجَع  16َولَّما 

اللَّيَلَة،  ِعنِدي  »َسَتناُم  َوقالَْت:  لِِلقائِِه.  لَيَئُة  َخَرَجْت 
ِّي َدَفْعُت ُمقابَِل َذلَِك لُّفاَح اْبِني.« َفناَم َمَعها َيعُقوُب  أن لِ�

ِفي تِْلَك اللَّيَلِة.
َواأنَجَبْت  َفَحِبَلْت  لَيَئَة،  لَِصلاِة  اهلُل  17َواْسَتجاَب 

اهلُل  »اأعطانِي  لَيَئُة:  18َفقالَْت  لَِيعُقوَب.  َولَداً خاِمساً 
لَِزوِجَي.«  َزْوَجًة  خاِدَمِتي  اأعَطيُت  ِّي  أن لِ� ُمكاَفاأتِي، 

ْتُه َيّساَكَر. ب َفَسمَّ
َولَداً ساِدساً  َواأنَجَبْت  اُأْخَرى  ًة  َمرَّ لَيَئُة  19َوَحِبَلْت 

لَِيعُقوَب.
آَن  َوال� رائَِعًة.  َعِطيًَّة  اهلُل  لَيَئُة: »اأعطانِي  20َوقالَْت 

ْتُه  ِّي اأنَجْبُت لَُه اْبناً ساِدساً.« َفَسمَّ أن َسُيكِرُمِني َزوِجي، لِ�
َزُبولُوَن. ج 21َواأنَجَبْت لَيَئُة ِفيما َبْعُد بِْنتاً اأْسَمْتها ِديَنَة.

22ثُمَّ َتَذكََّر اهلُل راِحيَل َواْسَتجاَب لَِصلاتِها. َوَمكََّنها 

نجاِب. 23َفَحِبَلْت راِحيُل َوَولََدِت اْبناً. َفقالَْت:  ِمَن ال�إ
ُيوُسَف. د  ْتُه  24َوَسمَّ عاِرَي.«  َعنِّي  اهلُل  نََزَع  »لََقْد 

َوقالَْت: »لَيَت اهلَل َيِزيُدنِي اْبناً اآَخَر.«

َيْعُقوُب يخدُع البان
25َولَّما َولََدْت راِحيُل ُيوُسَف، قاَل َيعُقوُب لِلاباَن: 

»اْسَمْح لِي بِاأْن اأُعوَد اإلَى َبيِتي َواأْرِضي. 26َواْسَمْح لِي 
بِاأْن اآُخَذ َمِعي َزْوجاتِي َواأْبنائِي. لََقْد َخَدْمُتَك ُمقابَِلُهْم. 

أ 14:30 اللّفاح. نبات بري له فوائد طبية يسّمى »البيروح« اأيضاً 

و »السيدة الحسناء.« و »ورد الحب« وكان يعتقد اأن فيه شفاًء 
للعقم.

ب 18:30 يساكر. معناه »مكافاأة.«

ج 20:30 زبولون. معناه »مدح« اأْو »كرامة.«

د 24:30 يوسف. معناه »يضيف« اأْو »يزيد.«

ائَْذْن لِي َوَساأنَطِلُق. َفاأنَت َتعَلُم َكيَف َخَدْمُتَك.«
27َفقاَل لَُه ل�باُن: »لَيَتَك َتْرَضى َعنِّي. َقْد َتفاَءلُْت 

بِالَبَرَكِة، َفباَرَكِني اهلُل بَِسَبِبَك.« 28ثُمَّ قاَل: »قُْل َكْم 
، َواأنا َساأدَفُع لََك.« لََك َعَليَّ

َخَدْمُتَك  َكيَف  َتعَلُم  »اأنَت  َيعُقوُب:  لَُه  29َفقاَل 

َوَكيَف اعَتَنيُت بِماِشَيِتَك. 30َفما كاَن ِعنَدَك َقبَل اأْن 
َوَقْد باَرَكَك  َفَلَديَك َكِثيٌر.  آَن  ال� َواأّما  َقِليلاً،  اآتَِي كاَن 
اأجِل  لَِكْن َمَتى َساأعَمُل ِمْن  اهلُل ِفي كُلِّ ما َصَنَعَت. 

عائَِلِتي اأنا اأيضاً؟«
31َفقاَل ل�باُن: »ماذا تُِريُدنِي اأْن اُأعِطَيَك؟«

َفقاَل َيعُقوُب: »ل� اُأِريُد اأْن تُعِطَيِني َشيئاً. لَِكْن اإْن 
أْمَر ِمْن اأجِلَي، َفَساأْرَعى َواأحُرُس  َقِبْلَت اأْن َتْفَعَل َهذا ال�
ًة اُأْخَرى. 32َساأُمرُّ الَيْوَم َبيَن كُلِّ ماِشَيِتَك.  َمواِشَيَك َمرَّ
َوَساأنَتِقي كُلَّ شاٍة ُمَرقََّطٍة َوُمَخطََّطٍة، َوكُلَّ َحَمٍل اأْسَوَد 
َوَهذا  َوُمَخطََّطٍة.  ُمَرقََّطٍة  ِمعزاٍة  َوكُلَّ  الِحملاِن.  َبيَن 
َبْعُد  ِفيما  َعنِّي  نَزاَهِتي  33َوَسَتْشَهُد  اأجِرَي.  َيُكوُن 
َوُمَرقَّطاً  ُمَخطَّطاً  لَيَس  ما  َفُكلُّ  اأجِرَي.  ُد  َتَتَفقَّ ِعنَدما 
َبيَن الِمعَزى، َوكُلُّ ما لَيَس اأْسَوَد َبيَن الِخراِف َتِجُدُه 

ِعنِدي، َفُهَو ُيعَتَبُر َمْسُروقاً.«
ما  َحَسَب  أْمُر  ال� لَِيِتمَّ  »اتََّفْقنا!  ل�باُن:  34َفقاَل 

كُلِّ  بَِعزِل  الَيْوِم  َذلَِك  ِفي  قاَم  ل�باَن  35لَِكنَّ  قُْلَت.« 
الُمَخطََّطِة  الَماِعِز  َوكُلِّ  َوالُمَرقََّطِة،  الُمَخطََّطِة  التُُّيوِس 
الِحملاِن  َوكُلِّ  َبياٌض،  َعَليِه  ما  َوكُلِّ  َوالُمَرقََّطِة، 
ْوداِء. َواأْعطاها لَِبِنيِه. 36ثُمَّ اأَخَذ َهِذِه الَحيواناِت اإلَى  السَّ
َمكاٍن َيْبُعُد َمِسيَرَة َثلاَثِة اأيّاٍم َعْن َيعُقوَب. اأّما َيعُقوُب 

ى ِمْن َمواِشي ل�باَن. َفَبِقَي َوَرَعى ما َتَبقَّ
الَحْوِر  اأْشجاِر  ِمْن  َطِريًَّة  اأغصاناً  َيعُقوُب  37َفاأَخَذ 

َرها لَِتْظَهَر َعَليها ُخُطوٌط َبيضاَء.  لِْب. َوَقشَّ َواللَّْوِز َوالدُّ
ِعْنَد  الُقْطعاِن  اأماَم  َرها  َقشَّ الَِّتي  ال�أغصاَن  َوَضَع  38ثُمَّ 

الُقْطعاُن  َوكانَِت  الماِشَيُة.  َتْشَرُب  َحيُث  ال�أحواِض 
َتَتزاَوُج ِعنَدما َتاأْتِي لَِتْشَرَب. 39َفَلّما َتزاَوَجِت الُقْطعاُن 
َطًة  َوُمَنقَّ ُمَخطََّطًة  َمواِشَي  َولََدْت  ال�أغصاِن،  اأماَم 

َوُمَرقََّطًة.
40َوَهَكذا زاَوَج َيعُقوُب ال�أغناَم، ثُمَّ َفَصَل ال�أغناَم 

الُمَخطََّطَة ِمَن الَقِطيِع، َفَكثََّر بَِذلَِك َقِطيَعُه. َولَْم َيَضْع 
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الَقِويَُّة  ال�أغناُم  كانَِت  41َفَلّما  َقِطيِعِه.  َمَع  ل�باَن  َغَنَم 
َتَتزاَوُج، كاَن َيعُقوُب َيَضُع ال�أغصاَن اأماَمها ِفي اأحواِض 
قاَيِة، لَِكي َتَتزاَوَج اأماَم ال�أغصاِن. 42لَِكنَُّه لَْم َيُكْن  السِّ
الَقِطيِع،  ِفي  عيَفِة  الضَّ ال�أغناِم  اأماَم  ال�أغصاَن  َيَضُع 
َوَموالِيُد  ل�باَن،  نَِصيِب  ِمْن  عيَفِة  الضَّ َموالِيُد  َفصاَرِت 
َغِنّياً  َيعُقوُب  43َفصاَر  َيعُقوَب.  نَِصيِب  ِمْن  الَقِويَِّة 
ِجّداً. اإْذ كانَْت لََديِه َمواٍش َكِثيَرٌة، َوُخّداٌم َوخاِدماٌت، 

َوِجماٌل َوَحِميٌر.

ُهروُب َيْعُقوب

اأْبناُء ل�باَن: »لََقِد 31  َوَسِمَع َيعُقوُب ما قالَُه 
أبِينا.  لِ� اْسَتولَى َيعُقوُب َعَلى كُلِّ ما كاَن 
أبِينا.« 2َول�َحَظ َيعُقوُب  َوَجَمَع كُلَّ َثْرَوتِِه ِمّما كاَن لِ�
الّسابِِق.  ِفي  كانَْت  َكما  َتُعْد  لَْم  اإلَيِه  ل�باَن  نَْظَرَة  اأنَّ 
َواأهِلَك.  اآبائَِك  اأْرِض  اإلَى  »ُعْد  لَِيعُقوَب:  اهلُل  3َفقاَل 

َوَساأكُوُن َمَعَك.«
َوَدعاُهما  َولَيَئَة  َطَلِب راِحيَل  َيعُقوُب ِفي  4َفاأْرَسَل 

اإلَى الَحقِل َحيُث قُْطعانُُه. 5َوقاَل لَُهما: »ل�َحْظُت اأنَّ 
نَْظَرَة اأبِيُكما اإلَيَّ لَْم َتُعْد َكما ِفي الّسابِِق. َولَِكنَّ اإلََه اأبِي 
كاَن َوما َيزاُل َمِعي. 6اأنُتما َتْعِرفاِن اأنِّي َخَدْمُت اأباكُما 
ِني َوَغيََّر اأجِرَي َعَشَر َمّراٍت. لَِكنَّ  تِي، 7َوُهَو َغشَّ بُِكلِّ قُوَّ

اهلَل لَْم َيسَمْح لَُه بِاأْن ُيْؤِذَيِني.
َسَتُكوُن  الُمَرقََّطُة  ›الَمواِشي  ل�باُن:  قاَل  ْن  8»َفاإ

اأجَرَك،‹ ِحيَنِئٍذ، كانَْت كُلُّ الُقْطعاِن َتِلُد ِصغاراً ُمَرقََّطًة. 
َواإْن قاَل: ›الَمواِشي الُمَخطََّطُة َسَتُكوُن اأجَرَك.‹ ِحيَنِئٍذ، 
اهلُل  9َفَنَزَع  ُمَخطََّطًة.  َتِلُد ِصغاراً  الُقْطعاِن  كانَْت كُلُّ 

َمواِشَي اأبِيُكما َواأعطاها لِي.
10»َوِفي َوْقِت َتزاُوِج الَقِطيِع، َرَفْعُت نََظِري َوَراأيُت 

َتَتزاَوُج ُمَخطََّطٌة  الَِّتي كانَْت  التُُّيوَس  اأنَّ  َراأيُت  ُحْلماً. 
ُحْلٍم  ِفي  اهلِل  َملاُك  اإلَيَّ  11ثُمَّ جاَء  َوُمَرقََّطٌة.  َطٌة  َوُمَنقَّ

َوقاَل: ›يا َيْعُقوُب!‹
»َفُقْلُت: ›َسْمعاً َوطاَعًة.‹

اأنَّ  َكيَف  َوانُظْر  َعيَنيَك  ›اْرَفْع  الَملاُك:  12»َفقاَل 

َطٌة َوُمَرقََّطٌة. َفَقْد  كُلَّ التُُّيوِس الُمَتزاِوَجِة ُمَخطََّطٌة َوُمَنقَّ
َراأيُت كُلَّ ما َفَعَلُه ل�باُن بَِك، 13اأنا اإلَُه َبيِت اإيَل َحيُث 

آَن قُْم َواْتُرْك َهذا  َكرَّْسَت َعُموداً َونََذْرَت لِي نَْذراً. َفال�
الَمكاَن َوُعْد اإلَى اأْرِض اأهِلَك.‹«

14َفاأجاَبْتُه راِحيُل َولَيَئُة: »األََعلَّ لَنا نَِصيباً اأْو ِميراثاً 

ِفي َبيِت اأبِينا؟ 15األ� َيعَتِبُرنا َغِريَبَتيِن؟ فَقْد باَعنا َواْسَتولَى 
َعَلى الَمْهِر الَِّذي ُدِفَع ِفينا. 16َفُكلُّ الثَّْرَوِة الَِّتي اْسَتعاَدها 
قاَل  َكما  اْعَمْل  آَن  َفال� أْبنائِنا.  َولِ� لَنا  ِهَي  اأبِينا  ِمْن  اهلُل 

لََك اهلُل!«
17َفاْسَتَعدَّ َيعُقوُب َواأرَكَب اأْبناَءُه َوَزْوجاتِِه الِجماَل. 

ُمقَتَنياتِِه. ساَق كُلَّ َشيٍء  َوكُلَّ  َمواِشيِه  18َوساَق كُلَّ 

اأراَم،  اَن  َفدَّ ِفي  َعَليها  َحَصَل  الَِّتي  َوالماِشَيَة  اْقَتناُه، 
لَِيْذَهَب اإلَى اأبِيِه اإْسحاَق ِفي اأْرِض َكْنعاَن.

وَف َعْن َغَنِمِه.  19َوكاَن ل�باُن َقْد َذَهَب لَِيِجزَّ الصُّ

َفَسَرَقْت راِحيُل َتماثِيَل اأبِيها.
ُيْخِبْرُه  لَْم  اإْذ  أراِميَّ  ال� ل�باَن  َيْعُقوُب  20َوَخَدَع 

بَِرحيِلِه، 21َبْل َهَرَب بُِكلِّ ما كاَن لَُه. َوانَطَلَق َيْعُقوُب 
َوَعَبَر نَْهَر الُفراِت، قاِصداً اأْرَض ِجْلعاَد الَجَبِليَِّة.

َقْد  َيْعُقوَب  بِاأنَّ  ل�باُن  اُأْخِبَر  الثّالِِث  الَيْوِم  22َوِفي 

َسْبَعِة  َة  َول�َحَقُه ُمدَّ َمَعُه  اأْقِرباَءُه  َهَرَب. 23َفاأَخَذ ل�باُن 
اهلُل  الَجَبِليَِّة. 24َوجاَء  ِجْلعاَد  ِفي  اأدَرَكُه  اأْن  اإلَى  اأيّاٍم، 
أراِميَّ ِفي ُحْلٍم ِفي تِْلَك اللَّيَلِة. َوقاَل اهلُل  اإلَى ل�باَن ال�

َد َيْعُقوَب بِاأيَِّة َكِلَمٍة!« لِلاباَن: »احَتِرْس ِمْن اأْن تَُهدِّ

البحُث عِن الّتماثيِل المسروقة
َخيَمَتُه  َيعُقوُب  َونََصَب  َيعُقوَب.  ل�باُن  25َفاأدَرَك 

َعَلى الَجَبِل. َونََصَب ل�باُن َخيَمَتُه ِفي ِجْلعاَد الَجَبِليَِّة.
َفَعْلَتُه؟  الَِّذي  َهذا  »ما  لَِيعُقوَب:  ل�باُن  26َفقاَل 

اأِسيَرتا َحرٍب.  اأنَُّهما  لَْو  اْبَنَتيَّ َكما  َواأَخْذَت  َخَدْعَتِني 
27َفِلماذا َهَرْبَت ِسّراً َوَخَدْعَتِني َولَْم تُخِبْرنِي؟ لَْو اأخَبْرَتِني 

ْعُتَك بَِفَرٍح َواأغاٍن َوُدفُوٍف َوَقياثيَر. 28لَْم َتْسَمْح لِي  لََودَّ
َهذا  َوكاَن  الَوداِع،  قُبَلَة  َوبِْنَتيَّ  اأحفاِدَي  بَِتْقِبيِل  َحتَّى 
لَِكْن  اإيذاَءَك.  اأنِوي  اأنِّي كُْنُت  ِمْنَك. 29اُأْقِسُم  ُحْمقاً 
اإلَُه اأبِيَك، َوقاَل لِي: ›احَتِرْس ِمْن  َظَهَر لِي لَيَلَة اأْمٍس 
غاَدْرَت  اأنَت  آَن  30َوال� َكِلَمٍة!‹  بِاأيَِّة  َيْعُقوَب  َد  تَُهدِّ اأْن 
ََّك اْشَتْقَت اإلَى َبيِت اأبِيَك، لَِكْن لِماذا َسَرْقَت اأْوثاَن  أن لِ�

َبيِتي؟«
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31َفَردَّ َيعُقوُب َعَلى ل�باَن َوقاَل: »غاَدْرُت ُدوَن اأْن 

ِّي ِخْفُت اأْن َتاأُْخَذ اْبَنَتيَك ِمنِّي. 32لَِكْن اإْن  أن اُأْخِبَرَك لِ�
َوَجْدَت اأْوثانََك َمَع اأَحٍد، َفَسُيْقَتُل، اأيّاً كاَن. َواأنا اأقُوُل 
لََك َعَلى َمْسَمٍع ِمْن اأْقِربائِنا: اأِشْر اإلَى اأيِّ َشيٍء َمِعي 
َوقُْل اإنَُّه لََك، ِحيَنِئٍذ، َيْرِجُع اإلَيَك.« لَِكنَّ َيعُقوَب لَْم 

أوثاَن. َيُكْن َيعَلُم اأنَّ راِحيَل ِهَي الَِّتي َسَرَقِت ال�
لَيَئَة  َوَخيَمِة  َيعُقوَب  َخيَمِة  اإلَى  ل�باُن  33َفَدَخَل 

َدَخَل  ثُمَّ  أْوثاَن.  ال� َيِجِد  لَْم  لَِكنَُّه  الخاِدَمَتيِن،  َوَخيَمِة 
اإلَى َخيَمِة راِحيَل. 34َوكانَْت راِحيُل َقْد اأَخَذْت اأْوثاَن 
الَبيِت َوَوَضَعْتها ِفي َسْرِج الَجَمِل الَِّذي كانَْت َتجِلُس 

أْوثاَن. َعَليِه. َوَفتََّش ل�باُن الَخيَمَة كُلَّها َفَلْم َيِجِد ال�
يا  ِمنِّي  َتغَضْب  »ل�  أبِيها:  لِ� راِحيُل  35َفقالَْت 

َسيِِّدي، َفاأنا ل� اأْسَتِطيُع الُوقُوَف اأماَمَك. اإْذ َعَليَّ العاَدُة 
ْهِريَُّة.« َفَفتََّش ل�باُن، لَِكنَُّه لَْم َيِجْد اأْوثاَن َبيِتِه. الشَّ

36َفَغِضَب َيعُقوُب َوَوبََّخ ل�باَن. َوقاَل لِلاباَن: »اأيََّة 

ساَءُة الَِّتي اأَساأُْت بِها اإلَيَك،  َجِريَمٍة ارَتَكْبُت؟ َوما ِهَي ال�إ
اأغراِضي.  كُلَّ  َفتَّْشَت  37لََقْد  تُطاِرُدنِي؟  ِجْئَت  َحتَّى 
َفَهْل َوَجْدَت َبيَنها َشيئاً ِمْن ُمقَتَنياِت َبيِتَك؟ اإْن َوَجْدَتُه، 
َبيَننا.  َولَْيحُكُموا  َواأْقِربائَِك.  اأْقِربائِي  اأماَم  ُهنا  َفَضْعُه 
38كُْنُت َمَعَك ِعْشِريَن عاماً َولَْم تُجِهْض ِفيها نِعاُجَك 

39َولَْم  قُْطعانَِك.  ِكباِش  ِمْن  َيْوماً  اآكُْل  َولَْم  َوِمعاُزَك. 
اُأحِضْر لََك َيْوماً َراأْساً ِمْن ماِشَيِتَك افَتَرَسْتُه الُوُحوُش، َبْل 
ُض لََك الَخساَرَة ِمنِّي ِعنَدما كُْنَت َتطلُُبها.  كُْنُت اُأَعوِّ
َهَكذا:  40ِعْشُت  َونَهاراً.  لَيلاً  ْلِب  لِلسَّ َتَعرَّْضُت  َوَقْد 
لَيلاً.  الَبْرِد  َوِمَن  نَهاراً،  الَحرِّ  ِمَن  تُْمَتصُّ  تِي  قُوَّ كانَْت 
41كُْنُت  َمواِشيَك.  َعَلى  ِحْرصاً  النَّْوِم  َطْعَم  اأُذْق  َولَْم 
َنواِت الِعْشِريَن اأعَمُل َكَعْبٍد،  ِفي َبيِتَك َطواَل َهِذِه السَّ
ُمقابَِل  َسَنواٍت  َوِستَّ  اْبَنَتيَك  ُمقابَِل  َسَنًة  َعْشَرَة  اأْرَبَع 
َغَنِمَك. َوَغيَّْرَت اأجِرَي َعَشَر َمّراٍت. 42لَِكنَّ اإلََه اأبِي، 
اإلََه اإْبراِهيَم، َوَمهاَبُة اإْسحاَق، أ كاَن َمِعي. َولَول� َذلَِك 
أْرَسْلَتِني فاِرَغ الَيَديِن. َراأى اهلُل ِضيِقي َوَتَعِبي. َولَِهذا  ل�

َوبََّخَك اهلُل لَيَلَة اأْمِس.«
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عهُد َيْعُقوَب َوالبان
43َفاأجاَب ل�باُن: »هاتاِن اْبَنتاَي، َوُهؤل�ِء الِغلماُن 

ماذا  لَِكْن  لِي.  ُهَو  َتراُه  ما  َوكُلُّ  َغَنِمي،  َوالَغَنُم  لِي، 
؟ 44َفَتعاَل َولَْنْقَطْع  َعسانِي اأْفَعُل الَيْوَم بِاْبَنَتيَّ َواأول�ِدِهنَّ
َبيِني  شاِهداً  الَعْهُد  َهذا  َولَْيُكْن  َعْهداً.  َواأنَْت  اأنا 

َوَبيَنَك.«
46ثُمَّ  َعُموداً.  َونََصَبُه  َحَجراً،  َيعُقوُب  45َفاأَخَذ 

َفاأَخُذوا  ِحجاَرًة!«  »اْجَمُعوا  أْقِربائِِه:  لِ� َيعُقوُب  قاَل 
بِجانِِب  َمَعاً  اأَكلُوا  ثُمَّ  َكْوَمًة.  ِمْنها  َوَجَعلُوا  ِحجاَرًة 
َيَجْر  الَمكاَن  َذلَِك  ل�باُن  ى  47َوَسمَّ الِحجاَرِة.  َكْوَمِة 

َسْهُدوثا. ب َوَسّماُه َيعُقوُب َجْلِعيَد. ج
الِحجاَرِة  »َكْوَمُة  لَِيْعُقوَب:  ل�باُن  قاَل  48َفَقْد 

َهِذِه َتْشَهُد الَيْوَم َبيِني َوَبيَنَك.« لَِذلَِك ُدِعَي الَموِضُع 
َجْلِعيُد.

أنَّ ل�باَن قاَل:  49َوُدِعَي الَمكاُن اأيضاً ِمْصفاَة، د لِ�

آَخِر،  ال� َعِن  اأَحُدنا  َيْفَتِرُق  ِعنَدما  ِكَلينا  اهلُل  »لُِيراِقِب 
. َفاهلُل  ْج َعَلْيِهنَّ َوَيحُكْم َبيَننا. 50َفلا تُؤِذ َبناتِي، َول� َتَتَزوَّ

شاِهٌد َبيِني َوَبيَنَك، َحتَّى لَْو لَْم َيُكْن َمَعنا اأَحٌد.«
51َوقاَل ل�باُن لَِيعُقوَب: »ها َكْوَمُة الِحجاَرِة َوالَعُموُد 

َبيَننا. 52َهِذِه الَكْوَمُة شاِهَدٌة َوَهذا الَعُموُد شاِهٌد َعَلى 
َواأنََّك  يذائَِك،  ل�إ اإلَيَك  الَكْوَمَة  َهِذِه  اأَتَخطَّى  لَْن  اأنِّي 
يذائِي.  ل�إ اإلَيَّ  الَعُموَد  َوَهذا  الَكْوَمَة  َهِذِه  َتَتَخطَّى  لَْن 

53َولَْيحُكْم َبيَننا اإلَُه اإْبراِهيَم َواإلَُه ناُحوَر اإلَُه اأبِيِهما.«

َم  ثُمَّ َحَلَف َيعُقوُب بَِمهاَبِة اإْسحاقَ ه اأبيِه. 54َوَقدَّ
َفاأَكلُوا  الطَّعاِم.  اإلَى  اأْقِرباَءُه  َوَدعا  الَجَبِل.  َعَلى  َذبِيَحًة 
الباِكِر،  باِح  الصَّ 55َوفي  الَجَبِل.  َعَلى  لَيَلَتُهْم  َوباتُوا 
َعاَد  ثُمَّ  َوباَرَكُهْم،  َوَبناتِِه  اأْحفاَدُه  َوَقبََّل  ل�باُن  اْسَتيَقَظ 

اإلَى َبيِتِه.

ب 47:31 َيَجْر َسْهُدوثا. عبارة اآرامية تعني »كومة العهد.«

العبرية »كومة  في  وتعني  لجلعاد.  اآخر  اْسم  جلعيد.  ج 47:31 

العهد.«
د 49:31 مصفاة. اأي مكان المراقبة.
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َيْعُقوُب يستعّد للقاِء ِعيُسو

َملائَِكُة 32  َول�َقْتُه  َطِريَقُه  َفواَصَل  َيعُقوُب  اأّما 
»َهذا  قاَل:  َيعُقوُب  َراآُهْم  2َفَلّما  اهلِل. 

ى َذلَِك الَمكاَن َمَحنايَِم. أ ُمَعْسَكُر اهلِل!« َفَسمَّ
ِعيُسو  اأِخيِه  اإلَى  ُرُسلاً  اأماَمُه  َيعُقوُب  اأْرَسَل  3ثُمَّ 

ِفي اأْرِض َسِعيَر، ِفي ُحُقوِل اأُدوَم. 4َواأْوصاُهْم: »قُولُوا 
لَِسيِِّدي ِعيُسو: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه َيْعُقوُب، خاِدُمَك: 
آِن. 5َوِعْنِدي  ْبُت ِعْنَد ل�باَن، َوَبِقيُت ُهناَك اإلَى ال� َتَغرَّ
اأْرَسْلُت  َوَقْد  َوخاِدماٌت.  َوُخّداٌم  َوَغَنٌم،  َوَحِميٌر  َبَقٌر 

ُأْخِبَرَك َهذا، لََعلِّي اأحَظى بِِرضاَك.‹« لِ�
6َوعاَد الرُُّسُل اإلَى َيعُقوَب َوقالُوا: »لََقْد َذَهْبنا اإلَى 

اأِخيَك ِعيُسو. َوُهَو اأيضاً قاِدٌم لِِلقائَِك، َوَمَعُه اأْرَبُع ِمَئِة 
َم َجماَعَتُه  َرُجٍل.« 7َفخاَف َيعُقوُب َوَتضاَيَق ِجّداً. َوَقسَّ
َمجُموَعَتيِن.  اإلَى  َوالِجماَل  َوالَبَقَر  َوالَغَنَم  َمَعُه  الَِّذيَن 
8اإْذ قاَل ِفي نَْفِسِه: »اإذا َهَجَم ِعيُسو َعَلى الَمجُموَعِة 

ُأولَى َواأهَلَكها، َسَتنُجو الثّانَِيُة.« ال�
اإلََه  َويا  اإْبراِهيَم!  اأبِي  اإلََه  »يا  َيعُقوُب:  َصلَّى  9ثُمَّ 

اإْسحاَق اأبِي! اأنَت قُْلَت لِي، يا اهلُل: ›ُعْد اإلَى اأهِلَك 
َواإلَى عائَِلِتَك، َواأنا َساأْصَنُع َمَعَك َخيراً.‹ 10اأنا لَْسُت 
َجِديراً بُِكلِّ اأعماِل لُطِفَك َوَوفائَِك الَِّتي َصَنْعَتها َمِعي 
لَْم  ٍة،  َمرَّ ِل  أوَّ لِ� ُأْرُدنِّ  ال� نَْهَر  َعَبْرُت  ِعنَدما  َعْبَدَك.  اأنا، 
بُِمَعْسَكَريِن.  اأُعوُد  اأنا  َوها  َعصاَي،  اإلّ�  لََديَّ  َتُكْن 
11َفَخلِّْصِني ِمْن َيِد اأِخي ِعيُسو. َفاأنا اأخَشى اأْن َياأْتَِي 

أْبناِء. 12اأنَْت  ُأمَّهاِت َمَع ال� َوَيْقُتَلِني، َواأْن َيْقُتَل َحتَّى ال�
قُْلَت: ›َساأْصَنُع َمَعَك َخيراً، َوَساأجَعُل نَسَلَك بَِعَدِد َرمِل 

الَبْحِر، الَِّذي ل� ُيحَصى لَِكْثَرتِِه.‹«
13َوباَت َيعُقوُب تِْلَك اللَّيَلَة ُهناَك. ثُمَّ انَتَقى ِمّما 

أِخيِه ِعيُسو: 14ِمَئَتي َعْنَزٍة، َوِعْشِريَن  َحَصَل َعَليِه َهِديًَّة لِ�
ناَقًة  15َثلاثِيَن  َكْبشاً.  َوِعْشِريَن  نَعَجٍة،  َوِمَئَتي  َتيساً، 
َوِعْشِريَن  َثْوراً،  َواأْرَبِعيَن  َبَقَرًة  َواأْرَبِعيَن  اأول�ِدها،  َمَع 
ِفي  َوْحَدُه  َقِطيٍع  كُلَّ  16َوَوَضَع  َحِميٍر.  َوَعْشَرَة  اأتاناً 
»اْسِبُقونِي،  لُِخّداِمِه:  قاَل  ثُمَّ  ُخّداِمِه.  اأَحِد  ُعْهَدِة 
َواْتُركُوا َمساَفًة َبيَن َقِطيٍع َوَقِطيٍع.« 17َواأْوَصى َيعُقوُب 

أ 2:32 محنايم. اأي ُمخيَّمان اأْو ُمعسَكران.

اأِخي ِعيُسو،  لَُه: »ِعنَدما ُيلاِقيَك  َل َوقاَل  أوَّ خاِدَمُه ال�
َولَِمْن  اأنَت ذاِهٌب؟  اأيَن  َواإلَى  َسيُِّدَك!  َوَيْساألَُك: ›َمْن 
َهِذِه الَحيواناُت الَِّتي اأماَمَك؟‹ 18َفُقْل لَُه: ›اإنَّها لَِعْبِدَك 
ِعيُسو.  َسيِِّدي  يا  اإلَيَك،  ُمْرَسَلٌة  َهِديٌَّة  َوِهَي  َيعُقوَب، 

َوها ُهَو اآٍت َخْلِفي.‹«
الثّالَِث  ثُمَّ  الثّانِي  خاِدَمُه  َيعُقوُب  اأْوَصى  19ثُمَّ 

َوَجِميَع الُخّداِم الَِّذيَن كانُوا َيتَبُعوَن الُقطعاَن َوقاَل لَُهْم: 
َتِجُدونَُه. 20َوقُولُوا  لِِعيُسو ِعنَدما  نَْفَسُه  الَكلاَم  »قُولُوا 

لَُه: ›ها ُهَو خاِدُمَك َيعُقوُب اآٍت َخْلَفنا.‹«
َفَقْد قاَل َيعُقوُب ِفي نَْفِسِه: »َساأْسَتْرِضيِه بِالَهِديَِّة 
الَِّتي َتْسِبُقِني. َوَساأراُه ِفيما َبْعُد َوْجهاً لَِوجٍه. َفِحيَنِئٍذ، 

ُربَّما اأحَظى بِِرضاُه.«
21َفَمَضِت الَهِديَُّة اأماَم َيعُقوَب. اأّما َيْعُقوُب َفاأمَضى 

تِْلَك اللَّيَلَة ِفي الُمَخيَِّم.
َوُخّداَمُه  َزْوَجَتيِه  َواأَخَذ  قاَم  اللَّيَلِة  تِْلَك  22َوِفي 

23اأَخَذُهْم  الَمعَبِر.  ِعْنَد  َيبُّوَق،  نَُهيَر  َوَعَبَر  َوخاِدماتِِه 
َواأْرَسَلُهْم َعْبَر الواِدي، َواأْرَسَل اأيضاً كُلَّ ما كاَن لَُه.

َيْعُقوُب ُيجاهُد مَع اهلل
َمَعُه  اإنْساٌن  َوَتصاَرَع  َوحَدُه.  َفَبِقَي  َيعُقوُب  24اأّما 

نْساُن اأنَُّه ل�  ُهناَك َحتَّى ُطلُوِع الَفْجِر. 25َفَلّما َراأى ال�إ
َيْقِدُر َعَلى َيْعُقوَب، َضَرَب ِمْفَصَل َفخِذ َيعُقوَب فانَخَلَع 

َوُهَو ُيصاِرُعُه.
26ثُمَّ قاَل لَِيْعُقوَب: »اأطِلْقِني، َفها الَفْجُر َيْبُزُغ.« 

َفقاَل َيعُقوُب: »لَْن اُأطِلَقَك َحتَّى تُباِرَكِني!«
»اْسِمي  َفقاَل:  اْسُمَك؟«  لَِيعُقوَب: »ما  27َفقاَل 

َيعُقوُب.«
َبْل  َبْعُد،  ِفيما  َيعُقوَب  تُدَعى  »لَْن  لَُه:  28َفقاَل 

النّاِس،  َوَمَع  اهلِل  َمَع  جاَهْدَت  َفاأنَت  اإْسرائِيَل. ب 
َوفُْزَت.«

َفقاَل:  بِاْسِمَك.«  »اأخِبْرنِي  َيعُقوُب:  29َفَساألَُه 

»لِماذا َتساأُل َعِن اْسِمي؟« ثُمَّ باَرَكُه ُهناَك.

ب 28:32 إسرائيل. ومعناه »ُيجاهد هلل« اأْو »يجاهد مع اهلل« 

اأْو »اهلل يجاهد.«
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ى َيعُقوُب الَمكاَن َفِنيِئيَل. أ اإْذ قاَل: »لََقْد  30َوَسمَّ

َحياتِي.«  َعَلى  اأبَقى  لَِكنَُّه  لَِوجٍه،  َوجهاً  اهلَل  َراأيُت 
ْمُس َعَليِه َوُهَو مارٌّ بَِفِنيِئيَل. َوكاَن َيعُرُج  31َواأْشَرَقِت الشَّ

َياأْكُلُوَن  ل�  اإْسرائِيَل  َبِني  َفاإنَّ  32َولَِهذا  َفخِذِه.  بَِسَبِب 
أنَّ  اإلَى َهذا الَيْوِم، لِ� الَعَضَلَة الَّتي َعَلى ِمْفَصِل الَفخِذ 

َيعُقوَب ُضِرَب َعَلى َعَضَلِة ِمفَصِل َفخِذِه.

لقاُء َيْعُقوَب َوِعيُسو

َمَع 33  بِِعيُسو قاِدٌم  ذا  َفاإ نََظَرُه،  َيعُقوُب  َوَرَفَع 
لَيَئَة  َبيَن  ال�أطفاَل  َم  َفَقسَّ َرُجٍل.  ِمَئِة  اأْرَبِع 
ل�ً،  َوراِحيَل َوالخاِدَمَتيِن. 2َفَوَضَع الخاِدَمَتيِن َواأْبناَءُهنَّ اأوَّ

. ثُمَّ لَيَئَة َواأْبناَءها، ثُمَّ راِحيَل َوُيوُسَف اآِخَر الُكلِّ
اإلَى  َوانَحَنى  بَِنْفِسِه،  َمُهْم  َتَقدَّ َذلَِك  َبعَد  3لَِكنَُّه 

أْرِض َسْبَع َمّراٍت َبيَنما كاَن َيْقَتِرُب ِمْن اأِخيِه. ال�
َقُه  َوَطوَّ َوعانََقُه،  لُِملاقاتِِه،  َرَكَض  ِعيُسو  4لَِكنَّ 

بِِذراَعيِه، َوَقبََّلُه، َفَبَكيا َمعاً. 5ثُمَّ َرَفَع ِعيُسو نََظَرُه. َفَراأى 
النِّساَء َوال�أطفاَل. َفقاَل: »َمْن َهُؤل�ِء الَِّذيَن َمَعَك؟«

اأعطاُهُم  الَِّذيَن  أْبناُء  ال� َيعُقوُب: »َهُؤل�ِء ُهُم  َفقاَل 
اهلُل لِي، اأنا خاِدَمَك.«

ِعيُسو  ِمْن  َواأْبناُؤُهما  الخاِدَمتاِن  اقَتَرَبِت  6ثُمَّ 

َوانَحُنوا. 7ثُمَّ اْقَتَرَبْت لَيَئُة َواأْبناُؤها َوانَحُنوا. ثُمَّ اقَتَرَب 
ُيوُسُف َوراِحيُل َوانَحَنيا.

َهِذِه  ْرسالَِك كُلَّ  بِاإ َقَصْدَت  ِعيُسو: »ماذا  8َفقاَل 

الَجماَعِة الَِّتي قاَبْلُتها؟«
يا  بِِرضاَك،  اأْحظى  اأْن  »اأَرْدُت  َيعُقوُب:  َفقاَل 

َسيِِّدي.«
فاْبِق  اأِخي!  يا  9َفقاَل ِعيُسو: »ِعنِدي ما َيكِفي، 

ما لََك ِعنَدَك.«
10َفقاَل َيعُقوُب: »ل�! اإْن كُْنَت راِضياً َعنِّي، فاْقَبْل 

. َبعَد اأْن َرِضيَت َعنِّي صاَر النََّظُر  َهِذِه الَهِديََّة ِمْن َيَديَّ
اإلَى َوجِهَك ِعنِدي اأْشَبَه بِالنََّظِر اإلَى َوجِه اهلِل. 11فاْقَبِل 
َمِعي،  َكِريماً  اهلُل  َفَقْد كاَن  لََك.  َجَلْبُتها  الَِّتي  الَهِديََّة 

أ 30:32 َفِنيِئيل. معناه »وجه اهلل.«

ِعيُسو،  َعَلى  َيعُقوُب  َواألَحَّ  اُأِريُد.«  ما  كُلَّ  َواأعطانِي 
َفَقِبَلها.

12َوقاَل ِعيُسو: »َهّيا نَمِض ِفي َطريِقنا، َوَساأْذَهُب 

َمَعَك.«
13لَِكنَّ َيعُقوَب قاَل لَُه: »اأنَت َتعَلُم يا َسيِِّدي اأنَّ 

َقَلٍق  َمْصَدُر  الُمْرِضَعَة  الَمواِشَي  َواأنَّ  َتِعُبوَن،  ال�أطفاَل 
ذا اأرَهْقُتها َكِثيراً ِفي َيْوٍم واِحٍد، َفَسَتُموُت كُلُّها.  لِي. َفاإ
14فاْسِبْق يا َسيِِّدي خاِدَمَك. اأّما اأنا َفَساأِسيُر بُِبطٍء َعَلى 

ُسْرَعِة الَبَقِر الَِّتي اأماِمي، َوُسْرَعِة ال�أطفاِل، اإلَى اأْن اأِصَل 
اإلَيَك يا َسيِِّدي ِفي َسِعيَر.«

ِعنَدَك  اأْتُرَك  اأْن  اإذاً  لِي  »اْسَمْح  ِعيُسو:  15َفقاَل 

َبْعَض الَِّذيَن َمِعي.«
يا  ُه  اأْسَتِحقُّ ل�  لُْطٌف  »َهَذا  َيعُقوُب:  َفقاَل 

َسيِّدي.«
َسِعيَر.  اإلَى  ُمتَِّجهاً  الَيْوِم  َذلَِك  ِفي  ِعيُسو  16َفعاَد 

لَِنْفِسِه  َوَبَنى  ُسكُّوَت  َبْلَدِة  اإلَى  َفَذَهَب  َيعُقوُب  17اأّما 

َبيتاً ُهناَك. َوَصَنَع اأيضاً ِخياماً لِِحماَيِة َمواِشيِه. َفُدِعَي 
َذلَِك الَمكاُن ُسكُّوَت. ب

لاَمِة اإلَى َمِديَنِة َشِكيَم ج ِفي  18َوَوَصَل َيعُقوُب بِالسَّ

َيْعُقوُب  َوَخيََّم  اأراَم.  اَن  َفدَّ ِمْن  لَّما جاَء  َكْنعاَن  اأْرِض 
اأماَم الَمِديَنِة. 19َواْشَتَرى َيعُقوُب ُجزءاً ِمَن الَحقِل الَِّذي 
نََصَب ِفيِه َخيَمَتُه ِمْن اأول�ِد َحُموَر َوالِِد َشِكيَم، بِِمَئِة 
ِة. 20َوَبَنى َمذَبحاً ُهناَك َوَسّماُه اإيَل، د  ِقطَعٍة ِمَن الِفضَّ

اإلََه اإْسرائِيَل.

االعتداُء على ِديَنة

لَِتَرى 34  َوَيعُقوَب  لَيَئَة  اْبَنُة  ِديَنُة  َوَخَرَجْت 
ْبِن  َشِكيُم  2َفَراآها  الَمنَطَقِة.  تِْلَك  َبناِت 
َحُموَر، َرئِيَس تِْلَك الَمنَطَقِة، َفاأْمَسَك بِها َواغَتَصَبها. 
3لَِكنَُّه َتَعلََّق بِِديَنَة اْبَنِة َيعُقوَب. اأَحبَّ الَفتاَة َوكاَن َرِقيقاً 

َهِذِه  ِمْن  ْجِني  أبِيِه َحُموَر: »َزوِّ لِ� َمَعها. 4َفقاَل َشِكيُم 
الِبْنِت!«

وت. بلدة شرق نهر ال�أردن. تعني »ُمخّيم مؤقت.« ب 17:33 ُسكُّ

ج 18:33 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

د 20:33 إيل. من اأْسماء اهلل في اللغة العبرية.
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5َوَسِمَع َيعُقوُب اأنَّ َشِكيَم اعَتَدى َعَلى اْبَنِتِه ِديَنَة. 

اأْن  اإلَى  فانَتَظَر  الَحقِل،  ِفي  الماِشَيِة  َمَع  اأول�ُدُه  َوكاَن 
َياأْتُوا. 6َوَخَرَج َحُموُر، اأبو َشِكيَم، اإلَى َيعُقوَب لَِيَتَكلََّم 

َمَعُه.
7َوِفي َهذا الَوْقِت، َرِجَع اأول�ُد َيعُقوَب ِمَن الَحقِل. 

َوَسَخُطُهْم،  َغَضُبُهْم  اْشَتدَّ  َحَدَث،  بِما  َسِمُعوا  َفَلّما 
اْبَنِة  بِاْغِتصاِب  اإْسرائِيَل  ِفي  ُمِشيناً  اأمراً  َفَعَل َشِكيُم  اإْذ 

َيعُقوَب. َفما كاَن َينَبِغي لِِمثِل َهذا اأْن َيْحُدَث.
َشِكيُم  اْبِني  َقلُب  َتَعلََّق  »َقْد  لَُهْم:  َحُموُر  8َفقاَل 

ُجونا ِمْن َبناتُِكْم،  ُجوها لَُه. 9صاِهُرونا. َزوِّ بِاْبَنِتُكْم، َفَزوِّ
أْرُض َمْفُتوَحٌة  ُجوا ِمْن َبناتِنا. 10َواْسَتِقرُّوا َبيَننا. َفال� َوَتَزوَّ

اأماَمُكْم. اْسَتِقرُّوا َوتاِجُروا َوَتَملَُّكوا اأراِضَي ِفيها.«
»اْقَبلُونِي،  َواإخَوتِها:  أبِيها  لِ� َشِكيُم  11َوقاَل 

َوَساُأعِطيُكْم ما َتطلُُبوَن. 12ارَفُعوا ِقيَمَة الَمْهِر َوالَهدايا 
بَِقْدِر ما ِشْئُتْم، َوَساُأعِطيُكْم كُلَّ ما َتاأُْمُرونَِني بِِه، لَِكْن 

ُجونِي ِمَن الِبنِت.« َزوِّ
13َفاأجاَب اأول�ُد َيعُقوَب َشِكيَم َواأباُه َحُموَر بَِطِريَقٍة 

»ل�  لَُهْم:  14قالُوا  اُأخِتِهْم.  َعَلى  اعَتَدى  َُّه  أن لِ� ماِكَرٍة، 
َج اُأخَتنا ِمْن  أْمَر. ل� ُيمِكُننا اأْن نَُزوِّ نَْقِدُر اأْن نَفَعَل َهذا ال�
َرُجٍل َغيِر َمخُتوٍن، أ َفَهذا عاٌر لَنا. 15َفلا نُواِفَقُكْم َعَلى 
َطَلِبُكْم اإلّ� بَِشرٍط، َوُهَو اأْن تُصِبُحوا ِمثَلنا بِاأْن َتخِتُنوا 
َبناتِنا،  ِمْن  ُجُكْم  َسُنَزوِّ 16ِحيَنِئٍذ،  َبيَنُكْم.  َذَكٍر  كُلَّ 
ُج ِمْن َبناتُِكْم، َوَسَنْسَتِقرُّ َبيَنُكْم، َونُْصِبُح َشعباً  َوَسَنَتَزوَّ
واِحداً. 17لَِكْن اإذا لَْم َتسَتِمُعوا لَنا َوَتخَتِتُنوا، َفَسَناأُْخُذ 

اْبَنَتنا َونَْرَحُل.«
18َفاْسَتْحَسَن َحُموُر َوَشِكيُم َهذا الَكلاَم. 19َولَْم 

بِاْبَنِة  فُِتَن  َُّه  أن لِ� ِمْنُه،  ُطِلَب  ما  ِفعِل  ِفي  الّشابُّ  ِد  َيَتَردَّ
اأبِيِه.  َبيِت  ِفي  َكبيٍر  شاأٍن  ذا  َشِكيُم  َوكاَن  َيعُقوَب. 
َمِديَنِتِهما.  َبّواَبِة  اإلَى  َشِكيُم  َواْبُنُه  َحُموُر  20َفَذَهَب 

ُبوَن َمَعنا.  َوقال� لِِرجاِل الَمِديَنِة: 21»َهُؤل�ِء الرِّجاُل َطيِّ

أول�ِد  ال� الفصِل – ِختاُن  بقّيِة هذا  ِفي  مختون. كذلك  أ 14:34 

الُطُهوِر.  اأِو  التّطهيِر  باسِم  العاّمِة  ِعنَد  معروفاً  اليوَم  يزاُل  ما  طقٌس 
اإبراِهيَم،  َمَع  اهلُل  َقَطَعُه  الِّذي  العهِد  علاَمَة  الطَّقُس  َوَقْد كاَن هذا 
. َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى  َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
ُروما 28:2، فيلّبي 3:3،  هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً 

كولوسي 11:2(

َفها  ِفيها.  َوُيتاِجُروَن  أْرِض  ال� ِفي  َيْسَتِقرُّوَن  َفْلَنَدْعُهْم 
جُهْم  ْج ِمْن َبناتِِهْم، َولُْنَزوِّ أْرُض َتتَِّسُع لَُهْم َولَنا. َولَْنَتَزوَّ ال�
ِمْن َبناتِنا. 22َغيَر اأنَّ لَِهُؤل�ِء الَقْوِم َشْرطاً لَِكي َيْسَتِقرُّوا 
اأْن ُيخَتَتَن كُلُّ  َمَعنا. َوُهَو  واِحداً  َوَيُكونُوا َشعباً  َبيَننا، 
َذَكٍر ِمنّا ِمثَلُهْم. 23َسَتُكوُن قُْطعانُُهْم َواأملاكُُهْم َوَجِميُع 
َشْرِطِهْم  َعَلى  نُواِفَق  اأْن  َينَبِغي  لَِكْن  لَنا.  َحيواناتِِهْم 

لَِيْسَتِقرُّوا َبيَننا.«
َشِكيَم  َواْبَنُه  َحُموَر  الَمِديَنِة  اأهُل  َجِميُع  24َفواَفَق 

َعَلى َراأْيِِهما. َواخَتَتَن كُلُّ َذَكٍر ِمْن اأهِل الَمِديَنِة.
األٍَم  ِفي  الَمِديَنِة  ِرجاُل  كاَن  الثّالِِث  الَيْوِم  25َوِفي 

َشِديٍد. َفاأَخَذ اْبنا َيعُقوَب، َشْمُعوَن َول�ِوي، اأَخوا ِديَنَة 
بَِجساَرٍة.  َقماَء  السُّ الَمِديَنِة  اأهَل  َوهاَجما  َسيَفيِهما، 
َشِكيَم  َواْبَنُه  َحُموَر  26َوَقَتلا  ِفيها.  َذَكٍر  كُلَّ  َوَذَبحا 
َوَمَضيا. 27َواأَتى  َبيِت َشِكيَم،  ِمْن  ِديَنَة  َواأَخذا  اأيضاً. 
َونََهُبوا  الَقتِلى،  ُجَثِث  َعَلى  آَخُروَن  ال� َيعُقوَب  اأبناُء 
اُأخِتِهْم. 28َواأَخُذوا  َعَلى  أنَّ َشِكيَم اعَتَدى  لِ� الَمِديَنَة، 
ماِشَيَتُهْم َوَبَقَرُهْم َوَحِميَرُهْم َوكُلَّ ما كاَن ِفي الَمِديَنِة 
َونِسائِِهْم  َثْرَوتِِهْم  كُلَّ  َواأَخُذوا  29َسَبوا  الُحُقوِل.  َوِفي 

َواأْبنائِِهْم، َوكُلَّ ما ِفي ُبُيوتِِهْم.
30َفقاَل َيعُقوُب لَِشْمُعوَن َول�ِوي: »لََقْد اأْزَعْجُتمانِي 

اإْذ ِصْرُت َمكُروهاً َبيَن قاِطِني َهِذِه الِبلاِد ِمَن الَكنعانِيِّيَن 
يِّيَن. اأنا َوعائَِلِتي ِقلٌَّة. لَِهذا اأخَشى اأْن َيجَتِمُعوا  َوالِفِرزِّ

ُرونا اأنا َواأهَل َبيِتي.« َعَلينا، َواأْن ُيهاِجُمونا، َفُيَدمِّ
31َفقال� لَُه: »اأكاَن ُيْفَتَرُض ِفينا اأْن نَرَضى اأْن تُعاَمَل 

اُأخُتنا َكساِقَطٍة؟«

َيْعُقوُب ِفي َبيِت إيل

اإلَى 35  َواْذَهْب  »قُْم  لَِيعُقوَب:  اهلُل  قاَل  ثُمَّ 
َمْذَبحاً  َواْبِن  ُهناَك.  َواْسُكْن  اإيَل  َبيِت 
ُهناَك هلِل الَِّذي َظَهَر لََك َواأنَت هاِرٌب ِمْن َوجِه اأِخيَك 

ِعيُسو.«
أهِل َبيِتِه َولُِكلِّ الَِّذيَن كانُوا َمْعُه:  2َفقاَل َيعُقوُب لِ�

ُروا  َوَطهِّ لََديُكْم.  الَِّتي  الَغِريَبِة  آلَِهِة  ال� ِمَن  »َتَخلَُّصوا 
الَمكاَن  َهذا  3َفْلُنغاِدْر  ثِياَبُكْم.  َوَغيُِّروا  اأنُفَسُكْم، 
الَِّذي  هلِل  َمذَبحاً  ُهناَك  َفاأبِنَي  اإيَل،  َبيِت  اإلَى  َونَْذَهْب 
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الطَِّريِق  ِفي  َوراَفَقِني  ِضيِقي،  َوقِت  ِفي  لِي  اسَتجاَب 
الَِّذي َمَضيُت ِفيِه.«

الَِّتي كانَْت  الَغريَبِة  أوثاِن  ال� لَِيعُقوَب كُلَّ  4َفاأعُطوا 

أْقراِط الَِّتي كانَْت ِفي اآذانِِهْم. َفَدَفَنها َيعُقوُب  لََديِهْم، َوال�
َتْحَت َشَجَرِة الُبْطِم قُْرَب َشِكيَم.

5ثُمَّ انَطَلُقوا. َوَجَعَل اهلُل اأهَل الُمُدِن َحولَُهْم َيهاُبوَن 

6َفجاَء  َيعُقوَب.  اأْبناَء  ُيلاِحُقوا  َفَلْم  َيعُقوَب.  عائَِلَة 
ِفي  اإيَل  َبيِت  اأي  لُوَز،  اإلَى  َمَعُه  الَِّذيَن  َوكُلُّ  َيعُقوُب 
اأْرِض َكْنعاَن. 7َوَبَنى َمذَبحاً ُهناَك. َوَدعا الَمكاَن »اإلََه 
ِمْن  هاِرٌب  َوُهَو  نَْفَسُه  لَُه  اأعَلَن  اهلَل  أنَّ  لِ� اإيَل.«  َبيَت 

اأِخيِه.
8َوماَتْت َدبُّوَرُة، ُمرِضَعُة ِرْفَقَة ُهناَك. َوُدِفَنْت َتحَت 

ى َيعُقوُب َذلَِك الَمكاَن  الَبلُّوَطِة قُْرَب َبيِت اإيَل. َوَسمَّ
»َبلُّوَطَة الُحزِن.«

اْسُم َيْعُقوَب الجديد
اهلُل  َظَهَر  اأراَم،  اَن  َفدَّ ِمْن  َعْوَدتِِه  َطِريِق  9َوِفي 

لَِيعُقوَب َوباَرَكُه 10َوقاَل لَُه: »اْسُمَك َيعُقوُب. أ لَِكنََّك 
لَْن تُدَعى َيعُقوَب ِفيما َبْعُد، َبْل اإْسرائِيَل.« َفَسّماُه اهلُل 

»اإْسرائِيَل.« ب
اأبناٌء  لََك  لَِيُكْن  الَجّباُر. ج  اهلُل  »اأنا  لَُه:  11َوقاَل 

ٌة، َبْل َجماَعٌة  َكِثيُروَن، َولَْتْزَدْد َعَدداً. َسَتخُرُج ِمْنَك اُأمَّ
أْرَض  ُأَمِم. َوَسَينَحِدُر ُملُوٌك ِمْنَك. 12َوَساُأعِطيَك ال� ِمَن ال�
ْبراِهيَم َواإْسحاَق. َوَساُأعِطيها لَِنسِلَك ِمْن  الَِّتي اأعَطيُتها ل�إ
َبعِدَك اأيضاً.« 13ثُمَّ َمَضى َعْنُه اهلُل ِفي الَمكاِن الَِّذي 
ِفي  َحَجِريّاً  َتْذكاريّاً  نََصباً  َيعُقوُب  14َفاأقاَم  ِفيِه.  َكلََّمُه 
الَمكاِن الَِّذي َكلََّمُه اهلُل ِفيِه، َوَكرََّسُه هلِل بَِسِكيٍب ِمَن 
ى َيعُقوُب الَمكاَن الَِّذي  يُتوِن. 15َوَسمَّ النَِّبيِذ َوَزيِت الزَّ

َكلََّمُه اهلُل ِفيِه َبيَت اإيَل.

أ 10:35 يعقوب. اأي »َعِقٌب« اأْو »يعُقب،« بمعنى يتبع. ويمكن 

اأن تعني »مخادع.«
اهلل«  اأْو »يجاهد مع  هلل«  إسرائيل. ومعناه »ُيجاهد  ب 10:35 

اأْو »اهلل يجاهد.«
ج 11:35 اهلل الَجّبار. حرفياً »اإيل شّداي.«

َموُت راِحيَل أْثناَء الِوالَدة
َيِصلُوا  اأْن  َوَقبَل  اإيَل.  َبيِت  ِمْن  انَطَلُقوا  16ثُمَّ 

الِول�َدِة  اأوجاُع  َوكانَْت  َتِلُد.  راِحيُل  َبَداأْت  اأْفراَتَة  اإلَى 
َشِديَدًة. 17َفقالَْت لَها القابَِلُة اأْثناَء ِول�َدتِها الَعِسَرِة: »ل� 

َتخاِفي، َفَهذا اْبٌن اآَخُر لَِك.«
»َبْن  اْبَنها  ِت  َسمَّ َمْوتِها،  َوقَُبيَل  نِزاِعها،  18َواأثناَء 

اُأونِي،« د لَِكنَّ اأباُه َسّماُه »َبْنياِمْيَن.« ه
اأفراَتَة،  اإلَى  الطَِّريِق  ِفي  َوُدِفَنْت  راِحيُل  19َوماَتْت 

اأي َبيَت لَْحَم. 20َفاأقاَم َيعُقوُب َعُموداً َفوَق َقْبِرها َوُهَو 
َمعُروٌف َحتَّى َهذا الَيْوِم بِاْسِم َعُموِد َقْبِر راِحيَل. 21ثُمَّ 

تاَبَع اإْسرائِيُل ارتِحالَُه. َوَخيََّم َجُنوَب ُبرِج ِعْدٍر.
الَمْنِطَقِة،  تِلَك  ِفي  اإْسرائِيُل ساِكناً  22َوَبيَنما كاَن 

َذَهَب َراُأوَبْيُن َوناَم َمَع بِْلَهَة، خاِدَمِة اأبِيِه. َفَعِلَم اإْسرائِيُل 
أْمِر. بِال�

عائلُة إْسراِئيل
َوكاَن لَِيعُقوَب اْثنا َعَشَر اْبناً.

23اأْبناُؤُه ِمْن لَيَئَة ُهْم َراُأوَبْيُن بِْكُر َيعُقوَب، َوِشْمُعوُن 

َول�ِوي َوَيُهوذا َوَيّساَكُر َوَزُبولُوُن.
24َواْبناُه ِمْن راِحيَل ُهما ُيوُسُف َوَبْنياِمْيُن.

داُن  ُهما  راِحيَل،  خاِدَمِة  بِْلَهَة،  ِمْن  25َواْبناُه 

َونَْفتالِي.
26َواْبناُه ِمْن ِزلَْفَة، خاِدَمِة لَيَئَة، ُهما جاُد َواأِشيُر.

اَن  َفدَّ اأنَجَبُهْم ِفي  الَِّذيَن  َيعُقوَب  اأول�ُد  ُهْم  َهُؤل�ِء 
اأراَم.

َقْرَيِة  اإْسحاَق ِفي َمْمرا،  اأبِيِه  اإلَى  َيعُقوُب  27َوجاَء 

َقْد  َواإْسحاُق  اإْبراِهيُم  َحْبُروَن، و َحيُث كاَن  اأي  اأْرَبَع، 
عاشا ُهناَك.

لََفَظ  29ثُمَّ  عاماً.  َوَثمانِيَن  ِمَئًة  اإْسحاُق  28َوعاَش 

أِخيَرَة َوماَت. َوانَْضمَّ اإلَى َجماَعِتِه َعُجوزاً َشِبَع  اأنفاَسُه ال�
ِمَن الَحياِة. َوَدَفَنُه اْبناُه ِعيُسو َوَيْعُقوُب.

د 18:35 َبن أُوني. اأي اْبن األمي.

ه 18:35 َبْنياِمْين. اأي اْبن اليمين، اأي ال�ْبن الُمفّضل.

و 27:35 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.
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عائلُة ِعيُسو

 َهذا ِسِجلُّ نَسِل ِعيُسو الَِّذي ُهَو اأُدوُم. 36 
َل اْمَراأَتيِن َوكانَتا َكْنعانِيََّتيِن.  َج ِعيُسو اأوَّ 2َتَزوَّ

َعَنى  بِنُت  َواُأُهولِيباَمُة   ، الِحثِّيِّ اإيلُوَن  بِنُت  َعَدا  َوُهما 
َج َبْسَمَة بِنَت اإْسماِعيَل،  . 3ثُمَّ َتَزوَّ يِّ بِنِت ِصْبُعوَن الِحوِّ
َواُأخَت نَباُيوَت. 4َوكاَن لَِعدا َوِعيُسو اْبٌن اْسُمُه األِيفاُز. 
َيُعوَش  اأُهولِيباَمُة  5َواأنَجَبْت  َرُعوئِيَل.  َبْسَمُة  َواأنَجَبْت 
ُولُِدوا  الَِّذيَن  ِعيُسو  اأول�ُد  ُهْم  َهُؤل�ِء  َوقُوَرَح.  َوَيعلاَم 

ِفي اأْرِض َكْنعاَن.
اأهِل  َوكُلَّ  َوَبناتِِه  َوَبِنيِه  َزْوجاتِِه  ِعيُسو  اأَخَذ  6ثُمَّ 

اْقَتناها  الَِّتي  اأملاِكِه  َوكُلَّ  َحيواناتِِه  َوكُلَّ  َوَمواِشَيُه  َبيِتِه 
َعْن  َبِعيداً  اُأْخَرى  اأْرٍض  اإلَى  َوانَتَقَل  َكْنعاَن،  اأْرِض  ِفي 
َيعُقوَب. 7اإْذ كانَْت ُممَتَلكاتُُهما اأْوَسَع ِمْن اأْن َيْسُكنا 
لَُهما  ِفيها  َيْسُكناِن  الَِّتي كانا  أْرُض  ال� َتتَِّسِع  َولَْم  َمعاً. 
أنَّ َمواِشَيُهما كانَْت َكِثيَرًة ِجّداً. 8َفاْسَتَقرَّ ِعيُسو  َمعاً، لِ�

ِفي بِلاِد َسِعيَر. أ َوِعيُسو ُهَو اأُدوُم.
9َهذا ِسِجلُّ نَسِل ِعيُسو، اأصِل َشعِب اأُدوَم الَِّذيَن 

َيِعيُشوَن ِفي بِلاِد َسِعيَر. ب
10َهِذِه اأْسماُء اأول�ِد ِعيُسو: األِيفاُز، َوُهَو اْبُن ِعيُسو 

ِمْن َزْوَجِتِه َعَدا، َوَرُعوئِيُل، َوُهَو اْبُن ِعيُسو ِمْن َزوَجِتِه 
َبْسَمَة.

َوَجْعثاُم  َوَصْفو  َواأْوماُر  َتيماُن  ُهْم  األِيفاَز  11َواأول�ُد 

ِعيُسو.  ْبِن  ألِيفاَز  لِ� جاِرَيًة  تِْمناُع،  12َوكانَْت  َوَقناُز. 
ألِيفاَز اْبناً اْسُمُه َعمالِيُق. َهِذِه اأْسماُء اأول�ِد  َواأنَجَبْت لِ�

َعَدا َزوَجِة ِعيُسو.
ُة. ُة َوِمزَّ 13َواأول�ُد َرُعوئِيَل ُهْم نََحُث َوزاَرُح َوَشمَّ

َهِذِه اأْسماُء اأول�ِد َبْسَمَة َزوَجِة ِعيُسو.
َزْوَجِة  ِصْبُعوَن  ْبِن  َعَنى  اْبَنِة  اأُهولِيباَمَة  14َواأول�ُد 

ِعيُسو. َفَقْد اأنَجَبْت لِِعيُسو َيُعوَش َوَيعلاَم َوقُوَرَح.
ِمْن  انَحَدُروا  الَِّذيَن  الَعشائِِر  ُرَؤساُء  ُهْم  15َوَهُؤل�ِء 

ِعيُسو: اأول�ُد األِيفاَز، بِْكِر ِعيُسو، ُرَؤساُء َتيماَن َواأْوماَرن 

أ 8:36 سعير. سلسلة جبال في اأدوم.

ب 9:36 أُدوم . . . َسعير. اُأطلق هذان ال�سمان على عيسو وعلى 

ال�أْرض الّتي عاش نسل عيسو عليها. ومعنى اأدوم »اأحمر« ومعنى 
سعير »َشُعور.« انظر 25:25، 30.

َوَصْفوا َوَقناَز 16َوَجْعثاَم َوَعمالِيَق.
كاَن َهُؤل�ِء ُرَؤساَء الَعشائِِر الُمنَحِدِريَن ِمْن األِيفاَز ِفي 

اأْرِض اأُدوَم. َوُهْم اأول�ُد َعدا.
ُرَؤساُء  ِعيُسو:  ْبِن  َرُعوئِيَل  اأول�ُد  ُهْم  17َوَهُؤل�ِء 

ُرَؤساُء  ُهْم  َهُؤل�ِء  َة.  َوِمزَّ َة  َوَشمَّ َوزاَرَح  نََحٍث  َعشائِِر 
اأُدوَم.  اأْرِض  ِفي  َرُعوئِيَل  ِمْن  انَحَدُروا  الَِّذيَن  الَعشائِِر 

َهُؤل�ِء اأول�ُد َبْسَمَة َزوَجِة ِعيُسو.
18َوَهُؤل�ِء ُهْم اأول�ُد اُأُهولِيباَمَة َزْوَجِة ِعيُسو: ُرَؤساُء 

َعشائِِر َيُعوَش َوَيعلاَم َوقُوَرَح. َهُؤل�ِء ُهْم ُرَؤساُء الَعشائِِر 
َعَنى.  اْبَنُة  اُأُهولِيباَمُة،  ِعيُسو  َزوَجُة  اأنَْجَبْتُهْم  الَِّذيَن 
19كاَن َهُؤل�ِء ِمْن نَسِل ِعيُسو، اأي اأُدوَم، َوكاَن َهُؤل�ِء 

ُرَؤساَء َعشائِِرِهْم.
كانُوا  الَِّذيَن  الُحوِريِّ  َسِعيَر  اأول�ُد  ُهْم  20َوَهُؤل�ِء 

َوِصْبُعوُن  َوُشوباُل  لُوطاُن  أْرِض:  ال� تِْلَك  ِفي  َيْسُكُنوَن 
ُرَؤساُء  ُهْم  َهُؤل�ِء  َوِديشاُن.  َواإيَصُر  21َوِديُشوُن  َوَعَنًى 

الَعشائِِر الُحوِريِّوَن، اأْبناُء َسِعيَر ِفي اأْرِض اأُدوَم.
22َوكاَن اْبنا لُوطاَن ُهما ُحوِرَي َوَهيماَم. َوكانَْت 

تِْمناُع اُأخَت لُوطاَن.
23َوَهُؤل�ِء ُهْم اأْبناُء ُشوباَل: َعْلواُن َوَمناَحُة َوَعيباُل 

َوَشْفٌو َواُأوناُم.
الَِّذي  ُهَو  َوَعَنًى  َوَعَنًى.  اأيَُّة  ُهما  ِصْبُعوَن  24َواْبنا 

َيْرَعى  كاَن  بيَنما  ْحراِء  الصَّ ِفي  َة  الحارَّ الَينابِيَع  َوَجَد 
َحِميَر اأبِيِه ِصْبُعوَن.

اْسُمها  َواْبَنٌة  ِديُشوَن،  اْسُمُه  اْبٌن  لَِعَنى  25َوكاَن 

اُأُهولِيباَمُة.
ويِْثراُن  َواأْشباُن  َحْمداُن  ُهْم  ِديُشوَن  26َواأْبناُء 

َوَكراُن.
27َواأْبناُء اإيَصَر ُهْم بِْلهاُن َوَزْعواُن َوَعقاُن.

28َواْبنا ِديشاَن ُهما ُعوٌص َواأراُن.

ُرَؤساُء  الُحوِريِّيَن:  َعشائِِر  ُرَؤساُء  ُهْم  29َوَهُؤل�ِء 

َواإيَصَر  30َوِديُشوَن  َوَعَنى  َوِصْبُعوَن  َوُشوباَل  لُوطاَن 
َوِديشاَن. َهُؤل�ِء ُهْم ُرَؤساُء َعشائِِر الُحوِريِّيَن ِفي اأْرِض 

َسِعيَر.
31َهِذِه اأْسماُء الُملُوِك الَِّذيَن َحَكُموا ِفي اأْرِض اأُدوَم 

َقبَل اأْن َيملَُك اأَحٌد َعَلى َبِني اإْسرائِيَل:
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اأُدوَم. َوكاَن اْسُم  ِفي  32بالَُع ْبُن َبُعوَر صاَر َمِلكاً 

َمِديَنِتِه ِدنْهاَبَة. 33َوماَت بالَُع، َفَخَلَفُه ُيوباُب ْبُن زاَرَح 
ِمْن ُبْصَرَة َمِلكاً. 34َوماَت ُيوباُب، َفَخَلَفُه ُحوشاُم ِمْن 
اأْرِض التَّيمانِيِّيَن َمِلكاً. 35َوماَت ُحوشاُم، َفَخَلَفُه َهداُد 
ْبُن َبداَد َمِلكاً. َوَهداَد ُهَو الَِّذي َهَزَم ِمْدياَن ِفي بِلاِد 
َهداُد،  36َوماَت  َعِويَت.  َمِديَنِتِه  اْسُم  َوكاَن  ُمواآَب. 
َفَخَلَفُه َسمَلُة ِمْن َمْسِريَقَة َمِلكاً. 37َوماَت َسمَلُة، َفَخَلَفُه 
َمِلكاً.  الُفراِت  نَْهِر  َعَلى  الواِقَعِة  َرُحوُبوَت  ِمْن  َشاُوُل 
38َوماَت َشاُوُل، َفَخَلَفُه َبعُل حاناَن ْبُن َعْكُبوَر َمِلكاً. 

ِمْنُه.  َبَدل�ً  َمِلكاً  َهدادُ أ  َفَخَلَفُه  َبعُل حاناَن،  39َوماَت 

َوكاَن اْسُم َمِديَنِتِه فاُعو. َوكاَن اْسُم َزوَجِتِه َمِهيَطْبِئيَل 
َهِب. اْبَنَة َمْطِرَد اْبَنِة ماِء الذَّ

عائِلاتِِهْم  َحَسَب  ِعيُسو  َقبائِل  اأْسماُء  40َوَهِذِه 

َواإيَلَة  41َواُأُهولِيباَمَة  َوَيِتيَت  َوَعْلَوَة  تِْمناَع  َوَمناِطِقِهْم: 
َوِفيُنوَن 42َوَقناَز َوتِيماَن َوِمْبصاَر 43َوَمْجِديِئيَل َوِعيراَم. 
الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  َتوِزيِعِهْم  َحَسَب  اأُدوَم  َقبائُل  َهِذِه 

امَتَلُكوها. َوِعيُسو ُهَو اأصُل اأهِل اأُدوَم.

ُيوُسُف الحاِلم

َقِد 37  الَِّتي كاَن  أْرِض  ال� َيعُقوُب ِفي  َواْسَتَقرَّ 
اْسَتَقرَّ ِفيها اأبْوُه، اأي اأْرِض َكْنعاَن. 2َوَهِذِه 

ُة عائَِلِة َيعُقوَب: ِهَي ِقصَّ
كاَن ُيوُسُف ِفي الّسابَِعَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه، َوكاَن 
أول�ِد بِْلَهَة  َيْرَعى الماِشَيَة َمَع اإْخَوتِِه. َوَعِمَل ُمساِعداً لِ�
َئَة  يِّ السَّ اأخباَرُهُم  ُيوُسُف  َونََقَل  اأبِيِه.  َزْوَجَتي  َوِزلَْفَة، 
اأْبنائِِه  كُلِّ  ِمْن  اأكَثَر  ُيوُسَف  اإْسرائِيُل  3َواأَحبَّ  أبِيِهْم.  لِ�
َُّه ُولَِد َوُهَو َشيٌخ. َوَصَنَع اإْسرائِيُل لُِيوُسَف  أن آَخِريَن، لِ� ال�
ِمْنُهْم  اأْكَثَر  ُيِحبُُّه  اأباُهْم  اأنَّ  اإْخَوتُُه  4َوَراأى  ناً.  ُمَلوَّ َثوباً 
اأْن  َيْقِدُروَن  َيُكونُوا  َولَْم  ُيوُسَف،  َفاأبَغُضوا  َجِميعاً. 

َيَتَكلَُّموا َمَعُه بِلُْطٍف.
َفزاَد  بِِه،  اإْخَوَتُه  َواأخَبَر  ُحْلماً.  ُيوُسُف  5َوَراأى 

ُبْغُضُهْم لَُه.
6قاَل لَُهْم: »اْسَتِمُعوا اإلَى َهذا الُحْلِم الَِّذي َراأيُتُه. 

أ 39:36 َهداد. اأْو َهدار.

7كُنّا ِفي َوَسِط الَحقِل نَحِزُم ُحَزماً ِمَن الَقْمِح، َفقاَمْت 

بُِحْزَمِتي  ُحَزُمُكْم  اأحاَطْت  ثُمَّ  َوانَتَصَبْت.  ُحزَمِتي 
َوانَحَنْت لَها.«

َسَتُكوُن  بِاأنََّك  َتُظنُّ  »األََعلََّك  اإْخَوتُُه:  لَُه  8َفقاَل 

َمِلكاً َعَلينا َوَتْحُكُمنا؟« َفزاَد ُبغُضُهْم لَُه بَِسَبِب اأحلاِمِه 
َوَكلاِمِه.

9َوَراأى ُيوُسُف ُحْلماً اآَخَر اأيضاً. َواأبَلَغ اإْخَوَتُه بُِحْلِمِه 

َفقاَل: »اْسَمُعوا َهذا الُحْلَم الَجِديَد الَِّذي َراأيُتُه. َراأيُت 
ْمَس َوالَقَمَر َواأَحَد َعَشَر نَجماً َتنَحِني لِي.« الشَّ

10َفَلّما اأخَبَر اأباُه َواإخَوَتُه بَِذلَِك، َوبََّخُه اأبْوُه، َوقاَل 

َواُأمَُّك  اأنا  اآتِي  َهْل  َراأيَتُه؟  الَِّذي  الُحْلُم  َهذا  »ما  لَُه: 
َواإخَوتَُك َونَنَحِني اأماَمَك؟« 11َوغاَر ِمْنُه اإْخَوتُُه، لَِكنَّ 

أْمِر. اأباُه َتَفكََّر ِفي َهذا ال�
لَِيرُعوا  َذَهُبوا  َقْد  ُيوُسَف  اإْخَوُة  َيوٍم كاَن  12َوذاَت 

ماِشَيَة اأبِيِهْم ِفي َشِكيَم. ب 13َفقاَل اإْسرائِيُل لُِيوُسَف: 
ْز نَْفَسَك لَِكي  »اإْخَوتَُك َيرُعوَن الماِشَيَة ِفي َشِكيَم. َجهِّ

اُأرِسَلَك اإلَْيِهْم.«
َفقاَل لَُه ُيوُسُف: »ها اأنا ُمْسَتِعدٌّ لِلذَّهاِب.«

اإْن كاَن  لَِتَرى  آَن  اإْسرائِيُل: »اْذَهِب ال� لَُه  14َفقاَل 

اإْخَوتَُك َوالماِشَيُة بَِخيٍر. ثُمَّ اْرِجْع َواأخِبْرنِي.« َفاأرَسَلُه 
اإْسرائِيُل ِمْن واِدي َحْبُروَن اإلَى َشِكيَم.

ْحراِء. َفلاقاُه َرُجٌل، َفَساألَُه:  15َوتاَه ُيوُسُف ِفي الصَّ

»ما الَِّذي َتْبَحُث َعْنُه؟«
16َفقاَل ُيوُسُف: »اإنَِّني اأْبَحُث َعْن اإْخَوتِي. َفاأرُجو 

اأْن تُخِبَرنِي اأيَن َيْرُعوَن.«
َفَقْد  الَمكاَن،  َهذا  »غاَدُروا  ُجُل:  الرَّ 17َفقاَل 

َسِمْعُتُهْم َيُقولُوَن: ›لَِنْذَهْب اإلَى ُدوثاَن.‹« َفَلِحَق ُيوُسُف 
بِاإخَوتِِه َوَوَجَدُهْم ِفي ُدوثاَن.

ُيوُسُف ُيباُع َعْبدًا
18َوَراآُه اإْخَوتُُه اآتِياً ِمْن َبِعيٍد. َوَقبَل اأْن َيْقَتِرَب ِمْنُهْم، 

َتاآَمُروا لَِقتِلِه. 19َفقاَل اأَحُدُهْم لِلاآَخِر: »انُظُروا، ها ُهَو 
آبارِ الجافَِّة.  الحالُِم اآٍت! 20َفلَنقُتْلُه َونُْلِق بِِه ِفي اإحَدى ال�

ب 12:37 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.
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اْفَتَرَسُه. َولَْنَر َبْعَد َهذا َمِصيَر  ُمْفَتِرساً  َولَنُقْل اإنَّ َحيواناً 
اأحلاِمِه.«

21َفَلّما َسِمَع َراُأوَبْيُن َهذا، حاَوَل اأْن ُيَخلَِّصُه ِمْنُهْم. 

َفقاَل: »ل� داِعَي لَِقتِلِه.« 22َوقاَل اأْيضاً: »ل� َتْسِفُكوا 
تُْؤُذوُه.«  َول�  ْحراِء  الصَّ ِفي  الِبْئِر  َهِذِه  ِفي  األُقوُه  َدماً! 
قاَل َراُأوَبْيُن َهذا لَِكي ُيَخلَِّصُه ِمْنُهْم، َوُيِعيَدُه اإلَى اأبِيِه. 
23َفَلّما جاَء ُيوُسُف اإلَى اإْخَوتِِه، نََزُعوا َعْنُه َثوَبُه الَطويَل 

َن. 24َواأْمَسُكوُه َواألُقوا بِِه ِفي الِبْئِر. َوكانَِت الِبْئُر  الُمَلوَّ
فاِرَغًة بِلا ماٍء.

ِمَن  قاِفَلًة  َراَأْوا  َذلَِك،  َبْعَد  لَِياأْكُلُوا.  َجَلُسوا  25ثُمَّ 

َلٌة بَِصْمِغ الَقتاد  التُّّجاِر اآتَِيًة ِمْن ِجْلعاَد، ِجمالُُهْم ُمَحمَّ
َوالُمرِّ أ َوالَبْلَسِم. َوكانُوا ناِزلِيَن ِفي َطِريِقِهْم اإلَى ِمْصَر. 
اأخانا  َقَتْلنا  اإْن  نَْكِسُب  ْخَوتِِه: »ماذا  ل�إ َيُهوذا  26َفقاَل 

اأُخونا  َفُهَو  نُْؤِذِه،  ول�  لِلتُّّجاِر  27َفْلَنِبْعُه  ُجثََّتُه؟  َواأخَفينا 
التُّّجاِر  َبعُض  َمرَّ  28َولَّما  اإْخَوتُُه.  َفواَفَق  لَْحِمنا.«  ِمْن 
َوباُعوُه  الِبْئِر.  ِمَن  َوَرَفُعوُه  ُيوُسَف  َسَحُبوا  الِمْديانِيِّيَن، 

ِة. لِلتُّّجاِر بِِعْشِريَن ِقطَعًة ِمَن الِفضَّ
29َفاأَتى التُّّجاُر بُِيوُسَف اإلَى ِمْصَر. َولَّما عاَد َراُأوَبْيُن 

َق َملابَِسُه  اإلَى الِبْئِر. َراأى اأنَّ ُيوُسَف لَْم َيُكْن ِفيها. َفَمزَّ
ُحْزناً. 30ثُمَّ عاَد َراُأوَبْيُن اإلَى اإْخَوتِِه َوقاَل: »لَيَس الَفَتى 
ُهناَك! َفماذا َعسانِي اأفَعُل؟« 31َفاأَخُذوا َثْوَب ُيوُسَف، 
اأَخُذوا  32ثُمَّ  ِم.  بِالدَّ ِمْعَطَفُه  ُسوا  َوَغمَّ َتيساً  َوَذَبُحوا 
يِن اإلَى اأبِيِهْم. َوقالُوا: »َوَجْدنا  الثَّوَب الطَِّويَل ذا الُكمَّ

َهذا الثَّوَب. اأُهَو ل�ْبِنَك؟«
َثوُب  »َهذا  َوقاَل:  الِمعَطَف،  َيعُقوُب  33َفَميََّز 

َق ُيوُسَف  اْبِني. الَتَهَمُه َحيواٌن ُمْفَتِرٌس. َول� ُبدَّ اأنَُّه َمزَّ
َق َيعُقوُب ثِياَبُه، َولَِبَس الَخيَش ُحزناُ،  َتْمزيقاً.« 34َفَمزَّ
ًة َطِويَلًة ِجّداً. 35ثُمَّ جاَء كُلُّ اأول�ِد  َوناَح َعَلى اْبِنِه ُمدَّ
وُه، َفاأَبى اأْن َيَتَعزَّى. َوقاَل: »َبْل اأنِزُل اإلَى  َيعُقوَب لُِيَعزُّ

الهاِوَيِة ُحْزناً َعَلى اْبِني!« َفناَح اأبو ُيوُسَف َعَليِه.
36اأّما ُيوُسُف، َفَقْد باَعُه الِمْديانِيُّوَن ِفي ِمْصَر اإلَى 

فُوِطيفاَر، َوُهَو َرئِيُس َحَرِس الَقْصِر ِعْنَد ِفرَعْوَن.

أ 25:37 صمغ القتاد َوالمّر. ويسمى الُكثيراء اأْو شوك الغنم. 

في صناعة  تستخدم  نبات عشبي جبلي  من  وهي مستخلصات 
العطور ولها استخدامات علاجية مختلفة.

َيُهوذا َوثامار

ِفي َذلَِك الَوقِت، َتَرَك َيُهوذا اإْخَوَتُه َونََزَل 38 
ِحيَرُة.  اْسُمُه  ل�ِميٍّ  َعدُّ َرُجٍل  ِعنَد  َواْسَتَقرَّ 
َجها  2َوَراأى ُهناَك اْبَنَة َرُجٍل َكْنعانِيٍّ اْسُمُه ُشوُع. َفَتَزوَّ

4ثُمَّ  ِعيَر.  ْتُه  َسمَّ َولَداً  َواأنَجَبْت  3َفَحِبَلْت  َوعاَشَرها، 
5ثُمَّ  اُأوناَن.  ْتُه  َسمَّ َولَداً  َواأنَجَبْت  اُأْخَرى  ًة  َمرَّ َحِبَلْت 
ْتُه ِشيَلَة. َوكاَن َيُهوذا ساِكناً ِفي  اأنَجَبْت َولَداً اآَخَر َوَسمَّ

َكِزيَب ِعنَدما اأنَجَبْت لَُه ِشيَلَة.
6َوَوَجَد َيُهوذا َزوَجًة لِِبْكِرِه ِعيَر اْسُمها ثاماُر. 7لَِكنَّ 

اهلُل.  َفاأماَتُه  ِعيَر،  َيُهوذا  بِْكِر  َعْن  راِضياً  َيُكْن  لَْم  اهلَل 

ِج اْمراأَة اأِخيَك الُمَتَوفَّى، ب  ُأوناَن: »َتَزوَّ 8َفقاَل َيُهوذا لِ�

ْوِج َمَعها، َوتُنِجُب اأول�داً  َفَتْصَنَع بَِذلَِك َواِجَب اأِخي الزَّ
َيحِملُوَن اْسَم اأِخيَك.«

9َواإْذ َعَرَف اُأوناُن اأنَّ الطِّفَل لَْن ُينَسَب اإلَيِه، كاَن 

ُيعِطي  لَِئّلا  أْرِض  ال� َعَلى  َيقِذُف  اأِخيِه  اْمراأَة  عاَشَر  اإذا 
اأخاُه نَسلاً. 10َفاْسَتاَء اهلُل ِمّما َفَعَلُه اُأوناُن، َفاأماَتُه اأيضاً. 
اأبِيِك  َبيِت  اإلَى  »ارِجِعي  ثاماَر:  لِِكنَِّتِه  َيُهوذا  11َفقاَل 

َيُهوذا  َفَقْد خاَف  ِشيَلُة.«  َيكُبَر  اأْن  اإلَى  ِجي  َتَتَزوَّ َول� 
اأْن َيموَت ِشيَلُة اأيضاً َكاأَخَويِه. َفَذَهَبْت ثاماُر َوعاَشْت 

ِفي َبيِت اأبِيها.
12َوَبعَد َوْقٍت َطِويٍل، ماَتِت اْبَنُة ُشوَع، َزْوَجُة َيُهوذا. 

ِحيَرَة  َصِديِقِه  َمَع  َيُهوذا  َذَهَب  الِحداِد،  انِتهاِء  َوَبْعَد 
وَن  َيُجزُّ الَِّذيَن كانُوا  الرِّجاِل  اإلَى  تِْمَنَة،  اإلَى  الَعُدلّ�ِميِّ 
ُصوَف َغَنِمه. 13َفقاَل اأَحُدُهْم لِثاماَر: »ها ُهَو َحُموِك 
اإلَى تِْمَنَة لَِيُجزَّ ُصوَف َغَنِمِه.« 14َفَخَلَعْت  ِفي َطريِقِه 
ْت نَْفَسها.  ِلها، َوَغطَّْت َوْجَهها بِِحجاٍب، َولَفَّ ثِياَب َتَرمُّ
ثُمَّ َجَلَسْت ِعنَد َمْدَخِل َعينايَِم الَِّتي كانَْت َعَلى َطِريِق 
ْج ِمْنُه. تِْمَنَة، َفَقْد َراأْت اأنَّ ِشيَلَة َقْد َكِبَر، َواأنَّها لَْم تَُزوَّ

َّها  أن لِ� ساِقَطٌة،  اْمراأٌة  اأنَّها  َظنَّ  َيُهوذا  َراآها  15َفَلّما 

جانِِب  اإلَى  اإلَيها  16َفَذَهَب  َوجَهها.  تَُغطِّي  كانَْت 
الطَِّريِق. َوقاَل لَها: »اُأِريُد اأْن اُأعاِشَرِك.« اإْذ لَْم َيعِرْف 

اأنَّها كانَْت َزوَجَة اْبِنِه.

ب 8:38 تزّوج . . . المتوّفى. كانت العادة اإن توفّى رجٌل بلا 

ْن اأنجَب منها، نُِسَب الطفُل  نسٍل، اأْن يتزوَج اأحُد اإْخَوتِِه اأرَمَلَتُه. فاإ
اإلى اأخيِه الُمتوفَّى.
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َفقالَْت لَُه ثاماُر: »َوماذا َسُتعِطيِني ُمقابَِل َذلِْك؟«
17َفقاَل: »َساُأْرِسُل اإلَيِك َجْدياً ِمْن َقِطيِعي.«

َفقالَْت: »ل� اأْرَضى اإلّ� اإذا اأْبَقيَت ِعنِدي َرهناً اإلَى 
اأْن تُْرِسَلُه.«

ْهُن الَِّذي تُِريِديَنِني اأْن اُأْبِقَيُه  18َفقاَل: »َوما ُهَو الرَّ

ِعنَدِك اإلَى اأْن اآتَِي؟«
َفقالَْت: »اأعِطِني خاتَِمَك َوَخيَطُه، أ َوَعصاَك الَِّتي 
ِمْنُه.  َفَحِبَلْت  عاَشَرها  ثُمَّ  لَها.  َفاأعطاها  َيِدَك.«  ِفي 
ِحجاَبها،  َونََزَعْت  َبيِتها.  اإلَى  َوَذَهَبْت  قاَمْت  19ثُمَّ 

ِلها. َولَِبَسْت ثِياَب َتَرمُّ
20َوِفيما َبْعُد، اأْرَسَل َيُهوذا َصِديَقُه ِحيَرَة َمَع الَجْدِي 

َيِجْدها.  لَْم  ِحيَرَة  لَِكنَّ  الَمراأِة.  ِمَن  ْهَن  الرَّ لَِيْسَتِردَّ 
21َوَساأَل ِحيَرُة اأهَل تِْلَك الِمنَطَقِة: »اأيَن عاِهَرُة الَهيَكِل 

الَِّتي كانَْت ِعْنَد َعينايَِم َعَلى جانِِب الطَِّريِق؟«
َفقالُوا: »لَْم َتُكْن ُهنا اأيَُّة عاِهَرِة َهيَكٍل.«

22َفعاَد ِحيَرُة اإلَى َيُهوذا، َوقاَل: »لَْم اأِجْدها. َوقاَل 

لِي اأهُل الَمكاِن: ›لَْم َتُكْن ُهنا اأيَُّة عاِهَرِة َهيَكٍل.‹«
ِصْرنا  َواإلّ�  ْهِن،  بِالرَّ »َفلَتحَتِفْظ  َيُهوذا:  23َفقاَل 

اُأْضُحوَكًة. ها َقْد اأْرَسْلُت الَجْدَي بِالِفعِل، لَِكنََّك لَْم 
َتِجْدها.«

ثاماُر تحبل
»لََقْد  لَِيُهوذا:  اأَحُدُهْم  قاَل  اأْشُهٍر،  َثلاَثِة  24َوَبْعَد 

َزنَْت ِكنَُّتَك ثاماُر.«
َفقاَل َيُهوذا: »اأخِرُجوها، َولُْتْحَرْق َحتَّى الَمْوِت.«

25َواأْثناَء اإخراِجها، اأْرَسَلْت ِرسالًَة اإلَى َحِميها َيُهوذا 

َتُقوُل:
أْشياِء.« َوقالَِت:  »لََقْد َحِبْلُت ِمَن صاِحِب َهِذِه ال�

»انُظْر اإلَيها! َفِلَمْن َهذا الخاتُِم َوالَخيُط َوالَعصا؟«
ِمنِّي،  اأْفَضُل  »اإنَّها  َوقاَل:  اأْشياَءُه.  َيُهوذا  26َفَميََّز 

ْجها ِمَن اْبِني ِشيَلَة.« َولَْم ُيعاِشْرها َيُهوذا  ِّي لَْم اُأَزوِّ أن لِ�
ًة اُأْخَرى. َمرَّ

أ 18:38 خاتمك وَخيطه. كان ذوو ال�أمر يحملون خاتماً وَخيطاً، 

يربطون رسائلهم بالخيط ثم يضعون عليه شيئاً َكالشمع اأْو الطين، ثم 
يختمون الطين بالخاتِم. وكان هذا بمثابة التوقيع عندهم.

27َولَّما حاَن َوْقُت ِول�َدتِها، كاَن ِفي َبطِنها َتْواأماِن. 

28َوِعنَدما َولََدْت، اأخَرَج اأَحُدُهما َيَدُه، َفاأَخَذِت القابَِلُة 

َهذا  »َخَرَج  َوقالَْت:  َيِدِه.  َعَلى  َوَرَبَطْتُه  قُْرُمِزيّاً  َخيطاً 
اأُخوُه.  َخَرَج  َيَدُه،  َسَحَب  حالَما  29َولَِكْن  ل�ً.«  اأوَّ
اخَتَرْقَتُه  الَِّذي  ال�خِتراُق  لََهذا  »يا  القابَِلُة:  َفقالَِت 
َي فاَرَص. ب 30ثُمَّ َخَرَج اأُخوُه َبْعَدُه.  لَِنْفِسَك!« َفُسمِّ

َي زاَرُح. ج َوكاَن الَخيُط الُقْرُمِزيُّ َعَلى َيِدِه. َفُسمِّ

ُيوُسُف ُيباُع لُفوِطيفاَر في مصر

َواْشَتراُه 39  ِمْصَر.  اإلَى  َفاُأِخَذ  ُيوُسُف  اأّما 
َمْسُؤوٌل ِعنَد ِفرَعْوِن ِمْصَر، َرئِيٌس لَِحَرِس 
الَِّذيَن  ْسماِعيِليِّيَن  . اْشَتراُه ِمَن ال�إ الَقْصِر، َوُهَو ِمْصِريٌّ
ناِجحاً.  َجَلُبوُه. 2َفكاَن اهلُل َمَع ُيوُسَف، َفكاَن َرُجلاً 

. َوَسَكَن ِفي َبيِت َسيِِّدِه الِمْصِريِّ
3َوَراأى َسيُِّدُه اأنَّ اهلَل َمَعُه. َواأنَّ اهلَل ُيَوفُِّق كُلَّ َعَمِل 

َيَديِه. 4َفَحِظَي ُيوُسُف بِِرضاُه، َوَخَدَمُه بِاأمانٍَة. َفَجَعَلُه 
ُمْشِرفاً َعَلى بيِتِه، َوَمسؤول�ً َعْن َجِميِع ُشؤونِِه. 5َوباَرَك 
الَِّذي  الَوْقِت  ُمنُذ  ُيوُسَف  بَِسَبِب  الِمْصِريِّ  َبيَت  اهلُل 

اأوَكَلُه َعَلى َبيِتِه َوكُلِّ ما ِعنَدُه. َوَظَهَرْت َبَرَكُة اهلِل ِفي 
6َفَتَرَك  الَحقٍل.  َوِفي  الَبيِت  ِفي  فُوِطيفاَر،  اأملاِك  كُلِّ 
ُوُجوِد  َوِفي  ُيوُسَف.  ِرعاَيِة  َتحَت  َشيٍء  كُلَّ  فُوِطيفاُر 
َعدا  ما  َشيٍء،  بِاأيِّ  َيْهَتمُّ  فُوِطيفاُر  َيُكْن  لَْم  ُيوُسَف، 

الطَّعاِم الَِّذي َياأكُلُُه.

ُيوُسُف َيرفُض زوجَة ُفوِطيفار
َوقٍت  7َوِفي  َوالَوجِه.  الِقواِم  َجِميَل  ُيوُسُف  َوكاَن 
ل�ِحٍق، َبَداأْت َزوَجُة َسيِِّدِه َتْشَتِهيِه. َوقالَْت لَُه: »َتعاَل 
اإنَّ  »ها  َسيِِّدِه:  لَِزوَجِة  َوقاَل  8َفَرَفَض.  َوَعاِشْرنِي!« 
الَبيِت.  ِفي  َشيٍء  َعَلى  َقِلٍق  َغيُر  ُوُجوِدي  ِفي  َسيِِّدي 
َوَقْد َوَضَع َبيَن َيَديَّ كُلَّ ما لََديِه. 9َفلا ُيوَجُد ِفي َهذا 
اأَهمُّ ِمنِّي. َولَْم َيمَنْع َعنِّي َسيِِّدي َشيئاً  الَبيِت َمْن ُهَو 
ْثِم  اأقَتِرُف ِمثَل َهذا ال�إ َِّك َزوَجُتُه. َفَكيَف  أن اإلّ� اأنِت لِ�

الَعِظيِم َواُأخِطُئ اإلَى اهلِل؟«

ب 29:38 فارص. معناه »مخترق« اأْو »مقتحم.«

ج 30:38 زارح. معناه »ُمنير.«
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اأْن  َيرفُُض  َوُهَو  َيْوٍم،  َبعَد  َيوماً  تَُكلُِّمُه  10َفكانَْت 

ُيوُسُف  جاَء  َيوٍم  11َوذاَت  َمَعها.  َيُكوَن  اأْو  ُيَعاِشَرها 
الَخَدِم  ِمَن  اأَحٌد  َيُكْن  َولَْم  بَِعَمِلِه.  لَِيُقوَم  الَبيِت  اإلَى 
»َتعاَل  َوقالَْت:  َثْوبِِه  ِمْن  12َفاأمَسَكْتُه  الَمنِزِل.  داِخَل 

َوَعاِشْرنِي!« َفَتَرَك َثْوَبُه ِفي َيِدها َوَهَرَب َخاِرجاً.
13َفَلّما َراأْت اأنَُّه َتَرَك َثْوَبُه ِفي َيِدها َوَهَرَب خاِرجاً، 

14ناَدْت َخَدَم َبيِتها َوقالَْت لَُهْم: »انُظُروا! ها َقْد َوَضَع 

لُِيِهيَننا. جاَء اإلَيَّ َوحاَوَل اأْن  ِعْبرانِّياً  َزوِجي َبيَننا َرُجلاً 
َصْوتِي  اأرَفُع  َسِمَعِني  15َفَلّما  َفَصَرْخُت.  ُيعاِشَرنِي، 

َواأْصُرُخ، َتَرَك َثوَبُه بِجانِِبي، َوَهَرَب خاِرجاً.«
16َواحَتَفَظْت بَِثْوبِِه بِجانِِبها اإلَى اأْن جاَء َسيُِّدُه اإلَى 

اإلَيَّ الخاِدُم  َتها: »جاَء  َعَليِه ِقصَّ ِت  الَبيِت. 17ثُمَّ َقصَّ
18لَِكنِّي  ُيِهيَنِني.  لَِكي  َبيَننا  َوَضْعَتُه  الَِّذي  الِعْبرانِيُّ 
َوَهَرَب  بِجانِِبي  َثْوَبُه  َفَتَرَك  َوَصَرْخُت.  َصْوتِي  َرَفْعُت 

خاِرجاً.«
19َسِمَع َسيُِّدُه ِرواَيَة َزْوَجِتِه الَِّتي قالَْت لَُه: »َهذا 

َشِديداً.  َغَضباً  َفَغِضَب  بِي،«  خاِدُمَك  َفَعَلُه  ما  ُهَو 
ْجِن،  السِّ ِفي  َوَوَضَعُه  ُيوُسَف  َعَلى  الَقْبَض  20َواألَقى 

َحيُث كاَن ُيعَتَقُل ُسَجناُء ِفرَعْوَن. َفَبِقَي ُيوُسُف ُهناَك 
ْجِن. ِفي السِّ

ُيوُسُف في الّسجن
لُطفاً.  لَُه  َواأظَهَر  ُيوُسَف،  َمَع  كاَن  اهلَل  21لَِكنَّ 

ْجِن. 22َفاأوَكَل  َوَجَعَل ُيوُسَف َيحَظى بِِرَضى حاِرِس السِّ
آَخِريَن  ال� الرِّجاِل  كُلِّ  َعَلى  ُيوُسَف  ْجِن  السِّ حاِرُس 
ْجِن. َوكاَن ُمْشِرفاً َعَلى كُلِّ الَعَمِل  الَموُضوِعيَن ِفي السِّ
الباِل  ُمْرتاَح  ْجِن  السِّ 23َوكاَن حاِرُس  ُهناَك.  الجاِري 
أنَّ اهلَل كاَن  ِمْن ِجَهِة اأيِّ اأْمٍر َتحَت َمْسُؤولِيَِّة ُيوُسَف. لِ�

َمَعُه. َوكاَن اهلُل ُيْنِجُح كُلَّ ما َيْعَملُُه.

ُيوُسُف ُيفّسُر ُحْلمين

َوَبْعَد َهذا اأساَء ساِقي ِفرَعْوَن َوالَخّباُز اإلَى 40 
ِفرَعْوُن  ِمْصَر. 2َفَغِضَب  ِفرَعْوِن  َسيِِّدِهما، 
ِفرَعْوُن  3َفَحَبَسُهما  َخّباِزيِه.  َوَرئِيِس  ُسقاتِِه  َرئِيِس  ِمْن 
ِفي ِسجِن َرئِيِس الَحَرِس َحيُث كاَن ُيوُسُف َمحُبوساً. 

َعَليِهما،  ُمْشِرفاً  ُيوُسَف  الَحَرِس  َرئِيُس  4َوَجَعَل 

َمِن. ًة ِمَن الزَّ ْجِن ُمدَّ َفَخَدَمُهما. َوَبِقيا ِفي السِّ
َوَخّباُزُه  ِفرَعْوَن  ساِقي  َراأى  اللَّيالِي  اإْحَدى  5َوِفي 

ْجِن ُحْلَميِن َمعاً. َوكاَن لُِكلٍّ ِمْنُهما  الَمحُبوساِن ِفي السِّ
ُحْلُمُه. َوكاَن لُِكلِّ ُحْلٍم َمْعناُه. 6اأَتى اإلَيِهما ُيوُسُف ِفي 
باِح. َوَراأى اأنَُّهما كانا ُمنَزِعَجيِن. 7َفَساأَل ُيوُسُف  الصَّ
َبيِت  ِفي  َمَعُه  َمحُبوَسيِن  كانا  اللََّذيِن  ِفرَعْوَن  َمَوظََّفي 

َسيِِّدِه: »لِماذا اأَرى الُحْزَن َعَلى َوجَهيُكما؟«
َيقِدُر  َمْن  ُيوَجُد  ل�  لَِكْن  ُحْلَميِن.  »َراأينا  8َفقال�: 

َرُهما لَنا.« اأْن ُيَفسِّ
ُر ال�أحلاَم َغيُر اهلِل؟  َفقاَل ُيوُسُف لَُهما: »َوَهْل ُيَفسِّ

َفاأخِبرانِي بُِحْلَميُكما.«

ُحْلُم ساِقي الَمِلك
َوقاَل:  ُحْلَمُه  ُيوُسَف  َعَلى  ِفرَعْوَن  ساِقي  9َفَقصَّ 

»َراأيُت ِفي الُحْلِم َكْرَمًة، 10َوَراأيُت َعَلى الَكْرَمِة َثلاَثَة 
اأغصاٍن. َوما اإْن اأْوَرَقِت الَكْرَمُة، َحتَّى َظَهَرْت َبراِعُمها 
َونَِضَجْت َعناِقيُدها. 11َوكانَْت َكاأُْس ِفرَعْوَن ِفي َيِدي. 
َوَوَضْعُت  ِفرَعْوَن،  َكاأِْس  َوَعَصْرتُُه ِفي  الِعَنَب  َفاأَخْذُت 

الَكاأَْس ِفي َيِدِه.«
12َفقاَل لَُه ُيوُسُف: »َمْعَنى ُحْلِمَك ُهَو اأنَّ ال�أغصاَن 

الثَّلاَثَة ِهَي َثلاَثُة اأيّاٍم. 13َفِخلاَل َثلاَثِة اأيّاٍم َيْرَفُع الَمِلُك 
ُم لِِفْرَعْوَن َكاأَْسُه  َراأَسَك، َوُيِعيُدَك اإلَى َوِظيَفِتَك. َوَسُتَقدِّ
َكما كُْنَت َتْفَعُل ِمْن َقبُل ِعْنَدما كُْنَت ساِقياً لَُه. 14لَِكْن 
اأرُجو اأْن َتَتَذكََّرنِي ِعنَدما ُيطِلُق َسراَحَك. َواْصَنْع َمِعي 
َهذا  ِمْن  َوتُخِرَجِني  لِِفْرَعْوَن،  َتْذكَُرنِي  بِاأْن  َمعُروفاً 
ْجِن. 15َفَقِد اخُتِطْفُت ِمْن اأْرِض الِعْبرانِيِّيَن. َواأنا لَْم  السِّ

ْجَن.« اأرَتِكْب ُهنا ُجْرماً َيْسَتوِجُب السِّ

ُحْلُم َخّباِز الَمِلك
قاَل  الَخّباِزيَن،  َرئِيَس  التَّْفِسيُر  اأعَجَب  16َفَلّما 

َثلاُث  ُهناَك  َراأيُت ُحْلماً: كانَْت  اأيضاً  لُِيوُسَف: »اأنا 
ِفي  17َوكاَن  َراأِْسي.  َعَلى  أْبَيِض  ال� الُخْبِز  ِمَن  ِسلاٍل 
لَِّة الُعْليا كُلُّ اأنْواِع ال�أطِعَمِة الَمخُبوَزِة لِِفْرَعْوَن. لَِكنَّ  السَّ

لَِّة الَِّتي َفْوَق َراأِْسي.« ُطُيوراً كانَْت َتاأْكُلُها ِمَن السَّ
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لاَل  18َفاأجاَب ُيوُسُف: »َمْعَنى ُحْلِمَك ُهَو اأنَّ السِّ

َسَيرَفُع  اأيّاٍم  َثلاَثِة  19َفِخلاَل  اأيّاٍم.  َثلاَثُة  ِهَي  الثَّلاَث 
َعُموٍد،  َعَلى  َوَسُيَعلُِّقَك  َجَسِدَك،  َعْن  َراأَْسَك  ِفرَعْوُن 

َفَتاأْكَُل الطُُّيوُر لَحَمَك.«

ُيوُسُف ُينَسى
َفاأقاَم  ِفرَعْوَن.  ِميلاِد  ِعيُد  اأيّاٍم كاَن  َثلاَثِة  20َوَبعَد 

َوَرئِيَس  قاِة  السُّ َرئِيَس  َواأطَلَق  َمْسُؤولِيِه.  لُِكلِّ  َولِيَمًة 
21َواأعاَد  َمْسُؤولِيِه.  ُحُضوِر  ِفي  ْجِن  السِّ ِمَن  الَخّباِزيَن 
قاِة َوِظيَفَتُه، َفَوَضَع الَكاأَس ِفي َيِد ِفرَعْوَن.  لَِرئِيِس السُّ
22لَِكنَُّه َقَطَع َراأَس َرئِيَس الَخّباِزيَن َوَعلََّق َجَسَدُه، َتماماً 

قاِة لَْم  َر ُيوُسُف الُحْلَميِن. 23َغيَر اأنَّ َرئِيَس السُّ َكما َفسَّ
َيَتَذكَّْر ُيوُسَف، َبْل نَِسَيُه!

ُحْلما ِفرَعْون

كاَن 41  ُحْلماً:  ِفرَعْوُن  َراأى  َسَنَتيِن  َوَبْعَد 
واِقفاً ِعنَد نَْهِر النِّيِل. 2َوَراأى َسْبَع َبَقراٍت 
خاِرجاٍت ِمَن النَّْهِر. َوكانَِت الَبَقراُت َصِحيَحًة َوَسِميَنًة. 
َفَرَعْت َواأَكَلْت َبيَن الَقَصِب. 3ثُمَّ َخَرَجْت َسْبُع َبَقراٍت 
َمِريَضًة.  َوَبَدْت  َهِزيَلًة  َفكانَْت  النِّيِل،  نَْهِر  ِمْن  اُأْخَرى 
ِة النَّْهِر.  ُأولَى َعَلى ِضفَّ اإلَى جانِِب الَبَقراِت ال� َوَوَقَفْت 
ِميَنِة  السَّ ِحيَحَة  الصَّ الَبَقراِت  الَهِزيَلُة  الَبَقراُت  4َفاأَكَلِت 

ْبِع. ثُمَّ اأفاَق ِفرَعْوُن. السَّ
اآَخَر.  ًة اُأْخَرى. َوَراأى ُحْلماً  5ثُمَّ عاَد اإلَى النَّْوِم َمرَّ

َراأى َسْبَع َسنابَِل ِمَن الَقْمِح َمِليَئٍة َوَجيَِّدٍة َتنُمو َعَلى ساٍق 
واِحَدٍة. 6ثُمَّ نََبَتْت َبعَدها َسْبُع َسنابَِل َرِفيَعٍة َوَمْلُفوَحٍة 
نابَِل  السَّ ِفيَعُة  الرَّ نابُِل  السَّ 7َواْبَتَلَعِت  ْرِقيَِّة.  الشَّ يِح  بِالرِّ
الَمِليَئَة الَجيَِّدَة. ثُمَّ اأفاَق ِفرَعْوُن، َواإذا ُهَو ُحْلٌم. 8َوِفي 
َواْسَتدَعى  َفاأْرَسَل  الباِل.  ُمنَزِعَج  ِفرَعْوُن  كاَن  باِح  الصَّ
كُلَّ َسَحَرِة ِمْصَر َوكُلَّ ُحَكمائِها. َواأخَبَرُهْم بِالُحْلَميِن 

ُرُهما لَُه. اللََّذيِن َراآُهما. لَِكْن لَْم َيِجْد َمْن ُيَفسِّ
قاِة َكلََّم ِفرَعْوَن َبعَد َذلَِك َوقاَل:  9لَِكنَّ َرئِيَس السُّ

ِعنَدما  َحَدَث  ما  10َواأَتَذكَُّر  اأخطائِي،  الَيْوَم  »اأَتَذكَُّر 
َغِضَب َسيِِّدي ِفرَعْوَن ِمْن خاِدِمِه َوَوَضَعِني ِفي الَحْبِس، 
ِفي َبيِت َرئِيِس الَحَرِس، اأنا َوَرئِيَس الَخّباِزيَن. 11َفِفي 

تِْلَك اللَّيَلِة َراأينا نَْحُن ال�ْثَنيِن ُحْلَميِن. َوكاَن لُِكلِّ ُحلٍُم 
لََدى  َيْعَمُل   ، ِعْبرانِيٌّ َمَعنا شابٌّ  ِمنها َمعناُه. 12َوكاَن 
َر لُِكلِّ  َرُهما. َفسَّ َرئِيِس الَحَرِس. َفاأخَبْرناُه بُِحْلَمينا، َفَفسَّ
واِحٍد ِمنّا َمْعَنى ُحلُِمِه. 13َوَقْد َحَدَث َمَعنا َتماماً َكما 
َر لَنا: اأنا اُأِعْدُت اإلَى َوِظيَفِتي، اأّما الَخّباُز َفُقِطَعْت  َفسَّ

َراأُسُه.«

استدعاُء ُيوُسَف لتفسيِر الُحْلَمين
ْجِن  14َفاْسَتْدَعى ِفرَعْوُن ُيوُسَف، َفاأحَضُروُه ِمَن السِّ

لُوا ثِياَبُه، َواأحَضُروُه اإلَى ِفرَعْوَن.  َسريعاً، َوَحَلُقوا لَُه، َوَبدَّ
لَيَس  لَِكْن  ُحْلماً،  »َراأيُت  لُِيوُسَف:  ِفرَعْوُن  15َفقاَل 

َمْن َيْسَتِطيُع َتْفِسيَرُه لِي. َغيَر اأنِّي َسِمْعُت اأنََّك َتْسَمُع 
َرها َعَلى الَفوِر.« ال�أحلاَم َفُتَفسِّ

16َفقاَل ُيوُسُف: »اهلُل، ل� اأنا، ُهَو الَِّذي َسُيعِطي 

ِفرَعْوَن َجواباً شاِفياً.«
17َفقاَل ِفرَعْوُن لُِيوُسَف: »كُْنُت ِفي ُحْلِمي واِقفاً 

َبَقراٍت  َسْبُع  َخَرَجْت  النِّيِل. 18َوَفجاأًة  نَْهِر  ِة  َعَلى ِضفَّ
ِفي  َتْرَعى  َوراَحْت  النِّيِل.  ِمَن  َوَصِحيحاٍت  َسميناٍت 
اُأْخَرى  َبَقراٍت  َسْبُع  َظَهَرْت  19ثُمَّ  الَقَصِب.  َمرَعى 
َبَقراٍت  َقطُّ  اأَر  لَْم  َوَرِفيَعًة.  َضِعيَفًة  كانَْت  َبعَدها، 
اأْرِض ِمْصَر! 20َفالَتَهَمِت الَبَقراُت  ِمْنها ِفي  اأْكَثَر قُْبحاً 
الَِّتي  ِميَناِت  السَّ ْبَع  السَّ الَبَقراِت  الَقِبيَحاُت  الهِزيلاُت 
ما  َعَليها  َيظَهْر  لَْم  اأَكَلْتها،  اأْن  21َوَبعَد  ل�ً.  اأوَّ َراأيُتها 
ُيِشيُر اإلَى اأنَّها اأَكَلْتها، َبْل َبِقَيْت َقِبيَحًة َكما كانَْت ِفي 

الِبداَيِة. ثُمَّ اْسَتيَقْظُت.
22»ثُمَّ َراأيُت ِفي ُحْلٍم اآَخَر َسْبَع َسنابَِل ِمَن الَقْمِح 

َتنُمو َعَلى ساٍق واِحَدٍة. َوكانَْت َمِليَئًة َوَجيَِّدًة. 23ثُمَّ 
نََبَتْت َبعَدها َسْبُع َسنابَِل اُأْخَرى ذاِوَيٍة َوَرِفيَعٍة كاأنَّ ريحاً 
ِفيَعُة  ْبُع الرَّ نابُِل السَّ َشرِقيًَّة َقْد لََفَحْتها. 24ثُمَّ ابَتَلَعِت السَّ
 ، ْبَع الَجيَِّدَة. َوَقْد اأخَبْرُت َسَحَرتِي بُِحْلَميَّ نابَِل السَّ السَّ

َفَلْم َيْسَتِطْع اأَحٌد ِمْنُهْم اأْن ُيخِبَرنِي بَِمْعناِهما.«

ُيوُسُف يفّسُر الُحْلَمين
25َفقاَل ُيوُسُف لِِفْرَعْوَن: »اإنَّ الُحْلَميِن اللَّذيِن َراآُهما 

ِفرَعْوُن ُهما ُصوَرتاِن لُِحْلٍم واِحٍد، َولَُهما َمعَنًى واِحٌد. 
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26َفالَبَقراُت  َقِريباً.  َسَيْفَعلُُه  ما  لِِفْرَعْوَن  اهلُل  اأعَلَن  َفَقْد 
ْبُع الَجيَِّدُة  نابُِل السَّ ْبُع الَجيَِّدُة ِهَي َسْبُع َسَنواٍت. َوالسَّ السَّ
ِهَي َسْبُع َسَنواٍت. َفِللُحْلَميِن َمعَنًى واِحٌد. 27َوالَبَقراُت 
ْبُع الَقِبيَحُة الَِّتي َخَرَجْت َبعَدها ِهَي َسْبُع َسَنواٍت.  السَّ
ِهَي  ْرِقيَِّة  الشَّ يِح  بِالرِّ الَمْلُفوَحُة  ِفيَعُة  الرَّ ْبُع  السَّ نابُِل  َوالسَّ
الَِّتي  الرِّسالَُة  ِهَي  28َهِذِه  الُجوِع.  ِمَن  َسَنواٍت  َسْبُع 
نََقْلُتها اإلَيَك: لََقْد اأعَلَن اهلُل لِِفْرَعْوَن ما َسَيْفَعلُُه َقِريباً. 
29َفها َتاأْتِي َسْبُع َسَنواٍت َيُكوُن ِفيها َطعاٌم َوِفيٌر ِفي اأْرِض 

الَمجاَعِة.  ِمَن  َسَنواٍت  َسْبُع  َبْعَدها  َتاأْتِي  30ثُمَّ  ِمْصَر. 
ِمْصَر.  اأْرِض  ِفي  الطَّعاِم  َوْفَرِة  كُلَّ  النّاُس  َوَسَيْنَسى 
َوَسَيْقِضي الُجوُع َعَلى الِبلاِد. 31َوَسُيْنَسى َزَمُن الَوْفَرِة 

َّها َسَتُكوُن قاِسَيًة. أن بَِسَبِب الَمجاَعِة الَِّتي َتِليِه، لِ�
َتيِن َفُهَو  32»َواأّما الَقْصُد ِمْن تِْكراِر ُحْلِم ِفرَعْوَن َمرَّ

ُل بُِحُدوثِِه.  أْمِر، َوُهَو َسُيَعجِّ َهذا: لََقْد َقَضى اهلُل بَِهذا ال�
آَن لَِيْبَحْث ِفرَعْوُن َعْن َرُجٍل َذِكيٍّ َوَحِكيٍم َولَْيجَعْلُه  33َوال�

ُمْشِرفاً َعَلى اأْرِض ِمْصَر. 34َولُْيَعيِّْن ِفرَعْوُن ُمْشِرِفيَن َعَلى 
أْرِض ِفي َسَنواِت  أْرِض. َولَْياأُْخُذوا ُخْمَس َمْحُصوِل ال� ال�
َنواِت  السَّ َهِذِه  َطعاِم  كُلَّ  35َولَْيجَمُعوا  ْبِع.  السَّ الَوْفَرِة 
الَمِلِك  ُسْلَطِة  َتحَت  الَقْمَح  نُوا  َوُيَخزِّ القاِدَمِة،  َرِة  الَخيِّ
َطواَل  لِلِبلاِد  َذِخيَرًة  الطَّعاُم  َهذا  َوَيحُرُسوُه. 36َولَْيُكْن 
ْبِع الَِّتي َسَتاأْتِي َعَلى اأْرِض ِمْصَر.  َسَنواِت الَمجاَعِة السَّ

ِحيَنِئٍذ، لَْن َتقِضَي الَمجاَعُة َعَلى الِبلاِد.«
37َفواَفَق ِفرَعْوُن َوكُلُّ ُوَزرائِِه َعَلى اْقِتراِح ُيوُسَف. 

38ثُمَّ قاَل ِفرَعْوُن لُِوَزرائِِه: »اأيَن لَنا اأْن نَِجَد َرُجلاً َكَهذا 

ِفيِه ُروُح اهلِل؟«
لََك  َبيََّن  اهلَل  اأنَّ  »بِما  لُِيوُسَف:  ِفرَعْوُن  39َفقاَل 

نَُّه ل� ُيوَجُد َمْن ُهَو بَِذكائَِك َوِحْكَمِتَك.  كُلَّ َهذا، َفاإ
40لَِهذا َسَتُكوُن اأنَت ُمْشِرفاً َعَلى كُلِّ َبيِتي. َوكُلُّ َشعِبي 

َسُيِطيُعوَن اأْمَرَك. َول� َيعلُو َعَليَك اأَحٌد َغيِري.«
41ثُمَّ قاَل ِفرَعْوُن لُِيوُسَف: »ها َقْد َجَعْلُتَك َمْسُؤول�ً 

َعْن كُلِّ اأْرِض ِمْصَر.« 42َوَخَلَع ِفرَعْوُن خاَتَم النَّْقِش ِمْن 
َيِدِه َواأْعطاُه لُِيوُسَف. َواألَْبَسُه ثِياباً ِكتّانِيًَّة ُممتاَزًة. َوَوَضَع 
َهِب َحوَل َرَقَبِتِه. 43ثُمَّ اأْرَكَبُه ِفي  ِقلاَدًة َكِبيَرةً أ ِمَن الذَّ

أ 42:41 قالدة كبيرة. علامة السلطان.

َعَرَبِتِه الَمَلِكيَِّة الثّانَِيِة. َوصاَح الُجُنوُد اأماَمُه: »اأْفِسُحوا 
الطَِّريَق.« ب َوَجَعَلُه َمْسُؤول�ً َعْن كُلِّ اأْرِض ِمْصَر. ج

بِاألّ�  اأَمْرُت  ِفرَعْوَن  »اأنا  لُِيوُسَف:  ِفرَعْوُن  44َوقاَل 

َيْفَعَل اأَحٌد ِفي ِمْصَر َشيئاً ُدوَن اإْذنَِك.« 45َواأطَلَق ِفرَعْوُن 
َجُه اأْسناَت اْبَنَة فُوِطي  َعَليِه اْسَم َصْفناَت َفْعِنيَح، د َوَزوَّ
َعْن  َمْسُؤول�ً  ُيوُسُف  َفصاَر  اُأوَن.  َمِديَنِة  كاِهِن  فاَرَع 

اأْرِض ِمْصَر.
ِعنَدما  ُعْمِرِه  ِمْن  الثَّلاثِيَن  ِفي  ُيوُسُف  46َوكاَن 

ِمْن  ُيوُسُف  َخَرَج  ِمْصَر.  َمِلَك  ِفرَعْوَن،  َيخِدُم  َبَداأ 
ِمْصَر. 47َواأنَتَجِت  اأْرِض  ِفرَعْوَن، َوساَفَر ِفي كُلِّ  ِعنِد 
ْبِع. 48َفَجَمَع  أْرُض َغلًَّة َوِفيَرًة اأْثناَء َسَنواِت الَخيِر السَّ ال�
اأْرِض  ِفي  الَوْفَرِة  َفْتَرِة  ِفي  ْبِع  السَّ َنواِت  السَّ َطعاِم  كُلَّ 
ِمْصَر. َوقاَم بَِخْزِن الطَّعاِم ِفي الُمُدِن. َخَزَن ُيوُسُف ِفي 
َحولَها.  الَِّتي  الُحُقوِل  ِمَن  الَماأُخوَذ  الطَّعاَم  َمِديَنٍة  كُلِّ 
49َفَخَزَن ُيوُسُف َقْمحاً َكِثيراً ِمثَل َرمِل َشواِطِئ الَبْحِر. 

ِحساِب  َعْن  َتَوقََّف  اإنَُّه  َحتَّى  ِجّداً  َوِفيراً  الَقْمُح  كاَن 
َُّه لَْم َيُعْد ُممِكناً اأْن تُحَسَب! أن ياتِِه، لِ� َكمِّ

ُيوُسُف  ُرِزَق  الَمجاَعِة،  َسَنواُت  َتاأْتَِي  اأْن  50َوَقبَل 

بَِولََديِن. َولََدْتُهما لَُه َزوَجُتُه اأْسناُت، اْبَنُة فُوِطي فاَرَع 
ى. ه اإْذ  ى ُيوُسُف بِْكَرُه َمَنسَّ كاِهِن َمِديَنِة اُأوَن. 51َوَسمَّ
َوكُلَّ  ُهنا  اهلُل كُلَّ ِضيِقي  اأنسانِي  ُيوُسُف: »لََقْد  قاَل 
قاَل:  َفَقْد  اأْفرايَِم. و  الثّانَِي  اْبَنُه  ى  52َوَسمَّ اأبِي.«  َبيِت 

»اأعطانِي اهلُل اأْبناًء ِفي اأْرِض ِضيقاتِي.«

َبدُء المجاعة
بُع ِفي اأْرِض ِمْصَر.  53ثُمَّ انَتَهْت َسَنواُت الَوْفَرِة السَّ

54َوَبَداأْت َسَنواُت الَمجاَعِة، َتماماً َكما قاَل ُيوُسُف. 

ِمْصَر  اأْرِض  اأّما ِفي  أْقطاِر.  ال� الَمجاَعُة ِفي كُلِّ  كانَِت 
َفكاَن ُهناَك َطعاٌم. 55َوصاَر الطَّعاُم َشحيحاً ِفي اأْرِض 

ب 43:41 افسحوا الّطريق. اأْو »انحنوا.«

ج 43:41 اأْو »ثّم اأْرَكَبُه ِفي َعَرَبِة الّرُجِل الثّاني َبعَد الَمِلِك، َوَهَتَف 

الُجُنوُد اأماَمُه: لَيُكْن ُهَو المْسؤوَل َعْن كُلِّ اأْرِض ِمْصَر.«
د 45:41 َصْفناَت َفْعِنيح. اْسم مصري قد يعني »َسَنَد الَحياة.« 

ويشبه في العبرية ما معناه »ُمفّسر ال�أسرار.«
ه 51:41 َمَنّسى. ومعناه »ينسى.«

و 52:41 أْفراِيم. ومعناه: »ُمضاعف الثّمر.«
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طالِِبيَن  لِِفْرَعْوَن  َيْصُرُخوَن  النَّاُس  َوَبَداأ  كُلِّها.  ِمْصَر 
َطعاماً. َفكاَن ِفرَعْوُن َيُقوُل لَُهْم: »اْذَهُبوا اإلَى ُيوُسَف. 

َوافَعلُوا ما َيُقولُُه لَُكْم.«
َفَتَح  كُلِّها،  ِمْصَر  ِفي  الَمجاَعُة  َساَدِت  56َولَّما 

اإْذ  لِلِمْصِريِّيَن.  الَقْمَح  َوباَع  الَقْمِح.  َمخاِزَن  ُيوُسُف 
كانَِت الَمجاَعُة قاِسَيًة ِفي اأْرِض ِمْصَر. 57َوجاَء النّاُس 
أْرِض اإلَى ُيوُسَف ِفي ِمْصَر لَِيْشَتُروا  ِمْن َجِميِع اأْطراِف ال�

أْرِض. َقْمحاً. َفَقْد كانَِت الَمجاَعُة قاِسَيًة ِفي كُلِّ ال�

تحقيُق الُحْلَمين

َفقاَل 42  َقْمحاً،  ِمْصَر  ِفي  اأنَّ  َيعُقوُب  َوَعِلَم 
أول�ِدِه: »لِماذا َينُظُر َبْعُضُكْم اإلَى َبعٍض؟«  لِ�
اإلَى  2َوقاَل: »َقْد َسِمْعُت اأنَّ ِفي ِمْصَر َقمحاً، فانِْزلُوا 

ُهناَك َواْشَتُروا لَنا َقمحاً، َفَنحيا َول� نَُموُت.«
لَِيْشَتُروا  ِمْصَر  اإلَى  الَعْشَرُة  ُيوُسَف  اإْخَوُة  3َفَنَزَل 

َقْمحاً. 4لَِكنَّ َيعُقوَب لَْم ُيْرِسْل َبْنياِمْيَن َشِقيَق ُيوُسَف 
َمَع َبِقيَِّة اإْخَوتِِه. اإْذ َخِشَي اأْن ُيِصيَبُه اأَذًى.

5َفَذَهَب اأول�ُد اإْسرائِيَل َمَع َكِثيِريَن اإلَى ِمْصَر لِِشراِء 

أنَّ الَمجاَعَة َوَصَلْت اإلَى اأْرِض َكْنعاَن. الَقمِح، لِ�
كُلِّها.  ِمْصَر  اأْرِض  َعَلى  حاِكماً  ُيوُسُف  6َوكاَن 

اأهِل  لُِكلِّ  الَقْمِح  َبيِع  َعَمِليََّة  َيَتَولَّى  الَِّذي  ُهَو  َوكاَن 
َوُوُجوُهُهْم  اأماَمُه  َوانَحُنوا  اإْخَوُة ُيوُسَف  أْرِض. َفجاَء  ال�
أْرِض. 7َفَلّما َراأى ُيوُسُف اإْخَوَتُه، َعَرَفُهْم، لَِكنَُّه  اإلَى ال�
َتظاَهَر بِاأنَُّه لَْم َيْعِرْفُهْم. َوَتَكلََّم َمْعُهْم بَِفظاَظٍة َوقاَل لَُهْم: 

»ِمْن اأيَن ِجْئُتْم؟«
َفقالُوا: »ِجْئنا ِمْن اأْرِض َكْنعاَن لَِنْشَتِرَي َطعاماً.«

8َفَميََّز ُيوُسُف اإْخَوَتُه. اأّما ُهْم َفَلْم ُيَميُِّزوُه. 9َوَتَذكََّر 

ُيوُسُف اأيضاً ال�أحلاَم الَِّتي َراآها َعْنُهْم.
َفقاَل لَُهْم: »ما اأنُتْم اإلّ� َجواِسيُس، ِجْئُتْم لَِتْكَتِشفوا 

نِقاَط َضْعِف اأْرِضنا.«
ِجْئنا  ُخّداَمَك  نَحُن  َسيِِّدي!  يا  لَُه: »ل�  10َفقالُوا 

َونَحُن  واِحٍد.  َرُجٍل  اأْبناُء  11َوكُلُّنا  َطعاماً.  لَِنْشَتِرَي 
ِرجاٌل صاِدقُوَن. نَحُن ُخّداَمَك لَْسنا َجواِسيَس.«

12لَِكنَُّه قاَل: »َبْل ِجْئُتْم لَِتعِرفُوا نِقاَط َضْعِفنا.«

اأْبناُء  اأخاً،  اْثنا َعَشَر  13َفقالُوا: »نَْحُن، ُخّداَمَك، 

آَن. َوواِحٌد  َرُجٍل واِحٍد ِفي َكْنعاَن. َواأْصَغُرنا ِعْنَد اأبِينا ال�
ماَت.«

14َفقاَل لَُهْم ُيوُسُف: »َكما َسَبَق اأْن قُْلُت لَُكْم. ما 

اأنُتْم اإلّ� َجواِسيُس! 15لَِكنِّي َساأمَتِحُنُكْم بَِهِذِه الطَِّريَقِة: 
اأْقِسُم بَِحياِة ِفرَعْوَن اأنَُّكْم لَْن تُغاِدُروا َهذا الَمكاَن َحتَّى 
اأَحَدكُْم  16َفاأْرِسلُوا  ُهنا.  اإلَى  أْصَغُر  ال� اأُخوكُُم  َياأْتَِي 
الِحيِن  َذلَِك  َحتَّى  َبِقيَُّتُكْم  َوَسَتَظلُّ  اأخاكُْم.  لَِيجِلَب 
َواإلّ�،  كُنُتْم صاِدِقيَن،  اإْن  اأعِرُف  َوبَِهذا  ْجِن.  السِّ ِفي 
نِّي اُأْقِسُم بَِحياِة ِفرَعْوَن اأنَُّكْم َحّقاً َجواِسيُس!« 17ثُمَّ  َفاإ

ْجِن َثلاَثَة اأيّاٍم. َوَضَعُهْم ُيوُسُف ِفي السِّ

ُيوُسُف يمتحُن إْخَوَته
»اْفَعلُوا  الثّالِِث:  الَيْوِم  ِفي  ُيوُسُف  لَُهْم  قاَل  18ثُمَّ 

كُْنُتْم  19اإْن  اهلَل.  اأخاُف  َفاأنا  َفَتْحُيوا.  لَُكْم  اأقُولُُه  ما 
ْجِن َحيُث ُهنا.  صاِدِقيَن، َفْلَيبَق اأَحُد اإْخَوتُِكْم ِفي السِّ
20ثُمَّ  ُبُيوتُِكْم.  ُجوَع  َيُسدُّ  َقْمحاً  َفُخُذوا  اأنُتْم  َواأّما 
َكلاِمُكْم،  ِصْدُق  َفَيثُبَت  أْصَغَر  ال� اأخاكُُم  لِي  اأْحِضُروا 

َفلا اأقُتلُُكْم.«
لِلاآَخِر: »ل�  اأَحُدُهْم  21َوقاَل  َذلَِك.  َعَلى  َفواَفُقوا 
َفَعْلناُه بِاأِخينا. َفَقْد  اأنَّ اهلَل ُيعاِقُبنا بَِسَبِب ما  َشكَّ ِفي 
َل اإلَينا اأْن نَرَحَمُه. لَِكنَّنا لَْم نُْصِغ  َراأينا ِضيَقَتُه ِعنَدما َتَوسَّ

يَقُة.« اإلَيِه. لَِهذا جاَءْت َعَلينا َهِذِه الضِّ
22َفقاَل لَُهْم َراُأوَبْيُن: »األَْم اأقُْل لَُكْم ل� تُْؤُذوا الَفَتى! 

. َوها نَْحُن َسَنْدَفُع َثَمَن َدِمِه.« لَِكنَُّكْم لَْم تُْصُغوا اإلَيَّ
َُّه  أن 23َولَْم َيعِرفُوا اأنَّ ُيوُسَف كاَن َيْفَهُم ما َيُقولُوَن، لِ�

كاَن ُهناَك ُمَتْرِجٌم َبيَنُهْم َوَبيَنُه. 24ثُمَّ اْبَتَعَد ُيوُسُف َعنُهْم 
َوَبَكى. ثُمَّ عاَد اإلَْيِهْم َوَكلََّمُهْم. ثُمَّ اأَخَذ َشْمُعوَن ِمْن 
َبيِنِهْم، َواأَمَر بِاأْن ُيوَثَق اأماَم ُعُيونِِهْم. 25ثُمَّ اأَمَر ُيوُسُف 
ُخّداَمُه بِاأْن َيملاُأوا اأكياَس اإْخَوتِِه بِالَقمِح. َواأَمَرُهْم اأيضاً 
اأْن ُيِعيُدوا ماَل كُلِّ واِحٍد ِمْنُهْم اإلَى ِكيِسِه، َواأْن ُيعُطوُهْم 

َطعاماً لِلرِّحَلِة. َفَفَعَل الُخّداُم َهذا.
لُوا َقمَحُهْم َعَلى َحِميِرِهْم َوانَطَلُقوا.  26َوَهَكذا َحمَّ

ِكيَس  اأَحُدُهْم  َفَتَح  لَيَلَتُهْم،  لَِيِبيُتوا  َتَوقَُّفوا  27َوِعنَدما 

َفْوَق  ِكيٍس  ِفي  مالَُه  َفَراأى  ِحماَرُه،  لُِيطِعَم  الَقمِح 
. َوها ُهَو  خَوتِِه: »َقْد ُردَّ مالِي اإلَيَّ الَقمِح. 28َفقاَل ل�إ
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ِفي ِكيِسي!« َفَتَحيَُّروا َكِثيراً َوارَتَعُدوا َخوفاً َوقالُوا: »ما 
َهذا الَِّذي َفَعَلُه اهلُل بِنا؟«

وصوُل الخبِر لَيْعُقوب
29َولَّما جاُءوا اإلَى اأبِيِهْم َيعُقوَب ِفي اأْرِض َكْنعاَن، 

اأْخَبُروُه بُِكلِّ ما َحَدَث لَُهْم. 30قالُوا: »َكلََّمنا الرَُّجُل 
جِن  َوَوَضَعنا ِفي السِّ الَِّذي َيحُكُم ِفي ِمْصَر بَِفظاَظٍة، 
لَُه:  31َفُقْلنا  اأْرِضِه.  َعَلى  ُس  نََتَجسَّ كُنّا  اأنَّنا  لَْو  َكما 
›نَحُن ِرجاٌل صاِدقُوَن. َولَْسنا بَِجواِسيَس. 32نَحُن اْثنا 
ِفي  اأبِينا  َمَع  أْصَغُر  َوال� ماَت،  واِحٌد  أبينا.  ل� اأخاً  َعَشَر 

اأْرِض َكْنعاَن.‹
33»َفقاَل لَنا الرَُّجُل الَِّذي َيحُكُم ِمْصَر: ›بَِهذا اأعَلُم 

َوُخُذوا  ِعْنِدي.  اإْخَوتُِكْم  اأَحَد  اْتُركُوا  اأنَُّكْم صاِدقُوَن. 
اأحِضُروا  34ثُمَّ  َوامُضوا.  ُبُيوتُِكْم  ُجوَع  َيُسدُّ  َقمحاً 
أْصَغَر. ِحيَنِئٍذ، َساأَتاأكَُّد ِمْن اأنَُّكْم لَْسُتْم  اإلَيَّ اأخاكُُم ال�
اأِخيُكْم،  َسراَح  َوَساُأطِلُق  صاِدِقيَن،  َبْل  َجواِسيَس، 

َوَساأْسَمُح لَُكْم بِاأْن تُتاِجُروا ِفي اأْرِض ِمْصَر.‹«
ِمْنُهْم  واِحٍد  كُلُّ  َوَجَد  اأكياَسُهْم،  اأفَرُغوا  35َولَّما 

مالِِهْم  ُصَرَر  َواأبْوُهْم  َراَأْوا  َولَّما  ِكيِسِه.  ِفي  مالِِه  َة  ُصرَّ
خافُوا.

ِمْن  ْدتُُمونِي  »َجرَّ َيعُقوُب:  اأبوُهْم  لَُهْم  36َوقاَل 

اأنُتْم  َوها  َشْمُعوُن،  َوَفَقْدُت  ُيوُسَف  َفَقْدُت  اأول�ِدي! 
َتاأُْخُذوَن َبْنياِمْيَن اأيضاً. َفَكيَف اأحَتِمُل َهذا كُلَُّه؟«

اُأرِجْع  لَْم  اإذا  َولََديَّ  »اْقُتْل  أبِيِه:  لِ� َراُأوَبْيُن  37َفقاَل 

َبْنياِمْيَن اإلَيَك. َضْعُه ِفي ُعهَدتِي، َوَساُأرِجُعُه اإلَيَك.«
َمَعُكْم.  اْبِني  َينِزَل  »لَْن  قاَل:  َيعُقوَب  38لَِكنَّ 

ِمْن  لِي  ى  َتَبقَّ الَِّذي  الَوِحيُد  َوُهَو  ماَت.  َقْد  َفَشقيُقُه 
َساأنِْزُل  الطَّريِق،  ِفي  اأَذًى  اأصاَبُه  ْن  َفاإ راِحيَل.  َزوَجِتي 

اإلَى الهاِوَيِة َعُجوزاً َحِزيناً.«

إْسرائيُل َيْسَمُح ِلَبْنياِمْيَن 

 

هاِب إَلى مصر بالذَّ

أْرِض. 2َفَلّما 43  َوكانَِت الَمجاَعُة قاِسَيًة ِفي ال�
اْسَتهَلُكوا الَقْمَح الَِّذي اْشَتُروُه ِمْن ِمْصَر، 

قاَل لَُهْم اأبْوُهْم: »ُعوُدوا َواْشَتُروا لَنا َطعاماً.«

َرنا الحاِكُم َفقاَل:  3لَِكنَّ َيُهوذا قاَل لَُه: »لََقْد َحذَّ

ْن  4َفاإ َمَعُكْم.‹  اأُخوكُْم  كاَن  اإذا  اإلّ�  َوجِهي  َتَرْوا  ›لَْن 
لََك  َونَْشَتِري  َسَننِزُل  نَّنا  َفاإ َمَعنا،  اأخانا  َسُتْرِسُل  كُْنَت 
َطعاماً. 5لَِكْن اإْن كُنَت لَْن تُْرِسَلُه َمَعنا، َفَلْن نَنِزَل. َفَقْد 
اأُخوكُْم  اإذا كاَن  اإلّ�  َتُروا َوجِهي  الرَُّجُل: ›لَْن  لَنا  قاَل 

َمَعُكْم.‹«
6َفقاَل اإْسرائِيُل: »لِماذا اأَساأْتُْم اإلَيَّ َواأْخَبْرتُُم الرَُّجَل 

اأنَّ لَُكْم اأخاً اآَخَر؟«
َوَساأَل  َمَعنا،  التَّحِقيِق  ِفي  الرَُّجُل  »َدقََّق  7َفقالُوا: 

اأِعنَدكُْم  َحّياً؟  اأُبوكُْم  ماَيزاُل  ›َهْل  عائَِلِتنا:  َوَعْن  َعنّا 
لَنا:  بِاأنَُّه َسَيُقوُل  اأْدرانا  الَِّذي  َفاأَجْبناُه. َفما  اآَخُر؟‹  اأٌخ 

›اأحِضُروا اأخاكُْم‹؟«
َمِعي.  الَفَتى  اإْسرائِيَل: »اأْرِسِل  أبِيِه  لِ� َيُهوذا  8َوقاَل 

َواْسَمْح لَنا اأْن نَنَطِلَق َفوراً، لَِكي نَحيا َول� نَُموَت، نَْحُن 
َواأنَت َوِصغاُرنا. 9َواأنا بَِنْفِسي اأْضَمُن َسلاَمَتُه. اعَتِبْرنِي 
اأماَمَك،  َواأَضْعُه  اإلَيَك  اُأرِجْعُه  لَْم  ذا  َفاإ َعْنُه.  َمسُؤول�ً 
لَْم  لَْو  ََّك  أن 10لِ� َحياتِي.  اأيّاِم  كُلَّ  َذلَِك  َذنَب  ْلِني  َحمِّ

َتيِن.« ْرنا، لَُكنّا ساَفْرنا َوَرِجْعنا َمرَّ تَُؤخِّ
اأْن َيُكوَن  لَُهُم: »اإْن كاَن ل� ُبدَّ  اإْسرائِيُل  11َفقاَل 

أْمُر َكَذلَِك، فاْفَعلُوا ما َيِلي: ُخُذوا َبعضاً ِمْن اأفَضِل  ال�
ُجِل  الرَّ اإلَى  بِها  َوانِزلُوا  اأكياِسُكْم،  ِفي  أْرِض  ال� نِتاِج 
َهِديًَّة. ُخُذوا َبعَض الَبْلَسِم َوَبْعَض الَعَسِل َوَصْمِغ الَقتادِ أ 
الماِل  ِضعَفي  12َوُخُذوا  َواللَّْوِز.  َوالَفْسُتِق  َوالُمرِّ ب 
َمَعُكْم. َواَأْرِجُعوا الماَل الَِّذي اُأِعيَد اإلَيُكْم ِفي اأكياِسُكْم. 
َوُعوُدوا  اأخاكُْم  13َوُخُذوا  بِالَخَطاأِ.  َهذا  َحَدَث  َفُربَّما 
الرَُّجَل  َهذا  الَجّبارُ ج  اهلُل  14َولُْيَحنِِّن  َفوراً.  الرَُّجِل  اإلَى 
آَخَر َوَبْنياِمْيَن. اأّما  َعَليُكْم. َولَيَتُه ُيِعيُد َمَعُكْم اأخاكُُم ال�

نِّي اأْقَبُل َمِصيِري.« اأنا، َفاإذا ُحِرْمُت ِمْن اأْبنائِي، َفاإ

وهي  الغنم.  اأْو شوك  الُكثيراء  وُيسّمى  القتاد.  صمغ  أ 11:43 

الُعطوِر  ِفي صناعِة  تُستخَدُم  نباٍت عشبيٍّ جبليٍّ  ِمْن  مستخلصاٌت 
َولها استخداماٌت علاجيٌة مختلفة.

ب 11:43 المّر. مادٌة َطيِّبُة الّرائحِة تُسَتخلُص ِمْن عصارِة َبعِض 

الَموَتى.  تحِنيِط  َوِفي  الُعُطوِر  ِفي  تُسَتخَدُم  َوكانَْت  ال�أشجار. 
بشارَة  )انظْر  للاألَِم  َكُمَسكٍِّن  َوتُسَتخَدُم  النَِّبيِذ  َمَع  تُخَلُط  َوكانَْت 

مرقَس 23:15(.
ج 14:43 اهلل الَجّبار. حرفياً »اإيل شّداي.«
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15َفاأَخَذ الرِّجاُل َهِذِه الَهِديََّة. َواأَخَذوا اأيضاً ِضعَفيِّ 

َفَوَصلُوا  ِمْصَر.  اإلَى  َونََزلُوا  َوانَطَلُقوا  َوَبْنياِمْيَن.  الماِل 
َوَوَقُفوا اأماَم ُيوُسَف.

إْخَوُة ُيوُسَف في بيِته
16َفَلّما َراأى ُيوُسُف َبْنياِمْيَن َمَعُهْم، قاَل لُِمَدبِِّر َبيِتِه: 

ْز  »اأحِضْر َهُؤل�ِء الرِّجاَل اإلَى َبيِتي. َواْذَبْح َذبيَحًة، َوَجهِّ
َماأُدَبًة. اإْذ َسَياأْكُُل الرِّجاُل َمِعي ِعنَد الظُّْهِر.« 17َفَفَعَل 
َبيِت  اإلَى  الرِّجاَل  َواأحَضَر  ُيوُسَف.  اأَمَرُه  َكما  الرَُّجُل 

ُيوُسَف.
18َوِعنَدما اُأحِضَر الرِّجاُل اإلَى َبيِت ُيوُسَف خافُوا. 

َوقالُوا: »لََقْد ِجيَء بِنا اإلَى ُهنا بَِسَبِب الماِل الَِّذي اُأِعيَد 
ُأولَى. ل� َشكَّ اأنَُّه ُيِريُد اأْن  ِة ال� اإلَينا ِفي اأْكياِسنا ِفي الَمرَّ
َيهُجَم َعَلينا َوَيْقِبَض َعَلينا، َوَيْجَعَلنا َعِبيداً ِعنَدُه َوَياأُْخَذ 

َحِميَرنا.«
19َفاقَتَرُبوا ِمَن الخاِدِم الَمْسُؤوِل َعْن َبيِت ُيوُسَف 

َوَكلَُّموُه ِعنَد باِب الَبيِت. 20قالُوا: »يا َسيِِّدي، نََزلْنا 
اإلَى  َوَصْلنا  ِحيَن  21لَِكْن  َطعاماً.  لَِنْشَتِرَي  ٍة  َمرَّ َل  اأوَّ
ِمنّا  واِحٍد  كُلُّ  َوَوَجَد  اأكياَسنا،  َفَتْحنا  َمِبيِتنا،  َمكاِن 
َعَلى َراأِْس ِكيِسِه كاِمَل الَمبَلِغ الَِّذي َدَفَعُه. َوها نَحُن 
مال�ً  اأيضاً  َمَعنا  22َواأحَضْرنا  َمَعنا.  الماَل  اأْرَجْعنا  َقْد 
ِفي  الماَل  َوَضَع  َمْن  نَعِرُف  ل�  َونَحُن  َطعاٍم.  لِِشراِء 

اأكياِسنا.«
23َفقاَل الخاِدُم: »اطَمِئنُّوا، َول� َتخافُوا. ل� ُبدَّ اأنَّ 

اإلََهُكْم، اإلََه اأبِيُكْم، ُهَو الَِّذي َوَضَع َكنزاً ِفي اأكياِسُكْم. 
َشْمُعوَن.  لَُهْم  اأحَضَر  ثُمَّ  مالَُكْم.«  اأنا  اْسَتَلْمُت  َفَقِد 
َم  24َوَبعَد َهذا َدَخَل بِِهِم الرَُّجُل اإلَى َبيِت ُيوُسَف. َوَقدَّ

َم َطعاماً لَِحِميِرِهْم. لَُهْم ماًء، َفَغَسلُوا اأرُجَلُهْم. ثُمَّ َقدَّ
وا الَهِديََّة لَِتْقِديِمها لُِيوُسَف ِعنَد ُحُضوِرِه  25ثُمَّ اأَعدُّ

َُّهْم َسِمُعوا اأنَُّهْم َسَيَتناَولُوَن الَغذاَء َمَعُه. أن ُظْهراً، لِ�
الَهِديََّة  لَُه  ُموا  َقدَّ الَبيِت،  اإلَى  ُيوُسُف  26َفَلّما جاَء 

اإلَى  َوُوُجوُهُهْم  لَُه  َوانَحُنوا  َبيِتِه.  اإلَى  اأحَضُروها  الَِّتي 
أْرِض. ال�

حاُل  »َكيَف  َوقاَل:  حالِِهْم.  َعْن  َساألَُهْم  27ثُمَّ 

اأبِيُكِم الَعُجوِز الَِّذي اأخَبْرتُُمونِي َعْنُه؟ اأما زاَل َحّياً؟«

ٍة َجيَِّدٍة. َوُهَو  28َفقالُوا: »خاِدُمَك، اأبْونا، ِفي ِصحَّ

ما َيزاُل َحّياً.« ثُمَّ انَحُنوا َعَلى ُوُجوِهِهْم اأماَمُه احِتراماً 
لَُه.

ِه.  اُأمِّ اْبَن  اأخاُه،  َبْنياِمْيَن  َفَراأى  ُيوُسُف  29َفَتَطلََّع 

ْثُتُمونِي  َحدَّ الَِّذي  أْصَغُر  ال� اأُخوكُُم  ُهَو  »اأَهذا  َفقاَل: 
َعْنُه؟« ثُمَّ قاَل لَُه: »لُِيْنِعْم َعَليَك اهلُل، يا اْبِني.«

نَْحَو  َمشاِعَرُه  أنَّ  لِ� الُغْرَفِة  ِمَن  انَدَفَع خاِرجاً  30ثُمَّ 

ُغْرَفِتِه  اإلَى  َفَذَهَب  َيْبِكَي.  اأْن  اأراَد  َقِويًَّة.  اأِخيِه كانَْت 
َوَبَكى ُهناَك.

َوقاَل:  نَْفَسُه  َوَضَبَط  َوَخَرَج.  َوجَهُه  َغَسَل  31ثُمَّ 

ُموا الطَّعاَم.« »َقدِّ
لَِوحِدِه،  طاِولٍَة  َعَلى  الطَّعاَم  الُخّداُم  لَُه  َم  32َفَقدَّ

ُموا الطَّعاَم لِلِمْصِريِّيَن  ْخَوِة َعَلى طاِولٍَة اُأْخَرى. َوَقدَّ َولِلاإ
أنَّ  لِ� لَِوحِدِهْم،  ثالَِثٍة  طاِولٍَة  َعَلى  َمَعُه  َياأْكُلُوَن  الَِّذيَن 
ُيبِغُضوَن  َبْل  الِعْبرانِيِّيَن،  َمَع  َياأْكُلُوَن  ل�  الِمْصِريِّيَن 
ِول�َدتِِهْم،  َتْرتِيِب  َحَسَب  خَوُة  ال�إ 33َواُأجِلَس  َذلَِك! أ 
خَوُة َيْنُظُروَن اأَحُدُهْم  أْصَغِر. َوكاَن ال�إ أْكَبِر اإلَى ال� ِمَن ال�
بِاأْن  الُخّداَم  ُيوُسُف  اأَمَر  34ثُمَّ  َدهَشٍة.  ِفي  آَخِر  ال� اإلَى 
ُموها لَُهْم.  َياأُْخُذوا ِحَصصاً ِمَن الطَّعاِم ِمْن طاِولَِتِه َوُيَقدِّ
َة َبْنياِمْيَن كانَْت َخْمَسَة اأْضعاِف ِحَصِص  َغيَر اأنَّ ِحصَّ

آَخِريَن. َفاأَكلُوا َوَشِرُبوا َمَعُه َحتِّى َشِبُعوا َواْرَتُووا. ال�

ُيوُسُف يضُع فّخًا

ثُمَّ اأَمَر ُيوُسُف الخاِدَم الَمْسُؤوَل َعْن َبيِتِه 44 
َوقاَل لَُه: »املاأْ اأْكياَس الرِّجاِل ِمَن الطَّعاِم 
كُلِّ  ماَل  َضْع  ثُمَّ  َيحِملُوا.  اأْن  َيْسَتِطيُعوَن  ما  بَِقْدِر 
َراأِْس  َعَلى  يََّة  الِفضِّ َكاأِْسَي  2َوَضْع  ِكيِسِه.  ِفي  َرُجٍل 
أْصَغِر َمَع مالِِه.« َفَفَعَل الخاِدُم َكما اأَمَرُه  أِخ ال� ِكيِس ال�

ُيوُسُف.
َحِميِرِهْم.  َمَع  الرِّجاُل  اُأْرِسَل  الَفْجُر  َبَزَغ  3َفَلّما 

لِلخاِدِم  قاَل  الَمِديَنِة،  َعِن  َكِثيراً  َيْبَتِعُدوا  اأْن  4َوَقبَل 

رعاًة  كانوا  العبرانيين  ل�أن  ذلك.   . . . يأكلون  ال  أ 32:43 

آلهِة  ياأكلوَن لحوَم البقِر َوالغنم، بينما تمثُّل هذِه الحيواناُت رموزاً ل�
المصريين. انظر 34:46.
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الَمْسُؤوِل َعِن َبيِتِه: »الَحْق بِِهْم َفوراً، َواأدِرْكُهْم. َوقُْل 
رِّ؟ 5األَيَسْت َهِذِه َكاأُْس  لَُهْم: ›لِماذا قاَبْلُتُم الَخيَر بِالشَّ
ُأموِر الَخِفيَِّة؟ َفِلماذا  َسيِِّدي الَِّتي َيْسَتخِدُمها لَِكْشِف ال�

َسَرْقُتُموها؟ َقْد اأَساأتُْم بِِفعَلِتُكْم َهِذِه.‹«
كُلَّ  َمساِمِعِهْم  َعَلى  َر  َكرَّ الخاِدُم،  اأدَرَكُهُم  6َفَلّما 

َهذا الَكلاِم.
َسيِِّدي كُلَّ َهذا  َيُقوُل  ْخَوُة: »لِماذا  ال�إ لَُه  7َفقاَل 

أْمِر! 8ها  الَكلاِم؟ لَيَس ِمْن اأخلاِقنا اأْن نَْفَعَل ِمثَل َهذا ال�
َقْد ُعدنا اإلَيَك ِمْن اأْرِض َكْنعاَن بِالماِل الَِّذي َوَجْدناُه 
ًة اأْو َذَهباً ِمْن َبيِت  َعَلى َراأِْس اأكياِسنا. َفِلماذا نَْسِرُق ِفضَّ
ِمنّا،  واِحٍد  اأيِّ  َمَع  الَكاأِْس  َعَلى  َعَثْرَت  9اإذا  َسيِِّدَك؟ 
نَحُن ُخّداَمَك، َفْلَيُكِن الَمْوُت َمِصيَرُه. َولُْتْصِبْح َبِقيَُّتنا 

َعِبيداً لََدى َسيِِّدي.«
أْمُر َكما قُْلُتْم.  10َفقاَل الخاِدُم: »َحَسناً، لَِيُكِن ال�

نَُّه َسَيِصيُر َعْبداً  ْن َوَجْدُت الَكاأَْس َمَع اأيٍّ ِمْنُكْم، َفاإ َفاإ
لِي. اأّما َبِقيَُّتُكْم َفَتُكونُوَن اأْحراراً.«

نجاُح الفخِّ َوالقبُض على َبْنياِمْين
أْرِض  ال� اإلَى  ِكيِسِه  نْزاِل  بِاإ واِحٍد  كُلُّ  11َفاأْسَرَع 

أْكَبِر َوانِتهاًء  َوَفَتَحُه. 12َوَفتََّش الخاِدُم الَجِميَع، َبْدءاً بِال�
َق  َبْنياِمْيَن. 13َفَمزَّ ِكيِس  ِفي  الَكاأَْس  َوَوَجَد  أْصَغِر.  بِال�
َوقاَم كُلُّ واِحٍد بَِتحِميِل ِحماِرِه  ثِياَبُهْم ُحْزناً.  خَوُة  ال�إ

َوالَعْوَدِة اإلَى الَمِديَنِة.
14َفَلّما جاَء َيُهوذا َواإخَوتُُه اإلَى َبيِت ُيوُسَف، كاَن 

أْرِض  ال� َعَلى  بِاأنُفِسِهْم  َفاألُْقوا  ُهناَك.  َيزاُل  ما  ُيوُسُف 
اأماَمُه. 15َفقاَل لَُهْم ُيوُسُف: »ما َهذا الَِّذي َفَعْلُتُموُه؟ 

األ� َتعِرفُوَن اأنَّ ال�أسراَر تُكَشُف لَِرُجٍل ِمثِلي؟«
16َفقاَل َيُهوذا: »ماذا َعسانا نَُقوُل يا َسيِِّدي؟ ماذا 

اهلُل  َكَشَف  َفَقْد  اأنُفَسنا؟  ُئ  نَُبرِّ َوَكيَف  نَُقوُل؟  َعسانا 
َجِريَمَة ُخّداِمَك. َفها نَْحُن َبيَن َيَديَك يا َسيِِّدي، نَْحُن 

َوَمْن ُوِجَدِت الَكاأُْس ِفي َحْوَزتِِه.«
17َفقاَل ُيوُسُف: »لَيَس ِمْن ِشيِمي اأْن اأْفَعَل َهذا! 

َفالرَُّجُل الَِّذي ُوِجَدِت الَكاأُْس ِفي َحْوَزتِِه ُهَو َفَقْط َيُكوُن 
َعْبداً لِي. اأّما َبِقيَُّتُكْم، َفُيْمِكُنُكْم اأْن َتْذَهُبوا بَِسلاٍم اإلَى 

اأبِيُكْم.«

َيُهوذا يتضّرُع مْن أجِل َبْنياِمْين
»يا  َوقاَل:  ُيوُسَف  ِمْن  اْقَتَرَب  َيُهوذا  اأنَّ  18َغيَر 

َسيِِّدي، اْسَمْح لِي، اأنا َعْبَدَك، بِاأْن اأقُوَل َشيئاً لََك، يا 
َسيِِّدي. َول� َتْغَضْب ِمنِّي، اأنا َعْبَدَك. َفاأنَت ِفي َمقاِم 
ِفرَعْوَن. 19اأنَت َساألَْتنا، نَحُن ُخّداَمَك: ›األََديُكْم اأٌب اأْو 
اأٌخ؟‹ 20َفُقْلنا لََك، يا َسيِِّدي: ›لََدينا اأٌب َعُجوٌز، َواأٌخ 
ِه َميٌت.  أبِينا ِفي َشيُخوَخِتِه. َواأُخوُه ِمْن اُأمِّ اأْصَغُر ُولَِد لِ�
ِه.  أْصَغُر ُهَو الَِّذي َبِقَي َوحَدُه ِمْن اأْبناِء اُأمِّ أُخ ال� َوَهذا ال�
نَحُن  ِمنّا،  َطَلْبَت  َكِثيراً.‹ 21ثُمَّ  ُيِحبُُّه  اأباُه  َفاإنَّ  َولَِهذا 
ُخّداَمَك، َوقُْلَت: ›اأحِضُروُه اإلَيَّ لَِكي اأراُه‹ 22لَِكنَّنا قُْلنا 
ْن َتَرَك  لََك، يا َسيِِّدي ل� َيْقِدُر الَفَتى اأْن َيْتُرَك اأباُه. َفاإ
اأباُه، ماَت اأبْوُه ِمْن َبعِدِه. 23ثُمَّ قُْلَت لَنا نَحُن ُخّداَمَك: 
أْصَغُر َمَعُكْم، َفَلْن َتُروا َوجِهي  ›اإْن لَْم َينِزْل اأُخوكُُم ال�
اأبِينا،  اإلَى خاِدِمَك،  َصِعْدنا  24َوِعنَدما  اُأْخَرى.‹  ًة  َمرَّ

اأخَبْرناُه بُِكلِّ ما اأْخَبْرَتنا.
لَنا.‹  َطعاماً  َواْشَتُروا  ›ُعوُدوا  اأبْونا:  قاَل  25»ثُمَّ 

اإذا  اأّما  ُهناَك.  اإلَى  نَنِزَل  اأْن  نَْقِدُر  ›ل�  لَُه:  26َفُقْلنا 

َوجِه  ُرْؤَيَة  نَْسَتِطيُع  ل�  اإْذ  َفَسَنْنِزُل.  َمَعنا،  اأُخونا  كاَن 
أْصَغُر َمَعنا.‹ 27َفقاَل لَنا  الحاِكِم، ما لَْم َيُكْن اأُخونا ال�
اأبْونا خاِدُمَك: ›اأنُتْم َتعَلُموَن اأنَّ َزوَجِتي راِحيَل اأنَجَبْت 
لِي اْبَنيِن. 28َتَرَكِني اأَحُدُهما، َفُقْلُت: ل� ُبدَّ اأنَّ َحيواناً 
َقُه َتْمزيقاً. َولَْم اأَرُه ُمنُذ َذلَِك الِحيِن. 29َفاإذا  ُمْفَتِرساً َمزَّ
اأَخْذتُْم َهذا اأيضاً ِمنِّي َوَحَصَل لَُه اأَذًى، َفَساأُموُت َرُجلاً 
آَن، اإْن َذَهْبُت، اأنا خاِدَمَك، اإلَى  َعُجوزاً َحِزيناً.‹ 30َوال�
اأبِي، ُدوَن اأْن َيُكوَن الَفَتى َمِعي، َونَْفُسُه َشِديَدُة التََّعلُِّق 
َمَعنا.  لَيَس  الَفَتى  اأنَّ  َراأى  اإذا  َوالِِدي  بِِه، 31َسَيُموُت 
اأبانا، خاِدَمَك،  اأْرَسْلنا  َقْد  ُخّداَمَك،  نَحُن  َوَسَنُكوُن، 

اإلَى الَقْبِر َرُجلاً َعُجوزاً َحِزيناً.«
لَُه:  َوقُْلُت  أبِي،  لِ� الَفَتى  ْرَجاِع  بِاإ ْدُت  َتَعهَّ 32»َفاأنا 

اأيّاِم  كُلَّ  َذلَِك  َذنَْب  ْلِني  َحمِّ اإلَيَك،  اُأرِجْعُه  لَْم  ›اإْن 
اأبَقى  بِاأْن  اأنا خاِدَمَك،  آَن اْسَمْح لِي،  َحياتِي.‹ 33َفال�
الَفَتى  َوَدِع  اأِخي.  َمكاَن  َسيِِّدي،  يا  لََك،  َعْبداً  ُهنا 
اأْذَهَب  اأْن  ُيْمِكُنِني  اإْخَوتِِه. 34َواإلّ� َفَكيَف  َمَع  َيْذَهْب 
اإلَى اأبِي، ُدوَن اأْن َيُكوَن اأِخي َمِعي؟ َوَكيَف ُيمِكُنِني 

اأْن اأَرى الِمحَنَة الَِّتي َسُتِصيُب اأبِي؟«
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ُيوُسُف يكشُف عْن هوّيِته

اأماَم 45  نَْفَسُه  َيْضُبَط  اأْن  ُيوُسُف  َيقِدْر  َفَلْم 
الَجِميُع  »لَِينَصِرِف  َفَصَرَخ:  ُخّداِمِه. 
َكَشَف  ِعنَدما  ُيوُسَف  َمَع  اأَحٌد  َيْبَق  َفَلْم  ُهنا!«  ِمْن 
َسِمَعُه  َحتَّى  ُمرَتِفٍع  بَِصوٍت  َبَكى  2لَِكنَُّه  ُهِويََّتُه.  لَُهْم 
خَوتِِه:  الِمْصِريُّوَن َوَجميُع َبيِت ِفرَعْوَن. 3َفقاَل ُيوُسُف ل�إ
اأْن  اإْخَوتُُه  َيْسَتِطْع  لَْم  ؟«  َحيٌّ اأبِي  َفَهْل  ُيوُسُف،  »اأنا 

ُيِجيُبوُه. َفَقْد كانُوا خائِِفيَن ِمْنُه ِفي َحْضَرتِِه.
ِمنِّي.«  َواْقَتِرُبوا  »َتعالُوا  خَوتِِه:  ل�إ ُيوُسُف  4َوقاَل 

َفاقَتَرُبوا، َفقاَل لَُهْم: »اأنا ُيوُسُف اأُخوكُُم الَّذي بِْعُتُموُه 
ِمْن  َتغَضُبوا  َول�  َتنَزِعُجوا،  ل�  5لَِكْن  لِِمْصَر.  َعبداً 
اأْرَسَلِني  َفَقْد  الَمكاِن،  لَِهذا  بِْعُتُمونِي  لِ�أنَُّكْم  اأنُفِسُكْم 
َمَضْت  َقْد  6ها  َكِثيِريَن.  َحياَة  اُأنِقَذ  لَِكي  َقبَلُكْم  اهلُل 
َسَنتاِن َعَلى الَمجاَعِة. َوما زالَْت ُهناَك َخْمُس َسَنواٍت 
ُدوَن ِحراَثٍة اأْو َحصاٍد. 7لَِكنَّ اهلَل اأْرَسَلِني َقبَلُكْم لَِكي 
اأحياَء  ُيبِقَيُكْم  َولَِكي  َشعِبُكْم،  ِمْن  َبِقيٍَّة  َبقاَء  َيْضَمَن 
بَِطِريَقٍة ُمدِهَشٍة. 8َفَلْسُتْم اأنُتْم َمْن اأرَسَلِني اإلَى ُهناَك، 
َبِل اهلُل. َوُهَو الَِّذي َجَعَلِني َكاأٍب لِِفْرَعْوَن، َوَسيِّداً َعَلى 

اأْرِض ِمْصَر كُلِّها.«

ُيوُسُف يدعو أباُه إَلى ِمصر
9َوقاَل لَُهْم: »اأْسِرُعوا َواذَهُبوا اإلَى اأبِيُكْم. َوقُولُوا لَُه 

َهِذِه ِرسالٌَة ِمَن اْبِنَك ُيوُسَف:

›َقْد َجَعَلِني اهلُل َسيِّداً َعَلى ِمْصَر كُلِّها. فانِزْل 
ْر. 10َسَتْسُكُن ِفي اأْرِض جاساَن.  ، َول� َتَتاأخَّ اإلَيَّ
َواأحفاُدَك  َواأْبناُؤَك  اأنَت  ِمنِّي،  َقِريباً  َوَسَتُكوُن 
لََديَك.  ما  َوكُلُّ  َوَبَقِرَك  َغَنِمَك  َوقُطعاُن 
َول�  اأنَت  ل�  َتحتاَج  َفلا  ُهناَك،  11َوَساأُعولَُك 

عائَِلُتَك َول� الَِّذيَن َمَعَك اإلَى َشيٍء. َفمازالَْت 
ُهناَك َخْمُس َسَنواٍت اُأْخَرى ِمَن الَمجاَعِة.‹

اأنِّي  بِاأنُفِسُكْم  َتَرْوَن  َبْنياِمْيَن  َواأِخي  اأنُتْم  12»َوها 

ِفيَعِة الَِّتي  اأنا ُيوُسُف. 13َفاأخِبُروا اأبِي َعِن الَمكانَِة الرَّ
ثُمَّ  َراأيُتْم.  ما  كُلِّ  َعْن  لَُه  َواحُكوا  ِمْصَر.  ِفي  نِْلُتها 

لُوا بِاإحضاِر اأبِي اإلَى ُهنا.« َعجِّ
َوَبَكى  َوَبَكى.  َبْنياِمْيَن  اأخاُه  ُيوُسُف  عانََق  14ثُمَّ 

ُيوُسُف  َقبََّل  َذلَِك  15َوَبعَد  ُيعانُِقُه.  َوُهَو  اأيضاً  َبْنياِمْيُن 
ثُوَن  كُلَّ اإْخَوتِِه َوَبَكى َوُهَو ُيعانُِقُهْم. ِحيَنِئٍذ، َبَداُأوا َيَتَحدَّ

َمَعُه.
اأنَّ  َوَعِلَم  ِفرَعْوَن.  َقْصِر  اإلَى  ال�أخباُر  16َوَوَصَلِت 

اإْخَوَة ُيوُسَف َقْد جاُءوا. َفَفِرَح ِفرَعْوُن َوُوَزراُؤُه. 17َوقاَل 
لُوا  خَوتَِك: ›افَعلُوا َهذا: َحمِّ لُِيوُسَف: »قُْل ل�إ ِفرَعْوُن 
18ثُمَّ  َكْنعاَن.  اأْرِض  اإلَى  َواْذَهُبوا  بِالطَّعاِم  َحِميَركُْم 
اأحِضُروا اأباكُْم َوعائِلاتُِكْم َوَتعالَوا ِعنِدي. َوَساُأعِطيُكْم 
ِفي  َطعاٍم  اأجَوَد  َوَسَتاأْكُلُوَن  ِمْصَر.  ِفي  اأْرٍض  اأفَضَل 
لَُكْم  َعَرباٍت  ُخُذوا  َهذا:  ›افَعلُوا  19َوُمْرُهْم:  الِبلاِد.‹ 
اأباكُْم  َواأحِضُروا  َولَِزْوجاتُِكْم  أْبنائُِكْم  لِ� ِمْصَر  اأْرِض  ِمْن 
َوارِجُعوا. 20َول� َتاأَسُفوا َعَلى َتْرِك حاِجياتُِكْم َخْلَفُكْم. 

اإْذ َسَيُكوُن اأفَضَل ما ِفي اأْرِض ِمْصَر لَُكْم.‹«
ُيوُسُف  َواأعطاُهْم  اإْسرائِيَل.  اأول�ُد  َفَعَل  21َوَهَكذا 

َعَرباٍت َكما اأَمَر ِفرَعْوُن. َواأعطاُهْم َطعاماً لِلطَِّريِق اأيضاً. 
22َواأعَطى لُِكلِّ واِحٍد ِمْنُهْم َثْوباً َجِديداً. َواأّما َبْنياِمْيُن 

اأْثواٍب  َوَخْمَسَة  ِة  الِفضَّ ِمَن  ِقطَعٍة  ِمَئِة  َثلاَث  َفاأعطاُه 
َلًة  أبِيِه ما َيِلي: َعْشَرَة َحِميٍر ُمَحمَّ َجِديَدٍة. 23َواأْرَسَل لِ�
َوالُخْبِز  بِالَقْمِح  َلًة  ُمَحمَّ اُأتٍُن  َوَعَشَر  ِمْصَر،  بَِخيراِت 
َع ُيوُسُف اإْخَوَتُه، فانَطَلُقوا.  َوالطَّعاِم لِِرحَلِة اأبِيِه. 24َفَودَّ

َوقاَل لَُهْم ُيوُسُف: »ل� َتَتشاَجُروا ِفي الطَِّريِق.«
اأبِيِهْم  َبيِت  اإلَى  َوَذَهُبوا  ِمْصَر،  ِمْن  25َفَصِعُدوا 

َيعُقوَب ِفي اأْرِض َكْنعاَن. 26َوقالُوا لَُه: »ما زاَل ُيوُسُف 
َحّياً، َوُهَو َيحُكُم اأْرَض ِمْصَر كُلَّها.«

ْقُهْم! 27َفاأخَبُروُه كُلَّ ما  َفُصِعَق اأبوُهْم، اإْذ لَْم ُيَصدِّ
قالَُه لَُهْم ُيوُسُف. ثُمَّ َراأى َيعُقوُب الَعَرباِت الَِّتي اأْرَسَلها 
ُيوُسُف لَِتحِمَلُه اإلَى ِمْصَر. فانَتَعَش َيعُقوُب. 28ثُمَّ قاَل 
اْبِني  اأنَّ  آَن  ال� ُق  اُأَصدِّ اأنا  قُْلُتْم.  ما  »َيكِفي  اإْسرائِيُل: 

ُيوُسَف مازاَل َحّياً. َساأْذَهُب َواأراُه َقبَل اأْن اأُموَت.«

اهلُل يؤّكُد الخبَر إلْسرائيل

َمَعُه كُلَّ 46  اآِخذاً  ِرحَلِتِه  ِفي  اإْسرائِيُل  َفَشَرَع 
َم  ْبِع. َوُهناَك َقدَّ ما لَُه. َوَوَصَل اإلَى بِْئِر السَّ
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اهلُل  َكلََّم  اللَّيَلِة  تِْلَك  2َوِفي  اإْسحاَق.  اأبِيِه  لَِه  ل�إ َذبائَِح 
اإْسرائِيَل ِفي ُحْلٍم َفقاَل لَُه: »َيعُقوُب، َيْعُقوُب.«

َفقاَل َيعُقوُب: »َسْمعاً َوطاَعًة.«
3َفقاَل: »اأنا اهلُل، اإلَُه اأبِيَك. ل� َتْخَش النُُّزوَل اإلَى 

اإلَى  ُهناَك. 4َساأنِزُل  َعِظيَمًة  ًة  اُأمَّ َساأجَعلَُك  َفاأنا  ِمْصَر، 
ِمْصَر َمَعَك. َوَساُأِعيُدَك ِمْن ُهناَك. َوَسُيغِلُق اْبُنَك ُيوُسُف 

َعيَنيَك َحيَن َتُموُت.«

إْسرائيُل َيذهُب إلى ِمصر
اإْسرائِيَل  اأول�ُد  َوَحَمَل  ْبِع.  السَّ بِْئَر  َيعُقوُب  5َفغاَدَر 

الَِّتي  الَعَرباِت  َعَلى  َوَزْوجاتِِهْم  َواأْبناَءُهْم  َيعُقوَب  اأباُهْم 
َمواِشَيُهْم  لَِتحِمَلُهم. 6َفاأَخُذوا  اأرَسَلها  َقْد  ِفرَعْوُن  كاَن 
َوكُلَّ ُمْقَتَنياتِِهِم الَِّتي اقَتُنوها ِفي اأْرِض َكْنعاَن. َوَذَهَب 
َيْعُقوُب َوكُلُّ نَسِلِه َمَعُه اإلَى ِمْصَر. 7اأَخَذ َيعُقوُب َمَعُه 
َوكُلَّ  َوَحِفيداتِِه،  َوَبناتِِه  َواأحفاَدُه،  اأول�َدُه  ِمْصَر  اإلَى 

نَسِلِه.

عائلُة إْسرائيل
8َهِذِه ِهَي اأْسماُء اأبناِء اإْسرائِيَل الَِّذيَن َدَخلُوا ِمْصَر، 

َيعُقوُب َوَبُنوُه: َراُأوَبْيُن، َوكاَن بِْكَر َيعُقوَب.
َوَحْصُروُن  َوَفلُّو  َحُنوُك  َفُهْم  َراُأوَبْيَن  اأْبناُء  9اأّما 

َوَكْرِمي.
10َواأْبناُء ِشْمُعوَن ُهْم َيُموئِيُل َوياِميُن َواُأوَهُد َوياِكيُن 

َوُصوَحُر َوَشاُوُل اْبُن الَكنعانِيَِّة.
11َواأْبناُء ل�ِوي ُهْم َجْرُشوُن َوَقهاُت َوَمراِري.

َوفاَرُص  َوِشيَلُة  َواُأوناُن  ِعيُر  ُهْم:  َيُهوذا  12َواأْبناُء 

َواأْبناُء  ِكْنعاَن.  اأْرِض  ِفي  َواُأوناُن  ِعيُر  َوماَت  َوزاِرُح. 
فاَرَص ُهْم َحْصُروُن َوحاُموُل.

ُة َوُيوُب َوِشْمُروُن. 13َواأْبناُء َيّساَكَر ُهْم تُول�ُع َوَفوَّ

14َواأْبناُء َزُبولُوَن ُهْم ساَدُر َواإيلُوُن َوياَحْلِئيُل.

15َهُؤل�ِء ُهْم اأْبناُء لَيَئَة الَِّذيَن اأنَجَبْتُهْم لَِيعُقوَب ِفي 

ضاَفِة اإلَى ِديَنَة، اْبَنِة َيعُقوَب. َوكاَن َعَدُد  اَن اأراَم. بِال�إ َفدَّ
َهذا الُجْزِء ِمَن العائَِلِة َثلاَثًة َوَثلاثِيَن َفرداً.

ي َوُشونِي َواأْصُبوُن  16َواأْبناُء جاَد َفُهْم ِصْفُيوُن َوَحجِّ

َوِعيِري َواأُروِدي َواأْرئِيِلي.

َوَبِريَعُة،  َويِْشِوي  َوَيْشَوُة  َيْمَنُة  ُهْم  اأِشيَر  17َواأْبناُء 

َواُأخُتُهْم ساَرُح. َواْبنا َبِريَعَة ُهما حابُِر َوَمْلِكيِئيُل.
18َهُؤل�ِء ُهْم اأول�ُد ِزلَْفَة. َوكاَن ل�باُن َقْد اأعطاها 

َوكاَن  لَِيعُقوَب.  أْبناَء  ال� َهُؤل�ِء  ِزلَْفُة  َفاأنَجَبْت  لَِليَئَة. 
َمجُموُع َهذا الُجْزِء ِمَن العائَِلِة ِستََّة َعَشَر َفرداً.
19َواأّما اْبنا راِحيَل َفُهما ُيوُسُف َوَبْنياِمْيُن.

ى َواأْفرايُِم لُِيوُسَف ِفي اأْرِض ِمْصَر ِمْن  20َوُولَِد َمَنسَّ

َزوَجِتِه اأْسناَت بِنِت ِفْوِطي فاَرَع كاِهِن َمِديَنِة اُأوَن.
َوِجيرا  َواأْشِبيُل  َوباَكُر  بالَُع  ُهْم  َبْنياِمْيَن  21َواأبناُء 

يُم َواأْرٌد. يُم َوُحفِّ َونُعماُن َواإيِحي َوُروُش َوُمفِّ
22َهُؤل�ِء ُهْم اأول�ُد راِحيَل الَِّذيَن اأنَجَبْتُهْم لَِيعُقوَب. 

َوكاَن َعَدُد َهذا الُجْزِء ِمَن العائَِلِة اأْرَبَعَة َعَشَر َفرداً.
23َواْبُن داَن ُهَو ُحوِشيُم.

َوبِْصُر  َوُجونِي  ياَحْصِئيُل  ُهْم  نَْفتالِي  اأْبناُء  24َواأّما 

َوِشلِّيُم.
اأعَطى  َقْد  ل�باُن  َوكاَن  بِْلَهَة.  اأول�ُد  ُهْم  25َهُؤل�ِء 

أْبناَء لَِيْعُقوَب.  بِْلَهَة ل�ْبَنِتِه راِحيَل. َفَولََدْت بِْلَهُة َهُؤل�ِء ال�
َفَمجُموُع َهذا الُجْزِء ِمَن العائَِلِة َسْبَعَة اأْفراٍد.

26َفكاَن َمجُموُع الَِّذيَن َذَهُبوا اإلَى ِمْصَر َمَع َيْعُقوَب 

الَعَدُد  َهذا  َيْشُمُل  َول�  َفرداً.  َوِستِّيَن  ِستًَّة  نَسِلِه  ِمْن 
ُيوُسَف  اْبنا  اأيضاً  27َوُهناَك  َيْعُقوَب.  اأول�ِد  َزْوجاِت 
أْفراِد ِفي  ال� ِمْصَر. َفكاَن َمجُموُع  اأنَجَبُهما ِفي  اللَّذاِن 

َبيِت َيعُقوَب الَِّذيَن َذَهُبوا اإلَى ِمْصَر َسْبِعيَن َفرداً.

وصوُل إْسرائيَل إلى ِمْصر
28َواأْرَسَل َيعُقوُب َيُهوذا َقبَلُه اإلَى ُيوُسَف لَِكي َيُدلَُّه 

َعَلى الطَِّريِق اإلَى جاساَن. َفَوَصلُوا اإلَى اأْرِض جاساَن. 
َز ُيوُسُف َعَرَبَتُه َوَصِعَد اإلَى جاساَن لُِملاقاِة اأبِيِه  29َفَجهَّ

ًة َطِويَلًة. اإْسرائِيَل. َوعانََقُه َوَبَكى َعَلى َكِتِفِه ُمدَّ
آَن ُمْسَتِعدٌّ اأْن  30ثُمَّ قاَل َيعُقوُب لُِيوُسَف: »اأنا ال�

اأُموَت، َحيُث اإنِّي َراأيُتَك بَِنفِسي َوَتاأكَّْدُت ِمْن اأنََّك ما 
ِزلَْت َحّياً.«

ْخَوتِِه َولُِكلِّ َبيِت اأبِيِه: »َساأْصَعُد  31َفقاَل ُيوُسُف ل�إ

ُأَكلَِّم ِفرَعْوَن. َوَساأقُوُل لَُه: ›لََقْد جاَء اإلَيَّ اإْخَوتِي َوَبيُت  لِ�
ُيَربُّوَن  َفُهْم  ُرعاٌة،  32َوِرجالُُهْم  َكْنعاَن.  اأْرِض  ِمْن  اأبِي 
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َمواِشَي. َوَقْد َجَلُبوا َمَعُهْم قُطعاَن َغَنِمِهْم َوَبَقِرِهْم َوكُلِّ 
َوَيْساألُُكْم:  ِفرَعْوُن  َيْسَتْدِعيُكْم  َيمِلُكوَن.‹ 33َفِحيَن  ما 
نَْحُن ُخّداَمَك،  لَُه: ›كُنّا،  ›ما ُهَو َعَملُُكْم؟‹ 34قُولُوا 
 ›. َجدٍّ َعْن  اأباً  آَن،  ال� اإلَى  ِصَغِرنا  ُمنُذ  الَمواِشَي  نَُربِّي 
قُولُوا َهذا لَِكي َتْسُكُنوا ِفي اأْرِض جاساَن. َفُكلُّ راٍع 

َمكُروٌه ِفي ِمْصَر.«

إْسرائيُل يستقرُّ في جاسان

لَُه: 47  َفقاَل  ِفرَعْوَن  َوَكلََّم  ُيوُسُف  َفَذَهَب 
»جاَء اأبِي َواإخَوتِي َمَع كُلِّ َغَنِمِهْم َوَبَقِرِهْم 
ِفي  آَن  ال� َوُهُم  َكنعاَن.  اأْرِض  ِمْن  َيمِلُكوَن  ما  َوكُلِّ 
اأْرِض جاساَن.« 2َواأَخَذ ُيوُسُف َمَعُه َخْمَسًة ِمْن اإْخَوتِِه 

َمُهْم اإلَى ِفرَعْوَن. َوَقدَّ
ْخَوِة ُيوُسَف: »ما ُهَو َعَملُُكْم؟« 3َفقاَل ِفرَعْوُن ل�إ

َعْن  اأباً  ُرعاٌة،  ُخّداَمَك  »نَحُن  لِِفْرَعْوَن:  َفقالُوا 
ِفي  َكُغَرباَء  لَِنِقيَم  »ِجْئنا  لِِفْرَعْوَن:  قالُوا  4ثُمَّ   ». َجدٍّ
أنَّ  لِ� ُخّداِمَك،  لَِمواِشي  َمرَعًى  ُيوَجُد  ل�  اإْذ  أْرِض.  ال�
نَحُن  لَنا،  فاْسَمْح  َكْنعاَن.  اأْرِض  ِفي  قاِسَيٌة  الَمجاَعَة 

ُخّداَمَك، بِاأْن نَْسَتِقرَّ ِفي اأْرِض جاساَن.«
5َفقاَل ِفرَعْوُن لُِيوُسَف: »جاَء اأبْوَك َواإخَوتَُك اإلَيَك. 

اأباَك  َفاأْسِكْن  اأماَمَك.  َمْفُتوَحٌة  ِمْصَر  اأْرُض  ِهَي  6َوها 

أْرِض. لَِيْسُكُنوا ِفي اأْرِض  َواإخَوَتَك ِفي اأفَضِل ُبقَعٍة ِفي ال�
ُمْقَتِدِريَن،  جاساَن. َواإْن كُنَت َتعِرُف اأنَّ َبيَنُهْم ِرجال�ً 

». ْنُهْم ُرَؤساَء ُرعاٍة ُمْشِرِفيَن َعَلى َمواِشيَّ َفَعيِّ
لِِفْرَعْوَن.  َمُه  َوَقدَّ َيعُقوَب  اأباُه  ُيوُسُف  اأحَضَر  7ثُمَّ 

لَِيعُقوَب: »َكْم  ِفرَعْوُن  ِفرَعْوَن. 8َفقاَل  َيعُقوُب  َوباَرَك 
ُعْمُرَك؟«

9َفقاَل َيعُقوُب لِِفْرَعْوَن: »َسَنواُت اغِترابِي ِهَي ِمَئٌة 

َوَثلاثُوَن َسَنًة. َوَسَنواُت َحياتِي َقِليَلٌة َوَصْعَبٌة. َولَْم اأبلُْغ 
ُعْمَر اآبائِي.«

ِعنِدِه.  ِمْن  َخَرَج  ثُمَّ  ِفرَعْوَن،  َيعُقوُب  10َوباَرَك 

11َوَهَكذا اأْسَكَن ُيوُسُف اأباُه َواإخَوَتُه َواأعطاُهْم اأملاكاً ِفي 

اأْرِض ِمْصَر، ِفي اأفَضِل ُبْقَعٍة ِمْنها، ِفي اأْرِض َرَعْمِسيَس، 
َكما اأَمَر ِفرَعْوُن. 12َوكاَن ُيوُسُف َيُعوُل اأباُه َواإخَوَتُه َوكُلَّ 

ِغيِر. َبيِت اأبِيِه بِالطَّعاِم، ِمَن الَكِبيِر اإلَى الصَّ

ُيوُسُف يشتري أْرضًا لِفْرَعون
13َولَْم َيُكْن ِفي الِبلاِد َطعاٌم، اإْذ كانَِت الَمجاَعُة 

قاِسَيًة ِجّداً. َوافَتَقَرْت اأْرُض ِمْصَر َواأْرُض َكْنعاَن َكِثيراً 
الَِّتي  ِة  الِفضَّ كُلَّ  ُيوُسُف  14َفَجَمَع  الَمجاَعِة.  بَِسَبِب 
ِفي اأْرِض ِمْصَر َوِفي اأْرِض َكْنعاَن ُمقابَِل الَقمِح الَِّذي 
َة اإلَى َبيِت ِفرَعْوَن. 15َولَّما  اْشَتُروُه. َوَجَلَب ُيوُسُف الِفضَّ
ٌة ِفي اأْرِض ِمْصَر َواأْرِض َكْنعاَن، جاَء  لَْم َتُعْد ُهناَك ِفضَّ
كُلُّ َشعِب ِمْصَر اإلَى ُيوُسَف َوقالُوا لَُه: »اأعِطنا َطعاماً، 

ُتنا.« َواإلّ� ُمْتنا اأماَمَك. َفَقْد نََفَذْت ِفضَّ
16َفقاَل ُيوُسُف: »اأعُطونِي َمواِشيُكْم. َوَساُأعِطيُكْم 

ُتُكْم َقْد نََفَذْت.«  َطعاماً ُمقابَِل َمواِشيُكْم اإْن كانَْت ِفضَّ
17َفاأَتوا بَِمواِشيِهْم اإلَى ُيوُسَف. َفاأعطاُهْم َطعاماً ُمقابَِل 

َنِة  السَّ تِْلَك  َوِفي  َوَحِميِرِهْم.  َوَبَقِرِهْم  َوَغَنِمِهْم  َخيِلِهْم 
َدُهْم ُيوُسُف بِالطَّعاِم ُمقابَِل كُلِّ َمواِشيِهْم. َزوَّ

َنِة  السَّ ِفي  اإلَيِه  َفجاُءوا  َنُة.  السَّ تِْلَك  18فانَقَضْت 

نََفَذْت،  َقْد  َتنا  اأنَّ ِفضَّ َسيِِّدي  يا  َوقالُوا: »نَعَلُم  التّالَِيِة 
َوقُْطعاَن َمواِشينا صاَرْت ِعنَدَك يا َسيِِّدي. َولَْم َيْبَق لََدينا 
ذا لَْم تُِرْد، يا َسيِِّدي، اأْن  اإلّ� اأجساُدنا َواأراِضينا. 19َفاإ
ُمقابَِل  َواأراِضينا  نَحُن  فاْشَتِرنا  َواأراِضينا،  نَحُن  نَُموَت 
َفاأعِطنا  لِِفْرَعْوَن.  اأْرِضنا  َمَع  َعِبيداً  َوَسَنُكوُن  الطَّعاِم. 
أْرُض  ال� تُْصِبَح  َول�  نَُموَت،  َول�  َفَنْحيا  لَِنْزَرَع،  بِذاراً 

قاِحَلًة.«
َفَقْد  لِِفْرَعْوَن.  اأْرِض ِمْصَر  20فاْشَتَرى ُيوُسُف كُلَّ 

َُّهْم جاُعوا َكِثيراً. َفصاَرِت  أن باَع كُلُّ ِمْصِريٍّ ُحُقولَُه، لِ�
اأقَصى ُحُدوِد  ِمْن  النّاَس  لِِفْرَعْوَن. 21َواْسَتعَبَد  أْرُض  ال�
لَْم  الَِّتي  الَوِحيَدُة  أْرُض  ال� 22اأّما  اأْقصاها.  اإلَى  ِمْصَر 
َيْشَتِرها ُيوُسُف َفكانَْت اأْرَض الَكَهَنِة. اإْذ كاَن الَكَهَنُة 
وَن َدخلاً ثابِتاً ِمْن ِفرَعْوَن. َولَِهذا لَْم ُيْضَطرُّوا لَِبيِع  َيَتَلقُّ

اأراِضيِهْم.
ْعِب: »ها َقِد اْشَتَريُتُكُم الَيْوَم  23َوقاَل ُيوُسُف لِلشَّ

ِفي  َواْبُذُروها  بِذاراً،  َفُخُذوا  لِِفْرَعْوَن.  اأْرِضُكْم  َمَع 
أْرِض. 24لَِكْن ِحيَن َيِجيُء الَحصاُد، َيْنَبِغي اأْن تُعُطوا  ال�
أنُفِسُكْم بِاأرَبَعِة  ُخْمَس َمحاِصيِلُكْم لِِفْرَعْوَن. َواحَتِفظوا لِ�
اأخماٍس. اأبُقوها بِذاراً لِلَحقِل، َوَطعاماً لَُكْم َولُِبُيوتُِكْم، 

َوَطعاماً لِِصغاِركُْم.«
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25َفقالُوا: »لََقْد اأنَقْذَت َحياَتنا! َواإْن كاَن ُيْرِضيَك 

يا َسيِِّدي، َسَنُكوُن َعِبيداً لِِفْرَعْوَن.«
َوُهَو  ِمْصَر.  أْرِض  لِ� قانُوناً  ُيوُسُف  َسنَّ  26َوَهَكذا 

قانُوٌن ساٍر اإلَى َهذا الَيْوِم. َوَيُنصُّ القانُوُن َعَلى اأنَّ ُخْمَس 
الَمحُصوِل ُهَو ِمْن نَِصيِب ِفرَعْوَن. َواأْرُض الَكَهَنِة ِهَي 

َوحَدها الَِّتي لَْم َتِصْر لِِفْرَعْوَن.

وصيُة َيْعُقوَب ِبَدْفِنِه في َكْنعان
اأْرِض جاساَن ِمْن بِلاِد  اإْسرائِيَل ِفي  َبُنو  27َفاْسَتَقرَّ 

ِمْصَر، َواقَتُنوا ُممَتَلكاٍت ُهناَك. َواأنَجُبوا اأْبناًء َكِثيِريَن، 
َفصاَر َعَدُدُهْم َكِبيراً ِجّداً.

َعْشَرَة  َسْبَع  ِمْصَر  اأْرِض  ِفي  َيعُقوُب  28َوعاَش 

اْقَتَرَب  َواأْرَبِعيَن َسَنًة. 29َولَّما  ِمَئًة َوَسْبعاً  َسَنًة. َوعاَش 
اْبَنُه ُيوُسَف، َوقاَل لَُه:  َيعُقوُب ِمَن الَمْوِت، اْسَتدَعى 
َفخِذي، أ  َتحَت  َيَدَك  َفَضْع  َحّقاً،  تُِحبُِّني  كُْنَت  »اإْن 
َواحِلْف لِي بِاأنََّك َسَتُكوُن صاِدقاً َمْعي. ل� َتدِفنِّي ِفي 
َوادِفنِّي  ِمْصَر،  ِمْن  اأخِرْجِني  اأُموُت،  30َفِعنَدما  ِمْصَر. 

ِفي َمْقَبَرِة اآبائَِي.«
َفقاَل ُيوُسُف: »َساأْفَعُل َكما قُْلَت.«

31َفقاَل: »احِلْف لِي.« َفَحَلَف ُيوُسُف لَُه. َفَسَجَد 

اإْسرائيُل هلِل ُمسَتِنداً َعَلى َحافَِّة َسريرِه.

ى َوأْفراِيم الَبَرَكُة لَمَنسَّ

»ها 48  لُِيوُسَف:  اأَحُدُهْم  قاَل  َبْعُد،  َوِفيما 
ى  اأبْوَك َمِريٌض.« َفاأَخَذ ُيوُسُف َولََديِه َمَنسَّ
لَِيعُقوَب:  اأَحُدُهْم  2َفقاَل  َيعُقوَب.  لُِرْؤَيِة  َمَعُه  َواأْفرايَِم 
»ها َقْد جاَء اْبُنَك ُيوُسُف لُِرْؤَيِتَك.« َفاْسَتجَمَع َيعُقوُب 

ِريِر. ِقواُه َواعَتَدَل ِفي ِجْلَسِتِه َعَلى السَّ
اهلُل  لَِي  ظَهَر  »لََقْد  لُِيوُسَف:  َيعُقوُب  قاَل  3ثُمَّ 

َوباَرَكِني. 4َوقاَل  َكْنعاَن  اأْرِض  ِفي  لُوَز،  ِفي  الَجّبارُ ب 
َوعائَِلَتَك  َواُأَكثَِّرَك  َكِثيِريَن،  اأْبناَء  اُأعِطيَك  اأنا  ›ها  لِي: 
َعَدداً. َوَساأجَعلَُك َونَسَلَك َمجُموَعَة ُشُعوٍب. َوَساُأعِطي 

اأن يوسف سيؤتمن  تعني  . . . تحت فخذي. علامة  أ 29:47 

على اأمر مهم جداً.
ب 3:48 اهلل الَجّبار. حرفياً »اإيل شّداي.«

آَن  5َوال� اأَبِديّاً.‹  ُمْلكاً  َبعِدَك  ِمْن  لَِنسِلَك  أْرَض  ال� َهِذِه 
َسَيُكوُن َولَداَك اللَّذاِن اأنَجْبَتُهما ِفي ِمْصَر َقبَل اأْن اآتَِي 
َكَراُأوَبْيَن  ى  َوَمَنسَّ اأْفرايُِم  َسَيُكوُن  اإْذ  اأنا.  َولََديَّ  اإلَيَك 
أْبناُء الَِّذيَن تُنِجُبُهْم َبْعَدُهما َفَيُكونُوَن  َوِشْمُعوَن. 6اأّما ال�
أْفرايَِم  لِ� َصِة  الُمَخصَّ أْرِض  ال� ِمَن  ُجزءاً  َوَياأُْخُذوَن  لََك، 
ماَتْت  اأراَم،  اَن  َفدَّ ِمْن  قاِدماً  كُنُت  7َوِحيَن  ى.  َوَمَنسَّ
راِحيُل ِفي الطَِّريِق اإلَى اأْرِض َكْنعاَن، َفَحِزنُْت. ماَتْت 
َقبَل َمساَفٍة َقِصيَرٍة ِمْن ُوُصولِنا اإلَى اأْفراَتَة. َفَدَفْنُتها َعَلى 

َطِريِق اأْفراَتَة الَِّتي ِهَي َبيُت لَْحِم.«
8َولَّما َراأى اإْسرائِيُل اْبَني ُيوُسَف َساأَل: »َمْن َهذاِن 

الَولَداِن؟«
أبِيِه: »َهذاِن َولَداَي اللَّذاِن اأعطانِي  9َفقاَل ُيوُسُف لِ�

اإيّاُهما اهلُل.«
، َوَساُأباِرْكُهما.« ْبُهما اإلَيَّ َفقاَل َيعُقوُب: »َقرِّ

يُخوَخِة.  10َوكانَْت َعينا اإْسرائِيَل َضِعيَفَتيِن ِمَن الشَّ

ِمْنُه،  اْبَنيِه  ُيوُسُف  َقرََّب  َفَلّما  َجيِّداً.  َيَرى  َيُكْن  َفَلْم 
َقبََّلُهما َيعُقوُب َوعانََقُهما. 11ثُمَّ قاَل اإْسرائِيُل لُِيوُسَف: 
»ما َتَوقَّْعُت اأْن اأراَك ثانَِيًة. لَِكْن ها َقْد اأكَرَمِني اهلُل بُِرْؤَيِة 

َولََديَك اأيضاً!«
12ثُمَّ َرَفَعُهما ُيوُسُف ِمْن ِحْضِن َيعُقوَب، َوانَحَنى 

أْرِض اأماَمُه. 13َوَحَمَلُهما ِكَليِهما، َوَوَضَع اأْفرايَِم  اإلَى ال�
ى اإلَى  اإلَى َيِميِنِه، اأي اإلَى َيساِر اإْسرائِيَل. َوَوَضَع َمَنسَّ
ثانَِيًة.  اإلَيِه  َبُهما  َقرَّ ثُمَّ  اإْسرائِيَل.  َيِميِن  اإلَى  اأي  َيساِرِه، 
14َفَمدَّ اإْسرائِيُل َيَدُه الُيْمَنى َوَوَضَعها َعَلى َراأِْس اأْفرايَِم، 

ى، َوِذراعاُه ُمَتصالَِبتاِن. َوكاَن  َوالُيْسَرى َعَلى َراأِْس َمَنسَّ
ى ُهَو الِبْكَر. 15ثُمَّ باَرَك اإْسرائِيُل ُيوُسَف َوقاَل: َمَنسَّ

  » اأدُعو اهلَل الَِّذي َعَبَدُه اأَبواَي اإْبراِهيُم َواإْسحاُق،
   اهلَل الَِّذي كاَن راِعيَّ كُلَّ َحياتِي اإلَى َهذا 

الَيْوِم.
16  َملاَك اهلِل الَِّذي َخلََّصِني ِمْن كُلِّ اأَذًى،  

   اأْن ُيباِرَك َهَذيِن الَولَديِن.
   َواأْن َيجَعَل اْسِمَي،

   َواْسم اأَبَويَّ اإْبراِهيَم َواإْسحاَق َيِعيُش ِفيِهما.
أْرِض.«    َواأْن ُيَكثَِّر نَسَلُهما ِفي ال�
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17َوانَتَبَه ُيوُسُف اإلَى اأنَّ اأباُه َيَضُع َيَدُه الُيْمَنى َعَلى 

اأبِيِه َوحاَوَل  َيَد  َفاأَخَذ  َذلَِك.  ِمْن  َفاْسَتاَء  اأْفرايَِم،  َراأِْس 
ى، 18َوُهَو َيُقوُل  اإزاَحَتها َعْن َراأِْس اأْفرايَِم اإلَى َراأِْس َمَنسَّ
أبِيِه: »لَيَس َهَكذا، يا اأبِي! َفَهذا ُهَو الِبْكُر. َفَضْع َيَدَك  لِ�

الُيْمَنى َعَلى َراأِْسِه.«
19َفَرَفَض اأبوُه َوقاَل: »اأعَلُم َذلَِك، يا اْبِني، اأعَلُم. 

َعِظيماً.  َسَيِصيُر  اأيضاً  َوُهَو  َشعباً.  َسَيِصيُر  اأيضاً  َوُهَو 
أْصَغَر َسَيِصيُر اأعَظَم ِمْنُه. َوَسَيُكوُن نَسلُُه  لَِكنَّ اأخاُه ال�

ُعوِب.« َمجُموَعًة ِمَن الشُّ
20َفباَرَكُهما اإْسرائِيُل ِفي َذلَِك الَيْوِم َوقاَل:

  » َحيُن ُيِريُد َبنو اإْسرائِيَل اأْن ُيباِركُوا اأَحداً 
َسَيُقولُوَن:

ى.‹« › لَيَت اهلَل َيجَعلَُك َكاأْفرايَِم َوَكَمَنسَّ   

ى! َم اْسَم اأْفرايَِم َعلى اْسِم َمَنسَّ َفَقدَّ
اأحَتِضُر.  اأنا  »ها  لُِيوُسَف:  اإْسرائِيُل  قاَل  21ثُمَّ 

اآبائَِك.  اأْرِض  اإلَى  َك  َوَسَيُردُّ َمَعَك،  َسَيُكوُن  اهلَل  لَِكنَّ 
ِمَن  اإْخَوتَِك  ِحَصِص  َعَلى  ِزياَدًة  ًة  ِحصَّ 22َوَساُأعِطيَك 

أُموِريِّيَن بَِسيِفي َوَقْوِسي.« أْرِض الَِّتي اأَخْذتُها ِمَن ال� ال�

إْسرائيُل يبارُك أْبناَءه

َوقاَل: 49  اإلَيِه.  اأول�ِدِه  كُلَّ  َيعُقوُب  َدعا  ثُمَّ 
ُعوا َحولَِي َفاأَتنبَّاَأ لَُكْم. »َتَجمَّ

2 » َتعالَْوا َواْسَتِمُعوا، يا اأول�َد َيعُقوَب.  
   اْسَتِمُعوا اإلَى اإْسرائِيَل اأبِيُكْم:

َبَرَكُة َرأُوَبْين
3 » َراُأوَبْيُن، اأنَت بِْكِري.  

ُل َدلِيٍل لِي َعَلى ُرُجولَِتي. تِي َواأوَّ    اأنَت قُوَّ
ًة. 4لَِكنََّك َكالماِء ل� تُْضَبُط.    امَتْزَت َكراَمًة َوقُوَّ

   َولَِهذا لَْن َتمتاَز َبْعُد،
ََّك عاَشْرَت خاِدَمَة اأبِيَك، أن    لِ�

   َفَدنَّْسَت َسِريِري ِعنَدما نِْمَت َعَليِه.

َبَرَكُة ِشْمُعوُن َوالِوي
5 » ِشْمُعوُن َول�ِوي اأَخواِن.  
   َسيفاُهما ِسلاحا ُعنٍف.

6  ل� اُأِحبُّ َمجِلَسُهما،  
   َول� اأرتاُح ِفي اجِتماِعِهما.

   َفَقْد َقَتلا َرُجلاً ِفي َغَضِبِهما،
ِد التَّسِلَيِة.    َوَشّلا ثِيراناً لُِمَجرَّ

7  َمْلُعوٌن َغَضُبُهما،  
   َفُهَو َعِنيٌف ِجّداً.

   َوَمْلُعوٌن ِهياُجُهما َفُهَو ل� َيرَحُم.
قُُهما َبيَن َقبائَِل َيعُقوَب.    َساُأَفرِّ

   َساُأَبْعِثُرُهما ِفي اإْسرائِيَل.

َبَرَكُة َيُهوذا
8 » اأّما اأنَت يا َيُهوذا،  

   َفَسَيمَدُحَك اإْخَوتَُك.
   َوَسَتهِزُم اأعداَءَك.

   َوَسَينَحِني لََك اأول�ُد اأبِيَك.
9  َوَيُهوذا ِمثُل ِشبٍل.  

   يا اْبِني، ُعْدتَّ َبْعَد اأِن اْصَطْدَت َفريَسَتَك.
   اأنَت َكاأَسٍد َتجثُُم َوَتْربُِض.

   َفَمْن َيجُرُؤ اأْن ُيزِعَجَك؟
10  لَْن ُيفاِرَق َصولَجاُن الُمْلِك َيُهوذا،  
   َول� َعصا الحاِكِم ِمْن َبيِن َقَدَميِه،

، أ َوتُِطيَعُه     اإلَى اأْن َيِجيَء الَملُُك الَحِقيِقيُّ
ُعوُب. الشُّ

11  بِالَكرَمِة َيْربُِط َجْحَشُه.  
ِغيَر. والِي َيربُِط ِحماَرُه الصَّ    َوبِالدَّ

   بِالنَّبيِذ َيْغِسُل َملابَِسُه،
   َوبَِعِصيِر الِعَنِب َثْوَبُه.

12  َعيناُه اأَشدُّ ُحْمَرًة ِمَن النَّبيِذ.  
   َواأْسنانُُه اأَشدُّ َبياضاً ِمَن الَحِليِب.

أ 10:49 الملك الحقيقي. حرفياً »ِشيلُوه.« اأي »الذي له عصا 

الُمْلك.« َوشيلُوه اْسم مدينة بين بيت اإيل وشكيَم – اأي نابلس.
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َبَرَكُة َزُبوُلون
13 » اأّما َزُبولُوَن، َفَيْسَتِقرُّ ِعنَد شاِطِئ الَبحِر.  

ُفِن َسَيُكوُن.    َوَمْرَفاأً لِلسُّ
   َوَسَتمَتدُّ اإلَى َصيُدوَن ُحُدوُدُه.

اِكر َبَرَكُة يسَّ
14 » اأّما َيّساَكُر َفَكِحماٍر َقِويٍّ رابٍِض َتحَت ثَِقِل   

ُروِج. السُّ
15  اْسَتطاَب الّراَحَة،  

   َواأَحبَّ الُجلُوَس ِفي اأْرِض الَكَسِل.
   َفَحَنى َظْهَرُه لَِيحِمَل ِحملاً.

   َواُأْجِبَر َعَلى الُعُبوِديَِّة.

َبَرَكُة دان
16 » اأّما دانُ أ َفِبالَعدِل َيْحُكُم َشعَبُه َكما َيِليُق   

بَِعشيَرٍة ِمْن اإْسرائِيَل.

17 » َكثُْعباٍن َعَلى جانِِب الطَِّريِق َيُكوُن داُن.  
ٍة قُْرَب الَمَمرِّ.    َكاأْفَعى سامَّ

   َتْهُجُم َفَتْلَدُغ َكْعَبيِّ الِحصاِن،
   َفَيْسُقُط راِكُبُه اإلَى الَوراِء.

18 » اأنَتِظُر َخلاَصَك، يا اهلُل.  

َبَرَكُة جاد
19 » اأّما جاُد َفَيغُزوُه الُغزاُة، ب  

ُهْم َعَلى اأعقابِِهْم.    َوُهَو َيُردُّ

َبَرَكُة أشير
20 » اأّما اأِشيُر، َفَيُكوُن َغِنّياً،  

ُم َطعاماً َيِليُق بُِملُوٍك.    َوُيَقدِّ

أ 16:49 دان. اأي »اأدان« اأْو »قضى.«

ألفاظ تشبه لفظ ال�سم »جاد«  ب 19:49 يغزوه الُغزاة. هذه ال�

في العبرية.

َبَرَكُة َنفتاِلي
21 » نَْفتالِي َكَظْبَيٍة ُمطَلَقٍة  
   لَها َولَداِن َجِميلاِن.

َبَرَكُة ُيوُسف
22 » اأّما ُيوُسُف َفَكْرَمٌة ُمْثِمَرٌة،  

   َكْرَمٌة ُمْثِمَرٌة ِعنَد نَْبٍع.
ياَج.    اأغصانُُه َتَتَسلَُّق السِّ

23  َحَقَد َعَليِه ُرماُة ِسهاٍم َواأطَلُقوا َعَليِه َوعاُدوُه.  
َتُه َبِقَيْت ثابَِتًة، 24  لَِكنَّ قُوَّ  
   َوِذراعاُه َظلَّتا َمِرنََتيِن.

،    صاَر َهذا بَِيَدي اإلَِه َيعُقوَب الَقِويِّ
   بِاْسِم الّراِعي، َصْخَرِة اإْسرائِيَل.

25  صاَر َهذا بَِفضِل اإلَِه اأبِيَك.  
   لَيَتُه َيُكوُن َعوناً لََك.

ِة اهلِل الَقِديِر.    صاَر َهذا بُِقوَّ
ماِء ِمْن َفْوُق،    لَيَتُه ُيباِركَُك بَِبَركاٍت ِمَن السَّ
   َوبَِبَركاٍت ُمَخبَّاأٍة لََك ِفي اأعماِق الُمِحيِط.

   لَيَتُه ُيباِركَُك بَِبَركاِت الثَّْدَييِن ْوالرَِّحِم.
26  َوها َقْد َعَلْت َبَركاُت اأبِيَك َفْوَق الِجباِل   

الَقِديَمِة،
أَبِديَِّة.    فاَقْت َخيراُت التِّلاِل ال�

   لَيَتها كُلَّها َتاأْتِي َعَلى َراأِْس ُيوُسَف.
   لَيَتها َتعلُو َجِبيَن ذاَك الَِّذي اأْفَرَزُه اهلُل لَِعَمٍل 

خاصٍّ َبيَن اإْخَوتِِه.

َبَرَكُة َبْنياِمْين
27 » َبْنياِمْيُن َكِذئٍْب جائٍِع.  

   ِفي الَمساِء َياأْكُُل َفِريَسَتُه.
ًة.«    َوِفي الَمساِء َياأُْخُذ ِمَن الَغِنيَمِة ِحصَّ

َوَهذا  َعْشَرَة.  ال�ْثَنتا  اإْسرائِيَل  َقبائُِل  ِهَي  28َهِذِه 

واِحداً  واِحداً  باَرَكُهْم  ِعنَدما  اأبْوُهْم  لَُهْم  قالَُه  ما  ُهَو 
ٍة. 29ثُمَّ اأوصاُهْم َوقاَل لَُهْم: »اأنا اأْحَتِضُر.  بَِبَرَكٍة خاصَّ
َحقِل  ِفي  الَِّذِي  الَكْهِف  ِفي  اآبائَِي  َمَع  فاْدِفُنونِي 
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ِفي  الَِّذِي  الَكْهِف  ِفي  30ادِفُنونِي   . الِحثِّيِّ ِعْفُروَن 
َفَقِد  َكْنعاَن.«  اأْرِض  ِفي  َمْمرا  قُْرَب  الَمْكِفيَلِة.  َحقِل 
اْشَتَرى اإْبراِهيُم َذلَِك الَحقَل ِمْن ِعْفُروَن الِحثِّيِّ لَِيُكوَن 
َوُدِفَن  ُهناَك.  ساَرُة  َوَزْوَجُتُه  اإْبراِهيُم  31َوُدِفَن  َمْقَبَرًة. 
اأيضاً اإْسحاُق َوَزْوَجُتُه ِرْفَقُة ُهناَك. َوُهناَك ُدِفَنْت لَيَئُة. 
الِحثِّيِّيَن.  ِمَن  ِفيِه  الَِّذي  َوالَكهُف  الَحقُل  32اْشُتِرَي 

َسَحَب  اأول�ِدِه،  َتْوِصَيِة  ِمْن  َيعُقوُب  انَتَهى  33َولَّما 

َوُضمَّ  أِخيَرَة.  ال� اأنفاَسُه  لََفَظ  ثُمَّ  ِريِر.  السَّ اإلَى  َقَدَميِه 
اإلَى َجماَعِتِه.

َجناَزُة َيعُقوب

ثُمَّ انَحَنى ُيوُسُف َفْوَق اأبِيِه، َوَبَكى َعَليِه، 50 
يَن  الخاصِّ اأِطّباَءُه  ُيوُسُف  2َواأَمَر  َوَقبََّلُه. 
3َواأمُضوا  اإْسرائِيَل.  أِطّباُء  ال� َفَحنََّط  اأباُه.  ُيَحنُِّطوا  بِاأْن 
أْرَبِعيَن. َوَبَكى َعَليِه الِمْصِريُّوَن َسْبِعيَن  اأيّاَم التَّحِنيِط ال�

َيوماً.
اإلَى  ُيوُسُف  َث  َتَحدَّ الِحداِد،  َفْتَرُة  انَتَهْت  4َولَّما 

َوَرِضيُتْم َعنِّي  تُِحبُّونَِني  ِفرَعْوَن َوقاَل: »اإْن كُْنُتْم  َبيِت 
َحّقاً، َفَتَكلَُّموا َمَع ِفرَعْوَن َوقُولُوا لَُه 5اإنَّ اأبِي اْسَتحَلَفِني 
َوقاَل لِي: ›ها اأنا اأحَتِضُر. فاْدِفنِّي ِفي الَقْبِر الَِّذي َحَفْرتُُه 
آَن اأْن َتْسَمَح لِي  لَِنْفِسي ِفي اأْرِض َكْنعاَن.‹ َفاأرُجو ال�

بِاأْن اأْذَهَب َواأدِفَن اأبِي، َوَبْعَد َذلَِك َساأُعوُد.«
َكما  اأباَك  َوادِفْن  »اْذَهْب  ِفرَعْوُن:  لَُه  6َفقاَل 

اْسَتحَلَفَك.«
7َفَذَهَب ُيوُسُف لَِيدِفَن اأباُه. َوَذَهَب َمَعُه كُلُّ ُوَزراِء 

ِفرَعْوَن َوُشُيوِخ َبيِتِه َوكُلُّ ُوَجهاِء اأْرِض ِمْصَر. 8َوَذَهَب 
َيتُركُوا  َولَْم  َوُبُيوتِِهْم،  َواإخَوتِِه  ُيوُسَف  َبيِت  كُلُّ  اأيضاً 
َخْلَفُهْم ِفي اأْرِض جاساَن اإلّ� اأطفالَُهْم َوَغَنَمُهْم َوَبَقَرُهْم. 
َمَعُه. َفكاَن ُجمُهوراً  9َوَخَرَجْت َعَرباٌت َوفُْرساٌن اأيضاً 

َعِظيماً ِجّداً.
ْرِقيَِّة لَِنْهِر  ِة الشَّ فَّ 10َوَوَصلُوا اإلَى َبيَدِر اأطاَد َعَلى الضِّ

ُمّراً.  عالِياً  ُبكاًء  َيعُقوَب  َعَلى  َبُكوا  َوُهناَك   . ُأرُدنِّ ال�
َوَعِمَل ُيوُسُف ُهناَك َمناَحًة لَِسْبَعِة اأيّاٍم. 11َوَراأى ُسكّاُن 
تِْلَك الِمنَطَقِة ِمَن الَكْنعانِيِّيَن الَمناَحَة الُمقاَمَة َعَلى َبيَدِر 
وا  َفَسمُّ بَِمراَرٍة.«  َيُنوُحوَن  »الِمْصِريُّوَن  َفقالُوا:  اأطاَد. 

. ُأرُدنِّ َذلَِك الَمكاَن اآبَِل ِمْصرايَِم، أ َوُهَو َشْرُق نَْهِر ال�
12َوَهَكذا َفَعَل اأول�ُد َيعُقوَب َكما اأوصاُهْم. 13اإْذ 

َحَملُوُه اإلَى اأْرِض َكْنعاَن. ثُمَّ َدَفُنوُه ِفي الَحقِل الَِّذِي ِفي 
اْشَتراُه  الَِّذي  الَحقُل  َوُهَو  َمْمرا.  قُْرَب  الَمكِفيَلِة  َحقِل 
عاَد  14ثُمَّ  َمْقَبَرًة.  لَِيُكوَن  الِحثِّيِّ  ِعْفُروَن  ِمْن  اإْبراِهيُم 
اإلَى  اأبِيِه  ُيوُسُف َواإخَوتُُه َوكُلُّ الَِّذيَن جاُءوا َمَعُه لَِدْفِن 

ِمْصَر، َبْعَد اأْن َدَفَن اأباُه.

خوُف إْخَوِة ُيوُسَف منه
اأباُهْم  أنَّ  لِ� بِالَخوِف،  ُيوُسَف  اإْخَوُة  اأَحسَّ  15ثُمَّ 

ماَت. َفقالُوا: »ُربَّما َيحِمُل ُيوُسُف َضِغيَنًة َعَلينا. َوُربَّما 
اإلَى  لَُه.« 16َفاأْرَسلُوا ِرسالًَة  اإساَءتِنا  َثَمَن  نَدَفُع  َيجَعلُنا 

ُيوُسَف َتُقوُل:

لَنا:  َفقاَل  َمْوتِِه  َقبَل  بَِهذا  اأبوَك  اأوصانا 
اإْخَوتَُك  اإلَيَك  اأساَء  لََقْد  لُِيوُسَف:  17»قُولُوا 

َحّقاً. لَِكْن اأرُجو اأْن تُساِمَحُهْم َعَلى َجِريَمِتِهْم 
آَن اأرُجو اأْن َتْغِفَر َجِريَمَة ُخّداِم  َوَخِطيَِّتِهْم.« َفال�

اإلَِه اأبِيَك.

اإلَيِه  18َوَذَهَب  ِرسالَِتِهْم.  بَِسَبِب  ُيوُسُف  َفَبَكى 
اأماَمُه َوقالُوا: »ها نَحُن  بِاأنُفِسِهْم  َواألُقوا  اأيضاً.  اإْخَوتُُه 

َعِبيٌد لََك.«
اأنا  َفَهْل  َتخافُوا،  »ل�  لَُهْم:  قاَل  ُيوُسَف  19لَِكنَّ 

ُأِديَنُكْم؟ 20اأنُتْم نََويُتْم بِي َشّراً، لَِكنَّ اهلَل نََوى بِِه  اهلُل لِ�
َق النَّتائَِج الحالِيََّة: اأْن ُيْبِقَي  َخيراً. َفَقْد َقَصَد اهلُل اأْن ُيَحقِّ
َعَلى َحياِة َكِثيِريَن. 21َفلا َتخافُوا. َواأنا َساأُعولُُكْم َواأُعوُل 

اأطفالَُكْم.« َوَهَكذا َطْماأنَُهْم َوَطيََّب قُلُوَبُهْم.
َوعاَش  ِمْصَر.  ِفي  اأبِيِه  َوَبيُت  ُيوُسُف  22َفَبِقَي 

ُيوُسُف ِمَئًة َوَعْشَر ِسِنيَن. 23َوعاَش ُيوُسَف لَِيَرى اأْبناَء 
اإلَى  ى  َمَنسَّ ْبِن  ماِكيَر  اأْبناُء  َونُِسَب  َواأحفاَدُه.  اأْفرايَِم 

ُيوُسَف.

أ 11:50 آِبل ِمْصراِيم. وتعني »وقت الحزن المصري.«
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موُت ُيوُسف
اهلَل  لَِكنَّ  اأحَتِضُر،  »اأنا  خَوتِِه:  ل�إ ُيوُسُف  24َوقاَل 

أْرِض  أْرِض اإلَى ال� َسَيْهَتمُّ بُِكْم َوَسُيْخِرُجُكْم ِمْن َهَذِه ال�
الَِّتي َوَعَد بِها اإْبراِهيَم َواإْسحاَق َوَيعُقوَب.«

25َواْسَتحَلَف ُيوُسُف اأْبناَء اإْسرائِيَل َوقاَل: »ِعنَدما 

َياأْتِي اهلُل اإلَيُكْم َوُيْخِرُجُكْم، احِملُوا ِعظاِمي ِمْن ُهنا.«
26َوماَت ُيوُسُف َبْعَد اأْن عاَش ِمَئًة َوَعَشَر َسَنواٍت. 

َفَحنَُّطوُه َوَوَضُعوُه ِفي تاُبوٍت ِفي ِمْصَر.
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كتاُب الُخُروج

عائَلُة َيعُقوَب ِفي مصر

َذَهُبوا 1  الَِّذيَن  اإْسرائِيَل  ْبناِء  اأ اأْسماُء  ِهَي  َهِذِه 
اإلَى ِمصَر َمَع َيعُقوَب َوَمَع عائِلاتِِهْم: 2َراُأوَبْيُن 
َوَبْنياِمْيُن  َوَزُبولُوُن  3َوَيّساَكُر  َوَيُهوذا  َول�ِوي  َوِشْمُعوُن 
اأْفَراِد  َمجُموُع  5َوكاَن  َواأِشيُر.  َوجاٌد  َونَفتالِي  4َوداٌن 

نَسِل َيعُقوَب َسبِعيَن. َوعاَش ُيوُسُف ِفي ِمصَر.
الِجيِل.  َذلَِك  َوكُلُّ  َواإخَوتُُه  ُيوُسُف  6َوماَت 

َعَدُدُهْم.  َوازداَد  ْثَمُروا  اأ َفَقْد  ْسرائِيَل  اإ َبُنو  ّما  اأ 7َو

أْرَض اْمَتلاأْت  ْقِوياَء َحتَّى اإنَّ ال� َفَكثُُروا ِجّداً َوصاُروا اأ
. ِمْنُهْم

ِضيٌق َعَلى َبني إْسراِئيل
َولَْم  لَطِة ِفي ِمصَر.  اإلَى السُّ 8َوَوَصَل َمِلٌك َجِديٌد 

َيُكْن َهذا الَمِلُك َقْد َعَرَف ُيوُسَف. 9َفقاَل َمِلُك ِمصَر 
ِمنّا. 10َفْلَنَضْع  ًة  َوقُوَّ َعَدداً  اأكَثُر  اإْسرائِيَل  لَِشعِبِه: »َبُنو 
ْن لَْم نَفَعْل  ِة. َفاإ ُخطًَّة لَِمنِعِهْم ِمَن التَّزاُيِد ِفي الَعَدِد َوالُقوَّ
َيهُرُبوَن  ثُمَّ  َوُيحاِرُبونَنا،  اأعدائِنا  اإلَى  وَن  َسَيْنَضمُّ َذلَِك، 

أْرِض.« ِمَن ال�
11َفَعيََّن الِمصِريُّوَن ُمْشِرِفيَن لُِيَضيُِّقوا َعَليِهْم بِاأْعماٍل 

لِِفْرَعْوَن ُهما  اإْسرائِيَل َمديَنَتْي َمخاِزَن  َبُنو  َوَبَنى  شاقٍَّة. 
ِفيثُوُم َوَرَعْمِسيُس.

كانُوا  لَُهْم  الِمصِريِّيَن  ُمضايَِقِة  ِمْن  ْغِم  12َوبِالرُّ

َبني  َيخافُوَن  الِمصِريُّوَن  َفصاَر  َوَيزداُدوَن.  َيَتكاَثُروَن 
َعَلى  َواأجَبُروُهْم  اإْسرائِيَل  َبِني  13َواسَتعَبُدوا  اإْسرائِيَل. 

الِقياِم بِاأعماٍل شاقٍَّة.
ًة.  ُمرَّ اإْسرائِيَل  َبِني  َحياَة  الِمصِريُّوَن  14َوَجَعَل 

اأجَبُروُهْم َعَلى الَعَمِل ِفي الطِّيِن َوالطُّوِب َوكُلِّ اأعماِل 

الَِّتي  ال�أعماِل  َجميِع  ِفي  َعَليِهْم  َقَسْوا  َوَقْد  الُحُقوِل. 
اأجَبُروُهْم َعَليها.

تان القاِبَلتاِن الِعبراِنيَّ
ِشْفَرَة  تُْدَعياِن  ِعبرانِيَّتاِن أ  قابَِلتاِن  ُهناَك  15َوكانَْت 

تُساِعداِن  16»ِحيَن  لَُهما:  ِمصَر  َمِلُك  َفقاَل  َوفُوَعَة. 
النِّساَء الِعْبرانِّياِت ِفي الِول�َدِة َوُهنَّ َعَلى َسِريِر الِول�َدِة، 
بِنتاً  َواإْن  فاقُتلاُه،  َولَداً  كاَن  ذا  َفاإ الَمولوِد،  اإلَى  انُْظرا 

فاتُركاها لَِتِعيَش.«
17لَِكنَّ القابَِلَتْيِن كانَتا َتخافاِن اهلَل، َفَلْم َتفَعلا َكما 

أول�َد لَِيِعيُشوا. َطَلَب ِمنُهما َمِلُك ِمصَر، َبْل َتَرَكتا ال�
»لِماذا  لَُهما:  َوقاَل  القابَِلَتْيِن  ِمْصَر  َمِلُك  18َفَدعا 

أول�َد َيِعيُشوَن؟« َعِمْلُتما َهِذا َوَتَرْكُتما ال�
الِعبرانِّياُت  »النِّساُء  لِِفْرَعوَن:  القابَِلتاِن  19َفقالَِت 

َقبَل  َسِريعاً  َفَيِلْدَن  َقِويّاٌت،  َفُهنَّ  َكالِمصِريّاِت،  لَْسَن 
ُوُصوِل القابِلاِت.«

20َوباَرَك اهلُل القابَِلَتْيِن. َوَكثَُر َبُنو اإْسرائِيَل َوصاُروا 

َُّهما  أن لِ� لِلقابَِلَتْيِن  عائِلاٍت  اهلُل  21َواأعَطى  ِجّداً.  اأقِوياَء 
خاَفتاُه.

َولٍَد  َوقاَل: »كُلُّ  لَِشعِبِه  اأمراً  ِفرَعْوُن  اأصَدَر  22ثُمَّ 

َحياَة  َواْسَتبُقوا  النِّيِل،  نَهِر  ِفي  األُقوُه  لِلِعْبرانِيِّيَن،  ُيولَُد 
الَبناِت َفَقْط.«

أ 15:1 عبرانيتان. اأْو اإسرائيليتان. وقد يكون هذا نسبًة اإلى »عابَِر« 

عب القادم من عبر نهر  )انظر كتاب التكوين 21:10–31(، اأِو الشَّ
الفرات. كذلك في العدد 19 ومواضع كثيرة في هذا الكتاب.
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فُل ُموَسى الطِّ

َج َرُجٌل ِمْن َقِبيَلِة ل�ِوي ِمِن اْمراأٍة ِمْن َقِبيَلِة 2  َوَتَزوَّ
َوِحيَن  َولَداً.  َوَولََدْت  الَمراأُة  2َفَحِبَلِت  ل�ِوي. أ 
ِة َثلاَثِة اأشُهٍر. 3لَِكنَّها  َراأْت اأنَُّه ِطفٌل َجِميٌل َخبَّاأْتُه لُِمدَّ
َسلًَّة  َفاأْحَضَرْت  اإخفائِِه،  ِفي  ال�سِتمراَر  َتْسَتِطْع  لَْم 
فِت َوالقاِر،  ْت ثُُقوَبها بِالزِّ َمصُنوَعًة ِمَن الَقَصِب، َوَسدَّ
َعَلى  الَقَصِب  َبيَن  َوَضَعْتها  ثُمَّ  ِفيها.  الَولََد  َوَوَضَعِت 
ِة نِْهِر النِّيِل. 4َوكانَْت اُأخُتُه تُراِقُب ِمْن َبِعيٍد لَِتَرى  ِضفَّ

ما َسَيحُدُث لَُه.
النِّيِل،  نَهِر  ِفي  لَِتْسَتِحمَّ  ِفرَعْوَن  اْبَنُة  5َونََزلَِت 

َوَراأِت  النَّهِر.  ِة  ِضفَّ َعَلى  َمَعها  كانَْت خاِدماتُها  َبيَنما 
خاِدماتِها  َفاأرَسَلْت  الَقَصِب،  َبيَن  لََّة  السَّ ِفرَعْوَن  اْبَنُة 

حضاِرها. ل�إ
الطِّفَل.  َراأِت  لََّة،  السَّ ِفرَعْوَن  اْبَنُة  َفَتَحِت  ا  6َولَمَّ

َوكاَن الطِّفُل َيبِكي، َفاأشَفَقْت َعَليِه، َوقالَْت ِفي نَفِسها: 
»َهذا ِمْن اأول�ِد الِعْبرانِيِّيَن.« ب

7َفقالَْت اُأخُت الطِّفِل ل�ْبَنِة ِفرَعْوَن: »َهْل َترَغِبيَن 

ِفي اأْن اأذَهَب َواُأحِضَر لَِك ُمرِضَعًة ِمَن النِّساِء الِعبرانِّياِت 
لُِترِضَعُه لَِك؟«

الَفتاُة  َفَذَهَبِت  »اذَهِبي!«  ِفرَعْوَن:  اْبَنُة  8َفقالَِت 

لَها: »ُخِذي  ِفرَعْوَن  اْبَنُة  9َوقالَِت  الطِّفِل.  اُأمَّ  َوَدَعْت 
اُأجَرَتِك.«  لَِك  َوَساأدَفُع  لِي،  َواأْرِضِعيِه  الطِّفَل  َهذا 

َفاأَخَذِت الَمراأُة الطِّفَل َواأْرَضَعْتُه.
10َوِحيَن َكِبَر الَولَُد بِما َيكِفي لُِيفَطَم، اأحَضَرتُه اإلَى 

اْبَنِة ِفرَعْوَن، َفَتَبنَّْتُه. َوَدَعِت اْبَنُة ِفرَعْوَن الطِّفَل ُموَسى ج 
َّها قالَْت: »َقْد نََشْلُتُه ِمَن الماِء.« أن لِ�

ُمساَعَدُة ُموَسى ِلَشعِبه
ما  لَِيَرى  َشعِبِه  اإلَى  َخَرَج  ُموَسى  َكِبَر  11َوِحيَن 

ُيعانُونَُه ِمْن َمَشّقاٍت. َوِحيَن َراأى َرُجلاً ِمصِريّاً َيْضِرُب 

أ 1:2 من َقِبيَلِة الِوي. حرفياً »بنت ل�وي.« انظر اأيضاً 20:6، 

وكتاب العدد 59:26.
ال�أعداد  في  )اأيضاً  سرائيليين.«  »ال�إ اأْو  ين.  العبراِنيِّ ب 6:2 

)13 ،11 ،7
ج 10:2 موَسى. كلمة ربّما ترجُع اإلَى اُصوٍل ِمصريّة َقِديمة تعني 

»ينشل« اأْو »يسحب.«

َت ُموَسى َحولَُه، َواإْذ لَْم  َرُجلاً ِعبرانِّياً ِمْن اإْخَوتِِه. 12َتَلفَّ
ماِل. َيَر اأَحداً، َقَتَل الِمصِريَّ َوَدَفَنُه ِفي الرِّ

13َوِحيَن َخَرَج ُموَسى ِفي الَيوِم التّالِي، كاَن ُهناَك 

»لِماذا  لِلُمعَتِدي:  َفقاَل  َيَتشاَجراِن،  ِعْبرانِّياِن  َرُجلاِن 
َبَك  َتضِرُب َرِفيَقَك؟« 14َفقاَل لَُه الُمعَتِدي: »َمْن نَصَّ
َقَتلَت  َكما  َتقُتَلِني  اأْن  اأَتْنِوي  َعَلينا؟  َوقاِضياً  حاِكماً 
أمَر  ؟« ِحيَنِئٍذ، خاَف ُموَسى َوانَتَبَه اإلَى اأنَّ ال� الِمصِريَّ

َقِد انَْكَشَف.
ْعداِم  أمِر، اأْصَدَر ُحْكماً بِاإ 15َوِحيَن َسِمَع ِفرَعْوُن بِال�

ُموَسى.
اأْرِض  ِفي  َوَسَكَن  ِفرَعْوَن  ِمْن  ُموَسى  َفَهَرَب 

ِمْدياَن.

ُموَسى ِفي ِمْديان
َوَكاَن ُموَسى َقْد َجَلَس ِعْنَد بِْئٍر ِفي ِمْدياَن. 16َوكاَن 
لِكاِهِن ِمْدياَن َسبُع َبناٍت. َوكُنَّ َقْد اأَتيَن لَِيسَتِقيَن ماًء 
. 17لَِكنَّ الرُّعاَة  لَِيملاأَْن ال�أحواَض لِِسقاَيِة اأغناِم اأبِيِهنَّ
 . . َفقاَم ُموَسى َواأنَقَذُهنَّ َوَسَقى اأغناَمُهنَّ اأَتْوا َوَطَرُدوُهنَّ
َرُعوئِيُل:  َساألَُهنَّ   ، اأبِيِهنَّ َرُعوئِيلَ د  اإلَى  اأَتْيَن  18َوِحيَن 

»لِماذا َرِجعُتنَّ َسِريعاً الَيوَم؟« 19َفاأَجْبَنُه: »َرُجٌل ِمصِريٌّ 
الَغَنَم!«  َوَسَقى  لَنا  الماَء  نََشَل  ثُمَّ  الرُّعاِة.  ِمَن  اأنَقَذنا 
20َفقاَل َرُعوئِيُل لَِبناتِِه: »َواأيَن ُهَو؟ لِماذا َتَرْكُتنَّ الرَُّجَل 

ِفي الخاِرِج؟ اْدُعونَُه لَِياأْكَُل َمَعنا.« 21َفواَفَق ُموَسى اأْن 
وَرَة َزوَجًة لُِموَسى.  َيِعيَش َمَعُه. َواأعَطى َرُعوئِيُل اْبَنَتُه َصفُّ
َغِريباً  ُموَسى: »كُنُت  َوقاَل  َولَداً.  َوَولََدْت  22َفَحِبَلْت 

ِفي اأْرٍض َغِريَبٍة.« َفَدعا اْسَم الطِّفِل ِجْرُشوَم. ه

اهلُل يستجيُب لشعبه
َوكاَن  ِمصَر.  َمِلُك  ماَت  َكِثيَرٍة،  ِسِنيَن  23َوَبعَد 

اإلَى  َصَرُخوا  َوَقْد  الُعُبوِديَِّة،  بَِسَبِب  َيِئنُّوَن  اإْسرائِيَل  َبُنو 
ِمَن  لِلَخلاِص  ُصراُخُهْم  اهلُل  َفَسِمَع  لِلَعوِن.  َطَلباً  اهلِل 
الُعُبوِديَِّة. 24َسِمَع اهلُل اأنِيَنُهْم، َوَتَذكََّر َعهَدُه َمَع اإبراِهيَم 

د 18:2 َرُعوِئيل. َواْسُمُه اأيضاً َيْثٌرون.

»غريٌب  تعني  التي  العبرية  الكلمة  يشبه  جرُشوم.  ه 22:2 

هناك.«
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َوَهَو  اإْسرائِيَل  َبِني  اإلَى  اهلُل  َوَيعُقوَب. 25نََظَر  َواإْسحاَق 
َيعَلُم ماذا َسَيفَعُل.

َجْيَرُة الُمْلَتِهَبة الشُّ

َوذاَت َمرٍَّة، كاَن ُموَسى َيرَعى َغَنَم َيْثُرونَ أ َحميِه 3 
َوكاِهِن ِمْدياَن. َفقاَد الَغَنَم اإلَى الِجَهِة ال�ُأخَرى 
الَِّذي  الَجَبِل  ُحوِريَب، ب  َجَبِل  اإلَى  َوجاَء  يَِّة،  الَبرِّ ِمَن 

َظَهَر ِفيِه اهلُل!
2َوُهناَك َظَهَر لَُه َملاُك اهلِل ِفي لَهيِب ناٍر ياأتِي ِمْن 

ُمشَتِعَلًة،  َجْيَرَة  الشُّ َفَراأى  اإلَيها  ُموَسى  َونََظَر  ُشَجْيَرٍة. 
أْذَهْب اإلَى  لَِكنَّها لَْم َتُكْن َتحَتِرُق! 3َفقاَل ُموَسى: »ل�
ل�  لِماذا  َواأْعِرْف  الَعِجيَب،  الَمشَهَد  َهذا  َواأَر  ُهناَك 

َجْيَرُة.« َتحَتِرُق الشُّ
َعْن  نَظَرًة  لُِيلِقَي  َيقَتِرُب  ُموَسى  اهلُل  َراأى  4َفَلّما 

َجْيَرِة َوقاَل لَُه: »ُموَسى!  قُْرٍب، ناداُه اهلُل ِمْن َوَسِط الشُّ
ُموَسى!«

َفاأجاَب ُموَسى: »ها اأنا!«
ِمْن  ِحذاَءَك  اخَلْع  اأكَثَر!  َتقَتِرْب  »ل�  لَُه:  5َفقاَل 

َسٌة.«  ُمَقدَّ اأْرٌض  َعَليِه  َتِقُف  الَِّذي  َفالَمكاُن  َقَدَميَك، 
6ثُمَّ قاَل: »اأنا اإلَُه اأبِيَك، اإلَُه اإْبراِهيَم َواإلَُه اإْسحاَق َواإلَُه 

َيْنُظَر  اأْن  َُّه خاَف  أن لِ� َوجَهُه  ُموَسى  َفَغطَّى  َيعُقوَب.« 
اإلَى اهلِل.

الَِّذيَن ِفي  َراأيُت ِضيَق َشعِبَي  7ثُمَّ قاَل اهلُل: »َقْد 

فاأنا  ُمُضايِِقيِهْم.  بَِسَبِب  ُصراَخُهْم  َوَسِمْعُت  ِمصَر، 
الِمْصريّيِن،  ِمَن  َرُهْم  اُأَحرِّ لَِكي  اآل�َمُهْم. 8َونََزلُْت  اأعَلُم 
أْرِض اإلَى اأْرٍض َخْصَبٍة َوواِسَعٍة،  ُأخِرَجُهْم ِمْن تِلَك ال� َولِ�
اأْرٍض َتِفيُض لََبناً َوَعَسلاً. ِهَي اأْرُض الَكنعانِيِّيَن َوالِحثِّيِّيَن 

يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن. يِّيَن َوالِحوِّ أُموِريِّيَن َوالَفِرزِّ َوال�
، َوَقْد  آَن َقْد َوَصَل ُصراُخ َبني اإْسرائِيَل اإلَيَّ 9»َوال�

ُبُه الِمصِريُّوَن لَُهْم. 10َفاْذَهْب  يَق الَِّذي ُيَسبِّ َراأيُت الضِّ
اإلَى ِفرَعْوَن لُِتخِرَج َشعِبَي،  اُأرِسلَُك  اأنا  اإلَى ُهناَك. ها 

َبِني اإْسرائِيَل، ِمْن ِمصَر.«

أ 1:3 يثُرون. هو اأيضاً َرُعوئيل.

ب 1:3 جبل حوريب. هو جبل سيناء.

11َفقاَل ُموَسى: »َمْن اأنا َحتَّى اأذَهَب اإلَى ِفرَعْوَن 

َواُأخِرَج َبِني اإْسرائِيَل ِمْن ِمصَر؟«
12َفقاَل: »اْذَهْب َواأنا َساأكُوُن َمَعَك. اأّما الَعلاَمُة 

َعَلى اأنَّني اأْرَسْلُتَك، َفِهَي اأنََّك ِحيَن تُخِرُج َشعِبي ِمْن 
ِمصَر، َسَتعُبُدونَني َعَلى َهذا الَجَبِل.«

اإْسرائِيَل  َبني  اإلَى  اأذَهُب  »ِحيَن  ُموَسى:  13َوقاَل 

َواأقُوُل لَُهْم: ›اإلَُه اآبائُِكْم اأرَسَلِني اإلَيُكْم.‹ َسَيُقولُوَن لِي: 
›ما اْسُمُه؟‹ َفماذا اأقُوُل؟«

14َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »اإْهِيْه اأِشْر اإْهِيْه. ج قُْل لَِبني 

اإْسرائِيَل: ›اإْهِيْه اأرَسَلِني اإلَيُكْم.‹«
15َوقاَل اأيضاً لُِموَسى: »قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل: ›يهوه د 

اإلَُه اآبائُِكْم، اإلَُه اإبراِهيَم َواإلَُه اإسَحاَق َواإلَُه َيعُقوَب اأرَسَلِني 
أَبِد، َولََقِبي ِفي كُلِّ ِجيٍل.‹« اإلَيُكْم. َهذا اْسِمي اإلَى ال�

16»اْذَهْب َواجَمْع ُشُيوَخ اإْسرائِيَل، َوقُْل لَُهْم: يهوه 

اإلَُه اآبائُِكْم، اإلَُه اإبراِهيَم َواإلَُه اإسَحاَق َواإلَُه َيعُقوَب َظَهَر 
لِي َوقاَل: ›راَقْبُتُكْم َوَراأيُت ما َعِمَلُه الِمصِريُّوَن َمَعُكْم. 
17َوَقرَّْرُت اأْن اُأخِرَجُكْم ِمْن ِضيِقُكْم ِمْن ِمصَر اإلَى اأْرِض 

يِّيَن  َوالِحوِّ يِّيَن  َوالِفِرزِّ أُموِريِّيَن  َوال� َوالِحثِّيِّيَن  الَكنعانِيِّيَن 
َوالَيُبوِسيِّيَن، اإلَى اأْرٍض َتفيُض لَبناً َوَعَسلاً.‹

ُيوُخ اإلَيَك. ِحيَنِئٍذ، َتْذَهُب اأنَت  18»َسَيْسَتِمُع الشُّ

َوُشُيوُخ اإْسرائِيَل اإلَى َمِلِك ِمصَر َوَتُقولُوَن لَُه: ›يهوه اإلَُه 
آَن نَذَهْب ِفي ِرحَلٍة َثلاَثَة  الِعبرانِيِّيَن َتَجلَّى لَنا، َفَدْعنا ال�

َم َذبائَِح لِيهوه اإلَِهنا.‹ يَِّة َكي نَُقدِّ اأيّاٍم ِفي الَبرِّ
هاِب اإلّ�  19»لَِكنَّ َمِلَك ِمصَر لَْن َيسَمَح لَُكْم بِالذَّ

ِمصَر  أْضِرَب  لِ� َيِدي  َساأُمدُّ  20ِحيَنِئٍذ،  ِة.  بِالُقوَّ ُمْجَبراً 
َبْعَد َذلَِك، َسُيطِلُقُكْم  بُِكلِّ الَعجائِِب الَِّتي َساأعَملُها. 
َفلا  َمَعُكْم،  كَُرماَء  الِمصِريِّيَن  21َساأجَعُل  ِفرَعْوُن. 
ِمْن  اْمراأٍة  كُلُّ  22َوَسَتطلُُب  أيِدي.  ال� فاِرِغي  َتخُرُجوَن 
َوثِياباً،  َوَذَهباً  ًة  ِفضَّ َبيِتها  ِفي  تُِقيُم  ْن  ِممَّ اأْو  جاَرتِها 
َوَسَتَضُعونَها َعَلى اأول�ِدكُْم َوَبناتُِكْم. َوَهَكذا َسَتاأُْخُذوَن 

َثرَوًة ِمْن ِمصَر.«

ج 14:3 إْهِيْه أِشْر إْهِيْه. اأي »اأكُوُن الذي اأكُوُن.« َوال�سم اإْهِيْه 

هو صيغة قريبة للاسم يهوه.
د 15:3 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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إعطاُء الَبراِهيِن ِلُموَسى

اأْو 4  قُونِي  ُيَصدِّ لَْم  اإْن  »َوماذا  ُموَسى:  َفاأجاَب 
؟ َفَسَيُقولُوَن: ›لَْم َيظَهْر لََك يهوه أ  َيسَتِمُعوا اإلَيَّ

َحّقاً.‹«
2َفقاَل لَُه اهلُل: »ماذا ِفي َيِدَك؟«

اإلَى  بِها  »األِق  3َفقاَل:  »َعصاً.«  ُموَسى:  َفقاَل 
أْرِض.« َفاألْقاها، َفصاَرْت ثُْعباناً! َفَهَرَب ُموَسى ِمنُه.  ال�
َذيِلِه.«  ِمْن  َوامِسْكُه  َيَدَك  »ُمدَّ  لُِموَسى:  اهلُل  4َوقاَل 

َل ثانَِيًة اإلَى َعصاً ِفي َيِدِه.  َفِحيَن َمدَّ َيَدُه َواأمَسَكُه َتَحوَّ
قُوا اأنَّ اهلَل اإلََه اآبائِِهْم، اإلََه  5َفقاَل اهلُل: »َهذا لَِكي ُيَصدِّ

اإْبراِهيَم َواإلََه اإْسحاَق َواإلََه َيعُقوَب، َقْد َظَهَر لََك.«
اإلَى َصْدِرَك.«  َيَدَك  ثانَِيًة: »اأدِخْل  لَُه  6َوقاَل اهلُل 

َفاأدَخَل ُموَسى َيَدُه اإلَى َصدِرِه. َوِحيَن اأخَرَجها كانَْت 
َبْرصاَء َكَلوِن الثَّلِج. 7َفقاَل اهلُل لَُه: »اأدِخْل َيَدَك ثانَِيًة 
َوِحيَن  ثانَِيًة.  َصدِرِه  اإلَى  َيَدُه  َفاأدَخَل  َصدِرَك.«  اإلَى 
8َفقاَل  َجَسِدِه.  َكباِقي  عاَدْت  َصدِرِه  ِمْن  اأخَرَجها 
ُأولِى،  ال� لِلُمعِجَزِة  َينَتِبُهوا  اأْو  قُوَك  ُيَصدِّ لَْم  »اإْن  اهلُل: 
قُوا هاَتيِن  ُيَصدِّ لَْم  الثّانَِيَة. 9َواإْن  الُمعِجَزَة  قُوَن  َفَسُيَصدِّ
ماِء  ِمْن  ُخْذ  َفِحيَنِئٍذ،  لََك،  َيسَتِمُعوا  َولَْم  الُمعِجَزَتيِن 
نَهِر النِّيِل َواسُكْبُه َعَلى اليابَِسِة، َفَيصيَر الماُء َدماً َعَلى 

أْرِض.« ال�
اأنا   ، الرَّبُّ اأيُّها  »اْسَمْعِني  هلِل:  ُموَسى  10َوقاَل 

ُمنُذ  َول�  الماِضي  ِفي  ل�  الَكلاَم،  اُأحِسُن  ل�  خاِدَمَك 
اللِّساِن.«  َوَثِقيُل  الَكلاِم  َبِطيُء  َفاأنا   . اإلَيَّ َتَكلَّْمَت 
نساِن َفْهماً، اأْو  11َفقاَل اهلُل لَُه: »َمِن الَِّذي ُيعِطي لِلاإ

نساَن اأخَرَس اأْو اأَصمَّ اأْو اأعَرَج اأْو اأعَمى؟ األَيَس  َيجَعُل ال�إ
آَن اْذَهْب. َساأكُوُن َمَع َفِمَك َوَساُأَعلُِّمَك  اأنا، اهلَل؟ 12َوال�

ماذا َتُقوُل.«
تُْرِسَل  اأْن  يا َربُّ  »اأرُجوَك  قاَل:  ُموَسى  13َولَِكنَّ 

َشخصاً اآَخَر.«
14ِحيَنِئٍذ، َغِضَب اهلُل ِمْن ُموَسى، َوقاَل لَُه: »األَيَس 

َوُهَو  الَكلاَم،  ُيْحِسُن  اأنَُّه  اأعَلُم  اأخاَك؟  الَّلاِويُّ  هاُروُن 
َقلِبِه.  كُلِّ  ِمْن  َسَيفَرُح  َيراَك  َوِحيَن  لِِلقائَِك،  َسَياأتِي 

أ 1:4 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

َيُقوَل.  اأْن  تُِريُدُه  ما  بُِكلِّ  اإلَيِه  َتَتَكلََّم  اأْن  15َتسَتِطيُع 

َساأكُوُن َمَع َفِمَك َوَفِمِه، َوَساُأَعلُِّمَك ماذا َتفَعُل. 16ُهَو 
َسَيَتَكلَُّم اإلَى النّاِس نِياَبًة َعْنَك. َفَكاأنَُّه َفُمَك، َوَكاأنََّك 
َفِبواِسَطِتها  َيِدَك،  ِفي  الَعصا  َهِذِه  17َوُخْذ  اإلَُهُه. ب 

َسَتصَنُع الُمعِجزاِت.«

َعوَدُة ُموَسى إَلى ِمصر
لَُه:  َوقاَل  َحِميِه،  َيْثُروَن  اإلَى  ُموَسى  18َوَرِجَع 

اإْن  أَرى  لِ� ِمصَر  ِفي  اإْخَوتِي  اإلَى  بِالرُُّجوِع  لِي  »اْسَمْح 
كانُوا ما َيزالُوَن اأحياَء.« َفقاَل َيْثُروُن لُِموَسى: »اْذَهْب 

بَِسلاٍم.«
19َفقاَل اهلُل لُِموَسى ِفي ِمْدياَن: »ارِجْع اإلَى ِمصَر 

أنَّ كُلَّ الَِّذيَن كانُوا ُيِريُدوَن َقتَلَك ماتُوا.« لِ�
َعَلى  َواأرَكَبُهْم  َواأول�َدُه  َزوَجَتُه  ُموَسى  20َفاأَخَذ 

ِفي  اهلِل  َعصا  َواأَخَذ  ِمصَر.  اأْرِض  اإلَى  َوَرِجَع  َدَواٍب، 
ِمصَر،  اإلَى  َترِجُع  »ِحيَن  لُِموَسى:  اهلُل  21َوقاَل  َيِدِه. 
َتَذكَِّر الُمعِجزاِت الَِّتي َوَضْعُتها ِفي َيِدَك، َواْصَنْعها اأماَم 
عَب.  ِفرَعْوَن. لَِكنِّي َساأجَعلُُه ُيعانُِد َحتَّى ل� ُيطِلَق الشَّ
22قُْل لِِفْرَعوَن: ›َيُقوُل اهلُل: اإْسرائِيُل اْبِني الِبْكُر،‹ 23َواأنا 

نّي َساأقُتُل اْبَنَك  اأقُوُل لََك: ›اأطِلِق اْبِنَي لَِيعُبَدنِي. َواإلّ� َفاإ
الِبْكَر.‹«

ِختاُن اْبِن ُموَسى
اهلُل  َفالَتَقى  الطَِّريِق.  ِفي  لِلاْسِتراَحِة  24َوَتَوقَُّفوا 

وَرَة اأَخَذْت  بُِموَسى لَِكي َيقُتَلُه. ج 25َولَِكنَّ َزوَجَتُه َصفُّ
ُغلَفَة  اأَخَذْت  ثُمَّ  اْبَنها.  َوَخَتَنِت د  ًة  ُصّواٍن حادَّ ِقْطَعَة 
ْت بِها َقَدَميَّ ُموَسى، َوقالَْت لَُه: »اأنَْت َزْوُج  اْبِنها َوَمسَّ

ب 16:4 إلهه. بمعنى اأن هارون ياأخذ الكلمات من موسى، كما 

ياأخذها موسى من اهلل.
أنّه لم يكن قد ختن ابنه بعد. ج 24:4 ِلَكي يقتله. ربما ل�

ِعنَد  معروفاً  اليوَم  يزاُل  ما  أول�ِد طقٌس  ال� ِختاُن  َخَتَنت.  د 25:4 

العاّمِة باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد 
 . الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً 

ُروما 28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
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وَرُة َقْد َدَعْت ُموَسى  َدٍم لَِي!« أ 26َفُشِفَي. ب َوكانَْت َصفُّ
»َزْوَج َدٍم« بَِسَبِب الِختاِن.

ُموَسى َوهاُروُن ِفي َحْضَرِة اهلل
أثناِء، َتَكلََّم اهلُل اإلَى هاُروَن َفقاَل:  27َوِفي َهِذِه ال�

ْحراِء.« َفَذَهَب َوالَتَقى  »اْذَهْب َوالَتِق بُِموَسى ِفي الصَّ
بِِه ِفي َجَبِل اهللِ ج َوَقبََّلُه. 28َواأخَبَر ُموَسى هاُروَن بُِكلِّ ما 

قالَُه اهلُل لَُه َوبُِكلِّ الُمعِجزاِت الَِّتي اأَمَرُه بَِعَمِلها.
ُشُيوِخ  كُلَّ  َوَجَمعا  َوهاُروُن  ُموَسى  29َفَذَهَب 

ُأُموِر الَِّتي قالَها  عَب بُِكلِّ ال� اإْسرائِيَل. 30َواأخَبَر هاُروُن الشَّ
عِب. 31َفاآَمَن  اهلُل لُِموَسى، َوَعِمَل الُمعِجزاِت اأماَم الشَّ

عُب. َوِحيَن َسِمُعوا اأنَّ اهلَل ُمْهَتمٌّ بَِبِني اإْسرائِيَل، َواأنَُّه  الشَّ
لَّ الَِّذي ُهْم ِفيِه، انَحَنْوا َوَسَجُدوا. َراأى الذُّ

ُمقاَبَلُة ُموَسى َوهاُروَن ِلِفْرَعون

اإلَى 5  َوَتَكلَّما  َوَبعَد َذلَِك، َذَهَب ُموَسى َوهاُروُن 
ِفرَعْوَن َوقالُوا لَُه: »َهَكذا َيُقوُل يهوه د اإلَُه اإْسرائِيَل: 

ْحراِء.‹« ›اأطِلْق َشعِبي لَِيحَتِفلُوا بِِعيٍد لِي ِفي الصَّ
َحتَّى  َهذا  يهوه  ُهَو  »َمْن  قاَل:  ِفرَعْوَن  2َولَِكنَّ 

َولَْن  َهذا،  يهوه  اأعِرُف  ل�  اأنا  عَب؟  الشَّ َواُأطِلَق  اُأِطيَعُه 
اُأطِلَقُهْم.«

3َفقال� لَُه: »اإلَُه الِعْبرانِيِّيَن ه َتَجلَّى لَنا، َفَدْعنا نَذَهْب 

لِيهوه  َذبائَِح  َم  نَُقدِّ يَِّة َكي  الَبرِّ ِفي  اأيّاٍم  َثلاَثَة  ِفي ِرحَلٍة 
أْمراِض َوالُحُروِب.« اإلَِهنا، َكي ل� َيْقُتَلنا بِال�

ُموَسى  يا  »لِماذا،  لَُهْم:  قاَل  ِمصَر  َمِلَك  4َولَِكنَّ 

اْرِجعا  بَِعَمِلِه؟  الِقياِم  َعِن  عَب  الشَّ تَُعطِّلاِن  َوهاُروُن، 
أْرِض َكِثيُروَن،  اإلَى الَعَمِل.« 5َوقاَل ِفرَعْوُن: »َشعُب ال�

َواأنُتما َتُعوقانِِهْم َعِن الِقياِم بِاأعمالِِهْم.«

أ 25:4 أْنَت َزوُج َدٍم ِلي. اأْو »اأنت زوٌج متَعطِّش للدِم.« بالمعنى 

الّتي  الكثير من الطقوس  ورة عن  الّذي كان في ذهن َصفُّ السلبي 
اُأِمَر بها موسى.

ب 26:4 فُشفي. َفُشفي ُموَسى، اأْو َفُشفي الُغلاُم.

ج 27:4 جبل اهلل. اإي جبل حوِريب )سيناء.(

د 1:5 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ال�أعداد  في  اأيضاً  سرائيليين.«  »ال�إ اأْو  ين.  الِعْبراِنيِّ ه 3:5 
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عب ُمعاَقَبُة ِفرَعْوَن ِللشَّ
أمَر لُِمَذلِّلي  6َوِفي َذلَِك الَيوِم، اأعَطى ِفرَعْوُن َهذا ال�

َقّشاً  تُعُطوا  7»ل�  َفقاَل:  َعَليِه،  َوالُمْشِرِفيَن  عِب  الشَّ
عِب لُِصنِع الطُّوِب ِفيما َبْعُد َكما ِفي الّسابِِق، َبْل  لِلشَّ
لَِيُجولُوا َوَيجَمُعوا الَقشَّ بِاأنُفِسِهْم. 8َبِل افِرُضوا َعَليِهْم 
يَِّة الطُّوِب ذاتِها الَِّتي كانُوا َيصَنُعونَها سابِقاً.  َتقِديَم َكمِّ
ُروَن  َُّهْم َكسالَى، لَِذلَِك َفُهْم َيَتَذمَّ أن يََّة، لِ� ل� تَُقلِّلُوا الَكمِّ
لَِهنا.‹  َم َذبائَِح ل�إ َوَيُقولُوَن: ›اْسَمْح لَنا اأْن نَذَهَب َونَُقدِّ
عِب َفَينَشِغلُوا َعِن ال�ْسِتماِع اإلَى  9َكثُِّروا الَعَمَل َعَلى الشَّ

الَكلاِم الفاِرِغ َوالخاِدِع.«
َوقالُوا  َعَليِه  َوالُمشِرفُوَن  عِب  الشَّ ُمَذلِّلو  10َفَخَرَج 

َقّشاً.‹  اُأعِطَيُكْم  ›لَْن  ِفرَعْوُن:  َيُقوُل  عِب: »َهَكذا  لِلشَّ
11فاذَهُبوا َواْجَمُعوا الَقشَّ ِمْن اأيِّ َمكاٍن َتِجُدونَُه. لَِكنَّ 

يََّة الطُّوِب الَمطلُوَبَة لَْن َتنُقَص اأَبداً.« َكمِّ
 . عُب ِفي اأنحاِء ِمصَر لَِيجَمُعوا الَقشَّ 12فانَتَشَر الشَّ

»اأنِْجُزوا  َوَيُقولُوَن:  َيسَتعِجلُونَُهْم  الُمَذلِّلوَن  13َوكاَن 

الَعَمَل الَيوِميَّ الَمطلُوَب، َكما كُنُتْم ِحيَن كاَن الَقشُّ 
اإْسرائِيَل  َبِني  َعَلى  الُمشِرِفيَن  14لَِكنَّ  لَُكْم.«  ُيعَطى 
َتَعرَُّضوا  عِب،  الشَّ َعَلى  ِفرَعْوَن  ِرجاُل  َعيََّنُهْم  الَِّذيَن 
ِمَن  َتُكْم  ِحصَّ تُكِملُوا  لَْم  »لِماذا  َوُسِئلوا:  ْرِب،  للضَّ

الطُّوِب َكما كُنُتْم َتعَملُوَن ِفي الماِضي؟«
اأماَمُه  َواشَتُكوا  ِفرَعْوَن  اإلَى  الُمشِرفُوَن  15َفَذَهَب 

َوقالُوا: »لِماذا تُعاِمُل َعِبيَدَك َهَكذا؟ 16َفَمْع اأنَّ الَقشَّ 
ل� ُيعَطى لُِخّداِمَك، اإلّ� اأنَّ الُمَذلِّليَن َيسَتِمرُّوَن ِفي َطَلِب 
الِمقداِر ذاتِِه ِمَن الطُّوِب. ها نَحُن ُخّداَمَك نُْضَرُب، 

َواأنَت َتظِلُم َشعَبَك.«
قُْلُتْم:  َولَِهذا  َكسالَى،  »اإنَُّكْم  ِفرَعْوُن:  17َفاأجاَب 

آَن ُعوُدوا اإلَى الَعَمِل.  ْم َذبائَِح هلِل.‹ 18َوال� ›لَِنذَهْب َونَُقدِّ
الَقشُّ لَْن ُيعَطى لَُكْم، َوَينَبِغي اأْن تُْنِتُجوا الِمقداَر ذاَتُه 

ِمَن الطُّوِب.«
ِفي  اأنَُّهْم  اإْسرائِيَل  َبِني  َعَلى  الُمشِرفُوَن  19َوَراأى 

ِمقداِر  ِمْن  تَُقلِّلُوا  لَُهْم: »ل�  ِقيَل  ِحيَن  َوِضيٍق  ُمشِكَلٍة 
الطُّوِب، َبْل تُنِتُجوَن كُلَّ َيوٍم ما كُنُتْم تُنِتُجونَُه َقبلاً.«

انِتظاِرِهْم  َوهاُروَن ِفي  ُموَسى  الُمشِرفُوَن  20َوَوَجَد 

ِحيَن َخَرُجوا ِمْن ِعنِد ِفرَعْوَن. 21َفقالُوا لَُهما: »َفْلَينُظِر 
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َمْبُغوِضيَن  َجَعْلُتمانا  لِ�أنَُّكما  َوُيعاِقْبُكما  اإلَيُكما  اهلُل 

َيِدِهْم  ِفي  َسيفاً  َوَضعُتما  َوَقْد  َوُخّداِمِه،  ِفرَعْوَن  لََدى 
لَِيقُتلُونا.«

ُموَسى َيرفُع َشكواه
لِماذا   ، َربُّ »يا  َوقاَل:  اهلِل،  اإلَى  ُموَسى  22َوعاَد 

اأرَسْلَتِني؟  لِماذا  عِب؟  الشَّ لَِهذا  الكاِرَثَة  َهِذِه  َسبَّْبَت 
ساَءْت  بِاْسِمَك،  أَتَكلََّم  لِ� ِفرَعْوَن  اإلَى  اأَتيُت  23َفُمنُذ 

عِب. َكما اأنََّك لَْم تُنِقْذ َشعَبَك!« اُأُموُر َهذا الشَّ

َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »َسَتَرى ما َساأفَعلُُه بِِفْرَعوَن، 6 
ِمْن  ِمصَر،  ِمْن  َوُيْخِرَجُهْم  تِِه  بُِقوَّ َفُيرِسَلُهْم 

اأْرِضِه.«
يهوه أ 3َظَهْرُت  »اأنا  لَُه:  َوقاَل  ُموَسى  اهلُل  2َوَكلََّم 

الَجّباُر، ب  اهلَل  بِِصَفِتي  َوَيعُقوَب  َواإْسحاَق  براِهيَم  ل�إ
لَِكنَُّهم لَْم َيْعِرفُونِي بِاْسِمي يهوه. 4َوَقْد َقَطْعُت َعهِدي 
كانُوا  الَِّتي  َكنعاَن  اأْرَض  اُأعِطَيُهْم  بِاأْن  َوَوَعْدُت  َمَعُهْم 

َيِعيُشوَن بِها َكُغَرباَء.
ُيجِبُرُهُم  الَِّذيَن  اإْسرائِيَل  َبِني  اأنِيَن  َسِمْعُت  5»َكما 

الِمصِريُّوَن َعَلى الَعَمِل، َوَتَذكَّْرُت َعهِدي. 6لَِذلَِك قُْل 
لَِبني اإْسرائِيَل: ›اأنا يهوه، َوَساُأْخِرُجُكْم ِمْن َتحِت اأحماِل 
َوَساأفِديُكْم  لَُكْم،  اْسِتعباِدِهْم  ِمَن  َساُأنِقُذكُْم  ِمصَر. 
َشعباً  7َساأتَِّخُذكُْم  َعِظيَمٍة.  َوبِاأحكاٍم  َممُدوَدٍة  بِِذراٍع 
لِي، َوَساأكُوُن اإلََهُكْم. َوَسَتعِرفُوَن اأنِّي اأنا يهوه اإلَُهُكْم، 
الِمْصِريِِّن.  اأْحماِل  َتْحِت  ِمْن  َركُْم  َساُأَحرِّ اإنِّي  َوَسَتَروَن 
اُأعِطَيها  بِاأْن  اأقَسْمُت  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  بُِكْم  8َساآتِي 

براِهيَم َواإْسحاَق َوَيعُقوَب. اأنا يهوه، َوَساُأعِطيها ُملكاً  ل�إ
لَُكْم.‹«

9َفَتَكلََّم ُموَسى بَِهذا الَكلاِم لَِبِني اإْسرائِيَل، لَِكنَُّهْم 

َوبَِسَبِب  َصبِرِهْم،  نَفاِد  بَِسَبِب  لُِموَسى  َيْسَتِمُعوا  لَْم 
ْحباِط َوالُعُبوِديَِّة القاِسَيِة الَِّتي كانُوا ِفيها. ال�إ

11»اْذَهْب  َفقاَل:  ُموَسى،  اإلَى  اهلُل  10َوَتَكلََّم 

ِمْن  اإْسرائِيَل  َبني  ُيطِلَق  بِاأْن  ِمصَر  َمِلِك  لِِفرَعوَن  َوقُْل 
اأْرِضِه.« 12لَِكنَّ ُموَسى قاَل هلِل: »ها اإنَّ َبِني اإْسرائِيَل 

أ 2:6 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 3:6 اهلل الَجّبار. حرفياً »اإيل شّداي.«

، َفَكيَف َسَيسَتِمُع ِفرَعْوُن؟ َكما اأنِّي  ل� َيسَتِمُعوَن اإلَيَّ
َوهاُروَن  لُِموَسى  اهلُل  13َوَتَكلََّم  الَكلاَم.«  اُأحِسُن  ل� 
َواأَمَرُهما بِاأْن َيذَهبا اإلَى َبِني اإْسرائِيَل َوِفرَعوَن، لُِيخِرجا 

َبِني اإْسرائِيَل ِمْن اأْرِض ِمْصَر.

َبعُض َقباِئِل إسرائيل
َراُأوَبْيَن،  اأبناُء  آباِء.  ال� ُبُيوِت  ُرَؤساُء  ُهْم  14َهُؤل�ِء 

بِكِر اإْسرائِيَل، ُهْم َحُنوُك َوَفلُّو َوَحصُروُن َوَكرِمي. َهِذِه 
ِهَي َعشائُِر َراُأوَبْيَن.

15َواأبناُء ِشمُعوَن ُهْم َيُموئِيُل َوياِميُن َواُأوَهُد َوياِكيُن 

َوُصوَحُر َوَشاُوُل اْبُن الَمراأِة الَكنعانِيَِّة. َهِذِه ِهَي َعشائُِر 
ِشمُعوَن.

16َوَهِذِه ِهَي اأْسماُء اأبناِء ل�ِوي بَِحَسِب اأجيالِِهْم: 

َوَسْبعاً  ِمَئًة  ل�ِوي  َوعاَش  َوَمراِري.  َوَقهاُت  َجْرُشوُن 
َمَع  َوِشْمِعي  لِْبِني  َوَثلاثِيَن َسَنًة. 17َواْبنا َجْرُشوَن ُهما 

َعشائِِرِهما.
َوَحْبُروُن  َويِْصهاُر  َعْمراُم  ُهْم  َقهاَت  18َواأبناُء 

يِئيَل. َوعاَش َقهاُت ِمَئًة َوَثلاثاً َوَثلاثِيَن َسَنًة. َوُعزِّ
ِهَي  َهِذِه  َوُموِشي.  َمحِلي  ُهما  َمراِري  19َواْبنا 

َعشائُِر الَّلاِويِّيَن َحَسَب اأجيالِِهْم.
َتُه ُيوكاَبَد َزوَجًة لَُه، َفَولََدْت لَُه  20َواتََّخَذ َعْمراُم َعمَّ

هاُروَن َوُموَسى. َوعاَش َعْمراُم ِمَئًة َوَسْبعاً َوَثلاثِيَن َسَنًة. 
21َواأبناُء يِْصهاَر ُهْم قُوَرُح َوناَفُج َوِزْكِري.

يِئيَل ُهْم ِميشائِيُل َواألْصافاُن َوِسْتِري. 22َواأْبناُء ُعزِّ

يناداَب اأخِت  َج هاُروُن ِمْن األِيشاَبَع اْبَنِة َعمِّ 23َوَتَزوَّ

َواإيثاماَر.  َواألِعازاَر  َواأبِيُهو  ناداَب  لَُه  َوَولََدْت  نَحُشوَن، 
يُر َواألْقانَُة َواأبِياأساُف. َوَهِذِه ِهَي  24َواأبناُء قُوَرَح ُهْم اأسِّ

َعشائُِر الُقوَرِحيِّيَن. 25َواتََّخَذ األِيعازاُر ْبُن هاُروَن اإحَدى 
َبناِت فُوِطيِئيَل َزوَجًة لَُه، َفَولََدْت لَُه ِفيْنحاَس. َهُؤل�ِء ُهْم 

ُرَؤساُء ُبُيوِت اآباِء الَّلاِويِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم.
اهلُل  قاَل  اللَّذاِن  َوُموَسى  هاُروُن  ُهما  26َهذاِن 

بَِحَسِب  ِمصَر  اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبني  »اأخِرجا  لَُهما: 
ُصُفوِفِهْم.« ج 27َوُهما اللَّذاِن َتَكلَّما اإلَى ِفرَعْوَن َمِلِك 

تنظيم  اإلى مستوى  ج 26:6 صفوفهم. مصطلح عسكري يشير 

عب. الشَّ
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خراِج َبني اإْسرائِيَل ِمْن ِمصَر. َهذاِن ُهما ُموَسى  ِمصَر ل�إ
َوهاُروُن.

َتكراُر َدعَوِة اهلِل ِلُموَسى
28ِحيَن َكلََّم اهلُل ُموَسى ِفي اأْرِض ِمصَر، 29قاَل لَُه: 

»اأنا اهلُل. قُْل لِِفرَعوَن َمِلِك ِمصَر كُلَّ ما اأقُولُُه لََك.« 
30َفقاَل ُموَسى ِفي َحضَرِة اهلِل: »اأنا ل� اُأِجيُد الَكلاَم، 

َفَكيَف َسَيسَتِمُع ِفرَعْوُن لِي؟«

لَهٍ أ 7  َكاإ َجَعْلُتَك  َقْد  »ها  لُِموَسى:  اهلُل  َفقاَل 
لََك.  َكَنِبيٍّ  َسَيُكوُن  هاُروُن  َواأُخوَك  لِِفرَعوَن، 
2َتَكلَّْم اأنَْت بُِكلِّ ما اآُمُرَك بِِه. َوهاُروُن اأُخوَك َسَيُقوُل 

3لَِكنِّي  اأْرِضِه.  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  ُيطِلَق  بِاأْن  لِِفرَعوَن 
ُأَكثَِّر ُمعِجزاتِي َوَعجائِِبي ِفي اأْرِض  ي َقْلَب ِفرَعْوَن لِ� َساُأَقسِّ
ِمصَر. 4لَِكنَّ ِفرَعْوَن لَْن َيسَتِمَع لَُكما، َولِذا َساأُمدُّ َيِدي 
لَِضْرِب ِمصَر، َوَساُأخِرُج ِفَرِقي، َشعِبي، َبِني اإْسرائِيَل، 
َسَيعِرُف  5ِحيَنِئٍذ،  َعِظيَمٍة.  بِاأحكاٍم  ِمصَر  اأْرِض  ِمْن 
اإْسرائِيَل  ِضدَّ  َيِدي  اأُمدُّ  ِحيَن  اهلُل  اأنا  اأنِّي  الِمصِريُّوَن 

َواُأخِرُج َبِني اإْسرائِيَل ِمْن َبيِنِهْم.«
لَُهما.  اهلِل  اأمِر  بَِحَسِب  َوهاُروُن  ُموَسى  6َفَعِمَل 

ِفي  َوهاُروُن  ُعْمِرِه،  ِمْن  الثَّمانِيَن  ِفي  ُموَسى  7َوكاَن 

الثّالَِثِة َوالثَّمانِيَن، ِحيَن َكلَّما ِفرَعْوَن.

ة ُل إَلى َحيَّ الَعصا َتَتَحوَّ
8َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: 9»ِحيَن َيُقوُل ِفرَعْوُن 

لِهاُروَن: ›ُخْذ  ُموَسى  يا  قُْل  ُمعِجَزًة،‹  لَُكما: ›اصَنعا 
َعصاَك َواْرِمها اأماَم ِفرَعْوَن َفَتِصيَر ثُْعباناً.‹«

َكما  َوَفَعلا  ِفرَعْوَن  اإلَى  َوهاُروُن  ُموَسى  10َفَدَخَل 

ِفرَعْوَن  اأماَم  َعصاُه  هاُروُن  َرَمى  َولَّما  اهلُل.  اأَمَرُهما 
َوحاِشَيِتِه، صاَرْت ثُْعباناً. 11لَِكنَّ ِفرَعْوَن َدعا ُحَكماَءُه 
بِِسحِرِهْم.  ذاَتُه  أمَر  ال� ِمصَر  َسَحَرُة  َفَفَعَل  َوَسَحَرَتُه. 
12َرَمى كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم َعصاُه َفصاَرِت الِعِصيُّ َثعابيَن. 

ا َقْلُب ِفرَعْوَن  لَِكنَّ َعصا هاُروَن ابَتَلَعْت ِعِصيَُّهْم. 13اأمَّ
ى، َولَْم َيسَتِمْع اإلَيِهما، َتماماً َكما قاَل اهلُل. َفَتَقسَّ

أ 1:7 كإله. ل�أن المصريين كانوا يعتبرون ِفرَعْوَن اإلهاً.

ُل إَلى َدم الماُء َيَتَحوَّ
َفَقْد  قاٍس،  ِفرَعْوَن  »َقْلُب  لُِموَسى:  اهلُل  14َوقاَل 

باِح  عِب. 15اْذَهْب اإلَى ِفرَعْوَن ِفي الصَّ َرَفَض اإطلاَق الشَّ
ِة النَّهِر، َوالَعصا الَِّتي  ِحيَن َينِزُل اإلَى الماِء. َقابِْلُه َعَلى ِضفَّ
لَُه: ›اإنَّ يهوه ب  َيِدَك. 16َوقُْل  ثُْعباٍن ِفي  اإلَى  لَْت  َتَحوَّ
اإلََه الِعبرانِيِّيَن اأرَسَلِني اإلَيَك. َوُهَو َيُقوُل لََك اأطِلْق َشعِبي 
آَن َترفُُض ال�ْسِتماَع.  يَِّة. لَِكنََّك َحتَّى ال� لَِيعُبَدنِي ِفي الَبرِّ
17َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، َوبَِهذا َسَتعِرُف اأنِّي اأنا اهلُل: 

ُل اإلَى  َساأضِرُب بِالَعصا الَِّتي ِفي َيِدي ماَء نَْهِر النِّيِل َفَيَتَحوَّ
َمُك، َوَتصيُر رائَِحُة النَّهِر َكِريَهًة،  َدٍم. 18َسَيُموُت السَّ

َفلا َيسَتِطيُع الِمصِريُّوَن اأْن َيْشَرُبوا ماًء ِمَن النِّيِل.‹«
19َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »قُْل لِهاُروَن: ›ُخْذ َعصاَك 

َوُمدَّ َيَدَك َفوَق ِمياِه ِمصَر: اأنهاِرِها َوَجداِولِها َوبَِرِكها، 
الِمياِه َحتَّى َتِصيَر َدماً.‹ َسَيِصيُر  عاِت  َوَفوَق كُلِّ َتَجمُّ
ُن ِفي  الماُء َدماً ِفي كُلِّ اأْرِض ِمصَر، َحتَّى الماُء الُمَخزَّ

اأْوِعَيِة الَخَشِب َوالَحَجِر!«
َفَرَفَع  اهلُل.  اأَمَرُهما  َكما  َوهاُروُن  ُموَسى  20َفَفَعَل 

النِّيِل  نَهِر  ِفي  الَِّذي  الماَء  بِها  َوَضَرَب  الَعصا  هاُروُن 
َدٍم،  اإلَى  النِّيِل  ِمياُه  لَْت  َفَتَحوَّ َوُخّداِمِه،  ِفرَعْوَن  اأماَم 
َمُك، َوصاَرْت رائَِحُة النِّيِل َكِريَهًة، َحتَّى  21َوماَت السَّ

ُم  اإنَّ الِمصِريِّيَن لَْم َيسَتِطيُعوا اأْن َيشَرُبوا ِمنُه. َوكاَن الدَّ
ِفي كُلِّ اأْرِض ِمصَر.

أمَر نَفَسُه بِِسحِرِهْم،  22لَِكنَّ َسَحَرَة ِمصَر َعِملُوا ال�

ى َقلُب ِفرَعْوَن َولَْم َيسَتِمْع اإلَيِهما، َكما َسَبَق اأْن  َفَتَقسَّ
قاَل اهلُل.

23َوعاَد ِفرَعْوُن اإلَى َبيِتِه َولَْم َياأَبْه لِلاأْمِر ُمطَلقاً.

24َوَحَفَر كُلُّ الِمصِريِّيَن اآباراً َحوَل نَهِر النِّيِل لَِيشَرُبوا، 

رَب ِمْن ماِء النَّهِر. َُّهْم لَْم َيُكونُوا َيسَتِطيُعوَن الشُّ أن لِ�

فاِدع الضَّ
25َوَمرَّْت َسبَعُة اأيّاٍم َبعَد اأْن َضَرَب اهلُل نَهَر النِّيِل.

َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »اْذَهْب اإلَى ِفرَعْوَن َوقُْل لَُه: ›َهذا 8 
ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: اأطِلْق َشعِبي َكي َيعُبَدنِي. 2َفاإْن 

ب 16:7 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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فاِدِع.  َرَفْضَت اأْن تُطِلَقُهْم، َساأضِرُب كُلَّ اأْرِضَك بِالضَّ
فاِدُع اإلَى َبيِتَك  فاِدِع. َوَسَتصَعُد الضَّ 3َسَيمَتِلُئ النِّيُل بِالضَّ

َوُغرَفِة نَوِمَك َوَعَلى َسِريِرَك َواإلَى ُبُيوِت ُخّداِمَك، َوَعَلى 
َعَليَك  فاِدُع  الضَّ َواآنَِيِتَك. 4َفَتاأْتِي  اأفرانَِك  َواإلَى  َشعِبَك 

َوَعَلى َشعِبَك َوَعَلى كُلِّ ُخّداِمَك.‹«
َيَدَك  ›ُمدَّ  لِهاُروَن:  »قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  5َوقاَل 

أنهاِر َوالَجداِوِل َوالِبَرِك، َواأخِرْج َضفاِدَع  بَِعصاَك َعَلى ال�
لَِتنَتِشَر َعَلى اأْرِض ِمصَر.‹« 6َفَمدَّ هاُروُن َيَدُه َعَلى ِمياِه 
فاِدُع َوَغطَّْت اأْرَض ِمصَر. 7َولَِكنَّ  ِمصَر، َفَخَرَجِت الضَّ
أمَر ذاَتُه بِِسحِرِهْم، َواأخَرُجوا َضفاِدَع  َحَرَة َعِملُوا ال� السَّ

َعَلى اأْرِض ِمصَر.
لَُهما:  َوقاَل  َوهاُروَن  ُموَسى  ِفرَعْوُن  8َفاْسَتدَعى 

َوَعْن َشعِبي،  َعنِّي  فاِدَع  ُيِزيَل الضَّ اأْن  اإلَى اهلِل  »َصلِّيا 
9َفقاَل  هلِل.«  َذبائَِح  ُموا  لُِيَقدِّ عَب  الشَّ َساُأطِلُق  ِحيَنِئٍذ، 
أجِل  أجِلَك َولِ� ُر َمَتى اُأَصلِّي لِ� ُموَسى لِِفرَعوَن: »اأنَت تَُقرِّ
فاِدِع َعنَك َوَعْن ُبُيوتَِك.  زالَِة الضَّ ُخّداِمَك َوَشعِبَك ل�إ
10َفقاَل  َفَقْط.«  النِّيِل  ِفي  فاِدُع  الضَّ َسَتْبَقى  لَِكْن 
َكي  َتُقوُل،  ُموَسى: »َكما  َفاأجاَب  »َغداً.«  ِفرَعْوُن: 
فاِدُع  اإلَِهنا. 11َسَتُزوُل الضَّ اأنَُّه لَيَس ِمثَل يهوه أ  َتعِرَف 
َعنَك َوَعْن ُبُيوتَِك َوَعْن ُخّداِمَك َوَعْن َشعِبَك، َوَسَتبَقى 

ِفي النِّيِل.«
12َفَخَرَج ُموَسى َوهاُروُن ِمْن ِعْنِد ِفرَعْوَن. َوَصَرَخ 

فاِدِع الَِّتي اأْرَسَلها اهلُل َعَلى  ُموَسى اإلَى اهلِل بَِشاأِْن الضَّ
فاِدُع  الضَّ َوماَتِت  لُِموَسى.  اهلُل  13َفاْسَتجاَب  ِفرَعْوَن. 
ِفي الُبُيوِت َوالّساحاِت َوالُحُقوِل. 14َفُجِمَعْت ِفي اأكواٍم 
أْرِض َكريَهًة ِجّداً. 15لَِكْن  َكِثيَرٍة َحتَّى صاَرْت رائَِحُة ال�
ى َقلَبُه، َولَْم  ِحيَن َراأى ِفرَعْوُن اأنَُّه صاَر ُهناَك َفَرٌج، َقسَّ

َيسَتِمْع اإلَيِهما َكما َقاَل اهلُل.

الَقمل
َعصاَك  ›ُمدَّ  لِهاُروَن:  »قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  16َوقاَل 

اأْرِض  كُلِّ  ِفي  َقملاً  َفَيِصيَر  أْرِض  ال� تُراَب  َواْضِرْب 
ِمصَر.‹«

أ 10:8 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

بَِيِدِه،  َعصاُه  هاُروُن  َمدَّ  َقولِِه.  بَِحَسِب  17َفَعِملا 

النّاِس  َعَلى  َقملاً  الَِّذي صاَر  أْرِض  ال� تُراَب  َوَضَرَب 
كُلِّ  ِفي  َقملاً  أْرِض صاَر  ال� تُراِب  كُلُّ  َوالَحيواناِت. 

اأْرِض ِمْصَر.
بِِسْحِرِهْم،  الَقمَل  ُيْخِرُجوا  اأْن  َحَرُة  السَّ 18َوحاَوَل 

َفَلْم َيْقِدُروا، َبِل انَتَشَر الَقمُل َعَلى النّاِس َوالَحَيواناِت. 
ى  َحَرُة: »َهذا اإْصِبُع اهلِل.« لَِكنَّ ِفرَعْوَن َتَقسَّ 19َوقاَل السَّ

َقلُبُه َولَْم َيسَتِمْع لَُهْم َكما قاَل اهلُل.

باب الذُّ
ِفرَعْوَن  اأماَم  َوِقْف  »اْذَهْب  لُِموَسى:  اهلُل  20َوقاَل 

›َيُقوُل  لَُه:  َوقُْل  الماِء،  اإلَى  َيخُرُج  ِحيَن  باِح  الصَّ ِفي 
ْن لَْم تُطِلْق َشعِبي،  اهلُل لََك اأطِلْق َشعِبَي لَِيعُبَدنِي. 21َفاإ

باِب َعَليَك َوَعَلى ُخّداِمَك َوَعَلى  َساُأرِسُل اأسراباً ِمَن الذُّ
بِاأسراِب  ِمصَر  ُبُيوُت  َسَتمَتِلُئ  َبيِتَك.  َوَعَلى  َشعِبَك 
ِفي  22لَِكْن  َتسُكُنها.  الَِّتي  أْرُض  ال� َوَكَذلَِك  باِب،  الذُّ
ُز اأْرَض جاساَن َحيُث ُيِقيُم َشعِبي،  َذلَِك الَوقِت، َساُأَميِّ
باِب ُهناَك، َكي َتعِرَف اأنِّي اأنا اهلُل  َفَلْن َتاأْتَِي اأسراُب الذُّ
ُز َبيَن َشعِبي  أْرِض. 23َساُأَميِّ الُمَتَسيُِّد ِفي َوَسِط َهِذِه ال�

َوَشعِبَك، َوَسيحُدُث َهذا َغداً ُبرهاناً لََك.‹«
باِب  24َواْسَتجاَب اهلُل لَِقولِِه، َفاأَتْت اأسراٌب ِمَن الذُّ

َعَلى َبيِت ِفرَعْوَن َوُبُيوِت ُخّداِمِه َوَعَلى كُلِّ اأْرِض ِمصَر. 
25ِحيَنِئٍذ،  باِب.  الذُّ اأسراِب  بَِسَبِب  أْرُض  ال� َوَخِرَبِت 
ُموا  لَُهما: »َقدِّ اسَتدَعى ِفرَعْوُن ُموَسى َوهاُروَن، َوقاَل 

أْرِض.« لَِهُكْم ُهنا ِفي َهِذِه ال� َذبائَِح ل�إ
َهذا.  نَفَعَل  اأْن  َيصلُُح  »ل�  قاَل:  ُموَسى  26لَِكنَّ 

ُمُه الِمصِرُيوَن. ب اإْن َذَبْحنا  َّنا َسَنْذَبُح إللَِهنا ما ُيَحرِّ أن ل�
ُموَن َذْبَحُه، َسَيْرُجُمونَنا! 27ل� ُبدَّ  اأماَم ُعُيونِِهم ما ُيَحرِّ
بائَِح  الذَّ ُهناَك  ُم  َونَُقدِّ اأيّاٍم،  لَِثلاَثِة  ِرحَلٍة  ِفي  نَِسيَر  اأْن 

إللَِهنا َكما اأَمَرنا.«

ُموا َذبائَِح ليهوه  28َفقاَل ِفرَعْوُن: »َساُأطِلُقُكْم لُِتَقدِّ

أجِلَي.« يَِّة، لَِكْن ل� َتبَتِعُدوا! َوَصلِّيا لِ� اإلَِهُكْم ِفي الَبرِّ
29َفقاَل ُموَسى: »َفْوَر ُخُروِجي ِمْن ِعْنِدَك َساُأَصلِّي 

أّن َبْعض اآلهة المصريّين  ب 26:8 ما ُيحّرمه المصريون. ربّما ل�

كانت تَُمثَُّل في َبْعض الحيوانات الّتي سيذبحها َشْعب موسى.
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َوُخّداِمِه  ِفرَعْوَن  َعْن  باِب  الذُّ اأسراُب  َفَتُزوُل  اهلِل،  اإلَى 
َوَشعِبِه َغداً. لَِكْن اأرُجو ِمْن ِفرَعْوَن اأْن ل� َيخَدَعنا ثانَيًة 

ُموا َذبائَِح هلِل.« عِب لُِيَقدِّ بَِعَدِم اإطلاِقِه لِلشَّ
اإلَى  َوَصلَّى  ِفرَعْوَن  َمحَضِر  ِمْن  ُموَسى  30َوَخَرَج 

اهلِل.

باِب  الذُّ اأسراَب  َفاأزاَل  لُِموَسى،  31َواسَتجاَب اهلُل 

ُذباَبٌة  َتْبَق  لَْم  َحتَّى  َوَشعِبِه،  َوُخّداِمِه  ِفرَعْوَن  َعْن 
واِحَدٌة.

َولَْم  اأيضاً،  َة  الَمرَّ َهِذِه  َقْلَبُه  ى  َقسَّ ِفرَعْوَن  32لَِكنَّ 

عَب. ُيطِلِق الشَّ

َضْرَبُة الَمواِشي

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »اْذَهْب اإلَى ِفرَعْوَن َوقُْل لَُه: 9 
›اأطِلْق  الِعبرانِيِّيَن:  اإلَُه  يهوه أ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا 
َواأَطْلَت  تُطِلَقُهْم  اأْن  َرَفْضَت  ْن  2َفاإ لَِيعُبَدنِي.  َشعِبي 
احِتجاَزُهْم، 3َفاإنَّ َيَد اهلِل َسَتُكوُن ِضدَّ َمواِشَيَك الَِّتي ِفي 
الَحقِل، ِضدَّ الَخيِل َوالَحِميِر َوالِجماِل َوالَبَقِر َوالَغَنِم، اإْذ 
ُز َبيَن َمواِشَي  َساأْضِرُبها بَِمَرٍض َشِديٍد. 4لَِكنَّ اهلَل َسُيَميِّ
ِمْن  َراأٌْس  َيُموَت  لَْن  اإْذ  ِمْصَر،  َوَمواِشَي  اإْسرائِيَل  َبِني 
َغداً  َفقاَل:  َوقتاً  َد اهلُل  َحدَّ اإْسرائِيَل. 5َقْد  َبِني  َمواِشي 

أْرِض.‹« أمَر ِفي ال� َساأفَعُل َهذا ال�
أمَر ِفي الَيوِم التّالِي، َفماَتْت  6َوَقْد َصَنَع اهلُل َهذا ال�

كُلُّ َمواِشي ِمصَر، لَِكْن لَْم َيُمْت َراأٌْس ِمْن َمواِشي َبِني 
ا َحَدَث، َوَوَجَد  اإْسرائِيَل. 7لَِكْن لَّما اسَتخَبَر ِفرَعْوُن َعمَّ
اإْسرائِيَل،  َبِني  َمواِشي  ِمْن  واِحٌد  َراأٌْس  َيُمْت  لَْم  اأنَُّه 

عِب. ى َقْلُبُه َولَْم َيسَمْح بِاإطلاِق الشَّ َتَقسَّ

ماِمل الدَّ
8َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: »ُخذا َحْفَنًة ِمْن َرماِد 

ِفرَعْوَن،  اأماَم  ماِء  السَّ بِاتِّجاِه  ُموَسى  َولَْيرِمها  الُفرِن، 
َوُيَسبُِّب  ِمصَر،  اأْرِض  كُلِّ  َعَلى  ُغباراً  الرَّماُد  9َفَيِصيَر 

َدماِمَل ُمَتَقيَِّحًة َعَلى النّاِس َوالَحيواناِت ِفي كُلِّ اأْرِض 
ِمصَر.«

أ 1:9 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

10َفاأَخذا َرماداً ِمَن الُفرِن َوَوَقفا اأماَم ِفرَعْوَن. َوَرماُه 

ماِء، َفصاَر َدماِمَل ُمَتَقيَِّحًة َعَلى النّاِس  ُموَسى نَحَو السَّ
َوالَحيواناِت.

َحَرُة اأْن َيِقُفوا  ماِمِل، لَْم َيسَتِطِع السَّ 11َوبَِسَبِب الدَّ

َحَرِة  ماِمَل كانَْت َعَلى السَّ أنَّ الدَّ وُه. لِ� اأماَم ُموَسى لَِيَتَحدُّ
َوَعَلى كُلِّ الِمصِريِّيَن.

ى َقلَب ِفرَعْوَن، َولَْم َيسَتِمْع اإلَيِهما  12لَِكنَّ اهلَل َقسَّ

َكما قاَل اهلُل لُِموَسى.

الَبَرد
ِفرَعْوَن  اأماَم  َوِقْف  »اْذَهْب  لُِموَسى:  اهلُل  13َوقاَل 

باِح الباِكِر َوقُْل لَُه: َهذا ُهَو ما َيُقولُُه يهوه اإلَُه  ِفي الصَّ
الِعبرانِيِّيَن: ›اأطِلْق َشعِبي لَِيْعُبَدنِي. 14َفِفي َهِذِه الَمرَِّة، 
َساُأرِسُل كُلَّ اأوبائَِي الَِّتي َسَتُكوُن ِعبئاً َعَلى َقلِبَك َوَعَلى 
ُوَزرائَِك َوَشعِبَك، َكي َتعِرَف اأنَُّه لَيَس ُهناَك ِمثِلي ِفي 
ِّي كُنُت اأسَتِطيُع اأْن اأُمدَّ َيِدي َواأضِرَبَك  أن أْرِض. 15لِ� ال�
َواأضِرَب َشعَبَك بِالَوباِء، َفُتقَطُعوَن ِمَن اأْرِضُكْم. 16لَِكنَِّني 
تِي، َولَِكي اأجَعَل اْسِمي َمعُروفاً ِفي  ُأظِهَر لََك قُوَّ اأبَقيُتَك لِ�
أْرِض. 17َوما ِزلَْت تُضايُِق َشعِبَي َولَْم تُطِلْقُهْم.  كُلِّ ال�
18ِفي الَغِد، ِفي ِمثِل َهذا الَوقِت، َساآتِي بَِبَرٍد َضخٍم لَْم 

آَن.  َياأِْت ِمثلُُه َعَلى ِمصَر ِمْن َوقِت َتاأِْسيِسها َوَحتَّى ال�
19َفَضُعوا َمواِشَيُكْم َوكُلَّ ما لَُكْم ِفي الَحقِل ِفي َحظائَِر 

َمسُقوَفٍة. كُلُّ اإنساٍن اأْو َحيواٍن ِفي الَحقِل ل� ُيؤَتى بِِه 
اإلَى الّداِخِل َسَيُموُت ِحيَن َيسُقُط الَبَرُد َعَليِه.‹«

20َوكُلُّ خاِدٍم ِمْن ُخّداِم ِفرَعْوَن، خاَف َكِلَمَة اهلِل، 

الَِّذي  21لَِكنَّ  الّداِخِل.  اإلَى  َوَمواِشَيُه  ُخّداَمُه  اأدَخَل 
َتجاَهَل َكِلَمَة اهلِل َتَرَك ُخّداَمُه َوَمواِشَيُه ِفي الَحقِل.

ماِء، لَِياأْتَِي  22َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُمدَّ َيَدَك نَحَو السَّ

َوالَحيواناِت  النّاِس  َوَعَلى  اأْرِض ِمصَر،  الَبَرُد َعَلى كُلِّ 
َوكُلِّ نَباتاِت الَحقِل ِفي اأْرِض ِمصَر.«

اهلُل  َفاأرَسَل  ماِء،  السَّ نَحَو  َعصاُه  ُموَسى  23َفَمدَّ 

أْرِض. 24كاَن  َرعداً َوَبرقاً َوَبَرداً. اأمَطَر اهلُل َبَرداً َعَلى ال�
ِجّداً  َشِديداً  ُمسَتِمرٍّ. كاَن  بَِشكٍل  َبْرٍق  َمَع  َبَرٌد  ُهناَك 
َسَكَنها  اأْن  ُمنُذ  ِمصَر  اأْرِض  كُلِّ  ِفي  ِمثلُُه  َياأِْت  َولَْم 
النّاِس  ِمَن  الَحقِل  الَبَرُد كُلَّ ما ِفي  الَبَشُر. 25َوَضَرَب 
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كُلَّ  الَبَرُد  َوَضَرَب  ِمصَر.  اأْرِض  كُلِّ  ِفي  َوالَحيواناِت 
الَحقِل.  اأشجاِر  َوَحطََّم كُلَّ  الَحقِل  ِفي  الَِّتي  النَّباتاِت 
أْرُض  26لَِكْن َعَلى اأْرِض جاساَن، لَْم َياأِْت َبَرٌد. َوِهَي ال�

الَِّتي َسَكَنها َبُنو اإْسرائِيَل.
لَُهما:  َوقاَل  َوهاُروَن  ُموَسى  ِفرَعْوُن  27َواسَتدَعى 

، َواأنا َوَشعِبي  »َقْد اأخَطاأُْت َهِذِه الَمرََّة. اهلُل ُهَو الُمِحقُّ
َعَلى َخَطاأِ. 28َصلِّيا هلِل، َيكِفي ما نِْلناُه ِمْن َرعٍد َوَبَرٍد. 

َساُأطِلُقُكْم، َولَْن َتْضَطرُّوا لِلَبقاِء اأكَثَر.«
29َفقاَل ُموَسى لَُه: »ِحيَن اأخُرُج ِمَن الَمِديَنِة ساأْرَفُع 

َيِديَّ هلِل، َفَيَتَوقَُّف الرَّعُد َول� َيبَقى َبَرٌد، َكي َتعِرَف اأنَّ 
أْرَض هلِل. 30اأّما اأنَت َوُخّداُمَك، َفاأنا اأْعِرُف اأنَُّكْم ل�  ال�

َتخافُوَن اهلَل.«
أنَّ الِكتّاَن كاَن  ِعيُر. لِ� 31َوكاَن َقْد َتِلَف الِكتّاُن َوالشَّ

ِعيَر اأنَبَت َسنابَِلُه. 32اأّما ُحُبوُب الَقْمِح  َقِد اْخَضرَّ، َوالشَّ
ٍر. َّها تْنِضُج ِفي َوقٍت ُمَتاأخِّ أن َوالَعَلسِ أ َفَلْم َتتَلْف، لِ�

33َوَخَرَج ُموَسى ِمْن ِعْنِد ِفرَعْوَن َوِمَن الَمِديَنِة َوَرَفَع 

َيُعِد  َولَْم  َوالَبرُق،  الرَّعُد  َفَتَوقََّف  َوَصلَّى،  اإلَى اهلِل  َيَدُه 
أْرِض. الَمَطُر َينَسِكُب َعَلى ال�

َوالرَّعَد  َوالَبَرَد  الَمَطَر  اأنَّ  ِفرَعْوُن  َراأى  34َوِحيَن 

قُلُوَبُهْم.  ى ُهَو َوُخّداُمُه  َتَوقََّفْت، اأخَطاأ ثانَِيًة، َوَقسَّ َقْد 
َكما  اإْسرائِيَل،  َبني  ُيطِلْق  َولَْم  ِفرَعْوَن  َقلُب  ى  35َفَتَقسَّ

َسَبَق اأْن قاَل اهلُل َعَلى َفِم ُموَسى.

الَجراد

ِفرَعْوَن 10  اإلَى  »اذَهْب  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
يُت َقلَبُه َوقُلُوَب ُخّداِمِه َكي اُأظِهَر  ِّي َقسَّ أن لِ�
ُمعِجزاتِي ِفي َوَسِطِهْم، 2َولَِكْي تُخِبَر اأول�َدَك َواأحفاَدَك 
الَِّتي  بِالُمعِجزاِت  َوتُخِبَرُهْم  بِالِمْصِريِّيَن،  َعِمْلُتُه  بِما 

َعِمْلُتها، َفَتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.«
3َفاأَتى ُموَسى َوهاُروُن اإلَى ِفرَعْوَن َوقال� لَُه: »َهذا 

ُهَو ما َيُقولُُه يهوه ب اإلَُه الِعبرانِيِّيَن: ›َحتَّى َمَتى َترفُُض اأْن 
ْن َرَفْضَت،  َتَتواَضَع اأماِمي؟ اأطِلْق َشعِبي لَِيعُبَدنِي. 4َفاإ
َساآتِي بِالَجراِد َعَلى َبَلِدَك َواأْرِضَك ِفي الَغِد، 5َفُيَغطِّي 

أ 32:9 الَعَلس. يشبه القمح.

ب 3:10 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

أْرَض.  أْرِض َحتَّى ل� َيسَتِطيَع اأَحٌد اأْن َيَرى ال� َسطَح ال�
ى لَُكْم َبعَد َضرَبِة الَبَرِد. َسَياأْكُُل  َوَسَياأْكُُل الَجراُد ما َتَبقَّ
بِها  َسَتمَتِلُئ  6َبْل  الَحقِل.  ِفي  النّابَِتِة  اأشجاِركُُم  كُلَّ 
ُبُيوتَُك َوُبُيوُت ُخّداِمَك َوَبَيوُت كُلِّ الِمصِريِّيَن. َوَسَتَرى 
َعَلى  ُوِجُدوا  اأْن  ُمنُذ  َواأجداُدَك  اآباُؤَك  َيَرُه  لَْم  ما  اأنَْت 

أْرِض اإلَى الَيوِم!‹« ال�
ثُمَّ اْسَتداَر َوَخَرَج ِمْن ِعْنِد ِفرَعْوَن.

َهذا  َسَيبَقى  َمَتى  »اإلَى  لَُه:  ِفرَعْوَن  ُخّداُم  7َفقاَل 

الرَُّجُل َفّخاً لَنا؟ اأطِلِق الرِّجاَل لَِيعُبُدوا إلََهُهْم. األ� َتَرى 
اأنَّ ِمصَر َقْد َخِرَبْت؟«

8فاْسُتْدِعَي ُموَسى َوهاُروُن اإلَى ِفرَعْوَن، َفقاَل لَُهما: 

»اْذَهُبوا َواْعُبُدوا إلََهكُْم. لَِكْن، َمِن الَّذيَن َسَيْذَهُبوَن؟«
ُشّبانِنا  َمَع  َجِميعاً  »َسَنْذَهُب  ُموَسى:  9َفقاَل 

أنَّ لََدينا ِعيداً  َوُشُيوِخنا َواأْبنائِنا َوَبناتِنا َوَغَنِمنا َوَبَقِرنا، لِ�
هلِل لَِنحَتِفَل بِِه.«

10َفقاَل ِفرَعْوُن ساِخراً: »َيُكوُن اهلُل َمَعُكْم بِالِفعِل 

يَرًة.  اإذا اأطَلْقُت اأول�َدكُْم َمَعُكْم! اأنُْتما تُْخِفياِن ُخطًَّة ِشرِّ
أنَّ َهذا  11ُيمِكُن لِلرِّجاِل َفَقْط اأْن َيذَهُبوا َوَيْعُبُدوا اهلَل، لِ�

ما تُِريدانِِه.« ثُمَّ َطَرَدُهما ِفرَعْوُن ِمْن اأماِمِه.
12َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُمدَّ َيَدَك َعَلى اأْرِض ِمصَر 

لَياأتَِي الَجراُد َعَلى اأْرِض ِمصَر َوَياأْكَُل كُلَّ ُعْشٍب اأخَضَر 
أْرِض َتَرَكُه الَبَرُد.« ِفي ال�

13َفَمدَّ ُموَسى َعصاُه َعَلى اأْرِض ِمصَر، َفساَق اهلُل 

َوِحيَن  َواللَّيِل.  النَّهاِر  ِطيَلَة  أْرِض  ال� َعَلى  َشرِقيًَّة  ِريحاً 
14اأَتى  الَجراَد.  ْرِقيَُّة  الشَّ يُح  الرِّ ساَقِت  باُح،  الصَّ جاَء 
كانَِت  ِفيها.  َواسَتَقرَّ  ِمْصَر  اأْرِض  كُلِّ  َعَلى  الَجراُد 
َقبُل،  ِمْن  َكَهذا  َجراٌد  َياأِْت  لَْم  اإْذ  َعظيَمًة،  الماأساُة 
أْرِض، َحتَّى  َياأْتَِي. 15َفَقْد َغطَّى الَجراُد َسطَح ال� َولَْن 
أْرِض َوكُلَّ ثِماِر  َساَدِت الظُّْلَمُة. َواأَكَل كُلَّ نَباٍت ِفي ال�
َشيٌء  َيَتَبقَّ  لَْم  الَبَرِد.  َضْرَبِة  َبعَد  َبِقَيْت  الَِّتي  ال�أْشجاِر 

اأخَضُر َبيَن ال�أْشجاِر َوالنَّباتاِت ِفي اأْرِض ِمصَر.
16َفاأسَرَع ِفرَعْوُن بِاسِتدعاِء ُموَسى َوهاُروَن، َوقاَل: 

آَن، اغِفرا  »اأخَطاأُْت اإلَى يهوه اإلَِهُكما َواإلَيُكما. 17َوال�
َة، َوَصلِّيا اإلَى يهوه اإلَِهُكما اأْن ُيِزيَل  َخِطيَِّتي َهِذِه الَمرَّ

َعنَِّي َهذا الَموَت.«
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18َفَخَرَج ُموَسى ِمْن ِعْنِد ِفرَعْوَن َوَصلَّى اإلَى اهلِل. 

َواألَقْتُه  الَجراَد  َحَمَلِت  َقِويًَّة  َغربِيًَّة  ِريحاً  اهلُل  19َفاأْرَسَل 

ِفي الَبحِر ال�أحَمِر، َحتَّى لَْم َتْبَق َجراَدٌة واِحَدٌة ِفي اأْرِض 
ُيطِلَق  ل�  َكي  ِفرَعْوَن  َقْلَب  ى  َقسَّ اهلَل  20لَِكنَّ  ِمصَر. 

َبِني اإْسرائِيَل.

الم الظَّ
ماِء  السَّ نَحَو  َيَدَك  »ُمدَّ  لُِموَسى:  اهلُل  21َوقاَل 

لَِياأْتَِي َظلاٌم َعَلى اأْرِض ِمصَر، َحتَّى اإنَُّه َيكاُد اأْن ُيلَمَس 
تِِه!« لِِشدَّ

ماِء، َفحلَّ َظلاٌم َشِديٌد  22َفَمدَّ ُموَسى َيَدُه نَْحَو السَّ

ِة َثلاَثِة اأيّاٍم، 23َحتَّى لَْم َيُعِد اأَحٌد  َعَلى اأْرِض ِمصَر لُِمدَّ
آَخَر. َولَْم َيُقْم اأَحٌد ِمْن َمكانِِه لَِثلاَثِة  َيقِدُر اأْن َيَرى ال�
ُبُيوتِِهْم.  ِفي  نُوٌر  لََديِهْم  َفكاَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َواأّما  اأيّاٍم. 
24َفاْسَتدَعى ِفرَعْوُن ُموَسى َوقاَل لَُه: »اذَهُبوا َواْخِدُموا 

أول�ِدكُْم  لِ� َوُيمِكُن  َوَبَقُركُْم.  َغَنُمُكْم  َتبَقى  لِكْن  اهلَل، 

اأيضاً اأْن َيذَهُبوا َمَعُكْم.«
َقرابيَن  َسُتعِطَينا  اأيضاً  اأنَت  »َبْل  ُموَسى:  25َفقاَل 

َفلا  َمَعنا،  َتذَهُب  26َوَمواِشينا  إللَِهنا.  لَِنْذَبَح  َوَذبائَِح 
اأَثناَء ِعباَدِة  َّنا َسَنْذَبُح مْنها  أن َراأٌْس واِحٌد، لِ� َيبَقى ِمنها 
إلَِهنا. َول� نَعِرُف ماذا َسَنْذَبُح هلِل بِالتَّْحِديِد َحتَّى نَِصَل 

اإلَى ُهناَك.«
اأْن  ُيِرْد  َولَْم  ِفرَعْوَن،  َقلَب  ى  َقسَّ اهلَل  27لَِكنَّ 

ُيطِلَقُهْم. 28َوقاَل ِفرَعْوُن لُِموَسى: »اْبَتِعْد َعنِّي! احَذْر! 
ل� َتَرنِي ثانَِيًة، َفِحيَن َترانِي َسَتُموُت.« 29َوقاَل ُموَسى: 

»َكما قُْلَت بِالِفعِل، لَْن اأراَك ثانَِيًة.«

اإلنذاُر ِبَقتِل األْبكار

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »َساآتِي بَِضْرَبٍة واِحَدٍة 11 
اُأْخَرى َعَلى ِفرَعْوَن َوَعَلى ِمصَر. َوَبعَد َذلَِك 
َسَيطُرُدكُْم  نَُّه  َفاإ ُيطِلُقُكْم،  َوِحيَن  ُهنا.  ِمْن  َسُيطِلُقُكْم 

َطْرداً.
عِب اأْن َيطلَُب كُلُّ َرُجٍل ِمْن جاِرِه، َوكُلُّ  2»قُْل لِلشَّ

ٍة.« 3َوَجَعَل  اْمراأٍة ِمْن جاَرتِها، اأَدواٍت ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ
الرَُّجُل  َوكاَن  اإْسرائِيَل.  َبِني  َمَع  كَُرماَء  الِمصِريِّيَن  اهلُل 

ُخّداِم  ُعُيوِن  ِمْصَر، ِفي  اأْرِض  ِفي  ِجّداً  َعِظيماً  ُموَسى 
ْعِب. ِفرَعْوَن َوالشَّ

›قُْرَب  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذا  ُموَسى:  4َوقاَل 

ُمنَتَصِف اللَّيِل، َساأخُرُج اإلَى َوَسِط ِمصَر، 5َفَيُموُت كُلُّ 
بِْكٍر ِفي اأْرِض ِمصَر، اْبِتداًء بِاْبِن ِفرَعْوَن الجالِِس َعَلى 
َعرِشِه، َحتَّى بِْكِر الجاِرَيِة الجالَِسِة َخلَف َحَجِر الرََّحى، 
َوكُلِّ بِكٍر ِمَن الَحيواناِت. 6َسَيُكوُن ُهناَك نُواٌح َعِظيٌم 
ِفي كُلِّ اأْرِض ِمصَر لَْم َياأِْت ِمثلُُه ِمْن َقبُل، َولَْن َياأْتَِي. 
َحتَّى  َول�  ُهناَك  َيُكوَن  َفَلْن  اإْسرائِيَل،  َبِني  َوَسَط  7اأّما 

َكلٌب لَِينَبَح َوَسَط النّاِس اأِو الَحيواناِت، لَِيعِرفُوا اأنَّ اهلَل 
ْسرائِيليّين. 8كُلُّ ُخّداِمَك َهُؤل�ِء  ُز َبيَن الِمصِريِّيَن َوال�إ ُيَميِّ
َسَياأتُوَن اإلَيَّ َوَسَيْرَكُعوَن لِي َوَيُقولُوَن: اْخُرْج اأنَْت َوكُلُّ 

عِب الَِّذي َيتَبُعَك. ِحيَنِئٍذ، َساأخُرُج.‹« الشَّ
لََك  ِفرَعْوُن  َيسَتِمَع  »لَْن  لُِموَسى:  اهلُل  9َوقاَل 

َكي اأِزيَد ُمعِجزاتِي ِفي اأْرِض ِمصَر.« 10َفَعِمَل ُموَسى 
اهلَل  لَِكنَّ  ِفرَعْوَن.  اأماَم  الُمعِجزاِت  َهِذِه  كُلَّ  َوهاُروُن 

ى َقْلَبُه َكي ل� ُيطِلَق َبني اإْسرائِيَل ِمْن اأْرِضِه. َقسَّ

ِعيُد الِفصح

َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن ِفي اأْرِض ِمصَر: 12 
لَُكْم.  َشهٍر  َل  اأوَّ هُر أ  الشَّ َهذا  2»َسَيُكوُن 

َنِة. 3َكلِّما كُلَّ َجماَعِة  َل ِمَن السَّ أوَّ هَر ال� َوَسَيُكوُن الشَّ
هِر،  اإْسرائِيَل َوقُول� لَُهْم: ِفي الَيوِم العاِشِر ِمْن َهذا الشَّ
4َواإْن  لِعائَِلِتِه.  َحَملاً  َص  ُيَخصِّ اأْن  َرُجٍل  كُلِّ  َعَلى 
كانَِت العائَِلُة َصِغيَرًة، َفْلَيْشَتِرْك ُهَو َوجاُرُه بَِحَمٍل َواِحٍد 
لِعائَِلَتيِهما، بَِحَسِب َعَدِد اأفراِد العائَِلَتيِن. احِسُبوا َعَدَد 

آِكِليَن ِمَن الَحَمِل. ال�
ِمَن  َسليماً  َذَكراً  الَحَمُل  َيُكوَن  اأْن  5»َيْنَبِغي 

اأِو  الَغَنِم  ِمَن  َيُكوَن  اأْن  َوُيْمِكُن  َسَنٌة.  ُعْمُرُه  الُعُيوِب، 
َهذا  ِمْن  َعَشَر  الّرابَِع  الَيوِم  اإلَى  بِِه  6احَتِفُظوا  الماِعِز. 
هِر. ِحيَنِئٍذ، َعَلى َجماَعِة َبني اإْسرائِيَل اأْن َيذَبُحوُه  الشَّ

أّول ِفي التقويم  أ 2:12 الشهر. شهر اأبيب )نيسان(. وُهو الّشهر ال�

العبري.
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ِم َوَيَضُعوُه َعَلى قائَِمَتيِّ  ِفي الَمساِء، 7ثُمَّ َياأُْخُذوا ِمَن الدَّ
الباِب، َوَعَلى َعَتَبِتِه الُعليا، ِفي الُبُيوِت الَِّتي َسَياأكُلُوَن 

ِفيها الَحَمَل.
8»َوَياأكُلُوَن اللَّحَم ِفي تِلَك اللَّيَلِة َمشِويّاً َعَلى النّاِر 

َمَع ُخبٍز َغيِر ُمخَتِمٍر َواأعشاٍب ُمرٍَّة. 9ل� َتاأكُلُوا ِمنُه نَيِّئاً 
َراأِسِه  َمَع  النّاِر  َعَلى  َمشِويّاً  َبْل  الماِء،  ِفي  َمسلُوقاً  اأْو 
ِوِسيقانِِه َواأحشائِِه الّداِخِليَِّة. 10َول� تُبُقوا َشيئاً ِمنُه َحتَّى 

ى ِمنُه تُحِرقُونَُه بالنّاِر. باِح. كُلُّ ما َيَتَبقَّ الصَّ
َمشُدوَدًة،  اأوساُطُكْم  َتُكوُن  َتاأكُلُونَُه:  11»َهَكذا 

َوَترَتُدوَن اأحِذَيَتُكْم ِفي اأرُجِلُكْم، َوَتْحِملُوَن ِعِصيَُّكْم ِفي 
اأيِديُكْم. َتاأكُلُونَُه بُِسرَعٍة، َفُهَو ِفصحٌ أ هلِل.

ِمصَر  اأْرِض  َعبَر  اللَّيَلِة  َهِذِه  ِفي  َساأْجتاُز  12»َواأنا 

أْبكاِر ِفي اأْرِض ِمصَر ِمَن النّاِس َوالَبهائِِم.  َواأقُتُل كُلَّ ال�
، يهوه. ب لََه الَحِقيِقيَّ َساأحُكُم َعَلى اآلَِهِة ِمصَر، اأنا ال�إ

ُم َعلاَمًة لَُكْم َعَلى الُبُيوِت الَِّتي اأنُتْم  13»َسَيُكوُن الدَّ

َم َواأْعُبُر َعْنُكْم. لَْن َتاأتَِي َعَليُكْم َضرَبٌة  ِفيها. َفاأَرى الدَّ
ِحيَن اأضِرُب اأْرَض ِمصَر. 14َسَيُكوُن َهذا الَيوُم ِذْكَرى 
ِجيلاً  الِعيَد  َهذا  اْحَفُظوا  هلِل.  ِعيداً  بِِه  َتحَتِفلُوَن  لَُكْم 
َتاأكُلُوَن  اأيّاٍم،  َسبَعِة  ِة  15لُِمدَّ دائَِمٍة.  َكعاَدٍة  ِجيٍل  َبْعَد 
ِل، تُخِرُجوَن الَخِميَرَة  أوَّ َخْبزاً َغيَر ُمْخَتِمٍر. ِفي الَيوِم ال�
أنَّ كُلَّ َمْن َياأكُُل ُخْبزاً ُمْخَتِمراً ِمَن الَيوِم  ِمْن ُبُيوتُِكْم، لِ�

ِل َوَحتَّى الّسابِِع، ُيقَطُع ِمْن اإْسرائِيَل. ج أوَّ ال�
َمِهيباً. َوِفي  عاً  ِل، َتعِقُدوَن َتَجمُّ أوَّ 16»ِفي الَيوِم ال�

عاً َمِهيباً اآَخَر. ل� َينَبِغي اأْن  ابِِع، َتعِقُدوَن َتَجمُّ الَيوِم السَّ
َيْعَملُُه  َعَدا ما  الَيوَميِن،  َهَذيِن  ِفي  َعَمٍل  بِاأيِّ  َتْنَشِغلُوا 

ْعداِد َطعاِمِه. كُلُّ واِحٍد ل�إ

أ 11:12 فصح. اأي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني اإسرائيل من 

ذبيحًة  ويتناولون  الربيع  في  اليهوُد  به  يحتفل  في مصر.  العبوديَِّة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خاصَّ
هذا  بِقّيِة  ِفي  )اأيضاً   .7:5 1 كورنثوس  انظر  وقيامته.  المسيح 

الفصل(
ب 12:12 يهوه. اأقرُب َمعنى لَِهذا ال�سِم ُهَو »الكائِن.«

ج 15:12 ُيقطع من إسرائيل. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه. 

)اأيضاً ِفي العدد 19(

ِّي  أن لِ� الُمْخَتِمِر، د  َغيِر  الُخْبِز  ِعيَد  17»اْحَفُظوا 

اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل  ُصُفوَف ه  َساُأخِرُج  الَيوِم  َهذا  ِفي 
ِمْصَر. اْحَفُظوا َهذا الِعيَد ِجيلاً َبْعَد ِجيٍل َكعاَدٍة دائَِمٍة. 
ِل َوَحتَّى َمساِء  أوَّ هِر ال� 18ِمَن الَيوِم الّرابَِع َعَشَر ِمَن الشَّ

هِر، َتاأكُلُوَن ُخبزاً َغيَر  الَيوِم الحاِدي َوالِعْشِريَن ِمَن الشَّ
ُمْخَتِمٍر. 19ل� تُبُقوا َخِميراً ِفي ُبُيوتُِكْم لَِسبَعِة اأيّاٍم. َفاأيُّ 
أْرِض، َياأكُُل  اإنساٍن، َسواٌء اأكاَن َغِريباً اأْم ِمْن َموالِيِد ال�
َشيئاً ِفيِه َخِميٌر، ُيقَطُع ِمْن َشعِب اإْسرائِيَل. 20َفلا َتاأكُلُوا 
اأيَّ َشيٍء ِفيِه َخِميٌر، َبْل كُلُوا ُخبزاً َغيَر ُمْخَتِمٍر ِفي كُلِّ 

َمساِكِنُكْم.«
21َواسَتدَعى ُموَسى كُلَّ ُشُيوِخ اإْسرائِيَل َوقاَل لَُهْم: 

لِلِفصِح.  َكَحَمٍل  َواذَبُحوُه  لِعائِلاتُِكْم  َحَملاً  »اختاُروا 
وفا َواغِمُسوها ِفي َحوِض  نَباِت الزُّ 22َوُخُذوا باَقًة ِمْن 

ِم الَعَتَبَة الُعليا َوالعاِرَضَتيِن الُيمنى  ِم، ثُمَّ اصِبُغوا بِالدَّ الدَّ
اأْبواِب  ِمْن  َتخُرُجوا  َول�  ُبُيوتُِكْم.  أْبواِب  ل� َوالُيسَرى 
باِح. 23ِحيَن َيعُبُر اهلُل لَِيضِرَب اأْرَض  ُبُيوتُِكْم َحتَّى الصَّ
َوالقائَِمَتيِن،  الُعليا  الَعَتَبِة  َعَلى  َم  الدَّ َسَيَرى  نَُّه  َفاإ ِمصَر، 
َفَيَتجاَوُز اهلُل َذلَِك الباَب َول� َيسَمُح لِلَملاِك الُمهِلِك و 

ُخوِل اإلَى ُبُيوتُِكْم لَِيقُتَل اأول�َدَكْم. بِالدُّ
لَُكْم  دائَِمٍة  َكعاَدٍة  أمَر  ال� َهذا  24»اْحَفُظوا 

أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها  أول�ِدكُْم. 25َوِحيَن َتاأتُوَن اإلَى ال� َولِ�
اهلُل لَُكْم َكما َوَعَد، َتحَفُظوَن َهِذِه الَفِريَضِة.

26»َوِحيَن َيْساأُل اأول�ُدكُْم: ›ما َمعَنى َهِذا الِعيِد؟‹ 

27قُولُوا: ›اإنَّها َذبِيَحُة ِفصِح اهلِل الَِّذي َتجاَوَز ُبُيوَت َبِني 

اإْسرائِيَل ِحيَن َضَرَب ِمصَر، لَِكنَُّه اأنَقَذ ُبُيوَتنا.‹« ِحيَنِئٍذ، 
عُب َوَعَبُدوا اهلَل. َرَكَع الشَّ

د 17:12 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. اأو »عيد الفطير.« وهو 

اليوم الَّذي يلي عيد الفصِح مباشرًة، وامتزج به مع مرور الوقت. 
ياأكل فيه اليهود خبزاً بلا خميرة واأعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
السريع من مصر. انظر تثنية 1:16–3. ويشير في العهد الجديد اإلى 

خلاص. )انظر 1 كورنثوس 8:5( الطَّهارة والنَّقاء وال�إ
تنظيم  اإلى مستوى  يشير  صفوف. مصطلح عسكري  ه 17:12 

عب. )اأيضاً في العددين 41، 51( الشَّ
لقتِل  اهلل  اأرسله  الَّذي  الملاك  هو  المهلك.  المالك  و 23:12 

ل المواليد( في مصر. أبكار )اأوَّ ال�
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28َوَذَهَب َبُنو اإْسرائِيَل َوَعِملُوا َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى 

َوهاُروَن.
ِفي  أْبكاَر  ال� اهلُل  َضَرَب  اللَّيِل،  ُمنَتَصِف  29َوِعنَد 

اأْرِض ِمصَر، ِمْن بِكِر ِفرَعْوَن الجالِِس َعَلى َعرِشِه اإلَى 
ِفرَعْوُن  30َوَسِهَر  الَحيواناِت.  اأْبكاِر  اإلَى  َجناِء  السُّ بِكِر 
َوُخّداُمُه َوكُلُّ ِمصَر ِفي تِلَك اللَّيَلِة. َوكاَن ُهناَك نُواٌح 
َيُكْن  لَْم  َبيٌت  ُهناَك  َيُكْن  لَْم  َُّه  أن لِ� ِمصَر،  ِفي  َشِديٌد 

ِفيِه َميٌِّت.

ُخُروُج َبِني إْسراِئيَل من ِمصر
اللَّيَلَة  تِلَك  َوهاُروَن  ُموَسى  ِفرَعْوُن  31َفاْسَتدَعى 

اأنُتما  َوْسِط َشعِبي،  ِمْن  َواخُرُجوا  لَُهما: »قُوُموا  َوقاَل 
َوَبنو اإْسرائِيَل. اذَهُبوا َواْخِدموا اهلَل َكما قُْلُتْم. 32ُخُذوا 
َوباِركُونِي.«  اذَهُبوا،  قُْلُتْم.  َكما  َوَبَقَركُْم  َغَنَمُكْم 
ِفي  سراِع  ال�إ َعَلى  اإْسرائِيَل  َبِني  الِمصِريُّوَن  33َوَحثَّ 

َُّهْم قالُوا: »َسَنُموُت َجِميعاً!« أن أْرِض، لِ� الُخُروِج ِمَن ال�
َوُهْم  َيخَتِمَر.  اأْن  َقبَل  َعِجيَنُهْم  عُب  الشَّ 34َواأَخَذ 

َعَلى  َوَيْحِملُونَها  ثِيابِِهْم،  ِفي  الَعِجيِن  اأوِعَيَة  وَن  َيُصرُّ
لَُهْم،  ُموَسى  قالَُه  ما  اإْسرائِيَل  َبنو  35َوَفَعَل  اأكتاِفِهْم. 
ًة َوَذَهباً َوثِياباً ِمَن الِمصِريِّيَن. 36َوَجَعَل اهلُل  َفَطَلُبوا ِفضَّ
الِمصِريِّيَن كَُرماَء َمَع َبِني اإْسرائِيَل. َفاأعطاُهُم الِمصِريُّوَن 
ما َطَلُبوُه. َوبَِهذا اأَخَذ َبُنو اإْسرائِيَل َثْرَوًة ِمَن الِمصِريِّيَن.

اإلَى  َرَعْمِسيَس  َمِديَنِة  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبُنو  37َوَرَحَل 

َمِديَنِة ُسكُّوَت. كاَن ُهناَك نَْحُو ِستِّ ِمَئِة األِف َرُجٍل 
ِمْن  َكِبيَرٌة  َجماَعٌة  َمَعُهْم  38َوَخَرَجْت  ال�أطفاِل.  َعدا 
َوالَبَقِر.  الَغَنْم  ِمَن  الَكِثيُر  َوَكَذلَِك  اإْسرائِيَل،  َبِني  َغيِر 
39َوَخَبُزوا الَعِجيَن الَِّذي اأخَرُجوُه ِمْن ِمصَر َوَعِملُوا ِمنُه 

َُّهْم ُطِرُدوا ِمْن ِمصَر، َولَْم َيسَتِطيُعوا  أن ُخبزاً َغيَر ُمْخَتِمٍر لِ�
عداِد الطَّعاِم. ُروا ل�إ اأْن َيَتاأخَّ

ِمَئٍة  اأرَبَع  ِمْصَر أ  اأْرِض  ِفي  اإْسرائِيَل  َبنو  40َوَسَكَن 

َوَثلاثِيَن َسَنًة. 41َوَبعَد اأرَبِع ِمَئٍة َوَثلاثِيَن َسَنًة، َخَرَجْت 

اليونانية  المخطوطات  تقول  ِمْصر.  أْرض  في  أ 40:12 

ذلك  اأن  يعني  وهذا   » . . . َوَكْنعاَن  ِمْصَر  اأْرِض  »ِفي  َوالسامرية: 
اأيام يوسف. انظر  اإبراهيم ل� من  اأيام  النص يحسب السنوات من 

كتاب التكوين 12:15–16، َوالرسالة اإلى غلاطية 17:3.

كُلُّ ُصُفوِف َشعِب اهلِل ِمْن اأْرِض ِمصَر. 42كانَْت لَيَلًة 
اأْرِض  ِمْن  لُِيخِرَجُهْم  اإْسرائِيَل  َبِني  َعَلى  ِفيها  َسِهَر اهلُل 
ُصوا »لَيَلَة َسَهٍر«  ِمصَر، َولِذا َعَلى َبِني اإْسرائِيَل اأْن ُيَخصِّ

أَبِد ما َعِمَلُه. هلِل، لَِيَتَذكَُّروا اإلَى ال�

َشِريَعُة  ِهَي  »َهِذِه  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  43َوقاَل 

َذبِيَحِة  ِمْن  َياأكَُل  اأْن  ل�أجَنِبيٍّ  َيُجوُز  ل�  الِفصِح:  ِعيِد 
الِفصِح. 44اأّما الَعبُد الُمْشَتَرى بِالماِل، َفَبعَد ِختانِهِ ب 
ُيمِكُن اأْن َياأكَُل ِمنُه. 45َول� َيُجوُز لِلّزائِِر اأْو لِلاأجيِر اأْن 

َياأكَُل ِمنُه.
اأْن ُيؤَكَل الِفْصُح ِفي َبيٍت واِحٍد، َفلا  46»َينَبغي 

َيُجوُز اإخراُج اأيِّ َشيٍء ِمَن اللَّحِم اإلَى خاِرِج الَبيِت. 
َول� َتكِسُروا َعظماً واِحداً ِمْن ِعظاِمِه. 47َعَلى كُلِّ َبِني 
َيسُكُن  َغِريٌب  اأراَد  48َواإْن  َهذا.  َيعَملُوا  اأْن  اإْسرائِيَل 
كُلِّ  ِختاُن  ينَبِغي  هلِل،  الِفصِح  ِعيَد  َيحَفَظ  اأْن  َمَعُكْم 
ُذكُوِرِه، ِحيَنِئٍذ، ُيمِكُنُه اأْن َيْشَتِرَك ِفي احِتفاِل الِفْصِح 
ِفي  َكالُمولُوِد  ِحيَنِئٍذ  الَغِريُب  َفَيُكوُن  َوعائَِلِتِه.  ُهَو 
ِمنُه.  َياأكَُل  اأْن  َمخُتوٍن  َغيِر  أَحٍد  لِ� َيُجوُز  َول�  أْرِض.  ال�
أْرِض،  ال� ِفي  الَمولُوِد  لِلُمواِطِن  واِحَدٌة  َشِريَعٌة  49َهِذِه 

َولِلَغِريِب الُمِقيِم َبيَنُكْم.«
لُِموَسى  اهلِل  اأمِر  بَِحَسِب  اإْسرائِيَل  َبنو  50َوَعِمَل 

َوهاُروَن.
ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  اهلُل  اأخَرَج  الَيوِم،  َذلَِك  51َوِفي 

اأْرِض ِمصَر بَِحَسِب ُصُفوِفِهْم.

لِي 13  ُصوا  2»َخصِّ َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  َوَكلََّم 
ِل َمولُوٍد ِفي َبني اإْسرائِيَل  كُلَّ بِكٍر. كُلُّ اأوَّ

ِمَن النّاِس َوالَبهائِِم ُهَو لِي.«
ِحيَن  الَيوَم  َهذا  عِب: »َتَذكَُّروا  لِلشَّ ُموَسى  3َوقاَل 

أنَّ اهلَل اأخَرَجُكْم  َخَرجُتْم ِمْن ِمصَر، ِمْن َبيِت الُعُبوِديَِّة. لِ�
ِفيِه َخِميٌر.  اأيَّ َشيٍء  َتاأكُلُوا  َفلا  َيِدِه ِمْن ُهناَك.  ِة  بُِقوَّ
4اأنُتْم َتخُرُجوَن الَيوَم ِفي َشهِر اأبِيَب. 5ِحيَن ُيحِضُركُُم 

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد  ب 44:12 ِختاِنه. ِختاُن ال�

العاّمِة باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد 
 . الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً 

ُروما 28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
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يِّيَن  أُموِريِّيَن َوالِحوِّ اهلُل اإلَى اأْرِض الَكنعانِيِّيَن َوالِحثِّيِّيَن َوال�

آبائُِكْم بِاأْن ُيعِطَيها لَُكْم،  َوالَيُبوِسيِّيَن، الَِّتي اأقَسَم اهلُل لِ�
َغيِر  الُخبِز  ِخدَمَة  ُزوا  َجهِّ َوَعَسلاً،  لََبناً  َتِفيُض  اأْرضاً 

هِر. الُمْخَتِمِر ِفي َذلَِك الشَّ
6»تاكلُوَن ُخبزاً َغيَر ُمْخَتِمٍر لَِسبَعِة اأيّاٍم، َوِفي الَيوِم 

الّسابِِع َيُكوُن ُهناَك احِتفاٌل هلِل. 7ل� َتاأكُلُوا ُخبزاً بَِخِميٍر 
بَعِة. َول� َيُكْن ِفي َبيِتَك َول� ِفي  أيّاِم السَّ ِخلاَل َهِذِه ال�
كُلِّ اأْرِضَك َطعاٌم ِفيِه َخِميٌر. 8َوَتُقوُل ل�ْبِنَك ِفي َذلَِك 
ِحيَن  لَنا  اهلُل  َصَنَعُه  لِما  تِْذكاٌر  الِعيُد  ›َهذا  الَوقِت: 

َخَرْجنا ِمْن ِمصَر.‹
9»َسَيُكوُن َهذا العيُد َكَعلاَمٍة َعَلى َيِدَك، َوَكُعصاَبٍة 

ِّي  أن َتْعُقُدها َبْيَن َعْيَنيَك. َفَتُكوُن َشِريَعُة اهلِل ِفي َفِمَك، ل�
َهِذا  َعَلى  10َفَحاِفْظ  َيِدي.  ِة  بُِقوَّ ِمصَر  ِمْن  اأخَرْجُتَك 

ِد كُلَّ َسَنٍة. الِعيِد ِفي َمْوِعِدِه الُمَحدَّ
11»َوِحيَن ُيحِضُرَك اهلُل اإلَى اأْرِض الَكنعانِيِّيَن الَِّتي 

كُلَّ  هلِل  ْص  12َخصِّ آبائَِك،  َول� لََك  ُيعِطَيها  بِاأْن  اأقَسَم 
كُوِر  الذُّ الَمواليِد  اأوائِِل  َجِميُع  َمولُوٍد.  ِل  اأوَّ كُلَّ  بِْكٍر، 
ِحمارٍ  بِكِر  كُلَّ  13َتفِدَي  هلِل.  َتُكوُن  َحيواناتَِك  ِمْن 
بَِخُروٍف. َواإْن لَْم َتفَتِدِه َتكِسْر ُعْنَقُه. َينَبِغي اأْن َتفِدَي 

كُلَّ اأْبكاِرَك.
14»َوِحيَن َيساألَُك اْبُنَك ِفي الُمسَتقَبِل: ›ما َهذا؟‹ 

ِة ِذراِعِه ِمْن اأْرِض ِمصَر، ِمْن  قُْل لَُه: ›اأخَرَجنا اهلُل بُِقوَّ
اأْن  بِِعَناِدِه  ِفرَعْوُن  َرَفَض  ِحيَن  15لَِكْن  الُعُبوِديَِّة.  َبيِت 
َقَتَل  اأْرِض ِمصَر.  ِفي  أْبكاِر  ال� َجِميَع  اهلُل  َقَتَل  ُيطِلَقنا، 
هلِل  اأذَبُح  اأنا  لَِذلَِك  الَحيواناِت.  َواأبكاَر  النّاِس  اأبكاَر 
َل الَمواليِد ِمَن الَحيواناِت،  اأوَّ أْبكاِر الذُّكوِر،  َجِميَع ال�
َهذا  16َسَيُكوُن  اأْبنائِي.‹  ِمْن  بِْكٍر  كُلَّ  اأفدي  َوَهَكذا 
العيُد َكَعلاَمٍة َعَلى َيِدَك، َوَكُعصاَبٍة َتْعُقُدها َبيَن َعيَنيَك. 

ِة َيِدِه ِمْن ِمصَر.« أنَّ اهلَل اأخَرَجنا بُِقوَّ لِ�

ِرحَلُة الُخُروِج ِمْن ِمصر
عَب، لَْم َيُقْدُهُم اهلُل ِفي  17َوِحيَن اأطَلَق ِفرَعْوُن الشَّ

اأْقَرَب،  اأنَّها َكانَْت  اأْرِض الِفِلسِطيِّيَن، َمَع  اإلَى  الطَِّريِق 
عُب َراأَيُهْم ِحيَن َيَروَن  أنَّ اهلَل قاَل: »َكي ل� ُيَغيَِّر الشَّ لِ�
عَب اإلَى  الَحرَب َفَيُعوُدوا اإلَى ِمصَر.« 18َفاأداَر اهلُل الشَّ

يَِّة الَبحِر ال�أحَمِر. َوَخَرَج َبنو اإْسرائِيَل ِمْن ِمصَر  َطِريِق َبرِّ
يَن لِلَحرِب. ُمسَتِعدِّ

ُيوُسَف  أنَّ  لِ� َمَعُه،  ُيوُسَف  ِعظاَم  ُموَسى  19َفاأَخَذ 

كاَن َقِد اْسَتحَلَف اأبناَء اإْسرائِيَل، قاَل: »ِمَن الُمَؤكَِّد اأنَّ 
اهلَل َسَيْفَتِقُدكُْم، َفُخُذوا ِعظاِمي ِحيَنِئٍذ ِمْن ُهنا.«

20َوارَتَحلُوا ِمْن َمِديَنِة ُسكُّوَت َوَخيَُّموا ِفي َمِديَنِة 

اأماَمُهْم  َيِسيُر  اهلُل  21َوكاَن  ْحراِء.  الصَّ َطَرِف  ِفي  اإيثاَم 
ِفي النَّهاِر ِفي َعُموِد َسحاٍب لَِيُقوَدُهْم ِفي الطَِّريِق، َوِفي 
اللَّيِل ِفي َعُموِد ناٍر لُِيِنيَر لَُهْم لَِيسَتِطيُعوا اأْن َيرَتِحلُوا ِفي 
َوَعُموُد  نَهاراً  حاِب  السَّ َعُموُد  22َوَبِقَي  َواللَّيِل.  النَّهاِر 

عِب. النّاِر لَيلاً اأماَم الشَّ

َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 2»قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل 14 
اأْن َيُعودوا َوُيَخيُِّموا اأماَم َفِم الِحيُروِث، َبيَن 
َمجَدَل َوالَبحِر، اأماَم َبعَل َصُفوَن. َخيُِّموا اأماَمُه بِجانِِب 
أْرِض،  ال� ِفي  تائُِهوَن  ›اإنَُّهْم  ِفرَعْوُن:  3َفَيُقوُل  الَبحِر. 
ِفرَعْوَن  َقْلَب  ي  4َوَساُأَقسِّ حراِء.‹  الصَّ ِفي  ُحِبُسوا  َوَقْد 
ُد مْن ِخلاِل ِفرَعْوَن َوقُّواتِِه، لَِيعِرَف  َفَيْتَبَعُهْم. َوَساأَتَمجَّ
.« َفَفَعَل َبُنو اإْسرائِيَل  الِمصِريُّوَن اأنِّي اأنا اإللَُه الَحقيقيُّ

َذلَِك.

ُمطاَرَدُة ِفرَعْوَن ِلَبِني إْسراِئيل
5َوِحيَن َعِلَم َمِلُك ِمْصَر اأنَّ َبِني اإْسرائِيَل َقْد َهَرُبوا، 

َتَغيََّر َراأُيُه ُهَو َوُخّداُمُه بَِشاأْنِِهْم، َوقالُوا: »ما الَِّذي َعِمْلناُه 
َز ِفرَعْوُن َعَرَبَتُه  بِاإطلاِق َبِني اإْسرائِيَل ِمْن ِخدَمِتنا؟« 6َفَجهَّ
َواأَخَذ َجيَشُه َمَعُه. 7اأَخَذ ِفرَعْوُن ِستَّ ِمَئٍة ِمْن اأْفَضِل 
ُجُنوِدِه، َمَع َجِميِع َعَرباِت الَحْرِب. كُلُّ َعَرَبٍة َيقوُدها 

ُجْنِدٌي واِحٌد. أ
8َخَرَج َبُنو اإْسرائِيَل َواأيِديُهْم َمرفُوَعٌة بِانِتصاٍر. لَِكنَّ 

ى َقلَب ِفرَعْوَن َمِلِك ِمصَر، َفَلِحَق بِِهْم. اهلَل َقسَّ

اإلَْيِهْم  َوَوَصلُوا  اإْسرائِيَل.  بَِبِني  الِمصِريُّوَن  9لَِحَق 

ُخُيوِل  َجِميُع  َوَصَلْت  الَبحِر.  بِجانِِب  ُمَخيُِّموَن  َوُهْم 
ِفرَعْوَن َوَعَرباتِِه َوُركّابِها، كُلُّ َجيِشِه، اإلَى َحيُث كاَن 

َبُنو اإْسرائِيَل ِعنَد َفِم الِحيُروِث اأماَم َبعِل َصُفوَن.

أ 7:14 كّل عربة . . . واحٌد. اأْو »كّل عربة فيها ثلاثُة ُجنود.«
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10َوِحيَن اقَتَرَب ِفرَعْوُن، َرَفَع َبنو اإْسرائِيَل ُعُيونَُهْم 

َوَراَأْوا الِمصِريِّيَن َوراَءُهْم، َفخاَف َبُنو اإْسرائِيَل َوَصَرُخوا 
عُب لُِموَسى: »َهْل اأحَضْرَتنا اإلَى  اإلَى اهلِل. 11َوقاَل الشَّ
قُُبوٌر  ُهناَك  َتُكْن  لَْم  َُّه  أن لِ� حراِء،  الصَّ ِفي  لَِنُموَت  ُهنا 
ِفي ِمصَر؟ لِماذا َصَنعَت َهذا بِنا َواأخَرْجَتنا ِمْن ِمصَر؟ 
َوَشاأنَنا  ›َدْعنا  ِمصَر:  ِفي  لََك  قُْلناُه  ما  َهذا  12األَيَس 

ُل اأْن نَخِدَم ِفي ِمصَر َعَلى اأْن  َفَنْخِدَم الِمصِريِّيَن.‹ نَُفضِّ
ْحراِء!« نَُموَت ِفي الصَّ

عِب: »ل� َتخافُوا. ِقُفوا َوانُظُروا  13َفقاَل ُموَسى لِلشَّ

َراأيُتُم  َقْد  الَيوَم.  لَُكُم  َسَيْصَنُعُه  الَِّذي  اهلِل  َخلاَص 
14َسُيحاِرُب  ثانَِيًة.  َتُروُهْم  لَْن  لَِكْن  الَيوَم،  الِمصِريِّيَن 

اهلُل َعنُكْم، َواأنُتْم صاِمُتوَن.«

اأخِبْر  ؟  اإلَيَّ َتصُرُخ  »لِماذا  لُِموَسى:  اهلُل  15َوقاَل 

َبني اإْسرائِيَل اأْن َيسَتِمرُّوا ِفي ال�رتِحاِل. 16ارَفْع َعصاَك 
ُه، لَِيَتَمكََّن َبُنو اإْسرائِيَل  آَن َوُمدَّ َيَدَك َعَلى الَبحِر َوُشقَّ ال�
ي قُلُوَب  يِر َعْبَر الَبحِر اإلَى اأْرٍض يابَِسٍة. 17َساُأَقسِّ ِمَن السَّ
َجيِشِه  َوبُِكلِّ  بِِفرَعوَن  ُد  َساأَتَمجَّ لَِيتَبُعوُهْم.  الِمصِريِّيَن 
َوبَِعَرباتِِه َوبُِفرسانِِه. 18َوَسَيعِرُف الِمصِريُّوَن اأنِّي اأنا اهلُل 

ُد بِِفرَعوَن َوَمرِكباتِِه َوفُرسانِِه.« ِحيَن اأَتَمجَّ
19َوانَتَقَل َملاُك اهلِل الَِّذي كاَن َيِسيُر اأماَمُهُم َوساَر 

َوَوَقَف  اأماِمِهْم  ِمْن  حاِب  السَّ َعُموُد  فانَتَقَل  َخلَفُهْم. 
َبِني  َوُمَخيَِّم  الِمصِريِّيَن  ُمَخيَِّم  َبيَن  20َفَوَقَف  َخلَفُهْم. 
اأضاَء  َوَقْد  َوُظلَمٌة.  َسحاٌب  ُهناَك  َوكاَن  اإْسرائِيَل. 
آَخِر  حاُب اللَّيَل. َولَْم َيقَتِرْب اأيٌّ ِمَن الَفِريَقْيِن اإلَى ال� السَّ

ِطيَلَة اللَّيِل.
الَبحَر  اهلُل  َفاأزاَح  الَبحِر،  َعَلى  َيَدُه  ُموَسى  21َوَمدَّ 

َل الَبحَر  اإلَى الَخلِف بِِريٍح َشرِقيٍَّة َقِويٍَّة َطواَل اللَّيِل، َوَحوَّ
اإلَى اأْرٍض يابَِسٍة، اإْذ َشقَّ الِمياَه نِْصفيِن. 22َفساَر َبنو 
َوصاَرِت  يابَِسٍة.  اأْرٍض  َعَلى  الَبحِر  َوَسِط  ِفي  اإْسرائِيَل 
الِمياُه ِجداراً لَُهْم َعْن َيِميِنِهْم َوَعْن َيساِرِهْم. 23َفَتِبَعُهُم 
َوَعَرباتِِه  ِفرَعْوَن  ُخُيوِل  َجِميُع  َوَتِبَعْتُهْم  الِمصِريِّوَن، 
بِح، نََظَر اهلُل ِمْن  َوفُرسانِِه ِفي َوَسِط الَبحِر. 24َوقُرَب الصُّ
حاِب اإلَى ُمَخيَِّم الِمصِريِّيَن، َفاأْفَزَعُهْم.  ِخلاِل النّاِر َوالسَّ
25َوَعطََّل َعَجلاِت َعَرباِت ِفرَعْوَن، َفساقُوها بُِصُعوَبٍة. 

أنَّ اهلَل  َفقاَل الِمصِريُّوَن: »لَِنهُرْب ِمْن اأماِم اإْسرائِيَل، لِ�

ُيحاِرُب ِمصَر َعنُهْم.«
26َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُمدَّ َيَدَك َعَلى الَبحِر لَِتُعوَد 

الِمياُه َعَلى الِمصِريِّيَن َوَعَرباتِِهْم َوفُرسانِِهْم.«
الِمياُه  َفعاَدِت  الَبحِر،  َعَلى  َيَدُه  ُموَسى  27َفَمدَّ 

َكما كانَْت، َبيَنما الِمصِريُّوَن َيْهُرُبوَن، َفَغطَّْتُهُم الِمياُه. 
فاأْغَرَق اهلُل الِمصِريِّيَن ِفي الَبحِر.

28َوَرِجَعِت الِمَياُه َواأغَرَقْت َعَرباِت َوفُرساَن َجيِش 

ِفرَعْوَن الَِّذي َتِبَعُهْم ِفي الَبحِر. َولَْم َيْنُج ِمنُهْم اأَحٌد.
ِفي  اأْرٍض جافٍَّة  َعَلى  َفساُروا  اإْسرائِيَل  َبنو  29َواأّما 

َيِميِنِهْم  َعْن  لَُهْم  ِجداراً  الِمياُه  َوكانَِت  الَبحِر،  َوَسِط 
اإْسرائِيَل  اهلُل  َخلََّص  الَيوِم  َذلَِك  30ِفي  َيساِرِهْم.  َوَعْن 
ِمْن َيِد الِمصِريِّيَن. َوَراأى َبُنو اإْسرائِيَل الِمصِريِّيَن َموَتى 
َعَلى شاِطِئ الَبحِر. 31َراأى َبُنو اإْسرائِيَل الَعَمَل الَعِظيَم 
عُب اهلَل،  الَِّذي َعِمَلُه اهلُل ِضدَّ الِمصِريِّيَن، َوخاَف الشَّ

َوَوَضُعوا ثَِقَتُهْم بِِه َوبُِموَسى خاِدِمِه.

َترِنيَمُة ُموَسى

َهِذِه 15  اإْسرائِيَل  َوَبنو  ُموَسى  َرنََّم  ِحيَنِئٍذ، 
التَّرنِيَمَة هلِل:

  » َساُأَرنُِّم هلِل
َد ِجّداً. َُّه َتَمجَّ أن    لِ�

   األَقى بِالَفَرِس َوراِكِبِه اإلَى الَبحِر.
تِي َوَتْسبيِحي. 2  يه أ ُهَو قُوَّ  

   ُهَو صاَر َخلاِصي.
   َهذا ُهَو اإلَِهي َوَساُأَسبُِّحُه،

ُدُه.    اإلَُه اآبائِي َوَساُأَمجِّ
3  اهلُل ُمحاِرٌب،  
   يهوه اْسُمُه.

4  األَقى بَِعَرباِت ِفرَعْوَن َوَجيِشِه اإلَى الَبحِر،  
أْحَمِر.    َواأفَضُل ُضّباِطِه َغِرقُوا ِفي الَبحِر ال�

أْمواُج. 5  َغطَّْتُهُم ال�  
   نََزلُوا اإلَى ال�أعماِق ِمثَل َحَجٍر.

أ 2:15 يه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.« انظر »اأْسماء اهلل« 

في مقدمة الكتاب.
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تِها، 6 » يا اهلُل، َيُدَك الُيمَنى َمِجيَدٌة ِفي قُوَّ  
.    يا اهلُل، َيُدَك الُيمَنى تَُفتُِّت الَعُدوَّ

7  ِفي َعَظَمِة َجلالَِك، َطَرْحَت الَِّذيَن قاُموا   
َعَليَك.

   اأرَسْلَت َغَضَبَك الُمشَتِعَل َفالَتَهْمَتُهْم َكالتِّْبِن.
َمِت الِمياَه َعَلى الجانَِبيِن. 8  نَفَخُة اأنِفَك َكوَّ  

َدْت ِفي َقلِب الَبحِر.    َوال�أعماُق َتَجمَّ

: 9 » قاَل الَعُدوُّ  
› َساألَحُق بِِهْم،   

   ساُأْمِسُك بِِهْم،
ُم الَغِنيَمَة.    َساُأَقسِّ

   َسُتشَبُع نَفِسي ِمْنُهْم.
   َساُأخِرُج َسيِفي ِمْن ِغمِدِه،

   َوَيِدي َسُتَحطُِّمُهْم.‹
10  لَِكنََّك نََفْخَت بَِنَفِسَك،  

   َفَغطّاُهُم الَبحُر.
   غِرقُوا َكالرَّصاِص ِفي ِمياِه الَبْحِر.

آلَِهِة يا اهلُل؟ 11 » َمْن ِمثلَُك َبيَن ال�  
   َمْن ِمثلَُك ِفي َجلاِل َقداَسِتِك،

   َوِفي َهيَبِة قُْدَرتَِك،
   يا َصانَِع الَعَجائِِب؟
12  َمَدْدَت َيَدَك الُيمَنى  
أْرُض،    فابَتَلَعْتُهُم ال�

عَب الَِّذي  13  اأرَشْدَت ِفي َمَحبَِّتَك َهذا الشَّ  
َفَديَتُه،

   َوقُْدَتُهْم اإلَى َمسِكِنَك الُمَقدَِّس. أ
ُعوُب فارَتَعَبْت. 14  َسِمَعِت الشُّ  
   َتَملََّك الرُّعُب الِفِلسِطيِّيَن.

15  ُرَؤساُء اأُدوَم ُمرَتِعُبوَن.  
   اْرَتَعَش قاَدُة ُمواآَب.

   ذاَب كُلُّ ُسكّاِن َكنعاَن ِمَن الَخوِف.

أْرَض الّتي خّصصها  أ 13:15 مسكنك المقّدس. ُيراد بذلك ال�

اهلل لسكناه.

16  َوَقَع الرُّعُب َوالَخوُف َعَليِهْم.  
تَِك،    َوبَِسَبِب َعَظَمِة قُوَّ

   صاُروا َكالَحَجِر صاِمِتيَن،
   اإلَى اأْن َعَبَر َشعُبَك الَِّذي افَتَديَتُه يا اهلُل.
17  َسُتحِضُرُهْم َوَتزَرُعُهْم َعَلى َجَبِل ِميراثَِك،  

   الَمكاِن الَِّذي َجَعْلَتُه َمسِكَنَك يا اهلُل،
َسْتُه َيداَك، يا  ِس الَِّذي اأسَّ    الَمكاِن الُمَقدَّ

. َربُّ
آبِِديَن.« 18  اهلُل َيملُُك اإلَى اأَبِد ال�  

َُّه ِحيَن َدَخَلْت ُخُيوُل ِفرَعْوَن َوَعَرباتُُه َوفُرسانُُه  أن 19لِ�

اإلَى الَبحِر، اأعاَد اهلُل ِمياَه الَبحِر َعَليِهْم. َواأّما َبُنو اإْسرائِيَل 
َفساُروا َعَلى اأْرٍض يابَِسٍة ِفي َوَسِط الَبحِر.

20َواأمَسَكْت َمرَيُم النَِّبيَُّة، اُأخُت هاُروَن، بِالدُّفِّ ِفي 

فُوِف َوالرَّقِص. َيِدها، َوَخَرَجْت كُلُّ النِّساِء َخلَفها بِالدُّ
21َوَغنَّْت َمرَيُم:

  » اُأَرنُِّم هلِل
َد ِجّداً. َُّه َتَمجَّ أن    لِ�

   األَقى بِالَفَرِس َوراِكِبِه اإلَى الَبحِر.«

أْحَمِر،  ال� الَبحِر  ِمَن  اإْسرائِيَل  َبِني  ُموَسى  22َوقاَد 

ْحراِء  َوساُروا اإلَى َصْحراِء ُشوٍر. ساُروا َثلاَثًة اأيّاٍم ِفي الصَّ
ِمْن َغيِر اأْن َيِجُدوا ماًء. 23َوِحيَن اأَتْوا اإلَى َمْنِطَقِة مارََّة، 
َُّه كاَن  أن لَْم َيسَتِطيُعوا اأْن َيشَرُبوا الماَء الَِّذي كاَن ِفيها لِ�

َيْت تِْلَك الَمْنِطَقُة »مارَّة.« ُمّراً. لَِذلَِك ُسمِّ
»ماذا  َوقالُوا:  ُموَسى  َعَلى  عُب  الشَّ َر  24َوَتَذمَّ

َسَنشَرُب؟«
َشَجَرًة،  اهلُل  َفاأراُه  اهلِل،  اإلَى  ُموَسى  25َفَصَرَخ 

َفُهناَك  َعذباً.  الماُء  َفصاَر  الماِء،  اإلَى  ُموَسى  َفَطَرَحها 
امَتَحَنُه. ب  َوُهناَك  لُِموَسى،  َوَوِصيًَّة  َفِريَضًة  َس اهلُل  اأسَّ
واَب اأماَمُه،  26َفقاَل لَُه: »اإْن اأَطعَت إلََهَك َوَعِمْلَت الصَّ

اأَضَع  لَْن  نِّي  َفاإ َفرائَِضُه،  َوَحِفظَت  لَِوصاياُه  َواسَتَمْعَت 

ب 25:15 وصّية ِلموسى . . . امتحنه. اأْو » . . . وصّية للّشعب 
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أمراِض الَِّتي َوَضْعُتها َعَلى ِمصَر،  َعَليَك اأيَّ َمَرٍض ِمَن ال�
ِّي اأنا اهلُل َشاِفيَك.« أن لِ�

اإيِليَم، َحيُث كاَن ُهناَك اْثنا َعَشَر  اإلَى  27َوَوَصلُوا 

نَْبعاً َوَسْبُعوَن نَخَلًة. َفَخيَُّموا ُهناَك بِجانِِب الماِء.

َوارَتَحلُوا ِمْن اإيِليَم، َواأَتى كُلُّ َبِني اإْسرائِيَل 16 
اإيِليَم  َبيَن  الواِقَعِة  ِسيَن،  َصْحراِء  اإلَى 
هِر  َوِسيناَء. كاَن َذلَِك ِفي الَيوِم الخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّ

الثّانِي أ َبعَد الُخُروِج ِمْن اأْرِض ِمصَر.
َر كُلُّ َبني اإْسرائِيَل َعَلى ُموَسى َوهاُروَن ِفي  2َوَتَذمَّ

ْحراِء. 3َوقاَل َبُنو اإْسرائِيَل لَُهما: »يا لَيَتنا ِمْتنا بَِيِد  الصَّ
قُُدوِر  اأْرِض ِمصَر، َحيُث كُنّا نَجِلُس بِجانِِب  اهلِل ِفي 

َبِع. َقْد اأحَضْرتُمانا اإلَى َهِذِه  اللَّحِم، َونَاأْكُُل ُخبزاً اإلَى الشَّ
عَب بِالُجوِع.« ْحراِء لَِتقُتلا الشَّ الصَّ

ِمَن  َعَليُكْم  ُخبزاً  »َساُأمِطُر  لُِموَسى:  اهلُل  4َفقاَل 

عُب ِمْن ُبُيوتِِهْم لَِيجَمُعوا حاَجَة  ماِء. َوَسَيخُرُج الشَّ السَّ
ُيِطيُعوَن  كانُوا  اإْن  َواأَرى  أمَتِحَنُهْم  لِ� بَِيوِمِه،  َيوٍم  كُلِّ 
ُزوَن  َشِريَعِتي اأْم ل�. 5َوِفي الَيوِم الّساِدِس، ِعْنَدما ُيَجهِّ
َطَعاَمُهْم، َسَيِجُدوَن اأنَّ لَديِهْم ِضعَف ما َيجَمُعونَُه ِفي 

اأيِّ َيوٍم اآَخَر.«
»ِفي  اإْسرائِيَل:  َبِني  لُِكلِّ  َوهاُروُن  ُموَسى  6َوقاَل 

اأْرِض ِمصَر.  ِمْن  اأخَرَجُكْم  اأنَّ اهلَل  َسُتْدِركُوَن  الَمساِء 
َركُْم  َتَذمُّ َسِمَع  َُّه  أن لِ� اهلَل  َمجَد  َسَتَرْوَن  باِح  الصَّ 7َوِفي 

ُروا َعَلينا؟« َعَليِه. َواأّما نَحُن َفَمْن نَُكوُن َكي َتَتَذمَّ
لَِتاأْكُلُوا ِفي  8َوقاَل ُموَسى: »َسُيعِطيُكُم اهلُل لَحماً 

َسِمَع  اهلَل  أنَّ  لِ� لَِتشَبُعوا،  باِح  الصَّ ِفي  َوُخبزاً  الَمساِء، 
ُروَن بِِه َعَليِه، َواأّما نَحُن َفَمْن نَُكوُن؟  َركُُم الَِّذي َتَتَذمَّ َتَذمُّ

ُركُْم لَيَس َعَلينا َبْل َعَلى اهلِل.« َتَذمُّ
اإْسرائِيَل:  َبِني  لُِكلِّ  »قُْل  لِهاُروَن:  ُموَسى  9َوقاَل 

َركُْم.‹« ›اقَتِرُبوا اإلَى اهلِل َفَقْد َسِمَع َتَذمُّ
10َوِحيَن َكلََّم هاُروُن كُلَّ َبني اإْسرائِيَل، الَتَفُتوا نَحَو 

حاِب. ْحراِء َفَراَأْوا َمجَد اهلِل ظاِهراً ِفي السَّ الصَّ
َر  َتَذمُّ َسِمْعُت  12»َقْد  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  11َوَكلََّم 

َبِني اإْسرائِيَل. قُْل لَُهْم: ›ِفي الَمساِء َسَتاأكُلُوَن لَحماً، 

بعد  اليهودي.  التقويم  اأيّار حسب  الثاني. شهر  الشهر  أ 1:16 

مرور شهر على رحلة بني اإسرائيل.

باِح َسَتشَبُعوَن ِمَن الُخبِز، َكي َتعِرفُوا اأنِّي اأنا  َوِفي الصَّ
إلَُهكُْم.‹«

َوَغطَِّت  لَوى  السَّ ُطُيوُر  اأَتْت  الَمساِء  13َوِفي 

باِح، كانَْت ُهناَك َطَبَقٌة ِمَن النََّدى  الُمَخيََّم. َوِفي الصَّ
َحوَل الُمَخيَِّم. 14َوِحيَن اخَتَفْت َطَبَقُة النََّدى، َظَهَرْت 
أْرِض. 15َفِحيَن َراأى َبنو  َطَبَقٌة َرِقيَقٌة ِمَن الَجِليِد َعَلى ال�
يَء قاَل َبعُضُهْم لَِبعٍض: »ما َهذا؟«  اإْسرائِيَل َهذا الشِّ
َُّهْم لَْم َيُكونُوا َيعِرفُوَن ما ُهَو. َفقاَل ُموَسى لَُهْم: »اإنَُّه  أن لِ�
الُخبُز الَِّذي اأعطاُه اهلُل لَُكْم لَِتاأكُلُوُه. 16َفَهذا ُهَو ما اأَمَر 
بِِه اهلُل: ›لَِيجَمْع كُلُّ واِحٍد ما َيسَتِطيُع اأكَلُه. اجَمُعوا 
الَِّذيَن  أْفراِد  ِمْلَء َسلَّةٍ ب لُِكلِّ واِحٍد، بَِحَسِب َعَدِد ال�

ِفي َخيَمِتِه.‹«
17َفَعِمَل َبنو اإْسرائِيَل بَِحَسِب َهذا الَكلاِم، َفَجَمَع 

َبعُضُهُم الَكِثيَر، َوَجَمَع َبعُضُهُم الَقِليَل. 18َوِحيَن قاُسوا 
َجَمُعوا  الَِّذيَن  اأنَّ  َوَجدوا  بِالِسلاِل،  الطَّعاِم  ّياِت  َكمِّ
َقليلاً  َجَمُعوا  َوالَِّذيَن  َعْن حاَجِتِهْم،  َيِفيُضوا  لَْم  َكِثيراً 
َحَسَب  واِحٍد  كُلُّ  َجَمَع  َفَقْد  َشيٌء.  َيْنُقْصُهْم  لَْم 

اْحِتياِجِه.
اإلَى  َشيئاً  ِمنُه  تُبُقوا  »ل�  لَُهْم:  ُموَسى  19َوقاَل 

َفَتَرَك  لُِموَسى،  َيسَتِمُعوا  لَْم  20لَِكنَُّهْم  باِح.«  الصَّ
باِح، َفَظَهَر ِفيِه ُدوٌد َواأنَتَن.  ِمنُه اإلَى الصَّ َبعُضُهْم َشيئاً 

ِحيَنِئٍذ، َغِضَب ُموَسى َعَليِهْم.
21َوِفي كُلِّ َصباٍح، كاَن كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم َيجَمُع 

َحراَرُة  كانَِت  َوِحيَن  ال�أكِل.  َعَلى  قُدَرتِِه  بَِحَسِب 
مِس َتزيُد، َيُذوُب الطَّعاُم. الشَّ

ِضعَف  َيجَمُعوَن  الّساِدِس  الَيوِم  ِفي  22َوكانُوا 

كُلُّ  َفجاَء  َفرٍد.  لُِكلِّ  َسلََّتْيِن  ِمْلَء  الُمعتاَدِة،  يَِّة  الَكمِّ
»َهذا  لَُهْم:  23َفقاَل  ُموَسى.  َواأخَبُروا  عِب  الشَّ ُرَؤساِء 
َسٍة  ُمَقدَّ راَحٍة  َيوُم  بُت،  السَّ ُهَو  ›َغداً  بِِه:  اهلُل  اأَمَر  ما 
هلِل. اخِبُزوا َقْدَر ما تُِريُدوَن، َواسِلُقوا َقْدَر ما تُِريُدوَن، 

باِح.‹« ى اإلَى الصَّ َواحَتِفُظوا بِما َيَتَبقَّ
ُموَسى،  اأَمَر  َكما  باِح  الصَّ َحتَّى  بِِه  24َفاْحَتَفُظوا 

َولَْم ُينِتْن َولَْم َيُكْن ِفيِه ُدوٌد. 25َوقاَل ُموَسى: »كُلُوُه 

ب 16:16 سّلة. حرفياً »ُعِمر.« َوِهَي وحدُة قياٍس للمكاييِل الجافِّة 

تُعاِدُل نحَو لتريِن َوثلاَثِة اأعشاِر اللتِر. )اأيضاً ِفي بقّيِة الفصِل(
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أنَّ الَيوَم َسبٌت هلِل. لَْن َتِجُدوُه الَيوَم ِفي الَحقِل.  الَيوَم، لِ�
َيوِم  الّسابِِع،  الَيوِم  ِفي  لَِكْن  اأيّاٍم،  ِستََّة  26َتجَمُعونَُه 

بِت، لَْن َتِجُدوُه.« السَّ
لَِيجَمُعوا  النّاِس  َبعُض  َخَرَج  الّسابِِع  الَيوِم  27َوِفي 

، لَِكنَُّهْم لَْم َيِجُدوا. الَمنَّ
اإطاَعَة  َترفُُضوَن  َمَتى  »اإلَى  لُِموَسى:  اهلُل  28َوقاَل 

بَت،  السَّ اأعطاكُُم  اهلَل  اإنَّ  29ها  َوَشرائِِعي؟  َوصاياَي 
لَِيوَميِن ِفي الَيوِم الّساِدِس.  َولَِهذا َفُهَو ُيعِطيُكْم َطعاماً 
َعَلى كُلِّ واِحٍد ِمنُكْم اأْن َيبَقى ِفي الَبيِت. ل� َيخُرْج 

اأَحٌد ِمْن َمكانِِه ِفي الَيوِم الّسابِِع.«
ى َبنو  عُب ِفي الَيوِم الّسابِِع. 31َوَسمَّ 30َفاْسَتراَح الشَّ

.« أ َوُهَو ُيشِبُه ُبُذوَر الُكزَبَرِة،  اإْسرائِيَل َذلَِك الطَّعاَم »َمنَّ
َولَونُُه اأْبَيُض، َوَطعُمُه َكَكعٍك بِالَعَسِل. 32َوقاَل ُموَسى: 
الَمنِّ  ِمَن  َسلٍَّة  بِِملِء  ›اْحَتِفُظوا  بِِه:  اهلُل  اأَمَر  ما  »َهذا 
أجِل اأجيالُِكْم ِفي الُمسَتقَبِل، لَِكي َيَروا الُخبَز الَِّذي  لِ�
ْحراِء ِحيَن اأخَرجُتُكْم ِمْن  اأعَطيُتُه لَُكْم لَِتاأكُلُوُه ِفي الصَّ

اأْرِض ِمصَر.‹«
 ، 33َوقاَل ُموَسى لِهاُروَن: »ُخْذ ِملَء َسلٍَّة ِمَن الَمنِّ

ِفي  أجيالُِكْم  لِ� بِِه  لِلاحِتفاِظ  اهلِل  َحضَرِة  ِفي  َوَضْعُه 
الُمسَتقَبِل.«

لِِحفِظِه  هاَدِة  الشَّ َصْنُدوِق  اأماَم  هاُروُن  34َفَوَضَعُه 

َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.
اأْن  اإلَى  َسَنًة،  أرَبِعيَن  لِ� الَمنَّ  اإْسرائِيَل  َبنو  35َواأَكَل 

جاُءوا اإلَى اأْرٍض َمسُكونٍَة. اأَكلُوا الَمنَّ اإلَى اأْن اأَتْوا اإلَى 
لَِّة نَْحَو ُعْشِر  ُحُدوِد اأْرِض َكنعاَن. 36َوكاَن َحجُم السَّ

ِة. ب الُقفَّ

ماٌء من الّصخرة

َوساَفَر َجِميُع َبني اإْسرائِيَل ِمْن َصْحراِء ِسيَن 17 
َعَلى َمراِحَل، َكما قاَل اهلُل لَُهْم. َوَخيَُّموا 

أ 31:16 َمّن. تشبه العبارة العبرية »ما هذا.«

»حجم  القّفة. حرفياً  السّلة نحو عشر  حجم  ب 36:16 

يفُة ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجاَفِة تعادُل  يفة.« َوال�إ الُعِمِر نحو عشر ال�إ
نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.

ِفي َمْنِطَقِة َرِفيِديَم، لَِكْن لَْم َيُكْن ُهناَك ماٌء لَِيشَرُبوا. 
ماًء  لَُه: »اأعِطنا  َوقالُوا  ُموَسى،  َمَع  عُب  الشَّ 2َفَتجاَدَل 

تُخاِصُمونَِني؟  »لِماذا  لَُهْم:  ُموَسى  َفقاَل  لَِنشَرَب.« 
ُبوَن َصبَر اهلِل؟« لِماذا تَُجرِّ

ُروا َعَلى ُموَسى َوقالُوا: »لِماذا  3لَِكنَُّهْم َعِطُشوا َوَتَذمَّ

َوماِشَيَتنا  َواأول�َدنا  نَحُن  لَِتقُتَلنا  ِمصَر،  ِمْن  اأخَرْجَتنا 
بِالَعَطِش؟«

بَِهذا  اأفَعُل  َوقاَل: »ماذا  اهلِل  اإلَى  ُموَسى  4َفَصَرَخ 

عِب؟ اإنَُّهْم َيكاُدوَن َيرُجُمونَِني.« الشَّ
عِب، َوُخْذ  5َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُمرَّ ِمْن اأماِم الشَّ

الَِّتي  بَِيِدَك َعصاَك  اإْسرائِيَل. َوُخْذ  َمعَك َبعَض ُشُيوِخ 
َضَرْبَت بِها نَْهَر النِّيَل، َواْذَهْب. 6َساأِقُف اأماَمَك ُهناَك 
خَرَة،  الصَّ َتضِرُب  َفِحيَن  ُحوِريَب. ج  َصخَرِة  َعَلى 
ُموَسى  َفَفَعَل  عُب.«  الشَّ لَِيشَرَب  ماٌء  ِمنها  َسَيخُرُج 
ةَ د  َذلَِك اأماَم ُشُيوِخ اإْسرائِيَل. 7َوَدعا الَمكاَن بِاْسِم »َمسَّ
َوبَِسَبِب  هلِل  اإْسرائِيَل  َبني  ُمخاَصَمِة  بَِسَبِب  َوَمِريَبَة« ه 
ِفي  يهوه و  كاَن  اإْن  »لَِنَر  قالُوا:  اإْذ  لَِصبِرِه،  َتجِرَبِتِهْم 

َوَسِطنا اأْم ل�؟«

الحرُب َمَع عماِليق
8َواأَتْت َقِبيَلُة َعمالِيَق لُِمحاَرَبِة اإْسرائِيَل ِفي َرِفيِديَم. 

9َفقاَل ُموَسى لَِيُشوَع: »اخَتْر ِرجال�ً، َواخُرْج حاِرْب 

التَّلَِّة َوَعصا  ِة  ِقمَّ َعَلى  اأنا َغداً  َوَساأِقُف  َقِبيَلَة َعمالِيَق. 
لَُه،  اهلِل ِفي َيِدي.« 10َفَعِمَل َيُشوُع َكما قاَل ُموَسى 
َوُحوُر  َوهاُروُن  ُموَسى  َوَصِعَد  َعمالِيَق.  َقِبيَلَة  َفحاَرَب 
ِة التَّلَِّة. 11َوِحيَن كاَن ُموَسى َيرَفُع َيَديِه، كاَن  اإلَى ِقمَّ
َيَديِه، كاَن َعمالِيُق  ُينِزُل  َوِحيَن كاَن  َينَتِصُر.  اإْسرائِيُل 

َينَتِصُر.
َوُحوُر  هاُروُن  اأَخَذ  ُموَسى،  َيدا  َتِعَبْت  12َوِحيَن 

الَحَجِر.  َعَلى  ُموَسى  َفَجَلَس  َتْحَتُه.  َوَوَضعاُه  َحَجراً 

ج 6:17 حوريب. نفسه جبل سيناء.

ة. معناه »تجربة.« د 7:17 مسَّ

ه 7:17 َمريَبة. معناه »مخاصمة.«

و 7:17 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َواأْسَنَد هاُروُن َوُحوُر َيَديِه، كُلُّ واِحٍد ِمْن ِجَهٍة. َفَظلَّْت 
َيُشوُع  13َوَهَزَم  مِس.  الشَّ ُغُروِب  اإلَى  ثابَِتَتيِن  َيداُه 

يِف. َعمالِيَق َوَشعَبُه بَِحدِّ السَّ
ِفي  كَرى  لِلذِّ َهذا  »اكُتْب  لُِموَسى:  اهلُل  14َوقاَل 

اأَثٍر  كُلَّ  ›َساُأل�ِشي  َيُشوَع:  َمسَمِع  َعَلى  َوقُْل  ِكتاٍب، 
ماِء.‹« لَِقِبيَلِة َعمالِيَق ِمْن َتْحِت السَّ

راَيِتي.«  »يهوه  َوَدعاُه  َمذَبحاً،  ُموَسى  15َوَبَنى 

16َوقاَل: »اأرَفُع َيَديَّ نَحَو َعرِش اهلِل َواُأقِسُم: َسُيحاِرُب 

أَبِد.« اهلُل َقِبيَلَة َعمالِيَق اإلَى ال�

َنِصيَحُة َيْثُرون

َوَسِمَع َيثُروُن كاِهُن ِمدياَن، َحُمو ُموَسى، 18 
َواإْسرائِيَل  لُِموَسى  اهلُل  َعِمَلُه  ما  كُلِّ  َعْن 

َشعِبِه، َوَكيَف اأنَّ اهلَل اأخَرَجُهْم ِمْن ِمصَر.
وَرَة  ِصفُّ اْبَنَتُه  ُموَسى،  َحُمو  َيثُروُن،  2َفاْصَطَحَب 

اأبيها.  اإلَى  اأرَسَلها  َقْد  ُموَسى  َوَكاَن  ُموَسى.  َزوَجَة 
أنَّ ُموَسى  3َوجاَء َمَعها اْبناها. اْسُم اأَحِدِهما ِجْرُشوُم، أ لِ�

آَخِر  ال� 4َواْسُم  َغِريَبٍة،«  اأْرٍض  ِفي  َغريباً  قاَل: »كُنُت 
أنَّ ُموَسى قاَل: »اإلَُه اأبِي ُهَو ُمِعيِني، َوَقْد  األِيعاَزُر، ب لِ�
اأنَقَذنِي ِمْن َسيِف ِفرَعْوَن.« 5َوَذَهَب َيثُروُن َحُمو ُموَسى 
ْحراِء،  الصَّ اإلَى  ُموَسى  اإلَى  َوَزوَجِتِه  ُموَسى  اْبَني  َمَع 
اإلَى  6َواأْرَسَل  اهلِل. ج  َجَبِل  قُرَب  ُمَخيِّماً  كاَن  َحيُث 
ُموَسى َرُسول�ً َيُقوُل لَُه: »اأنا َيثُروُن َحُموَك اأَتْيُت اإلَيَك 

َمَع َزوَجِتَك َواْبَنيَك.«
7َفَخَرَج ُموَسى لِِلقاِء َحِميِه، َوانَحَنى َوَقبََّلُه. َوَبْعَد 

آَخِر، َدَخلا الَخيَمَة. 8َوَرَوى  اأْن َسلََّم كُلُّ ِمْنُهما َعَلى ال�
أجِل  ُموَسى لَِحِميِه كُلَّ ما َعِمَلُه اهلُل لِِفرَعوَن َولِِمصَر لِ�
يِق الَِّذي واَجَهُه َبُنو اإْسرائِيَل ِفي  َبِني اإْسرائِيَل، َوكُلَّ الضِّ

الطَِّريِق، َوَكيَف اأنَقَذُهُم اهلُل.
لَِبِني  اهلُل  َعِمَلُه  الَِّذي  الَخيِر  بُِكلِّ  َيثُروُن  9َفَفِرَح 

10َوقاَل  الِمْصريّيَن.  اأْيِدي  ِمْن  اأنَقَذُهْم  اإْذ  اإْسرائِيَل 
َيْثُروُن:

أ 3:18 جرُشوم. يشبه كلمات عبرية معناها »غريٌب هناك.«

ب 4:18 أليعاَزر. معناه »اإلهي يؤاآزر، اأي ُيعين.«

ج 5:18 جبل اهلل. جبل سيناء الّذي هو اأيضاً جبل حوريب.

  » ُمباَرٌك اهلُل الَِّذي اأنَقَذكُْم ِمْن اأْيِدي الِمْصِريّيَن
   َوِمْن َيِد ِفرَعْوَن،

عَب ِمْن َتَسلُِّط الِمصِريِّيَن.    اأنَقَذ الشَّ
آَن ِصرُت اأعِرُف اأنَّ يهوه د اأعَظُم ِمْن كُلِّ  11  ال�  

آلَِهِة، ال�
َُّه اأنَقَذ َشعَبُه ِمْن َتَسلُِّط ِمصَر، أن    لِ�

   ِحيَن َظَلَمُهُم الِمصِريُّوَن.«

هلِل.  َوَقرابيَن  َذبيَحًة  ُموَسى  َحُمو  َيثُروُن  َم  12َوَقدَّ

َواأَتى هاُروُن َوكُلُّ ُشُيوِخ اإْسرائِيَل َواأَكلُوا َمعاً َمَع َحِمي 
ُموَسى ِفي َحْضَرِة اهلِل.

13َوِفي الَيوِم التّالِي، َجَلَس ُموَسى لَِيْنُظَر ِفي َقضايا 

باِح  الصَّ ِمَن  ُموَسى  َحوَل  عُب  الشَّ َوَوَقَف  عِب.  الشَّ
كاَن  ما  كُلَّ  ُموَسى  َحُمو  َراأى  14َفَلّما  الَمساِء.  اإلَى 
عِب، قاَل: »ماذا َتْفَعُل؟ لِماذا َتجِلُس  ُموَسى َيعَملُُه لِلشَّ
باِح  الصَّ ِمَن  َحولََك  النّاِس  َهُؤل�ِء  كُلُّ  َوَيِقُف  َوحَدَك 

اإلَى الَمساِء؟«
لِيساألُوا  اإلَيَّ  ياأتُوَن  لَِحِميِه: »اإنَُّهْم  ُموَسى  15َفقاَل 

اهلِل. 16َوِحيَن َيُكوُن َبيَنُهْم ِخلاٌف، َياأتُوَن اإلَيَّ ل�أحُكَم 
فُُهْم بَِفرائِِض اهلِل َوَشرائِِعِه.« َبيَن الُمَتخاِصِميَن، َواُأَعرِّ

الَِّذي  َهذا  َجيِّداً  »لَيَس  ُموَسى:  َحُمو  17َفقاَل 

أنَّ َهذا الَعَمَل  عِب، لِ� َتفَعلُُه. 18َهذا ُمنِهٌك لََك َولِلشَّ
َوحَدَك.  بِِه  الِقياَم  َتسَتِطيُع  َول�  َعَليَك،  ِجّداً  َصعٌب 
َيُكوَن  اأْن  َواُأَصلِّي  َساأنَصُحَك   . اإلَيَّ اسَتِمْع  آَن  19َوال�

ِخلافاتِِهْم  ْم  َوَقدِّ عِب،  لِلشَّ اهلِل  ُمَمثَِّل  كُْن  َمَعَك.  اهلُل 
الَفرائَِض  تَُعلَِّمُهُم  اأْن  20َتسَتِطيُع  اهلِل.  اإلَى  َوَقضاياُهْم 
أْعماَل  َفُهُم الطَِّريَق الَِّذي َيسلُُكونَُه، َوال� رائَِع َواأْن تَُعرِّ َوالشَّ

الَِّتي َيْعَملُونَها.
ُشَرفاَء َيخافُوَن  عِب ِرجال�ً  الشَّ ِمَن  اْخَتْر  21»لَِكِن 

عِب قاَدَة  َنُهْم َعَلى الشَّ اهلَل، اُأَمناَء َيكَرُهوَن الرِّشَوَة، َفُتَعيِّ
اُألُوٍف َوِمئاٍت َوَخماِسيَن َوَعَشراٍت. 22َيْنُظُر القاَدُة ِفي 
الَكِبيَرَة  الَقضايا  لُوَن  َفُيَحوِّ الَوقِت.  عِب كُلَّ  الشَّ َقضايا 
ِغيَرُة َفَيْحُكُموَن ِفيها بِاأنُفِسِهْم.  اإلَيَك. َواأّما الَقضايا الصَّ

د 11:18 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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أْعباَء َمَعَك. َُّهْم َسَيحِملُوَن ال� أن ُل َهذا َعَمَلَك ل� َسُيَسهِّ
َتِصيُر  بَِعَمِلِه،  اهلُل  َواأوصاَك  َهذا،  َعِملَت  23»اإْن 

قاِدراً َعَلى احِتماِل الَعَمِل. َوَسَيذَهُب َهُؤل�ِء النّاُس اإلَى 
ُبُيوتِِهْم بَِسلاٍم.«

24َفاْسَتَمَع ُموَسى لَِحِميِه َوَعِمَل ما قاَل. 25فاختاَر 

قاَدًة  َوَعيََّنُهْم  اإْسرائِيَل،  َبِني  كُلِّ  ِمْن  ُشَرفاَء  ِرجال�ً 
َوَعَشراٍت.  َوَخماِسيَن  َوِمئاٍت  اُألُوٍف  ُرَؤساَء  عِب،  لِلشَّ
الَوقِت،  كُلَّ  عِب  الشَّ َقضايا  ِفي  َيْنُظُروَن  26َفكانُوا 

ْعَبَة اإلَى ُموَسى، َبيَنما َيحُكُموَن  َفُيحِضُروَن الَقَضايا الصَّ
ِغيَرِة. ُهْم ِفي الَمشاِكِل الصَّ

َع ُموَسى َحماُه، َفَعاَد اإلَى اأْرِضِه. 27ثُمَّ َودَّ

َعهُد اهلِل َمَع إْسراِئيل

َبِني 19  ُخُروِج  َبعَد  الثّالِِث  هِر  الشَّ نَِهاَيِة  ِفي 
َصْحراِء  اإلَى  َوَصلُوا  ِمصَر،  ِمْن  اإْسرائِيَل 
َصْحراِء  اإلَى  َواأَتْوا  َرِفيِديَم،  ِمْن  ارَتَحلُوا  2َفَقِد  ِسيناَء. 
ِسيناَء، َوَخيَُّموا ُهناَك. َوَبيَنما كاَن َبُنو اإْسرائِيَل ُمَخيِِّميَن 
اهلُل  َفَدعاُه  الَجَبِل،  اإلَى  ُموَسى  3َصِعَد  الَجَبِل،  ُمقابَِل 
ِمَن الَجَبِل َوقاَل: »َهذا ما َتُقولُُه لَِبيِت َيعُقوَب، َوتُْخِبُر 
ا  بِِه َبني اإْسرائِيَل: 4›َقْد َراأيُتْم ما َعِمْلُتُه بِالَمْصِرييَن. اأمَّ
 . اإلَيَّ َواأحَضْرتُُكْم  النُُّسوِر  اأجِنَحِة  َفَحَمْلُتُكْم َعَلى  اأنُْتْم 
َسُتصِبُحوَن  َعهِدي،  َوَحِفظُتْم  اأَطعُتُمونِي  اإْن  آَن،  5َوال�

أْرَض كُلَّها لِي.  أنَّ ال� ُعوِب، لِ� َكنزاً لِي ِمْن َبيِن كُلِّ الشُّ
َسًة.‹ أ َهذا ما  ًة ُمَقدَّ 6َسَتِصيُروَن لِي َممَلَكَة َكَهَنٍة، َواُأمَّ

َتُقولَُه لَِبِني اإْسرائِيَل.«
عِب، َواأخَبَرُهْم بُِكلِّ  7َفاْسَتدَعى ُموَسى ُشُيوَخ الشَّ

الَكلاِم الَِّذي اأَمَرُه اهلُل بِِه.
عُب َمعاً َوقالُوا: »َسَنفَعُل كُلَّ ما قالَُه  8َفاأجاَب الشَّ

اهلُل.«

اهلُل  9َفقاَل  عِب.  الشَّ بَِجواِب  اهلَل  ُموَسى  َوَبلََّغ 
عُب  لُِموَسى: »َساآتِي اإلَيَك ِفي َسحاَبٍة َكِثيَفٍة لَِيسَمَع الشَّ
ِحيَن اأَتَكلَُّم َمَعَك َفَيِثُقوا بَِك َدائِماً.« َواأخَبَر ُموَسى اهلَل 

عِب. بَِكلاِم الشَّ
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ْسُهُم  عِب َوَقدِّ 10َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »اْذَهْب اإلَى الشَّ

يَن  الَيوَم َوَغداً، َوُمْرُهْم بَِغسِل ثِيابِِهْم. 11َفلَيُكونُوا ُمسَتِعدِّ
أنَّ اهلَل َسَيْنِزُل ِفي الَيوِم الثّالِِث اأماَم  ِفي الَيوِم الثّالِِث، لِ�

عِب َعَلى َجَبِل ِسيناَء. كُلِّ الشَّ
عِب َحوَل الَجَبِل، َوقُْل  12»لَِكْن َضْع ُحُدوداً لِلشَّ

لَُهْم: ›احَذُروا ال�ْقِتراَب ِمَن الَجَبِل اأْو لَْمِسِه. َفُكلُّ َمْن 
اأْن  َينبِغي  ل�  الُحُدوَد،  َيَتَعدَّى  13َفَمْن  ُيقَتُل.  َيلِمُسُه 
َيْلِمَسُه اأَحٌد بَِيِدِه، َبْل ُيرَجَم اأْو ُيرمى بَِسْهٍم. َسواٌء اأكاَن 
اإنساناً اأْم َحيواناً، ل� َيِعيَش!‹ لَِكْن ِحيَن ُيضَرُب بِالُبوِق 

ُعوُد اإلَى الَجَبِل.« نََغَمًة َطِويَلًة، ُيمِكُنُهُم الصُّ
َس  َوَقدَّ عِب،  الشَّ اإلَى  الَجَبِل  ِمَن  ُموَسى  14َفَنَزَل 

عُب ثِياَبُهْم. عَب، َوَغَسَل الشَّ الشَّ
يَن  ُمسَتِعدِّ »كُونُوا  عِب:  لِلشَّ ُموَسى  15َوقاَل 

َذلَِك  تَُعاِشُروا نَِساَءكُْم َحتَّى  الثّالِِث، َول�  الَيوِم  أجِل  لِ�
الِحيِن.«

16َوِفي َصباِح الَيوِم الثّالِِث، كاَن ُهناَك َرعٌد َوَبرٌق 

ُمرَتِفٌع.  ُبوٍق  َوَصوُت  الَجَبِل،  َعَلى  َكِثيٌف  َوَسحاٌب 
عِب الَِّذي كاَن ِفي الُمَخيَِّم. 17َواأخَرَج  فارَتَعَد كُلُّ الشَّ
عَب ِمَن الُمَخيَِّم لِِلقاِء اهلِل، َفَوَقُفوا ِفي اأسَفِل  ُموَسى الشَّ
خاِن،  بِالدُّ ُمَغطًَّى  كُلُُّه  ِسيناَء  َجَبُل  18َوكاَن  الَجَبِل. 
أنَّ اهلَل نََزَل َعَليِه ِفي ناٍر. َوَصِعَد الدُّخاُن ِمَن الَجَبِل  لِ�
ٍة. 19َواسَتَمرَّ  َكُدخاِن الُفرِن. َوكاَن كُلُّ الَجَبِل َيهَتزُّ بُِقوَّ
َصوُت الُبوِق بِال�رتِفاِع، َبيَنما كاَن ُموَسى َيَتَكلَُّم َواهلُل 

ُيِجيُبُه بَِصوٍت َكَصوِت الرَّعِد.
ِة َجَبِل ِسيناَء، َوَدعا ُموَسى اإلَى  20َونََزَل اهلُل َعَلى ِقمَّ

ِة الَجَبِل. َفَصِعَد ُموَسى. ُعوِد اإلَى ِقمَّ الصُّ
لَِئّلا  عَب  الشَّ ِر  َوَحذِّ »انِزْل  لُِموَسى:  اهلُل  21َوقاَل 

لَِينُظُروا، َفَيسُقَط َكِثيُروَن َموَتى.  َيقَتِحُموا َمْحَضَر اهلِل 
ُسوا  َفْلُيَقدِّ اهلِل،  اإلَى  َيقَتِرُبوَن  الَِّذيَن  الَكَهَنةُ ب  22َحتَّى 

اأنُفَسُهْم لِِلقائِي لَِئّلا اأقِضَي َعَليِهْم.«
عُب اأْن َيْصَعَد  23َوقاَل ُموَسى هلِل: »ل� َيسَتِطيُع الشَّ

ْرَتُهْم بَِنفِسَك َفُقلَت: ›َضْع  ََّك َحذَّ أن اإلَى َجَبِل ِسيناَء، لِ�
ْسُه.‹« ُحُدوداً َحوَل الَجَبِل َوَقدِّ

عب. ب 22:19 الكهنة. ربما المقصود هنا اأْبكار الشَّ
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َوهاُروُن  اصَعْد  ثُمَّ  »انِزْل  لُِموَسى:  اهلُل  24َوقاَل 

ُعوِد  بِالصُّ عَب  الشَّ اأِو  لِلَكَهَنِة  َتْسَمْح  ل�  لَِكْن  َمَعَك. 
25َفَنَزَل  اهلُل.«  َيقَتِحَمُهُم  لَِئّلا  اهلِل،  َمْحَضِر  ل�ْقِتحاِم 

عِب َوقاَل لَُهْم َذلَِك. ُموَسى اإلَى الشَّ

الَوصايا الَعْشر

َوَتَكلََّم اهلُل بُِكلِّ َهذا الَكلاِم َفقاَل: 2»اأنا 20 
إلَُهَك الَِّذي اأْخَرَجَك ِمْن اأْرِض ِمصَر، ِمْن 

َبْيِت الُعُبوِديَِّة.

3»ل� َتْعُبْد اآلَِهًة اُأْخَرى َمِعي.

4»ل� َتصَنْع لَِنفِسَك َتمثال�ً بِاأيِّ َشكٍل ِمّما 

أْرِض ِمْن  ماواِت ِمْن َفوُق، اأْو َعَلى ال� ِفي السَّ
أْرِض. 5ل�  ال� ِمْن َتحِت  الماِء  اأْو ِفي  َتحُت، 
ِّي اأنا إلََهَك اإلٌَه َغيُّوٌر.  أن َتسُجَد لَها اأْو َتعُبَدها، لِ�
آباِء ِفي اأول�ِدِهْم َواأْحَفاِدِهْم  اأْحِسُب َخطايا ال�
َواأول�ِد اأْحفاِدِهُم ِمَن الَّذيَن ُيبِغُضونَِني. 6لَِكنِّي 
اُأحِسُن لِلَّذيَن ُيِحبُّونَِني َوَيحَفُظوَن َوصاياَي اإلَى 

ألِف. الِجيِل ال�
أنَّ اهلَل لَْن  7»ل� َتْنِطْق بِاْسِم إلَِهَك َعَبثاً، لِ�

ُيَبرَِّئ َمْن َيْنِطُق بِاْسِمِه َعَبثاً.
ْصُه هلِل. 9َتعَمُل  بِت َوَخصِّ 8»َتَنبَّْه لَِيوِم السَّ

اأْعماٍل.  ِمْن  َعَليَك  َما  ِفيها  تُْنِهي  اأيّاٍم  ِستََّة 
راَحٌة،  اأْي  َسبٌت،  َفُهَو  ابُِع  السَّ الَيوُم  10َواأّما 

اإْكراماً إللَِهَك. َفلا َتعَمْل اأيَّ َعَمٍل ِفيِه، ل� اأنَت 
َول� اْبُنَك َول� اْبَنُتَك َول� َعْبُدَك َول� جاِرَيُتَك، 
َول� َحيواناتَُك، َول� الَغِريُب الُمِقيُم ِفي ُمُدنَِك. 
أْرَض َوالِبحاَر َوكُلَّ ما  ماَء َوال� 11فَاهلُل َخَلَق السَّ

ِفيها ِفي ِستَِّة اأيّاٍم، َواسَتراَح ِفي الَيوِم الّسابِِع. 
َسُه. لَِهذا باَرَك اهلُل الَيوَم الّسابَِع َوَقدَّ

12»اأكِرْم اأباَك َواُأمََّك، لَِكي َيُطوَل ُعْمُرَك 

أْرِض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهَك لََك. َعَلى ال�
13»ل� َتْقُتْل.

14»ل� َتْزِن.

15»ل� َتْسِرْق.

16»ل� َتْشَهْد َعَلى َصاِحِبَك ُزوراً.

َتْشَتِه  َول�  َصاِحِبَك،  َبيَت  َتْشَتِه  17»ل� 

َزوَجَتُه اأْو َعبَدُه اأْو جاِرَيَتُه اأْو َثوَرُه اأْو ِحماَرُه، 
اأْو اأيَّ َشيٍء َيُخصُّ صاِحَبَك.«

عِب ِمَن اهلل َخوُف الشَّ
الَِّذي  خاَن  َوالدُّ َوالَبرَق  الرَّعَد  عُب  الشَّ 18َوَراأى 

عُب  الشَّ فارَتَعَد  الُبوِق.  َصوَت  َوَسِمُعوا  الَجَبِل،  َعَلى 
اأنَْت  َوَوَقُفوا ِمْن َبِعيٍد 19َوقالُوا لُِموَسى: »َتَكلَّْم  َخوفاً 
لَِئّلا  اإلَينا  َيَتَكلََّم  ل�  اأْن  هلِل  قُْل  لَِكْن  َفَنسَمُعَك.  اإلَينا 

نَُموَت.«
أنَّ اهلَل َقْد  عِب: »ل� َتخافُوا، لِ� 20َوقاَل ُموَسى لِلشَّ

جاَء لَِيمَتِحَنُكْم، َكي َتهاُبوُه َول� تُخِطُئوا.«
َفاقَتَرَب  ُموَسى  َواأّما  َبِعيٍد،  ِمْن  عُب  الشَّ 21َفَوَقَف 

حاَبِة الَكِثيَفِة الَِّتي كاَن اهلُل ِفيها. 22َوقاَل اهلُل  اإلَى السَّ
َقْد  اإنَِّني  ›َها  اإْسرائِيَل:  لَِبِني  َتُقولُُه  ما  لُِموَسى: »َهذا 
اآلَِهًة  ماِء. 23َفلا َتصَنُعوا لَُكْم  َتَكلَّْمُت َمَعُكْم ِمَن السَّ
َتصَنُعوها  َول�  َمِعي،  لَِتعُبُدوها  َهِب  الذَّ اأِو  ِة  الِفضَّ ِمَن 

أنُفِسُكْم.‹ لِ�
بائَِح  24»اْصَنْع لِي َمْذَبحاً ِمْن تَُراٍب، َواْذَبْح َعَليِه الذَّ

لاِم ِمْن َغَنِمَك َوَبَقِرَك. افَعْل  الّصاِعَدةَ أ َوَتقِدماِت السَّ
اإلَيَك  ُدُه لِِذْكِر اْسِمي. َفاآتِي  َذلَِك ِفي كُلِّ َمكاٍن اُأَحدِّ

َواُأباِركَُك.
25»َواإْن َصَنعَت لِي َمذَبحاً ِمْن ِحجاَرٍة، فاْبِنِه ِمْن 

ْزِميَل  ال�إ اسَتخَدْمَت  اإِن  ْزميٍل.  بِاإ َذْب  تُشَّ لُْم  ِحجاَرٍة 
لَِئّلا  ُسلٍَّم  َعَلى  َمذَبِحي  اإلَى  َتصَعْد  26َول�  ُسها.  تَُنجِّ

َينَكِشَف ُعْرُيَك.«

ُمعاَمَلُة الَعِبيد

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »َهِذِه ِهَي الَشرائِِع الَِّتي 21 
ْعِب: تُعِلُنها لِلشَّ

لِِستِّ  َفْلَيخِدْمَك  ِعبرانِّياً،  َعبداً  َتشَتِري  2»ِحيَن 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  الّصاِعَدة.  باِئَح  الذَّ أ 24:20 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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َنِة الّسابَِعِة تُطِلُقُه ُحّراً ِمْن ُدوِن  َسَنواٍت. لَِكْن ِفي السَّ
اأْن َيْدَفَع َشيئاً. 3اإْن كاَن اأعَزَب ِحيَن اشَتَريَتُه، َيخُرُج 
4اإْن  َمَعُه.  َزوَجُتُه  َتخُرُج  جاً،  ُمَتَزوِّ كاَن  َواإْن  َوحَدُه. 
َجُه َسيُِّدُه اْمراأًة َواأنَجَبْت لَُه َبِنيَن َوَبناٍت، َفاإنَّ الَمراأَة  َزوَّ

أول�َد َيُكونُوَن لَِسيِِّدِهْم، اأّما ُهَو َفَيخُرُج َوحَدُه. َوال�
5»َفاإْن قاَل الَعبُد: ›اُأِحبُّ َسيِِّدي َوَزوَجِتي َواأول�ِدي، 

ُمُه َسيُِّدُه اإلَى الُقضاِة، أ َوُيوِقُفُه  َولَْن اأخُرَج ُحّراً.‹ 6ُيَقدِّ
في الباِب اأْو قائَِمِتِه، َوَيثُقُب اُأُذنَُه بِِمثَقٍب، َفَيُكوُن َعَلى 

أَبِد. الَعبِد اأْن َيخِدَمُه اإلَى ال�
ُر  َتَتَحرَّ ل�  نَّها  َفاإ َكجاِرَيٍة،  اْبَنَتُه  َرُجٌل  باَع  7»اإذا 

كُوُر. 8اإْن لَْم تُْرِضي  ُر بِها الَعِبيُد الذُّ بِالطَّريَقِة الَِّتي َيَتَحرَّ
أَحِد اأَقاِربِها اأْن  َسيَِّدها الَِّذي اْشَتراها لَِنفِسِه، َيْسَمُح ل�
َيْفِدَيها. ل� َيِحقُّ لَُه اأْن َيِبيَعها لِواِحٍد ِمْن َشعٍب َغِريٍب، 

َُّه َغَدَر بِها. أن لِ�
َجها ِمِن اْبِنِه، َينَبِغي اأْن ُيعاِمَلها َكاْبَنِتِه. ْن َزوَّ 9»َفاإ

َج اْمراأًة اُأْخَرى، َفلا ُيَقلُِّل ِمْن  ْن اأْبقاها َوَتَزوَّ 10»َفاإ

ْن لَْم َيعَمْل  وِجيَِّة. 11َفاإ َطعاِمها اأْو ثِيابِها اأْو ُحُقوِقها الزَّ
ًة ِمْن ُدوِن  لَها اأَحَد َهِذِه الَخياراِت الثَّلاَثَة، َتخُرُج ُحرَّ

ِفدَيٍة.

رب الَقتُل َوالضَّ
12»َمْن َضِرَب َشْخصاً َوَقَتَلُه، ُيقَتُل َقتلاً. 13لَِكْن 

نِّي  َفاإ بَِيديِه،  َذلَِك  اهلُل  اأتاَح  َبْل  َقتَلُه،  ْد  َيَتَعمَّ لَْم  اإْن 
َساُأعِطيِه َمكاناً لَِيهُرَب اإلَيِه. 14لَِكْن اإْن َغَدَر َرُجٌل جاَرَه 
َوَقَتَلُه بَِمكٍر، ُيمِكُنَك اأْن َتاأُخَذُه َوَتقُتَلُه َحتَّى لَِو اْحَتَمى 

بَِمذَبِحي.
ُه، ُيقَتُل َقتلاً. 15»َمْن َيضِرُب اأباُه اأْو اُأمَّ

اأباَعُه  َسواٌء  َقتلاً.  ُيقَتُل  اإنساناً،  َيخِطُف  16»َمْن 

اأِم احَتَفَظ بِِه.
ِه، ُيقَتُل. 17»َمْن َينِطُق بَِلعَنٍة ِضدَّ اأبِيِه اأْو اُأمِّ

بَِقبَضِة  اأْو  بَِحَجٍر  اآَخَر  َرُجلاً  َرُجٌل  َضَرَب  18»اإْن 

َيِدِه َبيَنما كانا َيَتشاَجراِن، َولَْم َيُمِت الرَُّجُل الَمضُروُب 

مبدوءاً  لكن  »اإيلوهيم«  ال�سم  لفظ  هي  القضاة. حرفياً  أ 6:21 

على غير العادة بحرف التعريف. وقد تعني الكلمة هنا اهلل بصفته 
القاضي على الخليقة.

ِفي  َوساَر  نََهَض  ْن  19َفاإ الِفراِش،  َطِريَح  صاَر  لَِكنَُّه 
َضُه  اُأ، لَِكنَُّه ُيَعوِّ الخاِرِج َعَلى َعصاُه، َفاإنَّ الّضاِرَب َسَيَتَبرَّ
َعِن الَوقِت الَِّذي َيَتعاَفى الرَُّجُل الَمضُروُب ِفيِه، َوَيْدَفُع 

َتكالِيَف ِعلاِج الرَُّجِل.
20»اإْن َضَرَب َرُجٌل َعبَدُه اأْو جاِرَيَتُه بَِعصاً، َفماَت 

نَُّه ُيَغرَُّم. 21لَِكْن اإْن  الَعبُد اأِو الجاِرَيُة بَِسِبِب َضْربِِه، َفاإ
َبِقَي الَعبُد اأِو الجاِرَيُة َطِريَح الِفراِش َيوماً اأِو اْثَنيِن، َفلا 

أنَّ الَعْبَد اأِو الَجاِرَيَة ُمْلُكُه. ُم المالُِك ل� ُيَغرَّ
22»اإْن َتشاَجَر ِرجاٌل َفَضَرُبوا اْمراأًة ُحبَلى، َفَسَقَط 

، َيْدَفُع الَمسُؤوُل َعْن َذلَِك َغراَمًة  الَجِنيُن لَِكنَّها لَْم َتَتاأذَّ
ْن كانَْت  ْشَراِف القاِضي. 23َفاإ ُدها َزوُج الَمراأِة بِاإ ُيَحدِّ
ْت، ُيعاَقُب المؤِذي َحياًة بَِحياٍة، 24َعيناً بَِعيٍن،  َقْد َتاأذَّ
بَِحرٍق،  25َحرقاً  بِِرجٍل،  ِرجلاً  بَِيٍد،  َيداً   ، بِِسنٍّ ِسنّاً 

ُجْرحاً بُِجْرٍح، َوَضرَبًة بَِضرَبٍة.
26»اإْن َضَرَب َرُجٌل َعيَن َعبِدِه اأْو جاِرَيِتِه َفاأتَلَفها، 

ُيطِلُقُه ُحّراً ُمقابَِل َعيِنِه. 27َواإْن اأسَقَط َسيِّدٌّ ِسنَّ َعبِدِه 
اأْو جاِرَيِتِه، ُيطِلُقُه ُحّراً ُمقابَِل ِسنِِّه.

28»اإْن نََطَح َثْوٌر اْمراأًة اأْو َرُجلاً َوماَت، ُيْرَجُم الثَّوُر 

َول� ُيؤَكُل لَحُمُه، َواأّما مالُِك الثَّوِر َفَيُكوُن َبِريئاً. 29لَِكْن 
َر مالُِكُه لَِكنَُّه  اإْن كاَن ِمْن عاَدِة الثَّوِر اأْن َينَطَح، َوَقْد ُحذِّ
ُيرَجُم  اْمراأًة،  اأِو  َرُجلاً  الثَّوُر  َذلَِك  َوَقَتَل  َيحَتِجْزُه،  لَْم 
الثَّوُر، َوُيقَتُل صاِحُبُه اأيضاً. 30َواإْن فُِرَضْت َعَليِه ِفدَيٌة، 

َيدَفُعها َعْن َحياتِِه بَِحَسِب كُلِّ ما ُيفَرُض َعَليِه.
بِنتاً  اأْو  اْبناً  الثَّوُر  نََطَح  اإْن  الُحْكِم  بَِهذا  31»ُيْعَمُل 

اأْو جاِرَيًة، َعَلى  الثَّوُر َعبداً  نََطَح  ْن  عِب. 32َفاإ ِمَن الشَّ
ةِ ب لِمالِِك  مالِِك الثَّوِر اأْن َيْدَفَع َثلاثِيَن ِمْثقال�ً ِمَن الِفضَّ

الَعبِد، اأّما الثَّوُر َفُيرَجُم.
ُيَغطِّها،  َولَْم  بِئراً  َحَفَر  اأْو  بِئراً  َرُجٌل  َفَتَح  33»اإْن 

َوَوَقَع ِفيها َثوٌر اأْو ِحماٌر، 34َيدَفُع مالُِك الِبْئِر مال�ً لِمالِِك 
الَحيواِن. اأّما الَحيواُن الَميُِّت َفَيُكوُن لَُه.

35»اإْن نََطَح َثوُر َرُجٍل َثوَر َرُجٍل اآَخَر َفماَت، َفْلَيِبيعا 

الثَّوَر الَحيَّ َوَيقَتِسما َثَمَنُه. َكما َيقَتِسماِن الثَّوَر الَميَِّت. 

ة. َوُهَو الثّمُن الُمتعارُف عليِه  ب 32:21 َثالثين ِمثقاالً ِمَن الفضَّ

لشراِء عبٍد جديٍد. َوالمثقاُل حرفياً ُهَو »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، 
َوِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
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36لَِكْن اإْن كاَن َمعُروفاً اأنَّ الثَّوَر ُمعتاٌد َعَلى النَّطِح لَِكنَّ 

الثَّوُر  اأّما  بَِثوٍر.  َثوراً  ُض  ُيَعوِّ نَُّه  َفاإ َيحَتِجْزُه،  لَْم  مالَِكُه 
الَميَِّت َفَيُكوُن لَُه.

ِرَقة السَّ

َوَذَبَحُه اأْو 22  »اإْن َسَرَق َرُجٌل َثوراً اأْو َخُروفاً 
َعِن  ثِيراٍن  بَِخمَسِة  الّساِرُق  ُض  ُيَعوِّ باَعُه، 

الثَّوِر، َوبِاأرَبَعِة ِخراٍف َعِن الَخُروِف.
2»اإْن اُأمِسَك لٌِص َوُهَو َيقَتِحُم َبيتاً َفُضِرَب َوماَت، 

ِفي  قُِتَل  اإْن  3لَِكْن  لَِدِمِه.  الثَّاأِر  َحقُّ  أَحٍد  ل� َيُكوُن  ل� 
اُأْمِسَك َحّياً  ْن  َفاإ النَّهاِر، َيُكوُن ُهناَك َحقٌّ لِلثَّاأِر لَِدِمِه. 
ا َسَرَقُه، ُيباُع َكَعبٍد َتْعويضاً  ُض بِِه َعمَّ َولَيَس َمَعُه ما ُيَعوِّ
ا َسَرَقُه. 4َواإْن ُوِجَد ما َسَرَقُه َمَعُه َحّياً، َسواٌء اأكاَن  َعمَّ

ْعِف. ُض بِالضِّ نَُّه ُيَعوِّ َثوراً اأْم ِحماراً اأْم َخُروفاً، َفاإ

َرر عِويُض َعِن الضَّ التَّ
ثُمَّ  َكْرِمِه،  اأْو  َحقِلِه  ِفي  َقِطيَعُه  َرُجٌل  َرَعى  5»اإْن 

اأْن  َينَبِغي  اآَخَر،  َرُجٍل  لَِتْرَعى ِفي َحقِل  تُِرَكْت ماِشَيُتُه 
َض ِمْن اأفَضِل اإنتاِج َحقِلِه اأْو َكرِمِه. ُيَعوِّ

اأْرِضِه،  ُحُدوَد  َفَتَخطَّْت  ناراً  َرُجٌل  اأشَعَل  6»اإْن 

ُض َمْن  َواأحَرَقْت َقمحاً ُمَكدَّساً اأْو َزْرعاً اأْو َحقلاً، ُيَعوِّ
اأشَعَل النّاَر َعْن ما احَتَرَق.

اأْو َبضائَِع لِجاِرِه لَِيحَتِفَظ  7»اإْن اأعَطى َرُجٌل مال�ً 

 ، بِها لَُه، َوُسِرَقْت ِمْن َبيِت الرَُّجِل، َوقُِبَض َعَلى اللِّصِّ
 ، ْن لَْم ُيقَبْض َعَلى اللِّصِّ ُض الِلصُّ َعنها كُلِّها. 8َفاإ ُيَعوِّ
كاَن  اإْن  لَِمْعِرَفِة  الُقضاةِ أ  اأماَم  الَبيِت  َيِقُف صاِحُب 

ُهَو َقْد َسَرَق جاَرُه.
9»اإْن فُِقَد َثوٌر اأْو ِحماٌر اأْو َخُروٌف اأْو َثوٌب اأْو اأيُّ 

َشيٍء اآَخُر، َوجاَء َرُجلاِن َيُقوُل كُلٌّ ِمْنُهما اإنَّ الَمْفُقوَد 
ُم َدْعواُهما اإلَى الُقضاِة، َوالَِّذي َيحُكُم الُقضاُة  لَُه، تَُقدَّ

ُض جاَرُه ِضعَفيِن. بِاأنَُّه الُمذنُِب، ُيَعوِّ
اأْو  َثوراً  اأْو  ِحماراً  جاَرُه  َرُجٌل  اأعَطى  10»اإْن 

أ 8:22 القضاة. حرفياً هي لفظ ال�سم »اإيلوهيم« لكن مبدوءاً 

على غير العادة بحرف التعريف. وقد تعني الكلمة هنا اهلل بصفته 
القاضي على الخليقة. )اأيضاً في العددين 9، 28(

الَحَيواُن  َوماَت  بِِه،  لَُه  لَِيحَتِفَظ  َحيواٍن  اأيَّ  اأْو  َخُروفاً 
الجاُر  11َيحِلُف  اأَحٌد،  َيِجْدُه  َولَْم  ُسِرَق  اأْو  ُجِرَح  اأْو 
ِباهلِل اإنَُّه لَْم َيْسِرْق ُملَك جاِرِه. َوَيْقَبُل المالُِك بِالُحكِم. 

َض بَِشيٍء. 12لَِكْن  آَخِر اأْن ُيَعوِّ َول� َيُكوَن َعَلى الرَُّجِل ال�
ُض مالَِكُه. 13َواإِن  نَُّه ُيَعوِّ اإْن ُسِرَق ِمنُه بَِسَبِب اإهمالِِه، َفاإ
، َفْلُيِحِضْر َبقايا الَحيواِن. َول� َيُكوُن  َقُه َحيواٌن َبرِّيٌّ َمزَّ

َزِق بَِشيٍء. َض َعِن الَحَيواِن الُممَّ َعَليِه اأْن ُيَعوِّ
جاِرِه،  ِمْن  َحيواناً  اأْو  َشيئاً  َرُجٌل  اسَتعاَر  14»اإِن 

َمَعُه،  المالُِك  َيُكِن  َولَْم  ماَت  اأْو  اسَتعاَرُه  ما  َفُكِسَر 
اإْن  15لَِكْن  كاِمٍل.  بَِشكٍل  المالَِك  َض  ُيَعوِّ اأْن  َفَينَبِغي 
يُء اأِو  ُضُه بَِشيٍء. َواإْن كاَن الشَّ كاَن مالُِكُه َمَعُه، ل� ُيَعوِّ
الَحيواُن ُمسَتاأَجراً، َفالَخساَرُة تَُغطَّى بِاُأجَرِة ال�سِتئجاِر.

لَُه  َمخُطوَبٍة  َغيَر  َعْذراَء  َفتاًة  َرُجٌل  اأغَوى  16»اإْن 

ْن َرَفَض  َوعاَشَرها، َيدَفُع َمْهَرها كاِملاً َوَيَتَزْوُجها. 17َفاإ
َجها ِمْنُه، َيْدَفُع الرَُّجُل، َعَلى ايَِّة حاٍل، ما  اأبوها اأْن ُيَزوِّ

ُيعاِدُل َمْهَر َعْذراٍء.

ة أخالٌق عامَّ
18»ل� َتسَمْح لِساِحَرٍة بِاأْن َتِعيَش.

19»َمْن عاَشَر َحيواناً ُمعاَشَرًة ِجْنسيًَّة، ُيقَتُل َقتلاً.

َينَبِغي  اهلِل  َغيِر  اُأْخَرى  آلَِهٍة  لِ� َذبائَِح  ُم  ُيَقدِّ 20»َمْن 

اأْن ُيباَد. ب
اأْرِضَك،  ِفي  الُمِقيِم  الَغِريِب  ُمعاَمَلَة  تُِسْئ  21»ل� 

لِ�أنَُّكْم كُْنُتْم ُغَرباَء ِفي اأْرِض ِمصَر.
اأَساأَت  ْن  23َفاإ َيِتيٍم.  اأْو  اأرَمَلٍة  اإلَى  تُِسْئ  22»ل� 

َصْرَخَتُه.  َساأسَمُع  نِّي  َفاإ اإلَيَّ  َوَصَرَخ  اإلَيِه،  اأْو  اإلَيها 
يِف، َوَتِصيُر َزوجاتُُكْم  24َسَيْشَتدُّ َغَضِبي َواأقُتلُُكْم بِالسَّ

اأراِمَل، َواأول�ُدكُْم َيتاَمى.
25»اإْن اأقَرْضَت مال�ً لَِفِقيٍر ِمْن َشعِبَي، َفلا تَُعاِمْلُه 

با. ل� تاأُخْذ ِمْنُه َفائَِدًة. 26َواإْن كُنَت َتحَتِفُظ بَِثوِب  بِالرِّ
مِس، 27َفُهَو  جاِرَك َكَرِهيَنٍة، اأِعْدُه اإلَيِه َقبَل ُغُروِب الشَّ
َيَتَغطَّى ِحيَن  ِغطاُؤُه الَوِحيُد، َوُهَو َثوُب ِجْلِدِه. بِماذا 

ِّي َرِحيٌم. أن ، َساأسَمُعُه لِ� َيناُم؟ َفِحيَن َيصُرُخ اإلَيَّ

ب 20:22 يباد. بمعنى »ُيقتل.«
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قائِِد  َعَلى  بَِلعَنٍة  َتنِطْق  َول�  الُقضاِة.  َتْشِتِم  28»ل� 

َشعِبَك.
ِل اإنتاِج َحقِلَك ِمَن الُحُبوِب اأْو  29»ل� َتحَتِفْظ بِاأوَّ

ِمْن نَبيِذ ِمعَصَرتَِك. َوَكرِّْس لِي بِكَر اأْبنائَِك. 30َوَكَذلَِك 
ْم اأبكاَر ثِيرانَِك َوَغَنِمَك. اأْبِق بِكَر الَحيواِن َسبَعَة اأيّاٍم  َقدِّ

ْمُه لِي ِفي الَيوِم الثّاِمِن. ِه، ثُمَّ َقدِّ َمَع اُأمِّ
صيَن لِي، َفلا َتاأْكُلُوا لَحَم َحيواٍن  31»كُونوا ُمَخصَّ

َقَتَلُه َحيواٌن اآَخُر ِفي الَحقِل، َبْل األُقوُه اإلَى الِكلاِب.

الَعدل

َمَع 23  َتشَتِرْك  َول�  كاِذَبًة،  اإشاَعًة  َتنُشْر  »ل� 
يٍر ِفي َشهاَدٍة كاِذَبٍة. ِشرِّ

ْم  تَُقدِّ َفلا  رَّ.  الشَّ لَِتفَعِل  أغَلِبيَِّة  ال� َمَع  َتِقْف  2»ل� 

أغَلِبيَِّة، َفَتمَنَع الَعدَل. َشهاَدَة ُزوٍر لِصالِِح ال�
3»ل� َتَتَحيَّْز لِلَفِقيرِ أ ِفي َدْعواُه.

َك اأْو ِحماَرُه َوُهَو تائٌِه، اأِعْدُه  4»اإذا َوَجْدَت َثوَر َعُدوِّ

َك َوَقْد َرَبَض َتحَت ِحمٍل  اإلَيِه. 5َواإْن َراأْيَت ِحماَر َعُدوِّ
َثِقيٍل، َفلا َتتُرْكُه، َبْل ساِعِد ِفي َفكِّ ِحمِلِه.

6»ل� َتمَنِع الَعدَل َعِن الِمسِكيِن ِفي َدْعواُه.

7»َتَجنَّْب كُلَّ اتِّهاٍم كاِذٍب. ل� َتقُتِل الَبِريَء َوالبارَّ، 

ِّي لَْن اُأَبرَِّئ الُمذنَِب. أن لِ�
أعُيَن  ال� تُعِمي  شَوَة  الرِّ أنَّ  لِ� ِرْشَوًة،  َتقَبْل  8»ل� 

الَمفُتوَحَة، َوتَُقلُِّل ِمْن ِقيَمِة َكلاِم الّصاِدقيَن.
9»ل� َتظِلْم َغِريباً ُمِقيماً ِفي اأْرِضَك. َفاأنُتْم َتعِرفُوَن 

اأْرِض  ِفي  ُغَرباَء  كُنُتْم  لِ�أنَُّكْم  الَغِريُب،  بِِه  َيشُعُر  ما 
ِمْصَر.

َنُة الّساِبَعُة َوالَيوُم الّساِبع السَّ
لِِستِّ  َمحُصولََك  َواجَمْع  اأْرَضَك  10»ازَرْع 

َنِة الّسابَِعِة.  أْرَض لَِترتاَح ِفي السَّ َسَنواٍت. 11ثُمَّ اْتُرِك ال�
يَُّة َسَتاأْكُُل ما  َسَياأكُُل فَُقراُء َشعِبَك ِمنها، َوالَحيواناُت الَبرِّ

َيتُركُُه الُفَقراُء. اْعَمْل َهذا لَِكرِمَك اأْو َزيُتونَِك.

أ 3:23 ال تتحّيز للفقير. اأي ل� تقف اإلى جانبه فقط لمجّرد 

اأنه فقير.

12»اْعَمْل ِستََّة اأيّاٍم ِفي ال�ُأسُبوِع، َواْسَتِرْح ِفي الَيوِم 

الّسابِِع. لَِتسَتِرْح َحِميُرَك َوثِيرانَُك، َولَْينَتِعْش ُخّداُمَك ب 
َوالُغَرباُء الَِّذيَن ُيِقيُموَن ِفي اأْرِضَك.

قُْلُتُه لَُكْم، َول� َتْدُعوا بِاأْسماَء  13»انَتِبُهوا لُِكلِّ ما 

اآلَِهٍة اُأْخَرى، َول� َحتَّى َتْنِطْق بِها بَِفِمَك.

األعياُد الُكبَرى
ِعيَد  15اْحَفْظ  لِي.  َسَنٍة  اأعياٍد كُلَّ  َثلاَثَة  14»اأِقْم 

ُمْخَتِمٍر  َغيَر  ُخبزاً  َتاأْكُُل  َحيُث  الُمْخَتِمِر. ج  َغيِر  الُخْبِز 
لَِسبَعِة اأيّاٍم ِفي الَوْقِت الُمَعيَِّن لَُه ِفي َشهِر اأبِيَب، َكما 
عُب  أنَّ ِفيِه َخَرْجَت ِمْن ِمصَر. َفلا َياأِْت الشَّ اأَمْرتَُك، لِ�

أيِدي. اأماِمي فاِرِغي ال�
16»احَفْظ اأيضاً ِعيَد َحصاِد اأّوِل َغّلاِت َتَعِبَك ِمْن 

ِحيَن  َنِة،  السَّ نِهاَيِة  ِفي  الَجْمِع  ِعيَد  َوَتحَفُظ  َحقِلَك. 
َتجَمُع َغّلاِت َتَعِبَك ِمَن الَحقِل.

كُوِر اأماَم الرَّبِّ اإللَِه  17»َينَبِغي اأْن َيحُضَر َجِميُع الذُّ

َنِة. َثلاَث َمّراٍت ِفي السَّ
ْم َدَم َذبيَحِتي َمَع اأيِّ َشيٍء فِيِه َخِمْيَرٌة.  18»ل� تَُقدِّ

َول� َيبَق َشحُم َذبِيَحِة ِعيِدي اإلَى َصباِح الَيوِم التَّالِي.
َبيِت  اإلَى  اأْرِضَك  اإنتاِج  ِل  اأوَّ اأْفَضَل  19»اأْحِضْر 

إلَِهَك. د

ِه. »َول�َتطُبْخ َجْدياً ِفي َحِليِب اُأمِّ

َمُعوَنُة اهلِل ِلُدُخوِل أْرِض َكنعان
الطَِّريِق  ِفي  لَِيحُرَسَك  اأماَمَك  َرُسول�ً  20»َساُأرِسُل 

لَُه  21اأْصِغ  اأعَدْدتُُه.  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  َولُِيحِضَرَك 
اإساَءَتَك  لََك  َيغِفَر  لَْن  َفُهَو  َعَليِه،  ْد  َتَتَمرَّ َول�  َواأِطْعُه، 
ما  كُلَّ  َوَعِمْلَت  اأَطْعَتُه،  اإْن  22لَِكْن  ِفيِه.  اْسِمَي  أنَّ  لِ�

ب 12:23 ُخّدامك. حرفياً »اْبن خادمتك.«

ج 15:23 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. اأو »عيد الفطير.« وهو 

اليوم الَّذي يلي عيد الفصِح مباشرًة، وامتزج به مع مرور الوقت. 
ياأكل فيه اليهود خبزاً بلا خميرة واأعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
السريع من مصر. انظر تثنية 1:16–3. ويشير في العهد الجديد اإلى 

خلاص. )انظر 1 كورنثوس 8:5( الطَّهارة والنَّقاء وال�إ
بنو  كان  المقّدس حيث  المسكن  اأي  إلهك.  بيت  د 19:23 

اإسرائيل يذهبون ليكونوا في حضرة اهلل. )انظر 8:25، 9(
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َوَساُأقاِوُم  أعدائَِك،  لِ� َعُدّواً  َساأكُوُن  نِّي  َفاإ لََك،  اأقُولُُه 
ُمقاِوِميَك.

23»ِحيَن َيِسيُر َرُسولِي اأماَمَك َوُيحِضُرَك اإلَى اأْرِض 

يِّيَن  َوالِحوِّ َوالَكنعانِيِّيَن  يِّيَن  َوالِفِرزِّ َوالِحثِّيِّيَن  أُموِريِّيَن  ال�
آلَِهِتِهْم َول� َتعُبْدها.  َوالَيُبوِسيِّيَن َواُأبِيُدُهْم، 24ل� َتسُجْد لِ�
ْر اأنْصاَبُهُم  ل� تَُقلِّْد اأْعَمالَُهْم، َبْل َحطِّْم اأصناَمُهْم َوَكسِّ
نَِّني َساُأباِرُك َطعاَمَك  التَّذكاِريََّة. 25اإْن َخَدْمَت إلََهَك َفاإ
َوماَءَك، َوَساُأِزيُل الَمَرَض ِمنَك، 26َولَْن تُْسِقَط اْمراأٌة ِفي 
َحياتَِك  اأيّاَم  َوَسَتعيُش  عاِقراً.  َتُكوَن  اأْو  َجِنيناً  اأْرِضَك 

بِكاِمِلها.
ُعوِب  ُش كُلَّ الشُّ 27»َساُأرِسُل ُرعِبي اأماَمَك، َواُأَشوِّ

الَِّتي َسُتحاِرُبها. َساأجَعُل اأعداَءَك َيهُرُبوَن ِمْن اأماِمَك. 
يِّيَن  الِحوِّ َفَيطُرُدوَن  اأماَمَك  بابِيَر أ  الدَّ 28َساُأرِسُل 

ِفي  اأماِمَك  ِمْن  اأطُرَدُهْم  29لَْن  َوالِحثِّيِّيَن.  َوالَكنعانِيِّيَن 
َفَتكثَُر  َمهُجوَرًة،  أْرُض  ال� تُصِبَح  ل�  َكي  واِحَدٍة  َسَنٍة 
اأماِمَك  ِمْن  َساأطُرُدُهْم  َعَليَك، 30َبْل  يَُّة  الَبرِّ الَحيواناُت 
أْرَض. َسَنًة َبْعَد َسَنٍة، اإلَى اأْن َيَتكاَثَر نَسلَُك َوَتمَتِلَك ال�

َبحِر  اإلَى  أْحَمِر  ال� الَبحِر  ِمَن  31»َساأجَعُل ُحُدوَدَك 

ِّي  أن لِ� الُفراِت.  نَْهِر  اإلَى  ْحراِء  الصَّ َوِمَن  الِفِلْسِطيِّيَن، ب 
أْرِض لََك لَِتطُرَدُهْم ِمْن اأماِمَك. َساُأعِطي ُسكّاَن ال�

33َول�  اآلَِهِتِهْم.  َمَع  اأْو  َمَعُهْم  َعهداً  َتقَطْع  32»ل� 

أْرِض، لَِكي ل� َيجَعلُوكُْم تُخِطُئوَن  َينَبِغي اأْن َيْبَقْوا ِفي ال�
ََّك اإْن َعَبْدَت اآلَِهَتُهْم، َسَتُكوُن َفّخاً لََك.« أن . لِ� اإلَيَّ

َعهُد اهلِل َمَع إْسراِئيل

اأنَت 24  اإلَى اهلِل  َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »اصَعْد 
َوهاُروُن َوناداُب َواأبِيُهو َوَسبُعوَن ِمْن ُشُيوِخ 
َوحَدُه  ُموَسى  2لَِيْقَتِرْب  َبِعيٍد.  ِمْن  َواْعُبُدوا  اإْسرائِيَل، 
آَخُروَن َفلا َيقَتِرْب اأَحٌد ِمْنُهْم. َوَبقيَُّة  ِمَن اهلِل، َواأّما ال�

عِب اأيضاً ل� َتْصَعْد َمَعُه.« الشَّ
اهلِل  َكلاِم  بُِكلِّ  عَب  الشَّ َواأخَبَر  ُموَسى  3َفاأَتى 

عِب بَِصوٍت واِحٍد:  َوَوصاياُه. ِحيَنِئٍذ، اأجاَب كُلُّ الشَّ
ُأُموِر الَِّتي َتَكلََّم اهلُل بِها.« »َسَنعَمُل كُلَّ ال�

أ 28:23 الدبابير. ربما المقصود ملاك اهلل اأْو قّوته.

أبيض المتوسط. ب 31:23 بحر الِفلْسطّيين. البحر ال�

4َوَكَتَب ُموَسى كُلَّ َكلاِم اهلِل. َواسَتيَقَظ ِفي َصباِح 

الَيوِم التّالِي باِكراً َوَبَنى َمذَبحاً ِفي َسْفِح الَجَبِل َمَع اثَني 
5ثُمَّ  َعْشَرَة.  ال�ثَنتي  اإْسرائِيَل  َقبائَِل  تَُمثُِّل  َعُموداً  َعَشَر 
ُموا َذبائَِح صاِعَدًة َوَذبائَِح  اأرَسَل ُشّباَن َبِني اإْسرائِيَل لُِيَقدِّ

َسلاٍم ِمَن الثِّيراٍن هلِل.
مِ َوَوَضَعُه ِفي طاساٍت،  يَِّة الدَّ 6َواأَخَذ ُموَسى نِصَف َكمِّ

ِم َعَلى الَمذَبِح. ج آَخَر ِمَن الدَّ َوَرشَّ النِّصَف ال�
عِب،  7ثُمَّ اأَخَذ ِكتاَب الَعهِد َوَقَراأُه َعَلى َمسَمِع الشَّ

بِها،  اهلُل  َتَكلََّم  الَِّتي  ُأُموِر  ال� كُلَّ  »َسَنعَمُل  َفقالُوا: 
َوَسُنِطيُعُه.«

ُه َعَلى  َم الَِّذي ِفي الطّاساِت َوَرشَّ 8َواأَخَذ ُموَسى الدَّ

َقَطَعُه اهلُل  الَِّذي  الَعهِد  َدُم  ُهَو  َوقاَل: »َهذا  عِب،  الشَّ
َمَعُكْم بِناًء َعَلى كُلِّ َهذا الَكلاِم.«

بُعوَن  َوالسَّ َواأبِيُهو  َوناداُب  9َفَصِعَد ُموَسى َوهاُروُن 

ِمْن ُشُيوِخ اإْسرائِيَل، 10َوَراَأْوا اإلََه اإسرائِيَل! د َراَأْوا َتحَت 
أزَرِق  ال� الياقُوِت  ِحجاَرِة  ِمْن  َكَرِصيٍف  َبدا  ما  َقَدِمِه 
ماِء. 11َفَلْم َيْقُتِل اهلُل اأَحَد ُرَؤساِء  الّصاِفي َكَصفاِء السَّ

َبِني اإْسرائِيَل، َبْل َراَأْوا اهلَل، َواأَكلُوا ُهناَك َوَشِرُبوا.

ُموَسى يأخُذ َشِريَعِة اهلل
12ثُمَّ قاَل اهلُل لُِموَسى: »اصَعْد اإلَى الَجَبِل َوانَتِظْر 

ُهناَك. َفساُأعِطَيَك لَوَحي الِحجاَرِة، َوَقْد نََقْشُت َعليِهما 
عِب.« ِريَعَة َوالَوصايا الَِّتي َكَتْبُتها لَِتعليِم الشَّ الشَّ

َجَبِل  اإلَى  َوَصِعدا  َوَيُشوُع خاِدُمُه  ُموَسى  13َفقاَم 

ُيوِخ: »انَتِظُروا ُهنا َحتَّى نَُعوَد  اهلِل. 14َوقاَل ُموَسى لِلشُّ
اإلََيُكْم. َوَها َهاُروُن َوُحوُر َمَعُكْم، َفْلَيْذَهْب اإلَيِهما كُلُّ 

َمْن لَُه َدْعَوى.«
حاُب  السَّ َوَغطَّى  الَجَبِل،  اإلَى  ُموَسى  15َفَصِعَد 

َوَغطّاُه  ِسيناَء،  َجَبِل  َعَلى  اهلِل  َمْجُد  16َوَحلَّ  الَجَبَل 
حاُب ِستََّة اأيّاٍم. َوَدعا اهلُل ُموَسى ِفي الَيوِم الّسابِِع  السَّ

ج 6:24 . . . الّدم على المذبح. الّدم هو الختم الذي يختم به 

شارة اإلى التزام  م على المذبح للاإ اهلل على عهده. لذلك ُوضع الدَّ
اهلل بالعهد من جانبه.

د 10:24 َرَأْوا إلَه إسراِئيل. اإي بطريقة خاّصة تجعلهم يحتملون 

نسان ل�  ذلك، ل�أن الكتاب المقدس يقول في اأكثر من موضع اإّن ال�إ
يستطيع اأن يرى اهلل بكل جوهره ومجده وحضوره.
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الُمِنيِر  اهلِل  َمجِد  َمنَظُر  17َوكاَن  ُحِب.  السُّ َوَسِط  ِمْن 
َبِني  َجِميِع  ُعُيوِن  اأماَم  الَجَبِل  ِة  ِقمَّ َعَلى  ُمشَتِعَلٍة  َكناٍر 

اإْسرائِيَل.
حاِب، َوَصِعَد اإلَى الَجَبِل.  18َوَدَخَل ُموَسى اإلَى السَّ

َوَبِقَي ُموَسى َعَلى الَجَبِل اأرَبِعيَن نَهاراً َواأرَبِعيَن لَيَلًة.

ُع للمسكِن الُمقّدس َبرُّ التَّ

َوَتَكلََّم اهلُل اإلَى ُموَسى َفقاَل: 2»قُْل لَِبني 25 
ُموا  لُِيَقدِّ َتقِدَمًة.  لِي  ُيحِضُروا  اأْن  اإْسرائِيَل 
َقلُبُه.  ُيَنبُِّهُه  َكما  َشخٍص  كُلُّ  ُيعِطيها  الَِّتي  التَّقِدَمَة 
َتاأُخُذوَن  ِمنُهْم:  َتاأُخُذونَها  الَِّتي  أْشياُء  ال� ِهَي  3َوَهِذِه 

ًة َوُبرونْزاً 4َواأقِمَشًة َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍِّة َوَحمراَء  َذَهباً َوِفضَّ
َوِكتّاناً َوَشعَر ماِعٍز 5َوُجلُوَد ِكباٍش َمدُبوَغٍة َوُجلُوَد تُُيوٍس 
الِمْسَحِة  لَِزيِت  َوُعُطوراً  ُرِج  لِلسُّ َسنٍط 6َوَزيتاً  َوَخَشَب 
َولِلَبُخوِر الطَّيِِّب 7َوِحجاَرَة َجزٍع َوَجواِهَر اُأْخَرى لَِترِصيِع 

دَرِة. الثَّوِب الَكَهُنوتِيِّ َوالصُّ

الَمسَكُن الُمقّدس
أْسُكَن ِفي َوَسِطِهْم.  8»َولَْيْصَنُعوا لِي َمكاناً ُمَقدَّساً لِ�

لِلَمْسَكِن  لََك  اُأظِهُرُه  الَِّذي  التَّصِميِم  9َوَذلَِك بَِحَسِب 

ِس َواأثاثِِه. الُمَقدَّ

ُصْنُدوُق الَعهد
ُطولُُه  نِط  السَّ َخَشِب  ِمْن  ُصْنُدوقاً  10»َفِلَيصَنُعوا 

َوارتِفاُعُه  َونِْصٌف،  ِذراٌع  َوَعرُضُه  ونَْصٌف،  ِذراعاِن أ 
َهِب الَنِقيِّ ِمَن الّداِخِل  يِه بِالذَّ ِذراٌع َونِْصٌف. 11َوتَُغشِّ

َوِمَن الخاِرِج، َوَتصَنُع لَُه اإطاراً ِمْن َحولُِه.
َذَهٍب  ِمْن  َحَلقاٍت  اأرَبَع  نُدوِق  لِلصُّ 12»اْسُبْك 

أرَبِع: َحَلَقتيِن َعَلى كُلِّ جانٍِب.  َوَضْعها َعَلى َزواياِه ال�
تَُغِشيِهما  نِط  السَّ َخَشِب  ِمْن  َعَصَويِن  13َواْصَنْع 

أ 10:25 ذراعان. مفردهما ذراع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل 

اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً َونِصفاً )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(. اأو تعادُل اثنيِن 
اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي 
ِس ثُمَّ الهيَكِل َواأثاثِهما  القياَس هنا، َوِفي بقّيِة اأبعاِد الَمسِكِن الُمَقدَّ

راِع الطِويلة. َوقصِر ُسَلْيماَن، ُهَو بالذِّ

الَِّتي َعَلى  َهِب. 14َوَتَضُع الَعَصَويِن ِفي الَحَلقاِت  بِالذَّ
نُدوِق لَِحمِلِه بِِهما. 15َوَتْبَقى الَعَصواِن ِفي  جانَِبيِّ الصُّ

نُدوِق َفلا ُينَزعاِن ِمنها. َحَلقاِت الصُّ
لََك  َساُأعِطيُهما  اللََّذيِن  هاَدِة  الشَّ لَوَحيِّ  16»َضْع 

َذَهٍب  ِمْن  ِغطاًء  ْنُدوِق  لِلصُّ 17َواْصَنْع  نُدوِق.  الصُّ ِفي 
َونِْصٌف.  ِذراٌع  َوَعرُضُه  ِذراعاِن ونَْصٌف،  ، ُطولُُه  نَِقيٍّ
ِمْن  َكُروَبيم ب  َملاَكي  َشكِل  َعَلى  تِمثاليِن  18َواْصَنْع 

َذَهٍب َمطُروٍق، َوَضْعُهما َعَلى َطَرَفيِّ الِغطاِء: 19َكُروباً 
َوُيْصَنُع  الِغطاِء.  َطَرَفيِّ  ِمْن  َطَرٍف  كُلِّ  َعَلى  واِحداً 
الَغطاِء.  َمَع  واِحَدًة  ِقطَعًة  َيُكوناِن  بَِحيُث  الَكُروباِن 
ال�أعَلى  اإلَى  اأجِنَحَتُهما  باِسَطْيِن  الَكُروباِن  20َيُكوَن 

ُيَظلِّلاِن الِغطاِء. َيُكون الَكُروباِن ُمَتقابَِلْيِن، َوَوْجهاُهما 
نَحَو الِغطاِء.

داِخَل  َوَضْع  نُدوِق.  الصُّ َفوَق  الِغطاَء  21»َضِع 

22ُهناَك،  لََك.  َساُأعِطيها  الَِّتي  هاَدَة  الشَّ نُدوِق  الصُّ
ُصنُدوِق  َفوَق  اللََّذيِن  الَكُروَبيِن  َوَبيَن  الِغطاِء  َفوِق  ِمْن 
هاَدِة، ساُأعِلُن ذاتِي لََك، َوَساُأخِبُرَك بُِكلِّ ما اُأوِصيَك  الشَّ

بِِه لَِبني اإْسرائِيَل.

ماِئَدُة خْبِز ُحُضوِر اهلل
ُطولُها  نِط،  السَّ َخَشِب  ِمْن  مائَِدًة  23»اْصَنْع 

َونِْصٌف.  ِذراٌع  َوارتِفاُعها  ِذراٌع،  َوَعرُضها  ِذراعاِن، 
اإطاراً  لَها  َواْصَنْع   ، الَنِقيِّ َهِب  بِالذَّ المائَِدَة  24َغشِّ 

ِشبٌر  لَها حافًَّة َعرُضها  َهِب َحولَها. 25َواصَنْع  الذَّ ِمَن 
َحولَها، َواإطاراً ِمْن َذَهٍب لِحافَِّتها.

26»اْصَنْع لِلمائَِدِة اأرَبَع َحَلقاٍت ِمْن َذَهٍب، َوَثبِّْتها 

أْرَبِع.  ال� اأْرُجِلها  ُمْسَتَوى  َعَلى  أرَبِع،  ال� الَزوايا  َعَلى 
فُُتْدِخُل  الُعْليا،  الحافَِّة  ِمَن  َقِريَبًة  الَحَلقاُت  27َتُكوُن 

ِفيها الَعَصَويِن لَِحمِل المائَِدِة. 28َوَتْصَنُع الَعَصَويِن ِمْن 
المائَِدُة  َفُتحَمُل  َهِب.  بِالذَّ يِهما  َوتَُغشِّ نِط  السَّ َخَشِب 

بِِهما.
الَذَهِب  ِمَن  َوُصُحونَها  المائَِدِة  اأطباَق  29»اْصَنْع 

ائَِلِة.  ، َوَكَذلَِك اأباِريَقها َوطاساتِها لِلتَّْقِدماِت السَّ النَِّقيِّ

ال�أغلِب  في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  َكُروبيم.  ب 18:25 

كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة.
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َهِذِه  َعَلى  ُحُضوِري  اإلَى  ُيشيُر  الَِّذي  الُخْبَز  30َوَضِع 

المائَِدِة اأماِمَي دائِماً.

الَمناَرة
. تُْطَرُق قاِعَدُة  َهِب النَِّقيِّ 31»َواصَنْع َمناَرًة ِمَن الذَّ

َوُعَقُدها  كُُؤوُسها  َوَتُكوُن  بالِمْطَرَقِة.  َوساقُها  الَمناَرِة 
َوَوَرقُها ِقطَعًة واِحَدًة َمَعها. 32َوَتَتَفرَُّع الَمناَرُة اإلَى ِستِّ 
ُشَعٍب َعَلى جانَِبيها: َثلاِث ُشَعٍب َعْن كُلِّ جانٍِب ِمْن 
جانَِبي الَمناَرِة. 33َواْسُبْك َثلاَث َزْهراِت لَْوٍز َمَع ُعَقِدها 
َعِة ِمْن  تِّ الُمَتَفرِّ َعِب السِّ َوَوَرِقها َعَلى كُلِّ ُشْعَبٍة ِمَن الشُّ
ساِق الَمناَرِة. 34َوَكَذلَِك اأرَبَع َزْهراِت لَْوٍز َمَع ُعَقِدها 
َوَوَرِقها َعَلى ساِق الَمناَرِة نَْفِسِه. 35ِمْنها َثلاُث َزْهراٍت 
َمَع ُعَقِدها َتَقُع كُلُّ واِحَدٍة ِمْنها ِعْنَد الِتقاِء كُلِّ ُشْعَبَتيِن 
36َوَتُكوُن  الّساِق.  ِمَن  َعِة  الُمَتَفرِّ تِّ  السِّ َعِب  الشُّ ِمَن 
ُعَقُد الَمناَرِة َوُشَعُبها ِقطَعًة واِحَدًة َمَعها. َوَجِميُعها ِمَن 

َهِب النَِّقيِّ الَمطُروِق. ِقْطَعٍة واِحَدٍة ِمَن الذَّ
ُرَج  السَّ َوَضِع  لِلَمناَرِة.  ُسَرٍج  َسبَعَة  37»َواْصَنْع 

ُرِج  السُّ َملاِقُط  تُِضيُء َحولَها. 38َتُكوَن  بَِحيُث  َعَليها 
. َهِب النَِّقيِّ َوَمناِفُضها ِمَن الذَّ

39»َفالَمناَرُة َمَع كُلِّ اأَدواتِها تُْصَنُع ِمْن ِقنطارٍ أ واِحٍد 

. 40فاحِرْص َعَلى اأْن َتصَنَعها َحَسَب  َهِب النَِّقيِّ ِمَن الذَّ
النُُّموَذِج الَِّذي اأَريُتَك اإيّاُه َعَلى الَجَبِل.

المْسَكُن الُمقّدس

َس ِمْن َعْشِر َستائَِر 26  »اْصَنِع الَمْسَكَن الُمَقدَّ
َزرقاَء  َواأقِمَشٍة  َمْبُروٍم،  ناِعٍم  ِكتّاٍن  ِمْن 
َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء ُمَطرَّزٍة بَِمهاَرٍة َعَلى َشكِل َملائَِكِة 
َوُعْشُريَن  َثماٍن  ِستاَرٍة  كُلِّ  ُطوُل  2َيُكوُن  الَكُروبِيَم. ب 

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 39:25 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغراماً.
في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  ب 1:26 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22. )اأيضاً في العدد 31(

ِذراعاً، ج َوَعْرُضها اأرَبَع اأذُرٍع. َفِلَجِميِع الَستائِِر َمقايِيُس 
َمعاً،  أولَى  ال� الَخْمُس  تائُِر  السَّ 3َوتُوَصُل  ُمَتساِوَيٌة. 
َوالَخْمُس الثّانَِيُة َمعاً. 4ثُمَّ َتْصَنُع ُعَرًى ِمْن قُماٍش اأزَرَق 
َعَلى  َوَكَذلَِك  أولَى،  ال� الَمْجُموَعِة  ِستاَرِة  حافَِّة  َعَلى 
حافَِّة ِستاَرِة الَمْجُموَعِة الثَّانَِيِة. 5اْصَنْع َخمِسيَن ُعرَوًة 
َعَلى  ُعرَوًة  َوَخْمِسيَن  أولَى،  ال� الَمْجُموَعِة  ِستاَرِة  َعَلى 
حافَِّة ِستاَرِة الَمجُموَعِة الثّانَِيِة. َوَتُكوُن الُعَرى ُمَتقابَِلًة.

لُِتوِصَل  َهِب  الذَّ ِمَن  ِمشَبكاً  َخمِسيَن  6»َواْصَنْع 

تائَِر َمعاً بِالَمشابِِك. َوَهَكذا َيِصيُر الَمْسَكُن الُمَقدَُّس  السَّ
َكِقْطَعٍة واِحَدٍة.

الماِعِز  َشْعِر  ِمْن  ِستاَرًة  َعْشَرَة  اإْحَدى  7»َواْصَنْع 

لِلِغطاِء الَِّذي َفوَق الَمْسَكِن. 8ُطوُل كُلِّ ِستاَرٍة َثلاثُوَن 
حَدى  تائِِر ال�إ اأْذُرَع. َفَتُكوُن لِلسَّ اأْرَبُع  ِذراعاً، َوَعْرُضها 

َعْشَرَة َمقايِيُس ُمَتساِوَيٌة.
ثُمَّ  َمعاً.  َمعاً، َوِستَّ َستائَِر  9»ِصْل َخمَس َستائَِر 

الَخيَمِة.  اأماَم  َكِحجاٍب  لَِتُكوَن  الّساِدَسَة  تاَرَة  السِّ اْثِن 
10َواْصَنْع َخمِسيَن ُعرَوًة َعَلى حافَِّة اأقَصى ِستاَرٍة َعَلى 

ُأولَى، َوَخْمِسيَن ُعرَوًة َعَلى حافَِّة  َطَرِف الَمجُموَعِة ال�
اأقَصى ِستاَرٍة َعَلى َطَرِف الَمجُموَعِة الثّانَِيِة. 11َواصَنْع 
لَِتِصَل  الُعَرى،  ِفي  َتَضُعها  ُبرونٍْز  ِمْن  ِمشَبكاً  َخمِسيَن 

اأْجزاَء الَمْسَكُن َمعاً، َفَيصيَر ِقْطَعًة واِحَدًة.
َفُتَدلَِّي  الِغطاِء،  َستائِِر  ِمْن  الباِقي  الُجزُء  12»َواأّما 

13َواأّما  الَمْسَكِن.  َخلِف  َعَلى  الباِقَيِة  تاَرِة  السِّ نِصَف 
تائِِر َعَلى َجوانِِب الِغطاِء، َفَتَتَدلَّى  راُع الّزائَِدُة ِمَن السَّ الذِّ

َعَلى كُلِّ ِجَهٍة ِمْن ِجهاِت الَمْسَكِن لَِتغِطَيِتها.
الِكباِش  ِجلِد  ِمْن  لِلَمْسَكِن  ِغطاًء  14»َواْصَنْع 

الَمدُبوِغ، َوِغطاًء اآَخَر خاِرجّياً ِمَن الِجلِد الفاِخِر.
نِط  السَّ َخَشِب  ِمْن  قائَِمًة  األواحاً  15»َواْصَنْع 

َوَعرُضُه  اأْذُرٍع،  َعْشُر  لَوٍح  كُلِّ  16ُطوُل  لِلَمْسَكِن. 
َفتَحَتيِن  لَوٍح  كُلِّ  ِفي  17َواْجَعْل  َونِْصٌف.  ِذراٌع 

ج 2:26 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  القياَس  اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َواأثاثِهما  الهيَكِل  ثُمَّ  ِس  الُمَقدَّ الَمسِكِن  اأبعاِد  بقّيِة 

راِع الطِويلة. ُهَو بالذِّ
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ُأْخَرى. َهَكذا َتْصَنُع لَِجِميِع األواِح  ألْواِح ال� لَِوصِلِها بال�
الَمْسَكِن.

ِمَن  الَجُنوبِيَِّة  لِلِجَهِة  لَوحاً  ِعشِريَن  18»َواْصَنْع 

َتْحَت  ٍة  ِفضَّ ِمْن  قاِعَدًة  اأرَبِعيَن  19َواْصَنْع  الَمْسَكِن. 
ألْواِح الِعشِريَن، قاِعَدَتيِن لُِفْتَحَتيِّ كُلِّ لَْوٍح. 20َواْصَنْع  ال�
مالِيَِّة ِمَن الَمْسَكِن، 21َوَتْحَتها  ِعشِريَن لَوحاً لِلِجَهِة الشَّ
لَوٍح.  كُلِّ  َتحَت  قاِعَدَتيِن  ٍة:  ِفضَّ ِمْن  قاِعَدًة  اأرَبِعيَن 
األواٍح،  ِستََّة  الَغرِب  ِمَن  الَمْسَكِن  لَِظْهِر  22َواْصَنْع 

24َيُكوُن  الَخْلِف.  ِمَن  الَمْسَكِن  لِزاِوَيَتِي  23َولَوَحيِن 

ال�أعَلى  ِفي  ُمتَِّصَليِن  ال�أسَفِل،  ِمَن  ُمنَفِصَليِن  الَلوحاِن 
َعلى  الَلوحاِن  َيُكوُن  َهَكذا  ُأولَى.  ال� الَحَلَقِة  داِخَل 
الّزاِوَيَتيِن. 25َفَيُكوُن الَمْجُموُع َثمانَِيَة األواٍح، لَها ِستَّ 

َعْشَرَة قاِعَدًة: قاِعَدَتيِن َتْحَت كُلِّ لَوٍح.
َخمَس  نِط،  السَّ َخَشِب  ِمْن  َعواِرَض  26»َواصَنْع 

أوَِّل، 27َوَخمَس َعواِرَض  َعواِرَض لِجانِِب الَمْسَكِن ال�
ِمَن  الَمْسَكِن  لَِظْهِر  الثَّانِي، َوَخْمَس َعواِرَض  لِلجانِِب 
ألواِح  الَغرِب. 28َوَتِصُل العاِرَضُة الُوسَطى لَِتْمَتدَّ َبيَن ال�

آَخِر. ِل اإلَى الطََّرِف ال� أوَّ ِمَن الطََّرِف ال�
لَها  َواْصَنْع  َهِب،  بِالذَّ ألواِح  ال� َجِميَع  29»َغشِّ 

َغشِّ  َوَكَذلَِك  لِلَعواِرِض.  َكُبُيوٍت  َذَهٍب  ِمْن  َحَلقاٍت 
بَِحَسِب  الَمْسَكَن  َتْبِني  30َوَهَكَذ  َهِب.  بِالذَّ الَعواِرَض 

الُمَخطَِّط الَِّذي اُأظِهَر لََك َعَلى الَجَبِل.

تاَرُة الّداخلّية السِّ
َوَبَنفَسِجيٍَّة  َزرقاَء  اأقِمَشٍة  ِمْن  ِستارًة  31»َواْصَنْع 

َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم ُمَطرَّزٍة بَِمهاَرٍة َعَلى َشكِل َملائَِكِة 
ِمْن  َمصُنوَعٍة  اأعِمَدٍة  اأرَبَعِة  َعَلى  32َوَعلِّْقها  الَكُروبِيَم، 
ِمْن  َمشابُِك  َولَها  َهِب  بِالذَّ َوُمَغّشاٍة  نِط  السَّ َخَشِب 
33َعلِِّق  ٍة.  ِفضَّ ِمْن  َقواِعَد  اأرَبِع  َعَلى  َتِقُف  َذَهٍب، 
َخلَف  هاَدِة  الشَّ ُصنُدوَق  َواأْدِخْل  بِالَمشابِِك،  تاَرَة  السِّ
ِس َوقُْدِس  تاَرُة َبيَن الَمَكاِن الُمَقدَّ تاَرِة. َولَْتْفِصِل السِّ السِّ

أقداِس. ال�
هاَدِة ِفي قُدِس  34»َضِع الِغطاَء َعَلى ُصنُدوِق الشَّ

َوَضِع  تاَرِة،  السِّ خاِرَج  المائَِدَة  35َوَضِع  أقداِس.  ال�
الَمناَرَة ُمقابَِل المائَِدِة ِفي الِجَهِة الَجُنوبِيَِّة ِمَن الَمْسَكِن. 

َوَبَنفَسِجيٍَّة  َزرقاَء  اأقِمَشٍة  ِمْن  ُمَزخَرَفًة  ِستاَرًة  36َواْصَنْع 

أجِل َمْدَخِل الَخيَمِة. 37َواْصَنْع  َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم لِ�
يها  نِط َوتَُغشِّ تاَرِة َخمَسَة اأعِمَدٍة ِمْن َخَشِب السَّ لَِهِذِه السِّ
َهِب. َواْصَنْع َمشابَِك ِمْن َذَهٍب. َواْسِبْك َخْمَس  بِالذَّ

َقواِعَد ِمْن ُبرونٍْز لِلاأعِمَدِة.

َمذَبُح األضاِحي

َخَشِب 27  ِمْن  ال�أضاِحي  َمذَبَح  »َواْصَنْع 
نِط، َقاِعَدتُُه ُمَربََّعٌة ُطولُُها َخْمُس اأْذُرٍع، أ  السَّ
َوَعرُضُها َخْمُس اأْذُرٍع. اأّما اْرتِفاُع الَمْذَبِح َفَثلاُث اأْذُرٍع. 
أرَبَعِة، بَِحيُث  2َواْصَنْع لَُه اأرَبَع َزوايا بارَِزٍة َعَلى َجوانِِبِه ال�

3َواصَنِع  بِالُبرونِْز.  ها  َوَغشِّ َمَعُه،  واِحَدًة  ِقْطَعًة  َتُكوُن 
الُقُدوَر لَِحمِل الرَّماِد َوالَمجارَِف َوالطّاساِت َوالَمناِشَل 

َوالَمجاِمَر َوَجِميَع اأَدواِت الَمْذَبِح ِمْن ُبرونٍْز.
َوَعَلى  لِلَمْذَبِح،  ُبرونٍْز  ِمْن  َشَبَكةً ب  4»َواْصَنْع 

َبَكَة َتحَت حافَِّة  أرَبِع اأرَبُع َحَلقاٍت. 5َتَضُع الشَّ َزواياها ال�
الَمذَبِح َعَلى ارتِفاِع نِصِف الَمذَبِح ِمَن الّداِخِل.

نِط  السَّ َخَشِب  ِمْن  َعَصَويِن  لِلَمذَبِح  6»َواْصَنْع 

الَحَلقاِت،  ِفي  الَعَصَويِن  7تُْدِخُل  بِالُبرونِْز.  يِهما  تَُغشِّ
فَيُكونا َعَلى جانَِبيِّ الَمذَبِح ِحيَن ُيحَمُل.

َجوانِِبِه.  َعَلى  األواٌح  َولَُه  فاً  ُمَجوَّ الَمْذَبَح  8»اْصَنِع 

َوَهَكذا ُيْصَنُع بَِحَسِب النُُّموَذِج الَِّذي اُأظِهَر لََك َعَلى 
الَجَبِل.

ساَحُة الَمْسَكِن الُمَقّدس
9»َوَسيِّْج ساَحَة الَمْسَكِن الُمَقدَِّس. َفِمَن الَجُنوِب، 

لَِذلَِك  ِذراٍع  ِمَئُة  ُطولُها  َمْبُروٍم  ِكتّاٍن  ِمَن  َستائَِر  َتَضُع 
َتْحَتها  َعُموداً،  بِِعشريَن  تائُِر  السَّ 10تُْحَمُل  الَجانِِب. 
ال�أعِمَدِة  َمشابُِك  اأّما  الُبرونِْز.  ِمَن  قاِعَدًة  ِعشُروَن 

ِة. َوَحَلقاتُها َفُتْصَنُع ِمَن الِفضَّ

أ 1:27 أذرع. مفردها ذراع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة 

اثنيِن  تعادُل  اأو  القصيرُة(.  الّذراُع  )َوِهَي  َونِصفاً  سنِتمتراً  َواأرَبعيَن 
اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي 
ِس ثُمَّ الهيَكِل َواأثاثِهما  القياَس هنا، َوِفي بقّيِة اأبعاِد الَمسِكِن الُمَقدَّ

راِع الطِويلة. َوقصِر ُسَلْيماَن، ُهَو بالذِّ
ب 4:27 شبكة. لتلّقي الَخشَب وتمرير الرماد.
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لَمقايِيِس  بِا مالِيُّ  الشَّ الجانُِب  َسيِِّج  11»َو

تائُِر بُِطوِل ِمَئِة ِذراٍع  َوالُمواَصفاِت نَْفِسها. َفَتُكوُن السَّ
الِعشِريَن  الُبرونِْزيَِّة  َوَقواِعِدها  الِعشِريَن  اأعِمَدتِها  َمَع 

ِة. َوَمشابِِك ال�أعِمَدِة َوَحَلقاتِها الَمصُنوَعِة ِمَن الِفضَّ
تائُِر  12»اأّما لَِعرِض الّساَحِة ِمَن الَغْرِب، َفَتُكوُن السَّ

بُِطوِل َخْمسيَن ِذراعاً َتْحِملُها َعْشَرُة اأعِمَدٍة، َتْحَتها َعَشُر 
َخْمسيَن  أماِم  ال� ِمَن  الّساَحِة  َعرُض  13َفَيُكوُن  َقواِعَد. 
تائِِر  السَّ ِمَن  ِذراعاً  َعْشَرَة  َخمَس  تَُعلَُّق  14َكما  ِذراعاً. 
َعَلى اأَحِد َجانَِبي الَمْدَخِل. َولَها َثلاَثُة اأعِمَدٍة َوَثلاُث 
تائِِر َعَلى  َقواِعَد. 15َوتَُعلَُّق َخمَس َعْشَرَة ِذراعاً ِمَن السَّ

الجانِِب الثّانِي. َولَها َثلاَثُة اأعِمَدٍة َوَثلاُث َقواِعَد.
16»َوتُوَضُع ِستاَرٌة لَِمْدَخِل الّساَحِة بُِطوِل ِعْشريَن 

َوَبَنفَسِجيٍَّة  َزرقاَء  ُمَزخَرَفٍة  اأقِمَشٍة  ِمْن  َمصُنوَعٌة  ِذراعاً، 
َتْحَتها  اأعِمَدٍة،  اأرَبَعُة  َتحِملُها  َمْبُروٍم،  َوِكتّاٍن  َوَحمراَء 
اأرَبُع َقواِعَد. 17َوَتُكوُن كُلُّ اأعِمَدِة الّساَحِة ُمتَِّصَلًة َمعاً 
َوَقواِعُد  ٍة،  ِفضَّ ِمْن  َمشابُِك  َولَها  ٍة،  ِفضَّ ِمْن  بُِقضباٍن 
ِمَئَة ِذراٍع،  الّساَحِة  َيُكوَن ُطوُل  ُبرونٍْز. 18َوَهَكذا  ِمْن 
َوَعرُضها َخمسيَن ِذراعاً. َوَتُكوُن لَها َستائُِر ِمْن ِكتّاٍن 
ُبرونٍْز.  ِمْن  َوَقواِعُدها  اأْذُرٍع،  َخْمُس  اْرتِفاُعها  َمْبُروٍم 
لِلِخدَمِة،  الُمسَتخَدَمِة  الَمْسَكِن  اأَدواِت  19َوَجِميُع 

َوَجِميُع اأوتاِد الّساَحِة، تُْصَنُع ِمَن الُبرونِْز.

َزيُت الَمناَرة
لََك  ُيحِضُروا  بِاأْن  اإْسرائِيَل  َبني  تاأُمُر  20»َوَكَذلَِك 

ُمْشَتِعَلًة  الَمناَرُة  َتْبَقى  لَِكي  نارِة،  لِلاإ نَِقّياً  َزيُتوٍن  َزيَت 
الَمناَرَة  ُيبُقوا  اأْن  َواأْبنائِِه  هاُروَن  21َعَلى  َدائٍِم.  بَِشكٍل 
باِح ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي  ُمشَتِعَلًة ِمَن الَمساِء َوَحتَّى الصَّ
اأماَم  الَِّتي  الّداِخِليَِّة  تاَرِة  السِّ خاِرَج  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة 
َبْعَد  ِجيلاً  الَفِريَضَة  َهِذِه  اْحَفُظوا  هاَدِة.  الشَّ ُصنُدوِق 

ِجيٍل َكعاَدٍة دائَِمٍة ِفي اإْسرائِيَل.

ِثياُب الَكَهَنة

َبِني 28  ِمْن  اإلَيَّ  َواأبناَءُه  اأخاَك  هاُروَن  ْم  »َقدِّ
هاُروَن  اأي  لِي.  َكَهَنًة  لَِيُكونُوا  اإْسرائِيَل 
ثِياباً  2اْصَنْع  َواإيثاماَر.  َواألِيعازاَر  َواأبِيُهو  ناداَب  َواأبناَءُه 

َوالَجماِل.  الَمجِد  ْظهاِر  ل�إ اأِخيَك  لِهاُروَن  َسًة  ُمَقدَّ
3اطلُْب ِمَن الَخّياطيَن الَمَهَرِة الُمحَتِرِفيَن الَِّذيَن َوَضعُت 

كاِهناً  َصُه  َفاُأَخصِّ هاُروَن  ثِياَب  َولَِيصَنُعوا  قُدَرًة،  ِفيِهْم 
لِي.

ُصْدَرٌة  َيصَنُعونَها:  الَِّتي  الثِّياُب  ِهَي  4»َهِذِه 

َوِحزاٌم.  َوِعماَمٌة  َمنُسوٌج  َوِرداٌء  َوُجبٌَّة  َكَهنوتِيٌّ  َوَثوٌب 
أِخيَك هاُروَن لَِيُكوَن كاِهناً لِي.  َسًة لِ� َيصَنُعوَن ثِياباً ُمَقدَّ
َواأقِمَشًة  َوالِكتَّاَن  َهَب  الذَّ ِصناَعِتها  ِفي  5َوَيسَتخِدُموَن 

َزرقاَء َوَبَنفَسِجيًَّة َوَحمراَء.

وُب الَكَهُنوِتيُّ َوالِحزام الثَّ
6»اْصَنِع الثَّوُب الَكَهُنوتِيُّ ِمْن َذَهٍب َونَِسيِج ُخُيوٍط 

َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم، َيصَنُعُه َخّياٌط 
ِعنَد  بِِه  ُمتَِّصَلتاِن  لِلَكِتَفيِن  ِقطَعتاِن  لَُه  7َوَتُكوُن  ماِهٌر. 

الَكِتِف.
الَكَهُنوتِيِّ  الثَّوِب  َعَلى  الَِّذي  الِحزاُم  8»َواْصَنِع 

بَِمهاَرٍة: ِقْطَعًة واِحَدًة ِمْن َذَهٍب َونَِسيِج ُخُيوٍط َزرقاَء 
َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم.

اأْسماَء  َعَليِهما  َوانُْقْش  َجْزٍع،  َحَجَري  9»َوُخْذ 

ِل  أوَّ اأبناِء اإْسرائِيَل. 10انُْقْش ِستََّة اأْسماٍء َعَلى الَحَجِر ال�
َترتِيِب  بَِحَسِب  الثّانِي،  الَحَجِر  َعَلى  اأْسماٍء  َوِستََّة 
ِول�َدتِِهْم. 11َتْنُقُش اأْسماَء اأبناِء اإْسرائِيَل َعَلى الَحَجَريِن 
َتَضُع  ثُمَّ  َختماً.  الّصائُِغ  بِها  َيصَنُع  الَِّتي  بِالطَِّريَقِة 
الَحَجَريِن ِفي اإطاٍر ِمْن َذَهٍب، 12َوَتَضُعُهما َعَلى َكِتَفيِّ 
الثَّوِب الَكَهُنوتِيِّ َكِحجاَرِة َتذكاٍر لَِبِني اإْسرائِيَل. َعَلى 
هاُروَن اأْن َيرَتِدَي اأْسماَءُهْم ِفي َحضَرِة اهلِل َعَلى َكِتِفِه 
14َوِسلِسَلَتيِن  َذَهٍب،  ِمْن  اإطاَريِن  13َواْصَنْع  َكَتذكاٍر. 
لِسَلَتيِن  ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ َمجُدولََتيِن َكالَحبِل. َوِصِل السِّ

طاَريِن. بِال�إ

ُصدَرُة الَقضاء
15»اأّما ُصدَرُة الَقضاءِ أ َفَيصَنُعها َخيَّاٌط ماِهٌر َكما 

َواأقِمَشٍة  َهِب  الذَّ ِمَن  تُْصَنُع   . الَكَهُنوتِيُّ الثَّوُب  ُصِنَع 

صدر  تغطّي  القماش  من  قطعٌة  الَقضاء.  ُصدَرُة  أ 15:28 

الكاهِن. ل�حظ ما يتعلَّق بِها في بقّية النص.
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َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم. 16َوَتُكوُن ُمَربََّعًة 
بِاأرَبَعِة  ِشبٌر. 17َوتُْرَصُف  َوَعرُضها  ِشبٌر  ُطولُها  َوَمثِنيًَّة، 
ِل َعِقيٌق  أوَّ فِّ ال� ُصُفوٍف ِمَن الِحجاَرِة الَكِريَمِة: ِفي الصَّ
فِّ الثّانِي َفيُروٌز  اأحَمُر َوياقُوٌت اأصَفُر َوُزُمرٌُّد، 18َوِفي الصَّ
الثّالِِث  فِّ  الصَّ 19َوِفي  اأْبَيُض،  َوَعِقيٌق  اأزَرُق  َوياقُوٌت 
الّرابِِع  فِّ  الصَّ 20َوِفي  َوَجمَشُت،  َوَيْشُم  الِهرِّ  َعيُن 
ِمْن  اُأُطٍر  ِفي  َجِميعاً  تُوَضُع  َوَيْشٌب.  َوَجْزٌع  َزَبْرَجٌد 
َذَهٍب. 21َيُكوُن ُهناَك اْثنا َعَشَر َحَجراً تَُمثُِّل اأْسماَء اأبناِء 
الَقبائِِل  اإْحَدى  اْسُم  َحَجٍر  كُلِّ  َعَلى  َوُيْحَفُر  اإْسرائِيَل. 

ال�ثَنَتي َعْشَرَة، َكما ُيحَفُر ال�ْسُم َعَلى الخاَتِم.
دَرِة َسلاِسَل ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ َمْجُدوٍل  22»َواْصَنْع لِلصُّ

دَرِة  أجِل الصُّ َكالَحبِل. 23َواْصَنْع َحَلَقَتيِن ِمْن َذَهٍب لِ�
َهِب  َتَضَعُهما َعَلى َطَرَفيها. 24َوَتَضُع َطَرفي ِسْلِسَلَتي الذَّ
في الَحَلَقَتيِن َعَلى َطَرفيِّ الُصْدَرِة ِمَن الَخاِرِج. 25ثُمَّ 
طاَريِن. َفَيْثُبتا َعَلى  لِسَلَتيِن بِال�إ آَخَريِن لِلسِّ ِصِل الطََّرَفيِن ال�
أماِم. 26َواْصَنْع َحَلَقَتيِن  َكِتَفيِّ الثَّوِب الَكَهُنوتِيِّ ِمَن ال�
دَرِة  الصُّ َطَرَفي  َعَلى  َوَضْعُهما  َهِب،  الذَّ ِمَن  اُأخَرييِن 
آَخَريِن، اأي َعَلى الجانِِب الّداِخِليِّ الُملاِصِق لِلثَّوِب  ال�
َهِب،  الذَّ ِمَن  اُأْخَرييِن  َحَلَقَتيِن  27َواْصَنْع   . الَكَهُنوتِيِّ
 ، َمِة الثَّوِب الَكَهنوتِيِّ َوَضعُهما اأْسَفَل الَكِتَفيِن ِفي ُمَقدِّ
دَرِة بَِحَلقاِت الثَّوِب  َفوَق الِحزاِم. 28َوتُرَبُط َحَلقاُت الصُّ
الَقضاِء  ُصْدَرُة  َتبقى  َوَهَكذا  اأزَرَق.  بَِخيٍط  الَكَهُنوتِيِّ 
بِالثَّوِب  ُملَتِصَقًة   ، الَكَهُنوتِيِّ الثَّوِب  ِحزاِم  ِمْن  َقِريَبًة 

. الَكَهُنوتِيِّ
29»َوَيرَتِدي هاُروُن اأْسماَء َبِني اإْسرائِيَل َعَلى ُصْدَرِة 

الَقضاِء َقِريَبًة ِمْن َقلِبِه ِحيَن َيدُخُل اإلَى الُقْدِس، َكَتذكاٍر 
ُأوِريُم  ال� 30َوُيوَضُع  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َوُمسَتِمرٍّ  دائٍِم 
يُم أ ِفي َعَلى ُصدَرِة الَقضاِء َقِريَبًة ِمْن َقلِب هاُروَن  َوالتُّمِّ
ِحيَن َيِقُف ِفي َحضَرِة اهلِل. َفَيرَتِدي هاُروَن ُصْدَرَة َقضاِء 

َبِني اإْسرائِيَل بُِقرِب َقلِبِه ِفي َحضَرِة اهلِل بَِشكٍل دائٍِم.

َعَلى  ُهما  والَكمال.«  »النُّوُر  اأو  يم.  مِّ َوالتُّ األُوِريم  أ 30:28 

ال�أغلِب َحَجراِن َكريماِن، اأو ُربّما قطعتان من الخشِب، كاَن رئيُس 
الكهنِة يحتفُظ بهما في ُصدرِة الَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل 

أّول 41:14( اهلِل ِفي مسائَل ُمَعيَّنٍة. )انظر كتاب صموئيل ال�

ة الُجبَّ
31»َواْصَنْع ُجبََّة الثَّوِب الَكَهُنوتِيِّ كُلَّها ِمْن قُماٍش 

اأِس ِفي َوَسِطها َكُفْتَحِة  اأزَرَق. 32َوَتُكوُن لَها فُْتَحٌة لِلرَّ
َق.  رِع. َولِلُفْتَحِة حافٌَّة َمحُبوَكٌة َحولَها َكي ل� َتَتَمزَّ الدِّ
33َواْصَنْع ُرّماناٍت ِمْن اأقِمَشٍة َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء 

فَلى لِلُجبَِّة، َواأجراساً ِمْن َذَهٍب َعَلى  َحوَل ال�أطراِف السُّ
ّماناِت. 34َفَيكوُن َجَرٌس َذَهبيٌّ  اأطراِف الثَّوِب َوَسَط الرُّ
واِحٌد َبيَن كُلِّ ُرّمانََتيِن َحوَل اأْسَفِل الُجبَِّة. 35َفَيرَتدي 
ال�أجراِس  َصوُت  َفُيسَمُع  ِخدَمِتِه،  اأْثناَء  الُجبََّة  هاُروُن 
َوِحيَن  اهلِل  َحْضَرِة  ِفي  أقداِس  ال� قُْدَس  َيدُخُل  ِحيَن 

َيخُرُج، َفلا َيُموُت.

َهب َصِفيَحُة الذَّ
َوانُْقْش   ، النَِّقيِّ َهِب  الذَّ ِمَن  َصِفيَحًة  36»َواْصَنْع 

الَختِم.  َكَنْقِش  لِيهوه‹ ب  ٌص  ›ُمَخصَّ الِعباَرَة:  َعَليها 
38َفَتُكوُن  الِعماَمِة.  َمِة  ُمَقدِّ ِفي  اأزَرَق  بَِخيٍط  37َوَثبِّتها 

تقِدماتِِهْم  اإْسرائِيَل  َبُنو  ُص  َوُيَخصِّ هاُروَن.  َجِبيِن  َعَلى 
نُوِب  الذُّ َشوائَِب  هاُروُن  َفَيْحِمُل  هلِل،  َسًة  ُمَقدَّ لَِتُكوَن 
العالَِقَة بَِجِميِع َهِذِه التَّقِدماِت. َيَضُعها َعَلى َجبْيِنِه دائِماً 

َفَيحَظْوَن بِِرَضى اهلِل.
ِمْن  الِعماَمَة  َواْصَنِع  ِكتّاٍن،  ِمْن  داَء  الرِّ 39»َوانِْسِج 

أبناِء هاُروَن  ِكتّاٍن. َوَيُكوُن الِحزاُم ُمَزخَرفاً. 40َواْصَنْع لِ�
َوالَجماِل.  لِلَمجِد  َعمائَِم  لَُهْم  َواْصَنْع  َواأحِزَمًة.  اأرِدَيًة 
ُنُهْم  41َفُتْلِبُس هاُروَن اأخاَك َواأبناَءُه َمَعُه، َوَتمَسُحُهْم َوتَُعيِّ

َوتُفِرُزُهْم لَِيخِدُمونِي َكَكَهَنٍة.
لَِتغِطَيِة  داِخِليًَّة  ِكتّانِيًَّة  َسراِويَل  لَُهْم  42»َواصَنْع 

اأعضائِِهْم، َتُكوُن ِمَن الَخْصِر َحتَّى الَفخَذيِن. 43َفَيلِبُسها 
هاُروُن َواأبناؤُه ِحيَن َياأْتُوَن اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع، َوِحيَن 
أقداِس. َوبَِهذا  َيقَتِرُبوَن ِمَن الَمذَبِح لَِيخِدُموا ِفي قُدِس ال�
ِمْن  َونَسلُُه  َفلَيْحَفْظ هاُروُن  َفَيُموتُوا.  اإثماً  َيرَتِكُبوَن  ل� 

أمَر َكعاَدٍة دائَِمٍة. َبعِدِه َهذا ال�

تُنقُش على  العبارُة  كانْت هذِه  ليهوه.  مخّصص  ب 36:28 

َجِميِع ال�أشياِء المستخدمِة ِفي بيِت اهلِل، حيُث ُيحَظُر استخداُمها 
ل�أيِّ غرٍض لَْم ُيحّدْد لها ِمَن اهلل.
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َمراِسُم َتعِييِن الَكَهَنة

َكَهَنًة 29  لَِيِصيُروا  لَِتقِديِسِهْم  َتعَملُُه  ما  »َهذا 
َتماماً،  َسِليَميِن  َوَكْبَشيِن  َثوراً  ُخْذ  لِي. 
2َوُخبزاً َغْيَر ُمْخَتِمٍر َوَكعكاً َغْيَر ُمْخَتِمٍر َممُزوجاً بَِزيٍت 

َوَرقائَِق َغْيَر َمْخَتِمَرٍة َممُسوَحٍة بَِزيٍت. اْصَنْع كُلَّ َهِذِه 
ِمْن َطِحيِن َقْمٍح ناِعٍم. 3َوَضْعها ِفي َسلٍَّة َواأْحِضْرها ِفي 

لَِّة َمَع الثَّوِر َوالَكْبَشيِن. السَّ
َخيَمِة  باِب  اإلَى  َواأبناَءُه  هاُروَن  اْسَتْدِع  4»ثُمَّ 

َواألِْبْس  الثِّياَب،  5َوُخِذ  بِماٍء.  َواْغِسَلُهْم  ال�ْجِتماِع 
دَرَة. ثُمَّ اْرُبِط  داَء َوُجبََّة الثَّوِب الَكَهُنوتِيِّ َوالصُّ هاُروَن الرِّ
الِعماَمَة  6َوَضِع  الُمَزخَرِف،  بِالِحزاِم  الَكَهُنوتِيِّ  الثَّوَب 

َسَة َعَلى الِعماَمِة. ِفيَحَة الُمَقدَّ َعَلى َراأِسِه، َوالصَّ
7»ثُمَّ ُخْذ ِمْن َزيِت الَمسَحِة َواسُكْب َعَلى َراأِسِه 

لَِتْمَسَحُه. 8ثُمَّ اأْحِضْر اأْبناَءُه َواألِبْسُهْم اأرِدَيَتُهْم. 9َوارُبْط 
ُرُؤوِسِهْم،  َعَلى  الَعمائَِم  َوَضِع  َواأبنائِِه،  هاُروَن  اأحِزَمَة 
َفَيِصيُروَن َكَهَنًة. َهَكذا تَُعيُِّن هاُروَن َواأبناَءُه َكَهَنًة َكعاَدٍة 

دائَِمٍة.
ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  اأماِم  اإلَى  َثوراً  اأْحِضْر  10»ثُمَّ 

َواطلُْب ِمْن هاُروَن َواأْبنائِِه اأْن َيَضُعوا اأيِدَيُهْم َعَلى َراأِس 
الثَّوِر. 11ثُمَّ اذَبِح الثَّوَر ِفي َحضَرِة اهلِل ِعنَد باِب َخيَمِة 

ال�ْجِتماِع.
12»ثُمَّ ُخْذ ِمْن َدِم الثَّوِر َوَضْعُه َعَلى َزوايا الَمذَبِح 

ِم ِعنَد قاِعَدِة  ْصَبِعَك، َواْسُكْب ما َبِقَي ِمَن الدَّ الباِرَزِة بِاإ
ال�أْحشاَء  ُيَغطِّي  الَِّذي  ْحَم  الشَّ ُخِذ  13ثُمَّ  الَمذَبِح. 
الَِّذي  ْحَم  َوالشَّ َوالُكْلَيَتيِن  الَكِبِد  َوُمْلَحَقاِت  الّداِخِليََّة 
َجَسُد  14اأّما  الَمذَبِح.  َعَلى  كُلَّها  َواأْحِرْقَها  َعَليِهما، 
الثَّوِر َوِجلُدُه َوَروثُُه َفُتْحَرُق بِالنّاِر خاِرَج الُمَخيَِّم، َفُهَو 

َذبِيَحُة َخِطيٍَّة. أ
15»ثُمَّ ُخْذ اأَحَد الَكْبَشيِن، َولَْيَضْع هاُروُن َواأبناُؤُه 

اأيِدَيُهْم َعَلى َراأِسِه. 16ثُمَّ اْذَبِح الَكْبَش َوُخْذ ِمْن َدِمِه 
َواْغِسْل  الَكْبَش  17َقطِِّع  الَمذَبِح.  ُمِحيِط  َعَلى  ُه  َوُرشَّ
اأْحشاَءُه َوساَقيِه َوَضْعها َمَع ِقَطِعِه َوَراأِسِه. 18ثُمَّ اأْحِرِق 

ْم هلِل من اأجل  أ 14:29 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

الَكْبَش بِكاِمِلِه َعَلى الَمذَبِح. اإنَُّه َذبيَحٌة صاِعَدةٌ ب هلِل، 
َورائَِحٌة ُيَسرُّ بِها اهلُل.

19»ثُمَّ ُخِذ الَكْبَش الثّانِي، َولَْيَضْع هاُروُن َواأبناؤُه 

اأيِدَيُهْم َعَلى َراأِسِه. 20ثُمَّ اْذَبِح الَكْبَش َوُخْذ ِمْن َدِمِه، 
َم َعَلى َشحَمِة اُأُذِن هاُروَن الُيمَنى َوَشْحماِت  َوَضِع الدَّ
اُأُذِن اأْبنائِِه الُيمَنى، َوَعَلى اأباِهِم اأيديِهِم الُيمَنى َواأباِهِم 
الَمذَبِح.  ُمِحيِط  َعَلى  َم  الدَّ َتُرشُّ  ثُمَّ  الُيمَنى.  اأرُجِلِهِم 
ِم الَِّذي َعَلى الَمذَبِح، َوِمْن َزيِت الَمسَحِة  21ُخْذ ِمَن الدَّ

ُس  َوُرْش َعَلى هاُروَن َوثِيابِِه َواأْبنائِِه َوثِيابِِهْم. َوَهَكذا ُيَقدَّ
هاُروُن َوثِياُبُه َواأبناُؤُه َوثِياُبُهْم.

الَِّذي  حِم  َوالشَّ لَْيِة  َوال�إ الَكْبِش  ِمَن  ُخْذ  22»ثُمَّ 

َوالُكْلَيَتيِن  الَكِبِد  َوُمْلَحَقاِت  الّداِخِليََّة  ال�أحشاَء  ُيَغطِّي 
َكْبُش  َُّه  أن لِ� الُيمَنى،  َوالّساَق  َعَليِهما  الَِّذي  حَم  َوالشَّ
َمعُجونًَة  َوَكعَكًة  ُخبٍز  َرِغيَف  اأيضاً  23ُخْذ  َتْكِريٍس. 
يِت، َوُرقاَقًة ِمْن َسلَِّة الُخبِز َغيِر الُمْخَتِمِر الَِّتي ِفي  بِالزَّ
َحضَرِة اهلِل، 24َوَضْع كُلَّ َهِذِه ِفي َيَدي هاُروَن َواأيِدي 
َتْقِدَمًة ِفي َحضَرِة اهلِل. 25ثُمَّ ُخْذها  َفَيْرَفُعونَها  اأْبنائِِه، 
الَكْبِش  َذبيَحِة  َمَع  الَمذَبِح  َعَلى  َواأْحِرْقها  اأيِديِهْم  ِمْن 

بََّة الّرائَِحِة هلِل. الّصاِعَدِة، َفَتُكوَن َتقِدَمًة َطيِّ
َواْرَفْعُه  هاُروَن،  َتْكِريِس  َكْبِش  َصدَر  ُخْذ  26»ثُمَّ 

ْص  َتْقِدَمًة ِفي َحضَرِة اهلِل. َهذا َيُكوُن نَِصيَبَك. 27َوَخصِّ
بِيَحِة الَِّتي ُرِفَعْت، َوالّساَق الَِّتي  لِهاُروَن َواأْبنائِِه َصدَر الذَّ
ُرِفَعْت ِمْن َذبِيَحِة َكْبِش الَتْكريِس الَِّتي ُرِفَعْت ِفي َحضَرِة 
هاُروَن  نَصيُب  ِهَي  الَكْبِش  ِمَن  ال�أجزاُء  28َهِذِه  اهلِل. 
اإْسرائِيَل  َبني  َتقِدماِت  ِمْن  تُْرَفُع  دائَِمٍة.  َكعاَدٍة  َواأْبنائِِه 

ُمونَها َكَذبائِِح َسلاٍم هلِل. الَِّتي ُيَقدِّ
ِمْن  أبنائِِه  لِ� َسَتُكوُن  َسُة  الُمَقدَّ هاُروَن  29»َوثِياُب 

َيِحلُّ  30َفَمْن  َكَكَهَنٍة.  َولُِيَعيَُّنوا  ِفيها  لُِيمَسُحوا  َبعِدِه 
ُمَتتالَِيٍة  اأيّاٍم  َسبَعَة  ثِياَبُه  َيلِبُس  اأْبنائِِه،  ِمْن  َمَحلَّ هاُروَن 

ِحيَن َياأتِي اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع لَِيخِدَم ِفي الُقْدِس.
َمكاٍن  ِفي  لَحَمُه  َواْطُبْخ  الَتْكريِس  َكْبَش  31»ُخْذ 

ُمَقدٍَّس. 32َولَياأكُْل هاُروُن َواأبناؤُه لَحَم الَكْبِش َوالُخبَز 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  ذبيحة  ب 18:29 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.



خُروج 8913:30

لَِّة ِعنَد باِب َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 33لِياأكُلُوا  الَِّذي ِفي السَّ
بائَِح َوالتَّقِدماِت الَِّتي اْسُتخِدَمْت لَِتكفيِر َخطاياُهْم  الذَّ
لَِتْكِريِسِهْم َوَتْقِديِسِهْم. َول� َيُجوُز لَِغِريٍب اأْن َياأكَُل ِمنها 
لَحِم  ِمْن  َشيٌء  َبِقَي  ْن  34َفاإ لِلَكَهَنِة.  َصٌة  ُمَخصَّ َّها  أن لِ�
باِح، اأْحِرْقُه بِالنّاِر.  َذبِيَحِة التَّْكِريِس اأْو ِمَن الُخبِز اإلَى الصَّ

ٌس. َُّه ُمَقدَّ أن ل� َينَبِغي اأْن ُيؤَكَل لِ�
35»اْفَعْل لِهاُروَن َواأْبنائِِه بَِحَسِب كُلِّ ما اأَمرتَُك بِِه. 

ْم كُلَّ  اأيّاٍم. 36َقدِّ ِة َسبَعِة  ْم َذبائَِح َتْكِريٍس لَُهْم لُِمدَّ َقدِّ
ْم َذبِيَحَة َخِطيٍَّة ثانَِيٍة  اَرٍة. َوَقدِّ َيوٍم َثوراً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة َكَكفَّ
ْم َذبائَِح  ْسُه. 37َقدِّ َر َعْنُه. ثُمَّ اْمَسْحُه َوَكرِّ لِلَمْذَبِح لُِتَكفِّ
قُْدَس  َفَيصيَر  اأيّاٍم،  لَِسبَعِة  ْسُه  َوَقدِّ الَمذَبِح  َتكِفيٍر َعَلى 

ُس اأيضاً. اأْقداٍس. َوكُلُّ ما َيلِمُس الَمذَبَح َيَتَقدَّ

ة ِبيَحُة الَيوِميَّ الذَّ
ُم َكلَّ َيوٍم،  ُمُه َعَلى الَمذَبِح: تُّقدِّ 38»َهذا ُهَو ما تَُقدِّ

َوبَِشكٍل دائٍِم، َحَمَليِن اْثَنيِن ُعْمُر الواِحِد َسَنٌة َكاِمَلٌة. 
باِح، َوالثّانِي َبعَد الُغُروِب  َل ِفي الصَّ أوَّ ُم الَحَمَل ال� 39تَُقدِّ

ِل ُعْشَر َكيٍل ِمَن  أوَّ ُم َمَع الَحَمِل ال� قَُبيَل الَمساِء. 40َوتَُقدِّ
ُربُع  ِمقداُرُه  بَِسِكيٍب  َممُزوجاً  النّاِعِم،  الَقمِح  َطِحيِن 
ُم  يُتوِن َوُربُع ِوعاٍء ِمَن النَِّبيِذ. 41َوتَُقدِّ ِوعاءٍ أ ِمَن َزْيِت الزَّ
ُم َمَعُه َتقِدَمَة الُحُبوِب  الَحَمَل الثّانِي َقبَل الَمساِء، َوتَُقدِّ
بََّة  باِح َتقِدَمًة َطيِّ ْمَتها ِفي الصَّ َوالتَّقِدَمَة الّسائَِلَة الَِّتي َقدَّ

ًة هلِل. الّرائَِحِة، ُمِسرَّ
َبْعَد  ِجيلاً  دائَِمًة  َذبيَحًة صاِعَدًة  َهِذِه  42»َتُكوُن 

ِجيٍل ِعنَد باِب َخيَمِة ال�ْجِتماِع ِفي َحضَرِة اهلِل، َحيُث 
اإْسرائِيَل  بَِبِني  اإلَيُكْم. 43َساألَتِقي  َواأَتَكلَُّم  بُِكْم  َساألَتِقي 

ُس َخيَمَة ال�ْجِتماِع. ُهناَك، َوَمجِدي َسُيَقدِّ
َكما  َوالَمذَبِح،  ال�ْجِتماِع  َخيَمَة  ُس  44»َساُأَقدِّ

ُس هاُروَن َواأبناَءُه لَِيُكونُوا َكَهَنًة لِي. 45َساأسُكُن  َساُأَقدِّ
46ِحيَنِئٍذ،  اإلََهُهْم.  َساأكُوُن  َواأنا  اإْسرائِيَل،  َبِني  َوَسَط 
َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا إلَُهُهُم الَِّذي اأخَرْجُتُهْم ِمْن اأْرِض ِمصَر 

أسُكَن ِفي َوَسِطِهْم. اأنا إلَُهُهْم. لِ�

قياٍس  ِوحدُة  َوالهيُن  ِهين.«  »ربع  ربع وعاء. حرفياً  أ 40:29 

للَمكاييِل السائِلِة تعادُل نَحَو َثلاَثِة لِتراٍت َوثمانَِيِة اأعشاِر اللّتر.

َمْذَبُح الَبُخور

حراِق 30  نِط ل�إ »اْصَنْع َمْذَبحاً ِمْن َخَشِب السَّ
الَبُخوِر، 2ُطولُُه ِذراعٌ ب َوَعرُضُه ِذراٌع، اأي 
ُمَربََّع القاِعَدِة، َوارتِفاُعُه ِذراعاِن. َولَْتُكْن َزواياُه الباِرَزُة 
ِقطَعًة واِحَدًة َمَعُه. 3َغشِّ َسطَحُه َوَجوانَِبُه َوَزواياُه الباِرَزَة 

. َواْصَنْع لَُه حافًَّة َحوالَيِه. َهِب الَنِقيِّ بِالذَّ
حافَِّتِه  َتحَت  َذَهٍب  ِمْن  َحَلَقَتيِن  لَُه  اْصَنْع  4»ثُمَّ 

الَعَصَويِن  لَِوضِع  الَحَلَقتاِن  تُْسَتْخَدُم  جانَِبيِه.  َعَلى 
ِهما  ْنِط، َوَغشِّ لَِحمِلِه. 5اْصَنِع الَعَصَويِن ِمْن َخَشِب السَّ
تاَرِة الَِّتي َتَتَدلَّى  َهِب. 6َضْع َمْذَبَح الَبُخوِر اأماَم السِّ بِالذَّ

اأماَم ِغطاِء ُصنُدوِق الَعهِد َحيُث َموِعِدي َمَعُكْم.
َهذا  َعَلى  َطيِّباً  َبُخوراً  ُيْحِرَق  اأْن  هاُروَن  7»َعَلى 

ُرَج.  السُّ َيصِلُح  ِحيَن  َصباٍح  كُلَّ  ُيْحِرَقُه  الَمْذَبِح. 
الَمساِء.  ِعنَد  ُرَج  السُّ هاُروُن  ُيصِلُح  ِحيَن  8َوَكَذلَِك 

ِجيٍل.  َبْعَد  ِجيلاً  َيوِمّياً  اهلِل  ِفي َحضَرِة  الَبُخوَر  ُيْحِرُق 
ْم َعَليِه َبُخوراً َغِريباً اأْو َذبيَحًة صاِعَدًة اأْو  9لَِكْن ل� تَُقدِّ

َتقِدَمًة ِمْن ُحُبوٍب. َول� َتسُكْب َعَليِه َسكيباً.
10»َوَيُقوُم هاُروَن بَِطْقِس التَّكِفيِر َعَلى ِزوايا الَمذَبِح 

َعَلى  الَخِطيَِّة  اَرِة  َكفَّ َذبِيَحِة  َدَم  َيَضُع  َنِة.  السَّ ِفي  ًة  َمرَّ
َجِميِع  ِفي  َهذا  لُِيْصَنْع  الَبُخوِر.  لَِمْذَبِح  الباِرَزِة  وايا  الزَّ

اأجيالُِكْم. اإنَُّه قُْدُس اأقداٍس هلِل.«

َضِريَبُة الِفدَية
11َوَتَكلََّم اهلُل اإلَى ُموَسى َفقاَل: 12»ِحيَن تُْحِصي 

ِفدَيًة  ُيحَصى  َمْن  كُلُّ  َيدَفُع  َلُهْم،  لُِتَسجِّ اإْسرائِيَل  َبني 
َيِتمُّ  ِحيَن  َعَليِهْم  َوباٌء  َياأتَِي  ل�  َكي  هلِل،  َحياتِِه  َعْن 
ُم نِْصَف ِمْثقاٍل ج  اإحصاُؤُهْم. 13َفُكلُّ َمْن ُيْحَصى ُيَقدِّ
ِعشِريَن  الِمْثقاُل   – يساِوي  الرَّسميِّ الِقياِس  بَِحَسِب 

ب 2:30 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  القياَس  اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َواأثاثِهما  الهيَكِل  ثُمَّ  ِس  الُمَقدَّ الَمسِكِن  اأبعاِد  بقّيِة 

راِع الطِويلة. ُهَو بالذِّ
ج 13:30 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

ال�أعداد  ِفي  )اأيضاً  َونِصٍف.  غراماً  َعَشَر  اأَحَد  نَحَو  تعادُل  للَوزِن 
)24 ،23 ،15
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َمْن  14َوكُلُّ  هلِل.  َتقِدَمًة  ِمْثقاٍل  نِْصَف  ْم  َفلُيَقدِّ ِقيراطاً أ 
ُم َتقِدَمًة هلِل.  ُيْحَصى ِمْن ِسنِّ ِعشِريَن َسَنًة َفاأكَثَر، ُيَقدِّ
َيْدَفُع  َول�  ِمْثقاٍل.  نِْصِف  ِمْن  اأكَثَر  الَغِنيِّ  َيْدَفُع  15ل� 

ُموَن َتقِدَمَة اهلِل َكّفاَرًة  الَفِقيُر اأَقلَّ ِمْن َذلَِك، ِحيَن ُيَقدِّ
ْصُه  لَِحياتِِهْم. 16ُخْذ ماَل الِفْدَيِة ِمْن َبِني اإْسرائِيَل َوَخصِّ
لِِخْدَمِة َخيَمِة ال�ْجِتماِع َتْذكاراً لَِبني اإْسرائِيَل ِفي َحضَرِة 

اهلِل الَِّذي َفَدى َحياتُِكْم.«

َحوُض االغِتسال
17َوَتَكلََّم اهلُل اإلَى ُموَسى َفقاَل: 18»اْصَنْع َحوضاً 

َخيَمِة  َبيَن  َوَضْعُه  ُبرونِْزيٌَّة.  قاِعَدتُُه  لِلاغِتساِل،  برونِْزيّاً 
ال�ْجِتماِع َوالَمذَبِح، َواملاأُه ماًء. 19َفَعَلى هاُروَن َواأْبنائِِه 
اأْن َيغِسلُوا اأيِدَيُهْم َواأرُجَلُهْم بَِذلَِك الماِء 20ِحيَن َياأتُوَن 
اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع. لَِيغَتِسلُوا بِالماِء َكي ل� َيُموتُوا. 
بَِتقِديِم  لَِيخِدُموا  الَمذَبِح  اإلَى  َيقَتِرُبوَن  ِحيَن  َوَكَذلَِك 
َتقِدَمٍة َعَلى النّاِر هلِل، 21َفْلَيْغِسلُوا اأيِدَيُهْم َواأرُجَلُهْم َكي 
َبْعَد ِجيٍل َكعاَدٍة  ل� َيُموتُوا. َفلُيحَفْظ َهذا الِعيُد ِجيلاً 

دائَِمٍة لِهاُروَن َولَِنسِلِه.«

َزيُت الَمسَحة
اأطَيَب  23»ُخْذ  َفقاَل:  ُموَسى  اإلَى  اهلُل  22َوَتَكلََّم 

ِمَئتيِن  الّسائِِل،  الُمرِّ  ِمَن  ِمْثقاٍل  ِمَئِة  َخْمَس  الُعُطوِر: 
َوَخْمِسيَن  ِمِئتيِن  الَعِطَرِة،  الِقرَفِة  ِمَن  ِمْثقال�ً  َوَخْمِسيَن 
ِمَن  ِمْثقاٍل  ِمَئِة  24َخْمَس  ِريَرِة،  الذَّ َقَصِب  ِمْن  ِمْثقال�ً 
، َوِمقداَر ِوعاءٍ ب ِمْن  ِليَخِة بَِحَسِب الَوزِن الرَّسِميِّ السَّ

يُتوِن. َزيِت الزَّ
لِلَمسَحِة  ساً  ُمَقدَّ َزيتاً  َهِذِه  كُلِّ  ِمْن  25»َواْصَنْع 

ساً  ُمَقدَّ َزيتاً  َهذا  َوَسَيُكوُن  َكالِعطِر.  َمعاً  َممُزوجاً 
ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  لَِمسِح  26اسَتْخِدْمُه  لِلَمسَحِة. 
هاَدِة، 27َوالمائَِدِة َواأَدواتِها َوالَمناَرِة  َوُصنُدوِق لَوَحيِّ الشَّ
الّصاِعَدِة  بائِِح  الذَّ 28َوَمذَبِح  الَبُخوِر،  َوَمْذَبِح  َواأَدواتِها 

أ 13:30 قيراط. حرفياً »جيرة.« َوُهَي ِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل 

نَحَو ِستَِّة اأعشاِر غرام.
ب 24:30 وعاء. حرفياً »ِهين.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل السائِلِة 

تعادُل نَحَو َثلاَثِة لِتراٍت َوثمانَِيِة اأعشاِر اللّتر.

ُسها َفَتِصيَر  َوكُلَّ اأَدواتِِه َوَحوَض الماِء َوقاِعَدتِِه. 29تَُقدِّ
َيلِمُسها  َمْن  َوكُلُّ  بِالكاِمِل،  لِلَكَهَنِة  صاً  ُمَخصَّ نَِصيباً 

ُس. َيَتَقدَّ
َصُهْم لَِيُكونُوا  30»َواْمَسْح هاُروَن َواأبناَءُه لَِكي تَُخصِّ

َكَهَنًة لِي. 31َوَتَكلَّْم اإلَى َبِني اإْسرائِيَل َوقُْل لَُهْم: َسَيُكوُن 
َس ِجيلاً َبْعَد ِجيٍل. 32َفلا  َهذا لِي َزيَت الَمسَحِة الُمَقدَّ
، َول� َيُجوُز اأْن َتصَنُعوا  َينَبغي اأْن ُيسَتخَدَم َكِعطٍر عاِديٍّ
اهلُل.  اأَمَر  َكما  لِلاسِتخداِم  ٌص  ُمَخصَّ َفُهَو  ِمثَلُه.  ِعطراً 
33كُلُّ َمْن ُيَركُِّب َزيتاً ِمثَلُه، اأْو َيَضُع ِمنُه َعَلى َشخٍص 

عِب.« ج ٍل، ُيقَطُع ِمَن الشَّ َغْيِر ُمؤهَّ

الَبُخور
ّياٍت ُمَتساِوَيًة ِمَن  34َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُخْذ َكمِّ

الُعُطوِر: َمْيَعًة َواأظفاراً َوِقنًَّة َعِطَرًة َولُباناً نَِقّياً، 35َواْصَنْع 
ِمنها َبُخوراً َعِطراً ُمَملَّحاً نَِقّياً ُمَقدَّساً، َكما َيفَعُل اأمَهُر 
ِمنُه  َوَضْع  ِجّداً،  ناِعماً  َبعَضُه  36اْسَحْق  الَعطّاِريَن. 
َحيُث  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي  هاَدةِ د  الشَّ ُصنُدوِق  اأماَم 
اُأعِلُن ذاتِي لََك. َيُكوُن َهذا الَبُخوُر قُدَس اأقداٍس لَُكْم. 
أنُفِسُكْم،  37اصَنُعوا الَبُخوَر بَمقاِديِرِه، لَِكْن ل� َتصَنُعوُه لِ�

نَفَسُه  الَبُخوَر  َيصَنُع  38َوَمْن  هلِل.  صاً  ُمَخصَّ َيُكوُن  َبْل 
عِب.« ُه، ُيقَطُع ِمَن الشَّ لَِيُشمَّ

َبَصْلِئيَل َوأُُهوِليآب

َقِد 31  2»ها  َفقاَل:  ُموَسى  اإلَى  اهلُل  َوَتَكلََّم 
اخَترُت َبَصْلِئيَل ْبَن اُأوِري ْبَن ُحوَر ِمْن َقِبيَلِة 
َيُهوذا. 3َساأملاُأُه بُِروٍح اهلِل َمهاَرًة َوَفهماً َوَمعِرَفًة َوقُدراٍت 
َوالُبرونِْز،  ِة  َوالِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن  َتصاِميَم  4لَِعَمِل  َكِبيَرًة 
َوِفي  لِلتَّرِصيِع،  الَكِريَمِة  الِحجاَرِة  َعَلى  النَّقِش  5َوِفي 

َزخَرَفِة الَخَشِب، َوَجميِع اأنواِع الَمهاراِت. 6َوَقْد اأعَطيُتُه 
اُأُهولِياآَب ْبَن اأِخيساماَك ِمْن َقِبيَلِة داَن لُِمساَعَدتِِه.

لَِيْصَنُعوا  ُمحَتِرٍف  صانٍِع  لُِكلِّ  َمهاَرًة  »َواأعَطيُت 
َجِميَع ما اأَمْرتَُك بِِه:

عب. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه.  ج 33:30 ُيقطع من الشَّ

)اأيضاً ِفي العدد 38(
هاَدة. حرفياً: »اأماَم الّشهاَدة.« د 36:30 أماَم ُصنُدوِق الشَّ



خُروج 9111:32

هاَدِة  7  َخيَمَة ال�ْجِتماِع َوُصنُدوَق لَوَحيِّ الشَّ  
هاَدِة َوكُلَّ  َوِغطاَء ُصنُدوِق لَوَحيِّ الشَّ

اأَدواِت الَخيَمِة،
8  المائَِدَة َوكُلَّ اأَدواتِها،  

َهِب الَنِقيِّ َوكُلَّ     الَمناَرَة الَمْصُنوَعَة ِمَن الذَّ
اأَدواتِها،

   َمْذَبَح الَبُخوِر،
بائِِح الّصاِعَدِة َوكُلَّ اأَدواتِِه، 9  َمذَبَح الذَّ  

   َحوَض ال�غِتساِل َوقاِعَدَتُه،
َسَة الَِّتي  10  الثِّياَب الَمنُسوَجَة َوالثِّياَب الُمَقدَّ  

لِهاُروَن،
   ثِياَب اأْبنائِِه الَكهُنوتِيََّة،

11  َزيَت الَمسَحِة َوالَبُخوَر الطَّيَِّب لِلُقدِس.  

»َفْلَيْعَملُوها بَِحَسِب ما اأَمْرتَُك بِِه.«

بت السَّ
اإْسرائِيَل  َبني  اإلَى  لُِموَسى: 13»َتَكلَّْم  12َوقاَل اهلُل 

َوَبيَنُكْم  َبيِني  َّها َعلاَمٌة  أن لَُهْم: ›احَفُظوا ُسُبوتِي لِ� َوقُْل 
ُسُكْم.  اُأَقدِّ الَِّذي  اهلُل  اأنا  اأنِّي  لَِتعِرفُوا  ِجيٍل  َبْعَد  ِجيلاً 
ُسُه ُيقَتُل.  َُّه ُمَقدٌَّس. َوكُلُّ َمْن ُيَنجِّ أن بَت لِ� 14اْحَفُظوا السَّ

بِت، ُيقَطُع ِمَن َوَسِط  َفُكلُّ َمْن َيُقوُم بَِعَمٍل ما ِفي السَّ
عِب. أ الشَّ

15»›اعَملُوا ِستََّة اأيّاٍم، َواأّما الَيوُم الّسابُِع فاحَفُظوُه 

بِت  ٌس هلِل. َمْن َيعَمُل ِفي َيوِم السَّ اَحِة، َفُهَو َيوٌم ٌمَقدَّ لِلرَّ
بَت  السَّ َيحَفُظوا  اأْن  اإْسرائِيَل  َبني  16َعَلى  ُيْقَتُل.‹  نَُّه  َفاإ
َعلاَمٌة  17اإنَُّه   . اأَبِديٍّ َكَعهٍد  ِجيٍل  َبْعَد  ِجيلاً  لَِيبَقى 
ماَء  السَّ َصَنَع  أنَّ اهلَل  لِ� اإْسرائِيَل،  َبِني  َوَبيَن  َبيِني  اأَبِديٌَّة 
أْرَض ِفي ِستَِّة اأيّاٍم، َوِفي الَيوِم الّسابِِع اأْكَمَل الَعَمَل  َوال�

َواسَتراَح.«
18َفَلّما انَتَهى اهلُل ِمَن الَكلاِم َمَعُه َعَلى َجَبِل ِسيناَء، 

اللَّذاِن  الَحَجراِن  َوُهما  هاَد.  الشَّ لَوَحيِّ  ُموَسى  اأعَطى 
نََقَش اهلُل َعَليِهما بِاإصَبِعِه.

عب. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد  أ 14:31 ُيقطُع ِمْن َوَسِط الشَّ

ميراَثه.

َهِبّي الِعجُل الذَّ

ِفي 32  َر  َتاأخَّ َقْد  ُموَسى  اأنَّ  عُب  الشَّ َوَراأى 
النُُّزوِل ِمَن الَجَبِل، فاجَتَمُعوا َحوَل هاُروَن 
الطَِّريِق.  ِفي  لَِتُقوَدنا  اآلَِهًة  لَنا  َواصَنْع  »قُْم  لَُه:  َوقالُوا 
َفَنْحُن ل� نَدِري ما الَِّذي َحلَّ بَهذا الرَُّجِل ُموَسى الَِّذي 

اأخَرَجنا ِمْن اأْرِض ِمصَر.«
َهِب الَِّتي ِفي  2َفقاَل هاُروُن لَُهْم: »انِزُعوا اأقراَط الذَّ

اآذاِن َزوجاتُِكْم َواأول�ِدكُْم َواأحِضُروها لَي.«
ِفي  كانَْت  الَِّتي  َهِب  الذَّ اأقراَط  عُب  الشَّ 3َفَنَزَع 

َهَب  اآذانِِهْم َواأحَضُروها اإلَى هاُروَن. 4َفاأَخَذ هاُروُن الذَّ
ِعجلاً  ِمنُه  َوَصَنَع  زِميِل،  بِال�إ َوَشكََّلُه  َوَصَهَرُه  ِمنُهْم، 
َمسُبوكاً. َفقالُوا: »َهِذِه ِهَي اآلَِهُتَك الَِّتي اأخَرَجْتَك ِمْن 

اأْرِض ِمصَر يا اإْسرائِيُل.« ب
5َوِحيَن َراأى هاُروُن َهذا، َبَنى َمذَبحاً اأماَمُه. َواأعَلَن 

هاُروُن: »َسَنعَمُل ِعيداً هلِل َغداً.«
التّالِي  الَيوِم  َصباِح  ِفي  باِكراً  عُب  الشَّ 6َفَنَهَض 

َذلَِك  َوَبعَد  َسلاٍم.  َوَذبائَِح  صاِعَدةً ج  َذبائَِح  ُموا  َوَقدَّ
َعْن  لُِيَرفُِّهوا  َونََهُضوا  َوَيْشَرُبوا،  لِياأكُلُوا  عُب  الشَّ َجَلَس 

اأنُفِسِهْم.
7َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »انِزْل ِفي الحاِل! َفها َشعُبَك 

الَِّذي اأخَرجَتُه ِمْن اأْرِض ِمصَر َقْد َفَسَد. 8حاُدوا َسريعاً 
َعِن الطَِّريِق الَِّذي اأَمرتُُهْم بِِه، اإْذ َصَنُعوا ِعجلاً َمسُبوكاً 
ُموا لَُه َذبائَِح، َوقالُوا: ›َهِذِه  أنُفِسِهْم َوَسَجُدوا لَُه َوَقدَّ لِ�

ِهَي اآلَِهُتَك الَِّتي اأخَرَجْتَك ِمْن ِمصَر يا اإْسرائِيُل.‹«
عَب! اإنَُّهْم  9َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »َقْد َراأيُت َهذا الشَّ

آَن، َدْعِني َفَيشَتِعَل َغَضِبي َعَليِهْم  َشعٌب َعِنيٌد. 10َوال�
ًة َعِظيَمًة.« َوَيلَتِهَمُهْم. ِحيَنِئٍذ، َساأْجَعُل ِمنَك اُأمَّ

يا  »لِماذا  َوقاَل:  إلَِهِه  اإلَى  َل  َتَوسَّ ُموَسى  11لَِكنَّ 

ِمْن  اأخَرجَتُه  الَِّذي  َشعِبَك  َعَلى  َغَضُبَك  َيشَتِعُل  اهلُل 

اأْو  اإلههم  عب عبد العجل كرمز ليهوه  ب 4:32 هذا يعني اأن الشَّ

انظر  اهلل.  العبادة كانت مرفوضة عند  به. لكن حتى هذه  تذكير 
أّول 26:12–30. ملوك ال�

ُم ل�سترضاء  ج 6:32 ذباِئح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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ٍة َعِظيَمٍة َوَيٍد َقِويٍَّة؟ 12لِماذا تُعِطي الِمصِريِّيَن  ِمصَر بُِقوَّ
رَّ،  فُرَصًة لَِيُقولُوا: ›اأخَرَجُهُم اإلَُهُهْم َوُهَو ُيْضِمُر لَُهُم الشَّ
أْرِض‹؟  لَِيقُتَلُهْم في الِجباِل، َولُِيِبيَدُهْم ِمْن َعَلى َوجِه ال�
ِديِد. َول� َتعَمْل ما َفكَّْرَت بِِه ِمَن  ارِجْع َعْن َغَضِبَك الشَّ
رِّ َعَلى َشعِبَك. 13َتَذكَّْر اإبراِهيَم َواإْسحاَق َواإْسرائِيَل،  الشَّ
َوَوَعدَتُهْم:  بَِنفِسَك  لَُهْم  اأقَسمَت  الَِّذيَن  ُخّداَمَك 
ماِء، َوَساُأعِطي  ›َساُأَكثُِّر نَسَلَك لَِيِصيَر َكَعَدِد نُُجوِم السَّ
لَِيمَتِلُكوها  لَِنسِلُكْم  بِها،  َوَعْدُت  الَِّتي  أْرَض،  ال� َهِذِه 

أَبِد.‹« اإلَى ال�
اإنَُّه  قاَل  َشرٍّ  ِمْن  بِِه  ُيَفكُِّر  َعّما كاَن  اهلُل  14َفَرِجَع 

َسَيعَملُُه بَِشعِبِه.
ِفي  هاَدِة  الشَّ َولَوحا  الَجَبِل  ِمَن  ُموَسى  نََزَل  15ثُمَّ 

أماِم  َيِدِه. كانَِت الَوصايا َمْنُقوَشًة َعَلى اللَّوَحيِن ِمَن ال�
َوِمَن الَخلِف. 16اهلُل ُهَو َمْن َصَنَع اللَّوَحيِن، َواهلُل ُهَو 

َمْن نََقَش الِكتاَبَة َعَليِهما.
قاَل  عِب،  الشَّ َضجيَج  َيُشوُع  َسِمَع  17َوِحيَن 

لُِموَسى: »ُهناَك َصوُت َحرٍب ِفي الُمَخيَِّم.«
َول�  انِتصاٍر  بُِهتاِف  َهَذا  ُموَسى: »لَيَس  18َفاأجاَبُه 

ُصراِخ َهِزيَمٍة. اإنَُّه َصوُت ِغناٍء.«
19َوِحيَن اقَتَرَب ُموَسى ِمَن الُمَخيَِّم، َراأى الِعجَل 

ِمْن  اللَّوَحيِن  َوَطَرَح  ِجّداً،  َفَغِضَب  َوالرَّقَص.  َهِبيَّ  الذَّ
َيَديِه َفَتَحطَّما ِعنَد اأسَفِل الَجَبِل.

بِالنّارِ  َواأحَرَقُه  َصَنُعوُه،  الَِّذي  الِعجَل  اأَخَذ  20ثُمَّ 

ُه َعَلى الماِء، َوَجَعَل َبِني اإْسرائِيَل  َوَسَحَقُه َسحقاً، َوَرشَّ
َيشَرُبوَن ِمَن الماِء.

عُب  21َوقاَل ُموَسى لِهاُروَن: »ماذا َعِمَل َهذا الشَّ

َك َحتَّى َتجِلَب َعَليِهْم َهِذِه الَخِطيََّة الَعِظيَمَة؟« ِضدَّ
22َفقاَل هاُروُن: »ل� َتغَضْب يا َسيِِّدي! اأنَت َتعِرُف 

رِّ، 23َوَقْد قالُوا لَِي: ›قُْم َواصَنْع  عَب َمّياٌل لِلشَّ اأنَّ الشَّ
لَنا اآلَِهًة لَِتُقوَدنا ِفي الطَِّريِق. َفَنْحُن ل� نَدِري ما الَِّذي 
َحلَّ بَهذا الرَُّجِل ُموَسى الَِّذي اأخَرَجنا ِمْن اأْرِض ِمصَر.‹ 
24َفُقْلُت لَُهْم َمْن َيملُُك َذَهباً َفْلَيْنِزْعُه َولُْيعِطِه لِي. ثُمَّ 

َهَب ِفي النّاِر، َفَخَرَج َهذا الِعجُل!« األَقيُت الذَّ
يَطَرِة،  عَب َقْد َخَرَج َعِن السَّ 25َفَراأى ُموَسى اأنَّ الشَّ

أنَّ هاُروَن َسَمَح بَِذلَِك، َحتَّى اإْن اأْعداَءُهُم اْسَتْهزاأوا  لِ�

َبُسلُوِكِهُم الُمْخِزي. 26َفَوَقَف ِفي َمدَخِل الُمَخيَِّم َوقاَل: 
.« َفاأَتى الَّلاِويُّوَن اإلَيِه. »َمْن َيتَبُع اهلَل َفْلَياأِْت اإلَيَّ

اإْسرائِيَل:  إلَُه  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذا  لَُهْم:  27َوقاَل 

ِفي  َوَيمِشي  َفخِذِه،  َعَلى  َسيَفُه  َرُجٍل  كُلُّ  َفْلَيَضْع 
اأخاُه  واِحٍد  كُلُّ  َولَْيقُتْل  اآَخَر.  اإلَى  باٍب  ِمْن  الُمَخيَِّم 

َوَصِديَقُه َوجاَرُه.«
َوماَت  ُموَسى.  َقوِل  بَِحَسِب  الَّلاِويُّوَن  28َفَعِمَل 

عِب. 29َوقاَل  ِفي َذلَِك الَيوِم نَْحُو َثلاَثِة اآل�ٍف ِمْن الشَّ
ْسُتْم اأنُفَسُكُم الَيوَم لِِخْدَمِة اهلِل، َحتَّى  ُموَسى: »َقْد َكرَّ

بِاأبنائُِكْم َواإخَوتُِكْم. َفَسُيباِرَكُكُم اهلُل الَيوَم.« أ
»لََقْد  عِب:  لِلشَّ ُموَسى  قاَل  التّالِي،  الَيوِم  30َوِفي 

آَن، َساأصَعُد اإلَى اهلِل، لََعلَُّه  اأخَطاأْتُْم َخِطيًَّة َعِظيَمًة. َوال�
َر َعْنُكْم.« َيسَتِجيُب لِي َفُيَكفِّ

31َفعاَد ُموَسى اإلَى اهلِل َوقاَل: »يا اهلُل، َقْد اأخَطاأ 

َذَهٍب  ِمْن  اآلَِهًة  بُِصنِعِهْم  َعِظيَمًة  َخِطيًَّة  عُب  الشَّ َهذا 
ِمْن  امُحِني  اأِو  َخِطيََّتُهْم،  اغِفْر  آَن،  32َوال� أنُفِسِهْم.  لِ�

ِكتابَِك ب الَِّذي َكَتبَتُه.«
، اأمُحو اْسَمُه  33َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »َمْن ُيخِطُئ اإلَيَّ

اإلَى َحيُث  عَب  آَن، اْذَهْب َوقُِد الشَّ ِمْن ِكتابِي. 34َوال�
َساُأعاِقُبُهْم  لَِكنِّي  اأماَمَك،  َملاِكي  َسَيِسيُر  لََك.  قُْلُت 
َعَلى َخِطيَِّتِهْم ِفي الَوقِت الُمناِسِب.« 35ثُمَّ َضَرَب اهلُل 
َُّهْم ُهْم بِالَحقيَقِة الَّذيَن َصَنُعوا الِعجَل  أن عَب بَِوباٍء لِ� الشَّ

الَِّذي َصَنَعُه هاُروُن.

عب اهلُل يوّبخ الشَّ

َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: »اْذَهْب ِمْن ُهنا 33 
ِمصَر.  ِمْن  اأخَرْجَتُه  الَِّذي  ْعُب  َوالشَّ اأنَت 
َواإْسحاَق  براِهيَم  ل�إ اأقَسمُت  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  اْذَهبوا 
َواإْسرائِيَل بِاأْن اأْعطيها لَِنسِلِهْم. 2َساُأرِسُل َملاكاً اأماَمَك، 
َوالِفِرِزيِّيَن  َوالِحثِّيِّيَن  أُموِريِّيَن  َوال� الَكنعانِيِّيَن  َواأْطَرُد 

الكهنة.  تعيين  طريقة  تغيير  هنا  بداأ  ربما   .29 العدد  أ 29:32 

عب للكهنوت، انحصر الكهنوت  بعدما كان يتم اختيار اأبكار الشَّ
بعد ذلك باأول�د هارون من َقِبيَلِة ل�ِوي.

ب 32:32 كتابك. كتاب الحياة حيث كتب اهلل اأسماء ُمختاريه. 

)انظر كتاب رؤيا يوحنّا 5:3، 27:21(
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لََبناً  َتِفيُض  اأْرٍض  اإلَى  3اذَهُبوا  َوالَيُبوِسيِّيَن.  يِّيَن  َوالِحوِّ
َعِنيٌد،  َشعٌب  لِ�أنَُّكْم  َمَعُكْم  اأكُوَن  لَْن  لَِكنِّي  َوَعَسلاً. 

لَِئّلا اُأبِيَدكُْم ِفي الطَِّريِق.«
عُب َهذا الَكلاَم القاِسي، ناُحوا،  4َوِحيَن َسِمَع الشَّ

َولَْم َيرَتِد اأَحٌد َجواِهَرُه اأْو ِزيَنَتُه. 5َفَقْد قاَل اهلُل لُِموَسى: 
َحَضْرُت  ْن  َفاإ َعِنيٌد،  َشعٌب  اأنَت  اإْسرائِيَل:  لَِبِني  »قُْل 
نِّي َساُأبِيُدكُْم! انِزُعوا َجواِهَركُمْ أ  ِفي َوَسِطُكْم لَِلحَظٍة َفاإ

َر ما َعَليَّ اأْن اأعَمَلُه َمَعُكْم.« َوِزيَنَتُكْم َفاُأَقرِّ
كانُوا  ُمنُذ  َوِزيَنَتُهْم  َجواِهَرُهْم  اإْسرائِيَل  َبُنو  6َفَنَزَع 

َعَلى َجَبِل ُحوِريَب.

َتة َخيَمُة االْجِتماِع الُمَؤقَّ
َبِعيداً خاِرَج  َوَينُصُبها  َياأُخُذ َخيَمًة  7َوكاَن ُموَسى 

يها »َخيَمَة ال�ْجِتماِع.« ب َوكُلُّ  الُمَخيَِّم. َوكاَن ُيَسمِّ
َمْن كاَن َيطلُُب اهلَل، كاَن َيخُرُج اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع 

الَِّتي كانَْت خاِرَج الُمَخيَِّم.
8َوِحيَن كاَن ُموَسى َيذَهُب اإلَى تِلَك الَخيَمِة، كاَن 

َوَيِقُف كُلُّ واِحٍد ِفي باِب َخيَمِتِه،  َيُقوُموَن،  عُب  الشَّ
َوكانُوا ُيراِقُبوَن ُموَسى َحتَّى َيدُخَل اإلَى الَخيَمِة. 9َوِحيَن 
حاِب َينِزُل  كاَن ُموَسى َيدُخُل الَخيَمَة، كاَن َعُموُد السَّ
َمَع  َيَتَكلَُّم  اهلُل  َوكاَن  الَخيَمِة،  َمْدَخِل  َعَلى  َوَيسَتِقرُّ 
حاِب  السَّ َعُموَد  َيَرى  عُب  الشَّ كاَن  10َوِحيَن  ُموَسى. 
َوَيسجُدوَن  َيذَهُبوَن  كانُوا  الَخيَمِة،  َمْدَخِل  ِعنَد  واِقفاً 
ُموَسى َوجهاً  ُيَكلُِّم  ِخياِمِهْم. 11كاَن اهلُل  اأبواِب  ِعنَد 
ِديُق َصِديَقُه. َوِحيَن كاَن ُموَسى  لَِوجٍه، َكما ُيَكلُِّم الصَّ
َيُعوُد اإلَى الُمَخيَِّم، كاَن خاِدُمُه َيُشوُع ْبُن نُوَن َيمُكُث 

ِفي الَخيَمِة.

ُرؤَيُة َمجِد اهلل
›اأخِرْج  لِي:  َتُقوُل  اأنَت  12َوقاَل ُموَسى هلِل: »ها 

َمِعي.  َسُترِسُل  َمْن  تُخِبْرنِي  لَْم  لَِكنََّك  عَب،‹  الشَّ َهذا 

لهم  تذكيراً  الجواهر  يلبسون  النّاس  كان  جواهركم.  أ 5:33 

يفة. باآلهتهم الُمزَّ
ينصبها  موسى  مؤقتة كان  خيمة االجتماع. خيمة  ب 7:33 

بانتظار ال�نتهاء من بناء الخيمة المقّدسة.

بِِرضاَي.‹  َحِظيَت  َوَقْد  بِاْسِمَك،  ›اأعِرفَُك  لِي:  قُْلَت 
أعِرَفَك  13َفِبما اأنِّي َحِظيُت بِِرضاَك، َفاأعِلْن لِي َطِريَقَك لِ�

َة ِهَي َشعُبَك.« ُأمَّ َواُأْرِضَيَك دائِماً. َوَتَذكَّْر اأنَّ َهِذِه ال�
14َفقاَل: »اأنا َساأِسيُر بُِحُضورِي اأماَمَك َواأقُوُدَك.« ج

15َفقاَل ُموَسى لَُه: »اإْن لَْم َتِسْر بُِحُضوِرَك َمَعنا، 

اأنِّي  النّاُس  َسَيعِرُف  16َكيَف  ُهنا.  ِمْن  تُْخِرْجنا  َفلا 
َحِظيُت بِِرضاَك اأنا َوَشعُبَك، اإْن لَْم َتِسْر َمَعنا؟ ِحيَنِئٍذ 
أْرِض.« ِزيَن َعْن ُشُعوِب ال� َفَقْط اأكُوُن اأنا َوَشعُبَك ُمَتَميِّ
الَِّذي  َهذا  لََك  »َساأفَعُل  لُِموَسى:  اهلُل  17َوقاَل 

اأعِرفَُك  َواأنا  بِِرضاَي،  َحِظيَت  َقْد  ََّك  أن ل� اأيضاً،  قُْلَتُه 
بِاْسِمَك.«

18َفقاَل ُموَسى: »َفاأِرنِي َمجَدَك.«

ِمْن  َيُمرُّ  َصلاِحي  كُلَّ  »َساأجَعُل  اهلُل:  19َفقاَل 

اأماِمَك، َوَساأنِطُق بِاسِمي ›يهوه‹ َعَلى َمْسَمٍع ِمْنَك. َفاأنا 
اأَتَحنَُّن َعَلى َمْن اأشاُء اأْن اأَتَحنََّن َعَليِه، َواأْرَحُم َمْن اأشاُء 
َوجِهي،  َتَرى  اأْن  َتسَتِطيَع  لَْن  20لَِكنََّك  اأْرَحَمُه. د  اأْن 

نساٍن اأْن َيرانِي َوَيْبَقى َحّياً.« َُّه ل� ُيمِكُن ل�إ أن لِ�
21ثُمَّ قاَل لَُه اهلُل: »ُهناَك َمكاٌن َقِريٌب ِمنِّي، َفِقْف 

خَرِة ِفي َهذا الَمكاِن. 22َوِحيَن َيُمرُّ َمجِدي،  َعَلى الصَّ
بَِيِدي  َواُأَغطِّيَك  خَرِة  الصَّ ِفي  َكِبيٍر  َشقٍّ  ِفي  َساأَضُعَك 
ِمْن  لَْمَحًة  َسَتَرى  َيِدي،  اأرَفُع  23َوِحيَن  اأعُبَر.  َحتَّى 

َمْجِدي. اأّما َوجِهي َفَلْن َتراُه.«

ِريَعِة الَجِديدان َلوحا الشَّ

ِمْن 34  لَوَحيِن  »انَحْت  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
َوَساأكُتُب  لَيِن.  أوَّ ال� الَّلوَحيِن  َمثَل  َحَجٍر 
لِْيِن  أوَّ َعَلى اللَّوَحيِن الَوصايا الَِّتي كانَْت َعَلى اللَّوَحيِن ال�
ُعوِد  باِح لِلصُّ اللََّذيِن َحطَّمَتُهما. 2كُْن ُمسَتِعّداً ِفي الصَّ
ِة الَجَبِل. 3ل� َيصَعْد  اإلَى َجَبِل ِسيناَء، َوانَتِظْرنِي َعَلى ِقمَّ
اأَحٌد َمَعَك ِفي كُلِّ الَجَبِل. َول� َيْرَع اأَحٌد الَغَنَم َوالَبَقَر 

ُمقابَِل َذلَِك الَجَبِل.«
لَْيِن،  أوَّ 4َفَنَحَت ُموَسى لَوَحي ِحجاَرٍة َكاللَّوَحيِن ال�

ج 14:33 َوأقودك. اأْو »َواُأريُحَك.«

َوحنانِِه  َرحمتِه  بَِسَبِب  اأنّه  اأي  أرحمه.   . . . أتحّنن  د 19:33 

َسيسَمُح لُِموَسى باأْن َيرى لَمَحًة ِمْن َمجِدِه َويبَقى حّياً.



94 خُروج 5:34

ِسيناَء َكما  َجَبِل  اإلَى  َوَصِعَد  باِكراً،  باِح  الصَّ ِفي  َوقاَم 
اأَمَرُه اهلُل، َوبَِيِدِه لَوحا الِحجاَرِة.

حاِب َوَوَقَف َمَع ُموَسى ُهناَك،  5َفَنَزَل اهلُل ِفي السَّ

َفَدعا ُموَسى اهلَل بِاْسِم »يهوه.« 6ثُمَّ َمرَّ اهلُل ِمْن اأماِمِه 
َوُهَو ُيعِلُن ما َيِلي:

  » يهوه، يهوه،
   اإلٌَه َحُنوٌن َرِحيٌم،
   َبِطيُء الَغَضِب.

   َرحَمُتُه َوَوفاُؤُه َعِظيماِن.
ُألُوِف ال�أجياِل، أمانََة لِ� 7  َيحَفُظ ال�  

نَب َوالَمعِصَيَة َوالَخِطيََّة،    َوَيغِفُر الذَّ
   لَِكنَُّه ل� ُيْلِغي الُعُقوَبَة،

آباِء َعَلى اأْبنائِِهْم    َبْل َيْحِسُب َخطايا ال�
   َواأحفاِدِهْم َواأحفاِد اأْبنائِِهْم.«

أْرِض عابِداً. 9َوقاَل  8َفاأسَرَع ُموَسى َوَسَجَد َعَلى ال�

، َفِسْر يا َربُّ  ُموَسى: »بِما اأنِّي َحِظيُت بِِرضاَك يا َربُّ
َمَعنا، َواغِفْر َمعِصَيَتنا َوَخِطيََّتنا، َواقَبْلنا ُملكاً لََك.«

اأماَم  َمَعَك،  َعهداً  َساأقَطُع  اأنا  اهلُل: »ها  10َفقاَل 

ِفي  َقبلاً  تُصَنْع  لَْم  ُمعِجزاٍت  َساأصَنُع  َشعِبَك،  كُلِّ 
عِب  الشَّ كُلُّ  َوَسَيَرى  اآَخَر.  َشعٍب  َمَع  أْرِض  ال� كُلِّ 
ِّي َساأعَمُل اأمراً  أن الَِّذي َتسُكُن ِفي َوَسِطِه َعَمَل اهلِل، لِ�
َساأطُرُد  الَيوَم.  بِِه  اُأوِصيَك  ما  11احَفْظ  َمَعَك.  َرِهيباً 
يِّيَن  َوالِفِرزِّ َوالِحثِّيِّيَن  َوالَكنعانِيِّيَن  أُموِريِّيَن  ال� اأماِمَك  ِمْن 
يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن. 12احِرْص َعَلى اأْن ل� َتْقَطْع َعهداً  َوالِحوِّ
أْرِض الَِّتي َسَتدُخلُها، لَكي ل� َيُكونُوا َفّخاً  َمَع ُسكّاِن ال�
لََك. 13َبِل اْهِدْم َمذابَِحُهْم َوَحطِّْم اأنْصاَبُهُم التَّذكاِريََّة، 
َواقَطْع اأعِمَدَة َعْشَتُروَت أ الَِّتي َيعُبُدونَها. 14ل� َتعُبْد اإلَهاً 

َّي اإلٌَه َغُيوُر! أن ِسواَي، فاْسِمي ُهَو ›يهوه ب الَغُيوُر،‹ ل�
أْرِض، َخوفاً  15»ل� َتْقَطْع َعْهداً َمَع ُسكّاِن َهِذِه ال�

الكنعانِّيين. زوجُة  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  أ 13:34 َعْشَتُروت. 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

ب 14:34 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

لَها،  َوَيذَبُحوَن  اآلَِهِتِهْم  َيعُبُدوَن  َوُهْم  َيدُعوَك  اأْن  ِمْن 
أبنائَِك،  َفتاأكَُل ِمْن َذبائِِحِهْم! 16ل� َتاأُخْذ ِمْن َبناتِِهْم لِ�
َيزنُوَن  اأْبناَءَك  َوَيجَعْلَن   ، اآلَِهِتِهنَّ َوراَء  َبناتُُهْم  اإْذ َسَتزنِي 

. َوراَء اآلَِهِتِهنَّ
17»ل� َتصَنْع لََك اآلَِهًة َمسُبوَكًة.

18»احَفْظ ِعيَد الُخبِز َغيِر الُمخَتِمِر. ج َتاأكُُل ُخبزاً 

بِلا َخِميٍر لَِسبَعِة اأيّاٍم ِفي الَوقِت الُمَعيَِّن ِفي َشهِر اأبِيَب، 
ََّك ِفي َشهِر اأبِيَب َخَرجَت ِمْن ِمصَر. أن َكما اأَمرتَُك لِ�

ِمْن  أْبكاِر  ال� كُوِر  الذُّ كُلُّ  لِي.  أْبكاِر  ال� 19»كُلُّ 

ماِشَيِتَك، َبَقراً كانَْت اأْو َغَنماً، َيُكونُوَن لِي. 20َوَتْسَتْبِدُل 
ْن لَْم تُِرْد اأْن َتفَتِدَيُه بَِخُروٍف،  بِِبْكِر الِحماَر َخُروفاً. َفاإ
اْكِسْر ُعنَقُه. َكما َينَبِغي اأْن َتفَتِدَي اأْبكاَر اأْبنائَِك، َفلا 

أيِدي. َياأتُوا اأماِمي فاِرِغي ال�
الّسابِِع،  الَيوِم  ِفي  َواْسَتِرْح  اأيّاٍم،  لِِستَِّة  21»اعَمْل 

َحتَّى ِفي اأوقاِت الِحراَثِة َوالَحصاِد.
22»اْحَفْظ ِعيَد ال�أسابِيِع د ِفي بِداَيِة َحصاِد الَقمِح، 

َنِة. َوِعيَد الَجمِع ِفي َخِريِف السَّ
كُوِر اأماَم اهلِل، اإلَِه  23»َينَبِغي اأْن َيحُضَر َجِميُع الذُّ

َنِة. اإْسرائِيَل، َثلاَث َمّراٍت ِفي السَّ
ُع اأْرَضَك. َولَْن  ُأَمَم ِمْن اأماِمَك َواُأَوسِّ 24»َوَساأطُرُد ال�

َيْطَمَع اأَحٌد ِفي اأْرِضَك ِحيَن َتاأتَِي لِلُحُضوِر اأماَم إلَِهَك 
َنِة. َثلاَث َمّراٍت ِفي السَّ

ِمْن  َيبَق  َول�  َمَع َخِميٍر.  َذبِيَحِتي  َدَم  ْم  تَُقدِّ 25»ل� 

َذبِيَحِة الِفصِح ه َشيٌء اإلَى َصباِح الَيوِم التَّالِي.

ج 18:34 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. اأو »عيد الفطير.« وهو 

اليوم الَّذي يلي عيد الفصِح مباشرًة، وامتزج به مع مرور الوقت. 
ياأكل فيه اليهود خبزاً بلا خميرة واأعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
السريع من مصر. انظر تثنية 1:16–3. ويشير في العهد الجديد اإلى 

خلاص. )انظر 1 كورنثوس 8:5( الطَّهارة والنَّقاء وال�إ
د 22:34 ِعيد األساِبيع. اأو »عيُد الَخمسين.« هو عيد حصاد 

القمح عند اليهود، ُيحَتفُل به في اليوِم الخمسيِن بعد عيد الفصح. 
ويرتبط هذا العيد في العهد الجديد بيوم حلول الروح القدس على 

التلاميذ وتاأسيس الكنيسة المسيحية. )انظر اأعمال الرسل 2(
اإسرائيل  بني  َوُهَو ذكرى خروج  اأي »ُعُبور.«  فصح.  ه 25:34 

من العبوديَِّة في مصر. يحتفل به اليهوُد في الربيع ويتناولون ذبيحًة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خاصَّ

المسيح وقيامته. انظر 1 كورنثوس 7:5.
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َبيِت  اإلَى  اأْرِضَك  اإنتاِج  ِل  اأوَّ اأَفَضَل  26»اَأْحِضْر 

إلَِهَك. أ

ِه.« »َول� َتطُبْخ َجْدياً ِفي َحِليِب اُأمِّ
ِّي  أن 27َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »اكُتْب َهِذِه الَوصايا، لِ�

َوَمَع  َمَعَك  َعهداً  َعِملُت  َقْد  الَوصايا  َهِذِه  بَِحَسِب 
اإْسرائِيَل.«

28َوَبِقَي ُموَسى ُهناَك َمَع اهلِل اأْرَبِعيَن نَهاراً َواأرَبِعيَن 

َوَكَتَب  ماًء.  َيشَرْب  َولَْم  َطعاماً  ِفيها  َياأكُْل  لَْم  لَيَلًة، 
َوصايا الَعهِد الَعْشَر َعَلى لَوَحيِّ الَحَجِر.

الِمع َوجُه ُموَسى الَّ
لَوحا  َوكاَن  ِسيناَء.  َجَبِل  ِمْن  ُموَسى  29َونََزَل 

ِجلَد  اأنَّ  َيعِرُف  ُموَسى  َيُكْن  َولَْم  َيِدِه.  ِفي  هاَدِة  الشَّ
َُّه َتَكلََّم َمَع اهلِل. أن َوجِهِه َيلَمُع ل�

ِجلَد  اأنَّ  اإْسرائِيَل  َبِني  َوكُلُّ  َراأى هاُروُن  30َوِحيَن 

ُموَسى َيلَمُع، خافُوا اأْن َيقَتِرُبوا ِمْنُه. 31َفَدعاُهْم ُموَسى 
َوَتَكلََّم  اإلَيِه،  عِب  الشَّ قاَدِة  َوكُلُّ  هاُروُن  َفَرِجَع  اإلَيِه. 

ُموَسى اإلَْيِهْم.
اإْسرائِيَل.  َبِني  كُلُّ  اإلَيِه  اقَتَرَب  َذلَِك،  32َبعَد 

َواأوصاُهْم ُموَسى بَِجميِع الَوصايا الَِّتي اأْعطاها اإيّاُه اهلُل 
َعَلى َجَبِل ِسيناَء.

َوَضَع  َمَعُهْم،  الَكلاِم  ِمَن  ُموَسى  انَتَهى  33َوِحيَن 

لِثاماً َعَلى َوجِهِه. 34َفِحيَن كاَن ُموَسى َياأتِي ِفي َحضَرِة 
ِمَن  َيخُرَج  اأْن  اإلَى  اللِّثاَم  َيرَفُع  َمَعُه، كاَن  لَِيَتَكلََّم  اهلِل 

ما  اإسرائِيَل  لَِبِني  لََيُقوَل  َيخُرُج  كاَن  َوِحيَن  الَخيَمِة. 
اُأِمَر بِِه، 35َيَرى َبُنو اإْسرائِيَل ِجلَد ُموَسى َيلَمُع، َفَيَضُع 
ُموَسى اللِّثاَم َعَلى َوجِهِه اإلَى اأْن َيذَهَب لَِيَتَكلََّم َمَع اهلِل 

ِمْن َجِديٍد.

بت َشراِئُع ِبَشأِن السَّ

لَُهْم: 35  َوقاَل  اإْسرائِيَل  َبِني  ُموَسى  َوَجَمَع 
اهلُل  اأَمَركُُم  الَِّتي  الَوصايا  ِهَي  »َهِذِه 
الَيوُم  َواأّما  اأيّاٍم،  لِِستَِّة  َتعَملُوا  اأْن  بِِحفِظها. 2ُيمِكُنُكْم 

بنو  كان  المقّدس حيث  المسكن  اأي  إلِهك.  بيت  أ 26:34 

اإسرائيل يذهبون ليكونوا في حضرة اهلل. انظر 8:25، 9.

َيوَم  َيْعَمْل  َفَمْن  هلِل.  راَحٍة  َيوَم  لَُكْم  َفَسَيُكوُن  الّسابُِع 
بِت ِفي اأيِّ َمكاٍن  بِت ُيْقَتُل. 3ل� تُشِعلُوا ناراً َيوَم السَّ السَّ

َتْسُكُنوَن ِفيِه.«

س َموادُّ ِبناِء الَمْسَكِن الُمَقدَّ
4َوقاَل ُموَسى لُِكلِّ َبِني اإسرائِيَل:

ُموا  »َهِذِه ِهَي الَوِصيَُّة الَِّتي اأوصاكُْم اهلُل بِها: 5َقدِّ
َقْلِبِه،  َسخاِء  بَِحَسِب  َفُكلٌّ  هلِل.  َتقِدَمًة  َتملُُكوَن  ِمّما 
ًة، ُبرونْزاً، 6اأقِمَشًة َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍِّة  ُم هلِل َذَهباً، ِفضَّ ُيَقدِّ
َمدُبوَغٍة،  ِكباٍش  7ُجلُوَد  ماِعٍز،  َوَشعَر  َوِكتّاناً  َوَحمراَء 
ناَرِة َوُعُطوراً لَِزيِت  ُجلُوَد تُُيوٍس، َخَشَب َسنٍط، 8َزيتاً لِلاإ
َوَجواِهَر  َجزٍع  9ِحجاَرَة  الطَّيِِّب،  َولِلَبُخوِر  الِمْسَحِة 

دَرِة. اُأْخَرى لَِترِصيِع الثُّوِب الَكَهُنوتِيِّ َوالصُّ
10»َوكُلُّ َمْن ُهَو ماِهٌر َبيَنُكْم، َفْلَياأِت َوَيعَمْل كُلَّ ما 

َس َوِغطاَءُه َوالِغطاَء  اأَمَرُه اهلُل بِِه. 11اْبُنوا الَمْسَكَن الُمَقدَّ
َوقُضبانَُهما  َواألواَحُهما  َوَمشابَِكُهما  َفوَقُهما،  الَِّذي 
الَعهِد  12َوُصنُدوَق  اأعِمَدتِِهما،  َوَقواِعَد  َواأعِمَدَتُهما 
13َوالمائَِدَة  أقداِس،  ال� قُدِس  َوِستاَر  َوِغطاَءُه  َوَعَصَويِه 
14َوالَمناَرَة  اهلِل،  َحْضَرِة  َوُخبَز  َواأَدواتِها  َوَعَصَويها 
15َوَمْذَبَح  ناَرِة،  ال�إ َوَزيَت  َوُسُرِجها  َواأَدواتِها  ضاَءِة  لِلاإ
الطَّيَِّب،  َوالَبُخوَر  الَمسَحِة  َوَزيَت  َوَعَصَويِه،  الَبُخوِر 
الّصاِعَدِة  بائِِح  الذَّ 16َوَمذَبَح  الَمْسَكِن،  َمْدَخِل  َوِستاَر 
الَمْذَبِح  َوَعَصَوي  لِلَمذَبِح،  الَِّتي  الُبرونِْزيََّة  َبَكَة  َوالشَّ
َواأَدواتِِه، َوَحوَض ال�غِتساِل َوقاِعَدَتُه، 17َوَستائَِر الّساَحِة 
الّساَحِة،  َمدَخِل  َوِستاَر  اأعِمَدتِها،  َوَقواِعَد  َواأعِمَدَتها 
18َواأوتاَد الَمْسَكِن َواأوتاَد الّساَحِة َوِحبالِها، 19َوالثِّياَب 

َسَة  الُمَقدَّ َوالثِّياَب  الَمْسَكِن،  ِفي  لِلِخدَمِة  الَمنُسوَجَة 
لِهاُروَن الكاِهِن َواأْبنائِِه لَِيخِدُموا َكَكَهَنٍة.«

عِب الَعِظيَمة َتقِدَمُة الشَّ
20ِحيَنِئٍذ، َذَهَب كُلُّ َبِني اإْسرائِيَل ِمْن اأماِم ُموَسى. 

َواأحَضُروا  ُروُحُه،  َوَدَفَعْتُه  َقلُبُه  نَبََّهُه  َمْن  كُلُّ  21َوجاَء 

أجِل ُصْنِع َخيَمِة ال�ْجِتماِع، َوَجِميَع اأَدواِت  َتقِدَمًة هلِل لِ�
الرِّجاُل  22فاأَتى  َسِة.  الُمَقدَّ الثِّياِب  َوَعَمِل  ِخدَمِتها، 
َوالنِّساُء بَِحَسِب َسخاِء قُلُوبِِهْم، َواأْحَضروا اأساِوَر َواأقراطاً 
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ُموا َجميَع  َهِب. َفَقدَّ َوَخواتَِم َواأنواعاً اُأْخَرى ِمْن ُحِليِّ الذَّ
َهِب َهِذِه هلِل. َتقِدماِت الذَّ

23َوكُلُّ َمْن لََديِه اأقِمَشٌة َزرقاُء َوَبَنفَسِجيٌَّة َوَحمراُء 

َوِكتّاٌن َوَشعُر ماِعٍز َوُجلُوُد ِكباٍش َمدُبوَغٌة َوُجلُوُد تُُيوٍس، 
ٍة  اأحَضَرها. 24َوكُلُّ َمْن اأراَد اأْن ُيحِضَر َتقِدَمًة ِمْن ِفضَّ
َونُحاٍس اأحَضَرها َكَتقِدَمٍة هلِل. َوكُلُّ َمْن لََديِه َخَشُب 
َسنٍط صالٌِح لِلاسِتْعماِل ِفي اأيِّ َعَمٍل، اأحَضَرُه. 25َوكُلُّ 
اْمراأٍة ماِهَرٍة َغَزلَْت بَِيِدها، َواأحَضَرْت ما َغَزلَْتُه: اأقِمَشًة 
َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء َوِكتّاناً. 26َوكُلُّ النِّساِء اللَّواتِي 
َشعَر  َغَزلَْن  َمهاَرٌة،  لََديُهنَّ  َوكانَْت   ، قُلُوُبُهنَّ َدَفَعْتُهنَّ 

ماِعَز.
َكِريَمًة  َواأحجاراً  َجْزٍع  ِحجاَرَة  القاَدُة  27َواأحَضَر 

ْدَرِة،  َوالصُّ الَكَهُنوتِيِّ  الثَّوِب  َعَلى  لِلتَّرِصيِع  اُأْخَرى 
َولِلَبُخورِ  الَمْسَحِة  َولَِزيِت  ناَرِة  لِلاإ َوَزيتاً  28َواأعطاراً 

الطَّيِِّب.
َدَفَعْتُهْم  الَِّذيَن  َوالنِّساِء  الرِّجاِل  َجميُع  َم  29َوَقدَّ

اهلُل  اأَمَر  ما  بَِحَسِب  هلِل،  اخِتياِريًَّة  َتقِدماٍت  قُلُوُبُهْم 
ُموَسى بِِه.

َبَصْلِئيُل َوأُُهوِليآب
اختاَر  اهلَل  اإنَّ  اإْسرائِيَل: »ها  لَِبِني  ُموَسى  30َوقاَل 

31َوَملاأُه  َيُهوذا  َقِبيَلِة  ِمْن  ُحوَر  ْبِن  اُأوِري  ْبَن  َبَصْلِئيَل 
32ِفي  َكِبيَرًة  َوقُدراٍت  َوَمعِرَفًة  َوَفهماً  َمهاَرًة  اهلِل  بُِروٍح 
ِة َوالُبرونِْز، 33َوِفي النَّقِش  َهِب َوالِفضَّ َعَمِل َتصاِميَم الذَّ
َعَلى الِحجاَرِة الَكِريَمِة لِلتَّرِصيِع، َوِفي َزخَرَفِة الَخَشِب، 
َوَجميِع اأنواِع الَمهاراِت. 34َواأعَطى َبَصْلِئيَل َواُأُهولِياآَب 
َتعِليِم  ِفي  الَمهاَرَة  داَن،  َقِبيَلِة  ِمْن  اأِخيساماَك  ْبَن 
ال�أعماِل  بُِكلِّ  لِلِقياِم  بِالَمهاَرِة  35َوَملاأُهما  آَخِريَن.  ال�
رقاِء  الزَّ أنِْسَجِة  ال� ِفي  َوالَتْطريِز،  َوالتَّْصميِم  الِحَرِفيَِّة 
النَّْسِج،  َوبِاأعماِل  َوالِكتّاِن،  َوالَحمراِء  َوالَبَنفَسِجيَِّة 

لَِيُقوُموا بُِكلِّ ال�أعماِل َوالتَّصاِميِم.

ماِهٍر 36  َوكُلُّ  َواُأُهولِياآُب،  َبَصْلِئيُل  »َفلَيعَمْل 
بِناِء  ِفي  كاَء،  َوالذَّ الَمهاَرَة  اهلُل  اأعطاُه 

ِس بَِحَسِب كُلِّ ما اأَمَر اهلُل.« الَمكاِن الُمَقدَّ
2َفَدعا ُموَسى َبَصْلِئيَل َواُأُهولِياآَب َوكُلَّ ماِهٍر اأعطاُه 

اهلُل الَمهاَرَة، َوكُلَّ َمْن َحثَُّه َقلُبُه َعَلى الَمِجيٍء لِلَعَمِل. 

اأحَضَرها  الَِّتي  التَّقِدَمِة  َجِميَع  ُموَسى  ِمْن  3َواأَخُذوا 

ما  َوكانُوا  ِس.  الُمَقدَّ الَمَكاِن  ِخدَمِة  أجِل  لِ� عِب  الشَّ
َيزالُوَن ُيحِضُروَن َتقِدماٍت ِفي كُلِّ َصباٍح. 4َواأَتى كُلُّ 
ِس،  الُمَقدَّ الَمكاِن  بَِعَمِل  َيُقوُموَن  كانُوا  الَِّذيَن  الَمَهَرِة 
كُلُّ واِحٍد بَِحَسِب َعَمِلِه الَِّذي كاَن َيُقوُم بِِه، 5َوقالُوا 
عَب ُيحِضُروَن اأكَثَر ِمْن حاَجِة الَعَمِل  لُِموَسى: »اإنَّ الشَّ

الَِّذي اأَمَر اهلُل بَِعَمِلِه.«
6ِحيَنِئٍذ، اأَمَر ُموَسى بِاأْن ُيعِلُنوا ِفي الُمَخيَِّم اأنَّ َعَلى 

الرِّجاِل َوالنِّساِء اأْن ل� ُيْحِضُروا َشيئاً َبْعُد لَِتقِدَمِة الَمكاِن 
ِس. َفَتَوقََّف النّاُس َعْن اإحضاِر الَمِزيِد. 7َوكانَوا  الُمَقدَّ

َقْد اأحَضُروا اأكَثَر ِمْن حاَجِة الَعَمِل.

بناُء الَمسَكِن الُمَقّدس
َس  8َفَصَنَع َجِميُع العاِمِليَن الَمَهَرِة الَمْسَكَن الُمَقدَّ

َواأقِمَشٍة َزرقاَء  َمْبُروٍم،  ِمْن َعَشِر َستائٍِر ِمْن ِكتّاٍن ناِعٍم 
زٍة بَِمهاَرٍة َعَلى َشكِل َملائَِكِة  َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء ُمَطرِّ
َوِعْشُريَن  َثماٍن  ِستاَرٍة  كُلِّ  ُطوُل  9َوكاَن  الَكُروبِيَم. أ 
ِذراعاً، ب َوَعْرُضها اأرَبَع اأذُرٍع. َفِلَجِميِع الَستائِِر َمقايِيُس 
َمعاً،  أولَى  ال� الَخْمَس  تائَِر  السَّ 10َوَوَصَل  ُمَتساِوَيٌة. 
َوالَخْمَس الثّانَِيَة َمعاً. 11ثُمَّ َصَنَع ُعَرًى ِمْن قُماٍش اأزَرَق 
أولَى، َوَكَذلَِك َعَلى حافَِّة  َعَلى حافَِّة َستائِِر الَمْجُموَعِة ال�
َستائِِر الَمْجُموَعِة الثَّانَِيِة. 12َفَصَنَع َخمِسيَن ُعرَوًة َعَلى 
ُأولَى، َوَخْمِسيَن ُعرَوًة َعَلى ِستاَرِة الَمجُموَعِة  تاَرِة ال� السِّ
َخمِسيَن  13َوَصَنَع  ُمَتقابَِلًة.  الُعَرى  َوَكانَِت  الثّانَِيِة. 
بِالَمشابِِك.  َمعاً  تائَِر  السَّ لَِوصِل  َهِب  الذَّ ِمَن  ِمشَبكاً 

َفصاَر الَمْسَكُن ُمتَِّصلاً َكِقْطَعٍة واِحَدٍة.

في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  أ 8:36 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22. )اأيضاً في العدد 35(
ب 9:36 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  القياَس  اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َواأثاثِهما  الهيَكِل  ثُمَّ  ِس  الُمَقدَّ الَمسِكِن  اأبعاِد  بقّيِة 

راِع الطِويلة. ُهَو بالذِّ
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14َوَصَنَع َستائَِر ِمْن َشعِر الماِعِز لِلِغطاِء الَِّذي َفوَق 

كُلُّ  15ُطوُل  ِستاَرًة.  َعْشَرَة  اإحَدى  َعَدُدها  الَمْسَكِن، 
تائِِر  ِستاَرٍة َثلاثُوَن ِذراعاً َوَعرُضها اأْرَبُع اأْذُرَع. َفكانَِت لِلسَّ
َخمَس  16َفَوَصَل  ُمَتساِوَيٌة.  َمقايِيُس  َعْشَرَة  حَدى  ال�إ
َستائَِر َمعاً، َوِستَّ َستائَِر َمعاً. 17َوَصَنَع َخمِسيَن ُعرَوًة 
ُأولَى،  َعَلى حافَِّة اأقَصى ِستاَرٍة َعَلى َطَرِف الَمجُموَعِة ال�
تاَرِة الَِّتي َسُتوَصُل بِها.  َوَخْمِسيَن ُعرَوًة َعَلى حافَِّة السِّ
18َوَصَنَع َخمِسيَن ِمشَبكاً ِمْن ُبرونٍْز لَِيِصَل الَخيَمَة َفَتصيَر 

ِقْطَعًة واِحَدًة. 19َوَصَنَع ِغطاًء لِْلَخيَمِة ِمْن ِجلِد الِكباِش 
الَمدُبوِغ، َوِغطاًء اآَخَر خاِرِجّياً ِمَن الِجلِد الفاِخِر.

نِط لِلَمْسَكِن.  20َوَصَنَع األواحاً قائَِمًة ِمْن َخَشِب السَّ

21ُطوُل كُلِّ لَوٍح َعْشُر اأْذُرٍع، َوَعرُضُه ِذراٌع َونِْصٌف. 

22َوكاَن لَِجِميِع األواِح الَمْسَكِن َفتَحتاِن لَِوصِل اأَحِدها 

الَمْسَكِن: 23َصَنَع  األواِح  َجِميَع  َصَنَع  َهَكذا  آَخِر.  بِال�
24َوَصَنَع  الَخْيَمِة.  ِمَن  الَجُنوبِيَِّة  لِلِجَهِة  لَوحاً  ِعشِريَن 
ألْواِح الِعشِريَن: قاِعَدَتيِن  ٍة َتحَت ال� اأرَبِعيَن قاِعَدًة ِمْن ِفضَّ
مالِيَِّة  لُِفتَحَتيِّ كُلِّ لَْوٍح. 25َوَصَنَع ِعشِريَن لَوحاً لِلِجَهِة الشَّ
ٍة: قاِعَدَتيِن  ِمَن الَمْسَكِن، 26َوَتْحَتها اأرَبِعيَن قاِعَدًة ِمْن ِفضَّ
َتحَت كُلِّ لَوٍح. 27َوَصَنَع لَِظْهِر الَمْسَكِن ِمَن الَغرِب 
ِستََّة األواٍح. 28َولَوَحيِن لِزاِوَيَتي الَمْسَكِن ِمَن الَخْلِف. 
ُمتَِّصَليِن ِفي  ال�أسَفِل،  ِمَن  ُمنَفِصَليِن  الَلوحاِن  29َفكاَن 

ُأولَى. َهَكذا كاَن اللَّوحاِن َعلى  ال�أعَلى داِخَل الَحَلَقِة ال�
لَها ِستَّ  األواٍح،  َثمانَِيَة  الَمْجُموُع  الّزاِوَيَتيِن. 30َفكاَن 

َعْشَرَة قاِعَدًة: قاِعَدَتيِن َتْحَت كُلِّ لَوٍح.
َخمَس  نِط،  السَّ َخَشِب  ِمْن  َعواِرَض  31َوَصَنَع 

َعوارَِض لِِجَهٍة ِمْن ِجهاِت الَمْسَكِن، 32َوَخمَس َعوارَِض 
ِمَن  الَمْسَكِن  لَِظْهِر  َعواِرَض  َوَخمَس  الثَّانَِيِة،  لِلِجَهِة 
ألواِح  الَغرِب. 33َوَوَصَل العارَِضَة الُوسَطى لَِتْمَتدَّ َبيَن ال�
ى َجِميَع  آَخِر. 34ثُمَّ َغشَّ أوَِّل اإلَى الطََّرِف ال� ِمَن الطََّرِف ال�
َهِب، َوَصَنَع لَها َحَلقاٍت ِمْن َذَهٍب َكُبُيوٍت  ألواِح بِالذَّ ال�

َهِب. ى الَعوارَِض بِالذَّ لِلَعوارِِض. َوَكَذلَِك َغشَّ

تاَرُة الّداخلّية السِّ
َوَبَنفَسِجيٍَّة  َزرقاَء  اأقِمَشٍة  ِمْن  ِستارًة  35َوَصَنَع 

َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم ُمَطرَّزٍة بَِمهاَرٍة َعَلى َشكِل َملائَِكِة 

ِمْن  َمصُنوَعٍة  اأعِمَدٍة  اأرَبَعِة  َعَلى  36َوَعلََّقها  الَكُروبِيَم. 
ِمْن  َمشابُِك  َولَها  َهِب  بِالذَّ اٍة  ُمَغشَّ نِط  السَّ َخَشِب 
37َوَصَنَع  ٍة.  ِفضَّ ِمْن  َقواِعَد  اأرَبِع  َعَلى  َتِقُف  َذَهٍب، 
َوَحمراَء  َوَبَنفَسِجيٍَّة  َزرقاَء  اأقِمَشٍة  ِمْن  ُمَزخَرَفًة  ِستارًة 
تاَرِة  أجِل َمْدَخِل الَخيَمِة. 38َوَصَنَع لِلسِّ َوِكتّاٍن َمْبُروٍم، لِ�
لَها َمشابَِك  َوَصَنَع  َهِب،  بِالذَّ َوَغّشاها  اأعِمَدٍة  َخمَسَة 

ِمْن َذَهٍب، َوَخمَس َقواِعَد ِمْن ُبرونٍْز.

ُصنُدوُق الَعهد

َوَصَنَع َبَصْلِئيُل ُصنُدوَق الَعهِد ِمْن َخَشِب 37 
َوَعرُضُه  َونِْصٌف،  ِذراعاِن أ  ُطولُُه  نِط.  السَّ
راِع.  الذِّ َونِْصُف  ِذراٌع  َوارتِفاُعُه  َونِْصٌف،  ِذراٌع 
الخاِرِج،  َوِمَن  الّداِخِل  ِمَن  النَِّقيِّ  َهِب  بِالذَّ 2َوَغّشاُه 

اأرَبَع َحَلقاٍت ِمَن  َوَصَنَع لَُه اإطاراً ِمْن َحولِِه. 3َوَسَبَك 
أرَبِع: َحَلَقَتيِن َعَلى كُلِّ  َهِب َوَضَعها َعَلى َزواياُه ال� الذَّ
نِط َوَغّشاُهما  جانٍِب. 4َوَصَنَع َعَصَويِن ِمْن َخَشِب السَّ
َهِب. 5َوَوَضَع الَعَصَويِن ِفي الَحَلقاِت َعَلى جانَِبيِّ  بِالذَّ
 ، نَِقيٍّ َذَهٍب  ِمْن  ِغطاًء  6َوَصَنَع  لَِحمِلِه.  نُدوِق  الصُّ
راِع.  ُطولُُه ِذراعاِن َونِْصٌف، َوَعرُضُه ِذراٌع َونِْصُف الذِّ
7َوَصَنَع َكُروَبيِن ِمْن َذَهٍب َمطُروٍق َعَلى َطَرَفيِّ الَغطاِء. 

8َفكاَن َكُروٌب َعَلى كُلِّ َطَرٍف. َوَصَنَع الَكُروَبيِن ِمْن 

ِقطَعٍة واِحَدٍة َمَع الَغطاِء َعَلى َطَرَفيِه. 9َفكاَن الَكُروباِن 
الِغطاَء. كاَن  ُيَظلِّلاِن  ال�أعَلى  اإلَى  اأجِنَحَتُهما  باِسَطْيِن 

الَكُروباِن ُمَتقابَِليِن، َوَوْجهاُهما نَحَو الِغطاِء.

الماِئَدة
نِط، ُطولُها ِذراعاِن،  10َوَصَنَع مائَِدًة ِمْن َخَشِب السَّ

َوَعرُضها ِذراٌع، َوارتِفاُعها ِذراٌع َونِْصٌف. 11َوَغّشاها 
َحولَها.  َهِب  الذَّ ِمَن  اإطاراً  لَها  َوَصَنَع   ، نَِقيٍّ بَِذَهٍب 
12َوَصَنَع لَها حافًَّة َعرُضها ِشبٌر َحولَها، َواإطاراً ِمْن َذَهٍب 

أ 1:37 ذراعان. مفردهما ذراع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل 

اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً َونِصفاً )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(. اأو تعادُل اثنيِن 
اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي 
ِس ثُمَّ الهيَكِل َواأثاثِهما  القياَس هنا، َوِفي بقّيِة اأبعاِد الَمسِكِن الُمَقدَّ

راِع الطِويلة. َوقصِر ُسَلْيماَن، ُهَو بالذِّ
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َذَهٍب،  ِمْن  َحَلقاٍت  اأرَبَع  لِلمائَِدِة  لِحافَِّتها. 13َوَسَبَك 
أرَبِع.  أْرَبِع، َعَلى ُمْسَتَوى اأْرُجِلها ال� َوَثبََّتها َعَلى َزواياها ال�
دخاِل  ل�إ الُعْليا  الحافَِّة  ِمَن  َقِريَبًة  الَحَلقاُت  14َوكانَِت 

ِمْن  َعَصَويِن  15َوَصَنَع  المائَِدِة.  لَِحمِل  ِفيها  الَعَصَويِن 
المائَِدِة.  لَِحمِل  َهِب،  بِالذَّ َوَغّشاُهما  نِط  السَّ َخَشِب 
ِمَن  المائَِدِة  َعَلى  تُوَضُع  الَِّتي  آنَِيِة  ال� َجِميَع  16َوَصَنَع 

َوَكَذلَِك طاساتِها  َوُصُحونَها،  اأْطباَقها   : الَنِقيِّ َهِب  الذَّ
ائَِلِة. َصِة لِلتَّْقِدماِت السَّ َواأباِريَقها الُمَخصَّ

الَمناَرة
ُطِرَقْت  َوَقْد   . النَِّقيِّ َهِب  الذَّ ِمَن  الَمناَرَة  17َوَصَنَع 

كُُؤوُسها  َوكانَْت  بِالِمْطَرَقِة.  َوساقُها  الَمناَرِة  قاِعَدُة 
َوُعَقُدها َوَوَرقُها ِقطَعًة واِحَدًة َمَعها. 18َوتَفرََّعِت الَمناَرُة 
اإلَى ِستِّ ُشَعٍب َعَلى جانَِبيها: َثلاِث ُشَعٍب َعْن كُلِّ 
جانٍِب ِمْن جانَِبي الَمناَرِة. 19َوُسِبَكْت َثلاُث َزْهراِت 
َعِب  الشُّ ِمَن  ُشْعَبٍة  كُلِّ  َعَلى  َوَوَرِقها  ُعَقِدها  َمَع  لَْوٍز 
اأرَبُع  20َوَكَذلَِك  الَمناَرِة.  قاِعَدِة  ِمْن  َعِة  الُمَتَفرِّ تِّ  السِّ
الَمناَرِة.  ساِق  َعَلى  َوَوَرِقها  ُعَقِدها  َمَع  لَْوٍز  َزْهراِت 
ِمْنها  الواِحَدُة  َتَقُع  ُعَقِدها  َمَع  َزْهراٍت  َثلاُث  21ِمْنها 

َعِة  الُمَتَفرِّ تِّ  السِّ َعِب  الشُّ ِمَن  ُشْعَبَتيِن  كُلِّ  الِتقاِء  ِعْنَد 
ِقطَعًة  َوُشَعُبها  الَمناَرِة  ُعَقُد  22َفكانَْت  الّساِق.  ِمَن 
َهِب  واِحَدًة َمَعها. َوَجِميُعها ِمَن ِقْطَعٍة واِحَدٍة ِمَن الذَّ
َوَملاِقَطها  بَعَة  السَّ ُسُرَجها  23َوَصَنَع  الَمطُروِق.  النَِّقيِّ 
. 24َصَنَعها َمَع كُلِّ اأَدواتِها  َهِب النَِّقيِّ َوَمناِفَضها ِمَن الذَّ

َهِب. ِمْن ِقنطارٍ أ واِحٍد ِمَن الذَّ

َمْذَبُح الَبُخور
نِط، َقاِعَدتُُه  25َوَصَنَع َمْذَبَح الَبُخوِر ِمْن َخَشِب السَّ

َمْذَبِح  اْرتِفاُع  اأّما  ِذراٌع.  َوَعرُضُها  ِذراٌع  ُمَربََّعٌة ُطولُُها 
واِحَدًة  ِقطَعًة  الباِرَزَة  َزواياُه  َوكانَْت  َفِذراعاِن.  الَبُخوِر 
ى َسطَحُه ال�أعَلى  . َغشَّ َهِب الَنِقيِّ اُه بِالذَّ َمَعُه. 26َوَغشَّ
َوَجوانَِبُه َوَزواياُه الباِرَزَة. َوَصَنَع اإطاراً ِمْن َذَهٍب َحولَُه. 

أ 24:37 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغراماً.

َتحَت حافَِّتِه  َوَوَضَعُهما  َذَهٍب  ِمْن  َحَلَقَتيِن  27َوَصَنَع 

دخاِل الَعَصَويِن ِفيِهما  الُعْليا َعَلى الِجَهَتيِن الُمقابَِلَتيِن ل�إ
نِط،  لَِحمِلِه بِِهما. 28َوَصَنَع الَعَصَويِن ِمْن َخَشِب السَّ

َهِب. اُهما بِالذَّ وَغشَّ

َزيُت الَمسَحِة َوالَبُخور
َس َوالَبُخوَر الطَّيَِّب،  29َوَصَنَع َزيَت الَمسَحِة الُمَقدَّ

َكما َيصَنُعُهما الَعطّاُر.

بائِح الّصاِعدة َمذَبُح الذَّ

ِمْن 38  الّصاِعَدةِ ب  بائِِح  الذَّ َمذَبَح  َوَصَنَع 
ُطولُُها  ُمَربََّعٌة  َقاِعَدتُُه  نِط.  السَّ َخَشِب 
اْرتِفاُع  اأّما  اأْذُرُع.  َخْمُس  َوَعرُضُها  اأْذُرُع، ج  َخْمُس 
الَمْذَبِح َفَثلاُث اأْذُرٍع. 2َوَصَنَع لَُه اأرَبَع َزوايا باِرَزٍة َعَلى 
واِحَدًة  ِقطَعًة  الباِرَزُة  وايا  الزَّ َوكانَِت  أرَبَعِة.  ال� َجوانِِبِه 

َمَعُه. َوَغّشاها بِالُبرونِْز.
3َوَصَنَع َجِميَع اأَدواِت الَمذَبِح: الُقُدوَر َوالَمجاِرَف 

َوالطّاساِت َوالَمناِشَل َوالَمجاِمَر َوَجِميَع اأَدواِت الَمْذَبِح 
ِمْن ُبرونٍْز.

4َوَصَنَع َشَبَكةً د ِمْن ُبرونٍْز لِلَمذَبِح، َوَوَضَعها َعَلى 

اأرَبَع  5َوَسَبَك  الّداِخِل.  ِمَن  الَمذَبِح  ُمنَتَصِف  ارتِفاِع 
ِفيها.  الَعَصَويِن  لَِوضِع  َبَكِة  الشَّ َزوايا  َعَلى  َحَلقاٍت 
نِط َوَغّشاُهما بِالُبرونِْز.  6َوَصَنَع الَعَصَويِن ِمْن َخَشِب السَّ

الَمذَبِح  َعَلى جانَِبيِّ  الَحَلقاِت  ِفي  الَعَصَويِن  7َواأْدَخَل 

َعَلى  األواٌح  َولَُه  فاً  ُمَجوَّ الَمْذَبَح  َصَنَع  بِِهما.  لَِحمِلِه 
َجوانِِبِه.

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  الّصاِعَدة.  باِئَح  الذَّ ب 1:38 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

تعادُل  الُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  َوِهَي  ذراع،  مفردها  أذرع.  ج 1:38 

اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً َونِصفاً )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(. اأو تعادُل اثنيِن 
اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي 
ِس ثُمَّ الهيَكِل َواأثاثِهما  القياَس هنا، َوِفي بقّيِة اأبعاِد الَمسِكِن الُمَقدَّ

راِع الطِويلة. َوقصِر ُسَلْيماَن، ُهَو بالذِّ
د 4:38 شبكة. لتلّقي الَخشَب وتمرير الرماد.
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َحوُض االغِتسال
الُبرونِْزيََّة  َوقاِعَدَتُه  الُبرونِْزيَّ  الَحوَض  8َوَصَنَع 

بِاسِتخداِم َمرايا النِّساِء اللَّواتِي َخَدْمَن ِعنَد باِب ساَحِة 
الَمْسَكِن.

ساَحُة الَمسَكن
الَجُنوبِيَِّة  لِلِجَهِة  َفَصَنَع  الَمْسَكِن.  9َوَسيََّج ساَحَة 

َستائَِر ِمْن ِكتّاٍن َمْبُروٍم ُطولُها ِمَئُة ِذراٍع. 10َولَها ِعشُروَن 
الُبرونِْز،  ِمَن  الَمصُنوَعِة  الِعشِريَن  بَِقواِعِدها  َعُموداً 
ِة.  الِفضَّ ِمَن  الَمصُنوَعِة  َوَحَلقاتِها  ال�أعِمَدِة  َوَمشابَِك 
مالِيَِّة ِمَئُة ِذراٍع ِمَن الَستائِِر، لَها ِعشُروَن  11َولِلِجَهِة الشَّ

َعُموداً بَِقواِعِدها الِعشِريَن الَمصُنوَعِة ِمْن ُبرونٍْز. َوَمشابَِك 
12َولِلِجَهِة  ٍة.  ِفضَّ ِمْن  َمصُنوَعٌة  َوَحَلقاتِها  ال�أعِمَدِة 
الَغربيَِّة َخمُسوَن ِذراعاً ِمَن الَستائِِر، َولَها َعْشَرُة اأْعِمَدٍة 
بَِقواِعِدها الَعْشِر. َوَمشابَِك ال�أعِمَدِة َوَحَلقاتِها َمصُنوَعٌة 
َخمُسوَن  رِقيَِّة  الشَّ أماِميَِّة  ال� 13َولِلِجَهِة  ِة.  الِفضَّ ِمَن 
َعَلى  َعْشَرَة ِذراعاً  بُِطوِل َخْمَس  ِذراعاً. 14َولَها َستائُِر 
اأَحِد َجانَِبي الَمْدَخِل، َولَها َثلاَثُة اأعِمَدٍة َوَثلاُث َقواِعَد. 
تائِِر َعَلى الجانِِب الثّانِي.  15َوَخمَس َعْشَرَة ِذراعاً ِمَن السَّ

َولَها َثلاَثُة اأعِمَدٍة َوَثلاُث َقواِعَد.
تائِِر الَِّتي َحوَل الّساَحِة َمصُنوَعًة  16َوكانَْت كُلُّ السَّ

ِمْن ِكتّاٍن َمْبُروٍم. 17كانَْت َقواِعُد ال�أعِمَدِة ِمْن ْبُرونٍز، 
َوُرُؤوُسها  ٍة،  ِفضَّ ِمْن  َوَحَلقاتُها  ال�أعِمَدِة  َوَمشابُِك 
ِة. َوكانَْت كُلُّ اأعِمَدِة الّساَحِة ُمتَِّصَلًة َمعاً  ُمَغّشاٌة بِالِفضَّ

ٍة. بُِقضباٍن ِمْن ِفضَّ
18َوُصِنَعْت ِستاَرُة َمدَخِل الّساَحِة ِمْن اأقِمَشٍة َزرقاَء 

َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم، ُطولُها ِعْشُروَن ِذراعاً 
َواْرتِفاُعها َخْمُس اأْذُرٍع، اأْي َعَلى ارتِفاِع َستائِِر الّساَحِة. 
ِمْن  َقواِعُد  َولَها  ُبرونٍْز،  ِمْن  اأعِمَدٍة  اأرَبَعُة  لَها  19َوكاَن 

َوَحَلقاتُها  َوُرُؤوُسها  ٍة،  ِفضَّ َفِمْن  َمشابُِكها  َواأّما  ُبرونٍْز. 
ِمْن  َوالّساَحِة  الَمْسَكِن  اأوتاِد  ِة. 20َوكُلُّ  بِالِفضَّ ُمَغّشاٌة 
ُبرونٍْز. 21َفَهِذِه ِهَي َمقاِديُر الَموادِّ الُمسَتخَدَمِة ِفي ُصنِع 
َمْسَكِن الَعْهِد. َتمَّ ِحساُبها بِاأمٍر ِمْن ُموَسى. َواأْشَرَف 
هاُروَن  ْبِن  اإيثاماَر  َتوِجيِه  َتحَت  الَّلاِويُّوَن  َذلَِك  َعَلى 

الكاِهِن.

ِمْن  الَِّذي  ُحوَر،  ْبُن  اأوِري  ْبُن  َبَصْلِئيُل  22َفَعِمَل 

َقِبيَلِة َيُهوذا، َجِميَع ما اأَمَر اهلُل ُموَسى بِِه. 23َوكاَن َمَعُه 
ِحَرِفّياً  داَن،  َقِبيَلِة  ِمْن  الَِّذي  اأِخيساماَك،  ْبِن  اُأُهولِياآَب 
َوالَبَنفَسِجيَِّة  رقاِء  الزَّ أقِمَشِة  ال� ِفي  َوُمَزْخِرفاً  ماً  َوُمَصمِّ

أْبَيِض. َوالَحمراِء َوالِكتّاِن ال�
لُِصنِع  النَّاُس  َمُه  َقدَّ الَِّذي  َهِب  الذَّ َوزُن  24َوكاَن 

ِس، نَْحَو تِْسٍع َوُعْشريَن ِقْنطاراً، أ َوَسْبِع  الَمكاِن الُمَقدَّ
ْسِميَِّة. ِمِئٍة َوَثلاثيَن ِمْثقال�ً ب بَِحَسِب الَمقاييِس الرَّ

الَمعُدوِديَن  ِمَن  َجمُعها  َتمَّ  الَِّتي  ُة  الِفضَّ 25اأّما 

َوَسْبعيَن  َوَخْمَسٍة  ِمَئٍة  َوَسْبِع  َواألٍْف  ِقْنطاٍر  ِمَئَة  َفكانَْت 
ْسِميَِّة. 26َفَجَمُعوا نِْصَف  بَِحَسِب الَمقاييِس الرَّ ِمْثقال�ً 
َتمَّ  واِحٍد  كُلِّ  ِمْن   ، ْسِميِّ الرَّ الَوْزِن  بَِحَسِب  ِمْثقاٍل، 
َعَدُدُهْم  َفكاَن  َفوُق.  َفما  الِعشِريَن  َبَلَغ  ْن  ِممَّ َتسِجيلُُه 
َوَخْمِسيَن  ِمَئٍة  َوَخمَس  اآل�ٍف  َوَثلاَثَة  األٍْف  ِمَئٍة  ِستِّ 

َرُجلاً.
27َوَقِد اسُتخَدُموا ِمَئُة ِقْنطاٍر لَِسبِك َقواِعِد الَمكاِن 

. ِمَئَة ِقْنطاٍر لَِسبِك  ِس َوَقواِعِد الِحجاِب الّداِخِليِّ الُمَقدَّ
ِمَئِة قاِعَدٍة. َفِلُكلِّ َقاِعَدٍة ِقْنطاٌر واِحٌد. 28َوبِاألٍْف َوَسْبِع 
ال�أعِمَدِة،  َمشابَِك  َصَنَع  ِمْثقال�ً  َوَسْبعيَن  َوَخْمَسٍة  ِمَئٍة 

َوالَحَلقاِت، َوَغطَّى بِها ُرُؤوَس ال�أعِمَدِة.
ِقْنطاراً،  َسبعيَن  َفَكاَن  ِم  الُمَقدَّ الُبرونِْز  َوزُن  29اأّما 

َمْدَخِل  َقواِعَد  ِمْنُه  30َصَنَع  ِمْثقاٍل.  ِمَئِة  َواأْرَبِع  َواألفاً 
َخيَمِة ال�ْجِتماِع، َوالَمذَبِح الُبرونِْزيِّ َوَشَبَكِتِه الُبرونِْزيَِّة 
األواِح  31َوَقواِعِد  الَمذَبِح،  اأَدواِت  َوَجِميَع  َعَليِه،  الَِّتي 
اأوتاِد  َوَجِميَع  الّساَحِة،  َمدَخِل  َوَقواِعِد  الّساَحِة، 

الَمْسَكِن َوالّساَحِة ِمْن َحولِها.

ِثياُب الَكَهَنة

رقاِء َوالَبَنفَسِجيَِّة َوالَحمراِء 39  أقِمَشِة الزَّ َوِمَن ال�
َصَنُعوا ثِياباً َمنُسوَجًة لِلِخدَمِة ِفي الَمكاِن 

أ 24:38 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

ال�أعداد  ِفي  )اأيضاً  كيلُوغراماً.  َوَثلاثِيَن  اأرَبَعٍة  نَحَو  تعادُل  للَوزِن 
)29 ،27 ،25

َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  َوُهَو  »شاقل.«  ِمثقال. حرفياً  ب 24:38 

قياٍس للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف. )اأيضاً ِفي ال�أعداد 
)29 ،28 ،26 ،25
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ِس، َوَصَنُعوا الثِّياَب الُمَقَدَسَة الَِّتي لِهاُروَن َكما  الُمَقدَّ
اأَمَر اهلُل ُموَسى.

وُب الَكَهُنوِتّي الثَّ
2َوَصَنَع َبَصْلِئيُل الثَّوَب الَكَهُنوتِيَّ ِمْن َذَهٍب َواأقِمَشٍة 

َهَب  َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍَّة َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم. 3َفَطَرقُوا الذَّ
ِفي  لَِوضِعها  ُخُيوٍط  اإلَى  َقطَُّعوها  ثُمَّ  َصفائَِح  َوَجَعلُوُه 
رقاِء َوالَبَنفَسِجيَِّة َوالَحمراِء َوالِكتّاِن بَِتصاِميَم  أقِمَشِة الزَّ ال�
ماِهَرٍة. 4َوَصَنُعوا لِلثُوِب الَكَهنوتِيِّ َكِتَفيِن ُمتَِّصَليِن ِعنَد 
نِهاَيِتِهما. 5َوَصَنُعوا الِحزاَم ِمْن نَْفِس الَموادِّ الُمْسَتْخَدَمِة 
َوَبَنفَسِجيٍَّة  َزرقاَء  َواأقِمَشٍة  َهِب  الذَّ ِمَن  اأي  لِلثُوِب، 

َوَحمراَء َوِكتّاٍن َمْبُروٍم َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.
6ثُمَّ َوَضُعوا َحَجَريِّ الَجْزِع ِفي اإطاَريِن ِمْن َذَهٍب. 

َحَجَريِّ  َعَلى  َمحُفوَرًة  اإْسرائِيَل  اأبناِء  اأْسماُء  َوكانَْت 
الَجْزِع َكَنقِش الخاَتِم. 7َوَوَضَعُهما َعَلى َكِتَفيِّ الثَّوِب 
الَكَهُنوتِيِّ َكَحَجَري َتذكاٍر لَِبِني اإْسرائِيَل، َكما اأَمَر اهلُل 

ُموَسى.

ُصدَرُة الَقضاء
الثَّوُب  ُصِنَع  َكما  ماِهٌر  َخيَّاٌط  دَرةَ أ  الصُّ 8َوَصَنَع 

. ُصِنَعْت ِمْن َذَهٍب َواأنِْسَجٍة َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍَّة  الَكَهُنوتِيُّ
. 9َوَقْد ُصِنَعْت ُمَربََّعًة َوَمثِنيًَّة، ُطولُها  َوَحمراَء َوِكتّاٍن نَِقيٍّ
ِمَن  ُصُفوٍف  بِاأرَبَعِة  10َوُرِصَفْت  ِشبٌر.  َوَعرُضها  ِشبٌر 
ِل َعِقيٌق اأحَمُر َوياقُوٌت  أوَّ فِّ ال� الِحجاَرِة َكِريَمِة: ِفي الصَّ
فِّ الثّانِي َفيُروٌز َوياقُوٌت اأزَرُق  اأصَفُر َوُزُمرُُّد، 11َوِفي الصَّ
فِّ الثّالِِث َعيُن الِهرِّ َوَيْشُم  َوَعِقيٌق اأْبَيُض، 12َوِفي الصَّ
فِّ الّرابِِع َزَبْرَجٌد َوَجْزٌع َوَيْشٌب.  َوَجمَشُت، 13َوِفي الصَّ
ُوِضَعْت َجِميعاً ِفي اُأُطٍر ِمْن َذَهٍب. 14كاَن ُهناَك اْثنا 
َعَلى  َوُحِفَر  اإْسرائِيَل.  اأبناِء  اأْسماَء  تَُمثُِّل  َحَجراً  َعَشَر 
َكما  َعْشَرَة،  ال�ثَنَتي  الَقبائِِل  اإْحَدى  اْسُم  َحَجٍر  كُلِّ 
دَرِة َسلاِسَل  ُيحَفُر ال�ْسُم َعَلى الخاَتِم. 15َوَصَنُعوا لِلصُّ

صدر  تغطّي  القماش  من  قطعٌة  الَقضاء.  ُصدَرُة  أ 8:39 

الكاهِن. ل�حظ ما يتعلَّق بِها في بقّية النص.

اإطاَريِن  16َوَصَنُعوا  َكالَحبِل.  َمْجُدوٍل  نَِقيٍّ  َذَهٍب  ِمْن 
َطَرَفيِّ  َعَلى  الَحَلَقَتيِن  َوَوَضُعوا  َذَهٍب،  ِمْن  َوَحَلَقَتيِن 
الَحَلَقَتيِن  ِفي  َهِب  الذَّ ِسلِسَلَتيِّ  17َواأدَخلُوا  دَرِة.  الصُّ
18َوَوَصلُوا  الَخاِرِج.  ِمَن  دَرِة  الصُّ َطَرَفيِّ  َعَلى  اللََّتيِن 
َعَلى  َفَثَبتا  طاَريِن.  بِال�إ لِسَلَتيِن  لِلسِّ آَخَريِن  ال� الطََّرَفيِن 
أماِم. 19َوَصَنُعوا َحَلَقَتيِن  َكِتَفيِّ الثَّوِب الَكَهُنوتِيِّ ِمَن ال�
دَرِة  َوَوَضُعوُهما َعَلى َطَرَفي الصُّ َهِب،  الذَّ اُأخَرييِن ِمَن 
آَخَريِن، اأي َعَلى الجانِِب الّداِخِليِّ الُملاِصِق لِلثَّوِب  ال�
َهِب،  الذَّ ِمَن  اُأْخَرييِن  َحَلَقَتيِن  20َوَصَنُعوا   . الَكَهُنوتِيِّ
 ، َمِة الثُّوِب الَكَهنوتِيِّ َوَوَضُعوُهما اأْسَفَل الَكِتَفيِن ِفي ُمَقدِّ
بَِحَلقاِت  دَرِة  الصُّ َحَلقاِت  21َوَرَبُطوا  الِحزاِم.  َفوَق 
ُصْدَرُة  َبِقَيْت  َوَهَكذا  اأزَرَق.  بَِخيٍط  الَكَهُنوتِيِّ  الثَّوِب 
ُملَتِصَقًة   ، الَكَهُنوتِيِّ الثَّوِب  ِحزاِم  ِمْن  َقِريَبًة  الَقضاِء 

، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى. بِالثَّوِب الَكَهُنوتِيِّ

ة الُجبَّ
ِمْن ُصوٍف  الَكَهُنوتِيِّ كُلَّها  الثَّوِب  ُجبََّة  22َوَصَنَع 

َوَسِطها  في  الُجبَِّة  فُْتَحُة  23َوكانَْت  َمْنُسوٍج.  اأزَرَق 
َق. رِع. َولِلُفْتَحِة حافٌَّة َحولَها َكي ل� َتَتَمزَّ َكُفْتَحِة الدِّ

َزرقاَء  اأقِمَشٍة  ِمْن  ُرّماناٍت  اأشكاَل  24َوَصَنُعوا 

َعَلى  َوَوَضُعوها  اأْبَيَض  َوِكتّاٍن  َوَحمراَء  َوَبَنفَسِجيٍَّة 
اأجراساً  َصَنُعوا  25َكما  لِلُجبَِّة.  فَلى  السُّ ال�أطراِف 
َوَسَط  الُجبَِّة  اأطراِف  َعَلى  َوَوَضُعوها  نَِقيٍّ  َذَهٍب  ِمْن 
َعَلى  ُرّمانََتيِن  كُلِّ  َبيَن  َجَرساً  26َفَوَضُعوا  ّماناِت.  الرُّ
امِتداِد حافَِّة الُجبَِّة الَِّتي َيلَبُسها الكاِهُن اأثناَء الِخدَمِة، 

َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.

ِثياُب الَكَهَنِة األُخَرى
27َوَصَنُعوا اأثواباً َمنُسوَجًة ِمْن ِكتّاٍن لِهاُروَن َواأْبنائِِه. 

الّراأِس  َواأْغِطَيَة  َمْبُروٍم،  ِكتّاٍن  ِمْن  الِعماَمَة  28َوَصَنُعوا 

اِخليَِّة ِمْن ِكتّاٍن َمْبُروٍم،  ِمْن ِكتّاٍن َمْبُروٍم، َوالَملابَِس الدَّ
29َوالِحزاَم ِمْن ِكتّاٍن َمْبُروٍم ِمْن اأنِْسَجٍة َزرقاَء َوَبَنفَسِجيٍَّة 

َوَحمراَء ُمَزخَرَفٍة، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.
كِليِل  ال�إ َمِة  ُمَقدَّ ِفي  الَِّذي  عاَر  الشِّ 30َوَصَنُعوا 

. َونََقُشوا َفوَقُه َكما ُيْنَقُش َعَلى  ِس ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ الُمَقدَّ
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ٌص لِيهوه.« أ 31َوَرَبُطوا بِها َخيطاً اأزَرَق  الخاَتِم: »ُمَخصَّ
لَِوضِعها َعَلى الِعماَمِة، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.

اكِتماُل الَخيَمة
32َواكَتَمَل كُلُّ الَعَمِل ِفي َمْسَكِن َخيَمِة ال�ْجِتماِع، 

َوَعِمَل َبنو اإْسرائِيَل بَِحَسِب ما اأَمَر اهلُل ُموَسى بِِه. 33َبْعَد 
َس َوكُلَّ ما  َذلَِك اْسَتْدَعوا ُموَسى لَِيَرى الَمْسَكَن الُمَقدَّ
ِفيِه. َفراأى ُموَسى الَخيَمَة َمَع ِغطائِها َواأَدواتِها َوَمشابِِكها 
34َوِغطاِء  َوَقواِعِدها،  َواأعِمَدتِها  َوَعواِرِضها  َواألواِحها 
تاَرِة  ُجلُوِد الِكباِش الَمدُبوَغِة َوِغطاِء ُجلُوِد التُُّيوِس، َوالسِّ
َوَعَصَويِه  هاَدِة  الشَّ لَوَحيِّ  ُصنُدوِق  35َوراأى  الّداِخِليَِّة. 
َوُخبَز  اأَدواتِها  َوكُلَّ  36َوالمائَِدَة  نُدوِق،  الصُّ َوِغطاَء 
َهِب َوُسُرَجها، الَِّتي ُوِضَعْت  َحْضَرِة اهلِل، 37َوَمناَرَة الذَّ
38َوراأى  ناَرِة.  ال�إ َوَزيَت  َواأَدواتِها،  واِحٍد،  ِفي َصفٍّ 
َوِستاَر  َوالَبُخوَر الطَّيَِّب  َوَزيَت الِمسَحِة  َهِب  الذَّ َمذَبَح 
الُبرونِْزيََّة  َوَشَبَكِتِه  الُبرونِْز  39َوَمذَبَح  الَخيَمِة،  َمدَخِل 

َواأَدواتِِه، َوَحوَض ال�غِتساِل َوقاِعَدتِِه.
َوَقواِعَد  َواأعِمَدتِها  الّساَحِة  َستائَِر  ُموَسى  40َوراأى 

اأْعِمَدتِها َوِستاَرَة َمْدَخِل الّساَحِة َوِحبالَها َواأوتاَدها، َوكُلَّ 
أَدواِت الُمسَتخَدَمِة لِلِخدَمِة ِفي الَمْسَكِن الُمَقدَِّس ِفي  ال�
َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 41َوراأى الثِّياَب الَمنُسوَجَة لِلِخدَمِة 
َسِة لِهاُروَن الكاِهِن  ِفي الَمكاِن الُمَقدَِّس، َوالثِّياَب الُمَقدَّ

أْبنائِِه لَِيخِدُموا َكَكَهَنٍة. َول�
اأَمَر  ما  كُلِّ  بَِحَسِب  الَعَمَل  اإْسرائِيَل  َبنو  42َوَعِمَل 

اهلُل ُموَسى بِِه. 43َوَراأى ُموَسى بِاأنَُّهْم اأنَجُزوا كُلَّ الَعَمِل 

بَِحَسِب اأْمِر اهلِل، َفباَرَكُهْم.

إقاَمُة الَمسَكن َوأثاثه

ِل 40  أوَّ َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 2»ِفي الَيوِم ال�
َس.  ِل تُقْيُم الَمْسَكِن الُمَقدَّ أوَّ هِر ال� ِمَن الشَّ
تاَرِة  بِالسِّ َواأْخِفِه  هاَدِة  الشَّ لَوَحيِّ  ُصنُدوَق  ِفيِه  3َضْع 

اهلِل  َحْضَرِة  ُخبَز  َوَرتِّْب  المائَِدَة  اأْدِخْل  4ثُمَّ  الّداِخِليَِّة. 

أ 30:39 مخّصص ليهوه. كانْت هذِه العبارُة تُنقُش على َجِميِع 

ل�أيِّ  استخداُمها  ُيحَظُر  اهلِل، حيُث  بيِت  ِفي  المستخدمِة  ال�أشياِء 
غرٍض لَْم ُيحّدْد لها ِمَن اهلل.

َعَليها، َواأْحِضْر الَمناَرَة َواأْشِعْل ُسُرَجها. 5َوَضْع َمْذَبَح 
َعَلى  تاَرَة  َوالسِّ الَعْهِد،  ُصنُدوِق  اأماَم  َهِبيَّ  الذَّ الَبُخوِر 

َمْدَخِل الَمْسَكِن.
َمْدَخِل  اأماَم  اِعَدِة  الصَّ بيَحِة  الذَّ َمْذَبَح  6»َضْع 

الَمْسَكِن، اأي َمْدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 7َوَضْع َحوَض 
َمملوءاً  َوالَمذَبِح،  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  َبيَن  ال�غِتساِل 
َضْع  ثُمَّ  الَخيَمِة،  َحوَل  الّساَحِة  َستائَِر  8َضْع  بِالماِء. 
ِستاَرَة َمْدَخِل الّساَحِة. 9َوَخْذ َزيَت الَمسَحِة، َواْمَسْح 
صاً  لَِيُكوَن ُمَخصَّ اأثاثِِه  َوكُلَّ  ِفيِه  َوكُلَّ ما  الَمْسَكَن  بِِه 
اأَدواتِِه،  َوكُلَّ  الّصاِعَدِة  بائِِح  الذَّ َمذَبَح  10َواْمَسْح  هلِل. 
11َواْمَسْح  اأقداٍس.  قُدَس  َفَيصْيَر  الَمذَبَح،  ِس  َوَكرِّ

َسُه. َحوَض ال�غِتساِل َوقاِعَدَتُه َوتَُقدِّ
َخيَمِة  َمْدَخِل  اإلَى  َواأبناَءُه  هاُروَن  اْسَتْدِع  12»ثُمَّ 

ثِياباً  هاُروَن  13األِْبْس  بِالماِء.  َواْغِسْلُهْم  ال�ْجِتماِع 
لِي.  َككاِهٍن  لَِيخِدَمِني  ْسُه  َوَكرِّ َواْمَسْحُه  َسًة،  ُمَقدَّ
َصَة  الُمَخصَّ الثِّياَب  َواألِبْسُهُم  اأْبناَءُه  َكَذلَِك  14اأْحِضْر 

لَِيخِدُمونِي  اأباُهْم  َمَسحَت  َكما  15َواْمَسْحُهْم  لَُهْم. 
َكَهَنًة  لَِيكونوا  الِمْسَحُة  َهِذِه  لُُهْم  َفَسُتَؤهِّ لِي.  َكَكَهَنٍة 
أَبِد ِفي كُلِّ اأجيالِِهْم.« 16َفَعِمَل ُموَسى بَِحَسِب  اإلَى ال�

ما اأَمَرُه اهلُل بِِه.
َنِة  السَّ ِفي  ِل  أوَّ ال� هِر  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيوِم  17َوِفي 

الثّانَِيِة، اُأقيَم الَمْسَكُن الُمَقدَُّس. 18اأقاَم ُموَسى الَمْسَكَن 
19َونََشَر  َواأعِمَدَتُه.  َوَعواِرَضُه  َواألواَحُه  َقواِعَدُه  َوَوَضَع 
ِغطاَء  َفوَقُه  َوَضَع  ثُمَّ  الَمْسَكِن.  َفوَق  الَخيَمَة  ُموَسى 
َكما  التُُّيوِس،  ُجلُوِد  َوِغطاِء  الَمدُبوَغِة  الِكباِش  ُجلُوِد 

اأَمَر اهلُل ُموَسى.
ِفي  َوَوَضَعُهما  هاَدِة  الشَّ لَوَحيِّ  ُموَسى  20َواأَخَذ 

نُدوِق،  الصُّ َحَلقاِت  ِفي  الَعَصَويِن  َوَوَضَع  نُدوِق.  الصُّ
ُموَسى  21َواأحَضَر  نُدوِق.  الصُّ َفوَق  الِغطاَء  َوَوَضَع 
الّداِخِليََّة،  تاَرَة  السِّ َوَوَضَع  الَمْسَكِن،  اإلَى  نُدوَق  الصُّ
هاَدِة، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.  َواأْخَفى ُصنُدوَق لَوَحيِّ الشَّ
َعَلى  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي  المائَِدَة  ُموَسى  22َوَوَضَع 

تاَرِة الّداِخِليَِّة.  مالِيَِّة ِمَن الَمْسَكِن، خاِرَج السِّ الِجَهِة الشَّ
اهلُل  اأَمَر  َكما  اهلِل،  َحضَرِة  ِفي  الُخبَز  َعَليها  23َوَرتََّب 

ُموَسى.
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24َوَوَضَع ُموَسى الَمناَرَة ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع َعَلى 

الِجَهِة الَجُنوبِيَِّة ِمَن الَمْسَكِن ُمقابَِل المائَِدِة. 25َوَوَضَع 
ُرَج ِفي َحضَرِة اهلِل، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى. السُّ

ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي  َهِبيَّ  الذَّ الَمذَبَح  26َوَوَضَع 

تاَرِة الّداِخِليَِّة. 27َواأحَرَق َبُخوراً َطيِّباً، َكما اأَمَر  اأماَم السِّ
تاَرَة َعَلى َمدَخِل الَمْسَكِن.  اهلُل ُموَسى. 28َوَوَضَع السِّ

بائِِح الّصاِعَدِة ِعنَد َمدَخِل َمْسَكِن  29َوَوَضَع َمذَبَح الذَّ

بائَِح الّصاِعَدَة َوَتقِدماِت  َم َعَليِه الذَّ َخيَمِة ال�ْجِتماِع، َوَقدَّ
الُحُبوِب، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.

ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  َبيَن  الَحوَض  ُموَسى  30َوَوَضَع 

َوالَمذَبِح، َوَوَضَع ِفيِه ماًء لِلاْغِتساِل. 31َوكاَن ُموَسى 
َوهاُروُن َواأبناُؤُه َيغِسلُوَن اأيِدَيِهْم َواأرُجَلُهْم ِفيِه. 32َفِحيَن 
كانُوا َياأْتُوَن اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع َوَيقَتِرُبوَن اإلَى الَمذَبِح، 

كانُوا َيغَتِسلُوَن َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.

الَمْسَكِن  َحوَل  الّساَحِة  َستائَِر  ُموَسى  33َوَوَضَع 

َوالَمذَبِح. َوَوَضَع ِستاَرَة َمْدَخِل الّساَحِة. َوبَِهذا اأكَمَل 
ُموَسى كُلَّ الَعَمِل.

َمجُد اهلل
حاَبُة َخيَمَة ال�ْجِتماِع، َوَملاأ َمجُد  34َوَغطَِّت السَّ

ُخوَل اإلَى َخيَمِة  اهلِل الَمْسَكَن. 35َولَْم َيسَتِطْع ُموَسى الدُّ

أنَّ َمجَد اهلِل َملاأ الَمْسَكَن. ال�ْجِتماِع لِ�
كانَِت  ِحيَن  اإْسرائِيَل،  َبني  ِرحلاِت  كُلِّ  36َوِفي 

حاَبُة َترَتِفُع َعِن الَمْسَكِن كاَن َبنو اإْسرائِيَل َيرَتِحلُوَن.  السَّ
حاَبُة، لَْم َيُكونُوا َيرَتِحلُوَن اإلَى اأْن  ْن لَْم َترَتِفِع السَّ 37َفاإ

ِفي  الَمْسَكِن  َفوَق  كانَْت  اهلِل  َسحاَبَة  أنَّ  38لِ� َترَتِفَع. 
حاَبِة َطواَل اللَّيِل اأماَم ُعيوِن  النَّهاِر. َوكانَِت النّاُر ِفي السَّ

َجِميِع َبيِت اإْسرائِيَل ِفي كُلِّ ِرحلاتِِهْم.
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باِئُح الّصاعدة الذَّ

َوَدعا اهلُل ُموَسى َوَتَكلََّم اإلَيِه ِمْن َخيَمِة ال�ْجِتماِع 1 
ُم  َفقاَل: 2»َكلِّْم َبِني اإْسرائِيَل َوقُْل لَُهْم: ِحيَن ُيَقدِّ
الَبَقِر  ِمَن  ْم  َفْلُيَقدِّ هلِل،  الَحيواناِت  ِمَن  َتقِدَمًة  اأَحُدكُْم 

اأْو الَغَنِم.
الَبَقِر،  ِمَن  َذبيَحًة صاِعَدةً أ  التَّقِدَمُة  ْن كانَِت  3»َفاإ

ْمُه ِعنَد َمدَخِل  َفْلَتُكْن ِعجلاً َسِليماً ِمَن الُعُيوِب، َولُْيَقدِّ
َخيَمِة ال�ْجِتماِع لَِيُكوَن َمقُبول�ً ِفي َحضَرِة اهلِل. 4َعَلى 
لَِيُكوَن  الَحيواِن  َراأِس  َعَلى  َيَدُه  َيَضَع  اأْن  ُمُه  ُيَقدِّ َمْن 

َمقُبول�ً لِلتَّكِفيِر َعْنُه.
5»َينَبِغي اأْن َتْذَبَح ب الِعجَل ِفي َحْضَرِة اهلِل. َوَعَلى 

َم هلِل، َواأْن َيسُكُبوُه  ُموا الدَّ اأبناِء هاُروَن، الَكَهَنِة، اأْن ُيَقدِّ
َعَلى َجوانِِب الَمذَبِح الَِّذي اأماَم َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 
بيَحِة الّصاِعَدِة َوَتقِطيُعها. 7ثُمَّ  6ثُمَّ َينَبِغي َسلُخ ِجلِد الذَّ

َيَضُع اأبناُء هاُروَن ناراً َعَلى الَمذَبِح، َوُيَرتُِّبوَن الَخَشَب 
َعَلى النّارِ. 8َبْعَد َذلَِك َيَضُع اأبناُء هاُروَن الَكَهَنُة الِقَطَع 
الَِّتي  النّاِر  َعَلى  الَِّذي  الَخَشِب  َعَلى  حَم  َوالشَّ اأَْس  َوالرَّ
َعَلى الَمذَبِح. 9ثُمَّ تُْغَسُل اأحشاُء الِعجِل َوِسيقانُُه بِالماِء. 
َوُيحِرقُها الكاِهُن َجِميعاً َعَلى الَمذَبِح َذبيَحًة صاِعَدًة، 

ًة بِالنّارِ َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. ُمَعدَّ
الَغَنِم  ِمَن  َذبيَحًة صاِعَدًة  َتقِدَمُتُه  كانَْت  10»َواإْن 

الُعُيوِب.  ِمَن  َسِليماً  َم َتيساً  ُيَقدِّ اأْن  َفَينَبِغي  اأِو الماِعِز، 

ُم ل�سترضاء  باِئَح الّصاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ أ 3:1 الذَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ب 5:1 أن تذبح. اأْو »اأن تذَبُحوا . . . « اأي اأنتم الكهنة. كذلك 

في العدد 11.

مالِيَِّة ِمَن الَمذَبِح ِفي َحْضَرِة  11َيذَبُحهُ ج ِفي الِجَهِة الشَّ

اهلِل. َوَيْسُكُب اأبناِء هاُروَن َدَمُه َعَلى َجوانِِب الَمذَبِح. 

12ثُمَّ ُيَقطُِّعُه الكاِهُن َوُيَرتُِّب ِقَطَعُه َوَراأَسُه َوَشْحَمُه َعَلى 

13ثُمَّ  الَمذَبِح.  َعَلى  الَِّتي  النّاِر  َعَلى  الَِّذي  الَخَشِب 
ُمها الكاِهُن  تُْغَسُل اأحشاُء التَّيِس َوِسيقانُُه بِالماِء، َوُيَقدِّ
ًة  بِالكاِمِل َوُيحِرقُها َعَلى الَمذَبِح َذبيَحًة صاِعَدًة، ُمَعدَّ

بِالنّاِر َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل.
14»َواإْن كانَْت َتقِدَمُتُه هلِل َذبيَحًة صاِعَدًة ِمَن الطُُّيورِ، 

15َفُيحِضُرها  ِغيِر.  الصَّ الَحماِم  اأِو  الَيماِم  ِمَن  َفْلَتُكْن 
َعَلى  َوُيحِرقُها  َراأَسها،  َوَيقَطُع  الَمذَبِح،  اإلَى  الكاِهُن 
َم َعَلى جانِِب الَمذَبِح. 16َوَينِزُع  ي الدَّ الَمذَبِح، ثُمَّ ُيَصفِّ
رِقيَِّة  الكاِهُن الَحوَصَلَة َوالرِّيَش َوَيطَرُحها اإلَى الِجَهِة الشَّ
ِمَن الَمذَبِح، اإلَى َمكاِن الرَّماِد. 17ثُمَّ َيُشقُّ الكاِهُن الطَّيَر 
ِمْن َبيِن َجناَحيِه ِمْن ُدوِن اأْن َيفِصَل َشطَريِه. ثُمَّ ُيحِرقُُه 
َعَلى الَمذَبِح َعَلى الَخَشِب الَِّذي َعَلى النّارِ. اإنَُّه َذبيَحٌة 

ٌة بِالنّارِ َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. صاِعَدٌة ُمَعدَّ

َتقِدماُت الُحُبوب

ُم اأَحُدكُْم َتقِدَمًة ِمَن الُحُبوِب هلِل، 2  »َوِحيَن ُيَقدِّ
َفْلَتُكْن ِمْن اأجَوِد اأنواِع الطَّحيِن. َيسُكُب َعَليِه 
الَكَهَنِة.  هاُروَن  اأبناِء  اإلَى  2َوُيحِضَرُه  َوَبُخوراً،  َزيتاً 
الَجيِِّد  الَطِحيِن  ِمَن  َقبَضٍة  ِمقداَر  الَكَهَنِة  اأَحُد  َفَيغِرُف 
َكرائَِحٍة  بِالنّاِر  ًة  ُمَعدَّ َتْقِدَمًة  َوَيْحِرقُُه  َوالَبُخوِر،  يِت  َوالزَّ
ُيَسرُّ بِها اهلُل. 3َواأّما َبِقيَُّة َتقِدَمِة الُحُبوِب َفَتُكوُن لِهاُروَن 

َواأْبنائِِه نَصيباً ُمّقدَّساً ِمْن َتقِدماِت اهلِل.

ج 11:1 يذبحه. اأْو »يذبحونه . . . «
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ُم َتقِدَمَة ُحُبوٍب َمخُبوَزٍة ِفي الُفرِن،  4»َوِحيَن تَُقدِّ

َفْلَتُكْن ِمْن اأجَوِد اأنواِع الطَِّحيِن. َتُكوُن ُخبزاً بِلا َخِميَرٍة 
كانَْت  ْن  5َفاإ بَِزيٍت.  َممُسوَحًة  َوَرقائَِق  بَِزيٍت  َممُزوجاً 
َفْلَتُكْن  الّصاِج،  َعَلى  َمخُبوَزٍة  ُحُبوٍب  ِمْن  َتقِدَمُتَك 
َغيِر  َوِمْن  يِت  بِالزَّ الَممُزوِج  الطَِّحيِن  اأنواِع  اأجَوِد  ِمْن 
َخِميَرٍة. 6َفتِّْتها اإلَى ِقَطٍع َصِغيَرٍة، َواسُكْب َعَليها َزيتاً. 
اإنَّها َتقِدَمُة َطِحيٍن. 7َواإْن كانَْت َتقِدَمُتَك ِمْن ُحُبوٍب 
َمقِليٍَّة ِفي ِمقلاٍة، َفْلَتُكْن ِمْن اأجَوِد اأنواِع الطَِّحيِن َمَع 

َزيٍت.
8»َوِحيَن تُْحِضُر َتقِدَمَة الُحُبوِب الَمصُنوَعِة بِاإحَدى 

ُمها الكاِهُن اإلَى  ْمها لِلكاِهِن، َوَسُيَقدِّ َهِذِه الطُُّرِق هلِل، َقدِّ
الَمذَبِح. 9ثُمَّ َياأُخُذ الكاِهُن َشيئاً ِمَن التَّقِدَمِة، َوُيْحِرقُُه 
َبِقيَُّة  ًة بِالنّاِر َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. 10َواأّما  تِْقِدَمًة ُمَعدَّ
َتقِدَمِة الطَِّحيِن َفَتُكوُن لِهاُروَن َواأْبنائِِه نَصيباً ُمّقدَّساً ِمْن 

َتقِدماِت اهلِل.
11»َينَبِغي اأْن َتُكوَن َجِميُع َتقِدماِت الُحُبوِب الَِّتي 

ُمونَها هلِل خالَِيًة ِمَن الَخِميَرِة. ل� َتْحِرْق َخِميَرًة اأْو  ُيَقدِّ
ُموها هلِل َكَتقِدَمٍة  َعَسلاً َكَتقِدَمٍة هلِل. 12ُيمِكُنُكْم اأْن تَُقدِّ
ُم َعَلى الَمذَبِح َكرائَِحٍة  ِمْن اأوائِِل الَحصاِد، لَِكنَّها ل� تَُقدَّ

ُيَسرُّ بِها اهلُل.
13»َضْع ِمْلحاً َعلى كُلِّ َتقِدَمِة ُحُبوٍب. ل� َينَبِغي 

ِم  اأْن َتخلُو َتقِدماتَُك ِمْن ِمْلِح َعهِدَك َمَع اإلَِهَك، َبْل َقدِّ
الِمْلَح َمَع كُلِّ َذبائِِحَك.

14»َواإذا اأحَضْرَت َتقِدَمَة ُحُبوٍب ِمْن اأوائِِل الَحصاِد 

ِمْن  ُحُبوٍب  َكَتقِدَمِة  النّاِر  ِفي  َمشِويّاً  َفِريكاً  ْم  َفَقدِّ هلِل، 

اأوائِِل َحصاِدَك. 15اأِضْف اإلَيِه َزيتاً، َوَضْع َعَليِه َبُخوراً. 
اإنَّها َتقِدَمُة ُحُبوٍب. 16ُيحِرُق الكاِهُن ُجزءاً ِمَن الَفِريِك 
بِها  ُيَسرُّ  رائَِحٍة  َكَتقِدَمِة  َكَعلاَمٍة،  َوالَبُخوِر  يِت  َوالزَّ

اهلُل.

الم َذِبيَحُة السَّ

َم َثوراً 3  »َواإْن كانَْت َتقِدَمُتُه َذبِيَحَة َسلاٍم، أ َوَقدَّ
َحْضَرِة  ِفي  َعيٍب  بِلا  َحيواناً  ْم  َفْلُيَقدِّ َبَقَرًة،  اأْو 

بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها باأن  أ 1:3 ذبيحة سالم. مَن الذَّ

ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.

اهلِل. 2َيَضُع َيَدُه َعَلى َراأِْس َتقِدَمِتِه، َوتُذَبُح ِفي َمدَخِل 

َم  َخيَمِة ال�ْجِتماِع. ثُمَّ َيْسُكُب اأبناُء هاُروَن الَكَهَنُة الدَّ
ُم ِمْن َذبِيَحِة  ُيَقدِّ َحوَل الَمذَبِح ِمْن كُلِّ جانٍِب. 3ثُمَّ 
بِها.  َوُيِحيُط  ال�أحشاَء  ُيَغطِّي  الَِّذي  حَم  الشَّ لاِم  السَّ
ال�أحشاَء  ُيَغطِّي  الَِّذي  حَم  بالشَّ ًة  ُمَعدَّ َتقِدَمًة  ُمُه  ُيَقدِّ
حَم الَِّذي  ُم الُكْلَيَتيِن َوالشَّ َوُيِحيُط بالنّاِر هلِل. 4َكما ُيَقدِّ
َوُملَحقاِت  الخاِصَرَتيِن  َعَلى  الَِّذي  حَم  َوالشَّ َحولَُهما 
5ثُمَّ  الُكْلَيَتيِن.  َمَع  الَكِبِد  ُملَحقاِت  َفَيْنِزُع  الَكِبِد. 
بيَحِة الّصاِعَدِة  َيْحِرقُها اأبناُء هاُروَن َعَلى الَمذَبِح َمَع الذَّ
ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  النّاِر،  َعَلى  الَِّذي  الَخَشِب  َعَلى  الَِّتي 

بِها اهلُل.
ِمَن  هلِل  لاِم  السَّ َذبِيَحِة  َتقِدَمُة  كانَْت  6»َواإْن 

كاَن  7َواإْن  َعيٍب.  بِلا  اُأنَثًى  اأْو  َذَكراً  َفْلَتُكْن  الَغَنِم، 
َعَلى  َيَدُه  8َوَيَضْع  اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي  ْمُه  َفْلُيَقدِّ َخُروفاً، 
ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  َمدَخِل  ِفي  َوتُذَبُح  َتقِدَمِتِه،  َراأِْس 
ِمْن  الَمذَبِح  َدَمها َحوَل  الَكَهَنِة  اأبناِء هاُروَن  َيُرشُّ  ثُمَّ 
هلِل  لاِم  السَّ َذبِيَحِة  ِمْن  الكاِهُن  ُم  9َوُيَقدِّ جانٍِب.  كُلِّ 
 ، الِفَقِريِّ الَعُموِد  نِهاَيِة  ِمْن  يِل  الذَّ َوكُلَّ  َشْحَمها، 
بِها،  ُيِحيُط  َوما  ال�أحشاَء  ُيَغطِّي  الَِّذي  حَم  َوالشَّ
الَِّذي  حَم  َوالشَّ َحولَُهما  الَِّذي  حَم  َوالشَّ 10َوالُكْلَيَتيِن 

ُملَحقاِت  َفَيْنِزُع  الَكِبِد.  َوُملَحقاِت  الخاِصَرَتيِن  َعَلى 
الَكِبِد َمَع الُكْلَيَتيِن. 11َفُيحِرقُها الكاِهُن َعَلى الَمذَبِح 

ٍة بِالنّاِر هلِل. َكَتقِدَمٍة ُمَعدَّ
ْمها ِفي  َفْلُيَقدِّ َتقِدَمُتُه ِمَن الماِعِز،  ْن كانَْت  12»فاإ

اأماَم  َفُتذَبُح  َراأِْسها،  َعَلى  َيَدُه  13َوَيَضْع  اهلِل،  َحْضَرِة 
َدَمها  الَكَهَنِة  هاُروَن  اأبناِء  َيُرشُّ  ثُمَّ  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة 
الكاِهُن  ُم  ُيَقدِّ 14ثُمَّ  جانٍِب.  كُلِّ  ِمْن  الَمذَبِح  َحوَل 
َذبِيَحًة  َحولَها،  َوما  ال�أحشاَء  ُيَغطِّي  الَِّذي  حَم  الشَّ
الَِّذي  حَم  َوالشَّ الُكْلَيَتيِن  15َفياأُخُذ  هلِل.  بِالنّاِر  ًة  ُمَعدَّ
َوُملَحقاِت  الخاِصَرَتيِن  َعَلى  الَِّذي  حَم  َوالشَّ َحولَُهما 
16ثُمَّ  الُكْلَيَتيِن،  َمَع  الَكِبِد  ُملَحقاِت  َوَيْنِزُع  الَكِبِد، 
اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  الَمذَبِح  َعَلى  الكاِهُن  ُيحِرقُها 
ُم هلِل. 17َهِذِه َفِريَضٌة دائَِمٌة ِجيلاً َبْعَد  حِم ُيَقدَّ كُلُّ الشَّ
حِم  ِمَن الشَّ َتاأكُلُوا  َوَحيثُما كُنُتْم َتسُكُنوَن، ل�  ِجيٍل. 

ِم.« َول� ِمَن الدَّ
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َتقِدماُت الَخطايا َغيِر الَمقُصوَدة

بِما 4  اإْسرائِيَل  َبِني  2»اأخِبْر  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
َينَبِغي َعَملُُه اإْن اأخَطاأ اأَحٌد بَِغيِر َقصٍد، َفَعِمَل ما 

نََهى اهلُل َعِن َعَمِلِه.
3»اإْن اأخَطاأ الكاِهُن الَممُسوحُ أ َفَجَلَب َذنباً َعَلى 

َثوراً بِلا  اقَتَرَفها  الَِّتي  ْم هلِل َعْن َخِطيَِّتِه  َفْلُيَقدِّ عِب،  الشَّ
َعيٍب َذبيَحَة َخِطيٍَّة. ب 4ُيحِضُر الثَّوَر اإلَى َمدَخِل َخيَمِة 
ال�ْجِتماِع ِفي َحْضَرِة اهلِل، َوَيَضُع َيَدُه َعَلى َراأِْس الثَّوِر 
َوَيذَبُحُه ِفي َحْضَرِة اهلِل. 5ثُمَّ َياأُخُذ الكاِهُن الَممُسوُح 
ِمْن َدِم الثَّوِر َوُيحِضُرُه اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 6َوَيْغِمُس 
ِفي  َمّراٍت  َسبَع  ِمنُه  َوَيُرشُّ  ِم،  الدَّ ِفي  اإصَبَعُه  الكاِهُن 
َيَضُع  أقداِس. 7ثُمَّ  ال� قُدِس  ِستاَرِة  ُمقابَِل  َحضَرِة اهلِل، 
الطَّيِِّب  الَبُخوِر  َمْذَبِح  َزوايا  َعَلى  ِم  الدَّ َبعَض  الكاِهُن 
َبِقيََّة  َوَيسُكُب  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  ِفي  اهلِل  َحضَرِة  ِفي 
ِعنَد  الّصاِعَدةِ ج  بائِِح  الذَّ َمذَبِح  قاِعَدِة  ِعنَد  الثَّوِر  َدِم 
حَم ِمْن  َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 8َوُيِزيُل الكاِهُن الشَّ
حِم  لاِم الَِّذي ُيَغطِّي ال�أحشاَء َوكُلَّ الشَّ َثوِر َذبِيَحِة السَّ
َحولَُهما  الَِّذي  حَم  َوالشَّ 9َوالُكْلَيَتيِن  بِها،  الُمِحيِط 
الَكِبِد.  َوُملَحقاِت  الخاِصَرَتيِن  َعَلى  الَِّذي  حَم  َوالشَّ
حَم  الشَّ 10ُيِزيُل  الُكْلَيَتيِن.  َمَع  الَكِبِد  ُملَحقاِت  َفَيْنِزُع 
َثوِر  ِمْن  بِها  ُيِزيلُُه  الَِّتي  الَخِطيَِّة – بِالطَِّريَقِة  َذبِيَحِة  ِمْن 
َمذَبِح  َعَلى  الكاِهُن  ُيحِرقُُه  لاِم. د – ثُمَّ  السَّ َذبِيَحِة 
َوَراأُسُه  َولَحُمُه  الثَّوِر  ِجلُد  11َواأّما  الّصاِعَدِة.  بيَحِة  الذَّ
َوِسيقانُُه َواأحشاُؤُه الّداِخِليَُّة َوَروثُُه، 12َوكُلُّ َبِقيَِّتِه َينَبِغي 
اأْن تُؤَخَذ اإلَى َمكاٍن طاِهٍر خاِرَج الُمَخيَِّم، اإلَى َمَكبٍّ 
لِلرَّماِد، َفُتحَرَق ُهناَك َعَلى َحَطٍب. تُحَرُق َتماماً َعَلى 

َمَكبِّ الرَّماِد.

اإلى رئيس الكهنة، وكان  اإشارة  أ 3:4 الكاهن الممسوح. هنا 

ُيمسح بزيوت خاصة لتكريسة. اأيضاً في العدد 16.
ْم هلِل من اأجل  ب 3:4 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  الّصاِعَدة.  باِئَح  الذَّ ج 7:4 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ِريَقِة . . . الّسالم. انظر 1:3. د 10:4 ِبالطَّ

13»اإْن اأخَطاأ َبُنو اإْسرائِيَل بَِغيِر َقْصٍد، َولَْم ُيدِركُوا 

نَُّهْم ُيْعَتَبُروَن  َذلَِك، َفَعِملُوا ما َتنَهى َعنُه َوصايا اهلِل، َفاإ
ارَتَكُبوها،  الَِّتي  الَخِطيَُّة  تُعَرُف  14َفِحيَن  ُمذنِِبيَن. 
ُموَن َثوراً َذبيَحَة َخِطيٍَّة. ُيحِضُرونَُه اإلَى اأماِم َخيَمِة  ُيَقدِّ
َعَلى  اأيِدَيُهْم  عِب  الشَّ ُشُيوُخ  َيَضُع  15ًثمَّ  ال�ْجِتماِع. 
اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َوُيْذَبُح  اهلِل،  َحضَرِة  ِفي  الثَّوِر  َراأِْس 
اإلَى  ِمَن َدِم الثَّوِر  16َوُيْحِضُر الكاِهُن الَممُسوُح َبعضاً 

ِم،  َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 17َوَيْغِمُس الكاِهُن اإصَبَعُه ِفي الدَّ
ِستاَرِة  ُمقابَِل  اهلِل،  ِفي َحضَرِة  َمّراٍت  َسبَع  ِمنُه  َوَيُرشُّ 
ِم َعَلى  أقداِس. 18ثُمَّ َيَضُع الكاِهُن َبعَض الدَّ قُدِس ال�
َزوايا َمْذَبِح الَبُخوِر ِفي َحضَرِة اهلِل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع، 
بائِِح الّصاِعَدِة  َوَيسُكُب َبِقيََّة الّدِم ِعنَد قاِعَدِة َمذَبِح الذَّ
ِعنَد َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 19ثُمَّ ُيِزيُل الَكاِهُن كُلَّ 
حِم ِمنُه، َوُيحِرقُُه َعَلى الَمذَبِح. 20َيْصَنُع بَِهذا الثَّوِر  الشَّ
َوَهَكذا  لِلكاِهِن.  الَِّذي  الَخِطيَِّة  َذبِيَحِة  بَِثوِر  َصَنَعُه  ما 
عِب َفُيغَفَر لَُهْم. 21ثُمَّ ُيؤَخُذ  َيعَمُل الكاِهُن َكّفاَرًة لِلشَّ
الثَّوُر  اأحِرَق  َكما  َحرقُُه  لَِيِتمَّ  الُمَخيَِّم  اإلَى خاِرِج  الثَّوُر 

عِب. ُل. اإنَُّه َذبِيَحُة َخِطيٍَّة لِلشَّ أوَّ ال�
22»َواإْن اأخَطاأ َرئِيٌس، َفَعِمَل اأمراً َتنَهى َعنُه َوصايا 

َخِطيََّتُه،  َعَرَف  23ثُمَّ  ُمذنِباً،  َفصاَر  َقصٍد،  بَِغيِر  إلَِهِه 

ِفيِه.  َعيَب  ل�  الماِعِز  ِمَن  َذَكراً  َتيساً  َتقِدَمَتُه  َفْلُيْحِضْر 
24َبْعَد َذلَِك َيَضُع َيَدُه َعَلى َراأِس التَّيِس، َوُيذَبُح التَّيُس 

ِفي  الّصاِعَدُة  بيَحُة  الذَّ ِفيِه  تُذَبُح  الَِّذي  الَمكاِن  ِفي 
الكاِهُن  َياأُخُذ  25ثُمَّ  َخِطيٍَّة.  َذبِيَحُة  اإنَُّه  اهلِل،  َحْضَرِة 
َبعضاً ِمْن َدِم َذبِيَحِة الَخِطيَِّة بِاإصَبِعِه َوَيَضُعُه َعَلى َزوايا 
ِم ِعنَد قاِعَدِة  بيَحِة الّصاِعَدِة، َوَيسُكُب َبِقيََّة الدَّ َمذَبِح الذَّ
َعَلى  َشحَمُه  َيْحِرُق  26ثُمَّ  الّصاِعَدِة.  بيَحِة  الذَّ َمذَبِح 
الكاِهُن  َيِعدُّ  َوَهَكذا  لاِم.  السَّ َذبِيَحِة  َكَشحِم  الَمذَبِح 

َكّفاَرًة َعْن َخِطيَِّتِه، َفُتغَفَر لَُه.
عِب بَِغيِر َقصٍد،  ِة الشَّ 27»َواإْن اأخَطاأ اأَحٌد ِمْن عامَّ

َفُه  َفَعِمَل ما َتنَهى َعنُه َوصايا اهلِل ثُمَّ َعَرَف َذنَبُه، 28اأْو َعرَّ
الماِعِز ل�  ِمَن  اُأنَثًى  َعنزاً  َتقِدَمَتُه  َفْلُيْحِضْر  بَِذنِبِه،  اأَحٌد 
نِب الَِّذي اقَتَرَفُه. 29َيَضُع الُمْذنُِب  أجِل الذَّ َعيَب ِفيها لِ�
َيَدُه َعَلى َذبِيَحِة الَخِطيَِّة، ثُمَّ تُذَبُح ِفي الَمكاِن الَِّذي 
بيَحُة الّصاِعَدُة. 30َوَياأُخُذ الكاِهُن َبعضاً  ِفيِه الذَّ تُذَبُح 
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َمذَبِح  َزوايا  َعَلى  َوَيَضُعُه  بِاإصَبِعِه  بِيَحِة  الذَّ َدِم  ِمْن 
قاِعَدِة  ِعنَد  ِم  الدَّ َبِقيََّة  َيسُكُب  ثُمَّ  الّصاِعَدِة،  بيَحِة  الذَّ
الَِّذي  ْحِم  ْحِم، ِمثَل الشَّ ُيِزيُل كُلَّ الشَّ الَمذَبِح. 31ثُمَّ 
لاِم، َوُيحِرقُُه َعَلى الَمذَبِح، َكرائَِحٍة  ُيزاُل ِمْن َذبِيَحِة السَّ
ُيَسرُّ بِها اهلُل. َوَهَكذا َيِعدُّ الكاِهُن َكّفاَرًة َعْن َخِطيَِّتِه، 

َفُتغَفَر لَُه.
32»َواإْن كانَِت التَّقِدَمُة الَِّتي تُحِضُرها ِمَن الَغَنِم، 

َيَدَك  33َتَضُع  ِفيها.  َعيَب  ل�  اُأنَثًى  تُحِضَر  اأْن  َينَبِغي 
َعَلى َراأِْس َذبِيَحِة الَخِطيَِّة، ثُمَّ تُذَبُح َكَذبِيَحِة َخِطيٍَّة ِفي 
34َياأُخُذ  الّصاِعَدُة.  بيَحُة  الذَّ ِفيِه  تُذَبُح  الَِّذي  الَمكاِن 
َوَيَضُعُه  بِاإصَبِعِه  الَخِطيَِّة  َذبِيَحِة  َدِم  ِمْن  َبعضاً  الكاِهُن 
َيسُكُب  ثُمَّ  الّصاِعَدِة،  بيَحِة  الذَّ َمذَبِح  َزوايا  َعَلى 
الكاِهُن  35َوُيِزيُل  الَمذَبِح.  قاِعَدِة  ِعنَد  ِم  الدَّ َبِقيََّة 
َذبيَحِة  ِمْن  بِها  ُيِزيلُُه  الَِّتي  َشحِمها – بِالطَِّريَقِة  كُلَّ 
لاِم – َوُيحِرقُُه َعَلى الَمذَبِح َمَع َتقِدماِت اهلِل. َوَهَكذا  السَّ

َيِعدُّ الكاِهُن َكّفاَرًة َعْن َخِطيَِّتَك، َفُتغَفَر لََك.

َخطايا َغيُر َمقُصوَدة

اأَحٌد َدعَوًة َعَلِنيًَّة لَِتقِديِم َشهاَدٍة ِفي 5  »اإْن َسِمَع 
اأمٍر ما، َوكاَن َيْعِرُف َبْعَض الَحقائِِق َفاأْخفاها َولَْم 

نَُّه َيُكوُن َمسُؤول�ً َعْن َذنِْبِه َهذا. َيشَهْد بِها، َفاإ
2»اإْن لََمَس اأَحُدكُْم اأيَّ َشيٍء نَِجٍس – َسواٌء اأكاَن 

ُجثََّة  اأْم  األيٍف،  َحيواٍن  ُجثََّة  اأْم  نَِجٍس،  َحيواٍن  ُجثََّة 
ُس َوُيْعَتْبُر  نَُّه َيَتَنجَّ أْمِر، َفاإ َحيواٍن زاِحٍف – َولَْم َينَتِبْه اإلَى ال�

ُمذنِباً.
3»اإْن لََمَس اأَحٌد نَجاَسَة اإنساٍن اآَخَر، َمهما كانَْت، 

نَُّه ِحيَن َيعِرُف ُيْعَتَبُر ُمْذنِباً. َولَْم َينَتِبْه لِلاأمِر، َفاإ
4»اإْن اأقَسَم اأَحُدُهْم بِلا َتفِكيٍر بِاأْن َيعَمَل اأمراً َسيِّئاً 

اأْو َحَسناً، َمهما كاَن ما َيُقولُُه بِلا َتفِكيٍر، َولَْم َينَتِبْه، 
ُأُموِر.  نَُّه ِحيَن َيَتَذكَُّر أ ُيْعَتَبُر ُمذنِباً ِفي اأيٍّ ِمْن َهِذِه ال� َفاإ
ُأُموِر، َينَبِغي اأْن  5َفِحيَن ُيْعَتَبُر ُمذنِباً ِفي اأيٍّ ِمْن َهِذِه ال�

َخِطيَِّتِه  بَِسَبِب  َذبِيَحًة  هلِل  َم  ُيَقدِّ 6َواأْن  بَِذنِْبِه،  َيعَتِرَف 

أ 4:5 يتذّكر. حرفياً »يعرف.«

ْم اُأنَثى ِمَن الَغَنِم اأِو الماِعِز َذبِْيَحَة  الَِّتي ارَتَكَبها. َفْلُيَقدِّ
َخِطيٍَّة. ب َوَهَكذا َيعَمُل الكاِهُن َكّفاَرًة لَِخِطيَِّتِه.

ْم هلِل  ْن لَْم َيسَتِطْع َتقِديَم النَّعَجِة لَِفْقِرِه، َفْلُيَقدِّ 7»َفاإ

الطَّيَريِن  اأَحُد  َفَيُكوُن  َصغيَرَتيِن.  َحماَمَتيِن  اأْو  َيماَمَتيِن 
ُمُهما  8ُيَقدِّ َذبيَحًة صاِعَدًة. ج  آَخُر  َوال� َخِطيٍَّة،  َذبِيَحَة 
ُم الَكاِهُن اأَحَدُهما َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة. َيقَطُع  لِلكاِهِن، َفُيَقدِّ
9ثُمَّ  َيفِصَلُه.  اأْن  ُدوَن  الُعنِق  ِمَن  الطّْيِر  َراأَْس  الكاِهُن 
َيُرشُّ َبعضاً ِمْن َدِم َذبِيَحِة الَخِطيَِّة َعَلى جانِِب الَمذَبِح. 
َهِذِه  الَمذَبِح.  ى ِعنَد قاِعَدِة  ُيَصفَّ ِم  الدَّ ِمَن  ى  َيَتَبقَّ َوما 
َذبيَحًة  ُمُه  َفُيَقدِّ الثّانِي  الطَّيُر  10َواأّما  َخِطيٍَّة.  َذبِيَحُة 
ريَعِة. َوَهَكذا َيِعدُّ الكاِهُن َكّفاَرًة  صاِعَدًة بَِحَسِب الشَّ

َعْن َخِطيَِّتِه، َفُتغَفَر لَُه.
اأْو َحماَمَتيِن،  َيماَمَتيِن  َتقِديَم  َيسَتِطْع  لَْم  ْن  11»َفاإ

ةٍ د  قُفَّ ُعْشَر  اقَتَرَفها  الَِّتي  َخِطيَِّتِه  َعْن  َكَتقِدَمٍة  َفْلُيْحِضْر 
ِمْن َطِحيٍن َجيٍِّد َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. ل� َيْنَبِغي اأْن َيَضَع َعَلى 
َُّه َتقِدَمُة َتطِهيٍر ِمَن الَخِطيَِّة.  أن الطَّحيِن َزيتاً اأْو َبُخوراً، لِ�
ِه ِمنُه  َفَياأُْخُذ الكاِهُن ِملَء َكفِّ 12ثُمَّ ُيحِضُرُه لِلكاِهِن، 

َوُيحِرقُُه َعَلى الَمذَبِح َمَع َتقِدماِت اهلِل. اإنَُّه َتقِدَمُة َتطِهيٍر 
ِمَن الَخِطيَِّة. 13َوَهَكذا َيِعدُّ الكاِهُن َكّفاَرًة َعْن َخطاياُه 
َهِذِه َجميعاً، َفُتغَفَر لَُه. اأّما َبِقيَُّة َتْقِدَمِة الُحُبوِب َفَتُكوُن 

لِلكاِهِن َكَتقِدَمِة الُحُبوِب.«
اأَحٌد  َيرَتِكُب  15»ِحيَن  لُِموَسى:  اهلُل  قاَل  14ثُمَّ 

هلِل،  ُيحِضُر  َسِة،  الُمَقدَّ اهلِل  اُأُموِر  ِفي  َقْصٍد  بَِغيِر  َخَطاأً 
ُيعاِدُل  َثَمُنُه  الَغَنِم،  ِمَن  ِفيِه  َعيَب  ل�  َكْبشاً  َكُعُقوَبٍة، 
ِة بَِحَسِب الِمقياِس الرَّسِميِّ  الِقيَمَة الُمناِسَبَة ِمَن الِفضَّ
الُمخِطُئ  16َيدَفُع  َذنٍب.  َذبِيَحَة  َفَيُكوُن  لِْلِمْثقاِل، ه 
َثَمِن  ُخْمَس  َوُيِضيُف  ارَتَكَبُه.  الَِّذي  الَخَطاإ  ُمقابَِل 

اأجل  ْم هلِل من  َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ ب 6:5 ذبيحة خطية. 

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

ُم ل�سترضاء  ج 7:5 ذبيحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ د 11:5 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.
ه 15:5 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
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بَِكْبِش  َعنُه  الكاِهُن  ُر  َوُيَكفِّ لِلكاِهِن.  َوُيعِطَيُه  بِيَحِة  الذَّ
نِب، َفُيغَفَر لَُه. َذبِيَحِة الذَّ

َعنُه  َتنَهى  اأمٍر  بَِعَمِل  َشخٌص  ُيخِطُئ  17»ِحيَن 

َوُهَو  ُمذنِباً،  َيُكوُن  نَُّه  َفاإ ُيدِرُك،  ل�  لَِكْن  اهلِل،  َوصايا 
َمسُؤوٌل َعْن َخِطيَِّتِه. 18َفْلُيْحِضْر لِلكاِهِن َكْبشاً ل� َعيَب 
ثُمَّ  َذنٍب.  َكَتقِدَمِة  اأنَت  ُد  تَُحدِّ َكما  الَغَنِم،  ِمَن  ِفيِه 
نِْب الَِّذي اقَتَرَفُه َولَْم  أجِل الذَّ َيْصَنُع الكاِهُن َكّفاَرًة لَُه لِ�
َيعِرْف َعنُه، َفُيغَفَر لَُه. 19اإنَُّه َذبِيَحُة َذنٍب اإْذ اأنَُّه اأذنََب 

ِفي َحضَرِة اهلِل.«

نب ذبيَحة الذَّ

َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 2»اإذا اْرَتَكَب اأَحٌد َخَطاأً 6 
اأْو  لَُه  اُأعِطَيْت  اأمانٍَة  بَِشاأِْن  َفَكَذَب  اهلِل،  ِضدَّ 
َقرٍض اأْو َسِرَقٍة، اأِو احتاَل َعَلى جاِرِه، 3اأْو َوَجَد َشيئاً 
ُيمِكُن  اأمٍر  اأيِّ  بَِشاأِْن  َكِذباً  َحَلَف  اأْو  بَِشاأْنِِه،  َفَكَذَب 
نَُّه َيُكوُن ُمذنِباً. َينَبِغي  نْساِن اأْن َيفَعَلُه َفُيخِطَئ بِِه، 4َفاإ للاإ
أمانََة الَِّتي اأعطاها  أخِذِه اأِو ال� اأْن ُيِعيَد ما َسَرَقُه اأِو احتاَل لِ�
يَء الّضائَِع الَِّذي َوَجَدُه،  َشخٌص لَُه لَِيحَتِفَظ بِها اأِو الشَّ
5اأْو اأيَّ َشيٍء اأقَسَم َكِذباً بَِشاأْنِِه. َفْلَيْدَفِع الثََّمَن ال�أصِليَّ 

يِء ِفي  الشَّ َوَيدَفُعُه لِصاِحِب  َوُيِضيَف ِمقداَر ُخْمِسِه، 
لِلكاِهِن  ُم  ُيَقدِّ 6ثُمَّ  َذنِبِه.  اإثباُت  ِفيِه  َيِتمُّ  الَِّذي  الَيوِم 
َتقِدَمَة َذنٍب هلِل َكْبشاً ل� َعيَب ِفيِه ِمَن الَغَنِم َثَمُنُه ُيعاِدُل 
الكاِهُن  َعنُه  ُر  7َفُيَكفِّ نِب.  الذَّ لَِذبِيَحِة  ْسِميَِّة  الرَّ الِقيَمَة 
ُأُموِر الَِّتي َعِمَلها َواْعُتِبَر  ِفي َحْضَرِة اهلِل، َفُتغَفَر لَُه كُلُّ ال�

ُمذنِباً بِها.«

بيَحُة الّصاعَدة الذَّ
بِما  هاُروَن  9»اأوِص  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  8َوَكلََّم 

بيَحِة الّصاِعَدِة: َينَبِغي  َيِلي: َهِذِه ِهَي َشِريَعُة َتقِدَمِة الذَّ
َفوَق  الَموِقِد  َعَلى  الّصاِعَدِة  بيَحِة  الذَّ َتقِدَمُة  َتبَقى  اأْن 
َتبَقى  اأْن  َوَينَبِغي  باِح،  الصَّ َوَحتَّى  اللَّيِل  ُطوَل  الَمذَبِح 
الِكتّانِيَّ  ِرداَءُه  الكاِهُن  10َوَيرَتِدي  ِفيها.  ُمشَتِعَلًة  النّاُر 
النّارِ  ِمَن  َي  الُمَتَبقِّ ماَد  الرَّ ُيِزيُل  ثُمَّ   ، الِكتّانِيَّ َوِسروالَُه 
بيَحِة الّصاِعَدِة َعَلى الَمذَبِح َوَيَضُعُه اإلَى  ِمْن َتقِدَمِة الذَّ
جانِِب الَمذَبِح. 11ثُمَّ َيخَلُع ثِياَبُه َوَيرَتِدَي ثِياباً اُأْخَرى 

َوَياأُخُذ الرَّماَد اإلَى َمكاٍن طاِهٍر خاِرَج الُمَخيَِّم. 12َيْنَبِغي 
اأْن َتبَقى النّاُر الَِّتي َعَلى الَمذَبِح ُمشَتِعَلًة َول� َتنَطِفَئ. 
َيَضُع الكاِهُن َخَشباً َعَليها كُلَّ َصباٍح، َوُيَرتُِّب َتقِدَمَة 
لاِم َعَليِه.  بيَحِة الّصاِعَدِة، َوَيحِرُق َشحَم َذبِيَحِة السَّ الذَّ

13َفَتبَقى النّاُر ُمشَتِعَلًة َعَلى الَمذَبِح َول� َتنَطِفُئ.

ِحين َتقِدَمُة الطَّ
ُمها اأْبناُء  14»َوَهِذِه ِهَي َشِريَعُة َتقِدَمِة الطَِّحيِن: ُيَقدِّ

هاُروَن ِفي َحْضَرِة اهلِل ُمقابَِل الَمذَبِح. 15َياأُخُذ الكاِهُن 
الَبُخوِر،  َوكُلِّ  َوَزيٍت  الَجيِِّد  الطَِّحيِن  ِمَن  ِه  َكفِّ ِملَء 
َوُيحِرقُُه َكَعلاَمٍة َعَلى الَمذَبِح، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. 
ِمْن  لَِكْن  َبِقيََّتُه،  َياأكُلُوا  اأْن  َواأبنائِِه  لِهاُروَن  16ُيْمِكُن 

َخيَمِة  ساَحِة  ِفي  ٍس:  ُمَقدَّ َمكاٍن  َوِفي  َخِميَرٍة،  ُدوِن 
الَكَهَنَة  اأعَطيُت  َفَقْد  بَِخِميَرٍة.  ُيخَبُز  17ل�  ال�ْجِتماِع. 
اإنَُّه نَصيٌب  َتقِدماتِي.  ِمْن  لَُهْم  الطَِّحيَن َكَنِصيٍب  َهذا 
َوَتقِدَمِة  الَخِطيَِّة  َكَذبِيَحِة  بِالكاِمِل  لَُهْم  ٌص  ُمَخصَّ
أيِّ َذَكٍر ِمْن نَسِل هاُروَن اأْن َياأكَُل  نِب. 18ُيْسَمُح لِ� الذَّ
َبْعَد  ِجيلاً  اهلِل  َتقِدماِت  ِمْن  لَُهْم  دائٍِم  َكَنِصيٍب  ِمْنُه 

ُسوَن.« ِجيٍل. َول� َيَمسُّ َهِذِه التَّقِدماِت اإلّ� الُمَقدَّ

ِحين َتقِدَمُة الَكَهَنِة ِمَن الطَّ
الَِّتي  التَّقِدَمُة  ِهَي  20»َهِذِه  لُِموَسى:  اهلُل  19َوقاَل 

الَِّذي  الَيوِم  ِفي  هلِل  ُموها  ُيَقدِّ اأْن  َواأْبنائِِه  هاُروَن  َعَلى 
ةٍ أ ِمْن َطِحيٍن َجيٍِّد َكَتقِدَمِة  ُيمَسُح ِفيِه كاِهناً: ُعْشَر قُفَّ
باِح َونِصُفها ِفي  َطِحيٍن دائَِمٍة ُمنَتَظَمٍة، نِصُفها ِفي الصَّ
َز التَّقِدَمُة َمَع َزيٍت. ُيخَلُط  الَمساِء. 21َينَبِغي اأْن تَُجهَّ
ُم  يِت ثُمَّ ُيخَبُز َعَلى الّصاِج، ثُمَّ تَُقدَّ الطَِّحيُن َجيِّداً بِالزَّ

َتقِدَمَة الُحُبوِب ِقَطعاً َمخُبوَزًة، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل.
22»الكاِهُن الَِّذي ُيْمَسُح ِمْن نَسِل هاُروَن لَِيخِلَف 

هاُروَن، َيْسَتِمرُّ َبَتْقديِم َهِذِه التَّقِدَمَة هلِل َفِريَضًة دائَِمٌة. 
ُمها الكاِهُن  َوَينَبِغي اإْحراقُها بِالكاِمِل. 23كُلُّ َتقِدَمٍة ُيَقدِّ

تُحَرُق بِالكاِمِل، َول� تُْؤَكُل.«

الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 20:6 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.



108 الوّيين 24:6

ة َذِبيَحُة الَخِطيَّ
24َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 25»قُْل لِهاُروَن َواأْبنائِِه َهِذِه 

الَخِطيَِّة: أ ِفي الَمكاِن  َذبِيَحِة  التَّعِليماِت بِشاأِن َشِريَعِة 
بيَحُة الّصاِعَدُة، تُْذَبُح َذبِيَحُة الَخِطيَِّة  الَِّذي تُذَبُح ِفيِه الذَّ
ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل.  ِفي َحْضَرِة اهلِل. اإنَّها نَِصيٌب ُمَخصَّ
ِفي  َياأكُلُها  الَخِطيَِّة،  َذبِيَحَة  ُم  ُيَقدِّ الَِّذي  26َوالكاِهُن 

27َوكُلُّ  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي ساَحِة  ٍس،  ُمَقدَّ َمكاٍن 
َشخٍص اأْو َشيٍء َيَمسُّ لَحَمها َيِصيُر ُمَقدَّساً.

بِيَحِة َعَلى اأيَِّة ثِياٍب، َيْنَبِغي  ْن ُرشَّ ِمْن َدِم الذَّ »َفاإ
اأْن تُْغَسَل ِفي َمكاٍن ُمَقدٍَّس. 28َوكُلُّ ِوعاٍء ِمْن َخَزٍف 
تُطَبُخ َذبِيَحُة الَخِطيَِّة ِفيِه َينَبِغي َكْسُرُه. َواإْن ُطِبَخْت ِفي 

، َينَبِغي َغسلُُه َوَشطُفُه بِالماِء. ِوعاٍء نُحاِسيٍّ
ِمْن  َياأكَُل  اأْن  الَكَهَنِة  ِمَن  َذَكٍر  لُِكلِّ  29»ُيمِكُن 

ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل.  بيَحِة. اإنَّها نَِصيٌب ُمَخصَّ َهِذِه الذَّ
30َواأّما كُلُّ َذبائِِح الَخِطيَِّة الَِّتي ُيجَلُب َدُمها اإلَى َخيَمِة 

ال�ْجِتماِع لَِعَمِل َكّفاَرٍة ِفي الَمكاِن الُمَقدَِّس، َفلا َينَبِغي 
اأْن تُؤَكَل، َبْل لُِتحَرْق بِالنّاِر.

نب َذِبيَحُة الذَّ

نَِصيٌب 7  ِهَي  نِب.  الذَّ َذبِيَحِة  َشِريَعُة  ِهَي  »َهِذِه 
نِب  ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل. 2تَُذبُح َذبِيَحُة الذَّ ُمَخصَّ
بيَحُة الّصاِعَدُة. ب َوُيَرشُّ  ِفي الَمكاِن الَِّذي تُذَبُح ِفيِه الذَّ

َدُمها َعَلى َجوانِِب الَمذَبِح.
حَم  َوالشَّ يَل  الذَّ كُلَُّه:  َشْحَمها  الكاِهُن  ُم  3»َوُيَقدَّ

الَِّذي  حَم  َوالشَّ 4َوالُكْلَيَتيِن  ال�أحشاَء،  ُيَغطِّي  الَِّذي 
َوُملَحقاِت  الخاِصَرَتيِن  َعَلى  الَِّذي  حَم  َوالشَّ َحولَُهما 
5َياأُخُذُه  الُكْلَيَتيِن.  َمَع  الَكِبِد  ُملَحقاِت  َفَيْنِزُع  الَكِبِد. 
الكاِهُن َوُيْحِرقُُه َعَلى الَمذَبِح َكَتقِدَمٍة هلِل. اإنَّها َذبِيَحُة 

َذنٍب.
َياأكُلُوها.  اأْن  الَكَهَنِة  ِمَن  كُوِر  الذُّ لُِكلِّ  6»ُيمِكُن 

اأجل  هلِل من  ْم  تقدَّ ذبيحٌة كانت  َوِهي  ذبيحة خطية.  أ 25:6 

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  الّصاِعَدة.  بيَحة  الذَّ ب 2:7 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ٌص  ٍس، َفِهَي نَِصيٌب ُمَخصَّ َينَبِغي اأكلُها ِفي َمكاٍن ُمَقدَّ
نِب َوَذبِيَحِة  لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل. 7َوَتنَطِبُق َعَلى َذبِيَحِة الذَّ
بِيَحَة َتُكوُن لِلكاِهِن  الَخِطيَِّة القاِعَدُة نَفُسها، اأي اأنَّ الذَّ
ُم الكاِهُن َذبيَحًة صاِعَدًة َعْن  ُمها. 8ِحيَن ُيَقدِّ الَِّذي ُيَقدِّ
ُمها َيُكوُن  بيَحِة الّصاِعَدِة الَِّتي ُيَقدِّ اإنْساٍن، َفاإنَّ ِجلَد الذَّ
لِلكاِهِن. 9َوكُلُّ َتقِدَمِة َطِحيٍن َمخُبوٍز ِفي الُفرِن، َوكُلُّ 
نَّها  َفاإ الّصاِج  َعَلى  اأْو  ِمقلاٍة  ِفي  ٍز  ُمَجهَّ َطِحيٍن  َتقِدَمِة 
َتقِدماِت  كُلُّ  10َواأّما  ُمها.  ُيَقدِّ الَِّذي  لِلكاِهِن  َتُكوُن 
الجافَِّة،  اأِو  يِت،  بِالزَّ الَممُزوَجِة  ال�ُأخَرى،  الطَِّحيِن 

َفَتُكوُن لُِكلِّ اأبناِء هاُروَن بِالتَّساِوي.

الم َذِبيَحُة السَّ
ُمها  ُيَقدِّ الَِّتي  لاِم  السَّ َذبِيَحِة  َشِريَعُة  ِهَي  11»َهِذِه 

ُشكٍر،  َكَذبيَحِة  َشخٌص  َمها  َقدَّ 12اإْن  هلِل:  نساُن  ال�إ
َممُزوجاً  َخِميٍر  بِلا  َكعكاً  كِر  الشُّ َذبِيَحِة  َمَع  َفْلُيْحِضْر 
بَِزيٍت، َوَرقائَِق بِلا َخِميٍر َمسُكوباً َعَليها َزيٌت، َواأرِغَفًة 
ْم  ِمْن َطِحيٍن َجيٍِّد َممُزوَجًة بَِزيٍت بَِشكٍل َجيٍِّد. 13َولُْيَقدِّ
لامِ ج لِلتَّعِبيِر  َهِذِه التَّقِدَمَة َمَع ُخبٍز ُمخَتِمٍر َمَع َذبِيَحِة السَّ
ُم َرِغيُف ُخبٍز ِمْن كُلِّ نَْوٍع َتقِدَمًة  كِر. 14َوُيَقدِّ َعِن الشُّ
ْرِغَفُة ِمْن نَِصيِب الكاِهِن  َمرفُوَعًة هلِل، َفَتُكوُن َهِذِه ال�إ
ُيؤَكُل  اأْن  15َوَينَبِغي  لاِم.  السَّ َذبِيَحِة  َدَم  َيُرشُّ  الَِّذي 
ْكِر ِفي الَيوِم الَِّذي  ْظهاِر الشُّ لاِم الَِّتي ل�إ لَحُم َتقِدَمِة السَّ

باِح. َمْت ِفيِه. ل� تُْبقوا ِمْنها َشيئاً اإلَى الصَّ قُدِّ
لاِم اخِتياِريًَّة، اأْو بَِسَبِب  ْن كانَِت َذبِيَحُة السَّ 16»َفاإ

ُم ِفيِه. َوما  اأْن تُؤَكَل ِفي الَيوِم الَِّذي تَُقدَّ َفَينَبِغي  نَْذٍر، 
ى ِمْن لَحِم  ى ِمْنها ُيؤَكُل ِفي الَيوِم التّالِي. 17َوما َيَتَبقَّ َيَتَبقَّ
بِيَحِة لِلَيوِم الثّالِِث َينَبِغي َحرقُُه. 18اإْن اأَكَل َشْخٌص  الذَّ
نَّها تُْصِبُح  لاِم ِفي الَيوِم الثّالِِث، َفاإ ِمْن لَحِم َذبِيَحِة السَّ
َمها. اإنَّها نَِتَنٌة، َوالَِّذي  َغيَر َمقُبولٍَة. ل� تُحَسُب لِلَِّذي َقدَّ

َياأكُُل ِمْنها َمسُؤوٌل َعْن َخِطيَِّتِه.
19»اللَّحُم الَِّذي َيَمسُّ اأيَّ َشيٍء نَِجٍس ل� َينَبِغي اأْن 

ْس  ُيْؤَكَل، َفَينَبِغي َحرقُُه بِالنّاِر. اأّما اللَّحُم الَِّذي لَْم َيَتَنجَّ
أيِّ َشخٍص طاِهٍر اأْن َياأكَُلُه. 20َواأّما َمْن َياأكُُل  َفُيمِكُن لِ�

بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  ج 13:7 ذبيحة سالم. مَن الذَّ

باأن ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.
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َمِة هلِل َبيَنما ُهَو نَِجٌس، َفُيقَطُع  لاِم الُمَقدَّ لَحَم َذبِيَحِة السَّ
ِمْن َعِشيَرتِِه. أ

نَجاَسًة  اأكاَن  نَِجساً – َسواٌء  َشيئاً  َيلِمُس  21»َوَمْن 

َكِريٍه – ثُمَّ  َشيٍء  اأيَّ  اأْم  نَِجساً  َحيواناً  اأْم  َبَشِريًَّة 
ِمْن  ُيقَطُع  هلِل،  َمٍة  ُمَقدَّ َسلاٍم  َذبِيَحٍة  ِمْن  لَْحماً  َياأكُُل 

َعِشيَرتِِه.«
ل�  اإْسرائِيَل:  لَِبِني  23»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  22َوقاَل 

َتاأكُلُوا اأيَّ َشحٍم ِمْن َثوٍر اأْو َغَنٍم اأْو ماِعٍز. 24اْسَتخِدُموا 
َشْحِم الَحيواِن الَمْيِت اأْو الَحيواِن الَِّذي قُِتَل َوتُِرَك ِفي 
اأيِّ َغَرٍض اآَخَر، لَِكْن ل� َتاأكُلُوُه. 25اإْن اأَكَل اأَحٌد َشْحماً 

ٍم هلِل، ُيقَطُع ِمْن َعِشيَرتِِه. ِمْن َحيواٍن ُمَقدَّ
26»ل� َتاأكُلُوا َدماً، ل� َدَم َطيٍر َول� َحيواٍن، ِفي كُلِّ 

ِمنُكْم،  َدماً  َياأْكُُل  27َمْن  ِفيها.  َتقُطُنوَن  الَِّتي  أماِكِن  ال�
ُيقَطُع ِمْن َعِشيَرتِِه.«

َنِصيُب الَكَهَنة
َمْن  اإْسرائِيَل:  لَِبِني  29»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  28َوقاَل 

ُم ِمنُكْم َذبِيَحَة َسلاٍم هلِل، َينَبِغي اأْن ُيْحِضَر بَِنفِسِه  ُيَقدِّ
لاِم هلِل، 30َواأْن ُيْحِضَر التَّقِدماِت هلِل بَِيَديِه.  َذبِيَحَة السَّ
َوَيْرَفْعُه  لِلكاِهِن،  الَحيواِن  َصْدِر  َمَع  حَم  الشَّ َفْلُيْحِضِر 
حَم َعَلى الَمذَبِح.  َتْقِدَمًة ِفي َحْضَرِة اهلِل. 31َوُيحِرُق الشَّ
دُر لِهاُروَن َواأْبنائِِه. 32َوتُْعَطى الَفخُذ الُيمَنى  َيُكوُن الصَّ
الَفخُذ  33َفَتُكوُن  لِلكاِهِن.  َتقِدَمًة  لاِم  السَّ َذبيَحِة  ِمْن 
لاِم َوَشحَمها  ُم َدَم َذبِيَحِة السَّ الُيمَنى ِمْن نَِصيِب َمْن ُيَقدِّ
ْصُت َصْدَر َوَفخَذ التَّقِدَمِة  ِمْن َبِني هاُروَن. 34َفَقْد َخصَّ
َواأْبنائِِه  الكاِهِن  لِهاُروَن  اهلِل  َحضَرِة  ِفي  ُرِفَعْت  الَِّتي 
ُمها َبُنو  لاِم الَِّتي ُيَقدِّ نَِصيباً دائِماً لَُهْم ِمْن َتقِدماِت السَّ

اإْسرائِيَل.«
35َهذا ُهَو نَِصيُب هاُروَن َواأْبنائِِه ِمْن َتقِدماِت اهلِل 

ِة بِالنّاِر ُمنُذ َتعِييِنِهْم لَِيخِدُموا َكَكَهَنٍة هلِل. 36اأَمَر  الُمَعدَّ
اهلُل بِاإعطاِء َهِذِه ال�أجزاِء لَُهْم ِمْن َوْقِت َمْسِحِهْم َكَكَهَنٍة، 

نَِصيباً دائِماً ِمْن َبِني اإْسرائِيَل َجيلاً َبْعَد َجيِل.

ميراَثه.  ويفقُد  عائلِتِه  ِمْن  ُينزُع  َعِشيَرِته.  ُيقطع من  أ 20:7 

)اأيضاً ِفي َبقّيِة هذا الفصل(.

الّصاِعَدِة،  بائِِح  الذَّ َتقِديِم  َقواِعُد  ِهَي  37َهِذِه 

َتعِييِن  َوَتقِدماِت  نِب  الذَّ َوَذبِيَحِة  الطَِّحيِن  َوَتقِدماِت 
لاِم. الَكَهَنِة َوَذبِيَحِة السَّ

38اأعَطى اهلُل َهِذِه الَوصايا لُِموَسى َعَلى َجَبِل ِسيناَء 

ُموا َتقِدماتِِهْم هلِل ِفي  ِحيَن اأَمَر اهلُل َبِني اإْسرائِيَل اأْن ُيَقدِّ
يَِّة ِسيناَء. َبرِّ

َتكِريُس الَكَهَنة

َواأبناَءُه 8  هاُروَن  2»ُخْذ  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
َوَثوَر  الَمسَحِة  َوَزيَت  الَكهُنوتِيََّة  َوالثِّياَب  َمَعُه 
ِمَن  الخالِي  الُخبِز  َوَسلََّة  َوالَكْبَشيِن  الَخِطيَّةِ ب  َذبيَحِة 
َخيَمِة  َمدَخِل  ِعنَد  كُلَُّه  عَب  الشَّ اجَمِع  3ثُمَّ  الَخِميِر. 

ال�ْجِتماِع.«
فاجَتَمَع  اهلُل.  اأَمَرُه  ما  بَِحَسِب  ُموَسى  4َفَعِمَل 

ُموَسى  5َوقاَل  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  َمدَخِل  ِعنَد  عُب  الشَّ
عِب: »َهذا ما اأَمَر اهلُل بَِعَمِلِه.« لِلشَّ

أماِم  ال� اإلَى  َواأبناَءُه  هاُروَن  ُموَسى  اأحَضَر  6ثُمَّ 

الُجبََّة  هاُروَن  ُموَسى  األَبَس  7ثُمَّ  بِالماِء.  َلُهْم  َوَغسَّ
األَبَسُه  ثُمَّ  َعَليها  ِحزاماً  َوَوَضَع  الَمنُسوَجَة،  الّداِخِليََّة 
الُمَزخَرَف  الِحزاَم  َوَوَضَع  دَرَة،  الصُّ ثُمَّ  َوِمْن  داَء،  الرِّ
الَقضاِء  ُصْدَرَة  َوَضَع  8ثُمَّ  دَرَة.  الصُّ بِِه  َوَرَبَط  َعَليِه، 
يَم. ج 9ثُمَّ َوَضَع ُموَسى  ُأوِريَم َوالتُّمِّ َعَليِه، َوَوَضَع ِفيها ال�
ِمَن  الِعماَمِة  َعَلى  َوَوَضَع  هاُروَن،  َراأِْس  َعَلى  الِعماَمَة 
كِليَل الُمَقدََّس. َعِمَل ُموَسى  َهِب، ال�إ أماِم َصِفيَحَة الذَّ ال�

كُلَّ َهذا بَِحَسِب ما اأَمَرُه اهلُل.
بِِه  َوَمَسَح  الِمسَحِة  َزيَت  ُموَسى  اأَخَذ  10ثُمَّ 

َس كُلَّ ما فيِه. 11ثُمَّ  الَمْسَكَن َوكُلَّ ما ِفيِه. َوَهَكذا َقدَّ
َوَمَسَح  َمّراٍت،  َسْبَع  الَمذَبِح  َعَلى  يِت  الزَّ َبعَض  َرشَّ 
َسها.  لُِيَقدِّ َوقاِعَدَتُه  َوالَحوَض  اأَدواتِِه،  َوكُلَّ  الَمذَبَح 

اأجل  ْم هلِل من  ب 2:8 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

يم. اأو »النُّوُر والَكمال.« ُهما َعَلى ال�أغلِب  مِّ ج 8:8 األُوِريم َوالتُّ

َحَجراِن َكريماِن، اأو ُربّما قطعتان من الخشِب، كاَن رئيُس الكهنِة 
يحتفُظ بهما في ُصدرِة الَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل اهلِل ِفي 

أّول 41:14( مسائَل ُمَعيَّنٍة. )انظر كتاب صموئيل ال�
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َعَلى  الَمسَحِة  َزيِت  ِمْن  َبعضاً  ُموَسى  َسَكَب  12ثُمَّ 

ُموَسى  اأحَضَر  13ثُمَّ  لَِتقِديِسِه.  َوَمَسَحُه  هاُروَن  َراأِس 
أماِم َواألَبَسُهْم اأثواباً، َوَرَبَطها بِاأحِزَمٍة،  اأبناَء هاُروَن اإلَى ال�
َوَوَضَع َعصائَِب َعَلى ُرُؤوِسِهْم. َعِمَل ُموَسى كُلَّ َهذا 

بَِحَسِب ما اأَمَرُه اهلُل.
أماِم.  14ثُمَّ اأحَضَر ُموَسى َثوَر َذبيَحِة الَخِطيَِّة اإلَى ال�

َذبيَحِة  َثوِر  َراأِْس  َعَلى  اأيِدَيُهْم  َواأبناَءُه  هاُروَن  َوَوَضَع 
َعَلى  َوَوَضَع  ِم  الدَّ ِمَن  َواأَخَذ  َذَبَحُه  15ثُمَّ  الَخِطيَِّة، 
الَمذَبَح،  ُموَسى  َر  َطهَّ َوبَِهذا  بِاإصَبِعِه.  الَمذَبِح  َزوايا 
َس ُموَسى  َم ِعنَد قاِعَدِة الَمذَبِح. َوَهَكذا َقدَّ َوَسَكَب الدَّ
الَِّذي  حَم  الشَّ اأَخَذ  16ثُمَّ  َكّفاَرًة.  لَُه  َوَعِمَل  الَمذَبَح 
حَم  َوالشَّ َوالُكْلَيَتيِن  الَكِبِد  َوُملَحقاِت  ال�أحشاِء  َعَلى 
17َواأّما  الَمذَبِح.  َعَلى  ُموَسى  َواأحَرَقُه  َعَليِهما،  الَِّذي 
اُأحِرَقْت خاِرَج  َفَقْد  َوَروثُُه،  َولَحُمُه  ِجلُدُه  الثَّوِر،  َبِقيَُّة 

الُمَخيَِّم، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.
أماِم،  بيَحِة الّصاِعَدِة اإلَى ال� 18ثُمَّ اُأحِضَر َكْبُش الذَّ

الَكْبِش.  َراأِس  َعَلى  اأيِدَيُهْم  َواأبناُؤُه  هاُروُن  َوَوَضَع 
الَمذَبِح،  َجوانِِب  َعَلى  َم  الدَّ َوَرشَّ  ُموَسى  19َوَذَبَحُه 

اأَس  الرَّ ُموَسى  َواأحَرَق  اأْجزاَء.  اإلَى  الَكْبُش  قُطَِّع  20ثُمَّ 

حَم َعَلى الَمذَبِح. 21َوُغِسَلِت ال�أحشاُء  َوال�أجزاَء َوالشَّ
َعَلى  الَكْبِش  كُلَّ  ُموَسى  َواأحَرَق  بِالماِء،  يقاُن  َوالسِّ
َتقِدَمٌة  ٍة،  ُمِسرَّ لِرائَِحٍة  َذبيَحٌة صاِعَدٌة  َهِذِه  الَمذَبِح. 

هلِل، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.

22ثُمَّ اُأحِضَر َكْبُش التَّْكِريِس، الَكْبُش الثّانِي، اإلَى 

أماِم، َوَوَضَع هاُروُن َواأبناُؤُه اأيِدَيُهْم َعَلى َراأِس الَكْبِش.  ال�
َعَلى  َوَوَضَعُه  َدِمِه  ِمْن  َبعضاً  َواأَخَذ  ُموَسى  23َوَذَبَحُه 

الُيمَنى  َيِدِه  اإبهاِم  َوَعَلى  لِهاُروَن  الُيمَنى  ُأُذِن  ال� َشحَمِة 
َوَعَلى اإبهاِم ِرجِلِه الُيمَنى. 24ثُمَّ اُأحِضَر اأبناُء هاُروَن اإلَى 
ِم َعَلى َشحَمِة اآذانِِهِم  أماِم، َوَوَضَع ُموَسى َبعَض الدَّ ال�
الُيمَنى َوَعَلى اأباِهِم اأيديِهِم الُيمَنى َوَعَلى اأباِهِم اأرُجِلِهِم 
َم َعَلى كُلِّ َجوانِِب الَمذَبِح.  الُيمَنى، ثُمَّ َرشَّ ُموَسى الدَّ
حَم الَِّذي  يِل َوالشَّ حَم: َشحَم الذَّ 25ثُمَّ اأَخَذ ُموَسى الشَّ

َعَلى ال�أحشاِء َوُملَحقاِت الَكِبِد َوالُكْلَيَتيِن َوَشحَمُهما 
َوالَفخَذ الُيمَنى. 26َوِمْن َسلَِّة الُخبِز َغيِر الُمخَتِمِر الَِّتي 
َغيَر  ُخبٍز  َرِغيَف  ُموَسى  اأَخَذ  اهلِل،  ِفي َحضَرِة  كانَْت 

ُمخَتِمٍر َوَكعَكًة َمعُمولًَة بَِزيٍت َوَرقائَِق، َوَوَضَع كُلَّ َهذا 
حِم َوَعَلى الَفخِذ الُيمَنى لِلَكْبِش، 27َوَوَضَع  َعَلى الشَّ
َرَفَعُه  ثُمَّ  اأْبنائِِه،  َوكُُفوِف  هاُروَن  يِّ  َكفَّ َعَلى  َهذا  كُلَّ 
ُموَسى  اأَخَذُه  28ثُمَّ  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َتْقِدَمًة  ُموَسى 
بيَحِة  الذَّ َمَع  الَمذَبِح  َعَلى  َواأحَرَقُه  كُُفوِفِهْم  َعَلى  ِمْن 
َكرائَِحٍة  لِلَكَهَنِة،  َتْكِريٍس  َتقِدَمُة  ِهَي  َهِذِه  الّصاِعَدِة. 
َتْقِدَمًة  َوَرَفَعُه  دَر  اأَخَذ ُموَسى الصَّ ُيَسرُّ بِها اهلُل. 29ثُمَّ 
َة ُموَسى ِمْن َكْبِش  دُر ِحصَّ ِفي َحضَرِة اهلِل. كاَن الصَّ

َتْكِريِس الَكَهَنِة، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.
ِم  30ثُمَّ اأَخَذ ُموَسى َبعضاً ِمْن َزيِت الَمسَحِة َوالدَّ

ُه َعَلى هاُروَن َوثِيابِِه َواأْبنائِِه  اللََّذيِن َعَلى الَمذَبِح، َوَرشَّ
َواأبناَءُه  َوثِياَبُه  هاُروَن  ُموَسى  َكرََّس  َهَكذا  َوثِيابِِهْم. 

َوثِياَبُهْم.
اللَّحَم  »اطُبُخوا  َواأْبنائِِه:  لِهاُروَن  ُموَسى  31َوقاَل 

ُخبِز  َمَع  ُهناَك  َوكُلُوُه  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  َمدَخِل  ِعنَد 
لَِّة، َكما اأَمَرنِي اهلُل بَِقولِِه:  َتعِييِنُكْم َكَكَهَنٍة الَِّذي ِفي السَّ
ِمَن  ى  َيَتَبقَّ 32َوما  َياأكُلُوُه.‹  اأْن  َواأْبنائِِه  هاُروَن  ›َعَلى 
اللَّحِم َوالُخبِز َتحِرقُونَُه بِالنّاِر. 33ل� َتخُرُجوا ِمْن َخيَمِة 
َتْكِريِسُكْم  َفتَرِة  اإتماِم  َيوِم  اإلَى  اأيّاٍم  لَِسبَعِة  ال�ْجِتماِع 
34اأَمَر  اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  َسَتُدوُم  َتعِييِنُكْم  َفَمراِسُم  َكَكَهَنٍة. 
اهلُل بَِعَمِل ما َتمَّ َعَملُُه الَيوَم لِلتَّكِفيِر َعنُكْم. 35َفاْمُكثوا 

َسبَعِة  لَِفتَرِة  َولَيلاً  نَهاراً  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  َمدَخِل  ِعْنَد 
اأَمَرنِي  اهلَل  أنَّ  لِ� َتُموتُوا.  لَِئّلا  اهلِل  َوِصيََّة  اْحَفُظوا  اأيّاٍم. 

بَِهذا.«
ُأُموِر الَِّتي اأَمَر اهلُل  36َفَفَعَل هاُروُن َواأبناُؤُه كُلَّ َهِذِه ال�

بِها َعَلى َفِم ُموَسى.

ِبداَيُة ِخدَمِة الَكَهَنة

َواأبناَءُه 9  هاُروَن  ُموَسى  َدعا  الثّاِمِن،  الَيوِم  َوِفي 
ِعجلاً  لِهاُروَن: »ُخْذ  2َوقاَل  اإْسرائِيَل،  َوُشُيوَخ 
ِفيِه  َعيَب  ل�  َوَكْبشاً  الَخِطيَِّة، أ  لَِذبِيَحِة  ِفيِه  َعيَب  ل� 

ْم هلِل من اأجل التّطهيِر  أ 2:9 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث صاَر ُهَو 
َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(
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3َوقُْل  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  ْمُهما  َوَقدِّ ّصاِعَدِة، أ  َذبِيَحًة 
لَِبِني اإْسرائِيَل: ›ُخُذوا َتيساً ِمَن الماِعِز لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة، 
ُعْمُر كُلٍّ ِمْنُهما َسَنٌة َول� َعيَب ِفيِهما  َوَحَملاً  َوِعجلاً 
لاِم  السَّ لَِذبيَحِتي  َوَكْبشاً  4َوَثوراً  الّصاِعَدِة،  بيَحِة  لِلذَّ
لَِذبِحِهما ِفي َحْضَرِة اهلِل، َوَتقِدَمَة َطِحيٍن بَِزيٍت، َوَذلَِك 

أنَّ اهلَل َسَيظَهُر لَُكُم الَيوَم.‹« كُلُُّه لِ�
5َفاأحَضُروا ما اأَمَر بِِه اأماَم َخيَمِة ال�ْجِتماِع. َواأَتى 

أماِم َوَوَقُفوا ِفي َحْضَرِة اهلِل. 6َفقاَل  عِب اإلَى ال� كُلُّ الشَّ
ُموَسى: »َهذا ُهَو ما اأَمَركُُم اهلُل بِاأْن َتعَملُوُه َكي َيظَهَر 

َمجُد اهلِل لَُكْم.«
ْم  ْم اإلَى الَمذَبِح َوَقدِّ 7ثُمَّ قاَل ُموَسى لِهاُروَن: »َتَقدَّ

بيَحَة الّصاِعَدَة اللََّتيِن لََك، َواْعَمْل  َذبِيَحَة الَخِطيَِّة َوالذَّ
َتقِدماِت  ْم  َوَقدِّ عِب،  َولِلشَّ لََك  َكّفاَرٍة  لَِعَمِل  َينَبِغي  ما 
اأَمَر  لَُهْم، َكما  لَِعَمِل َكّفاَرٍة  َينَبِغي  َواْعَمْل ما  عِب  الشَّ

اهلُل.«

َذبيَحِة  ِعجَل  َوَذَبَح  الَمذَبِح،  اإلَى  هاُروُن  َم  8َفَتَقدَّ

َفَغَمَس  َم،  الدَّ اأْبناُؤُه  لَُه. 9َواأحَضَر  الَِّذي كاَن  الَخِطيَِّة 
ِمْنُه َعَلى َزوايا الَمذَبِح،  ِم َوَوَضَع َبعضاً  اإصَبَعُه ِفي الدَّ
اأحَرَق  10ثُمَّ  الَمذَبِح.  قاِعَدِة  ِعنَد  ِم  الدَّ َبِقيََّة  َوَسَكَب 
َذبِيَحِة  ِمْن  الَِّتي  الَكِبِد  َوُملَحقاِت  َوالُكْلَيَتيِن  حَم  الشَّ
الَخِطيَِّة َعَلى الَمذَبِح، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى. 11َواُأحَرَق 

اللَّحُم َوالِجلُد بِناٍر خاِرَج الُمَخيَِّم.
بيَحِة الّصاِعَدِة. َواأحَضَر  12ثُمَّ َذَبَح هاُروُن َكْبَش الذَّ

ُموا  الَمْذَبِح. 13َوَقدَّ َفَسَكَبُه َعَلى َجوانِِب  َم،  الدَّ اأبناُؤُه 
بيَحَة الّصاِعَدَة ُمَقطََّعًة َمَع َراأِْسها، َفاأحَرَقها هاُروُن  لَُه الذَّ
يقاَن َواأحَرَقها  َعَلى الَمذَبِح. 14ثُمَّ َغَسَل ال�أحشاَء َوالسِّ

بيَحِة الّصاِعَدِة َعَلى الَمذَبِح. َمَع الذَّ
الماِعِز  َتيَس  َفاأَخَذ  عِب،  الشَّ َتقِدَمَة  اأحَضَر  15ثُمَّ 

َمُه َذبِيَحَة َخِطيٍَّة  عِب، َوَذَبَحُه، َوَقدَّ لَِذبِيَحِة َخِطيَِّة الشَّ
َمها  بيَحَة الّصاِعَدَة َوَقدَّ ِل َذبِيَحٍة. 16ثُمَّ اأْحَضَر الذَّ ِمثَل اأوَّ
بِالَطريَقِة الَمْقُبولَِة. 17ثُمَّ اأحَضَر َتقِدَمَة الطَِّحيِن، َواأَخَذ 

ُم ل�سترضاء  أ 2:9 ذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ِه َواأحَرَقُه َعَلى الَمذَبِح َمَع َذبيَحِة  ِمْنها ِمقداَر ِملِء َكفِّ
باِح الّصاِعَدِة. الصَّ

َسلامٍ ب  َذبائَِح  َوالَكْبَش  الثَّوَر  هاُروُن  َذَبَح  18ثُمَّ 

َجوانِِب  َعَلى  َفَسَكَبُه  لَُه،  َم  الدَّ اأْبناُؤُه  َم  َوَقدَّ عِب،  لِلشَّ
يَل  َم اأْبناُؤُه لَُه َشْحَم الثَّوِر َوالَكْبِش: الذَّ الَمْذَبِح. 19َوَقدَّ
َوُملَحقاِت  َوالُكْلَيَتيِن  ال�أحشاَء  ُيَغطِّي  الَِّذي  حَم  َوالشَّ
َواأحَرَقُهما  دَريِن  الصَّ َعَلى  حَم  الشَّ 20َوَوَضُعوا  الَكِبِد. 
َوالَفخَذ  دَريِن  الصَّ هاُروُن  21َوَرَفَع  الَمذَبِح.  َعَلى  َمعاً 

الُيمَنى َتقِدَمًة ِفي َحضَرِة اهلِل، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.
عِب َوباَرَكُهْم. َوَبعَد  22ثُمَّ َرَفَع هاُروُن َيَديِه نَحَو الشَّ

بيَحِة الّصاِعَدِة  اأِن انَتَهى ِمْن َتقِديِم َذبِيَحِة الَخِطيَِّة َوالذَّ
لاِم، نََزَل ِمْن َعَلى الَمذَبِح. َوَذبِيَحِة السَّ

23ثُمَّ َدَخَل ُموَسى َوهاُروُن اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 

عَب، ِحيَنِئٍذ، َظَهَر َمجُد اهلِل  َوِحيَن َخَرجا، باَركا الشَّ
َواأحَرَقِت  اهلِل  َمحَضِر  ِمْن  ناٌر  24َوَخَرَجْت  عِب.  لِلشَّ
حَم اللََّذيِن َعَلى الَمذَبِح. َوَراأى  بيَحَة الّصاِعَدَة َوالشَّ الذَّ
اإلَى  َوُوُجوُهُهْم  َوَرَكُعوا  َوَهَتُفوا،  َذلَِك،  عِب  الشَّ كُلُّ 

أْرِض. ال�

َموُت ناداَب َوأِبيُهو

كُلُّ 10  َواأبِيُهو،  ناداُب  هاُروَن،  اْبنا  َواأَخَذ 
واِحٍد ِمجَمَرَتُه، َوَوَضعا ِفيهما ناراً، َوَوَضعا 
ما ِفي َحْضَرِة اهلِل ناراً ِمْن َمصَدٍر  َعَلى النّاِر َبُخوراً، َوَقدَّ
ناٌر  بِاسِتخداِمها. 2َفَخَرَجْت  َياأُْمْرُهما اهلُل  لَْم  َغِريٍب ج 

ِمْن َمحَضِر اهلِل َواأحَرَقْتُهما، َفماتا ِفي َحْضَرِة اهلِل.
َقَصَدُه  ما  »َهذا  لِهاُروَن:  ُموَسى  قاَل  3ِحيَنِئٍذ، 

 ، اإلَيَّ َيقَتِرُبوَن  الَِّذيَن  بِالَكَهَنِة  ُس  ›َساأَتَقدَّ بَِقولِِه:  اهلُل 

عِب.‹« َوكاَن هاُروُن صاِمتاً. ُد اأماَم كُلِّ الشَّ َوَساأَتَمجَّ
يِئيَل، َعمِّ  4َوَدعا ُموَسى ِميشائِيَل َواألْصافاَن اْبَني ُعزِّ

هاُروَن. َوقاَل لَُهما: »َتعال� َواْحِملا َقِريَبيُكما اإلَى خاِرِج 
الُمَخيَِّم ِمْن اأماِم الَمكاِن الُمَقدَِّس.« 5َفاأَتيا َوَحَملاُهما 

بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  ب 18:9 ذبائح سالم. مَن الذَّ

باأن ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.
ج 1:10 من مصدر غريب. اأي غير النّار الدائمة الّتي اأمر بها 

اهلُل في 12:6.
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َكما  ِة،  الخاصَّ ثِيابِِهما  ِفي  َوُهما  الُمَخيَِّم  اإلَى خاِرِج 
قاَل ُموَسى.

َواإيثاماَر:  األِيعازاَر  َواْبَنيِه،  لِهاُروَن  ُموَسى  قاَل  6ثُمَّ 

قُوا ثِياَبُكْم، أ لَِئّلا َتُموتُوا،  وا َشعَركُْم َول� تَُمزِّ »ل� َتُشدُّ
اأقِرباؤكُْم،  َواأّما  عِب.  الشَّ كُلِّ  َعَلى  اهلُل  َيغَضَب  َولَِئّلا 
كُلُّ َبِني اإْسرائِيَل، َفُيمِكُنُهْم اأْن َيبُكوا بَِسَبِب اإحراِق اهلِل 
لِناداَب َواأبِيُهو. 7ل� َتخُرُجوا اإلَى خاِرِج َمْدَخِل َخيَمِة 
أنَّ َزيَت َمسَحِة اهلِل  نَُّكْم َسَتُموتُوَن، لِ� ال�ْجِتماِع، َواإلّ� َفاإ

َعَليُكْم.« َفَعِملُوا َكما قاَل ُموَسى لَُهْم.
َواْبناؤَك  اأنَت  لِهاُروَن: 9»ل� َتشَرْب  8ثُمَّ قاَل اهلُل 

َخيَمِة  اإلَى  َتدُخلُوَن  ِحيَن  ُمسِكراً  َشراباً  َول�  َخْمراً 
ِجيلاً  لَُكْم  دائَِمٌة  َشِريَعٌة  َهِذِه  َتُموتُوا.  لَِئّلا  ال�ْجِتماِع 
ٌس َوما ُهَو نَِجٌس،  َبْعَد ِجيٍل. 10َميُِّزوا َبيَن ما ُهَو ُمَقدَّ
َوَبيَن ما ُهَو طاِهٌر َوما ُهَو نَِجٌس. 11لِ�أنَُّكْم َسُتَعلُِّموَن 
ِمْن  لَُهْم  اهلُل  اأعطاها  الَِّتي  رائِِع  الشَّ كُلَّ  اإْسرائِيَل  َبِني 

ِخلاِل ُموَسى.«
األِيعازاَر  الباِقَييِن،  َواْبَنيِه  لِهاُروَن  ُموَسى  12َوقاَل 

َتقِدماِت  ِمْن  الباِقَيِة  الطَِّحيِن  َتقِدَمَة  »ُخُذوا  َواإيثاماَر: 
َّها نَِصيٌب  أن اهلِل، َوكُلُوها بِلا َخِميٍر بِجانِِب الَمذَبِح، لِ�

ٍس  ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل. 13كُلُوها ِفي َمكاٍن ُمَقدَّ ُمَخصَّ
أنَّ  لِ� اهلِل،  َتقِدماِت  ِمْن  اأْبنائَِك  ُة  َوِحصَّ ُتَك  َّها ِحصَّ أن لِ�

اهلَل اأَمَرنِي بَِهذا.

َرَفَعُهما  اللَّذاِن  التَّقِدَمِة  َوَفخُذ  َصدُر  14»َواأّما 

طاِهٍر  َمكاٍن  ِفي  َفَتاأكُلُونَهما  اهلِل،  َحضَرِة  ِقي  الَكاِهُن 
ِمْن  أبنائَِك  َولِ� لََك  ٍة  َكِحصَّ اُأعِطيا  َقْد  َواأبناُؤَك.  اأنَت 
عُب  ُم الشَّ ُمها َبُنو اإْسرائِيَل. 15ُيَقدِّ لاِم الَِّتي ُيَقدِّ َذبائِِح السَّ
دَر الَمْرفُوعاِن ِفي َحضَرِة اهلِل َمَع َتقِدماِت  الّساَق َوالصَّ
ُتَك  ِحصَّ َهِذِه  اهلِل.  َمْحَضِر  اإلَى  بِالنّاِر  ِة  الُمَعدَّ حِم  الشَّ

الّدائَِمُة اأنَت َواأبناُؤَك َكما اأَمَر اهلُل.«
َقِد  َوكاَن  الَخِطيَِّة،  َتيِس  َعْن  ُموَسى  َساأَل  16ثُمَّ 

اْبَني  َواإيثاماَر،  األِيعازاَر  َعَلى  ُموَسى  َفَغِضَب  اْحَتَرَق. 
َذبِيَحَة  َتاأكُلا  لَْم  17»لِماذا  َوقاَل:  الباِقَييِن،  هاُروَن 
ٌص لَُكما  ٍس؟ َفِهَي نَِصيٌب ُمَخصَّ الَخِطيَِّة ِفي َمكاٍن ُمَقدَّ

ناداب  موت  على  ُحزناً  اأي  ثيابكم.   . . . تشّدوا  ال  أ 6:10 

َواأبيهو.

عِب  الشَّ َذنِب  زالَِة  ل�إ لَُكما  اأعطاها اهلُل  َوَقْد  بِالكاِمِل، 
َوَعَمِل َكّفاَرٍة لَُه ِفي َحْضَرِة اهلِل. 18لَْم ُيْحَضْر َدُمُهما 
اإلَى داِخِل الَمكاِن الُمَقدَِّس، لِذا كاَن َينَبِغي اأْن َتاأكُلاها 

ِس َكما اأَمْرُت.« ِفي الَمكاِن الُمَقدَّ
ما ب الَيوَم َعْنُهما  19َفقاَل هاُروُن لُِموَسى: »لََقْد َقدَّ

الَِّذي  ما  َوانُظْر  َوَتقِدَمَتيِن صاِعَدَتيِن،  َخِطيٍَّة  َذبِيَحَتي 
بائَِح؟«  الذَّ َهِذِه  اآكَُل  بِاأْن  اهلُل  َيرَضى  َفَهْل  َحَدَث! 

20َوِحيَن َسِمَع ُموَسى َهذا اقَتَنَع.

ِجَسة الَحيواناُت الّطاِهَرُة َوالنَّ

َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َوهاُروَن َفقاَل: 2»َبيِّنا لَِبِني 11 
اإْسرائِيَل ما ِهَي الَحيواناُت الَِّتي ُيمِكُنُهْم اأْن 
يَِّة. 3ُيْسَمُح لَُكْم اأْن َتاأكُلُوا  َياأكُلُوها ِمْن الَحيواناِت الَبرِّ

اأيَّ َحيواٍن لَُه حاِفٌر َمشُقوٌق َوَيجَترُّ.
4»لَِكْن ل� َتاأكُلُوا الَحيواناِت الَِّتي َتجَترُّ َولَيَس لَها 

حاِفٌر َمشُقوٌق. ل� َتاأكُلُوا الَجَمَل، َفُهَو َيجَترُّ لَِكْن لَيَس 
لَُه حاِفٌر َمْشُقوٌق، َفُهَو نَِجٌس لَُكْم. 5ل� َتاأكُلُوا الَغِريَر 
نَِجٌس  َفُهَو  َمْشُقوٌق،  حاِفٌر  لَُه  لَيَس  لَِكْن  َيجَترُّ  َفُهَو 
لَُه  لَيَس  لَِكْن  َيجَترُّ،  َفُهَو  أرنََب،  ال� َتاأكُلُوا  6ل�  لَُكْم. 
حاِفٌر َمْشُقوٌق، َفُهَو نَِجٌس لَُكْم. 7ل� َتاأكُلُوا الِخنِزيَر، 
اإْذ لَُه حاِفٌر َمشُقوٌق، لَِكنَُّه ل� َيجَترُّ، َفُهَو نَِجٌس لَُكْم. 
8ل� َتاأكُلُوا ِمْن لَحِم َهِذِه الَحَيواناِت َول� َتلِمُسوا ُجَثَثها، 

َفِهَي نَِجَسٌة لَُكْم.

الَحيواناُت البحرّية
َشيٍء  كُلَّ  َتاأكُلُوَن  الَبحِريَِّة  الَحيواناِت  9»َوِمَن 

َزعانُِف  أنهاِر – َولَُه  ال� اأِو  الِبحاِر  الماِء – ِفي  ِفي  َيِعيُش 
أنهاِر َولَيَسْت  َوَحراِشُف. 10اأّما ما َيِعيُش ِفي الِبحاِر اأِو ال�
لَُه َزعانُِف َوَحراِشُف ِمْن كُلِّ الكائِناِت الَِّتي َتزَحُف ِفي 
َعَلْيُكْم،  ٌم  َفُمَحرَّ ال�ُأخَرى،  المائِيَِّة  الكائِناِت  اأِو  الماِء 
11َوَسيبَقى ُمَحرَّماً. َفلا َتاأكُلُوا لَحَمها َول� َتلِمُسوا ُجَثَثها 

لَُه  لَيَسْت  الماِء  ِفي  كائٍِن  12كُلُّ  ُسوا.  َتَتَنجَّ ل�  َكي 
َزعانُِف َوَحراِشُف َيُكوُن ُمَحرَّماً.

ما. اإشارة اإلى اْبنيه ناداب َواأبيهو اللذين ماتا بسبب  ب 19:10 َقدَّ

تقديم النّار الغريبة.
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ُيور الطُّ
َّها  أن ل� َتاأكُلُوها  َفلا  التّالَِيَة  الطُُّيوَر  13»َوَتمُقُتوَن 

أنُوَق َوالُعقاَب، 14َوالِحَداأَة َوكُلَّ اأنواِع  نَِجَسٌة: النَّسَر َوال�
ُقوِر، 15َوكُلَّ اأنواِع الِغرباِن، 16َوالنَّعاَمَة َوالُخطّاَف  الصُّ
 ، َوالنَّوَرَس َوكُلَّ اأنواِع البازِ، 17َوالُبوَم َوالَغّواَص َوالُكْرِكيَّ
18َوالَبَجَع َوالُقوَق َوالرََّخَم، 19َواللَّقَلَق َومالِِك الَحِزيِن 

بِاأنْواِعِه َوالُهدُهَد َوالَخّفاَش.

الَحَشرات
َوَتِسيُر َعَلى  اأجِنَحٌة  لَها  َتاأكُلُوا كُلَّ َحَشَرٍة  20»ل� 

اأجِنَحٌة  لَها  الَِّتي  الَحَشراِت  َتاأكُلُوَن  21َولَِكْن  اأرَبِع. 
َوَتِسيُر َعَلى اأرَبِع َفَقْط اإْن كاَن لِِسيقانِها َمفاِصُل َفوَق 
أْرِض. 22َفَتاأكُلُوَن كُلَّ اأنواِع  ِرجَليها لَِتقِفَز بِِهما َعَلى ال�
َوكُلَّ  الَحْرُجواِن  اأنواِع  َوكُلَّ  با  الدَّ اأنواِع  َوكُلَّ  الَجراِد 

اأنواِع الَجناِدِب.
َعَلى  َوَتِسيُر  اأجِنَحٌة  لَها  الَِّتي  الَحَشراُت  23»َواأّما 

ُسُكْم. َفُكلُّ  اأرَبِع، فاْمَتِنُعوا َعْنها. 24َهِذِه الكائِناُت تَُنجِّ
25َوكُلُّ  الَمساِء.  اإلَى  نَِجساً  َيُكوُن  ُجَثَثها  َيلِمُس  َمْن 
َوَسَيبَقى  ثِياَبُه.  َفِلَيْغِسْل  ُجَثِثها،  ِمْن  ُجزءاً  َيحِمُل  َمْن 

نَِجساً اإلَى الَمساِء.

المزيُد َعِن الحيوانات
26»كُلُّ َحيواٍن لَُه حاِفٌر َغيُر َمشُقوٍق، اأْو ل� َيجَترُّ، 

ُهَو نَِجٌس لَُكْم، َوكُلُّ َمْن َيلِمُسُه َيِصيُر نَِجساً. 27َكَذلَِك 
كُلُّ َمْن َيْمِشي َعَلى ُخفٍّ ِمَن الَحيواناِت الَِّتي َتْمِشي 
َيلِمُسها َيِصيُر  لَُكْم، َوكُلُّ َمْن  َفُهَو نَِجٌس  اأرَبَع،  َعَلى 
نَِجساً اإلَى الَمساِء. 28َوكُلُّ َمْن َيحِمُل ُجَثَثها، لَِيْغِسْل 

ثِياَبُه. َوَسَيبَقى نَِجساً اإلَى الَمساِء. اإنَّها نَِجَسٌة لَُكْم.

الَحيواناُت الّزاِحَفة
أْرِض  29»َوالَحيواناُت الّزاِحَفُة الَِّتي َتزَحُف َعَلى ال�

حالِي الَكبيَرُة،  نَِجَسٌة لَُكْم: الُخْلُد َوالَفاأُْر َوكُلُّ اأنواِع السَّ
مِل  الرَّ َوِسحِليَُّة  َوالَعضاَءُة  َوالِتْمساَح  30َوالَحرُذوُن 

َوالِحرباُء. 31َهِذِه الَحيواناُت الّزاِحَفُة نَِجَسٌة لَُكْم، َوكُلُّ 
َمْن َيلِمُس ُجَثَثها َيُكوُن نَِجساً اإلَى الَمساِء.

احكاٌم َتَتعّلق بالحيوانات الّنجسة
َتِة َعَلى  32»اإْن َوَقَع اأيٌّ ِمَن الَحيواناِت النَِّجَسِة الَميِّ

نَُّه َيُكوُن نَِجساً. اأيِّ ِوعاٍء َخَشِبيٍّ اأْو ثِياٍب اأْو  َشيٍء، َفاإ
أيِّ  ِجْلٍد اأْو قُماٍش ِمْن َشعِر الماِعِز اأْو اأيَِّة اأداٍة تُسَتخَدُم لِ�
الَمساِء  اإلَى  نَِجَسًة  َوَسَتبَقى  الماِء،  ِفي  تُوَضُع  َغَرٍض 
ِوعاٍء  ِفي  ِمْنها  اأيٌّ  َسَقَط  33اإْن  تُصِبُح طاِهَرًة.  َحيُث 
، َفاإنَّ اأيَّ َشيٍء ِفي الِوعاِء ُيصِبُح نَِجساً. فاْكِسِر  َخَزِفيٍّ
اأيِّ  نَِجٍس َعَلى  ِمْن ِوعاٍء  انَْسَكَب ماٌء  الِوعاَء. 34اإِن 
نَُّه َيِصيُر نَِجساً. َوكُلُّ َشراٍب ُيوَضُع ِفي  َطعاٍم طاِهٍر َفاإ
ِوعاٍء نَِجٍس، َيِصيُر نَِجساً. 35َواإْن َسَقَط اأيُّ ُجزٍء ِمْن 
ْن َوَقَع َعَلى  نَُّه َيِصيُر نَِجساً. َفاإ ُجَثِثها َعَلى اأيِّ َشيٍء، َفاإ
أْشياِء َتصيُر  َتنُّوٍر اأْو فُرٍن، َينَبِغي اأْن ُيهَدَم. كُلُّ َهِذِه ال�

نَِجَسًة، َوَتبَقى نَِجَسًة.
36»َواأّما النَّبُع اأِو الِبْئُر اللَّذاِن َيجَمعاِن الماَء َفَيبَقياِن 

اِقَطَة ِفي  طاِهَريِن، لَِكْن كُلُّ َشخٍص َيلِمُس الُجَثَث السَّ
ُبُذوٍر  َوَقَع ِمْن ُجَثِثها َعَلى  نَِجساً. 37َواإْن  َيِصيُر  الماِء 
نَّها َتبَقى طاِهَرًة. 38لَِكْن اإْن كاَن َعَلى الُبُذوِر  لِلِزراَعِة َفاإ
الُبُذوَر  نَّ  َفاإ ُجَثِثها،  ِمْن  ُجزٍء  اأيُّ  َعَليها  َوَسَقَط  ماٌء، 

تُصِبُح نَِجَسًة.
39»َواإْن ماَت َحيواٌن ِمَن الَحيواناِت الَِّتي َتاأكُلُونَها، 

40كُلُّ  الَمساِء.  اإلَى  نَِجساً  َيُكوُن  ُجثََّتُه  َيلِمُس  َفَمْن 
نَِجساً  َوَسَيُكوُن  ثِياَبُه.  َفلَيْغِسْل  ُجثَِّتِه،  ِمْن  َياأكُُل  َمْن 
اإلَى الَمساِء. َوَكَذلَِك كُلُّ َمْن َيحِملُُه، َفلَيْغِسْل ثِياَبُه. 

َوَسَيُكوُن نَِجساً اإلَى الَمساِء.
َفلا  َمْكُروٌه  أْرِض  ال� َعَلى  َيزَحُف  كائٍِن  41»كُلُّ 

أْرِض  ال� َعَلى  َيزَحُف  كائٍِن  اأيَّ  َتاأكُلُوا  42ل�  َتاأكُلُوُه. 
نَُّه  َفاإ َكِثيَرٍة،  اأقداٍم  َعَلى  اأْم  اأرَبِع  َعَلى  اأْم  َبطِنِه  َعَلى 
زاِحٍف.  َحيواٍن  بِاأيِّ  اأنُفَسُكْم  تَُدنُِّسوا  43ل�  َمكُروٌه. 
ِّي اأنا  أن ُسوا اأنُفَسُكْم بِها َفَتِصيُروا نَِجِسيَن. 44لِ� ل� تَُنجِّ
ِّي اأنا قُدُّوٌس. َفلا  أن ِسيَن لِ� إلَُهكُْم. احَفُظوا اأنُفَسُكْم ُمَقدَّ

ِّي اأنا اهلُل  أن ُسوا اأنُفَسُكْم بِالَحيواناِت الّزاِحَفِة. 45لِ� تَُنجِّ
أكُوَن اإلََهُكْم. كُونُوا  الَِّذي اأخَرَجُكْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر لِ�

ِّي اأنا قُدُّوٌس.« أن ِسيَن، لِ� ُمَقدَّ
َية  الَبرِّ بِالَحيواناِت  الُمَتَعلَِّقُة  رائُِع  الشَّ ِهَي  46َهِذِه 

الّزاِحَفُة.  َوالَحيواناُت  الَبحِريَِّة  َوالكائِناِت  َوالطُُّيوِر 
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َبيَن النَِّجِس َوالطّاِهِر ِمَن  ْعُب  ُيَميَِّز الشَّ 47َوَذلَِك لَِكي 

الَحيواناِت، َوما ُيمِكُن اأكلُُه ِمْنها َوما ل� ُيمِكُن اأكلُُه.

َشِريَعُة َتطِهيِر الَمرأِة َبعَد الِوالَدة

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل:12 
»اإْن َحِبَلِت اْمراأٌة َوَولََدْت ِطفلاً َذَكراً 
لَْو  اأيّاٍم. َتُكوُن نَِجَسًة َكما  نَّها َتُكوُن نَِجَسًة لَِسبَعِة  َفاإ
ُيخَتُن أ  الثّاِمِن،  الَيوِم  3َوِفي  الَحيِض.  َفتَرِة  ِفي  اأنَّها 
َحتَّى َيَتَوقََّف  ُأمُّ َثلاَثًة َوَثلاثِيَن َيوماً  الطِّفُل. 4َوَتنَتِظُر ال�
اأيَّ  َتلِمَس  اأْن  َينَبِغي  الَفتَرِة، ل�  َهِذِه  َدِمها. ِفي  نَزُف 
َس، اإلَى اأْن  ٍس، اأْو اأْن َتدُخَل الَمكاَن الُمَقدَّ َشيٍء ُمَقدَّ
َتُكوُن  نَّها  َفاإ اُأنَثًى،  َولََدْت  ْن  5َفاإ َتطِهيِرها.  َفتَرُة  َتنَتِهَي 
أرَبَعَة َعَشَر َيوماً َكما لَْو اأنَّها ِفي َفتَرِة الَحيِض.  نَِجَسًة لِ�

َفْلَتْنَتِظْر ِستًَّة َوِستِّيَن َيوماً َحتَّى َيَتَوقََّف نَْزُف َدِمها.
6»َوِحيَن َتكَتِمُل َفتَرُة َتطِهيِرها – َسواٌء اأاأنَجَبْت َولَداً 

واِحَدٌة  َسَنٌة  ُعْمُرُه  َخُروفاً  تُحِضَر  اأْن  بِنتاً – َينَبِغي  اأْم 
َذبِيَحَة  َصِغيَرًة  َحماَمًة  اأْو  َوَيماَمًة  َذبيَحًة صاِعَدًة، ب 
َخِطيٍَّة. ج ثُمَّ تاأتِي بِِهما اإلَى َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع، 
اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي  الكاِهُن  ُمُهما  7َفُيَقدِّ الكاِهِن.  اإلَى 
َوَيعَمُل لَها َكّفاَرًة، َفَتِصيَر طاِهَرًة ِمْن نَْزِف َدِمها. َهِذِه 
ْن لَْم َتُكْن  ِهَي َشِريَعُة الَمراأِة الَِّتي َتِلُد َذَكراً اأْو اُأنَثًى. 8َفاإ
ْم َيماَمتيِن اأْو َحماَمتيِن  قاِدَرًة َعَلى َتقِديِم َحَمٍل، َفْلُتَقدِّ
بيَحِة الّصاِعَدِة، َوال�ُأخَرى لَِذبِيَحِة  َصغيَرَتيِن. واِحَدًة لِلذَّ
طاِهَرًة  َفَتِصيَر  َكّفاَرًة،  الكاِهُن  لَها  َوَيعَمُل  الَخِطيَِّة. 

َتماماً.«

أول�ِد طقٌس ما  أ 3:12 ُيختن. كذلك ِفي بقّيِة هذا الفصِل – ِختاُن ال�

يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد العاّمِة باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا 
الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة 
. َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن  لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ

روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  ذبيَحة  ب 6:12 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  ج 6:12 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(

َشِريَعُة الَبَرص

كاَن 13  2»اإْن  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  َوقاَل 
َعَلى  ل�ِمَعٌة  ُبَقٌع  اأْو  َجَرٌب  اأْو  نُُتوٌء  أَحٍد  ل�
ُم اإلَى هاُروَن الكاِهِن اأْو  ُل اإلَى َبَرٍص، ُيَقدَّ ِجلِدِه َقْد َتَتَحوَّ
صاَبَة الَِّتي َعَلى  اأَحِد اأْبنائِِه الَكَهَنِة. 3َفُيعايُِن الكاِهُن ال�إ
ِجلِدِه، َفاإْن كاَن َشعُر الُبقَعِة الُمصاَبِة َقْد صاَر اأْبَيَض، 
َبَرصاً.  َتُكوُن  نَّها  َفاإ الِجلِد،  ِفي  صاَبُة  ال�إ َقِت  َوَتَعمَّ

ِحيَنِئٍذ، ُيعِلُن الكاِهُن َبعَد َفحِصِه اأنَُّه نَِجٌس.
صاَبُة ُبقَعًة َبيضاَء ل�ِمَعًة َعَلى  4»لَِكْن اإْن كانَِت ال�إ

َيُكِن  َولَْم  الِجلِد،  ِمَن  اأعَمَق  َتُكْن  َولَْم  ِجلِد َجَسِدِه، 
عُر الَِّذي َعَليها اأْبَيَض، َيعِزُل الكاهُن الُمصاَب َبِعيداً  الشَّ
الَيوِم  ِفي  الكاِهُن  ُيعايُِنُه  5ثُمَّ  اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  النّاِس  َعِن 
صاَبَة لَْم َيَتَغيَّْر َمنَظُرها، َواأنَّها  ْن َراأى اأنَّ ال�إ الّسابِِع، َفاإ
لَْم َتنَتِشْر ِفي الِجلِد، َيعِزُل الكاِهُن الُمصاَب لَِسبَعِة اأيّاٍم 
ْن  َفاإ ثانَِيًة،  الكاِهُن  ُيعايُِنُه  الّسابِِع  الَيوِم  6َوِفي  اُأْخَرى. 
صاَبَة َقِد انَطَفاأ لََمعانُها، َواأنَّها لَْم َتنَتِشْر ِفي  َراأى اأنَّ ال�إ
الِجلِد، ُيعِلُن الكاِهُن اأنَُّه طاِهٌر. َفُهَو ُمصاٌب بِاْحِمراٍر 

ِفي الِجْلِد. َفلَيغِسْل ثِياَبُه َفَقْط َوَيُكوُن طاِهراً.
اأْن  َبعَد  الِجلِد  ِفي  صاَبُة  ال�إ انَتَشَرِت  اإِن  ا  7»اأمَّ

علاِن َطهاَرتِِه،  َعَرَض الُمصاُب نَفَسُه َعَلى الكاِهِن ل�إ
ْن نََظَر الكاِهُن َوَراأى  نَّه َيُعوُد اإلَى الكاِهِن ثانَِيًة. 8َفاإ َفاإ
صاَبَة َقِد انَتَشَرْت ِفي الِجلِد، ُيعِلُن اأنَُّه نَِجٌس.  اأنَّ ال�إ

اإنَُّه اأبَرُص.
ُم اإلَى  نَُّه ُيَقدَّ 9»َوِحيَن ُيصاُب اأَحُدُهْم بِالَبَرِص، َفاإ

الِجلِد،  ِفي  نُُتوءاً  َوَراأى  الكاِهُن  نََظَر  ْن  10َفاإ الكاِهِن. 
عِر اأْبَيَض َمَع ُوُجوِد لَحٍم َحيٍّ ُمَتَقرٍِّح  َوَقْد صاَر َبعُض الشَّ
اأنَُّه  نَُّه َبَرٌص ِفي ِجلِدِه. ُيعِلُن الكاِهُن  ِفي النُُّتوِء، 11َفاإ

نَِجٌس، َوَيعِزلُُه َعِن النّاِس بَِسَبِب َذلَِك.
12»َواإِن انَتَشَر الَبَرُص ِفي الِجلِد، َوَغطَّى كُلَّ ِجلِد 

الكاِهُن،  نََظَر  َحيثُما  َقَدَميِه  َحتَّى  َراأِسِه  ِمْن  الُمصاِب 
13َفِحيَنِئٍذ، َيَتاأكَُّد الكاِهُن ِمْن اأنَّ الَبَرَص َقْد َغطَّى كُلَّ 

َل كُلُّ الِجلِد  الَجَسِد َتماماً، َوُيعِلُن اأنَُّه طاِهٌر. َفَقْد َتَحوَّ
أْبَيِض، َولَِهذا َفُهَو طاِهٌر. 14لَِكْن اإْن َراأى  اإلَى اللَّوِن ال�
َيُكوُن  نَُّه  َفاإ َجَسِدِه،  َعَلى  ُمَتَقرِّحاً  َحّياً  لَحماً  الكاِهُن 
نَِجساً. 15َفُيعايُِن الكاِهُن اللَّحَم الَحيَّ الُمَتَقرَِّح، َوُيعِلَن 
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نَِجٌس،  ُح  الُمَتَقرِّ الَحيُّ  َفاللَّحُم  نَِجٌس.  الُمصاَب  اأنَّ 
َُّه َبَرٌص. أن لِ�

ُح اأْبَيَض ثانَِيًة، َيذَهُب  16»َفاإْن صاَر اللَّحُم الُمَتَقرِّ

ْن َراأى الكاِهُن اأنَّ الِمنَطَقَة  الُمصاُب اإلَى الكاِهِن. 17َفاإ
الُمصاَبَة َقْد صاَرْت كُلُّها َبيضاَء، ُيعِلُن اأنَُّه طاِهٌر.

ٌل َعَلى ِجلِد اإنساٍن َوُشِفَي، 19َونََشاأ  18»َواإْن َظَهَر ُدمَّ

ِل،  مَّ الدُّ َمكاِن  ِفي  ٌة  ُمحَمرَّ َبيضاُء  ل�ِمَعٌة  ُبَقٌع  اأْو  نُُتوٌء 
َيذَهُب الُمصاُب اإلَى الكاِهِن. 20َفُيعايُِن الكاِهُن النُُّتوَء 
ْن كانَْت غائَِرًة ِفي ِجلِدِه َوَسطُحها اأْبَيُض،  اأِو الُبَقَع. َفاإ
ُيعِلُن الكاِهُن اأنَّ الُمصاَب نَِجٌس. َفَهذا َبَرٌص َظَهَر ِمَن 
ِل. 21لَِكْن اإْن َعاَيَنها الكاِهُن، َولَْم َيُكْن ِفيها َشعٌر  مَّ الدُّ
اأْبَيُض، َوِهَي غائَِرٌة ِفي الِجلِد، َوَقْد زاَل اللََّمعاُن الَِّذي 
ِن  كاَن ِفيها، َيْعِزُل الكاِهُن الُمصاَب لَِسبَعِة اأيّاٍم. 22َفاإ
انَتَشَرْت ِفي الِجلِد، ُيعِلُن الكاِهُن اأْن الُمصاَب نَِجٌس، 
الّلاِمَعُة  الُبقَعُة  َبِقَيِت  اإْن  23لَِكْن  الِتهاٍب.  ُبْقَعُة  َفَهِذِه 
ِل.  مَّ نَّها نُدَبٌة ناتَِجٌة َعِن الدُّ ِفي َمكانِها، َولَْم َتنَتِشْر، َفاإ

َفُيعِلُنُه الكاِهُن طاِهراً.
24»َوِحيَن َيُكوُن لََدى َشخٍص َحرٌق َعَلى ِجلِدِه، 

اأْو  ُمحَمّراً،  اأْبَيَض  الَحرِق  َعِن  النّاتُِج  الَحيُّ  َواللَّحُم 
ْن كاَن َبعُض  ُبقَعًة َبيضاَء ل�ِمَعًة، 25ُيعايُِنُه الكاِهُن، َفاإ
ِفي  َوغائِراً  اأْبَيَض،  َقْد صاَر  الَّلاِمَعِة  الُبقَعِة  ِفي  عِر  الشَّ
نَُّه َبَرٌص َقْد نََشاأ َعِن الَحرِق. َفُيعِلُن الكاِهُن  الِجْلِد، َفاإ
نََظَر  اإْن  26لَِكْن  َبَرٌص.  َفُهَو  نَِجٌس،  الُمصاَب  اأنَّ 
الُبَقِع  ِفي  اأْبَيُض  َشعٌر  ُهناَك  َيُكْن  َولَْم  اإلَيِه،  الكاِهُن 
َوكاَن  الِجلِد،  ِفي  غائَِرًة  الُبْقَعُة  َتُكِن  َولَْم  الَبيضاِء، 
لََمعانُها َقْد زاَل، َيْعِزلُُه الكاِهُن لَِسبَعِة اأيّاٍم. 27َوُيعايُِن 
ْن كانَِت  َفاإ الّسابِِع،  الَيوِم  ِفي  ثانَِيًة  الُمصاَب  الكاِهُن 
ُيعِلُن  الِجلِد،  ِفي  انَتَشَرْت  َقِد  الَّلاِمَعُة  الَبيضاُء  الُبقَعُة 
اإْن  28لَِكْن  َبَرٌص.  اإنَُّه  نَِجٌس.  الُمصاَب  اأنَّ  الكاِهُن 
َبِقَيِت الُبقَعُة الَّلاِمَعُة ِفي َمكانِها، َفَلْم َتنَتِشْر ِفي الِجلِد، 
َعِن الَحرِق.  نَّها َتُكوُن نُُتوءاً ناتِجاً  َوانَطَفاأ لََمعانُها، َفاإ
أنَّ تِلَك الُبقَعَة نُدَبٌة بَِسِبِب  ُيعِلُن الكاِهُن اأنَُّه طاِهٌر، لِ�

الَحرِق.
29»اإْن كانَْت لََدى َرُجٍل اأِو اْمراأٍة ُبْقَعٌة َعَلى َفرَوِة 

ْن كانَْت  قِن، 30ُيعايُِن الكاِهُن الُبْقَعَة، َفاإ اأِس اأِو الذَّ الرَّ

ُيعِلُن  َوَدِقيقاً،  اأشَقَر  عُر  الشَّ َوكاَن  الِجلِد  ِفي  غائَِرًة 
، َبَرٌص ُيِصيُب  الكاِهُن اأنَُّه نَِجٌس. اإنَُّه الِتهاٌب ِجلِديٌّ
الُبْقَعِة،  اإلَى  الكاِهُن  نََظَر  اإْن  31لَِكْن  قَن.  َوالذَّ اأَس  الرَّ
َولَْم َتُكْن غائَِرًة ِفي الِجلِد لَِكْن لَيَس ِفيها َشعٌر اأسَوُد، 
َفَيْعِزُل الكاِهُن الُمصاَب لَِسبَعِة اأيّاٍم. 32َوُيعايُِن الكاِهُن 
َواأنَُّه  َتنَتِشْر  لَْم  اأنَّها  َراأى  ْن  َفاإ الّسابِِع،  الَيوِم  الُبْقَعَة ِفي 
ل� ُيوَجُد َشعٌر اأشَقُر ِفيها، َواأنَّ ال�ْحِمراَر لَيَس غائِراً ِفي 
الِجلِد، 33َفَينَبِغي اأْن َيحِلَق َشْعَرُه، ِمْن ُدوِن اأْن َيحِلَق 
َة. َوَيْعِزُل الكاِهُن الُمصاَب ثانَِيًة لَِسبَعِة  الُبْقَعَة الُمْحَمرَّ
ْن  اأيّاٍم. 34َوُيعايُِن الكاِهُن ال�ْحِمراَر ِفي الَيوِم الّسابِِع. َفاإ
ُيعِلُن  الِجلِد،  ِمَن  اأعَمَق  كاَن  َول�  انَتَشَر  َقِد  َيُكْن  لَْم 
الكاِهُن اأنَُّه طاِهٌر. َعَليِه اأْن َيغِسَل ثِياَبُه َفَيِصيُر طاِهراً. 
35لَِكْن اإِن انَتَشَر ال�ْحِمراُر ِفي الِجلِد َبعَد اأْن اُأعِلَن اأنَُّه 

َقِد  ال�ْحِمراَر  اأنَّ  َراأى  ْن  َفاإ الكاِهُن،  36َيعايُِنُه  طاِهٌر، 
انَتَشَر ِفي الِجلِد، َفاإنَّ الكاِهَن ل� َيحتاُج اإلَى الَبحِث 
َبِقَي  اإْن  37لَِكْن  نَِجٌس.  َفالُمصاُب  اأشَقَر،  َشعٍر  َعْن 
اأسَوُد،  َشعٌر  ِفيِه  نَما  َوَقْد  َتغِييٍر،  بِلا  ال�ْحِمراِر  َمنَظُر 
الكاِهُن  َوُيعِلُن  طاِهٌر،  َفُهَو  ُشِفَي.  َقْد  ال�ْحِمراَر  نَّ  َفاإ

اأنَُّه طاِهٌر.
38»اإْن كانَْت لََدى َرُجٍل اأِو اْمراأٍة ُبَقٌع َبيضاُء َعَلى 

كانَِت  ْن  َفاإ صاَبَة.  ال�إ الكاِهُن  39ُيعايُِن  َجَسِدِه،  ِجلِد 
نَُّه َيُكوُن الِتهاباً  الُبَقُع الَِّتي َعَلى الِجلِد َبيضاَء كاِمَدًة، َفاإ
خُص  ِجلِديّاً َغيَر ُمؤٍذ َقْد َظَهَر َعَلى الِجلِد، َوَيُكوُن الشَّ

طاِهراً.
نَُّه اأصَلُع، لَِكنَُّه  40»ِحيَن َيفِقُد َرُجٌل َشعَر َراأِْسِه َفاإ

أماِميَِّة لَِراأِسِه  طاِهٌر. 41اإْن كاَن َيفِقُد َشعَرُه ِمَن الِجَهِة ال�
نَُّه اأصَلُع الَجبَهِة، لَِكنَُّه طاِهٌر. 42لَِكْن اإْن َظَهَرْت ُبقَعٌة  َفاإ
اأْو َعَلى  اأِْس  الرَّ اأعَلى  َلِع  ُبقَعِة الصَّ ٌة َعَلى  َبيضاُء ُمحَمرَّ
َجبَهِتِه.  َعَلى  اأْو  َراأِسِه  اأعَلى  َظَهَر  َبَرٌص  َفَهذا  الَجبَهِة 
ًة  ْن َراأى ُبْقَعًة صاَرْت َبيضاَء ُمحَمرَّ 43ُيعايُِنُه الكاِهُن، َفاإ

الَِّذي  الَبَرِص  َمنَظِر  ِمثَل  َجبَهِتِه  َعَلى  اأْو  َراأِسِه  اأعَلى 
بِالَبَرِص،  الرَُّجَل ُمصاٌب  الَجَسَد، 44َفاإنَّ َهذا  ُيِصيُب 
أنَّ  َولَِهذا َفُهَو نَِجٌس، ُيعِلُن الكاِهُن َهذا الرَُّجَل نَِجساً لِ�

َراأَسُه ُمصاٌب.
ْق ثِياَبُه  خُص ُمصاباً بِالَبَرِص، َفْلُيَمزِّ 45»اإْن كاَن الشَّ
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َوَيكِشْف َشعَرُه َوُيَغطِّ شاِرَبيهِ أ َوَيصُرْخ: ›اأنا نَِجٌس، اأنا 
نَِجٌس.‹ 46َوَيُكوُن نَِجساً ما داَم ُمصاباً. اإنَُّه نَِجٌس، لِذا 

َيِعيُش َوحَدُه خاِرَج الُمَخيَِّم.

َعَفُن الُقماش
قُماٍش، كاَن ُصوفاً  َعَفٌن ِفي  ُهناَك  47»َواإْن كاَن 

وِف  اأْو ِكتّاناً، 48َمنُسوجاً اأْو ُمخاطاً ِمَن الِكتّاِن اأِو الصُّ
اأِو الِجلِد اأْو اأيِّ َشيٍء َمصُنوٍع ِمَن الِجلِد، 49َوكانَِت 
الُبقَعُة َعَلى الُقماِش اأِو الِجلِد اأِو الماَدِة الَمنُسوَجِة اأِو 
الُمخاَطِة اأِو الَمصُنوَعِة ِمَن الِجلِد، َخضراَء اأْو َحمراَء، 
الكاِهِن.  َعَلى  تُعَرَض  اأْن  َوَينَبِغي  ُمنَتِشٌر  َعَفٌن  نَّها  َفاإ
50ُيعايُِن الكاِهُن الُبقَعَة الُمصاَبَة َوَيَضُع َذلَِك الُقماَش 

ِفي َمكاٍن ُمنَعِزٍل لَِسبَعِة اأيّاٍم. 51َوُيعايُِن الكاِهُن الُبقَعَة 
ْن كانَِت الُبقَعُة َقِد انَتَشَرْت َعَلى  ِفي الَيوِم الّسابِِع. َفاإ
ِة الَمنُسوَجِة اأِو الُمخاَطِة اأِو الِجلِد اأْو  الُقماِش اأِو المادَّ
َعَفناً  َتُكوُن  الُبقَعَة  نَّ  َفاإ الِجلِد،  ِمَن  ُيصَنُع  َشيٍء  اأيِّ 
يُء نَِجساً. 52َيْحِرُق الكاِهُن  ُمنَتِشراً، َوَيُكوُن َذلَِك الشَّ
َذلَِك الُقماَش، َسواٌء اأكاَن َمنُسوجاً اأْم ُمخاطاً اأْم ِكتّاناً 

َُّه َعَفٌن ُمنَتِشٌر. أن اأْم ِجلداً َعَليِه َعَفٌن، لِ�
ْن نََظَر الكاِهُن َوَراأى اأنَّ الُبقَعَة لَْم َتنَتِشْر ِفي  53»َفاإ

ٍة َمنُسوَجٍة اأْم ُمخاَطٍة اأْم ِمْن  الُقماِش، َسواٌء اأكاَن ِمْن مادَّ
ِجلٍد، 54َياأُمُر بَِغسِل َذلَِك الُقماِش الَِّذي َعَليِه الُبقَعُة، 
اُأْخَرى. 55َوَبعَد  اأيّاٍم  لَِسبَعِة  ُمنَعِزٍل  َوَوْضِعِه ِفي َمكاٍن 
الكاِهُن  ُيعايُِنُه  الُبقَعُة،  َعَليِه  الَِّذي  الُقماُش  ُيغَسَل  اأْن 
ْن َراأى اأنَّ الُبقَعَة لَْم َيَتَغيَّْر لَونُها، َواأنَّ الَعَفَن لَْم  ثانَِيًة، َفاإ
َينَتِشْر َفاإنَّ الُقماَش َيُكوُن نَِجساً. ُيْحَرُق الُقماُش، َسواٌء 

أماِميَِّة اأِم الَخلِفيَِّة. اأكانَِت الُبقَعُة ِفي الِجَهِة ال�
اأنَّ  َفَراأى  الُقماَش  الكاِهُن  َفَحَص  اإْن  56»لَِكْن 

َيُقصُّ  الُقماُش،  ُغِسَل  اأْن  َبعَد  لَونُها  َبَهَت  َقْد  الُبقَعَة 
الكاِهُن الُبقَعَة ِمَن الِجلِد اأِو الُقماِش َمنُسوجاً كاَن اأْو 
ْن َظَهَرِت الُبَقُع ثانَِيًة ِفي الُقماِش َمنُسوجاً  ُمخاطاً. 57َفاإ
كاَن اأْو ُمخاطاً، اأْو ِفي اأيِّ َشيٍء َمصُنوٍع ِمَن الِجلِد، 
الُبقَعُة.  َعَليِه  الَِّذي  الُقماُش  ُيْحَرُق  ثانَِيًة.  انَتَشَر  َفَقِد 

الحزِن  َعَلى  َجِميُعها علاماٌت  . . . شاربيه.  فليمّزق  أ 45:13 

الشديد.

58لَِكْن اإِن اخَتَفِت الُبقَعُة ِمَن الُقماِش – َمنُسوجاً كاَن 

اأْو ُمخاطاً اأْو ِفي الِجلِد القابِِل لِلَغسِل – َفَينَبِغي اأْن ُيغَسَل 
ثانَِيًة َفَيِصيَر طاِهراً.«

الُقماِش  بَِعَفِن  الُمَتَعلَِّقُة  رائُِع  الشَّ ِهَي  59َهِذِه 

اأْم  اأكاَن ُصوفاً  نَجاَسِتِه، َسواٌء  اأْو  لِلُحكِم ِفي َطهاَرتِِه 
ِكتّاناً – َمْبُروماً اأْو ُمخاطاً – اأْم َمصُنوعاً ِمَن ِجلٍد.

َشِريَعُة َتطِهيِر األبَرص

أبَرِص 14  َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»َهِذِه َشِريَعُة ال�
ُر. ِحيَن ُيَطهَّ

خُص اإلَى الكاِهِن. 3َفَيْخُرُج  »َينَبِغي اأْن ُيحَضَر الشَّ
ْن  َفاإ الُمصاِب،  خِص  الشَّ اإلَى  الُمَخيَِّم  الكاِهُن خاِرَج 
عاَيَنُه الكاِهُن َوَراآُه َقْد ُشِفَي ِمْن َبَرِصِه، 4َياأُمُر بِاإحضاِر 
َوَخيطاً  اأرٍز  َخَشِب  َوِقطَعَة  طاهَريِن  َحيَّيِن  ُعصُفوَريِن 
َر. 5َوَياأُمُر  أجِل الَِّذي َتَطهَّ اأحَمَر َوُغْصناً ِمْن نَباِت الزُّوفا لِ�
الكاِهُن بَِذبِح اأَحِد الُعْصُفوَريِن َوَوضِع َدِمِه ِفي َطَبٍق ِمْن 
فُّخاٍر َفوَق ماٍء جاٍر. 6ثُمَّ َياأُخُذ الُعصُفوَر الَحيَّ َوِقطَعَة 
وفا، َوَيغِمُسها َجِميعاً  أْرِز َوالَخيَط ال�أحَمَر َوالزُّ َخَشِب ال�
َمَع الُعصُفوِر الَحيِّ ِفي َدِم الُعصُفوِر الَِّذي ُذبَِح َفوَق ماٍء 
خِص الَِّذي  َم َسبَع َمّراٍت َعَلى الشَّ جاٍر. 7ثُمَّ َيُرشُّ الدَّ
خَص طاِهراً.  َر ِمَن الَبَرِص. َبعَد َذلَِك، ُيعِلُن الشَّ َتَطهَّ

َوُيطِلُق الكاِهُن الُعصُفوَر الَحيَّ ِفي َسهٍل َمفُتوٍح.
َشعَرُه  َوَيحِلَق  ثِياَبُه  َيغِسَل  اأْن  َر  َتَطهَّ َمْن  8»َوَعَلى 

الُمَخيََّم،  ثُمَّ َيدُخُل  َفَيِصيَر طاِهراً.  َوَيسَتِحمَّ ِفي ماٍء، 
الَيوِم  9َوِفي  اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  َخيَمِتِه  خاِرَج  َيبَقى  لَِكنَُّه 
الّسابِِع، َيحِلُق كُلَّ َشعِر َراأِسِه َوَذقِنِه َوَحواِجِبِه. َينَبِغي 
ِفي  َوَجَسَدُه  ثِياَبُه  َيغِسَل  َواأْن  َشعِرِه،  كُلَّ  َيحِلَق  اأْن 

الماِء، ِحيَنِئٍذ، َيُكوُن طاِهراً َتماماً.
10»َوِفي الَيوِم الثّاِمِن، َياأُخُذ َحَمَليِن َذَكَريِن ل� َعيَب 

ِفيِهما، َونَْعَجًة واِحَدًة ُعْمُرها َسَنٌة ل� َعيَب ِفيها، َوَثلاَثَة 
بَِزيٍت،  َممُزوجاً  الَجيِِّد  الطَِّحيِن  ِمَن  ةِ ب  الُقفَّ اأْعشاِر 

ة. حرفياً »َثلاَثَة اأْعشار.« َوال�أغلُب اأّن  ب 10:14 َثالَثَة أْعشاِر الُقفَّ

يفُة ِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل  يفة.« َوال�إ المقصود »َثلاَثة اأْعشار ال�إ
الّجافِّة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.
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الكاِهِن  11َوَعَلى  يُتوِن.  الزَّ َزيِت  ِمْن  َواِحداً  َوكُوباً أ 
َر، َواأْن  نساَن لَِيَتَطهَّ الَِّذي َيُقُوُم بالتَّطِهيِر اأْن ُيِعدَّ َذلَِك ال�إ
ُيْحِضَر َهِذِه التَّقِدماِت اإلَى َمْحَضِر اهلِل ِعنَد َمدَخِل َخيَمِة 
ُمُه  َوُيَقدِّ َذَكراً  َحَملاً  الكاِهُن  َياأُخُذ  12ثُمَّ  ال�ْجِتماِع. 
يِت، َويرَفُعُها َتقِدَمًة ِفي  َذبِيَحَة َذنٍب َمَع كُوٍب ِمَن الزَّ
َسٍة َحيُث  َحْضَرِة اهلِل. 13َوَيذَبُح الَحَمَل ِفي ِمْنَطَقٍة ُمَقدَّ
نِب ِهَي  أنَّ َذبِيَحَة الذَّ بيَحِة الّصاِعَدِة. َولِ� تُذَبُح َتقِدَمُة الذَّ
نَّها َتُكوُن ِمْن نَِصيِب الكاِهِن.  ِمثُل َذبِيَحِة الَخِطيَِّة، َفاإ

ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل. اإنَّها نَِصيٌب ُمَخصَّ
نِب،  الذَّ َذبِيَحِة  َدِم  َبعَض  الكاِهُن  14»َوَياأُخُذ 

َوَعَلى  ِر،  لِلُمَتَطهِّ الُيمَنى  ُأُذِن  ال� َشحَمِة  َعَلى  َوَيَضَعُه 
15ثُمَّ  الُيمَنى.  ِرجِلِه  اإبهاِم  َوَعَلى  الُيمَنى،  َيِدِه  اإبهاِم 
ِه  يِت، َوَيسُكُب ِمنُه ِفي َكفِّ َياأُخُذ الكاِهُن ِمْن كُوِب الزَّ
يِت  أْيَسِر. 16ثُمَّ َيغِمُس اإصَبعاً ِمْن َيِدِه الُيمَنى ِفي الزَّ ال�
يِت بِاإصَبِعِه َسبَع  أْيَسِر، َوَيُرشَّ َبعَض الزَّ ِه ال� الَِّذي ِفي َكفِّ
يِت ِفي  الزَّ ِمَن  ى  َتَبقَّ َمّراٍت ِفي َحْضَرِة اهلِل. 17اأّما ما 
الُيمَنى  ُأُذِن  ال� َعَلى َشحَمِة  ِمْنُه  الكاِهُن  َفَيَضُعُه  ِه،  َكفِّ
ِر، َوَعَلى اإبهاِم َيِدِه الُيمَنى َواإبهاِم رِجِلِه  خِص الُمَتَطهِّ لِلشَّ
ى ِفي َكفِّ  نِب. 18َوما َتّبقَّ الُيمَنى. َفوَق َدِم َذبِيَحِة الذَّ
ِر. َوَهَكذا، َيعَمُل لَُه  الكاِهِن َيَضُعُه عَلى َراأِس الُمَتَطهِّ

الكاِهُن َكّفاَرًة ِفي َحْضَرِة اهلِل.
َر  َوُيَطهِّ الَخِطيَّةِ ب  َذبِيَحَة  الكاِهُن  َيْذَبُح  19»ثُمَّ 

ُم  َر ِمْن نَجاَسِتِه. ثُمَّ َيذَبُح َذبيَحًة صاِعَدًة. 20ُيَقدِّ الُمَتَطهِّ
بيَحَة الّصاِعَدَة َوَتقِدَمَة الطَِّحيِن َعَلى الَمذَبِح.  الكاِهُن الذَّ

َوَهَكذا َيِعدُّ الكاِهُن َكّفاَرًة َعْن َخِطيَِّتِه، َفُتغَفَر لَُه.
َتقِديَم  َيسَتِطيُع  ل�  َفِقيراً،  ُر  الُمَتَطهِّ كاَن  ْن  21»َفاإ

ِفي  تُرَفُع  َذنٍب  َذبِيَحَة  َحَملاً  َفْلَيجِلْب  بائِِح،  الذَّ تِلَك 
ةٍ ج ِمَن  ُم ُعَشَر قُفَّ َحضَرِة اهلِل َكّفاَرًة لَِخطاياُه. َكما ُيَقدِّ
الطَِّحيِن الَجيِِّد َممُزوجاً بَِزيٍت، َوكُوباً َواِحداً ِمْن َزيِت 

أ 10:14 ُكوب. حرفياً »لُج.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل السائِلِة 

تعادُل نَحَو ثُلُِث لِتٍر. )اأيضاً في ال�أعداد 12، 15، 21، 24(
ْم هلِل من اأجل  ب 19:14 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

ة. حرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجافِّة  ج 21:14 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.

بَِحَسِب  َصِغيَرَتيِن  َحماَمَتيِن  اأْو  22َوَيماَمَتيِن  يُتوِن،  الزَّ
َوالثّانَِيُة  الَخِطيَِّة،  لَِذبِيَحِة  اإحداُهما  َفَتُكوُن  قُْدَرتِِه. 

بيَحِة الّصاِعَدِة. لَِتقِدَمِة الذَّ
الَيوِم  ِفي  التَّقِدماِت  َهِذِه  ُر  الُمَتَطهِّ 23»ُيحِضُر 

َمدَخِل  ِعنَد  الكاِهِن  اإلَى  َتطِهيِرِه،  َيوِم  ِمْن  الثّاِمِن 
الكاِهُن  24َفَياأُخُذ  اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة 
يُتوِن،  نِب َوكُوباً واِحداً ِمْن َزيِت الزَّ الَحَمَل لَِذبِيَحِة الذَّ
َحَمُل  ُيذَبُح  25ثُمَّ  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َتقِدَمًة  َوَيرَفُعهما 
نِب  نِب، َوَياأُخُذ الكاِهُن َبعَض َدِم َذبِيَحِة الذَّ َذبِيَحِة الذَّ
ِر،  خِص الُمَتَطهِّ ُأُذِن الُيمَنى لِلشَّ َوَيَضُعُه َعَلى َشْحَمِة ال�
الُيمَنى.  ِرجِلِه  اإبهاِم  َوَعَلى  الُيمَنى  َيِدِه  اإبهاِم  َوَعَلى 
أَيَسِر.  ال� ِه  َكفِّ ِفي  يِت  الزَّ َبعَض  الكاِهُن  26َوَيسُكُب 

يِت  27ثُمَّ َيُرشُّ الكاِهُن بِاإصَبٍع ِمْن َيِدِه الُيمَنى َبعَض الزَّ

أيَسِر َسبَع َمّراٍت ِفي َحْضَرِة اهلِل. 28ثُمَّ  ِه ال� الَِّذي ِفي َكفِّ
ِه َعَلى َشحَمِة  يِت الَِّذي ِفي َكفِّ َيَضُع الكاِهُن َبعَض الزَّ
ِر، َوَعَلى اإبهاِم َيِدِه الُيمَنى َوَعَلى  ُأُذِن الُيمَنى لِلُمَتَطهِّ ال�
َعَليها  ُوِضَع  الَِّتي  أماِكِن  ال� َعَلى  الُيمَنى،  ِرجِلِه  اإبهاِم 
ِة  يِت الَِّذي ِفي َكفَّ نِب. 29َوَبِقيَُّة الزَّ ِمْن َدِم َذبِيَحِة الذَّ
ِر لَِعَمِل َكّفاَرٍة لَُه  الكاِهِن، َيْسُكُبها َعَلى َراأِس الُمَتَطهِّ

ِفي َحْضَرِة اهلِل.
اإْحَدى  اأْو  الَيماَمَتيِن  اإْحَدى  الكاِهُن  ُم  ُيَقدِّ 30»ثُمَّ 

ِر.  الُمَتَطهِّ قُْدَرِة  بَِحَسِب  ِغيَرَتيِن،  الصَّ الَحماَمَتيِن 
بيَحِة  31َفَتُكوُن اإحداُهما لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة َوال�ُأخَرى لِلذَّ

الّصاِعَدِة، َمَع َتقِدَمِة الطَِّحيِن. َوَهَكذا َيعَمُل الكاِهُن 
َفَيصيُر  اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي  َكّفاَرًة  ِر  الُمَتَطهِّ خِص  لِلشَّ

طاِهراً.«
32َهِذِه ِهَي َشِريَعُة الُمصاِب بِالَبَرِص. َول� َيسَتِطيُع 

بائِِح َوالتَّقِدماِت الُمْعتاَدِة لَِتطِهيِرِه. َتقِديَم الذَّ

َعَفُن الُبُيوت
َتدُخلُوَن  34»ِحيَن  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  33َوقاَل 

اأْرَض َكنعاَن الَِّتي َساُأعِطيها لَُكْم ُملكاً، َواأرَسْلُت َعَفناً 
اأْن  الَبيِت  35َفَعَلى صاِحِب  اأْرِضُكْم،  ِفي  َبيٍت  َعَلى 
الَعَفَن  ُيشِبُه  َشيئاً  ›َراأيُت  َفَيُقوُل:  الكاِهَن  َوُيخِبَر  َياأتَِي 
ِمَن  َشيٍء  كُلِّ  بِاإخراِج  الكاِهُن  36َفَياأُمُر  َبيِتي.‹  ِفي 



118 الوّيين 37:14

ْن َعِملُوا  الَبيِت َقبَل اأْن َياأتَِي الكاِهُن لَِيفَحَص الَعَفَن. َفاإ
َهذا َفاإنَّ ال�أشياَء الَِّتي ِفي الَبيِت لَْن تُصِبَح نَِجَسًة. ثُمَّ 
َياأتِي الكاِهُن لَِيَرى الَبيَت. 37ثُمَّ ُيعايُِن الكاِهُن الَبيَت. 
َعَلى  الَِّذي  الَعَفُن  ْن كاَن  َفاإ الَعَفَن،  الكاِهُن  َوَيفَحُص 
ُن ِمْن ُبَقٍع َحمراَء اأْو َخضراَء غائَِرٍة  ُجدراِن الَبيِت َيَتَكوَّ
اإلَى  الَبيِت  ِمَن  الكاِهُن  الِجداِر. 38َفَيْخُرُج  ِفي َسطِح 

َمدَخِلِه، َوُيغِلُق الَبيَت لَِسبَعِة اأيّاٍم.
39»َوَيُعوُد الكاِهُن ِفي الَيوِم الّسابِِع َوُيعايُِن الَبيَت، 

40َياأُمُر  الَبيِت،  ُجدراِن  َعَلى  الَِّذي  الَعَفُن  انَتَشَر  ِن  َفاإ
بَِنزِع الِحجاَرِة الَِّتي َعَلْيها الَعَفُن َواإلقائِها خاِرَج الَمِديَنِة 
ِفي َمكاٍن نَِجٍس. 41ثُمَّ َياأُمُر الكاِهُن بَِقشِر كُلِّ الطِّيَنِة 
ُروُه اإلَى خاِرِج  الّداِخِليَِّة لِلَبيِت، َوُيْلَقى التَّراُب الَِّذي َقشَّ
الَمِديَنِة ِفي َمكاٍن نَِجٍس. 42ثُمَّ تُوَضُع ِحجاَرٌة اُأْخَرى 
بِِطيَنٍة  الَبيُت  َوُيَطيَُّن  اُأِزيَلْت،  الَِّتي  الِحجاَرِة  َمكاَن 

َجِديَدٍة.
اأْن  َبعَد  الَبيِت  ِفي  َوانَتَشَر  الَعَفُن  عاَد  ْن  43»َفاإ

اُأِزيَلِت الِحجاَرُة َوَتمَّ َتقِشيُر الَبيِت َوَتطِييُنُه ِمْن َجِديٍد، 
ْن كاَن الَعَفُن َقِد  ِفاإ َياأتي الكاِهُن َوُيعايُِنُه.  44َفِحيَنِئٍذ، 

انَتَشَر ِفي الَبيِت، َفُهَو َعَفٌن ُمفِسٌد َوُمتِلٌف لِلَبيِت َوما 
الَبيِت، ِحجاَرتِِه  َهدُم  نَِجٌس. 45َينَبِغي  َبيٌت  اإنَُّه  ِفيِه. 
الَمِديَنِة،  اإلَى خاِرِج  َواإحضاِرها  ِطيَنِتِه،  َوكُلِّ  َوَخَشِبِه 
اإلَى َمكاٍن نَِجٍس. 46كُلُّ َشخٍص َيدُخُل الَبيَت ِخلاَل 
َفتَرِة اإغلاِقِه َيُكوُن نَِجساً اإلَى الَمساِء، 47َوكُلُّ َشخٍص 
َشخٍص  َوكُلُّ  ثِياَبُه.  َيغِسَل  اأْن  َينَبِغي  الَبيِت  ِفي  َيناُم 

َياأكُُل ِفي الَبيِت َينَبِغي اأْن َيغِسَل ثِياَبُه.
48»لَِكْن اإْن اأَتى الكاِهُن َوَراأى الَبيَت، َولَْم َيُكِن 

الَبيِت  َتطِييُن  َتمَّ  اأْن  َبعَد  الَبيِت  ِفي  انَتَشَر  َقِد  الَعَفُن 
َقْد  الَعَفَن  أنَّ  لِ� طاِهراً  الَبيَت  ُيعِلُن  الكاِهَن  َفاإنَّ  ثانَِيًة، 
ُعصُفوَريِن  الكاِهُن  َياأُخُذ  الَبيِت،  49َولَِتطِهيِر  زاَل. 
نَباِت  ِمْن  َوُغْصناً  اأحَمَر  َوَخيطاً  اأرٍز  َخَشِب  َوِقطَعَة 
وفا. 50ثُمَّ َيذَبُح اأَحَد الُعصُفوَريِن ِفي َطَبٍق ِمْن َخَزٍف  الزُّ
َوُغْصَن  أْرِز  ال� َخَشِب  ِقطَعَة  51َوَياأُخُذ  ماٍء جاٍر.  َفوَق 
، َوَيغِمُسها َجِميَعها  وفا َوالَخيَط ال�أحَمَر َوالطَّيَر الَحيَّ الزُّ
ِفي َدِم الُعصُفوِر الَِّذي ُذبَِح ِفي الماِء الجاِري، ثُمَّ َيُرشُّ 
الَبيَت َسبَع َمّراٍت. 52َوَهَكذا َيطُهُر الَبيُت بَِدِم الُعصُفوِر 

أْرِز  َوبِالماِء الجاِري َوبِالُعصُفوِر الَحيِّ َوِقْطَعِة َخَشِب ال�
الكاِهُن  ُيطِلُق  53ثُمَّ  ال�أحَمِر.  َوالَخيِط  وفا  الزُّ َوُغْصِن 
ُر  الُعصُفوَر الَحيَّ خاِرَج الَمِديَنِة ِفي َسهٍل َمفُتوٍح، َوُيَكفِّ

َعِن الَبيِت َفَيِصيُر طاِهراً.«
 ، ِجلِديٍّ َوالِتهاٍب  َبَرٍص  كُلِّ  َشِريَعُة  ِهَي  54َهِذِه 

الِجلِد  لَوِن  56َوَتَغيُِّر  الَبيِت،  اأِو  الُقماِش  55َوَعَفِن 

ِريَعُة لِلتَّفِريِق َبيَن ما  َوالَجَرِب َوالُبَقِع الّلاِمَعِة. 57َهِذِه الشَّ
ُهَو نَِجٌس َوما ُهَو طاِهٌر. اإنَّها َشِريَعُة الَبَرِص َوالَعَفِن.

َشِريَعُة إفرازاِت الِجسم

َبِني 15  2»َكلِّما  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  َوقاَل 
اإْسرائِيَل َوقُول� لَُهْم: ِحيَن َيُكوُن لََدى َرُجٍل 
فراُز نَجاَسًة  َفُهَو نَِجٌس. 3َسَيُكوُن ال�إ اإفراٌز ِمْن ُعضِوِه 
َفَهِذِه  بِِه،  َيحَتِقُن  اأْم  فراَز  ال�إ ُيخِرُج  اأكاَن  َسواٌء  لَُه، 

نَجاَسٌة لَُه.
فراُز َيُكوُن  4»اأيُّ َسِريٍر َيسَتلِقي َعَليِه الَِّذي لََديِه ال�إ

5اأيُّ  نَِجساً.  َيُكوُن  َعَليِه  َيجِلُس  َشيٍء  َواأيُّ  نَِجساً، 
َوَيسَتِحمَّ  ثِياَبُه  َيغِسَل  اأْن  َينَبِغي  َسِريَرُه  َيلِمُس  اإنساٍن 
بِماٍء، َوَسَيبَقى نَِجساً اإلَى الَمساِء. 6َوَمْن َيجِلُس َعَلى 
فراُز َينَبِغي اأْن َيغِسَل  اأيِّ َشيٍء َجَلَس َعَليِه الَِّذي لََديِه ال�إ
فراُز، َينَبِغي  ثِياَبُه. 7َوكُلُّ َمْن َيَمسُّ َجَسَد الَِّذي لََديِه ال�إ
اإلَى  نَِجساً  َوَسَيبَقى  بِماٍء.  َوَيسَتِحمَّ  ثِياَبُه  َيغِسَل  اأْن 
َعَلى َشخٍص  فراُز  ال�إ لََديِه  َرُجٌل  َبَصَق  8َواإْن  الَمساِء. 
بِماٍء.  َوَيسَتِحمَّ  ثِياَبُه  َيغِسَل  اأْن  الطّاِهِر  َفَعَلى  طاِهٍر، 
َعَليِه  َيرَكُب  9كُلُّ َشيٍء  الَمساِء.  اإلَى  نَِجساً  َوَسَيبَقى 
فراُز َيُكوُن نَِجساً. 10كُلُّ َمْن َيلِمُس اأيَّ  الَِّذي لََديِه ال�إ
فراُز َيُكوُن نَِجساً اإلَى  َشيٍء َتحَت الرَُّجِل الَِّذي لََديِه ال�إ
الَمساِء. َوكُلُّ َمْن َيحِمُل َشيئاً كاَن َتحَت الرَُّجِل الَِّذي 
بِماٍء،  َوَيسَتِحمَّ  ثِياَبُه  َيغِسَل  اأْن  َينَبِغي  فراُز،  ال�إ لََديِه 
َوَسَيبَقى نَِجساً اإلَى الَمساِء. 11َواإْن لَْم َيغِسِل الَِّذي لََديِه 
فراُز َيَديِه بِالماِء، َولََمَس اأَحداً، َفَعَليِه اأْن َيغِسَل ثِياَبُه  ال�إ

َوَيسَتِحمَّ بِماٍء. َوَسَيبَقى نَِجساً اإلَى الَمساِء.
12»َينَبِغي َكْسُر اإناِء الَخَزِف الَِّذي َيلِمُسُه الرَُّجُل 

فراُز. َواأيُّ اإناٍء َخَشِبيٍّ َيلِمُسُه َينَبِغي َغسلُُه  الَِّذي لََديِه ال�إ
ِفي الماِء.
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فراُز، َينَتِظُر  13»َوِحيَن ُيشَفى الرَُّجُل الَِّذي لََديِه ال�إ

ِفي  َوَيسَتِحمُّ  ثِياَبُه  َيغِسُل  َر.  َيَتَطهَّ اأْن  َقبَل  اأيّاٍم  َسبَعَة 
َيماَمَتيِن  َياأُخُذ  الثّاِمِن،  الَيوِم  14َوِفي  َفَيْطُهُر.  ماٍء جاٍر 
ِعنَد  الكاِهِن ِفي َحْضَرِة اهلِل  اإلَى  َوَياأتَِي  اأْو َحماَمَتيِن، 
الكاِهِن.  اإلَى  َوُيعِطَيُهما  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  َمدَخِل 
ُم الكاِهُن واِحَدًة َذبِيَحَة َخِطيٍَّة، َوال�ُأخَرى َذبيَحًة  15َفُيَقدِّ

صاِعَدًة. َهَكذا َسَيعَمُل لَُه َكّفاَرًة ِفي َحْضَرِة اهلِل ِمَن 
فراِز الَِّذي كاَن لََديِه. ال�إ

16»اإْن اأفَرَز َرُجٌل ِمْن سائِِلِه، َفِلَيغِسْل كُلَّ َجَسِدِه 

بِماٍء، َوَسَيبَقى نَِجساً اإلَى الَمساِء. 17َواأيَُّة ثِياٍب اأْو ِجلٍد 
نَِجَسًة  َوَسَتبَقى  بِالماِء،  َغسلُها  َينَبِغي  الّسائُِل  لََمَسها 
ْن عاَشَر َرُجٌل اْمراأَتُه َواأفَرَز ِمْن سائِِلِه،  اإلَى الَمساِء. 18َفاإ

َفْلَيْسَتِحّما بِماٍء. َوَسَيبَقياِن نَِجَسْيِن اإلَى الَمساِء.

َشِريَعُة إفرازاِت الَمرأة
هِريَِّة،  الشَّ َفتَرِة َحيِضها  ِفي  الَمْراأُة  19»َفاإذا كانَِت 

نَّها َتُكوُن نَِجَسًة لَِسبَعِة اأيّاٍم، َوكُلُّ َمْن َيلِمُسها َيبَقى  َفاإ
نَِجساً اإلَى الَمساِء. 20كُلُّ ما َتسَتلِقي َعَليِه ِخلاَل َفتَرِة 
َيُكوُن  َعَليِه  َتجِلُس  ما  َوكُلُّ  نَِجساً.  َيُكوُن  َحيِضها 
نَِجساً. 21َوَمْن َيلِمُس َسِريَرها، َينَبِغي اأْن َيغِسَل ثِياَبُه 
22َوَمْن  الَمساِء.  اإلَى  نَِجساً  َوَسَيبَقى  بِماٍء،  َوَيسَتِحمَّ 
ثِياَبُه  َيغِسَل  اأْن  َينَبِغي  َعَليِه،  َجَلَسْت  َشيئاً  َيلِمُس 
23َواإْن  الَمساِء.  اإلَى  نَِجساً  َوَسَيبَقى  بِماٍء،  َوَيسَتِحمَّ 
َشيئاً  لََمَس  اأْو  َولََمَسُه،  ِريِر  السَّ َعَلى  َشيٌء  ُهناَك  كاَن 
الَمساِء.  اإلَى  نَِجساً  َسَيبَقى  نَُّه  َفاإ َعَليِه،  كانَْت َتجِلُس 
َعَليِه  َياأتِي  َحيِضها  َدَم  نَّ  َفاإ َزوُجها،  عاَشَرها  24َواإْن 

ُسُه. َيبقى نَِجساً لَِسبَعِة اأيّاٍم. َواأيُّ َسِريٍر َيسَتلِقي  َفُيَنجِّ
َعَليِه َيُكوُن نَِجساً.

أيّاٍم َكِثيَرٍة،  اإفراُز َدٍم لِ� 25»ِحيَن َيُكوُن لََدى اْمراأٍة 

َيسَتِمرُّ  َم  الدَّ اأنَّ  اأْو  هِريَِّة،  الشَّ َحيِضها  َفتَرِة  ِفي  لَيَس 
نَّها َتُكوُن نَِجَسًة  هِريَِّة، َفاإ اإلَى ما َبعَد َفتَرِة َحيِضها الشَّ
ِخلاَل  نَِجَسٌة  ِهَي  ِمثَلما  النَِّجِس،  اإفراِزها  َفتَرِة  ِطيَلَة 
َعَليِه  َتسَتلِقي  َسِريٍر  26َواأيُّ  هِريَِّة.  الشَّ َحيِضها  َفتَرِة 
ِريِر الَِّذي َتسَتلِقي  فراِز َسَيُكوُن لَها َكالسَّ ِخلاَل َفتَرِة ال�إ
َيلِمُس  َمْن  27َوكُلُّ  هِريَِّة.  الشَّ َحيِضها  َفتَرِة  ِفي  َعَليِه 

َوَيسَتِحْم  ثِياَبُه  َفْلَيغِسْل  نَِجساً.  َيُكوُن  ال�أشياَء  َهِذِه 
تُشَفى  28َوِحيَن  الَمساِء.  اإلَى  نَِجساً  َوَسَيبَقى  بِماٍء، 
َذلَِك  َوَبعَد  اأيّاٍم،  لَِسبَعِة  َتنَتِظَر  اأْن  َفَعَليها  اإفراِزها  ِمْن 
َسَتُكوُن طاِهَرًة. 29َوِفي الَيوِم الثّاِمِن، َتاأُخُذ َيماَمَتيِن اأْو 
َخيَمِة  َمدَخِل  ِعنَد  الكاِهِن  اإلَى  َوتُحِضُرُهما  َحماَمَتيِن 
ُم الكاِهُن اإْحداُهما َذبيَحَة َخِطيٍَّة، أ  ال�ْجِتماِع. 30َفُيَقدِّ
لَها  َذبيَحًة صاِعَدًة. ب َهَكذا َسَيعَمُل  َم ال�ُأخَرى  َوُيَقدِّ
فراِز النَِّجِس الَِّذي  الكاِهُن َكّفاَرًة ِفي َحْضَرِة اهلِل ِمَن ال�إ

كاَن لََديها.
ُسوا  ْن نَجَّ را َبِني اإْسرائِيَل ِمَن النَّجاَسِة. َفاإ 31»َحذِّ

نَجاَسِتِهْم،  بَِسَبِب  َوَسِطِهْم  ِفي  ِس  الُمَقدَّ َمْسَكِني 
َيُموتُوَن.«

32َهِذِه َشِريَعُة الَِّذي لََديِه اإفراٌز ِمَن الّسائِِل الَمَنِويِّ 

َحيِضها  َفتَرِة  ِخلاَل  الَمراأِة  33َوَشِريَعُة  نَِجساً.  َيجَعلُُه 
هِريَِّة. َفِهَي َشِريَعُة اإفراِز الَسوائِِل، َسواٌء اأكاَن َرُجلاً  الشَّ

اأِم اْمراأًة. َوَشِريَعُة الرَُّجِل الَِّذي ُيعاِشُر اْمراأًة نَِجَسًة.

ِعيُد الَكّفاَرة

َولََدي 16  َموِت  َبعَد  لُِموَسى  اهلُل  َوَتَكلََّم 
هاُروَن اللََّذيِن ماتا ج ِحيَن حاَول� ال�قِتراَب 
اأِخيَك  لِهاُروَن  »قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  2َوقاَل  اهلِل.  ِمَن 
َخلَف  ِس  الُمَقدَّ الَمكاِن  اإلَى  اأراَد  َمَتى  َياأتَِي  ل�  اأْن 
نُدوِق  الصُّ َعَلى  الَِّذي  الِغطاِء  اأماَم  الّداِخِليِِّة،  تاَرِة  السِّ
اأظَهُر ِفي َسحاَبٍة  ِّي  أن لِ� نَُّه َسَيُموُت.  َفاإ َواإلّ�  ِس،  الُمَقدَّ

َفوَق الِغطاِء.
َس  3»لَِكْن ُيمِكُن لِهاُروَن اأْن َيدُخَل الَمكاَن الُمَقدَّ

َوَكْبشاً  َخِطيَّةٍ د  َذبيَحَة  الَبَقِر  ِمَن  َثوراً  َم  ُيَقدِّ اأْن  َبعَد 

ْم هلِل من اأجل  أ 30:15 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 30:15 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ج 1:16 . . . اّللذين ماتا. راجع 1:10–2.

اأجل  ْم هلِل من  َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ د 3:16 ذبيحة خطية. 

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(



120 الوّيين 4:16

َذبيَحًة صاِعَدًة. أ 4َينَبِغي اأْن َيرَتِدَي الَملابَِس الّداِخِليََّة 
َعَلى َجَسِدِه، َوَيربَِط ِحزاَم الِكتّاِن َحولَُه، َوَيَضَع الِعماَمَة 
اأْن  َينَبِغي  َسٌة.  ُمَقدَّ الثِّياُب  َهِذِه  َراأِسِه.  َعَلى  الِكتّانِيََّة 

َيْسَتِحَم بِالماِء، َوَبعَد َذلَِك َيرَتِديها.
لَِذبِيَحِة  َتيَسيِن  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  هاُروَن  5»َياأُخَذ 

ُم ُهَو َثوَر  بيَحِة الّصاِعَدِة. 6َكما ُيَقدِّ الَخِطيَِّة َوَكْبشاً لِلذَّ
7ثُمَّ  عائَِلِتِه.  َوَعْن  نَفِسِه  َعْن  ُر  َفُيَكفِّ الَخِطيَِّة،  َذبِيَحِة 
َمدَخِل  ِعنَد  اهلِل  َحْضَرِة  ِفي  ُمُهما  َوُيَقدِّ التَّيَسيِن  َياأُخُذ 
َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 8َوُيلِقَي هاُروُن قُرَعَتيِن َعَلى التَّيَسيِن: 
ُأولَى هلِل، َوالُقرَعَة الثَّانَِيَة لَِعزازِيَل. ب 9ثُمَّ ُيحِضُر  الُقرَعَة ال�
ُمُه َذبيَحَة  هاُروَن التَّيَس الَِّذي اخِتيَر بِالُقرَعِة هلِل، َوُيَقدِّ
لَِعزاِزيَل،  بِالُقرَعِة  اخِتيَر  الَِّذي  التَّيُس  10َواأّما  َخِطيٍَّة. 
ْحراِء اإلَى  ُم َحّياً ِفي َحْضَرِة اهلِل. ثُمَّ ُيْرَسُل اإلَى الصَّ َفُيَقدَّ

عِب. َعزاِزيَل لِلتَّْكِفيِر َعِن الشَّ
لَِنفِسِه،  َخِطيٍَّة  َذبيَحَة  الثَّوَر  هاُروُن  ُم  ُيَقدِّ 11»ثُمَّ 

ُر َعْن نَفِسِه َوَعْن عائَِلِتِه، َوَيذَبُح َثوَر َذبِيَحِة الَخِطيَِّة  َفُيَكفِّ
الَمذَبِح  ِمَن  بِالَجمِر  َمِليَئًة  ِمبَخَرًة  َياأُخُذ  لَِنفِسِه. 12ثُمَّ 
َعِطٍر،  َبُخوٍر  ِمْن  يِه  َكفَّ َوِملَء  اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي  الَِّذي 
هاُروُن  13َوَيَضُع  تاَرِة.  السِّ َخلِف  اإلَى  بِِهما  َوَيدُخُل 
الَبُخوَر َعَلى النّاِر ِفي َحْضَرِة اهلِل لُِيَغطَِّي ُدخاُن الَبُخوِر 
َيُموَت.  لَِئّلا  هاَدِة  الشَّ ُصنُدوِق  َعَلى  الَِّذي  الِغطاَء 
الِغطاِء  َعَلى  بِاإصَبِعِه  ُه  َوَيُرشُّ الثَّوِر  َدِم  ِمْن  َياأُخُذ  14ثُمَّ 

ِم َسبَع َمّراٍت بِاإصَبِعِه  رِقيَِّة. َيُرشُّ ِمَن الدَّ ِفي الِجَهِة الشَّ
اأماَم الِغطاِء.

َعِن  الَخِطيَِّة  َذبِيَحِة  َتيَس  هاُروُن  َيذَبُح  15»ثُمَّ 

الّداِخِليِِّة.  تاَرِة  السِّ َخلِف  اإلَى  َدَمُه  َوُيحِضُر  عِب.  الشَّ
الِغطاِء  َعَلى  ُه  َفَيُرشُّ الثَّوِر،  بَِدِم  َعِمَلُه  ما  بَِدِمِه  َوَيعَمُل 
لِلَمكاِن  َكّفاَرًة  َيْصَنُع  16َهَكذا  أماِميَِّة.  ال� الِجَهِة  ِمَن 
َوكُلِّ  ياتِِهْم  َوَتَعدِّ اإْسرائِيَل  َبِني  نَجاساِت  ِمْن  ِس  الُمَقدَّ
لَِخيَمِة  اأيضاً  َذلَِك  َيفَعَل  اأْن  هاُروَن  َوَعَلى  َخطاياُهْم. 

ُم ل�سترضاء  أ 3:16 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ب 8:16 عزازيل. يعني هذا ال�سم »تيس الهروب،« اأْو »تيس 

التيس ُيطلق فيها.  اهلل.« وربما هو اْسم مكان في الّصحراء كان 
اأيضاً في العددين 10، 26.

َّها َوَسَط َشعٍب نَِجٍس. أن ال�ْجِتماِع لِ�
17»ل� َينَبِغي اأْن َيُكوَن اأَحٌد ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع 

ِس لَِعَمِل َكّفاَرٍة  ُمْنُذ ُدُخوِل هاُروَن اإلَى الَمكاِن الُمَقدَّ
ُر هاُروُن َعْن نَفِسِه َوَعْن عائَِلِتِه  لَُه َوَحتَّى ُخُروِجِه. َفُيَكفِّ
الَمذَبِح  اإلَى  هاُروُن  َيخُرُج  18ثُمَّ  اإْسرائِيَل.  َبِني  َوكُلِّ 
ُر َعنُه. َفَياأُخُذ ِمْن َدِم الثَّوِر  الَِّذي ِفي َحْضَرِة اهلِل، َوُيَكفِّ
َوَدِم التَّيِس َوَيَضُعُه َعَلى َزوايا الَمذَبِح ِمْن كُلِّ الِجهاِت. 
ُرُه  ِم َعَليِه بِاإصَبِعِه َسبَع َمّراٍت، َفُيَطهِّ 19ثُمَّ َيُرشُّ َبعَض الدَّ

ُسُه. ِمْن نَجاَسِة َبِني اإْسرائِيَل َوُيَقدِّ
20»َوِحيَن َينَتِهي هاُروُن ِمْن َعَمِل َكّفاَرٍة لِلَمقِدِس 

 . الَحيَّ التَّيَس  ُيحِضُر  َوالَمذَبِح،  ال�ْجِتماِع  َوَخيَمِة 
21َوَيَضُع هاُروُن َيَديِه َعَلى َراأِس التَّيِس، َوَيعَتِرُف َفوَقُه 

َخطاياُهْم.  َوكُلِّ  َوَمعاِصيِهْم  اإْسرائِيَل  َبِني  ُشُروِر  بُِكلِّ 
َوبَِهذا َفاإنَّ هاُروَن َيَضُع َهِذِه الَخطايا َعَلى َراأِس التَّيِس. 
حراِء، َوالَِّذي َسَيُقوُدُه ُهَو َرُجٌل  ثُمَّ ُيرِسُل التَّيَس اإلَى الصَّ
أمِر. 22َوبَِهذا َسَيحِمُل التَّيُس َعَليِه  َسَبَق َتعِييُنُه لَِهذا ال�
عِب اإلَى ِمْنَطَقٍة َمعُزولٍَة ُمقِفَرٍة. َسُيطِلُق  كُلَّ َخطايا الشَّ

حراِء. الرَُّجُل التَّيَس ِفي الصَّ
23»ثُمَّ َيدُخُل هاُروُن َخيَمَة ال�ْجِتماِع َوَيخَلُع ثِياَب 

الِكتّاِن الَِّتي ارَتداها ِحيَن َدَخَل اإلَى الَمكاِن الُمَقدَِّس، 
ٍس،  َوَيتُركُها ُهناَك. 24ثُمَّ َيغِسُل َجَسَدُه ِفي َمكاٍن ُمَقدَّ
ُم َذبيَحَتُه الّصاِعَدَة  اُأْخَرى، َوَيخُرُج َوُيَقدِّ َوَيرَتِدي ثِياباً 
عِب. 25ثُمَّ  ُر َعْن نَفِسِه َوَعِن الشَّ عِب، َوُيَكفِّ َوَذبيَحَة الشَّ

ُيحِرُق َشحَم َذبِيَحِة الَخِطيَِّة َعَلى الَمذَبِح.
َعزاِزيَل،  اإلَى  التَّيَس  اأطَلَق  الَِّذي  ُجُل  الرَّ 26»اأّما 

اأْن  ُيمِكُنُه  ثُمَّ  بِماٍء،  َوَيسَتِحمَّ  ثِياَبُه  َيْغِسَل  اأْن  َفَينَبِغي 
َيدُخَل الُمَخيََّم.

27»اأّما َثوُر َذبِيَحِة الَخِطيَِّة َوَتيُس َذبِيَحِة الَخِطيَِّة، 

لِلتَّكِفيِر،  ِس  الُمَقدَّ الَمكاِن  اإلَى  َدُمُهما  اُأحِضَر  اللّذاِن 
َفُيؤَخذا اإلَى خاِرِج الُمَخيَِّم، َوُيحَرُق ِجلُدُهما َولَحُمُهما 
َوَروثُُهما ِفي النّاِر. 28َوالَِّذي َيحِرقُُهما َينَبِغي اأْن َيغِسَل 

ثِياَبُه َوَيسَتِحمَّ بِماٍء، ثُمَّ ُيمِكُنُه اأْن َيدُخَل الُمَخيََّم.
29»َهِذِه َشِريَعٌة دائَِمٌة لَُكْم: ِفي الَيوِم العاِشِر ِمَن 

وِم، َول� َتْعَملُوَن اأيَّ َعَمٍل.  هِر الّسابِِع، َتَتَذلِّلُوَن بِالصَّ الشَّ
ُيِقيُم  الَِّذي  الَغِريِب  َوَعَلى  الُمواِطِن  َعَلى  َينَطِبُق  َهذا 
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َكّفاَرًة  الَكَهَنِة  َرئِيُس  َيعَمُل  الَيوِم،  َهذا  30ِفي  َبيَنُكْم. 
َفَتُكونُوَن طاِهِريَن  لَُكْم لَِتطِهيِركُْم ِمْن كُلِّ َخطاياكُْم، 
ِفي َحضَرِة اهلِل. 31َهذا َيوُم راَحٍة لَُكْم، َعَليُكْم ِفيِه اأْن 

وِم. َهِذِه َشِريَعٌة دائَِمٌة لَُكْم. تَُذلِّلُوا اأنُفَسُكْم بِالصَّ
32»َعَلى الكاِهِن الَِّذي َيِتمُّ اخِتياُرُه لَِيُكوَن َرئِيَس 

الَكَهَنِة، َوالُمَعيََّن َمكاَن اأبِيِه، اأْن َيعَمَل الَكّفاَرَة لَُكْم. 
ِس.  الُمَقدَّ بالَمكاِن  َة  الخاصَّ الِكتّانِيََّة  الثِّياَب  َفَيرَتِدي 
َس َوَخيَمَة ال�ْجِتماِع َوالَمذَبَح  ُر الَمكاَن الُمَقدَّ 33َوُيَطهِّ

َشِريَعًة دائَِمًة  َهِذِه  عِب. 34َسَتُكوُن  الشَّ َوالَكَهَنَة َوكُلَّ 
ِفي  ًة  َمرَّ َخطاياُهْم  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  َعْن  لِلتَّكِفيِر  لَُكْم 

َنِة.« السَّ
َفَعِمَل هاُروُن بَِحَسِب اأمِر اهلِل لُِموَسى.

َشراِئُع َحوَل َذبِح الَحيوانات

َوَبِنيِه 17  هاُروَن  2»َكلِّْم  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
اأَمَر  لَُهْم: َهذا ما  َوقُْل  اإْسرائِيَل  َبِني  َوكُلَّ 
َثوراً  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  واِحٍد  اأيُّ  َذَبَح  3اإْن  بِِه.  اهلُل 

خاِرَجُه،  اأْو  الُمَخيَِّم  ِفي  َكَذبِيَحٍة  ماِعزاً  اأْو  َغَنماً  اأْو 
َمُه  لُِيَقدِّ ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  َمدَخِل  اإلَى  ُيحِضْرُه  4َولَْم 

َُّه  أن ِس، ُيعَتَبُر ُمذنِباً، لِ� َذبِيَحًة هلِل اأماَم َمْسَكِن اهلِل الُمَقدَّ
ِريَعِة  عِب. 5َفَهَدُف َهِذِه الشَّ َسَفَك َدماً، َوُيباُد ِمَن الشَّ
َيذَبُحونَها  كانُوا  الَِّتي  بائَِح  الذَّ اإْسرائِيَل  َبُنو  ُيحِضَر  اأْن 
اإلَى  اإلَى اهلِل ِعنَد َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع،  يَِّة  الَبرِّ ِفي 
الكاِهِن، َوَيذَبُحوها َكَذبائِِح َسلاٍم هلِل. 6َوَيُرشُّ الكاِهُن 
ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  َمدَخِل  ِعنَد  اهلِل  َمذَبِح  َعَلى  َم  الدَّ
الَِّذيَن  7اأّما  اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  حَم،  الشَّ َوُيحِرُق 
ُموها ِفيما  خانُونِي بَِتقِديِم َذبائِِحِهْم لِلتُُّيوِس، أ َفلا ُيَقدِّ
َبْعُد. لََقْد خانُونِي بَِذلَِك. َهِذِه َشِريَعٌة دائَِمٌة لَُهْم ِفي 

كُلِّ اأجيالِِهْم.
اأْو  اإْسرائِيَل،  َبيِت  ِمْن  َشخٍص  اأيُّ  لَُهْم:  8»َوقُْل 

اأْو قُْرباناً،  ُم َذبيَحًة صاِعَدةً ب  َغِريٍب َيُقيُم َبيَنُهْم، ُيَقدِّ

أ 7:17 التيوس. اأوثان على شكل تيوس.

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 8:17 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

َمها هلِل،  9َول� ُيحِضُرها اإلَى َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع لُِيَقدِّ

عِب. ج ُيقَطُع ِمَن الشَّ
اأْو  اإْسرائِيَل  َبيِت  ِمْن  َشخٌص  اأَكَل  10»َواإْن 

اأَكَل  الَِّذي  ذاَك  َفَساُأواِجُه  َدماً،  َبيَنُكْم  َيِعيُش  َغِريٌب 
ِم،  أنَّ َحياَة الَجَسِد ِفي الدَّ عِب. 11لِ� َم، َوَساأعِزلُُه الشَّ الدَّ
َم لِلتَّكِفيِر َعنُكْم بَِسكِبِه َعَلى الَمذَبِح.  َوَقْد اأعَطيُت الدَّ
ُمقابَِل َحياٍة.  بَِتقِديِم َحياٍة  النّاِس  ُر َعِن  ُيَكفِّ َم  الدَّ أنَّ  لِ�
اأَحٌد  َياأكُُل  ل�  اإْسرائِيَل:  َبِني  يا  لَُكْم  اأقُوُل  12َولَِذلَِك 

ِمْنُكْم َدماً، َول� َياأكُُل اأيُّ َغِريٍب َيِعيُش َبيَنُكْم َدماً.
13»َواأيُّ واِحٍد ِمْن َبِني اإْسرائِيَل اأْو اأيُّ َغِريٍب َيِعيُش 

يّاً اأْو َطيراً ُيؤَكَل، َفْلَيْسِفْك َدَمُه  َبيَنُكْم َيصطاُد َحيواناً َبرِّ
أنَّ َحياَة الكائِناِت الَحيَِّة ِفي َدِمها.  َوُيَغطِّيِه بِالرَّمِل. 14لِ�
 ، لَِذلَِك اأقُوُل لَِبِني اإْسرائِيَل: ل� َتاأكُلُوا َدَم اأيِّ كائٍِن َحيٍّ
أنَّ َحياَة كُلِّ الكائِناِت ِفي َدِمها. كُلُّ واِحٍد َياأكُُل َدماً  لِ�

ُيعَزُل ِمْن َشعِبِه.
ماَت  َحيواناً  َياأكُُل  َغِريٍب  اأْو  ُمواِطٍن  15»َوكُلُّ 

َيغِسَل  اأْن  َينَبِغي  اآَخُر،  َحيواٌن  َقَتَلُه  َحيواناً  اأْو  َوحَدُه، 
ثُمَّ  الَمساِء،  اإلَى  نَِجساً  َوَسَيبَقى  بِماٍء،  َوَيسَتِحمَّ  ثِياَبُه 
نَُّه  ، َفاإ ْن لَْم َيغِسْل ثِياَبُه َولَْم َيسَتِحمَّ َيِصيُر طاِهراً. 16َفاإ

َيحِمُل ُعُقوَبَة َخِطيَِّتِه.«

واج َشراِئٌع ِفي الزَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل: اأنا 18 
الَِّتي كانَْت  ال�أشياَء  َتعَملُوا  3َفلا  إلَُهكُْم. 

تُعَمُل ِفي اأْرِض ِمصَر َحيُث كُنُتْم َتسُكُنوَن. َول� َتعَملُوا 
ُأُموَر الَِّتي تُعَمُل ِفي اأْرِض َكنعاَن َحيُث َساُأحِضُركُْم.  ال�
َتِعيُشوا بَِحَسِب َشرائِِعِهْم، 4َبِل اْحَفُظوا اأحكاِمي  َول� 
إلَُهكُْم.  اأنا  بِها.  َتحُيوا  لَِكي  بَِشرائِِعي،  َواْعَملُوا 
نساَن الَِّذي َيْعَمُل  أنَّ ال�إ 5احَفُظوا َشرائِِعي َواأحكاِمي، ل�

َذلَِك َيحيا. اأنا اهلُل.
6»ل� ُيعاِشْر اأَحٌد اْمراأًة لَُه بِها ِصَلُة َقراَبٍة َشِديَدٌة. 

اإنَّها  أبِيَك بِاأْن تُعاِشَر اُأمََّك!  َتاأتَِي بِالعاِر لِ� اأنا اهلُل. 7ل� 
اُأمَُّك! َفلا تُعاِشْرها. 8ل� تُعاِشْر َزوَجَة اأبِيَك، َفَهذا َياأتِي 

عب. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه. ج 9:17 ُيقطع من الشَّ
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َك َول�  بِالعاِر اإلَى اأبِيَك. 9ل� تُعاِشْر اُأخَتَك، ل� بِنَت اُأمِّ
بِنَت اأبِيَك، اإْن كانَْت َقْد ُولَِدْت ِفي نَفِس الَبيِت أ اأْو 
أنَّ  ِفي َبيٍت اآَخَر. 10ل� تُعاِشِر اْبَنَة اْبِنَك اأِو اْبَنَة اْبَنِتَك لِ�
َهذا َسَياأتِي بِالعاِر َعَليَك. 11ل� تُعاِشِر اْبَنَة َزوَجَة اأبِيَك 
الَِّتي اأنَجَبْتها ِمْن اأبِيَك، َفِهَي اُأخُتَك. 12ل� تُعاِشْر اُأخَت 
َك،  أبِيَك. 13ل� تُعاِشْر اُأخَت اُأمِّ اأبِيَك، َفِهَي َقِريَبٌة ِجّداً لِ�
َك، َفَهذا  َك. 14ل� تُعاِشْر َزوَجَة َعمِّ ُأمِّ َفِهَي َقِريَبٌة ِجّداً لِ�
تُعاِشْر  15ل�  ُتَك.  َعمَّ اإنَّها  َك،  َعمِّ َعَلى  بِالعاِر  َياأتِي 
تُعاِشِر  16ل�  تُعاِشْرها.  َفلا  اْبِنَك،  َزوَجُة  اإنَّها  ِكنََّتَك. 
اْبَنَة َزوَجِة اأِخيَك، َفَهذا َياأتِي بِالعاِر َعَلى اأِخيَك. 17ل� 
ْج َوتُعاِشِر اْبَنَة اْبِنها اأِو اْبَنَة  تُعاِشِر اْمراأًة َواْبَنَتها. َول� َتَتَزوَّ
ْج  اْبَنِتها. اإنَُّهما َقِريَبتاِن ِجّداً لَها. َهذا َشرٌّ. 18ل� َتَتَزوَّ
اُأْخَت َزوَجِتَك َوتُعاِشْرها َبيَنما اُأخُتها َحيًَّة. 19ل� تُعاِشِر 
هِريَِّة اإْذ َتُكوُن نَِجَسًة. 20ل�  اْمَراأَتَك ِفي َفتَرِة َحيِضها الشَّ

َس نَفَسَك بِها. تُعاِشْر َزوَجَة جاِرَك َفُتَنجِّ
لَِه  21»ل� َتسَمْح بِاأْن ُيعَطى اأَحُد اأول�ِدَك لُِيذَبَح لِلاإ

ِس اْسَم اإلَِهَك بَِعَمِل َهذا. اأنا اهلُل. ُمولََك. ل� تَُنجِّ
َهِذِه  اْمراأٍة.  َمَع  َتفَعُل  َكما  َذَكراً  تُعاِشْر  22»ل� 

تُعاِشِر  َول�  بِِه.  َس  َفَتَتَنجَّ َحيواناً  تُعاِشْر  23ل�  نَجاَسٌة. 
الَمراأُة َحيواناً. َفَهذا اأْمٌر َبغيٌض ِجّداً.

ُأَمَم  أنَّ ال� ُسوا َباأيٍّ ِمْن َهِذِه ال�أعماِل، لِ� 24»ل� َتَتَنجَّ

بِها،  اأنُفَسُهْم  ُسوَن  ُيَنجِّ اأماِمُكْم  ِمْن  َساأطُرُدها  الَِّتي 
َعَلى  َساُأعاِقُبها  لِذا  نَِجَسًة.  أْرُض  ال� 25َحتَّى صاَرِت 

أْرُض  ال� َتطُرَد  َكي  ِفيها،  َيِعيُش  الَِّذي  عِب  الشَّ َخطايا 
الّساِكِنيَن ِفيها.

كُلَّ  َتعَملُوا  َول�  َواأحكاِمي،  َشرائِِعي  26»اْحَفُظوا 

ُأُموِر الَبِغيَضِة. ل� الُمواِطُن َول� الَغِريُب الّساِكُن  َهِذِه ال�
أْرِض َقبَلُكْم َعِملُوا  أنَّ الَِّذيَن عاُشوا ِفي ال� َبيَنُكْم. 27لِ�
نَِجَسًة.  أْرُض  ال� َفصاَرِت  الَبِغيَضِة،  ُأُموِر  ال� َهِذِه  كُلَّ 
َتْنِجيِسُكْم  بَِسَبِب  أْرُض  ال� َسَتطُرُدكُُم  اأيضاً  28َفَهَكذا 

َقبِلُكْم.  ِمْن  كانَْت  الَِّتي  ُأَمَم  ال� َطَرَدِت  َكما  اإيَّاها، 

أ 9:18 ولدت في نفس البيت. اأْو »في نفس العائلة.« اإن كان 

رجل قد تزّوج باأكثر من اْمراأة، يخصص لكل اْمراأة َواْبنائها خيمة 
خاصة، اأْو قسماً خاّصاً من البيت الكبير. فليس مسموحاً ل�أحد اأْبناء 

هذا الرجل اأن يعاشر اخته حتى لو كانت من اْمراأة غير اأّمه.

ُأُموِر الَبِغيَضِة، ُيقَطُع  29َفُكلُّ َمْن َيعَمُل َشيئاً ِمْن َهِذِه ال�

ِمَن  اأيّاً  َتعَملُوا  َفلا  َوِصيَِّتي،  30احَفُظوا  َشعِبِه. ب  ِمْن 
ُسوا اأنُفَسُكْم  ُأُمورِ الَبِغيَضِة الَِّتي ُعِمَلْت َقبَلُكْم. ل� تَُنجِّ ال�

ُأُموِر. اأنا إلَُهكُْم.« بَِعَمِل َهِذِه ال�

َفراِئٌض ِفي الَقداَسِة َوالَعداَلة

اإْسرائِيَل: 19  لَِبِني  2»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
وٌس. ِّي اأنا إلََهكُْم قُدُّ أن كُونُوا ُمَقدَّسيَن لِ�

َولََيحَفْظ  ُه،  َواُأمَّ اأباُه  ِمنُكْم  واِحٍد  كُلُّ  3»لُِيْكِرْم 

َجِميَع اأيّاِم راَحِتي. ج اأنا إلَُهكُْم.
لَُكْم  َتصَنُعوا  ل�  ال�أصناَم.  َوَتعُبُدوا  َتتُركُونِي  4»ل� 

َتماثِيَل َمعَدنِيًَّة. اأنا إلَُهكُْم.
ُموها  َقدِّ هلِل،  َسلامٍ د  َذبِيَحَة  ُموَن  تَُقدِّ 5»َوِحيَن 

تُؤَكَل  اأْن  6َينَبِغي  َمقُبولًَة.  لَِتُكوَن  ِحيَحِة  الصَّ بِالطَِّريَقِة 
ِفي َيوِم َذبِحُكْم لَها اأِو الَيوِم التّالِي، لَِكْن ما َيبَقى ِمنها 
ِفي الَيوِم الثّالِِث َينَبِغي اأْن ُيحَرَق بالنّاِر. 7اإْن اُأِكَل اأيُّ 
نَّها َتِصيُر فاِسَدًة  بِيَحِة ِفي الَيوِم الثّالِِث، َفاإ َشيٍء ِمَن الذَّ
ُل ُعُقوَبًة َعَلى َخِطيَِّتِه  َوَغيَر َمْقُبولٍَة. 8َمْن َياأكُلُها، َيَتَحمَّ
ِة ِباهلِل، َفُيقَطُع  َسِة الخاصَّ ُأُموِر الُمَقدَّ َس اأَحَد ال� َُّه نَجَّ أن لِ�

عِب. ه ِمَن الشَّ
َفلا  اأْرِضُكْم،  َمحاِصيَل  َتحُصُدوَن  9»َوِحيَن 

َتُعوُدوا لَِجمِع ما َسَقَط  َتحُصُدوا َزوايا ُحُقولُِكْم، َول� 
َول�  َكرِمُكْم.  ِعَنِب  كُلَّ  َتلَتِقُطوا  10ل�  أْرِض.  ال� َعَلى 
اْتُركُوُه  َبِل  أْرِض،  ال� َعَلى  الُمَتساِقَط  الِعَنَب  َتلَتِقُطوا 

لِلُفَقراِء َوالُغَرباِء. اأنا إلَُهكُْم.
َتكِذُبوا  َول�  النّاَس،  وا  َتِغشُّ َول�  َتسِرقُوا،  11»ل� 

آَخِر. اأَحُدكُْم َعَلى ال�
اسَم  َفُتَدنُِّسوا  بِالَكِذِب،  بِاسِمي  َتحِلُفوا  12»ل� 

اإلَِهُكْم. اأنا يهوه.

ب 29:18 ُيقطع من شعبه. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه.

راحتي.«  »اأيام  اأي  »سبوتي.«  حرفياً  الّراحة.  أيام  ج 3:19 

اأيام ال�أعياد التي ينبغي ال�نقطاع  اأْو َجِميع  اأيام السبت  َوالمقصود 
عن العمل فيها. اأيضاً في العدد 30.

بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  د 5:19 ذبيحة سالم. مَن الذَّ

باأن ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.
عب. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه. ه 8:19 ُيقطع من الشَّ
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13»ل� َتغَتِصْب ما لَِقِريِبَك َول� َتسِرْق. َول� َتحَتِفْظ 

بِح. أِجيِر اإلَى الصُّ بِاُأجَرِة ال�
14»ل� َتلَعْن اإنساناً اأطَرَش، َول� َتَضْع َشيئاً ِفي َطِريِق 

ال�أعَمى لَِيَتَعثََّر بِِه. َخْف اإلََهَك. اأنا اهلُل.
15»كُونُوا عاِدلِيَن ِفي الَقضاِء، َفلا َتَتَحيَُّزوا لِلُفَقراِء 

ل�أْصحاِب  خاّصاً  اإكراماً  ُموا  تَُقدِّ َول�  َوالَمساِكيِن، 
الَمَراِكِز. اْحُكْم َعَلى َقِريِبَك بِالَعِدِل.

16»ل� َتُجْل َبيَن َشعِبَك ُمخِبراً بِِقَصٍص كاِذَبٍة َعِن 

النّاِس. َول� َتِقْف ُمَتَفرِّجاً ِحيَن َتُكوُن َحياُة َقِريِبَك ِفي 
َخَطٍر. اأنا اهلُل.

اأنِذْرُه  لَِكْن  َقلِبَك،  ِفي  َصاِحَبَك  تُبِغْض  17»ل� 

َوعاتِبُه ِحيَن ُيخِطُئ، لَِئّلا َتحِمَل َذنباً بَِسَبِبِه. 18ل� َتنَتِقْم 
َول� َتحِقْد َعَلى اأَحٍد ِمْن َشعِبَك، َبْل تُِحبُّ َصاِحَبَك 

َكما تُِحبُّ نَْفَسَك. اأنا اهلُل.
ِمْن  َحيواناتَِك  ْن  تَُهجِّ ل�  َشرائِِعي.  19»اْحَفْظ 

َحيوانَيِن ُمخَتِلَفيِن. ل� َتزَرْع َحقَلَك بَِنوَعيِن ِمَن الُحُبوِب. 
َتيِن ُمخَتِلَفَتيِن. ل� َترَتِد ثِياباً َمصُنوَعًة ِمْن مادَّ

20»اإْن عاَشَر َرُجٌل جاِرَيًة َمخُطوَبًة لَِرُجٍل اآَخَر، َولَْم 

َيُكْن َقْد َتمَّ َتْحِريُرها َبعُد، َفَينَبِغي اأْن ُيعاَقبا. ل� ُيقَتلا 
َّها لَْم َتُكْن ُحرٌَّة، 21لَِكْن ُيحِضُر الرَُّجُل َكْبشاً َذبِيَحَة  أن لِ�
َذنِبِه اإلَى اهلِل ِعنَد َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 22َفَيعَمُل 
نِب،  لَُه الكاِهُن ِفي َحضَرِة اهلِل َكّفاَرًة بَِكْبِش َذبِيَحِة الذَّ

بَِسَبِب الَخِطيَِّة الَِّتي ارَتَكَبها، َفُتغَفُر لَُه الَخِطيَُّة.
أْرَض َوَتزَرُعوَن اأشجاراً ُمثِمَرًة،  23»ِحيَن َتدُخلُوَن ال�

َسَنواٍت.  لَِثلاِث  ِمنُه  َتاأكُلُوا  َفلا  ُمَحرَّماً،  َثَمُرها  لَِيُكْن 
َكَتقِدَمِة  َثَمِرها  كُلُّ  ُيعَطى  الّرابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي  24لَِكْن 

َتاأكُلُوَن  الخاِمَسِة  َنِة  السَّ 25َوِفي  هلِل.  َسٍة  ُمَقدَّ َتسِبيٍح 
ِمْنها. َهَكذا َسَتزداُد َغلَُّتها. اأنا إلَُهكُْم.

26»ل� َتاأكُلُوا لَْحماً َدُمُه ِفيِه.

»ل� تُحاِولُوا َمعِرَفَة الُمسَتقَبِل بِاسِتخداِم الَعلاماِت 
حِر. اأِو السِّ

27»ل� َتحِلُقوا َسوالَِفُكْم لَِيِصيَر َشعُركُْم ُمسَتِديراً، أ 

أ 27:19 ال َتحِلُقوا . . . ُمسَتِديرًا. جاَءت عِذه الوصّيُة تفادياً للتَّشّبِه 

ُعوِب الَوَثِنّيِة الَِّتي كاَن َعَلى رِجالِها اأن يحِلقوا سوالَِفُهْم َكُجزٍء  ببعِض الشُّ
من ُطقوِس عبادِة اآلَِهِتِهْم. )انظر اإرميا 26:9، 23:25، 32:49(

ُحوا اأجساَدكُْم  ُبوا َجوانَِب لِحاكُْم. 28ل� تَُجرِّ َول� تَُشذِّ
اأْجساِدكُْم.  َعَلى  َوشماً  َتَضُعوا  َول�  َميٍِّت،  َعَلى  ُحزناً 

اأنا اهلُل.
29»ل� تُِهِن اْبَنَتَك بِاأْن َتجَعَلها عاِهَرًة، لَِئّلا ُيصِبَح 

رِّ. أْرُض ِمَن الشَّ أْرِض زانِياً عاِهراً َفَتمَتِلُئ ال� َشعُب ال�
َمكانَِي  َواحَتِرُموا  راَحِتي،  يّاَم  اأ 30»احَفُظوا 

َس. اأنا اهلُل. الُمَقدَّ
نَِصيَحَة  َتطلُُبوا  َول�  الُوَسطاِء،  اإلَى  َتذَهُبوا  31»ل� 

ُسوا بِِهْم. اأنا إلَُهكُْم. اأصحاِب الجاِن َفَتَتَنجَّ
ْكِرْمُهْم  اأ  ، نِّ السِّ ِكباِر  َحْضَرِة  ِفي  32»ِقْف 

َواحَتِرْمُهْم. َهِب الُقضاَة. ب اأنا اهلُل.
33»ِحيَن َيُكوُن ُهناَك َغِريٌب َيِعيُش ِفي اأْرِضَك َفلا 

تُِسْئ ُمعاَمَلَتُه. 34الَغِريُب الَِّذي َيِعيُش َمَعُكْم َينَبِغي اأْن 
َيُكوَن َكواِحٍد ِمَن الُمواِطِنيَن. تُِحبُُّه َكَنفِسَك. لِ�أنَُّكْم 

اأنُْتْم اأيضاً كُنُتْم ُغَرباَء ِفي اأْرِض ِمْصَر. اأنا إلَُهكُْم.
35»ل� َينَبِغي اأْن َتظِلُموا ِفي الَقضاِء َول� ِفي ِقياِس 

اأْن َتُكوَن َمواِزيُنُكْم  يَِّة. 36َينَبِغي  َوالَكمِّ َوالَوزِن  الطُّوِل 
لِلُحُبوِب  ّياِت  َوالَكمِّ أوزاِن  ال� ِقياِس  ِفي  َصِحيَحًة 
وائِِل. اأنا إلَُهكُْم الَِّذي اأخَرَجُكْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر. َوالسَّ

اأنا  بِها.  َواْعَملُوا  َواأحكاِمي  َشرائِِعي  37»احَفُظوا 

اهلُل.«

َتحِذيراٌت ِبَشأِن ِعباَدِة األصنام

اإْسرائِيَل: 20  لَِبِني  2»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
الُغَرباِء  اأِو  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  واِحٍد  كُلُّ 
ُمولََك،  لَِه  لِلاإ اأول�ِدِه  ِمْن  ُم  ُيَقدِّ اإْسرائِيَل  ِفي  الّساِكِنيَن 
أْرِض اأْن َيقُتلُوُه بَِرجِمِه  َينَبِغي اأْن ُيقَتَل. َعَلى َشعِب ال�
َُّه  أن لِ� عِب،  الشَّ ِمَن  َوَساأعِزلُُه  3َفَساُأواِجُهُه  بِالِحجاَرِة. 
َس،  َس َمكانَِي الُمَقدَّ لَِه ُمولََك َفَنجَّ اأعَطى ِمْن اأول�ِدِه لِلاإ
َشعُب  َتجاَهَل  اإْن  4لَِكْن  الُمَقدََّس.  اْسِمي  ُيْكِرْم  َولَْم 
لَِه ُمولََك  أْرِض َذلَِك الرَُّجَل الَِّذي اأعَطى ِمْن اأول�ِدِه لِلاإ ال�
َفَلْم َيقُتلُوُه، 5َفَساُأواِجُه َذلَِك الرَُّجِل َوعائَِلِتِه َوَساأعِزلُُهْم 

ب 32:19 القضاة. حرفياً هي لفظ ال�سم »اإيلوهيم« لكن مبدوءاً 

على غير العادة بحرف التعريف. وقد تعني الكلمة هنا اهلل بصفته 
القاضي على الخليقة.
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َوَيِسيُروَن  َيُخونُونَِني  َوالَِّذيَن  ُجَل  الرَّ َذلَِك  َشعِبِهْم  ِمْن 
لَِه ُمولََك. َوراَء ال�إ

َوالُمَشعِوذاِت  لِلُوَسطاِء  َوالَتَجاأ  اأَحٌد  6»اإْن خانَِني 

عِب. أ أجِل النَِّصيَحِة، َفَساُأواِجُهُه َوَساأقَطُعُه ِمَن الشَّ لِ�
اأنا  ِّي  أن لِ� يِسيَن،  ِقدِّ َوكُونُوا  اأنُفَسُكْم  ُسوا  7»َكرِّ

إلَُهكُْم.

الَِّذي  اهلُل  اأنا  بِها.  َواعَملُوا  َشرائِِعي  8»احَفُظوا 

ُسُكْم. اُأَقدِّ
اأْن ُيعَدَم. َقْد  َفَينَبِغي  ُه  اُأمَّ اأْو  اأباُه  اأَحٌد  9»اإْن َشَتَم 

ُه، َفُهَو َمسُؤوٌل َعْن َموتِِه. َشَتَم اأباُه َواُأمَّ

ة ُعُقوباُت الَخطايا الِجنِسيَّ
َينَبِغي  نَُّه  َفاإ اآَخَر،  َرُجٍل  بَِزوَجِة  َرُجٌل  َزنَى  10»اإْن 

َرُجٌل  عاَشَر  11اإْن  َزنَيا.  الَلذيِن  َوالَمراأِة  الرَُّجِل  اإعداُم 
اإعداُم  َينَبِغي  أبِيِه.  لِ� العاَر  َجَلَب  َقْد  نَُّه  َفاإ اأبِيِه،  َزوَجَة 
الرَُّجِل َوالَمراأِة. ُهما َمسُؤول�ِن َعْن َموتِِهما. 12اإْن عاَشَر 
انِحرافاً  ارَتَكبا  َقِد  اإعداُمُهما.  َينَبِغي  نَُّه  َفاإ ِكنََّتُه،  َرُجٌل 
َعِظيماً. ُهما َمسُؤول�ِن َعْن َموتِِهما. 13اإْن عاَشَر َرُجٌل 
َعِملا  َقْد  ِكَليِهما  نَّ  َفاإ اْمراأًة،  ُيعاِشُر  َكما  اآَخَر  َرُجلاً 
اإعداُمُهما. ُهما َمسُؤول�ِن َعْن  َوَينَبِغي  َبِغيَضًة،  َخِطيًَّة 
َشرٌّ.  َفَهذا  َواُأمَّها،  اْمراأًة  َرُجٌل  َج  َتَزوَّ 14اإْن  َموتِِهما. 
عُب ُهَو َوالَمراأَتيِن بِالنّاِر َحتَّى الَموِت، لَِئّلا  لَِيْحِرْقُه الشَّ

رُّ ِفي َوَسِطُكْم. َيُكوَن َهذا الشَّ
15»الرَُّجُل الَِّذي ُيعاِشُر َحَيواناً َينَبِغي اإعداُمُه، َكما 

َينَبِغي اأْن َتقُتلُوا الَحيواَن. 16َواإْن عاَشَرِت اْمراأٌة َحيواناً، 
ُهما  َقتلُُهما.  َينَبِغي  َوالَحيواِن.  الَمراأِة  اإعداُم  َفَينَبِغي 

َمسُؤول�ِن َعْن َموتِِهما.
ِقيَقِة، اْبَنِة اأبِيِه اأِو  َج َرُجٌل بِاُأخِتِه َغْيِر الشَّ 17»اإْن َتَزوَّ

ِه، َفعاَشَرها َوعاَشَرْتُه، َفَهذا عاٌر. َينَبِغي َعزلُُهما  اْبَنِة اُأمِّ
ِمْن َشعِبِهما اأماَم عائَِلَتيِهما. َقْد عاَشَر اُأخَتُه، َفَينَبِغي اأْن 
ُيعاَقَب َعَلى َخِطيَِّتِه. 18اإْن عاَشَر َرُجٌل اْمراأًة ِفي َفتَرِة 
هِريَِّة َفَكَشَف َمصَدَر َدِمها، َوِهَي َكَشَفْت  َحيِضها الشَّ

َمصَدَر َدِمها، َفَينَبِغي اأْن ُيقَطعا ِمْن َشعِبِهما.

ميراَثه.  ويفقد  عائلته  ِمْن  ُينزع  عب.  الشَّ ِمَن  أقَطُعُه  أ 6:20 

)اأيضاً ِفي العدد 18(

َُّهما  أن َك اأْو اُأخَت اأبِيَك، لِ� 19»ل� تُعاِشْر اُأخَت اُأمِّ

َعَلى  ُيعاَقبا  اأْن  َينَبِغي  َهذا  َحَدَث  اإْن  ِمنَك.  َقِريَبتاِن 
نَُّه َيُكوُن َقْد  ِه، َفاإ َخِطيَِّتِهما. 20اإْن عاَشَر َرُجٌل َزوَجَة َعمِّ
ِه. َينَبِغي اأْن ُيعاَقبا َعَلى َخِطيَِّتِهما.  َجَلَب العاَر َعَلى َعمِّ
اأِخيِه،  َزوَجَة  َرُجٌل  عاَشَر  21اإْن  اأول�ٍد.  بِلا  َسَيُموتاِن 
بِلا  َسَيُموتاِن  أِخيِه.  لِ� العاَر  َجَلَب  َقْد  نَجاَسٌة.  َفَهِذِه 

اأول�ٍد.
بِها  َواْعَملُوا  َواأحكاِمي  َشرائِِعي  كُلَّ  22»اْحَفُظوا 

أْرُض الَِّتي اأقُوُدكُْم اإلَيها. 23ل� َتسلُُكوا  لَِئّلا َتَتَقيَّاأكُُم ال�
أْرِض  ال� ِمَن  َساأطُرُدُهْم  الَِّذيَن  ُأَمِم  ال� عاداِت  بَِحَسِب 
َفاأْبَغْضُتُهْم.  الَخطايا  َهِذِه  َعِملُوا  َُّهْم  أن لِ� اأماَمُكْم، 
َوَساُأعِطيها  اأْرَضُهْم،  َسَتمَتِلُكوَن  لَُكْم:  قُْلُت  24لَِكنِّي 

لَُكْم لَِتمَتِلُكوها، اأْرضاً َتِفيُض لََبناً َوَعَسلاً. اأنا إلَُهكُْم.
ُأَمِم ال�ُأخَرى. 25َفَينَبِغي اأْن  »َقْد َميَّزتُُكْم َعْن كُلِّ ال�
تَُميُِّزوا َبيَن الَحيواناِت َوالطُُّيوِر الطّاِهَرِة َوَغيِر الطّاِهَرِة. ل� 
ُسوا اأنُفَسُكْم بِاأْن َتاأكُلُوا َحيواناً اأْو َطيراً اأْو اأيَّ كائٍِن  تَُنجِّ
لَُكْم. 26كُونُوا  أْرِض َقِد اعَتَبرتُُه نَِجساً  َيزَحُف َعَلى ال�
كُلِّ  ِمْن  َميَّْزتُُكْم  َقْد  وٌس.  قُدُّ اهلُل  اأنا  ِّي  أن لِ� يِسيَن،  ِقدِّ

ُعوِب ال�ُأخَرى لَِتُكونُوا لِي. الشُّ
27»اأيُّ َرُجٍل، اأِو اْمراأٍة، ُيحاِوُل اْسِتْحضاَر اأْرواِح 

َيرُجُمُه  اإعداُمُه.  َينَبِغي  حِر،  بِالسِّ َيَتعاَمُل  اأْو  الَموَتى، 
َعْن  َمسُؤوٌل  ُهَو  الَموِت.  َحتَّى  بِالِحجاَرِة  عُب  الشَّ

َموتِِه.«

َشراِئٌع ِللَكَهَنة

اأبناِء 21  لِلَكَهَنِة،  »قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
أجِل  لِ� نَفَسُه  الكاِهُن  ِس  ُيَنجِّ ل�  هاُروَن: 
ِه  اُأمِّ ِمنُه:  ِجّداً  الَقِريِبيَن  أجِل  لِ� 2اإلّ�  اأقِربائِِه،  ِمْن  َميٍِّت 
َجِة  َواأبِيِه َواْبِنِه َواْبَنِتِه َواأِخيِه، 3َواُأخِتِه الَعذراِء َغيِر الُمَتَزوِّ
أجِلها.  َس لِ� ْج، ُيْسَمُح لِلكاِهِن بِاأْن َيَتَنجَّ َّها لَْم َتَتَزوَّ أن لِ�
ِصَلُة  لَُه  َميٍِّت  أجِل  لِ� َس  َيَتَنجَّ اأْن  لَُه  َيُجوُز  ل�  4لَِكْن 

نََسٍب بِِه.
5»ل� َيحِلِق الَكَهَنُة َشعَر ُرُؤوِسِهْم بَِشكٍل كاِمٍل، 

6َبْل  اأجساَدُهْم.  ُحوا  ُيَجرِّ َول�  لِحاُهْم،  اأطراَف  َول� 
أنَُهُم  لَِهِهْم، َول� ُيَدنُِّسوا اْسَم اإلَِهِهْم. لِ� ِسيَن ل�إ َيُكونُوا ُمَقدَّ
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ِسيَن. ُموَن َتقِدماِت اهلِل، َفَينَبِغي اأْن َيُكونُوا ُمَقدَّ ُيَقدِّ
ِج الَكَهَنُة ِمْن عاِهَرٍة اأْو نَِجَسٍة اأْو ُمَطلََّقٍة  7»ل� َيَتَزوَّ

لَِهِه. 8عاِملُوا الكاِهَن  ٌس ل�إ أنَّ الكاِهَن ُمَقدَّ ِمْن َزوِجها، لِ�
َيُكوُن  اإلَِهُكْم.  َتقِدَمَة  ُم  ُيَقدِّ َُّه  أن لِ� ٍس  ُمَقدَّ َكَشْخٍص 

ُسُكْم. وٌس َواُأقدِّ ِّي اأنا اهلُل قُدُّ أن ُمَقدَّساً بِالنِّسَبِة لَُكْم، لِ�
نَّها  َفاإ َزنَْت  بِاأْن  نَفَسها  اْبَنُة كاِهٍن  َسِت  نَجَّ 9»اإْن 

َتجَعُل اأباها نَِجساً. تُْحَرُق بِالنّاِر َحتَّى الَموِت.
10»اأّما َرئيُس الَكَهَنِة الَِّذي ُسِكَب َعَلى َراأِسِه َزيُت 

ِة،  الَمسَحِة، َوُعيَِّن لَِيرَتِدَي ثِياَب َرئِيِس الَكَهَنِة الخاصَّ
ْق ثِياَبُه ُحزناً. 11َول� َيقَتِرْب  َفلا َيْكِشْف َراأَسُه َول� ُيَمزِّ
الَميُِّت  لَْو كاَن  َس، َحتَّى  َيَتنّجَّ لَِئّلا  َميٍِّت،  ِمْن َجَسٍد 
َس  َس، َفلا ُيَنجِّ ُه. 12َول� َيتُرَك الَمكاَن الُمَقدَّ اأباُه اأْو اُأمَّ
َُّه ُمَكرٌَّس هلِل بَِزيِت َمسَحِة اإلَِهِه.  أن ِس لِ� َمكاَن اإلَِهِه الُمَقدَّ

اأنا اهلَل.
ْج َرئِيُس الَكَهَنِة َعذراَء. 14َفلا َيُجوُز اأْن  13»لَِيَتَزوَّ

ُج  َيَتَزوَّ نَِجَسٍة. ل�  اأْو زانَِيٍة  ُمَطلََّقٍة  اأْو  اأرَمَلٍة  َج ِمْن  َيَتَزوَّ
َس اأول�َدُه َوَسَط  اإلّ� ِمْن َعذراَء ِمْن َشعِبِه، 15لَِئّلا ُيَنجِّ

ْسُتُه.« ِّي اأنا اهلَل َقْد َقدَّ أن َشعِبِه، لِ�
كاَن  اإْن  لِهاُروَن:  17»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  16َوقاَل 

 ، َرُجٌل ِمْن نَسِلَك ِفي كُلِّ اأجيالِِه لََديِه َعيٌب َجَسِديٌّ
َم َتقِدماِت اهلِل.  َفلا ُيمِكُنُه اأْن َيقَتِرَب ِمَن الَمذَبِح لُِيَقدِّ
َعيٌب  ِفيِه  َرُجٌل  الَمذَبِح  اإلَى  َيقَتِرَب  اأْن  َينَبِغي  18َفلا 

اأِو  الَوجِه  ُه  ُمَشوَّ َول�  اأعَرُج  َول�  اأعَمى  ل�   ، َجَسِديٌّ
20َول�  الرِّجِل،  اأِو  الَيِد  َمْكُسوُر  َرُجٌل  19َول�  الَجَسِد، 
َول�  َعيَنيِه،  ِفي  َعيٌب  لََديِه  َمْن  َول�  َقَزٌم  َول�  اأحَدُب 

اأْجَرُب َول� اأْبَرُص َول� َمْسُحوُق الُخَصى.
21»كُلُّ َرُجٍل ِمْن نَسِل هاُروَن ِفيِه َعيٌب، ل� ُيمِكُنُه 

َم َتقِدماِت اهلِل َوِفيِه َعيٌب،  ال�قِتراُب ِمَن الَمذَبِح لُِيَقدِّ
ْم َتقِدماِت اإلَِهِه. 22لَِكْن ُيمِكُنُه اأْن َياأكَُل ِمْن  َفلا ُيَقدِّ
َوَطعاِم  ِس  الُمَقدَّ الطَّعاِم  لَِهِه:  ل�إ ِم  الُمّقدَّ الطَّعاِم  َجِميِع 
الِحجاِب  َخلَف  ُخوُل  الدُّ ُيمِكُنُه  ل�  23لَِكْن  الَكَهَنِة. 
أنَّ ِفيِه َعيباً. َفلا َينَبِغي اأْن  اأْو ال�قِتراُب ِمَن الَمذَبِح، لِ�

ُسُكْم.« ِّي اأنا اهلَل َساُأَقدِّ أن َسَة، لِ� َس اأماِكِني الُمَقدَّ ُيَنجِّ
ُأُموَر لِهاُروَن َواأْبنائِِه َوكُلِّ  24َفقاَل ُموَسى كُلَّ َهِذِه ال�

عِب. الشَّ

قِدمات َقداَسُة التَّ

َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل لَُه: 2»َكلِّْم هاُروَن 22 
اسِتخداَم  َيَتَجنَُّبوا  اأْن  لَُهْم  َوقُْل  َونَسَلُه 
عُب لِي َوحِدي. َفُهْم بَِهذا  ُسها الشَّ التَّقِدماِت الَِّتي ُيَكرِّ
آَن َفصاِعداً،  ُيَدنُِّسوَن اْسِمي، اأنا يهوه. 3قُْل لَُهْم: ِمَن ال�
َسِة الَِّتي  َمْن َيقَتِرُب ِمْن اأول�ِدكُْم اإلَى التَّقِدماِت الُمَقدَّ
ُسها َبُنو اإْسرائِيَل هلِل َوحَدُه، َفُهَو نَِجٌس. َينَبِغي اأْن  ُيَكرِّ

ُيعَزَل ِمْن َمحَضِري، أ اأنا اهلَل.
4»ل� ُيْسَمُح ل�أيِّ َرُجٍل ِمْن نَسِل هاُروَن لََديِه َبَرٌص 

ِس اإلَى  اأْو اإفراٌز ِمْن َجَسِدِه، اأْن َياأكَُل ِمَن الطَّعاِم الُمَقدَّ
َس  َتَنجَّ اأْو َشيئاً  اأْن ُيصِبَح طاِهراً. َفَمْن لََمَس َشْخصاً 
اأفَرَز سائِلاً  لََمَس َرُجلاً  اأْو  َميِّتاً،  لَمِسِه َجَسداً  بَِسَبِب 
َشخصاً  اأْو  نَِجساً،  زاِحفاً  َحيواناً  لََمَس  5اأْو  َمَنِويّاً، 
الَِّذي  خُص  نَِجساً، َمهما كاَن َسَبُب نَجاَسِتِه، 6َفالشَّ
َيلِمُس َيُكوُن نَِجساً اإلَى الَمساِء. ل� ُيمِكُنُه اأْن َياأكَُل ِمَن 
ِس اإلّ� َبعَد اأْن َيغِسَل َجَسَدُه بِماٍء. 7َوِحيَن  الطَّعاِم الُمَقدَّ
مُس َيُكوُن طاِهراً. َبعَد َذلَِك ُيمِكُنُه اأْن َياأكَُل  َتغُرُب الشَّ

َُّه َطعاُمُه. أن ِس لِ� ِمَن الطَّعاِم الُمَقدَّ
8»ل� َينَبِغي اأْن َياأكَُل الكاِهُن َحيواناً ماَت َوْحَدُه اأْو 

ُس بِِه. اأنا اهلُل. َُّه َيَتَنجَّ أن ، ل� َقُه َحيواٌن َبرِّيٌّ َمزَّ
ياأَثُموا  لَِئّلا  َشعائِِري،  َعَلى  الَكَهَنُة  9»لُِيحاِفِظ 

َتعالِيِمي.  َدنَُّسوا  َُّهْم  أن لِ� ِس  الُمَقدَّ الَمكاِن  ِفي  َوَيُموتوا 
َسُكْم. اأنا اهلَل اُأَقدَّ

الطَّعاِم  ِمَن  َياأكَُل  باأْن  لَِغريٍب  ُيْسَمُح  10»ل� 

ِس، َول� َضْيُف الكاِهِن َول� اأِجيٌر ِعْنَدُه. 11لَِكْن  الُمَقدَّ
َبيِتِه،  ِفي  َعبٌد  ُولَِد  اأْو  بِمالِِه،  َعبداً  كاِهٌن  اشَتَرى  اإِن 
12اإْن  ِس.  الُمَقدَّ الطَّعاِم  ِمَن  َياأكُلا  بِاأْن  لَُهما  ُيسَمُح 
َجِت اْبَنُة الكاِهِن َرُجلاً ِمْن خاِرِج العائَِلِة الَكهُنوتِيَِّة،  َتَزوَّ
َسِة.  الُمَقدَّ التَّقِدماِت  ِمَن  َتاأكَُل  اأْن  بِاإمكانِها  َيُعوُد  ل� 
َلِت اْبَنُة الكاِهِن اأْو َتَطلََّقْت، َول� اأول�َد لَها،  ْن َتَرمَّ 13َفاإ

َوعاَدْت اإلَى َبيِت اأبِيها، َكما ِفي اأيّاِم َشبابِها، َفُيمِكُنها 
أَحٍد  اأْن َتاأكَُل ِمْن َطعاِم اأبِيها. لَِكْن ل� ُيْسَمُح بَِذلَِك لِ�

ِمْن خاِرِج العائَِلِة الَكهُنوتِيَِّة.

أ 3:22 ُيعَزل من محضري. ُيمَنُع ِمْن ُدخوِل الهيكل.
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َسِة بَِغيِر  ْن اأَكَل َشخٌص ِمَن التَّقِدماِت الُمَقدَّ 14»فاإ

اأَكَلها،  الَِّتي  يَِّة  الَكمِّ ُخْمَس  ُيِضيَف  اأْن  َينَبِغي  َقصٍد، 
ها لِلكاِهِن َتعِويضاً َعِن الطَّعاِم الُمَقدَِّس. َوَيُردَّ

15»َعَلى الَكَهَنِة اأْن ل� يسَمُحوا بَِتْدنيِس َتْقِدماِت 

َيسَتِحقُّ  عَب َذنباً  لُوا الشَّ َبِني اإْسرائِيَل هلِل. 16َفلا ُيَحمِّ
َسِة.  الُعُقوَبَة، بِاأْن َيْسَمُحوا لَُهْم بِاأكِل َتقِدماتِِهِم الُمَقدَّ

ُسُهْم.« ِّي اأنا اهلُل اأَقدِّ أن لِ�
17َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 18»قُْل لِهاُروَن َواأْبنائِِه َوكُلِّ 

ُم اأيُّ اإنساٍن ِمْن َبيِت اإْسرائِيَل،  َبِني اإْسرائِيَل: ِحيَن ُيَقدِّ
يفاِء نَْذٍر اأْو  اأْو اأيُّ اأْجَنِبيٍّ ُمقْيٍم ِفي اإْسرائِيَل، َذبيَحًة ل�إ
َكَتقِدَمٍة اخِتياِريٍَّة هلِل، 19َفَينَبِغي اأْن َتُكوَن َذَكراً ل� َعيَب 
ُموا َحيواناً ِفيِه  ِفيِه ِمَن الَبَقِر اأِو الَغَنِم اأِو الماِعِز. 20ل� تَُقدِّ

َُّه لَْن َيُكوَن َمقُبول�ً ِمنُكْم. أن َعيٌب لِ�
َذبِيَحَة  الَغَنِم  اأِو  الَبَقِر  ِمَن  َرُجٌل  ُم  ُيَقدِّ 21»ِحيَن 

لَِنْذٍر اأْو َكَتقِدَمٍة اخِتياِريٍَّة، َينَبِغي اأْن  َسلامٍ أ هلِل اإتماماً 
ُموا َحيواناً  تَُقدِّ لَِتُكوَن َمقُبولًَة. 22َفلا  َتُكوَن بِلا َعيٍب 
هاً اأْو ذا ُبثُوٍر اأْو اأْجَرَب اأْو اأْبَرَص.  اأعَمى اأْو اأعَرَج اأْو ُمَشوَّ
اإْحَدى  ِفيِه  َحيواناً  هلِل  َتقِدَمٍة  الَمذَبِح  َعَلى  ُموا  تَُقدِّ ل� 

َهِذِه الُعُيوِب.
اأْو  َقَزماً  َحَملاً  اأْو  َثوراً  ُموا  تَُقدِّ اأْن  23»ُيمِكُنُكْم 

هاً َكَتقِدَمٍة اخِتياِريٍَّة، لَِكنَُّه ل� َيُكوُن َمقُبول�ً َكَنْذٍر.  ُمَشوَّ
ُموا هلِل َحيواناً ِخصَيُتُه َمرُضوَضٌة اأْو َمسُحوَقٌة  24ل� تَُقدِّ

اأْو َمقُطوَعٌة. ل� َينَبِغي َعَمُل َهذا ِفي اأْرِضُكْم. 25َول� 
ُموها  َوتَُقدِّ َغِريٍب  ِمْن  الَحيواناِت  َهِذِه  ِمثَل  َتاأُخُذوا 
تُقَبَل  َفَلْن  َعيٌب،  َوِفيها  َهٌة  ُمَشوَّ َّها  أن لِ� لَِهُكْم،  ل�إ

ِمنُكْم.«
َغَنٌم  اأْو  َبَقٌر  ُيولَُد  27»ِحيَن  لُِموَسى:  اهلُل  26َوقاَل 

ِه لَِسبَعِة اأيّاٍم، َوِمَن الَيوِم  اأْو ماِعٌز، َيبَقى الُمولُوُد َمَع اُأمِّ
الثّاِمِن َفصاِعداً َيُكوُن َمقُبول�ً َكَتقِدَمٍة هلِل.

28»ل� َتذَبُحوا َبَقَرًة اأْو نَعَجًة َواْبَنها ِفي ذاِت الَيوِم.

اذَبُحوها  هلِل،  ُشكٍر  َذبِيَحَة  ُموَن  تَُقدِّ 29»َوِحيَن 

بَِطِريَقٍة َمقُبولٍَة. 30َينَبِغي اأْن تُؤَكَل ِفي َذلَِك الَيوِم َواأْن 
باِح. اأنا اهلُل. ل� ُيْتَرَك َشيٌء ِمنها َحتَّى الصَّ

بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  أ 21:22 ذبيحة سالم. مَن الذَّ

باأن ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.

31»َفَهَكذا تُطيُعوَن َوصاياَي َوَتْعَملُوَن بِها. اأنا اهلُل. 

اإْسرائِيَل  َبُنو  لَِيَتَذكَّْر  وِس.  الُقدُّ اْسِمَي  ُسوَن  تَُنجِّ 32َول� 

ُسُكْم. 33اأخَرْجُتُكْم ِمْن  وٌس. اأنا اهلُل الَِّذي اُأَقدِّ اأنِّي قُدُّ
أكُوَن اإلََهُكْم. اأنا اهلُل.« اأْرِض ِمصَر لِ�

أعياُد اهلل

اإْسرائِيَل: 23  لَِبِني  2»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
ْدُت َمواِعيَدها،  َهِذِه ِهَي اأعياُد اهلِل الَِّتي َحدَّ

ٍة. فاأعِلُنوها َكُمناَسباٍت خاصَّ

بت َيوُم السَّ
3»َتعَملُوَن ِفي ِستَِّة اأيّاٍم، لَِكنَّ الَيوَم الّسابَِع َيُكوُن 

َسًة، َفلا َتعَملُوا ِفيِه. اإنَُّه  َيوَم راَحٍة، َسْبتاً، ُمناَسَبًة ُمَقدَّ
َسبٌت هلِل ِفي كُلِّ اأماِكِن ُسكناكُْم.

الِفصح
َسُة  ِة، الَمواِسُم الُمَقدَّ 4»َهِذِه ِهَي اأعياُد اهلِل الخاصَّ

الَِّتي تُعِلُنوها ِفي اأوقاتِها الُمَعيََّنِة. 5ِفي الَيوِم الّرابَِع َعَشَر 
َبْعَد  الِفصِح ج هلِل  َذبيَحَة  ُموَن  تَُقدِّ ِل ب  أوَّ ال� هِر  ِمَن الشَّ

الُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل الَظلاِم.

ِعيُد الُخبِز َغيِر الُمخَتِمر
نَْفِسِه،  هِر  الشَّ ِمَن  َعَشَر  الخاِمَس  الَيوِم  6»َوِفي 

ِة َسبَعِة اأيّاٍم،  َيْبداُأ ِعيُد الُخبِز َغيِر الُمخَتِمرِ د هلِل. َولُِمدَّ
ِل، َيُكوُن لَُكُم  أوَّ َتاأكُلُوَن َخْبزاً َغيَر ُمْخَتِمٍر. 7ِفي الَيوِم ال�
َذلَِك  ِفي  اأْعمالُِكْم  َجِميَع  َوَتْتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ اجِتماٌع 
َوِفي  اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  هلِل  تَُحَرُق  بَِتقِدماٍت  8َتاأتُوَن  الَيْوِم. 

ب 5:23 الشهر األول. شهر اأبيب اأْو نيسان.

اإسرائيل  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  اأي  فصح.  ج 5:23 

من العبوديَِّة في مصر. يحتفل به اليهوُد في الربيع ويتناولون ذبيحًة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خاصَّ

المسيح وقيامته. انظر 1 كورنثوس 7:5.
اأو »عيد الفطير.« وهو  د 6:23 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. 

اليوم الَّذي يلي عيد الفصِح مباشرًة، وامتزج به مع مرور الوقت. 
ياأكل فيه اليهود خبزاً بلا خميرة واأعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
السريع من مصر. انظر تثنية 1:16–3. ويشير في العهد الجديد اإلى 

خلاص. )انظر 1 كورنثوس 8:5( الطَّهارة والنَّقاء وال�إ
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َوَتْتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ َيُكوُن ُهناَك اجِتماٌع  الّسابِِع،  الَيوِم 
َجِميَع اأْعمالُِكْم ِفي َذلَِك الَيْوِم.«

ِل الَحصاد ِعيُد أوَّ
ِحيَن  اإْسرائِيَل:  لَِبِني  10»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  9َوقاَل 

َوَتحُصُدوَن  لَُكْم  َساُأعِطيها  الَِّتي  أْرَض  ال� َتدُخلُوَن 
اإلَى  َحِصيِدكُْم  ِمْن  ُحزَمٍة  َل  اأوَّ اأْحِضُروا  َمحاِصيَلها، 
ُم الكاِهُن الُحزَمَة ِفي َحْضَرِة اهلِل لُِتقَبَل  الكاِهِن. 11ُيَقدِّ

بَت. ُمها ِفي الَيوِم الَِّذي َيِلي السَّ ِمنُكْم. ُيَقدِّ
ُموا  َقدِّ الُحزَمَة،  ِفيِه  ُموَن  تَُقدِّ الَِّذي  الَيوِم  12»َوفي 

هلِل.  َذبيَحًة صاِعَدةً أ  ِفيِه  َعيَب  ل�  َسَنٌة  ُعْمُرُه  َحَملاً 
ةِ ب  ُموا َتقِدَمَة َطِحيٍن َمَع الَحَمِل: ُعْشَريِن الُقفَّ 13َوَقدِّ

ًة بِالنّاِر َكرائَِحٍة  ِمَن الطَِّحيِن َممُزوجاً بِالزَّيِت، تِْقِدَمًة ُمَعدَّ
ُيَسرُّ بِها اهلُل. َوَتسُكُبوَن َتقِدَمًة ِمَن النَّبيِذ بِِمقداِر ِوعاءٍ ج 
واِحٍد. 14ل� َتاأكُلُوا ِمَن الَقمِح الَجِديِد – ل� َفِريكاً َول� 
اإلَى  التَّقِدَمِة  بَِهِذِه  ِفيِه  َتاأتُوَن  الَِّذي  الَيوِم  ُخبزاً – اإلَى 
ِجيٍل  َبْعَد  ِجيلاً  ِريَعُة  الشَّ َهِذِه  لَُكْم  َسَتُكوُن  اإلَِهُكْم. 

َحيثُما َتسُكُنوَن.

ِعيُد الَخمِسين
15»احِسُبوا َسبَعَة اأسابِيَع كاِمَلًة، ِمْن الَيوِم التّالِي 

ُرِفَعْت ِفي  الَِّتي  التَّقِدَمِة  اأحَضْرتُْم ُحزَمَة  بِت ِحْيَن  لِلسَّ
اإلَى الَيوِم الَِّذي  َحضَرِة اهلِل. 16احِسُبوا َخمِسيَن َيوماً 
ُموا َتقِدَمًة َجِديَدًة هلِل. 17اأْحِضُروا ِمْن  بَت، َوَقدِّ َيِلي السَّ
ُبُيوتُِكْم َرِغيَفيِّ ُخبٍز َتقِدَمًة َمرفُوَعًة هلِل. ُيْصَنُع الرَِّغيفاِن 
ٍة ِمْن َطِحيٍن َجيٍِّد، َوُيخَبزاِن َمَع َخِميَرٍة.  ِمْن ُعْشَري قُفَّ
الَحصاِد.  ِل  اأوَّ باكُوَرِة  ِمْن  هلِل  َتقِدَمُتُكْم  ِهَي  َهِذِه 
ُموا َمَع الُخبِز َسبَعَة ِحملاٍن ُذكُوٍر ُعْمُر الواِحِد  18َوَقدِّ

لَِتُكوَن  َعيٍب.  بِلا  َجِميُعها  َوَكْبَشيِن،  َوِعجلاً،  َسَنٌة، 

ُم ل�سترضاء  أ 12:23 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ة. حرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجافِّة  ب 13:23 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً. )اأيضاً في العدد 17(
ج 13:23 وعاء. حرفياً »ِهين.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل السائِلِة 

تعادُل نَحَو َثلاَثِة لِتراٍت َوثمانَِيِة اأعشاِر اللّتر.

ِكيِب،  َذبيَحًة صاِعَدًة هلِل َمَع َتقِدَمِة الطَِّحيِن َوَمَع السَّ
ُموا  ًة بِالنّاِر َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. 19ثُمَّ َقدِّ تِْقِدَمًة ُمَعدَّ
َتيساً َذَكراً َذبيَحَة َخِطيٍَّة، د َوَحَمَليِن ُعْمُر الواِحِد َسَنٌة، 

ُم َذبِيَحَة َسلاٍم. ه تَُقدَّ
ِمْن  الَِّذي  الُخبِز  َمَع  الَحَمَليِن  الكاِهُن  20»َيرَفُع 

َتُكوُن  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َتقِدَمًة  الَحصاِد  ِل  اأوَّ باكُوَرِة 
َسًة هلِل َوتُعَطى لِلكاِهِن. 21ِفي َذلَِك الَيوِم  التَّقِدَمُة ُمَقدَّ
ٍس. َوَتْتُركُوَن َجِميَع  نَْفِسِه، تُعِلُنوَن انِْعقاَد اجِتماٍع ُمَقدَّ
ِريَعُة ِفي  اأْعمالُِكْم ِفي َذلَِك الَيْوِم. َسَتُكوُن لَُكْم َهِذِه الشَّ

َجِميِع اأجيالُِكْم َحيثُما َتسُكُنوَن.
22»ِحيَن َتحُصُدوَن اأْرَضُكْم، ل� َتحُصُدوا اأطراَفها، 

َبْل  َسَقَط،  اأْو  ى  َتَبقَّ ما  لَِجْمِع  الَحقِل  اإلَى  َتُعوُدوا  َول� 
َتتُركُوُه لِلُفَقراِء َوالُغَرباِء. اأنا إلَُهكُْم.«

ِعيُد األبواق
23َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 24»قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل: َيُكوُن 

هِر الّسابِِع َيوَم راَحٍة لَُكْم. َتنُفُخوَن  ُل ِمَن الشَّ أوَّ الَيوُم ال�
25ل�  ِس.  الُمَقدَّ بِال�حِتفاِل  النّاَس  لُِتَذكُِّروا  الُبوِق  ِفي 
ُموا َتقِدماٍت  َقدِّ َبْل  الَيوِم،  َذلَِك  بِاأيِّ َعَمٍل ِفي  َتُقوُموا 

هلِل.«

َيوُم الَكّفاَرة
الَكّفاَرِة  َيوُم  27»َسَيُكوُن  لُِموَسى:  اهلُل  26َوقاَل 

ُمناَسَبًة  َسَيُكوُن  الّسابِِع.  هِر  الشَّ ِمَن  العاِشِر  الَيوِم  ِفي 
ًة لَُكْم. َتَتَذلَّلُوَن بِالَصوِم ِفي َهذا الَيوِم َوتُحِضُروَن  خاصَّ
َتقِدماٍت هلِل. 28اْتُركُوا َجِميَع اأْعمالُِكْم ِفي َهذا الَيوِم 

َُّه َيوُم الَكّفاَرِة، لِلتَّْكِفيِر َعْنُكْم ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم. أن لِ�
ِمَن  ُيقَطُع  الَيوِم،  َهذا  ِفي  َيُصْم  لَْم  29»َفَمْن 

الَيوِم،  َهذا  ِفي  َعَملاً  اأَحٌد  َعِمَل  30َواإْن  عِب. و  الشَّ

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  د 19:23 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  ه 19:23 ذبيحة سالم. مَن الذَّ

باأن ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.
عب. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه. و 29:23 ُيقطع من الشَّ
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َهذا  ِفي  اأْعمالُِكْم  َجِميَع  31اْتُركُوا  عِب.  الشَّ ِمَن  ُيباُد 
ِجيٍل  َبْعَد  ِجيلاً  ِريَعُة  الشَّ َهِذِه  لَُكْم  َسَتُكوُن  الَيوِم. 
َتَتَذلَّلُوَن  لَُكْم،  َيوَم راَحٍة  َحيثُما َتسُكُنوَن. 32َسَيُكوُن 
هِر َوَحتَّى  ِفيِه بِالَصوِم. ِمْن َمساِء الَيوِم التّاِسِع ِفي الشَّ

َمساِء الَيوِم التّالِي.« أ

قاِئف ِعيُد السَّ
اإْسرائِيَل:  لَِبِني  34»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  33َوقاَل 

ِعيُد  َيبَداُأ  الّسابِِع  هِر  الشَّ ِمَن  َعَشَر  الخاِمَس  الَيوِم  ِفي 
هلِل. 35َيُكوُن  اإكراماً  اأيّاٍم  َسبَعَة  َوَيْسَتِمرُّ  قائِِف، ب  السَّ
َجِميَع  ِفيِه  َتْتُركُوَن  ساً،  ُمَقدَّ اجِتماعاً  ُل  أوَّ ال� الَيوُم 
اأْعمالُِكْم. 36تُْحِضُروَن َتقِدماٍت هلِل لَِسبَعِة اأيّاٍم. َوِفي 
الَيوِم الثّاِمِن، َتْعِقُدوَن اجِتماعاً ُمَقدَّساً، َوتُحِضُروَن ِفيِه 
َمِهيباً،  عاً  َتَجمُّ َذلَِك  َيُكوُن  هلِل.  بِالنّاِر  ًة  ُمَعدَّ َتقِدماٍت 

َوَتْتُركُوَن َجِميَع اأْعمالُِكْم ِفي َذلَِك الَيْوِم.
ُمناَسباٍت  تُعِلُنونَها  الَِّتي  اهلِل  اأعياُد  ِهَي  37»َهِذِه 

َسًة، لَِتقِديِم َتقِدماٍت هلِل: َذبائَِح صاِعَدٍة َوَتقِدماِت  ُمَقدَّ
َيوِمها  ِفي  ِمنها  واِحَدٍة  كُلُّ  َوَسِكيباً،  َوَذبائَِح  َطِحيٍن 
الُمناِسِب. 38تُقاُم َهِذِه ال�أعياُد َعدا ُسُبوِت اهلِل، َوَعدا 
الَِّتي  ضاِفّيِة  ال�إ ال�خِتياِريَِّة  َوالتَّقِدماِت  النُُّذوِر  َتقِدماِت 

ُمونَها هلِل. تَُقدِّ
الّسابِِع،  هِر  الشَّ ِمَن  َعَشَر  الخاِمَس  الَيوِم  39»ِفي 

أْرِض َوَغّلاتِها،  اأْن َتُكونُوا َقْد َجَمعُتْم َحِصيَد ال� َوَبعَد 
َوالثّاِمُن  ُل  أوَّ ال� َوالَيوُم  اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  هلِل  بِِعيٍد  َتحَتِفلُوَن 
ِل،  أوَّ ال� الَيوِم  40ِفي  يِن.  راَحٍة خاصَّ َيوَمي  َسَيُكوناِن 
َتاأُخُذوَن ِمْن َثَمِر اأشجاِركُُم الَجيِِّد، َوُسُعفاً ِمْن اأشجاِر 
فصاِف  النَِّخيِل، َواأغصاناً ِمْن اأشجاٍر ُموِرَقٍة، َوِمَن الصَّ
الَِّذي بِجانِِب الَجداِوِل، َوَتحَتِفلُوَن ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم 
َنِة.  َسبَعَة اأيّاٍم. 41احَتِفلُوا بِِه ِعيداً هلِل لَِسبَعِة اأيّاٍم ِفي السَّ

أ 32:23 من مساء . . . اليوم التالي. يبداأ اليوم في التقويم 

اليهودي عند الُغُروب.
ب 34:23 عيُد السقاِئف. اأسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة 

ُمتذكِّريَن كيف  فيها  ويعيشون  َخَشبّيًة  فيه سقائَِف  الَيهوُد  يصنع 
يَّة اأيَّام موَسى. )اأيضاً ِفي َبقّيِة  جال بنو اإسرائيل اأربعين سنًة في البرِّ

هذا الفصل(

َحيثُما  ِجيٍل  َبْعَد  ِجيلاً  ِريَعُة  الشَّ َهِذِه  لَُكْم  َسَتُكوُن 
َتسُكُنوَن، َتحَتِفلُوَن بِِه ِفي الَيوِم الّسابِِع. 42َسَتسُكُنوَن 
ِفي َسقائَِف ُمَؤقََّتٍة لَِسبَعِة اأيّاٍم. َسُيِقيُم كُلُّ ُمواِطٍن ِفي 
اإْسرائِيَل ِفي َسقائَِف ُمَؤقََّتٍة، 43لَِيعِرَف اأحفاُدكُْم اأنِّي اأنا 
اأسَكنُت َبِني اإْسرائِيَل ِفي َسقائَِف ُمَؤقََّتٍة ِحيَن اأخَرجُتُهْم 

ِمْن اأْرِض ِمصَر. اأنا إلَُهكُْم.«
44َفاأخَبَر ُموَسى َبِني اإْسرائِيَل بُِكلِّ اأعياِد اهلِل.

الَمناَرُة َوُخبُز َحضَرِة اهلل

اإْسرائِيَل 24  َبِني  2»ُمْر  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
أجِل  لِ� نَِقّياً  َزيُتوٍن  َزيَت  لََك  بِاأْن ُيحِضُروا 
ُيَرتَِّبها  اأْن  الَمناَرِة، لَِتبَقى ُمضاَءًة دائِماً. 3َعَلى هاُروَن 
ِفي  هاَدةِ ج  الشَّ ُصنُدوِق  اأماَم  الُمَعلََّقِة  تاَرِة  السِّ خاِرَج 
باِح ِفي َحْضَرِة  َخيَمِة ال�ْجِتماِع، ِمَن الَمساِء َوَحتَّى الصَّ
ِريَعُة لُِكلِّ اأجيالُِكْم.  اهلِل بِانِتظاٍم َوبَِشكٍل دائٍِم. َهِذِه الشَّ

ُرَج َعَلى الَمناَرِة الطّاِهَرِة ِفي َحْضَرِة  4َوُيَرتُِّب هاُروَن السُّ

اهلِل لَِتشَتِعَل بَِشكٍل دائٍِم َوُمسَتِمرٍّ.

َجيِّداً َواخِبْز ِمنُه اثَني َعَشَر َرِغيفاً.  5»ُخْذ َطِحيناً 

أْرِغَفَة  ةِ د َطحْيٍن. 6َضِع ال� ُيْصَنُع الرَِّغيُف ِمْن ُعْشَري قُفَّ
يِن. َضْع ِفي كُلِّ َصفٍّ ِستََّة اأرِغَفٍة َعَلى المائَِدِة  ِفي َصفَّ
كُلِّ َصفٍّ  َعَلى  نَِقّياً  َبُخوراً  7َوَضْع  الطّاِهَرِة.  َهِبيَِّة  الذَّ
بِالنّاِر  ًة  َمَعدَّ َوَتقِدَمًة  َرمزاً  لَِيُكوَن  الُخبِز،  ًصُفوِف  ِمْن 
أرِغَفِة ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي كُلِّ َيوِم  هلِل. 8َينَبِغي َترتِيُب ال�

 . َسبٍت دائِماً ِمْن اأجِل َبِني اإْسرائِيَل لَِعهٍد دائٍِم ُمسَتِمرٍّ
َوَسَياأكُلُونَُه ِفي َمكاٍن  َواأْبنائِِه،  لِهاُروَن  الُخبُز  9َسَيُكوُن 

ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل،  َُّه لَُهْم نَِصيٌب ُمَخصَّ أن ٍس، لِ� ُمَقدَّ
أَبِد.« نَِصيٌب ِمْن َتقِدماِت اهلِل، َمْقُسوٌم لََهْم اإلَى ال�

إهاَنُة اهلل
10َوَخَرَج شابٌّ اْبُن اْمراأٍة ِمْن َبِني اإْسرائِيَل، َوكاَن 

اإْسرائِيَل. َوَتشاَجَر  َيِعِيُش َوَسَط َبِني  ِمصِريّاً  اأبوُه َرُجلاً 

هاَدة. حرفياً: »اأماَم الّشهاَدة.« ج 3:24 أماَم ُصنُدوِق الشَّ

ة. حرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجافِّة  د 5:24 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.
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11َواأهاَن  اإْسرائِيَل.  َبِني  ِمْن  َرُجٍل  َمَع  ْسرائِيِليَِّة  ال�إ اْبُن 
ْسرائِيِليَِّة اْسَم يهوه أ َونََطَق بِاللَّعَنِة َعَليِه! َفاأحَضَرُه  اْبُن ال�إ
ِه َشلُوِمَيَة بِنَت ِدْبِري  عُب اإلَى ُموَسى. َوكاَن اْسُم اُأمِّ الشَّ
ِمْن َقِبيَلِة داَن. 12َوَوَضُعوُه َتحَت الِحراَسِة َحتَّى ُيعِلَن 

اهلُل ما َينَبِغي َعَملُُه لَُه.

نََطَق  الَِّذي  الرَُّجَل  13َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 14»َخِذ 

، اإلَى خاِرِج الُمَخيَِّم. َولََيَضْع َجِميُع الَِّذيَن  بَِلعَنٍة َعَليَّ
َرْجماً  عُب  الشَّ َيْقُتلُُه  ثُمَّ  َراأِسِه.  َعَلى  اأيِدَيُهْم  َسِمُعوُه 
بِالِحجاَرِة. 15ثُمَّ قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل: اإْن نََطَق اأَحٌد بَِلعَنٍة 
َعَلى اهلِل، َينَبِغي اأْن ُيعاَقَب َعَلى َخِطيَِّتِه. 16َواإْن اأهاَن 
عُب َرْجماً  اأَحٌد اْسَم يهوه، َينَبِغي اأْن ُيقَتَل. َيْقُتلُُه الشَّ
بِالِحجاَرِة. الَغِريُب اأِو الُمواِطُن الَِّذي ُيِهيُن اْسَم يهوه 

َينَبِغي اأْن ُيقَتَل.
َفَينَبِغي اأْن ُيقَتَل. 18َوَمْن  17»اإذا َقَتَل اأَحٌد اإنساناً 

َض َعنُه  َيقُتُل َحيواناً َيملُُكُه َشخٌص اآَخُر َينَبِغي اأْن ُيَعوِّ
بِِمثِلِه. 19اإْن اآَذى َشخٌص جاَرُه، َفَمهما كاَن ما َفَعَلُه 
. َمْن  ُيفَعُل بِِه: 20َكسٌر بَِكسٍر، َوَعيٌن بَِعيٍن، َوِسنٌّ بِِسنٍّ
ُيؤِذي َينَبِغي اأْن ُيؤَذى بِِمثِل اأِذيَِّتِه. 21َوَمْن َيقُتُل َحيواناً 
َشِريَعٌة  22َهِذِه  ُيقَتُل.  اإنساناً  َيقُتُل  َوَمْن  َعنُه.  ُض  ُيَعوِّ

واِحَدٌة لَِجِميِعُكْم، لِلَغِريِب َولِلُمواِطِن، اأنا إلَُهكُْم.«
23ثُمَّ َكلََّم ُموَسى َبِني اإْسرائِيَل، َفاأَخُذوا الرَُّجَل الَِّذي 

َف اإلَى خاِرِج الُمَخيَِّم، َوَقَتلُوُه بَِرجِمِه بِالِحجاَرِة.  َجدَّ
َوبَِهذا َعِمَل َبُنو اإْسرائِيَل َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.

َنُة الّساِبَعة السَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى َعَلى َجَبِل ِسيناَء: 2»قُْل 25 
أْرَض الَِّتي  لَِبِني اإْسرائِيَل: ِحيَن َتدُخلُوَن ال�
كُلِّ  ِفي  راَعِة  الزِّ مَن  أْرَض  ال� اأِريُحوا  لَُكْم،  َساُأعِطيها 
اأْن  ُيمِكُنَك  َسَنواٍت  3لِِستِّ  اهلِل.  كراِم  ل�إ َسَنٍة  سابِِع 
َنُة  َتزَرَع َحقَلَك َوتَُقلَِّم َكرَمَك َوَتجَمَع الِغلاَل. 4اأّما السَّ
كراِم اهلِل.  ل�إ ًة لِلاأْرِض، َسبتاً  الّسابَِعُة َفَتُكوُن راَحًة تامَّ
َكْرَمَك. 5َول� َتحُصِد  تَُقلِّْم  َول�  ِفيها َحقَلَك  َتزَرْع  ل� 

أ 11:24 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ِعَنَب  َتجَمْع  َول�  ذاتِها،  ِمْن  َتنُمو  الَِّتي  الَمحاِصيَل 
ٍة لِلاأْرِض. الُكُروِم َغيِر الُمَقلََّمِة. اإنَّها َسَنُة راَحٍة تامَّ

أْرُض ِمْن ذاتِها ِفي َسَنِة راَحِتها  ا ما تُخِرُجُه ال� 6»اأمَّ

أِجيِرَك  َولِ� أَمِتَك  َولِ� َولَِعبِدَك  لََك  َطعاماً  لَُكْم  َسَيُكوُن 
َولِلَحيواناِت  7َولِماِشَيِتَك  َمَعُكْم،  الّساِكِن  َولِلَغِريِب 
أْرُض َسَيُكوُن  يَِّة الَِّتي ِفي اأْرِضَك. كُلُّ ما تُنِتُجُه ال� الَبرِّ

لَُكْم َطعاماً.

َسَنُة َتحِريِر الَعِبيِد: الُيوِبيل
َفَيُكوُن  َمّراٍت،  َسبَع  ِسِنيَن  َسبَع  8»احِسْب 

َمجُموُعها تِسعاً َواأرَبِعيَن َسَنًة. 9ثُمَّ َتنُفُخوَن بِالُبوِق ِفي 
هِر الّسابِِع، اأي ِفي َيوِم الَكّفاَرِة،  الَيوِم العاِشِر ِمَن الشَّ
َسًة  ُمَقدَّ الَخمِسيَن  َنَة  السَّ 10َتْعَتِبُروَن  أْرِض.  ال� ِفي كُلِّ 
أْرِض.  َوُمَميََّزًة. َفُتعِلُنوَن ِفيها الِعْتَق لُِكلِّ َمْن َيِعيُش ِفي ال�
َنَة َسَنَة الُيوبِيِل. كُلُّ واِحٍد ِفيُكْم َسَيُعوُد  ادُعو َهِذِه السَّ
َنُة الَخمُسوَن ُيوبِيلاً  اإلَى ُملِكِه َوَعِشيَرتِِه. 11َسَتُكوُن السَّ
لَُكْم. ل� َتزَرُعوا ِفيها َول� َتحُصُدوا ما َينُبُت َوْحَدُه، َول� 
َهِذِه  أنَّ  12لِ� الُمَقلََّمِة.  َغيِر  الُكُروِم  ِمَن  الِعَنَب  َتقِطُفوا 
َتاأكُلُوا  اأْن  ُيمِكُنُكْم  لَُكْم.  َسًة  ُمَقدَّ َوِهَي  الُيوبِيِل،  َسَنُة 
ما َيَتساَقُط ِمَن الثََّمِر َوحَدُه. 13ِفي َسَنِة الُيوبِيِل َسَيُعوُد 

كُلُّ واِحٍد ِمنُكْم اإلَى ُملِكِه.
َتشَتِري  ِحيَن  اأْو  لِجاِرَك،  ُمْلَكَك  َتِبيُع  14»ِحيَن 

ِمْن  15اْشَتِر  َبعضاً.  َبعُضُكْم  َيِغشَّ  ل�  جاِرَك،  ِمْن 
ِنيِن ِمْن َسَنِة الُيوبِيِل الّسابَِقِة.  جاِرَك بَِحَسِب َعَدِد السِّ
َينَبِغي اأْن َيِبيَعَك بَِحَسِب َعَدِد ِسِنيِّ الَمحاِصيِل الباِقَيِة 
الباِقَيُة  َنواُت  السَّ كانَِت  16كُلَّما  التّالِي.  الُيوبِيِل  َحتَّى 
َنواِت  السَّ َعَدُد  َقلَّ  َوكُلَّما  أْرِض،  ال� ِسعُر  َيرَتِفُع  اأكَثَر 
َُّه َيِبيُع َعَدَد الَمحاِصيِل لََك.  أن أْرِض، لِ� َينَخِفُض ِسعُر ال�
اأنا  ِّي  أن لِ� اهلَل،  َبِل اخُشوا  َبعضاً،  َبعُضُكْم  َيِغشَّ  17ل� 

إلَُهكُْم.

18»اأِطيُعوا َشرائِِعي، َواْحَفُظوا اأحكاِمي َواْعَملُوا بِها 

أْرُض َغلََّتها،  أْرِض بِاأماٍن. 19َفُتْعِطي ال� َكي َتِعيُشوا ِفي ال�
َوَيُكوُن لََديُكْم َطعاٌم َكِثيٌر، َوَتسُكُنوَن ِفي اأماٍن.

َنِة الّسابَِعِة اإْن  20»َواإْن قُْلُتْم: ›ماذا َسَناأكُُل ِفي السَّ

َساآُمُر  نِّي  21َفاإ أْرِض؟‹  ال� َغّلاِت  نَجَمْع  َولَْم  نَزَرْع  لَْم 
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َفُتنِتُج  الّساِدَسِة،  َنِة  السَّ ِفي  َعَليُكْم  َبَرَكِتي  َتاأتَِي  بِاأْن 
ِمْن  22َفَتاأكُلُوَن  ِسِنيَن.  لَِثلاِث  َتكِفي  َغّلاٍت  أْرُض  ال�
َنِة الثّاِمَنِة. َفتاأكُلُوَن  َهِذِه الَغّلاِت َبيَنما َتزَرُعوَن ِفي السَّ

َنِة التّاِسَعِة. ِمَن الَغلَِّة الَقِديَمِة َحتَّى َحصاِد السَّ

ة ٌة ِبالُملِكيَّ َشراِئُع خاصَّ
أنَّ  لِ� دائٍِم،  بَِشكٍل  أْرُض  ال� تُباَع  اأْن  23»ُيْمَنُع 

اأْرِضي.  َيسُكُنوَن  َوُوَكلاُء  ُغَرباُء  َواأنُتْم  لِي،  أْرَض  ال�
24ِفي كُلِّ اأْرِضُكُم الَِّتي َتمَتِلُكونَها، َتسَمُحوَن لِمالِِك 

افَتَقَر  25اإذا  َثَمِنها.  بَِدفِع  ها  َيُردَّ اأْن  ال�أصِليِّ  أْرِض  ال�
َياأتَِي  اأْن  َقِريِبِه  َفَعَلى  اأْرِضِه،  ِمْن  ُجزءاً  َوباَع  َقِريُبَك 
َيُكْن  لَْم  ْن  26َفاإ َقِريُبُه.  باَعها  الَِّتي  أْرَض  ال� َوَيسَتِردَّ 
ما  َعَلى  الُحُصوَل  اسَتطاَع  لَِكنَُّه  لَِيشَتِرَيها،  َقِريٌب  لَُه 
َيكِفي ِمَن الماِل لِ�سِتعاَدِة اأْرِضِه، 27َفِحيَنِئٍذ، َيحِسُب 
ى  َنواِت ُمنُذ باَعها، َوَيدَفُع لِلُمشَتِري ُمقابَِل ما َتَبقَّ السَّ
َنواِت، َوَيُعوُد اإلَى اأْرِضِه. 28لَِكْن اإْن لَْم َيَكْن  ِمَن السَّ
نَّها َتبَقى ُملكاً لِلَِّذي اشَتراها  قاِدراً َعَلى ِشرائِها ثانَِيًة، َفاإ
أْرُض،  ال� تُعَتُق  الُيوبِيِل،  َسَنِة  َوِفي  الُيوبِيِل.  َسَنِة  اإلَى 

. َوَتُعوُد اإلَى صاِحِبها ال�أصِليِّ
بِاأسواٍر،  ُمحاَطٍة  َمِديَنٍة  ِفي  َبيتاً  َرُجٌل  باَع  29»اإْن 

ُه  َفَحقُّ َبيِعِه.  ِمْن  َسَنٍة  ِخلاَل  ثانَِيًة  َيشَتِرَيُه  اأْن  َفُيمِكُن 
َيشَتِر  لَْم  ْن  30َفاإ واِحَدٍة.  َسَنٍة  ِفي  َمحُصوٌر  بِاْسِتعاَدتِِه 
الَمِديَنِة  ِفي  الَبيَت  نَّ  َفاإ َنِة،  السَّ اكِتماِل  َقبَل  الَبيَت 
الُمحاَطِة بِاأسواٍر َيِصيُر ُملكاً دائِماً لِلَِّذي اشَتراُه َولَِنسِلِه 
31اأّما  الُيوبِيِل.  َسَنِة  ِفي  َتْحِريُرُه  َيِتمَّ  َولَْن  َبعِدِه،  ِمْن 
تُعاَمُل  نَّها  َفاإ اأسواٍر  بِلا  الَِّتي  الُقَرى  ِفي  الَِّتُي  الُبُيوُت 
أْرِض، اإْذ ُيمِكُن لِصاِحِبها اأْن َيشَتِرَيها ثانَِيًة،  َكُمعاَمَلِة ال�

َوَيِتمُّ َتْحِريُرها ِفي َسَنِة الُيوبِيِل.
الّلاِويِّيَن  ُمُدِن  ِفي  الَِّتي  الّلاِويِّيَن  ُبُيوُت  32»اأّما 

َوقٍت.  اأيِّ  ِفي  ثانَِيًة  ِشراُؤها  َفُيمِكُن  بِاأْسواٍر  الُمحاَطِة 
الَبيَت  َذلَِك  نَّ  َفاإ ثانَِيًة،  َبيَتُه  الّلاِوي  َيْشَتِر  لَْم  33َواإْن 

أنَّ ُبُيوَت الَّلاِويِّيَن  َيُعوُد اإلَى مالِِكِه ِفي َسَنِة الُيوبِيِل، لِ�
ِفي الُمُدِن ُملٌك دائٌِم لَُهْم َوَسَط َبِني اإْسرائِيَل. 34َواأّما 
َّها ُمْلٌك  أن أْرُض الَِّتي َحوَل ُمُدنِِهْم َفلا َيُجوُز َبيُعها لِ� ال�

اأَبِديُّ لَِجِميِع الّلاِويِّيَن.

ٌة ِبالِعيد َشراِئُع خاصَّ
35»اإِن افَتَقَر واِحٌد ِمْن اإْخَوتَِك َبِني اإْسرائِيَل، َولَْم 

َغِريباً  كاَن  َواإْن  َحتَّى  َفساِعْدُه،  نَفِسِه،  اإعالََة  َيسَتِطْع 
ُمِقيماً ِفي اأْرِضَك اأْو نَزيلاً. 36اخَش اإلََهَك َول� َتاأُخْذ 
خِص ِرباً، لَِكي َيَتَمكََّن ِمَن الَعيِش َبيَنُكْم.  ِمْن َذلَِك الشَّ
ُمقابَِل  َطعاَمَك  تُعِطِه  َول�  بِفائَِدٍة،  مالََك  تُقِرْضُه  37ل� 

ِمصَر  اأْرِض  ِمْن  اأخَرَجُكْم  الَِّذي  إلَُهُكْم  38اأنا  ِربٍح. 
أكُوَن اإلََهُكْم. ُأعِطَيُكْم اأْرَض َكنعاَن، َولِ� لِ�

لََك،  نَْفَسُه  َوباَع  َشعِبَك  ِمْن  اأَحٌد  افَتَقَر  39»اإِن 

َوِكيٍل،  اأْو  َكاأِجيٍر  لََديَك  َيْعَمُل  40َبْل  َتْسَتْعِبْدُه.  َفلا 
َوَيخِدُمَك اإلَى َسَنِة الُيوبِيِل. 41ثُمَّ َيتُركَُك ُهَو َواأول�ُدُه 
َُّهْم َعِبيِدي  أن َوَيُعوُدوَن اإلَى َعِشيَرتِِهْم َواأْرِض اآبائِِهْم، 42لِ�
الَِّذيَن اأخَرجُتُهْم ِمْن اأْرِض ِمصَر، َفلا ُيباُعوَن َكَعِبيٍد. 

43ل� َتَتَسلَّْط َعَليِه بَِقسَوٍة، َبِل اخَش اإلََهَك.

ُأَمِم  ال� ِمَن  َوَجواِريَك  َعِبيُدَك  َيُكوَن  اأْن  44»َينَبِغي 

ِمنُهْم.  َوالَجواِرَي  الَعِبيَد  َفَتشَتِري  َحولََك،  الَِّتي 
45َوُيمِكُنَك اأْن َتشَتِرَي َعِبيداً ِمْن اأبناِء الُغَرباِء الّساِكِنيَن 

ُولُِدوا  الَِّذيَن  َمَعُكُم  الّساِكَنِة  ِمْن َعشائِِرِهِم  اأْو  َمَعُكْم، 
ِفي اأْرِضَك. َهُؤل�ِء َيُكونُوَن ُملكاً لََك. 46ُيْمِكُنُكْم اأْن 
أول�ِدكُْم َكُملٍك دائٍِم. ُيمِكُنُكْم اأْن َتسَتعِبُدوا  ثُوُه ل� تُورِّ
َهُؤل�ِء، َواأّما الَِّذيَن ِمْن َبِني اإْسرائِيَل َفلا َتَتَسلَُّطوا َعَليِهْم 

بَِقسَوٍة.
47»اإِن اغَتَنى َغِريٌب اأْو زائٌِر َبيَنُكْم، َوافَتَقَر واِحٌد 

اأْو  الّزائِِر،  اأِو  لِلَغِريِب  نَفَسُه  َفباَع  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن 
َينَبِغي  َبيِعِه  َبعَد  نَُّه  48َفاإ الَغِريِب،  َعِشيَرِة  ِمْن  لَِشخٍص 
اأْو  ِه  َعمِّ اْبُن  اأِو  ُه  َعمُّ 49اأْو  اأُخوُه  َيفَتِديِه  ثانَِيًة.  ِشراُؤُه 
َقِريٌب اآَخُر ِمْن عائَِلِتِه. َواإِن اغَتَنى ُهَو نَفُسُه، َفُيمِكُنُه 

اأْن َيفَتِدي نَفَسُه.
َنواِت ِمْن َسَنِة  50»َفَيحِسُب الَعبُد َوُمشَتِريِه َعَدَد السَّ

ُد ِسْعُرُه بَِحَسِب َعَدِد  َبيِعِه لَِنفِسِه اإلَى َسَنِة الُيوبِيِل، َوُيَحدَّ
َنواِت. َوَتُكوُن َفتَرُة ُعُبوِديَِّتِه َكَفتَرِة َعَمِل اأِجيٍر لََديِه.  السَّ
َيدَفُع  الُيوبِيِل،  َسَنِة  اإلَى  َكِثيَرٌة  َسَنواٌت  َبِقَيْت  ْن  51َفاإ

َثَمَن َتْحِريِر نَفِسِه َحَسَب َعَدِدها. 52َواإْن َبِقَيْت َسَنواٌت 
َقِليَلٌة اإلَى َسَنِة الُيوبِيِل، َيدَفُع َثَمَن َتْحِريِر نَفِسِه َحَسَب 
ْسرائِيِليُّ ِعنَد الَغِريِب َكاأِجيٍر ِمْن  َعَدِدها. 53َوَيِعيُش ال�إ
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ُأخَرى، َفلا َيَتَسلَّْط َعَليِه بَِقسَوٍة اأماَمُكْم. َسَنٍة لِ�
نَُّه َسُيعَتُق  54»َواإْن لَْم َيِتمَّ ِشراُؤُه ثانَِيًة بِاأيَِّة َطريَقٍة، َفاإ

أنَّ َبِني اإْسرائِيَل ُخّداِمي  ُهَو َواأول�ُدُه ِفي َسَنِة الُيوبِيِل. 55لِ�
اأنا. اإنَُّهْم ُخّداِمي الَِّذيَن اأخَرجُتُهْم ِمْن اأْرِض ِمصَر. اأنا 

إلَُهكُْم.

ُمكاَفآُت طاَعِة اهلل

»ل� َتصَنُعوا لَُكْم اأوثاناً، َول� تُِقيُموا اأنْصاباً 26 
َمنُحوتاً  تِمثال�ً  َتَضُعوا  َول�  لَُكْم،  َتْذكاِريًَّة 

ِّي اأنا إلَُهكُْم. أن ِفي اأْرِضُكْم لَِتسُجُدوا اأماَمُه، لِ�
2»اَحَفُظوا اأيّاَم الّراَحِة، أ َواْحَتِرُموا َمكانَِي الُمَقدََّس. 

اأنا اهلُل.
َوصاياَي  َوَحِفْظُتْم  َشرائِِعي  بَِحَسِب  ِعْشُتْم  3»اإْن 

اأوقاتِها  ِفي  ال�أمطاَر  َساُأعِطيُكُم  نِّي  4َفاإ بِها،  َوَعِمْلُتْم 
الَحقِل  َواأْشجاُر  َمحاِصيَلها،  أْرُض  ال� لُِتنِتَج  الُمناِسَبِة 
ِقطاِف  َوقِت  َحتَّى  الُحُبوِب  َدْرُس  5َسَيسَتِمرُّ  َثَمَرها. 
الِبذاِر.  َوقِت  َحتَّى  الِعَنِب  ِقطاُف  َوَيسَتِمرُّ  الِعَنِب. 
ِفي  بِاأماٍن  َوَسَتِعيُشوَن  َكِثيٌر،  َطعاٌم  لََديُكْم  َفَسَيُكوُن 
بَِسلاٍم،  َفَتناُموا  أرِضُكْم،  لِ� اأْرِضُكْم. 6َساُأعِطي َسلاماً 
الَحيواناِت  َوَساُأخِرُج  َبْعُد.  ِفيما  َشيٌء  ُيِخيَفُكْم  َولَْن 

الُمؤِذَيَة ِمْن اأْرِضُكْم، َولَْن َتْقَتِحَم الُجُيوُش اأْرَضُكْم.
َوَتقُتلُونَُهْم  َوَتهِزُمونَُهْم  اأعداَءكُْم  7»َسُتطاِرُدوَن 

َوُيطاِرُد  َرُجٍل،  ِمَئَة  ِمنُكْم  يِف. 8َسُيطاِرُد َخمَسٌة  بِالسَّ
اأعداَءكُْم  َفَسَتهِزُموَن  َرُجٍل.  اآل�ِف  َعْشَرَة  َرُجٍل  ِمَئُة 

يِف. َوَتقُتلُونَُهْم بِالسَّ
َكِثيِريَن،  اأول�داً  َواُأعِطيُكْم  بُِكْم  9»َساأعَتِني 

َيكِفي  ما  لََديُكْم  10َسَيُكوُن  َمَعُكْم.  َعهِدي  َواأحَفُظ 
ِمَن  َفَتَتَخلَُّصوَن  َسَنٍة،  ِمْن  أكَثَر  لِ� الَمحاِصيِل  ِمَن 
الَمحُصوِل الَقِديِم، لََيتَِّسَع الَمكاُن لِلَمحُصوِل الَجِديِد. 
11َوَساأْسُكُن َبيَنُكْم، َولَْن اأرفَُضُكْم. 12َوساأْسيُر َبيَنُكْم، 

إلَُهكُُم  13اأنا  َشعِبَي.  َوَسَتُكونُوَن  اإلََهُكْم،  َوَساأكُوُن 
الَِّذي اأخَرَجُكْم ِمْن اأْرِض ِمصَر لَِئّلا َتَظلُّوا َعِبيداً لَُهْم. 

راحتي.«  »اأيام  اأي  »سبوتي.«  حرفياً  الّراحة.  أيام  أ 2:26 

اأيام ال�أعياد التي ينبغي ال�نقطاع  اأْو َجِميع  اأيام السبت  َوالمقصود 
عن العمل فيها. اأيضاً في العدد 30.

اأنا َكَسْرُت قُُيوَدكُْم، َوَجَعْلُتُكْم َتِسيُروَن شاِمِخيَن َغيَر 
ُمنَحِنيَن.

ُعُقوَبُة الِعصيان
َهِذِه  بُِكلِّ  َتعَملُوا  َولَْم  تُِطيُعونِي  لَْم  اإْن  14»لَِكْن 

الَوصايا، 15َواإْن َرَفْضُتْم َشرائِِعي َواأبَغْضُتْم اأحكاِمي َفَلْم 
نِّي َساأعَمُل  تُِطيُعوا َوصاياَي لَِكْن َخَرْقُتْم َعهِدي، 16َفاإ
ى الَِّتي تُفِسُد  َهذا بُِكْم: َساأجِلُب َعَليُكُم الَوباَء َوالُحمَّ
الُعُيوَن َوتُتِلُف الَجَسَد. َسَتزَرُعوَن ُبُذوَركُْم َولَْن َتنَتِفُعوا 
بِها، َبْل َسَياأكُلُها اأعداُؤكُْم. 17َساُأواِجُهُكْم، َوَسَيهِزُمُكْم 
اأعداُؤكُْم، َوَيْحُكُمُكْم ُمْبِغُضوكُْم. َفَتهُرُبوَن َولَْيَس َمْن 

ُيطاِرُدكُْم.
نِّي  َفاإ ُأُموِر  ال� َهِذِه  كُلِّ  َبعَد  تُِطيُعونِي  لَْم  ْن  18»َفاإ

َساُأعاِقُبُكْم َسبَعَة اأضعاٍف َعَلى َخطاياكُْم. 19َساُأَحطُِّم 
أْرَض  ماَء َفوَقُكْم َكالَحديِد، َوال� ِكبِرياَءكُُم. َفَساأَجَعُل السَّ
َتْحَتُكْم َكالنُّحاِس. ب 20َسَتْتَعُبوَن بِلا فائَِدٍة، َفَلْن تُعِطَي 

اأْرُضُكْم َمحاِصيَلها، َول� اأشجاُركُْم ثِماَرها.
نِّي  َفاإ طاَعِتي،  َوَعَدَم  ِعصيانِي  َواَصْلُتْم  ْن  21»َفاإ

قُْلُت.  َكما  َعَلى َخطاياكُْم  اأضعاٍف  َسبَعَة  َساُأعاِقُبُكْم 
اأول�َدكُْم  َفَياأُخُذوَن  يََّة،  الَبرِّ الُوُحوَش  َعَليُكُم  22َساُأطِلُق 

َفَتخلُو  ِمنُكْم،  َقِليليَن  َسَيْتُركُوَن  َحيواناتُِكْم.  َوُيفُنوَن 
الطُُّرُق ِمَن النّاِس.

ْن لَْم َتخَضُعوا َبعَد كُلِّ َهذا، لَِكْن َواَصْلُتْم  23»َفاإ

نِّي َساُأعاِديُكْم َواأضِرُبُكْم َسبَعَة اأضعاٍف  ِعصيانِي، 24َفاإ
ُأعاِقَبُكْم  َعَليُكْم لِ� َعَلى َخطاياكُْم. 25َساأجِلُب ُجُيوشاً 
أجِل  ْعُتْم ِفي ُمُدنُِكْم لِ� َعَلى َخرِقُكْم لَِعهِدي. اإْن َتَجمَّ
اإلَى  َوَساُأَسلُِّمُكْم  َبيَنُكْم،  َوباًء  َفَساُأرِسُل  الِحماَيِة، 
اأعدائُِكْم لَِيَتَسلَُّطوا َعَليُكْم. 26َساأَقلُِّل َطعاَمُكْم، َحتَّى 
ْعَنُه  َتْخِبُز َعْشُر نِساٍء ُخبَزكُْم كُلَُّه ِفي فُرٍن واِحٍد، َوُيَوزِّ

ِقَطعاً َصغيَرًة. َسَتاأكُلُوَن لَِكْن لَْن َتشَبُعوا.
ْن لَْم تُِطيُعونِي َبعَد َهذا، َبِل َواَصْلُتْم ُمقاَوَمِتي  27»َفاإ

َوَساُأعاِقُبُكْم  بَِغَضٍب،  َساُأقاِوُمُكْم  نِّي  28َفاإ َوِعصيانِي، 
ُجوُعُكْم  29َسَيُكوُن  َخطاياكُْم.  َعَلى  اأضعاٍف  َسبَعَة 
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َعِظيماً ِجّداً َحتَّى اإنَُّكْم َسَتاأكُلُوَن لَحَم اأْبنائُِكْم َوَبناتُِكْم. 
ُر ُمرَتَفعاتُِكْم، َوَساأهِدُم َمذابَِح الَبُخورِ الَِّتي لَُكْم،  30َساُأَدمِّ

َوَسَتعافُُكْم  اأصناِمُكْم،  ُجَثِث  َعَلى  ُجَثَثُكْم  َوَساأَضُع 
َسَة  ُر ُمُدنَُكْم، َوَساأجَعُل اأماِكَنُكُم الُمَقدَّ نَْفِسي. 31َساُأَدمِّ
اُأَسرَّ بَِروائِِح َذبائِِحُكْم. 32َساُأَخرُِّب  َولَْن  ُمقِفَرًة َخِرَبًة، 
أْرَض، َحتَّى اإنَّ اأعداَءكُُم الَِّذيَن َسَيحَتلُّونَها َسَيُكونُوَن  ال�
ُد  ُأَمِم، َوَساُأَجرِّ َمصُدوِميَن ِمنها. 33َساُأَشتُِّتُكْم ِفي كُلِّ ال�
اأْرُضُكْم َمهُجوَرًة  كُْم. َسُتصِبُح  ِمْن ِغمِدِه ِضدَّ َسيِفي 

َوُمُدنُُكْم َخِرَبًة.
أْرُض َعْن َسَنواِت راَحِتها  ُض ال� 34»ِحيَنِئٍذ، َسُتَعوِّ

اأعدائُِكْم.  اأْرِض  ِفي  اأنُتْم  َبيَنما  َمهُجوَرٌة،  َوِهَي 
35َوما  راَحِتها.  بَِسَنواِت  َوَتَتَمتَّْع  أْرُض  ال� َفَسَتسَتِريُح 
الّراَحِة  ِسنيِن  َعْن  ِعَوضاً  َسَتْسَتِريُح  َمهُجوَرًة،  داَمْت 
36َوَساُأْدِخُل  ِفيها.  ساِكنوَن  َوانُْتْم  ِمْنها  ُحِرِمْت  الِتي 
ِمْن  َحتَّى  َفَيهُرُبوَن  ِمنُكْم،  الباِقيَن  قُلُوِب  ِفي  الَخوَف 
َصوِت َوَرَقِة َشَجٍر طائَِرٍة. َتهُرُبوَن َكما لَْو اأنَّ اأَحَدُهْم 
ُيطاِرُدكُْم بَِسيٍف، َوَتسُقُطوَن َحتَّى ِحيَن ل� َيُكوُن ُهناَك 
َمْن ُيطاِرُدكُْم. 37َسَيَتَعثَُّر َبعُضُكْم بَِبعٍض َكما لَْو اأنَُّكْم 
َمْن  ُهناَك  َيُكوُن  ل�  ِحيَن  َحتَّى  يِف،  السَّ ِمَن  َتهُرُبوَن 

ُيطاِرُدكُْم.
اأعدائُِكْم.  لُِمحاَرَبِة  ُة  الُقوَّ لََديُكُم  َتُكوَن  »َولَْن 
ُأَمِم، َوَسَتخَتُفوَن ِفي اأْرِض اأعدائُِكْم.  38َسَتُموتُوَن َبيَن ال�

بَِسَبِب  اأعدائِِهْم  اأراِضي  ِفي  ِمنُكْم  الباقُوَن  39َوَسَيفَنى 

َخِطيَِّتِهْم، َوَكَذلَِك بَِسِبِب َخِطيَِّة اآبائِِهْم.

رجاٌء داِئم
40»ثُمَّ َيعَتِرفُوَن بَِخِطيَِّتِهْم َوَخِطيَِّة اآبائِِهْم. َسَيعَتِرفُوَن 

بَِعَدِم اأمانَِتِهْم َوبُِمقاَوَمِتِهْم َوِعصيانِِهْم لِي، 41فاُأقاِوُمُهْم 
ْن َتواَضَعْت قُلُوُبُهْم َغْيُر  َواأجِلُبُهْم اإلَى اأْرِض اأعدائِِهْم. َفاإ
َساأَتَذكَُّر  نِّي  لَِخطاياُهْم، 42َفاإ ِعقابِي  َوَقِبلُوا  َرِة، أ  الُمَطهَّ

المختونة.«  »غير  حرفياً  الُمطّهرة.  غير  قلوبهم  أ 41:26 

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد العاّمِة باسِم التّطهيِر  َوِختاُن ال�
اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع 
. َوِفي العهِد الجديِد،  اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 28:2، فيلّبي 

3:3، كولوسي 11:2(

َعهِدي َمَع َيعُقوَب َوَعهِدَي َمَع اإْسحاَق َوَعهِدَي َمَع 
أْرَض. اإبراِهيَم، َوَساأَتَذكَُّر ال�

َسَنواِت  أْرُض  ال� ُض  َفُتَعوِّ اأْرَضَهْم،  43»َسَيْهُجُروَن 

راَحِتها َوِهَي َمهُجوَرًة. َوَيناُل الباقُوَن ِمنُكُم الِعقاَب َعَلى 
أحكاِمي َوُبْغِضِهْم لَِشرائِِعي.  أجِل َرْفِضِهْم لِ� َخِطيَِّتِهْم لِ�
اأْرِض  ِفي  ُهْم  َوَبيَنما  َهذا،  كُلِّ  ِمْن  الرُّغِم  44َوَعَلى 

َجِميعا  َفُيبادوا  اأْبُغَضُهْم،  َولَْن  اأرفَُضُهْم  لَْن  اأعدائِِهْم، 
45َساأَتَذكَُّر  إلَُهُهْم.  اأنا  ِّي  أن لِ� َمَعُهْم،  َعهِدي  َوُيْكَسُر 
َعهِدي َمَع اآبائُِكُم الَِّذيَن اأخَرْجُتُهْم ِمْن اأْرِض ِمصَر َعَلى 

أكُوَن اإلََهُهْم. اأنا اهلُل.« ُأَمِم، لِ� َمراأًى ِمْن كُلِّ ال�
الَِّتي  َوالتَّعِليماُت  َوال�أحكاُم  رائُِع  الشَّ ِهَي  46َهِذِه 

ُموَسى  ِمْن ِخلاِل  اإْسرائِيَل  َبِني  َوَبيَن  َبيَنُه  َوَضَعها اهلُل 
َعَلى َجَبِل ِسيناَء.

ُذور النُّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل: اإْن 27 
ُد  نََذَر َشخٌص بِاأْن ُيَكرَِّس اإنساناً هلِل، ُيَحدِّ
الُمقابُِل  3َفالثََّمُن  نساِن.  ال�إ َذلَِك  ُمقابَِل  َثَمنا  الكاِهُن 
تِّيَن ُهَو َخْمُسوَن  َكِر ِمْن ِسنِّ الِعشِريَن اإلَى ِسنِّ السِّ لِلذَّ
. 4َواإْن  ٍة، بَِحَسِب الِمقياِس الرَّسِميِّ ِمْثقال�ً ب ِمْن ِفضَّ
ِمْثقال�ً.  َثلاثُوَن  ُهَو  لَها  الُمقابَِل  َفالثََّمُن  اُأنَثى،  كانَْت 
5َواإْن كاَن َذَكراً ِمْن ِسنِّ الخاِمَسِة اإلَى الِعْشِريَن، َفاإنَّ 

ِة، َولِلاُأنَثى  الثََّمَن الُمقابَِل ُهَو ِعْشُروَن ِمْثقال�ً ِمَن الِفضَّ
َعْشَرُة َمثاِقيَل. 6َواإْن كاَن الُمَكرَُّس ِمْن ِسنِّ َشْهٍر اإلَى 
َكِر ُهَو َخْمَسُة  َخمِس َسَنواٍت، َفاإنَّ الثََّمَن الُمقابَِل لِلذَّ
ْن َتجاَوَز  ِة، َولِلاُأنَثى َثلاَثُة َمثاِقيَل. 7َفاإ َمثاِقيَل ِمَن الِفضَّ
َكِر ُهَو َخْمَسَة  ُعْمُرُه ِستِّيَن َسَنًة، َفاإنَّ الثََّمَن الُمقابَِل لِلذَّ
َعَشَر ِمْثقال�ً، َولِلاُأنَثى َعْشَرُة َمثاِقيَل. 8َواإْن كاَن الَِّذي 
نََذَر اأفَقَر ِمْن اأْن َيدَفَع الثََّمَن الُمقابَِل لَُه، َفْلُيْحِضْر نَْذَرُه 
ُر الكاِهُن الثََّمَن َمَع اأْخِذ حالَِة الَِّذي  اأماَم الكاِهِن. َفُيَقدِّ

نََذَر بَِعْيِن ال�ْعِتباِر.

َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  َوُهَو  »شاقل.«  ِمثقال. حرفياً  ب 3:27 

قياٍس للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف. )اأيضاً ِفي ال�أعداد 
)25 ،16 ،7–4
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تقدماٌت أُخرى
ُمُه النّاُس هلِل، َفاإنَّ  9»َواإْن كاَن الَمنُذوُر َحيواناً ُيَقدِّ

ُمَقدَّساً.  َيُكوُن  هلِل  ُمُه  ُيَقدِّ النَّوِع  َهذا  ِمْن  َحيواٍن  كُلَّ 
10َفلا َيسَتبِدلُْه بَِحيواٍن اآَخَر، ل� اأحَسَن ِمنُه َول� اأرَداأ. 

الَحيوانَيِن  ِكلا  َيُكوُن  اآَخَر،  بَِحيواٍن  اسَتبَدلَُه  َواإِن 
َسيِن. ُمَقدَّ

ل�  نَِجساً  َحيواناً  الَمنُذوُر  الَحيواُن  كاَن  11»َواإْن 

ُمُه النّاُس هلِل، َفَعَلى الَِّذي نََذَر اأْن ُيحِضَر الَحيواَن  ُيَقدِّ
الُمقابَِل  الثََّمَن  الكاِهُن  ُد  12َوُيَحدِّ الكاِهِن.  اأماِم  اإلَى 
اأْم َرِديئاً. َفَيُكوُن  لِلَحيواِن، َسواٌء اأكاَن الَحيواُن َجيِّداً 
اأراَد  ْن  13َفاإ الكاِهُن.  ُدُه  ُيَحدِّ ما  ُهَو  الُمقابُِل  الثََّمُن 
َثَمِنِه  َوُيِضيُف ُخمَس  َثَمَنُه،  َيدَفُع  الَحيواِن، أ  اسِترداَد 

اإلَيِه.

تكِريُس البيِت َواالْرض
ُد الكاِهُن الثََّمَن  14»َواإْن َكرََّس َرُجٌل َبيَتُه هلِل، ُيَحدِّ

الِّذي  الثََّمُن  َرِديئاً.  اأْم  َجيِّداً  اأكاَن  َسواٌء  لَُه،  الُمقابَِل 
ُدُه الكاِهُن ُهَو َيُكوُن َثَمَنُه. 15َواإْن اأراَد الَِّذي َكرََّس  ُيَحدِّ
َثَمِنِه  ُخمَس  َوُيِضيُف  َثَمَنُه،  َيدَفُع  َبيِتِه،  اسِترداَد  َبيَتُه 

اإلَيِه. َوبَِهذا َيْسَتِردُّ ُمْلِكيََّتُه.
َفاإنَّ  اأْرِضِه هلِل،  ِمْن  16»َواإْن َكرََّس َشخٌص ِقطَعًة 

يَِّة الُبُذوِر اللاِزَمِة لِِزراَعِتها. َفُكلُّ  ِقيَمَتها َتعَتِمُد َعَلى َكمِّ
ِعيِر لِلَبْذِر ِفي الَحقِل، َيقابُِل َخْمسيَن  ِكيسٍ ب ِمَن الشَّ
ِة. 17اإْن َكرََّس َشخٌص اأْرَضُه هلِل ِخلاَل  ِمْثقال�ً ِمَن الِفضَّ
ُدُه  ُيَحدِّ ما  بَِحَسِب  ِقيَمُتها  َفَسَتُكوُن  الُيوبِيِل،  َسَنِة 
َسَنِة  َبعَد  اأْرَضُه  َشخٌص  َكرََّس  اإْن  18لَِكْن  الكاِهُن. 
َنواِت  الُيوبِيِل َفاإنَّ الكاِهَن َسَيحِسُب ِقيَمَتها بَِحَسِب السَّ
الباِقَيِة َحتَّى َسَنِة الُيوبِيِل التّالَِيِة، َفُينِقُص الِقيَمَة بَِحَسِب 
َنواِت الَِّتي َمَضْت. 19َواإْن اأراَد الَِّذي َكرََّس اأْرَضُه  السَّ
ها، َيدَفُع َثَمَنها، َوُيِضيُف ُخمَس َثَمِنها ِمَن  اأْن َيسَتِردَّ

أ 13:27 استرداد الحيوان. راجع كتاب الخروج 1:13–16، 

أْبكار هلِل وكيفية فديتهم. حول شرائع تقديم ال�
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »ُحومر.«  كيس. حرفياً  ب 16:27 

تعادُل نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتراً.

َيسَتِردَّ  لَْم  ْن  20َفاإ لَُه.  أْرُض  ال� َسَتبَقى  َوبَِهذا  ِة.  الِفضَّ
ُيمِكُن  َفلا  اآَخَر،  َرُجٍل  اإلَى  الكاِهُن  َوباَعها  أْرَض،  ال�
أراِضي  ال� تُعَتُق  21َوِحيَن  َبْعُد.  ِفيما  أْرِض  ال� اسِتعاَدُة 
أْرِض  َسًة هلِل ِمثَل ال� نَّها َسَتُكوُن ُمَقدَّ ِفي َسَنِة الُيوبِيِل، َفاإ
دائِماً  ُملكاً  َسَتُكوُن  كاِمٍل.  بَِشكٍل  لِلرَّبِّ  الُمعطاِة 

لِلَكَهَنِة.
اشَتراها  َقِد  اأْرٍض  ِقطَعَة  هلِل  َرُجٌل  َكرََّس  22»َواإْن 

َولَيَسْت ُملكاً َموُروثاً لَُه، 23َيحِسُب الكاِهُن َثَمَنها اإلَى 
َسَنِة الُيوبِيِل. َوَيدَفُع الرَُّجُل َذلَِك الثََّمَن ِفي َذلَِك الَيوِم، 
َتُعوُد  الُيوبِيِل،  َسَنِة  هلِل. 24َوِفي  ُمَكرَّساً  َثَمُنها  َوَيُكوُن 
الَِّذي  ِمْنُه،  أْرَض  ال� اشَتَرى  الَِّذي  الرَُّجِل  اإلَى  أْرُض  ال�

أْرَض َشْرِعّياً. َيمِلُك ال�
ُر َوْفقاً للِقياِس الرَّسِميِّ لِلِمْثقاِل:  25»كُلُّ َثَمٍن ُيَقدَّ

الِمْثقاُل بِِعشِريَن ِقيراطاً. ج

تكريُس الحيوانات
َُّه  أن أَحٍد اأْن ُيَكرَِّس بِكَر الَحيواناِت لِ� 26»ل� َيُجوُز لِ�

اإْن  َفُهَو هلِل. 27لَِكْن  َخُروفاً،  اأْم  َثوراً  اأكاَن  َسواٌء  هلِل. 

ُدُه  ُه بِالثََّمِن الَِّذي ُيَحدِّ كاَن بِكُر َحيواٍن نَِجٍس، َفَيسَتِردُّ
َيشَتِرِه  لَْم  ْن  َفاإ اإلَيِه.  َثَمِنِه  ُخمَس  َوُيِضيُف  الكاِهُن 

عِر الُمناِسِب. صاِحُبُه ثانَِيًة، ُيباُع بِالسِّ

تقِدماٌت خاّصة
َوبِلا  بِالكاِمِل  هلِل  َشخٌص  ُسُه  ُيَكرِّ َشيٍء  28»اأيُّ 

ُشُروٍط – َسواٌء اأكاَن َحيواناً اأْم اإنساناً اأْم َحقلاً ِمْن ِميراِث 
َم هلِل  عائَِلِتِه – ل� ُيمِكُن َبيُعُه اأِو اسِترداُدُه. كُلُّ َشيٍء قُدِّ

بِالكاِمِل َوبِلا ُشُروٍط، َيُكوُن قُْدَس اأْقداٍس هلِل.
َوبِلا  بِالكاِمِل  هلِل  َتْقديُمُه  َيِتمُّ  الَِّذي  نساُن  29»ال�إ

ُشُروٍط ل� َيُجوُز ِفداُؤُه، لَِكْن َينَبِغي َقتلُُه. د
أْرِض هلِل، َسواٌء اأكانَْت ُحُبوباً  30»ُعشُر َمحاِصيِل ال�

ج 25:27 قيراط. حرفياً »جيرة.« َوُهَي ِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل 

نَحَو ِستَِّة اأعشاِر غرام.
عليه  المحكوم  نسان  ال�إ اأي  قتله.   . . . اإلنسان  د 29:27 

عدام. بال�إ
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اأراَد  31اإْن  هلِل.  ٌص  ُمَخصَّ ُعْشٌر  اإنَُّه  اأشجاٍر.  ثِماَر  اأْم 
َثَمَنُه،  َيدَفَع  اأْن  َعَليِه  ُعشِرِه،  ِمْن  َشيٍء  اسِترداَد  اأَحٌد 

َوُيِضيُف ُخمَس َثَمِنِه اإلَيِه.
َحيواٍن عاِشٍر  اأْي كُلُّ  َوال�أغناِم،  أبقاِر  ال� 32»ُعشُر 

ُص هلِل. 33ل� ُيْفَحُص اإْن  َيُمرُّ َتحَت َعَصا الّراِعي َيَخصَّ

كاَن َجيِّداً اأْو َرِديئاً، َول� َيسَتبِدُل الّراِعي َحَيواناً بِاآَخَر. 
ُيمِكُن  ل�  صيِن.  ُمَخصَّ ال�ثناِن  َيُكوُن  اسَتبَدلَُه،  ِن  َفاإ

اسِترداُدُهما.«
34َهِذِه ِهَي الَوصايا الَِّتي اأَمَر اهلُل ُموَسى ِفي َجَبِل 

ِسيناَء بِاأْن ُيْعِطَيها لَِبِني اإْسرائِيَل.
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إحصاُء ُموَسى ِلَبني إْسراِئيل

يَِّة ِسيناَء ِفي َخيَمِة 1  َبرِّ اإلَى ُموَسى ِفي  َوَتَكلََّم اهلُل 
هِر  أوَِّل ِمَن الشَّ ال�ْجِتماِع. َحَدَث َهذا ِفي الَيومِ ال�
رِض  َنِة الثّانَِيِة َبعَد ُمغاَدَرِة َبني اإْسرائِيَل ل�إ الثّانِي ِفي السَّ
ِمصَر. َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»اأْحُصوا َجِميَع َبني اإْسرائِيَل. 
ْن اأنَت َوهاُروَن  نُوا اْسَم كُلِّ َذَكٍر َوَعائَِلِتِه َوَعشيَرتِِه. 3َدوِّ َدوِّ
اأْسماَء َجِميِع رِجاِل اإْسرائِيَل البالِِغيَن ِعشِريَن َسَنًة اأْو اأكَثَر، 
بَِحَسِب  َوَذلَِك  الَجيِش،  الِخدَمَة ِفي  الَِّذيَن َيسَتِطيُعوَن 
ِمْن كُلِّ  َرُجٌل  ُهناَك  الَجْيِش. 4َوَسَيُكوُن  ِفي  ُصُفوِفِهْم 
قائَِد  الرَُّجُل  َهذا  َيُكوَن  اأْن  َعَلى  لُِيساِعَدكُما.  َعِشيَرٍة 
عائَِلِتِه. 5َوَهِذِه ِهَي اأْسماُء الرِّجاِل الَِّذيَن َسُيساِعُدونَُكما:

   ِمْن َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن األِيُصوُر ْبُن َشَديُئوَر.
6  ِمْن َقِبيَلِة ِشْمُعوَن َشلُوِميِئيُل ْبُن ُصوِريَشّداَي.  

يناداَب. 7  ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذا نَْحُشوُن ْبُن َعمِّ  
8  ِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر نََثنائِيُل ْبُن ُصوَغَر.  
9  ِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن األِياآُب ْبُن ِحيلُوَن.  

10  ِمْن نَسِل ُيوُسَف:  
يُهوَد.    ِمْن َقِبيَلِة اأْفرايَِم األِيَشَمُع ْبُن َعمِّ

ى َجمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر.    َوِمْن َقِبيَلِة َمَنسَّ
11  ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن اأبِيَدُن ْبُن ِجْدُعونِي.  
يَشّداَي. 12  ِمْن َقِبيَلِة داَن اأِخيَعَزُر ْبُن َعمِّ  
13  ِمْن َقِبيَلِة اأِشيَر َفْجِعيِئيُل ْبُن ُعْكَرَن.  

14  ِمْن َقِبيَلِة جاَد األِياساُف ْبُن َدُعوئِيَل. أ  
15  ِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي اأِخيَرُع ْبُن ِعيَنَن.«  

أ 14:1 دعوئيل. اأْو رعوئيل.

16َهُؤل�ِء ُهُم الرِّجاُل الَِّذيَن َوَقَع َعَليِهْم ال�ْخِتياُر ِمْن 

عِب لَِيُكونُوا ُرَؤساَء َقبائِِل اآبائِِهْم. اإنَُّهْم قاَدُة  َوَسِط الشَّ
َقبائِِل اإسرائيَل.

َتمَّ  الَِّذيَن  الرِّجاَل  َهُؤل�ِء  َوهاُروُن  ُموَسى  17َواأَخَذ 

الَيوِم  ِفي  عِب  الشَّ كُلَّ  18َوَجَمعا  بِال�ْسِم.  َتعِييُنُهْم 
عِب بَِحَسِب  هِر الثّانِي. َوَتمَّ َتسِجيُل الشَّ ِل ِمَن الشَّ أوَّ ال�
َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم. َكما َتمَّ َتْسجيُل اأْسماِء الرِّجاِل 
َعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب  اأكَثَر،  اأْو  َسَنًة  ِعْشِريَن  البالِِغيَن 
ِفي  ُموَسى  اأحصاُهْم  َهَكذا  ُموَسى،  اهلُل  اأَمَر  19َفَكما 

يَِّة ِسيناَء. َبرِّ
ْسرائِيَل،  20َوَتمَّ اإحصاُء نَسِل َراُأوَبْيَن، ال�ْبِن الِبكِر ل�إ

اْسِم كُلِّ  َوَتمَّ َتْسجيُل  بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي  َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلِّ ُمؤهَّ
الَجيِش. 21َوكاَن َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن 

َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن ِستًَّة َواأرَبِعيَن األفاً َوَخْمَس ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  ِشْمُعوَن  نَسِل  اإحصاُء  22َوَتمَّ 

َوعائِلاتِِهْم. َوَتمَّ َتْسجيُل اْسِم كُلِّ َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 23َوكاَن َعَدُد  اأْو اأكَثَر، كُلِّ ُمؤهَّ
تِسَعًة  ِشْمُعوَن  َقِبيَلِة  ِمْن  اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن  الرِّجاِل 

َوَخْمِسيَن األفاً َوَثلاَث ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  جاَد  نَسِل  اإحصاُء  24َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 25َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة جاَد َخْمَسًة 

َواأرَبِعيَن األفاً َوِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسيَن.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َيُهوذا  نَسِل  اإحصاُء  26َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
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ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 27َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذا اأرَبَعًة 

َوَسبِعيَن األفاً َوِستَّ ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َيّساَكَر  نَسِل  اإحصاُء  28َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 29َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر اأرَبَعًة 

َوَخْمِسيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َزُبولُوَن  نَسِل  اإحصاُء  30َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 31َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن َسبَعًة 

َوَخْمِسيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.
اأْفرايَِم  نَسِل  اإحصاُء  َتمَّ  ُيوُسَف،  ابَنيِّ  32َوِمِن 

اْسِم كُلِّ  َوَتمَّ َتْسجيُل  بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي  َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
الَجيِش. 33َوكاَن َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن 

َقِبيَلِة اأْفرايَِم اأرَبِعيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  ى  َمَنسَّ نَسِل  اإحصاُء  34َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 35َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
ى اْثَنيِن  َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة َمَنسَّ

َوَثلاثِيَن األفاً َوِمَئَتيِن.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  َبْنياِمْيَن  نَسِل  اإحصاُء  36َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 37َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َبْنياِمْيَن  َقِبيَلِة  ِمْن  اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن  الرِّجاِل  َعَدُد 

َخمَسًة َوَثلاثِيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  داَن  نَسِل  اإحصاُء  38َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 39َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة داَن اْثَنيِن 

َوِستِّيَن األفاً َوَسبَع ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  اأِشيَر  نَسِل  اإحصاُء  40َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 

ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 41َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة اأِشيَر واِحداً 

َواأرَبِعيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  نَفتالِي  نَسِل  اإحصاُء  42َوَتمَّ 

ِعشِريَن  َبَلَغ  َذَكٍر  كُلِّ  اْسِم  َتْسجيُل  َوَتمَّ  َوعائِلاتِِهْم. 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي الَجيِش. 43َوكاَن  َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
َعَدُد الرِّجاِل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي َثلاَثًة 

َوَخْمِسيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.
َوهاُروُن  ُموَسى  اأحصاُهْم  الَِّذيَن  ُهُم  44َهُؤل�ِء 

ِمنُهْم  واِحٍد  كُلُّ  َوكاَن  َعَشَر.  ال�ثنا  اإْسرائِيَل  َوُرَؤساُء 
َتمَّ  اُأولَِئَك  اإْسرائِيَل  َبني  ِرجاِل  45كُلُّ  َقِبيَلَتُه.  ُيَمثُِّل 
اْسِم كُلِّ  َتْسجيُل  َوَتمَّ  بَِحَسِب عائِلاتِِهْم.  اإحصاُؤُهْم 
ٍل لِلِخدَمِة ِفي  َذَكٍر َبَلَغ ِعشِريَن َسَنًة اأْو اأكَثَر، كُلَّ ُمؤهَّ
اآل�ٍف  َوَثلاَثَة  ِمَئٍة  ِستَّ  الَمجُموُع  46َفكاَن  الَجيِش. 

َوَخمَس ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َرُجلاً.
47َولَْم َيِتمَّ اإحصاُء نَسِل الَّلاِويِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم 

َمَع َبِقيَِّة اإْسرائِيَل، 48َفَقْد قاَل اهلُل لُِموَسى: 49»ل� تُْحِص 
اإْسرائِيَل.  َبني  َمَع  َعَدَدُهْم  َتْحِسْب  ل�  ل�ِوي.  َقِبيَلَة 
َوَجِميِع  الَعْهِد،  َمْسَكَن  َمْسؤولَيَة  الَّلاِويِّيَن  اأْعِط  50َبْل 

وَن  اأثاثِِه َواأَدواتِِه. ُهْم َيحِملُوَن الَمْسَكَن َواأثاَثُه، َوَيهَتمُّ
بِِه، َوَيْنُصُبوَن ِخياَمُهْم َحوَل الَمْسَكِن. 51َوِحيَن ياأتي 
ُيْنِزلُُه الَّلاِويُّوَن. َوِحيَن ُيقاُم،  َوْقُت اْرتِحاِل الَمْسَكِن، 
َسِة  ُيقيُمُه الَّلاِويُّوَن. َوكُلُّ َمْن َيقَتِرُب ِمَن الَخيَمِة الُمَقدَّ
َغْيُرُهْم ُيقَتُل. 52َوُيِقيُم َبنو اإْسرائِيَل ِفي ُمَخيَّماتِِهْم ِفي 
اأقساٍم ُمنَفِصَلٍة. ُيِقيُم كُلُّ واِحٍد ِفي ُمَخيَِّمِه قُْرَب راَيِتِه. 
53َواأّما الَّلاِويُّوَن َفُيَخيُِّموا َحوَل َمْسَكِن الَعْهِد، َكي ل� 

َيِحلَّ َغَضُب اهلِل َعَلى َبني اإْسرائِيَل. َوَيُكوُن الَّلاِويُّوَن 
َمسُؤولِيَن َعْن َمْسَكِن الَعْهِد.«

54َوَعِمَل َبنو اإْسرائِيَل كُلَّ ما اأَمَر اهلُل بِِه ُموَسى.

ماِت َقباِئِل إْسراِئيل َتنِظيُم ُمَخيَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: 2»لُِيَخيِّْم كُلُّ واِحٍد 2 
ِمْن َبني اإْسرائِيَل َتحَت راَيِتِه. َفَتُكوُن لُِكلِّ َعِشيَرٍة 
َعَلى  ال�ْجِتماِع،  َولََينُصُبوا ِخياَمُهْم َحوَل َخيَمِة  راَيٌة. 

َمساَفٍة ِمنها.
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مِس َسَتُكوُن  رِقيَِّة نَحَو ُشُروِق الشَّ 3»ِفي الِجَهِة الشَّ

راَيُة َيُهوذا َعَلى ُمَخيَِّمِهْم بَِحَسِب ِفَرِقها. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 
يناداَب. 4َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه  َيُهوذا ُهَو نَحُشوُن ْبُن َعمِّ

اأرَبَعًة َوَسبِعيَن األفاً َوِستَّ ِمَئٍة.
5»َوتَُخيُِّم اإلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َيّساَكَر. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

يّساِكَر ُهَو نََثنائِيُل ْبُن ُصوَغَر. 6َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه اأرَبَعًة 
َوَخْمِسيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.

7»َوتَُخيُِّم اإلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َزُبولُوَن. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

َزُبولُوَن ُهَو األِياآُب ْبُن ِحيلُوَن. 8َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه َسبَعًة 
َوَخْمِسيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.

َيُهوذا  ُمَخيَِّم  ِفي  اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن  9»َجِميُع 

بَِحَسِب ِفَرِقِهْم كانُوا ِمَئًة َوِستًَّة َوَثمانِيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئِة 
رتِحاِل. َرُجٍل. َوُهْم َمْن َيبَداُأوَن بِال�إ

10»َوِفي الِجَهِة الَجُنوبِيَِّة َسَتُكوُن راَيُة ُمَخيَِّم َراُأوَبْيَن 

ْبُن  األِيُصوُر  ُهَو  َراُأوَبْيَن  َقِبيَلِة  َوَرئِيُس  ِفَرِقها.  بَِحَسِب 
َشَديُئوَر. 11َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه ِستًَّة َواأرَبِعيَن األفاً َوَخمَس 

ِمَئٍة.
12»َوتَُخيُِّم اإلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة ِشمُعوَن. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

ِشْمُعوَن ُهَو َشلُوِميِئيُل ْبُن ُصوِرَيَشّداَي. 13َوكاَن َعَدُد 
ُجنِدِه تِسَعًة َوَخْمِسيَن األفاً َوَثلاَث ِمَئٍة.

َقِبيَلِة  َوَرئِيُس  َقِبيَلُة جاَد.  اإلَى جانِِبِهْم  14»َوتَُخيُِّم 

ُجنِدِه  َعَدُد  15َوكاَن  َدُعوئِيَل. أ  ْبُن  األِياساُف  ُهَو  جاَد 
َخمَسًة َواأرَبِعيَن األفاً َوِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسيَن.

16»َجِميُع الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِفي ُمَخيَِّم َراُأوَبْيَن 

بَِحَسِب ِفَرِقِهْم كانُوا ِمَئًة َوواِحداً َوَخْمِسيَن األفاً َواأرَبَع 
ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َرُجلاً. َوُهْم َمْن َسَيرَتِحلُوَن َبعَد ُمَخيَِّم 

َيُهوذا.
ُمَخيَِّم  ِمْن  ال�ْجِتماِع  َخيَمُة  َترَتِحُل  17»َوَبعَدُهْم 

َوَسَيرَتِحلُوَن  ال�ُأخَرى.  الُمَخيَّماِت  َوَسَط  الّلاِويِّيَن 
بِالتَّْرتِيِب الَِّذي كانُوا ُمَخيِِّميَن بِِه، كُلُّ واِحٍد ِفي َموِقِعِه 

َوَتحَت راَيِتِه.
اأْفرايَِم  ُمَخيَِّم  راَيُة  َسَتُكوُن  الَغربِيَِّة  الِجَهِة  18»َوِفي 

ُمَرتََّبًة بَِحَسِب ِفَرِقها. َوَرئِيُس َقِبيَلِة اأْفرايَِم ُهَو األِيَشَمُع ْبُن 

أ 14:2 دعوئيل. اأْو رعوئيل.

يُهوَد. 19َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه اأرَبِعيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة. َعمِّ
ى. َوَرئِيُس َقِبيَلِة  20»َوتَُخيُِّم اإلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َمَنسَّ

ى ُهَو َجمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر. 21َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه  َمَنسَّ
اْثَنيِن َوَثلاثِيَن األفاً َوِمَئَتيِن.

22»َوتَُخيُِّم اإلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة َبْنياِمْيَن. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

َعَدُد ُجنِدِه  ْبُن ِجْدُعونِي. 23َوكاَن  اأبِيَدُن  ُهَو  َبْنياِمْيَن 
َخمَسًة َوَثلاثِيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.

اأْفرايَِم  ُمَخيَِّم  ِفي  اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن  24»َجِميُع 

َرُجٍل.  َوِمَئَة  اآل�ٍف  َوَثمانَِيَة  ِمَئًة  كانُوا  ِفَرِقِهْم  بَِحَسِب 
َوُهُم الَمجُموَعُة الثّالَِثُة الَِّتي اْرَتَحَلْت.

مالِيَِّة َسَتُكوُن راَيُة ُمَخيَِّم اأْفرايَِم  25»َوِفي الِجَهِة الشِّ

ْبُن  اأِخيَعَزُر  َقِبيَلِة داَن ُهَو  َوَرئِيُس  ِفَرِقها.  داَن بَِحَسِب 
يَشّداَي. 26َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه اْثَنيِن َوِستِّيَن األفاً َوَسبَع  َعمِّ

ِمَئٍة.
َقِبيَلِة  َوَرئِيُس  اأِشيَر.  َقِبيَلُة  اإلَى جانِِبِهْم  27»َوتَُخيُِّم 

ُجنِدِه  َعَدُد  28َوكاَن  ُعْكَرَن.  ْبُن  َفْجِعيِئيُل  ُهَو  اأِشيَر 
واِحداً َواأرَبِعيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة.

29»َوتَُخيُِّم اإلَى جانِِبِهْم َقِبيَلُة نَفتالِي. َوَرئِيُس َقِبيَلِة 

نَْفتالِي ُهَو اأِخيَرُع ْبُن ِعيَنَن. 30َوكاَن َعَدُد ُجنِدِه َثلاثاً 
َوَخْمِسيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة.

داَن  ُمَخيَِّم  ِفي  اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن  31»َجِميُع 

بَِحَسِب ِفَرِقِهْم كانُوا ِمَئًة َوَسبعاً َوَخْمِسيَن األفاً َوِستَّ ِمَئِة 
َرُجٍل. َوُهْم اآِخُر َمجُموَعٍة َترَتِحُل َتحَت راياتِِهْم.«

32َهُؤل�ِء ُهُم الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن َبني اإْسرائِيَل 

بَِحَسِب َعشائِِرِهْم. َوكاَن َمجُموُع الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم 
ِفي الُمَخيَّماِت بَِحَسِب ِفَرِقِهْم ِستَّ ِمَئٍة َوَثلاَثَة اآل�ٍف 
َيِتمَّ  لَْم  ُموَسى،  اهلُل  اأَمَر  33َوَكما  َرُجلاً.  َوَخْمِسيَن 

اإحصاُء الّلاِويِّيَن َمَع َبِقيَِّة َبِني اإْسرائِيَل.
34َوبَِهذا َعِمَل َبنو اإْسرائِيَل كُلَّ ما اأَمَر اهلُل بِِه ُموَسى. 

َفِعنَدما َخيَُّموا، َخيََّم كُلُّ واِحٍد َمَع َقبيَلِتِه َوعائَِلِتِه. َوِعنَدما 
اْرَتَحلُوا، اْرَتَحَل كُلُّ واِحٍد َمَع َقبيَلِتِه َوعائَِلِتِه.

الَكَهَنُة أبناُء هاُرون

َوَهِذِه ِهَي عائَِلُة هاُروَن َوُموَسى ِحيَن َكلََّم اهلُل 3 
ُموَسى َعَلى َجَبِل ِسيناَء. 2َوَهِذِه ِهَي اأْسماُء اأبناِء 
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هاُروَن: ناداُب ال�بُن الِبكُر، ثُمَّ اأبِيُهو َواألِيعازاُر َواإيثاماُر. 
3َهِذِه ِهَي اأْسماُء اأبناِء هاُروَن الَِّذيَن ُمِسُحوا َكَكَهَنٍة. 

َوَقْد َتمَّ َتعِييُنُهْم لَِيخِدُموا َكَكَهَنٍة.
4َولَِكنَّ ناداَب َواأبِيُهو ماتا َبيَنما كانا َيخِدماِن اهلَل 

ما ناراً ِمْن َمصَدٍر َغِريٍب أ ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي  ِحيَن َقدَّ
يَِّة ِسيناَء، َولَْم َيُكْن لَُهما اأبناٌء. َفَخَدَم األِيعازاُر َواإيثاماُر  َبرِّ

َككاِهَنيِن َبيَنما كاَن هاُروُن َحّياً.

الاّلِويُّوَن ُمساِعُدو الَكَهَنة
ل�ِوي  َقِبيَلَة  ْم  6»َقدِّ َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  5َوَكلََّم 

َوَيخِدُموا  7َفْلَيْخِدُموُه  ُيساِعُدوُه.  َكي  الكاِهِن  لِهاُروَن 
كُلَّ الَجماَعِة اأماَم َخيَمِة ال�ْجِتماِع، َوَيُقوُموا بِال�أعماِل 
َجِميَع  8َيحُرُسوَن  ِس.  الُمَقدَّ الَمْسَكِن  ِفي  عَبِة  الصَّ
َبني  َجِميَع  بَِذلَِك  َيَمثِّلُوَن  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  اأَدواِت 

اإْسرائِيَل. َوَيْخِدُموَن ِفي الَمْسَكِن.
9»َعيِِّن الّلاِويِّيَن لُِمساَعَدِة هاُروَن َواأْبنائِِه. َيُكونُوَن 

ُمَكرَّسيَن بِالكاِمِل لِهاُروَن ِمْن َبيِن َبني اإْسرائِيَل.
10»َعيِّْن هاُروَن َواأبناَءُه لَِيُقوُموا بِواِجباِت الَكَهُنوِت. 

ُل لِلِقياِم بَِعَمِل الَكهُنوِت ُيْقَتُل.« كُلُّ َمْن َيَتَطفَّ
11ثُمَّ قاَل اهلُل لُِموَسى: 12»ها َقْد اأَخْذُت الّلاِويِّيَن 

أْبكاِر ِفي َبني  أول�ِد ال� ِمْن َبيِن َبني اإْسرائِيَل. َبَدَل كُلِّ ال�
أْبكاِر ِمَن  اإْسرائِيَل، َفَسَيُكوُن الَّلاِويُّوَن لِي. 13َجِميُع ال�
أْبكاَر ِفي اأْرِض  النّاِس َوالَحيواناِت لِي. َفِحيَن َقَتْلُت ال�
اإْسرائِيَل،  أبكاِر ِفي  ْصُت لَِنفِسي َجِميَع ال� ِمصَر، َخصَّ

ِمَن النّاِس َوالَحيواناِت. ُهْم لِي، اأنا اهلَل.«
يَِّة ِسيناَء: 15»اأحِص  14ثُمَّ قاَل اهلُل لُِموَسى ِفي َبرِّ

اأْحِص َجِميَع  َوَعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب عائِلاتِِهْم  الّلاِويِّيَن 
ُموَسى  اأكَثَر.« 16َفاأْحصاُهْم  اأْو  البالِِغيَن َشهراً  كُوِر  الذُّ

َوْفقاً لَِكِلَمِة اهلِل.
17َوَهِذِه ِهَي اأْسماُء اأبناِء ل�ِوي: َجْرُشوُن َوَقهاُت 

لِْبِني  َجْرُشوَن:  َعِشيَرَتي  اْسما  18َوَهذاِن  َوَمراِري. 
َويِْصهاُر  َعْمراُم  َفِهَي  َقهاَت  َعشائُِر  19َواأّما  َوِشْمِعي. 
يِئيُل. 20َواأّما َعِشيَرتا َمراِري َفكانَتا: َمحِلي  َوَحْبُروُن َوُعزِّ

بها  اأمر  الّتي  الدائمة  النّار  اأي غير  أ 4:3 من مصدر غريب. 
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َوُموِشي. َهِذِه ِهَي َعشائُِر الّلاِويِّيَن بَِحَسِب عائِلاتِِهْم.
21َعِشيَرتا َجرُشوَن ُهما لِْبِني َوِشْمِعي. هاتاِن ُهما 

َعِشيَرتا الَجرُشونِيِّيَن. 22َوَعَدُد َجميِع ُذكُوِرِهُم البالِِغيَن 
َشهراً َفاأكَثَر ُهَو َسبَعُة اآل�ٍف َوَخمُس ِمَئٍة.

َخلَف  تَُخيِّماِن  الَجرُشونِيِّيَن  َعشيَرتا  23كانَْت 

َعِشيَرتا  24َوَرئِيُس  الَغربِيَِّة.  الِجَهِة  اإلَى  الَمْسَكِن 
الَجرُشونِيِّيَن ُهَو األِياساُف ْبُن ل�يَِل.

ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي  الَجرُشونِيِّيَن  َمسؤولِيَُّة  ا  25اأمَّ

َفِهَي الَمْسَكُن: الَخيَمُة َوِغطاُؤها َوِستاَرُة َمدَخِل َخيَمِة 
الّساَحِة  َمْدَخِل  َوِستاَرُة  الّساَحِة  26َوَستائُِر  ال�ْجِتماِع، 
الَِّتي َحوَل الَمْسَكِن َوالَمذَبِح َوالِحباِل، َمَع كُلِّ ال�أعماِل 

َسِة َونَقِلها. ِة بَِحمِل الَخيَمِة الُمَقدَّ الُمخَتصَّ
َوَحْبُروُن  َويِْصهاُر  َعْمراُم  ِهَي  َقهاَت  27َوَعشائُِر 

َعَدُد  28َوكاَن  الَقهاتِيِّيَن.  َعشائُِر  ِهَي  َهِذِه  يِئيُل.  َوُعزِّ
َجِميِع ُذكُوِرِهُم البالِِغيَن َشهراً َفاأكَثَر َثمانَِيَة اآل�ٍف َوَثلاَث 
ِمَئٍة. ب َوكانُوا َيُقوُموَن بِواِجباتِِهْم ِفي الَمكاِن الُمَقدَِّس. 
الَجُنوبِيَِّة  الِجَهِة  تَُخيُِّم ِفي  الَقهاتِيِّيَن  29َوكانَْت َعشائُِر 

ِمَن الَمْسَكِن الُمَقدَِّس. 30َوَرئِيُس َعِشيَرِة الَقهاتِيِّيَن ُهَو 
يِئيَل. 31َوكانَْت َمْسُؤولّيُة الَقهاتِيِّيَن ِهَي  األِيصافاُن ْبُن ُعزِّ
ُس َوالمائَِدُة َوالَمناَرُة َوالَمذَبَح َوَمْذَبَح  نُدوُق الُمَقدَّ الصُّ
ِس الَِّتي َيْسَتْخِدُمها الَكَهَنُة،  الَبُخوِر َواآنَِيِة الَمكاِن الُمَقدَّ

أَدواِت الُمَتَعلَِّقِة بِالِخْدَمِة. َوالِستاَرُة، َوَجِميُع ال�
32اأّما َرئِيُس ُرَؤساِء الّلاِويِّيَن، َفُهَو األِيعازاُر ْبُن هاُروَن 

بِواِجباِت  القائِميَن  َعْن  َمسُؤول�ً  كاَن  َوَقْد  الكاِهِن. 
ِس. الَمكاِن الُمَقدَّ

33َوَعِشيَرتا َمراِري ُهما َمحِلي َوُموِشي. هاتاِن ُهما 

َعِشيَرتا َمراِري. 34َوكاَن َعَدُد َجِميِع ُذكُوِرِهُم البالِِغيَن 
َعِشيَرِة  35َوَرئِيُس  َوِمَئَتيِن.  اآل�ٍف  ِستََّة  َفاأكَثَر  َشهراً 
الَمراِريِّيَن ُهَو ُصوِرئِيُل ْبُن اأبِيحايَِل. َوكانُوا ُيَخيُِّموَن ِفي 

ِس. مالِيَِّة ِمَن الَمْسَكِن الُمَقدَّ الِجَهِة الشَّ
األواِح  ِحراَسِة  َعْن  َمسُؤولُوَن  الَمراِريُّوَن  36َوكاَن 

اأَدواتِِه  َوكُلِّ  َوَقواِعِدها،  َواأعِمَدتِِه  َوَعواِرِضِه  الَمْسَكِن 
َوالِخْدماِت الُمَتَعلَِّقِة بِها. 37َكما كُانُوا َمسُؤولِيَن َعْن 

ب 28:3 َثماِنَيَة آالٍف َوَثالث ِمَئة. اأْو َثمانَِية اآل�ٍف َوسّت ِمَئة.
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َوَقواِعِدها  َسِة  الُمَقدَّ بِالَخيَمِة  الُمِحيَطِة  الّساَحِة  اأعِمَدِة 
َواأوتاِدها َوِحبالِها.

الَِّذيَن  َواأول�ُد هاُروَن ُهُم  38َوكاَن ُموَسى َوهاُروُن 

رِقيَِّة، اأماَم َخيَمِة  ُيَخيُِّموَن اأماَم الَمْسَكِن ِفي الِجَهِة الشَّ
مِس. كانُوا ُهُم الُمْشِرفُوَن  ال�ْجِتماِع بِاتِّجاِه َمشِرِق الشَّ
َعَلى َجِميِع الطُُّقوِس الَِّتي تُقاُم داِخَل الَمكاِن الُمَقدَِّس، 
َوكُلُّ  اإْسرائيَل.  بَِبِني  الُمَتَعلَِّقِة  الَمسائِِل  َجِميِع  َوَعْن 

َدخيٍل َيْقَتِرُب ِمْن اأْرِضِهْم، كاَن ُيْقَتُل.
ُموَسى  اأحصاُهْم  الَِّذيَن  الّلاِويِّيَن  َعَدُد  39َفَكاَن 

اْثَنيِن  َعشائِِرِهْم،  بَِحَسِب  اهلِل  اأمِر  بَِحَسِب  َوهاُروُن 
كُوِر البالِِغيَن َشهراً َفاأكَثَر. َوِعشِريَن األفاً ِمَن الذُّ

الاّلِويُّوَن َبَدَل ُكلِّ ِبْكر
كُوِر  أْبكاِر الذُّ 40َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »اأحِص كُلَّ ال�

َواكُتْب  َفاأكَثَر،  َشهراً  َيبلُُغوَن  الَِّذيَن  اإْسرائِيَل  َبني  ِفي 
اأنا اهلُل، َبَدَل  قائَِمًة بِاأسمائِِهْم. 41َوُخِذ الّلاِويِّيَن لِي، 
أْبكاِر ِفي َبني اإْسرائِيَل. َوُخْذ َحيواناِت الّلاِويِّيَن  كُلِّ ال�
42َفاأحَصى  اإْسرائِيَل.«  َبني  َحيواناِت  اأْبكاِر  كُلِّ  َبَدَل 
اهلُل.  اأَمَرُه  َكما  اإْسرائِيَل،  َبني  ِفي  أْبكاِر  ال� ُموَسى كُلَّ 
ْن  نِيَن بِاأسمائِِهْم، ِممَّ كُوِر، ُمَدوَّ أْبكاِر الذُّ 43َوكاَن َعَدُد ال�

َوِمَئَتيِن َوَثلاثاً  َيبلُُغوَن َشهراً َفاأكَثَر، اْثَنيِن َوِعشِريَن األفاً 
َوَسبِعيَن.

الّلاِويِّيَن  45»ُخِذ  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  44َوَكلََّم 

َبَدَل كُلِّ َصِبيٍّ بِْكٍر ِفي َبني اإْسرائِيَل، َوُخْذ َحيواناِت 
الّلاِويُّوَن  اإْسرائِيَل.  َحيواناِت  اأْبكاِر  كُلِّ  َبَدَل  الّلاِويِّيَن 
بِعيَن  َوالسَّ َوالثَّلاَث  الِمَئَتيِن  46َولِِفداِء  اهلَل.  اأنا  لِي، 
بِكراً ِفي َبني اإْسرائِيَل الَِّذيَن زاُدوا َعْن َعَدِد الّلاِويِّيَن، 
ِمنُهْم.  لُِكلِّ واِحٍد  ِة  الِفضَّ ِمَن  َمَثاقيلَ أ  47ُخْذ َخمَسَة 

َوَتُكوَن الِفْدَيُة بَِحَسِب الَوزِن الرَّسِميِّ لِلِمْثقاِل: الِمْثقاُل 
بِِعشِريَن ِقيراطاً. ب 48َواأْعِط الماَل لِهاُروَن َوَبِنيِه لِِفداِء 

بِعيَن.« الِمَئَتيِن َوالثَّلاَث َوالسَّ

أ 47:3 مثاقيل. حرفياً »شواقل.« َوالّشاقُل ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف. )اأيضاً ِفي العدد 50(
ب 47:3 قيراط. حرفياً »جيرة.« َوُهَي ِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل 

نَحَو ِستَِّة اأعشاِر غرام.

َعَدُدُهْم  زاَد  الَِّذيَن  لِِفداِء  الماَل  ُموَسى  49َفاأَخَذ 

َعْن َعَدِد الّلاِويِّيَن. 50اأَخَذ ُموَسى الماَل ِمْن اأْبكاِر َبني 
اإْسرائِيَل. َفكاَن األْفاً َوَثلاَث ِمَئٍة َوَخْمَسٍة َوِستِّيَن ِمْثقال�ً 
. 51َفاأعَطى ُموَسى، بِاأمِر اهلِل،  بَِحَسِب الَوزِن الرَّسِميِّ

ماَل الِفداِء لِهاُروَن َواأْبنائِِه َوْفقاً لَِكِلَمِة اهلِل.

ُة َعِشيَرِة الَقهاِتيِّين َمسُؤوِليَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: 2»اأحِصيا الَقهاتِيِّيَن 4 
ِمْن َبيِن الّلاِويِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم، 
ِليَن  الُمَؤهَّ الَخمِسيَن،  َواإلَى  الثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  3الَِّذيَن 

جِل الَعَمِل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 4َوَمسُؤولِيَُّة  لِلِخدَمِة ل�إ
الَقهاتِيِّيَن ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع ِهَي َحمُل ال�أشياِء الَِّتي 

أقداِس. ِفي قُْدِس ال�
هاُروَن  َعَلى  لِلارتِحاِل،  عُب  الشَّ َيَتَحرَُّك  5»ِحيَن 

تاَرَة  َسِة َوُينِزلُوا السِّ َواأْبنائِِه اأْن َيدُخلُوا اإلَى الَخيَمِة الُمَقدَّ
هاَدِة الُمَقدَِّس. 6َولَْيَضُعوا َفوَق  َوُيَغطُّوا بِها ُصنُدوَق الشَّ
تاَرِة ِغطاًء َمصُنوعاً ِمَن الِجلِد النّاِعِم َواأْن َيَضُعوا َفوَقُه  السِّ

ِقطَعَة قُماٍش َزْرقاَء، َواأْن َيَضُعوا ِعِصيَُّه ِفي اأماِكِنها.
المائَِدِة  َفوَق  َزرقاَء  قُماٍش  ِقطَعَة  َيَضُعون  7»ثُمَّ 

َوالَمغاِرَف  ُحوَن  الصُّ َعَليها  َوَيفِرُدوَن  َسِة،  الُمَقدَّ
الّسائَِلِة.  لِلتَّقِدماِت  َصِة  الُمَخصَّ أباِريِق  َوال� بِديّاِت  َوالزِّ
اأّما الُخْبُز َفَينَبِغي اأْن َيُكوَن َعَلى المائَِدِة دائِماً. َفُيْنَقُل 
َمَعها َحْيُث تُْنَقُل. 8ثُمَّ َيَضُعوَن ِقطَعَة قُماٍش َحمراَء َفوَق 
ثُمَّ  النّاِعِم.  الِجلِد  ِمَن  بِِغطاٍء  َوُيَغطُّونَها  ال�أشياِء،  َهِذِه 

َيَضُعوَن ِعِصيَّ المائَِدِة ِفي اأماِكِنها.
9»َبْعَد َذلَِك، ياأُخُذوَن ِقطَعَة قُماٍش َزرقاَء، َوُيَغطُّوَن 

اآنَِيِة  َوَجِميَع  َوَمناِفَضها  َوَملاِقَطها  َوُسُرَجها  الَمناَرَة  بِها 
ُرِج. 10ثُمَّ َيَضُعوَن الَمناَرَة  جِل السُّ يِت الُمسَتخَدَمِة ل�إ الزَّ
َوكُلَّ اأَدواتِها ِفي ِغطاٍء ِمَن الِجلِد النّاِعِم، َوُيَرتُِّبونَها َعَلى 

لَوٍح لَِحمِلها.
11»َياأُْخُذوَن اأيضاً ِقطَعَة قُماٍش َزرقاَء، َوُيَغطُّوَن بِها 

. ثُمَّ ُيَغطُّونَها بِِغطاٍء ِمَن الِجلِد النّاِعِم،  َهِبيَّ الَمذَبَح الذَّ
َوَيَضُعوَن ِعِصيَّ الَمْذَبِح ِفي اأماِكِنها.

ِة  الخاصَّ الِخدَمِة  اأَدواِت  َجِميَع  َياأُخُذوَن  12»ثُمَّ 

ِس، َوَيَضُعونَها ِفي ِقطَعِة قُماٍش َزرقاَء،  بِالَمكاِن الُمَقدَّ
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َوُيَغطُّونَها بِِغطاٍء ِمَن الِجلِد النّاِعِم، َوُيَرتُِّبونَها َعَلى لَوٍح 
لَِحمِلها.

الَمذَبِح،  َعَلى  ِمْن  الرَّماَد  ُيِزيلُوَن  َذلَِك،  13»َبْعَد 

14ثُمَّ   . الَبَنفَسِجيِّ الُقماِش  ِمَن  ِغطاًء  َعَليِه  وَيَضُعوَن 
َيَضُعوَن َعَليِه َجِميَع اأَدواِت الَمذَبِح ِمْن َمجاِمَر َوَمناِشَل 
وُرفُوٍش َوُزبِديّاٍت. َوَيَضُعوَن َعلى َجِميِع اأَدواِت الَمذَبِح 
ِغطاًء ِمَن الِجلِد النّاِعِم، َوَيَضُعوَن ِعِصيَّ الَمْذَبِح ِفي 

اأماِكِنها.
الَمكان  َتغِطَيَة  َواأبناُؤُه  هاُروُن  ُيكِمُل  15»َوِحيَن 

عُب ُمسَتِعّداً  آثاِث َوتاأثيثِه، َوِحيَن َيُكوُن الشَّ ِس ال� الُمَقدَّ
لِلتََّحرُِّك، ِحيَنِئٍذ، َيدُخُل الَقهاتِيُّوَن لَِحمِل تِْلَك ال�أشياِء. 
َهِذِه  َفَيُموتُوا.  ٍس  ُمَقدَّ َشيٍء  اأيَّ  َيلِمُسوا  لَْن  َوَهَكذا 
َخيَمِة  ِفي  الَقهاتِيُّوَن  َسَيحِملُها  الَِّتي  ال�أشياُء  ِهَي 

ال�ْجِتماِع.
الَمسُؤوُل  ُهَو  هاُروَن  ْبُن  األِيعازاُر  16»َسَيُكوُن 

َوَتقِدَمِة  َوالُعُطوِر  الطَّيِِّب  َوالَبُخوِر  الَمناَرِة  َزيِت  َعْن 
الَمسُؤوُل  َوَسَيُكوُن  الَمْسَحِة.  َوَزيِت  الَيوِميَِّة  الُحُبوِب 
َعِن الَمْسَكِن َوكُلِّ ما ِفيِه. َعْن َجِميِع ما ِفي الَمكاِن 

ِس َوَعْن َجِميِع اأَدواتِِه.« الُمَقدَّ
َتَدُعوا  18»ل�  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  قاَل  17ثُمَّ 

َعِشيَرَة الَقهاتِيِّيَن َتفَنى ِمْن َبيِن الّلاِويِّيَن. 19اْفَعلُوا َهذا 
أْشياِء  لَُهْم لَِكي َيْحَيوا َول� َيُموتُوا ِحيَن َيقَتِرُبوَن ِمَن ال�
ُنوا  َصِة بِكاِمِلها هلِل. َفلَيْدُخْل هاُروُن َوَبُنوُه، َوُيَعيِّ الُمَخصَّ
َعَليِه َعَملُُه َوَحملُُه. 20َكي ل� َيدُخلُوا  لُِكلِّ واِحٍد ما 

َسَة، َولَو لَِلحَظٍة َفَيُموتُوا.« َوَيَروا ال�أشياَء الُمَقدَّ

ِة َعِشيَرِة الَجرُشوِنيِّين َمسُؤوِليَّ
21َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 22»اأحِص الَجرُشونِيِّيَن 

ِسنِّ  ِمْن  23الَِّذيَن  َوعائِلاتِِهْم،  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب 
ِليَن لِلِخدَمِة ل�أجِل الَعَمِل  الثَّلاثِيَن َواإلَى الَخمِسيَن الُمَؤهَّ

ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع.
َوالَحمُل.  الَحْزُم  ِهَي  الَجرُشونِيِّيَن  24»َوَمسُؤولِيَُّة 

ال�ْجِتماِع  َوَخيَمَة  الَمْسَكِن  َستائَِر  َيْحِملُوَن  25ُهْم 

َفوَق  الَِّذي  النّاِعَم  الِجلِديَّ  َوالِغطاَء  َواأغِطَيَتها، 
26َوَستائَِر  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  َمدَخِل  َوِستاَرَة  ال�أغِطَيِة، 

بِالَمْسَكِن،  الُمِحيَطِة  الّساَحِة  َمْدَخِل  َوِستاَرَة  الّساَحِة 
َة  الَخاصَّ أْشياَء  َوال� اأَدواتِها  َوكُلَّ  َوالِحباَل  َوالَمذَبَح، 
بِها. َوَيَنبِغي اأْن َيعَملُوا َجميَع ال�عماِل الُموَكَلِة اإلَيِهْم. 
َتحَت  َوالَتْحِزيِم  الَحمِل  اأْعماَل  الَجرُشونِيِّيَن  27َيَعَمُل 

اإشراِف هاُروَن َواأْبنائِِه. َوتَُوكَِّلُهْم بِِحراَسِة ال�أشياِء الَِّتي 
َخيَمِة  ِفي  الَجرُشونِيِّيَن  َعَمُل  ُهَو  28َهذا  َيحِملُونَها. 

ال�ْجِتماِع َتحَت اإشراِف اإيثاماَر ْبِن هاُروَن الكاِهِن.«

ُة َعِشيَرِة الَمراِريِّين َمسُؤوِليَّ
29»اأْحِص الَمراِريِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاتِِهْم، 

ِليَن  الُمَؤهَّ الَخمِسيَن  َواإلَى  الثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  30الَِّذيَن 

لِلِخدَمِة ل�أجِل الَعَمِل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 31َوَهذا ما 
ُيَكلَُّفوَن بَِحمِلِه َطواَل ِخْدَمِتِهْم ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع: 
األواُح الَمْسَكِن َوَعوارُِضِه َواأعِمَدتُُه َوَقواِعُدها، 32َواأْعِمَدُة 
َسِة َوَقواِعُدها َواأوتاُدها  الّساَحِة الُمِحيَطِة بِالَخيَمِة الُمَقدَّ
الرِّجاِل،  بِاأْسماِء  قائَِمًة  اكُتْب  اأَدواتِها.  َوكُلُّ  َوِحبالُها 
َوَعيِّْن لُِكلِّ واِحٍد ما َسَيْحِملُُه. 33َهذا ُهَو َعَمُل َعشائِِر 
الَمراِريِّيَن. َسَيعَملُوَن ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع َتحَت اإشراِف 

اإيثاماَر ْبِن هاُروَن الكاِهِن.«

َعشاِئُر الاّلِويِّين
عِب  الشَّ َوُرَؤساُء  َوهاُروُن  ُموَسى  34َفاأحَصى 

لُوا  35َسجَّ َوعائِلاتِِهْم.  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  الَقهاتِيِّيَن 
َجميَع الرِّجاِل ِمْن ِسنِّ الثَّلاثِيَن اإلَى ِسنِّ الَخمِسيَن. اأِي 
ِليَن لِلِخدَمِة ل�أجِل الَعَمِل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع.  الُمَؤهَّ
36َفكاَن َعَدُد الرِّجاِل بَِحَسِب َعشائِِرِهْم األَفيِن َوَسبَع ِمَئٍة 

َوَخْمِسيَن. 37َهُؤل�ِء ُهُم الرِّجاُل الَِّذيَن َتمَّ اإحصاُؤُهْم ِمْن 
َعشائِِر الَقهاتِيِّيَن، الَِّذيَن َيعَملُوَن ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع، 
الَِّذيَن اأحصاُهْم ُموَسى َوهاُروُن بَِحَسِب اأمِر اهلِل َعَلى 

َفِم ُموَسى.
َعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب  الَجرُشونِيِّيَن  اإحصاُء  38َوَتمَّ 

اإلَى  الثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  الرِّجاِل  َجميِع  َتْسجيُل  39َتمَّ 

الَعَمِل  ل�أجِل  لِلِخدَمِة  ِليَن  الُمَؤهَّ اأِي  الَخمِسيَن،  ِسنِّ 
بَِحَسِب  الرِّجاِل  َعَدُد  40َفكاَن  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي 
ُهُم  41َوَهُؤل�ِء  َوَثلاثِيَن.  ِمَئٍة  َوِستَّ  األَفيِن  َعشائِِرِهْم 
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الَقهاتِيِّيَن،  َعشائِِر  ِمْن  اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن  الرِّجاُل 
اأحصاُهْم  الَِّذيَن  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  ِفي  َيعَملُوَن  الَِّذيَن 
ُموَسى َوهاُروُن بَِحَسِب اأمِر اهلِل َعَلى َفِم ُموَسى. 42َوَتمَّ 
اإحصاُء الَمراِريِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم َوعائِلاِت اآبائِِهْم. 
اإلَى  الثَّلاثِيَن  ِسنِّ  ِمْن  الرِّجاِل  َجميِع  َتْسجيُل  43َتمَّ 

الَعَمِل  جِل  ل�إ لِلِخدَمِة  ِليَن  الُمَؤهَّ اأِي  الَخمِسيَن،  ِسنِّ 
بَِحَسِب  الرِّجاِل  َعَدُد  44َفكاَن  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي 
الرِّجاُل  ُهُم  َوِمَئَتيِن. 45َوَهُؤل�ِء  اآل�ٍف  َثلاَثَة  َعشائِِرِهْم 
اأحصاُهْم  الَمراِريِّيَن.  َعشائِِر  ِمْن  اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن 

ُموَسى َوهاُروُن بَِحَسِب اأمِر اهلِل َعَلى َفِم ُموَسى.
كُلَّ  اإْسرائِيَل  َوُرَؤساُء  َوهاُروُن  ُموَسى  46َواأحَصى 

لُوا  47َفَسجَّ َوعائِلاتِِهْم.  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  الّلاِويِّيَن 
َجميَع الرِّجاِل ِمْن ِسنِّ الثَّلاثِيَن اإلَى ِسنِّ الَخمِسيَن، اأِي 
ِليَن لِلِخدَمِة ل�أجِل الَعَمِل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع.  الُمَؤهَّ
ِمَئٍة  َوَخمَس  اآل�ٍف  َثمانَِيَة  ِليَن  الُمَسجَّ َعَدُد  48َفكاَن 

ِخلاِل  ِمْن  اهلِل  ِمَن  بِاأمٍر  اإحصاُؤُهْم  49َتمَّ  َوَثمانِيَن. 
ُموَسى. كُلُّ واِحٍد بَِحَسِب َعَمِلِه ِفي الَحزِم َوالَحمِل 

بَِحَسِب اأمِر اهلِل َعَلى َفِم ُموَسى.

جاَسة َتعِليماٌت ِبَشْأِن النَّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»َعلِّْم َبني اإْسرائِيَل بِاأْن َينُفوا 5 
ِمَن الُمَخيَِّم كُلَّ ُمصاٍب بِالَبَرِص، َوكُلَّ َمْن َيِسيُل 
ُس بَِسَبِب لَمِسِه  ِمْن َجَسِدِه سائٌِل نَِجٌس، َوكُلَّ َمْن َيَتَنجَّ
َواْطُرُدوُهْم خاِرجاً،  ناَث،  َوال�إ كُوَر  الذُّ 3انُْفوا  لَِميٍِّت. 
ُسوا الُمَخيََّم َحيُث اأسُكُن ِفي َوَسِطُكْم.« َحتَّى ل� ُيَنجِّ
ِسيَن  الُمَتَنجِّ َونَُفوا  َهذا  اإْسرائِيَل  َبنو  4َفَفَعَل 

َكما قاَل اهلُل  َتماماً  اإْسرائِيَل  َبنو  َفَعَل  الُمَخيَِّم.  خاِرَج 
لُِموَسى.

التَّعِويض
5َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 6»قُْل لَِبني اإْسرائِيَل: اإْن اأخَطاأ 

نَُّه  َفاإ ِمنُه،  ِرَقِة  بِالسَّ اآَخَر  َشخٍص  بَِحقِّ  اْمراأٌة  اأِو  َرُجٌل 
ُمذنٌِب.  اإنَُّه  َعِظيَمًة.  َخِطيًَّة  اهلِل  اإلَى  اأخَطاأ  َقْد  َيُكوُن 
كاِمٍل،  بَِشكٍل  َض  َوُيَعوِّ َسَرَقُه  بِما  َيعَتِرَف  اأْن  7َعَليِه 

َوُيعِطَيِه  ِقيَمِة الَمسُروِق  التَّعِويِض ُخمَس  اإلَى  َوُيِضيَف 

لِلَِّذي اأخَطاأ اإلَيِه. 8َواإْن كاَن الرَُّجُل َميِّتاً، َول� اأقِرباَء لَُه 
لَِياأُخُذوا التَّعِويَض. َفاإنَّ التَّعِويَض َيذَهُب اإلَى اهلِل َفُيْعَطى 
َفَهذا  الُمذنُِب.  ُيْحِضُرُه  الَِّذي  الَكْبِش  َعدا  لِلكاِهِن. 

َيْذَبُحُه الَكاِهُن َكّفاَرًة.
ُمها َبنو اإْسرائِيَل لِلكاِهِن  َسٍة ُيَقدِّ 9»كُلُّ َتقِدَمٍة ُمَقدَّ

َسُة  نَّها َتُكوُن ِمْن نَِصيِبِه. 10َوَتُكوُن التَّْقِدماُت الُمَقدَّ َفاإ
نَُّه َيُكوُن  ُمها، َعدا ما ُيْعطيِه لِلكاِهِن، َفاإ ُمْلكاً لَِمْن ُيَقدِّ

ِمْن نَِصيِب الكاِهِن.«

َشكُّ بالِخياَنة الّزوجية
اإِن  اإْسرائِيَل:  لَِبني  12»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  11َوقاَل 

انَْحَرَفْت َزوَجُة َرُجٍل ما َوخانَتُه 13بُِمعاَشَرِة َرُجٍل اآَخَر، 
َوَزوُجها ل� َيعِرُف، اإْذ اأنَّها َتعَمُل َهذا ِسّراً. َمَع اأنَّها َقْد 
َسْت نَفَسها، َحْيُث اإنَُّه ل� ُيوَجُد ُهناَك شاِهٌد، َكما  نَجَّ
نَى. 14َفاإذا اعَتَرى ُروُح  اأنَّها لَْم تُمَسْك َوِهَي َترَتِكُب الزِّ
َسْت بِالِفعِل،  الِغيَرِة الرَُّجَل َفَشكَّ بَِزوَجِته الَِّتي َقْد َتَنجَّ
نَفَسها،  ْس  تَُنجِّ لَْم  اأنَّها  َمَع  الِغيَرِة  ُروُح  اعَتَراُه  اإذا  اأْو 
َمَعُه  َوُيحِضْر  الكاِهِن،  اإلَى  َزوَجَتُه  الرَُّجُل  15َفلُيْحِضِر 

ِعيِر. ل�  الشَّ ِمْن َطِحيِن  ةٍ أ  قُفَّ ُعْشَر  الَمطلُوَبَة:  َتْقِدَمَتها 
َفوَقُه.  َبُخوٌر  ُيوَضُع  َول�  َزيٌت،  الطَِّحيِن  َعَلى  ُيْسَكُب 

، لَِبياِن ال�تِّهاِم َوالتَّذِكيِر بِِه. أنَّ َهِذِه َتقِدَمُة َشكٍّ ل�
أماِم َوُيوِقُفها ِفي  16»َوُيحِضُر الكاِهُن الَمراأَة اإلَى ال�

اإناٍء  ِفي  ُمَقدَّساً  ماًء  الكاِهُن  َياأُخُذ  اهلِل. 17ثُمَّ  َحْضَرِة 
الَمْسَكِن  اأْرِضيَِّة  الَِّذي َعَلى  الُغبارِ  ِمَن  َوَياأُخُذ   ، َخَزِفيٍّ
ِس َوَيَضُعُه ِفي الماِء. 18ثُمَّ ُيوِقُف الكاِهُن الَمْراأَة  الُمَقدَّ
ْيها  َكفَّ ِفي  َوَيَضُع  َراأَْسها،  َوَيْكِشُف  اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي 
ناِء  . َوُيمِسُك الكاِهُن بِاإ التَّْقِدَمَة، الِّتي ِهَي َتقِدَمُة َشكٍّ
الماِء الُمرِّ الَِّذي َياأتِي بِاللَّعَنِة. 19َوَيجَعُل الكاِهُن الَمراأَة 
تُقِسُم َفَيُقوُل لَها: ›اإْن لَْم َيُكْن لَِرُجٍل اآَخَر َعلاَقٌة بِِك، 
نَِّك  َجٌة بَِزوِجِك، َفاإ ِسي َواأنِت ُمَتَزوِّ َولَْم َتفُسِدي َولَْم َتَتَنجَّ
ِريَن ِمْن َهذا الماِء الُمرِّ الَِّذي َياأتِي بِاللَّعَنِة. 20لَِكْن  تَُطهَّ
ْسِت، َوكانَْت  َجٌة بَِزوِجِك، َوَتَنجَّ اإْن َفَسْدِت َواأنِت ُمَتَزوِّ

لَِرُجٍل اآَخَر َغيُر َزوِجِك َعلاَقٌة بِِك . . . ‹

الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 15:5 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.
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بَِقَسِم  تُقِسُم  الَمراأَة  الكاِهُن  َيجَعُل  21»َوَهَكذا 

اللَّعَنِة َهذا، َوَيُقوُل الكاِهُن لِلَمراأِة: ›َفْلَيلَعْنِك اهلُل َحتَّى 
اهلُل  َولَْيجَعِل  َكَلْعنٍة،  اْسَمِك  َيسَتخِدُموَن  النّاُس  َيِصيَر 
اللَّعَنِة  ماُء  22َفْلَياأِْت  مًة.  ُمَتَورِّ َوَبْطَنِك  َلًة  ُمَتَرهِّ َفْخَذِك 
ماً َوَفْخَذِك  َهذا بِاللَّعَنِة اإلَى َبطِنِك، َفَيجَعُل َبطَنِك ُمَتَورِّ

َلًة.‹ َفَتُقوُل الَمراأُة: ›لَِيُكْن َذلَِك!‹ ُمَتَرهِّ
ِقْطَعِة  َعَلى  اللَّعناِت  َهِذِه  الكاِهُن  َيكُتُب  23»ثُمَّ 

ِجْلٍد ثُمَّ َيمُحوها ِفي الماِء الُمرِّ. 24ثُمَّ َيجَعُل الكاِهُن 
َوالَِّذي  بِاللَّعَنِة،  َياأتِي  الَِّذي  الُمرَّ  الماَء  َتشَرُب  الَمراأَة 

ُيَسبُِّب األَماً َشِديداً.
25»َوَياأُخُذ الكاِهُن ِمْن َيِد الَمراأِة َتقِدَمَة الُحُبوِب 

ِفي  َويرَفُعها  بَِزْوَجِتِه،  َيُشكُّ  الَِّذي  وُج  الزَّ َمها  َقدَّ الَِّتي 
َياأُخُذ  26ثُمَّ  الَمذَبِح.  اإلَى  بِها  َياأتِي  ثُمَّ  اهلِل،  َحْضَرِة 
ِه ِمْن َتقِدَمِة الُحُبوِب َكَعلاَمٍة، َوُيحِرقُُه  الكاِهُن ِملَء َكفِّ
َعَلى الَمذَبِح. َوَبعَد َذلَِك َيجَعُل الكاِهُن الَمراأَة َتشَرُب 
ْن كانَْت  َفاإ الماَء،  َتشَرُب  َيجَعَلها  اأْن  27َوَبعَد  الماَء. 
نَِجَسًة َوَغيَر َوِفيٍَّة لَِزوِجها، َفاإنَّ الماَء الَِّذي َياأتِي بِاللَّعَنِة 
ُم َبْطُنها  َسَيدُخُل َجوَفها َوُيَسبُِّب لَها األَماً َشِديداً، َفَتَتَورَّ
ُل َفْخُذها، َوتُصِبُح لَعَنًة َوَسَط َشعِبها. 28َولَِكْن  َوَتَتَرهَّ
َسْت نَفَسها، لَِكنَّها طاِهَرٌة،  اإْن لَْم َتُكِن الَمراأُة َقْد نَجَّ
نجاِب. نَُّه َسَيحُكُم بَِبراَءتِها، َوَسَتُكوُن قاِدَرًة َعَلى ال�إ َفاإ
 . كِّ الشَّ بِحال�ِت  الُمخَتصُّ  القانُوُن  ُهَو  29»َهذا 

ُس  َجٌة بَِزوِجها، َوتَُنجِّ ِحيَن َتنَحِرُف الَمراأُة َبيَنما ِهَي ُمَتَزوِّ
َوَيُشكُّ  ِغيَرٍة  ُروُح  الرَُّجَل  َيعَتِري  ِحيَن  30اأْو  نَفَسها، 
الكاِهُن  َفَيعَمُل  اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  ُيوِقُفها  نَُّه  َفاإ بَِزْوَجِتِه، 
وُج ُمْذنِباً، َواأّما  ُأُموَر لَها. 31ِحيَنِئٍذ، ل� َيُكوُن الزَّ َهِذِه ال�

الَمراأُة َفَتحِمُل ِعقاَب َخِطيَِّتها.«

ِذير َشريعُة النَّ

َد 6  َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»قُْل لَِبني اإْسرائِيَل: اإْن َتَعهَّ
َرُجٌل اأِو اْمراأٌة بِاأْن َينِذَر نَفَسُه، ُمَكرِّساً نَفَسُه هلِل، 
راِب الُمسِكِر،  3َفَعَليِه اأْن َيمَتِنَع َعْن ُشرِب الَخمِر َوالشَّ

َوَحتَّى َعْن ُشَرِب َعِصيِر الِعَنِب َواأكِل الِعَنِب الطّاِزِج اأْو 
بِيِب 4ِطيَلَة اأيّاِم نَذِرِه. ل� َياأكُْل َشيئاً ِمْن نِتاِج الَكرَمِة  الزَّ

اأْو ُبُذوِر الِعَنِب اأْو ِقشِرِه.

5»ِطيَلَة اأيّاِم نَْذِرِه، ل� َيْنَبِغي اأْن َيُقصَّ َشعَر َراأِسِه، 

اإلَى نِهاَيِة َوْقِت َتكِريِسِه هلِل. ُيَربَِّي ِخصاَل َشعِر َراأِْسِه. 
صاً هلِل. َوَيُكوُن ُمَخصَّ

6»ِطيَلَة اأيّاِم َتكِريِسِه هلِل، ل� َيْنَبِغي اأْن َيدُخَل َمكاناً 

ْس بَِميٍِّت َحتَّى َواإْن كاَن  ِفيِه َشخٌص َميٌِّت. 7ل� َيَتَنجَّ
َعَلى  َيُدلُّ  َشعَرُه  أنَّ  ل� اُأخَتُه،  اأْو  اأخاُه  اأْو  ُه  اُأمَّ اأْو  اأبِاُه 

َتْكِريِسِه. 8َفِطيَلَة اأيّاِم نَذِرِه، َيُكوُن ُمَكرَّساً هلِل.
َس  َفَنجَّ َفجاأًة  النَِّذيِر  قُرَب  َشخٌص  ماَت  9»َواإْن 

َيحِلُق  َتطِهيِرِه.  َيوِم  ِفي  َراأَسُه  َفلَيحِلْق  النَِّذيِر،  َشعَر 
ُيحِضُر  الثّاِمِن،  الَيوِم  10َوِفي  الّسابِِع.  الَيوِم  ِفي  َشعَرُه 
َمدَخِل  ِفي  لِلكاِهِن  َصِغيَرَتيِن  َحماَمَتيِن  اأْو  َيماَمَتيِن 
ُم الكاِهُن اأَحَد الَطيَريِن َذبِيَحَة  َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 11َفُيَقدِّ
َفَقْد  َعنُه.  ُر  َوُيَكفِّ َصاِعَدًة، ب  َذبيَحًة  آَخَر  َوال� َخِطيٍَّة، أ 
َشعَر  ُس  ُيَقدِّ الَيوِم،  َذلَِك  َوِفي  لِلَميِِّت.  بَِلمِسِه  اأْذنََب 
َد  ِة الَِّتي َتَعهَّ َراأِسِه ثانَِيًة. 12َوُيَكرُِّس نَفَسُه هلِل َطواَل الُمدَّ
بِاأْن َيُكوَن نَِذيراً ِفيها. َوُيحِضُر َحَملاً ُعْمُرُه َسَنٌة َذبِيَحَة 

َذنٍْب. ول� تُحَسُب َفْتَرُة التَّْطِهيِر ِمْن اأيّاِم نِْذِرِه.
الَِّذي  الَيوِم  ِفي  النَِّذيِر:  َشِريَعُة  ِهَي  13»َوَهِذِه 

َخيَمِة  َمدَخِل  اإلَى  ُيْحَضُر  َكَنِذيٍر،  اأيّاُمُه  َتكَتِمُل  ِفيِه 
ُم ما َيِلي هلِل: ال�ْجِتماِع. 14َوُيَقدِّ

   َحَملاً واِحداً ُعْمُرُه َسَنٌة ل� َعْيَب ِفيِه، َذبِيَحًة 
صاِعَدًة

   نَْعَجًة واِحَدًة ُعْمُرها َسَنٌة ل� َعْيَب ِفيها، 
َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة،

   َكْبشاً ل� َعيَب ِفيِه َذبِيَحَة َسلاٍم،
15  َسلََّة ُخبٍز َغيِر ُمْخَتِمٍر َمصُنوٍع ِمَن الطَِّحيِن   

يِت، َوَرقائَِق َمدُهونًَة  الَجيِِّد َمْمُزوجاً بِالزَّ
بَِزيٍت،

ِكيِب الَمطلُوَبِة.    َمَع َتقِدماِت الُحُبوِب َوالسَّ

اأجل  من  هلِل  ْم  تقدَّ ذبيحٌة كانت  َوِهي  ذبيحة خطية.  أ 11:6 

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

ُم ل�سترضاء  ب 11:6 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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ُم الكاِهُن َهِذِه التَّقِدماِت ِفي َحضَرِة اهلِل.  16»ُيَقدِّ

اِعَدَة ل�أجِل النَِّذيِر.  بْيَحَة الصَّ ُم َذبِيَحَة الَخِطيَِّة َوالذَّ ُيَقدِّ
ُم الَكْبَش َذبِيَحَة َسلامٍ أ هلِل َمَع َسلَِّة الُخبِز َغيِر  17َوُيَقدِّ

ِكيِب الَمطلُوَبِة. الُمْخَتِمِر َمَع َتقِدماِت الُحُبوِب َوالسَّ
َمدَخِل  ِفي  الُمَكرََّس  َشعَرُه  النَّذيُر  َيحِلُق  18»ثُمَّ 

ْعَر الُمَكرََّس َوَيَضَعُه َعَلى  َخيَمِة ال�ْجِتماِع. َوَياأُخُذ الشَّ
لاِم. النّاِر اأسَفَل َذبِيَحِة السَّ

الَمسلُوَقِة،  الَكْبِش  َكِتَف  الكاِهُن  َياأُخُذ  19»ثُمَّ 

ُمْخَتِمَرٍة،  َغْيَر  َوَرقاَقًة  لَِّة،  السَّ ِمَن  ُمْخَتِمٍر  َغيَر  َوَرِغيفاً 
َقْد  َيُكوَن  اأْن  َبعَد  النَِّذيِر،  يِّ  َكفَّ ِفي  َجِميعاً  َوَيَضُعها 
َحَلَق َشعَر َراأِسِه. 20ثُمَّ َيرَفُعها الكاِهُن ِفي َحضَرِة اهلِل. 
َوالَفخِذ  دِر  الصَّ َمَع  لِلكاِهِن  ٌص  ُمَخصَّ نَصْيٌب  اإنّها 

الَمرفُوَعاِن. َبعَد َذلَِك ُيمِكُن لِلنَِّذيِر اأْن َيشَرَب نَبيذاً.
بَِنذٍر.  ُد  َيَتَعهَّ الَِّذي  النَِّذيِر  َشِريَعُة  ِهَي  21»َهِذِه 

َينَبِغي  َوما  َتكِريِسِه،  جِل  ل�إ هلِل  َتقِدَمُتُه  ِهَي  َوَهِذِه 
بِاأْكَثِر  َد  َيَتَعهَّ اأْن  َولَُه  النَِّذيِر.  َشِريَعِة  َبَحَسِب  َتقِديُمُه 
ُد بِِه. لَِكْن  ِمْن َذلَِك اإْن اأراَد، َعَلى اأْن َيلَتِزَم بما َيَتَعهَّ
اأَقِل  َعَلى  النَِّذيِر  َشِريَعُة  َعَليِه  َتُنصُّ  ما  َم  ُيَقدِّ اأْن  َعَليِه 

َتْقِديٍر.«

َبَرَكُة الَكَهَنة
22َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 23»قُْل لِهاُروَن َواأبناَءُه 

اأْن ُيباِركُوا َبني اإْسرائِيَل بِاأْن َيُقولُوا:

› َفْلُيباِرْكُكْم يهوه ب َوَيحِمُكْم.  24  
25  لُِيْشِرْق يهوه بَِوجِهِه َعَليُكْم،  

   َوَيَتَلطَّْف َعَليُكْم.
26  َولَْينُظْر يهوه اإلَيُكْم بَِحنانِِه،  

   َوُيعِطُكْم َسلاماً.‹

27»َهَكذا َينَبِغي اأْن ُيعِلَن هاُروُن َواأْبناؤُه اْسِمَي لُِيباِركُوا 

َبني اإْسرائِيَل. َواأنا َساُأباِركُُهْم.«

بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  أ 17:6 ذبيحة سالم. مَن الذَّ

باأن ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.
ب 24:6 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

َسة َتكِريُس الَخيَمِة الُمَقدَّ

َوِحيَن انَتَهى ُموَسى ِمْن اإقاَمِة الَمْسَكِن الُمَقدَِّس، 7 
َكما  اأثاثِِه.  َجِميِع  َمَع  َسُه  َوَكرَّ يِت  بِالزَّ َمَسَحُه 

َمَسَح َوَكرََّس الَمذَبَح َوَجِميَع اأَدواتِِه.
ُرَؤساُء  ُهْم  الَِّذيَن  اإْسرائِيَل،  ُرَؤساُء  جاَء  2ثُمَّ 

العائِلاِت َوُرَؤساُء الَقبائِِل، َوالَِّذيَن كانُوا َمسُؤولِيَن َعْن 
اإلَى  َتقِدماتِِهْم  3اأحَضُروا  بَِتقِدماٍت.  عِب،  الشَّ اإحصاِء 
َثوراً،  َعَشَر  َواثَني  ُمَغطّاٍة،  َعَرباٍت  اهلِل: ِستَّ  َمْحَضِر 
َعَرَبًة َمَع كُلِّ َرئِيَسيِن، َوَثوراً َمَع كُلِّ َرئِيٍس. َواأحَضُروا 

َجِميَع َتْقِدماتِِهْم اأماَم الَمْسَكِن.
4َفقاَل اهلُل لُِموَسى: 5»اْقَبْل َهِذِه التَّقِدماِت ِمنُهْم، 

ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  نَقِل  اأعماِل  ِفي  َسُتسَتخَدُم  َفِهَي 
اأْعِطها لِّلاِويِّيَن، بَِحَسِب ما َتَتَطلَُّبُه اأعمالُُهْم.«

6َفاأَخَذ ُموَسى الَعَرباِت َوالثِّيراَن، َواأعطاها لِّلاِويِّيَن. 

7اأعَطى َعَرَبَتيِن َواأرَبَعَة ثِيراٍن لِلَجْرُشونِيِّيَن، بَِحَسِب ما 

َوَثمانَِيَة  َعَرباٍت  اأرَبَع  8َواأعَطى  َعَمِلِهْم.  ِفي  َيحتاُجوَن 
َعَمِلِهْم،  ِفي  َيحتاُجوَن  ما  بَِحَسِب  لِلَمراِريِّيَن،  ثِيراٍن 
ُيعِط  9َولَْم  الكاِهِن.  هاُروَن  ْبِن  اإيثاماَر  اإشراِف  َتحَت 
َحمُل  ُهَو  َعَمَلُهْم  أنَّ  ل� لِلَقهاتِيِّيَن،  ِمنها  َشيئاً  ُموَسى 

َسِة. َوكانُوا َيحِملُونَها َعَلى اأكتاِفِهْم. ال�أشياِء الُمَقدَّ
َتدِشيِن  ل�أجِل  َتقِدماٍت  َؤساُء  الرُّ اأحَضَر  10َكما 

الَمذَبِح ِفي الَيوِم الَِّذي َتمَّ َمْسُحُه ِفيِه. اأحَضَر الرَُّؤساُء 
لُِموَسى:  اهلُل  قاَل  11ثُمَّ  الَمذَبِح.  اأماِم  اإلَى  َتقِدماتِِهْم 
بَِحيُث  الَمذَبِح،  َتدِشيِن  ل�أجِل  َتقِدماتِِهْم  ُموا  »َفْلُيَقدِّ

ُم َرئِيٌس واِحٌد ِفي الَيوِم.« ُيَقدِّ
َقِبيَلِة  َرئِيُس  يناداَب،  َعمِّ ْبُن  نَحُشوُن  12َفكاَن 

ا  13اأمَّ ِل.  أوَّ ال� الَيوِم  ِفي  َتقِدَمَتُه  َم  َقدَّ َمْن  ُهَو  َيُهوذا، 
َتقِدَمُتُه َفِهَي:

ِة َوْزنُُه ِمَئٌة َوَثلاثُوَن ِمْثقال�ً، ج ُزبِديٌَّة  َطَبٌق ِمَن الِفضَّ
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  14ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 15ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 

ج 13:7 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف. )اأيضاً ِفي بقية هذا الفصل(
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الّصاِعَدِة. أ  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
َوَخمَسَة  17َثوَراِن  الَخِطيَِّة. ب  لَِذبِيَحِة  َواِحٌد  16َتيٌس 

َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة  ِكباٍش 
لاِم. ج لَِذبِيَحِة السَّ

يناداَب. كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة نَحُشوُن ْبُن َعمِّ
َم نََثنائِيُل ْبُن ُصوَغَر، َرئِيُس  18َوِفي الَيوِم الثّانِي َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َقِبيَلِة َيّساِكَر، َتقِدَمَتُه. 19اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  20ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 21ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
22َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 23َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة نََثنائِيَل ْبِن ُصوَغَر.
َم األِياآُب ْبُن ِحيلُوَن، َرئِيُس  24َوِفي الَيوِم الثّالِِث َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َقِبيَلِة َزُبولُوَن، َتقِدَمَتُه. 25اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  26ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 27ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
28َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 29َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

ُم ل�سترضاء  أ 15:7 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ْم هلِل من اأجل  ب 16:7 ذبيحة خطية. َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

بائِِح الَِّتي كاَن ُيسَمُح لِمْن يقّدمها  ج 17:7 ذبيحة سالم. مَن الذَّ

باأن ياأكُلها َواأْن يتشاَرَك بِها َمَع اآخريَن، َوهَي تعبيٌر عن الشكِر هلِل.

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة األِياآَب ْبِن ِحيلُوَن.
َم األِيُصوُر ْبُن َشَديُئوَر، َرئِيُس  30َوِفي الَيوِم الّرابِِع َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن، َتقِدَمَتُه. 31اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  32ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 33ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
34َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 35َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة األِيُصوَر ْبِن َشَديُئوَر.
ْبُن  َشلُوِميِئيُل  َم  َقدَّ الخاِمِس،  الَيوِم  36َوِفي 

ا  37اأمَّ َتقِدَمَتُه.  ِشْمُعوَن،  َقِبيَلِة  َرئِيُس  ُصوِرَيَشّداَي، 
َتقِدَمُتُه َفِهَي:

ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  38ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 39ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
40َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 41َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة َشلُوِميِئيَل ْبِن ُصوِرَيَشّداَي.
ْبُن َدُعوئِيَل،  األِياآساُف  َم  َقدَّ الّساِدِس  الَيوِم  42َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة جاَد، َتقِدَمَتُه. 43اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  44ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 45ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
46َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 47َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 
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لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة األِياآساَف ْبِن َدُعوئِيَل.
يُهوَد،  َعمِّ ْبُن  األِيَشَمُع  َم  َقدَّ الّسابِِع،  الَيوِم  48َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة اأْفرايَِم، َتقِدَمَتُه. 49اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  50ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 51ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
52َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 53َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

يُهوَد. كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة األِيَشَمَع ْبِن َعمِّ
َم َجمِليِئيُل ْبُن َفَدْهُصوَر،  54َوِفي الَيوِم الثّاِمِن، َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: ى، َتقِدَمَتُه. 55اأمَّ َرئِيُس َقِبيَلِة َمَنسَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  56ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 57ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
58َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 59َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة َجمِليٍئيَل ْبِن َفَدْهُصوَر.
ِجْدُعونِي،  ْبُن  اأبِيَدُن  َم  َقدَّ التّاِسِع،  الَيوِم  60َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن َتقِدَمَتُه. 61اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  62ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 63ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 

64َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 65َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة اأبِيَدَن ْبِن ِجْدُعونِي.
يَشّداَي،  َم اأِخيَعَزُر ْبُن َعمِّ 66َوِفي الَيوِم العاِشِر، َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة داَن َتقِدَمَتُه. 67اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  68ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 69ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
70َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 71َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

يَشّداَي. كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة اأِخيَعَزَر ْبِن َعمِّ
ْبِن  َفِجِعيِئيُل  َم  َقدَّ َعَشَر،  الحاِدي  الَيوِم  72َوِفي 

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: ُعْكَرَن، َرئِيُس َقِبيَلِة اأِشيَر، َتقِدَمَتُه. 73اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  74ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 75ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
76َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 77َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة َفْجِعيِئيَل ْبِن ُعْكَرَن.
َم اأِخيَرُع ْبُن ِعيَنَن،  78َوِفي الَيوِم الثّانِي َعَشَر، َقدَّ

ا َتقِدَمُتُه َفِهَي: َرئِيُس َقِبيَلِة نَْفتالِي، َتقِدَمَتُه. 79اأمَّ
ُزبِديٌَّة  ِمْثقال�ً،  َوَثلاثُوَن  ِمَئٌة  َوْزنُُه  ِة  الِفضَّ ِمَن  َطَبٌق 
ِة َوْزنُها َسْبُعوَن ِمْثقال�ً، ِكْلتاُهما بَِحَسِب الَوْزِن  ِمَن الِفضَّ
َممُزوجاً  ناِعماً  َطِحيناً  َمملُوَءتاِن  َوِكْلتاُهما   ، الرَّسِميِّ
َوْزنُها  َهِب  الذَّ ِمَن  80ِمغَرَفٌة  ُحُبوٍب.  َكَتقِدَمِة  بَِزيٍت، 
َعْشَرُة َمثاِقيَل، َمملُوَءًة َبُخوراً. 81ِعجٌل َواِحٌد، َكْبٌش 
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الّصاِعَدِة.  بيَحِة  لِلذَّ َسَنٌة  ُعْمُرُه  َواِحٌد  َحَمٌل  َواِحٌد، 
82َتيٌس َواِحٌد لَِذبِيَحِة الَخِطيَِّة. 83َثوَراِن َوَخمَسَة ِكباٍش 

لَِذبِيَحِة  َسَنٌة  ُعْمُرها  ِحملاٍن  َوَخمَسَة  تُُيوٍس  َوَخمَسَة 
لاِم. السَّ

كانَْت َهِذِه َتقِدَمَة اأِخيَرَع ْبِن ِعيَنَن.
ِمْن  َمِة  الُمَقدَّ الَمذَبِح  َتدِشيِن  َتقِدَمُة  ِهَي  84َوَهِذِه 

ُرَؤساِء اإسرائِيَل ِحيَن ُمِسَح:
ِمَن  ُزبِديًَّة  َعَشَر  اثَنتا  ِة.  الِفضَّ ِمَن  َطَبقاً  َعَشَر  اثنا 
َهِب. 85َوْزُن كُلِّ َطَبٍق  ِة. اثَنتا َعَشَر ِمْغَرَفًة ِمَن الذَّ الِفضَّ
ِة. َوزُن كُلِّ ُزبِديٍَّة َسْبُعوَن  ِمَئٌة َوَثلاثُوَن ِمْثقال�ً ِمَن الِفضَّ
يَِّة  الِفضِّ أوِعَيِة  ال� َوزُن َجِميِع  ِة. َفكاَن  الِفضَّ ِمَن  ِمْثقال�ً 

. األْفيِن َواأْرَبَع ِمَئِة ِمْثقاٍل بَِحَسِب الَوزِن الرَّسِميِّ
الَبُخورِ  َمَغاِرِف  ِمَن  ِمْغَرَفٍة  كُلُّ  َوْزُن  86َوكاَن 

الَوزِن  بَِحَسِب  َمثاقيَل  َعْشَرَة  َعَشَر،  ال�ْثَنَتي  َهبيَِّة  الذَّ
. َفَيُكوُن َمْجُموُع اأوزانِها ِمَئًة َوِعْشريَن ِمْثقال�ً  الرَّسِميِّ

َهِب. ِمَن الذَّ
َمِة َذبائَِح صاِعَدًة  87َوكاَن َمجُموُع الَحيواناِت الُمَقدَّ

اْثَني َعَشَر َثوراً َواْثَني َعَشَر َكْبشاً َواْثَني َعَشَر َحَملاً َذَكراً 
ُعْمُرُه َسَنٌة، َمَع َتقِدماِت الُحُبوِب الَمطلُوَبِة، َواْثَني َعَشَر 
الَحيواناِت  َمجُموُع  88َوكاَن  الَخِطيَِّة.  لَِذبِيَحِة  َتيساَ 
َمِة َكَذبائِِح َسلاٍم اأرَبَعًة َوِعشِريَن َثوراً َوِستِّيَن َكْبشاً  الُمَقدَّ
َوِستِّيَن َتيساً َوِستِّيَن َحَملاً َذَكراً ُعْمُر الواِحِد َسَنٌة. َهِذِه 

ِهَي َتقِدماُت َتدِشيِن الَمذَبِح َبْعَد اأْن ُمِسَح.
89َوِحيَن كاَن ُموَسى َيدُخُل اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع 

اإلَيِه  َيَتَكلَُّم  اهلِل  َصوَت  َيسَمُع  كاَن  اهلِل،  اإلَى  لَِيَتَكلََّم 
هاَدِة  الشَّ ُصنُدوِق  ِغطاِء  َفوَق  الكاُروَبيِن  َبيِن  ِمْن 
َيَتَكلَُّم بِها  ِس. َهِذِه ِهَي الطَِّريَقُة الَِّتي كاَن اهلُل  الُمَقدَّ

اإلَى ُموَسى.

الَمناَرة

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»قُْل لِهاُروَن: ›ِحيَن تُشِعُل 8 
بَعُة الِمنَطَقَة  ُرُج السَّ ُرَج، َفَيْنَبِغي اأْن تُِضيَء السُّ السُّ

الواِقَعَة اأماَم الَمناَرِة.‹«
لُِتِضيَء  ُرَج  السُّ اأشَعَل  اإْذ  َذلَِك،  هاُروُن  3َفَعِمَل 

الِمنَطَقَة الواِقَعَة اأماَم الَمناَرِة َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى. 4َوَقْد 

ُصِنَعِت الَمناَرُة ِمْن َذَهٍب َمطُروٍق ِمْن قاِعَدتِها َوَحتَّى 
اهلُل  اأظَهَرُه  الَِّذي  كِل  الشَّ َحَسَب  ُصِنَعِت  َزهراتِها. 

لُِموَسى.

َتكِريُس الاّلِويِّين
5َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 6»ُخِذ الّلاِويِّيَن ِمْن َبيِن َبني 

ْرُهْم. 7َوَهذا ما َتْفَعلُُه لَِتطِهيِرِهْم: ُرشَّ ماَء  اإْسرائِيَل َوَطهِّ
التَّطِهيِر َعَليِهْم. َولَْيحِلُقوا كُلَّ َشعِر ِجسِمِهْم. َولَْيغِسلُوا 

ُروا اأنُفَسُهْم. ثِياَبُهْم َوُيَطهِّ
َوَتقِدَمَة  الَقِطيِع،  ِمَن  َصِغيراً  َثوراً  لَِياأُخُذوا  8»ثُمَّ 

َولَِياأُخُذوا  بَِزيٍت.  َمْمُزوجاً  الَجيِِّد  الطَِّحيِن  ِمَن  ُحُبوٍب 
َثوراً َصِغيراً اآَخَر ِمَن الَقِطيِع ل�أجِل َذبِيَحِة الَخِطيَِّة. أ 9ثُمَّ 
تُحِضُر الّلاِويِّيَن اأماَم َخيَمِة ال�ْجِتماِع. َوَتجَمُع َجِميَع 
َبني اإْسرائِيَل. 10َوِحيَن تُحِضُر الّلاِويِّيَن اإلَى َمْحَضِر اهلِل، 
ُم هاُروُن  عُب اأيِدَيُهْم َعَليِهْم. 11َوَهَكذا ُيَقدِّ لَِيَضِع الشَّ
َحضَرِة  ِفي  َوَيرَفُعُهْم  اإْسرائِيَل  َبني  ِمْن  َتقِدَمًة  الّلاِويِّيَن 

اهلِل، لَِكي َيخِدُموا اهلَل.

12»َيَضُع الّلاِويُّوَن اأيِدَيُهْم َعَلى َراأَسيِّ الثَّوَريِن، ثُمَّ 

آَخُر َذبْيَحًة َصاِعَدةً ب  ُم اأَحُدُهما َذبِيَحَة َخِطيٍَّة، َوال� ُيَقدَّ
13»َهَكذا  بيَحتيِن.  الذَّ بِهاَتيِن  الّلاِويُّوَن  ُر  َوَيَتَطهَّ هلِل. 

َواأْبنائِِه.  هاُروَن  لُِمساَعَدِة  ُصُهْم  َوتَُخصِّ الّلاِويِّيَن  تَُعيُِّن 
الّلاِويِّيَن  ِص  14َخصِّ اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َتقِدَمًة  ُمُهْم  تَُقدِّ

ِمْن َبيِن َبني اإْسرائِيَل لِي. الّلاِويُّوَن لِي.
لِلِخدَمِة  ِليَن  ُمَؤهَّ الّلاِويُّوَن  َيِصيُر  َذلَِك،  15»َوَبعَد 

ْمَتُهْم  ْرَتُهْم َوَقدَّ ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع، ِحيَن َتُكوُن َقْد َطهَّ
َُّهْم َسَيُكونُوَن ُمَكرَِّسيَن لِي بِالكاِمِل ِمْن َبيِن  أن هلِل. 16ل�
َبني اإْسرائِيَل. اأَخْذتُُهْم َبَدَل كُلِّ فاتِِح َرحٍم، اأي َبَدَل 
ِمَن  اإْسرائِيَل،  َبني  17َفاأْبكاُر  اإْسرائِيَل.  َبني  اأْبكاِر  كُلِّ 
َضَرْبُت  الَِّذي  الَيوِم  ِفي  لِي.  الَحيواناِت،  َوِمَن  النّاِس 

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  أ 8:8 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 12:8 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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أْبكاِر ِفي اأْرِض ِمصَر، اأفَرْزُت اأْبكاَر اإْسرائِيَل  ِفيِه كُلَّ ال�
لَِيُكونُوا لِي. 18لَِكنِّي َساآُخُذ الّلاِويِّيَن َبَدَل كُلِّ اأْبكاِر 
َبني اإْسرائِيَل. 19َوَساُأعِطي الّلاِويِّيَن كُلَُّهْم لِهاُروَن َواأْبنائِِه 
اإْسرائِيَل ِفي  لَِيُقوُموا بِِخدَمِة َبني  اإْسرائِيَل  َبيِن َبني  ِمْن 
بائِِح َعْن َبني  َخيَمِة ال�ْجِتماِع، َولُِيساِعُدوا ِفي َتْقِديِم الذَّ
اإْسرائِيَل ل�قِترابِِهْم  اإْسرائِيَل، لَِئّلا تاأتَِي كاِرَثٌة َعَلى َبني 

َكثيراً ِمَن الَمكاِن الُمَقدَِّس.«
َهذا  اإْسرائِيَل  َبني  َوكُلُّ  َوهاُروُن  ُموَسى  20َفَفَعَل 

اأَمَر  ما  بَِحَسِب  لِّلاِويِّيَن  اإْسرائِيَل  َبنو  َوَفَعَل  أمَر.  ال�
َوَغَسلُوا  اأنُفَسُهْم،  الّلاِويُّوَن  َر  21َفَطهَّ بِِه.  ُموَسى  اهلُل 

َر  َمُهْم هاُروُن َتقِدَمًة ِفي َحضَرِة اهلِل. َوَكفَّ ثِياَبُهْم. َوَقدَّ
َرُهْم. 22َوَبعَد َذلَِك، صاَر الّلاِويُّوَن  َعْن َخطاياُهْم لُِيَطهِّ
َتحَت  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي  بِِخدَمِتِهْم  لِلِقياِم  ِليَن  ُمَؤهَّ
اإشراِف هاُروَن َواأْبنائِِه. ُعِمَل بِالّلاِويِّيَن بَِحَسِب ما اأَمَر 

اهلُل ُموَسى بِِه.

َعَلى  فُِرَض  ما  24»َهذا  لُِموَسى:  اهلُل  23َوقاَل 

الّلاِويِّيَن: كُلُّ َذَكٍر َيبلُُغ َخْمساً َوِعشِريَن َسَنًة اأْو اأكَثَر 
ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  اأعماِل  ِفي  لِلِخدَمِة  لاً  ُمَؤهَّ َيُكوُن 
25لَِكْن ِفي ِسنِّ الَخمِسيِن، َيْنَبِغي َعَلى كُلِّ ل�ِويٍّ اأْن 

َوَيَتَوقََّف  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  اأعماِل  ِخدَمِة  ِمْن  َيَتقاَعَد 
آَخِريَن ِفي  َعْن َعَمِلها. 26ُيمِكُنُه اأْن ُيساِعَد الّلاِويِّيَن ال�
بِال�أعماِل  َيُقوَم  ل�  لَِكنَُّه  بِالِحراَسِة.  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة 
ِفي  ِخدَمِتِهْم  ِفي  الّلاِويِّيَن  َمَع  َتَتعاَمُل  َهَكذا  الثَِّقيَلِة. 

َخيَمِة ال�ْجِتماِع.«

الِفصح

هِر 9  يَِّة ِسيناَء ِفي الشَّ َوَتَكلََّم اهلُل اإلَى ُموَسى ِفي َبرِّ
َنِة الثّانَِيِة َبعَد اأْن َتَركُوا اأْرَض ِمصَر،  ِل ِمَن السَّ أوَّ ال�
َفقاَل: 2»لَِيْحَتِفْل َبُنو اإْسرائِيَل بِِعيِد الِفصِح أ ِفي َمْوِعِدِه 
الُمَعيَِّن. 3َتحَتِفلُون بِِه ِفي َموِعِدِه ِفي الَيوِم الّرابَِع َعَشَر 

اإسرائيل من  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  اأي  فصح.  أ 2:9 

ذبيحًة  ويتناولون  الربيع  في  اليهوُد  به  يحتفل  في مصر.  العبوديَِّة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خاصَّ
هذا  بِقّيِة  ِفي  )اأيضاً   .7:5 1 كورنثوس  انظر  وقيامته.  المسيح 

الفصل(

هِر َبْعَد الُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل الَظلاِم. َوتَُحاِفُظوَن  ِمَن الشَّ
َعَلى َشرائِِعِه َوَقواِعِدِه.«

عِب اأْن َيحَتِفلُوا بِالِفصِح.  4َفَطَلَب ُموَسى ِمَن الشَّ

أوَِّل،  هِر ال� 5َفاْحَتَفلُوا بِالِفصِح ِفي الّرابَِع َعَشَر ِمَن الشَّ

يَِّة ِسيناَء. َفَعَل  َبْعَد الُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل الَظلاِم، ِفي َبرِّ
َبنو اإْسرائِيَل َهذا بَِحَسِب ما اأَمَر اهلُل ُموَسى بِِه.

لَمِسِهْم  بَِسَبِب  طاِهِريَن  َغيُر  ِرجاٌل  ُهناَك  6َوكاَن 

ال�حِتفاِل  َعَلى  قاِدِريَن  َيُكونُوا  َفَلْم  َميٍِّت،  لَِجَسِد 
َوهاُروَن  ُموَسى  اإلَى  َفجاءوا  الَيوِم.  َذلَِك  ِفي  بِالِفصِح 
ِفي َذلَِك الَيوِم، 7َوقالُوا: »لَْسنا طاِهِريَن بَِسَبِب لَْمِسنا 
ِفي  التَّقِدَمَة  هلِل  َم  نَُقدِّ اأْن  نَْسَتطيُع  َول�  َميٍِّت،  لَِجَسٍد 

َموِعِدها َمَع َبِقيَِّة َبني اإْسرائِيَل؟ َفماذا نَْفَعُل؟«
8َفقاَل ُموَسى لَُهْم: »انَتِظُرونِي. َساأسَمُع ما َسَياأُمُر 

اهلُل بِِه بَِشاأنُِكْم.«

اإْن  اإْسرائِيَل:  لَِبني  10»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  9َفقاَل 

َس اأَحٌد ِمنُكْم اأْو ِمْن اأول�ِدكُْم بَِسَبِب لَمِس َجَسٍد  َتَنجَّ
ُيحَتَفَل  اأْن  َفَعَليِه  َطِويَلٍة،  ِرحَلٍة  ِفي  كاَن  اأْو  َميٍِّت، 
الَيوِم  ِفي  بِالِفصِح  َيحَتِفلُوا  اأْن  11َينَبِغي  هلِل.  بِالِفصِح 
هِر الثّانِي، َبْعَد الُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل  الّرابَِع َعَشَر ِمَن الشَّ
ُمْخَتِمٍر  َغيِر  ُخبٍز  َمَع  الِفصِح  َحَمَل  َولَياأكُلُوا  الَظلاِم. 
باِح،  ِمنُه َحتَّى الصَّ َواأعشاٍب ُمرٍَّة. 12َول� َيتُركُوا َشيئاً 
َول� َيكِسُروا َعْظماً واِحداً ِمْن ِعظاِمِه. َينَبِغي اأْن َيحَتِفلُوا 
خُص  الشَّ 13َواأّما  الِفصِح.  َشرائِِع  َجِميِع  بَِحَسِب  بِِه 
الطّاِهُر َوالَِّذي لَيَس َعَلى َسَفٍر، لَِكنَُّه َيَتجاَهُل الِفصَح، 
ِفي  اهلِل  َتقِدَمَة  ْم  ُيَقدِّ لَْم  َُّه  أن ل� عِب، ب  الشَّ ِمَن  َفُيقَطُع 

َموِعِدها الُمَعيَِّن. َوَهَكذا ُيعاَقُب َعَلى َخِطيَِّتِه.
14»َواإْن كاَن َبيَنُكْم َغِريٌب ُمِقْيٌم، َوُيِريُد اأْن َيحَتِفَل 

بِِفصِح اهلِل، َفْلَيحَفْظُه بَِحَسِب َشرائِِع الِفصِح َوَقواِعِدِه. 
ريَعُة نُفُسها لِلَغِريِب َوالُمواِطِن.« الشِّ

حاَبُة َوالّنار السَّ
ُس،  الُمَقدَّ الَمْسَكُن  بِِه  اُأقيَم  الَِّذي  الَيوِم  15َوِفي 

حاَبُة الَمسَكَن َوَخيَمَة الَعْهِد. َوِفي الَمساِء  َغطَِّت السَّ

عب. ُينزُع ِمْن عائلِتِه ويفقُد ميراَثه. ب 13:9 ُيقطع من الشَّ
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َكالنّاِر  َتبُدو  َوكانَْت  الَمْسَكِن،  َفوَق  حاَبُة  السَّ َمَكَثِت 
باِح. َحتَّى الصَّ

حاَبُة تَُغطِّي  أمُر َكَذلَِك دائِماً، َفكانَِت السَّ 16كاَن ال�

حاَبُة  َسَة ِفي النَّهاِر، َوِفي اللَّيِل كانَِت السَّ الَخيَمَة الُمَقدَّ
حاَبُة َترَتِفُع ِمْن َفوِق  َتبُدو َكالنّاِر. 17َوِحيَن كانَِت السَّ
كانَِت  َوَحيثُما  يِْرَتِحلُوَن.  اإْسرائِيَل  َبنو  كاَن  الَخيَمِة، 
18َفكاَن  ُيَخيِّموَن.  اإْسرائِيَل  َبنو  كاَن  َتسَتِقرُّ،  الَخيَمُة 
بُنو اإْسرائيَل يِْرَتِحلُوَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل، َوُيَخيُِّموَن بَِعلاَمٍة 
حاَبُة  ِمَن اهلِل. كانُوا َيْمُكثُوَن ِفي الُمَخيَِّم َما َمَكَثِت السَّ

َفوَق الَمْسَكِن.
ِة  لِِعدَّ الَمْسَكِن  َفوَق  حاَبِة  السَّ َبقاُء  طاَل  ذا  19َفاإ

اأيَّاٍم، كاَن َبنو اإْسرائِيَل َيحَفُظوَن اأمَر اهلِل، َفَلْم َيُكونُوا 
َفوَق  حاَبُة  السَّ َبِقَيِت  اإذا  ال�ْمُر  20َوَكَذلَِك  يِْرَتِحلُوَن. 
الَمْسَكِن لِِبْضَعِة اأيَّاٍم. َفكانُوا ُيَخيُِّموَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل، 

َويِْرَتِحلُوَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل.
حاَبُة َتبَقى َفوَق الَخيَمِة  21َوَحتَّى ِحيَن كانَِت السَّ

َترَتِفُع  ثُمَّ  َفَقْط،  باِح  الصَّ َوَحتَّى  الَمساِء  ِمَن  َسِة  الُمَقدَّ
باِح، كانُوا يِْرَتِحلُوَن. َفَسواٌء اأكاَن الَوْقُت نَهاراً  ِفي الصَّ
حاَبُة. 22َواإْن  َترَتِفُع السَّ يِْرَتِحلُوَن ِحيَن  لَيلاً، كانُوا  اأْم 
أيّاٍم َكِثيَرٍة، كاَن َبنو  حاَبُة َفوَق الَمْسَكِن ل� مَكَثِت السَّ
كانَْت  ِحيَن  لَِكْن  يِْرَتِحلُوَن.  َفلا  َيمُكثُوَن  اإْسرائِيَل 
َترَتِفُع، كانُوا يِْرَتِحلُوَن. 23َفكانُوا ُيَخيُِّموَن بَِعلاَمٍة ِمَن 
اهلِل، َويِْرَتِحلُوَن بَِعلاَمٍة ِمَن اهلِل. كانوا َيحَفُظوَن اأمَر اهلِل 

الِّذي َسِمُعوُه ِمْن ُموَسى.

ة يَّ األبواُق الِفضِّ

َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»اصَنْع لَِنفِسَك ُبوَقيِن 10 
لَِتدُعو  اسَتخِدْمُهما  َمطُروَقٍة.  ٍة  ِفضَّ ِمْن 
عَب لِلاجِتماِع، َوتُعِلْن لِلُمَخيَّماِت َمواعيَد الرَّحيِل.  الشَّ
عُب اأماَمَك ِعنَد  3َفِحيَن ُيْنَفُخ فيِهما َمعاً، َيجَتِمُع الشَّ

ْن نُِفَخ ِفي اأَحِد الُبوَقيِن،  َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 4فاإ
َيجَتِمُع ُرَؤساُء َقبائِِل اإسرائيَل اأماَمَك.

َعَلى  َيُكوُن  َقِصيَرٌة،  نَفخاٌت  تُْنَفُخ  5»َوِحيَن 

تُْنَفُخ  6َوِحيَن  َترَتِحَل.  اأْن  رِق  الشَّ ِفي  الُمَخيَّماِت 
ِفي  الُمَخيَّماِت  َعَلى  َيُكوُن  ثانَِيًة،  الَقِصيَرُة  النَّفخاُت 

لَِينَطِلَق  َقِصيَرٌة  نَفخاٌت  تُْنَفُخ  َترَتِحَل.  اأْن  الَجُنوِب 
تُْنَفُخ  عَب،  الشَّ َتجَمَع  اأْن  تُِريُد  7َوِحيَن  عُب.  الشَّ
نَفخاٌت َطِويَلٌة ثابَِتٌة. 8َوَفَقْط اأبناُء هاُروَن، الَكَهَنُة، ُهْم 
أَبِد ِفي  اإلَى ال� لَُكْم  أبواِق. َهِذِه َفريَضٌة  َيْنُفُخوَن ِفي ال�
كُلِّ اأجيالُِكْم. 9َوِحيَن َتذَهُبوَن لُِتحاِرُبوا اأعداَءكُُم الَِّذيَن 
أبواِق، فَيلَتِفُت  ُيضايُِقونَُكْم ِفي اأْرِضُكْم، انُْفُخوا ِفي ال�
اإلَيُكْم إلَُهكُْم، َوُينِقُذكُْم ِمْن اأعدائُِكْم. 10َوِفي اأوقاِت 
َتنُفُخوَن  ُشُهوِركُْم،  َوبِداياِت  َواأعياِدكُْم  اْحِتفال�تُِكِم 
َوَذبائِِح  اِعَدةَ أ  الصَّ بائَِح  الذَّ ُموَن  تَُقدِّ ِحيَن  أبواِق  ال� ِفي 

لاِم، َفاألَتِفَت اإلَيُكْم. اأنا إلَُهكُْم.« السَّ

َرِحيُل َبني إْسراِئيل
َنِة  السَّ ِفي  الثّانِي  هِر  الشَّ ِمَن  الِعشِريَن  الَيوِم  11ِفي 

الَعْهِد.  َمْسَكِن  َفوِق  ِمْن  حاَبُة  السَّ ارَتَفَعِت  الثّانَِيِة، 
َحتَّى  ِسيناَء،  يَِّة  َبرِّ ِمْن  ِرحلاتِِهْم  اإْسرائِيَل  َبنو  12َفَبَداأ 

ِة  رَّ لِلمَّ 13فارَتَحلُوا  فاراَن.  يَِّة  َبرِّ ِفي  حاَبُة  السَّ اسَتَقرَِّت 
ُأولَى بَِحَسِب الَعلاَمِة الَِّتي اأعطاها اهلُل لُِموَسى. ال�

بَِحَسِب  ل�ً  اأوَّ َيُهوذا  َقِبيَلِة  ُمَخيَُّم  14فارَتَحَل 

َرئِيساً  يناداَب  َعمِّ ْبُن  نَحُشوُن  َوكاَن  َمجُموعاتِِهْم. 
ُصوَغَر،  ْبُن  نََثنائِيُل  15َوكاَن  َيُهوذا.  لَِمجُموَعِة 
ِحيلُوَن  ْبُن  األِياآُب  16َوكاَن  َيّساَكَر.  لَِمجُموَعِة  َرئِيساً 

َرئِيساً لَِمجُموَعِة َزُبولُوَن.
الَجرُشونِيُّوَن  َوارَتَحَل  الَمْسَكُن،  فُكَِّك  17ثُمَّ 

َوالَمراِريُّوَن الَِّذيَن َحملُوا الَمْسَكَن َبعَد َقِبيَلِة َيُهوذا.
بَِحَسِب  َراُأوَبْيَن  َقِبيَلِة  ُمَخيَِّم  ِقسُم  اْرَتَحَل  18ثُمَّ 

َرئِيساً  َشَديُئوَر  ْبُن  األِيُصوُر  َوكاَن  َمجُموعاتِِهْم. 
لَِمجُموَعِة َراُأوَبْيَن. 19َوكاَن َشلُوِميِئيُل ْبُن ُصوِرَيَشّداَي 
َرئِيساً لَِمجُموَعِة َقِبيَلِة ِشْمُعوَن. 20َوكاَن األِياساُف ْبُن 
َدُعوئِيَل َرئِيساً لَِمجُموَعِة جاَد. 21ثُمَّ اْرَتَحَل الَقهاتِيُّوَن 
َسَة. َواُأقيَم الَمْسَكُن  الَِّذيَن كانُوا َيحِملُوَن ال�أشياَء الُمَقدَّ

َقبَل ُوُصوِل الَقهاتِيِّيَن.
22ثُمَّ اْرَتَحَل ُمَخيَُّم َقِبيَلِة اأْفرايَِم بَِحَسِب َمجُموعاتِِهْم. 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  اِعَدة.  الصَّ باِئح  الذَّ أ 10:10 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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اأْفرايَِم.  لَِمجُموَعِة  َرئِيساً  يُهوَد  َعمِّ ْبُن  األِيَشَمُع  َوكاَن 
ى.  23َوكاَن َجمِليِئيُل ْبِن َفَدْهُصوَر َرئِيساً لَِمجُموَعِة َمَنسَّ

24َوكاَن اأبِيَدُن ْبُن ِجْدُعونِي َرئِيساً لَِمجُموَعِة َبْنياِمْيَن.

َرُة  ُمَؤخَّ داَن،  َقِبيَلِة  ُمَخيَِّم  ِقسُم  اْرَتَحَل  25ثُمَّ 

يَشّداَي  َعمِّ ْبِن  اأِخيَعَزُر  َوكاَن  الُمَخيَّماِت.  َجِميِع 
َرئِيساً لَِمجُموَعِة داَن. 26َوكاَن َفجِعيِئيُل ْبُن ُعْكَرَن َرئِيساً 
َرئِيساً  ِعيَنَن،  ْبُن  اأِخيَرُع  27َوكاَن  اأِشيَر.  لَِمجُموَعِة 
اإْسرائِيَل  َبني  َترتِيُب  ُهَو  28َهذا  نَفتالِي.  لَِمجُموَعِة 

بَِحَسِب َمجُموعاتِِهْم ِحيَن كانُوا َيرَتِحلُوَن.
 ، الِمديانِيِّ َرُعوئِيَل  ْبِن  لُِحوباَب  ُموَسى  29َوقاَل 

الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  ُمرَتِحلُوَن  »اإنَّنا  ُموَسى:  َحِمي 
ل�أنَّ  َوَسُنْكِرُمَك،  َمَعنا،  َتعاَل  لَنا.  بِاإعطائِِه  اهلُل  َوَعَد 
اهلَل َوَعَد بِالَخْيِر لَِبني اإْسرائِيَل.« 30لَِكنَّ ُحوباَب قاَل 

لُِموَسى: »لَْن اأذَهَب َمَعُكْم، لَِكنِّي َساأذَهُب اإلَى اأْرِضي 
َفاأنَت  َتتُرْكنا،  »ل�  ُموَسى:  لَُه  31َفقاَل  َوَعِشيَرتِي.« 
َسَتُكوُن  حراِء.  الصَّ ِفي  نَُخيَِّم  اأْن  ُيمِكُننا  اأيَن  َتعِرُف 
نَُّه َمهما َعِمَل اهلُل ِمْن  ُمرِشداً لَنا. 32اإْن ِجئَت َمَعنا، َفاإ

ُأُموَر ذاَتها لََك.« نَّنا َسَنعَمُل ال� اُأُموٍر صالَِحٍة، َفاإ
ِة َثلاَثِة اأيّاٍم.  33فارَتَحلُوا ِمْن َجَبِل اهلِل َوساَفُروا لُِمدَّ

ِس اأماَمُهْم َعَلى  َوساَر الَكَهَنُة بُِصنُدوِق َعهِد اهلِل الُمَقدَّ
َفِر، لَِيِجُدوا لَُهْم َمكاناً لُِيَخيُِّموا  َمساَفِة َثلاَثِة اأيّاٍم ِمَن السَّ
ِفيِه. 34َوكانَْت َسحاَبُة اهلِل َفوَقُهْم ِطيَلَة الَيوِم ِحيَن كانُوا 

َيرَتِحلُوَن ِمْن َمكاِن َتْخييِمِهْم.
كاَن  َيرَتِحُل  ُس  الُمَقدَّ نُدوُق  الصُّ كاَن  35ِحيَن 

ُموَسى َيُقوُل:

  » قُْم يا اهلُل،
ْد اأعداُؤَك،    َولَْيَتَبدَّ

   َولَْيهُرْب كاِرُهوَك ِمْنَك.«

ُموَسى  كاَن  َينِزُل،  نُدوُق  الصُّ كاَن  36َوِحيَن 

َيُقوُل:

  » ُعْد يا اهلُل
   اإلَى َعَشراِت اُألُوِف َقبائِِل اإْسرائِيَل.«

عب ُر الشَّ َتَذمُّ

ٍة اأماَم اهلِل، 11  ُروَن بِِشدَّ عُب َيَتَذمَّ َوِحيَن َبَداأ الشَّ
َرُهْم َوَغِضَب ِجّداً. َفَخَرَجْت  َسِمَع اهلُل َتَذمُّ
ناٌر ِمَن اهلِل َعَليِهْم َوالَتَهَمْت َبعَض الِخَيِم ِفي اأطراِف 
الَعوَن،  ُموَسى طالِِبيَن  اإلَى  عُب  الشَّ الُمَخيَِّم. 2َفَصَرَخ 
َدُعوا  3َولِذا  النّاُر.  َفَخَمَدِت  اهلِل،  اإلَى  ُموَسى  َفَصلَّى 
أنَّ ناراً َمْن ِعنِد اهلِل َخَرَجْت  َتْبِعيَرَة، أ ل� َذلَِك الَمكاَن 

َعَليِهْم ُهناَك.

بِعيَن َشيخا اخِتياُر السَّ
4َواشَتَهى الُغَرباُء الَِّذيَن َخَرجوا ِمْن ِمْصَر َمَع َبني 

اإْسرائِيَل َطعاماً اأفَضَل. َوَبَكى َبنو اإْسرائِيَل ثانَِيًة َوقالُوا: 
َمِك  ُر َعَلى السَّ »َمْن ُيعِطينا لَحماً لَِناأكَُل؟ 5نَْحُن نََتَحسَّ
الَِّذي كُنّا نَاأكُلُُه ِفي ِمصَر َمّجاناً. َوَكَذلَِك َعَلى الِخياِر 
آَن َفَقْد َفَقْدنا  َوالَبطِّيِخ َوالُكّراِث َوالَبَصِل َوالثَّوِم. 6اأّما ال�

َشِهيََّتنا، َفَليَس ُهناَك ِسَوى َهذا الَمنِّ لَِننُظَر اإلَيِه.«
مِغ.  َكالصَّ َولَونُُه  الُكزَبَرِة،  َكُبُذوِر  الَمنُّ  7كاَن 

. َفكانُوا َيطَحُنونَُه َبَحَجَريِّ  8َفانَتَشَر النّاُس َوَجَمُعوا الَمنَّ

ِقدرٍ  ِفي  َيسلُُقونَُه  ثُمَّ  الهاِوِن.  ِفي  َيُدقُّونَُه  اأْو  الرََّحى 
الَمقِليِّ  الَكْعِك  َكَطعِم  َطعُمُه  َكْعكاً،  ِمنُه  َوَيصَنُعوَن 
يِت. 9َفِحيَن كاَن النََّدى َياأتِي َعَلى اأْرِض الُمَخيَِّم  بِالزَّ

ِفي اللَّيِل، كاَن الَمنُّ َينِزُل َمَعُه.
عَب َيبُكوَن ِفي َعشائِِرِهْم، كُلُّ  10َفَسِمَع ُموَسى الشَّ

واِحٍد َعَلى َمْدَخِل َخيَمِتِه. َفَغِضَب اهلُل ِجّداً، َوَتضاَيَق 
ُموَسى ِمْن كُلِّ َهذا. 11َوقاَل ُموَسى هلِل: »لِماذا َسبَّْبَت 
يَق َواأنا خاِدُمَك؟ لِماذا لَْم اأحَظ بِِرضاَك؟ لِماذا  لَِي الضِّ
اأكتاِفي؟  َعَلى  َوِحمَلُه  عِب  الشَّ َهذا  َمسُؤولِيََّة  َجَعْلَت 
َحتَّى  َولَْدتُُهْم  َهْل  عِب؟  الشَّ َهذا  بُِكلِّ  َحِبْلُت  12َهْل 

َتُقوُل لِي: ›اْحِمْلُهْم ِفي ِحْضِنَك َكالُمَربَِّيِة الَِّتي َتحِمُل 
آبائِِهْم؟‹  أْرِض الَِّتي َوَعْدُت بِاأْن اُأعِطَيها ل� ِطفلاً، اإلَى ال�
ِحيَن  عِب  الشَّ َهذا  كُلَّ  ُأْعِطَي  ل� لَْحٌم  لِي  اأْيَن  13ِمْن 

14ل�  لَِناأكَُل؟‹  لَْحماً  ›اأعِطنا  َوَيُقولُوَن:  اأماِمي  َيبُكوَن 
َُّه اأكَثُر  أن عِب َوحِدي، ل� اأسَتِطيُع اأْن اأهَتمَّ بُِكلِّ َهذا الشَّ

أ 3:11 تبعيرة. اأي »اشتعال.«
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َهَكذا،  َسُتعاِملُِني  كُنَت  ْن  15َفاإ ِقياَدَتُه.  اأسَتِطيُع  ِمّما 
َتَدْعِني  َول�  بِِرضاَك،  َحِظيُت  اإْن  َتقُتَلِني،  اأْن  َفاأساألَُك 

اأَرى َبِليَِّتي َوُبْؤِسي اأكَثَر.«
16َفَقاَل اهلُل لُِموَسى: »اْجَمْع لِي َسبِعيَن ِمْن ُشُيوِخ 

اأحِضْرُهْم  عِب.  اأنَُّهْم ُشُيوٌخ َوقادٌة لِلشَّ اإْسرائِيَل َتعِرُف 
اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع َواأوِقْفُهْم ُهناَك َمَعَك. 17َفَساأنِزُل 
َعَليَك  الَِّذي  الرُّوِح  ِمَن  َساآُخُذ  ُهناَك.  َمَعَك  َواأَتَكلَُّم 
ْعِب َحتَّى  َواأَضُع َعَليِهْم، َفُيساِعُدونََك ِفي ال�هِتماِم بِالشَّ

ل� َتهَتمَّ بِِهْم َوَتْحِمَل َمْسُؤولِيَِّتِهم َوحَدَك.
الَغِد،  ل�أجِل  اأنُفَسُكْم  ُسوا  َقدِّ عِب:  لِلشَّ 18»َوقُْل 

َوَسَتاأكُلُوَن لَحماً، ل�أنَُّكْم َبَكيُتْم اأماَم اهلِل َوقُْلُتْم: ›َمْن 
اأفَضَل.‹  ِمصَر  ِفي  الَوضُع  كاَن  لَِناأكَُل؟  لَحماً  ُيعِطينا 
َسُيعِطيُكُم اهلُل لَحماً َفَتاأكُلُونَُه. 19َولَْن َتاأكُلُوا ِمنُه لَِيوٍم 
َيوماً،  ِعشِريَن  اأْو  َعْشَرٍة  اأْو  اأيّاٍم  َخمَسِة  اأْو  َيوميِن  اأِو 
لَِشهٍر كاِمٍل اإلَى اأْن َيْخُرَج  20لَِكنَُّكْم َسَتاأكُلُوَن لَحماً 

الّساِكَن  اهلَل  َرَفْضُتْم  ل�أنَُّكْم  َفَتْقَرفونَُه!  َمناِخِركُْم  ِمْن 
ِفي َوَسِطُكْم، َوَبَكيُتْم اأماَمُه َوقُْلُتْم: ›لِماذا َخَرْجنا ِمْن 

ِمصَر؟‹«
21ثُمَّ قاَل ُموَسى هلِل: »َمِعي ِستُّ ِمَئِة األِف َرُجٍل، 

َوَسَياأكُلُوَن  لَحماً،  ›َساُأعِطيِهْم  َتُقوُل:  َفاأنَت  َهذا  َوَمَع 
أبقاُر،  ِة َشهٍر كاِمٍل.‹ 22اإْن ُذبَِحِت ال�أغناُم َوال� ِمنُه لُِمدَّ
َفَهْل َسَيُكوُن َذلَِك كاِفياً لَُهْم؟ َوَحتَّى لَْو اْصَطْدنا كُلَّ 

َسَمِك الَبْحِر َفَلْن َيْكِفيُهْم.«
َمْحُدوَدٌة؟  اهلِل  قُدَرُة  »َهْل  لُِموَسى:  اهلُل  23َفقاَل 

آَن اإْن كاَن ما قُْلُتُه َسَيِتمُّ اأْم ل�.« َسَتَرى ال�
عَب بِما قالَُه اهلُل، َوَجَمَع  24َفَخَرَج ُموَسى َواأخَبَر الشَّ

بِعيَن َرُجلاً ِمْن ُشُيوِخ اإْسرائِيَل َوَجَعَلُهْم َيِقُفوَن َحوَل  السَّ
حاَبِة َوَتَكلََّم اإلَى ُموَسى.  الَخيَمِة. 25ثُمَّ نََزَل اهلُل ِفي السَّ
َوَوَضَعُه  الَِّذي كاَن َعَلى ُموَسى  الرُّوِح  ِمَن  َواأَخَذ اهلُل 
َبَداُأوا  َعَليِهْم  الرُّوُح  َحلَّ  َوِحيَن  َشيخاً.  بِعيَن  السَّ َعَلى 

ًة ثانَِيًة. يَِتَنبَّاُأوَن، لَِكنَُّهْم لَْم َيَتَنبَّاُأوا َمرَّ
الُمَخيَِّم،  ِفي  َبِقيا  َقْد  الرِّجاِل  ِمَن  اْثناِن  26َوكاَن 

َوَحلَّ  ِميداَد.  الثّانِي  َواْسُم  األْداَد  اأَحِدِهما  اْسُم  َوكاَن 
ِليَن، َولَِكنَُّهما  الرُّوُح َعَليِهما. َوكانا ِمْن ِضمِن الُمَسجَّ
لَْم َيخُرجا اإلَى َخيَمِة ال�ْجِتماِع، َولِذا كانا َيَتَنبَّاآِن ِفي 

الُمَخيَِّم. 27َفَرَكَض شابٌّ َوقاَل لُِموَسى: »األْداُد َوِميداُد 
َيَتَنبَّاآِن ِفي الُمَخيَِّم.«

28َفقاَل َيُشوُع ْبُن نُوَن ُمساِعُد ُموَسى ُمنُذ َشبابِِه: 

لَُه:  ُموَسى  29َفقاَل  اأوِقْفُهما.«  ُموَسى،  َسيِِّدي  »يا 
اأنَّ كُلَّ َشعِب اهلِل كانُوا  لَو  اأَتَمنَّى  اإنَِّني  ؟  »اأَتغاُر َعَليَّ
اأنِبياَء، اإْذ َيَضُع اهلُل ُروَحُه َعَليِهْم.« 30ثُمَّ َرِجَع ُموَسى 

ُيوُخ اإلَى الُمَخيَِّم. َوالشُّ

لَوى ُطُيوُر السَّ
لَوى  31َوَهبَّْت ِريٌح ِمْن ِعْنِد اهلِل، َفساَقْت ُطُيوَر السَّ

ِمَن الَبحِر، َونََشَرْتها َحوَل الُمَخيَِّم. كانَِت الطُُّيوُر َعَلى 
ُبْعِد َمِسيِر َيوٍم ِمْن َجِميِع ِجهاِت الُمَخيَِّم، َوَعَلى اْرتِفاِع 
لَوى ِطيَلَة َذلَِك  ِذَراَعيِن! أ 32َفقاَم النَّاُس َوَجَمُعوا ِمَن السَّ
َجَمَعها  يٍَّة  َكمِّ َواأَقلُّ  التّالِي.  َوالَيوِم  اللَّيَلِة  َوتِلَك  الَيوِم 
َونََشُروا  َكِبيَرٍة!  اأكياٍس  َعْشَرِة  نَْحَو  َكانَْت  َفْرٌد واِحٌد، 

لَوى َحوَل الُمَخيَّم. السَّ
33َوَبيَنما كاَن اللَّحُم ما َيزاُل َبيَن اأسنانِِهْم، َوَقبَل 

عِب، َواأرَسَل اهلُل  اأْن ُيلَتَهَم، اْشَتدَّ َغَضُب اهلِل َعَلى الشَّ
عِب. 34َولِذا َدَعوا َذلَِك الَمكاَن  َمَرضاً َفِظيعاً َعَلى الشَّ

هَوِة. َُّهْم ُهناَك َدَفُنوا َذِوي الشَّ أن َقَبُروَت َهتَّاأَوَة، ب ل�
عُب اإلَى َحَضيُروَت  35َوِمْن َقَبُروَت َهتَّاأَوَة اْرَتَحَل الشَّ

َوَمَكثُوا ِفيها.

راِن َعَلى ُموَسى َمرَيُم َوهاُروُن َيَتَذمَّ

َوَتَكلََّمْت َمرَيُم َوهاُروُن َعَلى ُموَسى بَِسَبِب 12 
َُّه  أن ل� َجها،  َتَزوَّ كاَن  الَِّتي  الُكوِشيَِّة  الَمراأِة 
َج اْمراأًة كُوِشيًَّة، 2َفقال�: »َهْل َتَكلََّم اهلُل ِمْن  كاَن َقْد َتَزوَّ

ِخلاِل ُموَسى َفَقْط؟ األَْم َيَتَكلَّْم ِمْن ِخلالِنا اأيضاً؟«
كاَن  َفَقْد  ُموَسى  3اأّما  الَكلاَم.  َهذا  اهلُل  َفَسِمَع 
أْرِض. 4َوَفوراً،  ُمَتواِضعاً ِجّداً اأكَثَر ِمْن كُلِّ النّاِس َعَلى ال�

أ 31:11 ذراعين. مفردهما ذراع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل 

اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً َونِصفاً )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(. اأو تعادُل اثنيِن 
اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي 

راِع القصيرِة. القياَس هنا ُهَو بالذِّ
أَوة. معناه »قبور الّشهوة.« ب 34:11 َقَبُروَت َهتَّ
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قاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن َوَمرَيَم: »اخُرُجوا َثلاَثُتُكْم اإلَى 
َخيَمِة ال�ْجِتماِع.«

نََزَل اهلُل ِفي َعُموِد َسحاٍب  َثلاَثُتُهْم. 5ثُمَّ  َفَخَرَج 
َوَوَقَف ِفي َمدَخِل الَخيَمِة، َوَدعا هاُروَن َوَمرَيَم، َفَخَرَج 
َيُكوُن  ِحيَن  َكلاِمَي:  »اْسَمعا  اهلُل:  6َفقاَل  ِكلاُهما. 
لَُه  نَفِسي  اُأعِلُن َعْن  اأنا اهلَل،  نَِّني،  َفاإ َبيَنُكْم  نَِبيٌّ  ُهناَك 
بُِرْؤيا، َوَقْد اأَتَكلَُّم َمَعُه ِفي ُحْلٍم. 7لَِكنِّي ل� اأَتعاَمُل َهَكذا 
ُشُؤوِن  كُلِّ  ِفي  بُِموَسى  اأثُِق  َفاأنا  ُموَسى،  َمَع خاِدِمي 
َبيِتي. 8اأَتَكلَُّم اإلَيِه ُمباَشَرًة َوبُِوُضوٍح َولَيَس بِاألغاٍز، َوُهَو 
ساَءِة لِخاِدِمي  َيَرى َشكَل اهلِل. َكيَف لَْم َتخافا ِمَن ال�إ

ُموَسى؟«
َوَتَرَكُهما. 10َوِحيَن  َعَليِهما  9َواشَتَعَل َغَضُب اهلِل 

اأْبَيَض  حاَبُة ِمَن الَخيَمِة، كاَن ِجْلُد َمرَيَم  ارَتَفَعِت السَّ
َكالثَّلِج. َفراآها هاُروُن َوَعَرَف اأنَّها َبْرصاُء.

تُعاِقْبنا،  ل�  َسيِِّدي،  لُِموَسى: »يا  11َفقاَل هاُروُن 

َحتَّى  َتْتُرْكها  12َفلا  َواأخَطاأْنا.  بَِحماَقٍة  ْفنا  َتَصرَّ َفَقْد 
ٍه.« َيْنَسِلَخ ِجْلُدها َكِطفٍل ُولَِد َميِّتاً نِْصَف ُمَشوَّ

13َفَصَرَخ ُموَسى اإلَى اهلِل: »يا اهلُل، اْشِفها.«

14َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »لَو َبَصَق اأبوها ِفي َوجِهها، 

َفْلُتْطَرْد خاِرَج  اأيّاٍم.  اأَفما كانَْت َسَتبَقى َمخِزيًَّة لَِسبَعِة 
الُمَخيَِّم لَِسبَعِة اأيّاٍم، َوَبعَد َذلَِك َتُعوُد.«

َولَْم  اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  الُمَخيَِّم  َمرَيَم خاِرَج  15َفَوَضُعوا 

عُب َحتَّى عاَدْت َمرَيُم. 16َوَبعَد َذلَِك اْرَتَحَل  َيرَتِحِل الشَّ
يَِّة فاراَن. عُب ِمْن َحَضيُروَت َوَخيَُّموا ِفي َبرِّ الشَّ

إرساُل الُمسَتْكِشفيَن إَلى أْرِض َكنعان

ِرجال�ً 13  2»اأرِسْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
َساُأعِطيها  الَِّتي  َكنعاَن  اأْرَض  لَِيسَتكِشُفوا 
بَِحيُث  َعِشيَرٍة  كُلِّ  ِمْن  َرُجلاً  اأرِسلُوا  اإْسرائِيَل.  لَِبني 
يَِّة  َبرِّ ِمْن  ُموَسى  3َفاأرَسَلُهْم  َقِبيَلِتِه.«  قاَدِة  ِمْن  َيُكوُن 
فاراَن بَِحَسِب اأمِر اهلِل. َوكاَن َهُؤل�ِء الرِّجاُل ِمْن قاَدِة 

َبني اإْسرائِيَل. 4َوَهِذِه ِهَي اأسماُؤُهْم:

وُع ْبُن َزكُّوَر.    ِمْن َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن َشمُّ
5  َوِمْن َقِبيَلِة ِشْمُعوَن شافاُط ْبُن ُحوِري.  

6  َوِمْن َقِبيَلِة َيُهوذا كالُِب ْبُن َيُفنََّة.  
7  َوِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر َيْجاآُل بُن ُيوُسَف.  

8  َوِمْن َقِبيَلِة اأْفرايَِم ُهوَشُع ْبُن نُوَن. أ  
9  َوِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن َفْلِطي ْبُن رافُو.  

يِئيُل ْبُن ُسوِدي. 10  َوِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن َجدِّ  
ى ِجدِّي  11  َوِمْن َعِشيَرِة ُيوُسَف، اأي َقِبيَلِة َمَنسَّ  

ْبُن ُسوِسي.
يِئيُل ْبُن َجَملِّي. 12  َوِمْن َقِبيَلِة داَن َعمِّ  
13  َوِمْن َقِبيَلِة اأِشيَر َسُتوُر ْبُن ِميخائِيَل.  
14  َوِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي نَْحِبي ْبُن َوْفِسي.  
15  َوِمْن َقِبيَلِة جاَد َجاُأوئِيُل ْبُن ماكي.  

ُموَسى  اأرَسَلُهْم  الَِّذيَن  الرِّجاِل  اأْسماُء  ِهَي  16َهِذِه 

ْبُن نُوَن  ا ُهوَشُع  اأمَّ أْرَض َوَيسَتكِشُفوها.  ال� ُسوا  لَِيَتَجسَّ
َفَدعاُه ُموَسى َيُشوَع.

اأْرِض  ل�سِتكشاِف  ُموَسى  اأرَسَلُهْم  17َوِحيَن 

َكنعاَن، قاَل لَُهْم: »اْصَعُدوا اإلَى النََّقِب ثُمَّ اإلَى ِمْنَطَقِة 
ِفيها.  َوالّساِكِنيَن  أْرِض،  ال� َطِبيَعَة  ُصوا  18َتَفحَّ التِّلاِل. 
ُصوا  اأُهْم اأقِوياُء اأْم ُضَعفاُء، َقِليلوَن اأْم َكِثيُروَن؟ 19َتَفحَّ
أْرِض الَِّتي َيِعيُشوَن ِفيها، اإْن كانَْت َحَسَنًة اأْم  َطِبيَعَة ال�
َرِديَئًة، َوَهْل ِهَي ُمَخيَّماٌت َمفُتوَحٌة اأْم ُحُصوٌن تُِحيُطها 
أْرَض اإْن كانَْت َخِصَبًة اأْم َفِقيَرًة.  اأسواٌر. 20َواْفَحُصوا ال�
تُحِضُروا  اأْن  َواْحِرُصوا  ل�.  اأْو  اأشجاٌر  ُهناَك  َواإْن كاَن 
أْرِض.« َفَقْد كاَن َذلَِك الَوقُت بِداَيَة َموِسِم  ِمْن َثَمِر ال�

الِعَنِب.
اإلَى  يَِّة ِصيَن  َبرِّ ِمْن  أْرَض  ال� 21َفَذَهُبوا َواسَتكَشُفوا 

َرُحوَب قُرَب َمدَخِل َحماَة. 22َفَذَهُبوا اإلَى النََّقِب، ب 
َوِشيشاَي  اأِخيماَن  َقبائُِل  َوكانَْت  َحْبُرونَ ج.  اإلَى  َواأَتْوا 
َوَتْلماَي َتسُكُن ُهناَك – َوُهْم ِمْن نَسِل َعناَق. َوكانَْت 
ِمصَر  ِفي  ُصوَعَن  َمِديَنِة  َقبَل  ُبِنَيْت  َقْد  َحبُروَن  َمِديَنُة 
بَِسبِع َسَنواٍت. 23ثُمَّ اأَتوا اإلَى واِدي اأشُكوَل. َوِمْن ُهناَك 
َرُجلاِن  َحَمَلُه  واِحٍد،  ِعَنٍب  ُعنُقوُد  ِفيِه  ُغصناً  َقَطُعوا 

أ 8:13 ُهوَشُع ْبُن نُون. نفسه يشوع ْبُن نُون.

ب 22:13 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ج 22:13 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.
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الِعَنِب  َبعَض  َمَعُهْم  َحَملُوا  َكما  َبيَنهما!  ِفيما  بَِعصاً 
اأشُكولَ أ  اأيضاً. 24َوُدِعَي َذلَِك الُمكاُن بِواِدي  َوالتِّيِن 

بَِسَبِب الُعنُقوِد الَِّذي َقَطَعُه َبنو اإْسرائِيَل ِمْن ُهناَك.
َبعَد  أْرِض  ال� اسِتكشاِف  ِمِن  الرِّجاُل  25َوَرِجَع 

َبني  َوكُلِّ  َوهاُروَن  ُموَسى  اإلَى  26َواأَتوا  َيوماً.  اأرَبِعيَن 
ُموا لَُهما َولُِكلِّ  يَِّة فاراَن ِفي قاِدَش. َوَقدَّ اإْسرائِيَل ِفي َبرِّ
أْرِض. 27َفقالُوا  عِب َتقِريراً َعّما َراُأوُه، َواأُروُهْم َثَمَر ال� الشَّ
اإلَيها.  اأرَسْلَتنا  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  َذَهْبنا  »َقْد  لُِموَسى: 
َثَمُرها.  َوَهذا  َوَعَسلاً.  لََبناً  َتفِيُض  اأْرٌض  َحّقاً  ِهَي 
، َوُمُدنُُهْم  أْرِض َقِويٌّ عَب الَِّذي َيِعيُش ِفي ال� 28لَِكنَّ الشَّ

َنٌة َوَضخَمٌة ِجّداً. َكما اأنَّنا َراأينا ِمْن نَسِل َعناَق  ُمَحصَّ
ُهناَك. 29َوالَعمالَِقُة َيسُكُنوَن اأْرَض النََّقِب، ب َوالِحثِّيُّوَن 
َوَيسُكُن  التِّلاِل.  ِفي  َيسُكُنوَن  وِريُّوَن  أمُّ َوال� َوالَيُبوِسيُّوَن 

». أرُدنِّ الَكنعانِيُّوَن قُرَب الَبحِر َوَعَلى ُطوِل نَهِر ال�
بُِقرِب  الَِّذَي  عَب  الشَّ كالُِب  اأْسَكَت  30ِحيَنِئٍذ، 

َّنا َقاِدُروَن  أن أْرَض، ل� ُموَسى، َوقاَل: »َسَنصَعُد َونَمَتِلُك ال�
َعَلى اأْن نَغُزَوها َونَمَتِلَكها.«

»لَسنا  قالُوا:  َمَعُه  َذَهُبوا  الَِّذيَن  الرِّجاَل  31لَِكنَّ 

َُّهْم اأقَوى ِمنّا.«  أن عَب ل� قاِدِريَن َعَلى اأْن نَهِزَم َذلَِك الشَّ
32َوَهَكذا َثبَُّطوا بَِكلاِمِهْم َهذا َعِزيَمَة َبني اإْسرائِيَل بِشاأِن 

أْرُض الَِّتي ساَفْرنا  أْرِض الَِّتي اسَتكَشُفوها. َوقالُوا: »ال� ال�
عَب الَِّذي َيِعيُش  ُر الشَّ َعْبَرها ل�ْسِتكشاِفها ِهَي اأْرٌض تَُدمِّ
الَعمالَِقِة!  ِمَن  ِفيها  َراأيناُهْم  الَِّذيَن  النّاِس  َوكُلُّ  ِفيها. 
ِمَن  َعناَق  نَسُل  الَجبابَِرةَ ج – جاَء  ُهناَك  َراأينا  33َوَقْد 

كُنّا  َوَهَكذا  اأماَمُهْم!  َجراٌد  َوَكاأنَّنا  الَجبابَِرِة – َفَشَعْرنا 
بِالِفعِل ِفي نََظِرِهْم!«

عِب ثاِنَية ُر الشَّ َتَذمُّ

ِطيَلَة 14  َوَيبُكوَن  َيصُرُخوَن  عُب  الشَّ َفاأَخَذ 
َر كُلُّ َبني اإْسرائِيَل َعَلى  تِلَك اللَّيَلِة. 2َوَتَذمَّ

أ 24:13 أشُكول. اأي عنقود عنب.

ب 29:13 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ج 33:13 الَجبابَرة. ِعْرٌق ِمَن البشِر ظهُروا قبَل الُطوفان. راجْع 

كتاَب التّكوين 1:6–4.

ُمتنا  »لَيَتنا  لَُهما:  عِب  الشَّ كُلُّ  َوقاَل  َوهاُروَن.  ُموَسى 
ْحراِء. 3لِماذا ُيحِضُرنا  ِفي اأْرِض ِمصَر اأْو ِفي َهِذِه الصَّ
أْرِض لَِنُموَت ِفي الَحرِب َوتُؤَخَذ نِساُؤنا  اهلُل اإلَى َهِذِه ال�

اإلَى  نَُعوَد  اأْن  لَنا  أفَضِل  ال� ِمَن  األَيَس  َكَغِنيَمٍة؟  َواأطفالُنا 
ِمصَر؟«

4َوقاَل َبعُضُهْم لَِبعٍض: »َفْلَنخَتْر َرئِيساً َعَلينا َونَرِجْع 

اإلَى ِمصَر.«
أْرِض اأماَم كُلِّ َجماَعِة  5َفَوَقَع ُموَسى َوهاُروُن اإلَى ال�

َبني اإْسرائِيَل. 6َوَيُشوُع ْبُن نُوَن َوكالُِب ْبُن َيُفنََّة، اللَّذاِن 
ِمْن  ُحزناً  ثِياَبُهما  قا  َمزَّ أْرَض،  ال� اْسَتْكَشَفوا  ْن  ِممَّ كانا 
أْرُض  عِب. 7َوقال� لَِجِميِع َبني اإْسرائِيَل: »ال� َموِقِف الشَّ
ْن  الَِّتي ُجْلنا ِفيها ل�سِتكشاِفها، اأْرٌض َجيَِّدٌة ِجّداً. 8َفاإ
َوَسُيعِطيها  أْرِض  ال� َهِذِه  اإلَى  َسُيْدِخلُنا  َعنّا،  َرِضَي اهلُل 
ُدوا َعَلى  لَنا. اإنَّها اأْرٌض َتِفيُض لََبناً َوَعَسلاً. 9َفلا َتَتَمرَّ
َّنا َسَنهِزُمُهْم.  أن أْرِض، ل� ال� اهلِل، َول� َتخافُوا ِمْن َشعِب 

َقْد زاَل َعنُهْم ما كاَن َيحِميِهْم. َواأّما نَحُن فَاهلُل َمَعنا، 
َفلا َتخافُوا ِمْنُهْم.«

بِالِحجاَرِة.  َرجماً  بَِقتِلِهما  عِب  الشَّ كُلُّ  َد  10َفَهدَّ

ِحيَنِئٍذ، َظَهَر َمجُد اهلِل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع لُِكلِّ َبني 
اإْسرائِيَل. 11َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »اإلَى َمَتى ُيهيُنِني َهذا 
كُلِّ  ِمْن  ْغِم  الرُّ َعَلى  بِي  َيِثُقوَن  ل�  َمَتى  اإلَى  عُب؟  الشَّ
َوباًء  اإلَْيِهْم  12َساُأْرِسُل  َبيَنُهْم؟  َعِمْلُتها  الَِّتي  الَعجائِِب 
ُموَسى،  يا  َوَساأجَعلَُك،  اأْرِضِهْم.  ِمْن  َواأْطُرُدُهْم  َفِظيعاً 

ًة اأعَظَم َواأقَوى ِمنُهْم.« اُأمَّ
13َفقاَل ُموَسى هلِل: »ِحيَنِئٍذ، َسَيسَمُع الِمصِريُّوَن 

تَِك.  عَب ِمْن َبيِنِهْم بُِقوَّ ََّك اأخَرْجَت َهذا الشَّ أن بَِهذا، ل�
ُسكّاُن  َسِمَع  َقْد  أْرِض.  ال� َهِذِه  ُسكّاَن  14َوَسُيخِبُروَن 

َوبِاأنََّك  اهلُل،  يا  عِب  الشَّ َهذا  َمَع  بِاأنََّك  أْرِض  ال� َهِذِه 
عِب َوبِاأنَّ َسحاَبَتَك َتِقُف َفوَقُهْم َوبِاأنََّك  َظَهْرَت لَِهذا الشَّ
َتِسيُر اأماَمُهْم ِفي َعُموِد َسحاٍب ِفي النَّهارِ َوِفي َعُموِد ناٍر 
ُأَمَم الَِّتي  عَب كُلَُّه َفاإنَّ ال� ْن َقَتْلَت َهذا الشَّ ِفي اللَّيِل. 15َفاإ
ُيدِخَل  اأْن  اهلُل  َيسَتِطِع  16›لَْم  َسَتُقوُل:  َعْنَك  َسِمَعْت 
أْرِض الَِّتي َوَعَدُهْم بِها، َفَقَتَلُهْم ِفي  عَب اإلَى ال� َهذا الشَّ

ْحراِء.‹ الصَّ
ُة اهلِل َكما َوَعْدَت َوقُْلَت: 17»لَِذلَِك لَِتعُظْم قُوَّ
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› اهلُل َبِطيُء الَغَضِب،  18  
   َوَمَحبَُّتُه َعِظيَمٌة.

نَْب َوالَمْعِصَيَة.    َيْغِفُر الذَّ
   لَِكنَُّه ل� ُيْلِغي الُعُقوَبَة،

آباِء َعَلى اأْبنائِِهْم    َبْل َيْحِسُب َخطايا ال�
   َواأحفاِدِهْم َواأحفاِد اأْبنائِِهْم.

عِب 19  اْغِفْر َخِطيََّة َهذا الشَّ  
   بَِحَسِب َمَحبَِّتَك الَعِظيَمِة،

   َكما َغَفْرَت لَُه ُمنُذ ُخُروِجِه ِمْن ِمصَر
آَن.‹«    َوَحتَّى ال�

20َفقاَل اهلُل: »َساأغِفُر لَُهْم َكما َطَلْبَت. 21لَِكنِّي 

بَِمجِد  أْرَض  ال� َسَيْمَلاُأ  الَِّذي  َوبَِمجِدي  بِذاتِي،  اُأقِسُم 
اهلِل، 22اإنَّ َجِميَع اأولَِئَك الَّذيَن َراَأْوا َمجِدي َوَعجائِِبي 

ُبونِي  وَجرَّ ْحراِء،  الصَّ َوِفي  ِمصَر  ِفي  َعِمْلُتها  الَِّتي 
الَِّتي  أْرَض  ال� َيَروا  23لَْن  ُيِطيُعونِي،  َولَْم  اٍت،  َمرَّ َعشَر 
َوَعْدُت بِها اآباَءُهْم. َجِميُع الَِّذيَن اأهانُونِي لَْن َيدُخلُوا 

أْرَض. ال�
أْمَر بُِروٍح ُمخَتِلَفٍة.  24»اأّما خاِدِمي كالَِب َفراأى ال�

الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  َساُأدِخلُُه  لَِذلَِك  َتماماً.  اأطاِعِني  َوَقْد 
َذَهَب اإلَيها، َوَيِرثُها نَسلُُه.

الواِدي.  َيسُكُنوَن  َوالَكنعانِيُّوَن  الَعمالَِقُة  25»َها 

ْحراِء ِفي الطَِّريِق اإلَى الَبحِر  َفاْسَتِديُروا ِفي الَغِد نَحَو الصَّ
ال�أحَمِر.«

عب ِعقاُب اهلِل ِللشَّ
َمَتى  27»اإلَى  َفقاَل:  َوهاُروَن  ُموَسى  اهلُل  26َوَكلََّم 

لََقْد  ؟  َعَليَّ ِر  التََّذمُّ ِفي  يُر  رِّ الشِّ عُب  الشَّ َهذا  َسَيسَتِمرُّ 
 . َعَليَّ ُرونَها  َيَتَذمَّ الَِّتي  اإْسرائِيَل  َبني  راِت  َتَذمُّ َسِمْعُت 
لَُكْم  َساأعَمُل  اهلُل،  َيُقوُل  بِذاتِي،  ›اُأقِسُم  لَُهْم:  28قُْل 

ْحراِء،  الصَّ َهِذِه  ِفي  29َفَسَتُموتُوَن  اأماِمي.  قُْلُتُموُه  ما 
ِفي  كاَن  َمْن  كُلُّ  اإحصاُؤُهْم،  َتمَّ  الَِّذيَن  َجِميُع  اأْي 
َتدُخلُوا  30َفَلْن   . َعَليَّ ُروا  َتَذمَّ الَِّذيَن  َفاأكَثَر،  الِعشِريَن 
أْرَض الَِّتي َوَعْدُت بِاأْن َتسُكُنوا ِفيها، بِاسِتثناِء كالَِب  ال�
قُْلُتْم  الَِّذيَن  31َواأطفالُُكُم  نُوَن.  ْبَن  َوَيُشوَع  َيُفنََّة  ْبِن 

أْرَض. َوَسَيعِرفُوَن  بِاأنَُّهْم َسُيؤَخُذوَن َغِنيَمًة، َساُأدِخلُُهُم ال�
ِفي  َفَسَتُموتُوَن  اأنُتْم،  32اأّما  َرَفْضُتُموها.  الَِّتي  أْرَض  ال�

ْحراِء. َهِذِه الصَّ
أْرَبِعيَن  ل� ْحراِء  الصَّ ِفي  ُرعاًة  اأْبناُؤكُْم  33»›َسَيُكوُن 

َتسُقَط  اأْن  اإلَى  اأمانَِتُكْم،  َعَدِم  بَِسَبِب  َسُيعانُوَن  َسَنًة. 
َعَلى  34َسُتعاَقُبوَن  ْحراِء.  الصَّ ِفي  َجِميعاً  ُجَثثُُكْم 
الَِّتي  أيّاِم  ال� َعَدِد  بَِحَسِب  َسَنًة،  أْرَبِعيَن  ل� َخطاياكُْم 
أْرَض: اأرَبِعيَن َيوماً، َسَنًة ُمقابَِل َيوٍم.  اسَتكَشْفُتْم ِفيها ال�

َفَتعِرفُوَن َعاِقَبَة ال�ْبِتعاِد َعنِّي.‹
35»اأنا اهلَل َتَكلَّْمُت، َوَساأفَعُل ما َتَكلَّْمُت بِِه َعْن 

يِر الُمجَتِمِع ِضدِّي. َفَسَيُموتُوَن َجِميعاً  رِّ عِب الشِّ َهذا الشَّ
ْحراِء.« ِفي الصَّ

لَِيسَتكِشُفوا  ِرجال�ً  اأرَسَل  َقْد  ُموَسى  36َوكاَن 

ُر َعَلى ُموَسى ِعندما  عِب َيَتَذمَّ أْرَض. َفَجَعلُوا كُلَّ الشَّ ال�
الرِّجاُل  37َهُؤل�ِء  أْرِض.  ال� َعِن  ُمحِبَطٍة  باأخباٍر  َرِجُعوا 
بَِوباٍء  ماتُوا  أْرِض،  ال� َعِن  ُمحِبَطٍة  باأخباٍر  َرِجُعوا  الَِّذيَن 
َوكالُِب  نُوَن  ْبُن  َيُشوُع  38َفَقْط  َعَليِهْم.  اهلُل  اأرَسَلُه 
َذَهُبوا  الَِّذيَن  الرِّجاِل  ِضمِن  ِمْن  َحيَّْيِن  َبِقيا  َيُفنََّة  ْبُن 

أْرَض. لَِيسَتكِشُفوا ال�

هاِب إَلى األْرض ُمحاَوَلٌة ِللذَّ
َبني  لُِكلِّ  الَكِلماِت  بَِهِذِه  ُموَسى  َتَكلََّم  39َوِحيَن 

باِح  الصَّ ِفي  40َونََهُضوا  َكِثيراً.  عُب  الشَّ ناَح  اإْسرائِيَل 
ِمْنَطَقِة  ِفي  ِمْنَطَقٍة  اأعَلى  نَحَو  َسيَرُهْم  َوَبَداُأوا  باِكراً، 
الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  ذاِهُبوَن  نَحُن  َوقالُوا: »ها  التِّلاِل. 

ْرنا َعَليِه.« نَّنا اأخَطاأْنا اإْذ َتَذمَّ َوَعَد اهلُل بِاإعطائِِه لَنا، َفاإ
اأمَر  َتعُصوَن  »لِماذا  لَُهْم:  ُموَسى  قاَل  41ِحيَنِئٍذ، 

َتصَعُدوا َكي  42ل�  َتعَملُوَن.  ما  ِفي  َتنَجُحوا  لَْن  اهلِل؟ 

43ل�أنَّ  َمَعُكْم.  لَيَس  اهلَل  ل�أنَّ  اأعداُؤكُْم،  َيهِزَمُكْم  ل� 
َوُيقاِوُمونَُكْم،  ُهناَك  َسَيُكونُوَن  َوالَكنعانِيِّيَن  الَعمالَِقَة 
َوَسُتقَتلُوَن ِفي الَمعَرَكِة، ل�أنَُّكْم لَْسُتْم َتْتَبُعوَن اهلَل، فاهلُل 

لَْن َيُكوَن َمَعُكْم.«
ِفي  َموِقٍع  اأعَلى  اإلَى  بِِعناٍد  َصِعُدوا  44لَِكنَُّهْم 

َفَبِقيا  َوُموَسى  اهلِل  َعهِد  ُصنُدوُق  اأّما  التِّلاِل.  ِمْنَطَقِة 
الَِّذيَن  َوالَكنعانِيُّوَن  الَعمالَِقُة  45َفَنَزَل  الُمَخيَِّم.  َوَسَط 
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كانُوا َيسُكُنوَن ِفي تِلَك التِّلاِل، َوهاَجُموا َبِني اإْسرائِيَل 
َوَحطَُّموُهْم َطواَل الطَِّريِق َحتَّى ُحْرَمَة.

َمْن ُيخِطُئ ِبَغيِر َقصد

اإْسرائِيَل: 15  لَِبني  2»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  َوقاَل 
أْرَض الَِّتي َسَتسُكُنوَن ِفيها  ِحيَن َتدُخلُوَن ال�
ِمَن  َتقِدَمًة هلِل  ُموَن  تَُقدِّ لَُكْم، 3َفِحيَن  َساُأعِطيها  َوالَِّتي 
الَبَقِر اأِو الَغَنِم، َذبيَحًة َصاِعَدةً أ اأْو َذبِيَحَة نَْذٍر اأْو َذبِيَحًة 
اخِتياِريًَّة، اأْو اأيََّة َذبيَحٍة ِفي اأعياِدكُِم الُمنَتَظَمِة، لَِتقِديِم 

رائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل.
َم َمَعها َتقِدَمَة  ُم التَّقِدَمَة هلِل اأْن ُيَقدِّ 4»َفَعَلى َمْن ُيَقدِّ

الَجيِِّد،  الطَِّحيِن  ِمَن  ةٍ ب  قُفَّ ُعْشِر  ِمقداَر  ُحُبوٍب، 
ُم َمَعها  يُتوِن. 5َوُيَقدِّ َممُزوَجًة بُِرْبِع ِوعاءٍ ج ِمْن َزيِت الزَّ
بيَحِة الّصاِعَدِة  َسكيباً ِمقداُرُه ُرْبُع ِوعاٍء ِمَن النَّبيِذ َمَع الذَّ

اأِو َغْيِرها: ُرْبَع ِوعاٍء لُِكلِّ َخُروٍف.
ْم َمَعها َتقِدَمَة  6»َواإذا كانَِت التَّقِدَمُة َكْبشاً، َفْلُيَقدِّ

الَجيِِّد،  الطَِّحيِن  ِمَن  ِة  الُقفَّ ُعْشَري  ِمقداَر  ُحُبوٍب 
َمَعها  ُم  يتوِن. 7َوُيَقدِّ الزَّ َزيِت  ِمَن  ِوعاٍء  بِثُلُِث  َممُزوَجًة 
َسكيباً ِمقداُرُه ثُلُُث ِوعاٍء ِمَن النَّبيِذ، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها 

اهلُل.

اأْو  صاِعَدًة  َذبِيَحًة  َصِغيراً  َثوراً  ُم  ُيَقدِّ 8»َوِحيُن 

َمَع  ُم  اخِتياِريٍَّة هلِل، 9تَُقدِّ َذبِيَحٍة  اأْو  بَِنذٍر  لِلَوفاِء  َذبِيَحًة 
ٍة  قُفَّ اأْعشاِر  َثلاَثِة  ِمقداَر  ُحُبوٍب  َتقِدَمُة  ِغيِر  الصَّ الثَّوِر 
َزيِت  ِمْن  ِوعاٍء  بِِنصِف  َممُزوَجٍة  الَجيِِّد،  الطَِّحيِن  ِمَن 
ُم َمَعها َسكيباً ِمقداُرُه نِْصُف ِوعاٍء ِمَن  يتوِن. 10َوُيَقدِّ الزَّ
النَّبيِذ، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. 11َيْنَبِغي اأْن ُيَصَنُع َهذا 
لُِكلِّ َثوٍر َوَكْبٍش َوَمعٍز َوَتيٍس َوَخُروٍف. 12َفَمهما كاَن 

بائِِح، َتصَنُعوَن َهذا لُِكلِّ واِحَدٍة ِمنها. َعَدُد الذَّ

ُم ل�سترضاء  أ 3:15 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ة. حرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجافِّة  ب 4:15 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً. )اأيضاً ِفي العددين 6، 9(
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »ِهين.«  حرفياً  وعاء.  ج 4:15 

ِفي  )اأيضاً  اللّتر.  اأعشاِر  َوثمانَِيِة  لِتراٍت  َثلاَثِة  نَحَو  تعادُل  السائِلِة 
َبقّية الفصِل(

ِحيَن  ُأُموَر  ال� َهِذِه  َيعَمَل  اأْن  ُمواِطٍن  13»َعَلى كُلِّ 

14َوَكَذلَِك  اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  َتقِدَمًة،  هلِل  ُم  ُيَقدِّ
ْم َتقِدَمًة بِالطَِّريَقِة نَْفِسها  الَغِريُب الَِّذي ُيِقيُم َبيَنُكْم، لُِيَقدِّ
َشِريَعٌة  بِها اهلُل. 15َهِذِه  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  ُمونَها،  تَُقدِّ الَِّتي 
الُمِقيِم  َولِلَغِريِب  عِب  لِلشَّ ِجيٍل،  َبعَد  جيلاً  واِحَدٌة، 
اهلِل.  اأماَم  َهذا  ِفي  ُمتساووَن  َوالَغِريُب  اأنُْتْم  َبيَنُكْم. 

16َفَلُكْم َولِلَغِريِب َشِريَعٌة واِحَدٌة َونِظاٌم واِحٌد.«

17َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 18»قُْل لَِبني اإْسرائِيَل: ِحيَن 

19َوِحيَن  اإلَيها،  اأقُوُدكُْم  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  اُأدِخلُُكْم 
ُموا َتقِدَمًة هلِل.  أْرِض، َينَبِغي اأْن تَُقدِّ َتاأكُلُوَن َطعاماً ِمَن ال�
ُموَن  ُمونَُه َكما تَُقدِّ ِل َعجَنٍة. تَُقدِّ ُموا َرِغيفاً ِمْن اأوَّ 20َقدِّ

لَُكْم  َعجَنٍة  ِل  اأوَّ ِمْن  ُموَن  21تَُقدِّ التَّْذِرَيِة.  َبيَدِر  َتقِدَمَة 
َتقِدَمًة هلِل ِجيلاً َبْعَد ِجيٍل.

بُِكلِّ  َتعَملُوا  َفَلْم  َقصٍد،  بَِغيِر  اأخَطاأتُْم  ْن  22»َفاإ

َتْلَتِزُموا بُِكلِّ  أواِمِر الَِّتي اأعطاها اهلُل لُِموَسى، 23َفَلْم  ال�
ِل َيوٍم َبَداأ اهلُل  ما اأَمَر اهلُل بِِه ِمْن ِخلاِل ُموَسى، ِمْن اأوَّ
بِاإعطائِِه الَوصايا لَُكْم َولُِكلِّ اأجيالُِكْم، 24َواإِن ارَتَكَب 
عِب  ُم َجِميُع الشَّ اأَحُدكُْم َخِطيًَّة، ِخْفَيًة اأْو َسْهواً، ُيَقدِّ
اهلُل،  بِها  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  َصاِعَدًة،  َذبْيَحًة  واِحداً  َثوراً 
بَِحَسِب  لَها  الُمراِفَقِة  ِكيِب  َوالسَّ الُحُبوِب  َتقِدَمِة  َمَع 

ُموَن َتيساً واِحداً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. د ِريَعِة. ثُمَّ ُيَقدِّ الشَّ
كُلَُّهْم َكي  اإْسرائِيَل  َبني  الكاِهُن  ُر  ُيَطهِّ 25»َهَكذا 

ُموا  ُيغَفَر لَُهْم. َفَقْد كانَِت الَخِطيَُّة بَِغيِر َقصٍد، َوَقْد َقدَّ
َعِن  اهلِل  َحْضَرِة  ِفي  َخِطيَِّتِهْم  َوَذبِيَحَة  هلِل،  َتقِدماتِِهْم 
اإْسرائِيَل  َبني  لُِكلِّ  26َوَسُيغَفُر  ارَتَكُبوُه.  الَِّذي  الَخَطاإ 
بُِكلِّ  َيَتَعلَُّق  الَخَطاأ  أنَّ  ل� َبيَنُهْم.  الّساِكِنيَن  َولِلُغَرباِء 

عِب. الشَّ
ُم  ُيَقدِّ َقصٍد،  بَِغيِر  ما  اأخَطاأ َشخٌص  اإْن  27»لَِكْن 

ُر الكاِهُن ِفي  َعنَزًة ُعْمُرها َسَنٌة َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة. 28َوُيَكفِّ
ُر َعْنُه  َحْضَرِة اهلِل َعْن ذاَك الَِّذي اأخَطاأ بَِغيِر َقصٍد. ُيَكفِّ

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  د 24:15 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
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َفُيغَفَر لَُه. 29َهِذِه َشِريَعٌة واِحَدٌة لُِكلِّ َمْن ُيخِطُئ بَِغيِر 
َقصٍد، لِلُمواِطِن ِفي اإْسرائِيَل َولِلاأْجَنِبيِّ الُمِقيِم َبيَنُكْم.

30»َواأّما َمْن َيرَتِكُب َخِطيًَّة َعْن َقصٍد، َوَطِنّياً كاَن 

َوَسِط  ِمَن  ُيقَطَع  اأْن  َوَينَبِغي  ُيِهيُن اهلَل  نَُّه  َفاإ اأْجنِبّياً،  اأْم 
نَُّه  َُّه احَتَقَر َكلاَم اهلِل َونََقَض َوِصيََّتُه، َفاإ عِب. أ 31َفلاأن الشَّ

ُل َذنَبُه.« عِب َوَيَتَحمَّ ُيقَطُع ِمَن الشَّ

بت َرُجٌل َيعَمُل َيوَم السَّ
َفَوَجُدوا  يَِّة،  الَبرِّ ِفي  اإْسرائِيَل  َبنو  كاَن  32َوَيوماً، 

الَِّذيَن  33َفاأَخَذُه  بِت.  السَّ َيوَم  َخَشباً  َيجَمُع  َرُجلاً 
عِب. 34َوَوَضُعوُه  َوَجُدوُه اإلَى ُموَسى َوهاُروَن َوكُلِّ الشَّ
َُّه لَْم َيُكْن َقْد اُأعِلَن ما َيْنَبِغي اأْن ُيفَعَل  أن َتحَت الِحراَسِة ل�
بِِه. 35َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُيَقتُل َذلَِك الرَُّجِل. َيرِجُمُه 
عِب  عِب خاِرَج الُمَخيَِّم.« 36َفاأَخَذُه كُلُّ الشَّ َجميُع الشَّ
اإلَى خاِرِج الُمَخيَِّم، َوَرَجُموُه َحتَّى ماَت، بَِحَسِب اأمِر 

اهلِل لُِموَسى.

ذِكيِر ِبَوصايا اهلل ياِب ِللتَّ أهداٌب ِفي الثِّ
اأْن  اإْسرائِيَل  لَِبني  لُِموَسى: 38»قُْل  قاَل اهلُل  37ثُمَّ 

آَن  أنُفِسِهْم اأهداباً َعَلى اأطراِف اأثوابِِهْم ِمَن ال� َيصَنُعوا ل�
اأزَرَق  َخيطاً  َيَضُعوا  َواأْن  اأجيالِِهْم.  كُلِّ  ِفي  َفصاِعداً، 
تِلَك  39َفَتَرْوَن  الثَّوِب.  اأطراِف  كُلِّ  ِفي  الُهْدِب  َعَلى 
َفلا  بِها.  َوَتعَملُوَن  اهلِل  َوصايا  َوَتَتَذكَُّروَن  ال�أهداَب، 
هلِل.  اأوِفياٍء  َغيَر  َوَتُكونُوا  َوَرَغباتُِكْم  َشَهواتُِكْم  َتتَبُعوا 
َوَتُكونُوَن  َوصاياَي،  َجِميَع  َتَتَذكَُّروَن  بَِهذا  40لَِكنَُّكْم 

اأخَرَجُكْم  الَِّذي  لَِهُكْم. 41اأنا إلَُهكُْم،  ل�إ ُمَقدَّساً  َشعباً 
ِمْن اأْرِض ِمصَر لَِيُكوَن اإلهاً لَُكْم. اأنا إلَُهكُْم.«

ُد َبعُض القاَدِة َعَلى ُموَسى َتَمرُّ

اأّما قُوَرُح ْبُن يِْصهاَر ْبِن َقهاَت ْبِن ل�ِوي 16 
َوداثاُن َواأبِيراُم اْبنا األِياآَب َواُأوُن ْبُن فالََت ِمْن 

ِمْن عائلِتِه ويفقُد  ُينزُع  عب.  أ 30:15 ُيقطع مْن َوَسِط الشَّ

ميراَثه.

َبِني َراُأوَبْيَن، 2َفَبداأوا ُيقاِوُموَن ُموَسى َمَع ِمَئَتيِن َوَخْمِسيَن 
ُرَؤساَء  الرِّجاُل  َهُؤل�ِء  َوكاَن  اإْسرائِيَل.  َبني  ِمْن  َرُجلاً 
َوَمْعُروفيَن.  ْعِب،  لِلشَّ ُمَمثِّليَن  الُمْجَتَمِع،  ِفي  َمعُروِفيَن 
»اأنُْتما  لَُهما:  َوقالُوا  َوهاُروَن  ُموَسى  َعَلى  3فاجَتَمُعوا 

ٌس َواهلُل ِفي َوَسِطِهْم. َفِلماذا  عِب ُمَقدَّ تُبالِغاِن! َفُكلُّ الشَّ
َترَفعاِن نْفَسيُكما َفوَق َجماَعِة اهلِل؟«

اإلَى  َوجِهِه  َعَلى  َوَقَع  ُموَسى  َسِمَعُهْم  4َوِحيَن 

»ِفي  اأتباِعِه:  َولُِكلِّ  لُِقوَرَح  ُموَسى  قاَل  5ثُمَّ  أْرِض.  ال�
باِح، َسُيعِلُن اهلُل َمْن ُهُم الَِّذيَن َينَتُموَن اإلَيِه، َوَمْن  الصَّ
َفالَِّذي  ِمْنُه.  بِال�ْقِتراِب  لَُه  ُيْسَمُح  َوَمْن  ُس،  الُمَقدَّ ُهَو 
َيختاُرُه، َسَيْسَمُح لَُه بِال�ْقِتراِب ِمْنُه. 6افَعلُوا ما اآُمُركُْم 
ِفيها،  ناراً  7َوَضُعوا  َمجاِمَر،  َواأتباُعَك  اأنَت  ُخْذ  بِِه: 
َوَضُعوا َعَليها َبُخوراً ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي الَغِد. َوالرَُّجُل 
ُس. اإنَُّكْم تُُقولُوَن  الَِّذي َيختاُرُه اهلُل َسَيُكوُن ُهَو الُمَقدَّ

ما ل� َيْنَبِغي اأيُّها الّلاِويُّوَن.«
8ثُمَّ قاَل ُموَسى لُِقوَرَح: »اْسَمُعوا يا اأبناَء ل�ِوي، 

9األ� َيكِفيُكْم اأنَّ اإلََه اإْسرائِيَل اأفَرَزكُْم ِمْن َبني اإْسرائِيَل 

اهلِل  َمْسَكِن  بِواِجباِت  َوَتُقوُموا  ِمنُه،  َقِريِبيَن  لَِتُكونُوا 
عِب لَِتخِدُموُهْم؟ 10لََقْد َقرََّبَك  الُمَقدَِّس، َوَتِقُفوا اأماَم الشَّ
اهلُل اأنَت َواإخَوَتَك الّلاِويِّيَن لَِكنَُّكْم َمَع َهذا تُِريُدوَن اأْن 
ِضدَّ  َتجَتِمُعوَن  اإنَّما  َواأتباُعَك  11َفاأنَت  َكَهَنًة.  َتُكونُوا 

ُروا َعَليِه؟« اهلِل. َوما ُهَو هاُروُن َحتَّى َتَتَذمَّ

12ثُمَّ َدعا ُموَسى داثاَن َواأبِيراَم اإبَني األِياآَب، َولَِكنَُّهما 

قال�: »لَْن نَاأتَِي. 13األ� َيكِفيَك اأنََّك اأخَرْجَتنا ِمْن اأْرٍض 
آَن تُِريُد  ْحراِء؟ َوال� َتِفيُض لََبناً َوَعَسلاً َكي َتقُتَلنا ِفي الصَّ
اأْن َتجَعَل نَفَسَك َرئِيساً َعَلينا. 14َكما اأنََّك لَْم تُحِضْرنا 
اأعَطيَتنا  َول�  َكِثيَرٍة،  بَِخيراٍت  َمِليَئٍة  َخصَبٍة  اأْرٍض  اإلَى 
اأْرضاً ِفيها ُحُقوٌل َوكُُروٌم. َهْل َسُتواِصُل ِخداَع َهًؤل�ِء 

الرِّجاِل؟ لَْن نَاأتَِي.«
َتقَبْل  »ل�  هلِل:  َوقاَل  ِجّداً  ُموَسى  15َفَغِضَب 

َتقِدَمَتُهما. لَْم اآُخْذ ِمنُهما َحتَّى ِحماراً! َولَْم اأظِلْمُهما 
بِاأيِّ َشيٍء.«

اأنَت َوَجماَعُتَك  16ثُمَّ قاَل ُموَسى لُِقوَرَح: »ِقْف 

17َفْلياأُخْذ  َوهاُروُن.  اأنُتْم  الَغِد،  ِفي  اهلِل  َحْضَرِة  ِفي 
كُلِّ واِحٍد ِمنُكْم ِمجَمَرَتُه َوَيَضَع َبُخوراً ِفيها. ثُمَّ َعَلى 
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ِمَئَتيِن  اأماَم اهلِل،  اأْن ُيحِضَر ِمجَمَرَتُه  ِمْنُكْم  كُلِّ واِحٍد 
هاتا  َوهاُروُن،  قُوَرُح  يا  َواأنُتما  ِمجَمَرًة.  َوَخْمِسيَن 

ِمجَمَرَتيُكما.«
َوَوَضَع فْيها َجمراً  18َفَحَمَل كُلُّ واِحٍد ِمجَمَرَتُه، 

َخيَمِة  َمدَخِل  ِفي  َجِميعاً  َوَوَقُفوا  َوَبُخوراً.  ُمشَتِعلاً 
ال�ْجِتماِع َمَع ُموَسى َوهاُروَن.

َخيَمِة  َمدَخِل  ِعنَد  عِب  الشَّ كُلَّ  قُوَرُح  19َوَجَمَع 

لُِكلِّ  اهلِل  َمجُد  َظَهَر  ِحيَنِئٍذ،  ُهما.  ِضدَّ ال�ْجِتماِع 
عِب. الشَّ

20َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َوهاُروَن َفقاَل: 21»اْبَتِعدا َعِن 

عِب َوَساُأبِيُدُهْم ِفي لَحَظٍة.« 22َفَوَقعا َعَلى َوجَهيِهما  الشَّ
َوقال�: »يا اهلُل، اأنَت اإلَُه اأرواِح كُلِّ الَبَشِر. َهْل َتغَضُب 
َرُجٌل  اأخَطاأ  الَِّذي  اأنَّ  ِحيِن  ِفي  الَجماَعِة  كُلِّ  َعَلى 

واِحٌد؟«
عِب: اْبَتِعُدوا  23َفَكلََّم اهلُل ُموَسى َوقاَل: 24»قُْل لِلشَّ

َعْن ِخياِم قُوَرَح َوداثاَن َواأبِيراَم.«
َوَذَهَب  َواأبِيراَم،  اإلَى داثاَن  َوَذَهَب  ُموَسى  25َفقاَم 

عِب: »اْبَتِعُدوا  ُشُيوُخ اإْسرائِيَل َمَعُه. 26َوقاَل ُموَسى لِلشَّ
َعْن ِخياِم َهُؤل�ِء الرِّجاِل ال�أشراِر، َول� َتلِمُسوا َشيئاً ِمْن 

ُمْقَتَنياتِِهْم، َواإلّ� َسَتهِلُكوَن َمَعُهْم بَِسَبِب َخطاياُهْم.«
27فابَتَعُدوا َعْن ِخياِم قُوَرَح َوداثاَن َواأبِيراَم. َوكاَن 

داثاُن َواأبِيراُم َقْد َخَرجا َوَوَقفا ِفي َمدَخِل َخيَمِتِهما َمَع 
َزوجاتِِهما َواأول�ِدِهما َواأطفالِِهما.

اأرَسَلِني  اهلَل  اأنَّ  َسَتعِرفُوَن  »بَِهذا  ُموَسى:  28َفقاَل 

29اإْن  ِفكَرتِي:  َتُكْن  لَْم  َواأنَّها  ال�أشياَء،  َهِذِه  ل�أعَمَل 
ماَت َهُؤل�ِء ِميَتًة َطِبيِعيًَّة َكُكلُّ النّاِس، َوكانَْت ُمِصيَبُتُهْم 
اأرَسَلِني.  َقْد  اهلُل  َيُكوُن  ل�  النّاِس،  كُلُّ  َكَمصائِِب 
أْرُض  ال� َفَفَتَحِت  َجِديداً،  َشيئاً  اهلُل  َعِمَل  اإْن  30لَِكْن 

لَُهْم، َوُدِفُنوا اأحياَء، ِحيَنِئٍذ  فاها َوابَتَلَعْتُهْم َمَع كُلِّ ما 
َسَتعِرفُوَن اأنَّ َهُؤل�ِء الرِّجاُل َقْد اأهانُوا اهلَل.«

َحتَّى  الَكلاِم،  َهذا  ِمْن  ُموَسى  انَتَهى  اأِن  31َوما 

َفَتَحْت  أْرَض  ال� 32َفَكاأنَّ  َتحَتُهْم.  أْرُض  ال� ِت  انَشقَّ
َمَع  قُوَرَح  اأتباِع  َوكُلِّ  عائِلاتِِهْم  َمَع  َوابَتَلَعْتُهْم  فاها 
كُلِّ اأملاِكِهْم. 33َفُدِفُنوا اأحياَء َمَع كُلِّ ما كاَن لَُهْم. 

عِب. أْرُض َعَليِهْم، َفاُبيُدوا ِمْن َوَسِط الشَّ َوانَطَبَقِت ال�

ِحيَن  َحولِِهْم  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبني  كُلُّ  34َوَهَرَب 

أْرُض  ال� َتبَتِلُعنا  »َقْد  قالُوا:  َُّهْم  أن ل� ِصياَحُهْم،  َسِمُعوا 
الِمَئَتيِن  الَتَهَمِت  ناراً  اهلُل  اأرَسَل  35ثُمَّ  اأيضاً.«  نَحُن 

ُموَن الَبُخوَر. َوالَخمِسيَن َرُجلاً الَِّذيَن كانُوا ُيَقدِّ

َمجاِمُر الّنار
ْبَن  ألِيعازاَر  ل� 37»قُْل  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  36َوَكلََّم 

هاُروَن الكاِهِن اأْن َياأُخَذ الَمجاِمَر ِمْن َبيِن َبقايا الَحِريِق، 
َسًة.  أنَّ الَمجاِمَر صاَرْت ُمَقدَّ َواأْن ُيَذرَِّي الَجمَر ِمنها. ل�
َوَهَلُكوا،  اأنُفِسِهْم  ِضدَّ  اأخَطاُأوا  الَِّذيَن  َمجاِمَر  38ُخْذ 

لِلَمذَبِح،  لَِتُكوَن ِغطاًء  ِمنها َصفائَِح َمطُروَقًة  َواصَنُعوا 
َسًة. َوَهَكذا  ُموها ِفي َحْضَرِة اهلِل َفَجَعلُوها ُمَقدَّ َُّهْم َقدَّ أن ل�

َتُكوُن َعلاَمَة َتحِذيٍر لَِبني اإْسرائِيَل.«
َمها  َقدَّ الَِّتي  الُبرونِْزيََّة  الَمجاِمَر  األِيعازاُر  39َفاأَخَذ 

الَِّذيَن احَتَرقُوا، َوَطَرقُوها صانِِعيَن ِمنها َصفائَِح لَِتغِطَيِة 
ألِيعازاَر َعَلى َفِم ُموَسى. َوَقْد  الَمذَبِح، 40َكما قاَل اهلُل ل�
كاَن َهذا الِغطاُء لَِتذِكيِر َبني اإْسرائِيَل بِاأْن ل� َيقَتِرَب اأَحٌد 
ِفي  َبُخوراً  لَِيحِرَق  الَمذَبِح  اإلَى  نَسِل هاُروَن  ِمْن  لَيَس 

َحْضَرِة اهلِل، َفُيلاِقَي َمصيَر قُوَرَح َواأتباِعِه.

عب إنقاُذ هاُروَن ِللشَّ
َر َبنو اإْسرائِيَل َعَلى ُموَسى  41َوِفي الَيوِم التّالِي، َتَذمَّ

اهلِل.«  َشعِب  َموَت  َسبَّْبُتما  »لََقْد  َوقالُوا:  َوهاُروَن 
عُب ُمْجَتِمِعيَن ِضدَّ ُموَسى َوهاُروَن،  42َوَبينما كاَن الشَّ

تَُغطِّيها،  حاَبَة  السَّ َفَراَأْوا  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  اإلَى  الَتَفُتوا 
اإلَى  َوهاُروُن  ُموَسى  َوَظَهَر َمجُد اهلِل. 43ِحيَنِئٍذ، جاَء 

اأماِم َخيَمِة ال�ْجِتماِع.
َهذا  َعْن  45»ابَتِعْد  َوقاَل:  ُموَسى  اهلُل  44َفَكلََّم 

َوَوجهاُهما  فانَحَنيا  لَحَظٍة.«  ِفي  اُأهِلَكُه  َكي  عِب  الشَّ
أْرِض. 46ثُمَّ قاَل ُموَسى لِهاُروَن: »ُخِذ الِمجَمَرَة  اإلَى ال�
َوَضْع ِفيها ناراً ِمَن الَمذَبِح َوَضْع َفوَقها َبُخوراً، َواْذَهْب 
ْرُهْم، ل�أنَّ اهلَل غاِضٌب َعَليِهْم  عِب َوَطهِّ بُِسرَعٍة اإلَى الشَّ

َوَقْد َبَداأ الَوباُء.«
47َفاأَخَذ هاُروُن ِمجَمَرَة النّاِر َكما قاَل لَُه ُموَسى، 

َبَداأ  َقْد  الَوباَء  اأنَّ  َوَوَجَد  عِب  الشَّ َوَسِط  اإلَى  َوَرَكَض 
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عِب. َفَوَضَع هاُروُن َبُخوراً ِفي الِمجَمَرِة  َيفِتُك ِفي الشَّ
عِب. 48َوَوَقَف هاُروُن َبيَن  َوَعِمَل ما َيْنَبِغي لَِتطِهيِر الشَّ
الَموَتى َوال�أحياِء َفَتَوقََّف الَوباُء. 49َوَوَصَل َعَدُد الَِّذيَن 
ضاَفِة  ماتُوا ِمَن الَوباِء اإلَى اأرَبَعَة َعَشَر األفاً َوَسبِع ِمَئٍة، بِال�إ
عاَد  50ثُمَّ  قُوَرَح.  بَِسَبِب  ماتُوا  َواأْن  َسَبَق  الَِّذيَن  اإلَى 
َبعَد  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  َمدَخِل  ِفي  ُموَسى  اإلَى  هاُروُن 

اأْن َتَوقََّف الَوباُء.

هاُروُن ُهَو َرئيُس الكَهَنة

َبني 17  2»َكلِّْم  َفقاَل:  ُموَسى  اهلُل  َوَكلََّم 
َعصاً:  َعْشَرَة  اْثَنَتي  ِمنُهُم  َوُخْذ  اإْسرائِيَل، 
الَقبائِِل.  ُرَؤساِء  َجِميِع  ِمْن  َقبيَلٍة  لُِكلِّ  واِحَدًة  َعصاً 
اْسَم  3َواكُتِب  َعصاُه.  َعَلى  َرُجٍل  كُلِّ  اْسَم  َواكُتِب 
هاُروَن َعَلى َعصا َقِبيَلِة ل�ِوي، اإْذ َسَتُكوُن ُهناَك َعصاً 
واِحَدًة لُِكلِّ واِحٍد ِمْن ُرَؤساِء الَقبائِِل. 4َوَضِع الِعِصيَّ 
َحيُث  الَعهِد،  ُصنُدوِق  اأماَم  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي 
َسُتوِرُق.  اأختاُرُه  الَِّذي  ُجِل  الرَّ 5َوَعصا  بُِكْم.  األَتِقي 
ُرونَها  َيَتَذمَّ الَِّتي  اإْسرائِيَل  َبني  راِت  َتَذمُّ َساُأوِقُف  َوَهَكذا 

َعَليُكما.«
6ثُمَّ َكلََّم ُموَسى َبني اإْسرائِيَل. َواأعطى كُلُّ ُرَؤسائِِهْم 

َعصا  َوكانَْت  َعِشيَرٍة.  َرئِيِس  كُلِّ  ِمْن  َعصاً  ِعِصّياً: 
هاُروَن َبيَن ِعِصيِِّهْم. 7َوَوَضَع ُموَسى الِعِصيَّ ِفي َحْضَرِة 

اهلِل ِفي َخيَمِة الَعهِد.

8َوِفي الَيوِم التّالِي، َدَخَل ُموَسى اإلَى َخيَمِة الَعهِد، 

اأوَرَقْت  َقْد  ل�ِوي  َقِبيَلَة  تَُمثُِّل  الَِّتي  َوَراأى َعصا هاُروَن 
9َفِحيَنِئٍذ،  لَوزاً.  َواأثَمَرْت  َواأزَهَرْت  َبراِعَم  َواأخَرَجْت 
َبني  اإلَى  اهلِل  َمْحَضِر  ِمْن  الِعِصيِّ  كُلَّ  ُموَسى  اأخَرَج 
واِحٍد  كُلُّ  َواأَخَذ  ِعِصيَُّهْم  القاَدِة  كُلُّ  َفَراأى  اإْسرائِيَل، 

َعصاُه.
10َفِحيَنِئٍذ، قاَل اهلُل لُِموَسى: »اأرِجْع َعصا هاُروَن 

لَِتحِذيِر  َكَعلاَمٍة  لِِحفِظها  هاَدةِ أ  الشَّ ُصنُدوِق  اأماِم  اإلَى 
ِر َعَليَّ َكي ل� َيُموتُوا.«  ِديَن َكي َيَتَوقَُّفوا َعِن التََّذمُّ الُمَتَمرِّ

11َفَفَعَل ُموَسى َذلَِك، َتماماً َكما اأَمَرُه اهلُل.

هاَدة. حرفياً: »اأماَم الّشهاَدة.« أ 10:17 أمام ُصنُدوِق الشَّ

12َفقاَل َبنو اإْسرائِيَل لُِموَسى: »َسَنُموُت! َسَنهِلُك! 

َسَنفَنى! 13كُلُّ َمْن َيقَتِرُب ِمْن َمْسَكِن اهلِل َسَيُموُت. 
َفَهْل َسَنُموُت َجِميعاً؟«

َعَمُل الَكَهَنِة َوالاّلِويِّين

بناُؤَك 18  َواأ »اأنَت  لِهاُروَن:  اهلُل  َوقاَل 
َعَلى  الِعقاَب  َسَتنالُوَن  َمَعَك  َوَعِشيَرتَُك 
ِس. َواأنَت َواأبناُؤَك  اأيِّ َتنِجيٍس َيحُدُث لِْلَمكاِن الُمَقدَّ
َيحُدُث  َتنِجيٍس  اأيِّ  َعَلى  الِعقاَب  َسَتنالُوَن  َبعِدَك  ِمْن 
لَِكَهُنوتُِكْم. 2اأحِضْر َمعَك اإْخَوَتَك َقِبيَلَة ل�ِوي، َعِشيَرَة 
َتُكوُن  ِحيَن  ُيساِعُدوَك  َكي  اإلَيَك  وَن  َوَسَينَضمُّ اأبِيَك، 
اأنَت َواأول�ُدَك اأماَم َخيَمِة الَعْهِد. 3َسَيُقوُموَن بِِخدَمِتَك 
َسِة. لَِكْن لَْيَس لَُهْم اأْن َيقَتِرُبوا ِمَن  َوِخدَمِة الَخيَمِة الُمَقدَّ
ِس اأِو ِمَن الَمذَبِح، َكي ل� َيُموتُوا  اأَدواِت الَمكاِن الُمَقدَّ
وَن اإلَيَك َوَيُقوُموَن بِواِجِب ِخدَمِة  ُهْم َول� اأنُتْم. 4َسَينَضمُّ
ِفي  الثَِّقيَلِة  ال�أعماِل  َذلَِك  ِفي  بِما  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة 

الَخيَمِة. لَِكْن ل� َيقَتِرْب َغريٌب َمَعُكْم.
بِاأنُفِسُكْم،  َوالَمذَبِح  ِس  الُمَقدَّ بِالَمكاِن  وا  5»اْهَتمُّ

اأَخْذُت  اإْسرائِيَل ثانَِيًة. 6َقْد  َبني  اأغَضَب َعَلى  َكي ل� 
اإْخَوَتُكُم الّلاِويِّيَن ِمْن َبيِن َبني اإْسرائِيَل. اإنَُّهْم َهِديٌَّة لَُكْم 
ُمَكرََّسٌة هلِل لِلِقياِم بِال�أعماِل الثَِّقيَلِة ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 
7َواأّما اأنَت َواأول�ُدَك، َفَتُقوُموَن بِواِجباِت الَكَهَنِة. اأنُْتْم 

تاَرِة.  َفَقْط َتقَتِرُبوَن ِمَن الَمْذَبِح، َوَتْجتاُزوَن َخلَف السِّ
َعِطيًَّة  الَكَهُنوِت  َمَنْحُتُكُم ِخْدَمَة  َفَقْد  بَِعَمِلُكْم،  قُوموا 
لَُكْم، َوكُلُّ َشْخٍص اآَخَر َيقَتِرُب ِمْن َخيَمِة ال�ْجِتماِع 

ُيقَتُل.«
نَفِسي  اأنا  َعيَّْنُتَك  »لََقْد  لِهاُروَن:  اهلُل  8َوقاَل 

ُم لِي بِما ِفي َذلَِك التَّقِدماِت  لِِحراَسِة الَعطايا الَِّتي تَُقدَّ
لََك  َساُأعِطيها  اإْسرائِيَل.  َبنو  ُمها  ُيَقدِّ الَِّتي  َسِة  الُمَقدَّ
ٍة دائَِمٍة لَُكْم. 9َسَيُكوُن َهذا نَِصيَبَك  أول�ِدَك َكِحصَّ َول�
َتبَقى  الَِّتي  َصِة لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل  التَّْقِدماِت الُمَخصَّ ِمَن 
ِمْن ناِر الَمذَبِح: َجِميُع َتقِدماتِِهْم، بِما ِفيها َتقِدماِت 
الُحُبوِب َوَذبائِِح الَخِطيَِّة َوَذبائِِح التَّعِويِض الَِّتي ُيِعيُدونَها 
صاً بِالكاِمِل لََك اأنَت  لِي. َجِميُعها َسَتُكوُن نَِصيباً ُمَخصَّ
ٌص لِلَكَهَنِة بِالكاِمِل.  َواأبناُؤَك. 10َفُكْلها نَِصيٌب ُمَخصَّ
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َصًة  كُوِر اأْن َياأكُلُوا ِمنها. َسَتُكوُن ُمَخصَّ ُيمِكُن لُِكلِّ الذُّ
لََك.

11»َوَهِذِه اأيضاً َسَتُكوُن لََك: َجِميُع التَّقِدماِت الَِّتي 

أول�ِدَك َوَبناتَِك  َيرَفُعها َبنو اإْسرائِيَل لِي، اُأعِطيها لََك َول�
َكَنِصيٍب دائٍِم. َياأكُُل ِمنها كُلُّ طاِهٍر ِفي عائَِلِتَك.

ُمونَُه  َل اإنتاِج َبني اإْسرائِيَل الَِّذي ُيَقدِّ 12»َساُأعطيِهْم اأوَّ

ُل  اأوَّ لََك  13َوَتُكوُن  َوُحُبوٍب.  َونَِبيٍذ  َزيٍت  اأفَضَل  هلِل: 

هلِل.  ُمونَها  ُيَقدِّ الَِّتي  اأْرِضِهِم  ِفي  النّاِضَجِة  َمحاِصيِلِهِم 
ُيمِكُن ل�أيِّ َشخٍص طاِهٍر ِفي عائَِلِتَك اأْن َياأكَُل ِمنها. 

14كُلُّ َشيٍء ُيَكرَُّس أ ِفي اإْسرائِيَل َسَيُكوُن لََك.

ُمونَُه هلِل َيُكوُن  15»كُلُّ ِطفٍل بِكٍر اأْو َحيواٍن بِكٍر ُيَقدِّ

أْبكاِر النّاِس َوالَحيواناِت  لَُكْم. لَِكْن َتاأُخُذ مال�ً َكِفداٍء ل�
ماَل  تاأُحُذ  َشهراً،  الِبْكُر  َيبلُُغ  16ِحيَن  الطّاِهَرِة.  َغيِر 
ِد، َوُهَو َخْمَسُة َمثاقيلَ ب  الِفداِء بَِحَسِب الَمبَلِغ الُمَحدَّ
لِلِمْثقاِل:  ْسِمي  الرَّ الِمقياِس  بَِحَسِب  ِة،  الِفضَّ ِمَن 

الِمْثقاُل بِِعشِريَن ِقيراطاً. ج
أبقاِر اأِو الِخراِف  17»لَِكْن ل� َتقَبْل مال�ً لِِفداِء بِكِر ال�

َعَلى  َدَمها  َفاْسِفْك  هلِل.  َصٌة  ُمَخصَّ َفِهَي  الماِعِز،  اأِو 
بِها  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  َتقِدَمًة  َشْحَمها  َواأْحِرْق  الَمذَبِح. 
الَفْخِذ  اأْو  دِر  َكالصَّ لََك،  َفَيُكوُن  لَحُمها  18َواأّما  اهلُل. 

الُيمَنى ِمَن التَّقِدماِت الَمرفُوَعِة ِفي َحضَرِة اهلِل. 19كُلُّ 
هلِل  اإْسرائِيَل  َبنو  ُمها  ُيَقدِّ الَِّتي  َسِة  الُمَقدَّ التَّقِدماِت 
َهذا  دائٍِم.  َكَنِصيٍب  َوَبناتَِك  أول�ِدَك  َول� لََك  َساُأعِطيها 

َعهُد ِمْلٍح د دائٌِم ِمَن اهلِل لََك َولَِنسِلَك ِمْن َبعِدَك.«
20َوقاَل اهلُل لِهاُروَن: »لَْن َتحُصَل َعَلى اأيِّ نَِصيٍب 

ِفي  أْرِض  ال� ِمَن  ٍة  ِحصَّ اأيَّ  َتملَُك  َولَْن  اأْرِضِهْم،  ِفي 
ُتَك ِفي َوَسِط َبني اإْسرائِيَل. َوَسِطِهْم. اأنا نَِصيُبَك َوِحصَّ

أ 14:18 يكّرس. اإشارة اإلى ال�شياء الّتي كانت تُعطى هلِل ول� يمكن 

استردادها. انظر ل�ويّين 28:27–29.
قديمٌة،  ُعملٌة  َوالّشاقُل  »شواقل.«  حرفياً  مثاقيل.  ب 16:18 

َوِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
ج 16:18 قيراط. حرفياً »جيرة.« َوُهَي ِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل 

نَحَو ِستَِّة اأعشاِر غرام.
رقيِة  الشَّ المجتمعاِت  ِفي  الملُح  يزاُل  ما  عهد ملح.  د 19:18 

أماِن والعهِد، حيُث يشترك طرفاِن َعَلى مائدِة طعاٍم  ِة وال� رمزاً للَمودَّ
ِة والعهِد: »بيننا ُخبٌز َوِملٌح.« واحدٍة. وُيقاُل تعبيراً َعِن الَمَودَّ

21»َواأّما الّلاِويُّوَن َفَساُأعِطيُهُم الُعشَر ِمْن َمحاِصيِل 

ُتُهْم  ِحصَّ َهِذِه  ُينِتُجونَُه.  ما  َجِميِع  َومْن  اإْسرائِيَل  َبني 
َبني  22َفَعَلى  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي  ِخْدَمِتِهْم  ُمقابَِل 
آَن اأْن ل� َيقَتِرُبوا ِمْن َخيَمِة ال�ْجِتماِع.  اإْسرائِيَل ُمْنُذ ال�
َفُهْم َيْقَتِرفُوَن بَِذلَِك َخطيًَّة تُؤدَّي اإلَى الَموِت. 23َفُمْنُذ 
َوُهْم  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة  ِخْدَمَة  الّلاويُّوَن  َيْخِدُم  آَن  ال�
لوَن الِعقاَب َعَلى اأيِّ َتقِصيٍر. َهِذِه َشِريَعٌة دائَِمٌة  َيَتَحمَّ
أْرِض  ًة ِمَن ال� آَن َفصاِعداً. َولَْن َيناَل الّلاويُّوَن ِحصَّ ِمَن ال�
ُموا ُعشَر  ِمثَل َبقيَِّة اإْسرائِيَل. 24َفَعَلى َبني اإْسرائِيَل اأْن ُيَقدِّ
لَُهْم  َكَنِصيٍب  لِّلاِويِّيَن  َذلَِك  اُأعِطي  َواأنا  هلِل.  َدخِلِهْم 
ًة ِمَن  أْرِض. َولَِهذا قُْلُت لَْن َيناَل الّلاويُّوَن ِحصَّ َبَدَل ال�

أْرِض ِمثَل َبقيَِّة َبني اإْسرائِيَل.« ال�
25َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 26»قُْل لِّلاِويِّيَن: ِحيَن 

َتاأُخُذوَن ِمْن َبني اإْسرائِيَل اأعشاَرُهُم الَِّتي اأعَطيُتها لَُكْم 
هلِل  ُموا  تَُقدِّ اأْن  ِحيَنِئٍذ،  َفَعَليُكْم  لَُكْم،  َكَنِصيٍب  ِمنُهْم 
ُعشراً ِمَن الُعشِر. 27َسُتْحَسُب َتقِدَمُتُكْم َكالَقمِح ِمْن 
َبيَدِر التَّذِرَيِة َوكالَعِصيِر ِمْن ِمعَصَرِة الَخمِر. 28َفَينَبِغي اأْن 
ُموا هلِل ِمَن الُعشِر الَِّذي َتاأُخُذونَُه ِمْن َبني اإْسرائِيَل.  تَُقدِّ
الكاِهِن.  لِهاُروَن  هلِل  َتقِدَمًة  ُموَن  تَُقدِّ الُعشِر  َذلَِك  ِمْن 
ُموَن  تَُقدِّ َتاأُخُذونَها،  الَِّتي  التَّقِدماِت  َجِميِع  َبيِن  29ِمْن 

ِمّما  ُجزٍء  َواأقَدَس  اأفَضَل  ُموَن  تَُقدِّ هلِل.  ُمناِسَبًة  َتقِدَمًة 
ُم لَُكْم. ُيَقدَّ

ِمنها،  ُجزٍء  اأفَضَل  ُموَن  تَُقدِّ ِحيَن  لَُهْم:  30»َوقُْل 

َبيَدرِ  اإنتاِج  ِمْن  َكاأنَّها  الّلاِويُّوَن  اأيُّها  لَُكْم  َسُتْحَسُب 
التَّذِرَيِة َوِمعَصَرِة الَخمِر. 31ُيمِكُنَك اأنَت َوعائَِلُتَك اأْن 
َعَمِلُكْم  َعَلى  لَُكْم  اُأجَرٌة  َُّه  أن ل� َمكاٍن  اأيِّ  ِفي  َتاأكُلُوُه 
اأفَضَل  ْمُتْم  َقدَّ اإْن  تُعاَقُبوا  32لَْن  ال�ْجِتماِع.  َخيَمِة  ِفي 
ُسوا َتقِدماِت َبني اإْسرائِيَل  ُجزٍء ِمَن التَّقِدماِت. َفلا تَُنجِّ

نَُّكْم َسَتُموتُوَن.« َسَة، َواإلّ� َفاإ الُمَقدَّ

َرماُد الَبَقَرِة الَحمراء

ِهَي 19  2»َهِذِه  َوهاُروَن:  لُِموَسى  اهلُل  َوقاَل 
قُْل  بِها:  اهلُل  اأَمَر  الَِّتي  ِريَعِة  الشَّ َفِريَضُة 
َعيَب  ل�  َحمراَء  َبَقَرًة  لََك  ُيحِضُروا  اأْن  اإْسرائِيَل  لَِبني 
. 3َواأْعِطها  َقطُّ نِيٌر  َعَليها  ُيوَضْع  َولَْم  َوَصِحيَحًة،  ِفيها 
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َياأُخُذها خاِرَج الُمَخيَِّم لُِتذَبَح  ألِيعازاَر الكاِهِن الَِّذي  ل�
ْصَبِعِه،  بِاإ َدِمها  ِمْن  الكاِهُن  األِيعازاُر  َياأُخُذ  4ثُمَّ  اأماَمُه. 
اأماَم َخيَمِة ال�ْجِتماِع. 5ثُمَّ تُحَرُق  َمّراٍت  ُه َسبَع  َوَيُرشُّ
َواأحشاُؤها  َوَدُمها  َولَحُمها  ِجلُدها  َعيَنيِه:  اأماَم  الَبَقَرُة 
َوكُلُّ ما ِفيها. 6َوَياأُخُذ الكاِهُن َخَشَب اأْرٍز َوُغْصَن ُزوفا 
َوِقطَعًة ِمْن قُماِش الِقْرِمِز، َوُيلِقَيها َعَلى الَبَقَرِة الُمشَتِعَلِة. 
7ثُمَّ َيْغِسُل الكاِهُن ثِياَبُه َوَجَسَدُه بِالماِء. ِحيَنِئٍذ، َيُعوُد 

اإلَى الُمَخيَِّم، لَِكنَُّه َيبَقى َغيَر طاِهٍر َحتَّى الَمساِء. 8اأّما 
الرَُّجُل الَِّذي اأحَرَقها، َفْلَيغِسْل ثِياَبُه َوَجَسَدُه ِفي الماِء، 

لَِكنَُّه َيبَقى َغيَر طاِهٍر َحتَّى الَمساِء.
الَبَقَرِة  َرماَد  َوَيجَمُع  طاِهٌر  َرُجٌل  َيْذَهُب  9»ثُمَّ 

َوَيَضُعُه خاِرَج الُمَخيَِّم ِفي َمكاٍن طاِهٍر. ُيحَفُظ الرَّماُد 
لَِبني اإْسرائِيَل ل�أجِل التَّطِهيِر، َفهَو َسُيْسَتْخَدُم لِماِء َتطِهيِر 

الَخِطيَِّة.
10»َوَعَلى الرَُّجِل الَِّذي َجَمَع َرماَد الَبَقَرِة اأْن َيغِسَل 

ثِياَبُه، لَِكنَُّه َسَيبَقى َغيَر طاِهٍر َحتَّى الَمساِء.
َولِلاأجانِِب  اإْسرائِيَل،  لَِبني  دائَِمٌة  َشِريَعٌة  »َهِذِه 
َميٍِّت،  اإنساٍن  ُجثََّة  َيلِمُس  11َمْن  َبيَنُهْم.  الُمِقيميَن 
التَّطِهيِر  بِماِء  ْر  12َفْلَيَتَطهَّ اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  طاِهٍر  َغيَر  َيبَقى 
َسَيُكوُن طاِهراً.  ِحيَنِئٍذ،  َوالّسابِِع.  الثّالِِث  الَيوَميِن  ِفي 
َيْعَتَبُر  ل�  َوالّسابِِع،  الثّالِِث  الَيوَميِن  ِفي  َيَتطََّهْر  لَْم  ْن  ِفاإ
ُر،  َيَتَطهَّ َول�  َميٍِّت،  اإنساٍن  ُجثََّة  َيلِمُس  13َمْن  طاِهراً. 
ِمْن  ُيقَطُع  لَِذلَِك  ِس.  الُمَقدَّ اهلِل  َمْسَكَن  ُس  ُيَنجِّ نَُّه  َفاإ
اإْسرائِيَل. أ َول�أنَّ ماَء التَّطِهيِر لَْم ُيَرشَّ َعَليِه، َيبَقى َغيَر 

أنَّ نَجاَسَتُه ما زالَْت َعَليِه. طاِهٍر، ل�
ِريَعُة: اإْن ماَت َشخٌص ِفي َخيَمٍة،  14»َهِذِه ِهَي الشَّ

َفُكلُّ َمْن َيدُخُل الَخيَمَة، اأْو كاَن ِفيها، َيُكوُن َغيَر طاِهٍر 
لَِسبَعِة اأيّاٍم. 15كُلُّ َصحٍن بِلا ِغطاٍء، َيُكوُن َغيَر طاِهٍر. 
َيِة، اأْو  16َوكُلُّ َمْن َيلِمُس َقتيلاً قُِتَل ِفي َمعَرَكٍة ِفي الَبرِّ

نَُّه  ماَت َموتاً َطِبيِعّياً، اأْو َيلِمُس َعظَمَة َميٍِّت، اأْو َقبراً، َفاإ
ِة َسبَعِة اأيّاٍم. َسَيُكوُن َغيَر طاِهٍر لُِمدَّ

ل�أجِل  التَّطِهيِر  َذبِيَحِة  َرماِد  َبعُض  17»َفْلُيؤَخْذ 

ِوعاٍء.  ِفي  ماٌء جاٍر  ُيسَكُب  ثُمَّ  ِس،  الُمَتَنجِّ خِص  الشَّ

ميراَثه.  ويفقُد  عائلِتِه  ِمْن  ُينزُع  ُيقطع من إسرائيل.  أ 13:19 
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ِفي  َوَيغِمْسُه  ُزوفا،  ُغْصَن  طاِهٌر  َشخٌص  18َولْياأُخْذ 

أوِعَيِة  الماِء، َولَْيُرشَّ الماَء َعَلى الَخيَمِة َوَعَلى َجِميِع ال�
َمْن  كُلِّ  َعَلى  الماَء  لَِيُرشَّ  ِفيها.  كانُوا  الَِّذيَن  َوالنَّاِس 

لََمَس َعظماً اأْو َقتيلاً اأْو َميِّتاً ميَتًة َطبيعيًَّة اأْو َقبراً.
خُص الطّاِهُر الماَء َعَلى َغيِر الطّاِهِر  19»لَِيُرشَّ الشَّ

الَيوِم  ِفي  طاِهراً  َفَيِصيَر  َوالّسابِِع،  الثّالِِث  الَيوَميِن  ِفي 
ِفي  َوَجَسَدُه  ثِياَبُه  الطّاِهِر  َغيُر  َيْغِسُل  َحيُث  الّسابِِع، 

الماِء، َفَيِصيَر طاِهراً ِفي الَمساِء.
َُّه  أن ُر، ُيقَطُع ِمَن اإسرائِيَل ل� ُس َول� َيَتَطهَّ 20»َمْن َيَتَنجَّ

ِس، َوَرَفَض اأْن ُيَرشَّ ماُء التَّطِهيِر  َس َمكاَن اهلِل الُمَقدَّ نَجَّ
َعَليِه، َوُهَو نَِجٌس. 21َهِذِه َفِريَضٌة دائَِمٌة لَُكْم. اأّما َمْن 
َيُرشُّ ماَء التَّطِهيِر، َفَينَبِغي اأْن َيغِسَل ثِياَبُه. َوَمْن َيلِمُس 
الَمساِء. 22َوكُلُّ  َغيَر طاِهٍر َحتَّى  َيُكوُن  التَّطِهيِر،  ماَء 
ما َيلِمُسُه َغيُر الطّاِهِر َيُكوُن َغيَر طاِهٍر. َوكُلُّ َشخٍص 

َيلِمُسُه َيُكوُن َغيَر طاِهٍر َحتَّى الَمساِء.«

َموُت َمرَيم

يَِّة ِصيَن ِفي 20  َواأَتى كُلُّ َبني اإْسرائِيَل اإلَى َبرِّ
َوُهناَك  قاِدَش.  ِفي  َواأقاُموا  ِل،  أوَّ ال� هِر  الشَّ

ماَتْت َمرَيُم َوُدِفَنْت.

َخَطأُ ُموَسى
لَِيْشَرُبوا. فاجَتَمُعوا  عِب  لِلشَّ ُهناَك ماٌء  َيُكْن  2َولَْم 

عُب َمَع ُموَسى  َمَعاً ِضدَّ ُموَسى َوهاُروَن. 3َوَتجاَدَل الشَّ
َوقالُوا لَُه: »لَيَتنا ُمْتنا ِحيَن ماَت اإْخَوتُنا ِفي َحْضَرِة اهلِل. 
حراِء َكي نَُموَت  4لِماذا اأَتيُتما بَِشعِب اهلِل اإلَى َهِذِه الصَّ

نَحُن َوَحيواناتُنا ُهنا؟ 5َولِماذا اأخَرْجُتمانا ِمْن ِمصَر اإلَى 
َهذا الَمكاِن الُمِريِع؟ َفَليَس ِفي َهذا الَمكاِن َقمٌح َول� 

ْرِب.« تِيٌن َول� كُُروٌم َول� ُرّماٌن َول� َحتَّى ماٌء لِلشُّ
عِب اإلَى َمدَخِل  6َفَذَهَب ُموَسى َوهاُروُن ِمْن اأماِم الشَّ

أْرِض،  ال� نَحَو  َوَوجهاُهما  َوانَحَنيا  ال�ْجِتماِع،  َخيَمِة 
َفَظَهَر َمجُد اهلِل لَُهما. 7َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 8»ُخْذ اأنَت 
خَرَة اأماَمُهْم  عَب. َواأُمرا الصَّ َوهاُروُن الَعصا َواجَمعا الشَّ
خَرِة.  بِاأْن تُْعِطَي ماَءها. َهَكذا تُخِرُج لَُهْم ماًء ِمَن الصَّ

ُدُهْم بِالماِء لَِيْشَربوا ُهْم َوَحيواناتُُهْم.« تَُزوِّ
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9َفاأَخَذ ُموَسى الَعصا ِمْن َمْحَضِر اهلِل، َكما اأَمَرُه. 

خَرِة.  الصَّ اأماَم  عَب  الشَّ َوهاُروُن  ُموَسى  َجَمَع  10ثُمَّ 

ُد، َهْل  عُب الُمَتَمرِّ َوقاَل لَُهْم ُموَسى: »اْسَتِمُعوا اأيُّها الشَّ
خَرِة؟« 11ثُمَّ َرَفَع ُموَسى  نُخِرُج لَُكْم ماًء ِمْن َهِذِه الصَّ
َتيِن بِالَعصا، َفَتَدفََّق الماُء ِمنها،  خَرَة َمرَّ َيَدُه َوَضَرَب الصَّ

َوَشِرَب النَّاُس َوَحيواناتُُهْم.
12َفقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن: »ل�أنَُّكما لَْم َتِثقا بِي 

سانِي اأماَم َبني اإْسرائِيَل، لَْن َتُقودا َهذا  بِما َيكِفي لُِتَقدِّ
أْرِض الَِّتي َساُأعِطيها لَُهْم.« عَب اإلَى ال� الشَّ

اإْسرائِيَل  َبنو  َد  َتَمرَّ َحيُث  َمِريَبةَ أ  ِمياُه  ِهَي  13َهِذِه 

َعَلى اهلِل، َوَحْيُث اأظَهَر َقداَسَتُه ِفي َوَسِطِهْم.

ُمقاَوَمُة أُدوَم إلْسراِئيل
ِمْن قاِدَش اإلَى َمِلِك اأُدوَم  14َواأرَسَل ُموَسى ُرُسلاً 

َتعِرُف  اأنَت  لََك:  َيُقوُل  اإْسرائِيُل  »اأُخوَك  لَُه:  َوقاَل 
يَق الَِّذي َتَعرَّْضنا لَُه، 15اأنَّ اآباَءنا نََزلُوا اإلَى ِمصَر،  الضِّ
كانُوا  الِمصِريِّيَن  َواأنَّ  َطِويَلٍة،  لَِفتَرٍة  ُهناَك  ِعشنا  َواأنَّنا 
قُساًة َعَلينا َوَعَلى اآبائِنا. 16لَِكنَّنا َصَرخنا اإلَى اهلِل طالِِبيَن 
َعونَُه، َوَقِد اْسَتجاَب َواأرَسَل َملاكاً اأخَرَجنا ِمْن ِمصَر. 
اأْرِضَك.  ُحُدوِد  َعَلى  الَِّتي  الَمِديَنِة  قاِدَش،  ِفي  اإنَّنا 
نَُمرَّ  بِاأْن ل�  ُد  نََتَعهَّ اأْرِضَك.  بِالُمُروِر ِفي  لَنا  17فاْسَمْح 

ِفي الُحُقوِل اأِو الُكُروِم، اأْو نَشَرَب ماًء ِمْن اآباِركُْم. نَِسيُر 
ِفي ›َطِريِق الَمِلِك.‹ ل� نَِميُل اإلَى الَيِميِن اأِو الَيساِر َحتَّى 

نَجتاَز اأْرَضَك.«
18َفقاَل َمِلُك اأُدوَم لَُهْم: »ل� اأسَمُح لَُكْم بِالُمُروِر 

َسَنخُرُج  نَّنا  َفاإ َذلَِك،  َعَمَل  حاَولُْتْم  ْن  َفاإ اأْرِضي،  ِفي 
ُيوِف.« َونُقاِوُمُكْم بِالسُّ

›َطِريِق  ِفي  »َسَنِسيُر  لَُه:  اإْسرائِيَل  َبُنو  19َفقاَل 

مائَِك،  ِمْن  َحيواناتُنا  اأْو  نَحُن  َشِرْبنا  َواإْن  الَمِلِك.‹ 
َسَندَفُع َثَمَنُه. اْسَمْح لَنا بِاأْن نَُمرَّ ِفي اأْرِضَك َسْيراً َعَلى 

أقداِم. َهذا كُلُّ ما نَطلُُبُه ِمنَك.« ال�
20َواأّما َمِلُك اأُدوَم َفقاَل: »لَْن َتُمرُّوا ِفي اأْرِضي.«

َعِظيٍم  بَِجيٍش  اإْسرائِيَل  َبِني  لُِيلاِقي  اأُدوُم  َوَخَرَج 

أ 13:20 َمريَبة. اأي »مخاصمة.«

اإْسرائِيَل  لَِبِني  ماَح  السَّ اأُدوَم  َمِلُك  21َوَرَفَض   . َوَقِويٍّ
بِالُمُروِر ِفي اأْرِضِه، َفمالُوا َعْن اأْرِضِه.

َموُت هاُرون
22َفَتَرَك َجِميُع َبني اإْسرائِيَل قاِدَش َواأَتوا اإلَى َجَبِل 

ُهوَر. 23َوقاَل اهلُل لُِموَسى َوهاُروَن َعَلى َجَبِل ُهوَر الَِّذي 
اإلَى  َوُيَضّم  اأُدوَم: 24»لَيُمْت هاُروُن  قُرَب ُحُدوِد  َيَقُع 
لَِبني  َساُأعِطيها  الَِّتي  أْرَض  ال� َيدُخَل  لَْن  َفُهَو  َجماَعِتِه. 

اإْسرائِيَل، ل�أنَُّكما َعَصيُتما اأمِري ِعنَد َمِريَبَة.
اإلَى  بِِهما  َواصَعْد  اْبَنُه  َواألِيعازاَر  هاُروَن  25»ُخْذ 

َعنُه  الَكَهُنوتِيََّة  هاُروَن  ثِياَب  انَْزْع  26ثُمَّ  ُهوَر.  َجَبِل 
َوُيَضمُّ  ُهناَك  َفَسَيُموُت هاُروُن  اْبِنِه.  ألِيعازاَر  ل� َواألِبْسها 

اإلَى َجماَعِتِه.«
27َفَفَعَل ُموَسى َكما اأَمَرُه اهلُل. َفَصِعُدوا اإلَى َجَبِل 

هاُروَن  ثِياَب  ُموَسى  28َونََزَع  عِب.  الشَّ كُلِّ  اأماَم  ُهوَر 
ألِيعازاَر ابِنِه. َوماَت هاُروُن َعَلى  الَكَهُنوتِيََّة َعنُه َواألَبَسها ل�
ِة الَجَبِل. ِحيَنِئٍذ، نََزَل ُموَسى َواألِيعازاُر ِمَن الَجَبِل.  ِقمَّ
َفَبَكى  َقْد ماَت.  اأنَّ هاُروَن  عِب  الشَّ َجِميُع  29َوَعَرَف 

َة َثلاثِيَن َيوماً. َجِميُع َبِني اإْسرائِيَل َعَلى هاُروَن ُمدَّ

َحرٌب َمَع الَكنعاِنيِّين

َوَسِمَع َعراُد، الَمِلُك الَكنعانِيُّ الَِّذي كاَن 21 
َيسُكُن ِفي النََّقِب اأنَّ اإْسرائِيَل كاَن اآتِياً ِفي 
َطِريِق اأتاِريَم، َفحاَرَب َبِني اإْسرائِيَل َوَسَبى َبعضاً ِمْنُهْم. 
2َفَنَذَر اإْسرائِيُل نَذراً خاّصاً هلِل، َفقاَل: »اإْن ساَعْدَتنا ِفي 

ُر ُمُدنَُهْم َتماماً.« عِب، َفَسُنَدمِّ َهِزيَمِة َهذا الشَّ
3َوَسِمَع اهلُل لَِصوِت اإْسرائِيَل َوساَعَدُهْم ِفي َهِزيَمِة 

ُروا ُمُدنَُهْم بِالكاِمِل. َولِذا  الَكنعانِيِّيَن، َفَقَضْوا َعَليِهْم َوَدمَّ
َدُعوا اْسَم الَمكاِن ُحْرَمَة. ب

ُة الُبروْنِزيَّة الَحيَّ
4ثُمَّ َتَركُوا َجَبَل ُهوَر ِفي الطَِّريِق اإلَى الَبحِر ال�أحَمِر 

ِفي  ِجّداً  عُب  الشَّ َفَتضاَيَق  اأُدوَم.  اأْرِض  َحوَل  لَِيُدوُروا 

ب 3:21 ُحرمة. اأي »ُمدّمر تماماً،« اأْو »مكّرس تماماً للرّب.« )انظر 
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»لِماذا  َوُموَسى:  اهلِل  ِضدَّ  َيَتَكلَُّموَن  5َوَبَداأوا  الطَِّريِق، 
ْحراِء؟ َفَليَس ُهناَك  َجَعْلُتمانا نَتُرُك ِمصَر لَِنُموَت ِفي الصَّ
الطَّعاَم  َهذا  َمَلْلنا  َوَقْد  الَمكاِن،  َهذا  ِفي  ماٌء  اأْو  ُخبٌز 

ِخيَف.« السَّ
عِب، َفَلَدَغْتُهْم.  ًة اإلَى الشَّ 6َفاأرَسَل اهلُل َحّياٍت سامَّ

عُب اإلَى  َوماَت َكِثيُروَن ِمْن َبني اإْسرائِيَل. 7َولِذا اأَتى الشَّ
َك.  ُموَسى َوقالُوا: »لََقْد اأخَطاأْنا بَِتَكلِّمنا ِضدَّ اهلِل َوِضدَّ
َفَصلَّى  َعنّا.«  َبِعيداً  الَحّياِت  َياأُخَذ  اأْن  اهلِل  اإلَى  َصلِّ 

عِب. ُموَسى ل�أجِل الشَّ
8َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »اصَنْع َحيًَّة نُحاِسيًَّة َوَضْعها 

َعَلى َعُموٍد. َوِحيَن َينُظُر اإلَيها اأيُّ َشخٍص لََدَغْتُه َحيٌَّة 
َوَعلََّقها  نُحاِسيًَّة  َحيًَّة  ُموَسى  9َفَصَنَع  َسُيشَفى.«  نَُّه  َفاإ
َعَلى ساِرَيٍة َخَشِبيٍَّة. َفكاَن كُلُّ َمْن لََدَغْتُه َحيٌَّة، َونََظَر 

اإلَى الَحيَِّة الُبرونِْزيَِّة، ُيشَفى.

حَلُة إَلى ُموآب الرِّ
ِفي  َوَخيَُّموا  الَمكاَن  َذلَِك  اإْسرائِيَل  َبنو  َتَرَك  10ثُمَّ 

اُأوُبوَت. 11ثُمَّ َتَركُوا اُأوُبوَت َوَخيَُّموا ِفي َعيِّي َعباِريَم ِفي 
رِق ِمنها. 12َوَتَركُوا  ْحراِء َعَلى َحدِّ ُمواآَب اإلَى الشَّ الصَّ
َذلَِك الَمكاَن َوَخيَُّموا ِفي واِدي زاَرَد. 13َوَتَركُوا َذلَِك 
ْحراِء  الصَّ ِفي  اأرنُوَن  نَهِر  ِة  ِضفَّ َعَلى  َوَخيَُّموا  الَمكاَن 
الَحدُّ  ُهَو  اأْرنُوَن  أُموِريِّيَن – َفَنهُر  ال� اأْرِض  ِمْن  ِة  الُممَتدَّ
أُموِريِّيَن. 14َوُيوَصُف َهذا  الفاِصُل َبيَن ُمواآَب َواأْرِض ال�

ِفي ِكتاِب ُحُروِب اهلِل َكما َيِلي:

اأرنُوَن،  َواأوِدَيِة  ُسوَفَة  ِفي  َواِهٌب   . . . «
َمساِكِن  اإلَى  ي  تَُؤدِّ اأوِدَيِتِه  15َوُمنَحَدراُت 

عاَر َوَتَقُع َعَلى ُحُدوِد ُمواآَب.«

الِبْئُر  َحْيُث  بِْيَر،  ِمْنَطَقِة  اإلَى  َذَهُبوا  ُهناَك  16َوِمْن 

عَب ُهناَك، َواأنا  الَِّتي قاَل اهلُل لُِموَسى َعْنها: »اجَمِع الشَّ
َساُأعِطيِهْم ماًء.« 17ثُمَّ َرنََّم َبنو اإْسرائِيَل َهِذِه التَّرنِيَمَة:

  » َتَدفَِّقي بِالماِء اأيَُّتها الِبْئُر.
   َرنُِّموا لَها.

عِب، 18  الِبْئُر الَِّتي َحَفَرها ُعَظماُء الشَّ  
عِب بَِحفِرها،    الَِّتي َبَداأ قاَدُة الشَّ

   بَِصولَجاناتِِهْم َوِعِصيِِّهْم.«

َمتّانََة. 19َوِمْن  اإلَى  َواأَتوا  ْحراَء  الصَّ تِْلَك  َتَركُوا  ثُمَّ 
َمتّانََة اأَتوا اإلَى نَحِليِئيَل. َوِمْن نَحِليِئيَل اأَتوا اإلَى باُموَت. 
20َوِمْن باُموَت اأَتوا اإلَى الواِدي الَِّذِي ِفي ِمْنَطَقِة ُمواآَب 

ْحراِء. ِة َجَبِل الِفْسَجِة الَِّذي ُيشِرُف َعَلى الصَّ َعَلى ِقمَّ

ِسيُحوُن َوُعوج
21َواأرَسَل اإْسرائِيُل ُرُسلاً اإلَى الَمِلِك ِسيُحوَن َمِلِك 

َبَلِدَك.  ِفي  بِالُمُروِر  لَنا  22»اْسَمْح  َفقاَل:  أُموِريِّيَن  ال�
َونَحُن نَِعُد بِاأنَّنا لَْن نَِميَل اإلَى ُحُقولَِك اأْو كُُروِمَك، َولَْن 
نَشَرَب ماًء ِمْن بِئِرَك. َسَنِسيُر ِفي ›َطِريِق الَمِلِك‹ َحتَّى 

نََتجاَوَز اأْرَضَك.«
ِفي  بِالُمُروِر  ْسرائِيَل  ل�إ َيسَمْح  لَْم  ِسيُحوَن  23لَِكنَّ 

اأْرِضِه، َبْل َجَمَع كُلَّ َشعِبِه َوَخَرَج لَِيلَتِقَي اإْسرائِيَل ِفي 
ْحراِء، َفجاَء اإلَى ياَهَص َوهاَجَم اإْسرائِيَل. الصَّ

24لَِكنَّ اإْسرائِيَل َقَتلُوُه َواأَخُذوا اأْرَضُه ِمْن نَهِر اأرنُوَن 

ل�أنَّ  ونِيِّيَن،  الَعمُّ اأْرِض  ُحُدوِد  َواإلَى  َيبُّوَق،  نَهِر  اإلَى 
ونِيِّيَن كانَْت َقِويًَّة. 25َفاأَخَذ اإْسرائِيُل كُلَّ َهِذِه  ُحُدوَد الَعمُّ
أُموِريِّيَن تِلَك، ِفي َحشُبوَن  الُمُدِن َوَسَكُنوا كُلَّ ُمُدِن ال�
الَمِلِك  َمِديَنَة  اأُدوُم  26كانَْت  بِها.  الُمِحيَطِة  َوالُمُدِن 
َمِلَك  حاَرَب  َقْد  ِسيُحوُن  َوكاَن  ِسيُحوَن.  أُموِريِّ  ال�
اأرنُوَن.  نَهِر  اإلَى  ِمنُه  اأْرِضِه  َواأَخَذ كُلَّ  الّسابَِق،  ُمواآَب 

27َولَِهذا َيُقوُل الُمَغنُّوَن:

  » َتعالَوا اإلَى َحشُبوَن،
   َفْلُيَعْد بِناُؤها.

   َفْلُيَعْد بِناُء َمِديَنِة َحْشُبوَن.
أنَّ ناراً َخَرَجْت ِمْن َمِديَنِة ِسيُحوَن، 28  ل�  

   َولَِهيباً ِمْن َمِديَنِة ِسيُحوَن.
   اأَكَلِت النّاُر عاَر ِفي ُمواآَب،

   َوالَتَهَمِت التِّلاَل الَِّتي َفوَق اأرنُوَن.
29  َويٌل لََك يا ُمواآُب.  
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   َقْد َتَحطَّْمُتْم يا َشعَب َكُموَش.
   َجَعَل َكُموُش اأْبناَءَك َيهُرُبوَن،

   َوَبناتَِك اأِسيراٍت
أُموِريِّيَن.    لِِسيُحوَن َمِلِك ال�

أُموِريِّيَن. 30  َولَِكنَّنا َهَزْمنا َهُؤل�ِء ال�  
ْرنا ُمُدنَُهْم ِمْن َحْشُبوَن اإلَى ِديُبوَن،    َدمَّ

   ِمْن نَِشيَم اإلَى نُوَفَح، الَقِريَبِة ِمْن ِميَدبا.«

أُموِريِّيَن. 31َوَسَكَن اإْسرائِيُل ِفي اأْرِض ال�

32َواأرَسَل ُموَسى ِرجال�ً لَِيسَتكِشُفوا َيعِزيَر، َفاأَخُذوا 

كانُوا  الَِّذيَن  أُموِريِّيَن  ال� َواأجَبُروا  بِها  الُمِحيَطَة  الُمُدَن 
ُهناَك َعَلى َترِك الِمنَطَقِة.

اإلَى  الطَِّريِق  ِفي  َوساُروا  اإْسرائِيَل  َبُنو  داَر  33ثُمَّ 

باشاَن. َفَخَرَج ُعوُج َمِلُك باشاَن اإلَى اإذَرِعي َمَع كُلِّ 
َشعِبِه لُِيحاِرَب َبِني اإْسرائِيَل.

ِّي  أن ل� ِمنُه،  َتَخْف  »ل�  لُِموَسى:  اهلُل  34َوقاَل 

بِِه  َفاْفَعْل  اإلَيَك.  اأْرِضِه  َوكُلَّ  َشعِبِه  َوكُلَّ  ُهَو  َساُأَسلُِّمُه 
أُموِريِّيَن الَِّذي كاَن َيْحُكُم  َكما َفَعْلَت بِِسيُحوَن َمِلِك ال�

ِفي َحشُبوَن.«
35َفَقَتَل َبُنو اإْسرائِيَل ُعوَج َواأبناَءُه َوكُلَّ َشعِبِه، َحتَّى 

لَْم َيبَق ُهناَك ناٍج واِحٌد. ثُمَّ اأَخُذوا اأْرَضُه.

َبْلعاُم َوَمِلُك ُموآب

ثُمَّ اأكَمَل َبنو اإْسرائِيَل ِرحَلَتُهْم َوَخيَُّموا ِفي 22 
ُأرُدنِّ  رِق ِمْن نَهِر ال� ُسُهوِل ُمواآَب اإلَى الشَّ
َعِمَلُه  ما  كُلَّ  وَر  ِصفُّ ْبُن  بال�ُق  2َوَراأى  اأِريحا.  ُمقابَِل 
َبني  ِمْن  الُمواآبِيُّوَن  3َوارَتَعَب  أُموِريِّيَن.  بِال� اإْسرائِيَل  َبُنو 
ُمرَتِعِبيَن  الُمواآبِيُّوَن  َكِثيِريَن. كاَن  َُّهْم كانُوا  أن ل� اإْسرائِيَل 

ِمْن َبني اإْسرائِيَل.
ُر َهذا  لُِشُيوِخ ِمدياَن: »َسُيَدمِّ ُمواآَب  َمِلُك  4َوقاَل 

الثَّوُر  َيلَتِهُم  َكما  َحولَنا،  َشيٍء  كُلَّ  الَعِظيُم  عُب  الشَّ
ُعشَب الَحقِل.«

َذلَِك  ِفي  ُمواآَب  َمِلَك  وَر  ِصفُّ ْبُن  بال�ُق  َوكاَن 
ِفي  َبُعوَر  ْبِن  َبْلعاَم  اإلَى  ُرُسلاً  بال�ُق  5َفاأرَسَل  الَوقِت. 
َفُتوَر الواِقَعِة َعَلى نَهِر الُفراِت َحْيُث كاَن َيِعيُش َشعُب 

َبْلعاَم، لَِيدُعَوُه. َفقاَل لَُه: »لََقْد َخَرَج َشعٌب ِمْن ِمصَر، 
أْرَض ِمْن َكثَرتِِهْم، َوُهْم ُمَخيُِّموَن بِِجواِري.  َوَقْد َغطُّوا ال�
َُّهْم اأقَوى ِمنِّي.  أن عَب ل� آَن، َتعاَل َوالَعْن لِي َهذا الشَّ 6َوال�

َفُربَّما اُأْصِبُح ِعْندها قاِدراً َعَلى ُمهاَجَمِتِهْم َوَطرِدِهْم ِمَن 
ُمباَركاً،  َيُكوُن  تُباِركُُه  الَِّذي  اأنَّ  اأْعِرُف  اأنا  أْرِض.  ال�

َوالَِّذي َتلَعُنُه َيُكوُن َملُعوناً.«
7َفَذَهَب ُشُيوُخ ُمواآَب َوُشُيوُخ ِمدياَن َوَمَعُهْم اُأجَرُة 

َواأخَبُروُه بِما قالَُه  َبلعاَم  اإلَى  َواأَتوا  ِعراَفِتِه.  َبْلعاَم ُمقابَِل 
بال�ُق.

8َفقاَل َبلعاُم لَُهُم: »اْمُكثوا ُهنا اللَّيَلَة، َواأنا َساُأخِبُركُْم 

بِما َسَيُقولُُه اهلُل لِي.« َفَمَكَث ُرَؤساُء ُمواآَب ِعنَد َبلعاَم.
9َواأَتى اهلُل اإلَى َبلعاَم ِفي ُحْلٍم َوقاَل لَُه: »َمْن َهُؤل�ِء 

الرِّجاُل الَِّذيَن ِعنَدَك؟«
10َفقاَل َبلعاُم هلِل: »َهُؤل�ِء ِرجاٌل اأرَسَلُهْم بال�ُق ْبُن 

وَر، َمِلُك ُمواآَب، اإلَيَّ بِِرسالٍَة َيُقوُل ِفيها: 11›َخَرَج  ِصفُّ
َتعاَل  َكثَرتِِه.  ِمْن  أْرَض  ال� َغطَّى  َوَقْد  ِمصَر  ِمْن  َشعٌب 
َعَلى ُمحاَرَبِتِهْم  اُأصِبُح قاِدراً  َوبَِهذا  َوالَعْنُهْم لِي،  آَن  ال�
َوَطرِدِهْم.‹« 12َفقاَل اهلُل لَِبلعاَم: »ل� َتذَهْب َمَعُهْم، َول� 

َُّه ُمباَرٌك.« أن عَب ل� َتلَعَن َهذا الشَّ
باِح َوقاَل لِلقاَدِة الَِّذيَن اأرَسَلُهْم  13َفقاَم َبلعاُم ِفي الصَّ

بال�ُق: »ارِجُعوا اإلَى اأْرِضُكْم ل�أنَّ اهلَل َرَفَض اأْن َيسَمَح 
هاِب َمَعُكْم.« لَِي بِالذَّ

اإلَى بال�َق، َوقالُوا لَُه:  14َفقاَم قاَدُة ُمواآَب َوَذَهُبوا 

»َرَفَض َبلعاُم اأْن َياأتَِي َمَعنا.«
ًة اُأْخَرى قاَدًة اآَخِريَن اأكَثَر َعَدداً  15َفاأرَسَل بال�ُق َمرَّ

ُأولَى، 16َوَذَهُبوا اإلَى َبلعاَم  يًَّة ِمْن َمجُموَعِة القاَدِة ال� َواأَهمِّ
وَر: اأرُجو اأْن  َوقالُوا لَُه: »َهذا ُهَو ما َيُقولُُه بال�ُق ْبُن ِصفُّ
ِّي َساُأكاِفُئَك  أن . 17ل� اإلَيَّ الَمِجيِء  َمانٌِع ِمَن  ل� َيمَنَعَك 
َكِثيراً، َوَساأْعطيَك كُلَّ ما َتطلُُبُه. َفَتعاَل َوالَْعْن لِي َهذا 

عَب.« الشَّ
اأعطانِي  لَو  »َحتَّى  بال�َق:  قاَدَة  َبلعاُم  18َفاأجاَب 

نِّي ل� اأسَتِطيُع  َهِب، َفاإ ِة َوالذَّ بال�ُق ِملَء َبيِتِه ِمَن الِفضَّ
آَن،  اأْن اأعِصَي اأمَر إلَِهي بَِشيٍء َكِبيٍر اأْو َصِغيٍر. 19َوال�
أْعِرَف ماذا ُيِريُد  آَخروَن ل� اْمُكثوا ُهنا اللَّيَلَة َكما َفَعَل ال�

اهلُل اأْن َيُقوَل لِي.«
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20َوِفي تِلَك اللَّيَلِة اأَتى اهلُل اإلَى َبلعاَم ِفي ُحْلٍم َوقاَل 

هاَب َمَعُهْم، قُْم  لَُه: »اإْن َطَلَب َهُؤل�ِء الرِّجاُل ِمنَك الذَّ
َواْذَهْب َمَعُهْم، لَِكِن اْفَعْل ما اأطلُُبُه ِمنَك َفَقْط.«

ِحماُر َبلعام
َوَذَهَب  ِحماَرُه  َوَسَرَج  باِح  الصَّ ِفي  َبلعاُم  21َفقاَم 

أنَّ َبلعاَم َذَهَب. َفاأَتى  َمَع قاَدِة ُمواآَب. 22َفَغِضَب اهلُل ل�
َبلعاُم  َوَقْد كاَن  لُِيوِقَفُه،  الطَِّريِق  ِفي  َوَوَقَف  اهلِل  َملاُك 

راِكباً َعَلى ِحماِرِه َوُيراِفُقُه اْثناِن ِمْن ُخّداِمِه.
23َوِحيَن َراأى الِحماُر َملاَك اهلِل واِقفاً ِفي الطَِّريِق 

َوَسيُفُه ِفي َيِدِه، انَحَرَف الِحماُر َعِن الطَِّريِق َوَذَهَب اإلَى 
الَحقِل، َولِذا َضَرَب َبلعاُم الِحماَر لُِيِعيَدُه اإلَى الطَِّريِق.

24ثُمَّ َوَقَف َملاُك اهلِل ِفي َطِريٍق َضيٍِّق َبيَن َكْرَميِن، 

اهلِل  َملاَك  الِحماُر  َراأى  25َوِحيَن  ِمْنُهما حائٌِط.  لُِكلٍّ 
َبلعاُم  َفَضَرَب  َبلعاَم،  َقَدَم  َفَضَغَط  بِالحائِِط  الَتَصَق 

الِحماَر ثانَِيًة.
ل�  َضيٍِّق  َمكاٍن  ِفي  َوَوَقَف  اهلِل  َملاُك  عاَد  26ثُمَّ 

َراأى  27َوِحيَن  الَيساِر.  اأِو  الَيِميِن  اإلَى  َتجاوُزُه  ُيمِكُن 
َبلعاُم  َفَغِضَب  َبلعاَم.  َتحَت  َبَرَك  اهلِل،  َملاَك  الِحماُر 

َوَضَرَب الِحماَر بَِعصاُه.
28ِحيَنِئٍذ، َجَعَل اهلُل الِحماَر َيَتَكلََّم، َفقاَل لَِبلعاَم: 

29َفقاَل  َمّراٍت؟«  َثلاَث  لَِتْضِرَبِني  لََك  َعِمْلُت  »ماذا 
َبلعاُم لِلِحماِر: »َقِد اْسَتَهْنَت بِي. لَْيَت ِفي َيِدي َسيٌف 

آَن.« َكي اأقُتَلَك ال�
الَِّذي  ِحماَرَك  »األَْسُت  لَِبلعاَم:  الِحماُر  30َفقاَل 

َعِمْلُت َهذا  َفَهْل  الَيوِم؟  اإلَى َهذا  َحياتَِك  ِطيَلَة  َرِكْبَتُه 
َمعَك سابِقاً؟« َفقاَل َبلعاُم: »ل�.«

31َفَفَتَح اهلُل َعيَنيِّ َبلعاَم لَِيَرى َملاَك اهلِل الَِّذي كاَن 

َبلعاُم  َفَسَجَد  َمسلُوٌل.  َسيٌف  َوبَِيِدِه  الطَِّريِق  ِفي  واِقفاً 
أْرِض. َوَوجُهُه اإلَى ال�

َهِذِه  ِحماَرَك  َضَرْبَت  »لِماذا  اهلِل:  َملاُك  32َفقاَل 

يقاِفَك. راأَيُت َطِريَقَك  الَمّراِت الثَّلاَث؟ لََقْد َخَرْجُت ل�إ
َقِد انَحَرَف. أ 33َراآنِي الِحماُر َفماَل َعنِّي َثلاَث َمّراٍت. 

أ 32:22 رأَيُت . . . انَحَرف. اأْو »ِجْئتَك ِفي الوقِت الُمناسِب.« 

ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.

َولَو لَْم َيِمْل، لَُكْنُت َقَتْلُتَك، َواْسَتْبَقيُت الِحماَر.«
34َفقاَل َبلعاُم لَِملاِك اهلِل: »اأخَطاأُْت بَِعَدِم َمعِرَفِتي 

آَن، اإْن كانَْت  اأنََّك كُنَت َتِقُف ِفي الطَِّريِق لُِتوِقَفِني. َوال�
نِّي َساأرِجُع اإلَى َبيِتي.« ِرحَلِتي ل� تُرِضيَك َفاإ

الرِّجاِل،  َمَع  »اذَهْب  لَِبلعاَم:  اهلِل  َملاُك  35َفقاَل 

لَِكْن قُْل ما اأقُولُُه لََك َفَقْط.« َفَذَهَب َبلعاُم َمَع القاَدِة 
الَِّذيَن اأرَسَلُهْم بال�ُق.

اسِتقباُل باالَق ِلَبلعام
لِِلقائِِه  َخَرَج  َبلعاَم،  بُِقُدوِم  بال�ُق  َسِمَع  36َوِحيَن 

ِعنَد ِعيِر ُمواآَب الواِقَعِة َعَلى نَهِر اأرنُوَن ِعنَد اأبَعِد نُقَطٍة 
َعَلى الُحُدوِد.

ِرجال�ً  لََك  اُأرِسْل  »األَْم  لَِبلعاَم:  بال�ُق  37َفقاَل 

َغيُر  اأنا  َهْل  ؟  اإلَيَّ َتاأِت  لَْم  َفِلماذا  لِلَمِجيِء؟  أدُعوَك  ل�
قاِدٍر َعَلى اإْكراِمَك َوُمكاَفَئِتَك؟«

آَن،  ال� اإلَيَك  اأَتيُت  َقْد  لِبال�َق: »ها  َبلعاُم  38َفقاَل 

َفَهْل اأسَتِطيُع اأْن اأعَمَل َشيئاً؟ َفَعَليَّ اأْن اأقُوَل ما َيُقولُُه 
اهلُل لِي.«

ُحُصوَت.  َقرَيِة  اإلَى  بال�َق  َمَع  َبلعاُم  39َوجاَء 

َوالقاَدِة  َبلعاَم  اإلَى  َواأرَسَلها  َوَغَنماً  َبَقراً  بال�ُق  40َوَذَبَح 

الَِّذيَن كانُوا َمَعُه.
باُموَت  اإلَى  َبلعاَم  بال�ُق  اأَخَذ  باِح  الصَّ 41َوِفي 

َبعَل. َفاْسَتطاَع َبلعاُم ِمْن ُهناَك اأْن َيَرى ُجزءاً ِمْن َبني 
اإْسرائِيَل.

َكِلمُة َبْلعاَم األُوَلى

َوقاَل َبلعاُم لِبال�َق: »اْبِن َسبَعَة َمذابَِح ُهنا. 23 
ِكباٍش.«  َوَسبَعَة  ثِيراٍن  َسبَعَة  لِي  ْز  َوَجهِّ
َم بال�ُق َوَبلعاُم َثوراً  2َفَفَعَل بال�ُق َكما َطَلَب َبلعاُم. َوَقدَّ

َوَكْبشاً َذبِيَحًة صاِعَدًة َعَلى كُلِّ َمذَبٍح.
3َفقاَل َبْلعاُم لِبال�َق: »ِقْف بِجانِِب ُمحَرَقِتَك، َواأنا 

َساأنَفِرُد بَِنْفِسي، َفَلُربَّما َسَيلَتِقي اهلُل بِي. َوَمهما اأظَهَرُه 
ِة َتلٍَّة. نِّي َساُأخِبُرَك بِِه.« ثُمَّ َذَهَب اإلَى ِقمَّ اهلُل لِي َفاإ

4َفاأَتى اهلُل اإلَى َبلعاَم، َفقاَل َبلعاُم هلِل: »َقْد نََصْبُت 

ْمُت َثوراً َوَكْبشاً َعَلى كُلِّ َمذَبٍح.«  َسبَعَة َمذابَِح، َوَقدَّ
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لَُه:  َوقاَل اهلُل  َيُقولَُه.  اأْن  َيْنَبِغي  بِما  َبلعاَم  5َواأخَبَر اهلُل 

»ارِجْع اإلَى بال�َق َوقُْل لَُه َكذا َوَكذا.« 6َفَرِجَع َبْلعاُم 
قاَدِة  َمَع  ُمحَرَقِتِه  بِجانِِب  واِقفاً  الَِّذي كاَن  بال�َق  اإلَى 

ُمواآَب. 7َفَتَكلََّم َبْلعاُم بَِهِذِه الَكِلماِت:

  » اأحَضَرنِي بال�ُق اإلَى ُهنا ِمْن اأراَم
رِقيَِّة.    اأحَضَرنِي َمِلُك ُمواآَب ِمَن الِجباِل الشَّ

   قاَل بال�ُق لِي:
› َتعاَل َوالَعْن لِي َيعُقوَب،   

   َتعاَل َوَتَكلَّْم ِضدَّ َبني اإْسرائِيَل.‹
8  َكيَف اأسَتِطيُع اأْن األَعَن َمْن لَْم َيلَعْنُه اهلُل؟  

   َكيَف اأسَتِطيُع اأْن اأَتَكلََّم ِضدَّ الَِّذيَن لَْم َيَتَكلَِّم 
ُهْم؟ اهلُل ِضدَّ

ِة الِجباِل اأراُهْم، ِّي ِمْن ِقمَّ أن 9  ل�  
   َوِمَن التِّلاِل اُأبِصُرُهْم.

   ها اإنَُّهْم َشعٌب َيِعيُش َوِحيداً،
ُأَمِم. ًة ِمَن ال�    َول� َيعَتِبُر نَفَسُه اُأمَّ

10  َمْن َيسَتِطيُع اأْن ُيحِصَي َشعَب َيعُقوَب َوُهَو   
ِمِل؟ كالرَّ

   اأْو اأْن َيُعدَّ َولَْو ُربَع َبني اإْسرائِيَل؟
   َفلاأُمْت ِميَتِة الُمسَتِقيميَن،
   َولَْتُكْن نِهاَيِتي َكِنهاَيِتِهْم.«

11َوقاَل بال�ُق لَِبلعاَم: »ماذا َعِمْلَت بِي؟ اأحَضْرتَُك 

لَِتْلَعَن اأعدائَِي، َولَِكْن كُلَّ ما َفَعْلَتُه ُهَو اأنََّك باَرْكَتُهْم!«
12َفاأجاَب َبْلعاُم: »األ� َيْنَبِغي اأْن اأكُوَن َحِريصاً َعَلى 

َقوِل ما َيطلُُب اهلُل ِمنِّي َقولَُه؟«

َكِلَمُة َبْلعاَم الّثاِنَية
اآَخَر  َمكاٍن  اإلَى  َمِعي  »َتعاَل  لَُه:  بال�ُق  13َفقاَل 

ُيمِكُنَك ِمنُه ُرؤَيُتُهْم، َولَْن َتَرى ِسَوى ُجزٍء ِمنُهْم، َفَلْن 
بال�ُق  14َفاأَخَذ  ُهناَك.«  لِي  َوالَعْنُهْم  َجِميعاً.  َتراُهْم 
ِة َجَبِل الِفسَجِة. َوَبَنى  َبلعاَم اإلَى َحقِل ُصوِفيَم َعَلى ِقمَّ
َم َثوراً َوَكْبشاً َعَلى كُلِّ  بال�ُق ُهناَك َسبَعَة َمذابَِح، َوَقدَّ

َمذَبٍح.

بِجانِِب  ُهنا  »ِقْف  لِبال�َق:  َبْلعاُم  قاَل  15ِحيَنِئٍذ، 

ُمحَرَقِتَك، َبيَنما اأنا األَتِقي ِباهلِل ُهناَك.«
16َواأَتى اهلُل اإلَى َبْلعاَم َواأخَبَرُه بِما َيْنَبِغي اأْن َيُقولَُه. 

َوَكذا.«  َكذا  لَُه  َوقُْل  بال�َق  اإلَى  »ارِجْع  لَُه:  َوقاَل 
بِجانِِب  واِقفاً  الَِّذي كاَن  بال�َق  اإلَى  َبْلعاُم  17َفَذَهَب 

َذبيَحِتِه َمَع قاَدِة ُمواآَب. َفَساألَُه بال�ُق: »ماذا قاَل اهلُل؟«
ِة: 18ِحيَنِئٍذ، َتَكلََّم َبْلعاُم بَِهِذِه النُُّبوَّ

  » قُْم يا بال�ُق،
وَر.    َواسَتِمْع لِي يا ابَن ِصفُّ

19  لَيَس اهلُل اإنساناً لَِكي َيْكِذَب،  
َر َراأَيُه.    َول� َبَشراً لَِكي ُيَغيِّ

   َفَهْل َيُقوُل َشيئاً لَِكْن ل� َيعَمُل بِِه؟
   اأْو َهْل َيِعُد بَِشيٍء لَِكْن ل� ُيوِفي بِِه؟

20  ها َقْد اُأِمْرُت بِاأْن اُأباِرَك.  
   َقْد باَرَك اإْسرائِيَل،

   َولَْن اأسَتِطيَع َتغِييَر َهذا.
21  ل� ُيَرى ُسوٌء ِفي َشعِب َيعُقوَب،  

   َول� ِضيٌق ِفي َبني اإْسرائِيَل.
   إلَُهُهْم َمَعُهْم. َوُهَو ُمَسبٌَّح َبيَنُهْم.
   اإنَُّه ُمَسبٌَّح َكَمِلٍك ِفي َوَسِطِهْم.

22  اهلُل الَِّذي اأخَرَجُهْم ِمْن ِمصَر  
، َوُهَو َمَعُهْم.    َقِويٌّ َكَقرنَيِّ َثوٍر َبرِّيٍّ

23  َفلا ِسحٌر ُيَؤثُِّر ِفي َيعُقوَب،  
   َول� ِعراَفٌة تَُؤثُِّر ِفي اإْسرائِيَل.

   َسَيعَلُم َيعُقوُب َواإْسرائِيُل اأْعماَل اهلِل.
عُب َكَلْبَوٍة، 24  َيُقوُم َهذا الشَّ  

   َوَيِقُف َكاأَسٍد.
   لَْن َيناَم اإلَى اأْن َياأكَُل َفِريَسَتُه،

   َوَيشَرَب َدَم الَِّذيَن َقَتَلُهْم.«

اأْن  تُِرْد  لَْم  »اإْن  لَِبْلعاَم:  بال�ُق  قاَل  25ِحيَنِئٍذ، 

َتلَعَنُهْم، َفلا تُباِرْكُهْم!«
26َفاأجاَب َبْلعاُم بال�َق: »األَْم اُأخِبْرَك بِاأنِّي َساأفَعُل 

كُلَّ ما َيُقولُُه اهلُل لِي؟«
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َمكاٍن  اإلَى  آُخَذَك  ل� »َتعاَل  لَِبْلعاَم:  بال�ُق  27َوقاَل 

ُهناَك.«  ِمْن  َتلَعَنُهْم  اأْن  اهلُل  َسَيرَضى  َفُربَّما  اآَخَر، 
ِة َجَبِل َفُغوَر الُمشِرِف َعَلى  28َفاأَخَذ بال�ُق َبْلعاَم اإلَى ِقمَّ

ْحراِء. الصَّ
29َوقاَل َبْلعاُم لِبال�َق: »اْبِن لِي َسبَعَة َمذابَِح ُهنا، 

ْز لِي َسبَعَة ثِيراٍن َوَسبَعَة ِكباٍش َعَليها.« 30َفَفَعَل  َوَجهِّ
َم َثوراً َوَكْبشاً َذبِيَحًة صاِعَدًة  بال�ُق ما َطَلَبُه َبْلعاُم، َفَقدَّ

َعَلى كُلِّ َمذَبٍح.

َكِلمُة َبْلعاَم الّثاِلَثة

ُيباِرَك 24  اأْن  اهلَل  ُيرِضي  اأمٌر  اأنَُّه  َبْلعاُم  َوَراأى 
اإْسرائِيَل، َولِذا لَْم َيْعَتِزْل َكما َفَعَل سابِقاً، 
ْحراِء. 2نََظَر َبْلعاُم َفَراأى َبني اإْسرائِيَل  لَِكنَُّه نََظَر اإلَى الصَّ
بَِحَسِب َقبائِِلِه، فَحلَّ َعَليِه ُروُح اهلِل، 3َوَتَكلََّم  ُمَخيِّماً 

ِة: بَِهِذِه النُُّبوَّ

  » َهِذِه ِهَي ِرسالَُة َبْلعاَم ْبِن َبُعوَر،
   الرِّسالَُة الَِّتي َراآها الرَُّجُل الَمْفُتوُح الَعيِنيِن.

4  ِرسالَُة الَِّذي َيسَمُع َكلاَم اهلِل الَقِديِر، أ  
   َفَيَقَع اأماَمُه َوَعيناُه َمفُتوَحتاِن.

5 » ما اأجَمَل ِخياَمَك يا َشعَب َيعُقوَب!  
   ما اأجَمَل َمساِكَنَك يا اإْسرائِيَل!

ٍة، 6  اإنَّ ِخياَمَك َكَبساتِيَن ُممَتدَّ  
   َوَكَحدائَِق بِجانِِب نَهٍر،

   َوَكاأشجاِر ِطيٍب َزَرَعها اهلُل،
   َوَكاأرٍز بِجانِِب الِمياِه.

7  َسَيِفيُض الماُء ِمْن ِدل�ئِِهْم،  
   َوَسَيُكوُن لُِبُذوِرِهْم ماٌء َغِزيٌر.

   َسَيُكوُن ُمْلُكُهْم اأعَظُم ِمْن ُمْلِك اأجاَج،
   َوَسَتُكوُن َممَلَكُتُهْم َعِظيَمًة ِجّداً.

اي.« اأيضاً في العدد  أ 4:24 اهلل القدير. في العبرية »اإيل َشدَّ

16. انظر »اأسماء اهلل« في مقدمة الكتاب.

8 » اأخَرَجُهُم اهلُل ِمْن ِمصَر،  
.    َوُهَو لَُهْم َكَقْرنَي َثوٍر َبرِّيٍّ

   َسَيهِزُموَن اأعداَءُهْم،
   َوَسَيسَحُقوَن ِعظاَمُهْم،

   َوَسَيضِرُبونَُهْم بِِسهاِمِهْم،
9  اإنَُّهْم َيجثُُموَن َوَيربُِضوَن َكاأَسٍد.  

   اإنَُّهْم ِمثُل اأَسٍد!
   َفَمْن َسُينِهُضُهْم؟ ل� اأَحَد.

   كُلُّ َمْن َيلَعُنُهْم َيُكوُن َملُعوناً.«

ُق  ُيَصفِّ َواأَخَذ  َبلعاَم،  ِمْن  ِجّداً  بال�ُق  10َفَغِضَب 

َدَعوتَُك  »َقْد  لَِبْلعاَم:  َوقاَل  الَغَضِب.  ِة  ِشدَّ ِمْن  بَِيَديِه 
لَِتلَعَن اأعدائَِي، لَِكنََّك باَرْكَتُهْم َهِذِه الَمّراِت الثَّلاَث! 
اأكِرَمَك  اأْن  اُأريُد  كُنُت  آَن!  ال� َبيِتَك  اإلَى  11اْذَهْب 

كراَم َوالُمكاَفاأَة.« َواُأكاِفَئَك، َولَِكنَّ اهلَل َمَنَع َعنَك ال�إ
الَِّذيَن  لُِرُسِلَك  اأقُْل  »األَْم  لِبال�َق:  َبْلعاُم  12َفقاَل 

َبيِتِه  ِملَء  بال�ُق  اأعطانِي  َولَو  13›َحتَّى   : اإلَيَّ اأرَسْلَتُهْم 
نِّي ل� اأسَتِطيُع ِعصياَن اأمِر اهلِل  َهِب، َفاإ ِة َوالذَّ ِمَن الِفضَّ
بِاأْن اأعَمَل اأيَّ َشيٍء صالٍِح اأْو َرِديٍء ِمْن ذاتَِي، لَِكْن 
آَن َساأرِجُع اإلَى  َعَليَّ اأْن اأقُوَل ما َيُقولُُه اهلُل لِي؟‹ 14َوال�
عُب ِفي  َشعِبي، لَِكْن َتعاَل اُأخِبُرَك بِما َسَيعَملُُه َهذا الشَّ

الُمسَتقَبِل.«

َكِلمُة َبْلعاَم األِخيَرة
15ِحيَنِئٍذ، َتَكلََّم َبْلعاُم َوقاَل:

  » َهِذِه ِهَي ِرسالَُة َبْلعاَم ْبِن َبُعوَر،
   الرِّسالَُة الَِّتي َراآها الرَُّجُل الَمْفُتوُح الَعيِنيِن.

16  ِرسالَُة الَِّذي َيسَمُع َكلاَم اهلِل،  
،    َوَيسَتقِبُل الَمعِرَفَة ِمَن الَعِليِّ

   الَِّذي َيَرى ُرَؤًى ِمَن اهلِل الَقِديِر،
   َفَيَقُع اأماَمُه َوَعيناُه َمفُتوَحتاِن.

آَن، لَِكْن ِفي الُمسَتقَبِل. 17 » اأراُه، لَِكْن لَيَس ال�  
   اأراُه، لَِكْن لَيَس َقِريباً، لَِكْن ِفي الُمسَتقَبِل 
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الَبِعيِد.
   َسَيخُرُج َمِلٌك َكَنجٍم ِمْن َوَسِط َشعِب 

َيعُقوَب.
   َسَيُقوُم حاِكٌم ِمْن َبني اإْسرائِيَل.
   َسَيسَحُق ُرُؤوَس َشعِب ُمواآَب،

يثيِّيَن.    َوُيَحطُِّم َجماِجَم الشِّ
18  َسُتصِبُح اأْرُض اأُدوَم ُمْلكاً لَِبني اإْسرائِيَل،  

   َوَسَيمَتِلُكوَن َسِعيَر، أ اأْرَض اأعدائِِهْم.
ًة َوَشجاَعًة.    َبيَنما َيزداُد اإْسرائِيُل قُوَّ

19 » َسَياأتِي حاِكٌم ِمْن َيعُقوَب،  
   َوُيتِلُف كُلَّ ما َبِقَي ِمْن تِلَك الُمُدِن.«

20َوَراأى َبْلعاُم َعمالِيَق، َفقاَل َعنُهْم:

ُأَمِم،   » كاَن َعمالِيُق ِمْن اأَهمِّ ال�
   لَِكنَّ نِهاَيَتُه َسَتُكوُن َدماراً كاِملاً.«

21َوَراأى الِقيِنيِّيَن، َفقاَل َعنُهْم:

  » َبيُتَك اآِمٌن،
   َكُعشٍّ َموُضوٍع َعَلى َجَبٍل عاٍل.
22  لَِكنَّ الِقيِنيِّيَن َسَيَتَعرَُّضوَن لِلَهلاِك  

وِريُّوَن.«    ِحيَن َيسِبيِهِم ال�أشُّ

23ثُمَّ َتَكلََّم َبْلعاُم َفقاَل:

  » َمْن َسَيعيُش ِعْنَدما َيْفَعُل اهلُل َهذا؟
24  َسَتاأْتِي ُسُفٌن ِمْن شاِطٍئ ِكتِّيَم، ب  

وَر َوعابَِر.    َوَسَتهِزُم اأشُّ
   َحتَّى َشعُب ِكتِّيَم اأنُفُسُهْم َسَيهِلُكوَن.«

أ 18:24 سعير. اْسم اآخر ل�أدوم.

ب 24:24 كتيم. ربما قبرص اأْو كريت.

25ثُمَّ قاَم َبْلعاُم َوَرِجَع اإلَى َبيِتِه، َوَرِجَع بال�ُق اأيضاً 

ِفي َطِريِقِه.

إْسراِئيُل ِفي َفُغور

َوكاَن َبنو اإْسرائِيَل ُيقيموَن ِفي ِشطِّيَم. ِفي 25 
َذلَِك الَوقِت، َبَداأ ِرجاُل اإْسرائِيَل َيزنُوَن َمَع 
نِساٍء ُمواآبِّياٍت. 2َوَدَعِت النِّساُء الُمواآبِّياُت َبني اإْسرائِيَل 
َفاأَكَل َبنو اإْسرائِيَل ِمَن   . لَِهِتِهنَّ بِح ل�إ لِلُمشاَرَكِة ِفي الذَّ
بائِِح َوَعَبُدوا اآلَِهَة الُمواآبِيِّيَن. 3َوَهَكذا َبَداأ َبُنو اإْسرائِيَل  الذَّ
لََه الُمَزيََّف َبعَل َفُغوَر، ِمّما اأْغَضَب اهلَل َعَلى  َيعُبُدوَن ال�إ

اإْسرائِيَل.
عِب  الشَّ قاَدِة  كُلَّ  »ُخْذ  لُِموَسى:  اهلُل  4َفقاَل 

ْمِس اأماَم اهلِل، َفَيُزوُل َغَضُب  َوَعلِّْقُهْم َخاِرجاً َتْحَت الشَّ
اهلِل َعَلى اإْسرائِيَل.«

واِحٍد  كُلِّ  »َعَلى  اإْسرائِيَل:  لُِقضاِة  ُموَسى  5َفقاَل 

لََه الُمَزيََّف َبعَل  ِمنُكْم اأْن َيقُتَل اأقِرباَءُه الَِّذيَن َيعُبُدوَن ال�إ
َفُغوَر.«

َوَمَعُه  اإْسرائِيَل  َبِني  اأَحُد  اأَتى  اللَّحَظِة،  6َوِفي تِلَك 

اأماَم  َهذا  َفَعَل  اإْخَوتِِه.  اإلَى  اأحَضَرها  َقْد  ِمديانِيٌَّة  اْمراأٌة 
ِفي  َيبُكوَن  كانُوا  الَِّذيَن  اإْسرائِيَل،  َبني  َوكُلِّ  ُموَسى 

َمدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع.
7َوِحيَن َراأى ِفيْنحاُس ْبُن األِيعازاَر ْبِن هاُروَن الكاِهِن 

بُِرمِحِه،  َواأمَسَك  عِب،  الشَّ ِع  َتَجمُّ َمكاَن  َتَرَك  َهذا، 
ْسرائِيِليِّ اإلَى الَخيَمِة. َوَطَعَن ِفيْنحاُس  8َولَِحَق بِالرَُّجِل ال�إ

ْسرائِيِليَّ َوالَمراأَة الِمديانِيََّة ِفي َبطَنيِهما. ِحيَنِئٍذ، َتَوقََّف  ال�إ
ِمَن  الَِّذيَن ماتُوا  َعَدُد  اإْسرائِيَل. 9َوكاَن  َبني  الَوباُء ِفي 

الَوباِء اأرَبَعًة َوِعشِريَن األفاً.
األِيعاَزَر بِن  10َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 11»ِفيْنحاُس ْبُن 

هاُروَن الكاِهِن اأنَقَذ َبني اإْسرائِيَل ِمْن َغَضِبي. َفَقْد اأْظَهَر 
ِغيَرتِي بِِغيَرتِِه َعَلى َمْجِدي ِفي َوْسِطِهْم. َولَِذلَِك لَْم اأقُتْل 
َبني اإْسرائِيَل بَِسِبِب َغيَرتِي. 12َفُقْل لَُه اإنِّي اأعِقُد َعهَد 
َونَسلُُه  ُهَو  الَعهُد:  ُهَو  13َوَهذا  َمَعُه.  َوَسلاٍم  َصداَقٍة 
َُّه كاَن  أن الَِّذي َسَياأتِي ِمْن َبعِدِه َسَيُكونُوَن دائِماً َكَهَنًة. ل�

َغيُّوراً َعَلى اهلِل َوُمِحّباً لَُه، َفاأنَْقَذ َبِني اإْسرائِيَل.«
الَمراأِة  َمَع  قُِتَل  الَِّذي  ْسرائِيِليِّ  ال�إ اْسُم  14َوكاَن 
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َقِبيَلِة  ِفي  لِعائَِلٍة  قائٌِد  َوُهَو  سالُو.  ْبَن  ِزْمِري  الِمديانِيَِّة 
ِشْمُعوَن. 15اأّما اْسُم الَمراأِة الَِّتي قُِتَلْت َفُهَو كُْزبِي أ بِنَت 

ُصوٍر. َواأبوها َرئِيٌس ِفي َبْعِض َقبائِِل ِمدياَن.
16َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 17»عاُدوا الِمديانِيِّيَن َواقُتلُوُهْم، 

َُّهْم عاُدوكُْم بَِسَبِب الَمِكيَدِة الَِّتي احتالُوا َعَليُكْم  أن 18ل�

بِها ِفي َفُغوَر، َوبَِسَبِب الَمِكيَدِة الَِّتي َدبَُّروها ِمْن ِخلاِل 
َقِريَبِتِهْم كُْزبِي بِنِت اأَحِد ُرَؤساِء ِمدياَن، الَِّتي قُِتَلْت ِفي 

َوقِت الَوباِء بَِسَبِب ما َحَدَث ِفي َفُغوَر.«

عب إحصاُء الشَّ

لُِموَسى 26  اهلُل  قاَل  ديِد،  الشَّ الَوَباِء  َوَبعَد 
2»اأحِصيا  الكاِهِن:  هاُروَن  ْبِن  َواألِيعازاَر 
ِمْن  الرِّجاِل  كُلَّ  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  اإْسرائِيَل  َبني  كُلَّ 
ِسنِّ ِعشِريَن َسَنًة َفما َفْوُق، الَِّذيَن َيسَتِطيُعوَن الِخدَمَة 

ِفي الَجيِش.«
3َفَتَكلََّم ُموَسى َواألِيعازاُر اإلَى َبني اإْسرائِيَل ِفي ُسُهوِل 

ِفي  اأِريحا  ِمْن  رِق  الشَّ اإلَى  ُأرُدنِّ  ال� نَهِر  بُِقرِب  ُمواآَب 
الِجَهِة ال�ُأخَرى لِلنَّهِر َفقال�: 4»اأْحُصوا كُلَّ الرِّجاِل ِمْن 
ِسنِّ ِعشِريَن َسَنًة َفما َفْوُق، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى َوَبني 

اإْسرائِيَل ِحيَن َخَرُجوا ِمْن اأْرِض ِمصَر.«
نَسُل  ُهْم  َهُؤل�ِء  اإْسرائِيَل.  بِكَر  َراُأوَبْيُن  5كاَن 

َراُأوَبْيَن:

   ِمْن َحُنوَك َعِشيَرُة الَحُنوِكيِّيَن.
   َوِمْن َفلُّو َعِشيَرُة الَفلُِّويِّيَن.

6  َوِمْن َحصُروَن َعِشيَرُة الَحصُرونِيِّيَن.  
   َوِمْن َكرِمي َعِشيَرُة الَكرِميِّيَن.

ِليَن  7َهِذِه ِهَي َعشائُِر َراُأوَبْيَن. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ

َثلاَثًة َواأرَبِعيَن األفاً َوَسبَع ِمَئٍة َوَثلاثِيَن.
ُهْم  األِياآُب  9َواأبناُء  األِياآُب.  ُهَو  اْبٌن  لَِفلُّو  8َوكاَن 

الَمدُعّواِن  ُهما  َواأبِيراُم  َوداثاُن  َواأبِيراُم.  َوداثاُن  نَُموئِيُل 

أ 15:25 ُكْزِبي. تقابل »َكِذبِي« في اللغة العربية.

عِب اللَّذاِن َتَمرَّدا َعَلى ُموَسى َوهاُروَن َمَع اأتباِع  ِمَن الشَّ
أْرُض  ال� َفَتَحِت  10اإْذ  اهلِل.  َعَلى  ُدوا  َتَمرَّ ِحيَن  قُوَرَح 
َفَمها َوابَتَلَعْتُهْم، َفماتُوا َمَع قُوَرَح َوَجماَعِتِه. اأَكَلِت النّاُر 
عِب. 11َواأّما  ِمَئَتيِن َوَخْمِسيَن َرُجلاً، َفصاُروا َمَثلاً لِلشَّ

اأبناُء قُوَرَح َفَلْم َيُموتُوا.
12َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل ِشمُعوَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن نَُموئِيَل َعِشيَرُة النَُّموئِيِليِّيَن.
   َوِمْن ياِميَن َعِشيَرُة الياِمِنيِّيَن.

   َوِمْن ياِكيَن َعِشيَرُة الياِكيِنيِّيَن.
13  َوِمْن زاَرَح َعِشيَرُة الّزاَرِحيِّيَن.  

ُؤولِيِّيَن.    َوِمْن َشاُوَل َعِشيَرُة الشَّ

األفاً  َوِعشُروَن  اْثناِن  ِشمُعوَن:  َعشائُِر  ِهَي  14َهِذِه 

َوِمَئتاِن.
15َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل جاَد بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

ُفونِيِّيَن.    ِمْن ِصُفوَن َعِشيَرُة الصِّ
يِّيَن. ي َعِشيَرُة الَحجِّ    َوِمْن َحجِّ
ونِيِّيَن.    َوِمْن ُشونِي َعِشيَرُة الشُّ

ُأزنِيِّيَن. 16  َوِمْن اُأزنِي َعِشيَرُة ال�  
   َوِمْن ِعيِري َعِشيَرُة الِعيّريِّيَن.
أُروِديِّيَن. 17  َوِمْن اأُروَد َعِشيَرُة ال�  

أرئِيِليِّيَن.    َوِمْن اأرئِيِلي َعِشيَرُة ال�

ِليَن  الُمَسجَّ َعَدُد  َوكاَن  َعشائُِر جاَد.  ِهَي  18َهِذِه 

اأرَبِعيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
19َوكاَن ِعيُر َواُأوناُن ابَنيِن لَِيُهوذا، َوَقْد ماتا ِفي اأْرِض 

َكنعاَن. 20َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َيُهوذا بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

يِليِّيَن.    ِمْن ِشيَلَة َعِشيَرُة الشِّ
   َوِمْن فاَرَص َعِشيَرُة الفاَرِصيِّيَن.
   َوِمْن زاَرَح َعِشيَرُة الّزاْرِحيِّيَن.

21َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل فاَرَص:
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   ِمْن َحصُروَن َعِشيَرُة الَحصُرونِيِّيَن.
   َوِمْن حاُموَل َعِشيَرُة الحاُمولِيِّيَن.

ِليَن  22َهِذِه ِهَي َعشائُِر َيُهوذا. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ

ِستًَّة َوِعشِريَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
23َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َيّساَكَر بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن تُول�َع َعِشيَرُة التُّول�ِعيِّيَن.
يِّيَن. َة َعِشيَرُة الُفوِّ    َوِمْن فُوَّ

24  َوِمْن ياُشوَب َعِشيَرُة الياُشوبِيِّيَن.  
مُرونِيِّيَن.    َوِمْن ِشمُروَن َعِشيَرُة الشِّ

ِليَن  25َهِذِه ِهَي َعشائُِر َيّساَكَر. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ

اأرَبَعًة َوِستِّيَن األفاً َوَثلاَث ِمَئٍة.
26َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َزُبولُوَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن ساَرَد َعِشيَرُة الّساَرِديِّيَن.
يلُونِيِّيَن.    َوِمْن اإيلُوَن َعِشيَرُة ال�إ

   َوِمْن ياِحْلِئيَل َعِشيَرُة الياِحْلِئيِّيَن.

ِليَن  27َهِذِه ِهَي َعشائُِر َزُبولُوَن. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ

ِستِّيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة.
ى َواأفرايُِم اْبَني ُيوُسَف. 29َوَهُؤل�ِء ُهْم  28َوكاَن َمَنسَّ

ى بَِحَسِب َعشائِِرِهْم: نَسُل َمَنسَّ

   ِمْن ماِكيَر َعِشيَرُة الماِكيِريِّيَن.
   َوكاَن ماِكيُر اأبا ِجْلعاَد.

   َوِمْن ِجْلعاَد َعِشيَرُة الِجْلعاِديِّيَن.

30َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل ِجْلعاَد:

يَعَزَريِّيَن.    ِمْن اإيَعَزَر َعِشيَرُة ال�إ
   َوِمْن حالََق َعِشيَرُة الحالَِقيِّيَن.

ْسرائِيِليِّيَن. 31  َوِمْن اإْسرائِيَل َعِشيَرُة ال�إ  
كِميِّيَن.    َوِمْن َشَكَم َعِشيَرُة الشَّ

ِميداِعيِّيَن. 32  َوِمْن َشِميداَع َعِشيَرُة الشَّ  
   َوِمْن حاَفَر َعِشيَرُة الحاَفِريِّيَن.

33  َوكاَن َصلُْفحاُد ابناً لِحاَفَر، َولَْم َيُكْن لَُه اأبناٌء   

ُذكُوٌر، لَِكْن كانَْت لَُه َبناٌت. َواأْسماُء 
َبناِت َصلُْفحاَد َمحَلُة َونُوَعُة َوُحجَلُة 

َوِمْلَكُة َوتِْرَصُة.

ِليَن  ى. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ 34َهِذِه ِهَي َعشائُِر َمَنسَّ

اْثَنيِن َوَخْمِسيَن األفاً َوَسبَع ِمَئٍة.
35َهُؤل�ِء ُهْم نَسُل اأْفرايَِم بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

وتالِيِحيِّيَن.    ِمْن ُشوتالََح َعِشيَرَة الشُّ
   َوِمْن باِكَر َعِشيَرَة الباكِريِّيَن.

   َوِمْن تاَحَن َعِشيَرُة التّاَحِنيِّيَن.

36  َوكاَن ِعيراُن ِمْن َعشيَرِة ُشوتالََح.  
   َوِمْن ِعيراَن َعِشيَرُة الِعيرانِيِّيَن.

ِليَن  37َهِذِه ِهَي َعشائُِر اأْفرايَِم. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ

اْثَنيِن َوَثلاثِيَن األْفاً َوَخْمَس ِمَئٍة. َهُؤل�ِء ُهْم نَسُل ُيوُسَف 
بَِحَسِب َعشائِِرِهْم.

38َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َبْنياِمْيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن بالََع َعِشيَرُة البالَِعيِّيَن.
   َوِمْن اأشِبيَل َعِشيَرُة ال�أشِبيِليِّيَن.

أِحيراِميِّيَن.    َوِمْن اأِحيراَم َعِشيَرُة ال�
ُفوفاِميِّيَن. 39  َوِمْن َشُفوفاَم َعِشيَرُة الشَّ  

   َوِمْن ُحوفاَم َعِشيَرُة الُحوفاِميِّيَن.
40  َوكاَن اأْرُد َونُْعماُن اْبَني بالََع.  

أرِديِّيَن.    َوِمْن اأْرَد َعِشيَرُة ال�
   َوِمْن نُعماَن َعِشيَرُة النُّعمانِيِّيَن.

ِليَن  41َهِذِه ِهَي َعشائُِر َبْنياِمْيَن. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ

َخمَسًة َواأرَبِعيَن األفاً َوِستَّ ِمَئٍة.
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42َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل داَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

وحاِميِّيَن.    ِمْن ُشوحاَم َعِشيَرُة الشُّ

َهُؤل�ِء ُهْم نَسُل داَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم. 43َوكاَن 
ِليَن اأرَبَعًة َوِستِّيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة. َعَدُد الُمَسجَّ

44َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل اأِشيَر بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن يِْمَنَة َعِشيَرُة الِيْمِنيِّيَن.
   َوِمْن يِْشِوي َعِشيَرُة الِيْشِويِّيَن.
   َوِمْن َبِريَعَة َعِشيَرُة الَبِريِعيِّيَن.

45َونَسُل َبِريَعَة ُهْم:

   ِمْن حابَِر َعِشيَرُة الحابِِريِّيَن.
   َوِمْن َمْلِكيِئيَل َعِشيَرُة الَمْلِكيِئيِليِّيَن.

اْسُمها ساَرُح. 47َهِذِه ِهَي  اْبَنٌة  أِشيَر  ل� 46َوكانَْت 

َوَخْمِسيَن  َثلاَثًة  ِليَن  الُمَسجَّ َعَدُد  َوكاَن  اأِشيَر.  َعشائُِر 
األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.

48َوَهُؤل�ِء ُهْم نَسُل نَفتالِي بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن ياَحْصِئيَل َعِشيَرُة الياَحْصِئيِليِّيَن.
   َوِمْن ُجونِي َعِشيَرُة الُجونِيِّيَن.
49  َوِمْن َيَصَر َعِشيَرُة الَِيَصِريِّيَن.  

لِّيِميِّيَن.    َوِمْن ِشلِّيَم َعِشيَرُة الشِّ

ِليَن  50َهِذِه ِهَي َعشائُِر نَفتالِي. َوكاَن َعَدُد الُمَسجَّ

َخمَسًة َواأرَبِعيَن األفاً َواأرَبَع ِمَئٍة.
اإْسرائِيَل  َبني  ِمْن  ِليَن  الُمَسجَّ َعَدُد  بَِذلَِك  51َفكاَن 

َوَثلاثِيَن. 52َوقاَل اهلُل  ِمَئٍة  َوَسبَع  َواألْفاً  األٍف  ِمَئِة  ِستَّ 
أْرُض َبيَن َهُؤل�ِء بَِحَسِب َعَدِد  ُم ال� لُِموَسى: 53»َسُتَقسَّ
َكِبيَرًة،  ًة  ِحصَّ اأعِط  الَكِبيَرِة  54لِلَمجُموَعِة  اأسمائِِهْم. 
َفلَتَتناَسِب  َصِغيَرًة.  ًة  ِحصَّ اأعِط  ِغيَرِة  الصَّ َولِلَمجُموَعِة 
َمجُموَعٍة.  كُلِّ  ِمْن  ِليَن  الُمَسجَّ َعَدِد  َمَع  الِحَصُص 

أْرِض َيِتمُّ َتعِييُنُه بِالُقرَعِة، َفَسَيمَتِلُكوَن  55لَِكنَّ َموِقَع ال�

َتعِييُن  56َوَسَيِتمُّ  َقبائِِلِهْم.  اآباِء  اأْسماِء  بَِحَسِب  أْرَض  ال�
ًة  اأكانَْت ِحصَّ الُقْرَعِة، َسواٌء  لقاِء  بِاإ َعِشيَرٍة  ِة كُلِّ  ِحصَّ

َكِبيَرًة اأْم َصِغيَرًة.«
اإحصاُؤُهْم  َتمَّ  الَِّذيَن  الّلاِويُّوَن  ُهُم  57َوَهُؤل�ِء 

بَِحَسِب َعشائِِرِهْم:

   ِمْن َجرُشوَن َعِشيَرُة الَجرُشونِيِّيَن.
   ِمْن َقهاَت َعِشيَرُة الَقهاتِيِّيَن.
   ِمْن َمراِري َعِشيَرُة الَمراِريِّيَن.

58َوَهِذِه ِهَي َعشائُِر ل�ِوي:

   َعِشيَرُة اللِّْبِنيِّيَن،
   َوَعِشيَرُة الَحبُرونِيِّيَن،
   َوَعِشيَرُة الَمحِليِّيَن،
   َوَعِشيَرُة الُموِشيِّيَن،
   َوَعِشيَرُة الُقوَرِحيِّيَن.

َزوَجِة  اْسُم  59َوكاَن  َعمراَم.  َوالَِد  َقهاُت  َوكاَن 
ِفي  لَُه  ُولَِدْت  ل�ِوي،  نَسِل  ِمْن  َوِهَي  ُيوكاَبَد.  َعْمراَم 
ِمصَر. َوَولََدْت ُيوكاَبُد لَِعْمراَم هاُروَن َوُموَسى َواُأخَتُهما 

َمرَيُم.
اأبناَء  َواإيثاماُر  َواألِيعازاُر  َواأبِيُهو  ناداُب  60َوكاَن 

َغيَر  ناراً  ما  َقدَّ ِحيَن  َواأبِيُهو  ناداُب  61َوماَت  هاُروَن. 
َمسُموٍح بِها ِفي َحْضَرِة اهلِل.

كُلُّ  اأي  الّلاِويِّيَن،  ِمَن  ِليَن  الُمَسجَّ َعَدُد  62َوكاَن 

كُوِر ِمْن ِسنِّ َشهٍر َفما َفْوُق، َثلاَثًة َوِعشِريَن األفاً. الذُّ
اإْسرائِيَل،  َبني  َبِقيَِّة  َمَع  الّلاِويِّيَن  اإحصاُء  َيِتمَّ  َولَْم 
َبني  َبِقيَِّة  َمَع  أْرِض  ال� ِمَن  ًة  ِحصَّ ُيعَطوا  لَْم  َُّهْم  أن ل�

اإْسرائِيَل.
ُموَسى  اأحصاُهْم  الَِّذيَن  جاُل  الرِّ ُهُم  63َهُؤل�ِء 

َواألِيعازاُر الكاِهُن، ِحيَن اأحَصيا َبني اإْسرائِيَل ِفي ُسُهوِل 
رِق ِمْن اأِريحا ِمَن  ، اإلَى الشَّ ُأرُدنِّ ُمواآَب بِجانِِب نَهِر ال�
الِجَهِة ال�ُأخَرى لِلنَّهِر. 64َوِمْن َبيِن َهُؤل�ِء، لَْم َيُكْن ُهناَك 
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ْن اأحصاُهْم ُموَسى َوهاُروُن ِحيَن اأحَصيا  اأيُّ واِحٍد ِممَّ
بَِشاأنِِهْم:  قاَل  65فَاهلُل  ِسيناَء.  يَِّة  َبرِّ ِفي  اإْسرائِيَل  َبني 
َحّياً  ِمنُهْم  اأَحٌد  َيبَق  َفَلْم  ْحراِء.«  الصَّ ِفي  »َسَيُموتُوَن 

ِسَوى كالَِب ْبَن َيُفنََّة َوَيُشوَع ْبَن نُوَن.

َبناُت َصُلْفحاد

ْبِن 27  حاَفَر  ْبِن  َصلُْفحاَد  َبناُت  َمْت  َفَتَقدَّ
َقِبيَلِة  ِمْن  ى،  َمَنسَّ ْبِن  ماِكيَر  ْبِن  ِجْلعاَد 
َونُوَعَة  َمحَلُة  َبناتِِه  اأْسماُء  َوكانَْت  ُيوُسَف.  ْبِن  ى  َمَنسَّ
َواألِيعازاَر  ُموَسى  اأماَم  َوتِْرَصَة. 2َفَوَقْفَن  َوِمْلَكَة  َوُحجَلَة 
َخيَمِة  َمدَخِل  ِفي  عِب  الشَّ َوكُلِّ  َؤساِء  َوالرُّ الكاِهِن 

ال�ْجِتماِع َوقُْلَن:
َمَع َجماَعِة  َيُكْن  َولَْم  ْحراِء  الصَّ ِفي  اأبونا  3»ماَت 

بَِسَبِب  ماَت  لَِكنَُّه  اهلِل،  َعَلى  ُدوا  َتَمرَّ الَِّذيَن  قُوَرَح 
َخِطيَِّتِه، َولَْم َيُكْن لََديِه اأبناٌء ُذكُوٌر. 4َفِلماذا ل� ُيذَكُر 
ُذكُوٌر؟  اأبناٌء  لََديِه  لَيَس  َُّه  أن ل� َعِشيَرتِِه  َوَسَط  اأبِينا  اْسُم 

اأعِطنا اأْرضاً ِفي َوَسِط َعِشيَرتِنا.«
5َفاأَتى ُموَسى بَِقِضيَِّتِهنَّ اإلَى اهلِل. 6َفَكلََّم اهلُل ُموَسى 

َوقاَل: 7»اإنَّ َطَلَب َبناِت َصلُْفحاَد َحقٌّ َوعاِدٌل. اأْعِطِهنَّ 
َحقَّ  اأْعِطِهنَّ   . َعِشيَرتِِهنَّ َوَسَط  لَِنسِلِهنَّ  ْثَنها  ُيَورِّ اأْرضاً 

. اأبِيِهنَّ
َولََيَس  َرُجٌل  َيُموُت  ِحيَن  اإْسرائِيَل:  لَِبني  8»َوقُْل 

َتُه لَِبناتِِه. 9َواإْن لَْم َيُكْن لَُه َبناٌت،  لَُه اْبٌن، اأْعُطوا ِحصَّ
خَوتِِه. 10َواإْن لَْم َيُكْن لَُه اإْخَوٌة، اأْعُطوا  َتُه ل�إ اأْعُطوا ِحصَّ
اأْعُطوا  اإْخَوٌة،  أبِيِه  ل� َيُكْن  لَْم  11َواإْن  ل�أعماِمِه.  َتُه  ِحصَّ
َهذِه  َفَيمَتِلَكها.  َعِشيَرتِِه  ِمْن  اأقِربائِِه  أقَرِب  ل� أْرَض  ال�

َشريَعٌة لَِبني اإْسرائِيَل، َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.«

عب َتعِييُن َيُشوَع َكقاِئٍد ِللشَّ
12َوقاَل اهلُل لُِموَسى: »اصَعْد اإلَى َهذا الَجَبِل ِفي 

أْرِض الَِّتي َساُأعِطيها  ِمْنَطَقِة ِجباِل َعباِريَم، َوانُظِر اإلَى ال�
اآبائَِك،  اإلَى  َسَتنَضمُّ  َتراها،  اأْن  13َبْعَد  اإْسرائِيَل.  لَِبني 
ل�أنَُّكما  14َهذا  اآبائِِه.  اإلَى  هاُروُن  اأُخوَك  انَضمَّ  َكما 
 ، عُب َعَليَّ يَِّة ِصيَن ِحيَن ثاَر الشَّ َعَصيُتما اأمِري ِفي َبرِّ

سانِي ِعنَد الماِء اأماَمُهْم.« َولَْم تُكِرمانِي َوتَُقدِّ

يَِّة  َبرِّ ِفي  قاِدَش  قُْرَب  َمِريَبةَ أ  ِمياَه  َبَذلَِك  َقَصَد 
ِصيَن.

اإلَُه  ُهَو  16»اهلُل  لَُه:  َوقاَل  اهلَل  ُموَسى  15َفَكلََّم 

عِب.  اأْرواِح النّاِس َجِميعاً، َفْلُيَعيِِّن َرُجلاً قائِداً لَِهذا الشَّ
17َيُقوُدُهْم ِفي الَحرِب َوِفي كُلِّ اُأُموِر َحياتِِهْم، َكي ل� 

َيُكوَن َشعُب اهلِل َكَقِطيِع َغَنٍم ل� راِعَي لَُه.«
18َفقاَل اهلُل لُِموَسى: »ُخْذ َيُشوَع ْبَن نُوَن، الرَُّجَل 

اأماَم  19اأوِقْفُه  َعَليِه.  َيَدَك  َوَضْع  اهلل،  ُروُح  فيِه  الَِّذي 
َمهامَّ  َوَسلِّْمُه  َواأوِصِه  عِب،  الشَّ َوكُلِّ  الكاِهِن  األِيعازاَر 

عِب. الِقياَدِة اأماَم الشَّ
اإْسرائِيَل  َبنو  ُيِطيَعُه  َكي  ِمْن جاِهَك،  20»َوامَنْحُه 

الكاِهِن،  األِيعازاَر  اأماَم  َيُشوُع  21َفلَيِقْف  َوَيْحَتِرُمونَُه. 
يمِ ب  ُأوِريِم َوالتُّمِّ ْرشاَد بُِمساَعَدِة ال� َواألِيعازاُر َسَيطلُُب ال�إ
ِفي َحْضَرِة اهلِل ل�أجِل َيُشوَع. َفِبَحَسِب اأمِر اهلِل َيخُرُج 
اأمِر  َمَعُه لِلَحرِب، َوبَِحَسِب  اإْسرائِيَل  َبِني  َيُشوُع َوكُلُّ 

اهلِل َيرِجُعوَن.«

22َفَفَعَل ُموَسى بَِحَسِب ما اأَمَرُه اهلُل، َفاأَخَذ َيُشوَع 

عِب. 23ِحيَنِئٍذ،  َواأوَقَفُه اأماَم األِيعازاَر الكاِهِن َوكُلِّ الشَّ
اهلُل  قاَل  َكما  َواأوصاُه  َيُشوَع  َعَلى  َيَديِه  ُموَسى  َوَضَع 

َعْن َطريِق ُموَسى.

ة قِدماُت الَيوِميَّ التَّ

َبني 28  2»اأوِص  َوقاَل:  ُموَسى  اهلُل  َوَكلََّم 
َتْقِديِم  َعَلى  اْحِرُصوا  لَُهْم:  َوقُْل  اإْسرائِيَل 
َدِة،  َتقِدماتِي ِمَن الطَّعاِم الُمَعدِّ بِالنَّاِر ِفي َمواعيِدِه الُمَحدَّ
الَِّذي  النَّاِر  َوقُوُد  َهذا  لَُهْم:  3َوقُْل  نِي.  َتُسرُّ َفرائِحُتُه 
َعيَب  ل�  َسَنٌة،  الواِحِد  ُعْمُر  َحَملاِن  هلِل:  ُمونَُه  تَُقدِّ
َودائِماً.  َيْوٍم  كُلَّ  صاِعَدةً ج  َذبيَحًة  ماِن  ُيَقدَّ ِفيِهما. 

أ 14:27 ماء مريبة. ماء المخاصمة.

َعَلى  ُهما  والَكمال.«  »النُّوُر  اأو  يم.  مِّ َوالتُّ األُوِريم  ب 21:27 

ال�أغلِب َحَجراِن َكريماِن، اأو ُربّما قطعتان من الخشِب، كاَن رئيُس 
الكهنِة يحتفُظ بهما في ُصدرِة الَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل 

أّول 41:14( اهلِل ِفي مسائَل ُمَعيَّنٍة. )انظر كتاب صموئيل ال�
ُم ل�سترضاء  ج 3:28 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.



َعَدد 17125:28

َبْعَد  ُم  ُيَقدَّ َوالثّانِي  باِح،  الصَّ ِفي  واِحٌد  َحَمٌل  ُم  4ُيَقدَّ

ةٍ أ  قُفَّ ُعْشُر  ُم  تَُقدَّ 5َكما  الَظلاِم.  ُحلُوِل  َوَقبَل  الُغُروِب 
واِحٍد  ِوعاءٍ ب  بِِمْقداِر  الَممُزوِج  النّاِعِم  الطَِّحيِن  ِمَن 
الّدائَِمُة  الّصاِعَدُة  بيَحُة  الذَّ ِهَي  6َهِذِه  يِت.  الزَّ ِمَن 
الُمنَتَظَمُة الَِّتي َبَداأْت َعَلى َجَبِل ِسيناَء، الُمتَِّقَدِة بِالنَّاِر 
ِكيُب الُمراِفُق َفِمْقداُر  هلِل، َورائِحُتها َتُسرُّنِي. 7اأّما السَّ

راُب  ِوعاٍء واِحٍد ِمَن النَّبيِذ لُِكلِّ َحَمٍل. َوُيْسَكُب الشَّ
ِم  باِح، َقدِّ ِس. 8َوِمثَل َتْقِدَمِة الصَّ هلِل ِفي الَمكاِن الُمَقدَّ
َبْعَد الُغُروِب َوَقبَل ُحلُوِل الَظلاِم، َكما  الَحَمَل الثَّانِي 
ُمُه  باِح، ُوقُوداً لِلنَّاِر، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. َوتَُقدِّ ِفي الصَّ

َمَع َسِكيٍب ُمماثٍِل.

بت َتقِدماُت السَّ
الواِحِد  ُعْمُر  َحَمَليِن  ُموا  َقدِّ ْبِت،  السَّ َيوِم  9»َوِفي 

ِة ِمَن الطَِّحيِن  الُقفَّ َمَع ُعْشَري  ِفيِهما.  َسَنٌة، ل� َعيَب 
ِكيِب الُمناِسِب،  ْمُهما َمَع السَّ النّاِعِم الَممُزوِج بَِزيٍت. َقدِّ
بائِِح الَيوِميَِّة  10َذبيَحًة صاِعَدًة كُلَّ َسْبٍت. َهذا َعدا الذَّ

َمَع َسكيِبها.

هِريَّة قِدماُت الشَّ التَّ
ُموا َذبيَحًة  ِل ِمْن كُلِّ َشْهِر، َقدِّ أوَّ 11»َوِفي الَيوِم ال�

ِحملاٍن  َوَسبَعَة  واِحداً  َوَكْبشاً  ِعجَليِن  هلِل:  صاِعَدًة 
ُموا  ُعْمُر الواِحِد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 12َوَقدِّ
َممُزوجاً  الَجيِِّد  الطَِّحيِن  ِمَن  ِة  الُقفَّ اأعشاِر  َثلاَثَة  َمَعها 
الَجيِِّد  الطَِّحيِن  ِمَن  ِة  الُقفَّ َوُعْشَرّي  َثوٍر،  لُِكلِّ  بَِزيٍت 
ِة ِمَن الطَِّحيِن  َممُزوجاً بَِزيٍت لُِكلِّ َكْبٍش، 13َوُعْشَر الُقفَّ
الَجيِِّد َممُزوجاً بَِزيٍت لُِكلِّ َحَمٍل. َهِذِه َذبيَحٌة صاِعَدٌة 
ِكيُب  السَّ 14اأّما  اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  لِلنّاِر  ُوقُوداً 
الُمراِفُق لَها َفِمقداُر نِْصِف ِوعاٍء ِمَن النَّبيِذ لُِكلِّ َثوٍر، 

الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  َوِهَي ِوحدُة  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 5:28 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً. )اأيضاً ِفي بقية الفصل(
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »ِهين.«  حرفياً  وعاء.  ب 5:28 

ِفي  )اأيضاً  اللّتر.  اأعشاِر  َوثمانَِيِة  لِتراٍت  َثلاَثِة  نَحَو  تعادُل  السائِلِة 
العدديِن 7، 14(

َوثُلُِث ِوعاٍء لُِكلِّ َكْبٍش، َوُرْبِع ِوعاٍء لُِكلِّ َحَمٍل. َهِذِه 
ُشُهوِر  ِمْن  َشهٍر  كُلِّ  بِداَيِة  ِفي  ُم  تَُقدَّ َذبيَحٌة صاِعَدٌة 
َخِطيٍَّة. ج  َذبِيَحَة  واِحداً  َتيساً  ُموَن  15َوتَُقدِّ َنِة.  السَّ
ِمَن  ُيراِفُقها  َوما  الُمنَتَظَمِة،  الَيوِميَِّة  بيَحِة  الذَّ َعدا  َهذا 

ِكيِب. السَّ

ِعيُد الِفْصح
ُموَن  ِل تَُقدِّ أوَّ هِر ال� 16»َوِفي الَيوِم الّرابَِع َعَشَر ِمَن الشَّ

َعَشَر  الخاِمَس  الَيوُم  17َوَيُكوُن  هلِل.  الِفصِح د  َذبيَحَة 
ِة َسبَعِة اأيّاٍم، َتاكُلُوَن َخْبزاً َغيَر  هِر ِعيداً. َولُِمدَّ ِمَن الشَّ
اجِتماٌع  ُهناَك  َيُكوُن  ِل،  أوَّ ال� الَيوِم  18ِفي  ُمْخَتِمٍر. 
الَيْوِم.  َذلَِك  ِفي  اأْعمالُِكْم  َجِميَع  َوَتْتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ
ِعجَليِن  ِمْن  هلِل  َذبيَحًة صاِعَدًة  لِلنّاِر  َوقُوداً  ُموا  19َقدِّ

َسَنٌة.  واِحٍد  كُلِّ  ُعْمُر  ِحملاٍن  َوَسبَعِة  واِحٍد  َوَكْبٍش 
ُموَن ما ُيراِفُق َذلَِك ِمَن  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 20َكما تَُقدِّ
ِة لُِكلِّ  الطَِّحيِن النَّاِعِم َممُزوجاً بَِزيٍت: َثلاَثَة اأعشاِر الُقفَّ
واِحداً  21َوُعْشراً  َكْبٍش،  لُِكلِّ  اْثنيِن  َوُعْشَريِن  ِعجٍل، 
َتقِديُم  22َوَيْنَبِغي  ْبَعِة.  السَّ الِحملاِن  ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ 
َتيٍس َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة لِلتَّكفيِر َعْن َخطاياكُْم. 23َهذا َعدا 
باِحيَِّة الُمنَتَظَمِة الّصاِعَدِة، َوما ُيراِفُقها ِمْن  بيَحِة الصَّ الذَّ

ائَِلِة. َتْقِدِمِة الطَّحْيِن َوالتَّْقِدَمِة السَّ
َسبَعِة  ِة  لُِمدَّ َيوٍم،  كُلَّ  التَّقِدماِت  َهِذِه  ُموا  24»َقدِّ

اأيّاٍم، ُوقُوداً لِلنّاِر َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل، َمَع ما ُيراِفُقها 
ِكيِب. 25َوِفي الَيوِم الّسابِِع،  ِمْن َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
ٌس. َوَتْتُركُوَن َجِميَع اأْعمالُِكْم  َيُكوُن لَُكُم اجِتماٌع ُمَقدَّ

ِفي َذلَِك الَيْوِم.

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  ذبيحة خطية.  ج 15:28 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
اإسرائيل  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  اأي  فصح.  د 16:28 

من العبوديَِّة في مصر. يحتفل به اليهوُد في الربيع ويتناولون ذبيحًة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خاصَّ

المسيح وقيامته. انظر 1 كورنثوس 7:5.
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ِعيُد األساِبيِع )الَخمسون(
ْرِع، ِعيُد  ُل الزَّ 26»َوِفي الَيوِم الَِّذي ُيحَصُد ِفيِه اأوَّ

ُموَن هلِل َتقِدَمًة ِمَن الَقمِح الَجِديِد  ال�أسابِيِع، أ ِحيَن تَُقدِّ
َجِميَع  َوَتْتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ ٌع  َتَجمُّ لَُكْم  َسَيُكوُن  هلِل، 

ُموَن ِفيِه َذبيَحًة صاِعَدًة  اأْعمالُِكْم ِفي َذلَِك الَيْوِم. 27تَُقدِّ
ُموَن ِعجَليِن َوَكْبٍش َوَسبَعُة  َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل. تَُقدِّ
ُموَن ما  ِحملاٍن ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنُهما َسَنٌة. 28َكما تَُقدِّ
َثلاَثَة  بَِزيٍت:  النَّاِعِم َممُزوجاً  َذلَِك ِمَن الطَِّحيِن  ُيراِفُق 
َكْبٍش،  لُِكلِّ  اْثَنيِن  َوُعْشَريِن  َثوٍر،  لُِكلِّ  ِة  الُقفَّ اأْعشاِر 
بَعِة.  السَّ الِحملاِن  ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ  واِحداً  29َوُعْشراً 

لِلتَّْكفيِر َعْن َخطاياكُْم. 31َهذا َعدا  ُموَن َتيساً  30َوتَُقدِّ

َتْقِدَمِة  ِمَن  ُيراِفُقها  َوما  الُمنَتَظَمِة،  الَيوِميَِّة  بيَحِة  الذَّ
ِكيِب بَِمقاديِرها الُمْعتاَدِة. الُحُبوِب واآلسَّ

ِعيُد األبواق

الّسابِِع، 29  هِر  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيوِم  »َوِفي 
َتتُركُوَن  ٌس.  ُمَقدَّ اْجِتماٌع  لَُكُم  َيُكوُن 
أبواِق،  َجِميَع اأْعمالُِكْم ِفيِه. َفِفي َذلَِك الَيوِم َتْنُفُخوَن بِال�
اهلُل.  بِها  ُيَسرُّ  َكرائَِحٍة  َصاِعدًة، ب  َذبائَِح  ُموَن  2َوتَُقدِّ

ِحملاٍن  َوَسبَعَة  واِحداً  َوَكْبشاً  واِحداً  ِعجلاً  ُموَن  َفُتَقدِّ
ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 3َكما 
َممُزوجاً  النَّاِعِم  الطَِّحيِن  ِمَن  َذلَِك  ُيراِفُق  ما  ُموَن  تَُقدِّ
َثوٍر،  لُِكلِّ  الطَّحِيِن  ِمَن  ةِ ج  الُقفَّ اأْعشاِر  َثلاَثَة  بَِزيٍت: 
َوُعْشَريِن اْثَنيِن لُِكلِّ َكْبٍش، 4َوُعْشراً واِحداً لُِكلِّ َحَمٍل 
ُموَن َتيساً واِحداً َذبِْيَحَة  بَعِة. 5َكما تَُقدِّ ِمَن الِحملاِن السَّ

عيد  هو  الَخمسين.«  »عيُد  اأو  األساِبيع.  ِعيد  أ 26:28 

بعد  الخمسيِن  اليوِم  في  به  ُيحَتفُل  اليهود،  عند  القمح  حصاد 
حلول  بيوم  الجديد  العهد  في  العيد  هذا  ويرتبط  الفصح.  عيد 
)انظر  المسيحية.  الكنيسة  وتاأسيس  التلاميذ  على  القدس  الروح 

اأعمال الرسل 2(
ُم ل�سترضاء  ب 2:29 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ة. حرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجافِّة  ج 3:29 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً. )اأيضاً ِفي العددين 9، 14(

بيَحِة  الذَّ َعدا  6َهذا  َخطاياكُْم.  َعْن  لِلتَّكفيِر  َخِطيَّةٍ د 
َوما  الُمنَتَظَمِة  الَيوِميَِّة  بيَحِة  َوالذَّ الُمنَتَظَمِة،  هِريَِّة  الشَّ
بَِمقاديِرها  ِكيِب  َوالسَّ الُحُبوِب  َتْقِدِمِة  ِمْن  ُيراِفُقهما 

الُمْعتاَدِة، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل.

َيوُم الَكّفاَرة
هِر الّسابِِع، َيُكوُن لَُكْم  7»َوِفي الَيوِم العاِشِر ِمَن الشَّ

. َوِفيِه َتَتَذلَّلُوَن بِالَصوِم َوالَملابِِس  ٌع ُمَقدٌَّس خاصٌّ َتَجمُّ
ُموَن َذبائَِح  الَبسيَطِة، َول� َتعَملُوَن اأيَّ َعَمٍل. 8لَِكْن تَُقدِّ
ُموَن ِعجلاً واِحداً  َصاِعَدًة هلِل، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها. َفُتَقدِّ
َوَكْبشاً واِحداً َوَسبَعَة ِحملاٍن ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُحُبوٍب  َتقِدماِت  ُموَن  تَُقدِّ 9َكما  َعيٍب.  بِلا  َوَجِميُعها 
َممُزوجاً  الَجيِِّد  الطَِّحيِن  ِمَن  اِعَدِة،  الصَّ بائِِح  الذَّ َمَع 
ِة لُِكلِّ َثوٍر، َوُعْشَريِن  ُموَن َثلاَثَة اأْعشاِر الُقفَّ بَِزيٍت. تَُقدِّ
ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ  واِحداً  10َوُعْشراً  َكْبٍش،  لُِكلِّ  اْثَنيِن 
ُموَن َتيساً واِحداً َذبِْيَحَة  بَعِة. 11َكما تَُقدِّ الِحملاِن السَّ
بائَِح َمَع َذبيَحِة الَيوِم  ُموَن َهِذِه الذَّ َخِطيٍَّة لِلتَّطِهيِر. تَُقدِّ
لَها.  الُمراِفَقِة  الُحُبوِب  َتقِدَمِة  َوَمَع  هِر،  ِل ِمَن الشَّ أوَّ ال�
لَها  الُمراِفَقِة  الُحُبوِب  َوَتقِدَمِة  الَيوِميَِّة،  بيَحِة  الذَّ َوَمَع 

َوالَسِكيِب.

قاِئف ه ِعيُد السَّ
الّسابِِع،  هِر  الشَّ ِمَن  َعَشَر  الخاِمَس  الَيوِم  12»َوِفي 

ٌس. َوَتْتُركُوَن َجِميَع اأْعمالُِكْم  َيُكوُن لَُكُم اجِتماٌع ُمَقدَّ
ِفي َذلَِك الَيْوِم. َتحَتِفلُوَن بِِعيِد اهلِل لَِسبَعِة اأيّاٍم. 13َوِفي 
ُموا َذبائَِح َصاِعَدًة هلِل، َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها  َهذا الَيوِم، َقدِّ
َعَشَر  َواأرَبَعَة  َوَكْبَشيِن  ِعجلاً  َعَشَر  َثلاَثَة  ُموا  َقدِّ اهلُل. 

َحَملاً ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 
النَّاِعِم  الطَِّحيِن  ِمَن  َذلَِك  ُيراِفُق  ما  ُموَن  تَُقدِّ 14َكما 

ِة لُِكلِّ َثوٍر ِمَن الُعُجوِل  َممُزوجاً بَِزيٍت: َثلاَثَة اأعشاِر الُقفَّ

اأجل  ْم هلِل من  َوِهي ذبيحٌة كانت تقدَّ د 5:29 ذبيحة خطية. 

التّطهيِر ِمَن الخطّية. كانَْت هذِه الّذبيحُة رمزاً لذبيحِة المسيِح حيُث 
صاَر ُهَو َذبيَحَة َخطِّيٍَّة َعْن َجميِع الَبَشِر. )انظر 2 كورنثوس 21:5(

ه 12:29 عيُد السقاِئف. اأسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

الَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة اأيَّام موَسى. )انظر ل�ويِّين 34:23( اإسرائيل اأربعين سنًة في البرِّ
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الثَّلاَثَة َعَشَر، َوُعْشَريِن اْثنيِن لُِكلِّ َكْبٍش ِمَن الَكْبَشيِن، 
أرَبَعَة  ال� الِحملاِن  ِمَن  َحَمٍل  لُِكلِّ  واِحداً  15َوُعْشراً 

ُموَن َتيساً واِحداً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذا  َعَشر. 16َكما تَُقدِّ
بيَحِة الَيوِميَِّة الُمنَتَظَمِة، َوما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َعدا الذَّ

ِكيِب. الُحُبوِب َوالسَّ
ِعجلاً  َعَشَر  اْثَني  ُموا  َقدِّ الثّانِي،  الَيوِم  17»َوِفي 

ِمنها  واِحٍد  كُلِّ  ُعْمُر  َحَملاً  َعَشَر  َواأرَبَعَة  َوَكْبَشيِن 
ُيراِفُق َهذا  ُموَن ما  بِلا َعيٍب. 18َوتَُقدِّ َوَجِميُعها  َسَنٌة. 
ِوالَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َوالسَّ الُحُبوِب  َتْقِدَمِة  ِمْن 
ُموَن  19َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب  َوالِحملاِن 
الَيوِميَِّة  بيَحِة  الذَّ َعدا  َهذا  َخِطيٍَّة.  َذبِيَحَة  واِحداً  َتيساً 
ِكيِب. الُمنَتَظَمِة، َوما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
ِعجلاً  َعَشَر  اأَحَد  ُموا  َقدِّ الثّالِِث،  الَيوِم  20»َوِفي 

َوَكْبَشيِن َواأرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُموَن ما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 21َوتَُقدِّ
َوالِحملاِن  ِوالَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َوالسَّ الُحُبوِب 
واِحداً  َتيساً  ُموَن  22َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب 
بيَحِة الَيوِميَِّة الُمنَتَظَمِة، َوما  َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذا َعدا الذَّ

ِكيِب. ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
ُموا َعْشَرَة ُعُجوٍل َوَكْبَشيِن  23»َوِفي الَيوِم الّرابِِع، َقدِّ

َواأرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها 
ُموَن ما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة الُحُبوِب  بِلا َعيٍب. 24َوتَُقدِّ
بَِحَسِب  َوالِحملاِن  ِوالَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َوالسَّ
ُموَن َتيساً واِحداً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة.  َعَدِدها َكالَعاَدِة. 25َوتَُقدِّ
ِمْن  ُيراِفُقها  َوما  الُمنَتَظَمِة،  الَيوِميَِّة  بيَحِة  الذَّ َعدا  َهذا 

ِكيِب. َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
ُعُجوٍل  تِْسَعَة  ُموا  َقدِّ الخاِمِس،  الَيوِم  26»َوِفي 

َوَكْبَشيِن َواأرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُموَن ما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 27َوتَُقدِّ
َوالِحملاِن  ِوالَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َوالسَّ الُحُبوِب 
واِحداً  َتيساً  ُموَن  28َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب 
بيَحِة الَيوِميَِّة الُمنَتَظَمِة، َوما  َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذا َعدا الذَّ

ِكيِب. ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
ُعُجوٍل  َثمانَِيَة  ُموا  َقدِّ الّساِدِس،  الَيوِم  29»َوِفي 

َوَكْبَشيِن َواأرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. 

ُموَن ما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 30َوتَُقدِّ
َوالِحملاِن  ِوالَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َوالسَّ الُحُبوِب 
واِحداً  َتيساً  ُموَن  31َوتَُقدِّ َكالَعاَدِة.  َعَدِدها  بَِحَسِب 
بيَحِة الَيوِميَِّة الُمنَتَظَمِة، َوما  َذبِيَحَة َخِطيٍَّة. َهذا َعدا الذَّ

ِكيِب. ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
ُموا َسْبَعَة ُعُجوٍل َوَكْبَشيِن  32»َوِفي الَيوِم الّسابِِع، َقدِّ

َواأرَبَعَة َعَشَر َحَملاً ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. َوَجِميُعها 
ُموَن ما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة الُحُبوِب  بِلا َعيٍب. 33َوتَُقدِّ
بَِحَسِب  َوالِحملاِن  ِوالَكْبَشيِن  لِلُعُجوِل  ِكيِب  َوالسَّ
ُموَن َتيساً واِحداً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة.  َعَدِدها َكالَعاَدِة. 34َوتَُقدِّ
ِمْن  ُيراِفُقها  َوما  الُمنَتَظَمِة،  الَيوِميَِّة  بيَحِة  الذَّ َعدا  َهذا 

ِكيِب. َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
َفَتْتُركُوَن  لِلِعباَدِة،  َتَتَفرَُّغوَن  35»َوِفي الَيوِم الثّاِمِن، 

َذبيَحًة  ُموَن  36َوتَُقدِّ الَيْوِم.  َذلَِك  ِفي  اأْعمالُِكْم  َجِميَع 
ًة بِالنّاِر َكرائَِحٍة ُيَسرُّ بِها اهلُل: َثوراً واِحداً  صاِعَدًة ُمَعدَّ
َوَكْبشاً َواِحداً َوَسبَعَة ِحملاٍن ُعْمُر كُلِّ واِحٍد ِمنها َسَنٌة. 
ُموَن ما ُيراِفُقها ِمْن َتْقِدِمِة  َوَجِميُعها بِلا َعيٍب. 37َوتَُقدِّ
ِكيِب لِلثَّوِر ِوالَكْبِش َوالِحملاِن بَِحَسِب  الُحُبوِب َوالسَّ
ُموَن َتيساً واِحداً َذبِيَحَة َخِطيٍَّة.  َعَدِدها َكالَعاَدِة. 38َوتَُقدِّ
ِمْن  ُيراِفُقها  َوما  الُمنَتَظَمِة،  الَيوِميَِّة  بيَحِة  الذَّ َعدا  َهذا 

ِكيِب. َتْقِدِمِة الُحُبوِب َوالسَّ
ِفي  هلِل  َوالتَّقِدماِت  بائَِح  الذَّ َهِذِه  ُموا  39»َقدِّ

ال�خِتياِريَِّة  َوالتَّقِدماِت  النُُّذوِر  اإلَى  ضاَفِة  بِال�إ اأعياِدكُْم، 
َوَذبائَِح  سائَِلٍة  َوَتْقِدماٍت  َوَطحْيٍن  َذبائَِح صاِعَدٍة  ِمْن 

َسلاٍم.«
40َفَتَكلََّم ُموَسى اإلَى َبني اإْسرائِيَل بُِكلِّ ما اأَمَرُه اهلُل 

بِاأْن َيُقولُُه.

دات َعهُّ ُذوُر َوالتَّ النُّ

اإْسرائِيَل: 30  َبني  َقبائِِل  لُِرَؤساِء  ُموَسى  َوقاَل 
َد َرُجٌل  »َهذا ُهَو ما اأَمَر اهلُل بِِه: 2اإذا َتَعهَّ
َيْكِسْر  َفلا  ما،  بِاأمٍر  نَْفَسُه  َفاألَْزَم  اأقَسَم  اأْو  هلِل،  بَِنْذٍر 

َكلاَمُه، َبْل لَِيْفَعْل ما نََطَق بِِه.
َدِت اْمراأٌة بَِنْذٍر هلِل، اأْو األَْزَمْت نَْفَسها  3»لَِكْن اإْن َتَعهَّ

َصِغيَرٌة،  َّها  أن ل� اأبِيها  َبْيَت  َتسُكُن  َتزاُل  ما  َوِهَي  بِاْمٍر 
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4َوَسِمَع اأبوها نَْذَرها َوما األَْزَمْت نَفَسها بِِه، َولَْم َيعَتِرْض، 

َتْبقى َجِميُع نُُذوِرها َوالِتزاماتِها الَِّتي األَْزَمْت نَْفَسها بِها 
َتْسُقُط  داتِها،  َتَعهُّ َسِمَع  َيوَم  اأبوها  نَهاها  ْن  5َفاإ َثابَِتًة. 
َعْنها َجِميُع نُُذوِرها َوالِتزاماتِها الَِّتي األَْزَمْت نَْفَسها بِها، 

أنَّ اأباها نَهاها َعْن َذلَِك. َواهلُل َسَيغِفُر لَها، ل�

َدْت  َجْت َبعَد اأْن نََذَرْت نِذراً اأو َتَعهَّ 6»لَِكْن اإْن َتَزوَّ

بِاأمٍر ُمَعيٍَّن، 7َوَسِمَع َزوُجها َولَْم َيعَتِرْض ِعنَدما َسِمَعها، 
ْن  بِِه. 8َفاإ َدْت  َتَعهَّ بِما  َوال�لِتزاُم  بُِنُذوِرها  الَوفاُء  َفَعَليها 
َعبََّر َزوُجها َعْن َعَدِم ُمواَفَقِتِه ِحيَن َسِمَع َكلاَمها، َفَعَليها 
َدها الَِّذي نََطَقْت  اأْن تُلِغي نِذَرها الَِّذي الَتَزَمْت بِِه، َوَتَعهُّ

بِِه، َواهلُل َسَيغِفُر لَها.
ُد بِِه اأرَمَلٌة اأْو ُمَطلََّقٌة َعَلى نَفِسها،  9»كُلُّ نَْذٍر َتَتَعهَّ

َجٌة  ُمَتَزوِّ اْمراأٌة  َدِت  َتَعهَّ اإْن  10لَِكْن  بِِه.  الَوفاُء  َيْنَبِغي 
َولَْم  أمِر،  ال� َعِن  َزوُجها  11َوَسِمَع  ُمَعيٍَّن،  بِاأمٍر  بِالِقياِم 
َتُكوُن  نَّها  َفاإ بِِه،  الَوفاِء  َعِن  َيمَنْعها  َولَْم  لَها  َشيئاً  َيُقْل 
داتِها. 12لَِكْن اإْن األَغى َزوُجها  ُملَزَمًة بِالَوفاِء بُِكلِّ َتَعهُّ
نَّها ل� َتُكوُن ُمطالََبًة بِالَوفاِء  داتِها ِحيَن َسِمَع بِها، َفاإ َتَعهُّ

داتِها َواهلُل َسَيغِفُر لَها. بِها، اإْذ اإنَّ َزوَجها األَغى َتَعهُّ
بِال�ْمِتناِع  َدت  َتَعهَّ اأْو  نَْذراَ  اْمراأٌة  نََذَرِت  13»َواإذا 

بِما  بِالَوفاِء  لَها  َيسَمَح  اأْن  لَِزوِجها  ُيمِكُن  َشيٍء،  َعْن 
َيُقْل َزوُجها  لَْم  ْن  اإلغاُؤُه. 14َفاإ ُيمِكُنُه  اأْو  بِِه،  َدْت  َتَعهَّ
داتِها  َشيئاً َحتَّى الَيوِم التّالِي، َفُهَو َقْد اأيََّد نُُذوَرها اأَو َتَعهُّ
الَِّتي الَتَزَمْت بِها. َفُهَو َقْد واَفَق بَِصمِتِه َوَعَدِم اعِتراِضِه 
داتِها  َبَعَد اأْن َسِمَع. 15لَِكْن اإْن األَغى َزوُجها كُلَّ َتَعهُّ

ُل َجزاَء َذنِبها.« َبعَد َسماِعِه بِها، ُهَو َمْن َيَتَحمَّ
16َهِذِه ِهَي الَقواِعُد الَِّتي اأعطاها اهلُل لُِموَسى بَِشاأِن 

َبيِتِه  ِفي  الّساِكَنِة  باْبَنِتِه  َوال�أِب  بَِزوَجِتِه،  وِج  الزَّ َعلاَقِة 
َقبَل َزواِجها.

ُمحاَرَبُة الِمدياِنيِّين

اإْسرائِيَل 31  َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 2»انَتِقْم لَِبِني 
بَِبني  َعِملُوُه  ما  بَِسَبِب  الِمديانِيِّيَن  ِمَن 

اإْسرائِيَل. َوَبعَد َذلَِك َتُموُت َوَتنَضمُّ اإلَى اآبائَِك.«
عِب: »اختاُروا َبعضاً ِمْن رِجالُِكْم  3َفقاَل ُموَسى لِلشَّ

اهلِل.  ِضدَّ  َعِملُوا  ما  َعَلى  َوُيعاِقُبوُهْم  ِمدياَن  لُِيهاِجُموا 

4فاأْرِسلُوا ِفي َهِذِه الَحمَلِة األَف َرُجٍل ِمْن كُلِّ َقِبيَلٍة ِمْن 

َقبائِِل اإْسرائِيَل.« 5َوَهَكذا َتمَّ َحشُد األِف َرُجٍل ِمْن كُلِّ 
َعِشيَرٍة ِمْن اُألُوِف اإْسرائِيَل. َتمَّ اخِتياُر اْثَني َعَشَر األَف 

ُجنِديٍّ لَِهِذِه الَحمَلِة.
ألَف َرُجٍل ِمْن كُلِّ َعِشيَرٍة لَِهِذِه  6َفاأرَسَل ُموَسى ال�

الَحمَلِة َمَع ِفيْنحاَس ْبِن األِيعازاَر الكاِهِن. َواأَخَذ ِفيْنحاُس 
شاراِت.  عطاِء ال�إ أبواَق ل�إ ِس َوال� َمَعُه اآنَِيَة الَمكاِن الُمَقدَّ
كُلَّ  َوَقَتلُوا  ُموَسى،  اهلُل  اأَمَر  َكما  ِمدياَن  7َفحاَرُبوا 

ُذكُوِرِهُم البالِِغيَن. 8َوِمْن ِضْمِن َمْن َقَتلُوُهْم اأِوُي َوراَقُم 
َوُصوُر َوُحوُر َوراَبُع، ُملُوُك ِمدياَن الَخمَسُة. َكما َقَتلُوا 

يِف. َبْلعاَم ْبَن َبُعوَر بِالسَّ
َواأطفالَُهْم، َكما  ِمدياَن  نِساَء  اإْسرائِيَل  َبُنو  9َوَسَبى 

اغَتَنُموا كُلَّ َحيواناتِِهْم َوَثرَوتِِهْم. 10َواأحَرَق َبُنو اإْسرائِيَل 
كُلِّ  َمَع  َيسُكُنوَن  كانُوا  َحيُث  الِمديانِيِّيَن  ُمُدِن  كُلَّ 
ُمَخيَّماتِِهْم. 11َوَجَمُعوا كُلَّ ما اأَخُذوُه ِفي الَحرِب، بِما 
أْسَرى  ال� اأحَضُروا  12ثُمَّ  َوالَحيواناِت.  النّاَس  َذلَِك  ِفي 
َوالَسْبَي َوالَْغنائَِم اإلَى ُموَسى َواألِيعازاَر الكاِهِن َواإلَى كُلِّ 
َبني اإْسرائِيَل ِفي الُمَخيَِّم ِفي ُسُهوِل ُمواآَب، بِِجواِر نَهِر 
، ُمقابَِل اأرِيحا. 13َفَخَرَج ُموَسى َواألِيعازاُر الكاِهُن  ُأرُدنِّ ال�

عِب لَِيسَتقِبلُوُهْم خاِرَج الُمَخيَِّم. َوكُلُّ ُرَؤساِء الشَّ
14َوَغِضَب ُموَسى ِجّداً َعَلى قاَدِة الَجيِش، َوَعَلى 

الَحمَلِة  ِمَن  عاُدوا  الَِّذيَن  الِمَئِة،  َوقاَدِة  ألِف  ال� قاَدِة 
النِّساَء  َتَرْكُتُم  »َهْل  لَُهْم:  ُموَسى  15َوقاَل  الَعسَكِريَِّة. 
َبْلعاَم،  نَِصيَحَة  اتََّبْعَن  اللَّواتِي  ُهنَّ  16َهُؤل�ِء  َحّياٍت؟ 
َوَجَعْلَن َبِني اإْسرائِيَل ُيخِطُئوَن اإلَى اهلِل ِفي َفُغوَر. فاأدَّى 
آَن، اقُتلُوا  َذلَِك اإلَى َوباٍء َفِظيٍع َعَلى َشعِب اهلِل. 17َوال�
كُلَّ ِطفٍل َذَكٍر َوكُلَّ اْمراأٍة عاَشَرْت َرُجلاً. 18اأّما الَفَتياُت 
لَُكْم.  َحياتِِهنَّ  َعَلى  َفاأبُقوا  اأَحداً،  ُيعاِشْرَن  لَْم  اللَّواتِي 
واِحٍد  َوكُلُّ  اأيّاٍم.  لَِسبَعِة  الُمَخيَِّم  خاِرَج  19اْمُكثُوا 

ُجثََّة  لََمَس  اأْو  َشْخصاً  َقتَل  ِبيَن،  الُمَسبِّ ِمَن  اأْو  ِمْنُكْم، 
ُروا  َميٍِّت، َفْلَيَتطََّهْر ِفي الَيوَميِن الثّالِِث َوالّسابِِع. 20َطهِّ
َشعِر  اأْو  الِجلِد  ِمَن  َمصُنوٍع  َشيٍء  َوكُلَّ  َثوٍب،  كُلَّ 

الماِعِز اأْو ِمَن الَخَشِب.«
21ثُمَّ قاَل األِيعازاُر الكاِهُن لِلرِّجاِل الَِّذيَن َذَهُبوا ِفي 

اهلُل  اأعطاها  الَِّتي  ِريَعِة  الشَّ قاِعَدُة  ِهَي  »َهِذِه  الَحمَلِة: 
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ُة َوالُبرونُْز َوالَحِديُد َوالَقصِديُر  َهُب َوالِفضَّ لُِموَسى: 22الذَّ
َوالرَّصاُص، 23َوكُلُّ َشيٍء َيحَتِمُل النّاَر َضُعوُه ِفي النّاِر 
َفَيِصيَر طاِهراً. لَِكْن َيْنَبِغي َتطِهيُرُه اأيضاً بِماِء التَّطِهيِر. 
َوكُلُّ ما ل� ُيمِكُن َوضُعُه ِفي النّاِر، ُيوَضُع ِفي الماِء. 
24َوِفي الَيوِم الّسابِِع، َتغِسلُوَن ثِياَبُكْم َفَتُكونُوَن طاِهِريَن. 

َوَبعَد َهذا ُيمِكُنُكْم اأْن َتدُخلُوا الُمَخيََّم.«
25َوقاَل اهلُل لُِموَسى: 26»قُْم اأنَت َواألِيعازاُر الكاِهُن 

عِب بِاإحصاِء ما َتمَّ َسبُيُه ِمَن النّاِس  َوُرَؤساُء َعشائِِر الشَّ
َوالَحيواناِت. 27َوَوزُِّعوا َغنائَِم الَحرِب بِالتَّساِوي: نِْصفاً 
َونِْصفاً  الَعسَكِريَِّة،  الَحمَلِة  ِفي  الَِّذيَن شاَركُوا  للُجُنوِد 
عِب. 28َوُخُذوا َضِريَبًة هلِل. َفِمَن الُجُنوِد الَِّذيَن  لَِبِقيَِّة الشَّ
اشَتَركُوا ِفي الَحمَلِة، ُخُذوا واِحداً ِمْن كُلِّ َخمِس ِمَئٍة: 
ِمَن النّاِس َوالَبَقِر َوالَحِميِر َوالَغَنِم. 29تُؤَخُذ َهِذِه ال�أشياُء 
لِيعازاَر الكاِهِن َكَتقِدَمٍة  ِمْن نِْصِف الَغِنيَمِة، َوتُعَطى ل�إ
ُخُذوا  اإْسرائِيَل،  بَِبني  الخاصِّ  النِّصِف  30َوِمَن  هلِل. 

َوالَحِميِر  َوالَبَقِر  النّاِس  ِمَن  َخمِسيَن:  كُلِّ  ِمْن  واِحداً 
َوالَغَنِم َوكُلِّ الَحيواناِت، َواأعُطوها لِّلاِويِّيَن الَمْسؤولِيَن 

َعْن َمْسَكِن اهلِل الُمَقدَِّس.«
31َفَفَعَل ُموَسى َواألِيعازاُر الكاِهُن َحَسَب ما اأَمَر اهلُل 

بِِه ُموَسى. 32َوَغِنَم الُجُنوُد ما َيِلي ِمَن الَحرِب: ِستَّ 
ِمَئٍة َوَخمساً َوَسبِعيَن األفاً ِمَن الَغَنِم، 33َواْثَنيِن َوَسبِعيَن 
الَحِميِر،  ِمَن  األفاً  َوِستِّيَن  34َوواِحداً  الَبَقِر،  ِمَن  األفاً 
35َواْثَنيِن َوَثلاثِيَن األفاً ِمَن النّاِس، اأي النِّساِء اللَّواتِي لَْم 

. 36َوكاَن النِّصُف الخاصُّ بِالُجُنوِد  ُيعاِشْرَن َرُجلاً َقطُّ
األفاً  َوَثلاثِيَن  َوَسبَعًة  ِمَئٍة  َثلاُث  الَغَنِم  َعَدُد  َيِلي:  ما 
َوَخمَس ِمَئٍة، 37َوكانَْت َضِريَبُة اهلِل ِمَن الَغَنِم ِستَّ ِمَئٍة 
َوَثلاثِيَن  ِستًَّة  أبقاِر  ال� َعَدُد  38َوكاَن  َوَسبِعيَن.  َوَخمساً 
األفاً، َوكانَْت َضِريَبُة اهلِل ِمنها اْثَنيِن َوَسبِعيَن. 39َوكاَن 
َعَدُد الَحِميِر َثلاثِيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة، َوكانَْت َضِريَبُة 
اهلِل ِمنُهْم واِحداً َوِستِّيَن. 40َوكاَن َعَدُد النّاِس ِستََّة َعَشَر 

األفاً، َوكانَْت َضِريَبُة اهلِل ِمنُهُم اْثَنيِن َوَثلاثِيَن. 41َفاأعَطى 
ألِيعازاَر الكاِهِن،  ُة اهلِل ل� ِريَبَة، الَِّتي ِهَي ِحصَّ ُموَسى الضَّ

َكما اأَمَرُه اهلُل.
42َوكاَن النِّصُف الخاصُّ بَِبني اإْسرائِيَل َوالَِّذي اُأِخَذ 

ِمَئٍة  َثلاَث  الَغَنِم  َعَدُد  43كاَن  َيِلي:  َكما  الُجُنوِد  ِمَن 

أبقاِر  َوَسبَعًة َوَثلاثِيَن األفاً َوَخمَس ِمَئٍة، 44َوكاَن َعَدُد ال�
ِستًَّة َوَثلاثِيَن األفاً. 45َوَعَدُد الَحِميِر َثلاثِيَن األفاً َوَخمَس 
ِمَئٍة، 46َوَعَدُد النّاِس ِستََّة َعَشَر األفاً. 47َواأَخَذ ُموَسى ِمَن 
النِّصِف الخاصِّ بَِبني اإْسرائِيَل واِحداً ِمْن كُلِّ َخمِسيَن 
ِمَن الَحيواناِت َوالنّاِس َواأعطاها لِّلاِويِّيَن الَمْسؤولِيَن َعْن 

ِس، َتماماً كما اأَمَرُه اهلُل. َمْسَكِن اهلِل الُمَقدَّ
ُموَسى – قاَدُة  اإلَى  الَجيِش  اأقساِم  قاَدُة  اأَتى  48ثُمَّ 

»نَحُن  لُِموَسى:  الِمئاِت – 49َوقالُوا  َوقاَدُة  ألُوِف  ال�
ُخّداَمَك َقْد اأحَصينا الُجُنوَد الَِّذيَن كانُوا َتحَت اإمَرتِنا، 
َفَوَجْدنا اأنَُّه لَْم ُيفَقْد َول� َرُجٌل واِحٌد ِمنّا. 50َولِذا نَاأتِي 
الَِّتي  َذَهٍب  ِمْن  الَمصُنوَعِة  ال�أشياِء  ِمَن  هلِل  بَِتقِدَمٍة 
واِعِد َواأساِوَر َوَخواتَِم  َوَجَدها كُلُّ واِحٍد ِفينا: اأربَِطًة لِلسَّ
َواأحلاَق َوَقلائَِد، َتقِدَمًة اخِتياِريًَّة ِفي َحْضَرِة اهلِل، َتقِديراً 

نقاِذِه َحياَتنا.« ل�إ
ِمنُهْم،  َهَب  الذَّ الكاِهُن  َواألِيعازاُر  ُموَسى  51َفاأَخَذ 

َوزُن  52َفكاَن  َهِب.  الذَّ ِمَن  الَمصُنوَعِة  ال�أشياِء  كُلَّ 
ُألوِف َوقاَدُة الِمئاِت هلِل ِستََّة  َهِب الَِّذي َرَفَعُه قاَدُة ال� الذَّ
ِمْثقال�ً. أ 53َواأَخَذ كُلُّ  َوَخْمِسيَن  ِمَئٍة  َوَسْبَع  األْفاً  َعَشَر 
َواألِيعازاُر  ُموَسى  54َفاأَخَذ  الَغِنيَمِة.  ِمَن  نَِصيَبُه  ُجنِديٍّ 
ُألوِف َوقاَدِة الِمئاِت، َواأَتيا  َهَب ِمْن قاَدِة ال� الكاِهُن الذَّ
اإْسرائِيَل  لَِبني  َتذكاراً  لَِيُكوَن  ال�ْجِتماِع  َخيَمِة  اإلَى  بِِه 

ِفي َحْضَرِة اهلِل.

َقباِئُل َشرِق َنهِر األُرُدن

َوكانَْت لَِقِبيَلَتي َراُأوَبْيَن َوجاَد َمواٍش َكِثيَرٌة 32 
ِجّداً، َولِذا َراأيا اأْرَض َيعِزيَز َواأْرَض ِجْلعاَد 
اُأوبِِنيُّوَن اإلَى  َجيَِّدًة لِلَمواِشي. 2َولِذا َذَهَب الجاِديُّوَن َوالرَّ
لَُهْم:  َوقالُوا  عِب  الشَّ َوُرَؤساِء  الكاِهِن  َواألِيعاَزَر  ُموَسى 
َونِْمَرَة  َوَيعِزيَز  َوِديُبوَن  بِِبَعطاُروَت  الُمحيَطُة  أْرُض  3»ال�

َوَحشُبوَن َواألِعالََة َوَشباَم َونَُبو َوَبُعوَن، 4كُلُّها َهَزَمها اهلُل 
اأماَم َبِني اإْسرائيَل. ِهَي اأْرٌض َجيَِّدٌة لِلَمواِشي. َونَحُن، 
ْن َحِظينا  ُخّداَمَك، نَمَتِلُك َمواِشَي َكِثيَرًة.« 5َوقالوا: »فاإ

أ 52:31 مثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
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أْرَض ُملكاً لَنا.  بِِرضاَك، نَحُن ُخّداَمَك، اأْعِطنا َهِذِه ال�
». ُأرُدنِّ َول� تُْرِغْمنا َعَلى ُعُبوِر نَْهِر ال�

6َفقاَل ُموَسى لَِقِبيَلَتي جاَد َوَراُأوَبْيَن: »َفَهْل َيذَهُب 

اإْخَوتُُكْم اإلَى الَحرِب َبيَنما َتْقُعُدوَن ُهنا؟ 7لِماذا تَُثبُِّطوَن 
أْرِض الَِّتي اأعطاها  ِهَمِم َبني اإْسرائِيَل َعِن الُعُبوِر اإلَى ال�
أمَر ذاَتُه ِحيَن اأرَسْلُتُهْم ِمْن  اهلُل لَُهْم؟ 8اآباُؤكُْم َعِملُوا ال�

أْرَض. 9َفَصِعُدوا َحتَّى َوَصلُوا  قاِدَش َبْرنِيَع لَِيسَتكِشُفوا ال�
أْرَض، لَِكنَُّهْم َثبَُّطوا  اإلَى واِدي اأشُكوَل، َواسَتكَشُفوا ال�
أْرِض الَِّتي اأعطاها اهلُل  َة َبني اإْسرائِيَل َعْن ُدُخوِل ال� ِهمَّ
لَُهْم. 10َفَغِضَب اهلُل ِجّداً ِفي َذلَِك الَيوِم، َواأقَسَم َوقاَل: 
البالِِغيَن  ِمصَر،  ِمْن  الخاِرِجيَن  ِمَن  اأَحٌد  َيَرى  11›لَْن 

أْرَض الَِّتي َوَعْدُت بِاأْن اُأْعِطَيها  ِعشِريَن َسَنًة َفما َفْوُق، ال�
َُّهْم لَْم َيُكونُوا اُأَمناَء َتماماً  أن براِهيَم َواإْسحاَق َوَيعُقوَب، ل� ل�إ
َوَيُشوُع  َيُفنََّة  ْبُن  اإلّ� كالُِب  ِمنُهْم  َيدُخَل  َمِعي. 12لَْن 
َُّهما كانا اأِميَنْيِن بِالكاِمِل هلِل.‹ 13َوَغِضَب  أن ْبُن نُوَن، ل�
ْحراِء  اهلُل َعَلى َبني اإْسرائِيَل، َوَجَعَلُهْم َيُتوُهوَن ِفي الصَّ
رَّ  أرَبِعيَن َسَنًة، اإلَى اأِن اْخَتَفى كُلُّ الِجيِل الَِّذي َفَعَل الشَّ ل�
آَن، يا نَسَل الُخطاِة، َقْد َحَلْلُتْم َمَحلَّ  اأماَم اهلِل. 14َوال�
ْن َتَوقَّْفُتْم  اآبائُِكْم لَِتِزيُدوا َغَضَب اهلِل َعَلى اإْسرائِيَل. 15َفاإ
ٍة  لُِمدَّ ْحراِء  الصَّ ِفي  اإْسرائِيَل  َسَيتُرُك  نَُّه  َفاإ اتِّباِعِه،  َعِن 

عِب.« اأطَوَل، َوبَِهذا تُهِلُكوَن كُلَّ َهذا الشَّ
َوقالُوا:  اإلَيِه  َوجاَد  َراُأوَبْيَن  َقِبيَلتا  َدنَْت  16ِحيَنِئٍذ، 

َونِسائِنا.  أْطفالِنا  ل� َوُمُدناً  ُهنا،  لِماِشَيِتنا  َحظائَِر  »لَِنْبِن 
17ِحيَنِئٍذ، َسَنَتَسلَُّح َونَِسيُر اأماَم َبني اإْسرائِيَل اإلَى اأْن نَاأتَِي 

ُمُدناً  َونِساُؤنا  اأطفالُنا  َيسُكُن  َبيَنما  َمكانِِهْم،  اإلَى  بِِهْم 
أْرِض.  ال� ِفي  الّساِكِن  عِب  الشَّ ِمَن  لِِحماَيِتِهْم  َحِصيَنًة 
18لَْن نَُعوَد اإلَى ُبُيوتِنا اإلَى اأْن َيمَتِلَك كُلُّ َشخٍص ِفي 

َفَلْن  نَحُن  19َواأّما  أْرِض.  ال� ِمَن  َتُه  ِحصَّ اإْسرائِيَل  َبني 
 ، ُأرُدنِّ ًة َمَعُهْم ِفي الِجَهِة ال�ُأخَرى ِمْن نَهِر ال� نَمَتِلَك ِحصَّ
رِقيَِّة ِمْن  أْرِض ِفي الِجَهِة الشَّ َتنا ِمَن ال� َّنا َسَنناُل ِحصَّ أن ل�

». ُأرُدنِّ نَهِر ال�
َهذا،  َسَتفَعلُوَن  كُنُتْم  »اإْن  لَُهْم:  ُموَسى  20َفقاَل 

َواإْن َتَسلَّْحُتْم اأماَم اهلِل لِلُخُروِج اإلَى الَحرِب، 21َواإْن َعَبَر 
ُأرُدنِّ اأماَم اهلِل اإلَى اأْن َيطُرَد اهلُل كُلَّ  كُلُّ ُمَتَسلٍِّح نَهَر ال�
اأماَم  أْرِض  َيِتمَّ اإخضاُع ال� اأماِمِه، 22َوَحتَّى  اأعدائِِه ِمْن 

اهلِل. ِحيَنِئٍذ، َتسَتِطيُعوَن الَعوَدَة اإلَى ُبُيوتُِكْم اإْذ َتُكونُوَن 

َقْد قُْمُتْم بِواِجِبُكْم نَحَو اهلِل َواإْسرائِيَل، َوَسَتُكوُن َهِذِه 
أْرُض ُمْلكاً لَُكْم اأماَم اهلِل. 23لَِكْن اإْن كُنُتْم ل� َتفَعلُوَن  ال�
نَُّكْم َسُتخِطُئوَن اإلَى اهلِل، َوبِالتّالِي كُونُوا َعَلى  َهذا، َفاإ
َيِقيٍن ِمْن اأنَُّكْم َسُتعاَقُبوَن َعَلى َخِطيَِّتُكْم. 24فاْبُنوا ُمُدناً 
ل�أطفالُِكْم َونِسائُِكْم َوَحظائَِر لِماِشَيِتُكْم، َواْعَملُوا كُلَّ 

ما قُْلُتْم بِاأنَُّكْم َسَتعَملُونَُه.«
نَحُن  »َسَنفَعُل،  َوَراُأوَبْيَن:  جاَد  َقِبيَلتا  25َفقالَْت 

ُخّداَمَك، َكما اأَمَرنا َسيُِّدنا. 26َسَيبَقى اأطفالُنا َونِساُؤنا 
نَحُن،  27َواأّما  ِجْلعاَد،  ُمُدِن  ِفي  َوماِشَيُتنا  َوقُطعانُنا 
اهلِل  اأماَم  لِلَحرِب  ُمَتَسلِِّحيَن  النَّْهَر  َفَسَنعُبُر  ُخّداَمَك، 

بَِحَسِب ما َيُقولُُه َسيُِّدنا.«
األِيعازاَر  بُِخُصوِصِهْم  ُموَسى  اأوَصى  28ِحيَنِئٍذ، 

اإْسرائِيَل.  َبني  َقبائِِل  َوُرَؤساَء  نُوَن  ْبَن  َوَيُشوَع  الكاِهَن 
29َوقاَل ُموَسى لَُهْم: »اإْن َعَبَرْت َقِبيَلتا جاَد َوَراُأوَبْيَن نَهَر 

ُأرُدنِّ َمَعُكْم، بُِكلِّ ُجنِديٍّ ُمَسلٍَّح لِلَحرِب اأماَم اهلِل،  ال�
ُمْلكاً  ِجْلعاَد  اأْرَض  اأْعُطوُهْم  لَُكْم،  أْرُض  ال� َوَخَضَعِت 
لَُهْم. 30لَِكْن اإْن لَْم َيعُبِر الُمختاُروَن لِلُمحاَرَبِة َمَعُكْم، 

َتُهْم َمَعُكْم ِفي اأْرِض َكنعاَن َفَقْط.« َفْلَينالوا ِحصَّ
ما  كُلَّ  »َسَنفَعُل  َوَراُأوَبْيَن:  َقِبيَلتا جاَد  31َفاأجاَبْت 

الُمختاُروَن  32َفَسَيعُبُر  ُخّداَمَك.  نَحُن  اهلُل،  لَنا  َيُقولُُه 
َولَِكنَّ  َكْنعاَن،  اأْرِض  اإلَى  اهلِل  اأماَم  ِمنّا  الُمَتَسلُِّحوَن 
ِمْن  رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  ِفي  َسَتُكوُن  أْرِض  ال� ِمَن  َتنا  ِحصَّ

». ُأرُدنِّ نَهِر ال�
َمِلِك  ِسيُحوَن  الَمِلِك  َممَلَكَة  ُموَسى  33َفاأعَطى 

بِما  باشاَن،  َمِلِك  ُعوَج،  الَمِلِك  َوَممَلَكَة  أُموِريِّيَن،  ال�
أْرَض َوالُمُدَن، لَِقِبيَلِة جاَد َوَقبيَلِة َراُأوَبْيَن َونِصِف  ِفيها ال�
ى ْبِن ُيوُسَف. 34ِحيَنِئٍذ، اأعاَدْت َقِبيَلُة جاَد  َقِبيَلِة َمَنسَّ
ُشوفاَن  35َوَعْطُروَت  َوَعُروِعيَر  َوَعطاُروَت  ِديُبوَن  بِناَء 
َكُمُدٍن  هاراَن  َوَبيَت  نِْمَرَة  36َوَبيَت  َوُيْجَبَهَة  َوَيعِزيَر 

َنٍة، َكما َبُنوا َحظائَِر لُِقطعانِِهْم. ُمَحصَّ
َواألِعالََة  َحْشُبوَن  بِناَء  َراُأوَبْيَن  َقِبيَلُة  37َواأعاَدْت 

َوِقْرَيتايَِم 38َونَُبَو َوَبعَل َمُعوَن َوِسيَمَة. َوَقْد َغيَُّروا اْسَميِّ 
َمِديَنَتي نَُبَو َوَبعَل َمُعوَن، َبيَنما َدُعوا الُمُدَن الَِّتي اأعاُدوا 

بِناَءها بِاأسمائِها ال�أصِليَِّة.
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ِجْلعاَد  اإلَى  ى  َمَنسَّ ْبِن  ماِكيَر  َعِشيَرُة  39َوَذَهَبْت 

ِفي  كانُوا  الَِّذيَن  أُموِريِّيَن  ال� كُلَّ  َوَطَرُدوا  َواأَخُذوها، 
ْبِن  ماِكيَر  لَِعِشيَرِة  ِجْلعاَد  ُموَسى  40َفاأعَطى  ِجْلعاَد. 
41َواسَتولَْت  ِفيها.  ماِكيَر  َعِشيَرُة  َفَسَكَنْت  ى،  َمَنسَّ
وها  ِغيَرِة، َوَسمُّ ى َعَلى الُقَرى الصَّ َعِشيَرُة يائِيَر بِِن َمَنسَّ
قَُرى يائِيَر. 42َوَذَهَبْت َعِشيَرُة نُوَبَح َواأَخَذْت َقناَة َوالُقَرى 

ِهْم. الَقِريَبَة ِمنها، َوَدُعوها بِاْسِم نُوَبَح َجدِّ

ِرحَلُة َبني إْسراِئيَل ِمْن ِمصر

َهِذِه ِهَي َمراِحُل ِرحَلِة َبني اإْسرائِيَل الَِّذيَن 33 
َمجُموعاٍت  ِفي  ِمصَر  اأْرِض  ِمْن  َخَرُجوا 
ُموَسى  2َوَكَتَب  َوهاُروَن.  ُموَسى  ِقياَدِة  َتحَت  َوِفَرٍق 
أماِكِن الَِّتي َبَداُأوا ِمنها َرَحلاتِِهْم بَِحَسِب اأمِر  اأْسماَء ال�

أماِكُن الَِّتي اأَتوها َواْرَتَحلُوا ِمنها: اهلِل. َوَهِذِه ِهَي ال�

ِمَن  َعَشَر  الخاِمَس  الَيوِم  ِفي  َرَعْمِسيَس  3َتَركُوا 

اإْسرائِيَل  َبنو  َخَرَج  الِفصِح، أ  َغِد  ِفي  ِل.  أوَّ ال� هِر  الشَّ
بَِشجاَعٍة اأماَم كُلِّ الِمصِريِّيَن. 4كاَن الِمصِريُّوَن َيدِفُنوَن 
اأْبكاَرُهُم الَِّذيَن َقَتَلُهْم اهلُل. َوكاَن اهلُل َقْد اأعَلَن َديُنونََتُه 

َعَلى اآلَِهِة الِمصِريِّيَن َوَعِمَل ِفيها َعجائَِب.
ِفي  َوَخيَُّموا  َرَعْمِسيَس  اإْسرائِيَل  َبنو  5َفَتَرَك 

ُسكُّوَت.
6َوَتَركُوا ُسكُّوَت َوَخيَُّموا ِفي اإيثاَم الواِقَعِة ِفي َطَرِف 

ْحراِء. الصَّ
7َوَتَركُوا اإيثاَم َواتََّجُهوا نَحَو َفِم الِحيُروِث الواِقِع اإلَى 

وَن، َفَخيَُّموا بُِقرِب َمْجَدَل. رِق ِمْن َبعِل َصفُّ الشَّ
ال�أحَمِر  الَبحِر  َعبَر  َوساُروا  الِحيُروِث  َفَم  8َوَتَركُوا 

يَِّة اإيثاَم،  ِة َثلاَثِة اأيّاٍم ِفي َبرِّ ْحراِء. َوساَفُروا لُِمدَّ اإلَى الصَّ
َة. َوَخيَُّموا ِفي مارَّ

اإيِليَم، كاَن  اإيِليَم. َوِفي  اإلَى  َة َوَذَهُبوا  9َوَتَركُوا مارَّ

ُهناَك اثنا َعَشَر نَبَع ماٍء َوَسبُعوَن نَخَلًة، َفَخيَُّموا ُهناَك.
10َوَتَركُوا اإيِليَم َوَخيَُّموا بُِقرِب الَبحِر ال�أحَمِر.

اإسرائيل  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  اأي  فصح.  أ 3:33 
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يَِّة ِصيَن. 11َوَتَركُوا الَبحَر ال�أحَمَر َوَخيَُّموا ِفي َبرِّ

يََّة ِصيَن َوَخيَُّموا ِفي ُدْفَقَة. 12َوَتَركُوا َبرِّ

13َوَتَركُوا ُدْفَقَة َوَخيَُّموا ِفي األُوَش.

َيُكْن  َولَْم  َرِفيِديَم،  ِفي  َوَخيَُّموا  األُوَش  14َوَتَركُوا 

عِب لَِيشَرُبوا. ُهناَك ماٌء لِلشَّ
يَِّة ِسيناَء. 15َوَتَركُوا َرِفيِديَم َوَخيَُّموا ِفي َبرِّ

يََّة ِسيناَء َوَخيَُّموا ِفي َقْبُروَت َهتَّاأَوَة. 16َوَتَركُوا َبرِّ

17َوَتَركُوا َقْبُروَت َهتَّاأَوَة َوَخيَُّموا ِفي َحَضيُروَت.

18َوَتَركُوا َحَضيُروَت َوَخيَُّموا ِفي ِرْثَمَة.

وَن فاَرَص. 19َوَتَركُوا ِرْثَمَة َوَخيَُّموا ِفي ِرمُّ

وَن فاَرَص َوَخيَُّموا ِفي لِْبَنَة. 20َوَتَركُوا ِرمُّ

َة. 21َوَتَركُوا لِْبَنَة َوَخيَُّموا ِفي ِرسَّ

َة َوَخيَُّموا ِفي قَُهيلاَتَة. 22َوَتَركُوا ِرسَّ

23َوَتَركُوا قَُهيلاَتَة َوَخيَُّموا ِفي َجَبِل شاَفَر.

24َوَتَركُوا َجَبَل شاَفَر َوَخيَُّموا ِفي َحراَدَة.

25َوَتَركُوا َحراَدَة َوَخيَُّموا ِفي َمْقَهيلُوَت.

26َوَتَركُوا َمْقَهيلُوَت َوَخيَُّموا ِفي تاَحَت.

27َوَتَركُوا تاَحَت َوَخيَُّموا ِفي تاَرَح.

28َوَتَركُوا تاَرَح َوَخيَُّموا ِفي ِمْثَقَة.

29َوَتَركُوا ِمْثَقَة َوَخيَُّموا ِفي َحْشُمونََة.

30َوَتَركُوا َحْشُمونََة َوَخيَُّموا ِفي ُمِسيُروَت.

31َوَتَركُوا ُمِسيُروَت َوَخيَُّموا ِفي َبِني َيْعقاَن.

32َوَتَركُوا َبِني َيْعقاَن َوَخيَُّموا ِفي ُحوِر الَجْدجاِد.

33َوَتَركُوا ُحوَر الَجْدجاِد َوَخيَُّموا ِفي ُيْطباَت.

34َوَتَركُوا ُيطباَت َوَخيَُّموا ِفي َعْبُرونََة.

35َوَتَركُوا َعْبُرونََة َوَخيَُّموا ِفي ِعْصُيوِن جابَِر.

يَِّة  36َوَتَركُوا ِعْصُيوَن جابَِر َوَخيَُّموا ِفي قاَدَش ِفي َبرِّ

ِصيَن.
الواِقِع  الَجَبِل  ُهوَر،  ِفي  َوَخيَُّموا  قاَدَش  37َوَتَركُوا 

َعَلى ُحُدوِد اأْرِض اأُدوَم. 38َوَصِعَد هاُروُن الكاِهُن اإلَى 
ِل  أوَّ َجَبِل ُهوَر بَِحَسِب اأمِر اهلِل، َوماَت َعَليِه ِفي الَيوِم ال�
َبني  لُِخُروِج  أرَبِعيَن  ال� َنِة  السَّ ِفي  الخاِمِس  هِر  الشَّ ِمَن 

اإْسرائِيَل ِمْن ِمصَر.
َوَثلاثاً  ِمَئًة  الُعْمِر  ِمَن  َبَلَغ  َقْد  هاُروُن  39َوكاَن 

َوِعْشِريَن َسَنًة ِحيَن ماَت َعَلى َجَبِل ُهوَر.
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، الَِّذي كاَن َيسُكُن  40َوَسِمَع َمِلُك َعراَد الَكنعانِيَّ

ِفي النََّقِب، أ اأنَّ َبِني اإْسرائِيَل اآٍت نَحَو بِلاِدِه، 41َفَتَرَك 
َبُنو اإْسرائِيَل َجَبَل ُهوَر َوَخيَُّموا ِفي َصْلُمونََة.
42َوَتَركُوا َصْلُمونََة َوَخيَُّموا ِفي فُونُوَن.

43َوَتَركُوا فُونُوَن َوَخيَُّموا ِفي اُأوُبوَت.

َعَلى  َعباِريَم،  َعيِِّي  ِفي  َوَخيَُّموا  اُأوُبوَت  44َوَتَركُوا 

ُحُدوِد ُمواآَب.
45َوَتَركُوا َعيَِّي َعباِريَم َوَخيَُّموا ِفي ِديُبوَن جاَد.

َعْلُموَن  ِفي  َوَخيَُّموا  جاَد  ِديُبوَن  46َوَتَركُوا 

ِدبلاتايَِم.
47َوَتَركُوا َعْلُموَن ِدبلاتايَِم َوَخيَُّموا ِفي ِجباِل َعبارِيَم 

قُْرَب نُِبو.
ِفي  َوَخيَُّموا  َعباِريَم  ِجباَل  اإْسرائِيَل  َبنو  48َوَتَرَك 

رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  ِفي  ُأرُدنِّ  ال� نَهِر  بِجانِِب  ُمواآَب  ُسُهوِل 
ُأرُدنِّ ِفي  ُمقابَِل َمِديَنِة اأِريحا. 49َوَخيَُّموا بِِجواِر نَهِر ال�

ُسُهوِل ُمواآَب ِفي َبيِت َيِشيُموَت اإلَى اآَبَل ِشطِّيَم.
نَهِر  بُِقرِب  ُمواآَب  50َوَكلََّم اهلُل ُموَسى ِفي ُسُهوِل 

رِق ِمْن اأِريحا، َفقاَل لَُه: 51»قُْل لَِبني  ، اإلَى الشَّ ُأرُدنِّ ال�
َكنعاَن،  اأْرِض  اإلَى  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َتعُبُروَن  ِحيَن  اإْسرائِيَل: 
أْرِض.  ال� تِْلَك  ِفي  َيسُكُنوَن  الَِّذيَن  َجِميَع  52اْطُرُدوا 

الَمسُبوَكِة،  َواأوثانِِهِم  الَمنُحوَتِة  َتماثِيِلِهِم  كُلَّ  َحطُِّموا 
أْرَض  َواهِدُموا اأماِكَن ِعباَدتِِهْم. 53ِحيَنِئٍذ، َتمَتِلُكوَن ال�

أْرَض لَُكْم. ِّي اأعَطيُت َهِذِه ال� أن َوَتسُكُنوَن ِفيها، ل�
بَِحَسِب  الُقَرِع  لقاِء  بِاإ َبيَنُكْم  أْرَض  ال� ُموا  54»َقسِّ

َة الَقِبيَلِة الَكِبيَرِة َكِبيَرًة،  َقبائِِلُكْم َوَعشائِِركُْم. اجَعلُوا ِحصَّ
ِغيَرِة َصِغيَرًة. َوَحيثُما َوَقَعِت الُقرَعُة  َة الَقِبيَلِة الصَّ َوِحصَّ
أْرَض َتُكوُن لِِتلَك الَقِبيَلِة.  َعَلى اأيَِّة َعِشيَرٍة، َفاإنَّ تِلَك ال�

أْرِض بَِحَسِب َقبائِِلُكْم. َفَتنالُوَن ِحَصَصُكْم ِمَن ال�
تِْلَك  ِفي  الّساِكِنيَن  النّاَس  َتطُرُدوا  لَْم  55»َواإْن 

ِفي  َكالَمخاِرِز  َسَيُكونُوَن  ِمنُهْم  الباِقيَن  نَّ  َفاإ أْرِض،  ال�
ُبوَن  َسُيَسبِّ اإْذ  َجوانِِبُكْم،  ِفي  َوكال�أشواِك  ُعُيونُِكْم، 
الَِّتي َسَتْسُكُنونَها. 56ِحيَنِئٍذ،  أْرِض  لَُكْم ِفي ال� يَق  الضِّ

َساأعَمُل بُِكْم َكما َخطَّْطُت لِلَعَمِل بِِهْم.«

أ 40:33 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ُحُدوُد أْرِض َكْنعان

أْمَر 34  َوَكلََّم اهلُل ُموَسى َفقاَل: 2»اأبِلْغ َهذا ال�
َكنعاَن  اأْرَض  َسَتدُخلُوَن  اإْسرائِيَل:  لَِبني 
لَُكْم. َوَهِذِه اأْرُض َكنعاَن بَِحَسِب  الَِّتي َسَتُكوُن ُمْلكاً 
ِصيَن  يَِّة  َبرِّ ِفي  َسَتُكوُن  الَجُنوبِيَُّة  3الِجَهُة  ُحُدوِدها: 
ِمَن  رِق  َسَتبَداُأ ِفي الشَّ الَجُنوبِيَُّة  اأُدوَم. ُحُدوُدكُُم  قُْرَب 
الطََّرِف الَجُنوبِيِّ اإلَى َبْحِر الِملِح. ب 4ثُمَّ َتُمرُّ ُحُدوُدكُْم 
ثُمَّ  يَِّة ِصيَن،  َبرِّ َعْبَر  ثُمَّ  َعْقِربِّيَم  َمَمرِّ  ِمْن  الَجُنوِب  اإلَى 
َتِصُل اإلَى قاَدَش َبْرنِيَع، ثُمَّ َتسَتِمرُّ اإلَى َحَصَر اأّداَر، ثُمَّ 
َتِصُل اإلَى َعْصُموَن. 5َوِمْن َعْصُموَن َسَتتَِّجُه نَحَو نَْهِر 
ِمصَر ج َحتَّى َتِصَل اإلَى الَبحِر. د 6َواأّما ُحُدوُدكُُم الَغربِيَُّة 
َتُكوُن  ُهناَك  َوساِحَلُه.  الَكِبيِر  الَبحِر  شاِطَئ  َفَسَتُكوُن 
مالِيَُّة: ِمَن  الُحُدوُد الَغربِيَُّة. 7َوَهِذِه ِهَي ُحُدوُدكُُم الشَّ
ُهوَر  َجَبِل  8َوِمْن  ُهوَر.  َجَبِل  اإلَى  َخطّاً  َتتَبُعوَن  الَبحِر 
الُحُدوُد  َتَتِصلُّ  ثُمَّ  َحماَة،  لِيُبو  اإلَى  الَخطَّ  ُدوَن  تَُحدِّ
مالِيَُّة اإلَى ِزْفُروَن،  بَِمديَنِة َصَدَد. 9َوَتسَتِمرُّ الُحُدوُد الشَّ
ُحُدوُدكُُم  10اأّما  ِعيناَن.  َحَصِر  اإلَى  نِهاَيُتها  َوَتُكوُن 
رِقيَُّة َفَتْبداُأ ِمْن َحَصِر ِعيناَن َوَتمتّدُّ اإلَى َشفاَم. 11َوِمْن  الشَّ
َوَتسَتِمرُّ  َعيٍن.  ِمْن  رِق  الشَّ اإلَى  الواِقَعِة  ِربَلَة  اإلَى  َشفاَم 
الُحُدوُد َمَع التِّلاِل الواِقَعِة َشرَق َبحِر الَجِليِل. ه 12ثُمَّ 
ِهَي  َهِذِه  الِمْلِح.  َبْحِر  َوَحتَّى  ُأرُدنِّ  ال� نَهِر  اْمِتداِد  َمَع 

ُحُدوُد اأْرِضُكْم ِمْن كُلِّ الِجهاِت.«
اإْسرائِيَل: »َهِذِه  أمَر لَِبني  13َفاأعَطى ُموَسى َهذا ال�

لقاِء الُقَرِع.  ُمونَها ِفيما َبيَنُكْم بِاإ أْرُض الَِّتي َسُتَقسِّ ِهَي ال�
َونِْصِف  َقبائَِل  لِلتِّْسِع  أْرُض  ال� َهِذِه  تُعَطى  بِاأْن  اأَمَر اهلُل 
ى  أنَّ َقِبيَلَتيِّ َراُأوَبْيَن َوجاَد َونِصَف َقِبيَلِة َمَنسَّ الَقِبيَلِة، 14ل�
َعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب  أْرِض  ال� ِمَن  َتُهْم  ِحصَّ اأَخُذوا  َقْد 
اإلَى  ِحَصَصُهْم  الَقِبيَلِة  َونِصُف  الَقِبيَلتاِن  نالَِت  15َفَقْد 

رِق ِمْن اأِريحا.« ، اإلَى الشَّ ُأرُدنِّ رِق ِمْن نَهِر ال� الشَّ
ُجلاِن  الرَّ 17»َهذاِن  لُِموَسى:  اهلُل  قاَل  16ثُمَّ 

ْبُن  َوَيُشوُع  الكاِهُن  األِيعازاُر  َبيَنُكْم:  أْرَض  ال� َيقِسماِن 

ب 3:34 َبحُر الِملح. البحُر المّيت. )اأيضاً في العدد 12(

ج 5:34 نهر مصر. واِدي العريش.

أبيض المتوسط. د 5:34 البحر. البحر ال�

ه 11:34 بحر الجليل. حرفياً »بحر ِكنّاَرة.«
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نُوَن. 18َوُيساِعُدُهْم قائٌِد ِمْن كُلِّ َعِشيَرٍة ل�أجِل َتقِسيِم 
أْرِض. 19َوَهِذِه ِهَي اأْسماُء َهؤل�ِء القاَدِة: ال�

   ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذا كالُِب ْبُن َيُفنََّة.
يُهوَد. 20  َوِمْن َقِبيَلِة ِشْمُعوَن َشُموئِيُل ْبُن َعمِّ  

21  َوِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن األِيداُد ْبُن ِكسلُوَن.  
ي ْبُن ُيجِلي. ئِيُس ُبقِّ 22  َوِمْن َقِبيَلِة داَن الرَّ  

ئِيُس  ى الرَّ 23  َوِمْن نَسِل ُيوُسَف: ِمْن َقِبيَلِة َمَنسَّ  
َحنِّيِئيُل ْبُن اإيُفوَد.

ئِيُس َقُموئِيُل ْبُن ِشفطاَن. 24  َوِمْن َقِبيَلِة اأْفرايَِم الرَّ  
ئِيُس األِيصافاُن ْبُن  25  َوِمْن َقِبيَلِة َزُبولُوَن الرَّ  

َفْزناَخ.
ئِيُس َفْلِطيِئيُل ْبُن َعّزاَن. 26  َوِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر الرَّ  
ئِيُس اأِخيُهوُد ْبُن َشلُوِمي. 27  َوِمْن َقِبيَلِة اأِشيَر الرَّ  

ئِيُس َفَدْهِئيُل ْبُن  28  َوِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي الرَّ  
يُهوَد.« َعمِّ

29َهُؤل�ِء ُهُم الرِّجاُل الَِّذيَن اأَمَرُهُم اهلُل بِاأْن َيْقَتِسُموا 

اأْرَض َكنعاَن ِفيما َبيَن َبني اإْسرائِيَل.

ُمُدُن الاّلِويِّين

ُمواآَب 35  ُسُهوِل  ِفي  ُموَسى  اإلَى  اهلُل  َوَتَكلََّم 
رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  ِفي   ، ُأرُدنِّ ال� نَهِر  بُِقرِب 
ُصوا  ُمقابَِل اأِريحا َفقاَل: 2»اأوِص َبني اإْسرائِيَل بِاأْن ُيَخصِّ
أْرِض الَِّتي اأَخُذوها،  لِّلاِويِّيَن ُمُدناً لَِيسُكُنوا ِفيها ِمَن ال�
لَُهْم  الُمُدُن  َهِذِه  3َسَتُكوُن  ُمُدنِِهْم.  َحوَل  َوَمراِعَي 
َكِن، َوالَمراِعي لِماِشَيِتِهْم َوَجِميِع الَحيواناِت الَِّتي  لِلسَّ
الَمِديَنِة  الّلاِويِّيَن ِمْن ُسوِر  َمراِعي  َيمِلُكونَها. 4َسَتمَتدُّ 
الِجهاِت. 5ِقيُسوا خاِرَج  ِمْن كُلِّ  األِْف ِذراعٍ أ  َمساَفَة 
الَمِديَنِة األِفي ِذراٍع ِمْن كُلِّ ِجَهٍة: األِفي ِذراٍع ِمَن الِجَهِة 
رِقيَِّة، َواألِفي ِذراٍع ِمَن الِجَهِة الَجُنوبِيَِّة، األِفي ِذراٍع  الشَّ

َواأرَبعيَن سنِتمتراً  اأرَبعًة  الُطوِل تعادُل  أ 4:35 ذراع. ِوحدٌة لقياِس 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  القياَس  اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع القصيرِة. بالذِّ

مالِيَِّة.  ِمَن الِجَهِة الَغربِيَِّة، َواألِفي ِذراٍع ِمَن الِجَهِة الشَّ
المساحاُت  َهِذِه  َوَتُكوُن  الَوَسِط،  ِفي  الَمِديَنُة  َفَتُكوُن 

ضاِفّيُة ِمراِعَي لُِمُدِن الّلاِويِّيَن. ال�إ
لِّلاِويِّيَن،  َسُتعُطونَها  الَِّتي  الُمُدِن  ِضمِن  6»َوِمْن 

َسَتُكوُن ُهناَك ِستُّ ُمُدٍن لِلُُّجوِء، َيهُرَب اإلَيها كُلُّ َمْن 
ضاَفِة اإلَى َهِذِه الُمُدِن  َيقُتُل َشخصاً اآَخَر بَِغيِر َقصٍد. َوبِال�إ
اُأْخَرى.  َمِديَنًة  َواأرَبِعيَن  اثَنَتْيِن  الّلاِويِّيَن  اأعُطوا   ، تِّ السِّ
7َفَسَيُكوُن َمْجُموُع الُمُدِن الَِّتي ياأُخُذونَها َثماٍن َواأرَبِعيَن 

َمِديَنًة َمَع َمراِعيها. 8ُخُذوا لِّلاِويِّيَن ِمْن اأْرِض َقبائِِل َبني 
اإْسرائِيَل َعَدداً ِمَن الُمُدِن َيَتناَسُب َمَع َحجِم كُلِّ َقِبيَلٍة. 
َفُتْعِطي كُلَّ َقِبيَلٍة ِمْن ُمُدنِها لِّلاِويِّيَن، بَِحَسِب َمساَحِة 

أْرِض.« ِتها ِمَن ال� ِحصَّ

جوء ُمُدُن اللُّ
ِحيَن  اإْسرائِيَل:  لَِبني  10»قُْل  لُِموَسى:  اهلُل  9َوقاَل 

ُأرُدنِّ اإلَى اأْرِض َكنعاَن، 11اْختاُروا ُمُدناً  َتعُبُروَن نَهَر ال�
َقصٍد،  بَِغيِر  َشْخصاً  َيقُتُل  َفَمْن  لِلُُجوِء.  ُمُدناً  لَِتُكوَن 
12َفَسَتُكوُن  الُمُدِن.  َهِذِه  اإحَدى  اإلَى  الُهُروُب  ُيمِكُنُه 
ُيريُد  الَِّذي  الَقِتيِل  َقِريِب  ِمْن  الَقاتُِل  اإلَيها  َيلجاُأ  ُمُدناً 
ال�أخُذ بِالثَّاأِر. َوَهَكذا ل� ُيقَتُل القاتُِل اإلَى اأْن َيِقَف اأماَم 
عِب لِلُمحاَكَمِة. 13َفالُمُدُن الَِّتي َتْختاُرونَها َسَتُكوُن  الشَّ
نَهِر  َشرَق  ُمُدٍن  َثلاَث  14اْختاُروا  لَُكْم.  لُُجوٍء  ُمُدَن 
ُمُدَن  لَِتُكوَن  َكْنعاَن،  اأْرِض  ِفي  ُمُدٍن  َوَثلاَث   ، ُأرُدنِّ ال�
تُّ لِلُُجوِء َبني اإْسرائِيَل  لُُجوٍء. 15َتُكوُن َهِذِه الُمُدُن السِّ
بَِغيِر  َوالُغَرباِء الّساِكِنيَن َبيَنُهْم. َفُكلُّ َمْن َيقُتُل َشخصاً 

َقْصٍد، َيْهُرُب اإلَيها.
ِمْن  بِاأداٍة  اآَخَر  َشخصاً  َشخٌص  َضَرَب  ْن  16»َفاإ

َقتلُُه.  َوَيْنَبِغي  قاتِلاً  ُيعَتَبُر  الّضاِرَب  َفاإنَّ  َحِديٍد َفماَت، 
17َواإْن َضَرَبُه بَِحَجٍر بَِيِدِه ِمّما َسبََّب َموَتُه، َفاإنَّ الّضاِرَب 

ُيعَتَبُر قاتِلاً َوَيْنَبِغي َقتلُُه. 18َواإْن َضَرَبُه بِاأداٍة َخَشِبيٍَّة بَِيِدِه 
ِمّما َسبََّب َموَتُه، َفاإنَّ الّضاِرَب ُيعَتَبُر قاتِلاً َوَيْنَبِغي َقتلُُه. 
مِ ب ُهَو َيْقُتُل القاتَِل. ِعْنَدما َيْلَتِقياِن،  19الَّذي َيثاأُر لِلدَّ

ْعداِم. ُذ ُحْكَم ال�إ ِم ُيَنفِّ َفالَّذي َيثاأُر لِلدَّ

م. الّرجُل ال�أكثُر ِصَلًة بالَقتيِل ِفي عائَِلِته.  ذي َيثأُر ِللدَّ ب 19:35 الَّ

)اأيضاً في َبقيَِّة َهذا الفصل(
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األَقى  اأْو  لَُه،  كُْرِهِه  بَِسِبِب  َدَفَعُه  اإْن  20»َوَكَذلَِك 

بِيِدِه  َضَرَبُه  اإْن  21اأْو  َفماَت،  َقْصٍد  َعْن  َعَليِه  َشيئاً 
َُّه  أن ل� َقتلُُه  َيْنَبِغي  َفِحيَنِئٍذ،  َفماَت،  لَُه،  كُْرِهِه  بَِسِبِب 
ِعْنَدما  القاتَِل  َيْقُتُل  ُهَو  َفَقْط،  ِم  لِلدَّ َيثاأُر  َوالَّذي  قاتٌِل. 

َيْلَتِقياِن.
22»َولَِكْن اإْن َدَفَعُه بَِغيِر َقصٍد َوِمْن ُدوِن كُْرٍه، اأْو 

بَِغيِر  َحَجراً  اأسَقَط  23اأْو  َقْصٍد،  بَِغيِر  َعَليِه  َشيئاً  األَقى 
َقصٍد، َفَسَقَط َعَليِه َفماَت، َولَيَس َبيَنُهما َعداَوٌة، َولَْم 
عُب َبيَن القاتِِل َوالَّذي  َيقَصِد ال�أَذى، 24َسَيُحُكُم الشَّ
َيثاأُر لَِدِم الَقِتيِل بَِحَسِب َهِذِه الَقواِعِد. 25َوَيُكوُن َعَلى 
عِب اأْن َيحِمَي القاتَِل ِمْن َقريِب الَقِتيِل الَّذي َيثاأُر  الشَّ
اإلَيها.  َهَرَب  الَِّتي  اللُُّجوِء  َمِديَنِة  اإلَى  َفُيعيُدونَُه  لَِدِمِه. 
َفَيسُكُن ُهناَك اإلَى اأْن َيُموَت َرئِيُس الَكَهنِة الَِّذي ُمِسَح 

ِس. يِت الُمَقدَّ بِالزَّ
26»لَِكْن اإْن َتَرَك القاتُِل ُحُدوَد َمِديَنِة اللُُّجوِء الَِّتي 

َمِديَنِة  ِم خاِرَج  لِلدَّ َيثاأُر  الَّذي  27َوَوَجَدُه  اإلَيها،  َهَرَب 
ِم اأْن َيقُتَل القاتَِل. َول�  اللُُّجوِء، َفُيْمِكُن لِلَّذي َيثاأُر لِلدَّ
اأْن  القاتِِل  َعَلى  أْن  28ل� قتٍل.  بِِجِريَمِة  ُمذنِباً  ُيْحَسُب 
َيبَقى ِفي َمِديَنِة اللُُّجوِء اإلَى َموِت َرئِيِس الَكَهَنِة. َوَبْعَد 
َموِت َرئِيِس الَكَهَنِة ُيمِكُن لِلقاتِِل اأْن َيُعوَد اإلَى اأْرِضِه. 
َفصاِعداً،  آَن  ال� ِمَن  لَُكْم  ِريَعِة  الشَّ اأحكاُم  ِهَي  29َهِذِه 

َحيثُما َكنُتْم َتقيُموَن.
بَِشهاَدِة  ُيقَتُل  نَُّه  َفاإ َشخصاً،  اأَحُدُهْم  َقَتَل  30»اإْن 

شاِهٍد  بَِشهاَدِة  اأَحٍد  َقتُل  َيُجوُز  ل�  لَِكْن  ُشُهوٍد. 
واِحٍد.

31»ل� َتقَبلُوا ِفْدَيًة َعْن َحياِة القاتِِل الَمحُكوِم َعَليِه 

َُّه َينَبِغي اأْن ُيقَتَل. أن بِالَمْوِت، ل�
خِص الَِّذي َهَرَب اإلَى  32»ل� َتقَبلُوا ِفْديًة ِمَن الشَّ

َحيثُما  أْرِض  ال� ِفي  َوَيْسُكَن  َيُعوَد  لَِكي  لُُجوٍء  َمِديَنِة 
َيشاُء. َبْل َيبَقى ُهناَك اإلَى َموِت َرئِيِس الَكَهَنِة. 33َفلا 
أْرَض الَِّتي َتعيُشوَن َعَليها، َفلا ِفدَيَة لَِتْحريِر  تُفِسُدوا ال�
َموُت  اإلّ�  ِفيها،  الُمرَتَكَبِة  الَقتِل  َجِريَمِة  ِمْن  أْرِض  ال�
أْرَض الَِّتي تُقيُموَن ِفيها، َوالَِّتي  ُسوا ال� القاتِِل. 34َفلا تَُنجِّ
اِكُن َوَسَط  اأنا اأيضاً اأسُكْن ِفي َوَسِطها. اإنِّي اأنا اهلُل السَّ

َبني اإْسرائِيَل.«

حّصُة بناِت صُلفحاد

ماِكيَر 36  ْبِن  ِجْلعاَد  َعِشيَرِة  ُرَؤساُء  َم  َفَتَقدَّ
ُيوُسَف،  نَسِل  اإحَدى َعشائِِر  ى،  َمَنسَّ ْبِن 
اإْسرائِيَل،  َبني  َقبائِِل  َوُرَؤساِء  ُموَسى  اأماَم  َوَتَكلَُّموا 
أْرَض لَِبني  َم ال� 2َفقالُوا: »اأَمَرَك اهلُل يا َسيَِّدي بِاأْن تَُقسِّ

َة اأِخينا  اإْسرائِيَل بِالُقرَعِة. َوَقْد اأَمَرَك اهلُل بِاأْن تُعِطي ِحصَّ
اإحَدى  ِمْن  ِرجاٍل  ِمْن  جَن  َتَزوَّ ْن  3َفاإ لَِبناتِِه.  َصلُْفحاَد 
أْرِض  ال� ِمَن  َتُهنَّ  ِحصَّ نَّ  َفاإ ال�ُأخَرى،  اإْسرائِيَل  َقبائِِل 
ِة  ِة اآبائِنا َوَعِشيَرتِنا َوتُضاُف اإلَى ِحصَّ َسُتؤَخُذ ِمْن ِحصَّ
ِفي  نَقٌص  َسَيحُدُث  َوبَِهذا  ِمْنها.  ْجَن  َتَزوَّ الَِّتي  الَقِبيَلِة 
ِتنا الَِّتي َحَصْلنا َعَليها بِالُقرَعِة. 4َفِحيَن َتاأتِي َسَنُة  ِحصَّ
ِة  ِتِهنَّ اإلَى ِحصَّ الُيوبِيِل لَِبني اإْسرائِيَل، َسَيِتمُّ اإضاَفُة ِحصَّ
ِة  ُتُهنَّ ِمْن ِحصَّ جَن ِمْنها، َوَسُتْؤَخُذ ِحصَّ الَقِبيَلِة الَِّتي َتَزوَّ

َعِشيَرِة اآبائِنا.«
بَِحَسِب  اإْسرائِيَل  لَِبني  أمَر  ال� َهذا  ُموَسى  5َفاأعَطى 

ما قالَُه اهلُل لَُه: »ما َتُقولُُه َعِشيَرُة نَسِل ُيوُسَف َصحيٌح 
َوَحقٌّ. 6َولِذا َفَهذا ما َياأُْمُر اهلُل بِِه بَِشاأِن َبناِت َصلُْفحاَد: 
جَن  ْن ُيِرْدَن، لَِكْن َيْنَبِغي اأْن َيَتَزوَّ جَن ِممَّ َيمِكُنُهنَّ اأْن َيَتَزوَّ
ٍة  . 7َفلا ُيمِكُن نَقُل ِحصَّ ِمْن ِرجاٍل ِمْن َعِشيَرِة اأبِيِهنَّ
َبْل  اُأْخَرى،  اإلَى  َعِشيَرٍة  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  اأْرِض  ِفي 
ِة َعِشيَرِة  َينَبِغي َعَلى َبِني اإْسرائِيَل اأْن ُيحاِفُظوا َعَلى ِحصَّ
َتِرُث  اإْسرائِيَل  َبني  َقبائِِل  ِفي  بِنٍت  كُلِّ  8َعَلى  اآبائِِهْم. 
َج ِمْن َرُجٍل ِمْن َعِشيَرِة اأبِيها  أْرِض اأْن َتَتَزوَّ ًة ِمَن ال� ِحصَّ
أْرِض الَِّتي  َة ال� َكي َيِرَث كُلُّ واِحٍد ِمْن َبني اإْسرائِيَل ِحصَّ
َعِشيَرٍة  ِمْن  أْرِض  ال� ِمَن  ٍة  ِحصَّ نَقُل  َيُجوُز  9ل�  آبائِِه.  ل�
َُّه َعَلى كُلِّ َعِشيَرٍة ِفي َبني اإْسرائِيَل اأْن  أن اإلَى اُأْخَرى، ل�

أْرِض.« ِتها ِمَن ال� تُحاِفَظ َعَلى ِحصَّ
10َفَعِمَلْت َبناُت َصلُْفحاَد َحَسَب ما اأَمَر اهلُل ُموَسى 

َجْت َمحَلُة َوتِْرَصُة َوَحجَلُة َوِمْلَكُة َونُوَعُة،  بِِه. 11َفَتَزوَّ
ِمْن  جَن  12َفَتَزوَّ  . ُعُموَمِتِهنَّ اأبناِء  ِمْن  َصلُْفحاَد،  َبناُت 
ى بِن ُيوُسَف، َفَبِقَيْت ِحّصُتُهنَّ  ِرجاٍل ِمْن َعشائِِر َمَنسَّ

. أْرِض ِفي َعِشيَرِة اأبِيِهنَّ ِمَن ال�
13َهِذِه ِهَي الَوصايا َوالَقواِعُد الَِّتي اأَمَر اهلُل بِها َبني 

اإْسرائِيَل َعْن َطريِق ُموَسى ِفي ُسُهوِل ُمَواآَب قُْرَب نَهِر 
رِق ِمْن اأِريحا. ُأرُدنِّ اإلَى الشَّ ال�
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عب َحِديُث ُموَسى ِللشَّ

َبِني 1  ُموَسى  بِِه  َكلََّم  الَِّذي  الَكلاُم  ُهَو  َهذا 
ْحراِء،  الصَّ ِفي   ، ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  َشرِقيَّ  اإْسرائِيَل 
فاراَن  َصحراِء  َبيَن  ُسوٍف،  قُرَب  ُأرُدنِّ  ال� واِدي  ِفي 
2َوِهَي  َذَهٍب.  َوِذي  َوَحَضيُروَت  َول�باَن  تُوَفَل  َوُمُدِن 
َتْبُعُد َمسيَرَة اأَحَد َعَشَر َيوماً َعْبَر ِمْنَطَقِة َسِعيَر الَجَبِليَِّة، 

ِمْن َجَبِل ُحوِريَب اإلَى قاَدَش َبْرنِيَع.
ِفي  َعَشَر،  الحاِدي  هِر  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيوِم  3َفِفي 

أرَبِعيَن، َتَكلََّم ُموَسى اإلَى َبِني اإْسرائِيَل بَِحَسِب  َنِة ال� السَّ
اأْن  َبعَد  َهذا  4َحَدَث  لَُهْم.  َيُقوَل  بِاأْن  اهلُل  اأَمَرُه  ما 
ِفي  َحَكَم  الَِّذي  أُموِريِّيَن  ال� َمِلِك  ِسيُحوَن  ُموَسى  َهَزَم 
َحْشُبوَن، َوُعوَج َمِلِك باشاَن الَِّذي َحَكَم ِفي َعْشتاُروَث 

ِفي َمديَنِة اإْذَرِعي.
اأْرِض  ِفي   ، ُأرُدنِّ ال� نَهِر  َشْرِقيِّ  ِفي  ُموَسى  5َواْبَتَداأ 

ِريَعَة َفقاَل: ُمواآَب َيشَرُح َهِذِه الشَّ
َوقاَل:  ُحوِريَب  َجَبِل  ِفي  اإلَينا  إلَُهنا  6»َتَكلََّم 

›َكفاكُْم قُُعوٌد ِعنَد َهذا الَجَبِل! 7قُوُموا َوَتابُِعوا ِرحَلَتُكْم 
أُموِريِّيَن الَجَبِليَِّة، َوكُلِّ ِجيرانِِهْم ِفي ِمْنَطَقِة  اإلَى ِمْنَطَقِة ال�
الَغْربِيَِّة  هوِل  َوالسُّ الَجَبِليَِّة  َوالِمْنَطَقِة   ، ُأرُدنِّ ال� واِدي 
َوالنََّقِب َوساِحِل الَبْحِر، أ اأي اأْرِض الَكْنعانِيِّيَن َوِمْنَطَقِة 
َقْد  اإنِّي  8ها  الُفراِت.  نَْهِر  الَعِظيِم،  النَّهِر  اإلَى  لُْبناَن 
أْرَض  أْرَض اأماَمُكْم. اذَهُبوا َواْمَتِلُكوا ال� َوَضْعُت تِْلَك ال�
اإبراِهيَم  آبائُِكْم  ل� اأْعِطَيها  اأْن  اهلَل،  اأنا  اأقَسَمُت،  الَِّتي 

َواإْسحاَق َوَيْعُقوَب، َولَِنسِلِهْم ِمْن َبْعِدِهْم.‹

أبيض المتوسط. أ 7:1 البحر. البحر ال�

اخِتياُر القاَدة
9»قُْلُت لَُكْم ِفي َذلَِك الَوقِت: ›ل� اأسَتِطيُع َوحِدي 

الَيوَم  اأنُتُم  َفها  َكثََّركُْم،  10إلَُهكُْم  بِاُأُموِركُْم.  اأهَتمَّ  اأْن 
ماِء. 11َفْلُيضاِعْف إلَُه اآبائُِكْم َعَدَدكُْم  بَِكْثَرِة نُُجوِم السَّ
ٍة، َولُِيباِرْكُكْم َكما َوَعَدكُْم. 12َكيَف ُيمِكُنِني  األَف َمرَّ
َوَقضاياكُْم؟  َواأحمالَُكْم  اأْثقالَُكْم  اأحِمَل  اأْن  َوْحِدي 
ُحَكماَء  ِرجال�ً  َقبائِِلُكْم  ِمْن  َقِبيَلٍة  كُلِّ  ِمْن  13اختاُروا 

َنُهْم ُرَؤساَء لَُكْم.‹ ُأَعيِّ َوَذِوي َفْهٍم َوِخبَرٍة، ل�
14»َفُقْلُتْم: ›َهذا اأمٌر َجيٌِّد َينَبِغي َعَملُُه.‹

15»فاخَتْرُت ُرَؤساَء َقبائِِلُكْم، ِرجال�ً ُحَكماَء َوَذِوي 

َوقاَدَة  اُألُوٍف  قاَدَة  اأي  َعَليُكْم،  ُرَؤساَء  ْنُتُهْم  َوَعيَّ ِخْبَرٍة 
ِمئاٍت َوقاَدَة َخماِسيَن َوقاَدَة َعَشراٍت، َوُرؤساَء بَِحَسِب 

كُلِّ َقبائِِلُكْم.
َوقُْلُت  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي  قُضاَتُكْم  16»َواأوَصيُت 

اإْخَوتُِكْم،  َبيَن  الَِّتي  الُخُصوماِت  اإلَى  اسَتِمُعوا  لَُهْم: 
َواْحُكُموا بِالَحقِّ َوالَعدِل َبيَن اإنْساٍن َواآَخَر، ُمواِطناً كاَن 
َبيَنُكْم. 17ل� َتنحاُزوا ِفي الَقضاِء، َبِل  ُمقيماً  اأْم َغريباً 
غيِر َوالَعِظيِم َعَلى َحدٍّ َسواِء. ل� َتخافُوا  اْسَتِمُعوا اإلَى الصَّ
أنَّ الَقضاَء لَلَِّه. َوالَقِضيَُّة الَِّتي َتْصُعُب َعَليُكْم،  اأَحداً لِ�
اأْحِضُروها اإلَيَّ َواأنا اأْسَمُعها. 18َوَهَكذا اأَمرتُُكْم ِفي َذلَِك 

الَوقِت، بُِكلِّ ما َينَبغي اأْن َتْعَملُوُه.

اسِتكشاُف األْرض
حراِء  19»َوانَطَلْقنا ِمْن َجَبِل ُحورِيَب، َوِسْرنا َعْبَر الصَّ

بِلاِد  اإلَى  الطَِّريِق  ِفي  َراأيُتُموها  الَِّتي  الرَّهيَبِة  الُكْبَرى 
أُموِريَّيَن الَجَبِليَِّة، َكما اأَمَرنا إلَُهنا. َوَوَصْلنا اإلَى قاَدَش  ال�
أُموِريَّيَن  ال� بِلاِد  اإلَى  اأَتيُتْم  ›َقْد  لَُكْم:  20َفُقْلُت  َبْرنِيَع. 
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أْرُض الَِّذي  الَجَبِليَِّة الَِّتي اأعطاها إلَُهنا لَنا. 21ها ِهَي ال�
َوَضَعها إلُهكُْم اأماَمُكْم، فاْذَهُبوا َوامَتِلُكوها َكما َوَعَد 

اهلُل، اإلَُه اآبائُِكْم. ل� َتْرتاُعوا َول� َتخافُوا ِمْن َشْيٍء.‹

ِرجال�ً  ›لُِنرِسْل  َوقُلُتْم:  اإلَيَّ  َجِميُعُكْم  22»َفاأَتيُتْم 

َعِن  بَِخَبٍر  َيُعوُدوا  ثُمَّ  أْرَض،  ال� لَنا  لَِيسَتكِشُفوا  اأماَمنا 
الطَِّريِق الَِّتي َسَنسلُُكها، َوالُمُدِن الَِّتي َسَنْذَهُب اإلَيها.‹ 
َعَشَر  اثَني  ِمنُكُم  َواْخَتْرُت  َذلَِك،  23َفاْسَتْحَسْنُت 

اإلَى  َوَصِعُدوا  24َفداُروا  َقِبيَلٍة.  كُلِّ  ِمْن  واِحداً  َرُجلاً، 
الِمْنَطَقِة الَجَبِليَِّة، َواأَتوا اإلَى واِدي اأْشُكوَل َواْسَتْكَشُفوُه. 
لَنا،  َواأحَضُروُه  أْرِض  ال� َثَمِر  َبعَض  بِاأيِديِهْم  25َواأَخُذوا 

أْرُض الَِّتي اأعطاها  أْرِض َوقالُوا: ›ال� َوعاُدوا بَِتقِريٍر َعِن ال�
لَنا إلَُهنا َجيَِّدٌة.‹

َبْل  أْرِض،  ال� اإلَى  هاَب  الذَّ تُِريُدوا  لَْم  26»لَِكنَُّكْم 

ِخياِمُكْم  ِفي  ْرتُْم  27َتَذمَّ إلَِهكُْم.  اأْمِر  َعَلى  ْدتُْم  َتَمرَّ
أنَّ اهلَل َيكَرُهنا، اأخَرَجنا ِمْن اأْرِض ِمْصَر لُِيِتيَح  َوقُْلُتْم: ›لِ�
لِلاأُموِريِّيَن فُْرَصًة لَِقتِلنا. 28اأيُّ َمِصيٍر َيْنَتِظُرنا ُهناَك؟ لََقْد 
عُب اأعَظُم  اأثاَر اإْخَوتُنا الَخوَف ِفي قُلُوبِنا اإْذ قالُوا: الشَّ
َواأطَوُل ِمنّا، َوالُمُدُن َحِصيَنٌة َواأسواُرها ُمرَتِفَعٌة كارتِفاِع 
ماِء، َكما اأنَّنا َراأينا الَعناِقيِّيَن أ ُهناَك.‹ 29َفُقْلُت لَُكْم:  السَّ
›ل� َترَتِعُبوا َول� َتخافُوا ِمنُهْم. 30إلَُهكُْم َسَيِسيُر اأماَمُكْم، 
َوْهَو نَْفُسُه َسُيحاِرُب َعنُكْم َكما َفَعَل اأماَم ُعُيونُِكْم ِفي 
ْحراِء  الصَّ ِفي  إلَُهكُْم  َحَمَلُكْم  َكيَف  31َراأيُتْم  ِمْصَر. 
ِفيِه،  ِسْرتُْم  الَِّذي  الطَِّريِق  اْبَنُه كُلَّ  الرَُّجُل  َكما َيحِمُل 
َحتَّى َوَصْلُتْم اإلَى َهذا الَمكاِن.‹ 32»لَِكنَُّكْم لَْم َتِثُقوا 
لَِيِجَد  ِرحَلِتُكْم،  ِفي  اأماَمُكْم  َيِسيُر  33الَِّذي  ِبإلَِهكُْم، 

لَُكْم َمكاناً تَُخيُِّموَن ِفيِه. َفكاَن َيِسيُر ِفي النّاِر لَيلاً، َوِفي 
حاِب نَهاراً لُِيِرَيُكُم الطَِّريَق الَِّتي َتسلُُكوَن. السَّ

عِب ِبُدُخوِل األْرض ماِح ِللشَّ َعَدُم السَّ
َواأقَسَم:  ِجّداً  َفَغِضَب  َركُْم  َتَذمُّ اهلُل  34»َوَسِمَع 

أْرَض الَجِديَدَة  يِر ال� رِّ 35›لَْن َيَرى اأَحٌد ِمْن َهذا الِجيِل الشِّ

آبائُِكْم. 36كالُِب بُن َيُفنََّة،  الَِّتي اأقَسْمُت بِاأْن اأْعِطَيها ل�
َساُأْعِطي  َفَقط  َولَِنسِلِه  َولَُه  َسَيراها.  الَِّذي  الَوِحيُد  ُهَو 
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َُّه َظلَّ اأِميناً َمَع اهلِل.‹ أن أْرَض الَِّتي ساَر َعَليها، لِ� ال�
37»َحتَّى اأنا َغِضَب اهلُل َعَليَّ بَِسَبِبُكْم، َوقاَل لِي: 

أْرَض. 38َيُشوُع بُن نُوَن الَِّذي  ›َحتَّى اأنَْت لَْن َتدُخَل ال�
َسَيْجَعُل  َُّه  أن لِ� ْعُه  َفَشجِّ أْرَض.  ال� َسَيدُخُل  اأماَمَك  َيِقُف 
أْرَض. 39َواأطفالُُكُم الَِّذيَن قُْلُتْم  َبِني اإْسرائِيَل َيْمَتِلُكوَن ال�
َعنُهْم: ›َسَيُكونُوَن َغِنيَمًة لِلاأْعداِء،‹ اأطفالُُكُم الَِّذيَن ل� 
أْرَض.  َبْعُد، ُهْم َسَيدُخلُوَن ال� رِّ  ُيَميُِّزوَن الَخيَر ِمَن الشَّ
أْرَض لَُهْم َوَسَيْمَتِلُكونَها. 40اأّما اأنُتْم َفُدوُروا  َساُأعِطي ال�
أْحَمِر.‹ حراِء ِفي الطَِّريِق اإلَى الَبْحِر ال� َوانَْطِلُقوا اإلَى الصَّ
َونَحُن  اهلِل،  اإلَى  ›اأخَطاأنا  َوقُْلُتْم:  41»فاأَجْبُتْم 

آَن لَِكي نَْذَهَب َونُحاِرَب َكما اأَمَرنا إلَُهنا.‹  وَن ال� ُمسَتِعدُّ
هِل اأْن  زتُْم اأنُفَسُكْم لِلَمعَرَكِة، َوَظَنْنُتْم اأنَُّه ِمَن السَّ َفَجهَّ

َتصَعُدوا اإلَى الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة.
42»َفقاَل لِي اهلُل: ›قُْل لَُهْم ل� َتصَعُدوا َول� تُحاِرُبوا 

اأماَم  تُقَتلُوا  َفَلْن  لِي  َسِمْعُتْم  اإْن  َمَعُكْم.  لَْسُت  ِّي  أن لِ�
اأعدائُِكْم.‹

َبْل  َتسَمُعوا،  لَْم  لَِكنَُّكْم  َبَهذا،  43»َفاأخَبرتُُكْم 

َوَصِعْدتُْم  ُمَتَكبِِّريَن،  َعِنيِديَن  َوكُنُتْم  اهلِل  َكلاَم  َعَصيُتْم 
أُموِريُّوَن الَِّذيَن  أْخِذها. 44َفاأَتى ال� اإلَى الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة ل�
كانُوا َيسُكُنوَن الِمنَطَقَة الَجَبِليََّة َوحاَرُبوكُْم َوطاَرُدوكُْم 
َوطاَرُدوكُْم  َسِعيَر  ِفي  َسَحُقوكُْم  النَّحُل.  ُيطاَرُد  َكما 
اهلَل  لَِكنَّ  اهلِل،  اأماَم  َوَبَكيُتْم  45َفَرِجْعُتْم  ُحْرَمَة.  َحتَّى 
لَْم ُيِعِر انِتباهاً لَِصوتُِكْم َولَْم ُيصِغ لَُكْم. 46َواأَقْمُتْم ِفي 

ًة َطِويَلًة. قاَدَش ُمدَّ

حراء َتَوهاُن إْسراِئيَل ِفي الصَّ

الطَِّريِق 2  ِفي  حراِء  الصَّ نَحَو  َوانَْطَلقنا  ُدرنا  »ثُمَّ 
اإلَى الَبحِر ال�أحَمِر َكما اأَمَرنِي اهلُل. َوِسْرنا َحوَل 

ِمْنَطَقِة َسِعيَر ب الَجَبِليَِّة اأيّاماً َكِثيَرًة.
َهذا  َحوَل  َدَوراناً  3›َكفاكُْم  لِي:  اهلُل  قاَل  2»ثُمَّ 

عَب َوقُْل  ماِل. 4َوُمِر الشَّ آَن نَْحَو الشَّ الَجَبِل، اتَِّجُهوا ال�
الَِّذيَن  ِعيُسو  نَسِل  اأقِربائُِكْم  ُحُدوَد  َسَتعُبُروَن  لَُهْم: 
َحِذِريَن  َفُكونُوا  ِمْنُكْم،  َفَيخافُوَن  َسِعيَر  ِفي  َيسُكُنوَن 
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ِمْن  َشيئاً  اُأعِطيُكْم  لَْن  َِّني  أن لِ� تُحاِرُبوُهم  5ل�  ِجّداً. 
اأْرِضِهْم. فَقْد اأعَطيُت ِمْنَطَقَة َسِعيَر الَجَبِليََّة لِِعيُسو ُملكاً 
لَُه. 6َسَتشَتُروَن الطَّعاَم ِمْنُهْم بِماٍل لَِتاأكُلُوا، َوَسَتشَتُروَن 
ما  كُلِّ  ِفي  إلَُهَك  باَرَكَك  7َقْد  لَِتشَرُبوا.  ِمنُهْم  الماَء 
الَعِظيَمِة. كاَن  ْحراِء  الصَّ َهِذِه  ِفي  بَِك  َواهَتمَّ  َعِملَتُه. 
أرَبِعيَن الماِضَيِة، َولَْم َتْحَتْج  َنواِت ال� إلَُهَك َمعَك ِفي السَّ

اإلَى َشيٍء.‹
ِعيُسو  نَسِل  اأقِربائِنا  َعْن  َبِعيداً  انَطَلْقنا  8»ِحيَنِئٍذ، 

الُمِقيِميَن ِفي َجَبِل َسِعيَر، َبِعيداً َعِن الطَِّريِق اإلَى واِدي 
، َوَبِعيداً َعْن اإيلاَت، َوَبِعيداً َعْن ِعْصُيوِن جابَِر.  ُأرُدنِّ ال�

يَِّة ُمواآَب. ثُمَّ ُدْرنا َوِسْرنا ِفي الطَِّريِق اإلَى َبرِّ
َول�  ُمواآَب  َشعَب  تُْزِعْج  ›ل�  لِي:  اهلُل  9»َوقاَل 

ُمْلكاً  اأْرِضِهْم  ِمْن  َشيئاً  اُأعِطَيَك  لَْن  ِّي  أن لِ� تُحاِرْبُهْم، 
لََك. َفَقْد اأعَطيُت َمديَنَة عاَر ِميراثاً لَِنسِل لُوَط أ ُمْلكاً 

لَُهْم.‹«
َوكانُوا  َقبلاً.  عاَر  َمديَنَة  يِميُّوَن  ال�إ َسَكَن  10َفَقْد 

َشعباً َقِويّاً َوَكِثيراً َوَطِويلاً َكالَعناِقيِّيَن. 11كاَن ُيعَتَقُد اأنَّ 
يِميِّيَن َرفائِيُّوَن َكالَعناِقيِّيِن، َغيَر اأنَّ الُمَواآبِيِّيَن َيدُعونَُهُم  ال�إ
سابِقاً،  َسِعيَر  ِفي  الُحوِريُّوَن  َسَكَن  12َكما  يِميِّيَن.  ال�إ
اأماِمِهْم  ِمْن  َواأهَلُكوُهْم  َطَرُدوُهْم  ِعيُسو  نَسَل  لَِكنَّ 
أْرِض  ال� بَِشعِب  اإْسرائِيُل  َعِمَل  َكما  َمكانَُهْم،  َوَسَكُنوا 

الَِّتي امَتَلَكها، َوالَِّتي اأعطاها اهلُل لَُهْم.
آَن قُوُموا َواْعُبُروا واِدَي زاَرَد.‹  13»َوقاَل اهلُل: ›َوال�

قاَدَش  ِمْن  َفُر  السَّ اْسَتغَرَقنا  14َوَقِد  زاَرَد.  واِدي  َفَعَبْرنا 
َبْرنِيَع اإلَى واِدي زاَرَد َثمانَِي َوَثلاثِيَن َسَنًة. َوِخلاَل َهِذِه 
الَفتَرِة َفِنَي ِفي الُمَخيَِّم كُلُّ ِجيِل الُمحاِربِيَن َتماماً َكما 
َحتَّى  لُيقاَوَمُهُم،  َيَدُه  اهلُل  َمدَّ  15َفَقَد  لَُهْم.  اهلُل  اأْقَسَم 

استاأَصَلُهْم ِمَن الُمَخيَِّم، َواأهَلَكُهْم َتماماً.
عِب،  الشَّ ِمَن  الُمحاِربِيَن  كُلُّ  ماَت  16»َوِعنَدما 

الَيوَم ُحُدوَد ُمواآَب  اإلَيَّ َوقاَل: 18›َسَتعُبُر  17َتَكلََّم اهلُل 

ونِيِّيَن، ل� تَُهيُِّجوُهْم  ِفي عاَر. 19َوِحيَن َتْقَتِرُبوَن ِمَن الَعمُّ
اأْرِضِهْم،  ِمْن  َشيئاً  اُأعِطيُكْم  لَْن  ِّي  أن لِ� تُحاِرُبوُهْم،  َول� 

ِّي اأعَطيُتها لَِنسِل لُوَط ُمْلكاً لَُهْم.‹« أن لِ�
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اإْذ  َرفائِيِّيَن،  اأْرَض  تُعَتَبُر  اأيضاً  ونِيِّيَن  الَعمُّ 20َواأْرُض 

ونِيُّوَن َيدُعونَُهْم َزْمُزِميِّيَن.  َسَكُنوا ِفيها َقبلاً. َوَقْد كاَن الَعمُّ
21َوَقْد كانُوا َشعباً َقِويّاً َوَكِثيراً َوَطِويلاً َكالَعناِقيِّيَن. لَِكنَّ 

ونِيُّوَن  الَعمُّ َفَطَرَدُهُم  ونِيِّيَن.  الَعمُّ اأماِم  ِمْن  اأهَلَكُهْم  اهلَل 

َوَسَكُنوا َمكانَُهْم. 22َتماماً َكما َفَعَل لَِنسِل ِعيُسو الَِّذي 
كاَن َيسُكُن ِفي َسِعيَر ب ِحيَن اأهَلَك الُحوِريِّيَن اأماَمُهْم. 
َهذا  اإلَى  َمكانَُهْم  َوَسَكُنوا  اأْرَضُهْم  أُدوِميُّوَن  ال� فامَتَلَك 
الَيوِم. 23َوَكَذلَِك الَكْفُتوِريُّوَن، الَِّذيَن اأَتوا ِمْن َكفُتور، 
يِّيَن الَِّذيَن كانُوا َيْسُكُنوُن الُقَرى الَقِريَبَة ِمْن  اأباُدوا الُعوِّ

َة، َوَسَكُنوا ُهناَك َمكانَُهْم. ِغزَّ

ُمحاَرَبُة األُموِريِّين
24»َوقاَل لَِي اهلُل: ›قُْم َوانَْطِلْق َواعُبْر واِدي اأرنُوَن، 

َحْشُبوَن.  َمِلَك  ِسيُحوَن  لَِتهِزَم  َة  الُقوَّ اأعَطيُتَك  َقْد  َفها 
فباِدْر بِامِتلاِك اأْرِضِه، َوبَِشنِّ َحْرٍب َعَليِه. 25َوَساأبَداُأ اأنا 
الَيوَم بَِزْرِع ُرعٍب َوَخوٍف ِمنَك ِفي النّاِس، َحتَّى َيخافُوا 

َوَيْرَتِعُدوا اأماَمَك ِحيَن َيسَمُعوَن اأْخباَرَك.‹
اإلَى  رِقيَِّة  الشَّ ْحراِء  الصَّ ِمَن  ُرُسلاً  26»َفاأْرَسْلُت 

لَُه  قُْلُت  َحْيُث  َسلاٍم  باتَّفاِقيَِّة  َحْشُبوَن  َمِلِك  ِسيُحوَن 
27اسَمْح لَنا بِالُمُروِر بِاأْرِضَك. َوَسَنبَقى ِفي الطَِّريِق َفَقْط 

اأْو َيساراً. 28نَْشَتري ِمْنَك الطَّعاَم  ُدوَن اأْن نَِميَل َيِميناً 
بِماٍل لَِناأكَُل، َوالماَء لَِنشَرَب. فاسَمْح لَنا بِالُمُروِر َعَلى 
ِفي  الُمِقيُموَن  ِعيُسو  نَسُل  لَنا  َسَمَح  29َكما  اأقداِمنا، 
ُأرُدنِّ  َسِعيَر، َوالُمواآبِيُّوَن الُمِقيُموَن ِفي عاَر، لَِنْعُبَر نَهَر ال�

أْرِض الَِّتي َوَهَبها لَنا إلَُهنا. اإلَى ال�
30»لَِكنَّ ِسيُحوَن َمِلَك َحشُبوَن َرَفَض اأْن َيسَمح 

َوَجّراَأ  ُروَحُه،  ى  أنَّ إلََهَك َقسَّ لِ� اأْرِضِه،  ِفي  بِالُمُروِر  لَنا 
آَن. 31ثُمَّ قاَل اهلُل  َقْلَبُه، لَِكي ُيخِضَعُه لََك َكما َفَعَل ال�
لِي: ›ها َقْد َبَداأُْت بِاإعطاِء ِسيُحوَن َواأْرِضِه لََك، فابَداأ 

بامِتلاِكها.‹
32»َفَخَرَج ِسيُحوُن َوَشعُبُه اإلَى ياَهَص لُِمحاَرَبِتنا. 

33َفاأسَلَمُه إلَُهنا  لَنا، َفَهَزْمناُه ُهَو َواأبناَءُه َوكُلَّ َشعِبِه. 

الرِّجاَل  َواأهَلْكنا  الَيوِم.  َذلَِك  ُمُدنِِه ِفي  34َواأَخْذنا كُلَّ 

ب 22:2 سعير. ِمْنَطَقة اأدوم الجبلية.
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أْطفاَل ِفي كُلِّ الُمُدِن، َفَلْم َينُج اأَحٌد َمنُهْم.  َوالنِّساَء َوال�
35لَِكنَّنا اأَخْذنا الَحيواناِت َفَقْط َغِنيَمًة لَنا، َوَسَلْبنا الُمُدَن 

نَسَتِطْع  لَْم  َمِديَنٌة  ُهناَك  َتُكْن  36َولَْم  اأَخْذناها.  الَِّتي 
واِدي  ِة  ِضفَّ َعَلى  الواِقَعِة  َعُروِعيَر  ِمْن  اْبِتداًء  اأخَذها، 
اأرنُوَن، َوالَمِديَنِة الَِّتي َفي َبْطِن الواِدي اإلَى ِجلعاَد، َفَقْد 
اأعطانا إلَُهنا كُلَّ واِحَدٍة ِمْنها. 37لَِكنَُّكْم لَْم َتقَتِرُبوا َمْن 
ونِيِّيَن، َفَتَجنَّْبُتْم َجِميَع ِضفاِف واِدي َيبُّوَق،  اأْرِض الَعمُّ

َوُمُدَن الِمْنَطَقِة الَجَبِليَِّة، َتماماً َكما اأَمَرنا إلَُهنا.

ُمحاَرَبُة َشعِب باشان

»ثُمَّ ُدْرنا َوَصِعْدنا ِفي الطَِّريِق اإلَى باشاَن، َوَخَرَج 3 
ُعوُج َمِلُك باشاَن َمَع كُلِّ َجيِشِه لُِمحاَرَبِتنا ِفي 

اإْذَرِعَي.
ِّي َساُأَسلُِّمُه ُهَو  أن 2»َفقاَل اهلُل لِي: ›ل� َتَخْف ِمنُه لِ�

َوكُلَّ َشعِبِه َواأْرِضِه لََك، َوَسَتعَمُل بِِه ما َعِملَتُه بِِسيُحوَن 
أُموِريِّيَن الَِّذي كاَن َيحُكُم َحْشُبوَن.‹ َمِلِك ال�

َشعِبِه  َوكُلَّ  باشاَن  َمِلَك  ُعوَج  إلَُهنا  3»َفاأخَضَع 

ناُجوَن. 4َواسَتولَينا  ِمنُهْم  َيبَق  لَْم  َفَهَزْمناُهْم َحتَّى  لَنا، 
لَْم  َمِديَنٌة  ُهناَك  َتُكْن  َولَْم  الَيوِم،  َذلَِك  ُمُدنِِه ِفي  َعَلى 
نَاأُخْذها ِمنُهْم. َفَقْد اأَخْذنا ِستِّيَن َمِديَنًة ِفي كُلِّ ِمْنَطَقِة 
تِلَك  5َوكانَْت  باشاَن.  ِفي  ُعوَج  َوَممَلَكِة  اأْرُجوَب، 
َمِتيَنٍة  َوَبّواباٍت  عالَِيٍة  اأْسواٍر  ذاَت  َنًة،  ُمَحصَّ الُمُدُن 
بِلا  َكِثيَرٍة  َبلداٍت  اأَخذنا  َكما  َحِديٍد.  ِمْن  َواأْقفاٍل 
اأسواٍر. 6َواأهَلكناُهْم َتماماً، َكما اأهَلْكنا ِسيُحوَن َمِلَك 
ِفي  َوال�أطفاِل  َوالنِّساِء  الرِّجاِل  َعَلى  َوَقَضينا  َحشَبوَن. 
الَمَدِن  َوَغنائِِم  الَحيواناِت  َجميُع  7َواأّما  الُمُدِن.  كُلِّ 

َفَقْد َسَلْبناها لَنا.
أُموِريِّيَن  أْرَض ِمْن َيِد َمِلَكيِّ ال� 8»َوَهَكذا اأَخْذنا ال�

َوِهَي   . ُأرُدنِّ ال� لَِنهِر  رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  ِفي  كانا  اللََّذيِن 
َحْرُموَن.  َجَبِل  اإلَى  اأرنُوَن  واِدي  ِمْن  ُة  الُممَتدَّ أْرُض  ال�
اأّما  ›ِسْرُيوَن.‹  َحْرُموَن  َجَبَل  يُدونِيُّوَن  الصَّ 9َوَيدُعو 

أُموِريُّوَن َفَيْدُعونَُه ›َسِنيَر.‹ ال�
َوكُلَّ  مالِيَِّة  الشَّ ُهوِل  السُّ ُمُدَن  اأَخْذنا  10»َوَهَكذا 

ِجلعاَد َوكُلَّ باشاَن اإلَى َسلَخَة َواإْذَرِعي َمِديَنَتي َممَلَكِة 
ُعوَج ِفي باشاَن.«

ِمَن  َبِقَي  الَِّذي  الَوِحيُد  ُهَو  باشاَن  َمِلَك  11ُعوُج 

فائِيِّيَن. َوكاَن لَُه َسِريٌر ِمْن َحِديٍد ُطولُُه تِْسُع اأْذُرعٍ أ  الرَّ
َوَعرُضُه اأْرَبُع اأْذُرٍع َكِذراِع َرُجٍل. ما َيزاُل َمحُفوظاً ِفي 

ونِيِّيَن. َربََّة َمديَنِة الَعمُّ

َتقِسيُم أْرِض َشرِقيِّ األُرُدن
َذلَِك  ِفي  لَنا  ُملكاً  أْرَض  ال� َهِذِه  12»َفاأَخْذنا 

واِدي  ِعنَد  الواِقَعِة  َعُروِعيَر  ِمْن  بِْدءاً  َوَذلَِك  الَوقِت، 
اأْرنُوَن. َواأعَطيُت نِْصَف ِمْنَطَقِة ِجلعاَد الَجَبِليَِّة َوُمُدنِها 
َوكُلَّ  ِجلعاَد  َبِقيََّة  13َواأعَطيُت  َوالجاِديِّيَن.  لَلَراُأوَبْيِنيِّيَن 
َقِبيَلِة  لََنْصِف  ُعوٍج  َممَلَكَة  تَُشكُِّل  الَِّتي كانَْت  باشاَن 

ى.« َمَنسَّ
َحيُث اإنَّ كُلَّ ِمْنَطَقِة اأْرُجوَب، َوالَِّتي ِهَي ُجزٌء ِمْن 
فائِيِّيَن. 14َفاأَخَذ يائِيُر ِمْن َقِبيَلِة  باشاَن، تُدَعى اأْرَض الرَّ
الَجُشوِريِّيَن  ُحُدوِد  َحتَّى  اأرُجوَب  ِمْنَطَقِة  كُلَّ  ى  َمَنسَّ
باشاَن،  ارِض  َعَلى  اْسَمُه  يائِيُر  َواأطَلَق  َوالَمْعِكيِّيَن. 

َفَدعاها ُمُدَن يائِيَر اإلَى الَيوِم.
16َوَكَذلَِك  لِماِكيَر.  ِجلعاَد  اأعَطيُت  15»َكَذلَِك 

ِمْن  َة  الُممَتدَّ أْرَض  ال� َوالجاِديِّيَن  الَراُأوَبْيِنيِّيَن  اأعَطْيُت 
َحيُث  اأرنُوَن  واِدي  ُمنَتَصِف  اإلَى  َشمال�ً  ِجلعاَد  اأْرِض 
الُحُدوُد الَِّتي َتِصُل اإلَى واِدي َيبُّوَق، َوِهَي الُحُدوُد َمَع 
نَفُسُه  ُأرُدنِّ  ال� َونَهُر  ُأرُدنِّ  ال� ونِيِّيَن. 17َوكاَن واِدي  الَعمُّ
الَحدَّ الَغربِيَّ ِمْن ُبَحيَرِة الَجِليلِ ب اإلَى َبْحِر َعَرَبةَ ج ِعْنَد 

َسطِح َجَبِل الِفْسَجِة َشرقاً.
18»َواأوَصيُتُكْم ِفي َذلَِك الَوقِت، َوقُْلُت: ›إلَُهكُْم 

الرِّجاِل  كُلِّ  َوَعَلى  لَُكْم.  ُمْلكاً  أْرَض  ال� َهِذِه  اأعطاكُْم 
ُأرُدنِّ  أِشّداِء ِفيُكْم اأْن َيَتَسلَُّحوا َوَيعُبُروا نَهَر ال� ْجعاِن ال� الشُّ
اأماَم اإْخَوتُِكْم َبِني اإْسرائِيَل. 19َواأّما َزوجاتُُكْم َواأطفالُُكْم 
ِفي  َفلَيْمُكثُوا  َكِثيَرٌة،  اأنَّها  اأعَلُم  َوالَِّتي  َوَحيواناتُُكْم، 

أ 11:3 أذرع. مفردها ذراع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة 

اثنيِن  تعادُل  اأو  القصيرُة(.  الّذراُع  )َوِهَي  َونِصفاً  سنِتمتراً  َواأرَبعيَن 
اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي 

راِع القصيرِة. القياَس هنا ُهَو بالذِّ
ب 17:3 بحيرة الجليل. حرفياً »بحيرة ِكنَّارة.«

ُيسّمى »بحر  المّيت.« كما  »البحر  اأي  َعَرَبة.  بحر  ج 17:3 

الملح.«
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الُمُدِن الَِّتي اأعَطيُتها لَُكْم، 20اإلَى اأْن ُيِريَح اهلُل اإْخَوَتُكْم 
إلَُهكُْم  اأعطاها  الَِّتي  أْرَض  ال� َوَيمَتِلُكوا  اأراَحُكْم،  َكما 
. ِحيَنِئٍذ، ُيمِكُن لُِكلِّ واِحٍد ِمنُكْم  ُأرُدنِّ لَُهْم َشْرَق نَهِر ال�

أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها لَُه.‹ اأْن َيُعوَد اإلَى ال�
لَُه:  َوقُْلُت  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  َيُشوَع  21»َواأوَصيُت 

نَُّه  ›َقْد َراأيَت كُلَّ ما َعِمَلُه إلَُهكُْم بَِهَذيِن الَمِلَكيِن، َفاإ
َهَكذا َسَيْعَمُل اهلُل بُِكلِّ الَممالِِك الَِّتي َسَتعُبُر اإلَيها. 22ل� 

أنَّ إلََهكُْم نَْفَسُه َسُيحاِرُب َعنُكْم.‹ َتخافُوا ِمنُهْم لِ�

ِحرماُن ُموَسى ِمْن ُدُخوِل َكْنعان
َوقُْلُت:  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  اهلِل  اإلَى  لُت  َتَوسَّ 23»ثُمَّ 

َعَظَمَتَك  َعبَدَك  تُِري  آَن  ال� َبَداأَْت  َقْد  ها  اهلُل،  24›يا 

أْرِض  ال� َعَلى  اأْو  ماِء  السَّ ِفي  اإلٌَه  ُيوَجُد  ل�  اإْذ  َتَك.  َوقُوَّ
َيسَتِطيُع اأْن َيعَمَل ما َتعَملُُه ِمْن اُأُموٍر َعِظيَمٍة. 25اْسَمْح 
أْرَض الّصالَِحَة َغرَب نَهِر  لِي بِاأْن اأعُبَر النَّهَر، َواأْن اأَرى ال�

أَرى الِمنَطَقَة الَجَبِليََّة الَجِميَلَة َولُبناَن. ، ل� ُأرُدنِّ ال�
26»لَِكنَّ اهلَل كاَن غاِضباً َعَليَّ ِجّداً بَِسَبِبُكْم، َولَْم 

َيسَتِجْب لِي. َفقاَل اهلُل لِي: ›ل� تَُصلِّ اأكَثَر! ل� َتطلُْب 
الِفسَجِة،  َجَبِل  ِة  ِقمَّ اإلَى  27اصَعْد  أْمَر!  ال� َهذا  ِمنِّي 
انُْظْر  رِق.  َوالشَّ َوالَجُنوِب  ماِل  َوالشَّ الَغرِب  اإلَى  َوانُظْر 
ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َتعُبَر  لَْن  لَِكنََّك  بَِعيَنيَك،  أْرِض  ال� اإلَى 
َهذا. 28اأعِط َتعِليماتَِك لَِيُشوَع، َوساِعْدُه لَِيُكوَن َقِويّاً 
عَب ِفي ُعُبوِرِهِم النَّهَر،  َوُشجاعاً، َفُهَو َمْن َسَيُقوُد الشَّ

أْرَض الَِّتي َتراها َعَليِهْم.‹ َوُهَو َمْن َسُيَوزُِّع ال�
َبيِت  ِمْن  الَقِريِب  الواِدي  ِفي  َبَقينا  29»َوَهَكذا 

َفُغوَر.

التَّشَجيُع َعَلى الّطاَعة

رائِِع 4  آَن، اْسَتِمْع يا اإْسرائِيُل اإلَى الَفرائِِض َوالشَّ »َوال�
الَِّتي اُأَعلُِّمها لَُكْم لَِتعَملُوا بِها، َفَتْحَيوا َوَتْدُخلُوا 
َوَتمَتِلُكوها.  اآبائُِكْم  إلَُه  لَُكْم  َسُيعِطيها  الَِّتي  أْرَض  ال�
2ل� َتِزيُدوا َعَلى ما اآُمُركُْم بِِه َول� تُنِقُصوا ِمنُه َشيئاً، َبِل 

احَفُظوا َوصايا إلَِهكُْم الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها.
َبعِل  الُمَزيَِّف  لَِه  ال�إ ِفي  اهلُل  َعِمَلُه  ما  َراأيُتْم  3»َقْد 

َفُغوَر. َوَكيَف اأباَد إلَُهكُْم ِمْن َبيِنُكْم كُلَّ َمْن َتِبَع َبعَل 

ِزلُْتْم  َفما  بإلَِهكُْم  َتَمَسكُتْم  الَِّذيَن  اأنُتُم  4اأّما  َفُغوَر. 
اأحياَء.

5»ها َقْد َعلَّمُتُكْم َفرائَِض َوَشرائَِع َكما اأَمَرنِي إلَِهي، 

لَِتمَتِلُكوها.  َسَتدُخلُوَن  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  بِها  لَِتعَملُوا 
أنَّ َهذا َسَيُكوُن َدلِيلاً َعَلى  6فاحِرُصوا َعَلى اإطاَعِتها. لِ�

َتْسَمُع  ِحيَن  الَِّتي  ُعوِب  الشُّ اأماَم  َوَفهِمُكْم  ِحكَمِتُكْم 
َة َعظيَمٌة،  ُأمَّ بُِكلِّ َهِذِه الَفرائِِض، َسَتُقوُل َحّقاً اإنَّ َهِذِه ال�

َواأهَلها ُحَكماٌء َوفَُهماٌء.
ٍة بَِهِذِه الَعَظَمِة، لَها اآلَِهٌة َقِريَبٌة ِمنها  7»َفَهْل ِمْن اُأمَّ

ٍة بَِهِذِه الَعَظَمِة،  اُأمَّ نَْدُعوُه؟ 8اأْم َهْل ِمْن  كَإلَِهنا  ِحيَن 

ِريَعِة الَِّتي اأَضُعها اأماَمُكُم  لَها َفرائُِض َوَشرائُِع عاِدلٌَة َكالشَّ
ُأُموَر الَِّتي  الَيوَم؟ 9لَِكِن احَتِرُسوا َوانَتِبُهوا لَِئّلا َتنَسوا ال�
َراأْتها اأعُيُنُكْم َفلا َتُزوَل ِمْن اأذهانُِكْم كُلَّ اأيّاِم َحياتُِكْم. 

أحفاِدكُْم. أول�ِدكُْم َولِ� َوَعلُِّموها لِ�
ُأُموَر الَِّتي َراأيُتُموها َيوَم َوَقفُتْم اأماَم  10»ل� َتنَسْوا ال�

إلَِهكُْم ِفي َجَبِل ُحوِريَب، ِحيَن قاَل لِي اهلُل: ›اْجَمِع 

َيهاُبونِي  اأْن  َفَيَتَعلَُّموا  َكلاِمي،  ُأسِمَعُهْم  لِ� اإلَيَّ  عَب  الشَّ
اأول�َدُهْم  َوُيَعلُِّموا  أْرِض،  ال� َعَلى  َحياتِِهْم  اأيّاِم  كُلَّ 
َوكاَن  الَجَبِل،  اأسَفَل  َوَوَقفُتْم  اقَتَرْبُتْم  11َفَقِد  اأيضاً.‹ 
َظلاٌم  ُهناَك  َوكاَن  ماِء!  السَّ اإلَى  بِناٍر  ُمشَتِعلاً  الَجَبُل 
َوُغُيوٌم َكِثيَفٌة. 12َوَتَكلََّم اهلُل اإلَيُكْم ِمْن َوَسِط النّاِر، َوَقْد 
َبْل  َهيَئًة،  لَُه  َتَروا  لَْم  لَِكنَُّكْم  َكلاِمِه،  َصوَت  َسِمْعُتْم 
كُنُتْم َتسَمُعوَن َصوتاً َفَقْط. 13َوَقْد اأعَلَن لَُكْم َعْهَدَه، 
َعَلى  نََحَتها  الَِّتي  الَعَشَر  الَوصايا  َتحَفُظوا  بِاأْن  َواأَمَركُْم 
لَوَحيِن ِمْن ِحجاَرٍة. 14ِفي َذلَِك الَيوِم، اأَمَرنِي اهلُل بِاأْن 
ِفي  َوتَُطبُِّقوها  لَِتحَفُظوها  َوالَفرائَِض  رائَِع  الشَّ اُأَعلَِّمُكُم 

أْرِض الَِّتي َسَتعُبُروَن ل�متلاكها. ال�
َيوَم  َشكٍل  اأيَّ  َتَروا  لَْم  اأنُتْم  َجيِّداً!  15»انَتِبُهوا 

َكلََّمُكْم اهلُل ِفي َجَبِل ُحوِريَب َمْن َوَسِط النّاِر. 16لَِكي 
ل� تُهِلُكوا اأنُفَسُكْم َبُصنِع تِمثاٍل بِاأيِّ َشكٍل َذَكراً كاَن 
أْرِض،  اأْم اُأنَثى، 17اأْو َعَلى َشكِل َحيواٍن َيمِشي َعَلى ال�
ماِء، 18اأْو َشكِل  اأْو َشكِل َطيٍر َيطيُر بَِجناَحيِه ِفي السَّ
أْرِض، اأْو َشكِل َسَمَكٍة ِفي الماِء َتحَت  زاِحٍف َعَلى ال�
ْمَس  الشَّ َوراأْيُتُم  ماِء  السَّ اإلَى  نََظْرتُْم  ْن  19َفاإ أْرِض.  ال�
تُْخَدُعوا  َفلا  ماِويَِّة،  ال�أجراِم السَّ َوالنُُّجوَم َوكُلِّ  َوالَقَمَر 
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بِها َوَتسُجُدوا لَها َوَتعُبُدوها، َفاإنَّ إلََهكَْم اأعطاها لُِكلِّ 
َفَقِد اختاَركُُم  اأنُتْم  ماِء. 20َواأّما  السَّ الَِّتي َتحَت  ُأَمِم  ال�
اهلُل َواأخَرَجُكْم ِمْن فُْرِن الَحِديِد ِفي ِمْصَر، لَِتُكونُوا َشعَبُه 

َكما ُهَو حالُُكُم الَيوَم.
اأْن  َواأقَسَم  بَِسَبِبُكْم،  َعَليَّ  َغِضَب  اهلَل  21»َولَِكنَّ 

أْرَض الّصالَِحَة  ، َوبِاأنِّي لَْن اأدُخَل ال� ُأرُدنِّ ل� اأعُبَر نَهَر ال�
ِفي  َساأُموُت  22اأنا  لَُكْم.  ُملكاً  إلَُهكُْم  َسُيعِطيها  الَِّتي 
اأنُتْم  َواأّما   . ُأرُدنِّ ال� نَهَر  اأعُبَر  اأْن  َغيِر  ِمْن  أْرِض  ال� َهِذِه 

َبَة. أْرَض الطَّيِّ َفَسَتعُبُروَن َوَتمَتِلُكوَن ال�
إلَُهكُْم  َقَطَعُه  الَِّذي  الَعْهَد  َتنَسوا  اأْن  23»احَذُروا 

ال�أشكاِل  ِمَن  َشكٍل  بِاأيِّ  تِمثال�ً  لَُكْم  َوَتنَحتوا  َمعُكْم 
أنَّ إلََهكُْم ناٌر اآِكَلٌة، اإلٌَه  الَّتي نَهاكُْم إلَُهكُْم َعنها. 24لِ�

َيغاُر َعَلى َمجِدِه.
25»َفِحيَن ُيصِبُح لََديُكْم اأول�ٌد َواأحفاٌد، َوَتُكونُوَن 

َفَسدتُْم  ثُمَّ  أْرِض،  ال� َهِذِه  ِفي  َطِويَلًة  ًة  ُمدَّ َسَكْنُتْم  َقْد 
اأماَم  رَّ  الشَّ َوَفَعْلُتُم  َشكٍل،  بِاأيِّ  َمنُحوٍت  تِمثاٍل  بُِصنِع 
ماَء  نِّي اُأْشِهُد َعَليُكُم الَيوَم السَّ إلَِهكُْم َفاأغَضبُتُموُه، 26َفاإ

الَِّتي  أْرِض  ال� ِمَن  َهلاكاً  َسَتهِلُكوَن  اأنَُّكْم  أْرَض  َوال�
َطِويلاً  َتِعيُشوا  َولَْن  لَِتمَتِلُكوها.  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َسَتعُبُروَن 
27َسُيَشتُِّتُكُم  َتماماً.  َسُتباُدوَن  َبْل  أْرِض،  ال� تِلَك  ِفي 
ُأَمِم الِّتي  ُأَمِم. َقليلُوَن ِمْنُكْم َسَيْبَقْوَن َوَسَط ال� اهلُل َبيَن ال�

َسُيْرِسلُُكُم اهلُل اإلَيها. 28َوَسَتعُبُدوَن ُهناَك اآلَِهًة َمصُنوَعًة 
بِاأيِدي الَبَشِر ِمْن َخَشٍب َوِحجاَرٍة، ل� َتَرى َول� َتسَمُع 
ُهناَك،  إلََهكُْم  29َوَسَتطلُُبوَن   . َتُشمُّ َول�  َتاأكُُل  َول� 
َفَتِجُدونَُه اإْن َطَلبُتُموُه بُِكلِّ قُلُوبُِكْم. 30َفِعنَدما َتُكونُوَن 
ُأُمورِ ِفي الُمسَتقَبِل،  ِفي ِضيٍق، َوَتحُدُث لَُكْم َكلُّ َهِذِه ال�
ِحيَنِئٍذ، َسَتُعوُدوَن اإلَى إلَِهكُْم َوتُِطيُعونَُه. 31َول�أنَّ إلََهكُْم 
نَُّه لَْن َيتُرَكُكْم َولَْن ُيهِلَكُكْم، َولَْن َينَسى  اإلٌَه َرِحيٌم، َفاإ

آبائُِكْم َعَليِه. الَعهَد الَِّذي اأقَسَم ل�

َتأّمُلوا ِفي الماِضي
أزِمَنِة الّسابَِقِة الَِّتي كانَْت َقبَلُكْم  32»فاساألُوا َعِن ال�

أْرِض،  ال� َعَلى  النّاَس  اهلُل  َخَلَق  اأْن  ُمنُذ  َطِويٍل.  بَِزماٍن 
أمِر الَعِظيِم  أْرَض كلَّها. َهْل َحَدَث ِمثُل َهذا ال� َفَملاُأوا ال�
ٌة  اُأمَّ َسِمَعْت  33َهْل  بِِمثِلِه؟  اأَحٌد  َسِمَع  َهْل  اأْم  ؟  َقطُّ

اأنُتْم،  َسِمْعُتْم  َكما  النّاِر  َوَسِط  ِمْن  َيَتَكلَُّم  اهلِل  َصوَت 
َوَبِقَيْت َحيًَّة؟ 34اأْم َهْل حاَوَل اإلٌَه اآَخٌر اأْن َيذَهَب لَِياأُْخَذ 
َوَعجائَِب  َواآياٍت  ياٍت  بَِتَحدِّ اُأْخَرى  ٍة  اُأمَّ َوَسِط  ِمْن  ًة  اُأمَّ
َوَحرٍب، بَِيٍد َجبَّاَرٍة َوِذراٍع َمْمُدوَدٍة، َكما َعِمَل إلَُهكُْم 

أجِلُكْم َواأماَم ُعُيونَُكْم؟ ِفي ِمْصَر لِ�
ُأُموُر لَِتعِرفُوا اأنَّ يهوه أ  35»َقْد اُأْظِهَرْت لَُكْم َهِذِه ال�

اأسَمَعُكْم  36َوَقْد  ِسواُه.  اأَحَد  َول�   ، الَحِقيِقيُّ اهلُل  ُهَو 
ماِء لُِيَعلَِّمُكْم، َواأراكُْم ناَرُه الَعِظيَمَة َعَلى  َصوَتُه ِمَن السَّ
َُّه َقْد  أن أْرِض، َوَسِمْعُتْم َكلاَمُه ِمْن َوْسِط النّاِر. 37َولِ� ال�
اأَحبَّ اآباَءكُْم، َواختاَر نَسَلُهْم ِمْن َبعِدِهْم، اأخَرَجُكْم ِمْن 
تِِه الَعِظيَمِة، 38لَِيْطُرَد ِمْن اأماِمُكْم اُأَمماً  ِمْصَر بَِنفِسِه َوبُِقوَّ
اأعَظَم ِمنُكْم َواأقَوى، َوُيعِطيُكْم اأْرَضُهْم ِميراثاً لَُكْم، َكما 

َحَدَث ِفي َهذا الَيوِم.
39»فاعَلُموا َوَتَذكَُّروا اأنَّ يهوه ُهَو اهلُل الَحِقيِقيُّ ِفي 

َولَيَسْت  َمْن َتحُت،  أْرِض  ال� َوَعَلى  َفوُق،  ِمْن  ماِء  السَّ
الَِّتي  َوَوصاياُه  َشرائَِعُه  40فاحَفُظوا  ِسواُه.  اآلَِهٌة  ُهناَك 
اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم لَِتنَجُحوا اأنُتْم َونَسلُُكْم ِمْن َبعِدكُْم، 
أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها إلََهكُْم  ًة َطِويَلًة َعَلى ال� َوَتسُكُنوا ُمدَّ

أَبِد.« لَُكْم اإلَى ال�

ُجوء ُمُدُن اللُّ
رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  ِفي  ُمُدٍن  َثلاَث  ُموَسى  41َواختاَر 

، 42لَِيهُرَب اإلَيها َمْن َيقُتُل بَِغيِر َقْصٍد،  ُأرُدنِّ ِمْن نَهِر ال�
لَِهذا  َفُيمِكُن  سابِِقٌة.  َعداَوٌة  َبيَنُهما  َتُكوَن  اأْن  َوُدوَن 
خِص اأْن َيهُرَب اإلَى اإحَدى تِلَك الُمُدِن َوَيبَقى َحّياً.  الشَّ
ُهوِل الُمرَتِفَعِة الَِّتي  43فاختاَر ُموَسى َمديَنَة باَصَر ِفي السُّ

لِلَراُأوَبْيِنيِّيَن، َوراُموَث ِفي ِجلعاَد ِفي ِمْنَطَقِة الجاِديِّيَن، 
يِّيَن. َوُجول�َن ِفي باشاَن ِفي ِمْنَطَقِة الَمَنسِّ

َمٌة إَلى َشِريَعِة ُموَسى ُمَقدِّ
لَِبِني  ُموَسى  اأعطاها  الَِّتي  ِريَعُة  الشَّ ِهَي  44َهِذِه 

َوالَفرائُِض  رائُِع  َوالشَّ ال�أحكاُم  ِهَي  45َوَهِذِه  اإْسرائِيَل. 
ِمْن  َخَرُجوا  ِحيَن  اإْسرائِيَل  َبِني  بِها  ُموَسى  َكلََّم  الَِّتي 

أ 35:4 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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أرُدِن، ِفي  رِقيَِّة ِمْن نَهِر ال� ِمْصَر، 46َوُهْم ِفي الِجَهِة الشَّ
الواِدي الَقِريِب ِمْن َبيِت َفُغوَر، ِفي اأْرِض ِسيُحوَن َمِلِك 
أُموِريِّيَن الَِّذي كاَن َيحُكُم َمديَنَة َحشُبوَن. َوَقْد َهَزَمُه  ال�
ُموَسى َوَبُنو اإْسرائِيَل ِحيَن َخَرُجوا ِمْن ِمْصَر. 47َواأَخَذ 
َمِلَكيِّ  باشاَن،  َمِلِك  ُعوَج  َواأْرَض  اأْرَضُه  اإْسرائِيَل  َبُنو 
رِقيَِّة ِمْن  أُموِريِّيَن اللَذيِن كانا ُمِقيَميِن ِفي الِجَهِة الشَّ ال�

. أرُدنِّ نَهِر ال�
أْرُض َتمَتدُّ ِمْن َعُروِعيَر َعَلى حافَِّة  48َوكانَْت َهِذِه ال�

واِدي اأرنُوَن اإلَى َجَبِل ِسيئوَن – اأْي َجَبِل َحرُموَن – 49َمَع 
ُأرُدنِّ َشرِقيِّ النَّهِر َوَحتَّى َبْحِر َعَرَبةَ أ َجُنوباً  كُلِّ واِدي ال�

ِعنَد ُسُفوِح َجَبِل الِفسَجِة.

الَوصايا الَعَشر

َوَدعا ُموَسى َبِني اإْسرائِيَل لِلاجِتماِع َوقاَل لَُهْم: 5 
رائِِع  الشَّ َهِذِه  اإلَى  اإْسرائِيَل  َبِني  يا  »اسَتِمُعوا 
َواحِرُصوا  َتَعلَُّموها  الَيوَم.  لَُكُم  اُأعِلُنها  الَِّتي  َوالَفرائِِض 
َجَبِل  ِفي  َمَعنا  َعهداً  إلَُهنا  2َقَطَع  تُِطيُعوها.  اأْن  َعَلى 
لَِكنَُّه  الَعهَد،  َهذا  اآبائِنا  َمَع  اهلُل  َيْقَطِع  3لَْم  ُحوِريَب. 
َتَكلََّم  4اإْذ  الَيوَم.  ُهنا  ال�أحياِء  َجِميَع  نَحُن  َمعنا  َقَطَعُه 
اهلُل َمَعُكْم ُمباَشَرًة َعَلى الَجَبِل ِمْن َوَسِط النّاِر. 5َوكُنُت 

ما  لَُكْم  ُأعِلَن  لِ� الَيوِم  َذلَِك  ِفي  َوَبيَنُكْم  اهلِل  َبيَن  اأِقُف 
َيُقولُُه اهلُل، لِ�أنَُّكْم كُنُتْم خائِِفيَن ِمَن النّاِر، َفَلْم َتصَعُدوا 

اإلَى الَجَبِل. َفقاَل اهلُل:

اأْرِض  ِمْن  اأْخَرَجَك  الَِّذي  إلَُهَك  6›اأنا 

ِمصَر، ِمْن َبْيِت الُعُبوِديَِّة.
7›ل� َتْعُبْد اآلَِهًة اُأْخَرى َمِعي.

8›ل� َتصَنْع لَِنفِسَك تِمثال�ً بِاأيِّ َشكٍل ِمّما 

أْرِض ِمْن  ماواِت ِمْن َفوُق، اأْو َعَلى ال� ِفي السَّ
أْرِض. 9ل�  ال� ِمْن َتحِت  الماِء  اأْو ِفي  َتحُت، 
ِّي اأنا إلََهَك اإلٌَه َغيُّوٌر.  أن َتسُجَد لَها اأْو َتعُبَدها، لِ�
آباِء ِفي اأول�ِدِهْم َواأْحَفاِدِهْم  اأْحِسُب َخطايا ال�
َواأول�ِد اأْحفاِدِهْم ِمَن الَّذيَن ُيبِغُضونَِني. 10لَِكنِّي 

أ 49:4 بحر عَرَبة. اأي »البحر المّيت.«

اُأحِسُن لِلَّذيَن ُيِحبُّونَِني َوَيحَفُظوَن َوصاياَي اإلَى 
ألِف. الِجيِل ال�

أنَّ اهلَل لَْن  11›ل� َتْنِطْق بِاْسِم إلَِهَك َعَبثاً، لِ�

ُيَبرَِّئ َمْن َيْنِطُق بِاْسِمِه َعَبثاً.
َكما  هلِل  ْصُه  َوَخصِّ بِت  السَّ لَِيوِم  12›َتَنبَّْه 

اأيّاٍم تُْنِهي فيها َما  اأَمَرَك إلَُهك. 13َتْعَمُل ِستََّة 
َفُهَو  ابُِع  السَّ الَيوُم  14َواأّما  اأْعماٍل.  ِمْن  َعَليَك 
َتعَمْل  َفلا  إللَِهَك.  اإْكراماً  راَحٌة،  اأْي  َسبٌت، 
اْبَنُتَك  َول�  اْبُنَك  َول�  اأنَت  ل�  ِفيِه،  َعَمٍل  اأيَّ 
َول� َعْبُدَك َول� جاِرَيُتَك، َول� َثوُرَك َول� ِحماُرَك 
َول� َجِميُع َحيواناتَِك، َول� الَغِريُب الُمِقيُم ِفي 
ِمثَلَك.«  َوجاِرَيُتَك  َعبُدَك  َفِلَيسَتِرْح  ُمُدنَِك. 
15َتَذكَّر اأنََّك كُنَت َعبداً ِفي اأْرِض ِمْصَر، َواأنَّ 

إلََهَك اأخَرَجَك ِمْن ُهناَك بَِيِدِه الَجبَّاَرِة َوِذراِعِه 

َبِب اأَمَرَك إلَُهَك اأْن َتحَفَظ  الَممُدوَدِة. لَِهذا السَّ
بِت. َيوَم السَّ

إلَُهَك،  اأَمَرَك  َكما  َواُأمََّك  اأباَك  16›اأكِرْم 

أْرِض  لَِكي َيُطوَل ُعْمُرَك، َوَتُكوَن ُموفَّقاً َعَلى ال�
الَِّتي ُيعِطيها إلَُهَك لََك.

17›ل� َتْقُتْل.

18›ل� َتْزِن.

19›ل� َتْسِرْق.

20›ل� َتْشَهْد َعَلى َصاِحِبَك ُزوراً.

21›ل� َتْشَتِه َزوَجَة َصاِحِبَك. ل� َتشَتِه َبيَتُه 

اأْو َحقَلُه اأْو َعبَدُه اأْو جاِرَيَتُه اأْو َثوَرُه اأْو ِحماَرُه، 
اأْو اأيَّ َشيٍء َيُخصُّ صاِحَبَك.‹«

عِب ِمَن اهلل َخوُف الشَّ
اأعَلَنها  الَِّتي  الَوصايا  ِهَي  ُموَسى: »َهِذِه  22َوقاَل 

ِمْن  الَجَبِل  ِعنَد  َجماَعِتُكْم  لُِكلِّ  ُمرَتِفٍع  بَِصوٍت  اهلُل 

َيُقْل  َولَْم  الَكِثيِف،  باِب  َوالضَّ حاَبِة  َوالسَّ النّاِر  َوَسِط 
َشيئاً اآَخَر. َوَقْد َكَتَبها َعَلى لَوَحيِن ِمْن َحَجٍر َواأعطاُهما 

لِي.
وَت ِمْن َوْسِط الظُّلَمِة، ِحيَن  23»َفَلّما َسِمْعُتُم الصَّ

كاَن الَجَبُل ُمشَتِعلاً بِالنّاِر، اأَتى اإلَيَّ كُلُّ ُرَؤساِء َقبائِِلُكْم 
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َوقاَدتُِكْم 24َوقالُوا لِي: ›ها اإنَّ إلََهناَ َقْد اأظَهَر لَنا َمجَدُه 
َوَعَظَمَتُه، َوَقْد َسِمعنا َصوَتُه ِمْن َوَسِط النّاِر، َوَراأينا الَيوَم 
نْساُن  ال�إ ذاَك  َوَيبَقى  اإنساناً  ُيَكلَِّم  اأْن  َيسَتِطيُع  اهلَل  اأنَّ 
النّاُر  َفَهِذِه  آَن؟  ال� بِالَمْوِت  نُخاِطُر  لِماذا  25لَِكْن  َحّياً! 
نَّنا  الَعِظيَمُة َسُتهِلُكنا، َواإْن َسِمعنا َصوَت إلَِهنا اأكَثَر َفاإ
اأْن َسِمَع اإنساٌن َصوَت اهلِل  َسَنُموُت. 26اإْذ َهْل َسَبَق 
ْم اأنَت يا  الَحيِّ ِمْن َوَسِط النّاِر ِمثَلنا َوَبِقَي َحّياً؟ 27َفَتَقدَّ
ُموَسى َواسَتِمْع لُِكلِّ ما َسَيُقولُُه إلَُهنا، ثُمَّ اأخِبرنا اأنَت 

بِما َيُقولُُه لََك، َونَحُن َسَنسَمُع َونَعَمُل.‹

اهلُل ُيَكّلُم ُموَسى
28»َفَسِمَع اهلُل َكلاَمُكْم الَِّذي قُْلُتُموُه، َوقاَل لِي: 

عُب لََك، َوكُلُّ ما قالُوُه  ›َسِمْعُت الَكلاَم الَِّذي قالَُه الشَّ
دائِماً،  َوصاياَي  َوَيحَفُظوَن  َيهاُبونَِني  29َفَلَعلَُّهْم  َجيٌِّد. 

أَبِد. لَِيُكوَن لَُهْم َولَِنسِلِهْم َخْيٌر اإلَى ال�
ِخياِمُكْم.  اإلَى  ُعوُدوا  لَُهْم:  َوقُْل  30»›اْذَهْب 

َوَساُأخِبُرَك  َمِعي،  ُهنا  فاْمُكْث  يا ُموَسى،  اأنَْت  31َواأّما 

اأْن  َينَبِغي  الَِّتي  َوالَفرائِِض  رائِِع  َوالشَّ الَوصايا  بُِكلِّ 
لَُهْم  الَِّتي َساُأعِطيها  أْرِض  َفَيعَملُوا بِها ِفي ال� َتْحَفَظها، 

لَِيمَتِلُكوها.‹
ُيوِصيُكْم  َكما  َتعَملُوا  اأْن  َعَلى  32»َفاْحِرُصوا 

ما  َجِميَع  33َواْعَملُوا  َوِصيٍَّة.  اأيََّة  تُهِملُوا  َول�  إلَُهكُْم، 

َوَتُطوُل  َخيٌر،  لَُكْم  َوَيُكوَن  لَِتحَيوا،  إلَُهكُْم  بِِه  اأَمَركُْم 
أْرِض الَِّتي َسَتمَتِلُكونَها.« اأْعماُركُْم ِفي ال�

أحِبِب اهلَل َوأِطْعه

الَِّتي 6  َوالَفرائُِض  رائُِع  َوالشَّ الَوصايا  ِهَي  »َوَهِذِه 
بِها  لَِتعَملُوا  اإيّاها،  اُأَعلَِّمُكْم  بِاأْن  إلَُهكُْم  اأَمَرنِي 
أْرِض الَِّتي اأنُتْم عابُِروَن اإلَيها لَِتمَتِلُكوها. 2َفَهَكذا  ِفي ال�
الَِّتي  َوَوصاياُه  َشرائِِعِه  كُلِّ  طاَعِة  بِاإ إلََهكُْم  َتهاُبوَن 
اُأوِصيُكْم بِها اأنُتْم َوَبُنوكُْم َواأحفاُدكُْم كُلَّ اأيّاِم َحياتُِكْم، 
َفَتِعيُشوا َحياًة َطِويَلًة. 3اْسَمْع يا اإْسرائِيَل، َواحِرْص َعَلى 
اإْذ  أْرِض،  ال� ِفي  َوَتَتكاَثَر  َفَتنَجَح  رائِِع،  الشَّ َهِذِه  اإطاَعِة 
لََبناً  َتفيُض  اأْرضاً  ُيعِطَيُكُم  بِاأْن  اآبائُِكْم،  اإلَه  َوَعَد اهلُل، 

َوَعَسلاً.

4»اْسَمْع يا اإْسرائِيَل، يهوه أ ُهَو اإلَُهنا، يهوه َوْحُدُه. 

َوبُِكلِّ  نَفِسَك،  َوبُِكلِّ  َقلِبَك،  بُِكلِّ  إلََهَك  5َفُتِحبَّ 

تَِك. 6َتَذكَُّروا دائِماً َهِذِه الَوصايا الَِّتي اُأعِطيها لَُكُم  قُوَّ
ُبُيوتُِكْم  ِفي  َعنها  َتَكلَُّموا  أول�ِدكُْم،  لِ� 7َعلُِّموها  الَيوَم. 
َتنَهُضوَن.  َوِحيَن  َتناُموَن،  َوِحيَن  ُبيوتُِكْم،  َوخاِرَج 
َوالَبُسوها  اأيِديُكْم،  َعَلى  َعلاَمًة  َواربُِطوها  8اكُتُبوها 

اأبواِب  َكُعصاَبٍة َعَلى ِجباِهُكْم. 9اكُتُبوها َعَلى َدعائِِم 
ُبُيوتُِكْم َوَبّواباِت َمِديَنِتُكْم.

أْرِض الَِّتي اأقَسَم  10»َوِحيَن ُيحِضُركُْم إلَُهكُْم اإلَى ال�

لَُكْم،  ُيعِطيها  بِاأْن  َوَيعُقوَب  َواإْسحاَق  اإبراِهيَم  آبائُِكْم  ل�
11َوُبُيوٌت  َتبُنوها،  لَْم  َجِميَلٌة  َعِظيَمٌة  ُمُدٌن  ِفيها  الَِّتي 
لَْم  َواآباٌر  اأنُتْم،  َتملاُأوها  لَْم  َكِثيَرٍة  بَِخيراٍت  َتمَتِلُئ 
َتزَرُعوها،  لَْم  َزيُتوٍن  َوَبساتِيُن  ِعَنٍب  َوكُُروُم  َتحُفُروها، 
الَِّذي  َتنَسوا اهلَل  ِمْنها، 12ل�  َوَتشَبُعوَن  َتاأكُلُوَن  َوِحيَن 

اأخَرَجُكْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر َحيُث كُنُتْم ِفي الُعُبوِديَِّة.
لَُه  َتسُجُدوا  َواْن  إلََهكَْم،  َتَخافُوا  اأْن  13»َينَبِغي 

َوراَء  َتِسيُروا  بِاْسِمِه. 14ل�  اإلّ�  َواأْن ل� َتحِلُفوا  َوحَدُه، 
أنَّ  ُعوِب الَِّتي ِمْن َحولُِكْم، 15لِ� اآلَِهٍة اُأْخَرى ِمْن اآلَِهِة الشُّ
إلََهكَُم الّساِكُن ِفي َوَسِطُكْم اإلٌَه َغيُّوٌر. َفاحِرُصوا َعَلى 

أْرِض. اأْن ل� َيْغَضَب َعَليُكْم َفُيفِنَيُكْم ِمْن َعَلى َوجِه ال�
َة.  16»ل� َتمَتِحُنوا إلََهكُْم، َكما اْمَتَحْنُتُموُه ِفي َمسَّ

الَِّتي  َوَشرائَِعُه  َواأحكاَمُه  إلَِهكُْم  َوصايا  احَفُظوا  17َبِل 

لَِتنَجُحوا  اهلِل  اأماَم  لاَح  الصَّ 18َواْعَملُوا  بِها،  اأوصاكُْم 
اهلُل  اأقَسَم  الَِّتي  الَجيَِّدَة  أْرَض  ال� َوَتمَتِلُكوا  َوَتدُخلُوا 
اأعداَءكُْم  َيْطَرَد  اأْن  19َبْعَد  لَُكْم،  ُيْعِطَيها  بِاأْن  آبائُِكْم  ل�

ِمْن اأماِمُكْم، بَِحَسِب ما َوَعَدكُْم اهلُل.

ِريَعِة لألبناء َتعِليُم الشَّ
20»َوِفي الُمسَتقَبِل، ِحيَن َيساألَُك اْبُنَك: ›ما َمعَنى 

رائِِع َوالَفرائِِض الَِّتي اأوصاكُْم إلُهنا بِها؟‹  ال�أحكاِم َوالشَّ
21قُْل لَُه: ›كُنّا َعِبيداً لَِمِلِك ِمْصَر، لَِكنَّ اهلَل اأخَرَجنا 

اآياٍت  ُعُيونِنا  اأماَم  اهلُل  22َوَعِمَل  الَعِظيَمِة.  تِِه  بُِقوَّ ِمنها 
َوَعجائَِب َعِظيَمًة َوَرِهيَبًة ِضدَّ ِمْصَر َوَمِلِكها َوكُلِّ اأهِل 

أ 4:6 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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أْرِض الَِّتي  َبيِتِه. 23َواأخَرَجنا ِمْن ُهناَك لُِيحِضَرنا اإلَى ال�
نُِطيَع  اأْن  اهلُل  24َفاأوصانا  لَنا.  ُيعِطيها  اأْن  آبائِنا  ل� اأقَسَم 
لَِخيِرنا  َهذا  كُلُّ  إلََهنا.  نَهاَب  َواأْن  رائِِع  الشَّ َهِذِه  كُلَّ 
آَن.  ال� الحاُل  ُهَو  َكما  اأحياًء،  َيحَفَظنا  َولَِكْي  دائِماً، 
25َوَسُنحَسُب اأْبراراً اإْن َحِرصنا َعَلى اإطاَعِة َجِميِع َهِذِه 

الَوصايا َكما اأَمَرنا إلَُهنا.‹«

َشعُب اهلِل الخاّص

الَِّتي 7  أْرِض  ال� اإلَى  إلَُهكُْم  ُيحِضُركُْم  »َوِحيَن 
ِمْن  َكِثيَرًة  اُأَمماً  َوَيطُرُد  لَِتمَتِلُكوها،  َسَتدُخلُونَها 
أُموِريِّيَن َوالَكنعانِيِّيَن  اأماِمُكْم: الِحثِّيِّيَن َوالِجرجاِشيِّيَن َوال�
يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن، َسبَع اُأَمٍم اأعَظَم َواأقَوى  يِّيَن َوالِحوِّ َوالِفِرزِّ
َمنُكْم. 2َوِحيَن ُيعِطيُكْم إلَُهكُْم اإيّاُهْم َوَتهِزُموُهْم، اْقُضوا 
َعَليِهْم َتماماً. ل� َتقَطُعوا َمعُهْم َعهداً، َول� َترَحُموُهْم. 
أبنائِِهْم، َول� َتاأُخُذوا  3ل� تُصاِهُروُهْم، َفلا تُعُطوا َبناتُِكْم لِ�

أبنائُِكْم. 4َفُهْم َسُيبِعُدوَن اأول�َدكُْم َعنِّي، لَِكي  َبناتُِهْم لِ�
َيخِدُموا َوَيعُبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى. َوَهَكذا َيغَضُب اهلُل َعَليُكْم 

َوُيهِلُكُكْم َسريعاً.

َفة ُموا اآلِلَهَة الُمَزيَّ َحطِّ
اهِدُموا  ُأَمِم:  ال� بِِتلَك  َتفَعلُوُه  اأْن  َيْنَبِغي  ما  5»َهذا 

َمذابَِحُهْم، َوَحطُِّموا اأنْصاَبُهُم التَّْذكارِيََّة، َواقَطُعوا اأعِمَدَة 
َعْشَتُروَت أ الَِّتي َيعُبُدونَها، َواأْحِرقُوا اأصناَمُهْم. 6لِ�أنَُّكْم 
ٌص إللَِهُكْم. اْختاَركُُم إلَُهكُْم ِمْن َبيِن كُلِّ  َشعٌب ُمَخصَّ
أْرِض، لَِتُكونُوا َشعَبُه الثَِّميَن.  ُعوِب الَِّتي َعَلى َوجِه ال� الشُّ
َواْختاَركُْم،  اهلُل  اأَحبَُّكُم  ُعوِب  الشُّ اأكَبُر  لِ�أنَُّكْم  7َولَيَس 

ُعوِب. 8لَِكْن بَِسَبِب َمَحبَِّة اهلِل لَُكْم.  َفاأنُْتْم اأصَغُر الشُّ
تِِه  بُِقوَّ اأخَرَجُكْم  آبائُِكْم،  ل� َوَوعَدُه  َقَسَمُه  َحِفَظ  َُّه  أن َولِ�
َركُْم ِمْن ُعُبوِديَِّة َمِلِكها ِفرَعْوَن. الَعِظيَمِة ِمْن ِمْصَر َوَحرَّ
أِميُن الَِّذي َيحَفُظ  9»َوَتَذكَُّروا اأنَّ إلََهكُْم ُهَو اهلُل ال�

ألِف ِجيٍل لِلَِّذيَن ُيَحبُّونَُه َوَيحَفُظوَن  َعهَدُه َواأمانََتُه ِهَي لِ�

آلِِهِة الُمِهّمِة ِعنَد الكنعانِّيين. زوجُة البعِل!  أ 5:7 َعْشَتُروت. ِمَن ال�

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن سيقاِن  َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

َوصاياُه. 10لَِكنَُّه ُيعاِقُب الَِّذيَن ُيبِغُضونَُه َوْجهاً لَِوجٍه. 
َرُهْم، َبْل ُيعاِقُب الَِّذيَن ُيبِغُضونَُه.  ُد ِفي اأْن ُيَدمِّ ل� َيَتَردَّ
رائَِع َوالَفرائَِض الَِّتي اُأوِصيُكْم  11فاحَفُظوا الَوصايا َوالشَّ

بِها الَيوَم لَِتعَملُوها.
ْن اأَطعُتْم َهِذِه الَفرائَِض َوَحِرْصُتْم َعَلى الَعَمِل  12»َفاإ

بِها، َفاإنَّ إلََهكُْم َسَيحَفُظ َعهَد َمَحبَِّتِه الَِّذي اأقَسَم بِِه 
اإْذ  َعَدَدكُْم،  َوَيِزيُد  َوُيباِركُُكْم  13َوَسُيِحبُُّكْم  آبائُِكْم.  ل�
َسُيعِطيُكْم اأول�داً َكِثيِريَن. َسُيباِرُك ُحُقولَُكْم بَِمحاِصيَل 
َجيَِّدٍة. َسُيعِطيُكْم َقمحاً َونَبيذاً َوَزيتاً. َسُيباِرُك اأبقاَركُْم 
َفُتْنِجَب ُعُجول�ً، َوَغَنَمُكْم َفُتْنِجَب ِحملاناً. َسُيعِطيُكْم 
آبائُِكْم اأْن  أْرِض الَِّتي اأقَسَم ل� كُلَّ َهِذِه الَبَركاِت ِفي ال�

ُيعِطيها لَُكْم.
ُعوِب ال�ُأخَرى،  14»َسُتباَركُوَن اأكَثَر ِمْن َجِميِع الشُّ

َفلا َيُكوُن ُهناَك ُعْقٌم ِفي ُذكُوِركُْم اأْو اإناثُِكْم، َول� ِفي 
أمراِض  َواإناِث َحيواناتُِكْم. 15َسُيبِعُد اهلُل كُلَّ ال� ُذكُوِر 
َعنُكْم. َولَْن َيجِلَب َعَليُكْم اأيّاً ِمْن اأمراِض ِمْصَر الَفِظيَعِة 
الَِّتي َتعِرفُونَها، لَِكنَُّه َسَيجِلُبها َعَلى الَِّذيَن َيكَرُهونَُكْم. 
ُعوِب الَِّتي َسُيخِضُعها لَُكْم إلَُهكُْم.  16َفاْفُنوا َجِميَع الشُّ

َسَتُكوُن  َّها  أن لِ� اآلَِهَتُهْم،  َتعُبُدوا  َول�  َعَليِهْم  تُشِفُقوا  ل� 
َفّخاً لَُكْم.

َوعُد اهلِل ِبُمساَعَدِة َشعِبه
ُأَمُم اأعَظُم ِمنّا،  17»َتُقولُوَن ِفي نُُفوِسُكْم: ›َهِذِه ال�

َفَكيَف لَنا اأْن نَطُرَدُهْم؟‹ 18ل� َتخافُوا ِمنُهْم، َبْل َتَذكَُّروا 
ما َعِمَلُه إلَُهكُْم بَِمِلِك ِمْصَر َوبُِكلِّ َشعِبها. 19َوَتَذكَُّروا 
َعِمَلها  الَِّتي  َوالَعجائَِب  آياِت  َوال� الَعِظيَمَة  الَكواِرَث 
اللََّذيِن  الَعِظيَميِن  لطاَن  َوالسُّ َة  الُقوَّ َوَتَذكَُّروا  إلُهكُْم، 

ذاَتُه  أمَر  ال� إلَُهكُْم  َسَيعَمُل  ِمْصَر.  ِمْن  اأخَرَجُكْم  بِِهما 
ُعوِب الَِّتي َتخافُوَن ِمنها. بُِكلِّ الشُّ

بابِيَر ب َعَليِهْم اإلَى  20»َكما اأنَّ إلََهكُْم َسُيرِسُل الدَّ

َتخافُوا  21ل�  َوالُمخَتِبُئوَن.  ِمْنُهْم  النّاُجوَن  َيُموَت  اأْن 
أنَّ إلََهكُْم َمعُكْم، َوُهَو اإلٌَه َعِظيٌم َوَرِهيٌب َيخافُُه  ِمنُهْم، لِ�
اأماِمُكْم  ِمْن  ُعوَب  الشُّ َهِذِه  إلُهكُْم  22َسَيطُرُد  النّاُس. 

ب 20:7 الدبابير. ربما المقصود ملاك اهلل اأْو قّوته.
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بُِسرَعٍة.  َعَليِهْم  َتْقُضوا  اأْن  َتسَتِطيُعوا  لَْن  َفَشيئاً.  َشيئاً 
يََّة َسَتكثُُر َجّداً  َُّه اإْن َفَعْلُتْم َذلَِك، َفاإنَّ الَحيواناِت الَبرِّ أن لِ�
ُعوَب ِفي اأيِديُكْم،  َعَليُكْم. 23َسَيَضُع إلَُهكُْم َهِذِه الشُّ
ِفي  ُملُوَكُهْم  24َسَيَضُع  َيهِلُكوا.  اأْن  اإلَى  َوَسُيرِعبُهْم 
اأَحٌد  َيسَتِطيَع  َولَْن  ِذْكُرُهْم.  َوُينَسى  َفَتقُتلُوُهْم  اأيِديُكْم 

اأْن ُيوِقَفُكْم اإلَى اأْن َتهِلُكوُهْم َجِميعاً.
بِالنّاِر. َول� َتشَتُهوا ما َعَليها  25»اأحِرقُوا اأصناَمُهْم 

نَّها  َفاإ أنُفِسُكْم،  لِ� ِمنها  َتاأُخُذوا  َول�  َوَذَهٍب.  ٍة  ِفضَّ ِمْن 
26ل�  ال�أصناَم.  ُيبِغُض  َفإلَُهكُْم  لَُكْم.  َفّخاً  َسَتُكوُن 
نَُّكْم  َفاإ َواإلّ�  ُبُيوتُِكْم،  اإلَى  أصناِم  الِ� َهِذِه  ِمْن  اأيّاً  َتجِلُبوا 
َسَتهِلُكوَن ِمثَلُهْم َتماماً، َبِل اأْبِغُضوا َهِذِه ال�أصناَم ُبغضاً 

َشديداً، َوَحطُِّموها َتْحطيماً.

اهتماُم اهلل بشعبه

»فاْحِرُصوا َعَلى اإطاَعِة كُلِّ الَوصايا الَِّتي اُأوِصيُكْم 8 
َوَتمَتِلُكوا  َوَتدُخلُوا  َوَتزداُدوا  لَِتحُيوا  الَيوَم،  بِها 
آبائُِكْم. 2َوَتَذكَُّروا  أْرَض الَِّتي اأقَسَم اهلُل بِاأْن اُأْعِطَيها ل� ال�
أرَبِعيَن  ال� ِطيَلَة  الرِّحَلِة  كُلِّ  ِفي  إلَُهكُْم  قاَدكُْم  َكيَف 
حراِء لَِيضَغَط َعَليُكْم َوَيمَتِحَنُكْم،  َسَنًة الماِضَيَة ِفي الصَّ
اأْم  َوصاياُه  َتحَفُظوَن  كُنُتْم  اإْن  قُلُوبُِكْم  ِفي  ما  َفَيْعِرَف 
ل�. 3َفاأْدَخَلُكْم ِفي ِضيٍق َواأجاَعُكْم، ثُمَّ اأطَعَمُكُم الَمنَّ 
لََعلَُّكْم  اآباؤكُْم.  َول�  اأنُتْم  ل�  َتعِرفُونَُه  َتُكونُوا  لَْم  الَِّذي 
نساَن ل� َيِعيُش َعَلى الُخبِز َوْحَدُه، َبْل  َتْفَهُموَن اأنَّ ال�إ
بُِكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم اهلِل. 4ثِياُبُكُم الَِّتي َترَتُدونَها 
أرَبِعيَن َسَنًة.  ْم ِطيَلَة َهِذِه ال� لَْم َتْهَترْئ، َواأرُجلُُكْم لَْم َتَتَورَّ
أُب  ُب ال� ُبُكْم َكما يؤدِّ 5َفْلُتْدِرْك قُلُوُبُكْم اأنَّ إلَهكُْم ُيَؤدِّ

اْبَنُه.
6»َفاأِطيُعوا َوصايا إلَِهكُْم باتِّباِعِه َواإْكراِمِه َوَمهاَبِتِه. 

َبٍة، ِفيها َجداِوٌل  أنَّ إلََهكُْم َسُيحِضُركُْم اإلَى اأْرٍض َطيِّ 7لِ�

أوِدَيِة َوِفي التِّلاِل. 8اإلَى  َوَينابِيٌع َوُعُيوُن ماٍء َتَتَدفَُّق ِفي ال�
َوُرّماٍن  تِيٍن  َواأشجاِر  ِعَنٍب  َوكُُروِم  َوَشِعيٍر  َقْمٍح  اأْرِض 
َوَزيُتوٍن َوَعَسٍل. 9اإلَى اأْرٍض ل� َيِقلُّ ِفيها َطَعاُمُكْم، َول� 
َيْنُقُصُكْم َشيٌء. اأْرٍض ُصُخوُرها ِمْن َحِديٍد، َوِمْن تِلالِها 
َوَتْحَمُدوَن  َوَتشَبُعوَن  10َفَتاأْكُلُوَن  نُُحاساً.  َتسَتخِرُجوَن 

أْرِض الَِّتي اأْعطاها لَُكْم. إلََهكُْم بَِسَبِب ال�

ال َتنَسْوا إَلَهُكم
11»فاحِرُصوا َعَلى اأْن ل� َتنَسوا إلََهكُْم، بِاأْن َتَتراَجُعوا 

َعْن ِحفِظ َوصاياُه َوَشرائِِعِه َوَفرائِِضِه الَِّتي اُأوِصيُكُم الَيوَم 
َجِميَلًة  ُبُيوتاً  َوَتبُنوَن  َوَتشَبُعوَن  َتاأْكُلُوَن  12َوِحيَن  بِها. 
َوَتكثُُر  َواأغناُمُكْم،  اأبقاُركُْم  13َوَتزداُد  ِفيها،  لَِتسُكُنوا 
ُتُكْم َوَذَهُبُكْم، َوَيزداُد كُلُّ ما ُهَو لَُكْم. 14ِحيَنِئٍذ،  ِفضَّ
اأْرِض  ِمْن  اأخَرَجُكْم  الَِّذي  إلََهكُُم  َفَتنَسوا  َتَتَكبَُّروا،  ل� 
الَكَبيَرِة  ْحراِء  الصَّ تِلَك  ِفي  15َوقاَدكُْم  ِمْصَر،  الُعُبوِديَِّة 
َوالَعقاِرِب.  ِة  الّسامَّ بِالثَّعابيِن  الَمِليَئِة  الُمرِعَبِة  الَفِظيَعِة 
الَِّذي  َفُهَو  الماِء.  ِمَن  َتخلُو  الَِّتي  الجافَِّة  أْرِض  ال� ِفي 
أجِلُكْم. 16ُهَو َمْن  لِ� خِر القاِسي  اأخَرَج الماَء ِمَن الصَّ
اآباؤكُْم  َيُكْن  لَْم  الَِّذي  حراِء،  الصَّ ِفي  الَمنَّ  اأطَعَمُكُم 
َكي  َوَيمَتِحَنُكْم،  َعَليُكْم  لَِيضَغَط  َوَذلَِك  َيعِرفُونَُه. 

َتنَجُحوا َوَتزَدِهُروا َفي النَّهاَيِة.
تُنا َوقُدَرتُنا َجَمَعتا  17»َواحَذُروا ِمْن اأْن َتُقولُوا: ›قُوَّ

َمْن  ُهَو  إلََهكُْم  اأنَّ  َتَذكَُّروا  18َولَِكْن  الثَّرَوَة.‹  َهِذِه  لَنا 
َة لِلُحُصوِل َعَلى الثَّرَوِة، ِحفاظاً َعَلى الَعهِد  ُيعِطيُكُم الُقوَّ

الَِّذي َقَطَعُه َمَع اآبائُِكْم َكما ُهَو فاِعٌل الَيوَم.
اُأْخَرى  اآلِِهًة  َوَتِبعُتْم  إلََهكُْم،  نَِسيُتْم  اإْن  19»اأّما 

ُركُُم الَيوَم ِمْن اأنَُّكْم  نِّي اُأَحذِّ َوَعَبْدتُُموها َوَسَجْدتُْم لَها، َفاإ
اهلُل  َسُيهِلُكها  الَِّتي  ُأُمِم  20َكال� َمحالََة.  ل�  َسَتهِلُكوَن 
أْرَض، َهَكذا اأنُتْم َسَتهِلُكوَن،  اأماَمُكْم ِعنَد ُدُخولُِكُم ال�

لِ�أنَُّكْم لَْم َتِطيُعوا إلََهكُْم.

الَفضُل هلِل ال إلْسراِئيل

نَهَر 9  الَيوَم  َسَتعُبُروَن  اإْسرائِيَل،  َبِني  يا  »اسَتِمُعوا 
َواأقَوى  اأعَظَم  اُأَمماً  َوَتطُرُدوا  لَِتدُخلُوا  ُأرُدنِّ  ال�
ماَء،  السَّ َتِصُل  ُمرَتِفَعٍة  اأسواٍر  ذاُت  ُمُدٌن  لَها  ِمنُكْم، 
2َيسُكُنها َشعٌب َعِظيٌم َوَطِويُل القاَمِة، َوُهُم الَعناِقيُّوَن، 

›َمْن  َيُقولُوَن:  آَخِريَن  ال� َوَسِمعُتُم  َعنُهْم  َعَرْفُتْم  الَِّذيَن 
َيسَتِطيُع اأْن ُيقاِوَم الَعناِقيِّيَن؟‹ 3فاعَلُموا الَيوَم اأنَّ إلََهكُْم 
ُملَتِهَمٍة.  َكناٍر  اأماَمُكْم  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َسَيعُبُر  َمْن  ُهَو 
َفَتطُرُدونَُهْم  ُموَن،  َتَتَقدَّ اأنُتْم  َبيَنما  َوَيهِزُمُهْم  َوَسُيهِلُكُهْم 

َوتُفُنونَُهْم َسِريعاً َكما َوَعَدكُْم اهلُل َتماماً.
َتُقولُوا  ل�  اأماِمُكْم،  ِمْن  إلَُهكُْم  َيْطُرُدُهْم  4»َوِحيَن 
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لَِنمَتِلَك  اهلُل  اأدَخَلنا  َّنا صالُِحون،  أن ›لِ� نُُفوِسُكْم:  ِفي 
ُأَمَم ِمْن اأماِمُكْم  أْرَض.‹ َبْل َسَيْطُرُد اهلُل تِلَك ال� َهِذِه ال�
َولَِكْن  اأْرِضِهْم،  ل�مِتلاِك  5َوَسَتدُخلُوَن  اأشراٌر.  َُّهْم  أن لِ�
َسَيطُرُدُهْم  اإنَّما  قُلُوبُِكْم،  َواْسِتقاَمِة  بِرِّكُْم  بَِفضِل  لَيَس 
ِهْم، ِحفاظاً َعَلى الَوعِد  إلُهكُْم ِمْن اأماِمُكْم بَِسَبِب َشرِّ

آبائُِكْم اإبراِهيَم َواإْسحاَق َوَيعُقوَب.  الَِّذي اأقَسَم اهلُل بِِه ل�
لَِتمَتِلُكوها  أْرَض  ال� ُيْعِطَيُكُم  لَْن  إلَهكُْم  اأنَّ  6فاعَلُموا 

ٌد. بَِفضِل بِرِّكُْم، َفاأنُْتْم َشعٌب َعِنيٌد َوُمَتَمرِّ

َتذكيٌر بَغَضِب اهلل
ِفي  إلِهكُْم  اأغَضبُتْم  اأنَُّكْم  َتنَسوا  َول�  7»اذكُُروا 

ْدتُْم َعَلى اهلِل ِمْن  ْحراِء، َفَقد َرَفضُتْم اأْن تُِطيُعوُه َوَتَمرَّ الصَّ
أرِض ِمْصَر اإلَى اأْن اأَتيُتْم لَِهذا الَمكاِن.  َيوِم ُمغاَدَرتُِكْم لِ�
اأْوَشَك  َحتَّى  ُحوِريَب.  َجَبِل  ِفي  اهلِل  َغَضَب  8اأَثْرتُْم 

َصِعدُت  9َفِحيَن  ُيفِنَيُكْم.  اأْن  ِديِد  الشَّ َغَضِبِه  ِفْي  اهلُل 

أخِذ لَوَحي َحَجِر الَعهِد الَِّذي َقَطَعُه اهلُل  اإلَى الَجَبِل لِ�
َواأرَبِعيَن  َيوماً  اأرَبِعيَن  َة  ُمدَّ الَجَبِل  َعَلى  َبِقيُت  َمعُكْم، 
لَيَلًة، لَْم اآكُْل ِفيها ُخبزاً َولَْم اأشَرْب ماًء. 10َواأعطانِي اهلُل 
الَّلوَحيِن الَحَجِريَّيِن اللَّذيِن نُِقشا َباإصَبِع اهلِل، َوَعَليِهما 
َوَسِط  ِمْن  لَُكْم  اهلُل  بِها  تَكلََّم  الَِّتي  الَكِلماِت  َجِميُع 

النّاِر، َيوَم اجَتَمعُتْم ُهناَك.
لَيَلًة،  أرَبِعيَن  َوال� َيوماً  أرَبِعيَن  ال� نِهاَيِة  11»َوِفي 

اهلُل:  لِي  قاَل  12ثُمَّ  الَعهِد،  َحَجِر  لَوَحي  اهلُل  اأعطانِي 
اأخَرجُتُه  الَِّذي  أنَّ َشعَبَك  َوانِْزْل ِمْن ُهنا بُِسرَعٍة لِ� ›قُْم 
ِمْن ِمْصَر َقْد اأفَسُدوا اأنُفَسُهْم، َفَقِد اْبَتَعُدوا َسِريعاً َعْن 
أنُفِسِهْم َصَنماً.‹ 13ثُمَّ قاَل اهلُل لِي:  َوصاياَي، َفَصَنُعوا لِ�
َعِنيٌد.  َشعٌب  اأنَُّه  َفَوَجدُت  عَب،  الشَّ َهذا  راَقبُت  ›َقْد 
آَن َفاأْقضَي َعَليِهْم، َفلا َيُعوُد اأَحٌد َيَتَذكَُّرُهْم.  14َدْعني ال�

ًة اأقَوى َواأكَثَر َعَدداً ِمنُهْم.‹« َواأجَعلَُك اُأمَّ

َهِبّي الِعجُل الذَّ
ُمشَتِعلاً  َوَقْد كاَن  الَجَبِل،  ِمَن  نََزلُت  15»ِحيَنِئٍذ، 

. 16َونََظرُت َواإذا بُِكْم  بِالنّاِر، َوكاَن لَوحا الَعهِد ِفي َيَديَّ
أنُفِسُكْم َصَنماً َعَلى  َقْد اأخَطاأْتُْم اإلَى إلَِهكُْم، َوَسَبْكُتْم لِ�
اهلُل.  بِِه  اأوصاكُْم  َعّما  َسِريعاً  َوابَتَعدتُْم  ِعجٍل،  َشكِل 

، َوَحطَّمُتُهما  17َفاأمَسْكُت بِاللَّوَحيِن َوَرَميُتُهما ِمْن َيَديَّ

َوَوجِهي  ثانَِيًة  َوانَْبَطْحُت  ُت  ُعدُّ 18ثُمَّ  اأعُيِنُكْم.  اأماَم 
أرَبِعيَن َيوماً َواأرَبِعيَن لَيَلًة،  أْرِض ِفي َحضَرِة اهلِل لِ� اإلَى ال�
الَخِطيَِّة  بَِسَبِب  ماًء،  اأشَرْب  َولَْم  ُخبزاً  ِفيها  اآكُْل  لَْم 
اهلِل، أ  َعيَني  اأماَم  اُأْخَرى  اآلَِهٍة  بِِعباَدِة  ارَتَكبُتُموها  الَِّتي 
َفاأغَضبُتُموُه. 19كُنُت خائِفاً ِمْن َغَضِب اهلِل َوَسَخِطِه، 
اإْذ كاَن غاِضباً ِجّداً َعَليُكْم َحتَّى اأوَشَك اأْن ُيهِلَكُكْم، 
20َكما  اأيضاً.  ِة  الَمرَّ تِلَك  ِفي  اإلَيَّ  اأصَغى  اهلَل  لَِكنَّ 
َغِضَب اهلُل َعَلى َهُروَن بِما َيكِفي لُِيهِلَكُه، َفَصلَّيُت ِمْن 

اأجِلِه ِفي َذلَِك الَيوِم.
َصَنعُتُموُه،  الَِّذي  النَِّجَس  الِعجَل  اأَخْذُت  21»ثُمَّ 

ناِعماً  صاَر  َحتَّى  َوَطَحنُتُه  َوَحطَّمُتُه  بِالنّاِر،  َواأحَرْقُتُه 
ِمَن  الُمنَحِدِر  الَجدَوِل  ِفي  بُِغباِرِه  األَقيُت  ثُمَّ  َكالُغباِر، 
َة َوَقْبُروَت َهتَّاأَوَة اأغَضبُتُم  الَجَبِل. 22َواأيضاً ِفي َتبِعيَرَة َوَمسَّ
َوقاَل  َبْرنِيَع  قاَدَش  ِمْن  اهلُل  اأرَسَلُكْم  23َوِعنَدما  اهلَل. 

لَُكْم.‹  اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرَض  ال� َوامَتِلُكوا  ›اْذَهُبوا  لَُكْم: 
َعَصيُتْم اأمَر إلَِهكُْم، َولَْم َتِثُقوا بِِه َولَْم تُِطيُعوُه. 24َفاأنُتْم 

ُدوَن َعَلْيِه ُمنُذ َعَرْفُتُكْم. َترفُُضوَن اإطاَعَة اهلِل َوَتَتَمرَّ
أْرِض ِفي َحضَرِة اهلِل  25»َفانَْبَطْحُت َوَوجِهي اإلَى ال�

أنَّ اهلَل اأعَلَن اأنَُّه َسُيهِلُكُكْم.  اأرَبِعيَن َيوماً َواأرَبِعيَن لَيَلًة، لِ�
َوقُْلُت: يا اهلُل، ل� تُهِلْك َشعَبَك  اإلَى اهلِل  26َوَصلَّيُت 

تَِك الَعِظيَمِة، َواأخَرجَتُه  الَِّذي ُهَو لََك، َوَقْد َفَديَتُه بُِقوَّ
اإبراِهيَم  ُخّداَمَك  27اذكُْر  الَجبَّاَرِة.  بَِيِدَك  ِمْصَر  ِمْن 
ِه  َوَشرِّ عِب  الشَّ ِعناِد  َعْن  َوَتغاَض  َوَيعُقوَب.  َواإْسحاَق 
يهوه ب  أنَّ  ›لِ� الِمْصِريُّوَن:  َيُقوَل  ل�  28لَِكْي  َوَخِطيَِّتِه، 
بِها،  َوَعَدُهْم  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  اإحضاَرُهْم  َيسَتِطْع  لَْم 
حراِء.‹  الصَّ ِفي  لَِيقُتَلُهْم  اأخَرَجُهْم  َيْكَرُهُهْم،  َُّه  أن َول�
تَِك َوقُدَرتَِك  29اإنَُّهْم َشعُبَك َوُملُكَك الَِّذي اأخَرْجَتُه بُِقوَّ

الَعِظيَمَتيِن.«

َلوحا الَعْهِد الَجِديدان

›انَحْت 10  لِي:  قاَل اهلُل  الَيوِم،  َذلَِك  »َوِفي 
لَيِن،  أوَّ ال� الَّلوَحيِن  َمثَل  َحَجٍر  ِمْن  لَوَحيِن 

أ 18:9 بعبادة . . . عيني اهلل. حرفياً »بعمل الّشر في عيني اهلل.«

ب 28:9 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َواصَعْد اإلَيَّ اإلَى الَجَبِل. اصَنْع لََك ُصنُدوقاً ِمْن َخَشٍب، 
َعَلى  كانَْت  الَِّتي  الَوصايا  اللَّوَحيِن  َعَلى  2َوَساأكُتُب 

اللَّوَحيِن  ثُمَّ َضِع  اللََّذيِن َحطَّمَتُهما.  أَولِيِن  ال� اللَّوَحيِن 
ْنُدوِق.‹ ِفي الصُّ

نِط. َونََحتُّ  ْنُدوَق ِمْن َخَشِب السَّ 3»َفَصَنعُت الصُّ

لَيِن. ثُمَّ َصِعْدُت اإلَى  أوَّ لَوَحيِن َحَجِريَّيِن ِمثَل اللَّوَحيِن ال�
. 4َوَكَتَب اهلُل َعَلى اللَّوَحيِن  الَجَبِل َواللَّوحاِن ِفي َيَديَّ
الَوصايا  اأي  لَيِن.  أوَّ ال� اللَّوَحيِن  َعَلى  َكَتَبُه  َقْد  كاَن  ما 
الَعَشَر الَِّتي َتَكلََّم اهلُل بِها اإلَيُكْم َعَلى الَجَبِل ِمْن َوَسِط 
5ِحيَنِئٍذ،  لِي.  اأْعطاها  َوَقْد  ُهناَك،  اجَتَمعُتْم  َيوَم  النّاِر 
ْنُدوِق الَِّذي  نََزلُت ِمَن الَجَبِل َوَوَضْعُت اللَّوَحيِن ِفي الصُّ

َصَنعُتُه، َوَقْد َبِقيا ُهناَك َكما اأوصانِي اهلُل.«
اإلَى  الَيعقانِيِّيَن  اآباِر  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبُنو  ارَتَحَل  6ثُمَّ 

األِعاَزُر  َفصاَر  ُهناَك.  َوُدِفَن  َهُروُن  ماَت  َحيُث  ُموِسيَر، 
اْبُنُه كاِهناً َمكانَُه. 7َوِمْن ُهناَك ارَتَحلُوا اإلَى الِجْدُجوِد، 
َينابِيِع  بَِكْثَرِة  َمْعُروٌف  َمكاٌن  َوُهَو  ُيطباَت،  اإلَى  َوِمْنها 
الماِء. 8»ِفي َذلَِك الَيوِم، َعيََّن اهلُل َقِبيَلَة ل�ِوي لَِحمِل 
ُصنُدوِق َعْهِد اهلِل، َولَِيمثُلُوا ِفي َحضَرِة اهلِل لَِيخِدُموُه، 
عَب بِاْسِم اهلِل، َكما َيفَعلُوَن َحتَّى الَيوِم.  َولُِيباِركُوا الشَّ
أْرِض َكالَقبائِِل  ًة ِمَن ال� 9لَِهذا ل� َتمِلُك َقِبيَلُة ل�ِوي ِحصَّ

ُتها َكما َوَعَد ل�ِوي. أنَّ اهلَل ُهَو ِحصَّ ال�ُأخَرى، لِ�
نَهاراً  اأرَبِعيَن  الَجَبِل  َعَلى  َبِقيُت  َفَقْد  اأنا  10»َواأّما 

ُأولَى، َوَقِد اسَتَمَع اهلُل لِي ثانَِيًة  ِة ال� َواأرَبِعيَن لَيَلًة َكالَمرَّ
لِي:  اهلُل  قاَل  11ثُمَّ  اأهَلَكُكْم.  َفما  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي 
عِب، لَِيدُخلُوا َوَيمَتِلُكوا  ›قُْم َواْذَهْب َوارَتِحْل اأماَم الشَّ

آبائُِكْم بِاأْن اُأعِطيها لَُهْم.‹ أْرَض الَِّتي اأقَسْمُت ل� ال�

ما ُيِريُدُه اهلل
آَن يا اإْسرائِيُل، ما الَِّذي َيطلُُبُه إلَُهَك ِمنَك؟  12»َوال�

اأْن َتتَِّقي إلََهَك، َواأْن َتحيا بَِحَسِب َكلاِمِه، َواأْن تُِحبَُّه، 
َوَتخِدَم اهلَل بُِكلِّ َقْلِبَك َونَْفِسَك. 13َواأْن َتحَفَظ َشرائَِع 

إلَِهَك  َوَوصاياُه الَِّتي اُأْعِطيها لََك الَيوَم لََخْيِرَك.

أْرَض  ماواِت َوال� ماواِت َواأَعَلى السَّ 14»َفَمَع اأنَّ السَّ

َوكُلَّ ما ِفيها إللَِهَك، 15َفَقْد اأَحبَّ اهلُل اآباَءكُْم بَِشكٍل 
. َواختاَركُْم، اأنُتْم نَسَلُهْم ِمْن َبْعِدِهْم، ِمْن َبيِن  خاصٍّ

ُعوِب، لَِتُكونوا َشعَبُه. َوما ِزلُْتْم َكَذلَِك اإلَى  َجِميِع الشُّ
أنَّ  17لِ� َبْعُد.  تُعانُِدوا  َول�  قُلُوُبُكْم، أ  ْر  16َفلَتَتَطهَّ الَيوِم. 
الُمنَتِصُر  لَُه  ال�إ أِرباِب.  ال� َوَربُّ  آلَِهِة  ال� اإلَُه  ُهَو  إلََهكَْم 

18َيْضَمُن  ِرْشَوًة.  ياأُخُذ  َول�  َيَتَحيَُّز  ل�  َوُهَو  ِهيُب،  الرَّ
أراِمِل، َوُيِحبُّ الَغِريَب َوُيعِطيِه َطعاماً  الَعدَل لِلَيتاَمى َوال�

َوثِياباً.
ُغَرباَء  كُنُتْم  لِ�أنَُّكْم  الَغِريَب  اأيضاً  اأنُتْم  19»َفاأِحبُّوا 

ُكوا بِِه  ِفي اأْرِض ِمْصَر. 20هاُبوا إلََهكُْم َواعُبُدوُه. َتَمسَّ
َوْحَدُه، َول� َتحِلُفوا اإلّ� بِاْسِمِه. 21ُهَو َتسِبيُحُكْم، َوهَو 
أجِلُكْم َجِميَع َهِذِه ال�أشياَء الَعِظيَمِة  اإلَُهُكْم الَِّذي َصَنَع لِ�
ِهيَبِة الَِّتي َراأيُتُموها َبُعُيونُِكْم. 22َفِعنَدما نََزَل اآباؤكُْم  َوالرَّ
َكثََّركُْم  لَِكْن  َفَقْط،  َشْخصاً  َسبِعيَن  كانُوا  ِمْصَر،  اإلَى 

ماِء. إلَُهكُْم ِمثَل نُُجوِم السَّ

ِر اهلل َتَذكَّ

»َفاأِحبُّوا إلََهكُْم، َواْحَفُظوا اأواِمَرُه َوَشرائَِعُه 11 
َوَفرائَِضُه َوَوصاياُه دائِماً. 2َوافَهُموا الَيوَم اأنَّ 
أول�ِدكُُم الَِّذيَن لَْم َيعِرفُوا َولَْم َيَروا  َكلاِمي َهذا لَيَس لِ�
َتُه الَعِظيَمَة 3َواآياتِِه َواأعمالَُه  َتاأِْديَب إلَِهكُْم َوَعَظَمَتُه َوقُوَّ
الَِّتي َعِمَلها ِفي ِمْصَر بِِفْرَعوَن َمِلِك ِمْصَر َوبُِكلِّ اأْرِضها، 
4َوما َعِمَلُه بَِجيِش ِمْصَر َوُخُيولِِه َوَمرَكباتِِه، َوَكيَف اأنَُّه 

ُيلاِحُقونَُكْم،  َوُهْم  َتْغُمُرُهْم  ال�أحَمِر  الَبحِر  ِمياَه  َجَعَل 
لَُكْم  َعِمَلُه  5َوما  الَيوِم،  َهذا  اإلَى  َتماماً  اهلُل  َفاأهَلَكُهْم 
6َوما  الَمكاِن،  َهذا  اإلَى  اأَتيُتْم  اأْن  اإلَى  حراِء  الصَّ ِفي 
، ِحيَن َفَتَحِت  َعِمَلُه َبداثاَن َواأبِيراَم اْبَني األِياآَب الَراُأوَبْيِنيَّ
َوكُلِّ  َوِخياِمِهْم  عائِلاتِِهْم  َمَع  َوابَتَلَعتُهْم  فاها  أْرُض  ال�
َحيواٍن كاَن َيتَبُعُهْم ِفي َوَسِط كُلِّ اإْسرائِيَل، 7َبْل َكلاِمي 
الَِّتي  الَعِظيَمِة  ال�أعماِل  َراأيُتْم كُلَّ  الَِّذيَن  اأنُتُم  لَُكْم  ُهَو 

َعِمَلها اهلُل.

َوِختاُن  قُلُوُبُكْم.«  »َفلُتخَتْن  ُقُلوُبُكْم. حرفياً  ْر  َفلَتَتَطهَّ أ 16:10 

اأِو  التّطهيِر  باسِم  العاّمِة  ِعنَد  معروفاً  اليوَم  يزاُل  ما  أول�ِد طقٌس  ال�
َمَع  اهلُل  َقَطَعُه  الِّذي  العهِد  علاَمَة  الطَّقُس  َوَقْد كاَن هذا  الُطُهوِر. 
. َوِفي العهِد الجديِد،  اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 28:2، فيلّبي 

3:3، كولوسي 11:2(



َتثِنَية 1933:12

لَُكُم  اُأعِطيها  الَِّتي  ِريَعِة  الشَّ كُلَّ  8»فاحَفُظوا 

الَِّتي  أْرِض  ال� ل�مِتلاِك  َوَتدُخلُوا  اأقِوياَء  لَِتُكونُوا  الَيوَم، 
َطِويلاً  َتحَيوا  9َولَِكي  اإلَيها،  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  عابُِروَن  اأنُتْم 
ُيعِطَيها  بِاأْن  آبائُِكْم  ل� اهلُل  اأقَسَم  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى 
أنَّ  10لِ� َوَعَسلاً.  لََبناً  َتفيُض  اأْرضاً  أحفاِدِهْم،  َولِ� لَُهْم 
أْرَض الَِّتي َسَتدُخلُوَن ل�مَتلاِكها لَيَسْت َكاأْرِض ِمْصَر  ال�
الُبُذوَر  َتزَرُعوَن  َتَرْكُتُموها، َحيُث كُنُتْم ِفي ِمْصَر  الَِّتي 
أْرَض  َوَترُوونَها بِاأرُجِلُكْم َكُبستاِن َخضراواٍت. 11لَِكنَّ ال�
َواأوِدَيٍة،  ِجباٍل  اأْرُض  ل�مِتلاِكها  النَّهَر  َسَتعُبُروَن  الَِّتي 
ماِء. 12اأْرٌض َيعَتِني بِها إلَُهكُْم. َعينا  تُرَوى بَِمَطِر السَّ

َنِة اإلَى نِهاَيِتها. إلَِهكُْم َعَليها دائِماً، ِمْن بِداَيِة السَّ

اُأوِصيُكْم  الَِّتي  َوصاياَي  بِِحرٍص  اأَطعُتْم  ْن  13»َفاإ

بِها الَيوَم، َواأحَبْبُتْم اهلَل َوَخَدْمُتُموُه بُِكلِّ قُلٌوبِِكْم َوبُِكلِّ 
أْرِضُكْم ِفي الَوقِت  نِّي َساُأْعِطي َمَطراً لِ� نُُفوِسُكْم، 14َفاإ
بِيِع.  الرَّ َوَمَطَر  الَخِريِف  َمَطَر  لَها  َوَساُأْعِطي  الُمناِسِب. 
َوَزيَتُكْم.  الَجِديَد  َونَبيَذكُُم  َقمَحُكْم  َوَسَتجَمُعوَن 
15َوَسُينِبُت ُعْشباً ِفي ُحُقولُِكْم لَِحيواناتُِكْم، َوَسَيُكوُن 

لََديُكْم َطعاٌم َوِفيٌر.
اأَحٌد،  َيخَدَعُكْم  ل�  اأْن  َعَلى  اْحِرُصوا  16»لَِكِن 

17اإْذ  لَها.  َوَتسُجُدوا  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتعُبُدوا  َفَتبَتِعُدوا 
ماَء َفلا َيُكوُن ُهناَك  َسَيغَضُب اهلُل َعَليُكْم، َوَسُيغِلُق السَّ
أْرُض َمحاِصيَلها، َوَسَتُموتُوَن َسِريعاً  َمَطٌر، َولَْن تُنِبَت ال�

أْرِض الَجيَِّدِة الَِّتي ُيعِطيها اهلُل لَُكْم. ِفي ال�
نُُفوِسُكْم.  َوِفي  قُلُوبُِكْم  ِفي  َكِلماتِي  18»َفَضُعوا 

َواْعِصُبوا  لَِتذِكيِركُْم،  َكَعلاَمٍة  اأيِديُكْم  َعَلى  ارُبُطوها 
أول�ِدكُْم َوَتَكلَُّموا بِها ِحيَن  بِها ِجباَهُكْم. 19َعلُِّموها لِ�
الطَِّريِق،  ِفي  َتِسيُروَن  َوِحيَن  ُبُيوتُِكْم،  ِفي  َتجِلُسوَن 
َتُقوُموَن. 20اكُتُبوها َعَلى َقوائِِم  َتناُموَن، َوِحيَن  َوِحيَن 
ُبُيوتُِكْم َوَبّواباِت ُمُدنُِكْم، 21لَِكي َتحَيوا اأنُتْم َواأول�َدكُْم 
بِاأْن  آبائُِكْم  ل� اهلُل  اأقَسَم  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى  َطِويلاً  َزَمناً 

أْرِض. ماُء َفوَق ال� ُيعِطَيها لَُهْم، ما داَمِت السَّ
ِريَعِة الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها  22»اإْن َحِفْظُتْم كُلَّ َهِذِه الشَّ

بَِحَسِب  َوِعشُتْم  إلََهكُْم،  َواأحَببُتْم  بِِحرٍص،  لَِتعَملُوها 
َكلاِمِه، َوَبَقيُتْم اُأَمناَء لَُه، 23َفاإنَّ اهلَل َسَيطُرُد َجِميَع َهِذِه 
ُأَمِم ِمْن اأماِمُكْم. َفَتْطُرُدوَن اُأَمماً اأعَظَم َواأقَوى ِمنُكْم  ال�

َوَتْمَتِلُكوَن اأْرَضُهْم. 24كُلُّ َمكاٍن َتِسيُر َعَليِه اأقداُمُكْم 
حراِء َجُنوباً  َيُكوُن لَُكْم. َفَيُكوُن امِتداُد اأْرِضُكْم ِمَن الصَّ
الَبحِر  اإلَى  َشرقاً  الُفراِت  نَهِر  َوِمْن  َشمال�ً،  لُبناَن  اإلَى 
أنَّ  لِ� كُْم،  َيِقَف ِضدَّ اأْن  اأَحٌد  َيسَتِطيَع  . 25َولَْن  الَغربِيِّ
أْرِض َحيثُما  إلََهكُْم َسَيجَعُل النّاَس َيخافُونَُكْم ِفي كُلِّ ال�

َذَهبُتْم، َكما َوَعَدكُْم.

عَنة الَبَرَكُة َواللَّ
26»َساُأعِطيُكُم الَيوَم اأْن َتختاُروا َبيَن الَبَرَكِة َواللَّعَنِة. 

27الَبَرَكُة لَُكْم اإْن اأَطعُتْم َوصايا إلَِهكُُم الَِّتي اُأوِصيُكْم 

بِها الَيوَم، 28َواللَّعَنُة لَُكْم اإْن لَْم َتِطيُعوا َوصايا إلَِهكُْم 
َولَْم َتِعيُشوا بَِحَسِب ما اُأوِصيُكْم بِِه الَيوَم، بَِسيِركُْم َوراَء 

اآلَِهٍة اُأْخَرى لَْم َتعِرفُوها ِمْن َقبُل.
أْرِض لَِتمَتِلُكوها،  29»َفِعنَدما ُيْدِخلُُكْم إلَُهكُُم اإلَى ال�

اأعِلُنوا الَبَرَكَة ِمْن َفْوِق َجَبِل ِجِرزِّيَم، َواللَّعَنَة ِمْن َفْوِق 
الَغربِيَِّة  ِة  فَّ الضِّ َعَلى  اللََّذيِن  30الَجَبليِن  عيباَل،  َجَبِل 
واِدي  الّساِكِنيَن  الَكنعانِيِّيَن  اأْرِض  ِفي   ، ُأرُدنِّ ال� لَِنهِر 
الَبلُّوِط  َشَجَرِة  بِجانِِب  الِجلجاِل،  َمِديَنِة  قُرَب  أرُدنِّ  ال�
ُأرُدنِّ لَِتدُخلُوا َوَتمَتِلُكوا  ِفي ُموَرَة. 31َفَسَتعُبُروَن نَهَر ال�
أْرَض الَِّتي َسُيعِطيها إلُهكُْم لَُكْم. َوِحيَن َتمَتِلُكونَها  ال�
َوالَفرائِِض  رائِِع  الشَّ َجِميَع  32اأِطيُعوا  ِفيها،  َوَتسُكُنوَن 

الَِّتي اُأعِطيها لَُكْم.

َمكاُن ِعباَدٍة واِحد

رائُِع َوالَفرائُِض الَِّتي َتحِرُصوَن 12  »َهِذِه ِهَي الشَّ
أْرِض الَِّتي اأعطاها اهلُل  َعَلى الَعَمِل بِها ِفي ال�
اإلَُه اآبائُِكْم لَُكْم لَِتمَتِلُكوها. فاأِطيُعوها ما ُدمُتْم َتسُكُنوَن 
ُروا َجِميَع  ُأَمَم، َدمِّ أْرَض. 2َوِحيَن َتطُرُدوَن ِهِذِه ال� َهِذِه ال�
كاِملاً.  َتْدميراً  اآلَِهَتُهْم  ِفيها  َعَبُدوا  الَِّتي  الِعباَدِة  اأماِكِن 
َسواٌء اأكانَْت َعَلى الِجباِل الُمرَتِفَعِة اأْم َعَلى التِّلاِل اأْم 
َتحَت ال�أشجارِ الَخْضراِء. 3اهِدُموا َمذابَِحُهْم، َوَحطُِّموا 
الَِّتي  َعْشَتُروَت أ  اأعِمَدَة  َواأْحِرقُوا  التَّْذكاِريََّة،  اأنْصاَبُهُم 

زوجُة  الكنعانِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 3:12 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.
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اأسماؤُهْم  َولُْتمَح  اآلَِهِتِهْم،  َتماثِيَل  َوَحطُِّموا  َيعُبُدونَها، 
ِمْن َذلَِك الَمكاِن.

4»َول� َتعُبُدوا إلََهكُْم بِِتلَك الطَِّريَقِة. 5َبِل اذَهُبوا اإلَى 

َبيِن الَقبائِِل،  لَُكْم ِمْن  الَِّذي َسَيْختاُرُه إلُهكُْم  الَمكاِن 
َحيُث َسَيَضُع اْسَمُه َوَيسُكُن. 6َتعالُوا اإلَى َذلَِك الَمكاِن 
بَِذبائِِحُكْم َوُعُشوِر َمحاِصيِلُكْم َوَحيواناتُِكْم َوَتقِدماتُِكُم 
َوَتقِدماتُِكُم  َتقِديَمها،  نََذرتُْم  َتقِدَمٍة  َواأيَِّة  الَمْرفُوَعِة، 
ُهناَك  7َفَتاأْكُلُوَن  َوَغَنِمُكْم.  َبَقِركُْم  َواأْبكاِر  ال�خِتياِريَِّة، 
َعِمَلْتُه  ما  بُِكلِّ  َفَرحاً  َوَسَتفَرُحوَن  إلَِهكُْم،  َحْضَرِة  ِفي 

أنَّ إلََهكُْم َقْد باَرَكُكْم. اأيِديُكْم اأنُتْم َوعائِلاتُُكْم، لِ�
كُلُّ  آَن،  ال� نَسلُُك  َكَما  َتسلُُكوَن  َتُعوُدوا  8»َفلا 

َمكاِن  اإلَى  َبعُد  َتاأْتُوا  لَْم  9لِ�أنَُّكْم  َهواُه!  َعَلى  واِحٍد 
أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم. 10لَِكنَُّكْم  الّراَحِة َوال�
أْرِض الَِّتي  ُأرُدنِّ َقِريباً، َوَسَتُكونُوَن ِفي ال� َسَتعُبُروَن نَهَر ال�
ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم، َفُيعِطيُكْم راَحًة ِمْن اأعدائُِكْم ِمْن 
ما  كُلَّ  11َفاحِملُوا  بِاأماٍن.  َوَتِعيُشوَن  الِجهاِت،  كُلِّ 
لُِيسِكَن  إلَُهكُْم  َيختاُرُه  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  بِِه  اآُمُركُْم 
َوَتقِدماتُِكْم  الّصاِعَدةَ أ  َذبائَِحُكُم  احِملُوا  ِفيِه.  اْسَمُه 
َوُعُشوَر َمحاِصيِلُكْم َوَحيواناتُِكْم َوَتقِدماتُِكْم ال�خِتياِريََّة 

َوال�أشياَء الثَّميَنَة الَِّتي نََذرتُُموها هلِل.
َواأبناُؤكُْم  اأنُتْم  إلَِهكُْم،  َحْضَرِة  ِفي  12»افَرُحوا 

ِفي  الَِّذيَن  َوالّلاِويُّوَن  َواإماُؤكُْم  َوَعِبيُدكُْم  َوَبناتُُكْم 
َبيَنُكْم.  أْرِض  ال� ِفي  نَِصيٌب  لَُهْم  لَيَس  أنَّ  لِ� ُمُدنُِكْم، 
ُموا تِْقِدماتُِكُم الّصاِعَدَة ِفي اأيِّ  13احِرُصوا َعَلى األّ� تَُقدِّ

ُموها ِفي الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه  َمكاٍن َتَرونَُه، 14َبْل َقدِّ
ما  ُهناَك كُلَّ  فاعَملُوا  َقبائِِلُكْم.  اإْحَدى  اأْرِض  ِفي  اهلُل 

اآُمُركُْم بِِه.
َوَتاأكُلُوا  َتذَبُحوا  اأْن  ُيمِكُنُكْم  َترَغُبوَن،  15»َوِحيَن 

لَحماً ِفي كُلِّ ُمُدنُِكْم َحَسَب ما اأعطاكُْم إلَُهكُْم. اإْذ 
ِمنُه  َياأكُلُوا  اأْن  الطّاِهِريَن  َوَغيِر  َمنُكْم  لِلطّاِهِريَن  ُيمِكُن 
َتاأكُلُوا  ل�  16لَِكْن  يََّل.  ال�إ اأِو  الَغزاَل  ياأكُلُوَن  َكما 

أْرِض َكالماِء. َم، َبِل اْسُكُبوُه َعَلى ال� الدَّ

ُم ل�سترضاء  أ 11:12 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

17»ل� َتاأكُلُوا ِفي ُمُدنُِكْم ُعُشوَر َقمِحُكْم َونَبيِذكُُم 

ال�أشياِء  َوكُلَّ  َغَنِمُكْم،  اأْو  َبَقِركُْم  اأْبكاَر  َول�  َوَزيِتُكْم، 
وَتَبرُّعاتُِكْم.  ال�خِتياِريََّة  َوَتقِدماتُِكُم  بِها،  نََذرتُْم  الَِّتي 
18َفلا َتاأكُلُوا َهِذِه التَّقِدماِت اإلّ� ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم، ِفي 

الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه إلَُهكُْم، َفَتاأكُلُوَن اأنُتْم َواأبناُؤكُْم 
ِفي  الّساِكُنوَن  َوالَّلاِويُّوَن  َواإماُؤكُْم  َوَعِبيُدكُْم  َوَبناتُُكْم 
ال�أشياِء  بُِكلِّ  َوَتسَتمِتُعوَن ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم  ُمُدنُِكْم، 

الَِحِة الَِّتي َعِملُتْم ِفيها. الصَّ
ُدمُتْم  ما  الَّلاِويِّيَن  اإهماِل  َعَدِم  َعَلى  19»احِرُصوا 

َكما  اأْرَضُكْم  إلَِهكُْم  َع  َوسَّ 20َواإذا  أْرَض.  ال� َتسُكُنوَن 
›َسَناأكُُل  َوقُلُتْم:  اللَّحِم،  اأكِل  ِفي  َوَرِغبُتْم  َوَعَدكُْم، 
بَِقْدرِ  لَحماً  َتاأكُلُوا  اأْن  ُيمِكُنُكْم  نَُّه  َفاإ اللَّحِم،‹  َبعَض 
ما تُِريُدوَن. 21َواإْن كاَن الَمكاُن الَِّذي َيختاُرُه إلَُهكُْم 
نَُّه ُيمِكُنُكْم اأْن َتذَبُحوا  لَِيَضَع ِفيِه اْسَمُه َبِعيداً َعنُكْم، َفاإ
َكما  لَُكْم،  اهلُل  اأعطاها  الَِّتي  َوَغَنِمُكُم  اأبقاِركُْم  ِمْن 
ِفي  تُِريُدوَن  ما  َقدَر  َتاأكُلُوا  اأْن  َوُيمِكُنُكْم  اأَمرتُُكْم، 
يََّل. َوَياأكُُل  ُمُدنُِكْم. 22كُلُوُه َكما َتاأكُلُوَن الَغزاَل اأِو ال�إ

ِمنُه الطّاِهُروَن َوَغيُر الطّاِهِريَن.
ِفيِه  أنَّ  لِ� َم،  الدَّ َتاأكُلُوا  ل�  اأْن  َعَلى  23»اْحَرُصوا 

تاأكُلُوا  24ل�  اللَّحِم.  َمَع  الَحياَة  تاأكُلُوا  َفلا  الَحياَة. 
أْرِض َكالماِء. 25ل� َتاأكُلُوُه،  َم، َبِل اْسُكُبوُه َعَلى ال� الدَّ
أول�ِدكُْم َخيٌر. اْفَعلُوا ما َيراُه اهلُل َصلاحاً  لَِيُكوَن لَُكْم َولِ�

وَحّقاً.
نُُذوِركُْم،  َوَتقِدماُت  َسُة  الُمَقدَّ َتقِدماتُُكُم  26»اأّما 

ُموا  27َوَقدِّ اهلُل،  َسَيختاُرُه  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  َفُخُذوها 
َم، َعَلى َمذَبِح إلَِهكُْم.  تِْقِدماتُِكُم الّصاِعَدَة: اللَّحَم َوالدَّ
اأيضاً  ُيسَفَك  اأْن  َفَيْنَبِغي  ال�ُأخَرى  َذبائِِحُكُم  َدُم  َواأّما 
َعَلى َمذَبِح إلَِهكُْم. َولَِكْن ُيمِكُنُكْم اأْن َتاأكُلُوا اللَّحَم. 
الَِّتي  الَوصايا  َهِذِه  َجِميِع  اإطاَعِة  َعَلى  28فاحِرُصوا 

اإلَى  َخيٌر  أول�ِدكُْم  َولِ� لَُكْم  لَِيُكوَن  الَيوَم،  لَُكُم  اُأعِطيها 
لاَح َوالَحقَّ اأماَم إلَِهكُْم. أَبِد، ل�أنَُّكْم َعِملُتْم الصَّ ال�

الَِّتي  ُأَمَم  ال� اأماَمُكُم  إلَُهكُْم  اأهَلَك  29»َوَمَتى 

ِفي  َوَتسُكُنوَن  َتطُرُدونَها  َوَحيَن  لَِتْطُرُدوها،  َسَتدُخلُوَن 
اأْرِضِهْم، 30احَذُروا ِمْن اأْن َتَقُعوا ِفي َفخِّ َتقِليِد اأعمالِِهْم 
َعْن  َتساألُوا  اأْن  احَذُروا  اأماَمُكْم.  َهلاِكِهْم  َبعِد  ِمْن 
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ُأَمُم اآلَِهَتها؟ لَِكي نَْعَمَل  اآلَِهِتِهْم: ›َكيَف َعَبَدْت َهِذِه ال�
نَحُن اأيضاً ِمثَلُهْم!‹ 31َفلا َتعُبُدوا يهوه اإلََهُكْم بُِطُرِقِهْم، 
آلَِهِتِهْم ما ُيْبِغُضُه يهوه، اإْذ ُيحِرقُوَن َحتَّى  َفُهْم َيْعَملُوَن ل�
آلَِهِتِهْم. 32َفاْحِرُصوا  اأْبناَءُهْم َوَبناتِِهْم َفي النّاِر َكَقرابيَن ل�
َعَلى َتطبيِق َجِميِع ما اُأوِصيُكْم بِِه. ل� تُِضيُفوا اإلَيِه، َول� 

َتحِذفُوا ِمنُه.

األنِبياُء الَكَذَبة

ُيخِبُر 13  َشخٌص  اأْو  نَِبيٌّ  َبيَنُكْم  َظَهَر  »اإْن 
َم لَُكْم  بِالُمسَتقَبِل َعْن َطِريِق ال�أحلاِم، َوَقدَّ
ال�ُأعُجوَبُة،  اأِو  آَيُة  ال� َهِذِه  َقْت  2َفَتَحقَّ اُأعُجوَبًة،  اأْو  اآَيًة 
َتعِرفُونَها،‹  ل�  اُأْخَرى  اآلَِهٍة  َوراَء  ›لَِنذَهْب  لَُكْم:  َوقاَل 
آلَِهَة،‹ 3َفلا َتسَتِمُعوا لَِكلاِم  َوقاَل اأيضاً: ›لَِنعُبْد َهِذِه ال�
َيمَتِحُنُكْم  إلََهكَْم  ل�أنَّ  الَعرَّاِف،  َذلَِك  اأْو  النَِّبيِّ  َذلَِك 

لَِيرى اأنَُّكْم تُِحبُّونََه بُِكلِّ قُلُوبُِكْم َوبُِكلِّ نُُفوِسُكْم.
4»اْتَبُعوا إلََهكُْم َوهاُبوُه َواْحَفُظوا َوصاياُه َواأطيُعوُه 

خُص  َواْعُبُدوُه َوَظلُّوا اأْوِفياَء لَُه. 5َواأّما َذلَِك النَِّبيُّ اأِو الشَّ
َفَينَبِغي  ال�أحلاِم،  َطِريِق  َعْن  بالُمسَتقَبِل  ُيخِبُر  الَِّذي 
َُّه َدَفَعُكْم لِِعصياِن إلَِهكُُم الَِّذي اأخَرَجُكْم  أن اأْن ُيقَتَل ل�
َركُْم ِمَن الُعُبوِديَِّة. َفَقْد حاَوَل اأْن  ِمْن اأْرِض ِمْصَر َوَحرَّ
ُيبِعَدكُْم َعِن الَحياِة الَِّتي اأوصاكُْم اإلَُهُكْم اأْن َتحُيوها، 

رَّ ِمْن َوَسِطُكْم. فاقُتلُوُه َواأِزيلُوا الشَّ
َك، اأِو اْبُنَك اأِو  6»َواإْن اأغراَك اأُخوَك اْبُن اأبِيَك َواُأمِّ

اْبَنُتَك، اأْو َزوَجُتَك الَِّتي تُِحبُّها، اأْو َصِديُقَك الَحِميُم، 
رِّ: ›لَِنذَهْب لِِعباَدِة اآلَِهٍة اُأْخَرى،‹  َفقاَل لََك اأَحُدُهْم بِالسِّ
ُعوِب  َوِهَي اآلَِهٌة لَْم َتعِرْفها اأنَت اأْو اآباؤَك، 7ِمْن اآلَِهِة الشُّ
الُمحيَطِة، َسواٌء اأكانُوا الَقِريِبيَن ِمنَك اأِم الَبِعيِديَن َعنَك، 
لَُهْم،  َتسَتِجْب  8َفلا  أْرِض.  ال� َعَلى  َمكاٍن  اأيِّ  ِفي 
َتْرَحْمُهْم،  َول�  َعَليِهْم  َتْشِفْق  َول�  اإلَيِهْم،  َتسَتِمْع  َول� 
َمْن  َل  اأوَّ كُْن  َتقُتَلُهْم!  اأْن  ِمْن  ُبدَّ  9ل�  َتحِمِهْم.  َول� 
َذلَِك.  ِفي  عِب  الشَّ َجِميُع  لَِيشَتِرْك  ثُمَّ  بَِرجِمِهْم،  َيبَداُأ 
َُّهْم حاَولُوا اأْن  أن 10ارُجْمُهْم بِالِحجاَرِة َحتَّى الَموِت، ل�

ُيْبِعُدوَك َعْن إلَِهَك الَِّذي اأخَرَجَك ِمْن اأْرِض ِمْصَر، ِمَن 
َبْيِت الُعُبوِديَِّة. 11ِحيَنِئٍذ، َسَيسَمُع َجِميُع َبِني اإْسرائِيَل 

رِّ ثانَِيًة. َوَيخافُوَن. َولَْن َيفَعلُوا ِمثَل َهذا الشَّ

ُمُدٌن َيْنَبِغي َتدِميُرها
الَِّتي  ُمُدنُِكُم  اإحَدى  َعْن  َخَبراً  12»َسَتسَمُعوَن 

ِرجال�ً  13اأنَّ  ِفيها،  لَِتسُكُنوا  لَُكْم  إلَُهكُْم  َسُيعِطيها 
اأشراراً َخَرُجوا ِمْن َوَسِطُكْم، َوقاُدوا ُسكّاَن َمِديَنِتِهْم اإلَى 
َوِهَي  اُأْخَرى،‹  اآلَِهًة  َونَعُبْد  ›لَِنذَهْب  َوقالُوا:  لاِل،  الضَّ
َواإْن  َجيِّداَ،  أمَر  ال� 14َفاْفَحُصوا  َقبلاً.  َتعِرفُوها  لَْم  اآلَِهٌة 
رَّ َقْد َحَدَث ِفي َوَسِطُكْم، 15اْقُتلُوا  َتاأكََّد اأنَّ َذلَِك الشَّ
الَمِديَنَة  تِلَك  ُروا  َوَدمِّ يِف،  بِالسَّ الَمِديَنِة  تِلَك  ُسكّاَن 

يِف. َوكُلَّ ما ِفيها َتْدميراً، َواْقُتلُوا كُلَّ َحيواناتِها بِالسَّ
اإلَى  ِفيها  الَِّتي  النَِّفيَسِة  ال�أشياِء  كُلَّ  16»اجَمُعوا 

ال�أشياِء  َوكُلَّ  الَمِديَنَة  َواأحِرقُوا  ِة،  العامَّ َوَسِط ساَحِتها 
النَِّفيَسِة بِالنّاِر َذبْيَحًة صاِعَدةً أ كاِمَلًة إللَِهكُْم. َوَيْنَبِغي 
أَبِد، َول� ُيعاَد  اأْن َتبَقى تِلَك الَمِديَنُة َكوَمَة ُصُخوٍر اإلَى ال�
َر َوُيتَلَف  ا اُأعِطَي هلِل لُِيَدمَّ بِناُؤها. 17َفلا َتاأُخُذوا َشيئاً ِممِّ
َيرَحَمُكْم  َولَِكي  غاِضباً،  اهلُل  َيبَقى  ل�  َكي  بِالكاِمِل 
آبائُِكْم.  ل� اهلُل  اأقَسَم  َكما  َفَتْكثُُروَن  َعَليُكْم،  َوَيَتَلطََّف 
18َسَيعَمُل اهلُل َهذا اإْن اأَطعُتُموُه َوَحِفْظُتْم كُلَّ َوصاياُه 

الَِّتي اُأعِطيها لَُكُم الَيوَم، َوَعِملُتْم ما َيراُه إلَُهكُْم َصِحيحاً 
َوَحّقاً.

ٌص هلل إْسراِئيُل َشعٌب ُمَخصَّ

ُحوا 14  تَُجرِّ َفلا  إللَِهكُْم،  اأول�ٌد  نُتْم  »اأ
َفوَق  الَِّذي  عَر  الشَّ َتحِلُقوا  َول�  اأنُفَسُكْم، 
ٌس  ُمَقدَّ َشعٌب  2ل�أنَُّكْم  الَموَتى،  َعَلى  ُحزناً  ِجباِهُكْم 
َجميِع  َبيِن  ِمْن  اهلُل  اختاَركُْم  َوَقِد  ِبإلَِهكُْم،  َوخاصٌّ 

. أْرِض لَِتُكونُوا َشعَبُه الخاصَّ ُشُعوِب ال�

ِجَسة الَحيواناُت الّطاِهَرُة َوالنَّ
3»ل� َتاأكُلُوا َشيئاً َمكُروهاً. 4َوَهِذِه ِهَي الَحيواناُت 

َوالماِعَز  َوالَغَنَم  الَبَقَر  َتاأكُلُوها:  اأْن  ُيمِكُنُكْم  الَِّتي 
أْبَيَض َوالماِعَز الَبرِّيَّ َوالَوعَل  يََّل َوالَغزاَل ال� 5َوالَغزاَل َوال�إ

َوالَبَقَر الَوحِشيَّ َوماِعَز الِجباِل. 6ُيمِكُنُكْم اأْن َتاأكُلُوا اأيَّ 

ُم ل�سترضاء  أ 16:13 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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َحيواٍن َيْجَترُّ َوحاِفُرُه َمشُقوٌق اإلَى ِقْسَميِن. 7لَِكْن ِمَن 
الَحيواناِت الَِّتي َتجَترُّ اأْو لَها حاِفٌر َمشُقوٌق، ل� َتاأكُلُوا 
َّها َتجَترُّ َولَِكنَّ حاِفَرها َغيَر  أن أرنََب َوالَوباَر، ل� الَجَمَل َوال�
الِخنِزيِر.  لَحَم  َتاأكُلُوا  لَُكْم. 8ل�  نَِجَسٌة  َفِهَي  َمشُقوٍق 
َتاأكُلُوا ِمْن لَحِمِه  لَِكنَُّه ل� َيجَترُّ. ل�  َفحاِفُرُه َمشُقوٌق، 

َّها نَِجَسٌة لَُكْم. أن َتَة ل� َول� َتلَمُسوا ُجثََّتُه الَميِّ
9»اأّما ِمْن كُلِّ الكائِناِت الَِّتي ِفي الماِء، َفُيمِكُنُكْم 

اأْن َتاأكُلُوا كُلَّ ما لَُه َزعانَِف َوَحراِشَف. 10َولَِكْن كُلُّ ما 
لَيَس لَُه َزعانٌِف اأْو َحراِشٌف َفلا َيُجوُز لَُكْم اأْن َتاأكُلُوُه، 

َفُهَو نَِجٌس لَُكْم.
الطُُّيوُر  12اأّما  طاِهٍر.  طائٍِر  اأيِّ  اأكُل  11»ُيمِكُنُكْم 

أنُوُق َوالُعقاُب،  الَِّتي ل� َيْنَبِغي اأْن َتاأكُلُوها َفِهَي النَّسُر َوال�
14َوكُلُّ  ُقوِر،  الصُّ اأنواِع  َوكُلُّ  َوالّشاِهيُن  13َوالِحَداأُة 

اأنواِع الِغرباِن، 15َوالنَّعاُم َوالُخطّاُف َوالنَّوَرُس َوكُلُّ اأنواِع 
َوالرََّخُم  17َوالُقوُق  َوالَبَجُع،  َوالُكْرِكيُّ  16َوالُبوُم  الباِز، 
َوالَغّواُص، 18َوالََّلقَلُق َومالُِك الَحِزيُن بِاأنْواِعِه َوالُهدُهُد 
َوالُخّفاُش. 19َوكُلُّ الَحَشراِت َذواِت ال�أجِنَحِة نَِجَسٌة 

َفلا َتاأكُلُوها. 20َواأّما كُلُّ طائٍِر طاِهٍر َفُيمِكُنُكْم اأكلُُه.
َبْل  َطِبيِعيًَّة،  ِميَتًة  ماَت  َحَيواٍن  اأيَّ  َتاأكُلُوا  21»ل� 

اأعُطوها لَلَغِريِب الّساِكِن ِفي ُمُدنُِكْم َفَياأكَُلُه. اأْو بيُعوُه 
ل�أيِّ َغِريٍب َيُزوُر اأْرَضُكْم، ل�أنَُّكْم َشعٌب ُمَقدٌَّس َوخاصٌّ 

ِه. إللَِهكُْم. َول� َتطُبُخوا ِجدياً بَِحليِب اُأمِّ

الُعُشور
22»َضُعوا جانِباً ُعْشَر كُلِّ َمحاِصيِلُكُم الَِّتي َتنُبُت 

أْرِض كُلَّ َسَنٍة. 23َوكُلُوا ُعْشَر َقْمِحُكْم َونَِبيِذكُُم  ِفي ال�
َوَغَنِمُكْم ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم،  َبَقِركُْم  َواأْبكاِر  َوَزيِتُكْم، 
َوِفي الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه، لَِتَتَعلَُّموا 

اأْن َتهاُبوا إلََهكُْم دائِماً.
24»َولَِكْن اإذا كانَِت الَمساَفُة َطِويَلًة، َولَْم َتَتَمكَُّنوا 

أنَّ الَمكاَن الَِّذي اْختاَر إلَُهكُْم اأْن  ِمْن َحمِل الُعُشوِر، لِ�
ُضوا  َيَضَع اْسَمُه ِفيِه َبِعيٌد َعنُكْم ِحيَن ُيباِركُُكْم، 25َعوِّ
اإلَى  َمَعُكْم  الماَل  َوُخُذوا  بِماٍل.  الطَّعاِم  ُعشِر  َعْن 
اْشَتُروا ما  الَِّذي َسَيختاُرُه إلَُهكُْم. 26َوُهناَك،  الَمكاِن 
اأْو  َشراٍب  اأْو  نَبيٍذ  اأْو  َغَنٍم  اأْو  َبَقٍر  ِمْن  اإلَيِه  َتْحتاُجوَن 

َوعائِلاتُُكْم ِفي َحْضَرِة  اأنُتْم  َفُكلُوا  تُِريُدونَُه.  اأيِّ َشيٍء 
إلَِهكُْم َوابَتِهُجوا َمعاً. 27َول� تُهِملُوا الَّلاِويِّيَن الَِّذيَن ِفي 

أْرِض َمعُكْم. ٌة ِمَن ال� ُمُدنُِكْم، اإْذ لَيَس لَُهْم ِحصَّ
28»َوِفي نِهاَيِة كُلِّ َثلاِث َسَنواٍت، اأحِضُروا ُعشَر 

َنِة، َوَضُعوها ِفي  كُلِّ َمحاِصيِل ُحُقولُِكْم ِفي تِلَك السَّ
َُّهْم ل� َيمِلُكوَن اأْرضاً،  أن ُمُدنُِكْم، 29َفَياأتِي الَّلاِويُّوَن، ل�
ِفي  الُمِقيُموَن  َوالُغَرباُء  أراِمُل  َوال� الَيتاَمى  َياأتِي  َكما 
ُمُدنُِكْم، َوَياأكُلُوَن َوَيشَبُعوَن. َفُيباِركُُكُم إلَُهكُْم ِفي كُلِّ 

َشيٍء َتعَملُونَُه.

َنُة الّساِبَعة السَّ

اأْن 15  َينَبِغي  »َوِفي نَهاَيِة كُلِّ َسبِع َسَنواٍت، 
ُيوَن. 2َوتُْلَغى َكما َيِلي: كُلُّ َمْن  تُلُغوا الدُّ
اأقَرَض مال�ً لَِشخٍص اآَخَر ِمْن َبِني اإْسرائِيَل، ُيلِغَي َهذا 
اُأعِلَن  َقْد  َُّه  أن ل� َقِريَبُه،  اأْو  جاَرُه  بِِه  ُيطالِْب  ل�  يَن.  الدَّ
تُطالَِب  اأْن  3ُيمِكُنَك  هلِل.  اإكراماً  ُيوِن  الدُّ لغاِء  ل�إ َوقٌت 
يَن الَِّذي لََك َعَلى  الَغِريَب بَِسداِد َديِنِه، لَِكْن تُلِغَي الدَّ

اأِخيَك.
اهلَل  ل�أنَّ  فَُقراٌء،  َبيَنُكْم  َيُكوَن  اأْن  َينَبِغي  4»ل� 

إلَُهكُْم  لَُكْم  َسُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  َسُيباِركُُكْم 
َعَلى  َفَحِرْصُتْم  إلََهكُْم،  اأَطعُتْم  اإْن  5َفَقط  لَِتمَتِلُكوها. 
َعَمِل كُلِّ َهِذِه الَوصايا الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم، 6َفاإنَّ 
إلََهكُْم َسُيباِركُُكْم َبَرَكًة َعظيَمًة َكما َوَعَد، َفُتقِرُضوَن 

َكِثيَرًة َول�  َكِثيَرًة َول� َتقَتِرُضوَن، َوَتحُكُموَن اُأَمماً  اُأَمماً 
ُأَمُم. َتحُكُمُكُم ال�

ِفي  اإْخَوتُِكْم  ِمْن  َبيَنُكْم  َفِقيٌر  ُهناَك  كاَن  7»اإْن 

أْرِض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم،  اإحَدى ُمُدنُِكْم ِفي ال�
َفِقيٍر  كُلِّ  ُمساَعَدَة  َترفُُضوا  َول�  اأنانِيِّيَن،  َتُكونُوا  َفلا 
َوُمحتاٍج. 8َبْل كُونُوا كَُرماَء َمَعُهْم َواأقِرُضوُهْم كُلَّ ما 

َيحتاُجوَن اإلَيِه.
اإلَى  يَرًة  ِشرِّ ِفكَرًة  تُدِخلُوا  األّ�  َعَلى  9»احِرُصوا 

ُيوِن،  َنَة الّسابَِعَة، َسَنَة اإلغاِء الدُّ اأذهانُِكْم َفَتُقولُوا اإنَّ السَّ
الَفِقيِر،  َعِن  الرَّحَمَة  َتْمَنُعوَن  َوَهَكذا  اْقَتَرَبْت!  َقِد 
كُْم،  ِضدَّ اهلِل  اإلَى  َسَيصُرُخ  لَِكنَُّه  َشيئاً.  تُعُطونَُه  َفلا 

َوَسَتُكونُوَن ُمذنِِبيَن ِفي َحضَرِة اهلِل.
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َبيَنما  قُلُوُبُكْم  ْد  َتَتَردَّ َول�  بَِكَرٍم،  الَفقيَر  10»اأْعُطوا 

نَُّه ل�أجِل َهذا الَعَمِل َسُيباِركُُكْم إلَُهكُْم ِفي  تُْعُطونَُه. َفاإ
أنَّ الُفَقراَء  كُلِّ اأعمالُِكْم، َوِفي كُلِّ ما َتُقوُموَن بِِه. 11َول�
َوالَفِقيَر  الجاَر  َفاأْعُطوا  أْرِض،  ال� ِفي  دائِماً  َسَيُكونُوَن 

َوالُمحتاَج ِفي اأْرِضُكْم بَِسخاٍء.

إطالُق الَعِبيد
َشعِبَك.  ِمْن  ِعبرانِيًَّة  اأْو  ِعبرانِّياً  اْشَتَريَت  12»اإِن 

َنِة  َرُه ِفي السَّ َوَعِمَل لََدْيَك ِستَّ َسَنواٍت، َينَبِغي اأْن تَُحرِّ
فاِرَغ  تُرِسَلُه  ل�  ُحّراً،  الَعبَد  تُطِلُق  13َوِحيَن  الّسابَِعِة. 
الَيَديِن. 14َبْل اأعِطِه بَِكَرٍم ِمْن ما باَرَكَك إلَُهَك بِِه. ِمْن 
َغَنِمَك َوِمْن َبيَدِر ُحُبوبَِك َوِمْن نَبيِذَك. 15َواذكُْر اأنََّك 
كُنَت َعبداً ِفي اأْرِض ِمصَر، َفاأطَلَقَك إلَُهَك ُحّراً، لَِهذا 

َبِب اُأعِطيَك َهِذِه الَوِصيََّة الَيوَم. السَّ
َُّه ُيِحبَُّك  أن ْن قاَل لََك الَعبُد: ›لَْن اأتُرَكَك،‹ ل� 16»َفاإ

َمعَك،  لَِنفِسِه  َخيراً  َوَجَد  َقْد  اإْذ  عائَِلَتَك،  َوُيِحبُّ 
َعَلى  ُيلِصُقها  اإْذ  اُأُذنِِه  َشحَمَة  َواثُقْب  ِمْثقاباً  17َفُخْذ 

َوَكَذلَِك  أَبِد.  ال� اإلَى  لََك  َعبداً  ُيصِبُح  َوَهَكذا  الباِب. 
َتعَمُل َمَع جاِرَيِتَك.

18»ل� َتْنَدْم َعَلى اإطلاِقِه ُحّراً. َفَقْد َخَدَمَك ِستَّ 

َسَنواٍت ِخْدَمًة َتسَتِحقُّ اُأجَرَة اأِجيٍر. َوَسُيباِركَُك إلَُهَك 
ِفي كُلِّ ما َتعَملُُه.

أْبكاُر َحيواناِتك
َبَقِرَك  ِمْن  بِكٍر  َذَكٍر  َكلَّ  إللَِهَك  ْص  19»َخصِّ

َول�  َعَمِلَك،  ِفي  َبَقِرَك  بِْكَر  َتسَتخِدْم  َول�  َوَغَنِمَك، 
َوعائَِلُتَك  اأنَت  كُْلُه  20َبْل  َغَنِمَك،  بِْكِر  ُصوَف  َتُجزَّ 
ِفي َحْضَرِة إلَِهَك كُلَّ َسَنٍة ِفي الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه 

اهلُل لُِيعَبَد ِفيِه.

21»َولَِكْن اإْن كاَن ِفي َهذا الِبكِر َعيٌب، اأْو كاَن 

َتذَبْحُه  َفلا  اآَخَر،  َعيٍب  اأيُّ  ِفيِه  اأْو  اأعَمى  اأْو  اأعَرَج 
إللَِهَك. 22لَِكْن ُيمِكُنَك اأْن َتاأكَُلُه ِفي ُمُدنَِك، َوُيمِكُن 

الَغزاُل  ُيؤَكُل  َكما  َياأكَُلُه  اأْن  الطّاِهِر  َوَغيِر  لِلطّاِهِر 
أْرِض  يَُّل. 23لَِكْن ل� َتاأكُْل َدَمُه، َبِل اْسُكْبُه َعَلى ال� َوال�إ

َكالماِء.

ِعيُد الِفصح

اأبِيَب، َواحَتِفلُوا بِالِفصِح أ 16  »احَفُظوا َشهَر 
هِر  الشَّ َهذا  ِفي  َُّه  أن ل� إللَِهكُْم،  اإكراماً 
ُموا إللَِهكُْم  اأخَرَجُكْم إلَُهكُْم َمْن ِمْصَر ِفي اللَّيِل. 2َوَقدِّ
َذبِيَحَة الِفصِح َغَنماً اأْو َبَقراً ِفي الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه 
اهلُل لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه. 3ل� َيُجوُز لَُكْم اأْن َتاأْكُلُوا اأيَّ 

بِيَحِة، َبْل َتاأكُلُوَن لَِسبَعِة  َشيٍء ِفيِه َخِميَرٌة َمَع لَحِم الذَّ
اأيّاٍم ُخبزاً ل� َخِميَرَة ِفيِه، َوَهذا ما ُيطَلُق َعَليِه اْسُم ُخبِز 
َوبَِذلَِك  بُِسرَعٍة،  ِمْصَر  اأْرَض  غاَدرتُْم  لِ�أنَُّكْم  يِق،  الضِّ
اأيّاِم  كُلَّ  ِمْصَر  اأْرَض  َتَركُتْم  ِفيِه  الَِّذي  الَيوَم  َتَتَذكَُّروَن 
َحياتُِكْم. 4َول� َتُكوُن الَخِميَرُة ِفي كُلِّ اأْرِضُكْم َطواَل 

َسبَعِة اأيّاٍم.
الَِّتي  بِيَحِة  الذَّ لَحِم  َمْن  َيبَقى َشيٌء  اأْن  َيُجوُز  »ل� 
ِل اإلَى َصباِح الَيوِم التّالِي. 5ل�  أوَّ َتْذَبُحونَها َمساَء الَيوِم ال�
ُموا َذبِيَحَة الِفْصِح ِفي اأيٍّ ِمْن ُمُدنُِكُم الَِّتي اأعطاها  تَُقدِّ
لَُكْم إلَُهكُْم، 6َبْل ِفي الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه إلَُهكُْم 
بِيَحَة ِفي الَمساِء، ِعْنَد  ُموَن الذَّ لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه، َوتَُقدِّ
ِمْن  َخَرْجُتْم  ِفيِه  الَِّذي  الَوقِت  ِفي  مِس،  الشَّ ُغُروِب 
بيَحَة َوَتاأكُلُونَها ِفي الَمكاِن الَِّذي  ِمْصَر. 7َفَتْطُبُخوَن الذَّ
باِح.  َسَيختاُرُه إلَُهكُْم. ثُمَّ َتُعوُدوَن اإلَى ُبُيوتُِكْم ِفي الصَّ
8َتاأْكُلُوَن ُخبزاً بِلا َخِميَرٍة لِِستَِّة اأيّاٍم. َوِفي الَيوِم الّسابِِع، 

َوَتْتُركُوَن  إللَِهكُْم.  اإكراماً  َمِهيٌب  ٌع  َتَجمُّ ُهناَك  َيُكوُن 
َجِميَع اأْعمالُِكْم ِفي َذلَِك الَيْوِم.

عيُد الَيوِم الَخمسون
الَِّذي  الَوقِت  ِمَن  اْبِتداًء  اأسابِيَع  َسبَعَة  9»احِسُبوا 

بِِعيِد  احَتِفلُوا  10ثُمَّ  الُحُبوِب.  َحصاِد  َوْقُت  ِفيِه  َيبَداُأ 
َتقِدماتُِكُم  ُموَن  تَُقدِّ َحيُث  اإلَِهُكْم،  لِلرَّبِّ  ال�أسابِيِع ب 

اإسرائيل من  بني  َوُهَو ذكرى خروج  اأي »ُعُبور.«  أ 1:16 فصح. 

ة.  العبوديَِّة في مصر. يحتفل به اليهوُد في الربيع ويتناولون ذبيحًة خاصَّ
انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت المسيح 

وقيامته. انظر 1 كورنثوس 7:5. )اأيضاً ِفي العددين 2، 5(
ب 10:16 ِعيد األساِبيع. اأو »عيُد الَخمسين.« هو عيد حصاد 

القمح عند اليهود، ُيحَتفُل به في اليوِم الخمسيِن بعد عيد الفصح. 
ويرتبط هذا العيد في العهد الجديد بيوم حلول الروح القدس على 

التلاميذ وتاأسيس الكنيسة المسيحية. )انظر اأعمال الرسل 2(
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َة ِبإلَِهكُْم، بَِحَسِب َبَرَكِة إلَِهكُْم لَُكْم. 11افَرُحوا  الخاصَّ
اأماَم إلَِهكُْم، اأنُتْم َواأبناُؤكُْم َوَبناتُُكْم َوَعِبيُدكُْم َواإماُؤكُْم، 
َوالَيتاَمى  َوالُغَرباُء  ُمُدنُِكْم،  ِفي  الّساِكُنوَن  َوالَّلاِويُّوَن 
أراِمُل الَِّذيَن ِفي َوَسِطُكْم. احَتِفلُوا ِفي الَمكاِن الَِّذي  َوال�
اأنَُّكْم  ِفيِه. 12َوَتَذكَُّروا  َسَيختاُرُه إلَُهكُْم لُِيسِكَن اْسَمُه 
كُنُتْم َعِبيداً ِفي ِمْصَر، فاحِرُصوا َعَلى َعَمِل كُلِّ َهِذِه 

رائِِع. الشَّ

قاِئف ِعيُد السَّ
َقْد  َتُكونُوا  اأْن  َبعَد  قائِِف أ  السَّ َبِعيُد  13»َواحَتِفلُوا 

14َوافَرُحوا  الِمْعَصَرِة.  َونَبيَذ  الَمْدُروَس  الَقمَح  َجَنيُتُم 
ِفي ِعيِدكُْم اأنُتْم َواأبناُؤكُْم َوَبناتُُكْم َوَعِبيُدكُْم َواإماُؤكُْم، 
ِفي  الّساِكنُوَن  أراِمُل  َوال� َوالَيتاَمى  َوالُغَرباُء  َوالَّلاِويُّوَن 
الَمكاِن  ِفي  إللَِهكُْم   تَُعيٌِّدوَن  اأيّاٍم  15َسبَعَة  ُمُدنُِكْم. 
أنَّ إلََهكُْم َسُيباِرُك كُلَّ َمحاِصيِلُكْم  الَِّذي َيختاُرُه اهلُل. لِ�
َواأعمالُِكْم، َفَتفَرُحوَن َفَرحاً َعظيماً. 16َينَبِغي اأْن َيحُضَر 
َنِة  السَّ ِفي  َمّراٍت  َثلاَث  إلَِهكُْم  اأماَم  كُوِر  الذُّ َجِميُع 
َغيِر  الُخْبِز  َوَذلَِك ِفي ِعيِد  الَِّذي َيختاُرُه.  الَمكاِن  ِفي 
َول�  قائِِف.  السَّ َوِعيُد  ال�أسابِيِع،  َوِعيِد  الُمْخَتِمِر، ب 
أَحٍد اأْن َيظَهَر ِفي َحضَرِة اهلِل ِمْن ُدوِن َتقِدَمٍة  َيُجوُز لِ�
ْم كُلُّ َرُجٍل بَِحَسَب قُدَرتِِه، َوبَِحَسِب  ُمها. 17َفلُيَقدِّ ُيَقدِّ

الَبَرَكِة الَِّتي اأعطاها إلَُهكُْم لَُه.

َتعِييُن الُقضاة
أنُفِسُكْم قُضاًة َوَمسُؤولِيَن لُِكلِّ َقبائِِلُكْم  ُنوا لِ� 18»َوَعيِّ

اأْن  َفَينَبِغي  لَُكْم.  اأعطاها إلَُهكُْم  الَِّتي  الُمُدِن  ِفي كُلِّ 
ُهوا  تَُشوِّ 19ل�  النّاِس.  َبيَن  َتمِييٍز  ُدوَن  بَِعدٍل  َيحُكُموا 

الُحكَم العاِدَل، َول� تُحاُبوا َول� تَُميُِّزوا َبيَن النّاِس.

أ 13:16 عيُد السقاِئف. اأسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

الَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة اأيَّام موَسى. )انظر ل�ويِّين 34:23( اإسرائيل اأربعين سنًة في البرِّ

ب 16:16 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. اأو »عيد الفطير.« وهو 

اليوم الَّذي يلي عيد الفصِح مباشرًة، وامتزج به مع مرور الوقت. 
ياأكل فيه اليهود خبزاً بلا خميرة واأعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
والنَّقاء  الطَّهارة  اإلى  الجديد  العهد  في  ويشير  من مصر.  السريع 

خلاص. )انظر 1 كورنثوس 8:5( وال�إ

الُحَكماِء،  ُعُيوَن  تُعِمي  َفِهَي  ِرشَوًة.  َتقَبلُوا  »ل� 
َوالَعدَل  20الَعدَل!  ُملَتِوَيًة.  الّصالِِحيَن  اأقواَل  َوَتجَعُل 
أْرَض الَِّتي  َوحَدُه َفَقْط اُأطلُُبوا دائِماً، لَِتحَيْوا َوَتمَتِلُكوا ال�

ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم.

األصنام
اأِو  َجِر  الشَّ ِمَن  لَِعْشَتُروَت ج  اأعِمَدًة  تُِقيُموا  21»ل� 

إللَِهكُْم!  َتبُنونَُه  الَِّذي  الَمذَبِح  جانِِب  اإلَى  الَخَشِب 
َهذا  أنَّ  لِ� زائٍِف،  لٍَه  ل�إ َحَجِريًَّة  اأنْصاباً  تُِقيُموا  22َول� 

َمكُروٌه لََدى إلَِهكُْم.

َذباِئُح اهلل

»ل� َتْذَبُحوا إللَِهكُْم َثوراً اأْو َخُروفاً ِفيِه َمَرٌض 17 
أنَّ ّهذا َمكُروٌه لََدى اهلِل. ٌه، لِ� اأْو َتّشوُّ

ُعُقوَبُة ِعباَدِة األْصنام
ِمْن  َمِديَنٍة  اأيِّ  ِفي  َوَسِطُكْم،  َفي  ُوِجَد  2»اإْن 

رَّ  ُمُدنَُكْم، الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم، َشْخٌص َيْفَعُل الشَّ
اأماَم إلَِهكُْم َوَيَتجاَوُز َعْهَدُه، 3َوَيْذَهُب َوَيعُبُد اآلَِهًة اُأْخَرى 
مَس اأِو الَقَمَر  َوَيْسُجُد لَها ِخلافاً لَِوصاياَي، اأْو َيْعُبُد الشَّ
اأِو النُُّجوَم، 4َوَوَصَلُكْم َهذا الَخَبُر، َفَسِمْعُتْم َوَفَحْصُتُم 
ِفي  َحَدَث  َقْد  الَبِغيَض  أمَر  ال� َذلَِك  اأنَّ  َوَثَبَت  أْمَر،  ال�
رَّ اإلَى  اإْسرائِيَل، 5َينَبِغي اأْن تُْخِرُجوا َمْن َعِمَل َذلَِك الشَّ
َتْرُجُموُه  اْمراأًة – َواأْن  اأِم  كاَن  الَمِديَنِة، – َرُجلاً  َبّواباِت 
بِالِحجاَرِة َحتَّى َيُموَت. 6ل� َيْنَبِغي اأْن ُيقَتَل اإلّ� بَِشهاَدِة 
شاِهَديِن اأْو اأكَثَر، َول� َيُجوُز َقتلُُه بَِشهاَدِة شاِهٍد واِحٍد. 
َذلَِك  َبْعَد  لَِقتِلِه.  َيرُجُمونَُه  الَّذيَن  ُل  اأوَّ ُهْم  ُهوُد  7َوالشُّ

رَّ ِمْن َبيِنُكْم. عِب. َهَكذا تُْخِرُجوَن الشَّ ُيشاِرُك كُلُّ الشَّ

عَبة الَقضايا الصَّ
َتحُكُموا  اأْن  َيصُعُب  َقِضيٌَّة  ُهناَك  كانَْت  8»اإْن 

ِفيها، َكَقِضيَِّة َقتٍل اأْو َدعَوى اأْو اإيذاٍء اأْو ِسواها، اأْو اأيِّ 

الكنعانِّيين. زوجُة  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 21:16 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.
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ِخلاٍف َيَقُع ِفي ُمُدنُِكْم، َفَينَبِغي اأْن َتْذَهُبوا َعَلى الَفوِر 
اإلَى الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه إلَُهكُْم. 9اْذَهُبوا اإلَى الَكَهَنِة 
الَّلاِويِّيَن َوالقاِضي الَمْسؤوِل ِفي َذلَِك الَوقِت، َواعِرُضوا 
الُمشِكَلَة َعَليِهْم، َوُهْم َسُيخِبُرونَُكْم بِالُحْكِم ِفي تِلَك 
الَقِضيَِّة. 10َوَينَبِغي اأْن َتعَملُوا بَِحَسِب كُلِّ ما َيُقولُونَُه 
لَُكْم ِفي َذلَِك الَمكاِن الَِّذي َسَيختاُرُه اهلُل، َواحِرُصوا 
لَُكْم. 11َواْعَملُوا بَِحَسِب  ُيَعلُِّمونَُه  َعَلى َعَمِل كُلِّ ما 
التَّعِليماِت الَِّتي ُيعُطونَها لَُكْم، َوبَِحَسِب الُحْكِم الَِّذي 
ُيخِبُرونَُكْم بِِه. َول� َتِحيُدوا اأَبداً َعْن الَقراِر الَِّذي ُيعِلُنونَُه. 
َيِقُف  الَِّذي  الكاِهِن  ِعِصياِن  َعَلى  اُأ  َيَتَجرَّ َمْن  12َوكُلُّ 

ُهناَك لَِيخِدَم إلََهكُْم، اأْو ل� ُيِطيُع ُحكَم القاِضي، َفَيْنَبِغي 
رَّ ِمْن اإْسرائِيَل. 13َوَيسَمُع  اأْن َيُموَت. َوَهَكذا تُزيلُوَن الشَّ
اأوا َعَلى الِعْصياِن  عِب َذلَِك َوَيخافُوَن، َولَْن َيَتَجرَّ كُلُّ الشَّ

ثانَِيًة.

ُة اخِتيار الَمِلك َكيِفيَّ
أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم،  14»َوَمَتى َدَخْلُتُم ال�

ْب َمِلكاً َعَلينا  َوامَتَلْكُتُموها َوَسَكنُتْم ِفيها َوقُلُتْم: ›لُِنَنصِّ
َتنصيِب  َعَلى  بِنا،‹ 15اْحِرُصوا  الُمِحيَطِة  ُأَمِم  ال� َكَبِقيَِّة 
الَمِلِك الَِّذي َيختاُرُه إلَُهكُْم، َواأْن َيُكوَن ِمْن َشعِبُكْم. 
ُبوا اأجَنِبياً لَيَس ِمْن اإْخَوتُِكْم. 16َوَعَلى  َفلا َيُجوُز اأْن تَُنصِّ
لَِنفِسِه،  الُخُيوِل  ِمَن  الَكِثيَر  َيجَمَع  ل�  اأْن  الَمِلِك  َهذا 
عَب اإلَى ِمْصَر لِِشراِء الَمِزيِد ِمَن الُخُيوِل،  َواألّ� ُيرِسَل الشَّ
أنَّ اهلَل قاَل لَُكْم: ›لَْن َتُعوُدوا ِمْن َهِذِه الطَِّريِق اأَبداً.‹  لِ�
17َول� َينَبِغي اأْن َيتَِّخَذ َزوجاٍت َكِثيراٍت لَِنفِسِه َحتَّى ل� 

ِة  َيْنَحِرَف. َول� َينَبِغي اأْن َيجَمَع لَِنفِسِه الَكِثيَر ِمَن الِفضَّ
َهِب. َوالذَّ

18»َوِحيَن ُيصِبُح َمِلكاً، َينَبِغي اأْن َيكُتَب نُسَخًة ِمْن 

ِريَعِة لَِنفِسِه ِفي ِكتاٍب ِمَن النُّسَخِة الَمحُفوَظِة  َهِذِه الشَّ
َواأْن  َمَعُه  بِها  َيحَتِفَظ  19َواأْن  الَّلاِويِّيَن،  الَكَهَنِة  لََدى 
َواأْن  إلََهُه،  َيتَِّقَي  اأْن  لَِيَتَعلََّم  َحياتِِه،  اأيّاِم  كُلَّ  َيقَراأها 
ِريَعِة َوَهِذِه الَفرائِِض،  َيحَفَظ كُلَّ الَمكُتوِب ِفي َهِذِه الشَّ
20لَِئّلا َيُظنَّ اأنَُّه اأفَضُل ِمْن اأيِّ واِحٍد ِفي َشعِبِه، َولَِئّلا 

َيعَصى الَوصايا بِاأيَِّة َطِريَقٍة، َفَيحُكَم الَمِلُك َونَسلُُه َزَمناً 
َطِويلاً َعَلى َممَلَكِة اإْسرائِيَل.

الِويِّين َنِصيُب الَكَهَنِة َوالَّ

َقِبيَلِة 18  َوكُلِّ  الَّلاِويِّيَن  لَِلَكَهَنِة  َتُكوَن  »لَْن 
َبِني  َبِقيَِّة  َمَع  أْرِض  ال� ِمَن  ٌة  ِحصَّ ل�ِوي 
ِتِه.  َوِحصَّ اهلِل  َتقِدماِت  ِمْن  َسَياأكُلُوَن  اإنَّما  اإْسرائِيَل. 
نَفَسُه  ُهَو  اهلَل  أنَّ  لِ� اإْخَوتُِكْم،  َوَسِط  ِفي  َيِرثُوا  2َولَْن 

َسَيُكوُن نَِصيَبُهْم َكما َوَعَدُهْم.
الَِّتي  بائِِح  الذَّ ِمَن  لِلَكَهَنِة  َيِحقُّ  ما  ُهَو  3»َوَهذا 

عُب، َثوراً كانَْت اأْم َخُروفاً. اْعُطوا الكاِهَن  ُمها الشَّ ُيَقدِّ
َقمِحُكْم  َل  اأوَّ تُعُطونَُه  َوالَمِعَدَة. 4َكما  َوالَفكَّ  الَكِتَف 
ِمْن  ونَُه  َتُجزُّ الَِّذي  وِف  الصُّ َل  َواأوَّ َوَزيِتُكْم،  َونَبيِذكُْم 
أنَّ إلََهكُْم َقِد اختاَر ل�ِوي َونَسَلُه ِمْن كُلِّ  َغَنِمُكْم. 5لِ�
بِاْسِمِه  الَبَرَكَة  ُمعِلِنيَن  َكَكَهَنٍة،  اهلَل  لَِيخِدُموا  َقبائِِلُكْم 

كُلَّ الَوقِت.
6»َواإْن َتَرَك اأَحُد الّلاِويِّيَن اإْحَدى ُمُدنُِكْم ِفي اأيِّ 

َمكاٍن َيِعيُش ِفيِه ِفي اإْسرائِيَل، َواأَتى باْخِتياِرِه اإلَى الَمكاِن 
نَُّه ُيمِكُنُه اأْن َيخِدَم بِاْسِم إلَِهِه  الَِّذي َسَيختاُرُه اهلُل، 7َفاإ
اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  الواِقِفيَن  آَخِريَن  ال� الَّلاِويِّيَن  َكاإخَوتِِه 
ضاَفِة  8َوَسَتُكوُن لَُهْم ِحَصٌص ُمَتساِوَيٌة ِمَن الطَّعاِم بِال�إ

اإلَى ما َيْحُصلٌوَن َعَليِه ِمْن ِميَراِث اآبائِِهْم.

اخِتالُف إْسراِئيَل َعِن األَُمِم األُخَرى
إلَُهكُْم  َسُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  اأَتيُتْم  9»َوَمَتى 

تُماِرُسها  الَِّتي  يَرِة  رِّ الشِّ الُمماَرساِت  تَُقلُِّدوا  ل�  لَُكْم، 
النّارِ  ِفي  َوَبناتُِكْم  اأْبناَءكُْم  ُموا  تَُقدِّ 10ل�  ُأَمُم.  ال� تِلَك 
أَحٍد بُِمماَرَسِة الِعراَفِة  َعَلى َمذابِِحُكْم. َول� َتسَمُحوا لِ�
خباِر  لِلاإ الَعلاماِت  اإلَى  النََّظِر  اأِو  الرُّوِحيَِّة،  الَوساَطِة  اأِو 
11اأْو  حِر،  السِّ باسَتخداِم  أَحٍد  لِ� َتسَمُحوا  ل�  بِالَغيِب. 
أَحٍد  آَخِريَن باسِتخداِمِه. ل� َتسَمُحوا لِ� يَطَرِة َعَلى ال� بِالسَّ
ال�تِّصاِل  بُِمحاَولَِة  اأْو  أرواِح،  َوال� ال�أشباِح  باسِتشاَرِة 
ِعنَد  َمْمُقوٌت  َهذا  َيفَعُل  َمْن  كُلَّ  أنَّ  12لِ� بِالَموَتى. 
َوالَكِريَهِة،  يَرِة  رِّ الشِّ الُمماَرساِت  َهِذِه  َوبَِسَبِب  اهلِل. 

أْرِض. 13َفُكونُوا  ُأَمَم ِمَن ال� َفاإنَّ إلََهكُْم َسَيطُرُد تِلَك ال�
ُأَمُم الَِّتي َسَتطُرُدونَها  اُأَمناَء إللَِهكُْم  بِالكاِمِل. 14َهِذِه ال�
َتسَتِمُع اإلَى الَعّراِفيَن َوالُمَشْعِوِذيَن، اأّما اأنُْتْم، َفلا َيْسَمُح 

لَُكْم إلََهكُْم بَِذلَِك.
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َنِبيُّ اهلِل َواألنِبياُء الَكَذَبة
َبيِن  ِمْن  ِمثِلي  نَِبيُّاً  إلَُهكُْم  لَُكْم  َسُيِقيُم  15»لَِكْن 

. 16َفَهذا ما َطَلبُتُموُه  َشعِبُكْم، َفاأْصُغوا اإلَى َذلَِك الَنبيِّ
ِمْن إلَِهكُْم ِفي َجَبِل ُحوِريَب، ِفي الَيوِم الَِّذي اجَتَمْعُتْم 
ِمْن  الَمزيَد  نَسَمَع  اأْن  نُريُد  ›ل�  قُْلُتْم:  اإْذ  ُهناَك،  ِفيِه 
َواإلّ�  النّاِر،  َهِذِه  ِمْن  الَمزيَد  نُواِجَه  اأْو  إلَِهنا،  َصوِت 
وَن ِفي ما  نَّنا َسَنُموُت!‹ 17َفقاَل اهلُل لِي: ›اإنَُّهْم ُمِحقُّ َفاإ
َيُقولُونَُه. 18لَِهذا َساُأِقيُم لَُهْم نَِبّياً ِمثَلَك ِمْن َبيِن َشعِبِهْم. 
َوَساُأخِبُرُه بِما َيُقولُُه. َوُهَو َسُيخِبُرُهْم بِما اُأوِصيِه اأنا بِِه. 
بِِه  َسَيَتَكلَُّم  الَِّذي  الَكلاِم  اإلَى  ُيصِغي  ل�  ّمْن  19َفُكلُّ 

نِّي اأنا َساُأعاِقُبُه.‹ َذلَِك النَِّبيُّ بِاسِمي، َفاإ

بي الكاذب َكشُف النَّ
َيَتَكلَُّم  اأنَُّه  ِعي  َيدَّ اأْن  اُأ  َيَتَجرَّ الَِّذي  النَِّبيُّ  20»َواأّما 

بِاسِمي َولَْم اُأوِصِه بَِشيٍء، اأْو َيَتَكلَُّم بِاْسِم اآلَِهٍة اُأْخَرى، 
›َكيَف  قُْلُتْم:  21َواإْن   . النَِّبيُّ َذلَِك  َيُموَت  اأْن  َفَينَبِغي 
نَُّه  ؟‹ 22َفاإ سالََة الَِّتي لَْم َيَتَكلَّْم اهلُل بِها لِلنَِّبيِّ َسَنعِرُف الرِّ
َتَنبَّاأ  ما  َولَِكْن  اهلِل،  ِمَن  َيَتَكلَُّم  اأنَُّه  نَِبيٌّ  ِعي  َيدَّ ِحيَن 
سالََة لَيَسْت  نَّ تِلَك الرِّ ْق، َفاإ بِِه لَْم َيحُدْث َولَْم َيَتَحقَّ
َفلا  ذاتِِه،  ِمْن  النَِّبيُّ  َذلَِك  َتَكلََّم  َقْد  َبْل  اهلِل،  ِمَن 

ِمْنُه. َتخافُوا 

ُجوء ُمُدُن اللُّ

ُأَمَم الَِّتي َسُيعِطيُكْم 19  »ِحيَن ُيفِني إلَُهُكُم ال�
اأْرَضُهْم، َوَتطُرُدونَُهْم َوَتسُكُنوَن ِفي ُمُدنِِهْم 
أْرِض  ال� َوَسِط  ِفي  ُمُدٍن  َثلاَث  ُصوا  2َفَخصِّ َوُبُيوتِِهْم، 
الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم لَِتمَتِلُكوها. 3َينَبِغي اأْن َتحِسُبوا 
أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم  لَُكْم  ُموا ال� الَمسافاِت َوتَُقسِّ

اإلَى َثلاَثِة اأقساٍم، لَِيهُرَب اإلَى ُهناَك كُلُّ قاتٍِل.
َوَيهُرُب  اأَحداً  َيقُتُل  مْن  ِفي  القاِعَدُة  ِهَي  4»َوَهذا 

ُهناَك لَِيبَقى َحّياً: َمْن َيقُتُل َشخصاً بَِغيِر َقصٍد، َولَيَسْت 
الغاَبِة  اإلَى  اْثناِن  َذَهَب  ْن  5َفاإ َقبُل.  ِمْن  َعداَوٌة  َبيَنُهما 
لَِيقَطَع  بِالَفاأِْس  َيَدُه  اأَحُدُهما  َوَرَفَع  ال�أخشاِب،  لَِقْطِع 
َشَجَرًة، فانَزلََق َراأُس الَفاأِس ِمْن ِمقَبِضِه َوَضَرَب َرفيَقُه 
َفماَت، َفلَيهُرْب اإلَى اإحَدى َهِذِه الُمُدِن لَِيحيا. 6َواإْن 

لَْم َيْهُرْب، َفاإنَّ َقِريَب الَميِِّت الَِّذي َيثاأُر لَِدِمِه، أ َسَيْسَعى 
َبِعيداً  كانَْت  اإْن  َوُيمِسُكُه  َغَضِبِه.  اْشِتداِد  ِعنَد  َوراَءُه 
ُحكَم  َيسَتِحقُّ  ل�  اأنَُّه  َمَع  َوَيقُتلُُه.  اللُُّجوِء  َمِديَنِة  َعْن 
َُّه لَْم َيْقُتْل بَِداِفِع الَكراِهيَِّة. 7لَِهذا اُأوِصيُكْم  أن الَموِت، لِ�

ُصوا َثلاَث ُمُدٍن. اأْن تَُخصِّ
َوَعَد  َكما  اأْرَضُكْم،  إلَهكُْم  َع  َوسَّ اإْن  8»َولَِكْن 

اُأْعِطَيها  بِاأْن  الَِّتي َوَعَد  أْرِض  َواأعطاكُْم كُلَّ ال� اآباَءكُْم. 
اُأوِصيُكْم  ما  كُلِّ  َعَمِل  َعَلى  َحِرصُتْم  ذا  9َفاإ آبائُِكْم،  ل�
َمِشيَئِتِه،  َوَتعيشوا َحَسَب  َتِحبُّوا إلََهكَْم  بِاأْن  الَيوَم،  بِِه 
َفِحيَنِئٍذ تُِضيُفوَن َثلاَث ُمُدٍن اُأْخَرى اإلَى َهِذِه الثَّلاث. 
ُيعِطيها  الَِّتي  اأْرَضُكُم  ِفي  َبِريٌء  ُيقَتَل  لَْن  10َوَهَكذا، 

أْبرياِء. إلَُهكُْم ِميراثاً لَُكْم، َولَْن تُدانوا بَِسَبِب َقتِل ال�

اآَخَر،  َشخصاً  َيكَرُه  َشخٌص  كاَن  اإْن  11»لَِكْن 

الَموِت،  َحتَّى  َوَضَرَبُه  َوهاَجَمُه  َوانَْتَظَر،  لَُه،  َفَكَمَن 
نَُّه َيُكوُن َعَلى قاَدِة  َوَهَرَب اإلَى اإحَدى َهِذِه الُمُدِن، 12َفاإ
َمِديَنِتِه اأْن ُيرِسلُوا َوَياأُْخُذوُه ِمْن ُهناَك َوُيَسلُِّموُه اإلَى َيِد 
الَّذي َيثاأُر لَِدِمِه، َفَيْقُتَلُه. 13ل� تُْشِفُقوا َعَليِه، َبْل اأِزيلُوا 

اإثَم َقتِل َشخٍص َبِريء ِمْن اإْسرائِيَل لَِيُكوَن لَُكْم َخيٌر.

ُحُدوُد األمالك
14»ل� تَُحرِّكُوا الِحجاَرَة الَِّتي تُِشيُر اإلَى ُحُدوِد اأْرِض 

ُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  اآباؤكُْم  َوَضَعها  الَِّتي  جاِركُُم 
إلَُهكُْم لَُكْم لَِتمَتِلُكوها.

ُهود الشُّ
اأيِّ  َعَلى  اأَحٍد  دانَِة  ل�إ واِحٌد  َيكِفي شاِهٌد  15»ل� 

َمسالٍَة  كُلُّ  َتَتَثبَُّت  َبْل  ارَتَكَبها،  َخطيٍَّة  َعَلى  اأْو  َخَطاأٍ 
بَِشهاَدِة شاِهَديِن اأْو َثلاَثٍة.

َم شاِهُد ُزوٍر لَِيشَهَد َعَلى َشخٍص ما،  16»اإذا َتَقدَّ

َم َشهاَدًة كاِذَبًة، 17َيِقُف الُمَتخاِصماِن ِفي َحْضَرِة  َوَقدَّ
أيّاِم.  ال� َوالُقضاِة الَمسُؤولِيَن ِفي تِلَك  الَكَهَنِة  اأماَم  اهلِل 

ْن كاَن الّشاِهُد َقْد  أمَر َجيِّداً، َفاإ 18َوَيَتَحرَّى الُقضاُة ال�

ذي َيثأُر ِلَدِمه. الّرجُل ال�أكثُر ِصَلًة بالَقتيِل ِفي عائَِلِته.  أ 6:19 الَّ
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نَُّه َينَبِغي اأْن َتعَملُوا  َم َشهاَدًة كاِذَبًة ِضدَّ اأِخيِه، 19َفاإ َقدَّ
رَّ ِمْن  تُِزيلُوَن الشَّ بِاأِخيِه. َوَهَكذا  اأْن َيعَمَلُه  بِِه ما نََوى 
أمِر َفَيخافُوا،  عِب َعِن ال� َوَسِطُكْم. 20َفَيسَمَع َبِقيَُّة الشَّ

رَّ ِفي َوَسِطُكْم. َول� َيعَملُوا ِمثَل َهذا الشَّ
21»ل� تُشِفُقوا َعَليِه، َبِل عاِقُبوُه َحياًة بَِحياٍة، َوَعيناً 

، َوَيداً بَِيٍد، َوِرجلا بِِرجٍل. بَِعيٍن، َوِسنّاً بِِسنٍّ

َقواِعٌد ِللَحرب

اأعدائُِكْم، 20  ِضدَّ  لِلَحرِب  َتخُرُجوَن  »ِحيَن 
َوَتَروَن ُخُيول�ً َوَمرَكباٍت َوَجيشاً اأعَظَم ِمّما 
أنَّ إلََهُكُم الَِّذي اأخَرَجُكْم  لََديُكْم، ل� َتخافُوا ِمنُهْم، لِ�

َمْن اأْرِض ِمْصَر َمَعُكْم.
الكاِهُن  ُم  َيَتَقدَّ لِلَمعَرَكِة،  ُموا  َتَتَقدَّ اأْن  2»َوَقبَل 

اإْسرائِيُل!  يا  ›اسَتِمْع  3َوَيُقوُل:  الَجْيَش  َوُيَخاِطُب 
َسَتْذَهُبوَن الَيوَم لُِمحاَرَبِة اأعدائُِكْم. َفلا َتُخْر َشجاَعُتُكْم، 
أنَّ إلََهكُْم  َول� َتخافُوا َول� َترَهُبوا َول� َترَتِعُبوا ِمْنُهْم، 4لِ�
َيْذَهُب َمَعُكْم لُِيحاِرَب اأعداَءكُْم َعنُكْم، َولُِيساِعَدكُْم 

َعَلى َتحِقيِق النَّصِر.‹
َبَنى  َمْن  ُهناَك  ›َهْل  لِلَجيِش:  القاَدُة  َيُقوُل  5»ثُمَّ 

نَُّه  َفاإ َبيِتِه.  اإلَى  َفْلَيرِجْع  َبْعُد؟  ْسُه  ُيَكرِّ َولَْم  َجِديداً  َبيتاً 
َقْد َيُموُت ِفي الَمعَرَكِة، َوُيَكرُِّس َبيَتُه َرُجٌل اآَخُر. 6اأْو 
َهْل ِمْنُكْم َمْن َزَرَع َكرماً لَِكنَُّه لَْم َياأكُْل ِمْن َثَمِرِه َبعُد؟ 
نَُّه َقْد َيُموُت ِفي الَمعَرَكِة، َوَياأكُُل  َفلَيرِجْع اإلَى َبيِتِه. َفاإ
َشخٌص اآَخُر َثَمَرُه. 7اأْو َهْل ِمْنُكْم َمْن َخَطَب اْمراأًة لَِكنَُّه 
نَُّه َقْد َيُموُت ِفي  جها َبعُد؟ َفلَيرِجْع اإلَى َبيِتِه. َفاإ لَْم َيَتَزوَّ

ُجها َشخٌص اآَخٌر.‹ الَمعَرَكِة، َوَيَتَزوَّ
8»ثُمَّ َعَلى الرَُّؤساِء اأْن َيُقولُوا لِلَجيِش: ›َهْل ُهناَك 

َهذا  َمثُل  َفلَيرِجْع  جاَعِة؟  لِلشَّ فاِقٌد  اأْو  ُهَو خائٌِف  َمْن 
آَخِريَن َيفِقُدوَن َشجاَعَتُهْم.‹  اإلَى َبيِتِه َكي ل� َيجَعَل ال�
ُنوَن  ُيَعيِّ الَجيِش،  ُمَخاَطَبِة  ِمْن  الرَُّؤساُء  َينَتِهي  9َوِحيَن 

قاَدًة لِِفَرِقه.
10»َوِحيَن َتقَتِرُبوَن ِمْن َمِديَنٍة لُِتحاِرُبوها، فاعِرُضوا 

َوَفَتُحوا  لاِم  لِلسَّ َعرَضُكْم  َقِبلُوا  ْن  11َفاإ ل�ً.  اأوَّ لاَم  السَّ
ُخّداماً  الَمِديَنِة  تِلَك  ُسكّاِن  َجميُع  َيِصيُر  َبّواباتِِهْم، 
َوُعّمال�ً لََدْيُكم. 12َولَِكْن اإْن لَْم تُسالِمُكْم َوحاَرَبتُكْم، 

َفِحيَنِئٍذ َينَبِغي اأْن تُحاِصُروها. 13َوِعْنَدما ُيْعِطيُكُم إلَُهكُْم 
النِّساُء  14اأّما  الِكباِر.  ُذكُوِرِهِم  كُلَّ  اْقُتلُوا  الَمِديَنَة، 
َوال�أطفاُل َوالَحيواناُت َوكُلُّ ما ُهَو َثميٌن ِفي الَمِديَنِة، 
الَِّتي  اأعدائُِكُم  َغِنيَمَة  َواسَتخِدُموا  أنُفِسُكْم،  لِ� َفُخُذوُه 
الُمُدِن  لُِكلِّ  َتفَعلُوَن  15َهَكذا  لَُكْم.  إلَُهكُْم  ُيعِطيها 
الَبِعيَدِة َعنُكْم، الَِّتي ِهَي لَيَسْت ُمُدناً لِلاُأَمِم الَِّتي ُهنا.

ُعوِب  الشُّ ُمُدِن  كُلِّ  ِفي  َحّياً  َشيئاً  تُبُقوا  16»ل� 

َعَليِهْم  17اْقُضوا  َملكاً.  لَُكْم  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي 
يِّيَن  َوالِفِرزِّ َوالَكنعانِيِّيَن  أُموِريِّيَن  َوال� َتماماً – الِحثِّيِّيَن 
يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن – َكما اأوصاكُْم إلَُهكُْم. 18لَِكي  َوالُحوِّ
ألَِهِتِهْم،  لِ� َيعَملُونَها  الَِّتي  الَكِريَهَة  ال�أشياَء  ُيَعلُِّموكُُم  ل� 

َفَتخِطُئوَن اإلَى إلَِهكُْم.
أيّاٍم َكِثيَرًة، َوحاَرْبُتُموها  19»َواإْن حاَصْرتُْم َمِديَنًة لِ�

لَِكي َتْمَتِلُكوها، َفلا تُفِسُدوا اأْشجاَرها بِالُفؤوِس. كُلُوا 
َبَشٌر  الَحقِل  اأْشجاُر  َفَهْل  َتْقَطُعوها.  َول�  َثَمِرها،  ِمْن 
َحتَّى تُهاِجُموها؟ 20لَِكْن ُيمِكُنُكْم اأْن َتقَطُعوا ال�أْشجاَر 
الَِّتي َتعِرفُوَن اأنَّها َغيُر َمثِمَرٍة، َوَتسَتْخِدُموها ِفي ِحصاِر 

الَمِديَنِة الَِّتي تُحاِرُبُكْم اإلَى اأْن َتسُقَط.

القاِتُل الَمجُهول

الَحقِل 21  ِفي  ُملَقى  َقِتيلاً  َوَجْدتُْم  »اإْن 
لَُكْم  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى 
َعَلى  نَّ  2َفاإ َمعُروفاً،  القاتُِل  َيُكْن  َولَْم  لَِتمَتِلُكوها، 
اإلَى  الَمساَفَة  َوَيِقيُسوا  َيخُرُجوا  اأْن  َوقُضاتَِك  ُشُيوِخَك 
اأقَرِب  ُشُيوُخ  َياأُخُذ  3ثُمَّ  الُجثَِّة.  ِمَن  الَقِريَبِة  الُمُدِن 
لِلَعَمِل  تُسَتخَدْم  لَْم  الَبَقِر  ِمَن  ِعجَلًة  الُجثَِّة  ِمَن  َمِديَنٍة 
الَمِديَنِة  تِلَك  ُشُيوُخ  4َوُيْحِضُر  نِيٌر.  َعَليها  ُيوَضْع  َولَْم 
ُيزَرْع  َولَْم  ُيحَرْث  لَْم  الَجَرياِن  دائِِم  َواٍد  اإلَى  الِعجَلَة 
5ثُمَّ  الواِدي.  ِفي  ُهناَك  الِعجَلِة  ُعُنَق  َفَيكِسُروَن  َقبلاً. 
أنَّ إلََهَك  اختاَرُهْم  أماِم، لِ� ُم الَكَهَنُة الَّلاِويِّيَن اإلَى ال� َيَتَقدَّ
ُروا َكيَف تَُحلُّ  لَِيخِدُموُه َوُيعِلُنوا الَبَركاَت بِاْسِمِه، َوُيَقرِّ
الَمِديَنِة  تِلَك  ُشُيوُخ  6َفَيغِسُل  اإيذاٍء.  اأْو  ُخُصوَمٍة  كُلُّ 
الَقِريَبِة لِلُجثَِّة اأيِدَيُهْم َفوَق الِعجَلِة الَِّتي كُِسَر ُعُنُقها ِفي 
خَص َولَْم نََر ما  الواِدي. 7َوَيُقولُوَن: ›لَْم نَقُتْل َهذا الشَّ
رنا، نَحُن َشعُبَك اإْسرائِيُل الَِّذي اخَترَتُه يا  َحَدَث. 8َطهِّ
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َقتِل َشخٍص  َعَلى  اإْسرائِيَل  َشعَبَك  تُحاِسْب  َفلا  اهلُل. 

9َهَكذا  الَقتِل.  َذنِب  ِمْن  اُأوَن  َسُتَبرَّ َوَهَكذا  بريء.‹ 
ُذوا  تُِزيلُوَن ِمْن َوَسِطُكْم َذنَْب َقتِل َرُجٍل بريٍء، بِاأْن تَُنفِّ

ما اأْوصاكُْم بِِه اهلُل.

الَمرأُة األِسيَرة
10»َوِحيَن َتذَهُبوَن لِلَحرِب ِضدَّ اأعدائُِكْم، ُيعِطيُكْم 

ْن  إلَُهُكُم الُقدَرَة َفَتهِزُموُهْم، َوَتاأُخُذوا اأسَرى ِمنُهْم. 11َفاإ

َراأَيَت َبيَن ال�أسَرى اْمراأًة َجِميَلًة فانَْجَذْبَت اإلَيها َواأْرْدَت 
تُقصُّ  َحيُث  َبيِتَك،  اإلَى  12اأْحِضْرها  ِمْنها،  واَج  الزَّ
ال�أسِر.  ثِياِب  ِمْن  13َوَتَتَخلَُّص  َواأظاِفَرها،  َشْعَرها  ِهَي 
ها. ثُمَّ  َولَْتْمُكْث ِفي َبيِتَك لَِشهٍر كاِمٍل َتبِكي اأبِيها َواُأمِّ
ْن لَْم  َجها، َوَتصيَر ِهَي َزْوَجَتَك. 14َفاإ ُيْمِكُنَك اأْن َتَتَزوَّ
َتُعْد َسعيداً َمَعها، َطلِّْقها َولَْتْذَهْب ِهَي َحيُث تُِريُد. ل� 
َيُجوُز لََك اأْن َتبيَعها بِالماِل، اأْو اأْن تُعاِمَلها َكجاِرَيٍة َبْعَد 

كُلِّ ما َصَنعَتُه بِها.

َحقُّ الِبْكر
15»اإْن كاَن لَِرُجٍل َزوَجتاِن، َوكاَن ُيِحبُّ واِحَدًة 

وَجتاِن اأْبناًء. َوكاَن  َوَيْرفُُض ال�ُأخَرى. َواأنَجَبْت ِكلتا الزَّ
نَُّه ِحيَن َياأْتِي َوقُت  الِبكُر ِمَن الَمْراأِة الَِّتي َيْرفُُضها، 16َفاإ
َتوِزيِع اأملاِكِه َبيَن َبِنيِه، ل� َيُجوُز اأْن ُيعاِمَل اْبَن َزوَجِتِه 
الِبْكِر  َعَلى  اإيّاُه  لاً  ُمَفضِّ الِبْكَر،  باعِتباِرِه  ُيِحبُّها  الَِّتي 
وَجِة الَِّتي َيْرفُُضها. 17َينَبِغي  الَحقيِقيِّ الَِّذي ُهَو اْبُن الزَّ
اأْن َيْعَتِرَف باْبِن َزوَجِتِه الَِّتي َيْكَرُهها باعِتباِرِه الِبْكَر، َواأْن 
لُّ  َُّه اأوَّ أن ًة ُمضاَعَفًة ِمْن َجِميِع ما َيمِلُك، لِ� ُيعِطَيُه ِحصَّ

اأول�ِدِه، َولَُه َحقَّ ال�ْبِن الِبْكِر.

ُدون األوالُد الُمَتَمرِّ
ُيِطيُع  ل�  ٌد  َوُمَتَمرِّ َعِنيٌد  اْبٌن  أَحٍد  لِ� كاَن  18»اإْن 

ِه  َواُأمِّ اأبِيِه  َعَلى  ُيعاِقبانِِه، 19َفاإنَّ  ِحيَن  َحتَّى  ُه،  َواُأمَّ اأباُه 
َبّواباِت  اإلَى  َمَديَنِتِه  ُشُيوِخ  اإلَى  َوُيحِضراُه  ُيمِسكاُه  اأْن 
ُيوِخ: ›اْبُننا َهذا  الَمِديَنِة، 20َوَعَلى الوالَِديِن اأْن َيُقول� لِلشُّ
ٌد َول� ُيِطيُعنا، َوُهَو َياأكُُل َكِثيراً َوَيشَرُب َكِثيراً  َعِنيٌد َوُمَتَمرِّ
َحتَّى  َمِديَنِتِه  ِرجاُل  َيرُجُمُه  21ِحيَنَئٍذ،  كِر.‹  السُّ َحتَّى 

يَر ِمْن َوَسِطُكْم، َفَيسَمَع  رِّ الَموِت. َوَهَكذا تُزيلُوَن الشِّ
عُب كُلُُّه َوَيخاَف. الشَّ

عِليُق َعَلى َخَشَبة التَّ
ِن اْرَتَكَب َشخٌص َجِريَمًة َتسَتوِجُب ُعُقوَبَة  22»َفاإ

الُجثََّة  َتتُركُوا  َوُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة، 23ل�  َفُقِتَل  الَموِت، 
الَيوِم.  َذلَِك  ِفي  اْدِفُنوُه  َبِل  اللَّيِل،  ِفي  الَخَشَبِة  َعَلى 
أنَّ َمْن ُيَعلَُّق َعَلى َخَشَبٍة َيُكوُن َتْحَت لَْعَنِة اهلِل. َفلا  لِ�

أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم ِميراثاً لَُكْم. ُسوا ال� تَُنجِّ

َقة َشراِئُع ُمَتَفرِّ

»ل� َينَبِغي اأْن َتَرى َثوَر صاِحَبَك اأْو َخُروَفُه 22 
تُِعيَدُه  اأْن  َيْنَبِغي  َبْل  َوَتَتجاَهلُه،  ضالّ�ً 
َواأنَت  ِمنَك  َقِريباً  َيُكْن صاِحُبُه َيسُكُن  لَْم  اإلَيِه. 2َواإْن 
َياأتَِي  َحتَّى  بِِه  َواحَتِفْظ  َبيِتَك  اإلَى  َفاأْحِضْرُه  َتعِرفُُه،  ل� 
اإليِه. 3َوَهَكذا َتفَعُل  تُِعيُدُه  َعنُه. ِحيَنِئٍذ  صاِحُبُه باِحثاً 
اإْن َوَجْدَت ِحماَر صاِحِبَك اأْو ثِياَبُه اأْو اأيَّ َشيٍء ضاَع 

أمَر. ِمنُه. َفلا َتَتجاَهِل ال�
ِفي  راِقداً  َثوَرُه  اأْو  صاِحَبَك  ِحماَر  َراأيَت  4»اإذا 

الطَِّريِق َفلا َتَتجاَهلُه، َبْل ساِعْد صاِحَبُه َعَلى َرفِعِه.
َول�  َرُجٍل،  ثِياَب  الَمراأُة  َترَتِدَي  اأْن  َينَبِغي  5»ل� 

الرَُّجُل ثِياَب اْمراأٍة. َمْن َيفَعُل َهذا َيْمُقُتُه إلَُهَك.
6»اإْن َوَجْدَت َواأنَت َتمِشي ُعشَّ َطيٍر َعَلى َشَجَرٍة 

َترقُُد َعَلى  ُأمُّ  َوال� َبيٌض،  اأْو  ِفراٌخ  َوِفيِه  أْرِض  ال� اأْو َعَلى 
ُأمَّ َمَع الِفراِخ، 7َبِل  ِصغاِرها اأْو َعَلى الَبيِض، َفلا َتاأُخِذ ال�
اْسَمْح لِلاُأمَّ بِالذَّهاِب، ثُمَّ ُخِذ الِفراَخ، لَِكي َيُكوَن لََك 

َخيٌر َوَتِعيَش َزَمناً َطِويلاً.
8»اإذا َبَنيَت َبيتاً َجِديداً، فاْبِن ُسوراً َحوَل َسطِحِه، 

َبيِتَك  َسطِح  َعَلى  ِمْن  َسَقَط  اإْن  ُمذنِباً  تُْحَسُب  َفلا 
َوماَت.

َتْخَسُر  ََّك  أن لِ� بِالُحُبوِب،  الِعَنِب  َكْرَم  َتزَرْع  9»ل� 

َبَذلَِك َغلََّة الِعَنِب َوَمْحُصوَل الُحُبوِب ِكَليِهما. أ
10»ل� َتحُرْث َعَلى َثوٍر َوِحماٍر َمعاً.

الَمْحُصوُل  يتقّدَس  »لِئّلا  حرفياً  كليهما.   . . . تخسر  أ 9:22 

أنَّ الَمْحُصوَل ُيْصِبُح ُملكاً هلِل َوَيْخَسُرُه َصاِحُبُه. كلُّه.« ل�
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وِف َوالِكتّاِن  11»ل� َترَتِدي ثِياباً ِمنُسوَجًة ِمَن الصُّ

َمعاً.
أرَبَعِة لَِثوبَِك الَِّذي  وايا ال� 12»َوَضْع اأهداباً َعَلى الزَّ

َتَتَغطَّى بِِه.

واج َشراِئُع َللزَّ
َكِرَهها،  ثُمَّ  َوعاَشَرها،  اْمراأًة  َرُجٌل  َج  َتَزوَّ 13»اإْن 

جُت  ›َتَزوَّ َفقاَل:  َوَذمَّها  لُوِك،  السُّ بُِسوِء  14َواتََّهَمها 

اأنَّها  َوَجْدُت  عاَشْرتُها،  ِحيَن  َولَِكْن  الَفتاَة،  َهِذِه 
ُيحِضرا  اأْن  ها  َواُأمِّ اأبِيها  َعَلى  نَّ  15َفاإ َعذراَء!‹  لَيَسْت 
الَبّواَبِة.  ِعنَد  الَمِديَنِة  ُشُيوِخ  اإلَى  ُعْذريَِّتها  َعَلى  َدلِيلاً 
لَِهذا  اْبَنِتي  ›اأعَطيُت  ُيوِخ:  لِلشُّ الَفتاِة  اأُبو  16َوَيُقوُل 

بُِسوِء  اتََّهَمها  17َوَقِد  َكِرَهها.  لَِكنَُّه  لَُه،  َزوَجًة  الرَُّجِل 
لُوِك َفقاَل: َوَجدُت اأنَّ اْبَنَتَك لَيَسْت َعذراَء. َولَِكْن  السُّ
َهذا ُهَو َدلِيُل ُعْذريَِّتها.‹ ثُمَّ َيبُسُط الثَّوَب اأماَم ُشُيوِخ 
َذلَِك  الَمِديَنِة  تِلَك  ُشُيوُخ  َياأُخُذ  18ِحيَنِئٍذ،  الَمِديَنِة. 
ُبوُه. 19َوَيْفِرُضوَن َعَليِه َغراَمًة ِمقداُرها ِمَئُة  الرَُّجَل َوُيَؤدِّ
َذلَِك  أنَّ  لِ� الَفتاِة،  أبِي  لِ� ُيعُطونَها  ِة،  الِفضَّ ِمَن  ِمْثقاٍل أ 
َه ُسمَعَة َعذراٍء ِفي اإْسرائِيَل. َوَسَتبَقى َزوَجًة  الرَُّجَل َشوَّ

لَُه، َولَْن َيسَتِطيَع اأْن ُيَطلَِّقها َمَدى َحياتِِه.
َيُكْن  َولَْم  التُّهَمُة َصِحيَحًة،  اإْن كانَِت  20»َولَِكْن 

ُهناَك َدلِيٌل َعَلى ُعْذِريَِّة الَفتاِة، 21َفلُيؤَت بِها اإلَى باِب 
َبيِت اأبِيها. َحيُث َيرُجُمها ِرجاُل الَمِديَنِة َحتَّى الَموِت، 
اأقاَمْت  اإْذ  اإْسرائِيَل،  ِفي  ُمِشيناً  َعَملاً  ارَتَكَبْت  َّها  أن لِ�
واِج، َوِهَي ِفي َبيِت اأبِيها. َوَهَكذا  َعلاَقًة ِجنسيًَّة َقبَل الزَّ

رَّ ِمْن َوَسِط َشعِبُكْم. تُِزيلُوَن الشَّ

َنى َواالغِتصاب عقوباُت الزِّ
َتقُتلُونَُهما  اآَخَر،  َرُجٍل  َزوَجَة  َرُجٌل  عاَشَر  22»اإْن 

نَْفَسها.  َوالَمراأَة  الَمراأَة،  عاَشَر  الَِّذي  الرَُّجَل  ِكَليِهما: 
رَّ ِمْن اإْسرائِيَل. َهَكذا تُِزيلُوَن الشَّ

الَمِديَنِة  ِفي  َمخُطوَبًة  اْمراأًة  َرُجٌل  َوَجَد  23»اإْن 

للزواج.  مهراً  العادة  في  ُيدفُع  ما  مئة مثقال. ضعف  أ 19:22 

انظر 29:22. َوالمثقاُل حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة 
قياٍس للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.

َبّواَبِة  اإلَى  َمعاً  تُحِضُروُهما  اأْن  24َينَبِغي  َوعاَشَرها، 
الَمِديَنِة، َواأْن َترُجُموُهما َحتَّى الَموِت. َترُجُموَن الَفتاَة 
الَمِديَنِة،  اأهِل  ِمْن  الُمساَعَدِة  لَِطَلِب  َتْصُرْخ  لَْم  َّها  أن لِ�
َُّه اأهاَن َزوَجَة َرُجٍل اآَخَر. َوَهَكذا  أن َوَترُجُموَن الرَُّجَل لِ�

رَّ ِمْن َوَسِطُكْم. تُِزيلُوَن الشَّ
ِفي  الَمخُطوَبَة  الَفتاَة  ُجُل  الرَّ َوَجَد  اإْن  25»لَِكْن 

َمَعها  الَِّذي اضَطَجَع  الرَُّجَل  َفاإنَّ  َواغَتَصَبها،  الَخلاِء، 
ُهَو َوْحَدُه الَِّذي َينَبغي اأْن َيُموَت. 26َفلا تُعاِقُبوا الَفتاَة 
َّها لَْم َترَتِكْب َخِطيًَّة َتسَتِحقُّ الَموَت. َفَهِذِه الحالَُة  أن لِ�
تُشِبُه حالََة َرُجٍل ُيمِسُك بِاآَخَر َوَيقُتلُُه، 27اإْذ َقْد َوَجَدها 
ِفي الَخلاِء. َوُربَّما َتُكوُن َقْد َصَرَخْت َطَلباً لِلُمساَعَدِة، 

َولَِكْن لَْم َيُكْن اأَحٌد لُِيساِعَدها.
َمخُطوَبٍة،  َغيَر  َعذراَء  َفتاًة  َرُجٌل  َوَجَد  28»َواإْن 

َواأجَبَرها َعَلى ُمعاَشَرتِِه، ثُمَّ اكُتِشفا، 29َفاإنَّ َعَلى َذلَِك 
َخْمِسيَن  الَفتاِة  اأبا  ُيعِطَي  اأْن  اْغَتَصَبها  الَِّذي  ُجِل  الرَّ
َُّه  أن ِة. َواأّما ِهَي، َفُتصِبُح َزوَجًة لَُه. َولِ� ِمْثقال�ً ِمَن الِفضَّ

اأَذلَّها، لَْن َيسَتِطيَع اأْن ُيَطلَِّقها.
أنَّ َهذا  َج َزوَجَة اأبِيِه، لِ� أَحٍد اأْن َيَتَزوَّ 30»ل� َيُجوُز لِ�

َسُيِعيُب اأباُه.

الَممُنوعوَن ِمَن الُمشاَرَكِة ِفي الِعباَدة

اأْو 23  الِخصَيَتيِن  َمْسُحوِق  لَِرُجٍل  َيُجوُز  »ل� 
َمقُطوِع الُعضِو اأْن ُيْحَسَب ِمْن َشعِب اهلِل. 
اأْن ُيْحَسَب ِمْن َشعِب اهلِل. ل�  نا  2َول� َيُجوُز ل�ْبِن الزِّ

الِجيِل  َحتَّى  نَسلُُه  َول�  ُهَو  اهلِل  َجماَعِة  ِمْن  ُيحَسُب 
العاِشِر.

ِمْن  أَحٍد  لِ� َول�  ُمَواآبِيٍّ  اأْو  ونِيٍّ  لَِعمُّ ُيمِكُن  3»ل� 

نَسِلِهْم، َحتَّى الِجيِل العاِشِر، اأْن ُيحَسُبوا ِمْن َجماَعِة 
أَبِد. 4َفُهْم لَْم َياأتُوا لُِيلاقُوكُْم بِالطَّعاِم َوالماِء  اهلِل اإلَى ال�

اسَتاأَجُروا  َوَقِد  ِمْصَر.  ِمْن  َخَرجُتْم  ِحيَن  الطَِّريِق  ِفي 
كُْم َبلعاَم بَن َبُعوَر، الَِّذي َمْن َمِديَنِة َفُتوَر ِفي بِلاِد  ِضدَّ
َرَفَض  إلََهكُْم  5لَِكنَّ  َيلَعَنُكْم.  لَِكي  النَّهَريِن،  َبيَن  ما 
َبَرَكٍة  اإلَى  اللَّعَنَة  إلَُهكُْم  َل  َوَحوَّ َبلعاَم،  اإلَى  ال�سِتماَع 
اأْو  َسلاَمُهْم  َتطلُُبوا  6َفلا  ُيِحبُُّكْم.  إلََهكُْم  أنَّ  لِ� لَُكْم، 

َخيَرُهْم َطواَل َحياتُِكْم.
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ون األُدوِميُّ
َتكَرُهوا  َول�  اأُخوكُْم.  َُّه  أن لِ� اأُدوِمّياً  َتكَرُهوا  7»ل� 

ُيولَُدوَن  َبَلِدِه. 8َوالَّذيَن  ُغَرباَء ِفي  لِ�أنَُّكْم َكنُتْم  ِمصِريّاً 
وا اإلَى  ِمْن نَسِلِهْم ِفي الَجيِل الثّالِِث، ُيمِكُنُهْم اأْن َيْنَضمُّ

َجماَعِة اهلِل.

الِحفاُظ َعَلى َطهاَرِة الُمَعسَكر
9»َوِحيَن َتخُرُجوَن ِفي َجيٍش ِضدَّ اأعدائُِكْم َتَجنَُّبوا 

َغيُر  َرُجٌل  َوَسِطُكْم  ُوِجَد ِفي  نَِجٍس. 10اإْن  اأيَّ َشيٍء 
، َفلَيخُرْج ِمَن الُمَعسَكِر َول�  طاِهٍر بَِسَبِب اْحِتلاٍم لَيِليٍّ
َيدُخْلُه. 11َوِعْنَدما َياأتِي الَمساُء، َيسَتِحمُّ بِالماِء. َوِحيَن 

مُس َيدُخُل الُمَعسَكَر. َتِغيُب الشَّ
الُمَعسَكِر  خاِرَج  َمكاٌن  اأيضاً  لَُكْم  12»َوَيكوُن 

َعصاً  ِمنُكْم  واِحٍد  لُِكلِّ  13َفَيُكوُن  الحاَجِة.  لَِقضاِء 
ٌة لَِيْحِفَر ثُمَّ ُيَغطِّي َفَضلاتِِه َبعَد اأْن َيْقِضي حاَجَتُه.  َوُعدَّ
لُِينِقَذكُْم  ُمَعسَكِركُْم  َوَسِط  ِفي  َيُجوُل  إلََهكَْم  14ل�أنَّ 

َيُكوَن  اأْن  َفَينَبِغي  اأعداَءكُْم.  لَِتهِزُموا  َوُيساِعَدكُْم 
َبيَنُكْم  ل�ئٍِق  َغيَر  َشيئاً  َيَرى  ل�  َكي  ساً  َمَقدَّ الُمَعسَكُر 

َفَيتُرَكُكْم.

َقة َشراِئُع ُمَتَفرِّ
15»ل� تُْرِجُعوا َعْبداً هارِباً اإلَى َسيِِّدِه، 16َبِل اْسَمُحوا 

لَُه بِاأْن َيْسُكَن ِفي َوَسِطُكْم، ِفي الَمكاِن الَِّذي َيختاُرُه 
ِفي اأيَِّة َمديَنٍة َحيُث ُيِريُد، َفلا تُزِعُجوُه.

َتْعَمَل  اأِْن  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  لِ�ْمَراأٍة  َيُجوُز  17»ل� 

عاِهَرًة ِفي َمْعَبٍد.
»ل� َيُجوُز لَِرُجٍل ِمْن َبِني اإْسرائِيَل اأْن ُيعاِشَر الرِّجاَل 
اإلَى َبيِت  اأْو شاذٍّ  اأْجَر عاِهَرٍة  ِفي َمْعَبٍد. 18ل� تُدِخلُوا 
أنَّ َهذا َممُقوٌت  إلَِهكُْم لَِتدَفُعوا َعْن نَْذٍر َتَعَهْدتُْم بِِه، لِ�

ِعْنَد إلَِهكُْم.
اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  اأَحٍد  َعَلى  با  الرِّ َتفِرُضوا  19»ل� 

َيْقَتِرُض ِمْنُكْم مال�ً اأْو َطعاماً اأْو اأيَّ َشيٍء اآَخَر. 20ُيمِكُن 
اأْن تاأُخُذوا فائَِدًة ِمَن الَغِريِب، ل� ِمْن َبِني اإْسرائِيَل. َكي 
أْرِض الَِّتي  ُيباِرَكُكْم إلَُهكُْم ِفي كُلِّ َشيٍء َتعَملُونَُه ِفي ال�

َسَتدُخلُوَن لَِتمَتِلُكوها.

َعِن  ُروا  َتَتاأخَّ َفلا  إللَِهكُْم،  نَْذراً  نََذْرتُْم  21»اإذا 

أنَّ إلََهكُْم َسُيطالُِبُكْم بِِه َوَسَتُكونُوَن ُمذنِِبيَن  الَوفاِء بِِه، لِ�
ل�  َتنِذُروا  لَْم  اإْن  22لَِكْن  بِِه.  الَوفاِء  ِفي  رتُْم  َتاأخَّ اإْن 
َتُقولُوَن  ما  َعَمِل  َعَلى  23احِرُصوا  ُمذنِِبيَن.  َتُكونُوَن 
َطوعاً  نََذْرتُُموها  الَِّتي  النُُّذوَر  اأوفُوا  َسَتعَملُونَُه.  بِاأنَُّكْم 

إللَِهكُْم.

ُيمِكُنُه  اآَخَر،  َكرَم َشخٍص  اأَحُدكُْم  َدَخَل  24»اإْن 

َبِع. َولَِكْن ل�  اأْن َياأكَُل َقْدَر ما ُيِريُد ِمَن الِعَنِب اإلَى الشَّ
َيُجوُز لَُه اأْن َيَضَع َمنُه ِفي ِكيٍس. 25اإْن َعَبَر اأَحُدكُْم ِفي 
َحقِل َقمٍح لَِشخٍص اآَخَر، ُيمِكُنُه اأْن َيقِطَف ِمْن َسنابِِلِه 
َوَياأكَُل. َولَِكْن ل� َيُجوُز اأْن َيسَتخِدَم الِمنَجَل َعَلى َقمِح 

َشخٍص اآَخَر لَِيْحِمَل َمَعُه.

واج الُق َوالزَّ الطَّ

َج َرُجٌل ِمَن اْمراأٍة، لَِكنَُّه لَْم ُيَسرَّ 24  »اإَن َتَزوَّ
ُمزِعجاً،  اأمراً  ِفيها  َوَجَد  َُّه  أن لِ� ل�ِحقاً  بِها 
َوَكَتَب لَها َوثيَقَة َطلاٍق َواأعطاها لَها، َوَصَرَفها ِمْن َبيِتِه، 
وُج الثّانِي  َجْت بَِرُجٍل اآَخَر، 3َوالزَّ 2َفغاَدَرِت الَبيَت َوَتَزوَّ

َواأعطاها  َطلاٍق  َوثيَقَة  لَها  َفَكَتَب  اأيضاً،  بِها  ُيَسرَّ  لَْم 
لَها، َوَصَرَفها ِمْن َبيِتِه، اأْو اإْن ماَت َزوُجها الثّانِي، 4َفاإنَّ 
َجها ثانَِيًة،  َل الَِّذي َصَرَفها ل� َيسَتِطيُع اأْن َيَتَزوَّ أوَّ الزَّوَج ال�
َذلَِك  ُيبِغُض  لَُه. اهلُل  بِالنِّسَبِة  َسًة  ُمَنجَّ اأْن صاَرْت  َبعَد 
اأعطاها  الَِّتي  أْرِض  ال� َعَلى  َتجِلْب َخطيًَّة  َفلا  َوَيْمُقُتُه. 

إلَُهَك لََك ِميراثاً.

نَُّه ُيعَفى  َفاإ واِج،  5»ِحيَن َيُكوُن الرَُّجُل َحِديَث الزَّ

ٍة.  هاِب َمَع الَجيِش، َول� ُيَكلَُّف بَِمسؤلِّياٍت عامَّ ِمَن الذَّ
ُيسِعَد  َحتَّى  واِحَدٍة  لَِسَنٍة  َبيِتِه  ِفي  لَِيبَقى  ُحّراً  َوَيُكوُن 

َزوَجَتُه.

َقة َشراِئُع ُمَتَفرِّ
َحَجَري  ِمْن  اأيٍّ  َياأُخَذ  اأْن  أَحٍد  لِ� َيُجوُز  6»ل� 

اأساِسّياً  َشيئاً  َياأُخُذ  َُّه  أن لِ� َقرٍض،  َعَلى  الرََّحى َكَضماٍن 
لِلَحياِة.

َبِني  َشعِبِه،  ِمْن  َشْخصاً  اأَحٌد  َخَطَف  7»اإذا 

نَّ َهذا الخاِطُف ُيقَتُل،  اإْسرائِيَل، َواسَتعَبَدُه اأْو باَعُه، َفاإ
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رَّ ِمْن َوَسِطُكْم. َفُتِزيلُوَن الشَّ
كُلِّ  اإطاَعِة  َعَلى  فاحِرْص  بِالَبَرِص،  اُأِصْبَت  8»اإذا 

اأوَصيُتَك  ما  َواْعَمْل  لََك.  الَّلاِويُّوَن  الَكَهَنُة  ُيَعلُِّمُه  ما 
َبْعَد  الرِّحَلِة  ِفي  بَِمرَيَم أ  إلَُهَك  َعِمَلُه  ما  9َوَتَذكَّْر  بِِه. 

ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر.
10»ِحيَن تُقِرُض َشخصاً اأيَّ َشيٍء، ل� َتدُخْل َبيَتُه 

أخِذ َضمانَِتِه، 11َبْل ِقْف خاِرجاً. الرَُّجُل الَِّذي اأْقَرْضَتُه  لِ�
ْن كاَن َفِقيراً، ل� َتَنْم ِفي  مانََة. 12َفاإ َسُيخِرُج لََك الضَّ
َثوبِِه الَِّذي اأعطاُه لََك َكَضمانٍة. 13َبْل اأِعْدُه اإلَيِه ِعنَد 
مِس لَِيناَم ِفيِه َفُيباِرَكَك. َوَيُكوُن َهذا َحَسناً  ُغُروِب الشَّ

اأماَم إلَِهَك.
14»ل� َتاأكُْل َحقَّ اأِجيٍر َفِقيٍر َوُمحتاٍج، َسواٌء اأكاَن 

ُمُدنَِك.  اإحَدى  ِفي  اأْرَضَك  َيسُكُن  َغِريباً  اأْم  اإسرائِيِلّياً 
مِس،  15اْدَفْع لَُه اُأجَرَتُه ِفي الَيوِم ذاتِِه َقبَل ُغُروِب الشَّ

نَُّه  َفاإ َتفَعْل  لَْم  ْن  َفاإ اُأجَرتِِه.  َعَلى  َوَيعَتِمُد  َفِقيٌر  َُّه  أن لِ�
َسَيشَتِكي َعَليَك اإلَى اهلِل َفُتْحَسَب ُمذنِباً اأماَمُه.

َول�  أول�ِد،  ال� أجِل  لِ� آباُء  ال� ُيقَتَل  اأْن  ينَبِغي  16»ل� 

آباِء. َبْل ُيقَتُل كُلُّ واِحٍد َعْن  أجِل ال� أول�ُد لِ� اأْن ُيقَتَل ال�
َخِطيَِّتِه.

17»ل� َتحُكْم َعَلى َغِريٍب اأْو َيِتيٍم بَِغيِر َعدٍل، َول� 

َتاأُخْذ َثوَب اأرَمَلٍة َكَضمانٍَة. 18َتَذكَّْر اأنََّك كُنَت َعبداً 
َفاأنا  َولَِهذا  ُهناَك.  ِمْن  َرَك  َحرَّ إلََهَك  َواأنَّ  ِمْصَر،  ِفي 

اُأوِصيَك بِاأْن َتعَمَل َذلَِك.
19»اإذا َجَمعَت َحصاَد َحقِلَك َونَِسيَت ُحزَمَة َقمٍح 

الُحزَمُة  َهِذِه  َسَتُكوُن  أْخِذها.  ل� َتُعْد  ل�  الَحقِل،  ِفي 
أرَمَلِة، لُِيباِرَكَك إلَُهَك ِفي كُلِّ َشيٍء  لَلَغِريِب َوالَيِتيِم َوال�
يُتوِن، ل�  َتعَملُُه. 20َوِحيَن َتخِبُط َزيُتونََك َعْن اأشجاِر الزَّ
يُتوِن  الزَّ ِمَن  ى  َيَتَبقَّ َفما  ثانَِيًة.  ال�أغصاِن  لَِخبِط  َتذَهْب 
َتجَمُع  21َوِحيَن  أرَمَلِة.  َوال� َوالَيِتيِم  لِلَغِريِب  َسَيُكوُن 
ي. َفما  الِعَنَب ِمَن الَكْرِم، ل� َتُعْد لَِجمِع الِعَنِب الُمَتَبقِّ
أرَمَلِة.  َوال� َوالَيِتيِم  لِلَغِريِب  َسَيُكوُن  الِعَنِب  ِمَن  ى  َيَتَبقَّ
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َفاأنا  َولَِهذا  ِمْصَر.  اأْرِض  ِفي  َعبداً  اأنََّك كُنَت  22َتَذكَّْر 

اُأوِصيَك بِاأْن َتعَمَل َذلَِك.

ْرب ُعُقوباُت الضَّ

َفلَيْذَهبا 25  َشخَصيِن،  َبيَن  نِزاٌع  َيَقُع  »ِحيَن 
اإلَى الَمحَكَمِة. َوَعَلى الُقضاِة اأْن َيفِصلُوا 
ْن كاَن  ُدوا َمِن الَبريُء َوَمِن الُمْذنُِب. 2َفاإ َبيَنُهما، َفُيَحدِّ
َيسَتْلِقي  بِاأْن  القاِضي  ياأُمُرُه  الَجلَد،  َيسَتِحقُّ  الُمْذنُِب 
َعَلى َبطِنِه. َوُيجَلُد اأماَم القاِضي بِما َيَتناَسُب َمَع َذنِبِه. 
ْن َجَلُدوُه  3َعَلى األّ� َيِزيَد َعَدُد الَجْلداِت َعْن اأرَبِعيَن. َفاإ

اأكَثَر، َيُكوُن َذلَِك اإهانًَة َعَلِنيًَّة.
ْم َثوراً َوْهَو َيْدُرُس الَقمَح. 4»ل� تَُكمِّ

وِج َنحَو أرملة أخيه َواِجُب أِخي الزَّ
5»ِحيَن َيسُكُن اإْخَوٌة َمعاً َوَيُموُت اأَحُدُهْم ُدوَن اأْن 

َج اأرَمَلُة الُمَتَوفِّى  َيُكوَن َقْد اأنَجَب اْبناً، َفلا َينَبغي اأْن َتَتَزوَّ
اأْن  اأِخي َزوِجها  ِمْن َرُجٍل خاِرَج عائَِلِة َزوِجها. َعَلى 
َجها َوُيعاِشَرها، َوَيُقوَم بِواِجِب اأِخي الزَّوِج تُجاَهها.  َيَتَزوَّ
ُل َولٍَد َتِلُدُه َسُيعَتَبُر اْبَن الُمَتَوفَّى. َوَهَكذا ل� ُيمَحى  6َواأوَّ

اْسُمُه ِمْن اإْسرائِيَل.
اأِخيِه،  اأرَمَلِة  ِمْن  َج  َيَتَزوَّ اأْن  ُجُل  الرَّ َرَفَض  ْن  7»َفاإ

لَُهْم:  َوَتُقوُل  الَمِديَنِة  َبّواَبِة  ِعنَد  ُيوِخ  الشُّ اإلَى  َتْذَهُب 
اإْسرائِيَل.  اأِخيِه ِفي  اْسُم  َيبَقى  اأْن  اأُخو َزوِجي  ›َيرفُُض 
َول� ُيريُد الِقياَم بِواِجِب اأِخي الزَّوِج َمِعي.‹ 8َفَيسَتْدِعيِه 
واَج  ْن اأَصرَّ َوقاَل: ›ل� اُأِريُد الزَّ ُشُيوُخ َمِديَنِتِه َوُيَكلُِّموُه. َفاإ
َوَتنِزُع  ُيوِخ،  الشُّ اأماَم  اإلَيِه  اأِخيِه  اأرَمَلُة  ُم  9َتَتَقدَّ ِمنها.‹ 
ِحذاَءُه ِمْن ِرجِلِه، َوَتبُصُق ِفي َوجِهِه َوَتُقوُل: ›َهذا ما 
أِخيِه.‹ 10َوِعنَدها  ُيْصَنُع بَِرُجٍل ل� ُيِريُد اأْن ُيعِطَي نَسلاً لِ�

تُْعَرُف عائَِلُتُه ِفي اإْسرائِيَل بِاْسِم ›عائَِلِة الحاِفي!‹

ُل اْمرأٍة ِفي ِشجار َتَدخُّ
11»اإذا َتشاَجَر َرُجلاِن، َواأَتْت َزوَجُة اأَحِدِهما لُِتنِقَذ 

َيَدها  ْت  َوَمدَّ َيضِرُبُه،  كاَن  الَِّذي  ُجِل  الرَّ ِمَن  َزوَجها 
َواأمَسَكْت بُِعْضِوِه، 12فاقَطُعوا َيَدها، َول� تُظِهُروا َشَفَقًة 

َعَليها.
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ِفي التِّجاَرة
َواآَخَر  َثِقيٍل  بِِمعياٍر  ِكيِسَك  ِفي  َتحَتِفْظ  13»ل� 

َواآَخَر  َكِبيٌر  ِمكياٌل  َبيِتَك  ِفي  َيُكْن  14َول�  َخِفيٍف. 
َصِغيٌر. 15َبْل لَِيُكْن لََك ِمعياٌر َسِليٌم َوكاِمٌل، َوِمكياٌل 
أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها  َسِليٌم َوكاِمٌل، لَِتحيا َطِويلاً ِفي ال�
َوَيِغشُّ  ُأُموَر  ال� َهِذِه  َيفَعُل  َمْن  أنَّ كُلَّ  16لِ� لََك.  إلَُهَك 

بَِمعايِيَر َوَمكايِيَل َمْغُشوَشٍة، َمْمُقوٌت ِمَن إلَِهكُْم.

َعماِليق
17»اْذكُُروا ما َعِمَلُه َشعُب َعمالِيَق بُِكْم ِفي رِحَلِتُكْم 

ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر، 18َكيَف اأَتْوا َعَليُكْم َفجاأًة ِفي 
ِريَن ِفي الَخلِف؟ َفَقْد  الطَِّريِق، َوَقَضْوا َعَلى كُلِّ الُمَتاأخِّ
كُنُتْم ُضَعفاَء َوُمنَهِكيَن، َوُهْم لَْم َيخافُوا اهلَل. 19َفِحيَن 
الِجهاِت  كُلِّ  ِمْن  اأعدائُِكْم  كُلِّ  ِمْن  إلَُهكُْم  ُيِريُحُكْم 
أْرِض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم لِتمَتِلُكوها، امُحوا  ِفي ال�

أْرِض. ل� َتنَسوا َذلَِك! َشعَب َعمالِيَق ِمَن ال�

الَحصاُد األوَّل

أْرَض الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم 26  »ِحيَن َتدُخلُوَن ال�
لَُكْم َوَتمَتِلُكونَها َوَتسَتِقرُّوَن ِفيها، 2ُخُذوا 
أْرِض َوَمْحُصولِها الَِّذي َتْجُنونَُه.  ِل َجِميِع ثِماِر ال� ِمْن اأوَّ
َسَيختاُرُه  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  َواْذَهُبوا  َسلٍَّة  ِفي  َضُعوُه 
إلَُهكُْم لُِيسِكَن اْسَمُه ِفيِه. 3َفَيْذَهُب صاِحُب التَّقِدَمِة 

لَُه:  َوَيُقوُل  الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  َيخِدُم  الَِّذي  الكاِهِن  اإلَى 
أْرَض الَِّتي اأقَسَم اهلُل  ›اُأعِلُن الَيوَم إللَِهَك بِاأنَِّني َدَخْلُت ال�

آبائِنا بِاإعطائِها لَنا.‹ لِ�
اأماَم  َوَيَضُعها  َيِدِه  ِمْن  لََّة  السَّ الكاِهُن  4»َفَياأُخُذ 

َمذَبِح إلَِهكُْم. 5ثُمَّ َيُقوُل ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم: ›كاَن اأبِي 
ل�ً. َونََزَل اإلَى ِمْصَر، َوعاَش ُهناَك َغِريباً َمَع  اأراِمّيا أ ُمَتَجوِّ
ًة َعِظيَمًة َوَقِويًَّة  َعَدٍد َقِليٍل ِمَن النّاِس. لَِكنَُّه صاَر ُهناَك اُأمَّ
نُعانِي  َوَجَعلُونا  بَِقسَوٍة،  الِمصِريُّوَن  6َوعاَمَلنا  َوَكِثيَرًة. 
اآبائِنا،  اإلَِه  اهلِل،  اإلَى  7َفَصَرْخنا  قاِسَيًة.  اأعمال�ً  َونَعَمُل 
َفَسِمَع اهلُل َصوَتنا، َوَراأى ُمعاناَتنا َوِضيَقنا َوُبْؤَسنا. 8ثُمَّ 

أ 5:26 أرامّيًا. نسبًة اإلى سوريا القديمة. وربّما المقصود اإبراهيم.

الَمْمُدَدِة،  َوِذراعِه  الَجّباَرِة  بَِيِدِه  اأخَرَجنا اهلُل ِمْن ِمْصَر 
ِهيَبِة َواآياتِِه َوَعجائِِبِه. 9َواأحَضَرنا اإلَى  بُِقدَرتِِه َواأعمالِِه الرَّ
لََبناً  َتفْيُض  الَِّتي  أْرَض  ال� َهِذِه  َواأعطانا  الَمكاِن،  َهذا 
أْرِض الَِّتي  َل ثِماِر ال� آَن اُأحِضُر اأوَّ َوَعَسلاً. 10َوها اأنا ال�
لََّة ِفي َحْضَرِة  اأعَطيَتها لَنا يا اهلُل.‹ َفَينَبِغي اأْن َيتُرَك السَّ
إلَِهكُْم. َوَينَحِني اأماَم إلَِهكُْم. 11ثُمَّ َيْحَتِفَل َمَع الَّلاِويِّيَن 

الَِّتي  الَخيراِت  بُِكلِّ  عِب  الشَّ َوَسِط  الَِّذيَن ِفي  َوالُغَرباِء 
اأْعطاها إلَُهكُْم لَُه َولِعائَِلِتِه.

ِفي  َمحاِصيِلَك  ُعُشوِر  َفرِز  ِمْن  َتنَتِهي  12»َوِحيَن 

َوالَيتاَمى  َوالُغَرباِء  لِّلاِويِّيَن  َواأعَطيَتها  الثّالَِثِة،  َنِة  السَّ
ُمُدنَِك.  كُلِّ  ِفي  َوفيٌر  َطعاٌم  لَُهْم  لَِيُكوَن  أراِمِل،  َوال�
13َفَتُقوُل ِفي َحْضَرِة إلَِهَك: ›اأخَرْجُت ِمْن َبيِتي الُجْزَء 

َوالُغَرباِء  لِّلاِويِّيَن  َواأعَطيُتُه  الَحصاِد،  ِمَن  َس  الُمَقدَّ
اأْعِص  لَْم  اأفَعَل،  اأْن  اأوَصيَتِني  َكما  أراِمِل  َوال� َوالَيتاَمى 
ِفي  ِمْنُه  اآكُْل  14لَْم  َوصاياَك.  ِمْن  واِحَدًة  اأنَس  َولَْم 
ْم  َوقِت النَّوِح. ب َول� اأَخْذُت ِمْنُه َواأنا نَِجٌس. ج لَْم اُأَقدِّ
ِمْنُه َطعاماً لَِميٍِّت، د َبْل اأَطْعُت إلٍَهي  َوَعِملُت َجِميَع 
ِمَن  ِس،  الُمَقدَّ َمسَكِنَك  ِمْن  15انُْظْر  َبِه.  اأوَصيَتِني  ما 
أْرَض الَِّتي َتفيُض  ماِء، َوباِرْك َشعَبَك اإْسرائِيَل، َوال� السَّ

آبائِنا.‹ لََبناً َوَعَسلاً الَِّتي اأعَطيَتها لَنا َكما اأقَسمَت ل�

طاَعُة َوصايا اهلل
رائَِع  16»َياأُْمُركُْم إلَُهكُْم  الَيوَم بِاأْن َتحَفُظوا َهِذِه الشَّ

َوالَفرائَِض، َواأْن تُِطيُعوها بِِحرٍص بُِكلِّ قُلُوبُِكْم. 17َفاأنُْتُم 
الَيوَم َقِد اتََّفْقُتْم َمَع اهلِل اأْن َيُكوَن ُهَو اإلَُهُكْم، َواأْن َتحَيوا 
َواأْن  َوَفرائَِضُه،  َشرائَِعُه  َتحَفُظوا  َواأْن  َمِشيَئِتِه،  بَِحَسِب 
تُِطيُعوُه. 18َكما َقَطَع اهلُل الَيوَم َعْهداً َمَعُكْم، اأْن َتُكونُوا 
َشعَبُه الخاصُّ الثَِّميُن َكما َوَعَدكُْم، َواأْن َتحَفُظوا اأنُْتْم 
َجِميَع َوصاياُه. 19َوُهَو َسَيجَعلُُكْم اأعَظَم ِصيتاً َوُسمَعًة 
َشعباً  َوَسَتُكونُوَن  َخَلَقها.  الَِّتي  ُأَمِم  ال� ِمْن كُلِّ  َوَكراَمًة 

صاً إللَِهكُْم َكما قاَل.« ُمَخصَّ

وح. بل فرحاً بَجِميع عطايا اهلل. ب 14:26 َلْم آُكْل . . . النَّ

ج 14:26 َوال أَخْذُت . . . َنِجس. هذا يعني اأنه لم يكن مسموحاً 

لمن هو في حالة نجاسة اأن يشارك في هذه الموائد المقّدسة.
د 14:26 طعامًا لمّيت. اأي َعْن ُروِح َشخٍص َميِّت.
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َمْذَبُح ِجباِل ِعيبال

َوقالُوا 27  عَب  الشَّ ُيوُخ  َوالشُّ ُموَسى  َواأوَصى 
الَِّتي  الَوصايا  َجِميَع  »احَفُظوا  لَُهْم: 
اإلَى  ُأرُدنِّ  ال� نَْهَر  َتعُبُروَن  2َفِعنَدما  الَيوَم.  بِها  اُأوِصيُكْم 
ِحجاَرًة  انُْصبوا  لَُكْم،  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي  أْرِض  ال�
َكلاِم  َعَليها كُلَّ  بِالِكْلِس. 3َوانُْقُشوا  َوَغطُّوها  َعِظيَمًة 
أْرَض  ، لَِتدُخلُوا ال� ُأرُدنِّ ِريَعِة َفوَر ُعُبوِركُْم نَْهَر ال� َهِذِه الشَّ
لََبناً  َتِفيُض  الَِّتي  أْرَض  ال� لَُكْم.  إلَُهكُْم  ُيعِطيها  الَِّتي 

َوَعَسلاً، َكما َوَعَدكُُم اهلُل، اإلَُه اآبائُِكْم.
الِحجاَرَة  انُْصُبوا   ، ُأرُدنِّ ال� نَهَر  َتعُبُروَن  4»َفِحيَن 

ِعيباَل،  َجَبِل  َعَلى  َتنِصُبوها،  بِاأْن  الَيْوَم  اُأوِصيُكُم  الَِّتي 
ِمْن ِحجاَرٍة  َوَغطُّوها بِالِكلِس. 5َواْبُنوا إللَِهكُْم َمذَبحاً 
ِمْن  الَمْذَبَح  6اْبُنوا  َحِديِديٍَّة.  اأداٍة  اأيَِّة  اسِتخداِم  ُدوَن 
َتقِدماٍت  َعَليِه  ُموا  َوَقدِّ َمقُطوَعٍة،  َغيِر  كاِمَلٍة  ِحجاَرٍة 
َوَتفَرُحوَن  َذبائَِح َسلاٍم،  َوَتاأكُلُوَن  إللَِهكُْم. 7َفَتْذَبُحوَن 

ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم. 8َوانُْقُشوا َعَلى َهِذِه الِحجاَرِة َكلاَم 
ِريَعِة بَِشكٍل َواِضٍح َوَمفُهوٍم.« َهِذِه الشَّ

ِريَعة َلْعناُت الشَّ
َبِني  لُِكلِّ  الَّلاِويُّوَن  َوالَكَهَنُة  ُموَسى  قاَل  9ثُمَّ 

اإْسرائِيَل: »اأْصُغوا يا َبِني اإْسرائِيَل َواسَتِمُعوا! َقْد ِصرتُُم 
إللَِهكُْم. 10َفاأِطيُعوا إلََهكُْم، َواْعَملُوا بُِكلِّ  الَيوَم َشعباً 

َوصاياُه َوَشرائَِعُه الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم.«
اأيضاً  الَيوِم  َذلَِك  ِفي  عَب  الشَّ ُموَسى  11َواأوَصى 

َجَبِل  َعَلى  َسَتِقُف  الَِّتي  الَقبائُِل  ِهَي  12»َهِذِه  َوقاَل: 
: َشمُعوُن  ُأرُدنِّ عَب ِحيَن َتعُبُروَن نَهَر ال� ِجِرزِّيَم لُِتبارَِك الشَّ
َول�ِوي َوَيُهوذا َوَيّساَكُر َوُيوُسُف َوَبْنياِمْيُن. 13َوَهِذِه ِهَي 
الََّلعَنَة:  لُِتعِلَن  ِعيباَل  َجَبِل  َعَلى  َسَتِقُف  الَِّتي  الَقبائُِل 

َراُأوَبْيُن َوجاُد َواأِشيُر َوَزُبولُوُن َوداُن نَفتالِي.
14»َوَسَيُقوُل الَّلاِويُّوَن لَِبِني اإْسرائِيَل بَِصوٍت ُمرَتِفٍع:

15»›َملُعوٌن كُلُّ َمْن َياأُخُذ تِمثال�ً َمنُحوتاً 

َمكاٍن  ِفي  َوَيَضُعُه  اإنساٌن،  َصَنَعُه  َمعَدنِّياً  اأْو 
أنَّ َذلَِك َممُقوٌت لََدى اهلِل،  َمخِفيٍّ لَِيعُبَدُه، لِ�

عِب: ›اآِمين.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  16»َوَيُقوُل 

عِب:  الشَّ كُلُّ  َفَيُقوُل  ُه.‹  اُأمَّ اأْو  اأباُه  ُيكِرُم  ل� 
›اآِمين.‹

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  17»َوَيُقوُل 

َفَيُقوُل  اأْرِض جاِرِه.‹  ُحُدوِد  َعلاماِت  ُك  ُيَحرِّ
عِب: ›اآِمين.‹ كُلُّ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  18»َوَيُقوُل 

عِب:  ُيِضلُّ اأعَمى ِفي الطَِّريِق.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
›اآمين.‹

كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  19»َوَيُقوُل 

َوالَيِتيِم  الَغِريِب  بَِحقِّ  َعدٍل  بَِغيِر  َيحُكُم  َمْن 
عِب: ›اآِمين.‹ أرَمَلِة.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ َوال�

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  20»َوَيُقوُل 

َُّه ُيِهيُن اأباُه.‹ َفَيُقوُل كُلُّ  أن ُيعاِشُر َزوَجَة اأبِيِه، لِ�
عِب: ›اآِمين.‹ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  21»َوَيُقوُل 

عِب: ›اآِمين.‹ ُيعاِشُر َحيواناً.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  22»َوَيُقوُل 

ِه اأْو اأبِيِه.‹  ِقيَقَة اأْو اُأْخَتُه ِمْن اُأمِّ ُيعاِشُر اُأْخَتُه الشَّ
عِب: ›اآمين.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  23»َوَيُقوُل 

عِب: ›اآمين.‹ ُيعاِشُر َحماَتُه.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  24»َوَيُقوُل 

عِب:  ُيهاِجُم اأَحداً ِفي الَخفاِء.‹ َفَيُقوُل كُلُّ الشَّ
›اآمين.‹

َمْن  كُلُّ  ›َملُعوٌن  الَّلاِويُّوَن:  25»َوَيُقوُل 

كُلُّ  َفَيُقوُل  َبِريٍء.‹  اإنساٍن  لَِقتِل  ِرشَوًة  َياأُخُذ 
عِب: ›اآمين.‹ الشَّ

26»َوَيُقوُل الَّلاِويُّوَن: ›َملُعوٌن كُلُّ َمْن ل� 

َفَيُقوُل  َوُيِطيُعها.‹  ِريَعِة  الشَّ َهِذِه  َكلاَم  َيحَفُظ 
عِب: ›اآِمين.‹« كُلُّ الشَّ

ِريَعة َبَركاُت إطاَعِة الشَّ

بِِحفِظ َجِميِع َوصاياِه 28  اأَطْعُتم إلََهكَْم  »اإن 
إلََهكُْم  نَّ  َفاإ الَيوَم،  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي 
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أْرِض. 2َوَسَتاأتِي كُلُّ  َسَيجَعلُُكْم اأعَظَم ِمْن كُلِّ اُأَمِم ال�
َهِذِه الَبَركاِت َعَلْيُكْم اإْن اأَطْعُتْم َوصايا إلَِهكُْم:

3 » َتُكونُوَن ُمباَرِكيَن ِفي الَمِديَنِة،  
   َوُمباَرِكيَن ِفي الَحقِل.

4  َوَيُكوُن اأول�ُدكُْم ُمباَرِكيَن،  
   َوَمحاِصيلُُكْم ُمباَرَكًة،

   َواأْبكاُر َحيواناتُِكْم ُمباَرَكًة،
   َوُعُجولُُكْم َوِحملانُُكْم ُمباَرَكًة.
5  َوِسلالُُكْم َوَمعاِجُنُكْم ُمباَرَكًة.  

6  ُمباَرِكيَن َتُكونُوَن ِحيَن َتدُخلُوَن،  
   َوُمباَرِكيَن ِحيَن َتخُرُجوَن.

ِحيَن  اأعدائُِكْم  َهِزيَمِة  ِفي  اهلُل  7»َوَسُيعيُنُكُم 

َيهُجُموَن َعَليُكْم. َسَيْهُجُموَن َعَليُكْم ِمِن اتِّجاٍه واِحٍد، 
لَِكْن َسَيهُرُبوَن ِفي َسبَعِة اتِّجاهاٍت.

8»َوَسُيباِركُُكُم اهلُل بَِمخاِزَن َمملُوَءٍة، َوَسُيباِرُك كُلَّ 

أْرِض الَِّتي َسُيعِطيها  َشيٍء َتفَعلُونَُه. َسُيباِركُُكُم اهلُل ِفي ال�
لَُكْم. 9َوَسَيجَعلُُكْم اهلُل َشعباً ُمَقدَّساً َوخاّصاً لَُه، َكما 
َكما  َوِعشُتْم  إلَِهكُْم  َوصايا  اأَطعُتْم  اإْن  لَُكْم،  اأقَسَم 
ُشُعوِب  كُلُّ  َسَتَرى  10ِحيَنِئٍذ،  َتِعيُشوا.  اأْن  لَُكْم  ُيِريُد 
أْرِض اأنَُّكْم َشعٌب َمدُعوٌّ بِاْسِم اهلِل، َواأنَُّه ُهَو حاِميُكْم،  ال�

َفَيخافُوَن َمنُكْم.
َفُيعِطيُكْم  َعِظيٍم،  بَِشكٍل  اهلُل  11»َوَسُينِجُحُكُم 

َوَمحُصول�ً  لَِحيواناتُِكْم  َكِثيراً  َونَسلاً  َكِثيِريَن،  اأول�داً 
آبائُِكْم اأْن ُيعِطَيها  َعِظيماً ِفي اأْرِضُكُم الَِّتي اأقَسَم اهلُل ل�
ماِويَِّة،  السَّ َبَركاتِِه  َمخاِزَن  لَُكْم  اهلُل  12َوَسَيفَتُح  لَُكْم. 
أرِضُكْم ِفي الَوقِت الُمناِسِب، َوُيباِركُُكْم  َفُيعِطي َمَطراً لِ�
لُِتقِرُضوا  ماٌل  لََديُكْم  َوَسَيُكوُن  َتعَملُوَن.  ما  كُلِّ  ِفي 
اهلُل  13َوَيجَعلُُكْم  َتقَتِرُضوا.  لَْن  َواأنُتْم  ال�ُأخَرى،  ُأَمَم  ال�
القاِع. َهذا  ِة ل� ِفي  الِقمَّ َوَتُكونُوَن ِفي  َذنَباً.  ل�  َراأساً 
الَيوَم،  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي  إلَِهكُْم  َوصايا  اأَطْعُتْم  اإْن 
َيساراً  اأْو  َيِميناً  َتنَحِرفُوا  14َولَْم  بِِحرٍص،  َوَحِفظُتُموها 
اآلَِهًة  َتتَبُعوا  َعْن َكِلماتِي الَِّتي اُأوِصيُكْم بِها الَيوَم، َفَلْم 

اُأْخَرى لَِتعُبُدوها.

ِريَعة َلْعناُت ِعصياِن الشَّ
15»َولَِكْن اإْن لَْم تُِطيُعوا إلََهكَْم، َولَْم َتحِرُصوا َعَلى 

الَيوَم،  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي  َوَشرائَِعُه  َوصاياُه  كُلِّ  ِحفِظ 
َسَتاأتِي َعَليُكْم كُلُّ َهِذِه الََّلْعناِت:

16 » َملُعونِيَن َتُكونُوَن ِفي الَمِديَنِة،  
   َوَملُعونِيَن ِفي الَحقِل.

17  َتُكوُن ِسلالُُكْم َوَمعاِجُنُكْم َملُعونًَة.  
18  َواأول�ُدكُْم َوَمحاِصيلُُكْم َوُعُجوُل َبَقِركُْم   

َوِحملاُن َغَنِمُكْم َملُعونًَة.
19  َملُعونِيَن َتُكونُوَن ِحيَن َتدُخلُوَن،  

   َوَملُعونِيَن ِحيَن َتخُرُجوَن.

20»َوُيرِسُل اهلُل َعَليُكْم لَعَنًة َواْضِطراباً َواإْحباطاً ِفي 

كُلِّ َشيٍء تُحاِولُوَن َعَمَلُه، َحتَّى َتهِلُكوا َوَتفُنوا َسِريعاً 
يَرِة، اإْذ َتَرْكُتْم اهلَل. 21َوُيِصيُبُكُم  رِّ بَِسَبِب اأْعمالُِكُم الشِّ
أْرِض الَِّتي َتدُخلُوَن  اهلُل بَِمَرٍض ُمرِعٍب، َفُيِبيُدكُْم ِمَن ال�

َوال�نِتفاِخ  ى  بِالُحمَّ اهلُل  22َوُيعاِقُبُكُم  لَِتمَتِلُكوها.  اإلَيها 
اأْن  اإلَى  َوالَيَرقاِن،  ياِح الحاِرَقِة  َوالرِّ َوالَجفاِف  َوالَحراَرِة 
ماُء َكالُبرونِْز َفوَق ُرُؤوِسُكْم،  َتهِلُكوا. 23َوَسَتُكوُن السَّ
ُل  24َوُيَحوِّ َكالَحِديِد.  َتحِتُكْم  ِمْن  أْرُض  ال� َوَتُكوُن 
اأْن  اإلَى  ماِء  السَّ ِمَن  َينِزُل  ُغباٍر  اإلَى  اأْرِضُكْم  َمَطَر  اهلُل 

َتِبيُدوا.
اأعدائُِكْم.  اأماَم  تُهَزُموَن  اهلُل  25»َوَسَيجَعلُُكُم 

َسَتهُرُبوَن  لَِكنَُّكْم  واِحٍد،  اتِّجاٍه  ِمَن  ُهْم  َتخُرُجوَن ِضدَّ
أْرِض  ِمنُهْم ِفي َسبَعِة اتِّجاهاٍت. َوَيخاُف كُلُّ ُسكّاِن ال�
ُروَر الَِّتي َحَدَثْت لَُكْم. 26َوَتُكوُن ُجَثثُُكْم  ِحيَن َيَروَن الشُّ
أْرِض، َولَْن َيُكوَن  ماِء َوَحيواناِت ال� َطعاماً لُِكلِّ ُطُيوِر السَّ

ُهناَك َمْن ُيخيُفها.
ماِمِل، َكما َضَرَب  27»َوُيعاِقُبُكُم اهلُل بِالُقُروِح َوالدَّ

الَِّتي  َوالَحكَِّة  َوالَجَرِب  َوالَبواِسيِر  بِالُقُروِح  الِمْصِريِّيَن 
َوالَعَمى  بِالُجُنوِن  اهلُل  28َوُيِصيُبُكُم  ِمنها.  ِشفاَء  ل� 
النَّهارِ  ُضوِء  ِفي  َطِريَقُكْم  ُسوَن  29َفَتَتَلمَّ َوالتَّشِويِش، 
َوَتفَشلُوَن  الظَّلاِم،  َطِريَقُه ِفي  ُس  َيَتَلمَّ الَِّذي  َكال�أعَمى 
ِفي كُلِّ ما َتفَعلُونَُه، َولَيَس َمْن ُينِقُذكُْم اأْو ُيساِعُدكُْم.
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30»َيخِطُب اأَحُدكُُم اْمراأًة، َوَرُجٌل اآَخَر َيغَتِصُبها. 

َتبِني َبيتاً َول� َتسُكُن ِفيِه، َوَتزَرُع َكرماً َول� َتَتَمتَُّع بَِثَمِرِه. 
31ُيْذَبُح َثوُرَك اأماَمَك، َول� َتاأكُُل ِمْنُه. َوُيْسَرُق ِحماُرَك 

أعدائَِك، َولَْن  اأماَمَك، َول� ُيعاُد لََك. َسُتعِطي َغَنَمَك لِ�
َتِجَد َمْن ُينِقُذَك َوُيساِعُدُك.

َفَتِكلُّ  اآَخَر،  لَِشعٍب  َوَبناتَُك  اأول�ُدَك  32»َسُيعَطى 

َعيناَك َوُهما َتنَتِظراِن َعوَدَتُهْم. لَِكنََّك لَْن َتسَتِطيَع ِفعَل 
َشيٍء.

َوكُلَّ  َمحاِصيَلَك  َسَياأْكُُل  َتعِرفُُه  ل�  33»َشعٌب 

الُمعاَمَلِة  ُسوِء  ِسَوى  َتِجَد  َولَْن  َعَمِلِه.  ِفي  َتِعبَت  ما 
ما  بَِسَبِب  بِالُجُنوِن  34َوَسُتصاُب  دائِماً.  َوال�سِتغلاِل 
ُركَبَتيَك  َعَلى  ُمؤلَِمٍة  بُِقُروٍح  اهلُل  35َوَسَيضِرُبُك  َتراُه. 
اإلَى  َقَدِمَك  اأْسَفِل  ِمْن  ِشفاًء  لَها  َتِجُد  َول�  َوساَقيَك. 

اأعَلى َراأِسَك.
36»َسُيرِسلُُكُم اهلُل، اأنُتْم َوَمِلَكُكُم الَِّذي اخَترتُُموُه، 

َقبِلُكْم.  ِمْن  اآباؤكُْم  َيعِرْفها  َولَْم  َتعِرفُوها،  لَْم  ٍة  اُأمَّ اإلَى 
ِمَن  َمصُنوَعًة  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتخِدُموَن  َسَتعُبُدوَن  َوُهناَك 
الَِّتي  ُروِر  النّاُس ِمَن الشُّ َوالَحَجِر. 37َفَيرَتِعُب  الَخَشِب 
َسَتحُدُث لَُكْم، َوَيضَحُكوَن َعَليُكْم، َوَيسَتهِزئُوَن بُِكْم 

ُأَمِم َحيُث َسَياأُخُذكُْم اهلُل. َبيَن ال�

َلْعَنُة الَفَشل
38»َتزَرُعوَن َكِثيراً ِفي ُحُقولُِكْم، لَِكنَُّكْم َسَتحُصُدوَن 

أنَّ الَجراَد َسَياأكُلُُه. 39َتزَرُعوَن كُُروماً َوَتْتَعُبوَن  الَقِليَل، لِ�
أنَّ  لِ� ِعَنَبها،  َتجَمُعوا  َولَْن  نَبيَذها،  َتشَرُبوا  َولَْن  ِفيها، 
ِفي  َزيُتوٍن  اأشجاُر  لََديُكْم  40َوَيُكوُن  َسَياأكُلُها.  وَد  الدُّ
يُتوَن  الزَّ أنَّ  لِ� بَِزيٍت  ُنوا  َتَتَدهَّ لَْن  لَِكنَُّكْم  اأْرِضُكْم،  كُلِّ 
َول�  َوَبناٍت  اأبناًء  41تُْنِجُبوَن  ُن.  َوَيَتَعفَّ َوَيَتناَثُر  َسَيسُقُط 
ْبِي. 42َيلَتِهُم  َُّهْم َسُيْؤَخُذوَن اإلَى السَّ أن َتْحَتِفُظوَن بِِهْم لِ�

الَجراُد َوالَحَشراُت اأشجاَركُْم َوَمحاِصيَلُكْم.
َوَسِطُكْم،  ِفي  الّساِكِن  الَغِريِب  ُسلَطُة  43»َتزداُد 

َبيَنما َتَتناَقُص ُسلَطُتُكْم. 44َتْقَتِرُضوَن ِمَن الَغِريِب، َول� 
نَُب. اأُس َواأنُتُم الذَّ تُْقِرُضونَُه. ُيصِبُح ُهَو الرَّ

ذا لَْم تُِطيُعوا إلََهكُْم، بِِحْفِظ َوصاياُه َوَشرائِِعِه  45»َفاإ

الَِّتي اأوصاكُْم بِها، َسَتِحلُّ كُلُّ َهِذِه الََّلْعناِت َعَليُكْم، 

تُهِلَكُكْم.  َحتَّى  بُِكْم  َوتُمِسَك  باسِتمراٍر،  َوتُلاِحُقُكْم 
َونَِذيراً  َعلاَمًة  نَسِلُكْم  َوَوَسِط  َوَسِطُكْم  ِفي  46َوَتُكوُن 

أَبِد. اإلَى ال�
47»َولِ�أنَُّكْم لَْم َتعُبُدوا إلََهكُْم َولَْم َتخِدُموُه َبَفَرٍح 

نَُّكْم َسَتخِدُموَن  َوُسُروٍر ِعنَدما َتَوفََّر لَُكْم كُلُّ َشيٍء، 48َفاإ
كُْم، َواأنُتْم ِفي ُجوٍع  اأعداَءكُُم الَِّذيَن َسُيرِسلُُهْم اهلُل ِضدَّ
َعَلى  َوَسَيَضُع  َشيٍء.  كُلِّ  ِفي  َونَقٍص  َوُعْرٍي  َوَعَطٍش 

ِرَقابُِكْم نِْيراً ِمْن َحِديٍد َحتَّى ُيَحطَِّمُكْم.

ٍة َغِريَبة َلعَنُة َجلِب أُمَّ
ِمْن  َبِعيٍد،  ِمْن  ًة  اُأمَّ كُْم  ِضدَّ اهلُل  49»َوَسَيجِلُب 

َعَليُكْم  َفَتْهُجُم  لَُغَتها،  َتْعِرفُوَن  ل�  ًة  اُأمَّ أْرِض.  ال� اأْقَصى 
َول�  الِكباَر،  َتْحَتِرُم  ل�  قاِسَيًة  ًة  اُأمَّ 50َوَتُكوُن  َكالنَّسِر. 
غاَر. 51َوَسَتاأكُُل ِصغاَر َحيواناتُِكْم َوَمحاِصيَل  َتْرَحُم الصِّ
َول�  َقْمحاً  لَُكْم  َيتُركُوا  َولَْن  َتهِلُكوا.  اأْن  اإلَى  اأْرِضُكْم 
نَبيذاً َول� َزيتاً َول� ُعُجول�ً َول� ِحملاناً َحتَّى تُهِلَكُكْم. 
اأْن  اإلَى  ُمُدنُِكْم  كُلِّ  ِفي  َوتُهاِجُمُكْم  52َوَسُتحاِصُركُْم 

َتسُقَط اأسواُر الُمُدِن الَحِصيَنُة ِفي كُلِّ اأْرِضُكْم َوُمُدنُِكُم 
الَِّتي ُيعِطيها إلَُهكُْم لَُكْم.

َوَبناتُِكُم  اأْبنائُِكْم  َولَْحَم  اأطفالَُكْم،  53»َسَتاأكُلُوَن 

ُيحاِصُرونَُكْم،  ِحيَن  لَُكْم،  إلَُهكُْم  اأعطاُهْم  الَِّذيَن 
َوَرفاِهيًَّة  ِرقًَّة  الرِّجاِل  54َواأكَثُر  يَق.  الضِّ لَُكُم  ُبوَن  َوُيَسبِّ
َبيَنُكْم َسُيصِبُح َبِخيلاً نَحَو اأِخيِه َوَزوَجِتِه الَِّتي ُيِحبُّها، 
لَْحِم  َمْن  اأَحداً  ُيْعِطي  55َفلا  اأْطفالِِه.  ِمْن  ى  َتَبقَّ َوما 
َُّه لَْم َيَتَبقَّ الَكِثيُر لَُه! َهذا َحيَن  أن اأْبنائِِه الَِّذي َياأكُلُُه، لِ�
كُلِّ  ِفي  يَق  الضِّ لَُكُم  ُبوَن  َوُيَسبِّ أْعداُء  ال� ُيحاِصُركُُم 
َوالَِّتي  َبيَنُكْم،  َوَرفاِهيًَّة  ِرقًَّة  النِّساِء  56َواأكَثُر  ُمُدنُِكْم. 
بِِرجِلها،  أْرَض  ال� َتُدوُس  ل�  َوَرفاِهيَِّتها  ِمها  َتَنعُّ ِة  لِِشدَّ
َونَْحَو  ُيِحبُّها،  الَِّذي  َزوِجها  نَحَو  َبِخيَلًة  َسُتصِبُح 
ِمْنها،  َتْخُرُج  الِّتي  بِالَمِشيَمِة  َواْبَنِتها. 57َسَتْبَخُل  اْبِنها 
َّها تاأكُلُُهْم ِفي الَخفاِء! اإْذ  أن أْطفاِل الّذيَن َتِلْدُهْم، ل� َوبِال�
ال�أعداُء،  ُيحاِصُركُُم  َحيَن  اآَخٌر  َشيٌء  لََديها  َيُكوُن  ل� 

يَق ِفي كُلَّ ُمُدنُِكْم. ُبوَن لَُكُم الضِّ َوُيَسبِّ
58»اإْن لَْم َتُكونُوا َحِريِصيَن َعَلى اإطاَعِة كُلِّ َكلاِم 

َتخافُوا  َولَْم  الِكتاِب،  الَمكُتوَبِة ِفي َهذا  ِريَعِة  الشَّ َهِذِه 
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اْسَم  الّرائَِع،  ِهيَب  الرَّ الَمِجيَد  ال�ْسَم  َهِذا  َوَتحَتِرُموا 
َفِظيَعًة  ُعُقوباٍت  َسَيجِلُب  اهلَل  نَّ  59َفاإ اإلَِهُكْم،  يهوه أ 
َوَغيَر عاِديٍَّة، ُعُقوباٍت َشِديَدًة َوُمزِمَنًة، َواأمراضاً َمؤلَِمًة 
َوُمزِمَنًة َعَليُكْم َوَعَلى نَسِلُكْم. 60َوَسَيجِلُب َعَليُكْم كُلَّ 
اأمراِض ِمْصَر الَِّتي كُنُتْم َتخافُوَن ِمنها، َفَتلَتِصَق بُِكْم. 
61َكما َسَيجِلُب َعَليُكْم اأمراضاً َوِضيقاٍت، َواإْن لَْم َيُكْن 

َسَيضِرُبُكُم  ِريَعِة.  الشَّ َهِذِه  ِكتاِب  ِفي  َعَليها  َمنُصوصاً 
َفَقْط  ِمنُكْم  الَقِليلُوَن  62َوَسَيبَقى  ُيهِلَكُكْم.  َحتَّى  اهلُل 

ماِء، لِ�أنَُّكْم لَْم  َمَع اأنَُّكْم كُنُتْم َكِثيِريَن بَِعَدِد نُُجوِم السَّ
تُِطيُعوا إلََهكُْم.

اأكَثَر  َوَيجَعَلُكْم  ُينِجَحُكْم  اأْن  اهلُل  َر  َقرَّ 63»َوَكما 

ِمَن  َوَسُتنَزُعوَن  َوُيهِلَكُكْم.  ُيبيَدكُْم  اأْن  ُر  َسُيَقرِّ َعَدداً، 
أْرِض الَِّتي َسَتْدُخلُوَن لَِتمَتِلُكوها. 64َوَسُيَشتُِّتُكُم اهلُل  ال�
آَخِر َحيُث  اإلَى َطَرِفها ال� أْرِض  ُأَمِم ِمْن َطَرِف ال� ال� َبيَن 
َول�  اأنُتْم  َتعِرفُوها  لَْم  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتخِدُموَن  َسَتعُبُدوَن 

اآباؤكُْم، اآلَِهًة َمصُنوَعًة ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر.
ُأَمِم لَْن َيُكوَن لَُكْم َسلاٌم،  65»َوِفي َوَسِط تِلَك ال�

َولَْن َتِجُدوا َمكاناً لِراَحِة اأرُجِلُكْم، َوَسُيعِطيُكْم اهلُل ُهناَك 
ِذهناً َقِلقاً َوُعُيوناً َضِعيَفًة َوَحْلقاً جافّاً. 66َوَتُكوُن َحياتُُكْم 
ِفي َخَطٍر دائٍِم، َوَتُكونُوَن خائِِفيَن ِفي الَّليِل َوالنَّهاِر، َولَْن 
باِح َسَتُقولُوَن: ›يا لَيَتُه  َتاأَمُنوا َعَلى َحياتُِكْم. 67ِفي الصَّ
كاَن  لَيَتُه  ›يا  َسَتُقولُوَن:  الَمساِء  َوِفي  الَمساُء!‹  كاَن 
ِفي  َسَيُكوُن  الَِّذي  الَخوِف  بَِسَبِب  َوَذلَِك  باُح!‹  الصَّ
اهلُل  68َوَسُيِعيُدكُْم  اأعُيُنُكْم.  َتراُه  ما  َوبَِسَبِب  قُلُوبُِكْم، 
اإلَى ِمْصَر ِفي ُسُفٍن اإلَى الَمكاِن الَِّذي َوَعَدكُْم بِاأنَُّكْم 
أعدائُِكْم  لَْن َتَرْوُه ثانَِيًة. َوُهناَك َسُتحاِولُوَن َبيَع اأنُفِسُكْم لِ�
َكَعِبيٍد َواإماٍء، َولَِكْن لَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن َسَيشَتِريُكْم.«

َتجِديُد الَعهِد ِفي ُموآب

اهلُل 29  اَأَمَر  الَِّذي  الَعهِد  َكِلَماُت  ِهَي  َهِذِه 
ِفي  اإْسَرائِيَل  َبِني  َمَع  َيْقَطَعُه  بِاَأْن  ُموَسى 
َضاَفِة اإلَى الَعهِد الَِّذي َقَطَعُه ِفي َجَبِل  اَأرِض ُمواآَب، بِال�إ

ُحوِريَب.
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لَُهْم:  َوقاَل  اإْسرائِيَل  َبِني  كُلَّ  ُموَسى  2َواسَتْدَعى 

اأْرِض  ِفي  اهلُل  َعِمَلها  الَِّتي  ال�أشياِء  كُلَّ  َراأيُتْم  »َقْد 
ِمْصَر لِِفرَعْوَن َوكُلِّ قاَدتِِه َوكُلِّ َبَلِدِه. 3َوَراأْت ُعُيونُُكُم 
4لَِكنَّ  الُمدِهَشَة.  ُأُموَر  ال� َوتِلَك  آياِت  َوال� يقاِت  الضِّ
َول�  لَِتْفَهُموا  ُعُقول�ً  َهذا  َيوِمنا  َحتَّى  ُيعِطُكْم  لَْم  اهلَل 

حراِء  ُعيوناً لُِتْبِصروا َول� اآذاناً لَِتْسَمُعوا. 5قاَدكُْم ِفي الصَّ
َولَْم  َتلِبُسونها،  الَِّتي  ثِياُبُكْم  اأْ  َتَتَهرَّ لَْم  َسَنًة.  أرَبِعيَن  لِ�
َتتَلْف اأحِذَيُتُكْم ِمْن اأقداِمُكْم. 6لَْم َتاأكُلُوا ُخبزاً، َولَْم 
اأنَُّه  لَِتعِرفُوا  بُِكْم  اعَتَنى  لَِكنَُّه  َخمراً.  اأْو  نَبيذاً  َتشَرُبوا 

ُهَو إلَُهكُْم.
اأَتيُتْم اإلَى َهذا الَمكاِن، َخَرَج ِسيُحوُن  7»َوِعنَدما 

َمِلُك َحْشُبوَن َوُعوُج َمِلُك باشاَن َعَليُكْم لُِيحاِرباكُما، 
َفَهَزمناُهما. 8َواأَخْذنا اأْرَضُهما َواأعَطيناها لَِقِبيَلَتْي َراُأوَبْيَن 
ى. 9فاحِرُصوا َعَلى اإطاَعِة كُلِّ  َوجاَد َونِصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

َكلاِم الَعهِد لَِتنَجُحوا ِفي كُلِّ ما َتعَملُونَُه.
10»اأنُتْم َتِقُفوَن الَيوَم َجِميُعُكْم ِفي َحْضَرِة إلَِهكُْم: 

ِرجاِل  َوكُلُّ  َوقاَدتُُكْم  َوُشُيوُخُكْم  َقبائِِلُكْم  ُرَؤساُء 
الُمِقيُموَن  َوال�أجانُِب  َونِساُؤكُْم  اإْسرائِيَل، 11َواأول�ُدكُْم 
قاُة، 12لَِتْدُخلُوا ِفي َعهِد  ِفي َوَسِطُكْم َوالَحطّاُبوَن َوالسُّ
إلَِهكُْم، َوَتقَبلُوا لَْعناتِِه َعَلى الَِّذيَن َينُقُضوَن الَعْهَد. َوُهَو 

13لَِيجَعَلُكْم  الَيوَم،  َمَعُكُم  إلَُهكُْم  َيعَملُُه  الَِّذي  الُعهُد 
َشعَبُه، َولَِيُكوَن ُهَو اإلََهُكْم َكما َوَعَدكُْم، َوَكما اأقَسَم 

آبائُِكْم اإبراِهيَم َواإَسَحاَق َوَيعُقوَب. ل�
14»َواأنا لَْسُت اأقَطُع َهذا الَعْهَد، َواُأقِسُم َهذا الَقَسَم 

َمَعُكْم اأنُْتْم َفَقُط 15الواِقِفيَن ُهنا الَيوَم ِفي َحْضَرِة إلَِهنا. 
َبْل اأيضاً َمَع اأولَِئَك الَِّذيَن لَيُسوا َمَعنا ُهنا الَيوَم. 16َفاأنُتْم 
َتذكُُروَن َكيَف ِعْشنا ِفي اأْرِض ِمْصَر، َوَكيَف اجَتْزنا ِفي 
الَمْصُنوَعَة  َتماثِيَلُهُم  َطريِقنا. 17َراأيُتْم  ُأَمِم ِفي  ال� َوَسِط 
ٍة َوَذَهٍب، َوكُلَّ ال�أشياِء الَكِريَهِة  ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر َوِفضَّ

الَِّتي لََديِهْم.
اأْو  اْمراأٌة  اأِو  َرُجٌل  َبيَنُكْم  َيُكوَن  اأْن  18»َفاحَذُروا 

لَِيْعُبَد  َفَذَهَب  إلَِهنا،  َعِن  َقلُبُه  اْبَتَعَد  َعِشيَرٌة  اأْو  عائَِلٌة 
ُأَمِم. َواْحَذُروا اأْن َيُكوَن َبيَنُكْم َمْن ُيشِبُه  اآلَِهَة تِلَك ال�
ًة. 19َفِحيَن َيسَمُع َكِلماِت  ًة َوسامَّ ُجُذوراً تُنِبُت نَبَتًة ُمرَّ
َهِذِه الََّلْعَنِة، َوَيُظنُّ اأنَُّه ُمباَرٌك، َيُقوُل لََنفِسِه: ›َساأكُوُن 
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بَِخيٍر َواأماٍن، َمَع اأنَِّني اأِعيُش بَِحَسِب ِعناِدي،‹ َفَتُكوُن 
النَِّتيَجُة كاِرَثًة َكِبيَرًة. 20َسَيرفُُض اهلُل اأْن َيغِفَر لَُه، َبْل 
َجميُع  َعَليِه  َسَتِحلُّ  ُه.  ِضدَّ َوَغْيَرتُُه  َغَضُبُه  َسَيشَتِعُل 
اللَّعناِت الَمذكُوَرِة ِفي َهذا الِكتاِب، َوَسَيمُحو اهلُل كُلَّ 
َقبائِِل  كُلِّ  َعْن  اهلُل  21َوَسَيْعِزلُُه  أْرِض.  ال� ِمَن  لَُه  ِذكٍر 
اإْسرائِيَل، لُِمعاَقَبِتِه بَِحَسِب لََعناِت الَعهِد الَمكُتوَبِة ِفي 

ِريَعِة. ِكتاِب الشَّ
22»َسَيَرى الِجيُل التّالِي ِمْن اأول�ِدكُُم الَِّذيَن َسَياأتُوَن 

أمراَض الَِّتي اأَتْت  آتيَن ِمْن َبِعيٍد، ال� َبعَدكُْم، َوالُغَرباِء ال�
َرباِت الَِّتي َجَلَبها اهلُل اإلَى ُهنا.  أْرِض َوالضَّ َعَلى َهِذِه ال�
َوالِملِح.  بِالِكبِريِت  َمحُروَقًة  أْرِض  ال� كُلُّ  تُصِبُح  23اإْذ 

اأْخَضُر.  ِفيها َشيٌء  َينُبَت  َولَْن  َينُمَو،  َولَْن  ُيْزَرَع،  َولَْن 
ُر َكَتدِميِر َسُدوَم َوَعُموَرَة َواأَدَمَة َوَصُبويِيَم، الُمُدِن  َسُتَدمَّ

َرها اهلُل ِحيَن َغِضَب َعَليها. الَِّتي َدمَّ
ُأَمِم: ›لِماذا َعِمَل اهلُل َهذا  24»ِحيَنِئٍذ َسَتُقوُل كُلُّ ال�

ِديُد الُمشِتَعُل؟‹  أْرِض؟ َولِماذا َهذا الَغَضُب الشَّ بَِهِذِه ال�
أنَّ َبِني اإْسرائِيَل َتَركُوا َعهَد اهلِل،  25َفَيُكوُن الَجواُب: ›ل�

اإلَِه اآبائِِهِم الَِّذي َقَطَعُه َمَعُهْم ِحيَن اأخَرَجُهْم ِمْن اأْرِض 
ِمْصَر. 26َفَذَهُبوا َوَعَبُدوا َوَخَدُموا اآلَِهًة اُأْخَرى لَْم َيعِرفُوها 
َولَْم َيْجَعْلها اهلُل َعَلْيِهْم. 27َفَغِضَب اهلُل ِجّداً َعَلى َهِذِه 
أْرِض َفَجَلَب َعَليها كُلَّ لَْعَنٍة َمكُتوَبٍة ِفي َهذا الِكتاِب.  ال�
ديِد َوَسَخَطِه  28َوَخَلَعُهْم اهلُل ِمْن اأْرِضِهْم ِفي َغَضِبِه الشَّ

الَعظيِم. َوَرماُهْم ِفي اأْرٍض اُأْخَرى َحيُث ُهُم الَيوَم.‹
أول�ِدنا،  أْسراُر إللَِهنا. اأّما ما ُيعِلُنُه َفُهَو لَنا َول� 29»ال�

ِريَعِة. لَِكي نُِطيَع َجِميَع َكلاِم َهِذِه الشَّ

وَبة التَّ

ُق كُلُّ َهِذِه الََّلْعناِت َوالَبَركاِت 30  »َوِحيَن َتَتَحقَّ
بَِهِذِه  َفكَّرتُْم  َواإْن  اأماَمُكْم،  َوَضعُتها  الَِّتي 
اإلَيها،  إلَُهكُْم  َطَرَدكُْم  الَِّتي  الِبلاِد  كُلِّ  ِفي  ُأُموِر  ال�
2َوَرِجعُتْم اإلَى إلَِهكُْم، َواأَطعُتُموُه بُِكلِّ قُلُوبُِكْم، بَِحَسِب 

كُلِّ ما اأوِصيُكْم بِِه الَيوَم، اأنُتْم َوَبُنوكُْم، 3َفاإنَّ إلََهكَْم 
َسُيِعيُدكُْم اإلَى حالَِتُكُم الّسابَِقِة، َوَسَيرَحُمُكْم َوَيجَمُعُكْم 
ُعوِب الَِّتي َشتََّتُكْم إلَُهكُْم اإلَيها. 4َحتَّى  ثانَِيًة ِمْن كُلِّ الشُّ
إلَُهكُْم  َفَسَيجَمُعُكْم  أْرِض،  ال� اأقاِصي  اإلَى  ُطِرْدتُْم  َواإْن 

أْرِض  َوُيِعيُدكُْم ِمْن ُهناَك. 5َوَسُيحِضُركُْم إلَُهكُْم اإلَى ال�
الَِّتي امَتَلَكها اآباؤكُْم َفَتمَتِلُكوها اأنُتْم. َوَسَيجَعلُُكْم اأْعَظَم 
إلَُهكُْم  ُر أ  6َوَسُيَطهِّ اآبائُِكْم.  ِمْن  َعَدداً  َواأكَثَر  نَجاحاً 
قُلُوَبُكْم َوقُلُوَب نَسِلُكْم َكي تُِحبُّوا إلََهكُْم بُِكلِّ الَقلِب 

َوكُلِّ النَّفِس، لَِتحَيْوا.
7»َوَسَيجِلُب إلَُهكُْم َهِذِه الَّلْعناِت َعَلى اأعدائُِكْم، 

8َوَسَتُعوُدوَن  َوُيضايُِقونَُكْم.  َيكَرُهونَُكْم  الَِّذيَن  َوَعَلى 
بِها  اآُمُركُْم  الَِّتي  َوصاياُه  كُلَّ  َوَتحَفُظوا  اهلَل  لُِتِطيُعوا 
الَيوَم. 9َوَسُينِجُحُكْم إلَُهكُْم َكِثيراً ِفي كُلِّ ما َتعَملُونَُه. 
َحيواناتُُكْم  َوَسَتِلُد  َكِثيُروَن،  اأول�ٌد  لََديُكْم  َوَسَيُكوُن 
أنَّ اهلَل َسُيَسرُّ  َكِثيراً. َوَسُتنِتُج اأْرُضُكْم َمحاِصيَل واِفَرًة، لِ�
اإْن  10َهذا  اآبائُِكْم.  نجاِح  بِاإ ُسرَّ  َكما  ُينِجَحُكْم  بِاأْن 
اأَطْعُتْم إلََهكُْم، َفَحِفْظُتْم َوصاياُه َوَشرائَِعُه الَمكُتوَبَة ِفي 
ِريَعِة َهذا. َوِحيَن َتْرِجُعوَن اإلَى إلَِهكُْم َبُكلِّ  ِكتاِب الشَّ

ِكيانُِكْم.

الَحياُة أْم الَموت
لَيَسْت  الَيوَم  بِها  اُأوِصيُكْم  الَِّتي  الَوصايا  11»اإنَّ 

َصعَبَة الَفهِم َعَليُكْم. اإنَّها ل� َتُفوُق اإْدراَكُكْم. 12َفِهَي 
ماِء  السَّ اإلَى  َسَيْصَعُد  ›َمْن  لَِتُقوَل:  ماِء  السَّ ِفي  لَيَسْت 
أجِلنا َوُينِزلُها لَنا لَِنسَمَعها َونُِطيَعها؟‹ 13َوِهَي لَيَسْت  لِ�
ِفي َعبِر الَبحِر لَِتُقوَل: ›َمْن َسَيعُبُر اإلَى الِجَهِة ال�ُأخَرى 
أنَّ  14لِ� َونُِطيَعها؟‹  لَِنسَمَعها  لَنا  لُِيحِضَرها  الَبْحِر  ِمَن 
َقْلِبَك،  َوِفي  َفِمَك  ِفي  ِمْنَك،  ِجّداً  َقِريَبٌة  الَكِلَمَة 

َفُيمِكُنَك اأْن تُطيَعها.
الَحياِة  َبيَن  َتختاَر  اأْن  الَيوَم  اُأعِطيَك  اأنا  15»ها 

رِّ. 16اُأوِصيَك الَيوَم بِاأْن تُِحبَّ  َوالَموِت، َبيَن الَخيِر َوالشَّ
إلََهَك، َوَتعيَش َكما َيْرَضى. بِاأْن تُطيَع َوصاياُه َوَشرائَِعُه 

َواأْحَكاَمُه لَِكي َتحَيا َوَيَتكاَثَر َشعُبَك، َوُيباِرَكَك إلَُهَك  
أْرِض الَِّتي َتْدُخلُها َوَتمَتِلُكها. 17َولَِكْن اإِن اْبَتَعَد  ِفي ال�

أول�ِد طقٌس ما يزاُل  أ 6:30 سيطّهر. حرفياً »سَيختن.« َوِختاُن ال�

كاَن هذا  َوَقْد  الُطُهوِر.  اأِو  التّطهيِر  باسِم  العاّمِة  ِعنَد  معروفاً  اليوَم 
الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة 
. َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن  لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ

روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
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اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَعَبدَت  َضَلْلَت  َبْل  َتْسَمْع،  َفَلْم  َقلُبَك، 
َفَلْن  ُمَحتٍَّم.  بَِفناٍء  الَيوَم  ُركُُم  اُأَحذِّ نِّي  18َفاإ َوَخَدمَتها، 
لَِكي  أرُدنِّ  ال� نَْهَر  َتعُبُر  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  َطِويلاً  تُِقيَم 

َتْدُخَلها َوَتمَتِلَكها.
أْرَض: اأنا  ماَء َوال� 19»َوها اأنا اُأشِهُد َعَليُكُم الَيوَم السَّ

اأعَطيُتُكْم اأْن َتختاُروا َبيَن الَحياِة َوالَموِت، َبيَن الَبَرَكِة 
َوالَّلْعَنِة، فاختاُروا الَحياَة لَِتحَيْوا اأنُتْم َونَسلُُكْم. 20تُِحبُّ 
َحياٌة،  لََك  َفَتُكوَن  دائِماً،  بِِه  َوَتلَتِصُق  َوتُِطيُعُه  إلََهَك 

أْرِض الَِّتي َوَعَد اهلُل بِاأْن ُيعِطَيها  َوَيُطوَل ُعْمُرَك َعَلى ال�
آبائِِك اإبراِهيَم َواإسَحاَق َوَيعُقوَب.« ل�

َيُشوُع َيخِلُف ُموَسى

َهِذِه 31  بُِكلِّ  لَِيَتَكلََّم  ُموَسى  َذَهَب  ثُمَّ 
الَكِلماِت لَِبِني اإْسرائِيَل، 2َوعاَد َفقاَل لَُهْم: 
»اأنا الَيوَم ِفي الِمَئِة َوالِعشِريَن ِمْن ُعْمِري، َولَْم اأُعْد قاِدراً 
 ›. ُأرُدنِّ َعَلى ِقياَدتُِكْم. َوَقْد قاَل اهلُل لِي: ›لَْن َتعُبَر نَْهَر ال�
3إلَُهكُْم ُهَو َمْن َسَيُقوُدكُْم ِفي الُعُبوِر َوَسَيِسيُر اأماَمُكْم. 

ُأَمَم ِمْن اأماِمُكْم، َوَسَتمَتِلُكوَن اأْرَضُهْم.  َوَسُيهِلُك َهِذِه ال�
َوَيُشوُع ُهَو َمْن َسَيُقوُدكُْم َكما َوَعَد اهلُل.

بِِسيُحوَن  َعِمَل  َكما  بِِهْم  اهلُل  4»َوَسَيعَمُل 

اأهَلَكُهما.  ِحيَن  َواأْرِضِهما  أُموِريِّيَن  ال� َمِلَكيِّ  َوُعوَج 
ُأَمِم. َفاْعَملُوا بِِهْم  5َوَسُيساِعُدكُْم اهلُل ِفي َهِزيَمِة تِْلَك ال�

َول�  َتخافُوا  ل�  ُعوا!  َوَتَشجَّ ُوا  6َتَقوُّ بِِه.  اأَمرتُُكْم  ما  كُلَّ 
أنَّ إلََهكَْم َسَيِسيُر َمَعُكْم، لَْن َيتُرَكُكْم  َترَتِعُبوا ِمْنُهْم، لِ�

َولَْن َيَتَخلَّى َعْنُكْم.«
7ثُمَّ َدعا ُموَسى َيُشوَع. َوقاَل ُموَسى لَِيُشوَع َعَلى 

ْع!  َوَتَشجَّ »َتَقوَّ  اإْسرائِيَل:  َبِني  َجِميِع  َوَمْراأى  َمْسَمِع 
أْرِض الَِّتي اأقَسَم  عَب اإلَى ال� َفاأنَت َمْن َسَيُقوُد َهذا الشَّ
ِفيما  أْرَض  ال� ُم  َوَسُتَقسِّ لَُهْم،  ُيعِطَيها  بِاأْن  آبائِِهْم  ل� اهلُل 

َولَْن  َيتُرَكَك  لَْن  َوَيُكوُن َمَعَك.  َبيَنُهْم. 8َسَيُقوُدَك اهلُل 
َيَتَخلَّى َعْنَك. َفلا َتَخْف َول� َترَتِعب.«

ِريَعة َكَتَبُة الشَّ
لِلَكَهَنِة  َواأعطاها  ِريَعَة  الشَّ َهِذِه  ُموَسى  9َوَكَتَب 

َعْهِد  ُصْنُدوَق  َحَملُوا  الَِّذيَن  ل�ِوي،  نَسِل  ِمْن  الَِّذيَن 

اهلِل، َولَِجِميِع ُشُيوِخ َوقاَدِة اإْسرائِيَل. 10َواأوصاُهْم ُموَسى 

َوقاَل: »ِفي كُلِّ َسبِع َسَنواٍت، ِفي الَوْقِت الُمَعيَِّن لَِسَنِة 
قائِِف، أ 11ِحيَن َياأْتِي كُلُّ  ُيوِن ِخلاَل ِعيُد السَّ اإلغاِء الدُّ
الَِّذي  الَمكاِن  ِفي  إلَِهكُْم  اأماَم  لَِيِقُفوا  اإْسرائِيَل  َبِني 
ِريَعَة اأماَم كُلِّ َبِني اإْسرائِيَل  َسَيختاُرُه، َتقَراُأوَن َهِذِه الشَّ
َوالنِّساَء  الرِّجاَل  َمعاً:  عَب  الشَّ 12اجَمُعوا  لَِيسَمُعوها. 
لَِيسَمُعوا  ُمُدنُِكْم،  ِفي  الُمقيُموَن  َوال�جانَِب  َوال�أطفاَل 
اإطاَعِة كُلِّ  َولَِيحِرُصوا َعَلى  َوَيخافُوا إلََهكُْم،  َوَيَتَعلَُّموا 
ِريَعِة. 13َوبَِهذا َسَيسَمُع نَسلُُهُم الَِّذي لَْم  َكلاِم َهِذِه الشَّ
إلََهكَْم  َيخاَف  اأْن  َوَيَتَعلَُّم  ِريَعَة،  الشَّ َهِذِه  َيعِرُف  َيُكْن 
ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َتعُبُروَن  الَِّتي  أْرَض  ال� َتسُكُنوَن  ُدمُتْم  ما 

ل�مِتلاِكها.«

َدعَوُة اهلِل ِلُموَسى َوَيُشوع
َموتَِك،  َوقُت  اقَتَرَب  »َقِد  لُِموَسى:  اهلُل  14َوقاَل 

ُأعِطَيُه  فادُع َيُشوَع َوَتعال� َوِقفا ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع لِ�
ِفي  َوَوَقفا  َوَيُشوُع  ُموَسى  َفاأَتى  َوَوصايا.«  َتعِليماٍت 

َخيَمِة ال�ْجِتماِع.
15ِحيَنِئٍذ، َظَهَر اهلُل ِفي َخيَمِة ال�ْجِتماِع ِفي َعُموٍد 

َمدَخِل  َفوَق  حاِب  السَّ َعُموُد  َوَوَقَف  َسحاٍب،  ِمْن 
الَخيَمِة. 16ِحيَنِئٍذ، قاَل اهلُل لُِموَسى: »َسَتُموُت َقِريباً، 
أْرِض  عُب َوَيعُبُدوَن اآلَِهًة َغِريَبًة ِفي ال� َوَسَيُخونُني َهذا الشَّ
الَِّذي  الَعْهَد  َوَينُقُضوَن  َسَيتُركُونَِني  َسَيدُخلُونَها.  الَِّتي 
ِجّداً  َساأغَضُب  الَوقِت،  َذلَِك  17ِفي  َمَعُهْم.  َقَطْعُتُه 
َعَليِهْم َوَساأتُركُُهْم َواأسُتُر َوجِهي َعنُهْم، َفُيصِبُحوَن َفِريَسًة 
َكِثيَرٌة.  َوِضيقاٌت  َكواِرُث  َعَليِهْم  َوَتاأتِي  أْعدائِِهْم.  ل�
َفَيُقولُوَن ِفي َذلَِك الَوقِت: ›َحَدَثْت َهِذِه الَكواِرُث لَنا 
ِفي  ُمساَعَدَتُهْم  َمَعنا.‹ 18َساأرفُُض  َيُكْن  لَْم  اإلََهنا  أنَّ  لِ�
َُّهْم  أن ل� َعِملُوُه  الَِّذي  رِّ  الشَّ كُلِّ  بَِسَبِب  الَوقِت،  َذلَِك 

ساُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى.

كلِّ  خريِف  من  خاصٌّ  اأسبوٌع  السقاِئف.  عيُد  أ 10:31 

ُمتذكِّريَن  فيها  ويعيشون  َخَشبّيًة  سقائَِف  فيه  الَيهوُد  يصنع  سنة 
)انظر  اأيَّام موَسى.  يَّة  البرِّ اأربعين سنًة في  اإسرائيل  بنو  كيف جال 

ل�ويِّين 34:23(
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لَِبِني  َوَعلِّمُه  لَُكْم،  النَِّشيَد  َهذا  آَن  ال� 19»فاكُتِب 

اإْسرائِيَل. اْجَعلُهْم َيحَفُظونَُه لَِيُكوَن شاِهداً لِي َعَلى َبِني 
أْرِض الَِّتي َتفيُض لََبناً  اإْسرائِيَل. 20َفاأنا َساُأْدِخلُُهْم اإلَى ال�
آبائُِكْم، َفَياأكُلُوَن ما  َوَعَسلاً، الَِّتي َوَعْدُت بِاأْن اُأْعِطَيها ل�
اُأْخَرى  اآلَِهٍة  اإلَى  َسَيْلَتِفُتوَن  لَِكنَُّهْم  َوَيْسَمُنوْن.  ُيِريُدونَُه 
َوَيْعُبُدونَها، َوَسَيرفُُضونَِني َوَينُقُضوَن َعهِدي. 21َوِحيَن 
َتاأتِي َعَليِهْم َكواِرُث َكِثيَرٌة َوِضيقاٌت، َفاإنَّ َهذا النَِّشيَد 
نَسِلِهْم.  ِمْن  اأَحٌد  َينساُه  َفَلْن  َعَلْيِهْم.  َسَيُكوُن شاِهداً 
أْرِض  َفاأنا اأعِرُف اأْفكاَرُهْم، َحتَّى َقبَل اأْن اُأدِخَلُهْم اإلَى ال�

الَِّتي اأقَسمُت بِاأْن اُأْعِطَيها لَُهْم.«
22َفَكَتَب ُموَسى َهذا النَِّشيَد ِفي َذلَِك الَيوِم َوَعلََّمُه 

َوقاَل  نُوَن  بَن  َيُشوَع  اأوَصى اهلُل  اإْسرائِيَل. 23ثُمَّ  لَِبِني 
أْرِض  ََّك َسَتُقوُد َبِني اإْسرائِيَل اإلَى ال� أن ْع لِ� لَُه: »َتَقوَّ َوَتَشجَّ

الَِّتي اأقَسمُت بِاأْن اُأْعِطَيها لَُهْم، َوَساأكُوُن َمَعَك.«

َتحِذيُر ُموَسى ِلَبِني إْسراِئيل
َهِذِه  َكِلماِت  ِكتاَبِة  ِمْن  ُموَسى  انَتَهى  24َوِحيَن 

َيحِملُوَن  الَِّذيَن  الّلاِويِّيَن  25اأَمَر  ِكتاٍب،  ِفي  ِريَعِة  الشَّ
ُصنُدوَق َعهِد اهلِل َفقاَل لَُهْم:

بِجانِِب  َوَضُعوُه  َهذا،  ِريَعِة  الشَّ ِكتاَب  26»ُخُذوا 

َعَليُكْم  َكشاِهٍد  ُهناَك  ِفَيُكوُن  إلَِهكُْم.  َعهِد  ُصنُدوِق 
بِاأنَُّكْم َقِبلُتْم ُشُروَط َهذا الَعهِد. 27َفاأنا اأعِرُف اأكَثَر ِمْن 
ْدتُْم  َتَمرَّ َفَقْد  َوَعِنيُدوَن.  ُدوَن  ُمَتَمرِّ اأنَُّكْم  اآَخَر  اأَحٍد  اأيِّ 
َعَلى اهلِل َحتَّى َواأنا َحيٌّ َمَعُكْم، لِذا َفِمَن الُمَؤكَِّد اأنَُّكْم 
ُدوَن َعَليِه َبْعَد َموتِي! 28اجَمُعوا اإلَيَّ كُلَّ ُرَؤساِء  َسَتَتَمرَّ
أَتَكلََّم بَِهذا الَكلاِم َعَلى َمساِمِعِهْم.  َقبائِِلُكْم َوقاَدتُِكْم لِ�
اأنََّكْم  اأعِرُف  29َفاأنا  َعَليِهْم.  أْرَض  َوال� ماَء  السَّ َواُأْشِهُد 
َطرْيِق  َعِن  َسَتْنَحِرفُوَن  َموتِي.  َبْعَد  َتماماً  َسَتْفُسُدوَن 
ِحيٍن،  َبْعَد  الَكواِرُث  بُِكُم  َسَتِحلُّ  لَِذلَِك  َوصاياَي. 
رَّ ِفي َحضَرِة اهلِل، َفُتِثيُروَن َغَضَبُه  لِ�أنَُّكْم َسَتفَعلُوَن الشَّ

بِاأْعمالُِكْم.«

َنِشيُد ُموَسى
َبيَنما  النَِّشيِد  َهذا  بَِكِلماِت  ُموَسى  َتَكلََّم  30ثُمَّ 

َجِميُع َبِني اإْسرائِيَل َيسَتِمُعوَن:

ماواُت، اسَتِمِعي32  »اأيَُّتها السَّ
َفاأَتَكلََّم!

أْرُض َكلاَم َفِمي.    َولَْتسَمِع ال�
2  لَِينِزْل َتعِليِمي َكالَمَطِر،  

   َولَتقُطْر َكِلماتِي َكالنََّدى،
   َكَرّشاِت الَمَطِر َعَلى الَبراِعِم،
   َوَكالَمَطِر الَغِزيِر َعَلى الُعْشِب.

ِّي َساُأعِلُن اْسَم اهلِل، أن 3  لِ�  
   َوَساُأَسبُِّح َعَظَمَة اإلَِهنا.

خَرُة، أ 4 » ُهَو الصَّ  
   َعَملُُه كاِمٌل،

   َوُطُرقُُه عاِدلٌَة ُمسَتِقيَمٌة.
   اإنَُّه اإلٌَه اأِميٌن ل� ُظْلَم ِفيِه،

   صاِدٌق َواأميٌن.
5  عاَملُوُه بَِعَدِم اسِتقاَمٍة.  

   اإنَُّهْم لَيُسوا اأول�َدُه بَِسَبِب ُعُيوبِِهْم َوَعَدِم 
اسِتقاَمِتِهْم،

   َبْل ُهْم َشعٌب ُمَتاآِمٌر َخّداٌع.
6  اأَهَكذا تُكاِفُئوَن اهلَل  

   يا َشعباً َغِبّياً بِلا َتْفِكيٍر؟
   األَيَس ُهَو اأباكُْم خالَِقُكْم؟

   األَيَس ُهَو الَِّذي َصَنَعُكْم َواأوَجَدكُْم
ًة؟    َوَجَعَلُكْم اأمَّ

أيّاَم الَقِديَمَة. 7 » اذكُُروا ال�  
   َفكُِّروا بَِسَنواِت ال�أجياِل الماِضَيِة.
   اساألُوا اآباَءكُْم َوُهْم َسُيخِبُرونَُكْم.

   اساألُوا ُشُيوَخُكْم َوُهْم َسُيخِبُرونَُكْم.
ُأَمَم، 8  ِحيَن َوزََّع الَعِليُّ ال�  
، َم الِجنَس الَبَشِريَّ    َوَقسَّ

ُأَمِم َوْفقاً لَِعَدِد الَملائَِكِة. ب    َعيََّن ُحُدوَد ال�

أ 4:32 الصخرة. تُشير الصخرُة اإلى الحمايِة َوالقّوة، لَِذلَِك َيشاُر 

بِها اأحياناً اإلَى اهلِل. )اأيضاً في َبِقيَِّة ّهذا الفصل(
ب 8:32 عدد المالئكة. اأْو عدد اأْبناء اإسرائيل.
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َة اهلِل ِهَي َشعُبُه، 9  لَِكنَّ ِحصَّ  
ُتُه.    َيعُقوُب ُهَو ِحصَّ

10 » َوَجَدُهْم ِفي َصحراَء،  
ياُح.    ِفي َقفٍر َتْعِصُف بِِه الرِّ

   َفاأحاَط بِِهْم َواهَتمَّ بِِهْم،
   َوَحَرَسُهْم َكَحَدَقِة َعيِنِه.

ُه، 11  َكما َيُهزُّ النَّْسُر ُعشَّ  
   َفُيَرفِرُف َفوَق ِصغاِرِه لَِيِطيروا،

   ثُمَّ َيْبِسُط َجناَحيِه،
   َوَيْحِملُُهْم َعَلى ِريِش الَجناَحيِن.

12  اهلُل َوْحَدُه قاَدُهْم،  
   َولَْم َيُكْن َمَعُه اإلٌَه َغِريٌب.

13  اأْصَعَدُهْم اإلَى الِجباِل،  
   َواأْطَعَمُهْم ِمْن َمحاِصيِل الَحقِل.

خِر،    َواأعطاُهْم َعَسلاً ِمَن الصَّ
ّواِن.    َوَزيَت َزيُتوٍن ِمَن َحَجِر الصُّ

14  َواأعطاُهْم ُزبَدًة ِمَن الَبَقِر،  
   َوَحِليباً ِمَن الَغَنِم.

   َواأفَضَل الِحملاِن َوالِكباِش،
   َواأبقاراً ِمْن باشاَن َمَع تُُيوٍس،

   َواأفَضَل اأنواِع الَقمِح.
   َكما َشِرْبُتُم النَّبيَذ، َدَم الِعَنِب.

15 » لَِكنَّ َيْشُرونَ أ َسِمَن َوَرَفَس!  
حِم.    صاَر َسِميناً َوَغِليظاً َوَكِثيَر الشَّ

   َتَرَك اهلَل الَِّذي َصَنَعُه،
   َوَرَفَض َصْخَرَة َخلاِصِه.
16  َواأثاَر َغْيَرَتُه بِاآلَِهٍة َغِريَبٍة،  
   َواأغَضَبُه بِاأصناٍم َكِريَهٍة.

أرواٍح لَيَسْت اآلَِهًة، 17  َوَذَبُحوا لِ�  
آلَِهٍة لَْم َيُكونوا َيعِرفُونَها.    َوَذَبُحوا لِ�

   اآلَِهٍة َجِديَدٍة َظَهَرْت َحِديثاً،

سرائيل يعني صالح اأْو َوِفي. أ 15:32 يشرون. اْسم اآخر ل�إ

   َولَْم َيُكْن اآباؤكُْم َيعِرفُوَن َعْنها.
ْخَرَة الَِّتي َولََدْتَك، 18  اأهَمْلَت الصَّ  

َض بَِك.    َونَِسيَت الَِّذي َتَمخَّ

19 » َفَراأى اهلُل َهذا َوَرَفَضُهْم  
أنَّ اأْبناَءُه َوَبناتِِه اأغَضُبوُه.    لِ�

20  َوقاَل: ›َساأْحُجُب َوجِهي َعنُهْم،  
   َواأَرى ما َسَتُكوُن َعَليِه نِهاَيُتُهْم،
َُّهْم َشعٌب ُمخاِدٌع َغيُر ثابٍِت، أن    لِ�

   َواأول�ٌد َغيُر اأْوِفياٍء.
21  اأثاُروا َغيَرتِي بِما ُهَو لَيَس اإلِهاً،  
   َواأغاُظونِي بِاأصناٍم ل� ِقيَمَة لَها.

   لِذا ساأْجَعلُُهْم َيَغاُروَن اإْذ اأْسَتْخِدُم َشعباً بِلا 
َهِويٍَّة.

ًة َجاِهَلًة.    َوَساُأغيُظُهْم َفاْسَتْخِدُم اُأمَّ
أنَّ ناراً َقِد اشَتَعَلْت بَِغَضِبي، 22  لِ�  

   َوَسَتشَتِعُل َحتَّى اإلَى اأْعماِق الهاِوَيِة،
أْرَض َوَمحاِصيَلها،    َوَتلَتِهُم ال�

   َوتُشِعُل اأساساِت الِجباِل.

ُم الَمصائَِب َعَليِهْم، 23 »›َساُأَكوِّ  
   َوساأْخَتِرقُُهْم بَِجِميِع ِسهاِمي:

24  بُِجوٍع ُيْضِعُف اأْجساَمُهْم،  
ى َشديَدٍة،    َوَمَرٍض ُيْنِهُكُهْم بُِحمَّ

   َواُأرِسُل اأنْياَب الَحيواناِت الُمْفَتِرَسِة،
اِحَفِة ِفي التُّراِب.    َوُسُموَم الَحَيواناِت الزَّ

واِرِع، 25  َسَيقُتلُُهْم ُجُنوٌد ِفي الشَّ  
   َوَسَيقُتلُُهُم الَخوُف داِخَل ُبُيوتِِهْم.

باُب َوالّشابّاُت،    َوَيُموُت الشَّ
ُع َمَع الُمِسنِّيَن.    َوالرُّضَّ

26 »›كاَن بِاإمكانِي اأْن اأقُوَل:  
   َساأمُحوُهْم!

   َساُأفِنيُهْم َتماماً!‹
27  لَِكنَِّني لَْم اأشاأْ اأْن ُيغِضَبِني اأعداُؤُهْم،  
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   َواأْن ُيِسيُئوا َفْهَم ما َحَدَث،
   َفَيُقولُوا:

تِنا! › انَتَصْرنا بُِقوَّ   
   َولَْم َيْصَنِع اهلُل َهذا.‹

ٌة ل� َتسَتوِعُب، َُّهْم اُأمَّ أن 28 » لِ�  
   َول� َفْهَم لَها.

29  لَْو اأنَُّهْم كانُوا ُحَكماَء لََفِهُموا َهذا،  
   َولََفكَُّروا ِفي ما َحَدَث لَُهْم.

30  َفَكيَف لَِرُجٍل واِحٍد اأْن َيهِزَم األفاً،  
   َوَكيَف لَِرُجَليِن اأْن َيطُردا َعْشَرَة اآل�ٍف،
   ما لَْم َيُكْن اهلُل َقْد َسلََّمُهْم ل�أعدائِِهْم،

   َوما لَْم َتُكْن َصخَرتُُهْم َقْد باَعْتُهْم؟
ُأَمِم لَيَسْت َكَصخَرتِنا. أنَّ َصْخَرَة ال� 31  لِ�  

   َوَحتَّى اأعداؤنا َيْفَهَموَن َهذا.
32  اأصُل َكرَمِتِهْم ِمْن َكرَمِة َسُدوَم،  

   ِمْن كُُروِم َعُموَرَة.
   ِعَنُبُهْم ِعَنٌب سامٌّ،

   َوقُُطوفُُهْم ُمرٌَّة.
33  َخمُرُهْم َكُسمِّ الَحّياِت،  
أفاِعي القاتِِل.    َكُسمِّ ال�

34 » كُنُت اُأَخبُِّئ َهِذِه الَخمَر،  
   اإنَّها َمحُفوَظٌة ِفي َمخَزنِي.
35  َفلَي ال�نِتقاُم، َواأنا َساأجاِزي  

   ِحيَن َتِزلُّ اأْقداُمُهْم.
أنَّ َوقَت كاِرَثِتِهْم َقِريٌب،    لِ�
   َوُعُقوَبُتُهْم َسَتاأْتِي َسِريعاً.‹

أنَّ اهلَل َسُينِصُف َشعَبُه، 36 » لِ�  
   َوَسَيرَحُم ُخّداَمُه.

   ِحيَن َيَرى اأْن اأيادَيُهْم َقْد َضُعَفْت،
   َعبيداً َواأْحراراً.
37  ِحيَنِئٍذ َسَيُقوُل:  

آَن، › اأيَن اآلَِهُتُهُم ال�   

خَرُة الَِّتي َوثُِقوا بِها لِِحماَيِتِهْم،    الصَّ
38  الَِّتي اأَكَلْت َشْحَم َذبائِِحِهْم،  

   َوَشِرَبْت َخمَر َتقِدماتِِهْم؟
   لَِتُقْم َوتُساِعْدُهْم!

   َفلَتْحِمِهْم!

لَُه الَوِحيُد، 39 »›ها اإنِّي اأنا ال�إ  
   َولَيَس اإلٌَه َغيِري.
   اأنا اُأِميُت َواُأحِيي.

   اأنا َجَرحُت َواأنا ساأْشِفي،
   َول� َيسَتِطيُع اأَحٌد اأْن ُينِقَذ ِمْن َيِدي.

ماِء، 40  َقْد َرَفْعُت َيِدي اإلَى السَّ  
   َوقُْلُت: اُأقِسُم بِذاتِي،

ُد َسيِفي الَّلاِمَع، 41  ِحيَن اُأَحدِّ  
   ل�أصَنَع بِِه الَعدَل،

   َساأنَتِقُم ِمْن اأعدائِي،
   َوَساُأجاِزي الَِّذيَن ُيبِغُضونَِني.

ِم، 42  َساأْجَعُل ِسهاِمي ُمَغطّاًة بِالدَّ  
   َوَسَياأْكُُل َسيِفي لَحماً.

   َسُتَغطَّى بَِدِم الَمقُتولِيَن َوالَماأُسوِريَن،
   َوَسَتاأكُُل ُرُؤوَس قاَدِة ال�أعداِء.‹

ُأَمُم ال�ُأْخَرى أ َمَع َشعِب  43 » افَرِحي اأيَُّتها ال�  
اهلِل. ب

َُّه َسُيعاِقُب َعَلى َقتِل ُخّداِمِه. أن    لِ�
   َسَينَتِقُم ِمْن اأعدائِِه،

ُر اأْرَض َشعِبِه.«    َوَسُيَطهِّ

ِشيد َتعِليُم ُموَسى ِللنَّ
44ثُمَّ اأَتى ُموَسى َوَتَكلََّم بُِكلِّ َكِلماِت َهذا النََّشيِد 

لُِكلِّ َبِني اإْسرائِيَل لَِيسَمُعوها. َوكاَن َيُشوُع ْبُن نُوَن َمَع 

ماوات« في قراءة ثانِية. لذلك  أ 43:32 األَُمُم األُْخَرى. اأْو »السَّ

انظر  الملائكة.  على  لَِتدّل  العبرانيين  اإلى  الرسالة  اقتبسها كاتب 
عبرانيين 6:1.

ب 43:32 العدد 43. انظر الرسالة اإلى روما 10:15.
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ُموَسى. 45َوِحيَن انَتَهى ُموَسى ِمْن كُلِّ َهذا الَكلاِم لَِبِني 
َجِميَع  بُِقلُوبُِكْم  لُوا  »َتاأمَّ اأْيضاً:  لَُهْم  46قاَل  اإْسرائِيَل، 
الَكِلماِت الَِّتي اأوَصيُتُكُم الَيوَم بِها. َواأوُصوا بِها اأول�َدكُْم 
َتسَتهيُنوا  47ل�  ِريَعِة.  الشَّ َهِذِه  َكِلماِت  كُلَّ  لَِيحَفُظوا 
بَِهِذِه الَكِلماِت، َفِهَي َحياتُُكْم. َوبِها َتُطوُل اأْعماُركُْم 

أرُدنِّ لَِتمَتِلُكوها.« أْرِض الَِّتي َتعُبُروَن نَْهَر ال� ِفي ال�

إنباُء اهلِل ِلُموَسى باقِتراِب َموِته
48َوَكلََّم اهلُل ُموَسى ِفي َذلَِك الَيوِم َفقاَل: 49»اْصَعْد 

اإلَى ِجباِل َعبارِيَم، اإلَى َجَبِل نِيُبو الَواِقِع ِفي اأْرِض ُمواآَب، 
الُمْشِرِف َعَلى اأِريحا، َوانُظْر اأْرَض َكْنعاَن الَِّتي اُأعِطيها 
لَِبِني اإْسرائِيَل ُمْلكاً لَُهْم. 50َسَتُموُت َعَلى الَجَبِل الَِّذي 
اأُخوَك  اآبائَِك، َكما ماَت  اإلَى  اإلَيِه، َوَسَتنَضمُّ  َسَتْصَعُد 
51لِ�أنَُّكما  اآبائِِه،  اإلَى  َوانَضمَّ  ُهوَر  َجَبِل  َعَلى  َهاُروُن 
َتَمرَّدتُما َعَليَّ اأماَم َبِني اإْسرائِيَل، ِعنَد ِمياِه َمِريَبَة قاِدَش 
يَِّة ِصيَن، لِ�أنَُّكما لَْم تُْظِهرا َقداَستي ِفي َوَسِط َبِني  ِفي َبرِّ
لَْن  لَِكنََّك  َبِعيٍد،  ِمْن  أْرَض  ال� اإْسرائِيَل. 52َولِذا َسَتَرى 

أْرَض الَِّتي اُأعِطيها لَِبِني اإْسرائِيَل.« َتْدُخَل ال�

عب َبَرَكُة ُموَسى ِللشَّ

َهِذِه ِهَي الَبَرَكُة الَِّتي اأعطاها ُموَسى، َرُجُل 33 
اهلِل، لَِبِني اإْسرائِيَل َقبَل َموتِِه.

2قاَل:

  » اأَتى اهلُل ِمْن ِسيناَء،
مِس ِمْن َسِعيَر،    َواأشَرَق َعَلينا َكالشَّ

   اأشَرَق ِمْن َجَبِل فاراَن، أ
يِسيِه، ُألُوِف ِمْن ِقدِّ    َوَمَعُه َعَشراُت ال�

أقِوياُء َعْن َيِميِنِه.    َوُجُنوُدُه ال�
ُعوَب، 3  َحّقاً َقْد اأحَبْبَت الشُّ  

   َوَجِميُع اأْبنائِِهُم الُمَقدَّسيَن ِفي َيِدَك.
   َينَحُنوَن ِعنَد َقَدَميَك،

أ 2:33 جبل فاران. جبل يقع غرب خليج العقبة وشمال جبل 

سيناء.

   َوُيْصُغوَن اإلَى َكلاِمَك.
ِريَعَة 4  َقْد اأعطانا ُموَسى الشَّ  

   ُمْلكاً لَِشعِب َيعُقوَب.
5  ثُمَّ صاَر اهلُل َمِلكاً ِفي َيُشوُروَن، ب  

عِب َمعاً.    ِحيَن اجَتَمَع قاَدُة الشَّ

َبَرَكُة َرأُوَبْين
6 » لَِيحَي َراُأوَبْيُن َول� َيُمْت،  
   ول� َيُكْن ِرجالُُه َقِليليَن.

َبَرَكُة َيُهوذا
7َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة َيُهوذا:

  » يا اهلُل اسَتِمْع اإلَى َصرَخِة َيُهوذا،
   َواأحِضْرُه اإلَى َشعِبِه.

   بَِيَديِه داَفَع َعْن نَفِسِه،
   َواأنَت َسُتِعيُنُه َعَلى اأعدائِِه.«

َبَرَكُة الِوي
8َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة ل�ِوي:

يَمَك،   » اأعِط ل�ِوي تُمِّ
أِميِن.    َواأعِط اُأوِريَمَك ج لِتابِِعَك ال�

َة، ْبَتُه ِفي ِمْنَطَقِة َمسَّ    الَِّذي َجرَّ
يَتُه ِعنَد ِمياِه َمِريَبَة. د    َوَتَحدَّ

ِه َواأبِيِه: 9  قاَل َعْن اُأمِّ  
› ل� اأعِرفُُهما.‹   

َوِفي.  اأْو  يعني صالح  سرائيل  ل�إ اآخر  اْسم  يشورون.  ب 5:33 

اأيضاً في العدد 26.
َحَجراِن  ال�أغلِب  َعَلى  َوُهما  أوريمك.   . . . َتميمك  ج 8:33 

َكريماِن، اأو ُربّما قطعتان من الخشِب، كاَن رئيُس الكهنِة يحتفُظ 
بهما في ُصدرِة الَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل اهلِل ِفي مسائَل 
أّول  ال� َوكتاب صموئيل   ،30:28 الخروج  كتاب  )انظر  ُمَعيَّنٍة. 

)41:14
د 8:33 مّسة . . . مريبة. راجع كتاب العدد 1:20–13.
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   لَْم َيعَتِرْف بِاأِخيِه،
   َوَتجاَهَل اأول�َدُه.

   َواأطاُعوا َكِلَمَتَك،
   َوَحِفُظوا َعْهَدَك.

10  َسُيَعلُِّموَن َفرائَِضَك لَِيعُقوَب،  
ْسرائِيَل.    َوَشِريَعَتَك ل�إ

   َوَيَضُعوَن َبُخوراً اأماَمَك،
   َوَذبائَِح صاِعَدةً أ َعَلى َمْذَبِحَك.

11 » باِرْك يا اهلُل َثْرَوَتُه،  
   َوارَض َعْن ما َيْعَملُُه.
   اهِزِم الَِّذيَن ُيهاِجُمونَُه

   َوالَِّذيَن ُيبِغُضونَُه،
   َفلا ُيهاِجُموُه ثانَِيًة.«

َبَرَكُة َبْنياِمْين
12َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن:

  » َحبيُب اهلِل َيْسُكُن بِاأماٍن ِعْنَدُه.
   ُيحيُط بِِه كُلَّ الَوقِت،

   َوَيسُكُن اهلُل َبيَن َكِتَفيهِ ب.«

َبَرَكُة ُيوُسف
13َوقاَل ُموَسى َعْن َقبيَلِة ُيوُسَف:

  » لُِيباِرِك اهلُل اأْرَض ُيوُسَف
ماِء ِمْن َفوُق،    بِاأفَضِل ِهباِت السَّ

أْرِض،    َواأفَضِل ِهباِت الماِء ِمْن َتحِت ال�
مِس، 14  َواأفَضِل َغّلاِت الشَّ  

ُم ل�سترضاء  أ 10:33 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ب 12:33 بين كتفيه. كانت القدُس جزءاً من اأْرِض َبْنياِمْين وفيها 

هيكل اهلل )الذي كان يعتبر مسكن اهلل(. فكان الهيكل يقع بين 
تلتين في اأْرض َبْنياِمْين.

   َواأفَضِل اإنتاِج الَقَمِر،
15  َواأفَضِل ما ِفي الِجباِل الَقِديَمِة،  
   َواأفَضِل ما تُْنِتُجُه التِّلاُل الَعِتيَقُة،

أْرِض َوكُلِّ ما ِفيها، 16  َواأفَضِل ِهباِت ال�  
جيَرِة الُمشَتِعَلِة. ج    َوبِِرَضى الّساِكِن ِفي الشُّ

  » لَِتِحلَّ َهِذِه الَبَركاُت َعَلى َراأِْس ُيوُسَف،
ئِيِس بِيَن اإْخَوتِِه.    َعَلى َجِبيِن الرَّ

! 17  اإنَُّه َثوٌر بِْكٌر َقِويٌّ  
   اإنَُّه َجِليٌل!

.    َوقُُرونُُه قُُروُن َثوٍر َبرِّيٍّ
ُعوَب،    بُِقُرونِِه َينَطُح الشُّ

أْرِض.    َحتَّى اُأولَِئَك الَّذيَن ِفي اأقاِصي ال�
   َهِذِه الُقُروُن ِهَي َعَشراُت اُألُوِف اأْفرايَِم

ى.«    َواآل�ُف َمَنسَّ

َبَرَكُة َزُبوُلوَن َوَيّساَكر
18َوقاَل ُموَسى َعْن َقبيَلتي َزُبولُوَن َوَيّساَكَر:

  » كُْن َسِعيداً يا َزُبولُوَن ِفي َرَحلاتَِك،
   َواأنَت يا َيّساَكَر ِفي َخيَمِتَك.

ُعوَب اإلَى الَجَبِل، 19  َسَيدُعواِن الشُّ  
بائَِح الُمناِسَبَة. ماِن الذَّ    َوُهناَك َسُيَقدِّ

َُّهما َسَياأُْخذاِن ِغَنى الَبْحِر أن    لِ�
   َوكُُنوَز ِرماِل الَبحِر الَمْخِفيََّة.«

َبَرَكُة جاد
20َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة جاَد:

ُع اأْرَض جاَد!   » ُمباَرٌك الَِّذي ُيَوسِّ
   َفُهَو َيربُِض َكاأَسٍد َوَينَتِظُر،
اأَْس. راَع َوالرَّ ُق الذِّ    ثُمَّ ُيَمزِّ

ج 16:33 الّشجيرة الُمشتعلة. انظر كتاب الخروج 3.
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21  اْختاَر اأفَضَل ُجْزٍء لَُه،  
ُة قائٍِد َمحُفوَظٌة لَُه.    َفَقْد كانَْت ُهناَك ِحصَّ

   اأَتى َكقائٍِد لِلُجُيوِش،
لاَح ِفي َحضَرِة اهلِل،    َوَعِمَل الصَّ

ْسرائِيَل.«    َواأطاَع َفرائَِض اهلِل الَِّتي ل�إ

َبَرَكُة دان
22َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة داَن:

  » داُن ُيْشِبُه ِشبَل اأَسٍد
   َيِثُب ِمْن باشاَن.«

َبَرَكُة َنْفتاِلي
23َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة نَْفتالِي:

ْبعاُن ِمْن نِعَمِة اهلِل،   » يا نَْفتالِي الشَّ
   الَمملُوُء بَِبَرَكِة اهلِل،

مالَيِة َحتَّى الُبَحيَرةِ أ     ُمْلُكَك ِمَن الُحُدوِد الشَّ
ِفي الَجُنوِب.«

َبَرَكُة أِشير
24َوقاَل ُموَسى َعْن َقِبيَلِة اأِشيَر:

  » لَِيُكْن اأِشيُر اأكَثَر الَبِنيِن َبَرَكًة،
   َولَِيُكْن اأْكَثَر واِحٍد َمرِضّياً َعْنُه ِمْن َبيِن 

اإْخَوتِِه،
يِت.    َولَْيْغِمْس ِرجَليِه بِالزَّ

25  لَِتُكْن اأْقفاُل َبّواباتَِك ِمْن َحِديٍد َونُحاِس،  
   َولَْتُكْن َقِويّاً َطواَل َحياتَِك.«

َتْسِبيَحٌة هلل
26 » ل� ُيوَجُد اأَحٌد ِمثُل اهلِل يا َيُشوُروُن،  

ماواِت لُِيساِعَدَك،    الَِّذي َيرَكُب ِفي السَّ

أ 23:33 البحيرة. بحيرة الَجليِل اأْو جنّيسارت.

حاَب ِفي َجلالِِه.    َوَيرَكُب السَّ
أَزلِيُّ َمْلَجاأٌ، لَُه ال� 27  ال�إ  

أَزلِيِّ َسَترَفُعَك.    َواأْذُرُع ال�
   َطَرَد الَعُدوَّ ِمْن اأماِمَك،

ْرُهْم!‹    َوقاَل: ›َدمِّ
28  لِذا َسَيسُكُن اإْسرائِيُل ِفي اأماٍن،  

   َسَيسُكُن َيْعُقوُب ِفي َسلاٍم
   ِفي اأْرِض َقمٍح َونَبيٍذ،

ماُء َمَطراً.    َحيُث تُعِطي السَّ
29  َهِنيئاً لََك يا اإْسرائِيُل!  

   َمْن ِمثلَُك يا َشعباً ُينِقُذُه اهلُل؟
   اهلُل ُهَو التُّْرُس الَِّذي َيحِميَك

يُف الَِّذي ُيعِطيَك نَْصَرًة.    َوالسَّ
   َسَياأتِي اأعداُؤَك ُمرَتِجِفيَن َخوفاً ِمنَك،

   َواأنَت َسَتُدوُس ُظُهوَرُهْم.«

َموُت ُموَسى

َوَصِعَد ُموَسى ِمْن ُسُهوِل ُمواآَب اإلَى َجَبِل 34 
الُمقابَِلِة  الِفسَجِة  َجَبِل  ِة  ِقمَّ اإلَى  نِيُبو، 
داَن،  اإلَى  ِجلعاَد  ِمْن  أْرِض  ال� كُلَّ  اهلُل  َواأراُه  أِريحا.  لِ�
اأْرِض َيُهوذا  ى َوكُلَّ  َواأْفرايَم َوَمَنسَّ نَْفتالِي  اأْرِض  2َوكُلَّ 

اأِريحا،  واِدي  اأي  هَل،  َوالسَّ 3َوالنََّقَب  الَبْحرِ ب،  اإلَى 
»َهِذِه  لَُه:  اهلُل  قاَل  4ثُمَّ  ُصوَغَر.  اإلَى  النَِّخيِل،  َمِديَنِة 
براِهيَم َواإْسحاَق  أْرُض الَِّتي َوَعْدُت بِاأْن اُأْعِطَيها ل�إ ِهَي ال�
َجَعْلُتَك  َوَقْد  َساُأعِطيها.‹  ›لَِنسِلَك  َوقُْلُت:  َوَيعُقوَب. 

َتراها بَِعيَنيَك، لَِكنََّك لَْن َتْعُبَر اإلَى ُهناَك.«
ُمواآَب  اأْرِض  ِفي  ُهناَك  اهلِل  ُموَسى خاِدُم  5َوماَت 

َكما قاَل اهلُل. 6َوُدِفَن ُموَسى ِفي َواٍد ِفي اأْرِض ُمواآَب، 
قُْرَب َبيِت َفُغوَر. َول� اأَحَد َيعِرُف َموِضَع َقبِرِه َحتَّى َهذا 
ُعْمِرِه  ِمْن  َوالِعشِريَن  الِمَئِة  ِفي  ُموَسى  7َوكاَن  الَيوَم. 
ِحيَن ماِت. َولَْم َتُكْن َعيناُه َضِعيَفَتيِن، َولَْم َيُكْن ِجلُدُه 
داً. 8َوَبَكى َبُنو اإْسرائِيَل َعَليِه َثلاثِيَن َيوماً ِفي ُسُهوِل  ُمَجعَّ

ُمواآَب، اإلَى اأِن انَتَهْت اأيّاُم الُبكاِء َوالنُّواِح َعَليِه.
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َيُشوُع القاِئُد الَجِديد
أنَّ  9َوكاَن َيُشوُع ْبُن نُوَن َقِد امَتلاأ بُِروِح ِحكَمٍة لِ�

ُموَسى َوَضَع َيَدُه َعَليِه، َوَعيََّنُه القائَِد الَجِديَد. َواأطاَع 
َبُنو اإْسرائِيَل َيُشوَع َكما اأوَصى اهلُل ُموَسى.

َفَقْد  َكُموَسى.  اإْسرائِيَل  ِفي  نَِبيٌّ  َياأِت  لَْم  10لَِكْن 

َتَميََّز بِالَكلاِم َمَع اهلِل َوْجهاً لَِوجٍه. 11َولَْم َيُكْن َكُموَسى 
لَِيْعَمَلها  اهلُل  اأرَسَلُه  الَِّتي  َوالَعجائِِب  آياِت  ال� كُلِّ  ِفي 
12َوِفي  َواأْرِضِه،  قاَدتِِه  َوكُلِّ  بِِفْرَعوَن  ِمْصَر  اأْرِض  ِفي 
ِة الَعِظيَمِة الَمهيَبِة الَِّتي اأظَهَرها اأماَم كُلِّ َبِني  كُلِّ الُقوَّ

اإْسرائِيَل.
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كتاُب َيُشوع

اختياُر اهلِل ِلَيُشوع

لَِيُشوَع 1  اهلُل  قاَل  اهلِل،  ُموَسى خاِدِم  َموِت  َبْعَد 
ْبِن نُوَن، ُمساِعِد ُموَسى: 2»خاِدِمي ُموَسى َقْد 
عِب َواعُبُروا  اأنَت َوكُلُّ َهذا الشَّ آَن، اسَتِعّد  َوال� ماَت. 
اإْسرائِيَل.  لَِبِني  الَِّتي َساُأعِطيها  أْرِض  ال� اإلَى  ُأرُدنِّ  ال� نَْهَر 
3كُلُّ َمكاٍن َتُدوُسُه ُبُطوُن اأقداِمُكْم، اأْعَطْيُتُه لَُكْم َكما 

َولُْبناَن  يَِّة  الَبرِّ ِمَن  ُحُدوُدكُْم  4َسَتُكوُن  ُموَسى.  َوَعْدُت 
اإلَى النَّْهِر الَعِظيِم، نَْهِر الُفراِت، بِما ِفيها اأْرُض الِحثِّيِّيَن، 
اإلَى الَبْحِر الَكِبيرِ أ ِفي الَغرِب. 5لَْن َيواِجَهَك اأَحٌد اإلّ� 
َوَتْهِزَمُه كُلَّ اأيّاِم َحياتَِك، َساأكُوُن َمَعَك َكما كُْنُت َمَع 

ُموَسى. لَْن اأَتَخلَّى َعْنَك َولَْن اأتُرَكَك.
عَب  الشَّ َهذا  َسَتُقوُد  ََّك  أن لِ� ْع،  َوَتَشجَّ 6»َفَتَقوَّ 

اُأعِطَيها  بِاأْن  آبائِِهْم  ل� اأقَسْمُت  الَِّتي  أْرَض  ال� لَِياأُخُذوا 
َعَلى  َحِريصاً  َوكُْن  ِجّداً،  ْع  َوَتَشجَّ َتَقوَّ  7َفَقْط  لَُهْم. 
ِريَعِة الَِّتي اأعطاها ُموَسى لََك.  الَعَمِل بَِحَسِب كُلِّ الشَّ
َتْذَهُب.  َحيثُما  لَِتنَجَح  َيساراً،  اأْو  َيِميناً  َعْنها  َتِحْد  ل� 
بِِه  ْل  َتاأمَّ دائِماً.  َهذا  ِريَعِة  الشَّ ِكتاِب  بَِكِلماِت  8َتَكلَّْم 

ما  بَِحَسِب  الَعَمِل  َعَلى  َحِريصاً  لَِتُكوَن  َولَيلاً،  نَهاراً 
هَو َمكُتوٌب ِفيِه. ِحيَنِئٍذ، تُصِلُح َطِريَقَك َوَتنَجُح. 9األَْم 
أنَّ  َع؟ َفلا َترَتِعْب َول� َتَخْف لِ� ى َوَتَتَشجَّ اآُمْرَك بِاأْن َتَتَقوَّ

إلََهَك َمَعَك َحيثُما َتذَهُب.«

اسِتالُم َيُشوَع الِقياَدة
لَُهْم:  َوقاَل  عِب  الشَّ قاَدَة  َيُشوُع  اأَمَر  10ِحيَنِئٍذ، 

لَُهْم:  َوقُولُوا  عَب  الشَّ َواأوُصوا  الُمَخيَِّم  ِفي  11»ُطوفُوا 
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َُّه في ُغضوِن ثلاثِة  أن لَِتاأُخُذوا َمَعُكْم، لِ� ُزوا َطعاماً  ›َجهِّ
أْرَض الَِّتي  ُأرُدنِّ لَِتْدُخلُوا َوَتمَتِلُكوا ال� اأيّاٍم َسَتعُبُروَن نَهَر ال�

ُيعِطيها إلُهكُْم لَُكْم.‹«
َونِْصِف  َوالجاِديَّيَن  لِلَراُأوَبْيِنيَّيَن  َيُشوُع  قاَل  12ثُمَّ 

ى: 13»َتَذكَُّروا الَوِصيََّة الَِّتي اأعطاها ُموَسى،  َقِبيَلِة َمَنسَّ
راَحًة  إلُهكُْم  ›ُيعِطيُكْم  قاَل:  ِحيَن  لَُكْم  اهلل،  خادُم 
لِِنسائُِكْم  14ُيمِكُن  أْرَض.‹  ال� َهِذِه  َسُيعِطيُكْم  َواأماناً. 
نَْهِر  َشْرِق  اأْرِض  ِفي  َتْبَقى  اأْن  َوَحيواناتُِكْم  َواأطفالُِكْم 
ُأرُدنِّ الَِّتي اأعطاها ُموَسى لَُكْم. َواأّما الُمحاِربوَن ِمْنُكْم  ال�
َمَع  لِلَحرِب  يَن  َوُمْسَتِعدِّ ُمَتَسلِِّحيَن  َتعُبُروا  اأْن  َفَينَبِغي 
اأْن  َفُتساِعُدوُهْم. 15اإلَى  اإْخَوتُِكْم، َجِميِع الُمحاِربِيَن، 
اأيضاً  ُهْم  َفَيمَتِلُكوا  ِمثَلُكْم،  َواأماناً  راَحًة  اهلُل  ُيعِطَيُهُم 
ُيمِكُنُكُم  ِحيَنِئٍذ،  لَُهْم.  إلُهكُْم  َسُيعِطيها  الَِّتي  أْرَض  ال�
الرُُّجوُع اإلَى اأْرِضُكُم الَِّتي اأعطاها ُموَسى خاِدَم اهلِل لَُكْم 

». ُأْرُدنِّ ِفي َشْرِق نَهِر ال�
بِِه،  اأَمْرَتنا  ما  كُلَّ  »َسَنعَمُل  َيُشوَع:  16َفاأجاُبوا 

ُموَسى  اأَطْعنا  17َوَكما  تُرِسلُنا.  َحيُث  اإلَى  َوَسَنْذَهُب 
دائِماً، َهَكذا َسُنِطيُعَك. َفِلَيُكْن إلُهَك َمَعَك َكما كاَن 
َمَع ُموَسى. 18كُلُّ َمْن َيْعَصى اأْمَرَك َول� ُيِطيُع َكلاَمَك 

ْع.« نَُّه ُيقَتُل. َتَقوَّ َوَتَشجَّ َمْهما كاَن، َفاإ

استكشاُف أِريحا

ِشطِّيَم ب 2  ُمَخيَِّم  ِمْن  نُوَن  ْبُن  َيُشوُع  اأرَسَل  ثُمَّ 
لَُهما:  َوقاَل  ِسّراً،  أْرَض  ال� لَِيْسَتكِشفا  َرُجَليِن 

». أْرَض، َواأِريحا بَِشكٍل خاصٍّ »اْذَهبا َوانُْظرا ال�

ب 1:2 َشِطيم. اأو »اأكاسيا« َوِهَي َبلَدٌة َشرَق نَهِر ال�أردن.
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َفَذَهبا َوَدَخلا َبْيَت عاِهَرٍة اْسُمها راحاُب. َوَقَضيا 
الََّليَلَة ُهناَك. 2َوِقيَل لَِمِلِك اأِريحا: »اأَتى َرُجلاِن ِمْن َبِني 

أْرِض.« سا َعَلى ال� اإْسرائِيَل اإلَى ُهنا الَّليَلَة لَِيَتَجسَّ
3َفاأْرَسَل َمِلُك اأِريحا ِرسالًَة اإلَى راحاَب َيُقوُل لَها 

َُّهما  أن ُجَليِن اللََّذيِن اأَتيا اإلَى َبيِتِك، لِ� ِفيها: »اأْخِرِجي الرَّ
الَمراأَة  4َولَِكنَّ  كُلِّها.«  اأْرِضنا  َعَلى  سا  لَِيَتَجسَّ اأَتيا  َقْد 
َفقالَْت: »َهذا  َوَخبَّاأْتُهما،  ُجَليِن  الرَّ اأَخَذِت  َقْد  كانَْت 
اأيَن ُهما،  اأعِرْف ِمْن  َولَْم   ، اإلَيَّ اأَتى َرُجلاِن  َصِحيٌح، 
5َوِحيَن اأَتى َوقُت اإَغلاِق الَبّواَبِة ِفي الَمساِء َخَرجا، َول� 

اأعِرُف اأيْن َذَهبا. الَحُقوا بِِهما بُِسرَعٍة لِ�أنَُّكْم َتسَتِطيُعوَن 
مساَك بِِهما.« ال�إ

طِح َوَخبَّاأْتُهما َبيَن  6َوكانَْت َقْد اأْصَعَدْتُهما اإلَى السَّ

ِعيداِن الِكتّاِن الَِّتي كانَْت َقْد َوَضَعْتها ُهناَك. 7َفَلِحَق 
. َواُأغِلَقِت  ُأرُدنِّ ِرجاُل الَمِلِك بالرَُّجليِن َحتَّى َمعابِِر نَهِر ال�

الَبّواباُت َفوَر ُخُروِج الَِّذيَن لَِحُقوُهما.
اإلَى  اإلَيِهما  راحاُب  َصِعَدْت  َيناما،  اأْن  8َوَقبَل 

اأعطاكُُم  اهلَل  اأنَّ  »اأعِرُف  لَُهما:  9َوقالَْت  ْطِح،  السَّ
أْرَض. َفَنْحُن ُمْرَتِعُبوَن ِمْنُكْم، وَجِميُع الّساِكِنيَن ِفي  ال�
بَِسَبِبُكْم. 10َفَقْد َسِمْعنا اأنَّ اهلَل  أْرِض َيُذوُبوَن َخوفاً  ال�
َيبََّس ماَء الَبْحِر ال�أحَمِر اأماَمُكْم ِحيَن َخَرْجُتْم ِمْن ِمْصَر. 
َشرِق  ِفي  كانا  اللََّذيِن  لِلَمِلَكيِن  َعِملُتْم  بِما  َوَسِمْعنا 
َعَليِهما.  َقَضيُتْم  اللََّذيِن  َوُعوَج  َسيُحوَن   ، ُأرُدنِّ ال� نَهِر 
ُأُموِر ارَتَعْبنا، َولَْم َتبَق َشجاَعٌة  11َفِحيَن َسِمْعنا بَِهِذِه ال�

ماِء  السَّ اإلَُه  ُهَو  َفإلَُهكُْم  بَِسَبِبُكْم.  ِمنّا  اأَحٍد  َقْلِب  ِفي 
آَن، اأقِسما لِي  أْرِض ِمْن َتحُت. 12َوال� ِمْن َفوُق َواإلَُه ال�
ِّي َعِمْلُت َمْعُكما اإحساناً، بِاأنَُّكما اأنُتما اأيضاً  أن ِباهلِل، لِ�

لِعائَِلِتي. اأكِّدا لِي َتماماً، 13بِاأنَُّكما  َسَتعَملاِن اإْحساناً 
َواأَخواتِي َوكُلَّ ما  َواإخَوتِي  َواُأمِّي  اأبِي  َسَتحَفظاِن َحياَة 

ُهْم. َوبِاأنَُّكما َسُتَخلِّصاِن اأنُفَسنا ِمَن الَموِت.« يخصُّ
لَْم  ْن  َفاإ بَِحياتِنا!  لَها: »نَْفديُكْم  الرَُّجلاِن  14َفقاَل 

أْرَض، َسَنَتعاَمُل  تُخِبِري بِما نَعَملُُه، َفِحيَن ُيْعِطينا اهلُل ال�
َمَعِك بَِوفاِء َواإْحساٍن.«

أنَّ َبيَتها كاَن َمبِنّياً  15َفاأنَزلَْتُهَم بَِحبٍل ِمَن النّاِفَذِة لِ�

وِر.  السُّ ِفي  َتسُكُن  كانَْت  َوَقْد  الَمِديَنِة،  ُسوِر  َعَلى 
َيِجَدكُُم  ل�  َكي  التِّلاِل  اإلَى  »اْذَهبا  لَُهما:  16َوقالَْت 

اأيّاٍم  َثلاَثَة  ُهناَك  اْخَتِبئا  َعْنُكْم.  َيبَحثُوَن  الَِّذيَن  الرِّجاُل 
اإلَى اأْن َيُعوَد الَِّذيَن َيبَحثُوَن َعْنُكْم اإلَى الَمِديَنِة، َوَبْعَد 

هاُب ِفي َطِريِقُكما.« َذلَِك ُيمِكُنُكما الذَّ
17َوقاَل الرَُّجلاِن لَها: »َسَنُكوُن َبِريَئيِن ِمْن َقَسِمنا 

نَاأُخَذ  لَِكي  ِجْئنا  18اإْن  نُقِسُمُه،  َجَعْلِتنا  الَِّذي  لَِك 
أْرَض، َولَْم َتْربِِطي َهذا الَحبَل الِقْرِمِزيَّ الَِّذي اأنَزلِْتنا  ال�
ِك َواُأخَوَتِك َوكُلَّ  بِِه، َولَْم َتجَمِعي ِفي َبيِتِك اأبِيِك َواُأمَّ
عائَِلَتِك. 19َفُكلُّ َمْن َيخُرُج ِمْنُهْم ِمْن باِب َبيِتِك اإلَى 
َسَنُكوُن  َونَحُن  َمْوتِِه.  َعْن  َمسُؤول�ً  َسَيُكوُن  الّشاِرِع 
نَّنا َسَنُكوُن  َبِريَئيِن. لَِكْن اإْن َتاأذَّى اأَحٌد داِخَل َبيِتِك، َفاإ
نَّنا  َفاإ ِخطََّتنا،  َكَشْفِت  20َواإْن  َذلَِك.  َعْن  َمسُؤولِيَن 
لَِك.«  نُقِسُمُه  َجَعْلِتنا  الَِّذي  الَقَسِم  ِمَن  َبِريَئيِن  نَُكوُن 
َرَبَطِت  ثُمَّ  َفَذَهبا،  َواأرَسَلْتُهما  »اتََّفْقنا!«  21َفقالَْت: 

الَحبَل الِقْرِمِزيَّ َبناِفَذتِها.
22َفغاَدرا َوَذَهبا اإلَى التِّلاِل، َوَبِقيا ُهناَك لَِثلاَثِة اأيّاٍم 

اإلَى اأْن َرِجَع الَِّذيَن كانُوا َيبَحثُوَن َعْنُهما اإلَى اأِريحا، َبعَد 
اأْن َبَحثُوا َعْنُهما ِفي كُلِّ الطَِّريِق، َولَْم َيِجُدوُهما. 23ثُمَّ 
اإلَى  َواأَتيا  ُأرُدنِّ  ال� نَْهَر  َوَعَبرا  التِّلاِل  ِمَن  الرَُّجلاِن  نََزَل 
َيُشوَع ْبِن نُوَن َواأخَبراُه َبُكلِّ ما َحَدَث لَُهما. 24َوقال� 
كُلُّ ساِكِني  كُلَّها!  أْرَض  ال� اهلُل  اأعطانا  »َقْد  لَِيُشوَع: 

أْرِض ُمرَتِعُبوَن ِمنّا.« ال�

ُعُبوُر َنْهِر األُرُدّن

َوكُلُّ 3  َيُشوُع  اْسَتيَقَظ  التّالِي،  الَيوِم  َصباِح  َوِفي 
َبِني اإْسرائِيَل باِكراً َوانَطَلُقوا َمْن ِشطِّيَم أ اإلَى نَْهِر 
، َوَخيَُّموا ُهناَك َقبَل ُعُبورِِهِم النَّْهَر. 2َوَبْعَد َثلاَثِة  ُأرُدنِّ ال�
عَب َوقُالُوا  اأيّاٍم، جاَل القاَدُة ِفي الُمَخيَِّم، 3َواأَمُروا الشَّ
ُصْنُدوَق  َيحِملُوَن  الَّلاِويِّيَن  الَكَهَنَة  َتَرْوَن  لَُهْم: »ِحيَن 
َواتَبُعوُه.  ِفيِه  اأنُتْم  الَِّذي  الَمكاَن  اْتُركُوا  إلِهكُْم،  َعهِد 
َتقَتِرُبوا  َوَبيَنُه. ل�  َبيَنُكْم  األَفي ِذراعٍ ب  4َولَْتُكْن َمساَفُة 

أ 1:3 َشِطيم. اأو »اأكاسيا« َوِهَي َبلَدٌة َشرَق نَهِر ال�أردن.

ب 4:3 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  القياَس  اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع القصيرِة. بالذِّ
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يُر ِفيِه.  ِمْنُه، َبِل اتَبُعوُه لَِتْعِرفُوا الطَِّريَق الَِّذي َيْنَبِغي السَّ
لِ�أنُّكْم لَْم َتِسيُروا ِفي َهذا الطَِّريِق ِمْن َقبُل.« 5ثُمَّ قاَل 
َسَيعَمُل  اهلَل  ل�َأنَّ  اأنُفَسُكْم،  ُسوا  »َكرِّ عِب:  لِلشَّ َيُشوُع 
اُأُموراً ُمدِهَشًة َوَعِظيَمًة ِفي الَغِد ِفي َوَسِطُكْم َوَمَعُكْم.«
»اْرَفُعوا  لِلَكَهَنِة:  َيُشوُع  قاَل  التّالِي،  الَيوِم  6َوِفي 

مِة  ُمقدَّ اإلَى  َواجتاُزوا  َس،  الُمَقدَّ الَعْهِد  َصنُدوَق 
َوساُروا  َس  الُمَقدَّ الَعْهِد  ُصْنُدوَق  َفَحَملُوا  عِب.«  الشَّ

عِب. اأماَم الشَّ
ِفي  بَِتعِظيِمَك  الَيوَم  »َساأبَداُأ  لَِيُشوَع:  اهلُل  7َوقاَل 

ُعُيوِن كُلِّ َبِني اإْسرائِيَل لَِيعِرفُوا اأنَِّني َساأكُوُن َمَعَك َكما 
كُْنُت َمَع ُموَسى. 8ُمِر الَكَهَنَة الَِّذيَن َيحِملُوَن ُصْنُدوَق 
الَعْهِد الُمَقدََّس، ِحيَن َيِصلُوَن اإلَى النَّْهِر، بِاأْن َيِقُفوا في 
النَّْهِر.« 9ثُمَّ قاَل َيُشوُع لَِبِني اإْسرائِيَل: »َتعالَْوا اإلَى ُهنا 
َواسَتِمُعوا اإلَى َكلاِم إلَِهكُْم.« 10ِحيَنِئٍذ، قاَل َيُشوُع: 
»بَِهذا َسَتعِرفُوَن اأنَّ اهلَل الَحيَّ ِفي َوَسِطُكْم، َوستعِرفُوَن 
يِّيَن  اأنَُّه َسَيطُرُد ِمْن اأماِمُكُم الَكْنعانِيِّيَن َوالِحثِّيِّيَن َوالِحوِّ
أُموِريِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن. 11ها  يَّيَن َوالِجْرجاِشيِّيَن َوال� َوالِفِرزِّ
ُأرُدنِّ  أْرِض سيعبُر نَْهَر ال� اإنَّ ُصْنُدوَق َعْهِد َسيِِّد كُلِّ ال�
َقبائِِل  ِمْن  َرُجلاً  َعَشَر  اثَني  لَُكُم  12اْختاُروا  اأماَمُكْم. 
اإْسرائِيَل، واِحداً ِمْن كُلِّ َعِشيَرٍة. 13َوِحيَن َيَضُع الَكَهَنُة 
أْرِض اأرُجَلُهْم ِفي  حاِملُو ُصْنُدوِق َعْهِد اهلِل، َربِّ كُلِّ ال�
ِمَن  الُمَتَدفَِّقَة  ُأرُدنِّ  ال� نَْهِر  ِمياَه  َفاإنَّ   ، ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  ِمياِه 

». ال�أعَلى َسَتَتَوقَُّف َكِمياٍه َوراَء َسدٍّ
 ، أرُدنَّ عُب الُمَخيََّم لَِيعُبُروا نَْهَر ال� 14َوِحيَن غاَدَر الشَّ

اأماَم  ِس  الُمَقدَّ الَعْهِد  ُصْنُدوِق  حاِملُو  الَكَهَنُة  كاَن 
ْنُدوِق اإلَى نَْهِر  عِب. 15َوِحيَن اأَتى الَكَهَنُة حاِملُو الصُّ الشَّ
ِة النَّْهِر، َوكاَن النَّْهُر  ، َوَوَضُعوا اأقداَمُهْم َعَلى ِضفَّ ُأرُدنِّ ال�
َتَوقََّف  الَحصاِد،  َفتَرِة  كُلَّ  ِضفاِفِه  َفْوَق  بِالِمياِه  ُممَتِلِئاً 
َعِت  16َفَتَجمَّ الَفْوِر.  َعَلى  ال�أعَلى  ِمَن  الُمَتَدفُِّق  الماُء 
الِمياُه َكاأنَّها َوراَء َسدٍّ ِفي اأعَلى َمْجَرى النَّْهِر ِفي اأداَم 
الَمِديَنِة الَقِريَبِة ِمْن َصْرتاَن. َوانَقَطَعِت الِمياُه الُمَتَدفَِّقُة 
ُأرُدنِّ  عُب نَْهَر ال� اإلَى َبْحِر الَعَرَبةِ أ َتماماً. ِحيَنِئٍذ، َعَبَر الشَّ

أ 16:3 َبحُر العربة. البحُر المّيت.

اهلِل  َعْهِد  ُصْنُدوِق  حاِملُو  17َوالَكَهَنُة  اأِريحا.  ُمقابَِل 
ِس َوَقُفوا ثابِِتيَن َعَلى اأْرٍض جافٍَّة ِفي َوَسِط نَْهِر  الُمَقدَّ
، َبيَنما كاَن كُلُّ َبِني اإْسرائِيَل َيعُبُروَن َعَلى اأْرٍض  ُأرُدنِّ ال�

. ُأْرُدنِّ عِب نَْهَر ال� جافٍَّة َويابَِسٍة، اإلَى اأْن َعَبَر كُلُّ الشَّ

هر ِحجاَرٌة ِمْن َمْجَرى النَّ

 4 ، ُأرُدنِّ عِب ِمْن ُعُبورِ نَْهِر ال� َوِحيَن انَتَهى َجميُع الشَّ
ِمَن  قاَل اهلُل لَِيُشوَع: 2»اْخَتِر اثَني َعَشَر َرُجلاً 
عِب، واِحداً ِمْن كُلِّ َقبيَلٍة، 3َوُمْرُهْم َوقُْل: ›احِملُوا  الشَّ
اثَني َعَشَر َحَجراً ِمْن َهذا الَمكاِن، ِمْن َوَسِط َمْجَرى 
ُأرُدنِّ َحْيُث َوَقَف الَكَهَنُة. ُخُذوها َوَضُعوها ِفي  نَْهِر ال�

الَمكاِن الَِّذي َتِبيُتوَن ِفيِه الََّليَلَة.‹«
4َفَدعا َيُشوُع ال�ثَني َعَشَر َرُجلاً الَِّذيَن َتمَّ اْخِتياُرُهْم 

واِحداً ِمْن كُلِّ َقبيَلٍة. 5َوقاَل  اإْسرائِيَل، َرُجلاً  ِمَن َبِني 
َحْيُث  ال�ُأردنِّ  نَْهِر  َوْسط  اإلَى  »ُعوُدوا  لَُهْم:  َيُشوُع 
واِحٍد  كُلُّ  َولَْيْحِمْل  ُس.  الُمقدَّ إلَِهكُُم  َعْهِد  ُصْنُدوُق 
َقبائِِل  ِمْن  َقِبيَلٍة  لُِكلِّ  َكِتِفِه، َحَجراً  َعَلى  ِمْنُكْم َحَجراً 
اإْسرائِيَل. 6َفَتُكوُن َهِذِه الِحجاَرُة َعلاَمًة ِفي َوَسِطُكْم. 
َوِحيَن َيساألُُكْم اأول�ُدكُْم ِفي الُمْسَتقَبِل: ›ماذا َتْعِني َهِذِه 
ُأرُدنِّ َتَوقََّفْت اأماَم  الِحجاَرُة؟‹ 7قُولُوا لَُهْم اإنَّ ِمياَه نَْهِر ال�
، َتَوقََّفْت  ُأرُدنِّ ُصْنُدوِق َعْهِد اهلِل. ِحيَن َعَبَر اإلَى نَْهِر ال�
تِذكاراً  الِحجاَرُة  َهِذِه  َفَتُكوُن  التََّدفُِّق.  َعِن  النَّْهِر  ِمياُه 

أَبِد.« لَِبِني اإْسرائِيَل اإلَى ال�
َفاأَخُذوا  ُموَسى.  اأَمَرُهْم  َكما  اإْسرائِيَل  َبُنو  8َوَعِمَل 

لُِكلِّ  ، َحَجراً  ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  َوَسِط  ِمْن  َعَشَر َحَجراً  اثَني 
َقِبيَلٍة ِمْن َقبائِِل اإْسرائِيَل، َكما قاَل اهلُل لَِيُشوَع. َوَحَملُوها 
َمَعُهْم اإلَى الَمكاِن الَِّذي َخيَُّموا ِفيِه، َوَوَضُعوها ُهناَك. 
9َواأيضاً َوَضَع َيُشوُع اثَني َعَشَر َحَجراً ِفي َوَسِط َمجَرى 

الَِّذيَن  الَكَهَنُة  كاَن  الَِّذي  الَمكاِن  ِفي   . ُأرُدنِّ ال� نَهِر 
ِس واِقِفيَن فيه. َوِهَي ُهناَك  َحَملُوا ُصْنُدوَق الَعْهِد الُمَقدَّ

اإلَى َهذا الَيوِم.
ْنُدوِق الُمَقدَِّس، واِقِفيَن  10َوَبِقَي الَكَهَنُة، حاِملُو الصُّ

، اإلَى اأِن انَتَهى كُلُّ َشيٍء  ُأرُدنِّ ِفي َوَسِط َمْجَرى نَْهِر ال�
عَب بِِه. َكما اأَمَر ُموَسى  اأَمَر اهلُل َيُشوَع بِاأْن ُيخِبَر الشَّ
انَتَهى  11َوِحيَن  بُِسرَعٍة.  النَّْهَر  عُب  الشَّ َوَعَبَر  َيُشوَع. 
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ُس  الُمَقدَّ اهلِل  ُصْنُدوُق  َعَبَر  النَّْهِر،  ُعُبوِر  ِمْن  عُب  الشَّ
عِب. َوالَكَهَنُة اأماَم الشَّ

ى  12َوَعَبَر الَراُأوَبْيِنيُّوَن َوالجاِديُّوَن َونِْصُف َقِبيَلِة َمَنسَّ

َكما  آَخِريَن  ال� اإْسرائِيَل  َبِني  اأماَم  لِلَمعَرَكِة  ِزيَن  ُمَتَجهِّ
اأَمَرُهْم ُموَسى. 13نَْحَو اأرَبِعيَن األَف َرُجٍل ُمَسلٍَّح، َعَبُروا 

بِِقياَدِة اهلِل لُِيحاِرُبوا ِفي ُسُهوِل اأِريحا.
ُعُيوِن  ِفي  َيُشوَع  اهلُل  َعظََّم  الَيوِم،  َذلَِك  14َوِفي 

كُلِّ اإْسرائِيَل، َوهاُبوُه كُلَّ اأيّاِم َحياتِِه َكما كانُوا َيهاُبوَن 
ُموَسى.

15َوقاَل اهلُل لَِيُشوَع: 16»ُمِر الَكَهَنَة الَِّذيَن َيحِملُوَن 

نَْهِر  َمجَرى  َوَسِط  ِمْن  َيخُرُجوا  اأْن  هاَدِة  الشَّ ُصْنُدوَق 
». ُأرُدنِّ ال�

ِمْن  »اصَعُدوا  لَُهُم:  َوقاَل  الَكَهَنَة  َيُشوُع  17َفاأَمَر 

َمجَرى النَّْهِر.«
18َوِحيَن َخَرَج الَكَهَنُة الَِّذيَن َيحِملُوَن ُصْنُدوَق َعهِد 

اأقداِمِهِم  ُبُطوُن  َولََمَسْت   ، ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  اهلِل ِمْن َمجَرى 

اليابَِسَة، عاَدْت ِمياُه النَّْهِر اإلَى َمكانِها، َوَتَدفََّقْت َعَلى 
ِضفاِفِه َكما كانَْت.

ُأرُدنِّ ِفي الَيوِم  عُب ِمْن َوَسِط نَْهِر ال� 19َفَخَرَج الشَّ

َعَلى  الِجْلجاِل  ِفي  َوَخيَُّموا  ِل  أوَّ ال� ْهِر  الشَّ ِمَن  العاِشِر 
نََصَب  الِجْلجاِل،  20َوِفي  َأِريحا.  ل� رِقيَِّة  الشَّ الُحُدوِد 
َيُشوُع ال�ْثَني َعَشَر َحَجراً الَِّتي اأَخُذوها ِمْن َمجَرى نَْهِر 
. 21َوقاَل َيُشوُع لَِبِني اإْسرائِيَل: »ِفي الُمسَتْقَبِل،  ُأرُدنِّ ال�
ِحيَن َيساأُل اأول�ُدكُْم اآباَءُهْم: ›ما َمْعَنى َهِذِه الِحجاَرِة؟‹ 
ُأرُدنِّ  َأول�ِدكُْم: ›َعَبَر اإْسرائِيُل نَْهَر ال� 22َفِحيَنِئٍذ َتُقولُوَن ل�

ُأرُدنِّ  َف ِمياَه نَْهِر ال� أنَّ إلََهكُْم َجفَّ َعَلى اليابَِسِة.‹ 23لِ�
اأماَمُكْم اإلَى اأْن َعَبْرتُْم، َكما َعِمَل إلَُهكُْم لِلَبحِر ال�أحَمِر 
الَِّذي َيبََّسُه اأماَمنا اإلَى اأْن َعَبْرنا. 24لَِتعَلَم َجميُع ُشُعوِب 
ُة اهلِل، لَِيخَشْوا إلََهكُْم اإلَى  أْرِض َكْم ِهَي َعِظيَمٌة قُوَّ ال�

أَبِد.« ال�

نَْهِر 5  َغْرَب  أُموِريُّوَن،  ال� الُملُوُك  َسِمَع  َوِحيَن 
الّساِكُنوَن  الَكْنعانِيِّيَن،  الُملُوِك  َوكُلُّ   ، ُأرُدنِّ ال�
ُأرُدنِّ  ال� نَْهِر  ِمياَه  َف  َجفَّ اهلَل  اأنَّ  الَبْحِر، أ  َعَلى شاِطِئ 

أبيض المتوسط. أ 1:5 البحر. البحر ال�

اأماَم َبِني اإْسرائِيَل اإلَى اأْن َعَبُروا النَّْهَر، َجُبَنْت قُلُوُبُهْم، 
َولَْم َتْبَق ِفيِهْم َشجاَعٌة لُِمحاَرَبِة َبِني اإْسرائِيَل.

ِختاُن َبِني إْسراِئيل
2ِفي َذلَِك الَيوِم، قاَل اهلُل لَِيُشوَع: »اْصَنْع لَِنفِسَك 

اإْسرائِيَل  َبِني  َواخِتنْ ب  ّواِن،  الصُّ َحَجِر  ِمْن  َسكاِكيَن 
ِة الثّانَِيِة.« لِلَمرَّ

َبِني  َوَخَتَن  ُصّواٍن،  ِمْن  َسكاِكيَن  َيُشوُع  3َفَصَنَع 
اإْسرائِيَل ِفي َجْبَعَة هاَعَرلُوَث. ج

كُوِر  الذُّ كُلُّ  لَُهْم:  َيُشوَع  َخْتِن  َسَبُب  هَو  4َوَهذا 

ماتُوا  الُمحاِربِيَن،  كُلُّ  اأي  ِمْصَر،  ِمْن  َخَرُجوا  الَِّذيَن 
ِمْصَر. 5َوَمْع  ِمْن  ُخُروَجَهْم  َبْعَد  الرِّحَلِة  ِفي  يَِّة  الَبرِّ ِفي 
اأنَّ كُلَّ الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِمْصَر كانُوا َمخُتونِيَن، اإلّ� اأنَّ 
حراِء ِفي الرِّحَلِة َبْعَد ُخُروِجِهْم ِمْن  الَِّذيَن ُولُِدوا ِفي الصَّ
يَِّة  أنَّ َبِني اإْسرائِيَل ارَتَحلُوا ِفي الَبرِّ ِمْصَر لَْم ُيخَتُنوا. 6لِ�
اأرَبِعيَن َسَنًة اإلَى اأْن ماَت كُلُّ الُمحاِربِيَن الَِّذيَن َخَرُجوا 
ِمْن ِمْصَر، الَِّذيَن َعَصْوا اهلَل. َوَقْد اأْقَسَم اهلُل لَُهْم بِاأنَُّهْم 
أْرَض الَِّتي َتفيُض لََبناً َوَعَسلاً الَِّتي َوَعَد اهلُل  لَْن َيَرْوا ال�
أْبناَء  اآباَءُهْم بِاأْن ُيعِطَيها لَُهْم. 7َفاأقاَم اأبناَءُهْم َمكانَُهْم، ال�
اأْثناِء  ِفي  ُخِتُنوا  َقْد  َيُكونُوا  َفَلْم  َيُشوُع.  َخَتَنُهْم  الَِّذيَن 

حراِء. التَّْرحاِل ِفي الصَّ
َمَكثُوا  الرِّجاِل،  َجِميِع  َخْتَن  َيُشوُع  اأنَهى  8َوِحيَن 

ِفي اأماِكِنِهْم ِفي الُمَخيَِّم اإلَى اأْن َتعاَفوا ِمْن ِجراِحِهْم.

ُل ِفْصٍح ِفي أْرِض الَموِعد أوَّ
9ثُمَّ قاَل اهلُل لَِيُشوَع: »َقْد َدْحَرْجُت الَيوَم َعْنُكُم 

َذلَِك  ُدِعَي  َولِذا  َعَليُكْم ِفي ِمْصَر.«  الَِّذي كاَن  العاَر 
الَمكاُن بِالِجْلجاِل. د َوَهذا هَو اْسُمُه اإلَى َهذا الَيوِم.

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد العاّمِة  ب 2:5 اختن. ِختاُن ال�

باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي 
. َوِفي  اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ َقَطَعُه اهلُل َمَع 
العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 

28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
ج 3:5 َجْبَعة هاَعَرُلوث. ومعناه »تلّة الِختان.«

د 9:5 الجْلجال. تشبه الكلمة العبرية الّتي تعني »يدحرج.«
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10َوِحيَن كاَن َبُنو اإْسرائِيَل ُمَخيِِّميَن ِفي الِجْلجاِل، 

ْهِر  احَتَفلُوا بِِعيِد الِفْصِح أ ِفي الَيوِم الّرابَِع َعَشَر ِمَن الشَّ
التّالِي  الَيوِم  11َوِفي  اأِريحا.  ُسُهوِل  ِفي  الَمساِء  ِعْنَد 
أْرِض ُخبزاً بِلا َخِميٍر َوَفريكاً َمْشِويّاً.  اأَكلُوا ِمْن اإنتاِج ال�
12َوانَْقَطَع الَمنُّ ب ِفي َذلَِك الَيوِم ِحيَن اأَكلُوا ِمْن اإنتاِج 

أْرِض، َولَْم َيُعِد الَمنُّ ُيْعَطى لَِبِني اإْسرائِيَل. َواأَكلُوا ِمْن  ال�
َنِة. َمحاِصيِل اأْرِض َكْنعاَن ِفي تِْلَك السَّ

قاِئُد َجيِش اهلل
اإلَى  نََظَر  اأِريحا،  ِمْنَطَقِة  َيُشوُع ِفي  13َوِحيَن كاَن 

ِفي  َمسلُوٌل  َوَسيُفُه  اأماَمُه  واِقفاً  َرُجلاً  َفَراأى  ال�أعَلى 
ِمْن  اأْم  ِمنّا  »اأاأنَت  لَُه:  َوقاَل  اإلَيِه  َيُشوُع  َم  َفَتّقدَّ َيِدِه. 

اأعدائِنا؟«
14َفقاَل الرَُّجُل: »لَْسُت ِمْنُكْم َول� ِمْن اأعدائُِكْم، 

آَن َكقائِِد َجيِش اهلِل.« لَِكنَِّني اأَتيُت ال�
لَُه،  َوَسَجَد  أْرِض  ال� اإلَى  َوجِهِه  َعَلى  َيُشوُع  َفَوَقَع 

َوقاَل: »ماذا َيُقوُل َسيِِّدي لِي؟«
ِحذاَءَك  لَِيُشوَع: »اخَلْع  اهلِل  َجيِش  قائُِد  15َفقاَل 

ُمَقدٌَّس.«  َعَليِه  َتِقُف  الَِّذي  الَمكاَن  أنَّ  ل� َقَدَميَك  ِمْن 
َفَفَعَل َيُشوُع َذلَِك.

َوصّيُة اهلِل ِبُخُصوِص أِريحا

بَِشكٍل 6  َوَمحُروَسًة  ُمغَلَقًة  اأِريحا  َبّواباُت  َوكانَْت 
َشِديٍد بَِسَبِب َبِني اإْسرائِيَل، َولَْم َيُكْن اأَحٌد َيْدُخُل 

اإلَيها اأْو َيخُرُج ِمْنها.
2َوقاَل اهلُل لَِيُشوَع: »ها اإنِّي َساأنُْصُرَك َعَلى اأِريحا 

َوَمِلِكها َوُمحارِبِيها َواأْبطالِها. 3َفْلَيُطْف َجِميُع الُمحارِبِيَن 
اأيّاٍم.  ِستَِّة  ِة  َولُِمدَّ َيوٍم،  ًة واِحَدًة كُلَّ  َمرَّ الَمِديَنِة  َحوَل 
اأبواٍق َمصُنوَعًة ِمْن  َسْبَعَة  الَكَهَنِة  ِمَن  َسْبَعٌة  4َولَيْحِمْل 

اإسرائيل من  أ 10:5 فصح. اأي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني 

ذبيحًة  ويتناولون  الربيع  في  اليهوُد  به  يحتفل  في مصر.  العبوديَِّة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خاصَّ

المسيح وقيامته. انظر 1 كورنثوس 7:5.
ب 12:5 المن. الطّعام الّذي وفّره اهلل لبني اإسرائيل خلال سنوات 

تجوالهم في الّصحراء. راجع كتاب الخروج 16:4–36.

َوِفي  ِس.  الُمَقدَّ ْنُدوِق  اأماَم الصُّ َوَيِسيُروا  الِكباِش  قُُروِن 
الَيْوِم الّسابِِع َتُطوفُوَن َحوَل الَمِديَنِة َسْبَع َمّراٍت، َبيَنما 
َطِويَلًة  نَفَخًة  َينُفُخوَن  5َوِحيَن  أبواِق.  بِال� الَكَهَنُة  َيْنُفُخ 
َفلَيْهِتْف كُلِّ  الُبوِق،  َوَتْسَمُعوَن َصوَت  الَكْبِش،  بَِقْرِن 
الَجيِش بَِصوٍت ُمرَتِفٍع، َفَيسُقَط ُسوُر الَمِديَنِة ِفي َمكانِِه. 

أماِم.« ِحيَنِئٍذ، َيْنَدِفُع كُلُّ الَجيِش اإلَى ال�

ُسُقوُط أسواِر أريحا
لَُهُم:  َوقاَل  َجِميعاً  الَكَهَنَة  نُوَن  ْبُن  َيُشوُع  6َوَدعا 

»اْحِملُوا ُصْنُدوَق الَعْهِد الُمَقدََّس، َولَْيحِمْل َسبَعُة َكَهَنٍة 
اأماَم ُصْنُدوِق  اأبواٍق َمصُنوَعًة ِمْن قُُروِن الِكباِش  َسْبَعَة 
اهلِل الُمَقدَِّس.« 7َوقاَل َيُشوُع لِلَجيِش: »ُطوفُوا َحوَل 

اأماَم ُصْنُدوِق اهلِل  الُمَسلَُّحوَن  الرِّجاُل  َولَْيِسِر  الَمِديَنِة، 
الُمَقدَِّس.«

ْبَعُة  عَب، ساَر الَكَهَنُة السَّ 8َوَبعَد اأْن َكلََّم َيُشوُع الشَّ

َوُهْم َيْحِملُوَن َسْبَعَة اأبواٍق َمصُنوَعًة ِمْن قُُروِن الِكباِش 
أبواِق،  اأماَم ُصْنُدوِق اهلِل الُمَقدَِّس. َوكانُوا َينُفُخوَن بِال�
الرِّجاُل  َيتَبُعُهْم. 9َوكاَن  ُس  الُمَقدَّ َعْهِد اهلِل  َوُصْنُدوُق 
أبواِق.  الُمَسلَُّحوَن َيِسيُروَن اأماَم الَكَهَنِة الَِّذيَن َينُفُخوَن بِال�
ِس، َبيَنما  ْنُدوِق الُمَقدَّ َرُة الَجيِش َتِسيُر َخْلَف الصُّ َوُمَؤخَّ

. أبواِق بَِشكٍل ُمسَتِمرٍّ ُيْنَفُخ ِفي ال�
10َواأَمَر َيُشوُع الَجيَش َفقاَل: »ل� َتهِتُفوا َول� َتَدُعوا 

اإلَى  اأفواِهُكْم  ِمْن  َكِلَمٌة  َتخُرْج  َول�  تُْسَمُع،  اأصواَتُكْم 
الَيوِم الَِّذي اأقُوُل لَُكْم ِفيِه اهِتُفوا. َفِحيَنِئٍذ َتهِتُفوَن.«

لَِيُطوَف  َس  الُمَقدَّ اهلِل  ُصْنُدوَق  َيُشوُع  11َواأرَسَل 

الُمَخيَِّم،  اإلَى  ثُمَّ عاُدوا  ًة  َمرَّ بِِه  الَمِديَنِة. َفطافُوا  َحوَل 
باِكراً  َيُشوُع  12َواْسَتيَقَظ  الُمَخيَِّم.  ِفي  الََّليَلَة  َوَقَضْوا 
َس.  الُمَقدَّ اهلِل  ُصْنُدوَق  الَكَهَنُة  َوَحَمَل  باِح،  الصَّ ِفي 
اأبواٍق  َسْبَعَة  َيْحِملُوَن  َوُهْم  ْبَعُة  السَّ الَكَهَنُة  13َوساَر 

َمصُنوَعًة ِمْن قُُروِن الِكباِش اأماَم ُصْنُدوِق اهلِل الُمَقدَِّس. 
َوكاَن   . ُمسَتِمرٍّ بَِشكٍل  أبواِق  ال� ِفي  َينُفُخوَن  َوكانُوا 
الَجيِش  َرُة  َوُمَؤخَّ اأماَمُهْم،  َيِسيُروَن  الُمَسلَُّحوَن  الرِّجاُل 
ِفي  ُيْنَفُخ  َبْيَنما  ِس،  الُمَقدَّ اهلِل  ُصْنُدوِق  َخْلَف  َتِسيُر 

. أبواِق بَِشكٍل ُمسَتِمرٍّ ال�
ًة واِحَدًة ِفي الَيوِم الثّانِي  14َوطافُوا َحوَل الَمِديَنِة َمرَّ
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ثُمَّ عاُدوا اإلَى الُمَخيَِّم. َوَعِملُوا َهذا لِِستَِّة اأيّاٍم. 15َوِفي 
َوطافُوا  الَفْجِر،  ِعنَد  باِكراً  اسَتيَقُظوا  الّسابِِع،  الَيوِم 
َحوَل الَمِديَنِة بِالطَِّريَقِة نَفِسها، لَِكنَُّهْم ساُروا ِفي َذلَِك 
ِة الّسابَِعِة، نََفَخ الَكَهَنُة  الَيوِم َسبَع َمّراٍت. 16َوِفي الَمرَّ
أنَّ اهلَل َقْد  أبواِق، َوقاَل َيُشوُع لَلَجيِش: »اهِتُفوا! لِ� بِال�
ُروا الَمِديَنَة َوكُلِّ ما ِفيها َتقِدَمًة  اأعطاكُُم الَمِديَنَة. 17َدمِّ
هلِل. َول� َتْتُركُوا ِسَوى راحاَب العاِهَرِة َوكُلِّ َمْن َمَعها ِفي 

َّها َخبَّاأِت الرَُّسولَيِن اللَِّذيِن اأرَسْلناُهما. أن َبيِتها. لِ�
ِة لِلَتْدميِر.  أْشياِء الُمَعدَّ 18»اأّما اأنُْتْم َفلا َتْقَتِرُبوا ِمَن ال�

ُمَخيََّم  ُضوا  َفُتَعرِّ ِمْنها،  َشيئاً  تاأُخُذوا  اأْو  َتْشَتُهوا  َفلا 
َهِب  ِة َوالذَّ ماِر َوالَمشاِكَل. 19َواأّما كُلُّ الِفضَّ اإْسرائِيَل لِلدَّ
َسٌة هلِل، َوَيْنَبِغي  أَدواِت الُبرونِْزيَِّة َوالَحِديِد َفِهَي ُمَقدَّ َوال�

اأْن تُوَضَع ِفي َخزنَِة اهلِل.«
أبواِق. َوِحيَن  20َفَهَتَف الَجيُش، َونََفَخ الَكَهَنُة بِال�

َسِمَع الَجيُش َصوَت الُبوِق، َهَتَف الَجيُش ُهتافاً ُمرَتِفعاً، 
الَجيِش  انَدَفَع كُلُّ  ِحيَنِئٍذ،  َمكانِِه.  ِفي  وُر  السُّ َوَسَقَط 
يِف كُلَّ  نَْحَو الَمِديَنِة، َواسَتولُوا َعَليها. 21َواأهَلُكوا بِالسَّ
َوَغَنٍم  َوَبَقٍر  َوِكباٍر  َوَصغاٍر  َونِساٍء  ِرجاٍل  ِمْن  ِفيها  َمْن 

َوَحِميٍر.
أْرَض:  ُجَليِن اللََّذيِن اسَتكَشفا ال� 22َوقاَل َيُشوُع لِلرَّ

»ادُخلا اإلَى َبيِت الَمراأِة العاِهَرِة َواأخِرجاها َوكُلَّ َمْن لها 
َكما اأقَسْمُتما لَها.«

أْرَض،  ال� اسَتكَشفا  الَّلذاِن  ُجلاِن  الرَّ 23َفَدَخَل 

لَها.  َمْن  َوكُلَّ  َواُأخَوَتها  ها  َواُأمَّ َواأباها  َواأخَرجا راحاَب 
َفاأخَرجا كُلَّ عائَِلِتها، َوَوَضعاُهْم خاِرَج ُمَخيَِّم اإْسرائِيَل 
ِفي َمكاٍن اآِمٍن. 24َواأحَرقُوا الَمِديَنَة َوكُلَّ ما ِفيها بِالنّاِر، 
أَدواِت الُبرونِْزيََّة َوَضُعوها ِفي  َهَب َوال� َة َوالذَّ لَِكنَّ الِفضَّ
َخزنَِة َبيِت اهلِل. 25َواأبَقى َيُشوُع َعَلى راحاَب العاِهَرِة 
َوعائَِلِتها َوكُلِّ َمْن لَها. َوِهَي ما َتزاُل ساِكَنًة ِفي َوَسِط 
اللََّذيِن  الرَُّسولَيِن  َخبَّاأِت  َّها  أن لِ� َهذا  َيوِمنا  اإلَى  اإْسرائِيَل 

اأرَسَلُهما َيُشوُع لَِيسَتكِشفا اأِريحا.
26ِفي َذلَِك الَيوِم، اأقَسَم َيُشوُع َوقاَل:

  » لَِيُكْن كُلُّ َمْن ُيِعيُد بِناَء اأِريحا
   َملُعوناً اأماَم اهلِل.

   َسُتَكلُِّفُه اأساساتُها َحياَة اْبِنِه الِبْكِر،
أْصَغِر.« أ    َوَبّواباتِها َحياَة اْبِنِه ال�

كُلِّ  ِفي  ِصيُتُه  َوذاَع  َيُشوَع،  َمَع  اهلُل  27َفكاَن 

أْرِض. ال�

ُة َعخان َخِطيَّ

الُمَتَعلَِّقَة 7  الَوِصيََّة  ُيِطيُعوا  لَْم  اإْسرائِيَل  َبِني  َولَِكنَّ 
بِما َيْنَبِغي اإتلافُُه. َفَقْد اأَخَذ َعخاُن ْبُن َكْرِمي ْبِن 
أْشياِء ِمّما  َقِبيَلِة َيُهوذا، َبعَض ال� َزَبِدي ْبِن زاَرَح، ِمْن 

كاَن َيْنَبِغي اإتلافُها. َفَغِضَب اهلُل َعَلى َبِني اإْسرائِيَل.
اإلَى َمِديَنِة عاَي  اأِِريحا  ِمْن  2َواأرَسَل َيُشوُع ِرجال�ً 

لَُهُم:  َوقاَل  اإيَل.  َبيِت  َشرَق  اآِوَن  َبيِت  ِمْن  الَقِريَبِة 
جاُل  الرِّ َفَصِعَد  أْرَض.«  ال� َواسَتكِشفوا  »اْصَعُدوا 

َواسَتكَشفوا َمِديَنَة عاَي.
كُلَّ  تُرِسْل  »ل�  لَُه:  َوقالُوا  َيُشوَع  اإلَى  عاُدوا  3ثُمَّ 

الَجيِش اإلَى عاَي. َفْلَيذَهْب األفاِن اأْو َثلاَثُة اآل�ِف َرُجٍل 
هاِب  َفَقْط َوُيهاِجُموا عاَي. ل� تُْجِهِد الَجْيَش كُلَُّه بِالذَّ

اإلَى ُهناَك، َفَشعُب عاَي َقِليُل الَعَدِد.«
4َفَصِعَد نَْحَو َثلاَثِة اآل�ِف َرُجٍل اإلَى ُهناَك، َولَِكنَُّهْم 

5َوَقَتَل  عاَي.  ِرجاِل  اأماِم  ِمْن  التَّراُجِع  َعَلى  اُأجِبُروا 
َولَِحُقوا  ِمْنُهْم،  َرُجلاً  َوَثلاثِيَن  ِستٍَّة  نَْحَو  عاَي  ِرجاُل 
َوَقَتلُوُهْم  الِحجاَرِة،  َمكاِسِر  اإلَى  الَبّواَبِة  اأماِم  ِمْن  بِِهْم 
َعَلى الُمنَحَدِر. َفَجُبَنْت قُلُوُب الرِّجاِل ِجّداً. 6ِحيَنِئٍذ، 
أْرِض اأماَم  َق َيُشوُع ثِياَبُه، َوَوَقَع َعَلى َوجِهِه َعَلى ال� َمزَّ
ُصْنُدوِق َعْهِد اهلِل الُمَقدَِّس، َوَبِقَي ُهناَك اإلَى الَمساِء َمَع 

كُلِّ َشُيوِخ اإْسرائِيَل. َواألَقوا التُّراَب َعَلى ُرُؤوِسِهْم.
َهذا  عبَّْرَت  لِماذا  اهلُل!  يا  »اآٍه  َيُشوُع:  7َوقاَل 

أُموِريُّوَن؟ لَْيَتنا َبِقينا َشْرَق  ُأرُدنِّ لُِيهِلَكنا ال� عَب نَْهَر ال� الشَّ
آَن َوَقْد ُهِزَم َبُنو اإْسرائِيَل  ! ماذا اأقُوُل ال� النَّْهِر! 8يا َربُّ
اأماَم اأعدائِِه؟ 9َسَيسَمُع َجِميُع الَكنعانِيِّيَن الّساِكِنيَن ِفي 
أْرِض بِما َحَدَث، َفُيحاِصُرونَنا َوَيقُتلُونَنا. ماذا َسَتفَعُل  ال�

ِحيَنَئٍذ ل�ْسِمَك الَعظيِم؟«

أ 26:6 ستكّلفه . . . األصغر. انظر كتاب الملوك ال�أول 34:16.
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10َفقاَل اهلُل لَِيُشوَع: »انَهْض! لِماذا اأنَت ُمنَبِطٌح 

َعَلى َوجِهَك؟ 11َقْد اأخَطاأ اإْسرائِيُل، َوَقْد نََقُضوا َعهِدي 
الَِّذي اأَمرتُُهْم بِِحفِظِه، َفاأَخُذوا ِمَن ال�أشياِء الَِّتي اأَمْرتُُهْم 
أْشياَء  بَِتْدميِرها َتْقِدَمًة لِي. َسَرقُوا َوَكَذُبوا، َوَوَضُعوا تِْلَك ال�
َبيَن حاِجياتِِهْم. 12َولَِهذا َفَبُنو اإْسرائِيَل َغيُر قاِدرِيَن َعَلى 
ُمقاَوَمِة اأعدائِِهْم. َوُهْم ُيهَزُموَن َوَيَتراَجُعوَن اأماَم اأعدائِِهْم، 
اإْذ ُحِكَم َعَلْيِهْم بالَهلاِك. لَْن اأكُوَن َمَعُكْم ِفيما َبْعُد َحتَّى 

ُروا ال�أشياَء الَِّتي َطَلْبُت ِمْنُكْم اإتلاَفها. تَُدمِّ
ُسوا  ›َتَقدَّ لَُهْم:  َوقُْل  عَب،  الشَّ ِر  َوَطهِّ 13»َفاْذَهْب 

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل اإنَّ  أجِل الَغِد، لِ� لِ�
َتْهِزُموا  َفَلْن  ُروها.  تَُدمِّ اأْن  اأَمْرتُُكْم  اأْشياُء  اأمِتَعِتُكْم  َبْيَن 
اأَمْرتُُكْم  الَِّتي  ال�أشياَء  َبيِنُكُم  ِمْن  تُِزيلُوا  َحتَّى  اأْعداَءكُْم 

تلاَفها. بِاإ
باِح، َتِقُفوَن َجِميعاً ِفي َحْضَرِة اهلِل  14»›َوِفي الصَّ

ُم  َتَتَقدَّ اهلُل  َيختاُرها  الَِّتي  َوالَقِبيَلُة  َقبائِِلُكْم.  بَِحَسِب 
اهلُل  َيْختاُرها  الَِّتي  َوالَعِشيَرُة  َعشائِِرها.  بَِحَسِب 
اهلُل  َيختاُرها  الَِّتي  َوالعائَِلُة  عائِلاتِها.  بَِحَسِب  ُم  َتَتَقدَّ
ُم بِِرجالِها واِحداً واِحداً. 15َوالَِّذي ُيْمَسُك َوَمْعُه  َتَتَقدَّ
أْشياُء الواِجُب َتْدميُرها، ُيْحَرُق بِالنّاِر َمَع كُلِّ ما لَُه،  ال�
ِفي  َوَقِبيحاً  َكِريهاً  اأْمراً  َوَصَنَع  اهلِل،  َعْهَد  نََقَض  َُّه  أن لِ�

اإْسرائِيَل.‹«
َبُنو  َم  َوَتَقدَّ باِكراً،  باِح  الصَّ ِفي  َيُشوُع  16َفَنَهَض 

اإْسرائِيَل بَِحَسِب َقبائِِلِهْم، َفاْختيَرْت َقِبيَلُة َيُهوذا. 17ثُمَّ 
َمْت َعشائُِر َقِبيَلِة َيُهوذا، َفاْختيَرْت َعشيَرُة الّزاَرِحيِّيَن.  َتَقدَّ
َمْت عائِلاُت َعَشيَرِة الّزاَرِحيِّيَن، َفاْختيَرْت عائَِلُة  ثُمَّ تَقدَّ
َم ِرجاُل عائَِلِة َزْبِدي، َفاْختيَر َعخاُن  َزْبِدي. 18ثُمَّ َتَقدَّ

ْبُن َكْرِمي ْبِن َزْبِدي ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذا.
، اأعِط َمجداً  19ِحيَنِئٍذ، قاَل َيُشوُع لَِعخاَن: »يا ُبَنيَّ

هلِل اإلَِه اإْسرائِيَل َواعَتِرْف لَُه. َواأخِبْر بِما َعِملَتُه َول� تُخِف 
أمَر.« َعنِّي ال�

20َفاأجاَب َعخاُن َيُشوَع: »نََعْم، َفاأنا َمْن اأخَطاأ اإلَى 

اهلِل، اإلَِه اإْسرائِيَل. َوَهذا ما َفَعْلُتُه: 21َراأيُت َوَسَط الَغنائِِم 

َوَسبيَكَة  ِة،  الِفضَّ ِمَن  ِمْثقاٍل أ  َوِمَئَتي  فاِخراً  بابِِلّياً  َثوباً 

أ 21:7 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.

َذَهٍب َتِزُن َخْمِسيَن ِمْثقال�ً، َفاْشَتَهيُتها، َفاأَخْذتُها. َوها 
داِء.« ُة َتْحَت الرِّ ِهَي َمْدفُونٌَة داِخَل َخيَمِتي، َوالِفضَّ

الَخيَمِة،  اإلَى  ِفَرَكُضوا  ُرُسلاً  َيُشوُع  22َفاأرَسَل 

َتحَتها.  ُة  َوالِفضَّ الَخيَمِة  ِفي  ُمَخبَّاأًة  ُهناَك  َفكانَْت 
23َفاأَخُذوا تِْلَك ال�أشياَء ِمَن الَخيَمِة َواأحَضُروها لَِيُشوَع 

َولُِكلِّ َبِني اإْسرائِيَل، َوَوَضُعوها ِفي َحضَرِة اهلِل. 24َفاأَخَذ 
َمَع كُلِّ  زاَرَح  ْبَن  اإْسرائِيَل َعخاَن  َبِني  َوَجِميُع  َيُشوُع 
َوَبَقِرِه  َوَبناتِِه  َواأول�ِدِه  َهِب  الذَّ َوَسِبيَكِة  َوالثَّوِب  ِة  الِفضَّ
َواأصَعُدوها  لَُه،  َوَغَنِمِه َوَخيَمِتِه َوكُلِّ ما كاَن  َوِحماِرِه 

اإلَى واِدي َعُخوَر.
يَق َعَلينا؟  25َوقاَل َيُشوُع: »لِماذا َجَلْبَت َهذا الضِّ

يَق َعَليَك َهذا الَيوَم.« َفَرَجَمُهْم َجِميُع  َسَيجِلُب اهلُل الضِّ
َبِني اإْسرائِيَل، َواأْحَرقُوُهْم بِالنّاِر، َوَطَمُروُهْم بِالِحجاَرِة. 
َتزاُل  ما  َفوَقُهْم،  ِحجاَرٍة  َكوَمَة  اإْسرائِيَل  َبُنو  26َوَوَضَع 

اإلَى َهذا الَيوِم. َفَهَداأ َغَضُب اهلِل. َوُدِعَي َذلَِك الَمكاُن 
واِدَي َعُخوَر. ب

َتْدِميُر عاي

ثُمَّ قاَل اهلُل لَِيُشوَع: »ل� َتَخْف َول� َتُخْر َعِزيَمُتَك. 8 
آَن اإلَى عاَي.  ُخْذ َمَعَك كُلَّ الَجيِش َواصَعِد ال�
َساُأعِطيَك َمِلَك عاَي َوَشعَبُه َوَمِديَنَتُه َواأْرَضُه. 2َوَسَتعَمُل 
بِعاَي َوبَِمِلِكها َكما َعِمْلَت بِاأِريحا َوبَِمِلِكها. لَِكْن ِفي 
ِة ُيمِكُنَك ال�حِتفاُظ بَِثرَوتِها َوَحيواناتِها َغِنيَمًة  َهِذِه الَمرَّ

لََك. اأِقْم َكِميناً َخْلَف الَمِديَنِة.«
3فانَطَلَق َيُشوُع اإلَى عاَي َمَع كُلِّ الَجيِش. َواختاَر 

ِفي  َواأرَسَلُهْم  ُجُنوِدِه  اأفَضِل  ِمْن  األفاً  َثلاثِيَن  َيُشوُع 
أواِمَر: »انَتِبُهوا! اأِقيُموا َكِميناً  الَّليِل. 4َواأعطاُهْم َهِذِه ال�
َخْلَف الَمِديَنِة. َول� َتبَتِعُدوا َعن الَمِديَنِة، َولَِكْن كُونُوا 
الَِّذي َمِعي  َوالَجيُش  اأنا  ُم  َوَيِقِظيَن. 5َسَنَتَقدَّ يَن  ُمسَتِعدِّ
َحَدَث  َكما  لُِمواَجَهِتنا  َيخُرُجوَن  ِحيَن  الَمِديَنِة.  اإلَى 
نَّنا َسَنهُرُب اأماَمُهْم. 6ِحيَنِئٍذ، َسَيخُرُجوَن َوراَءنا  َقبلاً، َفاإ
َُّهْم َسَيُظنُّوَن اأنَّنا نَْهُرُب  أن اإلَى اأْن نُبِعَدُهْم َعِن الَمِديَنِة. لِ�
اأماَمُهْم،  نَهُرُب  َفِحيَن  َقبُل.  ِمْن  َحَدَث  َكما  ِمْنُهْم 

ب 26:7 وادي عُخور. ومعناه »وادي الّضيق.«
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7َتْخُرُجوَن ِمْن َمكاِن الَكِميِن َوَتاأُْخُذوَن الَمِديَنَة، ل�أنَّ 

إلََهكُْم َسُيعِطيها لَُكْم.

8»َوِحيَن َتاأُخُذوَن الَمِديَنَة، اأْحِرقُوها بِالنّاِر. اْعَملُوا 

بَِحَسِب اأْمِر اهلِل. ها َقْد َسِمْعُتْم اأواِمِري.«
9َفاأرَسَلُهْم َيُشوُع َفَذَهُبوا اإلَى َمكاِن الَكِميِن، َوَبَقْوا 

َبيَن َبيِت اإيَل َوعاَي، اإلَى الَغْرِب ِمْن عاَي. اأّما َيُشوُع 
َفَقَضى تِْلَك الَّليَلَة َوَسَط الَجيِش.

َوَجَمَع كُلَّ  باِكراً  باِح  الصَّ َيُشوُع ِفي  10َواسِتيَقَظ 

الَجيِش. ثُمَّ َخَرَج َمَع ُشُيوِخ اإْسرائِيَل اأماَم َجيِش عاَي. 
11َوكُلُّ الُجُنوِد الَِّذيَن َمْعُه َصِعُدوا َواقَتَرُبوا ِمَن الَمِديَنِة، 

ماِل ِمْن عاَي.  َوَوَصلُوا اإلَى ُمقابِِلها، َوَخيَُّموا اإلَى الشَّ
َوكاَن الواِدي َبيَنُهْم َوَبيَن عاَي.

َوَجَعَلُهْم  َرُجٍل  اآل�ِف  َخمَسَة  َيُشوُع  12َواأَخَذ 

َيْكُمُنوَن َبيَن َبْيَت اإيَل َوعاَي اإلَى الَغْرِب ِمَن الَمِديَنِة. 
ئِيِسيَّ  ُدوا َمواِقَع الَجيِش. َعَرفُوا اأنَّ الُمَعسَكَر الرَّ 13َفَحدَّ

الَغرِب  اإلَى  الَجيِش  َوَبِقيََّة  الَمِديَنِة،  ِمَن  ماِل  الشَّ اإلَى 
ِمَن الَمِديَنِة. َوَذَهَب َيُشوُع ِفي تِلَك الَّليَلِة اإلَى َوَسِط 

الواِدي.
14َوِحيَن َراأى َمِلُك عاَي َهذا، اأسَرَع هَو َوَشعُبُه، 

باِح الباِكِر لِِقتاِل َبِني  ُسكَّاُن الَمِديَنِة، َوَخَرُجوا ِفي الصَّ
. لَِكنَُّه لَْم َيُكْن َيعِرُف اأنَّ  ُأرُدنِّ اإْسرائِيَل ُمقابَِل واِدي ال�

َكِميناً َقْد اُأِعدَّ َخْلَف الَمِديَنِة.
بِال�نِهزاِم  اإْسرائِيَل  َجيِش  َوكُلُّ  َيُشوُع  15َوَتظاَهَر 

يَِّة. 16َفَخَرَج كُلُّ رِجاِل عاَي  اأماَمُهْم، َفَهَرُبوا نَْحَو الَبرِّ
لُِيطارُِدوُهْم. َفطاَرُدوا َيُشوَع َوابَتَعُدوا َعِن الَمِديَنِة. 17َولَْم 
َبِني  َوراَء  َوَخَرَج  اإلّ�  اإيَل  َبيِت  اأْو  عاَي  ِفي  َرُجٌل  َيْبَق 

اإْسرائِيَل. َتَركُوا الَمِديَنَة بِلا ِحمايٍة َوطاَرُدوا اإْسرائِيَل.
18َفقاَل اهلُل لَِيُشوَع: »ُمدَّ ُرمَحَك الَِّذي ِفي َيِدَك 

ِّي َساُأخِضُعها لََك.« َفَمدَّ َيُشوُع ُرمَحُه  أن نَحَو عاَي لِ�
الَِّذي كاَن َفي َيِدِه نَْحَو الَمِديَنِة. 19ِحيَنِئٍذ قاَم الُجُنوُد 
َمدَّ  ِحيَن  أماِم  ال� اإلَى  َوانَدَفُعوا  َمكانِِهْم  ِمْن  الُمخَتِبُئوَن 
َيُشوُع َيَدُه. َوَدَخلُوا الَمِديَنَة َوَسيَطُروا َعَليها، َواأشَعلُوا 

النّاَر ِفيها بُِسرَعٍة.
20َولَّما نََظَر ِرجاُل عاَي اإلَى الَوراِء، َراَأْوا الدُّخاَن 

ماِء. َولَْم يُكْن لَُهْم َمْهَرٌب  َيْصَعُد ِمَن الَمِديَنِة نَْحَو السَّ

عَب الَِّذي كاَن َيَتظاَهُر بِالَهَرِب  أنَّ الشَّ ِفي اأيِّ اتِّجاٍه، لِ�
الَخْلِف ِضدَّ ُمطاِرديِه. 21َفِحيَن  اإلَى  يَِّة، داَر  الَبرِّ نَحَو 
َسيَطُروا  الَكِميِن  ُجُنوَد  اأنَّ  اإْسرائِيَل  َوكُلُّ  َيُشوُع  َراأى 
اإلَى  الَتَفُتوا  ِمْنها،  َيرَتِفُع  خاَن  الدُّ َواأنَّ  الَمِديَنِة  َعَلى 
الَخْلِف َوهاَجُموا ِرجاَل عاَي. 22َوَخَرَج ُجُنوُد اإسرائِيَل 
ِرجاَل عاَي  اإْسرائِيَل  َبُنو  َفحاَصَر  الَمِديَنِة،  ِمَن  َعَليِهْم 
ِمْن كُلِّ الِجهاِت. َفهاَجَمُهْم َبُنو اإْسرائِيَل َحتَّى لَْم َينُج 
اأَحٌد ِمْنُهْم. 23َولَِكنَّ َبِني اإْسرائِيَل اأمَسُكوا بَِمِلِك عاَي 
َحّياً َواأحَضُروُه اإلَى َيُشوَع. 24َولَّما انَتَهى ِرجاُل اإْسرائِيَل 
َحيُث  يَِّة  َوالَبرِّ الُحُقوِل  ِفي  عاَي  ُسكّاِن  كُلِّ  َقتِل  ِمْن 
يِف اإلَى اآِخِر َرُجٍل  طاَرُدوُهْم، َوَسَقُطوا َجِميعاً بَِحدِّ السَّ
اإلَى عاَي َوهاَجُموها بَِحدِّ  اإْسرائِيَل  ِمْنُهْم، عاَد َجيُش 
يِف. 25َوكاَن َمجُموُع الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َذلَِك الَيوِم  السَّ
َشعِب  َجميَع  اأي  األفاً،  َعَشَر  اثَني  َونِساٍء  ِرجاٍل  ِمْن 
عاَي. 26َولَْم َيُردَّ َيُشوُع ُرْمَحُه َكعلاَمٍة لِلُهُجوِم، َحتَّى 
َبُنو  27َوَسَبى  َتماماً.  عاَي  ُسكّاِن  َجِميَع  اإهلاُك  َتمَّ 
أنُفِسِهْم َكما  اإْسرائِيَل َحيواناِت َوَخيراِت تِْلَك الَمِديَنِة لِ�

اأَمَر اهلُل َيُشوَع.
28َفاأحَرَق َيُشوُع عاَي َوَجَعَلها َكوَمَة َخرائَِب اإلَى 

َمِلَك  الَيوِم. 29َوَعلََّق  َهذا  اإلَى  أَبِد، َكما هَو حالُها  ال�
عاَي َعَلى َشَجَرٍة اإلَى الَمساِء. َوِفي الَمساِء اأَمَر َيُشوُع، 
ِعنَد  َواألُقوُه  َجَرِة،  الشَّ َعَلى  ِمْن  الَميَِّت  َجَسَدُه  َفاأنَزلُوا 
َبّواَبِة الَمِديَنِة، َواأقاُموا َعَليِه َكوَمَة ُصُخوٍر َعِظيَمًة باِقَيًة 

اإلَى َهذا الَيوِم.

ْعنات الَبَركاُت َواللَّ
َعَلى  اإْسرائِيَل،  اإلَِه  هلِل،  َمْذَبحاً  َيُشوُع  َبَنى  30ثُمَّ 

َجَبِل ِعيباَل، 31َكما اأَمَر ُموَسى خاِدُم اهلِل َبِني اإْسرائِيَل، 
ٌن ِفي ِكتاِب َشِريَعِة ُموَسى. َفكاَن الَمْذَبُح  َوَكما هَو ُمَدوَّ
ثُمَّ  اأداٌة َحِديِديٌَّة.  ِفيِه  لَْم تُسَتخَدْم  ِمْن ِحجاَرٍة كاِمَلٍة 

ُموا َعَليِه َذبائَِح صاِعَدةً أ هلِل َوَذَبُحوا َذبائَِح َسلاَمٍة. َقدَّ

ُم ل�سترضاء  أ 31:8 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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اإْسرائِيَل – نُسَخًة  َبِني  َيُشوُع – بُِحُضوِر  32َونََقَش 

َجِميُع  33َوكاَن  الِحجاَرِة.  َعَلى  ُموَسى  َشِريَعِة  ِمْن 
الُمِقيميَن،  َوال�أجانَِب  ِمْنُهْم  الُمواِطِنيَن  اإْسرائِيَل،  َبِني 
َعَلى جانَِبيِّ  واِقِفيَن  َوقُضاتِِهْم،  َوقاَدتِِهْم  ُشُيوِخِهْم  َمَع 
ْنُدوِق اأماَم الَكَهَنِة الّلاِويِّيَن الَِّذيَن َحَملُوا ُصْنُدوَق  الصُّ
عِب ِمْن ِجَهِة َجَبِل ِجِرزِّيَم،  َعهِد اهلِل. َوَقَف نِْصُف الشَّ
آَخُر ِمْن ِجَهِة َجَبِل ِعيباَل، َكما اأَمَر ُموَسى  َوالنِّْصُف ال�

خاِدُم اهلِل ِفي الِبداَيِة لَِبَرَكِة َبِني اإْسرائِيَل.
الَبَركاِت  اأي  ِريَعِة،  الشَّ َكلاَم  َيُشوُع  34َوَقَراأ 

َكِلَمٌة  تُْتَرْك  35َولَْم  ِفيِه.  َمكُتوٌب  هَو  َكما  َواللَّْعناِت، 
َبِني  اأماَم  كُلَّها  َيُشوُع  َقراأها  َبْل  ُموَسى،  بِها  اأوَصى 
الُمِقيميَن  َوال�أجانِِب  َوال�أطفاِل  َوالنِّساِء  اإْسرائِيَل 

َبيَنُهْم.

َخِديَعُة الِجْبُعوِنيِّين

َوِحيَن َسِمَع َجِميُع الُملُوِك الَِّذيَن ِفي َغْرِب نَهِر 9 
ُأرُدنِّ ِفي الَمناِطِق الَجَبِليَِّة َوالتِّلاِل الَغربِيَِّة َوَعَلى  ال�
ُأُموِر – َوُهْم ُملُوُك  شاِطِئ الَبْحرِ أ اإلَى لُبناَن َعْن َهِذِه ال�
يِّيَن  َوالِحوِّ يِّيَن  َوالِفِرزِّ َوالَكنعانِيِّيَن  أُموِريِّيَن  َوال� الِحثِّيِّيَن 
لُِمحاَرَبِة  ال�ْجِتماِع  َعَلى  َمعاً  َوالَيُبوِسيِّيَن – 2اتََّفُقوا 

َيُشوَع َواإْسرائِيَل.
َعِمَلُه  ما  َعْن  ِجبُعوَن  ُسكّاُن  َسِمَع  ِحيَن  3لَِكْن 

َذَهُبوا  اإْذ  بِِخداٍع،  فُوا  َوعاَي، 4َتَصرَّ اأِريحا  ِفي  َيُشوُع 
ُمهَتِرئًَة  اأكياساً  َفاأَخُذوا  الحاِجياِت.  َبْعَض  وا  َواأَعدُّ
َوُمصَلَحًة، 5َوارَتُدوا  َقًة  َوُمَمزَّ ُمهَتِرئًَة  َوِزقاقاً  لَِحِميِرِهْم، 
ُمهَتِرئًَة. َوكاَن كُلُّ ُخْبِزِهْم  اأحِذَيًة ُمهَتِرئًَة ُمَرقََّعًة َوثِياباً 
ِفي  َيُشوَع  اإلَى  6َوَذَهُبوا  راً.  ُمَتَكسِّ اأْو  ناً  ُمَتَعفِّ اأْو  يابِساً 
الُمَخيَِّم ِفي الِجْلجاِل، َوقالُوا لَُه َولَِبِني اإْسرائِيَل: »اأَتينا 

ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة. لِذا اعَملُوا َمَعنا ُمعاَهَدًة.«
ُربَّما  »لَِكْن  يِّيَن:  لِلِحوِّ قالُوا  اإْسرائِيَل  َبِني  7َولَِكنَّ 

َتُكونُوَن ساِكِنيَن ِفي َوَسِطنا. َفَكيَف اإذاً نَعَمُل َمَعُكْم 
ُمعاَهَدًة؟«
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يِّوَن لَِيُشوَع: »نَحُن ُخّداُمَك.« َفقاَل  8َفقاَل الِحوِّ

َيُشوُع لَُهْم: »َمْن اأنُتْم َوِمْن اأيَن اأَتيُتْم؟«
ِجّداً  َبِعيَدٍة  اأْرٍض  ِمْن  ُخّداُمَك  »اأَتى  لَُه:  9َفقالُوا 

ِفي  َعِمَلُه  َوما  َخَبَرُه  َسِمْعنا  َّنا  أن لِ� إلَِهَك.  اْسِم  أجِل  لِ�
َشرِق  ِفي  أُموِريِّيَن  ال� بَِمِلَكي  َعِمَلُه  ما  10َوكُلَّ  ِمْصَر، 
َمِلِك  َوُعوَج  ِحْشُبوَن  َمِلِك  ِسيُحوَن   ، ُأرُدنِّ ال� نَهِر 
ُشُيوُخنا  لَنا  11َفقاَل  َعشتاُروَث.  َسَكَن  الَِّذي  باشاَن 
َوكُلُّ َشعِب اأْرِضنا: ›ُخُذوا َطعاماً ِفي اأيِديُكْم لِلطَِّريِق 
َواْذَهُبوا لِِلقائِِهْم، َوقُولُوا لَُهْم: نَحُن ُخّداُمُكْم. َفاقَطُعوا 

َمَعنا َعهداً.‹
12»َهذا ُخبُزنا! اأَخْذناُه ساِخناً ِحيَن غاَدْرنا ُبُيوَتنا 

ْن. 13َوَهِذِه اأوِعيُتنا  آَن َقْد َيِبَس َوَتَعفَّ َوِجْئنا اإلَيُكْم. َوال�
َقْت. َوَهِذِه ثِياُبنا  الَجلديَُّة الَِّتي َملاأْناها بِالنَِّبيِذ، َقْد َتَمزَّ

اأْت ِمَن الرِّحَلِة الطَِّويَلِة.« َواأحِذَيُتنا َقْد َتَهرَّ
لَِيْفحُصوُه،  ُخبِزِهْم  ِمْن  اإْسرائِيَل  ِرجاُل  14َفاأَخَذ 

َيُشوُع  15َوَعِمَل  اهلِل.  ِمَن  اإرشاداً  َيطلُُبوا  لَْم  لَِكنَُّهْم 
َوَقْد  اأْحياَء.  بُِموِجِبها  اْسَتْبقاُهْم  َمَعُهُم  َسلاٍم  ُمعاَهَدَة 

اأقَسَم قاَدُة َبِني اإْسرائِيَل لَُهْم.
16َوَبْعَد َثلاَثِة اأيّاٍم ِمْن َعَمِل الُمعاَهَدِة َمَعُهْم، َعِلَم 

َبُنو اإْسرائِيَل اأنَّ الِجبُعونِيِّيَن َيسُكُنوَن َقِريباً ِمْنُهْم َوبِاأنَُّهْم 
َيسُكُنوَن ِفي َوَسِطِهْم. 17فانَطَلَق َبُنو اإْسرائِيَل َوَوَصلُوا 
اإلَى ُمُدِن الِجبُعونِيِّيَن ِفي الَيوِم الثّالِِث، َوكانَْت ُمُدنُُهْم 
ِهَي ِجبُعوَن َوالَكِفيَرَة َوَبِئيُروَت َوَقرَيَة َيعاِريَم. 18َولَِكنَّ 
اأقَسُموا  عِب  أنَّ قاَدَة الشَّ اإْسرائِيَل لَْم ُيهاِجُموُهْم لِ� َبِني 

لَُهْم ِباهلِل، اإلَِه اإْسرائِيَل.
19َفقاَل  القاَدِة.  َعَلى  ُروا  َتَذمَّ عِب  الشَّ كُلَّ  َولَِكنَّ 
اإلَِه  ِباهلِل،  لَُهْم  اأقَسْمنا  »لََقْد  عِب:  الشَّ لُِكلِّ  القاَدُة 
ما  20فَهذا  آَن.  ال� نُْؤِذَيُهُم  اأْن  نَسَتِطيُع  َفلا  اإْسرائِيَل، 
َسَنفَعلُُه، َسُنبِقيِهْم اأْحياَء َكي ل� َياأْتَِي َغَضُب اهلِل َعَلينا 
بَِسَبِب َكْسِرنا لِلَقَسِم الَِّذي اأقَسْمناُه لَُهْم. 21َفلَيِعيُشوا 
َبيَننا، لَِكْن َسَيُكونُوَن َحطّابِيَن َوُسقاًة لُِكلِّ َبِني اإْسرائِيَل.« 

َوَهَكذا لَْم َيكِسِر القاَدُة َوعَدُهْم بَِسلاَمِتِهْم.
»لَماذا  لَُهْم:  َوقاَل  الِجبُعونِيِّيَن  َيُشوُع  22َوَدعا 

َخَدعُتُمونا بَِقولُِكْم: ›نَحُن ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة.‹ ِفي ِحيِن 
َملُعونُوَن،  اأنُتْم  23لَِذلَِك  َوَسِطنا؟  ِفي  َتسُكُنوَن  اأنَُّكْم 
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لَِبيِت  َوُسقاٌة  َوَحطّابِوَن  َعِبيٌد  ِمْنُكم  دائِماً  َفَسَيُكوُن 
أَبِد.« اإلَِهي أ اإلَى ال�

24َفاأجاُبوا َيُشوَع: »َقْد َعِلَم ُخّداُمَك بِما اأَمَر إلَُهَك 

أْرَض، َوبِاأْن ُيهِلَك كُلَّ  بِِه خاِدَمُه ُموَسى بِاأْن ُيعِطَيُكُم ال�
أْرِض ِمْن اأماِمُكْم. َوَقْد ِخفنا َكِثيراً َعَلى َحياتِنا  ُسكّاِن ال�
َتْحَت  نَحُن  آَن  25َوال� أمَر.  ال� َهذا  َعِمْلنا  َولِذا  ِمنُكْم، 

ُسلَطِتَك، فافَعْل بِنا ما َتراُه ُمناِسباً.«
َيِد  ِمْن  اأنَقَذُهْم  لَُهْم:  َيُشوُع  َعِمَلُه  ما  26َوَهذا 

الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  27لَِكْن  َيقُتلُوُهْم.  َفَلْم  اإْسرائِيَل  َبِني 
َولَِمْذَبِح  اإْسرائِيَل  لَِبِني  َوُسقاًة  َحطّابِيَن  َيُشوُع  َجَعَلُهْم 
هَو حالُُهم  َوَهذا  اهلُل.  َيختاُرُه  الََّذي  الَمكاِن  ِفي  اهلِل 

اإلَى الَيوِم.

مس ُوُقوُف الشَّ

َمديَنِة 10  َمِلُك  صاَدَق  اأُدونِي  َسِمَع  َوِحيَن 
َرها  الُقْدِس اأنَّ َيُشوَع َسيَطَر َعَلى عاَي َوَدمَّ
َتماماً، َواأنَُّه َعِمَل بَِمِلِكها َكما َعِمَل بِاأِريحا َوَمِلِكها، 
َواأنَّ ُسكّاَن ِجبُعوَن َقْد َعِملُوا ُمعاَهَدَة َسلاٍم َمَع اإْسرائِيَل، 
َواأنَُّهْم كانُوا ساِكِنيَن ِفي ِجواِرِهْم، 2خاَف هَو َوَشعُبُه 
أنَّ ِجبُعوَن كانَْت َمِديَنًة َعِظيَمًة َكاإحَدى الُمُدِن  َكِثيراً لِ�
َّها كانَْت اأعَظَم ِمْن عاَي، َول�أنَّ كُلَّ  أن الَمَلِكيَِّة. ب َولِ�
اأُدونِي صاَدَق  3َفاأرَسَل  َمَهَرًة.  ُمُحاِربِيَن  كانُوا  ِرجالِها 
َمِلِك  ُهوهاَم  اإلَى  سالََة  الرِّ َهِذِه  الُقْدِس  َمديَنِة  َمِلُك 
ل�ِخيَش،  َمِلِك  َوياِفيَع  َيْرُموَت،  َمِلِك  َوِفْراآَم  َحْبُرونَ ج 
َوَدبِيَر َمِلِك َعجلُوَن: 4»َتعالُوا َوساِعُدونِي ِفي ُمهاَجَمِة 
َوَبِني  َّها َعِمَلْت ُمعاَهَدَة َسلاٍم َمَع َيُشوَع  أن لِ� ِجْبُعوَن، 
أُموِريِّيَن الَخمَسُة، ُملُوُك  اإْسرائِيَل.« 5فاجَتَمَع ُملُوُك ال�
َوَعجلُوَن،  َول�ِخيَش  َوَيْرُموَت  َوَحْبُروَن  الُقْدِس  َمديَنِة 
ِجْبُعوَن  ُمقابَِل  َوَعْسَكُروا  َوَصِعُدوا  ُجُيوِشِهْم  كُلِّ  َمَع 

َوهاَجُموها.

الخيمة  اأِو  اإسرائيل،  اهلل  َشْعب  المقصود  إَلِهي.  بيت  أ 23:9 

المقّدسة.
ب 2:10 المدن الملكّية. وهي مدن قويّة ُمحّصنة ومسؤولة عن 

اإدارة مدٍن اأصغر تحيط بها.
َهذا  َبِقّيِة  ِفي  )اأيضاً  اليوم.  الخليل  مدينة  َحْبُرون. وهي  ج 3:10 

الفصل(

6َفاأرَسَل ُسكّاُن ِجْبُعوَن َهِذِه الرِّسالََة اإلَى َيُشوَع ِفي 

الُمُخيَِّم ِفي الِجْلجاِل: »ل� َتَتَخلَّ َعنّا نَحُن ُخّداَمَك، 
ُملُوِك  كُلَّ  أنَّ  لِ� َواأِعنّا  َوَخلِّْصنا  بُِسرَعٍة  اإلَينا  اْصَعْد 
َمَع  الَجَبِليَِّة اجَتَمُعوا  الِمنَطَقِة  الّساِكِنيَن ِفي  أُموِريِّيَن  ال�

ُجُيوِشِهْم لُِمحاَرَبِتنا.«
7َفَصِعَد َيُشوُع ِمَن الِجْلجاِل َمَع كُلِّ الَجيِش بَِمْن 

ِفيِهْم اأمَهُر الُمحاِربِيَن. 8َوقاَل اهلُل لَِيُشوَع: »ل� َتَخْف 
ِمنُهُم  اأَحٌد  َيسَتِطيَع  لَْن  َعَليِهم.  ِّي ساأنصُرَك  أن لِ� ِمْنُهْم 

ُموَد اأماَمَك.« الصُّ
9َفهاَجَمُهْم َيُشوُع بَِشكٍل ُمفاِجٍئ، َبعَد اأْن ساُروا 

َطواَل اللَّيِل ِمَن الِجْلجاِل. 10َوَسبََّب اهلُل لَُهُم الرُّعَب 
َوالتَّْشِويَش ِحيَن َراَأْوا َبِني اإْسرائِيَل. َوَهَزَمُهْم َبُنو اإْسرائِيَل 
ًة ِفي ِجْبُعوَن، َوطاَرُدوُهْم ِفي الطَِّريِق الّصاِعِد  َهِزيَمًة تامَّ
اإلَى  الطَِّريِق  اْمِتداِد  َعَلى  َوَهَزُموُهْم  َبيِت ُحوُروَن،  اإلَى 
يَدَة. 11َوَبيَنما كانُوا هاِربِيَن ِمْن اإْسرائِيَل ِفي  َعِزيَقَة َوَمقِّ
الطَِّريِق النّاِزِل ِمْن َبيِت ُحوُروَن، األَقى اهلُل ِحجاَرَة َبَرٍد 
َعِزيَقَة  اإلَى  الطَِّريِق  كُلِّ  ِفي  ماِء  السَّ ِمَن  َعَليِهْم  َكِبيَرًة 
َفماتُوا. َفكاَن الَِّذيَن ماتُوا بَِسَبِب ِحجاَرِة الَبَرِد اأكَثَر ِمَن 

يِف. الَِّذيَن َقَتَلُهْم َبُنو اإْسرائِيَل بِالسَّ
ِفيِه  الَِّذي  الَيوِم  َذلَِك  ِفي  اهلَل  َيُشوُع  12َوَكلََّم 

أُموِريِّيَن لَِبِني اإْسرائِيَل، َوقاَل اأماَم كُلِّ َبِني  اأسَلَم اهلُل ال�
اإْسرائِيَل:

مُس َعَلى ِجْبُعوَن،   » ِقِفي اأيَُّتها الشَّ
   َواْثُبْت اأيُّها الَقَمُر َفوَق واِدي اأيَّلُوَن.«

َهَزَم  اأْن  اإلَى  ساِكَنيِن  َوالَقَمُر  مُس  الشَّ 13َفَوَقَفِت 

ِكتاِب  ِفي  َمْكُتوباً  َهذا  األَيَس  اأعداَءُهْم.  اإْسرائِيَل  َبُنو 
َرْت  َوَتاأخَّ ماِء،  السَّ َوَسِط  ِفي  مُس  الشَّ َوَقَفِت  ياَشَر؟ د 
َعِن الُغُروِب لَِيوٍم كاِمٍل. 14لَْم َياأِت َيوٌم ِمثلُُه َقبَلُه، َولَْن 
بَِهِذِه  اإنساٍن  لَِصوِت  ِفيِه  ُيْسَمُع  َبعَدُه،  ِمثلُُه  َيوٌم  َياأتَِي 

أنَّ اهلَل حاَرَب ِمْن اأجِل اإْسرائِيَل. الطَّريَقِة. لِ�

د 13:10 كتاب ياَشر. كتاٌب قديٌم ِفي تاريِخ ُحروِب اإسرائِيل.
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15َبعَد َذلَِك، عاَد َيُشوُع اإلَى الُمَخيَِّم ِفي الِجْلجاِل 

َمَع كُلِّ َبِني اإْسرائِيَل. 16َوَهَرَب َهُؤل�ِء الُملُوُك الَخمَسُة 
يَدَة. 17َوِقيَل لَِيُشوَع:  َواخَتَباُأوا ِفي الَمغاَرِة الَِّتي ِفي َمقِّ
»َقْد َوَجْدنا الُملُوَك الَخمَسَة ُمخَتِبِئيَن ِفي الَمغاَرِة الَِّتي 
يَدَة.« 18َفقاَل َيُشوُع: »َدحِرُجوا ِحجاَرًة َضخَمًة  ِفي َمقِّ
َعَلى َمْدَخِل الَمغاَرِة َواأِقيُموا َبعَض الرِّجاِل لِِحراَسِتِهْم. 
َوهاِجُموُهْم  اأعداَءكُْم  طاِرُدوا  ُهناَك.  َتْبُقوا  ل�  19لَِكْن 

أنَّ  ِمَن الَوراِء. ل� َتْسَمُحوا لَُهْم بِاأْن َيْدُخلُوا ُمُدنَُهْم، لِ�
إلََهكُْم نََصَركُْم َعَليِهْم.«

َقتِل  ِمْن  اإْسرائِيَل  َوَبُنو  َيُشوُع  انَتَهى  20َوِحيَن 

َوُدُخوِل  الَفراِر  ِمَن  َتَمكََّن  َبْعَضُهْم  اأنَّ  اأعدائِِهْم – َمَع 
ُمُدٍن َحِصيَنٍة – 21عاَد َجيُش اإْسرائِيَل بَِسلاٍم َواأماٍن اإلَى 
يَدَة. َولَْم َيْجُرؤ اأَحٌد اأْن َيَتَكلََّم  َيُشوَع ِفي الُمَخيَِّم ِفي َمقِّ

ُهْم. ِضدَّ
الَمغاَرِة  َمْدَخَل  »افَتُحوا  َيُشوُع:  قاَل  22ِحيَنِئٍذ، 

َواأْخِرُجوا لِي َهُؤل�ِء الُملُوَك الَخمَسَة.« 23َفَفَعلُوا َذلَِك، 
ُملُوَك  الَمغاَرِة،  ِمَن  الَخمَسَة  الُملُوَك  اإلَيِه  َواأْحَضُروا 
الُقْدِس َوَحْبُروَن َوَيْرُموَت َول�ِخِيَش َوَعجلُوَن. 24َوِحيَن 
اأْحَضُروا َهُؤل�ِء الُملُوَك اإلَى َيُشوَع، َدعا َيُشوُع َجِميَع 
َبِني اإْسرائِيَل، َوقاَل لِقاَدِة الُجُيوِش الَِّذيَن كانُوا ُيحاِرُبوَن 
َمَعُه: »اقَتِرُبوا اإلَى ُهنا َوَضُعوا اأْرُجَلُكْم َعَلى اأعناِق َهُؤل�ِء 

الُملُوِك.« َفاقَتَرُبوا َوَوَضُعوا اأْرُجَلُهْم َعَلى اأْعناِقِهْم.
25َفقاَل َيُشوُع لَُهْم: »ل� َتخافُوا َول� َتُخْر َعِزيَمُتُكْم. 

اأْعدائُِكُم  بُِكلِّ  َهذا  َسَيعَمُل  اهلَل  أنَّ  لِ� ُعوا  َوَتَشجَّ وا  َتَقوُّ
الَِّذيَن َسُتحاِرُبونَُهْم.«

26ثُمَّ َضَرَب َيُشوُع َهُؤل�ِء الُملُوَك َوَقَتَلُهْم َوَعلََّقُهْم 

َعَلى َخمَسِة اأْشجاٍر. َوَبُقوا ُمَعلَِّقيَن َعَلى ال�أشجاِر اإلَى 
مِس اأَمَر َيُشوُع بِاأْن ُينِزلُوُهْم  الَمساِء. 27َوِعْنَد ُغُروِب الشَّ
الَِّتي  األَقْوا بِِهْم ِفي الَمغاَرِة  َفَفَعلُوا. ثُمَّ  َعِن ال�أشجاِر، 
كانُوا ُمخَتِبِئيَن ِفيها، َوَوَضُعوا ِحجاَرًة َكِبيَرًة َعَلى َمْدَخِل 

الَمغاَرِة. َوما زالَِت الِحجاَرُة ُهناَك اإلَى َهذا الَيوِم.
يَدَة، َوَقَتَل  28ِفي َذلَِك الَيوِم، َسيَطَر َيُشوُع َعَلى َمقِّ

عَب َوكُلَّ َشيٍء َحيٍّ ِفيها،  َشعَبها َوَمِلَكها. َفاأفَنى الشَّ
يَدَة َكما َعِمَل  َولَْم َيتُرْك ناِجيَن ِمْنُهْم. َعِمَل بَِمِلِك َمقِّ

بَِمِلِك اأِريحا.

ة امِتالُك الُمُدِن الَجُنوِبيَّ
يَدَة  29َوانَتَقَل َيُشوُع َوَجِميُع َبِني اإْسرائِيَل َمَعُه ِمْن َمقِّ

اإلَى لِْبَنَة، َوحاَرُبوها. 30َواأْسَقَطها اهلُل ِهَي َوَمِلَكها بَِيِد 
عِب. َفَقَتلُوا كُلَّ َشيٍء َحيٍّ ِفي الَمِديَنِة، َولَْم َيْنُج  الشَّ
ِمْنُهْم اأَحُد. َوَعِملُوا بَِمِلِكها َكما َعِملُوا بَِمِلِك اأِريحا.

31ثُمَّ انَتَقَل َيُشوُع َوكُلُّ اإْسرائِيَل َمَعُه ِمْن لَْبَنَة اإلَى 

32َواأْسَقَطها  َوحاَرُبوها.  ُمقابَِلها،  َوَعْسَكُروا  ل�ِخيَش، 
عِب، َفَسيَطُروا َعَليها ِفي الَيوِم التّالِي، َوَقَتلُوا  اهلُل بَِيِد الشَّ

كُلَّ َشيٍء َحيٍّ ِفيها، َكما َعِملُوا بَِلْبَنَة. 33َوَصِعَد ُهوراُم 
َفَهَزَمُه َيُشوُع َمَع كُلِّ  َمِلُك جاَزَر لُِمساَعَدِة ل�ِخيَش، 

َجيِشِه، َولَْم َيْنُج ِمْنُهْم اأَحُد.
34ثُمَّ انَتَقَل َيُشوُع َوكُلُّ اإْسرائِيَل َمَعُه ِمْن ل�ِخيَش 

35َوَسيَطُروا  َوحاَرُبوها.  ُمقابَِلها  َوَخيَُّموا  َعجلُوَن،  اإلَى 
َعَليها ِفي َذلَِك الَيوِم َوَقَتلُوا كُلَّ َشعِبها َواأفُنوا ِمْنها كُلَّ 

َشيٍء َحيٍّ َكما َعِملُوا بِلاِخيَش.
َعجلُوَن  ِمْن  اإْسرائِيَل  كُلِّ  َمَع  َيُشوُع  َصِعَد  36ثُمَّ 

اإلَى َحْبُروَن َوحاَرُبوُها، 37َوَسيَطُروا َعَليها، َوَقَتلُوا َمِلَكها 
َوكُلَّ َشيٍء َحيٍّ ِفي الَمِديَنِة َوِفي كُلِّ الُقَرى الُمجاِوَرِة، 
َر َيُشوُع  َولَْم َيْنُج ِمْنُهْم اأَحُد، َكما َعِملُوا بَِعجلُوَن. َوَدمَّ

الَمِديَنَة بِالكاِمِل ُمهِلكاً كُلَّ َشيٍء َحيٍّ ِفيها.
َدبِيَر  اإلَى  َمَعُه  اإْسرائِيَل  َوكُلُّ  َيُشوُع  اتََّجَه  38ثُمَّ 

َوحاَرُبوها. 39َفَسيَطُروا َعَليها َوَعَلى َمِلِكها َوَعَلى كُلِّ 
قُراها الُمِحيَطِة بِها، َوَقَتلُوا َواأفُنوا كُلَّ َشيٍء َحيٍّ ِفيها، 
َولَْم َيْنُج ِمْنُهْم اأَحُد. َعِمَل َيُشوُع بَِدبِيَر َوَمِلِكها ما َعِمَلُه 

بَِحْبُروَن، َوما َعِمَلُه لَِلْبَنَة َوَمِلِكها.
الَجَبِليََّة  الِمنَطَقَة  أْرِض:  ال� كُلَّ  َيُشوُع  40َوَهَزَم 

َوالنََّقَب أ َوالتِّلاَل الَغربِيََّة َوالُمنَحَدراِت، َوكُلَّ ُملُوِكها. 
َولَْم َيْبَق ِمْنُهْم ناُجوَن. َفَقْد اأفَنى كُلَّ َشيٍء َحيٍّ ِفيها َكما 
اأَمَر اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل. 41َوَهَزَم َيُشوُع كُلَّ الُملُوِك الَِّذيَن 
َة، َوكُلَّ اأْرِض ُجوِشَن ب اإلَى  ِمْن قاَدَش َبْرنِيَع َوَحتَّى َغزَّ
ِجْبُعوَن. 42َواَأَسَر َيُشوُع َجِميَع َهُؤل�ِء الُملُوِك، َوَسيَطَر 
أنَّ اهلَل، اإلََه اإْسرائِيَل، كاَن ُيحاِرُب  َعَلى كُلِّ اأْرِضِهْم، لِ�

أ 40:10 النقب. المنطقة الصحراويّة جنوب يهوذا.

ب 41:10 ُجوِشن. ِمْنَطَقة شمال شرق مصر.
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ِمْن اأجِلِهْم. 43ِحيَنِئٍذ، عاَد َيُشوُع َوكُلُّ اإْسرائِيَل َمَعُه 
اإلَى الُمُخيَِّم ِفي الَجْلجاِل.

ة ماِليَّ َهِزيَمُة الُمُدُن الشَّ

بَِهذا، 11  حاُصوَر  َمِلُك  يابِيُن  َسِمَع  َوِحيَن 
ماُدوَن،  َمِلِك  ُيوباَب  اإلَى  َرسائَِل  اأرَسَل 
ُملُوِك  2َواإلَى  اأكشاَف،  َوَمِلِك  ِشْمُروَن  َمِلِك  َواإلَى 
ُملُوِك  َواإلَى  َوالَصْحراِء،  مالِيَِّة  الشَّ الَجَبِليَِّة  الِمنَطَقِة 
َمِلِك  َواإلَى  الَغْربيَِّة،  َوالُمْرَتَفعاِت  َوالنََّقِب ب  ِكنَُّروَت أ 
َوالَغرِب،  ْرِق  الشَّ ِفي  الَكنعانِيِّيَن  3َواإلَى  َغْرباً.  ُدوَر 
ِفي  الَِّذيَن  َوالَيُبوِسيِّيَن  يِّيَن  َوالِفِرزِّ َوالِحثِّيِّيَن  أُموِريِّيَن  َوال�
يِّيَن الّساِكِنيَن َجُنوَب َجَبِل  الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة، َواإلَى الِحوِّ
َحْرُموَن ِفي ِمْنَطَقِة الِمْصفاِة. 4َوَخَرُجوا بُِكلِّ ُجُيوِشِهْم، 
َجيشاً َعِظيماً ِجّداً، َكَعَدِد ُحَبيباِت الرَّمِل َعَلى شاِطِئ 

الَبْحِر، َوَمَعُهْم ُخُيوٌل َوَعَرباٌت َكِثيَرٌة.
َعَليِه،  اتََّفُقوا  َمكاٍن  ِفي  الُملُوُك  َهُؤل�ِء  5َواجَتَمَع 

َوجاُءوا َوَخيَُّموا َمعاً ِعْنَد َجْدَوِل َميُروَم لُِيحارُِبوا اإْسرائِيَل. 
6َوقاَل اهلُل لَِيُشوَع: »ل� َتَخْف ِمْنُهْم. َفَغداً ِفي ِمثِل َهذا 

ْسرائِيَل لَِتْذَبُحوُهْم. َفُشلُّوا  الَوْقِت، َساُأَسلُِّمُهْم َجِميعاً ل�إ
ُخُيولَُهْم، َواأْحِرقُوا َمْرَكباتِِهْم بِالنّاِر.«

ِعْنَد  َفجاأًة  َجيِشِه  كُلِّ  َمَع  َعَليِهْم  َيُشوُع  7َفاأَتى 

َجْدَوِل َميُروَم َوهاَجُموُهْم. 8َونََصَر اهلُل اإْسرائِيَل َعَليِهْم، 
َفهاَجُموُهْم َوطاَرُدوُهْم اإلَى َصيُدوَن الَعِظيَمَة َوِمْسَرفُوَت 
رِق. َواسَتَمرُّوا ِفي  مايَِم، َواإلَى واِدي الِمْصفاِة ِفي الشَّ
ُمهاَجَمِتِهْم َحتَّى لَْم َيْبَق اأَحٌد ِمْنُهْم َحّياً. 9َوَعِمَل َيُشوُع 
بِِهْم َكما قاَل اهلُل لَُه، َفَشلَّ ُخُيولَُهْم َواأْحَرَق َمرَكباتِِهْم 

بِالنّاِر.
َوهاَجَم حاُصوَر  َيُشوُع  الَتفَّ  الَيوِم،  َذلَِك  10ِفي 

يِف. َوكانَْت حاُصوُر  َوَسيَطَر َعَليها، َوَقَتَل َمِلَكها بِالسَّ
يِف كُلَّ َحيٍّ ِفيها،  راأَس َهِذِه الَممالِِك. 11َوَقَتلُوا بِالسَّ
ُس. َواأحَرَق  َوَقَضْوا َعَليِهْم َتماماً. َحتَّى لَْم َيْبَق َكائٌِن َيَتَنفَّ

َيُشوُع حاُصوَر بِالنّاِر.
الَمَلِكيَِّة،  الُمُدِن  َهِذِه  َعَلى كُلِّ  َيُشوُع  12َوَسيَطَر 
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اأَمَر  َكما  يِف،  بِالسَّ َقتلاً  َوَقَتَلُهْم  بُِملُوِكها  َواأمَسَك 
ُموَسى خاِدُم اهلِل. 13لَِكنَّ َجيَش اإْسرائِيَل لَْم ُيحِرْق اأيََّة 
َمِديَنٍة ِمَن الُمُدِن الَمبِنيَِّة َعَلى تِلاٍل، اإلّ� حاُصوَر الَِّتي 
اأحَرَقها َيُشوُع. 14َواأَخَذ َبُنو اإْسرائِيَل َغنائَِم َهِذِه الُمُدِن 
يِف َحتَّى اأفَنْوُهْم،  َوَحيواناتِها، َواأّما النّاُس َفَقَتلُوُهْم بِالسَّ
ُس. 15َكما اأَمَر اهلُل خاِدَمُه ُموَسى  َولَْم َيتُركُوا َكائِناً َيَتَنفَّ
َفَلْم  َيُشوُع،  َعِمَل  َوَهَكذا  َيُشوَع،  ُموَسى  اأَمَر  َهَكذا 

َيتُرْك َشيئاً اأَمَر اهلُل ُموَسى بِِه اإلّ� َوَعِمَلُه.
16َفَسيَطَر َيُشوُع َعَلى كُلِّ الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة َوالنََّقِب 

َوِمنَطَقِة  ُأرُدنِّ  ال� الَغربِيَِّة َوواِدي  َوالتِّلاِل  َواأْرِض ُجوِشَن 
حالََق  َجَبِل  17ِمْن  َوُمنَخَفضاتِها،  اإْسرائِيَل  ِفي  التِّلاِل 
اإلَى  لُبناَن  َبعَل جاَد ِفي واِدي  اإلَى  َسِعيَر  نَْحَو  الُممَتدِّ 
ُملُوِكِهْم  َجِميَع  َواأَسَر  َحْرُموَن.  َجَبِل  ِمْن  الَجُنوِب 
َوَقَتَلُهْم. 18َوكاَن َيُشوُع ِفي َحرٍب َمَع َهُؤل�ِء الُملُوِك 
لَِفتَرٍة َطِويَلٍة. 19َولَْم َتعَمْل َمِديَنٌة ُمعاَهَدَة َسلاٍم َمَع َبِني 
يُّوَن الّساِكُنوَن ِفي ِجبُعوَن. َفَقْد َهَزَم  اإْسرائِيَل اإلّ� الِحوِّ
أنَّ اهلَل  َبُنو اإْسرائِيَل كُلَّ تِْلَك الُمُدِن ِفي الَحْرِب. 20لِ�
اإْسرائِيَل، لُِيهِلُكوُهْم َتماماً  ى قُلُوَبُهْم لُِمحاَرَبِة  ذاَتُه َقسَّ

بِلا َرحَمٍة، َفَيْقُضوا َعَليِهْم َكما اأَمَر اهلُل ُموَسى.
21ِفي َذلَِك الَيوِم، َذَهَب َيُشوُع َواأهَلَك الَعناِقيِّيَن ج 

ِمَن الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة، ِمْن َحْبُرونَ د َوَدبِيَر َوَعناَب، َوِمْن 
كُلِّ الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة ِفي َيُهوذا، َوِمَن الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة 
َتماماً.  ُمُدنِِهْم  َمَع  َيُشوُع  اأهَلَكُهْم  َفَقْد  اإْسرائِيَل.  ِفي 
22َولَْم َيْبَق ِمَن الَعناِقيِّيَن اأَحٌد ِفي اأْرِض َبِني اإْسرائِيَل، 

َة َوَجتَّ َواأشُدوَد. 23َفَسيَطَر َيُشوُع  ِسَوى َبْعِضِهْم ِفي َغزَّ
اأَمَر اهلُل بِِه ُموَسى،  أْرِض بَِحَسِب كُلِّ ما  َعَلى كُلِّ ال�
ِحَصِص  َحَسَب  لَُهْم  ُملكاً  ْسرائِيَل  ل�إ َيُشوُع  َواأعطاها 

أْرُض ِمَن الَحْرِب. َقبائِِلِهْم. ِحيَنِئٍذ، اْسَتراَحِت ال�

الُمُلوُك الُمْهُزوُمون

َهَزَمُهْم 12  الَِّذيَن  أْرِض  ال� ُملُوُك  ُهْم  َهُؤل�ِء 
َبُنو اإْسرائِيَل َواأَخُذوا اأْرَضُهْم ِفي َشرِق نَْهِر 
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ِفي  بِما  َحْرُموَن،  َجَبِل  اإلَى  اأرنُوَن  واِدي  ِمْن   ، ُأرُدنِّ ال�
: ُأرُدنِّ رِقيَِّة لِواِدي ال� َذلَِك كُلُّ الِجَهِة الشَّ

أُموِريِّيَن الَِّذي كاَن ِفي َحْشُبوَن،  2ِسيُحوُن َمِلُك ال�

اأرنُوَن  واِدي  َعَلى حافَِّة  الَِّتي  َعُروِعيَر  ِمْن  َحَكَم  َوَقْد 
نَْهِر  اإلَى  ِجْلعاَد  نِْصِف  َوَعَلى  الواِدي  َوَسِط  َوَعَلى 
الِجَهَة  َحَكَم  3َوَقْد  ونِيِّيَن.  الَعمُّ َحدُّ  هَو  الَِّذي  َيبُّوَق 
ُأرُدنِّ ِمْن ُبِحيَرِة الَجِليِل اإلَى َبْحِر  رِقيََّة ِمْن واِدي ال� الشَّ
َعَرَبة – َبْحِر الِمْلِح، أ اإلَى َبيِت َيِشيُموَت، َواإلَى الَجُنوِب 

َتحَت ُمنَحَدراِت َجَبِل الِفْسَجِة.
َمِلِك  ُعوٍج  اأْرِض  َعَلى  اإْسرائِيَل  َبُنو  َسيَطَر  4َكما 

باشاَن، َوهَو اأَحُد اآِخِر الرَّفائِيِّيَن، َوَقْد كاَن ِفي َعْشتاُروَث 
َواإْذَرِعي. 5َوَقْد َحَكَم َجَبَل َحْرُموَن َوَسْلَخَة َوكُلَّ باشاَن 
اإلَى ُحُدوِد الَجُشوِريِّيَن َوالَمْعِكيِّيَن َونِْصِف ِجْلعاَد، اأي 

اإلَى ُحُدوِد ِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبوَن.
َبِني  َوَجِميُع  اهلِل،  خاِدُم  ُموَسى،  َهَزَمُهْم  6َوَقْد 

لِلَراُأوَبْيِنيِّيَن َوالجاِديِّيَن  اأْرَضُهما ُمْلكاً  َواأعَطى  اإْسرائِيَل، 
ى. َونِْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

َيُشوُع  َهَزَمُهْم  الَِّذيَن  أْرِض  ال� ُملُوُك  ُهْم  7َوَهُؤل�ِء 

ِمْن   ، ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  ِمْن  الَغربِيَِّة  الِجَهِة  ِفي  اإْسرائِيَل  َوَبُنو 
الُممَتدِّ  حالََق  َجَبِل  اإلَى  لُبناَن،  واِدي  ِفي  جاَد  َبعِل 
أْرَض لَِعشائِِر اإْسرائِيَل ُمْلكاً لَُهْم  نَحَو َسِعيَر، َواأعَطى ال�
بَِحَسِب ِحَصِصِهْم، 8ِفي الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة َوَفي التِّلاِل 
رِقيَِّة  الشَّ الُمنَحَدراِت  َوِفي  ُأرُدنِّ  ال� واِدي  َوِفي  الَغربِيَِّة 
أُموِريِّيَن  َوِفي الّصحراء َوِفي النََّقِب، ب اأْرِض الِحثِّيِّيَن َوال�
9َمِلُك  َوالَيُبوَسيِّيَن:  يِّيَن  َوالِحوِّ يِّيَن  َوالَفِرزَّ َوالَكنعانِيِّيَن 
اأرِيحا، َوَمِلُك عاَي الَِّتي قُْرَب َبيِت اإيَل، 10َوَمِلُك َمديَنِة 
َوَمِلُك  َيْرُموَت،  11َوَمِلُك  َحْبُرونَ ج،  َوَمِلُك  الُقْدِس، 
13َوَمِلُك  َوَمِلُك جاَزَر،  َعجلُوَن،  12َوَمِلُك  ل�ِخيَش، 
َعراَد،  َوَمِلُك  ُحْرَمَة،  14َوَمِلُك  جاَدَر،  َوَمِلُك  َدبِيَر، 
يَدَة، َوَمِلُك  15َوَمِلُك لِْبَنَة، َوَمِلُك َعُدلّ�َم، 16َوَمِلُك َمقِّ

18َوَمِلُك  حاَفَر،  َوَمِلُك  وَح،  َتفُّ 17َوَمِلُك  اإيَل،  َبيِت 
اأِفيَق، َوَمِلُك شاُروَن، 19َوَمِلُك ماُدوَن، َوَمِلُك حاُصوَر، 
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21َوَمِلُك  اأكشاَف،  َوَمِلُك  َمَراُأوَن،  ِشْمُروَن  20َوَمِلُك 

و، 22َوَمِلُك قاَدَش، َوَمِلُك َيْقَنعاَم  َتْعَنَك، َوَمِلُك َمِجدُّ
َوَمِلُك  ُدوَر،  نافاَث  ِفي  ُدوَر  23َوَمِلُك  الَكْرَمِل،  ِفي 
َوَمجُموُعُهْم  تِْرَصَة.  24َوَمِلُك  الِجْلجاِل،  ِفي  ُجِويِيَم 

واِحٌد َوَثلاثُوَن َمِلكاً.

ِتي َلْم ُتمَتَلْك َبْعد األراِضي الَّ

، َفقاَل اهلُل لَُه: »َقْد 13  نِّ َوَكِبَر َيُشوُع ِفي السِّ
َتزاُل  َوما   ، نِّ السِّ ِفي  ِجّداً  َكِبيراً  ِصْرَت 
الَِّتي  أْرُض  ال� ِهَي  2َهِذِه  لِلامِتلاِك.  َكِبيَرٌة  اأْرٌض  ُهناَك 
َبِقَيْت: َجِميُع َمناِطِق الِفِلسِطيِّيَن َوَمناِطِق الَجُشوِريِّيَن، 
3ِمْن نَْهِر ِشيُحورَ د َشرِقيَّ ِمْصَر اإلَى ُحُدوِد َعْقُروَن ِفي 

اأْرَض الَكْنعانِيِّيَن، َواأْرَض ُحكّاِم  تُْعَتَبُر  ماِل. َوَهِذِه  الشَّ
َواأْشَقلُوَن  َواأْشُدوَد  َة  الِفِلْسِطيِّيَن الَخمَسِة الَِّذيَن ِفي َغزَّ
يِّيَن، 4ِفي الَجُنوِب،  َوَجتَّ َوَعْقُروَن. َوَكَذلَِك ِمْنَطَقِة الَعوِّ
يُدونِيِّيَن َحتَّى اأِفيَق،  َواأْرَض الَكنعانِيِّيَن َوُمغاَرَة الَِّتي لِلصَّ
لُبناَن  َوكُلَّ  الِجبِليِّيَن،  5َواأْرَض  أُموِريِّيَن،  ال� ُحُدوِد  اإلَى 
اإلَى  َحْرُموَن  َجَبِل  اأسَفَل  جاَد  َبعِل  ِمْن  رِق  الشَّ نَْحَو 

لِيُبو َحماَة.
يُدونِيُّوَن الّساِكُنوَن ِفي الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة  ا الصَّ 6»اأمَّ

نِّي َساأطُرُدُهْم ِمْن اأماِم  ِمْن لُْبناَن اإلَى ِمْسَرفُوَت مايَِم، َفاإ
أْرَض لَِبِني اإْسرائِيَل  َم ال� َبِني اإْسرائِيَل. لَِكْن َعَليَك اأْن تَُقسِّ
أْرَض ُمْلكاً  ْم َهِذِه ال� آَن، َقسِّ ُملكاً لَُهْم َكما اأَمْرتَُك. 7َوال�

ى.« َبيَن الَقبائِِل التِّسِع َونِْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

َتقِسيُم األْرض
َوالجاِديُّوَن  َوالَراُأوَبْيِنيُّوَن  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  نِْصُف  8ناَل 

رِقيَِّة  الِجَهِة الشَّ لَُهْم َعَلى  اأعطاُه ُموَسى  الَِّذي  ِميراَثُهُم 
اهلِل.  خاِدُم  ُموَسى  اأعطاُهْم  َكما   ، ُأرُدنِّ ال� نَهِر  ِمْن 
َوالَمِديَنِة  اأرنُوَن،  واِدي  َعَلى حافَِّة  الَِّتي  َعُروِعيَر  9ِمْن 

الَِّتي ِفي َوَسِط الواِدي َوكُلِّ َهَضَبِة ِميَدبا اإلَى ِديُبوَن، 
َحَكَم  الَِّذي  أُموِريِّيَن  ال� َمِلِك  ِسيُحوَن  ُمُدِن  10َوكُلِّ 

د 3:13 نهر شيحور. ربما هو اأحد الفروع الشرقّية لنهر النيل.
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11َوِجلعاَد  ونِيِّيَن،  الَعمُّ اأْرِض  ُحُدوِد  اإلَى  َحْشُبوَن  ِفي 
َحْرُموَن  َجَبِل  َوكُلِّ  َوالَمْعِكيِّيَن،  الَجُشوِريِّيَن  َواأْرِض 
اإلَى َسْلَخَة، 12اأي كُلِّ َممَلَكِة ُعوَج ِفي  َوكُلِّ باشاَن 
ِمْن  َوهَو  َواإْذِرِعي،  َعْشتاُروَث  ِفي  الَِّذي َحَكَم  باشاَن 
فائِيِّيَن. َفَقْد َهَزَمُهْم ُموَسى َواأَخَذ  اآِخِر َمْن َبِقَي ِمَن الرَّ
اأْرَضُهْم. 13َولَِكنَّ َبِني اإْسرائِيَل لَْم َيطُرُدوا الَجُشوِريِّيَن 
َوالَمْعِكيِّيَن، ِفَسَكَن الَجُشوِريُّوَن َوالَمْعِكيُّوَن ِفي َوَسِط 

اإْسرائِيَل اإلَى َهذا الَيوِم.
ل�ِوي،  لَِعِشيَرِة  ِميراثاً  ُموَسى  ُيعِط  لَْم  14لَِكْن 

َكما  ِميراثُُهْم  ِهَي  اإْسرائِيَل،  لَِه  اإ اهلِل،  َفَتقِدماُت 
َوَعَدُهْم.

الَراُأوَبْيِنيِّيَن  لَِعِشيَرِة  أْرَض  ال� ُموَسى  15َواأعَطى 

َعُروِعيَر  ِمْن  اأْرُضُهْم  16َوكانَْت  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب 
الَِّتي َعَلى حافَِّة واِدي اأرنُوَن، َوالَمِديَنِة الَِّتي ِفي َوَسِط 
َوكُلِّ  َحْشُبوَن  17َمَع  ِميَدبا،  َهَضَبِة  َوكُلِّ  الواِدي، 
َوَبيَت  َبعٍل  َوباُموَت  َوِديُبوَن  الَهَضَبِة  َعَلى  الَِّتي  قُراها 
َبعِل َمُعوَن، 18َوياَهَص َوَقِديُموَت َوَميَفَعَة، 19َوَقْرَيتايَِم 
َوِسْبَمَة َوصاَرَث َشْحَر َعَلى َتلَِّة الواِدي، 20َوَبيِت َفُغوَر 
َوُمنَحَدراِت الِفْسَجِة َوَبيِت َيِشيُموَت. 21اأي كُلِّ ُمُدِن 
أُموِريَّيَن الَِّذي  الَهَضَبِة َوَممَلَكِة الَمِلِك ِسيُحوَن َمِلِك ال�
َحَكَم ِفي َحْشُبوَن، الَِّذي َهَزَمُه ُموَسى َمَع قاَدِة ِمْدياَن: 
اُأِوي َوراَقَم َوُصوَر َوُحوَر َورابَِع، ُرَؤساِء ِسيُحوَن الَِّذيَن 
أْرِض. 22َوِمْن َبيْن الَِّذيَن َقَتَلُهْم َبُنو  َسَكُنوا ِفي تِلَك ال�
ُأرُدنِّ  اإْسرائِيَل، الَعّراُف َبلعاَم ْبُن َبُعوَر. 23َوكاَن نَْهُر ال�
. َهذا هَو ِميراُث  َوِضفافُُه َحدَّ اأْرِض الَراُأوَبْيِنيِّيَن الَغْربِيَّ

الَراُأوَبْيِنيِّيَن بَِحَسِب َعشائِِرِهْم، الُمُدُن َوقُراها.
أْرَض لِلجاِديِّيَن اأيضاً بَِحَسِب  24َواأعَطى ُموَسى ال�

َعشائِِرِهْم. 25َوكانَْت اأْرُضُهْم َيْعِزيَر َوكُلَّ ُمُدِن ِجْلعاَد 
رِق  ونِيِّيَن اإلَى َعُروِعيَر الواِقَعِة اإلَى الشَّ َونِْصَف اأْرِض الَعمُّ
ِمْن ِربََّة، 26َوِمْن َحْشُبوَن اإلَى راَمِة الِمْصفاِة َوُبُطونِيَم، 
َوِمْن َمَحنايَِم اإلَى َحدِّ َدبِيَر. 27َوِفي الواِدي َبيَت هاراَم 
َوَبيَت نِْمَرَة َوُسكُّوَت َوصافُوَن، اأي َبِقيََّة َممَلَكِة ِسيُحوَن 
اإلَى  َوِضفافُُه  ُأرُدنِّ  ال� نَْهُر  ها  َيُحدُّ الِِّتي  َحْشُبوَن،  َمِلِك 
هَو  28َهذا   . ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  َشرِقيَّ  الَجِليِل،  ُبَحيَرِة  حافَِّة 

ِميراُث الجاِديِّيَن بَِعشائِِرِهْم َوُمُدنِِهْم َوقُراُهِم.

ى،  َمَنسَّ َقِبيَلِة  لِِنْصِف  أْرَض  ال� ُموَسى  29َواأعَطى 

30َوكانَْت  َعشائِِرِهْم.  بَِحَسِب  الِحَصُص  َعِت  َفُوزِّ
اأْرُضُهْم َتْمَتدُّ ِمْن َمَحنايَِم، َوَتْشَمُل كُلَّ َممَلَكِة الَمِلِك 
باشاَن،  ِفي  يائِيَر  َمساِكِن  َوكُلَّ  باشاَن  َمِلِك  ُعوَج 
ِجلعاَد  نِْصَف  31َوَكَذلَِك  َمِديَنًة.  ِستُّوَن  َوَعَدُدها 
باشاَن.  ِفي  ُعوَج  َممَلَكِة  ُمُدَن  َواإْذَرِعي  َوَعْشتاُروَث 
لَِبِني  ى،  َمَنسَّ َقِبيَلِة  لِِنْصِف  أْرُض  ال� َهِذِه  كُلُّ  اأعطيت 

ى بَِحَسِب َعشائِِرِهْم. ماِكيَر ْبِن َمَنسَّ
أْرُض، الَِّتي اأعطاها ُموَسى ُملكاً، ِفي  32َهِذِه ِهَي ال�

ُأرُدنِّ ُمقابَِل اأِريحا.  رِق ِمْن نَْهِر ال� ُسُهوِل ُمواآَب اإلَى الشَّ
33لَِكنَّ ُموَسى لَْم ُيعِط ِميراثاً لَِعِشيَرِة ل�ِوي، فَاهلُل، اإلَُه 

اإْسرائِيَل، هَو ِميراثُُهْم َكما َوَعَدُهْم.

َتْقِسيُم األْرِض َغرِبيِّ َنهِر األُرُدّن

َهِذِه ِهَي الَمناِطُق الَِّتي اأَخَذها َبُنو اإْسرائِيَل 14 
َمها  َقسَّ الَِّتي  َكْنعاَن،  اأْرِض  ِفي  ِميراثاً 
اإْسرائِيَل  َقبائِِل  األِعاَزُر الكاِهُن َوَيُشوُع ْبُن نُوَن َوُرَؤساُء 
َعَلى  اهلُل  اأَمَر  َكما  بِالُقْرَعِة،  َتقِسيُمها  َتمَّ  2َوَقْد  لَُهْم. 
ى.  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َولِِنْصِف  التِّْسِع  لِلَقبائِِل  ُموَسى،  َفِم 
َقِبيَلِة  َولِِنْصِف  َوجاَد  َراُأوَبْيَن  لَِقِبيَلَتي  اأعَطى  3َفُموَسى 

، لَِكنَُّه  ُأرُدنِّ رِقيَِّة ِمْن نَْهِر ال� ى ِميراثاً ِفي الِجَهِة الشَّ َمَنسَّ
ُيوُسَف  4َوَبُنو  الَقبائِِل.  َكباِقي  ِميراثاً  لِّلاِويِّيَن  ُيعِط  لَْم 
ى َواأْفرايَم. َولَْم ُيعَط نَِصيٌب ِمَن  كانُوا َقِبيَلَتيِن ُهما َمَنسَّ
َمراِعيِهْم  َمَع  ِفيها  َيسُكُنوَن  ُمُدناً  اإلّ�  لِّلاِويِّيَن  أْرِض  ال�
َواأغناِمِهْم َواأبقاِرِهْم. 5َوَعِمَل َبُنو اإْسرائِيَل َكما اأَمَر اهلُل 

أْرَض. ُموا ال� ُموَسى، َفَقسَّ

ة ُة كاَلَب ْبَن َيُفنَّ ِحصَّ
اإلَى َيُشوَع ِفي الَجْلجاِل،  َيُهوذا  َقِبيَلِة  َبُنو  6َوجاَء 

: »اأنَت َتعِرُف ما قالَُه  َوقاَل لَُه كالَُب ْبُن َيُفنََّة الَقِنزِّيُّ
َبْرنِيَع.  قاَدَش  ِفي  َوَعْنَك  َعنِّي  اهلِل  َرُجِل  لُِموَسى  اهلُل 

ُموَسى  اأرَسَلِني  ِحيَن  ُعْمِري  ِمْن  أرَبِعيَن  ال� ِفي  7كُْنُت 

أْرِض. َوَقْد  خاِدُم اهلِل ِمْن قاَدَش َبْرنِيَع ل�ْسِتكشاِف ال�
َقلِبي.  ِفي  ما  بَِحَسِب  َتقِريراً صاِدقاً  ْمَت  َوَقدَّ َرِجْعُت 
َواأّما  لِلنّاِس،  الَِّذيَن َذَهُبوا َمِعي َسبَُّبوا الَخوَف  8ِرفاِقي 
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اأنا َفَتِبْعُت إلَِهي ِمْن كُلِّ َقْلِبي. 9َواأقَسَم ُموَسى ِفي َذلَِك 
أْرُض الَِّتي َذَهْبَت اإلَيها َسُتْصِبُح ِميراثاً  الَيوِم َوقاَل: ›ال�
ََّك َتِبْعَت إلَِهي  أن أَبِد، لِ� لََك َولَِنسِلَك ِمْن َبعِدَك اإلَى ال�

ِمْن كُلِّ َقْلِبَك.‹
آَن، ها َقْد اأبقانِي اهلُل َحيِّاً َخْمساً َواأرَبِعيَن  10»َوال�

َبُنو  كاَن  ِحيَن  َهذا،  لُِموَسى  اهلُل  قاَل  اأْن  ُمْنُذ  َسَنًة، 
ِفي  الَيوَم  اأنا  ها  آَن،  َوال� يَِّة.  الَبرِّ ِفي  ُيساِفُروَن  اإْسرائِيُل 
َقِويّاً  الَيوَم  ُعْمِري. 11َوماِزلُْت  ِمْن  َوالثَّمانِيَن  الخاِمَسِة 
تِي الَيوَم َكما  َكما كُْنُت َيوَم اأرَسَلِني ُموَسى. َوما َتزاُل قُوَّ
أيِّة  كانَْت ِفي َذلَِك الَوقِت. وما اأزاُل مستعداً لِلَحرِب ول�
الَِّتي  الَجَبِليََّة  أْرَض  ال� َهِذِه  12َفاأعِطِني  اُأْخَرى.  ٍة  َمَهمَّ
ََّك َسِمْعَت ِفي َذلَِك  أن َوَعَدنِي اهلُل بِها ِفي َذلَِك الَيوِم. لِ�
الَيوِم اأنَّ الَعناِقيِّيَن ُهناَك ِفي ُمُدنِِهِم الَعِظيَمِة الَحِصيَنِة. 

نِّي َساأطُرُدُهْم َكما َوَعَدنِي.« ْن كاَن اهلُل َمِعي َفاإ َفاإ
َحْبُرونَ أ  َواأعطاُه  َيُفنََّة  ْبَن  كالََب  َيُشوُع  13َفباَرَك 

لِكالََب ْبِن  لَُه. 14َولَِذلَِك صاَرْت َحْبُروُن ِميراثاً  ُمْلكاً 
َُّه اأطاَع اهلَل اإلََه  أن َيُفنََّة الَقِنزِّيِّ َونَسِلِه اإلَى َهذا الَيوِم، لِ�

اإْسرائِيَل، ِمْن كُلِّ َقْلِبِه.
15َواْسُم َحبُروَن سابِقاً َقْريُة اأْرَبَع. َوكاَن اأرَبُع اأعَظَم 

أْرُض  ال� اْسَتراَحِت  َذلَِك  َوَبْعَد  الَعناِقيِّيَن ب.  َبيَن  َرُجٍل 
ِمَن الَحْرِب.

أْرُض َيُهوذا

لَِعِشيَرِة 15  بِالُقْرَعِة  اُأعِطَيْت  الَِّتي  أْرُض  ال� اأّما 
ْت  امَتدَّ َفَقِد  َعشائِِرها،  بَِحَسِب  َيُهوذا 
اأقَصى  ِفي  ِصيَن  يَِّة  َبرِّ اإلَى  اأُدوَم  ُحُدوِد  اإلَى  َجُنوباً 
ِفي  الَخِليِج  اإلَى  الَجُنوبِيُّ  ها  َحدُّ 2َوَوَصَل  الَجُنوِب. 
َطَرِف َبْحِر الِملِح ج الَِّذي َيمَتدُّ نَْحَو الَجُنوِب. 3َوَيُمرُّ 
ثُمَّ  اإلَى ِصيَن.  الَعْقَرِب،  َمَمرِّ  بَِجُنوِب  الَجُنوبِيُّ  الَحدُّ 
اإلَى الَجُنوِب ِمْن قاَدَش َبْرنِيَع َوَيُدوُر َحوَل َحْصُروَن ثُمَّ 
َحوَل  َيْمَتدُّ  الَقْرَقِع، 4ثُمَّ  اإلَى  َوَيْمَتدُّ  اأّداَر،  اإلَى  َيْصَعُد 
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الَبْحِر. د  ِعنَد  َوَيْنَتِهي  ِمْصَر،  اإلَى واِدي  ثُمَّ  َعْصُموَن، 
. ُهُم الَجُنوبِيُّ َهذا هَو َحدُّ

رِقيُّ هَو َبحُر الِملِح ه َحتَّى َمَصبِّ نَهِر  5َوالَحدُّ الشَّ

ِعنَد  الَبحِر  َخِليِج  ِمْن  َيمَتدُّ  مالِيُّ  الشِّ َوالَحدُّ   . ُأرُدنِّ ال�
، 6َوَيْصَعُد اإلَى َبيِت ُحجَلَة، ثُمَّ َيْمَتدُّ  ُأرُدنِّ َمَصبِّ نَهِر ال�
ماِل ِمْن َبيِت الَعَرَبِة. ثُمَّ َيْصَعُد اإلَى َحَجِر ُبوَهَن  اإلَى الشَّ
ْبِن َراُأوَبْيَن. 7ثُمَّ َيْصَعُد الَحدُّ اإلَى َدبِيَر ِمْن واِدي َعُخوَر، 
يَم  ماِل اإلَى الِجْلجاِل ُمقابَِل َمَمرِّ اأُدومِّ ثُمَّ َيْمَتدُّ نَحَو الشِّ
الَحدُّ  َيْمَتدُّ  ثُمَّ  الواِدي.  ِمَن  الَجُنوِب  اإلَى  َتَقُع  الَِّتي 
َحوَل َعيِن َشمٍس، َوَينَتِهي ِفي َعيِن ُروَجَل. 8ثُمَّ َيْصَعُد 
الَحدُّ اإلَى واِدي ْبِن ِهنُّوَم َجُنوَب ُمنَحَدِر الَيُبوِسيِّيَن، اأي 
ِة الَجَبِل الواِقِع  َمديَنِة الُقْدِس. ثُمَّ َيْصَعُد الَحدُّ اإلَى ِقمَّ
مالِيِّ لِواِدي  اإلَى الَغْرِب ِمْن واِدي ِهنُّوَم ِعنَد الطََّرِف الشِّ
ِة الَجَبِل اإلَى النَّْبِع، اإلَى  َرفائِيَم. 9ثُمَّ َيْمَتدُّ الَحدُّ ِمْن ِقمَّ
ِعْفُروَن.  َجَبِل  ُمُدِن  اإلَى  الواِدي  َعْبَر  ثُمَّ  نَْفُتوَح،  ِمياِه 
ثُمَّ َيْمَتدُّ نَْحَو َبَعَلَة الَِّتي ِهَي َقرياُت َيعاِريَم. 10ثُمَّ َيْمَتدُّ 
الَحدُّ اإلَى الَغْرِب ِمْن َبَعَلَة اإلَى َجَبِل َسِعيَر، ثُمَّ َيْمَتدُّ اإلَى 
الَِّذي هَو َكسالُوَن،  َيعاِريَم،  لَِجَبِل  مالِيِّ  الُمنَحَدِر الشِّ
ثُمَّ َينِزُل اإلَى َبيِت َشمٍس، ثُمَّ َيْمَتدُّ اإلَى تِْمَنَة. 11َوَيعُبُر 
الَحدُّ الواِدي اإلَى الُمْنَحَدِر ِفي ِشماِل ِعْقُروَن. ثُمَّ َيْمَتدُّ 
نَْحَو َشْكُروَن، ثُمَّ َحوَل َجَبِل َبَعَلَة، ثُمَّ َيعُبُر الواِدي اإلَى 
َيْبِنِئيَل. َوَينَتِهي الَحدُّ ِعنَد الَبْحِر. 12َواأّما الَحدُّ الَغربِيُّ 
َفهَو الَبحُر َوشاِطُئُه. َهذا هَو الَحدُّ الُمِحيُط َبَقِبيَلِة َيُهوذا 

بَِحَسِب َعشائِِرِها.
أْرِض  ًة ِمَن ال� 13َواأعَطى َيُشوُع كالََب ْبَن َيُفنََّة ِحصَّ

َفاأعطاُه  لَِيُشوَع،  اهلِل  اأمِر  بَِحَسِب  َيُهوذا  َقِبيَلِة  َوَسَط 
َعناَق.  َجدُّ  هَو  َواأرَبُع  َحْبُروَن. و  اأي  اأْرَبَع،  َقرياَت 
14َوَطَرَد كالَُب ِمْن ُهناَك اأبناَء َعناَق الثَّلاَثَة: ِشيشاَي 

َواأِخيماَن َوَتْلماَي. 15َوَصِعَد ِمْن ُهناَك لُِيُهاِجَم ُسكّاَن 
16َفقاَل  ِسْفَر.  َقْرياَت  سابِقاً  َدبِيَر  اْسُم  َوكاَن  َدبِيَر. 
نِّي  كالَُب: »َمْن ُيهاِجُم َقرياَت ِسْفَر َوَيسَتولِي َعَليها َفاإ
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َساُأعِطيِه ابَنِتي َعْكَسَة َزوَجًة لَُه.«
كالََب  اأُخو  َقناَز  ْبُن  ُعْثِنيِئيُل  َعَليها  17َفاْسَتولَى 

لَُه.  َزوَجًة  َعْكَسَة  ابَنَتُه  كالَُب  َفاأعطاُه  ِمْنُه،  أْصَغَر  ال�
18َولَّما جاَءْت اإلَى ُعْثِنيِئيَل، َحثَّها َعَلى اأْن َتطَلَب َحقلاً 

ِمْن اأبِيها. َفَلّما نََزلَْت ِمَن َعَلى الِحماِر، قاَل لَها كالَُب: 
أْمُر؟« »ما ال�

اأْرضاً  اأعَطيَتِني  َقْد  َبَرَكًة.  »اأعِطِني  لَُه:  19َفقالَْت 

جافًَّة ِفي النََّقِب، أ َفاأعِطِني بَِرَك ماٍء اأيضاً.« َفاأعطاها 
فَلى. الِبَرَك الُعْليا َوالسُّ

20َهذا هَو ِميراُث َقِبيَلِة َيُهوذا بَِحَسِب َعشائِِرِهْم. 

قُْرَب  َيُهوذا  لَِعِشيَرِة  الَِّتي  الُمُدِن  َجِميُع  ِهَي  21َوَهِذِه 

َوياُجوُر  َوِعيَدُر  َقْبِصِئيُل  الَجُنوِب:  ِفي  اأُدوَم  ُحُدوِد 
َويِْثناُن  َوحاُصوُر  23َوقاَدُش  َوَعْدَعَدُة  َوِديُمونَُة  22َوَقْيَنُة 

24َوِزيُف َوطالَُم َوَبعلُوُت 25َوحاُصوُر َوَحَدتَُّة َوَقْرُيوُت 

َوَشماُع  حاُصوُر – 26َواأماُم  ِهَي  َوَحْصُروُن – الَِّتي 
فالََط  َوَبيُت  َوَحْشُموُن  َة  َجدَّ 27َوَحَصُر  َوُمول�َدُة 
َوِعيِّيُم  29َوَبَعَلُة  َوبِْزُيوتِيَُّة  َسْبٍع  َوبِْئُر  ُشوعاَل  28َوَحَصُر 

َوَمْدَمنَُّة  31َوِصقَلُغ  َوُحْرَمُة  َوِكِسيُل  30َواألُْتولَُد  َوعاَصُم 
َوَمجُموُع  وَن.  َوِرمُّ َوَعيُن  َوِشْلِحيُم  32َولََبُوُت  َوَسْنَسنَُّة 

َعَدِد الُمُدِن تِْسٌع َوِعْشُروَن َمَع قُراها.
َواأْشَنُة  َوَصْرَعُة  اأْشَتاُأوُل  الَغربِيَِّة:  التِّلاِل  33َوِفي 

35َوَيْرُموُت  َوَعيناُم  وُح  َوَتفُّ ِجنِّيَم  َوَعيُن  34َوزانُوُح 

َوَعُدلّ�ُم َوُسوكُوُه َوَعِزيَقُة 36َوَشْعرايُِم َوَعِديتايُِم َوالُجَديَرُة 
َوُجَديُرَوتايُِم. َوَمْجُموُعها اأرَبَع َعْشَرَة َمِديَنًة.

38َوِدلْعاُن  جاَد  َوَمْجَدُل  َوَحداَشُة  37َوَصناُن 

َوالِمْصفاُة َوَيْقِتِئيُل 39َولَِخيُش َوَبْصَقُة َوَعجلُوُن، 40َوَكبُّوُن 
َونََعَمُة  َوَبيُت داُجوَن  َوِكتِليُش 41َوُجَديُروُت  َولَْحماُس 

يَدُة. َوَمجُموُعها ِستَّ َعْشَرَة َمِديَنًة َمَع قُراها. َوَمقِّ
42َولِْبَنُة َوعاَتُر َوعاشاُن. 43َوَيْفتاُح َواأْشَنُة َونَِصيُب، 

44َوَقِعيَلُة َواأْكِزيُب َوَمِريَشُة. َوَمْجُموُعها تِسُع ُمُدٍن َمَع 

قُراها.
َوقَُرى.  َبْلداٍت  ِمْن  بِها  ُيِحيُط  َوما  45َوَعْقُروُن 

ِمْن  الَقِريَبِة  الُمُدِن  كُلُّ  َعْقُروَن،  ِمْن  الَغرِب  46َواإلَى 
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ُمُدٍن  ِمْن  بِها  ُيِحيُط  َوما  47َواأْشُدوُد  َوقُراها.  اأْشُدوَد 
ُة َوما ُيِحيُط بِها ِمْن ُمُدٍن َوقُِرى، اإلَى واِدي  َوقَُرى. َوَغزَّ

ِمْصَر َوساِحِل الَبْحِر.
َوُسوكُوُه  َوَيتِّيُر  شاِميُر  الَجَبِليَِّة:  الَمناِطِق  48َوِفي 

49َوَدنَُّة َوَقرَيُة َسنََّة الَِّتي ِهَي َدبِيُر، 50َوَعناُب َواأْشِتُموُه 

َوعانِيُم 51َوُجوَشُن َوُحولُوُن َوِجيلُوُه. َوَمجُموُعها اإحَدى 
َعْشَرَة َمِديَنًة َمَع قُراها.

وَح َواأِفيَقُة  52اأراُب َوُدوَمُة َواأْشعاُن 53َوَيِنيُم َوَبيُت َتفُّ

54َوُحْمَطُة َوَقْرياُت اأْرَبَع – الَِّتي ِهَي َحْبُروُن – َوِصيُعوُر. 

َوَمجُموُعها تِسُع ُمُدٍن َمَع قُراها.
55َوَمُعوُن َوَكْرَمُل َوزِيُف َوُيوَطُة 56َوَيْزَرِعيُل َوَيْقَدعاُم 

َوزانُوُح 57َوقايُِن َوِجْبَعُة َوتِْمَنُة. َوَمجُموُعها َعْشُر ُمُدٍن 
َمَع قُراها.

َوَبيُت  59َوَمعاَرُة  َوَجُدوُر  ُصوٍر  َوَبيُت  58َحْلُحوُل 

َعُنوَت َواألَْتُقوُن. َوَمجُموُعها ِستُّ ُمُدٍن َمَع قُراها.
بََّة.  َوالرَّ َيعاِريَم  َقْرياُت  ِهَي  الَِّتي  َبعَل  60َوَقرياُت 

َوُهما َمِديَنتاِن َمَع قُراُهما.
َوَسكاَكُة  يُن  َوِمدِّ الَعَرَبِة  َبيُت  يَِّة:  الَبرِّ 61َوِفي 

َوَمجُموُعها  َجْدٍي.  َوَعيُن  الِمْلِح  َوَمِديَنُة  62َونِْبشاُن 

ِستُّ ُمُدٍن َمَع قُراها.
63َولَِكنَّ َشعَب َيُهوذا لَْم َيسَتِطْع اأْن َيطُرَد الَيُبوِسيِّيَن 

الّساِكِنيَن ِفي َمديَنِة الُقْدِس. لِذا َيِعيُش الَيُبوِسيُّوَن َوَسَط 
َشعِب َيُهوذا اإلَى َهذا الَيوِم.

ى أْرُض أْفراِيَم َوَمَنسَّ

أبناِء ُيوُسَف، 16  أْرُض الُمعطاُة بِالُقْرَعِة لِ� اأّما ال�
ُأْرُدنِّ قُْرَب اأِريحا َشْرَق نَْبِع  َفَتْمَتدُّ ِمْن نَْهِر ال�
يَِّة الّصاِعَدِة ِمْن اأِريحا َواإلَى ِمْنَطَقِة َبْيَت  اأِريحا، اإلَى الَبرِّ
اإيَل الَجَبِليَِّة. 2ثُمَّ َتمَتدُّ ِمْن َبْيَت اإيَل اإلَى لُوٍز، َوَتُدوُر 
أَرِكيِّيَن ِفي َعطاُروَت. 3ثُمَّ َتنِزُل اإلَى ُحُدوِد  اإلَى ُحُدوِد ال�
َواإلَى  فَلى  َبْيَت ُحوُروَن السُّ ِمْنَطَقِة  اإلَى  ثُمَّ  الَيفَلِطيِّيَن. 
جاَزَر. َوَتِصُل نِهاَيُتها اإلَى الَبحِر. 4َهذا ما اأَخَذُه اأبناُء 

ى َواأفرايُِم ِميراثاً لَُهْم. ُيوُسَف، َمَنسَّ
َكما  َعشائِِرِهْم  بَِحَسِب  أفرايِِميِّيَن  ال� َحدُّ  5َوكاَن 

رِق،  الشَّ ِفي  اأّداَر  َعطاُروَت  اأْرِضِهْم  َحدُّ  كاَن  َيِلي: 
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اإلَى َبْيَت ُحوُروَن الُعليا، 6ثُمَّ َيمَتدُّ الَحدُّ ِمْن ُهناَك اإلَى 
اإلَى  الَحدُّ  َيْمَتدُّ  ماِل،  الشَّ ِفي  ِمْخماَش  َوِمْن  الَبْحِر. 
رِق نَْحَو َيُنوَحَة.  رِق اإلَى َتاآنَِة ِشيلُوَه، ثُمَّ َيْمَتدُّ اإلَى الشَّ الشَّ
اإلَى َعطاُروَت َونََعراَت، َوَيقَتِرُب  َيُنوَحَة  َينِزُل ِمْن  7ثُمَّ 

وَح  . 8َوِمْن َتفُّ ُأرُدنِّ الَحدُّ اإلَى اأِريحا َوَينَتِهي ِعنَد نَْهِر ال�
َيَتِجُه الَحدُّ َغرباً اإلَى واِدي قانََة، َوَينَتِهي ِعنَد الَبْحِر. أ 
َهذا ُهَو ِميراُث َعِشيَرِة اأْفرايَِم بَِحَسِب َعشائِِرِهْم، 9َمَع 
يِّيَن، كُلُّ  الُمُدِن الَِّتي لَِعِشيَرِة اأْفرايَِم داِخَل ِميراِث الَمَنسِّ
تِْلَك الُمُدِن َمَع قُراها. 10لَِكنَُّهْم لَْم َيطُرُدوا الَكنعانِيِّيَن 
الّساِكِنيَن ِفي جاَزَر، َولِذا َسَكَن الَكنعانِيُّوَن ِفي َوَسِط 
اأْفرايَِم اإلَى َهذا الَيوِم، لَِكنَُّهْم اُأجِبُروا َعَلى الَعَمِل َعِبيداً 

لَُهْم.

ى، بِْكِر ُيوُسَف، 17  َوَتمَّ َتحِديُد اأْرِض َقِبيَلِة َمَنسَّ
بِالُقرَعِة. َفَقْد اُأعِطَيْت ِجلعاُد َوباشاُن لِنسِل 
َُّه كاَن ُمحاِرباً  أن لِ� َواأبِي ِجلعاَد، ب  ى،  َمَنسَّ بِْكِر  ماِكيَر 
ًة من  ى، الذي اُأْعِطَي ِحصَّ ا باِقي َشعِب َمَنسَّ َشِديداً. 2اأمَّ
ال�أْرض، فاَأَخُذوا بَِحَسِب َعشائِِرِهْم، لَِنسِل اأبِيَعَزَر َوحالََق 
أبناُء  َواأْسِريِئيَل َوَشَكَم َوحاَفَر َوَشِميداَع. َفَهُؤل�ِء ُهُم ال�

ى ْبِن ُيوُسَف بَِحَسِب َعشائِِرِهْم. كُوُر لَِمَنسَّ الذُّ
3َولَْم َيُكْن لَِصلُْفحاَد ْبِن حاَفَر ْبِن ِجلعاَد ْبِن ماِكيَر 

ى اأول�ٌد ُذكُوٌر، َفَقْد كاَن لَُه َبناٌت َفَقْط. َوَهَذِه  ْبِن َمَنسِّ
ِهَي اأسماُء َبناتِِه: َمحَلُة َونَْوَعُة َوُحجَلُة َوِمْلَكُة َوتِْرَصُة. 
َوالقاَدِة  نُوَن  ْبِن  َوَيُشوَع  الكاِهِن  األِعاَزَر  اإلَى  4َفاأَتيَن 

َوَسِط  ِفي  ِميراثاً  ُيعِطَينا  بِاأْن  ُموَسى  اهلُل  »اأَمَر  َوقُْلَن: 
، َكما  اأْعماِمِهنَّ َمَع  كُوِر.« َفاأعطاُهنَّ ِميراثاً  اأقِربائِنا الذُّ

اأَمَر اهلُل.
أْرِض  ال� ِمَن  ِحَصٍص  َعْشَر  ى  َمَنسَّ َقِبيَلُة  5َفنالَْت 

رِقيَِّة ِمْن  ضاَفِة اإلَى اأْرِض ِجْلعاَد َوباشاَن ِفي الِجَهِة الشَّ بِال�إ
ى اأَخْذَن ِميراثاً َمَع اأبنائِِه  أنَّ َبناَت َمَنسَّ ، 6لِ� ُأرُدنِّ نَهِر ال�

ى. كُوِر. َوكانَْت اأْرُض ِجلعاَد لَِبِقيَِّة نَسِل َمَنسَّ الذُّ
ى ِمْن اأِشيَر اإلَى َمْكَمَتَة الَِّتي َتَقُع  7َوَيمَتدُّ َحدُّ َمَنسَّ

ُمقابَِل َشِكيَم. ج ثُمَّ َيتَِّجُه اإلَى الَجُنوِب اإلَى ُسكّاِن َعيِن 
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وَح  ى. َواأّما َمِديَنُة َتفُّ وَح لَِمَنسَّ وَح. 8َوكانَْت اأْرُض َتفُّ َتفُّ
ى َفكانَْت لَِقِبيَلِة اأْفرايَِم. 9ثُمَّ  الَِّتي َعَلى ُحُدوِد اأْرِض َمَنسَّ
َينِزُل الَحدُّ اإلَى واِدي قانََة. َوكانَِت الُمُدُن الواِقَعُة اإلَى 
أفرايَِم،  يِّيَن لِ� الَجُنوِب ِمَن الواِدي ِفي َوَسِط ُمُدِن الَمَنسِّ
ى كانَْت َشماِل الواِدي، َوَقِد انَتَهْت  َولَِكنَّ ُحُدوَد َمَنسَّ
كانَْت  الَجُنوِب  ِفي  الَِّتي  أْرُض  10ال� الَبْحرِ د.  ِعنَد 
ى.  لَِمَنسَّ كانَْت  ماِل  الشَّ ِفي  الَِّتي  أْرُض  َوال� أفرايَِم،  لِ�
ُهْم  ، َوَقْد َوَصَل َحدُّ ى الَغربِيُّ َوكاَن الَبحُر ُهَو َحدُّ َمَنسَّ

رِق. ماِل َواإلَى َيّساَكَر ِفي الشَّ اإلَى اأِشيَر ِفي الشَّ
ى  لَِمَنسَّ كاَن  َوَيّساَكَر  اأِشيَر  اأْرِض  داِخَل  11َوِفي 

َوُسكّاُن  َوقُراُهما،  َوَيبَلعاُم  شاَن  َبيُت  التّالَِيُة:  الُمُدُن 
و َوقُراها َجِميعاً، َوَكَذلَِك  ُدوَر َوْعيُن ُدوَر َوَتْعَنَك َوَمِجدُّ
ى ِمَن امِتلاِك  التِّلاُل الثَّلاَثُة. 12َولَْم َيَتَمكَّْن َشعُب َمَنسَّ
أْرِض.  َهَذِه الُمُدِن، َفَبِقَي الَكنعانِيُّوَن ساِكَنيَن ِفي َهِذِه ال�
َعَلى  الَكنعانِيِّيَن  اأجَبُروا  اإْسرائِيَل،  َبُنو  َقِوَي  13َوِحيَن 

الَعَمِل َكَعِبيٍد، لَِكنَُّهْم لَْم َيطُرُدوُهْم َتماماً.
اأعَطيَتنا  لَِيُشوَع: »لِماذا  14َوقالَْت َعِشيَرُة ُيوُسَف 

ًة واِحَدًة ِميراثاً لَنا؟ اإنَّنا َشعٌب َكِبيٌر  قُْرَعًة واِحَدًة َوَحصَّ
آَن.« أنَّ اهلَل باَرَكنا َحتَّى ال� لِ�

15َفقاَل َيُشوُع لَُهْم: »اإْن كُْنُتْم َشعباً َكِبيراً فاصَعُدوا 

َمكاناً  لَُكْم  وا  لُِتِعدُّ ِمنها  ال�أشجاَر  َواقَطُعوا  الغاَبِة،  اإلَى 
أنَّ اأْرَض اأْفرايَِم الَجَبِليََّة  فائِيِّيَن، لِ� يِّيَن َوالرَّ ِفي اأْرِض الِفِرزِّ

َصِغيَرٌة َعَليُكْم.«
َغيُر  الَجَبِليَُّة  »الِمنَطَقُة  ُيوُسَف:  َشعُب  16َفقاَل 

الواِدي  ِفي  الّساِكِنيَن  الَكْنعانِيِّيَن  َولَِكنَّ  لَنا،  كاِفَيٍة 
ِفي  َوقُراها  َبيِت شاَن  ِفي  َحِديِديًَّة  َمرَكباٍت  َيمِلُكوَن 

واِدي َيزَرِعيَل.«
ى:  17ثُمَّ قاَل َيُشوُع لَِشعِب ُيوُسَف، اأْفرايَِم َوَمَنسَّ

ٌة َعِظيَمٌة. لَْن َتُكوَن لَُكْم  »اإنَُّكْم َشعٌب َكِبيٌر َولََديُكْم قُوَّ
أْرِض، 18َفالِمنَطَقُة الَجَبِليَُّة َسَتُكوُن  ٌة واِحَدٌة ِمَن ال� ِحصَّ
ال�أشجاَر  َسَتقَطُعوَن  لَِكنَُّكْم  غاباٌت،  اأنَّها  َفَمْع  لَُكْم. 
ُدونَها َوَتمَتِلُكونَها. َوَسَتطُرُدوَن الَكنعانِيِّيَن َمَع اأنَُّهْم  َوتَُمهِّ

اأقِوياُء َولََديِهْم َمرَكباٌت َحِديِديٌَّة.«
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ِة األْرض َتْقِسيُم َبِقيَّ

َواجَتَمَع كُلُّ َبِني اإْسرائِيَل ِفي ِشيلُوَه َونََصُبوا 18 
أْرُض  ال� َوكانَِت  ُهناَك.  ال�ْجِتماِع  َخيَمَة 
َتحَت َسيَطَرتِِهْم. 2َوَبِقَيْت َسبُع َقبائَِل ِمَن َبِني اإْسرائِيَل 

لَْم َتَنْل نَِصيَبها.
3َفقاَل َيُشوُع لَِبِني اإْسرائِيَل: »اإلَى َمَتى َتَتكاَسلُوَن 

أْرِض الَِّتي اأعطاها لَُكُم اهلُل اإلَُه  ُخوِل ل�مِتلاِك ال� َعِن الدُّ
ُنوا َثلاَثَة ِرجاٍل ِمْن كُلِّ َعِشيَرٍة، َفاُأرِسلُُهْم  اآبائُِكْم؟ 4َعيِّ
بَِحَسِب  لَها  َوصفاً  َوَيكُتُبوا  كُلَّها،  أْرَض  ال� لَِيُجولُوا 
الباِقَيَة  أْرَض  ال� ُموا  5َولُيَقسِّ  . اإلِيَّ َيُعوُدوَن  ثُمَّ  ِميراثِِهْم، 
اإلَى َسْبَعِة اأقساٍم. َسَيبَقى َيُهوذا ِفي اأْرِضِه ِفي الَجُنوِب، 
ماِل.  الشِّ ِفي  اأْرِضِه  ِفي  ُيوُسَف  َشعُب  َوَسَيبَقى 
ثُمَّ  أْرِض  ال� ِمَن  بِع  السَّ لِلِحَصِص  َوْصفاً  6َوَسَتكُتُبوَن 

َحْضَرِة  ِفي  ُهنا  لَُكْم  قُْرَعًة  َساُألِقي  َواأنا   . اإلَيَّ بِِه  َتاأتُوَن 
َيُكوَن  لَْن  7لَِكْن  َعِشيَرٍة.  كُلِّ  ِة  ِحصَّ لَِتقِريِر  إلَِهنا، 

أنَّ َكَهُنوَت اهلِل ُهَو  أْرِض َبيَنُكْم لِ� ٌة ِفي ال� لِّلاِويِّيَن ِحصَّ
َفَقْد  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َونِْصُف  َوَراُأوَبْيَن  َواأّما جاُد  ِميراثُُهْم. 
ُأرُدنِّ الَِّذي  رِقيَِّة ِمَن نَْهِر ال� اأَخُذوا ِميراَثُهْم ِفي الِجَهِة الشَّ

اأعطاُه ُموَسى خاِدُم اهلِل لَُهْم.«
8فانَطَلَق الرِّجاُل ِفي ِرحَلِتِهْم. َواأعَطى َيُشوُع َهذا 

»اْذَهُبوا  لِلاأْرِض:  َوْصفاً  لَِيكُتُبوا  َذَهُبوا  لِلَِّذيَن  أمَر  ال�
أْرِض، َواكُتُبوا َوصفاً لَها، ثُمَّ ُعوُدوا  َوَسيُروا ِفي كُلِّ ال�
ِفي  ِشيلُوُه  ِفي  ُهنا  لَُكْم  قَُرَعًة  َساُألِقي  ِحيَنِئٍذ،   . اإلَيَّ

َحْضَرِة اهلِل.«
ِفي  َوَكَتُبوا  أْرِض،  ال� ِفي  َوجالُوا  الرِّجاُل  9فانَطَلَق 

ِكتاٍب َوْصفاً لَها َبُمُدنِها ِفي َسبَعِة اأقساٍم. ثُمَّ عاُدوا اإلَى 
َيُشوَع ِفي الَمَخيَِّم َفي ِشيلُوَه. 10َوُهناَك، األَقى َيُشوُع 
أْرَض لَِبِني اإْسرائِيَل  َم ال� قَُرَعًة َبيَنُهْم ِفي َحْضَرِة اهلِل. َوَقسَّ

بَِحَسِب ِحَصِصِهْم.

أْرُض َبْنياِمْين
َعشائِرها  بَِحَسِب  َبْنياِمْيَن  َقِبيَلِة  قُْرَعُة  11َوكانَْت 

أْرُض الَِّتي اُأعِطَيْت لَُهْم َبيَن  الُقْرَعَة ال�ُأولى. َوكانَِت ال�
مالِيُّ ِعنَد  ُهُم الشِّ َوُيوُسَف. 12َوَيبَداُأ َحدُّ َيُهوذا  َقِبيَلَتي 
، َوَيْصَعُد اإلَى الُمنَحَدِر الَِّذي َشماَل اأِريحا،  ُأرُدنِّ نَْهِر ال�

يَِّة  ثُمَّ َيْصَعُد اإلَى الِمنَطَقِة الَجَبِليَِّة َغرباً، َوَينَتِهي ِعنَد َبرِّ
َبيِت اآِوَن.

13َوِمْن ُهناَك َيْمَتدُّ الَحدُّ اإلَى الجانِِب الَجُنوبِيِّ ِمْن 

لُْوَز، الَِّتي ِهَي َبْيُت اإيَل. ثُمَّ َينِزُل الَحدُّ اإلَى َعطاُروَت 
َحوُروَن  َبْيِت  َجُنوَب  الَجَبِليَِّة  الِمنَطَقِة  ِفي  الَِّتي  اإّداَر 
َوَيتَِّجُه  الَغربِيَِّة  الِجَهِة  اإلَى  الَحدُّ  َيْمَتدُّ  14ثُمَّ  فَلى.  السُّ
نَْحَو الَجُنوِب ِمَن الَجَبِل الواِقِع َجُنوَب َبيِت ُحوُروَن، 
َوَينَتِهي ِفي َقْرياِت َبعٍل، الَِّتي ِهَي َقرياُت َيعاِريَم، َوِهَي 

َمِديَنٌة لَِعِشيَرِة َيُهوذا. َهذا ُهَو الَحدُّ الَغربِيُّ لَُهْم.
15َوَيبدا الَحدُّ الَجُنوبِيُّ ِعْنَد َطَرِف َقْرياِت َيعاِريَم، 

ثُمَّ َيعُبُر الواِدي اإلَى نَْبِع ِمياِه نَفُتوَح. 16ثُمَّ َينِزُل الَحدُّ 
ماِل  اإلَى اأسَفِل الَجَبِل الُمقابِِل ل�ْبِن ِهنَّوَم الواِقِع اإلَى الشِّ
َجُنوَب  ِهنُّوَم  واِدي  اإلَى  َوَينِزُل  ِرفائِيَم،  واِدي  ِمْن 
َيْمَتدُّ  17ثُمَّ  ُروَجَل.  َعيِن  اإلَى  َوَينِزُل  الَيُبوِسيِّيَن  َطَرِف 
َيعُبُر  ثُمَّ  َشْمٍس،  َعيِن  اإلَى  الواِدي  َوَيعُبُر  ماِل  الشِّ اإلَى 
يَم، َوَينِزُل  الواِدي اإلَى َجِليلُوَت الواِقَعِة ُمقابَِل َمَمرِّ اأُدومِّ
ماِل،  اإلَى َحَجِر ُبوَهَن ْبِن َراُأوَبْيَن. 18ثُمَّ َيْمَتدُّ اإلَى الشِّ
، َوَينِزُل اإلَى واِدي  ُأرُدنِّ اإلَى الُمنَحَدِر الُمقابِِل لِواِدي ال�
لَِبيِت  مالِيَِّة  الشِّ الحافَِّة  اإلَى  الَحدُّ  َيُدوُر  . 19ثُمَّ  ُأرُدنِّ ال�
الِملِح أ  لَِبْحِر  مالِيِّ  الشِّ الَخِليِج  ِعْنَد  َوَينَتِهي  ُحجَلَة، 
الَحدُّ  ُهَو  َهذا   . أرُدنِّ ال� لَِنْهِر  الَجُنوبِيِّ  الطََّرِف  ِعنَد 

. الَجُنوبِيُّ
َهذا  أْرِضِهْم.  لِ� رِقيُّ  الشَّ الَحدُّ  ُهَو  ُأرُدنِّ  ال� 20َونَهُر 

َبْنياِمْيَن بَِحَسِب ُحُدوِدِه ِمْن َجِميِع  ُهَو ِميراُث َعشائِِر 
َبْنياِمْيَن  لَِقِبيَلِة  كانَْت  الَِّتي  الُمُدُن  21َواأّما  ِجهاتِِه. 
َوَعشائِِرِها َفكانَْت: اأِريحا َوَبيَت ُحجَلَة َوِعِمَق َقِصيَص، 
يَم َوالفاَرَة  22َوَبيَت الَعَرَبِة َوَصماِريَم َوَبيَت اإيَل، 23َوالَعوِّ

ونِيِّ َوالُعْفِنيِّ َوَجَبَع. َوَمجُموُعها  َوَعْفَرَة، 24َوَكْفَر الَعمُّ
اثَنتا َعْشَرَة َمِديَنًة َمَع قُراها.

25َوِجْبُعوَن َوالّراَمَة َوَبِئيُروَت، 26َوالِمْصفاَة َوالَكِفيَرَة 

َواآلََف  28َوَصيَلَع  َوَترالََة  َوَيْرِفِئيَل  27َوراقه  َوالُموَصَة 
َوَمِديَنَة الَيُبوِسيِّيَن، اأي َمديَنِة الُقْدِس، َوِجْبَعَة َوَقْرياَت. 

أ 19:18 َبحُر الِملح. البحُر المّيت.
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َوَمْجُموُعها اأرَبَع َعْشَرَة َمِديَنًة َمَع قُراها. َهذا ُهَو ِميراُث 
َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن بَِحَسِب َعشائِِرها.

أْرُض ِشْمُعون

ِشْمُعوَن 19  لَعِشيَرِة  الثانيُة  الُقْرعُة  َوكانَِت 
ِفي  اأْرُضُهْم  َفكانَْت  َعشائِِرها.  بحسب 
داِخِل اأْرِض َقِبيَلِة َيُهوذا. 2َوكانَِت الُمُدُن التّالَِيُة ِميراثاً 
ْبِع – اأْو َشَبُع – َوُمول�َدُة، 3َوَحَصُر ُشوعاَل  لَُهْم: بِْئُر السَّ
َوبالَُة َوعاَصُم، 4َواألُتولَُد َوَبُتوُل َوُحْرَمُة، 5َوِصقَلُغ َوَبْيُت 
الَمْرَكُبوِت َوَحَصُر ُسوَسَة، 6َوَبيُت لَباُوَت َوشاُروَحْيُن. 

َوَمجُموُعها َثلاَث َعْشَرَة َمِديَنًة َمَع قُراها.
اأرَبُع  َوَمجُموُعها  َوعاشاُن.  َوعاَتُر  وُن  َوِرمُّ 7َوَعيُن 

الَِّتي  َوالُحُقوِل  الُقَرى  كُلُّ  8َوَكَذلَِك  قُراها.  َمَع  ُمُدٍن 
ِفي  الَِّتي  الّراَمِة  اأِي  بِْئٍر،  َبعَلِة  اإلَى  الُمُدِن  َهِذِه  َحوَل 
النََّقِب. أ َهذا ُهَو ِميراُث َعشائِِر َعِشيَرِة نَسِل ِشْمُعوَن. 
َقِبيَلِة  اأْرِض  ِمْن  ُجزءاً  ِشْمُعوَن  َقِبيَلِة  ِميراُث  9َوكاَن 

َة َقِبيَلِة َيُهوذا كانَْت اأكَبَر ِمّما َتْحتاُج  أنَّ ِحصَّ َيُهوذا. لِ�
اإلَِيِه. َولِذا َحَصَلْت َقِبيَلُة ِشْمُعوَن َعَلى ِميراثِها ِفي داِخِل 

ِميراِث َيُهوذا.

أْرُض َزُبوُلون
بَحَسِب  َزُبولُوَن  لَِعِشيَرِة  الثالثة  القرعة  10َوكانت 

ساِريَد.  اإلَى  َيِصُل  اأْرِضِهْم  َحدُّ  َفكاَن  عشائِرها. 
َوَيْقَتِرُب  َمْرَعَلَة،  َونَْحَو  الَغْرِب  نَْحَو  الَحدُّ  11َوَيْصَعُد 

ْرِق  َكِثيراً ِمْن َدبّاَشَة، ثُمَّ َيِصُل اإلَى الواِدي الَِّذي اإلَى الشَّ
ال�تِّجاِه  ِفي  الَحدُّ  َيْذَهُب  12َوِمْن ساِريَد  َيْقَنعاَم.  ِمْن 
رِق اإلَى َحدِّ ِكسلُوِت تاُبوَر، ثُمَّ َيعُبُر  الُمقابِِل نَْحَو الشَّ
الواِدي اإلَى َدْبَرَة، ثُمَّ َيْصَعُد اإلَى ياِفيَع. 13َوِمْن ُهناَك 
لَى ِعتِّ قاِصيَن. ثُمَّ  ْرِق اإلَى َجتَّ حاَفَر َفاإ َيْمَتدُّ اإلَى الشَّ
وَن ثُمَّ َيْمَتدُّ اإلَى نَْيَعَة. 14ثُمَّ َيْمَتدُّ  َيعُبُر الواِدي اإلَى ِرمُّ
واِدي  ِعنَد  َوَينَتِهي  َحنّاثُوَن،  اإلَى  ماِل  الشِّ اإلَى  الَحدُّ 
َيْفَتِحِئيَل. 15َوِمْن ُمُدنِِهْم َقطَُّة َونَهلاُل َوِشْمُروُن َوَيدالَُة 

أ 8:19 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

َمَع  َمِديَنًة  َعْشَرَة  اْثَنتا  ُمُدنِِهِم  َوَمجُموُع  لَْحم.  َوَبْيُت 
قُراها.

16َهذا ُهَو ِميراُث َعشائِِر َقِبيَلِة َزُبولُوَن، َوَهِذِه ِهَي 

ُمُدنُُهْم َمَع قُراها.

أْرُض َيّساَكر
بَِحَسِب  َيّساَكَر  لَِعِشيَرَة  الّرابعُة  الُقْرعُة  17َوكانَِت 

َيْزَرِعيَل  ُمُدَن  َتُضمُّ  اأْرُضُهْم  18َوكانَْت  َعشائِِرها. 
َواأناَحَرَة  َوِشيُئوَن  19َوَحفارايَِم  َوُشونََم  َوالِكسلُوِت 
َوَعيَن  َجنِّيَم  َوَعيَن  21َوَرَمَة  َواآَبَص  َوِقْشُيوَن  20َوَربِّيَت 

ْيَص. َة َوَبيَت َفصِّ ِحدَّ
ُهْم تاُبوَر َوَشْحِصيَمَة َوَبْيَت َشمٍس.  22َوُيلاِمُس َحدُّ

. َوَمجُموُع ُمُدنَِهْم ِستَّ  ُأرُدنِّ ُهْم ِعنَد نَهِر ال� َوَينَتِهي َحدُّ
َعشَرَة َمِديَنًة َمَع قُراها. 23َهذا ُهَو ِميراُث َعشائِِر َقِبيَلِة 

يّساِكَر، َوَهِذِه ِهَي ُمُدنُُهْم َمَع قُراها.

أْرُض أَشير
بَحَسِب  اأِشيَر  لَِعِشيَرِة  الخامسُة  الُقْرعُة  24َوكانَت 

عشائرها. 25َفكانَْت اأْرُضُهْم َتُضمُّ الُمُدَن التّالَِيَة: َحْلَقَة 
َلَك َوَعْمعاَد َوِمْشاآَل.  َوَحِلَي َوباَطَن َواأكشاَف، 26َواَلَّمَّ
ُهْم ُيلاِمُس الَكْرَمَل َوِشيُحوَر لِْبَنَة،  َوِفي الَغرِب، كاَن َحدُّ
27ثُمَّ َيتَِّجُه َشْرقاً اإلَى َبيِت داُجوَن، ثُمَّ ُيلاِمُس َزُبولُوَن 

ماِل نَحَو َبْيَت عاِمَق  َوواِدي َيْفَتْحِئيَل. ثُمَّ َيتَِّجُه اإلَى الشِّ
ماِل اإلَى كاُبوَل. 28َوَكَذلَِك  َونَِعيِئيَل. ثُمَّ ُيكِمُل اإلَى الشِّ
َواإلَى ِصيُدوَن  وَن َوقانََة،  َيْشَمُل َعْبُدوَن َوَرُحوَب َوَحمُّ
اإلَى  َوَيِصُل  الّراَمِة،  اإلَى  الَحدُّ  َيُعوُد  29ثُمَّ  الَعِظيَمِة. 
َنِة. ثُمَّ َيُعوُد الَحدُّ اإلَى ُحوَصَة،  ُصوَر، الَمِديَنِة الُمَحصَّ
َوَينَتِهي ِعنَد الَبحِر. َوَتْشَمُل اأْرُضُهْم اأِيضاً الُمُدَن التّالَِيَة: 

َة َواأِفيَق َوَرُحوَب. َمهال�َب َواأْكِزيَب، 30َوُعمَّ
َوَمجُموُع ُمُدنِِهِم اثَنتاِن َوِعْشُروَن َمِديَنًة. 31َهذا ُهَو 

ِميراُث َعشائِِر اأِشيَر، َوَهِذِه ِهَي ُمُدنُُهْم َمَع قُراها.

أْرُض َنْفتاِلي
لَِقِبيَلِة نَفتالِي بَِحَسِب  الُقْرعُة الساِدسُة  32َوكانت 

ُهْم ِمْن حالَِف اإلَى َشَجَرِة الَبلُّوِط  عشائِرها. 33َوكاَن َحدُّ
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وَم. َوَينَتِهي  ِفي َصَعَننِّيَم اإلَى اأداِمي ناِقُب َوَيْبِنيِئيَل اإلَى لَقُّ
. 34َوَيُدوُر الَحدُّ ِفي الَغرِب ِعْنَد  ُأرُدنِّ الَحدُّ ِعْنَد نَْهِر ال�
َوُيلاِمُس  وَق،  ُحقُّ اإلَى  َيَتِجُه  ُهناَك  َوِمْن  تاُبوَر.  اأْزنُوِت 
ُأرُدنِّ  َزُبولُوَن ِفي الَجُنوِب، َواأِشيَر ِفي الَغرِب، َونَْهَر ال�

رِق. ِفي الشَّ
ُة َوَرقَُّة  يُم َوَصيُر َوَحمَّ 35َوُمُدنُُهُم الَحِصيَنُة ِهَي: ِصدِّ

َوِكنّاَرُة، 36َواأَدَمُة َوالّراَمُة َوحاُصوُر، 37َوقاَدُش َواإْذَرِعي 
َوَعيُن حاُصوَر، 38َويِْراُأوُن َوَمْجَدُل اإيَل َوُحوِريُم َوَبْيُت 
َعناَة َوَبيُت َشمٍس. َوَمجُموِع الُمُدِن تِْسَع َعْشَرَة َمِديَنًة 
َمَع قُراها. 39َهذا ُهَو ِميراُث َعشائِِر َقِبيَلِة نَْفتالِي، َوَهِذِه 

ِهَي ُمُدنُُهْم َوقُراُهْم.

أْرُض دان
بحَسِب  داَن  لَِعِشيَرِة  الّسابَِعُة  الُقْرعُة  40َوكانَِت 

التّالَِيَة:  الُمُدَن  َتْشَمُل  اأْرُضُهْم  41َوكانَْت  َعشائِِرها. 
َصْرَعَة َواأشَتاُأوَل َوِعيَر َشمٍس، 42َوَشعَلبِّيَن َواأيَّلُوَن َويِتَلَة، 
َوَبعَلَة،  َوِجبَّثُوَن  44َواإلَْتَقيَه  َوَعْقُروَن،  َوتِْمَنَة  43َواإيلُوَن 

َوَرقُّوَن  46َوَمَيْرقُْوَن  وَن،  ِرمُّ َوَجتَّ  َبْرَق  َوَبِني  45َوَيُهوَد 

َوالِمنَطَقَة الُمجاِوَرَة لِيافا.
َقِبيَلُة  اأْرَضُهْم، َصِعَدْت  47َوِحيَن َفَقَد َشعُب داَن 

َشعَبها  َوَقَتَلْت  َعَليها  َواسَتولَْت  لََشَم  َوحاَرَبْت  داَن 
كاْسِم  »داَن«  َوَدُعوها  ِفيها.  ْت  َواسَتَقرَّ َوامَتَلَكْتها 
َوَهِذِه  داَن،  َقِبيَلِة  َعشائِِر  ِميراُث  ُهَو  48َهذا  ِهْم.  َجدِّ

ِهَي ُمُدنُُهْم َوقُراها.

أْرُض َيُشوع
أْرِض َحَسَب ُحُدوِدها،  49َوِحيَن انَتُهوا ِمْن َتقِسيِم ال�

اأعَطى َبُنو اإْسرائِيَل َيُشوَع ْبَن نُوَن اأْرضاً ِفي َوَسِطِهْم. 
50َوبَِحَسِب اأمِر اهلِل اأعُطوُه الَمِديَنَة الَِّتي َطَلَبها، َوِهَي 

تِْمَنُة ساَرَح الَِّتي ِفي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة، َفاأعاَد بِناَءها 
َوَسَكَن َفيها.

51َهِذِه ِهَي الِحَصُص الَِّتي َقَسَمها األِعاَزُر الكاِهُن 

َوَيُشوُع ْبُن نُوَن َوقاَدُة َقبائِِل اإْسرائِيَل بِالُقرَعِة ِفي ِشيلُوَه 
ِفي َحْضَرِة اهلِل ِعنَد َمْدَخِل َخيَمِة ال�ْجِتماِع. َوانَتُهوا 

أْرِض. ِمْن َتقِسيِم ال�

ُمُدُن الّلُجوء

ثُمَّ قاَل اهلُل لَِيُشوَع: 2»قُْل لَِبِني اإْسرائِيَل: 20 
لَُكْم َعَلى  لِلُّجوِء َكما قُْلُت  اختاُروا ُمُدناً 
بَِغْيِر  َقَتَل َشخصاً  َمْن  كُلُّ  اإلَيها  3لَِيهُرَب  ُموَسى،  َفِم 
َقْصٍد اأْو بالَخَطاأِ، َفياأَمَن ِفيها ِمْن َقِريِب الَمْقُتوِل الَِّذي 

َيثاُر لَِدِم الَقِتيِل. أ
اإلَى  َقصٍد  بَِغيِر  َشْخصاً  َقَتَل  َمْن  َيهُرُب  4»ِحيَن 

اإحَدى َهِذِه الُمُدِن، َيِقُف ِفي َبّواَبِة الَمِديَنِة، َوَيْعِرُض 
اإلَى  َفُيْدِخلُونَُه  الَمِديَنِة.  تِْلَك  ُشُيوِخ  َعَلى  َقِضيََّتُه 
الَمِديَنِة، َوُيْعُطونَُه َمكاناً لَِيْسُكَن ِفيِه َمَعُهْم. 5َفاإْن طاَرَدُه 
َيْمَتِنُع  القاتِِل،  ِمَن  َيثاأَر  اأْن  ُيريُد  الَِّذي  الَقتيِل  َقِريُب 
َقْصٍد،  َغيِر  َعْن  َقَتَل  َُّه  أن لِ� القاتِِل  َتسليِم  َعْن  ُيوُخ  الشُّ
َولَْيَس َبْيَنُهما َعداوٌة سابِقٌة. 6َوَهَكذا َيسُكُن القاتُِل ِفي 
تِْلَك الَمِديَنِة اإلَى اأْن َيِقَف اأماَم الَجماَعِة لِلُمحاَكَمِة، 
َذلَِك  ِفي  الَمسؤوُل  الَكَهَنِة  َرئِيُس  َيُموَت  اأْن  اإلَى  اأْو 
الَوقِت. ِحيَنِئٍذ، ُيمِكُنُه اأْن َيُعوَد اإلَى اأْرِضِه، اإلَى َمِديَنِتِه 

الَِّتي َهَرَب ِمْنها.«
7َفَعيَُّنوا الُمُدَن التّالَِيَة َكُمُدٍن لِلُُّجوِء:

   قاَدَش ِفي الَجِليِل، ِفي ِمْنَطَقِة نَْفتالِي 
الَجَبِليَِّة،

   َوَشِكيَم ب ِفي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة،
   َوَقْرياَت اأْرَبَع – الَِّتي ِهَي َحْبُرونُ ج – ِفي 

ِمْنَطَقِة َيُهوذا الَجَبِليَِّة.
، اإلَى  ُأرُدنِّ رِقيَِّة ِمْن نَْهِر ال� 8  َوِفي الِجَهِة الشَّ  

رِق ِمْن اأِريحا، َعيَُّنوا الُمُدَن التّالَِيَة  الشَّ
َكُمُدٍن لِلُُّجوِء:

يَِّة ِفي َهَضَبِة َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن،    باَصَر ِفي الَبرِّ
   َوراُموَث ِفي ِجْلعاَد ِمْن َقِبيَلِة جاَد،

ى.    َوُجول�َن ِفي باشاَن ِمْن َقِبيَلِة َمَنسَّ

ذي َيثأُر ِلَدِم القتيل. الّرجُل ال�أكثُر ِصَلًة بالَقتيِل ِفي  أ 3:20 الَّ

عائَِلِته. )اأيضاً في العددين 5، 9(
ب 7:20 شكيم. وِهَي مدينُة ناُبلَس الَيوم.

ج 7:20 َحْبُرون. وِهَي مدينُة الخليِل اليوم.
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9َهِذِه ِهَي الُمُدُن الَِّتي َتمَّ َتعِييُنها لُِكلِّ َبِني اإْسرائِيَل 

َوالُغَرباِء الّساِكِنيَن َبيَنُهْم لَِيهُرَب اإلَيها َمْن َقَتَل َشْخصاً 
بَِغْيِر َقْصٍد، َحتَّى ل� َيقُتَلُه الَقِرْيُب الَِّذي َعَليِه َواِجُب 
اأماَم  لِلُمحاَكَمِة  َيِقَف  اأْن  اإلَى  القاتِِل،  ِمَن  ال�نِتقاِم 

الَجماَعِة.

ُمُدُن الَكَهَنِة َوالاّلِويِّين

اإلَى 21  الّلاِويِّيَن  عائِلاِت  ُرَؤساُء  اأَتى  ِحيَنِئٍذ 
َوُرَؤساِء  نُوَن  ْبِن  َوَيُشوَع  الكاِهِن  األِعاَزَر 
َقبائِِل اإْسرائِيَل، 2َوقالُوا لَُهْم ِفي َشيلُوَه ِفي اأْرِض َكْنعاَن: 
نَسُكُن  ُمُدٌن  لَنا  تُعَطى  بِاأْن  ُموَسى  َفِم  َعَلى  »اأَمَر اهلُل 
أجِل َحيواناتِنا.« 3َوبَِحَسِب اأْمِر اهلِل،  ِفيها َمَع َمراِعيها لِ�
اأعَطى َبُنو اإْسرائِيَل لِّلاِويِّيَن الُمُدَن التّالَِيَة َمَع َمراِعيها ِمْن 

اأْرِض َبِني اإْسرائِيَل.
لَِعشائِِر  ُأولَى  ال� الُقرَعُة  كانَِت  الُقَرِع،  لقاِء  4َوبِاإ

الَقهاتِيِّيَن. َفناَل الَقهاتِيُّوَن الَِّذيَن كانُوا ِمْن نَسِل هاُروَن 
َيُهوذا َوِشمُعوَن  َقبائِِل  َمِديَنًة ِمْن  بِالُقرَعِة َثلاَث َعْشَرَة 
َوَبْنياِمْيَن. 5َواأّما َبِقيَُّة الَقهاتِيِّيَن َفنالُوا بِالُقرَعِة َعْشَر ُمُدٍن 

ى. ِمْن َقبائِِل اأْفرايَِم َوداَن َونِْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ
6َوناَل الَجْرُشونِيُّوَن بِالُقرَعِة َثلاَث َعْشَرَة َمِديَنًة ِمْن 

ى الَِّذي  َقبائِِل َيّساَكَر َواأِشيَر َونَْفتالِي َونِْصَف َقِبيَلِة َمَنسَّ
ِفي باشاَن.

7َوناَل الَمراِريُّوَن بَِعشائِِرِهِم اثَنَتي َعْشَرَة َمِديَنًة ِمْن 

َقبائِِل َراُأوَبْيَن َوجاٍد َوَزُبولُوَن.
8َواأعَطى َبُنو اإْسرائِيَل َهِذِه الُمُدَن َوَمراِعيها بِالُقرَعِة 

لِّلاِويِّيَن َكما اأَمَر اهلُل َعَلى َفِم ُموَسى.
التّالَِيَة  الُمُدَن  اأْعَطْوا  َوِشْمُعوَن  َيُهوذا  َقِبيَلَتي  9ِمْن 

ُهْم  الَِّذيَن  هاُروَن  لَِنسِل  كانَْت  بِاأسمائِها – 10َوَقْد 
الّلاِويِّيَن،  ِمَن  كانُوا  الَِّذيَن  الَقهاتِيِّيَن  عائِلاِت  اإحَدى 
َقْرياَت  َعَلْيِهِم – 11اأعُطوُهْم  َوَقَعْت  ُأولَى  الُقرَعَة ال� أنَّ  ل�
اأْرَبَع، التي هي َحْبُرونُ أ الواِقَعَة ِفي ِمْنَطَقِة َيُهوذا الَجَبِليَِّة 
ُحُقوُل  َعناَق. 12َواأّما  اأُبو  ُهَو  َواأرَبُع  َحولَها.  َوَمراِعيها 
الَمِديَنِة َوقُراها َفَقْد اُأعِطَيْت لِكالََب ْبِن َيُفنََّة ِميراثاً لَُه. 

أ 11:21 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.

َولِْبَنَة  بِالَقتِل،  لِلُمتََّهِم  لُُجوٍء  َمِديَنَة  َحْبُروَن  ُدوا  13َوَحدَّ

ضاَفِة اإلَى َيتِّيَر  َوَمراِعيِهما، لَِنسِل هاُروَن الكاِهِن. 14بِال�إ
َوَمراِعيها،  15َوُحولُوَن  َوَمراِعيها،  َواأْشَتُموَع  َوَمراِعيها، 
َوَمراِعيها،  َوُيطََّة  َوَمراِعيها،  16َوَعيَن  َوَمراِعيها،  َوَدبِيَر 
َوَبيَت َشمَس َوَمراِعيها. َوَمْجُموُعها تِسُع ُمُدٍن اُأعِطَيْت 

لَُهْم ِمْن هاَتيِن الَقِبيَلَتيِن.
َوَمراِعيها،  ِجْبُعوَن  اأعَطْوُهْم  َبْنياِمْيَن  َقِبيَلِة  17َوِمْن 

َوَعْلُموَن  َوَمراِعيها،  18َوَعناثُوَث  َوَمراِعيها،  َوِجْبَع 
َمجُموُع  19َفكاَن  ُمُدٍن.  اأرَبُع  َوَمجُموُعها  َوَمراِعيها. 
كُلِّ الُمُدِن الَِّتي اُأعِطَيْت لِهاُروَن َولِلَكَهَنِة َثلاَث َعْشَرَة 

َمِديَنًة َمَع َمراِعيها.
20اأّما الُمُدُن الُمعطاُة بِالُقْرَعِة لَِبِقيَِّة عائِلاِت َقهاَت 

َشِكيَم ب – َوِهَي  21اأَخُذوا  اأْفرايَِم  َقِبيَلِة  َفِمْن  الّلاِويَِّة، 
َمِديَنُة لُُجوٍء لِلُمتََّهِم بِالَقتِل – َوَمراِعيها ِفي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم 
الَجَبِليَِّة، َوجاَزَر َوَمراِعيها، 22َوِقْبصايَِم َوَمراِعيها، َوَبْيَت 

ُحوُروَن َوَمراِعيها. َوَمجُموُعها اأرَبُع ُمُدٍن.
23َوِمْن َقِبيَلِة داَن اأَخُذوا اإلَْتَقى َوَمراِعيها، َوِجبَّثُوَن 

وَن َوَمراِعيها.  َوَمراِعيها، 24َواأيَّلُوَن َوَمراِعيها، َوَجتَّ ِرمُّ
َوَمجُموُعها اأرَبُع ُمُدٍن.

ى اأَخُذوا َتْعَنَك َوَمراِعيها،  25َوِمْن نِصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

وَن َوَمراِعيها. َوَمجُموُعها َمِديَنتاِن. َوَجتَّ ِرمُّ
لَِبِقيَِّة  26اُأْعِطَيْت كُلُّ َهِذِه الُمُدِن الَعْشِر َوَمراِعيها 

عائِلاِت الَقهاتِيِّيَن.
َقبائِِل  اإحَدى  َوُهْم  الَجرُشونِيُّوَن،  27َواُأعِطَي 

ى ُجول�َن  الّلاِويِّيَن، الُمُدَن التّالَِيَة: ِمْن نِصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ
َمَع  بِالَقتِل،  لِلُمتََّهِم  لُُجوٍء  َمِديَنُة  َوِهَي  باشاَن،  ِفي 

َمراِعيها، َوَبَعْشَتَرَة َوَمراِعيها. َوَمجُموُعها َمِديَنتاِن.
28َوِمْن َقِبيَلِة يّساِكَر اأَخُذوا ِقْشُيوَن َوَمراِعيها، َوَدْبَرَة 

َوَمراِعيها، 29َوَيْرُموَت َوَمراِعيها، َوَعيَن َجنِّيَم َوَمراِعيها. 
َوَمجُموُعها اأرَبُع ُمُدٍن.

30َوِمْن َقِبيَلِة اأِشيَر اأَخُذوا ِمْشاآَل َوَمراِعيها، َوَعْبُدوَن 

َوَمراِعيها،  َوَرُحوَب  َوَمراِعيها،  31َوَحْلَقَة  َوَمراِعيها، 
َوَمجُموُعها اأرَبُع ُمُدٍن.

ب 21:21 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَس الَيوم.
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32َوِمْن َقِبيَلِة نَْفتالِي اأَخُذوا قاَدَش َوَمراِعيها الَِّتي ِفي 

وَت  َوَحمُّ بِالَقتِل.  لِلُمتََّهِم  لُُجوٍء  َمِديَنُة  َوِهَي  الَجِليِل، 
َثلاُث  َوَمجُموُعها  َوَمراِعيها.  َوَقْرتاَن  َوَمراِعيها،  ُدوٍر 

ُمُدٍن.
َعْشَرَة  َثلاَث  الَجْرُشونِيِّيَن  عائِلاُت  33َفاأَخَذْت 

َمِديَنٍة َمَع َمراِعيها.
الباقُوَن  َوُهُم  الَمراِريِّيَن،  عائِلاُت  34َواُأعِطَيْت 

َيْقَنعاَم  َزُبولُوَن  َقِبيَلِة  ِمْن  التّالَِيَة:  الُمُدَن  الّلاِويِّيَن،  ِمَن 
َوَمراِعيها، َوَقْرَتَة َوَمراِعيها، 35َوِدْمَنَة َوَمراِعيها، َونَحلاَل 

َوَمراِعيها. َوَمجُموُعها اأرَبُع ُمُدٍن.
36َوِمْن َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن اأَخُذوا باَصَر َوَمراِعيها، َوياَهَص 

َوَمراِعيها.  َوَمْيَفَعَة  َوَمراِعيها،  37َوَقِديُموَت  َوَمراِعيها، 
َوَمجُموُعها اأرَبُع ُمُدٍن.

الَِّتي ِفي ِجلعاَد  اأَخُذوا راُموَث  َقِبيَلِة جاَد  38َوِمْن 

الُمتََّهُم  اإلَيها  َيهُرُب  لُُجوٍء  َمِديَنُة  َوَمراِعيها – َوِهَي 
َوَمراِعيها،  39َوَحْشُبوَن  َوَمراِعيها،  بِالَقتِل – َوَمَحنايَِم 

َوَيْعِزيَر َوَمراِعيها. َوَمجُموُعها اأرَبُع ُمُدٍن.
بِالُقرَعِة  اُأعِطَيْت  الَِّتي  الُمُدِن  َمجُموُع  40َوكاَن 

لِعائِلاِت الَمراِريِّيَن، َوُهُم الباقُوَن ِمْن عائِلاِت ل�ِوي، 
اثَنَتي َعْشَرَة َمِديَنًة.

41َوكاَن َمجُموُع ُمُدِن الّلاِويِّيَن ِفي داِخِل اأراِضي 

َبِني اإْسرائِيَل َثماني َواأرَبِعيَن َمِديَنًة َمَع َمراِعيها. 42َوكاَن 
لُِكلِّ َمِديَنٍة َمراِعيها الَِّتي تُِحيُط بِها.

الَِّتي  أْرِض  ال� كُلَّ  ْسرائِيَل  ل�إ اهلُل  اأعَطى  43َوَهَكذا 

ِفيها.  َوَسَكُنوا  فامَتَلُكوُها  آبائِِهْم،  ل� عطائِها  بِاإ َوَعَد 
44َواأعطاُهْم اهلُل راَحًة َواأماناً ِمْن َكلِّ ناِحَيٍة بَِحَسِب كُلِّ 

آبائِِهْم. َولَْم َيسَتِطْع اأيُّ واِحٍد ِمْن اأعدائِِهِم  ما َوَعَد بِِه ل�
ُموَد اأماَمُهْم، َفَقْد نََصَرُهُم اهلُل َعَلى كُلِّ اأعدائِِهْم.  الصُّ
لَِبِني  الّصالَِحِة  اهلِل  ُوُعوِد  ِمْن  َوعٍد  اأيُّ  َيْسُقْط  45َولَْم 

َقْت َجميُع ُوُعوِدِه. اإْسرائِيَل، َبْل َتَحقَّ

ِة إَلى أْرِضها رِقيَّ َعوَدُة الَقباِئِل الشَّ

َوالجاِديِّيَن 22  الَراُأوَبْيِنيِّيَن  َيُشوُع  َدعا  ِحيَنِئٍذ 
»َقْد  لَُهْم:  2َوقاَل  ى،  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َونِصَف 
اأَطْعُتْم كُلَّ ما اأَمَر بِِه ُموَسى خاِدُم اهلِل َواأَطعُتُمونِي ِفي 

أيّاِم  كُلِّ ما اأَمْرتُُكْم بِِه. 3لَْم َتتُركُوا اإْخَوَتُكْم كُلَّ َهِذِه ال�
الَكِثيَرِة اإلَى َهذا الَيوِم، لَِكنَُّكْم َحِفْظُتْم َوِصيََّة إلَِهكُْم. 
َكما  َواأماناً  راَحًة  اإْخَوَتُكْم  إلَُهكُْم  اأعَطى  َقْد  آَن  4َوال�

الَِّتي  اأْرِضُكُم  ِفي  ِخياِمُكْم  اإلَى  آَن  ال� َفُعوُدوا  َوَعَدُهْم. 
اأعطاها ُموَسى َعبُد اهلِل لَُكْم ِفي الِجَهِة ال�ُأخَرى ِمْن نَْهِر 
ِريَعِة  َوالشَّ الَوِصيَِّة  َعَلى طاَعِة  احِرُصوا  5لَِكِن   . ُأرُدنِّ ال�
الَِّتي اأعطاها ُموَسى خاِدُم اهلِل لَُكْم، بِاأْن تُِحبُّوا إلََهكُْم 
َواأْن َتسلُُكوا ِفي ُطُرِقِه َواأْن َتحَفُظوا َوصاياُه َواأْن َتبُقوا 
َوبُِكلِّ  قُلُوبُِكْم  بُِكلِّ  َوَتْعُبُدوُه  َتخِدُموُه  َواأْن  ِمنُه  َقِريِبيَن 

نُُفوِسُكْم.«
6ثُمَّ باَرَكُهْم َيُشوُع َواأرَسَلُهْم، َفَذَهُبوا اإلَى ِخياِمِهْم. 

َقِبيَلِة  لِِنصِف  باشاَن  اأْرَض  اأعَطى  َقْد  ُموَسى  7َوكاَن 

َفاأعطاُهْم  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  ِمْن  آَخُر  ال� النِّصُف  اأّما  ى.  َمَنسَّ
 . ُأرُدنِّ نَْهِر ال� الَغربِيَِّة ِمْن  اإْخَوتِِهْم ِفي الِجَهِة  َمَع  اأْرضاً 
8قاَل  َوباَرَكُهْم،  ِخياِمِهْم  اإلَى  َيُشوُع  اأرَسَلُهْم  َوِحيَن 
َوَحيواناٍت  َعِظيَمٍة  بَِثرَوٍة  ِخياِمُكْم  اإلَى  »ُعوُدوا  لَُهْم: 
َكِثيَرٍة.  َوثِياٍب  َونُحاٍس وحديٍد  َوَذَهٍب  ٍة  َوِفضَّ َكِثيَرٍة 
َوَتقاَسُموا َمَع اإْخَوتُِكُم الَِّذيَن َمَكثُوا ِفي اأْرِضُكْم َغِنيَمَة 
اأعدائُِكْم.« 9َفَتَرَك الَراُأوَبْيِنيُّوَن َوالجاِديُّوَن َونِصُف َقِبيَلِة 
ى َبِني اإْسرائِيَل ِفي ِشيلُوَه ِفي اأْرِض َكْنعاَن لَِيُعوُدوا  َمَنسَّ
اإلَى اأْرِض ِجلعاَد، اأْرِضِهِم الَِّتي امَتَلُكوها بَِحَسِب اأمِر 

اهلِل َعَلى َفِم ُموَسى.

ِفي  ُأرُدنِّ  ال� نَْهِر  ِعنَد  َجِليلُوَث  اإلَى  اأَتْوا  10َوِحيَن 

اأْرِض َكْنعاَن، َبَنى الَراُأوَبْيِنيُّوَن َوالجاِديُّوَن َونِصُف َقِبيَلِة 
. 11َوَسِمَع  ُأرُدنِّ َكِبيراً ِعنَد نَْهِر ال� ى ُهناَك َمْذَبحاً  َمَنسَّ
َونِصَف  َوالجاِديِّيَن  الَراُأوَبْيِنيِّيَن  اأنَّ  اإْسرائِيَل  َبِني  َبِقيَُّة 
َكْنعاَن  اأْرِض  ُحُدوِد  َعَلى  َمْذَبحاً  َبَنْوا  َقْد  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة 
، ِفي ِجَهِة َبِني اإْسرائِيَل  ُأرُدنِّ ِفي َجِليلُوَث قُْرَب نَْهِر ال�
الَغربِيَِّة. 12فَلّما َسِمُع َبُنو اإسرائِيَل بَِذلَِك، اجَتَمَع كُلُّ 

َبِني اإْسرائِيَل ِفي ِشيلُوَه لَِيْذَهُبوا َوُيحاِرُبوُهْم.
األِعاَزَر  اإْسرائِيَل الكاِهَن ِفيْنحاَس ْبَن  َبُنو  13َواأرَسَل 

ِفي  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َونِصِف  َوالجاِديِّيَن  الَراُأوَبْيِنيِّيَن  اإلَى 
كُلِّ  ِمْن  قائِداً  قاَدٍة،  َعْشَرَة  َمَعُه  14َواأرَسلُوا  ِجلعاَد. 
َعِشيَرٍة ِفي اإْسرائِيَل. َفكاَن كُلُّ واِحٍد ِمْنُهْم َرئِيساً ِفي 

َقِبيَلِتِه َوَسَط َقبائِِل اإْسرائِيَل.
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َقِبيَلِة  الَراُأوَبْيِنيِّيَن َوالجاِديِّيَن َونِصِف  اإلَى  15َفَذَهُبوا 

ما  ُهَو  16»َهذا  لَُهْم:  َوقالُوا  ِجلعاَد  اأْرِض  ِفي  ى  َمَنسَّ
َيُقولُُه كُلُّ َشعِب اهلِل: ›ما َهِذِه الِخيانَُة الَِّتي ُخْنُتْم بِها 
اإلََه اإْسرائِيَل: ِحْدتُُم الَيوَم َعِن اتِّباِع اهلِل، َوَبَنيُتْم َمْذَبحاً 
ِديَن َعَلى اهلِل؟ 17األَْم َتُكْن َخِطيَُّة َفُغوَر كاِفَيًة لَنا؟  ُمَتَمرِّ
ْر ِمْن تِْلَك الَخِطيَِّة َمَع اأنَّ َوباًء  آَن لَْم نََتَطهَّ اإنَّنا َحتَّى ال�
اإْن  آَن؟  ال� اهلَل  َتتُركُوَن  18َفَهْل  اهلِل.  َشعِب  َعَلى  اأَتى 
َعَلى  َغداً  َسَيغَضُب  اهلَل  َفاإنَّ  الَيوَم،  اهلِل  َعَلى  ْدتُْم  َتَمرَّ

كُلِّ َبِني اإْسرائِيَل.
نَِجَسًة،  اأَخْذتُُموها  الَِّتي  أْرُض  ال� كانَِت  19»›اإْن 

فاعُبُروا اإلَى اأْرِض اهلِل َحيُث تُوَجُد َخيَمُة اهلِل، َوُخُذوا 
اأْو َعَلينا  ُدوا َعَلى اهلِل  َتَتَمرَّ َبيَننا. ل�  أْرِض  ِمَن ال� ِقْسماً 
َغيَر َمْذَبِح إلَِهنا. 20اأِلَْم َيرفُْض َعخاُن  بِِبنائُِكْم َمْذَبحاً 
تلاِف الَغِنيَمِة، َفاأَتى  أْمَر الُمَتَعلَِّق بِاإ ْبُن زاَرَح اأْن ُيِطيَع ال�
الِعقاُب َعَلى كُلِّ َبِني اإْسرائِيَل؟ َولَْم َيهِلْك ُهَو َوحَدُه 

بَِسَبِب َخِطيَِّتِه؟‹«
َقِبيَلِة  َونِصُف  َوالجاِديُّوَن  الَراُأوَبْيِنيُّوَن  21َفاأجاَب 

ى قاَدَة َقبائِِل اإْسرائِيَل: 22»يهوه أ ُهَو اهلُل الَعظيُم!  َمَنسَّ
يهوه ُهَو اهلُل الَعظيُم! ُهَو َيعَلُم. َولَْيعَلْم اإْسرائِيُل اأيضاً! 
نا الَيوَم. 23َواإْن  ْدنا اأْو َعَصْينا اهلَل، َفلا تَُنجِّ اإْن كُنّا َقْد َتَمرَّ
اتِّباِع اهلِل،  ُمْنَحِرِفيَن َعْن  أنُفِسنا َمْذَبحاً  َبَنينا لِ� َقْد  كُنّا 
َسلاٍم،  َذبائَِح  اأْو  ُحُبوٍب  َتقِدماِت  اأْو  َذبائَِح  َولَِتقِديِم 
َيْوٍم  ِمْن  َخْوفاً  َذلَِك  َفَعلنا  24َبْل  نَفُسُه.  اهلُل  َفْلُيعاِقْبنا 
أول�ِدنا: ›ما َعلاَقُتُكْم ِباهلِل،  َياأتِي، ِحيَن َيُقوُل اأول�ُدكُْم لِ�
ُأرُدنِّ َبيَننا َوَبيَنُكْم اأيُّها  اإلَِه اإْسرائِيَل؟ 25اهلُل َوَضَع نَْهَر ال�
اهلِل.‹  ِفي  نَِصيٌب  لَُكْم  َفَليَس  َوالجاِديُّوَن!  الَراُأوَبْيِنيُّوَن 

َوبَِهذا ُيوِقُف اأول�ُدكُْم اأول�َدنا َعْن ِعباَدِة اهلِل.
أنُفِسنا، َفْلَنبِن َمْذَبحاً.‹  26»َفُقْلنا: ›َفْلَنعَمْل َشيئاً لِ�

بائِِح، 27َبْل لَِيُكوَن شاِهداً َبيَننا  لَيَس لِلتَّْقِدماِت اأِو الذَّ
َسَنعُبُد  اأنَّنا  َبعَدنا  َسَتاأْتِي  الَِّتي  ال�أجياِل  َوَبيَن  َوَبيَنُكْم 
َوَذبائَِح  َوَقرابِيَن  صاِعَدةٍ ب  بَِذبائَِح  َحْضَرتِِه  ِفي  اهلَل 

أ 22:22 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 27:22 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ِفي  أول�ِدنا  لِ� َيُقولُوا  اأْن  اأول�ُدكُْم  َيسَتِطيَع  َفلا  َشِرَكٍة. 
الُمسَتقَبِل: ›لَيَس لَُكْم نَِصيٌب ِفي اهلِل.‹ 28َوقُْلنا: ›اإْن 
َحَدَث َهذا َمْعنا اأْو َمَع اأول�ِدنا ِفي الُمسَتقَبِل، َسَنُقوُل 
اآباؤنا.  َبناُه  الَِّذي  َمْذَبِح اهلِل  نَُموَذِج  اإلَى  لَُهْم: انُظُروا 
بائِِح، َبْل لَِيُكوَن شاِهداً َبيَننا  َفَليَس ُهَو لِلتَّْقِدماِت اأِو الذَّ

َوَبيَنُكْم.‹
اتِّباِعِه  َعِن  الَيوَم  َونََتَوقََّف  اهلِل  َعَلى  َد  نََتَمرَّ 29»لَْن 

بِِبناِء َمْذَبٍح لِلتَّْقِدماِت الّصاِعَدِة اأْو َتقِدماِت الُحُبوِب اأِو 
بائِِح َغيَر َمذَبِح إلَِهنا الَِّذِي اأماَم َخيمِة محضِره.« الذَّ

عِب  الشَّ َوقاَدُة  ِفيْنحاُس  الكاِهُن  َسِمَع  30َفِحيَن 

الَراُأوَبْيِنيِّيَن  َكلاَم  َمَعُه  كانُوا  الَِّذيَن  الَعشائِِر  َوُرَؤساُء 
31َوقاَل  َواسَتراُحوا.  َفِرُحوا  يِّيَن،  َوالَمَنسِّ َوالجاِديِّيَن 
َوالجاِديِّيَن  لِلَراُأوَبْيِنيِّيَن  األِعاَزَر  ْبُن  ِفيْنحاُس  الكاِهُن 
آَن نَعِرُف اأنَّ اهلَل ِفي َوَسِطنا، لِ�أنَُّكْم لَْم  يِّيَن: »ال� َوالَمَنسِّ
أمِر. َقْد اأنَقْذتُْم َبِني اإْسرائِيَل  ُدوا َعَلى اهلِل ِفي َهذا ال� َتَتَمرَّ

ِمْن ِعقاِب اهلِل.«
32ِحيَنِئٍذ، عاَد الكاِهُن ِفيْنحاُس ْبُن األِعاَزَر َوالقاَدُة 

ِمْن ِعنِد الَراُأوَبْيَنيِّيَن َوالجاِديِّيَن ِفي اأْرِض ِجْلعاَد اإلَى َبِني 
اإْسرائِيَل ِفي اأْرِض َكْنعاَن، َواأخَبُروُهْم بِما َجَرى َبيَنُهْم. 
33َوَسرَِّت ال�أخباُر َبِني اإْسرائِيَل، َوَسبَُّحوا اهلَل. َوَتراَجُعوا 

َعِن الَحرِب ِضدَّ الَراُأوَبْينُِّيَن َوالجاِديِّيَن لَِتْدِميِر اأْرِضِهْم.
الَمْذَبِح  اْسَم  َوالجاِديُّوَن  الَراُأوَبْيِنيُّوَن  34َوَدعا 

»شاِهٌد،« َفَقْد قالُوا: »اإنَّ شاِهداً َبيَننا َحّقاً. يهوه ُهَو 
اهلُل َحّقاً.«

عب ُة َيُشوَع ِللشَّ َوِصيَّ

َوَبعَد اأيّاٍم َكِثيَرٍة ِمْن اإعطاِء اهلِل راَحًة َواأماناً 23 
الَمِحيِطيَن  اأعدائِِهِم  كُلِّ  ِمْن  ْسرائِيَل  ل�إ
 ، نِّ السِّ ِفي  َم  َوَتَقدَّ َقْد شاَخ  َيُشوُع  َوِحيَن كاَن  بِِهْم، 
َوقاَدتِِهْم  اإْسرائِيَل  ُشُيوِخ  َجميَع  َيُشوُع  2اسَتدَعى 

ْمُت  َوقُضاتِِهْم َوالَمسُؤولِيَن َبيَنُهْم، َوقاَل لَُهْم: »َقْد َتَقدَّ
َعِمَلُه  ما  كُلَّ  بِاأنُفَسُكْم  َراأيُتْم  3َوَقْد   ، نِّ السِّ ِفي  َجّداً 
ُهَو  أنَّ إلََهكُْم  لِ� اأجِلُكْم.  ِمْن  ُأَمِم  ال� َهِذِه  بُِكلِّ  إلَُهكُْم 

َمْن حاَرَب َعنُكْم. 4َقْد اأْعَطيُتُكْم ِميراثاً لَِقبائِِلُكْم، اأْرَض 
ُأَمِم الَِّتي َهَزْمُتُموها  ُأَمِم الباِقَيِة َمَع كُلِّ اأْرِض ال� َهُؤل�ِء ال�
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أرُدنِّ اإلَى الَبْحرِ أ ِفي الَغْرِب. 5إلَُهكُْم بَِنفِسِه  ِمْن نَْهِر ال�
اأماِمُكْم.  ِمْن  َوَسَيطُرُدُهْم  َطِريِقُكْم  َعْن  َسُيبِعُدُهْم 

َوَسَتاأُخُذوَن اأْرَضُهْم َكما َوَعَدكُْم إلَُهكُْم.
ٌن  ُمَدوَّ ُهَو  ما  بُِكلَّ  الَعَمِل  َعَلى  ثابِِتيَن  6»َفُكونُوا 

اأْو  َيِميناً  َعْنها  َتِحيُدوا  ل�  ُموَسى.  َشِريَعِة  ِكتاِب  ِفي 
َمعُكْم،  الباِقَيِة  ُأَمِم  ال� َهُؤل�ِء  َمَع  َتْخَتِلُطوا  7ل�  َيساراً. 
اأْو َتْذكُُروا اأسماَء اآلَِهِتِهْم اأْو َتحِلُفوا بِها اأْو َتخِدُموها اأْو 
َعِمْلُتْم  َكما  إلَِهكُْم  ِفي طاَعِة  اْثُبُتوا  8َبِل  لَها.  َترَكُعوا 

اإلَى َهذا الَيوِم.
9»َقْد َطَرَد اهلُل ِمْن اأماِمُكْم اُأَمماً َعِظيَمًة َوَقِويًَّة، َولَْم 

ُموَد اأماَمُكْم اإلَى َهذا الَيوِم. 10َيهِزُم  َيسَتِطْع اأَحٌد الصُّ
أجِلُكْم  أنَّ إلََهكُْم ُهَو الُمحاِرُب لِ� الواِحُد ِمنُكْم األفاً، لِ�
َوَعْنُكم َكما َوَعَد. 11َفُكونُوا َحِريِصيَن َعَلى اأْن تُِحبُّوا 

إلََهكُْم.

12»لَِكْن اإِن اْبَتَعْدتُْم َوالَتَصْقُتْم بِالنّاِجيَن ِمْن َهِذِه 

ِمْنُكْم،  ُجوا  َوَتَزوَّ ِمنُهْم  جُتْم  َوَتَزوَّ َمَعُكْم،  الباِقَيِة  ُأَمِم  ال�
اأْن  َينَبِغي  13َفِحيَنِئٍذ  بِِهْم،  َواخَتَلْطُتْم  َمَعُهْم  َوَتعاَمْلُتْم 
ِمْن  ُأَمِم  ال� َهِذِه  بَِطرِد  َيسَتِمرَّ  لَْن  إلََهكُْم  اأنَّ  َتعَلُموا 
اأماِمُكْم. َسَيِصيُروَن َفّخاً َوَشَركاً لَُكْم، َوَسوطاً َيْضِرُب 
اأَحٌد  َيبَقى  ل�  َحتَّى  ُعُيونُِكْم  ِفي  َواأشواكاً  َجوانَِبُكْم، 

أْرِض الَِّتي اأعطاها اإلَُهُكْم لَُكْم. ِمنُكْم َعَلى َهِذِه ال�
آَن اأنا َقِريٌب ِمَن الَموِت. َواأنُتْم َتعِرفُوَن بُِكلِّ  14»َوال�

قُلُوبُِكْم َوبُِكلِّ نُُفوِسُكْم اأنَُّه لَْم َيسُقْط َوْعٌد واِحٌد ِمَن 
َجميُعها  لَُكْم.  إلَُهكُْم  اأعطاها  الَِّتي  الَِحِة  الصَّ الُوُعوِد 
َقت، َولَْم َيسُقْط َوْعٌد ِمْن َوُعوِدِه. 15َوَكما اأنَّ كُلَّ  َتَحقَّ
اأيضاً  َق، َهَكذا  اأمٍر صالٍِح َوَعَدكُْم إلَُهكُْم بِِه َقْد َتَحقَّ
َد َبَجْلِبها  َئِة الَِّتي َهدَّ يِّ ُأُموِر السَّ َسَيجِلُب اهلُل َعَليُكْم كُلَّ ال�
أْرِض الَجيَِّدِة الِِّتي  اإلَى اأْن ُيهِلَكُكْم َوُيفِنَيُكْم ِمْن َهِذِه ال�
يُتْم َعْهَد إلَِهكُُم الَِّذي  ْن َتَعدَّ اأعطاها إلَُهكُْم لَُكْم. 16َفاإ
اأَمَركُْم بِِه، َوَذَهْبُتْم َوَخَدْمُتْم اآلَِهًة اُأْخَرى َوَسّجْدتُْم لَها، 
َفاإنَّ اهلَل َسَيغَضُب َعَليُكْم َغَضباً َشِدْيداً. َولَْن َيبَقى اأَحٌد 

أْرِض الَجيَِّدِة الَِّتي اأعطاها لَُكْم.« ِمنُكْم ِفي ال�

أبيض المتوسط. أ 4:23 البحر. البحر ال�

الَعْهُد ِفي َشِكيم

ِفي 24  اإْسرائِيَل  َقبائِِل  كُلَّ  َيُشوُع  َوَجَمَع 
ُيوِخ َوالقاَدِة  َشِكيَم. ب َواسَتْدَعى كُلَّ الشُّ
ِفي  َوَوَقُفوا  َفاَأَتْوا  اإْسرائِيَل،  ِفي  َوالَمسُؤولِيَن  َوالُقضاِة 
َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذا  لَُهْم:  َيُشوُع  2َفقاَل  اهلِل.  َحْضَرِة 

اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل:

ِفيِهم  بَِمْن  اآباؤكُْم،  َسَكَن  الَقِديِم  ›ِفي 
تاَرُح اأُبو اإبراِهيَم َوناُحوَر، ِفي الِجَهِة ال�ُأخَرى 
3ثُمَّ  اُأْخَرى.  اآلَِهًة  َوَعَبُدوا  الُفراِت،  نَهِر  ِمْن 
ال�ُأخَرى  الِجَهِة  ِمَن  اإبراِهيَم  اأباكُْم  اأَخْذُت 
ِمْن نَْهِر الُفراِت َوقُدتُُه ِفي كُلِّ اأْرِض َكْنعاَن، 
اإْسَحاَق.  َواأْعَطيُتُه  َكِثيراً،  نَسلاً  َواأعَطيُتُه 
َوِعيُسَو.  َيعُقوَب  َولََديِه  ْسَحاَق  ل�إ 4َواأْعَطيُت 

َواأعَطيُت ِعيُسَو ِمْنَطَقَة َسِعيَر الَجَبِليََّة لَِيمَتِلَكها. 
اأّما َيعُقوُب َواأَول�ُدُه، َفَنَزلُوا اإلَى ِمْصَر.

َوَجَلْبُت  َوهاُروَن،  ُموَسى  اأرَسْلُت  5›ثُمَّ 

بِما  َشعِبها  َوَعَلى  ِمْصَر  َعَلى  َعِظيماً  ِضيقاً 
َعِمْلُتُه ُهناَك. َوَبعَد َذلَِك اأخَرْجُتُكْم. 6َوِحيَن 
الَبحِر،  اإلَى  اأَتيُتْم  ِمْصَر  ِمْن  اآباَءكُْم  اأخَرْجُت 
َوفُرساٍن  بَِمْرَكباٍت  اآباَءكُْم  الِمصِريُّوَن  َوطاَرَد 
َطَلباً  هلِل  َصَرُخوا  7َوِحيَن  ال�أحَمِر.  الَبحِر  اإلَى 
الِمْصِريِّيَن،  َوَبيَن  َبيَنُكْم  ُظْلَمًة  َوَضَع  لِلَعوِن، 
َوَردَّ الَبحَر َعَليِهْم َفَغطّاُهْم. َقْد َراأْت ُعُيونُُكْم 

ما َعِمْلُتُه بِمْصَر.
َطِويلاً،  َزَمناً  يَِّة  الَبرِّ ِفي  ِعْشُتْم  اأْن  ›َوَبْعَد 
أِموِريِّيَن الّساِكِنيَن ِفي  8اأْحَضْرتُُكْم اإلَى اأْرِض ال�

. َوحاَرُبوكُْم،  ُأرُدنِّ نَهِر ال� الِجَهِة ال�ُأخَرى ِمْن 
َواأفَنيُتُموُهْم  اأْرَضُهِم  فامَتَلْكُتْم  لَُكْم  َواأعَطيُتُهْم 

ِمْن اأماِمُكْم.
وَر،  ِصفُّ ْبُن  بال�ُق  الَمِلُك  اسَتَعدَّ  9›ثُمَّ 

َوَدعا  َفاأرَسَل  اإْسرائِيَل،  لُِيحاِرَب  ُمواآَب  َمِلُك 
اأْن  اأَشاأْ  لَْم  لَِيْلَعَنُكْم، 10لَِكنِّي  َبُعوَر  ْبَن  بِْلعاَم 

ب 1:24 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.
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اأسَتِمَع لَِبْلعاَم، َولِذا باَرْكُتُكْم، َواأنَقْذتُُكْم ِمْن 
َيِدِه.

اإلَى  َواأَتيُتْم  ُأرُدنِّ  ال� نَهَر  َعَبْرتُْم  11›َوِحيَن 

َعِمَل  َكما  اأِريحا،  ُسكّاُن  حاَرَبُكْم  اأِريحا، 
َوالِحثِّيُّوَن  َوالَكنعانِيُّوَن  يُّوَن  َوالِفِرزِّ أُموِريُّوَن  ال�
لَيُبوَسيُّوَن،  ا َو يُّوَن  َوالِحوِّ َوالِجرجاِشيُّوَن 
بابِيَر أ  الدَّ 12َواأرَسْلُت  لَُكْم.  َفاأخَضعُتُهْم 
أُموِريِّيَن ِمْن اأماِمُكْم.  اأماَمُكْم َفَطَرُدوا َمِلَكيِّ ال�

لَْم َتطُرُدوُهْم بُِسُيوِفُكْم َواأقواِسُكْم. ب
13›اأعَطيُتُكْم اأْرضاً لَْم َتعَملُوا ِفيها، َوُمُدناً 

كُُروٍم  ِمْن  َتاأكُلُوَن  ِفيها.  َفَسَكْنُتْم  َتبُنوها  لَْم 
َواأشجاِر َزيُتوٍن لِْم َتزَرُعوها.‹«

َواخِدُموُه  َوهاُبوُه  يهوه ج  اخَشوا  آَن،  14»َوال�

َعَبَدها  الَِّتي  آلَِهِة  ال� ِمَن  َتَخلَُّصوا  َوبِاأمانٍَة.  بِاإخلاٍص 
اآباؤكُْم ِفي الِجَهِة ال�ُأخَرى ِمْن نَهِر الُفراِت َوِفي ِمْصَر، 

َواخِدُموا يهوه.
15»َواإْن كُنُتْم ل� َترَغُبوَن ِفي ِخدَمِة يهوه، فاختاُروا 

آلَِهِة الَِّتي  أنُفِسُكُم الَيوَم اإلهاً اآَخَر َتخِدُمونَُه، َسواٌء ِمَن ال� لِ�
َخَدَمها اآباؤكُْم ِفي الِجَهِة ال�ُأخَرى ِمْن نَهِر الُفراِت، اأْم 
أُموِريِّيَن الَِّذيَن َتسُكُنوَن ِفي اأْرِضِهْم. َواأّما اأنا  ِمْن اآلَِهِة ال�

َوَبْيِتي َفَسَنخِدُم يهوه.«
اآلَِهًة  لَِنعُبَد  يهوه  نَتُرَك  »لَْن  عُب:  الشَّ 16َفاأجاَب 

اآباَءنا  َواأخَرَج  اأخَرَجنا  َمْن  ُهَو  يهوه  لَُهنا  17َفاإ اُأْخَرى. 
ِمْن اأْرِض ِمْصَر َحيُث كُنّا َعِبيداً. َوَقْد َعِمَل َعجائَِب 
َعِظيَمًة اأماَم ُعُيونِنا، َوَحمانا ِفي كُلِّ ِرحَلِتنا َوَوَسَط كُلِّ 
ُعوِب الَِّتي ِسْرنا ِفي اأْرِضها. 18َوَقْد َطَرَد يهوه ِمْن  الشُّ
أُموِريِّيَن  َكال� أْرِض،  ال� َهِذِه  ِفي  ُعوِب  الشُّ َجِميَع  اأماِمنا 
اأيضاً  نَْحُن  لَِذلَِك  أْرِض.  ال� ِفي  َيْسُكُنوَن  كانُوا  الَِّذيَن 

َُّه اإلَُهنا.« َأن َسَنخِدُم يهوه، ل�

أ 12:24 الدبابير. ربما المقصود ملاك اهلل اأْو قّوته.

ب 12:24 هناَك صعوبٌة ِفي فهِم النَّصِّ العبري في هذا العدد. ربما 

العدد 21:21–35،  في كتاب  الُمدّونة  ال�أحداث  اإلى  اإشارة  هي 
وكتاب التثنية 24:2–10:3.

ج 14:24 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

آَن اأْن  ْعِب: »ل� َتْسَتِطيُعوَن ال� 19َفقاَل َيُشوُع لِلشَّ

وٌس. اإنَُّه اإلٌَه َغيُّوٌر، َولَْن َيغِفَر  َُّه اإلٌَه قُدُّ أن َتْخِدُموا يهوه لِ�
لَُكْم َتَمرَُّدكُْم َوَخطاياكُْم. 20اإْن َتَرْكُتُم يهوه َوَخَدْمُتْم 
َكواِرَث  َعَليُكْم  َوَيجِلُب  َسَيرِجُع  نَُّه  َفاإ َغِريَبًة،  اآلَِهًة 

َوُيفِنيُكْم، َحتَّى َبْعَد اأْن اأْحَسَن اإلَْيُكْم.«
َسَنخِدُم  َبْل  »َكّلا!  لَِيُشوَع:  عُب  الشَّ 21َفقاَل 

يهوه.«
َعَلى  ُشُهوٌد  »اأنُتْم  عِب:  لِلشَّ َيُشوُع  قاَل  22ثُمَّ 

اأنُفِسُكْم اأنَُّكُم اخَتْرتُُم يهوه لَِتخِدُموُه.«
َفقالُوا: »نَحُن ُشُهوٌد.«

الَغِريَبِة  آلَِهِة  ال� ِمَن  اإذاً  »َتَخلَُّصوا  َيُشوُع:  23َفقاَل 

الَِّتي َبيَنُكْم. َواأِميلُوا قُلُوَبُكْم اإلَى يهوه اإلَِه اإْسرائِيَل.«
اإلََهنا  يهوه  »َسَنخِدُم  لَِيُشوَع:  عُب  الشَّ 24َفقاَل 

َونُِطيُعُه.«
عِب ِفي َذلَِك الَيوِم،  25َفَقَطَع َيُشوُع َعْهداً َمَع الشَّ

َوَوَضَع لَُهْم اأحكاماً َوَقوانِيَن ِفي َشِكيَم. د
26َوَكَتَب َيُشوُع َهذا الَكلاَم ِفي ِكتاِب َشِريَعِة اهلِل. 

الَِّتي  الَبلُّوِط  َشَجَرِة  َتْحَت  َوَوَضَعُه  َكِبيراً  َحَجراً  َواأَخَذ 
َسِة. ِعْنَد َخْيَمِة يهوه الُمّقدَّ

َهذا  »َسَيُكوُن  عِب:  الشَّ لُِكلِّ  َيُشوُع  27َوقاَل 

الَِّذي  يهوه  َكلاَم  َسِمَع  َكاأنَُّه  َعَلينا،  شاِهداً  الَحَجُر 
ُدوا  َتَكلََّم بِِه اإلَينا. َسَيُكوُن شاِهداً َعَليُكْم َكي ل� َتَتَمرَّ

َعَلى اإلَِهُكْم.«
عَب كُلَّ واِحٍد اإلَى اأْرِضِه  28ثُمَّ َصَرَف َيُشوُع الشَّ

َوِميراثِِه.

َموُت َيُشوع
نُوَن خاِدُم  ْبُن  َيُشوُع  ُأُموِر، ماَت  ال� َهِذِه  29َوَبعَد 

ِفي  30َوُدِفَن  َسَنواٍت.  َوَعْشُر  ِمِئٌة  الُعْمِر  ِمَن  َولَُه  اهلِل، 

اإلَى  الَجَبِليَِّة  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  ِفي  ساَرَح  تِْمَنَة  ِفي  اأْرِضِه 
ماِل ِمْن َجَبِل جاَعَش. الشِّ

د 25:24 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.
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َيُشوَع  َحياِة  َطواَل  اإْسرائِيُل اهلَل وعبدوه  31َوَخَدَم 

ُيوِخ الَِّذيَن َبَقْوا اأحياَء َبعَدُه، الَِّذيَن َعَرفُوا َواخَتَبُروا  َوالشُّ
ْسرائِيَل. الَعَمَل الَِّذي َعِمَلُه اهلُل ل�إ

ِعظاُم ُيوُسف
32َوُدِفَنْت ِعظاُم ُيوُسَف الَِّتي اأحَضَرها َبنو اإْسرائِيَل 

أْرِض الَِّتي اشَتراها َيعُقوُب  ِمْن ِمْصَر ِفي َشِكيَم. ِفي ال�

َشكيَم.  اأبِي  َحُموَر  اأبناِء  ِمْن  الِفّضِة  ِمَن  ِقطَعٍة  بِِمَئِة 
أْرُض ُمْلكاً لَِنسِل َيوُسَف. َفصاَرْت َهِذِه ال�

َموُت ألعازار
ِجْبَعَة  ِفي  َوُدِفَن  هاُروَن.  ْبُن  األِعاَزاُر  33َوماَت 

َمِديَنِة ابِنِه ِفيْنحاَس، الَِّتي اُأعِطَيْت لَُه ِفي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم 
الَجَبِليَِّة.
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َقِبيَلُة َيُهوذا ُتحاِرُب الَكْنعاِنيِّين

اهلَل: 1  اإْسرائِيَل  َبُنو  ساأَل  َيُشوُع،  ماَت  اأْن  َبْعَد 
لُِتحاِرَب  ل�ً  اأوَّ َتْذَهَب  اأْن  َيْنَبِغي  ِمنّا  َقِبيَلٍة  »اأيَُّة 

الَكنعانِيِّيَن؟«
َواأنا  ل�ً.  اأوَّ َيُهوذا  َقِبيَلُة  »لَِتْذَهْب  اهلُل:  2َفقاَل 

أْرَض.« َساُأْعطيُهُم ال�
قِربائِِهْم:  اأ ِشْمُعوَن  لَِبِني  َيُهوذا  َبُنو  3َفقاَل 

َولُنقاتِِل  لَنا،  الَِّتي قُِسَمْت  أْرِض  اإلَى ال� َمَعنا  »َتعالَوا 
أْرِض  الَكْنعانِيِّيَن َمعاً. ثُمَّ نَْذَهُب نَْحُن َمَعُكْم اإلَى ال�
َبِني  َمَع  ِشْمُعوَن  َبُنو  َفَذَهَب  لَُكْم.«  قُِسَمْت  الَِّتي 

َيُهوذا.
َهِزيَمِة  ِمْن  اهلُل  َوَمكََّنُهْم  َيُهوذا،  َبُنو  4َوَذَهَب 

يِّيَن. َوَقَتلُوا َعْشَرَة اآل�ِف َرُجٍل ِمْنُهْم  الَكْنعانِيِّيَن َوالِفِرزِّ
باَزَق،  َمديَنِة  ِفي  باَزَق  َسيَِّد  5َوَوَجُدوا  باَزَق.  ِفي 

يِّيَن. َفحاَرُبوُه، َوَهَزُموا الَكنعانِيِّيَن َوالِفِرزِّ
6َفَهَرَب َسيُِّد باَزَق، َولَِكنَُّهْم لَِحُقوا بِِه، َفاأمَسُكوُه 

باَزَق:  َسيُِّد  7َفقاَل  َوِرجَليِه.  َيَديِه  اأباِهَم  َوَقَطُعوا 
»َقَطْعُت اأباِهَم اأياِدي َواأرُجَل َسبِعيَن َمِلكاً، َوَجَعْلُتُهْم 
َيلَتِقُطوَن فُتاَت الطَّعاِم َتْحَت مائَِدتِي. َوها َقْد جازانِي 
اهلُل بِِمثِل ما َفَعْلُتُه بِِهْم.« ثُمَّ اأَخُذوُه اإلَى َمديَنِة الُقْدِس 

َحيُث ماَت.
َعَليها،  َواسَتولَوا  الُقدَس  َيُهوذا  َبُنو  8َوهاَجَم 

الَمِديَنَة.  اأحَرقُوا  ثُمَّ  يِف.  السَّ بَِحدِّ  اأهَلها  َوَقَتلُوا 
الّساِكِنيَن  الَكْنعانِيِّيَن  لُِمقاَتَلِة  َيُهوذا  َبُنو  نََزَل  9ثُمَّ 

لتِّلاِل  ا َوُسُفوِح  لنََّقِب  ا َو لَجَبِليَِّة  ا لِمْنَطَقِة  ا ِفي 
. بِيَِّة لَغر ا

ِفي  الّساِكِنيَن  الَكنعانِيِّيَن  َيُهوذا  َبُنو  10َوحاَرَب 

»َقرَيَة  سابِقاً  تُدَعى  َحْبُروُن  َوكانَِت  َحْبُرونَ أ.  َمِديَنِة 
اأرَبَع.« َوَهَزُموا ِشيشاَي َواأِخيماَن َوتِْلماَي. ب

كاَلْب َوابَنُته
ُسكّاِن  لُِمقاَتَلِة  ُهناَك  ِمْن  َيُهوذا  َبُنو  11َوانَطَلَق 

َدبِيَر الَِّتي كانَْت تُدَعى سابِقاً »َقْرَيَة َسَفَر.« 12ثُمَّ قاَل 
نِّي  َفاإ َعَليها  َوَيسَتولِي  َسَفَر  َقْرَيَة  ُيهاِجُم  »َمْن  كالَُب: 

َساُأعِطيِه ابَنِتي َعْكَسَة َزوَجًة لَُه.«
كالََب،  اأُخو  َقناَز  ْبُن  ُعْثِنيِئيُل  َعَليها  13َفاْسَتولَى 

َفاأعطاُه كالََب ابَنَتُه َعْكَسَة َزوَجًة لَُه.
14َولَّما جاَءْت اإلَى ُعْثِنيِئيَل، َحثَّها َعَلى اأْن َتطَلَب 

َحقلاً ِمْن اأبِيها. َفَلّما نََزلَْت ِمَن َعَلى الِحماِر، قاَل لَها 
أْمُر؟« كالَُب: »ما ال�

َبَرَكًة. َقْد اأعَطيَتِني اأْرضاً  15َفقالَْت لَُه: »امَنحِني 

جافًَّة ِفي النََّقِب، ج َفاأعِطِني بَِرَك ماٍء اأيضاً.« َفاأعطاها 
فَلى. الِبَرَك الُعْليا َوالسُّ

16َوَخَرَج نَسُل الَقيِنيِّ الَِّذي كاَن َحما ُموَسى ِمْن 

ِفي  َيُهوذا  يَِّة  َبرِّ اإلَى  َيُهوذا،  َبِني  َمَع  النَّخِل، د  َمِديَنِة 
َواْسَتَقرُّوا  َذَهُبوا  ثُمَّ  َعراَد.  َمديَنِة  قُْرَب  النََّقِب  َصحراِء 

َبيَن الَعمالَِقِة.
اأقِربائِِهْم َبِني ِشْمُعوَن،  َبُنو َيُهوذا َمَع  17ثُمَّ َذَهَب 

َتْدِميراً  ُروها  َوَدمَّ َصفاَة،  َمديَنِة  ِفي  الَكْنعانِيِّيَن  َوَهَزُموا 

أ 10:1 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.

اأبناء  من  ثلاثٌة عمالقة  َوِتْلماي.  َوأِخيماَن  ِشيشاَي  ب 10:1 

عناق. َوالمقصود هم وعشائرهم. انظر كتاب العدد 22:13.
ج 15:1 الّنقب. المنطقة الّصحراويّة جنوب يهوذا.

د 16:1 مدينة الّنخل. اسم اآخر ل�أريحا.
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كاِملاً. َفُدِعَيِت الَمِديَنُة »ُحْرَمَة.« أ

أراِضي الُمحيَطِة  َة َوال� 18َواسَتولَى َبُنو َيُهوذا َعَلى َغزَّ

َوَعْقُروَن  بِها،  الُمحيَطِة  أراِضي  َوال� َوَعْسَقلاَن  بِها، 
أراِضي الُمحيَطِة بِها. َوال�

الِمْنَطَقِة  َعَلى  َفاْسَتولَوا  َيُهوذا،  َبِني  اهلُل  19َواأعاَن 

هِل،  الَجَبِليَِّة. لَِكنَُّهْم لَْم َيقِدُروا اأْن َيطُرُدوا ُسكّاَن السَّ
َُّهْم كانُوا َيمِلُكوَن َمْرَكباٍت َحِديِديًَّة. أن ل�

َوْعِد ُموَسى.  لِكالََب َحَسَب  َحْبُروُن  20َواُأعِطَيِت 

َفَطَرَد كالَُب َثلاَث َعشائَِر ِمْن َبِني َعناقَ ب ِمْن ُهناَك.

وَن ِفي الُقْدس َبُنو َبْنياِمْيَن َيْسَتِقرُّ
21لَِكنَّ َبِني َبْنياِمْيَن لَْم َيطُرُدوا الَيُبوِسيِّيَن الّساِكِنيَن 

ِفي الُقْدِس. َفَظلَّ الَيُبوِسيُّوَن َيسُكُنوَن ِفي َمديَنِة الُقْدِس 
َوَسَط َبِني َبْنياِمْيَن َحتَّى َيوِمنا َهذا. ج

َبُنو ُيوُسَف َيسَتوُلوَن َعَلى َبيِت إيل
22َوَخَرَج َبُنو ُيوُسَف اأيضاً لِلُهُجوِم َعَلى َبيِت اإيَل، 

َفاأعانَُهْم اهلُل. 23َفَقْد اأرَسَل َبُنو ُيوُسَف رِجال�ً َيسَتْكِشُفوَن 
لُوَز.  سابِقاً  تُْدَعى  الَمِديَنُة  َوكانَِت  اإيَل.  َبيِت  َمِديَنَة 
24َفَراأى الُمسَتكِشُفوَن َرُجلاً خارِجاً ِمَن الَمِديَنِة، َفقالُوا 

لَُه: »اأرِنا َمْدَخلاً اإلَى الَمِديَنِة، َوَسُنعاِملَُك بِالُحْسَنى.«
اإلَى الَمِديَنِة. َفَقَتلُوا اأهَل  25َفاأراُهُم الرَُّجُل َمْدَخلاً 

َوَجميَع  الرَُّجَل  اأطَلُقوا  لَِكنَُّهْم  يِف.  السَّ بَِحدِّ  الَمِديَنِة 
َعائَِلَتُه. 26َفَذَهَب َذلَِك الرَُّجُل اإلَى اأْرِض الِحثِّيِّيَن َوَبَنى 
َمِديَنًة اأْسماها لُوَز. َوُهَو اْسُم الَمِديَنِة َحتَّى َيوِمنا َهذا.

َعشاِئُر أُْخَرى ُتحاِرُب الَكْنعاِنيِّين
ى ُسكّاَن َبيِت شاَن َوقُراها،  27َولَْم َيطُرْد َبُنو َمَنسَّ

و  َوَتْعَنَك َوقُراها، َوُدوَر َوقُراها، َويِبَلعاَم َوقُراها، َوَمِجدُّ
أْرَض. 28َولَّما  َوقُراها. َفَظلَّ الَكْنعانِيُّوَن َيْسُكُنوَن تِْلَك ال�

مة كلّها هلِل. انظر  رة. اأِو الُمَقدَّ أ 17:1 ُحرمة. ويعني اسمها الُمدمَّ

كتاب اللاويّين 28:27–29.
العدد 10 في  انظر  َعناق.  َبِني  ِمْن  َثالَث َعشاِئَر  ب 20:1 

هذا الفصل نفسه.
ج 21:1 َحتَّى يومنا هذا. اأي وقت تدوين كتاب َيُشوع. )اأيضاً 

في العدد 26(

َقِوَي َبُنو اإْسرائِيَل، َجنَُّدوا الَكْنعانِيِّيَن َعَلى الَعَمِل َعِبيداً 
لََديِهْم، لَِكنَُّهْم لَْم َيطُرُدوُهْم.

ِفي  الّساِكِنيَن  الَكْنعانِيِّيَن  اأْفرايَِم  َبُنو  َيطُرد  29َولَْم 

جاَزَر، َفَسَكَن الَكْنعانِيُّوَن َبيَنُهْم ُهناَك.
اأْو ُسكّاَن  َزُبولُوَن ُسكّاَن ِقْطُروَن  َبُنو  30َولَْم َيطُرْد 

َن َبيَنُهْم، َواُأْجِبُروا عَلى الَعَمِل  نَهلُوَل، َفَسَكَن الَكْنعانِيِّوُّ
َعِبيداً لََديِهْم.

31َولَْم َيطُرْد َبُنو اآَشَر ُسكّاَن َعكُّو َوِصيُدوَن َواأحَلَب 

اآَشَر  َبُنو  32َوَسَكَن  َوَرُحوَب.  َواأِفيَق  َوَحْلَبَة  َواأكِزيَب 
اآَشَر  َبِني  أنَّ  لِ� أْرَض،  ال� َسَكُنوا  الَِّذيَن  الَكْنعانِيِّيَن  َبيَن 

لَْم َيْطُرُدوُهْم.
اأْو  َشْمٍس،  َبيِت  ُسكّاَن  نَْفتالِي  َبُنو  َيطُرْد  33َولَْم 

الَِّذيَن  الَكْنعانِيِّيَن  َبيَن  َسَكُنوا  َبْل  َعناَة،  َبيِت  ُسكّاَن 
َشْمَس  َبيَت  ُسكّاُن  َفاُأجِبَر  أْرَض.  ال� َيْسُكُنوَن  كانُوا 

َوَبيَت َعناَة َعَلى الَعَمِل َعِبيداً لََديِهْم.
اإلَى  الَعْوَدِة  َعَلى  داَن  َبِني  أُموِريُّوَن  ال� 34َواأجَبَر 

اإلَى  بِالنُُّزوِل  لَُهْم  َيْسَمُحوا  َولَْم  الَجَبِليَِّة،  الِمْنَطَقِة 
الَبقاِء ِفي  أُموِريُّوَن عاِزِميَن َعَلى  هِل، 35اإْذ كاَن ال� السَّ
َجَبِل حاَرَس َواأيَّلُوَن َوَشَعلُبِّيَم. لَِكنَّ َبِني ُيوُسَف اْزداُدوا 
أُموِريِّيَن َعَلى الَعَمِل َعِبيداً لََديِهْم. 36َوَقِد  ًة َواأجَبُروا ال� قُوَّ
أُموِريِّيَن ِمْن َعَقَبِة َعْقَرَب، َوِمْن سالََع  ْت ُحُدوُد ال� اْمَتدَّ

َوما َوراَءُهما ِمْن ِجباِل.

َمالُك اهلِل ِفي ُبوِكيم

اإلَى 2  الِجْلجاِل  َمِديَنِة  ِمْن  اهلِل  َملاُك  َوَصِعَد 
َمِديَنِة ُبوِكيَم َوقاَل: »لََقْد اأصَعْدتُُكْم ِمْن ِمْصَر 
اآباَءكُْم،  بِها  َوَعْدُت  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  َواأحَضْرتُُكْم 
ل�  2لَِكْن  اأَبداً،‹  َمَعُكْم  َعْهِدي  اُأخِلَف  ›لَْن  َوقُْلُت: 
أْرِض،  ال� َهِذِه  ُسكّاِن  َمَع  َعْهٍد  اأيَّ  َتْقَطُعوا  اأْن  َينَبغي 
َفَسَتَروَن  تُِطيُعونِي،  لَْم  لَِكنَُّكْم  َمذابَِحُهْم،  اهِدُموا  َبِل 

َبشاَعَة ما َفَعْلُتْم!
آَن اإنِّي لَْن اأطُرَدُهْم ِمْن اأماِمُكْم،  نِّي اأقُوُل ال� 3»لَِهذا َفاإ

َبْل َيِصيُروَن اأعداَءكُْم، د َوَتِصيُر اآلَِهُتُهْم ِمْصَيَدًة لَُكْم.«

د 3:2 أعداءكم. اأْو »َفّخاً لكم.«
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َبِني  لُِكلِّ  الَكلاِم  بَِهذا  اهلِل  َملاُك  َتَكلََّم  4َولَّما 

عُب بَِصوٍت ُمرَتِفٍع. 5َفاأْسَموا َذلَِك  اإْسرائِيَل، َبَكى الشَّ
ُموا َذبائَِح هلِل. الَمكاَن ُبوِكيَم، أ َوُهناَك َقدَّ

عَب، َفَذَهَب كُلُّ واِحٍد ِمْن  6ثُمَّ َصَرَف َيُشوُع الشَّ

أْرَض. 7َوَخَدَم  َبِني اإْسرائِيَل اإلَى نَِصيِبِه لَِكي َيمَتِلُكوا ال�
ُيوِخ  عُب اهلَل وعبدوه َطواَل َحياِة َيُشوَع، َوَحياِة الشُّ الشَّ
الَِّذيَن عاُشوا َبعَدُه ِمَن الَِّذيَن َعَرفُوا َواخَتَبُروا ما َصَنَعُه 

اهلُل ِمْن اأجِل اإْسرائِيَل.

ُعمُرُه  َوكاَن  اهلِل،  نُوَن خاِدُم  ْبُن  َيُشوُع  8َوماَت 

ِمَئًة َوَعشَر َسَنواٍت. 9َوُدِفَن ِفي اأْرِضِه ِفي تِْمَنَة ساَرَح 
َجَبِل  ِمْن  ماِل  الشِّ اإلَى  الَجَبِليَِّة  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  ِفي  الَِّتي 

جاَعَش.
10َوَبْعَد اأْن ماَت َذلَِك الِجيُل كُلُُّه، جاَء َبْعَدُه ِجيٌل 

لَْم َيعِرِف اهلَل َوما َصَنَعُه ِمْن اأجِل اإْسرائِيَل. 11َوَفَعَل َبُنو 
رَّ اأماَم اهلِل، اإْذ َعَبُدوا الَبعَل، ب 12َوَهَجُروا  اإْسرائِيَل الشَّ
اهلَل، اإلََه اآبائِِهْم، الَِّذي اأخَرَجُهْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر، َوَتِبُعوا 

ُعوِب الَِّذيَن كانُوا َحولَُهْم،  اآلَِهًة اُأْخَرى ِمْن َبيِن اآلَِهِة الشُّ
َوَسَجُدوا  اهلَل،  13َتَركُوا  اهلَل،  َفاأْغَضُبوا  لَها.  َوَسَجُدوا 

لِلَبعلِ ج َوَعْشتاُروَث. د
َوَسَمَح  اإْسرائِيَل،  َبِني  َعَلى  اهلِل  َغَضُب  14فاْشَتدَّ 

ِمْن  اأعداَءُهْم  َوَجَعَل  َينَهُبوُهْم.  بِاأْن  َعَليِهْم  لِْلُمِغيِريَن 
ُموِد اأماَم  َحولِِهْم َيهِزُمونَُهْم. َفَلْم َيُعوُدوا قاِدرِيَن َعَلى الصُّ
َيجِلُب  اهلُل  لِلِقتاِل، كاَن  َخَرُجوا  15َوكُلَّما  اأعدائِِهْم. 
َرُهْم بَِقَسٍم،  الَمصائَِب َعَليِهْم، َتماماً َكما َسَبَق اأْن َحذَّ

َفَتضاَيُقوا ِجّداً.
16َواأقاَم اهلُل قُضاًة َخلَُّصوا َبِني اإْسرائِيَل ِمْن َقْبَضِة 

اأعدائِِهِم الَِّذيَن نََهُبوُهْم. 17لَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا َحتَّى اإلَى 

أ 5:2 بوكيم. اأي الباكون.

ب 11:2 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنعانّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة ال�
ج 13:2 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنعانّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة ال�
لَِه الُمّزيَِّف اإيَل.  د 13:2 َعْشتاُروث. اإلهٌة كنعانيٌة ُمزيّفٌة. زوجُة ال�إ

ُدعيت اأيضاً ملكة الّسماء، وهي اإلهة الحّب َوالحرب.

قُضاتِِهْم، َبْل خانُوا اهلَل َوَعَبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى. َسْرعاَن ما 
حاُدوا َعْن الطَِّريِق الَِّتي ساَر ِفيها اآباُؤُهُم الَِّذيَن اأطاُعوا 

َوصايا اهلَل، َفَلْم َيَتَعلًُّموا ِمْنُهْم.
ُيِعيُن  اهلُل  كاَن  قاِضياً،  لَُهْم  اهلُل  اأقاَم  18َوكُلَّما 

القاِضَي َفُيَخلَِّصُهْم ِمْن َقْبضِة اأعدائِِهْم َطواَل َحياِة َذلَِك 
الَِّذيَن اْضَطَهُدوُهْم  اأنِيُنُهْم بَِسَبِب  القاِضي. َفَقْد كاَن 
َموِت  ِعْنَد  19َولَِكْن  َعَليِهْم.  َشَفَقَتُه  ُيِثيُر  َوَظَلُموُهْم 
اأسَواأ  نَحٍو  َعَلى  َوَيسلُُكوَن  َيرِجُعوَن  كانُوا  القاِضي، 
اآلَِهًة  َوَيعُبُدوَن  َوَيخِدُموَن  َيتَبُعوَن  َفكانُوا  اآبائِِهْم.  ِمْن 
اُأْخَرى. َوَرَفُضوا اأْن َيَتَخلَّوا َعْن ُمماَرَسِتِهْم اأْو ُسلُوِكِهِم 

الَعِنيِد.
َوقاَل:  اإْسرائِيَل  َبِني  َعَلى  اهلِل  َغَضُب  20فاْشَتدَّ 

اآباَءُهْم  اأَمْرُت  الَِّذي  َعْهِدي  ُة  ُأمَّ ال� َهِذِه  َخَرَقْت  »لََقْد 
اأُعوَد  لَْن  نِّي  َفاإ 21َولَِهذا  تُِطْعِني.  َولَْم  َيحَفُظوُه،  بِاأْن 
ِعْنَدما  َيُشوُع  َتَرَكها  الَِّتي  ُعوَب  الشُّ اأماِمِهُم  ِمْن  اأطُرَد 
ماَت. 22َساأفَعُل َهذا لَِكي اأمَتِحَن َبِني اإْسرائِيَل بِِهْم. 
َفاأنا اُأِريُد اأْن اأَرى اإْن كانُوا َسَيحِرُصوَن َعَلى طاَعِة اأواِمِر 
اهلِل َوَوصاياُه، َكما َفَعَل اآباُؤُهْم.« 23َفَسَمَح اهلُل لَِهِذِه 

أْرِض، ُدوَن اأْن َيطُرَدُهْم َفوراً.  ُعوِب بِاأْن َتْبَقى ِفي ال� الشُّ
َولَْم ُيساِعْد َيُشوَع َعَلى َهِزيَمِتِهْم.

بِاأْن 3  اهلُل  لَها  َسَمَح  الَِّتي  ُعوُب  الشُّ ِهَي  َهِذِه 
الَِّذيَن  اإْسرائِيَل  َبِني  لَِيمَتِحَن  أْرِض  ال� ِفي  َتبَقى 
لَِتعِليِم  َهذا  2َفكاَن  َكْنعاَن.  ِفي  الَمعاِرَك  َيُخوُضوا  لَْم 
أْجياِل َبِني اإْسرائِيَل الَّذيَن لَْم َيُخوُضوا  فُُنوِن الَحْرِب ل�
ُعوُب: الُمُدُن الَخْمُس  ُحُروباً ِمْن َقبُل. 3َهِذِه ِهَي الشُّ
يُدونِيِّيَن،  َوالصَّ الَكْنعانِيِّيَن،  َوَجِميُع  لِلِفِلْسِطيِّيَن، 
لُبناَن،  ِمْن  الَجَبِليَِّة  الِمنَطَقِة  ِفي  الّساِكِنيَن  يِّيَن  َوالِحوِّ
اهلُل  4َتَرَكُهْم  َحماَة.  لِيُبو  اإلَى  َحْرُموَن  َبعِل  َجَبِل  ِمْن 
ُهناَك لَِيْمَتِحَن بِِهْم َبِني اإْسرائِيَل، اأراَد اأْن َيَرى اإْن كانُوا 
لِساِن  َعَلى  اآباَءُهْم  بِها  اأَمَر  الَِّتي  اهلِل  اأواِمَر  َسُيِطيُعوَن 

ُموَسى.
الَكْنعانِيِّيَن  َبيَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َسَكَن  5َوَهَكذا 

ُجوا  يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن. 6َوَتَزوَّ يِّيَن َوالُحوِّ أُموِريِّيَن َوالِفِرزِّ َوال�
ُجوا َبناتِِهْم ِمْن اأبنائِِهْم.  ُعوِب، َوَزوَّ ِمْن َبناِت تِْلَك الشُّ

َوَعَبُدوا اآلَِهَتُهْم!
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ُل قاض ُعْثِنيِئيُل، أوَّ
نََسوا إلََهُهْم،  اأماَم اهلِل.  رَّ  الشَّ اإْسرائِيَل  َبُنو  7َوَفَعَل 

َوَعَبُدوا الَبعلَ أ َوَعْشَتُروَت. ب 8فاْشَتدَّ َغَضُب اهلِل َعَلى 
اأراَم  َمِلِك  ِرَشْعتايَِم،  لُِكوشاَن  َوَسَمَح  اإْسرائِيَل،  َبِني 
كُوشاَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َفَخَدَم  َيغُزوُهْم.  بِاأْن  النَّهَريِن ج 
اإْسرائِيَل  َبِني  9لَِكنَّ  َسَنواٍت،  َثمانِي  َة  ُمدَّ ِرَشْعتايَِم 
اْسَتنَجُدوا ِباهلِل. َفاأقاَم اهلُل ُمنِقذاً لَِبِني اإْسرائِيَل َخلََّصُهْم، 
أْصَغَر.  َوكاَن َهذا الُمْنِقُذ ُعْثِنيِئيَل ْبَن َقناَز، اأخا كالََب ال�
ْسرائِيَل. َوَخَرَج  10َحلَّ ُروُح اهلِل َعَليِه، َوَعِمَل َكقاٍض ل�إ

َمِلِك  ِرَشْعتايَِم  كُوشاَن  َعَلى  اهلُل  َفاأعانَُه  الَحْرِب،  اإلَى 
َة اأرَبِعيَن َسَنًة،  أْرَض ُمدَّ لاُم ال� اأراَم، َفَهَزَمُه. 11َفَعمَّ السَّ

ثُمَّ ماَت ُعْثِنيِئيُل ْبَن َقناَز.

القاِضي إُهود
اُأْخَرى.  ًة  َمرَّ اهلِل  اأماَم  رَّ  الشَّ اإْسرائِيَل  َبُنو  12َوَفَعَل 

َُّهْم  أن لِ� اإْسرائِيَل،  َمِلَك ُمواآَب َعَلى  َفَسلََّط اهلُل ِعجلُوَن 
أُموِريِّيَن  رَّ اأماَم اهلِل. 13َفَتحالََف ِعجلُوُن َمَع ال� َفَعلُوا الشَّ
َعَلى  َواْسَتولُوا  اإْسرائِيَل،  َبِني  َوَهَزَم  َوَذَهَب  َوالَعمالَِقِة، 
َمِلَك  ِعجلُوَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  14َفَخَدَم  النَّخِل. د  َمِديَنِة 

ُمواآَب َثمانَِي َعْشَرَة َسَنًة.
ُمْنِقذاً  َفاأقاَم اهلُل  اإْسرائِيَل ِباهلِل،  َبُنو  اْسَتْنَجَد  15ثُمَّ 

ُمَدرٌَّب  َرُجٌل  َوُهَو   . الَبْنياِمْيِنيُّ ِجيرا  ْبُن  اإُهوُد  ُهَو  لَُهْم 
اإْسرائِيَل  َبُنو  َفاأْرَسَل  الِقتاِل.  ِفي  ُيْسراُه  اْسِتْخداِم  َعَلى 
ُمواآَب.  َمِلِك  ِعجلُوَن  اإلَى  َهِديََّتُهْم  ُيَسلَِّم  لَِكي  اإُهوَد 
يِن ُطولُُه باعٌ ه واِحٌد،  16َفَصَنَع اإُهوُد لَِنْفِسِه َسيفاً ذا َحدَّ

أ 7:3 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنعانّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة ال�
زوجُة  الكنعانِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  ب 7:3 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

ج 8:3 النهرين. دجلة َوالفرات.

د 13:3 مدينة الّنخل. اسٌم اآخُر ل�أريحا.

ه 16:3 باع. حرفياً »ُجوِمد« َوِهَي وحدة لقياس الطوِل تعادُل نحَو 

ثلاثِيَن َسنتمتراً.

أيَمِن َتْحَت َعباَءتِِه. َوَثبََّتُه َعَلى َفْخِذِه ال�
َوكاَن  ُمواآَب.  َمِلِك  لِِعجلُوَن  الَهَديََّة  َم  َقدَّ 17ثُمَّ 

َم اإُهوُد الَهَديََّة،  ِعجلُوُن َرُجلاً َسِميناً ِجّداً. 18َوَبْعَدما َقدَّ
َصَرَف الرِّجاَل الَِّذيَن َحَملُوها، 19اأّما ُهَو َفَرِجَع ِمْن ِعْنِد 
الِحجاَرِة الَمْنُحوَتِة ِفي الِجْلجاِل، َوقاَل: »لََديَّ ِرسالٌَة 

يٌَّة لََك اأيُّها الَمِلُك!« ِسرِّ
َجِميُع  َخَرَج  ثُمَّ  »اْسُكْت!«  الَمِلُك:  لَُه  َفقاَل 
ُخّداِمِه ِمَن الُغْرَفِة. 20َبْعَد َذلَِك، عاَد اإُهوُد اإلَيِه َوُهَو 
اإُهوُد:  َوقاَل  الُمْرَتِفَعِة.  َعْرِشِه  ِة  ِمَنصَّ َعَلى  جالٌِس 
الَمِلُك  قاَم  َفَلّما  اهلِل.«  ِمَن  ِرسالًَة  اإلَيَك  »اأْحِمُل 
يَف َعْن  َعِن الَعْرِش، 21َمدَّ اإُهوُد ُيْسراُه، َواأَخَذ السَّ
أيَمِن، َوَطَعَن بِِه ِعجلُوَن ِفي َبْطِنِه. 22َفَدَخَل  َفْخِذِه ال�
َعَليِه.  ْحُم  الشَّ َواأغَلَق  َبْطِنِه،  ِفي  يِف  السَّ ِمقَبُض 
يِف ِمَن َظْهِرِه، َولَْم َيْسَحْبُه اإُهوُد  َوَخَرَج َطَرُف السَّ

َبْطِنِه. ِمْن 
23ثُمَّ َخَرَج اإُهوُد ِمْن ُغرَفِة الَعْرِش َواأحَكَم اإغلاَق 

ِمَن  اإُهوُد  َخَرَج  24ثُمَّ  الَمِلِك.  َعَلى  القاَعِة  اأْبواِب 
القاَعِة، َوجاَء ُخّداُم ِعجلُوَن. َولَّما َراَأْوا اأنَّ اأبواَب ُغْرَفِة 
ِفي  َيْقضي حاَجَتُه  اأنَُّه  ُبدَّ  »ل�  قالُوا:  ُمْقَفَلٌة،  الَعْرِش 

». َحّماِمِه الخاصِّ
25َفطاَل انِْتظاُرُهْم، َوَقِلُقوا. لَِكنَُّه لَْم َيفَتْح اأبواَب 

ُغْرَفِة الَعْرِش. َفاأَخُذوا الِمْفتاَح، َوَفَتُحوا الباَب، َفَوَجُدوا 
أْرِض. َسيَِّدُهْم ساِقطاً َميِّتاً َعَلى ال�

َبيَن  َوَمرَّ  الُخّداِم،  انِْتظاِر  اأْثناَء  َفَهَرَب  اإُهوُد  26اأّما 

َوَصَل  27َولَّما  َسِعيَرَة.  اإلَى  َوَهَرَب  الَمْنُحوَتِة  الِحجاَرِة 
الَجَبِليَِّة،  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  الُبوِق ِفي  نََفَخ ِفي  اإلَى ُهناَك، 
َوكاَن  الَجَبِليَِّة،  الِمنَطَقِة  ِمَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َمَعُه  َفَنَزَل 
أنَّ اهلَل َقْد نََصَركُْم  ُمُهْم. 28َوقاَل لَُهُم: »اْتَبُعونِي، لِ� َيَتَقدَّ

َعَلى اأْعدائُِكْم ِمْن َبِني ُمواآَب.«
ُأْرُدنِّ اإلَى ُمواآَب. 29َوِفي  َفَتِبُعوُه َعَلى َمعابِِر نَْهِر ال�
 . ُمواآبِيٍّ َرُجٍل  اآل�ِف  َعْشَرِة  نَْحَو  َقَتلُوا  الَيوِم،  َذلَِك 
اأَحٌد  َيْنُج  لَْم  لَِكْن  َوُشْجعاَن،  اأقِوياَء  ُمحاِربِيَن  كانُوا 
لَِسيَطَرِة  الَيْوِم  َذلَِك  ِفي  ُمواآُب  30َفاُأخِضَعْت  ِمْنُهْم. 
أْرُض ِمَن الُحُروِب َثمانِيَن  َبِني اإْسرائِيَل. َواْسَتراَحِت ال�

َسَنًة.
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القاِضي َشْمَجُر ْبُن َعناة
31َوَخَلَف اإُهوَد َشْمَجُر ْبُن َعناَة، أ َوَقَتَل ِستَّ ِمَئِة 

ِفِلْسِطيٍّ بِِمْنَخِس الَبَقِر، َفاأنَْقَذ ُهَو اأيضاً َبِني اإْسرائِيَل.

القاِضَيُة َدُبوَرة

رَّ اأماَم اهلِل َبْعَد َمْوِت اإُهوَد. 4  َوَفَعَل َبُنو اإْسرائِيَل الشَّ
الَِّذي  َكْنعاَن  َمِلِك  يابِيَن  بَِيِد  اهلُل  2فاأْسَقَطُهْم 

كاَن  الَِّذي  ِسيَسرا  َوكاَن  ِفي حاُصوَر.  َيْحُكُم  كاَن 
ُأَمِم قائِداً لَِجيِش يابِيَن. 3َفاْسَتْنَجَد  َيْسُكُن ِفي َحُروَشِة ال�
َمْرَكَبٍة  ِمَئِة  تِْسُع  لِِسيَسرا  اإْذ كانَْت  ِباهلِل،  اإْسرائِيَل  َبُنو 
َة ِعْشِريَن  َحِديِديٍَّة. َوَقِد اْضطََّهَد َبِني اإْسرائِيَل بَِقْسَوٍة ُمدَّ

َسَنًة.
لِِفيُدوَت،  َوَزْوَجٌة  نَِبيٌَّة،  َوِهَي  َدُبوَرُة،  4َوكانَْت 

قاِضَيًة لَِبِني اإْسرائِيَل ِفي َذلَِك الَوقِت. 5َوكانَْت َتجِلُس 
ِفي  اإيَل  َوَبيِت  الّراَمِة  َبيَن  َدُبوَرَة  نَخَلِة  َتْحَت  لِلَقَضاِء 
اإلَيها  اإْسرائِيَل  َبُنو  ياأتِي  َحْيُث  الَجَبِليَِّة،  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة 

بَِقَضاياِهْم.
6َفاأْرَسَلْت َدُبوَرُة َرُسول�ً َتْسَتْدِعي باراَق ْبَن اأبِيُنوَعَم 

ِمْن قاَدَش ِفي نَْفتالِي، َوقالَْت لَُه: »ها َقْد اأَمَر اهلُل، اإلَُه 
اإْسرائِيَل، َوقاَل: ›اْذَهْب َوُخْذ َمْوِقعاً َعَلى َجَبِل تاُبوَر. 
َوُخْذ َمَعَك َعْشَرَة اآل�ِف َرُجٍل ِمْن َبِني نَْفتالِي َوِمْن َبِني 
َيخُرُج  يابِيَن،  َجيِش  َقائَِد  ِسيَسرا،  7َساأْجَعُل  َزُبولُوَن، 
َوَساُأِعيُنَك  ِقيُشوَن. ب  واِدي  ِفي  اإلَيَك  َوقُّواتِِه  بَِعَرباتِِه 

َعَلى َهزيَمِتِه.‹«
ًة اأْن َتْذَهِبي  8َفقاَل لَها باراُق: »اإْن كُْنِت ُمْسَتِعدَّ

َفَلْن  َمِعي،  َتاأْتِي  اأْن  َرَفْضِت  َواإْن  َفَساأْذَهُب.  َمِعي، 
اْذَهَب.«

9َفقالَْت: »اأنا اآتَِيٌة َمَعَك، لَِكِن اعَلْم اأنَُّه لَْن َيُكوَن 

ِبيِل الَِّذي َتِسيُر ِفيِه. اإْذ َسُيِعيُن اهلُل اْمراأًة  لََك َفْخٌر ِفي السَّ
َعَلى َهِزيَمِة ِسيَسرا.«

اإبي  اسُم  هو  وهنا  الكنعانّيين.  عند  الحرب  اإلهة  عناة.  أ 31:3 

اأْو  الباسل،  المقاتل  المقصود شمجر  اإّن  اأْو  اأّمه.  اسُم  اأِو  شمجر 
شمجر الّذي من مدينة عناة.

ب 7:4 وادي قيشون. نهٌر صغيٌر على بعِد نَحِو عشريَن كيلومتراً 

ِمْن جبِل تابوَر.

قاَدَش.  اإلَى  باراَق  َمَع  َوَمَضْت  َدُبوَرُة  قاَمْت  ثُمَّ 
10َواْسَتْدَعى باراُق َقِبيَلَتي َزُبولُوَن َونَْفتالِي اإلَى قاَدَش، 

َوَتِبَعُه َعْشَرُة اآل�ِف َرُجٍل، َوَذَهَبْت َدُبوَرُة َمَعُه.
الَقيِنيِّيَن  َعْن  انَْفَصَل  َقِد  الَقيِنيُّ  حابُِر  11َوكاَن 

آَخِريَن، اأي َعْن نَسِل ُحوباَب، َحِمي ُموَسى، ج َوَخيََّم  ال�
حابُِر ِعْنَد الَبلُّوَطِة ِفي َصَعنايَِم الَقِريَبِة ِمْن قاَدَش.

12َوِقيَل لِِسيَسرا اإنَّ باراَق ْبَن اأبِيُنوَعَم َقْد َصِعَد اإلَى 

َجَبِل تاُبوَر، 13َفَجَمَع ِسيَسرا كُلَّ َمْرَكباتِِه، َوِهَي تِْسُع 
ِمَئِة َمْرَكَبٍة ِمْن َحِديٍد، َوَدَعى َجِميَع الُقّواِت الَِّتي َتْحَت 

ُأَمِم اإلَى نَْهِر ِقيُشوَن. اإْمَرتِِه، ِمْن َحُروَشِة ال�
الَيْوُم  ُهَو  َفَهذا  »قُْم!  لِباراَق:  َدُبوَرُة  14َفقالَْت 

الَِّذي َسُيِعيُنَك اهلُل ِفيِه َعَلى َهِزيَمِة ِسيَسرا. اهلُل َيسيُر 
َوَتِبَعُه  تاُبوَر،  َجَبِل  ِمْن  باراُق  َفَنَزَل  بِالِفعِل.«  اأماَمَك 
َعْشَرُة اآل�ِف َرُجٍل. 15َوِحيَنما َهَجَم باراُق، َشتََّت اهلُل 
ِسيَسرا َوَمْرَكباتِِه َوكُلَّ َجيِشِه. َفَنَزَل ِسيَسرا َعْن َمْرَكَبِتِه 
َمْرَكباِت  باراُق  16َوطاَرَد  َقَدَميِه.  َعَلى  َرْكضاً  َوَهَرَب 
ُأَمِم، َوَقَتَل َجيَش ِسيَسرا  ِسيَسرا َوَجيَشُه َحتَّى َحُروَشِة ال�

يِف، َفَلْم َيْبَق ِمْنُهْم اأَحٌد. بِالسَّ
17اأّما ِسيَسرا َفَهَرَب َعَلى َقَدَميِه اإلَى َخيَمِة ياِعيَل، 

يابِيَن  َبيَن  َسلاٌم  ُهناَك  كاَن  َفَقْد   ، الِقيِنيِّ َزْوَجِة حابَِر 
. 18َفَخَرَجْت ياِعيُل  َمِلِك حاُصوَر َوَعِشيَرِة حابَِر الِقيِنيِّ
َسيِِّدي،  يا  ُهنا  ْل  »َتَفضَّ لَُه:  َوقالَْت  ِسيَسرا،  لُِتلاِقي 
َوَغطَّْتُه  َخيَمَتها،  َفَدَخَل  َتَخْف.«  َول�  ِعْنِدي  ْل  َتَفضَّ

بَِغطاء.
أْشَرَب، َفاأنا  19َفقاَل لَها: »اأعِطِني َقِليلاً ِمَن الماِء لِ�

َواأْعَطْتُه   ، الِجْلِديَّ الَحِليِب  ِوعاَء  َفَفَتَحْت  َعْطشاٌن.« 
لَِيْشَرَب، ثُمَّ َغطَّْتُه.

20َفقاَل لَها: »ِقِفي ِفي َمْدَخِل الَخيَمِة، َواإْن جاَء 

اأَحٌد َوَساألَِك: ›َهْل ِمْن اأَحٍد ُهنا؟‹ َفُقولِي: ›ل�.‹«
َوِمطَرَقًة  َوَتداً  َفاأَخَذْت  َزوَجُة حابَِر،  ياِعيُل  21اأّما 

َعميقاً  نَوماً  نائٌِم  َوُهَو  بُِهُدوٍء  ِمْنُه  َواقَتَرَبْت  َيِدها،  ِفي 
بَِسِبِب َتَعِبِه، َوَدقَِّت الَوَتَد ِفي جانِِب َراأِْسِه َحتَّى نََفَذ 

أْرِض! َفماَت ِسيَسرا. اإلَى ال�

ج 11:4 حمي ُموسى. اأْو صهر ُموسى.



ُقضاة 25111:5

كاَن  الَِّذي  باراُق  َوَصَل  اللَّْحَظِة،  تِْلَك  22َوِفي 

لَُه:  َوقالَْت  لُِتلاِقَيُه،  ياِعيُل  َفَخَرَجْت  ِسيَسرا،  ُيطاِرُد 
َفَدَخَل  َعِنُه.«  َتْبَحُث  الَِّذي  الرَُّجَل  َوَساُأِريَك  »َتعاَل، 

ْذ بِِسيَسرا ُمْلَقًى َميِّتاً، َوالَوَتُد ِفي َراأِْسِه. َخيَمَتها، َفاإ
23َوَهَكذا اأخَضَع اهلُل ِفي َذلَِك الَيْوِم يابِيَن، َمِلَك 

ُة َبِني اإْسرائِيَل  ْت قُوَّ َكْنعاَن، لَِبِني اإْسرائِيَل. 24ثُمَّ اْشَتدَّ
َقَضْوا  اأْن  اإلَى  َكْنعاَن،  َمِلِك  يابِيَن،  َعَلى  َفاأكَثَر  اأكَثَر 

َعَليِه.

َتْرِنيَمُة َدُبوَرة

ْبُن 5  َوباراُق  َدُبوَرُة  َرنََّمْت  الَيْوِم  َذلَِك  ِفي    أ 
اأبِيُنوَعَم:

2 » ل�أجِل اْسِتْعداِد َبني اإْسرائِيَل لِلَمْعَرَكِة، ب  
هاِب اإلَى الَحْرِب، عِب لِلذَّ ِع الشَّ    َوَتَطوَّ

   اْحَمُدوا اهلَل!

3 » اْسَمُعوا، اأيُّها الُملُوُك!  
   َوانَْتِبُهوا، اأيُّها الُحكّاُم!

   َساُأَرنُِّم هلِل،
   ساُأَغنِّي األْْحاناً هلِل، اإلَِه اإْسرائِيَل!

4 » يا اهلُل، ِعْنَدما نََزلَْت ِمْن ِجباِل َسِعيَر، ج  
ْمَت ُهنا ِمْن اأْرِض اأُدوَم، د    َعْنَدما َتَقدَّ

أْرُض،    اْهَتزَِّت ال�
ماُء َسَكَبْت اأمطاَرها،    َوالسَّ
ُحُب ماًء.    َحّقاً اأمَطَرِت السُّ

مقاطِعها  ِمْن  َوالكثيُر  قديمٌة جّداً،  اأغنيٌة  5. هذِه  الفصل  أ 1:5 

. عسيُر الفهِم ِفي ال�أصِل الِعبِريِّ
ب 2:5 ألجل . . . للمعركة. اأْو »ل�أجِل ِقياَدِة القاَدِة ِفي اإْسرائِيَل.« 

لُوا ُشُعوَر ُرؤوَسَهْم ِفي اإْسرائِيَل.« وال�أخيرة  اأْو »ل�أجِل اأنَّ الرِّجاَل َطوَّ
كناية عن التّكريس هلِل.

أُدوَم. ج 4:5 سعير. اسٌم اآخُر ل�

باسم  اأيضاً  ُعرفت  ال�أردن.  الواقعة جنوب  البلاد  أُدوم.  د 4:5 

تدوُر  وكانْت  يعقوَب.  اأخي  عيسو  نسُل  هْم  َوال�أدومّيوَن  سعيَر. 
بينهما معارُك اأحياناً.

5  ذاَبِت الِجباُل اأماَم اهلِل،  
   َحتَّى َجَبُل ِسيناَء ذاَب اأماَم اهلِل،

   اإلَِه َبِني اإْسرائِيَل.

6 » ِفي اأيّاِم َشْمَجَر ْبِن َعناَة، ه  
   ِفي اأيّاِم ياِعيَل،

   َتَوقََّفِت الَقواِفُل،
َجًة.    َوَسَلَك الُمساِفُروَن ُطُرقاً ُمْلَتِوَيًة َوُمَتَعرِّ

7 » َتراَخى الُحكّاُم ِفي اإْسرائِيَل َوَسُمُنوا،  
   اإلَى اأْن قُْمِت يا َدُبوَرُة،
   قُْمِت َكاُأمٍّ ِفي اإْسرائِيَل.

عُب اآلَِهًة َجِديَدًة، 8 » اختاَر الشَّ  
   َفانَدلََعِت الَحْرُب ِعْنَد َبّواباِت الَمِديَنِة. و

   َهْل كاَن ُهناَك تُْرٌس اأْو ُرمٌح
   َبيَن اأرَبِعيَن األِف َرُجٍل ِفي اإْسرائِيَل؟

9 » َقْلِبي َمَع قاَدِة اإْسرائِيَل،  
عِب، َولِلَحْرِب  وا اإلَى الشَّ    الَِّذيَن انَضمُّ

ُعوا. َتَطوَّ
   اْحَمُدوا اهلَل!

10 » انَْتِبُهوا يا َمْن َتْرَكُبوَن الَحميَر الَبيضاَء،  
   يا َمْن َتجِلُسوَن َعَلى ُسُروٍج َثِميَنٍة،

   َويا َمْن َتمُشوَن ِفي الطَِّريِق،
قاَيِة، 11  اإلَى َصوِت ُمَوزِِّعي الِمياِه بِيَن اأمِكَنِة السِّ  

   َيَتَكلَُّموَن َعِن انِتصاراِت اهلِل،
   انِتصاراِت ُجُنوِد اإْسرائِيَل.

   ِحيَن نََزَل َجيُش اهلِل اإلَى َبّواباِت الَمِديَنِة 
ُمنَتِصراً.

ه 6:5 َشْمَجر ْبن َعناة. اأحد قضاِة اإسرائيل. انظر 31:3.

عُب . . . الَمِديَنة. اأْو »اختاَر اهلُل قاَدًة ُجُدداً  و 8:5 اختاَر الشَّ

لُيحاِرُبوا ِعْنَد َبّواباِت الَمِديَنِة.« ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع 
ِفي اللغِة العبريّة.
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12 » اْسَتيِقِظي، اْسَتيِقِظي يا َدبُّوَرُة!  
   اْسَتيِقِظي، اْسَتيِقِظي!

   َوَرنِِّمي َترنِيَمًة.
   قُْم يا باراُق!

   يا اْبَن اأبِيُنوَعَم،
   َوُخْذ اأْسراَك!

13 » ِحيَنِئٍذ نََزَل َهُؤل�ِء الرِّجاُل الِقلَُّة لُِيحاِرُبوا   
أقِوياَء، الُجُنوَد ال�

   نََزَل َجيُش اهلِل ِمْن اأجِلي لُِيقاتِلُوا 
الُمحاِربِيَن.

14 » ِمْن اأْفرايَِم جاَء الّساِكُنوَن ِفي تِلاِل الَعمالَِقِة،  
   َوَتِبُعوَك، يا َبْنياِمْيُن، َمَع َقْوِمَك.

   ِمْن ماِكيَر أ نََزَل قاَدُة ُجُيوٍش لِلَمْعَرَكِة.
   َوَمْسُؤولُوَن جاُءوا ِمْن َزُبولُوَن.

15  ُزَعماُء ِمْن َيّساَكَر كانُوا َمَع َدبُّوَرَة،  
   َفَدَعَم َجيُش َيّساَكَر باراَق،

   َتْحَت اإْمَرتِِه اُأْرِسلُوا اإلَى الواِدي.

  » َوِفي َبِني َراُأوَبْيَن ُجُنوٌد ِعظاٌم،
   لَِكنَُّهْم َقَعُدوا ِفي ُبُيوتِِهْم

   َيْفَعلُوَن ما ُيِحبُّوَن.
16  َفِلماذا اْسَتَنْدتُْم َعَلى الَحظائِِر؟  

   األَِسماِع اأنْغاِم النّاِي الَِّتي تُْعَزُف لِلَغَنِم؟
   َهَكذا َقَعَد الُجُنوُد الِعظاُم ِمْن َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن 

َعِن الَحْرِب
   ُمْحتاِريَن ِفي قُلُوبِِهْم.

17  َوَقَعَد َبُنو ِجْلعاَد ِفي ُبُيوتِِهْم َعَلى الجانِِب   
. ُأْرُدنِّ آَخِر ِمْن نَْهِر ال� ال�

ُفِن؟    َوَقبيَلُة داَن، لِماذا َبِقَيْت ِعْنَد السُّ
   ِعْنَد ساِحِل الَبْحِر َبِقَيْت،

أ 14:5 ماكير. عشيرة ماكير من َقِبيَلة َمَنّسى، وقِد اسَتَقرَّت شرَق 

. نهِر ال�أردنِّ

   َوَخيََّمْت قُْرَب َمراِفِئِه.

18 » اأّما َبُنو َزُبولُوَن َونَْفتالِي َفخاَطُروا بَِحياتِِهْم،  
   َعَلى َجوانِِب التِّلاِل الُمْرَتِفَعِة.

19  جاَء الُملُوُك، َوقاَتلُوا،  
    ُملُوُك َكْنعاَن قاَتلُوا ِعْنَد َتْعَنَك 

قُْرَب َجداِوِل َمِجدُّو،
ٍة.    لَِكنَُّهْم لَْم َيْحِملُوا َمَعُهْم َغنائَِم ِفضَّ

ماِء، 20  ِمَن السَّ  
   حاَرَبِت النُُّجوُم ِمْن َمساراتِها ِسيَسرا.

21  َجَرَفُهْم نَْهُر ِقيُشوَن،  
   َذلَِك النَّْهُر الَقِديُم.

.    َفُدوِسي يا نَفِسي بِِعزٍّ
أْرَض، 22  َدقَّْت َحواِفُر الُخُيوِل ال�  

   َوِهَي َتْهُرُب ُمْسِرَعًة.

23 » قاَل َملاُك اهلِل،  
› الَعُنوا ِميُروَز.   

ُدوا اللَّْعناِت َعَلى ُسكّانِها،    َشدِّ
َُّهْم لِْم َياأْتُوا لُِنْصَرِة اهلِل، أن    الَعُنوُهْم لِ�

   لُِنْصَرِة اهلِل ِضدَّ الُمحاِربِيَن.‹
24  ُمُباَرَكٌة ياِعيُل َبيَن النِّساِء،  

،    ياِعيُل، َزْوَجُة حابَِر الِقيِنيِّ
   ُمُباَرَكٌة ِهَي َبيَن النِّساِء ِفي الِخياِم.
25  َطَلَب ِسيَسرا ماًء، َفاأعَطْتُه َحِليباً،  

   َجَلَبْت لَُه ِقْشَدًة ِفي اإناٍء َيِليُق بِال�أشراِف.
ْت ُيْسراها اإلَى َوَتِد َخيَمٍة، 26  َمدَّ  

ْت َيِميَنها اإلَى ِمطَرَقِة العاِمِل.    َوَمدَّ
   َضَرَبْت ِسيَسرا،
   َفَسَحَقْت َراأَسُه.

   َحطََّمْت َراأَسُه َواْخَتَرَقْتُه.
27  انْهاَر ِعْنَد َقَدَميها.  

   َسَقَط َوانَْطَرَح َعَلى َوجِهِه.
   انهاَر ِعْنَد َقَدَميها،
   َوُهناَك َسَقَط َميِّتاً!
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28 » َتَطلََّعْت اُأمُّ ِسيَسرا ِمَن النَّاِفَذِة،  
   َبَكْت َوِهَي َتَتَطلَُّع ِمْن َشَبِك النَّاِفَذِة.

َرْت َمرَكَبُتُه َكِثيراً ِفي الَوُصوِل؟    َفِلماذا َتاأخَّ
َرْت اأْصواُت َمرَكَبِتِه؟    لِماذا َتاأخَّ

29 » َفُتِجيُبها اأحَكُم نِسائِها،  
   َبْل ِهَي تُحاِوُل اأْن تُْقِنَع نَفَسها:

› ل�ُبدَّ اأنَُّهْم َيْجَمُعوَن الَغنائَِم َوُيَوزُِّعونَها:  30  
   اْمراأًة اأِو اْثَنَتيِن لُِكلِّ ُمحاِرٍب!
   ثِياباً َمْصُبوَغًة َغِنيَمًة لِِسيَسرا،

َزًة َغِنيَمًة،    ثِياباً ُمَطرَّ
َزيِن لُِعْنِق الُمنَتِصِر.‹    َثوَبيِن َمْصُبوَغيِن ُمَطرَّ

31 » لَِيِبْد َهَكذا كُلُّ اأعدائَِك يا اهلُل!  
تِها.« مِس ِفي قُوَّ    َولََيُكْن ُمِحبُّوَك َكالشَّ

َة اأرَبِعيَن  أْرُض ِمَن الَحرِب ُمدَّ َوَهَكذا اْسَتراَحِت ال�
َسَنًة.

وَن ُيحاِرُبوَن إْسراِئيل الِمْدياِنيُّ

رَّ اأماَم اهلِل. َفاأسَقَطُهُم اهلُل 6  َوَفَعَل َبُنو اإْسرائِيَل الشَّ
َة َسْبِع َسَنواٍت. بَِيِد الِمْديانِيِّيَن ُمدَّ

َوبَِسَبِب  اإْسرائِيَل.  َبِني  َعَلى  ِمْدياَن  َبُنو  2َفَقِوَي 

َمخابَِئ  َعَمِل  اإلَى  اإْسرائِيَل  َبُنو  اْضُطرَّ  الِمْديانِيِّيَن، 
الُمنَعِزلَِة.  أماِكِن  َوال� َوالُكُهوِف  الِجباِل  ِفي  أنُفِسِهْم  لِ�
ِمْدياَن  َبُنو  كاَن  َمحاِصيَل،  اإْسرائِيَل  َبُنو  َزَرَع  3َوكُلَّما 

ْرِقيُّوَن َيْصَعُدوَن لِلُهُجوِم َعَليِهْم. 4َفكانُوا  َوالَعمالَِقُة َوالشَّ
ُروَن الَمحاِصيَل  ُيَخيُِّموَن َعَلى اأْرِض َبِني اإْسرائِيَل، َوُيَدمِّ
َة. َولَْم َيُكونُوا َيتُركُوَن لَُهْم ما َيْعتاُشوَن َعَليِه، ل�  اإلَى َغزَّ
َغَنماً َول� َبَقراً َول� َحِميراً. 5اأَتوا بِاأعداٍد َكِبيَرٍة كالَجراِد، 
َوَمَواشيُهْم َوَحتَّى ِخياُمُهْم. َفكانُوا ُهْم  ُهْم َوعائِلاتُُهْم 
أْرَض  ال� َفَيْدُخلُوَن  ُيْحَصوَن.  اأْن  ِمَن  اأْكَثَر  َوِجمالُُهْم 
بَِسَبِب  ِجّداً  فَُقراَء  اإْسرائِيَل  َبُنو  6َفصاَر  ُبونَها.  َوُيَخرِّ

ِمْدياَن، َواْسَتْنَجُدوا ِباهلِل.
7َوِعْنَدما اْسَتنَجَد َبُنو اإْسرائِيَل ِباهلِل بَِسَبِب ِمْدياَن، 

َوقاَل لَُهِم: »َهذا ُهَو ما  8اأْرَسَل اهلُل لَِبِني اإْسرائِيَل نَِبّياً 

َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اأنا اأخَرْجُتُكْم بَِنفِسي ِمْن ِمْصَر، 
َواأخَرْجُتُكْم ِمْن َثَكناِت الَعِبيِد. 9اأنَقْذتُُكْم ِمْن َسيَطَرِة 
أْرِض.  ال� ِفي  ُهنا  ُمْضَطِهِديُكْم  كُلِّ  َوِمْن  الِمْصِريِّيَن، 
َطَرْدتُُهْم اأماَمُكْم، َواأعَطيُتُكْم اأْرَضُهْم. 10َوقُْلُت لَُكْم: 
َتسُكُنوَن  الَِّذيَن  أُموِريِّيَن  ال� اآلَِهَة  تُْكِرُموا  ل�  اأنا إلَُهكُْم، 

َبيَنُهْم. لَِكنَُّكْم لَْم تُِطيُعونِي.‹«

َمالُك اهلِل َيُزوُر ِجْدُعون
ِفي  الَبلُّوَطِة  َتْحَت  َوَجَلَس  اهلِل،  َملاُك  11َوجاَء 

. َوكاَن اْبُنُه  أبِيَعَزِريِّ َعْفَرَة، الَِّتي كانَْت ُمْلكاً لُِيواآَش ال�
ِجْدُعوُن َيْدُرُس الَقْمَح ِفي ِمْعَصَرِة الِعَنِب لَِكي ُيْخفيِه 
َعِن الِمْديانِيِّيَن. 12َوَظَهَر َملاُك اهلِل لِِجْدُعوَن، َوقاَل لَُه: 

»اهلُل َمَعَك اأيُّها الُمحاِرُب الَقِديُر.«
اإْن  لَِكْن  َسيِِّدي،  يا  ِجْدُعوُن: »َعْفواً  لَُه  13َفقاَل 

َواأيَن كُلُّ  لَنا؟  اهلُل َمَعنا، َفِلماذا َحَدَث كُلُّ َهذا  كاَن 
اأعمالِِه الَقِديَمِة الَِّتي اأخَبَرنا َعْنها اآباُؤنا َوقالُوا: ›اأخَرَجنا 
الِمْديانِيِّيَن  َوَتَرَك  اهلُل،  َتَرَكنا  َقْد  َفها  ِمْصَر!‹  ِمْن  اهلُل 

َيَتَسلَُّطوَن َعَلينا.«
تَِك  بُِقوَّ »اْذَهْب  َوقاَل:  اهلُل  اإلَيِه  14َفالَْتَفَت 

اأنا  َوها  ِمْدياَن،  َسيَطَرِة  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  َواأنِقْذ  َهِذِه 
اُأرِسلَُك.«

، لَِكْن َكيَف لِي  15َفقاَل لَُه ِجْدُعوُن: »َعفواً يا َربُّ

أْضَعُف ِفي َقِبيَلِة  اأْن اُأنِْقَذ اإْسرائِيَل؟ َفها َعِشيَرتِي ِهَي ال�
يًَّة ِفي عائَِلِتي.« أَقلُّ اأَهمِّ ى، َواأنا ال� َمَنسَّ

16َفقاَل لَُه اهلُل: »لَِكنِّي َساأكُوُن َمَعَك، َوَسَتْهِزُمُهْم 

َكما لَو اأنَُّهْم َرُجٌل واِحٌد!«
َعنِّي،  راِضياً  كُْنَت  »اإْن  ِجْدُعوُن:  لَُه  17َفقاَل 

َمِعي.  َتَتَكلَُّم  الَِّذي  اأنَت  اأنََّك  َعَلى  َعلاَمًة  َفاأعِطِني 
18َول� َتْذَهْب َحتَّى اأُعوَد اإلَيَك َوَمِعي َتْقِدَمِتي، َواأَضَعها 

اأماَمَك.« َفقاَل: »َساأبَقى َحتَّى َتُعوَد.«
19َفَدَخَل ِجْدُعوُن اإلَى َبيِتِه، َواأَعدَّ ِمْعَزى َصِغيَرًة. 

اللَّحَم  َوَوَضَع  َخِميٍر.  بِلا  الطَِّحيِن  ِمَن  ةً أ  قُفَّ َوَخَبَز 

الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 19:6 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.
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َتْحَت  اإلَيِه  اأحَضَرها  ثُمَّ  ِوعاٍء.  ِفي  َوالَمَرَق  َسلٍَّة،  ِفي 
َمها لَُه. الَبلُّوَطِة، َوَقدَّ

َغيَر  َوالُخْبَز  اللَّْحَم  »ُخِذ  اهلِل:  َملاُك  لَُه  20َفقاَل 

خَرِة، ثُمَّ األِق الَمَرَق  الُمْخَتِمِر، َوَضْعها َعَلى َهِذِه الصَّ
َبعيداً.« َفَفَعَل َجْدُعوُن َكما قاَل.

21َفَمدَّ َملاُك اهلِل َطَرَف الَعصا الَِّتي بَِيِدِه، َولََمَس 

خَرِة  اللَّْحَم َوالُخْبَز َغيَر الُمْخَتِمِر، َفَصِعَدْت ناٌر ِمَن الصَّ
َوالَْتَهَمِت اللَّْحَم َوالُخْبَز. ثُمَّ اْخَتَفى َملاُك اهلِل.

22َفاأْدَرَك ِجْدُعوُن اأنَّ الَِّذي َظَهَر لَُه ُهَو َملاُك اهلِل، 

َراأيُت  َفَقْد  اإللَُه،  الرَّبُّ  اأيُّها  »َويِلي  ِجْدُعوُن:  َفقاَل 
َملاَك اهلِل َوْجهاً لَِوجٍه.«

لَْن  َتَخْف.  ل�  لََك.  »َسلاٌم  اهلُل:  قاَل  23ثُمَّ 

َتُموَت.«
24َفَبَنى ِجْدُعوُن ُهناَك َمْذَبحاً هلِل، َواأْسماُه: »يهوه أ 

َتُخصُّ  الَِّتي  َعْفَرَة  ِفي  الَمْذَبُح  َهذا  َيَزْل  َولَْم  َسلاٌم.« 
أبِيَعَزِريِّيَن. ال�

ِجْدُعوُن َيهِدُم َمْذَبَح الَبعل
25َوِفي تِْلَك اللَّيَلِة قاَل لَُه اهلُل: »ُخْذ َثْوَر اأبِيَك، اأِي 

ْبِع، َواهِدْم َمْذَبَح الَبعلِ ب  َنواِت السَّ الثَّْوَر الثّانِي ذا السَّ
الَِّذي  َعْشَتُروَت ج  َعُموَد  َواخَلْع  اأباَك،  َيُخصُّ  الَِّذي 
ِة َهِذا  بِجانِِبِه. 26ثُمَّ اْبِن َمْذَبحاً ُملائِماً إللَِهَك َعَلى ِقمَّ
َخَشِب  َعَلى  َذبيَحًة  ْمُه  َوَقدِّ الثّانِي  الثَّْوَر  َوُخِذ  الَجَبِل. 

َعُموِد َعْشَتُروَت.«
27َفاأَخَذ ِجْدُعوُن َرُجَليِن ِمْن َبيِن ُخّداِمِه َوَفَعَل َكما 

ِجّداً ِمْن عائَِلِتِه َوِمْن اأهِل  اأَمَرُه اهلُل. لَِكنَُّه كاَن خائِفاً 
أمَر نَهاراً َبْل لَيلاً. الَبْلَدِة، لَِهذا لَْم َيفَعْل َهذا ال�

التّالِي،  باِح  الصَّ ِفي  الَبْلَدِة  اأهُل  اْسَتيَقَظ  28َولَّما 

ُدِهُشوا اإْذ َراَأْوا َمْذَبَح الَبعِل َمْهُدوماً، َوَعُموَد َعْشَتُروَت 

أ 24:6 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 25:6 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنعانّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة ال�
زوجُة  الكنعانِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 25:6 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها. )اأيضاً ِفي بقّيِة هذا الفصِل(

َُّهْم َراَأْوا اأنَّ  أن َمخلُوعاً َوُملَقًى اإلَى جانِِبِه. َوُدِهُشوا اأيضاً لِ�
َم َعَلى الَمْذَبِح الَِّذي ُبِنَي. الثَّوَر الثّانِي، قُدِّ

29َفقالُوا اأَحُدُهْم لِلاآَخِر: »َمْن َهَدَم الَمذَبَح، َوَمْن 

ِقيَل  ي  َوالتََّقصِّ الَبحِث  َوَبْعَد  َعشَتُروَت؟«  َعُموَد  َخَلَع 
لَُهْم: »اإنَّ ِجْدُعوَن ْبَن ُيواآَش ُهَو الَِّذي َفَعَل َهذا.«

30َفقاَل اأهُل الَبْلَدِة لُِيواآَش: »اأْحِضِر اْبَنَك لَِكي نَقُتَلُه، 

َُّه َهَدَم َمْذَبَح الَبعِل، َوَقَطَع َعُموَد َعْشَتُروَت.« أن لِ�
»األََعلَُّكْم  بِِه:  اأحاُطوا  الَِّذيَن  لُِكلِّ  ُيواآُش  31َفقاَل 

اأْن  تُِريُدوَن  األََعلَُّكْم  الَبعِل؟  َعِن  تُداِفُعوا  اأْن  تُِريُدوَن 
اإْن  باِح.  الصَّ َقبَل  َسُيْقَتُل  َعْنُه  ُيداِفُع  َمْن  تَُخلُِّصوُه؟ 
كاَن اإلَهاً َحّقاً، َفْلُيداِفْع َعْن نَْفِسِه، َفَقْد َهَدَم اأَحُدُهْم 
ِجْدَعْوَن  ُيواآُش  ى  َسمَّ الَيوِم  َذلَِك  32َوِفي  َمْذَبَحُه.« 
َهَدَم  َُّه  أن لِ� اإذاً،  الَبعُل  »لُِيواِجْهُه  بَِمْعَنى:  »َيُربََّعَل،« 

َمْذَبَحُه.«

ِجْدُعوُن َيْهِزُم الِمْدياِنيِّين
ْرِق  الشَّ َواأهُل  َوالَعمالَِقُة  الِمْديانِيُّوَن  33َواجَتَمَع 

َيْزَرِعيَل.  واِدي  ِفي  َوَخيَُّموا   ، ُأرُدنِّ ال� نَْهَر  َفَعَبُروا  َمعاً. 
34ِحيَنِئٍذ، َحلَّ ُروُح اهلِل َعَلى ِجْدُعوَن، َفَنَفَخ الُبوَق، 

َجِميِع  َعْبَر  ُرُسلاً  35َواأرَسَل  لَِيْتَبُعوُه.  أبِيَعَزِريِّيَن  ال� َوَدعا 
ى،  ى، َواْسَتْدَعى اأيضاً َقِبيَلَة َمَنسَّ أراِضي التّابَِعِة لَِمَنسَّ ال�
َواأرَسَل ُرُسلاً اإلَى َقبائِِل اآَشَر َوَزُبولُوَن َونَْفتالِي، َفَصِعُدوا 

لِِلقائِِه.
36َفقاَل ِجْدُعوُن هلِل: »اأَصِحيٌح اأنََّك تُِريُد اأْن تُْنِقَذ 

أْمُر  ال� كاَن  37اإْن  قُْلَت؟  َكما  َيَديَّ  َعَلى  اإْسرائِيَل  َبِني 
ذا  وِف َعَلى الَبيَدِر. َفاإ َكَذلَِك، َفها اأنا اأَضُع َبْعَض الصُّ
أْرُض كُلُّها جافًَّة  وِف َوحَدُه، َوال� َوَجْدُت نََدًى َعَلى الصُّ
اإْسرائِيَل  َبِني  َسُتْنِقُذ  اأنََّك  ُن  َساأَتَيقَّ ِحيَنِئٍذ،  َحولِِه،  ِمْن 

، َكما قُْلَت.« َعَلى َيَديَّ
باِح التّالِي،  38َوَهذا ما َحَدَث. َفِعْنَدما اأفاَق ِفي الصَّ

وَف، َخَرَج ِمْنُه ِملُء ِوعاِء ِمَن النََّدى. َوَعَصَر الصُّ
39َفقاَل ِجْدُعوُن هلِل: »ل� َيْشَتِعْل َغَضُبَك ِمنِّي اإْن 

وِف.  بِالصُّ ثانَِيًة  أْمَر  ال� اأْمَتِحُن  اأريُد  اآَخَر!  َطَلباً  َطَلْبُت 
ِمْن  أْرِض  ال� كُلَّ  ُيَبلُِّل  َوالنََّدى  جافّاً،  وُف  الصُّ لَِيُكِن 

َحولِِه.«
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وُف  40َوِفي تِْلَك اللَّيَلِة، َفَعَل اهلُل َذلَِك. َفكاَن الصُّ

أْرِض ِمْن َحولِِه. جافّاً، َوالنََّدى َعَلى كُلِّ ال�

َوقاَم َيُربََّعُل – اأي ِجْدُعوُن – َوكُلُّ َجماَعِتِه الَِّذيَن 7 
َمَعُه باِكراً، َوَخيَُّموا َعَلى التَّلَِّة َفْوَق َعيِن َحُروَد. 
ماِل ِمْنُهْم، ِفي الواِدي،  َوكاَن ُمَخيَُّم الِمْديانِيِّيَن اإلَى الشِّ

آَخِر ِمْن َتلَِّة ُموَرَة. اإلَى الجانِِب ال�
2َوقاَل اهلُل لِِجْدُعوَن: »الُقّواُت الَِّتي َمَعَك ِهَي اأكَثُر 

ُد َبُنو اإْسرائِيَل  ِمْن ما اأِريُد لَِهِزيَمِة ِمْدياَن. َواإلّ� َفَسُيَمجِّ
تِنا.‹  اأنُفَسُهْم اأماِمي َفَيُقولُوَن: ›لََقْد َخلَّْصنا اأنُفَسنا بُِقوَّ
عِب َوقُْل: ›َمْن ُهَو خائٌِف  آَن َعَلى َمساِمِع الشَّ 3َفاأعِلْن ال�

َوُمْرَتِعٌد، َفْلُيغاِدْر َجَبَل ِجْلعاَد، َولُيْبِحْر ِمْن ُهنا!‹«
َوَهَكذا َتَرَك اْثناِن َوِعْشُروَن األفاً ِجْدُعوَن، َوعاُدوا 

اإلَى ُبُيوتِِهْم. َوَبِقَي َعْشَرُة اآل�ِف َرُجٍل.
َكِثيَرًة  الُقّواُت  »مازالَِت  لِِجْدُعوَن:  اهلُل  قاَل  4ثُمَّ 

َساُأَغْربِلُُهْم.  َوُهناَك  الماِء،  اإلَى  بِالرِّجاِل  فانِزْل  ِجّداً، 
َمَعَك.  ُخْذُه  َمَعَك.‹  َيْذَهُب  ›َهذا  اأقُوُل:  َوِعنَدما 

َوِعنَدما اأقُوُل: ›َهذا ل� َيْذَهْب َمَعَك،‹ َفلا َتاأُخْذُه.«
اهلُل  َفقاَل  الماِء.  اإلَى  بِالرِّجاِل  ِجْدُعوُن  5َفَنَزَل 

لِِجْدُعوَن: »َضْع َجميَع الَِّذيَن َيْلَعُقوَن الماَء بِاألِْسَنِتِهْم 
الَِّذيَن  َوَجميُع  جانٍِب،  ِفي  الَكْلُب  َيْلَعُق  َكما  لَْعقاً 

آَخِر.« ْرِب ِفي الجانِِب ال� َيرَكُعوَن َعَلى ُرَكِبِهْم لِلشُّ
6َفكاَن َعَدُد الَِّذيَن َغَرفُوا بِاأيِديِهْم َولََعُقوا الماَء َثلاَث 

ِمَئِة َرُجٍل. اأّما َجميُع الباِقيَن َفَقْد َرَكُعوا لَِيْشَرُبوا.
ِمَئِة  بِالثَّلاِث  »َساُأَخلُِّصُكْم  لِِجْدُعوَن:  اهلُل  7َفقاَل 

َرُجٍل الَِّذيَن َغَرفُوا بِاأيديِهْم. َوَساأنُْصُركُْم َعَلى ِمْدياَن. 
اأّما الباقُوَن، َفْلَيْذَهْب كُلُّ واِحٍد اإلَى َبيِتِه.«

8َفاأَخَذ الثَّلاُث ِمَئِة َرُجٍل زاَدُهْم َواأبواَقُهْم بِاأِيِديِهْم. 

َوَصَرَف ِجْدُعوُن َبِقيََّة َبِني اإْسرائِيَل اإلَى ِخياِمِهْم، َواأبَقى 
الثَّلاَث ِمَئِة َرُجٍل َمَعُه.

9َوِفي  الواِدي.  ِفي  َتْحَتُه  الِمْديانِيِّيَن  ُمَخيَُّم  َوكاَن 
تِْلَك اللَّيَلِة قاَل اهلُل لَُه: »انَْهْض! َوانِزْل حال�ً َوهاِجْم 
الُمَخيََّم، َفَقْد َضِمْنُت لََك اأْن َتنَتِصَر َعَليِهْم. 10لَِكْن 
الُمَخيَِّم  اإلَى  فانِْزْل  َوَتْهُجَم،  َتْنِزَل  اأْن  اإْن كُْنَت خائِفاً 
ِحيَنِئٍذ،  َيُقولُوَن،  ما  11َسَتْسَمُع  خاِدِمَك.  فُوَرَة  َمَع 
َسَتزداُد َجساَرًة َفَتنِزُل َوتُهاِجُم الُمَخيََّم.« َفَنَزَل ِجْدُعوُن 

اإلَى ِجواِر الُمَخيَِّم. 12َوكاَن الِمْديانِيِّوَن  َوخاِدُمُه فُوَرُة 
َوالَعمالَِقُة َواأهُل الَمْشِرِق ُيَعْسِكُروَن َعَلى ُطوِل الواِدي 
َكالَجراِد ِفي َعَدِدِهْم، َوَعَدُد ِجمالِِهْم ل� ُيْحَصى َكَرمِل 

الّشاِطِئ.
13َولَّما َوَصَل ِجْدُعوُن اإلَى الُمَخيَِّم، كاَن ُهناَك َرُجٌل 

َيرِوي ُحْلماً لِِرفاِقِه َوَيُقوُل: »َحلُْمُت َفراأْيُت َرِغيَف َشِعيٍر 
ُمْسَتِديٍر َيَتَدْحَرُج اإلَى داِخِل ُمَخيَِّمنا نَْحُن الِمْديانِيِّيَن. 
َوَوَصَل الرَِّغيُف اإلَى َخيَمٍة َوهاَجَمها، َفَسَقَطْت. َقَلَبها 

َراأْساً َعَلى َعْقٍب، فانْهاَرِت الَخْيَمُة.«
ْبِن  اإلّ� َسيُف ِجْدُعوَن  َرِفيُقُه: »ما َهذا  14َفاأجاَبُه 

َسُيِعيُنُه  اهلَل  اأنَّ  َيعِني  َفالُحْلُم  اإْسرائِيَل.  َبِني  ِمْن  ُيواآَش 
َعَلى َهِزيَمِة الِمْديانِيِّيَن َوكُلِّ َجيِشِهْم.«

15َفَلّما َسِمَع ِجْدُعوُن الُحْلَم َوَتفِسيَرُه، َسَجَد هلِل 

َفَقْد  »انَهُضوا!  َوقاَل:  اإْسرائِيَل  ُمَعْسَكِر  اإلَى  عاَد  ثُمَّ 
الَمْديانِيِّيَن.«  َجيِش  كُلَّ  َتهِزُموا  اأْن  اهلُل  لَُكْم  َضِمَن 
َمجُموعاٍت،  َثلاِث  اإلَى  َرُجٍل  ِمَئِة  الثَّلاَث  َم  16َوَقسَّ

ًة فاِرَغًة َوِمْشَعلاً  َوَسلََّم كُلَّ واِحٍد ِمْنُهْم ِفي َيِدِه ُبوقاً َوَجرَّ
داِخَل كُلِّ َجرٍَّة. 17َوقاَل لَُهْم: »راِقُبونِي َوَقلُِّدونِي ِفي 
افَعلُوا  الُمَعْسَكِر،  ِجواِر  اإلَى  اأِصُل  َفِعنَدما  اأفَعُل.  ما 
َمِعي،  َوالَِّذيَن  اأنا  الُبوَق،  نَنُفُخ  18َفِحيَن  اأفَعُل.  َكما 
انُفُخوا اأنُتْم اأبواَقُكْم َحوَل الُمَعْسَكِر كُلِِّه، َوقُولُوا: ›هلِل 

َولِِجْدُعوَن.‹«
اإلَى ِجواِر  19َفَذَهَب ِجْدُعوُن َوالرِّجاُل الَِّذيَن َمَعُه 

الُمَعْسَكِر ِفي الثُّلِث الثّانِي، ُمباَشَرًة َبْعَد َتْغِييِر الَحَرِس. 
َونََفَخ ُهَو َوَجماَعُتُه اأبواَقُهْم َوَكَسُروا الِجراَر الَِّتي كانَْت 
ِفي اأيِديِهْم. 20ثُمَّ نََفَخِت الَمجُموعاُت الثَّلاُث اأبواَقها، 
بِالَيِد  الَمشاِعَل  ُيمِسُكوَن  َفكانُوا  الِجراَر.  َوَكَسَرِت 
َوصاُحوا:  لَِينُفُخوها،  الُيْمَنى  ِفي  أبواَق  َوال� الُيْسَرى، 

»َسيٌف هلِل َولِِجْدُعوَن.«
21َوَقَف كُلٌّ ِمْنُهْم ِفي َمكانِِه َحوَل الُمَخيَِّم، َفَوَثَب 

ِرجاُل  نََفَخ  22ِعنَدما  َوَهَرُبوا.  َوَصَرُخوا  كُلُُّه،  الَجيُش 
الَجيِش  كُلَّ  اهلُل  َجَعَل  اأبواَقُهْم،  ِمَئٍة  الثَّلاُث  ِجْدُعوَن 
َوَهَرَب  بُِسُيوِفِهْم.  آَخَر  ال� اأَحُدُهُم  ُيهاِجُموَن  الِمْديانِيِّ 
الَجيُش َحتَّى َبيِت ِشطََّة، َوِهَي َبْلَدٌة َتَقُع َعَلى الطَِّريِق 

اإلَى َصَرَدَة، َوَحتَّى ُحُدوِد اآَبَل َمُحولََة قُْرَب َطّباَة.
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اآَشَر  َوِمْن  نَفتالِي  ِمْن  اإْسرائِيَل  ِرجاُل  23َوُدِعَي 

ى، َفطاَرُدوا الِمْديانِيِّيَن. 24َواأرَسَل  َوِمْن كُلِّ َقِبيَلِة َمَنسَّ
الَجَبِليَِّة  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اأنحاِء  كُلِّ  اإلَى  ُرُسلاً  ِجْدُعوُن 
َوقاَل: »انِزلُوا َوهاِجُموا الِمْديانِيِّيَن، َوَسيِطُروا َعَلى الِمياِه 
.« َفُدِعَي كُلُّ ِرجاِل َقِبيَلِة  ُأرُدنِّ َحتَّى َبيِت باَرَة َونَْهِر ال�
 . ُأرُدنِّ ال� َونَْهِر  باَرَة  َحتَّى  الِمياِه  َعَلى  َواسَتولُوا  اأْفرايَِم، 
، ُهما ُغراٌب  25َواأَسُروا اْثَنيِن ِمْن قاَدِة الَجيِش الِمْديانِيِّ

ِذئْباً  َوَقَتلُوا  ُغراٍب،  َصْخَرِة  ِعْنَد  ُغراباً  َفَقَتلُوا  َوِذئُْب. 
ِعْنَد ِمعَصَرِة ِذئٍْب. َواْسَتَمرُّوا ِفي ُملاَحَقِة الِمْديانِيِّيَن، 
َواأحَضُروا َراأَْسي ُغراٍب َوِذئٍْب اإلَى ِجْدُعوَن الِّذي كاَن 

. ُأرُدنِّ ِعْنَد نَْهِر ال�

الَِّذي 8  َهذا  لِِجْدُعوَن: »ما  أفرايِِميُّوَن  ال� قاَل  ثُمَّ 
َفَعْلَتُه بِنا؟ اأنَت لَْم َتْدُعنا ِعْنَدما َذَهْبَت لُِمقاَتَلِة 

الِمْديانِيِّيَن.« َوجاَدلُوُه بَِغَضٍب.
بِالُمقاَرنَِة  َفَعْلُتُه  الَِّذي  »ما  ِجْدُعوُن:  لَُهْم  2َفقاَل 

ِمْن  يًَّة  اأَهمِّ اأكَثُر  َفَعْلُتُموُه،  الَِّذي  الَقِليُل  َفَحتَّى  َمَعُكْم؟ 
َعَلى  اهلُل  نََصَركُُم  3لََقْد  اأبِيَعَزَر.  َقِبيَلِتي  َفَعَلْتُه  ما  كُلِّ 
قائَِدِي َجيِش الِمْديانِيِّيَن، ُغراٍب َوِذئٍْب. َفما الَِّذي َفَعْلُتُه 

بِالُمقاَرنَِة َمَعُكْم؟« َفَلّما قاَل َهذا، َهَداأ َغَضُبُهْم.

ِجْدُعوُن َيْأِسُر َمِلَك الِمْدياِنيِّين
َمَع  َعَبَر   ، ُأرُدنِّ ال� نَْهِر  اإلَى  ِجْدُعوُن  َوَصَل  4ِعْنَدما 

آَخِر. كانُوا ُمْنَهِكيَن، أ  ِرجالِِه الثَّلاِث ِمَئٍة اإلَى الجانِِب ال�
أهِل َسكُّوَت: »اأرُجو  . 5َفقاَل لِ� َغيَر اأنَُّهْم طاَرُدوا الَعُدوَّ
َفَقْد  َمِعي،  الَِّتي  لِلُقّواِت  الُخْبِز  ِمَن  اأرِغَفًة  تُعُطوا  اأْن 
َزَبَح  الِمديانِيِّيَن  َمِلَكيِّ  اُأطاِرُد  َواأنا  الُجوُع،  اأعياُهُم 

َوَصْلُمنّاَع.«
6لَِكنَّ ُرَؤساَء ُسكُّوَت قالُوا لَُه: »َهْل اأَسْرَت َزَبَح 

َوَصْلُمنّاَع َحتَّى نُعِطي َجيَشَك ُخبزاً؟«
7َفقاَل ِجْدُعوُن: »بَِسَبِب َهذا، ِعْنَدما ُيِعيُنِني اهلُل 

لَْحَمُكْم  َزَبَح َوَصْلُمنّاَع، َساأضِرُب  الَقْبِض َعَلى  َعَلى 
بِال�أشواِك َوال�أغصاِن الّشائَِكِة.«

ِمْنُهُم  َوَطَلَب  َفُنوئِيَل،  اإلَى  ُهناَك  ِمْن  8َوانَطَلَق 

أ 4:8 منهكين. اأْو جائعين.

اأهُل  اأجاَب  َكما  َفُنوئِيَل  اأهُل  َفاأجاَبُه  نَْفَسُه،  أْمَر  ال�
أهِل َفُنوئِيَل: »ِعْنَدما اأُعوُد  ُسكُّوَت. 9َفقاَل ِجْدُعوُن لِ�

ُمنَتِصراً، َساأهِدُم َهذا الُبْرَج.«
10َوكاَن َزَبُح َوَصْلُمنّاُع ِفي َمِديَنِة َقْرَقَر َمَع َجيِشِهما 

البالِِغ نَْحَو َخمَسَة َعَشَر األِف َرُجٍل. َوُهْم َجِميُع الَِّذيَن 
ْوا ِمْن َجيِش اأهِل الَمْشِرِق. َفَقْد قُِتَل ِمَئٌة َوِعْشُروَن  َتَبقَّ
َوِرجالُُه  ِجْدُعوُن  11َوَمَضى  ُيوِف.  السُّ َحَمَلِة  ِمْن  األفاً 
َمِديَنَتيِّ  ِمْن  الَغرِب  اإلَى  الِخياِم،  بَِطِريِق ساِكِني  َوَمرَّوا 
نُوَبَح َوُيْجَبَهَة. َوهاَجُموا الَجيَش َبْغَتًة. 12َفَهَرَب َزَبُح 
الَمِلَكيِن  َواأَسَر  ِجْدُعوُن،  بِِهما  َفَلِحَق  َوَصْلُمنّاُع. 
ْعَر ِفي ُصُفوِف  الِمْديانِيِّيِن، َزَبَح َوَصْلُمنّاَع. َواأوَقَع الذُّ

َجيِشِهما.
ماّراً  الَمعَرَكِة  ِمَن  ُيواآَش  ْبُن  ِجْدُعوُن  عاَد  13ثُمَّ 

اأهِل  ِمْن  بِشابٍّ  14َواأمَسَك  حاَرَس.  َعَقَبِة  بَِطِريِق 
ُرَؤساِء  اأْسماَء  لِِجْدُعوَن  َفَكَشَف  َواسَتجَوَبُه.  ُسكُّوَت 

ُسكَّوَت، َوكانُوا َسبَعًة َوَسبِعيَن َرُجلاً.
لَُهْم:  َوقاَل  ُسكُّوَت،  اأهِل  اإلَى  ِجْدُعوُن  15َفجاَء 

»ها ُهما َزَبُح َوَصْلُمنّاُع اللَّذاِن َعيَّْرتُُمونِي بِِهما َفُقْلُتْم: 
ِرجالََك  نُعِطَي  لَِكي  َوَصْلُمنّاَع  َزَبَح  اأَسْرَت  ›َهْل 
يًَّة  بِرِّ اأشواكاً  ِجْدُعوُن  16َفاأَخَذ  ُخبزاً؟‹«  الُمنَهِكيَن 
َمِديَنِة ُسكُّوَت.  ُشُيوَخ  بِها  َوَضَرَب  شائَِكًة،  َواأْغصاناً 

17َوَهَدَم ُبْرَج َفُنوئِيَل، َوَقَتَل اأهَل الَمِديَنِة.

18َوقاَل لََزَبَح َوَصْلُمنّاَع: »ماذا َعْن الرِّجاِل الَِّذيَن 

َقَتْلُتماُهْم َعَلى َجَبِل تاُبوَر؟«
ِمْنُهْم  ِمثَلَك َتماماً، َبدا كُلُّ واِحٍد  َفقال�: »كانُوا 

أميِر.« َكال�
َواأنا  اُأمِّي.  اأبناَء  اإْخَوتِي  ِجْدُعوُن: »كانُوا  19َفقاَل 

، لَْو اأنَُّكما حاَفْظُتما َعَلى َحياتِِهْم، ما  اأقُِسُم باهلِل الَحيِّ
أقُتَلُكما.« كُْنُت لِ�

20ثُمَّ قاَل لِِبكِرِه َيَثٍر: »قُِم! اقُتْلُهما!« لَِكنَّ الَولََد لَْم 

َُّه كاَن َصغيَر الِسنِّ َفَخاَف. أن َيْسَتلَّ َسيَفُه لِ�
21َفقاَل َزَبُح َوَصْلُمنّاُع لِِجْدُعوَن: »قُْم اأنَْت َواقُتْلنا 

». بَِنفِسَك! َفالَقويُّ نِدٌّ للَقويَّ
َفقاَم ِجْدُعوُن َوَقَتَل َزَبَح َوَصْلُمنّاَع. َونََزَع الَقلائَِد 

الِهلالِيََّة الَِّتي َعَلى اأْعناِق ِجمالِِهما.
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َجْدُعوُن َيْصَنُع َثوَب الَكَهُنوت
»احُكْمنا  لِِجْدُعوَن:  اإْسرائِيَل  َبُنو  قاَل  22ِحيَنِئٍذ، 

َسيَطَرِة  ِمْن  َخلَّْصَتنا  َفَقْد  َوَحِفيُدَك.  َواْبُنَك  اأنَت 
الِمْديانِيِّيَن.«

َول�  اأنا  اأحُكَمُكْم ل�  لَُهْم: »لَْن  23َفقاَل ِجْدُعوُن 

اْبِني، فَاهلُل ُهَو الَِّذي َسَيحُكُمُكْم.«
واِحٍد  كُلُّ  »َفْلُيعِطِني  لَُهْم:  ِجْدُعوُن  قاَل  24ثُمَّ 

لِلَعُدوِّ  كانَْت  َفَقْد  الِقتاِل.«  ِفي  َغِنَمُه  َحَلقاً  ِمْنُكْم 
اأحلاٌق َذَهِبيٌَّة اإْذ كانُوا اإْسماِعيِليِّيَن.

َثوباً  َفَفَرُشوا  تُِريُد.«  ما  »َسُنعِطيَك  لَُه:  25َفقالُوا 

َغِنَمُه ِفي الِقتاِل. 26َفكاَن  َوَرَمى كُلُّ واِحٍد ِفيِه َحَلقاً 
َهِبيَِّة الَِّتي َطَلَبها نَْحَو األٍْف َوَسْبَع ِمَئِة  َوْزُن ال�أحلاِق الذَّ
مِعيَِّة  الدَّ َوالَجواِهِر  الِهلالِيَِّة  الَقلائِِد  َعدا  َهذا  ِمْثقاٍل. أ 
الَِّتي  َوالَقلائِِد  ِمْدياَن،  لُِملُوِك  َأرُجوانِيَِّة  ال� أثواِب  َوال�

تُوَضُع َعَلى اأْعناِق الِجماِل.
ل�بِساً  تِمثال�ً  َهِب  الذَّ َهذا  ِمْن  ِجْدُعوُن  27َفَصَنَع 

َجِميُع  َوخاَن  َعْفَرَة.  َمِديَنِتِه  ِفي  َوَعلََّقُه  َكَهُنوتِّياً،  َثوباً 
َبِني اإْسرائِيَل اهلَل، َوَعَبُدوا َهذا التِّمثاَل ُهناَك، َفصاَر َفّخاً 

لِِجْدُعوَن َواأهِل َبيِتِه.

َموُت ِجْدُعون
َيُعوُدوا  َولَْم  اإْسرائِيَل،  لَِبِني  الِمْديانِيُّوَن  28َوَخَضَع 

َة  أْرُض ِمَن الُحُروِب ُمدَّ َيرَفُعوَن ُرُؤوَسُهْم! َفاْسَتراَحِت ال�
اأرَبِعيَن َسَنًة، َطواَل َحياِة ِجْدُعوَن.

َبيِتِه.  ِفي  لَِيسُكَن  ُيواآَش  ْبُن  َيُربََّعُل  29َوَذَهَب 

30اأنَْجَب ِجْدُعوُن َسبِعيَن اْبناً، َفَقْد كانَْت لَُه َزوجاٌت 

َكِثيراٌت. 31َواأنَجَبْت لَُه جاِرَيُتُه الَِّتي ِفي َشكيَم ب اْبناً، 
َفَسّماُه اأبِيمالَِك.

ِفي  َوُدِفَن  َشيخاً،  ُيواآَش  ْبُن  ِجْدُعوُن  32َوماَت 

أبِيَعَزِريِّيَن. َضِريِح ُيواآَش اأبِيِه ِفي َعْفَرَة، َبْلَدِة ال�
33َوما اإْن ماَت ِجْدُعوُن َحتَّى َتراَجَع َبُنو اإْسرائِيَل، 

أ 26:8 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
ب 31:8 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

َوخانُوا اهلَل بِاأْن َعَبُدوا الَبعَل. ج َواتََّخُذوا ِمْن َبعِل َبِريَث د 
اإلَهاً لَُهْم. 34َفَنِسَي َبُنو اإْسرائِيَل إلََهُهْم الَِّذي اأنَقَذُهْم ِمْن 
َسيَطَرِة كُلِّ اأعدائِِهْم ِمْن كُلِّ ناِحَيٍة. 35َولَْم ُيظِهُروا َول�ًء 
لِعائَِلِة َيُربََّعَل لِقاَء كُلِّ ما َصَنَعُه ِمْن َخيٍر لَِبِني اإْسرائِيَل.

أِبيماِلُك ِيِصيُر َمِلكا

اإلَى 9  َشكيَم، ه  اإلَى  َيُربََّعُل  ْبُن  اأبِيمالُِك  َوَذَهَب 
اأخوالِِه، َوقاَل لَُهْم َولُِكلِّ الَقِبيَلِة الَِّتي َتْنَتِمي اإلَيها 
ُه: 2»اساألِي كُلَّ َساَدِة َشكيَم: ›اأيُُّهما اأفَضُل لَُكْم:  اُأمُّ
اأْن َيحُكَمُكْم  اأْم  بُعوَن،  السَّ َيُربََّعَل  اأبناُء  اأْن َيحُكَمُكْم 

َرُجٌل واِحٌد؟‹ َوَتَذكَُّروا اأنَِّني ِمْن لَحِمُكْم َوَدِمُكْم.«
ُأُموِر نِياَبًة َعْنُه اإلَى َساَدِة  3َفَنَقَل اأخوالُُه كُلَّ َهِذِه ال�

»اإنَُّه  قالُوا:  اإْذ  اأبِيمالَِك،  َيتَبُعوا  اأْن  ُروا  َفَقرَّ َشكيَم، 
يًَّة ِمْن َهيَكِل َبعِل  َقِريُبنا.« 4َواأعُطوُه َسبِعيَن ِقطَعًة ِفضِّ

َبِريَث. َفاْسَتاأَْجَر اأبِيمالُِك بِها ِرجال�ً اأْدنِياَء، َفَتِبُعوُه.
5َوَذَهَب اإلَى َبيِت اأبِيِه ِفي َعْفَرَة، َوَقَتَل اإْخَوَتُه اأبناَء 

ال�ْبُن  ُيوثاُم،  اأّما  واِحٍد.  َحَجٍر  َعَلى  ْبِعيَن  السَّ َيُربََّعَل 
أْصَغُر لَِيُربََّعَل، َفَقِد اْخَتَباأ َفَنجا. 6ِحيَنِئٍذ، اْجَتَمَع كُلُّ  ال�
اأبِيمالَِك َمِلكاً  َساَدِة َشكيَم َوكُلُّ ُسكّاِن ِملُّو و َوباَيُعوا 

ِعنَد َبلُّوَطِة الَعُموِد ِفي َشكيَم.

ُة ُيوثام ِقصَّ
7َوِعنَدما َعِلَم ُيوثاُم بَِهذا، َذَهَب َوَوَقَف َعَلى َجَبِل 

ِجِرزِّيَم، َوَصَرَخ بَِصوٍت ُمرَتِفٍع:

اإلَيَّ يا َساَدَة َشكيَم، َولَْيسَتِمِع  »اسَتِمُعوا 
اهلُل اإلَى َجوابُِكْم.

ج 33:8 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنعانّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

َوالعواصِف وخصوبة ال�أْرض.
اأن  مؤّشٌر على  العهِد.« وهذا  »اإله  معناه  بعل بريث.  د 33:8 

عب كان يخلط بين عبادة اهلل الحقيقي واآلهة الّشُعوب ال�أخرى.  الشَّ
اأيضاً في 4:9.

هذا  بقّية  ِفي  )اأيضاً  الَيوم.  ناُبلَُس  َمِديَنُة  َوِهَي  شكيم.  ه 1:9 

الفصل(
و. ُمنشاأٌة ُمَحّصنٌة: ُربّما قلعٌة اأْو ِقسٌم ِمَن المدينِة اأْو ِمْنَطَقُة  و 6:9 ِملُّ

القصر. )اأيضاً ِفي العدد 20(
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8»َذَهَبِت ال�أْشجاُر لَِتختاَر لَها َمِلكاً، َفقالُوا 

يُتوِن: ›كُونِي َمِلَكًة َعَلينا.‹ لَِشَجَرِة الزَّ
لِلاأشجاِر:  يُتوِن  الزَّ َشَجَرُة  9»َفقالَْت 

آلَِهُة  ُم بِِه ال� ›اَأاُأوِقُف اإنْتاَج َزيِتَي الَغِنيَّ الَِّذي َيَكرَّ
َوالَبَشُر لَِكي اأملَُك َعَلى ال�أْشجاِر؟‹

َوقالَْت:  التِّيَنِة  اإلَى  ال�أشجاُر  10»َفَذَهَبِت 

›َتعالَي َوكُونِي َمِلَكًة َعَلينا.‹
›اَأاُأوِقُف  لِلاأشجاِر:  قالَْت  التِّيَنَة  11»لَِكنَّ 

َعَلى  اأملَُك  لَِكي  الُحْلَو  الَجيَِّد  َثَمِري  اإنْتاَج 
ال�أشجاِر؟‹

اأنِت  ›َتعالَي  لِلَكْرَمِة:  ال�أشجاُر  12»َفقالَِت 

َوكُونِي َمِلَكًة َعَلينا.‹
›اَأاُأوِقُف  لِلاأشجاِر:  قالَْت  الَكرَمَة  13»لَِكنَّ 

آلَِهَة َوالَبَشَر لَِكي  اإنْتاَج َخمِرَي الَِّذي ُيفِرُح ال�
اأملَُك َعَلى ال�أشجاِر؟‹

الّشائَِكِة:  لِلَشَجَرِة  ال�أشجاِر  كُلُّ  14»َفقالَْت 

›َتعالَي اأنِت َوكُونِي َمِلَكًة َعَلينا.‹
›اإْن  لِلاأشجاِر:  الّشائَِكُة  َجَرُة  الشَّ 15»َفقالَِت 

، َفَهّيا  كُنُتنَّ تُِرْدَن َحّقاً اأْن اأكُوَن َمِلَكًة َعَليُكنَّ
ِمنِّي  ناٌر  َفلَتخُرْج  َواإلّ�،  ِظلِّي،  ِفي  َواحَتِميَن 

َولَتلَتِهْم اأرَز لُبناَن.‹

ِعنَدما  كاِمٍل  بِاإخلاٍص  فُتْم  َتَصرَّ َهْل  آَن،  16»َوال�

َجَعْلُتْم اأبِيمالَِك َمِلكاً؟ َوَهْل َتعاَمْلُتْم بِاإنصاٍف َمَع َيُربََّعَل 
17اإْذ  اأعمالُُه؟  َتسَتِحقُّ  َكما  عاَمْلُتُموُه  َوَهْل  َوعائَِلِتِه؟ 
بَِحياتِِه،  ُمخاِطراً  اأجِلُكْم،  ِمْن  قاَتَل  اأبِي  اأنَّ  َتذكُُروَن 
ثُْرتُْم  18لَِكنَُّكْم  الِمديانِيِّيَن.  َسيَطَرِة  ِمْن  اأنَقَذكُْم  َوَقْد 
َرُجلاً،  َسبِعيَن  اأبناَءُه،  َوَقَتْلُتْم  الَيوَم،  اأبِي  عائَِلِة  َعَلى 
َعَلى َحَجٍر واِحٍد، َوَجَعْلُتْم اأبِيمالَِك، اْبَن جاِرَيِتِه، َمِلكاً 
فُتْم  ْن كُنُتْم َتَصرَّ َقِريُبُكْم. 19َفاإ َُّه  أن لِ� َعَلى َساَدِة َشكيَم 
فافَرُحوا  الَيوَم،  َوعائَِلِتِه  َيُربََّعَل  َمَع  كاِمٍل  بِاإخلاٍص 
لَِتخُرْج  20َواإلّ�،  بُِكْم.  اأيضاً  ُهَو  َولَيفَرْح  بِاأبِيمالَِك، 
ناٌر ِمْن اأبِيمالَِك َوَتحِرْق َساَدَة َشكيَم َوَسكّاَن الَقْلَعِة. 
الَقْلَعِة،  َسكّاِن  َوِمْن  َشكيَم  َساَدِة  ِمْن  ناٌر  َولَْتخُرْج 

َولَْتحِرْق اأبِيمالَِك.«

َوَبِقَي  بِْئَر.  اإلَى  َوَذَهَب  ُيوثاُم هاِرباً،  َرَكَض  21ثُمَّ 

َُّه كاَن خائِفاً ِمْن اأِخيِه اأبِيمالَِك. أن ُهناَك لِ�

أِبيماِلُك ُيقاِتُل َشكيم
َة َثلاِث َسَنواٍت.  22َوَحَكَم اأبِيمالُِك َبِني اإْسرائِيَل ُمدَّ

َوَساَدِة  اأبِيمالَِك  َبيَن  َعداَوٍة  ُروَح  اأْرَسَل  اهلَل  23لَِكنَّ 

ابِيمالَِك. 24َحَدَث  َعَلى  َساَدُة َشكيَم  َد  َفَتَمرَّ َشكيَم، 
َهذا لَِكي َيجَعَل اهلُل اأبِيمالَِك َيدَفُع َثَمَن ُعنِفِه َمَع اأبناِء 
َثَمَن  َشكيَم  َساَدُة  َيدَفَع  َولَِكي  َقَتَلُهْم،  الَِّذيَن  َيُربََّعَل 
َتشِجيِعِهْم لَُه َعَلى َقتِل اإْخَوتِِه. 25َفَكَمَن َساَدُة َشكيَم 
لَُه َعَلى ِقَمِم الِجباِل. َوكانُوا َيسلُُبوَن َكلَّ َمْن َيُمرُّ بِِهْم 

َعَلى الطَِّريِق. َفَوَصَلْت َهِذِه ال�أخباُر اإلَى اأبِيمالَِك.
اإلَى  اإْخَوتِِه  َمَع  عابٍِد  ْبُن  َجَعُل  انَتَقَل  26َوِعنَدما 

َشكيَم، َوثَِق بِِه َساَدُة َشكيَم.
ِمْن  الِعَنَب  َوَقَطُفوا  الُحُقوِل،  اإلَى  27َوَخَرُجوا 

كُُروِمِهْم، َوَعَصُروُه ِفي الِمْعَصَرِة، َواْحَتَفلُوا ِفي َهْيَكِل 
اإلَِهِهْم، َواأَكلُوا َوَشِرُبوا َوَهِزئُوا بِاأبِْيمالَِك.

28َوقاَل َجَعُل ْبُن عابٍِد: »َمْن ُهَو اأبِْيمالُِك، َحتَّى 

نَْخِدَمُه نَْحُن اأهَل َشكيَم؟ األَْيَس ُهَو اْبُن َيُربَّعَل، اأَولَْيَس 
َزُبوُل ُهَو الَمسُؤوُل ِعْنَدُه؟ اخِدُموا ِرجاَل َحُموَر، أ اأبِي 
النّاَس  َهُؤل�ِء  29لَيَت  اأبِْيمالَِك؟  نَخِدُم  َفِلماذا  َشكيَم. 
ْز  َتحَت اإمَرتِي، َفاُأِزيَل اأبِيمالَِك. كُْنُت َساأقُوُل لَُه: ›َجهِّ

َجيَشَك َواخُرْج لِْلِقتاِل.‹«
30َفَسِمَع َزُبوُل حاِكُم الَمِديَنِة َكلاَم َجَعَل ْبِن عابٍِد 

َهذا، َفاشَتَعَل َغَضُبُه. 31َواأرَسَل ُرُسلاً اإلَى اأبِيمالَِك ِفي 
َمِديَنِة اأُروَمَة، ب بَِهِذِه الرِّسالَِة:

»ها َقْد جاَء َجَعُل ْبُن عابٍِد اإلَى َشكيَم، َوُهْم 
اأْثناَء  قُْم  آَن،  32َفال� َك.  ِضدَّ الَمِديَنَة  ُيثيُروَن 
اللَّيِل، اأنَْت َوَجماَعُتَك، َواْكُمُنوا ِفي الُحُقوِل. 

أ 28:9 رجال حمور. وهْم سكاُن شكيَم ال�أصلّيون. حموُر هو 

اأبو شكيَم في كتاب التكوين 34. وقْد ُدعيِت المدينة شكيَم َعلى 
اسِم ابِن حموَر.

تُْرَمة،«  اأْو »في بلدة  اأْو »سّراً.«  ب 31:9 في مدينة أرومة. 

كيلومتراً  َعَشَر  ثلاثَة  نَحِو  ُبعِد  َعَلى  وتُْرَمُة  اأبيمالك.  َيملُك  َحيُث 
جنوَب شكيم.
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مِس،  الشَّ ُشُروِق  ِعْنَد  باِح،  الصَّ ِفي  33ثُمَّ 

َوِعْنَدما  الَمِدْيَنَة،  َوتُهاِجُم  َوَتنَدِفُع  ُك  َتَتَحرَّ
َيْخُرُج ُهَو َوالُقّواُت الَّتي َمَعُه لِلُهُجوِم َعَليَك، 

اْفَعْل بِِهْم ما ِشْئَت.«

لُِقّواِت  َوَكُمُنوا  لَيلاً،  َوَجماَعُتُه  اأبِْيمالُِك  34َفقاَم 

َشكيَم ِفي اأرَبِع َمْجُموعاٍت.
35ثُمَّ َخَرَج َجَعُل ْبُن عابٍِد َوَوَقَف ِفي َمْدَخِل َبّواَبِة 

الَمِديَنِة. ِحيَنِئٍذ، قاَم اأبِيمالُِك َوَجماَعُتُه ِمْن َمكانِِهْم. 
36َفَلّما َراأى َجَعٌل الُقّواَت قاَل لَِزُبوَل: »ها ُهْم ِرجاٌل 

َينِزلُوَن َمْن ِقَمِم التِّلاِل.« َفقاَل لَُه َزُبوُل: »اأنَت َتَرى 
ِظلاَل التِّلاِل َفَتْحَسُبها ِرجال�ً!«

ِة  ِقمَّ ِمْن  َينِزلُوَن  َوقاَل: »ها  ثانَِيًة  َجَعُل  37َفَتَكلََّم 

الَعّراِفيَن.« أ  َبلُّوَطِة  ِمْن  قاِدَمٌة  َجماَعٌة  َوها  أْرِض.  ال�
38َفقاَل لَُه َزُبوُل: »َفاأيَن اإذاً َفُمَك الَجُسوُر الَِّذي قاَل: 

ِهَي  َهِذِه  األَيَسْت  نَخِدَمُه؟‹  لَِكي  اأبِيمالَِك  ُهَو  ›َمْن 
آَن َوقاتِْلُهْم.« الُقّواُت الَِّتي َهِزئَْت بِها؟ فاْذَهِب ال�

َوقاَتَل  َشكيَم،  َساَدِة  َمِة  ُمَقدِّ ِفي  َجَعُل  39َفَخَرَج 

اأماَمُه  َجَعُل  َوَهَرَب  اأبِيمالُِك.  40َفطاَرَدُه  اأبِيمالَِك، 
ُطوِل  َعَلى  َقتَلى  َكِثيُروَن  َوَسَقَط  الَمديَنِة.  اإلَى  عائِداً 

الطَِّريِق اإلَى َبّواباِت الَمِديَنِة.
41َفَعْسَكَر اأبِيمالُِك َعَلى اأُروَمَة، َوَمَنَع َزُبوُل َجَعَل 

َواإخَوَتُه ِمَن الَعوَدِة اإلَى َشكيَم.
الُحُقوِل،  اإلَى  عُب  الشَّ َخَرَج  التّالِي  الَيوِم  42َوِفي 

َجماَعَتُه  43َفاأَخَذ  اأبِيمالَِك.  اإلَى  َذلَِك  َخَبُر  َفَوَصَل 
َمُهْم اإلَى َثلاِث َمجُموعاٍت، َوَكُمَن ِفي الُحُقوِل.  َوَقسَّ
قاَم  الَمِديَنِة،  ِمَن  خاِرجاً  عَب  الشَّ َوَراأى  نََظَر  َولَّما 
أماِم،  ال� اإلَى  َوَجماَعُتُه  اأبِيمالُِك  44انَدَفَع  َوهاَجَمُهْم. 
الَمجُموَعتاِن  َوانَدَفَعِت  الَمِديَنِة،  َمْدَخِل  ِعْنَد  َوَوَقُفوا 
َوهاَجَمتاُهْم.  الُحُقوِل  ِفي  الَِّذيَن كانُوا  نَحَو  ال�ُأخَرياِن 
45َوحاَرَب اأبِيمالُِك الَمِديَنَة َطواَل النَّهاِر، َواْسَتولَى َعَلى 

َر الَمِديَنَة  الَمِديَنِة َوهاَجَم النّاَس الَِّذيَن كانُوا ِفيها، ثُمَّ َدمَّ
َونََثَر َعَليها ِمْلحاً.

في  موضعان  الَعّراِفين.  وَطِة  َبلُّ  . . . األْرِض  ِة  ِقمَّ أ 37:9 

التلال القريبة من شكيم.

46َفَلّما َسِمَع كُلُّ َساَدِة ُبرِج َشكيَم ب َهذا الَخَبَر، 

أبِيمالَِك  َذَهُبوا اإلَى َقْلَعِة َهيَكِل اإيِل بِِريَث. ج 47َفِقيَل لِ�
48َفَصِعَد  َمعاً.  اجَتَمُعوا  َشكيَم  ُبرِج  َساَدِة  كُلَّ  اإنَّ 
اأبِيمالُِك اإلَى َجَبِل َصْلُموَن، د ُهَو َوَجماَعُتُه الَِّذيَن َمْعُه. 
َواأَخَذ اأبِيمالُِك فُُؤوساً َمَعُه، َوَقَطَع ُحْزَمًة ِمَن الَخَشِب، 
الَِّذيَن  لَِجماَعِتِه  قاَل  ثُمَّ  َكِتِفِه،  َعَلى  َوَوَضَعها  َوَرَفَعها 
َمَعُه: »افَعلُوا بُِسْرَعٍة ما َراأيُتُمونِي اأفَعلُُه!« 49َفَقَطَع كُلُّ 
واِحٍد ِمْن َجماَعِتِه ُحْزَمًة ِمَن الَخَشِب، َوَتِبُعوا اأبِيمالَِك، 
الَقْلَعَة  َواأحَرقُوا  الَهيَكِل،  َقْلَعِة  َعَلى  الَخَشَب  َوَوَضُعوا 
ُبرِج  ُسكّاِن  كُلُّ  اأيضاً  َوماَت  بِالنّاِر.  ِفيها  َمْن  َعَلى 

َشكيَم، َوكانُوا نَْحَو األِف َرُجٍل َوامَراأٍة.

َموُت أِبيماِلك
َوحاَصَرها  تاباَص،  اإلَى  اأبِيمالُِك  َذَهَب  50ثُمَّ 

داِخَل  َقِويٌّ  ُبرٌج  ُهناَك  51لَِكْن كاَن  َعَليها.  َواْسَتولَى 
َونِسائِها  الَمِديَنِة  ِرجاِل  كُلُّ  اإلَيِه  َفَهَرَب  الَمِديَنِة، 
اإلَى  ُهناَك، َوَصِعُدوا  اأنُفِسِهْم  َواأغَلُقوا َعَلى  َواأسياِدها، 
َوهاَجَمُه،  الُبرِج  اإلَى  اأبِيمالُِك  52َفجاَء  الُبرِج.  َسطِح 
اْمراأًة  ُيحِرَقُه، 53لَِكنَّ  لَِكي  الُبرِج  ِمْن َمدَخِل  َواقَتَرَب 
َراأِس  َعَلى  َرَحى  َحَجِر  ِمْن  الُعلِويِّ  بِالُجزِء  األَقْت 
اأبِيمالَِك، َفَسَحَقْت ُجمُجَمَتُه. 54لَِكنَُّه َدعا َفوراً خاِدَمُه 
الَِّذي َيحِمُل ِدرَعُه، َوقاَل لَُه: »اْسَتلَّ َسيَفَك َواقُتْلِني، 
َفَطَعَنُه خاِدُمُه  اْمراأٌة!‹«  ›َقَتَلْتُه  َعنِّي:  النّاُس  َيُقوَل  لِِئّلا 
َوَقَتَلُه. 55َولَّما َراأى َبُنو اإْسرائِيَل اأنَّ اأبِيمالَِك ماَت، عاَد 

كُلُّ واِحٍد اإلَى َبيِتِه.
الَِّذي  رِّ  الشَّ َعَلى  اأبِيمالَِك  اهلُل  عاَقَب  56َوَهَكذا 

بِعيَن. 57َوعاَقَب اهلُل  ارَتَكَبُه ِضدَّ اأبِيِه بَِقتِلِه اإْخَوَتُه السَّ
رِّ الَِّذي ارَتَكُبوُه. َوجاَءْت  ِرجاَل َشكيَم َعَلى كُلِّ الشَّ

َعَليِهِم اللَّعَنُة الَِّتي نََطَق بِها ُيوثاُم ْبُن َيُربََّعَل َعَليِهْم.

ب 46:9 برج شكيم. ِمْنَطَقة قرب شكيم ول� تتبع لشكيم على 

ال�أغلب.
ج 46:9 إيل بريث. اسٌم اآخر لبعل بريث المذكور في العدد 4 

وفي 33:8. اأيضاً في العدد 49.
القريب  عيبال  ال�أغلب جبل  جبل َصلُمون. هو على  د 48:9 

من شكيم.
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القاِضي ُتوَلع

َوَبْعَد اأبِيمالَِك جاَء تُولَُع ْبُن فُواَة ْبِن ُدوُدو 10 
اإلَى  َينَتِمي  َوكاَن  اإْسرائِيَل.  َبِني  لُِينِقَذ 
َقِبيَلِة يّساَكَر. َوَقْد َسَكَن ِفي شاِميَر، ِفي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم 
ثُمَّ  َسَنًة،  َوِعشِريَن  َثلاثاً  ْسرائِيَل  ل�إ 2َوَقَضى  الَجَبِليَِّة. 

ماَت َوُدِفَن ِفي شاِميَر.

القاِضي ياِئير
ْسرائِيَل  ل�إ َوَقَضى   . الِجْلعاِديُّ يائِيُر  َبعَدُه  3َوجاَء 

َرِكُبوا  اْبناً،  َثلاثُوَن  لَُه  4َوكاَن  َسَنًة.  َوِعشِريَن  اْثَنَتيِن 
َعَلى َثلاثِيَن ِحماراً. أ َوكانَْت لَُهْم َثلاثُوَن َبْلَدًة ِفي اأْرِض 
ِجْلعاَد. َواْسُمها قَُرى ِجْلعاَد َحتَّى َيوِمنا َهذا. 5َوماَت 

يائِيُر َوُدِفَن ِفي قاُموَن.

وَن ُيحاِرُبوَن َبِني إْسراِئيل وِنيُّ الَعمُّ
اُأْخَرى.  ًة  َمرَّ اهلِل  اأماَم  رَّ  الشَّ اإْسرائِيَل  َبُنو  6َوَفَعَل 

َفَقْد َعَبُدوا اآلَِهًة زائَِفًة: الَبعَل َوَعْشتاُروَث، َواآلَِهَة اأراَم، 
َواآلَِهَة  ونِيِّيَن،  َواآلَِهَة الَعمُّ َواآلَِهَة ُمواآَب،  َواآلَِهَة ِصيُدوَن، 

الِفِلْسِطيِّيَن. َوَتَركُوا اهلَل َولَْم َيْعُبُدوُه.
7َفَغِضَب اهلُل ِمْن َبِني اإْسرائِيَل، َوَسَمَح لِلِفِلْسِطيِّيَن 

ونِيِّيَن بِاأْن َيْغُزوُهْم. 8َفَسَحُقوا َوَقَمُعوا َبِني اإْسرائِيَل  َوالَعمُّ
َشْرَق  الَِّذيَن  اإْسرائِيَل  َبِني  َقَمُعوا كُلَّ  َنِة.  السَّ تِْلَك  ِفي 
َة َثمانَِي  أُموِريِّيَن، اأي ِجْلعاَد، ُمدَّ ُأرُدنِّ ِفي اأِرِض ال� نَْهِر ال�
ُأرُدنِّ لُِيحاِرُبوا َبِني  َعْشَرَة َسَنٍة. 9َوَعَبَر الَعُمونِّيوَن نَْهَر ال�
اأْفرايَِم.  َوَبِني  َبْنياِمْيَن  َبِني  اإلَى  ضاَفِة  بِال�إ اأيضاً،  َيُهوذا 

َفكاَن َبُنو اإْسرائِيَل ِفي ِضيٍق َعِظيٍم.
اأخَطاأْنا،  »اإلَيَك  اهلِل:  اإلَى  اإْسرائِيَل  َبُنو  10َفَصَرَخ 

لََه الّزائَِف َبعَل.« َّنا َتَرْكنا اإلََهنا، َوَعَبْدنا ال�إ أن لِ�
ِمَن  اُأنِقْذكُْم  »األَْم  اإْسرائِيَل:  لَِبِني  اهلُل  11َفقاَل 

َوالِفِلْسِطيِّيَن؟  ونِيِّيَن  َوالَعمُّ أُموِريِّيَن  َوال� الِمْصِريِّيَن 
يُدونِيُّوَن َوالَعمالَِقُة َوالَمُعونِّيوَن، َفَصَرْخُتْم  12َقَمَعُكُم الصَّ

ُمسَتنِجِديَن بِي، َفَخلَّْصُتُكْم ِمْن َسيَطَرتِِهْم. 13لَِكنَُّكْم 

أ 4:10 َثالُثوَن اْبنًا . . . َثالِثيَن ِحمارًا. للدل�لة على مراكزهم 

الُمهّمة.

نِّي لَْن اُأَخلَِّصُكْم  َتَركُتُمونِي َوَعَبْدتُْم اآلَِهًة اُأْخَرى! َولَِهذا َفاإ
الَِّتي  آلَِهِة  بِال� ُمسَتنِجِديَن  َواصُرُخوا  14اْذَهُبوا  ثانَِيًة. 

اخَترتُُموها. َفْلُتنِقْذكُْم ِهَي ِفي َوْقِت ِضيِقُكْم.«
15َفقاَل َبُنو اإْسرائِيَل هلِل: »لََقْد اأخَطاأْنا! فافَعْل بِنا 

آلَِهَة  ال� 16َفاأزالُوا  آَن!«  ال� اأنِقْذنا  لَِكْن  لََك،  َيحلُو  َكما 
الَغِريَبَة ِمْن َبيِنِهْم، َوَعَبُدوا اهلَل. لَِكنَّ اهلَل لَْم َيُكْن َقْد 

َرضَي َتماماً َعْن اإسرائيَل.

اخِتياُر َيفتاح
ونِيُّوَن لِلاحِتشاِد لِلَحْرِب، َوَعْسَكُروا  17َوُدِعَي الَعمُّ

َع َبُنو اإْسرائِيَل َوَعْسَكُروا ِفي الِمْصفاِة.  ِفي ِجْلعاَد. َوَتَجمَّ
ُهَو  »َمْن  لِلاآَخِر:  اأَحُدُهْم  ِجْلعاَد  قُّواِت  قاَدُة  18َفقاَل 

ونِيِّيَن؟ َسَنْجَعُل  الرَُّجُل الَِّذي َسَيُقوُدنا ِفي الِقتاِل ِضدَّ الَعمُّ
َذلَِك الرَُّجَل َرئِيساً َعَلى َجِميِع ُسكّاِن ِجْلعاَد.«

ُمقَتِدراً. 11  ُمحاِرباَ  الِجْلعاِديُّ  َيفتاُح  َوكاَن 
اأُبو  ُهَو  َوِجْلعاُد  عاِهَرٍة.  اْمراأٍة  اْبُن  َوُهَو 
َولَّما  اأول�داً.  لَُه  اأيضاً  َيفتاَح. 2َواأنَجَبْت َزوَجُة ِجْلعاَد 
وَجِة، َطَرُدوا َيُفتاَح َوقالُوا لَُه: »لَْن تُشاِرَكنا  َكِبَر اأبناُء الزَّ
َغريَبٍة.«  اْمراأٍة  اْبُن  ََّك  أن لِ� اأبِينا،  َبيِت  ِفي  الِميراِث  ِفي 
3َفَتَرَك َيْفتاُح اإْخَوَتُه َوعاَش ِفي اأْرِض ُطوٍب. َواجَتَمَع 

َحوَل َيفتاَح َبعُض الرِّجاِل الَمنُبوذيَن َوَتِبُعوُه.
ونِيُّوَن لِِقتاِل َبِني اإْسرائِيَل،  َه الَعمُّ ٍة، َتَوجَّ 4َوَبْعَد ُمدَّ

جاَء  اإْسرائِيَل،  َبِني  لُِمحاَرَبِة  ونِيُّوَن  الَعمُّ َذَهَب  5َفَلّما 

ُشُيوُخ ِجْلعاَد لَِياأُخُذوا َيْفتاَح ِمْن اأْرِض ُطوٍب، 6َوقالُوا 
ُمقاَتَلَة  نِْسَتِطيَع  لَِكي  اآِمَرنا  َوكُْن  »َتعاَل  لَِيْفتاَح: 

ونِيِّيَن.« الَعمُّ
َرَفْضُتُموني  »اأما  ِجْلعاَد:  لُِشُيوِخ  َيفتاُح  7َفقاَل 

آَن َواأنُْتْم  َوَطَرْدتُُمونِي ِمْن َبيِت اأبِي؟ َفِلماذا َتاأْتُوَن اإلَيَّ ال�
ِفي ِضيٍق؟«

8َفقاَل ُشُيوُخ ِجْلعاَد لَِيْفتاَح: »بَِسَبِب َذلَِك الَتَجاأْنا 

ونِيِّيَن،  آَن. نُِريُدَك اأْن َتاأتَِي َمَعنا، َواأْن تُقاتَِل الَعمُّ اإلَيَك ال�
َوَتِصيَر َزِعيماً َعَلْينا َوَعَلى َجِميِع ُسكّاِن ِجْلعاَد.«

اسَتْدَعيُتُمونِي  »اإِن  ِجْلعاَد:  لُِشُيوِخ  َيْفتاُح  9َفقاَل 

أُموِريِّيَن، َواأعانَِني اهلُل َعَلى َهِزيَمِتِهْم، َفلا ُبدَّ  لُِمقاَتَلِة ال�
اأْن اأِصيَر َزِعيَمُكْم.«
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َعَلى  لَِيفتاَح: »اهلُل شاِهٌد  ِجْلعاَد  ُشُيوُخ  10َفقاَل 

َوعِدنا لََك، َوَسَنفَعُل َكما َتُقوُل.«
عُب  11َفَذَهَب َيفتاُح َمَع ُشُيوِخ ِجَلعاَد، َوَجَعَلُه الشَّ

َر َيفتاُح كُلَّ َكلاِمِه ِفي َحضَرِة  َزِعيماً َواآِمراً َعَليِهْم. َوَكرَّ
اهلِل ِفي الِمْصفاِة.

ون ِرساَلُة َيفتاَح إَلى َمِلِك َعمُّ
ونِيِّيَن َوقاَل:  12ثُمَّ اأرَسَل َيفتاُح ُرُسلاً اإلَى َمِلِك الَعمُّ

»ماذا بِيِني َوَبيَنَك َحتَّى اإنََّك ِجْئَت لُِتقاتَِل بِلاِدي؟«
َبِني  أنَّ  َيفتاَح: »لِ� لُِرُسِل  ونِيِّيَن  الَعمُّ َمِلُك  13َفقاَل 

اإْسرائِيَل اأَخُذوا اأْرِضي ِمْن نَْهِر اأرنُوَن اإلَى نَْهِر َيبُّوَق َواإلَى 
آَن، اأِعْد َهِذِه  ُأرُدنِّ ِعنَدما َصِعُدوا ِمْن ِمْصَر. َفال� نَْهِر ال�

أراِضي لِي بِلا َحْرٍب.« ال�
ًة اُأْخَرى  14َفعاَد الرُُّسُل اإلَى َيفتاَح. َفاأرَسَل َيفتاُح َمرَّ

ونِيِّيَن. 15َوقاَل َيفتاُح لَلَمِلِك ِفي  اإلَى َمِلِك الَعمُّ ُرُسلاً 
ِرسالَِتِه:

َبُنو  َياأُخْذ  لَْم  َيْفتاُح:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذا 
ونِيِّيَن.  الَعمُّ اأْرَض  اأْو  ُمواآَب  اأْرَض  اإْسرائِيَل 
16َفِعنَدما َصِعَد َبُنو اإْسرائِيَل ِمْن ِمْصَر، َصِعُدوا 

ثُمَّ جاُءوا  ال�أحَمِر،  الَبحِر  اإلَى  حراِء  الصَّ َعْبَر 
اإلَى قاَدَش. 17ثُمَّ اأرَسَل َبُنو اإْسرائِيَل ُرُسلاً اإلَى 
لَنا  َتسَمَح  اأْن  نَرُجو  لَُه:  َيُقولُوَن  اأُدوَم  َمِلِك 
بِالُمُروِر َعْبَر اأْرِضَك، لَِكنَّ َمِلَك اأُدوَم َرَفَض اأْن 
ُيصِغَي. ثُمَّ اأرَسَل َبُنو اإْسرائِيَل ُرُسلاً اأيضاً اإلَى 
َمِلِك ُمواآَب، لَِكنَُّه َرَفَض اأيضاً اأْن َيْسَمَح لَُهْم 

بِالُعُبوِر. َفَمَكَث َبُنو اإْسرائِيَل ِفي قاَدَش.
ْحراِء،  18»ثُمَّ ارَتَحَل َبُنو اإْسرائِيَل ِفي الصَّ

َوداُروا َحوَل اأْرِض اأُدوَم َواأْرِض ُمواآَب، َوجاُءوا 
اإلَى َشْرِق اأْرِض ُمواآَب. َوَخيَُّموا َعَلى الجانِِب 
اأراِضي  َيدُخلُوا  َولَْم  اأرنُوَن.  نَْهِر  ِمْن  آَخِر  ال�
ُمواآَب، اإْذ كاَن نَْهُر اأرنُوَن َعَلى ُحُدوِد ُمواآَب. 
19ثُمَّ اأرَسَل َبُنو اإْسرائِيَل ُرُسلاً لِِسيُحوَن َمِلِك 

أُموِريِّيَن، َوقالُوا لَُه: اْسَمْح لَِنا بِاأْن نَعُبَر َعْبَر  ال�
اأْرِضَك اإلَى اأْرِضنا. 20لَِكنَّ ِسيُحوَن لَْم َياأَْمْن 

اأْن َيعُبَر َبُنو اإْسرائِيَل اأراِضِيِه. َفَحَشَد كُلَّ قُّواتِِه، 
اإْسرائِيَل.  َبِني  َوقاَتَل  ياَهَص،  ِفي  َوَعْسَكَر 
21َفاأعاَن اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل، َشعَبُه َعَلى ُمحاَرَبِة 

ِسيُحوَن، َفَهَزُموُه. َفاأَخَذ َبُنو اإْسرائِيَل كُلَّ اأْرِض 
أُموِريِّيَن الّساِكِنيَن ِفي َذلَِك الَبَلِد. 22َواحَتلُّوا  ال�
أُموِريِّيَن ِمْن نَْهِر اأرنُوَن اإلَى نَْهِر  كُلَّ اأراِضي ال�

. ُأرُدنِّ ْحراِء اإلَى نَْهِر ال� َيبُّوَق. َوِمَن الصَّ
اإْسرائِيَل  لَُه  اإ اهلُل،  َطَرَد  23»َوال�َن، 

َفَهْل  اإْسرائِيَل،  َبِني  َشعِبِه  اأماِم  ِمْن  أُموِريِّيَن  ال�
أْرَض؟ 24األَْسَت َتمَتِلُك  تُِريُد اأْن َتاأُخَذ َهِذِه ال�
اأّما  َكُموُش؟ أ  اإلَُهَك  َتمَتِلَكُه  اأْن  ُيعِطيَك  ما 
اإلَُهنا  اأَخَذها  الَِّتي  أراِضي  ال� َفَنمَتِلُك  نَْحُن 
ِمْن  اأفَضُل  25اأاأنَْت  اإيّاها.  َواأْعطانا  يهوه ب 
وَر، ج َمِلِك ُمواآَب؟ َفَهْل خاَصَم  بال�َق ْبِن ِصفُّ
َهْل  اأْو  أْرِض؟  ال� َهِذِه  َعَلى  اإْسرائِيَل  َبِني  َيوماً 
اإْسرائِيَل  َبُنو  َسَكَن  26ِعنَدما  َيوماً؟  حاَرَبُهْم 
كُلِّ  َوِفي  َوقُراها،  َوَعُروِعيَر  َوقُراها،  َحْشُبوَن 
الثَّلاَث  َهِذِه  اأرنُوَن  نَْهِر  ِضفاِف  َعَلى  الُمُدِن 
َذلَِك  ِفي  ِمْنُهْم  َتْسَتِعْدها  لَْم  لِماذا  َسَنٍة،  ِمَئِة 
الَوقِت؟ 27اأنا لَْم اُأخِطْئ اإلَيَك، اأّما اأنَت َفَتفَعُل 
اهلُل  الَيوَم  َفْلَيْقِض  اإيّاَي.  بُِمحاَرَبِتَك  َشّراً  بِي 

ونِيِّيَن.« القاِضي َبيَن َبِني اإْسرائِيَل َوَبيَن الَعمُّ

ونِيِّيَن لَْم ُيْصِغ اإلَى الَكلاِم الَِّذي  28لَِكنَّ َمِلَك الَعمُّ

اأرَسَلُه اإلَيِه َيْفتاُح.

َنْذُر َيفتاح
29ثُمَّ َحلَّ ُروُح اهلِل َعَلى َيفتاَح، َفَعَبَر اأراِضي ِجْلعاَد 

َمُه اإلَى الِمصفاِة ِفي ِجْلعاَد، َوِمَن  ى، َوواَصَل َتَقدُّ َوَمَنسَّ
ونِيِّيَن. الِمْصفاِة ِفي ِجْلعاَد، هاَجَم الَعمُّ

َعَلى  اأَعْنَتِني  »اإْن  قاَل:  نَْذراً،  هلِل  َيْفتاُح  30َونََذَر 

َبيِتي  اأبواِب  ِمْن  َيخُرُج  ما  ُل  31َفاأوَّ ونِيِّيَن،  الَعمُّ َهِزيَمِة 

له الرسمي في ُمواآب. أ 24:11 كموش. ال�إ

ب 24:11 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ور. انظر كتاب العدد 22–24. ج 25:11 باالق ْبن ِصفُّ
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ونِيِّيَن،  لُِيلاِقيِني ِعنَدما اأُعوُد ُمنَتِصراً ِمَن َمْعَرَكِتي َمَع الَعمُّ
َسَيُكوُن َتْقِدَمًة هلِل.«

َفاأعانَُه  لُِيقاتَِلُهْم،  ونِيِّيَن  الَعمُّ اإلَى  َيْفتاُح  32َفَذَهَب 

اهلُل َعَلى َهِزيَمِتِهْم. 33َوَهَزَمُهْم ِمْن َعُروِعيَر َحتَّى ِجواِر 

ِمنِّيَت، ِعْشِريَن َمِديَنًة، َوَحتَّى اآبَِل الُكُروِم َهِزيَمًة ُمنَكَرًة. 
ونِيُّوَن لَِبِني اإْسرائِيَل. َفاُأخِضَع الَعمُّ

34َولَّما عاَد َيْفتاُح اإلَى َبيِتِه ِفي الِمْصفاِة، اإذا بابَنِتِه 

خاِرَجٌة َتْضِرُب الدَّفَّ َوَتْرقُُص. َوكانَْت َوِحيَدَة اأبِيها، 
اإْذ لَْم َيُكْن لَُه اْبٌن اأْو بِنٌت َغيُرها.

َق ثِياَبُه ُحْزناً، َوقاَل: »اآٍه يا اْبَنِتي!  35َفَلّما َراآها، َمزَّ

لََقْد اأحَزنِْتِني ِجّداً َوِصْرِت َسَبَب َتعاَسِتي، َفَقْد نََذْرُت 
نَْذراً هلِل ل� اأسَتِطيُع التَّراُجَع َعْنُه.«

36َفقالَْت لَُه: »لََقْد نََذْرَت هلِل نَْذراً يا اأبِي، فاْفَعْل 

بِي َكما نََذْرَت، بِما اأنَّ اهلَل َقْد نََصَرَك َعَلى اأعدائَِك 
أبِيها: »لَِكْن اْصَنْع َمِعي َهذا  ونِيِّيَن.« 37َوقالَِت لِ� الَعمُّ
التِّلاِل،  َعَلى  ُل  َفاأَتَجوَّ َشْهَريِن،  اأْمِهْلِني  الَمْعُروَف. 

َِّني َساأبَقى َعْذراَء.« أن َواأبِكي َمَع صاِحباتِي ل�
َشْهَريِن.  َة  ُمدَّ َوَصَرَفها  »اْذَهِبي.«  لَها:  38َفقاَل 

َّها  أن ل� التِّلاِل  َعَلى  َوَبَكْيَن  َوصاِحباتُها  ِهَي  َفَذَهَبْت 
ْهَريِن عاَدْت اإلَى اأبِيها،  َسَتبَقى َعْذراَء. 39َوِفي نِهاَيِة الشَّ

َفَفَعَل بِها َكما َسَبَق اأْن نََذَر.
ِعْنَد  عاَدًة  ، صاَرْت  َقطُّ َرُجلاً  تُعاِشْر  لَْم  َّها  أن َول�
َبِني  َبناُت  َتخُرَج  40اأْن  َسَنٍة،  َبْعَد  َسَنًة  اإْسرائِيَل  َبِني 
اأْرَبَعَة   ، الِجْلعاِديِّ َيْفتاِح  اْبَنِة  ِذكَرى  لُِيحِييَن  اإْسرائِيَل 

اأيّاٍم كُلَّ َسَنٍة.

َوُدِعَي َبُنو اأْفرايَِم لِلاْجِتماِع لِلِقتاِل. َفَعَبُروا 12 
اإلَى صافُوَن، َوقالُوا لَِيْفتاَح: »لِماذا َذَهْبَت 
َمَعَك؟  هاِب  الذَّ اإلَى  َتْدُعنا  َولَْم  ونِيِّيَن  الَعمُّ لُِمقاَتَلِة 

َسُنحِرُق َبيَتَك َعَليَك!«
ِصراٍع  ِفي  َوَشعِبي  »كُْنُت  لَُهْم:  َيْفتاُح  2َفقاَل 

تُنِقُذونِي  لَْم  لَِكنَُّكْم  َدَعْوتُُكْم،  ونِيِّيَن.  الَعمُّ َمَع  َشِديٍد 
تِِهْم. 3َولَّما َراأيُت اأنَُّكْم لَْن تُنِقُذونِي، َقرَّرُت اأْن  ِمْن قُوَّ
اهلُل  َفاأعانَِني  ونِيِّيَن،  الَعمُّ َوهاَجْمُت  بَِنْفِسي،  اأَتَصرََّف 
َعَلى َهِزيَمِتِهْم. َفِلماذا َخَرْجُتُم الَيوَم لَِكي تُقاتِلُونِي؟«

َبِني  َوحاَرُبوا  ِجْلعاَد  ِرجاِل  كُلَّ  َيْفتاُح  َجَمَع  4ثُمَّ 

َكانُوا  َفُهْم  اأْفرايَِم.  ِرجاَل  ِجْلعاَد  ِرجاُل  َوَهَزَم  اأْفرايَِم. 
ُيهيُنوَن الِجْلعاِديّيَن بَِقولِِهم: »ما اأنُتُم اإلّ� َطِريُدوَن ِمْن 

ى!« اأْفرايَِم. َفِجْلعاُد ل� ِهَي ِمْن اأْفرايَِم َول� ِمْن َمَنسَّ
ُأرُدّن لَِيْمَنُعوا  5َواْسَتولَى الِجْلعاِديُّوَن َعَلى َمعابِِر نَْهِر ال�

ِرجاَل اأْفرايَِم ِمَن الُعُبوِر. َوِعنَدما كاَن اأيٌّ ِمَن النّاِجيَن 
الِجلعاِديُّوَن  كاَن  اأعُبَر.«  اأْن  »اُأريُد  َيُقوُل:  اأْفرايَِم  ِمْن 
اأْفرايَِم؟« َفَيُقوُل: »ل�!«  اأنَْت ِمْن َبِني  َيْساألُونَُه: »َهْل 
»ِسبُّولَْت«  َفَيُقوُل:  ِشبُّولَْت.«  »قُْل:  لَُه:  6َفَيُقولُوَن 

َفَيْلِفُظ الَكِلَمَة بَِشكٍل خاِطٍئ، َفَيمِسُكونَُه َوَيْقُتلُونَُه ِعْنَد 
. َفُقِتَل ِفي َذلَِك الَيوِم، اْثناِن َواأرَبُعوَن  ُأرُدنِّ َمعابِِر نَْهِر ال�

األْفاً ِمْن َبِني اأْفرايَِم.
ثُمَّ  َسَنواٍت.  ِستِّ  َة  ُمدَّ ْسرائِيَل  ل�إ َيْفتاُح  7َوَقَضى 

، َوُدِفَن ِفي َمِديَنِة ِجْلعاَد. ماَت َيْفتاُح الِجْلعاِديُّ

القاِضي إْبصان
8َوَبْعَد َيْفتاَح َقَضى لَِبِني اإْسرائِيَل اإْبصاُن، َوُهَو ِمْن 

بِْنتاً  َوَثلاثُْوَن  اْبناً  َثلاثُوَن  لَُه  لَْحٍم، 9َوكاَن  َبيِت  َمِديَنِة 
َجُهنَّ ِمْن خاِرِج َقِبيَلِتِه، َوَجَلَب َثلاثِيَن بِنتاً ِمْن خاِرِج  َزوَّ
ْسرائِيَل َسْبَع َسَنواٍت.  أْبنائِِه. َوَقَضى ل�إ َقِبيَلِتِه َزوجاٍت لِ�

10ثُمَّ ماَت اإْبصاُن َوُدِفَن ِفي َبيَت لَْحَم.

القاِضي إيُلون
 . ُبولُونِيُّ الزَّ اإيلُوُن  ْسرائِيَل  ل�إ َقَضى  اإْبصاَن  11َوَبْعَد 

اإيلُوُن  ماَت  12ثُمَّ  َسَنواٍت.  َعْشِر  َة  ُمدَّ َقَضى  َوَقْد 
، َوُدِفَن ِفي اإيلُوَن، ِفي اأْرِض َزُبولُوَن. ُبولُونِيُّ الزَّ

القاِضي َعْبُدون
ِهلِّيَل  ْبُن  َعْبُدوُن  ْسرائِيَل  ل�إ َقَضى  اإيلُوَن  13َوَبْعَد 

َحِفيداً  َوَثلاثُوَن  اْبناً  اأرَبُعوَن  لَُه  14َوكاَن   . الِفْرَعُتونِيُّ
ْسرائِيَل َثمانِي  َيرَكُبوَن َعَلى َسْبِعيَن ِحماراً. أ َوَقَضى ل�إ
 ، الِفْرَعُتونِيُّ ِهلِّيَل  ْبُن  َعْبُدوُن  ماَت  15ثُمَّ  َسَنواٍت. 
َوُدِفَن ِفي ِفْرَعُتوَن ِفي اأْرِض اأْفرايَِم ِفي ِمْنَطَقِة الَعمالِِيِق 

الَجَبِليَِّة.

أ 14:12 يركبون . . . حمارًا. للدل�لة على مراكزهم الُمهّمة.
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َموِلُد َشْمُشون

ًة اُأْخَرى. 13  رَّ اأماَم اهلِل َمرَّ َوَفَعَل َبُنو اإْسرائِيَل الشَّ
َة  ُمدَّ الِفِلْسِطيِّيَن  لَِسيَطَرِة  اهلُل  َفاأخَضَعُهْم 

اأرَبِعيَن َسَنًة.
2َوكاَن ُهناَك َرُجٌل ِمْن َبْلَدِة ُصْرَعَة، ِمْن َقِبيَلِة داَن، 

اهلِل  َملاُك  3َفَظَهَر  اْمراأتُُه عاِقراً.  َوكانَِت  َمُنوُح.  اْسُمُه 
لِلَمراأِة َوقاَل لَها: »َعَلى الرُّغِم ِمْن اأنَِّك عاِقٌر، اإلّ� اأنَِّك 
آَن احَذِري ِمْن اأْن َتْشَربِي  َسَتحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبناً. 4َوال�
نَِجساً. 5َوها  َتاأْكُِلي َشيئاً  ُمْسِكراً. َول�  اأْو َشراباً  نَِبيذاً 
اأْن  َيْنَبِغي  ل�  لَِكْن  اْبناً.  َوَسَتِلِديَن  ِفعلا،  ُحبَلى  اأنِت 
ِبيُّ نَِذيراً هلِل،  َتلَمَس َشْفَرَة ِحلاَقٍة َراأَْسُه. اإْذ َسَيُكوُن الصَّ
َحتَّى ِمْن َقبِل اأْن ُيولََد. َوُهَو الَِّذي َسَيْبَداُأ ُيَخلُِّص َبِني 

اإْسرائِيَل ِمْن َسيَطَرِة الِفِلْسِطيِّيَن.«
6َفَذَهَبِت الَمراأُة َواأخَبَرْت َزوَجها َوقالَْت لَُه: »جاَء 

َملاِك  َكَمْنَظِر  َمنَظُرُه  كاَن  اهلِل!  ِرجاِل  ِمْن  َرُجٌل  اإلَيَّ 
اهلِل، ُمِهيباً ِجّداً! لَْم اأساألُْه ِمْن اأيَن ُهَو، َوُهَو لَْم ُيخِبرنِي 
اْبناً،  َوَسَتِلِديَن  ُحبَلى،  ›اأنِْت  لِي:  قاَل  7لَِكنَُّه  اْسَمُه. 
َتاأكُِلي  َول�  ُمْسِكراً،  َشراباً  َول�  نَِبيذاً  َتْشَربِي  ل�  آَن  َفال�
ِبيُّ نَِذيراً هلِل َحتَّى ِمْن َقبِل  َشيِئاً نَِجساً، اإْذ َسَيُكوُن الصَّ

اأْن ُيولََد َحتَّى َيوِم َمْوتِِه.‹«
8َفَصلَّى َمُنوُح اإلَى اهلِل َوقاَل: »اُأَصلّي يا اهلُل، اأْن 

تُْرِسَل َرُجَل اهلِل اإلَينا ثانَِيًة، َفُيْخِبَرنا ما َيْنَبِغي اأْن نَفَعَلُه 
ِبيِّ الَِّذي َسُيولَُد.« لِلصَّ

9َواْسَتجاَب اهلُل لَِمُنوَح. َوجاَء َملاُك اهلِل ثانَِيًة اإلَى 

َمُنوَح  َزوَجها  لَِكنَّ  الَحقِل،  ِفي  جالَِسٌة  َوِهَي  الَمراأِة 
َوقالَْت  بُِسرَعٍة  الَمراأُة  10َفَرَكَضِت  َمَعها.  َيُكْن  لَْم 
ِفي  اإلَيَّ  الَِّذي جاَء  الرَُّجُل  لِي  َظَهَر  َقْد  لَِزوَجها: »ها 

َذلَِك الَيْوِم.«
11َفقاَم َمُنوُح َوَتِبَع امَراأَتُه، َفجاَء اإلَى الرَُّجِل َوقاَل 

الَمراأِة؟«  َهِذِه  َمَع  َتَكلََّم  الَِّذي  الرَُّجُل  ُهَو  »اأاأنَْت  لَُه: 
َفقاَل: »اأنا ُهَو.«

لَِكْن  َهذا!  َكلاُمَك  ْق  »فّْلَيَتَحقَّ َمُنوٌح:  قاَل  12ثُمَّ 

ُتُه؟« ؟ َوماذا َسَتُكوُن َمَهمَّ ِبيِّ َكيَف نََتعاَمُل َمَع الصَّ
َتحِرَص  اأْن  »َيْنَبِغي  لَِمُنوَح:  اهلِل  َملاُك  13َفقاَل 

َعْن  14َفلَتْمَتِنْع  لَها.  قُْلُتُه  ما  كُلِّ  َعَمِل  َعَلى  َزوَجُتَك 

َجِميِع ُمْنَتجاِت الِعَنِب. َعِن النَِّبيِذ َوالُمْسِكراِت. َول� 
َتاأكُْل َطعاماً نَِجساً، َبْل َتْفَعْل َجِميَع ما اأَمرتُها بِِه.«

اأْن  لَنا  »اْسَمْح  اهلِل:  لَِملاِك  َمُنوُح  15َفقاَل 

نَسَتِضيَفَك َبْعَض الَوقِت، َونُحِضَر لََك ِجْدياً لَِتاأْكَُلُه.«
16َفقاَل َملاُك اهلِل لَِمُنوَح: »اإْن َبِقيُت، َفَلْن اآكَُل 

ْمها هلِل.«  َم َتقِدَمًة، َفَقدِّ َطعاَمَك. لَِكْن اإْن اأَرْدَت اأْن تَُقدِّ
اإْذ لَْم َيُكْن َمُنوُح ُيدِرُك اأنَُّه كاَن ُيَكلُِّم َملاَك اهلِل.

لَِكي  اْسُمَك؟  »ما  اهلِل:  لَِملاِك  َمُنوُح  17َفقاَل 

ُق َكلاُمَك.« نُكِرَمَك ِحيَن َيَتَحقَّ
َتعِرَف  اأْن  تُِريُد  »لِماذا  لَُه:  اهلِل  َملاُك  18َفقاَل 

اْسِمي؟ اإنَُّه َعجيٌب!« أ
َمها  19َفاأَخَذ َمُنوُح الِجْدَي َمَع َتقِدَمِة الُحُبوِب، َوَقدَّ

خَرِة هلِل، صانِِع الَعجائِِب.  َذبيَحةً ب صاِعَدًة َعَلى الصَّ
اإلَى  اللََّهُب  20َفَصِعَد  ُيراِقباِن.  َوَزوَجُتُه  َمُنوُح  َوكاَن 
لََهِب  ِفي  اهلِل  َملاُك  َوَصِعَد  الَمْذَبِح،  ِمَن  ماِء  السَّ
أْرِض  الَمْذَبِح، َوَمُنوُح َوامَراأتُُه ُيراِقباِن. َفَسَجدا َعَلى ال�
َولَْم  اهلِل.  َملاُك  اأنَُّه  َمُنوُح  21َفَعَرَف  َوجَهيِهما.  َعَلى 
َيظَهْر َملاُك اهلِل ثانَِيًة لَِمُنوَح َوَزوَجِتِه. 22َفقاَل لَِزوَجِتِه: 

َّنا َقْد َراأينا اهلَل.« أن »ل�َشكَّ اأنَّنا َسَنُموُت، لِ�
23َفقالَْت َزوَجُتُه: »لَو اأراَد اهلُل اأْن َيقُتَلنا، لَما َقِبَل 

بِيَحَة َوَتقِدَمَة الُحُبوِب ِمنّا. َولَما اأعَلَن لَنا كُلَّ َهِذِه  الذَّ
ال�أشياِء، اأْو َسَمَح لَنا َحتَّى بَِسماِعها.«

َوَكِبَر  َشْمُشوَن.  ْتُه  َوَسمَّ اْبناً،  الَمراأُة  24َوَولََدِت 

ِفي  ِفيِه  َيعَمُل  ُروُح اهلِل  َوباَرَكُه اهلُل. 25َوَبَداأ   ، ِبيُّ الصَّ
َمَحلَِّة داَن، َبيَن َبلَدَتي ُصْرَعَة َواأْشَتاُأوَل.

َزواُج َشْمُشون

َونََزَل َشْمُشوُن اإلَى َبلَدِة تِْمَنَة، َوَراأى اْمراأًة 14 
ُه،  ِفِلْسِطيًَّة ُهناَك. 2ثُمَّ َصِعَد َواأخَبَر اأباُه َواُأمَّ
آَن ُخذاها  قاَل لَُهما: »َراأيُت اْمراأًة ِفِلْسِطيًَّة ِفي تِْمَنَة، َفال�

لِي َزوَجًة.«

أ 18:13 عجيب. انظر كتاب اإشعياء 6:9.

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 19:13 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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َبناِت  َبيَن  اْمراأٌة  تُوَجُد  »األ�  ُه:  َواُأمُّ اأُبوُه  لَُه  3َفقاَل 

اإلَى  َمْضَطرٌّ  اإنََّك  َحتَّى  َشعِبَك،  كُلِّ  ِفي  اأْو  اأقِربائَِك، 
واِج ِمَن اْمراأٍة ِمَن الِفِلْسِطيِّيَن الّلاَمخُتونِيَن؟« أ الزَّ

َّها  أن لِ� لِي،  »ُخْذها  أبِيِه:  لِ� قاَل  َشْمُشوَن  لَِكنَّ 
أمَر  ُه اأنَّ َهذا ال� اأعَجَبْتِني.« 4َولَْم َيُكْن َيعِرُف اأُبوُه َواُأمُّ
لِلَعَمِل  الُمناِسَب  الَوْقَت  َيْنَتِظُر  اإذ كاَن  ِمَن اهلِل،  كاَن 
ِضدَّ الِفِلْسِطيِّيَن. َفِفي َذلَِك الَوقِت، كاَن الِفِلْسِطيُّوَن 

َيحُكُموَن َبِني اإْسرائِيَل.
َوَبْيَنما  تِْمَنَة.  اإلَى  ِه  َواُأمِّ اأبِيِه  َمَع  َشْمُشوُن  5َفَنَزَل 

َيزاأُر  اأَسٌد  تِْمَنَة، َظَهَر َفجاأًة  اأَحِد كُُروِم  َيِسيُر ِفي  كاَن 
ُه َكما َيُشقُّ  ٍة، َفَشقَّ لُِملاقاتِِه. 6َفَحلَّ َعَليِه ُروُح اهلِل بُِقوَّ
ُه  ِجْدياً! َوكاَن َشْمُشوُن اأعَزَل، لَِكنَُّه لَْم ُيخِبْر اأباُه َواُأمَّ

بِما َفَعَل.
ٍة عاَد  7ثُمَّ نََزَل َوَكلََّم الَمراأَة، َفاأعَجَبْتُه. 8َوَبْعَد ُمدَّ

أَسِد،  َجها. َوِفي َطِريِق َعوَدتِِه، انَعَطَف لَِيَرى ُجثََّة ال� لَِيَتَزوَّ
أَسِد.  َفُدِهَش اإْذ َراأى ِسرباً ِمَن الَنحِل َوَعَسلاً ِفي ُجثَِّة ال�
9َفَغَرَف ِمْنُه بَِيِدِه، َوَمَضى َياأكُُل َوُهَو َيمِشي. َوجاَء اإلَى 

لَْم  لَِكنَُّه  َفاأَكلا.  الَعَسِل،  َبعَض  َواأعطاُهما  ِه،  َواُأمِّ اأبِيِه 
أَسِد. ُيخِبْرُهما اأنَُّه اأَخَذ الَعَسَل َعْن ُجثَِّة ال�

َولِيَمًة  َشْمُشوُن  َوَصَنَع  الَمراأِة.  اإلَى  اأُبوُه  10َونََزَل 

َراآُه  11َولَّما  َيفَعلُوا.  اأْن  باُب  الشَّ اعتاَد  َكما  ُهناَك، 
َمَعُه.  لَِيُكونُوا  ُرَفقائِِهْم  ِمْن  َثلاثِيَن  اختاُروا  عُب،  الشَّ
لَُهْم َشْمُشوُن: »ساُأعِطيُكْم لُْغزاً، َوساُأْمِهلُُكْم  12َفقاَل 

ذا  َفاإ الَولِيَمِة.  اأيّاُم  ِهَي  التَّفِسيَر،  لَِتْعِرفُوا  اأيّاٍم  َسْبَعَة 
ِمَن  َثوباً  َثلاثِيَن  َفَساُأعِطيُكْم  َتفِسيِرِه،  ِمْن  َتَمكَّْنُتْم 
َعْن  َعِجْزتُْم  اإْن  13لَِكْن  ناً.  ُمَلوَّ َثوباً  َوَثلاثِيَن  الِكتّاِن، 
ِمَن الِكتّاِن َوَثلاثِيَن  َتفِسيِرِه، تُعُطونِي اأنُْتْم َثلاثِيَن َثوباً 

ناً.« َثوباً ُمَلوَّ
َفقالُوا لَُه: »هاِت لُغَزَك. اأسِمْعنا اإيّاُه.«

14َفقاَل لَُهْم:

اليهوُد على غيرهم من  َوُهَو لقٌب يطلقه  أ 3:14 الالَمْخُتوِنين. 

ال�أمم الّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد اهلل َمَع اإسرائِيل. انظر اأيضاً 
اأفسس 11:2.

آِكِل َخَرَج اأكٌل،   » ِمَن ال�
   َوِمَن الَقِويِّ َخَرَجْت َحلاَوٌة.«

اأيّاٍم.  َثلاَثِة  ِفي  اللُّْغِز  َحلَّ  َيسَتِطيُعوا  لَْم  لَِكنَُّهْم 
15َوِفي الَيوِم الّرابِِع، ب قالُوا لَِزوَجِة َشْمُشوَن: »احتالِي 

نَّنا َسُنحِرقُِك  َر اللُّْغَز لَنا، َواإلّ� َفاإ َعَلى َزوِجِك لَِكي ُيَفسِّ
لَِكي  ُهنا  اإلَى  َدَعوتُُمونا  األََعلَُّكْم  بِالنّاِر.  اأبِيِك  َوَبيَت 

تُْفِقُرونا؟«
لَُه:  َوقالَْت  َكِتِفِه،  َعَلى  َشْمُشوَن  اْمراأُة  16َفَبَكِت 

»اأنَت َتْكَرُهِني. اأنَت ل� تُِحبُِّني. اأعَطيَت لُغزاً لَِشعِبي، 
ْرُه لِي.« َولَْم تَُفسِّ

أبِي  لِ� َحتَّى  ْرُه  اُأَفسِّ لَْم  اأنا  »اْسَمِعي،  لَها:  َفقاَل 
ُرُه لَِك؟« َواُأمِّي، َفَكيَف اُأَفسِّ

بَعِة،  17َفَبَكْت َعَلى َكِتِفِه َطواَل َبِقيَِّة اأيّاِم الَولِيَمِة السَّ

َّها اأزَعَجْتُه َكِثيراَ.  أن َوِفي الَيوِم الّسابِِع َشَرَح لَها اللُّْغَز، لِ�
َفاأْخَبَرْت َشعَبها بَِتْفِسيِر اللُّْغِز.

18َفقاَل ِرجاُل الَبْلَدِة لَُه ِفي الَيوِم الّسابِِع َقبَل ُشُروِق 

ْمِس: الشَّ

  » ل� اأحَلى ِمَن الَعَسِل،
أَسِد!«    َول� اأقَوى ِمَن ال�

َفقاَل لَُهْم:

  » لَْو لَْم َتحُرثُوا َعَلى َبَقَرتِي،
   لَما اْسَتَطْعُتْم َحلَّ اُأْحِجَيِتي.«

ٍة، َفَنَزَل َشْمُشوُن اإلَى  19ثُمَّ َحلَّ ُروُح اهلِل َعَليِه بُِقوَّ

َتُهْم، َواأعَطى  اأْشَقلُوَن، َوَقَتَل َثلاثِيَن ِفِلْسِطّياً، َواأَخَذ ُعدَّ
ُروا اللُّْغَز. َوكاَن غاِضباً ِجّداً، َفَذَهَب  ثِياَبُهْم لِلَِّذيَن َفسَّ
اإلَى َبيِت اأبِيِه. 20َوصاَرْت َعُروُس َشْمُشوَن َزوَجًة لَِرِفيِقِه 

الَِّذي كاَن اإْشِبيَن الَعِريِس.

ب 15:14 اليوم الّرابع. اأِو الّسابع.
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َشْمُشوُن ُيضاِيُق الِفِلْسِطيِّين

َوَبْعَد َفْتَرٍة، َذَهَب َشْمُشوُن ِفي اأيّاِم الَحصاِد 15 
َوقاَل:  ِجْدياً.  َمَعُه  َواأَخَذ  َزوَجِتِه،  لِِزياَرِة 
لَْم  َوالَِدها  لَِكنَّ  اإلَى ُغرَفِة َزوَجِتي.«  اأدُخَل  اأْن  »اُأِريُد 
ُخوِل. 2َوقاَل لَُه: »َحِسْبُتَك َقْد َتَخلَّيَت  َيْسَمْح لَُه بِالدُّ
أْصَغُر اأجَمَل  ْجُتها لَِرِفيِقَك. األَيَسْت اُأخُتها ال� َعْنها، َفَزوَّ

ْجها.« ِمْنها؟ َفَتَزوَّ
آَن اإْن اآَذيُت  3َفقاَل لَُه َشْمُشوُن: »ل� لَْوَم َعَليَّ ال�

الِفِلْسِطيِّيَن.«
َثعَلٍب.  ِمَئِة  بَِثلاِث  َواأمَسَك  َشْمُشوُن  4َفَذَهَب 

َواأَخَذ َمشاِعَل َوَرَبَط الثَّعالَِب َذنَباً بَِذنٍَب، َوَوَضَع ِمْشَعلاً 
َبيَن كُلِّ َذنََبيِن َمرُبوَطيِن. 5ثُمَّ اأشَعَل النّاَر ِفي الَمشاِعِل، 
كُلَّ  َفاأحَرَق  الِفِلْسِطيِّيَن،  ُزُروِع  َبيَن  الثَّعالَِب  َواأطَلَق 
الَمزُروَعَة،  َوالُحُبوَب  الَمخُزونََة،  الُحُبوَب  َشيٍء: 

يُتوِن. َوالُكُروَم َوَبّياراِت الزَّ
َفقيَل:  َهذا؟«  َفَعَل  »َمْن  الِفِلْسِطيُّوَن:  6َفقاَل 

أنَّ  لِ� َهذا.  َفَعَل  الَِّذي  ُهَو  التِّْمِنيِّ  ِصْهُر  »َشْمُشوُن، 
التِّْمِنيَّ اأَخَذ َزْوَجَة َشْمُشوَن َواأعطاها لَِرِفيِقِه.« َفَصِعَد 
لَُهْم  7َفقاَل  بِالنّاِر.  َواأباها  َهَي  َواأحَرقُوها  الِفِلْسِطيُّوَن 
بِي،  ِديَء  الرَّ الَعَمَل  َهذا  َفعْلُتْم  »َقْد  َشْمُشوُن: 
َذلَِك  َوَبْعَد  ِمْنُكْم،  َساأنَتِقُم  اإنَِّني  اُأْقِسُم  نِّي  َفاإ َولِذا 

َساأْسَتريُح.«
نََزَل  ثُمَّ  ِمْنُهْم.  َكِثيِريَن  َوَقَتَل  بَِشراَسٍة  8َفهاَجَمُهْم 

َوَسَكَن ِفي َكْهٍف ِفي َصْخَرِة ِعيَطَم.
َوانَْتَشُروا  َيُهوذا،  ِفي  َوَخيَُّموا  الِفِلْسِطيُّوَن  9َفَصِعَد 

َجْئُتْم  »لِماذا  لَُهْم:  َيُهوذا  ِرجاُل  10َفقاَل  لَْحَي.  ِفي 
نَُقيَِّد  لَِكي  »ِجْئنا  الِفِلْسِطيُّوَن:  َفقاَل  لُِمقاَتَلِتنا؟« 

َشْمُشوَن لَِكي نَْفَعَل بِِه َكما َفَعَل بِنا.«
َصْخَرِة  اإلَى  َيُهوذا  ِمْن  َرُجٍل  اآل�ِف  َثلاَثُة  11َفَنَزَل 

الِفِلْسِطيِّيَن  اأنَّ  َتعِرُف  »األ�  لَِشْمُشوَن:  َوقالُوا  ِعيَطَم، 
َيحُكُمونَنا؟ َفما َهذا الَِّذي َفَعْلَتُه بِنا؟« َفقاَل لَُهْم: »َكما 

َفَعلُوا بِي َفَعْلُت بِِهْم.«
12َفقالُوا لَُه: »لََقْد نََزلْنا لَِكي نَُقيَِّدَك َونَُسلَِّمَك اإلَى 

الِفِلْسِطيِّيَن.« َفقاَل لَُهْم َشْمُشوُن: »احِلُفوا لِي اأنَُّكْم 
لَْن تُصيبوني بِاأَذى.«

َسُنَقيُِّدَك  َواإنَّما  بِاأَذى،  نُصيَبَك  لَُه: »لَْن  13َفقالُوا 

َونَُسلُِّمَك اإلَْيِهْم، لَْن نَقُتَلَك.« َفَقيَُّدوُه بَِحبَليِن َجِديَديِن، 
َواأصَعُدوُه ِمْن َصْخَرِة ِعيَطَم. 14َوجاُءوا اإلَى لَْحٍي. َفجاَء 
الِفِلْسِطيُّوَن لِِلقائِِه َوُهْم َيْهِتُفوَن َفَرحاً. َفَحلَّ ُروُح اهلِل 
ٍة، َفصاَرِت الِحباُل الَِّتي َعَلى ِذراَعيِه  َعَلى َشْمُشوَن بُِقوَّ
َخِت الُقُيوُد َعَلى َيَديِه.  َكُخُيوِط الِكتّاِن الُمحَتِرِق، َفَتَفسَّ
15ثُمَّ َوَجَد َفكَّ ِحماٍر َطِريّاً، َفَمدَّ َيَدُه َواأَخَذُه، َوَقَتَل بِِه 

األَف َرُجٍل. 16ثُمَّ قاَل َشْمُشوُن:

  » بَِفكِّ ِحماٍر، َصَنْعُت َكْوَمَة ِرجاٍل، َبْل 
َكْوَمَتيِن.

   بَِفكِّ ِحماٍر َقَتْلُت األَف َرُجٍل.«

َي  َوُسمِّ َبِعيداً.  بِالَفكِّ  َرَمى  َكلاَمُه،  اأنَهى  17َولَّما 

َذلَِك الَمكاُن َرَمَت لَْحٍي. أ 18َوَعِطَش َشْمُشوُن، َفَصَرَخ 
اإلَى اهلِل: »اأنَت نََصْرَت َعْبَدَك َهذا ال�نِتصاَر الَعظيَم، 
آَن ِمَن الَعَطِش؟ َواأَقُع ِفي اأيِدي الِفِلْسِطيِّيَن  َفَهْل اأُموُت ال�
ِفي  الّذي  الُمْنَخَفَض  اهلُل  19َفَشقَّ  الّلاَمخُتونِيَن؟« ب 
َشْمُشوُن،  َفَشِرَب  أْرِض.  ال� ِمَن  ماٌء  َفَخَرَج  لَْحٍي، 
وِري. ج  َي النَّْبُع َعيَن َهقُّ تُُه َوانَتَعَش. َفُسمِّ َوعاَدْت اإلَيِه قُوَّ
َوِهَي ِفي لَْحٍي اإلَى َيوِمنا َهذا. 20َفَقَضى َشْمُشوُن لَِبِني 

اإْسرائِيَل ِفي اأيّاِم الِفِلْسِطيِّيَن ِعْشِريَن َسَنًة.

ة َشْمُشوُن َيْذَهُب إَلى َغزَّ

َوُهناَك 16  َة.  َغزَّ اإلَى  َيْوماً  َشْمُشوُن  َوَذَهَب 
َة:  َراأى عاِهَرًة، َفعاَشَرها. 2َفِقيَل ل�أهِل َغزَّ
َوَكُمُنوا  بِالَمكاِن،  َفاأحاُطوا  ُهنا.«  »َقْد جاَء َشْمُشوُن 
لَُه َطواَل تِْلَك اللَّيَلِة ِعْنَد َبّواَبِة الَمِديَنِة. َولَِزُموا الُهُدوَء 
َحتَّى  »نَنَتِظُرُه  نُُفوِسِهْم:  ِفي  ُمَفكِِّريَن  اللَّيِل  َطواَل 

باِح ثُمَّ نَقُتلُُه.« الصَّ

أ 17:15 َرَمَت َلحي. اأي »تلال الفّك.«

غيرهم  اليهوُد على  يطلقه  لقٌب  َوُهَو  الالَمْخُتوِنين.  ب 18:15 

انظر  اإسرائِيل.  َمَع  اهلل  في عهد  تُعتبْر مشمولًة  لم  الّتي  ال�أمم  من 
اأيضاً اأفسس 11:2.

ج 19:15 عين هّقوري. اأي »عين الّذي َدعاني.«
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ُمنَتَصِف  َحتَّى  الِفراِش  ِفي  َفَبِقَي  َشْمُشوُن  ا  3اأمَّ

َوالقائَِمَتيِن،  الَمِديَنِة  َبّواَبِة  ي  بَِشقَّ اأْمَسَك  ثُمَّ  اللَّيِل. 
اإلَى  كُلَّها  َوَحَمَلها  الَحديِديَِّة،  الُقْضباِن  َمَع  َوَقَلَعُهما 

ِة التَّلَِّة الُمقابَِلِة لَِمِديَنِة َحْبُروَن. أ ِقمَّ

َشْمُشوُن َوَدِليَلة
4َبْعَد َهذا، َوَقَع َشْمُشوُن ِفي َغراِم اْمراأٍة َتسُكُن ِفي 

واِدي ُسوَرَق اْسُمها َدلِيَلُة.
5َوَصِعَد اإلَيها َساَدُة الِفِلْسِطيِّيَن َوقالُوا لَها: »احتالِي 

الَعِظيَمِة.  ِة  الُقوَّ بَِهِذِه  َيجَعلُُه  الَِّذي  ما  لَِتْعِرِفي  َعَليِه 
لُِنخِضَعُه.  نَُقيَِّدُه  َعَليِه، لَِكي  نَقَوى  لَنا َكيَف  َواعِرِفي 
ِمْثقاٍل ب  َوِمَئَة  األفاً  ِمنّا  واِحٍد  كُلُّ  َسُيعِطيِك  ِحيَنِئٍذ، 

ِة.« ِمَن الِفضَّ
َفضِلَك  ِمْن  »اأخِبْرنِي  لَِشْمُشوَن:  َدلِيَلُة  6َفقالَْت 

اأْن  ُيمِكُن  َوَكيَف  الَعِظيَمِة،  ِة  الُقوَّ بَِهِذِه  َيجَعلَُك  َعّما 
تَُقيََّد لُِتْخَضَع.«

اأوتارٍ  بَِسبَعِة  َقيَّْدتِِني  »اإذا  َشْمُشوُن:  لَها  7َفقاَل 

أْقواِس الطَِّريَِّة، ِحيَنِئٍذ، اأِصيُر َضِعيفاً  َجِديَدٍة ِمْن اأوتاِر ال�
الِفِلْسِطيِّيَن  َساَدُة  لَها  8َفَجَلَب  اآَخَر.«  َشْخٍص  َكاأيِّ 
َفَقيََّدْتُه  الطَِّريَِّة،  أقواِس  ال� اأوتاِر  ِمْن  َجِديَدٍة  اأوتاٍر  َسبَعَة 

بِها.
9َوكاَن ُهناَك ِرجاٌل َيْكُمُنوَن لَُه ِفي الُغرَفِة الّداِخِليَِّة، 

َفقالَْت لَُه: »الِفِلْسِطيُّوَن هاِجُموَن َعَليَك يا َشْمُشوُن.« 
رائَِحَة  اْشَتمَّ  اإذا  َخيٌط  َينَقِطُع  َكما  أوتاَر  ال� َقَطَع  لَِكنَُّه 

تِِه. النّاِر. َفَلْم ُيعَرْف ِسرُّ قُوَّ
 ، 10َفقالَْت َدلِيَلُة لَِشْمُشوَن: »لََقْد َضِحْكَت َعَليَّ

آَن قُْل لِي اأْرُجوَك َكيَف  اإْذ لَْم َتُقْل لِي اإلّ� اأكاِذيَب. َفال�
ُيمِكُن َتقِييُدَك.«

لَْم  َجِديَدٍة  بِِحباٍل  َرَبُطونِي  »اإذا  لَها:  11َفقاَل 

َوَساأكُوُن  َضِعيفاً،  َساأِصيُر  ِحيَنِئٍذ،  َقبُل،  ِمْن  تُسَتخَدْم 
َكاأيِّ َشخٍص اآَخَر.«

ثُمَّ  بِها،  َوَقيََّدْتُه  َجِديَدًة،  ِحبال�ً  َدلِيَلُة  12َفاأَخَذْت 

أ 3:16 حبرون. َوِهَي َمِديَنُة الَخليِل اليوم.

ب 5:16 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.

قالَْت لَُه: »الِفِلْسِطيُّوَن هاِجُموَن َعَليَك يا َشْمُشوُن.« 
َوكاَن ُهناَك ِرجاٌل كاِمُنوَن لَُه ِفي الُغرَفِة الّداِخِليَِّة، لَِكنَُّه 

َقَطَعها َعْن ِذراَعيِه َكَخيٍط.
13َفقالَْت َدلِيَلُة لَِشْمُشوَن: »اإلَى َمَتى َسَتَظلُّ َتهَزاُأ 

َتقِييُدَك.«  َيمِكُن  َكيَف  اأخِبْرنِي  ؟  َعَليَّ َوَتكِذُب  بِي 
َفقاَل لَها: »اإذا َجَدلِْت َسْبَع ُخَصٍل ِمْن َشْعِري بَِنوِل 
تِي.« 14َوَبيَنما ُهَو نائٌِم،  النَّْسِج، َوَثبَّتِّها بَِوَتٍد، اأْفِقُد قُوَّ
بَِنوِل  َوَجَدلَْتها  َشْعِرِه  ِمْن  ُخَصٍل  َسْبَع  َدلِيَلُة  اأْمَسَكْت 
النَّْسِج، َوَثبََّتْتها بَِوَتٍد، َوقالَْت لَُه: »الِفِلْسِطيُّوَن هاِجُموَن 
َعَليَك.« لَِكنَُّه اأفاَق ِمْن نَوِمِه، َوَخَلَع الَوَتَد، َوَفكَّ َشْعَرُه 
الَمْجُدوَل بِالنّوِل. 15َفقالَْت َدلِيَلُة: »َكيَف َتُقوُل اإنََّك 
تُِحبُِّني، َواأنَت ل� َتِثُق بِي؟ َضِحْكَت َعَليَّ َثلاَث َمّراٍت 

ِة.« آَن، َولَْم َتُقْل لِي ما َيجَعلَُك بَِهِذِه الُقوَّ َحتَّى ال�
َيْوٍم،  َبْعَد  َيوماً  بَِكلاِمها  تُزِعُجُه  َظلَّْت  16َوَهَكذا 

17َفاأخَبَرها  الَحياَة.  َيْساأُم  َجَعَلْتُه  َحتَّى  َعَليِه،  َوَتْضَغُط 
ِه َوقاَل: »لَْم َتلَمْس َشفَرُة ِحلاَقٍة َراأِسي، َفاأنا  بُِكلِّ ِسرِّ
تِي،  نَِذيٌر هلِل ُمْنُذ ِول�َدتِي. َفاإذا ُحِلَق َشْعُر َراأِْسي، اأْفِقُد قُوَّ

َواأِصيُر َضِعيفاً َكاأيِّ اإنساٍن اآَخَر.«
َة،  18َفاأْدَرَكْت َدلِيَلُة اأنَُّه كاَن صاِدقاً َمَعها َهِذِه الَمرَّ

َفَذَهَبْت اإلَى َساَدِة الِفِلْسِطيِّيَن َوقالَْت لَُهْم: »َتعالَوا َهِذِه 
الِفِلْسِطيِّيَن  َساَدُة  َفَذَهَب  َمِعي.«  َصَدَق  َفَقْد  َة،  الَمرَّ
َشْمُشوَن  َدلِيَلُة  19َوَتَرَكْت  َمَعُهْم.  َتُهْم  ِفضَّ حاِمِليَن 
اأْن  ِمْنُه  َوَطَلَبْت  َرُجلاً،  َوَدَعْت  ُركَبَتيها.  َعَلى  َيناُم 
ثُمَّ  َشْمُشوَن.  َراأِس  َعَلى  الِتي  ْبَع  السَّ الَجدائَِل  َيُقصَّ 
َتُه َقْد فاَرَقْتُه. 20ثُمَّ قالَْت:  اأَخَذْت تُِذلُُّه، َوَعِلَمْت اأْن قُوَّ
َفاأفاََق  َشْمُشوُن!«  يا  َعَليَك  هاِجُموَن  »الِفِلْسِطيُّوَن 
ِة اأيضاً، َوَساأنَقضُّ َعَلى  َوقاَل: »َساأخُرُج ِفي َهِذِه الَمرَّ
فاَرَقُه! 21َفَقَبَض  َقْد  اأنَّ اهلَل  َيعِرْف  لَْم  لَِكنَُّه  الُقُيوِد.« 
َة،  َغزَّ اإلَى  بِِه  َونََزلُوا  َعيَنيِه.  َوَفَقاُأوا  الِفِلْسِطيُّوَن،  َعَليِه 
ِفي  ُحُبوٍب  َوَجَعلُوُه طاِحَن  ُبُرونِزيٍَّة.  بَِسلاِسَل  وَقيَُّدوُه 

ْجِن. 22لَِكنَّ َشْعَر َراأِْسِه َبَداأ َيْنُمو ِمْن َجِديٍد. السِّ
ُموا َذبِيَحًة َكبيَرًة  23َواحَتَشَد َساَدُة الِفِلْسِطيِّيَن لُِيَقدِّ

قالُوا:  اإْذ  بِانِْتصاِرِهْم،  َوَيبَتِهُجوا  داُجوَن، ج  لَِهِهْم  ل�إ

ج 23:16 داُجون. اإله ُمّزيَّف ِعْنَد الَكْنعانِّيين، اتّخذُه الِفِلسطَيون 

َكاأهّم اآلَهِتهم عندما سكنوا َكنعان.
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عُب،  الشَّ َراآُه  24َفَلّما  َشْمُشوَن.«  َعَلى  اإلَُهنا  »نََصَرنا 
َسبَُّحوا اإلََهُهْم َوقالُوا:

نا   » نََصَرنا اإلَُهنا َعَلى َعُدوِّ
َر اأْرَضنا،    الَِّذي َدمَّ

   َوَقَتَل َكِثيِريَن ِمْن َشعِبنا.«

25َوَبْيَنما كانُوا َيلَهوَن، قالُوا: »اأْحِضُروا َشْمُشوَن 

َم  َفَقدَّ ْجِن،  السِّ ِمَن  َشْمُشوَن  فاأْحَضُروا  َعنّا.«  لُيَرفَِّه 
26َفقاَل  َعُموَديِن.  َبِيَن  اأوَقُفوُه  ثُمَّ  َعرضاً.  اأماَمُهْم 
َمكاٍن  ِفي  بَِيِدِه: »َضْعِني  الُممِسِك  ِبيِّ  لِلصَّ َشْمُشوُن 
ُس ِفيِه ال�أعِمَدَة الَِّتي َيُقوُم َعَليها الَبْيُت، َفاأنا اُأِريُد  اأَتَحسَّ

اأْن اأتَِّكَئ َعَليها.«
27َوكاَن الَبيُت َمِليئاً بِالرِّجاِل َوالنِّساِء، َوكُلُّ َساَدِة 

طِح نَْحَو َثلاَثِة اآل�ِف  الِفِلْسِطيِّيَن ُهناَك. َوكاَن َعَلى السَّ
ُيَسلِّيِهْم  َوُهَو  َشْمُشوَن  َعَلى  ُجوَن  َيَتَفرَّ َوامَراأٍة  َرُجٍل 
اإلَى اهلِل َوقاَل: »اأيُّها  بُِعُروِضِه. 28ثُمَّ َصَرَخ َشْمُشوُن 
َة َفَقْط يا اهلُل،  الرَّبُّ اإللَُه، اْذكُْرنِي ِفي ُوقُوِفي َهِذِه الَمرَّ
َفَقاُأوا  َُّهْم  أن لِ� الِفِلْسِطيِّيَن  ِمَن  واِحٍد  بَِعَمٍل  اأنَتِقَم  لَِكي 
َطيِن  .« 29ثُمَّ اأمَسَك َشْمُشوُن بِالَعُموَديِن الُمَتَوسِّ َعيَنيَّ
اللََّذيِن َيُقوُم الَبيُت َعَليِهما. َفاْسَتَنَد َعَليِهما، َعَلى واِحٍد 
َشْمُشوُن:  قاَل  30ثُمَّ  بُِيْسراُه.  آَخِر  ال� َوَعَلى  بُِيمناُه، 
تِِه،  أُمْت َمَع الِفِلْسِطيِّيَن!« َوَدَفَع الَعُموَديِن بُِكلِّ قُوَّ »ل�
الَِّذيَن  َفكاَن  النَّاِس.  َوكُلِّ  الَساَدِة  َعَلى  الَبيُت  فانَهَدَم 

َقَتَلُهْم ِعنَد َموتِِه اأكَثَر ِمَن الَِّذيَن َقَتَلُهْم اأثناَء َحياتِِه.
31ثُمَّ نََزَل اإْخَوتُُه َوكُلُّ عائَِلِتِه َواأَخُذوُه، َواأصَعُدوُه 

َوَدَفُنوُه َبيَن ُصْرَعَة َواأْشَتاُأوَل ِفي َقْبِر اأبِيِه َمُنوَح. َوكاَن 
َة ِعْشِريَن َسَنًة. ْسرائِيَل ُمدَّ َشْمُشوُن َقْد َقَضى ل�إ

أصناُم ِميخا

َوكاَن ُهناَك َرُجٌل ِمْن ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة 17 
»اأَتْذكُِريَن  ِه:  ُأمِّ لِ� 2َفقاَل  ِميخا.  اْسُمُه 
ِمْنِك،  ُسِرَقْت  الَِّتي  ِة  الِفضَّ ِمَن  ِمْثقاٍل أ  َوالِمَئَة  ألَف  ال�

أ 2:17 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف. )اأيضاً ِفي ال�أعداد 3، 4، 10(

ُة  َولََعْنِت ساِرَقها؟ َقْد َسِمْعُتِك َتلَعِنيَن، َوها ِهَي الِفضَّ
ها اإلَيِك.« َمِعي، اأنا اأَخَذتُها. َوها اأنا اأُردُّ
ُه: »اْبِني ُمباَرٌك ِمَن اهلِل!« َفقالَْت اُأمُّ

ِه.  اُأمِّ اإلَى  ِة  ِمْثقاٍل ِمَن الِفضَّ َوالِمَئَة  ألَف  3َواأعاَد ال�

ُصها هلِل،  َة َواُأَخصِّ ُه: »ها اأنا اآُخُذ َهِذِه الِفضَّ َفقالَْت اُأمُّ
َمعَدٍن  ِمْن  تِمثاٍل  ُصْنِع  اأجِل  ِمْن  اْبِني  اإلَى  َفساُأعيُدها 

َة لِِميخا. ِت الِفضَّ َمسُبوٍك.« َفَردَّ
ِمَئَتي  َفاأَخَذْت  ِه.  اُأمِّ اإلَى  َة  الِفضَّ اأعاَد  4لَِكنَّ ِميخا 

تِمثال�ً  َفَسَبَك  ِة.  الِفضَّ لِصائِِغ  َواأعَطْتها  ِمْنها  ِمْثقاٍل 
َبْيِت ِميخا. 5َوكاَن  ُه ِفي  اُأمُّ َفَوَضْعْتُه  ِة.  بِالِفضَّ اُه  َوَغشَّ
َواأوثاناً  َكَهُنوٍت  َثوَب  َوَصَنَع  لِلِعباَدِة،  َهْيَكٌل  لِِميخا 
أَحِد اأبنائِِه، َفصاَر كاِهناً لَُه. 6َولَْم  َبْيِتيًَّة. َواأعَطى مال�ً لِ�
َيُكْن ِفي َذلَِك الَوقِت، َمِلٌك ِفي اإْسرائِيَل، َفكاَن كُلُّ 

واِحٍد َيفَعُل َحَسَب ما َيراُه.
7َوكاَن ُهناَك شابٌّ ِمْن َمِديَنِة َبيَت لَْحَم ِمْن ِمْنَطَقِة 

َيُهوذا. َوُهَو ل�ِويٌّ ُمَتَغرٌِّب َوَسَط َعِشيَرِة َيُهوذا. 8غاَدَر 
َحْيُث  لَِيْسُكَن  َيُهوذا،  لَْحَم  َبيَت  َمِديَنَة  الّشاُب  َهذا 
َيِجُد لَُه َمكاناً. َفَذَهَب اإلَى ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة. َوِفي 

َطِريِقِه َوَصَل اإلَى َبيِت ِميخا.
9َفقاَل لَُه ِميخا: »ِمْن اأيَن اأنَْت؟«

َواأنا  َيُهوذا،  لَْحَم  َبْيَت  ِمْن  ل�ِويٌّ  »اأنا  لَُه:  َفقاَل 
ُمْرَتِحٌل لَِكي اأْسَتِقرَّ َحيثُما اأِجُد َمكاناً.«

اأباً  لِي  َوكُْن  ِعنِدي،  »اْمُكْث  ِميخا:  لَُه  10َفقاَل 

ِة كُلَّ َسَنٍة،  َوكاِهناً، َوَساُأعِطيَك َعْشَرَة َمَثاِقيَل ِمَن الِفضَّ
َعدا َملابِِسَك َوَطعاِمَك.«

َعَلى  الَّلاِوي  11واَفَق  ِعنَدُه.  الَّلاِوي  َفَمَكَث 
اأْبنائِِه.  َكاأَحِد  لِِميخا  َوصاَر  الرَُّجِل،  ِعْنَد  َيْسُكَن  اأْن 
12َواأعَطى ِميخا الَّلاِوَي مال�ً، َفصاَر الّشابُّ كاِهناً لَُه، 

آَن  »ال� ِميخا:  قاَل  13ِحيَنِئٍذ،  ِميخا.  َبيِت  ِفي  َوعاَش 
َتاأكَّْدُت اأنَّ اهلَل َسَيْصَنُع َمِعي َخْيراً، َفَقْد صاَر الَّلاِويُّ 

كاِهناً لِي.«

داُن َيسَتوِلي َعَلى َمِديَنِة الِيش

َعَلى 18  َمِلٌك  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي  َيُكْن  لَْم 
َقِبيَلُة  الَوقِت، كانَْت  َذلَِك  َوِفي  اإْسرائِيَل. 
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اإْذ لَْم  داَن َتْسَعى لِلُحُصوِل َعَلى اأراٍض َتْسُكُن ِفيها. 
َبيَن  لَها  اأراٍض  َصْت  َقْد ُخصِّ الَوْقِت  َذلَِك  َتُكْن َحتَّى 

َقبائِِل اإْسرائِيَل.
ِمْن كُلِّ  َخْمَسَة ِرجاٍل ُشجعاٍن  الّدانِيُّوَن  2َفاأْرَسَل 

أْرَض  ال� ُصوا  لَِيَتَفحَّ اأْشَتاُأوَل  َوِمْن  ُصْرَعَة  ِمْن  َقِبيَلِتِهْم، 
َواسَتكِشُفوا  »اْذَهُبوا  لَُهْم:  َوقالُوا  َوَيسَتكِشُفوها، 
َحتَّى  الَجَبِليَِّة،  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اإلَى  َفَذَهُبوا  أْرَض!«  ال�

َوَصلُوا اإلَى َبيِت ِميخا، َفباتُوا لَيَلَتُهْم ُهناَك.
الَّلاِوي  لَهَجَة  َميَُّزوا  ِميخا،  َبيِت  ِفي  ُهْم  3َوَبيَنما 

الّشاِب، َفَذَهُبوا اإلَيِه َوَساألُوُه: »َمْن اأحَضَرَك اإلَى ُهنا؟ 
َوماذا َتفَعُل ِفي َهذا الَمكاِن؟ َوماذا لََك ِفْيِه؟«

لِي  َوَكذا  َكذا  ِميخا  َفَعَل  »لََقْد  لَُهْم:  4َفقاَل 

َوَوظََّفِني، َفِصْرُت كاِهَنُه.«
5َفقالُوا لَُه: »اْسِتفِسْر ِمَن اهلِل لَِكي َتعِرَف اإْن كُنّا 

َسَننَجُح ِفي َمسعانا.«
6َفقاَل الكاِهُن لَُهْم: »اْذَهُبوا بَِسلاٍم، فَاهلُل ساِهٌر 

َعَلى َمسعاكُْم.«
اإلَى  َوَصلُوا  َولَّما  الَخمَسُة.  جاُل  الرِّ 7َفَذَهَب 

عَب ُهناَك ساِكِنيَن بِاأماٍن َحَسَب ُحْكِم  ل�يَِش، َراَأْوا الشَّ
يُدونِيِّيَن. كانُوا َيسُكُنوَن ِفي ُهُدوٍء َوُطَماأْنِيَنٍة، َولَْم  الصَّ
أْرِض، َول� حاِكٌم ظالٌِم.  ال� ُيفِسُد ِفي  َمْن  َيُكْن ُهناَك 
يُدونِيِّيَن، َولَْم َتُكْن َبْيَنُهْم َوَبْيَن  َوكانُوا َبِعيِديَن َعِن الصَّ

اأراَم ُمعاَهَدٌة.
8َفجاُءوا اإلَى اأقِربائِِهْم ِفي ُصْرَعَة َواأْشَتاُأوَل، َفَساألَُهْم 

اأقِرباُؤُهْم: »ماذا لََديُكْم ِمْن اأخباٍر؟« 9َفقالُوا: »قُوُموا 
َجيَِّدٌة  َوِهَي  أْرَض  ال� َراأينا  َفَقْد  َعَليِهْم.  لَِنهُجَم  نَْذَهْب 
أْرَض  ِجّداً. األَْن َتفَعلُوا َشيئاً؟ ل� َتَتباَطاُأوا، َبِل ادُخلُوا ال�
َشعٍب  اإلَى  َسَتاأْتُوَن  َتْذَهُبوَن،  10ِعنَدما  َوامَتِلُكوها. 
اهلُل  َضِمَن  اإْذ  اأماَمُكْم،  َمفُتوَحٌة  أْرُض  َوال�  ، ُمطَمِئنٍّ
ِفيِه ِمْن كُلِّ َخيراِت  يَطَرَة َعَليها. ِهَي َمكاٌن  لَُكُم السَّ
داَن  َقِبيَلِة  ِمْن  َرُجٍل  ِمَئِة  ِستُّ  11فانَطَلَق  أْرِض.«  ال�
12َوَذَهُبوا  َواأْشَتاُأوَل.  ُصْرَعَة  ِمْن  لِلَحْرِب،  ُمَسلَِّحيَن 
َي َذلَِك  َوَخيَُّموا ِعْنَد َقْرَيِة َيعاِريَم ِفي َيُهوذا. َولَِهذا ُسمِّ
الَمكاُن »ُمَخيََّم داَن« َحتَّى َيوِمنا َهذا. َوِهَي َتَقُع اإلَى 

ْرِق ِمْن َقْرَيِة َيعاِريَم. الشَّ

اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اإلَى  َعَبُروا  داَن،  ُمَخيَِّم  13َوِمْن 

الَجَبِليَِّة، َوجاُءوا اإلَى َبيِت ِميخا.
14ثُمَّ َتَكلََّم الرِّجاُل الَخْمَسُة الَِّذيَن َسَبَق اأْن َذَهُبوا 

َتعَلُموَن  أقِربائِِهْم: »َهْل  لِ� َوقالُوا  أْرِض،  ال� ل�سِتْكشاِف 
اأنَُّه ُيوَجُد ِفي َهِذِه الُبُيوِت َثوٌب َكَهُنوتِيٌّ َواأصناٌم َبيِتيٌَّة 
اأْن  َيْنَبِغي  ما  آَن  ال� ُروا  َفَقرِّ َمعَدٍن؟  ِمْن  َمسُبوٌك  َوَوَثٌن 
اإلَى  ال�تِّجاِه. َوجاُءوا  َذلَِك  اإلَى  َتفَعلُوُه.« 15فانَعَطُفوا 
، َبيِت ِميخا. َواألُقوا َعَليِه التَِّحيََّة.  َبيِت الَّلاِوي الّشابِّ
تُّ ِمَئٍة واِقِفيَن  16َوكاَن الرِّجاُل الّدانِيُّوَن الُمَسلَُّحوَن السِّ

الَِّذيَن  الَبّواَبِة. 17َفَدَخَل الرِّجاُل الَخمَسُة  ِعنَد َمدَخِل 
أْرَض، َواأَخُذوا التِّمثاَل الَمسُبوَك  َسَبُقوا اأِن اْسَتْكَشُفوا ال�

َوالثَّوَب الَكَهُنوتِيَّ َوال�أصناَم الَبيِتيََّة.
َوكاَن الكاِهُن واِقفاً ِعنَد َمْدَخِل الَبّواَبِة َمَع الرِّجاِل 
َهُؤل�ِء  َدَخَل  18َفَلّما  لِلَحْرِب.  الُمَسلَِّحيَن  ِمَئٍة  تِّ  السِّ
َنَم َوالثَّوَب الَكَهُنوتِيَّ  الرِّجاُل َبيَت ِميخا، َواأَخُذوا الصَّ
َوال�أصناَم الَبيِتيََّة َوالتِّمثاَل الَمسُبوَك، قاَل الكاِهُن لَُهْم: 

»ما الَِّذي َتفَعلُونَُه؟«
َمَعنا،  َوَتعاَل  َفَمَك  اَأْغِلْق  لَُه: »اْصِمْت!  19َفقالُوا 

ُل اأْن َتُكوَن كاِهناً لَِبيِت َرُجٍل  َوكُْن اأباً َوكاِهناً لَنا. اأتَُفضِّ
واِحٍد َعَلى اأْن َتُكوَن كاِهناً لَِقِبيَلٍة َوَعِشيَرٍة ِفي اإْسرائِيَل؟«
الثَّوَب  َواأَخَذ  الَكلاِم،  بَِهذا  الكاِهُن  20َفُسرَّ 

َمَعُهْم.  َوَمَضى  َنَم،  َوالصَّ الَبيِتيََّة  َوال�أصناَم  الَكَهُنوتِيَّ 
ِصغاَرُهْم  َوَوَضُعوا  َطِريِقِهْم،  ِفي  َوَمَضوا  21َفاْسَتداُروا 

َمِة. َوَمواِشيِهْم َوُمْمَتَلكاتِِهْم ِفي الُمَقدِّ
ِعنَدما  ِميخا  َبيِت  َعْن  ِجّداً  َبِعيِديَن  22َوكانُوا 

َبيِت  قُْرَب  الُبُيوِت  ِفي  الّساِكُنوَن  الرِّجاُل  اْسُتدِعَي 
ِميخا، لَِكنَُّهْم اأدَركُوا الّدانِيِّيَن. 23َوناُدوا َعَلى الّدانِيِّيَن، 
َفالَْتَفَت الّدانِيُّوَن َوقالُوا لِِميخا: »ما لََك َقِد اْسَتدَعيَت 

ِرجالََك؟«
َصَنْعُتها  الَِّتي  اآلَِهِتي  اأَخْذتُْم  »لََقْد  لَُهْم:  24َفقاَل 

ى لِي؟ َوَكيَف َتُقولُوَن لِي:  َوكاِهِني َوغاَدْرتُْم. َفماذا َتَبقَّ
َصوَتَك  َترَفْع  »ل�  الّدانِيُّوَن:  لَُه  25َفقاَل  لََك؟‹«  ›ما 
َبيننا، َواإلّ� هاَجَمَك ِرجاٌل غاِضُبوَن، َوَقَتلُوَك اأنَت َواأهَل 
َبيِتَك.« 26ثُمَّ َمَضى الّدانِيُّوَن ِفي َطِريِقِهْم. َفَلّما َراأى 

ِميخا اأنَُّهْم اأقَوى ِمْنُه، عاَد اإلَى َبيِتِه.
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َواأَخُذوا  الّدانِيُّوَن ما َصَنَعُه ِميخا،  اأَخَذ  27َوَهَكذا 

كاِهَنُه. َوجاُءوا اإلَى ل�يَِش َحيُث َيْسُكُن َشعٌب ُمسالٌِم 
، َوَقَتلُوُهْم بُِسُيوِفِهْم، َواأحَرقُوا الَمِديَنَة. 28َولَْم  ُمطَمِئنٌّ
َُّهْم َبِعيِديَن َعْن َصيُدوَن.  أن َيُكْن ُهناَك َمْن ُينِقُذُهْم، لِ�
َولَْم َتُكْن َبيَنُهْم َوَبيَن اأراَم اأيَُّة ُمعاَهَدٍة. َوكانَِت الَمِديَنُة 
ِفي الواِدي الَِّذي َيُعوُد اإلَى َبْيِت َرُحوَب. َواأعاُدوا بِناَء 
َعَلى  داَن  الَمِديَنَة  وا  29َوَسمُّ ِفيها.  َواسَتَقرُّوا  الَمِديَنِة، 
الَمِديَنِة  اْسَم  َولَِكنَّ  َيعُقوَب.  بِن  داَن  ِهْم  َجدِّ اْسِم 

ال�أصِليَّ ُهَو ل�يُِش.
َوَخَدَم  أنُفِسِهْم.  لِ� َنَم  الصَّ الّدانِيُّوَن  نََصَب  30ثُمَّ 

ُيوناثاُن ْبُن َجرُشوَم ْبُن ُموَسى، أ َواأول�ُدُه َكَكَهَنٍة لَِعِشيَرِة 
الّدانِيِّيَن َحتَّى ُسْبَي َبنْو اإْسرائِيَل ِمَن اأْرِضِهْم. 31َوَهَكذا 
ِة  َنَم الَِّذي َصَنَعُه ِميخا، َطواَل الُمدَّ أنُفِسِهِم الصَّ نََصُبوا لِ�

الَِّتي كاَن ِفيها َبْيُت اهلِل ِفي ِشيلُوَه.

الِوي َوَسريته

ِفي َذلَِك الَوقِت، لَْم َيُكْن ُهناَك َمِلٌك َعَلى 19 
ُمُتَغرٌِّب  ل�ِويٌّ  ُهناَك  َوكاَن  اإْسرائِيَل.  َبِني 
ِفي اأقاِصي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة، َفكانَْت لَُه جاِرَيٌة ِمْن 
َبيَت لَحَم ِفي َيُهوذا َزْوَجًة لَُه. 2َفخانَْتُه جاِرَيُتُه، َوَذَهَبْت 
اإلَى َبيِت اأبِيها ِفي َبيَت لَحَم، ِفي َيُهوذا، َوَبِقَيْت ُهناَك 
اأرَبَعَة اأْشُهٍر. 3َفَذَهَب اإلَْيِها َزوُجها، اإْذ اأراَد اأْن ُيَطيَِّب 
ها. َوكاَن َمْعُه خاِدُمُه َوِحماراِن. َوِعنَدما  خاِطَرها َوَيُردَّ
َوَصَل اإلَى َبيِت اأبِيها، َراآُه اأُبوها َفَخَرَج ل�ْسِتقبالِِه بَِفَرٍح. 
َفَمَكْث  لََديِه.  َيبَقى  بِاأْن  ِبيَِّة،  الصَّ اأُبو  َحُموُه،  4َواأْقَنَعُه 

لَيالَِيُه  َوباَت  َوَشِرَب  اأَكَل  َوَهَكذا،  اأيّاٍم.  َثلاَثَة  ِعنَدُه 
ُهناَك.

لِلذَّهاِب،  َواْسَتَعدَّ  باِكراً  نََهَض  الّرابِِع  الَيوِم  5َوِفي 

ِبيَِّة قاَل لِِصْهِرِه: »كُْل َبْعَض الطَّعاِم لَِكي  لَِكنَّ اأبا الصَّ
6َفَجَلَس  هاُب.«  الذَّ ُيمِكُنَك  َذلَِك  َوَبعَد  ى.  َتَتَقوَّ
ِبيَِّة  الصَّ اأُبو  َفقاَل  َمعاً.  َوَيْشَرباِن  َياأكُلاِن  ُجلاِن  الرَّ
لِِصْهِرِه: »اقَبْل َدعَوتِي َوبِِت اللَّيَلَة ُهنا َوَمتِّْع نَفَسَك.« 

أ 30:18 بن موسى. اأْو »بن َمَنّسى.«

َعَليِه  ُيِلحُّ  َحُموُه  َظلَّ  هاِب،  لِلذَّ ُجُل  الرَّ اْسَتَعدَّ  7َفَلّما 

لَِكي َيبَقى، َفَبِقَي َوباَت ُهناَك.
8َونََهَض باِكراً ِفي َصباِح الَيوِم الخاِمِس لَِيْذَهَب، 

ِبيَِّة: »َقوِّ نَفَسَك بَِشيٍء ِمَن الطَّعاِم.«  َفقاَل لَُه َوالُِد الصَّ
ٍر ِمْن َبعِد الظُّْهِر، َواأَكَل ال�ْثناِن  َفَبِقَي َحتَّى َوْقٍت ُمَتاأخِّ

َوَشِربا.
9َولَّما اْسَتَعدَّ الرَُّجُل لِلُمغاَدَرِة َمَع جاِرَيِتِه َوخاِدِمِه، 

الَمساُء،  اقَتَرَب  َقِد  ِبيَِّة: »ها  الصَّ اأُبو  َحُموُه،  لَُه  قاَل 
فابَق ُهنا اللَّيَلَة. ها ُهَو النَّهاُر َقْد َمَضى، فاْقِض اللَّيَلَة 
ُهنا َواسَتِرْح. َوِفي الَغِد َتْصُحَو باِكراً لِِرحَلِتَك، َوَتْذَهُب 

اإلَى َبيِتَك.«
10لَِكنَّ الرَُّجَل لَْم َيْرَض اأْن َيِبيَت لَيَلَتُه ُهناَك. َفقاَم 

َمِديَنِة  َيُبوَس – اأي  ُمقابَِل  َمكاٍن  اإلَى  َوَوَصَل  َوَذَهَب، 
الُقْدِس. َوكاَن َمَعُه ِحماراِن ُمْسَرجاِن. َوكانَْت جاِرَيُتُه 

اأيضاً َمَعُه.
11َواإِذ اْقَتَرُبوا ِمْن َيبُّوَس، َوكاَد النَّهاُر اأْن َيْمَضى، 

قاَل الخاِدُم لَِسيِِّدِه: »لَِنْذَهْب اإلَى َهِذِه الَمِديَنِة الَيُبوِسيَِّة، 
َونَِبِت اللَّيَلَة ُهناَك.«

َغِريَبٍة  َمِديَنٍة  اإلَى  نَْذَهَب  »لَْن  َسّيُدُه:  لَُه  12َفقاَل 

اإلَى  َطِريَقنا  َفْلُنواِصْل  اإْسرائِيَل.  َبِني  ِمْن  اأهلُها  لِيَس 
ِجْبَعَة.«

َهِذِه  اأَحِد  ِمْن  لَِنْقَتِرْب  »َتعاَل،  لِخاِدِمِه:  13َوقاَل 

أماِكِن، َولَْنِبِت اللَّيَلَة ِفي ِجْبَعَة اأْو ِفي الّراَمِة.« ال�
ْمُس َعَليِهْم قُْرَب  14َفواَصلُوا َطِريَقُهْم. َوَغُرَبِت الشَّ

ُخوِل  لِلدُّ انَعَطُفوا  َبْنياِمْيَن. 15َوُهناَك  لَِقِبيَلِة  الَِّتي  ِجْبَعَة 
َفَدَخلُوا َوَجَلُسوا ِفي َميداِن  ِفيها.  َوالَمِبيِت  اإلَى ِجْبَعَة 

الَمِديَنِة. لَِكْن لَْم َيْدُعُهْم اأَحٌد اإلَى َبيِتِه.
نِّ قاِدماً ِمْن  16َوِفي الَمساِء كاَن َرُجٌل َكِبيٌر ِفي السِّ

َعَمِلِه ِفي الَحقِل. َوُهَو ِمْن ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة. َوكاَن 
ِمَن الُغَرباِء الُمِقيِميَن ِفي ِجْبَعَة. َوكاَن ُسكّاُن الَمكاِن 
ِفي  الُمساِفِريَن  َوَراأى  نََظَر  17َفَلّما  َبْنياِمْيَن.  َبِني  ِمْن 
ذاِهُبوَن؟  اأنُتْم  اأْيَن  »اإلَى  يُخ:  الشَّ قاَل  الَمِديَنِة،  َميداِن 

َوِمْن اأيَن اأنُتْم؟«
: »نَْحُن ُمساِفروَن ِمْن َبيَت لَْحَم  18َفقاَل لَُه الّلاِويُّ

ِمْن  َواأنا  الَجَبِليَِّة.  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اأقاِصي  اإلَى  َيُهوذا  ِفي 
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آَن  اأْفرايَِم. َذَهْبُت اإلَى َبيَت لَْحَم ِفي َيُهوذا. َواأنا عائٌِد ال�
اإلَى َبيِتي. لَِكْن َيبُدو اأْن ل� اأَحَد ُيِريُد اأْن َيْدُعونِي اإلَى 
َبيِتِه! 19َمِعي تِْبٌن َوُحُبوٌب لِِحماَرينا. َوَمِعي ُخْبٌز َونَِبْيٌذ 
لِلَمْراأِة َوالخاِدِم الَّلذيِن َمِعي، اأنا َخاِدَمَك، َفلا َينُقُصنا 

َشيٌء.«
يُخ: »َمْرَحباً بَِك ِفي َبيِتي. اأنا َساأهَتمُّ  20َفقاَل الشَّ

َميداِن  ِفي  اللَّيَلَة  تُْمِض  ل�  لَِكْن  احِتياجاتَِك.  بُِكلِّ 
الِحماَريِن،  َوَعَلَف  َبيِتِه،  اإلَى  بِِه  21َفاأَتى  الَمِديَنِة.« 

َوَغَسَل اأقداَمُهْم. َواأَكلُوا َوَشِرُبوا.
َبْعُض  جاَء  َطيِّباً،  َوْقتاً  َيْقُضوَن  كانُوا  22َوَبيَنما 

أْشراِر ِمَن الَمِديَنِة، َواأحاُطوا بِالَبيِت، َوَبَداُأوا  الرِّجاِل ال�
يِخ صاِحَب الَبيِت:  ٍة َعَلى الباِب، َوقالُوا لِلشَّ َيُدقُّوَن بُِقوَّ

»اأْخِرِج الرَُّجَل الَِّذي جاَء اإلَى َبيِتَك َكي نُعاِشَرُه!«
23َفَخَرَج صاِحُب الَبيِت اإلَْيِهْم َوقاَل لَُهْم: »ل� يا 

أْمِر الَقِبيِح! َهذا الرَُّجُل  اإْخَوتِي، ل� َتفَعلُوا ِمثَل َهذا ال�
َدَخَل َبيِتي، َول� َيُجوُز اأْن َتفَعلُوا َهذا الَعَمَل الُمخِزَي 
اأيضاً،  جاِرَيُتُه  َوُهناَك  الَعْذراُء،  اْبَنِتي  24ها  ال�أخَرَق. 
َفَدُعونِي اُأخِرجُهما لَُكْم، َوافَعلُوا بِِهما َكما َيحلُو لَُكْم. 
َمَع َهذا  ال�أخَرَق  الُمخِزَي  الَعَمَل  َتفَعلُوا َهذا  ل�  لَِكْن 

الرَُّجِل.«
25َفَلْم َيَشاأْ الرِّجاُل اأْن ُيصُغوا اإلَيِه. َفاأمَسَك الرَُّجُل 

ُبوها  َوَعذَّ َفعاَشُروها،  اإلَْيِهْم،  َوَدَفَعها خاِرجاً  بِجاِرَيِتِه، 
اقِتراِب  ِعْنَد  اأطَلُقوها  ثُمَّ  باِح.  الصَّ َحتَّى  اللَّيِل  َطواَل 

الَفجِر.
باِح، جاَءِت الَمراأُة َوَوَقَعْت ِعنَد  26َوَمَع اقِتراِب الصَّ

يِخ َحيُث كاَن َسيُِّدها، َوَبِقَيْت ُهناَك  َمدَخِل َبيِت الشَّ
باِح. َحتَّى َطَلَع ُضوُء الصَّ

باِح، َوَفَتَح اأبواَب الَبيِت،  27َفَنَهَض َسيُِّدها ِفي الصَّ

ذا بِِه َيَرى الَمراأَة جاِرَيَتُه  َوَخَرَج لَِيْمِضي ِفي َطِريِقِه. َفاإ
َممُدوَدًة ِعنَد َمدَخِل الَبيِت، َوَيداها َعَلى الَعَتَبِة. 28َفقاَل 
لَها: »انَهِضي، َولَْنْذَهْب.« َولَِكْن لَْم َيُكْن ُهناَك ِمْن 
اإلَى  َوانَطَلَق  الِحماِر،  َعَلى  َوَوَضَعها  َفَرَفَعها  َجواْب. 
َمكانِِه. 29َولَّما َوَصَل اإلَى َبيِتِه، اأَخَذ ِسكِّيناً، َواأمَسَك 
ِقطَعًة،  َعْشَرَة  اثَنَتي  ُعْضواً،  ُعْضواً  َوَقطََّعها  بِجاِرَيِتِه، 
اإْسرائِيَل.  َبِني  اأراِضي  َجِميِع  اإلَى  ِقَطَع جاِرَيِتِه  َواأرَسَل 

30َوكُلُّ َمْن َراآها كاَن ُيُقوُل: »لَْم َيحُدْث َشيٌء ِمثُل 

َهذا َقطُّ ُمنُذ اأْن َصِعَد َبُنو اإْسرائِيَل ِمْن ِمْصَر َحتَّى َيوِمنا 
أمَر َبيَنُكْم. َوقُولُوا لَنا  َهذا. َفكُِّروا ِفي اأمِرها، ناِقُشوا ال�

ماذا َيْنَبِغي اأْن نَفَعَل.«

الَحرُب َبيَن إْسراِئيَل َوَبْنياِمْين

اإلَى 20  داَن  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  َجِميُع  َفَخَرَج 
ِجْلعاَد.  اأْرُض  َذلَِك  ِفي  بِما  ْبِع،  السَّ بِْئِر 
ِفي  اهلِل  َحضَرِة  ِفي  واِحٍد  َكَرُجٍل  كُلُُّهْم  َواجَتَمُعوا 
اجِتماِع  ِفي  اأماِكَنُهْم  عِب  الشَّ قاَدُة  2َواأَخَذ  الِمْصفاِة. 
الُمشاِة  ِمَن  َرُجٍل  األِْف  ِمَئِة  اأرَبَع  َفكانُوا  اهلِل،  َشعِب 
ُيوِف. 3َوَسِمَع الَبْنياِمْيِنيُّوَن اأنَّ َبِني اإْسرائِيَل  حاِمِلي السُّ
لِلاِوي:  اإْسرائِيَل  َبُنو  َوقاَل  الِمْصفاِة،  اإلَى  َذَهُبوا  َقْد 

يُر؟« رِّ أمُر الشِّ »اأخِبْرنا َكيَف َحَدَث َهذا ال�
4َفاأجاَب الَّلاِوي َزوُج الَمراأِة الَمقُتولَِة: »ِجْئُت اإلَى 

ِجبَعَة الَِّتي َتُخصُّ َبِني َبْنياِمْيَن َمَع جاِرَيِتي لَِنِبيَت ُهناَك، 
5َفقاَم َساَدُة ِجْبَعَة َعَلينا، َواأحاُطوا الَبيَت ِفي تِْلَك اللَّيَلِة 

بَِسَبِبي. اأراُدوا اأْن َيْقُتلُونِي. َواغَتَصُبوا جاِرَيِتي َفماَتْت. 
َواأرَسْلُتها ِفي كُلِّ  ِقَطعاً،  َوَقطَّْعُتها  6َفاأَخْذُت جاِرَيِتي، 

َُّهُم ارَتَكُبوا َهذا الَعَمَل  أن اأنحاِء اأراِضي َبِني اإْسرائِيَل، لِ�
آَن يا كُلَّ َبِني اإْسرائِيَل،  يَر الَمخِزي َوال�أخَرَق. 7َفال� رِّ الشِّ

ماذا َتَروَن؟«
»لَْن  َوقالُوا:  واِحٍد  َكَرُجٍل  عِب  الشَّ كُلُّ  8َفقاَم 

َيْذَهَب اأَحٌد ِمنّا اإلَى َخيَمِتِه، َولَْن َيُعوَد اأَحٌد اإلَى َبيِتِه. 
قُرَعًة  َسُنْلِقي  بِِجْبَعَة،  َسَنفَعلُُه  ُهَو ما  َفَهذا  آَن،  ال� 9اأّما 

لَِنعِرَف ما َسَنفَعلُُه بِها. 10َسَنختاُر َعْشَرًة ِمْن كُلِّ ِمِئِة 
كُلِّ  ِمْن  ِمَئًة  َسَنختاُر  اإْسرائِيَل.  َقبائِِل  كُلِّ  ِمْن  َرُجٍل 
األِف َرُجٍل. األفاً ِمْن كُلِّ َعْشَرِة اآل�ِف َرُجٍل. َوَسَتُكوُن 
ُة َهُؤل�ِء اأْن َيجِلُبوا الُمَؤَن لِلَجيِش. َوبَِهذا َيسَتِطيُع  َمَهمَّ
الَجيُش اأْن َينَتِقَم ِمْن ِجْبَعَة بَِسَبِب الَعَمِل الُمخِزي الَِّذي 

ارَتَكُبوُه َوَسَط َبِني اإْسرائِيَل.«
11َفاْحَتَشَد كُلُّ ِرجاِل َبِني اإْسرائِيَل ِضدَّ الَمِديَنِة، 

اإْسرائِيَل  َقبائُِل  12َواأرَسَلْت  واِحٍد.  َكَرُجٍل  ُمتَِّحِديَن 
ِرجال�ً اإلَى َجِميِع َعشائِِر َبْنياِمْيَن َوقالُوا لَُهْم: »ما َهذا 
َسلُِّمونا  آَن  13َوال� َبيَنُكْم؟  اْرتُِكَب  الَِّذي  يُر  رِّ الشِّ أمُر  ال�
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اإْسرائِيَل  َر  َونَُطهِّ نَقُتَلُهْم،  لَِكي  أْشراَر  ال� الرِّجاَل  َهؤل�ِء 
رِّ.« ِمَن الشَّ

لَِطَلِب  َيسَتِجيُبوا  اأْن  َيشاُءوا  لَْم  الَبْنياِمْيِنيِّيَن  لَِكنَّ 
ِمَن  الَبْنياِمْيِنيُّوَن  14َفَخَرَج  اإْسرائِيَل.  َبِني  اأقِربائِِهْم، 
الُمُدِن، َواحَتَشُدوا ِفي ِجْبَعَة لَِكي َيخُرُجوا لِلَحْرِب ِضدَّ 
َبِني اإْسرائِيَل. 15َفَحَشَد الَبْنياِمْيِنيُّوَن ِفي َذلَِك الَيوِم ِمْن 
ُيوِف.  ُمُدنِِهْم ِستًَّة َوِعْشِريَن األَف ُجنِديٍّ ِمْن َحَمَلِة السُّ
َفضلاً َعْن َسبِع ِمَئِة َرُجٍل ُمَدرٍَّب ِمْن اأهِل ِجبَعَة. 16َكما 
بِيَن َعَلى اْسِتخداِم َيِدِهِم  كاَن ُهناَك َسْبُع ِمَئٍة َرُجٍل ُمَدرَّ
الُيْسَرى ِفي الِقتاِل، باْسِتطاَعِة الواِحِد ِمْنُهْم اأْن َيقِذَف 

َحَجراً بِِمقلاٍع َعَلى َشْعَرٍة َفُيِصيَبها!
17َوَحَشَد َبُنو اإْسرائِيَل، ُدوَن َبِني َبْنياِمْيَن، اأرَبَع ِمَئِة 

ُيوِف. َوُهْم َجِميعاً ُمحاِرُبوَن  األِف َرُجٍل ِمْن َحَمَلِة السُّ
وا َوَذَهُبوا اإلَى َبيِت اإيَل. َوَساأَل َبُنو  ُبوَن. 18َفاْسَتَعدُّ ُمَدرَّ
لِلَمعَرَكِة  ل�ً  اأوَّ ِمنّا  َيْذَهَب  اأْن  تُِريُد  اهلَل: »َمْن  اإْسرائِيَل 

َمَع الَبْنياِمْيِنيِّيَن؟«
ل�ً.« َفقاَل اهلُل: »لَِيْذَهْب َبُنو َيُهوذا اأوَّ

قُْرَب  َوَخيَُّموا  باِح  الصَّ ِفي  اإْسرائِيَل  َبُنو  19َفقاَم 

َبِني  ِضدَّ  لِلَمعَرَكِة  اإْسرائِيَل  َبُنو  20َوَخَرَج  ِجْبَعَة. 
ِعنَد  َمَعُهْم  لِلَمعَرَكِة  اإْسرائِيَل  َبُنو  َواْصَطفَّ  َبْنياِمْيَن، 
ِجَبَعَة. 21َوَخَرَج الَبْنياِمْيِنيُّوَن ِمْن ِجْبَعَة، َوَقَتلُوا ِفي َذلَِك 
ِفي  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  َرُجٍل  األَف  َوِعْشِريَن  اْثَنيِن  الَيْوِم 

َميداِن الَمعَرَكِة.
وا  22َفاْسَتجَمَع ِرجاُل اإْسرائِيَل َشجاَعَتُهْم، َواْصَطفُّ

وا  ًة اُأْخَرى لِلَمعَرَكِة ِفي الَمكاِن نَفِسِه الَِّذي اصَطفُّ َمرَّ
ِل. أوَّ ِفيِه ِفي الَيوِم ال�

ِفي َحضَرِة  َوَبُكوا  َذَهُبوا  َقْد  اإْسرائِيَل  َبُنو  23َوكاَن 

ًة اُأْخَرى  ُم َمرَّ اهلِل َحتَّى الَمساِء، َوَساألُوا اهلَل: »َهْل نََتَقدَّ

لِلَمعَرَكِة َمَع اأقِربائِنا، َبِني َبْنياِميَن؟«
ُموا.« َفقاَل اهلُل: »َتَقدَّ

الَيوِم  ِفي  َبْنياِميَن  َبِني  نَْحَو  اإْسرائِيَل  َبُنو  َم  24َفَتَقدَّ

ِفي  ِجْبَعَة  ِفي  لِِلقائِِهْم  َبْنياِمْيَن  َبُنو  25َوَخَرَج  الثّانِي. 
ِمْن  َرُجٍل  األِف  َعَشَر  َثمانَِيَة  اأيضاً  َفَقَتلُوا  الثّانِي،  الَيْوِم 
ُيوِف، ِفي َميداِن الَمعَرَكِة. 26َفَخَرَج َجميُع  َحَمَلِة السُّ
َبِني اإْسرائِيَل، اأِي الَجيُش كُلُُّه، َوَوَصلُوا اإلَى َبيِت اإيَل. 

ِفي  َوصاُموا  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  ُهناَك  َوَجَلُسوا  َوَبُكوا، 
َذبائَِح صاِعَدًة، أ  ُموا  َقدَّ ثُمَّ  الَمساِء.  َحتَّى  الَيْوِم  َذلَِك 
اإْسرائِيَل  َبُنو  27َوساأَل  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َسلاٍم  َوَذبائَِح 
أيّاِم،  ال� تِْلَك  ُهناَك ِفي  اهلِل  َعْهِد  اهلِل – َوكاَن ُصْنُدوُق 

كاِهناً  َيخِدُم  هاُروَن  ْبِن  األِعاَزَر  ْبُن  ِفيْنحاُس  28َوكاَن 

أيّاِم – َفَساألُوا اهلَل: »َهْل  اأماَم ُصْنُدوِق الَعهِد ِفي تِْلَك ال�
نَخُرُج ثانَِيًة لُِنقاتَِل َبِني َبْنياِمْيَن، اأْم نََتَوقَُّف؟«

َعَلى  َساُأِعيُنُكْم  َفَغداً  »اصَعُدوا،  اهلُل:  َفقاَل 
َهِزيَمِتِهْم.«

29َفَوَضَع َبُنو اإْسرائِيَل ِرجال�ً َيكُمُنوُن َحوَل ِجْبَعَة. 

الَيْوِم  ِفي  َبْنياِمْيَن  َبِني  ِضدَّ  اإْسرائِيَل  َبُنو  َم  َتَقدَّ 30ثُمَّ 

وا ِضدَّ ِجْبَعَة َكما ِفي الّسابِِق. 31َولَّما  الثّالِِث، َواْصَطفُّ
َخَرَج َبُنو َبْنياِمْيَن لِِلقاِء قُّواِت اإْسرائِيَل، َتمَّ اْسِتْدراُجُهْم 
َبعَض  َوَيقُتلُوَن  ُيهاِجُموَن  َوَبَداُأوا  الَمِديَنِة.  َعِن  َبِعيداً 
ئيَسيِن َكما َفَعلُوا  الرِّجاِل ِمَن الَجيِش َعَلى الطَِّريَقيِن الرَّ
ِفي الّسابِِق. َوكاَن اأَحُد الطَّريَقيِن ُيؤّدي اإلَى َبيِت اإيَل، 
آَخُر اإلَى ِجْبَعَة. َوكانُوا ُيهاِجُموَن اأيضاً ِفي الَعراِء،  َوال�
َفَقَتلُوا نَْحَو َثلاثِيَن َرُجلاً ِمْن َبِني اإْسرائِيَل. 32َفَفكََّر َبُنو 

َبْنياِمْيَن ِفي اأنُفِسِهْم: »اإنَّ الَغَلَبَة لَنا َكالّسابِِق.«
َونَسَتْدِرْجُهْم  »لَِنَتراَجْع  قالُوا:  اإْسرائِيَل  َبِني  لَِكنَّ 
َبِعيداً َعْن الَمِديَنِة نَحَو الطُُّرقاِت.« 33ثُمَّ قاَم كُلُّ ُمقاتٍِل 
وا لِلِقتاِل ِعنَد َبعِل  ِمْن َبِني اإْسرائِيَل ِمْن َموِقِعِه، َواْصَطفُّ
ٍة ِمْن َموِقِعها بِِجواِر ِجْبَعَة.  ثاماَر. َوانَطَلَقِت الَكمائُِن بُِقوَّ
اآل�ٍف ِمَن  34َوَهَجَم َهُؤل�ِء َعَلى ِجْبَعَة. َوكانُوا َعْشَرَة 

َمعَرَكٌة  َفداَرْت  اإْسرائِيَل.  َبِني  ِمْن  الُمنَتَخِبيَن  الُجُنوِد 
اأنَّ  ُيدِركُوَن  َيُكونُوا  لَْم  َبْنياِمْيَن  َبِني  اأنَّ  َغيَر  حاِمَيٌة. 
الكاِرَثَة َقْد اأدَرَكْتُهْم. 35َفَهَزَم اهلُل َبِني َبْنياِمْيَن اأماَم َبِني 
اإْسرائِيَل. َوَقَضى َبُنو اإْسرائِيَل َعَلى َخمَسٍة َوِعشِريَن األفاً 
َوِمَئِة َرُجٍل ِمْن َبِني َبْنياِمْيَن ِفي َذلَِك الَيوِم. َوكُلُُّهْم ِمْن 

ُيوِف. َحَمَلِة السُّ
36ِحيَنِئٍذ، اأدَرَك َبُنو َبْنياِمْيَن اأنَُّهْم ُهِزُموا. َواأفَسَح َبُنو 

أنَّ َبِني اإْسرائيَل  اإْسرائِيَل َمجال�ً لَِبِني َبْنياِمْيَن لَِيْخُرُجوا. ل�

ُم ل�سترضاء  أ 26:20 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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َتَمْرَكَزْت  الَِّتي  الكاِمَنِة  الُقّواِت  َعَلى  َيْعَتِمُدوَن  كانُوا 
ِجْبَعَة.  اإلَى  الَكمائِِن  قُّواُت  37فانَدَفَعْت  ِجبَعَة.  ِضدَّ 
َمْن  كُلَّ  بُِسُيوِفِهْم  َوَقَتلُوا  الكاِمَنُة.  الُقّواُت  َوانَتَشَرِت 
ِفي الَمِديَنِة. 38َوَقَضى اتِّفاُق َبِني اإْسرائِيَل َمَع الَكِميِن 

الرَّئِيسيِّ بِاأْن ُيصِعُدوا اإشاَرَة ُدخاٍن ِمَن الَمِديَنِة.
اإْسرائِيَل  َبِني  قُّواِت  َبِقيَُّة  َتدُخُل  َهذا  39َوَبْعَد 

َعَلى  بِالُهُجوِم  الباِدئِيَن  َبْنياِمْيَن  َبُنو  كاَن  الَمعَرَكَة. 
َبِني اإْسرائِيَل، َوَقَتلُوا ِمْنُهْم نَْحَو َثلاثِيَن َرُجلاً، َوَفكَُّروا 
بِالِفعِل: »اإنَّنا نَهِزُمُهْم َهِزيَمًة ُمنَكَرًة، َكما َحَدَث ِفي 
اأي َعُموُد  شاَرُة،  َبَداأِت ال�إ ُأولَى!« 40لَِكْن  ال� الَمعَرَكِة 
َبْنياِمْيَن  َبُنو  نََظَر  َولَّما  الَمِديَنِة.  ِمَن  َترَتِفُع  خاِن،  الدُّ
ماِء!  َوراَءُهْم، َراَأْوا الَمِديَنَة كُلَّها َتَتصاَعُد ُدخاناً نَحَو السَّ
َُّهْم اأدَركُوا  أن 41َفاْسَتداَر َبُنو اإْسرائِيَل، َوُذِعَر َبُنو َبْنياِمْيَن، لِ�

اأنَّ كاِرَثًة َقْد َحلَّْت بِِهْم.
يَِّة،  42َوابَتَعُدوا َعْن َبِني اإْسرائِيَل ُمتَِّجِهيَن نَحَو الَبرِّ

ِمَن  َخَرُجوا  الَِّذيَن  َوكاَن  ُهناَك،  اأدَرَكُهْم  الِقتاَل  لَِكنَّ 
الَمِديَنِة َيقُضوَن َعَليِهْم ُهناَك ِفي الَوَسِط. 43َوحاَصُروا 
ِمْن نُوَحَة، َوَسَحُقوُهْم َتماماً  َبْنياِمْيَن، َوطاَرُدوُهْم  َبِني 
ْرِق ِمْن ِجْبَعَة. 44َفُقِتَل َثمانَِيَة َعَشَر  َحتَّى َمكاٍن اإلَى الشِّ

جعاِن. األفاً، كُلُُّهْم ِمَن الُمحاِربِيَن الشُّ
وَن،  يَِّة، اإلَى َصخَرِة رِمُّ 45َولَّما انَعَطُفوا َوَهَرُبوا اإلَى الَبرِّ

َقَتلُوُهْم واِحداً واِحداً َعَلى الطُُّرقاِت الرَّئِيِسيَِّة. َوطاَرُدوُهْم 
َحتَّى ِجْدُعوَم، َفَقَتلُوا ِعْشِريَن األفاً ِمْنُهْم ُهناَك.

َخمَسًة  الَيوِم  َذلَِك  ِفي  قُِتلُوا  الَِّذيَن  كُلُّ  46َفكاَن 

ُيوِف، كُلُُّهْم ُمحارُِبوَن  َوِعْشِريَن األَف َرُجٍل ِمْن َحَمَلِة السُّ
ُشجعاٌن. 47لَِكنَّ ِستَّ ِمَئِة َرُجٍل ِمْنُهْم داُروا َوَهَرُبوا اإلَى 
َة اأرَبِع اأشُهٍر.  وَن. َوَبُقوا ُهناَك ُمدَّ يَِّة، اإلَى َصخَرِة ِرمُّ الَبرِّ
48َفعاَد َبُنو اإْسرائِيَل لِلُهُجوِم َعَلى َبِني َبْنياِمْيَن، َوَقَتلُوُهْم 

بُِسُيوِفِهْم. َقَتلُوا ِفي كُلِّ َمِديَنٍة كُلَّ ما َوَجُدوُه ِمْن َبَشٍر 
َوِمن َحيواناٍت. َواأْحَرقُوا َجميَع الُمُدِن الَِّتي َمرُّوا بِها.

زوجاٌت ِلرجاِل َبْنياِمْين

َفقالُوا: 21  الِمْصفاِة  ِفي  اإْسرائِيَل  َبُنو  َوَحَلَف 
َبِني  ِمْن  لَِرُجٍل  اْبَنَتُه  ِمنّا  اأَحٌد  َج  ُيَزوِّ »لَْن 

َبْنياِمْيَن.«

عُب اإلَى َبيِت اإيَل، َجَلُسوا ُهناَك  2َولَّما َوَصَل الشَّ

ِفي َحْضَرِة اهلِل. َصَرُخوا بَِصْوٍت عاٍل َوَبُكوا ُبكاًء ُمّراً. 
3قالُوا: »يا اهلُل، اإلََه اإْسرائِيَل، لِماذا َحَدَث َهذا، َحتَّى 

اإنَّ َقِبيَلًة واِحَدًة ِمْن َبِني اإْسرائِيَل فُِقَدْت؟«
عُب باِكراً، َوَبَنوا مْذَبحاً  4وفي اليوِم التّالي، قاَم الشَّ

موا َذبائَِح صاِعَدةً أ وذبائَِح َسلاٍم. 5ثُمَّ قاَل  ُهناَك. وَقدَّ
اإلَى  َتْصَعْد  لَْم  اإْسرائِيَل  َقبائَِل  ِمْن  »َمْن  اإْسرائِيَل:  َبنو 
ال�ْجِتماِع ِفي َحضَرِة اهلِل؟« َفَقْد اأْقَسُموا َقَسماً َعِظيماً 
بِاأنَّ كُلَّ َمْن لَْم َيْصَعْد اإلَى ال�ْجِتماِع ِفي َحضَرِة اهلِل 

ِفي الِمْصفاِة: »َيْنَبِغي اأْن ُيْقَتَل.«
اأقِربائِِهْم  َعَلى  بِالُحْزِن  وا  اأَحسُّ اإْسرائِيَل  َبِني  6لَِكنَّ 

ِمْن  الَيوَم  واِحَدٌة  َقِبيَلٌة  »قُِطَعت  َوقالُوا:  َبْنياِمْيَن  َبِني 
ِفي  ِمْنُهْم  النّاِجيَن  َمَع  نَعَمُل  7َفماذا  اإْسرائِيَل.  َبِني 
َجُهْم ِمْن  َمْساألَِة الزَّوجاِت؟ َفَقْد اأْقَسْمنا ِباهلِل اأْن ل� نَُزوِّ

َبناتِنا.«
اإْسرائِيَل  َقبائِِل  ِمْن  َقِبيَلٌة  ُهناَك  »َهْل  قالُوا:  8ثُمَّ 

الِمصفاِة؟«  ِفي  اهلِل  ِفي َحضَرِة  لِلاجِتماِع  َتْصَعْد  لَْم 
ِمْن  الُمَخيَِّم لِلاجِتماِع  اإلَى  اأَحٌد  َياأِت  لَْم  اأنَُّه  َفَوَجُدوا 
لَِمعِرَفِة  ِد  التََّفقُّ َعَمِليََّة  اأجُروا  9َفِعنَدما  ِجْلعاَد.  يابِيِش 
ِجْلعاَد.  يابِيِش  ِمْن  اأَحداً  ُهناَك  َيِجُدوا  لَْم  الغائِِبيَن، 
اإلَى  ُجنِديٍّ  األَف  َعَشَر  اثَني  الَجماَعُة  10َفاأرَسَلِت 

ُهناَك، َواأَمُروُهْم: »اذَهُبوا َواقُتلُوا ُسكّاَن يابِيَش ِجْلعاَد 
غاِر. 11َوَهذا ُهَو ما َيْنَبِغي  ُيوِف، َمَع النِّساِء َوالصِّ بِالسُّ
اأْن َتفَعلُوُه: اقُتلُوا كُلَّ َذَكٍر، وكُلَّ اْمراأٍة عاَشَرْت َرُجلاً. 
.« 12َفَوَجُدوا َبيَن  اأّما الَعذاَرى َفحاِفُظوا َعَلى َحياتِِهنَّ
ُسكّاِن يابِيَش ِجْلعاَد اأرَبَع ِمَئِة شابٍَّة َعْذراَء لَْم ُيعاِشْرَن 
ِفي  ِشيلُوَه  ِفي  الُمَخيَِّم  اإلَى  َفاأحَضُروُهنَّ  َرُجٍل.  اأيَّ 
اأْرِض َكْنعاَن. 13ثُمَّ اأرَسَلِت الَجماَعُة كُلَّها ِرسالًَة اإلَى 

وَن، َوصالَُحوُهْم. الَبْنياِمْيِنيِّيَن الَِّذيَن ِعْنَد َصخَرِة ِرمُّ
َفاأعُطوُهُم  َبْنياِمْيَن،  َبُنو  عاَد  الَيوِم،  َذلَِك  14َوِفي 

َعَدَد  لَِكنَّ  ِجْلعاَد.  يابِيَش  نِساِء  ِمْن  النّاِجياِت  النِّساَء 
النِّساِء لَْم َيُكْن كاِفياً لَُهْم.

ُم ل�سترضاء  أ 4:21 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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اهلَل  أنَّ  لِ� َبْنياِمْيَن  َعَلى  بِالُحْزِن  عُب  الشَّ 15َفاأَحسَّ 

ُشُيوُخ  16َوقاَل  اإْسرائِيَل.  َقبائِِل  َبيَن  َشْرخاً  َصَنَع  َقْد 
الزَّوجاِت،  بَِشاأِْن  الباِقيَن  َمَع  نَعَمُل  »ماذا  الَجماَعِة: 
َبْنياِمْيَن؟« 17َفقالُوا:  َقِبيَلِة  النِّساِء ِفي  قُِضَي َعَلى  َفَقْد 
ل�  َحتَّى  َبْنياِمْيَن،  َبِني  ِمْن  لِلنّاِجيَن  ِميراثاً  ْص  »لُِنَخصِّ
تُمَحى َقِبيَلٌة ِمْن َقبائِِل اإْسرائِيَل. 18لَِكْن ل� ُيمِكُننا اأْن 
اإْسرائِيَل  َبُنو  اأقَسَم  اأْن  َسَبَق  َفَقْد  َبناتِنا.«  ِمْن  َجُهْم  نَُزوِّ
.« 19َفقالُوا:  ُج ابَنَتُه ِمْن َبْنياِمْيِنيٍّ َوقاألُوا: »َملُعوٌن َمْن ُيَزوِّ
»اْسَمُعوا، ُيقاُم ِعيٌد َسَنِويٌّ َتكِريماً هلِل ِفي ِشيلُوَه، اإلَى 
ئِيِسيَِّة  ْرِق ِمَن الطَِّريِق الرَّ ماِل ِمْن َبيِت اإيَل، َواإلَى الشَّ الشِّ
الَِّتي َتصَعُد ِمْن َبيِت اإيَل اإلَى َشكيَم، أ َواإلَى الَجُنوِب 

ِمْن لَُبونََة.«
20َوقالُوا لِلَبْنياِمْيِنيِّيَن: »اذَهُبوا َواخَتِبُئوا ِفي الُكُروِم. 

ثُمَّ  ْقِص.  لِلرَّ ِشيلُوَه  َبناُت  َتخُرَج  اأْن  اإلَى  21َوانَْتِظُروا 

أ 19:21 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

لَُه  ِمْنُكْم  واِحٍد  كُلُّ  َولُيمِسْك  الُكُروِم.  ِمَن  اخُرُجوا 
َزوَجًة ِمْن َبناِت ِشيلُوَه، َواذَهُبوا بُِهنَّ اإلَى اأْرِض َبْنياِمْيَن. 
22َوِحيَن َياأْتِي اآباُؤُهنَّ لَِكي َيْشُكوا اإلَينا، َسَنُقوُل لَُهْم: 

َزوجاٍت  نَاأُخْذ  لَْم  َفَنحُن  اأجِلنا،  ِمْن  َعَليِهْم  ›اأشِفُقوا 
َبناتُِكْم  تُعُطوُهْم  لَْم  َواأنُْتْم  الَحرِب،  ِفي  ِمْنُهْم  أَحٍد  لِ�

َطْوعاً، َفَلْم َتْكِسُروا َقَسَمُكْم.‹«
23َفَفَعَل الَبْنياِمْيِنيُّوَن َهَكذا. َواأَخَذ كُلُّ واِحٍد ِمْنُهْم 

َمَضْوا  ثُمَّ   . َخَطُفوُهنَّ اللَّواتِي  الّراِقصاِت  ِمَن  َزوَجًة 
َواْسَتَقرُّوا  ُمُدنِِهْم.  بِناَء  َواأعاُدوا  اأْرِضِهْم.  اإلَى  َوعاُدوا 
ِفيها. 24َفَذَهَب َبُنو اإْسرائِيَل ِمْن ُهناَك ِفي َذلَِك الَيوِم، 
كُلٌّ اإلَى َقِبيَلِتِه َوَعِشيَرتِِه، َوَخَرَج كُلُّ واِحٍد ِمْن ُهناَك 

اإلَى اأْرِضِه.
25ِفي َذلَِك الَوقِت، لَْم َيُكْن ُهناَك َمِلٌك َعَلى َبِني 

اإْسرائِيَل. َوكاَن كُلُّ واِحٍد َيعَمُل ما َيراُه ُمناِسباً.
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كتاُب راُعوث

َمجاَعٌة ِفي َيُهوذا

اأْرِض 1  ِفي  َمجاَعٌة  الُقضاةِ أ  َزَمِن  ِفي  َحَدَثْت 
َوَزْوَجُتُه  َرُجٌل  الَفْتَرِة  تِْلَك  ِفي  َوَتَغرََّب  َيُهوذا. 
َواْبناُهما ِفي ُحُقوِل ُمواآَب. 2كاَن اْسُم الرَُّجِل األِيمالَِك، 
َواْسُم َزْوَجِتِه نُْعِمي، َواْسما اْبَنيِه َمحلُوَن َوِكْلُيوَن. كانُوا 
اأْفراتِيِّيَن ِمْن َمِديَنِة َبيَت لَحَم ِفي ُمقاَطَعِة َيُهوذا. َفَرَحلُوا 

اإلَى ُحُقوِل ُمواآَب ب َواْسَتَقرُّوا ُهناَك.
َمِن،  3َوماَت األِيمالُِك َزْوُج نُعِمي َبْعَد َفْتَرٍة ِمَن الزَّ

جا اْمراأَتيِن ُمواآبِيََّتيِن. اْسُم  َفَبِقَيْت ِهَي َواْبناها 4اللَّذاِن َتَزوَّ
َوَقْد َمَكثُوا ُهناَك  الثّانَِيِة راُعوُث.  َواْسُم  ُعْرَفُة،  ُأولَى  ال�
َعْشَر َسَنواٍت. 5ثُمَّ ماَت اأيضاً ال�ْبناِن َمحلُوُن َوِكْلُيوُن. 

َفُتِرَكْت نُعِمي َوِحيَدًة ل� َزْوٌج لَها َول� اأول�ٌد.

نُعِمي َتُعوُد إَلى ِبالِدها
ُحُقوِل  لَِتْرِك  َوَكنَّتاها  نُْعِمي  ْت  اْسَتَعدَّ 6َوَهَكذا 

اأعَطى  َقْد  اأنَّ اهلَل  َوِهَي ُهناَك،  َفَقْد َسِمَعْت،  ُمواآَب. 
كانَْت  الَِّذي  الَمكاَن  نُْعِمي  7َفَتَرَكْت  َطعاماً.  َشعَبُه 
َمسيَرَتُهنَّ  َوابَتَداأَن  َمَعها.  َكنَّتاها  َوكانَْت  ِفيِه،  َتْسُكُن 

اإلَى اأْرِض َيُهوذا.
واِحَدٍة  كُلُّ  »لَِتْرِجْع  لَِكنََّتيها:  نُعِمي  قالَْت  8ثُمَّ 

َكما  اإلَيُكما  ُيْحِسُن  اهلَل  لَْيَت  ها.  اُأمِّ َبيِت  اإلَى  ِمْنُكما 

أ 1:1 َزَمِن الُقضاة. قبل نشوء الحكم الملكي في سرائيل.

ال�أردنِّ  نهِر  شرق  تقع  ُمواآَب  بلاُد  كانت  ُموآب.  ب 2:1 

وُسمّيت على اسِم اأحِد ابني لوٍط المذكورين في كتاب التكوين 
.37:19

اهلُل  9َولَْيْرُزِق  َوَمِعي.  َتيِن  الَميِّ َزْوَجيُكما  اإلَى  اأحَسْنُتما 
كُلِّ واِحَدٍة ِمْنُكما بَِزْوٍج َتْسَتِقرُّ ِفي َبيِتِه.«

بَِصْوٍت  َيْبِكيَن  َوَبَداأَْن  َكنََّتيها.  نُعِمي  َقبََّلْت  ثُمَّ 
اإلَى  َمْعِك  هاَب  الذَّ »نُِريُد  لَها:  10َوقالَتا  ُمْرَتِفٍع. 

َشعِبِك.«
. لِماذا َتْذَهباِن  11َفقالَْت نُْعِمي: »اْرِجعا يا اْبَنَتيَّ

جا  َتَتَزوَّ لَِكي  َرحِمي  ِفي  اأول�ٌد  لِي  مازاَل  َهْل  َمِعي؟ 
واِج.  . َفاأنا َكِبْرُت َعَلى الزَّ بِِهما؟ 12َهّيا ارِجعا يا ابَنَتيَّ
ْجُت  َوَحتَّى اإْن اأْقَنْعُت نَْفِسي بِاأنَّ ُهناَك اأَملاً بَِذلَِك، َفَتَزوَّ
اللَّيَلَة َواأنَجْبُت اأول�داً، 13َفَهْل َسَتْنَتِظراَن َحتَّى َيْكُبرا؟ 
ْبُت َطْعَم الَمراِر اأْكَثَر ِمْنُكما، َفَقْد  . اأنا َجرَّ ل� يا اْبَنَتيَّ

اأْدَخَلِني اهلُل ِفي َمَصاِعَب َكِثيَرٍة.«
14فاْبَتَداأَْن َيْبِكيَن ثانَِيًة بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع. َوَقبََّلْت ُعْرَفُة 

َحماَتها َوَرِجَعْت، اأّما راُعوُث َفالَْتَصَقْت بِها.
اإلَى  َرِجَعْت  َقْد  ِسْلَفُتِك  »ها  نُْعِمي:  15َفقالَْت 

َشعِبها َواإلَِهها. قُوِمي اْتَبِعيها.«
َتْرِكِك  تُجِبِريِني َعَلى  لَها: »ل�  16َفقالَْت راُعوُث 

َُّه َحيُث َتْذَهِبيَن اأْذَهُب، َوَحيُث  أن َوالَكفِّ َعْن اتِّباِعِك. لِ�
اإلَِهي.  َواإلَُهِك  َشعِبي،  َشعُبِك  اأِقِضيِه.  اللَّيَل  َتْقِضيَن 
17َوَحيُث َتُموتِيَن اأُموُت، َوُهناَك اُأدَفُن. َولَْيْضِرْبِني اهلُل 

أْمَر الَوِحيَد الَِّذي َسَيْفِصلُِني  اإْن لَْم َيُكِن الَمْوُت ُهَو ال�
َعْنِك.«

هاِب  َمٌة َعَلى الذَّ 18َوَراأْت نُْعِمي اأنَّ راُعوَث ُمَصمِّ

ْت َعِن الِجداِل َمَعها. َمْعها، َفَكفَّ
َمِديَنِة  اإلَى  َوَصَلتا  َحتَّى  َمعاً،  ال�ْثَنتاِن  19َوساَرِت 

َبيَت لَحَم. َوِعنَدما َوَصَلتا، هاَجِت الَبْلَدُة كُلُّها بَِسَبِبها. 
َوقالَِت النِّساُء: »َهْل َهِذِه نُْعِمي َحّقاً؟«
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َبْل  نُْعِمي  تُناُدونِي  »ل�   : لَُهنَّ نُْعِمي أ  20َفقالَْت 

اَأَمرَّْت َحياتِي! 21َرَحْلُت  َقْد  الَقِديِر  اهلِل  َيَد  أنَّ  لِ� ًة،  ُمرَّ
َواأنا اأمِلُك الَكِثيَر، َولَِكنَّ اهلَل اأرَجَعِني اإلَى ُهنا َواأنا ل� 
اأملُُك َشيئاً. َفِلماذا تُناُدونَِني نُعِمي، َواهلُل الَقِديُر َقَسى 

». َعَليَّ
22َوَرِجَعْت نُعِمي ِمْن ُحُقوِل ُمواآَب َوَمَعها راُعوُث 

َكنَُّتها الُمواآبِيَُّة. َوجاَءتا اإلَى َبيَت لَحَم َمَع ابِتداِء َوْقِت 
ِعيِر. َحصاِد الشَّ

ِلقاُء راُعوَث َوُبوَعز

اْسُمُه 2  َزْوِجها ب  اأقاِرِب  ِمْن  َرُجٌل  لُِنْعِمي  َوكاَن 
ُبوَعُز. َوَقْد كاَن َرُجلاً َغِنّياً ِمْن عائَِلِة األِيمالَِك. 
أيّاِم، قالَْت راُعوُث الُمواآبِيَُّة لُِنْعِمي: »اأَودُّ  2َوِفي اأَحِد ال�

ألَتِقَط َسنابِلَ ج َوراَء َمْن ُيحِسُن  هاَب اإلَى الُحُقوِل لِ� الذَّ
اإلَيَّ َوَيْسَمُح لَِي بَِذلَِك.« َفقالَْت نُْعِمي لَها: »نََعْم يا 

اْبَنِتي، افَعِلي َهذا.«
َواْبَتَداأْت  الُحُقوِل.  اأَحِد  اإلَى  َوَوَصَلْت  3َفَذَهَبْت 

ذا بَِذلَِك الَحقِل ِمْن  َتْلَتِقُط َسنابَِل َوراَء الَحّصاِديَن. َفاإ
ُحُقوِل ُبوَعَز الَِّذي ِمْن عائَِلِة األِيمالَِك.

اإلَى  لَحَم  َبيَت  َمِديَنِة  ِمْن  ُبوَعُز  اأَتى  ٍة،  ُمدَّ 4َوَبْعَد 

الَحقِل، َوَحّيا الَحّصاِديَن َوقاَل: »اهلُل َمْعُكْم.«
وا: »ُيباِركَُك اهلُل.« َفَردُّ

5ثُمَّ َساأَل ُبوَعُز خاِدَمُه الَمسُؤوَل َعِن الَحّصاِديَن: 

»اْبَنُة َمْن َهِذِه الَفتاُة؟«
الَحّصاِديَن:  َعِن  الَمسُؤوُل  الخاِدُم  6َفاأجاَب 

أ 20:1 نُْعمي. يعني اسمها سعيدة.

المسؤولين  أقارب  ال� من  اأي  زوجها.  أقارب  من  ب 1:2 

عن الحفاظ على الميراث َواسم العائلة. وعند وفاة اأحد رجال 
ال�أقرب – بدءاً  الحامي  فعلى  وريثاً،  يترك  اأن  دون  من  العائلة 
يرُث  نسلاً  له  فيقيَم  الرجِل  ذلَك  اأرملِة  من  يتزّوج  باأل�أخ – اأْن 

وميراَثُه. اسَمُه 
تطالب  موسى  شريعة  كانت  سنابل.  ألتقط   . . . ج 2:2 

يلتقَطها  لكي  وراءهْم  الَقْمِح  سنابِل  بعِض  ترِك  بَتَعّمِد  الحّصادين 
الفقراُء. انظر كتاب الّلاويين 9:19، 22:23.

ِمْن  نُْعِمي  َمَع  َرِجَعْت  الَِّتي  ِهَي  ُمواآبِيٌَّة.  َفتاٌة  »َهِذِه 
نابَِل  السَّ َتْلَتِقَط  اأْن  تُِريُد  اإنَّها  7قالَْت  ُمواآَب.  ُحُقوِل 
ُمنُذ  َفاأَتْت  الَحّصاِديَن.  َوراَء  الُحَزِم  َبْيَن  َتْبَقى  الَّتي 
َبِعيداً  لَيَس  َبيُتها،  َوَهذا  آَن.  ال� اإلَى  َوَمَكَثْت  باٍح  الصَّ

ِمْن ُهنا.«
8َفقاَل ُبوَعُز لِراُعوَث: »اْسَمِعي يا اْبَنِتي، ل� َتْذَهِبي 

ِمَن  َقِريَبًة  ُهنا  اْبَقي  نابَِل.  السَّ لَِتْلَتِقِطي  اآَخَر  َحقٍل  اإلَى 
. 9راِقِبيُهنَّ لَِتْعِرفي اإلَى اأيَِّة ُحُقوٍل َيْذَهْبَن  العاِملاِت لََديَّ
لِلَحصاِد، َواتَبِعيِهنَّ اإلَيها. َوها اأنا اأَمْرُت العاِمِليَن لََديَّ 
بِاأْن ل� ُيزِعُجوِك. َواإذا َعِطْشِت، اْشَربِي ِمْن اأوِعَيِة الماِء 

الَِّتي َيْشَرُب ِمْنها الُعّماُل.«
أْرِض، َوَسَجَدْت َعَلى  10َفَسَقَطْت راُعوُث َعَلى ال�

أْرِض، َوقالَْت لَُه: »َكيَف اأحَسْنَت اإلَيَّ  َوجِهها اإلَى ال�
َفلاَحظَت ُوُجوِدي، ُرغَم اأنَِّني َفتاٌة َغِريَبٌة؟«

كُلِّ  َعْن  َكِثيراً  اأخَبُرونِي  »َقد  ُبوَعُز:  11َفاأجاَبها 

َموِت  َبعَد  َحماتِِك  نَحَو  َفَعْلِتها  الَِّتي  الَحَسَنِة  ُأُموِر  ال�
ِك َوَوَطَنِك، َواأَتيِت اإلَى  َزوِجِك، َفَقْد َتَركِت اأباِك َواُأمَّ
َشعٍب لَْم َتعِرِفيِه ِمْن َقبُل. 12لُِيجاِزِك اهلُل َعَلى الَعَمِل 
الّصالِِح الَِّذي َفَعلِتِه. َولَتُكْن ُمكاَفاأتُِك كاِمَلًة ِمَن اهلِل، 

اإلَِه اإْسرائِيَل، الَِّذي ِجئِت اإلَيِه لِلاحِتماِء بَِجناَحِيِه.«
13َفقالَْت راُعوُث: »لَيَتِني اأكُوُن ِعنَد ُحسِن َظنَِّك 

. َوَقْد  ََّك كُنَت لَِطيفاً َمِعي َوُمحِسناً اإلَيَّ أن يا َسيِِّدي، لِ�
َتَكلَّْمَت بَِكِلماٍت لَِطيَفٍة اإلَيَّ اأنا خاِدَمَتَك، َمَع اأنَِّني ل� 

اأْسَتِحقُّ اأْن اأكُوَن واِحَدًة ِمْن َجواِريَك.«
14َوِفي َوقِت الَغداِء، قاَل ُبوَعُز لَها: »َتعالَي َوَتناَولِي 

الطَّعاَم َمَعنا، َواغِمِسي ُخبَزِك ِفي َهذا الطَّعاِم.«
ثُمَّ  الَحّصاِديَن.  جانِِب  اإلَى  راُعوُث  َفَجَلَست 
َحتَّى  َفاأَكَلت  الَمشِويَِّة،  الَفِريَكِة  َبعَض  ُبوَعُز  اأْعطاها 
اإلَى  لَِتُعوَد  قاَمْت  15ثُمَّ  َطعاِمها.  ِمْن  َوَفُضَل  َشِبَعت، 

نابِِل. َجمِع السَّ
»َدُعوها  لَُهْم:  َوقاَل  لََديِه  العاِمِليَن  ُبوَعُز  َفاأوَصى 
اأْو  تُْحِرُجوها  َول�  الُحُبوِب،  اأْكداِس  َبيَن  َحتَّى  َتْجَمْع 
ِميَنِة  نابِِل السَّ ُدوا اأْن تُْسِقُطوا َبْعَض السَّ تُزِعُجوها. 16َتَعمَّ
ل�  اأْن  َتَذكَُّروا  َتلَتِقَطها.  َوراَءكُْم َكي  َواتُركُوها  اأيضاً، 

تُزِعُجوها.«
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نُعِمي َتعَلُم ِبأمِر ُبوَعز
نابِِل َحتَّى  السَّ لَِجمِع  الَحقِل  َبِقَيت ِفي  17َوَهَكذا 

ةٍ أ  قُفَّ ِمقداَر  َفكاَن  َجَمَعتُه،  ما  َدَرَسْت  ثُمَّ  الَمساِء. 
ِعيِر. 18َفَحَمَلْت ما َدَرَسْتُه َوعاَدْت اإلَى الَبلَدِة.  ِمَن الشَّ
َواأَرت راُعوُث َحماَتها ما َجَمَعْتُه. ثُمَّ اأخَرَجِت الطَّعاَم 
الَِّذي زاَد َعْن حاَجِتها ِمَن َوْجَبِة الَغداِء، َواأْعَطْتُه لَها.

نابَِل  السَّ الَتَقْطِت  »اأيَن  َحماتُها:  لَها  19َفقالَْت 

الَيوَم؟ اأيَن َعِمْلِت؟ ُمباَرٌك الرَُّجُل الَِّذي انَْتَبَه اإلَيِك.«
َمَع  َحَدَث  ما  بُِكلِّ  َحماَتها  راُعوُث  َفاأخَبَرْت 
الرَُّجِل، َوقالَْت: »اسُم الرَُّجِل الَِّذي َعِملُت ِعنَدُه الَيوَم 

ُبوَعُز.«
20َفقالَْت نُعِمي لِِكنَِّتها: »لُِيباِرْكُه اهلُل، الَِّذي ُهَو 

أمواِت َوال�أحياِء.« ُمحِسٌن َواأِميٌن نَحَو ال�
ثُمَّ قالَْت نُعِمي لِراُعوَث: »ُبوَعُز ِمْن اأقِربائِنا، َوُهَو 

ِمْن ُحماتِنا.« ب
اأيضاً:  لِي  قاَل  »َوَقْد  الُمواآبِيَُّة:  راُعوُث  21َفقالَْت 

ُيكِملُوا  اأْن  اإلَى  لََديَّ  َوالعاِمِليَن  بِالعاِملاِت  ›الَتِصِقي 
الَحصاَد كُلَُّه.‹«

22َفقالَْت نُعِمي لِِكنَِّتها راُعوُث: »يا ابَنِتي، َجيٌِّد 

اأْن تُلاِزِمي َجواِريِِه َحتَّى ل� َيعَتِدَي َعَليِك اأَحٌد ِفي اأيِّ 
َحقٍل اآَخَر.«

نابَِل  23َفالَتَصَقْت راُعوُث بَِجواِري ُبوَعَز لَِتلَتِقَط السَّ

َحصاِد  نِهاَيِة  َوَحتَّى  َبْل  ِعيِر،  الشَّ َحصاِد  نِهاَيِة  َحتَّى 
الَقْمِح. َوكانَْت َتسُكُن َمَع َحماتِها.

ِعنَد الَبيَدر

َيْنَبِغي 3  األ�  اْبَنِتي،  »يا  َحماتُها:  لَها  قالَْت  ثُمَّ 
اإلَى راَحِتِك، لَِيُكوَن لَِك َخْيٌر؟ 2َفها  اأْن اأْسَعى 
واِحٌد  ُهَو  خاِدماتِِه،  َمَع  َتعَمِليَن  كُنِت  الَِّذي  ُبوَعُز 

الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 17:2 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.
ب 20:2 من ُحماِتنا. الحامي اأِو الولَّي اأِو الفادي هو من يتحّمل 

اأيضاً  الُحماة  وكان  الُمتوفّى.  قريبه  عائلة  رعاية وحماية  مسؤولية 
يشترون – يفتدون – اأقاربهم الُمستعبدين ويعتقونهم.

الَبيَدِر.  ِعْنَد  ِعيَر  الشَّ َيدُرُس  اللَّيَلَة  َوُهَو  اأقِربائِنا. ج  ِمْن 
اإلَى  َوانِزلِي  َجِميلاً،  َثوباً  َوالِبِسي  َوَتَعطَّري  3فاغَتِسِلي 

ُينِهَي  َحتَّى  َيعِرَفِك  ُجَل  الرَّ َتَدِعي  َول�  رِس.  الدَّ َبيَدِر 
ثُمَّ  ِفيِه.  َيناُم  الَِّذي  الَمكاَن  4اْعِرِفي  َوَشراَبُه.  َطعاَمُه 
اذَهِبي ُهناَك َواْرَفعي الِغطاَء َعْن َقَدِميِه، د َوناِمي ُهناَك. 

َوَبعَد َذلَِك ُهَو َسُيخِبُرِك بِما َعَليِك ِفعلُُه.«
5َفقالَْت راُعوُث لَها: »َساأفَعُل َكما َتُقولِيَن.«

َوَفَعَلْت َكما  رِس،  َبيَدِر الدَّ اإلَى  6َفَذَهَبْت راُعوُث 

اأَمَرْتها َحماتُها.
7َفاأَكَل ُبوَعُز َوَشِرَب، َوكاَن ِفي ِمزاٍج لَطيٍف. ثُمَّ 

بُِهُدوٍء  راُعوُث  َفاأَتْت  ِعيِر.  الشَّ َكوَمِة  َطَرِف  ِعنَد  ناَم 
َدت ُهناَك. 8َوِفي ُمنَتَصِف اللَّيِل،  َوَكَشَفْت َقَدَميِه َوَتَمدَّ
ذا  َفاإ آَخِر.  ال� َجْنِبِه  اإلَى  َوماَل  نَوِمِه،  ِفي  ُبوَعُز  َتَقلََّب 
»َمْن  ُبوَعُز:  لَها  9َفقاَل  َقَدَميِه!  ِعْنَد  ُمسَتلِقَيٍة  بِاْمَراأٍة 
اْفِرْد  راُعوُث.  راُعوُث: »اأنا خاِدَمُتَك  َفقالَْت  اأنِْت؟« 

ََّك حاٍم لِي.« أن َعَليَّ َثوَبَك، لِ�
10َفقاَل لَها ُبوَعُز: »ُيباِركُِك اهلُل يا اْبَنِتي. َهذا َيُدلُّ 

 ، َعَلى اأمانَِتِك اأْكَثَر ِمْن اأيِّ َشيٍء اآَخَر. َفَقْد اأَتْيِت اإلَيَّ
أغِنياَء ِمْنُهْم َول� الُفَقراَء.  باِب، ل� ال� َولَْم َتذَهِبي َوراَء الشَّ
آَن يا اْبَنِتي ل� َتخاِفي، َفَساأفَعُل كُلَّ ما َتطلُِبيَنُه.  11َوال�

ْحساَن.  ال�إ يَن  َتْسَتِحقِّ اأنَِّك  َيعِرُف  َشعِبي  كُلَّ  أنَّ  لِ�
اأكَثُر  َرُجٌل  ُهناَك  لَِكْن  ُحماتِِك،  ِمْن  اأنَِّني  12َصِحيٌح 

باِح،  الصَّ َوِفي  ُهنا.  اللَّيَلَة  13اْمُكِثي  ِمنِّي.  لَِك  قُرباً 
آَخُر اأْن َيُقوَم بِواِجِب الحاِمي، َفَهذا  اإذا اأراَد الرَُّجُل ال�
، َساأقُوُم اأنا بَِهذا  ذا لَْم ُيِرد، اُأقِسُم ِباهلِل الَحيِّ َحَسٌن. َفاإ

باِح.« آَن َحتَّى الصَّ الواِجِب. َفناِمي ال�
َواْسَتيَقَظْت  باِح.  الصَّ َحتَّى  َقَدميِه  ِعنَد  14َفناَمْت 

آَخِريَن. اإْذ  ياِء، َحْيُث ل� ُيَميُِّز النّاُس َملاِمَح ال� َقبَل الضِّ
اإلَى  اأَتْيِت  اأنَِّك  اأَحٌد  َيْعِرَف  اأْن  َيْنَبِغي  ُبوَعُز: »ل�  قاَل 

ج 2:3 مْن أقربائنا. مَن المؤّهلين للزواج من راعوث ليقيم نسلاً 

لها ولزوجها الُمَتوفّى. لكنه ل� يرث هو نفسُه ميراث تلك العائلة، 
بل راعوث َواأول�دها. انظر اأيضاً 9:3، 12، 1:4.

على  علامًة  َقَدِميه.  َعْن  الِغطاَء  اْرَفعي  د 4:3 

احتمائها به.
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رِس.« 15َوقاَل لِراُعوَث: »ُخِذي َعباَءَتِك الَِّتي  َبيَدِر الدَّ
َتلَبِسيَنها َوافِرِشيها.« َفَفَرَشْتها، َفكاَل ُبوَعُز ِستََّة اأْكياٍل 
ِعيِر ِفي الَعباَءِة، َوَوَضَعها َعَلى َكِتِفها. َفَرِجَعْت  ِمَن الشَّ

راُعوُث اإلَى الَبلَدِة.
َفقالَْت  َحماتِها.  َبيِت  اإلَى  راُعوُث  16َوجاَءْت 

َشيٍء  بُِكلِّ  راُعوُث  َفاأخَبَرتها  ُهناَك؟«  »َمْن  نُعِمي: 
اأعطانِي  »َوَكَذلَِك  اأيضاً:  17َوقالَْت  لَها.  ُبوَعُز  َصَنَعُه 
ِعيِر. َفَقْد قاَل: ›ل� َيْنَبِغي اأْن  تََّة ِمَن الشَّ أْكياَل السِّ َهِذِه ال�

َتذَهِبي اإلَى َبْيِت َحماتِِك فاِرَغَة الَيَديِن.‹«
َتْعِرِفي  َحتَّى  ُهنا  »اجِلِسي  لَها:  نُعِمي  18َفقالَْت 

أْمَر  ُيْنِهَي َهذا ال� لَْن َيْهداأ َحتَّى  َفُبوَعُز  ماذا َسَيحُدُث. 
الَيوَم.«

ُبوَعُز َوالحاِمي اآلَخر

ِة ِعنَد 4  َفَصِعَد ُبوَعُز اإلَى ِمْنَطَقِة ال�ْجِتماعاِت العامَّ
آَخُر  َبّواَبِة الَمِديَنِة َوَجَلَس ُهناَك. ثُمَّ َمرَّ الحاِمي ال�
الَِّذي َذَكَرُه ُبوَعُز. َفقاَل لَُه ُبوَعُز: »يا فُلاُن، َتعاَل اإلَى 

ُهنا َواجِلْس.« َفالَتَفَت َوَجَلَس.
الَمِديَنِة،  ُشُيوِخ  ِمْن  ِرجاٍل  َعْشَرَة  اْسَتْدَعى  2ثُمَّ 

َوقاَل لَُهْم: »اجِلُسوا.« َفَجَلُسوا.
3ثُمَّ قاَل ُبوَعُز لِلحاِمي: »نُعِمي، الَمراأُة الَِّتي عاَدْت 

َقِريَبنا  الَِّتي َتُخصُّ  أْرِض  ال� َبْيَع  تُِريُد  ُمواآَب،  اأْرِض  ِمْن 
أَرى  َث َمعَك بِشاأنِها، لِ� األِيمالَِك. 4َوَقْد َقرَّْرُت اأْن اأَتَحدَّ
اإْن كُْنَت َسَتْشَتِريها اأماَم الجالِِسيَن ُهنا َوُشُيوِخ َشعِبي. 
الحاِمي،  بِواِجِب  َوَتُقوَم  َتشَتِرَيها  اأْن  تُِريُد  كُْنَت  ْن  َفاإ
تُِريُد،  ل�  كُنَت  َواإْن  الحاِمي.  بِواِجِب  َوقُْم  فاْشَتِرها 
َعَليِه  َيْنَبِغُي  َمْن  اأْقَرُب  اأنَت  ََّك  أن لِ� أعِرَف،  لِ� َفاأْخِبْرنِي 

أْمِر.« َذلَِك، َواأنا َبْعُدَك ِفي َهذا ال�
بِواِجِب  قُوُم  َواأ »َساأْشَتِريها  الحاِمي:  َفقاَل 

الحاِمي.«
نُعِمي  ِمْن  أْرَض  ال� َتشَتِري  »ِعنَدما  ُبوَعُز:  5َفقاَل 

الرَُّجِل  اْسِم  عاَدِة  ل�إ َتشَتِريها  َفاأنَت  الُمواآبِيََّة،  َوراُعوَث 
الَميِِّت اإلَى ِميراثِِه.«

ِشراَءها،  اأسَتِطيُع  »ل�  أقَرُب:  ال� الحاِمي  6َفقاَل 

َعَليَّ  واِجباً  كاَن  ما  اأنَْت  فاْشَتِر  ِميراثِي.  اُأْفِسَد  لَِئّلا 

ِشراؤُه، َفاأنا ل� اأسَتِطيُع َذلَِك.«
اأْن  اإْسرائِيَل  ِفي  أيّاِم  ال� تِلَك  ِفي  العاَدُة  7َوكانَِت 

ْخُص ِحذاَءُه َوُيعِطيِه لِلاآَخِر، َكَصكٍّ لَِتباُدِل  َيخَلَع الشَّ
قاَل  8َفِعنَدما  الحاِمي.  بِواِجِب  الِقياِم  اأِو  الَبضائِِع، 

الحاِمي لُِبوَعَز: »اْشَتِر اأنَت،« َخَلَع ِحذاَءُه.
ُيوِخ َولِكافَِّة النّاِس الَِّذيَن كانُوا  9ثُمَّ قاَل ُبوَعُز لِلشُّ

ُهناَك: »كُلُُّكْم ُشُهوٌد الَيوَم َعَلى اأنَِّني َساأْشَتِري ِمْن نُعِمي 
َوَمحلُوُن.  ِكلُيوَن  َواْبناُه  األِيمالُِك  َيمَتِلُكُه  كُلَّ ما كاَن 
10َوَكَذلَِك ساأتَِّخُذ راُعوَث الُمواآبِيََّة َزوَجَة َمحلُوَن َزوَجًة 

ُأِعْيَد اْسَم الرَُّجِل الَميِِّت اإلَى ِميراثِِه، َفلا ُيقَطُع  لِي، لِ�
ُشُهوٌد  َواأنُْتْم  ال�أصِليَِّة.  َبلَدتِِه  َوِمْن  َعِشيَرتِِه  ِمْن  اْسُمُه 

َعَلى َذلَِك الَيوَم.«
ِمْنَطَقِة  ِفي  كانُوا  الَِّذيَن  َوكاَفُة  ُيوُخ  الشُّ 11َفقاَل 

ِة ِعنَد َبّواَبِة الَمِديَنِة: ال�ْجِتماعاِت العامَّ

  » لَِيجَعِل اهلُل َهِذِه الَمراأَة الّداِخَلَة اإلَى َبيِتَك
   َكراِحيَل َولَيَئَة اللَّتيِن َبَنتا َبيَت اإْسرائِيَل.

   َولُْتصِبْح عائَِلًة َقِويًَّة ِفي اأفراَتَة. أ
   َولَْيُكِن اْسُمَك َشِهيراً ِفي َبْيَت لَْحَم.

12  لَِيْبِن اهلُل َبيَتَك  
أول�ِد الَِّذيَن ُيعِطيَك اإيّاُهْم ِمْن َهِذِه     ِمَن ال�

الَمراأِة الّشابَِّة،
   َولَْيُكْن َبْيتاً َعِظيماً َكَبيِت فاَرَص ب ابِن ثاماَر 

َوَيُهوذا.«

َوَعاَشَرها،  لَُه.  َزوَجًة  راُعوَث  ُبوَعُز  13فاتََّخَذ 

َصِبّياً.  َوَولََدْت  َتْحِمَل.  اأْن  َعَلى  الُقدَرَة  اهلُل  َفاأعطاها 
14َواأنَْشَدْت نِساُء الَبلَدِة لُِنعِمي:

  » ُمباَرٌك اهلُل الَِّذي اأعطاِك الَيوَم حاِمياً.
   لَِيُكْن اْسُمُه َشِهيراً ِفي اإْسرائِيَل.

أ 11:4 أفراَتة. اسٌم اآخر لبيَت لحم.

ب 12:4 فاَرص. من اأجداد بوعز.
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يِك َوَيعَتِني بِِك ِفي َشيُخوَخِتِك. 15  َفُهَو َسُيَعزِّ  
أنَّ َكنََّتِك َمْن اأَحبَّْتِك ِهَي َمْن َولََدْتُه،    لِ�

   َوِهَي اأفَضُل لَِك ِمْن َسْبَعِة َبِنيَن.«

ِحْضِنها،  ِفي  َوَوَضَعْتُه   ، ِبيَّ الصَّ نُعِمي  16َفاأَخَذْت 

َوصاَرْت ُمَربَِّيًة لَُه. 17َواأْسَمْتُه الجاراُت ُعوبِيَد، َوقُْلَن: 
»ُولَِد لُِنعِمي اْبٌن.«

ى اأُبو الَمِلِك داُوَد. ى، َوَيسَّ َوُعوبِيُد ُهَو اأُبو َيسَّ
18َهذا ُهَو ِسِجلُّ عائَِلِة فاَرَص:

   فاَرُص اأُبو َحصُروَن.
19  َحصُروُن اأُبو راٍم.  

يناداَب.    راٌم اأُبو َعمِّ
يناداُب اأُبو نَحُشوَن. 20  َعمِّ  

   نَحُشوُن اأُبو َسْلُموَن.
21  َسلُموُن اأُبو ُبوَعَز.  
   ُبوَعُز اأُبو ُعوبِيَد.
ى. 22  ُعوبِيُد اأُبو َيسَّ  
ى اأُبو داُوَد.    َيسَّ
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ُل كتاُب َصُموئيَل األوَّ

عاِئَلُة ألقاَنَة َتعُبُد ِفي ِشيُلوه

كاَن ُهناَك َرُجٌل �ْسُمُه �ألقانَُة ِمْن عائَِلِة ُصوٍف، 1 
َيْسُكَن ِفي �لّر�َمِة ِفي ِمْنَطَقِة �أْفر�يَِم �لَجَبِليَِّة. َو�ألقانَُة 

ُهَو �بُن �ألِيُهو ْبِن تُوُحَو ْبِن ُصوٍف، ِمْن َقِبيَلِة �أْفر�يَِم.
َو�لثّانَِيُة  َحنََّة،  ُأولَى  �ل� �ْسُم  َزوَجتاِن.  لَُه  2َوكانَْت 

َفِننََّة. �أنَجَبْت َفِننَُّة �أول�د�ً، َو�أّما َحنَُّة َفَلْم تُنِجْب.
3َو�عتاَد �ألقانَُة �أْن َيذَهَب كُلَّ َسَنٍة ِمْن َمِديَنِتِه �لّر�َمِة 

ُم  َوَيْصَعَد �إلَى ِشيلُوَه. َحْيُث كاَن َيعُبُد اهلَل �لَقِديَر، َوُيَقدِّ
بائَِح. َوكاَن �بنا عالِي �لكاِهناِن ُحْفِني َوِفينحاُس  لَُه �لذَّ
َذبائَِحُه،  �ألقانَُة  َم  َقدَّ ِشيلُوَه. 4َوكُلَّما  ِفي  َيخِدماِن اهلَل 
ًة  ًة و�ِحَدًة ِمَن �لطَّعاِم لَِزوَجِتِه َفِننََّة َوِحصَّ كاَن ُيعِطي ِحصَّ
�ُأْخَرى لُِكلِّ و�ِحٍد ِمْن �أبنائِها. 5َو�أّما َحنَُّة، َفكاَن ُيعِطيها 
َُّه �أَحبَّها َحتَّى َو�إْن لَْم َتَكْن تُنِجُب. أن ًة ُمضاَعَفًة ل� ِحصَّ

ة ُة ُتزِعُج َحنَّ َفِننَّ
ُمضاَيَقِتها،  بَِقصِد  َحنََّة  تُِغيَظ  �أْن  َفِننَُّة  6َو�عتاَدْت 

تُنِجَب.  �أْن  َيرزْقها  لَْم  اهلَل  أنَّ  لِ� بِها  َتشَمُت  َفكانَْت 
َر َهذ� َسَنًة َبعَد َسَنٍة. َفُكلَّما َذَهَبْت �لعائَِلُة �إلَى  7َوَتَكرَّ

َفَتَتضاَيُق  َحنََّة.  �إغاَظِة  �إلَى  َفِننَُّة  َعِمَدْت  اهلِل،  َبيِت 
َزوُجها  لَها  8َفقاَل  �لطَّعاِم.  َعِن  َوَتمَتِنُع  َوَتبِكي  َحنَُّة 
�ألقانَُة َيوماً: »لِماذ� َتبِكيَن يا َحنَُّة؟ َولِماذ� َتمَتِنِعيَن َعِن 
�لطَّعاِم؟ لِماذ� �أنِت َحِزيَنٌة َهَكذ�؟ �ألَْسُت �أنا �أفَضُل ِمْن 

َعْشَرِة �أول�ٍد؟«

ة َصالُة َحنَّ
ر�ِب، قاَمْت َحنَُّة بُِهُدوٍء  9َوَبعَد َتناُوِل �لطَّعاِم َو�لشَّ

�إلَى اهلِل. َوكاَن �لكاِهُن عالِي جالِساً  َوَذَهَبْت لُِتَصلَِّي 

َعَلى كُرِسيٍّ ِعنَد باِب َهيَكِل اهلِل. 10كانَْت َحنَُّة َتْشُعُر 
بَِمر�َرٍة.  َوَتبِكي  �إلَى اهلِل  تَُصلِّي  َفقاَمْت  َعِميٍق،  بِاأَسًى 
11َونََذَرْت لِلرَّبِّ نَْذر�ً َفقالَْت: »�أيُّها اإللَُه �لَقِديُر، �نُظْر 

. ل� َتَتجاَهْلِني �أنا خاِدمَتَك.  َمَدى ُحزنِي َو�لَتِفْت �إلَيَّ
ِخدَمِتَك  ِفي  لَِيُكوَن  َساُأِعيُدُه  نِّي  َفاإ باْبٍن،  َرَزْقَتِني  ْن  َفاإ
كُلَّ �أيّاِم َحياتِِه. لَْن ُيَقصَّ َشْعُرُه، َولَْن َيشَرَب نَبيذ�ً ول� 

َُّه َسَيكوُن لََك نَذير�ً.« أ أن َخمر�ً، ل�
لاَة ِفي َحضَرِة اهلِل، َبيَنما عالِي  12َو�أطالَْت َحنَُّة �لصَّ

َشَفتاها  َقلِبها.  ِفي  تَُصلِّي  13َوكانَْت  َشَفَتيها.  ُير�ِقُب 
َتَتَحرَّكاِن َفَقْط ُدوَن �أْن ُيسَمَع لَها َصوٌت. َفَظنَّ عالِي 
�أنَّها َسكَرى. 14َفقاَل لَها عالِي: »�أسَرفِت ِفي ُشرِب 
�لَخمِر. َهْل ُيْمِكُنِك �أْن َتْسَكِري �أكَثَر ِمّما �أنِْت َعليِه؟ 

ْرِب.« �آَن لَِك �أْن تتوقَِّفي َعِن �لشُّ
15َفاأجاَبْت َحنَُّة: »يا َسيِِّدي، لَْم �أَتناَوْل َخمر�ً �أْو 

َشر�باً ُمْسِكر�ً، َبْل �أنا �ْمر�أٌة َحِزيَنٌة �أبِسُط ُمشِكَلِتي ِفي 
َدٌة. لَِكنِّي �أَطلُت  َحضَرِة اهلِل. 16َفلا َتُظنَّ �أنِّي �ْمر�أٌة ُمَشرَّ

ِديَدِة َوِضيِقي.« آَن بَِسَبِب ِمحَنِتي �لشَّ لاَة �إلَى �ل� �لصَّ
�إلََه  َولَيَت  بَِسلاٍم.  »�ذَهِبي  عالِي:  17َفاأجاَبها 

�إْسر�ئِيَل ُيعِطيِك ما َطَلبِتِه ِمنُه.« 18َفقالَْت َحنَُّة: »لَيَتَك 
َتُكوُن ر�ِضياً َعنِّي يا َسيِِّدي.« ثُمَّ َمَضْت َحنَُّة َوَتناَولَْت 
َمَة �لَوْجِه. 19َوِفي  َبعَض �لطَّعاِم. َولَْم َتُعْد َكِئيَبًة َوُمَتَجهِّ
ثُمَّ  اهلَل،  َوَعَبُدو�  �ألقانََة،  عائَِلُة  قاَمْت  �لباِكِر  باِح  �لصَّ

َرِجُعو� �إلَى َبيِتِهْم ِفي �لّر�َمِة.

أ 11:1 نذير. منذوٌر به هلِل، �أي ُمكّرٌس وُمخّصٌص هلِل وخدمته. �نظر 

كتاب �لعدد 1:6–21.
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َموِلُد َصُموِئيل
َوَتَذكََّرها اهلُل. 20َوِفي  َحنََّة،  َزوَجَتُه  �ألقانَُة  َوعاَشَر 
�لَوْقِت �لُمَعيَِّن، كانَْت َحنَُّة َقْد َحِبَلْت َو�أنَجَبْت َولَد�ً. 

ِّي َطَلبُتُه ِمَن اهلِل.« أن َو�أْسَمْتُه َصُموئِيلَ أ �إْذ قالَْت: »لِ�
َم  َنِة َذَهَب �ألقانَُة �إلَى ِشيلُوَه، لُِيَقدِّ 21َوِفي تِلَك �لسَّ

َنِويََّة، َولُِيوِفَي بُِنُذوِرِه. َو�أَخَذ َمَعُه عائَِلَتُه.  بِْيَحَة �لسَّ هلِل �لذَّ
22لَِكنَّ َحنََّة لَْم َتذَهْب. َوقالَْت لَِزوِجها: »ِعنَدما ُيفَطُم 

�لَولَُد، َساآُخُذُه �إلَى ِشيلُوَه، َفَيُكوُن ِفي َحضَرِة اهلِل د�ئِماً 
أَبِد.« َولَِيبَقى ُهناَك ِعنَدُه �إلَى �ل�

23َفقاَل لَها َزوُجها �ألقانَُة: »�فَعِلي ما َتَرْيَنُه َصو�باً، 

ُق َكلاَمِك.«  َو�بَقْي ُهنا �إلَى �أْن ُيْفَطَم �لَولَُد. لَيَت اهلَل ُيَحقِّ
َفَبِقَيْت َحنَُّة ِفي �لَبيِت لُِترِضَع �بَنها َحتَّى فُِطَم.

ُة َتأُخُذ َصُموِئيَل  َحنَّ

 
إَلى بيِت اهلِل ِفي ِشيُلوه

24َوفُِطَم �لَولَُد َوَكِبَر. َفاأَخَذتُه َحنَُّة، َو�أَخَذْت َثور�ً 

ةَ ب َطِحيٍن، َوُزجاَجَة نَِبيٍذ،  ُعمُرُه َثلاُث َسَنو�ٍت، َوقُفَّ
�لثَّوَر،  25َفَذَبُحو�  ِشيلُوَه.  ِفي  اهلِل  َبيِت  �إلى  َوَذَهُبو� 
ُمو� �لَولََد �إلَى عالِي. 26َوقالَْت َحنَُّة لِعالِي: »�ُأْقِسُم  َوَقدَّ
بَِحياتِي َوبَِحياتَِك يا َسيِِّدي �إنِّي �أنا �لَمر�أُة �لَِّتي َوَقَفُت 
�لطِّفِل.  بَِهذ�  �ُأْرَزَق  �أْن  27َصلَّيُت  هلِل.  �ُأَصلِّي  قُرَبَك 
آَن �ُأعِطيه هلِل  َوَقِد �سَتجاَب اهلُل َصلاتِي. 28َوها �أنا �ل�
َحنَُّة  َفَتَرَكْت  َحياتِِه.«  َوَسَيخِدُم اهلَل كُلَّ  لَُه.  ُسُه  َو�ُأِكرِّ

�لَولََد ُهناَك، َوَسَجَدْت هلِل.

ُة َترَفُع ُشكرًا هلل َحنَّ

َفَصلَّْت َحنَُّة َوقالَْت:2 

  » َقلِبي َفِرٌح ِباهلِل.
   نََصرَتِني ج يا اهلل،

أ 20:1 َصُموِئيل. ومعناه »َسّماُه �هلُل.«

ة. حرفياً »�إيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل �لّجافِّة  ب 24:1 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.
في  �لقوة  كناية عن  قرني.«  »رفعت  نصرتني. حرفياً:  ج 1:2 

�لحرب.

   �أْسَخُر بِاأعد�ئِي. د
ََّك نََصرَتِني. أن    �بَتَهْجُت لِ�

وٍس ِمثُل اهلِل. 2 » ما ِمْن �إلٍَه قُدُّ  
   َفلا �إلََه �إلّ� �أنَْت،

لَِهنا.    َوما ِمْن ِحْصٍن ه َكاإ
3  ل� َتَتباُهو� َبعُد.  

ُهو� بَِكلاٍم ُمَتعاٍل.    ل� َتَتَفوَّ
   فاهلُل �إلٌه َعِليٌم بُِكلِّ َشيٍء،

   َوُهَو َيِزُن �أْعماَل �لبَشِر.
ُر. أِشّد�ِء َتَتَكسَّ 4  �أقو�ُس �لُمحاِربِيَن �ل�  

وَن. َعفاُء َيَتَقوُّ    َو�لضُّ
5  �لَِّذيَن َشِبُعو� ِفي �لماِضي  

آَن ِمْن �أجِل �لطَّعاِم.    َيكَدُحوَن �ل�
   �أّما �لَِّذيَن لَْم َيِجُدو� َطعاماً ِفي �لماِضي

نَُّهُم َيشَبُعوَن َوَيسَمُنوَن.    َفاإ
   صاَر لِلعاِقِر َسبَعُة �أطفاٍل،

   َوُهِجَرْت �ُأمُّ �لَكِثيِريَن.

6 » ُيرِسُل اهلُل �لَبَشَر �إلَى �لهاِوَيِة،  
   َوَيقِدُر �أْن ُيِقيَمُهْم من �لموِت.

7  اهلُل ُيفِقُر َوُيْغِني.  
   ُهَو ُيِذلُّ َوُهَو ُيكِرُم.

8  َيْرَفُع �لُفَقر�َء ِمَن �لرَّماِد.  
   َيْرَفُعُهْم ِمْن َمز�بِِل �لَفْقِر،

َرِف. ُأَمر�ِء َعَلى َكر�ِسي �لشَّ    َوُيجِلُسُهْم َمَع �ل�

أْرِض كُلُّها هلِل،   » �ُأُسُس �ل�
   َرَفَع �لعالََم َعَليها.

9  ُهَو َيحُرُس �أتِقياَءُه لِئّلا َيَتَعثَُّرو�.  
أْشر�ُر َفَيْسُقُطوَن في �لظلام َوَيْصُمُتوَن     �أما �ل�

َوَيْنَتُهوَن،
تِِه.    �إْذ ل� َيْسَتِطيُع �إنْساٌن �أْن َيْنَتِصَر بُِقوَّ

د 1:2 أسَخُر ِبأعداِئي. حرفياً: »فمي مفتوح على �أعد�ئِي.«

ه 2:2 ِحْصن. �أْو »صخرة.«
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10  َمِصيُر �أْعد�ِء اهلِل ُهَو �لَهِزيَمُة.  
ماِء َعَليِهْم.    ُيرِعُد ِمَن �لسَّ

أْرِض.    َيِديُن �هلُل �لنّاَس ِفي كُلِّ �ل�
ًة،    لَِمِلِكِه ُيعِطي قُوَّ

   َوَينُصُر أ َمِلَكُه �لَممُسوَح.« ب

11َوعاَد �ألقانَُة َوعائَِلُتُه �إلَى َبيِتِه ِفي �لّر�َمِة. �أّما �لَولَُد 

�لكاِهِن  �إشر�ِف  َتحَت  اهلَل  َوَخَدَم  ِشيلُوَه،  ِفي  َفَبِقَي 
عالِي.

يران رِّ َوَلدا عاِلي الشِّ
يَرْيِن ل� يعِرفاِن اهلَل، 13َول�  12كاَن َولَد� عالِي ِشرِّ

�أَتى  َفُكلَّما  �لنّاِس.  تُجاَه  �لكهنِة  َمسؤولِياِت  َيحَتِرِماِن 
ِملَقٌط  َوَمَعُه  ُخّد�ِمِهما  �أَحُد  َياأْتِي  َذبِيَحًة،  َم  لُِيَقدِّ َرُجٌل 
ثُلاثِيُّ �لرُُّؤوِس ِعْنَد َسْلِق �للَّْحِم. 14َفَيضِرُب بِِمْلَقِطِه ِفي 
�لِمقلاِة �أِو �لَغّلاَيِة �أِو �لِوعاِء �أِو �لِقْدِر. َفَياأُخُذ �لكاِهُن 
كُلَّ ما َيلَتِقُطُه �لِملَقُط. َهَكذ� كانا َيفَعلاِن َمَع َجِميِع 
َقبَل  َحتَّى  15َبْل  ِشيلُوَه.  �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ِمْن  آتِيَن  �ل�
ْحُم وُيحَرَق َكالَبُخوِر َعَلى �لَمذَبِح، كاَن  �أْن ُيز�َل �لشَّ
َوَيُقوُل  بائِِح  �لذَّ ِمي  ُمَقدِّ �إلَى  َيذَهُب  ُخّد�ِمِهما  �أَحُد 
َوَياأكَُل.  لَِيشِوَي  �للَّحِم  َبْعَض  �لكاِهَن  »�أعُطو�  لَُهْم: 
َفالكاِهُن ل� َياأُخُذ لَحماً َمطُبوخاً ِمنُكْم، َبْل ُيِريُد لَْحماً 

طاَزجاً.«
ْحِم  بِيَحِة: »َيْنَبِغي �إز�لُة �لشَّ ُم �لذَّ 16َوَقْد َيُقوُل ُمَقدِّ

ل�ً. َوَبعَد َذلَِك ُخْذ كُلَّ ما تُِريُدُه.«  َو�إْحر�قُُه َكَبُخوٍر �أوَّ
نِّي  آَن، َو�إلّ� َفاإ َفَيُقوُل �لخاِدُم: »ل� َبْل �أعِطِني �للَّحَم �ل�

ِة.« ساآُخُذُه بِالُقوَّ
17َهَكذ� كانَْت َخطيَُّة َهَذيِن �لخاِدَميِن َكِبيَرًة ِجّد�ً 

َمَة  َُّهْم كانُو� َيسَتِهيُنوَن بَِذبائَِح �لنّاِس �لُمقدَّ أن �أماَم اهلِل، ل�
هلِل. 18�أّما َصُموئِيُل َفكاَن َيخِدُم اهلَل بِاأمانٍَة. َعِمَل ُمِعيناً 

�لقوة  كناية عن   » . . . قرَن  »يرفع  . . . حرفياً:  وينصر  أ 10:2 

في �لحرب.
ب 10:2 ملكه الَممُسوح. حرفياً »َمِسيحه« كاَن �لملُك ُيمَسُح 

لهذ�  لُه  َو�َأهَّ �ختارُه  قِد  �هلَل  �أّن  َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على  بزيٍت 
�لعمل. )كذلك ِفي �لعدد 35(

ُه  لِعالِي، َوكاَن َيلَبُس َثوَب �لَكَهُنوِت. 19َو�عتاَدْت �ُأمُّ
د�َء �إلَى  �أْن َتِخيَط لَُه ِرد�ًء كُلَّ َسَنٍة. َوكانَْت َتاأُخُذ �لرِّ
لَِتقِديِم  َزوِجها  َمَع  ِشيلُوَه  �إلَى  ِعنَد ُصُعوِدها  َصُموئِيَل 

َذبِيَحٍة كُلَّ َسَنٍة.
20َوكاَن ِمْن عاَدِة عالِي �أْن ُيباِرَك �ألقانََة َوَزوَجَتُه، 

َزوَجِتَك  ِمْن  �أبناًء  ُيعِطيَك  اهلَل  »لَيَت  ألقانََة:  لِ� َفَيُقوُل 
َسْتُه هلِل.« َبْعَد َذلَِك،  َهِذِه َتعِويضاً َعِن �لَولَِد �لَِّذي َكرَّ

كاَن �ألقانَُة َوَحنَُّة َيُعود�ِن �إلَى َبيِتِهما.
�أبناٍء  بَِثلاَثِة  َفَرَزَقها  َحنََّة،  َعَلى  اهلُل  21َوَتَحنََّن 

ِس  �لُمَقدَّ �لَمكاِن  ِفي  َفَتَرعَرَع  َصُموئِيُل،  �أّما  َوبِنَتيِن. 
ِعنَد اهلِل.

يَطَرَة َعَلى َوَلديه عاِلي َيفِقُد السَّ
ُروِر �لَِّتي  . َوَسِمَع بُِكلِّ �لشُّ نِّ 22َوَكِبَر عالِي ِفي �لسِّ

َوَسِمَع  ِشيلُوَه.  ِفي  �إْسر�ئِيَل  بَِبِني  َيفَعلانِها  َولَِديِه  كاَن 
َيْخِدْمَن  �للَّو�تِي  �لنِّساَء  ُيعاِشر�ِن  َولََديِه كانا  بِاأنَّ  �أيضاً 
لَِولََديِِه:  عالِي  23َفقاَل  �ل�ْجِتماِع.  َخيَمِة  باِب  ِعنَد 
ُروِر �لَِّتي َتْرَتِكبانِها. فلماذ�  عُب َعَلى �لشُّ »�أطَلَعِني �لشَّ
 ، ُأُموِر؟ 24كُّفا َعْن َذلَِك يا َولََديَّ َتْفَعلاِن ِمثَل َهِذِه �ل�
َئٌة.  َسيِّ َعنُكما  اهلِل  َشعِب  ِمْن  َوَصَلتِني  �لَِّتي  َفال�أخباُر 
َل  َيتدخَّ �أْن  ُيْمِكُن هلِل  �إنْساٍن،  �إلَى  �إنْساٌن  �أْخطاأ  25�إْن 

ُأموَر. لَِكْن �إْن �أْخَطاأ �إنساٌن �إلَى اهلِل، َفَمْن  َح �ل� َوُيَصحِّ
ُيصلِّي ل�أجِلِه؟«

َفَسّد� �آذ�نَُهما َعْن كُلِّ ما قالَُه و�لُِدُهما. ل�أنَّ اهلَل َقرََّر 
ِبيُّ َصُموئِيُل،  آثَِمِة. 26�أّما �لصَّ �أْن َيَضَع َحّد�ً لَِحياتِِهما �ل�
َفكاَن اهلُل  َقاَمِتِه.  نُُموِّ  َمَع  َعلاَقِته ِباهلِل  ِفي  َينُمو  َفَظلَّ 

َو�لنّاُس ر�ِضيَن َعنُه.

ٌة بُمعاقبِة عاِئَلِة عاِلي نُُبوَّ
27َوجاَء َرُجُل �هلِل �إلَى عالِي َوقاَل:

كانُو�  ِعنَدما  آبائَِك  ل� َظَهرُت  �أنا  اهلُل:  »َيُقوُل 
ُمسَتعَبِديَن لََدى ِفرَعْوَن. 28َوِمْن َبيِن كُلِّ َقبائِِل �إْسر�ئِيَل، 
لَِتقِديِم  َعيَّنُتُهْم  لِي.  َكَهَنًة  لَِيُكونُو�  َعِشيَرَتَك  �خَترُت 
بائِِح َعَلى َمذَبِحي، َو�إْحر�ِق �لَبُخوِر، َو�رتِد�ِء �لثَّوِب  �لذَّ
�لَكَهُنوتِيِّ �أماِمي. َوَسَمْحُت �أيضاً لَِعِشيَرتَِك بِاأْن َتاأُخَذ 
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29َفِلماذ�  لِي.  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  ُمُه  ُيَقدِّ �لَِّذي  بائِِح  �لذَّ لَحَم 
�أنَت  بِها؟  �أَمْرُت  �لتي  َوَذبائِحي  بَِعطاياَي  َتسَتِهيُنوَن 
ُصوَن  تُكِرُم َولََديَك �أكَثَر ِمّما تُكِرُمِني. َوها �أنُتْم تَُخصِّ
بائِِح �لَِّتي َياأتِي بِها َبُنو �إْسر�ئِيَل  أنُفِسُكْم �أفَضَل �أجز�ِء �لذَّ لِ�

، َوَتسَمُنوَن. �إلَيَّ
30»لََذلَِك ُيعِلُن اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل َوَيُقوُل: كُْنُت َقْد 

أَبِد.  َوَعْدُت بِاأْن َتخِدَمِني َعائَِلُتَك َوعائَِلُة �آبائَِك �إلَى �ل�
آَن، َفَهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: لَْن َيْحُدَث َهذ�! َفاأنا  �أّما �ل�
نِّي  َفاإ ُيَوقُِّرونَِني،  ل�  �لَِّذيَن  �أّما  ُيكِرُمونَِني.  �لَِّذيَن  �ُأكِرُم 
َونَسَل  َقِريٍب  َعْن  نَسَلَك  31َساأقَطُع  َمقاَمُهْم.  ُر  �ُأَصغِّ
32لَْن  عائَِلِتَك.  ِمْن  بِاأَحٍد  �لُعمُر  َيُطوَل  َولَْن  عائَِلِتَك. 
�إْسر�ئِيَل.  َبِني  �أيِّ َخيٍر ُيِصيُب  نَِصيٌب ِفي  لََك  َيُكوَن 
�أْتُرَكَك  33َولَْن  عائَِلِتَك.  ِمْن  بِاأَحٍد  �لُعمُر  َيُطوَل  َولَْن 
َولَِكنَّ  َمْذَبِحي.  َيْخِدُم  نَسِلَك  ِمْن  َشْخٍص  ُدوِن  ِمْن 
يِف، َفَيُكوُن َهذ� َسَبَب  ِرجاَل َعشيَرتَِك َسَيُموتُوَن بِالسَّ
34َوَساُأعِطيَك  �لُبكاِء.  ِمَن  لَِعيَنيَك  َو�إكلاٍل  لََك  ُحزٍن 
َعلاَمًة تَُؤكُِّد ِصدَق ما �أقُوُل: َسَيُموُت َولَد�َك ِفي َيوٍم 
و�ِحٍد. 35َوَساأختاُر لَِنفِسي كاِهناً �أثُِق بِاأمانَِتِه، َيعَمُل ما 
َمِلِكي  �أماَم  َفَيخِدُم  َوَساُأَثبُِّت عائَِلَتُه،  �ُأِريُد.  َوما  �ُأِحبُّ 
َسَياأتِي  عائَِلِتَك  ِمْن  ى  َتَبقَّ َمْن  36َوكُلُّ  �لَمْمُسوِح.« 
�أْو  �لماِل  َبعَض  لاً  ُمَتَوسِّ �لكاِهِن،  َهذ�  �أماَم  لَِينَحِني 
ِكسَرَة ُخبٍز. َوَسَيُقوُل: »�أرُجوَك �أْن َتْسَمَح لي �أْن �أْعَمَل 

أِجَد َشيئاً �آكُلُُه.« َعَمَل كاِهٍن لِ�

اهلُل َيدُعو َصُموِئيل

ِبيُّ َصُموئِيُل اهلَل َتحَت �إشر�ِف �لكاِهِن 3  َوَخَدَم �لصَّ
أيّاِم لَْم َيُكِن اهلُل َيَتَكلَُّم َكِثير�ً  عالِي. َوِفي تِلَك �ل�
�إلَى �لنّاِس بَِشكٍل ُمباِشٍر. َولَْم َيُكْن ُيعِطي ُرَؤى َكِثيَرًة 
�أعَمى  َحتَّى صاَر  لِلنّاِس. 2َوَضُعَفْت َعينا عالِي َكِثير�ً 
َتقِريباً. َوِفي ذ�ِت لَيَلٍة َذَهَب �إلَى ُغرَفِتِه لَِيناَم. 3َوكاَن 
َصُموئِيُل  َد  َفَتَمدَّ ُمشَتِعلاً،  ماز�َل  ُس  �لُمَقدَّ �لِمصباُح 
ِفي َهيَكِل اهللِ أ َحْيُث ُصْنُدوُق َعْهِد اهلِل. 4َفناَدى اهلُل 
َصُموئِيَل. َفقاَل َصُموئِيُل: »َسْمعاً َوطاَعًة.« 5َوَرَكَض 
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، َفَسمعاً َوطاَعًة.«  �إلَى عالِي َوقاَل: »�أنَت ناَديَت َعَليَّ
َونَْم.«  َعَليَك، فاْذَهْب  �ُأناِد  لَْم  لَِكنَّ عالِي قاَل: »�أنا 

َفَذَهَب َصُموئِيُل لَِيناَم.
َفَذَهَب  ناَدى اهلُل: »يا َصُموئِيُل!«  �ُأْخَرى  ًة  6َوَمرَّ

 ، َعَليَّ ناَديَت  »�أنَت  َوقاَل:  ثانَِيًة  عالِي  �إلَى  َصُموئِيُل 
َفَسْمعاً َوطاَعًة!«

َفقاَل عالِي: »لَْم �ُأناِد َعَليَك. فاْذَهْب َونَْم.« 7َولَْم 
َقْد  َيُكْن  لَْم  أنَّ اهلَل  لِ� َبعُد،  َيعِرُف اهلَل  َيُكْن َصُموئِيُل 

�أعَلَن لَُه َكِلَمُتُه َبْعُد.
ِة �لثّالَِثِة. َفَنَهَض َصُموئِيُل  8َفناَدى اهلُل َصُموئِيَل لِلَمرَّ

َفَسمعاً   ، َعَليَّ ناَديَت  »�أنَْت  َوقاَل:  �إلَى عالِي  َوَذَهَب 
َعَلى  ُيناِدي  �أنَّ اهلَل كاَن  �أِخير�ً  َفَفِهَم عالِي  َوطاَعًة.« 
َصُموئِيَل. 9َفقاَل عالِي لَِصُموئِيَل: »�ْذَهْب لِلنَّوِم. َو�إذ� 
ًة �ُأْخَرى، قُْل: ›َتَكلَّْم يا اهلُل، َفَخاِدُمَك  ناَدى َعَليَك َمرَّ
َمكانِِه.  ِفي  لِلنَّوِم  َصُموئِيُل  َفَذَهَب  �إليَك.‹«  ُيْصِغي 
�لّسابِِق:  ِفي  َكما  َوناَدى  ُهناَك،  َوَوَقَف  اهلُل  10َفجاَء 

»يا َصُموئِيُل، يا َصُموئِيُل!« َفقاَل َصُموئِيُل: »َتَكلَّْم يا 
اهلُل، َفَخاِدُمَك ُيْصِغي �إليَك.«

11َفقاَل اهلُل لَِصُموئِيَل: »�أنا ُموِشٌك �أْن �أْعَمَل ِفي 

كُلَّ  ُق  12َساُأَحقِّ َيسَمُعها.  َمْن  َسَتُهزُّ  �أعمال�ً  �إْسر�ئِيَل 
�إلَى  لِِه  �أوَّ ِمْن  َوعائَِلِتِه،  عالِي  َعَلى  قُْلُتُه  �لَِّذي  �لَكلاِم 
�أنِّي َساأقِضي َعَلى عائَِلِتِه  �أخَبرُت عالِي  �آِخِرِه. 13َفَقْد 
َُّه كاَن َيسَمُع َوَيرى َولََديِه  أن أَبِد. َوَساأفَعُل َذلَِك لِ� �إلَى �ل�
بِاأنَِّني  �أقَسمُت  14َولَِهذ�  ُيوِقْفُهما.  َفَلْم   ، �إلَيَّ ُيخِطئاِن 
لَْن �أقَبَل �أَبد�ً َذبائَِح َوَتقِدماٍت َتكِفير�ً َعْن َخطايا عائَِلِة 

عالِي.«
باُح.  15َو�ْسَتْلَقى َصُموئِيُل ِفي ِفر�ِشِه �إلَى �أْن جاَء �لصَّ

ثُمَّ قاَم َوَفَتَح �أبو�َب َبيِت اهلِل. َوخاَف َصُموئِيُل �أْن ُيخِبَر 
عالِي َعِن �لرُّؤيا. 16لَِكنَّ عالِي قاَل لَِصُموئِيَل: »يا �بِني 

َصُموئِيَل.« َفاأجاَب َصُموئِيُل: »َسمعاً َوطاَعًة.«
17َفَساأَل عالِي َصُموئِيَل: »ماذ� قاَل لََك �هلُل؟ ل� 

�إْن �أخَفيَت َعنِّي �أيَّ  �هلُل  َولُْيعاِقْبَك  َعنِّي.  تُْخِف َشيئاً 
َشيٍء ِمْن كُلِّ ما قالَُه لََك.«

َعنُه  ُيخِف  َولَْم  َشيٍء.  بُِكلِّ  َصُموئِيُل  18َفاأخَبَرُه 

َشيئاً. َفقاَل عالِي: »ُهَو اهلُل. َيفَعُل ما َير�ُه َصو�باً.«
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19َوكاَن اهلُل َمَع َصُموئِيَل َوُهَو َيكُبُر. َولَْم َيْسَمْح 

كُلُّ  20َفَعَرَفْت  َكلاِمِه.  ِمْن  و�ِحَدٌة  َكِلَمٌة  َتْسُقَط  بِاأْن 
بِع، �أنَّ َصُموئِيَل �سُتؤِمَن  �إْسر�ئِيَل، ِمْن د�َن �إلَى بِْئِر �لسَّ
نبياً هلِل، 21َوَظلَّ اهلُل َيظَهُر لَِصُموئِيَل ِفي ِشيلُوَه. َو�أعَلَن 

نَفَسُه لَُه ِمْن ِخلاِل َكِلَمَة اهلِل.

�أنْحاِء 4  َجِميِع  ِفي  َصُموئِيَل  �أخباُر  َو�نَتَشَرْت 
�إْسر�ئِيَل.

وَن َيهِزُموَن َبِني إْسراِئيل الِفِلْسِطيُّ
لُِمحاَرَبِة  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َخَرَج  �لَيوِم،  َذلَِك  َوِفي 
�لِفِلْسِطيِّيَن. َوَعسَكُرو� ِعنَد َحَجِر �لَمُعونَِة، َبيَنما َعسَكَر 
�لِفِلْسِطيُّوَن ِعنَد �أِفيَق. 2فاصَطفَّ �لِفِلْسِطيُّوَن �أماَم َبِني 
�إْسر�ئِيَل َوَبَد�ُأو� �لُهُجوَم. َفَهَزَم �لِفِلْسِطيُّوَن َبِني �إْسر�ئِيَل، 
َوَقَتلُو� نَْحَو �أْرَبَعَة �آل�ِف ُجنِديٍّ ِمْن َجيِش َبِني �إْسر�ئِيَل. 
ُمَعسَكِرِهْم.  �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ُجُنوِد  َبِقيَُّة  3فانَسَحَب 

َوَساأَل ُشُيوُخ �إْسر�ئِيَل: »لِماذ� َسَمَح اهلُل بِاأْن نَنَهِزَم �أمام 
ِشيلُوَه.  ِمْن  اهلِل  َعهِد  ُصْنُدوَق  َفْلُنحِضْر  �لِفِلْسِطيِّيَن؟ 

َولُْندِخْلُه َمَعنا �إلَى �لَمعَرَكِة َفُيَخلَِّصنا ِمْن �أْعد�ئِنا.«
بُِصْنُدوِق  َوعاُدو�  ِشيلُوَه.  �إلَى  عُب  �لشَّ 4َفَذَهَب 

َفكاَن  �لَكُروبِيِم. أ  تِمثال�  َيعلُوُه  �لَِّذي  �لَقِديِر  َعهِد اهلِل 
َهذ�ِن �لَملاكاِن َكَعرٍش َيجِلُس َعَليِه اهلُل. َوجاَء ُحفِني 

ْنُدوِق َعهِد �هلِل. َوِفيْنحاُس َمَع صُّ
5َولَّما َدَخَل ُصْنُدوُق َعهِد اهلِل �إلَى �لُمَعسَكِر، َهَتَف 

6َوَسِمَع  أْرَض.  �ل� َهزَّ  َعِظيماً  ُهتافاً  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلُّ 
�لِفِلْسِطيُّوَن ُهتاَف َبِني �إْسر�ئِيَل، َفَساألُو�: »ما ِسرُّ َهذ� 

�لُهتاِف ِفي ُمَعسَكِر �لِعبر�نِيِّيَن؟«
فاكَتَشَف �لِفِلْسِطيُّوَن �أنَّ َبِني �إْسر�ئِيَل َقْد �أحَضُرو� 
�لِفِلْسِطيُّوَن  7َفخاَف  ُمَعسَكِرِهْم.  �إلَى  اهلِل  ُصْنُدوَق 
َفيا َويَلنا.  �إلَى ُمَخيَِّمِهْم!  آلَِهُة  ِت �ل� َوقالُو�: »َقِد �نَضمَّ
ُمشِكَلٍة  �أماَم  8�إنَّنا  َقبُل.  ِمْن  َيحُدْث  لَْم  �أمٌر  َفَهذ� 
آلَِهِة  �ل� َهِذِه  ِمْن  ُينِقَذنا  �أْن  َيسَتِطيُع  َفَمْن  َعِظيَمٍة. 
آلَِهُة نَْفُسها �لَِّتي �أوَقَعْت بِالِمصِريِّيَن  �لَقِويَّة؟ َفَهِذِه ِهَي �ل�
ْع نَحُن �لِفِلْسِطيِّيَن،  �أمر�ضاً َو�أوبَِئًة َوَكو�رَث. 9َفْلَنَتَشجَّ
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ِفيما  �لِعبر�نِيِّيَن  �سَتعَبْدنا  نَْحُن  َكِرجاٍل.  َولُْنحاِربُهْم 
نَّنا َسُنْسَتْعَبُد لَُهْم.« َمَضى. َفلُنحاِرْبُهْم َكِرجاٍل َو�إل� َفاإ

َبِني  َوَهَزُمو�  �لِقتاِل  ِفي  �لِفِلْسِطيُّوَن  10َفاْسَتبَسَل 

�إْسر�ئِيَل. َفَهَرَب ُجُنوُد َبِني �إْسر�ئِيَل َوعاُدو� �إلَى ُبُيوتِِهْم. 
َفكانَْت َهِزيَمًة َشديَدًة لَِبِني �إْسر�ئِيَل. َوقُِتَل َثلاثُوَن �ألَف 
ُصنُدوِق  َعَلى  �لِفِلْسِطيُّوَن  11َو�سَتولَى  ِمنُهْم.  ُجنِديٍّ 
َعهِد �هلِل، َوَقَتلُو� �بَني عالِي، ُحفِني َوِفينحاَس. 12َوَهَرَب 
َق  �إلَى ِشيلُوه. َمزَّ َبْنياِمْيَن  َقِبيَلِة  ِمَن �لَمعَرَكِة َرُجٌل ِمْن 

َهذ� �لرَُّجُل ثِياَبُه َوَوَضَع تُر�باً َعَلى َر�أِسِه ُحزناً.
َفكاَن  �لَعهِد.  ُصْنُدوِق  َعَلى  َقِلقاً  عالِي  13َوكاَن 

ِعنَدما َدَخَل  قُرَب َبّو�َبِة �لَمِديَنِة ُمنَتِظر�ً َوُمَتَرقِّباً  جالِساً 
َفَبَد�أ  يَِّئ.  �لسَّ �لَخَبَر  َوَسِمَع  �لَمِديَنَة  �لَبْنياِمْيِنيُّ  ُجُل  �لرَّ
كُلُّ ُسكّاِن �لَمِديَنِة َيبُكوَن ُبكاًء عالِياً. 14َفَسِمَع عالِي 
ِجيِج؟« َفَرَكَض  عِب. َفَساأَل: »ما ِسرُّ َهذ� �لضَّ ُبكاَء �لشَّ
�لرَُّجُل �لَبْنياِمْيِنيُّ لُِيْخِبَر عالِي بِما َحَدَث. 15َفَقْد كاَن 
عالِي ِفي �لثّاِمَنِة َو�لتِّسِعيَن ِمْن ُعْمِرِه. َوكاَن �أعَمى، َفَلْم 
ِمَن  لِلتَّوِّ  َيحُدُث. 16َوقاَل: »ِجئُت  ما  َيَرى  �أْن  َيقِدْر 
�لَمعَرَكِة. َهَربُت ِمنها ُهُروباً �لَيوَم.« َفَساألَُه عالِي: »ما 

�لَِّذي َحَدَث يا �بِني؟«
: »َهَرَب َجيُش �إْسر�ئِيَل  17َفاأجاَب �لرَُّجُل �لَبْنياِمْيِنيُّ

أرو�ِح.  ِمْن �أماِم �لِفِلْسِطيِّيَن. َوَتَكبَّدنا َخسائَِر َكِبيَرًة ِفي �ل�
َوماَت َولَد�َك �أيضاً. َو�سَتولَى �لِفِلْسِطيُّوَن َعَلى ُصْنُدوِق 

َعهِد �هلِل.«
�لَبْنياِمْيِنيُّ  ُجُل  �لرَّ َذَكَرُه  ما  عالِي  َسِمَع  18َفَلّما 

�إلَى �لَور�ِء قُْرَب �لَبّو�َبِة  َعْن ُصْنُدوِق َعهِد �هلِل، َسَقَط 
نِّ  �لسِّ ِفي  طاِعناً  َرَقَبُتُه. َوكاَن عالِي َشيخاً  فانَكَسَرْت 
َة  ُمدَّ ْسر�ئِيَل  ل�إ قاِضياً  عالِي  َوكاَن  َفماَت.  َوَبِديناً، 

ِعشِريَن َسَنٍة. ب

اخِتفاُء الَمجد
ُحبَلى.  ِفيْنحاَس،  َزوَجُة  عالِي،  َكنَُّة  19َوكانَْت 

َوحاَن َموِعُد ِول�َدتِها. َفَسِمَعْت َخَبَر �سِتيلاِء �لِفِلْسِطيِّيَن 
َعَلى ُصْنُدوِق �هلِل. َوَسِمَعْت �أنَّ َحماها عالِي َوَزوَجها 

ب 18:4 عشرين سنة. �أْو �أربعين.
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ِفيْنحاَس ماتا �أيضاً. َفما �إْن َسِمَعِت �لَخَبَر َحتَّى د�َهَمْتها 
�آل�ُم �لِول�َدِة َفَولََدْت. 20َوكانَْت َعَلى ِفر�ِش �لَموِت ِعنَدما 

ي، َفَقْد �أنَْجْبِت َولَد�ً.« قالَْت لَها �لقابَِلُة: »ل� َتهَتمِّ
�هِتماماً.  تُبِد  َولَْم  تُِجْب  لَْم  عالِي  َكنََّة  �أنَّ  َغيَر 
َمْجُد  »نُِزَع  َوقالَْت:  �إيخاُبوَد، أ  َولََدها  21َو�أْسَمْت 

أنَّ ُصْنُدوَق َعهِد �هلِل َقْد  �إْسر�ئِيَل!« َدَعْتُه بَِهذ� �ل�سِم لِ�
ِكَليِهما ماتا. 22َفقالَْت:  َوَزوَجها  أنَّ َحماها  َولِ� ُسِلَب 
أنَّ �لِفِلْسِطيِّيَن �أَخُذو� ُصْنُدوَق  »نُِزَع َمْجُد �إْسر�ئِيَل،« لِ�

َعهِد �هلِل.

ُصندوُق العهِد ُيضايق الِفِلْسِطيِّين

ِعنِد 5  ِمْن  �هلِل  َعهِد  ُصْنُدوَق  �لِفِلْسِطيُّوَن  َو�أَخَذ 
َحَجِر �لَمُعونَِة �إلَى �أشُدوَد. 2َو�أدَخَل �لِفِلْسِطيُّوَن 
ُصْنُدوَق َعهِد �هلِل �إلَى َمعَبِد د�ُجوَن. ب َوَوَضُعوُه �إلَى 
ِجو�ِر َصَنِم د�ُجوَن. 3َوِفي َصباِح �لَيوِم �لتّالِي، نََهَض 
ُسكّاُن �أشُدوَد َوَذَهُبو� �إلَى َمعَبِد د�ُجوَن. ج َفَلّما َدَخلُو� 
أْرِض. �إْذ كاَن  َوَجُدو� د�ُجوَن ساِقطاً َعَلى َوجِهِه �إلَى �ل�

د�ُجوُن َقْد َسَقَط �أماَم ُصْنُدوِق اهلِل.
َو�أقاَم �أهُل �أشُدوَد َصَنَم د�ُجوَن َو�أعاُدوُه �إلَى َمكانِِه. 
ًة �ُأْخَرى َوَجُدو�  ًة �ُأْخَرى. َوَمرَّ 4َوِفي �لَيوِم �لتّالِي َذَهُبو� َمرَّ

أْرِض �أماَم ُصْنُدوِق اهلِل، وَر�أُسُه  د�ُجوَن َمطُروحاً َعَلى �ل�
َوَيد�ُه َمقُطوَعٌة َوُملقاٌة َعَلى �لَعَتَبِة، َوَبِقَي ِجْسُمُه َوْحَدُه. 
ُة �لنّاِس �أْن  َبِب َيرفُُض َكَهَنُة د�ُجوَن �أْو عامَّ 5َولَِهذ� �لسَّ

َيُدوُسو� �لَعَتَبَة لََدى ُدُخولِِهْم َمَعَبَد د�ُجوَن ِفي �أشُدوَد. 
َوِجير�نِِهْم.  �أشُدوَد  �أهِل  َعَلى  �لَحياَة  اهلُل  َب  6َفَصعَّ

َو�أرَسَل  بِاأور�ٍم،  َفاأصاَبُهْم  َكِثيَرًة.  َمتاِعَب  لَُهْم  َوَسبََّب 
ِفئر�ناً َغطَّْت كُلَّ �أْرِضِهْم. َفاأصاَب �أهَل �لَمِديَنِة  �أيضاً 
َخوٌف َشِديٌد. 7َوَر�أى �أهُل �أْشُدوَد ما َيْحُدُث، َفقالُو�: 
ُيضايُِقنا  َفُهَو  بْيَننا.  �إْسر�ئِيَل  �إلَِه  لُِصْنُدوِق  َمكاَن  »ل� 

َوُيضايُِق �إلََهنا د�ُجوَن.«

أ 21:4 إيخاُبود. ومعناه »�أيَن مجد.«

�لِفِلسطَيون  �تّخذُه  �لَكْنعانِّيين،  ِعْنَد  ُمَزيَّف  �إله  داُجون.  ب 2:5 

هذ�  في  مّر�ت  عّدة  يذكر  َكنعان.  سكنو�  عندما  �آلَهِتهم  َكاأهّم 
�لفصل.

�لِفِلسطَيون  �تّخذُه  �لَكْنعانِّيين،  ِعْنَد  ُمَزيَّف  �إله  داُجون.  ج 3:5 

َكاأهّم �آلَهِتهم عندما سكنو� َكنعان.

�لَخمَسَة  �لِفِلْسِطيِّيَن  ُحكّاَم  �أشُدوَد  �أهُل  8َفَدَعا 

لِلاجِتماِع َمعاً. َوَساألُوُهْم: »ماذ� َينَبِغي َعَلينا �أْن نَفَعَل 
بُِصْنُدوِق َعهِد �إلَِه �إْسر�ئِيَل؟« َفاأجاَب �لُحكّاُم: »�نُقلُو� 
�لِفِلْسِطيُّوَن  َفَنَقَل   ». �إلَى َجتَّ �إْسر�ئِيَل  َعهِد  ُصْنُدوَق 
ْنُدوَق  ُصْنُدوَق �هلِل. 9لَِكْن َبعَد �أْن نََقَل �لِفِلْسِطيُّوَن �لصُّ
، عاَقَب اهلُل �لَمِديَنَة. َفُذِعَر ُسكّانُها. َو�أرَسَل  �إلَى َجتَّ
َصِغيِرِهْم،  �إلَى  َكِبيِرِهْم  ِمْن  َمصائَِب  َجِميعاً  َعَليِهْم 
ُصْنُدوَق  �لِفِلْسِطيُّوَن  10َفاأْرَسَل  أور�ِم.  بِال� َو�أصاَبُهْم 
�إلَى  �هلِل  َوَصَل ُصْنُدوُق  ِعنَدما  لَِكْن  َعقُروَن.  �إلَى  �هلِل 
َر �أهلُها، َوقالُو�: »لِماذ� تُدِخلُوَن ُصْنُدوَق  َعقُروَن، َتَذمَّ
�إلَِه �إْسر�ئِيَل �إلَى َمِديَنِتنا َعقُروَن؟ �أَتنُووَن �أْن َتقُتلُونا نَحُن 

َوكُلَّ َشعِبنا؟«
�لِفِلْسِطيِّيَن  ُحكّاِم  كُلَّ  َعقُروَن  �أهُل  11َفَدَعا 

�إلَِه  لِلاجِتماِع َمعاً. َوقالُو� لِلُحكّاِم: »�أِعيدو� ُصْنُدوَق 
�إْسر�ئِيَل َقبَل �أْن َيقُتَلنا َوَيقُتَل كُلَّ َشعِبنا.«

َفَقْد كاَد �أهُل َعقُروَن َيُموتُوَن ُرعباً ِفي َجِميِع �أنحاِء 
�ُأِصيَب  َيُمْت  لَِم  َوَمْن  َكِثيُروَن،  ماَت  12�إْذ  �لَمِديَنِة. 
بِاأور�ٍم. َفكانُو� َيَتاألَُّموَن َحتَّى َوَصَل ُصر�ُخ �أهِل �لَمِديَنِة 

ماِء! �إلَى �لسَّ

ْنُدوُق َيُعوُد إَلى إْسراِئيل الصُّ

�حَتَفَظ �لِفِلْسِطيُّوَن بُِصْنُدوِق اهلل ِفي �أْرِضِهْم �أَحَد 6 
َعَشَر َشهر�ً. 2َوَبعَد َذلَِك َدُعو� َكَهَنَتُهْم َوَسَحَرَتُهْم 
�أْن نَفَعَل بُِصْنُدوِق اهلِل؟  َينَبِغي َعَلينا  َوَساألُوُهْم: »ماذ� 

ْنُدوَق �إلَى َمكانِِه.« �أِشيُرو� َعَلينا َكيَف نُِعيُد �لصُّ
َحَرُة: »�إْن �أَردتُْم �أْن تُرِسلُو�  3َفاأجاَب �لَكَهَنُة َو�لسَّ

ُمو�  َقدِّ َبْل  فاِرغاً.  تُرِسلُوُه  َفلا  �إْسر�ئِيَل،  �إلَِه  ُصْنُدوَق 
َتْعَملُوَن  ِحيَن  َسُتشَفْوَن.  ِحيَنِئٍذ  �إْسر�ئِيَل،  لَِه  ل�إ َعطايا 

َهذ�، َسَتْعِرفُوَن لِماذ� َيْسَتِمرُّ �هلُل ِفي َضْربُِكْم.«
4َفَساأَل �لِفِلْسِطيُّوَن: »�أيُّ نَوٍع ِمَن �لَعطايا َينَبِغي 

ُمو� َخمَسَة  َحَرُة: »َقدِّ َم؟« َفاأجاَب �لَكَهَنُة َو�لسَّ �أْن نَُقدِّ
أور�َم، َوَخمَسَة نَماِذَج َذَهِبيٍَّة تُشِبُه  نَماِذَج َذَهِبيًَّة تُشِبُه �ل�
أور�َم َو�لِفئر�َن.  �لِفئر�َن. َفَقْد عانَيُتْم �أنُتْم َوقاَدتُُكْم ِمَن �ل�
5فاصَنُعو� نَماِذَج �أور�ٍم َونَماِذَج ِفئر�ٍن َكِتلَك �لَِّتي َتُجوُل 

َعْن  َيَتَوقَُّف  َفَلَعلَُّه  �إْسر�ئِيَل.  �إلََه  ُدو�  َوَمجَّ َمِديَنِتنا.  ِفي 
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َكما  تُعانُِدو�  6َول�  َو�أْرِضُكْم.  َو�آلَِهِتُكْم  �أنُتْم  ُمعاَقَبِتُكْم 
َذلَِك  َوَبعَد  �هلُل.  َفعاَقَبُهُم  َو�لِمصِريُّوَن،  ِفرَعْوُن  َفَعَل 

�ضُطرَّ �لِمْصِريُّوَن �إلَى �إطلاِق َسر�ِحِهْم ِمْن ِمْصَر.
َولََدتا  َبَقَرَتيِن  َو�أحِضُرو�  َجِديَدًة،  َعَرَبًة  7»�صَنُعو� 

ِعجَليِن َحديثاً، َولَْم َيسِبْق لَُهما �أْن َعِمَلتا ِفي �لُحُقوِل. 
�لِعجَلْيِن  ثُمَّ ُخُذو�  لَِجرِّها.  �لَعَرَبِة  �إلَى  �لَبَقَرَتيِن  �ربُِطو� 
8َوَضُعو�  يِهما.  �ُأمَّ َمَع  تُبُقوُهما  َول�  �لَحِظيَرِة،  �إلَى 
َهِبيََّة ِفي  ُصْنُدوَق اهلِل َعَلى �لَعَرَبِة ثُمَّ َضُعو� �لنَّماِذَج �لذَّ
َهِبيَُّة ِهَي َعطاياكُْم  ُصْنُدوٍق بِالُقْرِب ِمْنُه. َفالنَّماِذُج �لذَّ
�إلَى �هلِل لَِكي َيغِفَر َخطاياكُْم. َفاأرِسلُو� �لَعَرَبَة َوما َعَليها 
ِن �تََّجَهِت �لَبَقَرتاِن �إلَى  ِفي َطِريِقها. 9َور�ِقُبو� �لَعَرَبَة. َفاإ
َبْيَت َشْمَس ِفي �أْرِض �إْسر�ئِيَل، َيُكوُن �هلُل ُهَو َمِن �ْبَتلانا 
ِديِد. �أّما �إذ� لَْم َتذَهبا ُمباَشَرًة �إلَى َبيَت  بَِهذ� �لَمَرِض �لشَّ
َشمَس، ِحيَنِئٍذ، نَعَلُم �أنَّ ما َحَدَث لَنا لَْم َيُكْن ِعقاباً 

.« أ ِمَن �هلِل، َبْل ُهَو َحَدٌث َطبيِعيٌّ
10فَفَعَل �لرِّجاُل َذلَِك. َوَجُدو� َبَقَرَتيِن َولََدتا ِعجَليِن 

َحِديثاً، َفَرَبُطو� �لَبَقَرَتيِن بِالَعَرَبِة، َو�أرَسلُو� �لِعجَليِن �إلَى 
َعَلى  اهلِل  ُصْنُدوَق  �لِفِلْسِطيُّوَن  َوَضَع  11ثُمَّ  �لَحظيَرِة. 
ْنُدوِق �لَِّذي َيْحَتِوي َعَلى �لنَّماِذِج  �لَعَرَبِة، َوَوَضُعو� �لصُّ
َهِبيَِّة لِلاأور�ِم َو�لِفْئر�ِن �إلَى جانِِبِه. 12فاتََّجَهِت �لَبَقَرتاِن  �لذَّ
�إلَى َبْيَت َشْمَس ُمباَشَرًة. َوَظلَِّت �لَبَقَرتاِن َعَلى �لطَِّريِق 
َتِسير�ِن ِفي َخطٍّ ُمسَتِقيٍم ُدوَن �أْن َتِحيد� َيِميناً �أْو ِشمال�ً. 
ُحكّاُم  َوَتِبَع  �لطَِّريِق.  َطو�َل  ُخو�ر�ً  تُْصِدر�ِن  َوكانَتا 

�لِفِلْسِطيِّيَن �لَبَقَرَتيِن �إلَى ُحُدوِد َمِديَنِة َبْيَت َشْمَس.
َيحُصُدوَن  َشْمَس  َبْيَت  َمِديَنِة  ُسكّاُن  13َوكاَن 

َر�َأْو�  �أنظاَرُهْم،  َرَفُعو�  َفَلّما  �لو�ِدي.  ِفي  �لُحُبوَب 
ُيحِضُروُه.  لَِكي  َوَرَكُضو�  بُِرؤَيِتِه،  َفَفِرُحو�  ْنُدوَق.  �لصُّ
14َفَوَصَلِت �لَعَرَبُة �إلَى َحقِل َرُجٍل �ْسُمُه َيُشوُع �لَبيَت 

َفَكَسَر  َكِبيَرٍة.  َصخَرٍة  ِعنَد  ُهناَك  َوَتَوقََّفْت   ، َشمِسيِّ
ُمو� �لَبَقَرَتيِن َذبِْيَحًة هلِل.  ُسكّاُن َبيَت َشمَس �لَعَرَبَة َوَقدَّ
ْنُدوَق  َو�لصُّ اهلِل  ُصْنُدوَق  �أنَْزلُو�  َقْد  �لَّلاِويُّوَن  15َوكاَن 

َهِبيَِّة، َوَوَضُعوُهما َعَلى  �لَِّذي َيحَتِوي َعَلى �لنَّماِذِج �لذَّ

عن  للبحِث  �لبقرتيِن  رجوِع  عدُم   .9  ،8  ،7 األعداد  أ 9:6 

عجليهما – خلافاً لطبيعتهما – كاَن هو �لعلامُة عنَد �لفلسطّييَن على 
لهيُّ في هذِه �لحالة. . وهو �لعقاُب �ل�إ حدوِث �أمٍر غيِر طبيعيٍّ

َم  خَرِة �لَكِبيَرِة. َبْعَد َذلَِك، َوَطو�َل َذلَِك �لَيوِم، َقدَّ �لصَّ
�أهُل َبيَت َشْمَس َذبائَِح َوَتْقِدماٍت هلِل.

16َوشاَهَد ُحكّاُم �لِفِلْسِطيِّيَن �لَخمَسُة ما َفَعَلُه �أهُل 

َبْيَت َشْمَس، ثُمَّ َرِجُعو� �إلَى َعْقُروَن ِفي َذلَِك �لَيوِم.
أور�ٍم  لِ� َذَهِبيًَّة  نَماِذَج  �لِفِلْسِطيُّوَن  �أرَسَل  17َوَهَكذ� 

�إلَى اهلِل لِلتَّكفيِر َعْن َخطاياُهْم. َفاأرَسلُو� نَُموَذجاً َذَهِبّياً 
�لِفِلْسِطيِِّة:  �لُمُدِن  ِمَن  َمِديَنٍة  كُلِّ  َعْن  لَِوَرٍم  و�ِحد�ً 
، َوَعقُروَن. 18َو�أرَسَل  َة، َو�أشَقلُوَن، َوَجتَّ �أشُدوَد، َوَغزَّ
َعَدُد  َوكاَن  لِِفئر�ٍن.  َذَهِبيًَّة  نَماِذَج  �أيضاً  �لِفِلْسِطيُّوَن 
لِلُحكّاِم  �لتّابَِعِة  �لُمُدِن  لَِعَدِد  ُمماثِلاً  َهِبيَِّة  �لذَّ �لِفئر�ِن 
َولُِكلٍّ ِمنها  َرٌة.  ُمُدٌن ُمَسوَّ َوِهَي  �لِفِلْسِطيِّيَن �لَخمَسِة. 

قَُرى ُمِحيَطٌة بِها.
َعَلى  اهلِل  ُصْنُدوَق  َشمَس  َبيَت  �أهُل  َوَضَع  َوَقْد 
خَرُة ِفي َحقِل َيُشوَع �لَبيَت  َصخَرٍة. َوماز�لَْت تِلَك �لصَّ
. 19َونََظَر �أهُل َبْيَت َشْمَس �إلَى د�ِخِل ُصْنُدوِق  َشمِسيِّ
اهلِل. َفاأماَت اهلُل َسبِعيَن َرُجلاً ِمْن َبيَت َشمَس. َفَصَرَخ 

أنَّ اهلَل عاَقَبُهْم ِعقاباً قاِسياً. 20َفقاَل  �أهُل َبيَت َشمَس لِ�
�أهُل َبيَت َشمَس: »�أيَن نَِجُد َمْن َيَتَولَّى �أمَر ُصنُدوِق اهلِل 

نُدوَق ِمْن َوَسِطنا؟« ِس؟ َو�إلَى �أيَن نُخِرُج �لصُّ �لُمَقدَّ
َفاأرَسَل  َيعاِريَم.  ِقرياِت  في  كاِهٌن  ُهناَك  21َوكاَن 

َفقاَل  َيعاِريَم.  ِقْرياِت  لُِسكّاِن  ُرُسلاً  َشْمَس  َبْيَت  �أهُل 
�إلَينا  فانِزْل  اهلِل،  ُصْنُدوَق  �لِفِلْسِطيُّوَن  »�أْرَجَع  �لرُُّسُل: 

َوُخْذُه �إلَى َمِديَنِتَك.«

ُصْنُدوُق الَعهِد ِفي َبيِت أِبيناداب

َفجاَء ِرجاُل ِقْرياِت َيعاِريَم َو�أَخُذو� ُصنُدوَق اهلِل، 7 
َو�أصَعُدوُه �إلَى َبيِت �أبِيناد�َب َعَلى �لتَّلَِّة. َوَكرَُّسو� 
2َوَبِقَي  اهلِل.  ُصْنُدوِق  لِِحر�َسِة  �أبِيناد�َب  ْبِن  �ألِعاَزَر 

ْنُدوُق ِفي ِقرياِت َيعاِريَم َزَمناً َطِويلاً. �لصُّ

اهلُل ُينِقُذ َبِني إْسراِئيل
ِفي  ْنُدوِق  �لصُّ ُوُجوِد  َعَلى  َسَنًة  ِعشُروَن  َوَمَضْت 
ِقرياِت َيعاِريَم. َوعاَد َبُنو �إْسر�ئِيَل َيتَبُعوَن اهلَل ِمْن َجديٍد. 
3َفقاَل َصُموئِيُل لَِبِني �إْسر�ئِيَل: »�إْن كُنُتْم َتُعوُدوَن �إلَى 

اهلِل َحّقاً بُِكلِّ قُلُوبُِكْم، َفَينَبِغي �أْن َتَتَخلَُّصو� ِمْن �آلَِهِتُكُم 
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َوَيْنَبِغي  َعْشتاُروَث.  �أصناَم  َتطَرُحو�  �أْن  َيْنَبِغي  �لَغِريَبِة. 
، َفَتخِدُموُه َوحَدُه، ِحيَنِئٍذ،  �أْن َيُكوَن َول�ُؤكُْم كُلُُّه لِلرَّبِّ

َسُيَخلُِّصُكْم ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن.«
4َفَتَخلََّص َبُنو �إْسر�ئِيَل ِمْن َتماثِيِل �لَبعِل َوَعْشتاُروَث. 

َوَعَبُدو� اهلَل َوحَدُه.
ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلُّ  »لَِيجَتِمْع  َصُموئِيُل:  5َفقاَل 

�لِمصفاِة، َو�أنا َساُأَصلِّي �إلَى اهلِل ِمْن �أجِلُكْم.«
�إْسر�ئِيَل ِفي �لِمصفاِة. َوجاُءو� بِماٍء  َبُنو  6فاجَتَمَع 

�لَيوِم  َذلَِك  ِفي  َوصاُمو�  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  وَسَكُبوُه 
اهلِل.«  �إلَى  �أخَطاأْنا  »لََقْد  َوقالُو�:  بَِخطاياُهْم.  ُمعَتِرِفيَن 

ْسر�ئِيَل ِفي �لِمصفاِة. َفَعِمَل َصُموئِيُل قاِضياً ل�إ
7َفَلّما َسِمَع �لِفِلْسِطيُّوَن �أنَّ َبِني �إْسر�ئِيَل ُمجَتِمُعوَن 

�إْسر�ئِيَل  َبُنو  َفخاَف  لُِمقاَتَلِتِهْم.  َذَهُبو�  �لِمصفاِة،  ِفي 
لَّما َسِمُعو� بُِقُدوِم �لِفِلْسِطيِّيَن. 8َوقالُو� لَِصُموئِيَل: »ل� 
لاِة �إلَى إلَِهنا ِمْن �أجِلنا. َو�طلُْب �إلَيِه �أْن  َتَتَوقَّْف َعِن �لصَّ

ُيَخلَِّصنا ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن.«
َمُه َذبِيَحًة صاِعَدةً أ هلِل.  9َفاأَخَذ َصُموئِيُل َحَملاً َوَقدَّ

َوَصلَّى َصُموئِيُل �إلَى اهلِل ِمْن �أجِل �إْسر�ئِيَل. َفاْسَتجاَب 
�هلُل َصلاَتُه. 10َو�قَتَرَب �لِفِلْسِطيُّوَن �أكَثَر َفاأكَثَر لُِمقاَتَلِة 
ِحيَنِئٍذ،  بِيَحِة.  لِلذَّ َصُموئِيَل  َتقِديِم  �أثناَء  �إْسر�ئِيَل  َبِني 
�أرَسَل اهلُل َقْصَف َرعٍد عالِياً َعَلى �لِفِلْسِطيِّيَن. َفُذِعُرو� 
َو�رَتَبُكو�. َفَهَزَمُهْم َبُنو �إْسر�ئِيَل ِفي �لَمعَرَكِة. 11َوَخَرَج 
َبُنو �إْسر�ئِيَل ِمَن �لِمصفاِة، َوطاَرُدو� �لِفِلْسِطيِّيَن �إلَى َبيِت 

كاٍر. َوَقَتلُو� �لِفِلْسِطيِّيَن َعَلى �ْمِتد�ِد َذلَِك �لطَِّريِق.

الُم َيُعمُّ إْسراِئيل السَّ
َبيَن  َتذكارِيّاً  َحَجر�ً  َصُموئِيُل  نََصَب  َهذ�  12َوَبعَد 

ى َصُموئِيُل �لَحَجَر »َحَجَر  . َوَسمَّ نِّ َمديَنَتي �لِمصفاِة َو�لسِّ
�لَمُعونَِة،« �إْذ قاَل: »�أعانَنا اهلُل َحتَّى هذ� �لَمكاِن.«

�إْسر�ئِيَل  �أْرَض  َيْدُخلُو�  َولَْم  �لِفِلْسِطيُّوَن.  13�نَْهَزَم 

َبعَد َذلَِك. َوكاَن اهلُل َعَلى �لِفِلْسِطيِّيَن َطو�َل َبِقيَِّة َحياِة 
َصُموئِيَل. 14َو�سَتَردَّ َبُنو �إْسر�ئِيَل �لُمُدَن �لَِّتي َسَبَق �أْن 

ُم ل�سترضاء  أ 9:7 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

�سَتولَى َعَليها �لِفِلْسِطيُّوَن َعلى ُطوِل �لِمنَطَقِة �لِفِلْسِطيِِّة، 
. َوساَد �أيضاً َسلاٌم َبيَن �إْسر�ئِيَل  ِمْن َعْقُروَن �إلَى َجتَّ

وِريِّيَن. أمُّ َو�ل�
15َوَبِقَي َصُموئِيُل قاِضياً َعَلى �إْسر�ئِيَل َطو�َل َحياتِِه. 

َو�لِجلجاِل  �إيَل  َبيَت  ِفي  َسَنٍة  كُلَّ  َيُطوُف  16َفكاَن 

17َوَبعَد  َوَيُحلَّها.  �لنّاِس  َمشاِكِل  ِفي  لَِينُظَر  َو�لِمصفاِة 
أنَّ َبيَتُه كاَن ُهناَك. َوَبَنى  َذلَِك كاَن َيرِجُع �إلَى �لّر�َمِة، لِ�
َصُموئِيُل ُهناَك َمذَبحاً هلِل، وكاَن َينُظُر ِفي َمشاِكِل َبِني 

�إْسر�ئِيَل َوَيُحلُّها ُهناَك.

َبُنو إْسراِئيَل َيطُلُبوَن َمِلكًا

ْسر�ئِيَل. 8  َولَّما شاَخ َصُموئِيُل، َعيََّن �بَنيِه قاِضَييِن ل�إ
ِل ُيوئِيَل، َو�لثّانِي �أبِّيا. َوكاَن  أوَّ 2َوكاَن �ْسُم �بِنِه �ل�

بِع. 3لَِكنَّ �بَني َصُموئِيَل  ُيوئِيُل َو�أبِّيا قاِضَييِن ِفي بِئِر �لسَّ
ِرْبِح  َور�َء  �نَْحَرفا  َبِل  �أبِيِهما،  ِمثَل  باسِتقاَمٍة  َيِعيشا  لَْم 
ُشُيوِخ  كُلُّ  4فاجَتَمَع  �لنَّاِس.  َوُظْلِم  بِالرَّشاِوي  �لماِل 
�إْسر�ئِيَل َمعاً، َوَذَهُبو� �إلَى �لّر�َمِة لِِلقاِء َصُموئِيَل. 5َوقالُو� 
َيِعيشاِن َحياًة ُمسَتِقيَمًة  َو�ْبناَك ل�  لَُه: »�أنَْت ِشْخَت، 
آَن َعيِّْن َمِلكاً لَِيحُكْم َعَلينا َكما ُهَو �لحاُل  ِمثَلَك، َو�ل�

ُأَمِم �ل�ُأخَرى.« ِعنَد كُلِّ �ل�
ُيوُخ َمِلكاً، َفاْستاَء َصُموئِيُل َوَصلَّى �إلَى  6َطَلَب �لشُّ

عُب  اهلِل. 7َفاأجاَب اهلُل َصُموئِيَل: »�فَعْل ما َطَلَبُه �لشَّ

ِمنَك. �إنَُّهْم ل� َيرفُُضونََك �أنَت، َبْل َيرفُُضونَِني �أنا. �إْذ 
َعَليِهْم. 8َوُهْم َيفَعلُوَن ما  ل� ُيِريُدونَِني �أْن �أكُوَن َمِلكاً 
و�ِم. َفَبعَد �أْن �أْخَرجُتُهْم ِمْن ِمْصَر َقِديماً،  َفَعلُوُه َعَلى �لدَّ
أْمَر نَفَسُه  َتَركُونِي َوَعَبُدو� �آلَِهًة �ُأْخَرى. َوُهْم َيعَملُوَن �ل�
عِب، َو�فَعْل ما َيُقولُونَُه. لَِكْن  بَِك. 9َفاْسَتِمْع �إلَى �لشَّ
ْرُهْم. َو�أخِبرُهْم بِما ُيمِكُن �أْن َيفَعَلُه �لَمِلُك بِِهْم.  َحذِّ

َو�شَرْح لَُهْم َكيَف ُيمِكُن لِلَمِلِك �أْن َيحُكَم َشعباً.«
ما  َصُموئِيُل كُلَّ  َفاأخَبَرُهْم  َمِلكاً.  َهُؤل�ِء  10َطَلَب 

قالَُه اهلُل. 11قاَل َصُموئِيُل: »�إْن َحَكَمُكْم َمِلٌك، َفَهذ� 
ما َسَيفَعلُُه: َسَياأُخُذ �أول�َدكُْم لََيُقوُدو� َمرَكباتِِه َوَيِصيُرو� 

فُْرساناً ِفي َجيِشِه َوَيركُُضو� �أماَم َعَرَبِتِه.
َجيِشِه.  ُدُخوِل  َعَلى  �أول�َدكُْم  �لَمِلُك  12»َسُيْجِبُر 

ُهَو َسَيختاُر َمْن َسَيُكونُوَن قاَدَة �ُألُوٍف �أْو قاَدَة َخماِسيَن. 
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ُحقولِِه  ِحر�َثِة  ِفي  �لَعَمِل  على  َبِنيُكْم  �لَمِلُك  َسُيجِبُر 
َوَجْمِع َحصاِدِه َوُصْنِع �أسِلَحٍة َو�أَدو�ٍت لَِمرَكباتِِه.

13»َسَياأُخُذ �لَمِلُك َبناَتُكْم لَِيعَمْلَن صانِعاِت ُعُطوٍر 

َوَطّباخاٍت َوَخّباز�ٍت.
َوكُُروِمُكْم  ُحُقولُِكْم  �أْفَضَل  �لَمِلُك  14»َسَياأُخُذ 

لُِضّباِطِه  َوُيعِطيها  ِمنُكْم  َسَينَتِزُعها  َزيُتونُِكْم.  َوَبساتِيِن 
َوِعَنِبُكْم  َمزُروعاتُِكْم  ُعْشَر  15َوَسَياأُخُذ  َوَمسُؤولِيِه. 

َوَسُيعِطيها لُِضّباِطِه َوَمسُؤولِيِه.
16»َسَياأُخُذ �لَمِلُك َخَدَمُكْم َوخاِدماتُِكْم. َوَسَياأُخُذ 

لُِشغِلِه  كُلَّها  َوَسَيسَتعِملُها  َوَحِميِركُْم.  َبَقِركُْم  ِخياَر 
. 17َوَسَياأُخُذ ُعْشَر َمو�ِشيُكْم. َوَسَتِصيُروَن �أنُتْم  �لخاصِّ
ِضيقاً  َسَتصُرُخوَن  18ِحيَنِئٍذ،  لِلَمِلِك.  َعِبيد�ً  �أنُفُسُكْم 
َيسَتِجيَب  لَْن  اهلَل  لَِكنَّ  �خَترتُُموُه.  �لَِّذي  �لَمِلِك  ِمَن 

لَُكْم ِفي َذلَِك �لَوقِت.«
َصُموئِيَل.  �إلَى  ُيصُغو�  �أْن  َرَفُضو�  عَب  �لشَّ 19لَِكنَّ 

َوقالُو�: »ل�، َبْل نُِريُد �أْن َيحُكَمنا َمِلٌك. 20ِحيَنِئِذ َسَنُكوُن 
ُأَمِم �ل�ُأخَرى، َفَيُقوُدنا َمِلٌك َوُيحارُِب ُحُروَبنا.« ِمثَل �ل�

بِِه  َوَتَكلَّْم  عُب،  �لشَّ قالَُه  ما  َصُموئِيُل  21َفَسِمَع 

ْب  َعَلى َمساِمِع اهلِل. 22َفاأجاَب اهلُل: »�سَمْع لَُهْم َونَصِّ
َعَليِهْم َمِلكاً.«

لَُكْم  »َسَيُكوُن  �إْسر�ئِيَل:  لُِشُيوِخ  َصُموئِيُل  َفقاَل 
آَن �إلَى ُبُيوتُِكْم.« َمِلٌك. فاذَهُبو� �ل�

شاُوُل َيبَحُث َعْن َحِميِر أِبيه

َوكاَن ُهناَك َرُجٌل �ْسُمُه َقْيٌس، ِمْن ُوَجهاِء َقِبيَلِة 9 
ْبِن  َصُروَر  ْبِن  �أبِيِئيَل  �بُن  ُهَو  َوَقْيٌس  َبْنياِمْيَن. 
َبُكوَرَة ْبِن �أِفيَح. 2َوكاَن لَِقْيٍس �بٌن �ْسُمُه شاُوُل. َوُهَو 
شابٌّ َوِسيٌم. َبْل لَْم َيُكْن ُهناَك َمْن ُهَو �أكَثُر َوساَمًة ِمْن 
شاُوَل. َولَْم َيُكْن ِفي �إْسر�ئِيَل َرُجٌل �أطَوُل ِمنُه. َفكاَن 

�أطَولُُهْم َيِصُل �إلَى َكِتِفِه.
3َوذ�َت َيوٍم ضاَعْت َحِميُر َقْيٍس. َفقاَل َقْيٌس ل�ْبِنِه 

�لَحِميِر.« 4َفَذَهَب  َعِن  َو�ْبَحْث  شاُوَل: »ُخْذ خاِدماً 
شاُوُل َيبَحُث َعِن �لَحِميِر. َفاْجتاَز تِلاَل �أْفر�يَِم. ثُمَّ �ْجتاَز 
�لِمنَطَقَة �لُمِحيَطَة بِاأْرِض َشِليَشَة، لَِكنَُّهما لَْم َيعثُر� َعَلى 
�لَحِميِر. َفَذَهَب �إلَى �لِمنَطَقِة �لُمِحيَطِة بِاأْرِض َشَعِليَم، 

َفَلْم َيُكْن لَها �أَثٌر ُهناَك. َفاْجتاَز �أْرَض َبْنياِمْيَن َولَْم َيعثُر� 
َعَليها. 5َو�أِخير�ً َوَصَل شاُوُل َوخاِدُمُه �إلَى ِمْنَطَقِة ُصوٍف، 
َفقاَل شاُوُل لِخاِدِمِه: »لَِنرِجْع. َفاأنا �أخَشى �أْن ل� َيقَلَق 

�أبِي َعَلى �لَحِميِر َبعُد، َو�أْن َيبَد�أ بِالَقَلِق َعَلينا.«
6لَِكنَّ �لخاِدَم قاَل: »َرُجُل �هلِل ِفي َهِذِه �لَمِديَنِة. 

ُق. َفْلَندُخْل �إلَى  َو�لنّاُس ُيْكِرُمونَُه. َوكُلُّ ما َيُقولُُه َيَتَحقَّ
ُهنا َرُجُل �هلِل �إلَى َحيُث َيْنَبِغي �أْن  �لَمِديَنِة. َفُربَّما ُيَوجِّ

نَذَهَب ِمْن ُهنا.«
�إليه،  َذَهْبنا  �أنَّنا  »لَِنفَتِرْض  لِخاِدِمِه:  7َفقاَل شاُوُل 

َم لَُه؟ �إْذ ل� ُيوَجُد َمَعنا ما نُهِديِه  َفماذ� ُيمِكُننا �أْن نَُقدِّ
لَِرُجِل �هلِل. َفَحتَّى �لطَّعاُم �لَِّذي ِفي �أْكياِسنا نَِفَد. َفماذ� 

ُم لَُه؟« نَُقدِّ
ُرْبُع  َمِعي  »�ْسَمْع،  لِشاُوَل:  َوقاَل  �لخاِدُم  8َفعاَد 

ِة. َفلُنعِطِه لَِرُجِل �هلِل. ِحيَنِئِذ َسُيخِبُرنا  ِمْثقاٍل أ ِمَن �لِفضَّ
ِفيما  »ر�ئِياً«  ُيْدَعى  �لنَِّبيُّ  كاَن   –9 نَذَهُب.«  �أيَن 
َيساأَل  �أْن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ِمْن  �أَحٌد  �أر�َد  ْن  َفاإ َمَضى، 
�إلَى  َولَْنْذَهْب  »َهّيا  َيُقوُل  َكاَن  ما،  �أْمٍر  ِفي  �هلَل 
�لّر�ئِي.« – 10َفقاَل شاُوُل لِخاِدِمِه: »َهِذِه ِفكَرٌة َحَسَنٌة. 
لَِنذَهْب.« َفَذَهبا �إلَى �لَمِديَنِة َحيُث َرُجُل �هلِل. 11َوبْيَنما 
ُهما َيْصَعد�ِن �لتَّلََّة نَحَو �لَمِديَنِة، قاَبلا َفَتياٍت ذ�ِهباٍت 

ل�سِتقاِء �لماِء. َفَساألَُهنَّ شاُوُل: »َهِل �لّر�ئِي ُهنا؟«
ِفي  َفُهَو  ُهنا.  �لّر�ئِي  �لَفَتياُت: »نََعُم.  12َفاأجاَبِت 

�لطَِّريِق �أماَمُكما. �أْسِرعا. َفَقْد جاَء �لَيوَم �إلَى �لَمِديَنِة، 
َوَبعُض �لنَّاِس �ْجَتَمُعو� �لَيوَم لِلاشِتر�ِك ِفي َذبِيَحِة َسلاَمٍة 
ْن  ِفي َمكاِن �لِعباَدِة. 13فاْدُخلا �لَمِديَنَة َوَسَتِجد�نِِه. َفاإ
�أسَرعُتما، َسَتَتَمكَّناِن ِمَن �للَّحاِق بِِه َقبَل �أْن َيْصَعَد �إلَى 
وَن بَتناُوِل �لطَّعاِم �إلَى �أْن  َمكاِن �لِعباَدِة. َفَلْن َيبَد�أ �لَمْدُعوُّ

بِيَحَة. �أسِرعا، َفَتِجد� �لّر�ئِي.« َيِصَل َوُيباِرَك �لذَّ
14َفو�َصلا ُصُعوَد �لتَّلَِّة �إلَى �لَمِديَنِة. َوِعنَد ُدُخولِِهما 

�لَمِديَنَة، َر�أيا َصُموئِيَل خاِرجاً ِمنها، َوُمْقِبلاً نَحَوُهما ِفي 
َطِريِقِه �إلَى َمكاِن �لِعباَدِة.

15َوكاَن اهلُل َقْد �أعَلَن لَِصُموئِيَل ِفي �لَيوِم �لّسابِِق 

ما َيِلي: 16»ِفي ِمثِل َهذ� �لَوقِت ِمْن َيوِم َغٍد َساُأرِسُل 

َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس  أ 8:9 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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يِت  بِالزَّ فاْمَسْحُه  َبْنياِمْيَن.  َقِبيَلِة  ِمْن  َرُجلاً  �إلَيَك 
َشعِبي  َسُيَخلُِّص  َوُهَو  �إْسر�ئِيَل.  لَِشعِبي  َجِديد�ً  َرئِيساً 
َوَسِمعُت  َشعِبي،  ُمعاناَة  َر�أيُت  َفَقْد  �لِفِلْسِطيِّيَن.  ِمَن 

َصَرخاِت �سِتغاَثِتِهْم.«
17َفَلّما َر�أى َصُموئِيُل شاُوَل، قاَل اهلُل لَِصُموئِيَل: 

�لَِّذي  َوُهَو  َعنُه.  �أخَبرتَُك  �لَِّذي  ُجُل  �لرَّ ُهَو  »َهذ� 
َسَيحُكُم َشعِبي.«

َم شاُوُل �إلَى َصُموئِيَل قُرَب �لَبّو�َبِة َوَساألَُه:  18َفَتَقدَّ

»�أيَن َبْيُت �لّر�ئِي ِمْن َفضِلَك؟«
ُصُعوَد  َفاأكِمْل  �لّر�ئِي،  »�أنا  َصُموئِيُل:  19َفاأجاَب 

�أنَت  َوَسَتاأكُُل  �لِعباَدِة.  َمكاِن  �إلَى  َو�ْسِبقِني  �لتَّلَِّة، 
َبيِتُكما.  �إلَى  َتَعود�ِن  �لَغِد  َوِفي  َمِعي.  �لَيوَم  َوخاِدُمَك 
�لّضائَِعُة  �لَحِميُر  20�أّما  �أسِئَلِتَك.  كُلِّ  َعْن  َوَساُأِجيُبَك 
ُمنُذ َثلاَثِة �أيّاٍم، َفلا َتقَلْق َعَليها، َفَقْد َتمَّ �لُعثُوُر َعَليها. 
�ألَيَس كُلُّ َجميٍل َوَمْرُغوٍب ِفي �إْسر�ئِيَل ُهَو لََك َولَِبيِت 

�أبيَك.«
21َفاأجاَب شاُوُل: »لَِكْن ما �أنا �إلّ� َفْرٌد عاِديٌّ ِفي َقِبيَلِة 

َبْنياِمْيَن. َوِهَي �أصَغُر �لَعشائِِر ِفي �إْسر�ئِيَل. َوعائَِلِتي ِهَي 
�ل�أصَغُر ِفي َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن. َفِلماذ� َتُقوُل هذ�؟« 22ثُمَّ �أَخَذ 
ِص لَِتناُوِل  َصُموئِيُل شاُوَل َوخاِدَمُه �إلَى �لَمكاِن �لُمَخصَّ
�لطَّعاِم. َوكاَن نَحَو َثلاثِيَن َشخصاً َقْد ُدُعو� لِلاأكِل َمعاً 
بِيَحِة. َفاأفَرَد َصُموئِيُل لِشاُوَل َوخاِدِمِه  َو�ل�شِتر�ِك ِفي �لذَّ
»�أعِطِني  لِلطَّّباِخ:  َصُموئِيُل  23َوقاَل  �لَمكاِن.  َصدَر 

َة �للَّحِم �لَِّتي َطَلبُت �إلَيَك �ل�حِتفاَظ بِها.« ِحصَّ
�لمائَِدِة  َعَلى  َوَوَضَعها  �لَفْخَذ  �لطَّّباُخ  24َفَجَلَب 

�لَموُضوَع  �للَّحَم  َصُموئِيُل: »كُِل  َفقاَل  �أماَم شاُوَل. 
�أماَمَك. َفَقِد �حَتَفظُت بِِه لََك ِفي َهِذِه �لُمناَسَبِة �لَِّتي 
عَب لِلاجِتماِع َمعاً.« َفاأَكَل شاُوُل َمَع  َدَعوُت ِفيها �لشَّ

َصُموئِيَل ِفي َذلَِك �لَيوِم.
ِمْن  نََزلُو�  �لطَّعاِم،  َتناُوِل  ِمْن  �نَتَهو�  �أِن  25َوَبعَد 

َصُموئِيُل  َوَفَرَش  �لَمِديَنِة.  �إلَى  َوَرِجُعو�  �لِعباَدِة  َمكاِن 
باِح  طِح، َفناَم شاُوُل ُهناَك. 26َوِفي �لصَّ لِشاُوَل َعَلى �لسَّ
َوقاَل  طِح  �لسَّ َعَلى  َعَلى شاُوَل  َصُموئِيُل  ناَدى  �لباِكِر 
لَُه: »�نَهْض لَِكي �ُأْرِسَلَك ِفي َطِريِقَك.« َفَنَهَض شاُوُل 

َوَخَرَج ِمَن �لَبيِت َمَع َصُموئِيَل.

َمعاً  َيمُشوَن  َوَصُموئِيُل  َوخاِدُمُه  شاُوُل  27َوكاَن 

لِشاُوَل: »�طلُْب  َفقاَل َصُموئِيُل  �لَمِديَنِة،  َطَرِف  ِعنَد 
�إلَى خاِدِمَك �أْن َيسِبَقنا، َفَلَديَّ ِرسالٌَة ِمَن �هلِل �إلَيَك.« 

َفَسَبَقُهما �لخاِدُم.

َصُموِئيُل َيمَسُح شاُول

 10 ، َزيٌت خاصٌّ ِفيها  ِقنِّيَنًة  َصُموئِيُل  َو�أَخَذ 
َوَقبََّلُه.  َر�أِْس شاُوَل،  َعَلى  �لزَّيَت  َوَسَكَب 
عِب �لَِّذي  َوقاَل لَُه: »َقْد َمَسَحَك اهلُل َرئِيساً َعَلى �لشَّ
ُهَو ُملٌك هلِل. َوَسَتحُكُم َشعَبُه. َوَسُتَخلُِّصُهْم ِمَن �ل�أعد�ِء 
�لُمِحيِطيَن بِِه. َمَسَحَك لَِتُكوَن َرئِيساً َعَلى َشعِبِه. َوَهِذِه 
ُق. 2َبعَد �أْن َتتُرَكِني  أمَر َسَيَتَحقَّ َعلاَمٌة َعَلى �أنَّ َهذ� �ل�
�لَيوَم، َسُتقابُِل َرُجَليِن قُرَب َقبِر ر�ِحيَل َعَلى ُحُدوِد َبْنياِمْيَن 
�لَحِميَر  �أَحُدُهُم  ›َوَجَد  لََك:  َوَسَيُقول�ِن  َصْلَصَح.  ِفي 
�لَِّتي َتبَحُث َعنها. َفَلْم َيُعْد �أُبوَك َقِلقاً َعَلى �لَحِميِر، َبْل 

َعَليَك �أنَت. َفُهَو َيساأُل ماذ� َحَدَث ل�ْبِني؟«
3َوقاَل َصُموئِيُل: »َوَبعَد َذلَِك َسَتمِضي ِفي َطِريِقَك 

َوَسُيصاِدفَُك  تاُبوَر.  ِفي  َكِبيَرٍة  َبلُّوَطٍة  َتِصَل  �أْن  �إلَى 
َبيِت  ِفي  �هلِل  لِِعباَدِة  َطِريِقِهْم  ِفي  ِرجاٍل  َثلاَثُة  ُهناَك 
�إيَل. َوَسَيُكوُن و�ِحٌد ِمنُهْم حاِملاً َثلاَثَة تُُيوٍس، َو�لثّانِي 
َثلاَثَة �أرِغَفٍة ِمَن �لُخبِز، َو�لثّالُِث ُزجاَجَة نَِبيٍذ. 4َوَسُيلِقي 
�لرِّجاُل �لثَّلاَثُة َهُؤل�ِء �لتَِّحيََّة َعَليَك. َوَسَيعِرُضوَن َعَليَك 
َرِغيَفي ُخبٍز، َفُخْذُهما ِمنُهْم. 5َوَبعَد َذلَِك َسَتذَهُب �إلَى 
َوِعنَدما   . ِفِلْسِطيٌّ ُيوَجُد ِحصٌن  �إيلُوِهيَم، َحيُث  ِجْبَعِة 
أنِبياِء  َتِصُل �إلَى تِلَك �لَمِديَنِة، َسُتلاِقي َمجُموَعًة ِمَن �ل�
ناِزلِيَن ِمْن َمكاِن �لِعباَدِة. َوَسَيَتَنبَّاُأوَن َوُهْم َيعِزفُوَن َعَلى 
باباِت. 6ِحيَنِئٍذ، َسَيِحلُّ  ُنوِج َو�لنّاياِت َو�لرَّ �لَقياثِيِر َو�لصُّ
�إنساناً  َوَتِصيُر  َفَتَتَغيَُّر  َعِظيَمٍة،  ٍة  بُِقوَّ َعَليَك  اهلِل  ُروُح 
أنِبياِء. 7َبعَد َذلَِك،  �ل� َتَتَنبَّاُأ َمَع َهُؤل�ِء  َوَسَتبَد�ُأ  َجديد�ً. 

أنَّ �هلَل َسَيُكوُن َمَعَك. �فَعْل َكما َتشاُء لِ�
�إلَى  بَِك  َوَساألَحُق  َقبِلي.  �لِجلجاِل  �إلَى  8»�ْذَهْب 

َم َذبائَِح صاِعَدةً أ َوَذبائَِح َشِرَكٍة. لَِكْن َينَبِغي  ُأَقدِّ ُهناَك لِ�

ُم ل�سترضاء  أ 8:10 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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َو�ُأخِبُرَك بِما  �أيّاٍم. َوَبعَد َذلَِك َساآتِي  �أْن َتمُكَث َسبَعَة 
َينبِغي �أْن َتفَعَل.«

شاُوُل بين األنِبياء
َصُموئِيَل،  ِعنِد  ِمْن  لَِيمِضي  �سَتد�َر شاُوُل  9َفَلّما 

َهِذِه  َحَدَثْت  َجديد�ً.  �إنساناً  َوصاَر  شاُوَل  َقْلُب  َتَغيََّر 
ُأُموُر كُلُّها ِفي َيوٍم و�ِحٍد. 10َفَذَهَب شاُوُل َوخاِدُمُه  �ل�
َمَع  َتلاَقى  �لَمكاِن  َذلَِك  َوِفي  �إيلُوِهيَم.  َجبَعِة  �إلَى 
َفَتَنبَّاأ شاُوُل  �هلِل،  ُروُح  َوَتَملََّكُه  أنِبياِء.  �ل� ِمَن  َمجُموَعٍة 
َيَتَنبَّاُأ – َوكانُو�  َوُهَو  �لنَّاِس  َبْعُض  11َفَر�آُه  أنِبياِء.  �ل� َمَع 
َجَرى  »ماذ�  َبعضاً:  َبعُضُهْم  ُهَو – َفَساأَل  َمْن  َيْعِرفُوَن 

أنِبياِء؟« ل�ْبِن َقْيٍس؟ �أشاُوُل �أيضاً َبْيَن �ل�
12َفقاَل َرُجٌل ِمْن ِجْبَعَة: »نََعْم، َوَيبُدو �أنَُّه قائُِدُهْم.« أ 

أنِبياِء؟« َفصاَر َهذ� َمَثلاً: »�أشاُوُل �أيضاً َبْيَن �ل�

شاُوُل َيِصُل إَلى َبيِته
13َوَبَعَد �أِن �نَتَهى شاُوُل ِمَن �لتََّنبُِّؤ، َذَهَب �إلَى َمكاِن 

َوساأَل خاِدَمُه: »�أيَن كُنُتما؟«  ُه  َعمُّ �لِعباَدِة. 14َفَساألَُه 
لَْم  َوِعنَدما  �لَحِميِر.  َعِن  نَبَحُث  »كُنّا  شاُوُل:  َفقاَل 

نَِجدُها، َذَهْبنا لُِرؤَيِة َصُموئِيَل.«
ُه: »�أْخِبرنِي ماذ� قاَل لَُكما َصُموئِيُل.« 15َفقاَل َعمُّ

16َفاأجاَب َشاأُوُل: »قاَل لَنا َصُموئِيُل �إنَُّه َتمَّ �لُعثُوُر 

ُه بُِكلِّ شيٍء، �أْي بِما قالَُه  َعَلى �لَحِميِر.« َولَْم ُيخِبْر َعمَّ
َصُموئِيُل َعِن �لُمْلِك.

َصُموِئيُل ُيعِلُن شاُوَل َمِلكًا
ِفي  اهلِل  َحضَرِة  ِفي  عَب  �لشَّ َصُموئيُل  17َوَجَمَع 

�إْسر�ئِيَل:  �إلَُه  اهلُل،  »َيُقوُل  لَُهْم:  18َوقاَل  �لِمصفاِة. 
َسيَطَرِة  ِمْن  َوَخلَّْصُتُكْم  ِمْصَر.  ِمْن  �إْسر�ئِيَل  ›�أخَرجُت 
َظَلَمْتُكم  �لَِّتي  �ل�ُأخَرى  �لَممالِِك  َوِمَن  �لِمصِريِّيَن 
�لَِّذي  �إلََهُكُم  َرَفضُتْم  �لَيوَم  19لَِكنَُّكُم  َوضاَيَقْتُكم.‹ 
�أْن  قُْلُتْم: ›نُِريُد  �إْذ  َوَمتاِعِبُكْم  َخلََّصُكْم ِمْن ِضيقاتُِكْم 
اهلِل  َحضَرِة  ِفي  َوِقُفو�  َتعالَو�  آَن  َو�ل� َمِلٌك.‹  َيحُكَمنا 

أ 12:10 قائدهم. حرفياً: »�أبوهم.«

َحَسَب عائِلاتُِكْم َوَعشائِِركُْم.«
َبَد�ُأو�  ثُمَّ  �إْسر�ئِيَل.  َقبائِِل  كُلَّ  َصُموئِيُل  20َفَقرََّب 

ل�ً، �ْخِتيَرْت َقِبيَلِة  �ْحِتفاَل َتنِصيِب �لَمِلِك �لَجِديِد. 21�أوَّ
َقِبيَلِة  ِفي  عائَِلٍة  كُلِّ  �إلَى  َصُموئِيُل  َطَلَب  ثُمَّ  َبْنياِمْيَن. 
َبْنياِمْيَن �أْن َتُمرَّ ِمْن �أماِمِه. فاْخِتيَرْت عائَِلُة َمْطِري. ثُمَّ 
َطَلَب َصُموئِيُل �أْن َيُمرَّ ِمْن �أماِمِه كُلُّ َرُجٍل ِمْن ِرجاِل 
عائَِلِة َمْطِري. فاْخِتيَر شاُوُل ْبُن َقْيٍس. لَِكْن ِحيَن َفتََّش 
َيِجْئ  »�ألَْم  اهلَل:  22َفَساألُو�  َيِجُدوُه.  لَْم  عُب،  �لشَّ َعنُه 

شاُوُل َبعُد؟« َفقاَل اهلُل: »�إنَُّه ُمخَتِبٌئ َبيَن �لُمَؤِن.«
َخلِف  ِمْن  شاُوَل  َو�أخَرُجو�  عُب  �لشَّ 23َفَرَكَض 

عِب. َفَبَلَغ ُطوُل �أطَولِِهْم  �لُمَؤِن. َفَوَقَف شاُوُل َبيَن �لشَّ
�إلَى َكِتِفِه.

عِب: »ها ُهَو �لرَُّجُل �لَِّذي  24َفقاَل َصُموئِيُل لِلشَّ

عُب:  عِب.« َفَهَتَف �لشَّ �ختاَرُه اهلُل. ل� َمِثيَل لَُه َبيَن �لشَّ
»َيعيُش �لَمِلُك!«

�لَممَلَكِة  �أنِظَمَة  عِب  لِلشَّ َصُموئِيُل  َشَرَح  25ثُمَّ 

أنِظَمَة ِفي ِكتاٍب. َوَوَضَع �لِكتاَب  َن َهِذِه �ل� َو�لُمْلِك. َوَدوَّ
عَب �إلَى ُبُيوتِِهْم. ِفي َحضَرِة اهلِل. ثُمَّ َصَرَف �لشَّ

ِجبَعَة.  ِفي  َبيِتِه  �إلَى  �أيضاً  شاُوُل  26َو�نَصَرَف 

َولََمَس �هلُل قُلُوَب �لرِّجاِل �لَبو�ِسِل �لَِّذيَن َبَد�ُأو� َيتَبُعوَن 
ُيمِكُن  »َكيَف  َفقالُو�:  �ل�أشر�ِر  َبعُض  27َو�أّما  شاُوَل. 
لَِهذ� �لرَُّجِل �أْن ُيَخلَِّصنا؟« َفاْحَتَقُروُه َوقالُو� َكلاماً ُمِهيناً 
َعْنُه. َوَرَفُضو� �أْن َيجِلُبو� لَُه َهد�يا �لُمباَيَعِة. �أّما شاُوُل، 

َفَتجاَهَل كُلَّ ما َسِمَعُه.

وِنيِّين ناحاُش َمِلُك الَعمُّ

ونِيُّ 11  �لَعمُّ ناحاُش  َشهٍر، حاَصَر  َوَبعَد    ب 
َوَجيُشُه يابِيَش ِجلعاَد. َفقاَل كُلُّ �أهِل يابِيَش 

ب 1:11 نَِجُد �لمقدمة �لتّالية لهذ� �لفصل في �أقدِم �لمخطوطاِت �لعبريّة 

�لسبعينية:  �لترجمِة  نصِّ  ِفي  وكذلَك  قمر�َن،  في  �كُتِشفت  �لّتي 
ونِيِّيَن ُيضايُِق َعِشيَرَتي جاَد َوَر�ُأوَبْيَن. َوَفَقاَأ  »َوكاَن ناحاُش َمِلُك �لَعمُّ
�لَعيَن �لُيمَنى لُِكلِّ َرُجٍل ِمْن ِرجالِِهْم. َولَْم َيَدْع ناحاُش �أَحد�ً ُيِعيَنُهْم. 
ونِيِّيَن �لَعيَن �لُيمَنى لُِكلِّ َرُجٍل ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل  َفَقاأ ناحاُش َمِلُك �لَعمُّ
. لَِكنَّ َسبَعَة �آل�ِف َرُجٍل ِمنُهْم َهَرُبو� ِمَن  ُأرُدنِّ ساِكٍن ِفي َشرِقيِّ نَهِر �ل�

ونِيِّيَن َوجاُءو� �إلَى يابِيَش ِجلعاَد.« �لَعمُّ
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نَّنا َسَنخِدُمَك.« لَُه: »�إذ� َصَنعَت ُمعاَهَدًة َبيَننا َوَبيَنَك، َفاإ
َعَلى  »َساُأصاِدُق  �أجاَب:  ونِيَّ  �لَعمُّ ناحاَش  2لَِكنَّ 

كُلِّ  َعيَن  �أْفَقاَأ  بِاأْن  �أصَنَعها  �أْن  تُِريُدوَن  �لَِّتي  �لُمعاَهَدِة 
و�ِحٍد ِمنُكْم. ِحيَنِئِذ َسَيلَحُق �لعاُر بُِكلِّ �إْسر�ئِيَل.«

�أيّاٍم  َسبَعَة  لِناحاَش: »�أمِهْلنا  يابِيَش  ُشُيوُخ  3َفقاَل 

ذ� لَْم  نُرِسُل ِخلالَها ُرُسلاً �إلَى َجِميِع �أنحاِء �إْسر�ئِيَل. َفاإ
�إلَيَك َونَسَتسِلُم  َيُهبَّ �أَحٌد لَِنجَدتِنا، ِحيَنِئٍذ، َسَنخُرُج 

لََك.«

شاُوُل ُينِقُذ ياِبيَش ِجلعاد
شاُوُل.  َيسُكُن  َحيُث  ِجْبَعَة  �إلَى  ُسُل  �لرُّ 4َفجاَء 

عُب ُبكاًء عالِياً.  عَب بِما َحَدَث. َفَبَكى �لشَّ َو�أخَبُرو� �لشَّ
ِمَن  َرِجَع  َفَلّما  �أبقاِرِه.  َمَع  �لَحقِل  ِفي  شاُوُل  5َوكاَن 

عَب َيبُكوَن. َفَساأَل شاُوُل: »ما �لَِّذي  �لَحقِل، َسِمَع �لشَّ
عَب؟ لِماذ� َيبُكوَن؟« �أصاَب �لشَّ

عُب شاُوَل بِما قالَُه ُرُسُل يابِيَش. 6َفاأصَغى  َفاأخَبَر �لشَّ
ٍة َعِظيَمٍة، َوَغِضَب  شاُوُل �إلَْيِهْم، َفَحلَّ ُروُح �هلِل َعَليِه بُِقوَّ
َغَضباً َشِديد�ً. 7َو�أَخَذ شاُوُل َثوَريِن َوَقطََّعُهما. ثُمَّ �أعَطى 
ِقَطَع �للَّحِم �إلَى �لرُُّسِل لَِيحِملُوها �إلَى كُلِّ �أنحاِء �إْسر�ئِيَل 
شاُوَل  بِِقياَدِة  لِلَحرِب  َيخُرُج  ل�  َمْن  »كُلُّ  َوَيُقولُو�: 

َوَصُموئِيَل، َهَكذ� تَُقطَُّع َجِميُع �بقاِرِه!«
َشِديد�ً، َوَخَرُجو� َمعاً  َفاأوَقَع اهلُل ِفي قُلُوبِِهْم َخوفاً 
باَزَق.  ِفي  �لرِّجاَل  شاُوُل  َحَشَد  8ثُمَّ  و�ِحٍد.  َكَرُجٍل 
َفكاَن ُهناَك َثلاُث ِمَئِة �ألِف َرُجٍل ِمْن �إْسر�ئِيَل َوَثلاثُوَن 

�ألَف َرُجٍل ِمْن َيُهوذ�.
9َوقاَل شاُوُل َوَجيُشُه لُِرُسِل يابِيَش: »�أخِبُرو� �أهَل 

َفَنَقَل  َغٍد.«  ُظهِر  َقبَل  َسُينَقُذوَن  �أنَُّهْم  ِجلعاَد  يابِيَش 
ِجّد�ً.  َفَفِرُحو�  يابِيَش،  �أهِل  �إلَى  شاُوَل  ِرسالََة  ُسُل  �لرُّ
»َسَنخُرُج   : ونِيِّ �لَعمُّ ناحاَش  �إلَى  يابِيَش  �أهُل  10َفقاَل 

�إلَيَك َغد�ً فافَعْل بِنا َكما َتشاُء.«
�إلَى  َجيَشُه  شاُوُل  َم  َقسَّ �لتّالِي،  �لَيوِم  11َوِفي 

باِح،  �لصَّ ِفي  �لَحَرِس  َتغِييِر  َموِعِد  َوِفي  ِفَرٍق.  َثلاِث 
ونِيِّيَن. َفقاَتَل شاُوُل  �ْقَتَحَم شاُوُل َوَجيُشُه ُمَعسَكَر �لَعمُّ
ونِيِّيَن َحتَّى َوْقِت �لظُّهِر َوَهَزُموُهْم. َوَتَشتََّت  َوُجُنوُدُه �لَعمُّ
َمعاً.  ُجنِديّاِن  َيبَق  لَْم  َحتَّى  �تِّجاٍه  كُلِّ  ِفي  ونِيُّوَن  �لَعمُّ

عُب لَِصُموئِيَل: »�أيَن �ُأولَِئَك �لَِّذيَن قالُو�  12ثُمَّ قاَل �لشَّ

�إنَُّهْم ل� ُيِريُدوَن �أْن َيُكوَن شاُوُل َمِلكاً َعَليِهْم، �أحِضْرُهْم 
ُهنا لَِكي نَقُتَلُهْم.«

13لَِكنَّ شاُوَل قاَل: »ل�، لَْن ُيْقَتَل �أَحٌد �لَيوَم! َفَقْد 

َخلََّص اهلُل �إْسر�ئِيَل َهذ� �لَيوَم.«
�إلَى  »لَِنذَهْب  عِب:  لِلشَّ َصُموئِيُل  قاَل  14ثُمَّ 

ْد ُهناَك َول�َءنا لِشاُوَل َمِلكاً َعَلينا.« �لِجلجاِل. َولُْنَجدِّ
َوُهناَك  �لِجلجاِل.  �إلَى  عِب  �لشَّ كُلُّ  15َفَذَهَب 

ُمو�  َعَليِهْم. ثُمَّ َقدَّ ِفي َحْضَرِة اهلِل، �أعَلُنو� شاُوَل َمِلكاً 
َذبائَِح َشِرَكٍة هلِل. َو�حَتَفَل شاُوُل َوَبُنو �إْسر�ئِيَل �حِتفال�ً 

َعِظيماً.

ُث َعِن الَمِلك َصُموِئيُل َيَتَحدَّ

»َقْد 12  �إْسر�ئِيَل:  َبِني  لُِكلِّ  َصُموئِيُل  َوقاَل 
. َوها َقْد  طاَوْعُتُكْم ِفي كُلِّ ما َطَلبُتُموُه �إلَيَّ
َيُقوُدكُْم،  َمِلٌك  لََديُكْم  آَن  2َو�ل� َمِلكاً.  َعَليُكْم  ْبُت  نَصَّ
يُب َر�أِْسي. َغيَر  نِّ َوَملاأ �لشَّ �أّما �أنا َفَقْد َكُبْرُت ِفي �لسِّ
َهذ�  �إلَى  ِصباَي  ُمنُذ  قُْدتُُكْم  َمَعُكْم.  باقُوَن  �أبنائِي  �أنَّ 
ْن �أَساأُْت َيوماً، فاْشَهُدو�  آَن �أماَمُكْم، َفاإ �لَيوِم. 3َوها �أنا �ل�
آَن َعَلى �إساَءتِي ِفي َحضَرِة اهلِل َوَمِلِكِه �لَمْمُسوِح. أ  �ل�
َهْل �أَخْذُت ِمْنُكم َبَقَرًة �أْو ِحمار�ً؟ َهْل �آَذيُت �أَحد�ً �أْو 
َخَدْعُتُه �أْو َظَلْمُتُه؟ َهْل َقِبلُت َيوماً ِرْشَوًة ِمْن ماٍل لَِكي 
�أَتغاَضى َعْن �إساَءٍة لَُه؟ �إْن كُنُت َقْد َفَعْلُت �أيّاً ِمْن َهِذِه 

آَن.« ُأُموِر �ل� نِّي ُمسَتِعدٌّ لَِتصِويِب �ل� ُأُموِر، َفاإ �ل�
4َفقاَل َبُنو �إْسر�ئِيَل: »ل�، لَْم تُِسْئ �إلَى �أيِّ و�ِحٍد 

نا َقطُّ َول� �أَخذَت �أيَّ َشيٍء ِمنّا.« ِمنّا. َفَلْم َتِغشَّ
َوَمِلُكُه  »اهلُل  �إْسر�ئِيَل:  لَِبِني  َصُموئِيُل  5َفقاَل 

َيعِرفاِن  َوُهما  قُْلُتْم.  ما  َعَلى  �لَيوَم شاِهد�ِن  �لَمْمُسوُح 
عُب: »نََعْم، اهلُل  َفَردَّ �لشَّ َتِجُدو� ِفيَّ َعيباً.«  لَْم  �أنَُّكْم 

شاِهٌد َعَلينا!«
عِب: »اهلُل شاِهٌد َعَلى كُلِّ ما  6َفقاَل َصُموئِيُل لِلشَّ

َحَدَث. اهلُل ُهَو �لَِّذي �ختاَر ُموَسى َوهاُروَن. َوُهَو �لَِّذي 

ُيمَسُح  �لملُك  »َمِسيحه« كاَن  الَممُسوح. حرفياً  ملكه  أ 3:12 

لهذ�  لُه  َو�َأهَّ �ختارُه  قِد  �هلَل  �أّن  َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على  بزيٍت 
�لعمل. )كذلك ِفي �لعدد 5(
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ِتي  َم ُحجَّ آَن ِقُفو� َحتَّى �ُأَقدِّ �أخَرَج �آباَءنا ِمْن ِمْصَر. 7َو�ل�
ُأُموِر �لّصالَِحِة  َعَليُكْم ِفي َحضَرِة اهلِل، َو�َُبيَِّن َجميَع �ل�

�لَِّتي َفَعَلها اهلُل َمَعُكْم َوَمَع �آبائُِكْم:
َب  َصعَّ َفتَرٍة  َوَبعَد  ِمْصَر.  �إلَى  َيعُقوُب  8»َذَهَب 

ِباهلِل.  �آباؤنا  َفاْسَتغاَث  �آبائِنا.  َعَلى  �لَحياَة  �لِمصِريُّوَن 
ِمْن  �آباَءنا  َهذ�ِن  َفاأخَرَج  َوهاُروَن.  ُموَسى  اهلُل  َفاأرَسَل 

ِمْصَر َوقاد�ُهْم �إلَى َهذ� �لَمكاِن لَِيسُكُنو� ِفيِه.
قائِِد  لِِسيِسر�  َفَسَمَح  إلََهُهْم،  نََسو�  �آباَءنا  9»لَِكنَّ 

َجيِش حاُصوَر باسِتعباِدِهْم. ثُمَّ َسَمَح لِلِفِلْسِطيِّيَن َوَمِلِك 
ُمو�آَب باسِتعباِدِهْم. َوحاَرَب َهُؤل�ِء �آباَءكُْم. 10َفاْسَتغاَث 
َّنا َتَرْكنا  أن �آباؤكُْم ِباهلِل. َوقالُو� لَُه: ›لََقْد �أخَطاأْنا �إلَيَك لِ�
آَن  يهوه أ، َوَعَبْدنا �آلَِهَة �لَبعِليِم َوَعْشتاُروَث �لّز�ئَِفَة. َو�ل�
ُد �أْن نَْخِدَمَك �أنَْت  َخلِّْصنا ِمْن َيِد �أعد�ئِنا، َونَحُن نََتَعهَّ

َوْحَدَك.‹
11»َفاأرَسَل اهلُل َيُربََّعلَ ب َوبار�َق َوَيفتاَح َوَصُموئِيَل. 

َفَنِعْمُتْم  بُِكْم.  �لُمِحيِطيَن  �أعد�ئُِكُم  ِمْن  َوَخلََّصُكْم 
قاِدماً  ونِيِّيَن  �لَعمُّ َمِلِك  ناحاَش  َر�أيُتْم  12ثُمَّ  أماِن.  بِال�
َعَليُكْم. َفُقْلُتْم: ›نُِريُد َمِلكاً َيحُكُمنا!‹ َمَع �أنَّ إلََهكَْم 
�لَمِلُك  ُهَو  ها  آَن،  13َو�ل� بِالِفعِل.  َعَليُكْم  َمِلكاً  كاَن 
لَُكْم.  اهلُل  �ختاَرُه  �لَِّذي  �لَمِلُك  َوُهَو  َطَلْبُتُموُه.  �لَِّذي 
14خافُو� اهلَل َوَوقُِّروُه. �عُبُدوُه َو�خِدُموُه َو�أِطيُعو� َوصاياُه. 

َول� َتنَقِلُبو� َعَليِه. �تَبُعو� إلََهكَْم  �أنُتْم َوَمِلُكُكْم. ِحيَنِئٍذ 
ْدتُْم  َتَمرَّ �إذ�  اهلَل،  َعَصيُتْم  �إذ�  15�أّما  �هلُل.  َسُيَخلُِّصُكُم 
�أنُتْم  لُِمعاَقَبِتُكْم  َيَدُه  اهلُل  َفَسَيُمدُّ  اهلِل،  َوصايا  َعَلى 

َوَمِلَكُكْم.
أمَر �لَعِظيَم �لَِّذي َسَيفَعلُُه  آَن ِقُفو� َو�نُظُرو� �ل� 16»َو�ل�

�لُحُبوِب. ج  َموِسُم َحصاِد  آَن  17�ل� ُعُيونُِكْم.  �أماَم  اهلُل 

لَِكنِّي َساُأَصلِّي �إلَى اهلِل، َوَساأطلُُب �إلَيِه �أْن ُيرِسَل َرعد�ً 
َوَمَطر�ً ِفي نَفِس تِلَك �للَّحَظِة. َفَسَتْعِرفُوَن �أنَُّكْم َفَعْلُتْم 

ير�ً بَِطَلِبُكْم َمِلكاً.« �أْمر�ً ِشرِّ

أ 10:12 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

َعل. َوُهَو نَفُسُه ِجْدُعوُن. 11:12 َيُربَّ
ب 

ج 17:12 موسم حصاد الحبوب. وهو موسٌم جافٌّ في �لعادِة 

ل� مطَر فيه.

َرْعد�ً  اهلل  َفاأْعَطى  اهلل،  �إلَى  َصموئيُل  18َوَصلَّى 

عُب اهلَل َوَصُموئِيَل  َوَمَطر�ً في َذلَِك �ليوم. َفخاَف �لشَّ
عِب لَِصُموئِيَل: »َصلِّ  َخوفاً َشِديد�ً. 19َوقاَل َجِميُع �لشَّ
�إلَى إلَِهَك ِمْن �أجِلنا نَحُن ُخّد�َمَك، لَِئّلا نَُموَت. َفها 
نَحُن َقْد ِزدنا َعَلى َخطايانا �لّسابَِقِة َخِطيًَّة �ُأْخَرى بَِطَلِبنا 

َمِلكاً.«
�أنَُّكْم  َصِحيٌح  َتخافُو�.  »ل�  َصُموئِيُل:  20َفاأجاَب 

ُروِر، لَِكْن ل� َتَتَخلَّو� َعِن �تِّباِع اهلِل،  َفَعْلُتْم كُلَّ َهِذِه �لشُّ
ما  �ل�أصناَم  �أنَّ  21َو�عَلُمو�  َقلُوبُِكْم.  بُِكلِّ  �ْخِدُموُه  َبْل 
ِهَي �إلّ� َتماثِيُل ل� َتنَفَعُكْم. َوَتعَجُز َعْن �إنقاِذكُْم. �إنَّها 

لَيَسْت َشيئاً!
22»لَْن َيتُرَك اهلُل َشعَبُه. َفَقْد َسرَّ اهلَل �أْن َيجَعَلُكْم 

َيتُرَكُكْم.  لَْن  �لّصالِِح  �ْسِمِه  �أجِل  َوِمْن  ُه.  َيُخصُّ َشعباً 
�أَكفَّ  بِاأْن  اهلِل  �إلَى  �ُأْخِطَئ  �أْن  لِي  َفحاشا  �أنا  23َو�أّما 

�لطَِّريَق  َتعِليَمُكُم  َوَساُأو�ِصُل  �أجِلُكْم.  ِمْن  لاِة  �لصَّ َعِن 
تُكِرُمو�  �أْن  َيْنَبِغي  24لَِكْن  �لّصالَِحِة.  لِلَحياِة  ِحيَح  �لصَّ
ُمَتَذكِِّريَن  قُلُوبُِكْم،  كُلِّ  ِمْن  بِاأمانٍَة  َتخِدُموُه  َو�أْن  اهلَل، 

�إذ�  25لَِكْن  �أجِلُكْم.  ِمْن  َعِمَلها  �لَِّتي  �لّر�ئَِعَة  �ل�أشياَء 
َوِمْن  ِمْنُكْم  َسَيَتَخلَّْص  نَُّه  َفاإ  ، رَّ �لشَّ َوَفَعْلُتُم  عانَْدتُْم 

َمِلِكُكْم، َكما ُيْكَنُس �لَوَسُخ.«

ٍة َيرَتِكُبها شاُول ُل َخِطيَّ أوَّ

ا صاَر 13  َكاَن َشاُوُل ِفي �لثَّلاثِيَن ِمْن ُعْمِرِه لَمَّ
ُحْكِمِه، د  َعَلى  َسَنَتيِن  ُمُروِر  َوَبْعَد  َمِلكاً. 
2�ْختاَر َثلاَثَة �آل�ِف َرُجٍل ِمْن �إْسر�ئِيَل. َفكاَن �ألفاِن ِمنُهْم 

َمَعُه ِفي َمديَنِة َمْخماَس َوِفي ِمْنَطَقِة َبيِت �إيَل �لَجَبِليَِّة. 
َبْنياِمْيَن.  ِفي  ِجْبَعَة  ِفي  ُيوناثاَن  َمَع  َرُجٍل  �ألُف  َوَبِقَي 

َوَصَرَف شاُوُل َبِقيََّة �لرِّجاِل �إلَى ُبُيوتِِهْم.
3َفَهَزَم ُيوناثاُن ِفرَقًة ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن ِفي ُمَعسَكِرِهْم 

بِاأْن  شاُوُل  َفاأَمَر  بَِهذ�.  �لِفِلْسِطيُّوَن  َوَسِمَع  ِجْبَع،  ِفي 
َوقاَل:  �إْسر�ئِيَل،  �أْرِض  �أنحاِء  كُلِّ  ِفي  أبو�ُق  �ل� تُنُفَخ 
عُب �لِعبر�نِيُّ بِما َحَدَث.« 4َفَسِمَع َجميُع  »َفْلَيْسَمِع �لشَّ

َة �ثَنتيِن  د 1:13 َبْعَد ُمُرور َسَنَتين َعَلى ُحْكِمه. �أْو »َوَحَكَم ُمدَّ

شاُوَل  �أن  �لرسل 21:13  �أعمال  في كتاب  نقر�  َسَنًة.«  َو�أْرَبعيَن 
َة �أربعيَن َسَنًة. حكم ُمدَّ
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ُمَعْسَكَر  شاُوُل  َوقالُو�: »َضَرَب  بِالَخَبِر.  �إْسر�ئِيَل  َبِني 
آَن ُيبِغُض �لِفِلْسِطيُّوَن َبِني �إْسر�ئِيَل ُبغضاً  �لِفِلْسِطيِّيَن. َو�ل�

َشِديد�ً!«
ِفي  شاُوَل  َمَع  �ل�ْجِتماِع  �إلَى  عُب  �لشَّ َفُدِعَي 
�إْسر�ئِيَل.  لُِمقاَتَلِة  �لِفِلْسِطيُّوَن  5َو�حَتَشَد  �لِجلجاِل. 
َفَخيََّم �لِفِلْسِطيُّوَن ِفي ِمْخماَس َشرِقيَّ َبيِت �آِوَن. َوكاَن 
َمَعُهْم َثلاَثُة �آل�ِف َمرَكَبٍة َوِستَُّة �آل�ِف فاِرٍس. َوكاَن َعَدُد 

�لُجُنوِد �لِفِلْسِطيِّيَن َكِبير�ً َكَرمِل �لّشاِطِئ.
و� بِاأنَُّهْم  6َفاأْدَرَك َبُنو �إْسر�ئِيَل �أنَُّهْم ِفي َورَطٍة. َو�أَحسُّ

�لُكُهوِف  ِفي  َو�خَتَباُأو�  َفَرَكُضو�  ِمصَيَدٍة.  ِفي  َوَقُعو� 
آباِر،  �ل� َوِفي  ُخوِر  �لصُّ َبيَن  �خَتَباُأو�  ُخوِر.  �لصُّ َوُشُقوِق 
أْرِض. 7َحتَّى �إنَّ َبْعَض �لِعبر�نِيِّيَن َعَبَر  َوِفي ُحَفٍر ِفي �ل�
ما  َوكاَن شاُوُل  َوِجلعاَد.  �أْرِض جاَد  �إلَى  ُأرُدنِّ  �ل� نَْهَر 
َيز�ُل ِفي �لِجلجاِل. َوكاَن ِرجاُل َجيِشِه َيرَتِعُدوَن َخوفاً. 
�لِجلجاِل.  ِفي  شاُوَل  لِِلقاِء  َموِعد�ً  َصُموئِيُل  َد  8َوَحدَّ

فانَتَظَر شاُوُل ُهناَك َسبَعَة �أيّاٍم. لَِكنَّ َصُموئِيَل لَْم َياأِْت 
َبْعُد �إلَى �لِجلجاِل. َوَبَد�أ َبعُض ِرجالِِه َيتُركُونَُه. 9َفقاَل 
ِرَكِة.«  شاُوُل: »�أْحِضُرو� �إلَيَّ َذبائَِح صاِعَدًة َوَذبائَِح �لشَّ
ِمْن  �نَتَهى  �أِن  10َوما  �لّصاِعَدَة.  بِيَحَة  �لذَّ َم شاُوُل  َفَقدَّ
لِِلقائِِه  َفَخَرَج شاُوُل  َصُموئِيُل،  َوَصَل  َحتَّى  َتقِديِمها، 

َو�لَتْرِحيِب بِِه.
11َفَساألَُه َصُموئِيُل: »ما َهذ� �لَِّذي َفَعْلَتُه؟« َفاأجاَب 

َعْن  رَت  َتاأخَّ َو�أنَت  َيتُركُونَِني.  �لُجُنوُد  »َبَد�أ  شاُوُل: 
ِفي  ُحُشوَدُهْم  َيجَمُعوَن  �لِفِلْسِطيُّوَن  َوكاَن  َموِعِدَك. 
َمديَنِة ِمخماَس. 12َفُقْلُت لَِنفِسي: ›َسَياأْتِي �لِفِلْسِطيُّوَن 
�إلَى ُهنا َوُيهاِجُمونَِني ِفي �لِجلجاِل.‹ َولَْم �أكُْن َبعُد َقْد 
َعْن  َطَلبُت �إلَى اهلِل �أْن ُيعِطَيِني َعوناً. َفَلْم �أِجْد َبِديلاً 

بيَحِة بَِنفِسي.« َتقِديِم �لذَّ
�أْحَمَق!  َعملاً  َعِمْلَت  »لََقْد  َصُموئيُل:  13َفقاَل 

لََجَعَلَك  اهلِل،  بَِوصايا  �لَتَزْمَت  َفَلِو  إلََهَك.  تُِطْع  َولَْم 
أَبِد. 14�أّما  �إلَى �ل� �أنَت َو�أهَل َبيِتَك َتحُكُموَن �إْسر�ئِيَل 
َرُجٍل  َعْن  َفتََّش اهلُل  َقْد  َممَلَكُتَك.  َتسَتِمرَّ  َفَلْن  آَن،  �ل�
ََّك  أن َكَما ُيِريُدُه َقلُبُه، َفَعيََّنُه اهلُل حاِكماً َعَلى َشعِبِه، ل�
َوغاَدَر  َصُموئِيُل  قاَم  15ثُمَّ  اهلِل.«  بَِوِصيَِّة  َتلَتِزْم  لَْم 

�لِجْلجاَل.

َمعَرَكُة ِمخماس
�إلَى  َوَذَهُبو�  َوَبِقيَُّة َجيِشِه �لِجلجاَل،  َوغاَدَر شاُوُل 
ِجْبَعِة َبْنياِمْيَن. َو�أحَصى شاُوُل �لرِّجاَل �لَِّذيَن َبَقو� َمَعُه، 
َفكانُو� ِستَّ ِمَئِة َرُجٍل. 16َوَذَهَب شاُوُل َو�بُنُه ُيوناثاُن، 

َوُجُنوُدُه �إلَى ِجْبَع ِفي َبْنياِمْيَن.
َوكاَن �لِفِلْسِطيُّوَن ُمَعسِكِريَن ِفي ِمخماَس. 17َفَبَد�أ 
�أفَضُل ُجُنوِدِهِم �لُهُجوَم. َو�نَقَسَم �لَجيُش �لِفِلْسِطيُّ �إلَى 
َثلاِث ِفَرٍق. َذَهَبْت ِفرَقٌة َشمال�ً ِفي َطِريِق َعفَرَة قُرَب 
ُشوعاَل. 18َوَذَهَبِت �لِفرَقُة �لثّانَِيُة �إلَى �لطَِّريِق نَحَو َبيَت 
ُحوُروَن. َوَذَهَبِت �لَمجُموَعُة �لثّالَِثُة َشرقاً بِاتِّجاِه �لُحُدوِد 

حر�ِء. �لُمشِرَفِة َعَلى و�ِدي َصُبوِعيَم نَحَو �لصَّ
�إْسر�ئِيَل كُلِّها َحّد�ٌد و�ِحٌد.  َيُكْن ِفي كُلِّ  19َولَْم 

َُّهْم لَْم َيشاَءو� �أْن َيَصَنَع َبُنو  أن َفَلْم ُيَعلِّْمُهُم �لِفِلْسِطيُّوَن لِ�
�إْسر�ئِيَل  َبُنو  كاَن  20َوِعنَدما  َوِرماحاً.  ُسُيوفاً  �إْسر�ئِيَل 
�أْو  َمجاِرَفُهْم  �أْو  َمحاِريَثُهْم  َيشَحُذو�  �أْن  َيحتاُجوَن 
فُُؤوَسُهْم �أْو َمناِجَلُهْم، كانُو� ُيضَطرُّوَن �إلَى �للُُّجوِء �إلَى 
ِمْثقاٍل  ثُلَُث  �ل�ُأجَرُة  �لِفِلْسِطيِّيَن. 21َوكانَِت  �لَحّد�ِديَن 
لَِشحِذ �لَمحاِريِث َو�لَمجاِرِف، َوُسدَس ِمْثقاٍل أ لَِشحِذ 
�لَمعاِوِل َو�لُفُؤوِس َو�لرُُّؤوِس �لَحِديِديَِّة لِِمْنساِس �لَبَقِر. 
22َفَلْم َيُكْن َبيَن َيَديِّ �أَحٍد ِمْن ُجُنوِد َبِني �إْسر�ئِيَل ِفي 

َيوِم �لَمعَرَكِة ُسُيوٌف �أْو ِرماٌح َحِديِديٌَّة. لَِكْن كاَن لََدى 
شاُوُل َو�بُنُه ُيوناثاُن َفَقط �أسِلَحٌة َكَهِذِه.

23َوكانَْت َمجُموَعٌة ِمَن �لُجُنوِد �لِفِلْسِطيِّيَن َتحُرُس 

َمعَبَر �لَجَبِل ِفي ِمخماَس.

ُيوناثاُن ُيهاِجُم الِفِلْسِطيِّين

شاُوَل 14  ْبُن  ُيوناثاُن  كاَن  �لَيوِم  َذلَِك  َوِفي 
َيحِمُل  كاَن  �لَِّذي  �لّشابِّ  �إلَى  ُث  َيَتَحدَّ
�أسِلَحَتُه، َفقاَل: »لَِنْذَهْب �إلَى ُمَخيَِّم �لِفِلْسِطيِّيَن َعَلى 
آَخِر ِمَن �لو�ِدي.« لَِكنَّ ُيوناثاَن لَْم ُيخِبْر �أباُه  �لجانِِب �ل�

بِما َينِوي َعَمَلُه.
2َوكاَن شاُوُل جالِساً َتحَت َشَجَرِة ُرّماٍن ِفي ِمْغُروَن 

أ 21:13 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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ِعنَد َطَرِف �لتَّلَِّة. أ َوَمَعُه نَْحَو ِستَّ ِمَئِة َرُجٍل. 3َوكاَن 
ْبِن  �إيخاُبوَد  �أِخي  �أِخيُطوَب  ْبُن  �أبِّيا  �ْسُمُه  َرُجٌل  َمَعُه 
ِفيْنحاَس ْبِن عالِي �لَِّذي كاَن كاِهناً لِلرَّبِّ ِفي ِشيلُوَه. 

. كاَن �أبِّيا َهذ� كاِهَن اهلِل َيْرَتدي �لثَّوَب �لَكَهُنوتِيَّ
َتَرَكُهْم.  َقْد  ُيوناثاَن  �أنَّ  �لرِّجاُل  َهُؤل�ِء  َيعَلم  َولَْم 
ُمَعسَكِر  �إلَى  لِلُوُصوِل  َمعَبٍر  ِمْن  َيُمرَّ  �أًْن  ُيوناثاُن  4نََوى 

كُلِّ  َعَلى  َكِبيَرٌة  َصخَرٌة  ُهناَك  َوكانَْت  �لِفِلْسِطيِّيَن. 
ُأولَى  خَرِة �لَكِبيَرِة �ل� جانٍب ِمْن جانَِبيِّ �لَمعَبِر. �ْسُم �لصَّ
خَرِة �لَكِبيَرِة  أوَِّل »ُبوِصيُص،« َو�ْسُم �لصَّ َعَلى �لجانِِب �ل�
�إحَدى  5كانَْت  »َسنََّة.«  �لثّانِي  �لجانِِب  َعَلى  �لثّانَِيِة 

خَرَتيِن ُمقابَِل ِمخماَس، َو�ل�ُأخَرى ُمقابَِل ِجْبَع. �لصَّ
6َوقاَل ُيوناثاُن لُِمعاِونِِه َوحاِمِل ِسلاِحِه: »لَِنذَهْب 

�إلَى ُمَعسَكِر َهُؤل�ِء �للاَمْخُتونِيَن! ب َفَلَعلَّ اهلَل َيُكوُن َمَعنا 
َفَنهِزَمُهْم. َفلا َفرَق ِعنَد �هلِل �إْن �سَتخَدَم ُجُنود�ً َكِثيِريَن 
�لحالََتيِن.«  ِفي  �ل�نِتصاِر  َعَلى  قاِدٌر  َفُهَو  َقِليِليَن،  �أْو 
أفَضَل. َو�أنا  7َفقاَل لَُه حاِمُل سلاِحِه: »�فَعْل ما َتر�ُه �ل�

َمَعَك َحتَّى �لنِّهاََيِة.«
�لَحَرِس  �إلَى  �لو�ِدي  »لَِنعُبِر  ُيوناثاُن:  8َفقاَل 

›�لَزما  لَنا:  قالُو�  ذ�  9َفاإ َيرونَنا.  َوَسَنَدُعُهْم   . �لِفِلْسِطيِّ
َمكانَْيُكما �إلَى �أْن نَاأْتَِي �إلَيُكما،‹ َفَسَنلَزُم َمكانَنا. َولَْن 
نَْصَعَد �إلَْيِهْم. 10لَِكْن �إذ� قاَل �لِفِلْسِطيُّوَن لَنا: ›�ْصَعُدو� 
�إلَى ُهنا،‹ ِحيَنِئٍذ، َسَنصَعُد �إلَْيِهْم. َفَتُكوُن َهِذِه َعلاَمًة 

ِمَن اهلِل. �إْذ َسَيعِني َهذ� �أنَّ اهلَل َسَينُصُرنا َعَليِهْم.«
لِلِفِلْسِطيِّيَن.  نَفَسيِهما  ُيوناثاُن َوُمساِعُدُه  11َفاأظَهَر 

َفقاَل �لُحّر�ُس �لِفِلْسِطيُّوَن: »ها ُهُم �لِعبر�نِيُّوَن َيخُرُجوَن 
12َفناَدى  ِفيها.«  َيخَتِبُئوَن  كانُو�  �لَِّتي  �لُجُحوِر  ِمَن 
�لِفِلْسِطيُّوَن �لَِّذيَن ِفي �لُمَعْسَكِر َعَلى ُيوناثاَن َوُمساِعِدِه: 

ُنُكما َدرساً.« »�صَعد� �إلَى ُهنا، َوَسُنَلقِّ
َفقاَل ُيوناثاُن لُِمساِعِدِه: »�صَعِد �لتَّلََّة َور�ئِي. فَاهلُل 
آَن.« 13َفَصِعَد  �ل� �لِفِلْسِطيِّيَن  َعَلى  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َينُصُر 
َوُمعاِونُُه َخلَفُه  َوَقَدَميِه،  َيَديِه  َعَلى  �لتَّلََّة ز�ِحفاً  ُيوناثاُن 

أ 2:14 طرف الّتلة. �أْو »طرف ِجْبعة.«

ب 6:14 الالَمْخُتوِنين. َوُهَو لقٌب يطلقه �ليهوُد على غيرهم من 

�ل�أمم �لّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد �هلل َمَع �إسر�ئِيل. �نظر �أيضاً 
�أفسس 11:2.

ُيوناثاَن، َوكاَن  �أماَم  َقتَلى  �لِفِلْسِطيُّوَن  َوَسَقَط  ُمباَشَرًة. 
َوُمعاِونُُه  ُيوناثاُن  �لَجرَحى. 14َفَقَتل  َيقُتُل  َور�َءُه  ُمعاِونُُه 
ِل، ِفي �أْرٍض ل� َتِزيُد  أوَّ ِعشِريَن ِفِلْسِطّياً ِفي �لُهُجوِم �ل�

َمساَحُتها َعْن نِصِف َفّد�ٍن.
15َفُذِعَر كُلُّ �لُجُنوِد �لِفِلْسِطيِّيَن �لَِّذيَن ِفي �لَحقِل، 

َو�لَِّذيَن ِفي �لُمَعْسَكِر. ُذِعَر َحتَّى �أكَثُر �لُجُنوِد َبسالًَة. 
�لِفِلْسِطيِّيَن.  ُذعَر  ز�َد  ِمّما   ، َتهَتزُّ أْرُض  �ل� َوَبَد�أِت 
16َوَر�أى ُرَقباُء شاُوَل ِفي ِجبَعَة ِفي �أْرِض َبْنياِمْيَن �لُجُنوَد 

�لِفِلْسِطيِّيَن َوُهْم َيِفرُّوَن ِفي �تِّجاهاٍت ُمخَتِلَفٍة. 17َفقاَل 
شاُوُل لِلَجيِش �لَِّذي َمَعُه: »�أحُصو� �لَجيَش. �ُأِريُد �أْن 
�أعِرَف َمْن َتَغيََّب.« َفَلّما �أحُصو� �لرِّجاَل، �ْكَتَشُفو� �أنَّ 

ُيوناثاَن َوُمعاِونَُه ُمَتَغيِّباِن.
�هلِل.«  ُصْنُدوَق  »�أْحِضْر  أبِّيا:  لِ� شاُوُل  18َفقاَل 

َفِفي َذلَِك �لَوقِت، كاَن ُصْنُدوُق �هلِل َمَع َبِني �إْسر�ئِيَل. 
ِجيُج  �لضَّ �ْزد�َد  �أبِّيا،  �لكاِهَن  ُيَكلُِّم  شاُوُل  19َوَبيَنما 

َفَنِفَد  َفاأكَثَر.  �أكَثَر  �لِفِلْسِطيِّ  �لُمَعسَكِر  ِفي  َو�لَفوَضى 
َيَدَك  �أنِزْل  »َكَفى.  �أبِّيا:  لِْلكاِهِن  َوقاَل  شاُوَل.  َصْبُر 

لاِة.« َوكُفَّ َعِن �لصَّ
�لَمعَرَكِة.  �إلَى  َوَذَهَب  َجيَشُه  شاُوُل  20َوَحَشَد 

�لِفِلْسِطيُّوَن ِفي َفوَضى َو�رتِباٍك َشِديَديِن، َحتَّى  َفكاَن 
ُهناَك  21َوكاَن  بُِسُيوِفِهْم.  َبعضاً  َبعُضُهْم  ُيقاتُِل  صاَر 
ْن َسَبَق �أْن َخَدُمو�  ِعبر�نِيُّوَن ِفي ُمَعسَكِر �لِفِلْسِطيِّيَن ِممَّ
�لِفِلْسِطيِّيَن. فانَضمَّ َهُؤل�ِء �لِعبر�نِيُّوَن �إلَى َبِني �إْسر�ئِيَل 
َمَع شاُوَل َوُيوناثاَن. 22َوَسِمَع كُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل �لَِّذيَن 
كانُو� ُمخَتِبِئيَن ِفي �لِمنَطَقِة �لَجَبِليَِّة ِمْن �أْفر�يَِم �لُجُنوَد 
ِفي  َجيِشِهْم  �إلَى  و�  فانَضمُّ َيِفرُّوَن.  َوُهْم  �لِفِلْسِطيِّيَن 

�لَمعَرَكِة، َور�ُحو� ُيطاِرُدوَن �لِفِلْسِطيِّيَن.
ِت  23َفَخلََّص اهلُل َبِني �إْسر�ئِيَل ِفي َذلَِك �لَيوِم. َو�مَتدَّ

�لَمْعَرَكُة �إلَى ما َبْعَد َبْيِت �آِوَن َوِمنَطَقِة �أفر�يَِم �لَجَبِليَِّة. 
�آل�ِف  َعْشَرِة  �إلَى  َيِصُل  َعَدُد َجيِش شاُوَل كُلِِّه  َوكاَن 

َرُجٍل.

ًة أُْخَرى شاُوُل َيرَتِكُب َخِطيَّ
24لَِكنَّ شاُوِل �رَتَكَب َخَطاأً َكِبير�ً ِفي َذلَِك �لَيوِم، 

َقَسٍم  بَِسَبِب  َوجائِِعيَن  ُمنَهِكيَن  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َفَقْد كاَن 
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�أقَسَمُه شاُوُل. �إْذ قاَل: »�إْن �أَكَل �أيُّ َرُجٍل َطعاماً َقبَل 
ُحلُوِل �لَمساِء َوَقبَل �أْن �أقِضَي َعَلى �أعد�ئِي، َفَسُيقتُل.« 

َفَلْم َياأكُْل �أيُّ و�ِحٍد ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل َطعاماً.
أْحر�ِش، َفَر�َأْو� َعَسلاً َعَلى  عُب �إلَى �ل� 25َوَدَخَل �لشَّ

لَْم  لَِكْن  َيْقُطُر،  �لَعَسَل  َوَر�َأْو�  26َدَخلُو�  أْرِض.  �ل� َوْجِه 
َيُذْق �أَحٌد ِمْنُهْم َشيئاً، َخْوفاَ ِمْن َقَسِم شاُوَل.

27لَِكنَّ ُيوناثاَن لَْم َيُكْن َيعِرُف َعْن َذلَِك �لَقَسِم. 

ُيقِسُمو�.  �أْن  َعَلى  عَب  �لشَّ ُيجِبُر  َوُهَو  �أباُه  َيْسَمْع  َولَْم 
ِفي َيِدِه، َفَغَمَس َطَرَفها ِفي �لَعَسِل  َوكانَْت َمَعُه َعصاً 

َو�أَخَذ ِمَن �لَعَسِل. َو�أَكَل �لَعَسَل، َفانَْتَعَش.
�أْن  �أُبوَك  »�أجَبَرنا  لُِيوناثاَن:  �لُجُنوِد  �أَحُد  28َفقاَل 

نُقِسَم َقَسماً، َوقاَل َمْلُعوٌن كُلُّ َمْن َياأكُُل �لَيوَم َطعاماً. 
َفَلْم َيُذِق �لرِّجاُل �أيَّ َطعاٍم. َولَِهذ� ُهْم ُمْنَهُكوَن.«

َكِثيَرًة  َمتاِعَب  �أبِي  َجَلَب  »لََقْد  ُيوناثاُن:  29َفقاَل 

قُت  أْرِض. فانُْظْر َكيَف �نَتَعْشُت َبْعَد �أْن َتَذوَّ َعَلى َهِذِه �ل�
�لرِّجاَل  �أنَّ  لَْو  أْفَضِل  �ل� ِمَن  �لَعَسِل. 30كاَن  ِمَن  َقِليلاً 
َفَلو  �أعد�ئِِهْم.  ِمْن  َعَليِه  �سَتولُو�  �لَِّذي  �لطَّعاَم  �أَكلُو� 

َفَعلُو�، لََقَتلُو� َعدد�ً �أكَبَر ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن.«
�لِفِلْسِطيِّيَن.  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َهَزَم  �لَيوِم،  َذلَِك  31ِفي 

�لُجوُع  َو�َأنَْهَك  يَّلُوَن.  َو�أ ِمخماَس  ِمْن  َوحاَرُبوُهْم 
َغَنماً  �أَخُذو�  َقْد  32َوكانُو�  َشديد�ً.  �إنْهاكاً  عَب  �لشَّ
�لِفِلْسِطيِّيَن. فاشَتدَّ بِِهِم �لُجوُع،  ِمَن  َو�أبقار�ً َوُعُجول�ً 
أْرِض َو�أَكلُوها َوَدُمها ما َيز�ُل  َفَذَبُحو� �لَمو�ِشَي َعَلى �ل�

ِفيها.
33َفقاَل �أَحُدُهْم لِشاُوَل: »ها ُهُم �لرِّجاُل ُيخِطُئوَن 

�إلَى اهلِل َوَياأكُلُوَن لَحماً ِفيِه َدُمُه.« َفقاَل شاُوُل: »لََقْد 
قاَل  34ثُمَّ  ُهنا.«  َصخَرًة  آَن  �ل� َفَدحِرُجو�  �أخَطاأْتُْم. 
شاُوُل: »�ْذَهُبو� �إلَى �لرِّجاِل َوُمُرو� كُلَّ و�ِحٍد ِمنُهْم �أْن 
�لرِّجاُل  لَِيْذَبِح  َذلَِك  َوَبعَد   . �إلَيَّ َوَخُروَفُه  َثوَرُه  ُيحِضَر 
َتاأْكُلُو�  بِاأْن  اهلِل  �إلَى  تُخِطُئو�  ل�  ُهنا،  َوَغَنَمُهْم  ثِير�نَُهْم 

لَحماً ِفيِه َدُمُه.«
َفاأحَضُرو� كُلُُّهْم ِفي تِلَك �للَّيَلِة َمو�ِشَيُهْم َوَذَبُحوها 
ُهناك. 35ثُمَّ َبَنى شاُوُل َمذَبحاً هلِل. َوَقْد َبَد�أ ُهَو نَفُسُه 

�لَعَمَل َعَلى بِناِء �لَمذَبِح هلِل.
36َوقاَل شاُوُل: »لُِنهاِجِم �لِفِلْسِطيِّيَن �للَّيَلَة، َفَناأُخَذ 

كُلَّ َشيٍء ِمنُهْم َونَْفِنيِهْم َتماماً.« َفقاَل �لَجيُش: »�فَعْل 
أفَضَل.« ما َتر�ُه �ل�

لَِكنَّ �لكاِهَن قاَل: 37»لَِنساأِل �هلَل.« َفَساأَل شاُوُل 
�هلَل: »َهْل �ُأطاِرُد �لِفِلْسِطيِّيَن؟ َوَهْل َسَتنُصُرنا َعَليِهْم؟« 

لَِكنَّ �هلَل لَْم ُيِجْب شاُوَل ِفي َذلَِك �لَيوِم.
38َفقاَل شاُوُل: »�جَمُعو� لَِي �لقادَة! �ُأِريُد �أْن �أعِرَف 

�لَيوَم. 39َفاُأْقِسُم ِباهلِل  �لَخِطيََّة  َهِذِه  �رَتَكَب  �لَِّذي  َمِن 
�لَحيِّ �لَِّذي ُيَخلُِّص �إْسر�ئِيَل، �أنَّ �لفاِعَل َسَيُموُت، َحتَّى 
عِب  �لشَّ ِمَن  �أَحٌد  َيْنِطْق  َفَلْم  ُيوناثاَن.«  �بِني  كاَن  لَْو 

بَِكِلَمٍة.
40َفقاَل شاُوُل لُِكلِّ َجيِش �إْسر�ئِيَل: »�أنُتْم َتِقُفوَن 

َعَلى َهذ� �لجانِِب. َو�أنا َو�بِني ُيوناثاُن نَِقُف َعَلى �لجانِِب 
آَخِر.« َفقاَل �لُجُنوُد: »َكما تُِريُد يا َسيِِّدي.« �ل�

41ثُمَّ َصلَّى شاُوُل: »يا اهلُل، يا �إلََه �إْسر�ئِيَل، لِماذ� 

�أِو  �أنا  �أخَطاأُْت  كُنُت  �إْن  �لَيوَم؟  َعبَدَك  �أنا  تُِجبِني  لَْم 
�بِني، َفاأْظِهِر �لُيوِريَم ِفي �لُقْرَعِة، يا اهلُل، يا �إلََه �إْسر�ئِيَل. 
َو�إْن كاَن َشعُبَك ُهُم �لَِّذيَن �أخَطاُأو�، َفاأْظِهِر �لتَِّميَم.« أ 
عَب.  �أ �لشَّ َوَبرَّ َوُيوناثاَن،  �إلَى شاُوَل  بِالُقْرَعِة  �هلُل  َفاأشاَر 
لَِنَتَبيََّن َمْن ُهَو �لُمذنُِب،  42َفقاَل شاُوُل: »�َألِْق �لُقرَعَة 

�أنا �أِم �ْبِني.« َفَوَقَعِت �لُقرَعُة َعَلى ُيوناثاَن.
�لذي  ما  »�أْخِبْرنِي  لُِيوناثاَن:  شاُول  43فقاَل 

َفَعْلَتُه.«
�لَعَسِل  ِمَن  َقِليلاً  ْقُت  »َتَذوَّ لِشاُوَل:  ُيوناثاُن  َفقاَل 
أْمِر  �ل� َهذ�  �أجِل  ِمْن  �أُموُت  َفَهْل  َعصاَي.  بَِطَرِف 

�لتّاِفِه؟«
لَْم  �إذ�  �أقَسْمُت، َوَسُيعاِقَبِني  44َفقاَل شاُوُل: »َقْد 

�أِف بَِقَسِمي. َيْنَبِغي �أْن َيُموَت ُيوناثاُن.«
45لَِكنَّ �لُجُنوَد قالُو� لِشاُوَل: »�لَفضُل ِفي �نِتصاِر 

ِمثلُُه  َيْسَتِحقُّ  َفَهْل  لُِيوناثاَن.  ُهَو  �لَيوَم  �لَعِظيِم  �إْسر�ئِيَل 
، لَْن َتسُقَط  �لَموَت؟ ل� َيُكوُن َهذ�! نُقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ
َعَلى  �هلُل  �أعانَُه  َفَقْد  ُيوناثاَن!  َر�أِس  ِمْن  و�ِحَدٌة  َشعَرٌة 

أ 41:14 أظهر اليوِريم . . . الَتِميم. َوُهما َعَلى �ل�أغلِب َحَجر�ِن 

َكريماِن، �أو ُربّما قطعتان من �لخشِب، كاَن رئيُس �لكهنِة يحتفُظ 
بهما في ُصدرِة �لَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل �هلِل ِفي مسائَل 

ُمَعيَّنٍة. )�نظر كتاب �لخروج 30:38(
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عُب ُيوناثاَن. َفَلْم ُيقَتْل. �لِفِلْسِطيِّيَن �لَيوَم.« َفاأنَقَذ �لشَّ
َفَرِجَع  �لِفِلْسِطيِّيَن.  ُمطاَرَدِة  َعْن  46َوَتَوقََّف شاُوُل 

�لِفِلْسِطيُّوَن �إلَى َمكانِِهْم.

شاُوُل ُيحاِرُب أعداَء إْسراِئيل
47َو�أكَمَل شاُوُل َسيَطَرَتُه َعَلى كُلِّ �إْسر�ئِيَل َوحاَرَب 

كُلَّ �أعد�ئِها �لُمِحيِطيَن بِها. َفحاَرَب شاُوُل �لُمو�آبِيِّيَن 
َو�لِفِلْسِطيِّيَن.  ُصوَبَة،  َوَمِلَك  أُدوِميِّيَن،  َو�ل� ونِيِّيَن  َو�لَعمُّ
ِجّد�ً.  ُشجاعاً  شاُوُل  48كاَن  َذَهَب.  َحيثُما  َو�نَْتَصَر 
َفَخلََّص َبِني �إْسر�ئِيَل ِمْن َجِميِع �أْعد�ئِِهِم �لَِّذيَن حاَولُو� 

�أْن َينَهُبوها. َوَهَزَم شاُوُل َحتَّى َعمالِيَق.
َوَيْشِوي  ُيوناثاُن  ُهْم  �أول�ٌد  لِشاُوَل  49َوكاَن 

�بَنِتِه  َو�ْسُم  ِميَرُب،  �لِبكِر  �بَنِتِه  َو�ْسُم  َوَمْلِكيُشوُع. 
بِنُت  �أِخيُنوَعُم  َزوَجِتِه  50َو�ْسُم  ِميكاُل.  �ل�أصَغِر 
�أِخيَمَعَص. َو�ْسُم قائِِد َجيِشِه �أْبَنْيُر ْبُن نَْيَر َعمِّ شاُوَل. 

51�أّما َقْيٌس �أُبو شاُوَل َونَْيُر �أُبو �أْبَنْيَر َفُهما �ْبِني �أبِيِئيَل.

52كاَن شاُوُل ُشجاعاً َطو�َل َحياتِِه. كانَِت �لَحْرُب 

ِضدَّ �لِفِلْسِطيِّيَن َشِديَدًة. َوكُلَّما َر�أى شاُوُل َرُجلاً َقِويّاً 
ُه �إلَى َجيِشِه. �أْو ُشجاعاً، َضمَّ

شاُوُل َيقِضي َعَلى َعماِليق

َوذ�َت َيوٍم قاَل َصُموئِيُل لِشاُوَل: »�أرَسَلِني 15 
َعَلى َشعِبِه �إْسر�ئِيَل.  أمَسَحَك َمِلكاً  اهلُل لِ�

�إلَى َكِلَمِتِه. 2َيُقوُل اهلُل �لَقِديُر: ›ِعنَدما  آَن �سَتِمْع  َو�ل�
َخَرَج َبُنو �إْسر�ئِيَل ِمْن ِمْصَر، حاَوَل َعمالِيُق َمْنَعُهْم ِمَن 
آَن،  ُخوِل �إلَى َكْنعاَن. َوَر�أيُت ما َفَعَلُه َعمالِيُق. 3َفال� �لدُّ
�ْذَهْب َوحاِرْب َعمالِيَق. �ْقِض َعَليِهْم َقضاًء تاّماً، ُهْم 
�لرِّجاِل  َجِميَع  �ْقُتْل  َعَليِهم.  تُْشِفْق  ل�  لَُهْم.  ما  َوكُلِّ 
َوَغَنَمُهْم  ثِير�نَُهْم  َو�قُتْل  ِع،  َو�لرُّضَّ َو�ل�أطفاِل  َو�لنِّساِء 

َوِجمالَُهْم َوَحِميَرُهْم.‹«
4َفَحَشَد شاُوُل َجيَشُه ِفي َطلايَِم. كانُو� ِمَئَتي �ألِف 

ُجنِديٍّ َوَعْشَرَة �آل�ٍف ِمَن ِرجاِل َيُهوذ�. 5َفَذَهَب شاُوُل 
شاُوُل  6َوقاَل  �لو�ِدي.  ِفي  َو�نَتَظَر  َعمالِيَق  َمِديَنِة  �إلَى 
لَِئّلا  َعمالِيَق،  َعْن  َو�نَفِصلُو�  : »�ذَهُبو�  �لِقيِنيِّ عِب  لِلشَّ
�أقِضَي َعَليُكْم َمَعُهْم. َفَقْد كُْنُتْم كَُرماَء نَحَو َبِني �إْسر�ئِيَل 

عُب �لِقيِنيُّ َعْن  ِعنَدما َخَرُجو� ِمْن ِمْصَر.« فانَفَصَل �لشَّ
َعمالِيَق.

ِمْن  َوطاَرَدُهْم  َوحاَرَبُهْم  َعمالِيَق.  شاُوُل  7َوَهَزَم 

َحِويَلَة �إلَى ُشوٍر ِعنِد ُحُدوِد ِمْصَر. 8َو�أَسَر شاُوُل �أجاَج 
َمِلَك َعمالِيَق َحّياً، َو�أبَقى َعَلى َحياتِِه. لَِكنَُّه َقَتَل كُلَّ 
ْيِف. 9َولَْم َيقُتْل شاُوُل وُجُنوُد  ُجُنوِد َجيِش �أجاَج بالسَّ
َو�لَغَنِم  �لَبَقِر  �أفَضِل  َعَلى  �أبَقْو�  َكما  �أجاَج.  �إْسر�ئِيَل 
ُرو� كُلَّ َشيٍء.  َو�لِحملاِن َوكُلِّ ما ُهَو َثِميٍن، َفَلْم ُيَدمِّ

ُرو� كُلَّ ما ُهَو َرخيٌص َوَعِديُم �لِقيَمِة. لَِكنَُّهْم َدمَّ

ِته َصُموِئيُل ُيواِجُه شاُوَل ِبَخِطيَّ
ى َصُموئِيُل ِرسالًَة ِمَن اهلِل. 11قاَل اهلُل:  10ثُمَّ َتَلقَّ

»لَْم َيُعْد شاُوُل َيتَبُعِني، َوَقْد �أِسْفُت َعَلى َجعِلِه َمِلكاً. 
َفُهَو ل� َيْحَفُظ َوصاياَي.« َفَغِضَب َصُموئِيُل ِمّما َفَعَلُه 

شاُوُل، َوَظلَّ َيبكي ِفي َحضَرِة اهلِل َطو�َل �للَّيِل.
لِِلقاِء  َوَذَهَب  �لباِكِر  باِح  12َفقاَم َصُموئِيُل ِفي �لصَّ

شاُوُل  »َذَهَب  لَِصُموئِيَل:  قاَل  عَب  �لشَّ لَِكنَّ  شاُوَل. 
�إلَى َبلَدِة �لَكرِمِل ِفي َيُهوذ�، َو�أقاَم ُهناَك نُْصباً لَِنْفِسِه. 
ثُمَّ كاَن َينَتِقُل ِمْن َمكاٍن �إلَى �آَخَر َحتَّى َينِزَل �إلَى َمديَنِة 
�لِجلجاِل.« 13َفَذَهَب َصُموئِيُل �إلَى َحيُث كاَن شاُوُل. 
َم �إلَى شاُوَل، َفَحّياُه شاُوُل َوقاَل: »لُيباِرْكَك اهلُل.  َفَتَقدَّ

ْذُت َوِصيََّة اهلِل.« لََقْد نَفَّ
�لَِّذي  وُت  �لصَّ َهذ�  »َفما  قاَل:  َصُموئِيَل  14لَِكنَّ 

�أْسَمُعُه؟ لِماذ� �أسَمُع َصوَت َغَنٍم َوَبَقٍر؟«
َعمالِيَق،  مْن  �لُجُنوُد  »َغِنَمها  شاُوُل:  15َفقاَل 

فاأبَقو� َعَلى �أفَضِل �لَغَنِم َو�لَبَقِر لَِتقِديِمها َذبائَِح صاِعَدةً أ 
إللَِهَك. لَِكنَّنا َقَتْلنا كُلَّ َشيٍء �آَخَر.«

16َفقاَل َصُموئِيُل لِشاُوَل: »َكَفى! َوَدعِني �ُأخِبُرَك 

شاُوُل:  َفقاَل  �لماِضَيَة.«  �للَّيَلَة  اهلُل  بِِه  �أخَبَرنِي  بِما 
»َحَسناً، �أخِبْرنِي بِما �أخَبَرَك.«

َصِغير�ً  كُنَت  َمَضى  »ِفيما  َصُموئِيُل:  17َفقاَل 

�لَمِلَك.  لَِتُكوَن  �ختاَرَك  اهلَل  لَِكنَّ  نَفِسَك.  نََظِر  ِفي 

ُم ل�سترضاء  أ 15:15 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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َفِصْرَت َرئِيساً لَِعشائِِر �إْسر�ئِيَل. 18لََقْد �أرَسَلَك اهلُل ِفي 
َشعِب  َجِميِع  َعَلى  َو�قِض  ›�ْذَهْب  لََك:  َوقاَل  ٍة  َمَهمَّ
َجِميعاً.  َعَليِهْم  �قِض  يٌر.  ِشرِّ َشعٌب  َُّهْم  أن لِ� َعمالِيَق، 
َصْوَت  تُِطِع  لَْم  19َفِلماذ�  تُِبيَدُهْم.‹  �أْن  �إلَى  قاتِْلُهْم 
رَّ  اهلِل؟ لِماذ� َهَجْمَت َعَلى َغنائِِم �لَمعَرَكِة، َفَفَعْلَت �لشَّ

�أماَم اهلِل؟«
�أَطْعُت َصْوَت اهلِل ِفعلاً!  20َفقاَل شاُوُل: »لَِكنِّي 

َذَهْبُت �إلَى َحْيُث �أرَسَلِني، َو�أَبْدُت كُلَّ َشعِب َعمالِيَق. 
�أجاُج.  َمِلُكُهْم  َوُهَو  �أَسْرتُُه،  و�ِحٍد  َعَلى  �إلّ�  �ُأبِق  َولَْم 
21لِِكْن �أَخَذ �لُجُنوُد ِخياَر �لَغَنِم َو�لَبَقِر لَِتقِديِمها َذبائَِح 

إللَِهَك ِفي �لِجْلجاِل.«

�أكَثَر،  اهلَل  ُيرضي  �لَِّذي  َصُموئِيَل: »ما  22�أجاَب 

بائُِح َو�لتَّقِدماُت، �أْم طاَعُة َوصاياُه؟ َبِل �لطَّاَعُة �أْفَضُل  �لذَّ
بيَحِة، َو�ل�ْسِتماُع هلِل �أْفضُل ِمْن ُشُحوِم �لِكباِش.  ِمَن �لذَّ
أوثاِن.  23َفالِعْصياُن َكَخِطيَِّة �لِعر�َفِة، َو�لِعناُد َكِعباَدِة �ل�

ُهَو  َيُعْد  لَْم  آَن  َفال� اهلِل،  َوِصيََّة  تُِطيَع  �أْن  َرَفْضَت  �أنَت 
َيقَبلَُك َمِلكاً.«

24َفقاَل شاُوُل لَِصُموئِيَل: »لََقْد �أخَطاأُْت �إلَى اهلِل. 

عِب، َفَعِمْلُت  لَْم �ُأِطْع َوصاياُه َوَكلاَمُه. ِخفُت ِمَن �لشَّ
آَن �أرُجو �أْن َتغِفَر لِي َخِطيَِّتي. �رِجْع  بِما قالُوُه. 25َو�ل�

َمعي لَِكي �أعُبَد اهلَل.«
26لَِكنَّ َصُموئِيَل قاَل لِشاُوَل: »لَْن �أرِجَع َمَعَك. 

َمِلكاً  اهلُل  َيرفُُضَك  آَن  َو�ل� اهلِل،  َوِصيََّة  َرَفْضَت  َفاأنَت 
َعَلى �إْسر�ئِيَل.«

27َفَلّما �سَتد�َر َصُموئِيُل لَِينَصِرَف، �أمَسَك شاُوُل 

َق  َثوُبُه. 28َفقاَل َصُموئِيُل لِشاُوَل: »َمزَّ َق  َفَتَمزَّ بَِثوبِِه. 
ْقَت َثوبِي. َوَقْد  �هلُل �لَيوَم َممَلَكَة �إْسر�ئِيَل َعْنَك َكما َمزَّ
�أعَطى اهلُل �لَممَلَكَة لِو�ِحٍد ِمْن �أصحابَِك �أفَضُل ِمنَك. 
29�إلَُه �إْسر�ئِيَل �لَمِجيُد ل� َيَتر�َجُع َول� ُيَغيُِّر ِفكَرُه. َفُهَو 

لَيَس َبَشر�ً لُِيَغيَِّر ِفكَرُه.«
30َفاأجاَب شاُوُل: »َحَسناً، لََقْد �أخَطاأُْت �إلَى اهلِل. 

ُل �إلَيَك �أْن َترِجَع َمِعي. �أْكِرْمِني �أماَم �لقاَدِة  لَِكْن �أَتَوسَّ
إلََهَك.«  �أعُبَد  لَِكي  َمِعي  �رِجْع  �إْسر�ئِيَل.  َبِني  َو�أماَم 

31َفَرِجَع َصُموئِيُل َمَع شاُوَل، َوَسَجَد شاُوُل هلِل.

َمِلَك  �أجاَج،  لِي  »�أحِضُرو�  َصُموئِيُل:  قاَل  32ثُمَّ 

لاِسِل.  َعمالِيَق.« َفجاَء �أجاُج �إلَى َصُموئِيَل ُمَقيَّد�ً بِالسَّ
َفقاَل �أجاُج ِفي نَفِسِه: »لََعلَُّه لَْن َيقُتَلِني.«

بَِسيِفَك  »َقَتلَت  أجاَج:  لِ� قاَل  َصُموئِيَل  33لَِكنَّ 

�ُأمَُّك  َسُتحَرُم  آَن  َفال� ِمنُهْم.  هاتِِهْم  �ُأمَّ َوَحَرمَت  عاً  ُرضَّ
ِفي  اهلِل  �أماَم  َوَقطََّعُه  �أجاَج  َصُموئِيُل  َفَقَتَل  ِمنَك.« 

�لِجلجاِل.
َوَصِعَد  �لّر�َمِة.  �إلَى  َوَذَهَب  َصُموئِيُل  َمَضى  34ثُمَّ 

َصُموئِيُل شاُوَل  َيَر  35َولَْم  ِجبَعَة.  ِفي  َبيِتِه  �إلَى  شاُوُل 
َبعَد َذلَِك َقطُّ �إلى َيْوِم َمماتِِه. َفَقْد َحِزَن َصُموئِيُل َكِثير�ً 
َجَعَل  َُّه  أن لِ� َكِثير�ً  اهلُل  َو�أِسَف  شاُوُل.  َفَعَلُه  ما  بَِسَبِب 

شاُوَل َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل.

َصُموِئيُل َيذَهُب إَلى َبيَت َلْحم

َوقاَل اهلُل لَِصُموئِيَل: »َحتَّى َمَتى َسَتحَزُن 16 
َعَلى شاُوَل؟ �أنَت ماِزلَْت َحِزيناً َعَليِه َحتَّى 
َبعَد �أْن قُْلُت لََك �إنِّي َرَفْضُتُه َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل. فاملاأْ 
نِّي ُمرِسلَُك �إلَى  يِت َو�ْذَهْب �إلَى َبيَت لَْحَم. َفاإ َقْرنََك بِالزَّ
ى. َوَقِد �خَترُت  َرُجٍل ِمْن ُسكّاِن َبيَت لَْحَم �ْسُمُه َيسَّ

�أَحَد �أبنائِِه لَِيُكوَن َمِلكاً.«
2لَِكنَّ َصُموئِيَل قاَل: »�إْن َذَهبُت، َسَيسَمُع شاُوُل 

بِالَخَبِر َفَيقُتلُِني.«
َمَعَك  َوُخْذ  لَْحَم.  َبيَت  �إلَى  »�ْذَهْب  اهلُل:  َفقاَل 
3َو�دُع  َذبِيَحًة.‹  هلِل  َم  ُأَقدِّ لِ� ›ِجئُت  لَُهْم:  َوقُْل  ِعجلاً 
�أْن  َينَبِغي  ما  َساُأِريَك  َذلَِك  َوَبعَد  بِيَحِة.  �لذَّ �إلَى  ى  َيسَّ

خَص �لَّذي �ُأِريَك �إيّاُه.« َتفَعَلُه. َيْنَبِغي �أْن َتمَسَح �لشَّ
�إلَى  َفَذَهَب  اهلُل.  لَُه  قاَل  َكما  َصُموئِيُل  4َفَفَعَل 

َبيَت لَْحَم. فارَتَعَد ُشُيوُخ َبيَت لَْحَم َخوفاً. َو�سَتقَبلُو� 
ِة َسلاٍم؟« َصُموئِيَل َوَساألُوُه: »َهْل �أنَت ُهنا ِفي َمَهمَّ

ِجئُت  َفَقْد  َسلاٍم.  ِة  َمَهمَّ في  ُهنا  »�أنا  5َفاأجاَب: 

لِلاشِتر�ِك  َوَتعالَو�  �أنُفَسُكْم  ُرو�  َطهِّ هلِل.  َذبِيَحًة  َم  ُأَقدِّ لِ�
ى َو�أول�َدُه. ثُمَّ  َر َصُموئِيُل َيسَّ بِيَحِة َمِعي.« َوَطهَّ ِفي �لذَّ
بِيَحِة. َدعاُهْم َصُموئِيُل �إلَى �لَمِجيٍء َو�ل�شِتر�ِك ِفي �لذَّ

ى َو�أول�ُدُه، َر�أى َصُموئِيُل �ألِياآَب.  6َفَلّما َوَصَل َيسَّ

�لَِّذي  �لرَُّجُل  ُهَو  َهذ�  �أنَّ  نَفِسِه: »ل� َشكَّ  َفَفكََّر في 
�ختاَرُه اهلُل.«
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�ألياآَب  �أنَّ  »َصِحيٌح  لَِصُموئِيَل:  قاَل  اهلَل  7لَِكنَّ 

ُأُموَر ِفي �عتباِرَك.  َطِويٌل َوَوِسيٌم، لَِكْن ل� تُدِخْل َهِذِه �ل�
�إلَى  َينُظُر  ل�  ُهَو  �لنّاُس.  َير�ُه  ما  �إلَى  َينُظُر  ل�  فَاهلُل 

نساِن، َو�إنَّما �إلَى َقلِبِه. َفَليَس �ألياآُب ُهَو �لَِّذي  َمظَهِر �ل�إ
�خَترتُُه.«

ى �بَنُه �لثّانِي �أبِيناد�َب. َفَمرَّ �أبِيناد�ُب  8ثُمَّ َدعا َيسَّ

ِمْن �أماِم َصُموئِيَل. َفقاَل َصُموئِيُل: »ل�، لَيَس َهذ� ُهَو 
�لَِّذي �ختاَرُه اهلُل.«

�أماِم  ِمْن  َيُمرَّ  �أْن  َة  َشمَّ ِمْن  ى  َيسَّ َطَلَب  9ثُمَّ 

َهذ�  اهلُل  َيخَتِر  »لَْم  قاَل:  َصُموئِيَل  لَِكنَّ  َصُموئِيَل. 
�لرَُّجَل �أيضاً.«

لَِكنَّ  لَِصُموئِيَل.  بَعَة  �لسَّ �أول�َدُه  ى  َيسَّ 10َعَرَض 

َهُؤل�ِء  ِمْن  �أيّاً  اهلُل  َيخَتِر  »لَْم  ى:  لَِيسَّ قاَل  َصُموئِيَل 
�لرِّجاِل.«

َغيُر  �أول�ٌد  »�ألََديَك  ى:  َيسَّ َصُموئِيُل  َساأَل  11ثُمَّ 

َهُؤل�ِء؟«
ى: »لََديَّ �بٌن �آَخُر، ُهَو �ل�أصَغُر. لَِكنَُّه  َفاأجاَب َيسَّ

في �لَمرَعى َيرَعى �لَغَنَم.«
ُهنا.  �أحِضْرُه  َطَلِبِه.  ِفي  »�أرِسْل  َصُموئِيُل:  َفقاَل 

َفَنحُن لَْن نَجِلَس لِلطّعاِم َحتَّى َياأْتَِي.«
�بَنُه �ل�أصَغَر. َوكاَن  ى َمْن َيسَتْدِعي  12َفاأرَسَل َيسَّ

ِة. حَّ شابّاً َوِسيماً َموفُوَر �لصِّ
�لَِّذي  َفُهَو  َو�ْمَسحُه  »قُْم  لَِصُموئِيَل:  اهلُل  َفقاَل 

�خَترتُُه.«
يَت َعَلى  يِت َوَسَكَب �لزَّ 13َفاأَخَذ َصُموئِيُل َقرَن �لزَّ

ٍة  ى �أماَم �إْخَوتِِه. َفَحلَّ ُروُح اهلِل بُِقوَّ �ل�بِن �ل�أصَغِر لَِيسَّ
َعِظيَمٍة َعَلى د�ُوَد ِمْن َذلَِك �لَيْوَم. ثُمَّ عاَد َصُموئِيُل �إلَى 

َبيِتِه ِفي �لّر�َمِة.

يٌر ُيضاِيُق شاُول ُروٌح شرِّ
ير�ً  14َوَتَرَك ُروُح اهلِل شاُوَل. ثُمَّ �أرَسَل اهلُل ُروحاً ِشرِّ

لِشاُوَل، َفَسبََّب لَُه �إزعاجاً َكِثير�ً. 15َفقاَل ُخّد�ُم شاُوَل 
ْن  يَر �لَِّذي �أرَسَلُه �هلُل ُيزِعُجَك. 16َفاإ رِّ لَُه: »�إنَّ �لرُّوَح �لشِّ
نَّنا نَبَحُث لََك َعْن َرُجٍل ُيحِسُن �لَعزَف َعَلى  �أَمرَتنا َفاإ
يُر ِمْن ِعنِد �هلِل،  رِّ �لِقيثاِر. َفاإذ� هاَجَمَك َذلَِك �لرُّوُح �لشِّ

َيعِزُف لََك َهذ� �لرَُّجُل ُموِسيَقى. ِحيَنِئٍذ، َسَيذَهُب َعنَك 
يِق.« حساُس بِالضِّ �ل�إ

17َفقاَل شاُوُل لُِخّد�ِمِه: »ِجُدو� لِي َشخصاً ُيحِسُن 

�لَعزَف َو�أحِضُروُه لِي.«
ى  َيسَّ �ْسُمُه  َرُجٌل  »ُهناَك  �لُخّد�ِم:  �أَحُد  18َفقاَل 

�إنَُّه ماِهٌر ِفي  �بَنُه.  �أعِرُف  َو�أنا  لَحَم.  َبيَت  ساِكٌن ِفي 
َوُمقاتٌِل  ُشجاٌع  َرُجٌل  �أيضاً  َوُهَو  �لِقيثاِر.  َعَلى  �لَعزِف 

َجيٌِّد. َوُهَو َذِكيٌّ َوَوِسيٌم، َواهلُل َمَعُه.«
ى. َفقالُو� لَُه: »�أرِسْل  19َفاأرَسَل شاُوُل ُرُسَلُه �إلَى َيسَّ

�إلَى �بِنَك د�ُوَد ر�ِعي �لَغَنِم.«
ى َهِديًَّة لِشاُوَل، �أَعدَّ ِحمار�ً َوُخبز�ً َوِقنِّيَنَة  20َفاأَعدَّ َيسَّ

�إلَى شاُوَل. 21َفَذَهَب  َمَع د�ُوَد  َو�أرَسَلها  نَِبيٍذ َوَجدياً، 
د�ُوُد �إلَى شاُوَل َوَوَقَف �أماَمُه، َفاأَحبَُّه شاُوُل َكثير�ً، َفَجَعَلُه 
ى، قاَل  حاِمَل ِسلاِحِه. 22َو�أرَسَل شاُوُل رِسالًَة �إلَى َيسَّ

ِفيها: »َدْع د�ُوَد َمِعي لَِيخِدَمِني، َفَقْد �أحَببُتُه َكِثير�ً.«
يُر ِمْن ِعنِد �هلِل شاُوَل،  رِّ 23َوكُلَّما هاَجَم �لرُّوُح �لشِّ

كاَن د�ُوُد َياأُْخُذ ِقيثاَرُه َوَيعِزُف. ِحيَنِئٍذ، ُيفاِرقُُه �لرُّوُح 
يِق. ْحساُس بِالضِّ يُر، َوَيُزوُل َعنُه �ل�إ رِّ �لشِّ

ى إْسراِئيل ُجلياُت َيَتَحدَّ

لِلَحرِب. 17  ُجُيوَشُهْم  �لِفِلْسِطيُّوَن  َوَحَشَد 
َيُهوذ�،  ِفي  �لتي  ُسوكُوَه  ِفي  �جَتَمُعو� 
َوَعسَكُرو� َبيَن ُسوكُوَه َوَعِزيَقَة، ِفي َمِديَنٍة �ْسُمها �أَفُس 

يَم. َدمِّ
2َوَحَشَد شاُوُل ُجُنوَد َبني �إْسر�ئِيَل �أيضاً، َوَعسَكُرو� 

و� �سِتعد�د�ً لُِمقاَتَلِة �لِفِلْسِطيِّيَن.  ِفي و�ِدي �لُبطِم. َو�صَطفُّ
َتلٍَّة  َعَلى  �إْسر�ئِيَل  َوَبُنو  َتلٍَّة،  َعَلى  �لِفِلْسِطيُّوَن  3َوَقَف 

ُمقابَِلٍة َيفِصُل َبيَنُهما �لو�ِدي.
4َوكاَن لََدى �لِفِلْسِطيِّيَن ُمقاتٌِل َجّباٌر �ْسُمُه ُجلياُت 

، ُطولُُه �أرَبُع �أذُرعٍ أ َوِشبٌر! َفَخَرَج ُجلياُت  ِمْن َمِديَنِة َجتَّ
ِمْن  ُخوَذٌة  َر�أِْسِه  َعَلى  5كاَن  �لِفِلْسِطيِّيَن.  ُمَخيَِّم  ِمْن 

أ 4:17 أذرع. مفردها ذر�ع. َوِهَي ِوحدٌة لقياِس �لُطوِل تعادُل �أرَبعًة 

�ثنيِن  تعادُل  �أو  �لقصيرُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي  َونِصفاً  سنِتمتر�ً  َو�أرَبعيَن 
�أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً )َوِهَي 

ر�ِع �لقصيرِة. �لقياَس هنا ُهَو بالذِّ
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ُبرونٍْز. َوَيلِبُس ِدرعاً َعَلى َشكِل َحر�ِشِف َسَمَكٍة، َيِزُن 
َخْمَسَة �آل�ِف ِمْثقاٍل أ ِمَن �لُبرونِْز. 6َوكاَن َيَضُع و�ِقياٍت 
ُرمٌح  َظهِرِه  َعَلى  َمرُبوطاً  َوكاَن  ساَقيِه.  َعَلى  نُحاِسيًَّة 
. 7َوكانَْت َعصا ُرمِحِه َطِويَلًة َكَنوِل �لنَّّساِج.  نُحاِسيٌّ
َوْزُن ِسناِن �لرُّمِح ِستُّ ِمَئِة ِمْثقاٍل ِمَن �لَحِديِد. َوكاَن 

ُمساِعُدُه َيمِشي �أماَمُه حاِملاً تُرَسُه.
ياً  ُمَتَحدِّ َوُيناِدي  َيوٍم  كُلَّ  يْخُرُج  ُجْلياُت  8كاَن 

وَن  ُجُنوَد َبِني �إْسر�ئِيَل، َفَيُقوُل: »لِماذ� ُجُنوُدكُْم ُمْصَطفُّ
ِمَن  َو�أنا  شاُوَل،  ُخّد�ُم  �أنُتْم  َهَكذ�؟  للِقتاِل  �ْسِتْعد�د�ً 
ُيباِرَزنِي.  لَِكي  َو�أْرِسلُوُه  َرُجلاً  فاْختاُرو�  �لِفِلْسِطيِّيَن. 
9َفاإذ� َقَتَلِني، َيُفوُز، َونَِصيُر نَحُن �لِفِلْسِطيِّيَن َعِبيد�ً لَُكْم. 

لَِكْن �إذ� َقَتلُت َرُجَلُكْم، �أفُوُز، َوَتِصيُروَن �أنُتْم َعِبيد�ً لَنا، 
َوَتخِدُمونَنا.«

: »�أِقُف �لَيوَم ُمَعبِّر�ً َعِن �حِتقاِري  10َوقاَل �لِفِلْسِطيُّ

لَِجيِش �إْسر�ئِيَل. َفاأنا �أَتَحّد�كُْم �أْن تُرسلُو� �أَحَد ِرجالُِكْم 
قالَُه  ما  �إْسر�ئِيَل  َوُجُنوُد  شاُوُل  11َفَسِمَع  لُِيقاتَِلِني.« 

ُجلياُت، َوخافُو� ُخوفاً َشِديد�ً.

داُوُد َيذَهُب إَلى َجبَهِة الِقتال
ى ِمْن عائَِلِة �أفر�َتَة ِفي َبيَت  12كاَن د�ُوُد ِمْن �أبناِء َيسَّ

ى  ى َثمانَِيُة �أبناٍء. َوكاَن َيسَّ لَْحَم ِفي َيُهوذ�. َوكاَن لَِيسَّ
ى  نِّ ِفي َعهِد شاُوَل. 13َذَهَب �أبناُء َيسَّ طاِعناً ِفي �لسِّ
�أسماُؤُهْم،  �أّما  َمَع شاُوَل:  �لَحرِب  �إلَى  �لِكباُر  �لثَّلاَثُة 
ُة. 14�أّما  ُل �ألِياآُب، َو�لثّانِي �أبِيناد�ُب، َو�لثّالُِث َشمَّ أوَّ َفال�
د�ُوُد َفكاَن �ل�أصَغَر. َوَقِد �نَضمَّ �إْخَوتُُه �لثَّلاَثُة �لِكباُر ِفي 
َجيِش شاُوَل. 15َوكاَن د�ُوُد َيتُرُك شاُوَل ِمْن َوقٍت �إلَى 
�آَخَر لِلاعِتناِء بَِغَنِم �أبِيِه ِفي َبيَت لَحَم. 16َوَظلَّ �لِفِلْسِطيُّ 
َيخُرُج َصباحاً َوَمساًء ُمقابَِل َجيِش �إْسر�ئِيَل �أْرَبِعيَن َيْوماً، 

ْسر�ئِيَل. هاناِت ل�إ ُه �ل�إ َوُيَوجِّ
َهِذِه  د�ُوَد: »ُخْذ  ل�ْبِنِه  ى  َيسَّ قاَل  َيوٍم،  17َوذ�َت 

أرِغَفَة �لَعْشَرَة ِمَن �لُخبِز  ةَ ب ِمَن �لَفِريِك، َوَهِذِه �ل� �لُقفَّ

أ 5:17 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف. )�أيضاً ِفي �لعدد 7(
ة. حرفياً »�إيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل �لّجافِّة  ب 17:17 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.

�لُجْبِن  ِقَطَع  �أيضاً  18ُخْذ  �لُمَعسَكِر.  ِفي  �إْخَوتَِك  �إلَى 
�لَعْشِر َهِذِه �إلَى قائِِدِهْم. �طَمِئنَّ َعَلى �أْحو�ِل �إْخَوتَِك، 
َو�أْحِضْر َشيئاً َيُدلُّ َعَلى َسلاَمِتِهْم. 19َفاإخَوتَُك ُهناَك َمَع 
شاُوَل َوَمَع كُلِّ ُجُنوِد �إْسر�ئِيَل ِفي و�ِدي �لُبطِم لُمحاَرَبِة 

�لِفِلْسِطيِّيَن.«
ِرعاَيِة  ِفي  �لَغَنَم  د�ُوُد  َتَرَك  �لباِكِر  باِح  �لصَّ 20َوِفي 

ر�ٍع �آَخَر. َو�أَخَذ �لطَّعاَم َوَذَهَب َكما َطَلَب �إلَيه �أُبوُه. 
َو�أَتى د�ُوُد �إلَى ِمْنَطَقِة �لُمَعسَكِر. َوكاَن �لُجُنوُد خاِرجيَن 
َور�َح  د�ُوَد.  ُوُصول  ِعنَد  �لِقتاِل  ِفي  َمو�ِقِعهْم  أخِذ  لِ�
َبُنو  21َو�صَطفَّ  �لَحرِب.  َصيحاِت  ُيطِلُقوَن  �لُجُنوُد 

�إْسر�ئِيَل َو�لِفِلْسِطيُّوَن �سِتعد�د�ً لِلِقتاِل.
َيحَفُظ  �لَِّذي  ُجِل  �لرَّ َمَع  �لطَّعاَم  د�ُوُد  22َفَتَرَك 

�لُمَؤَن، َوَرَكَض �إلَى َحيُث َجيُش �إْسر�ئِيَل، َوَساألَُهْم َعْن 
ُصُفوِف  َبيِن  ِمْن  �لِفِلْسِطيُّ  �لجّباُر  23َفَخَرَج  �إْخَوتِه. 
�لَجيِش �لِفِلْسِطيِّ �أثناَء َحِديِث د�ُوَد َمَع �إْخَوتِِه. َوكاَن 
�أعاَد   . َمِديَنِة َجتَّ ِمْن  �لِفِلْسِطيَّ  ُجلياَت  �لَبَطُل  َهذ� 
�إْسر�ئِيَل.  َجيِش  َعْن  َيوٍم  كُلَّ  َيُقولُُه  كاَن  ما  ُجلياُت 

َفَسِمَع د�ُوُد ما قالَُه.
َجميعاً  َهَرُبو�  ُجلياَت  �إْسر�ئِيَل  ُجُنوُد  َر�أى  ا  24َفَلمَّ

َخْوفاً ِمْن ُجلياَت. 25َفقاَل �أَحُد ِرجاِل �إْسر�ئِيَل: »�أَر�أيُتْم 
ْسر�ئِيَل  بِاإ لَِيهَز�َأ  َيوٍم  �إلَيِه! َيخُرُج كُلَّ  �نُظُرو�  َضخاَمَتُه؟ 
َيقُتُل  ْن  مَّ سُيْغِني  �أنَُّه  �أعَلَن شاُوُل  َوَقْد  ٍة.  َمرَّ َبعَد  ًة  َمرَّ
ُجُه �بَنَته. َوَسَيجَعُل شاُوُل كُلَّ عائَِلِة َذلَِك  ُجلياَت وَسُيَزوِّ

�لرَُّجِل �أحر�ر�ً ِفي �إْسر�ئِيَل.«
ِهَي  »ما  قُرَبُه:  �لو�ِقِفيَن  �لرِّجاَل  د�ُوُد  26َفَساأَل 

َعْن  �لعاَر  َوَينِزُع  �لِفِلْسِطيَّ  َذلَِك  َيقُتُل  َمْن  ُمكاَفاأُة 
�إْسر�ئِيَل؟ َفَمْن َيُظنُّ نَْفَسُه َهذ� �لِفِلْسِطيٌّ �لّلاَمخُتونُ ج 

؟« لَِيهَز�َأ بَجيِش �هلِل �لَحيِّ
27َفاأْخَبَر �لرِّجاُل د�ُوَد َعْن ُمكاَفاأِة َمْن َيقُتُل ُجلياَت. 

ُث �إلَى �لُجُنوِد  أكَبُر �ألِياآَب َوُهَو َيَتَحدَّ 28َفَسِمَعُه �أُخوُه �ل�

َفَغِضَب. َوَساأَل �ألِياآُب د�ُوَد: »ما �لَِّذي جاَء بَِك �إلَى 
يَِّة؟  ُهنا؟ َوَمَع َمْن َتَركَت تِلَك �لُغَنْيماِت �لَقِليَلَة ِفي �لَبرِّ

ج 26:17 الالَمْخُتون. َوُهَو لقٌب يطلقه �ليهوُد على غيرهم من 

�ل�أمم �لّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد �هلل َمَع �إسر�ئِيل. �نظر �أيضاً 
�أفسس 11:2.
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لَِكْي  �إلّ�  �أَتْيَت  َفما  يَر،  رِّ �لشِّ َوَقْلَبَك  ُغُروَرَك  �أعَلُم  �أنا 
َتَتَفرََّج َعَلى �لَمْعَرَكِة.«

َفَقْد كُنُت  آَن؟  �ل� َفَعلُتُه  �لَِّذي  29َفقاَل د�ُوُد: »ما 

�أَتَكلَُّم َفَحسُب.«
َعَليِهِم �ل�أسِئَلَة  �آَخِريَن َوَطَرَح  �إلَى  30َوَذَهَب د�ُوُد 

نَفَسها، َفاأعُطوُه �ل�أجوَبَة نَفَسها. 31َفَسِمَع َبعُض �لرِّجال 
قاَل.  بِما  َو�أخَبُروُه  �إلَى شاُوَل  َفاأَخُذوُه  د�ُوُد،  قالَُه  ما 
لُِجلياَت  نَسَمَح  �أْن  َينَبِغي  لِشاُوَل: »ل�  د�ُوُد  32َفقاَل 

عِب. َفاأنا خاِدُمَك ُمسَتِعدٌّ لِلذَّهاِب  بِاأْن ُيَثبَِّط ِهَمَم �لشَّ
.« 33َفاأجاَب شاُوُل: »ل� َتقِدُر  َوُمناَزلَِة َهذ� �لِفِلْسِطيِّ
، َفَلسَت َحتَّى ُجنِديّاً.  �أْن َتذَهَب َوتُناِزَل َهذ� �لِفِلْسِطيَّ

�أّما ُجلياُت فاشَتَرَك ِفي �لُحُروِب ُمنُذ ِصباُه.«
34َفقاَل د�ُوُد: »كُنُت، �أنا خاِدَمَك، َكِثير�ً ما �أْرَعى 

َغَنَم �أبِي. َفَمَتى جاَء �أَسدٌّ �أْو ُدٌب َوَخَطَف َحَملاً ِمَن 
ِمْن  �لَحَمَل  َو�ُأنِْقُذ  َو�َأْضِرُبُه  �ُأطاِرُدُه  35كُْنُت  �لَقِطْيِع، 
، �ُأْمِسُكُه ِمْن َذقِنِه، َو�أْضِرُبُه  ِن عاَد َوَهَجَم َعَليَّ َفِمِه. َفاإ
َوَساأقُتُل  َو�أَسد�ً!  ُدبّاً  خاِدَمَك،  �أنا  36َقَتلُت،  َو�أْقُتلُُه. 
َُّه �ْسَتهَز�َأ  أن َذلَِك �لِفِلْسِطيَّ َغْيَر �لَمْخُتوِن َكما َقَتلُتُهما، لِ�
�أنَقَذنِي ِمْن َمخالِِب  . 37فَاهلُل �لَِّذي  بَِجيِش �هلِل �لَحيِّ

». ، ُينِقُذنِي ِمْن َيِد َهذ� �لِفِلْسِطيِّ أَسِد َو�لدُّبِّ �ل�
َفقاَل شاُوُل لِد�ُوَد: »�ْذَهْب، َولَْيُكِن اهلُل َمَعَك.« 
ُخوَذًة  َوَضَع   . �لَحربِيَّ لِباَسُه  د�ُوَد  شاُوُل  38َو�ألَبَس 

ِجسِمِه.  َعَلى  ِدرعاً  َوَقلََّدُه  د�ُوَد،  َر�أِْس  َعَلى  نُحاِسيًَّة 
د�ُوُد  َوحاَوَل  َجنبِه.  �إلَى  َسيَف شاُوَل  د�ُوُد  39َوَوَضَع 

َُّه لَْم َيُكْن ُمعتاد�ً َعَلى َهِذِه  أن �أْن َيمِشَي، َفَلْم َيسَتِطْع، لِ�
�ل�أشياِء. َفقاَل د�ُوُد لشاُوَل: »ل� �أسَتِطيُع �لِقتاَل بَِهِذه. 

َفاأنا لَسُت ُمعتاد�ً َعَليها.«
َفَخَلَعها د�ُوُد. 40َفاأَخَذ د�ُوُد َعصاُه بَيِدِه، َوَذَهَب 
َوَبَحَث َعْن َخْمَسِة ِحجاَرٍة َملساَء ِمَن �لَجدَول. َولَّما 
َوَجَدها، َوَضَعها ِفي ِجر�بِِه. َو�أمَسَك بِمقلاعِه ِفي َيِدِه، 

. ثُمَّ �نَطَلَق لُِملاقاِة �لِفِلْسِطيِّ

داُوُد َيقُتُل ُجليات
د�ُوَد.  مْن  َفاأكَثَر  �أكَثَر  َيقَتِرُب  �لِفِلْسِطيُّ  41َو�أَخَذ 

ُجلياُت  42َفَنَظَر  تُرَسُه.  ُمساِعُدُه حاملاً  �أماَمُه  َوَمَشى 

ُد َولٍَد  �إلَى د�ُوَد باْشِمئز�ٍز َو�ْحِتقاٍر، �إْذ َر�أى �أنَّ د�ُوَد ُمَجرَّ
َوِسيٍم �أْحَمِر �لَوْجِه. 43َفقاَل ُجلياُت لِد�ُوَد: »�أَتُظنُّ �أنَّي 

َكْلٌب لُِتهاِجَمِني بَِعصا؟«
د�ُوَد.  َعَلى  �آلَهِتِه  ِمْن  بَِلَعناٍت  ُجلياُت  نََطَق  ثُمَّ 
لِلطُُّيورِ  َجَسَدَك  َفاُأْطِعَم  »�قَتِرْب  لِد�ُوَد:  44َوقاَل 

َو�لَحيو�ناِت �لُمفَتِرَسِة.«
45َفقاَل د�ُوُد: »�أنَت َتاأْتِي لُِتحاِرَبِني بَِسيٍف َوبُِرمٍح 

�إلَِه  �لَقِديِر،  بِاْسِم اهلِل  ُأحاِرُبَك  لِ� َفاآتِي  �أنا  �أّما  َوبَِحْرَبٍة، 
ُجُيوِش �إْسر�ئِيَل �لَِّذي �أَهْنَتُه. 46لَِهذ� َفاإنَّ اهلَل َسَينُصُرنِي 
َو�ُأطِعُم  َر�أَْسَك،  َوَساأقَطُع  َساأقُتلَُك،  �لَيوَم.  َهذ�  َعَليَك 
َهذ�  َوَسَنفَعُل  �لُمفَتِرَسِة.  َو�لَحيو�ناِت  لِلطُُّيوِر  َجَسَدَك 
ِحيَنِئٍذ،  �لَِّذيَن َمعَك.  آَخِريَن  �ل� �لِفِلْسِطيِّيَن  بُكلِّ  �أيضاً 
َسَيعِرُف �لعالَُم كُلُُّه �أنَّ ِفي �إْسر�ئِيَل �إلَهاً. 47َوَسَيعِرُف 
ُسُيوفاً  َيحتاُج  ل�  اهلَل  �أنَّ  ُهنا  �لُمحَتِشِديَن  َجِميُع 
َوُهَو َسَينُصُرنا  �لَمعَرَكُة َمعَرَكُة اهلِل،  لُيَخلَِّص.  َوِرماحاً 

َعَليُكْم.«
َم ُجلياُت �لِفِلْسِطيُّ لُِمهاَجَمِة د�ُوَد. َوكاَن  48َوَتَقدَّ

لَِكنَّ د�ُوَد َرَكَض  َفاأكَثَر ِمْن د�ُوَد.  �أكَثَر  َيقَتِرُب بُِبطٍء 
لُِملاقاتِِه.

ِفي  َوَوَضَعُه  جر�بِِه،  ِمْن  َحَجر�ً  د�ُوُد  49َو�أخَرَج 

ِمقلاِعه، َوَضَرَب �لِفِلْسِطيَّ بِالِمقلاِع، َفاأصاَب �لَحَجُر 
ُجلياَت َبيَن َعيَنيه، َوُغِرَز ِفي َر�أِْسِه. َفَسَقَط ُجلياُت َعَلى 

أْرِض. َوجِهِه �إلَى �ل�
بِِمقلاٍع  �لِفِلْسِطيِّ  َعَلى  د�ُوُد  َتَغلََّب  50َوَهَكذ� 

َوَحَجٍر ل� َغيَر! َضَرَب �لِفِلْسِطيَّ َوَقَتَلُه ُدوَن �أْن َيُكوَن 
. ثُمَّ  َمَعُه َسيٌف. 51ثُمَّ َرَكَض َوَوَقَف بِجانِِب �لِفِلْسِطيِّ
�أْخَرَج د�ُوُد َسيَف ُجلياَت ِمْن غمدِه َوَقَطَع بِِه َر�أَسُه. 
�لِفِلْسِطيُّوَن  َر�أى  َولَّما   . �لِفِلْسِطيَّ د�ُوُد  َقَتَل  َهَكذ� 
ُجُنوُد  52َفَهَتَف  َوَهَرُبو�.  �سَتد�ُرو�  َميِّتاً،  َجّبارُهْم 
َحتَّى  �لِفِلْسِطيِّيَن  ُيطاِرُدوَن  َور�ُحو�  َوَيُهوذ�،  �إْسر�ئِيَل 
َكِثيِريَن  َوَقَتلُو�  َعقُروَن،  َوَمديَنِة  َجتَّ  َمِديَنِة  ُحُدوِد 
َشْعر�يَِم  َطِريِق  ُطوِل  َعَلى  ُجَثثُُهْم  َفَتناَثَرْت  ِمنُهْم. 
�إْسر�ئِيَل  َبُنو  طاَرَد  �أْن  53َوَبعَد  َوَعقُروَن.  َوَحتَّى َجتَّ 
َوَغنُمو�  ِيَن،  �لِفِلْسِطيِّ ُمَعْسَكِر  �إلَى  َرِجُعو�  �لِفِلْسِطيِّيَن، 

ِمنُه �أشياَء َثِميَنًة.
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54َو�أَخَذ د�ُوُد َر�أَْس �لِفِلْسِطيِّ �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، 

لَكنَُّه �أبَقى ِسلاَح �لِفِلْسِطيِّ في َبيِته.

شاُوُل َيغاُر ِمْن داُود
َفَساأَل  ُجلياَت.  ُيقاتُِل  َوُهَو  د�ُوَد  شاُوُل  55ر�َقَب 

شاُوُل �أْبِنْيَر قائَِد َجيِشِه: »َمْن ُهَو �أُبو َذلَِك �لّشاب؟« 
َفاأجاَب �أْبَنْيُر: »�ُأْقِسُم �أنِّي ل� �أْعِرُف يا َسيِِّدي.«

ْق لِي َمْن ُهَو.« 56َفقاَل �لَمِلُك شاُوُل: »َتَحقَّ

57َفَلّما َرِجَع د�ُوُد َبعَد �أْن َقَتَل ُجلياَت، �أْحَضَرُه �أْبَنْيُر 

. �إلَى شاُوَل. َوكاَن د�ُوُد ماز�َل َيحمُل َر�أَْس �لِفِلْسِطيِّ
�أُبوَك؟«  ُهَو  َمْن   ، �لّشابُّ »�أيُّها  58َفَساألَُه شاُوُل: 

». ى �لَبيَت لَحِميِّ َفاأجاَب د�ُوُد: »�أنا �بُن خادِمَك َيسَّ

َعهُد َصداَقِة داُوَد َوُيوناثان

َوما �َأِن �نَتَهى د�ُوُد ِمَن �لَحِديِث َمَع شاُوَل، 18 
د�ُوَد.  بَِقْلِب  َتَعلََّق  َقْد  ُيوناثاَن  َقْلُب  كاَن 
َفاأَحبَّ ُيوناثاُن د�ُوَد َكَنْفِسِه. 2َوكاَن شاُوُل َقِد �ْسَتبَقى 
د�ُوَد َذلَِك �لَيْوَم، َولَْم َيْسَمْح لَُه بِاأْن َيُعوَد �إلَى َبْيِت �أبِيِه. 
َُّه �أَحبَُّه  أن د�َقِة َو�لَوفاِء، ل� 3َفعاَهَد ُيوناثاُن َد�ُوَد َعَلى �لصَّ

َيرَتِديِه  كاَن  �لَِّذي  �لِمعَطَف  ُيوناثاُن  4َوَخَلَع  َكَنفِسِه. 
َمَع  كُلَُّه  �لَحْربيَّ  لِباَسُه  �أْيضاً  َو�أْعطاُه  لِد�ُوَد.  َو�أعطاُه 

َسيفِه َوَقوِسِه َوِحز�ِمِه.

شاُوُل ُيالحُظ َنجاَح داُود
5َوكاَن د�ُوُد َيخُرُج �إلَى �لقتال َحيثُما �أرَسَلُه شاُوُل. 

َعْن  َفَجَعَلُه شاُوُل َمسُؤول�ً  َكِبير�ً.  َفَنَجَح د�ُوُد نَجاحاً 
ُجُنوده. َفاأْرَضى َهذ� �لَقر�ُر �لَجِميَع، َحتَّى ِكباَر َمسُؤولي 
�لِفِلْسِطيِّيَن. َوعنَد  لُِيقاتَل  َيْخُرُج  شاُوَل. 6َفكاَن د�ُوُد 
ِمْن  َمِديَنٍة  كُلِّ  ِفي  �لنِّساُء  كانَِت  �لَمعاِرك  ِمَن  َعوَدتِه 
بَِفَرٍح  َيرقُْصَن  َوكُنَّ  لِلقائِه.  َيْخُرجَن  �إْسر�ئِيَل  ُمُدِن 
ُيَغنِّيَن  7َوكُنَّ  �ل�أعو�ِد.  َعَلى  َوَيْعِزْفَن  �لطُُّبوَل  َوَيقَرْعَن 

ْدَن بِابِتهاٍج: َوُيَردِّ

آل�َف.   » شاُوُل َقَتَل �ل�
آل�ِف!«    َود�ُوُد َعَشر�ِت �ل�

8َو�أزَعَجْت َهذِه �لِكِلماُت شاُوَل َو�أغَضَبْتُه َكِثير�ً. 

َوقاَل في نَفِسِه: »نََسَبِت �لنِّساُء �لَفضَل لد�ُوَد ِفي َقتِل 
ُألُوِف، َولَْم َينِسْبَن لِي �إلّ� َقتَل �ُألوٍف. َفماذ�  َعَشر�ِت �ل�
َبُعُد؟ لَْم َيْبَق ِسَوى �أْن ياأُخَذ �لَعْرَش ِمنِّي!« 9َوُمنُذ َذلَِك 

�لَيوِم، ر�َح شاُوُل ُير�قُب د�ُوَد َعْن قُْرٍب.

شاُوُل َيخاُف مْن داُود
�لرُّوُح  شاُوَل  َعَلى  َسيَطَر  �لتّالِي،  �لَيوِم  10َوفي 

يُر �لِذي �أرَسَلُه �هلُل، َفَفَقَد �أْعصاَبُه ِفي َبيِتِه. َفَعَزَف  رِّ �لشِّ
ئَُه َكعاَدتِِه. 11َوكاَن ِفي َيِد شاُوَل  د�ُوُد َعَلى �لِقيثاِر لُِيَهدِّ
ُر د�ُوَد ِفي �لحائِِط  ُرمٌح. َفقاَل شاُوُل ِفي نَفِسِه: »َساُأَسمِّ

َتيِن. ْمِح َمرَّ ى د�ُوُد َعِن �لرُّ بَهذ� �لرُّمِح.« َفَتَنحَّ
آَن َمَع د�ُوَد،  12كاَن اهلُل َقْد َتَرَك شاُوَل، َوصاَر �ل�

َوَجَعَلُه  َعنُه  ِمْن د�ُوَد. 13َفاأبَعَدُه شاُوُل  َفخاَف شاُوُل 
ِمْن  َشعِبيًَّة  �أكَثَر  د�ُوُد  َفصاَر   . ُجنِديٍّ �ألِف  َعَلى  قائِد�ً 

َقبُل، بَِسَبِب ُدُخولِِه �لَمعاِرَك َو�نِِتصاِرِه بِها.
14َوكاَن اهلُل َمَع د�ُوَد، َفكاَن ناِجحاً ِفي كُلِّ َشيٍء. 

15َوَر�أى شاُوُل نَجاَح د�ُوَد، فازد�َد َخوفُُه ِمنُه. 16َغيَر �أنَّ 

عِب ِفي �إْسر�ئِيَل َوَيُهوذ�، كانُو� ُيِحبُّوَن د�ُوَد  َجِميَع �لشَّ
َُّه كاَن ظاِهر�ً َبيَنُهْم، َوكاَن َيُقوُدُهْم ِفي �لِقتاِل. أن لِ�

ُج داُوَد ِمَن ابَنِته شاُوُل ُيَزوِّ
ِمَن  ُجَك  »َساُأَزوِّ لِد�ُوَد:  قاَل شاُوُل  َيوٍم  17َوذ�َت 

لَِكْن ِعْدنِي باأْن َتُكوُن ُمخِلصاً  َمْيَرَب.  �بَنِتي �لُكبَرى 
لي، َوبِاأْن تُحاِرَب ُحُروَب اهلِل.« لَِكْن ما كاَن َيُدوُر ِفي 
ِذْهِن شاُوَل ُهَو َهذ�: »لَْن �أَمدَّ َيَدي لَِقتِل د�ُوَد، َساأتُرُك 
َة َقتِلِه لِلِفِلْسِطيِّيَن.« 18َفقاَل د�ُوَد: »َمْن �أنا َوَمْن  َمَهمَّ

عائَِلُة �أبِي ِفي �إسر�ئِيَل ل�ُأصاِهَر �لَمِلَك؟«
19َوِعنَدما حاَن َوقُت َزو�ِج د�ُوَد ِمِن بِنِت شاُوَل، 

. 20َوجاَء َمْن ُيخِبُر  َجها شاُوُل ِمْن َعدِريِئيَل �لَمُحولِيِّ َزوَّ
شاُوَل �أنَّ �بَنَتُه ِميكاَل تُِحبُّ د�ُوَد. َفاأفَرَحُه َهذ� �لَخَبُر. 
21َوقاَل شاُوُل ِفي نَفِسِه: »َساأجَعُل ِميكاَل َفّخاً لِد�ُوَد. 

َفقاَل  َيقُتلُونَُه.«  �لِفِلْسِطيِّيَن  �أَدُع  ثُمَّ  ِمنُه،  ُجها  َساُأَزوِّ
�بَنِتي  ِمَن  و�ُج  �لزَّ »ُيمِكُنَك  �ُأْخَرى:  ًة  َمرَّ لِد�ُوَد  شاُوُل 

�لَيوَم.«
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ثُو� َمَع د�ُوَد  22َو�أَمَر شاُوُل ِكباَر َمسُؤولِيِه بِاأْن َيَتَحدَّ

�لَمِلُك ر�ٍض  لَُه: »�ْسَمْع،  َيُقولُو�  �أْن  لَُهْم  سّر�ً. َوقاَل 
بِنَت  ِج  َفَتَزوَّ �أيضاً.  ُيِحبُّونََك  َمسُؤولِيِه  َوِكباُر  َعنَك. 

�لَمِلِك.«
�لَكلاَم.  لِد�ُوَد َهذ�  23َفقاَل ِكباُر َمسُؤولِي شاُوَل 

لَِكنَّ د�ُوَد �أجاَب: »�أنا لَسُت �أهلاً لُمصاَهَرِة �لَملِك. 
َفما �أنا �إلّ� َرُجٌل َفِقيٌر َوَبِسيٌط.«

د�ُوُد.  قالَُه  ما  �إلَيِه  �لَمِلِك  َمسُؤولِي  كباُر  24َفَنَقَل 

�لَمِلُك  ُيِريُد  ›ل�  لد�ُوَد:  »قُولُو�  لَُهْم شاُوُل:  25َفقاَل 

ِه. َفَمْهُر  ِمنَك َمْهر�ً ل�بَنِتِه، َبْل ُيِريُد �أْن َينَتِقَم ِمْن َعُدوِّ
�بَنِتِه ُهَو ِمَئُة ُغرلةٍ أ ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن.‹« َوكاَن شاُوُل َينِوي 

أمِر �أْن َيَدَع �لِفِلْسِطيِّيَن َيقُتلُوَن د�ُوَد. ِفي َحِقيَقِة �ل�
�لَمِلُك.  قالَُه  بِما  د�ُوَد  شاُوَل  ُمسُؤولُو  26َفاأخَبَر 

َور�َقْت لد�ُوَد ِفكَرُة ُمصاَهَرِة �لَمِلِك، َفَخَرَج َفور�ً 27ُهَو 
ِمَئَتي َرُجٍل.  ِمنُهْم  َوَقَتلُو�  �لِفِلْسِطيِّيَن.  لُِمقاَتَلِة  َورجالُُه 
َفاأَخَذ د�ُوُد ُغَلَفُهْم َو�أْعطاها لِشاُوَل. َفكاَن َهذ� �لَمهَر 
َمُه د�ُوُد لُِمصاَهَرِة �لَمِلِك. فاْضُطرَّ شاُوُل �إلَى  �لَِّذي َقدَّ
اهلَل  �أنَّ  28َوَر�أى شاُوُل  ِميكاَل.  �ْبَنِتِه  ِمِن  د�ُوَد  َتزِويج 
َمَع د�ُوَد َو�أنَّ �بَنَتُه ِميكاَل تُِحبُّ د�ُوَد. 29فاْزد�َد َخوُف 

شاُوَل ِمْن د�ُوَد، َوصاَر َعُدّو�ً لِد�ُوَد ِمْن َذلَِك �لَوقِت.
30َوو�َصَل ُحكّاُم �لِفِلْسِطيِّيَن ُخُروَجُهْم لِِقتاِل َبِني 

َيهِزُمُهْم. كاَن  ٍة  َمرَّ لَِكنَّ د�ُوَد كاَن ِفي كُلِّ  �إْسر�ئِيَل. 
أْكَثَر  آَخِريَن، َفصاَر �ل� د�ُوُد �أنجَح ِمْن كُلِّ قاَدِة شاُوَل �ل�

ُشْهَرًة َوَكر�َمًة َبيَنُهْم.

ُيوناثاُن ُيساعُد داُود

�أَمَر شاُوُل �بَنُه ُيوناثاَن َوُضّباَطُه باأْن َيقُتلُو� 19 
د�ُوَد. لَِكنَّ ُيوناثاَن كاَن ُيِحبُّ د�ُوَد ُحّباً 
َيَتَحيَُّن  شاُوُل  َفاأبي  »�ْحَذْر  لِد�ُوَد:  2َفقاَل  َعِظيماً. 
ِفي  َو�خَتِبْئ  باِح  �لصَّ في  فاذَهْب  لَقتلَك.  �لُفَرَص 
�أبي.  َمَع  �لَحقل  �إلَى  باِح  �لصَّ �لَحقِل. 3َوَساأخُرُج ِفي 
�أنَت ُمخَتِبٌئ. َساأَتَكلَُّم َمَع  َوَسَنِقُف ِفي �لَحقل َحيُث 

�أبِي َعْنَك. َو�إْن َعَرْفُت َشيئاً َساُأْخِبُرَك بِِه.«

أ 25:18 غرلة. �أو قُلفة، َوُهَو �لجلُد �لز�ئُد َبعَد �لِختاِن.

َكثير�ً.  َفَمَدَحُه  �أبيِه شاُوَل،  َمَع  ُيوناثاُن  َث  4َفَتَحدَّ

َوقاَل ُيوناثاُن: »�أنَْت �لَمِلُك. َوما د�ُوُد �إلّ� خاِدٌم لََك. 
ُهَو لَْم ُيِسْئ �إلَيَك بَِشيٍء، َفلا تُِسْئ �إلَيِه. َوُهَو لَْم َيفَعْل 
�إلّ� َخير�ً َمَعَك. 5�أل� َتذكُُر َكيَف خاَطَر بَحياتِِه عنَدما 
ْسر�ئِيَل  َق اهلُل نَْصر�ً َعظيماً ل�إ قاَتَل ُجلياَت َوَقَتَلُه. َفَحقَّ
َعَلى َيِد د�ُوَد. َو�أنَت َر�أيَت َذلَِك َوَفِرْحَت. َفِلماذ� تٍُريُد 
�أْن تُؤِذَي د�ُوَد َوُهَو َبريٌء؟ ل� ُيوَجُد َسَبٌب َيسَتوِجُب 

َقتَلُه.«
6فاقَتَنَع شاُوُل بَِكلام ُيوناثاَن. َوقاَل: »�ُأقِسُم ِباهلِل 

، لَْن �أقُتَل د�ُوَد.« �لَحيِّ
7َفَدعا ُيوناثاُن د�ُوَد َو�أخَبَرُه بُِكلِّ ما د�َر َبيَنُه َوَبيَن 

شاُوَل. ثُمَّ �أحَضَر ُيوناثاُن د�ُوَد �إلَى شاُوَل. َفعاَدِت �لَعلاَقُة 
َبيَن د�ُوَد َوشاُوَل �إلَى َمجاِريها َكما ِفي �لّسابِِق.

شاُوُل ُيَكّرُر ُمحاَوَلَة َقتِل داُود
ًة �ُأْخَرى. َفَخَرَج د�ُوُد لُِمقاَتَلِة  8َونََشَبِت �لَحْرُب َمرَّ

�لِفِلْسِطيِّيَن. َو�ألَحَق بِِهْم َهِزيَمًة َشديَدًة، َفَهَرُبو�. 9َوِفيما 
َبيِت شاُوَل.  ِفي  �لِقيثاِر  َعَلى  َيعِزُف  د�ُوُد  َبْعُد، كاَن 
َعَلى  َفَحلَّ  َيِدِه.  في  ُرمحاً  َيْحِمُل  ُهناَك  َوكاَن شاُوُل 
يٌر ِمَن اهلِل. 10َفَرَمى شاُوُل �لرُّمَح َعَلى  شاُوَل ُروٌح ِشرِّ
ى د�ُوُد  د�ُوَد ُمحاول�ً َقتَلُه َوَتسِميَرُه َعَلى �لحائِِط. َفَتَنحَّ
َوِفي  �لحائِط.  �نَغَرَز ِفي  َبِل  �لرُّمُح،  ُيِصْبُه  َفَلْم  جانِباً، 

تِلَك �للَّيَلة َهَرَب د�ُوُد.
لُمر�َقَبة بِيت د�ُوَد، َوَظلُّو�  11َفاأرَسَل شاُوُل ِرجال�ً 

باِح لََدى  ُهناَك َطو�َل �للَّيِل. َوكانُو� َينُووَن َقتَلُه ِفي �لصَّ
َرْتُه َوقالَْت لَُه: »�ْهُرِب  ُخُروِجه. لَِكنَّ َزوَجَتُه ميكاَل َحذَّ
�أنَزلَْتُه  12ثُمَّ  َغد�ً.«  َسُتقَتُل  نََّك  َفاإ َو�إلّ�  لَتنُجَو،  �للَّيَلَة 
ِميكاُل ِمْن �أَحد نَو�ِفِذ �لَبيِت. َفَهَرَب َونَجا. 13َفاأَخَذْت 
َشْعَر  َوَوَضَعْت  بَِملابَِس.  تُه  َولَفَّ �لتَّر�فيَم  تِْمثاَل  ِميكاُل 

ِريِر. ماِعٍز َعَلى َر�أِْسِه. ثُمَّ َوَضَعِت �لتِّمثاَل في �لسَّ
د�ُوَد.  َعَلى  �لَقْبِض  لقاء  ل�إ ُرُسلاً  14َفاأرَسَل شاُوُل 

لَِكنَّ ِميكاَل قالَْت: »�إنَُّه َمِريٌض.«
15َفَرِجَع �لرِّجاُل َو�أخَبُرو� شاُوَل، لَِكنَُّه �أعاَدُهْم لَِكي 

. �جِلُبوُه َعَلى  َيَرو� د�ُوَد. َوقاَل لَُهْم: »�أحضُرو� د�ُوَد �إلَيَّ
أْقُتَلُه.« ِفر�شِه �إْن كاَن َذلَِك َضُروِريّاً، ل�
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ُغرَفَة  َوَدَخلُو�  د�ُوَد.  َبْيِت  �إلَى  ُسُل  �لرُّ 16َفَذَهَب 

نَوِمِه. َفَلْم َيِجُدو� �إلّ� تِمثال�ً ُيَغطِّي َر�أَْسُه َشْعُر ماِعٍز.
17َفقاَل شاُوُل لِِميكاَل: »لِماذ� َخَدْعتِني َهَكذ�؟ 

َقِد  آَن  �ل� ُهَو  َوها  َقبَضتي.  ِمْن  َيهُرُب  ي  َعُدوِّ َتَرْكِت 
�خَتَفى.«

َد بِاأْن َيقُتَلِني �إذ� لَْم  َفاأجاَبْت ِميكاُل شاُوَل: »َهدَّ
�ُأساِعدُه َعَلى �لَهَرِب.«

داُوُد َيذَهُب إَلى الُمَعسَكراِت ِفي الّراَمة
18َتَمكََّن د�ُوُد ِمَن �لنَّجاِة َولََجاأ �إلَى َصُموئِيَل ِفي 

�لّر�َمِة. َو�أخَبَر د�ُوُد َصُموئِيَل بُِكلِّ ما َفَعَلُه بِه شاُوُل. ثُمَّ 
أنبياِء. َذَهَب د�ُوُد َوَصُموئيُل �إلَى ُمَخيَّماِت �ل�

أنِْبياِء  �ل� ُمَخيَّماِت  في  د�ُوَد  �أنَّ  شاُوُل  19َفَسِمَع 

�لَقبِض  لقاِء  ل�إ �لرِّجاِل  َبعَض  20َفاأرَسَل  �لّر�َمِة.  ِفي 
َعَلى د�ُوَد. َولَّما َوَصلُو� �إلَى �لُمَخيَّماِت، كانَْت ُهناَك 
أنِبياِء َتَتَنبَّاُأ َيُقوُدُهْم َصُموئِيُل. َفَحلَّ ُروُح  َمجُموَعٌة ِمَن �ل�

�هلِل َعَلى ُرُسِل شاُوَل �أيضاً َوَبَد�ُأو� َيَتَنبَّاُأوَن.
ُرُسلاً  �أرَسَل  أمِر،  �ل� بَهذ�  شاُوُل  َسِمَع  21َفَلّما 

َغيَرُهْم، لَِكنَُّهْم َبَد�ُأو� ُهْم �أيضاً َيَتَنبَّاُأوَن. َفاأرَسَل شاُوُل 
ًة ثالَِثًة، َور�ُحو� ُهْم �أيضاً َيَتَنبَّاُأوَن. 22َو�أخير�ً،  ُرُسلاً َمرَّ
�لِبْئِر  �إلَى  َوَوَصَل  �لّر�َمِة،  �إلَى  نَفُسُه  شاُوُل  َذَهَب 
�لَكِبيَرة قُْرَب �لَبيَدِر ِفي ِسيُخو. َفَساأَل: »�أيَن َصُموئيُل 
أنِبياِء قُرَب  َود�ُوُد؟« َفاأجاَب �لنّاُس: »ِفي ُمَخيَّماِت �ل�

�لّر�َمِة.«
قُْرَب  أنِْبياِء  �ل� َسَكِن  ِمْنَطَقِة  �إلَى  شاُوُل  23َفَخَرَج 

�أيضاً.  َيَتَنبَّاُأ  َفَبَد�أ  َعَلى شاُوَل،  �هلِل  ُروُح  َفَحلَّ  �لّر�َمِة. 
أنِْبياِء  َوَظلَّ شاُوُل َيَتَنبَّاُأ َطو�َل �لطَِّريِق �إلَى ِمْنَطَقِة َسَكِن �ل�
عارياً  ُهناَك  َوَبِقَي  ثِياَبُه.  شاُوُل  24َوَخَلَع  �لّر�َمِة.  في 
َطو�َل َذلَِك �لنَّهاِر َوَطو�َل تلَك �للَّيَلة. َحتَّى شاُوَل َتَنبَّاأ 
ُهناَك �أماَم َصُموئيَل. َولَِهذ� َيُقوُل �لنّاُس: »�أشاُوُل �أيضاً 

أنِبياِء؟« ِمَن �ل�

داُوُد َوُيوناثاُن َيَتعاَهدان

أنِْبياِء ِفي 20  َوَهَرَب د�ُوُد مْن ِمْنَطَقِة َسَكِن �ل�
ِهَي  َوَساألَُه: »ما  ُيوناثاَن  �إلَى  َولََجاأ  �لّر�َمِة 

ساَءُة �لَّتي �رَتَكبُتها؟ َوما ُهَو ُجرِمي؟ َوما ُهَو َماأَْخُذ  �ل�إ
�أبِيَك َعَليَّ َحتَّى َيسَعى �إلَى َقتِلي؟«

َهذ�  َيُكوَن  �أْن  ُيعَقُل  »ل�  ُيوناثاُن:  2َفاأجاَب 

َصِحيحاً! َول� �ُأَصّدُق �أنَّ �أبِي َيسَعى �إلَى َقتِلَك. َفُهَو ل� 
َيفَعُل َكِبيَرًة �أْو َصِغيَرًة ُدوَن �أْن ُيطلَعِني َعَليها. َفِلماذ� 
َهذ�  َيُكوَن  �أْن  ُيمِكُن  ل�  َقتِلَك؟  نِيََّتُه في  َعنِّي  ُيخِفي 

َصِحيحاً!«
تُِحبُِّني  �أنََّك  َيِقيناً  �أُبوَك  »َيعَلُم  قاَل:  د�ُوَد  3لَِكنَّ 

َكِثير�ً. َولَِهذ� قاَل ِفي نَفِسِه: ›ل� َيْنَبِغي �أْن َيعَلَم ُيوناثاُن 
َو�أنا �ُأقسُم  �إْن َعلَم، َفَسُيخِبُر د�ُوَد.‹  َُّه  أن أمر، لِ� بَِهذ� �ل�
ِمَن  ُخطَوٍة  ُبْعِد  َعَلى  �إنِّي  َوبَحياتَِك،   ، �لَحيِّ باهلِل 

�لَموِت.«
َو�أنا  تُِريُد.  ما  �إلَيَّ  لِد�ُوَد: »�طلُْب  ُيوناثاُن  4َفقاَل 

ُمسَتِعدٌّ لَِعَمِلِه!«
هِر  �لشَّ ِل  �أوَّ ِعيُد  ُهَو  َغد�ً  »�سَمْع،  د�ُوُد:  5َفقاَل 

وَوليمُتُه. َوُيفَتَرُض �أْن �أَتناَوَل �لطَّعاَم َمَع �لَملِك. لَِكْن 
َدعِني �أخَتِبُئ في �لَحقِل َحتَّى َمساِء َيْوِم َبْعَد َغٍد. 6َفاإذ� 
ل�َحَظ �أُبوَك غيابِي، قُْل لَُه: ›َذَهَب د�ُوُد �إلَى َبيِتِه ِفي 
بِيَحِة  َبيَت لَْحَم. َفُهَو َيحَتِفُل َمَع كُلِّ عائَِلِتِه بَِهِذه �لذَّ
لَحَم  َبيَت  �إلَى  بِالنُُّزول  د�ُوُد  �سَتاأَْذنَِني  َوَقِد  هِريَّة.  �لشَّ
لِلانِضماِم �إلَى عائَِلِتِه.‹ 7َفاإذ� قاَل �أُبوَك: ›َحَسناً،‹ �أكُوُن 
ُن �أنَُّه َينوي  ِفي �أماٍن. �أّما �إذ� َغِضَب �أُبوَك، ِحيَنِئٍذ، َتَتَيقَّ
رَّ لِي. 8�صَنْع َمِعي َهذ� �لَمعُروَف يا ُيوناثاُن، َفاأنا  �لشَّ
د�َقِة َو�لَوفاِء ِفي َحضَرِة  خادُمَك، َوَقْد َتعاَهدنا َعَلى �لصَّ
اهلِل. لَكْن �إْن كُنُت �أنا ُمذنِباً، فاقُتلِني بَِنفِسَك. لَكْن 

ل� تُسِلْمني �إلَى �أبِيَك لَِيقُتَلني.«
ذ�  َفاإ بَِهذ�!  �أَبد�ً  �أسَمَح  »لَْن  ُيوناثاُن:  9َفاأجاَب 

ُرَك.« يذ�ئَِك، َساُأَحذِّ َعِلْمُت �أنَّ �أبِي ُيَخطُِّط ل�إ
ُرنِي �إْن َردَّ َعَليَك �أُبوَك  10َفقاَل د�ُوُد: »َمْن َسُيَحذِّ

بَِكلاٍم قاٍس؟«
�لَحقل.«  �إلَى  نَخُرُج  بِنا  »َهّيا  ُيوناثاُن:  11َفقاَل 

َفَذَهبا َمعاً �إلَى �لَحقل.
�لَوعَد  هذ�  لََك  »�أقَطُع  لد�ُوَد:  ُيوناثاُن  12َوقاَل 

�أبِي  نَو�يا  �أكَتِشَف  بِاأْن  �إْسر�ئِيَل،  �إلَِه  اهلِل،  ِفي َحضَرِة 
�أيّاٍم َساُأرِسُل  �أْم َشّر�ً. َوَبعَد َثلاَثِة  نَحَوَك، َخير�ً كانَْت 
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لََك  َيضُمُر  �أبِي  ْن كاَن  13َفاإ �لَحقِل.  ِفي  �إلَيَك  ِرسالًَة 
َشّر�ً، َساُأخِبُرَك بَِذلَِك. َوَساُأطِلُقَك بَِسلاٍم. لَيَتَك يا اهلُل 
د�ُوُد،  يا  �أنَت  �أّما  َهذ�.  بَِوعِدي  �أِف  لَْم  �إْن  تُعاِقُبِني 
َفْلَيُكِن اهلُل َمَعَك َكما كاَن َمَع �أبِي. 14�أظِهْر لِي �إحساَن 
�إحسانََك  َتمَنْع  15َفلا   ، ِمتُّ َو�إذ�  َحّياً.  ُدمُت  ما  اهلِل 

أْرِض  �ل� ِمَن  َيقَطَع  بِاأْن  اهلُل  َوَسُيكاِفُئَك  عائَِلِتي.  َعْن 
�أعد�َءَك َجميعاً.«

16َفَقَطَع ُيوناثاُن َعهد�ً َمَع عائَلِة د�ُوَد، َوَطَلَب �إلَى 

اهلِل �أْن َيحمَي د�ُوَد ِمْن �أعد�ئِِه. 17ثُمَّ َطَلَب ُيوناثاُن ِمْن 

د�ُوَد �أْن َيحِلَف َعَلى َهذ� �لَعهِد بَِمَحبَِّتِه لَُه، َفَقْد �أَحبَُّه 
�أكَثَر ِمْن َحياتِِه.

ْهِر.  ِل �لشَّ 18َوقاَل ُيوناثاُن لِد�ُوَد: »َغد�ً ُهَو ِعيُد �أوَّ

�إلَى  �ْذَهْب  َغٍد،  19َوَبْعَد  ِغياَبَك.  �لنّاُس  َوَسُيلاِحُظ 
َو�نَتِظْر  ٍة.  َمرَّ َل  �أوَّ ِفيِه  �خَتَباأَْت  �لَِّذي  نَْفِسِه  �لَمكاِن 
ُب ِسهاِماً َثلاَث �إلَى جانِِب  قُْرَب تِلَك �لتَّلَِّة. 20َساُأَصوِّ
ٍد. 21ثُمَّ َساأقُوُل  ُب نُْحَو َهَدٍف ُمَحدَّ �لتَّلَِّة، َوَكاأنَِّني �ُأَصوِّ
ْن قُْلُت لَُه: ›َقْد  هاَم.‹ َفاإ لِخاِدِمي: ›�ذَهْب َو�لَتِقِط �لسِّ
هاَم، فارِجْع َو�لَتِقطها.‹ ِحيَنِئٍذ، َتخُرُج ِمْن  يَت �لسِّ َتَعدَّ
، �إنََّك َسَتُكوُن بِاأماٍن. 22�أّما  َمخَباإَك. َو�ُأقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ
َعنَك.‹  َبِعيَدًة  هاُم  �لسِّ ز�لَِت  ›ما  لِخاِدِمي:  قُْلُت  �إْن 
َفاْهُرْب! فَاهلُل َسُيرِسلَُك َبعيد�ً. 23َول� َتنَس �لَعهَد �لَِّذي 
أَبِد.« 24فاخَتَباأ  �ل� �إلَى  َعَليِه  َوَبيَنَك. فَاهلُل شاِهٌد  َبيِني 

د�ُوُد ِفي �لَحقِل.

َموِقُف شاُوَل ِفي َمْأُدَبِة الِعيد
هِر. َفَجَلَس �لَمِلُك  ِل �لشَّ َوجاَء َموِعُد َماأُْدَبِة عيِد �أوَّ
ِجد�رِ  �إلَى  َكعاَدتِِه  جالساً  �لَملُك  25َوكاَن  لَِياأْكَُل. 
�إلَى  �أْبَنْيُر  َوَجَلَس  ُمقابَِلُه.  ناثاُن  َجَلَس  َبيَنما  �لحائِِط، 
جانِِب شاُوَل. �أّما َمكاُن د�ُوَد َفكاَن فاِرغاً. 26ِفي َذلَِك 
�لَيوِم لَْم َيُقْل شاُوُل َشيئاً. َوَقْد قاَل ِفي نَفِسِه: »ُربَّما 
ِفي  لِلاشِتر�ِك  ُمسَتِعّد�ً  َيُكْن  َفَلْم  َسُه  نَجَّ َشيٌء  َحَدَث 

�ل�حِتفاِل.«
هِر،  �لشَّ ِمَن  �لثّانِي  �لَيوِم  ِفي  �لتّالِي،  �لَيوِم  27َوِفي 

ل�ْبِنِه  شاُوُل  َفقاَل  فاِرغاً.  َيز�ُل  ما  د�ُوَد  َمكاُن  كاَن 
ِعيِد  َماأُْدَبِة  �إلَى  ى  َيسَّ �بُن  َيْحُضِر  لَْم  »لِماذ�  ُيوناثاَن: 

ُيوناثاُن:  28َفاأجاَب  �لَيوَم؟«  َول�  �َأْمِس  ل�  ْهِر  �لشَّ ِل  �أوَّ
هاِب �إلَى َبيَت لَحَم. 29َفَقْد  »َطَلَب د�ُوُد �إذناً ِمنِّي بِالذَّ
ُم َذبِيَحًة  قاَل لِي: ›�سَمْح لِي بِاأْن �أذَهَب. َفعائَِلُتنا َسُتَقدِّ
هلِل ِفي َبيَت لَحَم. َوَقْد �ألَحَّ َعَليَّ �أِخي �أْن �أكُوَن ُهناَك. 
َو�أَرى  �أذَهَب  بِاأْن  لِي  �ْسَمْح  َعَليَك،  َعِزيز�ً  ْن كُنُت  َفاإ

�إْخَوتِي.‹ لَِذلَِك لَْم َياأِْت د�ُوُد �إلَى مائَِدِة �لَمِلِك.«
30َفَغِضَب شاُوُل َغَضباً َشِديد�ً ِمْن ُيوناثاَن. َوقاَل 

�خَترَت  �أنََّك  �أعِرُف  َدِة!  �لُمَتَمرِّ �لُمنَحِرَفِة  �ْبَن  لَُه: »يا 
لَُه َسَتجِلُب  لََك. َغيَر �أنَّ َصد�َقَتَك  ى َصِديقاً  �بَن َيسَّ
ى َعَلى َقيِد  َك. 31َوماد�َم �بُن َيسَّ �لعاَر َعَليَك َوَعَلى �ُأمِّ
آَن،  �لَحياِة، لَْن َتُكوَن َمِلكاً َولَْن َتُكوَن لََك َممَلَكٌة. َو�ل�
�نَْصِرْف َو�أْحِضْر لِي د�ُوَد. َوَسَيُكوُن �لَموُت َمِصيَرُه.«

32َفَساأَل ُيوناثاُن �أباُه: »لِماذ� تُِريُد �أْن َتقُتَل د�ُوَد؟ 

ما ُهَو ُجرُمُه؟« 33لَِكنَّ شاُوَل َرَمى ُرمَحُه َعَلى ُيوناثاَن 
ٌم َعَلى  �أباُه ُمَصمِّ �أنَّ  ُيوناثاُن  َن  َفَتَيقَّ بِِه.  َوحاَوَل َضْرَبُه 
َبَلَغ  َقتِل د�ُوَد. 34َفَغِضَب ُيوناثاُن َوَتَرَك �لمائَِدَة. َوَقْد 
ِفي  �لطَّعاَم  َياأْكَُل  �أْن  َرَفَض  �أنَُّه  َو�لَغَضُب  �ل�نِزعاُج  بِِه 
أنَّ �أباُه �أخز�ُه �أماَم  �لَيوِم �لثّانِي ِمْن �ل�حِتفاِل. َغِضَب لِ�

آَخِريَن َونََوى �أْن َيقُتَل د�ُود. �ل�

ُع أَحُدُهما اآلَخر داُوُد َوُيوناثاُن ُيَودِّ
35َوِفي َصباِح �لَيوِم �لتّالِي، َخَرَج ُيوناثاُن �إلَى �لَحقِل 

َحَسَب ما �تََّفَق َعَليِه َمَع د�ُوَد. َوكاَن ُير�ِفُقُه خاِدُمُه. 
هاَم  �لسِّ َو�لَتِقِط  »�ركُْض  لِخاِدِمِه:  ُيوناثاُن  36َفقاَل 

ِمْن  ُيوناثاُن َسهماً  �أطَلَق  َرَكَض،  َفَلّما  �ُأطِلُقها.«  �لَّتي 
َفوِق َر�أِْسِه لَِيَتجاَوَزُه. 37َفلَّما َوَصَل �لخاِدُم �إلَى َموِضِع 
هاُم  هِم، ناَدى ُيوناثاُن َوقاَل: »ماز�لَِت �لسِّ ُسُقوِط �لسِّ
َبِعيَدًة َعنَك.« 38ثُمَّ َصَرَخ ُيوناثاُن: »�أسِرْع! َتَحرَّْك، 
بِها  َوعاَد  هاَم  �لسِّ ِبيُّ  �لصَّ َفالَتَقَط  �أنَت.«  َحيُث  ل�َتبَق 
ِبيُّ َيعِرُف �أنَّ َهِذِه َعلاَمٌة  �إلَى َسيِِّدِه. 39َولَْم َيُكِن �لصَّ
ِبيَّ قُوَسُه  َبيَن ُيوناثاَن َود�ُوَد. 40ثُمَّ �أعَطى ُيوناثاُن �لصَّ

َوِسهاَمُه، َوَطَلَب �إلَيِه �أْن َيُعوَد �إلَى �لَمِديَنِة.
ِه  ، َخَرَج د�ُوُد ِمْن َمخَباإ ِبيُّ 41َوَبعَد �أِن �نَصَرَف �لصَّ

آَخِر ِمَن �لتَّلَِّة. َوَجثا د�ُوُد �أماَم ُيوناثاَن  َعَلى �لجانِِب �ل�
ثُمَّ  َمّر�ٍت.  َثلاَث  َر�أَسُه  َوَحَنى  أْرِض،  �ل� َعَلى  َوَر�أُسُه 
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�أَحُدُهما  َوَبَكى  آَخَر.  �ل� �أَحُدُهما  َوُيوناثاَن  د�ُوُد  َقبََّل 
آَخِر. َفكاَن َود�عاً حاّر�ً، لَِكنَّ د�ُوَد َبَكى  َعَلى َكِتِف �ل�

�أْكَثَر.
42ثُمَّ قاَل ُيوناثاُن لِد�ُوَد: »�ْذَهْب ِفي َسلاٍم. َوَتَذكَّْر 

�أنَّنا َتعاَهدنا ِفي َحضَرِة اهلِل َعَلى �أْن نََظلَّ َصِديَقيِن َوِفيَّيِن 
�إلَى  نَسَلينا  َوَعَلى  َعَلينا  اهلَل  �أْشَهْدنا  َوَقْد  أَبِد،  �ل� �إلَى 

أَبِد.« �ل�
ثُمَّ �نَصَرَف د�ُوُد، َوَرِجَع ُيوناثاُن �إلَى �لَمِديَنِة.

داُوُد َيذَهُب إَلى الكاِهِن أِخيَماِلك

َيَرى 21  لَِكي  نُوٍب  َمِديَنِة  �إلَى  د�ُوُد  َوَوَصَل 
�لكاِهَن �أِخيَمالَِك. َفَخَرَج �أِخيَمالُِك لِِلقاِء 
د�ُوَد، َوخاَف ِحيَن �لتقاُه َوَساألَُه: »لِماذ� �أنَت َوحَدَك؟ 

لِماذ� لَيَس َمَعَك �أَحٌد؟«
�أمر�ً  �لَمِلُك  لَِي  َه  »َوجَّ �أِخيَمالَِك:  د�ُوُد  2َفاأجاَب 

�أنا  �لَِّتي  ِة  بِالَمَهمَّ �أَحد�ً  تُخِبْر  ›ل�  لِي:  َوقاَل  خاّصاً. 
َوَقْد  َتفَعَلُه.‹  �أْن  �إلَيَك  َطَلْبُت  بِما  َول�  ِفيها،  ُمرِسلَُك 
آَن، ماذ�  �أخَبْرُت ِرجالِي �أيَن ُيمِكُنُهْم �أْن ُيلاقُونِي. 3َو�ل�
�أْو  �أرِغَفٍة  �إلَى َخمَسِة  �أحتاُج  ِمْن َطعاٍم؟  لََديَك  ُيوَجُد 

آكَُلُه.« �أيَّ َطعاٍم لََديَك لِ�
4َفقاَل �لكاِهُن لِد�ُوَد: »لَيَس لََديَّ ُخبٌز عاِديٌّ ُهنا، 

ِس. َيسَتِطيُع ِرجالَُك  لَِكْن لََديَّ َبعٌض ِمَن �لُخبِز �لُمَقدَّ
�أْن َياأْكُلُو� ِمنُه �إذ� لَْم َيُكونُو� َقْد عاَشُرو� نِساًء.«

5َفاأجاَب د�ُوُد: »لَْم نُعاِشْر نِساًء. َفِرجالِي َيحَفُظوَن 

ِفي  َوَحتَّى  لِلِقتاِل،  َخَرجنا  كُلَّما  طاِهَرًة  �أجساَدُهْم 
�لَمَهّماِت �لعاِديَِّة. �َأَفلا َيُكونوَن طاِهِريَن �لَيْوَم؟«

َس، َفاأعَطى  6َفَلْم َيُكْن ُهناَك ُخبٌز �إلّ� �لُخْبَز �لُمَقدَّ

�لكاِهُن د�ُوَد َذلَِك �لُخبَز. َوُهَو �لُخبُز �لَِّذي كاَن َيَضُعُه 
َوِفي  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َسِة  �لُمَقدَّ �لمائَِدِة  َعَلى  �لَكَهَنُة 
كُلِّ ُيوٍم كانُو� َياأُْخُذوَن َهذ� �لُخبَز َوَيَضُعوَن ُخبز�ً طاِزجاً 

َبَدل�ً ِمنُه.
�لَيوِم،  َذلَِك  ِفي  ُهناَك  ِرجاِل شاُوَل  �أَحُد  7َوكاَن 

ِرعاِة شاُوَل.  َعَلى  ُمشِرفاً  َوكاَن   . أُدوِميُّ �ل� ُدو�ُغ  َوُهَو 
َفَقْد ُحِجَز ُهناَك �أماَم اهلِل.

َسيٌف  �أْو  ُرمٌح  »�ألََديَك  �أِخيَمالَِك:  د�ُوُد  8َوَساأَل 

أنَّ �أمَر  آُخَذ ُرمِحي �أْو َسيِفي، لِ� ُهنا؟ لَْم �أِجِد �لَوقَت لِ�
�لَمِلِك كاَن طاِرئاً.«

يُف �لَوِحيُد ُهنا ُهَو َسيُف  9َفاأجاَب �لكاِهُن: »�لسَّ

يُف �لَِّذي �نَتَزعَتُه �أنَت ِمنُه  . َوُهَو �لسَّ ُجلياَت �لِفِلْسِطيِّ
ِعنَدما َقَتلَتُه ِفي و�ِدي �لُبطِم. َوُهَو ُهناَك َخلَف �لثَّوِب 
�لَكَهُنوتِيِّ َملُفوفاً ِفي قُماٍش. َفُخذُه �إْن كُنَت تُِريُدُه.«

َمِثيَل  ل�  َسيٌف  �إنَُّه  ُجلياَت؟  د�ُوُد: »َسيُف  َفقاَل 
لَُه، َفاأعِطِني �إيّاُه.«

داُوُد َيهُرُب إَلى الَعُدوِّ ِفي َجّت
َوَذَهَب  ِمْن شاُوَل،  َهَرَب د�ُوُد  �لَيوَم  َذلَِك  10ِفي 

. 11َفقاَل ِكباُر َمسُؤولِي �أِخيَش:  �إلَى �أِخيَش َمِلِك َجتَّ
»�َأَهذ� د�ُوُد َرُجُل َمِلِك �إْسر�ئِيَل؟ �َألَيَس ُهَو �لَِّذي َيَتَغنَّى 

بِِه َبُنو �إْسر�ئِيَل َوَيْرقُُصوَن َوُيْنِشُدوَن لَُه:

آل�َف. › شاُوُل َقَتَل �ل�   
آل�ِف؟‹«    َود�ُوُد َعَشر�ِت �ل�

َيُقولُونَُه.  كانُو�  ما  ِفي  ُيَفكُِّر  َوَبَد�أ  د�ُوُد  12فانَتَبَه 

. 13َفَتظاَهَر بِالُجُنوِن �أماَم  َفَخِشَي ِمْن �أِخيَش َمِلِك َجتَّ
�أِخيَش َوكباِر َمسُؤولِيِه. َفُكلَّما كاَن ِفي َحضَرتِِهْم كاَن 
�لَبّو�باِت.  َعَلى  َيبِصُق  َفكاَن  �أخَرَق.  بَِشكٍل  َيَتَصرَُّف 

َوَتَرَك ُبصاَقُه َينِزُل َعَلى لِحَيِتِه.
�أنَّ  َتَروَن  »�أل�  َمسُؤولِيه:  لِِكباِر  �أِخيُش  14َفقاَل 

؟ 15ِعنِدي  َهذ� �لرَُّجَل َمجُنوٌن؟ َفِلماذ� �أحَضرتُُموُه �إلَيَّ
�إلَيَّ لَِكي  لَِكنَُّكْم ِجئُتْم بِِه  ما َيكِفيِني ِمَن �لَمجانِيِن. 
بِاأْن  لَِهذ�  َتسَمُحوَن  َفَكيَف  ُجُنونَُه.  �أماِمي  َيسَتعِرَض 

َيدُخَل َبيِتي؟«

ُل ِفي أماِكَن ُمخَتِلَفة داُوُد َيَتَجوَّ

َوَتَرَك د�ُوُد َجتَّ َوَهَرَب �إلَى َكهِف َعُدلّ�َم. 22 
َفَسِمَع �إْخَوُة د�ُوَد َو�أقِرباُؤُه �أنَُّه ِفي َعُدلّ�َم. 
َفَذَهُبو� لُِرؤَيِتِه ُهناَك. 2َو�نَضمَّ َكِثيُروَن �إلَى د�ُوَد. كاَن 
َعٍة. َفِمنُهْم َمْن  ِطيَن ِفي َمشاِكَل ُمَتَنوِّ َهُؤل�ِء �لرِّجاُل ُمَتَورِّ
ِمْن د�ئِِنيِه. َوِمنُهْم َمْن لَْم َيُكْن ر�ِضياً َعْن  كاَن هاِرباً 
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َحياتِِه. َفصاَر د�ُوُد َزِعيماً َعَليِهْم. َوكاَن َعَدُدُهْم نَْحَو 
�أرَبِع ِمَئِة َرُجٍل.

3َوَتَرَك د�ُوُد َعُدلّ�َم �إلَى �لِمصفاِة ِفي ُمو�آَب. َوقاَل 

ُأمِّي َو�أبِي �أْن َيمُكثا  لَِمِلِك ُمو�آَب: »�أرُجو �أْن َتسَمَح لِ�
4َفَتَرَك  َمِعي.«  �هلُل  َسَيفَعُل  ماذ�  �أعَلَم  �أْن  �إلَى  ِعنَدَك 
�إقاَمِة  َطو�َل  ِعنَدُه  َوَبِقيا  ُمو�آَب.  َمِلِك  ِعنَد  �أَبَويِه  د�ُوُد 

د�ُوَد ِفي �لِحْصِن.
5لَِكنَّ �لنَِّبيَّ جاَد قاَل لِد�ُوَد: »ل� َتَبَق ِفي �لِحْصِن. 

َبِل �ْذَهْب �إلَى �أْرِض َيُهوذ�.« َفَتَرَك د�ُوُد �لِحصَن َوَذَهَب 
�إلَى غاَبِة حاِرٍث.

شاُوُل َيقُتُل عاِئَلَة أِخيماِلك
َعَلى  �ل�أشجاِر  َتْحَت  كاَن شاُوُل جالِساً  6َوَبيَنما 

�لتَّلَِّة ِفي ِجْبَعَة، َوَرَدْتُه �أْخباُر د�ُوَد َوِرجالِِه. َوكاَن َيحِمُل 
7َفقاَل  َحولَُه.  و�ِقُفوَن  َمسُؤولِيِه  َوكُلُّ  ُرمحاً،  َيِدِه  ِفي 
ِرجاَل  يا  »�سَمُعو�  َحولَُه:  �لو�ِقِفيَن  لَِمسُؤولِيِه  شاُوُل 
ُحُقول�ً  َسُيعِطيُكْم  ى  َيسَّ �بَن  �أنَّ  َتُظنُّوَن  َهْل  َبْنياِمْيَن، 
قاَدَة  َوَيجَعلُُكْم  َسُيَرفُِّعُكْم  د�ُوَد  �أنَّ  �أَتُظنُّوَن  َوكُُروماً؟ 
 . �ألُوٍف �أْو َحتَّى ِمئاٍت؟ 8لَِكنَُّكْم ُرغَم َهذ� َتَتاآَمُروَن َعَليَّ
َفَلْم ُيخِبرنِي و�ِحٌد ِمنُكْم بِالَعهِد �لَِّذي َبيَن �بِني ُيوناثاَن 
ى. َولَيَس ِمنُكْم َمْن َقلُبُه َعَليَّ َفَيُقوُل لِي �إنَّ  َوَبيَن �بِن َيسَّ
�بِنَي �أنا َحرََّض د�ُوَد َعَلى �أْن َينَقِلَب َعَليَّ َوُيهاِجَمِني. 

آَن.« َوَهذ� ُهَو ما َيفَعلُُه د�ُوُد �ل�
شاُوَل  ُضّباِط  َبيَن  و�ِقفاً  أُدوِميُّ  �ل� ُدو�ُغ  9َوكاَن 

ى ِفي نُوَب. َذَهَب  َوَمسُؤولِيِه. َفقاَل: »َر�أيُت �بَن َيسَّ
لَِيَرى �أِخيَمالَِك ْبَن �أِخيُطوَب. 10َفَصلَّى �أِخيَمالُِك هلِل 
ُجلياَت  َسيَف  َو�أعطاُه  َطعاماً،  َو�أعطاُه  د�ُوَد  �أجِل  ِمْن 

»! �لِفِلْسِطيِّ
ْحضارِ  بِاإ ِرجالِِه  َبْعَض  شاُوُل  �لَمِلُك  11َفاأَمَر 

�لَكَهَنِة  �أقِربائِِه  َوكُلِّ  �أِخيُطوَب  ْبِن  �أِخيَمالَِك  �لكاِهِن 
12َفقاَل  �لَمِلِك.  �إلَى  َجِميعاً  َفاأحَضُروُهْم  نُوَب.  ِفي 
أِخيَمالَِك: »�سَمْع يا �بَن �أِخيُطوَب.« َفاأجاَب  شاُوُل ل�

�أِخيَمالُِك: »َسمعاً َوطاَعًة يا َسيِِّدي.«
َعَليَّ  َتاآَمْرَت  »لِماذ�  أِخيَمالَِك:  ل� شاُوُل  13َفقاَل 

َوَسيفاً. َوَصلَّيَت  �أعَطيَتُه َطعاماً  َفَقْد  ى؟  �أنَْت َو�بُن َيسَّ

آَن َيكُمُن لِي  . َوها ُهَو �ل� هلِل ِمْن �أجِل �أْن َينَتصَر َعَليَّ
». ِفي َمكاٍن ُمنَتِظر�ً فُرَصَة �ل�نِقضاِض َعَليَّ

َوفاًء  ِرجالَِك  �أكَثُر  »د�ُوُد  �أِخيَمالُِك:  14َفاأجاَب 

لََك. َوُهَو ِصْهُرَك َوَرئِيُس َحَرِسَك. َوَجِميُع �أفر�د َبيِتَك 
ٍة �ُأَصلِّي ِفيها هلِل ِمْن  َل َمرَّ َيحَتِرُمونَُه. 15لَْم َتُكْن تِلَك �أوَّ
�أجِل د�ُوَد. َفَكِثير�ً ما َصلَّيُت ِمْن �أجِلِه. َول� َتلُْمِني �أنا 
�أْو �أَحَد �أقاِربِي. َفَنحُن َجِميعاً ُخّد�ُمَك. َونَحُن لَْم نَُكْن 

نَْعِرُف َشيئاً َعْن َهذ� �لَِّذي َتُقولُُه.«
�أنَت  »َسَتُموُت  لَُه:  قاَل  شاُوَل  �لَمِلَك  16لَِكنَّ 

�لو�ِقِفيَن  للُحّر�ِس  �لَمِلُك  قاَل  17ثُمَّ  �أقربائَِك.«  َوكُلُّ 
َُّهْم  أن �إلَى جانِبِه: »َهّيا �قُتلُو� َكَهَنَة اهلِل و�ِحد�ً و�ِحد�ً لِ�
ِمنِّي،  هاِرٌب  د�ُوَد  �أنَّ  َيعَلُموَن  كانُو�  د�ُوَد.  ُيناِصُروَن 

لَِكنَُّهْم لَْم ُيخبُرونِي.«
و� َكَهَنَة اهلِل. 18َفاأَمَر  َفَرَفَض ُحّر�ُس �لَمِلِك �أْن َيَمسُّ
�لَكَهَنَة  َو�قُتِل  �أنَت  ْك  »َتَحرَّ لَُه:  َفقاَل  ُدو�َغ  �لَمِلُك 
و�ِحد�ً  �لَكَهَنَة  أُدوِميُّ  �ل� ُدو�ُغ  َفَقَتَل  و�ِحد�ً.«  و�ِحد�ً 
َوَثمانِيَن  َخمَسًة  َقَتَلُهْم  �لَِّذيَن  َمجُموُع  َفكاَن  و�ِحد�ً. 
أُدوميُّ َجِميَع �أهِل نُوَب، َمِديَنِة  كاهناً. 19َوَقَتَل ُدو�ُغ �ل�
َع.  �لَكَهَنة. َقَتَل بَِسيفِه �لرِّجاَل َو�لنِّساَء َو�ل�أطفاَل َو�لرُّضَّ

َوَقَتَل َحتَّى �أبقاَرُهْم َوَحِميَرُهْم َوَغَنَمُهْم.
�أِخيُطوَب،  بِن  �أِخيَمالَِك  �أْبناِء  ِمْن  20لَِكنَّ و�ِحد�ً 

د�ُوَد.  �إلَى  َو�نَْضمَّ  �لَهَرِب،  مَن  َتَمكََّن  �أبِياثاُر،  �ْسُمُه 
21َو�أخَبَر �أبياثاُر د�ُوَد �أنَّ شاُوَل َقَتَل َكَهَنَة اهلِل. 22َفقاَل 

نُوَب  َمديَنِة  أُدوِميَّ ِفي  �ل� ُدو�َغ  أبِياثاَر: »َر�أيُت  لِ� د�ُوُد 
ِفي َذلَِك �لَيوِم، َوَعَرفُت �أنَُّه َسُيخِبُر شاُوَل َفَلْم �أمَنْعُه. 
َفَعَليَّ َتَقُع َمسُؤولِيَُّة َموِت عائَلِة �أبِيَك. 23�بَق َمعي، َول� 
َقتِلَك ُهَو نَفُسُه  �إلَى  أنَّ �لرَُّجَل �لَّذي َيسَعى  َتَخْف، لِ�

�لَِّذي َيسَعى �إلَى َقتِلي. َوَساأْحِميَك �إذ� َبقيَت َمعي.«

داُوُد ِفي َقِعيَلة

َوقاَل َبعُضُهْم لِد�ُوَد: »ها ُهُم �لِفِلْسِطيُّوَن 23 
َوَينَهُبوَن �لُحُبوَب  َقِعيَلَة،  ُيهاِجُموَن َمِديَنَة 

مْن َبياِدِرها.«
َهُؤل�ِء  لُِمقاَتَلِة  �أْذَهُب  »َهْل  اهلَل:  د�ُوُد  2َفَساأَل 

�لِفِلْسِطيِّيَن؟«
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َفاأجاَب اهلُل د�ُوَد: »نََعْم، �ْذَهْب َوهاِجِم �لِفِلْسِطيِّيَن، 
َوَخلِّْص َقِعيَلَة.«

َخوِفنا  َمَدى  »�نُظْر  لَُه:  قالُو�  د�ُوَد  ِرجاَل  3لَكنَّ 

َمَدى  َر  َتَتَصوَّ �أْن  ُيمِكُنَك  َفَهْل  َيُهوذ�.  ِفي  ُهنا  َونَْحُن 
�لَجيُش  َيحَتشُد  َحيُث  َقِعيَلَة  �إلَى  َذَهْبنا  �إذ�  َخوِفنا 

�لِفِلْسِطيُّ ُمسَتِعّد�ً لِلِقتاِل.«
ًة �ُأْخَرى. َفقاَل اهلُل لِد�ُوَد: »�نِزْل  4َفَساأَل د�ُوُد اهلَل َمرَّ

�إلَى َقِعيَلَة. َوَساأنُصُرَك َعَلى �لِفِلْسِطيِّيَن.« 5َفَذَهَب د�ُوُد 
َوِرجالُُه �إلَى َمديَنِة َقِعيَلَة َوحاَرُبو� �لِفِلْسِطيِّيَن. َفَهَزُموُهْم 
د�ُوُد  �أنَقَذ  َوَهَكذ�  �أبقاَرُهْم.  و�  َو�سَتَردُّ َشِديَدًة  َهِزيَمًة 

�أهَل َقعيَلَة.
َثوباً  َمَعُه  َحَمَل  َقْد  �أِخيَمالَِك  ْبُن  �أبِياثاُر  6َوكاَن 

َكَهُنوتِّياً عنَدما َهَرَب �إلَى د�ُوَد ِفي َقِعيَلة.
7َفقاَل َبعُضُهْم لِشاُوَل: »د�ُوَد ِفي َقِعيَلَة ِفي َهذ� 

 . �لَوقت.« َفقاَل شاُوُل: »لََقْد �أوَقَع �هلُل د�ُوَد َبيَن َيَديَّ
َرًة  ُمَسوَّ َمديَنًة  بُِدُخولِه  َفخٍّ  ِفي  نَفَسُه  د�ُوُد  َوَضَع  َفَقْد 
لِلِقتاِل.  َبّو�باٌت َوقُضباٌن.« 8َفَجَمَع شاُوُل َجيَشُه  لَها 

و� للنُُّزوِل �إلَى َقِعيَلَة لُِمحاَصَرِة د�ُوَد َوِرجالِِه. َو�سَتَعدُّ
د�ُوُد  َفقاَل  َشّر�ً.  لَُه  َينِوي  �أنَّ شاُوَل  د�ُوُد  9َفَعلَم 

». لِلكاِهِن �أبياثاَر: »�أْحِضِر �لثَّوَب �لَكَهُنوتِيَّ
10َفَصلَّى د�ُوُد: »يا اهلُل، يا �إلََه �إْسر�ئِيَل، َسِمْعُت �أنَّ 

شاُوَل ُيَخطُِّط لِلُقُدوِم �إلَى َقِعيَلَة َوَتدِميِرها بَِسَبِبي. 11َفَهْل 
�إلَى  �أهلُها  َسُيَسلُِّمِني  َوَهْل  َقِعيَلَة؟  �إلَى  شاُوُل  َسَياأْتِي 

شاُوَل؟ �أخِبْرنِي يا اهلُل، يا �إلَُه �إْسر�ئِيَل، �أنا َعبَدَك.«
َفاأجاَب اهلُل: »َسَياأْتِي شاُوُل.«

�أهُل  َسُيَسلُِّمِني  »َهْل  �ُأْخَرى:  ًة  َمرَّ د�ُوُد  12َفَساأَل 

َقعيَلَة �أنا َورجالِي �إلَى شاُوَل؟«
َفقاَل اهلُل: »َسَيفَعلُوَن َذلَِك �إْن َبِقيَت ُهنا.«

13َفغاَدَر د�ُوُد َوِرجالُُه َقِعيَلَة، َوكانُو� نَحَو ستِّ ِمَئِة 

َرُجٍل. َوَظلُّو� َينَتِقلُوَن ِمْن َمكاٍن �إلَى �آَخَر. َفَعلَم شاُوُل 
�أنَّ د�ُوَد َهَرَب ِمْن َقعيَلَة، َفَلْم َيذَهْب �إلَيها.

شاُوُل ُيطاِرُد داُود
يَِّة ِزيٍف، َوَمَكَث ِفي �لِجباِل  14َذَهَب د�ُوُد �إلَى َبرِّ

َو�لُحُصوِن ُهناَك. َوو�َصَل شاُوُل َبحَثُه َعْن د�ُوَد، لَِكنَّ 

ْمساِك بِِه. ْنُه ِمَن �ل�إ اهلَل لَْم ُيَمكِّ

ِزيٍف،  يَِّة  َبرِّ ِفي  �لُحرِش  ِفي  د�ُوُد  15َوكاَن 

َعنُه  لَيبَحَث  َخَرَج  شاُوَل  ل�أنَّ  خائِفاً  د�ُوُد  كاَن  �إْذ 
د�ُوَد  لَِيَرى  َذَهَب  شاُوَل  ْبَن  ُيوناثاَن  16لَكنَّ  لَيقُتَلُه. 
»ل�  لَُه:  17َوقاَل  ِباهلِل.  َعزِمِه  ِمْن  َوَشدَّ  �لُحْرِش،  ِفي 
�أنَت  َسُتصِبُح  �إيذ�ئَِك.  ِمْن  �أبِي  َيَتَمكََّن  َفَلْن  َتَخْف، 
ُجَل �لثّانَِي َبعَدَك. �أبِي  َمِلَك �إْسر�ئِيَل، َوَساأكُوُن �أنا �لرَّ

نَفُسُه َيعَلُم َهذ�.«
18َوَتعاَهَد ُيوناثاُن َود�ُوُد ِفي َحضَرِة اهلِل. َوَبعَد َذلَِك 

عاَد ُيوناثاُن �إلَى َبيِتِه. َوَبِقَي د�ُوُد ِفي �لُحرِش.

أهُل ِزيٍف ُيخِبُروَن شاُوَل َعْن داُود
19َوَذَهَب َبعُض ِرجاِل ِزيٍف �إلَى شاُوَل في ِجبَعَة. 

ِفي  َوُهَو  ِمنَطَقِتنا.  ِفي  ُمخَتِبٌئ  د�ُوَد  »�إنَّ  لَُه:  َوقالُو� 
مْن  �لَجُنوِب  �إلَى  َحِخيَلَة  َتلِّ  َعَلى  �لُحِرِش،  ُحُصوِن 
ُد  َيشُموَن. 20فانِزْل �إلَى ُهناَك َمَتى �أْحَبْبَت. َونَْحُن نََتَعهَّ

بَِتسِليِم د�ُوَد لََك.«
َمِعي.  َقلَبُكْم  أنَّ  لِ� اهلُل  »لُِيباِرْكُكُم  21َفَردَّ شاُوُل: 

َتَحرُّكاتِِه  �رُصُدو�  د�ُوَد.  َعْن  �أكَثَر  ْو�  َوَتَحرَّ 22�ذَهُبو� 

َو�عِرفُو� َمْن َيُزوُرُه ُهناَك. �إنَُّه َذِكيٌّ َوَيعَمُد �إلَى �لِحيَلة. 
�إلَيها، ثُمَّ  ُدو� كُلَّ �لَمخابِِئ �لَِّتي َيلَجاُأ  23فاذَهُبو� َوَحدِّ

َساأذَهُب  ِحيَنِئٍذ،  َشيٍء.  كُلِّ  َعَلى  َو�أطِلُعونِي  َتعالَو� 
�ْضُطَرْرُت  لَِو  َحتَّى  َساأِجُدُه  ُهناَك،  كاَن  �إْن  َمَعُكْم. 

لِلَبحِث في كُلِّ عائَلٍة ِمْن عائِلاِت َيُهوذ�.«
�إلَى  َوَرِجُعو�  شاُوَل  ِعنِد  ِمْن  �لرِّجاُل  24َفَذَهَب 

يَِّة َمُعوٍن �إلَى �لَجُنوِب  ِزيٍف. َوكاَن د�ُوُد َوِرجالُُه ِفي َبرِّ
ِمْن َجشُموَن. 25َفَذَهَب شاُوُل َوِرجالُُه َبحثاً َعْنُه. َفَعِلَم 
َسِمَع  َفَلّما  َمُعوٍن.  يَِّة  َبرِّ ِفي  خَرِة  �لصَّ �إلَى  َفَنَزَل  د�ُوُد، 

شاُوُل �أنَّ د�ُوَد َذَهَب �إلَى ُهناَك، �نَْطَلَق َبحثاً َعْنُه.
َوكاَن  �لَجَبِل.  �أَحِد جانَِبيِّ  َعَلى  شاُوُل  26َوكاَن 

آَخِر. َفاأَخَذ د�ُوُد َيَتَحرَُّك  د�ُوُد َوِرجالُُه َعَلى �لجانِِب �ل�
فلاِت ِمْن شاُوَل. لَِكنَّ شاُوَل  بِاأقَصى ُسرَعٍة ُممِكَنٍة لِلاإ
َعَلى  �لطَِّريَق  لَِيقَطُعو�  �لَجَبَل  َورجالَُه ر�ُحو� ُيحاِصُروَن 
د�ُوَد َوِرجالِِه. 27َوِفي َهِذِه �للَّحَظِة َوَصَل َرُسوٌل َو�أخَبَر 

شاُوَل: »َتعاَل بُِسرَعٍة. َفالِفِلْسِطيُّوَن ُيهاِجُمونَنا.«
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28َفَتَوقََّف شاُوُل َعْن ُمطاَرَدِة د�ُوَد َوَذَهَب لُِمقاَتَلِة 

�لِفِلْسِطيِّيَن. َوَهذ� ُهَو ما َدعا �لنّاَس �إلَى َتسِمَيِة َذلَِك 
يََّة َمُعوٍن  َبرِّ لَِقَة.« 29َوغاَدَر د�ُوُد  �لزَّ خَرَة  �لَمكاِن »�لصَّ

َوَذَهَب �إلَى �لُحُصوِن �لَقِريَبِة ِمْن َعيِن َجْدٍي.

داُوُد َيعُفو َعْن شاُول

ِقيَل 24  �لِفِلْسِطيِّيَن،  شاُوُل  طاَرَد  �أْن  َوَبعَد 
يَِّة قُرَب َعيِن  لِشاُوَل: »د�ُوُد ِفي ِمْنَطَقِة �لَبرِّ

َجْدِي.«
2فاختاَر شاُوُل َثلاَثَة �آل�ِف َرُجٍل ِمْن َجِميِع �أنحاِء 

َعنُهْم  َفَفتََّش  َوِرجالِِه.  د�ُوَد  َعْن  َيبَحُث  َوَبَد�أ  �إْسر�ئِيَل 
َبعِض  �إلَى  شاُوُل  3َوَوَصَل  َجدٍي.  َعْيِن  ِمْنَطَقِة  قُْرَب 
َحظائِِر �لَغَنِم �إلَى جانِِب �لطَِّريِق. َوكاَن ُهناَك َكهٌف، 
َفَدَخَلُه لَِكي َيْقِضَي حاَجَتُه. َوكاَن د�ُوُد َوِرجالُُه َعَلى 
َمساَفِة َبِعيَدٍة ِمنُه ِفي ُعمِق َذلَِك �لَكهِف. 4َفقاَل ِرجاُل 
د�ُوَد لَُه: »َهذ� ُهَو �لَيوُم �لَِّذي َكلََّمَك َعْنُه اهلُل ِعنَدما 
َك، ِحيَنِئٍذ، َتفَعُل بِِه كُلَّ ما  قاَل: ›َساأنُصُرَك َعَلى َعُدوِّ

تُِريُد.‹«
�أكَثَر َفاأكَثَر ِمْن شاُوَل، َوَقَطَع  َفَزَحَف د�ُوُد ُمقَتِرباً 
َحَدَث.  ما  �إلَى  َينَتِبه شاُوُل  َولَْم  َثوِب شاُوَل،  َطَرَف 
5َوِفيما َبْعُد، نَِدَم د�ُوُد ِمْن �أعماِقِه ل�نَُّه َقَطَع َطَرَف َثوِب 

شاُوَل. 6َفقاَل لِِرجالِِه: »ل� َيسَمُح اهلُل بِاأْن �أفَعَل �أْمر�ً 
َكَهذ� بَِمول�َي �لَِّذي َمَسَحُه اهلُل. أ َفلا �أُمدُّ َيِدي َعَلْيِه، 
ل�أنَّ اهلَل َمَسَحُه.« 7َوَوبََّخ د�ُوُد ِرجالَُه، َولَْم َيْسَمْح لَُهْم 

بِاأْن ُيؤُذو� شاُوَل.
َطِريِقِه. 8َوِفيما  َوَمَضى في  �لَكهَف  َوغاَدَر شاُوُل 
شاُوَل:  َعَلى  َوناَدى  �لَكهِف  ِمَن  د�ُوُد  َخَرَج  َبْعُد، 

»َمول�َي �لَمِلُك!«
أْرِض  َفَنَظَر شاُوُل َخلَفُه. فانَحَنى د�ُوُد َوَوجُهُه �إلَى �ل�
لَُه. 9َوقاَل لِشاُوَل: »لِماذ� َتسَتِمُع �إلَى �لنّاس  �حِتر�ماً 
10َفها  يذ�ئَِك؟‹  ل�إ ُيَخطُِّط  ›د�ُوُد  لََك:  َيُقولُوَن  �لَِّذيَن 
. َفَقْد َوَضَعَك اهلُل  �أنَت َتَرى بَِعيَنيَك �أنَّ َهذ� �فِتر�ٌء َعَليَّ

�لملُك  ِذي َمَسَحُه اهلل. حرفياً »مِسيح يهوه« كاَن  أ 6:24 الَّ

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل. )كذلك ِفي �لعدد 10(

ِفي ُمَتناَوِل َيِدي َهذ� �لَيوَم ِفي �لَكهِف. لَِكنِّي لَْم �أَشاأْ 
�أْن �أقُتَلَك. َفُكنُت َرِحيماً َمَعَك، �إْذ قُْلُت لَِنفِسي: ›لَْن 
ِقطَعِة  �إلَى  11�نُظْر  اهلُل.‹  َمَسَحُه  �لَِّذي  َمول�َي  �ُأؤِذَي 
�لُقماِش �لَِّتي ِفي َيِدي. َهِذِه َقَطْعُتها ِمْن َطَرِف َثوبَِك. 
َفَليَتَك  �أفَعْل.  لَْم  لَِكنِّي  �أقُتَلَك،  �أْن  بَِمقُدوِرَي  َفكاَن 
تُدِرُك �أنِّي ل� �أنِوي لََك َشّر�ً. َو�أنا لَْم �ُأِسْئ �إلَيَك، َبْل 
اهلُل  12لَِيُكِن  َقتِلي.  �إلَى  َوَتسَعى  تُطاِرُدنِي  �لَِّذي  �أنَت 
ُربَّما ُيعاِقُبَك ُهَو َعَلى  ُهَو �لقاِضي ِفي َهِذِه �لَمساألَِة. 
13َيُقوُل  َيِدي.  َعَليَك  �أُمدَّ  َفَلْن  �أنا  �أّما  لِي،  �إساَءتَِك 

َمَثٌل َقِديٌم:

يِر!‹ رِّ رُّ ِمَن �لشِّ › َينُبُع �لشَّ   

»َو�أنا لَْم �أفَعْل بَِك ُسوء�ً َولَْن �أفَعَل. 14َفَمْن تُطاِرُد 
َو�أنَت َمِلُك �إْسر�ئِيَل �لَعِظيِم؟ َهْل َخَرَجَت َور�َء َكْلٍب 
َوَبيَنَك.  َبيِني  �لقاِضَي  َبرُغوٍث؟ 15لَِيُكِن اهلُل  �أْو  َميٍِّت 
َو�أنا و�ثٌِق �أنَُّه َسَيدَعُمِني َوُيظِهُر َبر�َءتِي. َوُهَو َسُيَخلُِّصِني 

ِمْنَك.«
»�أَهذ�  شاُوُل:  قاَل  َكلاَمُه،  د�ُوُد  �أنَهى  16َولَّما 

بَِصوٍت  َيبِكي  َبَد�أ شاُوُل  ثُمَّ  د�ُوَد؟«  �بِني  يا  َصوتَُك 
َعَلى  َو�أنا   ، َحقٍّ َعَلى  »�أنَت  لِد�ُوَد:  17َوقاَل  ُمرَتِفٍع. 
َمَعَك.  َسيِّئاً  كُنُت  �أنِّي  َمَع  َمِعي،  َطيِّباً  كُنَت  باِطٍل. 
ُأُموِر  18َو�أنَت قُْلَت َذلَِك بَِنفِسَك ِعنَدما �أخَبْرَتِني َعِن �ل�

�لَحَسَنِة �لَِّتي َفَعْلَتها. َفَقْد �أوَقَعِني اهلُل َبيَن َيَديَك، لَِكنََّك 
ي. �إْذ ل�  لَْم َتقُتْلِني. 19َوَبرَهْنَت بَِهذ� �أنََّك لَسَت َعُدوِّ
ِه، ثُمَّ ُيخِلي َسِبيَلُه. ل� َيفَعُل �إنْساٌن  ُيمِسُك َرُجٌل بَِعُدوِّ
ِه. َفَليَت اهلَل ُيكاِفُئَك َعَلى �لَخيِر �لَِّذي  َخَير�ً َمَع َعُدوِّ
ِمْن  ناً  ُمَتَيقِّ آَن  �ل� ِصْرُت  َقْد  20َوها  َمِعي.  �لَيوَم  َعِمْلَتُه 
�أنََّك َسَتُكوُن َمِلكاً َبعِدي. َوَسَتحُكُم َممَلَكَة �إْسر�ئِيَل. 
آَن ِباهلِل �أماِمي �إنََّك لَْن َتقِضَي َعَلى نَسِلي  21فاحِلِف �ل�

ِمْن  �ْسِمي  َتمُحَو  لَْن  بِاأنََّك  ِعْدنِي  َموتِي.  َبعَد  َحتَّى 
نََسِب �أبِي.«

22َفَحَلَف د�ُوُد لِشاُوَل بِاأْن ل� َيقِضَي َعَلى عائَِلِتِه. 

�إلَى  َوِرجالُُه  د�ُوُد  َوَصِعَد  َبْيِتِه.  �إلَى  شاُوُل  عاَد  ثُمَّ 
�لِحْصِن ثانَِيًة.



308 1 َصُموئيل 1:25

داُوُد َوناباُل األحَمق

َوماَت َصُموئِيُل. فاجَتَمَع كُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل 25 
ِفي  َبيِتِه  ِفي  َدَفُنوُه  ثُمَّ  َعَليِه.  َوناُحو�  َمعاً 

َمديَنِة �لّر�َمِة.
َو�نَتَقَل د�ُوُد �إلَى َصحر�ِء فار�َن. 2َوكاَن ُهناَك َرُجٌل 
َغِنيٌّ ِجّد�ً َيسُكُن ِفي َمُعوَن. َفكانَْت لََديِه َثلاَثُة �آل�ِف 
َر�أٍْس ِمَن �لَغَنِم َو�ألُف َر�أٍْس مَن �لماِعِز. َوكاَن َيذَهُب 
�إلَى �لَكرِمِل لَِكي َيُجزَّ ُصوَف َغَنِمِه. 3َوكاَن �ْسُم َهذ� 
جاً  ُمَتَزوِّ �إلَى عائَِلِة كالَِب. َوكاَن  َوَينَتِمي  �لرَُّجِل ناباَل 
ناباُل  �أّما  َوَجميَلٌة.  َحِكيَمٌة  �ْمر�أٌة  َوِهَي  �أبِيجايَِل،  ِمْن 

نَفُسُه، َفكاَن َسيَِّئ �لطَّبِع َوقاِسياً.
يَِّة ِعنَدما َسِمَع �أنَّ ناباَل َيُجزُّ  4َوكاَن د�ُوُد ِفي �لَبرِّ

ثُو� �إلَى ناباَل.  َغَنَمُه. 5َفاأرَسَل د�ُوُد َعْشَرَة ِرجاٍل لَِيَتَحدَّ
َو�أوصاُهْم د�ُوُد َفقاَل: »�ذَهُبو� �إلَى �لَكرِمِل. ُزوُرو� ناباَل 
َو�طَمِئنُّو� َعَلى �أْحو�لِِه.« 6َوَطَلَب �إلَْيِهْم �أْن ُيوِصلُو� َهِذِه 

�لرِّسالََة �إلَى ناباَل:

َوَجِميِع  َبيِتَك  ل�أهِل  َوَسلاٌم  لََك،  َسلاٌم 
ُممَتَلكاتَِك.

7َسِمْعُت �أنََّك َتُجزُّ ُصوَف َغَنِمَك. َوَقْد كاَن 

�إلَْيِهْم  نُِسْئ  لَْم  َمِن،  �لزَّ مَن  ًة  ُمدَّ َمَعنا  ُرعاتَُك 
كانُو�  ِعنَدما  ِمنُهْم  َشيئاً  نَاأُْخْذ  َفَلْم  �أثناَءها. 
�أَرْدَت،  �إْن  ُخّد�َمَك  8�ساأْل  �لَكرِمِل.  ِفي 
َوَسُيخِبُرونََك بِِصدِق ما �أقُوُل. َفاأرُجو �أْن تُحِسَن 
ُمعاَمَلَة �لِفتياِن �لَِّذيَن �ُأرِسلُُهْم �إلَيَك. َوها نَحُن 
نَاأْتِي �إلَيَك ِفي َيوِم َخيٍر َوَفَرٍح َوَسلاٍم، َفاأرُجو �أْن 
تُعِطَي ِرجالِي ما َتُجوُد بِه نَفُسَك. �عَمْل َهذ� 

�لَمعُروَف َمِعي �أنا �بَنَك َوخاِدَمَك د�ُوَد.

ِرسالََة  َو�أوَصلُو�  ناباَل.  �إلَى  د�ُوَد  ِرجاُل  9َفَذَهَب 

َوَمْن  َهذ�؟  د�ُوُد  ُهَو  »َمْن  ناباُل:  10َفقاَل  �إلَيِه.  د�ُوَد 
ِمْن  �لهاِرُبوَن  �لَعِبيُد  ُهُم  َكِثيُروَن  ى؟  َيسَّ �ْبُن  َيُكوُن 
لَكْن  َولَحٌم.  َوماٌء  ُخبٌز  11لََديَّ  أيّاَم!  �ل� َهِذِه  َساَدتِِهْم 
وَن َغَنِمي، َولَْن �ُأعِطَيها  َهَذِه ِمْن �أجِل َعِبيِدي �لَِّذيَن َيُجزُّ

لِِرجاٍل ل� �أعِرفُُهْم.«

12َفَرِجَع ِرجاُل د�ُوَد، َو�أخَبُروُه بُكلِّ ما قالَُه ناباُل. 

13َفقاَل د�ُوُد: »َتَقلَُّدو� ُسُيوَفُكْم.« َفَتَقلََّد د�ُوُد َوِرجالُُه 

ُسُيوَفُهْم. َفَذَهَب َمَع د�ُوَد نَْحَو �أرَبِع ِمَئِة َرُجٍل، َبيَنما 
َبِقَي ِمَئُة َرُجٍل َمَع �لُمَؤِن.

أِبيجاِيُل َتمنُع القتال
َث �أَحُد ُخّد�ِم ناباَل �إلَى �أبِيجايَِل، َزوَجِة  14َوَتَحدَّ

لِِلقاِء  حر�ِء  �لصَّ ِمَن  ُرُسلاً  د�ُوُد  »�أرَسَل  َفقاَل:  َسيِِّدِه 
15كاَن  بَِفظاَظٍة.  ُهْم  َردَّ ناباَل  َسيِِّدي  لَِكنَّ  َسيِِّدي، 
ِبيَن ِجّد�ً َمَعنا ِعنَدما َخَرجنا �إلَى  ِرجاُل د�ُوَد َهُؤل�ِء َطيِّ
ُدوَن  �لَوقِت  َطو�َل  َمَعنا  َبُقو�  �لَمو�ِشي.  َمَع  �لُحُقوِل 
لَيلاً  ِمنّا. 16َحَرُسونا  َشيئاً  َياأُْخُذو�  �أْو  �إلَينا،  ُيِسيُئو�  �أْن 
َونَهار�ً. َفكانُو� ِمثَل ُسوٍر َحولَنا ِعنَدما كُنّا نَرَعى �لَغَنَم 
َبيَنُهْم. 17َوَقْد �أخَطاأ َسيِِّدي ِفي ما قالَُه. َو�إنِّي �أَتَوقَُّع �أْن 
ِفِه  َياأْتَِي َشرٌّ َعَلى َسيِِّدي َوَعَلى كُلِّ عائَِلِتِه بَِسَبِب َتَصرُّ
َعَملُُه  ُيمِكُن  بِما  �أنِت  َفَفكِِّري  �لَحِكيِم.  َوَغيِر  ير  رِّ �لشِّ

لُِمعالََجِة �لَوضِع.«
ِمَن  َرِغيٍف  ِمَئَتي  َوَجَمَعْت  �أبِيجايُِل  18َفاأسَرَعْت 

ِخر�ٍف  َوَخمَسَة  �لنَِّبيِذ،  ِمَن  ِجلِديَّيِن  َوِوعائيِن  �لُخبِز، 
ِمَن  َوَسلًَّة  �لَفِريِك،  ِمَن  َمكاييلِ أ  َوَخمَسَة  َمطُبوَخٍة، 
َلْتها  �لَمكُبوِس، َوَحمَّ �لتِّيِن  ِمَن  َوِمَئَتي َكعَكٍة  بِيِب،  �لزَّ
و�ِب. 19ثُمَّ قالَْت لُِخّد�ِمها: »�ذَهُبو�، َوَساألَحُق  َعَلى �لدَّ

بُِكْم.« َفَعَلْت َهذ� ُدوَن �أْن تُخِبَر َزوَجها.
�لجانِِب  �إلَى  َونََزلَْت  ِحماَرها  �أبِيجايُِل  20َوَرِكَبْت 

آَخِر ِمَن �لَجَبِل. َفقاَبَلْت د�ُوَد َوِرجالَُه َوُهْم خاِرُجوَن  �ل�
آَخِر. ِمَن �ل�تِّجاِه �ل�

21َوقاَل د�ُوُد: »كاَن كُلُّ ما َفَعْلُتُه ِمْن �أجِل ناباَل 

يَِّة. َوَحِرصُت َعَلى �أْن ل�  َعَبثاً. َحَميُت �أملاَكُه ِفي �لَبرِّ
َيِضيَع َخُروٌف و�ِحٌد ِمْن ِخر�ِفِه. كُنُت َطيِّباً َمَعُه، َفَلْم 
ُيعاِمْلِني بِالِمثِل. 22َفاأنا �ُأقِسُم �أنِّي َساأقُتُل كُلَّ َفرٍد ِفي 

عائَِلِة ناباَل َقبَل ُحلُوِل َصباِح �لَغِد.«
َفاأسَرَعْت  �أبِيجايُِل.  َوَصَلْت  �للَّحَظِة  تِلَك  23ِفي 

َوَوجُهها  د�ُوَد  �أماَم  َو�نَحَنْت  ِحماِرها،  َعْن  بِالنُُّزوِل 

َعُة وحدٌة لِقياِس �لمكاييِل  أ 18:25 َمكاييل. حرفياً »ِسعات.« َو�لسِّ

َتزيُد َعْن َسبَعِة لِتر�ٍت بَِقِليل.



1 َصُموئيل 3096:26

َوقالَْت:  َقَدَميِه  ِعنَد  �أبِيجايُِل  24َوَوَقَعْت  أْرِض.  �ل� �إلَى 
ما  �سَمْع  َمول�َي.  يا  َمعَك  أَتَكلََّم  لِ� فُرَصًة  »�أعِطِني 
�أنا.  َذنِبي  َحَدَث  ما  ِفي  نَب  �لذَّ َو�عَتِبِر  لََك،  َساأقُولُُه 
ناباُل.  �لتّاِفُه،  ُجُل  �لرَّ َهذ�  َفَعَلُه  ما  �إلَى  َتلَتِفْت  25ل� 

فاْسُمُه َيعِني ›�أْحَمَق!‹ َوَهذ� َيَتناَسُب َمَعُه َحّقاً. �أّما �أنا 
َفَلْم �أَر ِرجالََك �لَِّذيَن �أرَسْلَتُهْم. 26َوها َقْد َمَنَعَك اهلُل 
أبِرياِء َومَن �ل�نِْتقاِم لَِنْفِسَك. َو�أنا  يا َمول�َي ِمْن َقتِل �ل�
، َوبَِحياتَِك، �أْن َيِصْيَر �أعد�ُؤَك َوكُلُّ  �أَتَمنَّى باهلِل �لَحيِّ

َمْن ُيِريُد بَِك �أَذًى َكناباَل.
27»ها َقْد �أحَضْرُت �أنا �أَمَتَك لََك َهِديًَّة يا َسيِِّدي، 

َفاأعِطها لِِرجالَِك. 28َو�غِفْر لِي َذنِبي. َو�أنا �أعِرُف �أنَّ اهلَل 
ََّك تُحاِرُب ُحُروَبُه. َولَْن َيِجَد �لنّاُس  أن ُخ عائَِلَتَك لِ� َسُيَرسِّ
ْن طاَرَدَك َشخٌص  ما َيلُوُمونََك َعَليِه ما ُدمَت َحّياً. 29َفاإ
لَِيقُتَلَك، َفاإنَّ َحياَتَك يا َمول�َي َمْحفوَظٌة َتْحَت ِعناَيِة 
َك َفَسَيرِميها َكما ُيرَمى َحَجٌر ِمْن  إلَِهَك. �أّما َحياُة َعُدوِّ

ِمقلاٍع. 30َوَعَدَك اهلُل بِاأْشياَء َكِثيَرٍة َحَسَنٍة، َوَسيَحَفُظ 
31َفلا  �إْسر�ئِيَل.  َعَلى  َرئِيساً  َوَسَيجَعلَُك  لََك.  ُوُعوَدُه 
تُحِزْن نَفَسَك يا َمول�َي، َول� تُتِعْب َضِميَرَك بَِسفِك َدٍم 
أرُجو �أْن  َر لَُه، َول� ُهَو ِدفاٌع َعِن نَفَسِك. َو�إنِّي ل� ل� ُمَبرِّ

َتذكَُرنِي ِحيَن ُيباِركَُك اهلُل يا َمول�َي.«
32َفاأجاَب د�ُوُد �أبِيجايَِل: »�أْشُكُر اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل، 

َوُمباَرَكٌة َرجاَحُة  �أنِت  لِِلقائِي. 33ُمباَرَكٌة  �أرَسَلِك  َُّه  أن لِ�
َق ُمر�ِدَي.  ُأَحقِّ َعقِلِك. َفَقْد َمَنْعِتِني �لَيوَم ِمْن �أْن �أقُتَل لِ�
�أسَرعِت  �أنَِّك  لَول�   ، �لَحيِّ �إْسر�ئِيَل  �إلَِه  34�ُأْقِسُم باهلِل، 

ْمُس َعَلى �أَحٍد ِمْن عائَِلِة ناباَل.  لِِلقائِي، لَما �أْشَرَقِت �لشَّ
لَِكنَّ اهلَل َمَنَعِني ِمْن �أْن �ُأؤِذَيِك.«

»�ذَهِبي  لَها:  َوقاَل  �أبِيجايَِل  َهِديََّة  د�ُوُد  35َوَقِبَل 

لاَمِة. لََقْد َفَعْلُت َكما َطَلبِت. َوها �أنا �ُأِعيُدِك  َمَع �لسَّ
ر�ِضَيًة.«

َموُت نابال
َبيِتِه  ِفي  َوكانَْت  ناباَل.  �إلَى  �أبِيجايُِل  36َفَرِجَعْت 

تُخِبْرُه  َفَلْم  َو�نَتَشى.  َوَسِكَر  �لَمِلِك.  َكَولِيَمِة  َولِيَمٌة 
باِح  �أبِيجايُِل بَِشيٍء َحتَّى َصباِح �لَيوِم �لتّالِي. 37َوِفي �لصَّ
�لتّالِي، كاَن ناباُل صاِحياً، َفاأخَبَرْتُه َزوَجُتُه بُِكلِّ َشيٍء. 

َفاُأِصيَب بَِنوَبٍة َقلِبيٍَّة َوَتَصلََّب َكَصخَرٍة. 38َوَبعَد َعْشَرِة 
�أيّاٍم �أصاَبُه اهلُل بَِنوَبٍة �ُأْخَرى، َفماَت.

قاَل: »ُمباَرٌك  ناباَل ماَت،  �أنَّ  د�ُوُد  َسِمَع  39َفَلّما 

َكر�َمِتي.  َعْن  د�َفَع  لَِكنَّ اهلَل  ناباُل،  �أهانَِني  َفَقْد  اهلُل. 

َمَنَعِني اهلُل ِمَن �رتِكاِب �إساَءٍة، َوَجَعَل ناباَل َيدَفُع َثَمَن 
رِّ �لَِّذي َفَعَلُه.« ثُمَّ �أرَسَل د�ُوُد رِسالًَة �إلَى �أبِيجايَِل طالِباً  �لشَّ
َيَدها للزَّو�ِج. 40َفَذَهَب ُخّد�ُمُه �إلَى �لَكرِمِل. َوقالُو� لَها: 

»�أرَسَلنا د�ُوُد لُِنحِضَرِك �إلَيِه، َفُهَو َيطلُُبِك َزوَجًة لَُه.«
أْرِض. َوقالَْت:  41فانَحَنْت �أبِيجايُِل َوَوجُهها �إلَى �ل�

ٌة �أْن �أكُوَن جاِرَيًة لَِسيِِّدي د�ُوَد، َحتَّى َولَو  »�أنا ُمسَتِعدَّ
لَْم َيُكْن لِي َعَمٌل �آَخُر َغيَر �أْن �أغِسَل �أْقد�َم ِرجالِِه.«

42َو�أسَرَعْت �أِبيجايُِل بِالرُّكُوِب َعَلى ِحماٍر، َو�أَخَذْت 

َجْت  َخمساً ِمْن خاِدماتِها َمَعها. َفَتِبعَن ُرُسَل د�ُوَد، َوَتَزوَّ
�أِخيُنوَعَم ِمْن  �أيضاً  َد�ُوُد  َج  ِمْن د�ُوَد. 43َوَتَزوَّ �أبِيجايُِل 
44َوكاَن  لِد�ُوَد.  َزوَجَتيِن  �ل�ْثَنتاِن  َفكانَِت  َيزَرِعيَل، 
د�ُوَد – لَِرُجٍل  ِميكاَل – َزوَجَة  �بَنَتُه  �أْعَطى  َقْد  شاُوَل 

�ْسُمُه َفْلِطي ْبُن ل�يَِش ِمْن َمِديَنِة َجلِّيَم.

داُوُد َوأِبيشاُي َيدُخالِن ُمَعسَكَر شاُول

َوَذَهَب �أهُل ِزيٍف �إلَى ِجبَعَة لُِرؤَيِة شاُوَل. 26 
َوقالُو� لَُه: »�إنَّ د�ُوَد ُمخَتِبٌئ ِفي َتلِّ َحِخيَلَة 

ُمقابَِل َيِشيُموَن.«
2َفَجَمَع شاُوُل َثلاَثَة �آل�ِف َرُجٍل ِمْن �أفَضِل ُجُنوِد 

ُهناَك.  د�ُوَد  َعْن  َبحثاً  ِزيٍف  يَِّة  َبرِّ �إلَى  َونََزَل  �إْسر�ئِيَل. 
ُمقابَِل  َحِخيَلَة  َتلِّ  �إلَى  �لطَِّريِق  َعَلى  شاُوُل  3َوَعسَكَر 

�أنَّ  َخَبُر  َوَوَصَلُه  حر�ِء.  �لصَّ ِفي  د�ُوُد  َوكاَن  َيِشيُموَن. 
د�ُوُد  4َفاأرَسَل  لُِيلاِحَقُه.  يَِّة  �لَبرِّ �إلَى  َخَرَج  َقْد  شاُوَل 
َق ِمْن َخَبِر َعوَدِة شاُوَل لُِمطاَرَدتِِه. 5ثُمَّ  َجو�ِسيَس لَِيَتَحقَّ
�إلَى َحيُث َعْسَكَر شاُوُل. َفَر�أى �أيَن كاَن  َذَهَب د�ُوُد 
شاُوُل َو�أْبَنْيُر، قائُِد �لَجيِش، نائَِميِن. َفكاَن شاُوُل نائِماً 

ِفي َوَسِط د�ئَِرٍة ِمْن ِرجاٍل ُمِحيِطيَن بِِه.
أِخيمالَِك �لِحثِّيِّ َو�أبِيشاَي ْبِن ُصُرِويََّة  6َفقاَل د�ُوُد لِ�

�إلَى  َمِعي  لِلنُُّزوِل  ُمسَتِعدٌّ  ِمنُكما  »َمْن  ُيو�آَب:  �أِخي 
�أْذَهُب  »�أنا  �أبِيشاُي:  َفقاَل  َفُنهاِجَم شاُوَل؟«  �لُمَخيَِّم 

َمَعَك.«
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ُمَعسَكَر  َو�أبِيشاُي  د�ُوُد  َدَخَل  �للَّيُل،  َحلَّ  7َفَلّما 

شاُوَل. َوكاَن شاُوُل نائِماً ِفي َوَسِط د�ئَِرٍة ِمَن �لرِّجاِل، 
�أْبَنْيُر  َوكاَن  َر�أِْسِه.  قُْرَب  أْرِض  �ل� ِفي  َمغُروٌز  َوُرْمُحُه 
آَخُروَن نائِِميَن َحوَل شاُوَل. 8َفقاَل �أبِيشاُي  َو�لُجُنوُد �ل�
َك َبيَن َيَديَك، َفَدعِني �ُأَثبُِّت  لِد�ُوَد: »�لَيوَم �أوَقَع �هلُل َعُدوَّ

أْرِض بُِرمِحِه بَِضرَبٍة و�ِحَدٍة ل� َغيَر!« شاُوَل ِفي �ل�
َفَهْل َيقُتُل  َتقُتْلُه!  أبِيشاَي: »ل�  9لَِكنَّ د�ُوَد قاَل لِ�

�أَحٌد �لَمِلَك �لَِّذي َمَسَحُه اهللُ أ َول� ُيعاَقُب؟ 10لِي َيِقيٌن 
ِميَتًة  َيُموُت  ُربَّما  َسَيْضِرُبُه.  اهلَل  بِاأنَّ   ، �لَحيِّ اهلِل  ِفي 
�أْن  �ُأَصلِّي  11لَِكنِّي  َمعَرَكٍة.  ِفي  ُيقَتُل  َوُربَّما  َطِبيِعيًَّة، 
َمَسَحُه  �لَِّذي  �لَمِلَك  بَِنفِسي  �أقُتَل  بِاأْن  اهلُل  َيسَمَح  ل� 
َة �لماِء �للََّذين ِعنَد َر�أِْسِه،  آَن ُخِذ �لرُّمَح َوَجرَّ اهلُل. َو�ل�

َولَْنمِض.«
َة �لماِء �للََّذيِن ِعنَد َر�أِْس  12َفاأَخَذ د�ُوُد �لرُّمَح َوَجرَّ

َيعِرْف  َولَْم  �لُمَعسَكَر.  َو�أبِيشاُي  ُهَو  غاَدَر  ثُمَّ  شاُوَل، 
�أَحٌد بِما َحَدَث، َولَْم َينَتِبْه �أَحٌد �إلَى ما َحَدَث َبْل �إنَّ 
أنَّ اهلَل َقْد  �أَحد�ً لَْم َيْصُح. َفَقْد ناَم شاُوُل َوكُلُّ ُجُنوِدِه لِ�

�أوَقَع َعَليِهْم نَوماً َعِميقاً.

داُوُد َيعُفو َعْن شاُوَل ثاِنَيًة
آَخِر ِمَن �لو�ِدي. َوَوَقَف  13َوَعَبَر د�ُوُد �إلَى �لجانِِب �ل�

َعَلى َر�أِْس �لَجَبِل ُمقابَِل ُمَعْسَكِر شاُوَل. َوكاَن ُمَعْسَكر� 
14َوناَدى  آَخِر.  �ل� َعِن  �أَحُدُهما  َبِعيَديِن  َوشاُوَل  د�ُوَد 
د�ُوُد َعَلى �لَجيِش َوَعَلى �أْبِنْيَر ْبِن نَْيٍر: »�أِجْبِني يا �أْبَنْيُر!« 
َفاأجاَب �أْبَنْيُر: »َمْن �أنَت؟ َولِماذ� تُناِدي َعَلى �لَمِلِك؟«
َبْيَن  ِمثلَُك  َمْن  َرُجلاً؟  »�ألَسَت  د�ُوُد:  15َفقاَل 

ِرجاِل �إْسر�ئِيَل؟ َفِلماذ� لَْم َتْحُرْس َمول�َك �لَمِلَك؟ َفَقْد 
ِة �لنّاِس ُمَعسَكَرَك لَِيقُتَل َمول�َك  َدَخَل َشْخٌص ِمْن عامَّ
، �إنََّك َتْسَتِحقُّ  �لَمِلَك. 16�أنَْت ُمْهِمٌل! �ُأقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ
َمول�َك  َتحِم  لَْم  ََّك  أن لِ� ِرجالَِك.  َوكُلَّ  �أنَْت  �لَمْوَت، 
ُة  آَن �أيَن ُرْمُح �لَمِلِك َوَجرَّ �لَمِلَك �لَِّذي َمَسَحُه اهلُل. َو�ل�

�لماِء �للََّذيِن كانا ِعنَد َر�أِْسِه؟«

�لملُك  »مِسيح يهوه« كاَن  ِذي َمَسَحُه اهلل. حرفياً  أ 9:26 الَّ

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل. )كذلك ِفي �ل�أعد�د 11، 16، 23(

يا  �أنَت  َفقاَل: »�أَهذ�  د�ُوَد  17َفَميََّز شاُوُل َصوَت 

�بِنَي د�ُوَد؟«
�لَمِلُك.  َسيِِّدي  يا  �أنا  َهذ�  »نََعْم  د�ُوُد:  َفاأجاَب 
�أذنَْبُت  �أْو  �أَساأُْت  بِماذ�  َسيِِّدي؟  يا  تُطاِرُدنِي  18لِماذ� 

�إلَيَك؟ 19�ْسَتِمْع �إلَيَّ يا َمول�َي �لَمِلَك. �إْن كاَن اهلُل َقْد 
لَُه َذبِيَحًة.  ُم  نِّي َساُأَقدِّ َفاإ  ، �أْن َتغَضَب َعَليَّ �إلَى  َدَفَعَك 
َفُهُم  َيلَعَنُهْم.  �أْن  �أساأُل اهلَل  نِّي  َفاإ َبَشٌر،  �إْن كاَن  لَِكْن 
�إيّاها  �أعطانِي  �لَِّتي  أْرِض  �ل� َهجِر  َعَلى  �لَيوَم  �أجَبُرونِي 
أْخِدَم �آلَِهًة �ُأْخَرى. 20َفلا َتْسَمْح بِاأْن  اهلُل، َو�أرَسلُونِي ل�

ُير�َق َدِمي َبِعيد�ً َعْن َحضَرِة اهلِل. ها َقْد َخَرْجَت َو�أنَت 
ُيطاِرُد  َكَصّياٍد  تُطاِرُدنِي  َبرُغوثاً!  لُِتطاِرَد  �إْسر�ئِيَل  َمِلُك 

�لَحَجَل ِفي �لِجباِل.«
21َفقاَل شاُوُل: »يا �بِني د�ُوَد! َقْد �أَساأُْت �إلَيَك، 

ِعنَدَك.  َعِزيَزٌة  َحياتِي  َكْم  �أَريَتِني  �أنَت  �لَيوَم  فارِجْع. 
َولَِهذ� لَْن �ُأؤِذَيَك. �أنا َتَصرَّفُت بَِحماَقٍة، َو�بَتَعدُت َكِثير�ً 

و�ِب.« َعِن �لصَّ
َفلَياأِْت  �لَمِلِك.  ُرمُح  ُهَو  »ها  د�ُوُد:  22َفاأجاَب 

ُيكاِفُئ  اهلَل  �أنَّ  23َوَتَذكَّْر  َوَياأُْخْذُه.  ِرجالَِك  ِمْن  و�ِحٌد 
كُلَّ و�ِحٍد َعَلى ما َيفَعلُُه، ُيكاِفُئُه بِالَخْيِر َعَلى �لَخيِر، 
رِّ. لََقْد �أوَقَعَك اهلُل َبيَن َيَديَّ  َوُيجاِزيِه بِالِعقاِب َعَلى �لشَّ
َهذ� �لَيوَم، لَِكنِّي لَْم �أَشاأْ �أْن �ُأؤِذَي �لَمِلَك �لَِّذي َمَسَحُه 
اهلُل. 24�أَرْيُتَك �لَيوَم َكْم َحياتَُك َعِزيَزٌة ِعنِدي. َكَذلَِك 

َحياتِي َعِزيَزٌة ِعنَد اهلِل، َوَسُيَخلُِّصِني ِمْن كُلِّ ِضيٍق.«
25َفقاَل شاُوُل لِد�ُوَد: »ُمباَرٌك �أنَت يا �بِني د�ُوَد. 

�أنَت َسَتصَنُع �ُأُمور�ً َكِثيَرًة َوَسَتنَجُح ِفيها.«
َفَمَضى د�ُوُد ِفي َطِريِقِه، َوَرِجَع شاُوُل �إلَى َبيِتِه.

داُوُد َيسُكُن َبيَن الِفِلْسِطيِّين

لَِكنَّ د�ُوَد قاَل ِفي نَفِسِه: »ل� ُبدَّ �أْن �أَقَع 27 
ِفي َيِد شاُوَل َيوماً ما َفَيقُتَلِني. َو�إنَّ �أفَضَل 
َحلٍّ لِي ُهَو �أْن �أهُرَب �إلَى �أْرِض �لِفِلْسِطيِّيَن. َفِحيَنِئٍذ، 
َوبَِهذ�  �إْسر�ئِيَل.  ِفي  َعنِّي  �لَبْحِث  َعِن  َسَيُكفُّ شاُوُل 

�أنُجو ِمنُه.«
َولََجاُأو�  �إْسر�ئِيَل،  ِمَئِة  تُّ  �لسِّ َوِرجالُُه  د�ُوُد  2َفَتَرَك 

. 3َفَسَكَن د�ُوُد َوِرجالُُه  �إلَى �أِخيَش ْبِن َمُعوَك َمِلِك ِجتَّ
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د�ُوَد  َمَع  َوكانَْت  �أِخيَش.  َمَع  َجتَّ  ِفي  َوعائِلاتُُهْم 
�أرَمَلُة  َو�أبِيجايُِل،  َيزَرعيَل،  ِمْن  �لَِّتي  �أِخيُنوَعَم  َزوَجتاُه 
َهَرِب  َخَبُر  شاُوَل  4َوَوَصَل  �لَكرِمِل.  ِمَن  �لَِّتي  ناباَل، 

، َفَتَوقََّف َعِن �لَبحِث َعنُه. د�ُوَد �إلَى َجتَّ
َعنِّي،  ر�ِضياً  كُنَت  »�إْن  أِخيَش:  ل� د�ُوُد  5َوقاَل 

أسُكَن ِفيِه.  يِفيَِّة لِ� أماِكِن �لرِّ �أَحِد �ل� ِفي  َفاأعِطِني َمكاناً 
َفما �أنا �إلّ� خاِدُمَك. َول� َيُجوُز لِي �أْن �أسُكَن َمَعَك ِفي 

عاِصَمِتَك َهِذِه.«
ِصقَلَغ.  َمِديَنَة  �لَيوِم  َذلَِك  ِفي  �أِخيُش  6َفاأعطاُه 

َفصاَرْت ِصقِلُغ ُمنُذ َذلَِك �لَوقِت لُِملُوِك َيُهوذ�. 7َفَسَكَن 
د�ُوُد َمَع �لِفِلْسِطيِّيَن َسَنًة َو�أرَبَعَة �أشُهٍر.

داُوُد َيخَدُع الَمِلَك أِخيش
َعمالِيَق  ُيحاِرُبو�  لَِكي  َوِرجالُُه  د�ُوُد  8َوَذَهَب 

ِة  يِّيَن �لّساِكِنيَن ِفي �لِمنَطَقِة �لُممَتدَّ َو�لَجُشوِريِّيَن َو�لَْجْرزِّ
ِمْن ُشوٍر َحتَّى ِمْصَر. َفَتَغلََّب د�ُوُد َورِجالُُه َعَليِهْم َو�أَخُذو� 
َوَقَتَلُهْم  �لِمنَطَقِة  تِلَك  ُسكّاَن  د�ُوُد  9َهَزَم  َثَرو�تِِهْم. 
َوِجمالَُهْم  َوَحِميَرُهْم  َوَبَقَرُهْم  ِخر�َفُهْم  َو�أَخَذ  َجِميعاً، 

َوَملابَِسُهْم َوعاَد بِها �إلَى �أِخيَش.
د�ُوَد:  َيساأُل  �أِخيُش  كاَن  ٍة،  َمرَّ كُلِّ  10َوِفي 

�لُجزَء  »َغَزْوُت  د�ُوُد:  َفُيِجيُب  �لَيوَم؟«  َغَزْوَت  »َمْن 
�لَجُنوبِيَّ  �لُجزَء  »َغَزْوُت  �أْو:  َيُهوذ�،«  ِمْن  �لَجُنوبِيَّ 
ِمْن َيْرَحمِئيَل،« �أْو »َغَزْوُت �لُجزَء �لَجُنوبِيَّ ِمْن �أْرِض 
�لِقيِنيِّيَن.« 11َولَْم ُيحِضْر د�ُوُد �أِسير�ً �أْو �أِسيَرًة َمَعُه �إلَى 
. َفَقْد قاَل ِفي نَفِسِه: »�إْن �أبَقيُت َعَلى �أَحٍد ِمنُهْم  َجتَّ

َحّياً، َفُربَّما ُيخِبُر �أِخيَش بَِحِقيَقِة ما َفَعلُتُه.«
ِة �إقاَمِتِه ِفي �أْرِض  َهَكذ� كاَن َيفَعُل د�ُوُد َطو�َل ُمدَّ
�لِفِلْسِطيِّيَن. 12َفَبَد�أ �أِخْيُش َيِثُق بِد�ُوَد، َوقاَل ِفي نَفِسِه: 
آَن د�ُوَد َمكُروهاً ِجّد�ً َعنَد َشعِبِه َبِني �إْسر�ئِيَل،  »صاَر �ل�

أَبِد.« آَن َسَيخِدُمِني �إلَى �ل� َفال�

وَن ِللَحرب وَن َيسَتِعدُّ الِفِلْسِطيُّ

ُجُيوَشُهْم 28  �لِفِلْسِطيُّوَن  َجَمَع  َبْعُد  َوِفيما 
لِد�ُوَد:  �أِخيُش  َفقاَل  �إْسر�ئِيَل.  لُِمحاَرَبِة 
�إلَيَّ  و�  َتنَضمُّ �أْن  َوَعَلى ِرجالَِك  َعَليَك  �أنَّ  َتفَهُم  »َهْل 

ِفي �لَحرِب ِضدَّ �إْسر�ئِيَل؟«
َسَتَرى  ِحيَنِئٍذ،  ُمَؤكٌَّد.  �أمٌر  2َفاأجاَب د�ُوُد: »َهذ� 

�أِخيُش: »َو�أنا  َفقاَل  ِفعِلِه.«  َعَلى  قاِدٌر  �أنا  بَِنفِسَك ما 
َساأجَعلَُك حاِرساً َشخِصّياً د�ئِماً لِي.«

شاُوُل َوالَمرأُة ِفي َعيِن ُدور
�إْسر�ئِيَل  كُلُّ  َعَليِه  ناَح  َصُموئِيُل،  ماَت  �أْن  3َبعَد 

َوَدَفُنوُه ِفي �لّر�َمِة، َمسَقِط َر�أِْسِه. َوكاَن شاُوُل َقْد �أز�َل 
�لُوَسطاَء َو�لَعّر�ِفيَن ِمْن �إْسر�ئِيَل.

ُشونََم  �إلَى  َفجاُءو�  لِلَحرِب.  �لِفِلْسِطيُّوَن  4َو�سَتَعدَّ 

َوَعسَكُرو� ِفيها. َوَحَشَد شاُوُل كُلَّ َبِني �إْسر�ئِيَل َوَعسَكَر 
، َوخاَف.  ِفي ِجْلُبوَع. 5َفَر�أى شاُوُل �لَجيَش �لِفِلْسِطيَّ
َو�ْرَتَعَب َقلُبُه ِجّد�ً. 6َفَصلَّى شاُوُل �إلَى اهلِل، لَِكنَّ اهلَل لَْم 
ُأوِريِم، أ  ُيِجْبُه. لَْم ُيَكلِِّم �هلُل شاُوَل ِفي �ل�أحلاِم، َول� بِال�
أنِْبياَء. 7َو�أِخير�ً قاَل شاُوُل لُِضّباِطِه: »ِجُدو� لِي  َول� بِال�

�َفًة!ساأْذَهُب �إلَيها َو�أساألُها.« َعرَّ
�َفٌة ِفي َعيِن ُدوٍر.« َفاأجاَب ُضّباُطُه: »ُهناَك َعرَّ

8َوِفي تِلَك �للَّيَلِة َتَنكََّر شاُوُل َولَِبَس َملابَِس �ُأْخَرى 

لَِئّلا َيْعِرَفُه �أَحٌد. َوَذَهَب شاُوُل َير�ِفُقُه �ثناِن ِمْن ِرجالِِه 
لُِرؤَيِة �لَمر�أِة. َفقاَل شاُوُل لَها: »�ُأريُدِك �أْن تُْصِعِدي لِي 
ْخَص  َمْن ُيْخِبُرنِي بِما َسَيحُدُث ُمْسَتقَبلاً. �أْصعِدي �لشَّ

�لَِّذي �ُأْعِطيِك �ْسَمُه.«
9َفقالَِت �لَمر�أُة لِشاُوَل: »�أنَت َتعَلُم �أنَّ شاُوَل نََفى 

َحَرِة َو�لَعّر�ِفيَن ِمْن �أْرِض �إْسر�ئِيَل. َفاأنَت  َوَقَتَل كُلَّ �لسَّ
تُحاِوُل �أْن تُوِقَع بِي لَِكي �ُأقَتَل.«

»�ُأقِسُم  َوقاَل:  اهلِل  بِاْسِم  لِلَمر�أِة  10َفَحَلَف شاُوُل 

، لَْن تُعاَقِبي َعَلى ما �أطلُُبُه ِمنَك.« ِباهلِل �لَحيِّ

11َفَساألَْتُه �لَمر�أُة: »َمْن تُِريُدنِي �أْن �ُأْصِعَد لََك؟«

َفاأجاَب شاُوُل: »�أْصِعِدي لِي َصموئِيَل.«

أ 6:28 األُوِريم. وير�فقه عادًة �لتَِّميم. َوُهما َعَلى �ل�أغلِب َحَجر�ِن 

َكريماِن، �أو ُربّما قطعتان من �لخشِب، كاَن رئيُس �لكهنِة يحتفُظ 
ِفي  �هلِل  قوِل  لِمعرفِة  يستخدماِن  كانا  �لَقضاِء.  ُصدرِة  في  بهما 
َوكتاب صموئيل  �لخروج 30:28،  كتاب  )�نظر  ُمَعيَّنٍة.  مسائَل 

أّول 41:14( �ل�
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َوقالَْت  َصَرَخْت،  َصُموئِيَل  �لَمر�أُة  َر�أِت  12َفَلّما 

لِشاُوَل: »َقْد َخَدعَتِني. َفاأنَْت شاُوُل.«
لِي  َوقُولِي  َتخاِفي،  »ل�  لِلَمر�أِة:  �لَمِلُك  13َفقاَل 

ما َتَرْيَنُه.«
َمكاِن  ِمْن  صاِعَدًة  ُروحاً  »�أَرى  �لَمر�أُة:  َفقالَِت 

�لَموَتى.«
14َفَساألَها شاُوُل: »ما َشكلُها؟«

َعُجوز�ً  َفاأجاَبِت �لَمر�أُة: »تُشِبُه َهِذِه �لرُّوُح َرُجلاً 
ل�بِساً َثوباً.« ِحيَنِئٍذ، َعَرَف شاُوُل �أنَّها ُروُح َصُموئِيَل. 

أْرَض. فانَحَنى شاُوُل �إلَى �أْن َمسَّ َجِبيُنُه �ل�
15َفقاَل َصُموئِيُل لِشاُوَل: »لِماذ� �أزَعجَتِني؟ لِماذ� 

�أصَعْدَتِني؟«
َفَقْد جاَء  َشِديٍد!  ِضيٍق  في  »�أنا  َفاأجاَب شاُوُل: 
َيرفُُض  َوُهَو  َتَرَكِني.  َو�هلُل  لُِمحاَرَبِتي،  �لِفِلْسِطيُّوَن 
َولَِهذ�  �ل�أحلام.  ِفي  َول�  أنِبياَء  بِال� ل�  َبعُد  ُيِجيَبِني  �أْن 

َدَعوتَُك، َفاأخِبْرنِي ما َيْنَبِغُي َعَليَّ َعَملُُه.«
َمَع  آَن  �ل� َوُهَو  َتَرَكَك.  »اهلُل  َصُموئِيُل:  16َفقاَل 

َقِريِبَك. َفِلماذ� تُزِعُجِني �أنا؟ 17�أخَبَرَك اهلُل ِفيما َمَضى 
آَن.  �ل� َذلَِك  َيفَعُل  ُهَو  َوها  َسَيفَعلُُه،  َعّما  لِسانِي  َعَلى 
�إنَُّه َيْنِزُع َممَلَكَتَك ِمْن َيَديَك َوُيعِطيها لِصاِحِبَك د�ُوَد. 
َفَلْم  تُِطِع َصوَت اهلِل،  لَْم  ََّك  أن لِ� َذلَِك  َفَعَل اهلُل  18َقْد 

َتقِض َعَلى �لَعمالِيِقيِّيَن �لَِّذيَن �شَتَعَل َغَضُب اهلِل َعَليِهْم. 
َجيِش  َوَعَلى  َعَليَك  �لَيوَم  �لِفِلْسِطيِّيَن  اهلُل  19َوَسَينُصُر 

َبيَنما  َمِعي،  ُهنا  َوَبُنوَك  �أنَت  َسَتُكوُن  َوَغد�ً  �إْسر�ئِيَل. 
أيِدي �لِفِلْسِطيِّيَن!« ُيَسلَُّم َجيُش �إسر�ئِيَل ل�

أْرِض. َوخاَف بَِسَبِب  20َفَسَقَط شاُوُل َفور�ً َعَلى �ل�

َُّه لَْم َيُذْق َطعاماً  أن ما قالَُه َصُموئِيُل. َوكاَن �أيضاً ُمنَهكاً لِ�
َطو�َل َذلَِك �لَيوِم َوتِلَك �للَّيَلِة.

َفَزِعِه.  َمَدى  َوَر�أْت  شاُوَل  �إلَى  �لَمر�أُة  21َفجاَءِت 

َوقالَْت: »�ْسَمْع. ما �أنا �إلّ� خاِدَمُتَك. َوما َفَعْلُت �إلّ� ما 
آَن �ْسَتِمْع لِي. �أنَْت  �أَمرَتِني بِِه ُمخاِطَرًة بَِحياتِي. 22َو�ل�
ُمحتاٌج �إلى �أْن َتاأْكَُل. َفَساُأِعدُّ لََك َطعاماً، َفَتْقَوى َعَلى 

�لِمِضيِّ ِفي َطِريِقَك.«
23لَِكنَّ شاُوَل َرَفَض َوقاَل: »لَْن �آكَُل.«

َياأْكَُل.  �أْن  و� َعَليِه  َو�ألَحُّ �إلَى �لَمر�أِة  فانَضمَّ ُضّباُطُه 

أْرِض َوَجَلَس َعَلى  َو�أِخير�ً َسِمَع َكلاَمُهْم. َونََهَض َعِن �ل�
َفَذَبَحْتُه  ٌن،  ُمَسمَّ ِعجٌل  �لَمر�أِة  لََدى  24َوكاَن  ِرير.  �لسَّ
َوَخَبَزْت  َوَعَجَنْتُه  �لطَِّحيِن  َبعَض  �أَخَذْت  ثُمَّ  بُِسرَعٍة. 
�أماَم شاُوَل  �لطَّعاَم  �لَمر�أُة  25َوَوَضَعِت  �لَفطائِِر.  َبعَض 

َوُضّباِطِه، َفاأَكلُو� ثُمَّ قاُمو� َوَمَضْو� �أْثناَء �للَّيِل.

وَن َيرُفُضوَن داُود الِفِلْسِطيُّ

كُلَّ 29  �لِفِلْسِطيُّوَن  َحَشَد  أثناِء،  �ل� تِْلَك  ِفي 
�إْسر�ئِيَل  َبُنو  َوَعسَكَر  �أِفيَق.  ِفي  ُجُيوِشهْم 
ِعنَد َعيِن َحُروَد ِفي َيزَرِعيَل. 2َوكاَن ُحكّاُم �لِفِلْسِطيِّيَن 
ُموَن في ِفَرٍق ِمْن ِمَئِة َرُجٍل َو�ألِف َرُجٍل. َو�أّما د�ُوُد  َيَتَقدَّ

َوِرجالُُه َفكانُو� ِفي �لَخلِف َمَع �أِخيَش.
3َفَساأَل ُضّباُط �لِفِلْسِطيِّيَن: »ما �لَِّذي َيفَعلُُه َهُؤل�ِء 

�لعبر�نِيُّوَن ُهنا؟« َفقاَل �أِخيُش لُِضّباِط �لِفِلْسِطيِّيَن: »َهذ� 
ٍة  ُهَو د�ُوُد. كاَن �أَحَد ُضّباِط شاُوَل، لَِكنَُّه َمِعي ُمنُذ ُمدَّ
َو�نَضمَّ  َتَرَك شاُوَل  �أْن  ُمنُذ  َعيباً  ِفيِه  �أِجْد  َولَْم  َطِويَلٍة. 

». �إلَيَّ
4لَِكنَّ ُضّباَط �لِفِلْسِطيِّيَن َغِضُبو� ِمْن �أِخيَش. َوقالُو� 

�إيّاها.  �أْعَطيَتُه  �لَِّتي  �لَمِديَنِة  �إلَى  لَيذَهْب  »�أِعْدُه.  لَُه: 
ل� ُيمِكُنُه �أْن ُير�ِفَقنا �إلَى �لَمعَرَكِة. َفما د�َم د�ُوُد ُهنا، 
َفاإنَّ َبيَننا َعُدّو�ً ِفي ُمَعسَكِرنا. َوَكيَف َسُيصالُِح َمِلَكُه؟ 
�ألَيَس بَِقتِلِه ِرجالَنا؟ 5�ألَْيَس د�ُوُد ُهَو �لَِّذي َيْرقُُص لَُه َبُنو 

�إْسر�ئِيَل َوُيَغنُّوَن:

آل�َف.   » شاُوُل َقَتَل �ل�
آل�ِف!«    َود�ُوُد َعَشر�ِت �ل�

 ، 6َفَدَعى �أِخيُش د�ُوَد َوقاَل لَُه: »�ُأقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ

نِي �أْن َتخِدَم ِفي َجيِشي. َفاأنا  �إنََّك ُمخِلٌص لِي. َوَيُسرُّ
ُحكّاَم  َولَِكنَّ   . �إلَيَّ ِجئَت  �أْن  ُمنُذ  َعيباً  ِفيَك  �أِجْد  لَْم 
َول�  َسلاٍم.  ِفي  7فاذَهْب  بَِك.  َيِثُقوَن  ل�  �لِفِلْسِطيِّيَن 

َتْعَمْل ما ل� ُيْرِضي ُحكّاَم �لِفِلْسِطيِّيَن.«
ِفيَّ  َوَجْدَت  َهْل  َفَعْلُتُه؟  �لَِّذي  8َفَساألَُه د�ُوُد: »ما 

َتَدَعِني  �أْن  َترفُُض  َفِلماذ�  �إلَيَك؟  ِجئُت  �أْن  ُمنُذ  َعيباً 
�ُأحاِرُب �أعد�َءَك، يا َسيَِّدي �لَمِلُك؟«
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9َفاأجاَب �أِخيُش: »�أنا ُمَتاأكٌِّد ِمْن �أنََّك َرُجٌل صالٌِح، 

َبْل �إنِّي �أر�َك َكَملاٍك ِمْن ِعنِد �هلِل! لَِكنَّ ُضّباَط �لِفِلْسِطيِّيَن 
َيدُخَل  �أْن  لِد�ُوَد  ُيمِكُن  ›ل�  َوَيُقولُوَن:  ُيِصرُّوَن  ماز�لُو� 
�لَمعَرَكَة َمَعنا.‹ 10لَِهذ� �أرِيُدَك �أْن َتُعوَد �أنَت َورِجالَُك ِفي 
باِح �لباِكِر �إلَى �لَمِديَنِة �لَِّتي �أعَطيُتَك �إيّاها. ل� َتْهَتمَّ  �لصَّ
لِما َيُقولُُه ُضّباُط �لِفِلْسِطيِّيَن َعنَك. َفاأنَت َرُجٌل صالٌِح، 

لَِكْن َعَليَك �أْن َتْنصِرَف َمَع َضْوِء �لَفْجِر.«
َوَرِجُعو�  �لباِكِر  باِح  �لصَّ ِفي  َوِرجالُُه  د�ُوُد  11َفقاَم 

�إلَى  َفَصعُدو�  �لِفِلْسِطيُّوَن  �أّما  �لِفِلْسِطيِّيَن.  �أْرِض  �إلَى 
َيزَرِعيَل.

َعماِليُق ُيهاِجُموَن ِصقَلغ

َوحالَما َوَصَل د�ُوُد َوِرجالُُه �إلَى ِصقَلَغ ِفي 30 
�لَيوِم �لثّالِِث، َر�َأْو� �أنَّ َعمالِيَق َقْد هاَجُمو� 
َوهاَجُمو�  �لنََّقِب، أ  ِمْنَطَقَة  َعمالِيُق  َغز�  َفَقْد  �لَمِديَنَة. 
نِسائِها  كُلَّ  2َو�أَخُذو�  �لَمِديَنَة،  َو�أحَرقُو�  ِصقَلَغ، 
�أَحد�ً،  َيقُتلُو�  لَْم  َسبايا.  ِغير�ِت  َو�لصَّ ِمنُهنَّ  �لَكِبير�ِت 

لَِكنَُّهْم �أَسُرو� �لَجِميَع، َوَذَهُبو� ِفي َطِريِقِهم.
َوَجُدوها  ِصقَلَغ،  َوِرجالُُه  د�ُوُد  َدَخَل  3َوِعنَدما 

َقْد  َوَبناتِِهْم  َو�أول�َدُهْم  َزوجاتِِهْم  �أنَّ  َوَوَجُدو�  َتحَتِرُق. 
َحتَّى  ٍة  بِِشدَّ َجيِشِه  ِرجاِل  َوكُلُّ  د�ُوُد  4َفَبَكى  �ُأِسُرو�. 
ٌة َعَلى �لُبكاِء. 5َوكانَِت �مَر�أتا د�ُوَد،  لَْم َتُعْد لََديِهْم قُوَّ
، َقْد  �أِخيُنوَعُم �لَيزَرِعيِليَُّة َو�أبِيجايُِل �أرَمَلُة ناباَل �لَكرِمِليِّ

�ُأِخَذتا �أيضاً.
أنَّ  لِ� َوغاِضِبيَن  َحز�نَى  �لَجيِش  ِرجاِل  كُلُّ  6َوكاَن 

�أول�َدُهْم َوَبناتِِهْم َقْد �ُأِسُرو�. َفَتشاَوَر �لرِّجاُل َحوَل َرْجِم 
ًة ِفي إلَِهِه.  د�ُوَد. َفَتضاَيَق د�ُوُد َكِثير�ً، لَِكنَُّه َوَجَد قُوَّ
 »، 7َفقاَل د�ُوُد لِلكاِهِن �أبِياثاَر: »�أحِضِر �لثَّوَب �لَكَهُنوتِيَّ

فاأحَضَرُه.
�أَخُذو�  �لَِّذيَن  َساُأطاِرُد  »َهْل  اهلَل:  د�ُوُد  ساأَل  8ثُمَّ 

عائِلاتِنا؟ َهْل َساألَحُق بِِهْم؟«
َفاأجاَب اهلُل: »طاِرْدُهْم، َوَسَتلَحُق بِِهْم، َوَسُتَخلُِّص 

كُلَّ �لَمسِبيِّيَن.«

أ 1:30 الّنقب. �لمنطقُة �لّصحر�ويُّة ِفي جنوِب َيُهوذ�. )�أيضاً في 

�لعدد 27(

داُوُد ُيصاِدُف َعبدًا ِمصِرّيًا
تَّ ِمَئِة َرُجٍل َمَعُه َوَذَهَب �إلَى و�ِدي  9َفاأَخَذ د�ُوُد �لسِّ

أرَبُع ِمَئِة َرُجٍل  �لُبُسوِر. َفَتَخلََّف َبْعُضُهْم. 10�أّما د�ُوُد َو�ل�
�لَِّذيَن َبُقو� َمَعُه، َفو�َصلُو� ُمطاَرَدَة َعمالِيَق. فَقْد َتَخلََّف 
يِر. ِمَئتا َرُجٍل، كانُو� َتِعِبيَن َولَْم َيسَتِطيُعو� ُمو�َصَلَة �لسَّ

�لَخلاِء،  ِفي  ِمصِريّاً  َرُجلاً  د�ُوَد  ِرجاُل  11َفَوَجَد 

لَِيشَرَب  ماًء  �لِمصِريَّ  َو�أعُطو�  د�ُوَد.  �إلَى  بِِه  َفجاُءو� 
َوَطعاماً لَِياأْكَُل، 12�إْذ لَْم َيُكْن َقْد ذ�َق َطعاماً �أْو َشِرَب 
ماًء َثلاَثَة �أيّاٍم بَِليالِيها. َفاأعُطوُه َكعَكَة تِيٍن، َوُعنُقوَديِن 

َتُه. بِيِب، َفاْسَتعاَد قُوَّ ِمَن �لزَّ
َوِمْن  َسيُِّدَك؟  ُهَو  »َمْن   : �لِمْصِريَّ د�ُوُد  13َفَساأَل 

، َو�أنا َعبٌد  : »�أنا ِمْصِريٌّ �أيَن �أنَت؟« َفاأجاَب �لِمْصِريُّ
َفَتَخلَّى  �أيّاٍم.  َقبَل َثلاَثِة  َوَقْد َمِرضُت   . لَِرُجٍل َعمالِيِقيٍّ
َعنِّي َسيِِّدي. 14َوكُنّا َقْد هاَجْمنا َجُنوَب �لنََّقِب َحيُث 
َيسُكُن �لْكِريِتيُّوَن. َوهاَجْمنا �أيضاً َيُهوذ�، َحيُث َيسُكُن 

�لكالَِبيُّوَن َو�أحَرْقنا َمِديَنَة ِصقَلَغ.«
: »�أَتُقوُدنِي �إلَى تِْلَك �لِفرَقِة  15َفَساأَل د�ُوُد �لِمْصِريَّ

ِفي  لِي  َحَلْفَت  »�إْن   : �لِمْصِريُّ َفاأجاَب  �لَعْسَكريَِّة؟« 
َسيِِّدي،  �إلَى  تُِعيَدنِي  �أْو  َتقُتَلِني  لَْن  �أنََّك  �هلِل  َحْضَرِة 

َفَساُأِعيُنَك َعَلى �أْن َتِجَدُهْم.«

داُوُد َينَتِصُر َعَلى الَعماِلَقة
َوكانُو�  َعمالِيَق.  �إلَى  د�ُوَد  �لِمصِريُّ  16َفقاَد 

َوَيشَرُبوَن  َياأكُلُوَن  َوُهناَك،  ُهنا  أْرِض  �ل� َعَلى  ِديَن  ُمَتَمدِّ
َوَيْرقُُصوَن �حِتفال�ً بِالَغنائِم �لَِّتي �أَخُذوها ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن 
ِمْن  َوَقَتَلُهْم. حاَرَبُهْم  د�ُوُد  17َفهاَجَمُهْم  َيُهوذ�.  َوِمْن 
مِس �إلَى َمساِء �لَيوِم �لتّالِي. َولَْم َيهُرْب ِمنُهْم  ُشُروِق �لشَّ
�أَحٌد َغيُر �أرَبِع ِمَئٍة ِمْن ُخّد�ِمِهِم �لِفتياِن �لَِّذيَن َرِكُبو� َعَلى 

�لِجماِل َوَهَرُبو�.
18َفاْسَتَردَّ د�ُوُد كُلَّ ما �أَخَذُه َعمالِيُق. َو�أنَقَذ َزوَجَتيِه 

�أيضاً. 19َولَْم َيِضْع لَُهْم َشيٌء. �إْذ َوَجُدو� �لَجِميَع صغار�ً 
َوِكبار�ً، كُلَّ �أول�ِدِهْم َوَبناتِِهْم، َوكُلَّ �أشيائِِهِم �لثَِّميَنِة. 
كُلَّ  د�ُوُد  �سَترَجَع  َعمالِيُق.  َسَلَبُه  ما  كُلَّ  �سَترَجُعو� 
َشيٍء. 20َو�أَخُذو� كُلَّ �لَغَنِم َو�لَبَقِر. َوساَقها ِرجالُُه �أماَم 

كُلِّ �لَجماَعِة َوُهْم َيُقولُوَن: »َهِذِه ِهَي َغِنيَمُة د�ُوَد.«
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الَجِميُع َيقَتِسُموَن الَغناِئَم ِبالتَّساِوي
21َوجاَء د�ُوُد �إلَى �لِمَئَتي َرُجٍل �لَِّذيَن َبُقو� ِفي و�ِدي 

�لُبُسوِر. َوُهُم �لرَّجاُل �لَِّذيَن كانُو� َتِعِبيَن َفَلْم َيسَتِطيُعو� 
�أْن َيتَبُعو� د�ُوَد. َفَخَرَج َهُؤل�ِء لِِلقاِء د�ُوَد َو�لرِّجاِل �لَِّذيَن 
َذَهُبو� َمَعُه. َفاقَتَرَب د�ُوُد �إلَْيِهْم َوَحّياُهْم. 22َوكاَن َبيَن 
َجيِش د�ُوَد �لَِّذيَن َذَهُبو� َمَعُه َبعُض ُمِثيِري �لَمتاِعِب. 
َمَعنا.  َرُجٍل  �لِمَئتا  َهُؤل�ِء  َيذَهْب  »لَْم  َوقالُو�:  ُرو�  َفَتَذمَّ
َفِلماذ� نُعِطيِهْم �أيَّ نَِصيٍب ِمَن �لَغنائِِم �لَِّتي �أَخذناها؟ 

َيكِفيِهْم �أنَّنا �أرَجْعنا لَُهْم َزوجاتِِهْم َو�أبناَءُهْم.«
23َفاأجاَب د�ُوُد: »ل� يا �إْخَوتِي، ل� َتفَعلُو� َذلَِك! 

�نُْظُرو� َكْم �أْعطانا اهلُل! َفَقْد َحمانا َونََصَرنا َعَلى �أْعد�ئِنا 
�لَِّذيَن هاَجُمونا. 24َول� �أُظنُّ �أنَُّه ُيوَجُد َمْن ُهَو ُمْسَتِعدٌّ 
لِلتَّجاُوِب َمَع ما َتُقولُوَن. لَِهذ� َسَيُكوُن نَِصيُب �لرَُّجِل 
�لَِّذي  ُجِل  �لرَّ نَِصيِب  نَفَس  �لُمَؤِن  ِعنَد  َبِقَي  �لَِّذي 
حاَرَب. َوَسَيُكوُن َتوِزيُع �لَغنائِِم بِالتَّساِوي.« 25َوَجَعَل 
يَء �أمر�ً َوقانُوناً ِفي �إْسر�ئِيَل. َوماز�َل َهذ�  د�ُوُد َهذ� �لشَّ

آَن. �لقانُوُن ساِرياً �إلَى �ل�
َبعضاً  �أرَسَل  ِصقِلَغ،  �إلَى  د�ُوُد  َوَصَل  26َوِعنَدما 

ِمَن �ل�أشياِء �لَِّتي َغِنَمها ِمْن َعمالِيَق �إلَى �أصِدقائِِه قاَدِة 
َيُهوذ�. َوقاَل لَُهْم: »َهِذِه َهِديٌَّة لَُكْم �أَخذناها مْن �أعد�ِء 

اهلِل.«

27َفاأْرسَلها �إلَى قاَدة َبيِت �إيَل َور�ُموَث ِفي �لنََّقِب 

َوَيتِّيَر 28َوَعُروعيَر َوِسفُموَث َو�أشَتُموَع 29َور�خاَل َوُمُدِن 
عاشاَن  َوُبوِر  30َوُحرَمَة  �لِقيِنيِّيَن  َوُمُدِن  �لَيرَحْمِئيِليِّيَن 
�لَِّتي  �ل�ُأخَرى  أماِكِن  �ل� َو�إلَى كُلِّ  َوَعتاَك 31َوَحْبُرونَ أ، 

كاَن َيرتاُدها د�ُوُد َوِرجالُُه.

َموُت شاُول

َبِني 31  �لِفِلْسِطيُّوَن  َذلَِك، حاَرَب  �أثناِء  َوِفي 
�أماِم  ِمْن  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َفَهَرَب  �إْسر�ئِيَل. 
ِجْلُبوَع.  َجَبِل  َعَلى  َكِثيُروَن  ِمنُهْم  َوقُِتَل  �لِفِلْسِطيِّيَن. 
ُيوناثاَن  َوَقَتلُو�  َو�أبناَءُه،  شاُوَل  �لِفِلْسِطيُّوَن  2َوطاَرَد 

أ 31:30 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.

َو�أبِيناد�َب َوَمْلِكيُشوَع �أبناَء شاُوَل.
3ثُمَّ �حَتَدَمِت �لَمعَرَكُة �أكَثَر َحوَل شاُوَل. َو�أحاَط 

بِِسهاٍم  َشديَدًة  �إصاباٍت  َو�أصاُبوُه  بِشاُوَل  هاِم  �لسِّ ُرماُة 
ِسلاَحُه:  َيحِمُل  �لَِّذي  لِلُغلاِم  شاُوُل  4َفقاَل  َكِثيَرٍة. 
�لُغَرباُء  َهُؤل�ِء  َيفَعَلها  لَِئّلا  َو�قُتْلِني،  َسيَفَك  »�سَتلَّ 
َوُيَعّذُبونِي َوَيْسَخُرو� بي!« لَِكنَّ ُغلاَم شاُوَل كاَن خائِفاً 

َوَرَفَض �أْن َيقُتَلُه. َفاأَخَذ شاُوُل َسيَفُه َوَسَقَط َعَليِه.
ماَت،  َقْد  شاُوَل  �أنَّ  يِف  �لسَّ حاِمُل  َر�أى  5َولَّما 

يِف َوماَت َمَعُه. 6َفماَت شاُوُل  سَقَط ُهَو �أيضاً َعَلى �لسَّ
َو�أبناُؤُه �لثَّلاَثُة َو�لُغلاُم �لَِّذي كاَن َيحِمُل ِسلاَحُه. ماتُو� 

َجِميعاً َمعاً ِفي َذلَِك �لَيوِم.

وَن َيبَتِهُجوَن ِبَمقَتِل شاُول الِفِلْسِطيُّ
�لجانِِب  َعَلى  �لّساِكُنوَن  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َر�أى  7َولّما 

ُأْرُدنِّ َجيَش �إْسر�ئِيَل  آَخِر ِمَن �لو�دي وفي َشْرِق نْهِر �ل� �ل�
َيِفرُّ، َو�أنَّ شاُوَل َوَبِنيِه َقتَلى، َتَركُو� ُمُدنَُهْم َوَهَرُبو�، َفجاَء 

�لِفِلْسِطيُّوَن َو�ْحَتلُّو� ُمُدنَُهْم َوَسكُنوها.
8َوِفي �لَيوِم �لتّالِي، �أَتى �لِفِلْسِطيُّوَن لَِنْهِب �ل�أشياِء 

�أمو�تاً  �لثَّلاَثَة  َوَبِنيِه  َفَوَجُدو� شاُوَل  �لَقتَلى،  ِمَن  �لثَِّميَنِة 
َعَلى َجَبِل ِجلُبوَع. 9َفَقَطُعو� َر�أَْس شاُوَل، َو�أَخُذو� كُلَّ 
عِب  ِسلاِحِه َونََزُعو� ثِياَبُه. َوَحَملُو� ُبْشَرى َمْوتِِه �إلَى �لشَّ
�لِفِلْسِطيِّ َو�إلَى كُلِّ َمعابِِد �أوثانِِهْم. 10َوَوَضُعو� ِسلاَح 
شاُوَل ِفي َهيَكِل َعْشتاُروَث. َوَعلَُّقو� َجَسَدُه َعَلى ُسوِر 

َبيِت شاَن.
11َوَسِمَع �أهُل يابِيَش ِجلعاَد بِما َفَعَلُه �لِفِلْسِطيُّوَن 

أقِوياِء ِفيها  ْجعاِن �ل� بِشاُوَل. 12َفَذَهَب كُلُّ �لرِّجاِل �لشُّ
�إلَى َبيَت شاَن. ساُرو� َطو�َل �للَّيِل، َوَتَسلَُّقو� ُسوَر َبيت 
�إلَى  َوَحَملُوها  َوَبِنيِه،  ُجَثَث شاُوَل  َعنُه  َو�أنَزلُو�  شاَن. 
َوَبِنيِه  ُجَثَث شاُوَل  يابِيَش  �أهُل  �أحَرَق  َوُهناَك  يابِيَش. 
َجَرِة  �لشَّ َتحَت  َوَدَفُنوها  ِعظاَمُهْم  13َو�أَخُذو�  �لثَّلاَثِة، 
ِحد�د�ً  �أيّاٍم  َسبَعَة  صاُمو�  ثُمَّ  يابِيَش.  ِفي  �لَكبيَرِة 

َعَليِهْم.
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داُوُد َيعلُم ِبَمقَتِل شاول

َبْعَد َمْقَتِل شاُوَل َمباَشَرًة، عاَد د�ُوُد �إلَى ِصقَلَغ 1 
َيْوَميِن.  َهناَك  َوَبِقَي  َبِني عماليق.  َهَزم  �أْن  َبْعَد 
2َوِفي �لَيْوِم �لثّالِِث، جاَء �إلَى ِصقَلَغ ُجْنِديٌّ شاٌب من 

ور�أُسُه  قًة  ُمَمزَّ ُجِل  �لرَّ ثياُب  وكانت  شاُوَل.  ُمَعْسَكِر 
نَْحَو  ور�أُسُه  �أماَمُه  َو�نْحنى  د�ُوَد  �إلَى  َفجاَء  ُمتَّسخاً. 

أْرِض. �ل�
3َفَساأَل د�ُوُد �لرَُّجَل: »ِمْن �أيَن �أَتيَت؟«

َبِني  ُمَعْسَكِر  ِمْن  للتَّوِّ  »ِجْئُت  ُجُل:  �لرَّ فاأجاَب 
�إْسر�ئِيَل.«

في  �نَْتَصَر  َمِن  »�أْخِبْرنِي  للرَّجِل:  د�ُوُد  4فقاَل 

�لَمْعِرَكِة؟«
قُِتَل  �لَمْعَرَكِة.  ِمَن  َشعُبنا  »َهَرَب  �لرَُّجُل:  �أجاَب 

فيها �لَكثيروَن. وَحتَّى شاُوُل َو�ْبُنُه يوناثاُن ماتا.«
َعِلْمَت  »َوَكيَف  �لّشاِب:  لِْلُجْنِديِّ  د�ُوُد  5فقاَل 

بِمْوِت شاُوَل َو�ْبِنِه يوناثاَن؟«
ِعْنَد  كُْنُت  �أْن  �لّشاُب: »َحَدَث  �لُجْنِديُّ  6فقاَل 

ُرْمِحِه،  َعَلى  ُمتَِّكئاً  شاول  فر�أيُت  �لجلبوع،  َجَبِل 
ومركباُت �لِفِلْسطّييَن وَخّيالَُتُهم ُيطاِرُدونَُه َوَيْقتِربوَن ِمْنُه 
َفناد�نِي  َوَر�آنِي.  �لَخْلِف  �إلَى  فاأكثَر. 7نََظَر شاُوُل  �أْكَثَر 
َو�أَجْبُتُه. 8ثُمَّ َساألَِني َمْن �أكُوُن. َفُقْلُت لَُه �إنني ِمْن َبني 
َبليَغٌة،  �إصاَبِتي  َتْقُتَلني.  �أْن  ›�أْرجوَك  َعماليَق. 9َفقاَل: 
�إصاَبُتُه  10كانَْت  �أيَِّة حاٍل.‹  َعَلى  �أُموَت  �أْن  َو�ُأوِشُك 
َبليَغًة �إلَى َدَرَجٍة َجَعَلْتني �أتاأكُد ِمْن �أنَُّه لَْن َيعيَش َبْعَد 
َعَلى  ِمْن  �لتّاَج  �أَخْذُت  ثُمَّ  وَقَتْلُتُه.  َفَتَوقَّْفُت  ُسقوِطِه، 
ُهنا  �إلَى  لَك  َو�أَحَضْرتُُهما  ِذر�ِعِه،  َعْن  و�َر  َو�لسِّ َر�أِْسِه 

يا َمول�َي.«

�لرِّجاُل  َفَعَل  َوَكَذلَِك  ُحْزناً.  ثِياَبُه  د�ُوُد  َق  11َفَمزَّ

�لّذيَن َمَعُه َجِميعاً. 12َحِزنُو� َكِثير�ً َوبكْو�، ولَْم َياأكُلُو� 
َوَعَلى  َعَلى شاُوَل  د�ُوُد وِرجالُُه  َوَبَكى  �لَمساِء.  َحتَّى 
�ْبِنِه ُيوناثاَن �للَذيِن ماتا. وَعَلى كُلِّ َمْن قُِتَل ِمْن َشعِب 

اهلِل �إْسر�ئِيَل، ِفي �لَمْعَرَكِة.

داود يأمُر بقتِل العماليقّي
13ثُمَّ َتَكلََّم د�ُوُد �إلَى �لشابِّ �لّذي �أْخَبَرُه بِمْوِت 

شاول َفَساألَُه: »ِمْن �أيَن �أنَْت؟«
َغريٍب.  رجٍل  �ْبُن  »�أنا  �لّشاُب:  �لُجْنِديُّ  �أجاَب 

». �أنا َعماليقيٌّ
14فقاَل د�ُوُد لِْلُجْنِديِّ �لّشاب: »كيف لَْم َتَخْف 

�أْن َتُمدَّ َيَدَك َوَتْقُتَل �لملَك �لَِّذي َمَسَحُه اهلُل؟« أ
لَُه:  َوقاَل  ّباِن  �لشُّ َخَدِمِه  �أَحَد  د�ُوُد  15َفاْسَتْدعى 

قاَل  16�إْذ  َفماَت.  َفَضَرَبُه  بَِسْيِفَك.«  َو�ْضِرْبُه  »َتعاَل 
بَِفِمَك  َشِهْدَت  َفَقْد  ر�أِسَك!  َعَلى  »َدُمَك  لَُه:  د�ُوُد 
�لَِّذي َمَسَحُه  َقَتْلَت �لملَك  �إنََّك  َوَقْلَت  نَْفِسَك،  ِضدَّ 

اهلُل.«

أُنشودُة داُوَد الحزينُة 
عن شاُوَل َويوناثان 

17َوَتلا د�ُوُد �ُأنُْشودًة َحزيَنًة َعْن شاوَل َو�ْبِنِه ُيوناثاَن. 

18َطَلَب ِمْن ِرجالِِه �أن ُيَعلِّمو� بني َيُهوذ� �ُأنُْشوَدَة �لَقْوِس 

�لملُك  كاَن  يهوه«  »مِسيح  َمَسَحُه اهلل. حرفياً  ِذي  الَّ أ 14:1 

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل. )كذلك ِفي �لعدد 15(
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هِذِه. وقد كُِتَبْت ِفي ِكتاِب ياَشَر: أ

19 » يا �إْسر�ئِيُل، قُِتَل َجمالُِك.  
   َوُهَو َمْطروٌح َعَلى تِلالِِك.
أْبطاُل!    �آٍه، َكْيَف َسَقَط �ل�

20  ل� تُْخِبرو� �أَحد�ً ِفي َجتَّ  
   ول� تُذيعو� �لَخَبَر في شو�ِرع �أْشقلُوَن،

   َحتَّى ل� َتْفَرَح ُمُدُن �لِفِلسطّيين!
   َحتَّى ل� َتْسَعَد َبناُت �لّلاَمْخُتونيَن. ب

21 » لَْيَت �لنّدى ل� َيَتساَقُط، َو�لَْمَطَر ل� َيْنَهِمُر  
   َفْوَق ِجبالِِك يا ِجلُبوَع.

   لَْيَت �لتَّْقِدماِت ل� تاأتِي ِمْن تِْلَك �لُحقوِل.
أْبطاِل. أنَّ ُهناَك َتَلطََّخ تُْرُس �ل�    ل�
يِت.    تُْرُس شاوَل لَْم ُيْمَسْح بالزَّ

22  َوَقْوُس يوناثاَن َقَتَل ِمَن �ل�أعد�ِء َمْن َقَتَل.  
   َوَسيُف شاوَل َقَتَل َكثيريَن!
   َسَفكا ِدماَء ِرجاٍل ِسماٍن.

23 » شاوُل ويوناثاُن  
آَخَر في     �أحّبا �أحُدُهما �ل�آخر وَمتََّع �أَحُدُهما �ل�

َحياتِِه،
ْق َبينُهما.    وَحتَّى �لَمْوُت لَْم ُيَفرِّ

   كانا �أْسَرَع ِمَن �لنُُّسوِر،
أُسوِد.    َو�أقوى ِمَن �ل�

24 » يا َبناِت �إْسر�ئِيَل، �ْبكيَن َعَلى شاوَل!  
   شاُوَل �لّذي �ألَْبَسُكنَّ ثِياباً فاِخَرًة ِمَن �لِقْرِمِز 

َو�لُمَطرَّز�ِت،
َهِب!    َوَزيََّن ثِياَبُكنَّ بالذَّ

أْقِوياُء في �لَمْعَرَكِة؟ 25  َكْيَف ماَت �ل�  
   َفْوَق تِلاِل َجلُبوَع ماَت ُيوناثاُن؟

أ 18:1 كتاب ياَشر. كتاٌب قديٌم ِفي تاريِخ ُحروِب �إسر�ئِيل.

ب 20:1 الالَمْخُتوِنين. َوُهَو لقٌب يطلقه �ليهوُد على غيرهم من �ل�أمم 

�لّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد �هلل َمَع �إسر�ئِيل. �نظر �أيضاً �أفسس 11:2.

26 » ُيوناثاُن يا �أخي،  
   �أنا َحِزيٌن ِجّد�ً لَِذهابَِك. َكْم كُْنَت َحبيبَي!

   ُحبَُّك لي كاَن �أْرَوَع ِمْن ُحبِّ �لنِّساِء!
أْقِوياُء ِفي �لَمْعَرَكِة 27  َكْيَف ماَت �ل�  
   َوز�لَْت َمَعُهْم �أسِلَحُة �لَحْرِب؟«

داُوُد َوِرجاُله َيْنَتِقلوَن إَلى حبرون

َوقاَل: 2  اهلِل  ِمَن  �لنُّْصَح  د�ُوُد  َطَلَب  َذلَِك،  َبْعَد 
ذ�؟« »�َأ�َأْذَهُب �إلَى �أيٍّ ِمْن ُمُدِن َبِني َيُهوَّ

فقاَل لُه اهلُل: »نََعْم.«
َفساأَل د�ود: »�إلَى �أيَن �أْذَهُب؟«

َفاأجاَب: »�إلَى َحبُروَن.« ج
َوَزْوَجتاُه  َحْبُروَن.  �إلَى  َزوَجَتيِه  َمَع  د�ُوُد  2فانَْتَقَل 

ِمَن  ناباَل  �أْرَمَلُة  َو�أبيجائيُل  يْزَرِعيَل،  ِمْن  �أِخينوَعُم  ُهما 
وعائِلاتِِهم.  ِرجالَُه  د�ُوُد  �أْحَضَر  3َكَذلَِك  �لكرمِل. 

وَسَكُنو� في َحْبُروَن َو�لُْمُدِن �لُمجاِوَرِة.

داُوُد يشُكُر بني يابيش
يِت  ذ� �إلَى َحْبُروَن وَمَسحو� د�ُوَد بِالزَّ 4وجاَء َبنو َيُهوَّ

ذ�. ثُمَّ قالو� لَُه: »َدَفَن َبنو يابِيَش َجْلعاَد  لَِيكوَن َمِلَك َيُهوَّ
شاُوَل.«

5فاأْرَسَل د�ُوُد ُرُسلاً �إلَى بني يابِيَش َجْلعاَد، فقالو� 

لَمول�كُْم  �أمانًَة  �أْظَهْرتُم  ل�أنَُّكم  اهلُل  »باَرَكُكُم  لَُهم: 
شاوَل، َفَدَفْنُتْم َبقايا ُجثَِّتِه. 6لُِينِعِم اهلُل َعَليُكْم بَِحَسِب 
�إلَيُكْم.  َوُمْحِسناً  لَطيفاً  ساأكوُن  َو�أنا  َو�أمانَِتِه.  َمَحبَِّتِه 
7َفكونو� �ل�آن �أْقِوياَء وُشْجعاَن. َمول�كُْم شاُوُل َقْد ماَت. 

ذ� َمَسُحونِي ل�أكوَن َمِلكاً َعَليِهْم.« لَِكنَّ َبِني َيُهوَّ

إيْشُبوَشُث ُيْصبُح َمِلكًا
8َوكان �أْبَنْيُر بُن نَْيُر قائَِد َجْيِش شاوَل. َو�أَخَذ �أْبَنْيُر 

�إيْشُبوَشَث ْبَن شاُوَل �إلَى َمْحنايَِم، 9وجعَلُه َمِلَك ِجْلعاَد 
َو�أشيَر ويزرعيَل َو�أفر�يَم وَبْنياِمْيَن َو�إْسر�ئِيَل كُلَّها.

�أرَبعيَن عاماً  َبَلَغ  �إيْشُبوَشُث بُن شاُوَل قْد  10كان 

ج 1:2 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.
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ِعندما تولّى �لُحْكَم في �إْسر�ئِيَل. َوَحَكَم سَنَتيِن. لَِكنَّ 
عائِلاِت َيُهّوذ� َتِبَعْت د�ُوَد. 11وكانت َحْبُروُن عاصمَة 
َسْبِع  َطو�َل  َيُهّوذ�  عائِلاِت  َحَكَم  وقد  �لَمِلِك.  د�ُوَد 

ِسنيَن َوِستَِّة �أْشهٍر.

الُمباَرَزُة الُمميَتة
12َوغاَدَر �أْبَنْيُر بُن نَْيَر وُضّباُط �إيْشُبوَشَث بِن شاول 

َمْحنايَِم وَذَهبو� �إلَى ِجْبُعوَن. 13َكَذلَِك َذَهَب �إليها كٌُل 
ِمْن ُيو�آَب بِن ُصُرِويََّة وُضّباُط د�ُوَد. وُهناَك �لَتَقْو� َجِميعاً 
�أَحِد  ِعْنَد  �أْبَنْير  َمْجموَعُة  َجَلَسْت  ِجْبُعوَن.  بِْرَكِة  ِعْنَد 

آَخِر. جانِبيِّ �لِبْرَكِة، وَمْجموَعُة يو�آَب ِعْنَد �لجانِِب �ل�
ّباُن  �لشَّ �لُجنوُد  »َفْلِيْنَهِض  ليو�آَب:  �أْبِنْيُر  14َفقاَل 

ولَْيَتبارزو� ُهنا.«
قاَل يو�آُب: »نََعْم، َفْلَنَتباَرْز.«

َوُهْم  ونَُهْم  َيُعدُّ َفكانُو�  ّباُن،  �لشُّ �لُجنوُد  15َفَنَهَض 

َيُمرُّوَن. َفكانُو� �ْثَني َعَشَر َرُجلاً ِمْن َقبيَلِة َبْنياِمْيَن لُِيقاتِلو� 
ِمْن �أجِل �إيْشُبوَشَث ْبِن شاول، َو�ْثَني َعَشَر َرُجلاً ِمْن 
َخْصِمِه،  بِر�أَْس  و�ِحٍد  كُلُّ  16َفاأْمَسَك  د�ُوَد.  ِرجاِل 
َوَطَعنُه بَِسيِفِه في َجْنِبِه، َفَسَقُطو� َجِميعاً! َفُدِعي �لمكاُن 

»َحقَل �لّسكاكيِن.« وْهَو َيَقُع في ِجْبُعوَن.

أْبِنْيُر َيْقُتُل عسائيل
لَْت تِْلَك �لُمباَرَزُة �إلَى َمْعَرَكٍة َعنيَفٍة. وَهَزَم  17َوَتَحوَّ

ُضّباُط د�ُوَد �أْبَنْيَر وَبِني �إْسر�ئِيَل في َذلَِك �لَيوِم.
َو�َأبِيشاُي  ُيو�آُب  ُهْم  �أْبناٍء  ثلاَثُة  لُِصُرِويََّة  18َوكاَن 

لو  َكما  �لرَّكِض  ِفي  َسريعاً  َعسائِيُل  َوكاَن  َوَعسائِيُل. 
َور�َح  �أْبَنْيَر  َور�َء  َعسائِيُل  19َفَرَكَض  يًّا.  َبرِّ غز�ل�ً  كاَن 
ُيطاِرُدُه َغيَر ُمنَشِغٍل بَِشيٍء �آَخَر. 20َفَنَظَر �أْبَنْيُر �إلَى �لَور�ِء 

وساأَل: »�َأهذ� �أنَْت يا َعسائِيُل؟«
َفقاَل َعسائِيُل: »نََعْم، َهذ� �أنا.«

21َولَْم يكن �أْبِنْيُر ُيريُد �أْن ُيؤِذَي َعسائيَل، فقال لُه: 

ّباِن.  »كُفَّ عن ُملاَحَقتي، َو�ْذَهْب ور�َء �أَحِد �لُجنوِد �لشُّ
بُِسهولٍَة.«  لَِنْفِسَك  وِسلاَحُه  ثِياَبُه  َتاأُخَذ  �أْن  ُيْمِكُنَك 

لَِكنَّ َعسائِيَل َرَفَض �أْن َيُكفَّ َعْن ُملاَحَقِتِه.
�أْبَنْيُر يقوُل لَُه: »كُفَّ َعْن ُمطاَرَدتي َو�إلّ�  22وعاد 

ِفي  �لنََّظِر  َعَلى  �أْقِدَر  لَْن  َقتِلَك. حيَنها  �إلَى  �ْضُطِرْرُت 
َوْجِه �َأخيَك ُيو�آَب َبْعَد �ليْوِم.«

ُمطاَرَدِة  َعْن  َيَتَوقََّف  �أْن  َرَفَض  َعسائِيَل  23لَِكنَّ 

�أْبِنْيَر. َفاْسَتخدَم �أْبِنْيُر �لطََّرَف �لَخْلِفيَّ ِمْن ُرْمِحِه وَغَرَزُه 
في �أْمعاِء َعسائِيَل. فانَْغَرَز �لّرْمُح كثير�ً َحتَّى َخَرَج ِمْن 

َظْهِرِه. َفماَت ِفي َمكانِِه.

ُيوآب َوأِبيشاي ُيطاِرداِن أْبَنْير
َفكاَن  أْرِض.  �ل� َعَلى  ُملقاًة  َعسائِيَل  ُجثَُّة  كانَْت 
لَِيْنُظرو�  َيَتَوقَُّفوَن  �ل�تِّجاِه  َذلَِك  في  �لّر�ِكضيَن  �لرِّجاُل 
ُمطاَرَدتِهما  في  َفَمَضيا  َو�أبِيشاُي  ُيو�آُب  ا  24�أمَّ �إلَيها. 
ِعْنَدما  �لَمِغْيِب  َوْشِك  َعَلى  ْمُس  �لشَّ كانَِت  أْبِنْيَر.  ل�
َة قُبالََة ِجيٍح ِفي �لطَّريِق  ِة. َوَتَقُع تلَُّة �أمَّ َوَصلُو� �إلَى تلَّة �أمَّ
�إلَى َصْحر�ِء ِجْبُعوَن. 25َوُهناَك �ْجَتَمَع ِرجاُل  �لُمَؤدَيِة 

ِة �لتَّلَِّة. عائِلاِت َبْنياِمْين من حوِل �أْبِنْيَر ِعْنَد ِقمَّ
26َفَصَرَخ �أْبِنْيُر ليو�آَب وقاَل: »�أينَبِغي �أْن نََتحاَرَب 

آَخَر بِلا َتَوقٍُّف؟ �أنَْت َتعَلُم �أنَّ هذ� لَْن  وَيْقُتَل �أَحُدنا �ل�
و� َعْن ُمطاَرَدِة  يؤّدي �إلّ� �إلَى �لُحْزِن. قُْل لِلنّاِس �أْن َيُكفُّ

�إْخَوتِِهْم.«
، لَْو لَْم َتُقْل  27ثُمَّ قاَل يو�آُب: »�ُأْقِسُم باهلِل �لَحيِّ

ِعْنَد  �إْخَوَتُهم  ُيطاِردوَن  َيز�لوَن  ما  �لنّاُس  لكاَن  َهذ�، 
باِح.« �لصَّ

عُب �لذي َمَعُه  28َونََفَخ يو�آُب بالبوِق، َفَتَوقََّف �لشَّ

عن ُملاَحَقِة ِرجال �إْسر�ئِيل. َولَْم يعودو� َيَتحاَربون.
و�ِدي  َعْبَر  �لَّليل  َطو�َل  ِرجالِِه  َمَع  �أْبِنْيُر  29َمَشى 

َحتَّى  كُلَُّه  �لنَّهاَر  وَمَشْو�  ُأْرُدن،  �ل� نَْهَر  َوَعَبرو�  ُأْرُدن.  �ل�
َوَصلُو� �إلَى َمَحنايَِم.

َولَّما  َوَرِجَع.  �أْبَنْيَر  ُمطاَرَدِة  َعْن  ُيو�آُب  30َوتوقََّف 

َجَمَع ِرجالَُه، َوَجَد �أنَّ تِْسَعَة َعَشَر ضابِطاً ِمْن ُضّباِط 
د�ُوَد مفقودوَن بَِمْن فيِهْم َعسائِيُل. 31لَِكنَّ ُضّباَط د�ُوَد 
ِمْن  �أْبَنْيَر  ِرجاِل  ِمْن  َوِستِّيَن  ِمَئٍة  َثلاَث  َقَتلو�  َقْد  كانو� 
عائِلاِت َبْنياِمْيَن. 32َو�أَخَذ ُضّباُط د�ُوَد َعسائِيَل ودفنوُه 

في َمْقَبَرِة َو�لِدِه في َبْيَت لَْحَم.
وَطَلَعِت  �للَّيل.  َطو�َل  ِرجالِِه  َمَع  ُيو�آُب  َوَمَشى 

ْمُس َمَع ُوُصولِِهْم �إلَى َحْبُروَن. �لشَّ
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الحرُب بين إْسراِئيل وَيُهوذا

َود�مِت �لَحْرُب َطويلاً َبيَن عائِلَتي شاُوَل َود�ُوَد. 3 
وَقْد �أَخَذْت عائَِلُة د�ُوَد َتْقَوى �أْكَثَر فاأْكَثَر، َبَيَنما 

َضُعَفْت عائَِلُة شاول َيوماً َبْعَد َيْوٍم.

ُة الَمولودوَن في َحْبُرون تَّ أْبناُء داُوَد السِّ
َحْبُروَن: أ  في  �لَمولودوَن  د�ُوَد  �أبناُء  ُهْم  2هؤل�ِء 

3َو�لثّاني  َيَزَرِعيَل.  ِمْن  �أِخيُنوَعُم  َوو�لَِدتُُه  �أْمُنوُن  ُل  أوَّ �ل�
ِكيلاآُب َوو�لَِدتُُه �أبِيجايُل �أْرَمَلُة ناباَل �لَِّذي ِمَن �لَكْرِمل. 
َمِلِك  َتلماي  بِنُت  َمْعَكُة  َوو�لَِدتُُه  �أْبشالُوُم  َو�لثّالُِث 
َو�لْخاِمُس  يُث.  َحجِّ َوو�لَِدتُُه  �أُدونّيا  4َو�لّر�بُع  َجُشوَر. 
َوو�لَِدتُُه  َيْثَرعاُم  5َو�لّساِدُس  �أبِيطال.  َوو�لَِدتُُه  َشَفْطيا 
تَُّة �لّذيَن ولِدو�  َعَجَلُة َزْوَجُة د�ُوَد. هؤل�ِء ُهْم �أْبناؤُه �لسِّ

ِفي َحْبُروَن.

ُر االنِضماَم إَلى داُود أْبَنْير ُيَقرِّ
6�أَخَذْت ُسْلَطُة �أْبَنْير ِفي ُحُكوَمِة شاُوَل َتْزد�ُد �أكَثَر 

َفاأْكَثَر، َبيَنما كانَْت عائَِلتا شاُوَل َود�ُوَد تتقاَتلاِن. 7كاَن 
لشاُوَل جاِرَيٌة تُْدَعى ِرْصَفَة بِنَت �أيَِّة، َفقاَل �إيْشُبوَشُث 

أْبِنْير: »لِماذ� تُعاِشُر جاِرَيَة َو�لِِدي؟« ل�
َوقاَل:  �إيْشُبوَشُث  قالَُه  ِمّما  كثير�ً  �أْبِنْيُر  8َفَغِضَب 

»لََقْد كُْنُت �أميناً لشاُوَل َوعائَِلِتِه. لَْم �أْسَمح لد�ُوَد بِاأْن 
ذ�. لَِكنََّك  َيْهِزَمُكْم. لَْسُت خائِناً َيْعَمُل لِصالِِح َبِني َيُهوَّ
�أْبَنْيَر  �هلُل  9َفلُيعاِقِب  َسيِّئاً.  �أْمر�ً  �أْفَعُل  �إنَّني  َتُقوُل  آَن  �ل�
ْق ما َوَعَد اهلُل د�ُوَد بِِه. 10�أْي  َوَيِزُدُه ِعقاباً، �إْن لَْم �ُأَحقِّ
َفْوَق  د�ُوَد  َعْرَش  ُمَثبِّتاً  ِمْن عائَِلِة شاُوَل،  �لُمْلِك  بَِنقِل 

�إْسر�ئيَل َوَيُهوذ�، لَِيْحُكَم ِمْن د�َن �إلَى بِْئِر َسْبٍع.«
أْبَنْيَر،  ل� َشيئاً  َيقوَل  �أْن  �إيْشُبوَشُث  َيْسَتِطْع  11ولَْم 

َُّه كاَن َيخافُُه. أن ل�
12َو�أْرَسَل �أْبَنْيُر ُرُسلاً �إلَى د�ُوَد َوقاَل لَُه: »َمْن َيْنَبِغي 

�أْن َيْحَكم َهِذِه �لِبلاَد؟ �ْقَطْع َعْهد�ً َمِعي، َوَساُأساِعُدَك 
لُِتْصبَح حاِكَم �إْسر�ئِيَل كُلِّها.«

أ 2:3 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.

َعْهد�ً.  َمَعَك  َساأَقَطُع  »َحَسناً!  د�ُوُد:  13�أجاَب 

لَِكنَّني �أْساألَُك �أْمر�ً و�ِحد�ً: لن �ألَْتِقيَك َحتَّى تُْحِضَر �إليَّ 
ِميكاَل بِنَت شاُوَل.«

داُوُد َيْسَتعيد َزْوَجَتُه ميكال
شاُوَل  ْبِن  �إيْشُبوَشَث  �إلَى  ُرُسلاً  د�ُوُد  14َو�أْرَسَل 

لَُه: »�أْعِطني َزوَجِتي ِميكاَل �لتي َخَطْبُتها بَِقتِل  َيُقوُل 
». ِمَئِة ِفِلْسطيٍّ

أْخِذ  ل� َيْذَهُبو�  �أْن  ِرجالِِه  ِمْن  �إيْشُبوَشُث  15َفَطَلَب 

16َفساَر  ل�َيَش.  ْبُن  َفْلِطيئيَل  ُيدَعى  َرُجٍل  ِمْن  ِميكاَل 
َفْلِطيئيُل َمَع َزْوَجِتِه ِميكال. َوكاَن َيْبِكي َوْهَو َيْتَبُعها �إلَى 
َبُحوريَم. لَِكنَّ �أْبَنْيَر قاَل لَُه: »ُعْد �إلَى د�ِرَك.« َوَهَكذ� 

َفَعَل َفْلِطيئيُل.

أْبَنْير َيِعُد ِبُمساَعَدِة داُود
�إْسر�ئِيَل،  قاَدِة  �إلَى  �لرِّسالَة  هِذِه  �أْبَنْيُر  17َو�أْرَسَل 

َمِلَكُكم.  د�ُوَد  ِمْن  َتْجَعلو�  �أْن  تُِريُدوَن  »كُْنُتم  َفقاَل: 
آَن! َفَقْد َوَعَد اهلُل د�ُوَد َوقاَل: ›َساُأنِْقُذ َبِني  18فاْفَعلو� �ل�

�إْسر�ئِيَل َشْعبي ِمَن �لِفلْسطّييَن وِمْن �أْعد�ئِِهْم َجِميعاً ِمْن 
ِخلاِل خاِدمي د�ُوَد.‹«

َحْبُروَن.  ِفي  د�ُوَد  �أماَم  أْشياَء  �ل� هِذِه  �أْبَنْيُر  19قال 

َوقالَها لِعائِلاِت َبْنياِمْيَن. َوَبَدِت �ل�أشياُء �لّتي قالَها �أْبِنْيُر 
َحَسَنًة بِالنِّْسَبِة لِعائِلاِت َبْنياِمْيَن َولَِبِني �إْسر�ئِيَل كُلِِّهْم.

20ثُمَّ جاَء �أْبَنْيُر �إلَى د�ُوَد ِفي َحْبُروَن، وَقْد �أْحَضَر 

أْبِنْيَر وللِّرجاِل  َمَعُه ِعْشِريَن َرُجلاً. َو�أقاَم د�ُوُد �ْحِتفال�ً ل�
�لّذيَن جاُؤو� َمَعُه َجِميعاً.

21قاَل �أْبِنْيُر لِد�ُوَد: »يا َمول�َي َوَمِلِكي، �ْسَمْح لِي 

بِاأْن �ْذَهَب َفاُأْحِضَر َبِني �إْسر�ئِيَل َجميعاً �إلَْيَك، َفَيْقَطُعوَن 
َمَعَك َعْهد�ً، لَِتْحُكَم �إْسر�ئِيل كُلَّها َكما �أَرْدَت.«

ْبِنْيُر  �أ َفَمَضى  بِال�نِْصر�ِف.  أْبَنْيَر  ل� د�ُوُد  َفَسَمَح 
بِسلاٍم.

َموُت أْبَنْير
22عاَد ُضّباُط ُيو�آَب َود�ُوَد ِمَن �لَمْعَرَكِة َوُهْم َيْحِملوَن 

ِمَن  �أَخُذوها  َقْد  �لِّتي كانُو�  �لثَّميَنِة  �ل�أشياِء  ِمَن  �لَكِثيَر 
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أْبَنْيَر باأْن ُيغاِدَر بَِسلاٍم.  ِه ل� . كاَن د�ُوُد َقْد َسَمَح لَِتوِّ �لَعدوِّ
لِذ� لَْم َيُكْن �أْبَنْيُر َمَع د�ُوَد ِفي َحْبُروَن. 23َوَوَصَل ُيو�آُب 
َمَع َجيِشِه �إلَى َحْبُروَن، فقاَل لَُه �لَجيُش: »جاَء �أْبَنْيُر بُن 

نَْيٍر �إلَى �لَمِلِك د�ُوَد، َفَتَرَكُه د�ُوُد َيْذَهُب بَِسلاٍم.«
24َفجاَء ُيو�آُب �إلَى �لَمِلِك َوقاَل: »ماذ� َفَعْلَت؟ جاَء 

�أطَلْقَتُه؟  تُؤذيِه! لِماذ�  �أْن  َفاأْرَسْلَتُه ِمْن ُدوِن  �أْبَنْيُر  �إلَْيَك 
25�أنَْت َتْعِرُف �أنَّ �أْبَنْيَر بَن نَْيٍر. َقْد جاَء لَِيْخَدَعَك. جاَء 

ُأُموِر �لّتي َتْصَنُعها.« لَِيعَلَم بُِكلَّ شيٍء َحوَل �ل�
26َوَتَرَك ُيو�آُب د�ُوَد، َو�أْرَسَل ُرُسلاً �إلَى �أْبَنْيَر ِعْنَد بِْئِر 

يَرِة. َفاأعاَد �لُرُسُل �أْبَنْيَر. لَِكنَّ د�ُوَد لَْم َيعَلْم بَِذلَِك.  �لسِّ
27َفَلّما َوَصَل �أْبَنْير �إلَى َحْبُروَن، �أَخَذُه ُيو�آُب جانِباً ِعْنَد 

َوَطَعَن  �نِْفر�ٍد.  َعَلى  َسُيَكلُِّمُه  �أنَُّه  ِة  بُِحجَّ �لَمِديَنِة  �َبِة  َبوَّ
َُّه كاَن  أن ُيو�آُب �أْبَنْيَر ِفي َبْطِنِه َفماَت. َقَتَل ُيو�آُب �أْبَنْيَر ل�

َقْد َقَتَل َعسائِيَل �َأخا ُيو�آَب.

داود َيْبكي أْبَنْير
28َوَبَلَغ �لَخَبُر َمساِمَع د�ُوَد، َفقاَل: »َممَلَكِتي َو�أنا 

أَبد. َواللَُّه َيعلُُم َهذ�.  �أْبِرياُء ِمْن َمْوِت �أْبِنْيَر بِن نَْيٍر �إلَى �ل�
َحَصَل،  َعّما  �لَمْسُؤولُوَن  ُهُم  كُلُّها  َوعائَِلُتُه  29ُيو�آُب 

َوعائَِلُتُه كُلُّها ِهَي �لُملاَمُة. لَْيَت عائَِلَة ُيو�آَب كُلَّها تُعانَِي 
َلِل،  َو�لشَّ بِالَبَرِص  ُيصاُبوَن  لَيَتُهْم  كثيرٍة.  َمتاِعَب  ِمْن 
ِمَن  َيْكِفي  لََديِهم ما  َول� َيكوَن  �لْحرِب،  َوَيموتُو� ِفي 

�لطّعاِم!«
َُّه َقَتَل  أن 30َوَبْعَد �أْن َقَتَل ُيو�آُب َو�أُخوُه �أبِيشاُي �أْبَنْيَر ل�

�أخاُهما َعسائِيَل ِفي َمْعَرَكِة ِجْبُعوَن. 31قاَل د�ُوُد لُِيو�آَب 
َملابَِسُكم  قو�  »َمزِّ َجِميعاً:  َمَعُه  كانُو�  �لّذيَن  َولِلنّاِس 
َوَمَشى  �أْبَنْيَر.«  َعَلى  َو�لِْطُمو�  �ْبُكو�  �لَخْيَش.  َو�ْرَتدو� 
�أْبِنْيَر ِفي َحْبُروَن.  �لنَّْعِش. 32َفَدَفُنو�  �لَمِلُك ِور�َء  د�ُوُد 

َوَبَكى �لَمِلُك د�ُوُد َو�لنّاُس كُلُُّهم ِعْنَد َقْبِر �أْبَنْيَر.
33َوُهناَك َرَثى �لَمِلَك د�ُوُد �أْبِنْيَر بَِقولِِه:

  » َهْل ماَت �أْبَنْيُر َكما لَْو كاَن ُمْجِرماً �أحَمَق؟
34  �أْبَنْير، لَْم َتُكْن َيد�َك ُمَكبََّلَتيِن،  

لاِسِل.    َول� َقَدماَك ُمَقيََّدَتيِن بالسَّ
أْشر�ُر َقَتلوَك!«    ل� يا �أْبَنْير، َبِل �ل�

َطو�َل  ثانَِيًة. 35وظَّلو�  �أْبَنْير  �لنّاُس كُلُُّهم  ثُمَّ بكى 
�لطَّعاِم.  َتناُوِل  َعَلى  عوُه  لُيَشجِّ د�ُوَد  �إلَى  ياأتوَن  �لنّهاِر 
َد فقاَل: »َفْلُيعاِقْبِني �هلُل ولُيلِحْق  لَِكنَّ د�ُوَد كاَن قد تَعهَّ
َقبَل  �آخَر  َطعاٍم  �أيَّ  �أْو  ُخْبز�ً  �أَكْلُت  �إْن  �لَمتاِعَب  بَِي 

مِس.« َمغيِب �لشَّ
36َوَر�أى �لنّاُس كُلُُّهْم ما َجَرى َوفِرُحو� بِما َصَنَعُه 

ذ� َو�إْسر�ئِيل، �أنَّ  �لَمِلُك د�ُوُد. 37َوَفِهُمو� كُلُُّهم، ِفي َيُهوَّ
�لَمِلَك د�ُوَد لَْم ياأُمْر بَِقتِل �أْبَنْيَر بَن نِيٍر.

38َوقاَل �لَمِلُك د�ُوُد لُِضّباِطِه: »َتعَلموَن �أنَّ قائِد�ً 

ُمِهماًّ ماَت �لَيوَم ِفي �إْسر�ئِيَل. 39َقْد ُمِسْحُت َمِلكاً ُمْنُذ 
َفْتَرٍة َقِصيَرٍة، َو�أبناُء ُصُرِويََّة ُيَسبِّبون لِي َمتاِعَب َكِثيَرًة. 

َفْلُيجاِزِهُم اهلُل َكما َيْسَتِحّقوَن.«

المتاِعُب َتِحلُّ ِبعاِئَلِة شاُول

َوَبَلَغ �إلَى َمساِمِع �ْبِن شاوَل �إيْشُبوَشَث َخَبُر َمْقَتِل 4 
�أْبِنْيَر ِفي َحْبُروَن، أ َفخاَف �إيْشُبوَشُث َوَشعُبُه كُلُُّه 
َخْوفاً َشِديد�ً. 2َوَذَهَب َرُجلاِن لَِيَريا ما كاَن نُُزول�ً ِعْنَد 
َطَلِب �ْبِن شاُوَل �إيْشُبوَشَث. كاَن هذ�ِن �لرَُّجلاِن ِمْن 
من  ِرمُّون  �ْبنا  َوبْعنُة،  َركاُب  َوُهما  �لَجيِش،  ُضّباِط 
كانَْت  َبِئيُروَت  َمديَنَة  أنَّ  ل� َبْنياِمْيَن  ِمْن  كانا  َبِئيُروَت. 
ُمْلكاً لِعائِلاِت َبْنياِمْيَن. 3لِكنَّ ُسكّاَن َبِئيروَت َهَرُبو� �إلَى 
َكُغَرباَء  �لَيوِم  َحتَّى َهذ�  َيِعيُشوَن فيها  ز�لُو�  َوما  َجتّايَِم 

ُمِقيميَن.
َمِفيُبوَشَث:  ُيْدَعى  �ْبٌن  بِن شاُوَل  لُِيوناثاَن  4َوكاَن 

أْخباُر  كاَن َيبلُُغ ِمَن �لُعْمِر َخْمَس َسَنو�ٍت ِحيَن َوَرَدِت �ل�
ِمْن َيْزَرِعيَل َعْن َقتِل شاوَل َوُيوناثاَن. َوخاَفْت حاِضَنُة 
ُمْسِرَعٌة،  ِهَي  َوَبيَنما  َوَهَرَبْت.  َفَحَمَلْتُه  َمِفيُبوَشَث، 

بيَّ َفاأصاَبُه َعَرٌج. �أوَقَعِت �لصَّ
وَن  َرمُّ �ْبنا  َوَبْعنُة،  َركاُب  َقَصَد  �لظّهيَرِة،  5َوِعْنَد 

ُمْسَتْلِقياً  �إيْشُبوَشُث  َوكاَن  �إيْشُبوَشَث.  َبْيَت  �لَبِئيُروتِيِّ 
َوَبْعَنُة  َركاُب  6َفَدَخَل  حاٌر.  �لطَّْقَس  أنَّ  ل� َقيلُولٍَة  ِفي 
أْخِذ َبْعِض �لَقْمِح. َفَطَعناُه،  �لَبيَت َكما لَْو كانا �آَتييِن ل�
ثُمَّ َهَرَب َركاُب َو�أُخوُه َبْعَنُة. 7كاَن �إيْشُبوَشُث ُمْسَتْلقياً 

أ 1:4 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم. )�أيضاً ِفي �لعددين 8، 12(
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َعَلى ِفر�ِشِه في ُغْرَفِة نوِمِه َعْنَدما َدَخلا �لَبْيَت، َفَضَرباُه 
�أَس َوساَفر� َطو�َل �للَّيِل  َوَقَتلاُه َوَقَطعا َر�أَْسُه. ثُمَّ َحَملا �لرَّ
َحْبُروَن،  �إلَى  َوَصلا  8َولَّما   . ُأْرُدنِّ �ل� و�ِدي  َطِريِق  َعْبَر 

َسلَّما َر�أَس �إيْشُبوَشَث �إلَى د�ُوَد.
َك �إيْشُبوَشَث  َوقال� لِلَمِلِك د�ُوَد: »ُهَوذ� َر�أُس َعُدوِّ
�لَيْوَم  اهلُل  عاَقَب  لََقْد  َقتَلَك.  �لِذي حاَوَل  شاُوَل  ْبِن 

شاول وعائَِلَتُه �نِتقاماً لََك.«
باهلِل  »�ُأْقِسُم  َبْعَنَة:  َو�أِخيِه  لَِركاَب  د�ُوُد  9َفقاَل 

ا قاَل  �لَحيِّ �لَِّذي �أنَْقَذني ِمَن �لَمتاِعِب كُلِّها، 10�إنَُّه لَمَّ
ُرنِي!  ُيَبشِّ �أنَُّه  َقْد ماَت شاُوُل،‹ َظنَّ  �أحُدُهم: ›هاَ  لِي 
َفَقَبْضُت َعَليِه َوَقَتْلُتُه في ِصقَلَغ. َهَكذ� كافاأتُُه! 11�أَفلا 
َتْسَتِحقاِن ِعقاباً �أْكَثَر َو�أنُْتما ِشرير�ِن َقتلا َرُجلاً َطيِّباً َوْهَو 
َيناُم َعَلى ِفر�ِشِه في مْنِزلِه؟ �أَفلا �أْقُتلُُكما َو�أْمُحوكُما ِمْن 

أْرِض؟« َعَلى َوْجِه �ل�
َركاَب  بَِقتِل  ّباَن  �لشُّ �لُجنوَد  د�ود  �أَمَر  12َوَهَكذ�، 

ِمْنُهما  كُلٍّ  وِرجَلّي  َيَدّي  َوَقَطُعو�  فَقَتلُوُهما  َوَبْعَنَة. 
َوَعلَُّقوُهما ِعْنَد بِْرَكِة َحْبُروَن. ثُمَّ �أَخُذو� َر�أَْس �إيْشُبوَشَث 
َوَدَفنوُه ِفي �لَمكاِن نَْفِسِه َحْيُث ُدِفَن �أْبَنْيُر ِفي َحْبُروَن.

َبُنو إْسراِئيَل ُيباِيُعوَن داُوَد َمِلكًا

َحْبُروَن، أ 5  �إلَى  كُلُّها  �إْسر�ئِيَل  َعشائُِر  َوجاَءْت 
2َحتَّى  َوَدُمَك!  لَْحُمَك  »نَْحُن  لَِد�ُوَد:  َوقالو� 
�إلَى  قاَدنا  �لّذي  �أنَْت  َعَلينا،  َمِلَكاً  ِعْنَدما كاَن شاول 
َواهلُل  بِانِْتصاٍر.  �لَحْرِب  ِمَن  �إْسر�ئِيل  َو�أْرَجَع  �لَمْعَرَكِة، 
�إْسر�ئِيَل،  َشْعبي  ر�ِعَي  َسَتكوُن  �إنََّك  لََك  قاَل  نَْفُسُه 

َوَسَتكوُن حاِكَم �إْسر�ئِيَل.«
3َفجاَء قاَدُة َبِني �إْسر�ئِيَل كُلُُّهم لِِلقاِء �لَمِلِك د�ُوَد 

ِفي َحْبُروَن. َوُهناَك َقَطَع �لَمِلُك َمَعُهم َعْهد�ً ِفي َحضَرِة 
اهلِل. ثُمَّ َمَسَح �لقاَدُة د�ُوَد َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل.

َتَسلََّم  ِعْنَدما  �لُعْمِر  ِمَن  �لثَّلاثِيَن  في  د�ُوُد  4كاَن 

َة �أرَبِعيَن عاماً. 5َحَكَم ِفي َحْبُروَن  �لُحْكَم وَبِقَي َمِلكاً ُمدَّ
َمديَنِة  ِفي  َوَحَكَم  �أْشُهٍر،  َوِستََّة  َسَنو�ٍت  َسْبَع  ذ�  َيُهوَّ

ذ� َثلاَثًة َوَثلاثيَن َسَنًة. �لُقْدِس �إْسر�ئِيَل كُلَّها وَيُهوَّ

�ل�أعد�د  ِفي  )�أيضاً  �ليوم.  �لخليل  مدينة  وهي  َحْبُرون.  أ 1:5 
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داُوُد ينتصُر ِفي َمديَنِة الُقْدس
�ليبُّوِسيِّيَن  لُِمحاَرَبِة  َوِرجالُُه  �لَمِلَك  6َوَذَهَب 

�لُمِقيِميَن ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. قاَل �لَيبُّوِسيُّوَن لِد�ُوَد: »ل� 
ُيْمِكُنَك �أْن َتْدُخَل َمديَنَتنا. َحتَّى �لُعْمُي َو�لُْعْرُج قاِدُروَن 
َُّهم ظنّو� �أنَّ د�ُوَد لَْن َيَتَمكََّن  أن َعَلى َمْنِعَك.« قالُو� َهذ� ل�
ِمْن ُدُخوِل َمِديَنِتهم. 7لَِكنَّ د�ُوَد �ْسَتولَى َعَلى ِحْصِن 

آَن: »َمِديَنَة د�ُوَد.« ب ِصْهَيْوَن، �لَِّذي ُيْدَعى �ل�
كُْنُتم  »�إْن  لِِرجالِِه:  د�ُوُد  قاَل  �لَيْوَم،  َذلَِك  8في 

َونالُو� ِمْن  �لِمياِه،  نََفَق  �ُأعُبُرو�  �لَيبوِسيِّيَن،  َهْزَم  تُِريُدوَن 
أْعد�ِء َو�لُعرِج َو�لُعْمُي.« �أولَِئَك �ل�

�أْن  َو�لُعْرِج  لْلُعْمِي  ُيْمِكُن  »ل�  �لنّاُس:  َيقوُل  لِذ� 
َيْدُخلو� �لَهيَكَل.«

د�ُوَد.  َمديَنَة  َو�أَسماُه  �لِحْصِن  ِفي  د�ُوُد  9َوَسَكَن 

�إلَى �لّد�ِخِل. 10َوكانَْت  َوَبَنى د�ُوُد �لَمِديَنَة ِمَن ِملُّو ج 
لََه �لَقِديَر كاَن  ُة د�ُوَد َتْزد�ُد َشْيئاً َفَشْيئاً، ل�أنَّ اهلَل، �ل�إ قُوَّ

َمَعُه.
11�أْرَسَل ِحير�ُم َمِلُك ُصوَر ُرُسلاً �إلَى د�ُوَد. َكَذلَِك 

�أْرَسَل �أْشجاَر �أْرٍز َونَّجاريَن َونَّحاتِيَن، َفَبَنْو� لِد�ُوَد َبْيتاً. 
َمِلَك  ا  ِمْنُه حقًّ َجَعَل  َقْد  اهلَل  �أنَّ  د�ُوُد  �أْدَرَك  12حينِئٍذ 

ل�أجِل  َوساِمياً  َعِظيماً  ُملَكُه  َجَعَل  اهلل  َو�أنَّ  �إْسر�ئِيل، 
َشعِبِه �إْسر�ئِيَل.

13َو�نَتَقَل د�ُوُد ِمْن َحْبُروَن �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس َحْيُث 

�تََّخَذ لَِنْفِسِه َمِزيد�ً ِمِن �لَجو�رِي َو�لزَّوجاِت. فُرزَِق بمزيٍد 
أول�ِد َو�لَبناِت. 14َوَهِذِه �أْسماُء �أول�ِدِه �لَِّذيَن ُولُِدو�  ِمَن �ل�
وُع َوُشوباُب وناْثاُن وُسَلْيماُن 15َويِْبحاُر  ِفي �لُقْدِس: شمَّ

َو�ألِيُشوُع َوناَفُج َوياِفيُع 16َو�َألِيَشَمُع َو�َألِيد�ُع َو�َألِيَفَلُط.

داود ُيحاِرُب الِفِلْسطّيين
َمَسُحو�  َقْد  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  �لِفِلْسطيُّوَن  17َوَعِلَم 

د�ُوَد  َعْن  َبْحثاً  َفَصَعُدو�  �إْسر�ئِيَل.  َمِلَك  لَِيكوَن  د�ُوَد 
َمديَنِة  ِفي  �لِحْصَن  َفَدَخَل  أَمِر  بِال� َعِلَم  لَِكنَُّه  لَِيْقُتلُوُه. 

ب 7:5 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
�أْو  �لمدينِة  ِمَن  ِقسٌم  �أْو  قلعٌة  ُربّما  ُمَحّصنٌة:  ُمنشاأٌة  و.  ِملُّ ج 9:5 

ِمْنَطَقُة �لقصر.
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ِفي  ُمَعْسَكَرُهم  َو�أقاُمو�  �لِفِلْسِطيُّوَن  18َوجاَء  �لُقْدِس. 
و�ِدي َرفائِيم.

لُِمحاَرَبِة  �أْصَعُد  »َهْل  اهلَل:  د�ُوُد  19َفَساأَل 

�لِفِلْسِطّييَن؟ َهْل َسُتِعيُنِني َعَلى َهِزيَمِتِهم؟«
َهِزيَمِة  َعَلى  ساُأِعيُنَك  »نََعْم،  اهلُل:  فقاَل 

�لِفِلْسطّييَن.«
20َفَذَهَب د�ُوُد �إلَى َبعِل َفر�ِصيَم، َوَهَزَم �لِفِلْسطّييَن 

ُهناَك. ثُمَّ قاَل: »َقِد �ْخَتَرَق اهلُل ُصفوَف �أْعد�ئِي َكما 
�لَمكاَن »َبعَل  َذلَِك  �لِمياُه َسّد�ً.« َفدعا د�ُوُد  َتخَتِرُق 
ُهناَك،  �آلَِهِتِهم  َتماثِيَل  �لِفِلْسطيّوَن  21َوَتَرَك  َفر�ِصيَم.« 

ِفي َبعَل َفر�ِصيَم، َفاأَخَذها د�ُوُد َوِرجالُُه.
و�ِدي  في  ُمَعْسِكَرُهم  َو�أقاُمو�  �لِفِلْسطيّوَن  22َوعاَد 

َرفائِيَم.
لُه:  قاَل  ُة،  �لَمرَّ َوَهذِه  اهلِل.  �إلَى  د�ُوُد  23َوصلَّى 

َو�هُجْم  َحولَُهْم  ُدْر  َبْل  ُمو�َجَهًة،  َعَليِهْم  َتهُجْم  »ل� 
�لَبَلساِن  �أشجاِر  ِة  ِقمَّ 24َفِعْنَد  �لُبكا.  �أدغاِل  ناِحَيِة  ِمْن 
قاِدُموَن  َوُهْم  �لِفِلْسطّييَن  َسماِع  ِمْن  َسَتَتمكَُّن  َهِذه، 
أنَّ  �إلَى �لَمْعَرَكِة. ِحيَنِئٍذ، َعَليَك �أْن َتَتَصرََّف بُِسْرَعٍة ل�
َجيِش  لَِهِزيَمِة  �لَيوِم  َذلَِك  ِفي  �أماَمَك  َسَيْخُرُج  اهلَل 

�لِفِلسطيِّيَن.«
�لِفِلْسطّييَن.  َوَهَزَم  اهلُل  بِِه  �أَمَرُه  ما  د�ُوُد  25َفَعَل 

�إلَى  َجْبٍع  ِمْن  �لطَِّريِق  �ْمِتد�ِد  َعَلى  َوَقَتَلُهم  َفطاَرَدُهم 
جاَزَر.

نقُل ُصْنُدوِق اهلِل إَلى َمديَنِة الُقْدس

�إْسر�ئِيَل. 6  ِفي  �لُجنوِد  �أْفَضَل  َفَجَمَع  د�ُوُد  َوعاَد 
َفكاَن َعَدُدُهْم َثلاثيَن �ألفاً. 2ثُمَّ َذَهَب َمَع ِرجالِِه 
ذ�، لُِيْحِضُرو� ِمْن ُهناَك ُصْنُدوَق  كُلِِّهم �إلَى َبعَلَة ِفي َيُهوَّ
َس، �لَمْدُعو باْسِم يهوه أ �لَقِديِر �لجالِِس َفْوَق  �هلِل �لُمَقدَّ
ْنُدوَق  �لصُّ د�ُوَد  ِرجاُل  3َفاأْخَرَج  �لَكُروبِيَم. ب  َملائَِكِة 

أ 2:6 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  ب 2:6 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.

�أبِْيناد�َب ِعْنَد �لتَّلِّة، َوَوَضُعوُه َعَلى  َس ِمْن َبيِت  �لُمَقدَّ
َمْرَكَبٍة َجديَدٍة يقوُدها ُعّزُة َو�أِخُيو �بنا �أبِْيناد�َب.

ُس َعَلى �لَعَرَبِة، َو�أخُيو  4َفكاَن ُصنُدوُق �هلِل �لمقدَّ

كُلُُّهْم  �إْسر�ئِيَل  َوَبُنو  5َود�ُوُد  ْنُدوِق،  �لصُّ �أماَم  َيِسْيُر 
نوِج،  �لصُّ َعَلى  َوَيْعِزفُوَن  اهلِل،  َحضَرِة  ِفي  َيْرقُُصوَن 
�لَمْصنوَعِة  َو�لطُُّبوِل  فُوِف  َو�لدُّ باِب  َو�لرَّ �لَقياثِيَر  َوَعَلى 

ْرِو. ِمْن َخَشِب �لسَّ
6َوِعْنَدما َوَصَل ِرجاُل د�ُوَد �إلَى �لَبيَدِر ِفي ناُخوَن، 

لَِئّلا  ْنُدوَق  �لصُّ لُِيَثبَِّت  َيَدُه  ُعّز�  َفَمدَّ  أْبقاُر،  �ل� َتَعثََّرِت 
َُّه َمدَّ  أن َيَقَع. 7َفاشَتَعَل َغِضُب اهلُل َعَلى ُعّز� َوَقَتَلُه ُهناَك ل�
ِس! َفماَت ُهناَك �إلَى جانِِب  ْنُدوِق �لُمَقدَّ َيَدُه �إلَى �لصُّ
ْنُدوِق. 8َفاستاَء د�ُوُد ل�أنَّ َغَضَب اهلِل َقِد �نَفَجَر ِضدَّ  �لصُّ
ُعّز�، َفَدعا َذلَِك �لَمكاَن »فاَرَص ُعّز�.« َوُهَو �سُم َذلَِك 

�لَمكاِن َحتَّى �لَيوِم.
9َوخاَف د�ود ِمَن اهلِل في َذلَِك �لَيْوِم َوقاَل: »كيَف 

10َوَهَكذ�  ُهنا؟«  �إلَى  َس  �لُمَقدَّ اهلِل  ُصْندوَق  �ُأْحِضُر 
َبْل  د�ُوَد، ج  َمِديَنِة  �إلَى  اهلِل  ُصنُدوَق  د�ُوُد  ُيْدِخْل  لَْم 
َوَضَعُه في منِزِل ُعوبِيَد �َأُدوَم �لَجتّي. 11َفَبِقَي ُصنُدوُق 
اهلِل ُهناَك َثلاَثَة �أْشُهٍر. َوباَرَك اهلُل ُعوبِيَد �أُدوَم َوعائَِلَتُه 

كُلَّها.
12ثُمَّ قاَل �لنّاُس لِد�ُوَد: »لََقد باَرَك اهلُل عائَِلَة ُعوبِيَد 

�أدوَم َوكُلَّ ما َيمِلُكُه بَِسَبِب ُصْندوِق �هلِل �لُمّقدَِّس.«
َفَذَهَب د�ُوُد َوعاَد بِه. َفكاَن ُمْبَتِهجاً َوَشِديَد �لَفَرِح. 
َيْحِملُون  كانُو�  �لِّذيَن  �لرِّجاُل  َخطا  كُلَّما  13َوكاَن 

ُم  ُصْنُدوَق اهلِل �لمقدََّس ِستَّ ُخُطو�ٍت، َيَتوقَُّفوَن، َوُيقدِّ
ناً َذبيَحًة. 14َوكاَن د�ُوُد َيرقُُص  د�ُوُد َثْور�ً َوِعجلاً ُمَسمَّ

ِفي َحضَرِة اهلِل َوْهَو َيْرَتِدي ِرد�ًء ِكتّانِّياً.
ِجّد�ً.  َفِرِحيَن  كُلُّهم  �إْسر�ئِيَل  َوَبُنو  د�ُوُد  15كاَن 

َيْحِملوَن  َوُهْم  �لُبوِق  ِفي  َوَيْنُفُخوَن  َيْصُرُخوَن  َفر�ُحو� 
ُدُخوِل  16َوَمَع  �لَمديَنِة.  د�ِخِل  �إلَى  اهلِل  ُصْنُدوَق 
ُصْنُدوِق اهلِل �إلَى َمِديَنِة د�ُوَد، �أَطلَّْت ِميكاُل بِنُت شاُوَل 
ِمَن �لنّاِفَذِة، َفَر�أْت د�ُوَد َيْقِفُز َوَيْرقُُص ِفي َحضَرِة اهلِل، 

َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبها.

ج 10:6 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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17َو�أدَخلُو� ُصْنُدوَق اهلِل، َوَوَضُعوُه ِفي َمكانِِه د�ِخَل 

�لَخيَمِة �لَِّتي نََصَبها د�ُوُد لَُه. َوَذَبَح َد�ُوُد َذبائَِح صاِعَدةً أ 
َوَذبائَِح َسلاٍم ِفي َحضَرِة اهلِل.

بائِِح �لّصاِعَدِة َوَذبائِِح  18َولَّما �أكَمَل د�ُوُد َتْقِديَم �لذَّ

19َكَذلَِك  �لَقِديِر.  يهوه  بِاْسِم  عَب  �لشَّ باَرَك  لاِم،  �لسَّ
َرِغيَف  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ِمْن  �ْمر�أٍة  وكُلَّ  َرُجٍل  كُلَّ  �أْعَطى 
عُب كُلُُّه  ُخْبٍز َوَكْعَك َتْمٍر َوَكْعَك َزبِيٍب. ثُمَّ عاَد �لشَّ

�إلَى دياِرِه.

ُخ داُود ميكال ُتَوبِّ
بِنُت  ِميكاُل  َوَخَرَجْت  َبيَتُه،  لُيباِرَك  د�ُوُد  20عاَد 

شاُوَل لِِلقائِِه، َوقالَْت: »َمِلُك �إْسر�ئِيَل لَْم ُيَشرِّْف نَْفَسُه 
كُْنَت  خاِدماتَِك.  �أماَم  ملابَِسَك  َخَلْعَت  لََقْد  �ليْوَم! 

َكالَْغِبيِّ �لذي َيخَلُع َملابَِسُه بِلا َخَجٍل!«
َولَْم  �أنا  �ْختاَرني اهلُل  لِِميكاَل: »َقِد  21َفقاَل د�ُوُد 

َيْخَتْر َو�لَِدِك �أْو �أيَّ َشْخٍص في عائَِلِتِه. �ْختاَرني ل�أكُوَن 
قائَِد َشعِبِه، َبِني �إْسر�ئِيَل. لِذ� َساُأتابُع �لرَّْقَص َو�ل�ْحِتفاَل 
ِفي َحضَرِة اهلِل. 22وَقْد �أْفَعُل �أشياَء �أْكَثَر َحَرجاً! ُربّما لَْن 
َتْحَتِرمينني، لَِكنَّني ساأَتَعظَُّم �أماَم ُعُيوِن �لَفَتياِت �للّو�تِي 
!« 23َولَْم َيُكْن لِِميكاَل �أول�ٌد �إلى َيوِم  َتَتَكلَّميَن َعْنهنَّ

َمماتِها.

داُوُد ُيريُد أْن َيْبنَي َهْيَكاًل هلل

َبْعَد �أِن َسَكَن د�ُوُد ِفي َمْنِزلِِه �لَجديِد، َمَنَحُه اهلُل 7 
�أْعد�ئِِه �لُمحيطيَن بِِه َجِميعاً. 2قاَل  لاَم َمَع  �لسَّ
: »ها �إنَّني �أِعيُش ِفي َبيٍت َجِميٍل ِمْن  د�ُوُد لناْثاَن �لنَِّبيِّ
َس َفَيْسُكُن  أْرِز، �أّما ُصْنُدوُق َعْهِد �هلِل �لُمَقدَّ َخَشِب �ل�

في َخيَمٍة!«
3َفقاَل ناْثاُن لِْلَمِلِك د�ُوَد: »�ْفَعْل ما تُريُد وَسَيكوُن 

اهلُل َمَعَك.«

4َوِفي تِْلَك �للّيَلِة، َبَلَغْت َكِلَمُة اهلِل ناْثاَن �لنَّبيَّ َفقاَل 

لَُه: 5»�ْذَهْب َوقُْل لِخاِدِمي د�ُوَد: ›َهذ� ما َيُقوُل اهلُل: 

ُم ل�سترضاء  أ 17:6 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

لَْسَت �أنَْت �لّذي يبني لِي َمْنِزل�ً �أْسُكُن ِفيِه. 6لَْم �أكُْن 
�أْسُكُن في َمْنِزٍل َيْوَم �أْخَرْجُت َبِني �إْسر�ئِيَل ِمْن ِمْصَر، 
َوَمْسَكٍن  َخيَمٍة  ِفي  �آخَر  �إلَى  مكاٍن  من  ساَفْرُت  َبْل 
َتْحَتها. 7�أينما ُجْلُت بيَن َبِني �إْسر�ئِيَل، َهْل قُْلُت َولَْو 
�أْوَصيُتُهْم  �لَّذيَن  �إْسر�ئِيَل،  َقبائِِل  ُرؤساِء  أَحِد  ل� َكِلَمًة 
بِِرعاَيِة َشعِبي �إْسر�ئِيَل، َوقُْلُت لِماذ� لْم َتْبُنو� لِي َمْنِزل�ً 

أْرِز.‹ ِمْن َخَشِب �ل�
اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذ�  د�ُوَد:  لِخاِدِمي  َهذ�  8»قُْل 

َتْتَبُع  �لَمر�ِعي  في  كُْنَت  ِعْندما  ›�ْخَتْرتَُك  �لَقِديُر: 
َشعِبي،  َرئِيَس  َوَجَعْلُتَك  َعَمِلَك  ِمْن  �أَخْذتَُك  �لَغَنَم. 
وَهَزْمُت  َذَهْبَت،  َحْيثُما  َمَعَك  9كُْنُت  �إْسر�ئِيَل.  َبِني 
�أْعد�َءَك ِمْن �أماِمَك. َوَساأْجَعُل لََك ُشْهَرَة �لُعَظماِء ِفي 
أْرِض. 10وَقِد �ْخَتْرُت َمكاناً لَِشعِبَي �إْسر�ئِيَل. َزَرْعُتُهْم  �ل�
َو�أْعَطيُتُهم �أْرضاً َيِعيُشوَن فيها، َفلا ُيْضَطرُّوَن �إلَى �لتََّنُقِل 
َبْعَد �لَيْوِم. َول� َيُعوُد �لُخطاُة ُيَذلِّلُونَُهْم َكما في �لماِضي، 
آَن،  11ِعْنَدما َعيَّْنُت قُضاًة لَِيُقوُدو� َشعِبَي �إْسر�ئِيَل. َفال�

لاَم َمَع �أْعد�ئَِك. �أنا اهلَل �أِعُدَك بِاأْن �أجَعَل  �أْمَنُحَك �لسَّ
َبيَتَك َبيَت ُملُوٍك.

12»›وِعْنَدما َتْنَتهَي �أيّاُمَك ُهنا، َوتُدَفُن َمَع �آبائَِك، 

َوَساأبِني  ُصلِبَك،  ِمْن  لََك  َخَلفاً  �أول�ِدَك  �أَحَد  َساُأِقيُم 
َممَلَكَتُه. 13َوْهَو َسَيْبِني لِي َبْيتاً. َوَساأْجَعُل َممَلَكَتُه َقِويًَّة 
أَبِد. 14َساأكُوُن �أباُه، َوُهَو َسَيُكوُن �ْبني. َوِعْنَدما  �إلَى �ل�
آَخِريَن لُِمعاَقَبِتِه، َفَيُكونُوَن لِي َعصاً  ُيْخِطُئ �أْسَتِعيُن بِال�
�أضِرُبه بِها. 15لَِكنَّني لَْن �أكُفَّ �أَبد�ً ِعْن ُحبِِّه. َوَساأكُوُن 
�أِميناً لَُه. َفَقْد �أَخْذُت ُحّبي ولُْطِفي ِمْن شاُوَل، َوَدَفْعُت 
شاُوَل جانِباً َقبَل َمِجيِئَك �إلَى �لُملِك. 16َسَتْبَقى عائَِلُتَك 
عائَِلَة �لملوِك، ُيْمِكُنَك �أْن َتِثَق بِما �أقُوُل! �أّما بِالنِّْسَبِة 

أَبِد.‹« �إلَْيَك، َفَسَيبَقى َعْرُشَك قائِماً �إلَى �ل�
ما  بُِكلِّ  �أْخَبَرُه  �لرُّؤيا.  بِِتْلَك  د�ُوَد  ناثاُن  17َفاأْخَبَر 

قالَُه �هلُل.

صالُة داود
اهلِل  َحضَرِة  ِفي  وَجَلَس  د�ود  �لمِلُك  َدَخَل  18ثُمَّ 

َوقاَل: »َمْن �أنا �أيُّها �لرَّبُّ إلَهي َوما ِهَي َعشْيَرتِي َحتَّى 
�أْوَصْلَتني �إلى َهذ� �لحاِل؟ 19َبْل �إنََّك َر�أَيَت َهذ� َقِليلاً 
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لَِزماٍن  َعْبِدَك  لِعائَِلِة  بِالِخيِر  َفاأَمْرَت  إلَهي،  �لرَّبُّ  �أيُّها 
إلَهي.  �لرَّبُّ  �أيُّها  �لنَّاِس  َبْيَن  َفَميَّْزَتني  �آٍت.  َطِويٍل 
20َفماذ� �أقُوُل لََك َبْعُد �أنا د�ُوَد؟ َفاأنَت �أعَلُم بِخاِدِمَك 

�أيُّها �لرَّبُّ إلَهي. 21َفِمْن �أجِل َوْعِدَك َوبَِحَسِب َقْلِبَك، 
�أنا  لِي  �لَعِظائِِم. وَقْد َكَشْفَتها كُلَّها  َهِذِه  َسَتْفَعُل كُلَّ 
خاِدَمَك. 22َفاأنَْت َعِظيٌم يا اهلُل. َونَْحُن لَْم نَْسَمْع َطو�َل 

لٍَه ِسو�َك! َحياتِنا بِِمثِلَك، َول� بِاإ
23»َفاأيُّ َشعٍب ِمثُل َشعِبَك َبِني �إْسر�ئِيَل؟ َفَهل ِمْن 

أْرِض َذَهَب �هلُل بَِنْفِسِه لَِيْفدَي َشعَبها، ُمعِلناً  ٍة َعلى �ل� �ُأمَّ
�ْسَمُه، َوصانِعاً �ُأُمور�ً َعظيَمًة َوَمهيَبًة لَُهْم، �إْذ َطَرَد �أماَم 
ْسَت ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل َشعباً  َشعِبِه �ُأَمماً َمَع �آلَِهِتها؟ 24�أسَّ

أَبِد، َو�أنَْت يا اهلُل، �أْصَبْحَت �إلََهُهم.« لََك �إلَى �ل�
�لَّذي  �لَكلاَم  اهلُل  يا  أَبِد  �ل� �إلَى  َثبِّْت  25»َو�ل�آن 

َوْعَدَك.  ْق  َحقِّ َونَسِلِه.  ِجَهِة خاِدِمَك  ِمْن  بِِه  َتَكلََّمَت 
�لنّاُس:  يقوُل  �إْذ  أَبِد،  �ل� �إلَى  �ْسُمَك  ُم  َيَتكرَّ 26حيَنِئٍذ 

َخاِدِمَك  َبْيُت  ُخ  َوَيَتَرسَّ �إْسر�ئِيل!‹  �إلُه  هَو  �لَقِديُر  ›اهلُل 
د�ُوَد �أماَمَك.

�أعَلْنَت  �إْسر�ئِيل،  �إلََه  �لَقِديُر،  اإللَُه  �أيُّها  27»�أنَْت 

َعظيَمًة.‹  عائَِلًة  لََك  ›َساأْبِني  َوقُْلَت:  �أنا خاِدَمَك  لَِي 
ْعُت، �أنا خاِدَمَك، �أْن �ُأصلِّي لَك َهِذِه �لّصلاَة: َفَتَشجَّ

 . 28»�أيُّها �لرَّبُّ اإللَُه، �أنَْت ُهَو �هلُل. َوكلاُمَك حقُّ

�أنَْت َوَعْدَتِني بِهذ�، �أنا خاِدَمَك. 29فاأْرجوَك �أْن تُباِرَك 
أَبِد �أماَمَك لَِتْخِدَمَك. َفاأنَْت  عائَِلتي، باأن َتبَقى �إلى �ل�
�إلَى  َعْبِدَك  عائَِلَة  َفباِرْك  َوَعْدَت.  َقْد  اإللَُه  �لرَّبُّ  �أيُّها 

أَبِد.« �ل�

داُوُد َيْنَتِصُر ِفي ُحُروٍب َكِثيَرة

�لِفِلْسِطيِّيَن 8  د�ُوُد  هاَجَم  َوْقٍت،  ُمروِر  َبْعَد 
َسيَطَرْت  َقْد  عاِصَمُتُهْم  َوكانَْت  َو�أْخَضَعُهْم. 
َعَلْيها.  د�ُوُد  َفَسْيَطَر  أْرِض،  �ل� ِمَن  و�ِسَعٍة  ُبْقَعٍة  َعَلى 
�أْجَبَرُهْم  �لَيوِم،  َذلَِك  ِفي  �لُمو�آبِيِّيَن.  د�ُوُد  َهَزَم  2َكما 

أْرِض، ثُمَّ �ْسَتْخَدَم َحبلاً لُِيَوزَِّعُهم  َعَلى �ل�ْسِتلقاِء َعَلى �ل�
�لرِّجاِل،  ُصفوِف  ِمْن  َصّفيِن  َفَقَتَل  ُصُفوٍف.  ِضْمَن 
فِّ �لثّالِِث. َوَهَكذ�،  َو�ُأْبِقَي َعَلى حياِة َمْن كانُو� ِفي �لصَّ

�أْصَبَح �لُمو�آبِيُّوَن َخَدَم د�ُوَد َيْدَفُعوَن لَُه �لِجْزَيَة.

َوَقْد  َصوَبَة.  مِلَك  َرُحوَب  بُن  َعَزُر  َهَدُد  3وكاَن 

�لو�ِقَعِة  �لِمْنَطَقِة  َعَلى  لِيسَتولَِي  ذَهَب  َيْوَم  د�ُوُد  َهَزَمُه 
َعَزَر  هَدَد  ِمْن  د�ُوُد  4�أَخَذ  �لُفر�ِت.  نَْهِر  من  بالُْقْرِب 
�ألفاً َوَسبَع ِمَئِة خّياٍل َوِعْشريَن �ألفاً ِمَن �لُمشاِة. َفَعطََّل 

�لَمْرَكباِت كُلَّها ما َعد� ِمَئَة َمْرَكَبٍة.
مِلِك  َعَزَر  َهَدَد  لُِمساَعَدِة  ِدَمْشَق  �آر�ِميُّو  5َوجاَء 

�ْثَنيِن  ِمُنُهُم  َوَقَتَل  أر�ِميِّيَن  �ل� َهَزَم  د�ُوَد  لَِكنَّ  ُصوَبة. 
َوِعشريَن �ألفاً. 6ثُمَّ َوَضَع ِفَرقاً من �لُجنوِد في ِدَمْشَق، 
لَُه  َيْدَفُعوَن  د�ُوَد  َخَدَم  أر�ِميُّوَن  �ل� َو�أْصَبَح  �أر�َم.  ِفي 

َه. �لِجْزَيَة. َوكاَن اهلُل َيْنُصُر د�ُوَد َحيثُما َتَوجَّ
َهِبيََّة �لِّتي كانَْت ُمْلكاً لَِخَدِم  ُروَع �لذَّ 7َو�أَخَذ د�ُوُد �لدُّ

�أَخَذ  8َكما  �لُقْدِس.  َمديَنِة  �إلَى  َو�أْحَضَرها  َعَزَر،  هَدَد 
�أْشياَء َكثيَرًة ِجد�ً ِمَن �لُبرونِْز ِمْن باِطَح َوبِيَرَوثاَي – َوُهما 

َمديَنتاِن ِمْن ُمُدِن َهدَد َعَزَر.
9َوَسِمَع تُوِعي َمِلُك َحماَة �أنَّ د�ُوَد َقْد َهَزَم َجْيَش 

�لَمِلِك د�ُوَد  �إلَى  ُيور�َم  �ْبَنُه  َعَزَر كُلَُّه. 10َفاأْرَسَل  َهَدَد 
َُّه حاَرَب َهَدَد َعَزَر  أن ُيَحيِّيِه. َفَحّيا ُيور�ُم د�ُوَد َوباَرَكُه ل�
َوَهَزَمُه. َوكاَن َهَدُد َعَزُر َقْد َشنَّ ُحروباً ِضدَّ تُوِعي ِمْن 
َهِب َو�لُبرونِْز.  ِة َو�لذَّ َقبُل. َفاأْحَضَر ُيور�ُم َهد�يا ِمَن �لِفضَّ
ِة �لَّتي  َهِب َو�لِفضَّ 11فاأَخَذها د�ُوُد َوَكرََّسها هلِل، َمَع �لذَّ

أر�ِميِّيَن  ُأَمِم �لّتي َهَزَمها. 12َفَقْد َغِنَم ِمَن �ل� َغِنَمها ِمَن �ل�
ونِيِّيَن َو�لفِلْسِطيِّيَن َو�لَعمالِيَق َوِمْن �أْمو�ِل  َو�لُمو�آبِيِّيَن َو�لَعمُّ
َهَدَد َعَزَر بَن َرُحوَب َمِلِك ُصوَبة. 13َوَقَتَل د�ُوُد َثمانَِيَة 
َفاْزد�َدْت  �لِمْلِح.  و�ِدي  ِفي  أر�ِميِّيَن  �ل� ِمَن  �ألفاً  َعَشَر 
ُشْهَرتُُه َعْنَدما عاَد �إلَى ِدياِرِه. 14َوَوَضَع د�ود ِفَرقاً ِمَن 
�لُجنوِد في كافَِّة �أنْحاِء �أُدوَم �لتي �أْصَبح ُسكّانُها كُلُّهم 
ِمْن ُخّد�ِمِه َوخاِضِعيَن لَُه. َوكاَن اهلُل َيْنُصُر د�ُوَد َحيثُما 

َه. َتَوجَّ

ُحْكُم داُود
15َوَحَكَم د�ُوُد �إْسر�ئِيَل كُلَّها. َوكاَن َيْحُكُم َشعَبُه 

قائَِد  ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  16كاَن  نْصاِف.  َو�ل�إ بِالَحقِّ 
17َوكاَن  �لُمَؤّرَخ.  �َأخيلُوَد  بُن  َوَيُهوشافاُط  �لَجْيِش. 
كاِهَنْيِن.  �أبِياثاَر  بُن  َو�أِخيمالُِك  �َأِخيُطوَب  بُن  صاُدوُق 
َمْسُؤول�ً  َيُهوياد�َع  ْبُن  18َوَبناياُهو  كاتِباً،  َسر�يا  َوكاَن 
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ِمَن  َفكانُو�  د�ُوَد  �أبناُء  �أّما  َو�لِفليتّييَن. أ  �لْكِريتيِّيَن  َعْن 
يَن. �لقاَدِة �لُمِهمِّ

ُلْطُف داُوَد َمَع عاِئَلِة شاُول

عائَِلِة 9  ِمْن  َفْرٍد  �أيُّ  َبِقَي  »َهْل  د�ُوُد:  َوَساأَل 
ِمْن  َو�إْحساناً،  لُْطفاً  لَُه  �ُأْظِهَر  �أْن  �ُأِريُد  شاُوَل؟ 

�أجِل ُيوناثاَن.«
2َوكاَن لَعائَلِة شاُوَل خاِدٌم ُيْدَعى ِصيبا. فاأْحَضَرُه 

�لَخَدُم �إلَى د�ُوَد. فقال لُه �لَمِلُك: »َهْل �أنَْت ِصيبا؟«
قاَل ِصيبا: »نََعْم �أنا خاِدُمَك ِصيبا.«

ِمْن عائَِلِة  �أيُّ َشْخٍص  َبِقَي  �لَمِلُك: »َهْل  3َفقاَل 

شاُوَل؟ �ُأريُد �أْن �أْصَنَع لَُه �إْحساناً َوَخْير�ً.«
ما  لُِيوناثاَن  �ْبٌن  د�ُوَد: »ُهناَك  لِلَمِلِك  ِصيبا  َفقاَل 

ز�َل َحّياً َوُهَو �أْعَرُج ِفي َساَقيِه.«
4َفقاَل �لمِلُك لِصِيبا: »�أْيَن ُهَو َهذ� �ل�ْبُن؟«

يِئيَل  فقاَل ِصيبا لِلَمِلك: »�إنَُّه ِفي َمْنِزِل ماِكيَر ْبِن َعمِّ
ِفي لُوَدباَر.«

5ِحيَنِئٍذ �أْرَسَل �لَمِلُك َبْعضاً ِمْن ُضّباِطِه �إلَى لُوَدباَر 

6جاَء  �لرَُّجِل.  َذلَِك  َمْنِزِل  ِمْن  ُيوناثاَن  �بَن  لُِيْحِضرو� 
بِر�أِسِه  �أماَمُه  َو�نَْحَنى  د�ُوَد  �إلَى  ُيوناثاَن  ْبُن  َمِفيُبوَشُث 

أْرِض. نَْحَو �ل�
قاَل د�ُوُد: »�أ�أنَْت َمِفيُبوَشُث؟«

�أنا خاِدُمَك  َمِفيُبوَشُث: »نََعْم َسيِِّدي، َهذ�  َفقاَل 
َمِفيُبوَشُث.«

ِمْن  �إلَْيَك  َساُأْحِسُن  َتَخْف،  »ل�  د�ُوُد:  لَُه  7َفقاَل 

شاُوَل  َك  َجدِّ �أْرَض  لََك  َساُأِعيُد  ُيوناثاَن.  َو�لِِدَك  �أجِل 
كُلَّها. َوَسَتَتناَوُل َطعاَمَك َعَلى مائَِدتِي د�ئِماً.«

8َو�نَْحنى َمِفيُبوَشُث ِمْن َجِديٍد �أماَم د�ُوَد، َوقاَل: 

»�أنا لَْسُت �أْفَضَل ِمْن َكْلٍب َميٍت لَِكنََّك َتَتَصرَُّف َمِعي 
بَِكِثيٍر ِمَن �لطّيَبِة.«

لَُه:  َوقاَل  ِصيبا خاِدَم شاُوَل،  �لَمِلُك  9َفاْسَتْدَعى 

كاَن  ما  كُلَّ  َمِفيُبوَشَث  َسيِِّدَك  َحِفيَد  �أْعَطيُت  »لََقْد 
َمِفيُبوَشَث  �أْرِض  في  �أنَْت  10َسَتْعَمُل  َوعائِلِتِه.  لِشاُوَل 
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�لمحاِصيَل،  َسَتْحُصُد  وَخَدُمَك.  �أْبناؤَك  وَكَذلَِك 
َفَيْحُصَل حفيُد َسيِِّدَك َعَلى �لَكثيِر ِمَن �لطّعاِم لَِياأْكَُلُه. 

لكْنُه َسَيجِلُس د�ئِماً �إلَى مائَِدتِي.«
وِعشِريَن خاِدماً.  �ْبناً  َعَشَر  َخْمَسَة  لِِصيبا  َوكاَن 
11فقاَل لِْلَمِلِك د�ود: »�أنا خاِدُمك. وساأَفَعُل كُلَّ ما 

َياأُْمُرني بِِه َمول�َي �لَمِلُك.«
لَْو  �إلَى مائِدِة د�ُوَد كما  َمِفيُبوَشُث  َوَهَكذ� َجَلَس 
لَُه �ْبٌن شاٌب ُيْدعى  �أْبناِء �لَمِلِك. 12وكاَن  �أَحَد  كاَن 
ُخّد�َم  ِصيبا  عائِلِة  في  �لنّاِس  كُلُّ  �أْصَبَح  وَقْد  ِميخا. 
وَيعيُش  �لّساقيِن  �أْعَرَج  َمِفيُبوَشُث  13كان  َمِفيُبوَشَث. 
في َمديَنِة �لُقْدِس. وفي كُلِّ يوٍم، كاَن َيجِلُس �إلَى مائَِدِة 

�لَمِلِك لَِتناُوِل �لطّعاِم.

حانُوُن ُيهيُن ِرجاَل داُود

ونِيِّيَن، 10  ٍة، ماَت ناحاُش َمِلُك �لَعمُّ َوبْعَد ُمدَّ
2فقاَل  �لُمْلِك.  في  حانُوَن  �ْبُنُه  َوَخَلَفُه 
د�ُوُد: »لََقْد كاَن ناحاُش َطيِّباً َمِعي. لِذ� َساأكُوُن َطيِّباً 
و� حانوَن  لُِيَعزُّ ُضّباَطُه  د�ُوُد  َفاأْرَسَل  حانُوَن«  �ْبِنِه  َمَع 

بَِموِت َو�لِِدِه.
ونِيِّيَن.  �لَعمُّ �أْرِض  �إلَى  د�ُوَد  ُضّباُط  َذَهَب  َوَهَكذ� 
»َهْل  َسيِِّدِهم:  لِحانُوَن  قالُو�  ونِيِّيَن  �لَعمُّ �لقادَة  3لَِكنَّ 

�إكر�َمَك باإرسالِِه َبْعَض �لرِّجاِل  ُيِريُد  �أنَّ د�ُوَد  َتْحَسُب 
لَِتْعِزَيِتَك؟ َبْل �أْرَسَل د�ُوُد هؤل�ِء �لرِّجاِل ليَتعّرفو� ِسّر�ً �إلَى 
ُسوها َويْدُرُسو� ُشؤونَها. �إنَُّهم ُيَخطِّطوَن  َمديَنِتنا َوَيَتَجسَّ

َك َوَتدميِر �أْرِضَك.« لَِشنَّ �لَحْرِب ِضدَّ
نِْصَف  َوَحَلَق  د�ُوَد  ِرجاِل  َعَلى  حانوَن  4َفَقَبَض 

لِحاَُهم. ثُمَّ َقصَّ ثِياَبُهم َفَعرَّى �أْجساَمُهْم، وَصَرَفُهْم.
ُرُسلاً  �أْرَسَل  بَِذلَِك،  د�ُوَد  �لنّاُس  �أْخَبَر  5وِعْنَدما 

َوكانو�  كبيرٍة،  لَِمهانٍَة  َتَعرَّضو�  َُّهْم  أن ل� ِرجالِِه  لِملاقاِة 
َخِجِلين. َوقاَل �لَمِلُك د�ُوُد: »�نَْتِظرو� في �أريحا َحتَّى 

َتْنمَو لِحاكُم، ثُمَّ ُعوُدو�.«

وِنيِّين الَحْرُب ِضدَّ الَعمُّ
6َولَّما َر�أى �لَعّمونِيُّوَن �أنَُّهم َقْد �أْصَبُحو� �أْعد�َء د�ُوَد، 

�آر�ِميٍّ  �ألَف  ِعشريَن  �ْسَتْدَعْو�  ِجّد�ً،  ِمْنُهم  �نَزَعَج  َو�أنَُّه 
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ِمَن �لُمشاِة ِمْن َبْيِت َرُحوب وُصوبا. َو�ْسَتعانُو� َكَذلَِك 
بَِمِلِك َمْعَكَة َوَمَعُه �ألُف َرُجٍل، وبِاثَني َعَشَر �ألَف َرُجٍل 

ِمْن ُطوَب.
7َولَّما َسِمَع د�ُوُد بَِهذ�، �أْرَسَل يو�آَب َوكُلَّ َجْيِش 

ونِيُّوَن َو�سَتَعُدو� لِْلَمْعَرَكِة، َوَوَقُفو�  َأْقِوياِء. 8َوَخَرَج �لَعمُّ �ل�
أر�ِميُّون �لِذيَن �أَتو� من ُصوبا  ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمديَنِة. �أّما �ل�
آَخُروَن �لّذيَن ِمْن ُطوَب َوَمْعَكَة َفَلْم يِقُفو�  َوَرُحوَب، َو�ل�

ونِيِّيَن في ساَحِة �لَمْعَرَكِة. َمَع �لَعمُّ
ور�ِءِه،  وِمْن  �أماِمِه  ِمْن  أْعد�َء  �ل� يو�آب  ر�أى  9ولّما 

�ْسِتعد�د�ً  َو�أوقَفُهم  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ُجنوِد  �أْفَضَل  �ْختاَر 
أر�ميِّيَن. 10ثُمَّ �أْعطى �أخاه �أبِيشاَي َبِقيَّة  لِْلَمْعَرَكِة ِضدَّ �ل�
ونِيِّيَن. 11َوقاَل ُيو�آُب ل�أخيِه  �لَجْيِش لَِيقوَدُهم ِضدَّ �لَعمُّ
�أْستطيَع  �أْن  ِمْن  �أْقَوى  أر�ميُّوَن  �ل� كاَن  »�إذ�  �أبيشاي: 
ونِيُّوَن  ُمو�َجَهَتُهم َوْحِدي َفَسُتساِعُدني. َو�إذ� كاَن �لَعمُّ
�أْقَوى ِمْن �أْن َتْسَتطيَع ُمو�َجَهَتُهم َوْحَدَك َفَساُأساِعُدَك. 
12كُْن َقِوياًّ، َولُنحاِرْب بَِشجاعٍة ِمْن �أجِل َشعِبنا وِمْن 

�أجِل ُمُدِن �إلهنا. َوَسَيْفَعُل اهلُل ما َير�ُه َصو�باً.«
أر�ِميِّيَن َفَهَرَب َهؤل�ِء ِمْن  13َوهاَجَم ُيو�آُب َوِرجالُُه �ل�

أر�مّييَن هاِربِيَن َهَرُبو�  ونِيُّوَن �ل� �أماِمِهْم. 14َولَّما َر�أى �لَعمُّ
ُهْم �أيضاً ِمْن �أبِيشاَي َوعاُدو� �إلَى َمديَنِتِهم.

ونِيِّيَن  �لَعمُّ ِضدَّ  �لَمْعَرَكِة  ِمَن  يو�آب  عاَد  ِحيَنِئٍذ، 
َوَرِجَع �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

رون الَحرَب ِمْن َجديد األراِمّيون ُيَقرِّ
َهَزموُهم،  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  أر�ِميون  �ل� ر�أى  15َفلماّ 

�ْجَتَمُعو� ِضْمَن َجيٍش و�ِحٍد كبيٍر. 16َو�أْرَسَل َهَدُد َعَزُر 
ِة  فَّ �لضِّ ِعْنَد  َيعيشوَن  �لّذيَن  أر�مّييَن  �ل� حضاِر  ل�إ ُرُسلاً 
�إلَى ِحيلاَم  أر�ِميُّوَن  �ل� �لُفر�ِت. َفجاَء  ِمْن نهِر  �ل�ُأْخرى 

َوكاَن قائُِدُهم شوباك، قائُِد جيِش َهَدَد َعَزَر.
كُلَُّهم  �إْسر�ئِيَل  َبِني  فَجَمَع  بِهذ�،  د�ُوُد  17وَسِمَع 

ُأْردِن وَذَهبو� �إلَى ِحيلاَم. َوَعَبُرو� نَْهَر �ل�
أر�ِميُّوَن لِْلَمْعَرَكِة وشنّو� ُهجوَمُهم.  َز �ل� وُهناَك َتَجهَّ
أر�ميُّوَن ِمْن �أماِم َبِني �إْسر�ئِيَل. َوَقَتَل د�ُوُد  18َوَهَرَب �ل�

ِمَن �لخّيالِة. َوَقَتَل  َسْبَع ِمَئِة قائِِد َمْرَكَبٍة، َو�أرَبعيَن �ألفاً 
أر�مي. شوباك، قائَِد �لجيِش �ل�

هَدْد  َيْخِدموَن  كانو�  �لّذيَن  �لُملوُك  َر�أى  19َولَّما 

َقْد َهَزموُهم، عَقدو� ُصْلحاً مع  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  عاَزَر 
أر�ِمّيوَن  َبِني �إْسر�ئِيَل َو�أْصَبحو� ُخّد�ماً لََديِهم. وصار �ل�

ونِيِّيَن ِمْن َجديٍد. َيخَشْون �أْن ُيساِعدو� �لَعمُّ

داُوُد َيْلَتقي َبْثَشَبع

َيْخُرُج 11  �لّذي  �لَفصِل  �لّربيِع – وْهَو  َوفي 
د�ُوُد  �لحُروِب – �أرَسَل  لَِشنِّ  �لملوُك  فيِه 
ونِيِّيَن.  رو� �لَعمُّ ُيو�آَب َوُضّباَطُه وَبِني �إْسر�ئِيَل َجِميعاً لُِيَدمَّ

وحاَصَر ُيو�آُب عاِصَمَتُهم َربََّة.
�أّما د�ُوَد َفَبِقَي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. 2َوِفي �لَمساِء، 
نََهَض ِمْن َسريِرِه َوَذَهَب َيْمِشي َفْوَق َسْطِح َمْنِزِل �لمِلِك 
َجميَلًة  وكانَْت   ، َتْسَتِحمُّ �ْمر�أًة  ر�أى  ُهناَك،  ُهَو  َوفيما 
جد�ً. 3َفاْسَتْدعى د�ود ُضّباَطُه وساألَُهم َمْن َتكوُن َهِذِه 
�لَمْر�أُة. فاأجاَبُه �أَحُدُهم: »تِْلَك �لَمْر�أُة هَي َبْثَشَبُع بِنُت 

�ألِيعاَم. �إنَّها َزْوَجُة �ُأوِريّا �لِحثّي.«
�أَتْت  َولّما  �إليِه.  ُيْحِضُرونَها  ُرسلاً  د�ُوُد  4فاأْرَسَل 

�ْغَتَسَلْت  َقِد  َوكانَْت  بيِتها.  �إلَى  عاَدْت  ثُمَّ  عاَشَرها، 
لِلتَّوِّ ِمْن َحيِضها. 5َفَحِبَلْت �لَمر�أُة، َو�أْرَسَلْت من ُيخِبُر 

د�ُوَد َقْد َحِبَلْت.

ِته داود يحاِوُل إْخفاَء َخطيَّ
6َفاأْرَسَل د�ُوُد �إلَى ُيو�آَب ِرسالًَة قاَل ِفيها: »�أْرِسْل 

�أوِريّا  7َفجاَء  يو�آُب.  َفَعَل  َوَهَكذ�  �لِحثّي.«  �ُأوِريّا  �إليَّ 
�إلَى د�ُوَد َفَكلََّمُه. َوَساألَُه د�ُوُد َعْن حاِل يو�آَب َو�لُجُنوِد 
َو�لَْحْرِب. 8ثُمَّ قاَل لَُه: »�ْذَهْب �إلَى َبيِتَك َو�ْسَتِرْح.«

�ل�أخيُر  لَُه هذ�  َو�أْرَسَل  �لَمِلِك،  َمْنِزَل  �ُأوريّا  َفغاَدَر 
َهِديًَّة. 9لَِكنَّ �أوريا لَْم َيْذَهْب �إلَى د�ِرِه، َبْل ناَم خاِرَج 
�لمِلِك.  ُخّد�م  ُهناَك كسائِِر  ناَم  �لَمِلِك.  َمنِزِل  باِب 
�إلَى  �ُأوِريّا  َيْذَهْب  »لَْم  بَقولِِهم:  د�ُوَد  َهؤل�ِء  10فاأخَبَر 

َبيِتِه.«
ُأوِريّا: »ِجْئَت ِمْن ِرحَلٍة طويلٍة، َفِلَم لَْم  فقَل د�ود ل�

تذَهْب �إلَى َبيِتَك؟«
ُس َوُجنوُد �إْسر�ئِيَل  ْنُدوُق �لُمَقدَّ 11َفقاَل �ُأوِريّا: »�لصُّ

وُضّباُط  يو�آُب  َوسيِّدي  �لِخياِم.  في  َيناُموَن  ذ�  وَيُهوَّ



326 2 َصُموئيل 12:11

َمول�َي �لَمِلِك في خياِمِهم ِفي �لحقوِل. َفَكيَف �أذَهُب 
بَِحياتَِك  �ُأْقِسُم  َزوَجتي؟«  َو�ُأعاِشَر  أْشَرَب  ل� بيتي  �إلَى 

َونَْفِسَك، ل� �أْفَعَل �أْمر�ً َكَهذ�!
ُأوِريّا: »�ْبَق ُهنا �لَيْوَم، وغد�ً �ُأْرِجْعك  12فقاَل د�ُوُد ل�

�إلَى �لَمْعَرَكِة.«
في َذلَِك �لَيْوِم، َبِقَي �ُأوِريّا في َمديَنِة �لُقْدِس َحتَّى 
َصباِح �لَيْوِم �لتّالي. 13ثُمَّ �أْرَسَل د�ُوُد في َطَلِبِه، فاأَكَل 
َمَعُه وشِرَب َحتَّى َثِمَل �ُأوِريّا، لَِكنَُّه لْم َيْذَهْب �إلَى بيِتِه 
في ذ�َك �لَمساِء �أْيضاً، َبْل ناَم ِعْنَد ُخّد�ِم �لمِلِك بالُْقْرِب 

ِمْن باِب �لمِلِك.

ُط ِلَمْوِت أُوِرّيا داُوُد ُيَخطَّ
ُيو�آَب  �إلَى  َكَتَب د�ُوُد  �لتّالِي،  �لَيْوِم  14ِفي َصباِح 

فيها: »َضْع  15وَقْد جاَء  �ُأوِريّا.  مع  بِها  َبَعَث  ِرسالًَة 
أماِميَّة ِعْندما َتُكوُن �لَمْعَركُة في  �ُأوِريّا عنَد �لُخُطوِط �ل�

ها، ثُمَّ َتر�َجُعو�، َولُْيْقَتْل ُهَو في �لَمْعرَكِة.« �أَشدِّ
ونِيِّيَن  �لَعمُّ موِقع  َد  َوَحدَّ �لَمديَنَة  ُيو�آُب  16َور�َقَب 

�إلَى  َيْذَهَب  لَِكي  �ُأوِريّا  َو�ْختاَر  ًة.  َوقُوَّ َشجاَعًة  �ل�أكثَر 
لُِمحاَرَبِة  �لمديَنِة  ِرجاُل  َخَرَج  17ثُمَّ  �لَموِقِع.  ذ�َك 
�لحثِّي  �ُأوِريّا  َوكاَن  د�ُوَد  ِرجاِل  َبْعُض  َفُقِتَل  ُيو�آَب، 

و�ِحد�ً ِمْنُهم.
18َو�أْرَسَل ُيو�آُب �إلَى د�ُوَد رُسول�ً ُيخِبُرُه بِما َحَصَل 

في �لَمْعَرَكِة. 19َوقاَل لِلرَُّسوِل: »َبعَد �أْن تُخِبَر �لَمِلَك 
بِاأخباِر �لَمعَرَكِة، 20ُربَّما َيغَضُب �لمِلُك َويَساأُل: ›لَِم 
�قتَرَب َجيُش يو�آب �إلَى هذ� �لَحدِّ من �لمدينِة للقتال؟ 
هاَم؟ 21َمْن  أْسو�ِر َمْن ُيطِلقوَن �لسِّ �أل� َيعِرُف �أنَّ َفْوَق �ل�
َقَتَل �أبيمالَِك بَن َيُربُّوَشَث؟ �أما َقَتَلْتُه �ْمر�أٌة بَِحَجِر َرَحًى 
�ْقَتَرَب  وِر، َفماَت في تاباص؟ فِلَم  �ألَقَتُه ِمْن َفوِق �لسُّ
�ُأوِريّا  �أيضاً ضابُِطَك  ›ماَت  لَُه:  َفُقْل  أْسو�ِر؟‹  �ل� ِمَن 

»›! �لِحثِّيِّ
ِمْنُه  َطَلَب  بُِكلِّ ما  د�ُوَد  َو�أْخَبَر  �لّرسوُل  22َفَدَخَل 

ِرجاُل  لِد�ُوَد: »هاَجَمنا  �لّرسوُل  23قاَل  قولَُه.  يو�آب 
وَن ِفي �لَحقِل َوكاُدو� �أْن َيَتَغلَُّبو� َعَلينا، فحارْبناُهم  َعمُّ
َوطاَرْدناُهم َحتَّى بّو�َبِة �لمدينِة. 24وُهناَك، َرَمى �لرِّجاُل 
َفُقِتَل  ِرجالَِك.  َعَلى  هاَم  �لسِّ �لَمديَنِة  �أْسو�ِر  َفْوَق  ِمْن 

َبْعُض ِرجالَِك يا َمول�َي �لَمِلُك، وَكَذلَِك قُِتَل خاِدُمَك 
». �ُأوِريّا �لِحثّيُّ

�إلَى  �لرِّسالََة  هِذِه  »�نُْقْل  للرَّسوِل:  د�ُوُد  25فقاَل 

َحَصَل.  ما  بَِسَبِب  باْسِتياٍء  َتْشُعَر  ›ل�  لَُه:  قُْل  يو�آَب 
يُف يْقُتُل بلا َتمييٍز. َفْلَتُشنَّ ُهجوماً �أقوى َعَلى َربََّة،  َفالسَّ

ْع يو�آَب بِهِذه �لَكِلماِت.« َوَسَتْنَتصُر.‹ َشجِّ

ُج ِمْن َبْثَشَبع داود يتزوَّ
26َوَبَلَغ �إلَى َمساِمِع َبْثَشَبَع خبُر َوفاِة َزْوِجها �ُأوِريّا، 

َفَبَكْتُه. 27وَبْعَد �أِن �نَْقَضْت َفْتَرُة ِحد�ِدها، �أْرَسَل د�ُوُد 
فاأْصبَحْت زوَجَتُه وولَدْت  َبيِتِه  �إلَى  ُيحِضرونَها  ُخّد�ماً 
لَْم  د�ُوُد  �ْقَتَرَفُه  �لّذي  يَِّئ  �لسَّ أَمَر  �ل� لَِكنَّ هذ�  �ْبناً.  لُه 

ُيْرِض اهلَل.

م داُود ناْثاُن ُيَكلِّ

َو�أْرَسَل اهلُل ناْثاَن �إلَى د�ُوَد َيقوُل لَُه: »كاَن 12 
في �إْحَدى �لُمُدِن َرُجلاِن، �أَحُدُهما َغِنيٌّ 
�لَغَنِم  ِمَن  �لكثيَر  يمِلُك  �لَغِنيُّ  2كاَن  فقيٌر.  آَخُر  َو�ل�
ِسوى  شيًئا  َيمِلُك  َيُكْن  لَْم  �لَفقيَر  3لكنَّ  َو�لْماِشَيِة. 
ُيْطِعُم  �لفقيُر  َوكاَن  �ْشَتر�ها.  َقد  كاَن  نَْعَجٍة صغيرٍة 
�لنَّعَجُة  َفكانَِت  َو�أول�ِدِه.  ُجِل  �لرَّ َمَع  فَكِبَرت  �لنَّْعَجَة 
َعَلى  وَتناُم  كاأِسِه  ِمْن  َوَتْشَرُب  �لَفقيِر  َطعاِم  ِمْن  َتاأْكُُل 

َصْدِرِه. كانَْت بَِمثاَبِة �ْبنٍة لَُه.
4»ثمَّ َحَدَث �أْن َتَوقََّف �أَحُد �لُمساِفريَن لِزيارِة �لرَُّجِل 

يَف َطعاماً. لكنَّه لَْم  . َو�أر�َد �لغنيُّ �أْن َيْعِطَي �لضَّ �لَغنيِّ
َيُكْن ُيريُد �أْن َياأُْخَذ �أيَّ شيٍء ِمْن َغَنِمِه �أْو ماِشَيِتِه لُِيْطِعَمُه. 

فاأَخَذ �لنّْعَجَة ِمَن �لَفقيِر َوَذَبَحها َوَطَبَخها لَِضيِفِه.«
5َفَغِضَب د�ود كثير�ً ِمَن �لغنِّي َوقاَل لناْثاَن: »�ُأقِسُم 

، �لرَُّجُل �لذي َفَعَل هذ� َيْنَبِغي �أْن َيُموَت!  ِباهلِل �لَحيِّ

َُّه َفَعَل هذ�  أن ر�ٍت ل� 6َيْنَبِغي �أْن َيْدَفَع َثَمَن �لنَّعَجِة �أْرَبَع مَّ

أْمَر �لَفظيَع، َولَْم َيُكْن َرُحوماً.« �ل�

ِته ناْثاُن ُيْخِبُر داُوَد ِبَخِطيَّ
َو�إلَيَك ما  �لرَُّجُل!  ُهَو  ناْثاُن لد�وَد: »�أنَْت  7َفقاَل 

َمِلَك  لَِتُكوَن  �ْخَتْرتَُك  ›لََقِد  �إْسر�ئِيَل:  �إلَُه  اهلُل،  يقوُل 
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عائَِلَتُه  َتاأُْخُذ  8فَتَرْكُتَك  ِمْن شاُوَل.  �أنَْقْذتَُك  �إْسر�ئِيل. 
ذ�.  َيُهوَّ َوبني  �إْسر�ئِيَل  بني  َمِلَك  َوجَعْلُتَك  َوَزْوجاتِِه. 
وكما لَْو �أنَّ َذلَِك كلَُّه َقليٌل، �أْعَطيُتَك �لَمزيَد َو�لَْمزيَد. 
رَّ �أماَمُه؟ َتَرْكَت  9َفِلماذ� َتجاَهْلَت َكِلَمَة اهلِل، َوَفَعْلَت �لشَّ

ونِيِّيَن يقُتلوَن �ُأوِريّا �لِحثِّي َو�أَخْذَت زوَجَتُه. َقَتْلَت  �لَعمُّ
�أَبد�ً.  عائَِلَتَك  يُف  �لسَّ ُيغاِدَر  لَْن  لِذ�  بَسيِفِهْم.  �ُأوِريّا 
بَسْيِف  �أوِريّا  َقَتلَت  �لحثّي،  �أوْريّا  َزْوَجَة  �أَخْذَت  لََقْد 
ونِيِّيَن. 10لِذ� لن ُيغاِدَر �لّسيُف عائِلتَك �أَبد�ً. َفَقْد  �لَعمُّ
�أخْذَت زوَجَة �ُأوِريّا �لِحثّي، ُمْظِهر�ً بَِهذ� �أنََّك لَْم َتُكْن 

تُبالي بِْي.‹
11»�إلَيَك ما َيقولُُه اهلُل: ›َساأجِلُب لك �لَمتاِعَب ِمْن 

عائَِلِتَك �أنَْت. فَساآُخُذ َزْوجاتَِك �أماَم َعيَنيَك َو�ُأعطيِهنَّ 
لِصاِحِبَك. َوَسُيعاِشُرُهنَّ َعَلى ِعلٍم ِمَن �لَجِميِع! 12�أنَت 
َجِميِع  �أماَم  عَلناً  َساُأعاِقُبَك  َو�نا  ِسرًّ�،  َبْثَشَبَع  عاَشْرَت 

َبِني �إْسر�ئِيَل.‹«
13ثُمَّ قاَل د�ُوُد لناْثاَن: »لََقْد �أْخَطاأُت �إلَى اهلِل.«

َعَلى  َحتَّى  اهلُل  »َسُيساِمُحَك  لد�ُوَد:  ناْثاُن  فقال 
�أْشياَء  فَعْلَت  14لَِكنََّك  َتُموَت.  َفَلْن  َهِذِه،  خطيَِّتَك 
َجَعَلْت �أْعد�َء اهلِل َيْفِقُدوَن �حِتر�َمُهم لَُه! لِذ� َسَيموُت 

». ِبيُّ َمولوُدك �لصَّ

موُت طفِل داُوَد َوَبْثَشَبع
15ثُمَّ ذَهَب ناْثاُن �إلَى د�رِِه. َوَجَعل اهلُل �لَمولوَد – �ْبَن 

د�ُوَد ِمْن َزْوَجِة �أورِيّا – ُيصاُب بَِمَرٍض َشديٍد. 16فصلَّى 
�أْو  َياأْكَُل  �أْن  َوَرَفَض  �لطِّفِل،  �أجِل  ِمْن  �هلِل  �إلَى  د�ُوُد 
أْرِض  د َعَلى �ل� يشَرَب. َوَدَخَل َبيَتُه وَبِقَي ُهناَك، ثُمَّ َتَمدَّ

َطو�َل �للَّيِل.
َعَلى  ِمْن  َرْفَعُه  َوحاَولو�  د�ُوَد  عائَِلِة  قاَدُة  17َفجاَء 

أْرِض، لَِكنَُّه َرَفَض. َكما َرَفَض �أْن َياأْكَُل �لطَّعاَم َمَع  �ل�
هؤل�ِء �لقاَدِة.

18وفي �لَيْوِم �لّسابِِع، ماَت �لطِّفُل. َفَخِشَي ُخّد�ُم 

د�ُوَد َتبليَغُه بَِموِت �لطِّفِل. َفقالو�: »ها َقْد حاَولْنا �أْن 
نَُكلَِّم د�ُوَد ِعْندما كاَن �لطِّفُل ما َيز�ُل َحيًّا، لَِكنَُّه َرَفَض 
آَن بُِموِت �لطِّفِل، ُربَّما  ْن �أْخَبْرناُه �ل� �ل�ْسِتماَع �إلَينا. ِفاإ

َيْفَعُل بَِنْفِسِه شيًئا َرديئاً.«

�أنَّ  َوَفِهم  َيَتهامسوَن،  ُخّد�َمُه  ر�أى  د�ُوَد  19لَِكنَّ 

�لطِّفَل َقْد ماَت. َفساألَُهم: »�أماَت �لطِّفُل؟«
�أجاَب �لُخّد�ُم: »�أَجْل، ماَت.«

ن  َو�ْغَتَسَل وتدهَّ أْرِض  �ل� َعَلى  ِمْن  20َفَنَهَض د�ود 

ْيِت َوَبدَّل َملابَِسُه، َوَذَهَب �إلَى َبيِت اهلِل لَِيْعُبَد �هلَل.  بالزَّ
ثُمَّ ذهب �إلَى بيِتِه وَطَلَب شيًئا ياأْكُلُُه، َفاأْعطاُه خّد�ُمه 

َبْعَض �لطَّعاِم َفاأَكَل.
21َفقالو� لَُه: »لَِم َتْفَعُل هذ�؟ ِعْنَدما كاَن �لطِّفُل ما 

َيز�ُل حيًّا، َرَفْضَت �أْن َتاأْكَُل وكُْنَت تبكي. لَِكْن عندما 
ماَت، نََهْضَت َو�أَكْلَت.«

22فقاَل د�ُوُد: »ِعْنَدما كاَن �لطِّفُل ما َيز�ُل َحيًّا، 

َّني َفكَّْرُت في نفسي: َمْن  أن َرَفْضُت �أْن �آكَُل وَبَكيُت ل�
َيْدري؟ لَُربَّما َشِفَق اهلُل َعَليَّ َوَتَرَك �لطِّفَل َيْحيا. 23لَِكنَّ 
�لطِّفَل َقْد ماَت �ل�آن، َفِلَم �أْرفُُض �لطَّعاَم؟ َهْل ُيْمِكُنني 
�إليِه،  َساأْذَهُب  ما،  يوماً  �لَحياِة؟  �إلَى  �لطِّفَل  �ُأعيَد  �أْن 

». لَِكنَُّه ل� َيْسَتطيُع �لَعْوَدَة �إليَّ

ِوالَدِة ُسَلْيمان
24ثُمَّ َعزَّى د�ود َبْثَشَبَع َوعاَشَرها، َفَحَمَلْت ثانَِيًة، 

اهلُل  َو�أَحبَّ  ُسَلْيماَن.  د�ُوُد  َسّماُه  ثانياً  �ْبناً  َوَولََدِت 
�أطَلَق   . �لنَِّبيِّ َفِم ناْثاَن  ُسَلْيمان. 25فاأْرَسَل َكِلَمًة َعَلى 
�أجِل  ِمْن  َفَعَل هذ�  َيديِديا. أ  �ْسَم  ُسَلْيماَن  َعَلى  ناْثاُن 

اهلِل.

ة داود َيْحَتلُّ ِربَّ
يو�آُب  فشنَّ  ونِيِّيَن،  �لَعمُّ عاِصَمَة  ِربَُّة  26كانَْت 

ُرُسلاً  �إلَى د�ُوَد  �أْرَسَل  َو�ْحَتلَّها. 27ثمَّ  ها  �لَحْرَب ِضدَّ
يقولون: »لََقْد َشَنْنُت �لَحْرَب ضدَّ ِربََّة. لََقِد �ْحتلْلُت 
آَن �لنّاَس �ل�آخريَن وهاجمو�  َمديَنَة �لِمياِه. 28َفاْجَمِع �ل�
�إْن  َّني  أن �أنا َذلَِك. ل� �أْفَعَل  �أْن  ِربََّة َو�ْحَتلُّوها َقبَل  َمديَنَة 

َفَعْلُت، ُدِعَيْت َهِذِه �لَمديَنُة باسمي.«
عَب كُلَُّه َوَذَهَب �إلَى ِربََّة َوَشنَّ  29َفَجَمَع د�ُوُد �لشَّ

َعَلى  ِمْن  �لتّاَج  َخَلَع  30ثمَّ  َو�ْحتلَّها.  ها  �لَحْرَب ضدَّ

أ 25:12 َيديِديا. �أي »َمحُبوب �هلل.«
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َهِب َعَليِه َحَجٌر َكِريٌم.  َر�أِْس َمِلِكها. كاَن تاجاً ِمَن �لذَّ
َهِب. َوَسَبى د�ُوُد  َفكاَن �لتَّاُج يِزُن نَْحَو ِقنطارٍ أ ِمَن �لذَّ

ِمَن �لمديَنِة �لَكثيَر ِمَن �ل�أشياِء �لثّميَنِة.
31َكَذلَِك �أْخَرَج ُسكّاَن �لَمديَنِة َوَفَرَض َعَلْيِهم �أْن 

َيْعَملو� بالمناشيِر َوَمعاِوِل َوفُُؤوِس �لَحديِد. كما �أْجَبَرُهم 
نفَسُه  يَء  �لشَّ د�ُوُد  َفَعَل  �لُطوِب.  بقو�لِِب  �لِبناِء  َعَلى 
�إلَى  كلَِّه  َجيِشِه  َمَع  عاَد  ثمَّ  كُلِّها.  ونِيِّيَن  �لَعمُّ بُِمُدِن 

َمديَنِة �لُقْدِس.

أمنوُن َوثامار

أْبشالُوَم 13  كاَن لد�وَد �ْبٌن ُيدَعى �أْبشالُوَم. َول�
َوكاَن  ِجّد�ً.  َجِميَلٌة  ثاماَر،  تُدَعى  �ُأْخٌت 
ثاماَر،  َغر�ِم  في  د�ُوَد – َو�قعاً  �أْبناِء  �أَحُد  �أْمُنوَن – َوُهَو 
2َوْهَي عذر�ُء. لَْم ُيَفكِّْر �أمنون بِاأْن ُيسيَئ �إليها، لَِكنَُّه 

ِمْن  بِالَمَرِض  َيَتظاَهَر  بِاأْن  َفكََّر  وَقْد  ٍة.  بِِشدَّ �أر�َدها 
�أجِلها.

أْمُنوَن َصِديٌق ُيْدَعى ُيوناد�َب، َوْهَو �بُن  3َوَقْد كاَن ل�

ُيوناد�ُب َشديَد  �أُخو د�ُوَد. َوكاَن  َوِشْمَعة ُهو  ِشْمَعة. 
أْمنوَن: »ما بَِك تبدو َمهُموماً في كلِّ  �لذَّكاِء، 4َفقاَل ل�

َصباٍح، َو�أنَْت �بُن �لَملِك!«
فقاَل �أْمُنوُن لُِيوناد�َب: »�ُأِحبُّ ثاماَر، �ُأْخَت َشِقيِقي 

�أْبشالوَم.«
5َفقاَل لَُه ُيوناد�ُب: »�ْذَهْب �إلَى �لِفر�ِش، َوَتظاَهْر 

بِالَْمَرِض، فياأْتي َو�لُِدَك لرؤَيِتَك. َفُقْل لَُه: ›�طلُْب ِمْن 
ِر  َفْلُتَحضِّ آكَُل.  َتاأْتِي َوتُْعِطيني �لطَّعاَم ل� �أْن  �ُأْخِتي ثاماَر 

�لطَّعاَم �أمامي، فاأر�ُه و�آكُُل ِمْن َيِدها.‹«
د �أمنوُن في �لِفر�ِش، َوَتظاَهَر بِالَْمَرِض.  6َوَهَكذ� َتَمدَّ

َفجاَء �لَمِلُك د�ُوُد لرؤَيِتِه، فقاَل لُه �أمنوُن: »�طلُْب ِمْن 
بيَنما  َكْعَكَتين  لي  ر  َفْلُتحضِّ َتْدُخَل.  �أْن  ثاماَر  �ُأختي 

�ُأر�ِقُبها. ِحيَنِئٍذ، ُيْمِكُنني �أن �آكَُل ِمْن َيديها.«
لَها:  َفقالُو�  ثاماَر،  َمْنِزِل  �إلَى  ُرُسلاً  د�ُوُد  7َفاأْرَسَل 

َبْعَض  لَُه  ري  َوَحضِّ �أْمنوَن  �أخيِك  َمْنِزِل  �إلَى  »�ْذَهبي 
�لطَّعاِم.«

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 30:12 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

عاَم ألمنون ُر الطَّ ثاماُر ُتحضِّ
8َفَذهَبْت ثاماُر �إلَى منِزِل �أِخيها �أمنوَن، وَقْد كاَن 

بَِيَدْيها  َوَعَجَنْتُه  �لَعِجيِن  َبْعَض  فتناَولَْت  �لِفر�ِش.  في 
9ثُمَّ  �أْمُنوَن.  �أماَم  هذ�  َفَعَلْت  �لكْعَكَتيِن.  َوَطَبَخِت 
�أماَمُه.  َوَوَضَعْتُهما  �لِمقلاِة  من  �لكْعَكَتيِن  �أْخَرَجِت 
ُهنا.  ِمْن  »�ْخُرجو�  لُِخّد�ِمِه:  وقاَل  َياأْكَُل  �أْن  َفَرَفَض 

َدُعونِي َوْحِدي!« فغاَدَر ُخّد�ُمُه كُلُُّهم �لُغْرَفَة.

أمنون َيْغَتِصُب ثامار
10ثُمَّ قاَل �أْمنوُن لثاماَر: »�أْحِضري �لطَّعاَم �إلَيَّ ُغْرَفِة 

�لنَّْوِم، َو�أْطِعميني بَِيِدِك.«
َرْتُهما َوَدَخَلْت  َفَتناَولَْت ثاماُر �لكْعَكَتيِن �للََّتيِن حضَّ
�إلَى ُغْرَفِة نَْوِم �أِخيها. 11ثُمَّ �أَخَذْت تُْطِعُمُه. لكنَُّه �أْمَسَك 

بَيِدها وقاَل لها: »�ُأْختاُه، َتعالِي َوعاِشِريِني.«
12َفقالَْت لَُه ثاماُر: »ل� يا �أِخي! ل� َتُذلَّني بَِعَمِلَك 

هذ�! ل� َتْفَعْل َهذ� �لِفعَل �لُمشيَن! ل� َيْنَبِغي �أْن تُْقَتَرَف 
�أَتَخلََّص  13لَْن  �إْسر�ئِيل!  في  �أَبد�ً  َكَهِذِه  فظيعٌة  �أشياُء 
�أَبد�ً ِمْن عاِري، وسيُظنُّ �لنّاُس �أنََّك لَْسَت ِسَوى �أَحِد 
ُج  َتَتزوَّ وَسَيَدُعَك  �لمِلَك،  َكلِِّم  �أرجوَك،  �لَحْمَقى. 

بي.«
َوكاَن  ثامار.  �إلَى  ْصغاَء  �ل�إ َرَفَض  �أمنون  14لَِكنَّ 

�أْقوى ِمْنها، َفاأْجَبَرها َعَلى ُمعاَشَرتِِه. 15ثم بد�أ يشُعُر �أنَُّه 
َيْكَرُهها، َبْل �إنَُّه َكِرَهها �أْكَثَر بكثيٍر ِمّما �أَحبَّها ِمْن َقبُل. 

فقاَل لها: »�إنَْهِضي َو�ْخُرِجي ِمْن ُهنا!«
�أْسو�ُأ  َتْطُرْدنِي َهَكذ�. هذ�  16فقالَْت لُه: »ل�! ل� 

َحتَّى ِمّما َفَعْلَت ِمْن َقبُل!«
ْصغاَء �إلَى ثاماَر. 17ثُمَّ ناَدى  لَِكنَّ �أمنون َرَفَض �ل�إ
خاِدَمُه وقال لَُه: »�أْخِرْج هذه �لفتاَة ِمْن هِذِه �لُغْرَفِة، 
آَن! َو�أْقِفِل �لباَب َور�َءها.« 18َفاأخذ خاِدُم �أمنون ثامار  �ل�

�إلَى خاِرِج �لُغْرَفِة، َو�أْقَفَل �لباَب َور�َءها.
ألْو�ِن. فبناُت  كانَْت ثامار َتْرَتدي َثوباً طويلاً َكثيَر �ل�
َقِت �لثَّوَب  �لمِلِك �لعذ�رى َيْرَتديَن �أْثو�باً َكهِذِه. 19َفمزَّ
َعَلى  َيَدها  َوَضَعْت  ثُمَّ  َرماد�ً.  َر�أِسها  َعَلى  َوَوَضَعَت 

َر�أِْسها َو�أَخَذْت َتْبِكي.
20َفقاَل لَها �أُخوها �أْبشالوم: »َهْل كُْنِت َمَع �أخيِك 
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آَن يا �ُأْخِتي.  �أْمُنوَن؟ َهْل �ألَْحَق بِِك �ل�أَذى؟ �ْهد�أي �ل�
أْمِر. ل� َتستائِي.« �أْمُنوُن �أُخوِك، لذ� سنهتمُّ بال�

في  َتعيُش  بَِصْمٍت  وذهَبْت  َشيًئا،  ثامار  َتُقْل  َفَلْم 
َمْنِزِل �أبشالوَم.

21َوَعِلَم �لمِلُك د�ود بالَْخَبِر َوَغَضَب ِجّد�ً. لَِكنَُّه 

َُّه �ْبُنُه �لِبكُر، َوكاَن ُيِحبُُّه.  أن لَْم ُيِرْد �أْن ُيعاِقَب �أمُنوَن ل�
�أيَّ  لَُه  َيُقْل  لَْم  لَِكنَُّه  �أْمُنوَن،  َيْكَرُه  �أبشالوُم  22َوكاَن 

�ُأْخَتُه  �ْغَتَصَب  َّه  أن ل� َكِرَهُه  َبْل  َسّيَئًة.  �أْم  َحَسَنًة  َكِلمِة 
ثاماَر َو�أهانَها.

انتقاُم أْبشالوم
َبعَل  �إلَى  ِرجال�ً  �أْبشالُوُم  �أْحَضَر  عاَميِن،  23َبْعَد 

حاُصوَر، �لِّتي َتَقُع قُْرَب ُحدوِد �أر�ِضي �أْفر�يَِم، لَِيُجّزو� 
صوَف �لَغَنِم. ودعا �أْبناَء �لمِلِك َجِميعاً لِياأتو� وُيشاِركو� 
لَُه:  وقاَل  �لَمِلِك  �إلَى  �أْبشالوُم  24َفَذَهَب  َوليَمة.  في 
زو� صوَف َغَنمي. �أْرجوَك �أْن  »َبْعُض �لرِّجاِل �آتوَن لَِيجُّ

تاأتي َمَع ُخّد�ِمَك َوتُشاِركُو� في �لَولِيَمِة.«
لَْن   . ُبَنيَّ يا  »ل�  أبشالوَم:  ل� د�ُوُد  �لمِلُك  25َفقاَل 

َعَلى  �أْبشالوُم  َو�ألَحَّ  َعَليَك.«  َسُنْثِقُل  َجِميعاً.  نَْذَهَب 
�أْعَطى  َبْل  َيْذَهْب  لَْم  د�ُوَد  لَِكنَّ  َيْذَهَب.  لَِكي  د�ُوَد 

َبَرَكَتُه.
26َوقاَل لَُه �أْبشالُوُم: »�إْن كُْنَت ل� تُريُد �لذَّهاَب، 

�أرُجو �أْن َتطَلَب ِمْن �أِخي �أْمُنوَن ُير�ِفُقِني.«
َفَساألَُه �لمِلُك: »لَِم تُِريُد �أْن َيْذَهَب َمَعَك؟«

27َفَمَضى �أبشالوُم في �إلْحاِحِه �إلَى د�ُوَد، �إلَى �أْن 

أْمنوَن َو�أْبناِء �لمِلِك �ل�آخريَن باأْن يْذَهُبو�. َسَمح ل�

َمْقَتُل أمنون
»ر�ِقبو�  لُِخّد�ِمِه:  أْمَر  �ل� �أبشالوُم هذ�  �أْعَطى  28ثُمَّ 

لَُكُم  َو�أقُوُل  �لَخْمِر،  بَِسَبِب  َيْسَتْرِخي  ِعْنَدما  �أْمُنوَن. 
َفاأنُْتُم  �لِعقاِب،  ِمَن  َتخافُو�  َول�  َفاْقُتلُوُه.  �أْمُنوَن،  �ْقُتلُو� 

تُِطيُعوَن �أْمِري. َفُكونو� �أْقِوياَء َوَشْجعاَن.«
باُن ما َطَلَبُه ِمْنُهم،  29َوَهَكذ� َفَعَل ُجنوُد �أبشالوم �لشُّ

َوَقَتلُو� �أمنوَن. لَِكنَّ �أبناَء د�ُوَد �ل�آخريَن َهَرُبو�. َرِكَب كلُّ 
و�ِحٍد د�بََّتُه َوَهَرَب.

داُوُد َيْسَمُع ِبَموِت أْمنون
�إلَى  َطِريِقِهم  في  َيز�لُوَن  ما  �لمِلِك  �أْبناُء  30كاَن 

د�ِخِل �لَمِديَنِة. لَِكنَّ �لملَك د�ُوَد تلّقى خبر�ً جاَء ِفيِه: 
»َقَتَل �أْبشالُوَم �أْبناَء �لمِلِك َجِميعاً! ولَْم َيْبَق و�ِحٌد ِمْنُهم 

حيًّا.«
أْرِض.  َق �لمِلُك د�ُوُد ثِياَبُه َو�نَْطَرَح َعَلى �ل� 31َفمزَّ

َكَذلَِك مزَّق ُضّباَطُه �لو�ِقُفوَن �إلَى جانِبِه ثياَبُهم.
32لَِكنَّ �أخا د�ُوَد، ُيوناد�َب ْبَن ِشْمَعَة، قاَل: »ل� 

�أْمُنوُن  ماتُو�!  َجِميعاً  �لمِلِك  �أبناَء  �أنَّ  َمول�َي  يا  َتُظنَّ 
َوْحَدُه َقْد ماَت. كاَن �أبشالوم ُيَخطُِّط لَِهذ� ُمْنُذ �لَيْوم 
َيْنَكِسْر  33َفلا  ثاماَر.  �أْخَتُه  �أْمُنوُن  فيه  �ْغَتَصَب  �لذي 
َقْلُبَك يا َمول�َي َوَمِلِكي َفَتُظنَّ �أنَّ �أبناَءَك كلَُّهم َقْد ماتو�. 

�أْمُنوُن َوْحَدُه َقْد ماَت.«
�لَمديَنِة  ِجد�ِر  ِعْنَد  وكاَن  َفَهَرَب.  �أبشالوم  34�ّما 

حاِرٌس. فر�أى �لكثيَر ِمَن �لنَّاِس �آتيَن ِمَن �لِجَهِة �ل�ُأْخرى 
ا!  ِمَن �لتَّلَِّة. 35فقاَل يوناد�ب للمِلك د�ُوَد: »كُْنُت ُمِحقًّ

�أْبناُء �لمِلِك �آتُوَن.«
ُيوناد�ُب  �نَْتهى  �أِن  َفوَر  �لمِلِك  �أْبناُء  36وَدَخَل 

د�ُوُد  َور�َح  عاٍل.  بِصوٍت  َيْبكوَن  َوكانو�  َكلاِمِه.  ِمْن 
وُضّباُطُه كُلُُّهم َيْبكوَن ُبكاًء َشديد�ً. 37وَظلَّ د�ُوُد َيْبِكي 

َعَلى �ْبِنِه �أيَّاماً َكِثيَرًة.

أبشالوم َيْهُرُب إَلى َجُشور
َمِلِك  يهوَد،  َعمِّ بِن  تِْلماَي  �إلَى  �أبشالوُم  َوَهَرَب 
َجُشوَر. 38َو�أْمَضْى ِفي َجُشوَر َثلاَث َسَنو�ٍت. 39َوَبْعَد 
َيْفَتِقُد  كاَن  لكنَُّه  د�ُوُد  �لمِلُك  َتَعزَّى  �أْمُنوَن،  َمْوِت 

�أْبشالُوَم َكثير�ً.

يوآب ُيْرِسَل اْمرأًة حكيَمًة إَلى داُود

�لمِلِك 14  باشِتياِق  ُصُرِويََّة  بُن  يو�آُب  َوَعِلَم 
2فاأْرَسَل  �أْبشالُوَم.  �ْبِنِه  �إلَى  ديِد  �لشَّ د�ُوَد 
ُهناَك.  ِمْن  �ْمر�أًة حكيَمًة  ُيحِضروَن  رُسلاً  َتُقوَع  �إلَى 
َوقاَل يو�آب لَِهِذِه �لَمْر�أِة �لَحِكيَمِة: »تظاَهري بالُحْزِن 
لِمْظَهِرِك  ي  َتْهتمِّ َول�  �لِحد�ِد،  ثِياَب  �ْرَتِدي  ِديَد.  �لشَّ
�لخاِرِجيِّ بْل َتصرَّفي كاْمر�أٍة َتْبِكي َفِقيَدها. 3�ْذَهِبي �إلَى 
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يو�آُب  َفّخبََّر  َتماماً.«  لَِك  َساأقُولُُه  لَُه ما  َوقُولِي  �لَمِلِك 
�لَمْر�أَة ماذ� تقوُل.

آتَِيُة من َتُقوَع �إلَى �لمِلِك، وَقَد  4وَتَكلََّمِت �لمر�أُة �ل�

أْرِض َوقالَْت: »�أيُّها �لمِلُك، هّلا  َحَنْت وْجَهها نَْحَو �ل�
ساَعْدَتِني!«

5فقاَل لها �لمِلُك د�ُوُد: »ما ِهَي ُمشِكَلُتِك؟«

فقالَِت �لَمْر�أُة: »�أنا �أْرَمَلٌة. َقْد ماَت َزْوِجي. 6وكان 
�أْو  ُيوِقْفُهما  َولَْم  َيَتقاَتلاِن،  للُحُقول  َخَرجا  �ْبناِن  لي 
7َفَوَقَفِت  آَخَر.  �ل� �أحُدُهما  فَقَتل  �أَحٌد.  َبْيَنُهما  َيْفِصْل 
�لّشاَب  لَنا  ›�أْحِضري  َوقالُو�:  ِضّدي  كلُّها  �لعائَِلُة 
َفَعلُو�  ذ�  َفاإ �أخاُه.‹  َقَتَل  َُّه  أن ل� َفَنْقُتَلُه  �أخاُه،  َقَتَل  �لذي 
آَن. َوَهَكذ�  َهذ�، ُيطِفُئوَن َحياَتُه! َوْهَو �ْبِني �لَوحيُد �ل�
بِلا  َُّه َيصيُر  أن ل� �إْسر�ئيَل،  �أْرِض  ِمْن  �ْسُم َزوِجي  َيضيُع 

َوريٍث.«
8ِحيَنِئٍذ، قاَل �لَمِلُك لِْلَمْر�أِة: »�ْذَهبي �إلَى َبيِتِك، 

ُأُموِر ل�أجِلِك.« وَساأْهَتمُّ بال�
�لَملاَمُة  »َفْلَتَقِع  للَمِلِك:  �لتقوعية  �لمر�أُة  9فقالَِت 

َعَليَّ يا َمول�َي َوَمِلِكي! �أنَْت وَممَلَكُتَك َبِريئان.«
ُيَكلُِّمِك  �أَحٌد  كاَن  »�إْن  د�ُوُد:  �لَمِلُك  10َفقاَل 

، ولَْن ُيْزِعَجِك ثانِيًة.« بُِسوٍء، �أْحِضريِه �إلَيَّ
بِاْسِم إلَِهَك  تُْقِسَم  �أْن  �لَمْر�أُة: »�أْرجوَك  11فقالَِت 

َقَتَل  َُّه  أن ل� �ْبني  َقتِل  ِمْن  مِ أ  لِلدَّ َيثاأُر  �لَِّذي  َسَتْمَنُع  �إنََّك 
�أخاُه، َفَيهِلَك �بِِني �لثّانِي.«

�أَحٌد  ُيْؤِذَي  لَْن   ، �لَحيِّ باهلِل  »�أقِسُم  د�ُوُد:  فقاَل 
�ْبَنِك. لن َتْسُقَط َشْعَرٌة و�ِحَدٌة ِمْن َر�أِْسِه.«

12فقالَِت �لَمْر�أُة: »يا َمول�َي ومِلكي، �أْرجوَك �أْن 

َتْسَمَح لي بِاأْن �أقوَل لَك شيًئا �آَخَر.«
َفقاَل �لَمِلُك: »َتَكلَِّمي.«

ُأموِر بِشاأِن  13َفقالَِت �لَمْر�أُة: »لَِم َخطَّْطَت لَِهِذِه �ل�

�أنََّك  أموَر تُْظهُر  �أَجْل ِعْندما تقوُل َهِذِه �ل� �هلِل؟  َشعِب 
ََّك لَْم تُْرِجْع �ل�ْبَن �لذي �أْجَبْرَتُه َعَلى ُمغاَدَرِة  أن ُمْذنٌِب، ل�
د�ِرِه. 14يوماً ما، نَموُت َجِميُعنا. سنكوُن كما �لماُء 
أْرِض. ما ِمْن �أَحٍد يستطيُع �أن ُيَلمِلَمُه.  �لجاري َعَلى �ل�

ذي َيثأُر ِلَدِمه. �لّرجُل �ل�أكثُر ِصَلًة بالَقتيِل ِفي عائَِلِته.  أ 11:14 الَّ

)�أيضاً في �لعدد 12(

للنّاِس  �هلُل  َخطََّط  لََقْد  �لنّاَس.  ُيساِمُح  �هلَل  �أنَّ  َتْعِرُف 
�لُمْجبريَن َعَلى �لَهَرِب لِْلُمحاَفَظِة َعَلى سلاَمِتهم، وُهَو 
ل� ُيْجِبُرُهم َعَلى �لُهرَوِب ِمْنُه! 15فيا َمول�َي ومِلكي، 
أنَّ �لنّاَس �أخافُونِي.  جْئُت �أقوُل لََك هِذِه �لكلماِت. ل�
ُيساِعُدني.  َولَعلُُّه  �لمِلَك،  َساُأَكلُِّم  نَْفِسي  ِفي  فُقْلُت 
�أْن  ُيريُد  �لّذي  ُجِل  �لرَّ ِمَن  وُيْنِقُذني  �ليَّ  16َسُيْصْغي 

َيْقُتَلني َوَيْقُتَل �ْبني. َذلَِك �لرَُّجُل ُيريُد �إز�لتي �أنا َو�ْبِني 
�لَمِلِك  َمول�َي  �أنَّ كلماِت  17�أْعِرُف  �هلِل.  �أْرِض  ِمْن 
ََّك َكَملاٍك من ِعْنِد �هلِل يا َمول�َي  أن َسَتْمَنُحني �لّر�َحُة، ل�

رَّ. َوإلَُهَك َمَعَك.« �لَمِلِك. تُّميُِّز �لَخيَر َو�لشَّ
18فاأجاَب �لمِلُك د�ود �لمر�أَة: »َيْنَبِغي �أْن تُجيبي 

ؤ�ِل �لذي َساأْطَرُحُه َعَليِك.« َعَلى �لسُّ
�أْن  �أْرجوَك  َوَمِلِكي،  َمول�َي  »يا  �لمر�أُة:  فقالَِت 

َتْطَرَح سؤ�لََك.«
19فقاَل �لَمِلُك: »َهْل َطَلَب ِمْنِك ُيو�آُب �أْن َتُقولِي 

أْشياَء؟« هِذِه �ل�
فاأجاَبِت �لمر�أُة: »�ُأْقِسُم بَِحياتَِك يا َمول�َي َوَمِلِكي 
َقوَل  منّي  َطَلَب  ُيو�آُب  فضابُِطَك  َتماماً.  ُمِحقٌّ  �إنََّك 
أْشياِء. 20َفَعَل َذلَِك، لََعلََّك َتَرى �ل�أشياَء بطريَقٍة  هِذِه �ل�
ُمْخَتِلَفٍة. يا َمول�َي، �أنَْت َحِكيٌم ِحْكَمَة َملاٍك ِمْن ِعْنِد 

أْرِض.« �هلِل، وَتعَلُم بُِكلِّ ما يْجري َعَلى َوْجِه �ل�

أْبشاُلوُم يعوُد إَلى َمديَنِة الُقْدس
�أنا َساأْفَعُل ما َوَعْدُت  21قاَل �لمِلُك ليو�آَب: »ها 

آَن، �أْرجِع �لّشاَب �أبشالُوَم.« بِِه. َو�ل�
أْرِض بِاإجلاٍل، َوباَرَك  22َفَحَنى ُيو�آُب بَِر�أِْسِه �إلَى �ل�

�أنََّك  �أنا خاِدَمَك  َعِلْمُت  »�لَيْوَم  َوقاَل:  د�ُوَد  �لَمِلَك 
يا  ِمنَك  َطَلْبُتُه  ما  بَِحَسِب  َفَعْلَت  َّك  أن ل� عنِّي،  ر�ٍض 

َمول�َي �لَمِلُك.«
َو�أْحَضَر  َجُشوَر  �إلَى  َوَذَهَب  يو�آُب  نََهَض  23ثُمَّ 

�أبشالُوَم �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. 24لَِكنَّ �لمِلَك د�ُوَد قاَل: 
»َيْسَتِطيُع �أبشالُوُم �أْن َيُعوَد �إلَى منِزلِِه ُهَو، �إنَّما ل� ُيمِكُنُه 

�أْن َياأْتَِي لِرؤَيتي.« َوَهَكذ� كاَن.
25َولَْم َيُكْن ِفي كلِّ �إْسر�ئِيَل َرُجٌل ُيمَدُح لَِوساَمِتِه 

َقَدِميِه.  َر�أِسِه َحتَّى  ِفيِه َعيٌب ِمْن  لَْم يُكْن  َكاأْبشالُوَم. 
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كاَن  ر�أِسِه،  َشْعُر  َيْثُقُل  ِحيَن  عاٍم،  كُلِّ  نِهاَيِة  26َوفي 

. أ 27َوكاَن  ُه ويِزنُُه فيبلُُغ نَحَو ِمِئِتي ِمْثقاٍل َمَلِكيٍّ َيُقصُّ
َوِهَي  ثاماَر.  تُْدعى  و�ِحَدٌة  َو�ْبَنٌة  �أْبناٍء  ثلاَثُة  أْبشالُوَم  ل�

�ْمر�أٌة َحْسناُء.

أبشالوم ُيْجِبُر يوآب 
َعَلى الَمجيِء ِلُرؤَيِته 

28عاَش �أبشالوُم في َمديَنِة �لُقْدِس عاَميِن كاِمَلين 

لَْم ُيْسَمْح لُه خلالَُهما بزياَرِة �لمِلِك د�ُوَد. 29َفاسَتدَعى 
�أبشالوُم يو�آَب لَِكي ُيرِسَلُه �إلَى �لمِلِك، لَِكنَّ يو�آَب لَْم 

ياأِت. َفاسَتدعاُه ثانَِيًة، َفَلْم ياأِت.
َوِفيِه  ُيو�آَب  َحقُل  لُِخّد�ِمِه: »ها  �أبشالوم  30فقاَل 

َفاذَهُبو�  َحقِلي،  ِمْن  بالُقْرِب  ُهناَك  َشِعيِرِه  َحصاُد 
َو�أْحِرقوُه.«

يو�آَب.  َحقِل  َو�أحَرقُو�  �أبشالوَم  ُخّد�ُم  فذَهَب 
لَُه:  َوقاَل  �أبشالوَم،  َمْنِزِل  �إلَى  َوجاَء  يو�آُب  31َفَنهَض 

»لَِم َحَرَق ُخّد�ُمَك َحقِلي؟«
طلْبُت  ِرسالًَة  لَك  »�أرَسْلُت  �أبشالوُم:  لَُه  32َفقاَل 

�إلَى  َتْذَهَب  �أْن  �أَرْدُت  ُهنا.  �إلَى  �لَمجيَء  ِمْنَك  فيها 
َجُشوَر.  ِمْن  �لَمجيَء  منّي  َطَلَب  لَِم  وتساألَُه  �لَمِلِك 
آَن، َدْعِني �ُأقابِِل  أْفَضِل لَْو َبِقيُت ُهناَك. َو�ل� كاَن ِمَن �ل�

�لَمِلَك. َو�إْن كُْنُت َقْد �أْخطاأُت، َفِليقُتْلِني!«

أبشالوُم يزوُر المِلَك داُود
قاَل  بِما  َو�أخَبَرُه  �لَمِلِك  �إلَى  يو�آُب  جاَء  33ثُمَّ 

�أبشالوُم. َفَدعا �لَمِلُك �أبشالوَم، َفجاَء �إلَيِه َو�نَْحَنى �أماَمُه 
أْرِض. فقبََّلُه �لمِلُك. نَْحَو �ل�

أبشالوم ُيْكِثُر ِمْن أْصِدقاِئه

َبْعَد َذلَِك، َتملَّك �أْبشالُوُم َمْرَكَبًة َو�أْحِصَنة، 15 
�أماَمُه  َيْركُُضوَن  َرُجلاً  َخْمسيَن  َوَجَعَل 
بيَنما َيقوُد مرَكبَتُه. 2كاَن �أْبشالُوُم يَنَهُض باِكر�ً ويِقُف 

ٌة  أ 26:14 ِمثقال ملكي. حرفياً »شاقل ملكي.« َوُهَو ِوحدٌة خاصَّ

لِقياِس �لَوزِن تعادُل نَحَو َثلاَثَة َعَشَر غر�ماً.

لََدْيِه  َشْخٍص  �أيَّ  ُير�ِقُب  ور�َح  �لبّو�بِة.  من  بالُقْرِب 
للُحْكم.  د�ُوَد  �لمِلِك  �إلَى  طريِقِه  في  َوهَو  مشاِكَل، 
�أنَْت؟«  مديَنٍة  �أيِّ  »ِمْن  بِقولِِه:  ْخَص  �لشَّ ذ�َك  َفُيَكلُِّم 
َقبائِِل  من  َوَكذ�  َكذ�  عائَِلِة  ِمْن  »�أنا  �لرَُّجُل:  َفُيجيُب 
�إْسر�ئِيل.« 3فيقوُل �أبشالوم لَِذلَِك �لرَُّجِل: »�أنَْك ُمِحقٌّ 

في َمطالِبَك، لَِكنَّ �لمِلَك د�ُوَد لَْن ُيصِغَي �إليَك.«
�أحد�ً  �أنَّ  لَْو  �أتمنّى  »�أِه،  �أيضاً:  �أبشالوُم  4َفَيقوُل 

َيْجَعلُني قاِضياً في هذ� �لَبَلِد! حيَنها �أَتَمكَُّن ِمْن ُمساَعَدِة 
َل �إلَى َحلٍّ عاِدٍل.« كُلِّ َرُجٍل ياأتيني بِمْشِكَلٍة فيَتَوصَّ

5َو�إذ� جاَء َشْخٌص �إلَى �أبشالوم َو�نَحَنى �أماَمُه، كاَن 

ُيعاِملُُه َكما لَْو كاَن صديقاً َحميماً. َفكاَن َيْقَتِرُب مْنُه، 
وُيْمِسُك بِِه َوُيقبِّلُُه. 6َهَكذ� َفَعَل �أبشالوُم َمَع َجِميِع َبِني 
�إْسر�ئِيَل �لّذيَن جاؤو� �إلَى �لَمِلِك د�ُوَد لِلَقضاِء. َوَهَكذ�، 

فاَز بقلوِب َجِميِع َبِني �إْسر�ئِيَل.

ُط ألْخِذ َممَلكِة داُود أبشالوُم ُيَخطِّ
7َبْعَد ُمروِر �أْرَبِع سنو�ٍت، قاَل �أبشالوُم لِلَمِلِك د�ُوَد: 

ْتماِم وْعِدَي �لّذي  »�أْرجوَك �أْن َتسَمَح لِي بِاأْن �ْذَهَب ل�إ
بينما  �لَوْعَد  ذ�َك  8َقَطْعُت  َحْبُروَن. ب  في  هلِل  َقَطْعُتُه 
كُْنُت ل� �أز�ُل �أعيُش ِفي َجُشوَر، ِفي �أر�َم، َفُقْلُت: ›�إْن 

�أعاَدني اهلُل �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس َخَدْمُتُه.‹«
9فقاَل �لَمِلُك د�ود: »�ْذَهْب بَِسلاٍم.«

�أْرَسَل  10لَِكنَُّه  َحْبُروَن.  �إلَى  �أبشالوُم  َوَذَهَب 
�لَجو�ِسيَس �إلَى عائِلاِت �إْسر�ئِيَل َفقالُو� للنّاِس: »عندما 
َتْسَمعوَن �لبوَق، قولو�: ›لقد �أْصبَح �أْبشالوُم َمِلكاً ِفي 

َحْبُروَن!‹«
هاِب َمَعُه، فغادرو�  11َوَدعا �أبشالوُم ِمَئَتْي َرُجٍل للذَّ

َمديَنَة �لُقْدِس َغيَر عالِميَن بِما كاَن ُيَخطُِّط لَُه. 12َوبينما 
بائَِح، �سَتْدَعى �أِخيُتوَفَل �لِجيلُونِيِّ  َم �لذَّ كاَن �أبشالوُم ُيَقدِّ
ِمْن مدينِتِه ِجيلُو. َو�أِخيُتوَفُل ُهَو ِمْن ُمسَتشاِري د�وَد. 
�لذين  عَدُد  َوكاَن  َتنَجُح،  �أبشالوَم  ُمؤ�َمَرُة  كانَْت 

َيْدَعُمونَُه يْزد�ُد �أْكَثَر َفاأْكَثَر.

ب 7:15 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم. )�أيضاً ِفي �لعد�د 9(
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داُوُد َيعَلُم ِبُمَخّططاِت أبشالوم
أْخباَر �إلَى د�ُوَد، َفقاَل: »لقد  13وجاَء َرُجٌل َيْنُقُل �ل�

بد�أ َبُنو �إْسر�ئِيَل باتِّباِع �أبشالوَم.«
14َفقاَل د�ُوُد لُضّباِطِه َجِميعاً �لّذيَن كانو� َمَعُه في 

آَن،  َمديَنِة �لُقْدِس: »َينَبِغي �أْن نَهُرَب! �إْن لَْم نَهُرِب �ل�
لَْن َيَدَعنا �أبشالوُم نََفَعْل َذلَِك. َفْلُنْسِرْع َقبَل �أْن َيْقُبَض 

َرنا َجِميعاً، وَيْقُتَل �أهَل �لُقْدِس.« َعَلَينا َفُيَدمِّ
لَُه: »نَْفَعُل نَحُن ُخّد�َمَك  15فقاَل ُضّباُط �لَمِلِك 

َكلَّ ماَ َتطلُُبُه يا َمول�نا.«

هروُب داُوَد وشعِبه
16َفَخَرَج �لمِلُك د�ُوُد مع �لنّاِس كُلِّهم �لّذين في 

َمْنِزلِِه. وَتَرَك �لَمِلُك َعْشر�ً ِمْن نِسائِِه �لَجو�ِري للاْعِتناِء 
بِالَمنِزِل. 17َخَرَج �لَمِلُك وكُلُّ جماعتُه َتْتَبُعُه، وتوقَُّفو� 
ِعْنَد �آخِر َمْنِزٍل. 18َمرَّ ُضباُط �لمِلِك كلُُّهم ِمْن �أماِمِه، 
َكَذلَِك �لكريتّيوَن َو�لفليتّيون َو�لِجتِّييون وقد كانو� ِستَّ 

. ِمَئِة َرُجٍل ِمْن َجتِّ
ذ�ِهٌب  �أنَْت  »لَِم   : �لَجتِّيَّ تّاَي  ل�إ �لمِلُك  19قاَل 

َمَعنا �أْيضاً؟ ُعْد َو�ْبَق مَع �لَمِلِك �لجديِد �أْبشالوَم. �أنَْت 
أَمِس َفَقْط ِجئَت  ُأمَّ. 20بال� غريٌب وَهِذِه لَيَسْت َبَلَدَك �ل�
ِمْن مكاٍن  َمَعنا  َل  َتَتَنقَّ �أْن  آَن  �ل� لََك  �أْسَمُح  َفَهْل   ، �إليَّ
�إلَى َمكاٍن؟ َبْل ُخْذ �إْخَوَتَك َوُعْد، َولُتر�ِفْقَك َمَحَبُة اهلِل 
باهلِل  »�أقِسُم  �لَمِلَك:  �أجاَب  �إتّاَي  21لَِكنَّ  َو�أمانَُتُه.« 
، وبَِحياتَِك، َساأكوُن �أنا خاِدَمَك َمَعَك في �لحياِة  �لَحيِّ

�أِو �لَموِت يا َمول�َي �لَمِلُك!«
و�ِدي  َولَْنعُبْر  »َتعاَل،  تّاَي:  ل�إ د�ُوُد  22فقاَل 

َقْدُروَن.«
َوَهَكذ� َعَبَر �إتّاُي �لَجتِّيُّ و�ِدي َقْدُروَن َمَع َجماَعِتِه 
عُب كُلُُّه َيْبِكي بَِصْوٍت  كُلِِّهم َو�أول�ِدِهْم. 23وكاَن �لشَّ
عُب  عاٍل. وعَبَر �لَمِلُك د�ُوُد و�ِدي َقْدُروَن، ثُمَّ َخَرَج �لشَّ
ْحر�ِء. 24َوكاَن صاُدوُق َو�لّلاِويُّوَن كلُُّهم  كُلُُّه �إلَى �لصَّ
َمَعُه َيْحِملُوَن ُصْندوَق َعْهِد �هلِل. َوضعو� ُصندوَق َعْهِد 
بائَِح �إلَى �أْن  َم �لذَّ لو�ِت َوَقدَّ َس َوَتلا �أبِياتاُر �لصَّ �هلِل �لُمَقدَّ

عُب كلُُّه َمديَنَة �لُقْدِس. غاَدَر �لشَّ
25قاَل �لَمِلُك د�ُوُد لِصاُدوَق: »�أِعْد ُصْندوَق �هلِل 

َس �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. فاإْن كاَن اهلُل ر�ِضياً عنّي،  �لُمَقدَّ
�أْرَجَعني َوَجَعَلِني �أَرى َمديَنَة �لُقْدِس َوَهيَكَلُه. 26لَِكْن �إْن 
قاَل �إنَّه غيُر ر�ٍض عنّي، َفلَيصَنْع بِي �أيَّ َشيٍء ُيريُدُه.«

. ُعْد  27فقاَل �لَمِلُك للكاهِن صاُدوَق: »�أنَْت نبيٌّ

�إلَى �لمديَنِة بسلاٍم. ُخِذ �ْبَنَك �أِخيَمَعَص َوُيوناثاَن بَن 
د�ِخِل  �إلَى  �لنَّْهِر  َمعابِِر  ِمْن  بالُقْرِب  28َساأنَتِظُر  �أبِياتاَر. 

حر�ِء، َحتَّى �أْسَمَع ما َتُقولُُه لِي.« �لصَّ
�هلِل  ُصْندوَق  َو�أبِياتاُر  صاُدوُق  �أعاَد  29َوَهَكذ� 

َس �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس وَبِقيا ُهناَك. �لُمَقدَّ

صالُة داُوَد ِضدَّ أِخيُتوَفل
ُمَغطِّياً  َيبِكي  كاَن  يُتوِن.  �لزَّ َجَبَل  د�ُوُد  30َوَصِعَد 

�لنّاُس  َغطَّى  َكَذلَِك  �لَقَدَميِن.  حاِفَي  َوَيْمِشي  َر�أَْسُه 
�لَّذيَن كانُو� َمَعُه كلُُّهْم ُرؤوَسُهْم َوَذَهبو� َمَعُه َيْبكوَن.

ِمَن  و�ِحٌد  »�أِخيُتوَفُل  لِد�وَد:  �أَحُدُهم  قاَل  31ثُمَّ 

�لُمتاآِمِريَن َمَع �أْبشالوَم.« َفَصلَّى د�ُوُد: »يا اهلُل، �أساألَُك 
َمْنَفَعٍة.« 32جاَء د�ُوُد  �أِخيُتوَفَل بلا  َتْجَعَل نصيَحَة  �أْن 
ِة �لَجَبِل َحيُث كاَن َكِثير�ً ما يْعُبُد �هلَل. ِفي َذلَِك  �إلَى ِقمَّ
قاً  . كاَن ِمْعَطُفُه ُمَمزَّ أْرِكيُّ �إليِه ُحوشاُي �ل� �لَيوِم، جاَء 

َوَعَلى َر�أِْسِه ُغباٌر.
33فقاَل د�ُوُد لُِحوشاَي: »�إن َذَهْبَت َمِعي، كُْنَت 

أْمِرِه. 34�أّما �إذ�  ُمجرََّد َشخٍص �آخَر َيَتَطلَُّب �ل�ْهِتماَم ل�
ُعْدَت �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، َفَسَتَتَمكََّن ِمْن َجعِل نَصيَحِة 
�أنا  �لَمِلُك:  ›�ُأيُّها  أْبشالُوَم:  ل� قُْل  َمْنَفَعٍة.  بِلا  �أِخيُتوَفَل 
آَن فساأخدُمَك.‹  �أّما �ل� خاِدَمَك، َقْد َخَدْمُت َو�لَدَك، 
35َوَسَيُكوُن َمَعَك �لكاِهناِن صاُدوُق َو�أبِياتاُر. �أْخِبْرُهما 

بُِكلِّ ما َتْسَمُعُه ِفي َقصِر �لَمِلِك. 36َوَسَيُكوُن َمَعُهما 
َفُتْرِسلُُهما  �أبِياتاَر،  بُن  َوُيوناثاُن  ْبُن صاُدوَق  �أِخيَمَعُص 

ْخباِري بُِكلِّ ما َتْسَمُعُه.« �أنَْت ل�إ
37َفَدَخَل ُحوشاُي َصِديُق �لمِلِك �إلَى َمِديَنِة �لُقْدِس 

ِفي �لَوقِت �لَِّذي َوَصَل ِفيِه �أْبشالُوُم.

ِصيبا َيلَتِقي داُود

ِة 16  ِقمَّ َفْوَق  ُمْخَتَصرًة  َدْرباً  د�ُوُد  �جتاَز  ثُمَّ 
َجَبِل �لّزيتوِن. وُهناك �لَتَقى بِِه ِصيبا خاِدُم 



2 َصُموئيل 33323:16

َمِفيُبوَشَث. كاَن لِصيبا ِحمار�ِن ُمَسرَّجاِن َيْحملاِن ِمَئَتي 
رغيٍف ِمَن �لُخْبِز، َوِمَئَة ُعْنُقوٍد مَن �لِعَنِب، َوِمَئُة حبٍَّة 
يِف، َوِوعاٌء مليٌء بالنَّبيِذ. 2فقاَل �لَمِلُك  ِمْن فاِكَهة �لصَّ

د�ُوُد لِصيبا: »لَِم َهِذِه �ل�أشياُء؟«
�لمِلِك  لعائَِلِة  ُمْلٌك  »�لِحمار�ِن  صيبا:  �أجاَب 
يِف َفِللِفتياِن َياأكُلُونَها.  للرُّكوِب. �أّما �لُخْبُز وفاِكهُة �لصَّ
ْحر�ِء، ُيْمِكُنُه  وِعْنَدما َيْشُعُر �أيُّ شْخٍص بِالتََّعِب في �لصَّ

�أْن يشَرَب ِمَن �لنَّبيِذ.«
3فساأَل �لَمِلُك: »�أيَن َمِفيُبوَشُث َسيُِّدَك؟«

َفاأجاَب ِصيبا: »َمِفيُبوَشُث باٍق في َمديَنِة �لُقْدِس. 
َممَلَكَة  �إلَيِه  سُيِعيدوَن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  يظنُّ  َفهَو 

ِه.« َجدِّ
آَن  4فقاَل �لَمِلُك لِِصيبا: »بَِسَبِب َذلَِك، �ُأعطيَك �ل�

كُلَّ ما كاَن يملَُكُه َمِفيُبوَشُث.«
�أْن �أكُوَن د�ئِماً  َفقاَل ِصيبا: »�أنَْحِني �أماَمَك �آِملاً 

قاِدر�ً َعَلى �إرضائَِك.«

َشْمَعى َيْلَعُن داُود
ِمْن  َرُجٌل  ِمْنها  فَخَرَج  َبُحوِريَم  �إلَى  د�ُوُد  5َوجاَء 

َيقوُل  َخَرَج  ِجير�.  ْبُن  َشْمَعى  ُيْدَعى  شاُوَل  عائَِلِة 
قولَها  ُر  ُيكرِّ �نَْفكَّ  َوما  َوَيْشُتُمُه،  د�ُوَد  عن  يِّئاِت  �لسَّ

ُر. وُيَكرِّ
6َور�َح َشْمَعى َيْرِمي �لِحجاَرَة َعَلى د�ُوَد َوُضّباِطِه. 

لَِكنَّ �لنّاَس َو�لُْجنوَد كانُو� َحوَل د�ُوَد. 7َوَشَتَم َشْمَعى 
يُر.  رِّ د�ُوَد، َوقاَل: »�ْخُرْج، �ْخُرْج �أنَْت �أيُّها �لُمْجِرُم �لشِّ
ِمْن عائَِلِة شاُوَل.  �أْفر�َد�ً  َقَتْلَت  ََّك  أن ل� 8َسُيعاِقْبَك اهلُل. 

َئَة نَْفَسها  يِّ أموَر �لسَّ َسَرْقَت َمكانََة شاُوَل َكَمِلٍك، لَِكنَّ �ل�
ل�ْبِنَك  �لَممَلَكَة  اهلُل  �أْعَطى  لََقْد  آَن.  �ل� لََك  َتْحُصُل 

ََّك ُمْجِرٌم.« أن �أْبشالُوَم. ل�
ُيْسَمُح  »لَِم  للَمِلِك:  ُصُرِويََّة  ْبُن  �أبيشاي  9َفقاَل 

لِهذ� �لَكْلِب �لَميِِّت بَِشْتِم َمول�َي �لَمِلِك؟ َدْعني �أْهُجْم 
َعَليِه َفاأقَطَع ر�أَسُه.«

�أْفَعَل  �أْن  ُيْمِكُنني  »ماذ�  �أجاَب:  �لمِلَك  10لَِكنَّ 

يا �أبناَء ُصُرِويََّة؟ �ألََيَس َيْشِتُمني ل�أنَّ اهلَل قاَل لَُه ›�ْشِتْم 
د�ُوَد!‹ َفَمْن َيْساألُُه لِماذ�؟«

َجِميعاً:  َوُخّد�ِمِه  أبِيشاَي  ل� د�ُوُد  قاَل  11َكَذلَِك 

»�نُْظُرو�، �بني �أنا ُيحاِوُل �أْن َيْقُتَلني، َفَكْم بِالَحِريِّ هذ� 
�لرَُّجُل �لذي ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن؟ فَاهلُل ُهَو َمْن َطَلَب ِمْنُه 
�لذي ّحلَّ بي،  �لذلَّ  ْذ يرى اهلُل  َيْفَعَل هذ�. 12َفاإ �أْن 
ُضِني بَِشيٍء َحَسٍن ُمقابَِل ما َتَعرَّْضُت �إلَيِه ِمَن  لََعلَُّه ُيَعوِّ

تائِِم �لَيوَم.« �لشَّ
�أّما  طريِقِهم.  في  َوِرجالَُه  د�ُوُد  َمَضى  13َوَهَكذ� 

�لطَّريِق  ِمَن  ُأْخَرى  �ل� �لِجَهِة  �إلَى  يْمِشي  َفكاَن  َشْمَعى 
ِعْنَد جانِِب �لتَّلَِّة، َوُهَو َيَشِتُم د�ُوَد في طريِقِه، َوَيَرْمَي 

�لِحجاَرَة َو�لتُّر�َب َعَليِه.
ُأْرُدن  �ل� نَْهِر  �إلَى  كُلُُّه  َوَشعُبُه  د�ُوُد  �لَمِلُك  14َو�أَتى 

َوكانُو� ُمْتَعبيَن جد�ً، فاْرتاُحو� ُهناَك.
15ثُمَّ جاَء �أبشالوُم َو�أِخيُتوَفُل َوَجِميُع َبِني �إْسر�ئِيَل 

أرِكيُّ َصديُق د�ُوَد  �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. 16َفجاَء ُحوشاُي �ل�
�إلَى �أبشالوَم َوقاَل لَُه: »عاَش �لَمِلُك! عاَش �لَمِلُك!«

لَِصديِقَك  وِفّياً  لَْسَت  »لَِم  �أْبشالُوُم:  17َو�أجاَب 

د�ُوَد؟ لَِم لَْم تُغاِدْر �لُقْدَس َمَعُه؟«
ْخِص �لّذي يختاُرُه  18فقاَل ُحوشاُي: »�أنا مع �لشَّ

لِذ�  �أنَْت،  �ْختاروَك  �إْسر�ئِيَل  وَبُنو  �لنّاُس  وهؤل�ِء  اهلُل. 

َساأبقى َمَعَك. 19في �لماضي، َخَدْمُت َو�لَِدَك، وعليَّ 
آَن �أْن �أْخِدَم �بَن د�ُوَد، وَساأْخِدُمك.« �ل�

ْصح أْبشاُلوُم َيْسَاُل أِخيُتوَفَل النُّ
َعَلينا  بما  »�نصحنا  أِخيُتوَفَل:  ل� �أبشالوُم  20وقاَل 

�أْن نَْفَعله.«
أبشالوم: »لََقْد َتَرَك َو�لُِدَك ُهنا  21فقاَل �أِخيُتوَفُل ل�

 . َوعاِشْرُهنَّ فاْذَهْب  بِالَمْنِزِل،  لِلاْعِتناِء  َزوجاتِِه  َبَعَض 
َوَهَكذ� َيْسَمُع َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُُّهْم َوَيعَلُموَن �أنََّك �أَهْنَت 
َفَيْمَنُحَك  َمَعَك،  �لَّذي  عِب  �لشَّ كُلُّ  َوَيَتَشْجُع  �أباَك، 

َدعماً �أْكَبَر.«
�لَمْنِزِل.  َفْوَق َسْطِح  أبشالوم خّيَمًة  نََصُبو� ل� 22ثُمَّ 

َفعاَشَر َزْوجاِت َو�لِِدِه. ور�أى َبُنو �إْسر�ئِيَل َذلَِك. 23َوِفي 
مًة جد�ً لُِكلٍّ  أيّاِم، كانَْت نصيحُة �أِخيُتوَفَل ُمهَّ تِْلَك �ل�
�هلِل  َكلِمِة  َكاأَهميَِّة  ًة  ُمِهمَّ كانَْت  َو�أبشالوَم.  د�ُوَد  ِمْن 

نساٍن! ل�إ
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نصيحُة أِخيُتوَفَل ِبَشْأِن داُود

»دْعني 17  أبشالوَم:  ل� �أِخيُتوَفُل  قاَل  َكَذلَِك 
آَن �أْختاُر �ْثَنْي َعَشَر �ألَف َرُجٍل، فاُأطارَد  �ل�
د�ُوَد �للَّيَلَة. 2َساأقِبُض عليِه بينما هَو متعٌب وضعيٌف. 
َساُأخيُفُه، فيهُرَب َشعُبُه كُلُُّه. لكنَّني َساأقتُل �لَمِلَك د�ُوَد 
عَب كُلَُّه �إليَك َكَعُروٍس تَُزفُّ �إلَى  َوْحَدُه. 3ثم ساَأُزفُّ �لشَّ

عُب كلُُّه بَِسلاٍم.« َعُروِسها. �إْن ماَت د�ُوُد، عاَد �لشَّ
َهِذِه  كُلُُّهْم  �إْسر�ئِيل  َوقاَدُة  �أبشالُوُم  4َفاسَتَحَسَن 

ُحوشاَي  آَن  �ل� »�سَتْدُعو�  قاَل:  5لَِكنَُّه  �لَمُشوَرَة. 
. �ُأريُد �أْن �أْسَمَع ما َيُقولُُه ُهَو �أيضاً.« أْرِكيَّ �ل�

َنصيَحُة ُحوشاي
�أْبشالوُم:  لُه  فقاَل  �أْبشالوَم،  �إلَى  ُحوشاُي  6َفجاَء 

»َهِذِه ِهَي َمُشوَرُة �أِخيُتوَفُل. َفَهْل َيْجُدُر بنا �لَعَمُل بِها؟ 
ْن لْم َيُكْن َكَذلَِك، �أخِبْرنا.« فاإ

أْبشالوَم: »َمُشوَرُة �أِخيُتوَفَل لَيَسْت  7َفقاَل ُحوشاُي ل�

َحَسَنًة َهِذِه �لَمرََّة.« 8َو�أضاَف: »�أنَت َتعَلُم �أنَّ َو�لَِدَك 
ِمْنها  �ُأِخَذْت  يٍّة  َبرِّ ُدبٍّة  بُِخطوَرِة  ُهْم  �أقوياَء.  َوِرجالَُه 
ِصغاَرها. َو�لُِدَك ُمحاِرٌب ُمْحَتِرٌف، َولَْن َيْبقى في �للّيِل 
أْرَجِح هو �ل�آن مختبٌئ في َمغاَرٍة  عِب. 9وَعَلى �ل� َمَع �لشَّ
ل�ً، َسَيْسَمُع  ْن هاَجَم َو�لُِدَك رجالََك �أوَّ �أْو َمكاٍن �آَخَر. فاإ
يخَسُرون!‹  �أبشالوم  ›�أْتباُع  ويقول:  أْخباِر  بِال� عُب  �لشَّ
َسَيخاُف،  أَسِد  َكال� جاُع  �لشُّ ُجُل  �لرَّ َحتَّى  10ِحيَنِئٍذ، 

أنَّ َبِني �إْسر�ئِيَل كُلَُّهم َيْعِرفُوَن �أنَّ َو�لَِدَك ُمحاِرٌب َقِويٌّ  ل�
َو�أنَّ ِرجالَُه ُشجعاٌن َو�أْقِوياُء.

كُلَُّهم،  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �جَمْع  �قتِرُح:  ما  لَيَك  11»فاإ

ماِل  ِمْن د�َن �إلَى بِئِر َسْبَع، َفَيكثَُر �لنّاُس وُيْصِبُحوَن َكالرِّ
بَِنْفِسَك  َتْذَهَب  �أْن  َعَليَك  �لَبْحِر. حيَنها  عند شاطِئ 
�إلَى �لَمْعَرَكِة. 12َسَنْقِبُض َعَلى د�ُوَد في �لَمكاِن �لذي 
َيْخَتِبُئ فيِه، َسُنهاِجُمُه وَمَعنا ُجنوٌد كُثُُر، سنكوُن كما 
أْرَض. َسَتْقُتُل د�ُوَد وِرجالَُه  �لنََّدى �لكثيُر �لذي َغطَّى �ل�
كُلَُّهْم َولَْن َيبَقى َرُجٌل حيًّا. 13�أّما �إذ� َهَرَب د�ُوُد �إلَى 
َمِديَنٍة ما، َسُيحِضُر َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُُّهُم �لِحباَل �إلَى تِْلَك 
�لَمدينِة، َوَسنُجرُّ ُجدر�نَها �إلَى �لو�دي، فلا َيْبَقى ِفيها 

َحَجٌر و�ِحٌد.«

»نَصيَحُة  كُلُُّهم:  �إْسر�ئِيَل  وَبُنو  �أْبشالُوُم  14فقاَل 

قالو�  �أِخيُتوَفَل.«  نَصيَحِة  ِمْن  �أْفَضُل  أْرِكيَّ  �ل� ُحوشاَي 
َّها كانَْت ُخطَُّة اهلِل. كاَن اهلُل َقْد َخطََّط لَيْجَعَل  أن هذ� ل�
لُِيعاِقَب  اهلُل  َهَكذ� كاَن  منَفَعٍة.  بِلا  �أِخيُتوَفَل  نَصيَحَة 

�أبشالوم.

ُر داُود حوشاي ُيَحذَّ
15َوَتَكلََّم ُحوشاُي للكاِهَنيِن صاُدوَق َو�أبِياثاَر، َفقاَل 

لَُهما ما �ْقَتَرَحُه �أِخيُتوَفُل َعَلى �أبشالوَم َوقاَدِة �إْسر�ئِيَل، 
َوما �ْقَتَرَحُه ُهَو. 16َوقاَل لَُهما: »�أْسِرعا َو�أْرِسلا بِِرسالٍَة 
�إلَى د�ُوَد. قول� لَُه �أْن ل� َيْبَقى �للَّيَلَة َقريباً ِمْن َمعابِِر �لنَّْهِر 
ْحر�ِء، َبْل لَِيْعُبَر ُهَو �لنَّْهَر،  َحْيُث َيِصُل �لنَّاُس �إلَْيِه ِفي �لصَّ

». لَِئّلا َيَقَع �لَمِلُك َوَمْن َمَعُه ِفي �لَفخِّ
في  �لكاِهَنْيِن،  �ْبنا  َو�أِخيَمَعُص،  ُيوناثاُن  17َفانَْتَظَر 

أنّهما لَْم َيُكونا ُيريد�ِن �أْن ُيشاَهد� د�ِخَل  َعْيِن ُروَجل ل�
�لرِّسالََة.  َو�أْعَطْتُهما  �إلَيهما خاِدَمٌة  َفَخَرَجْت  �لمديَنِة. 
ثُمَّ َذَهَب ُيوناثاُن َو�أِخيَمَعُص َو�أْخَبر� �لَمِلَك د�ُوَد بِِتْلَك 

ُأموِر. �ل�
18لَِكنَّ َصِبّياً َر�آُهما، َفَذَهَب ُيْخِبُر �أْبشالُوَم. َفَهَرَب 

ُيوناثاُن َو�أِخيَمَعُص ووصلا �إلَى َمْنِزِل َرُجٍل في َبُحوِريَم 
َوكاَن في َفناِء َمْنِزلِِه بِْئٌر َفَنَزل� �إلَى د�ِخِلها. 19وفرَشْت 
بِالُحبوِب،  َكَسْتُه  ثمَّ  �لبئِر غطاًء،  فوَق  �لرجِل  َزْوَجُة 
�لُحُبوِب، َفما كاَن  ِمَن  َكْوَمًة  لَْو كاَن  َحتَّى بد� َكما 
20ثُمَّ جاَء  َو�أِخيَمَعَص.  ُيوناثاَن  �أَحٌد  َيَرى  �أْن  ُمْمِكناً 
»�أيَن  َوَساألُوها:  �لَمْنِزِل  في  �لَمْر�أِة  �إلَى  �أبشالُوَم  ُخّد�ُم 

ُهما ُيوناثان َو�أِخيَمَعُص؟«
فقالَْت لَُهُم �لَمر�أُة: »َسَبَق �أْن َعَبر� بِرَكَة �لِمياِه.«

َو�أِخيَمَعَص  ُيوناثاَن  َعْن  َبْحثاً  �لُخّد�ُم  َذَهَب  ثُمَّ 
لِكنَُّهم لَْم َيِجُدوُهما َفعاُدو� �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

ُيوناثاُن  َخَرَج  �أْبشالُوَم،  ُخّد�ُم  غاَدَر  �أْن  21َوبْعَد 

َو�أِخيَمَعُص ِمَن �لبئِر، َوَذَهبا ُيْخِبر�ِن �لَمِلَك د�ُوَد. َفقال� 
لَِعَمِل  ُيَخطُِّط  �أِخيُتوَفَل  أنَّ  ل� �لنهَر،  َو�ْعُبِر  »�أْسِرْع  لَُه: 

َك.« هذه �ل�أشياِء ِضدَّ
، َعَبُرو�  ُأرُدنِّ 22َوَعَبَر د�ُوُد َوَجميُع �لَِّذيَن َمَعُه نَهَر �ل�

ْمِس َولَْم َيَتَخلَّْف ِمنُهْم �أَحٌد. َجميعاً َقبَل ُشُروِق �لشَّ
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أِخيُتوَفُل يقُتُل نفَسه
َيْقَبلُو�  لَْم  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  �أِخيُتوَفُل  23َوَر�أى 

بَِنِصيَحِتِه، َفَوَضَع ِسْرجاً َعَلى ِحماِرِه َوعاَد �إلَى َمديَنِتِه 
َوَبْعَد  نَْفَسُه.  َشَنَق  ثُمَّ  عائِلِتِه  �ُأُموَر  نَظََّم  َوُهناَك  ُأمِّ.  �ل�

عُب ِفي مقبَرِة َو�لِِدِه. َموتِِه، َدَفَنُه �لشَّ

أبشالوم َيْعُبُر َنْهَر األردن
َوَبُنو  �أْبشالوُم  فعَبَر  َمْحنايَِم.  �إلَى  د�ُوُد  24َوَوَصَل 

. 25َوكاَن �أْبشالُوُم  ُأْرُدنِّ �إْسر�ئِيَل �لِذيَن كانُو� َمَعُه نَْهَر �ل�
َقْد َجَعَل َعماسا �لقائَِد �لَجديَد لِلَجْيِش، فاأَخَذ َمكاَن 
وو�لِدتُُه  ْسماِعيِليُّ  �ل�إ يِْتر�  بَن  َعماسا  كاَن  ُيو�آَب. 
�أبِيجائيُل �بنُة ناحاَش �ُأْخُت ُصُرِويََّة. 26َوَعْسَكَر �أْبشالوُم 

َوَبُنو �إْسر�ئِيَل في �أْرِض ِجلعاَد.

شوبي وماكير وَبَرَزاّلي
ُشوبُِي  ُهناَك  وكاَن  َمْحنايَِم.  �إلَى  د�ُوُد  27َوَوَصَل 

بُن  َوماِكيُر  ونِيَِّة،  �لعمَّ �لَمديَنِة  َربََّة  ِمْن  ناحاَش  ْبُن 
يِئيَل ِمْن لُوَدباَر، َوَبْرَزلّ�ُي ِمْن ُروَجِليَم ِفي ِجلعاَد.  َعمِّ
ِعيَر  أْطباَق، َو�لَقْمَح َو�لشَّ آنَِيَة َو�ل� أْفِرَشَة َو�ل� ُمو� �ل� 28َفَقدَّ

َص �لَمْشِويَّ  َو�لطَِّحيَن َو�لَفِريَك َو�لُفوَل َو�لَعَدَس َو�لُحمُّ
ِمْن  �لَمْصنوَعَة  َو�لُجْبَنَة  َو�لَغَنَم  ْبَدَة  َو�لزُّ 29َو�لَعَسَل 

َوجائِعوَن  ُمْتَعُبوَن  �لنّاَس  �أنَّ  َر�َأْو�  َفَقْد  �لبقِر.  َحليِب 
َوِعطاشاً.

ُز للَمْعرَكة داُوُد ُيَجهِّ

�أْحَصى د�ُوُد شعَبُه، ثُمَّ �ختاَر قاَدَة �ألُوٍف 18 
عَب  َم �لشَّ َوقاَدَة ِمئاٍت لَِيُقوُدو� َشعَبُه. 2َوَقسَّ
َفقاَد  �أْرَسَلُهم خاِرجاً.  ثم  َمْجُموعاٍت،  ثلاِث  ِضْمَن 
عِب، َو�أبيشاُي بُن ُصُرِويََّة �أُخو ُيو�آَب،  يو�آُب ثُلَُث �لشَّ

ثُلُثاً �آَخَر، ِو�إتّاُي �لَجتِّيُّ �لثُلَُث �ل�أخيَر.
َمَعُكم  »َساأْذَهُب  ْعِب:  للشَّ د�ُوُد  �لَمِلُك  قاَل  ثُمَّ 

�أنا �أْيضاً.«
عَب قاَل: »ل�! ل� َيْنَبِغي �أْن َتاأتَي َمَعنا.  3لَِكنَّ �لشَّ

َّنا �إْن َهَرْبنا ِفي �لَمْعَرَكِة، لَْن َيْهَتمَّ ِرجاُل �أْبشالُوَم بِنا  أن ل�
�آل�ٍف  َعْشَرَة  تُساِوي  لكنََّك  نِْصُفنا.  ماَت  َولَْو  َحتَّى 

ِن �ْحَتْجنا  أْفَضِل لََك �أْن َتْبَقى في �لَمديَنِة، فاإ ِمنّا! ِمَن �ل�
ُمساَعَدًة ساَعْدَتنا.«

أْفَضَل.« 4فقاَل �لمِلُك لَِشعِبِه: »َساأْفَعُل ما َتُرونَُه �ل�

ثُمَّ وَقَف �لَمِلُك ِعْنَد جانِب �لبّو�بِة. َوَخَرَج �لَجيُش 
ِفي َفصائَِل َبْعُضها ِمْن ِمئاٍت َوَبْعُضها ِمْن �ُألُوٍف.

»كونوا ُلطفاَء َمَع أبشالوم«
لَُهْم:  َوقاَل  َو�إتّاَي  َو�أبِيشاَي  يو�آَب  �لمِلُك  5َو�أَمَر 

»كُونُو� لَُطفاَء َمَع �لّشابِّ �أْبشالُوَم ِمْن �أجِل خاِطِري!«
عُب كُلُُّه �أو�ِمَر �لمِلِك �إلَى �لقادِة بشاأِْن  َفسِمَع �لشَّ

�أْبشالُوَم.

َجْيُش داُوَد َيْهِزُم جيَش أبشالوم
6َوَخَرَج جيُش د�ُوَد �إلَى �لَحقِل ِضدَّ َبِني �إْسر�ئِيَل 

�أْفر�يَِم.  غاَبِة  في  �لِقتاُل  َوكاَن  �أْبشالُوَم.  َمَع  �لِذيَن 
َذلَِك  فُقِتَل ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َهَزَم جيُش د�ُوَد  7َوُهناَك 

�ليوِم ِعشريَن �ألَف َرُجٍل. 8َو�نَْتَشَرِت �لَمعاِرُك ِفي �أْرجاِء 
�لِبلاِد كُلِّها. لَِكْن ِفي َذلَِك �ليوِم، َتَسبََّبت �لغاَبُة بَِمْوِت 

يِف! ن ماتُو� بِالسَّ ِرجاٍل �أْكَثَر ِممَّ
َوكاَن  د�ُوَد.  بِِرجاِل  �أْبشالوُم  �لَتَقى  �أِن  9َوَحَدَث 

�أْبشالُوُم ر�ِكباً َعَلى َبغِلِه ُيحاِوُل �لُهُروَب. َفَدَخَل �لَبغُل 
َتْحَت َبلّوَطٍة َكِبيَرٍة َكِثيَفِة �ل�أْغصاِن. َفَعِلَق َر�أُْس �أْبشالُوَم 
َجَرِة، َوَهَرَب �لَبغُل ِمْن َتْحِتِه. َفَبِقَي ُمَعلَّقاً بيَن  ِفي �لشَّ

أْرِض. �لّسماِء َو�ل�
»ر�أيُت  لُِيو�آَب:  َفقاَل  َحَدَث  ما  َرُجٌل  10َوَر�أى 

�أبشالوم ُمَعلَّقاً ببلّوَطٍة!«
11فقاَل يو�آب للرَُّجِل: »لَِم لَْم َتْقُتْلُه وتَدْعُه َيْسُقُط 

أْرِض؟ لَْو َفَعْلَت، لَُكْنُت �أْعطيُتَك ِحز�ماً َوَعْشَر  َعَلى �ل�
ِة!« ِقَطٍع ِمَن �لفضَّ

�أْن  ل�ُأحاِوَل  كُْنُت  »ما  لُيو�آَب:  ُجُل  �لرَّ 12فقاَل 

ِمَن  ِقْطَعٍة  �ألَْف  �أْعطيَتني  َو�إْن  َحتَّى  �لمِلِك  �بَن  �أؤِذَي 
ِة. َفَقْد َسِمْعنا ما �أَمَركُْم بِِه �لَمِلُك �أنَْت َو�أبِيشاَي  �لِفضَّ
ِمْن  �أْبشالُوَم  �لّشابَّ  �ْحُمو�  �لمِلُك:  قاَل  َفَقْد  َو�إتّاَي. 
�أجِل خاِطِري. 13َفَلْو كُْنُت َخَدْعُتَك َوَقَتْلُت �أْبشالُوَم، 

أْمَر، ولعاَقْبَتني �أنَْت.« ل�ْكَتَشَف �لمِلُك نفُسُه �ل�
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14َفقاَل ُيو�آُب: »لْن �ُأَضيَِّع َوْقِتي ُهنا َمَعَك!«

َوكاَن �أْبشالُوُم ما َيز�ُل حيًّا وُمَعلَّقاً بِالبلّوَطِة. فاأَخَذ 
َقلَبُه.  فاخَتَرَقْت  �أْبشالُوَم  بِها  َوَرَمى  ِرماٍح  َثلاَثَة  يو�آُب 
15َوكاَن لََدى ُيو�آَب َعْشرُة ُجنوٍد ُشّبان ُيساِعدونَُه في 

�لَمْعَرَكِة، َفالَتّفو� َحوَل �أْبشالُوَم َوَقَتلوُه.
لَِيُكفَّ  عَب  �لشَّ َوَدعا  �لُبوِق  ُيو�آُب في  نََفَخ  16ثُمَّ 

َعْن ُمطاَرَدِة َبِني �إْسر�ئِيَل. أ 17ثُمَّ �أخَذ ِرجاُل ُيو�آَب ُجثََّة 
�أْبشالُوَم َوَرُمو� بِها د�ِخَل ُحْفَرٍة كبيرٍة ِفْي �لغابِة، َوَملاُأو� 

ْخَمة بِِحجاَرٍة كثيرٍة. �لُحْفَرَة �لضَّ
َوَهَرَب َبُنو �إْسر�ئِيَل كلُُّهم وذهبو� �إلَى دياِرِهم.

َتْذكاِريّاً  نََصباً  �أقاَم  حيًّا،  �أْبشالُوُم  كاَن  18ِعْنَدما 

َفْي و�ِدي �لَمِلِك. َفَقْد قاَل: »لَيَس لِي �ْبٌن ُيبقي َعَلى 
�ْسمي حيًّا.« َفَدعا �لنََّصَب بِاْسِمِه. َوما ز�َل َحتَّى هذ� 

�لَيْوِم ُيْدَعْى »نََصَب �أْبشالُوَم.«

يوآب ُيْرِسُل األْخباَر إَلى داُود
19قاَل �أِخيَمَعُص بُن صادوَق لُِيو�آَب: »�ْسَمْح لِي 

أْحِمَل �لَبشَرى �إلَى �لمِلِك د�ُوَد، بِاأنَّ اهلَل  بِاأْن �ُأْسِرَع ل�
ِه.« َخلََّصُه ِمْن َيِد َعُدوِّ

د�ُوَد  �إلَى  أْخباَر  �ل� َتْحِمِل  »ل�  ُيو�آُب:  20َفاأجاَبُه 

�لَمِلِك  �ْبَن  أنَّ  ل� �لَيوَم،  ليَس  �آَخَر.  َيوٍم  ِفي  َبْل  �لَيْوَم، 
َقْد ماَت.«

21ثُمَّ قاَل ُيو�آُب لَِرُجٍل من بِلاِد �لَحَبِش: »�ْذَهْب 

َو�أْخِبِر �لمِلَك بِال�أشياِء �لتي ر�أيَتها.«
فانَْحنى �لُكوِشيُّ �أماَم ُيو�آَب َوَرَكَض لُِيْخِبَر د�ُوَد.

ُيو�آَب ثانَِيًة:  َفَتَرّجى  �أِخيَمَعُص بُن صاُدوَق  22�أّما 

»! »َمْهما َحَدَث، َدْعِني �أْركُْض َور�َء �لُكوِشيِّ
؟ لَْن  أْخباَر يا ُبنيَّ َفقاَل يو�آُب: »لَِم تُريُد �أْن َتْنُقَل �ل�

أْخباِر �لّتي َتْحِملُها.« َتْحُصَل َعَلى ُمكافاأٍة لِقاَء �ل�
23�أجاَب �أِخيَمَعُص: »َمْهما َيْحُصُل، َساأْذَهُب �إلَى 

د�ُوَد.«
فقاَل لُه ُيو�آُب: »َحَسناً، �ُأْركُْض �إلَيِه.«

أ 16:18 بني إسرائيل. �لمقصود بنو �إسر�ئيل �لّذين �نضّمو� �إلى 

�أبشالوم. كذلك في �لعدد 17.

َوَسَبَق  ُأرُدنِّ  �ل� و�ِدي  ِعْبَر  �أِخيَمَعُص  َفَرَكَض 
. �لُكوِشيَّ

داُوُد َيْسَمُع ِبَمقَتِل أبشاُلوم
َوَصِعَد  �لَمديَنِة.  بّو�َبَتيِّ  َبيَن  د�ُوُد جالِساً  24كاَن 

َفَر�أى  َونََظَر  �لَبّو�بِة  ُجْدر�ِن  َفْوَق  ْطِح  �لسَّ �إلَى  �لُمر�ِقُب 
َرُجلاً َيْركُُض َوْحَدُه. 25َفَصَرَخ لُِيْخِبَر �لَمِلَك د�ُوَد.

َفْهَو  َوْحَدُه  �لرَُّجُل  كاَن  »�إْن  د�ُوُد:  �لَمِلُك  فقاَل 
أْخباَر.« َيْحِمُل �ل�

26ثُمَّ  َفاأْكَثَر.  �أْكَثَر  �لَمديَنِة  ِمَن  ُجُل  �لرَّ َو�ْقَتَرَب 
�آَخَر يركُُض َفناَدى حاِرَس �لَبّو�َبِة  ر�أى �لُمر�ِقُب َرُجلاً 

بِالقوِل: »ها َرُجٌل �آَخُر َيْركُُض َوْحَدُه.«
أْخباَر.« فقاَل �لمِلُك: »ُهَو �أيضاً َيْحِمُل �ل�

�لرَّْكِض،  في  َطريَقِتِه  »ِمْن  �لُمر�ِقُب:  قاَل  27ثُمَّ 

أوََّل هو �أِخيَمَعُص بُن صاُدوَق.« ُيمِكُنني �أْن �أرى �أنَّ �ل�
فقاَل �لمِلُك: »�أِخيَمَعُص رُجٌل طيٌِّب، ول� ُبدَّ �أنَُّه 

َيْحِمُل بِشاَرًة.«
َوقاَل: »كُلُّ شيٍء  �لَمِلَك  �أِخيَمَعُص  ناَدى  28ثُمَّ 

�أماَم  أْرِض  �ل� نَْحَو  بَِوْجهِه  َو�نَْحَنى  ُير�ُم!«  ما  َعَلى 
�لمِلِك، وقاَل: »ُمباَرٌك إلُهَك �لَِّذي َهَزم �لرِّجاَل �لّذيَن 

َك يا َمول�َي َوَمِلِكي.« كانُو� ِضدَّ
29فساأَل �لمِلُك: »هِل �لّشاُب �أبشالوُم بَِخيٍر؟«

ِمْن  �لكبيَر  �لَحْشَد  »َر�أيُت  �أِخيَمَعُص:  �أجاَب 
َحولِنا، عنَدما َدعاني ُيو�آُب لُِيرِسَلني، �أنا َعْبَدَك، لَِكنَّني 

أمَر.« ل� �أْعِرُف ما كاَن هذ� �ل�
فذهَب  َو�نَتِظر.«  م  »تقدَّ �لَمِلُك:  قاَل  30ثُمَّ 

�أِخيَمَعُص �إلَى ُهناَك َوَوَقَف َيْنَتِظُر.
31ثُمَّ وَصَل �لُكوِشيَّ وقاَل: »�أْحِمُل ُبشَرى لَِمول�َي 

ُسلَطِة  ِمْن  َرَك  َوَحرَّ �هلُل،  َحِفَظَك  َقْد  َفالَيْوَم  َوَمِلِكي. 
َك!« َجميِع �لّذيَن قاُمو� ِضدَّ

�أبشالوُم  �لَفَتى  »َوَهِل   : �لُكوِشيَّ �لَمِلُك  32فساأَل 

بَِخيٍر؟«
وكافَُّة  �أْعد�ُؤَك  َيْلقى  �أْن  »�آُمُل   : �لُكوِشيَّ َفاأجاَب 
لِحاِق �ل�أَذى بَِك �لِعقاَب  َك ل�إ �لنّاِس �لّذيَن َيِقفوَن ِضدَّ

�لذي لَِقَيُه َهذ� �لّشاُب �أْبشالُوُم.«
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33حينِئٍذ َعِرَف �لمِلُك �أنَّ �أْبشالُوَم َقْد ماَت، َفاْسَتاَء 

كثير�ً َوَصِعَد �إلَى �لُغْرَفِة �لتي َفْوَق بّو�َبِة �لَمديَنِة َوَبَكى. 
َوَظلَّ يْبِكي َوُهَو َيْمِشي نَْحَو تِْلَك �لُغْرَفِة َوَيُقوُل: »�آٍه 
يا ُبَنيَّ يا �أْبشالُوُم، يا ُبنيَّ يا �أْبشالُوُم! لَيَتني ُمتُّ ِعَوضاً 

»! ، يا ُبنيَّ َعْنَك. �آٍه يا �أْبشالُوُم يا ُبنيَّ

ُخ داُود يوآُب ُيَوبِّ

أْخباَر �إلَى يو�آَب، َفقالُو�: »ها 19  ونََقَل �لنّاُس �ل�
�إنَّ �لَمِلَك َيبِكي َوَيُنوُح َعَلى �أْبشالُوَم.«

2كاَن َجيُش د�ُوَد َقْد َربَِح �لَمْعَرَكَة في َذلَِك �لَيوِم. 

َل �إلَى نَهاٍر َحِزيٍن ِجّد�ً ِعْنَد �لنّاِس  لَِكنَّ هذ� �لَيْوَم َتَحوَّ
َُّهم َسِمُعو� بِاأَن �لمِلَك حزيٌن ِجد�ً َعَلى �ْبِنِه. أن كُلِِّهم ل�

ُهِزُمو�  َكانَُّهْم  بَِصْمٍت،  �لمدينَة  �لَجيُش  3َفَدَخَل 

في َمْعرَكٍة َوَهَرُبو�! 4كاَن �لَمِلُك َقْد َغطَّى َوْجَهُه َوُهَو 
َيْبِكي بَِصوٍت عاٍل: »�آِه يا ُبنيَّ �أبشالوُم، �آِه يا �أبشالُوُم، 

»! يا ُبَنيَّ يا ُبنيَّ
5َوَدَخَل ُيو�آُب َمْنِزَل �لَمِلِك وقاَل لُه: »�أنَْت تُهيُن 

ّباَط �أنَْقُذو�  كُلَّ و�ِحٍد من ُضّباِطَك! ها �إنَّ �أولِئَك �لضُّ
َحياَتَك �لَيْوَم، َو�أنَْقُذو� َحياَة �أبنائِك وَبناتَِك َوَزْوجاتَِك 
وتكَرُه  يكَرهونَك  �لَّذين  �لنّاَس  6تُِحبُّ  وخاِدماتَِك. 
�لذيَن ُيحّبونََك. لََقْد �أْظَهْرَت �لَيْوَم بِوضوٍح �أنَّ ُضّباَطَك 
عاَش  �أْبشالُوَم  �أنَّ  َولَْو  َشْيئاً.  لَك  َيْعنوَن  ل�  َوِرجالََك 
عاَدِة!  �لسَّ غاَيِة  ِفي  لَُكْنَت  �لَيْوَم،  َجِميعاً  نَْحُن  َوقُِتْلنا 
ِباهلِل  �ُأْقِسُم  ْعُهْم!  ُضّباَطَك. شجِّ َوَكلِّْم  آَن  �ل� 7َفانَْهِض 

�أنََّك ما لَْم َتْخُرْج َوَتْفَعْل َذلَِك في �لحاِل، فَلْن َيُكوَن 
َمَعَك َرُجٌل و�ِحٌد �للَّيَلَة. َوَسَيُكوُن َذلَِك �أْسو�أ ِمْن كافَِّة 

�لَمتاِعِب �لتي َو�َجْهَتها ُمْذ كُْنَت َولَد�ً.«
8فَذَهَب �لَمِلُك �إلَى بّو�َبِة �لمديَنِة، َو�نَْتَشَرْت �أْخباُر 

عُب كُلُُّه لَِير�ُه. ُوُجوِدِه ُهناَك، َفجاَء �لشَّ

داُوُد َمِلٌك ِمْن جديد
كاَن َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُُّهم �لّذيَن تبِعو� �أبشالوم َقْد َهَربو� 
�لنّاُس في كافَِّة عائِلاِت  9ور�َح  دياِرِهم.  �إلَى  وذهبو� 
د�ُوُد  �لَمِلُك  َخلََّصنا  »لََقْد  قالُو�:  َيَتجاَدلوَن.  �إْسر�ئِيَل 
آَخِريَن. هَرَب ِمْن �أبشالوم،  ِمَن �لِفِلسطّييَن َو�أْعد�ئِنا �ل�

آَن.  فاْخَتْرنا هذ� لَِيْحُكَمنا. 10لَِكنَّ �أبشالوم َقْد ماَت �ل�
د�ُوَد  نُِعيَد  �أْن  بِنا  َيْجُدُر  لذ�  �لمعرَكِة،  في  قُِتَل  لََقْد 

َونَْجَعَلُه َمِلكاً ِمْن َجديٍد.«
11َو�أْرَسَل �لَمِلُك د�ُوُد ِرسالًَة �إلَى �لكاِهَنيِن صاُدوَق 

لَُهم:  َوقُول�  ذ�،  َيُهوَّ قادَة  »َكلِّما  ِفيها:  َيُقوُل  َو�أْبياثاَر 
›�أ�أنُْتم �آِخُر �لعائِلاِت �لّتي تُِعيُد �لَمِلَك د�ُوَد �إلَى َمْنِزلِِه؟ 
ثوَن عن �إعاَدِة �لَمِلِك  ها �إنَّ َجِميَع َبِني �إْسر�ئِيَل يتحدَّ
�آِخُر  �أنُتم  فِلماذ�  َوعائِلتي.  �إْخَوتي  12�أنُْتم  َمْنِزلِِه.  �إلَى 
�لعائلاِت �لتي تُْرِجُع �لَمِلَك؟‹ 13َوقُول� لَِعماسا: ›�أنَْت 
قائَِد  �أْجَعْلَك  لَْم  �إْن  �هلُل  فلُيعاِقْبني  عائَِلتي.  ِمْن  ُجزٌء 

�لَجْيِش َبدَل يو�آَب.‹«
َجِميعاً  �لنّاِس  قُلُوِب  في  د�ُوُد  َكِلماُت  14َو�أثََّرْت 

ذ�، َفاتََّفُقو� َكَرُجٍل و�ِحٍد، َو�أْرَسلُو� �إلَى �لَمِلِك  في َيُهوَّ
َيُقولُوَن: »ُعْد �أنَْت وَجِميُع ِرجالَِك!«

بنو  َوجاَء   . ُأْرُدنِّ �ل� نَْهِر  �إلَى  د�ُوُد  �لَمِلُك  15َفجاَء 

ذ� �إلَى �لِجْلجاِل لَِكي ُيلاقُو� �لَمِلَك وَيْعُبُرو� بِِه نَْهَر  َيُهوَّ
. ُأْرُدنِّ �ل�

ماَح ِمْن داُود َشْمَعى يطُلُب السَّ
16كاَن َشْمَعى بُن ِجير� ِمْن عائِلِة َبْنياِمْيَن، َوَيِعيُش 

للقاِء  ذ�  َيُهوَّ َبِني  َمع  ُمْسِرعاً  هذ�  َونَِزَل  َبُحوِريَم.  ِفي 
شخٍص  �ألِْف  نَْحَو  َمَعُه  جاَء  17وَقْد  د�ُوَد.  �لمِلِك 
عائِلِة  َكَذلَِك جاَء صيبا خاِدُم  َبْنياِمْين.  عائِلاِت  ِمْن 
شاول، وَقْد �أْحَضَر َمَعُه �أبناَءُه �لَخمَسَة َعَشَر َوُخّد�َمُه 
للقاِء  ُأرُدن  �ل� نَْهِر  �إلَى  �أْسَرُعو�  َهؤل�ِء كلُُّهْم  �لِعْشريَن. 

�لمِلِك د�ُوَد.
ُأرُدنِّ لُِيساِعُدو� في �إعاَدِة عائَِلِة  18وعَبَر �لنّاُس نَْهَر �ل�

�لَمِلُك.  �أر�َدُه  ما  كُلَّ  َفَعلُو�  وَقْد  ذ�،  َيُهوَّ �إلَى  �لَمِلِك 
ِجير�  بُن  َشْمَعى  �لنَّْهَر، جاَء  َيْعُبُر  �لَمِلُك  كاَن  َوَبْيَنما 
أْرِض. 19ثُمَّ قاَل لَُه: »يا  لِلقائِِه، فانَْحَنى �أماَمُه نَْحَو �ل�
أْشياِء �لخاِطَئِة �لتي َفَعْلُتها  َمول�َي، ل� تُحاِسْبِني َعَلى �ل�
يِّئَة  �لسَّ أْشياَء  �ل� تتذكَِّر  ل�  َوَمِلِكي،  َمول�َي  يا  ك.  بَِحقِّ
�لتي َفَعْلُتها ِعْندما غاَدْرَت َمديَنَة �لُقْدِس. 20َتْعِرُف �أنني 
ُل َشْخٍص ِمْن عائِلِة ُيوُسَف  �أوَّ �أنا �لَيْوَم  �أْخَطاأُت. لذ� 

َيْنِزُل للقائَِك يا َمول�َي َوَمِلِكي.«
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21لَِكنَّ �أبيشاَي بَن ُصُرِويََّة قاَل: »َيجُب �أْن نَقُتَل 

َُّه لََعَن �لملَك �لَِّذي َمَسَحُه اهلُل.« أ أن َشْمَعى ل�
يا  بُكم  �أْفَعَل  �أْن  بي  َيْجُدُر  د�ُوُد: »ماذ�  22فقاَل 

�أَحٌد في  ُيْعَدُم  َوَهْل  �لَيْوَم ِضّدي.  �أنُتُم  ُصُرِويََّة؟  �أْبناَء 
�إْسر�ئِيَل. �لَيْوَم �أعِرُف �أنَّني مِلُك �إْسر�ئِيَل.«

َوَعَد  تموَت.«  »لَْن  لَشْمَعى:  �لمِلُك  قاَل  23ثُمَّ 

�لَمِلُك َشْمَعى باأنَّه ُهَو نفُسُه لَْن َيْقُتَلُه.

َمِفيُبوَشُث َيْذَهُب ِلرؤَيِة داُود
24َونزَل َمِفيُبوَشُث َحفيُد شاول لِِلقاِء �لَمِلِك د�ُوَد. 

َوُمْنُذ �لَوْقِت �لّذي غاَدَر فيِه �لَمِلُك َمديَنَة �لُقْدِس �إلَى 
�أْن عاَد بسلاٍم، لم َيُكْن َمِفيُبوَشُث َقِد �ْهَتمَّ لِِرجَليِه �أْو 
َشذََّب شاِرَبُه �أْو َغَسَل ثياَبُه. 25َوِعْنَدما �لتقى بِالَْمِلِك 
في َمديَنِة �لُقْدِس، قاَل لَُه �لَمِلُك: »لَِم لَْم تذَهْب معي 

يا َمِفيُبوَشُث ِعْنَدما َهَرْبُت ِمْن َمديَنِة �لُقْدِس؟«
لََقْد  َوَمِلِكي،  َمول�َي  »يا  َمِفيُبوَشُث:  26فاأجاَب 

َخَدَعني خاِدِمي. َفاأنا �أْعَرُج، لِذ� قُْلُت لِخاِدِمي ِصيبا: 
�ْذَهْب َو�أْسِرِج �لِحماَر لَِكي �أرَكَبُه َو�ْذَهَب َمَع �لمِلك. 
27لَِكنَّ خاِدِمي َخَدَعني َفَذَهَب �إلْيَك َوْحَدُه َوقاَل �أشياَء 

�أنَْت َكَملاٍك ِمْن عنِد �هلِل يا َمول�َي  �إنَّما  َئًة عنّي.  سيِّ
َوَمِلِكي، َفاْفَعْل ما تر�ُه َصو�باً. 28كاَن ُمْمِكناً �أْن َتْقُتَل 
عائَِلَة جّدي كُلَّها، لِكنََّك لَْم َتْفَعْل. وَضْعَتني َمَع �لنّاِس 
ِفي  �لَحقَّ  �أمِلُك  ل�  لِذ�  مائَِدتَِك.  ِمْن  َياأكُلوَن  �لّذيَن 

ِر لََدى �لَمِلِك بِشاأِن �أيِّ َشيٍء.« �لتََّذمُّ
29فقاَل �لمِلُك لَمِفيُبوَشَث: »ل� َتُقِل �لَمزيَد َعْن 

أْرَض: ِصيبا  مشاِكِلَك. �إلَيَك ما قرَّْرُت: َسَتْقَتِسماِن �ل�
َو�أنَْت.«

َوَمِلِكي،  »ياَمول�َي  لِلَمِلِك:  َمِفيُبوَشُث  30فقال 

ِصيبا  فلياأُْخْذ  بسلاِم.  د�ِرَك  �إلَى  �أَتيَت  �أنَّك  َيكفي 
أْرَض كُلَّها!« �ل�

ِذي َمَسَحُه اهلل. حرفياً »مِسيح يهوه« كاَن �لملُك  أ 21:19 الَّ

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل.

داُوُد َيطُلُب من َبَرَزاّلَي أْن يراِفقه
31َونِزَل َبَرَزلّ�ُي �لِجْلعاِديُّ ِمْن ُروَجِليَم، َوجاَء �إلَى 

َمَعُه. 32كاَن  �لنَّْهر  لَِيْعُبَر  �لَمِلِك د�ُوَد  َمَع  ُأْرُدنِّ  �ل� نَْهِر 
، َيبلُُغ ِمَن �لُعْمِر َثمانيَن عاماً.  نِّ ماً في �لسِّ َبَرَزلّ�ُي ُمَتَقدِّ
َوَقْد �أْعَطى �لَمِلَك َطعاماً ِعْندما َمَكَث د�ُوُد في َمْحنايَِم 
»�ُأْعُبِر  د�ُوُد:  لُه  33فقاَل   .� ِجدًّ َغِنيًّا  رُجلاً  كاَن  َُّه  أن ل�
َمديَنِة  ِفي  َمِعي  ِعْشَت  �إن  بَِك  وَساأْعَتني  َمِعي  �لنَّهَر 

�لُقْدِس.«
34لَِكنَّ َبَرَزلّ�ُي قاَل لِْلَمِلِك: »َهْل َتْعِرُف َكْم �أبلُُغ 

ِمَن �لُعْمِر؟ �أنا �أْكَبُر ِمْن �أْن �ْذَهَب �إلَى َمِديَنِة �لُقْدِس؟ 
أيّاِم َعِن  35�أنا في �لثمانيَن ِمْن ُعْمِري! َفَهُل �ُأِميُِّز ُحْلَو �ل�

ُمرِّها! َهْل �ُّميُِّز – �أنا خاِدَمَك – َطْعَم ما �آكُُل َوما �أْشَرُب؟ 
َيُكوُن  لِماذ�  َو�لُمَغنِّياِت؟  لِلُمَغنِّيَن  َو�ل�ْسِتماِع  لِي  َفما 
َخاِدُمَك ِعْبئاً َجديد�ً َعَليَك ياَ َمول�َي �لَمِلَك؟ 36�أنا ل� 
أْشياِء �لّتي تريُد �أن تُْعِطيِني �إيّاها. َساأْعُبُر  �أْحتاُج �أيًّا ِمَن �ل�
ُأْرُدن َمساَفًة َقِليَلًة. 37لَِكِن �ْسَمْح لِي – �أنا  َمَعَك نَْهَر �ل�
خاِدَمَك – َفاأُعوَد �إلَى د�ِرْي، َفاأُموَت ِفي َمديَنتي، َو�ُأْدَفَن 
ِفي َمْقبرِة �أبِي َو�ُأمِّي. َفْلَيْذَهْب َكْمهاُم خاِدُمَك َمَعَك يا 

َمول�َي َوَمِلِكي، َو�ْفَعْل بِِه ما َتشاُء.«
َمِعي،  َكْمهاُم  »َسَيْذَهُب  �لَمِلُك:  38فاأجاَب 

َمَعُه ِمْن �أجِلَك. ساأْفَعُل لََك  َوُمْحِسناً  َوَساأكُوُن لَِطيفاً 
�أيَّ َشيٍء.«

داود يعوُد إَلى داِره
39فَقبََّل �لَمِلُك َبَرَزلّ�ُي َوباَرَكُه. َوعاَد َبَرَزلّ�ُي �إلَى 

ْعُب كُلُُّه َفَقْد َعَبُرو� �لنَّْهَر. د�ِرِه. �أّما �لمِلُك َو�لشَّ
�إلَى �لِجْلجاِل. َوَذَهَب  أرُدنِّ  نَْهَر �ل� 40عَبَر �لمِلُك 

َفَقْد  �إْسر�ئِيَل  بني  ذ� ونِْصُف  َيُهوَّ َبُنو  �أّما  ِكْمهاُم.  َمَعُه 
قاُدو� د�ُوَد ِعْبَر �لنَّْهِر.

ذا َبُنو إْسراِئيَل ُيجاِدلون بني َيُهوَّ
41َوجاَء َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُّهم �إلَى �لَمِلِك وقالُو� لُه: 

ذ� �إْخَوتُنا َسَرقُوَك َوَعَبرو� بَِك وبِعائلِتَك وِرجالَِك  »بنو َيُهوَّ
ُأْرُدن.« نَْهَر �ل�

أنَّ  »ل� �إْسر�ئِيَل:  َبِني  كُلُُّهم  ذ�  َيُهوَّ بنو  42فاأجاَب 
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ِصَلَة �لَقر�َبِة َبيَننا َوَبيَن �لَمِلِك �أوَثُق. َفِلَم �أنُْتم غاِضبوَن 
َعَلى ِحساِب  ِمنّا بِهذ� �لشاأْن؟ َفَنْحُن لَْم نَاأكُْل َطعاماً 

ْم لَنا �أيََّة َهد�يا.« �لَمِلِك، َوْهَو لَْم ُيَقدِّ
عشَرُة  �لَمِلِك  ِفي  »لَنا  �إْسر�ئِيَل:  َبُنو  43فاأجاَب 

لَِكنَُّكم  ِمْنُكم،  �أْكَثَر  بِد�ُوَد  لنا  َيِحقُّ  لذ�  �أْسُهٍم. 
�إعاَدِة  َعْن  �لُمَتَكلَّميَن  َل  �أوَّ كُنّا  لََقْد  َتجاَهْلُتُمونا. 

َمِلِكنا.«
ذ� �إلَى َبِني �إْسر�ئِيَل جاَء َقِبيحاً  لَِكنَّ َجو�َب َبِني َيُهوَّ
ِعبار�ِت  ِمْن  قُْبحاً  �أَشدَّ  ِعبار�تُُهم  كانَْت  �لُقْبِح.  �أَشدَّ 

َبِني �إْسر�ئِيَل.

ِشَبُع يقوُد إْسراِئيَل َبعيدًا من داُود

في َذلَِك �لَمكاِن، كاَن َرُجٌل ُيْدَعى ِشَبَع 20 
بُن بِْكري وهَو ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن. كاَن ُمثير�ً 
لَِيْجَمَع  �لبوِق  في  فنفَخ  لشيٍء.  َيصلُُح  ل�  للَمشاِكِل 

عَب ثُمَّ قاَل: �لشَّ

َة لَنا ِفي د�ُوَد.   » ل� ِحصَّ
ى. َة لَنا ِفي �ْبِن َيسَّ    ل� ِحصَّ

   فيا بني �إْسر�ئِيل،
   لَِنُعْد كلُنا �إلَى ِخَيِمنا.«

2َوَهَكذ� َتَرَك َبُنو �إْسر�ئِيَل كلُُّهم د�ُوَد َوَتِبُعو� ِشَبَع 

ذ� ل�ِزُمو� َمِلَكُهم َعَلى َطو�َل  بَن بِكِري. لِكنَّ َبِني َيُهوَّ
ُأْرُدن �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. �لطّريِق ِمْن نَْهِر �ل�

َحْيُث  �لُقْدِس  َمديَنِة  ِفي  َمْنِزلِِه  �إلَى  د�ُوُد  3َوعاَد 

بِالَمْنِزِل، وَقْد  للاْعِتناِء  نِسائِِه  ِمْن  َعْشر�ً  َتَرَك  َقْد  كاَن 
وَبقيَن  ُحّر�ٌس،  َحولِِه  ِمْن  منِزٍل خاٍص،  في  وَضَعُهنَّ 
وُيْعِطيِهنَّ  بِهنَّ  َيْعَتِني  د�ُوُد  كاَن   . مماتِِهنَّ َحتَّى  فيِه 
أر�ِمِل �إلَى  ، فِعْشَن َكال� �لطَّعاَم، لَِكنَُّه لَْم ُيعاِشْر �أيّاً ِمْنُهنَّ

. َيْوِم َمماتِِهنَّ
ذ� �إلَيَّ ِفي  4قاَل �لمِلُك لَِعماسا: »�ْجَمْع َبِني َيُهوَّ

ُغُضوِن َثلاَثِة �أيّاٍم. َوكُْن �أنَْت ُهنا �أْيضاً.«
ذ�، لِكنَُّه �ْسَتْغَرَق  5َفَذَهَب َعماسا لَيْجَمَع بني َيُهوَّ

ده لَُه �لمِلُك. وقتاً �أْطَوَل من �لّذي حدَّ

داُوُد َيطُلُب ِمْن أبيشاَي أْن يْقُتَل ِشَبع
�أَشدُّ  بِْكري  بُن  »ِشَبَع  أبيشاَي:  ل� د�ُوُد  قاَل  6ثُمَّ 

َخَطر�ً َعَلينا مّما كاَن �أْبشالوَم. لِذ� ُخْذ ُضّباطي َوِرجالي 
ْن  فاإ �أْسو�ٌر.  لَها  ُمُدناً  َيْدُخَل  �أْن  َقبَل  �أْسِرْع  َوطاِرْدُه. 
َدَخَل ِشَبُع �لُمُدَن �لَمْحِميََّة ِجّد�ً، َفَلْن نَسَتطيَع �لَقْبَض 

َعَليِه.«
7فغادَر يو�آب َمديَنَة �لُقْدِس لُيطاِرَد ِشَبَع بَن َبْكِري 

وَقْد �أَخَذ َمَعُه ِرجالَُه َو�لَكريتّيين َو�لفليتّييَن أ وغيَرُهم ِمَن 
أْقوياِء. �لُجنوِد �ل�

ُيوآُب َيْقُتُل َعماسا
خرِة  �لصَّ �إلَى  َو�لَْجيُش  يو�آُب  َوَصَل  8َوِعْندما 

�لَعظيَمِة ِفي ِجْبُعوَن، َخَرَج َعماسا لِِلقائِِهم. كاَن ُيو�آُب 
يُف في ِغْمِدِه. وَبينما  َيْرتِدي َبذلََتُه، َوَيَضُع ِحز�ماً َو�لسَّ
كاَن ماشياً لِِلقاِء َعماسا، َوَقَع َسيُفُه ِمَن �لِغْمِد فانَْتَشَلُه 
وحَمَلُه في يِدِه. 9ثُمَّ َساأَل َعماسا: »كيف حالَُك يا 

�أِخي؟«
َترِحيباً  َلُه  لُِيَقبِّ َذْقِنِه  ِمْن  َعماسا  َو�أْمَسَك  َيَدُه  َد  فمَّ
َيِد  في  كاَن  �لّذي  يِف  للسَّ َعماسا  َيَتنبَّْه  10ولَْم  بِِه. 
يِف في َبْطِنِه، َفَوَقَعْت  يو�آب �لُيسَرى، فطَعَنُه يو�آب بِالسَّ

أْرِض َوماَت بَِطعَنٍة و�ِحَدٍة. �أمعاؤُه َعَلى �ل�

ِرجاُل داُوَد ُيتاِبُعوَن الَبْحَث عن ِشَبع
َجديٍد  ِمْن  َبْحَثُهما  �أَبيشاُي  َو�أُخوُه  يو�آُب  َبد�أ  ثُمَّ 
باُن  َعْن ِشَبَع بِن بِْكِري. 11َوَوَقَف �أَحُد ُجنوِد يو�آَب �لشُّ
�لّذيَن  َجِميعاً  �لرَّجاُل  َوقاَل: »�أيُّها  ُجثَِّة َعماسا،  ِعْنَد 

َتْدَعُموَن ُيو�آَب َود�ُوَد، فلَنْتَبْع يو�آَب.«
َوَسَط  د�ً  ُمَمدَّ �لطَّريِق،  َوَسِط  في  َعماسا  12كاَن 

ِدمائِِه. فلاَحَظ �لُجْنِديُّ �لّشاُب �أنَّ �لناَس كُلُّهْم ظلّو� 
َيَتَوقَّفوَن للنَّظِر �إلَى �لُجثَِّة. َفَدْحَرَجها بعيد�ً عِن �لطَّريِق 
�إلَى د�ِخِل �لَحقِل، وغطّاها بِقْطَعِة قُماٍش. 13وَبْعَد �أْن 
�ُأْبِعَدْت ُجثَُّة َعماسا عِن �لطَّريِق، َمرَّ �لنّاُس بِها َوَحْسُب 

و� �إلَيِه َوطاَرُدو� ِشَبَع بَن بِكري. وَتِبُعو� يو�آَب. فانْضمُّ

أ 7:20 الَكريتّيين َوالفليتيين. �لحرس �لملكي لِد�ود. )�أيضاً 

ِفي �لعدد 23(
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ِشَبُع َيْهُرُب إَلى آبَل بيَت َمْعكة
14مرَّ ِشَبُع بُن بِْكري بِكافَِّة قبائِِل �إْسر�ئِيَل َوُهَو في 

�لبيريُّوَن  َكَذلَِك، �جَتَمَع  َمْعكة.  بيِت  �آَبَل  �إلَى  َطِريِقِه 
كُلُُّهم وتِبعوُه.

َمْعَكَة،  َبْيَت  �آبَِل  �إلَى  وِرجالَُه  يو�آُب  15وجاَء 

�لَمديَنِة  ِجد�ِر  ِعْنَد  �لتُّر�َب  ُسو�  َكدَّ ثُمَّ  َوحاَصُروها. 
َحتَّى يتَمكَّنو� من �لتََّسلُِّق فوَقُه. َور�َح ِرجالُُه َيْضُرُبوَن 

بِالِحجاَرِة َعَلى �لجد�ِر ليْهِدُموُه.
16َوناَدِت �ْمر�أٌة َحكيمٌة ِمْن د�ِخِل �لَمِدينِة َوقالَْت: 

�أْن  �ُأريُد  �إلَى ُهنا.  �أْن ياأْتَِي  ! قُولو� ليو�آب  �إليَّ »�أْصغو� 
�ُأكلَِّمُه.«

�أنَْت  »َهْل  َفساألَْتُه:  لُيكلَِّمها،  ُيو�آُب  17وذَهَب 

ُيو�آُب؟«
�أجاَب: »نََعم، �أنا ُهَو.«

». فقالَْت لَُه �لَمر�أُة: »�أْصِغ �إليَّ
فقاَل لها: »�إنَِّني �ُأْصِغي.«

�لنّاُس  كاَن  �لماِضي،  »في  �لَمْر�أُة:  قالِت  18ثمَّ 

َعَلى  وَسَتْحصلوَن  �آبَل  ِفي  �لنَّْجَدَة  ›�ُأطلُبو�  َيُقولوَن: 
ِمَن  َكِثيريَن  ِمْن  و�ِحَدٌة  19َو�أنا  �إلَيِه.‹  َتْحتاُجوَن  ما 
أْوفياَء ِفي َهِذِه �لَمديَنِة. َوها �أنَْت تحاِول  �لُمسالِميَن �ل�
ٍة ِمْن ُمُدِن �إْسر�ئِيَل. َفِلَم تُريُد َتْدميَر  َتْدِميَر َمديَنٍة ُمِهمَّ

ما هَو ِملٌك هلِل؟«
20�أجاَب يو�آُب: »�ْسَمِعي، �أنا ل� �أريُد تدميَر شيٍء! 

من  َرُجٌل  بِد�ِخِلها  21لِكْن  مديَنِتُكم.  َتْدميَر  �أريُد  ل� 
َجَبِل �أْفر�يَِم وهَو ُيدعى ِشَبَع بَن بِكري، َوَقْد َتَمرََّد ِضدَّ 
�لمِلِك د�ُوَد. �أحِضروُه �إليَّ وَساأبَتِعُد َعْن هذِه �لمديَنِة 

َوْحدي.«
فقالَِت �لَمْر�أُة ليو�آب: »حسناً، َسُيرَمى لََك بر�أِسِه 

وِر.« ِمْن َفْوِق �لسُّ
�لنّاِس  �إلَى  َشديَدٍة  بِحكَمٍة  �لمر�أُة  ثِت  تحدَّ 22ثُمَّ 

كُلِِّهم في �لمديَنِة. فَقَطُعو� ر�أَس ِشَبَع بَن بِكري وَرْمو� 
بِه �إلَى يو�آَب ِمْن َفْوِق ُسوِر �لمديَنِة.

�لَمديَنَة.  �لَجيُش  �لبوِق وغادَر  يو�آُب في  نََفَخ  ثُمَّ 
َفَذَهَب �لجُنوُد �إلَى دياِرهم وعاَد يو�آُب �إلَى �لَمِلِك في 

َمديَنِة �لُقْدِس.

العاِملوَن لدى داُود
�إْسر�ئِيل.  في  كُلَِّه  �لجيِش  قائَِد  يو�آُب  23كاَن 

وَبناياُهو بُن يهوياد�َع يقوُد �لكريتّييَن َو�لفليتّييَن. 24�أّما 
�أدور�ُم فكاَن مسؤول�ً عن �لُعّماِل �لُمَجنَِّديَن، َوُيوشافاُط 
رِّ.  ، 25َوِشيو� �أَميناً لِلسِّ ِجلِّ بُن �أِحيلوَد مسؤول�ً َعِن �لسِّ
�ليائيريُّ  26َوِعير�  كاِهَنين،  َو�أْبياثاُر  صاُدوُق  َوكاَن 

ُمستشار�ً لِد�ُوَد.

عاِئلُة شاوَل تناُل ِعقاَبها

َمجاعٌة 21  َحَصَلْت  َمِلكاً،  د�ُوُد  كاَن  َبيَنما 
�ْسَتَمرَّْت ثلاَث سنو�ٍت. َفصلّى د�ُوُد �إلَى 
اهلِل فاأجاَبُه اهلُل: »شاوُل َوعائِلُتُه – عائِلُة �لُمْجِرمين – ُهُم 

َبُب ِفي َزَمِن �لجوِع هذ�. َحَصَلت هذه �لَمجاَعُة  �لسَّ
ل�أنَّ شاوَل َقَتَل �لجبعونّيين.«

2لم َيُكِن �لجبعونّيوَن ِمَن َبِني �إْسر�ئِيَل، َبْل كانو� 

َقْد  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َوكاَن  أُموريِّيَن.  �ل� بِِقيَِّة  من  َجماَعًة 
�أر�َد  شاُوَل  لَِكنَّ  بِِهم.  �ل�أَذى  ُيلِحقو�  باألّ�  وَعدوُهم 
�أْن َيقِضَي َعَليِهْم بِسبِب َغيَرتِه َعَلى َبِني �إْسر�ئِيَل وَبِني 

ذ�. يُهوَّ
3قاَل  وكلََّمُهم.  �لجبعونّيين  د�وُد  �لَمِلُك  َفَجَمَع 
َخطيَِّة  لَمْحِو  �أْفعُل  ماذ�  لُكْم؟  �أْصَنُع  »ماذ�  لُهم: 

�إْسر�ئِيَل، لَِكي تُباِركو� َشعَب اهلِل؟«
4فقاَل �لجبعونّيوَن لد�وَد: »ل� نُِريُد ِمْن عائِلِة شاُوَل 

َذَهباً �أْو ِفّضًة، َولََيَس لَنا �لَحقُّ في َقتِل �أيِّ شخٍص في 
�إْسر�ئِيَل.«

فقاَل د�ُوُد: »َفماذ� ُيمِكُنني �أْن �أْصَنَع لُكم؟«
5فقاَل �لَجْبعونّيوَن لِْلَمِلِك د�ُوَد: »لقد حاَوَل شاُوُل 

باَدتِنا َجِميعاً ِمْن بلاِد �إْسر�ئِيَل.  �لَقضاَء َعَلينا، َوَخطََّط ل�إ
اهلُل، أ  َمَسَحُه  �لَِّذي  شاوَل  �أبناِء  من  َسْبَعًة  6فَسلِّْمنا 

َوَسَنعِدُمُهْم �أماَم اهلِل عند جبِل َجْبَع، َجَبِل شاوَل.«
فقاَل �لَمِلُك د�ُوُد: »َساُأَسلُِّمُكْم �إيّاُهم.«

بِن  يوناثاَن  بَن  َمِفيُبوَشَث  �سَتثَنى  �لمِلَك  7لِكنَّ 

�لملُك  كاَن  يهوه«  »مِسيح  َمَسَحُه اهلل. حرفياً  ِذي  الَّ أ 6:21 

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل.
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شاوَل، بَِسَبِب َعهِد اهلِل �لَِّذي َقَطَعُه د�ُوُد َمَع يوناثاَن 
بِن شاوَل. 8َو�ختاَر َد�ُوُد �أرمونَي َوَمِفيُبوَشَث �ْبَني شاُوُل 
ِمْن َزْوَجِتِه ِرصَفَة، َو�أبناَء ِميكاَل بِنِت شاُوُل �لَخْمَسَة، 
. 9َوَسلََّم د�ُوُد هؤل�ِء  َزوَجِة َعْدِرئيَل بِن بِرَزلّ�َي �لَمُحِوليَّ
�لرِّجاَل �لسبَعَة �إلَى �أيِدي �لَجبُعونّييَن. فجاؤو� بِهم �إلَى 
معاً.  بعُة  �لسَّ فماَت  اهلِل،  �أماَم  َو�أعَدُموُهْم  ِجْبَع  َجَبِل 
�ُأْعِدمو� ِفي �أيّاِم �لَحصاِد �ل�أولى، في �لّربيِع، َمَع بِد�يِة 

َمْوِسِم َحصاِد �لّشعيِر.

داُوُد َوِرصَفة
10َفاأخَذت ِرصَفُة بِنُت �أيََّة لباَس �لَخيِش َوَوضَعْتُه 

�لحصاِد  َموِسِم  بِد�َيِة  ِمْن  ُهناَك  فبقَي  خرِة.  �لصَّ فوَق 
وَحتَّى َموِسِم �ل�أمطاِر. ثُمَّ �أَخَذْت تُر�ِقُب ُجَثَث �لَقتَلى 
ِمَن  َتناَل  باأْن  �لجاِرَحِة  للطُّيوِر  تسَمْح  َفَلْم  نَهاَر،  ليَل 
�لُجَثِث خلاَل �لنهاِر، ول� للحيو�ناِت �لُمْفَتِرَسِة خلال 

�لليِل.
جاِرَيُة  ِرصَفُة  َتْصَنُعُه  بما  د�ُوَد  �لنّاُس  11فاأخَبَر 

شاوَل. 12فاأَخَذ ِعظاَم شاُوَل َوُيوناثاَن ِمَن ِرجاِل يابِيش 
ِجْلعاَد. وكاَن هؤل�ِء َقْد َحَصلُو� َعَليها َبْعَد َمْقَتِل َشاُوَل 
َعلَّقو�  َقْد  �لِفِلسطّيوَن  كاَن  �لَجلُبوَع.  ِفي  َوُيوناثاَن 
�لُجثَّتيِن َعَلى ِجد�ٍر ِفي َبيَت شاَن. لَِكنَّ رجاَل يابِيَش 
تِْلَك  َعْن  َو�أبَعُدوُهما  �لُجثَّتيِن  َوَسَرقُو�  َذهُبو�  ِجْلعاَد 

ِة. �لِمْنَطَقِة �لعامَّ
13�أحَضَر د�ُوُد ِعظاَم شاُوَل َو�ْبِنِه ُيوناثاَن ِمْن يابِيَش 

بعِة �لّذين ُعلُِّقو�  َجْلعاَد، َو�َأَمَر بَِجمِع ِعظاِم �لرِّجاِل �لسَّ
َعَلى �ل�أخشاِب لَِدفِنها. 14ثُمَّ َدَفُنو� ِعظاَم شاوَل َو�بِنِه 
في  أنْفاِق  �ل� �أَحِد  د�خَل  َبْنياِمْين،  ِمْنَطَقِة  في  يوناثاَن 
مقَبَرِة َقْيٍس َو�لِِد شاوَل. َفَعَل �لناُس كُلَّ ما �أَمَرُهم بِه 
تِْلَك  ِفي  عِب  �لشَّ َصَلو�ِت  �إلَى  �هلُل  فاأْصَغى  �لمِلُك، 

أْرِض. �ل�

الَحْرُب مع الِفِلسطّيين
�إْسر�ئِيل،  ِضدَّ  �ُأْخَرى  َحْرباً  �لِفِلسطّيون  15َوَشنَّ 

َفَخرَج د�ُوُد وِرجالُُه لمحارَبِتِهم. لَِكنَّ د�ُوَد َتِعَب كثير�ً 
�لتَّابِِعيَن  �لعمالِقِة  �أَحَد  َبُنوُب  يِْشِبي  16كاَن  وَضُعَف. 

مئِة  ثلاَث  نَحَو  َيِزُن  ُرْمُحُه  ر�فا. أ كاَن  �لُمَزيَِّف  لَِه  لِلاإ
ِمثقاٍل ب ِمْن �لُبرونِْز، َوَيْحِمُل َسيفاً َجديد�ً. َفحاَوَل �أْن 
يقُتَل د�ُوَد، 17لَِكنَّ �أبيشاَي بَن ُصُرِويََّة َقَتَل �لِفلسِطيَّ 

َو�أنَْقَذ د�ُوَد.
ثُمَّ قَطَع ِرجاُل د�ُوَد َوْعد�ً خاّصاً للمِلِك َفقالو� لُه: 
ْن  »ل� َيْنَبِغي �أْن َتْخُرَج َمَعنا �إلَى �لَمْعَرَكِة ِفيما َبْعُد. فاإ

َفَعْلَت، ُربَّما َتْخَسُر �إْسر�ئِيل �أْعَظَم قاَدتِها.«
مع  �ُأْخَرى  حرٌب  وَقَعْت  ل�حٍق،  وْقٍت  18في 

�لِفِلسطّييَن في جوب، فَقَتَل ِسْبكاي �لحوشي ساَف، 
َوُهَو ِمْن �أتباِع ر�فا.

ِفي  �ُأْخَرى  حرٌب  وَقَعْت  ل�حٍق،  وقٍت  19وفي 

ُجوَب َمَع �لِفِلْسطيّييَن، فقتَل �ألحاناُن بُن ياعِريَّ �ُأورِغيَم 
ِمْن َبيَت لَْحَم ُجلياَت �لَجتّيَّ �لَِّذي كاَن ُرْمُحُه َضْخماً 

ِمثَل نَوِل �لنُّّساِج.
20ثُمَّ وَقَعْت َحْرٌب �ُأْخَرى ِفي َجّت. وكاَن َرجٌل 

َضخٌم ِجد�ً، لَُه ِستَُّة �أصابَع ِفي كلٍّ ِمن َيَديِه وِفي كلٍّ 
كاَن  �إْصِبعاً.  َوُعشروَن  �أْرَبَعٌة  ِرجَليِه – َمجُموُعها  ِمن 
هذ� �لرَُّجُل مَن �لَعمالَِقِة �أيضاً. 21وَقْد َتحّدى �إْسر�ئِيَل 
بُن  يوناثان  َقَتَلُه – كاَن هذ�  يوناثان  لَِكنَّ  بِها،  َوَسِخَر 

َشْمَعى �أِخي د�ُوَد.
من  كُلُُّهم عمالَِقًة  أْرَبَعُة  �ل� �لرَّجاُل  هؤل�ِء  22كاَن 

جت، وَقْد قُِتلو� َعَلى يِد د�ُوَد ورجالِِه.

أنشودُة داُوَد في تمجيِد اهلل

ُأنُْشوَدَة هلِل َيْوَم 22  َرنََّم د�ُوُد َكِلماِت َهِذِه �ل�
�أنَْقَذُه اهلُل ِمْن شاُوَل َوِمْن َجِميِع �أْعد�ئِِه، 

2َفقاَل:

  » اهلُل َصْخَرتِي َوِحْصِني
أِمْيُن.    َوُمْنِقِذي �ل�

ر�فا.«  �أبناء  �أْو  ر�فا،  �م  »ُخدَّ �أْو  رافا.   . . . التابعين  أ 16:21 

أوَِّل 4:20–8. َويعني �سُم »ر�فا«  أيّاِم �ل� �نظر �أيضاً كتاَب �أخباِر �ل�
�لّضعيف. )�أيضاً ِفي �ل�أعد�د 18، 20، 22(

ب 16:21 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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3  ُهَو �إلِهي،  
خَرُة �لّتي �ألَتجُئ �إليها.    ُهَو �لصَّ

   �هلُل ِدرِعي.
تُُه تُْنِقُذني َوَتْنُصُرنِي.    قُوَّ

   �هلُل َمْلَجاأِي �لُمْرَتِفُع،
أميُن،    َوَملاِذَي �ل�

   ُهَو ُمْنِقِذي.
أْعد�ِء �لُعَنفاِء.    ُيْنِقُذني ِمَن �ل�

4  َدَعْوُت اهلل �لذي َيْسَتِحقُّ �لتَّْسبيَح،  
   فَخَلْصُت ِمْن �أْعد�ئي!

5 » �أحاَطْت �أْمو�ُج �لَموِت بِي،  
   َوهاَجَمتِني ُسُيوُل �لَهلاِك.

6  ِحباُل �لهاِوَيِة كُلُّها كانَْت َحولِي.  
   َو�أفخاُخ �لَموِت ِمْن �أماِمي.

7  في ِضيقي َدَعوُت اهلَل،  
   َدَعوُت �إلهي.

   فَسِمَع ِمْن َهيَكِلِه َصْوتِي.
   َوَدَخل ُصر�ِخي �ُأُذنَْيِه.

أْرُض َو�ْرَتَجَفْت! 8  ثمَّ �ْهتزَِّت �ل�  
ْت، ماُء َتَحرََّكْت َو�ْرَتجَّ    �لسَّ

َُّه َغِضَب! أن    ل�
9  ِمْن �أنِفِه َخَرَج �لدُّخاُن،  

   وناٌر ُمْشَتِعلٌة �نَْطَلَقْت ِمْن َفِمِه،
   َو�تََّقَدْت ِمْنها �لَجْمُر.

10  َشقَّ �هلُل �لسماَء!  
   َوَقَف َفْوَق َغْيَمٍة َسميكٍة د�كنٍة!

11  كاَن َيطيُر ُممَتِطياً َملائَِكَة �لَكُروبِيَم أ   
�لُمَحلِّقَة،

   وقِد �ْمتطى �لّريَح.

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  أ 11:22 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.

12  لفَّ �هلُل �لغيوَم �لّد�ِكَنَة ِمْن َحولِِه،  
   َكما لَْو كانَْت َخيَمًة.

   َجَمَع �لِمياَه ِفي �لُغيوِم.
13  �نطلَقِت �لَجمر�ُت َكالَفْحِم �لُمْشَتِعِل  

وِء �لّساِطِع ِمْن َحولِِه!    من �لضَّ
ماِء، 14  �أْرَعَد اهلل في �لسَّ  
َع �لعليُّ صوَتُه.    وسمَّ

15  َو�أطَلَق ِسهاَمُه  
.    وشتََّت �لعدوَّ

   �أْرَسَل �للَّه ُبُروَقُه،
   َفتفرََّق �لنّاُس ُمْرَتِبِكيَن َوِفي َحيَرٍة.

ٍة، 16 » تَكلَّْمَت يا اهلُل بِقوَّ  
   ومن فِمَك هبَّْت ريٌح قويٌَّة،

   فتر�َجَعِت �لِمياُه،
   َحتَّى ر�أينا َقْعَر �لبحِر،

أْرِض.    َو�أُسَس �ل�

17 » َمدَّ ِذر�َعُه ِمْن َعليائِِه،  
   َو�أْمَسَك بِي،

   َوَسَحَبِني ِمَن �لِمياِه �لَعِميَقِة �لُمْنَدِفعِة.
18  خلََّصني ِمْن �أْعد�ئِي �لذيَن ُهْم �أْقَوى ِمنِّي.  

،    �أنقَذني ِمْن ُمبِغِضيَّ
   َفَقْد كانُو� �أَقَوى ِمْن �أْن �ُأو�َجَهُهْم َوحِدي.

19  َوَقْعُت ِفي ُمِصيَبٍة،  
   َوهاَجَمِني �أْعد�ئِي،

   لَِكنَّ اهلَل َسَنَدنِي َو�أعانَِني.
20  �هلُل ُيِحبُّني،  
   لِذ� �أنَْقَذني،

   َو�أَخَذنِي �إلَى َمكاٍن �أِميٍن ل� ِضيَق ِفيِه.
21  َسيكافُئِني اهلُل  

أنني فَعْلُت �لّصو�َب،    ل�
   لَْم �أْقَتِرْف �أيَّ خطاأٍ،

   لِذ� َسَيْصَنُع �ل�أشياَء �لَحَسَنَة لي.
أنْني َمَشيُت ِفي ُسُبِل اهلِل، 22  ل�  
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   َولَْم �ُأْخِطْئ �إلَى �إلَِهي َكال�أشر�ِر.
ُل بها، 23  �أذكُُر د�ئِماً شر�ئَعُه َو�أتاأمَّ  

   َول� �أِحيُد َعنها!
24  �أبقى �أِميناً لَُه،  

   َو�أحفظ نفسي نَِقّياً بِلا �إْثٍم �أماَمُه.
25  لذ�، سُيكاِفُئِني اهلُل َحَسَب بِرِّي َوصلاِحي،  

لاِح �لَِّذي َير�نِي �أْعَملُُه.    بحسِب �لصَّ

26 » تُظِهُر �أمانََتَك لِلاأَمناِء،  
   َوَصلاَحَك لِلّصالِِحيَن.

أنِْقياِء. 27  تُْظِهُر نَقاَءَك َمَع �ل�  
   َوتُْظِهُر ِحَيَلَك َمَع �لُمْنَحِرِفيَن.

28  تُساِعُد �لُمتو�ِضعيَن يا �هلل.  
   لَِكنََّك َتجلُُب �لعاَر َعَلى �لُمتفاِخريَن.

29  �أنَْت ِمْصباِحي يا اهلُل،  
   اهلُل ُيضيُء �لظُّْلَمَة ِمْن َحولي.

30  بَمُعونَِتَك �أُدوُس ُجُيوشاً.  
.    بَمُعونَِة �هلِل، �أَتَسلَُّق ُجْدر�َن �لَعُدوِّ

31 » َطريُق �هلِل كاِمٌل.  
   َكِلَمُة اهلل �جتاَزْت َكلَّ �ْمِتحاٍن.

   ُهَو تُْرٌس لَِمْن َيحَتُموَن بِِه.
32  ما ِمْن �إلٍه َغْيُر اهلِل،  

   َوما ِمْن َصْخَرٍة ِسو�ه.
33  �هلُل ِحْصِنَي �لَمِنْيُع.  

أنقياَء ليسلُكو� �لدرب �لصحيح،    ُيساِعُد �ل�
34  ُيساِعُدنِي فاأْعدَو َسريعاً َكالَغز�ِل!  

   ُيْبقيني فوَق �لمشاِرِف.
بني لَِشنِّ �لَحْرِب، 35  ُيَدرِّ  

   فُتطِلَق ِذر�َعيَّ سهاماً َقويًَّة.

36 » �أنَْت َحَميَتني يا �هلُل  
   َجَعْلَتِني َعظيماً،

أهِزَم َعدّوي.    وساَعْدَتني ل�

ًة في ِرجليَّ وكاِحليَّ 37  تْمنحني قُوَّ  

   فاأمِشَي سريعاً من غيِر �أْن �أَتَعثََّر.
38  �أريُد �أْن �ُأطاِرَد �أعد�ئي،  

   َحتَّى �ُأهِلُكُهْم!
   َولَْن �أُعوَد

   َحتَّى ينتهَي �أْمُرُهم!
39  �أهَلْكُت �أْعد�ئَي.  

   َهَزمُتُهم!
   َولَْن َيْنَهُضو� َبْعَد �لَيْوِم.

.    َسَقَط �أعد�ئي ِعْنَد َقَدميَّ

ْدَتِني في �لَمْعَرَكِة، 40 » َشدَّ  
   َوَجَعْلَت �أعد�ئي َيْنهاُرون �أماِمي.

أناَل ِمْن َعُدّوي، 41  َمَنْحَتِني �لُفْرَصَة ل�  
   َو�أهِزَم �لِذي َيْكَرُهِني.

42  َصَرَخ �أْعد�ئِي َطَلباً لِْلُمساَعَدِة،  
   لَِكنَّ ما ِمْن �أَحٍد لُيْنِقَذُهْم.

   َبْل َونََظرو� �إلَى اهلِل،
   لَِكنَُّه لَْم َيْسَتِجْب لَُهْم.

43  َقطَّْعُت �أعد�ئي،  
أْرِض.    َفصاُرو� َكالتُّر�ِب َعَلى �ل�

   َسحْقُت �أْعد�ئي َوُدْسُتُهْم،
و�ِرِع.    َكما �أُدوُس �لَوحَل ِفي �لشَّ

44 » �أنَْت �أنَْقْذتني ِمْن ُمؤ�َمر�ِت َشعِبي    
ِضدِّي.

ُأَمِم.    �أْبَقْيَت َعَليَّ حاِكماً َعَلى تِْلَك �ل�
   َيخُدُمني �ُأناٌس لَْم �أْعِرْفُهُم!

45  َيَتَذلَُّل �أماِمي �ُأناٌس ِمْن بِلاٍد �ُأْخَرى!  
   ُيْسِرُعوَن �إلَى طاَعِتي َفوَر َسماِع �أمِري.

46  �أولَِئَك �لُغَرباُء َيْرَتِعُدوَن َخْوفاً.  
   َيْخُرُجوَن ِمْن َمخابِِئِهْم

   وُهم َيْرَتِجفوَن ِمَن �لَخْوِف.

! 47 » اهلُل ُهَو �لَحيُّ  
ُد َصْخَرتِي.    �أَمجِّ
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   �هلُل عظيٌم.
خَرُة �لتي تُْنِقُذني.    ُهَو �لصَّ

48  ُهَو �هلُل �لِذي، من �أجلي، عاَقَب �أْعد�ئِي  
عوَب َتْخَضُع لُِحكْمي.    َجَعَل �لشُّ

49 » ِمْن �أْعد�ئِي َخلَّْصَتني!  
   ساَعْدَتني َعَلى َهِزيَمِة َمْن َوَقُفو� ِضدِّي.

   �أنَقْذَتِني ِمَن َعديمي �لرَّحَمِة!
ُأَمِم يا اهلُل. ُدَك َوَسَط �ل� 50  لذ� �ُأَمجِّ  

أناِشْيَد.    لذ� �أنِْشُد ل�ْسِمَك �ل�

51 » ُيعْيُن �هلُل َمِلَكُه لَيفوَز بَِمعاِرَك َكثيرٍة!  
   ُيْظِهُر �هلُل ُحبَُّه َو�إْحسانَُه
   لمِلِكِه �لَِّذي َمَسَحُه.

أبِد.«    لد�ُوَد َونَسِلِه �إلَى �ل�

َكِلماُت داُوَد األخيرة

أِخيَرُة:23  هذِه ِهَي َكِلماُت د�ُوَد �ل�

  » هذِه �لَكِلماُت ِمْن د�ُوَد ْبِن يّسى،
   ِمَن �لرَُّجِل �لذي َجَعَلُه �هلُل َعِظيماً،

   �لَمِلِك �لَّذي �ْختاَرُه �إلُه َيْعُقوَب،
   �لُمَرنِِّم �لَعْذِب ِفي �إْسر�ئِيل.

. 2 » ُروُح اهلِل َتَكلََّم فيَّ  
   َكِلَمُتُه كانَْت َعَلى لِساني.

3  �إلُه �إْسر�ئِيل َتَكلََّم،  
   صخرُة �إْسر�ئِيل قاَل لي:
› من َيحُكُم �لنّاَس بَِعدٍل،   

   َمْن َيحُكُم ِفي َخْوِف �هلِل،
4  َسَيكوُن َكَضوِء �لّصباِح ِعْنَد �إْشر�ِق   

ْمِس، �لشَّ
باِح بِلا ُغُيوٍم.    َكالصَّ

،    سيكوُن َكالعشِب �ل�أخضِر �لطِريِّ
ْمِس َبْعَد �لَمَطِر.‹    �لخاِرِج بِفعِل ُشُروِق �لشَّ

5 » َجَعَل �هلُل عائِلتي َقِويًَّة �آِمَنًة.  
أبِد!    َقَطَع َمِعي َعهد�ً �إلَى �ل�

   َحِرَص �هلُل َعَلى �أْن َيُكوَن �لَعْهُد ُمحَكماً 
َو�آِمناً،

   فلا شكَّ باأنَُّه َسَيْمَنُحني كُلَّ �نِْتصاٍر
   َسَيْمَنُحني كُلَّ ما �ُأريُد!

ْوِك. أْشر�ُر َفَكالشَّ 6 » �أّما �ل�  
   بلا فائدة �أْو منفعة،
أْرِض،    ُيلَقْوَن �إلَى �ل�

   َول� َتْرَفُعُهْم َيٌد.
7  �إْن لََمَسُهْم �أحٌد،  

   تاأّذى َكما لَْو ل�َمَس ُرْمحاً
   ِمْن َخَشٍب �أْو ِمْن َحديٍد.

   �أجْل، �أولِئَك �لنّاُس ُهْم َكال�أشو�ِك.
   وسُيلَقى بِِهْم ِفي �لنّاِر،

   َفَيْحَتِرقوَن �ْحِتر�قاً!«

أْبطاُل داُود
8َوَهِذِه ِهَي �أسماُء ُجُنوِد د�ُوَد �لَجبابرِة:

�لَمِلِك  قُّو�ِت  قائُِد  َوُهَو  �لتَّْحَكُمونِيُّ  �إيْشُبوَشُث 
، وَقْد َقَتَل َثمانِي  ِة. َكَذلَِك ُيدَعى َعديُنو �لَعْصنيَّ �لخاصَّ

ِمئِة رُجٍل ِفي ُمو�َجهٍة و�ِحَدٍة.
أُخوِخي. َوُهَو و�ِحٌد ِمَن  9تلاُه �أليعازر بُن دودو �ل�

أبطاِل �لثلاثِة �لّذين كانو� مع د�ُوَد في �لوقِت �لذي  �ل�
لِْلَمْعَرَكِة،  �ْجتمعو�  قِد  كانو�  �لِفِلْسطّييَن.  فيِه  ْو�  تحدَّ
�ألِيعاَزُر  �نَْسَحُبو�. 10َوحاَرَب  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ُجنوَد  لِكنَّ 
كاً  ُمَتَمسِّ َظلَّ  لَِكنَُّه  كثير�ً.  تِعَب  �أْن  �إلَى  �لِفَلْسطّييَن 
ر في �لقتاِل. َوَقْد نََصَر اهلُل �إْسر�ئِيَل ِفي  بَِسيِفِه، َو�ستمَّ
َذلَِك �ليوِم نَصر�ً َعِظيماً. َوعاَد �لنّاُس َبْعَد �أْن فاَز �ألِيعازُر 
ِمْن  �لَغنائَِم  لياأخذو�  َفَقْط  �لَمْعَرَكِة، لكنَّهم جاؤو�  ِفي 

ُجنوِد �لَعُدوِّ �لَمْقُتولِيَن.
�ْجَتَمَع  َفِحيَن  ِمْن هار�َر.  �آِجي  ْبُن  ُة  11َوتلاُه شمَّ

�لِفَلْسطيّوَن وجاؤو� للِقتال، َوحاربو� ِفي َحقٍل للَعَدِس، 
َهَرَب �لنّاُس ِمْنُهم. 12لِكنَّ شّمة وَقَف َوَسَط �لَحقِل 
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ود�َفَع َعنُه، وَهَزَم �لِفلْسطّييَن. ونََصَر اهلُل َبِني �إْسر�ئِيَل 
في َذلَِك �لَيوِم نَصر�ً عظيماً.

13وذ�َت َمرٍَّة، كاَن د�ُوَد ِفي َمغارِة َعُدلّ�م، َو�لجيُش 

�لِفِلْسِطيُّ ُمعسِكٌر ِفي و�ِدي َرفائِيَم. َفَزَحف ثلاَثٌة ِمَن 
ْرِب �إلَى  أْرِض، َعَلى طوِل �لدَّ أْبطاِل �لثّلاثيَن َعَلى �ل� �ل�

�لَمغاَرِة لَِكي ينضّمو� �إلَى د�ُوَد.
14ِفي َذلَِك �لَوْقِت، كاَن د�ُوَد في �لِحصِن، وفِرَقٌة 

د�ُوُد  15َوقاَل  لْحَم.  َبيَت  ِفي  �لِفَلْسطّييَن  �لُجنوِد  ِمَن 
بَِحِنيٍن: »�أَتَمنَّى لَو ُيْعِطَيني �أَحٌد َبْعَض �لماِء ِمَن �لِبْئِر 
أبطاَل  �ل� 16َفَشقَّ  لَْحَم!«  َبْيَت  �َبِة  بوَّ ِمْن  بِالقُرِب  �لَِّتي 
، َونََشلُو�  �لثَّلاَثَة طريَقُهْم َعْبَر ُصفوِف �لَجيِش �لِفِلْسطيِّ
َبْعَض �لماِء ِمْن �لِبْئِر �لَِّتي بِالُقْرِب ِمْن بّو�بِة َبْيَت لَْحَم، 
َوجاؤو� بِِه �إلَى د�ُوَد. َفَرَفَض �أْن َيْشَرَب ِمْنُه، َبْل َسكَبُه 
َتْقِدَمًة هلِل. 17َوقاَل: »ل� َسَمَح اهلُل! َكيَف �أشَرُب ِمْن 
�لّذين خاَطُرو�  �لرِّجاِل  َدَم  �أشَرُب  فكاأنَّني  �لماَء؟  هذ� 
�لماَء.  َيْشَرَب  �أْن  د�ُوُد  َفَرَفَض  �أجِلي.«  ِمْن  َبَحياتِِهْم 

أبطاُل �لثَّلاَثُة َكِثير�ً ِمَن �لُبُطول�ِت. َوَقْد َفَعَل �ل�

جنوٌد شجعاٌن آخرون
قائَد  ُصُرِويََّة،  ْبِن  ُيو�آَب  �أخا  �أبِيشاُي،  18كاَن 

أْبطاِل �لثَّلاثِّة. َفَقْد َقَتَل بُِرْمِحِه َثلاَث ِمَئِة ِمْن �أْعد�ئِِه.  �ل�
قائَِد  �أْصَبَح  19ثُمَّ  �لثَّلاَثِة.  أبطاِل  َكال� َمْشهور�ً  َفاأْصَبَح 

�لثَّلاَثِة، َمَع �أنَُّه لْم َيِصْل �إلَى َمهاَرتِِهْم.
رُجٍل  �بُن  َيُهوياد�َع، وهو  بُن  َبناياُهو  ُهناَك  20ثُمَّ 

جاَعِة. َفَقَتَل  قِويٍّ ِمْن َقْبِصِئيَل. َوُهَو َمعُروٌف بِاأعمالِِه �لشُّ
أياِم، َبْيَنما كاَن �لثَّْلُج  �إبَني �آريل �لُمو�آبي. وفي �أحِد �ل�
�أَسد�ً.  َوَقَتَل  أْرِض  �ل� َبناياُهو ُحْفَرًة ِفي  َيَتساَقُط، َدَخَل 
�لِمْصريُّ  َضْخماً. كاَن  ِمْصريًّا  ُجنديًّا  َقَتَل  21َكَذلَِك 

َيْحِمُل َعصاً  َفكاَن  َبناياُهو  �أّما  ُرْمحاً،  َيِدِه  ِفي  َيْحِمُل 
لَيَس �إلّ�. َفَخَطَف �لرُّْمَح �لَذي كاَن ِفي َيِد �لِمْصريِّ 
22قاَم  بُِرْمِحِه.  �لِمْصريَّ  َبناياُهو  َقَتَل  ثُمَّ  ِمْنُه.  َو�أَخذُه 
َبناياُهو بُن َيُهوياد�َع بِاأْعماٍل َكثيَرٍة ُشجاَعٍة َكَهِذِه. َوكاَن 
أبطاِل �لثَّلاَثِة. 23َمَع �أنَُّه كاَن �أكثَر ُشْهَرًة ِمَن  َمْشهور�ً َكال�
أبطاِل  �ل� ِمَن  َو�ِحد�ً  ُيْصِبْح  لَْم  لِكنَُّه  �لثّلاثيَن،  أْبطاِل  �ل�

. �لثَّلاَثِة. وقْد َجَعَل د�وُد َبناياُهو قائَِد َحَرِسِه �لخاصِّ

األبطاُل الثالثون
ُيو�آَب،  �أخا  َعسائِيُل  �لثَّلاثِيَن  أْبطاِل  �ل� 24َوِمَن 

�ألْحاناُن بُن دودو ِمْن َبيَت لَْحَم، 25شّمُة �لَحُروِديُّ َو�أليقا 
 ، يَش �لتُُّقوِعيٌّ �لَحُروِديُّ 26َوحالَُص �لَفْلِطيُّ َوِعير� ْبُن ِعقِّ
، 28َوَصْلُموُن  ، َوَمُبوناُي �لُحوِشيُّ 27َو�أبيعاَزُر �لعناثوثِيَّ

َبْعنَة  ْبُن  29َوخالَُب   ، �لنّطوفاتِيُّ َوَمهر�ُي   ، أُخوِخيُّ �ل�
، َو�إتّاُي ْبُن ِريباَي ِمْن َجْبَع َبْنياِمْيَن 30َوَبنايا  �لنَُّطوفاتِيُّ
31َو�أبِيَعْلُبوَن  �أْودَيِة جاَعَش،  ِمْن  َوهّد�ُي   ، �لِفْرَعُتونِيَّ
 ، َعلبونيَّ �لشَّ 32َو�ألَيحبا   ، �لَبْرُحوِميُّ َوَعْزُموُت  �لَعْربتيُّ 
َو�أِحياُم   ، �لهر�ريُّ َة  َشمَّ 33بُن  َوُيوناثاُن  ياشيَن،  َو�أبناُء 
 ، ، 34َو�أليفالُط بُن �أْحِسباَي �لَمْعكيُّ أر�ريُّ بُن شار�َر �ل�
�لكرَمليُّ  35وِحْصر�ُي   ، �لجيلونيُّ �أِخيُتوَفَل  بُن  َو�ألِيعاُم 
َوبانُِي  ِمْن َصوَبَة  ناْثاَن  بُن  ، 36َوَيجاآُل  أْربِيُّ �ل� َوَفْعر�ُي 
، ونَْحر�ُي �لَبيئيروتِيُّ حاِمَل  ، 37وصالَُق �لعّمونيُّ �لجاديُّ
َوجاريُب  �ليتِرّي  38َوعير�  ُصُرِويَّة،  ْبِن  ُيو�آَب  ِسلاِح 
َسْبَعًة  َمْجُموُعُهْم  39َوكاَن   . �لِحثّيُّ َو�ُأوِريّا   ، �لِيثِريُّ

َوَثلاثِيَن.

ُر إحصاَء جيِشه داود ُيَقرِّ

د�ً، 24  َو�شَتَعَل َغَضُب اهلِل ِمْن �إْسر�ئِيل مجدَّ
لَُه:  َوقاَل  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ِضدَّ  د�ُوَد  َفَدَفَع 

»�ْذَهْب َو�ْحِص َبِني �إْسر�ئِيَل َوَبِني ُيُهوذ�.«
2َفقاَل �لمِلُك د�ُوُد ليو�آَب قائِد �لَجيِش: »ُجْل ِفي 

ْبِع، َو�أْحِص  كافََّة عائِلاِت �إْسر�ئِيل ِمْن د�َن �إلَى بِْئِر �لسَّ
عِب.« �لنّاَس. حينِئٍذ، َساأْعِرٌف َعَدَد �لشَّ

عِب  3لَِكنَّ ُيو�آَب قاَل: »لَيَت إلََهَك َيِزيُد َعَدَد �لشَّ

ِمَئَة ِضْعٍف. يا َمول�َي �لَمِلُك، �ألَيُسو� كُلُُّهْم ُخّد�َمَك؟ 
َذنٍْب  َيُكوُن َسَبَب  َولِماذ�  َتْفَعَل َهذ�؟  �أْن  تُِريُد  َفِلماذ� 

ْسر�ئِيَل؟« ل�إ
يو�آَب  َعَلى  �أو�ِمَرُه  َفَرَض  د�ُوَد  �لمِلَك  4لَِكنَّ 

لُيْحُصو�  �لَمِلِك  َحْضرِة  ِمْن  َفخرجو�  �لجيِش.  وقادِة 
ِخَيَمُهم  ونصبو�  �ل�أردنِّ  نهَر  5وعبرو�  �إْسر�ئِيَل.  َبِني 
�لمدينِة – َتَقُع  مَن  أيمِن  �ل� �لجانِب  �إلَى  عروعير،  في 
َيِة  �لُمَؤدِّ �لطَّريِق  َعَلى  جاد  و�ِدي  وسط  في  �لَمديَنُة 

�إلَى يعزير.
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َيِة  �لُمَؤدِّ �لطّريِق  عبَر  �إلَى جلعاد  ذهبو� شرقاً  6ثمَّ 

ياعن  د�ن  �إلَى  ثمَّ شمال�ً  تحتيم ُحدشي.  �أْرِض  �إلَى 
كافَِّة  َوَعْبَر  ُصوَر  �إلَى ِحصِن  7ثُمَّ  ومن حوِل صيد�. 
يّين َو�لكنعانّيين. ثُمَّ َجُنوباً �إلَى بئِر َسْبَع في  ُمدِن �لُحوِّ
تِسَعَة  أمُر  �ل� 8َفاْسَتْغَرقُهُم  ذ�.  َيُهوَّ من  �لجنوبِيِّ  �لُجْزِء 
�أْشُهٍر َوِعشريَن َيْوماً لَِيجتاُزو� َهِذِه �لِبلاَد كُلَّها. َوعاُدو� 

َبْعَد َذلَِك �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.
عِب: كاَن  9َو�أعطى يو�آُب �لَمِلَك ل�ئِحًة بعدِد �لشَّ

في �إْسر�ئِيَل َثماُن ِمِئِة �ألِْف َرُجٍل قاِدريَن َعَلى �ْسِتْعماِل 
يِف، وفي َيُهوذ� َخْمُس ِمَئِة �ألٍْف. �لسَّ

اهلُل ُيعاِقُب داود
10ثُمَّ َشَعَر د�ُوُد بانِْزعاٍج ِفي َقْلِبِه َبْعَد �أْن �أحَصى 

بِما  َخطيًَّة عظيمًة  �أْخَطاأُت  »َقْد  هلِل:  فقاَل  عَب.  �لشَّ
لََقْد  َخِطيَّتي.  لي  َتْغِفَر  �أْن  اهلُل  يا  فاأرجوَك  َفَعْلُت! 

أمِر.« ْفُت بُِحْمٍق ِفي َهذ� �ل� َتَصرَّ
باِح، جاَءْت َكِلَمُة  11وِعْنَدما نهَض د�ود في �لصَّ

اهلِل �إلَى جاَد نبيِّ د�ُوَد. فقال لُه اهلُل: 12»�ْذَهْب َوقُْل 

لِد�ود: ›�إلَيَك ما َيُقوُل اهلُل: ساُأَخيُِّرَك بين ثلاَثِة �أموٍر، 
فاْخَتْر ِمْنها ما ساأْفَعلُُه بَِك.‹«

13وذَهَب جاُد �إلَى د�ُوَد َوقاَل لَُه: »�ْخَتْر ِمْن َهِذِه 

�لثَّلاَثِة: �أْن تُِصيَبَك �أنَت َوَبَلَدَك َمجاَعٌة لَِسْبِع ِسنيَن، 
�أْشُهٍر،  ثلاثِة  َة  ُمدَّ َوُيلاِحُقونََك  �أْعد�ؤَك  َيهِزَمَك  �أْن  �أْو 
َة َثلاَثِة �أيّاٍم. َفكِّْر َو�ْخَتْر  �أْو �أْن ُيِصيَب َوباٌء بِلاِدَك ُمدَّ
و�ِحدًة ِمْن هِذِه �لثَّلاَثِة، وَساُأْخِبُر �هلَل بِما َتختاُر. َفَقْد 

�أْرسلني �هلُل �إلَيَك.«
14فقاَل د�ُوُد لجاد: »�أنا ِفي ِضيٍق َعِظيٍم َوَوْرطٍة 

أنَّ َرحَمَتُه  َحِقيقيٍَّة. لَِكنِّي �أختاُر �أْن �أَقَع ِفي َيِد اهلِل، لِ�
َعِظيَمٌة ِجّد�ً. َهذ� �أْفَضُل ِمْن �أْن �أَقَع ِفي �أيِدي َبَشٍر.«

باِح  �لصَّ َبد�أ في  �إْسر�ئِيَل وباًء.  �إلَى  15فاأْرَسَل اهلُل 

ِر لَُه. َفماَت َسْبُعوَن �ألفاً من  َو�ْسَتَمرَّ �إلَى �لوْقِت �لُمقرَّ

ْبِع. 16َو�أْوَشَك �لَملاُك �أْن َيَمدَّ ِذر�َعُه  د�ن �إلَى بِْئِر �لسَّ
َرها. لَِكنَّ �هلَل َحِزَن كثير�ً لِما  فوَق َمديَنِة �لُقْدِس لُيَدمِّ
�لنّاَس:  �أهَلَك  �لّذي  لِلَملاِك  فقاَل  ُسوٍء،  ِمْن  َحَصَل 
ِعْنَد  و�ِقفاً  اهلِل  َملاُك  َوكاَن  آَن!«  �ل� َيَدَك  ُردَّ  »َكَفى! 

. َبيَدِر �أُرونَة �لَيُبوِسيِّ

داود َيْشَتري بيدَر أرونة
17ور�أى د�ود �لَملاَك �لّذي َقَتَل �لنّاس. فتكلََّم �إلَى 

�لّسوَء!  �ْرَتَكْبُت  �أنا  �أْخَطاأُت!  �لَِّذي  اهلل، وقاَل: »�أنا 

وهؤل�ِء �لَمساِكيُن لَْم َيْفَعلو� �إل� ما َطَلْبُتُه ِمْنُهم، َوكانُو� 
َيْتَبُعونَِني َكالِخر�ِف. ُهْم لَْم َيْرَتِكبو� سوء�ً. فاأْرجوَك �أْن 

تُْنِزَل ِعقاَبَك بي �أنا وبِعائَِلتي.«
18في َذلَِك �لَيْوِم، جاَء �لنَِّبيُّ جاُد �إلَى د�ُوَد وقاَل 

 ». لُه: »�ْذَهْب َو�ْبِن َمْذبحاً هلِل في َبيَدِر �أُرونََة �لَيُبوِسيِّ
19َفَفَعَل د�وُد ما َطَلَبُه ِمْنُه جاد بَِحَسِب �أمِر اهلُل. 20َفَنَظَر 

فَخَرَج  �إليِه.  �آتيَن  وُضّباَطُه  د�وَد  �لمِلَك  َوَر�أى  �أُرونُة 
21وقاَل  أْرِض.  �ل� نحَو  َوَوجُهُه  �لمِلِك  �أماَم  َو�نَْحَنى 

�أُرونُة: »لَِم جاَء �إليَّ َمول�َي َوَمِلِكي؟«
أْبِنَي  ل� �لَبيَدَر  ِمْنَك  �أْشتري  د�ود: »ِجْئُت  فاأجاَب 

عِب.« َمْذَبحاً هلِل، لَِكي َيَتَوقََّف �لَوباُء َعِن �لشَّ
22فقاَل �أرونُة لد�ود: »ُخْذُه َو�ْفَعْل بِِه َكما َيحلُو 

ُم ثِير�نِي َذبائَِح، َو�لَمحاِريَث َو�أَدو�ِت  لََك. َوها �أنا �ُأَقدِّ
ْعطاِء كُلِّ  �لَبَقِر َوقُود�ً للنّاِر.« 23كاَن �أُرونُة ُمْسَتِعّد�ً ل�إ

شيٍء لْلَمِلِك، َوقاَل لَُه: »َفْلَيْرَض َعْنُك إلَُهَك.«
ُمقابَِل  ساأْدَفَع  »َبْل  أرونَة:  ل� قاَل  �لَمِلَك  24لَِكنَّ 

َم إللَهي َتْقِدماٍت لَْم تَُكلِّْفني شيًئا.« �أْرِضَك. لَْن �ُأَقدِّ
ِمْثقال�ً أ  بَِخمسيَن  أْبقاَر  َو�ل� �لَبيَدَر  د�ود  َو�ْشترى 
َم َذبائَِح  هلِل ُهناَك، وَقدَّ ِة. 25ثُمَّ بنى َمْذَبحاً  ِمَن �لفضَّ

صاِعَدًة َوَذبائَِح َشِركٍة.
َفَكفَّ  �لِبلاِد،  �أجِل  ِمْن  لَِصلاتِِه  اهلُل  َو�ْسَتجاَب 

�لَمَرُض َعْن �إْسر�ئِيل.

أ 24:24 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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ُل كتاُب الُمُلوِك األوَّ

أُدوِنّيا ُيِريُد أْن َيُكوَن َمِلكًا

، َوكاَن َيبُرُد َكِثير�ً. 1  نِّ َوكِبَر �لَمِلُك د�ُوُد ِفي �لسِّ
َفكاَن ُخّد�ُمُه ُيَغطُّونَُه بَِبطّانِّياٍت، لَِكنَُّه َظلَّ َيشُعُر 
بِالَبرِد. 2َفقاَل لَُه ُخّد�ُمُه: »َسَنِجُد لََك يا َمول�نا �لَمِلَك 
ُتها �أْن َتضَطِجَع �إلَى ِجو�رَِك،  �ْمر�أًة شابًَّة َتعَتِني بَِك. َمَهمَّ

َفَتْشُعَر بِالدِّفِء يا َمول�نا �لَمِلَك.«
َعْن  �إْسر�ئِيَل  ِفي  َمكاٍن  ِفي كُلِّ  ُيَفتُِّشوَن  3َفر�ُحو� 

َمِديَنِة  ِمْن  �أبِيَشُج،  �ْسُمها  َفتاًة  َفَوَجُدو�  َجِميَلٍة.  َفتاٍة 
ر�ئَِعَة  َفتاًة  4َوكانَْت  �لَمِلِك.  �إلَى  َفاأحَضُروها  ُشونََم. 
لَْم  �لَمِلَك  َولَِكنَّ  َوَخَدَمْتُه.  �لَمِلَك  َفَرَعِت  �لَجماِل، 

أزو�ِج. ُيعاِشْرها ُمعاَشَرَة �ل�
يَت نَْفَسُه َطَمعاً ِفي �لُمْلِك.  5َوَرفََّع �أُدونِّيا �ْبُن َحجِّ

َرُجلاً  َوَخْمِسيَن  َوُخُيول�ً  لَُه  َمَلِكيًَّة  َعَرَبًة  َص  َفَخصَّ
د�ُوُد  �أُبوُه  َيُكْن  6َولَْم  �أماَمُه.  �لَموِكِب  ِفي  َيركُُضوَن 
َيْعَملُُه.  َشيٍء  �أيِّ  َعَلى  ُيحاِسَبُه  بِاأْن  َيوماً  �أْغَضَبُه  َقْد 
7َوَعِلَم  �أْبشالُوَم.  َبْعَد  َوُولَِد  ِجّد�ً،  َوِسيماً  �أيضاً  َوكاَن 
َعَلى  َفو�َفقا  بَِنو�ياُه،  �أبِياثاُر  َو�لكاِهُن  ُصُرِويََّة  بُن  يو�آُب 
َة ِرجاٍل لَْم ُيطاِوُعو�  �أْن ُيساِعد�ُه ِفي َمسعاُه. 8لَِكنَّ ِعدَّ
َوُهُم  لِد�ُوَد.  َول�ئِِهْم  َعَلى  َوَظلُّو�  َذلَِك،  َعَلى  �أُدونِّيا 
�لكاِهُن صاُدوُق، َوَبناياُهو ْبُن َيُهوياد�َع، َو�لنَِّبيُّ ناثاُن، 

. َوَشْمَعى َوِريِعي، َوَحَرُس د�ُوَد �لخاصُّ
9َوذ�َت َيوٍم، َذَهَب �أُدونِّيا �إلَى َصخَرِة �لّز�ِحَفِة قُرَب 

َنًة َذبِيَحَة  َم َغَنماً َوَبَقر�ً َوُعُجول�ً ُمَسمَّ َعيِن ُروَجَل، َوَقدَّ
َوَجِميَع  �لَمِلِك د�ُوَد،  �أبناِء  َبِقيََّة  �إْخَوَتُه،  َوَدعا  َسلاٍم. 
�لَمسُؤولِيَن ِفي َيُهوذ� لُِحُضوِر َهذ� �ل�حِتفاِل. 10لَِكنَُّه 
، �أْو �أخاُه ُسَلْيماَن �أْو َبناياُهو  لَْم َيدُع َحَرَس �أبِيِه �لخاصَّ

�أِو �لنَِّبيَّ ناثاَن.

ناثاُن َوَبْتَشَبُع ُيناِصراِن ُسَلْيمان
11َفَلّما َسِمَع ناثاُن، َذَهَب �إلَى َبتَشَبَع �ُأمِّ ُسَلْيماَن 

يَت؟ َقْد  َوَساألَها: »�أما َسِمْعِت ما َفَعَلُه �أُدونِّيا �ْبُن َحجِّ
د�ُوَد.  �لَمِلِك  َمول�نا  معِرَفِة  ُدوَن  َمِلكاً  نَفَسُه  َب  نَصَّ
�إلَى  ُسَلْيماَن  �ْبِنِك  َوَحياَة  َحياَتِك  ُض  ُيَعرِّ 12َوَهذ� 

يِك �أنِت َو�بَنِك  ُم لَِك نَِصيَحًة َسُتَنجِّ �لَخَطِر. لَِكنِّي َساُأَقدِّ
�إذ� َعِمْلِت بِها. 13�ذَهِبي �إلَى �لَمِلِك د�ُوَد َوقُولِي لَُه: 
›يا َمول�َي َوَمِلِكي، لََقْد َقَطْعَت لِي َوعد�ً بِاأْن َيخِلَفَك 
�أُدونِّيا �لُملَك  تَُولِّي  �بِني ُسَلْيماُن َعَلى �لَعرِش. َفِلماذ� 
آَن؟‹ 14ِحيَنِئٍذ، َساأدُخُل َو�أنِت َبعُد َتَتَكلَِّميَن. َوَبعَد  �ل�
�أْن َتذَهِبي، َساُأخِبُر �لَمِلَك بُِكلِّ ما َحَدَث تاأكيد�ً َعَلى 

َكلاِمِك.«
لَِتر�ُه،  �لَمِلِك  نَوِم  ُغرَفِة  �إلَى  َبْتَشَبُع  15َفَدَخَلْت 

، َوكانَْت �أبِيَشُج، �لَفتاُة  نِّ َوكاَن �لَمِلُك طاِعناً ِفي �لسِّ
�لَمِلِك.  �أماَم  َبتَشَبُع  16فانَحَنْت  َتخِدُمُه.  ونَِميَُّة،  �لشُّ

أمُر؟« َفَساألَها �لَمِلُك: »ما �ل�
17َفاأجاَبْت َبتَشَبُع: »َمول�َي، لََقْد َحَلْفَت لِي ِبإلَِهَك 

بِاأنَّ �ْبِنَي ُسَلْيماَن َسَيخِلُفَك َعَلى �لَعرِش َوَيَتَولَّى �لُحكَم 
َب نَفَسُه َمِلكاً،  آَن، ها ُهَو �أُدونِّيا َقْد نَصَّ َبعَدَك. 18َو�ل�
ُدوَن َمْعِرَفِتَك �أْو �لرُُّجوِع �إلَيَك يا َمول�َي. 19َوَقْد �أقاَم 
َنًة َوَغَنماً  َولِيَمَة َشِرَكٍة َكِبيَرًة. َوَذَبَح َبَقر�ً َوُعُجول�ً ُمَسمَّ
 . بَِكثَرٍة. َوَدعا َجِميَع �أبنائَِك ما َعد� ُسَلْيماَن، �بِنَك �لَوِفيِّ
آَن  َوَدعا �أيضاً �لكاِهَن �أبِياثاَر َوُيو�آَب قائَِد َجيِشَك. 20َو�ل�
يا َمول�َي َوَمِلِكي، ُعُيوُن كُلِّ َبِني �إْسر�ئِيَل ُمتَِّجَهٌة �إلَيَك، 
ُمنَتِظِريَن �أْن تُخِبَرُهْم َمِن �لَِّذي َسَيخِلُفَك َعَلى �لَعرِش. 
َمَع  َوَدفِنَك  َوفاتَِك  َقبَل  أْمَر  �ل� َهذ�  َتحِسْم  لَْم  ْن  21َفاإ

�آبائَِك، َسُنْحَسُب �أنا َوُسَلْيماَن �ْبِني ُمْجِرَمْيِن.«
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22َوَبيَنما كانَْت َبْتَشَبُع ل� َتز�ُل َتَتَكلَُّم َمَع �لَمِلِك، 

لِلَمِلِك:  �لُخّد�ُم  23َفقاَل  لَِير�ُه.  ناثاُن  �لنَِّبيُّ  جاَء 
َو�نَحَنى  �لَمِلِك  �إلَى  َفَدَخَل  ناثاُن.«  �لنَِّبيُّ  »َحَضَر 
�أصَدْرَت  �أ�أنَْت  َوَمِلِكي،  َمول�َي  �أماَمُه. 24َوقاَل: »يا 
ْرَت  بِاأْن يخلفَك �أُدونِّيا في �لُملك؟ �أَقرَّ َمَلِكّياً  َمرُسوماً 
أنَّ �أُدونِّيا َقْد نََزَل  آَن؟ 25لِ� عَب �ل� �أْن َيحُكَم �أُدونِّيا �لشَّ
َوَغَنماً  َنًة  ُمَسمَّ َوُعُجول�ً  َبَقر�ً  َم  لُِيَقدِّ �لو�ِدي  �إلَى  �لَيوَم 
بَِكْثَرٍة َكَذبائِِح َشِرَكٍة. َوَقْد َدعا �إلَى َهذ� �ل�حِتفاِل كُلَّ 
َوها  �أبِياثاَر.  َو�لكاِهَن  َجيِشَك  َوقاَدَة  آَخِريَن  �ل� �أبنائَِك 
آَن َياأكلُُوَن َوَيشَرُبوَن َمَعُه َوُهْم َيهِتُفوَن: ›َيعيُش  ُهُم �ل�
�لكاِهَن  َول�  �أنا  َيدُعِني  لَْم  26لَِكنَُّه  �أُدونِّيا!‹  �لَمِلُك 
صاُدوَق َول� َبناياُهو ْبَن َيُهوياد�َع َول� �ْبَنَك ُسَلْيماَن. 
�أْن تُخِبَرنا  َفَعْلَت َهذ� يا َمول�َي َوَمِلِكي ُدوَن  27َفَهْل 

في  ليخلَفَك  �خَتْرَتُه  �لَِّذي  ُهَو  َفَمْن  ُخّد�َمَك؟  نَْحُن 
�لُمْلك؟«

َتدُخَل!«  �أْن  لَِبْتَشَبَع  »قُْل  د�ُوُد:  �لَمِلُك  28َفقاَل 

َفَدَخَلْت َوَوَقَفْت �أماَم �لَمِلِك.
29ِحيَنِئٍذ، َقَطَع �لَمِلُك َوعد�ً بَِقَسٍم َفقاَل: »�ُأْقِسُم 

َوِضيٍق.  َخَطٍر  كُلِّ  ِمْن  �أنَقَذنِي  �لَِّذي   ، �لَحيِّ ِباهلِل 

َوقُْلُت  �إْسر�ئِيَل،  �إلَِه  َقبُل ِباهلِل،  ِمْن  لَِك  َحَلْفُت  30َقْد 

�إنَّ ُسَلْيماَن �ْبَنِك َسَيُكوُن �لَمِلَك َبعِدي َوَيجِلُس َعَلى 
ُذ َوْعِدَي.« َعرِشي. َو�لَيَوَم �ُأنَفِّ

أْرِض �أماَم �لَمِلِك،  31ِحيَنِئٍذ، َسَجَدْت َبْتَشَبُع َعَلى �ل�

َوقالَْت: »�أطاَل �هلُل ُعمَر َمول�َي �لَمِلِك د�ُوَد!«

َتتويُج ُسَلْيماَن َمِلكا
�لكاِهَن  لِي  »�دُعو�  د�ُوُد:  �لَمِلُك  قاَل  32ثُمَّ 

َفَدَخَل  َيُهوياد�َع.«  ْبَن  َوَبناياُهو  ناثاَن  َو�لنَِّبيَّ  صاُدوَق 
َثلاَثُتُهْم لُِمقاَبَلِة �لَمِلِك. 33َفقاَل لَُهُم �لَمِلُك: »ُخُذو� 
َعَلى  �ْبِني  ُسَلْيماَن  َو�أرِكُبو�  �لَمسُؤولِيَن،  ِكباَر  َمَعُكْم 
َبغَلِتي، َوُخُذوُه �إلَى َعيِن ِجيُحوَن. 34َولَْيْمَسْحُه �لكاِهُن 
َو�نُفُخو�  �لَجِديَد.  �إْسر�ئِيَل  َمِلَك  َو�لنَِّبيُّ ناثاُن  صاُدوُق 
أبو�َق َو�عِلُنو�: ›َيحَي �لَمِلُك ُسَلْيماُن!‹ 35ثُمَّ �رِجُعو�  �ل�
َمَعُه �إلَى ُهنا، َفَيجِلَس َعَلى َعْرِشي َوَيِصيَر َمِلكاً مكاني. 

َفَقِد �خَتْرتُُه لَِيحُكَم �إْسر�ئِيَل َوَيُهوذ�.«

36َفاأجاَب َبناياُهو ْبُن َيُهوياد�َع �لَمِلَك: »�آِميَن! اهلُل 

�إلَُه َمول�َي �لَمِلُك نَفُسُه ُهَو �لَِّذي قاَل َهذ�! 37نَُصلِّي 
َمول�َي  يا  َمَعَك  ُسَلْيماَن َكما كاَن  َمَع  َيُكوَن اهلُل  �أْن 
َوَمِلِكي. َبْل �أْن ُيَعظَِّم اهلُل َممَلَكَة ُسَلْيماَن لَِتِصيَر �أقَوى 

َو�أعظم ِمْن َممَلَكِتَك يا َمول�َي َوَمِلِكي.«
38َفقاَم صاُدوُق �لكاِهُن َوناثاُن �لنَّبيُّ َوَبناياُهو بُن 

، َو�أرَكُبو� ُسَلْيماَن َعَلى َبغَلِة  َيُهوياد�َع َو�لَحَرُس �لَمَلِكيِّ
د�ُوَد، َوَذَهُبو� َمَعُه �إلَى َعيِن ِجيُحوَن. 39َو�أَخَذ �لكاِهُن 
يَت  صاُدوُق َمَعُه َزيتاً ِمْن َخيَمِة �ل�ْجِتماِع. َوَسَكَب �لزَّ
َجِميُع  َوَهَتَف  أبو�َق،  �ل� َونََفُخو�  ُسَلْيماَن.  َر�أِْس  َعَلى 
َجِميُع  َتِبَع  ُسَلْيماُن!« 40ثُمَّ  �لَمِلُك  عِب: »َيعْيُش  �لشَّ
ُمبَتِهُجوَن  َوُهْم  �لَمِديَنِة  د�ِخِل  �إلَى  ُسَلْيماَن  عِب  �لشَّ
�بِتهاجاً َعِظيماً. َوكانُو� َيْعِزفُوَن �لنّاياِت، َحتَّى �ْهَتزَِّت 

أْرُض ِمْن �أْصو�تِِهْم. �ل�
أثناِء، كاَن �أُدونِّيا َوُضُيوفُُه َقْد َفِرُغو� لِلتَّوِّ  41ِفي َهِذِه �ل�

أبو�ِق. َفقاَل ُيو�آُب:  ِمْن َتناُوِل �لطَّعاِم. َفَسِمُعو� َصوَت �ل�
ِجيُج؟ َوما �لَِّذي َيْحُدُث ِفي �لَمِديَنِة؟« »ما َهذ� �لضَّ

42َوَبيَنما كاَن ُيو�آُب ما َيز�ُل َيَتَكلَُّم، َوَصَل �لكاِهُن 

ُيوناثاُن ْبُن �أبِياثاَر. َفقاَل لَُه �أُدونِّيا: »َتعاَل �إلَى ُهنا! �أنَت 
ُر بَِخيٍر.« َرُجٌل نَِبيٌل، َوتَُبشِّ

43لَِكنَّ ُيوناثاَن �أجاَب: »ل�، لَيَس لََك! َفاإنَّ �لَمِلَك 

د�ُوَد َجَعَل ُسَلْيماَن َمِلكاً. 44َو�أرَسَل َمَعُه �لَمِلُك د�ُوُد 
َيُهوياد�َع  ْبَن  َوَبناياُهو  ناثاَن  َو�لنَِّبيَّ  �لكاِهَن صاُدوَق 
. َو�أرَكُبو� ُسَلْيماَن َعَلى َبغَلِة �لَمِلِك.  َو�لَحَرَس �لَملِكيِّ
45ثُمَّ َمَسَح �لكاِهُن صاُدوُق َوناثاُن �لنَِّبيُّ ُسَلْيماَن ِعنَد 

ُمبَتِهِجيَن  �لَمِديَنَة  َدَخلُو�  َذلَِك  َوَبعَد  ِجيُحوَن.  َعيِن 
ِجيُج  َحتَّى �هَتزَِّت �لَمِديَنُة ِمْن َصوتِِهْم. َوَهذ� ُهَو �لضَّ
َعرِش  َعَلى  ُسَلْيماُن  َجَلَس  َقْد  46َفها  َتسَمُعُه.  �لَِّذي 
�لَمِلِك. 47َوَقْد َهنَّاأ ِكباُر �لَمسُؤولِيَن �لَمِلَك د�ُوَد َوقالُو� 
لَُه: ›نَُصلِّي �أْن َيجَعَل �إلَُهَك �ْسَم ُسَلْيماَن �أكَثَر ُشهَرًة 
ِمَن �ْسِمَك، َو�أْن َيْجَعَل َممَلَكَتُه �أعَظَم ِمْن َممَلَكِتَك!‹ 
ُسَلْيماَن  �أماَم  َسِريِرِه  ِفي  �نَحَنى  د�ُوُد  �لَمِلُك  َوَحتَّى 
48َوقاَل: ›لَِيَتباَرِك اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل، �لَِّذي �أجَلَس �أَحَد 

َهذ�  بَِعيِني  َأَرى  ل� ُعْمِري  َو�أطاَل  َعرِشي  َعَلى  �أول�ِدي 
�لَيوَم.‹«
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49َفخاَف َجميُع ُضُيوِف �أُدونِّيا َخوفاً َشِديد�ً َو�أسَرُعو� 

بِال�نِصر�ِف. 50َوخاَف �أُدونِّيا �أيضاً ِمْن ُسَلْيماَن. َفَذَهَب 
�إلَى �لَمذَبِح َو�أمَسَك بَِقْرنَيِه. 51َفقاَل �أَحُدُهْم لُِسَلْيماَن: 
ُهَو  َوها  ُسَلْيماُن.  �لَمِلُك  �أيُّها  ِمْنَك  خائٌِف  »�أُدونِّيا 
َوَيُقوُل:  �لَمذَبِح  بَِزو�يا  ُك  َيَتَمسَّ �ل�ْجِتماِع  َخيَمِة  ِفي 

›لَِيحِلِف �لَمِلُك ُسَلْيماُن �إنَُّه لَْن َيقُتَلِني!‹«
52َفقاَل ُسَلْيماُن: »�إْن �أظَهَر �أُدونِّيا �أنَُّه َرُجٌل صالٌِح، 

َفَلْن َتسُقَط َحتَّى َشعَرٌة و�ِحَدٌة ِمْن َر�أِْسِه. �أّما �إذ� َفَعَل 
َشّر�ً، َفَسَيُموُت.« 53ثُمَّ �أرَسَل �لَمِلُك ُسَلْيماُن ِرجال�ً 
لِياأتُو� بِِه ِمْن ِعْنِد �لَمذَبِح َولُِيحِضُروُه �إلَيِه. َفجاُءو� بِِه �إلَى 
�لَمِلِك ُسَلْيماَن. فانَحَنى �أُدونِّيا �أماَمُه. َفقاَل لَُه ُسَلْيماُن: 

»�ْذَهْب �إلَى َبيِتَك.«

َموُت الَمِلِك داُود

�ْبَنُه 2  �ْسَتْدَعى  �لَموِت،  َعَلى  د�ُوُد  �أوَشَك  َولَّما 
ُسَلْيماَن َوقاَل لَُه: 2»�أنا ماٍض ِفي َطِريِق َجِميِع 
تُِطيَع  بِاأْن  3�ُأوِصيَك  ْع.  َوَتَشجَّ َفَتَقوَّ  �أنَْت  �أّما  �لَبَشِر. 
َشر�ئِِعِه  كُلَّ  �أِطْع  ُطُرَقُه.  َوَتتَِّبَع  إلَِهَك  َشر�ئِِع  َجِميَع 
ِفي  َمكُتوَبٌة  ِهَي  َكما  َوَشهاد�تِِه،  َو�أحكاِمِه  َوَوصاياُه 
ما  كُلِّ  ِفي  َسَتْنَجُح  َهذ�،  َفَعْلَت  ْن  َفاإ ُموَسى.  َشِريَعِة 
ُوُعوِدِه  كُلَّ  اهلُل  4َوَسَيحَفُظ  َتذَهُب.  َوَحيثُما  َتفَعلُُه 
لِْي. َفَقْد قاَل: ›�إذ� َحِرَص �أول�ُدَك َعَلى �أْن َيحَيو� َوْفَق 
َوصاياَي، بِاإخلاٍص َوِمْن كُلِّ قُلُوبِِهْم، ِحيَنِئٍذ، َسَيُكوُن 

َعَلى َعرِش �إْسر�ئِيَل د�ئِماً َمِلٌك ِمْن نَسِلَك.‹«
5َو�أضاَف د�ُوُد: »�أنَت َتذكُُر ما َفَعَلُه بِي ُيو�آُب بُن 

ُصُرِويََّة. َفَقْد َقَتَل �ْثَنيِن ِمْن قاَدِة َجيِش �إْسر�ئِيَل: �أْبِنْيَر 
ْبَن نِيٍر، َوَعماسا ْبَن َيْثٍر. َقَتَلُهما ِفي َوقِت ِسْلٍم، َفَتناَثَر 
َدُمُهما َقَطر�ٍت َعَلى ِحز�ِمِه َوِحذ�ئِِه. 6فاْفَعْل بِِه بَِحَسِب 
ِحْكَمِتَك، لَِكْن ل� َتْسَمْح بِاأْن َيْنِزَل �إلَى �لهاِوَيِة بَِسلاٍم 

ِفي َشيُخوَخِتِه!
ْبُهْم ِمْنَك  . َقرِّ 7»�أحِسْن �إلَى �أْبناِء َبْرِزلّ�َي �لِجلعاِديِّ

َفاأَكْلُت  �حَتَضُنونِي  َفَقِد  مائَِدتَِك.  َعَلى  ُخْبز�ً  َولَياأكُلُو� 
ُخْبز�ً َعَلى مائَِدتِِهْم، ِعنَدما َهَرْبُت ِمْن �أِخيَك �أبشالُوَم.
ِمْن  �لَبْنياِمْيِنيِّ  ِجير�  ْبَن  َشْمَعى  �أيضاً  8»َو�ْذكُْر 

َبُحوِريَم. �إنَُّه ما ز�َل ِفي َهِذِه �لنَّو�ِحي. َتَذكَّْر �أنَُّه َتَكلََّم 

نََزَل  ثُمَّ  َمَحنايَِم.  �إلَى  َهَرْبُت  َيوَم  َشِديَدًة  لََعناٍت  َعَليَّ 
. َوَحَلْفُت لَُه ِباهلِل �أنِّي لَْن �أقُتَلُه.  ُأرُدنِّ لِِلقائِي ِعنَد نَْهِر �ل�
آَن، ل� َتعُف َعْنُه، َفاأنَت َرُجٌل َحِكيٌم. َفَفكِّْر بِما  9َو�ل�

َينَبِغي َعَليَك �أْن َتفَعَل بِِه. لَِكْن ل� َتَدْعُه َيُمْت بَِسلاٍم 
ِفي َشيُخوَخِتِه.«

�آبائِِه.  َمَع  د�ُودَ أ  َمِديَنِة  ِفي  َوُدِفَن  د�ُوُد  10َوماَت 

ِفي  ِمْنها  َسْبعاً  َسَنًة،  �أرَبِعيَن  َحَكَم  َقْد  د�ُوُد  11َوكاَن 

َمِديَنِة َحْبُرونَ ب َوَثلاثاً َوَثلاثِيَن ِفي َمِديَنِة �لُقْدِس.

ُسَلْيماُن ُيحِكُم َقبَضَتُه َعَلى َممَلَكِته
َفَجَلَس َعَلى َعرِش د�ُوَد  َمِلكاً،  12َوصاَر ُسَلْيماُن 

�أبِيِه. َو�أحَكَم َسيَطَرَتُه َعَلى َممَلَكِتِه. 13ثُمَّ َذَهَب �أُدونِّيا 
»َهْل  َفَساألَْتُه:  ُسَلْيماَن.  �ُأمِّ  َبْتَشَبَع  �إلَى  يَت  َحجِّ �ْبُن 
ِفي  ِجْئُت  »نََعْم،  �أُدونِّيا:  َفاأجاَب  َسلاٍم؟«  ِفي  ِجْئَت 
َسلاٍم.« 14ثُمَّ قاَل: »لََديَّ ما �ُأِريُد َقولَُه لَِك.« َفقالَْت 

َبْتَشَبُع: »قُْل ما ِعْنَدَك.«
�لَممَلَكَة كانَْت ذ�َت  �أنَّ  َتْعِرفيَن  15َفقاَل: »�أنِت 

َيوٍم لِي. َوَقْد َتَوقََّع َجميُع َبِني �إْسر�ئِيَل �أنِّي َساأكُوُن َمِلكاً 
آَن  َعَليِهْم. َغيَر �أنَّ �لحاَل َتَغيََّرْت. َفصاَر �أِخي �لَمِلَك �ل�
آَن �إلّ�  أنَّ اهلَل ُهَو �لَِّذي �ختاَرُه لَِهذ�. 16َفَليَس لََديَّ �ل� لِ�

َطَلٌب و�ِحٌد، َفاأرُجو �أْن ل� َتُردِّي َطَلِبي.«
َفقالَْت: »ما ُهَو َطَلُبَك؟«

لَِك  َيرفُُض  ل�  ُسَلْيماَن  �لَمِلَك  �أنَّ  17»�أعَلُم 

�أبِيَشَج  ِمْن  و�ِج  بِالزَّ لِي  َيسَمَح  �أْن  �إلَيِه  فاطلُِبي  َطَلباً. 
ونَِميَِّة.« �لشُّ

ُط لََدى �لَمِلِك  18َفقالَْت َبتَشَبُع: »َحَسناً، َساأَتَوسَّ

ِمْن �أجِلَك.«
لُِتَكلَِّمُه.  ُسَلْيماَن  �لَمِلِك  �إلَى  َبتَشَبُع  19َفَذَهَبْت 

َفَلّما َر�آها �لَمِلُك ُسَلْيماُن َوَقَف ل�ْسِتقبالِها. ثُمَّ �نَحَنى 
َفاأتُو�  ُخّد�َمُه  َو�أَمَر  �لَعْرِش.  َعَلى  َوَجَلَس  لَها  �ْحِتر�ماً 
َيِميِن  َعْن  َعَليِه  َفَجَلَسْت  ِه.  �ُأمِّ �أجِل  ِمْن  �آَخَر  بَِعْرٍش 

�لجنوبي  �لجزء  �لقدس، خاّصًة  مدينة  مدينة داُود. هي  أ 10:2 

من �لمدينة.
ب 11:2 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.
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�إلَيَك  �أطلُُب  »ِجئُت  لَُه:  َبتَشَبُع  20َوقالَْت  ُسَلْيماَن. 
َمعُروفاً، َفاأرُجو �أْن ل� َتُردَّ َطَلِبي.«

َفاأجاَبها �لَمِلُك: »�طلُِبي ماِشْئِت يا �ُأمِّي. َفَلْن �أُردَّ 
لَِك َطَلباً.«

ِمْن  ْج  َيَتَزوَّ �أُدونِّيا  �أخاَك  »َدْع  َبتَشَبُع:  21َفقالَْت 

ونَِميَِّة.« �أبِيَشَج �لشُّ
ُه: »لِماذ� َتطلُِبيَن �إلَيَّ  22َفاأجاَب �لَمِلُك ُسَلْيماُن �ُأمَّ

أُدونِّيا؟ َفِلماذ� ل� َتطلُِبيَن �إلَيَّ �أْن �أجَعَلُه  �أْن �ُأعِطَي �أبِيَشَج لِ�
�لَمِلَك �أيضاً؟ �ألَيَس ُهَو �أِخي �ل�َأكَبُر ِمنِّي. َول� َشكَّ �أنَّ 

�لكاِهَن �أبِياثاَر َوُيو�آَب بَن ُصُرِويََّة َسَيدَعمانِِه.«
23َفَحَلَف ُسَلْيماُن ِباهلِل َوقاَل: »لُِيعاِقْبِني �هلُل �إْن لَْم 

أْمَر ُمخاِطر�ً بَِحياتِِه.  �ُأعاِقْب �أُدونِّيا �لَِّذي َطَلَب َهَذ� �ل�
َمِلكاً  َجَعَلِني  �لَِّذي  �لَحيِّ  ِباهلِل  �ُأْقِسُم  آََن  �ل� �أنا  24َوها 

َو�أعطانِي  �أبِي،  د�ُوَد  َعرَش  َو�أعطانِي  �إْسر�ئِيَل،  َعَلى 
َممَلَكًة َوَبيتاً َكما َوَعَد، �إنَّ �أُدونِّيا َسَيُموُت �لَيوَم!«

َيُهوياد�َع،  ْبَن  َبناياُهو  ُسَلْيماُن  �لمِلُك  25َو�أَمَر 

فانَْطَلَق َوَقَتَل �أُدونِّيا.
�أبِياثاَر: »�أنَت  �لَمِلُك ُسَلْيماُن لِلكاِهِن  26ثُمَّ قاَل 

�إلَى  بِالرُُّجوِع  لََك  لَِكنِّي َساأْسَمُح  �أقُتَلَك،  �أْن  َتسَتِحقُّ 
ََّك ساَعْدَت ِفي  أن آَن لِ� َبيِتَك ِفي َعناثُوَت. لَْن �أقُتَلَك �ل�
�أثناَء َمِسيِرَك َمَع د�ُوَد  َحمِل ُصْنُدوِق َعهِد َربِّي اإللَِه 
�أبِي. َوَقْد شاَرْكَت �أبِي ِفي ِضيقاتِِه.« 27َو�أعَفى ُسَلْيماُن 
�أبِياثاَر ِمْن َمنِصِبِه َككاِهٍن هلِل. َحَدَث َهذ� َتتِميماً لَِكلاِم 
اهلِل َعْن َبيِت �لكاِهِن عالِي َوعائَِلِتِه ِفي ِشيلُوَه. َفَقْد كاَن 

�أبِياثاُر َينَتِمي �إلَى عائَِلِة عالِي.
َُّه كاَن َقْد َدَعَم  أن 28َفَلّما َسِمَع ُيو�آُب بَِهذ� خاَف، لِ�

�أُدونِّيا، لَِكنَُّه لَْم َيْدَعْم �أْبشالُوَم. َفَهَرَب �إلَى َخيَمِة اهلِل 
�لَمِلِك  �إلَى  �لَخَبُر  29َفَوَصَل  �لَمذَبِح.  بَِزو�يا  َك  َوَتَمسَّ
َيْحَتِمي  َو�أنَُّه  اهلِل  َخيَمِة  �إلَى  َدَخَل  ُيو�آَب  �أنَّ  ُسَلْيماَن 

بِالَمْذَبِح. َفاأَمَر ُسَلْيماُن َبناياُهو بِاأْن َيْذَهَب َوَيقُتَلُه.
لُِيو�آَب: »َيُقوُل  َوقاَل  َبناياُهو َخيَمَة اهلِل  30َفَدَخَل 

لََك �لَمِلُك: ›�ْخُرْج!‹« َفاأجاَب ُيو�آُب: »ل�، َبْل �أُموُت 
ُهنا.«

�إلَى �لَمِلِك َو�أخَبَرُه بِما قالَُه ُيو�آُب.  َبناياُهو  َفَرِجَع 
31َفاأَمَر �لَمِلُك َبناياُهو: »فاْفَعْل َكما َيُقوُل! �ْقُتْلُه ُهناَك، 

ثُمَّ �دِفْنُه. ِحيَنِئٍذ، �أَتَخلَُّص �أنا َوعائَِلِتي ِمَن �لعاِر �لَِّذي 
نِْب �لذي َوَضَعُه علينا ِعنَدما َقَتَل  �ألَحَقُه بِنا ُيو�آُب َو�لذَّ
�أْبِرياَء. 32َفَقْد َقَتَل ُيو�آُب َرُجَليِن �أفَضَل ِمْنُه َكِثير�ً، ُهما 
�أْبِنْيُر ْبُن نِيٍر قائُِد َجيِش �إْسر�ئِيَل، َوَعماسا ْبُن َيْثٍر قائُِد 
َجيِش َيُهوذ�. َقَتَلُهما ِمْن ُدوِن ِعْلِم �أبِي. َوَهَكذ� ُيعاِقُب 
33َدُمُهما  ُجَليِن.  �لرَّ بَِهَذيِن  َفَعَلُه  ما  بَِنفِس  ُيو�آَب  اهلُل 

أَبِد. �أّما د�ُوُد َونَسلُُه َوعائَِلُتُه  َعَليِه َوَعَلى عائَِلِتِه �إلَى �ل�
ِمْن  َسلاٌم  أَبِد،  �ل� �إلَى  لَُهْم  َفَيُكوُن  َوَممَلَكُتُه،  �لَمَلِكيَُّة 

ِعنِد اهلِل.«
34َفَذَهَب َبناياُهو ْبَن َيُهوياد�َع َوَقَتَل ُيو�آَب. َوُدِفَن 

َب ُسَلْيماُن َبناياُهو  يَِّة. 35ثُمَّ نَصَّ ُيو�آُب ِفي َبيِتِه ِفي �لَبرِّ
َب  َونَصَّ ُيو�آَب.  َمكاَن  لِلَجيِش  قائِد�ً  َيُهوياد�َع  ْبَن 
َذلَِك  �أبِياثاَر. 36َوَبعَد  �لكاِهَن صاُدوَق َمكاَن �لكاِهِن 
�ْسَتدَعى �لَمِلُك َشْمَعى َوقاَل لَُه: »�ْبِن لََك َبيتاً ُهنا ِفي 
�لُقدِس. َو�أِقْم ِفيِه َول� تُغاِدِر �لَمِديَنَة �أَبد�ً �إلَى �أيِّ َمكاٍن. 
ْن غاَدْرَت �لَمِديَنَة َوَتجاَوْزَت و�ِدي َقدُروَن، فاعَلْم  37َفاإ

�أنََّك َسَتُموُت َموتاً، َوَتْجِني َعَلى نَْفِسَك.«
38َفاأجاَب َشْمَعى: »َهذ� َحَسٌن يا َمول�َي َوَمِلِكي. 

ًة  ُمدَّ �لُقدِس  ِفي  َشْمَعى  َفَسَكَن  َتُقوُل.«  َكما  َساأفَعُل 
ِمْن  َعبد�ِن  َهَرَب  ِسِنيَن  َثلاِث  َبْعَد  39لَِكْن  َطِويَلًة. 
. َوَعِلَم َشْمَعى  َعِبيِدِه �إلَى �أِخيَش ْبِن َمعَكَة َمِلِك َجتَّ
�إلَى  َوَذَهَب  ِحماَرُه  40َفاأسَرَج   . َجتَّ ِفي  َعبَديِه  �أنَّ 
َفَوَجَدُهما  َعبَديِه.  َعْن  َبحثاً  ِفي َجتَّ  �أِخيَش  �لَمِلِك 

ُهناَك َوعاَد بِِهما.
41َفَوَصَل �لَخَبُر �إلَى ُسَلْيماَن �أنَّ َشْمَعى غاَدَر �لُقدَس 

�إلَى َجتَّ َوعاَد. 42َفاأرَسَل ُسَلْيماُن ِفي َطَلِبِه. َوقاَل لَُه: 
»�أما �ْسَتحَلْفُتَك ِباهلِل �أْن ل� تُغاِدَر �لُقدَس؟ �أما �أنَذْرتَُك 
َسَتُكوُن  َهِذِه  نَّ  َفاإ َمكاٍن  �أيِّ  �إلَى  غاَدْرَتها  �إذ�  �أنََّك 
نِهاَيَتَك؟ �أما َو�َفْقَتِني َعَلى كُلِّ ما قُْلُت، َوَوَعْدَت بِاأْن 
تُِطيَعِني؟ 43َفِلماذ� َكَسْرَت َقَسَمَك �أماَم اهلِل َوخالَْفَت 
ُروَر �لَكِثيَرَة  �لَوِصيََّة �لَِّتي �أوَصيُتَك بِها؟ 44�أنَت َتذكُُر �لشُّ
آَن َسُيعاِقُبَك اهلُل َعَلى تِْلَك  �لَِّتي َفَعْلَتها لِد�ُوَد �أبِي. َو�ل�
َممَلَكَة  َوَسَيحَفُظ  اهلُل  َفَسُيباِركُِني  �أنا  45�أّما  ُروِر.  �لشُّ
أَبِد.« 46ثُمَّ �أَمَر �لَمِلُك َبناياُهو بَِقتِل َشْمَعى،  د�ُوَد �إلَى �ل�

َفَقَتَلُه. َفاأْحَكَم ُسَلْيماُن َقبَضَتُه َعَلى َممَلَكِتِه.
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الَمِلُك ُسَلْيماُن َيطُلُب ِحكَمة

َج 3  وصاَهر ُسَلْيماُن ِفرَعْوَن َمِلَك ِمْصَر، َحيُث َتَزوَّ
ِمَن �بَنِتِه َو�أَتى بِها �إلَى َمِديَنِة د�ُوَد. أ َوِفي َذلَِك 
�لَوقِت، لَْم َيُكْن ُسَلْيماُن َقِد �نَتَهى ِمْن بِناِء َقْصِرِه َوَبيِت 
ُموَن  عُب ُيَقدِّ وِر �لُمِحيِط بِالُقدِس. 2َوكاَن �لشَّ اهلِل َو�لسُّ

َُّه لَْم َيُكْن  أن بائَِح هلِل َعَلى �لَمذ�بِِح ِفي �لُمرَتَفعاِت، ل� �لذَّ
ل�ْسِم اهلِل ِفي َذلَِك �لَوقِت.  �إْكر�ماً  َبْيٌت  َبْعُد  ُبِنَي  َقْد 
بِِه  �أوصاُه  ما  بِاإطاَعِتِه كُلَّ  َمَحبََّتُه هلِل  ُسَلْيماُن  3َو�أظَهَر 

َوُيوِقُد  بائَِح  �لذَّ ُم  ُيَقدِّ َيز�ُل  ما  كاَن  �أنَُّه  �إلّ�  �أُبوُه.  د�ُوُد 
�لَبُخوَر ِفي �لُمرَتَفعاِت.

َم َذبِيَحًة،  4َوَذَهَب �لَمِلُك ُسَلْيماُن �إلَى ِجْبُعوَن لُِيَقدِّ

َعَلى  َذبِيَحٍة  �ألَف  َم  َفَقدَّ  . أَهمَّ �ل� �لُمرَتَفَعَة  َّها كانَِت  َأن ل�
َذلَِك �لَمذَبِح. 5َو�أثناَء ُوُجوِد ُسَلْيماَن ِفي ِجْبُعوَن، جاَء 
�إلَيِه اهلُل لَيلاً ِفي ُحْلٍم. َوقاَل لَُه: »�طلُْب ِمنِّي ما ِشئَت، 

َوَساُأعِطيِه لََك.«
ِجّد�ً َمَع َعبِدَك  6َفاأجاَب ُسَلْيماُن: »كُنَت َكِريماً 

ٍة َوَقلٍب  د�ُوَد �أبِي. َوهو ساَر َمَعَك ِفي َحياٍة صالَِحٍة بارَّ
ُمسَتِقيٍم. َفاأظَهْرَت لَُه �أعَظَم َكَرٍم، َو�أعَطيَتُه �ْبناً َيجِلُس 
َعَلى َعرِشِه ِمْن َبعِدِه. 7يا إلَِهي، �أنَت َتَلطَّفَت َفَجَعْلَتِني 
�أخِلُف َو�لِِدي ِفي �لُحكِم. لَِكنَِّني �أشَبُه بِِطفٍل َصِغيٍر. 
َفاأنا �أفَتِقُر �إلَى �لِحْكَمِة ل�أعِرَف ما َيْنَبِغي َعَليَّ �أْن �أفَعَل. 
َشعِبَك  ِمْن  ل� ُيحَصى  َعَدٍد  َوَسِط  ِفي  8َو�أنا خاِدَمَك 

َعَلى  لَِيملَُك  َفهماً  9فاأعِط خاِدَمَك  �لَعِظيِم.  �لُمختاِر 
�أْن  َيقِدُر  َفَمْن  �لَخَطاأ.  ِمَن  و�َب  �لصَّ َو�ُأّميَِّز  َشعِبَك، 

عِب �لَعِظيِم.« َيحَكَم ِمثَل َهذ� �لشَّ
10َفُسرَّ اهلُل ل�أن ُسَلْيمان َطَلَب ِمْنُه َهذ�. 11َوقاَل لَُه 

�هلُل: »لَْم َتطلُْب لَِنفِسَك ُطوَل �لُعْمِر، َولَْم َتطلُْب ِغَنى 
أعد�ئَِك �لَموَت. َبْل َطَلْبَت  َشخِصّياً لََك. َولَْم َتطلُْب لِ�
لَِنفِسَك �لُقدَرَة َعَلى �لتَّمِييِز َو�تِّخاِذ �لَقر�ر�ِت �لّصائَِبِة، 
12لَِهذ� َساُألَبِّي لََك َطَلَبَك. َساأجَعلَُك َحِكيماً َوَفِهيماً، 

َبْل َساأجَعلَُك �أحَكُم ِمْن كُلِّ َمْن �أتى َقبَلَك. َوِمْن كُلِّ 
َمْن سياأْتِي َبعَدَك. 13َوَساُأكاِفُئَك �أيضاً بِما لَْم َتطلُْب. 
َسَتَتَمتَُّع كُلَّ َحياتَِك بِِغَنى َوَكر�َمٍة، َولَْن َيبلَُغ َمِلٌك �آَخُر 

�لجنوبي  �لجزء  �لقدس، خاّصًة  مدينة  داُود. هي  مدينة  أ 1:3 

من �لمدينة.

َعَظَمَتَك. 14فاتَبْعِني َو�أِطْع َشر�ئِِعي َوَوصاياَي، َكما َفَعَل 
ْن َفَعْلَت َهذ� َساُأِطيُل ُعمَرَك �أيضاً.« د�ُوُد �أُبوَك. َفاإ

ِفي  َكلََّمُه  �هلَل  �أنَّ  َفَعَرَف  ُسَلْيماُن،  �سَتيَقَظ  15ثُمَّ 

�أماَم ُصْنُدوِق  َوَوَقَف  �لُقْدِس،  َمديَنِة  �إلَى  َوعاَد  ُحْلٍم. 
َم لَُه َذبِيَحًة صاِعَدةً ب َوَذبائَِح َسلاٍم هلِل.  َعهِد اهلِل. َوَقدَّ

َوَبعَد َذلَِك �أقاَم َحفَلًة َوَدعا �إلَيها كُلَّ قاَدَتِة َوُمعاِونِيِه.

إظهاُر ِحكَمِة ُسَلْيمان
16َوذ�َت َيوٍم جاَءِت �مَر�أتاِن عاِهَرتاِن �إلَى ُسَلْيماَن، 

َوَوَقَفتا �أماَمُه. 17َفقالَْت �إحد�ُهما لِلَمِلِك: »يا َمول�َي، 
�أنا �أْسُكُن َمَع َهِذِه �لَمر�أُة ِفي َبْيٍت و�ِحٍد. َوَقْد َحِبْلنا 
َوِهَي  �بِني  �أنا  َفاأنَجْبُت  َوْضِعنا.  َموِعُد  َو�قَتَرَب  ِكْلَتْينا 
َمِعي. 18َوَبعَد َثلاَثِة �أيّاٍم َوَضَعْت َهِذِه �لَمر�أُة �أيضاً �بناً. 
�ل�ثَنَتيِن.  نَْحُن  �لَبيِت ِسو�نا  �أَحٌد ِفي  ُهناَك  َيُكْن  َولَْم 
َّها ناَمْت عليِه.  أن 19َوذ�َت لَيَلٍة، ماَت �بُن هذه �لمر�أِة ل�

َو�أنا  ِفر�ِشي  ِمْن  �بِني  َو�أَخَذِت  �للَّيِل،  ِفي  20َفقاَمْت 

نائَِمٌة، َوَحَمَلْتُه َوَوَضَعْتُه ِفي ِفر�ِشها، ثُمَّ َوَضَعِت �ْبَنها 
ْرضاِع  باِح، نََهْضُت ل�إ �لَميَِّت ِفي ِفر�ِشي. 21َوِفي �لصَّ
�ْبِني، َفَوَجْدتُُه َقْد ماَت. َولَّما َتَفرَّسُت ِفيِه َعْن قُرٍب، 

�أدَرْكُت �أنَُّه لَْم َيُكِن �ْبِني.«
22لَِكنَّ �لَمر�أَة �ل�ُأخَرى قالَْت: »ل�! َفالَولَُد �لَحيُّ 

ُهَو �ْبِني �أنا، َو�لَولَُد �لَميُِّت ُهَو �ْبُنِك!«
َصِحيحاً!  لَيَس  »ل�!  َفقالَْت:  ُأولَى  �ل� �لَمر�أَة  �أّما 
�أنا!«  �بِني  �لَحيُّ  َو�لَولَُد  �ْبُنِك.  ُهَو  �لَميُِّت  َفالَولَُد 

َفَتجاَدلَتا َهَكذ� �أماَم �لَمِلِك.
�أنَّ  ِمْنُكما  كُلٌّ  »َتزَعُم  ُسَلْيماُن:  �لَمِلُك  23َفقاَل 

�لَولََد �لَحيَّ ُهَو �ْبُنها، َو�أنَّ �لَولََد �لَميَِّت ُهَو �ْبُن �لَمر�أِة 
�ل�ُأخَرى.« 24ثُمَّ �أَمَر �لَمِلُك بِاإْحضاِر َسْيٍف. َفاأْحَضُرو� 
�إلَى  �لَولََد  »�ْشُطِر  لِخاِدِمِه:  �لَمِلُك  25َفقاَل  َسْيفاً.  لَُه 

نِصَفيِن، َو�أعِط نِصفاً ِمْنُه لُِكلِّ �ْمر�أٍة.«
26َفقالَِت �لَمر�أُة �لثّانَِيُة: »َهذ� �أمٌر ُيو�ِفُقِني. �ْشُطِر 

أيٍّ ِمنّا.« لَِكنَّ �لَمر�أَة  �لَولََد �إلَى نِصَفيِن، َفلا َيُكوَن لِ�

ُم  تُّقدَّ كانَْت  �لَِّتي  �لّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 15:3 

ل�سترضاء �هلل في �لعهد �لقديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
�لمذبح، لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.



352 1 ُمُلوك 27:3

ُأمَّ �لَحِقيِقيََّة لِلَولَِد، َتَحنََّنْت َعَلى �ْبِنها. َفقالَْت  ُأولَى، �ل� �ل�
لِلَمِلِك: »ل� يا َمول�َي! ل� َتقُتِل �لَولََد! َبْل �أْعِطِه لَها.« 
�أعِطِه  َبْل  �لَولََد!  َتقُتِل  »ل�  ُسَلْيماُن:  �لَمِلُك  27َفقاَل 

ُه.« ُأولَى، َفِهَي �ُأمُّ لِلَمر�أِة �ل�
28َفذ�َع ِفي كُلِّ �إْسر�ئِيَل ما َفَعَلُه �لَمِلُك ُسَلْيماُن. 

�أنَّ  َر�َأْو�  َُّهْم  أن لِ� ُمونَُه،  َوُيَكرِّ َيحَتِرُمونَُه  عُب  �لشَّ َفصاَر 
�لَقر�ر�ِت  �تِّخاِذ  ِفي  ِجّد�ً  َعِظيَمًة  ِحكَمًة  �أعطاُه  �هلَل 

َو�إْصد�ِرها.

َممَلَكُة ُسَلْيمان

2َوِفي 4  �إْسر�ئِيَل.  كُلِّ  َعَلى  ُسَلْيماَن  ُحكُم  �مَتدَّ 
�أعانُوُه  �لَِّذيَن  �لَمسُؤولِيَن  ِكباُر  �أْسماُء  َيِلي  ما 

ِفي �لُحكِم:

   �لكاِهُن َعَزْريا ْبُن صاُدوَق.
3  �ألِيُحوَرُف َو�أِخّيا، �ْبنا ِشيشا، َوكانا كاتَِبيِن   

ِجلاِت �لقانُونِيَِّة. لِلسِّ
ُخ َيُهوشافاُط ْبُن �أِخيلُوَد.    َو�لُمَؤرِّ

4  َوقائُِد �لَجيِش َبناياُهو ْبُن َيُهوشافاُط.  
   َو�لكاِهناِن صاُدوُق َو�أبِياثاُر.

5  َعَزْريا ْبُن ناثاَن �لَمسؤوُل َعْن ُول�ِة   
�لُمقاَطعاِت.

   ز�ُبوُد ْبُن ناثاَن، َوكاَن كاِهناً َوُمسَتشار�ً 
َشْخِصّياً لِلَمِلِك.

6  �أِخيشاُر �لَمسؤوُل َعْن ُشؤوِن َبيِت �لَمِلِك.  
   �أُدونِير�ُم ْبُن َعْبد� �لَمسؤوُل َعِن �لُعّماِل.

7َوَقْد َولَّى ُسَلْيماُن �ثَني َعَشَر و�لِياً َعَلى كُلِّ �إسر�ئِيَل. 

َبَحيُث  بِالتَّناُوِب،  َولَِبيِتِه  لِلَمِلِك  �لطَّعاَم  ُيوفُِّروَن  َفكانُو� 
أمَر َشهر�ً كُلَّ َسَنٍة. 8َوِفي ما  َيَتولَّى و�ِحٌد ِمنُهْم َهذ� �ل�

َيِلي �أسماُؤُهْم:

   �ْبُن ُحوَر، َوكاَن و�لِياً َعَلى ُمقاَطَعِة �أْفر�يَِم 
�لَجَبِليَِّة.

9  �ْبُن َدَقَر، َوكاَن و�لِياً َعَلى ماَقَص َوَشَعلُبِّيَم   

َوَبيَت َشمَس َو�أيلُوِن َبيِت حاناَن.
10  �ْبِن َحَسَد، َوكاَن و�لِياً َعَلى �أُروُبوَت َوُسوكُوَه   

َوحاَفَر.
11  �ْبُن �أبِيناد�َب، َوكاَن و�لِياً َعَلى ُمرَتَفعاِت ُدَوٍر.   

جاً ِمْن طاَفَة بِْنِت ُسَلْيماَن. َوكاَن ُمَتَزوِّ
12  َبْعنا ْبُن �أِخيلُوَد، َوكاَن و�لِياً َعَلى َتْعَنَك   
و َوكُلِّ َبيِت شاٍن �لُمجاِوَرِة  َوَمِجدُّ

لُِصْرتاَن، َوِهَي َتْحَت َيْزَرِعيَل، ِمْن َبيَت 
آَخِر  شاٍن �إلَى �آَبَل َمُحولََة َعَلى �لجانِِب �ل�

ِمْن َيْقَمعاَم.
13  �ْبُن جاَبَر، َوكاَن و�لِياً َعَلى ر�ُموَث �لَِّتي ِفي   
َجْلعاَد. َوكاَن َمسُؤول�ً َعْن كُلِّ َبْلد�ِت 
ى َوقُر�ها ِفي ِجْلعاَد، َوَعْن  يائِيَر ْبِن َمَنسَّ
ِمْنَطَقِة �أرُجوَب ِفي باشاَن. َوكانَْت َهِذِه 
َرًة، َولَها  �لِمنَطَقُة َتُضمُّ ِستِّيَن َمِديَنًة ُمَسوَّ

قُضباٌن نُحاِسيٌَّة َعَلى َبّو�باتِها.
و، َوكاَن و�لِياً َعَلى َمَحنايَِم. 14  �أِخيناد�ُب ْبُن ُعدُّ  

15  �أِخيَمَعُص، َوكاَن و�لِياً َعَلى نَفتالِي. َوكاَن   
جاً ِمْن باِسَمٍة بِْنِت ُسَلْيماَن. ُمَتَزوِّ

16  َبْعنا ْبُن ُحوشاَي، َوكاَن و�لِياً َعَلى �أِشيَر   
َوَبَعلُوَت.

17  َيُهوشافاُط ْبُن فاُروَخ، َوكاَن و�لِياً َعَلى   
َيّساَكَر.

18  َشْمَعى ْبُن �أيلا، َوكاَن و�لِياً َعَلى َبْنياِمْيَن.  
19  جابُِر ْبُن �ُأوِري، َوكاَن و�لِياً َعَلى ِجْلعاَد   

وِريِّيَن،  أمُّ َحيُث كاَن ِسيُحوُن َمِلُك �ل�
َوُعوُج َمِلُك باشاَن يْسُكناِن. َوكاَن جابُِر 

و�لِياً َوْحَدُه َعَلى كُلِّ تِلَك �لُمقاَطَعِة.

َرمِل  بَِكْثَرِة  َو�إْسر�ئِيَل  َيُهوذ�  ِفي  �لنّاُس  20َوكاَن 

ر�ِب  و�ِطِئ، لِِكْن لَْم َينُقْصُهْم َشْيٌء ِمَن �لَطعاِم َو�لشُّ �لشَّ
َو�لثِّياِب.

�لُفر�ِت  نَهِر  ِمْن  �لَممالِِك  ُسَلْيماُن كُلَّ  21َوَحَكَم 

ُحُدوِد  �إلَى  َممَلَكُتُه  ْت  َو�مَتدَّ �لِفِلْسِطيِّيَن.  �أْرِض  �إلَى 
ِمْصَر. َوكانَْت تِلَك �لَممالُِك تُرِسُل �لِجزَيَة �إلَى ُسَلْيماَن 
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َوَتخَضُع لَُه َطو�َل �أيّاِم ُحكِمِه.
ُسَلْيماُن  �ْحتاَجها  �لَِّتي  �لطَّعاِم  ّياُت  َكمِّ 22َوَهِذِه 

ِميِد، َوِستِّيَن ِكيساً ِمَن  كُلَّ َيوٍم: َثلاثِيَن ِكيساً أ ِمَن �لسَّ
َبَقِر  ِمْن  َوِعْشُروَن  َنٌة،  ُمَسمَّ ثِير�ٍن  23َوَعْشَرُة  �لطَِّحيِن، 
�لِغزل�ِن ب  �أنْو�ِع  َجِميِع  َوِمَئُة َخُروٍف، َعد�  �لَمر�ِعي، 

يَِّة. َو�لطُُّيوِر �لَبرَّ
َشرِقيَّ  �لو�ِقَعِة  �لُبلد�ِن  كُلَّ  ُسَلْيماُن  24َوَحَكَم 

لاُم  �لسَّ َوساَد  َة.  َغزَّ �إلَى  َتْفَسَخ  ِمْن  �أْي  �لُفر�ِت،  نَهِر 
عِب ِفي  َجِميَع ُحُدوِد َممَلَكِتِه. 25وَقْد عاَش كُلُّ �لشَّ
بِع ِفي َسلاٍم َو�أْمٍن  َيُهوذ� َو�إْسر�ئِيَل ِمْن د�َن �إلَى بِْئِر �لسَّ
َطو�َل ُحكِم ُسَلْيماَن. َفكاَن �لنّاُس َيجِلُسوَن ُمطَمِئنِّيَن 
َتحَت �أشجاِر تِيِنِهْم َوكُُروِمِهْم. 26َوكاَن لََدى ُسَلْيماَن 
َمرِكباتِِه،  ُخُيوِل  ِمْن  �آل�ٍف  أرَبَعِة  لِ� َتتَِّسُع  �ْسَطبلاٌت 
و�ِحٌد  َشْهٍر كاَن  27َوِفي كُلِّ  فاِرٍس.  �ألَف  َعَشَر  َو�ثنا 
�لَمِلَك  ُد  ُيَزوِّ َعَشَر  �ل�ثَني  �لُمقاَطعاِت  ُول�ِة  كُلِّ  ِمْن 
بُِكلِّ ما َيحتاُجُه ِمْن َطعاٍم. َفكاَن َذلَِك َيكِفي لَِجِميِع 
َموَن ما َيكِفي  آِكِليَن َعَلى مائَِدِة �لَمِلِك. 28َكما ُيَقدَّ �ل�
ِعيِر َو�لتِّْبِن لُِخُيوِل �لَمرِكباِت َوُخُيوِل �لُفرساِن،  ِمَن �لشَّ

َصِة. أماِكِن �لُمَخصَّ َوَيَنَقلُوَن َذلَِك �إلَى �ل�

ِمقداُر ِحكَمِة ُسَلْيمان
29َو�أعَطى �هلُل ُسَلْيماَن ِحكَمًة َعِظيَمًة، َفكاَن َيفَهُم 

در�ِك �إلَى َحدٍّ َيصُعُب  �ُأُمور�ً َكِثيَرًة ِجّد�ً، َوكاَن و�ِسَع �ل�إ
ُرُه. 30َفَقْد فاَقْت ِحكَمُة ُسَلْيماَن كُلَّ ِحكَمِة �أهِل  َتَصوُّ
أْرِض. َفَقْد  رِق َوِمْصَر. 31كاَن �أحَكَم �لنّاِس َعَلى �ل� �لشَّ
أْزَرِحيَّ َوِهْيماَن َوَكْلُكوَل  َق ِفي ِحكَمِتِه َعَلى �إيثاَن �ل� َتَفوَّ
َوَدْرَدَع �أبناِء ماُحوَل. َفذ�َع ِصْيُت ُسَلْيماَن ِفي �لُبلد�ِن 

�لُمِحيَطِة كُلِّها.
32َوَكَتَب ُسَلْيماُن َثلاَثَة �آل�ِف َقوٍل َحِكيٍم، َو�ألفاً 

�أيضاً  ُسَلْيماُن  33َوَعَرَف  َو�ُأْغِنَيٍة.  َترنِيَمٍة  ِمَئِة  َوَخمَس 
�لَكِثيَر َعِن �لطَِّبيَعِة. َفَعلََّم َعْن �أنو�ٍع َكِثيَرٍة ِمَن �لنَّباتاِت، 

أ 22:4 كيس. حرفياً »كُر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل نَحَو 

ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتر�ً. )�أيضاً في �لعدد 38(
َو�لِغزل�ِن  أيائِِل  »�ل� حرفياً  الِغزالن.  أْنواِع  َجِميِع  ب 23:4 

َو�لَيحاِميِر.« َوَجمُيعها ِمَن َفِصيَلِة �لِغزل�ِن.

وفا �لُمَتَسلَِّقِة  أْرِز �لَعِظيَمِة ِفي لُبناَن، �إلَى �لزُّ ِمْن �أشجاِر �ل�
َو�لطُُّيورِ  �لَحيو�ناِت  َعِن  �أيضاً  َوَعلََّم  �لُجدر�ِن.  َعَلى 
ُعوِب �إلَى  و�ِحِف. 34َفكاَن َياأْتِي �ُأناٌس ِمْن كُلِّ �لشُّ َو�لزَّ
ُأَمِم  ُسَلْيماَن لَِيسَتِمُعو� �إلَى ِحكَمِتِه. َو�أرَسَل ُملُوُك كُلِّ �ل�

ُحَكماَءُهْم لَِكي يسَمعو� وَيَتَعلَُّمو� ِمْن ِحكَمِتِه.

ُسَلْيماُن َوحيرام

َوكانَْت َقْد َرَبَطْت ِحير�َم َمِلَك ُصوَر َعلاَقٌة َقِويٌَّة 5 
بِد�ُوَد. َفَلّما َسِمَع ِحير�ُم �أنَّ ُسَلْيماَن َخَلَف �أباُه 
ِفي �لُحكِم، �أرَسَل ُخّد�َمُه �إلَيِه. 2َفاأرَسَل �لَمِلُك ُسَلْيماُن 

�إلَى ِحير�َم �لرِّسالََة �لتّالَِيَة:

د�ُوَد،  �لَمِلَك  �أبِي،  �أنَّ  َتذكُُر  3»�أنَت 

�لُحُدوِد  كُلِّ  َعَلى  َكِثيَرٍة  بُِحُروٍب  �نَشَغَل 
�لُمِحيَطِة بَِممَلَكِتِه. َفَلْم َيَتَمكَّْن ِمْن بِناِء َهيَكٍل 
�إكر�ماً ل�ْسِم إلَِهِه. َفكاَن َينَتِظُر �إلَى �أْن َيَضَع 
آَن، َفَقْد �أنَعَم  اهلُل �أعد�َءُه َتْحَت َقَدَمْيِه. 4�أّما �ل�

لاِم َعَلى ُحُدوِد َممَلَكِتي ِمْن  إلَهي َعَليَّ بِالسَّ

كُلِّ ِجَهٍة. َفَليَس لِي َعُدوٌّ ج َوَشعِبي �آِمٌن.
ُأكِرَم  5»َفاأنا نََويُت �أْن �أبِنَي َذلَِك �لّبْيَت لِ�

د�ُوَد:  أبِي  لِ� اهلُل  قالَُه  لِما  َوْفقاً  إلَِهي،  �ْسَم 
›َساأجَعُل �بَنَك َمِلكاً َبعَدَك، َوَسَيبِني َبْيتاً �إكر�ماً 
تُساِعَدنِي.  �أْن  �إلَيَك  �أطلُُب  6لَِهذ�  ل�ْسِمي.‹ 
�أشجاَر  لِي  لَِيقَطُعو�  لُبناَن  �إلَى  ِرجالََك  �أرِسْل 
َذلَِك.  ِفي  لُِيعاِونُوُهْم  ُخّد�ِمي  َوَساُأرِسُل  �أرٍز. 
أتعاِب ُخّد�ِمَك.  ُدُه لِ� َوَساأدَفُع لََك �أيَّ �أجٍر تَُحدِّ
لََديَّ  َفالنَّّجاُروَن  ُخّد�ِمَك.  ِخْبَرِة  �إلَى  �أحتاُج 

لَيُسو بَِبر�َعِة نَّجاِري َصيد�.«

7َفَلّما َسِمَع ِحير�ُم ِرسالََة ُسَلْيماَن، ُسرَّ َكِثير�ً َوقاَل: 

َُّه �أعَطى د�ُوَد �بناً َحِكيماً لَِيحُكَم  أن »�أشُكُر اهلَل �لَيوَم لِ�
َة �لَعِظيَمَة!« 8ثُمَّ �أرَسَل ِرسالًَة لُِسَلْيماَن َيُقوُل  ُأمَّ َهِذِه �ل�

ِفيها:

ج 4:5 عدّو. حرفياً: »شيطاٌن . . . « بدون �أل �لتعريف.
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»َوَصَلْتِني ِرسالَُتَك، َوَسِمْعُت بِما َطَلْبَت. 
رِو �لَِّتي َطَلْبَتها  أْرِز َو�لسَّ َساُأعِطيَك كُلَّ �أشجاِر �ل�
�إلَى  لُبناَن  ِمْن  ُخّد�ِمي  9َسُينِزلُها  تُِريُد.  كما 
�أيِّ  �إلَى  �لّشاِطِئ  بُِمحاذ�ِة  ُمونَها  َوُيَعوِّ �لَبحِر 
�ألو�َح  َوُهناَك َسَيفِصلُوَن  �أنَت.  ُدُه  تَُحدِّ َمكاٍن 
ُيمِكُن  َذلَِك  َوَبعَد  رِو.  �لسَّ �ألو�ِح  َعْن  أْرِز  �ل�
َفُتْعِطيِني  �أنَْت  َو�أّما  َيحِملُوها،  �أْن  لِِرجالَِك 
َطعاٍم  بَِتوفيِر  َوَذلَِك  تُْرضيِني،  �لَِّتي  �ل�ُأجَرَة 

لَِممَلَكِتي.«

رِو  أْرِز َو�لسَّ 10َفاأْعَطى ِحْير�ُم ُسَلْيماَن كُلَّ �أْشجاِر �ل�

�لَِّتي َطَلَبها. 11َو�أْعَطى ُسَلْيماُن ِحير�َم نَْحَو ِمَئٍة َوِعْشِريَن 
�ألَف ِكيسٍ أ ِمَن �لَقْمِح، َونَْحَو ِمَئٍة َوِعْشِريَن �ألَف َجرَّةٍ ب 

يُتوِن �لنَِّقيِّ كُلَّ عاٍم َطعاماً لِعائَِلِتِه. ِمْن َزيِت �لزَّ
12َو�أعَطى اهلُل ُسَلْيماَن ِحكَمًة َكما َسَبَق �أْن َوَعَد. 

َعَقد�  َحيُث  َوُسَلْيماَن،  ِحير�َم  َبيَن  َسلاٌم  ُهناَك  َوكاَن 
ُمعاَهَدًة َبيَنُهما.

�إْسر�ئِيَل  ِمْن  َرُجٍل  �ألَف  َثلاثِيَن  ُسَلْيماَن  13َوَجنََّد 

َعَلى �لَعَمِل ِفي َهذ� �لَمشُروِع. 14َو�أقاَم َعَليِهْم َرئِيساً 
َم �لعاِمليَن �إلَى َثلاِث َمجُموعاٍت،  �ْسُمُه �أُدونِير�ُم. َوَقسَّ
كُلُّ ِمْنها َعْشَرُة �آل�ِف عاِمٍل. َتعَمُل كُلُّ َمجُموَعٍة َشهر�ً 
لُِسَلْيماَن  15َوكاَن  َشهَريِن.  لَِترتاَح  َوَتُعوُد  لُبناَن،  ِفي 
�أيضاً َسبِعيَن �ألَف عاِمٍل لَِنقِل �لِحجاَرِة، َوَثمانِيَن �ألَف 
�لَِّذيَن كانُو�  �لَجَبِليَِّة. 16َهذ� َعد�  �لِمنَطَقِة  اٍر ِفي  َحجَّ
�آل�ٍف  َثلاَثُة  َوَعَدُدُهْم  �لُعّماِل،  َتوِجيِه  َعَلى  يشِرفُوَن 
َوَثلاُث ِمَئِة َرُجٍل َتحَت �إمَرِة ُسَلْيماَن. 17�أَمَرُهُم �لَمِلُك 
ُسَلْيماُن بِاأْن َيقَطُعو� ِحجاَرًة َكِبيَرًة َثِميَنًة لَِتُكوَن �أساَس 
نََحَت  بِِعناَيٍة. 18ثُمَّ  �لِحجاَرُة  تِلَك  َفُقِطَعْت  �لَهيَكِل. 
َبنّاُؤو ُسَلْيماَن َوِحير�َم َو�لُعّماُل �لَِّذيَن ِمْن ُجبيل �لِحجاَرَة. 

ألو�َح �لَخَشِبيََّة لِِبناِء �لَهيَكِل. و� �لِحجاَرَة َو�ل� َفاأَعدُّ

أ 11:5 كيس. حرفياً »كُر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل نَحَو 

ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتر�ً.
ب 11:5 جّرة. حرفياً »كُر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتر�ً.

ُسَلْيماُن َيبِني الَهيَكل

َفَبَد�أ ُسَلْيماُن بِِبناِء َبيِت اهلِل. َوَذلَِك َبعَد �أرَبِع ِمَئٍة 6 
َوَثمانِيَن َسَنٍة ِمْن ُخُروِج َبِني �إْسر�ئِيَل ِمْن ِمْصَر، ج 
ِمْن  �لّر�بَِعِة  َنِة  �لسَّ ِزُيو – ِمَن  �لثّانِي – َشهِر  ْهِر  �لشَّ ِفي 
ْسر�ئِيَل. 2َوكاَن ُطوُل َبيِت اهلِل �لَِّذي  ُحكِم ُسَلْيماَن ل�إ
ِذر�عاً،  ِعْشِريَن  َوَعرُضُه  ِذر�عاً، د  ِستِّيَن  ُسَلْيماُن  َبناُه 
�لَهيَكِل  ِدهِليِز  ُطوُل  3َوَبَلَغ  ِذر�عاً.  َثلاثِيَن  َو�رتِفاُعُه 
هِليُز  �لدِّ �مَتدَّ  �أذُرٍع.  َعَشَر  َوَعرُضُه  ِذر�عاً،  ِعْشِريَن 
َعَلى ُطوِل َو�ِجَهِة �لَهيَكِل نَفِسِه، َفكاَن ُطولُُه ُمساِوياً 
لَِعْرِض �لَهيَكِل. 4َوكاَن لِلَهيَكِل نَو�ِفُذ ُمَشبََّكٌة. 5َوَبَنى 
ئِيِسيِّ  �لرَّ �لَمْبَنى  َحوَل  �لُحُجر�ِت  ِمَن  َصّفاً  ُسَلْيماُن 
لِْلَهْيَكِل ُمَؤلَّفاً ِمْن َطو�بَِق َثلاَثٍة. َفكانَِت �لُحُجر�ُت َمبِنيًَّة 
َعَلى  َتَتِكُئ  �لُحُجر�ُت  6َوكانَِت  َبعٍض.  َفوَق  َبعُضها 
د�ِخَل  َمبِنيًَّة  َتُكْن  لَْم  ُجُسوَرها  لَِكنَّ  �لَهيَكِل.  حائَِط 
�أَقلَّ  �أعلاُه  ِفي  �لَهيَكِل  ُسْمُك حائِِط  َفكاَن  �لحائِِط. 
ِمْن ُسمِكِه ِفي �أْسَفِلِه. َوَهَكذ� كاَن َعْرُض �لُحُجر�ِت 
فِليِّ َخمَس �أْذُرٍع، َوَعْرُضها ِفي �لطّابِِق  ِفي �لطّابِِق �لسُّ
أوَسِط ِستَّ �أْذُرٍع، َوَعْرُضها ِفي �لطّابِِق �لُعلِويِّ َسْبَع  �ل�
َفَلْم  �لَمحاِجِر.  ِفي  �لِحجاَرَة  �لُعّماُل  7َوَقَطَع  �أْذُرٍع. 
َيُكْن ِفي �لَهيَكِل َصوُت َمطاِرَق �أْو �أز�ِميَل �أْو �أيَِّة �أَدو�ٍت 

َحِديِديٍَّة.
�لجانِِب  �إلَى  فِليَِّة  �لسُّ �لُحُجر�ِت  َمدَخُل  8َوكاَن 

َدَرٌج  ُهناَك  كاَن  �لّد�ِخِل  َوِفي  �لَهيَكِل.  ِمَن  رِقيِّ  �لشَّ
َيْصَعُد �إلَى �لطّابِِق �لثّانِي ِمَن �لُحُجر�ِت، َوِمْن ُهناَك �إلَى 

�لطّابِِق �لثّالِِث ِمَن �لُحُجر�ِت.
لِْلَهْيَكِل،  ئِيِسيِّ  �لرَّ �لَمْبَنى  بِناَء  ُسَلْيماُن  9َفاأنَهى 

أرِز. 10َو�أنَهى بِناَء �لُحُجر�ِت  َوَغطّاُه بِاألو�ِح َخَشِب �ل�
�أذُرٍع.  َوَبَلَغ �رتِفاُع كُلِّ طابٍِق َخْمَس  َحوَل �لَهيَكِل. 

أْرِز ُمَثبََّتًة بِِجد�ِر �لَهيَكِل. َوكانَْت ُجُسوُر َخَشِب �ل�

ج 1:6 َبعَد أرَبع ِمَئة . . . ِمْصر. �أي نَحَو 960 قبَل �لميلاد.

سنِتمتر�ً  َو�أرَبعيَن  �أرَبعًة  تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  د 2:6 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َو�أثاثِهما  �لهيَكِل  ثُمَّ  ِس  �لُمَقدَّ �لَمسِكِن  �أبعاِد  بقّيِة 

ر�ِع �لطِويلة. ُهَو بالذِّ
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11َوجاَءْت َكِلُمُة اهلِل �إلَى ُسَلْيماَن: 12»�إْن َسَلْكَت 

َجِميَع  َوَحِفظَت  َشر�ئِِعي  َو�أَطعَت  �أحكاِمي،  بَِحَسِب 
َوَعدُت  ما  لََك  ُق  َساُأَحقِّ نِّي  َفاإ بِها،  َوَعِمْلَت  َوصاياَي 
َتبِنيِه.  �لَِّذي  �لَبيِت  َهذ�  بُِخُصوِص  �أباَك  د�ُوَد  بِِه 
13َوَساأسُكُن َوَسَط َبِني �إْسر�ئِيَل، َولَْن �أَتَخلَّى َعنُهْم.«

ُق ِبالَهيَكل َتفاِصيُل َتَتَعلَّ
14َوَهَكذ� �نَتَهى ُسَلْيماُن ِمْن بِناِء ِحجاَرِة �لَهيَكِل. 

15َوَبعَد َذلَِك ُغطَِّيْت ُجدر�ُن �لَهيَكِل �لَحَجِريَُّة بِاألو�ِح 

َوُغطَِّيِت  قِف.  �لسَّ �إلَى  أْرِضيَِّة  �ل� ِمَن  أْرِز،  �ل� َشَجِر 
رِو. 16َوَبُنو� ُحجَرًة  أْرِضيَُّة �لَحَجِريَُّة بِاألو�ِح َشَجِر �لسَّ �ل�
ِمَن  �لَخلِفيِّ  �لَجزِء  ِفي  ِذر�عاً  ِعشُروَن  ُطولُها  د�ِخِليًَّة 
أْرِز،  �ل� بِاألو�ِح  �لُحجَرِة  َهِذِه  ُجدر�َن  َوَغطُّو�  �لَهيَكِل. 
َيْت َهِذِه �لُحجَرُة قُدَس  قِف. َوُسمِّ أْرِضيَِّة �إلَى �لسَّ ِمَن �ل�
�أماَم  �لَهيَكِل  ِمَن  ئِيِسيُّ  �لرَّ �لِقْسُم  17َوكاَن  أقد�ِس.  �ل�
ُأقد�ِس �لَّذي كاَن ُطولُُه �أرَبِعيَن ِذر�عاً. 18َوَغطُّو�  قُْدِس �ل�
أْرزِ �لُمَزخَرَفِة بُِصَورِ َبر�ِعِم  ُجدر�َن �لُحجَرِة كُلِّها بِاألو�ِح �ل�

ُزُهوٍر َوَقْرٍع، َفَلْم َيظَهْر �أيٌّ ِمْن ِحجاَرِة �لُجدر�ِن.
�لُجزِء  ِفي  �لّد�ِخِليََّة  �لُحجَرَة  ُسَلْيماُن  19َو�أَعدَّ 

�لَخلِفيِّ ِمَن �لَهيَكِل، َوَوَضَع ِفيها ُصْنُدوَق َعهِد اهلِل. 
20كاَن ُطوُل �لُحجَرِة ِعشِريَن ِذر�عاً، َوَعرُضها ِعشِريَن 

ُسَلْيماُن  ى  َوَغشَّ ِذر�عاً.  ِعشِريَن  َو�ْرتِفاُعها  ِذر�عاً، 
. َكما َوَضَع ِفيها �لَمْذَبَح  ُجدر�َن �لُحجَرِة بَِذَهٍب نَِقيٍّ
بِالَذَهِب.  َغّشاُه  َوَقْد  أْرِز،  �ل� َخَشِب  ِمَن  �لَمصُنوُع 
بَِذَهٍب  �لّد�ِخِليََّة  �لَهيَكِل  ُجدر�َن  ُسَلْيماُن  ى  21َوَغشَّ

َهِب �أماَم �لَمقِدِس  ، ثُمَّ َعلََّق َسلاِسَل ُمَغّشاًة بِالذَّ نَِقيٍّ
َحتَّى  كُلَُّه  �لَهيَكَل  َهِب  بِالذَّ ي  َغشَّ 22َفَقد   . �لّد�ِخِليِّ
�لَمقِدِس  �أماَم  �لقائَِم  �لَمذَبَح  ي  َغشَّ َوَكَذلَِك  �كَتَمَل، 

. �لّد�ِخِليِّ
َخَشِب  ِمْن  َكُروَبيِن  لَِملاَكيِن  تِمثالَيِن  23َوَصَنَع 

ُطوُل  24كاَن  �أذُرٍع.  َعَشُر  ِمْنُهما  كُلٌّ  �رتِفاُع  يُتوِن  �لزَّ
كُلِّ َجناٍح ِمْن �أجِنَحِة �لَكُروِب َخْمَس �أْذُرٍع، َفالَمساَفُة 
َبيَن َطَرَفي �لَجناَحيِن �لُمَتقابَِليِن َعْشُر �أْذُرٍع. 25َوَكَذلَِك 
�لَجناَحيِن  َطَرَفي  َبيَن  َفالَمساَفُة  �لثّانِي.  �لَكُرُوُب  كاَن 
�لُمَتقابَِليِن لِلَكُروِب �لثّانِي َعَشُر �أْذُرٍع �أيضاً. َفَقْد كاَن 

ِل  أوَّ لِلتِّمثالَيِن �أبعاٌد و�ِحَدٌة َوَشكٌل و�ِحٌد. 26َفارتِفاُع �ل�
َعْشُر �أذُرٍع، َو�رتِفاُع �لثّانِي َعَشُر �أذُرٍع. 27ُوِضَع َهذ�ِن 
�إلَى َجنٍب، بَِحْيُث  أقد�ِس َجنباً  �لَكُروباِن ِفي قُدِس �ل�
ُيلاِمُس  َبيَنما  �لُحجَرِة،  َوَسِط  ِفي  َجناحاُهما  َيَتلاَمُس 
َي  ُغشِّ 28َوَقْد  �لُحجَرِة.  ِجد�َري  آَخر�ِن  �ل� �لَجناحاِن 

َهِب. �لَملاكاِن �لَكُروباِن بِالذَّ
ئِيِسيَِّة  �لرَّ �لُحجَرِة  َحوَل  �لُجدر�ُن  29َونُِقَشِت 

�لَكُروبِيَم، أ  َملائَِكِة  َشكِل  َعَلى  �لّد�ِخِليَِّة  َو�لُحجَرِة 
�أْرِضيَُّة  َيْت  30َوُغشِّ ُهوِر.  �لزُّ َوَبر�ِعِم  �لنَِّخيِل،  َو�أشجاِر 

َهِب. ِكْلتا �لُحجَرَتيِن بِالذَّ
يُتوِن.  �لزَّ َخَشِب  ِمْن  ِمصر�َعيِن  �لُعّماُل  31َوَصَنَع 

أقد�ِس. َوكانَِت �لَقو�ئُِم  َوَوَضُعوُهما ِفي َمدَخِل قُْدِس �ل�
كِل َو�لُوُجوِه. 32َوَعِملُو�  َحوَل �لمصر�َعيِن ُخماِسيَِّة �لشَّ
ُصَوَر  َعَليها  َونََقُشو�  يُتوِن  �لزَّ َخَشِب  ِمْن  �لِمصر�عيِن 
ُهوِر. ثُمَّ  َملائَِكِة �لَكُروبِيَم، َو�أشجاِر �لنَِّخيِل َوَبر�ِعِم �لزُّ

َهِب. وُهما بِالذَّ َغشُّ
ئِيِسّيِة.  �لرَّ �لُحجَرِة  لَِمدَخِل  باَبيِن  �أيضاً  33َوَعِملُو� 

ُمَربََّعٍة  َقو�ئَِم  ُصْنِع  ِفي  يُتوِن  �لزَّ َخَشَب  َو�سَتخَدُمو� 
رِو لُِصْنِع قُْضباٍن  لِلباَبيِن. 34ثُمَّ �سَتخَدُمو� َخَشَب �لسَّ
 . لِلطَّيِّ َقابَِلَتيِن  َدفََّتيِن  ِمْن  باٍب  كُلُّ  َوَتاألََّف  لِلباَبيِن، 
�لنَِّخيِل  َو�أشجاِر  �لَكُروبِيَم  َملائَِكِة  ُصَوَر  35َونََقُشو� 

َهِب. وُهما بِالذَّ ُهوِر َعَلى �لباَبيِن. ثُمَّ َغشُّ َوَبر�ِعِم �لزُّ
َثلاَثِة  ِمْن  �لّد�ِخِليَِّة  �لّساَحِة  ُجدر�َن  َبَنْو�  36ثُمَّ 

�أخشاِب  ِمْن  َوَصفٍّ  �لَمنُحوَتِة  �لِحجاَرِة  ِمَن  ُصُفوٍف 
أْرِز. �ل�

ِفي  اهلِل  َبيِت  �أساِس  ِفي َوضِع  �لَعَمُل  َبَد�َأ  37َوَقْد 

َنِة �لّر�بَِعِة ِمْن ُحكِم  ْهِر �لثّانِي – َشهِر ِزُيو – ِمَن �لسَّ �لشَّ
َوَجميِع  �لَهيَكِل  بِناِء  ِفي  �لَعَمُل  38َو�نَتَهى  ُسَلْيماَن. 
ُبوَل – ِمَن  �لثّاِمِن – َشهِر  ْهِر  �لشَّ ِفي  َوَتفاِصيِلِه  �أجز�ئِِه 
ْسر�ئِيَل.  ل�إ ُسَلْيماَن  ُحكِم  ِمْن  َعْشَرَة  �لحاِدَيَة  َنِة  �لسَّ

َفاْسَتغَرَق بِناؤُه سبَع َسَنو�ٍت.

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  أ 29:6 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22. )�أيضاً في �لعددين 32، 35(
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َقْصُر ُسَلْيمان

�ْسَتغَرَق 7  له  َقْصر�ً  �أيضاً  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  َوَبَنى 
بِناُؤُه َثلاَث َعْشَرَة َسَنًة. 2َوَبَنى �أيضاً بِناَيًة َسّماها 
»َبْيَت غاَبِة لُْبناَن.« َوكاَن ُطولُها ِمَئَة ِذر�ٍع، أ َوَعْرُضها 
لَها  َوكاَن  ِذر�عاً.  َثلاثيَن  َو�رتِفاُعها  ِذر�عاً،  َخِمِسيَن 
أْرِز. َوكاَن َعَلى كُلِّ َعُموٍد  �أرَبَعُة ُصُفوٍف ِمْن �أعِمَدِة �ل�
ِمْن  لَوحاً  َو�أرَبِعيَن  َخمَسًة  3َوَوَضُعو�  أْرِز.  �ل� ِمَن  تاٌج 
َخمَسَة  قِف.  لِلسَّ �لَعو�ِرِض  َهِذِه  َعَلى  أْرِز  �ل� َخَشِب 
َعْشَر لَوحاً َفوَق كُلِّ َصفٍّ ِمَن �ل�أعِمَدِة. 4َوكانَْت ُهناَك 
َثلاَثُة ُصُفوٍف ِمَن �لنَّو�ِفِذ �لُمَتقابَِلِة َعَلى كُلِّ جانٍِب ِمْن 
�أبو�ٍب ِفي كُلِّ  َجو�نِِب �لُجدر�ِن. 5َوكاَن ُهناَك َثلاَثُة 
ُمَربََّعَة  َو�لَقو�ئِِم  أبو�ِب  �ل� فُُتحاِت  كُلُّ  َوكانَْت  َطَرٍف. 

كِل. �لشَّ
َأْعِمَدِة« َفكاَن ُطولُها  6َوَبَنى ُسَلْيماُن �أيضاً »قاَعَة �ل�

ُطوِل  َوَعَلى  ذر�عاً.  َثلاثِيَن  َوَعرُضها  ِذر�عاً  َخمِسيَن 
أماِميَِّة ِمَن �لّقاَعِة، كاَن ُهناَك َسقٌف َمدُعوٌم  �لِمنَطَقِة �ل�

بِاأعِمَدٍة.
َبيَن  ِفيها  قاَعَة َعرٍش َيقِضي  �أيضاً  7َوَبَنى ُسَلْيماُن 

�لقاَعُة  َهِذِه  َوكانَْت  �لَقضاِء.«  »قاَعَة  َسّماها  �لنّاِس، 
قِف،  �لسَّ �إلَى  أْرِضيَِّة  �ل� ِمَن  أْرِز  �ل� بَِخَشِب  ُمَغطّاًة 
َحولَها  ُبِنَي  َتَقُع ساَحٌة  كانَْت  �لَقضاِء  قاَعِة  8َوَخْلَف 

َمسِكُن ُسَلْيماَن �لَِّذي شاَبَه بِناُؤُه بِناَء »قاَعِة �لَقضاِء.« 
�ْبَنِة  �أجِل َزوَجِتِه،  ِمْن  ُمماثِلاً  َبيتاً  �أيضاً  َوَبَنى ُسَلْيماُن 

َمِلِك ِمْصَر.
قُِطَعِت  َثِميَنٍة  بِِحجارٍة  أبِنَيِة  �ل� َهِذِه  كُلُّ  9ُبِنَيْت 

َوْفَق  �لَخلِف،  َوِمَن  أماِم  �ل� ِمَن  َونُِحَتْت  بَِمناِشيَر، 
�إلَى  �ل�أساِس  ِمَن  �لِحجاَرُة  ْت  َو�مَتدَّ َدٍة.  ُمَحدَّ َمقاييَس 
�لّساَحِة  َحتَّى  �لخاِرِج  َوِمَن  �لِجد�ِر.  ِفي  َطَبَقٍة  �أعَلى 
�لَكِبيَرِة. 10ُبِنَي �ل�أساُس بِِحجاَرٍة َثِميَنٍة َضخَمٍة َوَصَلْت 
11َو�نَتَصَبْت  �أذُرٍع.  َوَعْشِر  �أذُرٍع  َثمانِي  �إلَى  �أبعاُدها 

سنِتمتر�ً  َو�أرَبعيَن  �أرَبعًة  تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  أ 2:7 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َو�أثاثِهما  �لهيَكِل  ثُمَّ  ِس  �لُمَقدَّ �لَمسِكِن  �أبعاِد  بقّيِة 

ر�ِع �لطِويلة. ُهَو بالذِّ

َخَشِب  ِمْن  َو�أعِمَدٌة  َثِميَنٌة  �لطَّو�بِِق ِحجاَرٌة  َهِذِه  َفوَق 
َو�لّساَحِة  �لَقْصِر،  بِساَحِة  �أسو�ٌر  12َو�أحاَطْت  أْرِز.  �ل�
أْسو�ُر  �ل� ُبِنَيِت  �لَهيَكِل.  َوِدهِليِز  اهلِل،  لَِبيِت  �لّد�ِخِليَِّة 
ِمْن  و�ِحٍد  َوَصفٍّ  �لِحجاَرِة،  ِمَن  ُصُفوٍف  َثلاَثِة  ِمْن 

أْرِز. َعو�ِرِض �ل�
13َو�ْسَتْدَعى �لَمِلُك ُسَلْيماُن َرُجلاً �ْسُمُه ُحور�ُم ِمْن 

�أرَمَلٍة  �ْبُن  �لُقْدِس. 14َوُهَو  َمِديَنِة  َو�ْسَتقَبَلُه ِفي  ُصوَر، 
�أُبوُه ِمْن ُصوَر. َوكاَن ُحور�ُم  نَْفتالِي. َوكاَن  َقِبيَلِة  ِمْن 
ماِهر�ً ِجّد�ً َوُمَتَمرِّساً ِفي �لَعَمِل بِالُبرونِْز. لَِهذ� َطَلَب ِمْنُه 
�لَمِلُك ُسَلْيماُن �أْن َياأْتَِي، َفَقِبَل. َفَعيََّنُه ُسَلْيماُن َمسُؤول�ً 
ُهَو  َفَصَنَع ُحور�ُم كُلَّ ما  �لُبرونِْزيَِّة.  أْعماِل  �ل� َعْن كُلِّ 

َمصُنوٌع ِمْن ُبرونٍْز.
كُلٍّ  �رتِفاُع  نُحاِسيَّيِن،  َعُموَديِن  ُحور�ُم  15َوَصَنَع 

ِذر�عاً.  َعْشَرَة  �ثَنتا  َوُمِحيُطُه  ِذر�عاً  َعَشَر  َثمانَِيَة  ِمْنها 
َوكاَن �لَعُمود�ِن ُمفَرَغيِن ِمَن �لّد�ِخِل، َوُسْمُك ِجد�ِرِهما 
نُحاِسيَّيِن  تاَجيِن  �أيضاً  ُحور�ُم  16َوَصَنَع  و�ِحٌد.  ِشبٌر 
�رتِفاُع �لو�ِحِد ِمْنُهما َخْمُس �أذُرٍع. َوَوَضَع �لتّاَجيِن َعَلى 
لاِسِل بَِتعاِريَش  �لَعُموَديِن. 17ثُمَّ َصَنَع َشَبَكَتيِن ِمَن �لسَّ
لٍَة َوُمَتقاِطَعٍة للتّاَجيِن �للََّذيِن َعَلى �لَعُموَديِن، َشَبَكًة  َمَجدَّ
يِن ِمَن �لُبرونِْز َعَلى  و�ِحَدًة لُِكلِّ َعُموٍد. 18ثُمَّ َصَنَع َصفَّ
َشكِل ُرّماناٍت َحوَل كُلِّ َتْعريَشٍة لَِتزيّيِن �لتّاَجيِن �للََّذيِن 
َفوَق �لرُّماناِت. 19َفكاَن �لتّاجاِن َعَلى َر�أِْس �لَعُموَديِن 
ُهوِر.  �للََّذيِن �رتِفاُعُهما �أرَبُع �أذُرٍع ُيْشِبهاِن باَقَتيِن ِمَن �لزُّ
20َوَقَف �لتّاجاِن َعَلى �لَعُموَديِن َوَفْوَق �لُبُروِز �لُمنَحني 

ْت ُهناَك ِمَئَتي ُرّمانٍَة ِفي  �إلَى جانِِب �لتَّعِريَشِة. َو�صَطفَّ
ِفي  �لَعُموَديِن  نََصَب  21ثُمَّ  تاٍج.  كُلِّ  َحوَل  ُصُفوٍف 
�لجانِِب  َعَلى  �أَحُدُهما  َفكاَن  �لَهيَكِل.  �أماَم  �لقاَعِة 
ى �لَعُموَد  أيَسِر. َوَسمَّ آَخُر َعَلى �لجانِِب �ل� أيَمِن، َو�ل� �ل�
22َوَوَضَع  »ُبوَعَز.« ج  أيَسَر  َو�ل� »ياِكيَن،« ب  أْيَمَن  �ل�
ُهوِر َعَلى �لَعُموَديِن.  �لتّاَجيِن �لَمْصُنوَعيِن َعَلى َشكِل �لزُّ

فانَتَهى بَِذلَِك �لَعَمُل َعَلى �لَعُموَديِن.
َي  ُسمِّ ُمْسَتِدير�ً  نُحاِسّياً  َخّز�ناً  ُحور�ُم  َصَنَع  23ثُمَّ 

َعَشَر  َوقُْطُرُه  ِذر�عاً،  َثلاثِيَن  ُمِحيُطُه  َفكاَن  »�لَبْحَر.« 

ُس. ب 21:7 ياِكين. َومعناه ُيِقيُم �أْو ُيؤسِّ

ة – �أي بُِقّوِة �هلِل. ج 21:7 ُبوَعز. َومعناه بُِقوَّ
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�أذُرٍع َوُعْمُقُه َخْمَس �أذُرٍع. 24َوكاَن ُهناَك �إطاٌر َحوَل 
طارِ َصّفاِن ِمْن نَباتاِت �لَقْرِع  حافَِّة �لَخّز�ِن. َوَتحَت �ل�إ
�لُبرونِْزيَِّة ُمِحيطاِن بِالَخّز�ِن، َوَمسُبوَكاِن ِقْطَعًة و�ِحَدًة َمَع 
�ثَني َعَشَر  َعَلى ُظُهورِ  �لَخّز�ِن. 25َوكاَن �لَخّز�ُن قائِماً 
َثْور�ً َتْنُظُر َبِعيد�ً َعِن �لَخّز�ِن: َثلاَثٌة َتْنُظُر ِشمال�ً، َوَثلاَثٌة 
َجُنوباً، َوَثلاَثٌة َغرباً، َوَثلاَثٌة َشرقاً. 26�أّما ُسْمُك �لَخّز�ِن 
َفكاَن ِشْبر�ً و�ِحد�ً. َوكانَِت �لَقناُة �لُمِحيَطُة بِالَخّز�ِن �أشَبَه 
لَِنْحِو  �ُن  �لَخزَّ َوَيتَِّسُع  َزْهَرٍة.  ُوَريقاِت  �أْو  َكاأٍْس،  بِحافَِّة 

�ألَفي َصِفيَحٍة. أ
ُطوُل  بُرونِزيٍَّة  َعَرباٍت  َعَشَر  ُحور�ُم  َصَنَع  27ثُمَّ 

َو�رتِفاُعها  �أذُرٍع،  �أرَبُع  َوَعْرُضها  �أذُرٍع،  �أرَبُع  �لو�ِحَدِة 
ُمَربََّعٍة  �ألو�ٍح  ِمْن  �لَعَرباُت  �أذُرٍع. 28َوَقْد ُصِنَعِت  �أرَبُع 
ُأُطِر نُِقَشْت �ُأُسوٌد  ألو�ِح َو�ل� َمرُصوَفٍة ِفي �ُأُطٍر. 29َوَعَلى �ل�
ُأُسوِد َو�لثِّير�ِن  َوثِير�ٌن َوَملائَِكُة َكُروبِيَم ِمْن ُبرونٍْز. َوَفْوَق �ل�
30َوكانَْت  �لُبرونِْز.  ِفي  َمطُروَقٍة  لُِزُهوٍر  ُرُسوٌم  َوَتحَتها 
لُِكلِّ َعَرَبٍة �أرَبُع َعَجلاٍت نُحاِسيٍَّة لَها َمحاِوُر نُحاِسيٌَّة. 
عاماِت  و�يا ُدعاماٌت لِطاَسٍة َكِبيَرٍة. وَعلى �لدُّ َوَعَلى �لزَّ
لُِزُهوٍر َمطُروَقٍة ِفي �لُبرونِْز. 31َوكاَن ُهناَك �إطاٌر  ُرُسوماً 
طاُر �لطّاساِت بِِذر�ٍع و�ِحَدٍة.  ِمْن َفوِق �لطّاَسِة. َوَعلا �ل�إ
َوكانَْت فُْتَحُة �لطّاَسِة ُمسَتِديَرًة قُْطُرها ِذر�ٌع َونِْصٌف. 
ُمَربَّعاً  كاَن  �لَِّذي  �لُبرونِْزيِّ  طاِر  �ل�إ ِفي  ُرُسوٌم  َونُِقَشْت 
َعَجلاٍت  �أرَبُع  َوَقَفْت  طاِر  �ل�إ 32َوَتْحَت  ُمْسَتِدير�ً.  ل� 
َبيَن  �لَمحاِوُر  ُصِنَعِت  َونِْصٌف.  ِذر�ٌع  َعَجَلٍة  قُْطُر كُلِّ 
�لَعَرَبِة.  ِمَن  ُجزء�ً  تَُشكُِّل  و�ِحَدٍة  َكِقْطَعٍة  �لَعَجلاِت 
33كانَِت �لَعَجلاُت �أشَبَه بَِعَرباِت َمْرَكَبٍة َحِقيِقيٍَّة. َوَقْد 

َو�لَمر�ِوُح  و�لِيِب  �لدَّ َوِعِصيَّ  َو�لَحو�فَّ  �لَمحاِوَر  ُصِنَع 
ِمَن �لُبرونِْز.

أرَبِع ِمْن  و�يا �ل� أرَبُع َعَلى �لزَّ عاماُت �ل� 34كانَِت �لدُّ

و�ِحَدٍة.  ِقطَعًة  َو�لعَرَبُة  �لدعامات  َوكانِت  َعَرَبٍة.  كُلِّ 
�لُعلِويِّ  �لِقْسِم  َحوَل  َضيٌِّق  نُحاِسيٌّ  َشِريٌط  35َود�َر 

�لَعَرَبِة.  َمَع  و�ِحَدٍة  َكِقْطَعٍة  كاَن  َوَقْد  َعَرَبٍة.  كُلِّ  ِمْن 
َملائَِكِة  بُِصَوِر  ُأُطُر  َو�ل� �لَعَرَبِة  َجو�نُِب  نُِقَشْت  36َوَقْد 

للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »َبث.«  صفيحة. حرفياً  أ 26:7 

�لسائِلِة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً. )�أيضاً في �لعدد 38(

َمكاٌن.  ُوِجَد  �أينما  نَِخيٍل  َو�أشجاِر  َو�ُأُسوٍد  �لَكُروبِيَم ب 
َعْشَر  ُحور�ُم  37َوَصَنَع  طاِر.  �ل�إ َعَلى  ُزُهوٌر  َونُِقَشْت 
لَها  َفكاَن  و�ِحٍد.  قالٍِب  ِفي  ُمَتطابَِقٌة  نُحاِسيٍَّة  َعَرباٍت 
َعْشَرَة  �أيضاً  كِل. 38َوَصَنَع ُحور�ُم  َو�لشَّ �لَحجِم  نَْفُس 
�أحو�ٍض: َحوضاً لُِكلِّ و�ِحَدٍة ِمَن �لَعَرباِت �لَعْشِر. َوكاَن 
أرَبِعيَن َصِفيَحًة.  قُْطُر كُلُّ َحْوٍض �أرَبَع �أذُرٍع، َوَيتَِّسُع ل�
39َوَوَضَع ُحور�ُم َخْمَس َعَرباٍت َعَلى �لجانِِب �لَجُنوبِيِّ 

َوَوَضَع   . مالِيِّ �لشِّ �لجانِِب  َعَلى  َوَخْمساً  �لَهيَكِل  ِمَن 
رِقيَِّة ِمَن �لَهيَكِل.  �لَحوَض �لَكِبيَر ِفي �لّز�ِوَيِة �لَجُنوبِيَِّة �لشَّ
َصِغيَرًة.  َوطاساٍت  َوَمجاِرَف  قُُدور�ً  ُحور�ُم  40َوَصَنَع 

َفاأنَهى ُصْنَع كُلِّ ما َطَلَب �لَمِلُك ُسَلْيماُن ِمْنُه. َوِفي ما 
َيِلي قائَِمٌة بِال�أشياِء �لَِّتي َصَنَعها ُحور�ُم لَِبيِت اهلِل:

ِة �لَعُموَديِن،  41َعُمود�ن، تاجاِن ُمنَحِنياِن َعَلى ِقمَّ

َعَلى  �للََّذيِن  �لتّاَجيِن  َحوَل  ُمَشبََّكتاِن  َتعريَشتاِن 
يِن  َصفَّ ِفي  لِلَتعريَشَتيِن،  ُرّمانٍَة  ِمَئِة  42�أرَبُع  �لَعُموَديِن. 
ّماناِت لُِكلِّ َتعِريَشٍة َحوَل �لتّاَجيِن �للََّذيِن َعَلى  ِمَن �لرُّ
َحْوٌض.  ِمنها  كُلٍّ  َوَعَلى  َعَرباٍت  43َعْشُر  �لَعُموَديِن. 
َثْور�ً.  َعَشَر  �ثَني  َتماثِيِل  َعَلى  قائُِم  َكِبيٌر  44َخّز�ٌن 

ُحوٌن  ِغيَرُة، صُّ ِغيَرٌة، طاساٌت صَّ 45قُُدوٌر، َمجاِرُف صَّ

َو�أطباٌق لَِبيِت اهلِل.
ِمْن  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  �أر�َدُه  ما  كُلَّ  ُحور�ُم  َصَنَع 
أْشياُء  ُبرونٍْز َمصُقوٍل. 46َو�أَمَر �لَمِلُك بِاأْن تُْصَنَع َهِذِه �ل�
ِفي  َفُسِبَكْت  َوَصْرتاَن.  ُسكُّوَت  َبيَن  ُأرُدنِّ  �ل� َغْوِر  ِفي 
�لُبرونِْز  يََّة  َيِزْن ُسَلْيماُن َكمِّ أْرِض. 47َولَْم  �ل� َقو�لَِب ِفي 
�لُمسَتخَدَمِة ِفي ُصنِع َهِذِه �ل�أشياِء لَِكْثَرتِها. َفَلْم ُيْعَرْف 

َوزُن �لُبرونِْز �لُمْسَتخَدِم.
ِمَن  اهلِل  َبيِت  �آنَِيِة  َجميَع  بَِسبِك  ُسَلْيماُن  48َو�أَمَر 

َهِب، َوِهَي: �لذَّ

، َهِبيُّ    �لَمذَبُح �لذَّ
َهِبيَُّة َحْيُث ُيوَضُع ُخبُز     �لمائَِدُة �لذَّ

�هلل في  ب 36:7 مالئكة الَكُروبيم. مخلوقاٌت ُمجنّحٌة تخدم 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
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َحضَرِة �هلِل،
: َخْمُس  َهِب �لَنِقيِّ 49  �لمنائُِر �لَمسُبوَكُة ِمَن �لذَّ  
َمنائَِر �إلَى �لجانِِب �لَجُنوبِيِّ ِمَن �لَهيَكِل 

مالِيِّ �أماَم قُْدِس  َوَخْمٌس �إلَى �لجانِِب �لشِّ
أقد�ِس، �ل�

َهِبيَُّة، ُهوُر، َو�لَمصابِيُح، َو�لَملاِقُط �لذَّ    �لزُّ
50  �لطُُّسوُس، َو�أَدو�ُت َتشِذيِب �لَفتائِِل،   
ِغيَرُة، َو�لَمقالِي،  َو�لطُُّسوُس �لصَّ

. َهِب �لَنِقيِّ َو�لَمجاِمُر �لَمصُنوَعُة ِمَن �لذَّ
َيِة �إلَى �لُغْرَفِة  َهِبيَُّة �لُمَؤدِّ أبو�ِب �لذَّ    َمفاِصُل �ل�

أقد�ِس، َوَمفاِصُل  �لّد�ِخِليَِّة – �أي قُْدِس �ل�
ئِيِسيَِّة ِفي  َيِة �إلَى �لُغْرَفِة �لرَّ أبو�ِب �لُمَؤدِّ �ل�

�لَهيَكِل.

َخطََّط  ما  كُلَّ  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  �أنَهى  51َوَهَكذ� 

لَِعَمِلِه لَِبيِت اهلِل. ثُمَّ �أْحَضَر ُسَلْيماُن كُلَّ ما كاَن �أُبوُه 
َة  د�ُوُد َقْد َخَزنَُه لَِهذ� �لَهَدِف �إلَى �لَهيَكِل. َوَوَضَع �لِفضَّ

َهَب ِفي َخز�ئَِن ِفي َبيِت اهلِل. َو�لذَّ

إْدخاُل ُصْنُدوِق الَعْهِد إَلى الَهيَكل

ثُمَّ �ْسَتْدَعى �لَمِلُك ُسَلْيماُن كُلَّ ُشُيوِخ �إْسر�ئِيَل 8 
ِفي  �إْسر�ئِيَل  عائِلاِت  َوقاَدِة  �لَعشائِِر،  َوُرَؤساِء 
ِفي  �إلَيِه  و�  َينَضمُّ �أْن  ُسَلْيماُن  �أر�َدُهْم  �لُقْدِس.  َمِديَنِة 
�إحضاِر ُصْنُدوِق َعْهِد اهلِل ِمْن َمِديَنِة د�ُودَ أ �إلَى �لَهيَكِل. 
2َفجاَء َجِميُع ِرجاِل �إْسر�ئِيَل َمعاً �إلَى �لَمِلِك ُسَلْيماَن. 

ْهِر  قائِِف ب ِفي َشْهِر �إيثانِيَم: �لشَّ كاَن َهذ� �أثناَء ِعيُد �لسَّ
َنِة. �لّسابِِع ِمَن �لسَّ

3َولَّما َوَصَل كُلُّ ُشُيوِخ �إْسر�ئِيَل �إلَى َذلَِك �لَمكاِن. 

َو�أَخَذ �لَكَهَنُة ُصْنُدوَق �لَعْهِد. 4َوَحَملُو� ُصْنُدوَق َعْهِد 
َسِة �لَِّتي ِفيها.  اهلِل َمَع َخيَمِة �ل�ْجِتماِع َو�ل�أشياِء �لُمَقدَّ

�لجنوبي  �لجزء  �لقدِس، خاّصًة  مدينُة  ِهَي  داُود.  مدينة  أ 1:8 

ِمَن �لمدينة.
ب 2:8 عيُد السقاِئف. �أسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

�لَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة �أيَّام موَسى. )�نظر ل�ويِّين 34:23( �إسر�ئيل �أربعين سنًة في �لبرِّ

ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  5َو�جَتَمَع  َو�لَّلاِويُّوَن.  �لَكَهَنُة  َحَمَلها 
َوَذَبُحو�  �لَعْهِد.  ُصْنُدوِق  �أماَم  َمعاً  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َوكُلُّ 
ِخر�فاً َوَبَقر�ً بِاأعد�ٍد ل� تُحَصى ِمْن َكْثَرتِها. 6ثُمَّ َوَضَع 
د�ِخَل  ِحيِح  �لصَّ َمكانِِه  ِفي  اهلِل  َعهِد  ُصْنُدوَق  �لَكَهَنُة 
�لَملاَكيِن  �أجِنَحِة  َتحَت  �لَهيَكِل  ِفي  أقد�ِس  �ل� قُْدِس 
�لَكُروَبيِن  �لَملاَكيِن  �أْجِنَحُة  7َفَظلََّلْت  �لَكُروَبيِن. 
نُدوِق َوللَقِضيَبيِن  ْنُدوَق، َفصاَر �لَكروباِن َكِغطاٍء للصُّ �لصُّ

�للََّذيِن ُيحَمُل بِِهما.
8َوكاَن �لُقضيباِن َطِويلاِن َحتَّى كاَن بَِمقُدورِ �لو�ِقِف 

أقد�ِس �أْن َيَرى َطَرَفيِهما. لَِكْن  ِفي �لُقْدِس �أماَم قُْدِس �ل�
لَْم َيُكْن ِفي َمقُدوِر َمْن َيِقُف خاِرجاً �أْن َير�ُهما. َوماز�َل 

�لقِضيباَن ُهناَك َحتَّى َهذ� �لَيوِم.
�للَّْوحاِن  �إلّ�  �لَعْهِد  ُصْنُدوِق  ِفي  َيُكْن  9َولَْم 

ُحوِريَب.  ِفي  ِفيِه  ُموَسى  َوَضَعُهما  �للَّذ�ِن  �لَحَجِريّاِن 
َفِفي َذلَِك �لَمكاِن َقَطَع اهلُل َعْهد�ً َمَع َبِني �إْسر�ئِيَل َبْعَد 

ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصَر.
ِس، َملاأْت  10َولَّما َخَرَج �لَكَهَنُة ِمَن �لَمكاِن �لُمَقدَّ

ُمو�َصَلَة  �لَكَهَنُة  َيْسَتِطِع  11َولَْم  اهلِل.  َبيَت  َسحاَبٌة 
ِمْن  �مَتلاأ  اهلِل  َبْيَت  أنَّ  لِ� حاَبِة،  �لسَّ بَِسِبِب  ِخدَمِتِهْم 

َمْجِد اهلِل. 12ِحيَنِئٍذ، قاَل ُسَلْيماُن:

حاَبِة �لَكِثيَفِة.   » �ْختاَر اهلُل �أْن َيْسُكَن ِفي �لسَّ
13  ها َقْد َبَنيُت َهيَكلاً َبِديعاً لََك يا �هلُل،  

أَبِد ِفيِه.«    َمكاناً لَِتسُكَن �إلَى �ل�

َفالَتَفَت  ُهناَك.  و�ِقِفيَن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  14َوكاَن كُلُّ 

َصلَّى  15ثُمَّ  �لَبَرَكَة.  لَُهُم  َوَطَلَب  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك 
َفقاَل:

  » اهلُل �إلَُه �إْسر�ئِيَل َعِظيٌم.
   َفَقْد َصَنَع بَِيِدِه ما قالَُه لِد�ُوَد �أبِي.

أبِي:    �إْذ قاَل لِ�
› �أخَرْجُت َشعِبي �إْسر�ئِيَل ِمْن ِمْصَر.  16  

   لَِكنِّي لَْم �أكُْن َقِد �خَتْرُت َمِديَنًة
   ِمْن َبيِن َقبائِِل �إْسر�ئِيَل
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   لِِبناِء َبْيٍت �إْكر�ماً ل�ْسِمي.

   َولَْم �أكُْن َقِد �خَتْرُت َرُجلاً
   لَِير�أَس َشعِبي �إْسر�ئِيَل.

آَن َفَقِد �خَتْرُت د�ُوَد    �أّما �ل�
   لَِير�أَس َشعِبي �إْسر�ئِيَل.‹

17»�أر�َد د�ُوُد �أبِي �أْن َيبِنَي َبْيتاً ِمْن �أجِل �ْسِم اهلِل، 

�إلَِه �إْسر�ئِيَل. 18لَِكنَّ اهلَل قاَل لَُه: ›�أنَْت َترَغُب َحّقاً ِفي 
�أْن َتبِنَي َبيتاً ِمْن �أجِل �ْسِمي. َوَهِذ� َحَسٌن. 19لَِكنََّك 
لَْسَت َمْن َسَيْبِني �لَبْيَت، َبِل �بُنَك �لَِّذي َسُيولَُد لََك ُهَو 

َمْن َسَيْبِني �لَبْيَت ِمْن �أجِل �ْسِمي.‹
َق اهلُل �لَوعَد �لَِّذي َقَطَعُه. َفها �أنا  20»َوَهَكذ� َحقَّ

َخَلْفُت �أبِي َعَلى �لَعْرِش، َو�أحُكُم َبِني �إْسر�ئِيَل َحَسَب 
�إلَِه  ل�ْسِم اهلِل،  َبَنْيُت �لَبْيَت �إْكر�ماً  َوْعِد اهلِل. َوها َقْد 
لُِصْنُدوِق  �لَهيَكِل  ِفي  َمكاناً  َهيَّاأُْت  21َوَقْد  �إْسر�ئِيَل. 
َعْهِد �هلِل، َذلَِك �لَعْهِد �لَِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع �آبائِنا ِعنَدما 

�أخَرَجُهْم ِمْن ِمْصَر.«
كُلِّ  ُمقابَِل  اهلِل  َمذَبِح  �أماَم  ُسَلْيماُن  َوَقَف  22ثُمَّ 

ماِء. 23َوقاَل: عِب. َوَبَسَط َيَديِه ناِظر�ً نَْحَو �لسَّ �لشَّ
ماِء  »يا اهلُل، يا �إلََه �إْسر�ئِيَل، لَْيَس �إلٌَه ِمثَلَك ِفي �لسَّ
َعْهَدُه  َوَيحَفُظ  أوِفياَء  �ل� َشعَبُه  ُيِحبُّ  أْرِض،  �ل� َعَلى  �أْو 
َمَعُهْم. 24َفَقْد َقَطْعَت َعْهد�ً لَِعْبِدَك د�ُوَد، �أبِي، َوَوَفيَت 
تَِك �لَعِظيَمِة  بِِه. بَِفِمَك �أنَت َقَطْعَت َذلَِك �لَعْهَد. َوبُِقوَّ
آَن يا اهلُل، يا �إلََه �إْسر�ئِيَل، �حَفْظ  ْقَتُه �لَيْوَم. 25َو�ل� َحقَّ
ُوُعوَدَك �ل�ُأخَرى �لَِّتي َقَطْعَتها لَِعبِدَك د�ُوَد، �أبِي. َفَقْد 
قُْلَت لَُه: ›َيْنَبِغي �أْن َيحِرَص �أبناُؤَك د�ئِماً َعَلى طاَعِتي، 
ْن َفَعلُو�، َساأضَمُن �أْن َيُكوَن و�ِحٌد  َكما َفَعْلَت �أنَْت. َفاإ
ِمْن نَسِلَك َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل د�ئِماً.‹ 26َوها �أنا �أطلُُب 
ًة �ُأْخَرى، يا �إلََه �إْسر�ئِيَل، �أْن َتْحَفَظ َوعِدَك َهذ�  �إلَيَك َمرَّ

أبِي، خاِدِمَك. د�ئِماً لِ�
أْرِض، َبيَنما  27»لَِكْن، �أَحّقاً َسَتْسُكُن َمَعنا َعَلى �ل�

َيتَِّسُع  َفَكيَف  لََك؟  َتتَِّسُع  ل�  ماو�ُت  َو�لسَّ كُلُُّه  �لَكْوُن 
�إلَى َصلاتِي،  َبَنيُتُه؟ 28َفاْسَتِمْع  �لَِّذي  �لَبيُت  لََك َهذ� 
�أرَفُعها  �لَِّتي  ِطْلَبِتي  �إلَى  َو�ْسَتِمْع  يا إلَِهي،  َعْبَدَك،  �أنا 
�لَيْوَم �إلَيَك. 29�ُأَصلِّي �أْن َتبَقى َعيناَك َعَلى َهذ� �لَهيَكِل 

نَهار�ً َولَيلاً. َفاأنَت قُْلَت �إنََّك َسَتَضُع �ْسَمَك ِفيِه. لَيَتَك 
آَن َبيَنما �أنُظُر �إلَى َهيَكِلَك. 30َسَناأْتِي  َتسَمُع َصَلو�تَِي �ل�
�أنا َوَشعُبَك �إْسر�ئِيَل �إلَى َهذ� �لَمكاِن لَِكي نَُصلِّي لََك. 
ماِء.  �لسَّ ِفي  ُسْكناَك  َمكاِن  ِمْن  َصَلو�تِنا  �إلَى  َفاْسَتِمْع 

نَّنا نَساألَُك �أْن َتغِفَر لَنا. َوِحيَن َتْسَمُع َصَلو�تِنا، َفاإ
َسُيْؤَتى  �آَخَر،  �إلَى  ساَءِة  بِال�إ َشخٌص  �تُِّهَم  31»�إذ� 

ذ� �أنَكَر �لُمتََّهُم �أنَُّه �أساَء،  بِالطََّرَفيِن ُهنا �إلَى �لَمذَبِح. َفاإ
ماِء َو�سَتِجْب،  َسُيَحلَُّف �أنَُّه َبِريٌء، 32َفاْسَمْع ِمَن �لسَّ
َو�قِض َبيَن َخاِدَميَك. �حُكْم َعَلى �لُمذنِِب َوعاِقْبُه َعَلى 

َعَمِلِه، َو�أنِصِف �لَبِريَء َوكاِفْئُه بَِحَسِب َصلاِحِه.
َفَتسَمُح  �أحياناً،  �إْسر�ئِيُل  َشعُبَك  ُيخِطُئ  33»ُربَّما 

َسَيرِجُعوَن  ِحيَنِئٍذ،  َعَليِهْم.  َينَتِصُرو�  بِاأْن  أعد�ئِِهْم  لِ�
�إلَيَك َوَيعَتِرفُوَن بَِخِطيَِّتِهْم، َوَيُعوُدوَن �إلَيَك، َوَيَتَضرَُّعوَن 
ِمْن  34فاْسَمْعُهْم  �لَهيَكِل.  َهذ�  ِفي  �إلَيَك  َوُيَصلُّوَن 
�أْرَضُهُم  لَُهْم  َو�أِعْد  �إْسر�ئِيَل،  لَِشعِبَك  َو�غِفْر  َسمائَِك. 

آبائِِهْم. �لَِّتي �أْعَطيَتها ل�
35»ُربَّما ُيخِطُئوَن �إلَيَك، َفُتعاِقُبُهْم بَِحْبِس �لَمَطِر َعْن 

ِهيَن �أنظاَرُهْم �إلَى َهذ� �لَمكاِن،  �أْرِضِهْم، َفُيَصلُّوَن ُمَوجِّ
ِمْن  �إلََهُهْم  �أنَْت  �إلَيَك  َوَيُعوُدوَن  بَِخِطيَِّتِهْم.  َوَيعَتِرفُوَن 
َسمائَِك،  ِمْن  36فاسَمْعُهْم  �أْن ضاَيْقَتُهْم.  َبْعَد  َجِديٍد 
ِفي  َيِسيُرو�  �أْن  َشعَبَك  َوَعلِّْم  َخطاياُهْم،  لَُهْم  َو�غِفْر 

َمْرضاتَِك، َو�أرِسْل َمَطر�ً لِلاأْرِض �لَِّتي �أعَطيَتها لَُهْم.
37»ُربَّما َتحُدُث َمجاَعٌة، �أْو ُربَّما َينَتِشُر َوباٌء، �أْو 

ُربَّما َتْقِضي َحَشر�ٌت َعَلى �لَمحاِصيِل، َوُربَّما ُيحاَصُر 
أمر�ُض  ى �ل� َشعُبَك ِمْن �أعد�ئِِهْم ِفي َبعِض ُمُدنِِهْم، َفَتَتَفشَّ
ْن لََجاَأ �إلَيَك َشعُبَك �إسر�ئِيُل �أْو �أَحُد �أفر�ِدِه  َبيَنُهْم. 38ِفاإ
لاِة َو�لتَّّضرُِّع، ُمعَتِرِفيَن بَِمعاِصَي قُلُوبِِهْم، باِسِطيَن  بِالصَّ
ِمْن  َصلاَتُهْم  39فاْسَمْع  �لَبيِت،  َهذ�  نَحَو  �أيِدَيُهْم 
َو�حُكْم  َو�أِعْنُهْم.  لَُهْم  َو�غِفْر  َسمائَِك،  ِفي  َمْسِكِنَك 
َعَلى كُلِّ َشخٍص َحَسَب �أعمالِِه َونَو�ياُه، َفاأنَت َوحَدَك 
َتعِرُف َخفايا قُلُوِب �لَبَشِر. 40ِحيَنِئٍذ، َسَيهاُبونََك َطو�َل 

آبائِنا. أْرِض �لَِّتي �أعَطيَتها ل� َفْتَرِة َبقائِِهْم ِفي �ل�
41»َقْد َياأْتِي �أجَنِبيٌّ لَيَس ِمْن َشعِبَك �إْسر�ئِيَل، َبْل 

َبَلٍد َبِعيٍد ِمْن �أجِل �ْسِمَك. 42َفالنَّاُس َيْسَمُعوَن بِاْسِمَك 
�ُأُمورٍ  َعَمِل  َعَلى  َوَمقِدَرتَِك  �لَجّباَرِة  تَِك  َوقُوَّ �لَعظيِم 
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خِص َوُيَصلِّي ناِظر�ً  َعِظيَمٍة. ِعنَدما َياأْتِي ِمثُل َهذ� �لشَّ
�إلَى َهذ� �لَهيَكِل، 43فاسَمْع َصَلو�تِِهْم ِمْن َمسِكِنَك ِفي 
َسمائَِك. َو�سَتِجْب لُِكلَّ ما َيطلُُبُه ِمْنَك َهُؤل�ِء. ِحيَنِئٍذ، 
َسَيهاُبونََك َمهاَبَة َشعِبَك �إْسر�ئِيَل لََك، َوثُمَّ َسَيعِرُف كُلُّ 

�لَبَشِر �أنِّي َبَنيُت َهذ� �لَهيَكَل ل�ْسِمَك َو�إْكر�ماً لََك.
44»َو�إذ� �أمْرَت َشعَبَك بِالُخُروِج لُِمحاَرَبِة �أعد�ئِِهْم 

�لَمِديَنِة  نَحَو  ناِظِريَن  اهلِل  �إلَى  َوَصلُّو�  ما،  َمكاٍن  ِفي 
ل�ْسِمَك،  �إكر�ماً  َبَنيُتُه  �لَِّذي  َو�لَهيَكِل  �خَتْرَتها،  �لَِّتي 
ِفي  َمْسَكِنَك  ِمْن  عاتِِهْم  َوَتَضرُّ َصَلو�تِِهْم  45فاْسَمْع 

ماِء َو�أِعْنُهْم. �لسَّ
َُّه ما ِمْن �إنساٍن  أن 46»َسُيخِطُئ َشعُبَك �إلَيَك �أحياناً، لِ�

أعد�ئِِهْم  َمعُصوٍم َعْن َذلَِك، َفَتْغَضُب َعَليِهْم َوَتْسَمُح لِ�
َبِعيَدٍة،  �أْرٍض  �إلَى  �أْسَرى  َوَياأُْخُذوُهْم  َيهِزُموُهْم  بِاأْن 
�لَبِعيَدِة،  أْرِض  �ل� تِْلَك  ِفي  ُرْشِدِهْم  �إلَى  47َفَيُعوُدوَن 

›َقْد  َفَيُقولُوَن:  َخطاياُهْم  َعَلى  ناِدِميَن  �إلَيَك  َوُيَصلُّوَن 
�إلَيَك ِفي �أْرِض �أعد�ئِِهْم  �أخَطاأْنا َو�أَساأْنا،‹ 48َفَيرِجُعوَن 
بُِكلِّ قُلُوبِِهْم َو�أنُفِسِهْم، ناِدِميَن َعَلى َخطاياُهْم. َوُيَصلُّوَن 
ناِظِريَن �إلَى �لَمِديَنِة �لَِّتي �خَتْرَتها �أنَت َو�لَهْيَكِل �لَِّذي 
َبَنيُتُه �أنا ل�سِمَك، 49فاْسَمْع َصلاَتُهْم َوَتَضرُّعاتِِهْم ِمْن 
لَِشعِبَك  50َو�ْغِفْر  َو�أنصِفِهم.  َسمائَِك،  ِفي  َمْسَكِنَك 
�أماَم  بِِهْم  َو�ر�أْف  َعَليَك،  َدُهْم  َوَتَمرُّ َك  ِضدَّ َخطاياُهْم 
�أعد�ئِِهُم �لَِّذيَن �أَسُروُهْم، لََعلَُّهْم ُهْم �أيضاً َيْر�أفُوَن بِِهْم. 
َكما  ِمْصَر  ِمْن  �أخَرْجَتُهْم  �لَِّذيَن  َشعُبَك  �أنَُّهْم  51�ذكُْر 

ِمْن فُْرٍن ُمشَتِعٍل!
َشعِبَك  َصَلو�ِت  َو�إلَى  َصلاتِي  �إلَى  52»�نُْظْر 

بَِك. 53َفاأنَْت  �ْسَتنَجُدو�  �إلَيِهْم كُلَّما  َو�أصِغ  �إْسر�ئِيَل، 
أْرِض لَِيُكونُو� ُمْلكاً  �خَتْرَتُهْم ِمْن َبْيِن َجِميِع ُشُعوِب �ل�
لََك. َفَهذ� ُهَو ما َوَعْدَتُهْم بِِه يا اهلُل َعَلى لِساِن َعْبِدَك 

ُموَسى ِعْنَدما �أخَرْجَتُهْم ِمْن ِمْصَر.«
�أماَم  ر�ِكعاً  اهلِل  �إلَى  لاَة  �لصَّ َهِذِه  ُسَلْيماُن  54َرَفَع 

�أنَهى  َولَّما  ماِء.  �لسَّ نَحَو  ِذر�َعيِه  باِسطاً  اهلِل،  َمذَبِح 
َصلاَتُه َوَقَف. 55َوَقَف َوَطَلَب �لَبَرَكَة َعَلى َبِني �إْسر�ئِيَل 

َفقاَل:
بِر�َحٍة  �إْسر�ئِيَل  َشعَبُه  َوَعَد  �لَِّذي  اهلُل  56»َتباَرَك 

َفاأعطاها! َقَطَع لَُهْم ُوُعود�ً َكِثيَرًة َعَلى َفِم َعْبِدِه ُموَسى. 

َمَعنا َكما كاَن  َيُكوُن  َقْت كُلُّها! 57َفَليَت إلََهنا  َفَتَحقَّ
َمَع �آبائِنا، َفلا َيتُرَكنا �أَبد�ً. 58لَيَتُه َيجِذُب قُلُوَبنا �إلَيِه. 
َفِحيَنِئٍذ، َسُنِطيُع َشر�ئَِعُه َو�أحكاَمُه َوَوصاياُه �لَِّتي �أعطاها 
آبائِنا. 59لَيَت َكِلماِت َصلاتِي َهِذِه �إلَى اهلِل، َتُكوُن  لِ�
�لَمِلِك،  َعْبِدِه  َيُسدُّ حاَجَة  لَيَتُه  نَهاٍر.  لَيَل  إلََهنا  �أماَم 
َسَتعِرُف  ِحيَنِئٍذ،  60�إْذ  بَِيوٍم.  َيوماً  �إْسر�ئِيَل  َوَشعِبِه 
ُسو� �أنُْفَسُكْم  . 61َفَكرِّ ُعوُب �أنَّ يهوه ُهَو �هلُل �لَحِقيِقيُّ �لشُّ
َتماماً إللَِهنا، َو�تَبُعو� كُلَّ َشر�ئِِعِه َوَوصاياُه د�ئِماً، َكما 

َتفَعلُوَن َحتَّى َهذ� �لَيوِم.«
َم �لَمِلُك ُسَلْيماُن َوكُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل  62َبعَد َذلَِك، َقدَّ

�ألفاً  َوِعْشِريَن  �ْثَنيِن  ُسَلْيماُن  َم  63َفَقدَّ هلِل.  َذبائَِح  َمَعُه 
ِمَن �لَبَقِر َوِمَئًة َوِعْشِريَن �ألفاً ِمَن �لَغَنِم َكَذبائِِح َشِرَكٍة. 

عِب َبيَت اهلِل. َوَهَكذ� َكرََّس �لَمِلُك َوكُلُّ �لشَّ
َبيَت  �أماَم  �لَِّتي  �لّساَحَة  �أيضاً  ُسَلْيماُن  64َوَكرََّس 

َم َذبائَِح صاِعَدًة، أ َوَتقِدماِت َدِقيٍق، َوُشُحوماً  اهلِل. َوَقدَّ

بائَِح ُهناَك ِفي  َم ُسَلْيماُن َهِذِه �لذَّ ِرَكِة. َقدَّ ِمْن َذبائِِح �لشَّ
أنَّ َمذَبَح �لُبرونِْز �لقائَِم ِفي َحضَرِة اهلِل كاَن  �لّساَحِة لِ�

َصغير�ً ل� َيتَِّسُع لَِهِذِه �لتَّقِدماِت َجميِعها.
َذلَِك  ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َوكُلُّ  ُسَلْيماُن  65َو�حَتَفَل 

�لَهْيَكِل بِالِعيِد. كاَن كُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل ُهناَك، ِمْن َمْعَبِر 
�إلَى ُحُدوِد ِمْصَر َجُنوباً. َفكانُو� ُجْمُهور�ً  َحماَة ِشمال�ً 
َكِبير�ً، َعيَُّدو� ِفي َحْضَرِة اهلِل َسْبَعَة �أيّاٍم. 66َوِفي �لَيْوِم 
�لتّالِي َصَرَف �لَمِلُك �لنّاَس �إلَى ُبُيوتِِهْم. َفباَركُو� �لَمِلَك 
َوعاُدو� �إلَى ُبُيوتِِهْم َفِرِحيَن ِجّد�ً، بَِسَبِب كُلِّ �إحساناِت 

اهلِل لِد�ُوَد َعْبِدِه َولَِبِني �إْسر�ئِيَل.

اهلُل َيْظَهُر ِلُسَلْيماَن ثاِنَية

َوَقْصِرِه 9  اهلِل  َبيِت  بِناَء  ُسَلْيماُن  �أكَمَل  �أْن  َوَبْعَد 
. َوَعِمَل ِفيِهما كُلَّ ما شاَء، 2َظَهَر اهلُل  �لَمَلِكيِّ
ًة �ُأْخَرى َكما َسَبَق �أْن َظَهَر لَُه ِفي ِجْبُعوَن.  لُِسَلْيماَن َمرَّ
�أنَت  َوِطْلباتَِك.  َصلاَتَك  »َسِمْعُت  اهلُل:  لَُه  3َوقاَل 

ُم ل�سترضاء  أ 64:8 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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ْسُتُه ل�أجِل �ْسِمي َولَِكي  َبَنيَت لِي َهذ� �لَهيَكَل، َو�أنا َقدَّ
َعَلى  َقْلِبي  ِفي  َو�أَضُعُه  َساأحُرُسُه  أَبِد.  �ل� �إلَى  ِفيِه  َم  �ُأَكرَّ
و�ِم. 4َو�أنَْت يا ُسَلْيماُن، َعَليَك �أْن َتخِدَمِني َكد�ُوَد  �لدَّ
�أبِيَك بَِقلٍب ُمخِلٍص ُمسَتِقيٍم، َوتُِطيَع ما �أوَصيُتَك بِِه، 
َمِلَك  نَّ  َفاإ َفَعْلَت،  ْن  5َفاإ َو�أحكاِمي.  َشر�ئِِعي  َوَتحَفَظ 
�أباَك  ُت  َوَعدُّ َكما  د�ئِماً  نَسِلَك  ِمْن  َسَيُكوَن  �إْسر�ئِيَل 
َمِلكاً  د�ئِماً  نَسِلِه  ِمْن  َرُجٌل  َسَيُكوُن  لَُه،  َوقُْلُت  د�ُوَد 

َعَلى �إْسر�ئِيَل.«
َولَْم  َو�أبناُؤكُْم،  �أنُتْم  َعَليَّ  ْدتُْم  َتَمرَّ �إذ�  6»لَِكْن 

َتُعوُدو� َتحَفُظوَن َشر�ئِِعي َوَوصاياَي �لَِّتي �أوِصيُكْم بِها، 
َبِني  َساأنِفي  نِّي  7َفاإ �ُأْخَرى،  �آلَِهًة  َوَعَبْدتُْم  َخَدْمُتْم  َو�إذ� 
أْرِض �لَِّتي �أعَطيُتها لَُهْم. َساأجَعُل �إْسر�ئِيَل  �إْسر�ئِيَل ِمَن �ل�
لِلاآَخِريَن.  �ُأضُحوَكًة  َوَسَتِصيُر  ُعوِب،  �لشُّ لُِكلِّ  ِعْبَرًة 
َفَساأْهِدُمُه،  ِفيِه،  َم  �ُأَكرَّ لَِكي  ْسُتُه  َقدَّ �لَِّذي  �لَهيَكُل  �أّما 
ُعوِب. َوكُلُّ َمْن  8َفَيِصيُر َهذ� �لَبيُت �أيضاً ِعْبَرًة لُِكلِّ �لشُّ

أمَر  َير�ُه َسَيْصُفُر َدهَشًة َوَيُقوُل: ›لِماذ� َفَعَل اهلُل َهذ� �ل�
َُّهْم  أن عِب؟‹ 9َفُيقاُل: ›لِ� أْرِض َوبَِهذ� �لشَّ �لَفِظيَع بَِهِذِه �ل�
َتَركُو� إلََهُهْم. �أخَرَج �آباَءُهْم ِمْن ِمْصَر، لَِكنَُّهْم َتَنكَُّرو� 
لَُه َوَتِبُعو� �آلَِهًة �ُأْخَرى. َفَعَبُدوها َوَخَدُموها. َولَِهذ� َجَلَب 

اهلُل َعَليِهْم كُلَّ َهذ�.‹«

10�سَتغَرَق بِناُء ُسَلْيماَن لَِبيِت اهلِل َوَبيِته �لخاصِّ بِه 

�أعَطى  �لِعْشِريَن  َنو�ِت  �لسَّ تِْلَك  َسَنًة. 11َوَبْعَد  عشِريَن 
َبْلَدًة ِفي �لَجِليِل،  ُسَلْيماُن لِِحير�َم َمِلِك ُصوَر ِعْشِريَن 
َد ِحير�ُم  َُّه ساَعَدُه ِفي بِناِء �لَهيَكِل َو�لَقْصِر. َفَقْد َزوَّ أن ل�
لَِذلَِك.  �لَّلاِزِم  َهِب  َو�لذَّ َو�لنَِّخيِل  أْرِز  �ل� بُِكلِّ  ُسَلْيماَن 
�أعطاها  �لَِّتي  �لَبْلد�ِت  �إلَى  ُصوَر  ِمْن  ِحير�ُم  12َفَذَهَب 

ُسَلْيماُن لَُه، َفَلّما َر�آها، لَْم تُعِجْبُه. 13َفقاَل: »ما َهِذِه 
ى �لَمِلُك  �لَبلد�ُت �لَِّتي �أعَطيَتِني �إيّاها، يا �أِخي؟« َفَسمَّ
أْرَض كاُبولَ أ َحتَّى َهذ� �لَيوِم. 14َوكاَن  ِحير�ُم تِْلَك �ل�
ِحير�ُم َقْد �أرَسَل لِلَمِلِك ُسَلْيماَن ِمَئًة َوِعْشِريَن ِقْنطار�ً ب 

َهِب. ِمَن �لذَّ

أ 13:9 كاُبول. �أي »�أْرٌض تاِفهة.«

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  ب 14:9 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً. )�أيضاً ِفي �لعدد 28(

اهلِل  َبيِت  لِِبناِء  �لُعّماَل  َجنََّد  َقْد  ُسَلْيماُن  15َوكاَن 

َوَقْصِرِه. ثُمَّ �ْسَتخَدَم �لَمِلُك َهُؤل�ِء �لُعّماَل لِِبناِء ِملُّو ج 
وِر �لُمِحيِط بَِمِديَنِة �لُقْدِس، َوِفي �إعاَدِة بِناِء ُمُدِن  َو�لسُّ

و َوجاَزَر. حاُصوَر َوَمِجدُّ
َمِديَنَة  ِمْصَر  ِفرَعْوُن  هاَجَم  ماِن  �لزَّ ماِضي  16َوِفي 

َج  جاَزَر َو�أحَرَقها، َوَقَتَل �أهَلها �لَكنعانِيِّيَن. َوِعنَدما َتَزوَّ
َهِديََّة  �لَمِديَنَة  تِْلَك  �أعَطى  ِفرَعْوَن،  �ْبَنِة  ِمَن  ُسَلْيماُن 
َزو�ٍج لُِسَلْيماَن. 17َفاأعاَد ُسَلْيماُن بِناَء جاَزَر. َوَبَنى �أيضاً 
. 18ثُمَّ َبَنى ُسَلْيماُن َمِديَنَتي َبعَلَة  فِليَّ َبيَت ُحوُروَن �لسُّ
َيِة �لَيُهوِديَِّة. 19َكما َبَنى ُمُدناً َحيثُما �أمَكَنُه  َوثاماَر ِفي َبرِّ
�أماِكَن  َوَبَنى  َوَغيِرها.  �لُحُبوِب  َخْزِن  �أجِل  ِمْن  َذلَِك 
َصًة لَِمْرَكباتِِه َو�ُأخَرى لَِخيِلِه. َوَبَنى ُسَلْيماُن كُلَّ ما  ُمَخصَّ
أر�ِضي  َرِغَب ِفي بِنائِِه ِفي �لُقْدِس َوِفي لُْبناَن َوِفي كُلِّ �ل�

�لخاِضَعِة لُِحْكِمِه.
أْرِض َكِثيُروَن ِمْن َغيِر َبِني �إْسر�ئِيَل،  20َوكاَن ِفي �ل�

ورِيُّوَن،  ْن لَْم َيْسَتِطيُعو� �لَقضاَء َعَلْيِهْم. َفكاَن ُهناَك �أمُّ ِممَّ
َيُكْن  21لَْم  َوَيُبوِسيُّوَن.  َوَحِويُّوَن،  يُّوَن،  َوِفِرزِّ َوِحثِّيُّوَن، 
َبُنو �إْسر�ئِيَل َقْد َقِدُرو� َعَلى �لَقضاِء َعَلى َهُؤل�ِء. لَِكنَّ 
ُسَلْيماَن �أْجَبَرُهْم َعَلى �أْن َيُكونو� َعِبيد�ً لََديِه. َوما ز�لُو� 
َعِبيد�ً �إلَى َهذ� �لَيوِم. 22َولَْم ُيْجِبْر ُسَلْيماُن �أيّاً ِمْن َبِني 
�إْسر�ئِيَل َعَلى �أْن َيُكونو� َعِبيد�ً لََديِه. َبْل كانُو� ُجُنود�ً، 
َوَمْسُؤولِيَن �إد�ِريِّيَن، َوُضّباطاً، َوَمْسُؤولِيَن ِكبار�ً، َوقاَدَة 

َمرَكباتِِه، وفرساناً.
ِمَئٍة  َخْمُس  ُسَلْيماَن  َمشاِريِع  َعَلى  23َو�أْشَرَف 

ُهوَن �لُعّماَل ِفي َعَمِلِهْم.  َوَخْمُسوَن َرُجلاً. َفكانُو� ُيَوجِّ
�لَبيِت  �إلَى  د�ُودَ د  َمِديَنِة  ِمْن  ِفرَعْوَن  �ْبَنُة  24َو�نَتَقَلِت 

�لَكِبيِر �لَِّذي َبناُه ُسَلْيماُن لَها، ثُمَّ َبَنى ِملُّو.
َم َذبائَِح صاِعَدةً ه َوَذبائَِح  25َو�عتاَد ُسَلْيماُن �أْن ُيَقدِّ

ِفي  َمّر�ٍت  َثلاَث  هلِل  َبناُه  �لَِّذي  �لَمذَبِح  َعَلى  َسلاٍم 

�أْو  �لمدينِة  ِمَن  ِقسٌم  �أْو  قلعٌة  ُربّما  ُمَحّصنٌة:  ُمنشاأٌة  و.  ِملُّ ج 15:9 

ِمْنَطَقُة �لقصر. )�أيضاً ِفي �لعدد 24(
د 24:9 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
ُم ل�سترضاء  ه 25:9 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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بُِكلِّ  �لَهيَكَل  ُد  َوُيَزوِّ هلِل،  َبُخور�ً  َيحِرُق  َوكاَن  َنِة.  �لسَّ
ما َيحتاُجُه.

ِعْصُيوِن جابَِر،  ِفي  ُسُفناً  �أَيضاً  ُسَلْيماُن  26َوَصَنَع 

في  �ل�أحَمِر  �لَبحِر  شاِطِئ  َعَلى  �أيَلَة  قُْرَب  َبْلَدٌة  َوِهَي 
ِمْن ِرجالِِه  �لَمِلُك ِحير�ُم َبعضاً  �أدوَم. 27َفاأرَسَل  �أْرِض 
ُفِن لُِمساَعَدِة ِرجاِل ُسَلْيماَن  �لَخِبيِريَن بِالِملاَحِة َوبِالسُّ
ِفي �لعمِل. 28َو�أبَحَرْت ُسُفُن ُسَلْيماَن �إلَى َمديَنِة �ُأوِفيَر، 
َهِب ِمْن ُهناَك  َوَجَلَبْت �أرَبَع ِمَئٍة َوِعْشِريَن ِقْنطار�ً ِمَن �لذَّ

�إلَى �لَمِلِك ُسَلْيماَن.

َمِلَكُة َسَبَأ َتُزوُر ُسَلْيمان

َوَسِمَعْت َمِلَكُة َسَباَأ بُِسَلْيماَن َوبِما َفَعَلُه ِمْن 10 
بِاأسِئَلٍة  لَِتمَتِحَنُه  َفجاَءْت  �أجِل َمجِد اهلِل. 
َصْعَبٍة. 2َفساَفَرْت �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس مع حاِشَيٍة َكِبيَرٍة 
َكِثيَرٌة  ِجماٌل  َمَعها  َفكاَن   . َبِهيٍّ َضخٍم  َمْوِكٍب  ِفي 
ُسَلْيماَن  َفقاَبَلْت  َكِثير�ً.  َوَذَهباً  َوَجو�ِهَر  َتو�بَِل  َتحِمُل 
َوَطَرَحْت َعَليِه كُلَّ ما َخَطَر بِبالِها ِمْن �أسِئَلٍة. 3َفاأجاَب 
ُسؤ�ٍل  �أيُّ  َعَليِه  َيصُعْب  َولَْم  �أسِئَلِتها،  َعْن  ُسَلْيماُن 
ُسَلْيماَن.  ِحْكَمِة  َعَظَمَة  َسَباَأ  َمِلَكُة  4َفاأدَرَكْت  ِمْنها. 
َر�أْت �لَقْصَر �لَِّذي َبناُه، 5َو�لطَّعاَم َعَلى مائَِدتِِه، َوَمجِلَس 
�لَِّتي  بائَِح  َو�لذَّ َوثِياَبُهُم  ِكباِر َمْسُؤولِيِه، َوحاِشَيَة َخَدِمِه 

َمها ِفي َبيِت اهلِل. فانَحَبَسْت �أنفاُسها َدهَشًة! َقدَّ
6َفقالَِت �لَمِلَكُة لِلَمِلِك: »َسِمْعُت ِفي َبَلَدي �لَكِثيَر 

َعْن ِحْكَمِتَك َو�أعمالَِك. َوكُلُّ ما َسِمْعُتُه َصِحيٌح! 7لَْم 
آَن  َو�ل� َعيِني.  بِاُأمِّ  َر�أيُتُه  �أْن  �إلَى  بِِه  َسِمْعُت  ما  ْق  �ُأَصدِّ
�ُأدِرُك �أنَّ ما �أر�ُه �أعَظُم بَِكِثيٍر ِمّما َسِمْعُت بِِه. َفَثر�ُؤَك 
لَِزوجاتَِك  8َفَهِنيئاً  بِِه.  �ُأخِبْرُت  ما  َتُفوُق  َوِحكَمُتَك 
َوُمَوظَِّفيَك! �إْذ ُيمِكُنُهْم �أْن َيخِدُموَك َوَيسَمُعو� ِحكَمَتَك 
َمِلكاً  َبَك  ُيَنصِّ بِاأْن  ُسرَّ  �لَِّذي  إلَُهَك  9َتباَرَك  َيْوٍم.  كُلَّ 
َعَلى �إْسر�ئِيَل. َفَقْد �أَحبَّ �هلُل َبِني �إْسر�ئِيَل بِلا ُحُدوٍد، 

َفَجَعَلَك َمِلكاً لُِتقيَم �لَعدَل َو�ل�ْسِتقاَمَة.«
َوِعْشِريَن  ِمَئًة  �لَمِلَك  َسَباَأ  َمِلَكُة  �أعَطْت  10ثُمَّ 

يًَّة َكبيَرًة ِمَن �لتَّو�بِِل َو�لِحجاَرِة  َهِب، َوَكمِّ ِقْنطار�ً أ ِمَن �لذَّ

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 10:10 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً. )�أيضاً ِفي �لعدد 14(

ْم �إنساٌن َتو�بَِل فاِخَرًة لِلَمِلِك ُسَلْيماَن  �لَكِريَمِة. َولَْم ُيَقدِّ
َمْتها لَُه َمِلَكُة َسَباَأ. َكِتلَك �لَِّتي َقدَّ

11َوكانَْت ُسُفُن ِحير�َم �أيضاً تُحِضُر ِمْن َمديَنِة �ُأوِفيَر 

َذَهباً َوَخَشَب َصْنَدٍل فاِخر�ً َوَجو�ِهَر َكِثيَرًة. 12َفاْسَتخَدَم 
ُسَلْيماُن َهذ� �لَخَشَب ِفي بِناِء َدعاماٍت ِفي �لَهيَكِل َوِفي 
َفَلْم  �لَقْصِر، َوِفي ُصْنِع �ل�أعو�ِد َو�لَقياثِيَر لِلُموِسيِقيِّيَن. 
ُيحِضْر �أَحٌد �أْو َيَر َذلَِك �لنَّوَع ِمَن �لَخَشِب ِفي �إْسر�ئِيَل 

ُمنُذ َذلَِك �لَوقِت.
13ثُمَّ �أعَطى �لَمِلُك ُسَلْيماُن َمِلَكَة َسَباَأ َهد�يا َكِثيَرًة 

ما  كُلَّ  َذلَِك  َفوَق  َو�أعطاها   . �لَمَلِكيِّ َكَرِمِه  َحَسَب 
َطَلَبْتُه، َحتَّى �أنَُّه �أْعطاها �أْكَثَر ِمّما جاَءْت بِِه. َوَبعَد َذلَِك 

َرِجَعِت �لَمِلَكُة َوحاِشَيُتها �إلَى َموِطِنها.

ثروُة ُسَليمان
14َوَجَمَع ُسَلْيماُن في َسَنٍة و�ِحَدٍة ِستَّ ِمَئٍة َوِستًَّة 

ُشحناِت  َعْن  15َوَفضلاً  َهِب.  �لذَّ ِمَن  ِقْنطار�ً  َوِستِّيَن 
�لتُّّجاِر  �لَكِبيَرِة، كاَن َيْحُصُل َعلى َذَهٍب ِمَن  َهِب  �لذَّ

أْرِض. غاِر، َوِمْن ُملُوِك �لَعَرِب َوُول�ِة �ل� �لِكباِر َو�لصِّ
َهِب  �لذَّ مَن  تُرٍس  ِمَئَتي  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  16َفَصَنَع 

ِمَن  ِمْثقاٍل ب  ِمِئِة  ِستُّ  تُرٍس  كُلِّ  في  �لَمطُروِق. 
َهِب. 17َوَصَنَع ُسَلْيماُن �أيضاً َثلاَث مَئِة تُرٍس َصِغيٍر  �لذَّ
�أْرطاٍل ج  َثلاَثُة  تُرٍس  كُلِّ  في  �لَمطُروِق.  َهِب  �لذَّ ِمَن 
ى »َبْيَت غاَبِة  َهِب. َوَوَضَعها ِفي �لَمبَنى �لُمَسمَّ ِمَن �لذَّ

لُْبناَن.«
اُه  18َوَبَنى ُسَلْيماُن �أيضاً َعرشاً عاِجّياً َضْخماً، َوَغشَّ

. 19َوكانَْت لِلَعرِش ِستُّ َدَرجاٍت، َوكاَن  بَِذَهٍب نَِقيٍّ
ُمْسَتِدير�ً ِمْن َفوُق. َولَُه َعَلى جانَِبيِه َيد�ِن. َوكاَن َعَلى 
جانَِبيِّ �لَعرِش، َتحَت �لَيَديِن َتماماً، نَْحتاً َعَلى َشكِل 
أَسَديِن َعَلى كُلِّ  �أَسديِن. 20َكما كاَن ُهناَك تِمثال�ِن لِ�
، و�ِحٌد ِعنَد كُلِّ َطَرٍف.  تِّ َدَرَجٍة ِمْن َدَرجاِت �لَعرِش �لسِّ

َولَْم َيُكْن ِفي �أيَِّة َممَلَكٍة �ُأْخَرى ِمثُل َهذ� �لَعرِش.

ب 16:10 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف. )�أيضاً ِفي �لعدد 29(
ج 17:10 أرطال. حرفّياً »�أمناء.« َو�لِمنا ِهي ِوحَدٌة لِِقياِس �لوزِن 

تُعاِدُل ُهنا نَحَو ِستِّ ِمَئٍة َوتِسِعيَن غر�ماً.
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َهِب. َوكانَِت  21َوَقْد ُصِنَعْت �أقد�ُح ُسَلْيماَن ِمَن �لذَّ

لُْبناَن.«  غاَبِة  »َبْيَت  ى  �لُمَسمَّ �لَمبَنى  ِفي  �ل�أطباُق 
�لَقْصِر شيٌء  ِفي  َيُكْن  َولَْم   . نَِقيٍّ َذَهٍب  ِمْن  َمصُنوَعًة 
َهُب َوِفير�ً ِفي َزَمِن  ِة. َفَقْد كاَن �لذَّ َمصُنوٌع ِمَن �لِفضَّ

َة لَْم َيُكْن لَها �ْعِتباٌر! ُسَلْيماَن، َحتَّى �إنَّ �لِفضَّ
ُفِن كاَن ُيرِسلُها  22َو�مَتَلَك �لَمِلُك �ُأسُطول�ً ِمَن �لسُّ

ُفُن  �لسُّ َوكانَِت  ِحير�َم.  ُسُفِن  َمَع  َتْرِشيَش  َمِديَنِة  �إلَى 
ِمَن  َجِديَدٍة  بُِحُمولٍَة  َلًة  ُمَحمَّ َسَنو�ٍت  َثلاِث  كُلَّ  تُعوُد 

ِة َو�لعاِج َو�لُقروِد َو�لطَّو�ِويِس. َهِب َو�لِفضَّ �لذَّ
أْرِض ِغَنى َوِحكَمًة.  23َوفاَق ُسَلْيماُن كُلَّ ُملُوِك �ل�

َو�ل�ْسِتماِع  ُسَلْيماَن  ُرْؤَيِة  َعَلى  �لنّاِس  كُلُّ  َف  24َوَتَلهَّ

�إلَى �أقو�لِِه �لَحِكيَمِة �لَِّتي َوَضَعها �هلُل ِفي َقلِبِه. 25َفكاَن 
ٍة َوِمْن  َيَتو�َفُد َعَليِه �لنّاُس كُلَّ َسَنٍة حاِمِليَن َهد�يا ِمْن ِفضَّ

َذَهٍب َو�أسِلَحًة َوَتو�بَِل َوُخُيول�ً َوبِغال�ً.
�لَمرَكباِت  ِمَن  هائِلاً  َعَدد�ً  ُسَلْيماُن  26َو�قَتَنى 

َو�ثنا  َمرَكَبٍة  ِمَئِة  َو�أرَبُع  �ألٌف  لََديِه  َفكاَن  َو�لُخُيوِل. 
ًة لِِحفِظ  َعَشَر �ألَف ِحصاٍن. َوَبَنى ُسَلْيماُن ُمُدناً خاصَّ
�لَمرَكباِت. َو�أبَقى َبعضاً ِمَن �لَمرَكباِت َمَعُه ِفي �لُقْدِس. 
ِفي  ُة  �لِفضَّ َفكانَِت  َكِثير�ً.  �إْسر�ئِيَل  �لَمِلُك  27َو�أْثَرى 

بَِكْثَرِة �أشجاِر  أْرِز  �ل� بَِكْثَرِة �لِحجاَرِة، َوَخَشُب  �لُقدِس 
�لُجَميز �لنّاِمَيِة َعَلى �لتِّلاِل �لَغربيَِّة. 28َوَجَلَب ُسَلْيماُن 
ُخُيول�ً ِمْن ِمْصَر َوِمْن قُوي، َحيُث �شَتر�ها لَُه تُّجاُرُه. 
ِمَن  ِمْثقاٍل  ِمَئِة  ِمْصَر ِستَّ  ِمْن  �لَمرَكَبِة  َثَمُن  29َوكاَن 

ِة، َبيَنما كاَن َثَمُن �لِحصاِن ِمَئًة َوَخْمِسيَن ِمْثقال�ً  �لِفضَّ
ِة. َوكاَن ُسَلْيماُن بَِدوِرِه َيِبيُع ُخُيول�ً َوَمرِكباٍت  ِمَن �لِفضَّ

أر�ِميِّيَن. لُِملُوِك �لِحثِّيِّيَن َو�ل�

َخطايا ُسَلْيمان

�لنِّساِء 11  ِمَن  �لَكِثيَر  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  َو�أَحبَّ 
�لَغِريباِت َغيَر �ْبَنِة ِفرَعْوِن. َفِمْنُهنَّ ِحثِّّياٌت 

ونِّياٌت َو�أُدوِمّياٌت َوَصيُدونِّياٌت. َوُمو�آبِّياٌت َوَعمُّ
�لماِضي  ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َر  َحذَّ َقْد  اهلُل  2َوكاَن 

لَِئّلا  �ل�ُأخَرى  ُعوِب  �لشُّ َبناِت  ِمْن  ُجو�  َتَتَزوَّ »ل�  َوقاَل: 
.« َغيَر �أنَّ ُسَلْيماَن  ُيغريَنُكْم وَيْجَعْلَنُكْم تتَبعون �آلَِهِتِهنَّ
َبناِت  ِمْن  �ْمر�أٍة  ِمَئِة  َسْبِع  ِمْن  َج  3َفَتَزوَّ  ! بُِحبِِّهنَّ َتَعلََّق 

ُملُوٍك ُشُعوٍب �ُأْخَرى. َوكانَْت لَُه َثلاُث ِمَئٍة جاِرَيٍة. َوَقْد 
نََجَحْت َزوجاتُُه ِفي �إبعاِد َقلِبِه َعِن �هلِل.

�آلَِهًة  َفَتِبَع  َزوجاتُُه  �أغَوْتُه  ُسَلْيماُن  شاَخ  4َولَّما 

�ُأْخَرى. َفَلْم َيتَِّبِع إلََهُه بِطاَعٍة كاِمَلٍة َكما َفَعَل �أُبوُه د�ُوُد. 
يُدونِيِّيَن، َوَمْلُكوَم �إلََه  5َفَعَبَد ُسَلْيماُن َعْشَتُروَت أ �آلَِهَة �لصَّ

�أماَم  رَّ  �لشَّ ُسَلْيماُن  َفَعَل  6َوَهَكذ�  �لَبِغيَض.  ونِيِّيَن  �لَعمُّ
اهلِل. َولَْم ُيِطِع اهلَل طاَعًة كاِمَلًة َكما َفَعَل �أُبوُه د�ُوُد.

7َوَبَنى ُسَلْيماُن َمكاناً لِِعباَدِة َكُموَش، �إلَِه �لُمو�آبِيِّيَن 

�لتَّلَِّة  تِلَك  َوَعَلى  �لُقْدِس.  قُْرَب  َتلٍَّة  َعَلى  �لَبِغيِض، 
�إلَِه  ُمولََك،  لِِعباَدِة  �آَخَر  َمكاناً  ُسَلْيماُن  َبَنى  نَفِسها، 
َمَع  ذ�َتُه  أْمَر  �ل� ُسَلْيماُن  8َوَعِمَل  �لَبِغيِض.  ونِيِّيَن  �لَعمُّ
ْمَن  كُلِّ َزوجاتِِه �ل�أجَنِبّياِت �لّلَو�تِي ُيحِرْقَن �لَبُخوَر َوُيَقدِّ

. آلَِهِتِهنَّ بائَِح لِ� �لذَّ
َُّه �بَتَعَد َعِن اهلِل �إلَِه  أن 9َوغِضَب اهلُل َعَلى ُسَلْيماَن ل�

َتيِن، 10َو�أَمَرُه َعَلى  �إْسر�ئِيَل، �لَِّذي َسَبَق �أْن َظَهَر لَُه َمرَّ
ُسَلْيماَن  لَِكنَّ  �ُأْخَرى.  �آلَِهًة  َيتَِّبَع  ل�  بِاأْن  ٍد  ُمَحدَّ نَحٍو 
لَْم ُيِطْع �أْمَر اهلِل. 11َفقاَل اهلُل لُِسَلْيماَن: »�خَتْرَت �أْن 
َتخِلَف َعْهَدَك َمِعي، َفَلْم تُِطْع َوصاياَي. لَِهذ� ثِْق �أنِّي 
َساأنَتِزُع َممَلَكَتَك ِمْنَك َوَساُأعِطيها لِو�ِحٍد ِمْن ُخّد�ِمَك. 
12لَِكنِّي ِمْن �أجِل خاِطِر �أبِيَك د�ُوَد، لَْن �أنَتِزَع �لَممَلَكَة 

ِمْنَك �أثناَء َحياتَِك. َبْل َساأنَتِظُر َحتَّى َيخِلَفَك �ْبُنَك ِفي 
�لُحكِم. حيَنِئٍذ َساآُخُذها ِمْنُه. 13َولَْن �أنَتِزَع َممَلَكَتَك 
كُلَّها ِمَن �ْبِنَك، َبْل َساأْتُرُك لَُه َعِشيَرًة و�ِحَدًة لَِيحُكَمها. 
َساأفَعُل َهذ� ِمْن �أجِل خاِطِر د�ُوَد َعْبِدَي �لّصالِِح، َوِمْن 

�أجِل �لُقْدِس، �لَمِديَنِة �لَِّتي �أحَبْبُتها.«

ُخُصوُم ُسَلْيمان
لُِسَلْيماَن ُهَو  �أقاَم اهلُل َعُدّو�ً ب  �لَيوِم،  َذلَِك  14ِفي 

. َوكاَن َهَدُد َهذ� ِمَن �لعائَِلِة �لَمَلِكيَِّة ِفي  أُدوِميَّ َهَدَد �ل�
َجيُش  َهَزَم  �لتّالِي:  �لنَّحِو  َعَلى  أمُر  �ل� 15َحَدَث  �أُدوَم. 

آلِِهِة �لُمِهّمِة ِعنَد �لكنعانِّيين. زوجُة �لبعِل!  أ 5:11 َعْشَتُروت. ِمَن �ل�

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن سيقاِن  َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
�ل�أشجاِر لِعباَدتِها. )�أيضاً ِفي �لعدد 33(

ب 14:11 عدّوًا. حرفياً: »شيطاٌن . . . « بدون �أل �لتعريف. )�أيضاً 

ِفي �لعدد 23(
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د�ُوَد بِِقياَدِة ُيو�آَب �أُدوَم. َوَذَهَب ُيو�آُب �إلَى �أُدوَم لَِيدِفَن 
�لَقتَلى َبعَد �أْن َقَتَل كُلَّ �لرِّجاِل �ل�أحياِء ُهناَك. 16َوَبِقَي 
ُيو�آُب َوَجيُش �إْسر�ئِيَل ِفي �أُدوَم ِستََّة �أشُهٍر َتَمكََّن ِخلالَها 
َهَدُد ِفي  �أُدوَم. 17َوكاَن  �لَقضاِء َعَلى كُلِّ ِرجاِل  ِمَن 
َذلَِك �لَوقِت، َصِبّياً صغير�ً. َفَهَرَب َهَدُد �إلَى ِمْصَر َمَع 
�إلَى  َوَذَهُبو�  ِمْدياَن  18غاَدُرو�  �أبِيِه.  ِرجاِل  ِمْن  َبعٍض 
فار�َن. َوُهناَك �نَضمَّ �إلَْيِهْم �آَخُروَن. َوِمْن ُهناَك َذَهَبِت 
َفاأعَطى  ِفرَعْوَن.  �إلَى  َولََجاُأو�  ِمْصَر  �إلَى  �لَجماَعُة كُلُّها 

َص لَُه �أيضاً َطعاماً. ِفرَعْوُن َهَدَد َبيتاً َو�أْرضاً. َوَخصَّ
�ُأخِت  ِمْن  َجُه  َوَزوَّ َكِثير�ً.  َهَدَد  ِفرَعْوُن  19َو�أَحبَّ 

�لَمِلَكِة  �ُأخُت  20َفاأنَجَبْت  َتْحَفِنيَس.  �لَمِلَكِة  َزوَجِتِه، 
َقْصِر  ِفي  َتحَفِنيُس  اأْتُه  َونَشَّ َجُنوَبَث.  �أْسماُه  �ْبناً  لَِهَدَد 

ِفرَعْوَن َمَع �أبنائِِه.
د�ُوَد.  َمْوِت  َخَبُر  ِمْصَر  ِفي  َهَدَد  �إلَى  21َفَوَصَل 

َفقاَل  �أيضاً.  ماَت  �لَجيِش  �آِمَر  ُيو�آَب  �أنَّ  �أيضاً  َوَسِمَع 
َهَدُد لِِفْرَعْوَن: »�ئَذْن لِي بِالرُُّجوِع �إلَى َموِطِني.«

َحتَّى  ُهنا  َينُقُصَك  �لَِّذي  »ما  ِفرَعْوُن:  22َفاأجاَبُه 

�إنََّك َترَغُب ِفي �لرُُّجوِع �إلَى َموِطِنَك؟« َفاأجاَبُه َهَدُد: 
»ل� َشيَء، َو�إنَّما �ْسَمْح لِي بِالرُُّجوِع �إلَى َموِطِني.«

�ألَِيد�َع.  ْبُن  َرُزوُن  ُهَو  لُِسَلْيماَن  َعُدّو�ً  �هلُل  23َو�أقاَم 

َوكاَن َرُزوُن َهذ� َقْد َهَرَب ِمْن َسيِِّدِه َهَدَد َعَزَر، َمِلِك 
ُصوَبَة. 24َفَبعَد �أْن َهَزَم د�ُوُد َجيَش ُصوَبَة، َحَشَد َرُزوُن 
رِجال�ً َحولَُه َوَشكََّل ِعصاَبًة. َوَذَهَب �إلَى ِدَمْشَق َوَبِقَي 
ُهناَك. َوصاَر َمِلكاً َعَلى ِدَمْشَق. 25َفَحَكَم َرُزوُن �أر�َم. 
ْسر�ئِيَل َطو�َل َحياِة  َو�أبَغَض �إْسر�ئِيَل، َولَِهذ� َظلَّ َعُدّو�ً ل�إ
ْسر�ئِيَل َكالَمِلِك َهَدَد. ُسَلْيماَن. َفكاَن َمصَدَر َمتاِعٍب ل�إ

26كاَن َيُرْبعاُم ْبُن ناباَط �أَحَد ُخّد�ِم ُسَلْيماَن. َوُهَو 

ِه ِصروَعَة.  �ُأمِّ �ْسُم  َوكاَن  َصَرَدَة.  ِمْن  �أْفر�يَِم  َقِبيَلِة  ِمْن 
َد َيُرْبعاُم َهذ� َعَلى َهذ� �لَمِلِك.  �أّما �أُبوُه َفكاَن َميِّتاً. َتَمرَّ
ِدِه َعَلى �لَمِلِك: كاَن ُسَلْيماُن َيبِني  27َوَهذ� َسَبُب َتَمرُّ

ُم ُسوَر َمِديَنِة د�ُوَد، ب �أبِيِه. 28َوَر�أى ُسَلْيماُن  ِملُّو أ َوُيَرمِّ

�أْو  �لمدينِة  ِمَن  ِقسٌم  �أْو  قلعٌة  ُربّما  ُمَحّصنٌة:  ُمنشاأٌة  و.  ِملُّ أ 27:11 

ِمْنَطَقُة �لقصر.
ب 27:11 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

َعَلى  َرئِيساً  َفَعيََّنُه   . َقِويٌّ عاِمٌل شابٌّ  َهذ�  َيُرْبعاُم  �أنَّ 
كُلِّ �لُعّماِل ِمْن َعِشيَرِة ُيوُسَف. 29َوَحَدَث �أنَّ َيُرْبعاَم 
�أِخّيا  �لنَِّبيُّ  �لُقْدِس ذ�َت َيوٍم. َفلاقاُه  ِمَن  كاَن خاِرجاً 
يلُونِيُّ َوُهَو َيرَتِدي ِمعَطفاً َجِديد�ً. َولَْم َيُكْن َمَعُهما  �لشِّ
�أَحٌد �آَخُر َعَلى �لطَِّريِق. 30َفاأَخَذ �أِخّيا ِمعَطَفُه �لَجِديَد 

َقُه �ْثَنَتي َعْشَرَة ِقطَعًة. َوَمزَّ
31ثُمَّ قاَل �أِخّيا لَِيُرْبعاَم: »ُخْذ َعَشَر ِقَطٍع ِمْن َهذ� 

›َساأنَتِزُع  �إْسر�ئِيَل:  �إلَُه  اهلُل،  َيُقوُل  �إْذ  لََك.  �لِمعَطِف 
�لَممَلَكَة ِمْن ُسَلْيماَن. َوَساُأعِطيَك َعْشر�ً ِمْن َعشائِِرها. 
32َولَْن �أتُرَك لَِعِشيَرِة د�ُوَد �إلّ� َقِبيَلًة و�ِحَدًة لَِيْحُكُموها. 

َساأفَعُل َهذ� ِمْن �أجِل َعْبِدي د�ُوَد َوِمْن �أجِل �لُقْدِس، 
�إْسر�ئِيَل.  َقبائِِل  َجِميِع  َبيِن  ِمْن  �خَتْرتُها  �لَِّتي  �لَمِديَنِة 
َفُهَو  َعنِّي.  �بَتَعَد  َُّه  أن لِ� ُسَلْيماَن  ِمْن  �لَممَلَكَة  33َساآُخُذ 

َوَيعُبُد  �لّز�ئَِفَة،  يُدونِيِّيَن  �لصَّ �إلََهَة  َعْشتاُروَث، ج  َيعُبُد 
�إلََه  َمْلُكوَم،  �أيضاً  َوَيعُبُد  �لّز�ئَِف،  ُمو�آَب  �إلََه  َكُموَش، 
ونِيِّيَن �لّز�ئَِف. لَْم َيُعْد َيعَمُل ما ُهَو َصو�ٌب َوَخيٌر.  �لَعمُّ
َولَْم َيُعْد ُيِطيُع َشر�ئِِعي َوَوصاياَي َكما كاَن �أُبوُه د�ُوُد 
ُسَلْيماَن.  عائَِلِة  ِمْن  �لَممَلَكَة  َساأنَتِزُع  34لَِهذ�  َيفَعُل. 
َعَليِهْم َبِقيََّة  لَِكنِّي َساأْسَمُح لُِسَلْيماَن بِاأْن َيُكوَن َرئِيساً 
َحياتِِه. َساأفَعُل َهذ� ِمْن �أجِل َعْبِدَي د�ُوَد �لَِّذي �أطاَع 
�لَممَلَكَة  َساأنَتِزُع  35لَِكنِّي  َوَشر�ئِِعي.  َوصاياَي  كُلَّ 
ِمَن �ْبِنِه. �أّما �أنَت يا َيُرْبعاُم، َفَساأَدُعَك َتحُكُم �لَعشائَِر 
�لَعْشَر. 36َساُأعِطي �ْبَن ُسَلْيماَن َعِشيَرًة و�ِحَدًة. َساأفَعُل 
َيحُكُم  نَسِلِه  ِمْن  و�ِحٌد  د�ئِماً  لِد�ُوَد  َيُكوَن  لَِكي  َهذ� 
37لَِكنِّي  لِي.  َمِديَنًة  �خَتْرتُها  �لَِّتي  �لُقْدِس  ِفي  �أماِمَي 
ضاَفِة �إلَى  َساأجَعلَُك َتحُكُم �أيَّ َمكاٍن �آَخَر تُِريُدُه، بِال�إ
َكونَِك َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل. 38َساأفَعُل َهذ� ِمْن �أجِلَك 
ْن  َفاإ َوصاياَي.  َو�أَطْعَت  ُمْسَتِقيَمًة  َحياًة  ِعْشَت  �إذ� 
ِحيَنِئٍذ،  د�ُوُد،  َفَعَل  َكما  َوَوصاياَي،  َشر�ئِِعي  �أَطْعَت 
�أكُوُن َمَعَك، َوَساأجَعُل عائَِلَتَك عائَِلَة ُملُوٍك. َكما َفَعْلُت 
َمَع د�ُوَد. َوَساُأَثبُِّت �إْسر�ئِيَل َممَلَكًة لََك. 39َوَساُأعاِقُب 
نَسَل د�ُوَد بَِسَبِب ما َفَعَلُه ُسَلْيماُن. لَِكنَّ ِعقابِي لَُهْم 

أَبِد.‹« لَْن َيْسَتِمرَّ �إلَى �ل�

�لُمّزيَِّف  لَِه  �ل�إ ُمزيّفٌة. زوجُة  �إلهٌة كنعانيٌة  ج 33:11 َعْشتاُروث. 

�إيَل. ُدعيت �أيضاً ملكة �لّسماء، وهي �إلهة �لحّب َو�لحرب.
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َمْوُت ُسَلْيمان
40حاَوَل ُسَلْيماُن �أْن َيقُتَل َيُرْبعاَم، لَِكنَُّه َهَرَب �إلَى 

ِمْصَر. لََجاأ َيُرْبعاُم �إلَى ِشيَشقَّ َمِلِك ِمْصَر. َوَبِقَي ُهناَك 
�إلَى �أْن ماَت ُسَلْيماُن.

نٌَة  41�أّما َبِقَيُة �أْعماِل ُسَلْيماَن َوَحْكَمِتِه، َفِهَي ُمَدوَّ

ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُسَلْيماَن.
42َوَقْد َحَكَم ُسَلْيماُن ِمْن عاِصَمِتِه �لُقْدِس، َجِميَع 

�إْسر�ئِيَل �أرَبِعيَن عاماً. 43ثُمَّ َرَقَد َوُدِفَن �إلَى ِجو�ِر �آبائِِه 
ِفي َمِديَنِة د�ُودَ أ �أبِيِه. َوَخَلَفُه ِفي �لُحكِم �ْبُنُه َرُحْبعاُم.

ُف ِبَحماَقة َرُحْبعاُم َيَتَصرَّ

ل�أنَّ 12  َشِكيَم ب  َمِديَنِة  �إلَى  َرُحْبعاُم  َوَذَهَب 
َجميَع َبِني �إْسر�ئِيَل َذَهُبو� �إلَى ُهناَك لَِكي 
ُيبايُِعوُه َمِلكاً. 2َوَسمَع َيُرْبعاُم �أنَّ َرُحْبعاَم َسَيُكوُن �لَملَك 
ِمْن  َفرَّ  َُّه  أن لِ� نَباَط ِفي مْصَر  َيُرْبعاُم بُن  �لَجِديَد. َوكاَن 
َوجِه �لَمِلِك ُسَلْيماَن، َو�أقاَم ِفي ِمصَر. 3َفاسَتدُعوُه َفَرِجَع 
مْن مْصَر، َوَذَهَب ُهَو َوكُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى َرُحْبعاَم. 
َب �أُبوَك َحياَتنا. َفكاَن َذلَِك ِعبئاً  َوقالُو� لَُه: 4»لََقْد َصعَّ

ْف ِحمَلنا َفَنْخِدَمَك.« آَن َخفِّ َثقيلاً َعَلينا. َو�ل�
5َفقاَل لَُهْم َرُحْبعاُم: »�ذَهُبو� َوُعوُدو� �إلَيَّ َبعَد َثلاَثِة 

عُب. �أيّاٍم.« َفانَصَرَف �لشَّ
�لَِّذيَن  ُيوِخ  �لشُّ َبعَض  َرُحْبعاُم  �لَمِلُك  6َفاْسَتشاَر 

َوَساألَُهْم:  َحياتِِه  ِفي  ُسَلْيماَن  أبِيِه  لِ� ُمْسَتشاِريَن  َعِملُو� 
عٍب؟« »بِماذ� �أُردُّ َعَلى �لشَّ

عِب  ُيوُخ لَرُحْبعاَم: »�إذ� َخَدْمَت َهذ� �لشَّ 7َفقاَل �لشُّ

ِحيَنِئٍذ،  َحَسٍن،  بَِكلاٍم  َو�أْرَضيَتُهْم  لَُهْم  َو�سَتَجْبَت 
أَبِد.« َسَيخدُمونََك َوَيُكونُوَن َطْوَع �أْمِرَك �إلَى �ل�

َفَساأَل  نَصيَحِتِهْم.  �إلَى  َيسَتِمْع  لَْم  َرُحْبعاَم  8لَِكنَّ 

9قاَل  ُمْسَتشاِريِه.  َوَجَعَلُهْم  َمَعُه  نََشاُأو�  ِصغار�ً  ُشّباناً 
ِف �لِحمَل �لَِّذي  عُب لِي: ›َخفِّ لَُهْم َرُحْبعاُم: »قاَل �لشَّ

َوَضَعُه �أُبوَك َعَلى �أكتاِفنا‹. َفِبماذ� �أُردُّ َعَليِهْم؟«

أ 43:11 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
ب 1:12 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس �لَيوم.

ّباُن �لَِّذيَن نََشاُأو� َمَعُه: »قاَل  10َفقاَل لَُه �أصحاُبُه �لشُّ

شاقًَّة.  �أشغال�ً  �أُبوَك  َعَلينا  ›َفَرَض  �لنّاُس:  َهُؤل�ِء  لََك 
ِف �لِحمَل َعنّا.‹ َفُقْل لَُهْم: ›ِخْنَصِري �أغَلُظ  آَن َخفِّ َفال�
ِمْن ِجْسِم �أبِي! 11َفَرَض �أبِي َعَليُكْم ِحملاً َثِقيلاً، �أّما 
َبُكْم �أبِي بِِسياٍط ِمْن ِجلٍد، �أّما �أنا  �أنا َفَساأِزيُد َعَليِه. �أدَّ

ُبُكْم بِِسياٍط ذ�ِت �أطر�ٍف َحِديديٍَّة!‹« َفساأؤدِّ
عِب �إلَى  12َوَبعَد َثلاَثِة �أيّاٍم، َرجَع َيُرْبعاُم َوكُلُّ �لشَّ

�أيّاٍم.«  َثلاَثِة  َبْعَد  �إلَيَّ  »ُعوُدو�  لَُهْم:  قاَل  �إْذ  َرُحْبعاَم 
ُيوِخ.  13َفَتَكلََّم �إلَْيِهْم بَِطِريَقٍة قاِسَيٍة، تاِركاً نَِصيَحَة �لشُّ

ّباُن بِِه: »َفَرَض �أبِي َعَليُكْم  14َفقاَل لَُهْم ما نََصَحُه �لشُّ

َبُكْم �أبِي بِِسياٍط  ِحملاً َثِقيلاً، �أّما �أنا َفَساأِزيُد َعَليِه. �أدَّ
�أطر�ٍف  ذ�ِت  بِِسياٍط  ُبُكْم  َفساأؤدِّ �أنا  �أّما  ِجلٍد،  ِمْن 

َحِديديٍَّة!«
عِب. َوَقْد َتَسبََّب  15َفَلْم َيْسَتِجِب �لَمِلُك لَِطَلِب �لشَّ

أْمِر لَِكي ُيؤكَِّد اهلُل �لَكلاَم �لَِّذي  اهلُل ِفي ُحُدوِث َهذ� �ل�

. يلُونِيِّ قالَُه لَِيُرْبعاَم ْبِن نَباَط َعَلى َفِم �لنَِّبيِّ �أِخّيا �لشِّ
لَْم  �لَجِديَد  �لَمِلَك  �أنَّ  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلُّ  16َوَر�أى 

د�ُوَد؟  َولِعائَِلِة  لَنا  »ما  لِلَمِلِك:  َفقالُو�  �إلَْيِهْم.  َيْسَتِمْع 
َبِني  نَحُن  َفْلَنْذَهْب،  ى؟  َيسَّ �أْرِض  ِفي  ِمير�ٍث  �أيُّ  �ألَنا 
�إْسر�ئِيَل، كُلُّ و�ِحٍد �إلَى َبيِتِه. َولَْنَدِع �ْبَن د�ُوَد َيْحُكْم 

َجماَعَتُه!«
َفَذَهَب َبُنو �إْسر�ئِيَل �إلَى ُبُيوتِِهْم. 17َفَلْم َيُعْد َرُحْبعاُم 

َيْحُكُم �إلّ� َبِني �إْسر�ئِيَل �لّساِكِنيَن ِفي ُمُدِن َيُهوذ�.
�لُعّماِل.  َعَلى  �لُمشِرِفيَن  �أَحَد  �أُدور�ُم  18َوكاَن 

عِب. لَِكنَُّهْم َرَجُموُه  َث �إلَى �لشَّ َفاأْرَسَلُه َرُحْبعاُم لَِيَتَحدَّ
َحتَّى �لَموِت. َفاأْسَرَع �لَمِلُك َرُحْبعاُم �إلَى َمْرَكَبِتِه َوَهَرَب 
عائَِلِة  َعَلى  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َد  19َفَتَمرَّ �لُقْدِس.  َمديَنِة  �إلَى 
د�ُوَد، َوماز�لُو� َكَذلَِك �إلَى َهذ� �لَيوِم. 20َوَسِمَع كُلُّ َبِني 
ُبوُه  �إْسر�ئِيَل �أنَّ َيُرْبعاَم َقْد َرِجَع. َفَدُعوُه �إلَى �جِتماٍع َونَصَّ
َفكانَِت  َيُهوذ�،  َعِشيَرُة  �أّما  �إْسر��ئِيَل.  كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً 

�لَوِحيَدَة �لَِّتي َظلَّْت َعَلى َول�ئِها لِعائَِلِة د�ُوَد.
21َوَرِجَع َرُحْبعاُم �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. َوَجَمَع َعَشائَِر 

�إلَى  َعَدُدُه  َوَصَل  َجيشاً  َفكانُو�  َبْنياِمْيَن.  َوَقِبيَلَة  َيُهوذ� 
ِمَئٍة َوَثمانيَن �ألَف َرُجٍل. َحَشَدُهْم َرُحْبعاُم لُِيحاِرَب َبِني 

�إْسر�ئِيَل َوَيْسَتِردَّ ُمْلَكُه.
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22لَِكنَّ �هلَل َتَكلََّم �إلَى ِشْمِعيا، َرُجِل �هلِل َفقاَل لَُه: 

23»َتَكلَّْم �إلَى َرُحْبعاَم ْبِن ُسَلْيماَن، َمِلِك َيُهوذ�، َو�إلَى 

اهلُل  ›َيُقوُل  لَُهْم:  24َوقُْل  َوَبْنياِمْيَن.  َيُهوذ�  َشعِب  كُلِّ 
ل� َتذَهُبو� لُِتحاِرُبو� �إْخَوَتُكْم. َفْلَيْرِجْع كُلُّ و�ِحٍد ِمْنُكْم 
�إلَى َبيِتِه. َفَهذ� �لَِّذي َحَدَث ِمنِّي �أنا!‹« َفاأطاَع َجِميُع 
�لرِّجاِل ِفي َجيِش َرُحْبعاَم �أْمَر اهلِل، َوعاُدو� َجِميعاً �إلَى 

ُبُيوتِِهْم.
ِمْنَطَقِة  ِفي  �لَِّتي  َشِكيَم  َمِديَنِة  َيُرْبعاُم  َن  25َوَحصَّ

�أْفر�يَِم �لَجَبِليَِّة، َوَجَعَلها َمَقّر�ً لَُه. ثُمَّ َذَهَب �إلَى َمِديَنِة 
َنها. َفُنوئِيَل َوَحصَّ

عُب �إلَى  26َوقاَل َيُرْبعاُم ِفي نَفِسِه: »َقْد َيِحنُّ �لشَّ

هاِب �إلَى َبيِت  ُحْكِم عائَِلِة د�ُوَد، 27�إِن �ْسَتَمرُّو� ِفي �لذَّ
َمِلِك  َرُحْبعاَم،  �إلَى  َول�ُؤُهْم  َفَيُعوُد  �لُقْدِس.  ِفي  اهلِل 

َيُهوذ�. ِحيَنِئٍذ، َسَيقُتلُونَِني، َوَيُعوُدوَن �إلَى َرُحْبعاَم.«
28َفاْسَتشاَر �لَمِلُك ِرجالَُه، َوَصَنَع ِعجَليِن َذَهِبيَّيِن 

عِب: »َصْعٌب َعَليُكْم  بِناًء َعَلى نَِصيَحِتِهْم. َوقاَل لِلشَّ
�أْن َتذَهُبو� �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس لِلِعباَدِة، َهِذِه ِهَي �آلَِهُتَك 
�لَِّتي �أخَرَجْتَك ِمْن �أْرِض ِمصَر يا �إْسر�ئِيُل.« أ 29َفَوَضَع 
د�َن.  َمِديَنِة  ِفي  آَخَر  َو�ل� �إيَل،  َبيِت  ِفي  �لِعجَليِن  �أَحَد 
30َفكاَن َبُنو �إْسر�ئِيَل يذهبون �إلَى َمِديَنَتي َبيِت �إيَل َود�َن 

لَِيعُبُدو� �لِعجَليِن. َفكانَْت َهِذِه َخِطيًَّة َعِظيَمًة ِجّد�ً.
31َوَبَنى َيُرْبعاُم �أيضاً َهياِكَل ِفي �لُمرَتَفعاِت. َو�ختاَر 

َعَلى  َيقَتِصْر  َفَلْم  �إْسر�ئِيَل،  َقبائِِل  ُمخَتَلِف  ِمْن  َكَهَنًة 
َجِديد�ً  ِعيد�ً  َيُرْبعاُم  �لَمِلُك  32َو�بَتَدَع  ل�ِوي.  َقِبيَلِة 
َهذ�  لَِكنَّ  َيُهوذ�.  ِفي  ُيقاُم  كاَن  �لَِّذي  بِالِعيِد  َشِبيهاً 
ْهِر �لثّاِمِن. َو�أثناَء  �لِعيَد كاَن ِفي �لخاِمَس َعَشَر ِمَن �لشَّ
َم �لَمِلُك َذبائَِح َعَلى �لَمذَبِح ِفي َمِديَنِة  َذلَِك �لَوقِت، َقدَّ
َبيِت �إيَل لِلِعجَليِن �للََّذيِن َصَنَعُهما. َو�ختاَر َيُرْبعاُم �أيضاً 
َكَهَنًة ِمْن َبيِت �إيَل لَِيخِدُمو� ِفي �لُمرَتَفعاِت �لَِّتي َبناها. 
33َوَهَكذ� �بَتَدَع َيُرْبعاُم َوقتاً ُيَعيُِّد ِفيِه َبُنو �إْسر�ئِيَل، َوْهَو 

َذلَِك  َو�أثناَء  �لثّاِمِن.  ْهِر  �لشَّ ِمَن  َعَشَر  �لخاِمَس  �لَيوُم 
�لَِّذي  �لَمذَبِح  َعَلى  َبُخور�ً  َو�أحَرقَّ  َذبائَِح  َم  َقدَّ �لِعيِد، 

َبناُه ِفي َمِديَنِة َبيِت �إيَل.

أ 28:12 َهِذِه . . . إْسراِئيل. َهذ� تماماً ما قالَُه هاُروُن عندما َصَنَع 

َهبيَّ لَِبِني �إسر�ئِيل. )�نظر كتاب �لخروج 4:32( �لعجَل �لذَّ

أُ ِبَخراِب َبيِت إيل نبّي اهلُل َيَتَنبَّ

�إلَى 13  َيذَهَب  �أْن  َيُهوذ�  ِمْن  نَِبّياً  اهلُل  َو�أَمَر 
ِعنَد  و�ِقفاً  َيُرْبعاُم  َوكاَن  �إيَل.  َبيِت  َمِديَنِة 

ُم �لَبُخوَر ِعنَدما َوَصَل َرُجُل �هلِل. �لَمذَبِح ُيَقدِّ
2َوكاَن اهلُل َقْد �أَمَرُه �أْن َيَتَنبَّاأ ِضدَّ �لَمذَبِح. َفقاَل: 

»يا َمذَبُح، َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل لََك: ›َسُترَزُق عائَِلُة 
َعَليَك  َهذ�  ُيوِشّيا  َسَيذَبُح  ُيوِشّيا.  �ْسُمُه  بَِصِبيٍّ  د�ُوَد 
َكَهَنَة �لُمرَتَفعاِت �لَِّذيَن ُيوِقُدوَن َعَليَك. َوَسَيحِرُق َعَليَك 
ِعظاَم �لنّاِس �لَِّذيَن َيحِرقُوَن �لَبُخوَر َعَليَك. ِحيَنِئٍذ، ل� 

َتُعوُد َتصلُُح لَِشيٍء!‹«
َة  �لُنُبوَّ َهَذِه  �أنَّ  َعَلى  َعلاَمًة  �هلِل  نَِبيُّ  3َو�أعَطى 

ُق. َفقاَل: »َهِذِه ِهَي �لَعلاَمُة �لَِّتي �أخَبَرنِي اهلُل  َسَتَتَحقَّ
بِها. �إْذ قاَل: ›َسَينَشقُّ �لَمذَبُح، َوَسَيَتطاَيُر �لرَّماُد �لَِّذي 

َعَليِه.‹«
َعِن  �هلِل  َرُجُل  نََقَلها  �لَِّتي  �لرِّسالََة  َيُرْبعاُم  4َفَسِمَع 

َو�أشاَر  �لَمذَبِح  َعِن  َيَدُه  َفَرَفَع  �إيَل.  َبيِت  ِفي  �لَمذَبِح 
�لرَُّجِل!«  َهذ�  َعَلى  �لَقْبَض  »�ألُقو�  َوقاَل:  �لرَُّجِل  �إلَى 
َكها.  َه بَِهذ�، ُشلَّْت َيُدُه. َفَلْم َيسَتِطْع �أْن ُيَحرِّ َو�إْذ َتَفوَّ
5َو�نَْشقَّ �لَمذَبُح، َوَتطاَيَر �لرَّماُد �لَِّذي كاَن َعَليِه. كانَْت 

َهِذِه ِهَي �لَعلاَمُة �لَِّتي �أعطاها اهلُل لَِرُجِل �هلِل. 6ِحيَنِئٍذ، 
ِمْن  إللَِهَك  تَُصلَِّي  �أْن  »�أرُجو  �هلِل:  لَِرُجِل  َيُرْبعاُم  قاَل 

�أجِلي، َو�طلُْب �إلَيِه �أْن ُيشِفَي ِذر�ِعَي.«
�لَمِلِك،  َيُد  َفُشِفَيْت  اهلِل،  �إلى  �هلِل  َرُجُل  َفَتَضرََّع 
�هلِل:  لَِرُجِل  �لَمِلُك  قاَل  7ثُمَّ  كانَْت.  َكما  َوعاَدْت 
َوَساُأعِطيَك  َمِعي.  َوكُْل  َبيِتي.  �إلَى  َمِعي  ْل  »َتَفضَّ

َهِديًَّة.«
َبيَتَك  �أدُخَل  »لَْن  لِلَمِلِك:  قاَل  �هلِل  َرُجَل  8لَِكنَّ 

َمَعَك، َحتَّى لَْو �أعَطيَتِني نِصَف َممَلَكِتَك! َولَْن �آكَُل �أْو 
�أشَرَب َشيئاً ِفي َهذ� �لَمكاِن. 9َفَقْد �أَمَرنِي اهلُل َفقاَل: 
�لَِّذي  �لطَِّريِق  ِفي  َترِجْع  َول�  َتْشَرْب،  َول�  َتاأْكُْل  ›ل� 
ِمَن  َولَيَس  �آَخَر،  َطِريٍق  ِمْن  10َفَرِجَع  ِفيِه.‹«  َتذَهُب 

�لطَِّريِق �لَِّذي جاَء ِمْنُه �إلَى َبيَت �إيَل.
َفجاَء  َشيٌخ.  نَِبيٌّ  �إيَل  َبيَت  ِفي  َيسُكُن  11َوكاَن 

�إلَيِه �أول�ُدُه َو�أخَبُروُه بِما َفَعَلُه َرُجُل �هلِل ِفي َبيِت �إيَل، 
َو�أعَلُموُه �أيضاً بِما قالَُه لِلَمِلِك َيُرْبعاَم. 12َفَساألَُهُم �لنَِّبيُّ 
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َفاأخَبَرُه  �نَصَرَف؟«  ِعنَدما  ساَر  َطِريٍق  »ِفباأيِّ  يُخ:  �لشَّ
�لنَِّبيُّ  13َفَطَلَب  �هلِل.  َرُجُل  َسَلَك  َطِريٍق  �أيَّ  �أول�ُدُه 
يُخ �إلَى �أْبنائِِه �أْن ُيسِرُجو� لَُه ِحماَرُه، َفاأسَرُجوُه لَُه.  �لشَّ

َفَرِكَبُه َو�نَطَلَق.
َفَوَجَدُه جالِساً  �هلِل.  بَِرُجِل  يُخ  �لشَّ �لنَِّبيُّ  14َفَلِحَق 

َتحَت َشَجَرِة َبلُّوٍط. َفَساألَُه: »َهْل �أنَت َرُجُل �هلِل �لَِّذي 
جاَء ِمْن َيُهوذ�؟« َفاأجاَبُه نَِبيُّ �هلِل: »نََعْم، �أنا ُهَو.«

َوكُْل  �لَبيِت  �إلَى  ْل  »َتَفضَّ يُخ:  �لشَّ �لنَِّبيُّ  15َفقاَل 

َمِعي.«
16َفاأجاَب: »ل� �أقِدُر �أْن �أرِجَع َمَعَك، َول� �أْن �أدُخَل 

�لَمكاِن.  َهذ�  ِفي  َمَعَك  َو�أْشَرَب  �آكَُل  �أن  َول�  َبيَتَك، 
17َفَقْد قاَل اهلُل لِي: ›ل� َتاأْكُْل َول� َتْشَرْب َشيئاً ِفي َهذ� 

�لَمكاِن. َول� َترِجْع ِفي �لطَِّريِق �لَِّذي َتذَهُب ِفيِه.‹«
ِمثلَُك.«  نَِبيٌّ  �أيضاً  »َو�أنا  يُخ:  �لشَّ �لنَِّبيُّ  18َفقاَل 

َوَكَذَب َعَليِه َفقاَل: »َظَهَر لِي َملاٌك ِمَن اهلِل، َو�أَمَرنِي 
بِاأْن �آتَِي بَِك �إلَى َبيِتي لَِتاأْكَُل َوَتْشَرَب َمِعي.«

َبيِتِه،  �إلَى  يِخ  �لشَّ �لنَِّبيِّ  َمَع  �هلِل  َرُجُل  19َفَذَهَب 

َو�أَكَل َوَشِرَب َمَعُه. 20َو�أثناَء ُجلُوِسِهما َعَلى �لمائَِدِة، 
يُخ َرُجَل �هلِل  يَخ. 21َفَكلََّم �لنَِّبيُّ �لشَّ َكلََّم اهلُل �لنَِّبيَّ �لشَّ
�لَِّذي ِمْن َيُهوذ�، َفقاَل: »َيُقوُل اهلُل �إنََّك لَْم تُِطِع َكِلَمَة 
َو�أَكْلَت  َرِجْعَت  22َبْل  لََك،  َوِصيََّتُه  َتْحَفْظ  َولَْم  اهلِل، 

َوَشِرْبَت ِفي �لَمكاِن �لَِّذي �أَمَرَك بِاأْن ل� َتاأْكَُل �أْو َتشَرَب. 
لَِهذ� لَْن تُدَفَن ُجثَُّتَك ِفي َمقَبَرِة عائَِلِتَك.«

23َو�أنَهى َرُجُل �هلِل َطعاَمُه َوَشر�َبُه. ثُمَّ �أسَرَج �لنَِّبيُّ 

َو�نَْطَلَق.  َفَرِكَبُه  َيُهوذ�،  ِمْن  �لَِّذي  �لنَِّبيِّ  ِحماَر  يُخ  �لشَّ
24َوِفي َطِريِق َعوَدتِِه، هاَجَمُه �أَسٌد َوَقَتَلُه. َفكانَْت ُجثَُّة 

أَسُد  َو�ل� �لِحماُر  كاَن  َبيَنما  �لطَِّريِق  َعَلى  ُملقاًة  �لنَِّبيِّ 
يَن ِمْن َذلَِك �لطَِّريِق  و�ِقَفيِن قُْرَبها. 25َفَر�أى َبعُض �لمارِّ
أَسَد �إلَى جانِِبها. َفجاُءو� �إلَى �لَمِديَنِة �لَِّتي كاَن  �لُجثََّة َو�ل�

و� ما َر�َأْوُه ِفي �لطَِّريِق. يُخ. َوَقصُّ َيسُكُنها �لنَِّبيُّ �لشَّ
بِما  َطِريِقِه  ِمْن  �أرَجَعُه  �لَِّذي  �لنَِّبيُّ  َسِمَع  26َفَلّما 

َوِصيََّة  ُيِطْع  لَْم  �لَِّذي  �هلِل  َرُجُل  »َذلَِك  قاَل:  َحَدَث، 
َوَقَتَلُه َحَسَب َقوِل اهلِل.«  َقُه  َمزَّ �أَسد�ً  َفاأرَسَل اهلُل  اهلِل. 

أول�ِدِه: »�أْسِرُجو� ِحماِرَي.« َفاأسَرُجو�  27ثُمَّ قاَل �لنَِّبيُّ لِ�

يُخ َفَوَجَد �لُجثََّة ُملقاًة  لَُه ِحماَرُه. 28َفَذَهَب �لنَِّبيُّ �لشَّ

أَسُد ما َيز�ل�ِن و�ِقَفيِن  َعَلى �لطَِّريِق. َوكاَن �لِحماُر َو�ل�
أَسُد �لُجثََّة َول� �آَذى �لِحماَر. قُْرَبها. َولَْم َيْلَتِهِم �ل�

يُخ ُجثََّة َرُجِل �هلِل، َوَوَضَعها َعَلى  29َفَرَفَع �لنَِّبيُّ �لشَّ

�إلَى �لمدينِة لكي يبكي َعَلى �لنبي  ِحماِرِه َوَرِجَع بِها 
ثُمَّ َيدِفَن ُجثََّتُه. 30َفَدَفَن �لُجثََّة ِفي ِمْقَبَرِة عائَِلِتِه. َوَبَكى 
َعَليِه: »�آٍه يا �أِخي. َكْم �أنا َحِزيٌن َعَليَك.« 31َوَبعَد �أْن 
�أُموُت، �دِفُنونِي ِفي َهذ�  أول�ِدِه: »ِعنَدما  َدَفَنُه، قاَل لِ�
ِعظاِمِه.  بِجانِِب  ِعظاِمي  َوَضُعو�  �هلِل.  َرُجِل  َمَع  �لَقْبِر 
َق ما َتَكلََّم بِِه اهلُل َعَلى لِسانِِه  32َفِمَن �لُمَؤكَِّد �أْن َيَتَحقَّ

َعْن َبيِت �إيَل َوَعِن �لُمرَتَفعاِت ِفي �لُمُدِن �ل�ُأخَرى ِمَن 
�لّساِمَرِة.«

يِر  ْر َيُرْبعاَم. َفاْسَتَمرَّ ِفي �لسَّ 33لَِكنَّ ما َحَدَث لَْم ُيَغيِّ

َعشائَِر  ِمْن  َكَهَنٍة  �خِتياِر  ِفي  َو�ْسَتَمرَّ  رِّ.  �لشَّ َطِريِق  ِفي 
�أر�َد  َمْن  �لُمرَتَفعاِت. َفكاَن كُلُّ  ُمخَتِلَفٍة لَِيخِدُمو� ِفي 
�لَِّتي  َيُرْبعاَم  عائَِلِة  َخِطيََّة  تِْلَك  34كانَْت  َيِصيُر كاِهناً. 

ماَر َعَلى عائلِته وَممَلَكِتِه. َجَلَبِت �لدَّ

َموُت اْبِن َيُرْبعام

ِفي َذلَِك �لَوقِت، َمِرَض �أبِّيا ْبُن َيُرْبعاَم َمَرضاً 14 
َشِديد�ً. 2َفقاَل َيُرْبعاُم لَِزوَجِتِه: »�ذَهِبي �إلَى 
ِشيلُوَه �إلَى �لنَِّبيِّ �أِخّيا. َفُهَو �لَِّذي َتَنبَّاأ بِاأنِّي َساُأصِبُح َمِلكاً 
َعَلى �إْسر�ئِيَل. َتَنكَِّري ِفي َهيَئٍة �ُأْخَرى لَِئّلا َيعِرَف �لنّاُس 
�لُخْبِز،  ِمَن  �أرِغَفٍة  َعْشَرَة  �لنَِّبيَّ  3َو�أعِط  َزوَجِتي.  �أنَِّك 
َة َعَسٍل. ثُمَّ �ساألِيِه َعّما َسَيحُدُث  َوَبعَض �لَكعِك، َوَجرَّ

ل�بِننا، َوُهَو َسُيخِبُرِك بِما َسَيحُدُث لَُه.«
َزوُجها.  لَها  قاَل  َكما  َيُرْبعاَم  َزوَجُة  4َفَفَعَلْت 

َفَذَهَبْت �إلَى ِشيلُوَه، �إلَى َبيِت �لنَِّبيِّ �أِخّيا. َوكاَن �أِخّيا 
َقْد شاَخ َوَفَقَد َبَصَرُه. 5لَِكنَّ اهلَل قاَل لَُه: »َزوَجُة َيُرْبعاَم 
َرًة لُِرؤَيِتَك لَِكي َتساألََك َعْن �بِنها �لَمِريِض.«  قاِدَمٌة ُمَتَنكِّ

َو�أخَبَر اهلُل �أِخّيا بِما َينَبِغي لَُه �أْن َيُقوَل لَها.
لَُها:  َفقاَل  �لباَب.  َتدُخُل  َوِهَي  �أِخّيا  6َفَسِمَعها 

َخَبٌر  لََديَّ  َتَتَنكَِّريَن؟  لِماذ�  َيُرْبعاَم.  َزوَجَة  يا  »�ْدُخِلي 
َسيٌِّئ لَِك. 7�ذَهِبي َوقُولِي لَِيُرْبعاَم �إنَّ َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه 
اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل: ›َقِد �خَتْرتَُك، يا َيُرْبعاُم، ِمْن َبيِن كُلِّ 

8�نَتَزْعُت  َشعِبي.  َعَلى  َرئِيساً  َوَجَعْلُتَك  �إْسر�ئِيَل.  َبِني 
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�لَممَلَكَة ِمْن عائَِلِة د�ُوَد َو�أعَطيُتها لََك. لَِكنََّك لَْم َتُكْن 
َكَعْبِدَي د�ُوَد �لَِّذي كاَن ُيِحبُّ طاَعَة َوصاياَي. َفَتِبَعِني 
َقْلِبِه. َولَْم َيفَعْل َغيَر ما ُهَو َمقُبوٌل ِعنِدي. 9�أّما  بُِكلِّ 
َخطايا  ِمْن  �أعَظُم  ِهَي  َبْل  َعِظيَمٌة.  َفَخطاياَك  �أنَت، 
�أيِّ َمِلٍك َقبَلَك. َفَقد َتَرْكَتِني، َوَصَنْعَت لَِنفِسَك �أوثاناً 
كُلَّ  ُيِغيُظِني  َهذ�  �أنَّ  َتعِرُف  �أنََّك  َمَع  �ُأْخَرى،  َو�آلَِهًة 
�لَغيِظ. 10لَِهذ� َساأجِلُب �لَمصائَِب َعَلى عائَِلِة َيُرْبعاَم. 
َوَساأقِضي َعَلى كُلِّ َذَكٍر ِمنُهْم – ِكبار�ً َوِصغار�ً. ساأفِني 
َبيَت َيُرْبعاَم َكما َتلَتِهُم �لنّاُر �لرَّوَث. 11كُلُّ َمْن َيُموُت 
ِفي �لَمِديَنِة ِمْن عائَِلِتَك، َسَتاأْكُلُُه �لِكلاُب. َوكُلُّ َمْن 
َيُموُت ِمْن عائَِلِتَك ِفي �لُحُقوِل َسَتاأْكُلُُه �لطُُّيوُر. َسَيِتمُّ 

أنَّ اهلَل ُهَو �لَِّذي َتَكلََّم.‹« َهذ� لِ�
آَن �ذَهِبي �إلَى َبيِتِك. َوما �إْن  12ثُمَّ قاَل لَها: »َو�ل�

َعَليِه  �ْبُنِك. 13َوَسَتُنوُح  َيُموَت  َمِديَنَتِك َحتَّى  َتدُخِلي 
َيُرْبعاَم  َولَْن ُيدَفَن ِمْن كُلِّ عائَِلِة  َوَتدِفُنُه.  �إْسر�ئِيَل  كُلُّ 
�لذي  َيُرْبعاَم  عائلِة  كُلِّ  ِفي  �لَوِحيُد  َفُهَو  �ْبِنِك.  َغيُر 
�إْسر�ئِيل، ما ُيرضيه. 14َسُيِقيُم اهلُل  �إلُه  وجَد فيه اهلُل، 
�لَمِلُك  َذلَِك  َوَسَيقِضي  �إْسر�ئِيَل.  َعَلى  َجِديد�ً  َمِلكاً 
أْمَر لَْن َيِقَف ِعْنَد َهذ�. 15�إْذ  َعَلى عائَِلِة َيُرْبعاَم. لَِكنَّ �ل�
َسُيعاِقُب اهلُل �إْسر�ئِيَل. َوَسَيخاُف َبُنو �إْسر�ئِيَل. َبْل �إنَُّهْم 
َكالَقَصِب ِفي �لماِء. َوَسَينِزُعُهُم اهلُل  َسَيْرَتِجُفوَن َخْوفاً 
آبائِِهْم. َسَينِفيِهْم  َبِة �لَِّتي �أعطاها ل� أْرِض �لطَّيِّ ِمْن َهِذِه �ل�
عِب  �لشَّ َعَلى  َُّه غاِضٌب  أن لِ� �لُفر�ِت،  نَْهِر  َور�َء  ما  �إلَى 
�لَِّذيَن �أقاُمو� �أعِمَدًة لِِعباَدِة َعْشَتُروَت. أ 16َسُيعاِقُب َشعَبُه 
�إْسر�ئِيَل  َبِني  َوَجَعَل  �أخَطاأ  �لَِّذي  َيُرْبعاَم  بَِسِبِب َخطايا 

ُيخِطُئوَن.«
17َفَرِجَعْت َزوَجُة َيُرْبعاُم �إلَى تِْرَصَة. َوما �إْن َدَخَلْت 

َبْيَتها َحتَّى ماَت �ْبُنها. 18َفشاَرَك كُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل ِفي 
َدْفِنِه. َوناُحو� َعَليِه. َتمَّ َهذ� كُلُُّه َحَسَب َكلاِم اهلِل �لذي 

َتَكلََّم بِِه َعَلى لِساِن �لنَِّبيِّ �أِخّيا.
ُحْكِمِه،  َوَعْهِد  َحُروبِِه  َيُرْبعاَم،  �أْعماِل  َبِقَيُة  19�أّما 

نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئيَل. َفِهَي ُمَدوَّ

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 15:14 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها. )�أيضاً ِفي �لَعدِد 23(

20َحَكَم َيُرْبعاُم �ْثَنَتيِن َوِعْشِريَن َسَنًة. ثُمَّ ماَت َوُدِفَن 

َمَع �آبائِِه. َفَخَلَفُه ِفي �لُحكِم ناد�ُب �ْبُنُه.

َرُحْبعاُم ملُك يهوذا
21�أّما َرُحْبعاُم، َفكاَن َمِلكاً َعَلى َيُهوذ�. َوَقِد �عَتَلى 

أرَبِعيَن ِمْن ُعْمِرِه. َوَحَكَم َسْبَع  �لَعرَش ِفي �لو�ِحَدِة َو�ل�
�لَِّتي  �لَوِحيَدِة  �لَمِديَنِة  �لُقْدِس،  َمِديَنِة  ِمْن  َسَنًة  َعْشَرَة 
َم ِفيها ِمْن َبيِن َجِميِع ُمُدِن �إْسر�ئِيَل.  �ختاَر اهلُل �أْن ُيَكرَّ

ونِيََّة. َوكاَن �ْسُم �ُأمِّ َرُحْبعاَم نِعَمَة �لَعمُّ
رَّ �أماَم اهلِل.  22َو�أخَطاأ �أيضاً َشعُب َيُهوذ� َوَفَعلُو� �لشَّ

�آبائِِهِم  كُلِّ  ُشُروَر  اهلَل  �أغَضَبِت  �لَِّتي  ُشُروُرُهُم  َففاَقْت 
�لَِّذيَن َسَبُقوُهْم. 23�إْذ َبُنْو� ُمرَتَفعاٍت، َو�أنْصاباً َتْذكاِريًَّة، 
َسًة لَِعْشَتُروَت. َبُنوها َعَلى كُلِّ َتلٍَّة ُمْرَتِفَعٍة،  َو�أعِمَدًة ُمَقدَّ
ِرجاٌل  ُهناَك  24َوكاَن  َخْضر�َء.  َشَجَرٍة  كُلِّ  َوَتْحَت 
َشعُب  �قَتَرَف  َفَقِد  �لَهيَكِل.  ِفي  �أجساَدُهْم  ُيِبيُحوَن 
ُعوِب �لَِّتي َطَرَدها اهلُل �أماَم  َيُهوذ� َجميَع َرجاساٍت �لشُّ

َبِني �إْسر�ئِيَل.
َنِة �لخاِمَسِة ِمْن ُحْكِم �لَمِلِك َرُحْبعاَم،  25َوِفي �لسَّ

َشنَّ ِشيَشُق َمِلُك ِمْصَر ُهجوماً َعَلى �لُقْدِس. 26َو�سَتولَى 
�أَخَذ  �إنَُّه  َحتَّى  �لَمِلِك.  َوَقْصِر  اهلِل  َبيِت  كُُنوِز  َعَلى 
َهِبيََّة �لَِّتي �أَخَذها د�ُوُد ِمْن ِرجاِل َهَدَد َعَزَر،  �لتُُّروَس �لذَّ
َمِلِك �أر�َم. َوكاَن د�ُوُد َقْد �أَخَذ َهِذِه �لتُُّروَس �إلَى َمديَنِة 
�لُقْدِس. َفاأَخَذها ِشيَشُق كُلَّها. 27َفَصَنَع َرُحْبعاُم تُُروساً 
�ُأْخَرى َمكانَها، لَِكنَُّه َصَنَعها ِمَن �لُبرونِْز. َوَوَضَعها ِفي 
ِحر�َسِة �لرِّجاِل �لَمسُؤولِيَن َعْن َبّو�َبِة �لَقْصِر. 28َفكاَن 
كُلَّما َذَهَب �لَمِلُك �إلَى َبيِت اهلِل، َيذَهُب �لُحّر�ُس َمَعُه 

َوُهْم َيحِملُونَها، ثُمَّ ُيِعيُدونَها �إلَى ُغْرَفِة �لُحّر�ِس.
نٌَة ِفي ِكتاِب  29�أّما َبِقَيُة �أْعماِل َرُحْبعاَم، َفِهَي ُمَدوَّ

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.
30َوكاَن َيُرْبعاُم َوَرُحْبعاُم في َحرٍب د�ئَِمٍة.

31َوَرَقَد َرُحْبعاُم َوُدِفَن َمَع �آبائِِه ِفي َمِديَنِة د�ُوَد. ب 

�لُحكِم  ِفي  َوَخَلَفُه  ونِيََّة.  �لَعمُّ نِْعَمَة  ِه  �ُأمِّ �ْسُم  َوكاَن 
�ْبُنُه �أبِّيا.

ب 31:14 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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أِبّيا َمِلُك َيُهوذا

َنِة �لثّاِمَنِة ِمْن ُحْكِم َيُرْبعاَم ْبِن ناباَط 15  ِفي �لسَّ
َعَلى �إْسر�ئِيَل، صاَر �أبِّيا َمِلكاً َعَلى َيُهوذ�. 
ُه  2َوَقْد َحَكَم �أبِّيا ِفي �لُقدِس َثلاَث َسَنو�ٍت. َوكانَْت �ُأمُّ

َمْعَكَة بِنَت �أبشالُوَم.
3�رَتَكَب �أبِّيا �لَخطايا نَْفَسها �لَِّتي َسَبَق �أْن �رَتَكَبها 

ِه  َجدِّ َقْلُب  إللَِهِه َكما كاَن  َوِفّياً  َقْلُبُه  َيُكْن  َفَلْم  �أُبوُه. 
د�ُوَد. 4لَِكن، ِمْن �أجِل خاِطِر د�ُوَد، �أعَطاُه إلَُهُه َممَلَكًة 
�آِمَنًة.  َمِديَنًة  �لُقْدَس  َوَجَعَل  �ْبناً،  َو�أعطاُه  �لُقْدِس.  ِفي 
َطو�َل  َوصاياُه  َعْن  َيِحْد  َولَْم  اهلَل،  د�ُوُد  �أْرَضى  5َفَقْد 

. َحياتِِه، �إلّ� ِفي َمساألَِة �ُأوِريّا �لِحثِّيِّ
�لُحُروَب  �لَعرَش  �عِتلائِِه  َقبَل  �أبِّيا  َشِهَد  6َوَقْد 

�لُمَتو�ِصَلَة َبيَن َرُحْبعاَم َوَيُرْبعاَم. 7�أّما َبِقَيُة �أْعماِل �أبِّيا، 
نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�. َفِهَي ُمَدوَّ

ِة ُحْكِم �أبِّيا.  َوَظلَّ �أبِّيا َوَيُرْبعاُم َيَتحاَرباِن َطو�َل ُمدَّ
ِفي  َفَخَلَفُه  د�ُوَد. أ  َمِديَنِة  ِفي  ُدِفَن  �أبِّيا،  ماَت  8َولَّما 

�لُحْكِم �ْبُنُه �آسا.

آسا َمِلُك َيُهوذا
ْسر�ئِيَل،  َنِة �لِعْشِريَن ِمْن ُحْكِم َيُرْبعاَم ل�إ 9َوِفي �لسَّ

صاَر �آسا َمِلكاً َعَلى َيُهوذ�. 10َوَحَكَم �آسا ِفي �لُقْدِس 
ِه َمْعَكَة، َوِهَي بِنُت  و�ِحَدًة َو�أرَبِعيَن َسَنًة. َوكاَن �ْسُم �ُأمِّ

�أبشالُوَم.
�أُبوُه.  د�ُوُد  َفَعَل  َكما  اهلَل،  ُيرِضي  ما  �آسا  11َفَعَل 

ُيِبيُحوَن  ِرجاٌل  ُهناَك  كاَن  �لَوقِت،  َذلَِك  12َوِفي 

َيُهوذ�.  ِمْن  �آسا  َفَنفاُهْم  �آلَِهِتِهْم،  ِعباَدِة  ِفي  �أْجساَدُهْم 
ُه  أوثاَن �لَِّتي َسَبَق �أْن َصَنَعها �آباؤُه. 13َوَعَزَل �ُأمَّ َونََزَع �ل�
َّها �أقاَمْت َعُمود�ً  أن َعِن �لُحكِم َكَمِلَكٍة، ل� َمْعَكَة �أيضاً 
لِِعباَدِة َعْشَتُروَت ب. َفَقَطَع �آسا �لَعُموَد َو�أحَرَقُه ِفي و�ِدي 
َقْدُروَن. 14َولَْم َينِزْع �آسا �لُمرَتَفعاِت، لَِكنَّ َقلَبُه َظلَّ �أميناً 

أ 8:15 مدينة داُود. ِهَي مدينُة �لقدِس، خاّصًة �لجزُء �لجنوبيُّ 

ِمَن �لمدينة. )�أيضاً ِفي �لَعدد 24(
آلِِهِة �لُمِهّمِة ِعنَد �لكنعانِّيين. زوجُة  ب 13:15 َعْشَتُروت. ِمَن �ل�

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

َصُه ُهَو َو�أُبوُه  هلِل َطو�َل َحياتِِه. 15َوَوَضَع �آسا كُلَّ ما َخصَّ
ٍة ِفي َبْيِت اهلِل. ِمْن �أْشياَء َمْصُنوَعٍة ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

َحْرٍب  لَِيُهوذ� ِفي  ِة ُحْكِمِه  ُمدَّ �آسا َطو�َل  16َوَظلَّ 

َبْعشا،  17َوهاَجَم  �إْسر�ئِيَل.  َمِلِك  َبْعشا،  َمَع  ٍة  ُمسَتِمرَّ
َن مدينَة �لر�مِة َو�سَتْخَدَمها  ملُك �إْسر�ئِيَل، َيُهوذ�، وحصَّ
َيُهوذ�.  ِمْن  َعَليِه  �لَحرِب  َشنِّ  ِمْن  �آسا  لَِيْمَنَع  َكُنْقَطٍة 
َهِب ِمْن َخْزنَِة َبيِت  ِة َو�لذَّ ى ِمَن �لِفضَّ 18َفاأَخَذ �آسا ما َتَبقَّ

اهلِل َوَقْصِر �لَمِلِك، َو�أرَسَلها �إلَى ِدَمْشَق َمَع ُخّد�ِمِه �إلَى 

19َو�أرَسَل  �أر�َم.  َمِلِك  َحْزُيوَن  ْبِن  َطْبِريُموَن  ْبِن  بِْنَهَدَد 
�آسا َهِذِه �لرِّسالََة �إلَيِه:

�أبِي  َزماِن  �إلَى  َيْرِجُع  َعْهٌد  بَِك  »َيْربُِطِني 
َوَذَهباً.  ًة  ِفضَّ �إلَيَك  �ُأرِسُل  �أنا  َوها  َو�أبيَك. 
َفانُقْض َعْهَدَك َمَع َبْعشا َملِك �إْسر�ئِيَل، لَكي 

َيتُرَكِني َوَشاأنِي.«

َفاأرَسَل  �آسا.  لَِطَلِب  بِْنَهَدُد  �لَمِلُك  20َفاْسَتجاَب 

َجيَشُه لُِمهاَجَمِة ُمُدِن �إْسر�ئِيَل، َفهاَجَم ُعُيوَن َود�َن َو�آَبَل 
َبيِت َمْعَكَة َو�لُمُدَن �لَقِريَبِة ِمْن ُبَحيَرِة �لَجِليِل َوِمنَطَقِة 
�أوَقَف  �لَهَجماِت،  بَِهِذِه  َبْعشا  َسِمَع  21َفَلّما  نَفتالِي. 
َتحِصيَن �لّر�َمِة. َوغاَدَرها عائِد�ً �إلَى تِْرَصَة. 22ثُمَّ �أصَدَر 
�آسا �أمر�ً لَِجميِع ُسكّان َيُهوذ� ُدوَن �سِتثناٍء، لُِيحِضُرو� 
ِفي  َيسَتخِدُمها  َبعشا  كاَن  �لَِّتي  َو�لَخَشَب  �لِحجاَرَة 
�آسا  �لَمِلِك  َمَع  َوَبَنْو�  َفَنَقلُوها  �لّر�َمِة.  َمِديَنِة  َتحِصيِن 

َمِديَنَة ِجْبَعَة ِفي �أْرِض َبْنياِمْيَن َوَمِديَنَة �لِمصفاِة.
َو�إنجاز�تِِه  بِاآسا،  �لُمَتَعلَِّقِة  �ل�ُأخَرى  ُأُموِر  �ل� 23َوكُلُّ 

تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َبناها،  �لَِّتي  َو�لُمُدِن  �لَعِظيَمِة 
ُملُوِك َيُهوذ�.

َولَّما شاَخ �آسا، �ُأِصيَب بَِمَرٍض ِفي َقَدِميِه. 24َوماَت 
ِه. َفَخَلَفُه ِفي  �آسا َوُدِفَن َمَع َجماَعِتِه ِفي َمِديَنِة د�ُوَد َجدِّ

�لُحكِم �بُنُه َيُهوشافاُط.

ناداُب َمِلُك إْسراِئيل
�عَتَلى  لَِيُهوذ�،  �آسا  ِمْن ُحكِم  �لثّانَِيِة  َنِة  �لسَّ 25ِفي 

ناد�ُب ْبُن َيُرْبعاَم َعرَش �إْسر�ئِيَل. َفَحَكَم �إْسر�ئِيَل َسَنَتيِن. 
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�أماَم اهلِل. َو�رَتَكَب نَفَس َخطايا  رَّ  26َوَفَعَل ناد�ُب �لشَّ

�أبِيِه َيُرْبعاَم �لَِّذي َجَعَل َبِني �إْسر�ئِيَل �أيضاً ُيخِطُئوَن.
لَِقتِل  ُمؤ�َمَرًة  �لَيّساَكِريِّ  �أِخّيا  ْبُن  َبعشا  27َوحاَك 

�لَمِلِك ناد�َب. َحَدَث َهذ� ِفي �لَوقِت �لَِّذي كاَن ِفيِه 
َمِديَنٌة  َوِهَي  ِجَبثُوَن،  ُيهاِجُموَن  �إْسر�ئِيَل  َوكُلُّ  ناد�ُب 
ِفَلسِطيٌَّة. َفَتَمكََّن َبعشا ِمْن َقتِل ناد�َب ُهناَك. 28َحَدَث 
َنِة �لثّالَِثِة ِمْن ُحكِم �آسا لَِيُهوذ�، َوَخَلَفُه َبعشا  َهذ� ِفي �لسَّ

َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل.

َبْعشا َمِلُك إْسراِئيل
29َولَّما �عَتَلى َبْعشا َعْرَش �إْسر�ئِيَل، �أباَد كُلَّ عائَِلِة 

َيُرْبعاَم. َفَلْم ُيبِق َعَلى �أيِّ �أَحٍد ِمْنُهْم َحّياً. َحَدَث َهذ� 
30َهذ�  �أِخّيا.  لَِعْبِدِه  ِشيلُوَه  ِفي  اهلُل  قالَُه  لِما  َتحِقيقاً 
َبِني  َوَدفِعِه  �لَكِثيَرَة،  َيُرْبعاَم  َخطايا  بَِسَبِب  كاَن  كُلُُّه 
�إْسر�ئِيَل �إلَى �رتِكاِب َخطايا َكِثيَرًة، مّما �أغَضَب اهلَل، 

�إلََه �إْسر�ئِيَل، َغَضباً َشِدْيد�ً.
نٌَة ِفي ِكتاِب  31�أّما َبِقَيُة �أْعماِل ناد�َب، َفِهَي ُمَدوَّ

تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.
َحرٍب  ْسر�ئِيَل في  ل�إ َطو�َل ُحكِمِه  َبْعشا  32َوكاَن 

ُمسَتِمرٍَّة مع �آسا َمِلُك َيُهوذ�.
َنِة  �لسَّ ِفي  �إْسر�ئِيَل  َعرَش  �أِخّيا  ْبُن  َبْعشا  33�عَتَلى 

�لثّالَِثِة ِمْن ُحكِم �آسا لَِيُهوذ�. َوَقْد َحَكَم َبعشا ِمْن َمِديَنِة 
رَّ �أماَم  َة �أرَبٍع َوِعْشِريَن َسَنًة. 34لَِكنَُّه َفَعَل �لشَّ تِْرَصَة ُمدَّ
َيُرْبعاُم.  �رَتَكَبها  �لَِّتي  �لَخطايا  نَفَس  �رَتَكَب  �إِذ  اهلِل. 

َوَجَعَل َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن.

ثُمَّ َكلََّم اهلُل ياُهو ْبَن َحنانِي َوَتَنبَّاأ ِضدَّ �لَمِلِك 16 
�لَحِضيِض.  ِمَن  2»َرَفْعُتَك  َفقاَل:  َبعشا 
ِسْرَت  لَِكنََّك  �إْسر�ئِيَل.  َشعِبي  َعَلى  َرئِيساً  َوَجَعْلُتَك 
ُيخِطُئوَن.  �إْسر�ئِيَل  َشعِبي  َوَجَعْلَت  َيُرْبعاَم.  ُطُرِق  ِفي 
َوَعَلى  َعَليَك  َساأقِضي  3لَِهذ�  بَِخطاياُهْم.  َفاأغَضُبونِي 
ْبِن  بَِيُرْبعاَم  َفَعْلُتُه  نَفَس ما  بَِك  َساأفَعُل  َمَعَك.  عائَِلِتَك 
ناباَط. 4َفالَِّذي َيُموُت ِمْن عائَِلِتَك ِفي �لَمِديَنِة َسَتاأْكُلُُه 
�لِكلاُب. َو�لَِّذي َيُموُت ِمْن عائَِلِتَك ِفي �لُحُقوِل َسَتاأْكُلُُه 

�لطُُّيوُر �لكاِسَرُة.«
نٌَة ِفي  ُمَدوَّ َفِهَي  َوَجَبُروتِِه،  َبْعشا  �أْعماِل  َبِقَيُة  5�أّما 

ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.
�أيَلُة  �ْبُنُه  َوَخَلَفُه  تِْرَصَة.  ِفي  َوُدِفَن  َبْعشا  6َوماَت 

َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل.
َق َكلاُم اهلِل ِضدَّ َبْعشا �لذي َتَكلََّم  7َوَهَكذ� َتَحقَّ

َبعشا  أنَّ  لِ� َهذ�  اهلُل  َفَعَل  ياُهو.  �لنَِّبيِّ  لَِساِن  َعَلى  به 
َعِمَل ما ل� ُيرِضيِه. َفاأغَضَب اهلَل �إغضاباً َشِديد�ً. �إِذ 
عائَِلُة  �رَتَكَبْتها  �لَِّتي  نَْفَسها  �لَخطايا  َبْعشا  �ْرَتَكَب 
عائَِلِة  كُلَّ  �أباَد  َُّه  أن لِ� �أيضاً  َعَليِه  اهلُل  َوَغِضَب  َيُرْبعاَم. 

َيُرْبعاَم.

أيَلُة َمِلُك إْسراِئيل
َنِة  �لسَّ ِفي  �إْسر�ئِيَل  َعرَش  َبعشا  ْبُن  �أيَلُة  8�عَتَلى 

�لّساِدَسِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُحْكِم �آسا َعَلى َيُهوذ�. َوَحَكَم 
َة َسَنَتيِن. 9َوكاَن ِزْمِري �أَحَد قاَدِة �لَمِلِك  ِفي تِْرَصَة ُمدَّ
�أيَلَة. �إْذ كاَن َمسُؤول�ً َعْن نِْصِف َمرِكباِت �أيَلَة. لَِكنَّ 

ِزْمِري َهذ� حاَك ُمؤ�َمَرًة ِضدَّ �أيَلَة.
�أرصا  َبيِت  َوَيسَكُر ِفي  َياأْكُُل  تِْرَصَة  �أيَلُة ِفي  كاَن 
�لَمسُؤوِل َعْن َقْصِر �لَمِلِك ِفي تِْرَصَة. 10َفَدَخَل ِزْمِري 
َوَحَكَم َمكانَُه. َحَدَث َهذ� ِفي  َفَقَتَلُه  �لَمِلَك  َوَضَرَب 

َنِة �لّسابَِعِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُحكِم �آسا َعَلى َيُهوذ�. �لسَّ

ِزْمِري َمِلُك إْسراِئيل
عائَِلِة  كُلَّ  �أباَد  �لَعْرَش،  ِزْمِري  �عَتَلى  �أْن  11َبْعَد 

َبْعشا، َفَلْم َيبَق ِمْنُهْم �أَحٌد َحّياً. َحتَّى �إنَُّه َقَتَل �أصحاَبُه 
َبْعشا  َبيِت  َعَلى  ِزْمِري  َقضاُء  12َفجاَء  لَُه.  َو�لُمو�لِيَن 
�لنَِّبيِّ  لِساِن  َعَلى  به  َتَكلََّم  �لذي  اهلِل  لَِكلاِم  َتحِقيقاً 
ياُهو ِضدَّ َبْعشا. 13َهذ� كُلُُّه كاَن بَِسَبِب َخطايا َبْعشا 
�إْسر�ئِيَل  َبِني  َوَجَعلا  �أخَطاآ  َفَقْد  �أيَلَة.  �ْبِنِه  َوَخطايا 

ُيخِطُئوَن. َوَصَنعا �أوثاناً فاأْغَضبا اهلُل، �إلََه �إْسر�ئِيَل.
ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  �أيَلَة،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  14�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.
َنِة �لّسابَِعِة َو�لِعْشِريَن  15َو�عَتَلى زِْمِري �لَعرَش ِفي �لسَّ

ِسوى  تِْرَصَة  ِفي  يحُكم  َولَْم  لَِيُهوذ�.  �آسا  ُحكِم  ِمْن 
ِفي  كاَن  �إْسر�ئِيَل  َجيَش  �أنَّ  َحَدَث  َفَقْد  �أيّاٍم.  َسبعِة 
َمِديَنِة ِجبَّثُوَن �لِفِلْسِطيَِّة. 16َفَسِمُعو� �أنَّ ِزْمِري َتاآَمَر َعَلى 



1 ُمُلوك 3716:17

�لُمَخيَِّم  ِفي  �لَِّذيَن  �لُجُنوِد  َب كُلُّ  َفَنصَّ َوَقَتَلُه.  �لَمِلِك 
ُعْمِري، قائَِد �لَجيِش، َمِلكاً. 17ثُمَّ غاَدَر ُعْمِري َوكُلُّ 
َوحاَصُرو�  تِْرَصَة.  �إلَى  ُهو�  َوَتَوجَّ ِجبَّثُوَن  �إْسر�ئِيَل  ُجُنوِد 
ُعْمِري  �أنَّ  ِزْمِري  َر�أى  18َفَلّما  ثُمَّ هاَجُموها.  �لَمِديَنَة 
�سَتولَى َعَلى �لَمِديَنِة، َهَرَب �إلَى �لَقْصِر، َو�أحَرَق �لقصَر 
�أماَم  رَّ  َوَفَعَل �لشَّ َُّه �أخَطاأ  أن لِ� وهو ِفيِه، َفماَت 19ِزْمِري 
اهلِل. َفَقْد ساَر ِفي َطِريِق َيُرْبعاَم �لَِّذي �أخَطاأ َوَجَعَل َبِني 

�إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن.
نٌَة ِفي  20�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل ِزْمِري َوُمؤ�َمر�تِِه، َفِهَي ُمَدوَّ

ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.

ُعْمِري َمِلُك إْسراِئيل
21َو�نَقَسَم َبُنو �إْسر�ئِيَل �إلَى ِقْسَميِن. َفكاَن �لِقْسُم 

َمِلكاً.  بُه  ُيَنصِّ �أْن  َو�أر�َد  ِجيَنَة،  ْبَن  تِْبِني  ُيو�لِي  ُل  أوَّ �ل�
�أّما �لِقْسُم �لثّانِي، َفكاَن ُيو�لِي ُعمِري. 22لَِكنَّ �أتباَع 
َمعَرَكٌة  َفد�َرْت  تِْبِني.  �أتباِع  ِمْن  �أقَوى  كانُو�  ُعْمِري 

َبيَنُهما، قُِتَل ِفيها تِْبِني، َفَتَولَّى ُعْمِري �لُحكَم.
َنِة �لحاِدَيِة  23َفاعَتَلى ُعْمِري َعرَش �إْسر�ئِيَل ِفي �لسَّ

ُعْمِري  َحَكَم  َوَقْد  لَِيُهوذ�.  �آسا  ُحكِم  ِمْن  َو�لثَّلاثِيَن 
�إْسر�ئِيَل �ثَنَتي َعْشَرَة َسَنًة، ِستّاً ِمْنها ِفي َمِديَنِة تِْرَصَة. 
بِِقْنطاَريِن أ  ِمْن ساِمَر  �لّساِمَرِة  َجَبَل  ُعمِري  24َو�شَتَرى 

ِة. َوَبَنى َمِديَنًة َعَلى َذلَِك �لَجَبِل، َو�أطَلَق َعَليها  ِمَن �لِفضَّ
�ْسَم »�لّساِمَرِة« َبَحَسِب �ْسِم �لمالِِك �لّسابِِق، ساِمَر.

رَّ �أماَم اهلِل. َبْل كاَن �أسَو�أ ِمْن  25َوَفَعَل ُعمِري �لشَّ

كُلِّ �لُملُوِك �لَِّذيَن َسَبُقوُه. 26َو�رَتَكَب �لَخطايا نَْفَسها 
�لتي �ْرَتَكَبها َيُرْبعاُم ْبُن ناباَط، �لَِّذي َجَعَل َبِني �إْسر�ئِيَل 
َغَضباً  �إْسر�ئِيَل،  �إلََه  اهلَل،  َفاأغَضُبو�  �أيضاً.  ُيخِطُئوَن 

َشِديد�ً، بَِسَبِب �أْوثانِِهْم.
نٌَة ِفي  27�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل ُعْمِري َوَجَبُروتِِه، َفِهَي ُمَدوَّ

ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.
�ْبُنُه  َفَخَلَفُه  �لّساِمَرِة،  ِفي  َوُدِفَن  ُعْمِري  28َوماَت 

�أخاآُب.

أ 24:16 ِقنطارين. و�ِحُدهما »ِقنطار.« َوحرفياً »كيكار.« ُعملٌة 

قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

أخآُب َمِلُك إْسراِئيل
ِفي  �إْسر�ئِيَل  َعْرَش  ُعْمِري  ْبُن  �أخاآُب  29َو�عَتَلى 

َفَحَكَم  لَِيُهوذ�.  �آسا  ِمْن ُحكِم  َو�لثَّلاثِيَن  �لثّاِمَنِة  َنِة  �لسَّ
�أخاآُب ِفي َمِديَنِة �لّساِمَرِة �ْثَنيِن َوِعْشِريَن َسَنًة. 30َوَفَعَل 
رَّ �أماَم اهلِل. َبْل �إنَُّه كاَن �أسَو�أ ِمْن كُلِّ �لُملُوِك  �أخاآُب �لشَّ
�لَِّذيَن َقبَلُه. 31َفَلْم َيكَتِف بارتِكاِب َخطايا َيُرْبعاَم ْبِن 
�أْثَبَعَل  �إيز�َبَل بِنَت  �أيضاً  َج  َتَزوَّ َبْل  َقِليَلٌة!  ناباَط َوكاأنَّها 

يُدونِيِّيَن. َوصاَر َيْعُبُد �لَبعَل َكَزوَجِتِه. َمِلِك �لصَّ
�لَبعِل،  لِِعباَدِة  َهيَكلاً  �لّساِمَرِة  ِفي  �أخاآُب  32َوَبَنى 

لِِعباَدِة  َعُمود�ً  �أخاآُب  33َو�أقاَم  َمذَبحاً.  ِفيِه  َوَوَضَع 
�إْسر�ئِيَل،  �إلََه  اهلَل،  تُغِضُب  �ُأُمور�ً  َوَفَعَل  َعْشَتُروَت ب. 

�أكَثَر ِمْن َجِميِع �لُملُوِك �لَِّذيَن َسَبُقوُه.
بناء  �لَبيُتِئيِليُّ  ِحيِئيُل  �أعاَد  ُحكِمِه،  َفْتَرِة  34َوِفي 

َمِديَنَة �أِريحا. َوِعنَدما باَشَر �لَعَمَل ِفي َوْضِع �أساساِت 
�لمدينِة، ماَت �بُنُه �لِبْكُر �أبِير�ُم. َوِعنَدما َوَضَع ِحيِئيُل 
�أبو�باً لِلَمِديَنِة، ماَت �بُنُه �ل�أصَغُر، َسُجوُب. َحَدَث َهذ� 

َتحِقيقاً لِما قالَُه اهلُل َعَلى َفِم َيُشوَع ْبِن نُوَن.

إيِلّيا َوَزَمُن الَجفاف

كاَن �إيِلّيا نَِبّياً ِمْن َبْلَدِة تِْشِبي ِفي ِجْلعاَد. 17 
�إلَى �أخاآَب َوقاَل لَُه: »�ُأْقِسُم  �إيِلّيا  َفَذَهَب 
، �إلَِه �إْسر�ئِيَل، �لَِّذي �أِقُف ِفي َحْضَرتِِه، لَْن  ِباهلِل �لَحيِّ

ِعنَدما  �إلّ�  �لقاِدَمِة،  َنو�ِت  �لسَّ نََدًى ِفي  َول�  َمَطٌر  َينِزَل 
�آُمُرُه بِالنُُّزوِل.«

�لَمكاَن  َهذ�  3»�تُرْك  لَُه:  َوقاَل  �إيِلّيا  اهلُل  2َوَكلََّم 

َو�ْذَهْب َشْرقاً، َو�خَتِبْئ قُْرَب َجْدَوِل َكِريَت َشْرَق نَْهِر 
. 4�شَرْب ِمْن َذلَِك �لَجدَوِل، َوَقْد �أَمرُت ِغْرباناً  ُأرُدنِّ �ل�
بِاأْن َتجِلَب لََك �لطَّعاَم �إلَى َذلَِك �لَمكاِن.« 5فانَصَرَف 
قُْرَب َجدَوِل  لُِيِقيَم  َفَذَهَب  �أَمَرُه اهلُل.  َوَفَعَل َكما  �إيِلّيا 
َتجِلُب  �لِغْرباُن  6َفكانَِت   . ُأرُدنِّ �ل� نَهِر  َكِريَت، شرَق 
ِمْن  َيشَرُب  َوكاَن  َمساٍء،  َوكُلَّ  َصباٍح  �لطَّعاَم كُلَّ  لَُه 

َذلَِك �لَجدَوِل.

آلِِهِة �لُمِهّمِة ِعنَد �لكنعانِّيين. زوجُة  ب 33:16 َعْشَتُروت. ِمَن �ل�

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.
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َمِن َجفَّ �لنَّْهُر، �إْذ لَْم َينِزْل �أيُّ  ٍة ِمَن �لزَّ 7َوَبعَد ُمدَّ

�إلَى  9»�ْذَهْب  �إيِلّيا:  �إلَى  اهلِل  َكِلَمُة  8َفجاَءْت  َمَطٍر. 
ِصْرَفِة َصيُدوَن، َو�مُكْث ُهناَك. َفَقْد �أَمْرُت �أْرَمَلًة ُهناَك 

�أْن تُْطِعَمَك.«
10َفَذَهَب �إيِلّيا �إلَى ِصْرَفَة َصيُدوَن. َوِعنَدما َوَصَل 

لِلنّاِر.  ِعيد�ناً  َتجَمُع  أرَمَلَة  �ل� َر�أى  �لَمِديَنِة،  باِب  �إلَى 
َفقاَل لَها �إيِلّيا: »�أْحِضِري لَِي ِمْن َفضِلِك َبْعَض �لماِء 
ذ�ِهَبًة  �لَمر�أُة  كانَِت  11َوَبيَنما  أْشَرَب؟«  لِ� كُوٍب  ِفي 
لُِتحِضَر لَُه ما َطَلَبُه، قاَل لَها �إيِلّيا: »�أحِضِري لِي ِمْن 

َفضِلِك ِقطَعَة ُخبٍز �أيضاً.«
، ل� ُخَبَز  12َفاأجاَبِت �لَمر�أُة: »�ُأْقِسُم ِبإلَِهَك �لَحيِّ

ٍة، َوَقِليلاً  . ل� �أمِلُك �إلّ� َقِليلاً ِمَن �لطَِّحيِن ِفي َجرَّ لََديَّ
أْجَمَع ُعوَديِن  يُتوِن ِفي �إْبِريٍق. َوَقْد ِجئُت لِ� ِمْن َزيِت �لزَّ
أِخيَرَة.  ُأْشِعَل نار�ً َو�ْخِبَز لِي َول�ْبِني َوجَبَتنا �ل� �أْو َثلاَثًة لِ�

َسَناأْكُلُها ثُمَّ نَُموُت ُجوعاً.«
13َفقاَل �إيِلّيا لِلَمر�أِة: »ل� َتقَلِقي! �ذَهِبي �إلَى َبيِتِك 

َو�طُبِخي َطعاَمِك َكما كُنِت َتنِويَن. لَِكْن �صَنِعي لِي 
ِعنَدِك.  �لَِّذي  �لطَِّحيِن  ِمَن  َصِغير�ً  ُخْبٍز  َرِغيَف  ل�ً  �أوَّ
َو�أحِضِري �لرَِّغيَف لِي، ثُمَّ �طُبِخي لَِك َول�ْبِنِك. 14َفَقْد 
ُة �لطَِّحيِن، ولن  �إْسر�ئِيَل: ›لَْن َتفَرَغ َجرَّ �إلَُه  قاَل اهلُل، 
بريِق، �إلَى �أْن ُيرِسَل اهلُل َمَطر�ً َعَلى  يُت ِفي �ل�إ َيِقلَّ �لزَّ

أْرِض.‹« �ل�
15َفَذَهَبِت �لَمر�أُة �إلَى َبيِتها. َوَفَعَلْت َكما َطَلَب �إيِلّيا. 

أيّاٍم َكِثيَرٍة. 16َولَْم  َفاأَكَل �إيِلّيا َو�لَمر�أُة َو�ْبُنها ِكفاَيَتُهْم لِ�
ْبِريِق. َفكاَن  َتفُرْغ َجرَُّة �لطَِّحيِن َولَْم َينُقِص �لزَّيُت ِمَن �ل�إ

َهذ� َتحِقيقاً لِما َتَكلََّم بِِه اهلُل َعَلى لِساِن �إيِلّيا.
أرَمَلِة. َو�شَتدَّ بِِه �لَمَرُض.  17َوَبعَد َفتَرٍة َمِرَض �ْبُن �ل�

ُس. َو�أِخير�ً، لَْم َيُعْد َيَتَنفَّ
يِلّيا: »مالِي َولََك يا َرُجَل �هلِل؟  أرَمَلُة ل�إ 18َفقالَِت �ل�

�أْم �إنََّك لَْم َتِجْئ �إلَى ُهنا �إلّ� لَِتجَعَلِني �أَتَذكَُّر َخطاياَي 
�لّسابَِقَة، فاأْدَفُع َثَمَن تلَك �لَخطايا بَِموِت �ْبِني؟«

�إيِلّيا  َفاأَخَذ  �ْبَنِك.«  »�أْحِضِري  �إيِلّيا:  لَها  19َفقاَل 

�لَولََد ِمْنها َوَحَمَلُه �إلَى �لطّابِِق �لُعلِويِّ َحيُث كاَن ُيِقيُم. 
َوَصَلِت  َهْل  إلَِهي،  »يا  َوقاَل:  اهلِل  �إلَى  َصَرَخ  20ثُمَّ 

َبيِتها،  ِفي  �ُأقْيُم  �لَِّتي  أْرَمَلِة  �ل� َهِذِه  �إلَى  َحتَّى  �لُمصيَبُة 

َد �إيِلّيا َفوَق �لَولَِد َثلاَث َمّر�ٍت  َفاأَمتَّ �ْبَنها؟« 21ثُمَّ َتَمدَّ
َجَسِدِه  �إلَى  �لَولَِد  َهذ�  ُروَح  �أِعْد  إلَِهي،  َوَصلَّى: »يا 

لَِيحيا!«
22َفاْسَتجاَب اهلُل َصلاَة �إيِلّيا. َفَرِجَعْت ُروُح �لَولَِد 

�إلَى َجَسِدِه َفعاَش! 23َفَنَزَل �إيِلّيا َوَهَو َيحِمُل �لَولََد �إلَى 
�إنَّ  »ها  َوقاَل:  ِه  ُأمِّ لِ� �لَولََد  َو�أعَطى   . فِليِّ �لسُّ �لطّابِِق 
�أنََّك  َتاأكَّْدُت  آَن  �لَمر�أُة: »�ل� 24َفاأجاَبِت   »! �بَنِك َحيٌّ
َيُقولُُه اهلُل َعَلى َفِمَك ل�  َنٌة �أنَّ ما  ُمَتَيقِّ َو�أنا  َرُجُل �هلِل. 

»! ُبدَّ �أْن َيِتمَّ

إيِلّيا َوأنِبياُء الَبعل

يِلّيا: 18  َوِفي َسَنِة �لَجفاِف �لثّالَِثِة، قاَل اهلُل ل�إ
َمَطر�ً  َوَساُأرِسُل  �أخاآَب.  َوقابِِل  »�ْذَهْب 

َسِريعاً.« 2َفَذَهَب �إيِلّيا لِِلقاِء �أخاآَب.
ِفي  شديدًة  �لمجاعُة  كانَِت  �لَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
�لّساِمَرِة. 3َفاْسَتْدَعى �أخاآُب ُعوَبديا، �لُمشِرَف َعَلى َقْصِر 
�لَمِلِك. َوكاَن ُعوَبْديا َيهاُب اهلَل َكِثير�ً. 4َفِحيَن َبَد�أْت 
�إيز�َبُل بَِقتِل �أنِبياِء اهلِل، َخبَّاأ ِمَئَة نَِبيٍّ ِمنُهْم ِفي َمغاَرَتيِن. 
َفَوَضَع ِفي كُلِّ َمغاَرٍة َخْمِسيَن َرُجلاً. َوكاَن َياأْتِي �إلَْيِهْم 
َمِعي،  لُِعوَبْديا: »َتعاَل  �أخاآُب  5َفقاَل  َو�لماِء.  بِالطَّعاِم 
ْص كُلَّ َجْدَوٍل َونَْبٍع ِفي َبَلِدنا. َسَنَرى �إْن كاَن  َولَنَتَفحَّ
�لُخُيوِل  َبعِض  َحياِة  َعَلى  بقاِء  لِلاإ َيكِفي  ُهناَك ُعشٌب 
َو�لِبغاِل. َفَنحُن ل� نُِريُد �أْن َتُموَت �لَحيو�ناُت كُلُّها.« 
6فاختاَر كُلٌّ ِمْنُهما َذلَِك �لُجزَء ِمَن �لَبَلِد �لَِّذي َينِوي 

�أْن ُيَفتَِّش ِفيِه َعْن ماٍء. َوَذلَِك لُِيَغطِّيا �لَبَلَد كُلَُّه. َفَذَهَب 
�أخاآُب ِفي �تِّجاٍه َوحَدُه، َبيَنما َذَهَب ُعوَبْديا ِفي �تِّجاٍه 
�آَخَر َوحَدُه. 7َوَبيَنما كاَن ُعوَبْديا ِفي �لطَِّريِق، َر�أى �إيِلّيا 
�إيِلّيا،  َحّقاً  �أ�أنَْت  »�إيِلّيا؟  َوقاَل:  �أماَمُه  فانَحَنى  َفَعَرَفُه. 

يا َسيِِّدي؟«
َو�أْخِبْر  فاْذَهْب  �إيِلّيا!  �أنا  »نََعْم،  �إيِلّيا:  8َفاأجاَب 

َسيَِّدَك �لَمِلَك بِاأنِّي ُهنا.«
ِمنِّي  لَِتطلَُب  �إلَيَك  �أَساأُْت  »بِماذ�  ُعوَبْديا:  9َفقاَل 

ْن �أخَبْرُت �أخاآَب �أنِّي �أعِرُف َمكانََك، َسَيقُتلُِني  َهذ�. َفاإ
، �إنَّ �لَمِلَك َبَحَث َعْنَك ِفي  َفور�ً! 10�ُأْقِسُم ِبإلَِهَك �لَحيِّ
كُلِّ َمكاٍن! لَْم َيتُرْك شْعباً �أْو بلد�ً �إل� َو�أرسَل �إليه �ُأناساً 
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َيبَحثُوَن َعْنَك. َوِعنَدما كاَن حاِكٌم َيُقوُل �إنَُّه لَْم َيِجْدَك، 
كاَن َيطلُُب �إلَيِه �أْن ُيقِسَم َعَلى �نَُّه صاِدٌق ِفي ما قالَُه. 
آَن �أنَت َتُقوُل لِي: ›�ْذَهْب �إلَى َسيِِّدَك َو�أخِبْرُه عن  11َو�ل�

َمكاٍن  �إلَى  اهلِل  ُروُح  َيحِمَلَك  �أْن  12�أخَشى  َمكانِي.‹ 
�آَخَر ِحيَن �أذَهُب َو�ُأخِبُر �لَمِلَك �أنََّك ُهنا. َوِعنَدما َياأْتِي 
َثَمناً  َحياتِي  َساأدَفُع  ِحيَنِئٍذ،  َيِجَدَك.  لَْن  ُهنا،  �أخاآُب 
لَِذلَِك. �ُأِريُد �أْن َتعِرَف �أنِّي �أتَِّبُع اهلَل ُمنُذ ِصباَي. 13�ألَْم 
َيِصْلَك َخَبُر ما َفَعْلُتُه ِعنَدما �أَخَذْت �إيز�َبُل َتقُتُل �أنِبياَء 
اهلِل. َخبَّاأُْت ِمَئًة ِمْنُهْم ِفي َمغاَرَتيِن. َفَوَضْعُت َخِمِسيَن 

لَُهُم  َوَجَلْبُت  �ُأْخَرى.  َمغاَرٍة  ِفي َمغاَرٍة، َوَخْمِسيَن ِفي 
�أذَهَب  �أْن  تُِريُدنِي  �أنَْت  آَن  14َو�ل� ر�َب.  َو�لشَّ �لطَّعاَم 

َو�أقُوُل لِلَمِلِك �إنََّك ُهنا. ِمَن �لُمَؤكَِّد �أنَُّه َسَيقُتلُِني!«
�إنِّي  �لَقِديِر،  �لَحيِّ  باهلِل  »�ُأْقِسُم  �إيِلّيا:  15َفاأجاَب 

ساُأقابَِل �أخاآَب �لَيْوَم.«
َمكاِن  َعْن  َو�أخَبَرُه  �أخاآَب.  �إلَى  ُعوَبْديا  16َفَذَهَب 

َر�أى  17َفَلّما  �إيِلّيا.  لِِلقاِء  �أخاآُب  َفَذَهَب  ُوُجوِدِه. 
ِفي  �لَمتاِعِب  َمْصَدَر  يا  �أنَْت  »�أُهَو  قاَل:  �إيِلّيا  �أخاآُب 

�إْسر�ئِيَل؟«
ِفي  �لَمتاِعِب  َمْصَدَر  �أنا  »لَْسُت  �إيِلّيا:  18َفاأجاَب 

�إْسر�ئِيَل، َبْل �أنَت َوعائَِلُة �أبِيَك! َفَقْد َتَرْكُتْم َوصايا اهلِل 
�أْن  �إْسر�ئِيَل  آَن قُْل لُِكلِّ َبِني  �آلَِهًة ز�ئَِفًة. 19َو�ل� َوَتِبْعُتْم 
ُيقابِلُونِي ِعنَد َجَبِل �لَكْرَمِل. َو�أْحِضْر َمَعَك �أيضاً �أنِْبياَء 
لََهِة �لّز�ئَِفِة  أرَبَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن، َو�أْحِضْر �أنِبياَء �ل�إ �لَبعِل �ل�

أْرَبَع ِمَئٍة �لَِّذيَن َتُعولُُهُم �لَمِلَكُة �إيز�َبْل.« َعْشَتُروَت أ �ل�
أنِْبياَء  �ل� َوَهُؤل�ِء  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلَّ  �أخاآُب  20َفَدعا 

عِب َوقاَل:  �إلَى َجَبِل �لَكْرَمِل. 21َفخاَطَب �إيِلّيا كُلَّ �لشَّ
كاَن  �إْن  َطريَِقيِن؟  َبْيَن  َكالُعْرِج  ُدوَن  َتَتَردَّ َمَتى  »َحتَّى 
، َفاْتَبُعوُه! َو�إْن كاَن �لَبعُل ُهَو  لََه �لَحِقيِقيَّ يهوه ب ُهَو �ل�إ

، َفاْتَبُعوُه!« لََه �لَحِقيِقيَّ �ل�إ
�لنَِّبيُّ  »�أنا  �إيِلّيا:  22َفقاَل  َشيئاً.  عُب  �لشَّ َيُقِل  َفَلْم 
�لَوِحيُد لِيهوه ُهنا. �أّما �أنِْبياُء �لَبعِل َفُهْم كُْثٌر، �أرَبُع ِمَئٍة 

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 19:18 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

ب 21:18 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

َوَخْمُسوَن. 23َفهاتُو� َثْوَريِن. َولَْيْخَتْر �أنِبياُء �لَبعِل َثور�ً، 
َولَْيذَبُحوُه َوُيَقطُِّعوُه. ثُمَّ لَِيَضُعو� �للَّحَم َعَلى �لَخَشِب. 
أْمَر نَْفَسُه بِالثَّوِر  لَِكْن ل� تُوِقُدو� نار�ً َتحَتُه. َوَساأفَعُل �ل�
َسُتَصلُّوَن  َذلَِك  24َوَبعَد  َتحَتُه.  نار�ً  �ُأوِقَد  َولَْن  �لثّانِي. 
لَُه  لَِهُكْم. َو�أنا َساُأَصلِّي لِيهوه. َو�ل�إ �أنُتْم، �أنِبياَء �لَبعِل، ل�إ
لََه  �ل�إ َيُكوُن  ناٍر  بِاإعطاِء  لاِة  لِلصَّ َسَيسَتِجيُب  �لَِّذي 

.« َفقاَل �أنِبياُء �لَبعِل: »َهذ� َحَسٌن.« �لَحِقيِقيَّ
ل�ً.  أنِبياِء �لَبعِل: »�أنُتْم كُثٌُر، فابَد�ُأو� �أوَّ 25َفقاَل �إيِلّيا لِ�

وُه. لَِكْن ل� تُوِقُدو� نار�ً َتحَتُه.« �ختاُرو� َثور�ً َو�أِعدُّ
لَُهْم.  �ُأْعِطَي  �لَِّذي  �لثَّوَر  �لَبعِل  �أنِبياُء  26َفاأَخَذ 

�إلَى �لظُّهِر. َصلُّو�: »يا  وُه. َوَظلُّو� ُيَصلُّوَن لِلَبعِل  َو�أَعدُّ
َبعُل، �أِجْبنا!« َولَِكْن لَْم َيُكْن ُهناَك َصوٌت �أْو َجو�ٌب. 

أنِبياُء َيرقُُصوَن َحوَل �لَمذَبِح �لَِّذي َبُنوُه. َفر�َح �ل�
27َوِعنَد �لظُّهِر َبَد�أ �إيِلّيا َيهَز�ُأ بِِهْم َوَيُقوُل: »�ْصُرُخو� 

بَِصوٍت �أعَلى. َفُهَو �إلٌَه َوَسَيْسَمُعُكْم بِالتاأِكيِد! ُربَّما ُهَو 
ُمْسَتغِرٌق ِفي �لتَّفِكيِر �أْو َمْشُغوٌل �أْو ُمساِفٌر، �أْو ُربَّما ُهَو 

نائٌِم َفَيْسَتيِقَظ!«
َيجَرُحوَن  َوُهْم  �أعَلى  بَِصوٍت  أنِبياُء  �ل� 28َفَصلَّى 

�لِعباَدِة،  ِفي  �ْعتاُدو�  َكما  ماِح  َو�لرِّ ُيوِف  بِالسُّ �أنُفَسُهْم 
ُم ِمْنُهْم. َحتَّى ساَل �لدَّ

أنِبياُء  29َو�نَقَضى َبعَد ُظهِر َذلَِك �لَيوِم، َوو�َصَل �ل�

َذبِيَحِة  َتقِديِم  َوقُت  حاَن  �أْن  �إلَى  َوْعٍي  بِلا  ْقَص  �لرَّ
�لَمساِء. لَِكنَّ �إلََهُهْم لَْم َيسَتِجْب ل� بُِقوٍل َول� بِِفعٍل!

». ُمو� �إلَيَّ آَن َتَقدَّ 30َفقاَل �إيِلّيا: »َو�ل�

عِب َحوَل �إيِلّيا. َوكاَن َمذَبُح اهلِل  َع كُلُّ �لشَّ َفَتَجمَّ
�إيِلّيا �ْثَني َعَشَر  �إيِلّيا. 31ثُمَّ َجَمَع  َم. َفاأصَلَحُه  َقْد َتَهدَّ
اهلُل:  لَُه  قاَل  �لَِّذي  َيعُقوَب  �أبناِء  َقبائِِل  بَِعَدِد  َحَجر�ً، 
َهِذِه  �إيِلّيا  32َو�سَتخَدَم  �إْسر�ئِيَل.«  �سُمَك  »َسُيدَعى 
�لِحجاَرَة ِفي �إصلاِح �لَمذَبِح �إكر�ماً ل�سِم اهلِل. َوَحَفَر 
ِمَن  لِِمكيالَيِن ج  َيتَِّسُع  �لَمذَبِح  َحوَل  َصِغير�ً  َخنَدقاً 
َوَقطََّع  �لَمذَبِح.  َعَلى  �لَخَشَب  َوَضَع  33ثُمَّ  �لُحُبوِب. 
�لثَّوَر، َوَوَضَع �لِقَطَع َعَلى �لَخَشِب. َوَبعَد َذلَِك قاَل: 
»�ملاُأو� �أرَبَع �أباِريَق بِالماِء، َو�سُكُبو� �لماَء َعَلى �للَّحِم 

لِقياِس  وحدٌة  َعُة  َو�لسِّ »ِسَعَتين.«  حرفياً  ِمكيالين.  ج 32:18 

�لمكاييِل َتزيُد َعْن َسبَعِة لِتر�ٍت بَِقِليل.
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ُرو� َذلَِك.« َفَفَعلُو�.  َوَعَلى �لَخَشِب.« 34ثُمَّ قاَل: »َكرِّ
َجَرى  35َحتَّى  َفَفَعلُو�  ثانَِيًة.«  َذلَِك  ُرو�  »َكرِّ قاَل:  ثُمَّ 

�لماُء َحوَل �لَمذَبِح َوَملاأ �لَخنَدَق �أيضاً.
ِمَن  �إيِلّيا  َفاْقَتَرَب  بِيَحِة.  �لذَّ َتقِديِم  َوقُت  36َوحاَن 

�لَمذَبِح َوَصلَّى َفقاَل: »يا اهلُل، يا �إلََه �إْبر�ِهيَم َو�إْسَحاَق 
َوَيعُقوَب، �أْظِهْر لِلَجِميِع �لَيَوَم �أنََّك �إلَُه �إْسر�ئِيَل، َو�أنِّي �أنا 
َعْبُدَك، َوَقْد َفَعْلُت َما َفَعْلُتُه بِاأْمِرَك. 37َفاْسَتِجْب لَِي يا 
اهلُل، �ْسَتِجْب لَِي. َولََيعَلْم َهُؤل�ِء �لنّاُس �أنََّك �أنَْت يهوه 

. َو�أنََّك تُِريُد �أْن تُْرِجَع قُلُوَبُهْم �إلَيَك.« لَُه �لَحِقيِقيُّ �ل�إ
�لنّاُر  َفالَتَهَمِت  ماِء.  �لسَّ ِمَن  نار�ً  اهلُل  38َفاأْرَسَل 

�لُمِحيَطَة  أْرَض  َو�ل� َو�لِحجاَرَة  َو�لَخَشَب  بِيَحَة  �لذَّ
بِالَمذَبِح. َو�لَتَهَمِت �لنّاُر �أيضاً �لماَء �لَِّذي ِفي �لَخنَدِق. 
أْرِض َوقالُو�:  عُب َهذ�، َسَجُدو� َعَلى �ل� 39َفَلّما َر�أى �لشَّ

»! ! يهوه ُهَو �هلُل �لَحِقيِقيُّ »يهوه ُهَو �هلُل �لَحِقيِقيُّ
40ثُمَّ قاَل لَُهْم �إيِلّيا: »�أْمِسُكو� بِاأنِبياِء �لَبعِل كُلِِّهْم. 

بُِكلِّ  عُب  �لشَّ َفاأمَسَك  َيهُرْب!«  ِمْنُهْم  �أَحد�ً  َتَدُعو�  ل� 
�أنِبياِء �لَبعِل. فاقتاَدُهْم �إيِلّيا َونََزَل بِِهْم �إلَى نَْهِر ِقيشوَن. 

أنِبياَء َجِميعاً. َوُهناَك َذَبَح َهؤل�ِء �ل�

الَمَطُر َيْنِزل من جديد
�ْذَهْب،  آَن  »َو�ل� �أخاآَب:  لِلَمِلِك  �إيِلّيا  قاَل  41ثُمَّ 

قاِدٌم.«  َغِزيٌر  َمَطٌر  َفُهناَك  َو�شَرْب،  َوكُْل  َو�حَتِفْل 
َصِعَد  نَفِسِه،  �لَوقِت  َوِفي  لَِياأْكَُل.  �أخاآُب  42َفَذَهَب 

َر�أَْسُه َبيَن  ِة َجَبِل �لَكْرَمِل، َوَسَجَد و�ِضعاً  �إيِلّيا �إلَى ِقمَّ
ُركَبَتيِه. 43ثُمَّ قاَل �إيِلّيا لِخاِدِمِه: »�صَعْد َو�نُظْر بِاتِّجاِه 

�لَبْحِر.«
َشيئاً.«  �أَر  »لَْم  َوقاَل:  َرِجَع  ثُمَّ  خاِدُمُه  َفَصِعَد 
َهذ�  َر  َوَتَكرَّ ثانَِيًة.  َوَينُظَر  َيذَهَب  �أْن  �إيِلّيا  �إلَيِه  َفَطَلَب 
ِة �لّسابَِعِة قاَل �لخاِدُم: »َر�أْيُت  َسْبَع َمّر�ٍت. 44َوِفي �لَمرَّ

َغيَمًة َصِغيَرًة َقْدَر َكفِّ َرُجٍل قاِدَمًة ِمَن �لَبْحِر.«
َفقاَل �إيِلّيا لِلخاِدِم: »�ْذَهْب �إلَى �أخاآَب َوقُْل لَُه �أْن 
َبيِتِه،  �إلَى  هاِب  بِالذَّ ُيسِرَع  �أْن  لَُه  قُْل  َمرَكَبَتُه.  َيرَكَب 
َقِصيٍر،  َوقٍت  45َوَبعَد  َذلَِك.«  ِمْن  �لَمَطُر  َمَنَعُه  َو�إلّ� 
. َور�َح  يُح َتُهبُّ ماُء بُِغُيوٍم َسود�َء. َوَبَد�أِت �لرِّ َتَلبََّدِت �لسَّ
�لَمَطُر َينَهِمُر. َفَرِكَب �أخاآُب َمرَكَبَتُه، َو�أسَرَع عائِد�ً �إلَى 

ِحز�َمُه،  َفَشدَّ  �يِلّيا.  َعَلى  اهلِل  ُة  قُوَّ 46َوَحلَّْت  َيزَرِعيَل. 
َوَرَكَض �أماَم �أخاآَب َطو�َل �لطَِّريِق �إلَى َيزَرِعيَل.

إيِلّيا َعَلى َجَبِل ِسيناء

�إيِلّيا، 19  َفَعَلُه  ما  بُِكلِّ  �إيز�َبَل  �أخاآُب  َفاأخَبَر 
يِف.  بِالسَّ أنِبياِء  �ل� كُلَّ  َقَتَل  َوَكيَف 
آلَِهَة  �إلَى �إيِلّيا َيُقوُل: »لَيَت �ل� 2َفاأرَسَلْت �إيز�َبُل َرُسول�ً 

َكما  َغٍد  ُظهِر  َقبَل  �أقُتْلَك  لَْم  �إْن  ُسوٍء  كُلَّ  بِي  َتفَعُل 
َقَتْلَت �أنِبياَء �لَبعِل.«

3َفلَّما َسِمَع �إيِلّيا َهذ� خاَف، َفَهَرَب لَِينُجَو بَِحياتِِه 

4ثُمَّ  ُهناَك.  خاِدَمُه  َوَتَرَك  َيُهوذ�،  ِفي  ْبِع  �لسَّ بِْئِر  �إلَى 
يَِّة. َوِعنَدما َتِعَب َجَلَس َتحَت  َمَشى َيوماً كاِملاً ِفي �لَبرِّ
»َقْد  هلِل:  َوقاَل  لَِنفِسِه.  �لَموَت  َتَمنَّى  َوُهناَك  َشَجَرٍة. 
َكفانِي ما َحَصَل لَِي يا �هلُل. َفاأِمْتِني، َفاأنا لَْسُت �أفَضَل 

ِمْن �آبائِي.«
َجَرِة َوناَم. َفجاَء َملاٌك  5فاضَطَجَع �إيِلّيا َتحَت �لشَّ

6فَتَطلََّع  َوكُْل!«  »�نَهْض  لَُه:  َوقاَل  َولََمَسُه،  �إيِلّيا  �إلَى 
�إيِلّيا َفَر�أى ِعنَد َر�أِْسِه َكعَكًة َمخُبوَزًة َعَلى �لَفحِم َو�إبِريَق 

ماٍء. َفاأَكَل َوَشِرَب ثُمَّ عاَد َفناَم.
7َوَبعَد َفتَرٍة عاَد َملاُك اهلِل �إلَيِه َوقاَل لَُه: »�نَهْض 

لَْن َتقَوى َعَلى َقطِع �لرِّحَلِة �لطَِّويَلِة  نََّك  َفاإ َو�إلّ�  َوكُْل! 
ِمْن  َو�ْسَتَمدَّ  َوَشِرَب.  َو�أَكَل  �إيِلّيا،  8َفَنَهَض  �أماَمَك.« 
َو�أرَبِعيَن  نَهار�ً  �أرَبِعيَن  لِلَمِسيِر  َتكِفيِه  ًة  قُوَّ �لطَّعاِم  َذلَِك 
لَيَلًة. َفساَر َحتَّى َوَصَل �إلَى َجَبِل ُحوِريَب، َجَبِل �هلِل. 
9َوُهناَك َدَخَل �إيِلّيا ُمغاَرًة َوباَت لَيَلَتُه ِفيها. ثُمَّ َكلََّم اهلُل 

�إيِلّيا َوقاَل لَُه: »ما �لَِّذي َتفَعلُُه ُهنا يا �إيِلّيا؟«
لَِه  �ل�إ هلِل،  َكِبيَرًة  َغيَرًة  »ِغْرُت  �إيِلّيا:  10َفاأجاَب 

َوَهَدُمو�  َعْهَدَك،  َكَسُرو�  �إْسر�ئِيَل  َبِني  أنَّ  ل� �لَقِديِر. 
َمذ�بَِحَك، َوَقَتلُو� �أنِبياَءَك. َو�أنا �لنَِّبيُّ �لَوِحيُد �لنّاِجي ِمْن 

َبْيِن �أنِبيائَِك. َوُهْم َيْسَعْوَن �إلَى َقتِلي �أيضاً!«
�لَجَبِل  َعَلى  َوِقْف  »�خُرْج  يِلّيا:  ل�إ اهلُل  11َفقاَل 

َعَلى  َوَوَقَف  َفخَرَج  جانِِبَك.«  ِمْن  َوَساأُمرُّ  �أماِمي. 
يُح  �لرِّ ِت  َفَشقَّ َقِويٍَّة.  ِريٍح  ُهُبوِب  َمَع  َفَمرَّ اهلُل  �لَجَبِل. 
ُخوَر �أماَم اهلِل. لَِكنَّ اهلَل لَْم َيُكْن  َرِت �لصُّ �لَجَبَل، َوَكسَّ
يِح، َحَدَث َزلْز�ٌل، لَِكنَّ اهلَل  يِح. َوَبعَد تِْلَك �لرِّ ِفي �لرِّ
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لز�ِل َظَهَرْت ناٌر،  لز�ِل. 12َوَبعَد َذلَِك �لزَّ لَْم َيُكْن ِفي �لزَّ
لَِكنَّ اهلَل لَْم َيُكْن ِفي �لنّاِر. َوَبعَد تِْلَك �لنّاِر كاَن ُهناَك 

َصوٌت هاِدٌئ َرِقيٌق.
وَت، لَفَّ َوجَهُه بِِمعَطِفِه.  13َفَلّما َسِمَع �إيِلّيا �لصَّ

وُت:  ثُمَّ َذَهَب َوَوَقَف ِفي َمْدَخِل �لُمغاَرِة. َفقاَل لَُه �لصَّ
»ما �لَِّذي َتفَعلُُه ُهنا؟«

لَِه �لَقِديِر.  14َفقاَل �إيِلّيا: »ِغْرُت َغيَرًة َكِبيَرًة هلِل، �ل�إ

َمذ�بَِحَك،  َوَهَدُمو�  َعْهَدَك،  َكَسُرو�  �إْسر�ئِيَل  َبِني  أنَّ  ل�
َبْيِن  ِمْن  �لنّاِجي  �لَوِحيُد  �لنَِّبيُّ  َو�أنا  �أنِبياَءَك.  َوَقَتلُو� 

�أنِبيائَِك. َوُهْم َيْسَعْوَن �إلَى َقتِلي �أيضاً!«
�إلَى  ي  �لُمَؤدِّ �لطَِّريِق  ِفي  اهلُل: »�رِجْع  لَُه  15َفقاَل 

َو�ْمَسْح  ِدَمْشَق،  �ْدُخْل  ثُمَّ  ِدَمْشَق.  ِمْن  �لَقِريَبِة  يَِّة  �لَبرِّ
َعَلى �أر�َم. 16ثُمَّ �ْمَسْح ياُهو ْبَن نِْمِشي  َحز�ئِيَل َمِلكاً 
�لَِّذي  ْبَن شافاَط  �ألِيَشَع  َو�ْمَسْح  �إْسر�ئِيَل.  َعَلى  َمِلكاً 
ِمْن �آَبَل َمُحولََة نَِبّياً َبَدل�ً ِمْنَك. 17َوَسَيقُتُل ياُهو كُلَّ َمْن 
َينُجو ِمْن َسيِف َحز�ئِيَل. َوَسَيقُتُل �ألِيَشُع كُلَّ َمْن َينُجو 
َسبَعَة  �إْسر�ئِيَل  ِفي  َساُأبِقي  18لَِكنِّي  ياُهو.  َسيِف  ِمْن 

�آل�ِف َرُجٍل لَْم َينَحُنو� لَِبعٍل َول� َقبَّلُوُه.«

أِليَشُع َيِصيُر َنِبّيا
َعْن  ُيَفتُِّش  َوَذَهَب  �لَمكاَن  َذلَِك  �إيِلّيا  19َفغاَدَر 

�ألِيَشَع ْبِن شافاَط. َفَوَجَدُه َيحُرُث �ْثَني َعَشَر َفّد�ناً ِمَن 
َعَليِه.  ِمعَطَفُه  َوَوَضَع  �ألِيَشَع  �إلَى  �إيِلّيا  َم  َفَتَقدَّ أْرِض.  �ل�
َفقاَل  �إيِلّيا.  َخلَف  َوَرَكَض  َفور�ً  �لَبَقَر  �ألِيَشُع  20َفَتَرَك 

َع َو�لِِديَّ بُِقبَلٍة، َوَبعَد َذلَِك  �ألِيَشُع: »�ْسَمْح لِي باأْن �ُأَودِّ
َساأتَبُعَك.«

ِمَن  َمَنْعُتَك  َهْل  �أَرْدَت.  �إْن  »�ْرِجْع  �إَيِلّيا:  َفاأجاَبُه 
�لرُُّجوِع؟« 21َفَرِجَع �ألِيَشُع َوَذَبَح َبَقَرُه. َو�أحَرَق نِيَر �لَبَقِر 
َحَطباً لِلنّاِر َوَسَلَق �للَّحَم. ثُمَّ َوزََّع ِمْنُه َعَلى �أهِل َبْلَدتِِه، 

َفاأَكلُو�. َوَبعَد َذلَِك قاَم َوَتِبَع �إيِلّيا َوصاَر ُمساِعد�ً لَُه.

ِبْنَهَدُد َوأخآُب َيَتحاَربان

َحَشَد بِْنَهَدُد، َمِلُك �أر�َم َجيَشُه. َوَتحالََف 20 
ُجُيوِشِهْم  َمَع  َمِلكاً  َوَثلاثِيَن  �ْثَنيِن  َمَع 
َوُخُيولِِهْم َوَمرَكباتِِهْم. َوحاَصُرو� �لّساِمَرِة ثُمَّ هاَجُموها. 

�أخاآَب  �إلَى  �لَمِديَنِة  �إلَى  ُرُسلاً  بِْنَهَدُد  �لَمِلُك  2َو�أرَسَل 

َمِلِك �إْسر�ئِيَل. 3َفَحَملُو� ِرسالًَة ِمَن �لَمِلِك َتُقوُل: »�ُأِريُد 
َتَك َوَذَهَبَك َوَزوجاتَِك َو�أبناَءَك.« ِفضَّ

�أنا  �لَمِلُك،  َمول�َي  »يا  �إْسر�ئِيَل:  َمِلُك  4َفاأجاَب 

َوكُلُّ ما �أمِلُكُه َتحَت �أْمِرَك.«
�أخاآَب.  بَِجو�ِب  بِْنَهَدَد  َو�أبَلُغو�  ُسُل  �لرُّ 5َفَرِجَع 

»َسَبَق  َيُقولُوَن:  �أخاآَب  �إلَى  �ُأْخَرى  ًة  َمرَّ ُرُسَلُه  َفاأرَسَل 
ٍة  ِفضَّ ِمْن  لََدْيَك  ما  �أْفَضَل  �ُأِريُد  �إنِّي  لََك  قُْلُت  �أْن 
ِمثِل  ِفي  ِرجالِي  6َساُأرِسُل  َو�أبناٍء.  َوَزْوجاٍت  َوَذَهٍب 
َوُبُيوَت  َبيَتَك  ُيَفتُِّشو�  لَِكي  َغٍد  َيوِم  ِمْن  �لَوْقِت  َهذ� 
ِكباِر َمسُؤولِيَك. َوَسَياأُْخُذوَن كُلَّ ما ُهَو َثِميٌن ِعنَدَك، 

». َوُيحِضُرونَُه �إلَيَّ
7َفَدعا �أخاآُب َجِميَع ُشُيوِخ �إْسر�ئِيَل لِلاجِتماِع بِِه. 

رِّ. َفَقْد  َوقاَل لَُهْم: »�نُظُرو�، �إنَّ بِْنَهَدَد َينِوي ِفعَل �لشَّ
ِتي،  َوِفضَّ َو�أبنائِي،  نِسائِي  �ُأعِطَيُه  �أْن  ل�ً  �أوَّ ِمنِّي  َطَلَب 

َوَذَهِبي. َفَقِبْلُت.«
لَُه،  تُْذِعْن  عِب: »ل�  �لشَّ ُيوُخ َوكُلُّ  �لشُّ لَُه  8َفقاَل 

َول� َتقَبْل ما َيطلُُبُه ِمْنَك.«
ِفيها:  قاَل  بِْنَهَدَد  �إلَى  ِرسالًَة  �أخاآُب  9َفاأرَسَل 

»َساأفَعُل ما َطَلْبَتُه ِمنِّي ِفي �لِبد�َيِة، لَِكنِّي ل� �أقَبُل َطَلَبَك 
�لثّانِي.«

َفاأرَسَل بِْنَهَدَد ِرسالًَة �إلَى َمِلِكِهْم. 10َفاجاَبُه بِْنَهَدُد 
ِر �لّساِمَرَة َحتَّى ل�  آلَِهَة تُعاِقَبِني �إْن لَْم �ُأَدمِّ َوقاَل: »لَيَت �ل�
َيبَقى ِمْنها َولَْو ِحفَنُة تُر�ٍب َيغَنُمها َرُجٌل ِمْن ِرجالِي!«

�لَفْخُر  لَْيَس  لَُه  »قُولُو�  �لرُُّسَل:  �أخاآُب  11َفاأجاَب 

لَِمْن َيلِبُس ِسلاَحُه، َبْل لَِمْن َيْنِزُعُه!«
ِعنَدما  َخيَمِتِه  ِفي  َيشَرُب  بِنَهَدُد  �لَمِلُك  12َوكاَن 

َوَصَل ُرُسلُُه حاِمِليَن َجو�َب �أخاآَب. َفاأَمَر بِنَهَدُد ِرجالَُه 
ُجُنوُدُه  فاتََّخَذ  �لَمِديَنِة.  َعَلى  لِلُهُجوِم  بِال�ْسِتعد�ِد 

َمو�ِقَعُهُم �ْسِتعد�د�ً لِلَمْعَرَكِة.
َمِلِك  �أخاآَب  �إلَى  نَِبيٌّ  نَفِسِه جاَء  �لَوقِت  13َوِفي 

�إسر�ئِيَل. َفقاَل لَُه: »َيُقوُل اهلُل لََك: ›�أَتَرى َهذ� �لَجيَش 
�لَكِبيَر؟ َساُأِعيُنَك، �أنا اهلُل، َعَلى �أْن َتهِزَمُه �لَيوَم. ِحيَنِئٍذ، 

»›! َسَتَتاأكَُّد �أنِّي �أنا اإللَُه �لَحِقيِقيُّ
14َفقاَل �أخاآُب: »بَِمْن َساأهِزُمُهْم؟«
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: »َيُقوُل اهلُل: بِالِفْتياِن �لَِّذيَن َيخِدُموَن  َفاأجاَب �لنَِّبيُّ
َمسُؤولِي �لُحُكوَمِة.«

َفَساأَل �لَمِلُك: »َوَمْن َسَيبد�ُأ �لَمعَرَكَة؟«
: »�أنَت.« َفاأجاَب �لنَِّبيُّ

َيخِدُموَن  كانُو�  �لَِّذيَن  �لِفْتياَن  �أخاآُب  15َفَجَمَع 

َو�ْثَنيِن  ِمَئَتيِن  َمجُموُعُهْم  َفكاَن  �لُحُكوَمِة.  َمسُؤولِي 
َفكاَن  �إْسر�ئِيَل.  َجيَش  �لَمِلُك  َجَمَع  ثُمَّ  َوَثلاثِيَن. 

. َمجُموُعُهْم َسْبَعَة �آل�ِف ُجنِديٍّ
َو�لُملُوُك  بِْنَهَدُد  �لَمِلُك  كاَن  �لظُّْهِر،  16َوِعنَد 

َوَيْسَكُروَن  َيشَرُبوَن  لَُه  �لُمساِعُدوَن  َو�لثَّلاثُوَن  �ل�ثناُن 
�أخاآَب.  ُهُجوُم  َبَد�أ  �لَيوِم،  َذلَِك  ِفي  ِخَيِمِهْم.  ِفي 
بِْنَهَدَد  �لَمِلِك  ِرجاُل  َفجاَء  ل�ً.  �أوَّ �لِفْتياُن  17َهَجَم 

18َفقاَل  �لّساِمَرِة.  ِمَن  َخَرُجو�  ُجُنود�ً  بِاأنَّ  َو�أخَبُروُه 
ْلِم  لِلسِّ �أجاُءو�  َسو�ٌء  �أحياَء،  بِِهْم  »�أمِسُكو�  بِْنَهَدُد: 

�أْم لِلَحْرِب.«
َمِة ِفْتياُن َجيِش �أخاآَب، َووَر�َءُهْم  19َوكاَن ِفي �لُمَقدِّ

�إْسر�ئِيَل  َجيِش  ِمْن  و�ِحٍد  كُلُّ  20َفَقَتَل  �لَجيِش.  َبِقيَُّة 
َيهُرُبوَن.  �أر�َم  ُجُنوُد  َفَبَد�أ  لَُه.  َتَصدَّى  �لَِّذي  ُجَل  �لرَّ
َعَلى  بِْنَهَدُد  �لَمِلُك  َوَهَرَب  �إْسر�ئِيَل.  َجيُش  َفطاَرَدُهْم 
�لَجيَش،  �أخاآُب  21َوقاَد  �لَمرَكباِت.  �إحَدى  ِحصاِن 
َو�ْسَتولَى َعَلى كُلِّ ُخُيوِل َجيِش �أر�َم َوَمْرِكباتِِه. َفاألَحَق 

َهِزْيَمًة ُمنَكَرًة بَِجيِش �أر�َم.
لَُه:  َوقاَل  �أخاآَب  �إلَى  �لنَِّبيُّ  َذَهَب  َذلَِك  22َوَبعَد 

�لقاِدِم.  بِيِع  �لرَّ ِفي  َعَليَك  �لَمِلُك  بِْنَهَدُد  »َسَيهُجُم 
فاْذَهْب َوَقوِّ َجيَشَك. َو�أِعدَّ �لُخَطَط �لَّلاِزَمَة لِلتََّصدِّي 

لَُه.«

ِبْنَهَدُد ُيعاِوُد الُهُجوم
�إْسر�ئِيَل  �آلَِهَة  لَُه: »�إنَّ  بِْنَهَدَد  قاَدُة َجيِش  23َوقاَل 

�آلَِهُة ِجباٍل. َونَحُن حاَرْبناُهْم ِفي ِمْنَطَقٍة َجَبِليٍَّة، َفانَتَصُرو� 
َوَسَنْنَتِصُر  ُمْنَبِسَطٍة،  �أْرٍض  َعَلى  َفْلُنحاِرْبُهْم  َعَلينا. 
�لُملُوِك  �إْمَرِة  َتْحَت  �لُجُيوَش  َتْتُرِك  24َول�  َعَلْيِهْم. 
ُضبَّاِطَك.  �إْمَرِة  َتْحَت  َضْعُهْم  َبْل  َو�لَثلاثِيَن،  �ل�ْثَنيِن 
25َفْلَنْجَمْع َجْيشاً ِمثَل ذ�َك �لَِّذي َتمَّ َتْدمْيُرُه. ِمثَلُه ِفي 

�إْسر�ئِيَل  َبِني  َولُنقاتِْل  َو�لَعَرباِت.  َو�لَخيِل  �لرِّجاِل  َعَدِد 

َعَلى �أْرٍض ُمْنَبِسَطٍة. ِحيَنِئٍذ، نَْنَتِصُر.« َفاْسَتَمَع بِْنَهَدُد 
�إلَى نَِصيَحِتِهْم َوَعِمَل بِها.

َوَذَهَب  �أر�َم.  بِْنَهَدُد َشعَب  بِْيِع، َحَشَد  �لرَّ 26َوِفي 

�إْسر�ئِيَل  َبُنو  27َو�ْسَتَعدَّ  �إْسر�ئِيَل.  لُِمحاَرَبِة  �أِفيَق  �إلَى 
�أر�َم. َوَعْسَكُرو�  َوَذَهُبو� لُِملاقاِة َجيِش  لِلَحْرِب،  �أيضاً 
�إْسر�ئِيَل َوَكاأنَُّه  أر�ِميِّيَن. َوَظَهَر َجيُش  ُمقابَِل ُمَعْسَكِر �ل�
َمجُموَعتاِن َصغيَرتاِن ِمَن �لَغَنِم، �أّما َجْيُش �أر�َم َفَغطَّى 

�لِمْنَطَقَة كُلَّها.
28َفاأَتى َرُجٌل ِمْن ِرجاِل �هلِل بَِهِذِه �لرِّسالَِة: »َيُقوُل 

ل�  �لِجباِل،  �إلَُه  اهلَل،  �أنا  �إنِّي،  �أر�َم  َشعُب  ›قاَل  اهلُل: 

ُهوِل. لَِهذ� َساأنُصُرَك َعَلى َهذ� �لَجيِش �لَكِبيِر.  �إلََه �لسُّ
ِحيَنِئٍذ، َسَتعَلُموَن �أنِّي �أنا اهلُل ِفي كُلِّ َمكاٍن!‹«

آَخِر. َوِفي  29َفاحَتَشَد �لَجيشاِن �أَحُدُهما ُمقابَِل �ل�

َيوٍم  ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َفَقَتَل  �لِقتاُل.  �ْبَتَد�أ  �لّسابِِع  �لَيوِم 
. 30َفَهَرَب  أر�ِميِّ و�ِحٍد ِمَئَة �ألِف ُجنِديٍّ ِمَن �لَجيِش �ل�
َعَلى  �لَمِديَنِة  ُسوُر  َفَسَقَط  �أِفيَق.  َمِديَنِة  �إلَى  �لنّاُجوَن 
�إلَى  �أيضاً  بِْنَهَدُد  َوَهَرَب  ِمْنُهْم.  �ألفاً  َوِعْشِريَن  َسْبَعٍة 
�لَمِديَنِة َو�خَتَباأ ِفي ُغْرَفٍة. 31َفقاَل لَُه ُخّد�ُمُه: »َسِمْعنا 
َونََضْع  �أنَّ ُملُوَك �إْسر�ئِيَل ُرَحماُء. َفْلَنْلِبْس ِكتّاناً َخِشناً 
ِحبال�ً َعَلى ُرُؤوِسنا. َولَْنْذَهْب �إلَى َمِلِك �إْسر�ئِيَل. َفُربَّما 

َيعُفو َعنّا.«
32َفَلِبُسو� ِكتّاناً َخِشناً َوَوَضُعو� ِحبال�ً َعَلى ُرُؤوِسِهْم. 

َعْبُدَك  »َيُقوُل  لَُه:  َوقالُو�  �إْسر�ئِيَل  َمِلِك  �إلَى  َوجاُءو� 
بِْنَهَدُد: ›�ْعُف َعنِّي ِمْن َفضِلَك.‹« َفقاَل �أخاآُب: »�أما 

َيز�ُل َحّياً؟ �إنِّي �أعَتِبُرُه �أخاً لِي.«
َيسَتبِشُروَن  َكِلَمًة  َينَتِظُروَن  بِْنَهَدَد  ِرجاُل  33َوكاَن 

بِها. َفَلّما َدعاُه �أخاآُب �أخاً لَُه، �أيَُّدوُه َفور�ً َوقالُو�: »نََعْم! 
�إنَّ بِْنَهَدَد �أٌخ لََك.«

�إلَى  بِْنَهَدُد  َفجاَء  لِي.«  »�أحِضُروُه  �أخاآُب:  َفقاَل 
�أخاآَب. َفَطَلَب ِمْنُه �أخاآُب �أْن َيرَكَب �لَمرَكَبَة َمَعُه.

�لَِّتي  �لُمُدِن  كُلَّ  لََك  »َساأُردُّ  بِْنَهَدُد:  34َفقاَل 

�أْن  �أبِيَك. َوَساأْسَمُح لََك �أيضاً  �أبِي ِمْن  �ْسَتولَى َعَليها 
َتفَتَح َمتاِجَر ِفي ِدَمْشَق، َكما َفَعَل �أبِي ِفي �لّساِمَرِة.« 
�ُأطِلُق َسر�َحَك بِناًء َعَلى َوْعِدَك  َفاأجاَبُه �أخاآُب: »َو�أنا 

َهذ�.« ثُمَّ �أطَلَق �أخاآُب َسر�َح بِْنَهَدَد.
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أُ ِضدَّ أخآب َنِبيٌّ َيَتَنبَّ
اهلِل:  �أْمِر  َعَلى  بِناًء  �آَخَر  لَِنِبيٍّ  نَِبيٌّ  35َوقاَل 

آَخَر َرَفَض. 36َفقاَل لَُه �لنَِّبيُّ  »�ْضِرْبِني!« لَِكنَّ �لنَِّبيَّ �ل�
�أَسٌد  َسَيقُتلَُك  لَِذلَِك  اهلِل،  �أْمَر  تُِطْع  لَْم  »�أنَت  ُل  أوَّ �ل�
آَخُر  �ل� �لنَِّبيُّ  غاَدَر  َولَّما  �لَمكاَن.«  َهذ�  تُغاِدُر  ِعنَدما 

�لَمكاَن، َقَتَلُه �أَسٌد.
لَُه:  َوقاَل  �آَخَر  َرُجٍل  �إلَى  ُل  أوَّ �ل� �لنَِّبيُّ  37َفَذَهَب 

38َفَوَضَع  َوَجَرَحُه.  �لنَِّبيَّ  �لرَُّجُل  َفَضَرَب  »�ْضِرْبِني!« 
َوَذَهَب  �أَحٌد.  َيعِرَفُه  لَِئّلا  َعيَنيِه،  َعَلى  ُعصاَبًة  �لنَِّبيُّ 
َو�نَتَظَر �لَمِلَك َعَلى �لطَِّريِق. 39َفَلّما جاَء �لَمِلُك، قاَل لَُه 
: »كُنُت �ُأقاتُِل ِفي َميد�ِن �لَمعَرَكِة، َفجاَء ُجنِديٌّ  �لنَِّبيُّ
أِسيَر َول� َتَدْعُه  ِمْن ُجُنوِدنا �إلَيَّ َوقاَل لِي: ›�حُرْس َهذ� �ل�
ِة  ْن َهَرَب ِمْنَك، َتدَفُع لِي ِقنطار�ً أ ِمَن �لِفضَّ َيهُرُب. َفاإ
أِسيُر  َغر�َمًة.‹ 40لَِكنِّي �نَشَغْلُت بِاُأُموٍر َكِثيَرٍة، َفاْسَتَغلَّ �ل�

�لُفْرَصَة َوَهَرَب.«
َفاأجاَبُه �لَمِلُك: »�أنَْت �أَدنَْت نَفَسَك. َفاأنَت َتعِرُف 

�لَجو�َب. َوَتعِرُف �أنَّ َعَليَك �أْن َتدَفَع �لَغر�َمَة.«
41ثُمَّ �أسَرَع �لنَِّبيُّ َفَرَفَع �لُعصاَبَة َعْن َعيَنيِه. َفَعَرَف 

أنِبياِء. َمِلُك �إْسر�ئِيَل �أنَُّه و�ِحٌد ِمَن �ل�
›�أنَت  اهلُل:  لََك  »َيُقوُل  لِلَمِلِك:  �لنَِّبيُّ  42َفقاَل 

َيُموَت.  �أْن  َيْنَبِغي  �إنَُّه  �أنا  قُْلُت  َرُجٍل  َسر�َح  �أطَلْقَت 
�أنَْت  َوَسَتُموُت  َعْنُه،  ِعَوضاً  �أنَْت  َسَتُكوُن  لَِهذ� 
�لّساِمَرِة  ِفي  َبيِتِه  �إلَى  �لَمِلُك  43َفَمَضى  َوَشعُبَك!‹« 

ُمكَتِئباً َوَمغُموماً.

َكْرُم ناُبوَت الَيزَرِعيِلّي

ثُمَّ كاَن لنابوَت �ليزرعيلي َكْرٌم ِفي َيزَرِعيَل 21 
2َفقاَل  �لّساِمَرِة.  َمِلِك  �أخاآَب  َقصِر  قُْرَب 
�أخاآُب لِناُبوَت ذ�َت َيوٍم: »�أعِطِني َكْرَمَك، َفُهَو َقِريٌب 
َخْضر�و�ٍت.  ُبْستاِن  �إلَى  لَُه  �ُأَحوِّ �أْن  �ُأِريُد  َبيِتي.  ِمْن 
َوَساُأعِطيَك َكْرماً �أفَضَل ِمْنُه َبَدل�ً ِمْنُه، �أْو �ُأعِطيَك َثَمَنُه 

ُل َذلَِك.« ًة، �إذ� كُنَت تَُفضِّ ِفضَّ

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 39:20 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

: »ل� َسَمَح اهلُل! ل� ُيمِكُن  3َفقاَل ناُبوُت �لَيزَرِعيِليُّ

�أْن �أتَّخلَّى َعْن ِمير�ِث �آبائَِي.«
4َفَذَهَب �أخاآُب �إلَى َبيِتِه ُمكَتِئباً َمغُموماً بَِسَبِب ما 

لَحَظًة  �ُأَفكَِّر  »لَْن  لَُه:  قاَل   – �إْذ  �لَيْزَرِعيِليُّ ناُبوُت  قالَُه 
�آبائِي.«  َوِرْثُتها َعْن  �لَِّتي  أْرِض  ِفي �لتََّخلِّي لََك َعِن �ل�
َوَرَفَض  ماً  متجهِّ مكتِئباً  وكان  َسِريِرِه  َعَلى  َو�ضَطَجَع 

�أْن َياأْكَُل.
�لنَّحِو،  َهذ�  َعَلى  �إيز�َبُل  َزْوَجُتُه  َوَجَدْتُه  5َوِعنَدما 

َساألَْتُه: »لِماذ� �أنَت ُمكَتِئٌب؟ َولِماذ� َترفُُض �أْن َتاأْكَُل؟« 
�أْن  �لَيزَرِعيِليَّ  ناُبوَت  ِمْن  »َطَلْبُت  �أخاآُب:  6َفاأجاَبها 

ُيعِطَيِني َكْرَمُه. َوقُْلُت لَُه �إنِّي ُمْسَتِعدٌّ �أْن �أدَفَع لَُه َثَمَن 
�لَكْرِم كاِملاً. َو�إْن لَْم ُيِرْد َذلَِك، عرضُت عليِه �أْن �ُأعِطَيُه 

َكْرماً �آَخَر َبَدل�ً ِمْنُه. لَِكنَُّه َرَفَض �أْن ُيعِطَيِني َكْرَمُه.«
َعَلى كُلِّ  �لَمِلُك  �أنَت  �إيز�َبُل: »لَِكنََّك  7َفاأجاَبْت 

َفُقْم،  �أْمِرَك.  َتحَت  �إْسر�ئِيَل  ِفي  َوكُلُّ َشيٍء  �إْسر�ئِيَل. 
ناُبوَت  َكْرِم  َعَلى  لََك  َساأحُصُل  َو�أنا   . َو�طَمِئنَّ َوكُْل 

». �لَيزَرِعيِليَّ
�إيز�َبُل َرسائَِل بِاْسِم �أخاآَب. َوَوَضَعْت  8ثُمَّ َكَتَبْت 

ُيوِخ َو�لُوَجهاِء  ِخْتَمُه َعَليها. َو�أرَسَلِت �لرَّسائَِل �إلَى �لشُّ
ِفي َيزَرِعيَل، َمِديَنِة ناُبوَت. 9َفَكَتَبْت ِفي �لرَّسائِِل:

ناُبوَت  َو�ِقيُمو�  عِب،  لِلشَّ َصوٍم  َيوِم  »�أعِلُنو� 
َعَلى َمر�ًى ِمَن �لَجِميِع. 10َوهاتُو� شاِهَدي ُزوٍر 
َعَلى ناُبوَت. َولَْيْشَهد� بِاأنَُّهما َسِمعاُه يشُتُم �هلَل 
َو�لَمِلَك. ثُمَّ �أخِرُجوُه خاِرَج �لَمِديَنِة َو�رُجُموُه 

َحتَّى �لَموِت.«

بِاأْمِر  َوُوَجهاُؤها  َوُشُيوُخها  َيْزَرِعيَل  ِرجاُل  11َفَعِمَل 

�إيز�َبَل، َتماماً َكما َكَتَبْت ِفي �لرَّسائِِل. 12َفاأعَلُنو� َعْن 
عِب، َو�أقاُمو� ناُبوَت �لَيْزَرِعيِليَّ َعَلى َمر�أًى  َيوِم َصوٍم لِلشَّ
�أماَمُه،  َوَجَلسا  ُزوٍر  شاِهد�  جاَء  13ثُمُّ  �لَجِميِع.  ِمَن 
�أنَُّهما َسِمعاُه َيْشِتُم �هلَل َو�لَمِلَك.  َعيا �أماَم �لَجميِع  َو�دَّ
َحتَّى  َوَرَجُموُه  ناُبوَت خاِرجاً،  �لَمِديَنِة  �أهُل  َفاأخَرَج 
�لَموِت. 14ثُمَّ �أرَسَل ُشُيوُخ �لَمِديَنِة ِرسالًَة �إلَى �إيز�َبَل 

َيُقولُوَن ِفيها: »ُرِجَم ناُبوُت َوماَت.«
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َوماَت،  ُرِجَم  ناُبوَت  بِاأنَّ  �إيز�َبُل  َسِمَعْت  15َفَلّما 

َوُخْذ  �ْذَهْب  آَن  َو�ل� ناُبوُت.  »ماَت  ل�أخاآَب:  قالَْت 
َمّجاناً �لَكْرَم �لَِّذي َرَفَض �أْن َيِبيَعَك �إيّاُه!« 16َفَلّما َسِمَع 
�أخاآُب بَِموِت ناُبوَت، َذَهَب َعَلى �لَفوِر �إلَى َكْرِم ناُبوَت 

�لَيْزَرِعيِليِّ َو�ْسَتولَى َعَلْيِه.
لَُه:  َفقاَل   ، �لتِّْشِبيَّ �إيِلّيا  �لنَِّبيَّ  اهلُل  17َفَكلََّم 

�إسر�ئِيَل.  َمِلَك  �أخاآَب  َوقابِْل  �لّساِمَرِة  �إلَى  18»�ْذَهْب 

لَِيسَتولَِي  ُهناَك  َذَهَب  َفَقْد  ناُبوَت.  َكْرِم  ِفي  َسَتِجُدُه 
َعَليِه. 19قُْل ل�أخاآَب �إنِّي، �أنا اهلَل، �أقُوُل لَُه: ›�أنَت َقَتْلَت 
ناُبوَت، َو�أَخْذَت �أْرَضُه. لَِهذ� �أقُوُل لََك �إنََّك َسَتُموُت 
ِفي �لَمكاِن �لَِّذي ماَت ِفيِه ناُبوُت. وفي �لَمكاِن �لذي 
لَحَسْت فيِه �لِكلاُب َدَم نابوَت، ستلَحُس دَمَك �أنَت 
�أيضاً!‹« 20َفَذَهَب �إيِلّيا �إلَى �أخاآَب. َفَلّما َر�أى �أخاآُب 

ي؟« �إيِلّيا، قاَل لَُه: »َهْل َوَجْدَتِني يا َعُدوِّ
ََّك بِْعَت نَْفَسَك ُمقابَِل  أن َفاأجاَب �إيِلّيا: »َوَجْدتَُك ل�
21›َساأقِضي  لََك:  َيُقوُل  �لَِّذي  اهلِل  �أماَم  رَّ  �لشَّ َعَمِل 
َعَليَك، َوساأقُطُع ِمْن �إسر�ئِيَل كُلِّ َذَكٍر ِفي عائَِلِتَك يا 
ذ�َت  عائَِلُتَك  22َسَتلَقى  ُحّر�ً.  �أْم  َعبد�ً  �أكاَن  �أخاآُب، 
�لَمِصيِر �لَِّذي لَِقَيْتُه عائَِلُة َيُرْبعاَم ْبِن ناباَط، َوعائَِلُة َبْعشا 
َشِديد�ً  َغَضباً  �أغَضْبَتِني  ََّك  أن لِ� َهذ�  �نَقَرَضتا.  �للَّتاِن 
�رتِكاِب  �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َدَفْعَت  ََّك  أن َولِ� بَِخطاياَك، 
�لِكلاُب  ›َسَتفَتِرُس  اهلُل:  23َوَيُقوُل  ِمثِلَك.‹  �لَخطايا 
ُجثََّة َزوَجِتَك ِفي َمِديَنِة َيْزَرِعيَل. 24َو�لَِّذي َيُموُت ِمْن 
َيُموُت  َو�لَِّذي  �لِكلاُب.  َسَتاأْكُلُُه  �لَمِديَنِة  ِفي  عائَِلِتَك 

ِفي �لُحُقوِل َسَتاأْكُلُُه �لطُُّيوُر �لجاِرَحُة.‹«
25َولَْم َيُكْن ُهناَك َمِثيٌل ل�أخاآَب �لَِّذي باَع نَفَسُه 

رِّ �أماَم اهلِل. �إْذ �أخَطاأ �أكَثَر ِمَن �لَجِميِع. َوَقْد  لَِعَمِل �لشَّ
26َوَفَعَل  ُروِر.  �لشُّ �رتِكاِب  َعَلى  �إيز�َبُل  َزوَجُتُه  �أغَوْتُه 
أمُر  �أخاآُب �أمر�ً َبِغيضاً ِجّد�ً بِِعباَدتِِه تِلَك �لتَّماثيَل. َوُهَو �ل�
أْرَض ِمْنُهْم  وِريُّوَن. فانَتَزَع اهلُل �ل� أمُّ نَفُسُه �لَِّذي ماَرَسُه �ل�

َو�أعطاها لَِبِني �إْسر�ئِيَل.
�أخاآُب  نِدَم  َكلاَمُه،  �إيِلّيا  �أنَهى  �أْن  27َفَبعَد 

ِفي  َوُهَو  �لَخيَش  َولَِبَس  ُحزناً،  َملابَِسُه  َفَشقَّ  َكِثير�ً. 
لِباِس  ِفي  َيناُم  َوصاَر  َياأْكَُل،  �أْن  َرَفَض  َشِديَدٍة.  َكاآَبٍة 

�لَخيَش.

29»َهْل   : �لتِّْشِبيِّ �إيِلّيا  �إلَى  اهلِل  َكِلَمُة  28َفجاَءْت 

َر�أيَت َكيَف �تََّضَع �أخاآُب �أماِمي؟ فلانَُّه �تََّضَع �أماِمي، 
�بُنُه  ُحكِم  �أيّاِم  ِفي  َبْل   ، َحيٌّ َوُهَو  رَّ  �لشَّ �أجِلَب  لَْن 

رَّ َعَلى عائَِلِتِه.« َساأجِلُب �لشَّ

ِميخا يحّذر أخآب

َنو�ِت �لثَّلاِث �لتّاليِة ساَد َسلاٌم َبيَن 22  َوِفي �لسَّ
َنِة �لثّالَِثِة، َذَهَب  �إْسر�ئِيَل َو�أر�م. 2َوِفي �لسَّ

�لَمِلُك َيُهوشافاُط لِِزياَرِة �أخاآَب، َمِلِك �إْسر�ئِيَل.
3ِحيَنِئٍذ، قاَل �أخاآُب لِِكباِر َمسُؤولِيِه: »�أَتذكُُروَن �أنَّ 

َمِلَك �أر�َم �ْسَتولَى َعَلى ر�ُموَث ِفي ِجلعاَد ِمنّا؟ َفِلماذ� 
آَن ل�ْسِترجاِعها ِمْنُه؟ َفِهَي لَنا.«  لَْم نَفَعْل َشيئاً َحتَّى �ل�
4َفَساأَل �أخاآُب َيُهوشافاَط: »َهْل َتنَضمُّ َمَعنا ِفي �لَحرِب 

أر�ِميِّيَن ِفي ر�ُموَث؟« َفاأجاَب َيُهوشافاُط: »نََعْم،  ِضدَّ �ل�
�إْخَوٌة.«  َوَجيشانا  َوَشْعبانا  َو�أنَت  َفاأنا  �إلَيَك.  َساأنَضمُّ 
»لَِكْن  �أيضاً:  �إسر�ئيَل  لَِمِلِك  قاَل  َيُهوشافاَط  5لَِكنَّ 

ل�ً.« لَِنْسَتِشِر اهلَل �أوَّ
أنِبياَء. َوكاَن َعَدُدُهْم �أرَبَع ِمَئٍة.  6َفَجَمَع �أخاآُب �ل�

أنِبياَء: »�أَتنَصُحونَِني بِاأْن �أذَهَب َو�ُأقاتَِل  َفَساأَل �أخاآُب �ل�
َجيَش �أر�َم ِفي ر�ُموَث؟ �أْم ل�؟«

أنِبياُء: »�ْذَهْب َوَسَينُصُرَك اهلُل.« َفاأجاَب �ل�
7لَِكنَّ َيُهوشافاَط َساأَل: »�أل� ُيوَجُد �أيُّ نَِبيٍّ �آَخَر هلِل 

ُهنا نَساألُُه َعْن ما َيُقولُُه اهلُل؟«
8َفقاَل �أخاآُب لَِيهوشافاَط: »ل� ُيوَجُد �إلّ� نَِبيٌّ و�ِحٌد 

َيْمَلَة.  ْبُن  ِميخا  �لنَِّبيُّ  �إنَُّه  �هلِل.  �إر�َدِة  َعْن  لَِنْساألَُه  َبعُد 
لَِكنِّي �ُأبِغُضُه. َفِحيَن َينُقُل َكلاَم اهلِل، ل� َيُقوُل �أَبد�ً َشيئاً 

». َحَسناً َعنِّي. َفُهَو َيُقوُل َعنِّي ما ل� �ُأِحبُّ
�أيُّها  َتُقْل هذ�  ل�أخاآَب: »ل�  قاَل  َيُهوشافاَط  لَِكنَّ 

�لَمِلُك!«
»�أْسِرْع  لَُه:  َوقاَل  ُخّد�مِه  �أَحَد  �لَملُك  9َفَدعا 

بِاإْحضاِر ِميخا ْبِن َيمَلَة �إلَى ُهنا!«
ِزيَُّهما  َيرَتِدياِن  �لَيوِم،  َذلَِك  �لَمِلكاِن ِفي  10َوكاَن 

�لَمَلِكيَّ َوَيجِلساِن َعَلى َعْرَشيِن ِفي قاَعِة �لَقضاِء قُْرَب 
أنِبياُء َجِميعاً و�ِقِفيَن َيَتَنبَّاُأوَن �أماَمُهما.  َبّو�َبِة �لّساِمَرِة، َو�ل�
َفَصَنَع  َكنَعَنَة.  ْبُن  ِصْدِقيا  �ْسُمُه  نَِبيٌّ  ُهناَك  11َوكاَن 
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ِصْدِقّيا َهذ� قُُروناً مَن َحِديٍد َوقاَل: »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه 
أر�ِميِّيَن �إلَى �أْن  اهلُل: ›بَِهِذِه �لُقُروِن �لَحِديِديَِّة، َسَتنَطُح �ل�

َتقِضَي َعَليِهْم َتماماً.‹«
قالَُه.  ما  َعَلى  ِصْدِقّيا  آَخُروَن  �ل� أنِبياُء  �ل� 12َوو�َفَق 

ر�ُموَث،  ِفي  �أر�َم  َجيِش  نَْحَو  آَن  �ل� ِم  »َتَقدَّ َوقالُو�: 
َوَسَتنَتِصُر �إْذ َسَينُصُرَك اهلُل.«

لَُه:  ِميخا  حضاِر  ل�إ َذَهَب  �لَِّذي  �لرَُّسوُل  13َوقاَل 

أنِبياِء �لَكلاَم نَْفَسُه، �إْذ قالُو�  َد كُلُّ �ل� »�ْسَمْع. لََقْد َردَّ
�إنَّ �لَمِلَك َسَيْنَتِصُر. َفُقْل ما قالُوُه، َوبَِهذ� تُحِسُن �لَقوَل 

َوَتفَعُل َخير�ً.«
، ل� �أقُوُل �إلّ� ما  14َفقاَل ِميخا: »�ُأقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ

َيُقولُُه اهلُل.«
َفَساألَُه  �لَمِلِك.  �أماَم  َوَقَف  ِميخا،  جاَء  15َفَلّما 

َو�لَمِلُك  �أنا  �أنَْذَهُب  َتنَصُحنا؟  بَِم  ِميخا  »يا  �لَمِلُك: 
َيهوشافاُط بَِجيَشينا لُِمقاَتَلِة َجيِش �أر�َم ِفي ر�ُموَث؟«

آَن،  َفاأجاَب ِميخا ساِخر�ً: »نََعْم! �ْذَهبا َوقاتِلاُهُم �ل�
َوَسَينُصُركُما اهلُل!«

16َفاأجاَب �أخاآُب: »�أنَت َتْسَخُر ِمنِّي، َوتُِجْيُب ِمْن 

�إلّ�  �أْن �أْسَتحِلَفَك �أْن ل� َتُقوَل  ًة َينَبِغي  ِعنِدَك. َكْم َمرَّ
ما َيُقولُُه اهلُل!«

�إْسر�ئِيَل  َجيَش  �هلُل  �أر�نِي  »لََقْد  ِميخا:  17َفاأجاَب 

ُمَشتَّتاً َعَلى �لِجباِل. َكِخر�ٍف َفَقَدْت ر�ِعَيها. َهذ� ُهَو 
ما َيُقولُُه اهلُل: ›لَيَس لَِهُؤل�ِء قائٌِد، َفْلَيْرِجُعو� بِاأماٍن �إلَى 

ُبُيوتِِهْم.‹«
ل�  لََك؟  قُْلُت  »�أما  لَِيُهوشافاَط:  �أخاآُب  18َفقاَل 

وِء  بِالسُّ َيَتَنبَّاُأ  َو�إنَّما  َحَسناً،  َشيئاً  َعنِّي  �لنَِّبيُّ  َهذ�  َيُقوُل 
»! َعَليَّ

َفَقْد  اهلُل!  َيُقولُُه  ما  �إذ�ً  »فاْسَمْع  ِميخا:  19َفقاَل 

َوَر�أيُت  ماِء.  �لسَّ ِفي  َعْرِشِه  َعَلى  جالِساً  اهلَل  َر�أيُت 
َيِمينِه َوَبعٌض َعْن  �لَملائَِكَة و�ِقِفيَن ِعنَدُه، َبعٌض َعْن 
َفُيقنَعُه  �أخاآَب،  َيخَدُع  ›َمْن  اهلُل:  20َفقاَل  شمالِِه. 
لَكي  َجْلعاَد  ِفي  �لَِّتي  ر�ُموَث  َمِديَنِة  َعَلى  بِالُهُجوِم 
ُيقَتَل ُهناَك؟‹ َفاأَخَذ َملاٌك َيُقوُل ›َهذ� َيْذَهُب.‹ َوملاٌك 
ُروٌح  جاَء  21ثُمَّ  َيْذَهُب.‹  ذ�َك  َبْل  ›ل�  َيُقوُل  �آَخَر 
�أخاآَب.‹  َساأخَدُع  ›�أنا  َوقاَل:  َوَوَقَف ِفي َحضَرِة اهلِل 

22َفَساألَُه اهلُل: ›َكيَف َسَتْفَعُل َهذ�؟‹ َفقاَل: ›َساأخُرُج 

َو�أكُوُن ُروَح َكذٍب في �أفو�ِه �أنِبياِء �أخاآَب.‹ َفقاَل اهلُل: 
›َوَسَتَتَمكَُّن ِمْن ِخد�ِع �أخاآَب. فاْذَهْب َو�فَعْل َذلَِك، 

َوَسَتْنَجُح.‹«
اهلُل  َجَعَل  َقْد  َتَرى،  »َفَكما  ِميخا:  23َو�أضاَف 

�أنِبياَءَك َيكِذُبوَن َعَليَك. فَاهلُل نَفُسُه َينِوي �أْن ُينِزَل بَِك 
رَّ.« �لشَّ

24َِفاقَتَرَب ِصْدِقيا ْبُن َكْنَعَنَة ِمْن ِميخا َوَصَفَعُه َعَلى 

اهلِل  ُروُح  َعنِّي  َيْعُبُر  َمَتى  »ُمْنُذ  ِصْدِقيا:  َوقاَل  ِه.  َخدِّ
لَِيَتَكلََّم �إلَيَك؟«

َيْوَم َتهُرُب  �أنِّي َصاِدٌق  25َفاأجاَب ِميخا: »َسَتَرى 

ِمْن ُغرَفٍة �إلَى ُغْرَفٍة لَِتخَتِبَئ!«
ِميخا،  َعَلى  بِالَقبِض  ِرجالِِه  �أَحَد  �أخاآُب  26َفاأَمَر 

َوقاَل: »�قِبْض َعَليِه وسلِّْمُه �إلَى �آُموَن، و�لِي �لَمِديَنِة، 
وَن: ›َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه  أمُّ أِميِر ُيو�آَش. 27َوقُولُو� ل� َو�إلَى �ل�
جِن. َول� تُْعِطِه �إلّ� َقليلاً ِجّد�ً  �لَمِلُك: َضْع ِميخا ِفي �لسِّ

مَن �لماِء، �إلَى �أْن �أُعوَد ِمَن �لَمعَرَكِة سالِماً.‹«
28َفاأجاَب ميخا �أخاآَب: »�إْن َرِجْعَت ِمَن �لَمْعَرَكة 

سالماً، ل� َيُكوُن اهلُل َقْد َتَكلََّم بَِفمي. فاسَمُعو� َوَتَذكَُّرو� 
عِب.« َكلامَي يا كُلَّ �لشَّ

معَرَكُة راُموَث ِجْلعاد
29َوَذَهَب �أخاآُب َو�لَمِلُك َيُهوشافاُط لُِمقاَتَلِة َجيِش 

�أر�َم ِفي ر�ُموَث �لَِّتي ِفي َجْلعاَد. 30َفقاَل َمِلُك �إسر�ئِيَل 
لَِيُهوشافاَط: »َساأدُخُل �لَحْرَب ُمَتَنكِّر�ً. �أّما �أنَت َفالِبْس 
�إْسر�ئِيَل �لَمعَرَكَة  .« َوَهَكذ� َدَخَل َمِلُك  ِزيََّك �لَمَلكيَّ

ُمَتَنكِّر�ً.
31َوكانَْت لَِمِلِك �أر�َم �ثَنتاِن َوَثلاثُوَن َمرَكَبًة. َفاأَمَر 

�لَمِلُك قاَدَة َمرَكباتِِه َوقاَل: »ل� َتنَشِغلُو� بِِقتاِل �أَحٍد َمهما 
كاَن شاأنُُه، ِسَوى َمِلِك �سر�ئِيَل« 32َو�أثناَء �لَمعَرَكِة َر�أى 
�أنَُّه �أخاآَب. َفَهَجُمو�  قاَدُة �لَمرَكباِت َيُهوشافاَط، َظنُّو� 
�أنَُّه  �أدَركُو�  33َفَلّما  َيُهوشافاُط.  َفَصَرَخ  لَِيقُتلُوُه.  َعَليِه 
و� َعْن ُمطاَرَدتِِه، َولَْم  لَيَس �أخاآَب، َمِلَك �إْسر�ئِيَل، َكفُّ
دفِة، َفاأصاَب  بِالصُّ َرَمى َسهماً  َيقُتلُوُه. 34لَِكنَّ ُجنِديّاً 
ْرِع.  �أخاآَب، َمِلَك �إْسر�ئِيَل، �إْذ َدَخَل ِمْن فُْتَحٍة ِفي �لدِّ
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بَِسهٍم.  �ُأِصْبُت  »لََقْد  َمرَكَبِتِه:  لِسائِِق  �أخاآُب  َفقاَل 
فارِجْع �إلَى �لَخلِف َو�نَسِحْب بِي ِمَن �لَمعَرَكِة.«

ِفي  �أخاآُب  َوَبِقَي  �لَجْيَشيِن.  َبيَن  �لِقتاُل  35َو�ْشَتدَّ 

َمرَكَبِتِه ُمسَتِند�ً َعَلى َجو�نِِبها ُمقابَِل َجيِش �أر�َم. َوساَل 
ل�ِحَقٍة  َفْتَرٍة  َوِفي  �لَمرَكَبِة.  �أْرِضَيَة  َغطَّى  َحتَّى  َدُمُه 
ُغُروِب  �أخاآُب. 36َونَحَو  �لَيوِم، ماَت  َذلَِك  ِمْن َمساِء 
ْمِس، �ُأِمَر َجِميُع ُجُنوِد َجيِش �إْسر�ئِيَل بِال�نِسحاِب  �لشَّ

َو�لرُُّجوِع كُلُّ و�ِحٍد �إلَى َمِديَنِتِه َو�أْرِضِه.
37َوَهَكذ� ماَت �أخاآُب. َفَحَمَلُه َبعُض �لرِّجاِل �إلَى 

قُْرَب  �أخاآَب  َمْرَكَبُة  38َوُغِسَلْت  ُدِفَن.  َحْيُث  �لّساِمَرِة 
َفَلَحَسِت  �لعاِهر�ُت.  بِها  َتْسَتِحمُّ  �لّساِمَرِة  ِفي  بِْرَكٍة 

�لِكلاُب َدَمُه، َتحِقيقاً لِما َسَبَق �أْن قالَُه اهلُل.
َو�لُْمُدِن   ، �لعاِجيِّ َبيِتِه  �أخاآَب،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  39�أّما 

ُملُوِك  تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  َبناها،  �لَِّتي 
�إْسر�ئِيَل.

40َوماَت �أخاآُب َوُدِفَن َمَع �آبائِِه. َفَخَلَفُه ِفي �لُحكِم 

�ْبُنُه �أَخْزيا.

َيُهوشافاُط َمِلُك َيُهوذا
َمِلِك  �أخاآَب  ُحكِم  ِمْن  �لّر�بَِعِة  َنِة  �لسَّ 41ِفي 

َيُهوذ�.  َعْرَش  �آسا  ْبُن  َيُهوشافاُط  �عَتَلى  �إْسر�ئِيَل، 
ُعْمِرِه  ِمْن  َو�لثَّلاثِيَن  �لخاِمَسِة  ِفي  َيُهوشافاُط  42َوكاَن 

�لُقدِس  ِفي  َوَحَكَم  �لُحكِم.  َمقالِيَد  �سَتَلَم  ِعنَدما 
َوِهَي  َعُزوَبَة،  ِه  �ُأمِّ �ْسُم  َوكاَن  َسَنًة.  َوِعْشِريَن  َخمساً 
�لنَّهِج �لّصالِِح  بِْنُت ِشْلِحي. 43َوساَر َيُهوشافاُط َعَلى 
�لَِّذي ساَر َعَليِه �أُبوُه �آسا. َفَعِمَل ما ُيرِضي اهلَل ِفي كُلِّ 
ُم  عُب ُيَقدِّ َشيٍء، �إلّ� �أنَُّه لَْم َيهِدِم �لُمرَتَفعاِت. َفَظلَّ �لشَّ

َذبائَِح َوُيحِرُق َبُخور�ً ُهناَك.

َمِلِك  َمَع  َسلاٍم  �تِّفاِقيََّة  َيُهوشافاُط  44َوَعَقَد 

�إْسر�ئِيَل.
45�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل َيُهوشافاَط، َجَبُروتِِه �لَِّذي �أْظَهَرُه، 

تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  �لَِّتي خاَضها،  َوُحُروبِِه 
ُملُوِك َيُهوذ�.

46َونََفى َيُهوشافاُط كُلَّ �لرِّجاِل �لَِّذيَن كانُو� َيِبيُعوَن 

ُيماِرُسوَن  َهُؤل�ِء  َوكاَن  �آلَِهِتِهْم.  ِعباَدِة  ِفي  �أجساَدُهْم 
ِعباد�تِِهْم ِفي �لُمرَتَفعاِت �أثناَء ُحكِم �أبِيِه �آسا.

47َولَْم َيُكْن ِفي �أْرِض �أُدوَم َمِلٌك. َفَعيََّن َمِلُك َيُهوذ� 

و�لِياً ُهناَك.

أُسُطوُل َيُهوشافاط
لُِيْرِسَلها  َشْحٍن  ُسُفَن  َيُهوشافاُط  �لَمِلُك  48َوَبَنى 

َتَتَحرَّْك،  لَْم  لَِكنَّها  َهِب.  �لذَّ �ُأوِفيَر ل�سِتير�ِد  �إلَى َمديَنِة 
َرْت ِفي َمرَفاإ ِعْصُيوِن جابَِر. 49َوكاَن �أَخْزيا ْبُن  َبْل ُدمِّ
�أخاآَب َقْد قاَل لَِيُهوشافاَط: »َساُأرِسُل َبعَض ُخّد�ِمي َمَع 
ُفِن.« َغيَر �أنَّ َيُهوشافاَط َرَفَض َذلَِك. ُخّد�ِمَك ِفي �لسُّ

َمِديَنِة  ِفي  �آبائِِه  َمَع  َوُدِفَن  َيُهوشافاُط  50َوماَت 

د�ُوَد. أ َفَخَلَفُه ِفي �لُحكِم �ْبُنُه َيُهور�ُم.

أَخْزيا َمِلُك إْسراِئيل
َنِة  51َو�عَتَلى �أَخْزيا ْبُن �أخاآَب َعْرَش �إْسر�ئِيَل ِفي �لسَّ

َوَحَكَم  لَِيُهوذ�.  َيُهوشافاَط  ُحكِم  ِمْن  َعْشَرَة  �لّسابَِعَة 
رَّ �أماَم  َة َسَنَتيِن. 52َوَفَعَل �أَخْزيا �لشَّ �أَخْزيا ِفي �لّساِمَرِة ُمدَّ
ِه �إيز�َبَل، َفَجَعَل  اهلِل. َفساَر َعَلى نَهِج �أبِيِه �أخاآَب، َو�ُأمِّ

َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن، َكما َفَعَل َيُرْبعاُم ْبُن ناباَط ِمْن 
َقبُل. 53َوَعَبَد �أَخْزيا �لَبعَل َوَخَدَمُه. َفَعَل َهذ� َعَلى ِغر�ِر 

�أبِيِه. َفاأغَضَب اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل، َغَضباً َشِديد�ً.

أ 50:22 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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كتاُب الُمُلوِك الّثاِني

ِرساَلٌة إَلى أَخْزيا

َبعَد َموِت �أخاآَب، َتَمرََّدْت ُمو�آُب َعَلى �إْسر�ئِيَل. 1 
َبيِتِه  ِعلِّيَِّة  ناِفَذِة  ِمْن  �أَخْزيا  َسَقَط  َيوٍم،  2َوذ�َت 

لَُهْم:  َوقاَل  ُرُسلاً  َفاأْرَسَل  َكِثير�ً.  َوَتاأذَّى  �لّساِمَرِة،  ِفي 
»�ذَهُبو� �إلَى َكَهَنِة َبعَل َزُبوَب، �إلَِه ِعْقُروَن. َو�ْساألُوُهْم 

َهْل َساُأشَفى ِمْن �إصاَبِتي.«
: »�ْذَهْب  3لَِكنَّ َملاَك اهلِل قاَل لِلنَِّبيِّ �إيِلّيا �لتَّْشِبيِّ

�أنُتْم  ›لِماذ�  لَُهْم:  َوقُْل  �لّساِمَرِة،  َمِلِك  ُرُسِل  لُِملاقاِة 
ذ�ِهُبوَن �إلَى َبعَل َزُبوَب، �إلَِه ِعْقُروَن لَِتْساألُوُه؟ �أل� ُيوَجُد 
أَخْزيا: َيُقوُل اهلُل: لَْن تُغاِدَر ِفر�َش  ْسر�ئِيَل �إلٌَه؟ 4َفُقولُو� لِ� ل�إ

َمَرِضَك َحّياً، َبْل َسَتُموُت!‹« فانَطَلَق �إيِلّيا لِِلقائِِهم.
»لِماذ�  َساألَُهْم:  �أَخْزيا،  �إلَى  ُسُل  �لرُّ َرِجَع  5َفَلّما 

َرُجٌل  �لرُُّسُل: »َخَرَج  رَعِة؟« 6َفاأجاَبُه  �لسُّ بَِهِذِه  ُعْدتُْم 
لِِلقائِنا. َوَطَلَب �إلَينا �أْن نَُعوَد �إلَى �لَمِلِك �لَِّذي �أرَسَلنا 
َونَْنُقَل �إلَيِه ما َيُقولُُه اهلُل. َفَهَكذ� َيُقوُل اهلُل: ›لِماذ� �أنُتْم 
ذ�ِهُبوَن �إلَى َبعَل َزُبوَب، �إلَِه ِعْقُروَن لَِتْساألُوُه؟ �أل� ُيوَجُد 
يَر، لَْن  رِّ ْسر�ئِيَل �إلٌَه؟ بِما �أنََّك َعِمْلَت َهذ� �لَعَمَل �لشِّ ل�إ

تُغاِدَر ِفر�َش َمَرِضَك َحّياً، َبْل َسَتُموُت!‹«
َصِعَد  �لَِّذي  �لرَُّجَل  لَِي  »ِصُفو�  �أَخْزيا:  7َفَساألَُهْم 

8َفاأجاُبوُه: »كاَن  �لَكلاِم.«  بَِهذ�  َو�أخَبَركُْم  لِِلقائُِكْم 
َحوَل  ِجْلِديّاً  ِحز�ماً  َوَيْلِبُس  ْعِر  �لشَّ ِمَن  ِمعَطفاً  َيلِبُس 

». َخْصِرِه.« ِحيَنِئٍذ، قاَل �أَخْزيا: »َهذ� �إيِلّيا �لتَّْشِبيُّ

ناٌر َتقِضي َعَلى ُجُنوِد أَخْزيا
يِلّيا. َوكاَن  9َفاأرَسَل �أَخْزيا َخْمِسيَن ُجنِديّاً َمَع قائِِدِهْم ل�إ

�إيِلّيا جالِساً َعَلى َر�أِْس َجَبٍل. َفَصِعَد �إلَيِه قائُِد �لَخْمِسيَن، 
َوقاَل لَُه: »يا َرُجَل �هلِل، َيُقوُل لََك �لَمِلُك: ›�نِْزْل!‹«

�أنا  كُنُت  »�إْن  �لَخْمِسيَن:  قائَِد  �إيِلّيا  10َفاأجاَب 

َعَليَك  َوَتقِض  ماِء  �لسَّ ِمَن  ناٌر  َفْلَتنِزْل  �هلِل،  َرُجَل 
ناٌر  ماِء  �لسَّ ِمَن  َفَنَزلَْت  �لَخْمِسيَن!«  َوِرجالَِك  �أنَت 
11َفاأرَسَل  �لَخْمِسيَن.  َوِرجالِِه  �لقائِِد  َعَلى  َوَقَضْت 
�لقائُِد  َفقاَل  �لَخْمِسيَن.  ُجُنوِدِه  َمَع  �آَخَر  قائِد�ً  �أَخْزيا 
�إلَى  لََك �لَمِلُك: ›�نِزْل  َيُقوُل  �هلِل،  يِلّيا: »يا َرُجَل  ل�إ

ُهنا ُمْسِرعاً!‹«
12َفقاَل �إيِليَّاأ لِلقائِِد َوُجُنوِدِه �لَخْمِسيَن: »�إْن كُنُت 

ماِء ناٌر َوَتقِض َعَليَك �أنَت  �أنا َرُجَل �هلِل، َفْلَتنِزْل ِمَن �لسَّ
ماِء ناٌر َوَقَضْت  َفَنَزلَْت ِمَن �لسَّ َوِرجالَِك �لَخْمِسيَن!« 
قائِد�ً  �أَخْزيا  13َفاأرَسَل  �لَخْمِسيَن.  َوِرجالِِه  �لقائِِد  َعَلى 
�إيِلّيا،  �إلَى  َهذ�  َفجاَء  ُجُنوِدِه.  ِمْن  َخْمِسيَن  َمَع  ثالِثاً 
َل �إلَى �إيِلّيا َوقاَل: »يا َرُجَل  َوَسَجَد َعَلى ُركَبَتيِه. َوَتَوسَّ
�هلِل، لَيَت َحياتِي َوَحياَة ِرجالي �لَخْمِسيَن َتُكوُن َثِميَنًة 
َعَلى  َوَقَضْت  ماِء  �لسَّ ِمَن  ناٌر  14نََزلَْت  َعيَنيَك.  ِفي 
آَن، َفاأطلُُب  �لقائَِديِن َوُجُنوِدُهما �للََّذْيِن �أَتيا َقبِلي. �أّما �ل�

�إلَيَك �أْن َتْرَحَمنا َوَتعُفو َعنّا!«
َول�  �لقائِِد  َمَع  يِلّيا: »�ْذَهْب  ل�إ 15َفقاَل َملاُك اهلِل 

�لَمِلِك  لُِرْؤَيِة  �لقائِِد  َمَع  �إيِلّيا  َفَذَهَب  ِمْنُه.«  َتَخْف 
�أرَسْلَت  ›لِماذ�  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذ�  لَُه:  16َوقاَل 

�إلَى َبعَل َزُبوَب، �إلَِه ِعْقُروَن لَِيْساألُوُه؟ �أل� ُيوَجُد  ُرُسلاً 
يَر، لَْن  رِّ ْسر�ئِيَل �إلٌَه؟ َفِبما �أنََّك َفَعْلَت َهذ� �لَعَمَل �لشِّ ل�إ

َتنِزَل َعْن ِفر�ِش َمَرِضَك َحّياً، َبْل َسَتُموُت!‹«

ُيوراُم َيِحلُّ َمَحلَّ أَخْزيا
َولَْم  �إيِلّيا.  َفِم  َعَلى  قاَل اهلُل  �أَخْزيا َكما  17َفماَت 

�عَتَلى  ُيور�ُم.  َبعَدُه  �لُحكَم  َفَتَولَّى  �ْبٌن،  أَخْزيا  لِ� َيُكْن 
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ْبِن  َيُهور�َم  ُحْكِم  ِمْن  �لثّانَِيِة  َنِة  �لسَّ ِفي  �لَعرَش  ُيور�ُم 
َيُهوشافاَط لَِيُهوذ�.

ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  �أَخْزيا،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  18�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.

أليَشع يطُلب َنصيبًا مضاَعفًا

�إيِلّيا 2  ِفيِه  َسَيْرَفُع  �لَِّذي كاَن اهلُل  �لَوْقُت  َو�قَتَرَب 
َو�ألِيَشُع  �إيِلّيا  فانَطَلَق  ماِء.  �لسَّ �إلَى  عاِصَفٍة  ِفي 

ِمَن �لِجْلجاِل.
أنَّ اهلَل  ألِيَشَع: »�ُأِريُدَك �أْن َتبَقى ُهنا، لِ� 2َفقاَل �إيِلّيا لِ�

�أَمَرنِي بِاأْن �أْذَهَب �إلَى َبيَت �إيَل.« َفقاَل �ألِيَشُع: »�ُأقِسُم 
، َوبَِحياتَِك، �إنِّي لَْن �أتُرَكَك.« َفَنَزَل �لرَُّجلاِن  ِباهلِل �لَحيِّ

َمعاً �إلَى َبيَت �إيَل.
أنِبياءِ أ ِفي َبيَت �إيَل �إلَى �ألِيَشَع  3َفجاَءْت َجماَعُة �ل�

َوقالُو� لَُه: »�أَتعَلُم �أنَّ اهلَل َسَياأُْخُذ َسيَِّدَك �لَيْوَم ِمْنَك؟« 
َهذ�  َعْن  ثُو�  َتَتَحدَّ َفلا  �أعَلُم.  »نََعْم،  �ألِيَشُع:  َفاأجاَب 

أْمِر.« �ل�
َتْبَقى  �أْن  »�ُأِريُدَك  ألِيَشَع:  لِ� �إيِلّيا  قاَل  َذلَِك  4َوَبعَد 

أنَّ اهلَل �أَمَرنِي بِاأْن �أذَهَب �إلَى �أِريحا.« ُهنا، لِ�
، َوبَِحياتَِك، �إنِّي  َفقاَل �ألِيَشُع: »�ُأقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ

لَْن �أتُرَكَك.« َفَذَهَب �لرَُّجلاِن َمعاً �إلَى �أِريحا.
أنِبياِء ِفي �أرِيحا �إلَى �ألِيَشَع َوقالُو�  5َفجاَءْت َجماَعُة �ل�

لَُه: »�أَتعَلُم �أنَّ اهلَل َسَياأُْخُذ َسيَِّدَك �لَيْوَم ِمْنَك؟«
َعْن  ثُو�  َتَتَحدَّ َفلا  �أعَلُم،  »نََعْم،  �ألِيَشُع:  َفاأجاَب 

أْمِر.« َهذ� �ل�
ألِيَشَع: »�ُأِريُدَك �أْن َتْبَقى  6َوَبعَد َذلَِك، قاَل �إيِلّيا لِ�

ُأرُدنِّ.« أنَّ اهلَل �أَمرنِي بِاأْن �أذَهَب �إلَى نَْهِر �ل� ُهنا، لِ�
، َوبَِحياتَِك، �إنِّي  َفاأجاَب �ألِيَشُع: »�ُأقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ

لَْن �أتُرَكَك.« َفو�َصَل �لرَُّجلاِن َسيَرُهما.
أنِبياِء.  �ل� َجماَعِة  ِمْن  َرُجلاً  َخْمُسوَن  7َوَتِبَعُهما 

أنِبياُء �لَخْمُسوَن  . َوَوَقَف �ل� ُأرُدنِّ َوَوَقَف �إيِلّيا ِعْنَد نَْهِر �ل�

َو�لمقصود  أنبياء.«  �ل� »�أبناء  حرفياً  األنِبياء.  َجماَعُة  أ 3:2 

بقية  في  )�أيضاً  �أنبياًء.  لِيكونو�  �لتدريِب  تحَت  ُهْم  �لّذيَن  �أولئَك 
هذ� �لفصل(

َوَطو�ُه،  ِمعَطَفُه،  �إيِلّيا  8َفَخَلَع  ُمقابَِلُهما.  َعْنُهما  َبِعيد�ً 
َو�إلَى  �لَيِميِن  �إلَى  �لمياُه  ِت  فانَشقَّ بِِه.  �لمياَه  َوَضَرَب 
�لَيساِر. َفَعَبَر �إيِلّيا َو�ألِيَشُع �لنَّْهَر �إلَى �أْرٍض يابَِسٍة. 9َوَبعَد 
�أْن َعَبر� �لنَّْهَر، َساأَل �إيِلّيا �ألِيَشَع: »ماذ� تُِريُدنِي �أْن �أفَعَل 

لََك َقبَل �أْن َياأُْخَذنِي �هلُل ِمْنَك؟«
َفقاَل �ألِيَشُع: »�ُأِريُد �أْن �أكُوَن َخِليَفَتَك.« ب

10َفقاَل �إيِلّيا: »َطَلْبَت �أْمر�ً َصْعباً. �إذ� َر�أيَتِني �ُأْؤَخُذ 

ما  لََك  َيُكوَن  َفَلْن  َو�إلّ�،  َطَلُبَك.  َسُيْسَتجاُب  ِمْنَك، 
َطَلْبَتُه.«

ماء ارتفاع إيِلّيا إَلى السَّ
َوَيَتحاَدثاِن،  َيْمِشياِن  َو�ألِيَشُع  �إيِلّيا  كاَن  11َوَبيَنما 

جاَءْت َمْرَكَبٌة َوُخُيوٌل ِمْن ناٍر َوَفَصَلْت َبيَنُهما. ثُمَّ ُرِفَع 
ماِء ِفي عاِصَفٍة. �إيِلّيا �إلَى �لسَّ

12َفَلّما َر�أى �ألِيَشُع َذلَِك، َصَرَخ: »يا �أبِي! يا �أبِي! 

يا َمْرَكَبَة �إْسر�ئِيَل َوفُْرسانِها!«
�ألِيَشُع  َفاأمَسَك  �ُأْخَرى.  ًة  َمرَّ �إيِلّيا  �ألِيَشُع  َيَر  َولَْم 
ها ُحْزناً. 13َوكاَن ِمعَطُف �إيِلّيا َقْد َوَقَع َعَلى  ثِياَبُه َوَشقَّ
نَْهِر  ِة  ِضفَّ ِعْنَد  َفَوَقَف  َوعاَد  �ألِيَشُع.  َفالَتَقَطُه  أْرِض،  �ل�
. 14َوَضَرَب �لماَء بِِمْعَطِف �إيِلّيا َوقاَل: »�أيَن اهلُل  ُأْرُدنِّ �ل�
�إلَُه �إيِلّيا؟« فانَْشقَّ �لماُء �إلَى �لَيِميِن َو�لَيساِر! َفَعَبَر �ألِيَشُع 

�لنَّْهَر �إلَى �ليابَِسِة.

األنِبياُء َيْبَحُثوَن َعْن إيِلّيا
أنِبياِء ِفي �أرِيحا �ألِيَشَع، قالُو�:  15َولَّما َر�أْت َجماَعُة �ل�

»َقْد َحلَّ ُروُح �هلِل �لَِّذي كاَن ِفي �إيِلّيا َعَلى �ألِيَشَع.« 
لَُه:  16َوقالُو�  ألِيَشَع.  لِ� �حِتر�ماً  أْرِض  �ل� �إلَى  َوَسَجُدو� 
لُِيَفتُِّشو�  َفلَيْذَهُبو�  َقِويّاً،  َرُجلاً  َخْمِسيَن  َمَعنا  �إنَّ  »ها 
َعْن َسيِِّدَك. َفُربَّما َحَمَلُه ُروُح اهلِل َوَوَضَعُه َعَلى َجَبٍل 

�أْو َو�ٍد ما.«

ًمضاَعفاً  نَِصيباً  �أِرَث  »�أْن  َخِليَفَتك. حرفياً  أُكوَن  أْن  ب 9:2 

ًة ُمضاَعَفًة ِمَن  ِمْن ُروِحَك.« كانَِت �لّشِريعُة تُعطي �ل�بَن �لِبكَر ِحصَّ
ُمضاَعفاً،  ُروِحّياً   – مير�ثاً  �لَحقِّ بِهذ�  �أليَشُع  ُيطالُِب  َفُهنا  �لمير�ِث. 

يلّيا. باعِتباِره �بناً ُروِحياً ل�إ
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َفاأجاَبُهْم �ألِيَشُع: »ل�، ل� تُْرِسلُوُهْم.«
و� َعَليِه َحتَّى �أْحَرُجوُه، َفقاَل لَُهْم: »�أرِسلُو�  17َفاألَحُّ

�لرِّجاَل.«
َفاأرَسلُو� �لرِّجاَل �لَخْمِسيَن لَِيْبَحثُو� َعْن �إيِلّيا. َفَفتَُّشو� 
َثلاَثَة �أيّاٍم، َفَلْم َيِجُدوُه. 18َفعاَد �لرِّجاُل �إلَى �أرِيحا َحيُث 
كاَن �ألِيَشُع ُيِقيُم َو�أخَبُروُه. َفقاَل لَُهْم: »�أما قُْلُت لَُكْم 

ل� َتْذَهُبو�؟«

َتحليُة الِمياه
َتَرى  �أنَْت  »ها  ألِيَشَع:  لِ� �لَمِدْيَنِة  �أهُل  19َوقاَل 

َغيُر  ِفيها  �لِمياَه  لَِكنَّ  �لَمِديَنِة َجيٌِّد وَجِميٌل.  َمْوِقَع  �أنَّ 
أْرُض َمحاِصيَل.« . َولَِهذ� ل� تُنِتُج �ل� صالَِحٍة لِلرَّيِّ

َجِديد�ً،  طاساً  لِي  »�أْحِضُرو�  �ألِيَشُع:  20َفقاَل 

َوَضُعو� ِفيِه ِمْلحاً.« َفاأْحَضُرو� لَُه �لطّاَس. 21ثُمَّ َذَهَب 
َوقاَل:  �لماِء.  ِفي  �لِمْلَح  َو�ألَقى  �لماِء  نَْبِع  �إلَى  �ألِيَشُع 
َوُمْنُذ  َعْذَبًة.  �لِمياِه  َهِذِه  �أجَعُل  �أنا  ›ها  اهلُل:  »َيُقوُل 
آَن َفصاِعد�ً لَْن تَُسبَِّب َمْوتاً لِلاأْرِض َو�لَمحاِصيِل.‹«  �ل�
22َفصاَر �لماُء َعْذباً. َوما ز�َل َكَذلَِك َحتَّى َيْوِمنا َهذ� 

َكما قاَل �ألِيَشُع.

َبْعُض األوالِد َيسَخُروَن ِمْن أِليَشع
�إلَى َبيَت  هاً  �ألِيَشُع ِمْن ُهناَك ُمَتَوجِّ 23ثُمَّ �نَْصَرَف 

�إيَل. َوَبيَنما كاَن �ألِيَشُع َيْصَعُد �لتَّلََّة �إلَى تِْلَك �لَمِديَنِة، 
َوَيُقولُوَن:  بِِه  َيْهَز�ُأوَن  َوَبَد�ُأو�  �لَمِديَنِة.  ِمَن  �أول�ٌد  َخَرَج 

»َتعاَل يا �أصَلُع! َتعاَل يا �أصَلُع!«
24َفالَتَفَت �ألِيَشُع �إلَى �لَور�ِء، َفَر�آُهْم َولََعَنُهْم بِاْسِم 

أول�َد. َوكانُو�  َقتا �ل� اهلِل. َفَخَرَجْت ُدبَّتاِن ِمَن �لغاَبِة َوَمزَّ

�إيَل  َبيَت  ِمْن  �ألِيَشُع  َولَد�ً. 25َو�نَْصَرَف  َو�أرَبِعيَن  �ْثَنيِن 
�إلَى َجَبِل �لَكْرَمِل. َوِمْن ُهناَك َرِجَع �إلَى �لّساِمَرِة.

َيُهوراُم َمِلُك إْسراِئيل

َوصاَر َيُهور�ُم ْبُن �أخاآَب َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل ِفي 3 
َنِة �لثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن  �لّساِمَرِة. كاَن َذلَِك ِفي �لسَّ
َسَنًة.  َعْشَرَة  �ْثَنَتي  َوَحَكَم  لَِيُهوذ�.  َيُهوشافاَط  ُحْكِم 
َرَجة  �لدَّ َعَلى  َيُكْن  لَْم  لَِكنَُّه  اهلِل.  �أماَم  رَّ  �لشَّ 2َوَفَعَل 

�لتِّمثاَل  �أز�َل  َفَقْد  ِه.  َو�ُأمِّ �أبِيِه  ِمثَل  رِّ  �لشَّ ِمَن  نَْفِسها 
�لَِّذي نََصَبُه �أُبوُه لِِعباَدِة �لَبعِل. 3َغيَر �أنَُّه َو�َصَل �ْرتِكاَب 
نَْفِس َخطايا َيُرْبعاَم ْبِن ناباَط �لَِّذي َجَعَل َبِني �إْسر�ئِيَل 

ُيخِطُئوَن. �ْسَتَمرَّ َبَذلَِك َولَْم َيَتَوقَّْف.

انِفصاُل ُموآَب َعْن إْسراِئيل
َكِثيَرًة.  َمو�ِشَي  َيمِلُك  ُمو�آَب  َمِلُك  ِميَشُع  4كاَن 

َوكاَن ُيْعِطي ِمَئَة �ألِف َحَمٍل، َوِمَئَة �ألِف َكْبٍش َوُصوفاً 
ماَت  ِعْنَدما  5لَِكْن  �إْسر�ئِيَل.  لَِمِلِك  َسَنويًَّة  َكَضريَبٍة 

َد َعَلى َمِلِك �إْسر�ئِيَل. �أخاآُب، َتَمرَّ
6َفَخَرَج �لَمِلُك َيُهور�ُم، َوَحَشَد كُلَّ ُجُنوِد �إْسر�ئِيَل. 

َيُهوذ�،  َمِلِك  َيُهوشافاَط،  �إلَى  ُرُسلاً  َيُهور�ُم  7َو�أرَسَل 

َد َعَليَّ َمِلُك ُمو�آَب، َفَهْل َتذَهُب  َفقاَل ِفي ِرسالَِته: »َتَمرَّ
َمِعي لُِمقاَتَلِة �لُمو�آبِيِّيَن؟«

َفقاَل َيُهوشافاُط: »َساُأشاِركَُك ِفي �لَمْعَرَكِة َكاأنَّها 
َجيُشَك  َكاأنَُّهْم  َوُخُيولِي  َجيِشي  َوَسَيُكوُن  َمْعَرَكِتي، 

َوُخُيولَُك �أنَْت.«

الَثُة َيطُلُبوَن َنِصيَحَة أِليَشع الُمُلوُك الثَّ
8َفَساأَل َيُهوشافاُط َيُهور�َم: »ِمْن �أيِّ َطِريٍق نَْذَهَب؟« 

يَِّة �أُدوَم.« َفاأجاَب َيُهور�ُم: »نَْذَهَب َعْبَر َبرِّ
9َفَذَهَب َمِلُك �إْسر�ئِيَل َمَع َمِلِك َيُهوذ� َوَمِلِك �أُدوَم. 

َوساُرو� َسْبَعَة �أيّاٍم. َفَلْم َيَتَبقَّ ما َيكِفي ِمَن �لماِء لِلَجيِش 
»�أخَشى  �إْسر�ئِيَل:  َمِلُك  قاَل  10َو�أِخير�ً  َو�لَحَيو�ناِت. 
لَِيْهِزَمنا  �لثَّلاَثَة  �لُملُوَك  نَحُن  َجَمَعنا  َقْد  َيُكوَن اهلُل  �أْن 

�لُمو�آبِيُّوَن!«
11لَِكنَّ َيُهوشافاَط قاَل: »لَيَتنا نَِجُد نَِبّياً ِمْن �أنِبياِء 

�أْن  َينَبِغي  ماذ�  ِخلالِِه  ِمْن  اهلَل  نَساأَل  َحتَّى  ُهنا،  اهلِل 

نَفَعَل.« َفاأجاَب �أَحُد ُخّد�ِم َمِلِك �إْسر�ئِيَل: »ُيوَجُد ُهنا 
�ألِيَشُع ْبُن شافاَط �لَِّذي كاَن خاِدَم �إيِلّيا.«

َعَلى  �أليَشَع  َياأَْتِمُن  »اهلُل  َيُهوشافاُط:  12َفقاَل 

َرسائِِلِه.« َفَنَزَل َمِلُك �إْسر�ئِيَل َوَيُهوشافاُط َوَمِلُك �أُدوَم 
لَِيَرْو� �ألِيَشَع.

ِمنِّي؟  تُِريُد  �إْسر�ئِيَل: »ماذ�  لَِمِلِك  �ألِيَشُع  13َفقاَل 

�ذَهْب �إلَى �أنِبياِء �أبِيَك َو�ُأمَِّك!«
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ألِيَشَع: »ل�، َفَقْد ِجْئنا �إلَيَك  َفقاَل َمِلُك �إْسر�ئِيَل ل�
لَِيْهِزَمنا  َمعاً  �لثَّلاَثَة  �لُملُوَك  نَْحُن  َدعانا  َقْد  اهلَل  أنَّ  لِ�

�لُمو�آبِيُّوَن. لَِهذ� نَحتاُج �إلَى َعْونَِك َوَمُشوَرتَِك.«
ما  �لَقِديِر،  �لَحيِّ  ِباهلِل  »�ُأقِسُم  �ألِيَشُع:  14َفقاَل 

َأنُظَر �إلَى َوجِهَك �أْو �ُأِقيُم لََك �عِتبار�ً لَول� خاِطُر  كُْنُت ل�
لِي َشْخصاً  آَن، هاتُو�  َيُهوذ�. 15َو�ل� َمِلِك  َيُهوشافاَط، 

َيعِزُف َعَلى �لُعوِد.«
16َوقاَل  اهلِل.  ُروُح  َعَليِه  َحلَّ  �لَعّو�ُد،  َعَزَف  َفَلّما 
َكثيَرًة  َيُقولُُه اهلُل: ›�ْحُفُرو� ُحَفر�ً  ُهَو ما  �ألِيَشُع: »َهذ� 
ِفي َهذ� �لو�ِدي.‹ 17َفَهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›لَْن َتَرْو� 
ِرْيحاً، َولَْن َتَرْو� َمَطر�ً. لَِكنَّ َهذ� �لو�ِدَي َسَيْمَتِلُئ ماًء، 
َفَتْشَرُبوَن �أنُْتْم َوماِشَيُتُكْم َوَحيو�نَُتُكْم.‹ 18َهذ� �أْمٌر َهيٌِّن 
�لُمو�آبِيِّيَن.  كُلِّ  َعَلى  اهلُل  َوَسَينُصُركُُم  َبْل  اهلِل،  َعَلى 
َوَتْسَتولُوَن َعَلى  َنِة،  �لُمُدِن �لُمَحصَّ 19َسَتقَتِحُموَن كُلَّ 

َجيَِّدٍة  َشَجَرٍة  كُلَّ  َسَتقَطُعوَن  �لَجِميَلِة.  �لُمُدِن  كُلِّ 
ُبوَن كُلَّ َحقٍل َجيٍِّد  وَن كُلَّ َينابِيِع �لِمياِه. َوَسُتَخرِّ َوَتُطمُّ

بِالِحجاَرِة.«
بِيَحِة  �لذَّ َتقِديِم  َوقِت  ِعْنَد  باِح،  �لصَّ 20َوِفي 

َوَملاأ  �أُدوَم،  ِجَهِة  ِمْن  َيَتَدفَُّق  �لماُء  َبَد�أ  باِحيَِّة،  �لصَّ
�أنَّ �لُملُوَك َقْد  �لو�ِدَي. 21َوكاَن �لُمو�آبِيُّوَن َقْد َسِمُعو� 
لاِح،  �أَتْو� لُِمحاَرَبِتِهْم، َفَجنَُّدو� كُلَّ قاِدٍر َعَلى َحمِل �لسِّ
باِح  و� ِعْنَد �لُحُدوِد. 22َوَصحا �لُمو�آبِيُّوَن ِفي �لصَّ َو�صَطفُّ
ْمِس َتْسَطُع َعَلى ِمياِه �لو�ِدي.  ُة �لشَّ �لباِكِر. َوكانَْت �أِشعَّ
َم!  َفَبَدْت لِلُمو�آبِيِّيَن َدماً. 23َفقالُو�: »�نُظُرو� ما �أغَزَر �لدَّ
ل� ُبدَّ �أنَّ �لُملُوَك َتحاَرُبو� ِفي ما َبيَنُهْم، َوَقَضو� َبْعُضُهْم 

آَن، لَِنْذَهْب َونَْجَمَع �لَغنائَِم.« َعَلى َبْعٍض. َو�ل�
�إْسر�ئِيَل.  َبِني  ُمَعْسَكِر  �إلَى  �لُمو�آبِيُّوَن  24َفجاَء 

َفَفرَّ   . �لُمو�آبِيَّ �لَجيَش  َوهاَجُمو�  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َفَخَرَج 
د�ِخَل  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  بِِهْم  َفَلِحَق  �أماِمِهْم.  ِمْن  �لُمو�آبِيُّوَن 
ُحُقولَُهُم  َوَملاُأو�  �لُمُدَن  ُرو�  25َفَدمَّ لُِمقاَتَلِتِهْم.  ُمو�آَب 
َوَقَطُعو�  �لماِء.  َينابِيِع  كُلَّ  َوَطَمُرو�  بِالِحجاَرِة.  �لَجيَِّدَة 
كُلَّ �ل�أشجاِر �لَّّصالَِحِة. َوَوَصلُو� �إلَى ِقيَر حاِرَسَة، َحيُث 

حاَصَرها �لُجُنوُد َوهاَجُموها.
َشِديَدًة  كانَْت  �لَمعَرَكَة  �أنَّ  ُمو�آَب  َمِلُك  26َوَر�أى 

ُيوَف  ِجّد�ً َعَليِه. َفاأَخَذ َمَعُه َسْبَع ِمَئِة ُجنِديٍّ حاِمِليَن �لسُّ

َحتَّى َيُشقَّ َطِريَقُه �إلَى َمِلِك �أُدوَم. َفَلْم َيقَو َعَلى َذلَِك. 
َعْهِدِه،  َولِيَّ  �لِبْكَر،  �ْبَنُه  ُمو�آَب  َمِلُك  �أَخَذ  27ِحيَنِئٍذ، 

َمُه َذبِيَحًة َعَلى ُسوِر �لَمِديَنِة. فاْشَماأزَّ َبُنو �إْسر�ئِيَل  َوَقدَّ
َكِثير�ً، َفَتَركُو� َمِلَك ُمو�آَب َوعاُدو� �إلَى �أْرِضِهْم.

أرَمَلُة َنِبيٍّ َتطُلُب َمُعوَنَة أِليَشع

أنِبياِء �إلَى �ألِيَشَع، قالَْت: 4  َو�ْشَتَكْت �أرَمَلُة �أَحِد �ل�
خاِدِمَك.  َمقاِم  ِفي  كاَن  �لَِّذي  َزوجي  »ماَت 
َو�أنَت َتْعِرُف �أنَُّه كاَن َيتَِّقي اهلَل. لَِكنَُّه كاَن َمِديناً بَِمبَلٍغ 
ِمَن �لماِل لَِرُجٍل. َوها ُهَو �لرَُّجُل �آٍت لَِكي َياأُْخَذ َولََديَّ 

يِن!« َوَيْسَتْعِبَدُهما َسد�د�ً لِلدَّ
2َفقاَل لَها �ألِيَشُع: »َكيَف �ُأساِعَدِك؟ �أخِبِريِني، ماذ� 

لََديِك ِفي �لَبْيِت؟«
�إلّ�  �لَبيِت  َفقالَِت �لَمر�أُة: »لَيَس ِعنِدي َشيٌء ِفي 

َة َزيِت.« َجرَّ
فاِرَغًة  �أْوِعَيًة  َو�ْسَتِعيِري  »�ْذَهِبي  �ألِيَشُع:  3َفقاَل 

ِمْن َجِميِع جار�تِِك. �ْسَتِعيِري �أْكَبَر َعَدٍد ُممِكٍن. 4ثُمَّ 
�ذَهِبي �إلَى َبيِتِك َو�أغِلِقي �لباَب َعَليِك َوَعَلى َولََديِك، 
أْوِعَيِة، َوَضِعي كُلَّ ِوعاٍء  يَت ِفي كُلِّ �ل� ثُمَّ �ْسُكِبي �لزَّ

َيمَتِلُئ جانِباً.«
5َفَتَرَكْتُه �لَمر�أُة، َو�أغَلَقِت �لباَب َعَلى نَفِسها َوَعَلى 

أْوِعَيَة �لُمسَتعاَرَة  َولََديها. َفكاَن �لَولَد�ِن ُيحِضر�ِن لَها �ل�
َكِثيَرًة.  �أْوِعَيًة  6َفَملاأْت  ِفيها.  ْيَت  �لزَّ َتْسُكُب  َوِهَي 
أَحِد َولََديها: »�أْحِضْر لِي ِوعاًء �آَخَر.«  َو�أِخير�ً، قالَْت ل�

يُت. َفقاَل: »لَْم َيُعْد ُهناَك �أْوِعَيٌة.« َفَتَوقََّف �لزَّ
7َفجاَءْت َو�أْخَبَرْت َرُجَل �هلِل بِما َحَدَث، َفقاَل لَها: 

�أنِْت  َوِعيِشي  َديَنِك.  ِدي  َوَسدِّ يَت  �لزَّ َوبِيِعي  »�ذَهِبي 
ى ِمَن �لماِل.« َو�أول�ُدِك َعَلى ما َيَتَبقَّ

اْمرأٌة ِمْن ُشوَنَم تستضيف أِليَشع
8َوذ�َت َيْوٍم َذَهَب �ألِيَشُع �إلَى ُشونََم َحيُث َتْسُكُن 

�إلَى  َياأْتَِي  �أْن  �ألِيَشَع  َعَلى  ْت  َفاألَحَّ َشاأٍْن.  ذ�ُت  �ْمر�أٌة 
َبيِتها. َفصاَر كُلَّما َمرَّ ِمْن تِْلَك �لَمِديَنِة َياأتي �إلَى َبيِتها 
لَِيَتناَوَل �لطَّعاَم. 9قالَِت �لَمر�أُة لَِزوِجها: »�ْسَمْع، َيْبُدو 
ُس.  ُد �إلَى َبيِتنا ُهَو َرُجُل �هلِل �لُمَقدَّ �أنَّ �لرَُّجَل �لَِّذي َيَتَردَّ
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ِفيها  َولَْنَضْع  َصِغيَرًة.  ِعلِّيًَّة  لَُه  نَبِنَي  �أْن  َر�أُْيَك  10َفما 

�إلَينا،  َياأْتِي  َوِعنَدَماأ  َوِمصباحاً؟  َوكُْرِسّياً  َوطاِولًَة  ِفر�شاً 
َيسَتخِدُمها.«

11َوذ�َت َيوٍم جاَء �ألِيَشُع �إلَى َبيِت �لَمر�أِة. َوَدَخَل 

لِخاِدِمِه  �ألِيَشُع  12َفقاَل  ُهناَك.  َو�ْسَتر�َح  �لِعلِّيَِّة  �إلَى 
َفَدعا  ونَِميََّة.«  �لشُّ �لَمر�أَة  َهِذِه  لِي  »�ْدُع  ِجيَحِزي: 
�أماَمُه.  َوَوَقَفْت  َفجاَءْت  ونَِميََّة،  �لشُّ �لَمر�أَة  �لخاِدُم 
آَن، قُْل لَها: ›لََقْد �أْتَعْبِت  13َفقاَل �ألِيَشُع لِخاِدِمِه: »َو�ل�

ِمْن  نَفَعَل  �أْن  ُيمِكُننا  َفماذ�  �أجِلنا.  ِمْن  َكِثير�ً  نَْفَسِك 
ِعنَد  َشيٍء  ِفي  لَِك  َط  نََتَوسَّ �أْن  تُِريِديَن  َهْل  �أجِلِك؟ 

�لَمِلِك �أْو قائِِد �لَجيِش؟‹«
َوْسِط  في  �أْسُكُن  »�أنا  لِِجيَحِزي:  �لَمر�أُة  َفقالَِت 
�ألِيَشُع لِِجيَحِزي:  �أحتاُج َشيئاً.« 14َفقاَل  َشعِبي، َول� 
»�إنَّها  َفاأجاَب:  �أجِلها؟«  ِمْن  نَْصَنَع  �أْن  ُيمِكُننا  »ماذ� 
15َفقاَل  شاَخ.«  َقْد  َوَزْوُجها  أول�ِد.  �ل� ِمَن  َمحُروَمٌة 
َفجاَءْت  �لَمر�أَة.  ِجيَحِزي  َفَدعا  »�ْدُعها.«  �ألِيَشُع: 
َهذ�  ِمثِل  »ِفي  �ألِيَشُع:  لَها  16َفقاَل  بِالباِب.  َوَوَقَفْت 
بِيِع �لقاِدِم َسَتحِضِنيَن �ْبَنِك َبيَن ِذر�َعيِك.«  �لَوقِت ِمَن �لرَّ
َتكِذْب  ل�  �هلِل،  َرُجَل  َسيِِّدي،  يا  �لَمر�أُة: »ل�  َفقالَِت 

»! َعَليَّ

ُة ُترَزُق باْبن وَنِميَّ الَمرأُة الشُّ
ِفي  �ْبناً  َوَولََدِت  بِالِفعِل  َحِبَلْت  �لَمر�أَة  17لَِكنَّ 

بِيِع �لتّالِي، َحَسَب َقوِل �لنَِّبيِّ �ألِيَشَع. 18َوَكِبَر �لَولَُد،  �لرَّ
�أباُه  َيَرى  لَِكي  �لُحُقوِل  �إلَى  �لَولَُد  َذَهَب  َيوٍم  َوذ�َت 
َر�أِْسي  »َر�أِْسي!  أبِيِه:  لِ� �لَولَُد  19َفقاَل  َو�لَحّصاِديَن. 
ِه.«  �ُأمِّ �إلَى  »�حِمْلُه  لِخاِدِمِه:  �ل�أُب  َفقاَل  ُيؤلُِمِني!« 
ِه. َفاأجَلَسْتُه َعَلى ِحْجِرها  20َفَحَمَل �لخاِدُم �لَولََد �إلَى �ُأمِّ

َحتَّى �لظُّْهِر. ثُمَّ ماَت.

الَمرأُة َتذَهُب ِلُرؤَيِة أِليَشع
�هلِل.  َرُجِل  ِفر�ِش  َعَلى  �لَولََد  �لَمر�أُة  21َو�أضَجَعِت 

َو�أغَلَقْت باَب �لُغْرَفِة َعَليِه َوَخَرَجْت. 22ثُمَّ ناَدْت َزْوَجها 
َوقالَْت لَُه: »�أْرِسْل لِي و�ِحد�ً ِمَن �لَخَدِم َوِحمار�ً. �إْذ 
�ُأِريُد �أْن �أذَهَب �إلَى َرُجِل �هلِل بُِسْرَعٍة َو�أرِجَع.« 23َفقاَل 

لَها َزْوُجها: »َولِماذ� َتذَهِبيَن �إلَيِه �لَيْوَم؟ لَيَس �لَيْوُم عيد�ً 
أمُر َخير�ً.« َول� َسْبتاً.« َفقالَْت: »َسَيُكوُن �ل�

24ثُمَّ �أْسَرَجِت �لِحماَر َوقالَْت لِخاِدِمها: »لَِنذَهْب، 

َو�أْسِرْع! ل� َتَتَوقَّْف َحتَّى �أقُوَل لََك.«
25َفَذَهَبِت �لَمر�أُة �إلَى َرُجِل �هلِل ِفي َجَبِل �لَكرَمِل. 

َفقاَل  َبِعيٍد.  ِمْن  �آتَِيًة  ونَِميََّة  �لشُّ �لَمر�أَة  �هلِل  َرُجُل  َفَر�أى 
26فاركُْض  ونَِميَُّة!  �لشُّ �لَمر�أُة  »�إنَّها  ِجيَحِزي:  لِخاِدِمِه 
�إلَيها َو�ساألْها: ›َهْل �أنِْت بَِخيٍر؟ َهْل َزوُجِك بَِخيٍر؟ َهِل 

�ْبُنِك بَِخيٍر؟‹«
َفقالَْت: »بَِخيٍر!«

�إلَى َرُجِل �هلِل.  ونَِميَُّة �لتَّلََّة  27َوَصِعَدِت �لَمر�أُة �لشُّ

َم  َفَتَقدَّ بَِقَدَميِه.  َو�أْمَسَكْت  ِعْنَدُه  َوَسَجَدْت  َو�نَحَنْت 
ِجيَحِزي لَِكي َيْدَفَعها َبِعيد�ً َعْنُه. لَِكنَّ َرُجَل �هلِل قاَل 
َولَْم  ِجّد�ً.  ُمنَزِعَجٌة  َفِهَي  َوَشاأنَها!  »َدْعها  لِِجيَحِزي: 

ُيخِبْرنِي اهلُل بِما َحَدَث لَها. َبْل �أخفاُه َعنِّي.«
َبْل  َيْوماً.  َولَد�ً  ِمْنَك  �أطلُْب  »لَْم  لَُه:  28َفقالَْت 

قُْلُت لََك: ›ل� َتْخَدْعِني!‹« 29َفقاَل �ألِيَشُع لِِجيَحِزي: 
قاَبَلَك  َو�إْن  َو�ْذَهْب.  ُعكّاِزَي  ُخْذ  لِلذَّهاِب.  »�ْسَتِعدَّ 
�أَحٌد ِفي �لطَِّريِق، َفلا َتَتَوقَّْف َحتَّى لَِتِحيَِّتِه. َو�إْن َحّياَك 
َضْع  �لَولَِد،  �إلَى  َتِصُل  َوِعْنَدما  َعَليِه.  َتُردَّ  َفلا  �أَحٌد، 

ُعكّاِزَي َعَلى َوجِهِه.«
30َفقالَْت �ُأمُّ �لولَِد: »�ُأْقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ َوبَِحياتَِك، 

لَْن �أُعوَد �إلَى َبيِتي �إلّ� َمَعَك!« َفقاَم �ألِيَشُع َوَتِبَعها.
�إلَى  ونَِميََّة  �لشُّ َو�لَمر�أَة  �ألِيَشَع  ِجيَحِزي  31َفَسَبَق 

�لَبيِت، َوَوَضَع َعصاُه َعَلى َوجِه �لَولَِد. لَِكنَّ �لَولََد لَْم 
�أْو ُيْظِهْر �أيََّة َعلاَمٍة. َفَرِجَع لِِلقاِء �ألِيَشَع.  ُيْصِدْر َصوتاً 

َوقاَل لَُه: »لَْم َيْسَتيِقِظ �لَولَُد َبْعُد!«

ِة َيُعوُد إَلى الَحياة وَنِميَّ اْبُن الَمرأِة الشُّ
َوُمَمّدد�ً  32َفَدَخَل �ألِيَشُع �لَبيَت، َفَوَجَد �لَولََد َميِّتاً 

َعَلى َسِريِرِه. 33َفَدَخَل �لُغْرَفَة، َو�أغَلَق �لباَب َعَليِه َوَعَلى 
�لِفر�ِش  َعَلى  َصِعَد  34ثُمَّ  اهلِل.  �إلَى  َصلَّى  ثُمَّ  �لَولَِد، 
َد َعَلى �لَولَِد، َوَوَضَع َعيَنيِه َعَلى َعيَنيِه، َوَفَمُه َعَلى  َوَتَمدَّ
د�ً َفْوَقُه �إلَى �أْن صاَر  َفِمِه، َوَيَديِه َعَلى َيَديِه. َوَظلَّ ُمَتَمدِّ

ِبيِّ د�ِفئاً. َجَسُد �لصَّ
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ى ِفي �لُغْرَفِة.  35ثُمَّ قاَم �ألِيَشُع َعِن �لَولَِد َور�َح َيَتَمشَّ

َعَطَس  �أْن  �إلَى  ِبيِّ  �لصَّ َعَلى  َد  َوَتَمدَّ َرِجَع  َذلَِك  َوَبْعَد 
ِبيُّ َسْبَع َمّر�ٍت َوَفَتَح َعيَنيِه. �لصَّ

36ثُمَّ ناَدى �ألِيَشُع ِجيَحِزي َوقاَل لَُه: »�ْدُع �لَمر�أَة 

�ألِيَشَع.  �إلَى  َفجاَءْت  ِجيَحِزي،  َفَدعاها  ونَِميََّة!«  �لشُّ
َفقاَل لَها: »�حِمِلي �ْبَنِك.«

ونَِميَُّة َوَسَجَدْت ِعْنَد َقَدَميِّ  َمِت �لَمر�أُة �لشُّ 37َفَتَقدَّ

�ألِيَشَع. ثُمَّ َحَمَلِت �ْبَنها َوَخَرَجْت.

أِليَشُع َوالَحساُء الَمْسُموم
38َوَبْعَد َذلَِك، عاَد �ألِيَشُع �إلَى �لِجلجاِل. َوكانَْت 

أنِبياِء جالَِسًة �أماَم  أْرِض َمجاَعٌة. َوكانَْت َجماَعُة �ل� ِفي �ل�
�ألِيَشَع. َفقاَل لِخاِدِمِه: »َضِع �لِقْدَر �لَكِبيَر َعَلى �لنّاِر، 

أنِْبياِء.« َو�ْصَنْع َحساًء لَِجماَعِة �ل�
39َوَخَرَج َرُجٌل �إلَى �لُحُقوِل لَِيجَمَع �أعشاباً، َفَوَجَد 

َوَقطََّع  َمَعُه.  َو�أحَضَرُه  َثْوبِِه  ِفي  َفَوَضَعُه  يّاً.  َبرِّ َيقِطيناً أ 
�لَيقِطيَن �لَبرِّيَّ َوَوَضَعُه ِفي �لِقْدِر. َولَْم َيعِرْف �أَحٌد ما 

�لَِّذي َوَضَعُه ِفي �لِقْدِر.
40ثُمَّ َسَكُبو� َبْعَض �لَحساِء. َوِعنَدما َبَد�ُأو� َياأْكُلُوَن، 

لَْم  �لِقْدِر!«  ِفي  ُسمٌّ  ُهناَك  �هلِل،  َرُجَل  »يا  َصَرُخو�: 
. مِّ و� بَِطْعِم �لسُّ َُّهْم �أَحسُّ أن َيسَتِطيُعو� �أْن َياأْكُلُو� لِ�

�لطَِّحيِن.«  َبْعَض  »�أحِضُرو�  قاَل:  �ألِيَشَع  41لَِكنَّ 

َفَرَمى �ألِيَشُع �لطَِّحيَن ِفي �لِقْدرِ. ثُمَّ قاَل: »ُصبَّ �لَحساَء 
َحتَّى َياأْكُلُو�.« فاخَتَفى كُلُّ �أَثٍر َسيٍئ ِمَن �لَحساِء!

أِليَشُع ُيطِعُم ِمَئَة َرُجل
42َوجاَء َرُجٌل ِمْن َبعِل َشِليَشَة حاِملاً َمَعُه ُخْبز�ً ِمْن 

ِل �لَحصاِد لَِرُجِل �هلِل. َجَلَب َمَعُه َهذ� �لَرُجُل ِعْشِريَن  �أوَّ
ِعيِر َوَسنابَِل َطِريًَّة ِفي ِكيِسِه. َفقاَل �ألِيَشُع  َرِغيفاً ِمَن �لشَّ

لَُه: »�أعِط ما َمَعَك لِلرِّجاِل لَِياأْكُلُو�.«
يََّة  �لَكمِّ َهِذِه  �أَضُع  �ألِيَشَع: »َكيَف  43َفقاَل خاِدُم 

�ألِيَشَع:  َفقاَل  َرُجٍل؟«  ِمَئِة  �أماَم  �لطَّعاِم  ِمَن  ِئيَلَة  �لضَّ
ِم �لطَّعاَم لِلرِّجاِل لَِياأْكُلُو�. �إْذ َيُقوُل اهلُل: ›َسَيْشَبُعوَن  »َقدِّ

بَّاَء، وُهَو ِمْن َفصيَلِة �لقْرِع، لَكنَّ  ى �أيضاً �لدُّ أ 39:4 يقطين. َوُيَسمَّ

كِل َبْل ُمفلَطحاً. َثَمَرُه ليَس كَُرّوَي �لشَّ

َوَيْفُضُل َعْنُهْم.‹«
أنِبياِء. َفاأَكلُو�  44َفَوَضَع خاِدُم �ألِيَشَع �لطَّعاَم �أماَم �ل�

َوَشِبُعو�. َوَفُضَل َعْنُهْم َحَسَب َقوِل اهلِل.

شفاء َبَرص نُْعمان

كاَن نُْعماُن قائَِد َجيِش َمِلِك �أر�َم. َوكاَن ُمَكرَّماً 5 
آر�َم  لِ� َق  َحقَّ اهلَل  أنَّ  لِ� َعَليِه،  َوَعِزيز�ً  ِعْنَدُه  ِجّد�ً 
نَْصر�ً َعِظيماً َعَلى َيِدِه. َوَمْع �أنَّ نُْعماَن َهذ� كاَن َعِظيماً 

َوَقِويّاً، �إلّ� �أنَُّه كاَن ُمصاباً بِالَبَرِص.
أر�ِميُّوَن َقْد َخَرُجو� ِفي َغَزو�ٍت َعِديَدٍة ِضدَّ  2َوكاَن �ل�

ِمْن  َصِغيَرًة  بِْنتاً  �أَسُرو�  َغَزو�تِِهْم  �إحَدى  َوِفي  �إْسر�ئِيَل. 
�أْرِض �إْسر�ئِيَل. َفصاَرْت خاِدَمًة لَِزْوَجِة نُْعماَن. 3َفقالَِت 
�لِبْنُت لَِزْوَجِتِه: »لَيَت َسيِِّدي َيْذَهُب لُِرْؤَيِة �لنَِّبيِّ �لَِّذي 

ِفي �لّساِمَرِة، َفُهَو َيْقِدُر �أْن َيشِفَيُه ِمْن َبَرِصِه.«
4َفَذَهَب نُْعماُن �إلَى َسيِِّدِه َو�أْخَبَرُه بِما قالَِت �لخاِدَمُة 

�لَِّتي ِمْن �إْسر�ئِيَل.
5َفقاَل َمِلُك �أر�َم لَُه: »�ْذَهْب َفْور�ً، َوَساُأْرِسُل َمَعَك 

ِرسالًَة �إلَى َمِلِك �إْسر�ئِيَل.«
َعْشَرَة  َمَعُه  َو�أَخَذ  �إْسر�ئِيَل،  �إلَى  نُْعماُن  َفَذَهَب 
ِمَن  ِمْثقاٍل ج  �آل�ِف  َوِستََّة  ِة،  �لِفضَّ ِمَن  َقناِطيَر ب 
َهِب، َوَعْشَرَة �أْثو�ٍب. 6َو�أحَضَر نُْعماُن �لرِّسالََة �إلَى  �لذَّ
لََك  �ُأَبيُِّن  آَن،  َو�ل�  . . . « ِفيها:  َوجاَء  �إْسر�ئِيل،  َمِلِك 
بُِموِجِب َهِذِه �لرِّسالَِة �أنِّي ُمْرِسٌل خاِدِمي نُْعماَن �إلَيَك 

فاْشِفِه ِمْن َبَرِصِه.«
7َفَلّما َقَر�أ َمِلُك �إْسر�ئِيَل �لرِّسالََة، َشقَّ ثِياَبُه َوقاَل: 

»�أ�أنا �هلَل �لَِّذي َيقِدُر �أْن ُيحِيَي َوُيِميَت؟ َفِلماذ� �أْرَسَل 
�إلَيَّ َمِلُك �أر�َم َرُجلاً �أْبَرَص َحتَّى �أْشِفَيِه؟ �إنَُّه ُيْضِمُر لَِي 

رَّ!« �لشَّ
َقْد  �إْسر�ئِيَل  َمِلَك  �أنَّ  �هلِل،  َرُجُل  �ألِيَشُع،  8َوَسِمَع 

َشقَّ ثِياَبُه. َفاأْرَسَل �إلَيِه �ألِيَشُع ِرسالًَة َيُقوُل ِفيها: »لِماذ� 

ُعملٌة  »كيكار.«  َوحرفياً  »ِقنطار.«  مفردها  َقناطير.  ب 5:5 

َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.  �أرَبَعٍة  نَحَو  للَوزِن تعادُل  قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة، 
)�أيضاً ِفي �لعددين 22، 23(

ج 5:5 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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. ِحيَنِئٍذ، َسَيعَلُم �أنَّ  َشَقْقَت ثِياَبَك؟ �أْرِسْل نُعماَن �إلَيَّ
ُهناَك نَِبّياً ِفي �إْسر�ئِيَل!«

�ألِيَشَع  َبيِت  �إلَى  َوَمْرَكباتِِه  بَِخيِلِه  نُعماُن  9َفجاَء 

لُِنْعماَن  َرُسول�ً  �ألِيَشُع  10َفاأْرَسَل  �لباِب.  ِعْنَد  َوَوَقَف 
ُأرُدنِّ َسْبَع َمّر�ٍت.  َيُقوُل لَُه: »�ْذَهْب َو�غَتِسْل ِفي نَْهِر �ل�

ِحيَنِئٍذ، َسُيْشَفى ِجْلُدَك. َوَتِصيُر طاِهر�ً.«
»َتَوقَّْعُت  َيُقوُل:  َوْهَو  َوَمَضى  نُعماُن  11َفَغِضَب 

�أماِمي  وَيِقَف  أَقلِّ  �ل� َعَلى  ل�ْسِتقبالِي  �ألِيَشُع  َيخُرَج  �أْن 
َوَيدُعو بِاْسِم إلَِهِه. َتَوقَّْعُت �أْن َيَضَع َيَدُه َفْوَق َجَسِدي 
�أفَضُل  ِدَمْشَق،  نَْهَري  َوَفْرَفَر،  �أبانََة،  12�إنَّ  َفُيْشَفى. 
�أغَتِسَل  �أْن  �إْسر�ئِيَل. َفِلماذ� ل� ُيمِكُنِني  �أنْهاِر  ِمْن كُلِّ 
ِفي نَهَري ِدَمْشَق َو�أْطُهَر؟« َغِضَب نُعماُن َكِثير�ً َو�أر�َد 

ُمو�َصَلَة َطِريِق �لَعْوَدِة.
لَُه: »يا  َوقالُو�  �إلَيِه  َذَهُبو�  نُْعماَن  �أنَّ ُخّد�َم  13َغيَر 

�أما  َصْعباً،  َشيئاً  َتْفَعَل  �أْن  �لنَِّبيُّ  ِمْنَك  َطَلَب  لَْو  �أبانا، 
كُْنَت َتْفَعلُُه؟ لَِكنَُّه لَْم َيطلُْب ِمْنَك �إلّ� �أْمر�ً َبِسيطاً ِجّد�ً، 

�إْذ قاَل لََك: ›�ْغَتِسْل َو�طُهْر.‹«
14َفَعِمَل نُعماُن بِما �أْوصاُه َرُجُل �هلِل. َفَنَزَل َوَغَطَس 

ُأرُدنِّ َسْبَع َمّر�ٍت، َفَطُهَر َتماماً! َبْل صاَر ِجْلُدُه  ِفي نَْهِر �ل�
ناِعماً َكِجْلِد ِطفٍل َرِضيٍع.

15َفعاَد نُْعماُن َوَجماَعُتُه �إلَى َرُجِل �هلِل. َوَوَقَف �أماَم 

�ألِيَشَع َوقاَل: »ها �أنا َقْد َعِلْمُت �أنَُّه ل� ُيوَجُد �إلٌَه �إلّ� ِفي 
آَن، �أرُجو �أْن َتقَبَل َهِديًَّة ِمنِّي، �أنا َعْبَدَك.« �إْسر�ئِيَل! َو�ل�

�لَِّذي  �لَحيِّ  ِباهلِل  »�ُأْقِسُم  قاَل:  �ألِيَشَع  16لَِكنَّ 

�أخِدُمُه، لَْن �آُخَذ َهِديًَّة ِمْنَك.«
َفَلْم  �لَهِديََّة،  َياأُْخَذ  �أْن  �لِيَشَع  َعَلى  نُْعماُن  َو�ألَحَّ 
َهِديَِّتي،  َتْقَبَل  �أْن  تُِريُد  »ل�  نُْعماُن:  17َفقاَل  َيْقَبْل. 
َفاأنا ل�  �لتُّر�ِب.  ِمَن  َبغَليِن  �آُخَذ ِحمَل  �أْن  لِي  فاْسَمْح 
َم َذبِيَحًة �أْو َتْقِدَمًة ِفيما َبْعُد ل�أيِّ �إلٍَه ِسَوى  �ُأِريُد �أْن �ُأَقدِّ
يهوه. أ 18َولَيْغِفْر لََي يهوه! َفِعنَدما َيذَهُب َمول�َي َمِلُك 
َسَيْسَتِنُد  لَِيعُبَدُه،  وَن  َرمُّ َهيَكِل  �إلَى  �لُمسَتقَبِل  ِفي  �أر�َم 
َهيَكِل  ِفي  �أْسُجَد  �أْن  �إلَى  ُمْضَطرٌّ  َفاأنا   . َعَليَّ �لَمِلُك 

وَن. َو�أنا �أطلُُب �أْن َيغِفَر لَِي يهوه َذلَِك.« َرمُّ

أ 17:5 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

َولَْم  بَِسلاٍم.«  »�ْذَهْب  لُِنْعماَن:  �ألِيَشُع  19َفقاَل 

َيَكْن نُْعماُن َقِد �بَتَعَد كِثير�ً، 20َحتَّى قاَل ِجيَحِزي خاِدُم 
�ألِيَشَع َرُجِل �هلِل ِفي نَْفِسِه: »ها َقْد َرَفَض َسيِِّدي �أْن 
 ، َياأُْخَذ �لَهِديََّة �لَِّتي �أحَضَرها نُْعماُن. �ُأْقِسُم ِباهلِل �لَحيِّ
َساألَْحُق �أنا بِِه َو�آُخُذ َشيئاً ِمْنُه!« 21َفَرَكَض ِجيَحِزي �إلَى 
نُْعماَن. َفَلّما َر�آُه نُْعماُن ر�ِكضاً َخْلَفُه، �أْوَقَف �لَمْرَكَبَة 

َونََزَل لِِلقائِِه. َوَساألَُه: »�أكُلُّ َشيِء َعَلى ما ُير�ُم؟«
�أْرَسَلِني  َسيِِّدي  لَِكنَّ  »نََعْم،  ِجيَحِزي:  22َفقاَل 

أنِبياءِ ب  �إلَيَك. َوُهَو َيُقوُل: ›جاَءنِي َضيفاِن ِمْن َجماَعِة �ل�
ِة َوَثْوَبيِن.‹« ِفي �أْفر�يَِم، َفاأْعِطِهما ِقنطار�ً ِمَن �لِفضَّ

23وقال نعمان: »�أْرُجو �أْن َتاأُْخَذ ِقْنطاَريِن.« َو�ألَحَّ 

َة. َفَوَضَع ِقْنطاَريِّ  نُعماُن َعَلى ِجيَحِزي �أْن َياأُْخَذ �لِفضَّ
ِة ِفي ِكيَسيِن، َو�أَخَذ َثْوَبيِن َو�أَعطاُهما ل�ْثَنيِن ِمْن  �لِفضَّ
ُخّد�ِمِه. َفَحَملا َهذ� كُلَُّه، َوسار� �أماَم ِجيَحِزي. 24َولَّما 
أْشياَء ِمَن �لخاِدَميِن، ثُمَّ  َوَصَل �إلَى �لتَّلَِّة، �أَخَذ َهِذِه �ل�
ِفي  َخبَّاأها  َذلَِك  َوَبْعَد  فانَْصَرفا.  �لخاِدَميِن،  َصَرَف 

َبيِتِه.
25ثُمَّ َرِجَع ِجيَحِزي َوَدَخَل َوَوَقَف �أماَم َسيِِّدِه. َفقاَل 

�ألِيَشُع لِِجيَحِزي: »�أيَن كُْنَت؟« َفاأجاَب ِجيَحِزي: »لَْم 
�أَتَحرَّْك ِمْن َهذ� �لَمكاِن.«

َصِحيحاً!  َهذ�  »لَيَس  لِِجيَحِزي:  �ألِيَشُع  26َفقاَل 

َفَقْد كُْنُت َمَعَك بُِروِحي ِعْنَدما �لَتَفَت َذلَِك �لرَُّجُل َونََزَل 
ِمْن َمرَكَبِتِه لِِلقائَِك! �أَهذ� َوْقُت �أخِذ ماٍل َوثِياٍب َوَزيُتوٍن 
َسَينَتِقُل  آَن،  27َو�ل� َوَجو�ٍر؟  َوَعِبيٍد  َوَبَقٍر  َوَغَنٍم  َوِعَنٍب 

أَبِد!« َبَرُص نُعماَن �إلَيَك َو�إلَى �أول�ِدَك �إلَى �ل�
�ألِيَشَع، صاَر ِجْلُدُه  ِعْنِد  ِمْن  َفَلّما َخَرَج ِجيَحِزي 

�أْبَيَض َكالثَّْلِج بَِسَبِب �لَبَرِص.

أِليَشُع َوَرْأُس الَفْأس

�لَمكاَن 6  ألِيَشَع: »�إنَّ  لِ� أنِبياءِ ج  �ل� َوقالَْت َجماَعُة 
�لَِّذي نُِقيُم ِفيِه َضيٌِّق َعَلينا. 2َفْلَنذَهْب �إلَى نَْهِر 

َو�لمقصود  أنبياء.«  �ل� »�أبناء  األنِبياء. حرفياً  َجماَعُة  ب 22:5 

�أولئَك �لّذيَن ُهْم تحَت �لتدريِب لِيكونو� �أنبياًء.
أنبياء.« َو�لمقصود �أولئَك  ج 1:6 َجماَعُة األنِبياء. حرفياً »�أبناء �ل�

�لّذيَن ُهْم تحَت �لتدريِب لِيكونو� �أنبياًء. )�أيضاً في �لعدد 4(
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ُأرُدنِّ َونَقَطْع َبعَض �لَخَشِب. َولَْياأُْخْذ كُلُّ و�ِحٍد ِمنّا  �ل�
َخَشَبًة لَِنبِنَي لَنا َمكاناً �أْوَسَع نُِقيُم ِفيِه.« َفقاَل �ألِيَشُع: 

»�ذَهُبو�.«
َمَعنا،  َتذَهَب  �أْن  »�أْرُجو  ِمْنُهْم:  و�ِحٌد  3َفقاَل 

نَْحُن ُخّد�َمَك.« َفقاَل �ألِيَشُع: »َساأذَهُب.« 4َفر�َفَقُهْم 
َيقَطُعوَن  َبَد�ُأو�   ، ُأرُدنِّ �ل� نَْهِر  �إلَى  َوَصلُو�  َولَّما  �ألِيَشُع. 
َبعَض �ل�أْشجاِر. 5لَِكْن َبيَنما كاَن �أَحُدُهْم َيقَطُع َشَجَرًة، 
�نَفَلَت َر�أُس �لفاأِس َوَوَقَع ِفي �لماِء. َفَصَرَخ �لرَُّجُل: »يا 

َسيِِّدي، �إنَّها َفاأٌس ُمسَتعاَرٌة.«
ُجُل  �لرَّ َفاأر�ُه  َسَقَط؟«  »�أيَن  �هلِل:  َرُجُل  6َفقاَل 

�لَمكاَن. َفَقَطَع �ألِيَشُع ُغصناً َو�ألقاُه ِفي �لماِء، َفَطفا َر�أُْس 
»�لَتِقْطُه.«  لِلرَُّجِل:  �ألِيَشُع  7َفقاَل   . �لَحِديِديُّ �لَفاأِْس 

َفَمدَّ �لرَُّجُل َيَدُه َو�لَتَقَطُه.

أراُم ُيحاِوُل اإليقاَع ِبإْسراِئيل
َفَعَقَد  �إْسر�ئِيَل.  ُيحاِرَب  �أْن  �أر�ُم  َمِلُك  8َو�أر�َد 

لَُهْم:  َوقاَل  َمَعُهْم.  لَِيَتشاَوَر  َجيِشِه  قاَدِة  َمَع  �جِتماعاً 
ُمناِسباً  لَِيُكوَن  وُه  َو�أِعدُّ �لُفلانِيِّ  �لَموِضِع  �إلَى  »�ذَهُبو� 

َكُمَعْسَكٍر لَنا.«
�إْسر�ئِيَل،  َمِلِك  �إلَى  �أرَسَل ِرسالًَة  �هلِل  َرُجَل  9لَِكنَّ 

أنَّ  جاَء ِفيها: »�حَذْر ِمْن �أْن َتُمرَّ ِمْن َذلَِك �لَمكاِن، لِ�
10َفاأْرَسَل  لُِجُنوِدَك!«  ُهناَك  كاِمُنوَن  أر�ِميِّيَن  �ل� �لُجُنوَد 
�لِمنَطَقِة  تِْلَك  ِفي  ِرجالِِه  �إلَى  ِرسالًَة  �إْسر�ئِيَل  َمِلُك 
َرُه َرُجُل �هلِل ِمْنُه. َوَهَكذ� نَجا ُجُنوُدُه  َو�أخَبَرُهْم بِما َحذَّ

ِة ُمناَسباٍت. ِمْن ُجُنوِد �أر�َم ِفي ِعدَّ
قاَدَة  َفاْسَتدَعى  �أر�َم.  َمِلُك  أْمِر  �ل� لَِهذ�  11فانَزَعَج 

ُس َعَلينا  َجيِشِه َوَساألَُهْم: »قُولُو� لِي: َمْن ِمْنُكْم َيَتَجسَّ
�أر�َم  َمِلِك  قاَدِة  �أَحُد  �إْسر�ئِيَل؟« 12َفقاَل  َمِلِك  لِصالِِح 
لَُه: »ل� ُيوَجُد َبيَننا �أيُّ جاُسوِس، يا َمول�َي �لَمِلُك. 
لَِكْن ُيوَجُد ِفي �إْسر�ئِيَل نَِبيٌّ �ْسُمُه �ألِيَشُع، َوُهَو َيسَتِطيُع 

�أْن ُيخِبَر َمِلَك �إْسر�ئِيَل بِما َتَتَكلَُّم بِِه َعَلى ِفر�ِشَك!«
ِّي  أن ل� َعْنُه،  َو�بَحثُو�  »�ذَهُبو�  �أر�َم:  َمِلُك  13َفقاَل 

َساأسِجُنُه.« َفقالُو� لَُه: »�إنَّ �ألِيَشَع ِفي ُدوثاَن.«
14َفاأرَسَل َمِلُك �أر�َم َخيلاً َوَمرِكباٍت َوَجيشاً َكِبير�ً 

َوحاَصُروها.  لَيلاً  �لَمِديَنِة  �إلَى  َوَوَصلُو�  ُدوثاَن،  �إلَى 

باِح �لباِكِر. َولَّما نََظَر  15َفَنَهَض خاِدُم َرُجِل �هلِل ِفي �لصَّ

ماً بَِخيٍل َوَمرَكباٍت َحوَل  �إلَى �لخاِرِج، َر�أى َجيشاً ُمَدعَّ
ماذ�  َسيِِّدي،  يا  »�آٍه،  �ألِيَشَع:  لَِسيِِّدِه  َفقاَل  �لَمِديَنِة. 
َعسانا نَفَعُل؟« 16َفقاَل لَُه �ألِيَشُع: »ل� َتَخْف. َفالَجيُش 

�لَِّذي ُيقاتُِل َعنّا �أْكَبُر ِمْن َجيِش �أر�َم.«
، �أساألَُك �أْن َتفَتَح  17ثُمَّ َصلَّى �ألِيَشُع َوقاَل: »يا َربُّ

َعيَنيِّ  اهلُل  َفَفَتَح  َيَرى.«  �أْن  َيقِدَر  لَِكي  َعيَنيَّ خاِدِمي 
، َفَر�أى �لَجَبَل َمملُوء� بَِخيٍل َوَمرَكباٍت ِمْن ناٍر،  �لّشابَّ

تَُسيُِّج كُلُّها َحوَل �ألِيَشَع.
َوَمرَكباتُها،  �أر�َم  ُخُيوُل  نَحَوُه  َمْت  َتَقدَّ 18َولَّما 

َصلَّى �ألِيَشُع �إلَى اهلِل َوقاَل: »�ُأَصلِّي �أْن تُِصيَب ُهُؤل�ِء 
بِالَعَمى.« َفَضَرَبُهْم اهلُل بِالَعَمى �ْسِتجاَبًة لَِصلاِة �ألِيَشَع. 
ِهَي  َهِذِه  »ل�   : أر�ِميِّ �ل� �لَجيِش  �إلَى  �ألِيَشُع  19َفقاَل 

�لطَِّريُق َول� تِْلَك ِهَي �لَمِديَنُة �لَِّتي َتطلُُبونَها. �تَبُعونِي، 
َوَساأقُوُدكُْم �إلَى �لرَُّجِل �لَِّذي َتبَحثُوَن َعْنُه.« ثُمَّ قاَدُهْم 

�ألِيَشُع �إلَى �لّساِمَرِة.
»يا  �ألِيَشُع:  َصلَّى  �لّساِمَرِة،  �إلَى  َوَصلُو�  20َفَلّما 

�أْن  َيقِدُرو�  لَِكي  جاَل  �لرِّ َهُؤل�ِء  ُعُيوَن  �فَتْح  اهلُل، 

ُيبِصُرو�.« َفَفَتَح اهلُل ُعُيونَُهْم، َفاأدَرَك َجيُش �أر�َم �أنَُّهْم 
�لَجيَش  �إْسر�ئِيَل  َمِلُك  َر�أى  21َولَّما  �لّساِمَرِة!  ِفي 
َهْل  �أقُتلُُهْم؟  َهْل  �أبِي،  »يا  ألِيَشَع:  لِ� قاَل   ، أر�ِميَّ �ل�

�أقُتلُُهْم؟«
22َفاأجاَب �ألِيَشُع: »ل�، ل� َتقُتْلُهْم. َفاأنَْت ل� َتقُتُل 

َحتَّى �ُأولَِئَك �لَِّذيَن َتاأُْسُرُهْم ِفي �لَحرِب. َفاأعِط َهُؤل�ِء 
�لُجُنوَد ُخبز�ً لَِياأْكُلُو� َوماًء لَيْشَرُبو�. ثُمَّ �أطِلْق َسر�َحُهْم 
لَِيُعوُدو� �إلَى َبَلِدِهْم َوَسيِِّدِهْم.« 23َفاأَعدَّ َمِلُك �إْسر�ئِيَل 
َوَشِرُبو�،  �أَكلُو�  �أْن  َوَبْعَد  �أر�َم.  لُِجُنوِد  َكِثير�ً  َطعاماً 
�إلَى َسيِِّدِهْم. َولَْم  َبَلِدِهْم. َفعاُدو�  �إلَى  َصَرَفُهُم �لَمِلُك 
�إْسر�ئِيَل  �إلَى  �لُجُنوِد  ِمَن  َمِزيد�ً  ُيْرِسلُوَن  أر�ِميُّوَن  �ل� َيُعِد 

لَِشنِّ �لغار�ِت.

َمجاَعٌة َشِديَدٌة ِفي الّساِمَرة
24َوَبْعَد َذلَِك، َحَشَد بِنَهَدُد َمِلُك �أر�َم كُلَّ َجيِشِه 

25َو�سَتَمرَّ  َوُيهاِجَمها.  �لّساِمَرَة  ُيحاِصَر  لَِكي  َوساَر 
َحتَّى  �لّساِمَرِة  ِفي  َشِديَدٌة  َمجاَعٌة  َفَحَدَثْت  �لِحصاُر، 



2 ُمُلوك 3899:7

ِة،  �إنَّ َر�أَْس �لِحماِر كاَن ُيباُع بَِثمانِيَن ِمْثقال�ً أ ِمَن �لِفضَّ
ِة. َو�لِحْفَنةَ ب ِمْن ِزبِل �لَيماِم بَِخْمَسِة َمثاِقيَل ِمَن �لِفضَّ
وِر �لُمِحيِط  26َوكاَن َمِلُك �إْسر�ئِيَل َيْمِشي َعَلى �لسُّ

َمول�َي  يا  »�أِعنِّي  �ْمر�أٌة:  �إلَيِه  َفَصَرَخْت  بِالَمِديَنِة. 
ُيِعْنِك  لَْم  »�إْن  �إْسر�ئِيَل:  َمِلُك  لَها  27َفقاَل  َوَمِلِكي!« 
ِفي  َولَيَس  فاِرٌغ،  �لَبيَدُر  �أنا؟  �ُأِعيُنِك  َفَكيَف  اهلُل، 

�لِمعَصَرِة نَبيٌذ.« 28ثُمَّ قاَل لَها: »ما ِهَي ُمشِكَلُتِك؟« 
َفَناأْكَُلُه  �ْبَنِك  ›هاتِي  �لَمر�أُة:  َهِذِه  لِي  »قالَْت  َفقالَْت: 
�لَيْوَم، َوَغد�ً نَاأْكُُل �ْبِني.‹ 29َفَسَلْقنا �ْبِني َو�أَكْلناُه. َوِفي 
�لَيْوِم �لتّالِي، قُْلُت لِلَمر�أِة: ›هاتِي �ْبَنِك َفَناأْكَُلُه.‹ لَِكنَّها 

َخبَّاأِت �ْبَنها!«
30َفَلّما َسِمَع �لَمِلُك َكلاَم �لَمر�أِة، َشقَّ ثِياَبُه! َو�إْذ 

كاَن �لَمِلُك َيْمِشي َعَلى ُسوِر �لَمدْيَنِة، كاَن �لنَّاُس َيَرْوَن 
�لَخيَش �لَِّذي َيْلِبُسُه َتْحَت ثِيابِِه ُحْزناً.

31َو�أْقَسَم �لَمِلُك َوقاَل: »لُيعاِقْبِني �هلُل �إذ� لَْم �أقَطْع 

َر�أَْس �ألِيَشَع ْبِن شافاَط �لَيْوَم!«
�إلَى �ألِيَشَع. َوكاَن �ألِيَشُع  32َفاأرَسَل �لَمِلُك َرُسول�ً 

َوَقبَل ُوُصوِل  َمَعُه.  ُيوُخ جالِسيَن  َو�لشُّ َبيِتِه  ِفي  جالِساً 
ُيوِخ: »لََقْد �أْرَسَل �ْبُن �لقاتِِل  �لرَُّسوِل، قاَل �ألِيَشُع لِلشُّ
�أغِلُقو�  �لرَُّسوُل،  َيِصُل  َفِعنَدما  َر�أِْسي.  لَِيقَطُعو�  ِرجال�ً 
َصْوَت  �أْسَمُع  �إنِّي  ُخوِل.  بِالدُّ لَُه  َتسَمُحو�  َول�  �لباَب 

َقَدَميِّ َسيِِّدِه َور�َءُه.«
ُيوَخ، َوَصَل �لرَُّسوُل  33َوَبيَنما كاَن �ألِيَشُع ُيَكلُِّم �لشُّ

�لُمِصيَبِة.  َهِذِه  َسَبُب  ُهَو  َتُقوُل: »اهلُل  ِرسالًَة  حاِملاً 
َفِلماذ� �أَتَوقَُّع َشيئاً صالِحاً ِمَن اهلِل َبْعُد؟«

اهلُل: 7  َيُقوُل  اهلِل!  َكلاَم  »�ْسَمُعو�  �ألِيَشُع:  َفقاَل 
مكيالُ ج  َسُيباُع  �لَوقِت،  َهذ�  ِمثِل  ِفي  ›َغد�ً 

أ 25:6 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« عملٌة قديَمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
ب 25:6 حفنة. حرفياً »ربع قاب.« َو�لقاُب ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل 

تعادُل نَحَو لِتٍر َوُعْشَرْيِن ِمَن �للتِر.
ج 1:7 ِمكيال. حرفياً »ِسَعُة.« َوِهَي وحدٌة لِقياِس �لمكاييِل َتزيُد 

َعْن َسبَعِة لِتر�ٍت بَِقِليل.

َطِحيٍن بِِمْثقاٍل د و�ِحٍد، َوِمكيال� َشِعيٍر بِِمْثقاٍل و�ِحٍد ِفي 
وق ِعْنَد َبّو�َبِة �لّساِمَرِة.‹« �لسُّ

لَِرُجِل  �لَمِلِك  �إلَى  بِيَن  �لُمَقرَّ �لُجُنود  �أَحُد  2َفقاَل 

ماِء، ل� ُيْمِكُن  �هلِل: »َحتَّى َولَْو َفَتَح اهلُل نَو�ِفَذ ِفي �لسَّ
لَِهذ� �أْن َيحُدَث!«

لَْن  لَِكنََّك  بَِعيَنيَك،  َهذ�  »َسُتْبِصُر  �ألِيَشُع:  َفقاَل 
َتُذوَق َشيئاً ِمْنُه.«

ُبْرٌص َيعُثُروَن َعَلى ُمَعْسَكِر األراِميِّين
3َوكاَن ُهناَك �أرَبَعُة ِرجاٍل ُبْرٍص ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمِديَنِة. 

َفقاَل َبعُضُهْم لَِبعٍض: »لِماذ� نَحُن ُمنَتظُروَن ُهنا َحتَّى 
َفَسَنُموُت  �لّساِمَرِة،  َمِديَنَة  َدَخْلنا  4�إذ�  �لَموُت؟  َياأْتَِينا 
ُجوعاً. َفلا ُيوَجُد َطعاٌم ُهناَك. َو�إذ� َبِقينا ُهنا، َفَسَنُموُت 
أر�ِميِّيَن. َفاإذ� َعُفو� َعنّا،  �أيضاً. َفْلَنذَهْب �إلَى ُمَعْسَكِر �ل�

َسَنْحيا. َو�إذ� َقَتلُونا َفَسَنُموُت.«
ُمَعْسَكِر  �إلَى  �لَمساء  ِفي  أرَبَعُة  �ل� �لُبْرُص  5َفَذَهَب 

َفَوَجُدوُه  �لُمَعْسَكِر.  ُحُدوِد  �إلَى  َوَوَصلُو�  أر�ِميِّيَن.  �ل�
َصْوَت  أر�ِميَّ  �ل� �لَجيَش  �لرَّبُّ  �أْسَمَع  6َفَقْد  فاِرغاً! 
أر�ِميُّوَن  �ل� �لُجُنوُد  َفقاَل  َكِبيٍر.  َوَجيٍش  َوَخيٍل  َمْرَكباٍت 
َبعُضُهْم لَِبعٍض: »ل� ُبدَّ �أنَّ َمِلَك �إْسر�ئِيَل َقِد �ْسَتْنَجَد 

بُِملُوِك �لِحثِّيِّيَن َو�لمْصِريِّيَن لَِكي ُيهاِجُمونا.«
أر�ِميُّوَن ِفي َوقٍت ُمَبكٍِّر ِمْن َذلَِك �لَمساء،  7َفَهَرَب �ل�

َوَخيَلُهْم  ِخياَمُهْم  َتَركُو�  َخْلَفُهْم.  َشيٍء  كُلَّ  تاِركيَن 
َوَحِميَرُهْم َوَهَرُبو� لَِحياتِهْم.

الُبْرُص ِفي ُمَعْسَكِر الَعُدّو
�لُمَعْسَكِر،  ِل  �أوَّ �إلَى  �لُبْرُص  �لرِّجاُل  َوَصَل  8َفَلّما 

َدَخلُو� �إحَدى �لِخياِم. َفاأَكلُو� َوَشِرُبو�. َوَبعَد َذلَِك َحَملُو� 
ًة َوَذَهباً َوَملابَِس ِمَن �لُمَخيَِّم. َوَذَهُبو� َو�أخُفوها ِفي  ِفضَّ
ُحْفَرٍة َوَطَمُروها. ثُمَّ َرِجُعو� �إلَى �لُمَعْسَكِر َوَدَخلُو� َخيَمًة 
�ُأْخَرى. َوَحَملُو� ِمْنها َغنائَِم َوَذَهُبو� َو�أخُفوها �أيضاً. 9ثُمَّ 
قالُو� َبعُضُهْم لَبعٍض: »بِْئَس ما نَْفَعُل! �لَيْوُم َيْوُم بِشاَرٍة، 

َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  َوُهَو  »شاقل.«  حرفياً  ِمثقال.  د 1:7 

ِفي  )�أيضاً  َونِصٍف.  غر�ماً  َعَشَر  �أَحَد  نَحَو  تعادُل  للَوزِن  قياٍس 
�لعددين 16، 17(
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باِح، َسُنعاَقُب.  َونَحُن ساِكُتوَن! َو�إذ� �نَْتَظْرنا َحتَّى �لصَّ
ِر �لّساكِنيَن ِفي َبيِت �لَمِلِك.« َفْلَنْذَهْب َونَُبشِّ

الُبْرُص ُيعِلُنوَن الَبشَرى
10َفجاَء �لُبْرُص َوناُدو� َعَلى ُحّر�ِس َبّو�َبِة �لَمِديَنِة. 

لَْم  لَِكنَّنا  أر�ِميِّيَن،  �ل� ُمَعْسَكِر  �إلَى  »َذَهْبنا  لَُهْم:  َوقالُو� 
َولَْم نَِجْد �أَحد�ً. َغيَر �أنَّنا َوَجْدنا �لُخُيوَل  نَْسَمْع َصْوتاً 

َو�لَحِميَر َمْرُبوَطًة َو�لخياَم ماز�لَْت قائَمًة.«
َو�أخَبُرو�  َصْوتِِهْم  بِاأعَلى  �لَبّو�َبِة  ُحّر�ُس  11َفناَدى 

�لّساِكِنيَن ِفي َبيِت �لَمِلِك. 12كاَن �لَوْقُت لَيلاً، لَِكنَّ 
ُخطََّة  �أفَهُم  �أنِّي  »�أعَتِقُد  َمْسُؤوليِه:  لِِكباِر  قاَل  �لَمِلَك 
َفَتَركُو�  َجْوَعى.  �أنَّنا  َيعِرفُوَن  �إنَُّهْم   . أر�ِميِّ �ل� �لَجيِش 
�أْن  ُيِريُدونَنا  َوُهْم  ُهوِل.  �لسُّ ِفي  لَنا  لَِيكُمُنو�  �لُمَعْسَكَر 
نَخُرَج ِمَن �لَمِديَنِة لَِكي َيقِبُضو� َعَلينا �أحياًء. َوَبْعَد َذلَِك 

َسَيْدُخلُوَن �لَمِديَنَة.«
»َفلُنْرِسْل  �لَمِلك:  َمْسُؤولِي  ِكباِر  �أَحُد  13َفقاَل 

ِفي  َيِة  �لُمَتَبقِّ �لَخْمَسِة  أْحِصَنِة  �ل� َعَلى  ِرجاٍل  َخْمَسَة 
�لَمِديَنِة. َفَمِصيُرها �لَمْوُت َكَجِميِع َبِني �إْسر�ئِيَل �لباِقيَن 

أْمَر.« ِفي �لَمِديَنِة. أ َفْلَيْذَهِب �لرِّجاُل َوَيْسَتطِلُعو� �ل�
َحَسَب  َوَذَهُبو�  َمْرَكَبَتيِن،  �لرِّجاُل  َهُؤل�ء  14َفاأَخَذ 

. أر�ِميِّ �أْمِر �لَمِلِك لَِيَرْو� ما َحَدَث للَجيِش �ل�
أر�ِميِّ  �ل� �لَجيِش  َخْلَف  �لرِّجاُل  َهُؤل�ِء  15فانَطَلَق 

. َفَر�َأْو� َعَلى ُطوِل �لطَِّريِق ثِياباً َو�أسِلَحًة  ُأْرُدنِّ َحتَّى نَْهِر �ل�
َفَرِجَع  بِالَهَرِب.  ُيْبِطُئو�  ل�  َحتَّى  أر�ِميُّوَن  �ل� بِها  �ألَقى 

�لرُُّسُل �إلَى �لّساِمَرِة َو�أْخَبُرو� �لَمِلَك بَِهذ�.
أر�ِميِّيَن.  عُب ُمْسِرِعيَن �إلَى ُمَعْسَكِر �ل� 16َفَخَرَج �لشَّ

ُيباُع  �لطَّحيِن  ِمكياُل  َوصاَر  ِفيِه.  َثِميٍن  كُلَّ  َونََهُبو� 
َق َكلاُم اهلِل. عيِر بِِمْثقاٍل. َفَتَحقَّ بِِمْثقاٍل، َوِمكيال� �لشَّ

17َو�أْرَسَل �لَمِلُك �لقائَِد �لَِّذي كاَن َيْسَتِنُد َعَلى َيِدِه 

�إلَى �لَبّو�َبِة لَِيحُرَسها. لَِكنَّ �لنّاَس َتد�َفُعو� َوَطَرُحوُه �أْرضاً 
َرُجُل  قاَل  َكما  َشيٍء  كُلُّ  َفَحَدَث  َفماَت.  َود�ُسوُه، 
�هلِل لِلَمِلِك. 18َفِعنَدما قاَل َرُجُل �هلِل لِلَمِلِك: »َسُيباُع 
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�لمقطع ِفي �للغِة �لعبريّة.

ِعيِر بِِمْثقاٍل  ِمكياُل �لطَِّحيِن بِِمْثقاٍل َو�ِحٍد، َوِمكيال� �لشَّ
وق ِعْنَد َبّو�َبِة �لّساِمَرِة، َغد�ً ِفي ِمثِل َهذ�  َو�ِحٍد ِفي �لسُّ
�لَوقِت« 19قاَل �لقائُِد لَِرُجِل �هلِل: »َحتَّى َولَْو َفَتَح اهلُل 
ماِء، ل� ُيْمِكُن لَِهذ� �أْن َيحُدَث!« َوقاَل  نَو�ِفَذ ِفي �لسَّ
لَُه �ألِيَشُع: »َسُتْبِصُر َهذ� بَِعيَنيَك، لَِكنََّك لَْن َتُذوَق َشيئاً 
ِمْنُه.« 20َوَهذ� َتماماً ما َحَدَث لِلقائِِد. �إْذ َطَرَحُه �لنّاُس 

�أْرضاً ِعنَد �لَبّو�َبِة، َود�ُسو� َعَليِه َفماَت.

ة وَنميَّ الَمِلُك َوالَمرأُة الشُّ

�إلَى �لَحياِة: 8  �ألِيَشُع لِلَمر�أِة �لَِّتي �أعاَد �ْبَنها  َوقاَل 
َفَقْد  �آَخَر.  َبَلٍد  �إلَى  َبيِتِك  َو�أهُل  �أنِْت  »�رَحِلي 

َقَضى اهلُل �أْن َتاأْتَِي َسْبُع َسَنو�ٍت ِمَن �لَمجاَعِة ُهنا.«
لُِتِقيَم  َفَذَهَبْت  �هلِل.  َرُجِل  بَِقوِل  �لَمر�أُة  2َفَعِمَلِت 

َمَع عائَلِتها َسْبَع َسَنو�ٍت ِفي �أْرِض �لِفَلْسِطيِّيَن. 3َوَبْعَد 
ْبِع، عاَدْت مْن �أْرِض �لِفَلْسِطيِّيَن.  َنو�ِت �لسَّ �نِقضاِء �لسَّ
َوَذَهَبْت لَِتْلَتِمَس ِمَن �لَمِلِك �أْن ُيساِعَدها ِفي �ْسِترجاِع 
ُث �إلَى ِجيَحِزي،  َبيِتها َو�أْرِضها. 4َوكاَن �لَمِلُك َيَتَحدَّ
خاِدِم َرُجِل �هلِل. َفقاَل لَُه: »�أخِبْرنِي بُِكلِّ �لُمعِجز�ِت 

�لَِّتي َصَنَعها �أليَشُع.«
5َفر�َح ِجيَحِزي َيُقصُّ َعَلى �لَمِلِك َكيَف �أنَّ �ألِيَشَع 

جاَءْت  أثناِء  �ل� َهِذِه  َوِفي  �لَحياِة.  �إلَى  َشْخصاً  �أعاَد 
�لَحياِة.  �إلَى  �ْبَنها  �ألِيَشُع  �أعاَد  �لَِّتي  �لَمر�أُة  �لَمِلِك  �إلَى 
َلْت �إلَيِه �أْن ُيساعَدها ِفي �ْسِتعاَدِة َبيِتها َو�أْرِضها.  َوَتَوسَّ
َفقاَل ِجيَجِزي: »يا َمول�َي َوَمِلِكي، َهِذِه ِهَي �لَمر�أُة، 

َوَهذ� ُهَو �ْبُنها �لَِّذي �أعاَدُه �ألِيَشُع �إلَى �لَحياِة!«
6َفَساأَل �لَمِلُك �لَمر�أَة َعْن َتفاِصيِل ما َحَدَث، َفَرَوْت 

َمسُؤولِيِه  �أَحَد  �لَمِلُك  �أَمَر  َذلَِك  َوَبعَد  َشيٍء.  كُلَّ  لَُه 
ها. َو�أعِطها �أيضاً  َوقاَل: »�أِعْد لَِهِذِه �لَمر�أِة كُلَّ ما َيُخصُّ

كُلَّ َغّلاِت �أْرِضها مْن َيوِم َرِحيِلها �إلَى ُرُجوِعها.«

ِبْنَهَدُد ُيْرسُل َحزاِئيَل إَلى أِليَشع
7َوَذَهَب �ألِيَشُع �إلَى ِدَمْشَق. َوكاَن بِْنَهَدُد ِفي َذلَِك 

َرُجُل  لِبْنَهَدَد: »لََقْد جاَء  �أَحُدُهْم  َفقاَل  َمِريضاً.  �لَيوِم 
�هلِل ُهنا.«

8َفقاَل �لَمِلُك بِْنَهَدُد لَِحز�ئيَل: »ُخْذ َهِديًَّة َو�ْذَهْب 
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ل�ْسِتقباِل َرُجِل �هلِل. َو�طلُْب �إلَيِه �أْن َيساأَل اهلَل �إْن كُنُت 
َساُأشَفى ِمْن َمَرِضي.«

9َفَذَهَب َحز�ئِيُل ل�ْسِتقباِل �ألِيَشَع حاِملاً َمَعُه َهد�يا. 

َلها َعَلى �أْرَبِعيَن  َو�أَخَذ َمَعُه ِمْن كُلِّ َخير�ِت ِدَمشَق، َحمَّ
َوُهَو  �إلَيَك.  بِْنَهَدُد  تابُِعَك  لَُه: »�أرَسَلِني  َوقاَل  َجَملاً. 

ُيِريُد �أْن َيعِرَف �إْن كاَن َسُيشَفى ِمْن َمَرِضِه.«
لِبْنَهَدَد:  َوقُْل  »�ْذَهْب  لَِحز�ئِيَل:  �أليَشُع  10َفقاَل 

›َسَتحيا.‹ لَِكنَّ اهلَل قاَل لِي �إنَُّه َسَيُموُت َحتماً.«

أُ َعْن َحزائيل أِليَشُع َيَتَنبَّ
ِفي  َق  َحدَّ َحز�ئِيَل.  ِفي  ُق  ُيَحدِّ �ألِيَشُع  11َو�أَخَذ 

َوجِهِه َفْتَرًة َطِويَلًة َحتَّى صاَر َحز�ئِيُل ُمحَرجاً. ِحيَنِئٍذ، 
يا  َتْبِكي  »لِماذ�  َحز�ئِيُل:  12َفقاَل  �هلِل.  َرُجُل  َبَكى 
ِّي �أعَلُم �لَفظائَِع  َأن َسيِِّدي؟« َفاأجاَب �ألِيَشُع: »�أنا �أبِكي ل�
�لنّاَر ِفي  �إْذ َسُتشِعُل  �إْسر�ئِيَل،  َبِني  �لَِّتي َسَترَتِكُبها في 
يِف، َوَسَتذَبُح �أطفالَُهْم،  ُحُصونِِهْم، َوَسَتقُتُل َشباَبُهْم بِالسَّ

َوَتُشقُّ ُبُطوَن �لَحو�ِمِل ِمْنُهْم.«
13َفقاَل َحز�ئِيُل: »ما �أنا �إلّ� َشخٌص نَِكَرٌة. َفَكيَف 

َساأقُوُم بَِهِذِه �ل�أعماِل �لَعِظيَمِة؟«
َفاأجاَب �ألِيَشُع: »�أعَلَن لَِي اهلُل �أنََّك َسَتُكوُن َمِلكاً 
ِعنِد  ِمْن  َحز�ئِيُل  �نَصَرَف  َذلَِك  14َوَبعَد  �أر�َم.«  َعَلى 
�ألِيَشَع َوَذَهَب �إلَى َمِلِكِه. َفقاَل بِْنَهَدُد لَُه: »ماذ� قاَل لََك 

�ألِيَشُع؟« َفاأجاَب َحز�ئِيُل: »قاَل لِي �إنََّك َسَتحيا.«

َحزاِئيُل َيغتاُل ِبْنَهَدد
قُماٍش  قطَعَة  َحز�ئِيُل  �أَخَذ  �لتّالِي،  �لَيوِم  15َوِفي 

َسِميَكٍة َوَغَمَسها ِفي �لماِء. ثُمَّ َوَضَعها َعَلى َوجِه بِْنَهَدَد 
َوَخَنَقُه. َفماَت بِْنَهَدُد. َوَخَلَفُه َحز�ئِيُل ِفي �لُحكِم.

َيُهوراُم َيبَدأُ ُحكَمه
َنِة �لخاِمَسِة ِمْن ُحكِم ُيور�َم ْبِن �أخاآَب  16َوِفي �لسَّ

ْسر�ئِيَل، َتَولَّى َيُهور�ُم ْبُن شافاَط �لُحكَم ِفي َيُهوذ�.  ل�إ
17َوكاَن َيُهور�ُم ِفي �لثّانَِيِة َو�لثَّلاثِيَن ِمْن ُحكِمِه ِعنَدما 

َتَولَّى �لُحكَم. َوَحَكَم َثمانِي َسَنو�ٍت ِفي َمِديَنِة �لُقدِس. 
رَّ �أماَم  18لَِكنَّ َيُهور�َم عاَش ِمثَل ُملُوِك �إْسر�ئِيَل، َوَفَعَل �لشَّ

َُّه �تََّخَذ بِنَت �أخاآَب  أن اهلِل. َوَعِمَل �أْعماَل عائِلِة �أخاآَب، لِ�

َزوَجًة لَُه. 19لَِكنَّ اهلَل لَْم َيَشاأْ �أْن َيقِضَي َعَلى َبْيِت َيُهوذ� 
بَِسَبِب �لَوعِد �لَِّذي َقَطَعُه لَعبِدِه د�ُوَد. �إْذ َوَعَد �هلُل بِاأْن 

أَبِد. َيْبَقى ِمْصباحاً ُمِنير�ً لِد�ُوَد َو�أْبنائِِه �إلى �ل�
20َوِفي َزَمِن َيُهور�َم، َتَمرََّدْت �أُدوُم َو�نَفَصَلْت َعْن 

ُبو� َعَلى �أنُْفِسِهْم َمِلكاً ِمْن َبيِنِهْم. ُحكِم َيُهوذ�. َونَصَّ
ِفي  َصِعيَر  �إلَى  َمرِكباتِِه  بُِكلِّ  َيُهور�ُم  21َفَذَهَب 

أُدوِميُّوَن. َفهاَجَمُهْم ُهَو َوُجُنوُدُه لَيلاً  �أُدوَم. َفحاَصَرُه �ل�
ُرو�  أُدوِميُّوَن َوَتَحرَّ َد �ل� َفَهَرُبو� �إلَى َبَلِدِهْم. 22َوَهَكذ� َتَمرَّ
�لَوقِت،  نَفِس  �لَيوِم. َوِفي  َيُهوذ� َحتَّى َهذ�  ِمْن ُحْكِم 

َتَمرََّدْت لِْبَنُة �أيضاً.
نٌَة ِفي ِكتاِب  23�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل َيُهور�َم، َفِهَي ُمَدوَّ

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.
24َوماَت َيُهور�ُم َوُدِفَن َمَع �آبائِِه في َمِديَنِة د�ُوَد. أ 

َفَخَلَفُه �ْبُنُه �أَخْزيا.

أَخْزيا َمِلُك َيُهوذا
َنِة  25َو�عَتَلى �أَخْزيا ْبُن َيُهور�َم َعرَش َيُهوذ� ِفي �لسَّ

ْسر�ئِيَل.  ل�إ �أخاآَب  ْبِن  ُيور�َم  ُحكِم  ِمْن  َعْشَرَة  �لثّانَِيَة 
ُعمِرِه  ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لثّانَِيِة  َنِة  �لسَّ ِفي  �أَخْزيا  26َوكاَن 

َمِديَنِة  ِفي  و�ِحَدًة  َسَنًة  َوَحَكَم  َيحُكُم.  َبَد�أ  ِعنَدما 
�إْسر�ئِيَل.  َمِلِك  ُعْمِري،  بِنُت  َعَثْليا  ُه  َو�ُأمُّ �لُقدِس. 
رَّ �أماَم اهلِل َكما َفَعل َبيُت �خاآَب.  27َوَعِمَل �أَخْزيا �لشَّ

َُّه صاَهَرُهْم. أن َفَقْد ساَر َعَلى نَْهِج َبيِت �أخاآَب، لِ�

ُيوراُم ُيصاُب ِفي َمعَرَكٍة َمَع َحزاِئيل
�أَخْزيا  َمَع  �أخاآَب  َبيِت  ِمْن  �لَِّذي  ُيور�ُم  28َوَذَهَب 

لُِمحاَرَبِة َحز�ئِيَل َمِلِك �أر�َم ِفي ر�ُموِت ِجْلعاَد. َفُجِرَح 
�إلَى  ُيور�ُم  �لَمِلُك  29َفَرِجَع  �لَمعَرَكِة.  تِلَك  ِفي  ُيور�ُم 
َيزَرِعيَل لَِكي َيَتعاَفى ِمْن ِجر�ِحِه لَِّتي �أصاَبْتُه ِفي �لّر�َمِة 
ْبُن  �أَخْزيا  َوَذَهَب  �أر�َم.  َمِلَك  َحز�ئِيَل  حاَرَب  َحيُث 

َيُهور�َم َمِلُك َيُهوذ� �إلَى َيزَرِعيَل لِِزياَرتِِه َوُهَو ُمصاٌب.

أ 24:8 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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أِليَشُع َيطُلُب إَلى َنِبيٍّ 

 
أْن َيمَسَح ياُهو َمِلكًا

أنِْبياءِ أ 9  �ل� َجماَعِة  ِمْن  و�ِحد�ً  �ألِيَشُع  �لنَِّبيُّ  َوَدعا 
َوقاَل لَُه: »�ْسَتِعدَّ َوُخْذ َمَعَك ِقنِّيَنَة َزيٍت َصِغيَرٍة، 
ِجْد  ُهناَك،  �إلَى  َتِصُل  2َوِعنَدما  ِجْلعاَد.  �إلَى  َو�ْذَهْب 
ياُهو ْبَن َيُهوشافاَط ْبِن نَمِشي. َو�دُخْل ثُمَّ �أِقْمُه ِمْن َبيِن 
يِت،  �إْخَوتِِه. َوُخْذُه �إلَى ُغْرَفٍة د�ِخِليٍَّة. 3َوُخْذ ِقنِّيَنَة �لزَّ
َو�ْسُكْبُه َعَلى َر�أِْس ياُهو. َوقُْل: ›َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 
ثُمَّ  �لَجِديَد.‹  �إْسر�ئِيَل  َمِلَك  تُصِبَح  َمَسْحُتَك َكي  َقْد 

�فَتِح �لباَب َو�ْهُرْب. �أْسِرْع َول� َتَتباَطاأْ!«
4فانَطَلَق �لنَِّبيُّ �لّشابُّ �إلَى ر�ُموَت ِجْلعاَد. 5َولَّما 

َوَصَل، َر�أى قاَدَة �لَجيِش جالِِسيَن، َفقاَل: »�أيُّها �لقائُِد، 
ِعنِدي ِرسالٌَة لََك.« َفقاَل ياُهو: »لَِمْن ِمنّا �لرِّسالَُة؟« 

: »لََك �أنَت يا َسيِِّدي.« َفقاَل �لنَِّبيُّ �لّشابُّ
�لّشاُب  �لنَِّبيُّ  َفَسَكَب  �لَبيَت.  َوَدَخَل  ياُهو  6َفقاَم 

َعَلى َر�أِْس ياُهو َوقاَل لَُه: »َيُقوُل اهلُل �إلَُه �إْسر�ئِيَل:  َزيتاً 
�إْسر�ئِيَل.  اهلِل،  َشعِب  َعَلى  َمِلكاً  لَِتِصيَر  �أمَسُحَك  ›�أنا 
7َفاقِضي َعَلى عائَِلِة َسيِِّدَك �أخاآَب، َوَهَكذ� �ُأعاِقُب �إيز�َبَل 

أنِبياِء، َوَقتِل َجِميِع ُخّد�ِم اهلِل. 8َينبِغي  َعَلى َقتِل ُخّد�ِمي �ل�
�أْن َتُموَت عائَِلِة �أخاآَب كُلِّها، َول� َيبَقى ِمْنُهْم َذَكٌر َحّياً 
ِفي �إْسر�ئِيَل، ُحّر�ً �أْم َعْبد�ً. 9َوَهَكذ� �أجَعُل عائَِلَة �أخاآَب 
ِمثَل عائَِلِة َيُرْبعاَم ْبِن ناباَط، َوِمثَل عائَِلِة َبْعشا ْبِن �أِخّيا. 
َولَْن  َيزَرِعيَل،  ِمْنَطَقِة  ِفي  �إيز�َبَل  �لِكلاُب  10َوَسَتاأْكُُل 

تُدَفَن.‹« ثُمَّ َفَتَح �لنَِّبيُّ �لّشابُّ �لباَب َوَهَرَب.

الُخّداُم ُيعِلُنوَن ياُهو َمِلكًا
�أَحُدُهْم  َفقاَل  َمِلِكِه.  ُخّد�ِم  �إلَى  ياُهو  11َوَرِجَع 

َهذ�  �أَتى  لِماذ�  ُير�ُم؟  ما  َعَلى  لِياُهو: »َهْل كُلُّ َشيٍء 
�إلَيَك؟« َفاأجاَب ياُهو: »�أنُتْم َتعِرفُوَن  �لرَُّجُل �لَمجُنوُن 

�لرَُّجَل َو�ل�أشياَء �لَغِريَبَة �لَِّتي َيُقولُُها.«
َفقاَل  �لَحِقيَقَة.«  قُِل  َتْكِذْب!  »ل�  لَُه:  12َفقالُو� 

َمِلكاً  َمَسْحُتَك  َقْد  اهلُل  ›َيُقوُل  لِي:  قالَُه  ما  ُهَو  »َهذ� 
َعَلى �إْسر�ئِيَل.‹«

أنبياء.« َو�لمقصود �أولئَك  أ 1:9 َجماَعُة األنِبياء. حرفياً »�أبناء �ل�

�لّذيَن ُهْم تحَت �لتدريِب لِيكونو� �أنبياًء.

َرِج  13َفَخَلَع كُلُّ خاِدٍم ِمْنُهْم َثْوَبُه َوَوَضَعُه َعَلى �لدَّ

ياُهو  َوقالُو�: »صاَر  أبو�ِق  �ل� نََفُخو� ِفي  ثُمَّ  ياُهو.  �أماَم 
َمِلكاً!«

ياُهو َيْذَهُب إَلى َيزَرِعيل
َد ياُهو ْبُن َيُهوشافاَط ْبِن نَْمِشي َعَلى ُيور�َم.  14َوَتَمرَّ

ُيحاِولُوَن  �إْسر�ئِيَل  َوَبُنو  ُيور�ُم  كاَن  �لَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
�أر�َم.  َمِلِك  َحز�ئِيَل  ِضدَّ  ِجْلعاَد  ر�ُموِت  َعْن  فاَع  �لدِّ
15َوكاَن �لَمِلُك ُيور�ُم َقْد حاَرَب َحز�ئِيَل، َمِلَك �أر�َم. 

أر�ِميِّيَن َجَرُحو� �لَمِلَك ُيور�َم، َفَذَهَب �إلَى َيْزَرِعيَل  لَِكنَّ �ل�
لَِيَتعاَفى ِمْن ِجر�ِحِه.

َفقاَل ياُهو لُِخّد�ِم �لَمِلِك: »ماُدْمُتْم َقِبْلُتُمونِي َمِلكاً، 
أَحٍد بِاأْن َيهُرَب ِمَن �لَمِديَنِة لَِيْنُشَر �لَخَبَر  َفلا َتْسَمُحو� ل�

ِفي َيزَرِعيَل.«
َيزَرِعيَل.  ِفي  نَقاَهٍة  َفْتَرَة  َيْقِضي  ُيور�ُم  16َوكاَن 

�أَخْزيا  �لَمِلُك  �إلَيِه. َوكاَن  َوَذَهَب  َمْرَكَبَتُه  ياُهو  َفَرِكَب 
َمِلُك َيُهوذ�، َقْد جاَء �أيضاً لَِيُزوَر ُيور�َم. 17َوكاَن حاِرٌس 
و�ِقفاً َعَلى �لُبرِج ِفي َيزَرِعيَل. َفَر�أى َجماَعَة ياُهو �لَكِبيَرَة 
َفقاَل  �لنّاِس!«  ِمَن  َكِبيَرًة  َجماَعًة  »�أَرى  َفقاَل:  �آتَِيًة. 
ُيور�ُم: »�أرِسْل فاِرساً لِِلقائِِهْم، َو�طلُْب �إلَيِه �أْن َيساألَُهْم 

َهل ُهم قاِدُموَن ِفي َسلاٍم.«
َوقاَل:  ياُهو،  لُِملاقاِة  ِحصاناً  �لرَُّسوُل  18فامَتَطى 

»َيْساأُل �لَمِلُك ُيور�ُم: ›َهْل �أنُتْم قاِدُموَن ِفي َسلاٍم؟‹« 
َفقاَل لَُه ياُهو: »�أيُّ َسلاٍم َهذ�؟ َتعاَل َو�تَبْعِني.«

�إلَى  ُسوُل  �لرَّ »َذَهَب  لُِيور�َم:  �لحاِرُس  َفقاَل 
�لَجماَعِة، لَِكنَُّه لَْم َيُعْد َبْعُد.«

�إلَى  �لفاِرُس  َفجاَء  �آَخَر.  فاِرساً  ُيور�ُم  19َفاأرَسَل 

�أنُتْم  ›َهْل  ُيور�ُم:  �لَمِلُك  »َيُقوُل  َوقاَل:  ياُهو  َجماَعِة 
قاِدُموَن ِفي َسلاٍم؟‹« َفاأجاَب ياُهو: »�أيُّ َسلاٍم َهذ�؟ 

َتعاَل َو�تَبْعِني.«
20َفقاَل �لحاِرُس لُِيور�َم: »َذَهَب �لرَُّسوُل �لثّانِي �إلَى 

�لَجماَعِة، لَِكنَُّه لَْم َيُعْد َبعُد. َوُهناَك َرُجٌل َيُسوُق َمْرَكَبَتُه 
بُِجُنوٍن َعَلى َطِريَقِة ياُهو ْبِن نَْمِشي.« 21َفقاَل ُيور�ُم: 

»هاتُو� لِي َمرَكَبِتي!«
َفاأحَضَر �لخاِدُم َمرَكَبَة ُيور�َم. َفَرِكَب كُلٌّ ِمْن ُيور�َم، 
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َمِلِك �إْسر�ئِيَل َو�أَخْزيا َمِلِك َيُهوذ� َمْرَكَبَتُه. َوَخَرَج �ل�ْثناِن 
. لِِلقاِء ياُهو. َفقاَبلاُه ِعْنَد َحقِل ناُبوَت �لَيزَرِعيِليِّ

22َفَساأَل ُيور�ُم ياُهو: »َهْل �أنَت قاِدٌم ِفي َسلاٍم؟« 

َك تُماِرُس �أعماَل  َفاأجاَب ياُهو: »ل� َسلاَم ما د�َمْت �ُأمُّ
ْحِر!« �لُعْهِر َو�لسِّ

أَخْزيا:  23َفَغيََّر ُيور�ُم �تِّجاَه َمْرَكَبِتِه لَِيهُرَب، َوقاَل لِ�

»�إنَّها ِخيانٌَة يا �أَخْزيا!«
24َفاأمَسَك ياُهو بَِقْوِسِه. َو�أطَلَق َسْهماً َعَلى ُيور�َم. 

َقْلَبُه. َفَسَقَط ُيور�ُم  َفاأصاَبُه ِفي ُمنَتَصِف َظْهِرِه ُمخَتِرقاً 
ِفي َمرَكَبِتِه َميِّتاً.

25ثُمَّ قاَل ياُهو لَِبْدَقَر، سائِِق �لَمرَكَبِة: »ُخْذ ُجثََّة 

. َفَلَعلََّك َتذكُُر  ُيور�َم َو�رِمها ِفي َحقِل ناُبوَت �لَيزَرِعيِليِّ
�إلَى ُيور�َم، قاَل  �أنَِّني ِعنَدما َرِكْبُت َمَعَك َور�َء �أخاآَب 
أْمِس  اهلُل �إنَّ َهذ� َسَيُكوُن َمِصيَرُه. 26َفَقْد قاَل اهلُل: ›بِال�

َر�أيُت َدَم ناُبوَت َو�أول�ِدِه. لَِهذ� َساُأعاِقُبَك، يا �أخاآُب، 
ِفي َهذ� �لَحقِل نَفِسِه.‹ َهذ� ُهَو ما قالَُه اهلُل. َفُخْذ ُجثََّة 

ُيور�َم َو�ْرِمها ِفي �لَحقِل، َكما قاَل اهلُل.«
�لَهَرَب.  َهذ�، حاَوَل  �أَخْزيا  �لَمِلُك  َر�أى  27َفَلّما 

َوقاَل:  ياُهو،  َفطاَرَدُه  �لُبْستاِن.«  »َبْيِت  َطِريَق  َفَسَلَك 
َعَلى  َمْرَكَبِتِه  ِفي  �أَخْزيا  َفاُأِصيَب  �أيضاً!«  �أَخْزيا  »�قُتلُو� 
�لَهَرَب  َو�َصَل  لَِكنَُّه  يِبَلعاَم.  قُْرَب  ُجوَر  َعْقَبِة  َطِريِق 
و، َوُهناَك ماَت. 28َفَحَمَل ُخّد�ُمُه ُجثََّتُه ِفي  َحتَّى َمِجدُّ
�لَمرَكَبِة �إلَى َمِديَنِة �لُقْدِس، َوَدَفُنوُه ُهناَك َمَع �آبائِِه ِفي 

َمِديَنِة د�ُوَد. أ
َنِة  29كاَن �أَخْزيا َقْد صاَر َمِلكاً َعَلى َيُهوذ� ِفي �لسَّ

ْسر�ئِيَل. �لحاِدَيَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ُيور�َم ل�إ

إيزاَبُل َتُموُت ميتًة َشِنيعة
�إيز�َبُل  َفَسِمَعْت  َيْزَرِعيَل.  �إلَى  ياُهو  30َوَذَهَب 

بِالَخَبِر. َفَوَضَعْت َمساِحيَق َتجِميٍل َعَلى َوجِهها َوَرتََّبْت 
َشعَرها. ثُمَّ َوَقَفْت ِعنَد �لنّاِفَذِة َونََظَرْت ِمْنها. 31َفَلّما 
لاِم  َدَخَل ياُهو �لَمِديَنَة، قالَْت لَُه �إيز�بِيُل: »�أِجْئَت للسَّ

يا َمْن َقَتَل َسيَِّدُه َكما َفَعَل ِزْمري؟«

أ 28:9 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

32َفَتَطلََّع ياُهو �إلَى �لنّاِفَذِة، َوناَدى: »َمْن َمِعي؟«

َفاأَطلَّ �ْثناِن �أْو َثلاَثُة ُخّد�ٍم ِمَن �لنّاِفَذِة. 33َفقاَل لَُهْم 
ياُهو: »�ْطَرُحو� �إيز�َبَل �إلَى �أْسَفَل!«

َعَلى  َدُمها  َفَتطاَيَر  �أْسَفَل.  �إلَى  �لُخّد�ُم  َفَطَرَحها 
َدَخَل  َذلَِك،  34َبْعَد  َفد�َسْتها.  �لُخُيوِل،  َوَعَلى  وِر  �لسُّ
ياُهو �لَبيَت َو�أَكَل َوَشِرَب. ثُمَّ قاَل: »�نُْظُرو� ِفي �أْمِر َهِذِه 

�لَمر�أِة �للَِّعيَنِة، َو�دِفُنوها َفِهَي بِْنُت َمِلٍك.«
35َفَذَهَب �لرِّجاُل لَِيدِفُنو� �إيز�َبَل، لَِكنَُّهْم لَْم َيِجُدو� 

ُجثََّتها. َوَوَجُدو� �لُجمُجَمَة َو�لَقَدَميِن َور�َحَتي �لَيَديِن. 
ياُهو: »�أَمَر اهلُل  َفقاَل  ياُهو.  َو�أخَبُرو�  �لرِّجاُل  36َفَرِجَع 

َعْبَدُه �إيِلّيا �لتَّْشِبّي �أْن ُيوِصَل َهِذِه �لرِّسالََة َحيُث قاَل: 
37َفَتِصيُر  َيزَرِعيَل.  ِفي  �إيز�َبَل  ُجثََّة  �لِكلاُب  ›َسَتاأْكُُل 
بِل َعَلى �لَحقِل، َحتَّى ل� َيسَتِطيُع �أَحٌد �أْن  ُجثََّتها َكالزِّ

ُيَميَِّزها!‹«

ياُهو َيكُتُب َرساِئَل إَلى قاَدِة الّساِمَرة

�لّساِمَرِة. 10  ِفي  �ْبناً  َسْبُعوَن  ل�أخاآَب  َوكاَن 
�لّساِمَرِة  �إلَى  َو�أْرَسَلها  َرسائَِل  ياُهو  َفَكَتَب 
�إلَى ُرَؤساِء َيْزَرِعيَل َوقاَدتِهِا ِفي �لّساِمَرِة َو�إلَى ُمَربِّي �أول�ِد 
َوَخيٌل  َمْرِكباٌت  لََديُكْم  2»�أنُتْم  ِفيها:  َوجاَء  �أخاآَب. 
َسيِِّدكُْم.  �أول�ُد  َولََديُكْم  َنٌة،  ُمَحصَّ َوَمِديَنٌة  َو�أسِلَحٌة 
أفَضَل  �ل� 3�ختاُرو�  َهِذِه،  ِرسالَِتي  َتِصلُُكْم  َفحالَما 
َو�ل�أجَدَر ِمْن �أول�ِد َسيِِّدكُْم، َو�جَعلُوُه َمِلكاً َمكاَن �أبِيِه. 

ثُمَّ حاِرُبو� ِدفاعاً َعْن عائَِلِة َسيِِّدكُْم.«
َمِلكاِن  َيْسَتِطْع  »لَْم  َوقالُو�:  َكِثير�ً  4لَِكنَُّهْم خافُو� 

نَْسَتِطيُع  َفَكيَف  ياُهو،  َوجِه  ِفي  َيصِمد�  �أْن  �ْثناِن 
نَحُن؟«

َوَرئِيُس  �أخاآَب،  َبيِت  َعْن  �لَمْسُؤوُل  5َفاأْرَسَل 

�لَمِديَنِة، َوُمَربُّو �أول�ِد �لَمِلِك رِسالًَة َجو�بِيًَّة �إلَى ياُهو قالُو� 
َب َمِلكاً َعَلينا.  ِفيها: »نَْحُن نُعِلُن َول�َءنا لََك. َولَْن نَُنصِّ

َبْل َسَنفَعُل كُلَّ ما َتُقولُُه لَنا. َو�ْفَعْل ما َتر�ُه ُمناِسباً.«

قاَدُة الّساِمَرِة َيقُتُلوَن أبناَء أخآب
�إلَى َهُؤل�ِء �لقاَدِة قاَل  6َفَكَتَب ياُهو ِرسالًَة �ُأْخَرى 

وَن  ِفيها: »�إذ� �أَرْدتُْم �أْن تَُبْرِهُنو� �أنَُّكْم ُمو�لُوَن لِي َوجادُّ
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ِفي طاَعِتي، فاقَطُعو� ُرُؤوَس �أول�ِد �أخاآَب، َو�أحِضُروها 
�إلَيَّ ِفي َيزَرِعيَل ِفي ِمثِل َهذ� �لَوقِت ِمْن َيوِم َغٍد.«

�لَمِديَنِة  َمَع قاَدِة  كانُو�  �ْبناً  َوكاَن ل�أخاآَب َسْبُعوَن 
�لَِّذيَن َربُّوُهْم. 7َفَلّما �ْسَتَلَم قاَدُة �لَمِديَنِة �لرِّسالََة، �أَخُذو� 
َوَضُعو�  ثُمَّ  َجِميعاً.  َوَقَتلُوُهْم  ْبِعيَن  �لسَّ �لَمِلِك  �أول�َد 

ُرُؤوَسُهْم ِفي ِسلاٍل َو�أْرَسلُوها �إلَى ياُهو ِفي َيزَرِعيَل.
8َفجاَء �لرَُّسوُل �إلَى ياُهو َوقاَل لَُه: »لََقْد �أحَضُرو� 

ُرُؤوَس �أبناِء �لَمِلِك.«
باِب  ِعنَد  َكْوَمَتيِن  ُؤوَس  �لرُّ ُمو�  »َكوِّ ياُهو:  َفقاَل 

باِح.« �لَمِديَنِة َحتَّى �لصَّ
عِب  �لشَّ �أماَم  َوَوَقَف  ياُهو  َخَرَج  باِح  �لصَّ 9َوِفي 

َوقاَل لَُهْم: »�أنُتْم �أْبِرياُء. ها �أنا َقْد َتَمرَّْدُت َعَلى َسيِِّدي 
َوَقَتْلُتُه. لَِكْن َمْن َقَتَل �أبناَء �أخاآَب َهُؤل�ء؟ �أنُتْم َقَتْلُتُموُهْم! 
10َفْلَيُكْن َمعلُوماً لََديُكْم �أنَّ كُلَّ ما �أنَْباأ بِِه اهلُل ل� ُبدَّ �أْن 

ُأُمورِ َعْن عائَِلِة �أخاآَب  َق. َوَقْد َتَكلََّم اهلُل َعْن َهِذِه �ل� َيَتَحقَّ
ِمْن ِخلاِل �إيِلّيا. َوها َقْد َفَعَل �هلُل ما َتَكلََّم بِِه.«

11َفَقَتَل ياُهو كُلَّ �أفر�ِد عائَِلِة �أخاآَب �لّساِكِنيَن ِفي 

َينُج  َفَلْم  َوَكَهَنَتُهْم،  َو�أْصِدقاَءُهْم  قاَدَتُهْم  َقَتَل  َيزَرِعيَل. 
�أَحٌد ِمنُهْم.

ياُهو َيقُتُل ُكلَّ أقاِرِب أَخْزيا
ِفي  َوَتَوقََّف  �لّساِمَرِة.  �إلَى  َيزَرِعيَل  ياُهو  12َوغاَدَر 

�لطَِّريِق ِفي َمكاٍن ُيدَعى »ُمَخيََّم �لّر�ِعي.« 13َوصاَدَف 
ُهناَك �أقاِرَب �أَخْزيا، َمِلِك َيُهوذ�. َفَساألَُهْم ياُهو: »َمْن 
َيُهوذ�.  َمِلِك  �أَخْزيا  �أقِرباُء  َفاأجاُبو�: »نَحُن  َتُكونُوَن؟« 

ُأمِّ.« َوَقْد نََزلْنا لَِكي نَُزوَر �أبناَء �لَمِلِك َو�أبناَء �لَمِلَكِة �ل�
َفاأمَسُكو�  �أحياًء.«  بِِهْم  »�أمِسُكو�  ياُهو:  14َفقاَل 

بِِهْم �أحياَء. َوكاَن َعَدُدُهُم �ْثَنيِن َو�أرَبِعيَن َرُجلاً. َفَقَتَلُهْم 
ِعنَد �لِبْئِر قُْرَب َبيِت َعْقٍد، َولَْم َيعُف َعْن �أَحٍد ِمنُهْم.

ياُهو ُيالِقي َيُهوناداب
ْبَن  َيُهوناد�َب  قاَبَل  ُهناَك،  ِمْن  �نَطَلَق  �أِن  15َوَبعَد 

َيُهوناد�َب  ياُهو  َفَحّيا  لِِلقائِِه.  قاِدماً  �لَِّذي كاَن  َركاٍب 
َفاأجاَب  �أنا لََك؟«  �أنَت َوِفيٌّ لِي َكما  لَُه: »َهْل  َوقاَل 
ياُهو: »�إْن  َفقاَل  �أِكيٌد.«  �أْمٌر  َيُهوناد�ُب: »نََعْم، َهذ� 

َيَدُه  ثُمَّ َمدَّ ياُهو  َيَدَك.«  َفاأعِطِني  أْمُر َكَذلَِك،  �ل� كاَن 
َمِعي،  »َتعاَل  ياُهو:  16َوقاَل  �لَمرَكَبِة.  �إلَى  َو�أصَعَدُه 

َوَساُأِريَك َمَدى َغيَرتِي هلِل.«
َرِكَب َيُهوناد�ُب ِفي َمرَكَبِة ياُهو. 17َوجاَء ياُهو �إلَى 
�لّساِمَرِة َوَقَتَل كُلَّ عائَِلِة �أخاآَب �لَِّذيَن كانُو� ما َيز�لُوَن 
َعَلى َقيِد �لَحياِة ِفي �لّساِمَرِة. �أباَدُهْم َجِميعاً، َكما �أنَْباأ 

اهلُل َعَلى لِساِن �إيِلّيا.

ياُهو َيجَمُع عاِبِدي الَبعل
لَُهْم: »لََقْد  َوقاَل  َمعاً،  عَب  �لشَّ ياُهو  َجَمَع  18ثُمَّ 

َفَساأخِدُمُه  �أنا  َو�أّما  َقليَلًة.  ِخدَمًة  �لَبعَل  �أخاآُب  َخَدَم 
َكَهَنِة  كُلَّ  �سَتدُعو�  آَن،  19َو�ل� وَكِثيَرًة!  َكِبيَرًة  ِخدَمًة 
�أَحد�ً  َتَدُعو�  ل�  �لَبعَل.  َيعُبُد  َمْن  َوكُلَّ  َو�أنِبيائِِه،  �لَبعِل 
ُم َذبِيَحًة َعِظيَمًة  ُت َهذ� �ل�ْجِتماَع. َفاأنا َساُأَقدِّ ِمْنُهْم ُيَفوِّ

لِلَبعِل. َوَساأقُتُل كُلَّ َمْن ل� َيحُضُر َهذ� �ل�ْجِتماَع!«
َينِوي  كاَن  �إْذ  َعَليِهْم.  َيحتاُل  كاَن  ياُهو  لَِكنَّ 
ياُهو:  20َوقاَل  �لَبعِل.  عابِِدي  َعَلى  َيقِضَي  �أْن 
َعِن  �لَكَهَنُة  َفاأعَلَن  لِلَبعِل.«  ساً  ُمَقدَّ �جِتماعاً  »�أِقيُمو� 

�ل�ْجِتماِع.
�أْرِض  �أنحاِء  َجِميِع  �إلَى  ِرسالًَة  ياُهو  21َفاأرَسَل 

�إْسر�ئِيَل. َفجاَء كُلُّ عابِِدي �لَبعِل. لَْم َيَتَخلَّْف �أَحٌد َعِن 
�لُحُضوِر. َوَدَخلُو� َمعَبَد �لَبعِل، فامَتلاأ بِالنّاِس.

22ِحيَنِئٍذ، قاَل ياُهو لِلرَُّجِل �لَمسُؤوِل �لُمَوكَِّل َعَلى 

�لِعباَدِة لِعابِِدي �لَبعِل.«  �لِعباَدِة: »�أحِضْر ثِياَب  ثِياِب 
َفاأخَرَج �لثِّياَب لَُهْم.

23ثُمَّ َدَخَل ياُهو َوَيُهوناد�ُب ْبُن َركاٍب �إلَى َمعَبِد 

َحولَُكْم  »�نُظُرو�  �لَبعِل:  لِعابِِدي  ياُهو  َوقاَل  �لَبعِل. 
ُقو� ِمْن �أنَُّه ل� ُيوَجُد َبيَنُكْم �أَحٌد ِمْن ُخّد�ِم اهلِل.  َوَتَحقَّ
ُقو� ِمْن �أنَُّه ل� ُيوَجُد ُهنا �إلّ� َمْن َيعُبُدوَن �لَبعَل.«  َتَحقَّ
ُقو� ِمْن َذلَِك، َدَخَل �أنِبياُء �لَبعِل لَِكي  24َوَبعَد �أْن َتَحقَّ

ُمو� َتقِدماٍت َوَذبائَِح لَُه. ُيَقدِّ
�أّما خاِرَج �لَهيَكِل، َفَقْد كاَن ُهناَك َثمانُوَن ُجنِديّاً 
َيهُرُب.  �أَحد�ً  َتَدُعو�  لَُهْم: »ل�  َفقاَل  ياُهو.  �أحَضَرُهْم 
َثَمناً  َحياَتُه  َسَيدَفُع  َيهُرَب  بِاأْن  أَحٍد  لِ� َيسَمُح  َوَمْن 

لَِذلَِك.«
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�لتَّْقِدماِت  َتقِديِم  ِمْن  ياُهو  �نَتَهى  25َوحالَما 

بائِِح. قاَل ياُهو لِلُحّر�ِس َو�لقاَدِة: »�دُخلُو� َو�قُتلُو�  َو�لذَّ
عابِِدي �لَبعِل. َول� َتَدُعو� �أَحد�ً ِمْنُهْم َيخُرُج ِمَن �لَهيَكِل 
يِف. َوَرُمو� ُجَثَثُهم ِفي �لخاِرِج.  َفَقَتلُوُهْم بِالسَّ َحّياً.« 
لَِمعَبِد  ئِيِسيَِّة  �لرَّ �لُغْرَفِة  �إلَى  َو�لقاَدُة  �لَحَرُس  َدَخَل  ثُمَّ 
أنْصاَب �لتَّْذكاِريََّة ِمْن َمعَبِد �لَبعِل،  �لَبعِل. 26َو�أخَرُجو� �ل�
َوَمعَبَد  أنْصاَب  �ل� تِلَك  �لَمعَبَد. 27ثُمَّ َسَحُقو�  َو�أْحَرقُو� 
ماز�َل  عامٍّ  ِمْرحاٍض  �إلَى  �لَبعِل  َمعَبَد  لُو�  َوَحوَّ �لَبعِل. 

ُيْسَتخَدُم �إلَى َهذ� �لَيوِم.
28َوَهَكذ� َقَضى ياُهو َعَلى ِعباَدِة �لَبعِل ِفي �إْسر�ئِيَل. 

29َغيَر �أنَُّه لَْم َيْتُرك َتماماً َخطايا َيُرْبعاَم ْبِن ناباَط �لَِّذي 

�لِعجَليِن  ُيَحطِِّم  لَْم  �إْذ  ُيخِطُئوَن.  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َجَعَل 
َهِبيَّيِن ِفي َبيِت �إيَل َوِفي د�َن. �لذَّ

ياُهو َيحُكُم إْسراِئيل
َفَعْلَت  َقْد  ُصنعاً.  »�أحَسْنَت  لِياُهو:  اهلُل  30َوقاَل 

ما ُيرِضيِني، َحيُث َقَضيَت َعَلى عائَِلِة �أخاآَب َحَسَب 
�لِجيِل  �إلَى  �إْسر�ئِيَل  نَسلَُك  َسَيحُكُم  لَِهذ�  َمِشيَئِتي. 
�لّر�بِِع.« 31َغيَر �أنَّ ياُهو لَْم َيحِرْص َعَلى �إطاَعِة َشِريَعِة 
اهلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل بُِكلِّ َقلِبِه. َفَقْد ساَر َعَلى ُخَطى َيُرْبعاَم 

�لَِّذي َجَعَل َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن.

َحزاِئيُل َيهِزُم إْسراِئيل
32ِفي َذلَِك �لَوقِت، َبَد�أ اهلُل َيقَتِطُع �أجز�ًء ِمْن �أْرِض 

ُأَمٍم �ُأْخَرى. َوهاَجَم َحز�ئِيُل َمِلُك �أر�َم  �إْسر�ئِيَل َوُيعِطيها لِ�
�إْسر�ئِيَل ِمْن َجِميِع ُحُدوِدها َوَهَزَمها. 33َو�ْسَتولَى َعَلى 
أر�ِضي �لَِّتي كانَْت لَِعشائِِر جاَد  كُلِّ �أْرِض ِجْلعاَد، �أْي �ل�
أْرِض ِمْن َعُروِعيَر  ى. َو�ْسَتولَى َعَلى كُلِّ �ل� َوَر�ُأوَبْيَن َوَمَنسَّ

قُْرَب و�ِدي �أرنُوَن �إلَى ِجْلعاَد َوباشاَن.

َمْوُت ياُهو
نٌَة ِفي  34�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل ياُهو َوَجَبُروتِِه، َفِهَي ُمَدوَّ

ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.
35َوماَت ياُهو َوُدِفَن َمَع �آبائِِه. َوُدِفَن ِفي �لّساِمَرِة. 

َوَتَولَّى َعْرَش �إْسر�ئِيَل َبعَدُه �ْبُنُه َيُهو�آحاُز. 36َوَقْد َحَكَم 

َسَنًة ِفي  َوَعْشِريَن  َثماٍن  َة  ُمدَّ �إْسر�ئِيَل  َعَلى  َمِلكاً  ياهو 
َمِدينِة �لّساِمَرِة.

َعَثْليا َتقُتُل أوالَد الَمِلِك ِفي َيُهوذا

�ْبَنها ماَت، 11  �أنَّ  �أَخْزيا  �ُأمُّ  َعَثْليا  َر�أْت  َولَّما 
قاَمْت َوَقَتَلْت كُلَّ �أْبناِء �لَمِلِك.

�أَخْزيا،  َو�ُأْخُت  ُيور�َم،  �لَمِلِك  بِْنُت  َيُهوَشَبُع  2�أّما 

�أْن  َقبَل  �إْخَوتِِه  َبْيِن  ِمْن  �أَخْزيا  ْبَن  ُيو�آَش  َخَطَفْت  َفَقْد 
ُيْقَتلُو�، َوَخبَّاأْتُه ُهَو َوُمرِضَعُتُه ِفي ُغرَفِة نَوِمها ِمْن َعَثْليا 

َفَلْم َتَتَمكَّْن ِمْن َقتِلِه.
3َفَبقَي ُيو�آُش ُمخبَّاأً ِفي َبيِت اهلِل َمَع َيُهوَشَبَع ِستَّ 

ِة، كانَْت َعَثْليا َتْحُكُم َممَلَكَة  َسَنو�ٍت. َو�أثناَء َهِذِه �لُمدَّ
َيُهوذ�.

�لَكَهَنِة  َرئِيُس  �ْسَتدَعى  �لّسابَِعِة،  َنِة  �لسَّ 4َوِفي 

عاِة. َوَجَمَعُهْم َمعاً  َيُهوياد�ُع قاَدَة �لَحَرِس �لَمَلِكيِّ َو�لسُّ
ِفي َبيِت اهلِل. ثُمَّ َقَطَع َمَعُهْم َعهد�ً بَِقَسٍم. ثُمَّ �أر�ُهُم 

�ْبَن �لَمِلِك.
5َو�أْوصاُهْم َيُهوياد�ُع، َفقاَل: »ثُْلثُُكُم �لَِّذيَن َعَليِهْم 

ْبِت، َو�لَِّذيَن َعَليِهْم ِحر�سُة َبيِت �لَمِلِك.  نَْوَبَة َيْوِم �لسَّ
َوثُْلثُُكُم  وِر،  �لسُّ باِب  بِِحر�َسِة  �لُمَكلَُّف  6َوثُْلثُُكُم 

�أْن  َجِميعاً  َعَليُكْم  �لُحّر�ِس،  َبّو�بِة  بِِحر�َسِة  �لُمَكلَُّف 
�لَّذيَن  ِمْنُكْم – ِمَن  ِفْرَقَتيِن  7َوَعَلى  �لَقْصَر.  َتْحُرُسو� 
َيوَم  �إجاَزتِِهُم:  َيْوَم  اهلِل  َبيِت  ِحر�َسِة  َعَلى  ُيْجَبُروَن 
ْبِت – 8�أْن تُِحيَطا بِالَمِلِك. كُونُو� َمَع �لَمِلِك َحيثُما  �لسَّ
َذَهَب. َو�أِحيُطو� بِِه كُلُُّكْم، َوَيُد كُلٍّ ِمْنُكْم َعَلى ِمقَبِض 

َسيِفِه. َو�قُتلُو� كُلَّ َمْن ُيحاِوُل �ْخِتر�َق ُصُفوِفُكْم.«
َيُهوياد�َع.  �لكاِهِن  �أو�ِمِر  كُلَّ  �لقاَدُة  َذ  9َفَنفَّ

�أْو  ْبِت  �لسَّ َيوَم  َيْعَملُوَن  �لَِّذيَن  ِرجالَُه  قائٍِد  كُلُّ  َفاأَخَذ 
10َفاأْعطى  َيُهوياد�َع.  �لكاِهِن  �إلَى  َو�أَتو�  َيْعَملُوَن،  ل� 
�لكاِهُن �لقاَدَة ِحر�باً َو�أْتر�ساً كاَن د�ُوُد َقْد �أْوَدَعها ِفي 
ِفي  َو�أسِلَحُتُهْم  �لُحّر�ُس  َهُؤل�ِء  11َوَوَقَف  اهلِل.  َبيِت 
أْيَسِر.  أْيَمِن �إلَى جانِِبِه �ل� �أيِديِهْم ِمْن جانِِب �لَهْيَكِل �ل�
َو�أحاُطو� بِالَمذَبِح َو�لَهيَكِل َو�لَمِلِك ِمْن كُلِّ ِجَهٍة لََدى 
ُدُخولِِه �لَهيَكَل. 12َو�أخَرَج َهُؤل�ِء ُيو�آَش َوَوَضُعو� �لتّاَج 
ثُمَّ  �هلِل.  َحْضَرِة  ِفي  لَُهْم  َول�َءُهْم  َو�أعَلُنو�  َر�أِْسِه  َعَلى 
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َوَهَتُفو�:  بِاأيِديِهْم  لَُه  ُقو�  َوَصفَّ َمِلكاً.  ُبوُه  َونَصَّ َمَسُحوُه 
»َيعيُش �لَمِلُك!«

َعِن  �لّصاِدَر  ِجيَج  �لضَّ َعَثْليا  �لَمِلَكُة  13َوَسِمَعِت 

ْعِب. َفَدَخَلْت �إلَى َهيَكِل اهلِل َحْيُث كاَن  �لَحَرِس َو�لشَّ
�لَعُموِد  ِعنَد  و�ِقفاً  �لَمِلَك  َفَر�أِت  14َونََظَرْت  عُب.  �لشَّ
َوضاِربِي  �لقاَدَة  �أيضاً  َوَر�أْت  �لُملُوِك.  عاَدِة  َحَسَب 
ِحيَنِئٍذ،  بِالَمِلِك.  �بِتهاجاً  أبو�َق  �ل� َينُفُخوَن  أبو�ِق  �ل�
»َهِذِه  َوَصَرَخْت:  َو�ْسِتنكار�ً،  �حِتجاجاً  ثِياَبها  ْت  َشقَّ

ِخيانٌَة! َهِذِه ِخيانٌَة!«
�لُجُنوِد  َعِن  �لَمْسُؤولِيَن  �لقاَدَة  �لكاِهُن  15َو�أَمَر 

َفقاَل: »�أخِرُجو� َعَثْليا خاِرَج ساَحِة �لَهيَكِل. َو�إذ� �أر�َد 
فاِع َعْنها، فاقُتلُوُه. لَِكْن ل� تُْقَتل ِفي  �أَحٌد �أْن َياأْتَِي لِلدِّ

َبيِت اهلِل.«
َطِريِق  َعْبَر  َو�قتاُدوها  بَِعَثْليا.  �لُجُنوُد  16َفاأمَسَك 

�لَخيِل �إلَى َمدَخِل �لَقْصِر. َوَقَتلُوها ُهناَك.
اهلِل  َبيَن  َعْهد�ً  َيُهوياد�ُع  َقَطَع  َذلَِك،  17َوَبْعَد 

ْعِب �أْن َيُكونُو� �أْوِفياًء هلِل. َوَقَطَع َيُهوياد�ُع  َو�لَمِلِك َو�لشَّ
ْعِب. َعهد�ً �أيضاً َبيَن �لَمِلِك َو�لشَّ

ُرو�  عِب �إلَى َمعَبِد �لَبعِل. َوَدمَّ 18َوَذَهَب َجِميُع �لشَّ

َمتّاَن،  ُروها َتماماً. َوَقَتلُو� �أيضاً  تِمثالَُه َوَمذ�بَِحُه، َوَكسَّ
كاِهَن �لَبعِل، �أماَم َمذ�بِِح �لَبعِل.

اهلِل.  َبيِت  َعَلى  ُمْشِرِفيَن  َيُهوياد�ُع  �لكاِهُن  َفَعيََّن 
 ، �لخاصَّ َو�لَحَرَس  �لَجيِش  ُضّباَط  َيُهوياد�ُع  19َو�أَخَذ 

َبيِت  �لَملَك مْن  �أخَرَج  ثُمَّ  َمَعُه.  أْرِض  �ل� َوكُلَّ َشعِب 
َوُهناَك  �لَمِلِك.  َبيت  �إلَى  �لَحَرِس  َبّو�َبَة  َوَعَبُرو�  اهلِل. 

�أجَلُسو� �لَمِلَك َعَلى �لَعرِش. 20َفَفِرَح ِجّد�ً كُلُّ َشعِب 
َعَثْليا  قُِتَلْت  �أْن  َبْعَد  �لُقدِس  َمِديَنُة  �سَتر�َحْت  َيُهوذ�، 

يِف قُْرَب َبيِت �لَمِلِك. بِالسَّ
21َوكاَن ُيو�آُش ِفي �لّسابَِعِة ِمْن ُعمِرِه ِعنَدما َتَولَّى 

�لُحْكَم.

ُيوآُش َيبَدأُ ُحكَمه

َنِة �لّسابَِعِة ِمْن 12  َوَتَولَّى ُيو�آُش �لُحكَم ِفي �لسَّ
ْسر�ئِيَل. َوَحَكَم ُيو�آُش �أرَبِعيَن  ُحكِم ياُهو ل�إ
بِْئِر  َظْبَيَة، َوِهَي ِمْن  ِه  �ُأمِّ �لُقْدِس. َوكاَن �ْسُم  َسَنًة ِفي 

ْبِع. 2َوَعِمَل ُيو�آُش ما ُيْرِضي اهلَل. َو�أطاَع اهلَل كُلَّ  �لسَّ
3لَِكنَُّه  َيُهوياد�ُع.  �لكاِهُن  َعلََّمُه  ِفيها  �لتي  َحياتِِه  �أيّاِم 
َذبائَِح  ُموَن  ُيَقدِّ َمْن  ُهناَك  �لُمرَتَفعاِت. َفكاَن  َيهِدِم  لَْم 

َوُيحِرقُوَن َبُخور�ً ِفي تِْلَك �لُمرَتَفعاِت.

ُيوآُش َيْأُمُر ِبإصالِح الَهيَكل
4َوقاَل ُيو�آُش لِلَكَهَنِة: »ُيوَجُد �لَكِثيُر ِمَن �لماِل ِفي 

َم �لنّاُس �أْشياَء لِلَهيَكِل َوَدَفُعو� َضِريَبَة  َبيِت اهلِل. َفَقْد َقدَّ
ُعو�  َتَبرَّ َمْن  َوُهناَك  ْحصاُء.  �ل�إ �ُأْجِرَي  ِعنَدما  �لَهيَكِل 
بَبْعِض �لماِل َطْوعاً. 5َفْلَياأُْخْذ كُلُّ كاِهٍن �لماَل �لَِّذي 
َيحُصُل َعَليِه ِمَن �لنّاِس �لَِّذيَن َيخِدُمُهْم، َولُيصِلُحو� بِِه 

أْضر�ِر �لَِّتي ِفي �لَهيَكِل.« َجِميَع �ل�
�لَمِلِك  ُحْكِم  ِمْن  َو�لَعْشِريَن  �لثّالَِثِة  َنِة  �لسَّ 6َوِفي 

ُيو�آَش، لَْم َيُكِن �لَكَهَنُة َقْد �أصَلُحو� �لَهيَكَل. 7َفاْسَتدَعى 
آَخِريَن.  �ل� َو�لَكَهَنَة  َيُهوياد�َع  �لكاِهَن  ُيو�آُش  �لَمِلُك 
َتاأُْخُذو�  َبْعُد؟ َفلا  ُمو� �لَهيَكَل  تَُرمِّ لَْم  وساألَُهْم: »لِماذ� 
ُمو� �لماَل لَِتْرِمِيِم  أنُْفِسُكْم ِمَن �لنّاِس، َبْل َقدَّ َبْعُد مال�ً ل�

�لَهيَكِل.«
�لنّاِس،  ِمَن  مال�ً  َياأُْخُذو�  ل�  بِاأْن  �لَكَهَنُة  8َفاأقَسَم 

�إلّ� لَِتْرِمْيِم �لَهيَكِل. 9َو�أَخَذ �لكاِهُن َيُهوياد�ُع ُصْنُدوقاً 
َوَثَقَبُه ِمْن �أعلاُه، ثُمَّ َوَضَعُه َعَلى �لجانِِب �لَجُنوبِيِّ ِمَن 
َبيِت  �إلَى  �لنّاُس  ِمْنُه  َيدُخُل  �لَِّذي  �لباِب  ِعنَد  �لَمذَبِح 
�لَهيَكِل،  َمدَخَل  َيحُرُسوَن  �لَكَهَنِة  َبعُض  َوكاَن  اهلِل. 

َذلَِك  ِفي  َوَيَضُعونَُه  اهلِل  �إلَى  َم  �لُمَقدَّ �لماَل  َوَياأُْخُذوَن 
ْنُدوِق. 10َوكُلَّما َر�أى كاتُِب �لَمِلِك َوَرئِيُس �لَكَهَنِة  �لصُّ
ْنُدوَق �ْمَتلاَأ بِالماِل، كانا َياأْتِياِن َوَياأُْخذ�ِن �لماَل  �أنَّ �لصُّ
ِمْنُه. َوكانا َيُعّد�ِن �لماَل �لَِّذي ِفي َبيِت اهلِل، َوَيَضعانَُه 
ِفي �أكياٍس. 11ثُمَّ َيدَفعاِن �أجَر �لُمشِرِفيَن َعَلى �لَعَمِل ِفي 
َبيِت اهلِل، َوَيدفعاِن �أجَر �لنَّّجاِريَن َو�لَبنّائِيَن �لعاِمِليَن ِفي 
َبيِت اهلِل. 12َوَدَفُعو� �أيضاً لِلَحّجارِيَن َونَّحاتِي �لِحجاَرِة. 
َيلَزُم  ما  َوكُلَّ  َمنُحوَتًة  َوِحجاَرًة  �أخشاباً  �أيضاً  َو�ْشَتُرو� 

صلاِح َبيِت اهلِل. ل�إ
لَْم َيُكْن كاِفياً  لَِبيِت اهلِل  �لّد�ِخَل  �أنَّ �لماَل  13�إلّ� 

يٍَّة �أْو ِمَقّصاٍت �أْو �أحو�ٍض �أْو �أبو�ٍق  لُِصْنِع ُطُسوٍس ِفضِّ
يٍَّة. 14َبْل َذَهَب �لماُل كُلُُّه لَِدْفِع  �أْو �أيََّة �أو�ٍن َذَهِبيٍَّة َوِفضِّ
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�ُأُجوِر �لُعّماِل �لعاِمِليَن ِفي َبيِت اهلِل. 15َولَْم َيُعدَّ �أَحٌد 
�لماَل �أْو ُيحاِسِب �لَِّذيَن ُيَسلُِّموَن �لماَل لِلُعّماِل. َفَقْد 
كاَن �لَجِميُع َمْوِضَع ثَِقٍة. 16�أّما �لماُل �لَِّذي ياأتِي ِمْن 
�إلَى  َيذَهُب  َيُكْن  َفَلْم  �لَخِطيَِّة.  َوَذبائِِح  نِْب  �لذَّ َذبائِِح 

َبيِت اهلِل، َبْل كاَن ِمْن نَِصيِب �لَكَهَنِة.

ُيوآُش ُينِقُذ الُقْدَس ِمْن َمديَنِة الُقْدس
، َو�ْسَتولَى  17َوَشنَّ َحز�ئِيُل ُهُجوماً َعَلى َمِديَنِة َجتَّ

�أْن ُيهاِجَم �لُقْدَس. 18َفَدَفَع  َعَليها. َوكاَن َينِوي �أيضاً 
ُيو�آُش مال�ً لَِحز�ئِيَل َمِلِك �أر�َم ُمقابَِل ُرُجوِعِه َعْن �لُهُجوِم 
َصُه ُملُوُك َيُهوذ�،  َعَلى �لُقْدِس. َفاأْرَسَل �إلَيِه كُلَّ ما َخصَّ
َيُهوشافاُط َوَيُهور�ُم َو�أَخْزيا، لَِبيِت اهلِل. َكما �أرَسَل �إلَيِه 
َهِب �لَِّذِي ِفي َبيِت �لَمِلِك نَفِسِه. َفَعَدَل َحز�ئِيُل  كُلَّ �لذَّ

َمِلُك �أر�َم َعْن ُمهاَجَمِة �لُقْدِس.

َموُت ُيوآش
ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  ُيو�آَش،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  19�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.
20َوَتاآَمَر قاَدُة ُيو�آَش َعَليِه، َوَقَتلُوُه ِفي َبْيِت ِملُّو أ َعَلى 

قاَدتِِه  ِمْن  �ْثناِن  َقَتَلُه  َسلَّى. 21َفَقْد  �إلَى  �لنّاِزلَِة  �لطَِّرْيِق 
ُهما: ُيوز�باُد ْبُن ِشْمَعَة َوَيُهوز�باُد ْبُن ُشوِميَر. ثُمَّ ُدِفَن 

َمَع �آبائِِه ِفي َمِديَنِة د�ُوَد. ب َوَخَلَفُه �ْبُنُه �أَمْصيا َمِلكاً.

َيُهوآحاُز َيبَدأُ ُحكَمه

�عَتَلى َيُهو�آحاُز ْبُن ياُهو َعْرَش �إْسر�ئِيَل ِفي 13 
ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لثّالَِثِة  َنِة  �لسَّ ِفي  �لّساِمَرِة 
َسْبَع  َيُهو�آحاُز  َوَحَكَم  لَِيُهوذ�.  �أَخْزيا  ْبِن  ُيو�آَش  ُحكِم 

َعْشَرَة َسَنًة.
رَّ �أماَم اهلِل. َوساَر ِفي َطِريِق َيُرْبعاَم  2َوَفَعَل َيُهو�آحاُز �لشَّ

�إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن. فارَتَكَب  ْبِن ناباَط �لَِّذي َجَعَل َبِني 
َخطاياُه نَْفَسها َولَْم َيَتَوقَّف َعِن �رتكابها. 3فاْشَتدَّ َغَضُب 

�أْو  �لمدينِة  ِمَن  ِقسٌم  �أْو  قلعٌة  ُربّما  ُمَحّصنٌة:  ُمنشاأٌة  و.  ِملُّ أ 20:12 

ِمْنَطَقُة �لقصر.
ب 21:12 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

اهلِل َعَلى �إْسر�ئِيَل. َوَجَعَلُهْم َتحَت َسيَطَرِة َحز�ئِيَل َوَبْنَهَدَد 

َمِن. ًة َطِويَلًة ِمَن �لزَّ بِِن َحز�ئِيَل ُمدَّ

اهلُل َيرَحُم َبِني إْسراِئيل
ُيساِعَدُهْم.  �أْن  اهلِل  �إلَى  َيُهو�آحاُز  َل  َتَوسَّ 4ِحيَنِئٍذ، 

َُّه َر�أى ُمعاناَة َبِني �إْسر�ئِيَل َعَلى  أن َفاْسَتجاَب لَُه اهلُل، لِ�
أر�ِميِّيَن. �أْيِدي �ل�

َرُهْم ِمْن َسيَطَرِة  5َفاأرَسَل اهلُل َمْن ُينِقُذ �إْسر�ئِيَل. َفَحرَّ

أر�ِميِّيَن. َفعاَد َبُنو �إْسر�ئِيَل �إلَى ُبُيوتِِهْم َكالّسابِِق. 6َغيَر  �ل�
يِر ِفي َطِريِق عائَِلِة  �إنَّ َبِني �إْسر�ئِيَل لَْم َيَتَوقَُّفو� َعِن �لسَّ
َيُرْبعاَم �لَِّذي َجَعَل َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن. َفاْسَتَمرُّو� ِفي 
�رتِكاِب َخطاياُه نَفِسها، َو�أبَقْو� َعَلى �أعِمَدِة َعْشَتُروَت ج 

ِفي �لّساِمَرِة.
7َو�ألَحَق َمِلُك �أر�َم َهِزيَمًة بَِجيِش َيُهو�آحاَز. َوَقَضى 

َخْمِسيَن  �إلّ�  ْسر�ئِيَل  ل�إ َيبَق  َفَلْم  ُجُنوِدِه.  ُمعَظِم  َعَلى 
ِمَن  ُجنِديٍّ  �آل�ِف  َوَعْشَرَة  َمْرَكباٍت،  َوَعْشَر  فاِرساً، 

�لُمشاِة. َو�أَذلَُّهْم َكاأنَُّهْم تُر�ٌب ُيد�ُس.
نٌَة ِفي  8�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل يُهو�آحاَز َوُبُطول�تِِه، َفَهَي ُمَدوَّ

ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.
9َوماَت َيُهو�آحاُز َوُدِفَن َمَع �آبائِِه ِفي �لّساِمَرِة. َوَخَلَفُه 

�ْبُنُه َيُهو�آُش َمِلكاً.

ُحْكُم َيُهوآَش إلْسراِئيل
ِفي  �إْسر�ئِيَل  َعرَش  �آحاَز  ْبُن  َيُهو�آُش  10َو�عَتَلى 

َيُهو�آَش  ِمْن ُحكِم  ْبِعيَن  َو�لسَّ �لثّالَِثِة  َنِة  �لسَّ ِفي  �لّساِمَرِة 
11َوَفَعَل  َسَنًة.  َعْشَرَة  ِستَّ  َيُهو�آُش  َوَحَكَم  لَِيُهوذ�. 
رَّ �أماَم اهلِل. َوساَر َعَلى نَْهِج َيُرْبعاَم ْبِن ناباَط �لَِّذي  �لشَّ
َجَعَل بَِخطاياُه َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن، َولَْم َيَتَوقَّْف َعِن 

�ْرتِكابِها.
َمَع  �لَجّباَرِة  َوُحُروبِِه  َيُهو�آَش،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  12�أّما 

نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك  �أَمْصيا، َمِلِك َيُهوذ�، َفِهَي ُمَدوَّ
�إْسر�ئِيَل.

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 6:13 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.
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َمَع  �لّساِمَرِة  ِفي  �آبائِِه  َمَع  َوُدِفَن  َيُهو�آُش  13َوماَت 

ُملُوِك �إْسر�ئِيَل. َوَخَلَفُه ِفي �لُحكِم َيُرْبعاُم.

َيُهوآُش َيُزوُر أِليَشع
َهذ�.  بَِمَرِضِه  ماَت  َبْعُد  َوِفيما  �ألِيَشُع.  14َوَمِرَض 

َفَذَهَب َيُهو�آُش َمِلُك �إْسر�ئِيَل لَِيُزوَرُه، َوَبَكى َعَليِه َوقاَل: 
آَن َوْقُت َمْرَكَبِة �إْسر�ئِيَل  »يا �أبِي! يا �أبِي! َهْل حاَن �ل�

َوَخيِلها؟«
َوَبعَض  َقْوساً  »ُخْذ  لَِيُهو�آَش:  �ألِيَشُع  15َفقاَل 

هاِم.« 16َفقاَل �ألِيَشُع لَِمِلِك �إْسر�ئِيَل: »َضْع َيَدَك  �لسِّ
َعَلى �لَقْوِس.« َفَوَضَع َيَدُه َعَلى �لَقْوِس. ثُمَّ َوَضَع �ألِيَشُع 
َيَديِه َعَلى َيَديِّ �لَمِلِك. 17ثُمَّ قاَل �ألِيَشُع: »�فَتِح �لنّاِفَذَة 
ْهَم.«  �لسَّ »�أطِلِق  �ألِيَشُع:  َفقاَل  َفَفَتَحها.  ْرِقيََّة.«  �لشَّ
نَْصِر  َسْهُم  ُهَو  »َهذ�  �ألِيَشُع:  َفقاَل  َيُهو�آُش.  َفاأطَلَقُه 
َوَسَتقِضي  �أِفيَق.  ِفي  أر�ِميِّيَن  �ل� َسَتْهِزُم  �أر�َم.  َعَلى  اهلِل 

َعَليِهْم.«
أْقو�َس.« َفاأَخَذها َيُهو�آُش.  18َوقاَل �ألِيَشُع: »ُخِذ �ل�

أْرَض.« َفَضَرَب  َفقاَل �ألِيَشُع لَِمِلِك �إْسر�ئِيَل: »�ْضِرِب �ل�
19َفَغِضَب  َتَوقََّف.  ثُمَّ  َمّر�ٍت،  َثلاَث  أْرَض  �ل� َيُهو�آُش 
َرُجُل �هلِل َعَليِه. َفقاَل �ألِيَشُع: »كاَن َعَليَك �أْن َتْضِرَب 
َسَتقِضي  كُْنَت  َفِحيَنِئٍذ  َمّر�ٍت  ِستَّ  �أْو  َمّر�ٍت  َخْمَس 
نََّك لَْن َتهِزَمُهْم  آَن، َفاإ أر�ِميِّيَن َقضاًء ُمبَرماً! �أّما �ل� َعَلى �ل�

َغيَر َثلاِث َمّر�ٍت.«

ُمعِجَزٌة ِعنَد َقْبِر أِليَشع
بِيِع،  �لرَّ �أيّاِم  ِمْن  َيوٍم  َوِفي  َوُدِفَن.  �ألِيَشُع  20َوماَت 

جاَءْت ِفَرُق ِمَن �لُجُنوِد �لُمو�آبِيِّيَن لَِغزِو �إْسر�ئِيَل. 21َوكاَن 
اأ َر�َأْو� �لُغز�َة �لُمو�آبِيِّيَن، �أْسَرُعو�  �ُأناٌس َيدِفُنوَن َرُجلاً. َفَلمَّ
لقاِء �لَميَِّت ِفي َقْبِر �ألِيَشَع. َوما �إْن َمسَّ �لَميُِّت ِعظاَم  بِاإ

�ألِيَشَع، َحتَّى عاَد �إلَى �لَحياِة َوَوَقَف َعَلى َقَدَميِه.

َيُهوآُش َيْسَتِعيُد ُمُدَن إْسراِئيل
22َوضاَيَق َحز�ئِيُل، َمِلُك �أر�َم، �إْسر�ئِيَل َطو�َل �أيّاِم 

ُحْكِم َيُهو�آحاَز. 23َغيَر �أنَّ اهلَل َتَحنََّن َعَلى َبِني �إْسر�ئِيَل 
َوَرَحَمُهْم بَِسَبِب َعهِدِه َمَع �إْبر�ِهيَم َو�إْسَحاَق َوَيعُقوَب. 

أْرِض �أْو َيَتَخلَّى َعْنُهْم َبعُد. َفَلْم َيَشاأْ �أْن َينِفَيُهْم ِمَن �ل�
�لُحكِم  َفَخَلَفُه ِفي  �أر�َم،  َمِلُك  24َوماَت َحز�ئِيُل، 

بِْنَهَدُد. 25َوَقبَل �أْن َيُموَت، كاَن َقِد �ْسَتولَى َعَلى َبعِض 
عاَد  َيُهو�آَش  لَِكنَّ  َيُهو�آَش.  �أبِي  َيُهو�آحاَز  ِمْن  �لُمُدِن 
َو�ْسَتَردَّ َهِذِه �لُمُدَن ِمْن بِْنَهَدد بِن َحَز�ئيَل. َفَهَزَم َيُهو�آُش 

بِْنَهَدَد َثلاَث َمّر�ٍت َو�ْسَتعاَد ُمُدَن �إْسر�ئِيَل.

أَمْصيا َيبَدأُ ُحكَمُه ِفي َيُهوذا

َيُهوذ� 14  �لُمْلَك َعَلى  ُيو�آَش  ْبُن  �أَمْصيا  َتَولَّى 
ْسر�ئِيَل.  َنِة �لثّانَِيِة ِمْن ُحكِم ُيو�آَش ل�إ ِفي �لسَّ
2َوكاَن �أَمْصيا ِفي �لخاِمَسِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه، ِعنَدما 

َتَولَّى �لُحكَم. َوَحَكَم تِْسعاً َوِعْشِريَن َسَنًة ِفي �لُقْدِس. 
�ُن، َوِهَي ِمَن �لُقْدِس. 3َعِمَل �أَمْصيا  ِه َيُهوَعدَّ َو�ْسُم �ُأمِّ
ِمثَل  كاِملاً  �تِّباعاً  اهلَل  َيتَبِع  لَْم  لَِكنَُّه  اهلَل،  ُيْرِضي  ما 
ُيو�آُش  َعِمَلُه  �أْن  َسَبَق  ما  كُلَّ  َعِمَل  َبْل  د�ُوَد.  َسَلِفِه 
بائَِح َوَيحِرقُوَن  ُموَن �لذَّ �أُبوُه. 4َفكاَن �لنّاُس ما َيز�لُوَن ُيَقدِّ

�لَبُخوَر ِفي ُمْرَتَفعاِت �لِعباَدِة.
َقَتَل  �لَممَلَكِة،  َعَلى  َقْبَضَتُه  �أَمْصيا  �أحَكَم  5َولَّما 

�لَقَتَلِة  �أبناَء  َيْقُتْل  لَْم  �أنَُّه  �أباُه. 6َغيَر  َقَتلُو�  �لَِّذيَن  �لقاَدَة 
َهُؤل�ِء بَِسَبِب ما َتُنصُّ َعَليِه َشِريَعُة ُموَسى، َحيُث �أَمَر 
أول�ِد،  �ل� أجِل  لِ� آباُء  �ل� ُيقَتَل  �أْن  ينَبِغي  »ل�  َوقاَل:  اهلُل 

آباِء. َبْل ُيقَتُل كُلُّ و�ِحٍد  أجِل �ل� أول�ُد لِ� َول� �أْن ُيقَتَل �ل�
َعْن َخِطيَِّتِه.« أ

7َوَقَتَل �أَمْصيا َعْشَرَة �آل�ِف �أُدوِميٍّ ِفي و�ِدي �لِمْلِح. 

َو�ْسَتولَى َعَلى سالََع بِالَحْرِب َو�أْسماها َيْقَتِئيَل. َوماز�لَْت 
تُدَعى بَِهذ� �ل�ْسِم َحتَّى َيْوِمنا َهذ�.

أَمْصيا َيْرَغُب ِفي ُمحاَرَبِة َيُهوآش
ْبِن  َيُهو�آحاَز  ْبِن  َيُهو�آَش  �إلَى  ُرُسلاً  �أَمْصيا  8�أْرَسَل 

َمِلِك �إْسر�ئِيَل، جاَء ِفيها: »لِماذ� ل� نََتقاَبُل َوجهاً لَِوجٍه 
�أَمْصيا،  َعَلى  �إْسر�ئِيَل  َمِلُك  َيُهو�آُش  9َفَردَّ  َونََتقاَتُل؟« 

َمِلِك َيُهوذ� َوقاَل:
قاَل  لُبناَن،  �أْرِز  �إلَى  ِرسالًَة  لُبناَن  َعوَسُج  »�أْرَسَل 

أ 6:14 كتاُب �لتّثنية 16:24.
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يّاً ِمْن لُْبناَن  ِج �ْبَنَتَك ل�ْبِني.‹ لَِكنَّ َوحشاً َبرِّ ِفيها: ›َزوِّ
َمرَّ َود�َس �لَعْوَسَج. 10َصِحيٌح �أنََّك َهَزْمَت �أُدوَم. لَِكنََّك 
�نَتَفْخَت بِالِكْبِرياِء بَِسَبِب َذلَِك. َفالَزْم َبيَتَك َوَتباَه َكما 
ْن َفَعْلَت َذلَِك  رَّ لَِنفِسَك. َفاإ َيحلُو لََك. َول� َتطلُِب �لشَّ

َفَسَتسُقُط �أنَت َوَيُهوذ� َمَعَك!«
َيُهو�آَش.  َتحِذيِر  �إلَى  َيْسَتِمْع  لَْم  �أَمْصيا  11لَِكنَّ 

َفَخَرَج َيُهو�آش، َمِلُك �إْسر�ئِيَل، لُِيحاِرَب �أَمْصيا، َمِلِك 
َيُهوذ�، ِفي َبيِت َشمٍس ِفي َيُهوذ�. 12َفاألَحَقْت �إْسر�ئِيُل 
ُبُيوتِِهْم.  �إلَى  َيُهوذ�  ِرجاِل  كُلُّ  َفَهَرَب  بَِيُهوذ�.  َهِزيَمًة 
13َوِفي َبيَت َشْمَس �أَسَر َيُهو�آُش، َمِلُك �إْسر�ئِيَل، �أَمْصيا 

ْبَن َيُهو�آَش ْبِن �أَخْزيا، َمِلَك َيُهوذ�. َو�أَخَذ َيُهو�آُش �أَمْصيا 
�إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. َوَهَدَم ُسوَر �لُقْدِس ِمْن َبّو�َبِة �أْفر�يَِم 
�إلَى َبّو�َبِة �لّز�ِوَيِة، نَْحَو �أرَبِع ِمَئِة ِذر�ٍع. أ 14َو�أَخَذ َيُهو�آُش 
ِة َو�ل�أشياِء �ل�ُأخَرى �لَثِميَنِة �لَِّتي ِفي  َهِب َو�لِفضَّ كُلَّ �لذَّ
َبيِت اهلِل، َمَع �لُكُنوِز �لَِّتي ِفي َبيِت �لَمِلِك. ثُمَّ �أَخَذ 

َبعَض �لرَّهائِِن َوعاَد �إلَى �لّساِمَرِة.
َمَع  َوُحُروبِِه  تِِه  َوقُوَّ َيُهو�آَش،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  15�أّما 

تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  َيُهوذ�،  َمِلِك  �أَمْصيا، 
ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.

16َوماَت َيُهو�آُش َوُدِفَن َمَع �آبائِِه ُملُوِك �إْسر�ئِيَل ِفي 

�لّساِمَرِة. َوَخَلَفُه ِفي �لُحكِم �ْبُنُه َيُرْبعاُم.

َمْوُت أَمْصيا
َخمَس  َيُهوذ�،  َمِلُك  ُيو�آَش،  ْبُن  �أَمْصيا  17َوعاَش 

َعْشَرَة َسَنًة َبْعَد َموِت َيُهو�آَش ْبِن َيُهو�آحاَز َمِلِك �إْسر�ئِيَل. 
ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ بِاأَمْصيا  �لُمَتَعلَِّقِة  �ل�ُأخَرى  ُأُموِر  �ل� 18َوكُلُّ 

ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�. 19َوَتاآَمَر �أهُل �لُقدِس َعَليِه. 
عَب �أرَسلُو� ِرجال�ً  َفَهَرَب �إلَى َمِديَنِة لَِخيَش. لَكنَّ �لشَّ
ُجثََّتُه  َحَملُو�  20ثُمَّ  ُهناَك.  �أَمْصيا  َفَقَتلُو�  لَِخيَش،  �إلَى 

َعَلى �لَخيِل َوَدَفُنوُه َمَع �آبائِِه ِفي َمِديَنِة د�ُوَد. ب

أ 13:14 ذراع. ِوحدٌة لقياِس �لُطوِل تعادُل �أرَبعًة َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 

ر�ِع �لقِصيرِة. بالذِّ
ب 20:14 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

َعَزْريا َيبَدأُ ُحْكَمُه ِلَيُهوذا
َخَلفاً  َمِلكاً  َعَزْريا  َيُهوذ�  َشعِب  كُلُّ  َب  نَصَّ 21ثُمَّ 

أبِيِه. َوكاَن َعَزْريا �آنَذ�َك ِفي �لّساِدَسَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه.  لِ�
22َوَبْعَد �أْن ماَت �أَمْصيا َوُدِفَن َمَع �آبائِِه، �ْسَترَجَع َعَزْريا 

�أيَلَة �إلَى َيُهوذ� َو�أعاَد بِناَءها.

َيُرْبعاُم الّثاِني َيبَدأُ ُحكَمُه إلْسراِئيل
23َوَبَد�أ َيُرْبعاُم ْبُن َيُهو�آَش، َمِلُك �إْسر�ئِيَل، ُحْكَمُه 

َنِة �لخاِمَسَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم �أَمْصيا  ِفي �لّساِمَرِة ِفي �لسَّ
ْبِن َيُهو�آَش لَِيُهوذ�. َوَحَكَم �إْحَدى َو�أْرَبِعيَن َسَنًة. 24َوَفَعَل 
يِر ِفي َطِريِق  رَّ �أماَم اهلِل. َولَْم َيَتَوقَّْف َعِن �لسَّ َيُرْبعاُم �لشَّ
ُيخِطُئوَن.  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َجَعَل  �لَِّذي  نَباَط،  ْبِن  َيُرْبعاَم 
َمدَخِل  ِمْن  َة  �لُممَتدَّ �إْسر�ئِيَل  �أْرَض  َيُرْبعاُم  25َو�ْسَتعاَد 

َحماَة �إلَى َبْحِر �لَعَرَبِة َتحِقيقاً لَِكلاِم اهلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل، 
�إلَى ُيوناَن ْبِن �أِمتاَي �لَِّذي ِمْن َجتَّ حاِفَر. 26َوَر�أى اهلُل 
�أْم  �أنَّ كُلَّ َبِني �إْسر�ئِيَل ِفي ِضيٍق، َسو�ٌء �أكانُو� َعِبيد�ً 
�أحر�ر�ً. َولَْم َيُكْن ُهناَك َمْن َيُمدُّ لَُهْم َيَد �لَعْوِن. 27لَِكنَّ 
ز�لَِة �ْسِم �إْسر�ئِيَل ِمَن �لُوُجوِد. َفاأنَقَذُهْم  اهلَل لَْم َيقِض بِاإ

َعْن َطِريِق َيُرْبعاَم ْبِن َيُهو�آَش.
28�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل َيُرْبعاَم، َجَبُروتِِه َوُحُروبِِه، َوَكيَف 

�إْسر�ئِيَل – َوكانتا  �إلَى  ُهما  َوَضمِّ َوَحماَة  ِدَمْشَق  �ْسَتَردَّ 
ُملُوِك  تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ لِيُهوذ� – َفِهَي  َقبلاً 

�إْسر�ئِيَل.
�إْسر�ئِيَل.  ُملُوِك  �آبائِِه  َمَع  َوُدِفَن  َيُرْبعاُم  29َوماَت 

َوَخَلَفُه ِفي �لُحكِم �ْبُنُه َزَكِريّا.

َعَزْريا َمِلُك َيُهوذا

ِفي 15  َيُهوذ�  ُحْكَم  �أَمْصيا  ْبُن  َعَزْريا  َتَولَّى 
َنِة �لّسابَِعِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُحْكِم َيُرْبعاَم  �لسَّ
ْسر�ئِيَل. 2َوكاَن ِفي �لّساِدَسَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدما  ل�إ
َتَولَّى �لُحكَم. َوَحَكَم �ْثَنَتيِن َوَخْمِسيَن َسَنًة ِفي �لُقْدِس. 
ِه َيُكْليا، َوِهَي ِمَن �لُقْدِس. 3َوَعِمَل َعَزْريا ما  َو�ْسُم �ُأمِّ
4لَِكنَُّه  �أَمْصيا.  �أُبوُه  َفَعَلُه  ما  كُلِّ  َحَسَب  اهلَل  ُيْرِضي 
َذبائَِح  ُموَن  ُيَقدِّ َمْن  ُهناَك  �لُمرَتَفعاِت. َفكاَن  َيهِدِم  لَْم 

َوُيحِرقُوَن َبُخور�ً ِفي تِْلَك �لُمرَتَفعاِت.
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5َو�أصاَب اهلُل �لَمِلَك َعَزْريا بِالَبَرِص، َفكاَن �أْبَرَص 

َفَتَولَّى   . َبيٍت خاصٍّ ِفي  َسَكَن  ولذ�  َمْوتِِه.  َيْوِم  َحتَّى 
ُشُؤوِن  َو�إد�َرَة  �لَمِلِك  َبيِت  َعَلى  ْشر�َف  �ل�إ ُيوثاُم  �ْبُنُه 

عِب. �لشَّ
ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  َعَزْريا،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  6�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.
د�ُوَد. أ  َمِديَنِة  ِفي  �آبائِِه  َمَع  َوُدِفَن  َعَزْريا  7َوماَت 

َوَخَلَفُه ِفي �لُحكِم �ْبُنُه ُيوثاُم.

ُحْكُم َزَكِرّيا الَقِصيِر إلْسراِئيل
8َحَكَم َزَكِريّا ْبُن َيُرْبعاَم َعَلى �إْسر�ئِيَل ِفي �لّساِمَرِة 

َنِة �لثّاِمَنِة َو�لثَّلاثِيَن  َة ِستَِّة �أْشُهٍر. َوكاَن َذلَِك ِفي �لسَّ ُمدَّ
اهلِل  �أماَم  رَّ  �لشَّ َزَكِريّا  9َوَفَعَل  لَِيُهوذ�.  َعَزْريا  ُحْكِم  ِمْن 
َجَعَل  �لَِّذي  نَباَط  ْبِن  َيُرْبعاَم  بَِخطايا  َك  َوَتَمسَّ َكاآبائِِه. 

َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن.
ِفي  َوَقَتَلُه  َزَكِريّا.  َعَلى  يابِيَش  ْبُن  َشلُوُم  10َوَتاآَمَر 

ُأُمورِ  �ل� 11َوكُلُّ  �لُحْكِم.  َعَلى  َو�ْسَتولَى  ِقَبِلعاَم، ب 
نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك  �ل�ُأخَرى �لُمَتَعلَِّقِة بَِزَكِريّا ُمَدوَّ
َق َكلاُم اهلِل. َفَقَد َسَبَق �أْن �أخَبَر  �إْسر�ئِيَل. 12َوَهَكذ� َتَحقَّ
ُملُوكاً  َسَيُكونُوَن  نَسِلِه  ِمْن  �أجياٍل  �أرَبَعَة  �أنَّ  ياُهو  اهلُل 

َعَلى �إْسر�ئِيَل.

ُحْكُم َشُلوَم الَقِصيِر إلْسراِئيل
ِفي  �إْسر�ئِيَل  ِفي  �لُحكَم  يابِيَش  ْبُن  َشلُوُم  13َتَولَّى 

َنِة �لتّاِسَعِة َو�لثَّلاثِيَن ِمْن ُحْكِم َعَزْريا لَِيُهوذ�. َوَحَكَم  �لسَّ
َشلُوُم َشْهر�ً و�ِحد�ً ِفي �لّساِمَرِة. 14َوَصِعَد َمناِحيُم ْبُن 
جاِدي ِمْن تِْرَصَة �إلَى �لّساِمَرِة. َوَقَتَل َشلُوَم ْبَن يابِيَش. 

َوَتَولَّى �لُحْكَم َبعَدُه.
َو�أعمالِِه  بَِشلُوَم  �لُمَتَعلَِّقِة  �ل�ُأخَرى  ُأُموِر  �ل� 15َوكُلُّ 

ُملُوِك  تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َزَكِريّا،  َعَلى  َوَتاآُمِرِه 
�إْسر�ئِيَل.

أ 7:15 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
عب.« ِفي قر�ءِة �أًخَرى. ب 10:15 ِقَبِلعام. �أو »�أماَم �لشَّ

َمناِحيُم َمِلُك إْسراِئيل
بِها.  �لُمِحيَطَة  َو�لِمنَطَقَة  َتْفَسَح  َمناِحيُم  16َوَهَزَم 

َفَقْد كاَن �أهلُها َقْد َرَفُضو� �أْن َيفَتُحو� �لَبّو�َبَة لَُه، فاقَتَحَم 
�لَمِديَنَة َوَشقَّ ُبُطوَن �لَحو�ِمِل ِفيها.

َنِة  17َتَولَّى َمناِحيُم ْبُن جاِدي ُحْكَم �إْسر�ئِيَل ِفي �لسَّ

�لتّاِسَعِة َو�لثَّلاثِيَن لُِحْكِم َعَزْريا َمِلكاً َعَلى َيُهوذ�. َوَحَكَم 
َمناِحيُم  18َوَفَعَل  �لّساِمَرِة.  ِفي  َسَنو�ٍت  َعَشَر  َمناِحيُم 
َك بَِخطايا َيُرْبعاَم ْبِن نَباَط �لَِّذي  رَّ �أماَم اهلِل. َوَتَمسَّ �لشَّ

َجَعَل َبِني �إْسر�ئِيَل ُيخِطُئوَن.
وَر، لُِمحاَرَبِة �إْسر�ئِيَل. َفاأعطاُه  19َوجاَء فُوُل َمِلُك �أشُّ

ِة ُمقابَِل �لُحُصوِل َعَلى  َمناِحيُم �ألَف ِقْنطارٍ ج ِمَن �لِفضَّ
�لَممَلَكِة.  َعَلى  َسيَطَرتِِه  َتثِبيِت  ِفي  َوُمساَعَدتِِه  َدْعِمِه 
20َجَمَع َمناِحيُم َهذ� �لَمبَلَغ ِمَن �لماِل بِاأْن َفَرَض َعَلى 

ِة. َوَهَكذ�  �أغِنياِء َبَلِدِه َدْفَع َخِمِسيَن ِمْثقال�ً د ِمَن �لِفضَّ
وَر ِمْن ُدوَن �أْن َيحَتلَّ �إْسر�ئِيَل. َرِجَع َمِلُك �أشُّ

ُأُموِر �ل�ُأخَرى �لُمَتَعلَِّقِة بَِمناِحيَم َو�أعمالِِه  21َوكُلَّ �ل�

نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل. 22َوماَت َمناِحيُم  ُمَدوَّ
َوُدِفَن َمَع �آبائِِه. َوَتَولَّى �لُحْكَم َبعَدُه �ْبُنُه َفَقْحيا.

َفَقْحيا َمِلُك إْسراِئيل
ِفي  �إْسر�ئِيَل  ُحْكَم  َمناِحيَم  ْبُن  َفَقْحيا  23َتَولَّى 

َوَحَكَم  لَِيُهوذ�.  َعَزْريا  ُحْكِم  ِمْن  �لَخْمِسيَن  َنِة  �لسَّ
َك  رَّ �أماَم اهلِل. َوَتَمسَّ َفَقْحيا َسَنَتيِن. 24َوَفَعَل َفَقْحيا �لشَّ
�إلَى  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َجرَّ  �لَِّذي  نَباَط  ْبِن  َيُرْبعاَم  بَِخطايا 

�لَخِطيَِّة.
25َوَتاآَمَر َعَليِه َفَقُح �آِمُر �لَجيِش، َوَقَتَلُه ِفي �لّساِمَرِة 

ِحيَن  َرُجلاً  َخْمُسوَن  َمَعُه  َوكاَن  �لَمِلِك.  َقْصِر  ِفي 
ُأُموِر  َقَتَلُه. َو�ْسَتولَى َفَقُح َعَلى �لَحْكِم َبْعَدُه. 26َوكُلُّ �ل�
ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َو�أعمالِِه  بَِفَقْحيا  �لُمَتَعلَِّقِة  �ل�ُأخَرى 

تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  ج 19:15 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
د 20:15 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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َفَقُح َمِلُك إْسراِئيل
27َوَتَولَّى َفَقُح ْبُن َرَمْليا ُحْكَم �إْسر�ئِيَل ِفي �لّساِمَرِة 

لَِيُهوذ�.  َعَزْريا  ِمْن ُحْكِم  َو�لَخْمِسيَن  �لثّانَِيِة  َنِة  �لسَّ ِفي 
رَّ �أماَم اهلِل.  َوَحَكَم َفَقٌح ِعْشِريَن َسَنًة. 28َوَفَعَل َفَقُح �لشَّ
َك بَِخطايا َيُرْبعاَم ْبِن نَباَط �لَِّذي َجرَّ َبِني �إْسر�ئِيَل  َوَتَمسَّ

�إلَى �لَخِطيَِّة.
لُِمحاَرَبِة  وَر،  �أشُّ َمِلُك  َفلاِسُر،  َتغَلُث  29َوجاَء 

َو�آبَِل  ُعُيوَن  َعَلى  َو�سَتولَى  َفَقَح.  ُحْكِم  �أْثناَء  �إْسر�ئِيَل 
َوَبيِت َمْعَكَة َويانُوَح َوقاِدَش َوحاُصوَر َوِجْلعاَد َو�لَجِليِل 

وَر. َوكُلَّ ِمْنَطَقِة نَفتالِي. َوَسَبى �أهَلها �إلَى �أشُّ
30َوَتاآَمَر ُهوَشُع ْبُن �أيَلَة َعَلى َفَقَح ْبِن َرَمْليا، َوَقَتَلُه. 

َنِة �لِعْشِريَن  َو�ْسَتولَى َعَلى �لَعرِش َبْعَدُه. كاَن َهذ� ِفي �لسَّ
يّا لَِيُهوذ�. ِمْن ُحكِم ُيوثاَم ْبِن ُعزِّ

ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  َفَقَح،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  31�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل.

ُيوثاُم َمِلُك َيُهوذا
َنِة �لثّانَِيِة  يّا ُحْكَم َيُهوذ� ِفي �لسَّ 32َوَتَولَّى ُيوثاُم ْبُن ُعزِّ

ْسر�ئِيَل. 33َوكاَن ُيوثاُم ِفي  ِمْن ُحْكِم َفَقَح ْبِن َرَمْليا ل�إ
�لُحكَم،  َتَولَّى  ِعنَدما  ُعْمِرِه  ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لخاِمَسِة 
ُه ِهَي َيُروشا  َوَحَكَم ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة ِفي �لُقْدِس. َو�ُأمُّ
يّا.  بِْنُت صاُدوَق. 34َوَعِمَل ُيوثاُم ما ُيرِضي اهلَل َكاأبِيِه ُعزِّ
ُموَن  35َغيَر �أنَُّه لَْم َيهِدِم �لُمرَتَفعاِت. َفكاَن ُهناَك َمْن ُيَقدِّ

َذبائَِح َوُيحِرقُوَن َبُخور�ً ِفي تِْلَك �لُمرَتَفعاِت. َوَبَنى ُيوثاُم 
�لَبّو�َبَة �لُعلِويََّة لَِبيِت اهلِل.

ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  ُيوثاَم،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  36�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.
37ِفي َذلَِك �لَوقِت، َبَد�أ اهلُل ُيرِسُل ر�ِصيَن، َمِلَك 

�أر�َم، َوَفَقحاً ْبِن َرَمْليا لُِمحاَرَبِة َيُهوذ�.
د�ُوَد. أ  َمِديَنِة  ِفي  �آبائِِه  َمَع  َوُدِفَن  ُيوثاُم  38َوماَت 

َفَخَلَفُه ِفي �لُحْكِم �بُنُه �آحاُز.

أ 38:15 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

آحاُز َمِلُك َيُهوذا

ِفي 16  َيُهوذ�  َعْرَش  ُيوثاَم  ْبُن  �آحاُز  َو�عَتَلى 
ْبِن  َفَقَح  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة  �لّسابَِعَة  َنِة  �لسَّ
ْسر�ئِيَل. 2َوكاَن �آحاُز ِفي �لِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه.  َرَمْليا ل�إ
�آحاُز  َيُكْن  َولَْم  �لُقْدِس.  َوَحَكَم ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة ِفي 
ِه د�ُوَد، �إْذ لَْم َيعَمْل ما ُيرِضي إلَهُه. 3َبْل ساَر  ِمثَل َجدِّ
ى باْبِنِه بِاإحر�ِقِه  َعَلى نَْهِج ُملُوِك �إْسر�ئِيَل. َحتَّى �إنَُّه َضحَّ
ِفي �لنّاِر. َوَتَبنَّى كُلَّ �لَخطايا �لَبِشَعِة لِلاُأَمِم �لَِّتي َسَبَق 
َم  4َوَقدَّ أْرَض.  �ل� تِْلَك  ُدُخولِِهْم  لََدى  اهلُل  َطَرَدها  �أْن 
�آحاُز َذبائَِح َو�أحَرَق َبُخور�ً ِفي �لُمرَتَفعاِت َوَعَلى �لتِّلاِل 

َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة َخْضر�َء.
5َوجاَء َرِصيُن، َمِلُك �أر�َم، َوَفَقُح ْبُن َرَمْليا، َمِلُك 

�إْسر�ئِيَل، لِلُهُجوِم َعَلى �لُقْدِس. َوحاَصر� �آحاَز، لَِكنَُّهما 
لَْم َيقِدر� �أْن َيهِزماُه. 6ِفي َذلَِك �لَيوِم، �ْسَتْرَجَع َرِصيُن، 
أر�م. َوَطَرَد كُلَّ �لَيُهوِد ِمْنها. َو�ْسَتَقرَّ  َمِلُك �أر�َم، �أيَلَة ل�
ُهناَك  َيْسُكُنوَن  َوماز�لُو�  �أيَلَة.  ِفي  َمكانَُهْم  أر�ِميُّوَن  �ل�

َحتَّى َيْوِمنا َهذ�.
وَر،  7َو�أْرَسَل �آحاُز ُرُسلاً �إلَى َتغَلَث َفلاِسَر، َمِلِك �أشُّ

جاَؤ ِفيها: »�أنا خاِدُمَك، َوبَِمثاَبِة �ْبٍن لََك. َفَتعاَل َو�أنِقْذنِي 
ِمْن َمِلِك �أر�َم َوَمِلِك �إْسر�ئِيَل �للََّذيِن ُيحارِبانَِني.« 8َو�أَخَذ 
َو�لُكُنوَز ِفي  َبيِت اهلِل  �لَِّذِي ِفي  َهَب  َو�لذَّ َة  �آحاُز �لِفضَّ
وَر. 9َفاْسَتجاَب  َبيِت �لَمِلِك، َو�أرَسَلها َهِديًَّة لَِمِلِك �أشُّ
َو�ْسَتولَى  ِدَمْشَق.  لُِمقاَتَلِة  َوَذَهَب  آحاَز،  لِ� وَر  �أشُّ َمِلُك 

َعَلى �لَمِديَنِة َوَسَبى �أهَلها �إلَى ِقيَر. َوَقَتَل �أيضاً َرِصيَن.
َفلاِسَر،  بَِتغَلَث  لِلَّقاِء  ِدَمْشَق  �إلَى  �آحاُز  10َوَذَهَب 

وَر. َوُهناَك َر�أى �لَمْذَبَح. َفاأْرَسَل �لَمِلُك �آحاُز  َمِلِك �أشُّ
نَُموَذجاً َوَرْسماً لَِهذ� �لَمْذَبِح �إلَى �لكاِهِن �ُأوِريّا. 11َفَبَنى 
�أْرَسَلُه  �لَِّذي  �لنَُّموَذِج  َعَلى ِغر�ِر  �ُأوِريّا َمْذَبحاً  �لكاِهُن 
�إلَيِه ِمْن ِدَمْشَق. َو�أَتمَّ بِناَءُه َقبَل َعْوَدِة �لَمِلِك �آحاَز ِمْن 

ِدَمْشَق.
�لَمْذَبَح.  َر�أى  ِدَمْشَق،  ِمْن  �لَمِلِك  َعْوَدِة  12َوِعْنَد 

َم َعَليِه �أيضاً َذبائَِح َوَتقِدماِت  َم َذبائَِح َعَليِه. 13َوَقدَّ َوَقدَّ
ِرَكِة َعَليِه. ُحُبوٍب َوَسِكيٍب، َوَرشَّ َدَم َتقِدماِت �لشَّ

14�أّما �لَمْذَبُح �لُبرونْزيُّ �لَِّذي كاَن ِفي َحضَرِة اهلِل، 

�لجانِِب  َعَلى  َفَوَضَعُه  �لَهيَكِل،  �أماِم  ِمْن  �أَخَذُه  َفَقْد 
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ماليِّ ِمْن َمْذَبِحِه ما َبيَن َمْذَبِحِه َوَبيِت اهلِل. َفَوَضَعُه  �لشَّ
�آحاُز  15َو�أَمَر  َمذَبِحِه.  ِمْن  مالِيِّ  �لشِّ �لجانِِب  َعَلى 
ِفي  �لَكِبيَر  �لَمذَبَح  »�ْسَتخِدِم  لَُه:  َفقاَل  �أْوِريّا  �لكاِهَن 
باِحيَِّة، َوَتقِدماِت �لُحُبوِب  بائِِح �لّصاِعَدةِ أ �لصَّ َتقِديِم �لذَّ
�أهِل  كُلُّ  ُمها  ُيَقدِّ �لَِّتي  ِكيِب  �لسَّ َوَتقِدماِت  �لَمسائِيَِّة، 
بائِِح  َو�لذَّ �لّصاِعَدِة  بائِِح  �لذَّ كُلِّ  َدِم  َوُرشَّ  �لَبَلِد.  َهذ� 
 ، �لُبرونِْزيُّ �لَمذَبُح  �أّما  �لَكِبيِر.  �لَمذَبِح  َعَلى  �ل�ُأخَرى 
ما.«  �أمٍر  َعْن  �هلَل  �أْساأَل  �أْن  �ُأِريُد  ِحيَن  َفَساأْسَتخِدُمُه 

16َفَفَعَل �لكاِهُن �ُأوِريّا كُلَّ ما �أَمرُه بِِه �لَمِلُك �آحاُز.

َوَرَفَع  �لَقو�ِعِد،  َعو�ِرَض  �آحاُز  �لَمِلُك  نََزَع  17ثُمَّ 

َعنها �أْحو�َض �لِمياِه، َونََزَع �لَخّز�َن �لَكِبيَر َعِن �لثِّير�ِن 
 . َحَجِريٍّ َرِصيٍف  َعَلى  َوَوَضَعُه  َتحَتُه،  �لَِّتي  �لُبرونِْزيَِّة 
18َوكاَن �لُعّماُل َقْد َبَنْو� قاَعًة د�ِخَل ِمْنَطَقِة �لَهيَكِل ِمْن 

ْبِت. َفَهَدَمها �آحاُز �أيضاً. نََزَع َهِذِه  �أجِل �جِتماعاِت �لسَّ
وَر. كُلَّها ِمْن َبيِت اهلِل ِمْن �أجِل َمِلِك �أشُّ

ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  �آحاَز،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  19�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.
20َوماَت �آحاُز َوُدِفَن َمَع �آبائِِه ِفي َمِديَنِة د�ُوَد. ب 

َوَخَلَفُه ِفي �لُحْكِم �ْبُنُه َحَزِقّيا.

ُهوَشُع َيْبَدأُ ُحْكَمُه إلْسراِئيل

�إْسر�ئِيَل ِفي 17  �أيَلَة َعْرَش  َو�ْعَتَلى ُهوَشُع ْبُن 
�لثّانَِيَة  َنِة  �لسَّ ِفي  َذلَِك  َوكاَن  �لّساِمَرِة. 
تِْسَع  ُهوَشُع  َوَحَكَم  لَِيُهوذ�.  �آحاَز  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة 
رَّ �أماَم اهلِل. لَِكنَُّه لَْم َيُكْن َعَلى  َسَنو�ٍت. 2َوَفَعَل �آحاُز �لشَّ

رِّ َكالُملُوِك �لَِّذيَن َسَبُقوُه. َرَجِة ِمَن �لشَّ نَْفِس �لدَّ
ُهوَشَع  لُِمحاَرَبِة  وَر،  �أشُّ َمِلُك  ُر،  َشْلَمْناأسَّ 3َوجاَء 

َفَهَزَمُه. َفصاَر ُهوَشُع َيدَفُع لَُه �لِجْزَيَة.
وَر �أنَّ ُهوَشَع  4لِكْن في َوْقٍت ل�ِحٍق َر�أى َمِلُك �أشُّ

�إلَى َسو� َمِلِك  َقْد نََقَض َعْهَدُه َمَعُه. َفَقْد �أْرَسَل ُرُسلاً 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  �لَِّتي  �لّذبائِِح  من  الّصاِعَدة.  باِئح  الذَّ أ 15:16 

ل�سترضاء �هلل في �لعهد �لقديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
�لمذبح، لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

ب 20:16 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

وَر.  �أشُّ َمِلِك  َمْعِرَفِة  َغْيِر  ِمْن  �تِّفاقاً  َمَعُه  لَِيعِقَد  ِمْصَر، 
َنِويَِّة �لُمتََّفِق َعَليها. َفَقَبَض  َو�مَتَنَع َعْن َدفِع �لِجزَيِة �لسَّ

َعَليِه َوَسَجَنُه.
َمناِطِق  َجِميِع  َعَلى  َهَجماٍت  وَر  �أشُّ َمِلُك  5وَشنَّ 

َثلاَث  َوحاَصَرها  �لّساِمَرِة،  �إلَى  جاَء  ثُمَّ  �إْسر�ئِيَل. 
َعَلى  �ل�ْسِتيلاِء  ِمَن  وَر  �أشُّ َمِلُك  6َوَتَمكََّن  َسَنو�ٍت. 
ْسر�ئِيَل.  َنِة �لتّاِسَعِة ِمْن ُحْكِم ُهوَشَع ل�إ �لّساِمَرِة ِفي �لسَّ
وَر. َو�أْسَكَنُهْم ِفي  َوَسَبى َكِثيِريَن ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى �أشُّ

َحَلَح ِعْنَد نَْهِر خاُبوَر ِفي ُجوز�َن َوِفي ُمُدِن �لماِديِّيَن.
�أْخَطاُأو�  َُّهْم  أن �إْسر�ئِيَل لِ� ُأُموُر لَِبِني  7َحَدَثْت َهِذِه �ل�

َرُهْم  �إلَى إلَِهِهْم �لَِّذي �أخَرَجُهْم ِمْن �أْرِض ِمْصَر. َفَقْد َحرَّ
َيعُبُدوَن  ر�ُحو�  لَِكنَُّهْم  ِمْصَر،  َمِلِك  ِفرَعْوَن  ِة  قُوَّ ِمْن 
�لَِّتي  لِلاُأَمِم  �لَبِغيَضَة  �لُمماَرساِت  �ُأْخَرى. 8َوَتَبنَّْو�  �آلَِهًة 
َوَتَبنَّْو�  َمكانَُهْم.  �إْسر�ئِيَل  َبِني  لَِيزَرَع  اهلُل  �ْسَتاأَْصَلها 
9�رَتَكَب  �إْسر�ئِيَل.  ُملوُك  بِها  �أَتى  �لَِتي  �لُمماَرساِت 
َبُنو �إْسر�ئِيَل َخطايا َكِثيَرًة ِضدَّ إلَِهِهْم َعَلناً َوِسّر�ً. َفَبُنو� 
�إلَى  ِغيَرِة  �لصَّ �لُمُدِن  ِمَن  ُمُدنِِهْم،  كُلِّ  ِفي  ُمْرَتَفعاٍت 
�لَكِبيَرِة. 10َو�أقاُمو� �أنصاباً َتْذكاِريًَّة َو�أعِمَدَة َعْشَتُروَت ج 
َعَلى كُلِّ َتلٍّ عاٍل َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة َخْضر�َء. 11َو�أْحَرقُو� 
َبُخور�ً ُهناَك ِفي كُلِّ ُمرَتَفعاِت �لِعباَدِة تِْلَك. َتَبنُّو� نَفَس 
ُأَمُم �لَِّتي �ْسَتاأَْصَلها  �لُمماَرساِت �لَبِغيَضِة �لَِّتي ماَرَسْتها �ل�
اهلُل لَِيْزَرَع َبِني �إْسر�ئِيَل َمكانَها. َوَعِملُو� ُشُرور�ً َفِظيَعًة 

�أغَضَبِت اهلَل َكِثير�ً. 12َوَعَبُدو� �أصناماً، َعَلى �لرَّغِم ِمْن 
أْمَر.« َرُهْم: »ل� َتعَملُو� َهذ� �ل� �أنَّ اهلَل َسَبَق �أْن َحذَّ

�إْسر�ئِيَل  ُينِذَر  َكي  �ئِيَن  َو�لرَّ أنِْبياَء  �ل� اهلُل  13َو�أْرَسَل 

َوصاياَي  َو�تَبُعو�  ُشُروَركُْم  »�تُركُو�  َوَيُقوَل:  َوَيُهوذ� 
آبائُِكْم.  ل� �أعَطيُتها  �لَِّتي  ِريَعِة  بِالشَّ �عَملُو�  َوَشر�ئِِعي. 

أنِبياِء ُخّد�ِمي.« َهَكذ� �أَمْرُت �آباَءكُْم َعَلى لِساِن �ل�
14َغيَر �أنَُّهْم لَْم ُيِطْيُعو�، َبْل َعانَُدو� َكما َفَعَل �آباؤُهْم 

�لَِّذيَن لَْم ُيؤِمُنو� ِبإلَِهِهْم. 15َرَفُضو� َشر�ئَِع اهلِل َو�لَعْهَد 
�إلَى  َيسَتِمُعو�  �أْن  َيشاُءو�  َولَْم  �آبائِِهْم.  َمَع  َقَطَعُه  �لَِّذي 

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 10:17 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها. )�أيضاً ِفي �لعدد 16(
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�أنُفَسُهْم  ُهْم  َوصاُرو�  تاِفَهًة،  �أْوثاناً  َوَعَبُدو�  َتحِذير�تِِه. 
ُأَمِم �لُمِحيَطِة بِِهْم، َعَلى  تاِفِهيَن ِمثَلها. َوعاُشو� ِمثَل �ل�

�لرُّغِم ِمْن �أنَّ اهلَل �أنَذَرُهْم �أْن ل� َيفَعلُو� َذلَِك.
ِعجَليِن  َوَصَنُعو�  إلَِهِهْم.  َوصايا  َجِميَع  16َتَركُو� 

نُُجوَم  َوَعَبُدو�  َعْشَتُروَت،  �أعِمَدَة  َو�أقاُمو�  َذَهِبيَّيِن، 
َوَبناتِِهْم  �أبناَءُهْم  ُمو�  17َوَقدَّ �لَبعَل!  َوَخَدُمو�  ماِء،  �لسَّ
ْحَر َو�لِعر�َفَة لِلَتَنبُِّؤ بِالُمْسَتقَبِل!  َذبائَِح لَُه. َو�ْسَتخَدُمو� �لسِّ
َهذ�  َفاأغَضَب  اهلِل!  �أماَم  رَّ  �لشَّ لَِعَمِل  �أنُفَسُهم  َوباُعو� 
أْمُر اهلَل َكِثير�ً. 18َوَهَكذ� َغِضَب اهلُل َكِثير�ً َعَلى َبِني  �ل�
َعِشيَرِة  َعد�  َجِميعاً  َحْضَرتِِه  ِمْن  َو�أخَرَجُهْم  �إْسر�ئِيَل، 

َيُهوذ�.

َشعُب َيُهوذا آِثُموَن أيضا
19َوَكَذلَِك ُبُنو َيُهوذ� لَْم ُيِطيُعو� َوصايا إلََهُهْم، َبْل 

ساُرو� َعَلى نَْهِج َبِني �إْسر�ئِيَل، َوَتَبنَّو� ُمماَرساتِِهْم.
20َفَرَفَض اهلُل َجميَع َبِني �إْسر�ئِيَل. َوَجَلَب َعَليِهْم 

َتنَتِصَر  بِاأْن  �ُأْخَرى  لُِشُعوٍب  َوَسَمَح  َكِثيَرًة.  ِضيقاٍت 
َعَليِهْم. َو�أِخير�ً، َطَرَحُهْم َبِعيد�ً َعْنُه َوَعْن نََظِرِه. 21َوَشقَّ 
نَباَط  ْبَن  َيُرْبعاَم  ُبو�  َونَصَّ َعْن عائَِلِة د�ُوَد.  �إْسر�ئِيَل  اهلُل 

ُهْم �إلَى �لَخِطيَِّة، َو�أبَعَدُهْم َعِن  َمِلكاً َعَلْيِهم، �لَِّذي َجرَّ
ُكو�  اهلِل. 22َفساَر َبُنو �إْسر�ئِيَل َعَلى نَْهِج َيُرْبعاَم. َوَتَمسَّ

بَِخطاياُه. 23َفاأخَرَج اهلُل َبِني �إسر�ئيَل ِمْن َحْضَرتِِه، َكما 
َبُنو  ُسِبَي  َوَهَكذ�  أنِبياِء.  �ل� �ألِسَنِة  َعَلى  قاَل  �أْن  َسَبَق 

وَر. َوماز�لُو� ُهناَك َحتَّى َيْوِمنا َهذ�. �إْسر�ئِيَل �إلَى �أشُّ

نشأُة الّساِمرّيين
�لّساِمَرِة.  ِمَن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  وَر  �أشُّ َمِلُك  24َو�أخَرَج 

َوكُوٍث  بابَِل  ِمْن  �ُأْخَرى  ِمْنُهْم َجماعاٍت  َبَدل�ً  َوَجَلَب 
َوَعّو� َوَحماَة َوَسْفر�ِويَم. َفاْسَتولُو� َعَلى �لّساِمَرِة َوَسَكُنو� 
ِفي ُمُدنِها. 25َوِفي بِد�َيِة �إقاَمِة َهُؤل�ِء ِفي �لّساِمَرِة، لَِم 
لِلَفْتِك  �ُأُسود�ً  يهوه  َفاأْرَسَل  يهوه أ،  َيْعُبُدوَن  َيُكونُو� 
وَر: »�إنَّ �لنّاَس  بِِهْم، َفَقَتَلْت َبْعَضُهْم. 26َفِقيَل لَِمِلِك �أشُّ
�لَِّذيَن َجَلْبَتُهْم َو�أْسَكْنَتُهْم ِفي ُمُدِن �لّساِمَرِة ل� َيعِرفُوَن 

أ 25:17 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

َعَليِهْم،  �ُأُسود�ً  �أْرَسَل  َولَِهذ�  �لَبَلِد.  َذلَِك  �إلَِه  َشِريَعَة 
َفَقَتَلْت َبْعضاً ِمْنُهْم.«

�أَحَد  �إلَْيِهْم  »�أرِسلُو�  َوقاَل:  وَر  �أشُّ َمِلُك  27َفاأَمَر 

َوَيْسُكَن  لَِيْذَهَب  ُهناَك.  ِمْن  َسَبيُتُموُهْم  �لَِّذيَن  �لَكَهَنِة 
ُهناَك َوُيَعلَِّمُهْم َشِريَعَة �إلَِه َذلَِك �لَبَلِد.«

ِمْنها.  َقْد ُسِبَي  �لّساِمَرِة كاِهٌن كاَن  �إلَى  28َفَرِجَع 

عَب َكيَف َينَبِغي  َوجاَء َوَسَكَن ِفي َبْيِت �إيَل. َوَعلََّم �لشَّ
�أْن َيْعُبُدو� يهوه.

�آلَِهًة  �أيضاً  َصَنُعو�  �لنّاِس  �ُأولَِئَك  َجِميَع  29لَِكنَّ 

�لُمرَتَفعاِت  َوِفي  �لَهياِكِل  ِفي  َوَوَضُعوها  بِِهْم،  ًة  خاصَّ
لَِه  �لَِّتي َبناها �لّساِمِريُّوَن. 30َفَعِمَل �أهُل بابَِل َتماثِيَل لِلاإ
لَِه نَْرَجَل.  ُسكُّوَث َبُنوَث. َوَعِمَل �أهُل كُوٍث َتماثِيَل لِلاإ
�أِشيما. 31َوَعِمَل �أهُل  لَِه  َوَعِمَل �أهُل َحماَة َتماثِيَل لِلاإ
لََهيِن نَْبَحَز َوَتْرتاَق. َو�أحَرَق �أهُل َسْفر�ِويَم  َعّو� َتماثِيَل لِلاإ

َلَك. َلَك َوَعَنمَّ لََهيِن �أْدَرمَّ �أْبناَءُهْم ِفي �لنّاِر َتْكِريماً لِلاإ
َكَهَنًة  َو�ختاُرو�  �أيضاً.  يهوه  َعَبُدو�  32لَِكنَُّهْم 

عِب  ُمو� َذبائَِح َعِن �لشَّ عِب. َفَقدَّ لِلُمرَتَفعاِت ِمْن َبيِن �لشَّ
ِفي �لَهياِكِل َو�لُمرَتَفعاِت. 33كانُو� َيْعُبُدوَن يهوه، لَِكنَُّهْم 
َعَبُدو� �آلَِهًة �ُأْخَرى �أيضاً َكُمماَرساِت �لِبلاِد �لَِّتي كانُو� 

َمسِبيِّيَن ِفيها.
34َوما ز�لُو� َحتَّى َهذ� �لَيْوِم ُيماِرُسوَن تِْلَك �لعاد�ِت 

�لَِّتي ماَرُسوها ِفي �لماِضي. َفُهْم ل� َيْعُبُدوَن يهوه حّقاً. 
َول� َيعَملُوَن َحَسَب �أنِظَمِة َبِني �إْسر�ئِيَل َوعاد�تِِهْم. َول� 
أْبناِء  لِ� يهوه  �أعطاها  �لَِّتي  َو�لَوصايا  ر�ئِِع  بِالشَّ َيْلَتِزُموَن 
َيْعُقوَب، �أي �إْسر�ئِيَل. 35َفَقْد َقَطَع يهوه َعْهد�ً َمَعُهْم، 
َو�أَمَرُهْم َفقاَل: »ل� َتْعُبُدو� �آلَِهًة �ُأْخَرى، َول� َتْسُجُدو� لَها 
ُمو� لَها َذبائَِح. 36َبِل �ْعُبُدو� يهوه  َول� َتخِدُموها، َول� تَُقدِّ
ٍة َعِظيَمٍة َوِذَر�ٍع  �لَِّذي �أخَرَجُكْم ِمْن ِمْصَر َو�أنَقَذكُْم بُِقوَّ
بائَِح. 37�أِطيُعو�  ُجوُد َوَتقِديُم �لذَّ َمْمُدوَدٍة. لَُه َينَبِغي �لسُّ
لَُكْم.  َكَتَبها  �لَِّتي  َوَوصاياُه  َوَتعالِيَمُه  َوَشر�ئَِعُه  �أنِظَمَتُه 
و�ِم. َول� َتْعُبُدو� �آلَِهًة �ُأْخَرى. 38َول�  �عَملُو� بِها َعَلى �لدَّ
َتْنُسو� �لَعْهَد �لَِّذي َقَطْعُتُه َمَعُكْم. ل� َتْعُبُدو� �آلَِهًة �ُأْخَرى، 
ِمْن  َسُينِقُذكُْم  َوُهَو  �إلََهُكْم َوحَدُه.  �ْعُبُدو� يهوه  39َبِل 

َو�َصلُو�  َبْل  َيْسَمُعو�.  لَْم  �أعد�ئُِكْم.« 40لَِكنَُّهْم  َجِميِع 
ُمماَرَسَة عاد�تِِهِم �لماِضَيِة.
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ُأَمُم َتْعُبُد يهوه. َغيَر �أنَّها  41َوَهَكذ� َبد�أْت تِْلَك �ل�

َوحاُل  حالُها  ُهَو  َوَهذ�  �أْوثانِها.  ِعباَدِة  ِفي  �ْسَتَمرَّْت 
�أْبنائِها َو�أْحفاِدها َحتَّى َهذ� �لَيْوِم.

َحَزِقّيا َمِلُك َيُهوذا

ِفي 18  َيُهوذ�  َعْرَش  �آحاَز  ْبُن  َحَزِقّيا  َو�عَتَلى 
�أيَلَة  ْبِن  ُهوَشَع  ُحْكِم  ِمْن  �لثّالَِثِة  َنِة  �لسَّ
ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لخاِمَسِة  ِفي  َحَزِقّيا  2َوكاَن  ْسر�ئِيَل.  ل�إ
َسَنًة  َوِعْشِريَن  تِْسعاً  َوَحَكَم  َبَد�أ ُحْكَمُه،  ِعْنَدما  ُعْمِرِه 

ِه ُهَو �أبِي بِْنُت َزَكِريّا. ِفي �لُقْدِس. َو�ْسُم �ُأمِّ
ِه د�ُوَد. 4َفَهَدَم  3َعِمَل َحَزِقّيا ما ُيْرِضي اهلَل ِمثَل َجدِّ

َر �ل�أنصاَب �لتَّْذكاِريََّة، َوَقَطَع �أعِمَدَة  �لُمرَتَفعاِت، َوَكسَّ
َعْشَتُروَت. أ ِفي َذلَِك �لَوقِت، كاَن َبُنو �إْسر�ئِيَل ُيحِرقُوَن 
َوَدُعوها  ُموَسى،  َصَنَعها  �لَِّتي  �لُبرونِْزيَِّة  لِلَحيَِّة  �لَبُخوَر 

»نَحَشتاَن،« َفَسَحَقها َحَزِقّيا َسْحقاً.
َيُكْن  َولَْم  �إْسر�ئِيَل.  �إلَِه  اهلِل،  َعَلى  َحَزِقّيا  5َو�تََّكَل 

لَِحَزِقّيا َمِثيٌل َبيَن ُملُوِك َيُهوذ� �لَِّذيَن َسَبُقوُه �أْو َخَلُفوُه. 
َو�أطاَع  لَُه.  َوفائِِه  َعَلى  َوَظلَّ  ٍة،  بُِقوَّ ِباهلِل  َك  َتَمسَّ 6�إْذ 

كُلَّ �لَوصايا �لَِّتي �أعطاها اهلُل لُِموَسى. 7َفكاَن اهلُل َمَع 
َحَزِقّيا، َفَنَجَح ِفي كُلِّ ما كاَن َيفَعلُُه.

ُمو�لِياً  َيُعْد  َفَلْم  وَر.  �أشُّ َمِلِك  َعَلى  َحَزِقّيا  َد  َوَتَمرَّ
َو�لِمنَطَقِة  َة  َغزَّ �إلَى  َول�َحَقُهْم  �لِفِلْسِطيِّيَن  8َوَهَزَم  لَُه. 
�إلَى  �لُمر�َقَبِة  ُبرِج  ِمْن  ُمُدنَُهُم  َو�قَتَحَم  بِها،  �لُمِحيَطِة 

َنِة. �لَمِديَنِة �لُمَحصَّ

وِريُّوَن َيْسَتوُلوَن َعَلى الّساِمَرة األشُّ
وَر لُِمحاَرَبِة �لّساِمَرِة،  9َوَذَهَب َشْلَمْناَأَسُر، َمِلُك �أشُّ

�لّر�بَِعِة  َنِة  �لسَّ ِفي  َهذ�  كاَن  �لَمِديَنَة.  َجيُشُه  َوحاَصَر 
�لّسابَِعُة  َنُة  �لسَّ �أيضاً  َوِهَي  لَِيُهوذ�.  َحَزِقّيا  ُحْكِم  ِمْن 
ْسر�ئِيَل. 10َو�ْسَتولَى َشْلَمْناَأَسُر  لُِحْكِم ُهوَشَع ْبِن �أيَلَة ل�إ
َنِة  �لسَّ ِفي  �أي  �لثّالَِثِة،  َنِة  �لسَّ نِهاَيِة  ِفي  �لّساِمَرِة  َعَلى 
َنُة  �لسَّ �أيضاً  َوِهَي  لَِيُهوذ�.  َحَزِقّيا  ُحْكِم  ِمْن  �لّساِدَسِة 

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 4:18 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

َمِلُك  11َوَسَبى  ْسر�ئِيَل.  ل�إ ُهوَشَع  ُحْكِم  ِمْن  �لتّاِسَعُة 
وَر َو�أْسَكَنُهْم ِفي َمديَنِة َحَلَح،  وَر َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى �أشُّ �أشُّ
َعَلى نَْهِر خاُبوَر ِفي �أْرِض ُجوز�َن، َوِفي ُمُدِن �لماِديِّيَن. 
َبْل  إلَِهِهْم،  َصْوَت  ُيِطيُعو�  لَْم  �إْسر�ئِيَل  َبِني  أنَّ  12لِ�

َيعَملُو� بَِوصايا خاِدِم اهلِل ُموَسى.  َولَْم  َعْهَدُه.  َكَسُرو� 
لَْم َيْسَمُعو� َولَْم َيِطْيُعو�.

وُر َتْسَتِعدُّ ِلالْسِتيالِء َعَلى َيُهوذا أشُّ
َحَزِقّيا،  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة  �لّر�بَِعَة  َنِة  �لسَّ 13َوِفي 

وَر لُِمحاَرَبِة كُلِّ ُمُدِن َيُهوذ�  َذَهَب َسْنحاِريُب َمِلُك �أشُّ
14َفاأْرَسَل  َعَليها.  �ل�ْسِتيلاِء  ِمَن  َوَتَمكََّن  َنِة.  �لُمَحصَّ
لَِخيَش،  وَر ِفي  �أشُّ �إلَى َمِلِك  َحَزِقّيا َمِلُك َيُهوذ� ِرسالًَة 
َوَساُأعِطيَك  تُهاِجْمِني.  ل�  �أخَطاأُْت.  »لََقْد  ِفيها:  جاَؤ 

». �أيَّ َمبَلٍغ َتفِرُضُه َعَليَّ
وَر َعَلى َحَزِقّيا ِجْزَيًة ِمقد�ُرها َثلاُث  َفَفَرَض َمِلُك �أشُّ
َهِب.  �لذَّ ِمَن  ِقْنطار�ً  َوَثلاثُوَن  ِة  �لِفضَّ ِمَن  ِقْنطارٍ ب  ِمَئِة 
َوِفي  اهلِل  َبيِت  ِفي  �لَِّتي  ِة  �لِفضَّ كُلَّ  َحَزِقّيا  15َفاأعطاُه 

َهَب �لَِّذي كاَن َحَزِقّيا  َر َحَزِقّيا �لذَّ َبيِت �لَمِلِك. 16َفَقشَّ
ى بِِه �أْبو�َب َهيَكِل اهلِل َوَدعائَِمها،  َمِلُك َيُهوذ� َقْد َغشَّ

وَر. َو�أعطاُه لَِمِلِك �أشُّ

وَر ُيْرِسُل ِرجاالً إَلى الُقْدس َمِلُك أشُّ
وَر قاَدَتُه �لثَّلاَثَة َتْرتاَن َوَرْبَسِريَس  17�أْرَسَل َمِلُك �أشُّ

�لُقْدِس.  ِفي  َحَزِقّيا  �لَمِلِك  �إلَى  لَِخيَش  ِمْن  َوَرْبشاَقى 
جاُءو� َعَلى َر�أِْس َجيٍش َعِظيٍم، َوَوَقُفو� ِعْنَد �لَقناِة قُْرَب 
�لِبْرَكِة �لُعْليا �لَِّتي َتَقُع َعَلى �لطَِّريِق �إلَى َحقِل �لغَّّسالِيَن 
�لثَّلاَثُة.  �لرِّجاُل  َهُؤل�ِء  18َفناَدى  �لثِّياِب.  َوُمبيِّضي 
َبيِت  َعْن  �لَمْسؤوُل  ِحْلِقّيا  ْبُن  �ألِياِقيُم  لِِلقائِِهْم  َفَخَرَج 
�لَمِلِك، َوِشْبَنُة كاتُِب �لَمِلِك، َوُيو�ُخ ْبُن �آساَف حاِفُظ 

ِجّلاِت. �لسِّ
19َفقاَل لَُهْم َرْبشاَقى: »قُولُو� لَِحَزِقّيا: َهذ� ُهَو ما 

وَر �لَعِظيُم: َيُقولُُه َمِلُك �أشُّ

ب 14:18 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
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›ما �لَِّذي َتتَِّكُل َعَليِه؟ 20�أنَْت َتُقوُل: لََديَّ 
ٌة تُِعيُنِني ِفي �لَحْرِب، َوَكلاُمَك  ُمْسَتشاُروَن َوقُوَّ
ِدَك  َتَمرُّ َتتَِّكْل في  َمْن  َعَلى  َهباٍء!  ُد  ُمَجرَّ َهذ� 
َقَصَبٍة  ِمْن  ُعكّاٍز  َعَلى  ُمتَِّكٌئ  21�أنَْت  ؟  َعَليَّ
َمْكُسوَرٍة. َفهِذِه ِهَي ِمْصُر �لَِّتي �إِن �تََّكاأ �أَحٌد 
َعَليها �خَتَرَقْت َيَدُه. َهَكذ� ُهَو َمِلُك ِمْصَر لُِكلِّ 

�لَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَليِه.
�إلِِهنا!  يهوه أ  َعَلى  نَتَِّكُل  قُْلَت:  22›َو�إْن 

�أما �أز�َل َحَزِقّيا َمذ�بَِحُه َو�أماِكَن ِعباَدته، َوقاَل 
أهِل َيُهوذ� َو�لُقْدِس: ل� َتعُبُدو� �إلّ� �أماَم َهذ�  لِ�

�لَمذَبِح ُهنا ِفي �لُقْدِس؟
وَر َعَلى  آَن ُير�ِهُنَك َمول�َي َمِلُك �أشُّ 23›َو�ل�

أْمِر: �إنَُّه ُمْسَتِعدٌّ �أْن ُيعِطَيَك �ألَفي ِحصاٍن  َهذ� �ل�
�إِن �ْسَتَطْعَت �أْن َتِجَد ِرجال�ً َيْرَكُبونَها. 24�أنَت 
ل� َتقِدُر �أْن َتهِزَم َحتَّى �أْصَغَر قاَدِة َمول�َي، َحتَّى 
َوفُْرسانِها.  ِمْصَر  َمْرِكباِت  َعَلى  �عَتَمْدَت  لَِو 
25�أَتُظنُّ �أنِّي ِجْئُت لُِمهاَجَمِة �لُقْدِس َوَتدِميِرها 

ِمْن ُدوِن يهوه؟ َبْل ُهَو �لَِّذي قاَل لِي: �ْذَهْب 
ْرها!‹« أْرِض َوَدمِّ �إلَى تِْلَك �ل�

26َفقاَل �ألِياِقيُم ْبُن ِحْلِقّيا، َوِشْبَنُة، َوُيو�ُخ لَِرْبشاَقى: 

أر�ِميَِّة،  �ل� بِاللَُّغِة  ُخّد�َمَك،  نَحُن  تُِكلِّمنا،  �أن  »نَْرُجو 
َيفَهَم  لَِئّلا  َيُهوذ�  بِلَُغِة  تَُكلِّْمنا  َول�  نَفَهُمها.  َفَنحُن 

عُب ما َتُقولُُه.« �لشَّ
27َغيَر �أنَّ َرْبشاَقى قاَل لَُهْم: »لَْم ُيْرِسْلِني َسيِِّدي 

لَِكي �ُأَكلَِّمُكْم �أنُتْم َوحَدكُْم َوَمِلَكُكْم، َبْل �أْرَسَلِني �أيضاً 
وِر. ُهْم �أيضاً َسَياأْكُلُوَن  ُأَكلَِّم �لُجُنوَد �لو�ِقِفيَن َعَلى �لسُّ لِ�

َفَضلاتِِهْم، َوَيْشَرُبوَن َبولَُهْم َمَعُكْم!«
بِالِعْبِريَِّة:  َوقاَل  عاٍل  بَِصْوٍت  َرْبشاَقى  ناَدى  28ثُمَّ 

وَر! 29َيُقوُل  »�ْسَمُعو� ِرسالََة �لَمِلِك �لَعِظيِم، َمِلِك �أشُّ
َُّه ل� َيْسَتِطيُع �أْن  أن �لَمِلُك: ›ل� َتَدُعو� َحَزِقّيا َيْخَدْعُكْم، لِ�
تِي. 30ل� َتَدُعو� َحَزِقّيا ُيقِنُعُكْم بِال�تِّكاِل  ُينِقَذكُْم ِمْن قُوَّ
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َعَلى �إلَِهُكْم بَِقولِِه: ›يهوه َسُيَخلُِّصنا، َولَْن َيَدَع َمِلَك 
لَِحَزِقّيا.  َتْسَمُعو�  �لَمِديَنِة.‹ 31َفلا  َعَلى  َيْسَتولِي  وَر  �أشُّ

وَر: َيُقوُل َمِلُك �أشُّ

 . �إلَيَّ َو�خُرُجو�  َمِعي  ُصْلحاً  ›�عِقُدو� 
ِعَنِبِه  ِمْن  ِمْنُكْم  و�ِحٍد  كُلُّ  َسَياأْكُُل  ِحيَنِئٍذ، 
َوتِيِنِه َوَيْشَرُب ِمْن بِْئِرِه. 32ُيْمِكُنُكْم �أْن َتَتَمتَُّعو� 
�أْرٍض  �إلَى  َو�آُخَذكُْم  �آتَِي  �أْن  �إلَى  بَِخير�تُِكْم 
َكاأْرِضُكْم. ِهَي �أْرُض ِحنَطٍة َوَخْمٍر، �أْرُض ُخْبٍز 
َوكُُروٍم، �أْرُض َزيُتوٍن َوَعَسٍل. ِحيَنِئٍذ، َسَتْحَيْوَن 
َولَْن َتُموتُو�. َفلا َتْسَمُعو� لَِحَزِقّيا، َفُهَو ُيحاِوُل 
�أْن َيخَدَعُكْم بَِقولِِه: يهوه َسُينِقُذنا. 33َهْل �أنَقَذ 
ُعوِب �أْرَضُه ِمْن َمِلِك  �أيُّ �إلٍَه ِمْن كُلِّ �آلَِهِة �لشُّ
َو�أرفاَد.  َحماَة  �آلَِهُة  �أماِمي  34َعِجَزْت  وَر؟  �أشُّ
و. لَْم َتْسَتِطْع  َعِجَزْت �آلَِهُة َسْفر�ِويَم َوَهيَنَع َوَيمُّ
آلَِهُة كُلُّها �أْن تُنِقَذ �لّساِمَرَة ِمنِّي. 35�أيُّ  َهِذِه �ل�
ُأَمِم �ْسَتطاَع �أْن ُينِقَذ �أْرَضُه  �إلٍَه ِمْن كُلِّ �آلَِهِة �ل�
ِمنِّي؟ َفَكيَف َتَتَوقَُّعوَن َبعَد َذلَِك �أْن ُينِقَذ يهوه 

�لُقْدَس ِمنِّي؟‹«

بَِكِلَمٍة  و�  َيُردُّ َفَلْم  ْمَت.  �لصَّ لَِزَم  عَب  �لشَّ 36لَِكنَّ 

َفَقْد  َحَزِقّيا.  �لَمِلِك  �أْمِر  َحَسَب  َرْبشاِقي  َعَلى  و�ِحَدٍة 
و� َعَليِه.« �أَمَرُهْم: »ل� َتُردُّ

َبيِت  َعْن  �لَّمْسؤوُل  ِحْلِقّيا  ْبُن  �ألِياِقيُم  َق  37َفَمزَّ

�لَمِلِك، َوِشْبَنُة كاتُِب �لَمِلِك، َوُيو�ُخ ْبُن �آساَف حاِفُظ 
�إلَى  َعَلى ما َسِمُعوُه. َوجاُءو�  ُحْزناً  ثِياَبُهْم  ِجّلاِت  �لسِّ

َحَزِقّيا، َو�أخَبُروُه بِما قالَُه َرْبشاَقى.

ِبيِّ إَشْعياء ُث َمَع النَّ َحَزِقّيا َيَتَحدَّ

َق ثِياَبُه، َولَِبَس 19  َفَلّما َسِمَع َحَزِقّيا َهذ�، َمزَّ
َدَخَل  ثُمَّ  َسِمَع،  ما  بَِسِبِب  ُحزناً  َخيشاً 

�إلَى َبيِت اهلِل.
2َو�أْرَسَل َحَزِقّيا �ألِياِقيُم �لَمْسؤوُل َعْن َبيِت �لَمِلِك، 

َوِشْبَنُة كاتُِب �لَمِلِك، َوُرَؤساُء �لَكَهَنِة �إلَى �لنَِّبيِّ �إَشْعياَء 
َشْعياَء:  ل�إ 3َفقالُو�  �لَخيَش.  َيْلِبُسوَن  َوُهْم  �آُموَص،  ْبِن 
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»َيُقوُل َحَزِقّيا: ›َهذ� َيْوُم ِضيٍق َوَتاأِْديٍب لَنا، َفَكاأنَّ حالَنا 
َة ِفيها  ُهَو حاُل �ْمر�أٍة حاَن َوْقُت ِول�َدتِها، َغيَر �أنَُّه ل� قُوَّ
�لَِّذي  َيْسَمُع كُلَّ َكلاِم َرْبشاَقى  لِلِول�َدِة. 4لََعلَّ إلََهَك 
. َولََعلَُّه ُيعاِقُبُه  وَر لُِيِهيَن �هلَل �لَحيَّ �أْرَسَلُه َسيُِّدُه َمِلُك �أشُّ
َعَلى �لَكلاِم �لَِّذي قالَُه. َفَصلِّ إللَِهَك ِمْن �أجِل �ل�أحياِء 

�لباِقيَن ِفي �لَمِديَنِة.‹«
لَُهْم  6َفقاَل  �إَشْعياَء.  �إلَى  �لَمِلِك  َمْسُؤولُو  5َفجاَء 

ل�  اهلُل:  ›َيُقوُل  �لرِّسالََة:  َهِذِه  َحَزِقّيا  »َبلُِّغو�  �إَشْعياُء: 
وَر َو�أهانُونِي بِِه.  َتَخْف بَِسَبِب ما قالَُه ُخّد�ُم َمِلِك �أشُّ
7ها �إنِّي و�ِضٌع ِفيِه ُروَح َخْوٍف. َسَيْسَمُع �إشاَعًة، َفَيُعوُد 

يِف.‹« �إلَى َبَلِدِه. َوُهناَك َسَيُموُت بِالسَّ

ًة أُْخَرى وَر ُيْنِذُر َحَزِقّيا َمرَّ َمِلُك أشُّ
لَِخيَش.  َتَرَك  َقْد  وَر  �أشُّ َمِلَك  �أنَّ  َرْبشاَقى  8َوَسِمَع 

َوعاَد َفَوَجَدُه ِفي َمِديَنِة لِْبَنَة ُيحاِرُبها. 9ثُمَّ َسِمَع َمِلُك 
وَر �إشاَعًة َعْن تِْرهاَقَة، َمِلِك �لَحَبَشِة. َفِقيَل لَُه: »جاَء  �أشُّ
ًة �ُأْخَرى  وَر َمرَّ تِْرهاَقُة َكي ُيحاِرَبَك.« َفاأْرَسَل َمِلُك �أشُّ
َلُهْم َهِذِه �لرِّسالََة �إلَيِه: »قُولُو�  ُرُسلاً �إلَى َحَزِقّيا. 10َوَحمَّ

لَِمِلِك َيُهوذ�:

ِحيَن  َعَلْيِه  َتتَِّكُل  �لِّذي  �إلَُهَك  ›َيخَدُعَك 
�أْن َيْسَتولَِي َعَلى  وَر  َيْقِدَر َمِلُك �أشُّ َيُقوُل: لَْن 
�لُقْدِس. 11ل� ُبدَّ �أنََّك َسِمْعَت بِما َفَعَلُه ُملُوُك 
�أنَُّهْم  َوَكيَف  ُأْخَرى،  �ل� �لُبْلد�ِن  بُِكلِّ  وَر  �أشُّ
َسَتْنُجو؟  �أنََّك  ُم  َتَتَوهَّ َفَكيَف  َتدِمير�ً!  ُروها  َدمَّ
ُعوِب �أْن تُنِقَذها. َفَقْد  12لَْم َتقِدْر �آلَِهُة َهِذِه �لشُّ

َقَضى �آبائِي َعَليها. َقَضْو� َعَلى ُجوز�َن َوحار�َن 
َوَرَصَف َوَبِني َعَدَن ِفي َتلِّ �أّساَر. 13َو�أيَن َمِلُك 
َحماَة َوَمِلُك �أْرفاَد َوَمِلُك َمِدْيَنِة َسْفر�ِويَم َوَمِلُك 

ِهيَنَع َوَمِلَك ِعّو�؟‹«

صالُة َحَزِقّيا
ثُمَّ  َوَقَر�أها.  ُسِل  �لرُّ ِمَن  �لرَّسائَِل  َحَزِقّيا  14َفاأَخَذ 

اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  �لرَّسائَِل  َوَفَرَد  اهلِل  َبيِت  �إلَى  َصِعَد 
15َوَصلَّى َحَزِقّيا ِفي َحضَرِة اهلِل َوقاَل: »يا اهلُل، يا �إلََه 

�إْسر�ئِيَل �لجالُِس َعَلى َملائَِكِة �لَكُروبِيَم. أ �أنَْت َوحَدَك 
ماو�ِت  �لَِّذي َصَنَع �لسَّ �أنَْت  أْرِض.  �ل� �إلَُه كُلِّ َممالِِك 
أْرَض! 16َفاأِمْل �إلَيَّ �ُأُذنََك يا اهلُل. َو�فَتْح َعيَنيَك َو�نُظْر  َو�ل�
ُيِهيُن  �لَِّذي  َسْنحاِريَب  َكلاَم  َو�ْسَمْع  �لرِّسالََة.  َهِذِه 
ُرو�  َدمَّ وَر  �أشُّ ُملُوَك  �أنَّ  اهلُل،  يا  17َصِحيٌح   . �لَحيَّ �هلَل 
�أنَُّهْم  �أيضاً  18َوَصِحيٌح  َو�أر�ِضيها.  ُأْخَرى  �ل� ُعوَب  �لشُّ
ُأَمِم �ل�ُأخَرى ِفي �لنّاِر. لَِكنَّها لَْم َتُكْن �آلَِهًة  �ألُقو� بِاآلَِهِة �ل�
َحِقيِقيًَّة، َولَْيُسو� ِسَوى ُصْنِع �أْيٍد َبَشِريٍَّة، َفُهْم َخَشٌب 
ِمْن  َخلِّْصنا  إلَهنا،  يا  آَن  19َو�ل� ُرو�.  ُدمِّ َولَِهذ�  َوَحَجٌر. 
أْرِض �أنََّك  َيِد َسْنحاِريَب، َحتَّى َتْعِرَف َجِميُع َممالِِك �ل�

لَُه �لَوِحيُد.« �أنَْت يهوه ب ُهَو �ل�إ

َجواُب اهلِل ِلَحزقّيا
20عندئٍذ �أْرَسَل �إشعياُء بُن �آُموَص بِِرسالٍة �إلَى َحَزِقّيا 

قاَل ِفيها: »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل: ›َسِمْعُت 
وَر. َصلاَتَك �إليَّ بُِخُصوِص َسْنحاِريَب َمِلِك �أشُّ

21»َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل بَِشاأْنِِه:

› يا َسْنحاِريُب،   
   �حتقَرْتَك َو�ْسَتْهَز�أْت بَِك �لَعْذر�ُء �لَعزيَزُة 

ِصْهَيْوُن، ج
   َوَتُهزُّ �لَعزيَزُة �لُقْدُس د َر�أَْسها ِعْنَد َهَربَِك.

فَت؟ 22  َمْن َعيََّرَت؟ َوَعَلى َمْن جدَّ  
   َوَعَلى َمْن َرَفْعَت َصوَتَك،
   َوَرَفْعَت ُعيونََك بِِكْبِرياٍء؟

وِس �إْسر�ئِيَل؟    �َأَعلى قُدُّ
23  عيَّرَت �لرَّبَّ من ِخلاِل خّد�ِمَك �لَِّذيَن   

�أْرَسْلَتُهْم.
   قُْلَت: ›بَِمْرَكباتِي �لَكِثيَرِة

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  أ 15:19 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
ب 19:19 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

ج 21:19 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »�ل�بنة ِصْهَيْون.«

د 21:19 الَعزيَزُة القدس. حرفّياً »�ل�بنة �لقدس.«
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   َصِعْدُت �إلَى �أعالِي �لِجباِل
   َو�إلَى ِقَمِم لُْبناَن.

أْرِز،    َقَطْعُت �أعلى �أْشجاِر �ل�
رِو.    َو�أْفَضَل �أْشجاِر �لسَّ

   َصِعْدُت �إلَى �أعَلى ِقَمِمِه،
   َو�إلَى �أْكَثِر غاباتِِه َكثاَفًة.

24  َحَفْرُت �آبار�ً،  
ُأْخَرى. أر�ِضي �ل�    َوَشِرْبُت ماَء �ل�

ْفُت كُلَّ �أنْهاِر ِمْصَر     َوبِباِطِن �أْقد�ِمي جفَّ
َوَسو�ِقيها.‹

25  لَِكْن �ألَْم َتْسَمْع بِما َخطَّطُت لَُه؟  
   بِما َخطَّْطُت لَُه منُذ �لقديِم،

آَن جعلُتُه يحدُث؟    َو�ل�
َل �لُمُدَن �لَحِصيَنَة  أْن تَُحوِّ    َفَقْد َخطَّْطُت ل�

�إلَى تِلاِل ُحطاٍم،
26  َبْيَنما َشعُب َهِذِه �لُمُدِن ُضَعفاُء َوُمْرَتِعِبيَن.  
   ِمثَل ُعْشٍب ِفي �لَحقِل َوَحِشيٍش �أْخَضَر،

   ِمثَل �لُعْشِب َعلى ُسُطوِح �لَمناِزِل،
ْرِقيَُّة. ياُح �لشَّ    تُحِرقُُه �لرِّ

27  �أنا �أْعِرُف َمتى َتُقوُم َوَمتى َتجِلُس،  
   َوَمتى َتْخُرُج َوَمتى َتْدُخُل،

.    َو�أْعِرُف َثَور�نََك َعليَّ
، ََّك ثُْرَت َعليَّ أن 28  ل�  

   َو�أنا َسِمْعُت َكلاَمك �لُمَتَكبَِّر،
   َفَساأَضُع �لُخطّاَف ِفي �أنِْفَك،

   َو�لرََّسَن ِفي َفِمَك، أ
   َوَساأْجَعلَُك َتُعوُد �إلى �أْرِضَك ِفي �لطَِّريِق 

�لَِّذي ِجْئَت بِِه.‹«

يا  َساُأِعيُنَك،  �أنِّي  َعَلى  �لَعلاَمُة  ِهَي  29»َوَهِذِه 

َنِة  َنَة َزْرعاً َيْنُمو َوحَدُه. َوِفي �لسَّ َحَزِقّيا: َسَتاأْكُُل َهِذِه �لسَّ
�لقاِدَمِة َسَتاأْكُُل َزْرعاً َيْنُمو ِمْن ُبُذوِر �لَمْحصُوِل �لّسابِِق. 
َنِة �لثّالَِثِة َفَسَتْحُصُدوَن ما َتْزَرُعوَن. َوَتْغِرُسوَن  �أّما ِفي �لسَّ

عَلى  للسيَطَرِة  �أد�تاِن   . . . َسَن  َوالرَّ  . . . الُخّطاَف  أ 28:19 

�لَبهائِم.

ِمْن َعِشيَرِة  �لنّاُجوَن  ِعَنباً. 30�أّما  ِمْنها  َوَتاأْكُلُوَن  كُُروماً 
أْرِض  �ل� ِفي  ُجُذوَرُهْم  ُقوَن  َوَسُيَعمِّ َفَسَيُعوُدوَن،  َيُهوذ� 
َُّه َسَتْبَقى َبِقيٌَّة َوَتخُرُج ِمَن �لُقْدِس، ِمْن  أن َوَيْنُموَن. 31لِ�

َجَبِل ِصْهَيْوَن. اهلُل �لَقِديُر َيصَنُع َهذ� بَِسَبِب َغْيَرتِِه.
وَر: 32»َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعْن َمِلِك �أشُّ

› لَْن َيدُخَل َهِذِه �لَمِديَنَة،   
   �أْو ُيطِلَق ِفيها َسْهماً و�ِحد�ً.

   لَْن َيْقَتِرَب �إلَى �لَمِديَنِة بِاأْتر�ِسِه،
   �أْو َيْبِنَي ُبْرَج ِحصاٍر َعَليها.

33  ِفي �لطَِّريِق �لَِّذي جاَء ِمْنُه َسَيْرِجُع.  
   لَْن َيدُخَل َهِذِه �لَمِديَنَة.

   َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.
34  َساُأد�ِفُع َعِن هِذِه �لَمِديَنِة َو�ُأنِْقُذها.  

   ِمْن �أجِل د�ُوَد، َوِمْن �أجِل �ْسِمي، َساأْفَعُل 
َهذ�.‹«

وِرّي الَقضاُء َعَلى الَجيِش األشُّ
ِمَئًة  َوَقَتَل  اهلِل  َملاُك  َخَرَج  �للَّيَلِة  تِْلَك  35ِفي 

وِريِّيَن.  َوَخْمساً َوَثمانِيَن �ألَْف ُجْنِديٍّ ِفي ُمَعْسَكِر �ل�أشُّ
ُجَثِث  كُلَّ  َر�َأْو�  باِح،  �لصَّ ِفي  وِريُّوَن  �ل�أشُّ �أفاَق  َولَّما 
وَر، َذلَِك �لَمكاَن  �لَقتَلى. 36َفغاَدَر َسْنحاِريُب، َمِلُك �أشُّ
عائِد�ً �إلَى نِيَنَوى َحيُث �أقاَم. 37َوذ�َت َيْوٍم كاَن َيعُبُد 
َلُك َوَشر�آِصَر  ِفي َهيَكِل �إلَِهِه نَْسُروَخ. َفَقَتَلُه �ْبناُه �أْدَرمَّ
يِف. ثُمَّ َهَربا �إلَى �أْرِض �أر�ر�َط. َوَخَلَفُه ِفي �لُحْكِم  بِالسَّ

وَن. �ْبُنُه �آَسْرَحدُّ

َمَرُض َحَزِقّيا

َوقاَرَب 20  َحَزِقّيا  َمِرَض  �لَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
�لَمْوَت. َفَذَهَب �لنَِّبيُّ �إَشْعياُء ْبُن �آُموَص �إلَى 
َحَزِقّيا َوقاَل لَُه: »َيُقوُل اهلُل لََك: ›َرتِّْب ُشُؤوَن َبْيِتَك، 

َُّه لَْن َيُطوَل بَِك �لُعْمُر. َبْل َسَتُموُت َقِريباً!‹« أن لِ�
2َفاأد�َر َحَزِقّيا َوجَهُه �إلَى �لحائِِط. َوَصلَّى �إلَى اهلِل 

كُلِّ  َوِمْن  بَِوفاٍء  َخَدْمُتَك  �أنِّي  اهلُل  يا  3»�ْذكُْر،  َوقاَل: 
َقْلِبي. َوَفَعْلُت ما ُيْرِضيَك.« ثُمَّ َبَكى َحَزِقّيا ُبكاًء ُمّر�ً.
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ِفي  �لَوِسيَطَة  �لّساَحَة  �إَشْعياُء  َيَتجاَوَز  �أْن  4َوَقبَل 

�لَمِديَنِة، َكلََّمُه اهلُل َوقاَل لَُه: 5»�ْرِجْع َوَكلِّْم َحَزِقّيا، قائَِد 
َك د�ُوَد: َقْد َسِمْعُت  َشعِبي، َوقُْل لَُه: ›َيُقوُل اهلُل، �إلَُه َجدِّ
َصلاَتَك َوَر�أيُت ُدُموَعَك. َولَِهذ� َساأْشِفيَك. َوِفي �لَيْوِم 
�لثّالِِث َسَتْذَهُب �إلَى َبْيِت اهلِل. 6َوَساُأِضيُف �إلَى َحياتَِك 
َو�ُأنِْقُذ َهِذِه �لَمِديَنَة ِمْن  َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة. َوَساُأنِْقُذَك 
وَر. َوَساأحِمي َهِذِه �لَمِديَنَة ِمْن �أجِل �ْسِمي،  َمِلِك �أشُّ

َوِمْن �أجِل �لَوعِد �لَِّذي َقَطْعُتُه لِد�ُوَد خاِدِمي.‹«
7ثُمَّ قاَل �إَشْعياُء: »�ْصَنُعو� َخِليطاً ِمَن �لتِّيِن َوَضُعوُه 

ألَِم.  ألَِم.« َفاأَخُذوُه َوَوَضُعوُه َعَلى َمكاِن �ل� َعَلى َمكاِن �ل�
َفَتعاَفى َحَزِقيا.

َعالَمٌة ِلَحَزِقّيا
�أنَّ  َعَلى  �لَعلاَمُة  ِهَي  َشْعياَء: »ما  ل�إ َحَزِقّيا  8َوقاَل 

اهلَل َسَيْشِفيِني ِشفاًء كاِملاً َو�أنِّي َساأذَهُب �إلَى َبيِت اهلِل 

ِفي �لَيْوِم �لثّالِِث.«
9َفقاَل �إَشْعياُء: »�ْخَتْر َعلامًة ِمَن �ْثَنَتيِن. َهْل تُِريُد 

أماِم، �أْم َيَتر�َجُع  �أْن َيَتَحرََّك �لظِّلُّ َعْشَر ُخطو�ٍت �إلَى �ل�
َعْشَر َدَرجاٍت؟ َهِذِه ِهَي �لَعلاَمُة َعَلى �أنَّ اهلَل َسَيْفَعُل 

َكما قاَل.«
َم �لظِّلُّ  أْمٌر َسهٌل �أْن َيَتَقدَّ 10َفاأجاَب َحَزِقّيا: »�إنَُّه ل�

َعْشَر َدَرجاٍت، فاجَعْلُه َيَتر�َجُع َعْشَر َخَطو�ٍت.«
11َفَصلَّى �إَشْعياُء �إلَى اهلِل، َفَجَعَل اهلُل �لظِّلَّ َيَتر�َجُع 

َعْشَر َخَطو�ٍت، َحيُث عاَد �إلَى �لَموِضِع �لَِّذي كاَن ِفيِه 
َقبَل َعْشِر َخَطو�ٍت.

َحَزِقّيا َوَوفٌد ِمْن باِبل
ْبُن  َبلاذ�ُن  َمرُدوُخ  �أْرَسَل  �لَوقِت،  َذلَِك  12ِفي 

َبلاذ�َن، َمِلُك بابَِل، َرسائَِل َوَهِديًَّة �إلَى َحَزِقّيا. َوما َدَفَعُه 
َمِريضاً.  َحَزِقّيا كاَن  �أنَّ  َسِمَع  �أنَُّه  ُهَو  َذلَِك  َعَمِل  �إلَى 
َب بِِه،  13َفسِمَع َحَزِقّيا عن �لَوفِد �لقاِدِم ِمْن بابَِل َوَرحَّ

َة،  �لِفضَّ �أر�ُهُم  َبيِتِه.  ِفي  �لثَِّميَنِة  �ل�أشياِء  كُلَّ  َو�أر�ُهْم 
َهَب، َو�ل�أطياَب، َو�لِعْطَر �لثَِّميَن، َو�ل�أسِلَحَة، َوكُلَّ  َو�لذَّ
لَْم  َحَزِقّيا  َبيِت  ِفي  َشْيٌء  َيبَق  َفَلْم  َمخاِزنِِه.  ِفي  َشيٍء 

ُيِرِهْم �إيّاُه.

َوَساألَُه:  َحَزِقّيا  �لَمِلِك  �إلَى  �إَشْعياُء  �لنَِّبيُّ  14َفجاَء 

»ماذ� قاَل َهُؤل�ِء �لرِّجاُل؟ َوِمْن �أيَن جاُءو�؟«
َفاأجاَب َحَزِقّيا: »جاُءو� ِمْن َبَلٍد َبِعيٍد، ِمْن بابَِل.«

15َفقاَل �إَشْعياُء: »َوما �لَِّذي َر�َأْوُه ِفي َبيِتَك؟«

َفلا  َبيِتي،  ِفي  َشيٍء  كُلَّ  »َر�َأْو�  َحَزِقّيا:  َفاأجاَب 
ُيوَجُد َشيٌء ِفي َمخاِزنِي لَْم �ُأِرِه لَُهْم.«

16ِحيَنِئٍذ، قاَل �إَشْعياُء لَِحَزِقّيا: »�ْسَتِمْع �إلَى ِرسالَِة 

اهلِل: 17›َسَياأْتِي َوقٌت َسُيْؤَخُذ ِفيِه كُلُّ َشيٍء ِفي َبيِتَك، 

لَْن  �إلَى بابَِل.  �لَيْوِم،  �آباؤَك َحتَّى َهذ�  َخَرُه  �دَّ َوكُلُّ ما 
ى َشيٌء ِمْنُه. اهلُل ُهَو �لَِّذي َيُقوُل َهذ�. 18َوَسُيْؤَخُذ  َيَتَبقَّ

�ماً ِفي َقْصِر َمِلِك بابَِل.‹« �أول�ُدَك �أنَْت لَِيِصيُرو� ُخدَّ
اهلِل.«  ِرسالَُة  ِهَي  »َحَسَنٌة  َحَزِقّيا:  19َفقاَل 

أماُن  َو�ل� لاُم  �لسَّ ماد�َم  ِعْنِدي  مانَِع  »ل�  �أضاَف:  ثُمَّ 
َسَيُسود�ِن ِفي َحياتِي!«

َو�أعمالِِه  بَِحَزِقّيا  �لُمَتَعلَِّقِة  �ل�ُأخَرى  ُأُموِر  �ل� 20َوكُلُّ 

نٌَة  ِه لِلَقناِة ِمْن �أجِل �إدخاِل �لماِء �إلَى �لَمِديَنِة ُمَدوَّ َوَشقِّ
ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�. 21َوماَت َحَزِقّيا َوُدِفَن َمَع 

ى. �آبائِِه. َوَخَلَفُه ِفي �لُحْكِم �ْبُنُه َمَنسَّ

ى َمِلُك َيُهوذا َمَنسَّ

ُعْمِرِه 21  ِمْن  َعْشَرَة  �لثّانَِيَة  ِفي  ى  َمَنسَّ كاَن 
ِعنَدما �عَتَلى َعِرَش َيُهوذ�. َوَحَكَم َخْمَسًة 

ِه َحْفِصيَبَة. َوَخْمِسيَن َسَنًة ِفي �لُقْدِس. َوكاَن �ْسُم �ُأمِّ
�لُمماَرساِت  َوَتَبنَّى  اهلِل.  �أماَم  رَّ  �لشَّ ى  َمَنسَّ 2َوَفَعَل 

�لَِّتي  أْرِض  �ل� ِمَن  اهلُل  َطَرَدها  �لَِّتي  ُعوِب  لِلشُّ �لَبِشَعَة 
�لُمرَتَفعاِت  بِناَء  ى  َمَنسَّ 3َو�أعاَد  �إْسر�ئِيَل.  َبُنو  �أَخَذها 
َمذ�بَِح  بِناَء  َو�أعاَد  َحَزِقّيا.  �أُبوُه  َهَدَمها  َقْد  كاَن  �لَِّتي 
لِلَبعِل َو�أقاَم َعُموَد َعْشَتُروَت، أ َكما َفَعَل �أخاآُب َمِلُك 
ماِء َوَخَدَمها. 4َوَبَنى  ى نُُجوَم �لسَّ �إْسر�ئِيَل. َوَعَبَد َمَنسَّ
َعنُه  قاَل  �لَِّذي  اهلِل  َبيِت  ِفي  �لّز�ئَِفِة  لِلاآلَِهِة  َمذ�بَِح 
�لُقدِس.« 5َوَبَنى  ِفي  أَبِد  �ل� �إلَى  �ْسِمي  اهلُل: »َساأَضُع 

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 3:21 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها. )�أيضاً ِفي �لعدد 7(
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اهلِل.  َبيِت  ساَحَتي  ِفي  ماِء  �لسَّ لُِنُجوِم  َمذ�بَِح  ى  َمَنسَّ
ْحِر َو�لِعر�َفِة  6َو�أحَرَق �أْيضاً �أبناَءُه َكَقر�بِيَن. َو�ْسَتعاَن بِالسِّ

لُِمحاَولَِة َمعِرَفِة �لُمسَتقَبِل. َو�ْسَتخَدَم ُوَسطاَء ُروحانِيِّيَن 
َوُمَشعِوِذيَن.

رِّ �أماَم اهلِل. َفَغِضَب اهلُل  ى ِمْن َعَمِل �لشَّ َو�أكَثَر َمَنسَّ
ى تِمثال�ً َمنُحوتاً لَِعْشَتُروَت،  َغَضباً َشِديد�ً. 7َوَصَنَع َمَنسَّ
َوَوَضَعُه ِفي �لَهيَكِل. َوُهَو �لَهيَكُل �لَِّذي كاَن اهلُل َقْد 
قاَل لِد�ُوَد َو�ْبِنِه ُسَلْيماَن َعْنُه: »�خَتْرُت �لُقْدَس ِمْن كُلِّ 
�لُقْدِس  �لَهيَكِل ِفي  �إْسر�ئِيَل. َساأَضُع �ْسِمي ِفي  ُمُدِن 
�لَِّتي  أْرِض  �ل� ِمَن  ُيطَرُدوَن  �أَدَعُهْم  8َولَْن  أَبِد.  �ل� �إلَى 
آبائِِهْم. َبْل َساأَدُعُهْم َيبُقوَن ِفي �أْرِضِهْم، �إذ�  �أعَطيُتها ل�
لَُهْم  �أعطاها  �لَِّتي  �لتَّعالِيِم  َوكُلَّ  َوصاياَي  كُلَّ  �أطاُعو� 
ى  ُهْم َمَنسَّ َعبِدي ُموَسى.« 9لَِكنَُّهْم لَْم َيسَمُعو�، َبْل َجرَّ
ماَرَسْتها  �لَِّتي  ُروِر  �لشُّ كُلِّ  ِمْن  �أقَبَح  ُشُروٍر  َعَمِل  �إلَى 
َبِني  َقبَل ُدُخوِل  َكْنعاَن  ِمْن  َطَرَدها اهلُل  �لَِّتي  ُعوُب  �لشُّ

�إْسر�ئِيَل �إلَيها.
أنِبياِء: 11»َعِمَل  10َوقاَل اهلُل َعَلى لِساِن ُخّد�ِمِه �ل�

ى كُلَّ َهِذِه �ل�أشياِء �لَبِغيَضِة. َوز�َدْت ُشُروُرُه َعَلى  َمَنسَّ
وِريِّيَن ِمْن َقبِلِه، َوَجرَّ َيُهوذ� �إلَى �لَخِطيَِّة بَِسَبِب  أمُّ ُشُروِر �ل�
�أْوثانِِه. 12لَِهذ� َيُقوُل اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل: ›ها �إنِّي جالٌِب 
ِضيقاً َكِثير�ً َعَلى �لُقْدِس َوَعَلى َيُهوذ� َسُيْصَدُم كُلُّ َمْن 
َيْسَمُع بِِه. 13َوما َعِمْلُتُه بِالّساِمَرِة َوَبيِت �أخاآَب َساأْعَملُُه 
أْسَفِل،  �ل� �إلَى  َوُيقَلُب  َصْحٌن  ُيْمَسُح  َوَكما  بِالُقْدِس. 
ِمْن  ى  َيَتَبقَّ ما  14َوَساأْتُرُك  بِالُقْدِس.  َساأفَعُل  َكَذلَِك 
�أعد�ؤُهْم  َفَيْسِبيِهْم  َعَليِهم،  �أعد�َءُهْم  َوَساأنُْصُر  َشعِبي. 
ُيْرِضيِني.  َعِملُو� ما ل�  َُّهْم  أن َغنائُِم َحْرٍب، 15لِ� َكاأنَُّهْم 
�أغَضُبونِي ُمْنُذ َيْوِم ُخُروِج �آبائِِهْم ِمْن ِمْصَر َوَحتَّى �لَيْوِم. 
ى �أْبِرياَء َكِثيِريَن، َو�أغَرَق �لُقْدَس بَِدِمِهْم.  16َوَقَتَل َمَنسَّ

بِها  َجرَّ  �لَِّتي  �لَخِطيَِّة  �إلَى  كُلُّها  �لَخطايا  َهِذِه  تُضاُف 
رَّ �أماَم اهلِل.‹« َيُهوذ� لِلَخِطيَِّة، َحتَّى َفَعلُو� �لشَّ

�رَتَكَبها،  �لَِّتي  َوَخطاياُه  ى  َمَنسَّ �أْعماِل  َبِقيَُّة  17�أّما 

نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�. َفِهَي ُمَدوَّ
ُبْستاِن  ِفي  ُدِفَن  �آبائِِه.  َمَع  َوُدِفَن  ى  َمَنسَّ 18َوماَت 

�لُحْكِم  ِفي  َوَخَلَفُه  ُعّز�.«  »ُبْستاَن  ُدِعَي  �لَِّذي  َبيِتِه 
�ْبُنُه �آُموُن.

آُموُن َمِلُك َيُهوذا
19كاَن �آُموُن ِفي �لثّانَِيِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدما 

�عَتَلى �لَعْرَش. َوَحَكَم َسَنَتيِن ِفي �لُقْدِس. َوكاَن �ْسُم 
ِه َمُشلََّمَة بِْنَت حاُروَص، ِمْن َيْطَبَة. �ُأمِّ

ى.  َمَنسَّ َكاأبِيِه  اهلِل  �أماَم  رَّ  �لشَّ �آُموُن  20َوَفَعَل 

أوثان  �ل� َوَخَدَم  َفَعَبَد  �أبِيِه.  نَْهِج  َعَلى  �آُموُن  21َوعاَش 

�لَِّتي َعَبَدها َوَخَدَمها �أُبوُه. 22َوَهَكذ� َتجاَهَل اهلَل، �إلََه 
�آبائِِه، َولَْم َيِعْش َكما ُيْرِضي اهلَل. 23َوَتاآَمَر ُخّد�ُم �آُموَن 
َوَقَتلُو� كُلَّ  �لَبَلِد  َبيِتِه. 24َفقاَم َشعُب  ِفي  َوَقَتلُوُه  َعَليِه 
ُبو� �ْبَنُه ُيوِشّيا  �لَِّذيَن َتاآَمُرو� َعَلى �آُموَن َوَقَتلُوُهْم. ثُمَّ نَصَّ

َمِلكاً َبْعَدُه.
ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  �آُموَن،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  25�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.
26َوُدِفَن �آُموُن ِفي َقْبِرِه ِفي ُبْستاِن ُعّز�. َوَخَلَفُه ِفي 

�لُحْكِم �ْبُنُه ُيوِشّيا.

ُيوِشّيا َمِلُك َيُهوذا

ِعْنَدما 22  ُعْمِرِه  ِمْن  �لثّاِمَنِة  ِفي  ُيوِشّيا  كاَن 
َتَولَّى �لُحْكَم. َوَحَكَم �إحَدى َوَثلاثِيَن َسَنًة 
ِمْن  َعد�َيَة  بِْنَت  َيْدَيَدَة  ِه  �ُأمِّ �ْسُم  َوكاَن  �لُقْدِس.  ِفي 
بُِكلِّ  اهلَل  َوَتِبَع  اهلَل.  ُيْرِضي  ما  ُيوِشّيا  2َوَعِمَل  ُبْصَقَة. 

ِبيِل �لِتز�ماً كاِملاً. ِه د�ُوَد. َو�لَتَزَم بَِهذ� �لسَّ �أمانٍَة َكَجدِّ

ُيوِشّيا َيْأُمُر ِبَترِميِم الَهيَكل
َنِة �لثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ُيوِشّيا، �أْرَسَل  3َوِفي �لسَّ

ُمساِعَدُه شافاَن ْبَن �أَصْليا ْبِن َمُشّلاَم �إلَى َبيِت اهلِل َوقاَل 
لَُه: 4»�ذَهْب �إلَى َرئيِس �لَكَهَنِة َحْلِقيا، َو�طلُْب �إلَيِه �أْن 
عُب �إلَى َبيِت اهلِل َوَجَمَعُه  َيُعدَّ �لماَل �لَِّذي �أْحَضَرُه �لشَّ
لِْلُمْشِرِفيَن  �لماَل  َهذ�  �لَكَهَنُة  5َفلُيعِط  ِمْنُهْم.  �لَبّو�ُبوَن 
َترِميِم  َعَلى  �لقائِِميَن  لِْلُعّماِل  لَِيْدَفُعوُه  اهلِل،  َبيِت  َعلى 
�ُأُجوَر �لنَّّجاِريَن َو�لَحّجاِريَن  َبيِت اهلِل. 6َولَِيدَفُعو� �أيضاً 
�لَمنُحوَتَة  َو�لِحجاَرَة  �لَخَشَب  َولَِيْشَتُرو�  َو�لنَّّحاتِيَن. 
لِلاحِتفاِظ  د�ِعَي  7َول�  �لَهيَكِل.  صلاِح  ل�إ �لَّلاِزَمَة 
بِِسِجّلاِت ِحساباٍت َحوَل �لَمبالِِغ �لَِّتي َيْصِرفُها �لَكَهَنُة، 

َفُهْم َجِديُروَن بِالثَِّقِة.«
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ِريَعِة ِفي الَهيَكل الُعُثوُر َعَلى الشَّ
8َوقاَل َرئِيُس �لَكَهَنِة ِحْلِقيا لِشافاَن، َوِكيِل �لَمِلِك، 

ِريَعِة ِفي َبيِت اهلِل!« َو�أعَطى  »ها َقْد َوَجْدُت ِكتاَب �لشَّ
ِحْلِقيا �لِكتاَب لِشافاَن، َفَقَر�أُه.

َم  9ثُمَّ َذَهَب �لكاتُِب شافاُن �إلَى �لَمِلِك ُيوِشّيا َوَقدَّ

كُلَّ  ُخّد�َمَك  »�أعطى  َفقاَل:  َحَدَث،  َعّما  َتقِرير�ً  �إلَيِه 
�لماِل �لَِّذِي ِفي �لَهيَكِل َو�أعُطوُه لِلُمْشِرِفيَن َعَلى �لَعَمِل 
شافاُن  �لَوِكيُل  قاَل  َذلَِك  10َوَبْعَد  اهلِل.«  َبيِت  ِفي 
لِلَمِلِك: »لََقْد �أعطانِي �لكاِهُن ِحْلِقيا َهذ� �لِكتاَب.« 

َوَقَر�أ شافاُن �لِكتاَب َعَلى �لَمِلِك.
َق  َمزَّ ِريَعِة،  �لَمِلُك َكلاَم ِكتاِب �لشَّ 11َفَلّما َسِمَع 

لِلكاِهِن  �أْمر�ً  �لَمِلُك  12َفاأْصَدَر  َوَتَذلُّلاً.  ُحْزناً  َملابَِسُه 
ِميخا،  ْبِن  َوَعْكُبوَر  شافاَن،  ْبِن  َو�أِخيقاَم  ِحْلِقيا، 
َوُمساِعِد �لَمِلِك شافاَن، َوخاِدِم �لَمِلِك َعسايا، َفقاَل: 
نَْفَعَل.  �أْن  َعَلينا  َيْنَبِغي  ماذ�  اهلَل  َو�ْساألُو�  13»�ْذَهُبو� 

�أجِل  َوِمْن  عِب،  �لشَّ �أجِل  َوِمْن  �أجِلي،  ِمْن  �ْساألُوُه 
َيُهوذ�. َو�ْساألُو� َعْن َكلاِم َهذ� �لِكتاِب �لَِّذي َوَجْدناُه. 
أنَّ �آباَءنا لَْم َيْسَتِمُعو� �إلَى َكلاِم  فَاهلُل غاِضٌب َعَلينا، لِ�

َهذ� �لِكتاِب، َولَْم َيعَملُو� بُِكلِّ �لَوصايا �لَِّتي كُِتَبْت لَنا 
لَِنَعَمَل بِها!«

ُة َخْلَدة ِبيَّ ُيوِشّيا َوالنَّ
َوَعْكُبوُر،  َو�أِخيقاُم،  ِحْلِقيا،  �لكاِهُن  14َفَذَهَب 

َوشافاُن َوَعسايا �إلَى �لنَِّبيَِّة َخْلَدَة. َوكانَْت َخْلَدُة َزْوَجَة 
َشلُّوَم ْبَن تِْقَوَة ْبِن َحْرَحَس �لَمْسُؤوِل َعْن ثِياِب �لَكَهَنِة. 
َوكانَْت َتْسُكُن ِفي �لِقْسِم �لثّانِي ِمَن �لُقْدِس. َفجاُءو� 

ثُو� �إلَيها. َوَتَحدَّ
�إْسر�ئِيَل:  �إلَُه  اهلُل،  »َيُقوُل  َخْلَدُة:  لَُهْم  15َفقالَْت 

: 16َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه  ›قُولُو� لِلرَُّجِل �لَِّذي �أْرَسَلُكْم �إلَيَّ
اهلُل: �أنا جالٌِب ِضيقاً َعَلى َهذ� �لَمكاِن َوَعَلى �لّساِكِنيَن 

ِفيِه. َساأجِلُب َعَليِهْم كُلَّ �للََّعناِت �لَمْذكُوَرِة ِفي �لِكتاِب 
أنَّ َشعَب َيُهوذ� َتَركُونِي.  �لَِّذي َقَر�أُه َمِلُك َيُهوذ�. 17لِ�
�ُأْخَرى  آلَِهٍة  ل� َبُخور�ً  َو�أحَرقُو�  ُظُهوَرُهْم،  لِي  �أد�ُرو� 
َغَضِبي  َسَيُكوُن  َولَِهذ�  َفاأْغَضُبونِي.  بِاأيِديِهْم،  َصَنُعوها 

نار�ً ل� َتْنَطِفُئ َعَلى َهذ� �لَمكاِن!‹

�أرَسَلُكْم  �لَِّذي  َيُهوذ�  َمِلُك  ُيوشّيا  18»›َو�أّما 

اهلُل،  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذ�  َهذ�:  لَُه  َفُقولُو�  اهلَل،  لَِتساألُو� 
: 19َقْد َرقَّ  �إلَُه �إْسر�ئِيَل، َعِن �لَكلاِم �لَِّذي َسِمْعَتُه للتَّوِّ
َقلُبَك َوَتو�َضْعَت �أماَم اهلِل ِعنَدما َسِمْعَت َكلاِمي َضدَّ 
َساأجَعلُُهْم  �أنَِّني  َسِمْعَت  ساِكِنيِه.  َوِضدَّ  �لَمكاِن  َهذ� 
ْقَت ثِياَبَك، َوَبَكْيَت �أماِمي. َو�أنا َقْد  َولَعَنًة، َفَمزَّ َخر�باً 
بِاآبائَِك،  َساأجَمُعَك  20لَِذلَِك  اهلُل.  َيُقوُل  َسِمْعُتَك. 
�لَِّتي  يقاِت  �لضِّ ِمَن  �أيّاً  َتَرى  لَْن  بَِسلاٍم.  َوَسَتُموُت 
عِب �لّساِكِنيَن ُهنا.‹« َفَحَملُو� َهذ�  َساُأرِسلُها َعَلى �لشَّ

�لَجو�َب �إلَى �لَمِلِك.

ُد الَعْهد ُيوِشّيا ُيَجدِّ

َفاْسَتْدَعى �لَمِلُك كُلَّ ُشُيوِخ َيُهوذ� َو�لُقْدِس 23 
�إلَى  �لَمِلُك  َصِعَد  2ثُمَّ  َمَعُه.  لِلاجِتماِع 
َبيِت اهلِل. َوَصِعَد َمَعُه كُلُّ �أهِل َيُهوذ� َو�أهِل �لُقْدِس. 
عِب، ِمْن �أْصَغِرِهْم  أنِبياُء َوكُلُّ �لشَّ َكما ر�َفَقُه �لَكَهَنُة َو�ل�
َشاأْناً �إلَى �أْرَفِعِهْم َشاأْناً. ثُمَّ َقَر�أ ِكتاَب �لَعْهِد، �أي ِكتاَب 
ِريَعِة �لَِّذي ُعِثَر َعَليِه ِفي َبيِت اهلِل، َقَر�أُه بَِصْوٍت عاٍل  �لشَّ

لَِيْسَمَعُه �لَجِميُع.
ِفي  َعْهد�ً  َوَقَطَع  �لَعُموِد  ِعْنَد  �لَمِلُك  3َوَوَقَف 

َد �أْن َيتَبَع اهلَل َوُيِطيَع َوصاياُه َوَعْهَدُه  َحضَرِة اهلِل. َوَتَعهَّ
َد �أْن َيعَمَل بُِكلِّ ما  َوَقو�نِيَنُه ِمْن كُلِّ َقْلِبِه َونَْفِسِه. َتَعهَّ
كُلُُّه  عُب  �لشَّ َوَوَقَف  �لِكتاِب.  َهذ�  ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو 

ُشُهود�ً َعَلى َهذ�.
4ثُمَّ �أَمَر �لَمِلُك َرئِيَس �لَكَهَنِة َحْلِقيا، َوَبِقيََّة �لَكَهَنِة، 

�لَِّتي  آنَِيِة  �ل� كُلَّ  اهلِل  َهيَكِل  ِمْن  ُيخِرُجو�  �أْن  َو�لَبّو�بِيَن 
ماِء.  �لسَّ َونُُجوِم  َوَعْشَتُروَت أ  لِلَبعِل  َتْكِريماً  ُصِنَعْت 
َفاأْحَرَقها َيوِشّيا خاِرَج �لُقْدِس ِفي و�ِدي َقْدُروَن. َوَبْعَد 

َذلَِك َحَملُو� �لرَّماَد �إلَى َبيِت �إيَل.
ِة  عامَّ ِمْن  َكَهَنًة  َعيَُّنو�  َقْد  َيُهوذ�  ُملُوُك  5َوكاَن 

َبُخور�ً  َيحِرقُوَن  �لّز�ئُِفوَن  �لَكَهَنُة  َهُؤل�ِء  َفكاَن  �لنّاِس. 
ِفي �لُمرَتَفعاِت ِفي كُلِّ ُمُدِن َيُهوذ� َو�لَبْلد�ِت �لُمِحيَطِة 

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 4:23 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها. )�أيضاً ِفي بقّيِة هذ� �لفصِل(
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ْمِس،  َو�لشَّ �لَبعِل،  ْكر�ِم  ل�إ َبُخور�ً  َو�أحَرقُو�  بِالُقْدِس. 
َفاأباَدُهْم  ماِء.  �لسَّ نُُجوِم  َوكُلِّ  أْبر�ِج،  َو�ل� َو�لَقَمِر، 

ُيوِشّيا.
اهلِل.  َبيِت  ِمْن  َعْشَتُروَت  َعُموَد  ُيوِشّيا  6َو�أز�َل 

َو�أْخَرَجُه خاِرَج َمِديَنِة �لُقْدِس َو�أْحَرَقُه ِفي و�ِدي َقْدُروَن. 
ِة  ثُمَّ َدقَّ �لِقَطَع �لَمْحُروَقَة �إلَى ُغباٍر نََثَرُه َفْوَق قُُبوِر عامَّ

عِب. �لشَّ
كانُو�  �لَِّذيَن  �لرِّجاِل  ُبُيوَت  ُيوِشّيا  �لَمِلُك  7َوَهَدَم 

�لنِّساُء  َوكانَِت  اهلِل.  َبيِت  ِفي  �أْجساَدُهْم  ُيِبيُحوَن 
لََهِة  أقِمَشِة �إْكر�ماً لِلاإ َيْسَتخِدْمَن َهِذِه �لُبُيوَت ِفي نَسِج �ل�

َعْشَتُروَت.
8َو�أحَضَر ُيوِشّيا َجميَع �لَكَهَنِة ِمْن ُمُدِن ُيُهوذ� �إلَى 

ُموَن  ُيَقدِّ �لَكَهَنُة  َكاَن  �لَِّتي  �لُمرَتَفعاِت  َر  َوَدمَّ �لُقْدِس، 
ْبِع.  تِقِدماتِِهْم َعَليها ِفي ُمُدِن ُيُهوذ� ِمْن َجْبَع �إلَى بِْئِر �لسَّ
�لّد�ِخِل  َيساِر  �إلَى  كانَْت  �لَِّتي  �لُمْرَتَفعاِت  َهَدَم  َكما 
َعْبَر َبّو�َبِة َيُشوَع حاِكِم �لَمِديَنِة. 9َفَلْم َيُكْن َكَهَنُة تِلَك 
�لُمرَتَفعاِت ياأتُوَن �إلَى َمذَبِح اهلِل ِفي َمِديَنِة �لُقْدِس، َبْل 

كانُو� ياأكُلُوَن �لُخبَز َغيَر �لُمخَتِمِر َمَع �أقاِربِِهْم!
َحيُث  ِهنُّوَم  ْبِن  و�ِدي  ِفي  َمكاناً  تُوَفُة  10َوكانَْت 

َر  لَِه ُمولََك. َفَدمَّ ُموَن �أْبناَءُهْم َذبائَِح لِلاإ كاَن �لنّاُس ُيَقدِّ
ًة �ُأْخَرى. 11َو�أز�َل  ُيوِشّيا َذلَِك �لَمكاَن لَِئّلا ُيْسَتخَدَم َمرَّ
�أيضاً �لُخُيوَل َو�أحَرَق �لَمرَكَبَة �لَِّتي َوَضَعها ُملُوُك َيُهوذ� 
ِعْنَد َمدَخِل َبيِت اهلِل. َوكانَْت َقْد ُوِضَعْت قُْرَب ُغْرَفِة 

ْمِس. لَِه �لشَّ �لخاِدِم نَْثَنمَلَك �إْكر�ماً ل�إ
َسطِح  َعَلى  َمذ�بَِح  َبُنو�  َقْد  َيُهوذ�  ُملُوُك  12َوكاَن 

ى �أيضاً َمذ�بَِح ِفي ساَحَتي َبيِت  بِناَيِة �أخاآَب. َوَبَنى َمَنسَّ
اهلِل. َفَهَدَم ُيوِشّيا كُلَّ َهِذِه �لَمذ�بِِح َوَدقَّها َونََثَر ُغباَرها 

ِفي و�ِدي َقْدُروَن. 13َوَبَنى ُسَلْيماُن ِفي �لماِضي َبعَض 
�لُمهِلِك  َجَبِل  ِمْن  �لَجُنوبِيِّ  �لجانِِب  َعَلى  �لُمرَتَفعاِت 
�إْكر�ماً  �لُمرَتَفعاِت  َهِذِه  �أَحَد  َبَنى  َوَقْد  �لُقْدِس.  قُْرَب 
�أهُل  َعَبَدها  �لَِّتي  �لَبِغيَضِة  لََهِة  �ل�إ تِْلَك  لَِعْشتاُروَث، أ 
لَِه  ْكر�ِم َكُموَش، َذلَِك �ل�إ َصيُدوَن. َوَبَنى �أيضاً ُمرَتَفعاً ل�إ
وَن. َفَخرََّب �لَمِلُك ُيوِشّيا  �لَبِغيِض �لَِّذي َعَبَدُه �أهُل َعمُّ

�لُمّزيَِّف  لَِه  �ل�إ زوجُة  ُمزيّفٌة.  �إلهٌة كنعانيٌة  َعْشتاُروث.  أ 13:23 

�إيَل. ُدعيت �أيضاً ملكة �لّسماء، وهي �إلهة �لحّب َو�لحرب.

َر �ل�أنصاَب �لتَّْذكاِريََّة  كُلَّ �أماِكِن �لِعباَدِة َهِذِه. 14َوَكسَّ
َذلَِك  َعَلى  �أْمو�ٍت  ِعظاَم  نََثَر  ثُمَّ  َعْشَتُروَت.  َو�أْعِمَدَة 

�لَمكاِن.
َبيِت  ِفي  َو�لُمرَتَفَعَة  �لَمذَبَح  �أيضاً  ُيوِشّيا  15َوَهَدَم 

�إْسر�ئِيَل  َجرَّ  �لَِّذي  نَباَط  ْبُن  َيُرْبعاُم  َبناُهما  �للََّذيِن  �إيَل 
�إلَى ُغباٍر َو�أْحَرَق َعُموَد  �إلَى �لَخِطيَِّة. ثُمَّ َدقَّ �لَمذَبَح 
َعَلى  قُُبور�ً  َفَر�أى  َحولَُه  ُيوِشّيا  16َوَتَطلََّع  َعْشَتُروَت. 
�لُقُبوِر.  ِمَن  �لِعظاَم  َفاأْخَرُجو�  ِرجال�ً،  َفاأْرَسَل  �لَجَبِل. 
ثُمَّ �أحَرَق �لِعظاَم َعَلى �لَمذَبِح. َوَهَكذ� َخرََّب �لَمذَبَح 
�هلِل  َرُجُل  بِِه  نََطَق  �لَِّذي  اهلِل  َكلاِم  َوْفَق  َسُه  َونَجَّ

َو�أعَلَنُه.
َرُجِل  َقْبَر  َفَر�أى  َحولَُه،  ُيوِشّيا  نََظَر  َذلَِك  17َوَبعَد 

�هلِل. َفَساأَل ُيوِشّيا: »ما َهذ� �لنُّْصب �لَِّذي �أر�ُه؟« َفقاَل 
�لَِّذي جاَء  �هلِل  َرُجِل  َقْبُر  ُهَو  »َهذ�  �لَمِديَنِة:  �أهُل  لَُه 
ِمْن َيُهوذ�. ُهَو �لَِّذي َتَنبَّاأ بِما َفَعْلَت بَِمذَبِح َبيِت �إيَل 
َقبَل َزَمٍن َبِعيٍد.« 18َفقاَل ُيوِشّيا: »َدُعوُه َيسَتِرْح، َول� 
�لَِّذي  �لنَِّبيِّ  َوِعظاَم  ِعظاَمُه  َفَتَركُو�  ِعظاَمُه.«  كُو�  تَُحرِّ

ِمَن �لّساِمَرِة.
19َوَهَدَم ُيوِشّيا كُلَّ �لَمعابِِد �لَِّتي كاَن ُملُوُك �إْسر�ئِيَل 

َقْد �أْغَضُبو� اهلَل ِحيَن َبُنوها ِفي �لُمْرَتَفعاِت ِفي �لّساِمَرِة. 
َوَفَعَل بِها ما َفَعَلُه بَِهيَكِل َبْيِت �إيَل.

�لّساِمَرِة  ِفي  �لُمْرَتَفعاِت  َكَهَنِة  كُلَّ  ُيوِشّيا  20َوَقَتَل 

لَِكي  �أْمو�ٍت  ِعظاَم  َعَليها  َو�أحَرَق  َمذ�بِِحها.  َعَلى 
َبها. َوَبْعَد َذلَِك عاَد �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. ُيَخرِّ

َشعُب َيُهوذا َيحَتِفُلوَن ِبالِفْصح
»�حَتِفلُو�  َوقاَل:  عَب  �لشَّ ُيوِشّيا  �لَمِلُك  21َو�أَمَر 

ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو  ما  َوْفَق  إللَِهكُْم،  �إْكر�ماً  بِالِفْصِح ب 
ِكتاِب �لَعْهِد.«

عُب َقِد �ْحَتَفلُو� بِالِفْصِح َعَلى َهذ�  22َولَْم َيُكِن �لشَّ

َولَْم  �إْسر�ئِيَل.  َحَكُمو�  �لَِّذيَن  �لُقضاِة  َزَمِن  ُمنُذ  �لنَّْحِو 

ب 21:23 فصح. �أي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني �إسر�ئيل 

من �لعبوديَِّة في مصر. يحتفل به �ليهوُد في �لربيع ويتناولون ذبيحًة 
ة. �نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت  خاصَّ

�لمسيح وقيامته. �نظر 1 كورنثوس 7:5.
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بِالِفْصِح  ِمثَل َهذ� �ل�حِتفاِل  َيُهوذ�  ُملُوِك  ِمْن  �أيٌّ  ُيِقْم 
. 23َوَقْد �ُأِقيَم َهذ� �ل�حِتفاُل بِالِفْصِح �إْكر�ماً هلِل ِفي  َقطُّ

َنِة �لثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ُيوِشّيا. �لُقْدِس ِفي �لسَّ
َوَتماثِيِل  َحَرِة  َو�لسَّ �لُوَسطاِء  َعَلى  ُيوِشّيا  24َوَقَضى 

أْوثاِن، َوَجِميِع �لَمعُبود�ِت  آلَِهِة �لَِّتي ِفي �لُبُيوِت، َو�ل� �ل�
طاَعًة  َهذ�  ُيوِشّيا  َفَعَل  َو�لُقْدِس.  َيُهوذ�  ِفي  �لَبِغيَضِة 
�لكاِهُن  َوَجَدُه  �لَِّذي  �لِكتاِب  ِفي  �لَمْكُتوَبِة  ِريَعِة  لِلشَّ

َحْلِقيا ِفي َبيِت اهلِل.
25لَْم َيُكْن لُِيوِشّيا نَِظيٌر َقطُّ َقبَلُه ِفي َيُهوذ�. �إْذ عاَد 

َو�لَتَزَم  تِِه.  قُوَّ َوبُِكلِّ  نَفِسِه،  َوبُِكلِّ  َقْلِبِه،  بُِكلِّ  �إلَى اهلِل 
بُِكلِّ َشِريَعِة ُموَسى. َولَْم َيُكْن لُِيوِشّيا نَِظيٌر َبْعَدُه. 26َغيَر 
َفَقْد كاَن  َتنَطِفْئ.  لَْم  َيُهوذ�  َعَلى  اهلِل  َغَضِب  ناَر  �أنَّ 
ى.  ماز�َل غاِضباً ِجّد�ً َعَليِهْم بَِسَبِب كُلِّ ما َفَعَلُه َمَنسَّ
27قاَل اهلُل: »�قَتَلْعُت َبِني �إْسر�ئِيَل ِمْن �أْرِضِهْم. َوَساأْفَعُل 

َيُهوذ�.  �إلَى  �ألَتِفُت  �أُعوَد  لَْن  َيُهوذ�.  َمَع  نَفَسُه  أْمَر  �ل�
�لَمِديَنَة  َهِذِه  �ْخَتْرُت  �أنِّي  َصِحيٌح  �لُقْدَس.  �أْقَبَل  َولَْن 
ِفيما َمَضى َوقُْلُت َعْنها: ›ِفيها َسَيُكوُن �ْسِمي.‹ لَِكنِّي 

َساأْهِدُم �لَهيَكَل ِفي َذلَِك �لَمكاِن.«
ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  ُيوِشّيا،  �أْعماِل  َبِقيَُّة  28�أّما 

تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�.

َمْوُت ُيوِشّيا
29َوِفي َزَمِن ُيوِشّيا، َذَهَب َمِلُك ِمْصَر نَُخُو لُِمحاَرَبِة 

وَر ِعْنَد نَْهِر �لُفر�ِت. َفَخَرَج ُيوِشّيا لُِملاقاتِِه ِفي  َمِلِك �أشُّ
و. َفَلّما َر�آُه نَُخُو َقَتَلُه. 30َفَوَضَع ُخّد�ُمُه ُجثََّتُه ِفي  َمَجدُّ
و �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. َوَدَفُنوُه  َمْرِكَبٍة َوَحَملُوُه ِمْن َمَجدُّ

ِفي َقْبِرِه.
ُيوِشّيا  ْبَن  َيُهو�آحاَز  َو�أَخُذو�  عِب  �لشَّ ُة  عامَّ َفجاَء 

ُبوُه َمِلكاً َبَدل�ً ِمْن �أبِيِه. َوَمَسُحوُه. َونَصَّ

َيُهوآحاُز َمِلُك َيُهوذا
ُعْمِرِه  ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لثّالَِثِة  ِفي  َيُهو�آحاُز  31كاَن 

ِعْنَدما َتَولَّى �لُحْكَم. َوَحَكَم َثلاَث ُشُهوٍر ِفي �لُقْدِس. 
ِه َحُموَطَل بِْنَت �إْرِميا ِمْن لِْبَنَة. 32َوَفَعَل  َوكاَن �ْسُم �ُأمِّ

رَّ �أماَم اهلِل، َوساَر َعَلى نَْهِج �آبائِِه. َيُهو�آحاُز �لشَّ

ٍة، �أَسَرُه �لِفرَعْوُن نَُخُو َوَوَضَعُه ِفي ِسجٍن  33َوَبْعَد ُمدَّ

ِفي ِربَلَة ِفي �أْرِض َحماَة. َفَلْم َيقِدْر َيُهو�آحاُز �أْن َيحُكَم 
ِفي �لُقْدِس. َوَفَرَض نَُخُو ِجزَيًة َعَلى َيُهوذ� ِمقد�ُرها ِمَئَة 

َهِب. ِة َوِقْنطار�ً و�ِحد�ً ِمَن �لذَّ ِقْنطارٍ أ ِمَن �لِفضَّ
َب �ألِياِقيَم ْبَن ُيوِشّيا  34َوَحَدَث �أنَّ �لِفْرَعْوَن نَُخَو نَصَّ

َمِلكاً ِعَوضاً َعْن �أبِيِه ُيوِشّيا. َوَغيََّر �ْسَمُه �إلَى َيُهوياِقيَم. 
35َوَدَفَع  ماَت.  َحيُث  ِمْصَر  �إلَى  َيُهو�آحاَز  نَُخُو  َو�أَخَذ 
َهذ�  َدَفَع  �أنَُّه  َغيَر  لِلِفْرَعوِن.  َهَب  َو�لذَّ َة  �لِفضَّ َيُهوياِقيُم 
ِة �لنّاِس.  ر�ئِِب �لَِّتي َفَرَضها ُهَو َعَلى عامَّ �لماَل ِمَن �لضَّ
ًة �أْو َذَهباً َحَسَب ُمْمَتَلكاتِِه. َو�أعَطى  َفَدَفَع كُلُّ و�ِحٍد ِفضَّ

َيُهوياِقيُم بَِدْورِه َهذ� �لماَل �إلَى �لِفْرَعْوِن نَُخَو.
36كاَن َيُهوياِقيُم ِفي �لخاِمَسِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه 

ِفي  َسَنًة  َعْشَرة  �إحَدى  َوَحَكَم  �لُحْكَم.  َتَولَّى  ِعْنَدما 
37َوَفَعَل  ُروَمَة.  ِمْن  ِفد�يَة  بِْنُت  َزبِيَدُة  ُه  َو�ُأمُّ �لُقْدِس. 

رَّ �أماَم اهلِل. َوساَر َعَلى نَْهِج �آبائِِه. َيُهوياِقيُم �لشَّ

ُر َيأْتي إَلى َيُهوذا الَمِلُك َنُبوَخْذناصَّ

ُر، 24  َوِفي َزَمِن �لَمِلِك َيُهوياِقيَم، جاَء نَُبوَخْذناصَّ
َيُهوياِقيَم  َفاأخَضَع  َيُهوذ�.  �إلَى  بابَِل،  َمِلُك 
َبْعَد  َعَليِه  َد  َتَمرَّ َيُهوياِقيَم  لَِكنَّ  لَُه.  تابِعاً  �لَِّذي صاَر 
َثلاِث ِسِنيَن، َو�ْسَتَقلَّ َعْنُه. 2َفاأْرَسَل اهلُل َجماعاٍت ِمَن 
لُِمحاَرَبِتِه،  ونِيِّيَن  َو�لَعمُّ َو�لُمو�آبِيِّيَن  أر�ِميِّيَن  َو�ل� �لبابِِليِّيَن 
بِِه  َتَكلََّم  �لَِّذي  اهلِل  لَِكلاِم  َتحِقيقاً  َيُهوذ�  �إلَى  �أْرَسَلُهْم 

أنِبياِء. َعَلى لِساِن ُخّد�ِمِه �ل�
3�أَمَر اهلُل بِاأْن َيحُدَث َهذ� لَِيُهوذ� َحتَّى ُيبِعَدُهْم َعْن 

ى.  نََظِرِه ِعقاباً لَُهْم َعَلى كُلِّ �لَخطايا �لَِّتي �رَتَكَبها َمَنسَّ
ى �أْبِرياَء َكِثيِريَن َو�أْغَرَق �لُقْدَس بَِدِمِهْم.  4َفَقْد َقَتَل َمَنسَّ

َولَْم َيَشاأِ اهلُل �أْن َيغِفَر َهِذِه �لَخطايا.
ُأُموِر �ل�ُأخَرى �لُمَتَعلَِّقِة بَِيُهوياِقيَم َو�أْعمالِِه  5َوكُلُّ �ل�

نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ�. 6َوماَت َيُهوياِقيُم  ُمَدوَّ
َوُدِفَن َمَع �آبائِِه. َفَخَلَفُه ِفي �لُحْكِم �ْبُنُه َيُهوياِكيُن.
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أر�ِضي �لو�ِقَعِة َبيَن  7َو�ْسَتولَى َمِلُك بابَِل َعَلى كُلِّ �ل�

نَْهِر ِمْصَر َونَْهِر �لُفر�ِت �لَِّتي كانَْت َو�ِقَعًة َتحَت َسيَطَرِة 
ِمْصَر. َفَلْم َيُعْد َمِلُك ِمْصَر قاِدر�ً َعَلى �لُخُروِج ِمْن ِمْصَر 

لَِشنِّ َحَملاٍت َعْسَكِريٍَّة.

ُر َيْسَتوِلي َعَلى الُقْدس َنُبوَخْذناصَّ
8كاَن َيُهوياِكيُن ِفي �لثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدما 

�لُقْدِس. َوكاَن  �أْشُهٍر ِفي  َثلاَثَة  �لُحْكَم. َوَحَكَم  َتَولَّى 
9َوَفَعَل  �لُقْدِس.  ِمَن  �ألِناثاَن  بِْنَت  نَُحوْشتا  ِه  �ُأمِّ �ْسُم 

رَّ �أماَم اهلِل. َوساَر َعَلى نَْهِج �أبِيِه. َيُهوياكيُن �لشَّ
َمِلِك  َر  نَُبوَخْذناصَّ قاَدُة  جاَء  �لَيوِم،  َذلَِك  10ِفي 

بابَِل �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس َوحاَصُروها. 11ثُمَّ �نَضمَّ �إلَْيِهْم 
ُر َمِلُك بابَِل �لَِّذي جاَء �إلَى �لَمِديَنِة. 12َفَخَرَج  نَُبوَخْذناصَّ
ُه  َيُهوياِكيُن، َمِلُك َيُهوذ�، لُِمحاَرَبِة َمِلِك بابَِل. َخَرَج َو�ُأمُّ
َوَمْسُؤولُوُه َوقاَدتُُه َوُخّد�ُمُه. َفاأَسَر َمِلُك بابَِل َيُهوياِكيَن. 

ر. َنِة �لثّاِمَنِة ِمْن ُحْكِم نَُبوَخْذناصَّ َحَدَث َهذ� ِفي �لسَّ
ُر َعَلى كُلِّ �لُكُنوِز �لَِّتي ِفي  13َو�ْسَتولَى نَُبوَخْذناصَّ

آنَِيِة �لَِّتي َوَضَعها  َر كُلَّ �ل� َبيِت اهلِل َوَبيِت �لَمِلِك. َوَكسَّ
ُسَلْيماُن َمِلُك �إْسر�ئِيَل ِفي َهيَكِل اهلِل، َو�أَخَذ كُلَّ تِْلَك 

آنَِيَة َمَعُه. َحَدَث َهذ� َتتِميماً لَِكلاِم اهلِل. �لُكُنوَز َو�ل�
َسَبى  �لُقدِس.  �أهِل  كُلَّ  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 14َوَسَبى 

�أَخَذ  َشخٍص.  �آل�ِف  َعْشَرَة  َفكانُو�  أقِوياَء،  َو�ل� �لقاَدَة 
ِة.  نّاِع �لَمَهَرِة. َولَْم َيبَق �إلّ� فَُقر�ُء �لعامَّ كُلَّ �لُعّماِل َو�لصُّ
ُه َوَزْوجاتِِه َوُخّد�َمُه َوُوَجهاَء  15َوَسَبى �أيضاً َيُهوياكيَن َو�ُأمَّ

أْرِض. �أَخَذُهْم ِمَن �لُقْدِس �إلَى بابَِل �أْسرى. 16َوكاَن  �ل�
ضاَفِة �إلَى  . َفاأَخَذُهْم كُلَُّهْم بِال�إ ُهناَك َسْبَعُة �آل�ِف ُجنِديٍّ
ْبيَن  نّاِع �لَمَهَرِة. َو�أَخَذ كُلَّ �لُمَتَدرِّ �ألٍف ِمَن �لُعّماِل َو�لصُّ

َعَلى �لِقتاِل. َسَبى َمِلُك بابَِل َهُؤل�ِء كُلَُّهْم �إلَى بابَِل.

ِصْدقّيا َمِلُك َيُهوذا
َمِلكاً  َيُهوياِكيَن،  َمتَّْنيا، َعمِّ  بابَِل  َمِلُك  َب  17َونَصَّ

ِصْدِقّيا  18َوكاَن  ِصْدِقّيا.  �إلَى  �ْسَمُه  َوَغيََّر  ِمْنُه.  َبَدل�ً 
ِفي �لحاِدَيِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدما َتَولَّى �لُحْكَم. 
َوَحَكَم �إحَدى َعْشَرَة َسَنًة ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. َوكاَن �ْسُم 
رَّ  يَطَل بِْنَت �إْرِميا ِمْن لِْبَنَة. 19َوَفَعَل ِصْدِقّيا �لشَّ ِه َحمِّ �ُأمِّ

اهلُل  20َفَغِضَب  َيُهوياِكيَن.  نَْهِج  َعَلى  َوساَر  اهلِل.  �أماَم 
َعَلى �أهِل �لُقْدِس َوَيُهوذ�، َوَطَرَحُهْم َبِعيد�ً َعْنُه.

ر ُينِهي ُحْكَم ِصْدِقّيا َنُبوَخْذناصَّ
َوَتَمرََّد ِصدِقّيا َعَلى َمِلِك بابَِل.

ُر، َمِلُك بابَِل، َوكُلُّ َجيِشِه 25  َفجاَء نَُبوَخْذناصَّ
َحولَها  َوَبَنى  �لُقْدِس. َوحاَصَرها  لُِمحاَرَبِة 
ْهِر  �لشَّ ِمَن  �لعاِشِر  �لَيْوِم  ِفي  َهذ�  كاَن  تُر�بِيًَّة.  �أْبر�جاً 
َنِة �لتّاِسَعِة لُِحْكِم ِصْدِقّيا. 2َفُحوِصَرِت  �لعاِشِر ِمَن �لسَّ
ِصْدِقّيا  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة  �لحاِدَيَة  َنِة  �لسَّ َحتَّى  �لُقْدُس 
َوَقبَل  �لَمِديَنِة.  �لَمجاَعِة ِفي  �أْحو�ُل  لَِيُهوذ�. 3َوساَءْت 
عِب  ِة �لشَّ ْهِر �لّر�بِِع نَِفَد َطعاُم عامَّ �لَيْوِم �لتّاِسِع ِمَن �لشَّ

ِمَن �لَمِديَنِة.
ِصْدِقّيا  �لَمِلُك  َفَهَرَب  �لَمِديَنِة.  ُسوِر  َخْرُق  4َوَتمَّ 

َوكُلُّ ُجُنوِدِه ِفي تِْلَك �للَّيَلِة َعْن َطِريِق باٍب ِسرِّيٍّ ِفي 
وِر �لُمزَدَوِج َعْبَر ُبْستاِن �لَمِلِك، َمَع �أنَّ ُجُنوَد �لَعُدوِّ  �لسُّ
َعَرَبَة.  و�ِدي  بِاتِّجاِه  َفَهَرُبو�  �لَمِديَنَة.  ُيحاِصُروَن  كانُو� 
5َفطاَرَد �لَجيُش �لبابِِليُّ �لَمِلَك ِصْدِقّيا، َو�أدَركُُوُه بِالُقْرِب 

َجِميعاً  َفَتَركُوُه  ِصْدِقّيا  ُجُنوُد  �أّما  �أِريحا.  ُسُهوِل  ِمْن 
َوَهَرُبو�.

6َفاأمَسَك �لبابِِليُّوَن �لَمِلَك ِصْدِقّيا َو�قتاُدوُه �إلَى َمِلِك 

بابَِل ِفي ِربَلَة ِفي �أْرِض َحماَة َحيُث �أعَلَن َمِلُك بابَِل ما 
َصَدَر َعَلى ِصْدِقّيا ِمْن ُحكٍم. 7َفَقَتلُو� �أول�َد ِصْدِقّيا �أماَم 
ُبُرونزيََّتيِن،  بِِسلِسَلَتيِن  َقيَُّدوُه  ثُمَّ  َعيَنيِه.  َوَفَقاُأو�  َعيَنيِه، 

َو�أحَضُروُه �إلَى بابَِل.

َتدِميُر الُقْدس
�لَيْوِم  ِفي  �لُقْدِس  َمديَنِة  �إلَى  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 8َوجاَء 

َعْشَرَة  �لتّاِسَعَة  َنِة  �لسَّ ِمَن  �لخاِمِس  ْهِر  �لشَّ ِمَن  �لّسابِِع 
 ، �لخاصِّ �لَحَرِس  قائُِد  َمَعُه  َوجاَء  لِبابَِل.  ُحْكِمِه  ِمْن 
َو�ْسُمُه نَُبوَزر�د�ُن. 9َفاأحَرَق نَُبوَزر�د�ُن َبيَت اهلِل، َوَبيَت 
أغِنياِء  �لَمِلِك، َوكُلَّ ُبُيوِت �لُقْدِس، َكما �أحَرَق ُبُيوَت �ل�

�لَفْخَمِة.
نَُبوَزر�د�َن  �إْمَرِة  َتحَت  �لبابِِليُّ  �لَجيُش  َهَدَم  10ثُمَّ 

وَر �لُمِحيَط بَِمِديَنِة �لُقْدِس. 11َوساَق  َرئِيِس �لَحَرِس �لسُّ
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نَُبوَزر�د�ُن َرئِيُس �لَحَرِس َجميَع �لَِّذيَن َبِقُيو� ِفي �لَمِديَنِة 
بِي، َحتَّى َجميَع �لَِّذيَن َفرُّو� َو�ْسَتسَلُمو� لَِمِلِك  �إلَى �لسَّ
�لَحَرِس  َرئِيُس  ُيبِق  12َولَْم  عِب.  �لشَّ َوَجِميَع  بابَِل، 
و�  لَِيْهَتمُّ َو�لَفّلاِحيَن  �لَكّر�ِميَن  فَُقر�َء  �إلّ�  �لَمِديَنِة  ِفي 

أْرِض. بِال�
ُبرونٍْز  ِمْن  َمصُنوٌع  ُهَو  ما  كُلَّ  �لبابِِليُّوَن  13َوَحطََّم 

َو�لَعَرباِت  �لُبرونِْزيََّة،  �ل�أعِمَدَة  ُرو�  َفَكسَّ اهلِل.  َبيِت  ِفي 
�أيضاً  14َونََهُبو�  ْخَم.  �لضَّ �لُبرونِْزيَّ  َو�لَخّز�َن  �لُبرونِْزيَِّة، 
آنَِيِة  �لُقُدوَر َو�لَمجاِرَف َو�لِمَقّصاِت، َو�لَملاِعَق َوكُلَّ �ل�
نَُبوَزر�د�ُن  �لَهيَكِل. 15َو�أَخَذ  ِة بِِخدَمِة  �لُبرونِْزيَِّة �لخاصَّ
�أيضاً كُلَّ �لَمجاِمِر َو�لطّاساِت. َو�ْسَتولَى َعَلى كُلِّ ما ُهَو 
ٍة. 16كاَن �لَعُمود�ِن َو�لَخّز�ُن  َمصُنوٌع ِمْن َذَهٍب �أْو ِفضَّ
اهلِل.  لَِبيِت  �لُبرونِْز  ِمْن  ُسَلْيماُن  َصَنَعها  َقْد  َو�لَعَرباُت 
أْشياِء �أثَقَل ِمْن  َفكاَن �لُبرونُز �لَماأُخوُذ ِمْن َجميِع َهِذِه �ل�
�أْن ُيوَزَن! 17كاَن �رتِفاُع �لَعُموِد �لو�ِحِد َثمانَِي َعْشَرَة 
�رتِفاُعُه  بُرونِزيٌّ  تاٌج  ِمنُهما  َعُموٍد  َوَفوَق كُلِّ  ِذر�عاً. أ 
َثلاَث �أذُرٍع. َوتُحيُط بُِكلِّ تاٍج َتعريَشٌة َوُرّماناٌت. كُلُّها 

ِمَن �لُبرونِز.

َسْبُي َشعِب َيُهوذا
18َو�أَخَذ نَُبوَزر�د�ُن ِمَن �لَهيَكِل َرئِيَس �لَكَهَنِة َسر�يا، 

َو�لكاِهَن �لثّانِي َصَفْنيا، َوُحّر�َس �لَمدَخِل �لثَّلاَثَة.
َر قائِد�ً كاَن َمْسُؤول�ً  19َوِمَن �لَمِديَنِة، �أَخَذ نَُبوَخْذناصَّ

َعِن �لَجيِش، َوَخْمَسًة ِمْن ُمْسَتشاِريِّ �لَمِلِك لَْم َيهُرُبو� 
�لَمِديَنِة، َوُمساِعِد قائِِد �لَجيِش – َوُهَو �لذي كاَن  ِمَن 
لِلَجيِش – َوِستِّيَن  ُجُنود�ً  عِب  �لشَّ ِة  عامَّ َبيِن  ِمْن  َيختاُر 
عِب َحَدَث �أْن كانُو� ِفي �لَمِديَنِة.  ِة �لشَّ َشخصاً ِمْن عامَّ
20�أَخَذ نَُبوَزر�د�ُن َهُؤل�ِء كُلَُّهْم �إلَى َمِلِك بابَِل ِفي َمِديَنِة 

ِربَلَة. 21َفَقَتَلُهُم َمِلُك بابَِل ِفي ِربَلَة ِفي ِمْنَطَقِة َحماَة، 
َوُسِبَي َشعُب َيُهوذ� ِمْن �أْرِضِهْم.

أ 17:25 ذراع. ِوحدٌة لقياِس �لُطوِل تعادُل �أرَبعًة َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َو�أثاثِهما  �لهيَكِل  ثُمَّ  ِس  �لُمَقدَّ �لَمسِكِن  �أبعاِد  بقّيِة 

ر�ِع �لطِويلة. ُهَو بالذِّ

َجَدْليا واِلي َيُهوذا
ِمَن  ِقْسماً  �أْبَقى  بابَِل  َمِلَك  َر  نَُبوَخْذناصَّ �أنَّ  22َغيَر 

عِب ِفي �أْرِض َيُهوذ�. َوَجَعَل َجَدلْيا ْبَن �أِخيقاَم ْبِن  �لشَّ
شافاَن و�لِياً َعَليِهْم.

قاِريَح،  ْبُن  َوُيوَحناُن  نََثْنيا،  ْبُن  �إْسماِعيُل  23َوكاَن 

، َوياَزنْيا ْبُن �لَمعِكيِّ قاَدًة  َوَسر�يا ْبُن َتنُحوَمَث �لنَُّطوفاتِيِّ
لُِجُيوِش َيُهوذ�. َسِمَع َهُؤل�ِء �لقاَدُة َوِرجالُُهْم �أنَّ َمِلَك 
لِِلقائِِه.  �لِمصفاِة  �إلَى  َفَذَهُبو�  و�لِياً.  َجَدلْيا  َعيََّن  بابَِل 
َسلاَمِتِهْم  َعَلى  ُيحاِفَظ  بِاأْن  َوعد�ً  َجَدلْيا  24َفَقَطَع 

َوَسلاَمِة رِجالِِهْم. َوقاَل لَُهْم: »ل� َتخافُو� ِمَن �لَمسُؤولِيَن 
�لبابِِليِّيَن. �بُقو� ُهنا َوكُونُو� ُمو�لِيَن لَِمِلِك بابَِل، َفَتِعيُشو� 

ِفي َسلاٍم َوَخيٍر.«
ِمْن عائَِلِة  �ألِيَشَمَع  ْبِن  نََثْنيا  ْبُن  �إْسماِعيُل  25َوكاَن 

ْهِر �لحاِدي َعَشَر َمَع َعْشَرٍة ِمْن  �لَمِلِك. َفجاَء ِفي �لشَّ
َجِميَع  �أيضاً  َوَقَتلُو�  َفَقَتلُوُه.  َجَدلْيا،  َوهاَجُمو�  ِرجالِِه 
�لَيُهوِد َو�لبابِِليِّيَن �لَِّذيَن كانُو� َمَع َجَدلْيا ِفي �لِمْصفاِة. 
عِب �إلَى ِمْصَر. َهَرُبو�  26ثُمَّ َهَرَب قاَدُة �لَجيِش َوكُلُّ �لشَّ

ِمْن  َفَقْد خافُو�  ِكباِرِه،  �إلَى  اأِْن  �لشَّ ِمْن ِصغاِر  َجِميعاً، 
ِعقاِب َمِلِك بابَِل.

27َوِفيما َبْعُد، صاَر �أِويُل َمْرُدوُخ َمِلكاً َعَلى بابَِل، 

ْجِن. َحَدَث َهذ� ِفي  ِمَن �لسِّ َيُهوياِكيَن  َو�أطَلَق َسر�َح 
َنِة �لّسابَِعِة َو�لثَّلاثِيَن ِمْن َسْبِي َيُهوياِكيَن. َفكاَن َهذ�  �لسَّ
َعَشَر  �لثّانِي  ْهِر  �لشَّ ِمَن  َو�لِعْشِريَن  �لّسابِِع  �لَيْوَم  ُيو�ِفُق 
َمرُدوَخ  �أِويُل  28َو�أحَسَن  ُحْكَمُه.  َمْرُدوَخ  �أِويَل  لَِتَولِّي 
ِمَن  لِلُجلُوِس  �أرَفَع  َمكانًَة  َو�أعطاُه  َيُهوياِكيَن.  ُمعاَمَلَة 
آَخِريَن �لَِّذيَن َمَعُه ِفي بابَِل. 29َفَخَلَع َيُهوياِكيُن  �لُملُوِك �ل�
ثِياَب ِسجِنِه، َو�أجَلَسُه �أِويُل َمْرُدوُخ َعَلى مائَِدتِِه. َفكاَن 
30َوَهَكذ� كاَن  َحياتِِه.  �آِخِر  َحتَّى  َيوٍم  َمَعُه كُلَّ  َياأْكُُل 
�أِويُل َمرُدوُخ ُيْعِطي َيُهوياِكيَن كُلَّ ما َيْحتاُج ِمْن َطعاٍم 

ُيوماً بَِيوٍم ِطيَلَة َبِقيَِّة َحياتِِه.
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كتاُب أخباِر األّياِم األّوُل

َنسُل نُوح

�أُبو 1  ِقيناَن  2�أُبو  �أنُوَش  �أُبو  ِشيَث  �أُبو  �آَدُم 
�أُبو  َمُتوشالََح  �أُبو  �أخُنوَخ  3�أُبو  ياِرَد  �أُبو  َمهَلْلِئيَل 

ل�َمَك 4�أُبو نُوَح �أُبو ساَم َوحاَم َوياَفَث.

أْبناُء ياَفث
َوياو�ُن  َوماد�ُي  َوماُجوُج  ُجوَمُر  ُهْم  ياَفَث  5�أْبناُء 

َوتُوباُل َوماِشُك َوتِير�ُس.
6َو�أْبناُء ُجوَمَر ُهْم �أْشَكناُز َوِريفاُث َوتُوَجْرَمُة.

َوِكتِّيُم  َوَتْرِشيَشُة  لِيَشُة  �أ ُهْم  ياو�َن  ْبناُء  7َو�أ

َوُدود�نِيُم.

أْبناُء حام
فُوُط  َو يُِم  ِمْصر� َو كُوُش  ُهْم  َم  حا ْبناُء  8�أ

َوَكْنعاُن.
9�أْبناُء كُوَش ُهْم َسَباُأ َوَحِويَلُة َوَسْبتا َوَرَعما َوَسْبَتكا. 

َو�ْبنا َرَعما: َشبا َودد�ُن.
َل ُمحاِرٍب  10َو�أنَْجَب كُوُش نِْمُروَد. َوكاَن نِْمُروُد �أوَّ

أْرِض. َجبَّاٍر َعَلى �ل�
11َو�أنَجَب ِمْصر�يُِم َبِني لُوَد َوَبِني َعناَم َوَبِني لَهاَب 

َوَبِني نَْفُتوَح 12َوَبِني َفْتُروَس َوَبِني َكسلُوَح، �لَِّذيَن َخَرَج 
ِمْنُهُم �لِفِلْسِطيُّوَن َو�لَكْفُتوَريُّوَن.

�أُبو  َوُهَو  َصيُدوَن.  �لِبْكَر  �ْبَنُه  َكْنعاُن  13َو�أنَجَب 

َو�لِجْرجاِشيِّيَن  أُموِريِّيَن  َو�ل� 14َو�لَيُبوِسيِّيَن  �لِحثِّيِّيَن 
أْرو�ِديِّيَن  16َو�ل� يِنيِّيَن  َو�لسِّ َو�لَعْرِقيِّيَن  يِّيَن  15َو�لِحوِّ

ّماِريِّيَن َو�لَحماثِيِّيَن. َو�لصَّ

أْبناُء سام
وُر َو�أْرَفْكشاُد َولُوُد َو�َأر�ُم  17�أْبناُء ساَم ُهْم ِعيلاُم َو�أشُّ

�أرَفْكشاُد  18َو�أنَجَب  َوماِشُك.  َوجاَثُر  َوُحوُل  َوُعوُص 
شالََح، َو�أنَْجَب شالَُح عابَِر. 19َوُولَِد لِعابَِر �ْبناِن، �ْسُم 
أْرَض قُِسَمْت ِفي �أيّاِمِه، َو�ْسُم �أخيِه  أنَّ �ل� ِل فالَجُ أ لِ� أوَّ �ل�
َيْقطاُن. 20َو�أنَجَب َيْقطاُن �ألُمود�َد َوشالََف َوَحْضَرَمْوَت 
َو�أبِيمايَِل  22َوِعيباَل  َوِدقَلَة  َو�ُأوز�َل  21َوَهُدور�َم  َوياَرَح 
َوَشبا 23َو�ُأوِفيَر َوَحِويَلَة َوُيوباَب. كاَن َهُؤل�ِء كُلُُّهْم نَسَل 

َيْقطاَن.
َرُعو،  فالَُج،  25عابُِر،  �أْرَفْكشاُد، شالَُح،  24ساُم، 

26َسُروُج، ناُحوُر، تاَرُح، 27ثُمَّ �أْبر�ُم – �أي �إْبر�ِهيُم.

عاِئَلُة إْبراِهيم
28�ْبنا �إْبر�ِهيَم: �إْسحاُق َو�إْسماِعيُل.

َنسُل هاَجر
بِْكُر  َوُهَو  نَباُيوُت،  يَُّتُهْم:  ُذرِّ ُهْم  29َوَهُؤل�ِء 

�إْسماِعيَل، ثُمَّ ِقيد�ُر َو�أَدْبِئيُل َوِمْبساُم 30َوِمْشماُع َوُدوَمُة 
َهُؤل�ِء  َوِقْدَمُة.  َوناِفيُش  31َوَيُطوُر  َوَتْيماُء  َوَحَدُد  َوَمّسا 

ُهْم �أْبناُء �إْسماِعيَل.

َنسُل َقُطوَرة
َوَيْقشاَن  ِزْمر�َن  �إْبر�ِهيَم  َقُطوَرُة جاِرَيُة  32َو�أنَْجَبْت 

َوَمد�َن َوِمْدياَن َويِْشباَق َوُشوحاً. َو�ْبنا َيْقشاَن ُهما َشبا 

أ 19:1 فالج. ويعني �ْسمه »قاسم.«
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َوَدد�ُن. 33َو�أول�ُد ِمْدياَن ُهْم ِعيَفُة َوِعْفُر َوَحَنْوُك َو�أبِيد�ُع 
َو�ألَْدَعُة. َهُؤل�ِء ُهْم نَسُل َقُطوَرَة.

َنسُل ساَرة
ِعيُسو  �إْسحاَق:  َو�ْبنا  �إْسحاَق.  �إير�ِهيُم  34�أنَجَب 

َو�إْسر�ئِيُل.

أْبناُء ِعيُسو
َوَيعلاُم  َوَيُعوُش  َوَرُعوئِيُل  �ألِيفاُز  ُهْم  ِعيُسو  35�أْبناُء 

َوقُوَرُح.
َوَجْعثاُم  َوَصِفي  َو�ُأوماُر  َتْيماُن  ُهْم  �ألِيفاَز  36َو�أْبناُء 

َوِقناُز َوتِْمناُع َوَعمالِيُق.
ُة. ُة َوِمزَّ 37َو�أْبناُء َرُعوئِيَل ُهْم نَْحٌث َوز�َرُح َوَشمَّ

ُسّكاُن أُدوم
َوَعَنى  َوِصْبُعوُن  َوُشوباُل  لُوطاُن  ُهْم  َسِعيَر  38�أْبناُء 

ُحوِريُّ  ُهما  لُوطاَن  39َو�ْبَنا  َوِديشاُن.  َو�إيَصُر  َوِديُشوُن 
َوُهوماُم. َو�ُأخُت لُوطاَن تِْمناُع.

َوَشِفي  َوِعيباُل  َوَمناَحُة  َعْلياُن  ُهْم  ُشوباَل  40�أْبناُء 

َو�ُأوناُم.
َو�ْبنا ِصْبُعوَن ُهما �أيَُّة َوَعَنى.

41َو�ْبُن َعَنى: ِديُشوُن.

َو�أْبناُء ِديُشوَن ُهْم َحْمر�ُن َو�أْشباُن َويِْثر�ُن َوَكر�ُن.
42َو�أْبناُء �إيَصَر ُهْم بِْلهاُن َوَزْعو�ُن َوَيْعقاُن.

َو�ْبنا ِديشاَن ُهما ُعوُص َو�أر�ُن.

ُمُلوُك أُدوم
43َهِذِه �أْسماُء �لُملُوِك �لَِّذيَن َحَكُمو� ِفي �أْرِض �أُدوَم 

َبُعوَر  ْبُن  بالُِع  �إْسر�ئِيَل:  َبِني  َعَلى  �أَحٌد  َيملَُك  �أْن  َقبَل 
�لَِّذي كانَْت َمِديَنُتُه تُدعى ِدنْهاَبُة.

44َوماَت بالُِع، َفَخَلَفُه ُيوباُب ْبُن ز�َرَح ِمْن ُبْصَرَة.

�أْرِض  �لَِّذي ِمْن  َفَخَلَفُه ُحوشاُم  45َوماَت ُيوباُب، 

�لتَّيمانِيِّيَن.
46َوماَت ُحوشاُم، َفَخَلَفُه َهَدُد ْبُن َبَدَد �لَِّذي َهَزَم 

ِمْدياَن ِفي بِلاِد ُمو�آَب، َوكانَْت َمِديَنُتُه تُْدَعى َعِويُت.

47َوماَت َهَدُد، َفَخَلَفُه ِسمَلُة ِمْن َمْسِريَقَة.

48َوماَت ِسمَلُة، َفَخَلَفُه شاُوُل ِمْن َرُحوُبوَت قُْرَب 

نَْهِر �لُفر�ِت.
49َوماَت َشاُوُل، َفَخَلَفُه َبعُل حاناَن ْبُن َعْكُبوَر.

50َوماَت َبعُل حاناَن، َفَخَلَفُه َهَدُد، َوكانَْت َمِديَنُتُه 

تُدَعى فاِعي، َوكاَن �ْسُم َزوَجِتِه َمِهيَطْبِئيَل بِنَت َمْطِرَد، 
َهِب. بِنَت ماِء �لذَّ

51َوماَت َهَدُد.

َوَيِتيُت  َوَعْلَوُة  تِْمناُع  َفِهَي  �أُدوَم  َقبائُِل  ّما  �أ
َوِمْبصاُر  َوَتيماُن  53َوِقناُز  َوِفيُنوُن  َو�أيَلُة  52َو�أُهولِيباَمُة 

54َوَمْجِديِئيُل َوِعير�ُم. َهِذِه ِهَي َقبائُِل �أُدوَم.

أْبناُء إْسراِئيل

َهُؤل�ِء ُهْم �أْبناُء �إْسر�ئِيَل: َر�ُأوَبْيُن َوَشْمُعوُن َول�ِوي 2 
َوَيُهوذ� َوَيّساَكُر َوَزُبولُوُن 2َود�ُن َوُيوُسُف َوَبْنياِمْيُن 

َونَْفتالِي َوجاُد َو�أِشيُر.

أْبناُء َيُهوذا
3�أْبناُء َيُهوذ�: َعيُر َو�ُأوناُن َوَشيَلُة. ُولَِد َهُؤل�ِء �لثَّلاَثُة 

ِمْن بِنِت ُشوَع، �لَمر�أِة �لَكْنعانِيَِّة. َوَعِمَل ِعيٌر بِْكُر َيُهوذ� 
رَّ �أماَم اهلِل، َفاأماَتُه اهلُل. 4َو�أنَجَبْت ثاماُر، َكنَُّة َيُهوذ�،  �لشَّ

لَُه فاَرَص َوز�َرَح. َوكاَن َمجُموُع �أْبناِء َيُهوذ� َخْمَسًة.
5�ْبنا فاَرَص ُهما َحْصُروُن َوحاُموُل.

َوَكْلُكوُل  َوَهْيماُن  َو�إيثاُن  ِزْمِري  ُهْم  ز�َرَح  6َو�أْبناُء 

َود�َرُع، َوَمجُموُعُهْم َخْمَسٌة. 7َوَعخاُن ْبُن َكْرِمي �لَِّذي 
بِاأْشياَء كاَن  ِعْنَدما �حَتَفَظ  ْسر�ئِيلَ أ  ل�إ �لَمتاِعَب  َجَلَب 

ُيْفَتَرُض بِاأْن تُباَد كُلِّّياً َكَتْقِدَمٍة هلِل.
8َو�ْبُن �إيثاَن َعَزْريا.

9�أْبناُء َحْصُروَن ُهْم َيْرَحْمِئيُل َور�ُم َوَكلُوباُي.

راُم ْبُن َحْصُرون
يناد�ُب  َعمِّ َو�أنَجَب  يناد�َب.  َعمِّ ر�ُم  10�أنَجَب 

نَْحُشوُن  11َو�أنَجَب  َيُهوذ�.  َشعِب  قائَِد  نَْحُشوَن، 
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َسْلُمو، َو�أنَجَب َسْلُمو ُبوَعَز. 12َو�أنَجَب ُبوَعُز ُعوبِيَد. 
�ألِياآَب،  بِْكَرُه  ى  َيسَّ 13َو�أنَجَب  ى.  َيسَّ ُعوبِيُد  َو�أنَجَب 
14َو�ْبَنُه  ِشْمَعى،  �لثّالَِث  َو�ْبَنُه  �أبِيناد�َب،  �لثّانِي  َو�ْبَنُه 
�لّساِدَس  َرّد�َي، 15َو�ْبَنُه  َو�ْبَنُه �لخاِمَس  نَْثَنِئيَل،  �لّر�بَِع 
ُصُرِويََّة  16َو�ُأخَتيِهْم  د�ُوَد،  �لّسابَِع  َو�ْبَنُه  �ُأوَصَم، 
َو�أبِيجايَِل. َو�أبناُء ُصُرِويََّة: �أْبشاُي، َوُيو�آُب، َوَعسائِيُل، 
َوَمجُموُعُهْم َثلاَثٌة. 17َو�أنَجَبْت �أبِيجايُِل َعماسا ِمْن َيْثَر 

. ْسماِعيِليِّ �ل�إ

كاِلُب ْبُن َحْصُرون
18َو�أنَجَب كالُِب ْبُن َحْصُروَن َيِريُعوَث ِمْن َزوَجِتِه 

َعُزوَبَة. َوَهُؤل�ِء ُهْم �أْبناُؤها: ياَشُر، َوُشوباُب، َو�أرُدوُن. 
َج كالُِب �أْفر�َت، َفَولََدْت لَُه  19َولَّما ماَتْت َعُزوَبُة، َتَزوَّ

ُحوَر. 20َو�أنَجَب ُحوُر �ُأوِري. َو�أنَجَب �ُأوِري َبَصْلِئيَل.
َج َحْصُروُن بِْنَت ماِكيَر، �أبي ِجْلعاَد – َوكاَن  21ثُمَّ َتَزوَّ

لَُه  ُعْمِرِه – َفَولََدْت  ِمْن  تِّيَن  �لسِّ ِفي  َوُهَو  َجها  َتَزوَّ َقْد 
يائِيُر  َحَكَم  َوَقْد  يائِيَر.  َسُجوُب  22َو�أنَجَب  َسُجوَب. 
َثلاثاً َوِعْشِريَن َمِديَنًة ِفي �أْرِض ِجْلعاَد. 23لَِكنَّ َجُشوَر 
َو�أر�َم �أَخذ� ِمْنها قَُرى يائِيَر َمَع َقناَة َو�لُقَرى �لتّابَِعِة لَها، 
لِماِكيَر  �لَبْلد�ِت  َهِذِه  كُلُّ  كانَْت  ِستُّوَن.  َوَمجُموُعها 

َو�لِِد ِجْلعاَد.
�أْفر�َتَة،  كالَُب  عاَشَر  َحْصُروُن،  ماَت  �أْن  24َوَبْعَد 

َس َمديَنِة َتُقوَع. َفاأنَْجَبْت لَُه �أْشُحوَر ُمؤسِّ

َيْرَحْمِئيُل ْبُن َحْصُرون
25�أّما �أْبناُء َيْرَحْمِئيَل بِْكِر َحْصُروَن َفُهْم ر�ُم �لِبْكُر، 

َوُبونَُة َو�َأْوَرُن َو�ُأوَصُم َو�أِخّيا. 26َوكاَن لَِيْرَحْمِئيَل َزْوَجٌة 
�ُأْخَرى �ْسُمها َعطاَرُة، َوِهَي �ُأمُّ �ُأوناَم.

27َو�أْبناُء ر�َم بِْكِر َيْرَحْمِئيَل، َمَعٌص َوَيِميُن، َوعاَقُر.

ناد�ُب  َشّماَي  �ْبنا  َوياد�ُع.  َشّماُي  �ُأوناَم  28�ْبنا 

َو�أبِيُشوُر.
ِمْنُه  َو�أنَجَبْت  �أبِيُشوَر،  َزْوَجَة  �أبِيحايُِل  29َوكانَْت 

�أْحباَن َوُمولِيَد.
دوِن  ِمْن  َسَلُد  َوماَت  َو�أفّايُِم.  َسَلُد  ناد�َب  30�ْبنا 

�أول�ٍد.

31َو�أنَجَب �أفّايُِم َيْشِعي. َو�أنَجَب َيْشِعي ِشيشاَن. 

َو�أنَجَب ِشيشاُن �أحلاَي.
32َو�أنَجَب ياد�ُع �أُخو َشّماَي: َيَثر�ً َوُيوناثاَن. َوماَت 

َيَثٌر ِمْن دوِن �أول�ٍد.
�أْبناَء  َهُؤل�ِء  كاَن  َوز�ز�.  فالََت  ُيوناثاُن  33َو�أنَجَب 

َيْرَحمِئيَل.
34َولَْم ُينِجْب ِشيشاُن �أْبناًء َبْل َبناٍت َفَقْط. َوكاَن 

َج ِشيشاُن �ْبَنَتُه  لََديِه َعْبٌد ِمْصِريٌّ �ْسُمُه َيْرَحُع. 35َفَزوَّ
ِمْن َعْبِدِه َيْرَحَع، َفاأنَجَبْت لَُه َعتّاَي.

ز�باَد.  ناثاُن  َو�أنَجَب  ناثاَن.  َعتّاُي  36َو�أنَجَب 

37َو�أنَجَب ز�باُد �أفلاَل، َو�أنَجَب �أفلاُل ُعوبِيَد. 38َو�أنَجَب 

َعَزْريا  39َو�أنَجَب  َعَزْريا.  ياُهو  َو�أنَجَب  ياُهو،  ُعوبِيُد 
�إلْعاَسُة  40َو�أنَجَب  �إلْعاَسَة.  َو�أنَجَب حالَُص  حالََص، 
َشلُّوُم  41َو�أنَجَب  َشلُّوَم.  ِسَسماُي  َو�أنَجَب  ِسَسماَي، 

َيَقْمَيَة، َو�أنَجَب َيَقْمَيُة �ألِيَشَمَع.

َعشاِئُر كاَلب
�أبا  ِميشاَع  بِْكَرُه  َيْرَحْمِئيَل  �أُخو  42َو�أنَْجَب كالَُب 

ِزيٍف. َكما �أنَْجَب َكالَُب َمِريَشَة �أبا َحْبُرون.
وُح َور�َقُم َوشاَمُع.  43َو�أبناُء َحْبُروَن ُهْم قُوَرُح َوَتفُّ

44َو�أنَجَب شاِمُع ر�َقَم �أبا َيرَقعاَم. َو�أنَجَب ر�َقُم َشّماَي. 

َس َمديَنِة َبيِت ُصوَر. 45َو�أنَجَب َشّماُي َمُعوَن ُمؤسِّ

َوُموصا  حار�َن  كالََب  جاِرَيُة  ِعيَفُة  46َو�أنَجَبْت 

َوجاِزيَز. َو�أنَجَب حار�ُن جاِزيَز.
47�أْبناُء َيْهد�َي: َرَجُم َوُيوثاُم َوِجيشاُن َوَفَلُط َوِعيَفُة 

َوشاَعُف.
َوَتْرَحَنَة.  َشَبَر  كالََب  جاِرَيُة  َمْعَكُة  48َو�أنَجَبْت 

َشو�  َو�أنَجَبْت  َمْدَمنََّة،  �أبا  شاَعَف  �أيضاً  49َو�أنَجَبْت 

بِنُت  ِهَي  َوَعْكَسُة  َوَجَبعا.  َمْكِبينا  َمديَنِتي  َس  ُمؤسِّ
كالََب.

50َهُؤل�ِء ُهْم �أْبناُء كالََب. �أْبناُء ُحوَر بِْكِر �أْفر�َتَة ُهْم 

ُس  ُس َمديَنِة ِقْرياَت َيعارِيَم. 51َوَسْلما ُمؤسِّ ُشوباُل، ُمؤسِّ
ُس َمديَنِة َبيِت جاِديَر. َمديَنِة َبيِت لَْحَم. َوحارِيُف ُمؤسِّ
َيعاِريَم،  ِقْرياَت  َمديَنِة  ِس  ُمؤسِّ لُِشوباَل،  52َوكاَن 

نَسٌل ِمنُهْم َهُرو�ُه َونِْصُف �لَمُنوِحيِّيَن 53َوَعشائُِر ِقْرياَت 
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ماتِيُّوَن َو�لِمْشر�ِعيُّوَن.  َيعاِريَم: �لَيْثِريُّوَن َو�لُفوتِيُّوَن َو�لشُّ
أْشَتاُأولِيُّوَن. ْرِعيُّوَن َو�ل� َو�نَحَدَر ِمْن َهُؤل�ِء �لصَّ

َو�لنَُّطوفاتِيُّوَن  لَحَم  َبْيَت  �أهُل  َسْلما:  54�أْبناُء 

�لَمُنوِحّييَن  َونِْصُف  ْرتِيُّوَن  َو�لصَّ ُيو�آَب  َبيَت  َوَعْطُروُت 
َيْعِبيَص:  ِفي  �لّساِكِنيَن  �لَكَتَبِة  55َوَعشائُِر  آَخُر.  �ل�
وكاتِيُّوَن. َهُؤل�ِء ُهُم �لَقيِنيُّوَن  ْمعاتِيُّوَن َو�لسُّ �لتَّْرعاتِيُّوَن َو�لشِّ

ِس َمديَنِة َبْيِت َركاَب. َة، ُمؤسِّ �لَِّذيَن جاُءو� ِمْن َحمَّ

أْبناُء داُود

ِفي 3  لَُه  ُولُِدو�  �لَِّذيَن  د�ُوَد  �أْبناُء  ُهْم  َوَهُؤل�ِء 
�أِخيُنوَعُم  َولََدْتُه  �لَِّذي  �لِبْكُر،  �أْمُنوُن  َحْبُرون: أ 
�أبِيجايُِل  َولََدْتُه  �لَِّذي  د�نِيِئيُل،  َو�لثّانِي  �لَيْزِرِعيِليَُّة، 
�لَكْرِمِليَُّة، 2َو�لثّالُِث �أْبشالُوُم، �لَِّذي َولََدْتُه َمْعَكُة بِنُت 
َولََدْتُه  �لَِّذي  �أُدونِّيا،  َو�لّر�بُِع  َجُشوَر،  َمِلِك  تِْلماَي 
�أبِيطاُل،  َولََدْتُه  �لَِّذي  َشَفْطيا،  3َو�لخاِمُس  يُث،  َحجِّ
َو�لّساِدُس َيَثْرعاُم �لَِّذي َولََدْتُه َعجَلُة. 4َوَقْد ُولَِد لَُه ِستَُّة 
�أول�ٍد ِفي َحْبُروَن، َحيُث َحَكَم َمِلكاً ِستَّ َسَنو�ٍت َوِستََّة 
�أْشُهٍر. ثُمَّ َحَكَم َثلاثاً َوَثلاثِيَن َسَنًة ِفي �لُقْدِس. 5َوِفي 
�لُقْدِس ُولَِد لَُه ِشْمَعى َوُشوباُب َوناثاُن َوُسَلْيماُن. ُولَِد 
يِئيَل. 6َو�أيضاً يِْبحاُر  أرَبَعُة ِمْن َبْثَشَبَع بِنِت َعمِّ َهُؤل�ِء �ل�
8َو�ألِيَشَمُع  َوياِفيُع  َوناَفُج  7َونُوَجُه  َو�ألِيفاُط  َو�ألِيشاَمُع 
كُلُُّهْم  9َهُؤل�ِء  تِْسَعٌة.  َوَمجُموُعُهْم  َو�ألِيَفَلُط،  َو�ألِياد�ُع 
آَخِريَن ِمَن �لَجو�ِري، َوكانَْت  َبِنيِه �ل� �أْبناُء د�ُوَد ماَعد� 

لَُهْم �ُأخٌت �ْسُمها ثاماُر.

َبِقّيُة َنسِل َداُود
َو�آسا  بِّيا  �أ َو�ْبناؤُه  ُسَلْيماَن.  ْبُن  10َوَرُحْبعاُم 

َوَيُهوشافاُط 11َوُيور�ُم َو�أَخْزيا َوُيو�آُش 12َو�أَمْصيا َوَعَزْريا 
َوُيوِشّيا.  14َو�آُموُن  ى  َوَمَنسَّ َوَحَزِقّيا  13َو�آحاُز  َوُيوثاُم 
َيُهوياِقيُم،  َو�لثّانِي  ُيوحاناُن،  �لِبْكُر  ُهُم  ُيوِشّيا  15�أْبناُء 

َيُهوياِقيَم:  16َو�ْبنا  َشلُّوُم.  َو�لّر�بُِع  ِصْدِقّيا،  َو�لثّالُِث 
َيُكْنيا ب َوِصْدِقّيا.

أ 1:3 حبرون. َوِهَي َمديَنُة �لخليل �ليوم. )�أيضا ِفي �لعدد 4(

ب 16:3 َيكنيا. َوُهَو َيُهوياِكيَن �أيضاً. )�أيضا ِفي �لعدد 17(

ْبي سُل الَمَلِكيُّ َبْعَد السَّ النَّ
18َوَمْلِكير�ُم  َشاألِْتِئيُل  ُهْم  �لَمْسِبيِّ  َيُكْنيا  17�أْبناُء 

ُر َوَيَقْميا َوُهوشاماُع َونََدْبيا. َوَفد�يا َوِشْناأصَّ
19َو�ْبنا َفد�يا ُهما َزُربّابُِل َوَشْمَعى. َو�ْبنا َزُربّابَِل ُهْم 

َمُشّلاُم َوَحَنْنيا َوَشلُوِمَيُة �أْخُتُهما. 20َوَخْمَسٌة �آَخُروَن ُهْم 
َحُشوَبُة َو�ُأوَهُل َوَبَرْخيا َوَحَسْديا َوُيوَشُب َحَسُد.

21َولَِحَنْنيا �بُنُه َفَلْطيا، َو�بُنُه يِْشِعيا، َو�بُنُه رفايا، َو�بُنُه 

�ُأْرناُن، َو�بُنُه ُعوَبْديا، َو�بُنُه َشَكْنيا. ج 22َفابُن َشَكْنيا ُهَو 
ِشْمِعيا، َو�أْبناُء ِشْمِعيا ُهْم َحطُّوُش َوَيْجاآُل َوباِريُح َونََعْريا 

َوشافاُط، َوَمجُموُعُهْم ِستٌَّة.
َوَعْزِريقاُم،  َوَحَزِقّيا  �ألُْيوِعيِنيُّ  ُهْم  نََعْريا  23َو�أْبناُء 

َوَمجُموُعُهْم َثلاَثٌة.
َوَفلايا  َو�ألْياِشيُب  ُهود�ياُهو  ُهْم  �ألُْيوِعيِنيَّ  24َو�أْبناُء 

وُب َوُيوحاناُن َوَدل�يا َوَعنانِي، َوَمجُموُعُهْم َسْبَعٌة. َوَعقُّ

َعشاِئُر أُْخَرى ِلَيُهوذا

�أْبناُء َيُهوذ� ُهْم فاَرُص َوَحْصُروُن َوَكْرِمي َوُحوُر 4 
َيَحَث،  ُشوباَل  ْبُن  َر�آيا  2َو�أنَجَب  وُشوباُل. 
َعشائَِر  َهُؤل�ِء  كاَن  َول�َهَد.  �أُخوماَي  َيَحُث  َو�أنَجَب 

ْرِعيِّيَن. �لصَّ
3َوَهُؤل�ِء ُهْم �آباُء ِعيَطَم: َيْزَرِعيُل َوَيْشما َوَيْدباُش، 

َلْلُفونِي. 4وكاَن َفُنوئِيُل  َوكانَْت لَُهْم �ُأخٌت �ْسُمها َهصَّ
�أْبناَء ُحوَر،  َهُؤل�ِء  �أبا ُحوَشَة. كاَن  َوعاَزُر  �أبا َجُدوَر، 

ِس َمديَنِة َبْيِت لَْحٍم. بِْكِر �أْفر�َتَة، َوُمؤسِّ
َزْوَجتاِن  َتُقوَع،  َمديَنِة  ِس  ُمؤسِّ أْشُحوَر،  لِ� 5َوكاَن 

َوحاَفَر  �أُخّز�َم  نَْعَرُة  لَُه  6َو�أنَجَبْت  َونَْعَرُة.  َحلاُة  ُهما 
َوتِْمناَي َو�أَخْشتاِري. كاَن َهُؤل�ِء �أْبناَء نَْعَرَة. 7�أّما �أْبناُء 
8َو�أنَجَب  َوقُوُص.  َو�أْثناُن  َوُصوَحُر  َصَرُث  فُهْم  َحلاَة 

قُوُص عانُوَب َوَهُصوبِيَبَة، َوَعشائَِر �أَخْرِحيَل ْبِن هاُرَم.
�إْخَوتِِه.  ِمْن َجميِع  �أْكَثَر  َيْعِبيُص ذ� َكر�َمٍة  9َوكاَن 

ِّي َتاألَّْمُت َو�أنا  أن ُه »َيْعِبيَص« د �إْذ قالَْت: »لِ� ْتُه �ُأمُّ َوَقْد َسمَّ
�ألُِدُه.« 10َوَصلَّى َيْعِبيُص �إلَى �إلَِه �إْسر�ئِيَل َوقاَل:

ج 21:3 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� �لمقطع ِفي �للغِة �لعبريّة.

د 9:4 َيعبيص. يشبُه �لكلمَة �لعبريَّة �لَّتي تعني »�ألم.«
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  » لَيَتَك تُباِركُِني،
ُع ُحُدوِدي.    َوتَُوسِّ
   َوَتَظلُّ َيُدَك َمِعي،
رَّ،    تُبِعُدنِي َعِن �لشَّ
   َحتَّى ل� ُيؤذيِني.«

َفاأعطاُه �هلُل ما َطَلَبُه.
11َو�أنَجَب َكلُوُب، �أُخو ُشوَحَة، َمِحيَر �أبا �أْشُتوَن. 

َس َمديَنِة  12َو�أنَجَب �أْشُتوُن َبْيَت ر�فا َوفاِسَح َوَتِحنََّة ُمؤسِّ

ناحاَش. كاَن َهُؤل�ِء �أهَل َرْيَكَة.
ُعْثِنيِئيَل  َو�ْبنا  َوَسر�يا.  ُعْثِنيِئيُل  ُهما  َقناَز  13َو�ْبنا 

َعْفَرَة.  َمُعونُوثاُي  14َو�أنَجَب  َوَمُعونُوثاُي.  َحثاُث  ُهما 
َحر�ِشيَم. أ  ِجي  َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ ُيو�آَب،  َسر�يا  َو�أنَجَب 

أنَّ �أهَلها ِحَرِفيُّوَن ماِهُروَن. َيْت َكَذلَِك لِ� ُسمِّ
َوناِعُم.  َو�أيَلُة  ِعيُرو  ُهْم  َيُفنََّة  ْبِن  كالََب  15�أْبناُء 

َو�أنَْجَب �أيلُة َقناَز.
16�أْبناُء َيهَلْلِئيَل ُهْم ِزيُف َوِزيَفُة َوتِيِريّا َو�أَسْرئِيُل.

َهُؤل�ِء  َويالُوُن.  َوعاِفُر  َوَمَرُد  َيَثُر  ُهْم  َعْزَرَة  17�أْبناُء 

َجها َمَرُد. َوَحِبَلْت بِْثَيُة  ُهْم �أْبناُء بِْثَيَة �لِمْصِريَِّة �لَِّتي َتَزوَّ
َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ َويِْشَبَح،  َوَشّماَي  َمْرَيَم  لَِمَرَد  َو�أنَجَبْت 
ياِرَد،  َيُهوذ�  ِمْن  �لَِّتي  �مَر�أتُُه  18َو�أنَجَبِت  �أْشَتُموَع. 
ُسوكُو،  َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ َوحابَِر،  َجُدوَر،  َمديَنِة  َس  ُمؤسِّ

َس َمديَنِة ز�نُوَح. َوَيُقوثِيِئيَل، ُمؤسِّ
19َو�ْبنا َمَرَد ِمْن َزوَجِتِه �لَِّتي ِمْن َيُهوذ�، �ُأخِت نََحَم، 

20َو�أْبناُء   . �لَمْعِكيُّ َو�أْشَتُموُع  �لَجْرِميُّ  َقِعيَلَة  �أُبو  ُهما 
ِشيُموَن ُهْم �أمُنوُن َوِرنَُّة ْبُن حاناَن َوَتيلُوُن. َو�ْبنا َيْشِعي 

ُهما ُزوَحْيُت َوَبْنُزوَحْيُت.
ُس َمديَنِة لَيَكَة،  21�أْبناُء ِشيَلَة �ْبِن َيُهوذ�: ِعيُر ُمؤسِّ

ُس َمديَنِة َمِريَشَة، َوَعشائُِر ُعّماِل �لِكتّاِن ِفي  َولَْعَدُة ُمؤسِّ
َوسار�ُف  َوُيو�آُش  َكِزيبا  َو�أهُل  22َوُيوِقيُم،  �أْشِبيَع،  َبيِت 
�لَِّذيَن كانُو� ُحكّاَم ُمو�آَب َوعاُدو� �إلَى َبْيَت لَحَم. َوَهِذِه 
ِجّلاُت َمْعُروَفٌة ُمْنُذ �لَقِديِم. 23كاَن هؤل�ِء �لَخّز�ِفيَن  �لسِّ

أ 14:4 ِجي َحراِشيم. �أي »و�دي �لِحَرِفّيين.«

�لَمِلِك  َمَع  ُهناَك  َسَكُنو�  َوَجِديَرَة.  نَتاِعيَم  ُسكّاَن 
لَِيْشَتِغلُو� ِعْنَدُه.

َنسُل ِشْمُعون
24�أْبناُء ِشْمُعوَن: نَُموئِيُل َوياِميُن َوَيِريُب، َوز�َرُح، 

َوشاُوُل. 25َوكاَن َشلُّوُم �ْبَن شاُوَل، َو�ْبُنُه ِمْبساُم، َو�ْبُنُه 
ِمْشماُع.

26�أْبناُء ِمْشماَع: �ْبُنُه َحُموئِيُل، َو�ْبُنُه َزكُّوُر، َو�ْبُنُه 

َشْمَعى. 27َوكاَن لَِشْمَعى ِستََّة َعَشَر �ْبناً َوِستَّ َبناٍت، 
َولَِكنَّ �إْخَوَته لَْم ُينِجبو� �أْبناًء َكِثيِريَن. َفَلْم َيكثُُرو� بَِعَدِد 

�أهِل َيُهوذ�.
ْبِع َوُمول�َدَة َوَحْصِر ُشوعاَل  28َوَسَكُنو� ِفي بِْئِر �لسَّ

َوِصقَلَغ  َوُحْرَمَة  30َوَبُتوئِيَل  َوتُول�َد  َوعاِصَم  29َوبِْلَهَة 

31َوَبيَت َمْرَكُبوَت َوَحْصَر ُسوِسيَم َوَبيَت بِْرئِي َوَشَعر�يَِم. 

كانَْت َهِذِه َمَدنََهْم �إلَى �أْن صاَر د�ُوُد َمِلكاً. 32َوكانَْت 
وَن َوتُوَكَن َوعاشاَن. َوَمجُموُعها  قُر�ُهْم ِعيَطَم َوَعيَن َوِرمُّ
َخْمُس ُمُدٍن. 33َفضلاً َعْن كُلِّ قُر�ُهُم �لُمِحيَطِة بَِهِذِه 
َوَقِد  �إقاَمِتِهْم،  �أماِكَن  َهِذِه  كانَْت  َبعٍل.  �إلَى  �لُمُدِن 

�حَتَفُظو� بِِسِجلِّ �أنْساٍب.
34َمُشوباُب َوَيمِليُك َوُيوشا ْبُن �أَمْصيا. 35َوُيوئِيُل 

36َو�ألُِيوِعيناُي  َعِسيِئيَل  ْبِن  َسر�يا  ْبِن  ُيوِشّيا  ْبُن  َوياُهو 
َوَبنايا  َوَيِسيِميِئيُل  َوَعِديِئيُل  َوَعسايا  َوَيُشوحايا  َوَيعُقوبا 
ْبِن  ِشْمِري  ْبِن  َيد�يا  ْبِن  �ألُّوَن  ْبِن  ِشْفِعي  ْبُن  37َوِزيز� 

�أْسمائِِهْم  َحَسَب  �لُمدَرُجوَن  َهُؤل�ِء  38َوكاَن  َشَمْعيا. 
قاَدًة ِفي َعشائِِرِهْم.

ِجّد�ً.  َكِبيَرًة  َفصاَرْت  عائِلاتُُهْم  نََمْت  َوَقْد 
َجُدوَر  لَِمِديَنِة  �لُمجاِوَرِة  �لِمْنَطَقِة  لَى  �إ 39َفَذَهُبو� 

لَِمو�ِشيِهْم.  َمر�ٍع  �إلَى  َسْعياً  �لو�ِدي  ِمَن  ْرِق  �لشَّ �إلَى 
َفِسيَحًة  أْرُض  �ل� َوكانَِت  َخْصباً،  َمرَعى  40َفَوَجُدو� 

َقبُل  ِمْن  ُهناَك  َسَكُنو�  �لَِّذيَن  أنَّ  لِ� َوُمسالَِمًة،  َوهاِدئًَة 
�أْسماؤُهْم  ُذِكَرْت  �لَِّذيَن  41�أّما  نَسِل حاِم.  ِمْن  كانُو� 
ِخياَم  ُرو�  َوَدمَّ َيُهوذ�.  َمِلِك  َحَزِقّيا  َعْهِد  ِفي  َفجاُءو� 
�لحاِميِّيَن َو�لَمُعونِيِّيَن �لَِّذيَن ُهناَك، َو�أباُدوُهْم َكما ُهَو 
َُّه  أن لِ� َمكانِِهْم،  ِفي  و�  َو�ْسَتَقرُّ َهذ�.  َيْوِمنا  �إلَى  َو�ِضٌح 

كانَْت ُهناَك َمر�ٍع لَِمو�ِشيِهْم.
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َسِعيَر  ِمْنَطَقِة  �إلَى  ْمُعونِيِّيَن  �لشِّ َبْعُض  42َوَذَهَب 

�لَجَبِليَِّة، َوكاَن َعَدُدُهْم َخْمَس ِمَئِة َرُجٍل َتحَت ِقياَدِة 
43َفَقَضى  َشْمَعى.  �أْبناِء  يِئيَل،  َوُعزِّ َوَرفايا  َونََعْريا  َفَلْطيا 
َوَسَكَن  نََجْو�.  �لَِّذيَن  َعمالِيَق  َبِني  َبِقيَِّة  َعَلى  َهُؤل�ِء 

ْمُعونِيُّوَن ُهناَك �إلَى َيْوِمنا َهذ�. �لشِّ

َنسُل َرأُوَبْين

�أْبناُء َر�ُأوَبْيَن بِْكِر �إْسر�ئِيَل. كاَن �لِبْكَر ِفعلاً، لَِكنَُّه 5 
عاَشَر َزْوَجَة �أبِيِه، َفُنِقَلْت ُحُقوقُُه َكِبْكٍر �إلَى �أْبناِء 
ْل ِفي ِسِجلِّ  ُيوُسَف �ْبِن �إْسر�ئِيَل. �أّما َر�ُأوَبْيُن َفَلْم ُيَسجَّ
أْقَوى ِفي �إْخَوتِِه،  �ل�أنساِب بِْكر�ً. 2َوَمْع �أنَّ َيُهوذ� كاَن �ل�
�أنَّ ُحُقوَق �ل�ْبِن �لِبْكِر كانَْت  �إلّ�  ِمْنُه �لحاِكٌم،  َوجاَء 

ِمْن نَِصيِب ُيوُسَف.
َوَفلُّو  َحُنوُك  ُهْم  �إْسر�ئِيَل  بِْكِر  َر�ُأوَبْيَن  ْبناُء  3�أ

َو�ْبُن  َشْمِعيا،  �ْبُنُه  ُيوئِيَل:  4�أْبناُء  َوَكْرِمي.  َوَحْصُروُن 
َشْمَعى  5َو�ْبُن  َشْمَعى،  ُجوَج  َو�ْبُن  ُجوُج،  َشْمِعيا 
َبعٍل  6َو�ْبُن  َبعٌل،  َر�آيا  َو�ْبُن  َر�آيا،  ِميخا  َو�ْبُن  ِميخا، 
وَر. َوكاَن َبِئيَرُة  َبِئيَرَة �لَِّذي َسباُه َتْغَلُث َفلاَسُر َمِلُك �أشُّ

َرئِيَس �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن.
ٌن  ُمَدوَّ ُهَو  َكما  �لَعشائِِر،  َحَسَب  ُيوئِيَل  7َو�أقِرباُء 

َوَزَكِريّا،  َيِعيِئيُل،  َزِعيُمُهْم  �ل�أنساِب:  ِسِجّلاِت  ِفي 
َقِبيَلُة  َوَسَكَنْت  ُيوئِيَل.  ْبِن  ْبِن شاِمَع  َعز�َز  ْبُن  8َوبالَُع 

9َوَسَكُنو�  َمُعوَن.  َوَبعِل  نَُبو  �إلَى  َعُروِعيَر  ِفي  َر�ُأوَبْيَن 
�إلَى  َتِصُل  �لَِّتي  يَِّة  �لَبرِّ ِل  �أوَّ �إلَى  ْت  �ْمَتدَّ َشرِقيًَّة  َمناِطَق 
أنَّ َمو�ِشَيُهْم َتز�َيَدْت ِفي �أْرِض ِجْلعاَد.  نَْهِر �لُفر�ِت، لِ�
َوَهَزُموُهْم،  �لهاَجِريِّيَن  حاَرُبو�  شاُوَل  َعْهِد  10َوِفي 

َشْرِقيِّ  �لو�ِقَعِة  �لِمنَطَقِة  كُلِّ  ِفي  ِخياَمُهْم  َو�حَتلُّو� 
ِجْلعاَد.

َنسُل جاد
�أْرِض باشاَن  �إلَى ِجو�ِرِهْم ِفي  َبُنو جاَد  11َوَسَكَن 

�إلَى َسْلَخَة. 12كاَن ُيوئِيُل َزِعيَمُهْم، َوشافاُط ثانِياً َبْعَدُه. 
13َوكاَن  باشاَن.  ِفي  َوشافاُط  �لقاِضي  َيْعناَي  َوكاَن 
َوَشَبَع  َوَمُشّلاَم  ِميخائِيَل  عائِلاتِِهْم:  بَِحَسِب  �أْقِرباُؤُهْم 
َسْبَعٌة.  َوَمجُموُعُهْم  َوعابَِر،  َوِزيَع  َوَيْعكاَن  َوُيور�َي 

14َوَهُؤل�ِء ُهْم �أْبناُء �أبِيجايَِل ْبِن ُحوِري، ْبِن ياُروَح، ْبِن 

ِجْلعاَد، ْبِن ِميخائِيَل، ْبِن َيِشيشاَي، ْبِن َيحُدو، ْبِن ُبوٍز. 
عائَِلِتِهْم.  َرئِيَس  ُجونِي  ْبِن  َعْبِدئِيَل  ْبُن  �أِخي  15َوكاَن 

16َسَكَن َهؤل�ِء ِفي ِجْلعاَد، ِفي باشاَن َوقُر�ها َوِفي كُلِّ 

لَِهُؤل�ِء  17كاَن  ُحُدوِدِهْم.  �إلَى  َمر�ِعي شاُروَن  �أر�ِضي 
َيُهوذ�،  َمِلِك  ُيوثاَم،  َعْهِد  ِفي  َلْت  ُسجِّ �أنساٌب  كُلُُّهْم 

َوِفي ُحْكِم َيُرْبعاَم، َمِلِك �إْسر�ئِيَل.

َبعُض الُجُنود الَمَهَرة
ى،  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َونِْصُف  َو�لِجْلعاِديُّوَن  18�لَر�ُأوَبْيِنيُّوَن 

ُيوِف،  َو�لسُّ بِالتُُّروِس  َتَسلَُّحو�  ِرجاٌل  �لُمحاِرُبوَن،  �أي 
َعَلى  بِيَن  َوُمَدرَّ �لَقْوِس  �ْسِتخد�ِم  ِفي  ماِهِريَن  َوكانُو� 
�لِقتاِل، َوَعَدُدُهْم �أرَبَعٌة َو�أرَبُعوَن �ألفاً َوَسْبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن 
َعَلى  َحْرباً  19َشنُّو�  �لَعْسَكِريَِّة  لِلِخْدَمِة  باً  ُمَتاأهِّ َرُجلاً 
�هلُل  20َفاأعانَُهُم  َونُود�َب.  َوناِفيَش  َوَيُطوَر  �لهاَجِريِّيَن 
َُّهُم  أن َعَليِهْم، َونََصَرُهْم َعَلى �لهاَجِريِّيَن َوكُلِّ ُحَلفائِِهْم، لِ�
َُّهُم  أن لِ� لَُهْم،  َفاْسَتجاَب  �لَمعَرَكِة،  ِفي  بِاهلِل  �ْسَتنَجُدو� 
�تََّكلُو� َعَليِه. 21َوَغِنُمو� َمو�ِشَيُهْم َخْمِسيَن �ألَف َجَمٍل، 
َوِمَئَتيِن َوَخْمِسيَن �ألَف َخُروٍف، َو�ألَفي ِحماٍر. َو�أَسُرو� 
ِمَئَة �ألٍف ِمَن �لنّاِس �أحياًء. 22قُِتَل َكِثيُروَن ِمْن �أعد�ئِِهْم 
�هلِل.  ِمَن  كاَن  �لَحْرِب  ِفي  �لنَّْصَر  أنَّ  لِ� �لَمعَرَكِة،  ِفي 

ْبِي. َو�ْسَتولَْو� َعَلى �أْرِضِهْم �إلَى َزَمِن �لسَّ
ِفي  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  نِْصِف  �أْفر�ُد  �أيضاً  23َوَسَكَن 

ِة ِمْن باشاَن �إلَى َبعِل َحْرُموَن، َوَسِنيَر،  أر�ِضي �لُممَتدَّ �ل�
َوَجَبِل َحْرُموَن. َوكاَن َعَدُدُهْم َكِبير�ً.

َوَيْشِعي،  عاَفُر،  عائِلاتِِهْم:  ُرَؤساُء  ُهْم  24َوَهُؤل�ِء 

َو�ألِيِئيُل، َوَعْزِرئِيُل، َوَيَرْميا، َوُهوَدْويا، َوَيحَديِئيُل، َوكانُو� 
لِعائِلاتِِهْم.  َوُرَؤساَء  َوَمْشُهوِريَن،  ُشجعاناً،  ِرجال�ً 
لَِه �آبائِِهْم، َور�ُحو� َيعُبُدوَن  25لَِكنَُّهْم لَْم َيُكونُو� �ُأَمناَء ل�إ

ِمْن  �هلُل  �أز�َحُهُم  �أْن  َسَبَق  �لَِّذيَن  أْرِض  �ل� ُشُعوِب  �آلَِهَة 
َطِريِقِهْم.

وَر – �أْي  26َفَحرََّك �إلَُه �إْسر�ئِيَل َعد�َوَة فُوَل، َمِلَك �أشُّ

َو�لجاِديِّيَن  �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن  وَر – َفقاَد  �أشُّ َمِلَك  َفلاَسَر  َتْغَلَث 
ْبِي. َوَجَلَبُهْم �إلَى َحَلٍح َوخاُبوَر  ى �إلَى �لسَّ َونِْصَف َمَنسَّ

َوهار� َونَْهَر ُجوز�َن، َوُهم ُهناَك �إلَى َيْوِمنا َهذ�.
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َنسُل الِوي

�أْبناُء ل�ِوي ُهْم َجْرُشوَن َوَقهاُت َوَمر�ِري. 2�أْبناُء 6 
يِئيَل. َقهاَت ُهْم َعْمر�ُم َويِْصهاُر َوَحْبُروُن َوُعزِّ

�أبناُء  َوَمْرَيُم.  َوُموَسى  هاُروُن  ُهْم  َعْمر�َم  3�أْبناُء 

َو�إيثاماُر. 4َو�أنَجَب  َو�ألِيِعاز�ُر  َو�أبِيُهو  ناد�ُب  ُهْم  هاُروَن 
�ألِيعاز�ُر ِفيَنحاَس. َو�أنَجَب ِفيَنحاُس �أبِيُشوَع. 5َو�أنَجَب 
ي  ُبقِّ 6َو�أنَجَب  ُعزِّي.  ي  ُبقِّ َو�أنَجَب  ي.  ُبقِّ �أبِيُشوُع 
َمر�ُيوُث  7َو�أنَجَب  َمر�ُيوَث.  َزَرْحيا  َو�أنَجَب  َزَرْحيا. 
�أِخيُطوُب  8َو�أنَجَب  �أِخيُطوَب.  �أَمْريا  َو�أنَجَب  �أَمْريا. 
9َو�أنَجَب  �أِخيَمْعَص.  صاُدوُق  َو�أنَجُب  صاُدوَق. 
ُيوحاناَن. 10َو�أنَجَب  َعَزْريا  َو�أنَجَب  َعَزْريا.  �أِخيَمْعُص 
ُيوحاناُن َعَزْريا – َوُهَو �لَِّذي َخَدَم َككاِهٍن ِفي �لَهيَكِل 
َعَزْريا  11َو�أنَجَب  �لُقْدِس.  ِفي  ُسَلْيماُن  َبناُه  �لَِّذي 
�أِخيُطوُب  12َو�أنَجَب  �أِخيُطوَب.  �أَمْريا  َو�أنَجَب  �أَمْريا. 
َشلُّوُم  13َو�أنَجَب  َشلُّوَم.  َو�أنَجَب صاُدوُق  صاُدوَق. 
ِحْلَقّيا. َو�أنَجَب ِحْلَقّيا َعَزْريا. 14َو�أنَجَب َعَزْريا َسر�يا. 

َو�أنَجَب َسر�يا َيُهوصاد�َق.
ْبِي، ِعنَدما نََفى اهلُل  15َوَذَهَب َيُهوصاد�ُق ِفي �لسَّ

َر. �أهَل َيُهوذ� َو�لُقْدِس َعَلى َيِد نَُبوَخْذناصَّ
16�أْبناُء ل�ِوي ُهْم َجْرُشوُن َوَقهاُت َوَمر�ِري.

17�ْبَنا َجْرُشوَن ُهما لِْبِني َوَشْمَعى.

َوَحْبُروُن  َويِْصهاُر  َعْمر�ُم  ُهْم  َقهاَت  ْبناُء  18�أ

يِئيُل. َوُعزِّ
19�ْبنا َمر�ِري ُهْم َمحِلي َوُموِشي. َوَهِذِه ِهَي َعشائُِر 

�لّلاِويِّيَن �لَمْذكُوِريَن َحَسَب �آبائِِهْم:
لِْبِني،  ْبُن  َوَيَحُث  َجْرُشوَم،  ْبُن  لِْبِني  20لَِجْرُشوَم: 

ُيو�آَخ،  ْبُن  و  َوِعدُّ َة،  ِزمَّ ْبُن  َيَحَث، 21َوُيو�آُخ  ْبُن  ُة  َوِزمَّ
و، َوَياَأْثر�ُي ْبُن ز�َرَح. َوز�َرُح ْبُن ِعدُّ

َوقُوَرُح  َقهاَت،  ْبُن  يناد�ُب  َعمِّ ُهْم  َقهاَت  22�أْبناُء 

ْبُن قُوَرَح،  ْبُن قُوَرَح. 23�ألقانَُة  يُر  َو�أسِّ يناد�ُب،  ْبُن َعمِّ
يُر ْبُن �أبِياساَف. 24َوَتَحُث ْبُن  َو�أبِياساُف ْبُن قُوَرَح، َو�أسِّ
يّا ْبُن �ُأوِريِئيَل، َوشاُوُل  يَر، َو�ُأوِريِئيُل ْبُن َتَحَث، َوُعزِّ �أسِّ

يّا. ْبُن ُعزِّ
25َو�ْبنا �ألقانََة ُهما َعماساُي َو�أِخيُموُت. 26َو�ألْقانَُة 

ْبُن �أِخيُموَت، َوُصوفاُي ْبُن �ألقانََة، َونََحُث ْبُن ُصوفاَي. 

ْبُن  َو�ألْقانَُة  �ألِياآَب،  ْبُن  َوَيُروحاُم  نََحَث،  ْبُن  27َو�ألِياآُب 

ُهما  َصُموئِيَل  28َو�ْبنا  �ألقانََة.  ْبُن  َوَصُموئِيُل  َيُروحاَم، 
ُيوئِيُل �لِبْكُر، َو�لثّانِي �أبِّيا.

ْبُن  َولِْبِني  َمر�ِري،  ْبُن  َمحِلي  ُهْم  َمر�ِري  29�أْبناُء 

ُة ْبُن ِشْمَعى، 30َوِشْمَعى  َمحِلي، َوِشْمَعى ْبُن لِْبِني، َوُعزَّ
َة، َوَحِجّيا ْبُن ِشْمَعى، َوَعسايا ْبُن َحِجّيا. ْبُن ُعزَّ

الُمَرنُِّموَن ِفي َبيِت اهلل
َعَلى  ُمْشِرِفيَن  د�ُوُد  َعيََّنُهْم  �لَِّذيَن  ُهُم  31َوَهُؤل�ِء 

�لَعْهِد  ُصْنُدوُق  �ْسَتَقرَّ  �أْن  َبْعَد  اهلِل  َبيِت  ِفي  �لتَّسِبيِح 
ِفي �لُقْدِس. 32َوكانُو� َيخِدُموَن �أماَم َخيَمِة �ل�ْجِتماِع 
�لُقْدِس.  ِفي  اهلِل  َبيَت  ُسَلْيماُن  َبَنى  �أْن  �إلَى  بِالتَّْرنِيِم، 

ِهْم. َوقاُمو� بِالِخدَمِة َوْفَق َمهامِّ
33َوَهِذِه ِهَي �أْسماُء �لَِّذيَن َخَدُمو�، َو�أْسماُء �أْبنائِِهْم: 

َصُموئِيَل  ْبِن  ُيوئِيَل  �ْبُن  �لُمَرنُِّم،  َهْيماُن  �لَقهاتِيِّيَن  ِمَن 
35ْبِن  تُوَح  ْبِن  �إيِليِئيَل  ْبِن  َيُروحاَم  ْبِن  �ألقانََة  34ْبِن 

ُصوَف ْبِن �ألقانََة ْبِن َمَحَث ْبِن َعماساَي 36ْبِن �ألقانََة 
يَر ْبِن  ْبِن ُيوئِيَل ْبِن َعَزْريا ْبِن َصَفْنيا 37ْبِن َتَحَث ْبِن �أسِّ
�أبِياساَف ْبِن قُوَرَح 38ْبِن َيْصهاَر ْبِن َقهاَت ْبِن ل�ِوي 

ْبِن �إْسر�ئِيَل.
ْبِن  َبَرْخيا  ْبُن  �آساُف  َزِميلُُه  َوَقَف  َيِميِنِه،  39َوَعْن 

َشْمَعى، 40ْبِن ِميخائِيَل ْبِن َبَعْسيا ْبِن َمِلْكيا 41ْبِن �أْثناَي 
َة ْبِن َشْمَعى 43ْبِن  ْبِن ز�َرَح ْبِن َعد�يا 42ْبِن �أيثاَن ْبِن ِزمَّ

َيَحَث ْبِن َجْرُشوَن ْبِن ل�ِوي.
44َوَعن َيساِرِهم، َوَقَف ُزَملاُؤُهْم ِمْن �أْبناِء َمر�ِري، 

45ْبِن  َملُّوَخ  ْبِن  َعْبِدي  ْبِن  ِقيِشي  ْبُن  �أْيثاُن  وقائُِدُهْم 
َحَشْبيا ْبِن �أَمْصيا ْبِن ِحْلِقّيا 46ْبِن �أمِصي ْبِن بانِي ْبِن 

ساِمَر 47ْبِن َمحِلي ْبِن ُموِشي ْبِن َمر�ِري ْبِن ل�ِوي.
ِخْدَمِة  لُِكلِّ  ِسيَن  ُمَكرَّ �لّلاِويُّوَن  �إْخَوتُُهُم  48َوكاَن 

َخيَمِة �جِتماِع َبيِت �هلِل. 49لَِكنَّ هاُروَن َو�أْبناَءُه، ُهُم 
بائِِح  �لذَّ َمْذَبِح  َعَلى  بائِِح  �لذَّ ُيوِقُدوَن كُلَّ  �لَِّذيَن كانُو� 
ضاَفِة  �لّصاِعَدِة. أ َوُيوِقدوَن �لنّاَر َعَلى َمْذَبِح �لَبُخوِر، بِال�إ

ُم ل�سترضاء  أ 49:6 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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ُموَن َذبائَِح  أْقد�ِس. َوكانُو� ُيَقدِّ �إلَى كُلِّ ِخدَمِة قُْدِس �ل�
لِلتَّْكِفيِر َعْن َخطايا �إْسر�ئِيَل، َوْفَق كُلِّ ما �أَمَر بِِه ُموَسى 

َعْبُد �هلِل.

َنسُل هاُرون
َوِفيَنحاُس  �ألِعاَز�ُر  هاُروَن:  �أْبناُء  ُهْم  50َوَهُؤل�ِء 

َو�أَمْريا  52َوَمر�ُيوُث  َوَزَرْحيا  ُي  َوُعزِّ ُي  51َوُبقِّ َو�أِبِيُشوُع 
َو�أِخيُطوُب 53َوصاُدوُق َو�أِخيَمَعَص.

أماِكُن ُسكنى الاّلِويِّين
54َوَهِذِه ِهَي �أماِكُن ُسْكناُهْم َحَسَب ُمْسَتوَطناتِِهْم 

َعِشيَرِة  ِمْن  لَِبِني هاُروَن  �لُقْرَعُة  َوَقَعِت  ِفي ُحُدوِدِهْم. 
�أْرِض  ِفي  َحْبُرونَ أ  َمِديَنَة  55َفاأْعُطوُهْم  �لَقهاتِيِّيَن، 
�لَمِديَنِة  ِضياُع  56�أّما  بِها.  �لُمِحيَطَة  َو�لَمر�ِعَي  َيُهوذ� 
�أْبناُء  57َو�ُأعِطَي  َيُفنََّة.  ْبِن  لِكالََب  َفاُأعِطَيْت  َوقُر�ها 
هاُروَن ُمُدَن �للُُّجوِء: َحْبُروَن، َولِْبَنُة َوَمر�ِعيِهما، َوَيتِّيُر 
َوَدبِيُر  َوَمر�ِعيها،  58َوِحيِليَن  َوَمر�ِعيِهما،  َو�أْشَتُموُع 
َوَمر�ِعيها،  َوَيطََّة  َوَمر�ِعيها،  59َوعاشاُن  َوَمر�ِعيها، 
�أَخُذو�  َبْنياِمْيَن  َقِبيَلِة  60َوِمْن  َوَمر�ِعيها.  َشْمٍس  َوَبيُت 
ِجْبُعوَن َوَمر�ِعيها، َوَجَبَع َوَمر�ِعيها، َوَعْلَمَث َوَمر�ِعيها، 
َعشائِِرِهْم  ُمُدِن  َمْجُموُع  َوكاَن  َوَمر�ِعيها.  َوَعناثُوَث 

َثلاَث َعْشَرَة َمِديَنًة.
61َو�ُأعِطَيْت َبِقيَُّة �أْبناِء َقهاَت ِمْن َعشائِِر �لَقِبيَلِة َوِمْن 

ى َعْشَر ُمُدٍن. نِْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ
62َو�ُأعِطَي �أْبناُء َجْرُشوَم، َعِشيَرًة َبْعَد َعِشيَرٍة، َثلاَث 

َعْشَرَة َمِديَنًة ِمْن َقبائِِل يِّساَكَر، َو�أِشيَر، َونَْفتالِي َونِْصِف 
ى �لَِّذيَن كانُو� ِفي باشاَن. َقِبيَلِة َمَنسَّ

63َو�ُأعِطَي �أْبناُء َمر�ِري، َعِشيَرًة َبْعَد َعِشيَرٍة، �ْثَنَتي 

َعْشَرَة َمِديَنًة ِمْن َقبائِِل َر�ُأوَبْيَن، َوجاَد، َوَزُبولُوَن.
َوَمر�ِعيها.  �لُمُدَن  �لّلاِويِّيَن  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  64َفاأعَطى 

65َو�أعُطوُهْم َحَسَب �لُقْرَعِة ِمْن َقبائِِل َيُهوذ� َوِشْمُعوَن 

َوَبْنياِمْيَن. َهِذِه �لُمُدُن �لَِّتي ُذِكَرْت بِال�ْسِم.
ِمْن  ُمُدناً  َقهاَت  َبِني  َعشائِِر  ِمْن  َبْعٌض  66َو�ُأعِطَي 

أ 55:6 َحْبُرون. َوِهَي مدينُة �لخليِل �ليوم.

ُمُدَن  67َفاأعُطوُهم  لَُهْم.  َمساِكَن  لَِتُكوَن  �أْفر�يَِم  َقِبيَلِة 
�للُُّجوِء: َشِكيَم ب َوَمر�ِعيها ِفي ِمْنَطَقِة �أْفر�يَِم �لَجَبِليَِّة، 
َوجاَزَر َوَمر�ِعيها، 68َوَيْقَمعاَم َوَمر�ِعيها، َوَبيَت ُحوُروَن 
وَن َوَمر�ِعيها.  َوَمر�ِعيها. 69َو�أيَّلُوَن َوَمر�ِعيها، َوَجتَّ ِرمُّ
عانِيَر  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  نِْصَف  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  70َو�أعَطى 

َوَمر�ِعيها، َوبِْلعاَم َوَمر�ِعيها لَِبِقيَِّة َعشائِِر َبِني َقهاَت.

َعشائُر اُخَرى لاّلوّيين
َعِشيَرِة  ِمْن  َجْرُشوَم  أْبناِء  لِ� �إْسر�ئِيَل  َبُنو  71َو�أعَطى 

ى ُجول�َن ِفي باشاَن َوَمر�ِعيها، َوَعْشتاُروَث  نِْصِف َمَنسَّ
َوَمر�ِعيها، 72َوِمْن َقِبيَلِة َيّساِكَر قاَدَش َوَمر�ِعيها، َوَدَبَرَة 
َوَمر�ِعيها.  َوعانِيَم  َوَمر�ِعيها،  73َور�ُموَث  َوَمر�ِعيها، 
74َوِمْن َقِبيَلِة �أِشيَر َمْشاآَل َوَمر�ِعيها، َوَعْبُدوَن َوَمر�ِعيها، 

75َوُحُقوَق َوَمر�ِعيها، َوَرُحوَب َوَمر�ِعيها. 76َوِمْن َقِبيَلِة 

وَن َوَمر�ِعيها،  نَْفتالِي قاَدَش ِفي �لَجِليِل َوَمر�ِعيها، َوَحمُّ
َوَقْرَيَتايَِم َوَمر�ِعيها.

77َو�أعَطى َبُنو �إْسر�ئِيَل لَِبِقيَِّة �أْبناِء َمر�ِري ِمْن َقِبيَلِة 

ونُو  َوِرمُّ َوَمر�ِعيها،  َوَقْرَتَة  َوَمر�ِعيها،  َيْقَنعاَم  َزُبولُوَن: 
َوَمر�ِعيها، َوتاُبوُر َوَمر�ِعيها.

�لجانِِب  َعَلى  �أِريحا،  ِمْن  ُأرُدنِّ  �ل� نَْهِر  78َوَعْبَر 

يَِّة  . َوِمْن َقِبيَلِة َر�ُأوَبْيَن، باَصَر ِفي �لَبرِّ ُأرُدنِّ ْرِقيِّ ِمَن �ل� �لشَّ
َوَمر�ِعيها،  79َوَقِديُموَت  َوَمر�ِعيها،  َوَيْهَصَة  َوَمر�ِعيها، 
َوَمْيَفَعَة َوَمر�ِعيها، 80َوِمْن َقِبيَلِة جاَد ر�ُموَث ِفي ِجْلعاَد 
َوَمر�ِعيها،  81َوَحْشُبوَن  َوَمر�ِعيها،  َوَمَحنايَِم  َوَمر�ِعيها، 

َوَيعِزيَر َوَمر�ِعيها.

َنسُل َيّساَكر

ُة، َوياُشوُب، َوِشْمُروَن، 7  �أْبناُء َيّساَكَر: تُول�ُع، َوفُوَّ
َوَرفايا  ُعزِّي  تُول�َع:  2�أْبناُء  �أرَبَعٌة.  َوَمجُموُعُهْم 
ُرَؤساُء  َوُهْم  َوَشُموئِيُل،  َويِْبساُم  َوَيْحماُي  َوَيِريِئيُل 
عائِلاتِِهِم �لُمنَتِسَبِة �إلَى تُول�َع. َوكانُو� ُمحاِربِيَن ُشْجعاناً 
ِمْن ِجيٍل �إلَى ِجيٍل. َوكاَن َعَدُدُهْم ِفي َعْهِد د�ُوَد �ْثَنيِن 
َو�أْبناُء  َيْزَرْحيا،  ُعزِّي  3�بُن  ِمَئٍة.  َوِستَّ  �ألفاً  َوِعْشِريَن 

ب 67:6 شكيم. َوِهَي مدينُة ناُبلَس �لَيوم.
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َوُهْم  ّيا،  َويِشِّ َوُيوئِيُل  َوُعوَبْديا  ِميخائِيُل  ُهْم  َيْزَرْحيا 
َخْمَسٌة، كُلُُّهْم ُرَؤساُء عائِلاتِِهْم.

هؤل�ِء  �إلَى  ضافِة  بِال�إ �أنَُّه  عائلاتِِهم  تاِريُخ  4وُيظِهُر 

�ألَْف  َوَثلاثُوَن  ِستٌَّة  َعَدُدها  َحْربِيٌَّة  قُّو�ٌت  كانَْت لديِهْم 
َكِثيُروَن.  َو�أْبناٌء  َكِثير�ٌت  َزْوجاٌت  لَُهْم  كاَن  �إْذ  َرُجٍل. 
ُمحاِرْبيَن  َيّساَكَر،  َعشائِِر  كُلُّ  َقِبيَلِتِهْم،  �أْبناُء  5َوكاَن 

ُشْجعاناً �أيضاً. َوَبَلَغ َعَدُدُهْم َسْبَعًة َوَثمانِيَن �ألْفاً َحَسَب 
ِسِجلِّ �أنْسابِِهْم.

َنسُل َبْنياِمْين
َوُهْم  َوَيِديَعِئيُل،  َوباَكُر  بالَُع  ُهْم  َبْنياِمْيَن  6�أْبناُء 

َثلاَثٌة.
َوَيِريُموُث  يِئيُل  َوُعزِّ َوُعزِّي  �أْصُبوَن  ُهْم  بالََع  7�أْبناُء 

َوَعْيِري، َوُهْم َخْمَسٌة. َوُهْم ُرَؤساُء عائِلاتِِهْم َوُمحاِرُبوَن 
�ْثَنيِن  نََسِبِهِم  ِفي  ِليَن  �لُمَسجَّ َعَدُد  َوَبَلَغ  ُشْجعاناً. 

َوِعْشِريَن �ألفاً َو�أرَبَعًة َوَثلاثِيَن.
8�أْبناُء باَكَر ُهْم َزِميَرُة َوُيوعاُش َو�ألِيَعَزُر َو�ألُْيوِعيناُي 

َهُؤل�ِء  َوَعلاَمُث.  َوَعناثُوُث  َو�أبِّّيا  َوَيِريُموُث  َوُعْمِري 
كُلُُّهْم �أْبناُء باَكَر. 9وبلَغ َعَدُد �لُمسّجليَن في نََسِبِهْم، 
�ْثَنيِن  جعاِن،  �لعائلاِت �لُمحاِربيَن �لشُّ بَحَسِب رؤساِء 

جعاِن. وِعشريَن �ألْفاً ومئتيِن ِمَن �لُمحاِربيَن �لشُّ
َيِعيُش  ُهْم  َبْلهاَن  َو�أْبناُء  َبْلهاُن.  َيِديَعِئيَل  10�ْبُن 

َو�أِخيشاَحُر.  َوَتْرِشيُش  َوَزْيتاُن  َوَكْنَعَنُة  َو�َأُهوُد  َوَبْنياِمْيُن 
عائِلاتِِهْم،  ُرَؤساُء  َيِديَعِئيَل،  �أْبناُء  كُلُُّهْم  11َهُؤل�ِء 

ٍب  ُمَتاأهِّ َرُجٍل  �ألَْف  َعَشَر  َسبَعَة  ُشْجعاٌن،  َوُمحاِرُبوَن 
لِلِخْدَمِة �لَعْسَكِريَِّة.

يُم �ْبنا َعيَر، َوُحوِشيُم ُهَو �ْبُن �أِحيَر. يُم َوُحفِّ 12َوُشفِّ

َنسُل َنْفتاِلي
13�أْبناُء نَْفتالِي ُهْم َيْحِصيِئيُل َوُجونِي َوَيَصٌر َوَشلُّوُم. 

َهُؤل�ِء ُهْم �أْبناُء بِْلَهَة.

ى َنسُل َمَنسَّ
جاِرَيُة  �أنَجَبْتُه  �لَِّذي  �إْشِريِئيُل  ُهْم  ى  َمَنسَّ 14�أْبناُء 

أر�ِميَُّة، َو�أنَْجَبْت لَُه ماِكيَر، �أبا ِجْلعاَد. 15َو�ْسُم  ى �ل� َمَنسَّ

�ْبِنِه �لثّانِي َصلُْفحاُد. َولَْم ُينِجْب َصلُْفحاُد �إلّ� َبناٍت. 
َوكاَن  َو�لشوِفيِّيَن.  �لِحفيِّيَن  ِمَن  �ْمر�أًة  ماِكيُر  َج  َوَتَزوَّ
َزْوَجُة  َمْعَكُة  َمْعَكُة. 16َو�أنَجَبْت  َزْوَجٌة �ْسُمها  لِماِكيَر 
ْتُه َفَرشاً. َوكاَن لَُه �أٌخ �ْسُمُه شاَرُش.  ماِكيَر �ْبناً، َوَسمَّ

َوكاَن لَِفَرٍش �ْبناِن ُهما �ُأول�ُم َور�َقُم.
ْبِن  ِجْلعاَد  �أْبناُء  ُهْم  َهُؤل�ِء  َبد�ُن.  �ُأول�َم  17َو�ْبُن 

ولََكُة �إيْشُهوَد  ى. 18َوَقْد �أنَجَبْت �ُأخُتُه َهمُّ ماِكير ْبِن َمَنسَّ
َو�أبِيَعَزَر َوَمحَلَة.

َولِْقِحي  َوَشِكيُم  �أِخياُن  ُهْم  َشِميد�َع  19َو�أْبناُء 

َو�أنِيعاُم.

َنسُل أْفراِيم
َو�ألِعاد�  َوَتَحٌث  َوَبَرٌد  ُشوتالَُح  ُهْم  �أْفر�يَِم  20�أْبناُء 

ُهما  آِخر�ِن  �ل� �أْفر�يَِم  َو�ْبنا  َوُشوتالَُح،  21َوز�باُد  َوَتَحٌث 
ُولُِدو�  �لَِّذيَن  َجتَّ  ِرجاُل  َقَتَلُهما  َوَقْد  َو�ألِعاُد.  َعَزٌر 
ماِشَيَتُهْم.  لَِيْسِرقا  ُهناَك  �إلَى  نََزل�  َُّهما  أن لِ� أْرِض،  �ل� ِفي 
22َوناَح َعَليهما �أُبوُهما �أْفر�يُِم �أيّاماً َكِثيَرًة، َوجاَء �أقِرباُؤُه 

وُه. �إلَيِه لُِيَعزُّ
23ثُمَّ عاَشَر َزْوَجَتُه، َفَحِبَلْت َو�أنَجَبِت �ْبناً ُهَو َبِريَعَة، 

أْفر�يُِم بِنٌت �ْسُمها  أنَّ ِمحَنًة �أصاَبْت َبيَتُه. 24َوكاَن لِ� لِ�
يَن  َو�ُأزِّ فَلى  َو�لسُّ �لُعْليا  ُحوُروَن  َبيَت  َبَنْت  َوَقْد  ِشيَرَة، 
َو�ْبُنُه  َتَلٌح،  َو�ْبُنُه  َرَشٌف،  َو�ْبُنُه  َرَفٌح،  25َو�ْبُنُه  ِشيَرَة. 
يُهوُد، َو�ْبُنُه �ألِيَشَمُع،  تاَحُن، 26َو�ْبُنُه لَْعد�ُن، َو�ْبُنُه َعمِّ

27َو�ْبُنُه نُوٌن، َو�ْبُنُه َيُشوُع.

28َوكانُو� َيملُُكوَن َوَيْسُكُنوَن َبيَت �إيَل َوقُر�ها �إلَى 

نََعر�َن َشْرقاً، َو�إلَى جاَزَر َوقُر�ها َوَشِكيَم أ َوقُر�ها َغْرباً، 
ى َيمِلُكوَن َبيَت شاَن  َو�إلَى �أيََّة َوقُر�ها. 29َوكاَن َبُنو َمَنسَّ
و َوقُر�ها، َوُدوَر َوقُر�ها.  َوقُر�ها، َوَتْعَنَك َوقُر�ها، َوَمِجدُّ

َوَقْد َسَكَن َهِذِه �لَمناِطَق �أْبناُء ُيوُسَف ْبِن �إْسر�ئِيَل.

َنسُل أِشير
َوَبِريَعُة،  َوَيْشِوي  َوَيْشَوُة  َيْمَنُة  ُهْم  �أِشيَر  30�أْبناُء 

َو�ُأخُتُهْم ساَرُح.

أ 28:7 شكيم. َوِهَي َمديَنُة ناُبلَس �لَيوَم.
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ُهَو  َوَمْلِكيِئيُل  َوَمْلِكيِئيُل،  ُهما حابُِر  َبِريَعَة  31َو�ْبنا 

�أُبو بِْرز�َوَث.
َو�ُأخُتُهْم  َوُحوثاَم  َوُشوَمْيَر  َيفِليَط  حابُِر  32َو�أنَجَب 

ُشوعا.
33َو�أْبناُء َيفليَط ُهْم فاَسُك َوبِْمهاُل َوَعْشَوُة. َهُؤل�ِء 

ُهْم �أْبناُء َيفِليَط.
34�أْبناُء ُشوِمْيَر ُهْم �آِخي َوُرْهَجُة َوَيُحبَُّة َو�أر�ُم.

َوَيْمناُع  ُصوَفُح  ُهْم  ُشوِميَر  �أِخي  ِهيلاَم  35�أْبناُء 

َوشالَُش َوعاماُل.
36�أْبناُء ُصوَفَح ُهْم ُسوٌح َوَحَرنَْفُر َوُشوعاُل َوبِيِري 

َوَيْمَرُة 37َوباِصُر َوُهوٌد َوَشّما َوِشْلَشُة َويِْثر�ُن َوَبِئير�.
38�أْبناُء َيَثٍر ُهْم َيُفنَُّة َوِفْسَفُة َو�أر�.

39�أْبناُء ُعّلا ُهْم �آَرُح َوَحِنيِئيُل َوَرِصيا.

لعائِلاتِِهم  قادًة  كانُو�  �ل�أشيريِّين  هؤل�ِء  40كُلُّ 

ليَن  وُمحارِبيَن بارزيَن ُشْجعاناً. كانو� قادَة �لَقِبيَلة �لُمسجَّ
َوكاَن  �لَحْرِب،  في  للقتاِل  َو�لُمَهيَّاأيَن  �لجيِش  في 

َمْجُموُعُهْم ِستًَّة َوِعْشِريَن �ألفاً.

َنَسُب شاُوَل الَبْنياِمْيِنّي

�أْشِبيَل، 8  َو�لثّانِي  بِْكَرُه،  بالََع  َبْنياِمْيُن  �أنَجَب 
َو�لخاِمَس  نُوَحَة،  2َو�لّر�بَِع  �أْخَرَخ،  َو�لثّالَِث 

ر�فا.
3َوكاَن لِبالََع �أْبناٌء ُهْم �أّد�ُر َوِجْير� َو�أبِيُهوُد 4َو�أبِيُشوُع 

َونُعماُن َو�أُخوُخ 5َوَحْير� َوَشُفوفاُن َوُحور�ُم.
6َوَهُؤل�ِء �أْبناُء �آُحوَد – َوُهْم ُرَؤساُء عائِلاِت َبْنياِمْيَن 

لُو� �إلَى َمناَحَة: 7نُْعماُن َو�أِخيا  �لّساِكِنيَن ِفي َجَبَع، َوُرحِّ
ُس َمديَنِة ُعّز�  َلُهْم َوُهَو ُمؤسِّ َوَجير�. َوَجير� ُهَو �لَِّذي َرحَّ

َو�أِخيُحوَد.
8َو�أنَجَب َشْحر�يُِم �أْبناًء ِفي بِلاِد ُمو�آَب َبْعَد �أْن َطلََّق 

ُخوَدَش  َزوَجِتِه  ِمْن  9َو�أنَجَب  َوَبْعر�.  ُحوِشيَم  َزْوَجَتيِه 
�أْبناًء ُهْم: ُيوباُب، َوِظْبيا، َوِميشا، َوَمْلكاُم، 10َوَيُعوُص، 
عائِلاتِِهْم.  ُرَؤساَء  َهُؤل�ِء  �أْبناُؤُه  كاَن  َوِمْرَمُة.  َوَشْبيا، 

11َو�أنَجَب ِمْن ُحوِشيَم �أبِيُطوَب َو�ألَفَعَل.

12َو�أْبناُء �ألَْفَعَل ُهْم: عاَبُر، َوِمْشعاُم، َوشاِمُد. َوُهَو 

َوَشَمُع  َبِريَعُة  13َوكاَن  َوقُر�ها.  َولُوَد  �ُأونُو  َبَنى  �لَِّذي 

َجتَّ  ُسكّاَن  َجَعلُو�  َوَقْد  �أيَّلُوَن.  لِعائِلاِت  َرئِيَسيِن 
َيْهُرُبوَن.

14َوكاَن شاَشُق َوَيِريُموُت �أَخَويُهْم. 15َوكاَن َزَبْديا 

بِِريَعَة.  �أْبناَء  َوُيوخا  َويِْشَفُة  16َوِميخائِيُل  َوعاَدُر  َوَعر�ُد 
18َوَيْشَمر�ُي  َوحابُِر  َوَحْزِقي  َوَمُشّلاُم  َزَبْديا  17َوكاَن 

َوَيَزلْياُه َوُيوباُب �أْبناَء �ألَْفَعَل.
20َو�ألِيِعْيناُي  َوَزْبِدي،  َوِزْكِري  ياِقيُم  19َوكاَن 

َوِصلَّتاُي َو�إيِلِئيُل 21َوَعد�يا َوَبر�يا َوِشْمَرُة �أْبناُء َشْمَعى.
22َوكاَن يِْشفاُن َوعابُِر َو�إيِلِئيُل 23َوَعْبُدوُن َوِزْكِري 

َوَفُنوئِيُل  25َوَيَفْديا  َوَعَنثُوثِيا  َوِعيلاُم  24َوَحَنْنيا  َوحاناُن 
�أْبناَء شاَشَق.

26َوكاَن ِشْمَشر�ُي َوَشَحْريا َوَعَثْليا 27َوَيْعَرْشيا َو�إيِلّيا 

َوِزْكِري �أْبناُء َيُروحاَم.
لو� زعماَء في  28كاَن َهُؤل�ِء ُرَؤساَء عائِلاٍت، ُسجِّ

سجلاِت �أنسابِِهْم، َوعاُشو� ِفي �لُقْدِس.
ُس َمديَنِة ِجْبُعوَن ِفي ِجْبُعوَن،  29َوَسَكَن ِعيِئيُل ُمؤسِّ

َوكاَن �ْسُم َزوَجِتِه َمْعَكَة. 30َو�ْبُنُه �لِبْكُر ُهَو َعْبُدوُن ثُمَّ 
ُصوُر َوَقْيُس َوَبعُل َونِيُر َوناد�ُب 31َوَجُدوُر َو�أِخُيو َوز�ِكُر 
َوِمقلُوُث. 32َو�أنَجَب ِمقلُوُث َشماَة. َوَسَكُنو� ُهْم �أيضاً 

َمَع �أقِربائِِهْم ِفي �لُقْدِس ُمقابَِلُهْم.
33َو�أنَجَب نِيٌر َقْيساً. َو�أنَجَب َقْيٌس شاُوَل. َو�أنَجَب 

شاُوُل ُيوناثاَن َوَمْلِكيُشوَع َو�أبِيناد�َب َو�إْشَبعَل.
34َو�أنَجَب ُيوناثاُن َمِريبَّعَل. َو�أنَجَب َمِريبَّعُل ِميخا.

35�أْبناُء ِميخا ِفيثُوُن َومالُِك َوتاِريُع َو�آحاُز.

ُة َعْلَمَث  َة. َو�أنَجَب َيُهوَعدَّ 36َو�أنَجَب �آحاُز َيُهوَعدَّ

37َو�أنَجَب  ُموصا.  ِزْمِري  َو�أنَجَب  َوِزْمِري.  َوَعزُموَت 
ُموصا بِْنَعَة، َو�أنَجَب بِْنَعُة ر�َفَة. َو�أنَجَب ر�َفُة �ألِعاَسَة. 

َو�أنَجَب �ألِعاَسُة �آِصيَل.
َوُبْكُرو  َعزِريقاُم  ُهْم  �أْبناٍء  ِستََّة  �آِصيُل  38َو�أنَجَب 

ُهْم  َهُؤل�ِء  كُلُّ  َوحاناُن.  َوُعوَبْديا  َوَشَعْريا  َو�إْسماِعيُل 
�أْبناُء �آِصيَل.

َو�لثّانِي  �ُأول�ُم،  بِْكُرُه  �آِصيَل:  �أِخي  عاِشَق  39�أْبناُء 

َيُعوُش، َو�لثّالُِث �ألِيَفَلُط. 40َوكاَن �أْبناُء �ُأول�َم ُمحاِربِيَن 
ِمَئٌة  َولَُهْم  �لَقْوِس،  �ْسِتخد�ِم  ِفي  ماِهِريَن  ُشجعاناً، 

َوَخْمُسوَن �ْبناً َوَحفيد�ً. كاَن َهُؤل�ِء كُلُُّهْم َبْنياِمْيِنيِّيَن.
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َحَسَب 9  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلِّ  َتسِجيُل  َتمَّ  َوَهَكذ� 
ُملُوِك  ِكتاِب  ِفي  لُوَن  ُمَسجَّ َوُهْم  �أنسابِِهْم. 

�إْسر�ئِيَل.

أهُل القدس
بَِسَبِب  بابَِل  ِفي  ْبِي  �لسَّ �إلَى  َيُهوذ�  �أهُل  �ُأِخَذ  َوَقْد 
َو�لّلاِويُّوَن  َو�لَكَهَنُة  �إْسر�ئِيُل  2َوكاَن  هلِل.  َوفائِِهْم  َعَدِم 
�أْرِض  ِفي  َوَسَكَن  عاَد  َمْن  َل  �أوَّ ُهْم  �لَهيَكِل  َوُخّد�ُم 

�آبائِِهْم َوِفي ُمُدنِِهْم.
َوَبْنياِمْيَن،  َيُهوذ�،  َبِني  َبْعُض  �لُقْدِس  3َوَسَكَن ِفي 

ى: َو�أْفر�يَِم، َوَمَنسَّ
يُهوَد ْبِن ُعْمِري ْبِن �إْمِري ْبِن بانِي،  4ُعوثاُي ْبُن َعمِّ

ِمْن َبِني فاَرَص ْبِن َيُهوذ�.
5َوِمْن َبِني َشيلُوَن �لِبْكُر َعسايا َو�أْبناُؤُه.

ِمَئٍة  ِستُّ  َو�إخَوتُُهْم  َيُعوئِيُل  ز�َرَح  َبِني  6َوِمْن 

َوتِْسُعوَن.
7َوِمْن َبِني َبْنياِمْيَن َسلُّو ْبُن َمُشّلاَم ْبِن َهْوُدويا ْبِن 

َهْسُنو�أَة، 8َوَيْبِنيا ْبُن َيُروحاَم، َو�َأيَلُة ْبُن ُعزِّي ْبِن ِمْكِري، 
9َو�إخَوتُُهْم  يِْبِنيا،  ْبِن  َرُعوئِيَل  ْبِن  َشَفْطيا  ْبُن  َوَمُشّلاُم 
َحَسَب ِسِجلِّ نََسِبِهْم تِْسُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن. كاَن 

َهُؤل�ِء �لرِّجاُل كُلُُّهْم ُرَؤساَء عائِلاتِِهْم.
َوياِكيُن،  َوَيُهوياِريُب  َيْدِعيا  �لَكَهَنِة  10َوِمَن 

11َوَعَزْريا ْبُن ِحْلِقّيا ْبِن َمُشّلاَم ْبِن صاُدوَق ْبِن َمر�ُيوَث 

ْبِن �أِخيُطوَب، �لُمْشِرِف َعَلى َبيِت �هلِل، 12َوَعد�يا ْبُن 
َيُروحاَم ْبِن َفْشُحوَر ْبِن َمْلِكّيا، َوَمْعساُي ْبُن َعِديِئيَل ْبِن 

يَر. َيحِزيَرَة ْبِن َمُشّلاَم ْبِن َمِشلِّيِميَت ْبِن �إمِّ
ِمَئٍة  َوَسْبُع  �ألٌف  عائِلاتِِهْم،  ُرَؤساُء  13َو�أقاِرُبُهْم 

َوِستُّوَن َرُجلاً ُمْقَتِدر�ً ِفي ِخْدَمِة َبيِت �هلِل.
وَب ْبِن َعْزرِيقاَم ْبِن  14َوِمَن �لّلاِويِّيَن: َشَمْعيا ْبُن َحشُّ

ُر، َوَحَرُش، َوَجلاُل،  َحَشْبيا، ِمْن َبِني َمر�ِري، 15َوَبْقَبقَّ
َوَمَتْنيا ْبُن ِميخا ْبِن ِزْكِري ْبِن �آساَف، 16َوُعوَبْديا ْبُن 
َشَمْعيا ْبِن َجلاَل ْبِن َيُدوثُوَن، َوَبَرْخيا ْبُن �آسا ْبِن �ألْقانََة 

�لَِّذي َسَكَن ِفي قَُرى �لنَُّطوفاتِيِّيَن.
َو�أِخيماُن  َوَطْلُموُن  وُب  َوَعقُّ َشلُّوُم  ُهْم  17�لَبّو�ُبوَن 

َو�أقِرباؤُهْم. َوكاَن َشلُّوُم ُهَو َرئِيُسُهْم. 18َوكانُو� سابِقاً 

ْرِق. كاَن َهُؤل�ِء َبّو�بِي  َيِقُفوَن ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمِلِك �إلَى �لشَّ
ُمَخيَّماِت �لّلاِويِّيَن. 19كاَن َشلُّوُم ْبُن قُورِي ْبِن �أبِياساَف 
ْبِن قُوَرَح َو�أقِرباُء عائَِلِتِه �لُقوَرِحيُّوَن ُمْشِرِفيَن َعَلى َعَمِل 
�لِخْدَمِة، ُحّر�ساً َعَلى َعَتَبِة �لَخْيَمِة، َكما َسَبَق �أْن كاَن 
لِلَمْدَخِل.  ُحّر�ساً  اهلِل،  َمْسَكِن  َعْن  َمْسُؤولِيَن  �آباؤُهْم 
20َوكاَن ِفيَنحاُس ْبُن �ألِعاَزَر َرئِيساً َعَليِهْم ِفي �لّسابِِق، 

ِعْنَد  َبّو�باً  َمَشْلِميا  ْبُن  َزَكِريّا  َمَعُه. 21َوكاَن  َوكاَن اهلُل 
َمْدَخِل َخيَمِة �ل�ْجِتماِع.

ِعْنَد  َبّو�بِيَن  لَِيُكونُو�  �خِتيُرو�  �لَِّذيَن  َعَدُد  22َفكاَن 

لُو� َوْفَق ِسِجلِّ �أنسابِِهْم  �لَعَتباِت ِمَئَتيِن َو�ْثَني َعَشَر، َوُسجِّ
ِفي قُر�ُهْم. َوَقْد َعيََّنُهْم د�ُوُد َوَصُموئِيُل �لّر�ئِي في هذ� 
ُهْم  23َفكانُو�  بِالثَِّقِة.  َجِديِريَن  كانُو�  َُّهْم  أن لِ� �لَعَمِل 
َونَسلُُهْم َمْسُؤولِيَن َعْن َبّو�باِت َبيِت اهلِل، َبيِت �لَخيَمِة، 
أرَبَعِة َشْرقاً  ُحّر�ساً. 24َوكاَن �لَبّو�ُبوَن َعَلى �لَجو�نِِب �ل�
َوَغْرباً َوَشمال�ً َوَجُنوباً. 25َوكاَن َعَلى �أقِربائِِهْم ِفي قُر�ُهْم 

َة َسْبَعِة �أيّاٍم لُِيِعيُنوُهْم. �أْن َياأْتُو� ِمْن َوْقٍت �إلَى �آَخَر ُمدَّ
26كاَن للَبّو�بِيَن �أرَبَعُة ُرَؤساَء ل�ويِّوَن �أيضاً. َوكانَْت 

ُتُهُم �ل�هتماَم بِالُغَرِف �لجانِِبيَِّة َحوَل �لَهيَكِل َوبُِكُنوِز  مهمَّ
َبيِت  َجَنباِت  ِفي  �للَّيَل  ُيْمُضوَن  27َوكانُو�  �هلِل.  َبيِت 
�هلِل. َفَقْد كاَن َو�ِجُبُهْم �أْن َيحُرُسوُه، َو�أْن َيْفَتُحوُه ِفي 

كُلِّ َصباٍح.
ْشر�ِف  �ل�إ َمسُؤولِيَُّة  َبْعِضِهْم  �إلَى  28َو�ُأوِكَلْت 

�إْذ كانُو�  �لَهيَكِل،  ِخْدَمِة  ِفي  �لُمْسَتخَدَمِة  آنَِيِة  �ل� َعَلى 
�إلَى  29َو�ُأوِكَلْت  َو�إْخر�ِجها.  �إدخالِها  ِعْنَد  ُيحُصونَها 
آنَِيِة  �ل� َوكُلِّ  أثاِث  �ل� َعَلى  ْشر�ِف  �ل�إ َمْسُؤولِيَُّة  َبْعِضِهْم 
َو�لَبُخوِر،  يِت،  َو�لزَّ َو�لَخْمِر،  ِقيِق،  �لدَّ َسِة، َوكُلِّ  �لُمَقدَّ
ِمَن  لِلاأطياِب  ُهوِن  �لدُّ َخْلُط  كاَن  30لَِكْن  َو�لتَّو�بِِل. 

�خِتصاِص َبْعِض �لَكَهَنِة.
َشلُّوَم  َوبِْكُر  �لّلاِويِّيَن  �أَحُد  َوُهَو  َمتَّْثيا،  31َوكاَن 

32َوكاَن  �لتَّقِدمِة.  ُخْبِز  ُصْنِع  َعْن  َمْسُؤول�ً   ، �لُقوَرِحيِّ
�لُخْبِز  �لَقهاتِيِّيَن َمسُؤولِيَن َعْن َتحِضيِر  ُزَملائِِهِم  َبعُض 

�لَمْوُضوِع ِفي ُصُفوٍف َكلَّ َسْبٍت.
33َوَهؤل�ِء ُهُم �لُمَرنُِّموَن، ُرَؤساُء عائِلاِت �لّلاِويِّيَن 

و�ِجباٍت  �أيَِّة  ِمْن  َمْعِفيِّيَن  �لَهيَكِل  ُغَرَف  ل�َزُمو�  �لَِّذيَن 
َُّهْم كانُو� َمْسُؤولِيَن َعِن �لَعَمِل نَهار�ً َولَيلاً.  أن �ُأْخَرى، لِ�
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ِفي  �لُمْدَرُجوَن  �لّلاِويِّيَن  ُرَؤساُء عائِلاِت  ُهْم  34َهُؤل�ِء 

ِفي  َهُؤل�ِء  َسَكَن  َوَقْد  َكُزَعماَء.  �ل�أنساِب  ِسِجّلاِت 
�لُقْدِس.

َنَسُب شاُول
َمديَنِة  ُس  ُمؤسِّ َيُعوئِيُل،  ِجْبُعوَن  ِفي  35َوَسَكَن 

�لِبْكُر  36َو�ْبُنُه  َمْعَكَة.  َزْوَجِتِه  �ْسُم  َوكاَن  ِجْبُعوَن. 
َعْبُدوُن ثُمَّ ُصوُر َوَقْيُس َونِيُر َوناد�ُب 37َوُجُدوُر َو�أِخُيو 
َوَسَكُنو�  َشْماآَم.  ِمقلُوُث  38َو�أنَجَب  َوِمقلُوُث.  َوَزَكِريّا 

ُهْم �أيضاً قُرَب �أقِربائِِهْم ِفي �لُقْدِس.
39َو�أنَجَب نِْيُر َقْيساً. َو�أنَجَب َقْيٌس شاُوَل، َو�أنَجَب 

شاُوُل ُيوناثاَن َوَمْلِكيُشوَع َو�أبِيناد�َب َو�إْشَبَعَل.
40َو�ْبُن ُيوناثاَن ُهَو َمِريبََّعُل. َو�أنَجَب َمِريبََّعُل ِميخا.

َو�آحاُز.  َوَتْحِريُع  َومالُِك  ِفيثُوُن  ِميخا  41َو�أْبناُء 

42َو�أنَجَب �آحاُز َيْعَرَة. َو�أنَجَب َيْعَرُة َعْلَمَث َوَعْزُموَت 

َوِزْمِري. َو�أنَجَب ِزْمِري ُموصا. 43َو�أنَجَب ُموصا يِْنعا. 
َو�ْبُن يِْنعا ُهَو َرفايا، َو�ْبُن َرفايا ُهَو �ألَْعَسُة، َو�ْبُن �ألَْعَسَة 

ُهَو �آِصيُل.
َوُبْكُرو  َعْزِريقاُم  ُهْم  �أْبناٍء  ِستَُّة  آِصيَل  ل� 44َوكاَن 

�أْبناُء  ُهْم  َهُؤل�ِء  َوحاناُن.  َوُعوَبْديا  َوَشَعْريا  َو�إْسماِعيُل 
�آِصيَل.

شاُوُل َيْقُتُل َنْفَسه

�لِفِلْسِطيُّوَن 10  حاَرَب  َذلَِك،  ُغُضوِن  َوِفي 
َبِني �إْسر�ئِيَل. َفَهَرَب َبُنو �إْسر�ئِيَل ِمْن �أماِم 
ِجْلُبوَع.  َجَبِل  َعَلى  َكِثيُروَن  ِمنُهْم  َوُذبَِح  �لِفِلْسِطيِّيَن. 
ُيوناثاَن  َوَقَتلُو�  َو�أبناَءُه،  شاُوَل  �لِفِلْسِطيُّوَن  2َوطاَرَد 

�حَتَدَمِت  3ثُمَّ  شاُوَل.  �أبناء  َوَمْلِكيُشوَع  َو�أبِيناد�َب 
هاِم بِشاُوَل  �لَمعَرَكُة �أكَثَر َحوَل شاُوَل. َو�أحاَط ُرماُة �لسِّ

َو�أصاُبوُه بِِسهاٍم َكِثيَرٍة.
4َفقاَل شاُوُل لِلُغلاِم �لَِّذي َيحِمُل ِسلاَحُه: »�سَتلَّ 

�للاَمخُتونُونَ أ  َهُؤل�ِء  َيفَعَلها  لَِئّلا  َو�قُتْلِني،  َسيَفَك 
َوُيَعّذُبونِي َوَيْسَخُرو� بي!«

أ 4:10 الالَمْخُتونُون. َوُهَو لقٌب يطلقه �ليهوُد على غيرهم من �ل�أمم 

�لّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد �هلل َمَع �إسر�ئِيل. �نظر �أيضاً �أفسس 11:2.

َيقُتَلُه.  �أْن  َوَرَفَض  خائِفاً  كاَن  شاُوَل  ُغلاَم  لَِكنَّ 
حاِمُل  َر�أى  5َولَّما  َعَليِه.  َوَسَقَط  َسيَفُه  شاُوُل  َفاأَخَذ 
َعَلى  �أيضاً  ُهَو  سَقَط  ماَت،  َقْد  شاُوَل  �أنَّ  يِف  �لسَّ
َوكُلُّ  �لثَّلاَثُة،  َو�أْبناُؤُه  شاُوُل  6َفماَت  َوماَت.  يِف  �لسَّ

عائَِلِتِه ماتُو� َجِميعاً َمعاً.
�لجانِِب  َعَلى  �لّساِكُنوَن  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َر�أى  7َولّما 

آَخِر ِمَن �لو�دي َجيَش �إْسر�ئِيَل َيِفرُّ، َو�أنَّ شاُوَل َوَبِنيِه  �ل�
َقتَلى، َتَركُو� ُمُدنَُهْم َوَهَرُبو�، َفجاَء �لِفِلْسِطيُّوَن َو�ْحَتلُّو� 

ُمُدنَُهْم َوَسكُنوها.
8َوِفي �لَيوِم �لتّالِي، �أَتى �لِفِلْسِطيُّوَن لَِنْهِب �ل�أشياِء 

�أمو�تاً  �لثَّلاَثَة  َوَبِنيِه  َفَوَجُدو� شاُوَل  �لَقتَلى،  ِمَن  �لثَِّميَنِة 
َعَلى َجَبِل ِجْلُبوَع. 9َفاأَخُذو� كُلَّ ِسلاِحِه َونََزُعو� ثِياَبُه. 
َو�إلَى كُلِّ  �لِفِلْسِطيِّ  عِب  �إلَى �لشَّ َمْوتِِه  ُبْشَرى  َوَحَملُو� 
َهيَكِل  ِفي  شاُوَل  ِسلاَح  10َوَوَضُعو�  �أوثانِِهْم.  َمعابِِد 

ُرو� ُجْمُجَمَتُه ِفي َمعَبِد د�ُجوَن. ب �آلَِهِتِهْم، َوَسمَّ
َفَعَلُه  ما  بُِكلِّ  ِجلعاَد  يابِيَش  �أهِل  كل  11َوسِمَع 

ْجعاُن  �لشُّ �لرِّجاِل  كُلُّ  12َفَذَهَب  بِشاُوَل.  �لِفِلْسِطيُّوَن 
َوَحَملُوها  َوَبِنيِه،  شاُوَل  ُجَثَث  َو�أنَزلُو�  ِفيها،  أقِوياِء  �ل�
�إلَى يابِيَش، وَدَفُنو� ِعظاَمُهْم َتحَت �لَبلُّوَطِة ِفي يابِيِش 

ِجْلعاَد، َوصاُمو� َسْبَعَة �أيّاٍم ِحد�د�ً َعَلْيِهْم.
َحْيُث   ، لِلرَّبِّ َوفائِِه  َعَدِم  بَِسَبِب  شاُوُل  13ماَت 

ْرشاِدِه،  �َفًة ل�إ �إنَُّه لَْم ُيِطْع �أْمَر اهلِل َحتَّى �إنَُّه �ْسَتشاَر َعرَّ
14َولَْم يسَتِشِر اهلَل، َفاأماَتُه اهلُل، َونُِقَل �لُحْكُم �إلَى د�ُوَد 

ى. ْبِن َيسَّ

داُوُد ُيْصِبُح َمِلكًا َعَلى إْسراِئيل

�إْسر�ئِيَل َمَع د�ُوَد ِفي 11  ثُمَّ �جَتَمَع كُلُّ َبِني 
َوَدُمَك.  لَحُمَك  »نَْحُن  َوقالُو�:  َحْبُرونَ ج 
ِفي  �إْسر�ئِيَل  قُْدَت  �لَِّذي  �أنَت  �أنََّك  نَعِرُف  2َونَحُن 

َمِلكاً  ِعنَدما كاَن شاُوُل  �لماِضي  ِفي  َحتَّى  َمعاِرِكها، 
�إْسر�ئِيَل،  َشعِبي  َسَترَعى  �إنََّك  إلَُهَك  لََك  َفقاَل  َعَلْينا. 

َوَسَتُكوُن حاِكماً َعَلى َشعِبي �إْسر�ئِيَل.«

�إله ُمَزيَّف ِعْنَد �لَكْنعانِّيين، �تّخذُه �لِفِلسطَيون  ب 10:10 داُجون. 

َكاأهّم �آلَهِتهم عندما سكنو� َكنعان.
ج 1:11 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم. )�أيضاً ِفي �لعدد 3(
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3جاَء كُلُّ قاَدِة َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى �لَمِلِك ِفي َحْبُروَن، 

َوَقَطَع د�ُوُد َمَعُهْم َعْهد�ً ِفي َحضَرِة اهلِل. ثُمَّ َمَسَح �لقاَدُة 
َعَلى َفِم  َعَلى �إْسر�ئِيَل َكما قاَل اهلُل سابِقاً  د�ُوَد َمِلكاً 

َصُموئِيَل.

داُوُد َيسَتوِلي َعَلى َمِديَنِة الُقْدس
4َوَذَهَب د�ُوُد َوكُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، 

أْرِض  �أي َيُبوَس، َحيُث كاَن �لَيُبوِسيُّوَن، َوُهْم ُسكّاُن �ل�
�ل�أصِليُّوَن، ماز�لُو� َيْسُكُنوَن. 5َفقاَل �أهُل َيُبوَس لِد�ُوَد: 
»ل� ُيْمِكُنَك �أْن َتْدُخَل َمديَنَتنا.« لَِكنَّ د�ُوَد �ْسَتولَى َعَلى 

آَن: »َمِديَنَة د�ُوَد.« أ ِحْصِن ِصْهَيْوَن، �لَِّذي ُيْدَعى �ل�
�لَيُبوِسيِّيَن  ُيهاِجُم  َمْن  َل  �أوَّ 6َوقاَل د�ُوُد: »َساُأَعيُِّن 

ل�ً  �أوَّ ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  َفَصِعَد  لِلَجيِش.«  َو�آِمر�ً  َرئِيساً 
َفصاَر َرئِيساً.

َي  ُسمِّ لَِذلَِك  لَُه،  َمْسَكناً  �لِحْصَن  د�ُوُد  7َوَجَعَل 

َمِديَنُة د�ُوَد. 8َوَبَنى د�ُوُد �لَمِديَنَة ِمْن كُلِّ َجو�نِِبها، ِمَن 
َم ُيو�آُب َبِقيََّة �لَمِديَنِة. 9َوكانَْت  ِملُّو ب َفما َحولَها. َوَرمَّ
ُة د�ُوَد َتْزد�ُد َشْيئاً َفَشْيئاً، ل�أنَّ اهلَل �لَقِديَر كاَن َمَعُه. قُوَّ

ِرجاُل داُوَد األْبطال
َدَعُموُه  �لَِّذيَن  �لُمحاِرُبوَن  د�ُوَد  قاَدُة  ُهْم  10َهُؤل�ِء 

لَجعِلِه َمِلكاً َعَلى كُلِّ َبِني �إْسر�ئِيَل، َحَسَب َكلاِم اهلِل 
بُِخُصوِص �إْسر�ئِيَل.

11َوَهِذِه قائَِمٌة بُِمحارِبِي د�ُوَد: َيُشَبعاُم ْبُن َحْكُمونِي، 

ِة. َوَقِد �ْسَتخَدَم ُرْمَحُه ِضدَّ  َرئِيُس قُّو�ِت �لَمِلِك �لخاصَّ
َثلاِث ِمَئِة َرُجٍل َفَقَتَلُهْم َجِميعاً ِفي َمْعَرَكٍة و�ِحَدٍة.

أُخوِخي،  �ل� ُدوُدو  ْبُن  �ألِعاَزُر  َمرَتَبًة  َبْعَدُه  12َوياأتِي 

َمَع د�ُوَد ِفي  �لثَّلاَثِة. ج 13َوكاَن  �لُمحاِربِيَن  �أَحُد  َوُهَو 
لَلَمعَرَكِة.  ُهناَك  �لِفِلْسِطيُّوَن  ِعنَدما �حَتَشَد  يَم  َدمِّ َفسَّ 

أ 5:11 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي من 

�لمدينة. )�أيضاً ِفي �لعدد 7(
�أْو  �أْو ِقسٌم ِمَن �لمدينِة  ُربّما قلعٌة  و. ُمنشاأٌة ُمَحّصنٌة:  ب 8:11 ِملُّ

ِمْنَطَقُة �لقصر.
األبطال  ِفي  ُمحاِربيَن  ثلاثُة  ُهْم  الّثالثة.  األبطال  ج 12:11 

َذِوي  كانُو�  �لخاّصِة  د�ُوَد  قُّو�ِت  ِفي  ُمحاِربيَن  ثلاثُة  ُهْم  الّثالثة. 
َشَجاَعٍة نادرٍة َوَمكانٍة ُمَمّيَزٍة. )�أيضاً ِفي َبقّيِة هذ� �لفصل(

عُب  ِعيِر، َوكاَن �لشَّ َوكاَن ُجزٌء ِمَن �لَحقِل َمملُوء�ً بِالشَّ
َقْد َهَرَب ِمَن �لِفِلْسِطيِّيَن، 14لَِكنَّ �ألِعاَزَر َوِرجالَُه �أَخُذو� 
َوَهَزُمو�  َعْنُه،  َود�َفُعو�  �لَحقِل،  ُمنَتَصِف  ِفي  َمو�ِقَعُهْم 

َق اهلُل نَْصر�ً َعِظيماً. �لِفِلْسِطيِّيَن. َوَهَكذ� َحقَّ
�لثُّلاثِيَِّة ُطوَل  �لِفَرِق  ُرَؤساُء  َزَحَف  َمرٍَّة،  15َوذ�َت 

�لطَِّريِق �إلَى د�ُوَد ِفي �لَمْلَجاأِ، ِفي َكْهِف َعُدلّ�َم، َبيَنما 
كاَن �لِفِلْسِطيُّوَن ُيَعْسِكُروَن ِفي و�ِدي َرفايِيَم.

 ، 16َوِفي َذلَِك �لَيوِم، كاَن د�ُوُد ِفي �لِحْصِن �لَجَبِليِّ

َبيَنما كانَْت حاِمَيٌة ِفِلْسِطيٌَّة ِفي َبيَت لَْحَم. 17َوقاَل د�ُوُد 
بَِحِنيٍن: »�أَتَمنَّى لَو ُيْعِطَيني �أَحٌد َبْعَض �لماِء ِمَن �لِبْئِر 
أبطاَل  �ل� 18َفَشقَّ  لَْحَم!«  َبْيَت  �َبِة  بوَّ ِمْن  بِالقُرِب  �لَِّتي 
، َونََشلُو�  �لثَّلاَثَة طريَقُهْم َعْبَر ُصفوِف �لَجيِش �لِفِلْسطيِّ
َبْعَض �لماِء ِمْن �لِبْئِر �لَِّتي بِالُقْرِب ِمْن بّو�بِة َبْيَت لَْحَم، 
َوجاؤو� بِِه �إلَى د�ُوَد. َفَرَفَض �أْن َيْشَرَب ِمْنُه، َبْل َسكَبُه 
َتْقِدَمًة هلِل. 19وقاَل: »ل� َسَمَح اهلُل! َكيَف �أْشَرُب ِمْن 
�لّذين  �لرِّجاِل  َهُؤل�ِء  َدَم  �أْشَرُب  َفكاأنَّني  �لماَء.  َهذ� 
َخاَطُرو� بَِحياتِِهْم ِمْن �أجِلي.« َفَرَفَض د�ُوُد �أْن َيْشَرَب 

أبطاُل �لثَّلاَثُة َكِثير�ً ِمَن �لُبُطول�ِت. �لماَء. َوَقْد َفَعَل �ل�

أبطاٌل آَخُرون
أْبطاِل �لثَّلاثِة.  20َوكاَن �أبِيشاُي �أُخو ُيو�آَب قائَِد �ل�

ِصيُتُه  َفذ�َع  َفَقَتَلُهْم،  َرُجٍل  ِمَئِة  َثلاَث  بُِرْمِحِه  حاَرَب 
أبطاِل �لثَّلاثِة.  َبْيَن �لثَّلاَثِة. 21َوكاَن �أبِيشاُي �أْشَهَر ِمَن �ل�

َوصاَر قائِد�ً َعَليِهْم، َمَع �أنَُّه لَْم َيُكْن و�ِحد�ً ِمْنُهْم.
�بُن رُجٍل  َيُهوياد�َع، وهو  ْبُن  َبناياُهو  ُهناَك  22ثُمَّ 

قِويٍّ ِمْن َقْبِصيئيَل. قاَم َبناياُهو بِاأْعماَل ُشجاعٍة َكثيرٍة. 
أيّاِم، َبيَنما كاَن  َفَقَتَل �ْبَني �آِريَل �لُمو�آبي. وفي �أَحِد �ل�
َوَقَتَل  أْرِض  �ل� ِفي  ُحْفَرًة  َبناياُهو  َدَخَل  يتساَقُط،  �لثَّْلُج 
ُطولُُه  َبَلَغ  �لَِّذي  �لِمْصِريَّ  َقَتَل  �لَِّذي  23َوُهَو  �أَسد�ً. 
َخْمَس �أْذُرٍع. د كاَن �لِمْصريُّ َيْحِمُل في يِدِه ُرْمحاً، 
�أّما َبناياُهو َفكاَن َيْحِمُل َعصاً ليَس �إلّ�. َفَخَطَف �لرُّمَح 

تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  َوِهَي  أذرع. مفردها ذر�ع،  د 23:11 

�أرَبعًة َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً َونِصفاً )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(. �أو تعادُل �ثنيِن 
�أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً )َوِهَي 

ر�ِع �لقِصيرِة. �لقياَس هنا ُهَو بالذِّ
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�لذي كاَن ِفي َيِد �لِمْصريِّ َو�أَخَذُه مْنُه. ثُمَّ َقَتَل َبناياُهو 
�لِمْصريَّ بُرْمِحِه ُهَو. 24قاَم َبناياُهو بُن َيُهوياد�ْع بِاأْعماٍل 
أبطاِل �لثَّلاَثِة،  َكثيرٍة ُشجاعٍة َكَهِذِه. َوكاَن َمْشهور�ً َكال�
لَِكنَُّه لَْم ُيصِبْح و�ِحد�ً منُهم. 25َبْل �إنَُّه كاَن �أكثَر ُشهرًة 
أبطاِل  أْبطاِل �لثّلاثين لِكنَُّه لَْم يصبْح و�ِحد�ً من �ل� مَن �ل�

. �لثَّلاَثِة. َوقْد َجَعَل د�ُوَد َبناياُهو قائَِد َحَرِسِه �لخاصِّ

األبطاُل الَثالُثون
�أُخو  َعسائِيُل  ُهْم:  جعاُن  �لشُّ 26َو�لُمحاِرُبوَن 

وُت  ُيو�آَب، َو�ألْحاناُن ْبُن ُدوُدو ِمْن َبْيَت لَْحَم، 27َوَشمُّ
يَش  ِعقِّ ْبُن  28َوِعير�   ، �لَفلُونِيُّ َوحالَُص   ، �لَهُروِريُّ
 ، �لُحوشاتِيُّ 29َوِسْبكاُي   ، �لَعناثُوثِيُّ َو�أبِيَعَزُر   ، �لتَُّقوِعيِّ
، َوخالُِد ْبُن  ، 30َوَمْهر�ُي �لنَُّطوفاتِيُّ أُخوِخيُّ َوِعيلاُي �ل�
، 31َو�إتّاُي ْبَن ِريباَي ِمْن ِجْبَعِة َبْنياِمْيَن،  َبْعَنَة �لنَُّطوفاتِيُّ
، 32َوُحور�ُي ِمْن �أوِدَيِة جاَعَش، َو�أبِيِئيُل  َوَبنايا �لَفْرَعُتونِيُّ
 ، َعْلُبونِيُّ ، َو�إلَْيْحبا �لشَّ ، 33َوَعْزُموُت �لَبْحُروِميُّ �لَعَرباتِيُّ
 ، ، َوُيوناثاُن ْبُن شاجاَي �لَهر�ِريِّ 34َو�أبناُء هاِشَم �لَجُزونِيَّ

، َو�ألِيفاُل ْبُن �ُأوَر، 36َوحاِفُر  35َو�أِخياآُم ْبُن ساكاَر �لَهر�ِريُّ

، َونَْعر�ُي  ، 37َوَحْصُرو �لَكْرِمِليُّ ، َو�أِخيا �لَفلُونِيُّ �لَمِكير�تِيُّ
ْبُن �أْزباَي، 38َوُيوئِيُل �أُخو ناثاَن، َوِمْبحاُر ْبُن َهْجِري، 
حاِمُل   – َوُهَو  �لَبِئيُروتِيُّ َونَْحر�ُي   ، ونِيُّ �لَعمُّ 39َوصالُِق 

َوجاِرُب   ، �لَيْثِريُّ ُصُرِويََّة – 40َوِعير�  بِن  ُيو�آَب  ِسلاِح 
، َوز�باُد ْبُن �أحلاَي، 42َوَعِدينا  ، 41َو�ُأوِريّا �لِحثِّيُّ �لَيْثِريُّ
َوَمَعُه  �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن،  ُرَؤساِء  ِمْن   – َوُهَو  �لَر�ُأوَبْيِنيُّ ِشيز�  ْبُن 
 ، �لِمْثِنيُّ َوُيوشافاُط  َمْعَكَة،  ْبُن  َثلاثُوَن – 43َوحاناُن 
ُحوثاَم  �ْبنا  َوَيُعوئيُل  َوشاماُع   ، �لَعْشتاُروثِيُّ يّا  44َوُعزِّ

ُيوحا  َو�أُخوُه  َشْمِري،  ْبُن  45َوَيِديَعِئيُل   ، �لَعُروِعيِريُّ
�ْبنا  َوُيوُشويا  َوَيِريباُي   ، �لَمحِويُّ 46َو�إيِليِئيُل   ، �لتَّيِصيُّ
، 47َو�إيِليِئيُل، َوُعوبِيُد، َوَيِعِسيِئيُل  �ألَْنَعَم، َويِْثَمُة �لُمو�آبِيُّ

. �لَمُصوباِويُّ

وَن إَلى داُود ِرجاُل الَحْرِب َينَضمُّ

د�ُوَد 12  �إلَى  �أتُو�  �لَِّذيَن  �لرِّجاُل  ُهُم  َوَهُؤل�ِء 
ِمَن  َخْوفاً  ُمخَتِبٌئ  َبْعُد  َوُهَو  ِصقَلَع،  ِفي 
�لَمِلِك شاُوَل ْبِن َقْيٍس. َوُهْم ِمْن َبيِن �لُمحاِربِيَن �لَِّذيَن 

�أْن  بَِمْقُدوِرِهْم  �لِقتاِل. 2كانُو� ُرماَة ِسهاٍم،  �أعانُوُه ِفي 
َو�لُيْسَرى  �لُيْمَنى  بِالَيِد  َمقالَِع  َوِحجاَرَة  ِسهاماً  َيْرُمو� 
ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن �لَِّتي َينَتِمي �إلَيها  �أْيضاً. كانُو� ِرجال�ً 
 ، �لِجْبِعيِّ َشماَعَة  �ْبنا  َوُيو�آُش  �أِخيَعَزُر  ئِيُس  3�لرَّ َقْيٌس. 
 ، �لَعناثُوثِيُّ َوياُهو  َوَبر�َخُة  �ْبنا َعْزُموَت،  َوفالَُط  َوَيُزوئِيُل 
 – َوُهَو ُمحاِرٌب َبيَن �لثَّلاثِيَن َو�آِمٌر  4َوَيْشَمْعيا �لَجْبُعونِيُّ

 ، َعَليِهْم – َوَيْرِميا َوَيْحِزيِئيُل َوُيوحاناُن َوُيوز�باُد �لَجِديِريُّ
�لَحُروِفيُّ  َوَشَفْطيا  َوَشَمْريا  َوَبعِليا  َوَيِريُموُث  5َو�إلُْعوز�ُي 

6َو�ألْقانَُة َوَيِشّيا َوَعْزِريِئيُل َوُيوَعَزُر َوَيُشَبعاُم �لُقوَرِحيُّوَن، 

7َوُيوِعيَلَة َوَزَبْديا �ْبنا َيُروحاَم ِمْن َجُدوَر.

الجاِديُّون
و�  َو�نَضمُّ �لرِّجاُل َعِن �لجاِديِّيَن،  َهُؤل�ِء  8َو�نَْفَصَل 

ُمحاِرُبوَن  َوُهْم  يَِّة،  �لَبرِّ ِفي  �لِحْصِن  ِفي  د�ُوَد  �إلَى 
ُبوَن َعَلى �لِقتاِل، َوماِهُروَن ِفي �ْسِتخد�ِم  ُشْجعاٌن، ُمدرَّ
َوَرشاَقُة  ُأُسوِد  �ل� َشر�َسُة  لَُهْم  كانَْت  ْمِح.  َو�لرُّ �لتُّْرِس 
ئِيُس، َو�لثّانِي  �لظِّباِء َوُسْرَعُتُهم َعَلى �لِجباِل: 9عاَزُر �لرَّ
ُعوَبْديا، َو�لثّالُِث �ألِياآُب، 10َو�لّر�بُِع ِمْشِمنَُّة، َو�لخاِمُس 
َيَرْميا، 11َو�لّساِدُس َعتّاُي، َو�لّسابُِع �إيِليِئيُل، 12َو�لثّاِمُن 
ُيوحاناُن، َو�لتّاِسُع �ألز�باُد، 13َو�لعاِشُر َيَرْميا، َو�لحاِدي 
َعَشَر َمخَبناُي. 14كاَن َهُؤل�ِء �لجاِديُّوَن ُرَؤساَء �لَجيِش، 
ألٍْف.  َوكاَن �أَقلُّ َهُؤل�ِء َرئِيساً لِِمَئٍة، َو�أعَظَمُهْم َرئِيساً لِ�
ْهِر  ُأرُدنِّ ِفي �لشَّ 15َهُؤل�ِء ُهُم �لرِّجاُل �لَِّذيَن َعَبُرو� نَْهَر �ل�

ِل ِعنَدما كاَن فائِضاً َعَلى َجِميِع ِضفاِفِه، َوطاَرُدو�  أوَّ �ل�
كُلَّ �لَِّذيَن كانُو� ِفي �لو�ِدي َشْرقاً َوَغْرباً.

ُجُنوٌد أَخُروَن ِلداُود
16َوجاَء ِرجاٌل �آَخُروَن ِمْن َبْنياِمْيَن َوَيُهوذ� �أيضاً �إلَى 

َوقاَل  ل�ْسِتْقبالِِهْم،  د�ُوُد  17َفَخَرَج  �لِحْصِن.  ِفي  د�ُوَد 
لَُهْم: »�إْن كُْنُتْم َقْد ِجْئُتْم �إلَيَّ ِفي َسلاٍم لُِتساِعُدونِي، 
. �أّما �إذ� ِجْئُتْم �إلَيَّ لَِكي  و� �إلَيَّ نَُّه ُيْسِعُدنِي �أْن َتنَضمُّ َفاإ
�إلََه  َفَليَت  �إلَيُكْم،  �ُأِسْئ  لَْم  �أنِّي  َمَع  أعد�ئِي،  لِ� َتِبيُعونِي 

�آبائِنا َينُظُر َوُيجاِزيُكْم.«
َرئِيِس  َعماساَي،  َعَلى  �هلِل  ُروُح  َحلَّ  18ِحيَنِئٍذ 

�لمحاِربيَن �لشجعاِن �لثَّلاثِيَن، َوقاَل:
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َك يا د�ُوُد!   » نَْحُن ِفي َصفِّ
ى!    نَحُن َمَعَك يا �ْبَن َيسَّ

   َفَسلاٌم لََك،
   َوَسلاٌم لَِمْن ُيِعيُنونََك!

أنَّ �إلَُهَك َقْد �أعانََك.«    ل�

ُجُنوِدِه  قاَدِة  َبيَن  َوَوَضَعُهْم  د�ُوُد  بِِهْم  َب  َفَرحَّ
�لُمِغيِريَن.

و� �إلَى  ى َو�نَضمُّ 19َوجاَء َبعُض �لرِّجاِل �أيضاً ِمْن َمَنسَّ

د�ُوَد ِعنَدما َخَرَج َمَع �لِفِلْسِطيِّيَن ِفي �لِقتاِل ِضدَّ شاُوَل. 
أنَّ ساَدَة �لِفِلْسِطيِّيَن  لَِكنَّ د�ُوَد لَْم ُيساِعِد �لِفِلْسِطيِّيَن، لِ�
أنُفِسِهْم: »َسَيِفرُّ  َصَرفُوُه بِْعَد �لتَّشاُوِر َمعاً َوُهْم َيُقولُوَن لِ�
�إلَى َسيِِّدِه شاُوَل، َوَسُيَكلُِّفنا َذلَِك َحياَتنا.« 20َوِعنَدما 
ى  َذَهَب �إلَى ِصقَلَع �نَضمَّ �إلَيِه َهُؤل�ِء �لرِّجاُل ِمْن َمَنسَّ
ُهْم َعْدناُح َوُيوز�باُد َوَيِديَعِئيُل َوِميخائِيُل َوُيوز�باُد َو�ألِيُهو 
21َو�أعانُو�  ى.  َمَنسَّ ِفي  �آل�ٍف  ُرَؤساَء  َوكانُو�  َوِصْلتاُي 
ُمحاِربِيَن  كُلُُّهْم  كانُو�  �إْذ  �لُمِغيِريَن،  ِفْرَقِة  َعَلى  د�ُوَد 

ُشْجعاناً، َوصاُرو� قاَدًة ِفي �لَجيِش.
َيْوٍم  َبْعَد  َيْوماً  د�ُوَد  َعَلى  ياأتُوَن  �لرِّجاُل  22َوكاَن 

لُِيِعيُنوُه، �إلَى �أْن صاَر ُهناَك َجيٌش َعِظيٌم َكَجيِش �هلِل.

وَن إَلى داُوَد ِفي َحبُرون آَخروَن ينَضمُّ
لِلِخدَمِة  �لُمَهيَِّئيَن  �لرِّجاِل  �أعد�ُد  ِهَي  23َوَهِذِه 

لَِكي  َحْبُرونَ أ  ِفي  د�ُوَد  �إلَى  �لَِّذيَن جاُءو�  �لَعْسَكِريَِّة، 
ُيبايُِعوُه َعَلى نَقِل َممَلَكِة شاُوَل �إلَيِه َكما قاَل اهلُل:

ْمِح، ِستَُّة �آل�ٍف  24ِرجاُل َيُهوذ�، َحَمَلُة �لتُّْرِس َو�لرُّ

َوَثمانِي ِمَئٍة ُمَهيَِّئيَن لِلِخْدَمِة �لَعْسَكِريَِّة.
ْجعاُن،  25ِمْن ِرجاِل ِشْمُعوَن، ُمحاِرُبو �لَجيِش �لشُّ

َسْبَعُة �آل�ٍف َوِمَئٍة.
ِمَئٍة.  َوِستُّ  �آل�ٍف  �أرَبَعُة  ل�ِوي،  ِرجاِل  26ِمْن 

�آل�ٍف  َثلاَثُة  َوَمَعُه  َرئِيُس عائَِلِة هاُروَن،  27َوَيُهوياد�ُع، 

، َمَع �ْثَنيِن  َوَسْبُع ِمَئٍة. 28َوصاُدوُق، َوُهَو ُمحاِرٌب شابٌّ
َوِعْشِريَن قائِد�ً ِمْن عائَِلِتِه.

أ 23:12 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم. )�أيضاً ِفي �لعدد 38(

29ِمْن ِرجاِل َبْنياِمْيَن، �أهِل شاُوَل، َثلاَثُة �آل�ٍف َبِقَي 

ُمعَظُمُهْم ُمو�لِياً لِعائَِلِة شاُوَل َحتَّى َذلَِك �لِحيِن.
ِمَئِة  َوَثمانِي  �ألفاً  ِعْشُروَن  �أْفر�يَِم،  ِرجاِل  30َوِمْن 

ُمحاِرٍب َشجاٍع، َوُهْم ِرجاٌل باِرُزوَن ِفي عائِلاتِِهْم.
ُنو�  ُعيِّ �ألفاً  َعَشَر  َثمانَِيَة  ى  َمَنسَّ َقِبيَلِة  نِْصِف  31ِمْن 

بِال�ْسِم لَِكي َياأْتُو� َوُيبايُِعو� د�ُوَد َمِلكاً.
أوقاَت، َوكانُو�  32ِمْن ِرجاِل َيّساَكَر، رِجاٌل َفِهُمو� �ل�

َوكُلُّ  َرئِيٍس  ِمَئتا  �إْسر�ئِيُل،  َتْفَعَلُه  �أْن  َيْنَبِغي  ما  َيْعِرفُون 
�أقاِربِِهِم �لَِّذيَن َتحَت �إْمَرتِِهْم.

لِلِخْدَمِة،  ل�ئُِقوَن  ِرجاٌل  َزُبولُوَن،  ِرجاِل  33ِمْن 

وَن لِلِقتاِل بُِكلِّ �أنْو�ِع �ل�أسِلَحِة، َخْمُسوَن �ألفاً  َوُمْسَتِعدُّ
�أِْي. ِديَن ِفي �لرَّ جاُءو� َمعاً ُمَوحَّ

34َوِمْن نَْفتالِي، �ألُف قائٍِد، َوَمَعُهْم َسْبَعٌة َوَثلاثُوَن 

ُمحاِرباً ُمَسلَّحاً بِالتُّْرِس َو�لرُّْمِح.
ِمَئٍة  َوِستُّ  �ألفاً  َوِعْشُروَن  َثمانَِيٌة  �لّد�نِيِّيَن،  35َوِمَن 

لِلِقتاِل.
ُمَهيَِّئوَن  لِلِخْدَمِة،  ل�ئُِقوَن  ِرجاٌل  �أِشيَر،  36َوِمْن 

لِلَمْعَرَكِة، �أرَبُعوَن �ألفاً.
ِمَن   ، ُأرُدنِّ �ل� نَْهِر  ِمْن  آَخِر  �ل� �لجانِِب  37َوِمَن 

ِمَئٌة  ى،  َمَنسَّ َقِبيَلِة  َونِْصِف  َو�لجاِديِّيَن،  �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن، 
لاِح. َوِعْشُروَن �ألفاً ُمَسلَُّحوَن بُِكلِّ �أنو�ِع �لسِّ

ِفي  ُعو�  َتَجمَّ �لَِّذيَن  �لُمِحاِربِيَن  َهُؤل�ِء  كُلُّ  38جاَء 

�أِْي َعَلى َتنِصيِب  ِدي �لرَّ َتْشِكيَلِة ِقتاٍل �إلَى َحْبُروَن ُمَوحَّ
�إْسر�ئِيَل  َبِقيَُّة  َوكانَْت  �إْسر�ئِيَل،  كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً  د�ُوَد 
�أِْي �أيضاً َعَلى َتنِصيِب د�ُوَد َمِلكاً َعَلى كُلِّ  َدَة �لرَّ ُمَوحَّ
َياأْكُلُوَن  �أيّاٍم  َثلاَثَة  د�ُوَد  َمَع  َهناَك  �إْسر�ئِيَل، 39َوَمَكثُو� 
ُدوُهْم بِالطَّعاِم. 40َوجاَء �أيضاً  أنَّ �أقاِرَبُهْم َزوَّ َوَيْشَرُبوَن، لِ�
َونَْفتالِي، َيحِملُوَن  َوَزُبولُوَن  َيّساَكَر  ِمْن  َحتَّى  ِجير�نُُهْم 
َطعاماً َعَلى �لَحِميِر َو�لِجماِل َو�لِبغاِل َو�لثِّير�ِن: ُمَؤناً ِمْن 
َوِخر�ٍف  َوثِير�ٍن  َوَزيٍت،  َونَِبيٍذ  تِيٍن،  َوَكْعِك  َطِحيٍن، 

بِاأعد�ٍد َكِبيَرٍة، �إْذ كاَن ُهناَك َفَرٌح ِفي �إْسر�ئِيَل.

َنقُل ُصْنُدوِق الَعْهد

َو�لِمئاِت 13  ُألُوِف  �ل� قاَدَة  د�ُوُد  َو�ْسَتشاَر 
َجماَعِة  لُِكلِّ  2َوقاَل  ُمسَتشاَريِه.  َوَجميَع 
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َهِذِه  َوكانَْت  أْمَر،  �ل� َهذ�  �ْسَتْحَسْنُتْم  »�إِن  �إْسر�ئِيَل: 
ِفي  �أْقِربائِنا  بِِقيَِّة  �إلَى  ُرُسلاً  َفْلُنْرِسْل  إلَِهنا،  �إر�َدَة  ِهَي 
كُلِّ �أر�ِضي �إْسر�ئِيَل، بَِمْن ِفيِهُم �لَكَهَنُة َو�لّلاِويُّوَن ِفي 
و� �إلَينا. 3َولَْنْسَتْرِجْع  ُمُدِن َمر�ِعيِهْم، لَِكي َياأْتُو� َوَيْنَضمُّ
َّنا �أْهَمْلناُه ِفي َعْهِد  أن ُصْنُدوَق َعْهِد �إلَِهنا، لَِيُكوَن َبيَننا، لِ�
أنَّ  لِ� َذلَِك،  َعَلى  كُلُّها  �لَجماَعُة  4َفو�َفَقِت  شاُوَل.« 

�لِفْكَرَة َبَدْت لَُهْم َصِحيَحًة.
ِفي  ِشيُحوَر  نَْهِر  ِمْن  �إْسر�ئِيَل  كُلَّ  د�ُوُد  5َفَجَمَع 

َعْهِد  ُصْنُدوَق  ُيحِضُرو�  لَِكي  َحماَة،  لُِبو  �إلَى  ِمْصَر 
�إْسر�ئِيَل  َوكُلُّ  د�ُوُد  6َوَصِعَد  َيعاِريَم.  ِقْرياَت  ِمْن  �هلِل 
�إلَى َبعَلَة – �أي ِقْرياَت َيعاِريَم �لو�ِقَعِة ِفي َيُهوذ� – لَِكي 
�ْسُم  َعَليِه  ُيْدَعى  �لَِّذي  ْنُدوَق  �لصُّ ُهناَك  ِمْن  ُيحِضُرو� 

�هلِل، يهوه أ َمْن َعْرُشُه َفْوَق َملائَِكِة �لَكُروبِيَم. ب
َعَلى  �أبِيناد�َب  َبيِت  ِمْن  �لَعْهِد  ُصْنُدوَق  7َفَحَملُو� 

َعَرَبٍة َجِديَدٍة. َوكاَن ُعّز� َو�أِخُيو َيُقود�ِن �لَعَرَبَة.
8َوكاَن د�ُوُد َوكُلُّ �إْسر�ئِيَل َيحَتِفلُوَن بَِحماَسٍة َكِبيَرٍة 

ِفي َحْضَرِة �هلِل بَِتر�نِيَم َوَقياثِيَر َوَرباٍب َوُدفُوٍف َوُصُنوٍج 
َو�أْبو�ٍق.

أْبقاُر.  �ل� َتَعثََّرِت  ِكيُدوَن،  َبْيَدِر  �إلَى  َوَصلُو�  9َفلّما 

ْنُدوَق لَِئّلا َيَقَع. 10َفَغِضَب اهلُل  َفَمدَّ ُعّز� َيَدُه لُِيَثبَِّت �لصُّ
ْنُدوِق. َفماَت  َُّه َوَضَع َيَدُه َعَلى �لصُّ أن ِمْن ُعّز�، َو�أماَتُه لِ�
اهلَل  أنَّ  لِ� د�ُوُد  11َو�ْستاَء  �هلِل.  َحْضَرِة  ِفي  ُهناَك  ُعّز� 
�أطَلَق َغَضَبُه َعَلى ُعّز�. َولَِهذ� َفاإنَّ َذلَِك �لَمكاَن ُيْدَعى 

»فاَرَص ُعّز�« َحتَّى َيْوِمنا َهذ�.
12َفخاَف د�ُوُد ِمَن �هلِل ِفي َذلَِك �لَيْوِم، َوقاَل ِفي 

�هلِل  َعْهِد  ُصْنُدوَق  �ُأحِضَر  �أْن  ُيمِكُنِني  نَْفِسِه: »َكيَف 
ْنُدوَق َمَعُه �إلَى  لَِيُكوَن َمِعي؟« 13َفَلْم ُيْدِخْل د�ُوُد �لصُّ
. َمِديَنِة د�ُوَد، ج َبْل َوَضَعُه ِفي َبيِت ُعوبِيَد �أُدوَم �لِجتِّيِّ

أ 6:13 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  ب 6:13 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
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14َوَبِقَي ُصْنُدوُق َعْهِد �هلِل ِعْنَد عائَِلِة ُعوبِيَد �أُدوَم 

َة َثلاَثِة �أْشُهٍر. َفباَرَك اهلُل عائَِلَة ُعوبِيَد �أُدوَم  ِفي َبيِتِه ُمدَّ
ُهْم. َوكُلَّ ما َيُخصُّ

عاِئَلُة داُود

َو�أْرَسَل ِحير�ُم َمِلُك ُصوَر ُرُسلاً �إلَى د�ُوَد َمَع 14 
َخَشِب �أرٍز، َوَبنّائِيَن، َونَّجاِريَن لَِكي َيْبُنو� 
أنَّ  َن �أنَّ اهلَل َقْد َثبََّتُه َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل، لِ� لَُه َبيتاً. 2َوَتَيقَّ

َممَلَكَتُه صاَرْت َقِويًَّة ِجّد�ً، ِمْن �أجِل َشعِبِه �إْسر�ئِيَل.
ِفي  ْوجاِت  �لزَّ ِمَن  َمِزيد�ً  لَِنْفِسِه  د�ُوُد  3َو�تََّخَذ 

4َوَهِذِه  َو�لَبناِت.  أول�ِد  �ل� ِمَن  َمِزيد�ً  َو�أنَجَب  �لَقْدِس، 
وُع  َشمُّ �لُقْدِس،  ِفي  ُولُِدو�  �لَِّذيَن  �أْبنائِِه  �أسماُء  ِهَي 
َو�ألِفالَُط  َو�ألِيُشوُع  5َويِْبحاُر  َوُسَلْيماُن  َوناثاُن  َوُشوباُب 

6َونُوَجُه َوناَفُج َوياِفيُع 7َو�ألِيَشَمُع َوَبَعْلياد�ُع َو�ألِيَفَلُط.

داُوُد َيْهِزُم الِفِلْسِطيِّين
َمِلكاً  يِت  بِالزَّ ُمِسَح  د�ُوَد  �أنَّ  �لِفِلْسِطيُّوَن  8َوَسِمَع 

َعَلى �إْسر�ئِيَل كُلِّها. َفَصِعَد �لِفِلْسِطيُّوَن كُلُُّهْم َبحثاً َعْن 
د�ُوَد. َوَسِمَع د�ُوُد بَِذلَِك، َفَخَرَج لُِملاقاتِِهْم. 9َوكاَن 
ِرفائِِيَم،  و�ِدي  َعَلى  َو�أغاُرو�  جاُءو�  َقْد  �لِفِلْسِطيُّوَن 
10َفَساأَل د�ُوُد �هلَل: »َهْل �أْصَعُد لُِمحاَرَبِة �لِفِلْسِطيِّيَن؟ 

َوَهْل َسُتِعيُنِني َعَلى َهِزيَمِتِهْم؟«
َفقاَل لَُه اهلُل: »نََعْم، �ذَهْب لُِمحاَرَبِتِهْم، َوَساُأِعيُنَك 

َعَلى َهِزيَمِتِهْم.«
َبعِل  ِفي  لُِمحاَرَبِتِهْم  َوِرجالُُه  د�ُوُد  11َفَذَهَب 

َفر�ِصيَم، َوَهَزَمُهْم د�ُوُد ُهناَك. َفقاَل د�ُوُد: »�خَتَرَق �هلُل 
َي  َولَِهذ� ُسمِّ َسّد�ً.«  ُيوُل  �لسُّ �أعد�ئِي َكما َتخَتِرُق  بِي 
�لِفِلْسِطيُّوَن  12َوَتَرَك  َفر�ِصيَم.«  »َبعَل  �لَمكاُن  َذلَِك 

ُهناَك َتماثِيَل �آلَِهَتُهْم، َفاأَمَر د�ُوُد بِاإحر�ِقها.

َمعركٌة أُخَرى ِضدَّ الِفِلْسِطيِّين
�ُأْخَرى.  ًة  َمرَّ �لو�ِدي  َعَلى  �لِفِلْسِطيُّوَن  13َو�أغاَر 

�هلُل:  لَُه  َفقاَل  �ُأْخَرى،  ًة  َمرَّ �هلِل  �إلى  د�ُوُد  14َوَصلَّى 

َو�هُجْم  َحولَُهْم  ُدْر  َبْل  ُمو�َجَهًة،  َعَليِهْم  َتهُجْم  »ل� 
َتْسَمُع  15َوِعنَدما  �لَبَلساِن.  �أْشجاِر  ناِحَيِة  ِمْن  َعَليِهْم 
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ِحيَنِئٍذ،  �لَبَلساِن،  �أْشجاِر  �أَعَلى  ِفي  َخَطو�ٍت  َصْوَت 
َجيِش  لَِهِزيَمِة  �أماَمَك  �هلَل خاِرٌج  أنَّ  لِ� لِلِقتاِل،  �خُرْج 
�لِفِلْسِطيِّيَن.« 16َفَفَعَل د�ُوُد َكما �أَمَرُه �هلُل، َفَهَزَم د�ُوُد 
جاَزَر.  �إلَى  َجْبُعوَن  ِمْن  �لِفِلْسِطيَّ  �لَجيَش  َوَجيُشُه 
17َوذ�َع ِصيُت د�ُوَد ِفي َجِميِع �لِبلاِد، َفَجَعَل اهلُل كُلَّ 

ُأَمِم َتهاُبُه. �ل�

نقل ُصنُدوق الَعْهِد إَلى َمديَنِة الُقْدس

َوَبَنى د�ُوُد بِناياٍت لَِنْفِسِه ِفي َمِديَنِة د�ُوَد، أ 15 
ثُمَّ �أَعدَّ َمكاناً لُِصْنُدوِق �هلِل، َونََصَب َخيَمًة 
ُصْنُدوَق  َيْحِمَل  �أْن  َيْنَبِغي  »ل�  د�ُوُد:  قاَل  2ثُمَّ  لَُه. 
أنَّ اهلَل �ختاَرُهْم لَِكي َيحِملُو�  َعْهِد �هلِل َغيُر �لّلاِويِّيَن، لِ�

ُصْنُدوَق اهلِل َوَيخِدُموُه لِلاأَبِد.«
3َفَجَمَع د�ُوُد كُلَّ �إْسر�ئِيَل ِفي �لُقْدِس لَِكي ُيْصِعُدو� 

ُه لَُه. 4َوَجَمَع د�ُوُد  ُصْنُدوَق اهلِل �إلَى َمكانِِه �لَِّذي �أَعدَّ
�ُأوِريِئيَل  َقهاَت:  َبِني  5ِمْن  َو�لَّلاِويِّيَن:  هاُروَن  َبِني 
َمر�ِري:  َبِني  6ِمْن  �أقاِربِِه.  ِمْن  َوِعْشِريَن  َوِمَئًة  ئِيَس  �لرَّ
َبِني  7ِمْن  �أقاِربِِه.  ِمْن  َوِعْشِريَن  َوِمَئَتيِن  ئِيَس  �لرَّ َعسايا 
ئِيَس َوِمَئًة َوَثلاثِيَن ِمْن �أقاِربِِه. 8ِمْن  َجْرُشوَم: ُيوئِيَل �لرَّ
�أقاِربِِه.  ِمْن  َوِمَئَتيِن  ئِيَس  �لرَّ َشَمْعيا  �ألِيصافاَن:  َبِني 
ئِيَس َوَثمانِيَن ِمْن �أقاِربِِه.  9ِمْن َبِني َحْبُروَن: �إيِليِئيَل �لرَّ

ئِيَس َوِمَئًة َو�ْثَني َعَشَر  يناد�َب �لرَّ يِئيَل: َعمِّ 10ِمْن َبِني ُعزِّ

ِمْن �أقاِربِِه.

داُوُد ُيخاِطُب الَكَهَنَة َوالاّلِوّيين
�لكاِهَنْيِن،  َو�أبِياثاَر  د�ُوُد صاُدوَق  �ْسَتْدَعى  11ثُمَّ 

يناد�َب  َوَعمِّ َو�إيِليِئيَل  َوَشَمْعيا  َوُيوئِيَل  َوَعسايا  َو�ُأوِريِئيَل 
�لّلاِويِّيَن. 12َوقاَل لَُهْم: »�أنُتْم ُرَؤساُء عائِلاِت �لَّلاِويِّيَن. 
تُْصِعُدو�  لَِكي  ُرو�،  َتَتَطهَّ �أْن  َو�أْقِرباُؤكُْم  �أنُتْم  َفَعَليُكْم 
ُصْنُدوَق اهلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل، �إلَى �لَمكاِن �لَِّذي �أْعَدْدتُُه 
َوَقَع  ُأولَى،  �ل� ِة  �لَمرَّ ِفي  َمْعنا  َتُكونُو�  لَْم  13لِ�أنَُّكْم  لَُه. 
يعلَِّمنا  �أْن  ِمْنُه  نَطلُْب  لَْم  َّنا  أن لِ� َعَلينا،  إلَِهنا  َغَضُب 
�لَكَهَنُة  َر  14َفَطهَّ ْنُدوِق.«  �لصُّ لنقِل  ِليمَة  �لسَّ �لطريقَة 
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�إلَِه  اهلِل،  ُصْنُدوَق  ُيْصِعُدو�  لَِكي  �أنُفَسُهْم،  َو�لَّلاِويُّوَن 
َعَلى  �هلِل  َعْهِد  ُصْنُدوَق  �لَّلاِويُّوَن  15َفَحَمَل  �إْسر�ئِيَل. 
�كتاِفِهْم ُمْسَتخِدِميَن �لِعِصيَّ َكما َسَبَق �أْن �أَمَر ُموَسى، 

َحَسَب َتعِليماِت اهلِل.

الُمَرنُِّمون
16َوَطَلَب د�ُوُد �أيضاً �إلَى ُرَؤساِء �لَّلاِويِّيَن �أْن ُيِقيُمو� 

�أقاِرَبُهُم �لُمَرنِِّميَن، لَِيْرَفُعو� �أْصو�َتُهُم �ْبِتهاجاً بُِمصاَحَبِة 
�آل�ٍت ُموِسيِقيٍَّة: َرباٍب َوَقياثِيَر َوُصُنوٍج.

�أقاِربِِه  َوِمْن  ُيوئِيَل،  ْبَن  َهْيماَن  �لَّلاِويُّوَن  17َفَعيََّن 

�آساَف ْبَن َبَرْخيا، َوِمْن �أقارِبِِهِم �لَمر�رِيِّيَن �إيثاَن ْبَن قُوِشّيا. 
18َوُيساِعُدُهْم �أقاِرُبُهْم ِمَن �لِفرَقِة �لثّانَِيِة َزَكِريّا َوَيْعِزيِئيُل 

َوَشِمير�ُموُث َوَيِحيِئيُل َوُعنِّي َو�ألِياآُب َوَبنايا َوَمَعْسيا َوَمتَّْثيا 
َو�ألِيَفْليا َوَمَقْنيا َو�لَبّو�باِن ُعوبِيُد �أُدوُم َوَيِعيِئيُل.

َو�آساَف  َهيماَن  �لُموِسيِقيِّيَن  ُة  َمَهمَّ 19َفكانَْت 

يِئيَل  َوُعزِّ َزَكِريّا  ُة  20َوَمَهمَّ ُنوَج.  �لصُّ َيْقَرُعو�  �أْن  َو�إيثاَن 
�أْن  َوَبنايا  َوَمَعْسيا  َو�ألِياآَب  َوُعنِّي  َوَيِحيِئيَل  َوَشِمير�ُموَث 
َمتَّْثيا  ُة  و� بِالَقياثِيَر َوْفَق لَحِن َعلاُموَث. ب 21َوَمَهمَّ َيُردُّ
َيعِزفُو�  �أْن  َوَعَزْريا  َوَيِعيِئيَل  �أُدوَم  َوُعوبِيَد  َوَمَقْنيا  َو�ألِيَفْليا 
ُة َكَنْنيا، قائِِد �لَّلاِويِّيَن ِفي  ِميِنِث. 22َوَمَهمَّ َوْفَق لَحِن �لشِّ
َُّه كاَن َخبير�ً بِها. أن َه �لُموِسيَقى، لِ� �لُموِسيَقى، �أْن ُيَوجِّ

23َوكاَن َبَرْخيا َو�ألقانَُة َبّو�َبْيَن لِلُصْنُدوِق. 24َوَكَذلَِك 

ُعوبِيُد �أُدوُم َوَيِحيَّى كانا َبّو�َبيِن �أيضاً لِلُصْنُدوِق.
َونَْثَنِئيُل  َوَيُهوشافاَط  َشَبْنيا  �لَكَهَنِة  ُة  َمَهمَّ �أّما 
أْبو�ِق  َوَعماساَي َوَزَكِريّا َوَبنايا َو�ألِيَعَزَر َفِهَي �أْن َينُفُخو� بِال�

�أماَم ُصْنُدوِق َعْهِد �هلِل.
ُألُوِف ِفي  25َوكاَن د�ُوُد َوُشُيوُخ �إْسر�ئِيَل، َوقاَدُة �ل�

ُعوبِيَد  َبيِت  ِمْن  اهلِل  َعْهِد  ُصْنُدوِق  ْصعاِد  ل�إ َطِريِقِهْم 
كانُو�  �لَِّذيَن  �لَّلاِويِّيَن  �هلُل  26َو�أعاَن  باْبِتهاٍج.  �أُدوَم 
ثِير�ٍن  َسْبَعَة  هلِل  َوَذَبُحو�  اهلِل.  َعْهِد  ُصْنُدوَق  َيحِملُوَن 

َوَسْبَعَة ِكباٍش.
ْنُدوَق،  27َوكاَن د�ُوُد َوكُلُّ �لَّلاِويِّيَن �لحاِمِليَن �لصُّ

�أرِدَيًة  َيْلِبُسوَن  �لُموِسيَقى  قائُِد  َوَكَنْنيا  َو�لُموِسيِقيُّوَن، 

ب 20:15 َعالُموث، َوِشِميِنث ِفي العدد الّتالي. مقاماِن 

�أْو َطَبَقتاِن ُموسيقّيتاِن.



432 1 أخبار 28:15

كُلُّ  28َفاأْصَعَدْت  ِكتّانِّياً.  ِرد�ًء  د�ُوُد  َولَِبَس  ِكتّانِيًَّة. 
�إْسر�ئِيَل ُصْنُدوَق َعْهِد اهلِل بَِصيحاِت َفَرٍح، َمَع َصْوِت 

ُنوِج َو�لَرباِب َو�لَقياثِيِر. أْبو�ِق، َوَمَع �لصُّ أْصو�ِر َو�ل� �ل�
29َوَمَع ُدُخوِل ُصْنُدوِق َعهِد اهلِل �إلَى َمِديَنِة د�ُوَد، 

�أَطلَّْت ِميكاُل بِنُت شاُوَل ِمَن �لنّاِفَذِة، َفَر�أْت د�ُوَد َيْقِفُز 
َوَيْرقُُص، َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبها.

د�ِخَل 16  َوَوَضُعوُه  �هلِل،  ُصْنُدوَق  َو�أدَخلُو� 
�لَخيَمِة �لَِّتي نََصَبها د�ُوُد لَُه. َوَذَبُحو� َذبائَِح 

صاِعَدةً أ َوَتْقِدماِت َسلاٍم ِفي َحْضَرِة �هلِل.
بائِِح �لّصاِعَدِة َوَذبائَِح  2َولَّما �أكَمَل د�ُوُد َتْقِديَم �لذَّ

عَب بِاْسِم اهلِل. 3َوَوزََّع َعَلى كُلِّ َرُجٍل  لاِم، باَرَك �لشَّ �لسَّ
َو�ْمَر�أٍة ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل َرِغيَف ُخْبٍز َوَكْعَك َتْمٍر َوَكْعَك 
�أماَم  َكُخّد�ٍم  لَِيخِدُمو�  �لَّلاِويِّيَن  َبْعَض  4َوَعيََّن  َزبِيٍب. 
َوُيَسبُِّحو�  َوَيْشُكُرو�،  ُيِذيَعُو�،  لَِكي  اهلِل  َعْهِد  ُصْنُدوِق 

اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل.

5َوكاَن �آساُف َيُقوُد ِفْرَقَة �لتَّْسِبيِح، َوَزَكِريّا ُيساِعَدُه. 

َبْيَنما ُيْعِزُف َيْعِزيِئيُل َوَشِمير�ُموُث َوَيِحيِئيُل َوَمتَّْثيا َو�ألِياآُب 
َوَيْضِرُب  َوَقياثِيَر.  بَِرباٍب  َوَيِعيِئيُل  �أُدوُم  َوُعوبِيُد  َوَبنايا 
أْبو�َق بانِْتظاٍم  ُنوَج. 6َوَيْنُفُخ َبنايا َوَيَحْزيِئيُل �ل� �آساَف �لصُّ

�أماَم ُصْنُدوِق َعْهِد �هلِل.

َمْزُموُر ُشْكٍر ِلداُود
7َوِفي َذلَِك �لَيْوِم نََظَم د�ُوُد َمْزُموَر ُشْكٍر هلِل َعَزَفُه 

�آساُف َو�أْقِرباُؤُه:

8  �حَمُدو� اهلَل،  
   �أِذيُعو� �ْسَمُه.

ُأَمَم بِاأعمالِِه �لَعِظيَمِة. فُو� �ل�    َعرِّ
9  َرنُِّمو� لَُه،  

   َغنُّو� َتْسِبيَحُه،
ثُو� بُِمعِجز�تِِه.    َحدِّ

ُم ل�سترضاء  أ 1:16 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

وِس، 10  �ْفَتِخُرو� بِاْسِمِه �لُقدُّ  
   َولَْتْبَتِهْج قُلُوُب كُلِّ َمْن َيطلُُبوَن اهلَل.

َتُه، 11  �طلُُبو� اهلَل َوقُوَّ  
   �ْسُعو� �إلَْيِه د�ئِماً.

12  �ْذكُُرو� �لُمعِجز�ِت �لَِّتي َصَنَعها،  
   �آياتِِه َو�ل�أْحكاَم �لَِّتي نََطَق بِها.

13  يا نَسَل �إْسر�ئِيَل،  
   يا ُخّد�َمُه،

   يا �أْبناَء َيْعُقوَب، ُمختاِريِه.
14  ُهَو إلَُهنا،  

أْرَض.    �أحكاُمُه َتملاُأ �ل�
أَبِد �ْذكُُرو� َعْهَدُه، 15  �إلَى �ل�  

ألِْف ِجيٍل،    �لَكلاَم �لَِّذي �أوَصى بِِه لِ�
16  �لَعْهَد �لَِّذي َقَطَعُه َمَع �إْبر�ِهيَم،  

   َوَوَعَد بِِه �إْسَحاَق.
17  َثبََّتُه َمَع َيْعُقوَب َمْرُسوماً،  
   َوَمَع �إْسر�ئِيَل َعْهد�ً �أَبِديّاً.

18  َفقاَل: »َساُأعِطيَك �أْرَض َكْنعاَن،  
   َفَتُكوَن ِمْن نَِصيِبَك.«

أْرِض، 19  كانُو� َقِليِليَن َوُغَرباُء ِفي �ل�  
ٍة، ٍة �إلَى �ُأمَّ 20  َيرَتِحلُوَن ِمْن �ُأمَّ  
   َوِمْن َممَلَكٍة �إلَى َممَلَكٍة.

أَحٍد بِاأْن َيظِلَمُهْم، 21  َفَلْم َيْسَمِح لِ�  
َر ُملُوكاً ِمَن �لَمساِس بِِهْم.    َوَحذَّ
و� ُمَسحائِي، 22  قاَل لَُهْم: »ل� َتَمسُّ  

   َول� تُْؤُذو� �أنِبيائِي!«

أْرِض، 23  َرنُِّمو� هلِل يا كُلَّ �ل�  
   �أِذيُعو� َيْوماً َبْعَد َيْوٍم َخلاَصُه.

ُأَمِم، 24  �أعِلُنو� َمجَدُه َبيَن �ل�  
ُعوِب.    َوُمعِجز�تِِه َبيَن �لشُّ

أنَّ اهلَل َعِظيٌم َوَجِديٌر بِالتَّْسِبيِح، 25  لِ�  
آلَِهِة.    َو�أكَثُر َمهاَبًة ِمْن كُلِّ �ل�

ُعوِب �ل�ُأخَرى �أْصناٌم أنَّ �آلَِهَة �لشُّ 26  لِ�  
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َة،    ل� َحوَل لَها َول� قُوَّ
ماو�ِت.    �أّما اهلُل َفَصَنَع �لسَّ
27  َبهاٌء َوَجلاٌل ِفي َحْضَرتِِه،  
ٌة َوَفَرٌح ِفي َمْسَكِنِه.    َوقُوَّ

ُعوِب، 28  �أعُطو� اهلَل، يا عائِلاَت �لشُّ  
ًة.    �ُأعُطو� اهلَل َمجد�ً َوقُوَّ

29  �أعُطو� اهلَل �لَمجَد �لَّلائَِق بِاْسِمِه.  
   هاتُو� َتْقِدَمًة َو�دُخلُو� �إلَى َحْضَرتِِه.

   �عُبُدو� اهلَل َو�ْسُجُدو� لَُه ِفي َبهاِء َقد�َسِتِه.
أْرِض َحّقاً. 30  �رَتِعُدو� �أماَمُه يا كُلَّ ُشُعوِب �ل�  

   �لعالَُم ثابٌِت ِفي َمكانِِه،
ٌة �أْن تَُزحِزَحُه.    ل� َتْقِدُر قُوَّ

أْرُض، ماو�ُت َولَْتْفَرِح �ل� 31  لَِتْبَتِهِج �لسَّ  
ُأَمِم:    َولُْيَقْل َبيَن �ل�

  » اهلُل َيملُُك.«
32  لَِيْهِدِر �لَبْحُر َوكُلُّ ما َيملاُأُه،  
يُف َوكُلُّ ما ِفيِه.    لَِيْبَتِهِج �لرِّ

33  ِحيَنِئٍذ، َسَتْفَرُح �أْشجاُر �لغاَبِة ِفي َحضَرِة اهلِل  
أْرِض.    ِحيَن َياأْتِي لَِيحُكَم َعَلى �ل�

َُّه صالٌِح، أن 34  سبُِّحو� اهلَل، لِ�  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه �إلَى �ل�    لِ�

35  قُولُو�: »َخلِّْصنا يا �إلََهنا َوُمَخلَِّصنا،  
ُأَمِم،    َو�جَمْعنا َو�أنِقْذنا ِمَن �ل�

وِس، ْكَر ل�ْسِمَك �لُقدُّ َم �لشُّ    لَِكي نَُقدِّ
   لَِكي نُخِبَر بَِفْخٍر بِاأعمالَِك �لَجِديَرِة 

بِالتَّْسِبيِح.
آبِِديَن.« 36  لَِيَتباَرِك اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل �إلَى �أَبِد �ل�  

عِب: »�آِمين!« َوَسبَُّحو� اهلَل. َفقاَل كُلُّ �لشَّ
37َوَتَرَك د�ُوُد �آساَف َوُمساِعِديِه ُهناَك �أماَم ُصْنُدوِق 

َحَسَب  د�ئِماً  ْنُدوِق  �لصُّ �أماَم  لَِيخِدُمو�  اهلِل  َعْهِد 
�آُدوَم  ُعوبِيُد  �أيضاً  ُهناَك  38َوَبِقَي  �لَيْوِميَِّة.  �لُمَتَطلَّباِت 
َيِديثُوَن  ْبُن  �أُدوَم  َوُعوبِيُد  تُّوَن،  َو�لسِّ �لثَّمانَِيُة  َو�أْقِرباُؤُه 

َوُحوَسَة، لَِيخِدُمو� َكَبّو�بِيَن.

ِفي  �لُمْرَتَفِع  ِفي  َخيَمِة �جِتماِع اهلِل  �أماَم  39َوَبِقَي 

40َوكاَن  �لَكَهَنُة.  َوُزَملاُؤُه  صاُدوُق  �لكاِهُن  ِجْبُعوَن 
هلِل  كاِمَلًة  َتْقِدماٍت صاِعَدًة  ُمو�  ُيَقدِّ �أْن  ِمْنُهْم  َمطلُوباً 
َوْفَق  �لّصاِعَدِة،  �لتَّْقِدماِت  َمْذَبِح  َعَلى  َوَمساًء  َصباحاً 
�إْسر�ئِيَل  �أَمَر  �لَِّتي  اهلِل  َشِريَعِة  ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو  ما  كُلِّ 
َوَبِقيَُّة  َوَيُدوثُوُن،  َهيماُن،  َمَعُهْم  41َوَبِقَي  باتِّباِعها. 
أنَّ  �لُمختاِريَن َو�لُمَعيَِّنيَن بِال�ْسِم لَِتْقِديِم �لتَّسبيِح هلِل: »لِ�
أَبِد.« أ 42َوكاَن َمْعُهما، �أي َمَع َهيماَن  َرْحَمَتُه �إلَى �ل�
َو�آل�ٌت  َعَليها  َيعِزفُوَن  لِلَِّذيَن  َوُصُنوٌج  �أْبو�ٌق  َوَيُدوثُوَن، 
َعِن  َمْسُؤولِيَن  َيُدوثُوَن  �أْبناُء  َوكاَن  هلِل.  َتر�نِيَم  لَِعْزِف 

�لَبّو�َبِة.
َوَرِجَع  ُبُيوتِِهْم.  �إلَى  كُلُُّهْم  عُب  �لشَّ َذَهَب  43ثُمَّ 

د�ُوُد لُِيباِرَك َبيَتُه.

َوْعُد اهلِل ِلداُود

َبعَد �أْن َسَكَن د�ُوُد ِفي َبيِتِه �لَجِديِد، قاَل 17 
لِلنَِّبيِّ ناثاَن: »ها �أنَت َتَرى �أنِّي �أْسُكُن ِفي 
أْرِز، َبيَنما َيسُكُن ُصْنُدوُق َعْهِد اهلِل  َبيٍت ِمْن َخَشِب �ل�

َتْحَت َخيَمٍة!«
أنَّ �هلَل  ْذ ما تَُخطِّْط لَُه، لِ� 2َفقاَل ناثاُن لِد�ُوَد: »نَفِّ

َمَعَك.«
لِناثاَن:  اهلُل  قاَل  نَْفِسها  �للَّيَلِة  تِْلَك  ِفي  3لَِكْن 

4»�ْذَهْب َوقُْل لِخاِدِمي د�ُوَد: ›َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 

أْسُكَن ِفيِه. 5َفاأنا  لَْسَت �أنَت َمْن َسَيْبِني لِي َهذ� �لَبيَت لِ�
لَْم �أْسُكْن ِفي َبيٍت ُمْنُذ �لَيْوِم �لَِّذي �أخَرْجُت ِفيِه �إْسر�ئِيَل 
ِمْن ِمْصَر �إلَى َهذ� �لَيْوِم. لَِكنِّي كُْنُت �أنَتِقُل ِمْن َخيَمٍة 
�إلَى َخيَمٍة، َوِمْن َمكاٍن �إلَى َمكاٍن. 6َوَحيثُما ِسْرُت َعْبَر 
أَحِد  لِ� و�ِحَدًة  َكِلَمًة  َولَْو  َيْوماً  قُْلُت  َهْل  �إْسر�ئِيَل،  كُلِّ 
قُضاِة �إْسر�ئِيَل �لَِّذيَن �أَمْرتُُهْم بِاأْن َيْرُعو� َشعِبي: لِماذ� لَْم 

أْرِز؟‹ َتْبُنو� لِي َبيتاً َمْصُنوعاً ِمَن َخَشِب �ل�
آَن قُْل َهذ� لِخاِدِمي د�ُوَد: ›َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه  7»َو�ل�

�لَغَنِم،  َور�ِء  ِمْن  �لَمْرَعى،  ِمَن  �أَخْذتَُك  �لَقِديُر:  اهلُل 

َحيثُما  َمَعَك  8َوكُْنُت  �إْسر�ئِيَل.  َشعِبي  َرئِيَس  لَِتُكوَن 

�لثّاني 6:7،  أيّام  �ل� �أخبار  �نظر كتاب  األَبد.   . . . أِلنَّ  أ 41:16 

ومزمور 118، و 136.
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لََك  َوَساأجَعُل  �أماِمَك.  ِمْن  �أعد�َءَك  َوَهَزْمُت  َذَهْبَت، 
لَِشعِبي  َمكاناً  9َو�ْخَتْرُت  أْرِض.  �ل� ِفي  �لُعَظماِء  ُشْهَرَة 
�إْسر�ئِيَل، َوَزَرْعُتُهْم ِفيِه. َوَسيْسُكُنوَن ُهناَك َول� ُيزِعُجُهْم 
أْشر�ُر ِفيما َبْعُد، َكما  �أَحٌد ِفيما َبْعُد. َولَْن َيظِلَمُهُم �ل�
ْقِت �لَِّذي ِفيِه َعيَّْنُت قُضاًة َعَلى  ِفي �لّسابِِق، 10ُمنُذ �لوَّ

َشعِبي �إْسر�ئِيَل، َوَساُأخِضُع كُلَّ �أعد�ئَِك لََك.
َبيتاً.  �أنَت  لََك  َسَيْبِني  اهلَل  �إنَّ  لََك  �أقُوُل  »›َو�أنا 
�آبائَِك،  َمَع  لُِتْدَفَن  َوَتْذَهُب  َحياتَُك  َتنَتِهي  11َوِعنَدما 

ِحيَنِئٍذ، َساأجَعُل �أَحَد �أْبنائَِك َيخِلُفَك. َوَساأجَعُل َممَلَكَتُه 
َقِويًَّة. 12َوُهَو �لَِّذي َسَيْبِني لِي َمْنِزل�ً، َوَساأجَعُل َممَلَكَتُه 
أَبِد. 13َساأكُوُن لَُه �أباً، َوَسَيُكوُن  َقِويًَّة وَعْرَشُه ثابِتاً �إلَى �ل�
لَِي �ْبناً. َولَْن �أْسَحَب َبَرَكِتي ِمْنُه، َكما َسَحْبُتها ِمْن ذ�َك 
ُنُه ِفي َبيِتي َوَممَلَكِتي  �لَِّذي َحَكَم َقبَلَك. 14لَِكنِّي َساُأَعيِّ
أَبِد.‹« 15َوَكلََّم  أَبِد. َوَسَيُكوُن َعْرُشُه ثابِتاً �إلَى �ل� �إلَى �ل�

ْؤيا. ناثاُن د�ُوَد َوْفَق كُلِّ َهذ� �لَكلاِم َوكُلِّ َهِذِه �لرُّ

َصالُة داُود
اهلِل،  َحضَرِة  ِفي  َوَجَلَس  د�ُوُد،  �لَمِلُك  16َفَدَخَل 

�إنََّك  َحتَّى  عائَِلتي  ِهَي  َوما  �أنا  َمْن  اهلُل،  »يا  َوقاَل: 
�أْوَصْلَتني �إلى َهذ� �لحاِل! 17َبْل �إنََّك َر�أْيَت َهذ� َقِليلاً 
يا اهلُل، َفاأَمْرَت بِالِخيِر لِعائَِلِة َعْبِدَك لَِزماٍن َطِويٍل �آٍت. 
َتعاَمْلَت َمعي بَِطريَقٍة ُمَميََّزٍة يا اهلُل. 18َفماذ� �أقُوُل لََك 
َبْعُد ُمقابَِل �إْكر�ِمَك لِْي �أنا َخاِدَمَك د�ُوَد؟ َفاأنَت �أعَلُم 
َقْلِبَك،  َوِوْفَق  َعْبِدَك  �أجِل  ِمْن  اهلُل،  19يا  بِخاِدِمَك. 
أْعماِل �لَعِظيَمِة، َوَكَشْفَتها لِي.  َقْد َفَعْلَت كُلَّ َهِذِه �ل�
َول�  بِِمثِلَك،  َحياتِنا  َطو�َل  نَْسَمْع  لَْم  نَْحُن  اهلُل،  20يا 

لٍَه ِسو�َك! 21َو�أيُّ َشعٍب ِمثُل َشعِبَك، َبِني �إْسر�ئِيَل؟  بِاإ
عُب �لَوحيُد �لَّذي َفد�ُه �هلُل بَِنْفِسِه لََيُكوَن َشعَبُه  َفُهَو �لشَّ
�لَعظيَمِة  ُأُموِر  �ل� ِخلاِل  ِمْن  �ْسَمَك  َو�أعَلْنَت   ، �لخاصَّ
َشعِبَك  �أماَم  �ُأَمماً  َطَرْدْت  �إذ  َصَنْعَتها،  �لَِّتي  َو�لَمُهولَِة 
�لَِّذي َفَدْيَتُه ِمْن ِمْصَر. 22َوَجَعْلَت َشعَبَك �إْسر�ئِيَل َشعباً 

أَبِد، َوِصْرَت �أنَت يا اهلُل، �إلََهُهْم. خاّصاً لََك �إلَى �ل�
�لَّذي  �لَكلاَم  اهلُل  يا  أَبِد  �ل� �إلَى  ْخ  َرسِّ آَن  23»َو�ل�

َوْعَدَك.  ْق  َحقِّ َونَسِلِه.  ِجَهِة خاِدِمَك  ِمْن  بِِه  َتَكلَّْمَت 
أَبِد، �إْذ يقوُل �لنّاُس: ›اهلُل  ُم �ْسُمَك �إلَى �ل� 24حيَنِئٍذ َيَتكرَّ

د�ُوَد  َخاِدِمَك  َبْيُت  ُخ  َوَيَتَرسَّ �إْسر�ئِيل!‹  �إلُه  هَو  �لَقِديُر 
�أنََّك  لَِعْبِدَك  �إلَِهي،  يا  �أعَلْنَت،  25َفَقْد  َحْضَرتَِك.  ِفي 
لَُه َبيتاً. ِمْن �أجِل َذلَِك َوَجَد خاِدُمَك َشجاَعًة  َسَتْبِني 
�هلُل،  �أنَت  اهلُل،  يا  آَن،  26َو�ل� �أماَمَك.  لاِة  �لصَّ َعَلى 
تكلَّْمَت بِهذ� �لكلاِم �لَحَسِن َو�لوعوِد �لّر�ئعِة لِخاِدِمَك. 
27َوَسرََّك �أْن تُباِرَك َبيَت خاِدِمَك، لَِكي َيَظلَّ قائِماً �إلَى 

أَبِد �أماَمَك. �أنَت باَرْكَتِني يا اهلُل، َو�أنَت ُمباَرٌك �إلَى  �ل�
أَبِد.« �ل�

انِتصاراُت داُود

َمِن هاَجَم د�ُوُد �لِفِلْسِطيِّيَن 18  ٍة ِمَن �لزَّ َوَبْعَد ُمدَّ
َو�أخَضَعُهْم، َو�أَخَذ َجتَّ َو�لُقَرى �لتّابَِعَة لَها 

ِمْن َسيَطَرتِِهْم.
2َكما َهَزَم د�ُوُد ُمو�آَب، َفصاَر �أهُل ُمو�آَب َيْدَفُعوَن 

لَُه �لِجْزَيَة.
َمِلَك ُصوَبَة ِفي كُلِّ  َعَزَر  َهَدَد  �أيضاً  3َوَهَزَم د�ُوُد 

د�ُوُد  َذَهَب  ِعنَدما  َوَذلَِك  َحماَة.  �إقِليِم  َوَحتَّى  �أْرِضِه 
لَُيِقيَم نَْصباً َمَلكِّياً ِعْنَد نَْهِر �لُفر�ِت. 4َو�ْسَتولَى د�ُوُد ِمْنُه 
َعَلى �ألِْف َمْرَكَبٍة، َوَسْبَعَة �آل�ٍف ِمَن �لَخّيالَِة، َوِعْشِريَن 
�ألفاً ِمَن �لُمشاِة. َوَحطََّم د�ُوُد كُلَّ َمْرَكباِت �لُخُيوِل ما 

َعد� ِمَئًة ِمْنها.
5َوجاَء �أر�ِميُّو ِدَمْشَق لَِنْجَدِة َهَدَد َعَزَر، َمِلِك ُصوَبَة، 

لَِكْن َقَتَل د�ُوُد �ْثَنيِن َوِعْشِريَن �ألَف ُجنِديٍّ ِمْنُهْم. 6ثُمَّ 
َوَضَع د�ُوُد حاِمياٍت َعْسَكِريًَّة ِفي �أر�َم ِدَمْشَق. َوَخَضَع 
�لِجزَيَة. َوكاَن اهلُل  لَُه  َيدَفُعوَن  َوَبد�ُأو�  لِد�ُوَد  أر�ميُّوَن  �ل�

َينُصُر د�ُوَد َحيثُما َذَهَب.
َهِبيََّة �لَِّتي كاَن َعِبيُد َهَدَد  7َو�أَخَذ د�ُوُد �لتُُّروَس �لذَّ

َعَزَر َيْسَتخِدُمونَها، َو�أحَضَرها �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. 8َو�أَخَذ 
د�ُوُد ِمْن َطْبَحَة َوُخوَن، َمَديَنَتْي َهَدَد َعَزَر، َكِميًَّة َكِبيَرًة 
ِمَن �لُبرونِْز. َوبَِهذ� �لُبرونِْز َبَنى ُسَلْيماُن �لَحْوَض �لُبرونِْزيَّ 

آنَِيَة �لُبرونِْزيََّة. َو�ل�أعِمَدَة َو�ل�
9َوَسِمَع تُوُعو َمِلُك َحماَة بِاأنَّ د�ُوَد َهَزَم كُلَّ َجيِش 

�إلَى  َهُدور�َم  �ْبَنُه  10َفاأرَسَل  ُصوَبَة.  َمِلَك  َعَزَر،  َهَدَد 
َُّه حاَرَب َهَدَد َعَزَر  أن �لَمِلِك د�ُوَد لَِيْطَمِئنَّ َعَليِه َوُيَهنَِّئُه، لِ�
َوَهَزَمُه. َفَقْد َسَبَق �أْن د�َرْت ُحُروٌب ِفي �لماِضي َبيَن 
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أْشياِء  َهَدَد َعَزَر َوتُوُعو. َو�أرَسَل َمَع َهُدور�َم كُلَّ �أنو�ِع �ل�
�لُمخَتِلَفِة.  َو�لُبرونِْز  ِة  َو�لِفضَّ َهِب  �لذَّ ِمَن  �لَمْصُنوَعِة 
�لَِّتي  ِة  َو�لِفضَّ َهِب  �لذَّ َمَع  �أيضاً  هلِل  د�ُوُد  11َفَكرََّسها 

ونِيِّيَن،  ُأَمِم، ِمْن �أُدوَم، َوُمو�آَب، َو�لَعمُّ َغِنَمها ِمْن كُلِّ �ل�
َو�لِفِلْسِطيِّيَن، َوَبِني َعمالِيَق.

12َوَقَتَل �أْبشاُي بُن ُصُرِويََّة َثمانَِيَة َعَشَر �ألَف �أُدوِميٍّ 

ِفي  َعْسَكِريًَّة  حاِمياٍت  13َوَوَضَع  �لِمْلِح.  و�ِدي  ِفي 
�أُدوَم. َوصاَر كُلُّ �أهِل �أُدوَم ُخّد�ماً لِد�ُوَد خاِضِعيَن لَُه. 

َه. َوكاَن اهلُل َينُصُر د�ُوَد َحيثُما َتَوجَّ

حاِشَيُة داُود
َيحُكُم  َوكاَن  �إْسر�ئِيَل،  كُلَّ  د�ُوُد  14َفَحَكَم 

ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  15َوكاَن  نْصاِف.  َو�ل�إ بِالَحقَّ  َشعَبُه 
َل  ُمَسجِّ �أِخيلُوَد  ْبُن  َيُهوشافاُط  َوكاَن  �لَجْيِش.  قائَِد 
َو�أبِيمالُِك  �أِخيُطوَب  ْبُن  16َوكاَن صاُدوُق  �ل�أْحد�ِث. 
ْبُن �أبِيثاماَر كاِهَنْيِن َوكاَن ُشوشا كاتِباً. 17َوكاَن َبنايا ْبُن 
َيُهوياد�َع َمْسُؤول�ً َعِن �لَكِريِتيِّيَن َو�لَفِليِتيِّيَن. أ َوكاَن �أْبناُء 

د�ُوَد ُرَؤساَء �لَمْسُؤولِيَن َتحَت �إمَرِة �لَمِلِك.

وِنيِّين الَحْرُب ِضدَّ الَعمُّ

ونِيِّيَن. 19  ٍة ماَت ناحاُش، َمِلُك �لَعمُّ َوَبْعَد ُمدَّ
د�ُوُد:  2َوقاَل  �لُمْلِك.  في  �ْبُنُه  َفَخَلَفُه 
أنَّ �أباُه َصَنَع  »َساأْصَنُع َمْعُروفاً َمَع حانُوَن ْبِن ناحاَش، لِ�
و� حانُوَت بَِمْوِت  َمِعي َمْعُروفاً.« َفاأْرَسَل د�ُوُد ُرُسلاً لُِيَعزُّ
ونِيِّيَن، �إلَى  َو�لِِدِه. َولَّما َوَصَل ُمَمثِّلُو د�ُوَد �إلَى �أْرِض �لَعمُّ

ُمو� �لتَّعاِزَي لَُه. حانُوَن لُِيَقدِّ
�أنَّ د�ُوَد  لِحانُوَن: »�أَتْعَتِقُد  ونِيِّيَن  �لَعمُّ قاَدَة  3َفقاَل 

ُمو�  ْرسالِِه َهُؤل�ِء �لرِّجاَل لُِيَقدِّ َيْقِصُد َحّقاً �أْن ُيكِرَم �أباَك بِاإ
لََك �لتَّعاِزي؟ ل� ُبدَّ �أنَّ ُمَمثِِّلي د�ُوَد َهُؤل�ِء جاُءو� �إلَيَك 
ُروها.«  ُسو� َعَلى �أْرِضَك لَِكي ُيَدمِّ لَيْسَتكِشُفو�، َوَيَتَجسَّ
4َفاألَقى حانُوُن �لَقْبَض َعَلى ُمَمثِِّلي د�ُوَد َوَحَلَق لِحاُهْم، 

َوَقصَّ ثِياَبُهْم ِمَن �لَوَسِط ِعْنَد �لِوْرِك، ثُمَّ َصَرَفُهْم.
5َفجاَء َبْعُض �لنّاِس �إلَى د�ُوَد َو�أخَبُروُه بِما َحَدَث 

أ 17:18 الَكريتّيين َوالفليتيين. �لحرس �لملكي لِد�ود.

َُّهْم �ُأِهيُنو� وكانُو�  أن لُِمَمثِِّليِه، َفاأْرَسَل ُرُسلاً ل�ْسِتقبالِِهْم، لِ�
َخِجِليَن ِجّد�ً. َوقاَل �لَمِلُك لَُهْم: »�مُكثُو� ِفي �أرِيحا �إلَى 

�أْن َتْنُمو لِحاكُْم ثانَِيًة، ثُمَّ ُعوُدو�.«
َّنَُّه  ونِيُّوَن �أنَُّهْم �أساُءو� �إلَى د�ُوَد، َو�أ 6َولَّما َر�أى �لَعمُّ

�ألَف  ونِيُّوَن  َو�لَعمُّ حانُوُن  �أْرَسَل  ِجّد�ً،  ِمْنُهْم  �نْزَعَج 
َمْرَكباٍت  أنُفِسِهْم  لِ� لَِيسَتاأِْجُرو�  ِة  �لِفضَّ ِمَن  ِقنطارٍ ب 
َوفُْرساناً ِمْن �أر�َم �لنَّْهَريِن، َوِمْن �أر�َم َمْعَكَة، َوِمْن ُصوَبَة. 
�ألَف َمرَكَبٍة  َوَثلاثِيَن  �ْثَنيِن  أنُفِسِهِم  لِ� �أيضاً  7َو�سَتاأَْجُرو� 

َوَمِلَك َمْعَكَة َوَجيَشُه. َفجاُءو� َوَعْسَكُرو� قُْرَب َمْيَدبا. 
ونِيُّوَن �أيضاً ِمْن ُمُدنِِهْم َوجاُءو� لِلِقتاِل. َو�حَتَشَد �لَعمُّ

8َفَلّما َسِمَع د�ُوُد بَِهذ�، �أْرَسَل ُيو�آَب َوَمَعُه َجميُع 

لِلِقتاِل  و�  َو�صَطفُّ ونِيُّوَن  �لَعمُّ 9َفَخَرَج  أْقِوياِء.  �ل� َجيِش 
ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمِديَنِة. َوكاَن �لُملُوُك �لَِّذيَن جاُءو� َوحَدُهْم 

ِفي �لَعر�ِء.
�لِقتاِل  َجْبَهَتي  َفكَّي  َبيَن  َوَقَع  �أنَُّه  ُيو�آُب  10َوَر�أى 

أماِم َوِمَن �لَخلِف. َفاختاَر ِمْن �أْفَضِل ُجُنوِد َبِني  ِمَن �ل�
أر�ِميِّيَن. 11َو�أْوَكَل ِقياَدَة  �إْسر�ئِيَل ِفي ُمو�َجَهِة َجيِش �ل�
ِفي  َمو�ِقَعُهْم  َفاأَخُذو�  �أبيشاَي.  �أِخيِه  �إلَى  �لَجيِش  َبِقيَِّة 
�أبيشاَي:  ل�أخيِه  ُيو�آُب  12َوقاَل  ونِيِّيَن.  �لَعمُّ ُمو�َجَهِة 
ُمو�َجَهَتُهم  �أْستطيَع  �أْن  ِمْن  �أْقَوى  أر�ميُّوَن  �ل� »�إذ� كاَن 
ونِيُّوَن �أْقَوى ِمْن  َوْحِدي، َفَسُتساِعُدني. َو�إذ� كاَن �لَعمُّ
13كُْن  َفَساُأساِعُدَك.  َوْحَدَك،  ُمو�َجَهَتُهم  َتْسَتطيَع  �أْن 
َقِوياًّ َولُْنحاِرْب بَِشجاعًة ِمْن �أجِل َشعِبنا وِمْن �أجِل ُمُدِن 

�إلهنا. َوَسَيْفَعُل اهلُل ما َير�ُه َحَسناً.«
لُِمقاَتَلِتِهْم،  أر�ِميِّيَن  �ل� �إلَى  بَِجيِشِه  ُيو�آُب  َم  14َوَتَقدَّ

ونِيُّوَن  �لَعمُّ َر�أى  �أماِمِهْم. 15َولَّما  ِمْن  أر�ِميُّوَن  �ل� َفَهَرَب 
أر�ِميِّيَن َقْد َهَرُبو�، َهَرُبو� ُهْم �أيضاً ِمْن �أماِم �أِخيِه  �أنَّ �ل�
�أبِيشاَي َوَجيِشِه. َوَرِجُعو� �إلَى َمِديَنِتِهْم. ِحيَنِئٍذ، َذَهَب 

ُيو�آُب �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.
َهَزُموُهْم،  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  أر�ِميُّوَن  �ل� َر�أى  16َولَّما 

آَخِر  أر�ِميِّيَن ِمَن �لجانِِب �ل� �أرَسلُو� ُرُسلاً، َو�ْسَتْقَدُمو� �ل�
َجيِش  قائِِد  ُشوَبَك،  بِِقياَدِة  َفجاُءو�  �لُفر�ِت.  نَْهِر  ِمْن 

َهَدَد َعَزَر.

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  ب 6:19 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
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17َوَوَصَل َهذ� �لَخَبُر �إلَى د�ُوَد، َفَحَشَد كُلَّ �إْسر�ئِيَل 

أر�ِميِّيَن،  �ل� �إلَى  َوِعنَدما جاَء   . ُأرُدنِّ �ل� نَْهَر  َوَعَبَر  َمعاً، 
َوْضِع  ِفي  َجيَشُه  د�ُوُد  َوَضَع  ُمقابَِلُهْم،  َمو�ِقَعُه  َو�أَخَذ 
أر�ِميِّيَن ِفي �لِقتاِل، َفَهَجُمو�  �ل�ْسِتعد�ِد لِلاْشِتباِك َمَع �ل�
أر�ِميُّوَن ِمْن �أماِم �إْسر�ئِيَل، َوَقَتَل د�ُوُد  َعَليِه. 18َوَهَرَب �ل�
َوَجيُشُه َسْبَعَة �آل�ِف قائِِد َمرَكَبٍة، َو�أرَبِعيَن �ألَف ُجنِديٍّ 

ِمَن �لُمشاِة، َوَقَتَل �أيضاً ُشوَبَك قائَد �لَجيِش.
�إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  َعَزَر  َهَدَد  �أتباُع  َر�أى  19َولَّما 

�أتباعاً  َوصاُرو�  د�ُوَد  َمَع  ُصْلحاً  َعَقُدو�  َهَزُموُهْم، 
ونِيِّيَن َعَلى  أر�ِميُّوَن �أْن ُيِعيُنو� �لَعمُّ خاِضِعيَن لَُه. َفَرَفَض �ل�

ًة �ُأْخَرى. َبِني �إْسر�ئِيَل َمرَّ

ون ِة َعمُّ ُسُقوُط َمِديَنِة َربَّ

ل�نِطلاِق 20  �لُمعتاِد  �لَوْقِت  ِفي  بِيِع،  �لرَّ َوِفي 
�لُملُوِك لَِشنِّ �لُحُروِب، قاَد ُيو�آُب �لَجيَش، 
ونِيِّيَن. ثُمَّ جاَء َوحاَصَر َمِديَنَة َربََّة.  َوَخرََّب �أْرَض �لَعمُّ
َرها. �أّما د�ُوُد َفَبِقَي ِفي �لُقْدِس. َوهاَجَم ُيو�آُب َربََّة َوَدمَّ

َيِزُن  َوكاَن  َر�أِْسِه.  َعْن  َمِلِكِهْم  تاَج  د�ُوُد  2َو�أَخَذ 

�لَكِريمِة.  بِالِحجاَرِة  عاً  َوُمَرصَّ َهِب،  �لذَّ ِمَن  ِقنطار�ً أ 
�لَكِثيَر  �لَمِديَنِة  ِمَن  َو�أَخَذ  َر�أِْسِه.  َعَلى  د�ُوُد  َفَوَضَعُه 
ِمَن �لَغنائِِم، 3َو�أخَرَج ُسكّانَها ِمْنها، َوَفَرَض َعَليِهْم �أْن 
د�ُوُد  َوَفَعَل  َوفُُؤوٍس.  َحِديِديٍَّة  َوَمعاِوَل  بَِمناِشيَر  َيعَملُو� 
َوكُلُّ  د�ُوُد  عاَد  ثُمَّ  ونِيِّيَن.  �لَعمُّ ُمُدِن  بُِكلِّ  أْمِر  �ل� َهذ� 

�لَجيِش �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

ُحُروٌب َمَع الِفِلسِطيِّين
ِفي  �لِفِلْسِطيِّيَن  َمَع  َحرٌب  َوَقَعْت  ٍة،  ُمدَّ 4َوَبْعَد 

جاَزَر. َوِفي َذلَِك �لَيوِم، َقَتَل ِسْبكاُي �لُحوِشيُّ َسّفاَي، 
َفاُأخِضَع  ر�فا، ب  �لُمَزيَِّف  لَِه  لِلاإ �لتَّابِِعيَن  �أَحُد  َوُهَو 

�لِفِلْسِطيُّوَن.
5َوَوَقَعْت �أيضاً َحرٌب �ُأْخَرى َمَع �لِفِلْسِطيِّيَن، َفَقَتَل 

أ 2:20 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
�م ر�فا، �أْو �أبناء ر�فا.« �نظر  ب 4:20 التابعين . . . رافا. �أْو »ُخدَّ

�أيضاً كتاَب َصُموئيل �لثّانِي 16:21. َويعني �سُم »ر�فا« �لّضعيف.

، َمَع �أنَّ  �ألْحاناُن ْبُن ياُعوَر لَْحِمَي، �أِخي ُجْلياَت �لَجتِّيِّ
َقناَة ُرمِحِه كانَْت َكَنوِل �لنَّّساِج.

 ، 6َوَوَقَعْت َحْرٌب �ُأْخَرى َمَع �لِفِلسِطيِّيَن ِفي َجتَّ

َوكاَن ُهناَك َرُجٌل َضْخٌم ُذو ِستِّ �أصابَِع َعَلى كُلِّ ِمْن 
�أيضاً  ُهَو  َوكاَن  �إْصِبعاً.  َوِعْشُروَن  �أرَبٌع  َوَقَدَميِه،  َيَديِه 
فائِيِم �لعمالقة. 7َتَهكََّم َهذ� �لرَُّجُل َعَلى  ِمْن �أحفاِد �لرَّ
8كاَن  د�ُوَد.  �أِخي  ِشْمعا  ْبُن  ُيوناثاُن  َفَقَتَلُه  �إْسر�ئِيَل. 
فائِيِم �لَعمالَِقِة، َوَقَتَلُهْم د�ُوُد َوِرجالُُه. َهُؤل�ِء ِمْن َبِني �لرَّ

داُوُد ُيحِصي ِرجاَل الَحْرب

 ج ِضدَّ �إْسر�ئِيَل، َوَدَفَع 21 
َوقاَم ُروٌح َشيطانِيٌّ

د�ُوَد لُيجِري �إحصاًء لَِبِني �إْسر�ئِيَل. 2َفقاَل 
د�ُوُد لُِيو�آَب َوقاَدِة �لَجيِش: »ُجولو� في كافََّة عائِلات 
ْبِع، َو�أحصو� �لنّاَس. حينِئٍذ  �إْسر�ئِيل من د�ن �إلَى بِْئِر �لسَّ

عب.« �أعِرف عدد �لشَّ
َشعِبِه  َعَدَد  َيِزيُد  اهلَل  »لَيَت  قاَل:  ُيو�آَب  3لَِكنَّ 

ِمَئَة ِضْعٍف يا َمول�َي �لَمِلُك، �ألَيُسو� كُلُُّهْم ُخّد�َمَك؟ 
َذنٍْب  َيُكوُن َسَبَب  َولِماذ�  َتْفَعَل َهذ�؟  �أْن  تُِريُد  َفِلماذ� 

ْسر�ئِيَل؟« ل�إ
4لَِكنَّ �أْمَر �لَمِلِك كاَن َشِديد�ً َعَلى ُيو�آَب. َفَخَرَج 

ُيو�أُب َوجاَل ِفي كُلِّ �أْرِض �إْسر�ئِيَل، ثُمَّ َرِجَع �إلَى َمديَنِة 
عِب.  �لشَّ �إحصاِء  بَِنِتيَجِة  د�ُوَد  ُيو�آُب  5َو�أبَلَغ  �لُقْدِس. 
ُيوِف ِفي �إْسر�ئِيَل  َفكاَن َعَدُد �لقاِدِريَن َعَلى َحمِل �لسُّ
ِمْلُيوناً َوِمَئَة �ألِف َرُجٍل. َوكاَن َعَدُد �لقاِدِريَن َعَلى َحمِل 
ُيوِف ِفي َيُهوذ� �أرَبَع ِمَئٍة َوَسْبِعيَن �ألَف َرُجٍل. 6َولَْم  �لسُّ
َُّه  أن َيحِسْب ُيو�آُب َعَدَد َبِني ل�ِوي َوَبِني َبْنياِمْيَن َبيَنُهْم، ل�
�أبَغَض �أْمَر �لَمِلِك. 7َو�ْستاَء �هلُل �أيضاً ِمْن �أْمِر �لَمِلِك، 

َفعاَقَب �إْسر�ئِيَل.

اهلُل ُيعاِقُب إسراِئيل
عظيمًة  َخطيًَّة  �أْخطاأَت  »لََقْد  هلِل:  د�ُوُد  8َفقاَل 

بِما َفَعْلُت! فاأرجوَك يا �هلُل �أْن َتْغِفَر لي َخِطيَّتي. لََقْد 
ْفَت بُِحْمٍق ِفي ما َعِمْلُت.« َتَصرَّ

ج 1:21 ُروح َشيطاِني. حرفّياً »َشيطان« بدون حرف �لتّعِريف.
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َوقُْل  10»�ْذَهْب  د�ُوَد:  ر�ئِي  لِجاَد،  اهلُل  9َفقاَل 

ثلاَثِة  بين  ساُأَخيُِّرَك  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذ�  لِد�ُوَد: 
�أموٍر، َفاْخَتْر ِمْنها ما ساأْفَعلُُه بَِك.‹« 11َفَذَهَب جاُد �إلَى 
د�ُوَد َوقاَل لَُه: »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َفاخَتْر لَِنْفِسَك: 
12›�إّما َثلاَث َسَنو�ٍت ِمَن �لَمجاَعِة، َو�إّما َثلاَثَة �أْشُهٍر ِمَن 

�لَهَرِب ِمْن �أعد�ئَِك ُيِصيُبَك ِفيها َسيُف �أعد�ئَِك، َو�إّما 
أْرِض، ُيهِلُك ِفيها  َثلاَثَة �أيّاٍم ِمْن َسيِف اهلِل، َوباٍء ِفي �ل�
آَن، ما ُهَو  َملاُك �هلِل �ُأناساً ِفي كُلِّ �أنحاِء �إْسر�ئِيَل.‹ َو�ل�

�لرَّدُّ �لَِّذي تُِريُدنِي �أْن �أحِمَلُه هلِل �لَِّذي �أْرَسَلِني؟«
13َفقاَل د�ُوُد لِجاَد: »�أنا ِفي ِضيٍق َعِظيٍم َوَوْرطٍة 

أنَّ َرحَمَتُه  َحِقيقيٍَّة. لَِكنِّي �أختاُر �أْن �أَقَع ِفي َيِد اهلِل، لِ�
َعِظيَمٌة ِجّد�ً. َهذ� �أْفَضُل ِمْن �أْن �أَقَع ِفي �أيِدي َبَشٍر.«

14َفاأْرَسَل اهلُل َوباًء َعَلى �إْسر�ئِيَل، َفماَت َسْبُعوَن �ألْفاً 

َرها.  ِمْنُهْم. 15َو�أْرَسَل �هلُل َملاكاً �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس لُِيَدمِّ
َوِعنَدما َبَد�أ، نََظَر اهلُل َوَحِزَن لِلاأَذى �لَّذي نََوى �إلْحاَقُه 
بِها. َفقاَل لِلَملاِك �لُمَخرِِّب: »َكَفى! ُردَّ َيَدَك!« َوكاَن 

. َملاُك �هلِل و�ِقفاً ِعْنَد َبيَدِر �ُأْرناَن �لَيُبوِسيِّ
َبيَن  و�ِقفاً  اهلِل  َملاَك  َفَر�أى  َعْيَنْيِه،  د�ُوُد  16َوَرَفَع 

ماِء، َوِفي َيِدِه َسيٌف َمسلُوٌل نَحَو �لُقْدِس.  أْرِض َو�لسَّ �ل�
أْرِض َوُهْم ل�بُِسوَن  ُيوُخ �أنُفَسُهْم َعَلى �ل� َفَطَرَح د�ُوُد َو�لشُّ
َخْيشاً. 17َوقاَل د�ُوُد هلِل: »�ألَْم �أكُْن �أنا �لَِّذي �أخَطاأ َو�أَمَر 
عِب؟ �أنا ُهَو �لَِّذي �أْذنََب َو�أساَء. َفما َذنُْب  بِاإْحصاِء �لشَّ
َول�  َوعائَِلِتي،  �أنا  عاِقْبِني  إلَِهي،  َفيا  �لِخر�ِف؟  َهُؤل�ِء 

َتْضِرْب َشعَبَك بَِوباٍء.«
18َوكاَن َملاُك اهلِل َقْد َطَلَب �إلَى جاَد �أْن ُيخِبَر د�ُوَد 

 . بِاأنَّ َعَليِه �أْن ُيِقيَم َمْذَبحاً هلِل َعَلى َبيِدِر �ُأْرناَن �لَيُبوِسيِّ
19َفَذَهَب د�ُوُد َحَسَب َكلاِم جاَد �لَِّذي َتَكلََّم بِِه بِاْسِم 

اهلِل. 20َوكاَن �ُأْرناُن َيْدُرُس َبْيَدَر �لُحُبوِب. َفالَْتَفَت �ُأْرناُن 

كانُو�  �لَِّذيَن  أْرَبعُة  �ل� َوَبُنوُه  ُهَو  َفاخَتَباأ  �لَملاَك،  َوَر�أى 
َفَر�أى  �ُأْرناَن  نََظَر  �ُأْرناَن،  �إلَى  د�ُوُد  21َولَّما جاَء  َمَعُه. 
�إلَى  َوَوجُهُه  لِد�ُوَد  َو�نَحَنى  �لَبيَدِر،  ِمَن  َفَخَرَج  د�ُوَد. 

أْرِض. �ل�
أْبِنَي  ُأْرناَن: »�أعِطِني �أْرَض �لَبيَدِر ل� 22َفقاَل د�ُوُد ل�

َعَليها َمْذَبحاً هلِل. بِْعها لِي بِكاِمِل ِسْعِرها، لَِكي َيَتَوقََّف 
عِب.« �لَوباُء َعِن �لشَّ

يا  بِها،  َو�ْفَعْل  »ُخْذها،  لِد�ُوَد:  �ُأْرناُن  23َفقاَل 

�لثِّير�َن  ُم  �ُأَقدِّ �أنا  َوها  لََك.  َيحلُو  �لَمِلَك، َكما  َمول�َي 
َو�لُحُبوَب  لِلَوقُوِد،  �لُحُبوِب  َدرِس  َو�ألو�َح  بائِِح،  لِلذَّ

ُم َهِذِه كُلَّها َمّجاناً.« لِلتَّْقِدماِت. �ُأَقدِّ
ُأْرناَن: »ل�، َبْل َساأْشَتِريها  24لَِكنَّ �لَمِلَك د�ُوَد قاَل ل�

َك، َول�  َيُخصُّ َم هلِل َشيئاً  �ُأَقدِّ لَْن  ِّي  أن بِكاِمِل ِسْعِرها، لِ�
َذبائَِح لَْم تَُكلِّْفِني َشيئاً.«

َهِب  ُأْرناَن ِستَّ ِمَئِة ِمْثقاٍل أ ِمَن �لذَّ 25َفَدَفَع د�ُوُد ل�

َم  ُمقابَِل �أْرِض �لَبيَدرِ. 26َوَبَنى د�ُوُد َمْذَبحاً هلِل ُهناَك، َوَقدَّ
َذبائَِح صاِعَدًة َوَتْقِدماٍت َسلاٍم. َوَدعا اهلَل، َفاْسَتجاَب 
بيَحِة. 27َو�أَمَر  ماِء نََزلَْت َعَلى َمْذَبِح �لذَّ لَُه بِناٍر ِمَن �لسَّ

اهلُل �لَملاَك َباأْن َيُردَّ َسيَفُه �إلَى ِغْمِدِه.

28َفَلّما ر�أى د�ُوُد �أنَّ اهلَل َقِد �ْسَتجاَب لَُه َعَلى َبْيَدِر 

ُس �لَِّذي  َم َذبائَِح ُهناَك. 29َفَمْسَكُن اهلِل �لُمَقدَّ �ُأْرناَن، َقدَّ
يَِّة َو�لَمْذَبُح، كانا َعَلى �لتَّلَِّة ِفي َبْلَدِة  َبناُه ُموَسى ِفي �لَبرِّ
ُهناَك  �إلَى  َيْذَهَب  �أْن  َيْقِدْر  لَْم  د�ُوَد  30لَِكنَّ  ِجْبُعوَن. 

َُّه َخاَف ِمْن َملاِك اهلِل َوِمْن َسْيِفِه. أن لَِيساأَل اهلَل، ل�

اإلعداُد ِلِبناِء الَهيَكل

َمْذَبُح 22  َوُهنا  اهلِل،  َبيُت  »ُهنا  د�ُوُد:  َفقاَل 
بائِِح �لّصاِعَدِة ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل.« �لذَّ

�أْرِض  ِفي  �لُمِقيِميَن  �لُغَرباِء  بَِجْمِع  د�ُوُد  2َو�أَمَر 

َبًة  �إْسر�ئِيَل. َوَعيََّنُهْم َحّجاِريَن لَِكي َيْقَطُعو� ِحجاَرًة ُمَكعَّ
ِمَن  َكِبيَرًة  يًَّة  َكمِّ �أيضاً  د�ُوُد  3َو�أَعدَّ  �هلِل.  َبيِت  لِِبناِء 
أْبو�ِب،  �لَحِديِد لُِصْنِع �لَمساِميِر لِلَبّو�باِت َولَِمصاِريِع �ل�
َيًة َكِبيَرًة ِمَن �لُبرونِْز، �أْكَبَر ِمْن �أْن تُوَزَن، 4َو�ألو�حاً  َوَكمِّ
يُدونِيِّيَن  أنَّ �لصَّ أْرِز �أْكَثَر ِمْن �أْن تُحَصى. لِ� ِمْن َخَشِب �ل�
وِريِّيَن �أحَضُرو� لِد�ُوَد َكِميًَّة َكِبيَرًة ِمَن �ألو�ِح َخَشِب  َو�لصُّ

أْرِز. �ل�
5َوقاَل د�ُوُد ِفي نَْفِسِه: »�ْبِني ُسَلْيماُن َصِغيٌر َوَعِديُم 

�لِخبَرِة. َوَيْنَبِغي �أْن َيُكوَن �لَبيُت �لَِّذي َيْبِنيِه هلِل َعِظيماً 
نِّي  َفاإ َولَِهذ�  �لِبلاِد.  كُلِّ  َبيَن  َوَمِجيد�ً  َوَمْشُهور�ً  ِجّد�ً، 

عد�ِد لَُه.« َساأقُوُم بِال�إ

أ 25:21 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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ّياٍت هائَِلٍة َقبَل َمْوتِِه. 6َوَدَعى  َفاأَعدَّ د�ُوُد َمو�دَّ بَِكمِّ
�إلَِه  هلِل،  َبيتاً  َيْبِني  بِاأْن  َو�أوصاُه  ُسَلْيماَن  �ْبَنُه  د�ُوُد 

�إْسر�ئِيَل.
�أْن  �أنِوي  �ْبِني، كُْنُت  لُِسَلْيماَن: »يا  7َوقاَل د�ُوُد 

�أبِنَي َبيتاً �إْكر�ماً ل�ْسِم إلَِهي. 8لَِكنَّ اهلَل َكلََّمِني َفقاَل: 
›�أنَْت َسَفْكَت َدماً َكِثير�ً، َوحاَرْبَت ُحُروباً َكِثيَرًة. لَِذلَِك 
ََّك َسَفْكَت  أن ل� �ُأِريُدَك �أْن َتْبِني َبيتاً ِمْن �أجِل �ْسِمي، لِ�
أْرِض �أماِمي. 9لَِكْن َسُيولَُد لََك �ْبٌن،  ِدماًء َكِثيَرًة َعَلى �ل�
َوَسَيُكوُن َرُجَل ر�َحٍة، َفَساُأعِطيِه ر�َحًة ِمْن َجِميِع �أعد�ئِِه 
ِمْن كُلِّ �لِجهاِت، �إْذ َسَيُكوُن �ْسُمُه ُسَلْيماَن، َوَساُأعِطي 
�إْسر�ئِيَل َسلاماً َوُهُدوء�ً ِفي َعْهِدِه. 10َوُهَو �لَِّذي َسَيْبِني 
َبيتاً ِمْن �أجِل �ْسِمي. َوَسَيُكوُن لَِي �ْبناً، َوَساأكُوُن لَُه �أباً. 

َوَساُأَثبُِّت َعْرَشُه �لَمَلِكيَّ َعَلى �إْسر�ئِيَل َطويلاً.‹
لَِكي  َمَعَك،  َيُكوُن  اهلَل  لَيَت  �ْبِني،  يا  آَن  11»َو�ل�

12�إنَّما  َعْنَك.  َتَكلََّم  َكما  إلَِهَك،  َبيَت  َوَتْبِني  َتنَجَح 
�أطلُُب �أْن ُيعِطَيَك اهلُل َبِصيَرًة َوَفْهماً، لَِكي تُِطيَع َشِريَعَة 
إلَِهَك ِحيَن ُيَملُِّكَك َعَلى �إسر�ئِيَل. 13ِحيَنِئٍذ، َسَتْنَجُح 

�لَِّتي  َو�لَفر�ئِِض  �ل�أحكاِم  ُمر�عاِة  َعَلى  َحِرْصَت  �إْن 
ْع.  ْد َوَتَشجَّ �أعطاها اهلُل لُِموَسى لُِتِطيَعها �إْسر�ئِيُل. َفَتَشدَّ

ل� َتَخْف َول� َتْرَتِعْب.
ِمَئَة  اهلِل  لَِبيِت  �أعَدْدُت  َحتَّى  َتِعْبُت  َقْد  14»َوها 

ِة،  �لِفضَّ ِمَن  ِقْنطاٍر  َوِملَيوَن  َهِب،  �لذَّ ِمَن  ِقْنطارٍ أ  �ألِف 
َوِحجاَرًة  َو�أعَدْدُت َخَشباً  �أْن ُيوَزَن.  �أْكَثَر ِمْن  َونُحاساً 
�أيضاً، َفاأِضْف �أنَت �إلَيها ما َتحتاُج �إلَيِه. 15لََديَك َعَدٌد 
َكِبيٌر ِمَن �لعاِمِليَن: َحّجاِريَن َوَبنّائِيَن َونَّجاِريَن َوصانِِعيَن 
16ِفي  �لَمعاِدِن،  كُلِّ  ِفي  َعَدُدُهْم  ُيحَصى  ل�  ماِهِريَن 
ِة َو�لُبرونِْز َو�لَحِديِد. َفُقْم َو�ْعَمْل، َولَْيُكِن  َهِب َو�لِفضَّ �لذَّ

اهلُل َمَعَك.«

بِاأْن  �إْسر�ئِيَل  ِفي  �لَمْسُؤولِيَن  كُلَّ  د�ُوُد  17َو�أوَصى 

َوَقْد  َمَعُكْم،  إلَُهكُْم  18»�ألَيَس  ُسَلْيماَن:  �ْبَنُه  ُيِعيُنو� 
�أعطاكُْم ر�َحًة ِمْن كُلِّ ناِحَيٍة ِمْن َحولُِكْم؟ َفَقْد نََصَرنِي 
أْرُض خاِضَعٌة �أماَم اهلِل  أْرِض. َوها ِهَي �ل� َعَلى ُسكّاِن �ل�

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 14:22 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

آَن �طلُُبو� إلََهكَْم بُِكلِّ قُلُوبُِكْم َونُُفوِسُكْم.  َوَشعِبِه. 19َو�ل�
َوقُوُمو� َو�ْبُنو� َمْسَكَن اهلِل، لَِكي ُيجَلَب ُصْنُدوُق َعْهِد 
َسُة �إلَى �لَبيِت �لَِّذي َسُيْبَنى ِمْن �أجِل  اهلِل َو�آنَِيُة �هلِل �لُمَقدَّ

�ْسِم اهلِل.«

الِويُّون الَّ

َولَّما شاَخ د�ُوُد َو�ْقَتَرَبْت َحياتُُه ِمْن نِهاَيِتها، 23 
�إْسر�ئِيَل.  َعَلى  َمِلكاً  ُسَلْيماَن  �ْبَنُه  َب  نَصَّ
َو�لَّلاِويِّيَن.  َو�لَكَهَنِة  �إْسر�ئِيَل  قاَدِة  كُلَّ  د�ُوُد  2َوَجَمَع 

َثلاثِيَن  �أعماُرُهْم  َتبلُُغ  �لَِّذيَن  �لَّلاِويِّيَن  َعَدَد  3َو�أْحَصى 

َسَنًة َفما َفْوُق. َفَبَلَغ َعَدُدُهْم َثمانَِيًة َوَثلاثِيَن �ألَف َرُجٍل. 
ْشر�َف  4َوكانَْت َوِظيَفُة �أرَبَعٍة َوِعْشِريَن �ألفاً ِمْن َهُؤل�ِء �ل�إ

ُعَرفاَء  ِمْنُهْم  �آل�ٍف  ِستَُّة  َوكاَن  اهلِل.  َبيِت  َعَمِل  َعَلى 
َوكانَْت  َبّو�بِيَن.  ِمْنُهْم  �آل�ٍف  �أرَبَعُة  5َوكاَن  َوَقضاًة. 
َوِظيَفُة �أرَبَعِة �آل�ٍف �آَخِريَن َتْسِبيَح اهلِل بِاآل�ٍت ُموِسيِقيٍَّة 

َصَنَعها د�ُوُد ِمْن �أجِل َتْسِبيِح اهلِل.
َمُهْم د�ُوُد �إلَى َمجُموعاٍت َوْفَق �أْبناِء ل�ِوي:  6َوَقسَّ

َجْرُشوَن َوَقهاَت َوَمر�ِري.

الَجْرُشوِنيُّون
لَْعد�َن  8�أْبناُء  َوَشْمَعى.  لَْعد�ُن  �لَجْرُشونِيِّيَن  7ِمَن 

َوُيوئِيُل، َوَعَدُدُهْم َثلاَثٌة. 9�أْبناُء  َوِزيثاُم  َيِحيِئيُل  ئِيُس  �لرَّ
َثلاَثٌة.  َوَعَدُدُهْم  َوهار�ُن،  َوَحِزيِئيُل  َشلُوِميُث  َشْمَعى 
10�أْبناُء  لَْعد�َن.  عائِلاِت  ُرَؤساَء  �لثَّلاَثُة  َهُؤل�ِء  كاَن 
أرَبَعُة  َشْمَعى َيَحُث َوِزينا َوَيُعوُش َوَبِريَعُة. كاَن َهُؤل�ِء �ل�
ئِيَس، َوِزيَزُة �لثّانِي. �أّما  �أْبناَء َشْمَعى. 11َوكاَن َيَحُث �لرَّ
َيُعوُش َوَبِريَعُة، َفَلْم َيُكْن لَُهما �أول�ٌد َكِثيُروَن. َولِذ� كاَن 

َيُعوُش َوَبِريَعُة ُيْحَسباِن عائَِلًة و�ِحَدًة.

الَقهاِتيُّون
12َو�أْبناُء َقهاَت �أْرَبعٌة ُهم َعْمر�ُم َوَيْصهاُر َوَحْبروَن 

َو�ُأْفِرَز  َوُموَسى.  هاُروَن  ُهما  ُعْمر�َم  13َو�ْبنا  يِئيَل.  َوُعزِّ
ِفي  َبُخوٍر  لَِحْرِق  أَبِد  �ل� �إلَى  َو�أْبناُؤُه  ُهَو  َس  َوقُدِّ هاروُن 
�إلَى  بِاْسِمِه  عَب  �لشَّ َولُِيباِرَك  َولَِيْخِدَمُه  اهلِل،  َحضَرِة 

أَبِد. �ل�
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ُيْحَسباِن  كانا  َفَقْد  �هلِل،  َرُجِل  ُموَسى،  �ْبنا  14�أّما 

َجْرُشوُم  ُهما  ُموَسى  15َو�ْبنا  ل�ِوي.  َعشيَرِة  ِضمَن 
17�أّما  ئيُس.  �لرَّ َشُبوئِيَل  ُهَو  َجرُشوَم  16َو�بُن  َو�ألِيَعَزُر. 
�ْبٌن  ألِيَعَزَر  لِ� َيُكْن  َولَْم  ئِيُس.  �لرَّ َرَحْبيا  َفُهَو  �ألِيَعَزَر  �بُن 
ِجّد�ً.  َكِثيِريَن  كانُو�  َرَحْبيا  �أْبناَء  َولَِكنَّ  َرَحْبيا،  ِسَوى 
18َو�ْبُن َيْصهاَر ُهَو �لرَّئيُس َشلُوميُث. 19َو�أْبناُء َحْبُروَن 

َيْحِزيِئيُل،  َو�لثّالُِث  �أَمْريا،  َو�لثّانِي  َيِريِّا،  ئيُس  �لرَّ ُهم: 
ِميخا  ئِيُس  �لرَّ ُهما  يِئيل  ُعزِّ 20َو�ْبنا  َيْقَمعاُم.  َو�لّر�بُِع 

ّيا. َو�لثّانِي َيشِّ

الَمراِريُّون
َمحِلي  َو�ْبنا  َوُموشي،  َمحِلي  ُهما  َمر�ِرَي  21َو�ْبنا 

�ألْعاز�ُر َوِقْيٌس. 22َوماَت �ألْعاز�ُر بِلا �أول�ٍد، َفَلْم َيُكْن لَُه 
ِهنَّ َقْيٍس. 23�أْبناُء ُموِشي  َجُهنَّ �أْبناُء َعمِّ �إلّ� َبناٌت. َفَتَزوَّ

ُهْم َمحِلي َوعاِدُر َوَيِريُموُث، َوَعَدُدُهْم َثلاَثٌة.

الِويِّين َعَمُل الَّ
َوُهْم  َحَسَب عائِلاتِِهْم،  ل�ِوي  �أْبناُء  ُهْم  24َهُؤل�ِء 

لُو� َوْفَق َعَدِد �أْسمائِِهْم، َرئِيساً  ُرَؤساُء �لعائِلاِت َكما ُسجِّ
َرئِيساً، �لَِّذيَن كاَن َمطلُوباً ِمْنُهْم �أْن َيُقوُمو� بِالَعَمِل ِفي 
ِعْشِريَن  �أعماُرُهْم  َبَلَغْت  �لَِّذيَن  ِمَن  اهلِل،  َبيِت  ِخدَمِة 

َسَنًة َفما َفْوُق.
�إْسر�ئِيَل،  �إلَُه  اهلُل،  »�أعَطى  د�ُوُد:  قاَل  25َفَقْد 

أَبِد. 26َفَلْم َيُعِد  َشعَبُه ر�َحًة، َوَسَكَن ِفي �لُقْدِس �إلَى �ل�
يَن �إلَى َحمِل َخيَمِة �ل�ْجِتماِع �أْو �أيّاً ِمَن  �لَّلاِويُّوَن ُمْضَطرِّ

�آنَِيَتها َو�أغر�ِضها �للاِزَمِة لِْلِخْدَمِة ِفيها.«
�لَّلاِويُّوَن  صاَر  د�ُوَد،  َتعِليماِت  �آِخِر  27َفَحَسَب 

28لَِكنَّ  َفْوُق.  َفما  �لِعْشِريَن  ِسنِّ  ِمْن  �عِتبار�ً  وَن  ُيَعدُّ
َو�ِجَبُهْم ُهَو ُمساَعَدُة �أْبناِء هاُروَن ِفي ِخْدَمِة َبيِت اهلِل: 
�أْن َيُكونُو� َمْسُؤولِيَن َعِن �لّساحاِت َو�لُغَرِف �لجانِِبيَِّة، 
َوَتطِهيِر كُلِّ ما ُهَو ُمَقدٌَّس، َو�أيَّ َعَمٍل لِِخْدَمِة َبيِت �هلِل. 
ِس  �لُمَقدَّ �لُخْبِز  َترتِيِب  َعْن  �أيضاً  َمْسُؤولِيَن  29َوكانُو� 

لَِتْقِدَمِة  �لطَِّحيِن  َو�إعد�ِد  �لمائَِدِة،  َعَلى  ُيوَضُع  �لّذي 
و�نِي،  ِقيِق، َوَرقائِِق �لُخْبِز َغيِر �لُمْخَتِمِر، َوَكْعِك �لصَّ �لدَّ
َو�أنو�ِع �لُخْبِز �لَمخلُوِط، ِمْن كُلِّ نَوٍع َوَحْجٍم. 30َوكاَن 

ْكِر  �لشُّ لَِتْقِديِم  َوَمساٍء  َصباٍح  كُلَّ  َيِقُفو�  �أْن  َعَليِهْم 
ِفي  �لّصاِعِدُة  بائُِح  �لذَّ َمِت  قُدِّ 31َوكُلَّما  هلِل.  َو�لتَّْسِبيِح 
َحَسَب  �ل�أعياِد،  َو�أيّاِم  ُهوِر،  �لشُّ َو�أو�ئِِل  ْبِت،  �لسَّ �أيّاِم 
�لَعَدِد �لَمطلُوِب ِمْنُهْم بانِتظاٍم ِفي َحْضَرِة اهلِل. 32َوكاَن 
َو�لَمْقِدِس  �ل�ْجِتماِع  �أنِظَمَة َخيَمِة  َيْحَفُظو�  �أْن  َعَليِهْم 
َبيِت  ِخدَمِة  َحوَل  �أقِربائِِهْم  هاُروَن  �أبناِء  َوَتوِجيهاِت 

اهلِل.

َتْقِسيُم الَكَهَنة

َهِذِه ِهَي ِفَرُق �أْبناِء هاُروَن. �أْبناُء هاُروَن: 24 
ناد�ُب َو�أبِيُهو َو�ألِعاَزُر َو�إيثاماُر. 2َوَقْد ماَت 
ناد�ُب َو�أبِيُهو َقبَل َو�لِِدِهما، َولَْم َيُكْن لَُهما �أْبناٌء، َفَخَدَم 
َمُهْم د�ُوُد، َوصاُدوُق ِمْن  �ألِعاز�ُر َو�إيثاماُر َكَكَهَنٍة. 3َوَقسَّ
�أْبناِء �ألِعاز�َر، َو�أِخيمالُِك ِمْن �أْبناِء �إيثاماَر، َحَسَب �لَمهامِّ 
�أْبناَء  �أنَّ  َتَبيََّن  �أنَُّه  4َغيَر  �لِخْدَمِة.  ِفي  �إلَْيِهْم  �لُموَكَلِة 
كُوِر ِمْن �أْبناِء �إيثاماَر،  �ألِعاز�َر �أكَبُر َعَدد�ً ِمْن َحيُث �لذُّ
أْبناِء �ألِعاز�َر، َوَثمانَِيَة  َفكاَن ُهناَك ِستََّة َعَشَر َرئِيَس عائَِلٍة لِ�
أْبناِء �إيثاماَر. 5َوَقْد َعيَُّنو� َفَتر�ِت َعَمِل  ُرَؤساِء عائِلاٍت لِ�
كانُو�  َهُؤل�ِء  أنَّ  لِ� بِالُقْرَعِة،  �لجانَِبيِن  عائِلاِت  ُرَؤساِء 
َوِمْن  �ألِعاز�َر  �أْبناِء  ِمْن  ِس  �لُمَقدَّ �لُمكاِن  َعْن  َمْسُؤولِيَن 

َبيِن �أْبناِء �إيثاماَر.
َوُهَو  نََثَنِئيَل  ْبُن  َشَمْعيا  �لكاتُِب  َلُهُم  َسجَّ 6َوَقْد 

َوصاُدوَق  َو�لرُّؤساُء،  َو�لقاَدُة  �لَمِلِك،  بُِحُضوِر   ، ل�ِويٌّ
�لكاِهِن، َو�أِخيَمالَِك بَِن �أبِياثاَر، َوُرُؤوِس عائِلاِت �لَكَهَنِة 
يثاماَر،  ألِعاز�َر، ثُمَّ عائَِلٌة ل�إ َو�لَّلاِويِّيَن. َفاُأِخَذْت عائَِلٌة ل�

بِالتَّناُوِب.

ُأولَى َعَلى َيُهوياِريَب، 7  َوَقَعِت �لُقْرَعُة �ل�  
   َو�لثّانَِيُة َعَلى َيْدِعيا،
8  َو�لثّالَِثُة َعَلى حاِريَم،  

   َو�لّر�بَِعُة َعَلى َسُعوِريَم،
9  َو�لخاِمَسُة َعَلى َمْلِكّيا،  
   َو�لّساِدَسُة َعَلى َمّياِميَن،
وَص، 10  َو�لّسابَِعُة َعَلى َهقُّ  

   َو�لثّاِمَنُة َعَلى �أبِّيا،
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11  َو�لتّاِسَعُة َعَلى َيُشوَع،  
   َو�لعاِشَرُة َعَلى َشُكْنيا،

12  َو�لحاِدَيَة َعْشَرَة َعَلى �ألِياِشيَب،  
   َو�لثّانَِيَة َعْشَرَة َعَلى ياِقيَم،
َة، 13  َو�لثّالَِثَة َعْشَرَة َعَلى ُحفَّ  

   َو�لّر�بَِعَة َعْشَرَة َعَلى َيَشباآَب،
14  َو�لخاِمَسَة َعْشَرَة َعَلى بِْلَجَة،  
   َو�لّساِدَسَة َعْشَرَة َعَلى �إيِميَر،
15  َو�لّسابَِعَة َعْشَرَة َعَلى ِحيِزيَر،  

   َو�لثّاِمَنَة َعْشَرَة َعَلى َهْفِصيَص،
16  َو�لتّاِسَعَة َعْشَرَة َعَلى َفَقْحيا،  

   َو�لِعْشُروَن َعَلى َيَحْزِقيِئيَل،
17  َو�لحاِدَيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى ياِكيَن،  
   َو�لثّانَِيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى جاُموَل،

18  َو�لثّالَِثُة َو�لِعْشُروَن َعَلى َدل�يا،  
   َو�لّر�بَِعُة َو�لِعْشُروَن َعَلى َمَعْزيا.

ُخوِل  19كانَْت َهذِه َمجُموعاُت �لَكَهنِة �لُموَكِليَن بِدُّ

�إْسر�ئِيَل،  �إلَُه  اهلُل،  �أَمَر  �لَِّتي  أنِظَمِة  �ل� َوْفَق  اهلِل  َبيِت 
هاُروَن بِها.

ُة أْبناِء الِوي َبِقيَّ
20�أّما بِالنِّْسَبِة لَِبِقيَِّة �لَّلاِويِّيَن:

   َفِمْن �أْبناِء ِعْمر�َم ُشوبائِيُل،
   َوِمْن �أْبناِء ُشوبائِيَل َيَحْديا.

21  َوِمْن �أْبناِء َرِحْبيا َيِشّيا �لِبكُر.  
22  َوِمْن �أْبناِء َيْصهاَر َشلُوُموُث،  
   َوِمْن �أْبناِء َشلُوُموَث َيَحُث.
23  ثُمَّ �أْبناُء َحْبُروَن َيِريّا �لِبكُر،  

   َو�لثّانِي �أَمْريا،
   َو�لثّالُِث َيحِزيِئيُل،

   َو�لّر�بُِع َيْقَمعاُم.
يِئيَل ِميخا. 24  َو�ْبُن ُعزِّ  

   َوِمْن �أْبناِء ِميخا شاُموُر.

ّيا. 25  َو�أُخو ِميخا َيشِّ  
ّيا َزَكِريّا.    َوِمْن �أْبناِء َيشِّ

   26  أ َو�ْبنا َمر�ري َمحِلي وُموِشي، َو�ْبُنُه َيَعْزيا.
27  َو�أبناُء َيَعْزيا ْبِن َمر�ري ُهْم ُشوَهُم َوَزكُّوُر   

َوِعْبِري.
28  َوِمْن �أْبناِء َمحِلي �ألِعاز�ُر �لَِّذي لَْم َيُكْن لَُه   

�أْبناٌء.
29  َوِمْن �أْبناِء َقيٍس َيْرَحْمِئيُل.  

30  َو�أْبناُء ُموِشي ُهْم َمحِلي َوعاِدُر َوَيِريُموُث.  

31َو�ألَقى  عائِلاتِِهْم.  َحَسَب  �لَّلاِويُّوَن  ُهُم  َهُؤل�ِء 
َهُؤل�ِء �أيضاً قُْرَعًة َمَع �أْقِربائِِهْم، �أْبناِء هاُروَن، �أماَم �لَمِلِك 
د�ُوَد، َوصاُدوَق، َو�أِخيَمالَِك، َوُرَؤساِء عائِلاِت �لَكَهَنِة 
ِمثَل  �لُقْرَعَة  ئِيِس  �لرَّ عائِلاُت  �ألَقْت  َوَقْد  َو�لَّلاِويِّيَن. 

أْصَغِر بِالتَّساِوي. أِخ �ل� عائِلاِت �ل�

الُمَرنُِّمون

لِلِخْدَمِة 25  �لَجيِش  َوُرَؤساُء  د�ُوُد  َص  َوَخصَّ
�لَِّذيَن  َوَيُدوثُوَن،  َوَهْيماَن  �آساَف  �أْبناَء 
ُنوِج. َوَهِذِه قائَِمٌة بِاأْسماِء  َيَتَنبَّاُأوَن بِالَقياثِيِر َو�لرَّباِب َو�لصُّ

وَن َهِذِه �لِخدَمَة: �لَِّذيَن كانُو� ُيَؤدُّ
َو�أَشرئِيَلُة،  ونََثْنيا  َوُيوُسُف  َزكُّوُر  �آساَف  �أْبناِء  2ِمْن 

�إْشر�ِف  َتْحَت  َيَتَنبَّاُأوَن  َهُؤل�ِء  �آساَف  �أْبناُء  َوكاَن 
�لَمِلِك.

3ِمْن َيُدوثُوَن: �أْبناُء َيُدوثُوَن َجَدلْيا َوَصِري َوَيْشَعيا 

ِقياَدِة  َتحَت  ِستٌَّة  َوَعَدُدُهْم  َوَمتَّْثيا،  َوَحَشْبيا  َوَشْمَعى 
�أبِيِهْم َيُدوثُوَن �لَِّذي َيَتَنبَّاُأ بِالَقيثاَرِة. َوُهْم َمْسُؤولُوَن َعْن 

ْكِر َو�لتَّْسِبيِح هلِل. َتْقِديِم �لشُّ
يِئيُل َوَشُبوئِيُل َوَيِريُموُث  ّيا َوَمتَّْثيا َوُعزِّ 4ِمْن َهْيماَن ُبقِّ

لِْتي َوُروَمْمِتي َعَزُر َوَيْشَبقاَشُة  َوَحَنْنيا َوَحنانِي َو�إيِلياآَثُة َوِجدَّ
�أْبناَء  كُلُُّهْم  َهُؤل�ِء  5كاَن  َوَمْحِزُيوُت.  َوُهوثِيُر  َوَملُوثِي 
َهْيماَن، ر�ئِي �لَمِلِك، َوْفَق َوْعِد �هلِل بِاأْن َيجَعَلُه َقِويّاً. 
َوَرَزَق �هلُل َهْيماَن �أرَبَعَة َعَشَر �ْبناً َوَثلاَث َبناٍت. 6كانُو� 

أ 26:24 العددان 26، 27. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� �لمقطِع 

ِفي �للغِة �لعبريّة.
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َجميعاً َيعَملُوَن َتحَت �إْشر�ِف �أبِيِهْم ِفي �لتَّْرنِيِم لَِبيِت اهلِل 
ُنوِج َو�لرَّباِب َو�لَقياثِيِر ِمْن �أجِل ِخْدَمِة َبيِت �هلِل.  بِالصُّ
َوكاَن �آساُف َوَهيماُن َوَيُدوثُوَن، َتْحَت �إْشر�ِف �لَمِلِك 
بِيَن َعَلى  �لُمباِشِر. 7َوَقْد َبَلَغ َعَدُدُهْم َمَع �أْقِربائِِهِم �لُمَدرَّ
َجِميُعُهْم  َوكانُو�  َوَثمانِيَن،  َوَثمانَِيٍة  ِمَئَتيِن  هلِل،  �لتَّْرنِيِم 
ِهْم، ِكبار�ً َوِصغار�ً،  ماِهريَن. 8َو�ألُقو� قُْرَعًة لَِتحِديِد َمهامِّ

ُمَعلِّميَن َوَتلاِميَذ.

آَساَف َعَلى ُيوُسَف. ُأولَى ل� 9  َفَوَقَعِت �لُقْرَعُة �ل�  
   َو�لثّانَِيُة َعَلى َجَدلْيا َقِريِبِه، َو�أْبنائِِه �ل�ْثَنْي 

َعَشَر.
10  َو�لثّالَِثُة َعَلى َزكُّوَر َو�أْبنائِِه َو�أْقِربائِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
11  َو�لّر�بَِعُة َعَلى َيْصِري َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
12  َو�لخاِمَسُة َعَلى نََثْنيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
ّيا، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،  13  َو�لّساِدَسُة َعَلى ُبقِّ  

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
14  َو�لّسابَِعُة َعَلى َيَشْرئِيَلَة، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
15  َو�لثّاِمَنُة َعَلى َيْشِعيا، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
16  َو�لتّاِسَعُة َعَلى َمتَّْنيا َو�أبنائِِه َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم   

�ْثنا َعَشَر.
17  َو�لعاِشَرُة َعَلى َشْمَعى، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
18  َو�لحاِدَيَة َعْشَر َعَلى َعَزْرئِيَل، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
19  َو�لثّانَِيَة َعْشَرَة َعَلى َحَشْبيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
20  َو�لثّالَِثَة َعْشَرَة َعَلى ُشوبائِيَل، َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.
21  َو�لّر�بَِعَة َعْشَرَة َعَلى َمتَّْثيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   

َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

22  َو�لخاِمَسَة َعْشَرَة َعَلى َيِريُموَث َو�أْبنائِِه   
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعْشَر.

23  َو�لّساِدَسَة َعْشَرَة َعَلى َحَنْنيا َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعْشَر.

24  َو�لّسابَِعَة َعْشَرَة َعَلى َيْشَبقاَشَة َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعْشَر.

25  َو�لثّاِمَنَة َعْشَرَة َعَلى َحنانِي َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

26  َو�لتّاِسَعَة َعْشَرَة َعَلى َملُّوثِي َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

27  َو�لِعْشُروَن َعَلى �إيِلياآَثَة َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه،   
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

28  َو�لحاِدَيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى ُهوثِيَر َو�أْبنائِِه   
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

لِْتي َو�أْبنائِِه َو�أقاِربِِه  29  َو�لثّانَِيُة َو�لِعْشُروَن َعَلى ِجدَّ  
َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

30  َو�لثّالَِثُة َو�لِعْشُروَن َعَلى َمْحِزُيوَث، َو�أْبنائِِه   
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر. 31َو�لّر�بَِعُة 

َو�لِعْشُروَن َعَلى ُروَمْمِتي َعَزَر َو�أْبنائِِه 
َو�أقاِربِِه، َوَعَدُدُهُم �ْثنا َعَشَر.

ُحّراُس األْبواب

ِفَرُق �لَبّو�بِيَن ِمْن �أْبناِء قُوَرَح: َمشَلْميا ْبُن 26 
2َوكاَن  �آساَف.  �أْبناِء  �أَحُد  َوُهَو  قُوِري، 
لَِمشَلْميا �أْبناٌء: �لِبكُر َزَكِريّا، َو�لثّانِي َيِديِعيِئيُل، َو�لثّالُِث 
َو�لّساِدُس  ِعيلاُم،  3َو�لخاِمُس  َيْثَنِئيُل،  َو�لّر�بُِع  َزَبْديا، 

َيُهوحاناُن، َو�لّسابُِع �ألِيُهو ِعيناُي.
4َوكاَن لُِعوبِيَد �أُدوَم �أْبناٌء ُهُم �لِبْكُر َشَمْعيا، َو�لثّانِي 

َو�لخاِمُس  َو�لّر�بُِع ساكاُر،  ُيو�آُخ،  َو�لثّالُِث  َيُهوز�باُد، 
َو�لثّاِمُن  َيّساَكُر،  َو�لّسابُِع  يِئيُل،  نَْثَنِئيُل، 5َو�لّساِدُس َعمِّ

َفَعْلتاُي. َفَقْد باَرَكُه �هلُل ِفعلاً.
6َوكاَن ل�ْبِنِه َشْمِعيا �أبناٌء �أيضاً، ُرَؤساٌء لِعائِلاتِِهْم، 

َُّهْم كانُو� ِمْن َطَبَقِة �لُمحاِربيَن �لنَُّبلاِء. 7�أبناُء َشِمْعيا  أن لِ�
ُهْم َعْثِني َوَرفائِيُل َوُعوبِيُد َو�ألْز�باُد َو�أَخو�ُه �ألِيُهو َوَسَمْكيا، 

َوُهما َرُجلاِن ُمْقَتِدر�ِن.
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8كاَن َهُؤل�ِء كُلُُّهْم �أْبناَء ُعوبِيَد �آُدوَم، ُهْم َو�أبناُؤُهْم 

ٍة لِلِقياِم بَِوظائِِفِهْم،  َو�أقارُِبُهْم، رِجال�ً ُمْقَتِدرِيَن َيَتَمتَُّعوَن بُِقوَّ
َوَعَدُدُهُم �ْثناِن َوِستُّوَن، َوُهْم ِمْن نَسٍل ُعوبِيَد �أُدوَم.

9َوكاَن لَِمشَلْميا �أبناٌء َو�أقاِرُب َعَدُدُهْم َثمانَِيَة َعَشَر 

َرُجلاً ُمقَتِدر�ً.
10َوكاَن لُِحوَسَة �لِمر�ِريِّ �أْبناٌء: �لرَّئِيُس ِشْمِري. َمَع 

ئِيَس. 11َو�لثّانِي  �أنَُّه لَْم َيُكِن �لِبْكَر، لَِكنَّ �أباُه َجَعَلُه �لرَّ
ِحْلِقّيا، َو�لثّالُِث َطَبْليا، َو�لّر�بُِع َزَكِريّا. َفكاَن َعَدُد �أبناِء 

ُحوَسَة َو�أقاِربِِه َثلاَثَة َعَشَر.
�لرِّجاِل،  قاَدُة  َوُهْم  َهِذِه،  �لَبّو�بِيَن  لِِفَرِق  12كاَن 

َو�ِجباٌت َكاأقاِربِِهْم ِفي ِخدَمِة َبيِت اهلِل. 13َو�ألَقْو� قُْرعًة 
لِِحر�َسِة  بَحَسِب عائِلاتِِهْم  َو�لِكباِر  باِب  للشَّ لْلَجِميِع، 

كُلِّ بّو�بٍة.
ْرِقيَِّة.  �لشَّ �لَبّو�َبِة  لِِحر�َسِة  لَِشَلْميا  قُْرَعًة  14َو�ألَقْو� 

َحِكيٌم،  ُمْسَتشاٌر  َوُهَو  َشَلْميا،  بِن  لَِزَكِريّا  قُْرَعًة  َو�ألَقْو� 
�لَبّو�َبُة  15�أّما  ماليَِّة.  �لشَّ �لَبّو�بِة  ِحر�سُة  َعليِه  َفكاَن 
�لَجُنوبِيَُّة َفكانَْت ِمْن نَِصيِب ُعوبِيَد �أُدوَم. َوكُلَِّف �أبناُؤُه 
يَم َوُحوساَ  بِِحر�َسِة �لَمخَزِن. 16َوكانَْت ِمْن نَِصيِب ُشفِّ

�لَبّو�َبُة �لَغربِيَُّة، َمَع َبّو�َبِة َشلََّكَة َعَلى �لطَِّريِق �لّصاِعِد.
�لَبّو�َبِة  ِعنَد  17َفَيِقُف  َيَتناَوُبوَن.  �لُحّر�ٌس  َفكاَن 
مالِيَِّة  �لشِّ �لَبّو�َبِة  َوِعنَد  َيْوٍم،  كُلَّ  ل�ِويِّيَن  ِستَُّة  ْرِقيَِّة  �لشَّ
َيوٍم.  �أرَبَعٌة كُلَّ  �لَجُنوبِيَِّة  �لبّو�َبِة  َوِعنَد  َيوٍم،  �أرَبَعٌة كُلَّ 
18�أّما  �ْثَنيِن.  �ْثَنيِن  �لَمخَزِن  ِحر�َسِة  َعَلى  َوَيَتناَوُبوَن 
بِالنِّْسَبِة لِلقاَعِة �لَغربِيَِّة، َفكاَن ُهناَك �أرَبَعُة ُحّر�ٍس ِعنَد 

�لطَِّريِق، َو�ْثناِن ِعْنَد �لقاَعِة.
�لُقوَرِحيِّيَن  ِمَن  �لَبّو�بِيَن  ِفَرُق  ِهَي  19َهِذِه 

َو�لَمر�ِريِّيَن.

أَُمناُء الَمخازن َوآَخُرون
ِحر�سِة  َعْن  َمْسُؤول�ً  �أِخّيا  كاَن  �للاِويِّيَن،  20َوِمَن 

َمخاِزِن َبيِت �هلِل َوَمخاِزِن �لتَّقِدماِت �لَمْحُفوَظِة.
21َو�أّما �أبناُء لَْعد�َن �لَِّذيَن ِمْن عائَِلِة َجْرُشوَن، ُرَؤساُء 

ئِيُس ُهَو َيِحيِئيِلي.  عائِلاِت لَْعد�َن �لَجْرُشونِيِّ َفكاَن �لرَّ
22َوكاَن �ْبنا َيِحيِئيِلي ِزيثاُم َوُيوئِيُل َمْسُؤولَْيِن َعْن َمخاِزِن 

َبيِت اهلِل.

يِئيَل،  23ِمْن �أبناِء َعْمر�َم، َوَيْصهاَر، َوَحْبُروَن، َوُعزِّ

َل  آَوَّ 24كاَن َشُبوئِيُل ْبُن َجْرُشوَم ْبِن ُموَسى �لَمسُؤوَل �ل�

ْبُن  َرَحْبيا  ُهْم  �ألِيَعَزَر  ِمْن  25َو�إْخَوتُُه  �لَمخاِزِن.  َعِن 
�ألِيَعَزَر، َوَيْشِعيا ْبُن َرَحْبيا، َوُيور�ُم ْبُن َيْشِعيا، َوِزْكِري ْبُن 
ُيور�َم، َوَشلُوِميُث ْبُن ِزْكِري. 26كاَن َشلُوِميُث َو�أقِرباُؤُه 
َصها  َمسُؤولِيَن َعِن َجميِع َمخاِزِن �لتَّقِدماِت �لَِّتي َخصَّ
ُرَؤساُء  َمها  َقدَّ َو�لَِّتي  �لَهيَكِل،  لِِخْدَمِة  د�ُوُد  �لَمِلُك 
�لَجيِش.  َوقاَدُة  َو�لِمئاِت،  آل�ِف  �ل� َوقاَدُة  �لعائِلاِت 
�أجِل  ِمْن  �لُحُروِب  َغنائِِم  ِمَن  َعطايا  ُصو�  َخصَّ 27َفَقْد 

َصُه َصُموئِيُل �لّر�ئِي  ِصيانَِة َبيِت اهلِل. 28َفُكلُّ ما َخصَّ
َوشاُوُل ْبُن َقْيٍس َو�أْبِنيُر ْبُن نِيٍر َوُيو�آُب بُن ُصُرِويََّة، كاَن 

ِفي ُعْهَدِة َشلُوِميَث َو�أقِربائِِه.
لِلَعَمِل  َو�أبناُؤُه  َكَنْنيا  َتَعيََّن  �لَيْصهاِريِّيَن،  29َوِمَن 

خاِرَج �لَهيَكِل َكَمسُؤولِيَن َوقُضاًة َعَلى �إْسر�ئِيَل. 30ِمَن 
َرُجٍل  ِمَئِة  َوَسْبُع  �ألٌف  َو�أقِرباُؤُه،  َحَشْبيا  �لَحْبُرونِيِّيَن 
ُمقَتِدٍر، َمسُؤولُوَن َعْن َجميِع ُشؤوِن ِخدَمِة اهلِل َوِخْدَمِة 
. 31�أّما  ُأرُدنِّ �لَمِلِك ِفي �إْسر�ئِيَل، �إلَى �لَغرِب ِمْن نَْهِر �ل�
بِالنِّْسَبِة لِلَحبُرونِيِّيَن، َفكاَن َيَريّا َرئِيَس �لَحبُرونِيَِّن َحَسَب 
ِمْن  أرَبِعيَن  �ل� َنِة  �لسَّ َوِفي  عائِلاتِِهْم.  �أنساِب  ِسِجّلاِت 
ِرجاٌل  َفُوِجَد  ِجّلاِت،  لِلسِّ َفحٌص  َجَرى  د�ُوَد،  ُحكِم 
لََدى  32َوكاَن  ِجْلعاَد.  ِفي  َيعِزيَر  ِفي  َبيَنُهْم  ُمقَتِدِروَن 
ُمقَتِدِريَن  ِرجال�ً  كانُو�  َقِريٍب،  ِمَئِة  َوَسْبُع  �ألفاِن  َيَريّا 
َوُرَؤساَء عائِلاتِِهْم. َفَعيََّنُهْم د�ُوُد َمْسُؤولِيَن َعِن �لَر�ُأوَبْيِنيِّيَن 
ى ِفي ما َيَتَعلَُّق بُِكلِّ �ُأُموِر  َو�لجاِديِّيَن َونِْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

�هلِل َوُشؤوِن �لَمِلِك.

ِفِرُق الَجيش

َوَهِذِه قائَِمٌة بُِرَؤساِء عائِلاِت َبِني �إْسر�ئِيَل 27 
ُألوِف َو�لِمئاِت َو�لَمسُؤولِيَن َعْنُهْم،  َوقاَدِة �ل�
بِالِفَرِق  �لُمَتَعلَِّقِة  ُأُموِر  �ل� ِفي كُلِّ  �لَمِلَك  َخَدُمو�  �لَِّذيَن 
َنِة:  �لَعْسَكِريَِّة �لَِّتي كانَْت َتُقوُم بِالِخدَمَة َعَلى َمد�ِر �لسَّ
َتْخِدُم َشْهر�ً َوَتْسَتِريُح َشْهر�ً. َوَبَلَغ َعَدُد كُلِّ َفِريٍق �أْرَبَعًة 

َوِعْشِريَن �ألْفاً.
ُأولَى  2كاَن ُيْشَبعاُم ْبُن َزْبِديِئيَل َمسُؤول�ً َعِن �لِفْرَقِة �ل�

ِل. َوكاَن ِفي ِفْرَقِتِه �أْرَبَعٌة َوُعْشُروَن �ألْفاً. أوَّ ْهِر �ل� لِلشَّ
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3كاَن ِمْن نَسِل فاَرَص، َرئِيَس كُلِّ قاَدِة �لَجيِش. 

أوَِّل. ْهِر �ل� َوكانَْت ِخْدَمُتُه ِفي �لشَّ
أُخوِخيُّ َمسُؤول�ً َعِن �لِفرَقِة �لَِّتي  4َوكاَن ُدود�ُي �ل�

ْهِر �لثّانِي. َوكاَن َمقلُوُث �لقائَِد �لَمسُؤوَل  َتخِدُم ِفي �لشَّ
َعْن ِفْرَقِتِه. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً.

ْبُن  َبنايا  ُهَو  �لثّالِِث  ْهِر  لِلشَّ �لثّالُِث  �لقائُِد  5كاَن 

�أرَبَعًة  َتُضمُّ  ِفرَقُتُه  َوكانَْت  �لَكَهَنِة.  َرئِيُس  َيُهوياد�َع 
َوِعْشِريَن �ألفاً. 6كاَن َبنايا ُمحاِرباً َبيَن �لثَّلاثِيَن َوَمسؤول�ً 

يز�باُد َمسُؤول�ً َعْن ِفْرَقِتِه. َعِن �لثَّلاثِيَن. َوكاَن �ْبُنُه َعمِّ
ْهِر �لّر�بِِع، َعسائِيُل �أخو ُيو�آَب.  7�لقائُِد �لّر�بُِع لِلشَّ

َوصاَر �ْبُنُه َزَبْديا قائِد�ً َبْعَدُه. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن 
�ألْفاً.

َشْمُحوُث  �لخاِمِس،  ْهِر  لِلشَّ �لخاِمُس  8�لقائُِد 

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. �لَيْزر�ِحيُّ
يَش  ْهِر �لّساِدِس، ِعير� ْبَن ِعقِّ 9�لقائُِد �لّساِدُس لِلشَّ

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. �لتَُّقوِعيُّ
ْهِر �لّسابِِع، حالُِص �لَفلُونِيُّ ِمْن  10�لقائُِد �لّسابُِع لِلشَّ

َبِني �أْفر�يَِم. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً.
 ، ْهِر �لثّاِمِن، ِسْبكاُي �لُحوشاتِيُّ 11�لقائُِد �لثّاِمُن لِلشَّ

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. َوُهَو ز�ِرِحيٌّ
 ، �لَعناثُوثِيُّ �أبِيَعَزُر  �لتّاِسِع،  ْهِر  لِلشَّ �لتّاِسُع  12�لقائُِد 

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. َوُهَو َبْنياِمْيِنيٌّ
 ، ْهِر �لعاِشِر، َمْهر�ُي �لنَُّطوفاتِيُّ 13�لقائُِد �لعاِشُر لِلشَّ

. َوِفي ِفْرَقِتِه �أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً. َوُهَو ز�ِرِحيٌّ
ْهِر �لحاِدي َعَشَر، َبنايا  14�لقائُِد �لحاِدي َعَشَر لِلشَّ

�أرَبَعٌة  ِفْرَقِتِه  َوِفي  �أْفر�يِم.  عائَِلِة  ِمْن  َوكاَن   . �لَفرَعُتونِيُّ
َوِعْشُروَن �ألْفاً.

ْهِر �لثّانِي َعَشَر، َفكاَن  15�أّما �لقائُِد �لثّانِي َعَشَر لِلشَّ

، َوُهَو ِمْن عائَِلِة ُعْثِنيِئيَل. َوِفي ِفْرَقِتِه  َخْلد�ُي �لنَُّطوفاتِيُّ
�أرَبَعٌة َوِعْشُروَن �ألْفاً.

ُرَؤساُء الَعشاِئر
�إْسر�ئِيَل:  َقبائِِل  َعْن  َمْسُؤولِيَن  َؤساُء  �لرُّ 16َوكاَن 

مُعونِيِّيَن: َشَفطيا ْبُن  لِلَر�ُأوَبْيِنيِّيَن �ألِيَعَزُر ْبُن ِزْكِري. لِلشَّ
َمْعَكَة.

17لِّلاِويِّيَن: َحَشْبيا ْبُن َقُموئِيَل. لِهاُروَن: صاُدوُق.

18لَِيُهوذ�: �ألِيُهو، َوُهَو �أُخو د�ُوَد. لَِيّساَكَر: َعْمِري 

ْبُن ِميخائِيَل.
19لَِزُبولُوَن: َيْشَمِعيا ْبُن ُعوَبْديا. لَِنْفتالِي: َيِريُموُث 

ْبُن َعَزرئِيَل.
ى:  أْفر�يَِم: ُهوَشُع ْبُن َعَزْريا. لِِنْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ 20لِ�

ُيوئِيُل ْبُن َفد�يا.
و ْبُن َزَكِريّا.  ى ِفي ِجْلعاَد: َيدُّ 21لِِنْصِف َقِبيَلِة َمَنسَّ

لَِبْنياِمْيَن: َيْعِسيِئيُل ْبُن �أْبَنْيَر.
ُرَؤساُء  ُهْم  َهُؤل�ِء  َيُروحاَم.  ْبُن  َعَزْرئِيُل  22لِد�َن: 

َقبائِِل �إْسر�ئِيَل.
23َولَْم ُيحِص د�ُوُد َمْن ُهْم �أَقلُّ ِمْن ِعْشِريَن َسَنًة، 

أنَّ اهلَل َسَبَق �أْن َوَعَد بِاأْن َتُكوَن �إْسر�ئِيُل بَِعَدِد نُُجوِم  لِ�
ماِء. �لسَّ

لَْم  لَِكنَُّه  ُيحِصي،  ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  َبَد�أ  24َوَقْد 

َعَلى  �هلِل  حصاِء جاَء َغَضُب  �ل�إ َوبَِسَبِب َهذ�  ُيكِمْل. 
�أيّاِم  �أحد�ِث  ِسِجلِّ  ِفي  �لَعَدُد  َيدُخِل  َفَلْم  �إْسر�ئِيَل، 

�لَمِلِك د�ُوَد.

الُمْشِرُفوَن َعَلى أمالِك الَمِلك
25َوكاَن َعزُموُت ْبُن َعِديِئيَل َمسُؤول�ً َعْن َمخاِزِن 

َعِن �لَمخاِزِن  يّا َمسُؤول�ً  �لَمِلِك. َوكاَن ُيوناثاُن ْبُن ُعزِّ
َوِفي  �لُقَرى،  َوِفي  �لُمُدِن  َوِفي  أرياِف،  �ل� ِفي  �لَِّتي 

�لُحُصوِن.
26َوكاَن َعْزِري ْبُن َكلُوَب َمسُؤول�ً َعِن �لَفّلاِحيَن 

أْرَض. �لَِّذيَن َيحُرثُوَن �ل�
27َوكاَن َشْمَعى �لّر�ِمي َمسُؤول�ً َعِن �لُكُروِم. َوكاَن 

َمخاِزِن  أجِل  لِ� �لِعَنِب  َعِن  َمسُؤول�ً  ْفِميُّ  �لشَّ َزْبِديُّ 
�لنَِّبيِذ.

28َوكاَن َبعُل حاناَن �لَجِديِريُّ َمسُؤول�ً َعْن �أْشجاِر 

ُيوعاُش  َوكاَن  �لَغربِيَِّة.  �لتِّلاِل  ِفي  يِز  َو�لُجمِّ يُتوِن  �لزَّ
يُتوِن. َمسُؤول�ً َعْن َمُؤونَِة َزيِت �لزَّ

قُطعاِن  َعِن  َمسُؤول�ً  �لّشاُرونِيُّ  َشْطر�ُي  29َوكاَن 

�لَبَقِر �لَِّتي َترَعى ِفي شاُروَن. َوكاَن شافاُط ْبُن َعدل�َي 
أوِدَيِة. َمسُؤول�ً َعن قُطعاِن �لَبَقِر �لَِّتي ِفي �ل�
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ْسماِعيِليُّ َمسُؤول�ً َعِن �لِجماِل.  30َوكاَن �ُأوبِيُل �ل�إ

َوكاَن  �لَحِميِر.  َعِن  َمسُؤول�ً  �لِميُرونُوثِيُّ  َيَحْديا  َوكاَن 
ياِزيُز �لهاَجِريُّ َمسُؤول�ً َعِن �لَغَنِم.

�لَمِلِك  �أملاِك  َعَلى  ُوَكلاَء  كُلُُّهْم  َهُؤل�ِء  31كاَن 

د�ُوَد.
َوَحِكيماً  ُمسَتشار�ً  د�ُوَد  َعمُّ  ُيوناثاُن  32َوكاَن 

َعَلى  ُيْشِرُف  َحْكُمونِي  ْبُن  َيِحيِئيُل  َوكاَن  َوُمَتَعلِّماً. 
َتعِليِم �أبناِء �لَمِلِك. 33َوكاَن �أِخيُتوَفُل ُمسَتشار�ً لِلَمِلِك. 
�أِخيُتوَفَل  34َوَخَلَف  لِلَمِلِك.  ُمر�ِفقاً  أْرِكيُّ  �ل� َوُحوشاُي 
َجيِش  قائَِد  ُيو�آُب  َوكاَن  َو�أبِياثاُر.  َبنايا  ْبُن  َيُهوياد�ُع 

�لَمِلِك.

ُخَطُط داُوَد ِللَهيَكل

َو�ْسَتدَعى د�ُوُد �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس كُلَّ قاَدِة 28 
�لِفَرِق  َوُرَؤساَء  �لَقبائِِل،  َوُرَؤساَء  �إْسر�ئِيَل، 
آل�ِف، َوُرَؤساَء �لِمئاِت،  �لَِّتي َتخِدُم �لَمِلَك، َوُرَؤساَء �ل�
َو�لَمسُؤولِيَن َعْن كُلِّ �أملاِك �لَمِلِك َوماِشَيِتِه َو�أبنائِِه، َمَع 
�لَمسُؤولِيَن ِفي حاِشَيِة �لَقْصِر، َو�لُمحاِربِيَن َوكُلِّ َرُجٍل 
يا  »�ْسَمُعونِي  َوقاَل:  د�ُوُد  �لَمِلُك  2َوَوَقَف  َوْزٌن.  لَُه 
�إْخَوتِي َوَشعِبي. كُنُت �أنِوي بِناَء َمكاِن ر�َحٍة َو�ْسِتْقر�ٍر 
َو�أعَدْدُت  �إلَِهنا.  َقَدَميِّ  لَِموِطِئ  اهلِل،  َعْهِد  لُِصْنُدوِق 
َتبِني  �أْن  لََك  َيُجوُز  ل�  لِي:  قاَل  �هلَل  3لَِكنَّ  لِِبنائِِه. 
ِدماًء  َسَفْكَت  َوَقْد  َحرٍب،  َرُجُل  ََّك  أن لِ� ل�ْسِمي،  َبيتاً 

َكِثيَرًة.
كُلِّ  َبيِن  ِمْن  �ختاَرنِي  �إْسر�ئِيَل،  �إلََه  اهلَل،  4»لَِكنَّ 

َفَقِد  أَبِد.  �ل� �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َعَلى  َمِلكاً  أكُوَن  لِ� عائَِلِتي 
عائَِلِتي.  �ختاَر  َيُهوذ�  َبيِت  َوِمْن  قائِد�ً.  َيُهوذ�  �ختاَر 
كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً  �أنا  َيْجَعَلِني  �أْن  �إْخَوتِي شاَء  َبيِن  َوِمْن 
�إْسر�ئِيَل. 5َوِمْن َبيِن كُلِّ �أبنائَِي – َوَقْد �أعطانَِي اهلُل �أبناًء 
َعرِش  َعَلى  لِْلُجلُوِس  ُسَلْيماَن  �ْبِني  َكِثيِريَن – �ختاَر 
َممَلَكِة اهلِل، �إْسر�ئِيَل. 6َوقاَل لِي: ›�بُنَك ُسَلْيماُن ُهَو 
لَِيُكوَن  َقِد �خَترتُُه  ِّي  أن لِ� َبيِتي َوساحاتِي،  �لَِّذي َسَيبِني 
أَبِد َممَلَكَتُه،  لَِي �بناً، َو�أكُوَن لَُه �أباً. 7َوَساُأَثبُِّت �إلَى �ل�
�إذ� كاَن جاّد�ً ِفي �تِّباِع َوصاياَي َوَفر�ئِِضي َكما َيفَعُل 

�لَيوَم.‹«

آَن �أطلُُب �إلَيُكْم، بَشهاَدِة َجِميِع  8َوقاَل َد�ُوُد: »َو�ل�

َبِني �إْسر�ئِيَل، َجماَعِة اهلِل، َوَعَلى َمسَمِع �إلَِهنا، �أْن َتتَِّبُعو� 
أْرَض  َوصايا إلَِهكُْم بُِكلِّ َتدِقيٍق، لَِكي َتمِلُكو� َهِذِه �ل�

أَبِد. أْبنائُِكْم �إلَى �ل� ثُوها لِ� َبَة، َوتُورِّ �لطَّيِّ
�أبِيَك،  �إلََه  َفاعِرْف  ُسَلْيماَن،  �ْبِني  يا  �أنَْت  9»�أّما 

أنَّ اهلَل َيفَحُص كُلَّ  َو�خِدْمُه بَِقلٍب َسِليٍم َوُروٍح ر�ِغَبٍة، لِ�
�لُقلُوِب، َوَيفَهُم كُلَّ �ل�أفكاِر. �ْسَع �إلَيِه، َوَسَتِجُدُه. �أّما 
أَبِد. 10َوها َقِد �ختاَرَك اهلُل  �إذ� َتَرْكَتُه َفَسَيْرفُُضَك �إلَى �ل�

ْع َو�ْبد�أِ �لَعَمَل.« لَِتْبِنَي َبيتاً ُمَقدَّساً. َفَتَشجَّ
ِدهِليِز  ُمَخطََّط  ُسَلْيماَن  �بَنُه  د�ُوُد  �أْعَطى  11ثُمَّ 

�لَهيَكِل َوَمبانِيِه َوَمخاِزنِِه، َوُغَرِفِه �لُعْلِويَِّة، َوُغرَفِة كُرِسيِّ 
�لرَّحَمِة. 12َو�أعطاُه ُمَخطَّطاً لُِكلِّ ما كاَن ِفي ِذهِنِه لِِبناِء 
َولُِكلِّ  بِها،  �لُمِحيَطِة  �لُغَرِف  َولُِكلِّ  اهلِل  َبيِت  ساَحِة 
َصِة لِلَعطايا  َمخاِزِن َبيِت �هلِل، َولُِكلِّ �لَمخاِزِن �لُمَخصَّ
َو�لَّلاِويِّيَن،  �لَكَهَنِة  ِفَرِق  نِظاَم  َمِة هلِل. 13َو�أعطاُه  �لُمَقدَّ
آنَِيِة باسِتعمال�تِها  َولُِكلِّ َعَمِل ِخدَمِة َبيِت اهلِل، َولُِكلِّ �ل�
�آنَِيِة  �أوز�َن  لَُه  َبيِت اهلِل. 14َوَبيََّن  ِفي ِخدَمِة  �لُمخَتِلَفِة 
ِة  �لِفضَّ �آنَِيِة  َو�أوز�َن  �ْسِتخد�ِمها،  بَِحَسِب  َهِب  �لذَّ
لَُه  َبيََّن  �لُمخَتِلَفِة. 15َكما  آنَِيِة باْسِتعمال�تِها  �ل� َوَجِميِع 
يَِّة  َهِبيَِّة َوُسُرِجها، َو�أوز�َن �لمنائِِر �لِفضِّ �أوز�َن �لمنائِِر �لذَّ
َهِب  َوُسُرِجها بَِحَسِب �ْسِتخد�ِمها. 16َوَبيََّن لَُه َوزَن �لذَّ
ِة لُِصنِع  ِس، َوَوزَن �لِفضَّ �لّلاِزِم لُِصنِع َمو�ئِِد �لُخبِز �لُمَقدَّ
َهِب �لَنِقيِّ لُِصْنِع �لَملاِقِط  يَِّة، 17َوَوزَن �لذَّ �لَمو�ئِِد �لِفضِّ
َو�ل�أطباِق  َهِبيَِّة  �لذَّ َو�ل�أطباِق  أباِريِق  َو�ل� �لرَّشِّ  َوطاساِت 
َهِب  يَِّة، َوَوْزَن كُلِّ َطَبٍق ِمنها. 18َوَبيََّن لَُه َوزَن �لذَّ �لِفضِّ
ى �لّلاِزِم لُِصنِع َمْذَبِح �لَبُخوِر. َوَبيََّن لَُه نَُموَذَج  �لُمَصفَّ
َهِبيَِّة – �أي َملاَكِي �لَكُروبِيَم أ �للَّذيِن َيفِرد�ِن  �لَمرَكَبِة �لذَّ

�أجِنَحَتُهما َوُيَظلِّلاِن ُصْنُدوَق َعهِد اهلِل.
َمكُتوَبًة،  �لتَّعِليماِت  َهِذِه  ُسَلْيماَن  د�ُوُد  19�أعَطى 

َكما �ْسَتَلَمها ِمَن اهلِل. َوَشَرَحها لَُه بُِكلِّ َتْفِصيٍل َبَحَسِب 
�لُمَخطَّطاِت.

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  أ 18:28 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
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ْع  َوَتَشجَّ ْد  »َتَشدَّ ُسَلْيماَن:  ل�ْبِنِه  د�ُوُد  قاَل  20ثُمَّ 

اهلَل،  أنَّ  لِ� َتْفَشْل.  َول�  َتَخْف  َول�  أْمَر.  �ل� َهذ�  ْذ  َونَفِّ
�إلَِهي َمَعَك. لَْن َيَتَخلَّى َعْنَك َولَْن َيتُرَكَك �إلَى �أْن تُنِهَي 
�لَكَهَنِة  ِفَرُق  ِهَي  21َوها  اهلِل.  َبيِت  ِخدَمِة  َعَمِل  كُلَّ 
َو�لَّلاِويِّيَن لُِكلِّ ِخدَمِة َبيِت �هلِل. َوَتْحَت َتَصرُِّفَك كُلُّ 
�لُعّماِل �لماِهِريَن ِفي �أيَِّة ِخْدَمٍة. َوَمعَك �أيضاً �لَمسُؤولُوَن 

عِب.« َوكُلُّ �لشَّ

َتقدماٌت لبناِء الَهيَكل

َوقاَل د�ُوُد لُِكلِّ �لَجماَعِة: »�ْبِني ُسَلْيماَن 29 
ُتُه  ، �أّما َمَهمَّ �لَِّذي �ختاَرُه �هلُل َصِغيٌر َوَغضٌّ
أنَّ �لَهيَكَل لَْن ُيْبَنى لَِبَشٍر، َو�إنَّما هلِل. 2َبَذلُْت  َفَكبيَرٌة، لِ�
لُِصْنِع  َذَهباً  �إلَِهي.  لَِبيِت  عد�ِد  �ل�إ ِفي  َجْهِدي  كُلَّ 
ٍة،  ِفضَّ ِمْن  �أغر�ٍض  لُِصْنِع  ًة  َوِفضَّ َذَهٍب،  ِمْن  �أغر�ٍض 
َونُحاساً لُِصْنِع �أغر�ٍض نُحاِسيٍَّة، َوَحِديد�ً لُِصْنِع �أغر�ٍض 
َوِحجاَرَة  َخَشِبيٍَّة،  �أغر�ٍض  لُِصْنِع  َوَخَشباً  َحِديِديٍَّة، 
نََة،  طار�ِت، َو�لِحجاَرَة �لُمَلوَّ �لَجَزِع َوِحجاَرًة لَِتزيِيِن �ل�إ
ّياٍت َكِبيَرٍة.  َوكُلِّ �أنو�ِع �لِحجاَرِة �لثَِّميَنِة، َو�لرُّخاِم بَِكمِّ
ِمَن  �لخاصَّ  َكنِزَي  ُس  �ُأَكرِّ نِّي  َفاإ َذلَِك  َعْن  3َوَفضلاً 

آَن �ُأعِطيِه لَِبيِت  ِة لَِبيِت �إلَِهي، َوها �أنا �ل� َهِب َو�لِفضَّ �لذَّ
ِس:  �إلَى كُلِّ ما �أعَدْدتُُه لِلَبيِت �لُمَقدَّ ضاَفِة  �إلَِهي، بِال�إ
�ُأوِفيَر،  ِمْن   ، �لَنِقيِّ َهِب  �لذَّ ِمَن  ِقْنطارٍ أ  �آل�ِف  4َثلاَثَة 

ِة �لُمَصّفاِة ِمْن �أجِل َتْغِشَيِة  َوَسبَعَة �آل�ِف ِقْنطاٍر ِمَن �لِفضَّ
ًة  َهِبيَِّة، َوِفضَّ ُجْدر�ِن �لُغَرِف. 5َذَهباً لُِصْنِع �ل�أغر�ِض �لذَّ
َسَيُقوُم  �لَِّذي  �لَعَمِل  َولُِكلِّ  يَِّة،  �لِفضِّ �ل�أغر�ِض  لُِصْنِع 
بَِتكِريِس  بَِسخاٍء  َسُيعِطي  َفَمْن  �لماِهُروَن.  نّاُع  �لصُّ بِِه 

نَفِسِه هلِل �لَيوَم؟«
6ِحيَنِئٍذ، �أعَطى بَِسخاٍء ُرَؤساُء �لعائِلاِت، َوُرَؤساُء 

آل�ِف َو�لِمئاِت َو�لَمسُؤولُوَن  َقبائِِل �إْسر�ئِيَل، َوُرَؤساُء �ل�
ُمو� ِمْن �أجِل ِخْدَمِة َبيِت �هلِل  َعْن َعَمِل �لَمِلِك. 7َوَقدَّ
َهِب،  َخْمَسَة �آل�ِف ِقْنطاٍر َوَعْشِرَة �آل�ِف ِدْرَهماً ِمَن �لذَّ
ِقْنطار�ً  َعَشَر  َوَثمانَِيَة  ِة،  �لِفضَّ ِمَن  ِقْنطاٍر  �آل�ِف  َوَعْشِرَة 

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 4:29 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً. )�أيضاً ِفي �لعدد 7(

ِمَن �لبُرونِْز، َوِمَئَة �ألِف ِقْنطاٍر ِمَن �لَحِديد. 8َوكُلُّ َمْن 
لَِتُكوَن  اهلِل  َبيِت  لَِخْزنَِة  �أعطاها  َكِريَمٌة،  �أحجاٌر  لََديِه 
عُب  �لشَّ 9َو�بَتَهَج   . �لَجرُشونِيِّ َيِحيِئيَل  َتَصرُِّف  َتحَت 
هلِل.  َسِليٍم  بَِقْلٍب  �أعُطو�  َُّهْم  أن لِ� ِخيَِّة،  �لسَّ ْسهاماتِِهُم  بِاإ

َو�بَتَهَج �لَمِلُك د�ُوُد �بِتهاجاً َعِظيماً �أيضاً.

َصالُة داُود
10ثُمَّ َحَمَد د�ُوُد اهلَل �أماَم �لَجماَعِة كُلِّها َوقاَل:

  » لََك �لَحْمُد يا اهلُل،
   يا �إلََه �إْسر�ئِيَل �أبِينا،

أَبِد! أَزِل َو�إلَى �ل�    ِمَن �ل�
ُة َو�لَمجُد َو�لَبهاُء  11  لََك يا َربُّ �لَعَظَمُة َو�لُقوَّ  

َو�لَجلاُل،
أْرِض. ماِء َوَعَلى �ل� أنَّ لََك كُلَّ ما ِفي �لسَّ    لِ�
ياَدُة َو�لتَّعِظيُم َكَسيٍِّد �أعَلى     لََك يا اهلُل �لسِّ

َفوَق �لَجِميِع.
12  �لثََّرو�ُت َو�لِغَنى ِهَي ِمنَك،  

   َو�أنَت َتحُكُم َفوَق �لَجِميِع.
ُة َو�لَجَبُروُت لََك.    �لُقوَّ

ي �لَجِميَع.    َو�أنَت َمْن َيقِدُر �أْن َيرَفَع َويقوِّ
آَن، يا �إلََهنا، 13  َو�ل�  

ُم لََك ُشكَرنا َونَُسبُِّح �ْسَمَك �لَمِجيَد.    نَُقدِّ
14  لَِكْن َمْن �أنا، َوَمْن ُهَو َشعِبي،  

خاِء؟    لَِكي نُعِطَي بَِهذ� �لسَّ
أنَّ كُلَّ َشيٍء ِمْنَك،    لِ�
   َوِمْن َيِدَك �أْعَطيناَك.
15  َفَنحُن ُغَرباُء �أماَمَك،  

   َونَُزل�ُء َكاآبائِنا.
أْرِض �أْشَبُه بِِظلِّ عابٍِر، َوبِلا     َحياتُنا َعَلى �ل�

َرجاٍء.
16  يا إلََهنا، َهِذِه �لثَّْرَوُة �لَِّتي َجَمْعناها لَِنْبِنَي َبيتاً   

وِس ِهَي ِمْن َيِدَك، ل�ْسِمَك �لُقدُّ
   َوِهَي كُلُّها لََك.

17  َو�أنا �أعِرُف يا �إلَِهي،  
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و�ِفِع     �أنََّك َتفَحُص �لَقْلَب َوتَُسرُّ بِالدَّ
�لُمسَتِقيَمِة.

أْشياِء بِد�ِفٍع َسِليٍم. ْمُت كُلَّ َهِذِه �ل�    َوَقْد َقدَّ
آَن َشعَبَك �لحاِضَر ُهنا َوُهَو     َوَقْد َر�أيُت �ل�

ُيعِطي بَِفَرٍح لََك.
18  يا اهلُل، �أنَْت �إلَُه �آبائِنا �إْبر�ِهيَم َو�إْسَحاَق   

َوَيعُقوَب.
ِليَمَة ِفي  أَبِد َهِذِه �لنَّو�يا �لسَّ    فاحَفْظ �إلَى �ل�

قُلُوِب َشعِبَك.
ْه قُلُوَبُهْم نَحَوَك.    َوَوجِّ

19  َو�أعِط ُسَلْيماَن �ْبِني َقْلباً َسِليماً  
   لَِكي ُير�ِعي َوصاياَك َو�أْحكاَمَك َوَفر�ئَِضَك،
   َولَِكي َيعَمَل بِها كُلِّها َوَيبِني �لَهيَكَل �لَِّذي 

�أعَدْدُت لَُه.«

20ثُمَّ قاَل د�ُوُد لِلَجماَعِة كُلِّها: »�ْحَمُدو� إلََهكَْم.« 

و�  َوَخرُّ �آبائِِهْم.  �إلََه  اهلَل،  كُلُّها  �لَجماَعُة  َفَحَمَدِت 
َوَسَجُدو� ِفي َحضَرِة اهلِل َو�لَمِلِك.

َمْسُح ُسَلْيماَن َمِلكًا
ُمو� َذبائَِح  21َوِفي �لَيوِم �لتّالِي َذَبُحو� َذبائَِح هلِل، َوَقدَّ

صاِعَدًة هلِل، �ألَف َثْوٍر، َو�ألَف َكْبٍش، َو�ألَف َحَمٍل، َمَع 
�إْسر�ئِيَل.  كُلِّ  َعْن  بَِكْثَرٍة  َوَذبائَِح  ر�ِب،  �لشَّ َتقِدماِت 

22َو�أَكلُو� َوَشِرُبو� ِفي َحضَرِة اهلِل ِفي َذلَِك �لَيْوِم بَِفَرٍح 

ُبو� ُسَلْيماَن ْبَن د�ُوَد َمِلكاً ثانَِيًة، َوَمَسُحوُه  َعِظيٍم. َونَصَّ
َرئِيساً، َوَمَسُحو� صاُدوَق كاِهناً.

َمِلكاً  اهلِل  َشعِب  َعرِش  َعَلى  ُسَلْيماُن  23َفَجَلَس 

أبِيِه د�ُوَد، َفَنَجَح َو�أطاَعْتُه كُلُّ �إْسر�ئِيَل. َخَلفاً لِ�
�أنِبياِء  َوكُلُّ  َو�لُمحاِرُبوَن،  �لقاَدُة،  َوَعَد  24َوَقْد 

�لَمِلِك د�ُوَد بِاأْن َيُكونُو� ُمخِلِصيَن لِلَمِلِك ُسَلْيماَن.
�إْسر�ئِيَل.  كُلِّ  �أماَم  َكِثير�ً  ُسَلْيماَن  اهلُل  25َوَرَفَع 

َعَلى  لَِمِلٍك  ِمثلُُه  َقطُّ  ُيَتْح  لَْم  َمَلِكّياً  َجلال�ً  َوَمَنَحُه 
�إْسر�ئِيَل.

َوفاُة داُود
�إْسر�ئِيَل.  كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً  ى  َيسَّ ْبُن  د�ُوُد  26كاَن 

ُة ُحكِمِه �أرَبِعيَن َسَنًة. َحَكَم َسْبَع َسَنو�ٍت  27َوَبَلَغْت ُمدَّ

ِفي َحْبُروَن، أ َوَثلاثاً َوَثلاثِيَن َسَنًة ِفي �لُقدِس. 28َوماَت 
َو�لثََّرو�ِت  �لُعْمِر  ِمَن  َشِبَع  َوَقْد   ، نِّ �لسِّ ِفي  َوُهَو طاِعٌن 

َو�لَكر�َمِة. ثُمَّ َخَلَفُه �بُنُه ُسَلْيماُن.
ٌن  لِِه �إلَى �آِخِرِه، ُمَدوَّ 29َوتاِريُخ �لَمِلِك د�ُوُد، ِمْن �أوَّ

�لنَِّبيِّ  ِسِجّلاِت  َوِفي  �لّر�ئِي،  َصُموئِيَل  ِسِجّلاِت  ِفي 
ٌل َمَع  ناثاَن، َوِفي ِسِجّلاِت جاَد �لّر�ئِي. 30َوُهَو ُمَسجَّ
�لَِّتي  َو�ل�أحد�ِث  تِِه،  َوقُوَّ ُحكِمِه  ل�أحد�ِث  و�ٍف  َسْرٍد 
�لِبلاِد  َجميِع  َممالِِك  َوِفي  �إْسر�ئِيَل،  َوِفي  ِفيِه،  �أثََّرْت 

�ل�ُأخَرى.

أ 27:29 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.
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كتاُب أخباِر األّياِم الّثاِني

ُسَلْيماُن َيطُلُب ِحْكَمة

أنَّ إلََهُه 1  َوصاَر ُسَلْيماُن ْبُن د�ُوَد َمِلكاً َقِويّاً ِجّد�ً لِ�
كاَن َمَعُه، َوَجَعَلُه َعِظيماً ِجّد�ً.

قاَدَة  َجميعاً:  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ُسَلْيماُن  2َوَجَمَع 

َو�لُقضاِة  �لقاَدِة  �لرَُّؤساِء َوَجميَع  �إلَى  َو�لِمئاِت  ُألُوِف  �ل�
عب  �لشَّ َوكُلُّ  ُسَلْيماُن  3َو�جَتَمَع  �لعائِلاٍت.  َوُرَؤساِء 
َخيَمُة  كانَْت  َحيُث  ِجْبُعوَن  ِفي  �لُمرَتَفِع  ِفي  َمعاً 
�ل�ْجِتماِع – َوهَي �لَخيَمُة �لَِّتي َصَنَعها َعبُد اهلِل ُموَسى 

يَِّة. ْعُب ِفي �لَبرِّ ِعنَدما كاَن ُهَو َو�لشَّ
4َوكاَن د�ُوُد َقْد نََقَل ُصْنُدوَق َعهِد �هلِل ِمْن َقرياِت 

َيعاِريَم �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، َحيُث َهيَّاأ لَُه َمكاناً، َونََصَب 
َخيَمًة لُِصْنُدوِق َعهِد �هلِل ِفي �لُقدِس.

5َوكاَن َبَصْلِئيُل ْبُن �ُأوِري بِن ُحوَر َقْد َصَنَع َمذَبحاً 

َسِة.  �لُمَقدَّ �لَخيَمِة  �أماَم  ِجبُعوَن  ِفي  َوَضَعُه  نُحاِسّياً 
ْعُب �إلَى ِجْبُعوَن لَِيسَتِشيُرو� اهلَل.  َفَذَهَب ُسَلْيماُن َو�لشَّ
َحضَرِة  ِفي  �لُبرونِْزيِّ  �لَمذَبِح  �إلَى  ُسَلْيماُن  6َفَصِعَد 

َعَلى  َذبِيَحٍة  �ألَف  َم  َوَقدَّ �ل�ْجِتماِع،  َخيَمِة  ِفي  اهلِل 

�لَمذَبِح.
7َوِفي تلَك �للَّيَلة، جاَء �هلُل �إلَى ُسَلْيماَن ِفي ُحْلٍم 

َوقاَل لَُه: »�طلُْب ِمنِّي ما ِشْئَت، َوَساُأْعِطيِه لََك.«
8َفقاَل ُسَلْيماُن هلِل: »َقْد َتعاَمْلَت َمَع �أبِي د�ُوَد بِكلِّ 

َمكانَُه.  �لَممَلَكِة  َعرِش  َعَلى  َو�أجَلسَتِني  َو�أمانٍَة.  َكَرٍم 
أبِي د�ُوَد.  آَن يا اهلُل، �حَفْظ َوعَدَك �لَِّذي َقَطعَتُه لِ� 9َو�ل�

َكِبيَرٍة ِجّد�ً، َوَشعٍب َكثيٍر  ٍة  �ُأمَّ َعَلى  �أَقمَتِني َملكاً  َفَقْد 
أْرِض! 10َفاأعطِني ِحكَمًة َوَمعِرَفًة َفاأقُوَد َهُؤل�ء  َكُتر�ِب �ل�
ِحيِح. َفَمْن َيقِدُر �أْن َيحُكَم كُلَّ  �لنّاَس ِفي �لطَِّريِق �لصَّ

َهُؤل�ِء �لنّاِس ُدوَن َمُعونَِتَك؟«

11َفقاَل �هلُل لُسَلْيماَن: »َقلُبَك ُمسَتِقيٌم، َفَلْم َتطلُْب 

�أملاكاً َوَثرَوًة َوَمجد�ً، َولَْم َتطلُْب �أْن ُيقَتَل �أعد�ُؤَك، �أو 
لَِكي  َوَمعِرَفًة  َطَلْبَت ِحكَمًة  لَِكنََّك  ُعْمُرَك.  َيُطوَل  �أن 
12لَِذلَِك  َعَليِه.  َمِلكاً  َجَعْلُتَك  �لَِّذي  َشعِبي  َتحُكَم 
َساُأعِطيَك ِحكَمًة َوَمعِرَفًة، َوَساأِزيُد َعَليها َثْرَوًة َو�أملاكاً 
َوَمجد�ً لَْم َتُكْن لَمِلٍك َقبَلَك، َولَْن َتُكوَن لَِمِلٍك َبعَدَك.« 
ثُمَّ  �لِعباَدِة ِفي ِجبُعوَن.  �إلَى َمكاِن  ُسَلْيماُن  13َفَذَهَب 

َخَرَج ِمْن َخيَمِة �ل�ْجِتماِع �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس لُِيماِرَس 
ُحكَمُه َكَملٍك َعَلى �إْسر�ئِيَل.

ُسَلْيماُن َيبِني َجيَشُه َوَثرَوَته
لَِجيِشِه.  َوَمركباٍت  َيجَمُع جياد�ً  ُسَلْيماُن  14َوَبَد�أ 

َفكاَن لََديِه �ألٌف َو�أْرَبُع مَئِة َمْرَكَبٍة َو�ثنا َعَشَر �ألَف فاِرٍس. 
ِمنها  َبعضاً  َوَوَضَع  �لَمرِكباِت.  ُمُدِن  ِفي  َوَضَعها  َوَقْد 
15َوفي  ُيقيُم.  �لَمِلُك  كاَن  َحْيُث  �لُقْدِس  َمديَنِة  في 
َهِب  �لُقْدِس َجَمَع ُسَلْيماُن َكِميًَّة َكِبيَرًة ِمَن �لذَّ َمديَنِة 
ِة، َفكانَْت بَِكْثَرِة �لِحجاَرة! َوَجَمَع ُسَلْيماُن َكِميًَّة  َو�لِفضَّ
يِز  أْرِز، َفكانَْت بَِكْثَرِة �أْشجاِر �لُجمَّ َكِبيَرًة ِمْن َخَشِب �ل�
ِفي �لتِّلاِل �لَغربيَِّة. 16َوَجَلَب ُسَلْيماُن جياد�ً مْن ِمْصَر 
َوِمْن َمديَنِة كُِوي. َفَقِد َجَلَب تُّجاُر �لَمِلِك �لِجياَد ِمْن 
َمديَنِة كُِوي. 17َفَقِد �شَتَرْو� �لَمرِكَبَة ِمْن ِمْصَر بِِستِّ ِمَئِة 
ِة، َو�لِحصاَن بِِمَئٍة َوَخْمِسيَن ِمْثقال�ً ِمَن  ِمْثقاٍل أ ِمَن �لفضَّ
ِة. ثُمَّ باَع �لتُّّجاُر �لِجياَد َو�لَعَرباِت لَِجِميِع ُملُوِك  �لِفضَّ

�لِحثِّيِّيَن َوُملُوِك �أر�َم.

أ 17:1 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصف.
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ُط لِبناِء الَهيَكِل َوالَقْصر ُسَلْيماُن ُيَخطِّ

َوَخطََّط ُسَلْيماُن لِبناِء َهيَكٍل �إْكر�ماً ل�سِم اهلِل، 2 
َولِبناِء َقْصٍر لَنفسِه. 2َفَجنََّد ُسَلْيماُن َسبِعيَن �ألَف 
ِفي  ِحجاَرًة  لَيقَطُعو�  َحّجاٍر  �ألَف  َوَثمانِيَن  بناٍء  عاِمِل 
لُِيشِرفُو�  َرُجٍل  ِمَئِة  َوستَّ  �آل�ٍف  َثلاَثَة  َوَعيََّن  �لَجَبِل، 

َعَليِهْم.
َمِلِك ُصوَر  �إلَى ُحور�َم  ُسَلْيماُن رسالًَة  �أرَسَل  3ثُمَّ 

َوقاَل لَُه:

�أبِي  ساَعْدَت  َكما  ساِعْدنِي   . . . «
أْرز  د�ُوَد. َفَقْد �أرَسْلَت لَُه َخَشباً ِمْن �أشجاِر �ل�
َبْيتاً  ِفيِه. 4َو�أنا َساأبِني  لَِيسُكَن  َبيتاً  َيبِنَي  لَِكي 
�إْكر�ماً ل�ْسِم إلَِهي، َحيُث َسُنْحِرُق َبُخور�ً ِفي 
َس َعَلى َمائَِدتِِه.  َحْضَرتِِه، َونََضُع �لُخبَز �لُمَقدَّ
َوَمساٍء،  َصباٍح  كُلَّ  َذبائَِح صاِعَدةً أ  ُم  َسُنَقدِّ
أْعياِد �لَِّتي  ُهوِر، َوِفي �ل� َوكُلَّ َسبٍت َو�أو�ئِِل �لشُّ
لَِبِني  د�ئَِمٍة  َكعاَدٍة  بِها  بِال�حِتفاِل  إلَُهنا  �أَمَرنا 

�إْسر�ئِيَل.
آلَهِة، لَِهذ� َساأبني  5»�إلَُهنا �أعَظُم ِمْن كُلِّ �ل�

لَُه َهيَكلاً َعِظيماً. 6َوَمْن ذ� �لَِّذي َيسَتِطيُع �أْن 
َول�  �لَفضاُء،  َفلا  ِفيِه؟  �هلُل  َيْسُكُن  َبيتاً  َيبِنَي 
لَِهنا! َفَمْن �أنا  �أعَلى َسماٍء، ُيْمِكُن �أْن تُحيَط بِاإ
ْحر�ِق  أْبِنَي َبْيتاً َيْسُكُنُه �هلُل؟ َبْل �أْبِني َمكاناً ل�إ ل�

�لَبُخوِر �إكر�ماً لَُه.
ِصناَعِة  ِفي  ماهر�ً  َرُجلاً  لِي  7»َفاأْرِسْل 

َوِفي  َو�لَحِديِد،  َو�لُبرونِْز  ِة  َو�لِفضَّ َهِب  �لذَّ
رقاِء.  َو�لزَّ َو�لَحمر�ِء  ُأرُجو�نِيَِّة  �ل� أقمَشِة  �ل� نَسِج 
َوَسَيعَمُل َهذ� �لرَُّجُل ُهنا ِفي َيُهوذ� َو�لُقدس َمَع 

نّاِع �لَِّذيَن �ختاَرُهْم �أبِي. �لصُّ
أْرزِ  �ل� �أشجاِر  ِمْن  َخَشباً  لِي  8»َو�أرِسْل 

�أنَّ  �أعَلُم  َفاأنا  لُبناَن.  ِمْن  نَدِل  َو�لصَّ رِو  َو�لسَّ
ُخّد�َمَك ُمَتَمرُِّسوَن ِفي َقْطِع �ل�أشجارِ ِمْن لُبناَن. 

ُم ل�سترضاء  أ 4:2 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

َوَسَيعَمُل ُخّد�مي َمَع ُخّد�ِمَك. 9َساأحتاُج �إلَى 
أنَّ �لَهيَكَل �لَِّذي َساأبِنيِه َسَيُكوُن  َخَشٍب َكِثيٍر لِ�

َكِبير�ً َور�ئِعاً.
َسَيقَطُعوَن  �لَّذيَن  لَِعبيِدَك  10»َوَساُأعِطي 

�لَقمِح  ِمَن  �ألَف ِكيسٍ ب  ِعشِريَن  �ل�أشجاَر، 
ِعيِر،  �لَمجُروِش، َوِعشِريَن �ألَف ِكيٍس ِمَن �لشَّ
َوِعشِريَن �ألَف َصِفيَحةٍ ج ِمَن �لنَّبيِذ، َوِعشِريَن 

يِت.« �ألَف َصِفيَحٍة ِمَن �لزَّ

11َفاأْرَسَل ُحور�ُم َمِلُك ُصوٍر ِرسالًَة َجو�بِيًَّة �إلَى ُسَلْيماَن 

قاَل ِفيها:

�ختاَرَك  َولَِهذ�  َشعَبُه،  اهلُل  �أَحبَّ  »َقْد 
�إلََه  اهلَل،  �أْحَمُد   . . .12 َعَليِهْم  َمِلكاً  لَِتُكوَن 
أْرَض �لَِّذي �أعَطى  ماَء َو�ل� �إْسر�ئِيَل، خالَِق �لسَّ
د�ُوَد �بناً َحكيماً َوذ� َمعرَفٍة َوَفْهٍم، لَِكي َيبِنَي 

َهيَكلاً هلِل، َوَقْصر�ً لَُه �أيضاً.
َوَموُهوباً  ماِهر�ً  �إلَيَك صانعاً  13»َساُأرسُل 

َو�أُبوُه  د�َن،  َقِبيَلِة  ِمْن  ُه  14�ُأمُّ �أبِي،  ُحور�ُم  ُهَو 
ِصناَعة  في  باِرٌع  َوُهَو  ُصوَر.  َمِديَنِة  ِمْن 
َو�لَحَجِر  َو�لَحِديِد  َو�لُبرونْز  ِة  َو�لِفضَّ َهِب  �لذَّ
ُأرُجو�نيَِّة  �ل� أقمَشِة  �ل� نَسِج  َوِفي  َو�لَخَشب، 
َوُهَو قاِدٌر  �لفاِخِر.  َو�لكتّاِن  َو�لَحْمر�ء  ْرقاء  َو�لزَّ
َعَلى َتصِميِم َوُصْنِع �أيِّ َشيٍء ُيطَلُب �إلَيِه. َوُهَو 
ُمسَتِعدٌّ لِلتَّعاُوِن َمَع ُصنّاِعَك َوَمْع ُصنّاع �أبِيَك 

�لَمِلِك د�ُوَد.
يِت َو�لنَِّبيِذ  عيِر َو�لزَّ 15»�أّما َعِن �لَقْمِح َو�لشَّ

نَّنا نَقَبلُها  َمها لُِخّد�ِمي، َفاإ �لَِّتي َعَرْضَت �أْن تَُقدِّ
ِمنَك. 16َونَحُن نَِعُد بِاأْن نَقَطَع َقَدَر ما َتحتاُج 
�ل�أخشاَب  َوَسَنحِزُم  لُبناَن.  مْن  �لَخَشب  مَن 
يافا.  َمِديَنة  َحتَّى  َبحر�ً  طافَيًة  َونُرسلُها  َمعاً 

ب 10:2 كيس. حرفياً »كُر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتر�ً.
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »َبث.«  صفيحة. حرفياً  ج 10:2 

�لسائِلِة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.
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َمديَنِة  �إلَى  َتحمَلها  �أْن  ُيمكُنَك  َذلَِك  َوَبعَد 
�لُقْدِس.«

�ل�أجانب  لُِكلِّ  �إحصاًء  ُسَلْيماُن  17َو�أْجَرى 

حصاُء  �لُمِقْيمْيَن ِفي �أْرض �إْسر�ئِيَل. َفكاَن َهذ� ُهَو �ل�إ
عِب. َفَوَجَد �أنَّ  �لثّانِي َبعَد �لَّذي �أجر�ُه �أُبوُه د�ُوُد لِلشَّ
�ألفاً  َوَخْمِسيَن  َوَثلاَثًة  ِمَئًة  �إْسر�ئِيَل  �ل�أجانِب في  َعَدَد 
َوستَّ ِمَئٍة. 18َفاختاَر ُسَلْيماُن ِمنُهْم َسبِعيَن �ألفاً لَِيُكونُو� 
�لِجباِل،  في  لَِيقَطُعو� حجاَرًة  �ألفاً  َوَثمانيَن  َحّمالِيَن، 
َوَثلاَثَة �آل�ٍف َوستَّ ِمَئٍة لَيُكونُو� ُمشِرِفيَن َعَلى �ْسِتْمر�ِر 

عِب. َعَمِل �لشَّ

ُسَلْيماُن َيبِني الَهيَكل

َوَبَد�أ ُسَلْيماُن ِفي بِناِء َبيِت اهلِل ِفي �لُقدِس ِفي 3 
أبيه د�ُوَد.  َجَبِل �لُمِريّا َحيُث كاَن اهلُل َقْد َظَهَر لِ�
ُه د�ُوُد ِفي َبيَدِر �ُأْرناَن  َوُهَو �لَمكاُن �لَِّذي َسَبَق �أْن �أَعدَّ
هِر  . 2َبَد�أ ُسَلْيماُن �لَعَمَل ِفي �لَيوِم �لثّانِي ِمَن �لَّشَّ �لَيُبوسيِّ

َنِة �لّر�بَِعِة لَِتَولّيِه �لُحكَم. �لثّاني ِمَن �لسَّ
3َوَهِذِه ِهَي �لقياساُت �لَِّتي �سَتخَدَمها ُسَلْيماُن ِفي 

بِناِء �أساِس َبيِت �هلل: كاَن ُطوُل �ل�أساِس ِستِّيَن ِذر�عاً أ 
ر�ِع  َوَعرُضُه ِعشِريَن ِذر�عاً. َوَقِد �سُتْخِدَمْت ِوْحَدُة �لذِّ

�لَقِديَمِة لِلِقياِس.
ِعشِريَن  �لَهيَكِل  �أماَم  �لَِّذي  هِليِز  �لدِّ ُطوُل  4كاَن 

ى ُسَلْيماُن �لِجد�َر  ِذر�عاً َو�رتِفاُعُه ِعشِريَن ِذر�عاً. َوَغشَّ
. 5َوَوَضَع ُسَلْيماُن �ألو�حاً  هِليِز بَِذَهٍب نَِقيٍّ �لد�ِخِليِّ لِلدِّ
�لُكْبَرى،  �لُحْجَرِة  ُجدر�ِن  َعَلى  رِو  �لسَّ َخَشِب  ِمَن 
أشجارِ  لِ� ُصَور�ً  َعَليها  َونََقَش   ، نَِقيٍّ بَذَهٍب  َوَغّشاها 
بِِحجاَرٍة  �لَهيَكَل  ُسَلْيماُن  6َوَزيََّن  َوَسلاِسَل.  نَِخيٍل 
َهَب �لَِّذي �سَتخَدَمُه  َكِريَمٍة. َوَقِد �ْسَتْوَرَد ُسَلْيماُن �لذَّ
ِمَن  َهِب  بِالذَّ �لَهيَكَل  ُسَلْيماُن  ى  7َوَغشَّ َفرو�يَِم.  ِمْن 

سنِتمتر�ً  َو�أرَبعيَن  �أرَبعًة  تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  أ 3:3 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َو�أثاثِهما  �لهيَكِل  ثُمَّ  ِس  �لُمَقدَّ �لَمسِكِن  �أبعاِد  بقّيِة 

ر�ِع �لطِويلة. ُهَو بالذِّ

َو�لُجدر�ِن  َو�ل�أعتاِب  قِف  �لسَّ ُجُسوَر  ى  َغشِّ �لّد�ِخِل. 
َهِب. َونََقَش ُصَور�ً لَِملائَِكِة �لَكُروبِيَم ب  أبو�ِب بِالذَّ َو�ل�

َعَلى �لُجدر�ِن.
ُطولُُه  َفكاَن  أقد�ِس.  �ل� قُدَس  ُسَلْيماُن  َعِمَل  8ثُمَّ 

َعرُضُه  َفكاَن  ِذر�عاً.  ِعشِريَن  َوَعرُضُه  ِذر�عاً  ِعشِريَن 
أقد�ِس  ى ُسَلْيماُن ُجدر�َن قُدِس �ل� بَِعرِض �لَهيَكِل. َوَغشَّ
َوزُن  9َوَبَلَغ  ِقْنطاٍر. ج  ِمِئِة  َوزنُُه ِستَّ  َبَلَغ  نَِقيٍّ  بَِذَهٍب 
ُسَلْيماُن  ى  َوَغشَّ ِمْثقال�ً. د  َخمِسيَن  َهِب  �لذَّ َمساِميِر 
تِْمثالَيِن  ُسَلْيماُن  10َوَصَنَع  َهِب.  بِالذَّ �لُعْلِويََّة  �لُغَرَف 
َوَغّشاُهما  أقد�ِس،  �ل� قُدِس  ِفي  َكُروَبْيَن  لَِملاَكيِن 
َهِب. 11َوكاَن ُطوُل كُلِّ َجناٍح ِمْن �أجِنَحِة �لَكُروبِيَن  بِالذَّ
َخمَس �أذُرٍع، َوَمجُموُع �أطو�لِها ِعشِريَن ِذر�عاً. كاَن 
آَخِر  ُل ُممَتّد�ً لَِيلِمَس �لِجد�َر َعَلى �لجانِِب �ل� أوَّ �لَجناُح �ل�
آَخُر َفَيلِمُس َجناَح �لَكُروِب  ِمَن �لُغرَفِة. �أّما �لَجناُح �ل�
آَخُر لِلَكُروِب �لثّانِي، َوُطولُُه  آَخِر. 12َوكاَن �لَجناُح �ل� �ل�
آَخِر  آَخَر َعَلى �لجانِِب �ل� َخمَس �أذُرٍع، َيلَمُس �لِجد�َر �ل�
ِمَن �لُحْجَرِة. 13َفكاَن َمجُموُع �أطو�ِل �أجِنَحِة �لَكُروَبيِن 
�إلَى  َتتَِّجُه  ُعُيونُُهما  َوكانَْت  ِذر�عاً.  ِعشِريَن  �لُمْنَبِسَطِة 
تاَرَة  أقد�ِس. 14َوَعِمَل ُسَلْيماُن �لسِّ �لّد�ِخِل نَحَو قُدِس �ل�
ِمْن �أقِمَشٍة َزرقاَء َو�ُأرُجو�نيٍَّة َوَحمر�َء َوِكتّاٍن فاِخٍر. َوَرَسَم 

تاَرِة َملائَِكَة َكُروبِيَم. َعَلى �لسِّ
ُطوُل  �لَهيَكِل  �أماَم  َعُموَديِن  ُسَلْيماُن  15َونََصَب 

تاَجي  ُطوُل  َوكاَن  ذر�عاً.  َوَثلاثُوَن  َخمٌس  ِمنها  كُلٍّ 
�أذُرٍع. 16َوَصَنَع د�ُوُد َسلاِسَل َعلى  �لَعُموَديِن َخمَس 
تاَجي  ُمِحيِط  َعَلى  لاِسَل  �لسَّ َوَوَضَع  ِقلاَدٍة،  َشكِل 
َعَلى  َوَوَضَعها  ُرّمانٍَة  ِمَئَة  ُسَلْيماُن  َوَصَنَع  �لَعُموَديِن. 
لاِسِل. 17ثُمَّ نََصَب �لَعُموَديِن �أماَم �لَهيَكِل. َفكاَن  �لسَّ
�لجانِِب  َعَلى  آَخُر  َو�ل� أيَمِن،  �ل� �لجانِِب  َعَلى  �أَحُدُهما 

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  ب 7:3 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.
ج 8:3 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
د 9:3 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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أيَسَر  َو�ل� »ياِكيَن،« أ  أْيَمَن  �ل� �لَعُموَد  ى  َوَسمَّ أيَسِر.  �ل�
»ُبوَعَز.« ب

أثاُث الَهيَكل

ُطولُُه ِعشُروَن 4  ُبرونٍْز  ِمْن  َمذَبحاً  ُسَلْيماُن  َوَصَنَع 
ِذر�عاً، ج َوَعرُضُه ِعشُروَن ِذر�عاً، َو�رتِفاُعُه َعشُر 
�أذُرٍع. 2ثُمَّ َصَنَع َخّز�ناً َكِبير�ً ُمسَتِدير�ً ِمْن ُبرونٍْز َمسُبوٍك 
قُطُرُه َعْشُر �أذُرٍع َوُطولُُه َخمَس �أذُرٍع َوُمِحيُطُه َثلاثِيَن 
�لُبرونِْزيِّ ُسِبَكْت ُصَوٌر  �لَخّز�ِن  ِذر�عاً. 3َوَتحَت حافَِّة 
�لَخّز�ِن.  َحوَل  �أذُرٍع  َعْشُر  بُِطوِل  يِن  َصفِّ ِفي  لِِثير�ٍن 
َعَشَر.  �ل�ثَني  �لثِّير�ِن  َتماثِيِل  َفوَق  �لَخّز�ُن  4َو�نَتَصَب 

نَحَو  َوَثلاَثٍة  ماِل،  �لشِّ نَحَو  ثِير�ٍن  َثلاَثِة  ُوُجوُه  َوكانَْت 
رِق.  �لشَّ نَحَو  َوَثلاَثٍة  �لَجُنوِب،  نَحَو  َوَثلاَثٍة  �لَغرِب، 
نَحَو  َوُظُهوُرها  َتقُف  َوِهَي  َعَليها،  �لَخّز�ُن  َفارَتَكَز 
�لّد�ِخِل. 5�أّما ُسْمُك �لَخّز�ِن َفكاَن ِشْبر�ً و�ِحد�ً. َوكانَِت 
�لَقناُة �لُمِحيَطُة بِالَخّز�ِن �أشَبَه بِحافَِّة َكاأٍْس، �أْو ُوَريقاِت 

�ُن لَِنْحِو َثلاَثِة �آل�ِف َصِفيَحٍة. د َزْهَرٍة. َوَيتَِّسُع �لَخزَّ
�لَِّتي  أَدو�ِت  �ل� لَِغسِل  �أْحو�ٍض  َعْشَرَة  6َوَصَنَع 

بائِِح. َوَضَع َخمَسًة ِمنها  تُْسَتْخَدُم لَِتْقِديِم �لتَّْقِدماِت َو�لذَّ
َعْن َيِميِن �لَخّز�ِن �لَكِبيِر َوَخمَسًة َعْن َيساِرِه. �أّما �لَخّز�ُن 

بائِِح. �لَكِبيُر َفلاْغِتساِل �لَكَهَنِة َقبَل َتقديِمِهْم للذَّ
َحَسَب  َهِب  �لذَّ ِمَن  منائَِر  َعَشَر  ُسَلْيماُن  7َوَصَنَع 

�لتَّصِميِم �لَِّذي ُوِضَع لَها. َوَوَضَعها ِفي �لَهيَكِل – َخمَس 
َمنائَِر �إلَى �لَيِميِن َوَخمَساً �إلَى �لَيساِر. 8َوَصَنَع �أيضاً َعْشَر 
َمو�ئَِد َوَوَضَعها ِفي �لَهيَكِل: َخمَس َمو�ئَِد �إلَى �لَيِمين 
َهِب.  �لذَّ ِمَن  طاَسٍة  ِمَئَة  َوَصَنَع  �لَيسار.  �إلَى  َوَخمساً 
9َو�أقاَم �أيضاً ساَحَة �لَكَهَنِة َو�لّساَحَة �لَكبيَرِة َو�أبو�َبُهما. 

ُس. أ 17:3 ياِكين. َومعناه ُيِقيُم �أْو ُيؤسِّ

ة – �أي بُِقّوِة �هلِل. ب 17:3 ُبوَعز. َومعناه بُِقوَّ

َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً  �أرَبعًة  تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  ج 1:4 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َو�أثاثِهما  �لهيَكِل  ثُمَّ  ِس  �لُمَقدَّ �لَمسِكِن  �أبعاِد  بقّيِة 

ر�ِع �لطِويلة. ُهَو بالذِّ
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »َبث.«  حرفياً  صفيحة.  د 5:4 

�لسائِلِة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.

أبو�َب �لَِّتي تُفِضي �إلَى �لّساَحِة بِالُبرونِْز. 10ثُمَّ  ى �ل� َوَغشَّ
َوَضَع �لَخّز�َن �لَكبيَر َعْن َيِميِن َبيِت �هلِل، في �لجانِب 

. �لَجُنوبِيِّ
َو�لطّاساِت.  َو�لَمجاِرَف  �لُقُدوَر  ُحور�ُم  11َوَعِمَل 

�هلِل.  َبيِت  ِفي  ُسَلْيماُن  به  َكلََّفُه  �لَِّذي  �لَعَمَل  َو�أكَمَل 
َعَلى  �لَكبيَرْيِن  َو�لتّاَجْيِن  �لَعُموَدْيِن  ُحور�ُم  12َصَنَع 

ِمَن  ْيِن  َصفَّ َوَصَنَع  �لَعُموَدْيِن.  ِمَن  �لُعْلويَّيِن  �لُجز�أْيِن 
يَنِة ُيَغطِّياِن �لتّاَجْيِن �لَكِبيَرْيِن َعَلى �لُجز�أْيِن �لُعْلِويَّيِن  �لزِّ
يَنة.  �لزِّ لَِشَبَكَتيِّ  ُرّمانٍَة  ِمَئِة  13َو�أرَبَع  �لَعُموَدْيِن،  ِمَن 
ّماِن لَِشَبَكَتيِّ �لّزيَنِة. َوَغطَِّت  َفكاَن ُهناَك َصّفاِن ِمَن �لرُّ
َبَكتاِن �لتّاَجْيِن �لَكبيَريِن َعَلى �لُجز�أيِن �لُعلِويَّين مَن  �لشَّ
أْحو�َض َو�لَقو�ِعَد �لَِّتي َتحَتها.  �لَعُموَديِن. 14َوَصَنَع �ل�
َتحَت  َثور�ً  َعَشَر  َو�ل�ثَني  �لَكِبيَر  �لَخّز�َن  15َوَصَنَع 

�لَخّز�ِن. 16َوَصَنَع ِمْن ُبرونٍْز َمصُقوٍل �لُقُدوَر َو�لَمجاِرَف 
ُسَلْيماُن  �لَملُك  �أوَكَلُه  �لَِّتي  أَدو�ِت  �ل� َوكُلَّ  َو�لَمناِشَل 

بُِصْنِعها لَِبيِت اهلِل.
ِفي  أَدو�ِت  �ل� َهِذِه  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  17َسَكَب 

َبيَن َسكُّوَت  ُأرُدنِّ  �ل� و�ِدي  ِفي  ُصِنَعْت  َخَزفيٍَّة  َقو�لَِب 
َوَصَرَدَة. 18َوَصَنَع ُسَلْيماُن َعَدد�ً َكِبير�ً جّد�ً ِمْن َهِذه 
أَدو�ِت َحتَّى �إنَّ �أَحد�ً لَْم ُيحاِوْل �أْن َيِزَن �لُبرونَْز �لَّذي  �ل�

�سَتخَدَمُه.
َهِبيَّ  �لذَّ �لَمذَبَح  َفَصَنَع  �هلِل.  َبيِت  لَو�ِزَم  19َوَصَنَع 

َوُسُرَجها  �لَمنائَِر  �هلِل. 20َوَصَنَع  لُِخْبِز َحضَرِة  َو�لَمو�ئَِد 
أقد�ِس ِفي �لّد�خِل  ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ لُِتِضيَء �أماَم قُْدِس �ل�
َو�لَمنائَِر  أزهاَر  �ل� 21َوَصَنَع  �لَمرُسوِم.  �لتَّصِميِم  َحَسَب 
. 22َوَصَنَع �أَدو�ِت �لتَّشِذيِب  َو�لَملاِقَط ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ
. َوَصَنَع  ُحوَن َو�لَمباخَر ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ َو�لطّاساِت َو�لصُّ
أقد�ِس  �ل� لُِقدِس  �لّد�ِخِليََّة  أبو�َب  َو�ل� �لَهيَكِل  �أبو�َب 

. ئِيسيَِّة ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ َو�أبو�َب �لُحْجَرِة �لرَّ

ِمْن 5  ُسَلْيماُن  َعِمَلُه  �لَِّذي  �لَعَمِل  كُلُّ  َفاْكَتَمَل 
�أجِل َبيِت اهلِل. َو�أدَخَل ُسَلْيماُن �إلَى �لَهيَكِل كُلَّ 
َصها د�ُوُد لِلَهيَكِل. َو�أْدَخَل ُسَلْيماُن  �ل�أشياِء �لَِّتي َخصَّ
َوِمَن  َهِب  �لذَّ ِمَن  �لَمصُنوَعِة  �ل�أشياِء  �لَهيَكِل كُلَّ  �إلَى 
ِفي  َوَوَضَعها  �لَهيَكِل،  َو�أَدو�ِت  �أثاِث  َوكُلَّ  ِة  �لِفضَّ

ُمْسَتوَدعاِت َبيِت �هلِل.
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إدخاُل ُصْنُدوِق الَعهد إَلى الَهيَكل
2ثُمَّ �ْسَتْدَعى �لَمِلُك ُسَلْيماُن كُلَّ ُشُيوِخ �إْسر�ئِيَل 

َمِديَنِة  ِفي  �إْسر�ئِيَل  عائِلاِت  َوقاَدَة  �لَعشائِِر  َوُرَؤساَء 
�إحضاِر  ِفي  �إلَيِه  و�  َينَضمُّ �أْن  ُسَلْيماُن  �أر�َدُهْم  �لُقْدِس. 
ُصْنُدوِق َعْهِد اهلِل ِمْن َمِديَنِة د�ُود أ �إلَى �لَهيَكِل. 3َفجاَء 
َجِميُع ِرجاِل �إْسر�ئِيَل َمعاً �إلَى �لَمِلِك ُسَلْيماَن �أثناَء ِعيُد 

َنِة. ْهِر �لّسابِِع ِمَن �لسَّ قائِِف ب ِفي �لشَّ �لسَّ
4َفَلّما َوَصَل كُلُّ ُشُيوِخ �إْسر�ئِيَل �إلَى َذلَِك �لَمكاِن، 

�لَكَهَنُة  5َو�أْحَضَر  �لَعْهِد.  ُصْنُدوَق  �لَّلاويِّوَن  َحَمَل 
�ل�ْجِتماِع َوَجميِع  َمَع َخيَمِة  �لَعْهِد  �لَّلاِويُّوَن ُصْنُدوَق 
َسِة �لَِّتي ِفيها. 6َو�جَتَمَع �لَمِلُك ُسَلْيماُن  أَدو�ِت �لُمَقدَّ �ل�
َوَذَبُحو�  �لَعْهِد.  ُصْنُدوِق  �أماَم  َمعاً  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َوكُلُّ 
ِخر�فاً َوَبَقر�ً بِاأعد�ٍد َكِثيَرٍة ل� تُحَصى. 7ثُمَّ َوَضَع �لَكَهَنُة 
أقد�ِس، ِفي  ُصْنُدوَق َعْهِد اهلِل ِفي َمكانِِه د�ِخَل قُْدِس �ل�
8َوكانَْت  �لَكُروَبيِن.  �لَملاَكْيِن  �أجِنَحِة  َتْحَت  �لَهيَكِل 
�للََّذيِن  َو�لُقِضيَبيِن  ْنُدوَق  �لصُّ تَُظلُِّل  �لَملاَكيِن  �أجِنَحُة 
ُيحَمُل بِِهما. 9كاَن �لُقضيباِن َطِويلاِن ِجّد�ً، َحتَّى �إنَّ 
أقد�ِس َيَرى َطَرَفيِهما،  �لو�ِقَف ِفي �لُقْدِس �أماَم قُْدِس �ل�
َقضيبا  َوماز�َل  َير�ُهما.  َفلا  �لخاِرِج  ِفي  َيِقُف  َمْن  �أّما 
�لَحمِل ُهناَك َحتَّى َهذ� �لَيوِم. 10َولَْم َيُكْن ِفي ُصْنُدوِق 
ِفيِه ِفي  �للََّذيِن َوَضَعُهما ُموَسى  �للَّوَحيِن  �لَعْهِد ِسَوى 
َجَبِل ُحوِريَب، َحيُث َقَطَع اهلُل َعْهد�ً َمَع َبِني �إْسر�ئِيَل 

َبْعَد ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصَر.
َر كُلُّ �لَكَهَنِة �لَِّذيَن قاُمو� بِال�حِتفاِل �أنُفَسُهْم.  11َوَطهَّ

َفَلْم  َمعاً،  َوَقُفو�  ِس  �لُمَقدَّ �لَمكان  ِمَن  َخَرُجو�  َوِعنَدما 
َيَتَقّيُدو� بَِتقِسيماِت ِفَرِقِهِم �لرَّسِميَِّة. 12َوَوَقَف �لُمَرنُِّموَن 
بِِقياَدِة  �لَمذَبِح  ِمَن  رِقيِّ  �لشَّ �لجانِِب  َعَلى  �لّلاِويُّوَن 
َو�أقِرباؤُهْم.  �أبناؤُهْم  َوَمَعُهْم  َوَيُدوثُوَن  َوَهْيماَن  �آساَف 
َوكاَن �لُمَرنُِّموَن َيلَبُسوَن �أثو�باً َبيضاَء، َوَيحِملُوَن ُصُنوجاً 
َينُفُخوَن  َوَقياثِيَر، َوَمَعُهْم مَئٌة َوِعْشُروَن كاِهناً  َوَرباباٍت 

�لجنوبي  �لجزء  �لقدس، خاّصًة  مدينة  داُود. هي  مدينة  أ 2:5 

من �لمدينة.
ب 3:5 عيُد السقاِئف. �أسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

�لَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة �أيَّام موَسى. )�نظر ل�ويِّين 34:23( �إسر�ئيل �أربعين سنًة في �لبرِّ

أبو�ِق َو�لُمَرنُِّموَن َكاأنَُّهْم  أبو�َق. 13َوَقْد َبد� ناِفُخو �ل� �ل�
َشخٌص و�ِحٌد، ُيَسبُِّحوَن اهلَل َوَيحَمُدونَُه بَِصوٍت و�ِحٍد. 
�لُموسيِقيَِّة  آل�ِت  َو�ل� ُنوِج  َو�لصُّ أبو�ِق  �ل� �أصو�َت  َوَرَفُعو� 

�ل�ُأخَرى ُمَرنِِّميَن:

َُّه صالٌِح، أن   » َسبُِّحو� اهلَل لِ�
أَبِد َرحَمَتُه.« ج أنَّ �إلَى �ل�    ل�

ِحيَنِئٍذ، �مَتلاأ �لَهْيَكُل َسحاباً. 14َولَْم َيْسَتِطِع �لَكَهَنُة 
أنَّ َمجَد اهلِل َملاأ َبيِت �هلِل. ُمو�َصَلَة ِخدَمِتِهْم لِ�

ِحيَنِئٍذ، قاَل ُسَلْيماُن:6 

حاَبِة �لَكِثيَفِة. َكَن ِفي �لسَّ   » �ْختاَر اهلُل �لسَّ
2  َو�أنا َقْد َبَنْيُت لََك َبيتاً َمِجيد�ً،  
أَبِد ِفيِه.«    َمكاناً لَِتسُكَن �إلَى �ل�

ِخطاُب ُسَلْيمان
�إْسر�ئِيَل  َجماَعِة  كُلَّ  َوباَرَك  �لَمِلُك  �لَتَفَت  3ثُمَّ 

�لو�ِقِفيَن �أماَمُه. 4َوقاَل: »�أْحَمُد اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل، َفَقْد 
أبِي:  َوَفى بَِيِدِه بِما َوَعَد بِِه د�ُوَد �أبِي بَِفِمِه. قاَل �هلُل لِ�
لَْم  لَِكنِّي  �أْرِض ِمْصَر،  �إْسر�ئِيَل ِمْن  5›�أخَرْجُت َشعِبي 

لِِبناِء  �إْسر�ئِيَل  َقبائِِل  َبيِن  ِمْن  َمِديَنًة  �خَتْرُت  َقِد  �أكُْن 
َهيَكٍل لَِتكِريِم �ْسِمي. َولَْم �أكُْن َقِد �خَتْرُت َرُجلاً لَِير�أَس 
آَن َفَقِد �خَتْرُت �لُقْدَس لَِتُكوَن  َشعِبي �إْسر�ئِيَل. 6�أّما �ل�
ُم ِفيها. َو�خَتْرُت د�ُوَد لَِير�أَس َشعِبي  �لَمِديَنَة �لَِّتي َساُأَكرَّ

�إْسر�ئِيَل.‹
7»�أر�َد د�ُوُد �أبِي �أْن َيبِنَي َبيتاَ ِمْن �أجِل �ْسِم اهلِل، 

َترَغُب  �أنََّك  ›َحَسٌن  لَُه:  قاَل  اهلَل  8لَِكنَّ  �إْسر�ئِيَل.  �إلَِه 
9لَِكنََّك  �ْسِمي.  �أجِل  ِمْن  �لَبْيَت  َتبِنَي  �أْن  ِفي  َحّقاً 
ُيولَُد  �لَِّذي  َفابُنَك  �لَهيَكِل.  لِِبناِء  �خَتْرتُُه  �لَِّذي  لَْسَت 
لََك ُهَو �لَِّذي َسَيْبِني �لَبْيَت ِمْن �أجِل �ْسِمي.‹ 10َوَهَكذ� 
َوَفى اهلُل بِالَوعِد �لَِّذي َقَطَعُه. َفها �أنا َخَلْفُت �أبِي َعَلى 
َوَقْد  اهلِل.  َوْعِد  َحَسَب  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َو�أحُكُم  �لَعْرِش، 

ُحوا . . . َرحَمَته. �نظر مزمور 118، و 136. ج 13:5 َسبِّ
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�إْسر�ئِيَل. 11َوَقْد  �إلَِه  �ْسِم اهلُل،  �أجِل  ِمْن  �لَبْيَت  َبَنْيُت 
َهيَّاأُْت َمكاناً ِفي �لَهيَكِل لُِصْنُدوِق �لَعْهِد، َذلَِك �لَعْهِد 

�لَِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع َبِني �إْسر�ئِيَل.«

َصالُة ُسَلْيمان ِلتكِريس الهيكل
12ثُمَّ َوَقَف ُسَلْيماُن �أماَم َمذَبِح اهلِل ُمقابَل كُلِّ َبِني 

�إْسر�ئِيَل �لُمجَتِمعيَن َمعاً، َوَبَسَط ُسَلْيماُن َيَديِه. 13َوكاَن 
ًة نُحاِسيًَّة ُطولُها َخمُس �أذُرٍع، أ  ُسَلْيماُن َقْد َصَنَع ِمَنصَّ
ثُمَّ  �أذُرٍع.  َثلاُث  َو�رتِفاُعها  �أذُرٍع،  َخمُس  َوَعرُضها 
ِة  َوَضَعها ِفي َوَسِط �لّد�ر �لخاِرجيَِّة. َفَوَقَف َعَلى �لَمَنصَّ
َبَسَط  َمعاً.  �لُمجَتمعيَن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلِّ  �أماَم  َوَرَكَع 

ماِء، 14َوقاَل: ُسَلْيماُن َيَديِه نَحَو �لسَّ
ِفي  ِمثلَُك  �إلٍَه  ِمْن  ما  �إْسر�ئِيَل،  �إلََه  يا  اهلُل،  »يا 
أْرِض. ما ِمْن �إلٍَه ِمثلَُك ُيِحبُّ َشعَبُه  ماِء �أْو َعَلى �ل� �لسَّ
أوِفياَء لَُه َوَيحَفُظ َعْهَدُه َمَعُهْم. 15َفَقْد َقَطْعَت َعْهد�ً  �ل�
َقَطْعَت  �أنَت  بَِفِمَك  بِِه.  َوَوَفيَت  �أبِي،  د�ُوَد،  لَِعْبِدَك 
آَن  ْقَتُه �لَيْوَم. 16َو�ل� تَِك �لَعِظيَمِة َحقَّ َذلَِك �لَعْهَد. َوبُِقوَّ
�لَِّتي  �ل�ُأخَرى  ُوُعوَدَك  �حَفْظ  �إْسر�ئِيَل،  �إلََه  يا  اهلُل،  يا 
�أْن  ›َيْنَبِغي  لَُه:  قُْلَت  َفَقْد  �أبِي.  د�ُوَد،  لَِعبِدَك  َقَطْعَتها 
َكما  َشِريَعِتي،  ُيِطيُعو�  �أْن  َعَلى  د�ئِماً  �أبناُؤَك  َيحِرَص 
ْن َفَعلُو� َهذ�، َساأضَمُن �أْن َيُكوَن ُهناَك  َفَعْلَت �أنَت. َفاإ
و�ِحٌد ِمْن نَسِلَك َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل د�ئِماً.‹ 17َوها �أنا 
�أطلُُب �إلَيَك ثانَِيًة، يا اهلُل، يا �إلََه �إْسر�ئِيَل، �أْن تُو�ِصَل 

أبِي، خادِمَك. ِحفَظ َوعِدَك َهذ� لِ�
أْرِض،  18»لَِكْن، �أَحّقاً َسَتْسُكُن َمَع �لَبَشِر َعَلى �ل�

َفَكيَف  لََك؟  َتتَِّسُع  ل�  ماو�ُت  َو�لسَّ كُلُُّه  �لَكْوُن  َبيَنما 
َيتَِّسُع لََك َهذ� �لَبيُت �لَِّذي َبَنيُتُه؟ 19لَِكِن �ْسَتِمْع �إلَى 
َو�ْسَتِمْع  إلَِهي.  يا  َعْبَدَك،  �أنا  َوَتَضرُّعاتِي،  َصلاتِي 
�إلَى ِطْلَبِتي �لَِّتي �أرَفُعها �لَيْوَم �إلَيَك. 20�ُأَصلِّي �أْن َتبَقى 
َعيناَك َعَلى َهذ� �لَهيَكِل نَهار�ً َولَيلاً. َفاأنَت قُْلَت �إنََّك 

أ 13:6 أذرع. مفردها ذر�ع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس �لُطوِل تعادُل �أرَبعًة 

�ثنيِن  تعادُل  �أو  �لقصيرُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي  َونِصفاً  سنِتمتر�ً  َو�أرَبعيَن 
�أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً )َوِهَي 
ِس ثُمَّ �لهيَكِل َو�أثاثِهما  �لقياَس هنا، َوِفي بقّيِة �أبعاِد �لَمسِكِن �لُمَقدَّ

ر�ِع �لطِويلة. َوقصِر ُسَلْيماَن، ُهَو بالذِّ

َبيَنما  آَن  �ل� َصَلو�تَِي  َتسَمُع  لَيَتَك  ِفيِه.  �ْسَمَك  َسَتَضُع 
�إلَى  �إْسر�ئِيَل  �أنا َوَشعُبَك  �إلَى َهيَكِلَك. 21َسَناأْتِي  �أنُظُر 
َهذ� �لَمكاِن لَِكي نَُصلِّي لََك. َفاْسَتِمْع �إلَى َصَلو�تِنا ِمْن 
نَّنا  ماِء. َوِحيَن َتْسَمُع َصَلو�تِنا، َفاإ َمكاِن ُسْكناَك ِفي �لسَّ

نَساألَُك �أْن َتغِفَر لَنا.
َسُيْؤَتى  �آَخَر،  �إلَى  ساَءِة  بِال�إ َشخٌص  �تُِّهَم  22»�إذ� 

ذ� �أنَكَر �لُمتََّهُم �أنَُّه �أساَء،  بِالطََّرَفيِن ُهنا �إلَى �لَمذَبِح. َفاإ
ماِء.  �لسَّ ِمَن  �ْسَتِمْع  23ِحيَنِئٍذ،  َبِريٌء،  �أنَُّه  َسُيَحلَُّف 
َو�جَعلُه  يَر  رِّ �لشِّ عاِقِب  ُخّد�ِمَك.  َعَلى  َو�حُكْم  �عَمْل 
َمْن  َبر�َءَة  َو�أظِهْر  آَخِريَن،  �ل� �أذ�َق  ما  نَفِس  ِمْن  َيُذْق 

َسَلَك باسِتقاَمٍة.«
َفَتسَمُح  �أحياناً،  �إْسر�ئِيُل  َشعُبَك  ُيخِطُئ  24»ُربَّما 

َسَيرِجُعوَن  ِحيَنِئٍذ،  َعَليِهْم.  َينَتِصُرو�  بِاأْن  أعد�ئِِهْم  لِ�
�إلَيَك َوَيعَتِرفُوَن بَِخِطيَِّتِهْم، َوَيُعوُدوَن �إلَيَك �أنَت �إلََهُهْم. 
َوَيَتَضرَُّعوَن َوُيَصلُّوَن �إلَيَك ِفي َهذ� �لَهيَكِل، 25َفاْسَتِمْع 
ماِء َو�غِفْر لَِشعِبَك �إْسر�ئِيَل، َو�أِعْد �إلَيِهْم  �إلَيِهْم ِمَن �لسَّ

آبائِِهْم. �أْرَضُهُم �لَِّتي �أعَطيَتها ل�
�لَمَطِر  بَِحْبِس  َفُتعاِقُبُهْم  �إلَيَك،  ُيخِطُئوَن  26»ُربَّما 

َهذ�  �إلَى  �أنظاَرُهْم  ِهيَن  ُمَوجِّ َفُيَصلُّوَن  �أْرِضِهْم،  َعْن 
�أنَْت  �إلَيَك  َوَيُعوُدوَن  بَِخِطيَِّتِهْم  َوَيعَتِرفُوَن  �لَمكاِن، 
�إلَيِهْم  27َفاْسَتِمْع  عاَقْبَتُهْم،  �أْن  َبْعَد  َجِديٍد  ِمْن  �إلََهُهْم 
�أْن  َشعَبَك  َوَعلِّْم  َخطاياُهْم،  لَُهْم  َو�غِفْر  ماِء،  �لسَّ ِمَن 
َيِسيُرو� ِفي َمْرضاتَِك، َو�أرِسْل َمَطر�ً لِلاأْرِض �لَِّتي �أعَطيَتها 

لَُهْم.
�أْو  َوباٌء،  َينَتِشُر  �أْو  َمجاَعٌة،  َتحُدُث  28»ُربَّما 

�أْو ُيحاَصُر َشعُبَك  �لَمحاِصيِل،  َتْقِضي َحَشر�ٌت َعَلى 
َبيَنُهْم.  أْمر�ُض  �ل� ى  َفَتَتَفشَّ ُمُدنِِهْم،  ِفي  �أعد�ئِِهْم  ِمْن 
29َفاْسَتِمْع كُلَّ َصلاٍة َوَتّضرٍُّع ِمْن �أَحِد �أْفر�ِد َشعِبَك، 

�أْو ِمْن َشعِبَك �إْسر�ئِيَل كُلِِّه. َفُهْم َيلجاأوَن �إلَيَك َعالِِميَن 
َهذ�  نَحَو  �أيِدَيُهْم  باِسِطيَن  َو�ألِمِهْم،  َمعاناتِِهم  َمْصَدَر 
ِفي  َمْسِكِنَك  ِمْن  َصلاتِِهْم  �إلَى  30َفاْسَتِمْع  �لَهيَكِل. 
َسمائَِك، َو�غِفْر لَُهْم َو�أِعْنُهْم. َو�حُكْم َعَلى كُلِّ َشخٍص 
َخفايا  َتعِرُف  َوحَدَك  َفاأنَت  َونَو�ياُه،  �أعمالِِه  َحَسَب 
َفْتَرِة  َطو�َل  َسَيهاُبونََك  31ِحيَنِئٍذ،  �لَبَشِر.  كُلِّ  قُلُوِب 

آبائِنا. أْرِض �لَِّتي �أعَطيَتها ل� َبقائِِهْم ِفي �ل�
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32»َقْد َياأْتِي �أجانُِب لَيُسو� ِمْن َشعِبَك �إْسر�ئِيَل ِمْن 

َُّهْم َسِمُعو� بِاْسِمَك �لَعظيِم َوَيِدَك �لَجّباَرِة  أن بِلاٍد َبِعيَدٍة، ل�
نَحَو  �إلَيَك  َوُيَصلُّوَن  َياأتُوَن  َفِعنَدما  �لطَّائَِلِة.  َوِذر�ِعَك 
َهذ� �لَهيَكِل، 33�ْسَتِمْع �إلَى َصلاتِِهْم ِمْن َمْسِكِنَك ِفي 
َسمائَِك. َو�سَتِجْب لُِكلَّ ِطلباتِِهْم. ِحيَنِئٍذ، َسَيهاُبونََك 
�أنَّ  �لَبَشِر  كُلُّ  َوَيعِرُف  لََك،  �إْسر�ئِيَل  َشعِبَك  َمهاَبَة 

�ْسَمَك َقْد ُدِعَي َعَلى َهذ� �لَهْيَكِل.
بِال�نِطلاِق لُِمحاَرَبِة  34»َو�إذ� �أمرَت َشعَبَك �أحياناً 

�لَِّتي  �لَمِديَنِة  نَحَو  َو�أنظاُرُهْم  �إلَيَك  َفُيَصلُّوَن  �أعد�ئِِهْم. 
�خَتْرَتها َو�لَهيَكِل �لَِّذي َبَنيُتُه �إكر�ماً ل�ْسِمَك، 35َفاْسَتِمْع 

�إلَى َصلاتِِهْم ِمْن َمْسِكِنَك ِفي َسمائَِك َو�أِعْنُهْم.
ِمْن  ما  َُّه  أن لِ� �أحياناً،  �إلَيَك  َشعُبَك  36»َسُيخِطُئ 

أعد�ئِِهْم  �إنساٍن ل� ُيخطُئ. َسَتْغَضُب َعَليِهْم َوَتْسَمُح لِ�
َبِعيَدٍة.  �أْرٍض  �إلَى  �أْسَرى  َوَياأُْخُذوُهْم  َيهِزُموُهْم  بِاأْن 
�لَبِعيَدِة،  أْرِض  �ل� تِْلَك  ِفي  ُرْشِدِهْم  �إلَى  37َفَيُعوُدوَن 

›َقْد  َفَيُقولُوَن:  َخطاياُهْم  َعَلى  ناِدِميَن  �إلَيَك  َوُيَصلُّوَن 
�أخَطاأْنا َو�أَساأْنا!‹ 38لَِكنَُّهْم َيرِجُعوَن �إلَيَك َوُهْم ِفي �أْرِض 
�أعد�ئِِهْم بُِكلِّ قُلُوبِِهْم َو�أنُفِسِهْم، ناِدِميَن َعَلى َخطاياُهْم. 
َوُيَصلُّوَن ناِظِريَن �إلَى �لَمِديَنِة �لَِّتي �خَتْرَتها �أنَت َو�لَهْيَكِل 
ِمْن  �إلَى َصلاتِِهْم  �أنا ل�ْسِمَك. 39َفاْسَتِمْع  َبَنيُتُه  �لَِّذي 
َمْسِكِنَك ِفي َسمائَِك َو�قَبْل َصَلو�تِِهْم ِعنَدما َيسَتنِجُدوَن 
بَِك، َو�أنِجدُهْم. َوساِمْح َشعَبَك �لَِّذيَن �أخَطاُأو� �إلَيَك. 
�إلَى  �إلَِهي، �فَتْح َعيَنْيَك َو�ُأُذنَْيَك، َو�سَتمْع  آَن يا  40َو�ل�

َلو�ِت �لَِّتي نَُصلِّيها في َهذ� �لَمكان َو�أكِرْمها. �لصَّ

آَن قُْم يا اهلُل، 41 » َو�ل�  
   َوَتعاَل �إلَى َمكاِن ر�َحِتَك،

ْنُدوُق �لَِّذي ُيظِهُر قُدَرَتَك.    �أنَْت َو�لصُّ
   لَِيْلِبْس َكَهَنُتَك �لَخلاَص.

ُأُموِر     َولَْيبَتِهْج �أتباُعَك َوَمْن َيهاُبونََك بَِهِذِه �ل�
�لّصالَِحة.

42  يا اهلُل، ل� َتْرفُْض َمِلَكَك �لَممُسوَح، أ  
   َو�ذكُْر خادَمَك �لَوِفيَّ د�ُوَد!«

خاّصة  َو�أطياٍب  بزيٍت  ُيمَسُح  �لملُك  كاَن  الَممُسوَح.  أ 42:6 

لُه لهذ� �لعمل. كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ

َتكِريُس الَهيَكِل ِللرَّب

ِمَن 7  نََزلَْت  َصلاتِِه،  ِمْن  ُسَلْيماُن  �نَتَهى  َفَلّما 
بائَِح. َوَملاأ َمْجُد  ماِء ناٌر �أْحَرَقِت �لتَّقِدَمَة َو�لذَّ �لسَّ
أنَّ  اهلِل �لَهْيَكَل. 2َفَلْم َيقدِر �لَكَهَنُة �أْن َيدُخلُو� َبيَت اهلِل ل�

َمجَد اهلِل َقْد َملاَأ َبيَت اهلِل. 3َوَر�أى كُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل 
َعَلى  اهلِل  َمجَد  �أيضاً  َوَر�َأْو�  ماِء.  �لسَّ ِمَن  ناِزلًَة  �لنّاَر 
أْرِض �لَمْرُصوَفِة.  �لَهيَكِل. َفَخرُّو� َعَلى ُوُجوِهِهْم �إلَى �ل�

َوَعَبُدو� اهلَل َوَشَكُروُه. َوَرنَُّمو�:

َُّه صالٌِح، أن   » َسبُِّحو� اهلُل لِ�
أَبِد.« ب أنَّ َرحَمَتُه �إلَى �ل�    ل�

َم �لَمِلُك ُسَلْيماُن َوكُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل َذبائَِح  4ثُمَّ َقدَّ

َم �لَمِلُك ُسَلْيماُن �ْثَنيِن َوِعشريَن  ِفي َحضَرِة اهلِل. 5َفَقدَّ
�ألَف َثوٍر َوِمَئًة َوِعشِريَن �ألَف َخُروٍف. َوَكرََّس �لَملُك 
بَِعَمِلهْم.  لِلِقيام  �لَكَهَنُة  6َو�سَتَعدَّ  �هلِل.  َبيَت  ْعُب  َو�لشَّ
ها  آل�ِت �لُموسيِقيََّة �لَّتي �أَعدَّ َوَوَقَف �لَّلاِويُّوَن َيحِملُوَن �ل�
َفَقْد  أَبِد.  �ل� �إلَى  هلِل  ْكِر  �لشُّ هلِل – لَِتقِديِم  د�ُوُد  �لَمِلُك 

َكَتَب د�ُوُد َهِذِه �لتَّسابِيَح �أثناَء ِخْدَمِتِه َمَعُهْم.
َبيَنما كاَن  �لَّلاِويِّيَن،  ُمقابَل  �أبو�َقُهْم  �لَكَهَنُة  َونََفَخ 

َبُنو �إْسر�ئِيَل و�ِقِفيَن.
أوَسَط مَن �لّساَحِة �لَِّتي  َس ُسَلْيماُن �لقسَم �ل� 7َوَقدَّ

ُسَلْيماُن  ِفيِه  َم  َقدَّ �لَِّذي  �لَمكاُن  َوُهَو  اهلِل.  َبيِت  �أماَم 
لاِم. َوَقِد �سَتخَدَم  َذبائَِح صاِعَدةً ج َوَشْحَم َتقِدماِت �لسَّ
أنَّ �لَمذَبَح �لُبرونْزيَّ �لَِّذي َصَنَعُه  ُسَلْيماُن َوَسَط �لّساَحِة ل�
قيِق  بائِِح �لّصاِعَدِة َوَتقِدماِت �لدَّ لَْم َيُكْن لَيتَِّسَع لُِكلِّ �لذَّ

حِم. �إْذ كاَن ُهناَك �لَكِثيُر ِمْن َهِذِه �لتَّقِدماِت. َو�لشَّ
8َو�حَتَفَل ُسَلْيماُن َوَجِميُع َبِني �إْسر�ئِيَل بِالِعيِد َسْبَعَة 

�أيّاٍم. َوكاَن َمَع ُسَلْيماَن َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن �لنّاِس، جاَءو� ِمْن 
َيِة �إلَى نَهِر  َمدَخل َمِديَنِة َحماَة َوِمْن كُلِّ �لطَِّريِق �لُمَؤدِّ

�أيضاً  �نظر مزمور 118، و 136،  . . . األَبد.  ُحوا  َسبِّ ب 3:7 

ِفي �لعدد 6.
ُم ل�سترضاء  ج 7:7 َذبيَحة صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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َُّهُم  أن ِمْصَر. 9َوِفي �لَيوِم �لثّامن، �أقاُمو� �جِتماعاً ُمَقدَّساً لِ�
لِلِعباَدِة.  �لَمذَبَح  ِخلالَها  ُسو�  َكرَّ �أيّاٍم  َسبَعَة  �حَتَفلُو� 
�لثّالِِث  �لَيوم  10َوِفي  �أيّاٍم.  َسبَعَة  �لعيِد  ُة  ُمدَّ َوكانَْت 
عَب �إلَى  هِر �لّسابِِع، �أطَلَق ُسَلْيماُن �لشَّ َو�لعشِريَن ِمَن �لشَّ
أنَّ اهلَل �أحَسَن  ُبُيوتِِهْم. كانُو� ُسَعد�َء َونُُفوُسُهْم َممَتنًَّة لِ�
11َو�أكَمَل  �إْسر�ئِيَل.  َشعِبه  َو�إلَى  َوُسَلْيماَن،  د�ُوَد  �إلَى 
في  ُسَلْيماُن  َونََجَح  �لَمِلِك.  َوَبيَت  اهلِل  َبيَت  ُسَلْيماُن 

�إكماِل كُلِّ ما َخطََّط لَُه ِفي َبيِت اهلِل َوِفي َبيِتِه.

ُظُهوُر اهلِل ِلُسَلْيمان
»َقْد  لَُه:  َوقاَل  لَيلاً  ُسَلْيماَن  �إلَى  اهلُل  12ثُمَّ جاَء 

َسِمْعُت َصلاَتَك، َو�خَترُت َهذ� �لَمكاَن لَِنفِسي لَِيُكوَن 
ماَء َفلا ُيوَجُد َمَطٌر،  َبيَت َذبائَح. 13َوِعنَدما �ُأغِلُق �لسَّ
أْرَض، �أْو ِعنَدما �ُأرِسُل  �أْو عنَدما �آُمُر �لَجر�َد بِاأْن ُيتِلَف �ل�
ُدِعَي  �لَِّذي  َشعِبي  َتو�َضَع  ذ�  14ِفاإ َشعِبي،  َعَلى  �أوبَِئًة 
َعْن  َوَرِجُعو�  ُحُضوِري،  َوَطَلُبو�  َوَصلُّو�  َعَلْيِه،  �ْسِمي 
َو�أغِفُر  ماِء،  �لسَّ مَن  َساأْسَمُع  نَِّني  َفاإ يَرِة،  رِّ �لشِّ ُطُرِقِهُم 
َمفُتوَحتان  َعيناَي  15َوها  �أْرَضُهْم.  َوَساأشِفي  َخِطيََّتُهْم 
َهذ�  في  ُرِفَعْت  �لَِّتي  َلو�ِت  �لصَّ �إلَى  ُمصِغيتاِن  َو�ُأُذناَي 
ْصُتُه لَِكي  �لَمكاِن. 16َفَقِد �ْخَتْرُت َهذ� �لَمكاَن َوَخصَّ
أَبد. َسَتُكوُن َعيناَي َوَقلِبي ُهناَك  َيُكوَن �ْسِمَي ِفيِه �إلَى �ل�

أيّاِم. كُلَّ �ل�
�أماِمَي  َحياَتَك  ِعْشَت  �إْن  ُسَلْيماَن،  يا  آَن  17»َو�ل�

في َتْقَوى َكما عاَش �أُبوَك َحياَتُه، َو�إذ� �أَطْعَت كُلَّ ما 
�أوَصيُتَك بِِه، 18ِحيَنِئٍذ، �أجَعلَُك َمِلكاً َقِويّاً بَِحَسِب �لَعهِد 
›َسَيُكوُن  لَُه:  قُْلُت  َفَقْد  �أبِيَك.  َمَع د�ُوَد  َقَطْعُتُه  �لَِّذي 

ُهناَك د�ئِماً َرُجٌل مْن عائَِلِتَك َعَلى َعرِش �إْسر�ئِيَل.‹
�لَّتي  َوَوصاياَي  َشر�ئِِعي  تُِطيُعو�  لَْم  �إذ�  19»�أّما 

�أعَطيُتُكْم �إيّاها، َو�إذ� َعَبْدتُم �آلَِهًة �ُأْخَرى َوَخَدْمُتموها، 
20َفِحيَنِئٍذ، َساأطُرُد َبِني �إْسر�ئِيَل ِمْن �أْرِضي �لَّتي �أْعَطيُتها 

�أجِل  مْن  ْصُتُه  َخصَّ �لَّذي  �لَهيَكَل  َهذ�  َوَساأتُرُك  لَُهم. 
لُكلِّ  َوِمثال�ً  ِعبَرًة  �لَهيَكِل  َهذ�  ِمْن  َوَساأجَعُل  �ْسِمَي. 
�لَهيَكِل  بَِهذ�  َيُمرُّ  َمْن  كُلُّ  ُب  21َسَيَتَعجَّ ُعوِب.  �لشُّ
�لَّذي كاَن َموِضَع �إكر�ٍم َكِبيٍر. َوَسَيُقولُوَن: ›لماذ� َفَعَل 
�لَهْيَكِل؟‹  َوبَِهذ�  أْرِض  �ل� بَِهِذِه  �لَفِظيَع  أمَر  �ل� َهذ�  اهلُل 

ُيِطيُعو�  �أْن  َرَفضو�  �إْسر�ئِيَل  َبِني  أنَّ  ›ل� لَُهْم:  22َفُيقاُل 

اهلَل، �إلََه �آبائِِهْم �لَّذي �أخَرَجُهْم ِمْن �أْرِض ِمْصَر، َبْل َتَبنُّو� 

�آلَهًة �ُأْخَرى، َعَبُدوها َوَخَدُموها. َولَهذ� َجَلَب كُلَّ َهِذِه 
�لَمصائِب َعَلْيِهْم.‹«

ِتي َبناها ُسَلْيمان الُمُدُن الَّ

�لخاصِّ 8  َوَبيِتِه  لَِبيِت اهلِل  ُسَلْيماَن  بِناُء  َو�ْسَتغَرَق 
عشِريَن َسَنًة. 2َوَبعَد َذلَِك َبَنى ُسَلْيماُن �لُمُدَن 
�لَِّتي �أعطاها لَُه ُحور�ُم. َوَجَعَل ُسَلْيماُن َبعضاً ِمْن َبِني 
�إْسر�ئِيَل َيسُكُنونَها. 3َوَبعَد َذلَِك هاَجَم ُسَلْيماُن َحماَة 
ُصوَبَة َو�ْسَتولَى َعَليها. 4َوَبَنى ُسَلْيماُن َمِديَنَة َتْدُمَر في 
�لَبّريَِّة. َوَبَنى �أيضاً كُلَّ �لُمُدِن ِفي َحماَة َمخازَن. 5َوَبَنى 
فَلى،  �لسُّ ُحوُروَن  َوَبْيَت  �لُعليا  ُحوُروَن  َبْيَت  َمِديَنَتي 
َوَبّو�باٌت  �أسو�ٌر  لَهما  َفكانَْت  َمِنيَعيِن.  ِحْصَنيِن  لَِتُكونا 
َبعَلَة  َمديَنة  بِناَء  ُسَلْيماُن  6َو�أعاَد  َمِنيَعٌة.  َوَعو�ِرُض 
�لُمُدَن  َوَبَنى  َمخازَن.  َوَجَعَلها  �ل�ُأخَرى  �لُمُدن  َوكُّل 
�لَّتي تُحَفُظ ِفيها �لَمرِكباُت َو�لُمُدن �لَِّتي َيسُكُن فيها 
�لُفرساُن. َوَبَنى ُسَلْيماُن كُلَّ ما �أر�َد في �لُقدس َولُبناَن 

أْرِض �لو�ِقَعِة َتْحَت ُسلَطِتِه. َوفي كُّل �ل�
أْرِض َكِثيُروَن ِمْن َغيِر َبِني �إْسر�ئِيَل:  7َوكاَن ِفي �ل�

8َفَلْم  َوَيُبوِسيُّوَن.  َوَحِويُّوَن  يُّوَن  َوِفِرزِّ وِريُّوَن  َو�أمُّ ِحثِّيُّوَن 
َجنََّدُهْم  َبْل  َهؤل�ِء،  نَسَل  ِمْن  �إْسر�ئيَل  َبُنو  َيَتَخلَّْص 
. َوما ز�لُو� َكَذلَِك َحتَّى َيوِمنا  جباريِّ ُسَلْيماُن لِلَعَمِل �ل�إ
َهذ�. 9َولَْم ُيْجِبْر ُسَلْيماُن �أيّاً ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل َعَلى �أْن 
َيُكونو� َعِبيد�ً لََديِه، َبْل كانُو� ُجُنود�ً، َوَمْسُؤولِيَن �إد�رِيِّيَن، 
َوُضّباطاً، َوَمْسُؤولِيَن ِكبار�ً، َوقاَدَة َمرَكباٍت، وفرساناً. 
10َوكاَن َبعُض ِرجاِل �إْسر�ئِيَل ِمْن ِكباِر �لَمسُؤوليَن لََدى 

ُسَلْيماَن. َفكاَن ُهناَك ِمَئتان َوَخْمُسوَن ِمْن َهُؤل�ِء �لقاَدِة 
عِب َو�أْعمالِِهْم. 11َو�أَتى ُسَلْيماُن باْبَنِة  ُيشِرفُوَن َعَلى �لشَّ
ِفرَعْوَن مْن َمِديَنِة د�ُودَ أ �إلَى �لَبْيِت �لَِّذي َبناُه لَها. �إْذ 
َبْيِت  َتْسُكَن َزوَجِتي ِفي  �أْن  َيْنَبِغي  قاَل ُسَلْيماُن: »ل� 
اهلِل  ُصْنُدوُق  ِفيِه  كاَن  َمكاٍن  كُلَّ  أنَّ  لِ� د�ُوَد،  �لَمِلِك 

ُس، ُهَو َمَكاٌن ُمَقدٌَّس.« �لُمَقدَّ

أ 11:8 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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َم ُسَلْيماُن َذبائَِح صاِعَدًة هلِل َعَلى َمذَبِح  12ثُمَّ َقدَّ

ُسَلْيماُن  َم  13َقدَّ �لَهيَكِل.  ِدهِليِز  �أماَم  َبناُه  �لَّذي  اهلِل 

َم  َذبائَِح َيوميًَّة َكما �أوَصى ُموَسى. َفَقْد �أوَصى بِاأْن تَُقدَّ
َوفي  ُهوِر،  �لشُّ �و�ئِِل  �أعياِد  َوِفي  بِت،  �لسَّ �أيّاَم  بائُِح  �لذَّ
�لُمخَتمِر، أ  َغيِر  �لُخبِز  ِعيِد  �لثَّلاَثِة:  َنِويَّة  �لسَّ �ل�أعياِد 
ُسَلْيماُن  14َوَتِبَع  قائِِف. ج  �لسَّ َوِعيِد  �ل�أسابِيِع ب  َوِعيِد 
َتوِجيهاِت �أبِيِه د�ُوَد. َفاختاَر ِفَرَق �لَكَهَنة َوَوزََّع َعَلى كُلِّ 
ًة. َو�ختاَر �أيضاً فَرَق �لَّلاويِّيَن َوَوزََّع  َفِريٍق َمَهّماٍت خاصَّ
ُة �لّلاويِّيَن  ًة. َفكانَْت َمَهمَّ َعَلى كُلِّ َفِريٍق و�جباٍت خاصَّ
ِهَي �أْن َيُقوُدو� �لتَّسِبيَح َوُيساعُدو� �لَكَهَنَة مْن َيوٍم �إلَى 
�لَهيَكِل.  َعَملُُه ِفي خدَمِة  َيلَزُم  َعَمِل كُلِّ ما  �آَخَر ِفي 
َو�ختاَر ُسَلْيماُن �لَبّو�بيَن َحَسَب فَرقِهْم لَيخِدُمو� ِعنَد كُلِّ 
�أوَعَز بِها د�ُوُد َرُجُل  َبّو�َبٍة. َفَهِذِه ِهَي �لتَّعِليماُت �لَِّتي 
�هلِل. 15َو�لَتَزَم َبُنو �إْسر�ئِيَل بُِكلِّ َتعليماِت ُسَلْيماَن �إلَى 
ُكو� بُِكلِّ َتفِصيٍل ِفي َتعِليماتِِه،  �لَكَهَنِة َو�لَّلاويِّيَن. َتَمسَّ

َحتَّى ِفي َطِريَقِة َتْخِزيِن �ل�أشياِء �لثَِّميَنِة.
لَُه  َخطََّط  َوَقْد  َعَمِلِه.  كُلِّ  ِمْن  ُسَلْيماُن  16َوَفَرَغ 

بَِشكٍل َحَسٍن ُمنُذ َبْدِء �لَعَمِل بِبناِء َبيِت اهلِل َحتَّى َيوِم 
�ْكِتمالِِه. َفاكَتَمَل َبيُت اهلِل. 17ثُمَّ َذَهَب ُسَلْيماُن �إلَى 
َمِديَنَتي ِعْصُيوِن جابَِر َو�أيَلَة ِعنَد �لَبحِر �ل�أحَمِر في بِلاِد 
ِرجاُل  َيُقوُدها  لُِسَلْيماَن  ُسُفناً  ُحور�ُم  18َفاأرَسَل  �أُدوَم. 
ُحور�َم، �إْذ كانُو� َبّحاَرًة ماِهِريَن. َو�أبَحَر ِرجاُل ُحور�َم 
َمَع ُخّد�ِم ُسَلْيماَن �إلَى َمِديَنِة �ُأوفيَر، َو�أحَضُرو� �أْرَبَع ِمَئِة 

َهِب لِلَملِك ُسَلْيماَن. َوَخْمِسيَن ِقْنطار�ً د ِمَن �لذَّ

وهو  �لفطير.«  �أو »عيد  الُمخَتِمر.  الخبِز غيِر  عيُد  أ 13:8 

�ليوم �لَّذي يلي عيد �لفصِح مباشرًة، و�متزج به مع مرور �لوقت. 
ياأكل فيه �ليهود خبز�ً بلا خميرة و�أعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
�لسريع من مصر. �نظر تثنية 1:16–3. ويشير في �لعهد �لجديد �إلى 

خلاص. )�نظر 1 كورنثوس 8:5( �لطَّهارة و�لنَّقاء و�ل�إ
ب 13:8 ِعيد األساِبيع. �أو »عيُد �لَخمسين.« هو عيد حصاد 

�لقمح عند �ليهود، ُيحَتفُل به في �ليوِم �لخمسيِن بعد عيد �لفصح. 
ويرتبط هذ� �لعيد في �لعهد �لجديد بيوم حلول �لروح �لقدس على 

�لتلاميذ وتاأسيس �لكنيسة �لمسيحية. )�نظر �أعمال �لرسل 2(
ج 13:8 عيُد السقاِئف. �أسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

�لَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة �أيَّام موَسى. )�نظر ل�ويِّين 34:23( �إسر�ئيل �أربعين سنًة في �لبرِّ

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  د 18:8 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

َمِلَكُة َسَبَأ َتُزوُر ُسَلْيمان

َوَسِمَعْت َمِلَكُة َسَباَأ بُِشهَرِة ُسَلْيماَن. َفاأَتْت �إلَى 9 
َمْوِكٍب  ِفي  َكِبيَرٍة  حاِشَيٍة  مع  �لُقْدِس  َمديَنِة 
�أْطياباً  َتحِمُل  َكِثيَرٌة  ِجماٌل  َمَعها  َفكاَن   . َبِهيٍّ َضخٍم 
َكِثير�ً. جاَءْت لَِتمَتِحَن ُسَلْيماَن بِاأسِئَلٍة  َوَجو�ِهَر َوَذَهباً 
َثْت َمَعُه ِفي كُلِّ �لّمسائِِل �لَِّتي  َصْعَبٍة. َفقاَبَلْتُه، َوَتَحدَّ
ِفي ِفْكِرها. 2َفاأجاَب ُسَلْيماُن َعْن �أسِئَلِتها، َولَْم َيْصُعْب 
على ُسَلْيماَن ُسؤ�ٌل ِمْنها. 3َفاأدَرَكْت َمِلَكُة َسَباَأ َعَظَمَة 
4َو�لطَّعاَم  َبناُه،  �لَِّذي  �لَقْصَر  َر�أْت  ُسَلْيماَن.  ِحْكَمِة 
َعَلى مائَِدتِِه، َوَمجِلَس ِكباِر َمْسُؤولِيِه، َوحاِشَيَة َخَدِمِه 
َمها ِفي َبيِت اهلِل. فانَحَبَسْت  بائَِح �لَِّتي َقدَّ َوثِياَبُهُم َو�لذَّ

�أنفاُسها َدهَشًة!
5َفقالَِت �لَمِلَكُة لِلَمِلِك: »َسِمْعُت ِفي َبَلَدي �لَكِثيَر 

َعْن ِحْكَمِتَك َو�أعمالَِك. َوكُلُّ ما َسِمْعُتُه َصِحيٌح! 6لَْم 
آَن �ُأدرُِك �أنَّ  ْق ما َسِمْعُت بِِه �إلَى �أْن َر�أيُتُه بَعيِني. َو�ل� �ُأَصدِّ
ما �أر�ُه �أعَظُم بَِكِثيٍر ِمّما َسِمْعُت بِِه. َفَثر�ُؤَك َوِحكَمُتَك 
�إْذ  َوُمَوظَِّفيَك!  لَِزوجاتَِك  7َفَهِنيئاً  بِِه  �ُأخِبْرُت  ما  َتُفوُق 
َيْوٍم.  كُلَّ  ِحكَمَتَك  َوَيسَمُعو�  َيخِدُموَك  �أْن  ُيمِكُنُهْم 
8ُمباَرٌك إلَُهَك �لَّذي َرِضَي َعنَك َو�أجَلَسَك َعَلى �لَعرِش 

�إْسر�ئِيَل  �إلَُهَك  �أَحبَّ  َقْد  إلََهَك.  َتخِدُم  َمِلكاً  لَِتُكوَن 
�إْسر�ئِيَل،  َعَلى  َمِلكاً  َفَجَعَلَك  أَبِد،  �ل� �إلَى  َوَسَيدَعُمها 

لُِتقيَم �لَعدَل َو�ل�ْسِتقاَمَة.«
9َو�أعَطْت َمِلَكُة َسَباَأ �لَمِلَك ُسَلْيماَن ِمِئًة َوِعشِريَن 

يًَّة َكبيَرًة ِمَن �لتَّو�بِِل َو�لِحجاَرِة  َهِب، َوَكمِّ ِقْنطار�ً ه ِمَن �لذَّ
ْم �إنساٌن َتو�بَِل فاِخَرًة لِلَمِلِك ُسَلْيماَن  �لَكِريَمِة. َولَْم ُيَقدِّ
ُخّد�ُم  10َوَجَلَب  َسَباَأ.  َمِلَكُة  لَُه  َمْتها  َقدَّ �لَِّتي  َكِتلَك 
�أيضاً  َوَجَلُبو�  �ُأوِفيَر.  ِمْن  َذَهباً  ُسَلْيماَن  َوُخّد�ُم  ُحور�َم 
نَدِل َوحجاَرًة َكريَمًة. 11َفاْسَتخَدَم ُسَلْيماُن  َخَشَب �لصَّ
َولَِقصِر  اهلِل،  لَِبيِت  َدَرٍج  ُصنِع  في  نَدِل  �لصَّ َخَشَب 
َيسِبْق  َولَْم  لِلُمَرنِّميَن.  َوَرباٍب  َقياثيَر  َولُِصنِع  �لَمِلِك، 
أَحٍد �أْن َر�أى ِمثَل تِلَك �ل�أشياِء �لَجميَلِة �لَِّتي ُصِنَعْت  ل�

نَدل في �أْرِض َيُهوذ�. ِمْن َخَشِب �لصَّ

ه 9:9 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً. )�أيضاً ِفي �لعدد 13(
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12ثُمَّ �أعَطى �لَمِلُك ُسَلْيماُن َمِلَكَة َسَباَأ َهد�يا َكِثيَرًة 

ما  كُلَّ  َذلَِك  َفوَق  َو�أعطاها   . �لَمَلِكيِّ َكَرِمِه  َحَسَب 
َطَلَبْتُه، َحتَّى �إنَُّه �أْعطاها �أْكَثَر ِمّما جاَءْت بِِه. َوَبعَد َذلَِك 

َرِجَعِت �لَمِلَكُة َوحاِشَيُتها �إلَى َموِطِنها.

َثرَوُة ُسَلْيماَن الَعِظيَمة
13َوَجَمَع ُسَلْيماُن في َسَنٍة و�ِحَدٍة ِستَّ ِمِئٍة َوِستًَّة 

ُشحناِت  َعْن  14َوَفضلاً  َهِب.  �لذَّ ِمَن  ِقْنطار�ً  َوِستِّيَن 
ٍة  َوِفضَّ َذَهٍب  َعلى  َيْحُصُل  كاَن  �لَكِبيَرِة،  َهِب  �لذَّ
َوُول�ِة  �لَعَرِب  ُملُوِك  َوِمْن  غاِر،  َو�لصِّ �لِكباِر  �لتُّّجاِر  ِمَن 
مَن  تُرٍس  ِمَئَتي  ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  15َفَصَنَع  أْرِض.  �ل�
َهِب �لَمطُروِق، في كُلِّ تُرٍس ِستُّ ِمَئِة ِمْثقاٍل أ ِمَن  �لذَّ
َهِب. 16َوَصَنَع ُسَلْيماُن �أيضاً َثلاَث مَئِة تُرٍس َصِغيٍر  �لذَّ
َهِب �لَمطُروِق، في كُلِّ تُرٍس َثلاُث ِمَئِة ِمْثقاٍل  ِمَن �لذَّ
َهِب. َوَوَضَعها ِفي �لَمبنى �لَمْدُعوِّ »َبْيَت غاَبِة  ِمَن �لذَّ

لُْبناَن.«
َوَغّشاُه  َضْخماً،  عاجياً  َعرشاً  �لَمِلُك  17َوَصَنَع 

َوكاَن  َدَرجاٍت.  ِستُّ  لِلَعرِش  18َوكاَن   . نَِقيٍّ بَِذَهٍب 
َهِب، َوَعَلى جانَِبيِه َيد�ِن. َوكاَن َعَلى  لَُه َمد�ٌس ِمَن �لذَّ
جانَِبيِّ �لَعرِش، َتْحَت �لَيَديِن َتماماً، نَْحٌت َعَلى َشكِل 
�أَسَدْيِن، 19ثُمَّ �ثني َعَشَر �أَسد�ً: �ثنيِن َعَلى َطَرِفي كُلِّ 
�أيَِّة  ِفي  َيُكْن  َولَْم   . تِّ �لسِّ �لَعرِش  َدَرجاِت  ِمْن  َدَرَجٍة 

َممَلَكٍة �ُأْخَرى ِمثُل َهذ� �لَعرِش.
َهِب، َوكانَِت  20َوَقْد ُصِنَعْت �أقد�ُح ُسَلْيماَن ِمَن �لذَّ

ِمْن  لُْبناَن«  غاَبِة  »َبْيَت  ى  �لُمَسمَّ �لَمبَنى  ِفي  �ل�أطباُق 
ِة �أيّاَم ُسَلْيماَن �أيُّ �ْعِتباٍر!  . َولَْم َيُكْن لِلِفضَّ َذَهٍب نَِقيٍّ
21َو�مَتَلَك �لَمِلُك ُسُفَن َشْحٍن كاَن ُيرِسلُها �إلَى َمِديَنِة 

كُلَّ  تُعوُد  ُفُن  �لسُّ َوكانَِت  ِحير�َم.  ِرجاِل  َمَع  َتْرِشيَش 
َهِب  �لذَّ ِمَن  َجِديَدٍة  بُِحُمولٍَة  َلًة  ُمَحمَّ َسَنو�ٍت  َثلاِث 

ِة َو�لعاِج َو�لُقروِد َو�لطَّو�ِويِس. َو�لِفضَّ
أْرِض ِغَنى َوِحكَمًة.  22َوفاَق ُسَلْيماُن كُلَّ ُملُوِك �ل�

أْرِض لِِزياَرِة ُسَلْيماَن َولِلاسِتماِع  23َوجاَء كُلُّ ُملُوِك �ل�

�إلَى �أقو�لِِه �لَحِكيَمِة �لَِّتي َوَضَعها �هلُل ِفي َقلِبِه. 24َفكانَو� 

أ 15:9 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف. )�أيضاً ِفي �لعدد 16(

َذَهٍب  َوِمْن  ٍة  ِفضَّ ِمْن  بَِهد�يا  َسَنٍة  كُلَّ  َعَليِه  َيَتو�َفُدوَن 
َو�أسِلَحًة َوَتو�بَِل َوُخيول�ً َوبِغال�ً.

25َوكاَن لََدى ُسَلْيماَن �أرَبَعُة �آل�ِف َحِظيَرٍة لِلَخيِل 

َو�لَمرَكباِت، َو�ثنا َعَشَر �ألَف سائِِق َمرَكَبٍة. َوَقْد َحِفَظ 
ٍة َوِفي َمِديَنِة �لُقدِس  ُسَلْيماُن �لَمرَكباِت ِفي ُمُدٍن خاصَّ
َحيُث ُيِقيُم ُهَو. 26َوكاَن ُسَلْيماُن َملكاً َعَلى كُلِّ �لُملُوِك 
ُحُدوِد  َوَحتَّى  �لِفَلسِطيِّيَن  �أْرِض  �إلَى  �لُفر�ِت  نَهر  مْن 
�لُقْدِس  ِفي  َة  �لِفضَّ ُسَلْيماُن  �لَمِلُك  27َوَجَعَل  ِمْصَر. 
يِز  �لُجمَّ �أْشجاِر  بَِكْثرِة  أْرِز  �ل� �لِحجاَرِة، َوَخَشَب  بَِكْثَرِة 
ِفي �لتِّلاِل �لَغْربِيَِّة. 28َوَجَلُبو� ُخُيول�ً لُسَلْيماَن ِمْن مْصَر 

َوِمْن كُلِّ �لِبلاِد �ل�ُأخَرى.

َموُت ُسَلْيمان
لِها �إلَى �آِخِرها،  29�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل ُسَلْيماُن، ِمْن �أوَّ

�أِخّيا  ِة  نُُبوَّ َوِفي  ناثاَن،  �لنَِّبيِّ  ِكتاباِت  في  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي 
َيْعُدو  َكَتَب  َكما  �لّر�ئِي.  َيْعُدو  ُرَؤى  َوِفي   ، يلُونِيِّ �لشَّ

�لّر�ئِي َعْن َيُرْبعاَم ْبِن نَباَط.
30َود�َم ُحكُم ُسَلْيماَن َعَلى �إْسر�ئِيَل كُلِّها �أرَبِعيَن 

َوَدَفَنُه  �آبائِِه.  َمَع  َوُدِفَن  ُسَلْيماُن  َرَقَد  31ثُمَّ  َسَنًة. 
�لَعرِش  َعَلى  َوَخَلَفُه  �أبِيِه.  د�ُودَ ب  َمِديَنِة  ِفي  عُب  �لشَّ

�بُنُه َرُحْبعاُم.

ُف ِبَحماَقة َرُحْبعاُم َيَتَصرَّ

ل�أنَّ 10  َشِكيَم ج  َمِديَنِة  �إلَى  َرُحْبعاُم  َوَذَهَب 
َجميَع َبِني �إْسر�ئِيَل َذَهُبو� �إلَى ُهناَك لَِكي 
َُّه َفرَّ  أن ُيبايُِعوُه َمِلكاً. 2َوكاَن َيُرْبعاُم بُن نَباَط ِفي مْصَر لِ�
َرُحْبعاَم  �أنَّ  َيُرْبعاُم  َوَسمَع  ُسَلْيماَن.  �لَمِلِك  َوجِه  ِمْن 
َسَيُكوُن �لَملَك �لَجِديَد، َفَرِجَع مْن مْصَر. 3َفاسَتْدَعى 
َمَع كُلَّ  َوَذَهَب  ِمْن ِمصَر،  َفجاَء  َيُرْبعاَم،  �إْسر�ئِيَل  َبُنو 
َب  َصعَّ 4»لََقْد  لَُه:  َوقالُو�  َرُحْبعاَم.  �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َبِني 
ْف  آَن َخفِّ �أُبوَك َحياَتنا. َفكاَن َذلَِك ِعبئاً َثقيلاً َعَلينا. َو�ل�

ِحمَلنا َفَنْخِدَمَك.«

ب 31:9 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
ج 1:10 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس �لَيوم.
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5َفقاَل لَُهْم َرُحْبعاُم: »ُعوُدو� �إلَيَّ َبعَد َثلاَثِة �أيّاٍم.« 

عُب. َفانَصَرَف �لشَّ
�لَِّذيَن  ُيوِخ  �لشُّ َبعَض  َرُحْبعاُم  �لَمِلُك  6َفاْسَتشاَر 

َوَساألَُهْم:  َحياتِِه  ِفي  ُسَلْيماَن  أبِيِه  لِ� ُمْسَتشاِريَن  َعِملُو� 
عٍب؟« »بِماذ� �أُردُّ َعَلى �لشَّ

ُيوُخ لَرُحْبعاَم: »�إذ� كُنَت لَِطيفاً َمَع َهذ�  7َفقاَل �لشُّ

عِب َو�أْرَضيَتُهْم بَِكلاٍم َحَسٍن، ِحيَنِئٍذ، َسَيخدُمونََك  �لشَّ
أَبِد.« َوَيُكونُوَن َطْوَع �أْمِرَك �إلَى �ل�

َفَساأَل  نَصيَحِتِهْم.  �إلَى  َيسَتِمْع  لَْم  َرُحْبعاَم  8لَِكنَّ 

9قاَل  ُمْسَتشاِريِه.  َوَجَعَلُهْم  َمَعُه  نََشاُأو�  ِصغار�ً  ُشّباناً 
ِف �لِحمَل �لَِّذي  عُب لِي: ›َخفِّ لَُهْم َرُحْبعاُم: »قاَل �لشَّ

َوَضَعُه �أُبوَك َعَلى �أكتاِفنا‹. َفِبماذ� �أُردُّ َعَليِهْم؟«
ّباُن �لَِّذيَن نََشاُأو� َمَعُه: »قاَل  10َفقاَل لَُه �أصحاُبُه �لشُّ

شاقًَّة.  �أشغال�ً  �أُبوَك  َعَلينا  ›َفَرَض  �لنّاُس:  َهُؤل�ِء  لََك 
ِف �لِحمَل َعنّا.‹ َفُقْل لَُهْم: ›ِخْنَصِري �أغَلُظ  آَن َخفِّ َفال�
ِمْن ِجْسِم �أبِي! 11َفَرَض �أبِي َعَليُكْم ِحملاً َثِقيلاً، �أّما 
َبُكْم �أبِي بِِسياٍط ِمْن ِجلٍد، �أّما �أنا  �أنا َفَساأِزيُد َعَليِه. �أدَّ

ُبُكْم بِِسياٍط ذ�ِت �أطر�ٍف َحِديديٍَّة!‹« َفساأؤدِّ
عِب �إلَى  12َوَبعَد َثلاَثِة �أيّاٍم، َرجَع َيُرْبعاُم َوكُلُّ �لشَّ

�أيّاٍم.«  َثلاَثِة  َبْعَد  �إلَيَّ  »ُعوُدو�  لَُهْم:  قاَل  �إْذ  َرُحْبعاَم 
ُيوِخ.  13َفَتَكلََّم �إلَْيِهْم بَِطِريَقٍة قاِسَيٍة، تاِركاً نَِصيَحَة �لشُّ

ّباُن بِِه: »َفَرَض �أبِي َعَليُكْم  14َفقاَل لَُهْم ما نََصَحُه �لشُّ

َبُكْم �أبِي بِِسياٍط  ِحملاً َثِقيلاً، �أّما �أنا َفَساأِزيُد َعَليِه. �أدَّ
�أطر�ٍف  ذ�ِت  بِِسياٍط  ُبُكْم  َفساأؤدِّ �أنا  �أّما  ِجلٍد،  ِمْن 

َحِديديٍَّة!«
عِب. َوَقْد َتَسبََّب  15َفَلْم َيْسَتِجِب �لَمِلُك لَِطَلِب �لشَّ

أْمِر لَِكي َيِفَي اهلُل بِالَوْعِد �لَِّذي  �هلُل ِفي ُحُدوِث َهذ� �ل�
. يلُونِيِّ َقَطَعُه لَِيُرْبعاَم ْبِن نَباَط َعَلى َفِم �لنَِّبيِّ �أِخّيا �لشِّ

لَْم  �لَجِديَد  �لَمِلَك  �أنَّ  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلُّ  16َوَر�أى 

د�ُوَد؟  َولِعائَِلِة  لَنا  »ما  لِلَمِلِك:  َفقالُو�  �إلَْيِهْم.  َيْسَتِمْع 
َبِني  نَحُن  َفْلَنْذَهْب،  ى؟  َيسَّ �أْرِض  ِفي  ِمير�ٍث  �أيُّ  �ألَنا 
�إْسر�ئِيَل، كُلُّ و�ِحٍد �إلَى َبيِتِه. َولَْنَدِع �ْبَن د�ُوَد َيْحُكْم 

َجماَعَتُه!«
َفَذَهَب َبُنو �إْسر�ئِيَل �إلَى ُبُيوتِِهْم. 17َفَلْم َيُعْد َرُحْبعاُم 

َيْحُكُم �إلّ� َبِني �إْسر�ئِيَل �لّساِكِنيَن ِفي ُمُدِن َيُهوذ�.

�لُعّماِل.  َعَلى  �لُمشِرِفيَن  �أَحَد  َهُدور�ُم  18َوكاَن 

عِب. لَِكنَُّهْم َرَجُموُه  َث �إلَى �لشَّ َفاأْرَسَلُه َرُحْبعاُم لَِيَتَحدَّ
َحتَّى �لَموِت. َفاأْسَرَع �لَمِلُك َرُحْبعاُم �إلَى َمْرَكَبِتِه َوَهَرَب 
عائَِلِة  َعَلى  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َد  19َفَتَمرَّ �لُقْدِس.  َمديَنِة  �إلَى 

د�ُوَد، َوماز�لُو� َكَذلَِك �إلَى َهذ� �لَيوِم.

َوَرِجَع َرُحْبعاُم �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. َوَحَشَد 11 
َفكانُو�  َبْنياِمْيَن،  َوَعِشيَرِة  َيُهوذ�  عائِلاِت 
َجْيشاً ِقو�ُمُه ِمَئٌة َوَثمانُوَن �ألَف َرُجٍل َحَشَدُهْم َرُحْبعاُم 
لُِيحاِرَب َبِني �إْسر�ئِيَل َوَيْسَتِردَّ َممَلَكَتُه. 2لَِكنَّ اهلَل َتَكلََّم 
�إلَى َشَمْعيا، َرُجِل �هلِل، َوقاَل لَُه: 3»َتَكلَّْم �إلَى َرُحْبعاَم 
َيُهوذ�  َشعِب  كُلِّ  َو�إلَى  َيُهوذ�،  َمِلِك  ُسَلْيماَن،  ْبِن 
لُِتحاِرُبو�  َتذَهُبو�  ل�  اهلُل  ›َيُقوُل  لَُهْم:  4َوقُْل  َوَبْنياِمْيَن. 
�إْخَوَتُكْم. َولَْيْرِجْع كُلُّ و�ِحٍد ِمْنُكْم �إلَى َبيِتِه. َفاأنا َفَعْلُت 
َهذ� كُلَُّه!‹« َفاأطاَع َجِميُع �لرِّجاِل ِفي َجيِش َرُحْبعاَم �أْمَر 

اهلِل، َوعاُدو� َجِميعاً �إلَى ُبُيوتِِهْم، َفَلْم ُيحاِرُبو� َيُرْبعاَم.

َرُحْبعاُم ُيَقوِّي َيُهوذا
5َو�أقاَم َرُحْبعاُم ِفي �لُقدِس، َوَبَنى ُمُدناً َحِصيَنًة في 

. 6َفاأَعاَد بِناَء ُمُدِن َبْيَت لَْحَم  َيُهوذ� ِضدَّ َهَجماِت �لَعُدوِّ
َوِعيطاَم َوَتُقوَع 7َوَبيَت ُصوَر َوُسوكَُو َوَعُدلّ�َم 8َوَجتَّ 
10َوَصْرَعَة  َوَعِزيَقَة  َولَخيَش  9َو�أُدور�يَم  َوِزيَف  َوَمريَشَة 
َن َرُحْبعاُم َهذِه �لُمُدَن �لَِّتَي ِفي  َو�أيَّلُوَن َوَحْبُرون. أ َحصَّ
ى �لُمُدَن �لَحِصيَنَة، َعيََّن  َيُهوذ� َوَبْنياِمْيَن. 11َوَبْعَد �أْن َقوَّ
ِفيها قاَدًة، َوَبَنى َمخاِزَن َطعاٍم َوَزيٍت َونَبيٍذ. 12َوَوَضَع 
َنها. َو�أْبَقى َرُحْبعاُم  ِفي كُلِّ َمِديَنٍة تُُروساً َوِرماحاً َوَحصَّ

َقِبيَلَتي َيُهوذ� َوَبْنياِمْيَن َوُمُدنَُهما َتْحَت َسيَطَرتِِه.
13َوَدَعَم �لَكَهَنُة َو�لَّلاِويُّوَن ِمْن كُلِّ �أنحاِء �إْسر�ئِيَل 

َمر�ِعَيُهْم  �لَّلاويُّوَن  14َفَتَرَك  �إلَيِه.  و�  َو�نَضمُّ َرُحْبعاَم 
أنَّ َيُرْبعاُم َو�أبناَءُه  َوُحُقولَُهْم َوجاُءو� �إلَى َيُهوذ� َو�لُقدِس، ل�
َفَصلُوُهْم ِمَن �لِخْدَمِة َكَكَهَنٍة هلِل. 15َوَعيََّن َيُرْبعاُم َكَهَنًة 
لَُه ِفي �لُمْرَتَفعاِت، َحيُث �أقاَم َتماثِيَل لُِتُيوٍس َوُعُجوٍل. 
أوِفياِء هلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل ِمْن َجِميع َقبائِِل  16�أّما َجِميُع �ل�

�إلَِه  هلِل،  َذبائَِح  ُمو�  لُِيَقدِّ �لَّلاِويِّيَن  لَِحُقو�  َفَقْد  �إْسر�ئِيَل، 

أ 10:11 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.
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ى َهُؤل�ِء َممَلَكَة َيُهوذ�. َوَدَعُمو� َرُحْبعاَم  �آبائِِهْم. 17َفَقوَّ
تِلَك  �أثناَء  َسَلُكو�  �إْذ  َسَنو�ٍت.  َثلاَث  ُسَلْيماَن  ْبَن 

َنو�ِت َكما َسَلَك د�ُوُد َوُسَلْيماُن. �لسَّ

عاِئَلُة َرُحْبعام
د�ُوَد.  ْبَن  َيريُموَث  بِنَت  َمحَلَة  َرُحْبعاُم  َج  18َوَتَزوَّ

ى. 19َفاأنَجَبْت  ها �َأبِيَجايَِل بِنَت �ألياآَب ْبِن َيسَّ َوكانَْت �ُأمُّ
20ثُمَّ  َوز�َهَم.  َوَشَمْريا  َيُعوَش  �أبناَءُه  لَرُحْبعاَم  َمحَلُة 
َج َرُحْبعاُم �أيضاً ِمْن َمْعَكَة بِنِت �أبشالُوَم. َفاأنَجَبْت  َتَزوَّ
َمعَكُة لَُه �أبّيا َوَعتاَي َوِزيز� َوَشلُوميَث. 21َوَتَعلََّق َرُحْبعاُم 
بَِمْعَكَة بِنِت �أبشالُوَم �أكَثَر ِمّما َتَعلََّق بَِزوجاتِه �ل�ُأخَرياِت 
َوَجو�ِريِه. َوكانَْت لَُه َثمانَِي َعْشَرَة َزوَجًة َوِستُّوَن جاِرَيًة. 

َو�أنَجَب َثمانَِيًة َوِعشِريَن �ْبناً َوِستِّيَن �ْبَنًة.
22َو�ختاَر َرُحْبعاُم �أبِّيا �بَن َمْعَكَة لَِيُكوَن �لقائَد َبيَن 

َُّه كاَن َيْنِوي �أْْن َيجَعَل �أبِّيا َمِلكاً. 23َتَصرََّف  أن �إْخَوتِِه، ل�
َيُهوذ�  َمناِطِق  �أبناَءُه َعَلى كُلِّ  َوَوزََّع  َرُحْبعاُم بِِحكَمٍة، 
َوَبْنياِمْيَن ِفي كُّل َمديَنٍة َحصيَنٍة. َو�أْعطاُهْم َرُحْبعاُم ُمَؤناً 

َكِثيَرًة، َوَوَجَد لَُهْم َزوجاٍت َكِثير�ٍت.

ِشيَشُق ُيهاِجُم الُقدس

َوصاَر َرُحْبعاُم َمِلكاً َقويّاً َعَلى َممَلَكٍة َقِويٍَّة. 12 
َد َرُحْبعاُم َوكُلُّ َقِبيَلِة َيُهوذ� َمَعُه  ِحيَنِئٍذ، َتَمرَّ

َعَلى َشِريَعِة اهلِل.
َنِة  �لسَّ ِفي  �لُقدَس  ِمْصَر  َمِلُك  ِشيَشُق  2َفهاَجَم 

أنَّ  لِ� َهذ�  َحَدَث  َوَقْد  َرُحْبعاَم.  ُحكِم  ِمْن  �لخاِمَسِة 
َرُحْبعاَم َوَشعَب َيُهوذ� لَْم َيُكونُو� �أوِفياَء هلِل. 3َوَقْد َجَلَب 
فاِرٍس،  �ألَف  َوِستِّيَن  َمرَكَبٍة،  َوِمَئَتي  �ألفاً  َمَعُه  ِشيَشُق 
َوَجيشاً ل� ُيحَصى. َو�نَْضمَّ �إلَيِه ِفي َجْيِشِه �لَكِبيِر لِيِبيُّوَن 
َوُسكِّيُّوَن َوَحَبِشيُّوَن. 4َو�سَتولَى ِشيَشُق َعَلى ُمُدِن َيُهوذ� 
�لَحِصيَنِة. َوَبعَد َذلَِك َجَلَب َجيَشُه �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.
5َوجاَء �لنَِّبيُّ َشَمْعيا �إلَى َرُحْبعاَم َوقاَدِة َيُهوذ� �لَِّذيَن 

َشَمْعيا  َوقاَل  ِشيَشَق.  ِمْن  َخوفاً  �لُقدِس  ِفي  �جَتَمُعو� 
لَُكْم:  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذ�  َيُهوذ�:  َوقاَدِة  لَرُحْبعاَم 
›�أنُتْم َتَركُتُموني، لَِذلَِك َساأتُركُُكْم لِشيَشَق لَِيفَعَل بُِكْم 

ما َيشاُء.‹«

6َفَنِدَم قاَدُة َيُهوذ� َو�لَمِلُك َرُحْبعاُم َوَتَذلَّلُو�. َوقالُو�: 

»اهلُل بارٌّ ِفي كُلِّ ما َيفَعُل.«
7َفَر�أى اهلُل �أنَّ �لَمِلَك َوقاَدَة َيُهوذ� َقْد َتَذلَّلُو�، َفقاَل 

�ُأفنَيُهْم، َبْل  لَْن  َتَذلَّلُو�. َولَهذ�  لِلنَِّبيِّ َشَمْعيا: »َقْد  اهلُل 

َسْكِب  ِفي  ِشيَشَق  �أسَتخِدَم  َولَْن  َقِريباً.  َساُأَخلُِّصُهْم 
َسَيِصيُروَن  �لُقْدِس  �أهَل  8لَكنَّ  �لُقدِس.  َعَلى  َغَضِبي 
لِي  ِخْدَمُتُهْم  َتخَتِلُف  َكْيَف  لَِيَتَعلَُّمو�  لِِشيَشَق،  َعِبيد�ً 

َعْن ِخْدَمِتِهْم لُملُوك ُشُعوٍب �ُأْخَرى.«
9َفهاَجَم ِشيَشُق َمِلُك ِمْصَر �لُقْدَس َو�سَتولَى َعَلى 

�لَمِلِك.  َقصِر  ِفي  َو�لَِّتي  اهلِل،  َبيِت  في  �لَِّتي  �لُكُنوِز 
َهبيََّة. 10َفَصنَع  �أَخَذ كُلَّ َشيٍء بِما ِفي َذلَِك �لتُُّروَس �لذَّ
َوَسلََّمها  َهبيَِّة،  �لذَّ �لتُّروِس  َبَدَل  ُبُرونِزيًَّة  تُروساً  َرُحْبعاُم 
�لَمِلِك.  َبيِت  �إلَى  �لَمْدَخِل  حر�َسِة  َعْن  لِلَمسُؤولِيَن 
�لُحّر�ُس  كاَن  اهلِل،  َبيَت  �لَمِلُك  َدَخَل  11َوكُلَّما 

ُيِعيُدونَها  َبْعُد  ُيْخِرُجوَن �لتُُّروَس �لُبرونْزيََّة. َوكانُو� ِفيما 
�إلَى ُغرَفِة �لَحَرِس.

َعنُه  �رَتدَّ  �هلِل،  َحْضَرِة  ِفي  َرُحْبعاُم  َتَذلََّل  12َولَّما 

َبعُض  ُهناَك  كاَن  َكما  َتماماً.  ُيْفِنِه  َفَلْم  اهلِل.  َغَضُب 
لاِح ِفي َيُهوذ�! �لصَّ

13َوصاَر َرُحْبعاُم َمِلكاً َقِويّاً ِفي �لُقدِس. صاَر َملكاً 

عنَدما َبَلَغ و�ِحد�ً َو�أرَبِعيَن َسَنًة ِمَن �لُعْمِر. َوَمَلَك َسْبَع 
َعْشَرَة َسَنًة َعَلى �لُقدِس، �لَمِديَنِة �لَِّتي �ْختاَرها اهلُل ِمْن 
َبيِن كُلِّ َقبائِِل �إْسر�ئِيَل لُِيعِلَن �ْسَمُه ِفيها. َوكاَن �ْسُم �ُأمِّ 
وَن. 14َوَصَنَع َرُحْبعاُم  َرُحْبعاَم نِْعَمَة، َوِهَي ِمْن �أْرِض َعمُّ

َُّه لَْم َيعِزْم ِفي َقْلبِه �أْن ُيِطيَع اهلَل. أن رَّ، لِ� �لشَّ
15�أّما �ل�أشياُء �لَِّتي َعِمَلها َرُحْبعاُم َكَمِلٍك ِمْن بِد�َيِة 

نٌَة ِفي ِكتاِب �لنَِّبيِّ َشَمْعيا َوَيْعُدو  ُحكِمِه �إلَى �آِخِرِه، َفُمَدوَّ
�لّر�ئِي �لَّلَذْيِن َكِتبا َعْن �أنساِب �لعائِلاِت. َوَقْد نََشَبْت 
ُحكِمِهما.  ِة  ُمدَّ َطو�َل  َوَيُرْبعاَم  َرُحْبعاَم  َبيَن  ُحُروٌب 
16َوَرَقَد َرُحْبعاُم َمَع �آبائِِه َوُدِفَن ِفي َمِديَنِة د�ُوَد. أ َوَخَلَفُه 

َعَلى �لَعرِش �بُنُه �أبِّيا.

أ 16:12 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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أِبّيا َمِلُك َيُهوذا

َعَلى 13  َيُرْبعاَم  ُحْكِم  ِمْن  �لثّاِمَنَة  َنِة  �لسَّ ِفي 
�إْسر�ئِيَل، صاَر �أبِّيا َمِلكاً َعَلى َيُهوذ�. 2َوَقْد 
ُه  �ُأمُّ َوكانَْت  َسَنو�ٍت.  َثلاَث  �لُقدِس  ِفي  �أبِّيا  َحَكَم 
َوَوَقَعْت َحرٌب  ِجْبَعَة.  ِمْن  �لَِّذي  �ُأوِريِئيَل  بِنَت  ِميَخاَيا 
�أرَبع  مْن  �لُمَؤلََّف  َجيَشُه  �أبِّيا  3َوقاَد  َوَيُرْبعاُم.  �أبِّيا  َبيَن 
ِمَئِة �ألِف ُجنِديٍّ ُشجاٍع �إلَى �لَمعَرَكِة. َو�سَتَعدَّ َيُرْبعاُم 
ُشجاٍع  ُجنِديٍّ  �ألِف  مَئِة  َثمانِي  مْن  �لُمَؤلَِّف  بَِجيِشِه 

لُِمو�َجَهِة �أبِّيا.
4ثُمَّ َوَقَف �أبّيا َعَلى َجَبِل َصماِريَم ِفي ِمنَطَقِة �أْفر�يَِم 

�إْسر�ئِيَل!  َوكُلَّ  َيُرْبعاُم  يا  »�سَمُعوني  َوقاَل:  �لَجَبِليَِّة 
د�ُوَد  �أعَطى  �إْسر�ئِيَل،  �إلََه  اهلَل،  �أنَّ  َتعَلُمو�  �أْن  5َينَبِغي 

أَبِد. َوَقْد �أعَطى  َو�أبناَءُه �لَحقَّ ِفي ُحكِم �إْسر�ئِيَل �إلَى �ل�
َد  �هلُل د�ُوَد َهذ� �لَحقَّ بَعْهِد ِملٍح. أ 6َغيَر �أنَّ َيُرْبعاَم َتَمرَّ
ُخّد�ِم  �أَحَد  نَباَط  ْبُن  َيُرْبعاُم  كاَن  َوَقْد  َسيِِّدِه!  َعَلى 
�لّرجال  ِمَن  َجماَعًة  َصاَدَق  7َوَقْد  د�ُوَد.  ْبِن  ُسَلْيماَن 
أْشر�ِر. َفانَقَلَب َيُرْبعاُم َوَهُؤل�ِء �لرِّجاُل َعَلى  �لَبطّالِيَن �ل�
َرُحْبعاَم ْبِن ُسَلْيماَن. َوكاَن َرُحْبعاُم شابّاً َقِليَل �لِخبَرِة، 

أْشر�ِر. َفَلْم َيقدْر �أْن َيَتَصدَّى لَيُرْبعاَم َوِرفاِقِه �ل�
�إلْحاِق  َعَلى  قاِدُروَن  �إنَُّكْم  َتُقولُوَن  �أنُتْم  آَن  8»َو�ل�

�لَهِزيَمِة بَِممَلَكِة اهلِل �لَِّتي َيحُكُمها �أبناُء د�ُوَد. َمَعُكْم 
َهِبيَِّة َهذِه �لَِّتي َصَنَعها  ُجُنوٌد َكثيُروَن َوَتماثيُل �لُعُجوِل �لذَّ
َيُرْبعاُم لَِتُكوَن لَُكْم �آلَِهًة! 9لََقْد َطَرْدتُْم َكَهَنَة اهلِل، �أبناَء 
هاُروَن، َوَطَرْدتُُم �لَّلاِويّيَن ثُمَّ �خَتْرتُْم َكَهَنًة لَُكْم، َكاأيَِّة 
ْمكاِن كُلِّ َمْن َيجِلُب  أْرِض. َفصاَر بِاإ ٍة �ُأْخَرى َعَلى �ل� �ُأمَّ
ِعجلاً َوَسْبَع ِكباٍش �أْن َيِصيَر كاهناً َيخِدُم ما لَيَس �آلَِهًة! 
لَْم  َيُهوذ�  َونَحُن َشعَب  �إلَُهنا.  ُهَو  َفيهوه  نَحُن،  10�أّما 

نَْعَص َشِريَعَة �هلِل، َولَْم نَتُرْكُه! َو�لَكَهَنُة �لَِّذيَن َيخِدُموَن 
ُهْم �أبناُء هاُروَن. َو�لَّلاِويُّوَن ُيساِعُدوَن �لَكَهَنَة ِفي خدَمِة 
َوُيوقُدوَن  هلِل  َذبائَِح صاِعَدةً ب  ُموَن  ُيَقدِّ 11َوُهْم  اهلِل. 

رقيِة  �لشَّ �لمجتمعاِت  ِفي  �لملُح  يز�ُل  ما  ملح.  عهد  أ 5:13 

أماِن و�لعهِد، حيُث يشترك طرفاِن َعَلى مائدِة طعاٍم  ِة و�ل� رمز�ً للَمودَّ
ِة و�لعهِد: »بيننا ُخبٌز َوِملٌح.« و�حدٍة. وُيقاُل تعبير�ً َعِن �لَمَودَّ

ُم  تُّقدَّ كانَْت  �لَِّتي  �لّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 11:13 

ل�سترضاء �هلل في �لعهد �لقديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
�لمذبح، لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

َبُخور�ً َطيِّباً لَُه كُلَّ َصباٍح َوَمساٍء. َوُيَرتُِّبوَن �لُخبَز َعَلى 
َهِبيَِّة لَِكي  َوَيعَتُنوَن بُسُرِج �لَمناَرِة �لذَّ َهِبيَِّة.  �لمائَِدِة �لذَّ
تُِضيَء كُلَّ َمساٍء. نَْحُن نَْحَفُظ ِخدَمَة إلَِهنا. َو�أّما �أنُتْم، 
َفَقْد َهَجْرتُُموُه! 12َوها ُهَو �هلُل َمَعنا. �إنَُّه َرئِيُسنا. َوَكَهَنُتُه 
َمَعنا �أيضاً لَِينُفُخو� �أبو�َقُه لَِكي َتسَتيِقُظو� َوتُسِرُعو� �إلَى 
�لَمِجيٍء �إلَيِه! َفيا ِرجاَل �إْسر�ئِيَل، ل� تُحاِرُبو� اهلَل، �إلََه 

�آبائُِكْم. َفَلْن َتنَجُحو�!«
13لَِكنَّ َيُرْبعاَم �أرَسَل َمجُموَعًة ِمْن ُجُنوِدِه لَتَتَسلََّل 

لَِجيش  َخلَف َجيِش �أبّيا. َفكاَن َجيُش َيُرْبعاَم ُمو�ِجهاً 
�أبِّيا، �أّما �لُجُنوُد �لُمَتَسلِّلُوَن َفَخلَف َجيِش �أبِّيا. 14َفَلّما 
أماِم  �لَتَفَت ُجُنوُد �أبّيا، َر�َأْو� َجيَش َيُرْبعاَم ُيهاِجُمُهْم ِمَن �ل�
َوِمَن �لَخلِف. َفاْسَتنَجَد رِجاُل َيُهوذ� ِباهلِل، َونََفَخ �لَكَهَنُة 
ُهتاَف  �أبِّيا  َجيِش  ِفي  �لرِّجاُل  َهَتَف  15ثُمَّ  �أبو�َقُهْم. 
�لَحْرِب. َوِعنَد َذلَِك َهَزَم �هلُل َجيَش َيُرْبعاَم. َهَزَم َجيُش 
َيُرْبعاَم.  بِِقياَدِة  �إْسر�ئِيَل  َجيِش  كُلَّ  �أبِّيا  بِِقياَدِة  َيُهوذ� 
�هلُل  َونََصَر  َيُهوذ�.  ِمْن ِرجاِل  �إْسر�ئِيَل  16َفَهَرَب ِرجاُل 

َجيَش َيُهوذ� َعَلى َجيِش �إْسر�ئِيَل. 17َو�ألَحَق َجيُش �أبِّيا 
بَِجيِش �إْسر�ئِيَل َهِزيَمًة َشديَدًة، َوقُِتَل َخمُس ِمَئِة �ألٍف 
�إْسر�ئِيَل  َبُنو  ُهِزَم  18َوَهَكذ�  �إْسر�ئِيَل.  ِرجاِل  ِخياِر  مْن 
َُّهُم �تََّكلُو� َعَلى  أن ِفي َذلَِك �لَيوِم َو�نَتَصَر َجيُش َيُهوذ�، ل�

اهلِل، �إلَِه �آبائِِهْم.

َيُرْبعاَم.  َجيِش  ِمْن  �لهاِربِيَن  �أبِّيا  َجيُش  19َوطاَرَد 

َو�ْسَتولَى َجْيُش �أبِّيا َعَلى ُمُدِن َبْيَت �إيَل َوَيشانََة َعْفُروَن 
َمَع �لُقَرى �لتّابَعِة لََهِذِه �لُمُدِن.

ًة �ُأْخَرى ِفي َعهِد �أبِّيا.  20َولَْم َيرَفْع َيُرْبعاُم َر�أَْسُه َمرَّ

�أرَبَع  َج ِمْن  َوَتَزوَّ ى  َفَتَقوَّ �أبِّيا  َيُرْبعاَم. 21�أّما  َو�أماَت اهلُل 
َعْشَرَة  َوِستَّ  �بناً  َوِعشِريَن  �ْثَنيِن  َو�أنَجَب  �ْمر�أًة  َعْشَرَة 

بِْنتاً.
نٌَة ِفي كُُتِب �لنَّبّي  22�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل �أبِّيا، َفِهَي ُمَدوَّ

ِعدُّو.

عُب ِفي َمِديَنِة 14  َوَرَقَد �أبِّيا َمَع �آبائِِه. َوَدَفَنُه �لشَّ
د�ُوَد. ج ثُمَّ َخَلَفُه �بُنُه �آسا َملكاً. َوِفي َعْهِد 

�أبِّيا، ساَد َسلاٌم ِفي �لِبلاِد َعْشَر َسَنو�ٍت.

ج 1:14 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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آسا َمِلُك َيُهوذا
ٍة  بارَّ �أْعماٍل  ِمْن  إلَُهُه  ُيْرِضي  ما  �آسا  2َوَعِمَل 

لعباَدِة  �لُمقاَمِة  �لَغِريَبِة  �لَمذ�بِح  كُلَّ  3َهَدَم  َوصالَِحٍة. 
أوثاِن. �أز�َل �لُمرَتَفعاِت، َوَسَحَق �ل�أنصاَب �لتَّذكاِريََّة،  �ل�
َوَهَدَم �أْعِمدَة َعْشَتُروَت. أ 4َو�أَمَر َشعَب َيُهوذ� بِاأْن َيتَبُعو� 
اهلُل، �إلََه �آبائِِهْم، َوُيِطيُعو� َشر�ئَِعُه َوَوصاياُه. 5َو�أز�َل �آسا 

�لُمرَتَفعاِت َوَمذ�بَِح �لَبُخوِر ِمْن كُلِّ ُمُدِن َيُهوذ�. َفساَد 
ُمُدناً  �آسا  6َوَبَنى  �آسا.  َعهِد  ِفي  �لَممَلَكِة  ِفي  لاُم  �لسَّ
لاِم ُهناَك. َولَْم َيْدُخْل  َحِصيَنًة ِفي َيُهوذ� �أثناَء َفْتَرِة �لسَّ
�أعطاُه  اهلَل  أنَّ  لِ� �لثَّلاِث  َنو�ِت  �لسَّ َهِذِه  ِفي  َحرباً  �آسا 

َسلاماً َور�َحًة.
�لُمُدَن  َهِذِه  »لَِنْبِن  َيُهوذ�:  لَشعب  �آسا  قاَل  7ثُمَّ 

بَِعو�ِرَض.  َوَبّو�باٍت  �أبر�جاً  لَِنْبِن  �أسو�ر�ً.  َحولَها  َونُِقْم 
َّنا  أن أْرُض لَنا لِ� أْرُض لَنا. َوَهِذِه �ل� لَِنفَعْل َهذ� ما د�َمِت �ل�
َتِبْعنا إلََهنا. َوُهَو �لَِّذي �أعطانا َسلاماً َور�َحًة َعَلى َجِميِع 

ُحُدوِدنا.« َفَبَنْو� َونََجُحو�.
َرُجٍل  �ألِف  ِمَئِة  َثلاُث  ِقو�ُمُه  َجْيٌش  ل�آسا  8َوكاَن 

ِمْن َقِبيَلِة َيُهوذ�، َوِمَئتاِن َوَثمانُوَن �ألَف َرُجٍل ِمْن َقِبيَلِة 
َبْنياِمْيَن. َوكاَن ِرجاُل َيُهوذ� ُمَسلَِّحيَن بُِتُروٍس َوِرماٍح، 
هاِم.  أْقو�ِس َو�لسِّ َوِرجاُل َبْنياِمْيَن ُمَسلَِّحيَن بِالتُّروِس َو�ل�
َوُشجعاناً.  �أقِوياَء  ُجُنود�ً  كُلُُّهْم  �لرِّجاُل  َهُؤل�ِء  َوكاَن 
9َوجاَء ز�َرُح �لُكوِشيُّ بَِجيٍش ِضدَّ �آسا. َوكاَن َجيُشُه 

َوَوَصَل  َمرَكَبٍة.  ِمَئِة  َوَثلاِث  َرُجٍل  ِملُيوِن  ِمْن  ناً  ُمَكوَّ
َجيُش ز�َرَح َحتَّى َمِديَنَة َمِريَشَة. 10َفَخَرَج �آسا لُِمو�َجَهِة 
ز�َرَح. َو�حَتَشَد َجيُشُه لِلَمعَرَكِة في و�ِدي َصفاَتَة ِعنَد 

َمريَشَة.
�أنَت  اهلُل،  »يا  َوقاَل:  إلَِهِه  �إلَى  �آسا  11َوَصلَّى 

أقِوياِء!  َعفاِء ِضدَّ �ل� َوحَدَك قاِدٌر َعَلى َمدِّ َيِد �لَعوِن لِلضُّ
نُحاِرُب  َونَحُن  نَتَِّكُل.  َعَليَك  َفَنحُن  إلََهنا!  يا  َفاأِعنّا، 
َهذ� �لَجيَش �لهائَِل باْسِمَك �أنَت. َفاأنَت يا اهلُل �إلَُهنا. 

َول� َيغِلُبَك �لَبَشُر!«
�إلحاِق  ِفي  َيُهوذ�  َوَجْيَش  �آسا  اهلُل  12َفاْسَتْخَدَم 

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 3:14 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

�لُكوِشيُّ  �لَجيُش  َفَهَرَب   . �لُكوِشيِّ بِالَجيِش  �لَهزيَمِة 
�لُكوِشيَّ  �لَجْيَش  �آسا  َجيُش  13َفطاَرَد  َوْجهِهْم.  مْن 
�إلَى َجر�َر. َوقُِتَل َحَبِشيُّوَن َكِثيُروَن. َفَقْد َسَحَقُهُم اهلُل 
 . �لَعُدوِّ �آسا َوَجْيُشُه َغنائَِم َكِثيَرًة ِمَن  َوَجيُشُه. َوَحَمَل 
أنَّ  14َوَهَزَم �آسا َوَجْيُشُه كُلَّ �لُمُدِن �لُمِحيَطِة بَجر�َر، لِ�

�أشياٌء  �لُمُدِن  َهِذِه  ِمَن اهلِل. َوكانَْت ِفي  �رَتَعُبو�  �أهَلها 
َثميَنٌة. َفَغِنَمها َجيُش �آسا. 15َوهاَجَم َجْيُش �آسا �أيضاً 
ِخياَم �لرُّعاِة، َو�أَخُذو� َغَنماً َكِثير�ً َوِجمال�ً. َوَبعَد َذلَِك 

عاَد َجيُش �آسا �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

تي أحَدَثها آسا غِييراُت الَّ التَّ

ُعوِديَد. 15  ْبِن  َعَزْريا  َعَلى  �هلِل  ُروُح  َوَحلَّ 
لَُه:  َوقاَل  �آسا  لِلقاِء  َعَزْريا  2َفَذَهَب 

َوَبْنياِمْيَن!  َيُهوذ�  َشعِب  كُلَّ  َويا  �آسا،  يا  »�سَمُعوني 
اهلُل َمَعُكْم ما ُدمُتْم َمَعُه. َو�إذ� َطَلْبُتْم اهلَل، َفَسَتِجُدونَُه. 

َزَمناً  �إْسر�ئِيُل  3َظلَّْت  َفَسَيتُركُُكْم.  َتَرْكُتُموُه،  �إْن  لَِكْن 
. َوَظلَّ َبُنو �إْسر�ئِيَل ِمْن َغيِر  َطويلاً ِمْن َغْيِر �هلِل �لَحقيِقيِّ
كاِهٍن ُيَعلُّمُهْم، َوِمْن َغيِر َشريَعٍة. 4لَِكْن ِعنَدما كاَن َبُنو 
�إلَِه  اهلِل،  �إلَى  َيلَجاُأوَن  ِضيقاً، كانُو�  ُيو�جُهوَن  �إْسر�ئِيَل 

�إْسر�ئِيَل، ِمْن َجِدْيٍد. كانُو� َيطلُُبونَُه َفَيِجُدونَُه.
يِق تِلَك، لَْم َيُكْن �أَحٌد َيسَتِطيُع �أْن  5»َوِفي �أيّاِم �لضِّ

ُعوِب.  َيَتنََّقَل بِاأماٍن. َفَقْد ساَدِت �ل�ْضِطر�باُت َبيَن �لشُّ
أنَّ  ٍة، َوَمديَنٌة َعَلى َمِديَنٍة، ل� ٌة َتُقوُم َعَلى �ُأمَّ 6َفكانَْت �ُأمَّ

اأ �أنَت َوَشعُبَك يا  يِق. 7�أمَّ �هلَل �بَتلاُهْم بُكلِّ �أنو�ِع �لضِّ
لِ�أنَُّكْم َسُتكاَفاُأوَن َعَلى  َتْضُعُفو�،  َول�  ُعو�،  َفَتَشجَّ �آسا، 

َعَمِلُكُم �لَحَسِن!«
ُعوِديَد  �لنَِّبيِّ  َكلاَم  َسِمَع  ِحيَن  �آسا  َع  8َوَتَشجَّ

ِمْن كُلِّ  �لَبِغيَضَة  أوثاَن  �ل� َفاأز�َل  �أعَلَنها.  �لَِّتي  َو�لرِّسالََة 
ِمنَطَقِة َيُهوذ� َوَبْنياِمْيَن، َوِمَن �لُمُدِن �لَِّتي �سَتولَى َعَليها 
�لَِّذِي  اهلِل  َمذَبَح  َم  َوَرمَّ �لَجَبليَِّة.  �أْفر�يَِم  ِمنَطَقِة  ِفي 
عِب مْن  �أماَم ِدهِليِز َبيِت اهلِل. 9ثُمَّ َجَمَع �آسا كُلَّ �لشَّ
ى  َيُهوذ� َوَبْنياِمْيَن. َوَجَمَع �أيضاً ِمْن َعشائِر �أْفر�يَِم َوَمَنسَّ
َوَشْمُعوَن �لَجماعاِت �لَِّتي �نَتَقَلْت ِمْن �أْرِض �إْسر�ئِيَل �إلَى 
�أْرِض َيُهوذ�. َوَقْد جاَء َهُؤل�ِء �لنّاُس بِاأْعد�ٍد َكِبيَرٍة �إلَى 

َُّهْم َر�َأْو� �أنَّ إلََهُه َمَعُه. أن َيُهوذ� لِ�
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10�جَتَمَع �آسا َوكُلُّ َهُؤل�ِء �لنّاِس َمعاً ِفي �لُقدِس ِفي 

َنِة �لخاِمَسَة َعْشَرَة لُِحْكِم �آسا.  �لثّالِِث ِمَن �لسَّ هِر  �لشَّ
11َوَذَبُحو� هلِل َسْبَع ِمَئِة َثوٍر َوَسبَع ِمَئِة َخُروٍف َوماِعٍز. 

َوكاَن َجيُش �آسا َقِد �سَتولَى َعَلى َهذه �لَمو�ِشي َو�أشياَء 
َثِميَنٍة �ُأْخَرى مْن �أعد�ئِهْم. 12ثُمَّ َتعاَهُدو� َعَلى �أْن َيْتَبُعو� 
اهلَل، �إلََه �آبائُِهْم، بُِكلِّ َقلُوبِِهْم َوبُِكلِّ نَُفوِسِهْم. 13َوكاَن 

كُلُّ َمْن ل� َيطلُُب اهلَل �إلََه �إْسر�ئِيَل ُيقَتُل، َمهما َعلا َشاأنُُه 
ْعُب  َد �آسا َو�لشَّ �أْو َصُغَر، َرُجلاً كاَن �أِم �ْمر�أًة. 14َوَتَعهَّ
أْبو�ِق  بَِصوٍت ُمرَتِفٍع �أْن َيَظلُّو� �أوِفياَء هلِل. َونََفُخو� ِفي �ل�
�لَِّتي ِمْن قُُروِن �لِكباِش. 15َوَفِرَح كُلُّ َشعِب َيُهوذ� بَِهذ� 
َطوعاً.  َوَطَلُبوُه  قُلُوبِِهْم،  بُِكلِّ  هلِل  نََذُرو�  َُّهْم  أن لِ� �لَعهِد 
َسلاماً  اهلُل  َفاأعطاُهْم  َفَوَجُدوُه،  قُلُوبِِهْم  بُكلِّ  َطَلُبوُه 

َور�َحًة َعَلى كُلِّ ُحُدوِدِهْم.
َّها نََصَبْت  أن ُه َمْعَكَة َكَمِلَكٍة �ُأمٍّ، لِ� 16َوَخَلَع �آسا �ُأمَّ

�آسا  َوَهَدَم  َعْشَتُروَت. أ  لََهِة  للاإ �إكر�ماً  َبِغيضاً  َعُمود�ً 
َرُه َتكِسير�ً، ثُمَّ �أحَرَق �أجز�َءُه ِفي  َعُموَد َعْشَتُروَت َوَكسَّ
و�ِدي َقْدُروَن. 17لَْم تُنَزِع �لُمرَتَفعاُت ِمْن َيُهوذ�، َغيَر 

�أْن َقْلَب �آسا كاَن َوِفّياً لِلرَّبِّ َطو�َل َحياتِِه.
َصُه ُهَو َو�أُبوُه ِمْن �أْشياَء  18َوَوَضَع �آسا كُلَّ ما َخصَّ

19َولَْم  �هلِل.  َبيِت  في  هلِل  ٍة  َوِفضَّ َذَهٍب  ِمْن  َمْصُنوَعٍة 
َنِة �لخامَسِة َو�لثَّلاثِيَن مْن ُحكِم  َتنُشْب َحرٌب َحتَّى �لسَّ

�آسا.

َسَنواُت آسا األِخيَرة

ُحكِم 16  مْن  َو�لثَّلاثِيَن  �لّسادَسِة  َنة  �لسَّ َوِفي 
�أْرَض  �إْسر�ئِيَل،  َمِلُك  َبْعشا،  هاَجَم  �آسا، 
ُخوِل  َن َمديَنَة �لّر�َمِة لَِمْنع �لنّاِس ِمَن �لدُّ َيُهوذ�. َوَحصَّ
�إلَى �آسا َمِلِك َيُهوذ� �أِو �لُخُروِج ِمْن ِعْندِه. 2َفاأَخَذ �آسا 
ًة َوَذَهباً ِمَن َمخاِزِن َبيِت اهلِل َوِمْن َبيِتِه، َو�أرَسَلها َمَع  ِفضَّ
ُرُسٍل �إلَى بِْنَهَدَد َمِلِك �أر�َم �لَّذي كاَن ُيِقيُم في ِدَمشَق. 

َوقاَل �لملُك �آسا ِفي ِرسالَِتِه للَملك َبْنَهَدَد:

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 16:15 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

َزماِن  �إلَى  َيْرِجُع  َعْهٌد  بَِك  3»َيْربُِطِني 

ًة َوَذَهباً.  �أبِي َو�أبيَك. َوها �أنا �ُأرِسُل �إلَيَك ِفضَّ
َفانُقْض َعْهَدَك َمَع َبْعشا َملِك �إْسر�ئِيَل، لَكي 

َيتُرَكِني َوَشاأنِي.«

4َفاْسَتجاَب َبْنَهَدُد لَِطَلِب �آسا. َو�أرَسَل قاَدَة َجْيِشِه 

لِلُهُجوِم َعَلى ُمُدِن �إْسر�ئِيَل. َفهاَجُمو� ُمُدَن ُعُيوَن َود�َن 
َو�آَبَل مايَِم َوَجِميِع �لَمخاِزِن ِفي منَطَقِة نَفتالِي. 5َفَلّما 
�أْوَقَف  �إْسر�ئِيَل،  ُمُدن  َعَلى  �لُهُجوم  َخَبُر  َبْعشا  َوَصَل 
َتْحِصيَن �لّر�َمِة، َوَصَرَف �لنََّظَر َعن َذلَِك �لَعَمِل. 6ثُمَّ 
�ْسَتْدَعى �لَملُك �آسا رِجاَل َيُهوذ� لِلاْجِتماِع َمعاً. َوَذَهُبو� 
�لَِّتي  َو�ل�أخشاَب  �لِحجاَرَة  َو�أَخُذو�  �لّر�َمِة  َمِديَنِة  �إلَى 
ُنو�  َوَحصَّ �لّر�مِة،  َمِديَنِة  َتحِصيِن  ِفي  َبْعشا  �ْسَتخَدَمها 

بِها َمِديَنَتْي َجْبٍع َو�لِمْصفاَة.
7َوِفي َذلَِك �لَيوِم، جاَء �لّر�ئِي َحناني �إلَى �آسا، َملِك 

َيُهوذ�، َوقاَل لَُه: »�أخَطاأَْت �إِذ �تََّكْلَت َعَلى َمِلِك �أر�َم، 
�أر�َم.  ِمنَك َجيُش  نَجا  لَِذلَِك  َعَلى إلَِهَك.  َتتَِّكْل  َولَْم 
8�ألَْم �أنُصْرَك َعَلى �لُكوِشيِّيَن َو�للِّيِبيِّيَن �لَِّذيَن هاَجُموَك 

َوفُْرساٍن  َكِثيَرٍة  بَِمرَكباٍت  ِجّد�ً  َوَقِويٍّ  َكِبيٍر  بَِجيٍش 
َذلَِك  َعَلى  نََصَرَك  لَذلَِك  اهلِل،  َعَلى  �تََّكْلَت  َكِثيِريَن؟ 
أْرِض،  . 9َفَعْينا اهلِل َتُجول�ِن ِفي �ل� �لَجيِش �لَكِبيِر �لَقِويِّ
�آسا،  يا  �أنَت  �أّما  َيُهْم.  ُيَقوِّ لَِكي  لَُه  أوِفياَء  �ل� َعِن  َبحثاً 
َسَتَرى  َفصاِعد�ً،  آَن  �ل� َفِمَن  �أحَمَق.  بَِعَمٍل  قُْمَت  َفَقْد 

ُحُروباً َكِثيَرًة.«
10َفَغضَب �آسا َو�ْغتاَظ َكِثير�ً ِمْن َحنانِي بَِسَبِب ما 

قالَُه، َحتَّى �إنَُّه َسَجَنُه َوَوَضَع َقَدِميِه َبيَن لَوَحيِن َخَشِبيَّْيِن 
عِب ِفي  �آسا ُمعاَمَلَة َبعٍض ِمَن �لشَّ �أساَء  َوَقْد  َكِبيَريِن. 

َذلَِك �لَوقِت �أيضاً.
�إلَى  لِها  �أوَّ مْن  �آسا  بها  قاَم  �لَِّتي  �ل�أعماِل  11َوكُلُّ 

�آِخِرها َمكُتوَبٌة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ� َو�إْسر�ئِيَل.
�لتّاِسَعِة  َنة  �لسَّ ِفي  َمَرٌض  �آسا  َقَدَميِّ  12َو�أصاَب 

َو�لثَّلاثِيَن ِمْن ُحْكِمِه. َوساَءْت حالَُتُه، لَِكنَُّه لَْم َيطلُْب 
�آسا  13َوماَت  َفَقْط.  أِطّباِء  �ل� ِمَن  َو�إنَّما  اهلِل  ِمَن  ِشفاًء 
َمَع  َوَرَقَد  ُحْكِمِه.  ِمْن  أرَبِعيَن  َو�ل� �لحاِدَيِة  َنِة  �لسَّ ِفي 
عُب �آسا ِفي �لَقْبِر �لَِّذي َبناُه لَِنفِسِه  �آبائِِه. 14َوَدَفَن �لشَّ
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َباأطياٍب  َمملُوٍء  َسِريٍر  في  ُدوُه  َوَمدَّ د�ُوَد. أ  َمِديَنِة  ِفي 
نار�ً َعِظيَمًة  عُب  َو�أشَعَل �لشَّ َعٍة.  ُمَتَنوِّ َوُعُطوٍر َممُزوَجٍة 

آسا. �إكر�ماً لِ�

َيُهوشافاُط َمِلُك َيُهوذا

�لُحكِم. 17  ِفي  �آسا  �أباُه  َيُهوشافاُط  َوَخَلَف 
�إْسر�ئِيَل.  ِضدَّ  َيُهوذ�  َيُهوشافاُط  ى  َوَقوَّ
َنِة.  2َفَوَضَع ِفَرقاً ِمَن �لُجُنوِد ِفي كُلِّ ُمُدِن َيُهوذ� �لُمَحصَّ

�أْفر�يَِم  ُمُدن  َوفي  َيُهوذ�  ِفي  ُحُصوناً  َيُهوشافاُط  َوَبَنى 
َُّه  أن �لَِّتي �سَتولَى َعَليها �أُبوُه. 3َوكاَن اهلُل َمَع َيُهوشافاَط لِ�
ُه د�ُوُد. َولَْم َيتَبْع  ُأُموَر �لّصالَحَة �لَّتي َعِمَلها َجدُّ َعمَل �ل�
�أوثاَن �لَبعِل، 4َبْل َطَلَب �إلََه �آبائُِه، َوَعمَل بَِوصاياِه. َولَْم 
ى اهلُل ُحكَمُه َوَثبََّتُه  َيِعْش َكما عاَش َبُنو �إْسر�ئِيَل. 5َفَقوَّ
ُمو� لَُه َهد�يا. َفكاَن  َعَلى َيُهوذ�. َو�أَحبَُّه َشعُب َيُهوذ� َوَقدَّ
َقلُب  َذ  6َوَتَلذَّ َكبيَرتاِن.  َوَكر�َمٌة  َثرَوٌة  َيُهوشافاَط  لََدى 
�لُمرَتَفعات  َو�أز�َل  اهلِل،  ُطُرِق  َوْفَق  بُِسلُوِكِه  َيُهوشافاَط 

َو�أعِمَدَة َعْشَتُروَت ب مْن �أْرِض َيُهوذ�.
ُحكِمِه  ِمْن  �لثّالَِثِة  َنة  �لسَّ ِفي  َيُهوشافاُط  7َو�أرَسَل 

قاَدَتُه لُيَعلُِّمو� ِفي ُمُدِن َيُهوذ�. َوَهُؤل�ِء �لقاَدُة ُهْم بْنحائُِل 
َوُعوَبْديا َوَزَكِريّا َونََثْنِئيَل َوِمْيخايا. 8َو�أرَسَل �أيضاً ل�ِويِّيَن 
َونََثْنيا  َشَمْعيا  ُهْم  �لَّلاِويُّوَن  َوَهُؤل�ِء  �لقاَدِة.  َهُؤل�ِء  َمَع 
َوَزَبْديا َوَعسائِيُل َوَشِمير�ُموُث َوَيُهوناثاُن َو�أُدونِّيا َوُطوبِّيا. 
�لكاهَنيِن �ألِيَشَمَع َوَيُهور�َم. 9َفَعلََّم  َو�أرَسَل َمَعُهْم �أيضاً 
عَب في َيُهوذ�.  َهُؤل�ِء �لقاَدُة َو�لَّلاويُّوَن َو�لكاِهناِن �لشَّ
ُمُدِن  َشِريَعِة اهلِل. َفجالُو� ِفي كُلِّ  َمَعُهْم ِكتاُب  َوكاَن 

عَب. َيُهوذ� َوَعلَُّمو� �لشَّ
َتهاُب  بَِيُهوذ�  �لُمِحيَطُة  ُعوُب  �لشُّ 10َوكانَِت 

َبعُض  11َو�أحَضَر  َيُهوشافاَط.  تُحاِرْب  لَْم  َولَهذ�  اهلَل. 

َُّهْم َعَرفُو�  أن ًة لِلَمِلِك َيُهوشافاَط لِ� �لِفَلسِطيِّيَن َهد�يا َوِفضَّ
. َو�أَتى َبعُض �لَعَرِب بَِمو�ِشَي لَِيُهوشافاَط.  �أنَُّه َمِلٌك َقِويٌّ

أ 14:16 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
�لُمِهّمِة ِعنَد �لكنعانِّيين. زوجُة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  ب 6:17 َعْشَتُروت. 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

َفَجَلُبو� �إلَيه َسبَعَة �آل�ٍف َوَسبَع ِمَئِة َكْبٍش َوَسبَعَة �آل�ٍف 
َوَسبَع مَئِة َتيٍس.

ُحُصوناً  َفَبَنى  َوَعَظَمًة،  ًة  قُوَّ َيُهوشافاُط  12َو�ْزد�َد 

َكِثيَرًة.  ُمَؤناً  ِفيها  13َوَخَزَن  َيُهوذ�.  في  َمخاِزَن  َوُمُدَن 
�لُقدِس.  ُمقاتِِليَن ِفي  بُِجُنوٍد  َيُهوشافاُط َيحَتِفُظ  َوكاَن 

14َوَهِذِه قائَِمٌة بِالُجُنوِد َحَسَب َعشائِِرِهْم:

ُألُوِف مْن َقِبيَلِة َيُهوذ�: َعْدنَُة َعَلى َثلاِث مَئِة  قاَدُة �ل�
�ألِف ُجنديٍّ ُمقاتٍِل، 15َيُهوناثاُن َعَلى ِمَئَتيِن َوَثمانيَن �ألِف 
�ألِف  ِمَئَتي  َعَلى  ِزْكِري  ْبِن  16َعَمْسيا  ُمقاتٍِل،  ُجنِديٍّ 

َع لِخدَمِة اهلِل. ُجنِديٍّ ُمقاتٍِل. َوكاَن َعَمْسيا َقْد َتَطوَّ
َعَلى  �ألياد�ُع  َبْنياِميَن:  َقِبيَلِة  مْن  ُألُوِف  �ل� 17قاَدُة 

بِاأقو�ٍس  ُمَسلَُّحوَن  كُلُُّهْم  ُمقاتٍِل،  ُجنِديٍّ  �ألِف  ِمَئَتي 
�ألَف  َوَثمانِيَن  مَئٍة  َعَلى  18َيُهوز�باُد  َوتُُروٍس،  َوسهاٍم 
�لَمِلَك  �لُجُنوُد  َهُؤل�ِء  19َخَدَم  للَحرِب.  ُمَسلٍَّح  َرُجٍل 
َيُهوشافاَط. َوكاَن لََدى �لَمِلِك �أيضاً ِرجاٌل �آَخُروَن ِفي 

�لُحُصوِن ِفي كُلِّ �أْرِض َيُهوذ�.

ُر أخآب ِميخا ُيَحذِّ

َكِبيَرتاِن، 18  َوَكر�َمٌة  َثرَوٌة  لَيُهوشافاَط  َوكاَن 
َعهد�ً.  َمَعُه  َوَقَطَع  �أخاآَب ج  لَِكنَُّه صاَهَر 
َمِديَنِة  ِفي  �أخاآَب  َيُهوشافاُط  ز�َر  َسَنو�ٍت  ِة  ِعدَّ 2َوَبعَد 

لَِيُهوشافاَط  َكِثير�ً  َوَبَقر�ً  َغَنماً  �أخاآُب  َفَذَبَح  �لّساِمَرِة. 
ُمهاَجَمِة  َعَلى  َيُهوشافاَط  �أخاآُب  َوَحثَّ  َوَجماَعِتِه. 
�إسر�ئِيَل  َمِلُك  �أخاآُب  َجْلعاَد. 3َوقاَل  �لَِّتي ِفي  ر�ُموَث 
لَيُهوشافاَط َمِلِك َيُهوذ�: »ما َر�أُْيَك �أْن َتنَضمَّ �إلَيَّ ِفي 
َفاأجاَبُه: »�أنا  �لَِّتي ِفي َجْلعاَد؟«  �لُهُجوِم َعَلى ر�ُموَث 
ِمثلَُك، َوَشعِبي ِمثُل َشعِبَك. َولَِهذ� َسَننَضمُّ �إلَيَك ِفي 
�لَمعَرَكِة.« 4ثُمَّ قاَل َيُهوشافاُط لَِمِلِك �إْسر�ئِيَل: »لَكْن 

ل�ً.« لِنْسَتِشِر اهلَل �أوَّ
5َفَجَمَع �أخاآُب �أنِبياَءُه َمعاً، َوكانُو� �أرَبَع ِمَئِة َرُجٍل 

َوقاَل لَُهْم: »�أَتْنَصُحونَنا بِاأْن نَْذَهَب َونُقاتَِل َجيَش �أر�َم 
ِفي ر�ُموَت؟ �أْم ل�؟« َفاأجاَب �أنِبياُؤُه: »�ْذَهْب َفَينُصَرَك 

�هلُل َعَليِهْم.«

َج �بَنَة �أخاآب. �نظر  ج 1:18 صاَهَر أخآب. ُيور�ُم بُن َيُهوشافاَط َتَزوَّ

أيّاِم �لثَّاني 6:21. كتاَب �أخبار �ل�
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6لَِكنَّ َيُهوشافاَط َساأَل: »�أل� ُيوَجُد �أيُّ نَِبيٍّ �آَخَر هلِل 

ُهنا َحتَّى نَساألَُه َعْن ما َيُقولُُه اهلُل.«
7َفقاَل �أخاآُب لَِيُهوشافاَط: »ل� ُيوَجُد �إلّ� نَِبيٌّ و�ِحٌد 

ِميخا  �لنَِّبيُّ  ُهَو  �هلِل  �إر�َدِة  َعْن  ِخلالِِه  ِمْن  لَِنْساأَل  َبْعُد 
ل�  اهلِل،  َكلاَم  َينُقُل  َفِحيَن  �ُأبِغُضُه.  لَِكنِّي  َيْمَلَة.  ْبُن 
ل�  ما  َعنِّي  َيُقوُل  َفُهَو  َعنِّي.  َحَسناً  َشيئاً  �أَبد�ً  َيُقوُل 
َتُقْل َهذ�  .« لَكنَّ َيُهوشافاَط قاَل ل�أخاآَب: »ل�  �ُأَحبُّ

�أيُّها �لَمِلُك!«
»�أسِرْع  لَُه:  َوقاَل  ُخّد�مِه  �أَحَد  �لَملُك  8َفَدعا 

�لَمِلكاِن  9َوكاَن  ُهنا!«  �إلَى  َيمَلَة  ْبِن  ِميخا  بِاإحضاِر 
ِفي َذلَِك �لَيوِم، َيرَتِدياِن ِزيَُّهما �لَمَلِكيَّ َوَيجِلساِن َعَلى 
َوكاَن  �لّساِمَرِة.  َبّو�َبِة  قُْرَب  �لَقضاِء  قاَعِة  ِفي  َعْرَشيِن 
أنِبياُء َجِميعاً و�ِقِفيَن َيَتَنبَّاُأوَن �أماَمُهما. 10َوكاَن ُهناَك  �ل�
قُُروناً  َكنَعَنَة. َصَنَع ِصْدِقّيا َهذ�  ْبُن  �ْسُمُه ِصْدِقيا  نَِبيٌّ 
مَن َحِديٍد َوقاَل: »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›بَِهِذِه �لُقُروِن 
َعَليِهْم  َتقِضَي  �أْن  �إلَى  أر�ِميِّيَن  �ل� َسَتْنَطُح  �لَحِديِديَِّة، 

َتماماً.‹«
قالَُه.  ما  َعَلى  ِصْدِقّيا  آَخُروَن  �ل� أنِبياُء  �ل� 11َوو�َفَق 

ر�ُموَت،  ِفي  �أر�َم  َجيِش  نَْحَو  آَن  �ل� ِم  »َتَقدَّ َوقالُو�: 
َوَسَتنَتِصُر �إْذ َسَينُصُرَك اهلُل.«

لَُه:  ِميخا  حضاِر  ل�إ َذَهَب  �لَِّذي  �لرَُّسوُل  12َوقاَل 

�إنَّ  قالُو�  �إْذ  نَْفَسُه،  �لَكلاَم  أنِبياِء  �ل� كُلُّ  َد  َردَّ َقْد  »ها 
�لَقوَل  تُحِسُن  َوبَِهذ�  قالُوُه،  ما  َفُقْل  َسَيْنَجُح.  �لَمِلَك 

َوَتفَعُل َخير�ً.«
�أقُوَل  ل�   ، �لَحيِّ ِباهلِل  »�ُأقِسُم  قاَل:  ِميخا  13لَِكنَّ 

�إلّ� ما َيُقولُُه �إلَِهي.«
َفَساألَُه  �لَمِلِك.  �أماَم  َوَقَف  ِميخا،  جاَء  14َفَلّما 

َو�لَمِلُك  �أنا  �أنَْذَهُب  َتنَصُحنا؟  بَِم  ِميخا،  �لَمِلُك: »يا 
َيهوشافاُط بَِجيَشْينا لُِمقاَتَلِة َجيِش �أر�َم ِفي ر�ُموَث �لَِّتي 

ِفي َجْلعاَد؟«
آَن،  َفاأجاَب ِميخا ساِخر�ً: »نََعْم! �ذَهبا َوقاتِلاُهُم �ل�

َفَتْنَتِصر�ِن.«
15َفاأجاَب �أخاآُب: »�أنَت َتسَخُر ِمنِّي، َوتُِجيُب ِمْن 

�إلّ�  ًة َينَبِغي �أْن �أسَتحِلَفَك �أْن ل� َتُقوَل  ِعنِدَك. َكْم َمرَّ
ما َيُقولُُه اهلُل؟«

16َفاأجاَب ِميخا: »لََقْد �أر�نِي �هلُل كُلَّ ما َسَيحُدُث. 

َر�أيُتُهْم  �لِجباِل.  َعَلى  ُمَشتَّتاً  �إْسر�ئِيَل  َجيَش  َفَر�أيُت 
َكِخر�ٍف َفَقَدْت ر�ِعَيها. َوَهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›لَيَس 

لَِهُؤل�ِء قائٌِد، َفْلَيرِجُعو� بِاأماٍن �إلَى ُبُيوتِِهْم.‹«
17َفقاَل �أخاآُب لَِيُهوشافاَط: »�أَتَرى؟ �أما قُْلُت لََك؟ 

وِء َوبِما  ل� َيُقوُل َهذ� �لنَِّبيُّ َعنِّي َشيئاً َحَسناً، َو�إنَّما بِالسُّ
ل� �ُأِحبُّ َسماَعُه!«

18ِحيَنِئٍذ، قاَل ِميخا: »ما ُدْمَت َتُقوُل َهذ�، َفاْسَمْع 

�إذ�ً ما َيُقولُُه اهلُل! َفَقْد َر�أيُت اهلَل جالِساً َعَلى َعْرِشِه ِفي 
َعْن  َبعٌض  ِعنَدُه،  و�ِقِفيَن  �لَملائَِكَة  َوَر�أيُت  ماِء.  �لسَّ
َيْخَدُع  ›َمْن  اهلُل:  19َفقاَل  َعْن شمالِِه.  َوَبعٌض  َيِمينِه 
َمِديَنِة  َعَلى  بِالُهُجوِم  َفُيْقِنَعُه  �إْسر�ئِيَل،  َمِلَك  �أخاآَب 
ر�ُموَث �لَِّتي ِفي َجْلعاَد لَكي ُيقَتَل ُهناَك؟‹ َفقاَل َملائَِكٌة 
ِفي  َوَوَقَف  ُروٌح  20ثُمَّ جاَء  ُمخَتِلَفًة.  �أشياَء  ُمخَتِلُفوَن 
َفَساألَُه اهلُل:  �أخاآَب.‹  َساأخَدُع  ›�أنا  َوقاَل:  َحضَرِة اهلِل 
›َكيَف َسَتْفَعُل َهذ�؟‹ 21َفاأجاَب: ›َساأْخُرُج َو�أِصيُر ُروَح 
اهلُل:  َفقاَل  �أخاآَب.‹  �أنِبياِء  �أفو�ِه  في  َوَضلاٍل  َكذٍب 

›َسَتْنَجُح ِفي ِخد�ِعِه. َفاذَهْب َو�فَعْل َذلَِك.‹«
22َو�أضاَف ِميخا: »َفَهذ� ُهَو َتماماً ما َحَدَث ُهنا. 

َفَقْد َجَعَل اهلُل �أنِبياَءَك َيكِذُبوَن َعَليَك. فَاهلُل نَفُسُه َينِوي 
رَّ.« �أْن ُينِزَل بَِك �لشَّ

َولََكَمُه  ِميخا  ِمْن  َكْنَعَنَة  ْبُن  ِصْدِقيا  23َفاقَتَرَب 

َعَلى َفكِِّه. َوقاَل ِصْدِقيا: »ِمْن �أّي َطِريٍق َذَهَب �لرُّوُح 
�لُمرَسُل ِمَن اهلِل ِعنَدما َذَهَب منّي لَِيَتَكلََّم �إلَيَك؟«

24َفاأجاَب ِميخا: »َسَتَرى َقِريباً ِجّد�ً �أنِّي �إنَّما �أقُوُل 

ْدَق. َسَتَرى َذلَِك ِعنَدما َتهُرُب ِمْن ُغرَفٍة �إلَى ُغْرَفٍة  �لصِّ
َعَلى  بِالَقْبِض  ِرجالِِه  �أَحَد  �أخاآُب  25َفاأَمَر  لَِتخَتِبَئ!« 
وَن، و�لِي  ِميخا، َوقاَل: »�قِبُضو� َعَليِه وسلُِّموُه �إلَى �أمُّ
وَن: ›َهذ� ُهَو  أمُّ أِميِر ُيو�آَش. 26َوقُولُو� ل� �لَمِديَنِة، َو�إلَى �ل�
تُْعِطِه  َول�  جِن.  �لسِّ ِفي  ِميخا  َضْع  �لَمِلُك:  َيُقولُُه  ما 
�لَمعَرَكِة  ِمَن  �أُعوَد  �أْن  �إلَى  �لماء  مَن  ِجّد�ً  َقليلاً  �إلّ� 

سالِماً.‹«
27َفاأجاَب ميخا �أخاآَب: »�إْن َرِجْعَت ِمَن �لَمعَرَكة 

سالماً، ل� َيُكوُن اهلُل َقْد َتَكلََّم بَِفمي. َفاسَمُعو� َوَتَذكَُّرو� 
عِب.« َكلامَي يا َجِميَع �لشَّ
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ِتي ِفي َجْلعاد َمقَتُل أخآَب في راُموَث الَّ
28َوَذَهَب �أخاآُب َو�لَمِلُك َيُهوشافاُط لُِمقاَتَلِة َجيِش 

�أر�َم ِفي ر�ُموَث �لَِّتي ِفي َجْلعاَد. 29َوقاَل َمِلُك �إْسر�ئِيَل 
�لَمعَرَكَة.  َو�أْدُخُل  َكُجْنِديٍّ  ساأَتنََّكُر  »�أنا  لَيُهوشافاُط: 
.« َفَتَنكََّر َمِلُك �إْسر�ئِيَل،  �أّما �أنَْت َفالَْبْس ِرد�َءَك �لَمَلِكيَّ
َوَدَخل ِكلاُهما �لَمْعَرَكَة. 30َو�أَمَر َمِلُك �أر�َم قاَدَة َمرَكباتِِه 
َفقاَل: »ل� َتنَشِغلُو� بِِقتاِل �أَحٍد َمهما كاَن شاأنُُه، ِسَوى 
َمِلِك �سر�ئِيَل« 31َو�أثناَء �لَمعَرَكِة َر�أى قاَدُة �لَمرَكباِت 
لَِيقُتلُوُه،  َعَليِه  َفَهَجُمو�  �أخاآَب.  �أنَُّه  َفَظنُّو�  َيُهوشافاَط، 
َفَصَرَخ َيُهوشافاُط. َفاأعانَُه اهلُل، َردَّ �هلُل َعنُه �لَمرَكباِت. 
�إْسر�ئِيَل،  َمِلَك  �أخاآَب،  لَيَس  �أنَُّه  �أدَركُو�  لَّما  32َفُهْم 

و� َعْن ُمطاَرَدتِِه. َكفُّ
33لَِكنَّ ُجنِديّاً َرَمى َسهماً ُدوَن �أْن َيْنَتِبَه، َفاأصاَب 

�أخاآَب َمِلَك �إْسر�ئِيل َعْبَر فُْتَحٍة ِفي ِدْرِعِه. َفقاَل �أخاآُب 
�إلَى  َفاْرِجْع  بَِسهٍم.  �ُأِصْبُت  »َقْد  َمرَكَبِتِه:  لِسائِِق 
�لَخلِف َو�نَسِحْب بِي ِمَن �لَمعَرَكِة.« 34َو�ْشَتدَّ �لِقتاُل 
َعَلى  ُمسَتِند�ً  َمرَكَبِتِه  ِفي  �أخاآُب  َوَبِقَي  �لُجُيوِش.  َبيَن 
َجو�نِِبها ُمقابَِل َجيِش �أر�َم. َوساَل َدُمُه َحتَّى َغطَّى �أْرِضَيَة 
�لَمرَكَبِة. َوِفي َفْتَرٍة ل�ِحَقٍة ِمْن َمساِء َذلَِك �لَيوِم، ماَت 

�أخاآُب.

َوعاَد َيُهوشافاُط َملُك َيُهوذ� بَِسلاٍم �إلَى َبيتِه 19 
ِفي �لُقدِس. 2َفَخَرَج �لّر�ئِي ياُهو ْبُن َحنانِي 
لِلقائِه. َوقاَل ياُهو لِلَمِلِك َيُهوشافاَط: »لِماذ� َخَرْجَت 
ُيبغُضوَن  �لَِّذيَن  َهُؤل�ِء  �أحَببَت  َولِماذ�  �أشر�ر�ً؟  لُتساعَد 
اهلَل؟ اهلُل غاضٌب َعَليَك ِمْن �أجِل َهذ�. 3لَِكنََّك َفَعْلَت 

�أعِمَدَة  �أَزلَْت  �إْذ  �لّصالَِحِة،  ُأُموِر  �ل� َبعَض  َحياتَِك  ِفي 
َمَت في َقلبَك �أْن َتتَِّبَع  َعْشَتُروَت أ مْن َهذ� �لَبَلِد، َوَصمَّ

�هلَل.«

َيُهوشافاُط َيختاُر ُقضاة
4َو�أقاَم َيُهوشافاُط ِفي �لُقدِس. ثُمَّ َخَرَج ثانِيًَّة لَِكي 

�أْفر�يَِم  ِمنَطَقِة  �إلَى  بِع  �لسَّ بِْئِر  ِمْن  عِب  �لشَّ َمَع  َيُكوَن 

زوجُة  �لكنعانِّيين.  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 3:19 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

�لَجَبِليَِّة. َو�أْرَجَع َيُهوشافاُط َهُؤل�ِء �لنّاَس �إلَى اهلِل �لَِّذي 
أْرِض، َوِفي  َتِبَعُه �آباؤُهْم. 5َوَعيََّن َيُهوشافاُط قُضاًة ِفي �ل�
كُلِّ �لُمُدِن �لَحِصينِة بَِيُهوذ�. 6َوقاَل َيُهوشافاُط لَهُؤل�ء 
�لُقضاِة: »َدقُِّقو� ِفي كُلِّ ما َتفَعلُوَن، لِ�أنَُّكْم ل� َتْقُضوَن 
لِلنّاِس، َبْل هلِل. َوَسُيعيُنُكُم اهلُل ِفي �أحكاِمُكْم. 7َعَلى 
كُلِّ و�ِحٍد ِمْنُكْم �أْن َيخاَف اهلَل. َفَدقُِّقو� ِفي ما َتفَعلُوَن 
َول�  َصِغيٍر،  َعْن  َكبير�ً  ُيَميُِّز  َول�  َيظِلُم،  ل�  إلََهنا  ل�أنَّ 

َيرَتِشي لُيَغيَِّر �أحكاَمُه.«
�لَّلاِويِّيَن  َبعَض  َيُهَوشافاُط  َعيََّن  �لُقدِس  8َوِفي 

َو�لَكَهَنِة َوُرَؤساِء عائلاِت �إْسر�ئِيَل قُضاًة. َوكاَن َعَليِهْم 
�أهِل  َمشاِكِل  لَتسِوَيِة  اهلِل  َشِريَعِة  �إلَى  َيحَتكُمو�  �أْن 
�لُقدِس. 9َو�أَمَرُهْم َيُهوشافاُط َفقاَل: »َينَبِغي �أْن َتخِدُمو� 
بِاأمانٍَة ِمْن كُلِّ قُلُوبُكْم َوَتخافُو� اهلَل. 10َسَتاأتِيُكْم َقضايا 
َتَتَعلَُّق بِالُقتِل �أْو قانُوٍن ِمَن �لَقو�نِيِن �أْو َوِصيٌَّة �أْو َفريَضٌة �أْو 
�أيَُّة َقِضيٍَّة ِمْن �إْخَوتُِكُم �لّساِكنيَن ِفي �لُمُدِن. َففي كُّل 
ُرو� �لنّاَس ِمْن �أْن ُيخطُئو�  َهِذِه �لَقضايا، َينَبِغي �أْن تَُحذِّ
َغَضَب  َسَتجَعلُوَن  باأمانٍَة،  َتخِدُمو�  لَْم  ْن  َفاإ اهلِل.  �إلَى 
اهلِل َينِزُل َعَليُكْم َوَعَلى �إْخَوتُِكْم. �فَعلُو� ما �أَمْرتُُكْم بِِه، 

َفلا تُلاُموَن.
ُمشِرفاً  َسَيُكوُن  �لَكَهَنِة  َرئِيُس  �أَمْريا  ُهَو  11»َوها 

َعَليُكْم في كُّل �ُأُموِر اهلِل. �أّما َزَبْديا ْبُن َيْشَمِعيِئيَل َرئِيُس 
�ُأُمور  كُلِّ  ِفي  َعَليُكْم  ُمشِرفاً  َفَسَيُكوُن  َيُهوذ�  عائلاِت 
ُسو�  �لَمِلِك. َوَسَيخِدُم �لَّلاويُّوَن َكَكَتَبٍة ِعنَدكُْم. َفَتَحمَّ
ُعو� في كُلِّ ما َتفَعلُوَن. َولَْيُكِن اهلُل َمَع كُلِّ �لَِّذيَن  َوَتَشجَّ

و�َب.« َيفَعلُوَن �لصَّ

َيُهوشافاُط ُيواجُه الَحرب

ونيُّوَن 20  َو�لَعمُّ �لُمو�آبِيُّوَن  جاَء  َذلَِك  َوَبعَد 
2َفجاَء  َيُهَوشافاَط.  لُيحاِرُبو�  َو�لَمُعونِيُّوَن 
�ُأناٌس َوقالُو� لَِيُهوشافاَط: »�إنَّ َجيشاً َعِظيماً قاِدٌم َعَليَك 
َقْد  َوها  �لَبحرِ ب.  ِمَن  آَخِر  �ل� �لجانِب  ِمَن  �أُدوَم  ِمْن 
ثاماُر  وُن  َحصُّ ثاماَر!« – َوتُدَعى  وَن  َحصُّ �إلَى  َوَصلُو� 
�أْن  َم  َوَصمَّ َيُهوشافاُط.  3َفخاَف  َجْدٍي.  َعيَن  �أيضاً 
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َيطلَُب اهلَل َوَيساألَُه ماذ� َيفَعُل. َفَدعا َجِميَع �أهِل َيُهوذ� 
وِم. 4َفجاَء َشعُب َيُهوذ� مْن كُلِّ ُمُدِن َيُهوذ�  �إلَى �لصَّ

َو�ْجَتَمُعو� َمعاً لَِكي َيطلُُبو� َمُعونََة اهلِل َو�إر�َدَتُه.
�لّساَحِة  �أماَم  اهلِل  َبيِت  في  َيُهوشافاُط  5كاَن 

�لَجِديَدِة. َفَوَقَف ِفي �ل�ْجِتماِع �لَِّذي َضمَّ �أهَل َيُهوذ� 
َو�لُقدِس. 6َوقاَل: »يا اهلُل، يا �إلََه �آبائِنا، �أنَت �هلُل في 
ُعوِب! لََك  ماِء! َو�أنَت َتُسوُد َعَلى كُلِّ َممالِك �لشُّ �لسَّ
ُة َو�لُقدَرُة! َولَيَس َمْن َيسَتِطيُع �أْن َيِقَف ِفي َوجِهَك!  �لُقوَّ
أْرِض ِمنها  7�إلَُهنا �أنَت! �أنَت �لَِّذي َطَرْدَت ُسكّاَن َهِذِه �ل�

�إْبر�ِهيَم َخِليِلَك  �أماَم َشعِبَك �إْسر�ئِيَل. َو�أعَطيَتها لَِنسل 
أْرِض،  �ل� َهِذِه  ِفي  �إْبر�ِهيَم  نَسُل  8َوعاَش  أَبِد.  �ل� �إلَى 
َوَبُنو� َهيَكلاً ِمْن �أجِل �ْسِمَك. 9َوقالُو�: ›�إْن جاَء َعَلينا 
ِضيٌق �أْو َحرٌب �أْو ِعقاٌب �أْو َمَرٌض �أْو َمجاَعٌة، َفَسَنقُف 
�أماَمَك َو�أماَم َهذ� �لَهيَكِل �لَِّذي َوَضعَت ِفيِه �ْسَمَك. 

َوَسَنسَتِغيُث بَِك ِفي ِضيِقنا، َفَتسَمُعنا َوتَُخلُِّصنا.‹
وَن َوُمو�آَب  آَن، ها َقْد جاَءْت ُجُيوٌش ِمْن َعمُّ 10»َو�ل�

ُخوِل  بِالدُّ �إْسر�ئِيَل  لَِبِني  �أنَت  َتْسَمْح  لَْم  َسِعيَر!  َوَجَبِل 
ِمْصَر،  ِمْن  َشعُبَك  َخَرَج  ِعنَدما  َهُؤل�ِء  �أر�ِضي  �إلَى 
11لَكِن  َعَليِهْم.  َيقُضو�  َولَْم  ِفي حالِِهْم،  َتَركُوُهْم  َبْل 
َعَدِم  َعَلى  ُعوُب  �لشُّ َهِذِه  بها  تُكاِفُئنا  ُمكاَفاأٍة  �أيََّة  �نُظْر 
�أْرِضَك  ِمْن  َيطُرُدونا  لَِكي  َفَقْد جاُءو�  َعَليِهْم.  َقضائِنا 
�لَِّتي �أعَطيَتها لَنا. 12�ْحُكْم �أنَت َعَلى َهُؤل�ِء �لنّاِس، يا 
�إلََهنا! َفلا قُدَرَة لَنا َعَلى ِمثِل َهذ� �لَجيِش �لَكِبيِر �لهاجِم 
لَِكنَّنا  نَعَمَل،  �أْن  ُيمِكُننا  ماذ�  نَعِرُف  ل�  َونَحُن  َعَلينا! 

»! نَُعلُِّق َرجاَءنا َعَليَك �أنتَّ
13َوكاَن كُلُّ رجال َيُهوذ� و�ِقِفيَن ِفي َحضَرِة اهلِل 

َحلَّ  14ثُمَّ  َو�أبنائِهْم.  َوَزوجاتِِهْم  ِع  �لرُّضَّ �أطفالِهْم  َمَع 
ُروُح اهلِل َعَلى َيْحَزئِيَل ْبِن َزَكِريّا ْبِن َبنايا ْبِن َيِعيِئيَل ْبِن 
�آساَف.  نَسِل  ِمْن  ل�ِويّاً  َيْحَزئِيُل  َوكاَن  �لَّلاِوي.  َمتَّْنيا 
َيُهوشافاُط  �لَمِلُك  �أيُّها  »�سَمُعونِي  َيْحَزئِيُل:  15َفقاَل 

َويا كُلَّ ُسكّان َيُهوذ� َو�لُقدِس. َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل 
َهذ�  َضخاَمِة  بَسَبِب  َتنَزِعُجو�  َول�  َتخافُو�  ›ل�  لَُكْم: 
أنَّ �لَمعَرَكَة لَيَسْت َمعَرَكَتُكْم،  �لَجيِش �لقاِدِم َعَليُكْم، لِ�
َبْل َمعَرَكُة �هلِل! 16َفانِزلُو� َغد�ً َو�هُجُمو� َعَليِهْم. ها ُهُم 
آَن َيُمرُّوَن ِفي َمعَبِر ِصيَص. َوَغد�ً َسَتِجُدونَُهْم في �آِخِر  �ل�

يَِّة َيُروئِيَل. 17لَْن َتضَطرُّو� �إلَى �لِقتاِل ِفي  �لو�دي �أماَم َبرِّ
َهِذه �لَمعَرَكِة، لَِكِن �ثُبُتو� ِفي َمو�ِقعُكْم َوَسَتَرْوَن َكيَف 
ُيَخلُِّصُكْم اهلُل. َفلا َتخافُو� َول� َتنَزِعُجو� يا �أهَل َيُهوذ� 

َو�لُقدِس. َفو�ِجُهوُهْم َغد�ً، َواهلُل َمَعُكْم.‹«
أْرِض، َوَكَذلَِك  18َفانَبَطَح َيُهوشافاُط َوَوجُهُه �إلَى �ل�

اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َو�لُقدِس  َيُهوذ�  �أهِل  َجِميُع  َفَعَل 
19َوَوَقَف �لَّلاِويُّوَن ِمْن َبِني َقهاَت َوَبِني قُوَرَح لُِيَسبُِّحو� 

اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل، بَصوٍت عاٍل ِجّد�ً. 20َوَخَرَج َجيُش 

َوعنَد  �لباكِر.  باح  �لصَّ ِفي  َتُقوَع  يَِّة  َبرِّ �إلَى  َيُهوشافاَط 
ُخُروِجهْم، َوَقَف َيُهوشافاُط َوقاَل: »�ْسَمُعونِي يا �أهَل 
ِبإلَِهكُْم،  �إيماٌن  لَُكْم  لَيُكْن  �لُقْدِس.  َوُسكّاَن  َيُهوذ� 
اهلِل،  بِاأنِْبياِء  �إيماٌن  لَُكْم  لَيُكْن   . َشرٌّ ُيِصيَبُكْم  َولَْن 

َوَسَتنَجُحوَن!«
عَب َو�أْصَدَر َتعِليماتِِه. ثُمَّ  َع َيُهوشافاُط �لشَّ 21َوَشجَّ

�لَبِهيَِّة. َفساُرو�  �أْزيائِِهِم  لُِيَسبُِّحو� اهلَل ِفي  ُمَرنِِّميَن  َعيََّن 
�أماَم �لَجيِش َوَسبَُّحو� اهلَل بَِتْرنِيَمِة:

َُّه صالٌِح، أن   » َسبُِّحو� اهلَل لِ�
أَبِد.« أ أنَّ َرحَمَتُه �إلَى �ل�    ل�

22َولَّما َبَد�أ َهُؤل�ِء �لرِّجاُل ُيَرنُِّموَن َوُيَسبُِّحوَن اهلَل، 

وَن َوُمو�آَب َوَجَبِل ساِعيَر  نََصَب اهلُل َكميناً لَشعِب َعمُّ
ونِيُّوَن  �لَعمُّ 23َوَبَد�أ  َفُهِزمو�.  َيُهوذ�،  َهاَجُمو�  �لَِّذيَن 
َعَليِهْم.  َفَقُضو�  �أهَل َجَبِل ساِعيَر،  ُيقاتِلُوَن  َو�لُمو�آبِيُّوَن 

آَخَر! َوَبعَد َذلَِك ر�ُحو� َيقُتُل �أَحُدُهُم �ل�
�لُمشِرَفِة  �لِمنَطَقِة  �إلَى  َيُهوذ�  َجْيُش  َوَصَل  24َولَّما 

يَّة، نََظُرو� �إلَى َجْيِش �لَعُدوِّ �لَكِبيِر، َفَلْم َيَرْو� �إلّ�  َعَلى �لَبرِّ
أْرِض، �إْذ لَْم َينُج منُهْم �أَحٌد. 25َفجاَء  ُجَثثاً ُملقاًة َعَلى �ل�
َيُهوشافاُط َوَجيُشُه َوَغِنُمو� �ل�أشياَء �لثَِّميَنَة �لَِّتي كانَْت 
َو�أْشياَء  َوَملابَِس  َوكُُنوز�ً  ُخُيول�ً  َفاأَخُذو�  �أعد�ئِِهْم.  َمَع 
أنُفِسهْم. َوكانَْت  لِ� َيُهوشافاُط َوَجْيُشُه  َفاأَخَذها  َثميَنًة. 
َهِذه �لَغنائُِم �أثَقَل ِمْن �أْن َيحِمَلها َيُهوشافاُط َوَجْيُشُه ِفي 
َينُقلُوَن �لَغنائَِم. 26َوفي  �أيّاٍم  َفاأْمَضْو� َثلاَثَة  َيوٍم و�ِحٍد. 
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»و�ِدي  ِفي  َوَجْيُشُه  َيُهوشافاُط  �ْجَتَمَع  �لّر�بِِع  �لَيْوِم 
َبَرَكَة.« – َفَقْد باَركُو� اهلَل َوَسبَُّحوُه ُهناَك. لَهذ� ما ز�َل 

�لنّاُس ُيطِلُقوَن َعَلى َذلَِك �لَمكاِن »و�ِدي َبَرَكَة.«
�إلَى  َو�لُقْدِس  َيُهوذ�  باأهِل  َيُهوشافاُط  عاَد  27ثُمَّ 

َهِزيَمِة  بَِسَبِب  َكِثير�ً  اهلُل  َفرََّحُهْم  َوَقْد  �لُقْدِس.  َمديَنِة 
َوَرباٍب  بَِقياثيَر  �لُقْدِس  َمديَنِة  �إلَى  �أعد�ئِهْم. 28َفجاُءو� 

ُهو� �إلَى َبيِت اهلِل. َو�أبو�ٍق، َوَتَوجَّ
َُّهْم َسِمُعو�  أن 29َفخاَفْت كُلُّ �لَممالِك َحولَُهْم اهلَل، لِ�

30َفاْسَتر�َحْت  �إْسر�ئِيَل.  �أعد�َء  نَفَسُه حاَرَب  اهلَل  �أنَّ 
ِمَن  �أر�َحها  َيُهوشافاَط  �إلََه  أنَّ  لِ� َيُهوشافاَط  َممَلَكُة 

�لُحُروِب َمَع �لِبلاِد �لُمجاِوَرِة.

نهاَيُة ُحكِم َيُهوشافاط
31َحَكَم َيُهوشافاُط بِلاَد َيُهوذ�. َوكاَن ِفي �لخاِمَسِة 

َو�لثَّلاثِيَن مْن ُعمِرِه لَّما �ْسَتَلَم �لُحكَم. َوَحَكَم َخْمساً 
بِنُت  َعُزوَبُة  �ُأّمِه  َو�ْسُم  �لُقدِس.  ِفي  َسَنًة  َوِعشريَن 
َشْلِحي. 32َوعاَش َيُهوشافاُط َحياًة ُمسَتِقيَمًة َكاأبِيه �آسا. 
َولَْم َيْنَحِرف َعْن َطِريِق �أبِيِه. �إْذ َفَعَل َيُهوشافاُط كُلَّ ما 
ِه  ُيَوجِّ َولَْم  �لُمرَتَفعاِت،  َيهِدِم  لَْم  ُيْرِضي اهلَل. 33لَكنَُّه 

لَِه �لَِّذي َتِبَعُه �آباؤُهْم. عُب قُلُوَبُهْم ل�تِّباِع �ل�إ �لشَّ
لِها �إلَى �آِخِرها،  34�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل َيُهوشافاُط، ِمْن �أوَّ

جّلاِت �لرَّسِميَِّة لِياُهو ْبِن َحنانِي.  نٌَة في �لسِّ َفِهَي ُمَدوَّ
َلٌة ِفي ِكتاب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل. َوَهِذِه َمَسجَّ

ٍة، َعِمَل َيُهوشافاُط َمِلُك َيُهوذ� ُمعاَهَدًة  35َوَبعَد ُمدَّ

َمَع �أَخْزيا، َمِلِك �إْسر�ئِيَل �لَِّذي َعِمَل ُشُرور�ً. 36َفاشَتَرَك 
َوَصَنعا  َتْرِشيَش.  َمِديَنِة  �إلَى  ُسُفٍن  �إرساِل  ِفي  َمَعُه 
ُدود�و�  ْبُن  �ألِيَعَزُر  37َفَنَقَل  جابَِر.  ِعْصُيوِن  ِفي  ُسُفناً 
ِفيها:  قاَل  َيُهوشافاَط  �إلَى  اهلِل  ِمَن  ِرسالًَة  �لَمِريِشيُّ 
ََّك �نَضَمْمَت �إلَى �أَخْزيا، َسُيَحطُِّم اهلُل �أْعمالََك.«  أن »لِ�
�أْن  َيقدر�  َفَلْم  َو�أَخْزيا،  َيُهوشافاَط  ُسُفُن  َفَتَحطََّمْت 

ُيرِسلاها �إلَى َتْرِشيَش.

َوماَت َيُهوشافاُط َوُدِفَن َمَع �آبائِِه ِفي َمِديَنِة 21 
�بُنُه.  َيُهور�ُم  �لُحكم  ِفي  َوَخَلَفُه  د�ُوَد. أ 
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َوَعَزْرياُهو  َوَزَكِريّا  َوَيِحيئيُل  َعَزْريا  ُهْم  َيُهور�َم  2َو�إخَوُة 

َيُهوشافاَط،  �أبناَء  َهُؤل�ِء  َوَشَفْطيا. كاَن كُلُّ  َوِميخائِيُل 
َمِلِك َيُهوذ�. 3َوكاَن َيُهَوشافاُط َقْد �أهَدى �أبناَءُه َهد�يا 
ُمُدناً  �أيضاً  َو�أعطاُهْم  َثِميَنٍة.  َو�أشياَء  َوَذَهٍب  ٍة  ِفضَّ ِمْن 
َنًة ِفي َيُهوذ�. لَِكنَّ َيُهوشافاَط �ختاَر َيُهور�َم َمِلكاً  ُمَحصَّ

َُّه كاَن بِكَرُه. أن ل�

َيُهوراُم َمِلُك َيُهوذا
َد َقْبَضَتُه َعَلى  4َوَتَولَّى َيُهور�ُم َممَلَكَة �أبيِه. َولَّما َشدَّ

َبعَض  �أيضاً  َوَقَتَل  �إْخَوتِه.  كُلَّ  يِف  بِالسَّ َقَتَل  �لَممَلَكِة 
َو�لثَّلاثِيَن مْن  �لثّانَِيِة  َيُهور�ُم ِفي  �إْسر�ئِيَل. 5َوكاَن  قاَدِة 
ُعمِره ِعنَدما �سَتَلَم �لُحكَم. َوَحَكَم في َمِديَنِة �لُقدِس 
�إْسر�ئِيَل،  ُملُوِك  ِمثَل  َيُهور�ُم  6َوعاَش  َسَنو�ٍت.  َثمانِي 
َج ِمَن بِنِت �أخاآَب.  َوساَر َعَلى نَْهِج عائَلِة �أخاآَب، �إْذ َتَزوَّ
رَّ �أماَم اهلِل. 7لَكنَّ اهلَل لَْم ُيِرْد �أْن َيقِضَي  َوَفَعَل َيُهور�ُم �لشَّ
َعَلى َبيِت د�ُوَد بَِسَبِب َعهِد اهلِل َمَع د�ُوَد. �إْذ َوَعَد اهلُل 

أَبد. باأْن ُيبِقَي ِمصباحاً ُمِنير�ً لِد�ُوَد َو�أبنائِِه �إلَى �ل�
َعْن  َو�نَفَصَلْت  �أُدوُم  َتَمرََّدْت  َيُهور�َم،  َزَمِن  8َوِفي 

َبيِنِهْم.  ِمْن  َمِلكاً  أنُْفِسِهْم  ل� ُبو�  َونَصَّ َيُهوذ�.  ُحكِم 
9َفَذَهَب َيُهور�ُم َمَع كُلِّ قاَدتِه َوَعَرباتِِه �إلَى �أُدوَم. َفحاَصَر 

قاَتَلُهْم  لَكنَُّه  َمرَكباتِه.  َوقاَدة  َيُهور�َم  أُدوِميُّ  �ل� �لَجيُش 
َذلَِك  10َوُمنُذ  َعَليِه.  �لَمفُروَض  �لِحصاَر  َوَكَسَر  لَيلاً، 
د�ً َعَلى َيُهوذ�.  �لَوقِت �إلَى َيوِمنا َهذ�، ماز�َل �أُدوُم ُمَتَمرِّ
ِد َعَلى َيُهور�َم،  َع َهذ� �أهَل َمِديَنِة لِْبَنَة َعَلى �لتََّمرُّ َفَشجَّ
َُّه َتَرَك اهلَل، �إلََه �آبائِِه. 11َوَبَنى َيُهور�ُم �أيضاً ُمرَتَفعاٍت  أن لِ�
َعَلى تِلال َيُهوذ�. َفَجَعَل ُسكّاَن �لُقدِس َيُخونُوَن �هلَل، 

َو�أّضلَّ �أهَل َيُهوذ�.
12َو�أرَسَل �لنَّبيُّ �إيلّيا رسالًَة َخطِّيًَّة �إلَى َيُهور�َم قاَل 

ِفيها:

َك.  »َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، �إلَُه د�ُوَد َجدِّ
َيُهوشافاُط،  �أُبوَك  َسَلَك  لَْم َتسلُْك َكما  �أنَت 
13�أنَت  َيُهوذ�.  َملُك  �آسا  َسَلَك  َكما  َول� 
َدَفْعَت  �إْسر�ئِيَل.  ُملُوِك  ِغر�ر  َعَلى  َسَلْكَت 
َفَعَلْت  َكما  �لِخيانَِة  �إلَى  َو�لُقدِس  َيُهوذ�  �أهَل 
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َقَتْلَت  �أيضاً  َو�أنَت  سر�ئِيَل.  بِاإ �أخاآَب  عائَلُة 
َخير�ً  �لَِّذيَن كانُو�  �أبيَك،  َبيِت  �أهَل  �إْخَوَتَك، 
ِمْنَك. 14َولَهذ� َفاإنَّ اهلَل َسُيعاِقُب َشعَبَك ِعقاباً 
ما  َوكُلَّ  َوَزوجاتَِك  �أبناَءَك  َوَسُيعاِقُب  قاِسياً. 
َك. 15َوَسُيِصيُب �أمعاَءَك بَِمَرٍض َفظيٍع.  َيُخصُّ
َوَسَيزد�ُد َمَرُضَك ُسوء�ً كُلَّ َيوٍم �إلَى �أْن َتْخُرَج 

�أمعاُؤَك.«

�إلَى  �لّساكِنيَن  َو�لَعَرَب  �لِفِلْسِطيِّيَن  اهلُل  16َوَهيََّج 

عِب �لُكوِشيِّ َعَلى َيُهور�َم. 17َفهاَجَم َهُؤل�ء  ِجو�ِر �لشَّ
�أْرَض َيُهوذ�، َو�ْسَتولُو� َعَلى َثْرَوة َبْيِت �لَملِك، َو�أَخُذو� 
َيُهور�َم  �بَن  �إلّ�  َيتُركُو�  َولَْم  َو�أول�َدُه.  َيُهور�َم  َزوجاِت 
َيُهور�َم  اهلُل  �أصاَب  َذلَِك،  18َبعَد  َيُهو�آحاَز.  �ل�أصَغَر، 
بَمَرٍض في �أْمعائِه ل� ُيْعَرُف لَُه ِعلاٌج. 19َوَبعَد َسَنَتين 
�ألٍَم  ِفي  َوماَت  َمَرِضِه.  بَِسَبِب  َيُهور�َم  �أْمعاُء  َخَرَجْت 
َكما  لَُه  �إكر�ماً  َكِبيَرًة  نار�ً  عُب  �لشَّ َيعَمِل  َولَْم  َشِديٍد. 
َفَعلُو� َمَع �أبِيِه. 20كاَن َيُهور�ُم ِفي �لثّانَِيِة َو�لثَّلاثِيَن مْن 
ُعْمِرِه ِعنَدما ماَت. َوَحَكَم َثمانِي َسَنو�ٍت ِفي �لُقدِس. 
عُب ِفي َمِديَنِة  �أَحٌد َعَلى َوفاتِِه. َوَدَفَنُه �لشَّ َولَْم َيحَزْن 

د�ُوَد، لَِكْن لَيَس ِفي قُُبوِر �لُملُوِك.

أَخْزيا َمِلُك َيُهوذا

َيُهور�َم 22  ْبَن  �أَخْزيا  �لُقدِس  �أهُل  َب  َونَصَّ
َمِلكاً َبَدل�ً ِمْن �أبِيِه. كاَن �أَخْزيا �أصَغَر �أبناء 
�لَعَرِب  َمَع  �لَِّذيَن جاُءو�  أنَّ  لِ� َغيُرُه  َيبَق  َولَْم  َيُهور�َم. 
َوَهَكذ�  �أبنائِِه.  َبِقيََّة  َقَتلُو�  َيُهور�َم  ُمَخيَِّم  َعَلى  لِلُهُجوِم 
َسَنًة  َوِعشِريَن  �ْثَنيِن  ُعْمُرُه  2َوكاَن  َمِلكاً.  �أَخْزيا  صاَر 
ِعنَدما َتَولَّى �لُحكَم. َوَحَكَم في �لُقدِس َسَنًة و�ِحَدًة. 
ُه ِهَي َعَثْليا بِنُت ُعْمِري. 3َوَعِمَل �أَخْزيا ما ل� ُيْرِضي  َو�ُأمُّ
ُه َعَلى  َعْتُه �ُأمُّ �هلَل، فَسَلَك َعَلى ِغر�رِ عائَِلِة �أخاآَب، �إْذ َشجَّ
رَّ �أماَم اهلِل، َكما َفَعَلْت  ُروِر. 4َفَفَعَل �أَخْزيا �لشَّ ِفعِل �لشُّ
عائَِلُة �أخاآَب. َفَقْد صاَر �أفر�ُد عائَلِة �أخاآَب ُمسَتشاِريَن 
أَخْزيا َبعَد َموت �أبيِه. َفاأساُءو� �لنُّصَح لَُه، َفاأدَّى َذلَِك  لِ�
�إلَى نَِصيَحِة عائَلِة �أخاآَب،  �إلَى َموتِِه. 5َو�سَتَمَع �أَخزيا 
�أخاآَب،  �إْسر�ئِيَل  َمِلِك  ْبِن  َيُهور�َم  �لَمِلِك  َمَع  َفَذَهَب 

لُمحاَرَبِة َحز�ئِيَل َمِلِك �أر�َم ِفي َمِديَنِة ر�ُموَث �لَِّتي ِفي 
6َفَرِجَع  �لَمعَرَكِة.  ِفي  ُيور�َم  أر�ِميُّوَن  �ل� َفَجَرَح  َجْلعاَد. 
ُيور�ُم �إلَى َمِديَنِة َيْزَرِعيَل لَيَتعاَفى. َوكاَن َقْد �ُأِصيَب ِفي 
�أَخْزيا  َفَذَهَب  �أر�َم.  َمِلَك  َحز�ئيَل،  َقتالِِه  �أْثناَء  ر�ُموَث 
ْبُن َيُهور�َم �إلَى َمديَنِة َيْزَرعيَل لَِيطَمِئنَّ َعَلى َيُهور�َم ْبِن 

َُّه كاَن ُمصاباً. أن �أخاآَب، لِ�
7َوَجَعَل �هلُل َمْوَت �أَخْزيا ِفي َوْقِت زياَرتِه لَِيُهور�َم. 

َفَوَصَل �أَخْزيا َوَخَرَج َمَع َيُهور�َم لُِيقابَِل ياُهو ْبَن نِْمِشي 
�أخاآَب. 8َوَبيَنما  لِلَقضاِء َعَلى عائَِلِة  �لَِّذي �ختاَرُه اهلُل 
كاَن ياُهو َيقُتُل عائَِلَة �أخاآَب، َر�أى قاَدَة َيُهوذ� َو�أقِرباَء 
�أَخْزيا �لَِّذيَن كانُو� َيخِدُموَن �أَخْزيا، َفَقَتَلُهْم َجِميعاً. 9ثُمَّ 
َبَحَث َعْن �أَخْزيا، َو�ألَقى ِرجاُل ياُهو �لَقبَض َعَلى �أَخْزيا 
َوُهَو َيخَتِبُئ ِفي َمِديَنِة �لّساِمَرِة. َفاأْحَضُروُه �إلَى ياُهو، ثُمَّ 
َقَتلُوُه َوَدَفُنوُه �إْذ قالُو�: »�أَخْزيا ِمْن نَسِل َيُهوشافاَط �لَِّذي 
َتِبَع اهلَل بُِكلِّ َقلِبِه.« َولَْم َتُكْن لِعائَلِة �أَخْزيا قُْدَرٌة َعَلى 

َضْبِط ُشُؤوِن َممَلَكِة َيُهوذ�.

َعَثْليا َملَكُة َيُهوذا
ماَت،  َقْد  �ْبَنها  �أنَّ  �أَخْزيا  �ُأمُّ  َعَثْليا  َر�أْت  10َولَّما 

11�أّما  َيُهوذ�.  ِفي  �لَملِك  �أبناِء  �أحفاِدها  َجِميَع  َقَتَلْت 
َيُهوَشْبَعُة بِنُت �لَمِلِك، َفَقْد َخَطَفْت ُيو�آَش ْبَن �أَخْزيا ِمْن 
َبْيِن �إْخَوتِِه َقبَل �أْن ُيْقَتلُو�، َوَخبَّاأْتُه ُهَو َوُمرِضَعُتُه ِفي ُغرَفِة 
َوَزوَجَة  َيُهور�َم،  �لَمِلِك  بِنَت  َيُهوَشْبَعُة  َكانَْت  نَوِمها. 
�لكاِهِن َيُهور�َم، َو�ُأْخَت �أَخْزيا. لَِذلَِك َخبَّاأْت َيو�َش ِمْن 
َعَثْليا َفَلْم َتَتَمكَّْن ِمْن َقتِلِه. 12َفَبقَي ُيو�آُش ُمخبَّاأً ِفي َبيِت 
�هلِل َمَع َيُهوَشْبَعَة َوُمْرِضَعِتِه ِستَّ َسَنو�ٍت. َبيَنما َمَلَكْت 

َعَثْليا َعَلى َيُهوذ�.

الكاِهُن َيُهوياداُع َوالَمِلُك ُيوآش

نُُفوُذ 23  َقِوَي   ، تِّ �لسِّ َنو�ِت  �لسَّ َهِذِه  َوَبْعَد 
َيُهوياد�َع. َوَتعاَهَد َمَع قاَدة �لَجيِش: َعَزْريا 
ْبِن َيُروحاَم، َو�إْسماِعيَل ْبِن َيُهوحاناَن، َوَعَزْريا ْبِن ُعوبِيَد، 
َوَمَعْسيا ْبِن َعد�يا، َو�ألِيشافاَط ْبِن ِزْكِري. 2َوجالُو� ِفي 
َيُهوذ� َوَجَمُعو� �لَّلاِويِّيَن مْن كُلِّ ُمُدِن َيُهوذ�. َوَجَمُعو� 
�إلَى َمديَنِة  �أيضاً كُلَّ ُرَؤساِء عائلاِت �إْسر�ئِيَل، َوَذَهُبو� 
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�لُقْدِس. 3َوَقَطَع كُلُّ �لُمجَتمعيَن ُهناَك َعهد�ً َمَع �لَمِلِك 
في َبيِت �هلِل.

َوقاَل َيُهوياد�ُع لَُهْم: »ل� ُبدَّ �أْن َيحُكَم �بُن �لَمِلك 
َبَلَدنا. َفَهذ� ُهَو ما َوَعَد بِه اهلُل ِمْن ِجَهِة نَسِل د�ُوَد. 
أْبو�َب  آَن َهذ� ما َيْنَبِغي �أْن َتفَعلُوُه: لَيحُرْس ثُلُثُُكُم �ل� 4َو�ل�

بِت.  �لسَّ �أيّام  ِفي  �لُمناِوبِيَن  َو�لَّلاِويِّيَن  �لَكَهَنَة  �أنُتُم 
5َولَْيُكْن ثُلُثُُكُم �لثّانِي ِعنَد َبيِت �لَملِك، َوثُلُثُُكُم �ل�أخيُر 

آَخُروَن، َفلَيبَقْو� في ساحاِت  ِعنَد َبّو�َبِة �ل�أساِس. �أّما �ل�
َبيِت اهلِل. 6ل� َتَدُعو� �أَحد�ً َيدُخُل َبيَت اهلِل َغيَر �لَكَهَنِة 
�أّما  ُسوَن.  ُمَقدَّ َفَهُؤل�ِء  َيخِدُموَن.  �لَِّذيَن  َو�لَّلاِويِّيَن 
بِالو�ِجِب  �لِقيام  َعَلى  َيحِرُصو�  �أْن  َفَيْنَبِغي  آَخُروَن،  �ل�
ُيِحيُطو�  �أْن  �لَّلاويِّيَن  7َوَعَلى  �إلْيِهْم.  اهلُل  �أْوَكَلُه  �لَِّذي 
َوَسيُف كُلِّ و�ِحٍد  لِِحر�َسِتِه،  ِمْن كُلِّ جانٍب  بِالَمِلِك 
بَيدِه. َو�قُتلُو� كُلَّ َمْن ُيحاِوُل ُدُخوَل �لَهيَكِل. َول�ِزُمو� 

�لَمِلَك َحيثُما َذَهَب َو�أَتى.«
�أَمَر  ما  كُلَّ  َيُهوذ�  َشعِب  َوكُلُّ  �لَّلاِويُّوَن  8َفاأطاَع 

َيُهوياد�ُع  �لكاِهُن  َيْعِف  َولَْم  َيُهوياد�ُع.  �لكاِهُن  بِِه 
�أيَّ كاِهٍن ِمْن �أيِّ َفِريٍق ِمَن �لَكَهَنِة. َفَدَخَل كُلُّ قائٍد 
ِفي  َيخُرُجوَن  �لَِّذيَن  َمَع  بِت  �لسَّ َيوِم  ِفي  ِرجالِِه  َوكُلُّ 
َو�لتُُّروَس  �لّرماَح  �لكاهُن  َيُهوياد�ُع  9َوَوزََّع  بِت.  �لسَّ
ِغيَرَة �لَّتي كانَْت لِلَمِلِك د�ُوَد �إلَى  �لَكِبيَرَة َو�لتُُّروَس �لصَّ
ّباِط. َوكانَْت َهِذِه �ل�أسِلَحُة َمحُفوَظًة ِفي بِيِت �هلِل.  �لضُّ
َه َيُهوياد�ُع �لرِّجاَل �أيَن َينَبِغي �أْن َيِقُفو�. َفَوَقَف  10ثُمَّ َوجَّ

أيَمِن  �لرِّجاُل، َوِسلاُح كُلِّ و�ِحٍد بَِيِدِه، ِمَن �لجانِب �ل�
أيَسِر ِمَن بِيِت �هلِل. َفكانُو� قُْرَب �لَمذَبِح،  �إلَى �لجانِِب �ل�
َوقُْرَب بِيِت �هلِل َوقُْرَب �لَمِلِك. 11َو�أخَرُجو� �بَن �لَمِلك 
َو�أعُطوُه نُسَخًة َمْن ِكتاب  َر�أِْسِه،  �لتّاَج َعَلى  َوَوَضُعو� 
َو�أبناُؤُه  َيُهوياد�ُع  َوَمَسَح  َمِلكاً.  ُبوُه  نَصَّ ثُمَّ  ِريَعِة.  �لشَّ

ُيو�آَش. َوَهَتُفو�: »َيِعيُش �لَملُك!«
َيركُُضوَن  َوُهْم  عِب  �لشَّ َصوَت  َعَثْليا  12َوَسِمَعْت 

اهلِل  َبيِت  �إلَى  َفَدَخَلْت  �لَمِلَك.  َوُيَحيُّوَن  �لَهيَكِل  �إلَى 
ِعنَد  و�ِقفاً  �لَمِلَك  13َفَر�أِت  عُب.  �لشَّ َيْجَتِمُع  َحْيُث 
َوضاِربِي  �لقاَدَة  �أيضاً  َوَر�أْت  �لَمْدَخِل.  قُْرَب  �لَعُموِد 
َوَجميَع  بِالَمِلِك،  �بِتهاجاً  أبو�َق  �ل� َينُفُخوَن  أبو�ِق  �ل�
أبو�َق، َو�لُمَرنُِّموَن َيُقودوَن  عِب َيبَتِهُجوَن َوَينُفُخوَن �ل� �لشَّ

»َهِذِه  َوَصَرَخْت:  ثِياَبها  ْت  َفَشقَّ بِاآل�تِِهم،  �ل�حِتفاَل 
ِخيانٌَة! َهِذِه ِخيانٌَة!«

�لُجُنوِد  َعِن  �لَمْسُؤولِيَن  �لقاَدَة  �لكاِهُن  14َو�أَمَر 

َفقاَل: »�أخِرُجو� َعَثْليا خاِرَج ساَحِة �لَهيَكِل. َو�إذ� َحاَوَل 
�أَحٌد �أْن ُيد�ِفَع َعْنها، َفاقُتلُوُه. لَِكْن ل� َتْقُتلُوها ِفي َبيِت 
َطِريِق  َعْبَر  َو�قتاُدوها  بَِعَثْليا.  �لُجُنوُد  اهلِل.« 15َفاأمَسَك 

�لَخيِل �إلَى َمدَخِل �لَقْصِر. َوَقَتلُوها ُهناَك.
َوَمَع  عِب  �لشَّ َمَع كُلِّ  َعهد�ً  َيُهوياد�ُع  َقَطَع  16ثُمَّ 

�لَمِلِك. َوَتعاَهُدو� َجِميعاً َعَلى �أْن َيُكونُو� َشعَب اهلِل. 
ُرو� تِمثالَُه  عِب �إلَى َمعَبِد �لَبعِل. َوَدمَّ 17َوَذَهَب كُلُّ �لشَّ

ُروها َتكِسير�ً. َوَقَتلُو� �أيضاً َمتّاَن، كاِهَن  َوَمذ�بَِحُه، َوَكسَّ
�لَبعِل، �أماَم َمذ�بِِح �لَبعِل.

�لَمسُؤوليَن  �لَّلاِويِّيَن  �لَكَهَنَة  َيُهوياد�ُع  َعيََّن  18ثُمَّ 

َعْن َبيِت اهلِل. َوكاَن د�ُوُد ُهَو �لَِّذي �أعطاُهْم َمسُؤولِيََّة 
ُمو� َذبائَِح  شر�ِف َعَلى َبيِت اهلِل. َوكاَن َعَليهْم �أْن ُيَقدِّ �ل�إ
ُمو�  ِريَعِة �لَّتي �أَمَر بِها ُموَسى. َفَقدَّ صاِعَدةً أ هلِل َوْفَق �لشَّ
19َوَوَضَع  د�ُوُد.  �أَمَر  َكما  َوَترنِيٍم  غاِمٍر  بَِفَرٍح  بائَِح  �لذَّ
َيدُخَل  لَِئّلا  اهلِل  َبيِت  َبّو�باِت  َعَلى  ُحّر�ساً  َيُهوياد�ُع 
�لَهيَكَل �أيُّ َشخٍص َغيِر طاِهٍر. 20َو�أَخَذ َيُهوياد�ُع ُضّباَط 
أْرِض  عِب، َوكُلَّ َشعِب �ل� �لَجيِش َو�لقاَدَة َوُرَؤساَء �لشَّ
�لَبّو�َبَة  َوَعَبُرو�  اهلِل.  َبيِت  مْن  �لَملَك  �أخَرَج  ثُمَّ  َمَعُه. 
�لُعْلويََّة �إلَى َبيت �لَمِلِك. َوُهناَك �أجَلُسو� �لَمِلَك َعَلى 
َو�سَتر�َحْت  َيُهوذ�.  ِجّد�ً كُلُّ َشعِب  �لَعرِش. 21َفَفِرَح 

يِف. َمِديَنُة �لُقدِس َبْعَد �أْن قُِتَلْت َعَثْليا بِالسَّ

ُم الَهيَكل ُيوآُش ُيَرمِّ

ِعنَدما 24  ُعْمِرِه  ِمْن  �لّسابَِعِة  ِفي  ُيو�آُش  كاَن 
في  َسَنًة  �أرَبِعيَن  َوَحَكَم  �لُحكَم،  َتَولَّى 
بِع.  ِه َظْبَيُة، َوهَي ِمْن بِْئِر �لسَّ َمديَنِة �لُقْدِس. َو�ْسُم �ُأمِّ
�لكاهن  َحياِة  َطو�َل  اهلَل  ُيرِضي  ما  ُيو�آُش  2َوَعِمَل 

َيُهوياد�َع. 3َو�ختاَر َيُهوياد�ُع َزوَجَتيِن لُيو�آَش. َفاأنَجَب 
َم  ُيَرمِّ �أْن  ُيو�آُش  َر  َقرَّ ٍة  ُمدَّ 4َوَبعَد  َوَبناٍت.  �أول�د�ً  ُيو�آُش 

ُم ل�سترضاء  أ 18:23 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.
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لَُهُم:  َبيَت اهلِل. 5َفَدَعى �لَكَهَنَة َو�لَّلاِويِّيَن َمعاً. َوقاَل 
َيدَفُعُه  �لَِّذي  �لماَل  َو�جَمُعو�  َيُهوذ�  ُمُدِن  �إلَى  »�ذَهُبو� 
َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلَّ َسَنٍة. �أنِفُقو� َذلَِك �لماَل ِفي َتْرِميِم َبيِت 

لُو� بَِذلَِك.« �إلَِهُكْم، َوَعجِّ
6َفاْسَتْدَعى �لَملُك ُيو�آُش َرئيَس �لَكَهَنِة َيُهوياد�َع، 

�أْن ُيحِضُرو�  �لَّلاِويِّيَن  لَْم َتطلُْب مَن  لَُه: »لِماذ�  َوقاَل 
ِريَبِة ِمْن َيُهوذ� َو�لُقدِس؟ َفَقْد َسَبَق �أْن �سَتخَدَم  َمبَلَغ �لضَّ
ِريَبِة لِِبناِء َخيَمِة  ُموَسى خاِدُم اهلِل َوَبُنو �إْسر�ئِيَل َمبَلَغ �لضَّ
يَرِة َقْد َسُطو� َعَلى  رِّ �ل�ْجِتماِع.« 7َوكاَن �أبناُء َعَثْليا �لشِّ
ِفي  �لُمسَتخَدَمَة  َسَة  �لُمَقدَّ آنَِيَة  �ل� َو�أَخُذو�  �هلِل.  بِيِت 

ِعباَدِة اهلِل َو�سَتخَدُموها لِعباَدِة �آلَِهِة �لَبعِل.
8َو�أصَدَر �لَمِلُك ُيو�آُش �أْمر�ً بُِصْنِع ُصنُدوٍق َوَوْضِعِه 

خاِرَج �لَبّو�َبِة ِعنَد َبيِت اهلِل. 9ثُمَّ �أذ�َع �لَّلاِويُّوَن �إعلاناً 
عِب �أْن ُيحِضُرو�  ِفي َيُهوذ� َو�لُقدِس. َفناُدو� �أنَّ َعَلى �لشَّ
َفَرَضها  �لَِّتي  ِريَبِة  �لضَّ َمبَلُغ  َوُهَو  هلِل.  ِريَبِة  �لضَّ َمبَلَغ 
يَِّة. 10َفَفِرَح  ُموَسى َعبُد اهلِل َعَلى َبِني �إْسر�ئِيَل ِفي �لَبرِّ
ِفي  مالِِهم  ِمْن  َيَضُعوَن  َوصاُرو�  ْعِب،  َو�لشَّ �لقاَدِة  كُلُّ 
َياأُخُذوَن  �لَّلاِويُّوَن  11َوكاَن  َيْمَتِلَئ.  َحتَّى  ْنُدوِق  �لصُّ
ْنُدوَق �إلَى �لُوَكلاِء �لَِّذيَن �نَتَدَبُهُم �لَمِلُك. َوعنَدما  �لصُّ
�لَمِلِك  كاتُِب  كاَن  مال�ً،  ُممَتلٌئ  ْنُدوَق  �لصُّ �أنَّ  َيَرْوَن 
َوَياأُخذ�ِن  َياأتِياِن  �لَكَهَنِة  َرئِيِس  ِمْن  �لُمنَتَدُب  َو�لَوِكيُل 
ُرو�  َوَكرَّ �إلَى َمكانِِه.  ُيِعيد�نِِه  ثُمَّ  ْنُدوِق،  �لصُّ ِمَن  �لماَل 

أمَر َمّر�ٍت َكِثيَرًة، َفَجَمُعو� مال�ً َكِثير�ً. َهذ� �ل�
12ثُمَّ كاَن �لَمِلُك ُيو�آُش َوَيُهوياد�ُع َيْدَفُعوَن �ُأُجوَر 

�لُعّماِل �لَِّذيَن كانُو� َيشَتِغلُوَن ِفي َبيِت اهلِل. َفَقِد �ْسَتاأَْجَر 
�لعاِملُوَن َعَلى َبيِت اهلِل نَّحاتِي َخَشٍب َونَّجاِريَن لَِكي 
ماِهريَن  ُعّمال�ً  �أيضاً  َو�سَتاأَجُرو�  َبيِت اهلِل.  بِناَء  ُيِعيُدو� 

ِفي �سِتخد�ِم �لَحِديِد َو�لُبرونِْز ِفي �لَهيَكِل.
13َوقاَم �لعاِملوَن بَِعَمِلِهْم َعَلى �أْفَضِل َوْجٍه. َفكاَن 

�هلِل َحَسَب  بِيَت  َبَنْو�  َفَقْد  َفَشيئاً.  َشيئاً  ُم  َيَتَقدَّ �لَتْرِميُم 
وُه. 14َولَّما �أكَمَل �لُعّماُل َعَمَلُهْم،  َتْصِميِمِه �لّسابِِق، َوَقوُّ
َي �إلَى �لَمِلِك َوَيُهوياد�َع. َفاْسُتْخِدَم  َجَلُبو� �لماَل �لُمَتَبقِّ
اهلِل.  لَِبيِت  َو�أَدو�ٍت  �أغر�ٍض  َعَمِل  ِفي  �لماُل  َذلَِك 
أَدو�ُت ِفي �لِخدَمِة ِفي  َفاْسُتْخِدَمْت تلَك �ل�أغر�ُض َو�ل�
بائِِح �لّصاِعَدِة. َوَصَنُعو� طاساٍت  �لَهيَكِل َوِفي َتقِديم �لذَّ

�لَكَهَنُة  َوكاَن  ِة.  َو�لِفضَّ َهِب  �لذَّ ِمَن  �ُأْخَرى  َو�أَدو�ٍت 
بائَِح ِفي َبيِت اهلِل َطو�َل َحياِة َيُهوياد�َع. ُموَن �لذَّ ُيَقدِّ

أيّاِم،  15َوشاَخ َيُهوياد�ُع. َوماَت َبعَد �أْن َشِبَع ِمَن �ل�

عُب  �إْذ َبَلَغ �لِمَئِة َو�لثَّلاثِيَن َسَنًة ِمَن �لُعمِر. 16َوَدَفَن �لشَّ
َيُهوياد�َع في َمِديَنِة د�ُودَ أ َمَع �لُملُوِك. َوَقْد َدَفُنوُه ُهناَك 
�إْسر�ئِيَل  لَِخيِر  َحياتِه  ِفي  �لَكثيَر  َفَعَل  َُّه  أن لِ� لَُه،  �إكر�ماً 

َولَِخيِر �هلِل َوَبْيِتِه.

ّر ُيوآُش َيفَعُل الشَّ
17َوَبعَد َموِت َيُهوياد�َع، جاَء قاَدُة َيُهوذ� َو�نَْحُنو� 

نَِصيَحِة  �إلَى  �لَمِلُك  َفاْسَتَمَع  ُيو�آَش.  لِلَمِلِك  �حِتر�ماً 
َهُؤل�ِء �لقاَدِة. 18َفَتَركُو� َبْيَت اهلِل، �إلَِه �آبائِِهْم. َور�ُحو� 
َفَغِضَب  �ُأْخَرى.  َو�أصناماً  َعْشَتُروَت ب  �أعِمَدَة  َيعُبُدوَن 
�لَعِظيِم  نِب  �لذَّ بَِسَبِب  َو�لُقدِس  َيُهوذ�  �أهِل  َعَلى  �هلُل 
�إلَى  �أنِبياًء  19َو�أرَسَل  َو�لقاَدُة.  �لَمِلُك  �ْرَتَكَبُه  �لَِّذي 
أنِبياُء ِضدَّ  عِب لَِكي ُيِعيَدُهْم �إلَى اهلِل. َوَقْد َشِهَد �ل� �لشَّ

عُب للاأنِبياِء. �ُأولَِئَك �لقاَدِة، َفَلْم ُيصِغ �لشَّ
20َفَحلَّ ُروُح �هلِل َعَلى َزَكِريّا ْبِن َيُهوياد�َع �لكاِهِن. 

�هلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذ�  َوقاَل:  عِب  �لشَّ �أماَم  َفَوَقَف 
اهلَل  َتَرْكُتْم  َفَتْفَشلُوَن؟  اهلِل  َوصايا  َتَتجاَهلُوَن  ›لِماذ� 

َفَتَرَكُكْم!‹«
عُب تاآَمَر َعَلى َزَكِريّا. َوَباأْمٍر ِمَن �لَمِلِك،  21لَِكنَّ �لشَّ

ِفي ساَحِة  ماَت  َحتَّى  بِالِحجاَرِة  َزَكِريّا  عُب  �لشَّ َرَجَم 
َبيِت اهلِل. 22َولَْم َيَتَذكَِّر �لَمِلُك ُيو�آُش َفضَل َيُهوياد�َع 
�أبِي َزَكِريّا َعَليِه. َفَقَتَل َزَكِريّا ْبَن َيُهوياد�َع. َفقاَل َزَكِريّا 
�أنَّ اهلَل  ْن ِمْن  أِخيَرَة لُيو�آَش: »َتَيقَّ �أنفاَسُه �ل� َيلُفُظ  َوُهَو 
َنِة َهَجَم  َيَرى ما َتفَعلُُه َو�أنَُّه َسُيعاِقُبَك!« 23َوِفي نهاَيِة �لسَّ
أر�ِميُّ َعَلى ُيو�آَش. َفهاَجُمو� َيُهوذ� َو�لُقدَس  �لَجيُش �ل�
عِب. َونََهُبو� كُلَّ كُُنوِز �لَمِلِك َو�أَخُذوها  َوَقَتلُو� قاَدَة �لشَّ
أر�ِميُّ �لُمهاجُم  �إلَى َمِلِك ِدَمشَق. 24لَْم َيُكِن �لَجْيُش �ل�

أ 16:24 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
آلِِهِة �لُمِهّمِة ِعنَد �لكنعانِّيين. زوجُة  ب 18:24 َعْشَتُروت. ِمَن �ل�

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.
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أنَّ  َكِبير�ً، لَِكنَّ اهلَل نََصَرُه َعَلى َجيِش َيُهوذ� �لَكِبيِر. لِ�
ُيو�آُش.  َفُعوِقَب  �آبائِِهْم،  �إلََه  اهلَل،  َتَركُو�  َيُهوذ�  َشعَب 
أر�ِميُّ ُيو�آَش ُمصاباً �إصاَبًة َبِليَغًة. َفَتاآَمَر  25َتَرَك �لَجيُش �ل�

َُّه َقَتَل َزَكِريّا ْبَن َيُهوياد�َع  أن َعَلى ُيو�آَش ُخّد�ُمُه �أنُفُسُهْم لِ�
�لكاهِن. جاُءو� �إلَيِه ِفي ِفر�ِشِه َوَقَتلُوُه. َوَبعَد �أْن ماَت 
عُب ِفي َمِديَنِة د�ُوَد. أ لَِكنَُّهْم لَْم َيدِفُنوُه  ُيو�آُش، َدَفَنُه �لشَّ

ِفي �لُقُبور �لَمَلِكيَِّة.
َتاآَمر� َعَليِه: ز�باُد  �لَّلذ�ِن  26َوَهذ�ِن ُهما �لخاِدماِن 

�لُمو�آبِيَِّة.  ِشْمِريَت  ْبُن  َوَيُهوز�باُد  ونِيَِّة،  �لَعمُّ ِشْمَعَة  ْبُن 
َوبِناُؤُه  ُه،  ِضدَّ �لَعظيَمُة  �ُت  َو�لُنُبوَّ �أبنائِه  ِقَصُص  27�أّما 

لِِبيِت �هلِل، َفَمكُتوَبٌة ِفي كتاب َتفسيِر �لُملُوِك. َوَخَلَفُه 
�بُنُه �أَمْصيا َعَلى �لَعْرِش.

أَمْصيا َمِلُك َيُهوذا

ِمْن 25  َو�لِعْشِريَن  �لخاِمَسِة  ِفي  �أَمْصيا  َوكاَن 
ُعْمِرِه، ِعنَدما َتَولَّى �لُحكَم. َوَحَكَم تِْسعاً 
ِه َيُهوَعّد�ُن، َوِهَي  َوِعْشِريَن َسَنًة ِفي �لُقْدِس. َو�ْسُم �ُأمِّ
ِمَن �لُقْدِس. 2َوَعِمَل �أْعمال�ً َصالَِحًة َوْفَق َشِريَعِة اهلِل، 
لَِكنَّها لَْم َتُكْن ِمْن َقلٍب صاِدٍق. 3َولَّما �أْحَكَم �أَمْصيا 
�أباُه.  َقَتلُو�  �لَِّذيَن  �لقاَدَة  َقَتَل  �لَممَلَكِة،  َعَلى  َقْبَضَتُه 
َتُنصُّ  ما  بَِسَبِب  َهُؤل�ِء  �لَقَتَلِة  �أبناَء  َيْقُتْل  لَْم  �أنَُّه  4َغيَر 

َعَليِه َشِريَعُة اهلِل. َفَقْد �أَمَر اهلُل َوقاَل: »ل� َيُجوُز �أْن ُيْقَتَل 
أْبناُء  أْبناُء. َول� َيُجوُز �أْن ُيقَتَل �ل� آباُء بَِسَبِب �أْمٍر َفَعَلُه �ل� �ل�

آباُء.« بَِسَبِب �أْمٍر َفَعَلُه �ل�
5َوَجَمَع �أَمْصيا َشعَب َيُهوذ� َمعاً َحَسَب عائلاتِهْم، 

َهُؤل�ء  َفكاَن  َعنُهْم.  َمسُؤولِيَن  َوُرَؤساَء  قاَدًة  َوَوَضَع 
َوَبْنياِمْيَن.  َيُهوذ�  ِفي  �لُجُنوِد  َعْن كُلِّ  �لقاَدُة َمسُؤولِيَن 
�لِعشِريَن  ِفي  ُجُنود�ً  �خِتيُرو�  �لَِّذيَن  �لرِّجاِل  كُلُّ  َفكاَن 
ِمَن �لُعْمِر َفما َفوُق. َفكاَن َمجُموُعُهْم َثلاَث ِمَئِة �ألِف 
ماِح  ُجنِديٍّ ُمّدرٍَّب َعَلى �لِقتاِل َوماِهٍر ِفي �ْسِتْخد�ِم �لرِّ
َو�لتُُّروِس. 6َو�سَتاأَجَر �أَمْصيا ِمَئَة �ألِف ُجنديٍّ َجّباٍر ِمْن 
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ِة. 7َوجاَء َرُجٌل ِمْن  �إْسر�ئِيَل، بِِمَئِة ِقْنطارٍ ب ِمَن �لِفضَّ
ِرجاِل �هلِل �إلَى �أَمْصيا َوقاَل لَُه: »�أيُّها �لَمِلُك، ل� َتَدْع 
�إْسر�ئِيَل  َمَع  اهلُل  َفَليَس  َمعَك.  َيذَهُب  �إْسر�ئِيَل  َجيَش 
�أْو َمَع َشعِب �أْفر�يَِم. 8ُربَّما َتسَعى �إلَى �أْن َتُكوَن َقِويّاً 
�هلِل  ِمَن  َهِزيَمَتَك  �أْو  نَصَرَك  لَِكنَّ  لِلَحرِب،  باً  َوُمَتاأهِّ
َعْن  ماذ�  »لَِكْن  �هلِل:  لَِرُجِل  �أَمْصيا  9َفقاَل  َوحَدُه.« 
ِة َدَفْعُتها لَجيِش �إْسر�ئِيَل؟« َفاأجاَبُه  ِمَئِة ِقْنطاٍر ِمَن �لِفضَّ
َرُجُل �هلِل: »اهلُل َغِنيٌّ ِجّد�ً. َوُهَو َيسَتِطيُع �أْن ُيَعّوَضَك 

َعنُه َو�أكَثَر!«
َبَلِدِهْم  �إلَى  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َجيَش  �أَمْصيا  10َفاأعاَد 

َغَضباً  َيْشَتِعلُوَن  َوُهْم  َبَلِدهْم  �إلَى  َفعاُدو�  �أْفر�يَِم.  ِفي 
�أَمْصيا  �ْسَتجَمَع  َيُهوذ�. 11ثُمَّ  َوِمْن َشْعب  �لَمِلِك  ِمَن 
َشجاَعَتُه َوقاَد َجيَشُه �إلَى و�ِدي �لِملِح في �أُدوَم. َوِفي 
ُجنِديٍّ  �آل�ف  َعْشَرَة  �أَمْصيا  َجيُش  َقَتَل  �لَمكاِن  َذلَِك 
مْن ساِعيَر. 12َو�أَسُرو� �أيضاً َعْشَرَة �آل�ِف َرُجٍل ِمنُهْم. 
�أْحياًء ِمْن َفوِقها،  َو�ألَقْو� بِهْم  َتلٍَّة،  ِة  �إلَى ِقمَّ َو�أَخُذوُهْم 

ُخوِر. َفَتَحطَّْمْت �أْجساُدُهْم َعَلى �لصُّ
13�أّما َجيُش َبِني �إْسر�ئِيَل �لَِّذي �أْرَجَعُه �أَمْصيا َوَمَنَعُه 

ِمَن �لُمشاَرَكِة ِفي �لَمعَرَكِة، َفكاَن ُيهاِجُم ُمُدَن َيُهوذ� 
ِمْن َبيت ُحوُروَن �إلَى �لّساِمَرِة ِفي َطريِق َعوَدتِِه. َفَقَتَل 

َثلاَثَة �آل�ِف َشْخٍص، َوَسَلَب �أشياَء َثِميَنًة ِجّد�ً.
�لَجيَش  َهَزَم  �أْن  َبعَد  َوَطنِه  �إلَى  �أَمْصيا  14َوَرِجَع 

. َوَجَلَب َمَعُه �ل�أصناَم �لَِّتي كاَن َيعُبُدها َشعُب  أُدوِميَّ �ل�
لَها  َو�أحَرَق  �أماَمها،  َوَيسُجُد  َيعُبُدها  َوصاَر  ساِعيَر. 
َبُخور�ً. 15َفاشَتَعَل َغَضُب اهلِل َعَلى �أَمْصيا، َو�أرَسَل لَُه 
عِب، تِلَك  نَبّياً َيُقوُل لَُه: »لماذ� َعَبدَت �آلَهَة َذلَِك �لشَّ
منَك؟«  َشعَبها  تَُخلَِّص  �أْن  َعْن  َعِجزَت  �لَِّتي  آلَِهَة  �ل�
َعيََّنَك  »َمْن  �لَملُك:  لَُه  قاَل   ، �لنَِّبيُّ َتَكلََّم  16َفَلّما 

نََّك َسُتقَتُل!« َفَسَكَت  ُمسَتشار�ً لِلَمِلِك! �خَرْس َو�إلّ� َفاإ
ََّك  أن ، لَِكنَُّه عاَد َفقاَل: »َقْد َقَضى �هلُل بَِموتَِك، لِ� �لنَِّبيُّ

ُروَر َولَْم َتسَمْع نَِصيَحِتي.« َفَعْلَت تِلَك �لشُّ

قياٍس  َوِوحدُة  ب 6:25 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً. )�أيضاً ِفي �لعدد 9(
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َو�أرَسَل  ِرجالِِه،  َمَع  َيُهوذ�  َمِلُك  �أَمْصيا  17َفَتشاَوَر 

ِرسالًَة �إلَى ُيو�آَش ْبِن َيُهو�آحاَز َمِلك �إْسر�ئِيَل قاَل ِفيها: 
»َتعاَل َولَْنَتو�َجَه!«

18َفَردَّ ُيو�آُش َمِلُك �إْسر�ئِيَل َعَلى �أَمْصيا، َمِلِك َيُهوذ� 

َوقاَل: »�أْرَسَل َعوَسُج لُبناَن ِرسالًَة �إلَى �أْرِز لُبناَن، قاَل 
يّاً ِمْن لُْبناَن  ِج �ْبَنَتَك ل�ْبِني.‹ لَِكنَّ َوحشاً َبرِّ ِفيها: ›َزوِّ
َمرَّ َود�َس �لَعْوَسَج. 19َصِحيٌح �أنََّك َهَزْمَت �أُدوَم. لَِكنََّك 
َوَتفاَخْر  َبيَتَك  َفالَزْم  َذلَِك.  بَِسَبِب  بِالِكْبِرياِء  �نَتَفْخَت 
�إْن  ََّك  أن ل� لَِنفِسَك.  رَّ  �لشَّ َتطلُِب  َول�  لََك.  َيحلُو  َكما 

َفَعْلَت، َسَتسُقُط �أنَت َوَيُهوذ� َمَعَك!«
20لَِكنَّ �أَمْصيا �أغَلَق �ُأُذنَْيِه. َوكاَن َهذ� ِمَن �هلِل. �إْذ 

أنَّ َشعَب َيُهوذ�  �أر�َد �هلُل �أْن َيْنُصَر �إْسر�ئِيَل َعَلى َيُهوذ� لِ�
َتِبُعو� �آلَِهَة َشعِب �أُدوَم. 21َفَخَرَج ُيو�آش، َمِلُك �إْسر�ئِيَل، 
ِفي  َشمٍس  َبيِت  ِفي  َيُهوذ�،  َمِلِك  �أَمْصيا،  لُِيحاِرَب 
َيُهوذ�. 22َفاألَحَقْت �إْسر�ئِيُل َهِزيَمًة بَِيُهوذ�. َفَهَرَب كُلُّ 
رِجاِل َيُهوذ� �إلَى ُبُيوتِِهْم. 23َوِفي َبيِت َشمٍس �أَسَر ُيو�آُش 
ْبُن َيُهو�آحاَز، َمِلُك �إْسر�ئِيَل، �أَمْصيا �ْبَن ُيو�آَش ْبِن �أَخْزيا، 
�لُقْدِس.  َمديَنِة  �إلَى  �أَمْصيا  ُيو�آُش  َو�أَخَذ  َيُهوذ�.  َمِلَك 
َوَهَدَم ُسوَر �لُقْدِس ِمْن َبّو�َبِة �أْفر�يَِم �إلَى َبّو�َبِة �لّز�ِوَيِة، نَْحَو 
ِة  َهِب َو�لِفضَّ �أرَبِع ِمَئِة ِذر�ٍع. أ 24َو�أَخَذ َيُهو�آُش كُلَّ �لذَّ
أَدو�ِت �ل�ُأخَرى �لَثِميَنِة �لَِّتي ِفي بِيِت �هلِل �لَِّتي كانَْت  َو�ل�
ِفي ُعْهَدِة ُعوبِيَد �أُدوَم، َمَع �لُكُنوزِ �لَِّتي ِفي َبيِت �لَمِلِك. 

ثُمَّ �أَخَذ َبعَض �لرَّهائَِن َوَرِجَع �إلَى �لّساِمَرِة.
25َوعاَش َمِلُك َيُهوذ� �َأَمْصيا بُن ُيو�آَش َخْمَس َعْشَرَة 

َسَنًة َبْعَد َمْوِت َمِلِك �إْسر�ئِيَل ُيو�آَش بِن َيُهو�آحاَز. 26�أّما 
َبِقيَُّة �أْعماِل �َأَمْصيا ُمْنُذ بِد�َيِة ُحْكِمِه َحتَّى نِهاَيِتِه، َفِهَي 

نٌَة ِفي ِكتاِب تاِرْيِخ ُملُوِك َيُهوذ� َو�إْسر�ئِيل. ُمَدوَّ
27َوَكاَن �َأَمْصيا َقِد �نَْحَرَف َعِن �تِّباِع َطِريِق اهلِل. 

َر �أهُل َمِديَنِة �لُقْدِس �أْن َيْنَقِلُبو� َعَليِه َوَيْقُتلُوُه. َفَهَرَب  َفَقرَّ
ِرجال�ً  لَِخيَش  �إلَى  �أْرَسلُو�  لَِكنَُّهْم  لَِخيَش.  َبْلَدِة  �إلَى 
َفَقَتلُوُه ُهناَك. 28ثُمَّ َحَملُو� ُجثََّتُه َوَدَفُنوُه ِفي َمْقَبَرِة �آبائِِه 

ِفي َمديَنِة َيُهوذ�.

أ 23:25 ذراع. ِوحدةٌ لقياِس �لُطوِل تعادُل �أرَبعًة َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً َونِصفاً 

)َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(. �أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً )َوِهَي �لّذر�ُع 
ر�ِع �لقِصيرِة. �لطّويلُة – �لرّسميُة(. َو�ل�أغَلُب �أنَّ �لقياَس هنا ُهَو بالذِّ

يا َمِلُك َيُهوذا ُعزِّ

َجِديد�ً 26  َمِلكاً  يّا  ُعزِّ َيُهوذ�  ثُمَّ �ختاَر َشعُب 
يّا ِفي �لّساِدَسَة  َمكاَن �أبيِه �أَمْصيا. َوكاَن ُعزِّ
يّا بِناَء  َعْشَرَة ِمْن ُعمِرِه ِعنَدما َتَولَّى �لُحكَم. 2َو�أعاَد ُعزِّ
يا َهذ� َبْعَد �أْن  َمِديَنِة �َأيَلَة َو�أعاَدها �إلَى َيُهوذ�. َعِمَل ُعزِّ

ماَت �أَمْصيا َوُدِفَن َمَع �آبائِِه.
ِعنَدما  ُعمِره  مْن  َعْشَرَة  �لّساِدَسَة  ِفي  يّا  ُعزِّ 3كاَن 

صاَر َمِلكاً. َوَحَكَم �ثَنَتْيِن َوَخْمِسيَن َسَنًة ِفي �لُقدِس. 
ما  يّا  ُعزِّ 4َوَعِمَل  �لُقْدِس.  ِمَن  َوِهَي  َيُكْليا  ِه  �ُأمِّ َو�ْسُم 
�أَمْصيا. 5َوَتِبَع  �أُبوُه  َفَعَل  َفاأطاَع اهلَل َكما  ُيرِضي اهلَل. 
يّا �هلَل َطو�َل َحياِة َزَكِريّا �لَِّذي َعلََّمُه َكيَف َيتَّقي �هلَل  ُعزِّ

يّا ِحيَن كاَن َيتَبُع اهلَل. َوُيِطيُعُه. َوَقْد َوفََّق �هلُل ُعزِّ
يّا َحرباً َعَلى �لِفِلْسِطيِّيَن. َوَهَدَم �ل�أسو�َر  6َوَشنَّ ُعزِّ

�لُمحيَطِة بَِمِديَنِة َجتَّ َولِْبَنَة َو�أشُدوَد. َوَبَنى ُمُدناً قُرَب 
�لِفِلْسِطيِّيَن.  َبيَن  �ُأْخَرى  �أماِكَن  َوِفي  �أشُدوَد  َمِديَنِة 
َو�لَعَرِب  �لِفِلْسِطيِّيَن،  َعَلى  يّا ِفي َحربِِه  ُعزِّ �هلُل  7َو�أعاَن 

8َوَدَفَع  َو�لَمُعونِيِّيَن.  َبعٍل  ُجوِر  َمديَنِة  ِفي  �لّساكِنيَن 
يّا، َفصاَر �ْسُمُه َمعُروفاً َحتَّى ُحُدوِد  ونِيُّوَن �لجزَيَة لُِعزِّ �لَعمُّ

تِِه �لَكِبيَرِة. ِمصَر بَفضِل قُوَّ
�لّز�ِوَيِة،  َبّو�َبِة  �لُقدِس عنَد  ِفي  �أبر�جاً  يّا  ُعزِّ 9َوَبَنى 

أبر�َج.  ى َهِذه �ل� وِر. َوَقوَّ َوَبّو�َبِة �لو�ِدي َوِفي ُمنَعَطِف �لسُّ
حر�ِء، َوَحَفَر �أيضاً �آبار�ً َكِثيَرًة في  10َوَبَنى �أبر�جاً في �لصَّ

ُهوِل. َوكاَن لََديِه ُمز�ِرُعوَن ِفي  �لَمناِطِق �لَجَبِليَِّة َوِفي �لسُّ
أر�ِضي �لَخصَبِة. َوكاَن لََديِه �أيضاً  �لِجباِل �لَغربِيَِّة َوِفي �ل�

ر�َعَة. ِرجاٌل َيعَتُنوَن بِالُكُروِم. َفَقْد كاَن ُيِحبُّ �لزِّ
بِيَن.  �لُمَدرَّ �لُجُنوِد  ِمَن  َجيٌش  يّا  ُعزِّ لََدى  11َوكاَن 

ها  �أَعدَّ �لَِّتي  �لُخطَِّة  َوْفَق  ِفَرٍق  �إلَى  �لَجيَش  َم  َقسَّ َوَقْد 
�إد�َرِة  َتحَت  َمْعِسيَّا،  َو�لضابُِط  �لَمِلِك،  كاتُِب  َيِعيِئيُل 
ّباِط لََدى �لَمِلِك. َفاأحَصى َيِعيئيُل  َحَنْنيا، �أَحِد ِكباِر �لضُّ
ُهناَك  12َوكاَن  ِفَرٍق.  ِفي  ماُهْم  َوَقسَّ �لُجُنوَد  َوَمْعِسيَّا 
�لُجُنوِد. 13َفكاَن  َهُؤل�ء  َعَلى  َرئِيٍس  ِمَئِة  �ألفاِن َوِستُّ 
ُرَؤساُء �لعائِلاِت َمسُؤولِيَن َعْن َجيٍش ِقو�ُمُه َثلاُث ِمَئِة 
أِشّد�ِء  �ألٍف َوَسبَعُة �آل�ٍف َوَخمُس ِمَئٍة مَن �لُمحاِربِيَن �ل�
أْعد�َء. 14َوَسلََّح  �لَِّذيَن سانَُدو� �لَمِلَك ِفي َحْربِِه َعَلى �ل�
ُروِع  َو�لدُّ َو�لُخَوِذ  ماِح  َو�لرِّ بِالتُُّروِس  �لَجيَش  يّا  ُعزِّ
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يّا ِفي �لُقدِس  أقو�ِس َوِحجاَرٍة لِلَمقالِيِع. 15َوَوَضَع ُعزِّ َو�ل�
قاِذفاِت ِحجاَرٍة �خَتَرَعها ِرجاٌل �أذِكياٌء. ُوِضَعْت َهِذِه 
تُطِلُق  َفكانَْت  �ل�أسو�ِر.  َوَزو�يا  أبر�ِج  �ل� َعَلى  آل�ُت  �ل�
يّا ِفي �أماِكَن  ِسهاماً َوِحجاَرًة َضخَمًة. َفذ�َع ِصيُت ُعزِّ
16لَِكْن  َقِويّاً.  َملكاً  َحتَّى صاَر  �هلُل  �أعانَُه  َوَقْد  َبِعيَدٍة. 
يّا َمِلكاً َقِويّاً، َوَقَع ِفي َفخِّ �لِكبِرياِء، ِمّما  ِعنَدما صاَر ُعزِّ
�أدَّى �إلَى َهلاِكِه. َفَلْم َيُعْد َوِفّياً إللَِهِه، �إْذ َدَخَل بَِنْفِسِه 
�إلَى َهيَكِل اهلِل لَِكي َيحِرَق َبُخور�ً َعَلى َمْذَبِح �لَبُخوِر. 
17َفَلِحَق بِِه �إلَى د�ِخِل �لَهيَكِل �لكاِهُن َعَزْريا، َوَثمانُوَن 

كاِهناً ُشجاعاً َيخِدُموَن اهلَل. 18َوو�َجُهوُه َوحاَولُو� َمْنَعُه 
َفقالُو� لَُه: »لَيَس َمسُموحاً لََك بِاأْن َتْحِرَق َبُخور�ً هلِل. 
َقْد  هاُروَن.  َبِني  مْن  ِسيَن  �لُمَقدَّ �لَكَهَنِة  َعَمُل  َفَهذ� 
ِس.  �لُمَقدَّ �لَمكاِن  ِمَن  آَن  �ل� َفاْخُرِج  َك.  َتجاَوْزَت َحدَّ
َسُيكِرُمَك  اهلُل  �أنَّ  ْم  َتَتَوهَّ َفلا  اهلِل.  َشِريَعَة  ُخْنَت  لََقْد 

َعَلى ما َفَعلَتُه!«
ِمجَمَرٌة  َيِدِه  ِفي  َوكانَْت  َكِثير�ً.  يّا  ُعزِّ 19َفَغِضَب 

�لَكَهَنِة،  َعَلى  َكِثير�ً  َغِضَب  َوِعنَدما  �لَبُخوِر.  حر�ق  ل�إ
ِفي  �لَكَهَنِة  ِمَن  َمْر�أى  َعَلى  َجِبينِه  َعَلى  �لَبَرُص  َظَهَر 
�لَكَهَنِة  َرئيُس  20َونََظَر  �لَبُخوِر.  َمْذَبِح  قُْرَب  اهلِل  َبيِت 
يّا، َوَر�َأْو� �لَبَرَص َعَلى َجِبيِنِه.  َعَزْريا َوكُلُّ �لَكَهَنِة �إلَى ُعزِّ
يّا �أنَّ اهلَل  َفَبَد�ُأو� َيطُرُدونَُه ِمَن �لَهيَكِل. َوِعنَدما �أدَرَك ُعزِّ
سر�ِع بِالُخُروِج.  عاَقَبُه بِالَبَرِص، باَدَر ُهَو نَفُسُه �إلَى �ل�إ
�أْن  بَِمقُدوِرِه  َيُعْد  َولَْم  �أبَرَص،  يّا  ُعزِّ �لَمِلُك  21َفصاَر 

شر�َف َعَلى  يّا �ل�إ َيدُخَل َبيَت اهلِل. َفَتَولَّى ُيوثاُم ْبُن ُعزِّ
عِب. َبْيِت �لَمِلِك، َوصاَر حاِكماً للشَّ

لِها �إلَى �آِخِرها، َفِهَي  يّا، ِمْن �أوَّ 22�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل ُعزِّ

نٌَة ِفي ِكتاباِت �لنَِّبيُّ �إَشْعياُء ْبُن �آُموَص. َمَدوَّ
ِفي  َوَدَفُنوُه  �آبائِِه.  ِجو�ِر  �إلَى  َوُدِفَن  يّا  ُعزِّ 23َوماَت 

عَب قالُو�: »�إنَُّه  أنَّ �لشَّ �لَحقِل قُْرَب �لُقُبوِر �لَمَلكيَِّة، لِ�
�أبَرٌص.« َوَخَلَفُه َعَلى �لَعرِش �بُنُه ُيوثاُم.

ُيوثاُم َملُك َيُهوذا

ِمْن 27  َو�لِعْشِريَن  �لخاِمَسِة  ِفي  ُيوثاُم  َوكاَن 
َوَحَكَم ِستَّ  �لُحكَم،  َتَولَّى  ِعنَدما  ُعْمِرِه 
ُه ِهَي َيُروَشُة بِْنُت صاُدوَق.  َعْشَرَة َسَنًة ِفي �لُقْدِس. َو�ُأمُّ

لَْم  �أنَُّه  َكما  يّا،  ُعزِّ َكاأبِيِه  اهلَل  ُيرِضي  ما  ُيوثاُم  2َوَعِمَل 

�أُبوُه.  َفَعَل  َكما  َبُخور�ً،  لَيْحِرَق  اهلِل  َهيَكَل  َينَتِهْك 
َو�ل�ْبِتعاِد  آثاِم  �ل� �ْرتِكاب  َيَتَوقَُّفو� َعْن  لَْم  عَب  لَِكنَّ �لشَّ
اهلِل،  لَبيِت  �لُعليا  �لَبّو�َبَة  ُيوثاُم  3َوَبَنى  اهلِل.  َطِريِق  َعْن 
ُعوِفَل.  ى  �لُمَسمَّ �لَمكاِن  ِفي  وِر  �لسُّ َعَلى  َكِثير�ً  َوَبَنى 
4َوَبَنى ُيوثاُم �أيضاً ُمُدناً ِفي ِمنَطَقِة َيُهوذ� �لَجَبِليَِّة. َوَبَنى 

�لُمحيَطِة.  �لغاباِت  �أْخشاِب  ِمْن  َو�أْبر�جاً  ِفيها ُحُصوناً 
ونِيُّوَن  ونِيِّيَن َو�نَتَصَر َعَليِه. َفَدَفَع �لَعمُّ 5َوحاَرَب َمِلَك �لَعمُّ

�آل�ِف ِكيسٍ ب  َوَعْشَرَة  ِة،  �لِفضَّ ِقْنطارٍ أ مَن  ِمَئَة  لُِيوثاَم 
َوَدَفَع  ِعيِر.  �لشَّ ِمَن  ِكيٍس  �آل�ِف  َوَعْشَرَة  �لَقْمِح،  ِمَن 
َو�لَِّتي  �لتّالَِيِة  َنِة  �لسَّ ِفي  �لِمْقد�ِر  َهذ�  ِمثَل  ونِيُّوَن  �لَعمُّ

َتِليها.
َُّه كاَن �أِميناً ِفي طاَعِة إلَِهِه. أن ًة ل� 6َو�زد�َد ُيوثاُم قُوَّ

�لَّتي خاَضها،  َو�لُحُروُب  ُيوثاُم  �أْعماِل  َبِقيَُّة  7�أّما 

نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل َوَيُهوذ�. َفِهَي ُمّدوَّ
َو�لِعْشِريَن  �لَعْرَش َوُهَو ِفي �لخاِمَسِة  8�عَتَلى ُيوثاُم 

ِمْن ُعْمِرِه، َوَحَكَم ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة في َمديَنِة �لُقْدِس. 
َمِديَنِة  ِفي  �آبائِِه  َمَع  عُب  �لشَّ َوَدَفَنُه  ُيوثاُم.  ماَت  9ثُمَّ 

د�ُوَد. ج َوَخَلَفُه في �لُحكِم �بُنُه �آحاَز.

آحاُز َمِلُك َيُهوذا

عنَدما 28  ُعمِرِه  مْن  �لِعشِريَن  في  �آحاُز  كاَن 
َتَولَّى �لُحكَم. َوَحَكَم ستَّ َعْشَرَة َسَنًة ِفي 
د�ُوَد.  َكَسَلِفِه  �ْستقاَمٍة  َحياَة  َيِعْش  لَْم  لَكنَُّه  �لُقدِس. 
نَْهِج  َعَلى  ساَر  2َبْل  اهلَل،  ُيرضي  ما  �آحاُز  َيفَعْل  َفَلْم 
أرِدياِء. َو�سَتخَدَم َقو�لَب لُصنِع �أوثاٍن  ُملُوِك �إْسر�ئِيَل �ل�
ُم �لَبُخوَر َوَيحِرُق �أول�َدُه  لِِعباَدِة �آلَهِة �لَبعِل. 3َفكاَن ُيَقدِّ
في و�ِدي �بِن ِهنُّوَم َكَتْقِدماِت لِلاآلََهِة �ل�ُأْخرى. َعِمَل 
أْرِض �لَِّذيَن  ُأُموَر �لَبِغيَضَة �لَِّتي كاَن َيفَعلُها �أهُل تِلَك �ل� �ل�
أْرَض.  �ل� تِلَك  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َدَخَل  عنَدما  اهلُل  َطَرَدُهُم 

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 5:27 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
ب 5:27 كيس. حرفياً »كُر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتر�ً.
ج 9:27 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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َم �آحاُز �أيضاً َذبائَح َو�أحَرَق َبُخور�ً ِفي �لُمرَتَفعاِت،  4َوَقدَّ

َوَعَلى �لتِّلاِل َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة َخضر�َء.
َو�أَسَر  َفَهَزَمُه  �أر�َم،  َمِلِك  َيِد  �إلَى  �آحاَز  اهلُل  5َفَدَفَع 

َكثيريَن مْن َشعِب َيُهوذ� َو�أحَضَرُهْم �إلَى ِدَمْشَق. َكما 
َدَفَعُه �إلَى َيِد َفْقَح َملِك �إْسر�ئِيَل، َفَهَزَمُه َو�أحَدَث َمجَزَرًة 
ِفي َجيِشِه. 6َفَقْد َقَتَل َفْقُح ْبُن َرَمْليا مَئًة َوِعشِريَن �ألَف 
َُّهْم َخَرُجو�  أن لِ� ُجنِديٍّ َقِويٍّ مْن َيُهوذ� في َيوٍم و�ِحٍد، 

َعْن طاَعِة اهلِل، �إلَِه �آبائِِهْم.
7َوكاَن ِزْكِري ُجنِديّاً َقِويّاً ِمْن ُجُنوِد �أْفر�يَِم. َفَتَمكََّن 

ِمْن َقتِل َمْعِسيَّا ْبِن �لَمِلِك �آحاَز، َوَعْزِريقاَم �لَمسُؤوِل َعْن 
َبْيِت �لَمِلِك، َو�ألقانََة نائِِب �لَملِك.

ِمْن  َشخٍص  �ألَف  ِمَئَتي  �إْسر�ئِيَل  َجيُش  8َو�أَسَر 

َو�أطفال�ً  نِساًء  َوَغِنُمو�  َيُهوذ�.  ِفي  �لّساِكِنيَن  �أقربائِِهِم 
َو�أشياَء َثِميَنًة َكثيَرًة ِمْن َيُهوذ�. َوجاُءو� بُكلِّ ما َغِنُموُه 
اهلِل،  �أنِبياِء  �أَحُد  ُهناَك  9َوكاَن  �لّسامَرِة.  َمِديَنِة  �إلَى 
َو�ْسُمُه ُعوِديُد. قاَبَل �لنَِّبيُّ ُعوِديُد َجيَش �إْسر�ئِيَل �لعائَِد 
�إلَُه  اهلُل،  لَُكُم  َسَمَح  »لََقْد  لَُهْم:  َوقاَل  �لّسامَرِة.  �إلَى 
َُّه َغضَب َعَليِهْم.  أن �آبائُِكْم بِال�نِتصاِر َعَلى َشعِب َيُهوذ� لِ�
آَن،  لَِكنَُّكْم َتجاَوْزتُْم كُلَّ َحدٍّ في ُمعاَقَبِتِهْم َوَقتِلِهْم. َو�ل�
َفاإنَّ اهلَل غاِضٌب َعَليُكْم �أنُتْم. 10َفاأنُتْم َتنُووَن �إبقاَء �أهِل 
َيُهوذ� َو�لُقدِس َعبيد�ً خاِضِعيَن لَُكْم. �أَفَلْسُتْم ِمثَلُهْم ِفي 
آَن �سَتمُعو�  �لَخطايا �لَِّتي �رَتَكْبُتُموها ِضدَّ إلَِهكُْم؟ 11َو�ل�
. �أطِلُقو� �إْخَوَتُكْم َو�أَخو�تُِكُم �لَّذيَن �أَسْرتُُموُهْم، َو�إلّ�  �إلَيَّ

�زد�َد َغَضُب اهلِل َعَليُكْم.«
12ثُمَّ َر�أى َبعُض قاَدِة �أْفر�يَِم ُجُنوَد َجيِش �إْسر�ئِيَل 

�لقادميَن مَن �لَحرِب. َفاجَتَمَع َهُؤل�ِء �لقاَدُة َمَع ُجُنوِد 
ْبُن  َعَزْريا  ُهْم  �لقاَدُة  َوَهُؤل�ِء  َو�أنَذُروُهْم.  �إْسر�ئِيَل 
َيُهوحاناَن، َوَبَرْخيا ْبُن َمُشلِّيُموَت، َوَيَحْزِقيا ْبُن َشلُّوَم، 
لُِجُنوِد  �لقاَدُة  َهُؤل�ِء  13قاَل  َحدل�َي.  ْبُن  َوَعماسا 
ْن َفَعْلُتْم  �إْسر�ئِيَل: »ل� تُدِخلُو� �أسَرى َيُهوذ� �إلَى ُهنا. َفاإ
ثِم ِضدَّ اهلِل. َوَسَتِزيُدوَن  نَُّكْم َتَتماُدْوَن ِفي �ل�إ َذلَِك، َفاإ

�إثَمنا �إثماً، َوَسَيشَتدُّ َغَضُب �هلِل َعَلى �إْسر�ئِيَل!«
�لقاَدِة  لَِهُؤل�ِء  َو�لَغنائَِم  �ل�أسَرى  �لُجُنوُد  14َفاأعَطى 

َوَيَحْزِقيا  َوَبَرْخيا  َعَزْريا  �لقاَدُة  15َوقاَم  �إْسر�ئِيَل.  َولَِبِني 
أرَبَعُة  َوَعماسا َو�أعانُو� �ل�أسَرى. َفَجَلَب َهُؤل�ِء �لرِّجاُل �ل�

لَِهُؤل�ِء  َو�أعُطوها  �إْسر�ئِيَل  �أَخَذها َجيُش  �لَِّتي  �لَملابَِس 
�أعُطوُهْم  ثُمَّ  �أيضاً.  �أحِذَيًة  َو�ألَبُسوُهْم  �لُعر�ِة.  �ل�أسَرى 
يِت ِمْن �أجِل  ُنوُهْم بِالزَّ َطعاماً لَِياأْكُلُو� َوماًء لَِيشَرُبو�. َوَدهَّ
َتطرَية ُجُروحِهْم َوِشفائِها. َوَبعَد َذلَِك َوَضَع قاَدُة �أْفر�يَِم 
َهُؤل�ِء �ل�أسَرى �لُمنَهِكيَن َعَلى َحميٍر، َو�أرَجُعوُهْم �إلَى 
�أْقِربائِِهْم ِفي �أريحا، َمديَنِة �لنَِّخيِل. ثُمَّ عاَد َهُؤل�ء �لقاَدُة 

�إلَى َوَطِنهْم في �لّسامَرِة.
بَِمِلِك  �آحاُز  �لَمِلُك  �ْسَتْنَجَد  �لَيوِم،  َذلَِك  16َوِفي 

َشعِب  َعَلى  ثانَِيًة  أُدوِميُّوَن  �ل� َهَجَم  17فَقْد  وَر.  �أشُّ
َيُهوذ� َوَضَرُبوُهْم َضرَبًة ُموِجَعًة، َو�أَسُرو� منُهْم َكِثيِريَن. 
18َوهاَجَم �لِفِلْسِطيُّوَن �أيضاً �لُمُدَن َو�لتِّلاَل ِفي َجُنوِب 

َو�أيَّلُوَن  َشمٍس  َبيِت  ُمُدِن  َعَلى  َو�سَتولَْو�  َيُهوذ�. 
َوَجِديُروَت َوُسوكُو َوتِْمَنَة َوِحْمُزو. َو�سَتولُو� �أيضاً َعَلى 
بَِمِزيٍد  َيُهوذ�  �لُمُدِن. 19َو�أَذلَّ اهلُل  لَِهِذِه  �لتّابَِعِة  �لُقَرى 
عَب  �لشَّ َع  َشجَّ َيُهوذ�  َمِلَك  �آحاَز  أنَّ  ل� يقاِت  �لضِّ ِمَن 
هلِل.  َوفيٍّ  َغيَر  َفكاَن  �لَخِطيَِّة.  َطِريِق  ِفي  يِر  �لسَّ َعَلى 
وَر، َوكاَن َمْصَدَر ضيٍق  20َفجاَء َتْغَلَث َفلاَسُر، َمِلُك �أشُّ

َبْعَض  �أَخَذ  �آحاَز  �أنَّ  21َفَمَع  ل�آحاَز.  َعوٍن  َمْصَدَر  ل� 
َوِمْن  �لَمِلِك  َبْيِت  َوِمْن  اهلِل  َبيِت  مْن  �لثَّميَنِة  �ل�أشياِء 
ْم  ُيَقدِّ لَْم  �أنَُّه  �إلّ�  وَر،  �أشُّ لَمِلِك  َو�أعطاها  �لرَُّؤساِء  َبْيِت 

�لَعوَن ل�آحاَز.
�لَمِلُك  َذلَِك  ز�َد  �آحاَز،  ِضيقاِت  َوَسط  22َوِفي 

�لَِّتي  للاآلَِهِة  َذبائَِح  َم  �لَوفاِء هلِل. 23َقدَّ َوَعَدِم  ثِم  �ل�إ ِفي 
َيعُبُدها �أهُل دَمشَق �لَِّذيَن َهَزُموُه. َوقاَل: »ساَعَدْت �آلَِهُة 
عَب �لَِّذي َيعُبُدها، َفَلَعلَّها تُِعيُنِني �أنا �أيضاً �إذ�  �أر�َم �لشَّ
آلَِهَة. َفكانَْت َسَبباُ ِفي  َذَبحُت لَها.« َفَعَبَد �آحاُز تِلَك �ل�

ُسُقوِطِه، َوُسُقوِط �إسر�ئِيَل َمَعُه.
أَدو�ِت �لُمسَتخَدَمَة ِفي بِيِت �هلِل  24َوَجَمَع �آحاُز �ل�

َمذ�بَح  َوَعِمَل  اهلِل.  َبيِت  �أبو�َب  �أغَلَق  ثُمَّ  َرها.  َوَكسَّ
25َوَبَنى  �لُقدس.  ِفي  شارٍع  ز�ِوَيِة  كُّل  ِفي  َوَوَضَعها 
حر�ِق �لَبُخوِر  �آحاُز ِفي كُلِّ َمديَنٍة ِفي َيُهوذ� ُمرَتَفعاٍت ل�إ
لِعباَدة �آلَِهٍة �ُأْخَرى. َو�أغَضَب �آحاُز اهلَل، �إلََه �آبائِِه، َغَضباً 

َشِديد�ً.
26�أّما �ل�أشياُء �ل�ُأخَرى �لَّتي َعمَلها �آحاُز، َفَمكُتوَبٌة 

�إْسر�ئِيَل  ُملُوِك  تاريخ  في كتاب  �آِخرها  �إلَى  لها  �أوَّ ِمْن 
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عُب  َوَيُهوذ�. 27َوماَت �آحاُز َوُدِفَن َمَع �آبائِِه. َوَدَفَنُه �لشَّ
�لَمقابِِر  ِفي  َيدِفُنوُه  لَْم  لَِكنَُّهْم  �لُقدِس،  َمِديَنِة  ِفي 

�لَمَلِكيَِّة. َوَخَلَفُه ِفي �لُحكِم �بُنُه َحَزِقّيا.

َحَزِقّيا َمِلُك َيُهوذا

ِفي 29  كاَن  ِعنَدما  �لَعْرَش  َحَزِقّيا  َو�عَتَلى 
َوَحَكَم  ُعْمِرِه.  ِمْن  َو�لِعْشريَن  �لخاِمَسِة 
�أبِيَُّة  ِهَي  ُه  َو�ُأمُّ �لُقْدِس.  َسَنًة في َمديَنِة  َوِعْشِريَن  تِْسعاً 
َكما  َتماماً  ُيرِضي اهلَل،  َحَزقّيا ما  َزَكريّا. 2َعِمَل  بِنُت 

ُه د�ُوَد. َفَعَل َجدُّ
3َو�أصَلَح َحَزِقّيا �أْبو�َب َبيِت اهلِل َوَمكََّنها. َو�أعاَد َفْتَح 

ُأولَى �لَِّتي َحَكَم  َنِة �ل� ِل ِمَن �لسَّ أوَّ هِر �ل� �لَهْيَكِل في �لشَّ
َوَجَمَعُهْم  َو�لَّلاِويِّيَن  �لَكَهَنَة  َحَزِقّيا  4َو�سَتدَعى  ِفيها. 
رقيِّ مَن �لَهيَكِل. 5َوقاَل  ِفي �لّساَحِة َعَلى �لجانِِب �لشَّ
و� �أنُفَسُكْم لِلِخدَمِة  لَُهْم: »�سَمُعونِي �أيُّها �لَّلاِويُّوَن! �أعدُّ
للِخدَمِة  �آبائُِكْم،  �إلَِه  اهلِل،  َبيَت  و�  َو�أعدُّ َسِة.  �لُمَقدَّ
�أْو  ُه  َيُخصُّ ل�  ما  كُلَّ  �لَهيَكِل  ِمَن  �َأْخِرُجو�  َسِة.  �لُمَقدَّ
رَّ �أماَم  ُسُه. 6َفَلْم َيُكْن �آباؤنا ُمخِلِصيَن، َبْل َفَعلُو� �لشَّ ُيَنجِّ
لُو� ُوُجوَهُهْم  إلَِهنا َوَتَخلَّو� َعْنُه! �أْعَطوُه ُظُهوَرُهْم، َوَحوَّ

َبِعيد�ً َعْن َبيِتِه! 7�أغَلُقو� �أْبو�َب ِدهِليِز �لَهيَكِل، َوَتَركُو� 
ُرِج َحتَّى �نَْطفاأْت. َتَوقَُّفو� َعْن َحْرِق �لَبُخوَر  نِير�َن �لسُّ
ِس.  �لُمَقدَّ �لَمكاِن  ِفي  �إْسر�ئِيَل  لَِه  ل�إ بائِِح  �لذَّ َوَتْقدْيِم 
8َفَحلَّ َغِضُب اهلِل َعَلى �أهِل َيُهوذ� َو�لُقدِس، َوَجَعَلُهْم 

َسَبَب ُرعٍب َوَدهَشٍة َوَتْعّييٍر َكما َتَرْوَن بِاأعُيِنُكْم. 9َولَِهذ� 
َوَبناتُنا  �أول�ُدنا  َو�ُأِخَذ  َوقُِتلُو�،  �لُحُروِب  ِفي  �آباؤنا  ُهِزَم 
آَن �أنا عاِزٌم َعَلى �أْن �أقَطَع َعْهد�ً  َوَزوجاتُنا َسبايا. 10َو�ل�
ديَد.  �إلَِه �إْسر�ئِيَل، لَِكي ُيْبِعَد َعنّا َغَضَبُه �لشَّ َمَع اهلِل، 
َمِزيد�ً  تَُضيُِّعو�  �أْو  َتَتكاَسلُو�  ل�  �أول�ِدي،  يا  آَن  11َفال�

َقريِبيَن  َتُكونُو�  لَكي  اهلُل  �ختاَركُُم  َفَقِد  �لَوقِت.  ِمَن 
لَُه  َوَتحِرقُو�  �لَهيَكِل  ِفي  َتخدُموُه  لَِكي  �ختاَركُْم  ِمْنُه. 

�لَبُخوَر.«
12�أّما �لَّلاويُّوَن �لَّذيَن َبَد�ُأو� �لَعَمَل َفُهْم َمَحُث ْبُن 

َقْيٌس  َقهاَت،  عائَِلِة  مْن  َعَزْريا  ْبُن  َوُيوئيُل  َعماساَي 
ْبُن َعْبدي َوَعَزْريا ْبُن َيهَلْلِئيَل ِمْن عائَلِة َمر�ِري، ُيو�آُخ 
َة َوِعيَدُن ْبُن ُيو�آَخ مْن عائَلِة َجرُشوَن، 13ِشمِري  ْبُن ِزمَّ

نَسِل  ِمْن  َوَمتَّْنيا  َزَكريّا  �ألِيصافاَن،  نَسِل  مْن  َوَيعيئيُل 
َشَمْعيا  َهْيماَن،  نَسِل  ِمْن  َوَشْمَعى  14َيِحيئيُل  �آساَف، 

يِئيُل ِمْن نَسِل َيُدوثُوَن. َوُعزِّ
ُرو�  َوَطهَّ �إْخَوَتُهْم  �لَّلاِويُّوَن  َهُؤل�ِء  َجَمَع  15ثُمَّ 

�لَهيَكِل.  ِفي  َسِة  �لُمَقدَّ للِخدَمة  �سِتعد�د�ً  �أنُفَسُهُم 
مَن  يعاٍز  باإ جاَء  �لَّذي  �لَمِلِك  �أمَر  بَذلَك  َفاأطاُعو� 
16َفَدَخَل  ُروُه.  ُيَطهِّ لَكي  اهلِل  َبيِت  �إلَى  َوَدَخلُو�  اهلِل. 

�لنَِّجَسِة  �ل�أشياِء  كُلَّ  َو�أخَرُجو�  �لَهيَكِل،  �إلَى  �لَكَهَنُة 
�إلَى ساَحِة  َو�أحَضُروها  اهلِل،  َهيَكِل  في  َوَجُدوها  �لَِّتي 
أْشياَء �لنَِّجَسَة �إلَى  َبْيِت اهلِل. ثُمَّ َحَمَل �لَّلاِويُّوَن َهِذِه �ل�
ِل َبَد�أ  أوَّ هِر �ل� ِل ِمَن �لشَّ أوَّ و�ِدي َقْدُروَن. 17ِفي �لَيوِم �ل�
َسِة.  ُروَن �أنُفَسُهُم �ْسِتعد�د�ً لِلِخدَمِة �لُمَقدَّ �لَّلاِويُّوَن ُيَطهِّ
هِر، جاَء �لَّلاِويُّوَن �إلَى ِدهِليِز  َوِفي �لَيوم �لثّاِمِن ِمَن �لشَّ
ْعد�ِدِه  َبيِت اهلِل. َور�ُحو� ُيَطّهُروَن َبيَت اهلِل َثمانَيَة �أيّاٍم ل�إ
لِلاْسِتْعماِل �لُمَقدَِّس. َو�أكَملُو� َعَمَلُهْم َهذ� ِفي �لّساِدَس 

ِل. أوَّ ْهِر �ل� َعَشَر ِمَن �لشَّ
»لََقْد  لَُه:  َوقالُو�  َحَزِقّيا  �لَمِلِك  �إلَى  َذَهُبو�  18ثُمَّ 

ْرنا َهيَكَل اهلِل كُلَُّه َوَمذَبَح �لتَّْقِدماِت �لّصاِعَدِة َوكُلَّ  َطهَّ
ْرنا طاِولََة ُخبِز َمْحَضِر �هلِل َمَع  �ل�أشياِء ِفي �لَهيَكِل. َطهَّ
�لَِّتي  أْغر�ِض  �ل� َجِميَع  �أصَلْحنا  19َوَقْد  َتو�بِعها.  كُلِّ 
َو�أْعَدْدناها  ْرناها  َفَطهَّ َمِلكاً.  كاَن  عنَدما  �آحاُز  �أْهَمَلها 

آَن �أماَم َمذَبِح اهلِل.« لِلِخْدَمِة. َوها ِهَي �ل�
20َفَجَمَع َحَزِقّيا َمسُؤولي �لَمديَنِة َوَصِعُدو� �إلَى َهيَكل 

21َو�أحَضُرو�  �لتّالي.  �لَيوِم  مَن  �لباكر  باح  �لصَّ ِفي  اهلِل 

َسبَعَة ثِير�ٍن َوَسبَعَة ِكباٍش َوَسبَعَة ِحملاٍن َوَسبَعَة تُُيوٍس. 
كانَْت َهِذِه �لَحيو�ناُت َذبِيَحَة َخِطيٍَّة َعْن َممَلَكِة َيُهوذ�، 
ِس ِمْن �أجل َتطِهيرِه، َوَعْن َشعِب  َوَعْن �لَمكاِن �لُمَقدَّ
ريَن مْن هاُروَن  َيُهوذ�. َو�أَمَر �لَمِلُك َحَزِقّيا �لَكَهَنَة �لُمَتَحدِّ
بائِِح َعَلى َمذَبِح اهلِل. 22َفَذَبَح �لَكَهَنُة  بَِتقِديِم تلَك �لذَّ
َوَذَبُحو�  �لَمْذَبِح،  َعَلى  وُه  َوَرشُّ َدَمها  َوَحَملُو�  �لثِّير�َن، 
َوَذَبُحو� �لِحملاَن  و� َدَمها َعَلى �لَمذَبِح،  �لكباَش َوَرشُّ
و� َدَمها َعَلى �لَمذَبِح. 23ثُمَّ �أحَضَر �لَكَهَنُة �لتُُّيوَس  َوَرشُّ
ْعِب �لُمجَتِمعيَن ُهناَك،  لَِذبِيَحِة �لَخِطيَِّة �أماَم �لَمِلِك َو�لشَّ
َفَوَضُعو� �أيِدَيُهْم َعَلى �لتُُّيوِس، 24َوَذَبَحها �لَكَهَنُة َعَلى 
َفَقْد قاَل  �إْسر�ئِيَل.  َبِني  ُرو� بَِدِمها َخطايا  لُِيَكفِّ �لَمذَبِح 
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َبيَحَة �لّصاِعَدةَ أ َوَذبِيَحَة �لَخِطيَِّة ُهما َعْن  �لَمِلُك �إنَّ �لذَّ
َجميِع َبِني �إْسر�ئِيَل.

25َوَوَضَع �لَمِلُك َحَزقّيا �لَّلاِويِّيَن ِفي َبيِت اهلِل َمَع 

ُصُنوٍج َوَقياثِيَر َوَرباٍب َكما �أَمَر د�ُوُد َو�لّر�ئي جاُد َو�لنَِّبيُّ 
�أنِبيائِه.  َفِم  َعَلى  اهلِل  ِمَن  أمُر  �ل� َهذ�  َوَقْد جاَء  ناثاُن. 
�لُموِسيِقيَِّة،  د�ُوَد  بِاآل�ِت  ِبيَن  ُمَتاأهِّ �لَّلاِويُّوَن  26َفَوَقَف 

َبيَحِة  َوَوَقَف �لَكَهَنُة بِاأبو�ِقِهْم. 27ثُمَّ �أَمَر َحَزِقّيا بَِتقِديِم �لذَّ
َبيَحِة،  �لذَّ َتقِديِم  َبدِء  َوِعنَد  �لَمذَبِح.  َعَلى  �لّصاِعَدِة 
�آل�ِت  َعَلى  َوُعِزَف  أبو�ُق  �ل� َونُِفَخِت  اهلِل.  َتْسِبيُح  َبَد�أ 
�لَجماَعِة  كُلُّ  28َوَسَجَدْت  �لُموِسيِقيَِّة.  د�ُوَد  �لَمِلِك 
�أْن  �إلَى  �أبو�َقُهْم  أبو�ِق  �ل� َونََفَخ ناِفُخو  �لُمَرنُِّموَن،  َوَرنََّم 

بِيَحِة. َتمَّ َتقِديُم �لذَّ
بائِِح، َسَجَد �لَمِلُك  29َوَبعَد �ل�نِْتهاِء ِمْن َتقديِم �لذَّ

عِب �لَِّذيَن َمَعُه. 30َو�أَمَر �لَمِلُك َحَزِقّيا  َحَزِقّيا َوكُلُّ �لشَّ
َوِكباُر َمسُؤولِيِه �لَّلاِويِّيَن بِاأْن ُيَسبُِّحو� اهلَل. َفَرنَُّمو� َتر�نِيَم 
َكَتَبها د�ُوُد َو�لّر�ئِي �آساُف. َوَسبَُّحو� اهلَل بَِفَرٍح غاِمٍر، 
َوَهبُتْم  آَن  »�ل� َحَزِقّيا:  31َفقاَل  اهلَل.  َوَعَبُدو�  َوَسَجُدو� 
َفاقَتِرُبو�  َيُهوذ�.  َشعَب  يا  هلِل،  ْسُتُموها  َوَكرَّ �أنُفَسُكْم 
اهلِل.«  َبيِت  �إلَى  كِر  �لشُّ َوَتقِدماِت  بائَح  �لذَّ َو�أْحِضُرو� 
عُب َذبائَِح َوَتقِدماِت ُشكٍر. َوكُلُّ َمْن �أر�َد  َفاأْحَضَر �لشَّ
َعَدُد  ُهَو  32َوَهذ�  صاِعَدٍة.  بَِذبائَِح  َياأْتِي  �أيضاً  كاَن 
َسبُعوَن  �لَهيَكِل:  �إلَى  �لَجماَعُة  َمْتها  َقدَّ �لَِّتي  بائِِح  �لذَّ
َمْت َهَذِه كُلُّها َذبائَِح  َثور�ً، َوِمَئُة َكْبٍش، َوِمَئتا َحَمٍل. قُدِّ
َسِة هلِل  �لُمَقدَّ بائِِح  �لذَّ َعَدُد  �إلَى اهلِل. 33َوكاَن  صاِعَدًة 
ِستَّ ِمَئِة َثوٍر، َوَثلاَثَة �آل�ِف َخُروٍف َوَتيٍس. 34�إلّ� �أنَُّه 
لَْم َيُكْن ُهناَك َعَدٌد كاٍف ِمَن �لَكَهَنِة لَِسلِخ ِجلِد كُلِّ 
�لَحيو�ناِت َوَتقطيعها ِمْن �أجِل َتقِديِمها َذبائَح صاِعَدًة، 
َفاأعانَُهْم �أقِرباُؤُهُم �لَّلاِويُّوَن �إلَى �أْن �كَتَمَل �لَعَمُل َو�إلَى 
َوكاَن  َسِة.  �لُمَقدَّ لِلِخدَمِة  �أنُفَسُهْم  �لَكَهَنُة  �أَعدَّ  �أْن 
ِمَن �لَكَهَنِة ِفي �إعد�ِد �أنُفِسهْم  �لَّلاِويُّوَن �أكَثَر �إخلاصاً 
َكِثيٌر  َوَشحٌم  َكِثيَرٌة،  َذبائُِح  ُهناَك  35كانَْت  لِلِخدَمِة. 
في  �لِخدَمُة  َفَبَد�أِت  َكِثيٌر.  َوَسِكيٌب  لاِم،  �لسَّ لَِذبائِِح 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  �لَِّتي  �لّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  أ 24:29 

ل�سترضاء �هلل في �لعهد �لقديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
�لمذبح، لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

ْعُب َكِثير�ً  َهيَكل اهلِل ِمْن َجِديٍد. 36َوَفِرَح ِحَزِقّيا َو�لشَّ
ها �هلُل لَِشعِبِه. َوَقْد َفِرُحو� �أكَثَر  ُأُمور �لَكِثيَرِة �لَِّتي �أَعدَّ بِال�

أنَّ �لَعَمَل َتمَّ َعَلى نَحٍو َسِريٍع ِجّد�ً! لِ�

َحَزِقّيا َيحَتِفُل ِبِعيِد الِفصح

َو�أرَسَل �لَمِلُك َحَزِقّيا َرسائَل �إلَى كُلِّ َبِني 30 
َبِني  �إلَى  �أيضاً  َوَكَتَب  َوَيُهوذ�.  �إْسر�ئِيَل 
ى. َوَدعا كُلَّ َهُؤل�ِء �إلَى َبيِت اهلِل ِفي �لُقدِس  �أْفر�يَِم َوَمَنسَّ
لَِكي َيحَتِفلُو� بِِعيِد �لِفصِح ب �إكر�ماً هلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل. 
2َو�تََّفَق �لَملُك َحَزِقّيا َمَع كُلِّ َمسُؤولِيِه َوكُلِّ �لَجماَعِة 

هِر �لثّانِي. 3لَْم  ِفي �لُقدِس َعَلى �قاَمِة �لَفْصِح ِفي �لشَّ
أنَّ  ِد، لِ� َيسَتِطيُعو� �أْن َيحَتِفلُو� بِالِفْصِح ِفي �لَوقِت �لُمَحدَّ
لِلِخدَمِة  �سِتعد�د�ً  �أنُفَسُهُم  ُرو�  َطهَّ �لَِّذيَن  �لَكَهَنِة  َعَدَد 
عُب َقِد  َسِة لَْم َيُكْن كاِفياً. َولَْم َيُكْن َجِميُع �لشَّ �لُمَقدَّ
�لَمِلَك  �ل�تِّفاُق  4َفاأْرَضى  َبْعُد.  �لُقدِس  ِفي  �ْجَتَمُعو� 
�أنْحاِء  كُلِّ  ِفي  نِد�ًء  5َفاأذ�ُعو�  �لَجماَعِة.  َوكُلَّ  َحَزِقّيا 
بِع �إلَى َمديَنة د�َن. َوَطَلُبو�  �إْسر�ئِيَل، ِمْن َمِديَنِة بِئِر �لسَّ
لِلاحِتفاِل  �لُقْدِس  َمديَنِة  �إلَى  �لَمِجيَء  عِب  �لشَّ �إلَى 
َيحَتِفْل قسٌم  لَْم  �إْذ  �إْسر�ئِيَل.  �إلَِه  هلِل،  �إكر�ماً  بِالِفصح 
َعَلى  َبعيٍد  َزَمٍن  ُمنُذ  بِالفصِح  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ِمْن  َكِبيٌر 
ُرُسُل  6َفَنَقَل  ُموَسى.  َشِريَعُة  َعَليِه  ْت  نَصَّ �لَِّذي  �لنَّحِو 
�لَملك َرسائَِلُه �إلَى َجِميِع �أنحاِء �إْسر�ئِيَل َوَيُهوذ�. َوَهذ� 

ما قالَْتُه �لرَّسائُِل:

�إلَِه  اهلِل،  �إلَى  �ْرِجُعو�  �إْسر�ئِيَل،  َبِني  »يا 
َسَيرِجُع  ِحيَنِئٍذ،  َو�إْسر�ئِيَل.  َو�إسَحاَق  �إْبر�هيَم 
وَر.  �هلُل �إلَيُكْم �أنُتُم �لَِّذيَن نََجْوتُْم ِمْن ُملُوك �أشُّ
�لَِّذيَن  �إْخَوتُِكُم  �أْو  �آبائُكْم  مثَل  َتُكونُو�  7َفلا 

ِعْبَرًة  َفَجَعَلُهْم  �آبائِِهْم.  �إلَِه  اهلِل،  َعَلى  �نَقَلُبو� 
َكما  َتحَتقُرُهْم،  �لَِّتي  �ل�ُأخَرى  ُعوب  لِلشُّ َحيًَّة 
َتَرْوَن. 8َول� َتُكونُو� َعنيِديَن َكما كاَن �آباؤكُْم. 

ب 1:30 فصح. �أي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني �إسر�ئيل من 

ة.  �لعبوديَِّة في مصر. يحتفل به �ليهوُد في �لربيع ويتناولون ذبيحًة خاصَّ
�نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت �لمسيح 

وقيامته. �نظر 1 كورنثوس 7:5. )�أيضاً ِفي بِقّيِة هذ� �لفصل(
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�إلَى  َو�ْصَعُدو�  بَِقلٍب ر�ِغٍب.  َبِل �ْخَضُعو� هلِل 
�ْخِدُمو�  أَبِد.  �ل� �إلَى  اهلُل  َسُه  َقدَّ �لَِّذي  َمْسَكِنِه 
َعَليُكْم.  ِديُد  �لشَّ َغَضُبُه  َعنُكْم  َفَيرَتدَّ  إلََهكَْم 

�أَسُرو�  �لَِّذيَن  َسَيُكوُن  اهلِل،  �إلَى  َرِجعُتْم  ْن  9َفاإ

�أقِرباَءكُْم َو�أبناَءكُْم َرِحيِميَن َمَعُهْم، َوَسُيِعيُدونَُهْم 
أْرِض. �إنَّ إلََهكَْم َعُطوٌف َوَرِحيٌم،  �إلَى َهِذه �ل�

كُْم �إْن َرِجعُتْم �إلَيِه.« َفَلْن َيُصدَّ

10َفَذَهَب �لرُُّسُل �إلَى كُلِّ َمِديَنٍة ِفي ِمْنَطَقة �أْفر�يَِم 

َعَليِهْم  َضِحُكو�  عَب  �لشَّ لَِكنَّ  َزُبولُوَن.  َحتَّى  ى  َوَمَنسَّ
�أِشيَر  َمناِطِق  مْن  ِمنُهْم  َبعضاً  11لَكنَّ  ِمنُهْم.  َوَسخُرو� 
�لُقْدِس.  َمديَنِة  �إلَى  َوجاَء  َتو�َضَع  َوَزُبولُوَن  ى  َوَمَنسَّ
د�ً  12َوَعِمَلْت َيُد �هلِل ِفي َيُهوذ� �أيضاً، َفاأعَطتُهْم َقْلباً ُمَوحَّ

ُيِطيُعوَن  بَهذ�  َفكانُو�  َوَمسُؤولِيِه.  �لَمِلِك  �إطاَعِة  َعَلى 
�أْمَر اهلِل. 13َفجاَءْت �أعد�ٌد َكِبيَرٌة ِمَن �لنّاس �إلَى َمديَنِة 
هِر  �لُقْدِس للاحِتفاِل بِِعيد �لُخبِز َغيِر �لُمخَتمرِ أ في �لشَّ
َمذ�بَح  َهُؤل�ِء  14َو�أز�َل  َكِبْير�ً.  َحْشد�ً  َفكانُو�  �لثّانِي. 
َجِميَع  �أيضاً  َو�أز�لُو�  �لُقدِس.  في  �لَِّتي  �لّز�ئَِفِة  آلَهِة  �ل�
آلَِهِة. َو�ألُقو�  َمذ�بِِح �لَبُخوِر �لُمسَتخَدَمِة ِفي ِعباَدِة تِلَك �ل�

بِها ِفي و�ِدي َقْدُروَن.
15ثُمَّ َذَبُحو� َحَمَل �لِفصِح في �لَيوم �لّر�بَِع َعَشَر ِمَن 

ُرو� �أنُفَسُهُم  هِر �لثّانِي. َفَخِجَل �لَكَهَنُة َو�لَّلاِويُّوَن َوَطهَّ �لشَّ
بائَِح �إلَى َهْيَكِل  َسِة. َو�أْدَخلُو� �لذَّ �سِتعد�د�ً للِخدَمِة �لُمَقدَّ
اهلِل. 16َو�أَخُذو� �أماِكَنُهُم �لّد�ئَِمَة ِفي �لَهيَكِل، َكما قاَل 

بائِح لِلَكَهَنِة،  ُموَسى َرُجُل �هلِل. َو�أعَطى �لَّلاِويُّوَن َدَم �لذَّ
َكِثيُروَن  ُهناَك  17َوكاَن  �لَمذَبِح.  َعَلى  �لَكَهَنُة  ُه  َفَرشَّ
َسِة.  �لُمَقدَّ لِلخدَمة  �سِتعد�د�ً  ُرو�  َيَتَطهَّ لَْم  عِب  �لشَّ ِمَن 
َفَلْم ُيسَمْح لَُهْم بَِذْبِح ِخر�ِف �لِفصِح. َفَتَولَّى �لَّلاِويُّوَن 
لَْم  َشخٍص  كُّل  َعْن  �لِفصِح  ِخر�ِف  َذبِح  َمسُؤوليََّة 

َسًة هلِل. َم �لِخر�َف َمَقدَّ ْر، لَِكي تَُقدَّ َيَتَطهَّ

أ 13:30 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. �أو »عيد �لفطير.« وهو 

�ليوم �لَّذي يلي عيد �لفصِح مباشرًة، و�متزج به مع مرور �لوقت. 
ياأكل فيه �ليهود خبز�ً بلا خميرة و�أعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
�لسريع من مصر. �نظر تثنية 1:16–3. ويشير في �لعهد �لجديد �إلى 

خلاص. )�نظر 1 كورنثوس 8:5( �لطَّهارة و�لنَّقاء و�ل�إ

َوَيّساَكَر  ى  َوَمَنسَّ �أْفر�يَِم  ِمْن  َكثيُروَن  َيُكْن  18لَْم 

�أنُفَسُهْم َعَلى نَحٍو َسِليٍم �سِتعد�د�ً  ُرو�  َوَزُبولُوَن َقْد َطهَّ
�حتفاِل  ِفي  ُمشاَرَكُتُهْم  َتُكْن  َفَلْم  �لِفصِح.  ل�ْحِتفاِل 
لَكنَّ  ُموَسى.  َشِريَعِة  وفَق  َسليٍم،  نَحٍو  َعَلى  �لِفصِح 
َيْغِفُر  صالٌِح  »اهلُل  َوقاَل:  �أجِلِهْم  ِمْن  َصلَّى  َحَزِقّيا 
ُه قُلُوَبُهْم لَِطَلِب اهلِل، �إلَِه �آبائِِهْم،  لِلَجِميِع. 19ُهَو ُيَوجِّ
َحتَّى لَو لَْم َيلَتِزُمو� بَِقو�ِعِد �لتَّْطهيِر �لَمْعُروَفِة ِفي �لَمْسَكِن 

�لُمَقدَِّس.«
عِب.  للشَّ َوَغَفَر  َحَزِقّيا،  َصلاَة  اهلُل  20َفاْسَتجاَب 

َغْيِر  �لُخبِز  بِعيِد  �لُقدِس  ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  21َو�ْحَتَفَل 

�لُمخَتِمِر َسبَعَة �أيّاٍم بَفَرٍح غاِمٍر. َوكاَن �لَّلاِويُّوَن َو�لَكَهَنُة 
َع �لَمِلُك  تِِهْم. 22َوَشجَّ ُيَسبُِّحوَن اهلَل كُلَّ َيوٍم بُكلِّ قُوَّ
َحَزِقّيا كُلَّ �لَّلاِويِّيَن �لعارِفيَن َكيفيََّة �لِقياِم بِِخدَمِة اهلِل. 
َشِرَكٍة.  َذبائَِح  َم  َوَقدَّ �أيّاٍم  َسبَعَة  بِالِعيِد  عُب  �لشَّ �ْحَتَفَل 

َوَشَكُرو� َوَسبَُّحو� اهلَل، �إلََه �آبائِِهْم.
�أيّاٍم  َسبَعَة  �لَبقاِء  َعَلى  عِب  �لشَّ َجِميُع  23َوو�َفَق 

َم  24َوَقدَّ بَِفَرٍح.  �أيّاٍم  َسبَعَة  �ل�حِتفاَل  ُدو�  َفَمدَّ �ُأْخَرى، 
َحَزِقّيا َملُك َيُهوذ� لِلَجماَعِة �ألَف َثورٍ َوَسبَعَة �آل�ِف َخُروٍف 
َم �لقاَدُة �ألَف َثوٍر َوَعْشَرَة  لَِكي َيذَبُحوها َوَياأْكُلُوها. َوَقدَّ
َر َكَهَنٌة َكثيُروَن �أنُفَسُهْم  �آل�ِف َخُروٍف لِلَجماَعِة. َوَطهَّ
َسِة. 25َوَفِرَحْت كُلُّ َجماَعة َيُهوذ�،  ل�أجِل �لِخدَمِة �لُمَقدَّ
آتِيَن مْن  �ل� �لُمِقيِميَن  �لُغَرباِء  َو�لَّلاِويُّوَن، َوكُلُّ  َو�لَكَهَنُة 
�إْسر�ئِيَل، َوكُلُّ �لُغَرباِء �لُمِقيِميَن ِفي �أْرِض َيُهوذ�. 26كاَن 
�لَفَرُح َعظيماً ِفي �لُقدِس. َولَْم َيُكْن لَِهذ� �ل�حِتفاِل َمِثيٌل 
ُمنُذ َزَمِن ُسَلْيماَن ْبِن د�ُوَد َملِك �إْسر�ئِيَل. 27َوقاَم �لَكَهَنُة 
عَب. َفُسِمَع َصوتُُهْم، َوَوَصَلْت  َو�لَّلاِويُّوَن َوباَركُو� �لشَّ

ماِء. َصلاَتُهُم �إلَى �لَمسَكِن �لُمَقدَِّس في �لسَّ

إصالحاُت َحَزقّيا

َو�نَتَهِت �حِتفال�ُت �لِفصِح، ب َفانَطَلَق َبُنو 31 
�إْسر�ئِيَل �لَّذيَن كانُو� ِفي �لُقدِس �إلَى ُمُدِن 

ب 1:31 فصح. �أي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني �إسر�ئيل من 

ذبيحًة  ويتناولون  �لربيع  في  �ليهوُد  به  يحتفل  في مصر.  �لعبوديَِّة 
ة. �نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت  خاصَّ

�لمسيح وقيامته. �نظر 1 كورنثوس 7:5.
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�لَِّتي  �لَحَجِريَِّة  �لّز�ئَفِة  آلَِهِة  �ل� �أصناَم  ُرو�  َوَكسَّ َيُهوذ�، 
�لُمرَتَفعاِت  ُرو�  َوَدمَّ َعْشَتُروَت، أ  �أعِمَدَة  َوَهَدُمو�  ِفيها. 
عُب  َو�لَمذ�بَِح ِفي كُلِّ �أنحاِء َيُهوذ� َوَبْنياِمْيَن. َوَفَعَل �لشَّ
ى. َولَْم َيَتَوقَُّفو� َحتَّى  أْمَر نَفَسُه في ِمنَطَقِة �أْفر�يَِم َوَمَنسَّ �ل�
آلَِهِة �لّز�ئَِفِة. َوَبعَد َذلَِك َرِجَع  ُرو� كُلَّ �أغر�ِض عباَدِة �ل� َدمَّ

كُلُّ َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَى ُمُدنِِهْم.
2َوكاَن �لَكَهَنُة َو�لَّلاويُّوَن ُمنَقِسميَن �إلَى ِفَرٍق لُِكلِّ 

ُة. َفَطَلَب �لَمِلُك َحَزِقّيا �إلَى  و�ِحَدٍة ِمنها َوِظيَفُتها �لخاصَّ
هاَتيِن �لَجماَعَتيِن �أْن َتسَتاأْنِفا َعَمَلُهما ثانَِيًة. َفاْسَتاأْنََف 
َوَذبائَِح  �لّصاِعَدةِ ب  بائِِح  �لذَّ َتقِديَم  َو�لَّلاويُّوَن  �لَكَهَنُة 
�لَهيَكِل  ِفي  �لِخدَمِة  بَِوِظيَفِة  َيُقوُموَن  َوكانُو�  لاِم.  �لسَّ
َم َحَزِقّيا  َو�لتَّرنِيِم َو�لتَّسِبيِح ِعنَد �أبو�ِب َبيِت اهلِل. 3َوَقدَّ
ُم َصباحاً َوَمساًء  بائُِح تَُقدَّ َذبائَح ِمْن َمو�ِشيِه. َفكانَِت �لذَّ
ُهوِر، َوِفي �ل�أعياِد َو�ل�ْحِتفال�ِت  ُبوِت َو�و�ئِِل �لشُّ َوِفي �لسُّ
ُهَو  ما  َوْفَق  كُلَُّه  َهذ�  َيعَمُل  َوكاَن  �ل�ُأخَرى.  ِة  �لخاصَّ
�لُقْدِس  ُسكّاَن  َحَزقّيا  4َو�أَمَر  اهلِل.  َشِريَعِة  ِفي  َمكُتوٌب 
لِلَكَهَنِة  َعَليِهْم  �لو�ِجَبَة  رِعيََّة  �لشَّ َة  �لِحصَّ ُيعُطو�  بِاأْن 

َو�لّلاِويِّيَن، لَِيَتَمكَُّنو� ِمْن َتكِريِس َوقَتُهْم لَشِريَعِة اهلِل.
عِب ِفي كُلِّ  5َوَوَصَلْت �أخباُر �أمِر �لَمِلِك َهذ� �إلَى �لشَّ

َمكاٍن ِمَن �لَبَلِد. َفاأعَطى َبُنو �إْسر�ئِيَل باكُوَرَة َحصاِدِهْم 
َينُبُت  ما  َوكُلِّ  َو�لَعَسِل  ْيِت  َو�لزَّ َو�لِعَنِب  �لَقْمِح  ِمَن 
�لَكِثيَرِة.  �لَمحاِصيِل  َهِذِه  ُعْشَر  َفَجَلُبو�  ُحُقولِِهْم.  ِفي 
ِفي  �لّساِكُنوَن  َوَيُهوذ�  �إْسر�ئِيَل  ِرجاُل  �أيضاً  6َو�أحَضَر 

َص  َيُهوذ� ُعْشَر َبَقِرِهْم َوَغَنِمِهْم. َوَوَضُعو� �لُعْشَر �لُمَخصَّ
. َفَجَلُبو� كُلَّ َهِذِه �ل�أشياَء إللَِهِهْم.  هلِل ِفي َمكاٍن خاصٍّ

َوَوَضُعوها �أْكو�ماً �أْكو�ماً.
هِر  �لشَّ ِفي  �ل�أشياَء  َهِذِه  ُيحِضُر  عُب  �لشَّ 7َبَد�أ 

هِر �لّسابِِع. 8َولَّما  �لثّالِِث، َو�نَتُهو� ِمْن َجْمِعها ِفي �لشَّ
جاَء َحَزِقّيا َو�لقاَدُة، َر�َأْو� �أكو�َم �ل�أشياِء �لَِّتي ُجِمَعْت. 

َفباَركُو� اهلَل َوَشعَبُه، َبِني �إْسر�ئِيَل.
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خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها.

ُم ل�سترضاء  ب 2:31 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

َعْن  َو�لَّلاِويِّيَن  �لَكَهَنِة  ِمَن  َحَزِقّيا  �سَتْفَسَر  9ثُمَّ 

�ل�أكو�ِم. 10َفقاَل َعَزْريا َرئِيُس �لَكَهَنِة – َوُهَو ِمْن َبْيِت 
ْحضارِ  بِاإ عُب  �لشَّ َبَد�أ  �أْن  »ُمْنُذ  صاُدوَق – لِلَمِلِك: 
َبِع،  �لشَّ َحتَّى  ناأكُُل  ِصْرنا  اهلِل،  َبيِت  �إلَى  �لتَّقِدماِت 
اهلُل  باَرَك  لََقْد  �لطَّعاِم.  ِمَن  َكِبيٌر  فائٌِض  لََدينا  َوماز�َل 

َشعَبُه َحّقاً. َولَِهذ� لََدينا فائٌِض َكِثيٌر.«
َتْخِزيٍن  ُحْجر�ِت  عد�ِد  بِاإ �لَكَهَنَة  َحَزِقّيا  11َفاأَمَر 

ِفي َبيِت اهلِل. َفَفَعلُو�. 12ثُمَّ �أحَضَر �لَكَهَنُة �لتَِّقِدماِت 
َصْت هلِل، َوَوَضُعوها ِفي  َو�لُعُشوَر َوكُلَّ �ل�أشياِء �لَِّتي ُخصِّ
َعْنها،  �لَّلاِوي َمسُؤول�ً  �لَهيَكِل. َوكاَن كُونَْنيا  َمخاِزِن 
لَُه. 13َوَعِمَل َتْحَت �إْمَرِة  َوكاَن �أُخوُه َشْمَعى ُمساِعد�ً 
َونََحَث  َوَعَزْريا  َيِحيِئيَل  ِمْن  كُلٌّ  َشْمَعى  َو�أِخيِه  كُونَْنيا 
َوَعسائِيَل َوَيِريُموَث َوُيوز�باَد َو�إيِليِئيَل َوَيْسَمْخَيا َوَمَحَث 
َوَبنايا. َوَقِد �ْختاَر �لَمِلُك َحَزِقّيا َوَعَزْريا �لَمسُؤوُل َعْن 

َبْيِت �هلِل َهُؤل�ِء �لرِّجاَل.
�لَبّو�َب  ُهَو  �لَّلاِوي  َيْمَنَة  ْبُن  قُوِري  14َوكاَن 

قُوِري  �إلَى  َو�ُأوِكَلْت  رِقيَِّة.  �لشَّ �لَبّو�َبِة  َعِن  �لَمسُؤوَل 
شر�ِف َعَلى �لَتقِدماِت �ل�خِتياِريَِّة هلِل، َوَتوِزيِع  ُة �ل�إ َمَهمَّ
َسِة.  َصِة لُِخّد�ِم اهلِل َو�لتََّبرُّعاِت �لُمَقدَّ �لتَّقِدماِت �لُمَخصَّ
َوِشْمِعيا  َوَيُشوُع  َوُمْنياِمُن  َعَدُن  �إمَرتِِه  َتْحَت  15َوكاَن 

َو�أَمْريا َوَشُكْنيا �لَِّذيَن ساَعُدوُه بِاأمانٍَة، ِفي �لُمُدِن �لَِّتي 
َيسُكُنها �لَكَهَنُة. َفَوزَُّعو� َهِذِه �ل�أشياَء َعَلى �أقِربائِِهْم ِفي 

كُلِّ ِفرَقٍة ِمْن ِفَرِق �لَكَهَنِة بِالتَّساِوي ِكبار�ً َوِصغار�ً.
َسَنو�ٍت  َثلاِث  �بِن  ِمَن  كُوِر  لِلذُّ ًة  ِحصَّ 16َو�َأْعَطْو� 

َلْت �أسماُؤُهْم ِفي ِسِجلِّ َمو�لِيِد  َفما َفوُق ِمَن �لَِّذيَن ُسجِّ
كُوِر �أْن َيدُخلُو� َبيَت  �لَّلاِويِّيَن. َوكاَن َعَلى كُلِّ َهُؤل�ِء �لذُّ
اهلِل لِلِخدَمِة �لَيوِميَِّة لِلِقياِم بِو�ِجباتِِهْم. َفكاَن لُِكلِّ ِفرَقٍة 

�لَكَهَنُة  17َو�ُأعِطَي  ُة.  �لخاصَّ َمسُؤولِيَُّتها  �لَّلاِويِّيَن  ِمَن 
َوَطِريَقِة  عائِلاتِِهْم  َحَسَب  �لَعطايا،  َهِذِه  ِمْن  ًة  ِحصَّ
�لَّلاِويُّوَن  �أيضاً  َو�ُأعِطَي  نََسِب �لَمو�لِيِد.  َتسِجيلِهْم ِفي 
ًة ِمْن َهِذه  ِمَن �لَِّذيَن َبَلُغو� ِعشِريَن َسَنًة َفما َفوُق ِحصَّ
18َوَتمَّ  ِفَرِقِهْم.  َوَحَسَب  َمسُؤولِّياتِهْم  َحَسَب  �لَعطايا، 
َو�أول�ُدُهْم  َوَزوجاتُُهْم  �أطفالِِهْم  َمَع  �لَكَهَنِة  َتسِجيُل 
يَن  َُّهْم كانُو� طاِهِريَن د�ئِماً َوُمسَتِعدِّ أن َوَبناتُُهْم َجميعاً، ل�

لِلِخدَمِة.
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19َوكاَن ِمْن نَسِل هاُروَن َبعُض �لَكَهَنِة َيسُكُنوَن ِفي 

ُحُقوٍل �أْو ُمُدٍن قُْرَب ُمُدِن �لَّلاِويِّيَن. َفَتمَّ َتحِديُد ِرجاٍل 
بِال�سِم ِمْن كُلِّ َمِديَنٍة ِمْن َهِذِه �لُمُدِن لَِتوِزيِع ِحَصِص 
كُوِر ِمْن عائِلاِت �لَكَهَنِة،  َهِذِه �لَعطايا َعَلى َجِميِع �لذُّ

َليَن ِفي ِسِجلِّ �أنساِب �للاويِّيَن. َوَجِميِع �لُمَسجَّ
ُأُمورِ  �ل� َهِذِه  كُلَّ  َحَزِقّيا  �لَمِلُك  َعِمَل  20َوَهَكذ� 

�لّصالَِحِة ِفي َيُهوذ�. َعِمَل كُلَّ ما ُهَو َصو�ٌب َوكُلُّ ما 
ُهَو ُمْرٍض إللَهِه. 21َوَقْد َعِمَل بُِكلِّ َقلِبِه كُلِّ ما َعِمَلُه 
ِريَعِة َو�لَوصايا، َوِفي  ِفي ِخدَمِة َبيِت �هلِل، َوِفي طاَعِة �لشَّ

�تِّباِع �إلَِهِه، َفَنَجَح.

الَملُك َسْنحاِريُب ُيضاِيُق َحَزِقّيا

أْعماِل �لَِّتي قاَم بِها َحَزِقّيا 32  َبعَد كُلِّ َهِذِه �ل�
باأمانٍَة، جاَء َسْنحاِريُب َوَجيُشُه �إلَى َيُهوذ�، 
َنَة بَِهَدِف �أْن َيهِزَمها َوَيسَتولَي  َوحاَصَر �لُمُدَن �لُمَحصَّ
ناِوياً  �أَتى  َقْد  َسنحاِريَب  �أنَّ  َحَزِقّيا  2َو�أدَرَك  َعَليها. 
َمسُؤولِيِه  ِكباِر  َمَع  َحَزِقّيا  َث  3َفَتَحدَّ �لُقدِس.  ُمهاَجَمَة 
�لَينابِيِع  ِمياِه  َطمِّ  َعَلى  �لَجِميُع  َفاتََّفَق  �لَجيِش.  َوقاَدِة 
خاِرَج �لَمِديَنِة. َفساَعَد َهُؤل�ِء �لَمسُؤولُوَن َوقاَدُة �لَجيِش 
و� �لَينابِيَع  َع ُجمُهوٌر َكِبيٌر ِمَن �لنّاِس َوَطمُّ َحَزِقّيا. 4َوَتَجمَّ
نُِريُد  »ل�  َوقالُو�:  �لَبَلِد  َوَسِط  �إلَى  �لُمَتَدفَِّق  َو�لجْدَوَل 
وَر ماًء َكِثير�ً ِعنَدما َيِصُل �إلَى ُهنا!«  �أْن َيِجَد َمِلُك �أشُّ
َمِة  َن َحَزِقّيا �لُقدَس. َفاأعاَد بِناَء �ل�أجز�ِء �لُمَتَهدِّ 5َوَحصَّ

�أيضاً  َوَبَنى  �ل�أسو�ِر.  َعَلى  �أبر�جاً  َوَبَنى  وِر.  �لسُّ ِمَن 
َعَلى  �لِقلاَع  َن  ِل. َوَحصَّ أوَّ �ل� وِر  �لسُّ �آَخَر خاِرَج  ُسور�ً 
رِقيِّ ِفي �لُجزِء �لَقديِم ِمَن �لُقدِس. َوَصَنَع  �لجانِِب �لشَّ
َحرٍب  ُضّباَط  َحَزِقّيا  6َوَعيََّن  َكِثيَرًة.  َوتُُروساً  �أسِلَحًة 
ِفي  بِِهْم  َو�جَتَمَع  عِب.  �لشَّ َعِن  َمسُؤولِيَن  لَِيُكونُو� 
�لّساَحِة �لَمفُتوَحِة قُرَب َبّو�َبِة �لَمِديَنِة. َوَكلََّمُهْم َحَزِقّيا 
َعُهْم، َفقاَل لَُهْم: 7»كُونُو� �أقِوياَء َوُشجعاناً. َول�  َوَشجَّ
وَر �أْو َتقَلُقو� بَِسَبِب �لَجيِش �لَكِبيِر  َتخافُو� ِمْن َمِلِك �أشُّ
َمِلِك  َمَع  ما  َيُفوُق  ٍة  قُوَّ ِمْن  َمَعنا  ما  َفاإنَّ  َمَعُه.  �لَِّذي 
وَر �إلّ� َبَشٌر. �أّما نَحُن َفإلَُهنا  وَر! 8َفَليَس لََدى َمِلِك �أشُّ �أشُّ
َفاْسَتَمدَّ  َمعاِرَكنا!«  َعنّا  َوُيحاِرُب  َسُيِعيُننا،  َوُهَو  َمَعنا. 

ًة ِمْن َكلاِم َحَزِقّيا َمِلِك َيُهوذ�. عُب َشجاَعًة َوقُوَّ �لشَّ

9َوكاَن َسنحارِيُب َوكُلُّ َجيِشِه ُمَخيِِّميَن قُرَب َمِديَنِة 

لَِخيَش َينُووَن �قِتحاَمها. َفاأرَسَل َسنحاِريُب ُخّد�َمُه �إلَى 
�لُقدِس  َيُهوذ� ِفي  َو�إلَى كُلِّ َشعِب  َيُهوذ�  َمِلِك  َحَزِقّيا 
وَر: ما  َفَقالُو�: 10»َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه َسنحاِريُب َمِلُك �أشُّ
�لَِّذي َتتَِّكلُوَن َعَليِه، لََكي َتحَتِملُو� �لِحصاَر ِفي �لُقدِس؟ 
11�عَلُمو� �أنَّ َحَزِقّيا ُيِضلُُّكْم َوَيْخَدُعُكْم، َوُهَو ُيِريُد �أْن 

َوَعَطشاً  َتبُقو� ِفي �لُقدِس لَِتُموتُو� ُجوعاً  ُيغِوَيُكْم لَِكي 
وَر.‹ 12َوَحَزِقّيا  بَِقولِِه لَُكْم: ›َسُينِقُذنا إلَُهنا ِمْن َمِلِك �أشُّ
ُهَو نَفُسُه �لَِّذي نََزَع �لُمرَتَفعاِت َو�لَمذ�بَِح. َو�أَمَركُْم يا 
َعَلى  َبُخور�ً  َوتُحِرقُو�  َتعُبُدو�  بِاأْن  َو�لُقدِس  َيُهوذ�  �أهَل 
َمذَبٍح و�ِحٍد َفَقْط. 13�أنُتْم َتعَلُموَن ما َفَعلناُه �أنا َو�آبائِي 
تِلَك  �آلَِهُة  َتسَتِطْع  لَْم  �ل�ُأخَرى.  �لُبْلد�ِن  ُشُعوِب  بُِكلِّ 
�لُبلد�ِن �أْن تُنِقَذ ُشُعوَبها. َولَْم َتسَتِطْع �أْن َتمَنَعِني ِمَن 
�لَقضاِء َعَليها. 14�أيَُّة �آلَِهٍة �سَتطاَعْت �أْن تُنِقَذ َشعَبها ِمْن 
�آبائِي �لَِّذيَن َقُضو� َعَليهْم؟ َو�أيَُّة �آلَِهٍة �سَتطاَعْت �أْن تُنِقَذ 
َشعَبها ِمنِّي؟ َفَكيَف َتَتَوقَُّعوَن �أْن ُينِقَذكُْم �إلَُهُكُم �لو�ِحُد 
ِمْن َيِدي؟ 15ل� َتَدُعو� َحَزِقّيا َيخْدْعُكْم �أْو ُيِضلَُّكْم. ل� 
ٍة �أْو َممَلَكٍة �سَتطاَع َيوماً �أْن  َُّه ما ِمْن �إلَِه �ُأمَّ أن قُوُه لِ� تَُصدِّ
ُمو� �أنَّ �إلََهُكْم  َيحِمَي َشعَبُه ِمنِّي �أْو ِمْن �آبائِي. َفلا َتَتَوهَّ

َيقِدُر َعَلى َمنِعي ِمَن �لَقضاِء َعَليُكْم.«
رِّ  �لشَّ ِمَن  بَِمِزيٍد  وَر  �أشُّ َمِلِك  ُخّد�ُم  16َوَتَكلََّم 

َمِلُك  17َوَكَتَب  َحَزِقّيا.  َوخاِدِمِه  اهلِل  َعَلى  َو�لتَّْجِديِف 
وَر �أيضاً َرسائَِل ِفيها �ْزِدر�ٌء َو�إهانٌَة هلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل،  �أشُّ
�أْن  �ل�ُأخَرى  ُعوِب  �لشُّ �آلَِهُة  َتسَتِطْع  »لَْم  ِفيها:  َيُقوُل 
َتمَنَعِني ِمَن �لَقضاِء َعَلى ُشُعوبِها. َكَذلَِك ل� َيسَتِطيُع 
�إلَُه َحَزِقّيا �أْن ُيْنِقَذ َشعَبُه ِمنِّي.« 18ثُمَّ ناَدى ُخّد�ُم َمِلِك 
وَر بَِصوٍت عاٍل َعَلى �أهِل �لُقدِس �لَِّذيَن كانُو� َعَلى  �أشُّ
ُيرِهُبوُهْم  �أْن  �أر�ُدو�  بِالِعْبِريَِّة.  َوَكلَُّموُهْم  �لَمِديَنِة.  ُسوِر 
َه  19َوجَّ �لُقدِس.  َمِديَنِة  َعَلى  �ل�ْسِتيلاِء  ِمَن  لَِيَتَمكَُّنو� 
لَِه �لُقدِس بِالطَِّريَقِة نَفِسها �لَِّتي  ُخّد�ُم �لَمِلِك �إهاناٍت ل�إ
ُأَمِم �ل�ُأخَرى �لَِّتي َخَلَقها  آلَِهِة �ل� ُهو� ِفيها �إهاناٍت ل� َوجَّ

�لنّاُس بِاأيِديِهْم.
�آُموَص  ْبُن  �إَشْعياُء  َو�لنَِّبيُّ  َحَزِقّيا  �لَمِلُك  20َفَصلَّى 

ماِء. 21َفاأرَسَل  أْمِر، َوَصَرُخو� �إلَى �إلَِه �لسَّ بَِشاأِْن هذ� �ل�
وَر. َفَقَتَل �لَملاُك َجِميَع  اهلُل َملاكاً �إلَى ُمَخيَِّم َمِلِك �أشُّ
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. َفَرِجَع  وِريِّ ّباِط ِفي �لَجيِش �ل�أشُّ �لُجُنوِد َو�لقاَدِة َو�لضُّ
�إلَى  َفَدَخَل   . َو�لِخْزيِّ بِالَخْيَبِة  َوَطِنِه  �إلَى  وَر  �أشُّ َمِلُك 
22َوَهَكذ�  يِف.  بِالسَّ �أول�ِدِه  َبعُض  َوَقَتَلُه  �إلَِهِه،  َهيَكِل 
ْعَب ِفي �لُقدِس ِمْن َيِد َسنحاِريَب  �أنَقَذ اهلُل َحَزِقّيا َو�لشَّ
ِمْن  ر�َحًة  َو�أعطاُهْم  �أعد�ئِِه،  َجِميِع  َوِمْن  وَر  �أشُّ َمِلِك 
كُلِّ جانٍِب. 23َفاأحَضَر َكِثيُروَن َعطايا هلِل ِفي �لُقدِس، 
�لَوقِت  َذلَِك  َوِمْن  َيُهوذ�.  َمِلِك  لَِحَزِقّيا  َثِميَنًة  َوَهد�يا 

ُعوُب كُلُّها َتحِسُب لَِحَزِقّيا ِحساباً. صاَرِت �لشُّ

َمَرُض َحَزِقّيا وآِخُر أّياِمه
�لَموَت.  َوقاَرَب  َحَزِقّيا  َمِرَض  أيّاِم  �ل� تِلَك  24َوِفي 

َعلاَمًة.  َو�أعطاُه  َحَزِقّيا  اهلُل  َفَكلََّم  اهلِل.  �إلَى  َفَصلَّى 
25لَِكنَّ َقلَب َحَزِقّيا َتَكبََّر، َفَلْم َيسَتِجِب �سِتجاَبًة ل�ئَقًة 

َوَعَلى  َحَزِقّيا  َعَلى  �هلِل  َغَضُب  َفَحلَّ  َعَليِه.  �هلِل  بِِنعَمِة 
�أهِل َيُهوذ� َو�لُقْدِس. 26َفَتو�َضَع َحَزِقّيا َوتاَب َعْن ِكبرياِء 
َقلِبِه، ُهَو َو�أهُل �لُقْدِس َمَعُه، َفَلْم َياأِْت َعَليِهْم َغَضُب 

اهلِل َطو�َل َحياِة َحَزِقّيا.

27َوكاَن لَِحَزِقّيا َثرَوٌة َوَكر�َمٌة َكِبيَرتاِن ِجّد�ً. َفَصَنَع 

�لَكِريَمِة  َو�ل�أحجاِر  َهِب  َو�لذَّ ِة  �لِفضَّ لِِحفِظ  َخز�ئَِن 
28َوكانَْت  �لثَِّميَنِة.  �ل�أشياِء  َوكُلِّ  َو�لتُُّروِس  َو�ل�أطياِب 
عُب  يِت �لَِّتي كاَن �لشَّ لََديِه َمخاِزُن لِلَقمِح َو�لنَِّبيِذ َو�لزَّ
�لُمخَتِلَفِة.  َو�لماِشَيِة  لِلَحيَو�ناِت  َوَحظائُِر  �إلَيِه،  ُيرِسلُها 
قُطعاٌن  لََدْيِه  َوكاَن  َكِثيَرًة،  ُمُدناً  �أيضاً  َحَزِقّيا  29َوَبَنى 

أنَّ �هلَل �أغناُه َكِثير�ً ِجّد�ً. َكِثيَرٌة ِمَن �لَغَنِم َو�لَبَقِر، لِ�
30َوَحَزِقّيا ُهَو �لَِّذي َسدَّ �لَمْنَبَع �لُعلِويَّ لِِمياِه ُينُبوِع 

ِجيُحوَن ِفي �لُقدِس، َوَجَعَل َهِذِه �لِمياَه َتجِري ُمباَشَرًة 
�إلَى �لجانِِب �لَغربِيِّ ِمْن َمِديَنِة د�ُوَد. أ َفَوفََّقُه �هلُل ِفي كُلِّ 
�إلَى َحَزِقّيا.  ما َعِمَل. 31َو�أرَسَل �أَحُد قاَدِة بابَِل ُرُسلاً 
ِفي  َحَدَثْت  �لَِّتي  �لَعِظيَمِة  �لَعِجيبِة  ُأُموِر  �ل� َعِن  َوَساألُوُه 
َولَِيعِرَف  لَِيمَتِحَنُه  َوْحَدُه  �هلُل  َتَرَكُه  َفَلّما جاُءو�،  َبَلِدِه. 

كُلَّ ما ِفي َقلِبِه.
الَِحِة، َفِهَي  32�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل َحَزِقّيا، َو�إنجاز�تِِه �لصَّ

أ 30:32 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

نٌَة ِفي ِكتاِب ُرؤيا �إَشْعياَء ْبِن �آُموَص، َوِفي ِكتاِب  ُمُدوَّ
تاِريِخ ُملُوِك َيُهوذ� َو�إْسر�ئِيَل.

عُب َعَلى  33َوماَت َحَزِقّيا َوُدِفَن َمَع �آبائِِه. َدَفَنُه �لشَّ

�لتَّلَِّة َحيُث قُُبوُر �آبائِِه، �أْبناِء د�ُوَد. َفاأكَرَمُه َجِميُع �أهِل 
ى ِفي �لُحكِم. َيُهوذ� َوُسكّاُن �لُقدِس. َوَخَلَفُه �بُنُه َمَنسَّ

ى َمِلُك َيُهوذا َمَنسَّ

ُعْمِرِه 33  ِمْن  َعْشَرَة  �لثّانَِيَة  ِفي  ى  َمَنسَّ كاَن 
ِعنَدما �ْعَتَلى َعْرَش َيُهوذ�. َوَحَكَم َخْمَسًة 
�أماَم  رَّ  �لشَّ ى  َمَنسَّ 2َوَفَعَل  �لُقْدِس.  ِفي  َسَنًة  َوَخْمِسيَن 
�لَِّتي َطَرَدها  ُعوِب  َوَتَبنَّى �لُمماَرساِت �لَبِشَعَة لِلشُّ اهلِل. 

ى  أْرِض �لَِّتي �أَخَذها َبُنو �إْسر�ئِيَل. 3َو�أعاَد َمَنسَّ اهلُل ِمَن �ل�

بِناَء �لُمرَتَفعاِت �لَِّتي كاَن َقْد َهَدَمها �أُبوُه َحَزِقّيا، َو�أعاَد 
َوَعَبَد  َعْشَتُروَت. ب  �أعِمَدَة  َونََصَب  لِلَبعِل  َمذ�بَِح  بِناَء 
�لّز�ئَِفِة  لِلاآلَِهِة  َمذ�بَِح  4َوَبَنى  َوَخَدَمها.  ماِء  �لسَّ نُُجوَم 
ِفي َبيِت اهلِل �لَِّذي قاَل َعْنُه اهلُل: »َسَيُكوُن �ْسِمي �إلَى 

أَبِد ِفي �لُقدِس.« �ل�
ِفي ساَحَتي  ماِء  �لسَّ لُِنُجوِم  َمذ�بَِح  ى  َمَنسَّ 5َوَبَنى 

و�ِدي  ِفي  َكُقْرباٍن  �لناِر  في  �ْبَنُه  6َو�أْحَرَق  اهلِل.  َبيِت 
َمْعِرَفِة  لُِمحاَولَِة  َو�لِعر�َفِة  ْحِر  بِالسِّ َو�ْسَتعاَن  َهنُّوَم.  �ْبِن 
ى  �لُمسَتقَبِل. َو�ْسَتْخَدَم ُوَسطاَء َوُمَشْعَوِذيَن. َو�أكَثَر َمَنسَّ

رِّ �أماَم اهلِل، َفَغِضَب اهلُل َغَضباً َشِديد�ً. ِمْن َعَمِل �لشَّ
َبيِت  ِفي  َوَوَضَعُه  لَِوَثٍن،  تِمثال�ً  ى  َمَنسَّ 7َوَصَنَع 

�هلِل �لَِّذي قاَل �هلُل لِد�ُوَد َو�بِِنِه ُسَلْيماَن َعْنُه: »�خَتْرُت 
ِفي  �ْسِمي  َساأَضُع  �إْسر�ئِيَل.  ُمُدِن  كُلِّ  ِمْن  �لُقْدَس 
ُيْبَعدُوَن  �أَدَعُهْم  8َولَْن  أَبِد.  �ل� �إلَى  �لُقْدِس  ِفي  �لَهيَكِل 
ِفي  َساُأْبِقيِهْم  َبْل  آبائِِهْم،  ل� �أعَطيُتها  �لَِّتي  أْرِض  �ل� ِمَن 
�لَِّتي  �لتَّعالِيِم  َوكُلَّ  َوصاياَي  كُلَّ  �أطاُعو�  �إْن  �أْرِضِهْم، 

�أعطاها لَُهْم َعبِدي ُموَسى.«
َعَلى  �لُقدِس  َو�أهَل  َيُهوذ�  �أهَل  ى  َمَنسَّ َع  9َوَشجَّ

ُرورِ  �لشُّ كُلِّ  ِمْن  َو�أقَبَح  �أْكَثَر  ُشُرور�ً  َفَعِملُو�  لاِل.  �لضَّ
ُعوُب �لَِّتي َطَرَدها اهلُل ِمْن َكْنعاَن َقبَل  �لَِّتي ماَرَسْتها �لشُّ

آلِِهِة �لُمِهّمِة ِعنَد �لكنعانِّيين. زوجُة  ب 3:33 َعْشَتُروت. ِمَن �ل�

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها. )�أيضاً ِفي �لعدد 19(
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ى َوَشعَبُه،  ُدُخوِل َبِني �إْسر�ئِيَل �إلَيها. 10َوَكلََّم اهلُل َمَنسَّ
11َفاأرَسَل  �إلَيِه.  َيْسَتِمُعو�  َفَلْم  �آذ�نَُهْم،  �أغَلُقو�  لَِكنَُّهْم 
وَر لُِمهاَجَمِة  وَر بِِقياَدِة ِكباِر قاَدِة َمِلِك �أشُّ اهلُل َجيَش �أشُّ

ى َو�أَسُروُه، َوَوَضُعو� ِفي  َيُهوذ�. َفاألَْقْو� �لَقْبَض َعَلى َمَنسَّ
�أنِفِه ِخز�َمًة �قتاُدوُه بِها. َوَكبَّلُو� َيَدْيِه بَِسلاِسَل نُحاِسيٍَّة، 

َوَجرُّوُه �إلَى بابَِل.
ى،  12َفَلّما َوَقَعْت َهِذِه �لَمصائُِب َعَلى َر�أِْس َمَنسَّ

�أماَم  َكِثير�ً  َوَتو�َضَع  َعْونَُه.  َوَطَلَب  �إلَِهِه  اهلِل  �إلَى  تاَب 
ى �إلَى �هلِل َو�سَتْنَجَد بِِه. َفَسِمَع  �إلَِه �آبائِِه. 13َصلَّى َمَنسَّ
اهلُل َتَضرُّعاتِِه َوَتَحنََّن َعَليِه. َو�أْرَجَعُه �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس 

�هلُل  ُهَو  يهوه أ  �أنَّ  ِحيَنِئٍذ،  ى  َمَنسَّ َفَعَرَف  َعرِشِه.  َو�إلَى 
ى ُسور�ً عالِياً َحوَل َمِديَنِة  َحّقاً. 14َوَبعَد َذلَِك َبَنى َمَنسَّ
و�ِدي  ِفي  ِجْبُعوَن  َعيِن  َغربِيَّ  وُر  �لسُّ َو�مَتدَّ  د�ُوَد. ب 
َمِك، َوَحوَل َتلِّ ُعوِفَل.  َقْدُروَن، �إلَى َمدَخِل َبّو�َبِة �لسَّ
ثُمَّ َوَضَع ُضّباطاً ِفي كُلِّ ُحُصوِن َيُهوذ�. 15َونََزَع �أصناَم 
َنَم ِمْن َبيِت اهلِل. َونََزَع كُلَّ  آلَِهِة �لَغِريَبِة. َو�أز�َل �لصَّ �ل�
�لُقدِس،  َوِفي  اهلِل  َبيِت  َتلِّ  َعَلى  َبناها  �لَِّتي  �لَمذ�بِِح 
َوَطَرَحها كُلَّها َبعيد�ً َعْن َمِديَنِة �لُقدِس. 16ثُمَّ نََصَب 
ُشكٍر.  َوَتقِدماِت  َشِرَكٍة  َذبائَِح  َعَليِه  َم  َوَقدَّ اهلِل  َمذَبَح 
ى َشعَب َيُهوذ� بِاأْن َيْعُبُدو� اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل،  َو�أَمَر َمَنسَّ
ِفي  بائِِح  �لذَّ َتقِديِم  ِفي  عُب  �لشَّ 17َو�سَتَمرَّ  َوَيْخِدُموُه. 

ُمونَها �إلّ� إللَِهِهْم. �لُمرَتَفعاِت، لَِكنَُّهْم لَْم َيُكونُو� ُيَقدِّ
َوَكلاِم  لَِهِه  ل�إ َصَلو�تِِه  ى،  َمَنسَّ �أْعماِل  َبِقيَُّة  18�أّما 

َفِهَي  �إْسر�ئِيَل،  �إلَِه  اهلِل،  بِاْسِم  َكلَُّموُه  �لَِّذيَن  �لّر�ئِيَن 
ِجّلاِت �لرَّسِميَِّة لُِملُوِك �إْسر�ئِيَل.  نٌَة ِفي ِكتاِب �لسِّ ُمَدوَّ
نٌَة  ى َو�سِتجاَبُة �هلل لَِصلاتِِه َوَتَحنُُّنُه ُمَدوَّ 19َوَصلاُة َمَنسَّ

�أمانَِتِه  َوَعَدِم  �لّر�ئِيَن. َكَذلَِك كُلُّ َخطاياُه،  ِفي ِكتاب 
أماِكُن �لَِّتي َبَنى ِفيها  َقبَل َتو�ُضِعِه ِفي َحضَرِة �هلِل، َو�ل�
نٌَة ِفي ِكتاِب  ُمرَتَفعاٍت َو�أقاَم �أعِمَدَة َعْشَتُروَت، َفِهَي ُمَدوَّ

�لّر�ئِيَن.
عُب ِفي  ى َوُدِفَن َمَع �آبائِه. َوَدَفَنُه �لشَّ 20َوماَت َمَنسَّ

. َوَخَلَفُه َعَلى �لَعرِش �بُنُه �آُموَن. َبيِتِه �لَمَلِكيِّ

أ 13:33 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

ب 14:33 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

آُموُن َمِلُك َيُهوذا
21كاَن �آُموُن ِفي �لثّانَِيِة َو�لِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدما 

22َوَعِمَل  �لُقْدِس.  ِفي  َسَنَتيِن  َوَحَكَم  �لَعْرَش.  �عَتَلى 
َذبائَِح  �آُموُن  َم  َوَقدَّ ى.  َمَنسَّ َكاأبِيِه  اهلِل  �أماَم  رَّ  �لشَّ �آُموُن 
�أُبوُه،  َعِمَلها  �لَِّتي  �لَمنُحوَتِة  َو�لتَّماثِيِل  أوثاِن  �ل� لُِكلِّ 
�أُبوُه  َتو�َضَع  َكما  اهلِل  �أماَم  َيَتو�َضْع  23َولَْم  َوَعَبَدها. 
رِّ َكِثير�ً. 24َفَتاآَمَر َعَليِه  ى، َبْل َتماَدى �آُموُن ِفي �لشَّ َمَنسَّ
ُخّد�ُمُه، َوَقَتلُوُه ِفي َبيِتِه. 25َفقاَم َشعُب �لَبَلِد َوَقَتلُو� كُلَّ 
ُبو� �ْبَنُه ُيوِشّيا  �لَِّذيَن َتاآَمُرو� َعَلى �آُموَن َوَقَتلُوُهْم. ثُمَّ نَصَّ

َمِلكاً َبْعَدُه.

ُيوِشّيا َمِلُك َيُهوذا

كاَن ُيوِشّيا ِفي �لثّاِمَنِة ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدما َتَولَّى 34 
َسَنًة ِفي  َوَثلاثِيَن  �إحَدى  َوَحَكَم  �لُحْكَم. 
�لُقْدِس. 2َوَعِمَل ُيوِشّيا ما ُيْرِضي اهلَل. َوَتِبَع اهلَل بُِكلِّ 
3َوِفي  كاِملاً.  �لِتز�ماً  بَِهذ�  َو�لَتَزَم  د�ُوَد.  ِه  َكَجدِّ �أمانٍَة 
ُه  َنِة �لثّاِمَنِة ِمْن ُحكِمِه، َبَد�أ َيْتَبُع �هلَل �لَِّذي َتِبَعُه َجدُّ �لسَّ
نِّ ِعنَدما َعَزَم َعَلى  د�ُوُد. َفَقْد كاَن َبعُد َصغير�ً ِفي �لسِّ
َنِة �لثّانَِيَة َعْشَرَة ِمْن  َتكِريِس نَفِسِه لِطاَعِة �هلِل. َوِفي �لسَّ
�لُمرَتَفعاِت،  بَِهْدِم  َو�لُقْدَس  َيُهوذ�  ُر  ُيَطهِّ َبَد�أ  ُحكِمِه 
َو�إز�لَِة �أعِمَدِة َعْشَتُروَت، ج َو�لتَّماثِيِل �لَمنُحوَتِة َو�ل�أصناِم 
�أماَم  �لَبعِل  �آلَِهِة  َمذ�بَِح  عُب  �لشَّ 4َوَهَدَم  �لَمسُبوَكِة. 
َر  َوَكسَّ �لعالَِيِة.  �لَبُخوِر  َمذ�بَِح  ُيوِشّيا  َهَدَم  ثُمَّ  ُيوِشّيا. 
أوثاَن �لَمسُبوَكَة، َوَسَحَقها، َوَرشَّ  أوثاَن �لَمنُحوَتَة َو�ل� �ل�
ُمو� َذبائَِح لَها. 5َوَحَرَق  َمسُحوَقها َعَلى قُُبوِر �لَِّذيَن َقدَّ
َر َيُهوذ�  ِعظاَم �لَكَهَنِة �لَِّذيَن َعَلى َمذ�بِِحِهْم. َوَهَكذ� َطهَّ
�لو�ِقَعِة  �لُمُدِن  ِفي  ذ�َتُه  أْمَر  �ل� ُيوشّيا  6َوَفَعَل  َو�لُقدَس. 
َمَع  نَفتالِي،  َحتَّى  َوَشْمُعوَن  َو�أفر�يَِم  ى  َمَنسَّ َمناِطِق  ِفي 
�لَخر�ئِِب �لُمِحيَطِة بِها. د 7َوَهَدَم �لَمذ�بَِح َوَقطََّع �أعِمَدَة 
َمسُحوقاً  صاَرْت  َحتَّى  �ل�أصناَم  َوَسَحَق  َعْشَتُروَت. 

�لكنعانِّيين. زوجُة  ِعنَد  �لُمِهّمِة  آلِِهِة  �ل� ِمَن  ج 3:34 َعْشَتُروت. 

خصاِب. لِذ� كانَْت تُقاُم �أعمدٌة طويلٌة ِمْن  �لبعِل! َو�إلَِهُة �لتَّناُسِل َو�ل�إ
سيقاِن �ل�أشجاِر لِعباَدتِها. )�أيضاً ِفي �لعدد 7(

د 6:34 الَخرائب الُمِحيَطة ِبها. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� 

�لمقطع ِفي �للغِة �لعبريّة.
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َوَبعَد  �إْسر�ئِيَل.  ِفي  �لَبعِل  َمذ�بِِح  َوَهَدَم َجميَع  ناِعماً. 
َذلَِك عاَد �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

َنِة �لثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُحكِم ُيوِشّيا، َوبَِقْصِد  8َوِفي �لسَّ

َتْطِهيِر �لَبَلِد َو�لَهْيَكِل، �أرَسَل يوِشّيا شافاَن ْبَن �أَصْليا، 
أْخباِر  َوَمْعِسّيا َرئِيَس �لَمِديَنِة، َوُيو�آَخ ْبَن ُيو�آحاَز كاتَِب �ل�

ُمو� َبْيَت إلَِهِه. لَِكي ُيَرمِّ
َيُهوذ�  َر  ُيَطهِّ لَِكي  �لَهيَكِل  بِاإصلاِح  ُيوِشّيا  �أَمَر 
َو�لَهيَكَل. 9َفجاَء َهُؤل�ِء �لرِّجاُل �إلَى ِحْلِقّيا َرئِيِس �لَكَهَنِة، 
َم ِمْن �أجِل َبيِت �هلِل، �لَِّذي كاَن َقْد  َو�أعُطوُه �لماَل �لُمَقدَّ
ى َو�أفر�يَِم َوِمْن  َجَمَعُه �لَبّو�ُبوَن �لَّلاِويُّوَن ِمْن ُسكّاِن َمَنسَّ
ى ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل، َوِمْن َيُهوذ�، َوَبْنياِمْيَن  كُلِّ َمْن َتَبقَّ
�لَّلاِويُّوَن �لماَل لِلُمشِرِفيَن  َوُسكّاِن �لُقدِس. 10َو�ْعَطى 
َعلى َبيِت اهلِل، لَِيدَفُعو� �ُأْجَرَة �لُعّماِل �لقائِِميَن عَلى َترِميِم 
لِلنَّّجارِيَن َو�لَبنّائِيَن  َو�إصلاِح َبيِت اهلِل. 11َو�أعُطو� مال�ً 
ُقوِف َوبِناِء  لَِكي َيشَتُرو� ِحجاَرًة َكِبيَرًة َمقُطوَعًة َوَخَشباً لِلسُّ
َعو�رَض لِلاأبِنَيِة. �إْذ لَْم َيهَتمَّ ُملُوُك َيُهوذ� ِفي �لّسابِِق بِاأبِنَيِة 
�لَهيَكِل، َفصاَرْت َقِديَمًة َوتالَفًة. 12َوَعِمَل �لُعّماُل بِاأمانٍَة. 
َوكاَن ُيشِرُف َعَليهْم َيَحُث َوُعوَبْديا �لَّلاِويّاِن ِمْن نَسِل 
َمر�رِي، َوَزَكِريّا َوَمُشّلاُم ِمَن �لَقهاتِيِّيَن. َوكاَن �لَّلاِويُّوَن 
آل�ِت �لُموِسيِقيَِّة 13ُيشرفُوَن �أيضاً  �لُمبِدُعوَن ِفي َعْزِف �ل�
َعَلى �لُعّماِل َوكُلِّ �لعاِمِليَن ِفي كُلِّ �خِتصاٍص. َوَعمَل 

َبعُض �لّلاِويِّيَن ُوَكلاَء َوَمسُؤولِيَن َوَبّو�بيَن.

ِريَعة الُعُثوُر َعَلى ِكتاِب الشَّ
اهلِل.  َبيِت  ِفي  �لَِّذَي  �لماَل  �لَّلاِويُّوَن  14َو�أخَرَج 

اهلِل  َشِريَعة  ِكتاَب  ِحَلِقّيا  �لكاِهُن  َوَجَد  َذلَِك،  َو�أثناَء 
لِلَوِكيِل شافاَن:  ِحْلِقيا  �ُأعِطَي لُموَسى. 15َوقاَل  �لَِّذي 
ِريَعِة ِفي َبيِت اهلِل!« َو�أعَطى  »ها َقْد َوَجْدُت ِكتاَب �لشَّ
�إلَى  فَر  �لسِّ شافاُن  16َفاأَخَذ  لِشافاَن.  �لِكتاَب  ِحْلِقيا 
ُذوَن كُلَّ  �لَمِلِك ُيوِشّيا. َوقاَل لِلَمِلِك: »�إنَّ ُخّد�َمَك ُيَنفِّ
�لماَل  �أخَرُجو�  17َوَقْد  �إلَْيِهْم.  �أوَكْلَتها  �لَِّتي  �لو�ِجباِت 
�لَِّذَي ِفي َهيَكل اهلِل، َوُهْم َيدَفُعوَن لِلُمشِرِفيَن َو�لُعّمال 
�ُأُجوَرُهْم.« 18َوَبْعَد َذلَِك قاَل �لَوِكيُل شافاُن لِلَمِلِك: 
»لََقْد �أعطانِي �لكاِهُن ِحْلِقيا َهذ� �لِكتاَب.« َوَقَر�أ شافاُن 
�لِكتاَب َعَلى �لَمِلِك. 19َفَلّما َسِمَع �لَمِلُك َكلاَم ِكتاِب 

َه �لَمِلُك  َق َملابَِسُه ُحْزناً َوَتَذلُّلاً. 20ثُمَّ َوجَّ ِريَعِة، َمزَّ �لشَّ
�أمر�ً �إلَى ِحْلِقيا، َو�أِخيقاَم ْبِن شافاَن، َوَعْبُدوَن ْبِن ِميخا، 
َو�لَوكيِل شافاَن، َوخاِدِم �لَمِلِك َعسايا. 21قاَل �لَمِلُك: 
»�ْذَهُبو� َو�ْساألُو� اهلَل ماذ� َيْنَبِغي َعَلينا �أْن نَْفَعَل. �ْساألُوُه 
عِب، َوِمْن �أجِل َيُهوذ�. َو�ْساألُو�  ِمْن �أجِلي، َوِمْن �أجِل �لشَّ
َوَجْدناُه. فَاهلُل غاِضٌب  �لَِّذي  �لِكتاِب  َهذ�  َكلاِم  َعْن 
أنَّ �آباَءنا لَْم َيْعَملُو� بَِكلاِم َهذ� �لِكتاِب، َولَْم  َعَلينا، لِ�

َيعَملُو� بُِكلِّ �لَوصايا �لَِّتي كُِتَبْت لَنا لَِنَعَمَل بِها!«
�لنَِّبيَِّة  �إلَى  �لَمِلِك  َوُخّد�ُم  ِحْلِقيا  22َفَذَهَب 

َخْلَدَة – َوِهَي َزْوَجُة َشلُّوَم ْبِن تُوَقَهَة ْبِن َحْسَرَة �لَمْسُؤوِل 
َعْن ثِياِب �لَكَهَنِة. َوكانَْت َتْسُكُن ِفي �لِقْسِم �لثّانِي ِمَن 
ثُو� �إلَيها. 23َفقالَْت لَُهْم َخْلَدُة:  �لُقْدِس. َفجاُءو� َوَتَحدَّ
»َيُقوُل اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل: ›قُولُو� لِلرَُّجِل �لَِّذي �أْرَسَلُكْم 
َعَلى  ِضيقاً  �أنا جالٌِب  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  24َهذ�  �إلَيَّ 
َهذ� �لَمكاِن َوَعَلى �لّساِكِنيَن ِفيِه. َساأجِلُب َعَليِهْم كُلَّ 
�للََّعناِت �لَمْذكُوَرِة ِفي �لِكتاِب �لَِّذي َقر�أُه َمِلُك َيُهوذ�. 
أنَّ َشعَب َيُهوذ� َتَركُونِي َو�أد�ُرو� لِي ُظُهوَرُهْم َو�أْحَرقُو�  25لِ�

َفاأْغَضُبونِي.  بِاأيِديِهْم،  َصَنُعوها  �ُأْخَرى  آلَِهٍة  ل� َبُخور�ً 
َفَسَيُكوُن َغَضِبي نار�ً ل� َتْنَطِفُئ َعَلى َهذ� �لَمكاِن!‹

26»َو�أّما ُيوشّيا َمِلُك َيُهوذ� �لَِّذي �أرَسَلُكْم لَِتساألُو� 

اهلَل، َفُقولُو� لَُه َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل، َعِن 

: 27›َقْد تاَب َقلُبَك َوَتو�َضْعَت  �لَكلاِم �لَِّذي َسِمْعَتُه للتَّوِّ
ْقَت  َوَمزَّ �لَكلاَم،  َهذ�  َسِمْعَت  ِعنَدما  �هلِل  َحضَرِة  ِفي 
اهلُل.  َيُقوُل  َسِمْعُتَك.  َقْد  َو�أنا  �أماِمي،  َوَبَكيَت  ثِياَبَك 
28لَِذلَِك َساأجَمُعَك بِاآبائَِك، َوَسَتُموُت بَِسلاٍم. لَْن َتَرى 

عِب �لّساِكِنيَن  يقاِت �لَِّتي َساُأْرِسلُها َعَلى �لشَّ �أيّاً ِمَن �لضِّ
ُهنا.‹« َفَحَمَل ِحْلِقيا َهذ� �لَجو�َب �إلَى �لَمِلِك.

َو�لُقْدِس  َيُهوذ�  ُشُيوِخ  كُلَّ  �لَمِلُك  29َفاْسَتْدَعى 

لِلاجِتماِع. 30ثُمَّ َذَهَب �لَمِلُك �إلَى َبيِت اهلِل. َور�َفَقُه 
َو�لَّلاِويُّوَن  َو�لَكَهَنُة  �لُقْدِس  َو�أهِل  َيُهوذ�  �أهِل  َجِميُع 
عِب، ِمْن �أْصَغِرِهْم َشاأْناً �إلَى �أْرَفِعِهْم َشاأْناً.  َوَجِميُع �لشَّ
ِريَعِة �لَِّذي ُعِثَر َعَليِه  ثُمَّ َقَر�أ ِكتاَب �لَعْهِد – �أي ِكتاَب �لشَّ
ِفي َبيِت اهلِل – َقَر�أُه بَِصْوٍت عاٍل لَِيْسَمَعُه �لَجِميُع. 31ثُمَّ 
َوَقَف �لَمِلُك ِفي َمكانِِه، َوَقَطَع َعْهد�ً ِفي َحضَرِة اهلِل. 
َد بِاأْن َيتَبَع اهلَل َوُيِطيَع َوصاياُه َوَعْهَدُه َوَقو�نِيَنُه ِمْن  َوَتَعهَّ
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َد بِاأْن َيعَمَل بُِكلِّ ما ُهَو َمْكُتوٌب  كُلِّ َقْلِبِه َونَْفِسِه. َتَعهَّ
عُب كُلُُّه ُشُهود�ً َعَلى َهذ�.  ِفي َهذ� �لِكتاِب. َوَوَقَف �لشَّ
ُدوَن  32ثُمَّ َجَعَل ُيوِشّيا كُلَّ ُسكّاِن �لُقدِس َوَبْنياِمْيَن َيَتَعهَّ

�إلَِه  �هلِل،  بَِعهِد  �لُقدِس  َفالَتَزَم ُسكّاُن  بِالَعهِد.  بِال�لِتز�ِم 
أوثاَن �لَبغيَضَة ِمْن كُلِّ ِمْنَطَقٍة  �آبائِِهْم. 33َو�أز�َل ُيوشّيا �ل�
�لُقدِس  ِفي  عِب  �لشَّ َوَجَعَل كُلَّ  �إْسر�ئِيَل.  �أر�ِضي  ِمْن 
عُب َيْعُبُدوَن اهلَل،  َيْعُبُدوَن إلََهُهْم َوَيخِدُمونَُه. َوَظلَّ �لشَّ

�إلََه �آبائِِهْم، َوَيْخِدُمونَُه َطو�َل َحياِة ُيوِشّيا.

ُيوِشّيا َيحَتِفُل ِبالِفْصح

َوَعِمَل ُيوِشّيا �حِتفال�ً بِالِفْصِح أ ِفي �لُقدِس 35 
�إكر�ماً هلِل. َوَذَبُحو� َحَمَل �لِفصِح في �لّر�بَِع 
لِلِقياِم  �لَكَهَنَة  ُيوِشّيا  2َفَعيََّن  ِل.  أوَّ �ل� هِر  �لشَّ ِمَن  َعَشَر 
ُعُهْم َعلى �لِخدَمِة ِفي َبيِت  بَِمسُؤولِّياتِِهْم. َوكاَن ُيَشجِّ
َث ُيوِشّيا �إلَى �لَّلاِويِّيَن �لَِّذيَن كانُو� ُيَعلُّموَن  اهلِل. 3َوَتَحدَّ

ُرو� �ْسِتْعد�د�ً لِِخْدَمِة اهلِل، َوقاَل  َبِني �إْسر�ئِيَل َبعَد �أْن َتَطهَّ
َبناُه  �لَِّذي  �لَهيَكِل  ِفي  �لَعْهِد  ُصْنُدوَق  »َضُعو�  لَُهْم: 
ُسَلْيماُن. َولَْن تُضَطرُّو� َبعَد َذلَِك �إلَى َحملِه ِمْن َمكاٍن 
آَن �خِدُمو� إلََهكَْم، َو�خِدُمو�  �إلَى �آَخَر َعَلى �أكتاِفُكْم. َو�ل�
�لَهيَكِل  ِفي  لِلِخدَمِة  �أنُفَسُكْم  و�  4�أِعدُّ �إْسر�ئِيَل.  َشعَبُه 
َحَسَب َمجُموعاِت عائِلاتُِكْم. َوقُوُمو� بُِكلِّ �لو�ِجبات 
�إلَيُكْم د�ُوُد َمِلُك �إْسر�ئِيَل َو�بُنُه ُسَلْيماُن.  �أْوَكَلها  �لَِّتي 
5ِقُفو� ِفي �لَمكاِن �لُمَقدَِّس َحَسَب َمجُموعاِت عائِلاِت 

تُساِعُدوُهْم.  لَِكي  َمجُموَعٍة  َبعَد  َمجُموَعًة  �لَّلاِويِّيَن، 
هلِل.  �أنُفَسُكْم  ُسو�  َوَقدِّ �لِفصِح،  ِخر�َف  6َو�ذَبُحو� 

َوساِعُدو� �إْخَوَتُكْم، َبِني �إْسر�ئِيَل، ِفي َتقِديِس �أنُفِسِهْم 
لَِكي َيعَملُو� بُِكلِّ َكلاِم اهلِل �لَِّذي �أعطاُه لَنا اهلُل َعَلى 

لِساِن ُموَسى.«
7َو�أعَطى ُيوِشّيا َبِني �إْسر�ئِيَل َثلاثِيَن �ألَف َر�أٍْس ِمَن 

�لَغَنِم َو�لماِعِز لَِيذَبُحوها لِلِفْصِح. َو�أعطاُهْم �أيضاً َثلاَثَة 
�آل�ِف َر�أِْس َبَقٍر. �أعطاُهْم َهِذِه �لَمو�ِشي كُلُّها ِمْن ُملِكِه 

أ 1:35 فصح. �أي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني �إسر�ئيل من 

ة.  �لعبوديَِّة في مصر. يحتفل به �ليهوُد في �لربيع ويتناولون ذبيحًة خاصَّ
�نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت �لمسيح 

وقيامته. �نظر 1 كورنثوس 7:5. )�أيضاً ِفي بِقّيِة هذ� �لفصل(

َمو�شَي  �أيضاً  ُيوِشّيا  َمسُؤولِي  ِكباَر  8َو�أعَطى   . �لخاصِّ
عِب َو�لَكَهَنِة َو�لَّلاِويِّيَن. َوكاَن ِحْلِقيا  َو�أشياَء �ُأْخَرى لِلشَّ
َهُؤل�ء  َم  َقدَّ �هلِل.  َبيِت  َعِن  َمسُؤولِيَن  َوَيِحيئيُل  َوَزَكِريّا 
َوَتيٍس  َحَمٍل  مَئِة  َوِستَّ  �ألَفيِن  لِلَكَهَنِة  �لَمسُؤولُوَن 
َوَثلاَث ِمَئِة َثوٍر َذبائَِح لِلِفْصِح. 9َو�أعَطى �أيضاً كُونَْنيا 
�لَغَنِم  ِمَن  َر�أٍْس  ِمَئِة  �أَخَوْيِه َخمَس  َونَْثِنيِئيَل  َشَمْعيا  َمَع 

َو�لتُُّيوِس َوَخمَس ِمَئِة َثوٍر لّلاِويِّيَن َذبائَِح ِفْصٍح.
10َولَّما صاَر كُلُّ َشيٍء ُمَعّد�ً لَِبدِء ِخدَمِة �لِفصِح، 

�أمِر  َحَسَب  �أماِكِنِهْم،  �إلَى  َو�لَّلاِويُّوَن  �لَكَهَنُة  َذَهَب 
َذلَِك  َوَبعَد  �لِفصِح.  ِخر�ُف  11َفُذبَِحْت  �لَمِلِك. 
َفَرشَّ  لِلَكَهَنِة.  َدَمها  َو�أعُطو�  ُجلُوَدها  �لَّلاِويُّوَن  َسَلَخ 
�لَحيو�ناِت  َوزَُّعو�  12ثُمَّ  �لَمذَبِح.  َعَلى  َم  �لدَّ �لَكَهَنُة 
�لعائِلاِت  َمجُموعاِت  َعَلى  �لّصاِعَدِة  بائِِح  لِلذَّ ِة  �لُمَعدَّ
َم هلِل َوْفَق َشِريَعِة ُموَسى. َوَهَكذ�  �لُمخَتِلَفِة، لَِكي تَُقدَّ
َعَلى  �لِفصِح  َذبائَِح  �لَّلاِويُّوَن  13َوَشَوى  بِالَبَقِر.  َفَعلُو� 
َسَة  �لُمَقدَّ بائَِح  �لذَّ َوَسَلُقو�  ِريَعُة.  �لشَّ َتقِضي  َكما  �لنّاِر 
ِفي قُُدوٍر َو�أباِريَق َوَمقاٍل. ثُمَّ ساَرُعو� �إلَى �إعطاِء �للَّحِم 
عِب لَِياأْكُلُو�. 14َوَبعَد �أْن �نَتُهو� ِمْن َذلَِك، �أَعدَّ  �إلَى �لشَّ
أنُفسِهْم َولِلَكَهَنِة ِمْن نَسِل هاُروَن. َفَقْد  �لَّلاِويُّوَن لَحماً لِ�
ُحلُوِل  َحتَّى  �لَعَمِل  ِفي  ُمنَهِمِكيَن  �لَكَهَنُة  َهُؤل�ِء  كاَن 
�لّصاِعَدِة  بائِِح  �لذَّ َحْرِق  َعَلى  بِِجدٍّ  َعِملُو�  �إْذ  �لظَّلاِم. 
�آساَف  ِمْن عائَِلِة  �لُمَرنُِّموَن  بائِِح. 15َو�أَخَذ  �لذَّ َوَشْحِم 
�آساُف  َوُهْم  د�ُوُد.  �لَمِلُك  لَُهُم  َعيََّنها  �لَِّتي  �أماِكَنُهُم 
�لَبّو�ُبوَن  ُيضَطرَّ  َولَْم  �لَمِلِك.  ر�ئِي  َوَيُدوثُوُن  َوَهْيماُن 
أنَّ �إْخَوَتُهُم  �لو�ِقُفوَن ِعنَد �لَبّو�باِت �إلَى َترِك �أماِكِنِهْم، لِ�

و� لَُهْم كُلَّ َشيٍء لِلِفْصِح. �لَّلاِويِّيَن �أَعدُّ
16َفَتمَّ كُلُّ َشيٍء ُمَتَعلٍِّق بِِخدَمِة اهلِل ِفي َذلَِك �لَيوِم 

َمِت  َوقُدِّ بِالِفْصِح  َفَقِد �حُتِفَل  ُيوِشّيا.  �لَمِلُك  �أَمَر  َكما 
�إْسر�ئِيَل  َبُنو  17َو�حَتَفَل  اهلِل.  َمذَبِح  َعَلى  بائُِح  �لذَّ
�لُمخَتِمرِ ب  َغيِر  �لُخبِز  َوعيِد  �لِفصِح  بَِعيِد  �لحاِضُروَن 

ب 17:35 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. �أو »عيد �لفطير.« وهو 

�ليوم �لَّذي يلي عيد �لفصِح مباشرًة، و�متزج به مع مرور �لوقت. 
ياأكل فيه �ليهود خبز�ً بلا خميرة و�أعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
�لسريع من مصر. �نظر تثنية 1:16–3. ويشير في �لعهد �لجديد �إلى 

خلاص. )�نظر 1 كورنثوس 8:5( �لطَّهارة و�لنَّقاء و�ل�إ
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�أيّاِم  ُمنُذ  �ل�حِتفاِل  َهذ�  ِمثُل  َيُكْن  18َولَْم  �أيّاٍم.  َسبَعَة 
�إْسر�ئِيَل  ُملُوِك  ِمْن  �أيٌّ  َيحَتِفْل  لَْم  �إْذ  َصُموئيَل!  �لنَِّبيِّ 
بِِه  �حَتَفَل  �لَّذي  �لَفِريِد  �لنَّحِو  َهذ�  َعَلى  بِالِفصِح 
َو�إْسر�ئِيَل  َيُهوذ�  َو�لَّلاِويُّوَن َوكُلُّ َشعِب  َو�لَكَهَنُة  ُيوِشّيا 
�لحاضِريَن َوُسكّاِن �لُقدِس. 19َوَقْد �ُأِقيَم َهذ� �ل�حِتفاُل 

َنِة �لثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُحكِم ُيوِشّيا. بِالِفْصِح ِفي �لسَّ

َموُت ُيوِشّيا
20َعِمَل ُيوِشّيا كُلَّ َهِذِه �ل�أشياِء �لّصالَِحِة ِمْن �أجِل 

�لَهيَكِل. َوِفيما َبْعُد، جاَء نَُخُو َملُك ِمْصَر َعَلى َر�أِْس 
نَهِر  َعَلى  َكْرَكِميَش  َمِديَنِة  ِفي  َحْرباً  لَِيُخوَض  َجيٍش 
�لُفر�ِت. َفَخَرَج �لَمِلُك ُيوِشّيا لَِيْعَتِرَض َطِريَقُه. 21َفاأرَسَل 
�لَحرُب  َهذِه  »لَيَسْت  لَُه:  َوقالُو�  لُِيوِشّيا.  ُرُسلاً  نَُخُو 
أُشنَّ  َحرَبَك. َفِلماذ� تُقِحُم نَفَسَك ِفيها؟ َفاأنا لَْم �آِت لِ�
�أَمَرنِي  َوَقْد  ُأحاِرَب �أعد�ئي.  َعَليَك َحرباً. َبْل ِجئُت لِ�
ِتي. َفاهلُل َمعي. َفاإْن حاَرْبَتِني،  �هلُل بِاأْن �ُأسِرَع ِفي َمَهمَّ
نََّك �إنَّما تُحاِرُب �هلَل. َوُهَو َسَيقِضي َعَليَك!« 22لَِكنَّ  َفاإ
َذلَِك لَْم َيْثِن ُيوِشّيا َعْن َعزِمِه َعَلى ُمحاَرَبِة نَُخَو. َفَتَنكََّر 
ِفي ِزيٍّ �آَخَر َو�شَتَبَك َمَعُه ِفي َمعَرَكٍة. َولَْم َيَشاأْ ُيوشّيا �أْن 
ُيصِغَي �إلَى ما قالَُه نَُخُو َعْن �أمِر �هلِل. َبْل َذَهَب �إلَى َسهِل 
و لُِيحاِرَبُه. 23َفاُأِصيَب �لَمِلُك ُيوِشّيا بَسهٍم. َفقاَل  َمِجدُّ
َقْد ُجِرْحُت  ِّي  أن لِ� �لَمعَرَكِة،  لُِخّد�ِمِه: »�أخِرُجونِي ِمَن 

ُجرحاً بالِغاً!«
24َفاأخَرَجُه ُخّد�ُمُه ِمْن َمرَكَبِتِه َوَوَضُعوُه ِفي َمرَكَبٍة 

�ُأْخَرى �أحَضَرها �إلَى �لَمعَرَكِة. َونََقلُوُه �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس 
�آبائِِه. َوناَح َعَليِه  َحيُث ماَت. َوُدِفَن ُيوشّيا ِفي ِمقَبَرِة 

كُلُّ َشعِب َيُهوذ� َو�لُقدِس.
َيز�ُل  َوما  َوَغنّاها.  لُِيوِشّيا  َمْرثاًة  �إْرِميا  25َوَكَتَب 

َحتَّى  لُِيوِشّيا  �إْرِميا  َمر�ثي  ُيَغنُّوَن  َو�لُمَغنِّياُت  �لُمَغنُّوَن 
َهذ� �لَيوم. َفصاَر ِغناُء �لَمر�ثي �لَمْكُتوَبِة في ُيوِشّيا �أْمر�ً 
ِكتاِب  ِفي  َمكُتوَبٌة  َوِهَي  �إْسر�ئِيَل.  َبِني  لََدى  َمْعروفاً 

�لَمر�ثِي َعْن ُيوِشّيا.
26�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل ُيوِشّيا َو�أمانَِتِه ِفي َعَمِل ما َيَتو�َفُق 

َفِهَي  �آِخِرها،  �إلَى  لِها  �أوَّ َوَشريَعِة اهلِل، 27َو�إنْجاز�تِِه ِمْن 
نٌَة ِفي ِكتاِب تاِريِخ ُملُوِك �إْسر�ئِيَل َوَيُهوذ�. ُمَدوَّ

َيُهوآحاُز َمِلُك َيُهوذا

ُيوشّيا 36  ْبَن  َيُهو�آحاَز  َيُهوذ�  َشعُب  َب  َونَصَّ
�أبِيِه.  َعْن  َعَليِهْم ِفي �لُقدِس ِعَوضاً  َمِلكاً 
ِعْنَدما  ُعْمِرِه  ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لثّالَِثِة  ِفي  َيُهو�آحاُز  2كاَن 

َتَولَّى �لُحْكَم. َوَحَكَم َثلاَثَة ُشُهوٍر ِفي �لُقْدِس. 3َوَبعَد 
َذلَِك َخَلَعُه نَُخُو َمِلُك ِمْصَر َعِن �لَعرِش. َوَفَرَض ِجزَيًة 
َوِقْنطاٌر  ِة،  �لِفضَّ ِمَن  ِقْنطارٍ أ  ِمَئُة  ِمقد�ُرها  َيُهوذ�  َعَلى 
ُيو�آحاَز  �أخا  �ألِياقيَم  نَُخُو  َب  َهِب. 4َونَصَّ �لذَّ ِمَن  و�ِحٌد 
َمِلكاً َعَلى َيُهوذ� َو�لُقدِس َبَدل�ً ِمنُه. ثُمَّ َغيََّر نَُخُو �ْسَم 
�ألِياِقيَم �إلَى َيُهوياِقيَم. �أّما َيُهو�آحاُز، َفاأَسَرُه نَُخُو َو�أَخَذُه 

�إلَى ِمْصَر.

َيُهوياِقيُم َمِلُك َيُهوذا
َو�لِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه  َيُهوياِقيُم ِفي �لخاِمَسِة  5كاَن 

ِفي  َسَنًة  َعْشَرَة  �إحَدى  َوَحَكَم  �لُحْكَم.  َتَولَّى  ِعْنَدما 
رَّ �أماَم اهلِل. �لُقْدِس. َوَفَعَل َيُهوياِقيُم �لشَّ

َو�أَسَر  َيُهوذ�،  بابَِل  َمِلُك  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 6َوهاَجَم 

�إلَى  �أَخَذُه  ثُمَّ  نُحاسيٍَّة،  بَِسلاِسَل  َوَقيََّدُه  َيُهوياِقيَم 
َبيِت اهلِل،  ِمْن  آنَِيِة  �ل� َبعَض  ُر  نَُبوَخْذناصَّ بابَِل. 7َو�أَخَذ 
َوَحَمَلها �إلَى بابَِل َوَوَضَعها ِفي َهيَكِلِه. 8�أّما َبِقيَُّة �أْعماِل 
َيُهوياِقيُم، َوَخطاياُه �لَبِغيَضُة �لَِّتي �رَتَكَبها، َوكُلُّ ُعُيوبِِه، 
َوَيُهوذ�.  �إْسر�ئِيَل  ُملُوِك  تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي 

َوَخَلَفُه َعَلى �لَعرِش �ْبُنُه َيُهوياِكيُن.

َيُهوياِكيُن َمِلُك َيُهوذا
ُعْمِرِه  ِمْن  َعْشَرَة  �لثّاِمَنَة  ِفي  َيُهوياِكيُن  9كاَن 

�أيّاٍم  �أْشُهٍرَوَعْشَرَة  َثلاَثَة  َوَحَكَم  �لُحْكَم.  َتَولَّى  ِعنَدما 
10َوِفي  اهلِل.  �أماَم  رَّ  �لشَّ َيُهوياكيُن  َوَفَعَل  �لُقْدِس.  ِفي 
�إلَى  ُخّد�ِمِه  َبْعَض  ُر  نَُبوَخْذناصَّ �لَمِلُك  �أرَسَل  بِيِع  �لرَّ
َيُهوياِكيَن. َفاأَخُذو� َيُهوياِكيَن َوَبْعَض �لُكُنوِز �لثَِّميَنِة ِمْن 
ُر ِصْدِقّيا، َقِريَب  َب نَُبوَخْذناصَّ َبيِت اهلِل �إلَى بابَِل. َونَصَّ

َيُهوياِكيَن، َمِلكاً َعَلى َيُهوذ� َو�لُقدِس.

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 3:36 
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ِصْدِقّيا َمِلُك َيُهوذا
ُعْمِرِه  ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لحاِدَيِة  ِفي  ِصْدِقّيا  11َوكاَن 

ِفي  َسَنًة  َعْشَرَة  �إحَدى  َوَحَكَم  �لُحْكَم.  َتَولَّى  ِعْنَدما 
رَّ �أماَم إلَِهِه. َولَْم َيَتو�َضْع  َمديَنِة �لُقْدِس. 12َوَفَعَل �لشَّ

�أماَم �لنَِّبيِّ �إْرِميا �لَِّذي َتَكلََّم لَُه ِمْن َفِم اهلِل.

َدماُر الُقدس
�لَِّذي  َر  نَُبوَخْذناصَّ �لَمِلِك  َعَلى  ِصْدِقّيا  َد  13َوَتَمرَّ

َوَقْلَبُه  َرَقَبَتُه  ى  َفَقسَّ لَُه.  َوفّياً  َيُكوَن  �أْن  بِاهلِل  �سَتحَلَفُه 
�إْسر�ئِيَل. 14َوَقْد َوَصَل  �إلَِه  �إلَى اهلِل،  َيُتوَب  �أْن  ر�ِفضاً 
َشعِب  َوقاَدِة  �لَكَهَنِة  ُرَؤساِء  �إلَى  َحتَّى  يُِّئ  �لسَّ َتاأْثِيُرُه 
َيُهوذ�. �إْذ َتماَدى َهُؤل�ِء ِفي �لَخطايا، َوصاُرو� �أكَثَر ُبعد�ً 
ُأَمَم �ل�ُأخَرى ِفي ُمماَرساتِها �لَبِغيَضِة،  َعِن اهلِل. َوَقلَُّدو� �ل�
َسُه ِفي �لُقدِس. 15َفاأرَسَل  ُسو� َبيَت اهلِل �لَِّذي َقدَّ َونَجَّ
نذ�ِر َشعِبِه.  آَخِر ل�إ اهلُل، �إلَُه �آبائِِهْم، �أنِبياَء و�ِحد�ً َبعَد �ل�

َفَقْد �أشَفَق اهلُل َعَليِهْم َوَعَلى َمَكاِن ُسْكناُه. 16لَِكنَُّهْم 
َسِخُرو� بُِرُسِل �هلِل، َو�ْسَتهانُو� بَِكلاِمِه، وهَز�ُأو� بِاأنِْبيائِِه، 
ُهناَك  َيُعْد  لَْم  َحتَّى  عِب  �لشَّ َعَلى  اهلِل  َغَضُب  َفاْزد�َد 

َسبيٌل للنَّجاِة.
َشعِب  َعَلى  لِلُهُجوِم  بابَِل  َمِلَك  �هلُل  َك  17َفَحرَّ

ِفي  َوُهْم  َحتَّى  �لِفتياَن  �لَمِلُك  َفَقَتَل  َو�لُقدِس. أ  َيُهوذ� 
�لَهيَكِل. َولَْم ُيشِفْق َعَلى َشعِب َيُهوذ� َو�لُقْدِس. َقَتَل 
�لِكباَر َو�لّصغاَر، �لرِّجاَل َو�لنِّساَء، �لَمرَضى َو�ل�أصّحاَء. 
َو�لُقدِس.  َيُهوذ�  بُِمعاَقَبة  َر  لَِنُبوَخْذناصَّ �هلُل  َسَمَح  َفَقْد 

قبَل  نَحَو 586  َحَدَث هذ�  َوالُقدس.   . . . الُهُجوم  أ 17:36 
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�إلَى  �هلِل َجميَعها  َبيِت  �آنَِيِة  ُر كُلَّ  نَُبوَخْذناصَّ 18َوَحَمَل 

َوكُُنوَز  �لَمِلِك،  َوكُُنوَز  اهلِل،  َبيِت  كُُنوَز  َو�أَخَذ  بابَِل، 
ُر  �لَمسُؤولِيَن �لِكبار لََدى �لَمِلِك. 19َو�أْحَرَق نَُبوَخْذناصَّ
َو�أْحَرقُو�  �لُقدِس،  ُسوَر  َوَهَدُمو�  �هلِل،  َبيَت  َوَجيُشُه 
ُر  ُرو� كُلَّ َثِميٍن ِفيها. 20َو�أَخَذ نَُبوَخْذناصَّ قُُصوَرها َوَدمَّ
عَب �لَِّذيَن َظلُّو� َعَلى َقيِد �لَحياِة �إلَى بابَِل، َفصاُرو�  �لشَّ
َسِت �لَممَلَكُة �لفاِرِسيَُّة.  أْبنائِِه �إلَى �أْن َتاأسَّ َعِبيد�ً لَُه َول�
�ِت �لَِّتي َتَكلََّم بِها اهلُل َعَلى  َقْت كُلُّ �لُنُبوَّ 21َوَهَكذ� َتَحقَّ

ِة  َفِم �لنَِّبيِّ �إْرِميا: »َسَيِصيُر َهذ� �لَمكاُن َقْفر�ً خالياً لَِمدَّ
�أهَمَلها  �لَِّتي  �لّر�َحِة  ُسُبوِت  َعْن  َتعِويضاً  َسَنًة،  َسبِعيَن 

عُب.« ب �لشَّ
َمِلِك  كُوَرَش ج  ُحكِم  ِمْن  ُأولَى  �ل� َنِة  �لسَّ 22َوفي 

فاِرَس، َجَعَل اهلُل كُوَرَش ُيطِلُق نِد�ًء خاّصاً. َوَقْد جاَء 
بِها  َتَكلََّم  �لَِّتي  �ِت  �لُنُبوَّ َتحِقيِق  �أجِل  ِمْن  َهذ�  نِد�ُؤُه 
اهلُل َعَلى َفِم �لنَِّبّي �إْرِميا. َفاأرَسَل كُوَرُش ُرُسلاً ِفي كُلِّ 

َمكاٍن ِمْن َممَلَكِتِه َيحِملُوَن ِرسالًَة منُه. كاَن ُمْحَتَوى 
�لرِّسالَِة:

23َيُقوُل كُوَرُش َملُك فاِرَس:

كُلِّ  َعَلى  َمِلكاً  ماِء،  �لسَّ �إلَُه  اهلُل،  »َجَعَلِني 
َبْيٍت  بناِء  َمسُؤولِيََّة  �إلَيَّ  �أوَكَل  َوَقْد  أْرِض.  �ل�
َمْن  َفُكلُّ  َيُهوذ�.  ِمْنَطَقِة  ِفي  �لُقدِس،  ِفي  لَُه 
عُب �أْن َيْذَهَب �إلَى َمديَنِة  ُيريُد ِمْنُكْم �أيُّها �لشَّ

�لُقْدِس، َفْلَيْذَهْب، َولَْيُكِن إلَُهُه َمَعُه.«

عُب. �نظر كتاَب �إْرِميا 11:25. ب 21:36 َسَيِصيُر . . . الشَّ

نَحَو 539–538  �أي  ُكوَرش.   . . . األُوَلى  َنِة  السَّ ج 22:36 

قبَل �لميلاد.
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كتاُب َعْزرا

يَن ِبأْمِر ُكوَرش َعْوَدُة الَمسبيِّ

ُأولَى ِمْن ُحكِم كُوَرَش َمِلِك فاِرَس، 1  َنِة �ل� َوفي �لسَّ
اهلُل  بِها  َتَكلََّم  �لَِّتي  �ِت  �لُنُبوَّ َتحِقيِق  �أجِل  َوِمْن 
َعَلى َفِم �لنَِّبّي �إْرِميا، نَبََّه اهلُل ُروَح �لَمِلِك كُوَرَش لُِيعِلَن 
نِد�ًء ِفي َجميِع �أنْحاِء َممَلَكِتِه، َوَمرُسوماً َمَلِكّياً َمكُتوباً 

َيُقوُل ِفيِه:

2َهذ� ُهَو ما َيُقولُُه كُوَرُش َملُك فاِرَس:

ماِء، َمِلكاً َعَلى  »َقْد َجَعَلِني اهلُل، �إلَُه �لسَّ
بناِء  َمسُؤولِيََّة  �إلَيَّ  �أوَكَل  َوَقْد  أْرِض.  �ل� كُلِّ 
آَن  َهيَكٍل لَُه ِفي �لُقدِس، ِفي ِمْنَطَقِة َيُهوذ�. 3َو�ل�
ُيمِكُنُكْم َجِميعاً، يا َشعَب �هلِل، �أْن َتذَهُبو� �إلَى 
َو�ْذَهُبو�  َمَعُكْم،  �إلَُهُكْم  لَِيُكِن  �لُقْدِس.  َمديَنِة 
�لَِّذي ِفي  لَِه  �إْسر�ئِيَل، �ل�إ �إلَِه  لَِتْبُنو� َبيَت اهلِل، 
َمديَنِة �لُقْدِس. 4�أّما �لُمِقيُموَن ِمْن َغيِر �لَيُهوِد 
�لَيُهوُد،  �لنّاُجوَن  َيسُكنها  �لَِّتي  �لَمناِطِق  ِفي 
َهِب َو�لُمَؤِن  ِة َو�لذَّ َفَعَليِهْم �أْن ُيساِعُدوُهْم بِالِفضَّ
َو�لَبهائِِم. َفضلاً َعْن ما َيَتَبرَُّعوَن بِِه لَِبيِت �هلِل 

�لَِّذي ِفي �لُقْدِس.«

َو�لَكَهَنُة  َوَبْنياِمْيَن  َيُهوذ�  َعشائِِر  ُرَؤساُء  5َفاْسَتَعدَّ 

َو�لّلاِويُّوَن، َوكُلُّ َمْن نَبََّه �هلُل ُروَحُه، للذَّهاِب لِِبناِء َبيِت 
اهلِل �لَِّذي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. 6َوساَعَدُهْم كُلُّ ِجير�نِِهْم 

َهِب َوُمَؤناً َوَبهائَِم  ِة َو�لذَّ َباإْعطائِِهْم َمصُنوعاٍت ِمَن �لِفضَّ
ضاَفِة �إلَى كُلِّ �أنو�ِع �لَعطايا. 7َو�أخَرَج  َوَهّد�يا َثِميَنًة بِال�إ
َقد  ُر  نَُبوَخْذناصَّ �لَِّتي كاَن  َبيِت اهلِل  �آنَِيَة  َمِلُك كُوَرَش 
�آلَِهِتِه.  َمعَبِد  ِفي  َوَوَضَعها  �لُقْدِس  َمديَنِة  ِمْن  نََهَبها 

8َوَسلََّمها كُوَرُش َمِلُك فاِرَس �إلَى �أِميِن �لَخزنَِة ِمْثَرد�َث، 

َر حاِكِم َيُهوذ�. 9َفكانََت  �لَِّذي �أحصاها �أماَم ِشيْشَبصَّ
ِة، تِسعاً  َهِب، �ألَف َطَبٍق ِمَن �لِفضَّ َثلاثِيَن َطَبقاً ِمَن �لذَّ
�أرَبَع  َذَهِبيًَّة َصِغيرًة،  َوِعْشِريَن ِسكِّيناً، 10َثلاثِيَن َكاأساً 

ُأْخَرى. آنَِيِة �ل� ِمَئٍة َوَعْشَر كُُؤوٍس ِفِضيٍَّة، َو�ألفاً ِمْن �ل�
آنَِيِة َفَقد َوَصَل �إلَى َخمَسِة �آل�ٍف  11�أّما َمجُموُع �ل�

ُر  ِة، �أحَضَرها ِشيْشَبصَّ َهِب َو�لِفضَّ َو�أرَبِع ِمَئِة �إناٍء ِمَن �لذَّ
كُلَّها ِعنَدما عاَد �لَمْسِبيُّوَن ِمْن بابَِل �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

ِفيما َيِلي �أْسماَء ُسكّاِن ِمْنَطَقِة َيُهوذ� �لَِّذيَن عاُدو� 2 
ُر  نَُبوَخْذناصَّ �لَمِلُك  كاَن  �لَِّذيَن  بِي،  �لسَّ ِمَن 
�إلَى  َجِميعاً  عاُدو�  َوَقد  بابَِل.  �إلَى  َعشائَِرُهْم  َسَبى  َقد 
2عاُدو�  َبلَدتِِه.  �إلَى  و�ِحٍد  كُلُّ  َوَيُهوذ�،  �لُقْدِس  َمديَنِة 
َوُمْرَدخاَي  َوَرْعلايا  َوَسر�يا  َونََحْميا  َوَيُشوَع  َزُربّابَِل  َمَع 

َوبِْلشاَن َوِمْسفاَر َوبِْغو�َي َوَرُحوَم َوَبعَنَة.
َوَهِذِه قائَِمٌة بَِبِني �إْسر�ئِيَل �لعائِِديَن:

3  َبُنو َفْرُعوَش َوَعَدُدُهْم �ألفاِن َوِمَئٌة َو�ثناِن   
َوَسبُعوَن.

4  َبُنو َشَفْطيا َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة َو�ثناِن َوَسبُعون.  
5  َبُنو �آَرَح َوَعَدُدُهْم َسبُع ِمَئٍة َوَخمَسٌة َوَسبُعوَن.  
6  َبُنو َفَحَث ُمو�آَب، ِمْن عائَِلِة َيُشوَع َوُيو�آَب،   

َوَعَدُدُهْم �ألفاِن َوَثماُن ِمَئٍة َو�ثنا َعَشَر.
7  َبُنو ِعيلاَم َوَعَدُدُهْم �ألٌف َوِمَئتاِن َو�أرَبَعٌة   

َوَخْمُسوَن.
8  َبُنو َزتُّو َوَعَدُدُهْم تِسُع ِمَئٍة َوَخمَسٌة َو�أرَبُعوَن.  

9  َبُنو َزكّاَي َوَعَدُدُهْم َسبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن.  
10  َبُنو بانِي َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َو�ثناِن َو�أرَبُعوَن.  
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11  َبُنو باباَي َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َوَثلاَثٌة َوِعشُروَن.  
12  َبُنو َعْرَجَد َوَعَدُدُهْم �ألٌف َوِمَئتاِن َو�ثناِن   

َوِعشُروَن.
13  َبُنو �أُدونِيقاَم َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َوِستٌَّة َوِستُّوَن.  

14  َبُنو بِْغو�َي َوَعَدُدُهْم �ألفاِن َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن.  
15  َبُنو عاِديَن َوَعَدُدُهْم �أرَبُع ِمَئٍة َو�أْرَبَعٌة   

َوَخْمُسوَن.
16  َبُنو �آِطيَر، ِمْن عائَِلِة َحَزِقّيا، َوَعَدُدُهْم َثمانَِيٌة   

َوتِسُعوَن.
17  َبُنو بِيصاَي َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة َوَثلاَثٍة   

َوِعشُروَن.
18  َبُنو ُيوَرَة َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َو�ثنا َعَشَر.  

19  َبُنو َحُشوَم َوَعَدُدُهْم ِمَئتاِن َوَثلاَثٌة َوِعشُروَن.  
20  َبُنو ِجّباَر َوَعَدُدُهْم َخمَسٌة َوتِسُعوَن.  

21  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة َبيَت لَْحَم َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة   
َوَثلاَثٌة َوِعشُروَن.

22  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة نَُطوَفُة َوَعَدُدُهْم ِستٌَّة   
َوَخْمُسوَن.

23  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة َعناثُوَث َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َوَثمانَِيٌة   
َوِعشُروَن.

24  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة َعْزُموَت َوَعَدُدُهُم �ْثناِن   
َو�أرَبُعوَن.

25  �لرِّجاُل ِمْن َقرَيِة عاِريَم َوَكِفيَرَة َوبِِئيُروَت   
َوَعَدُدُهْم َسبُع ِمَئٍة َوَثلاَثٌة َو�أرَبُعوَن.

26  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدَتيِّ �لّر�َمِة َوَجَبَع َوَعَدُدُهْم ِستُّ   
مَئٍة َوو�ِحٌد َوِعشُروَن.

27  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة ِمْخماَس َوَعَدُدُهْم ِمَئُة َو�ثناِن   
َوِعشُروَن.

28  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدَتّي �إيَل َوعاَي َوَعَدُدُهْم ِمَئتاِن   
َوَثلاَثٌة َوِعشُروَن.

29  �لرِّجال ِمْن َبلَدِة نَُبو َوَعَدُدُهُم �ْثناِن   
َوَخْمُسوَن.

30  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة َمْغِبيَش َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َوِستٌَّة   
َوَخْمُسوَن.

31  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة ِعيلاَم �ل�ُأخَرى َوَعَدُدُهْم �ألٌف   

َوِمَئتاِن َو�أرَبَعٌة َوَخْمُسوَن.
32  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة حاِريَم َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة   

َوِعشُروَن.
33  �لرِّجاُل ِمْن َبلد�ِت لُوَد َوحاِديَد َو�ُأونُو َوَعَدُدُهْم   

َسبُع ِمَئٍة َوَخمَسٌة َوِعشُروَن.
34  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة �أِريحا َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة   

َوَخمَسٌة َو�أرَبُعوَن.
35  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة َسناَءَة َوَعَدُدُهْم َثلاَثُة �آل�ٍف   

َوِستُّ ِمَئٍة َوَثلاثُوَن.

36�أّما �لَكَهَنُة �لعائُِدوَن َفُهْم:

   َبُنو َيْدِعّيا، ِمْن عائَِلِة َيُشوَع، َوَعَدُدُهْم تِسُع 
ِمَئٍة َوَثلاَثٌة َوَسبُعوَن.

يَر َوَعَدُدُهْم �ألٌف َو�ثناِن َوَخْمُسوَن. 37  َبُنو �إمِّ  
38  َبُنو َفْشُحوَر َوَعَدُدُهْم �ألٌف َوِمَئتاِن َوَسبَعٌة   

َو�أرَبُعوَن.
39  َبُنو حاِريَم َوَعَدُدُهْم �ألٌف َوَسْبَعَة َعَشَر.  

40�أّما �لّلاِويُّوَن َفُهْم:

   َبُنو َيُشوَع َوَقْدِميِئيَل، ِمْن عائَِلِة ُهوُدويا، 
َوَعَدُدُهْم �أرَبَعٌة َوَسبُعوَن.

41َو�لُمَرنُِّموَن:

   َبُنو �آساَف َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َوَثمانَِيٌة َوِعشُروَن.

42َوَبُنو ُحّر�س َبّو�باِت �لَهيَكِل:

وَب َوَحِطيطا     َبُنو َشلُّوَم َو�آِطيَر َوَطْلُموَن َوُعقُّ
َوُشوباَي، َوَعَدُدُهْم َجِميعاً ِمَئٌة َوتِسَعٌة 

َوَثلاثُوَن.

43�أّما ُخّد�ِم �لَهيَكِل َفُهْم:
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   َبُنو ِصيحا َوَحُسوفا َوَطباُعوَت،
44  َوَبُنو ِقيُروَس َوسيَعها َوفاُدوَن،  
وَب، 45  َوَبُنو لَبانََة َوَحجاَبَة َوَعقُّ  

46  َوَبُنو حاجاَب َوَشُملاَي َوحاناَن،  
47  َوَبُنو َجِديَل َوَحَجَر َوَر�آيا،  

48  َوَبُنو َرِصيَن َونَُقود� َوَجّز�َم،  
49  َوَبُنو ُعّز� َوفاِسيَح َوبِيساَي،  

50  َوَبُنو �أْسَنَة َوَمُعونِيَم َونَُفوِسيَم،  
51  َوَبُنو َبْقُبوَق َوَحُقوفا َوَحْرُحوَر،  
52  َوَبُنو َبصلُوَت َوَمِحيد� َوَحْرشا،  

53  َوَبُنو َبْرقُوَس َوِسيَسر� َوثاَمَح،  
54  َوَبُنو نَِصيَح َوَحِطيفا.  

55�أّما ُخّد�ِم ُسَلْيماَن َفُهْم:

وَفَرَث َوَفُرود�.    َبُنو ُسوطاَي َوَهسُّ
يَل، 56  َوَبُنو َيعَلَة َوَدْرقُوَن َوَجدِّ  

57  َوَبُنو َشَفْطيا َوَحطِّيَل َوفُوَخَرِة �لظِّباِء َو�آِمي.  
58  َفَبَلَغ َعَدُد ُخّد�ِم �لَهيَكِل َو�أبناُء ُخّد�ِم ُسَلْيماَن   

َثلاَث ِمَئٍة َو�ْثَنيِن َوتِسِعيَن َشخصاً.

َوَتلِّ  ِمْلٍح  َتلِّ  ُمُدِن  ِمْن  �لتّالَِيُة  �لَجماعاُت  59َوجاَءِت 

ِمْن  َيَتَمكَُّنو�  لَْم  َولَِكنَُّهْم  يَر،  َو�إمِّ َو�أّد�َن  َوَكُروَب  َحْرشا 
�إثباِت نََسِبِهْم �إلَى َبِني �إْسر�ئِيَل:

60  َبُنو َدل�يا َوُطوبِّيا َونَُقود� َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة   
َو�ثناِن َوَخْمُسوَن.

61َوِمن عائَِلِة �لَكَهَنِة:

وَص َوَبْرِزلّ�َي �لَِّذي كاَن     َبُنو َحبايا َوَهقُّ
َج ِمْن �إحَدى َبناِت َبْرَزلّ�َي  َقد َتَزوَّ

، َفُدِعَي بِاْسِمِه. �لِجْلعاِديِّ

ِجّلاِت �لرَّسِميَِّة َعن �أصِلِهم  62َبَحَث َهؤل�ِء ِفي �لسِّ

َونََسِبِهْم، َفَلْم َيُكْن لَُهْم ِذكٌر ِفيها، َفَتمَّ �سِتْثناُؤُهْم ِمْن 
ِخْدَمِة �لَكَهُنوِت. 63َو�أَمَرُهِم �لو�لِي بِاأْن ل� َياأكُلُو� ِمْن 
أقد�ِس �إلَى �أن َيظَهَر كاِهٌن َيسَتِطيُع �أن  �أطِعَمِة قُدِس �ل�

يمِ أ ِفي �أمِرِهْم. ُأوِريِم َو�لتُّمِّ َيساأَل �هلَل بِو�ِسَطِة �ل�
�ألفاً  َو�أرَبِعيَن  �ْثَنيِن  �لَجماَعِة  َمجُموُع  َبَلَغ  64َوَقد 

�إلَى  ضاَفِة  بِال�إ 65َهذ�  َشخصاً.  وستِّيَن  ِمَئٍة  َوَثلاَث 
�آل�ٍف  َسْبَعَة  َعَدُدُهْم  َبَلَغ  �لَِّذيَن  َوخاِدماتِِهِم  ُخّد�ِمِهْم 
ُمَرنٍِّم  ِمَئتا  َمَعُهْم  كاَن  َكما  َوَثلاثِيَن.  َوَسْبَعًة  َوَثلاَثِمَئٍة 
َوَثلاثُوَن  َوِستٌَّة  ِمَئٍة  َسبُع  لََديِهْم  66َوكاَن  َوُمَرنَِّمٍة. 
67َو�أرَبُع  َبغلاً،  َو�أرَبُعوَن  َوَخمَسٌة  َوِمَئتاُن  ِحصاناً، 
ِمَئٍة  َوَسبُع  �آل�ٍف  َوِستَُّة  َجَملاً،  َوَثلاثُوَن  َوَخمَسٌة  ِمَئٍة 

َوِعشُروَن ِحمار�ً.
ِعنَد  َو�لَعشائِِر  �لعائِلاِت  ُرَؤساِء  َبعُض  َم  68َوَقدَّ

َتَبرُّعاٍت  �لُقْدِس،  َمديَنِة  ِفي  اهلِل  َبيِت  �إلَى  ُوُصولِِهْم 
لَِبيِت �هلِل، ِمْن �أجِل �أن ُيعاَد بِناُؤُه ِفي َمكانِِه. 69َفكانَت 
َتَبرُّعاتُُهْم لَِهذ� �لِبناِء َقدَر طاَقِتِهْم: و�ِحد�ً َوِستِّيَن �ألَف 
ِة،  َهِب، َوَخمَسَة �آل�ِف َرطلٍ ب ِمَن �لِفضَّ ِدْرَهٍم ِمَن �لذَّ

َوِمَئَة َثوٍب للَكَهَنِة.
ِفي  عِب  �لشَّ َوَبعُض  َو�لّلاِويُّوَن  �لَكَهَنُة  70َو�أقاَم 

أْبو�ِب َوُخّد�ِم �لَهيَكِل.  ُمُدنِِهْم َمَع �لُمَغنِّيَن َوُحّر�ِس �ل�
َوَسَكَن َجِميُع َبِني �إْسر�ئِيَل ِفي ُمُدنِِهْم.

استئناُف َشعاِئِر الِعباَدة

هِر �لّسابِِع، ج ِحيَن كاَن َبُنو �إْسر�ئِيَل 3  ِل �لشَّ َوِفي �أوَّ
عُب كُلُُّه بَِنفٍس  يَن ِفي ُمُدنِِهْم، �جَتَمَع �لشَّ ُمسَتِقرِّ
و�ِحَدٍة ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. 2َوَبَد�أ َيُشوُع ْبُن ُيوصاد�َق 
َوُرَفقاُؤُه �لَكَهَنُة َوَزُربّابُِل ْبُن َشاألِتِئيَل َو�أقِرباُؤُه بِاإعاَدِة بِناِء 
ُهَو  َذبائَِح، َكما  َعَليِه  ُمو�  ُيَقدِّ �إْسر�ئِيَل لَِكي  �إلَِه  َمذَبِح 

َمكُتوٌب ِفي َشِريَعِة ُموَسى، َرُجِل �هلِل.

يم. َوُهما َعَلى �ل�أغلِب َحَجر�ِن َكريماِن،  مِّ أ 63:2 األُوِريم َوالتُّ

�أو ُربّما قطعتان من �لخشِب، كاَن رئيُس �لكهنِة يحتفُظ بهما في 
ُصدرِة �لَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل �هلِل ِفي مسائَل ُمَعيَّنٍة. 

أّول 41:14( )�نظر كتاب �لخروج 30:28، َوكتاب صموئيل �ل�
ب 69:2 رطل. حرفّياً »ِمنا.« َوِهي ِوحَدٌة لِِقياِس �لوزِن تُعاِدُل ُهنا 

نَحَو ِستِّ ِمَئٍة َوتِسِعيَن غر�ماً.
هر الّساِبع. نَحَو سنة 538 قبل �لميلاد. ج 1:3 الشَّ
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ِمَن  َخوفاً  �ل�أصِليَِّة  َقو�ِعِدِه  َعَلى  �لَمذَبَح  3َو�أقاُمو� 

بائَِح هلِل َصباحاً  ُمو� َعَليِه �لذَّ ُعوِب �لُمِحيَطِة بِِهْم، َوَقدَّ �لشُّ
ِريَعُة،  قائِِف أ َكما َتُنصُّ �لشَّ َوَمساًء. 4َو�حَتَفلُو� بِِعيُد �لسَّ
بائِِح لُِكلِّ َيوٍم ِمْن �أيّاِم  ُمو� �لَعَدَد �لَمطلُوَب ِمَن �لذَّ َوَقدَّ
بائَِح �لُمْعتاَدَة َوَذبائَِح  ُمو� �لذَّ �ل�حِتفاِل. 5َوَبعَد َذلَِك َقدَّ
َسِة، َوكُلِّ َشخٍص  ُهوِر َوكُلِّ �أعياِد اهلِل �لُمَقدَّ �أو�ئِِل �لشُّ
بائَِح هلِل �عِتبار�ً ِمَن  ُموَن �لذَّ َتَبرََّع بَِشٍئ هلِل. 6َوَبَد�ُأو� ُيَقدِّ
هِر �لّسابِِع، َمَع �أنَُّهْم لَْم َيُكونُو� َقد  ِل ِمَن �لشَّ أوَّ �لَيوِم �ل�

َوَضُعو� �أساساِت َهيَكِل اهلِل َبْعُد.

إعادُة بناء الهيَكل
�لطَّعاَم  ُمو  َوَقدَّ َو�لنَّّجاِريَن،  للَبنائِيَن  مال�ً  7َو�أعُطو� 

لِقاَء  َوُصوَر  �أهالِي ِصيد�  �إلَى  يُتوِن  �لزَّ َوَزيَت  ر�َب  َو�لشَّ
أْرِز �إلَْيِهْم ِمْن لُبناَن �إلَى يافا َعن َطِريِق  نَقِلِهْم َخَشَب �ل�

�لَبحِر، َفَقد َسَمَح لَُهْم بَِذلَِك كُوُرُش َمِلُك فاِرَس.
َنِة �لثّانَِيةِ ب ِمْن ُوُصولِِهْم  هِر �لثّانِي ِمَن �لسَّ 8َوِفي �لشَّ

�إلَى َبيِت �هلِل ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َبَد�أ َزُربّابُِل ْبُن َشاألِتِئيَل 
َوَيُشوُع ْبُن ُيوصاد�َق �لَعَمَل �إلَى جانِِب �إْخَوتِِهِم �لَكَهَنِة 
ِمْن  �لُقْدِس  �إلَى َمديَنِة  �لَِّذيَن عاُدو�  َوَجِميِع  َو�لّلاِويِّيَن 
َسَنًة  ِعشِريَن  ِسنِّ  ِمْن  �لّلاِويِّيَن  َوَعيَُّنو�  بابَِل.  َسبِي 

َفصاِعد�ً ُمشِرِفيَن َعَلى بِناِء َبيِت اهلِل.
َبُنو  َوَبُنوُه  َقْدِميِئيَل  َو�إخَوتُُه  َو�أبناُؤُه  َيُشوُع  9َوقاَم 

َيُهوذ� َمَع َبِني ِحيناد�َد َوَبِنيِهْم َو�إخَوتِِهِم �لّلاِويِّيَن بَِنفٍس 
شر�ِف َعَلى �لُعّماِل �لَِّذيَن كانُو� َيبُنوَن َبيَت  و�ِحَدٍة لِلاإ
�هلِل. 10َولَّما َوَضَع �لَبنّاُؤوَن �أساساِت َهيَكِل اهلِل، �أَخَذ 
�أثو�َبُهُم  َيرَتُدوَن  َوُهْم  َصَة،  �لُمَخصَّ �أماِكَنُهُم  �لَكَهَنُة 
َبُنو  �لّلاِويُّوَن  َوكاَن  أبو�َق.  �ل� َوَيحِملُوَن  �لَكَهُنوتِيََّة 
َكما  ُنوَج،  �لصُّ َيحِملُوَن  َوُهْم  اهلَل  ُيَسبُِّحوَن  �آساَف 
بِالتَّناُوِب ج  11َوَرنَُّمو�  �إْسر�ئِيَل.  َبِني  َمِلُك  د�ُوُد  َرتََّب 

أ 4:3 عيُد السقاِئف. �أسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

�لَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة �أيَّام موَسى. )�نظر ل�ويِّين 34:23( �إسر�ئيل �أربعين سنًة في �لبرِّ

هر . . . الّثاِنَية. نَحَو سنة 536 قبل �لميلاد. ب 8:3 الشَّ

ُد  ناُوب. كاَن �لّلاويّوُن ُيَرنُِّموَن َمقطعاً ِمَن �لتّرنيمِة، َفُيَردِّ 11:3 ِبالتَّ
ج 

�لّشعُب َهذ� �لَمقَطَع َبعَدُهْم. َو�ل�أغلُب �أنَّ َذلَِك ينَطبُق َعَلى �لمز�مير 
111–118، و�لمزمور 136.

ُمَسبِِّحيَن َوشاِكِريَن اهلَل:

َُّه صالٌِح، أن   » َسبُِّحو� اهلَل لِ�
أَبِد.« د أنَّ َرحَمَتُه �إلَى �ل�    ل�

عِب ُهتافاً َعِظيماً َتسِبيحاً هلِل، ل�أنَّ  َوَهَتَف كُلُّ �لشَّ
�أساساِت َبيِت اهلِل َقد ُوِضَعْت. 12َوَكِثيُروَن ِمَن �لَكَهَنِة 
َر�َأْو�  �أن  لَُهْم  َسَبَق  �لَِّذيَن  �لَعشائِِر  َوُرَؤساِء  َو�لّلاِويِّيَن 
�لَهيَكَل �لّسابَِق، َبُكو� بَِصوٍت ُمرَتِفٍع لَّما َر�َأْو� �أساساِت 
ِديِد تُوَضُع �أماَم ُعُيونِِهْم. َبيَنما كاَن َكِثيُروَن  �لَهيَكِل �لجَّ
بِاسِتطاَعِة  َيُكن  13َفَلْم  �لَفَرِح،  ِمَن  َيصُرُخوَن  َغيُرُهْم 
أنَّ  ل� �لُبكاِء!  َصوِت  ِمْن  �لَفَرِح  َصوَت  ُيَميَِّز  �أن  �أَحٍد 
عَب كُلَُّه كاَن َيهِتُف بَِصوٍت ُمرَتِفٍع ِجد�ً، َحتَّى �إنَّ  �لشَّ

َصوَتُهْم كاَن ُيسَمُع ِمْن َبِعيٍد.

األعداُء ُيقاِوُمون

�لَيُهوَد 4  �أنَّ  َوَبْنياِمْيَن  َيُهوذ�  �أعد�ُء  َسِمَع  َولَّما 
بِي ُيِعيُدوَن بِناَء َهيَكِل اهلِل، �إلَِه  �لعائِِديَن ِمَن �لسَّ
�إْسر�ئِيَل، 2جاُءو� �إلَى َزُربّابَِل َوُرَؤساِء �لَعشائِِر َوقالُو� لَُهْم: 
»َدُعونا نُساِعدكُْم ِفي �لِبناِء، َفَنحُن نََتَقرَُّب �إلَى �إلَِهُكْم 
وَن  �أَسْرَحدُّ َعهِد  ُمنُذ  بائَِح  �لذَّ لَُه  ُم  نَُقدِّ َونَحُن  ِمثلُُكْم، 

وَر �لَِّذي جاَء بِنا �إلَى ُهنا.« َمِلِك �أشُّ
و�  3لَِكنَّ َزُربّابَِل َوَيُشوَع َوُرَؤساَء �لَعشائِِر �ل�ُأخَرى َردُّ

َتبُنو�  بِاأْن  لَُكْم  نَسَمَح  �أن  نَسَتِطيُع  َوقالُو�: »ل�  َعَليِهْم 
لَِهنا. َفَعَلينا َوحَدنا �أن نَبِنَي هلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل،  َمَعنا َبيتاً ل�إ
تِلَك  فاِرَس.« 4َوكاَن َشعُب  َمِلُك  �أَمَرنا كُوَرُش  َكما 
َة َبِني َيُهوذ� َوُيِخيُفُهْم  أْرِض ُيحاِوُل بَِذلَِك �أن ُيَثبَِّط ِهمَّ �ل�
ُمو� �لرِّشَوَة لِلَمسُؤولِيَن �لُفْرِس َحتَّى  َحتَّى ل� َيبُنو�. 5َوَقدَّ
َطو�َل  َذلَِك  َو�سَتَمرَّ  ُخطََّتُهْم.  َوُيِعيُقو�  �لَيُهوَد  ُيقاِوُمو� 
َفتَرِة ُحكِم �لَمِلِك كُوَرَش َو�إلَى �أن �أصَبَح د�ِرُيوُس َمِلكاً 

َعَلى بِلاِد فاِرَس.

ُحوا . . . األَبد. �نظر مزمور 118، و 136. د 11:3 َسبِّ
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ُمقاَوَمُة الَيُهوِد 

 
ِفي َعهِد أَحْشِويُروَش َوأْرَتْحَشْستا

َم  َقدَّ �أَحْشِويُروَش،  �لَمِلِك  ُحكِم  بِد�َيِة  6َوِفي 

�أعد�ُء �لَيُهوِد َشكَوى َخِطيًَّة ِضدَّ ُسكّاِن َيُهوذ� َوَمديَنِة 
َكَتَب  فاِرَس،  َمِلِك  �أْرَتْحَشْستا  َعهِد  7َوِفي  �لُقْدِس. 
�إلَى  ِرسالًَة  َجماَعِتِهْم  َوَبِقيَُّة  َوَطْبِئيُل  َوِمْثَرد�ُث  بِشلاُم 
أر�ِميَِّة  �ل� بِاللَُّغِة  َمكُتوَبًة  �لَوثِيَقُة  َوكانَِت  �أْرَتْحَشْستا. 

َوُمَترَجَمًة. أ
َوِشْمساُي  �لَمِلِك،  نائُِب  َرُحوُم  َوَكَتَب  8  ب 

�لكاتُِب، ِرسالًَة �إلَى �لَمِلِك �أْرَتْحَشْستا ُيَحرِّضانِِه َعَلى 
َيُهوِد َمديَنِة �لُقْدِس، جاَء ِفيها:

�لكاتِِب  َوِشْمشاَي  �لَمِلِك  َوِكيِل  َرُحوَم  9ِمْن 

َوَبِقيَِّة ُزَملائِِهما �لُقضاِة َو�لَمنُدوبِيَن َو�لَمسُؤولِيَن 
وَشِنيِّيَن – �أي  أَرْكِويِّيَن َو�لبابِِليِّيَن َو�لشُّ َو�لُفْرِس َو�ل�
َطَرَدها  �لَِّتي  ُأَمِم  �ل� َبِقيَِّة  10َوِمْن  �لِعيلاِميِّيَن، 
َو�أسَكَنها  بِلاِدِها،  ِمْن  ِهيُر  �لشَّ �لَعِظيُم  ُر  �ُأْسَنفَّ
نَهِر  َغرَب  �لِمْنَطَقِة  َوَبِقيَِّة  �لّساِمَرِة  ُمُدِن  ِفي 

�لُفر�ِت.

11َهِذِه نُسَخٌة ِمَن �لِرسالِة �إلَى �لَمِلِك �أْرَتْحَشْستا:

ِمْنَطَقِة  ِفي  �لّساِكِنيَن  َعِبيِدَك  ِمْن  �لَمِلِك  �إلَى 
َغْرَب نَهِر �لُفر�ِت.

�لَيُهوَد  �أنَّ  �لَمِلِك  ِعنَد  َمعلُوماً  12لَِيُكن 

ُهو� �إلَى َمديَنِة  �لَِّذيَن َقِدُمو� ِمْن ِعنِدَك َقد َتَوجَّ
بِناِء  عاَدِة  بِاإ آَن  �ل� َيُقوُموَن  َو�أنَُّهْم  �لُقْدِس، 
بِناَء  َوُيكِملُوَن  ِريَرِة،  �لشِّ َدِة  �لُمَتَمرِّ �لَمِديَنِة 

�أسو�ِرها َوُيصِلُحوَن �أساساتِها.

َمكتوبًة  �لوثيقُة  كانِت  �أْو  َوُمَترَجَمة.  ة  األراِميَّ َغة  ِباللُّ أ 7:4 

أر�مّيِة. بالفارسيِة لَكْن بحروٍف �أر�مّيٍة، ثُّم تُرِجمْت �إلَى �ل�
ب 8:4 يتحّول �لنصُّ �ل�أصلي �بتد�ًء بهذ� �لعدد ِمَن �للّغِة �لعبريِّة �إلى 

�للّغِة �ل�ر�مّيِة، َوحتَّى نهاية 18:6.

�إذ�  �أنَُّه  �لَمِلِك  لََدى  َمعلُوماً  13َفِلَيُكن 

نَُّهْم  َفاإ �أسو�ُرها،  َو�ُأكِمَلْت  �لَمِديَنِة  بِناُء  �ُأِعيَد 
ر�ئِِب،  �لضَّ ِمَن  نَوٍع  �أيِّ  َدفِع  َعن  َسَيمَتِنُعوَن 
أمِر بِالَمصالِِح  ِمّما َسُيلِحُق �لَضَرَر ِفي نِهاَيِة �ل�

�لَمَلِكيَِّة.
14َوَحْيُث �إنَّنا �أَكلنا ِملَح �لَمِلِك َوعاَهدناُه 

َضَرر�ً  نََرى  �أن  بِنا  َيِليُق  ل�  نَُّه  َفاإ �لَول�ِء،  َعَلى 
�لرِّسالََة  َهِذِه  �أرَسلنا  لَِذلَِك  َونَسُكَت.  ُيِصيُبُه 
�إجر�ُء  َيِتمَّ  15لَِكي  أمِر،  بِال� �لَمِلِك  بلاِغ  ل�إ
َبحٍث ِفي ِسِجّلاِت �آبائَِك، َفَتكِشَف �أنَّ َهِذِه 
أقالِيَم،  َدٌة تُْزِعُج �لُملُوَك َو�ل� �لَمِديَنَة َمِديَنٌة ُمَتَمرِّ
ِد ُمنُذ �لَقِديِم، َولَِهذ�  َو�أنَّها َحرََّضت َعِلى �لتََّمرُّ

َرْت. ُدمِّ
16َكما نُبِلُغ �لَمِلَك �أنَُّه �إذ� �ُأِعيَد بِناُء َهِذِه 

لََك  َيُكوَن  َفَلن  �أسو�ُرها،  َو�ُأكِمَلْت  �لَمِديَنِة، 
نَِصيٌب ِفي �إقِليِم ما َور�َء نَهِر �لُفر�ِت.

17َفاأرَسَل �لَمِلُك ِرسالًَة َجو�بِيًَّة َيُقوُل ِفيها:

�لكاتِِب  َوَشْمشاَي  �لَمِلِك  نائِِب  َرُحوَم  �إلَى 
َوَبِقيَِّة  �لّساِمَرِة  ِفي  �لّساِكِنيَن  ُزَملائِِهما  َوَبِقيَِّة 

�إقِليِم ما َور�َء نَهِر �لُفر�ِت:

سلاٌم لَُكْم . . .

18لََقد قُِرئَت َوتُرِجَمت ِرسالَُتُكْم �أماِمي. 

َفَوَجدُت  �لَحقائِِق،  ي  بَِتَقصِّ �أمر�ً  19َو�أصَدرُت 

ُمنُذ  �لُملُوِك  َعَلى  ثاَرت  �لَمِديَنَة  َهِذِه  �أنَّ 
آِن.  �ل� �إلَى  َتَمرُّد�ً َوَتحِريضاً  ِفيها  َو�أنَّ  �لَقِديِم، 
20َوكاَن َقد َحَكَم َمديَنَة �لُقْدِس ُملُوٌك �أقِوياٌء 

نَهِر  َغْرَب  �لو�ِقِع  قِليِم  �ل�إ كُلِّ  َعَلى  َوَسيَطُرو� 
ِريَبُة. �لُفر�ِت، َوُدِفَعت لَُهُم �لِجزَيُة َو�لضَّ

�ُأولَِئَك  يقاِف  بِاإ �أْمر�ً  �أْصِدُرو�  أَن  21َو�ل�

َهِذِه  تُبَنى  َفلا  �لَعَمِل،  َعِن  �لَيُهوِد  �لرِّجاِل 
َتَتهاَونُو�  22َول�  ِمنِّي.  بِاأْمٍر  �إلّ�  ثانَِيًة  �لَمِديَنُة 
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َر  َوَتَتَضرَّ أمُر  لَِئّلا َيسوَء �ل� أمِر  َتنِفيِذ َهذ� �ل� ِفي 
�لَمصالُِح �لَمَلِكيَُّة.

ف الَعَمِل ِفي الَهْيَكل َتَوقُّ
�أماَم  �أْرَتْحَشْستا  �لَمِلِك  ِرسالَُة  قُِرئَت  23َوحالَما 

َرُحوَم َوَشْمشاَي �لكاتِِب َوَجماَعِتِهما، َذَهُبو� َفور�ً �إلَى 
ِة.  �لَيُهوِد ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َو�أوَقُفوُهْم َعِن �لَعَمِل بِالُقوَّ
24َوَتَوَقَف �لَعَمُل ِفي َبيِت �هلِل ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َولَْم 

َنِة �لثّانَِيِة ِمْن ُحكِم د�ِرُيوَس،  ُيسَتاأنَِف �لُعَمُل �إلّ� ِفي �لسَّ
َمِلِك بِلاِد فاِرَس.

َو للَيُهوِد �لَِّذيَن 5  ي َوَزَكِريّا ْبُن ِعدُّ َوَتَنبَّاأ �لنَِّبّياِن َحجَّ
ِفي َيُهوذ� َوَمديَنِة �لُقْدِس بِاْسِم �إلَِه �إْسر�ئِيَل. 2ِعنَد 
َذلَِك قاَم َزُربّابُِل ْبُن َشاألِتِئيَل َوَيُشوُع ْبُن صاد�َق َو�أَخذ� 
َيبِنياِن َبيَت �هلِل �لَِّذي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َوكاَن ُيعاِونُُهما 
�أنِبياُء �هلِل. 3ِفي َذلَِك �لَيوِم، جاَءُهْم َتْتناُي و�لِي �إقِليِم 
َغْرِب �لنَّهِر َوَشَتْرُبوْزناُي َوِرفاقُُهما َوَساألُوُهْم: »َمْن �أِذَن 
لَُكْم بِِبناِء َهذ� �لَبيِت، َوَوضِع �أساساتِِه؟« 4ثُمَّ َساألُوُهْم: 

»ما ِهَي �أسماُء �لرِّجاِل �لَِّذيَن َيبُنوَن َهذ� �لِبناَء؟«
ُشُيوِخ  ِرعاَيِة  َعَلى  َتْسَهُر  َكانَْت  �هلِل  َعيَن  5لَِكنَّ 

أمِر  �لَيُهوِد، َفَلْم ُيوِقُفوُهْم َعِن �لَعَمِل ِفيما �أْرَسلُو� َعْن �ل�
أمِر.  �إلَى د�ِرُيوَس، ُمْنَتِظِريَن �أمر�ً َخطِّّياً ِمنُه َحوَل َهذ� �ل�
َتْتناُي و�لِي  َبَعَث بِها  �لَِّتي  6َوَهِذِه نُسَخٌة َعِن �لرِّسالَِة 

قِليِم �لو�ِقِع َغْرَب نهِر �لُفر�ِت َوَشَتْرُبوْزنَاُي َوِرفاقُُهما  �ل�إ
َوُمَفتُِّشو �إقِليِم ما َور�َء نَهِر �لُفر�ِت �لَِّذيَن �أرَسلُو� ِرسالًة 
َهذ�  َتقِرير�ً  �إلَيِه  �أرَسلُو�  7َوَقد  د�ِريوَس.  �لَمِلِك  �إلَى 

ُه: نَصُّ

�إلَى �لَمِلِك د�ِرُيوَس، َتِحيًَّة َوَسلاماً!

8لَِيُكن َمعلُوماً �أنَّنا َذَهبنا �إلَى �إقِليِم َيُهوذ�، 

بِِحجاَرٍة  �لَعِظيِم  �هلِل  َهيَكُل  ُيبَنى  َحيُث 
َضخَمٍة، َوتُوَضُع �ألو�ٌح َخَشِبيٌَّة ِفي �لُجْدر�ِن. 
بُِسرَعٍة  ُم  َوَيَتَقدَّ بِاجِتهاٍد  �لَعَمُل  َهذ�  َوَيجِري 
ُيوِخ  �لشُّ َهُؤل�ِء  َمَع  قنا  9َفَحقَّ �أيِديِهْم.  َعَلى 
�لَبيِت،  َهذ�  بِِبناِء  لَُكْم  �أِذَن  »َمْن  َوَساألناُهْم: 

َعن  َساألناُهْم  10َكما  �أساساتِِه؟«  َوَوضِع 
�أسمائِِهْم لَِكي نَُبلَِّغَك بِها َونَكُتَب لََك �أسماَء 

قاَدتِِهْم.
11َفاأجاُبو�:

أْرِض،  َو�ل� ماو�ِت  �لسَّ �إلَِه  َعِبيُد  »نَحُن 
َونَحُن نُِعيُد بِناَء َهذ� �لَبيِت �لَِّذي َبناُه َو�أكَمَلُه 
�أَحُد �لُملُوِك �لُعَظماِء َقبَل ِسِنيَن َطِويَلٍة. 12�آباؤنا 
�لَمِلِك  �أماَم  َفُهِزُمو�  ماو�ِت،  �لسَّ �إلََه  �أَغَضُبو� 
�لَبيَت  َهذ�  َهَدَم  �لَِّذي  َر  نَُبوَخْذناصَّ �لِكلد�نِيِّ 
�لَمِلَك  13َولَِكنَّ  بابَِل.  �إلَى  عَب  �لشَّ َوَسَبى 
ُحكِمِه  ِمْن  ُأولَى  �ل� َنِة  �لسَّ ِفي  �أصَدَر  كُوَرَش 
َهِبيَُّة  آنَِيُة �لذَّ �أمر�ً بِاإعاَدِة بِناِء َبيِت �هلِل. 14�أّما �ل�
ُة بَِبيِت �هلِل �لَِّتي �سَتولَى َعَليها  يَُّة �لخاصَّ َو�لِفضِّ
َمديَنِة  ِفي  �لَِّذي  �لَهيَكِل  ِمَن  ُر  نَُبوَخْذناصَّ
�لُقْدِس َوَوَضَعها ِفي َهيَكِل بابَِل، َفَقْد �أْخَرَجها 
�لَمِلُك كُوَرُش ِمْن َهيَكِل بابَِل َو�أعطاها لَِرُجٍل 

ُر.« َعيََّنُه و�لِياً �ْسُمُه ِشيْشَبصَّ

َهِذِه  »ُخْذ  َر:  لِِشيْشَبصَّ كُوَرُش  15َوقاَل 

َمديَنِة  ِفي  �لَِّذي  �لَهيَكِل  �إلَى  بِها  َوُعْد  آنَِيَة  �ل�
�لُقْدِس، َو�أِعْد َبناَء َبيِت �هلِل ِفي َمكانِِه.«

ُر، َوَوَضَع �أساساِت َبيِت  16َفجاَء ِشيْشَبصَّ

�هلِل �لَِّذي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َوُمنُذ َذلَِك �لَوقِت 
آَن كاَن �لِبناُء َيجِري، لَِكنَُّه لَْم َيكَتِمْل  �إلَى �ل�

َبْعُد.
�إلَى  بِالرُُّجوِع  َفْلَياأُمْر  �لَمِلُك،  17َفاإذ� شاَء 

�أنَّ  ِمْن  للَتاأكُِد  بابَِل،  ِفي  �لَمَلِكيَِّة  ِجّلاِت  �لسِّ
�لَمِلَك كُوَرَش كاَن َقد �أصَدَر �أمر�ً بِاإعاَدِة بِناِء 
َبيِت �هلِل ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َولُِيَبلِّغنا �لَمِلُك بِما 

َير�ُه ُمناِسباً ِفي َهِذِه �لَمساألَِة.

أمٌر من الملك داِرُيوس

ِحيَنِئٍذ، �أصَدَر �لَمِلُك د�ِرُيوُس �أمر�ً بِالَبحِث ِفي 6 
ِجّلاِت �لَمحُفوَظِة ِفي بابَِل. 2فَتمَّ �لُعثُوُر ِفي  �لسِّ
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َمخُطوَطٍة  َعَلى  ماِدَي،  �إقِليِم  ِفي  �لَمِلِك  َمَقرِّ  �أْحَمثا، 
كُِتَب ِفيها:

ُأولَى ِمْن ُحكِم  َنِة �ل� َهِذِه ُمَذكَِّرُة . . . 3ِفي �لسَّ
�لتّالِي  أمَر  �ل� �لَمِلُك  �أصَدَر  كُوَرَش،  �لَمِلِك 

ُحوَل َبيِت �هلِل �لَِّذي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس:

بائُِح  �لذَّ ُم  تَُقدَّ كانَت  �لَِّذي  �لَبيُت  لُِيبَن 
�رتِفاُعُه  َولَِيُكن  �أساساتُُه،  َولُِتوَضْع  ِفيِه، 
4بَِثلاِث  ِذر�عاً.  ِستِّيَن  َوَعرُضُه  ِذر�عاً أ  ِستِّيَن 
ِمَن  َوَطَبَقٍة  �لَضخَمِة  �لِحجاَرِة  ِمَن  َطَبقاٍت 
ألو�ِح �لَخَشِبيَِّة. َعَلى �أن تُدَفَع نََفقاُت �لِبناِء  �ل�
َهِبيَِّة  �لذَّ أَونَِي  �ل� 5َوكُلُّ  �لَمَلِكيَِّة.  �لَخِزيَنِة  ِمَن 
َمديَنِة  ِمْن  ُر  نَُبوَخْذناصَّ َسَلَبها  �لَِّتي  يَِّة  َو�لِفضِّ
�إلَى َمكانِها  تَُردُّ  بابَِل،  �إلَى  َو�أحَضَرها  �لُقْدِس 
ِفي �لَهيَكِل �لَِّذي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َوتُوَضُع 

ِفي َبيِت �هلِل.
نَهِر  َغْرِب  �إقِليِم  و�لِي  َتْتناُي،  يا  آَن  6َو�ل�

�لُفر�ِت َوَشَتْرُبوْزناُي َوِرفاَقُهم �لَمسُؤولِيَن ُهناَك، 
لُو� ِفي َعَمِل بِناِء  َدُعوُهْم َوَشاأنَُهْم. 7َول� َتَتَدخَّ
َبيِت �هلِل. َوَدُعو� و�لَِي �لَيُهوِد َوُشُيوَخُهْم ُيِعيُدو� 

. بِناَء َبيِت �هلِل ِفي َموِقِعِه �ل�أصِليِّ
أمَر َحوَل ما َينَبِغي �أن  8َو�أنا �ُأصِدُر َهذ� �ل�

َتفَعلُوُه لُِشُيوِخ �لَيُهوِد َهُؤل�ِء ِمْن �أجِل بِناِء َبيِت 
ِمَن  �لرِّجاِل  َهُؤل�ِء  نََفقاِت  َجميُع  تُدَفُع  �هلِل: 
ر�ئِِب �لُمسَتوفاِة ِمْن  �لَخِزيَنِة �لَمَلِكيَِّة، ِمَن �لضَّ
�إقِليِم َغْرِب نَهِر �لُفر�ِت، َحتَّى ل� َيَتَوقَُّفو� َعِن 
ِمَن  �إلَيِه  َيحتاُجوَن  ما  كُلَّ  9�أعُطوُهْم  �لَعَمِل. 
َمِة  �لُمَقدَّ بائِِح  للذَّ َو�لِحملاِن  َو�لِكباِش  �لثِّير�ِن 

سنِتمتر�ً  َو�أرَبعيَن  �أرَبعًة  تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  أ 3:6 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َو�أثاثِهما  �لهيَكِل  ثُمَّ  ِس  �لُمَقدَّ �لَمسِكِن  �أبعاِد  بقّيِة 

ر�ِع �لطِويلة. ُهَو بالذِّ

ِفي  �لَكَهَنُة  َيطلُُبُه  ما  َوكُلَّ  ماو�ِت،  �لسَّ لَِه  ل�إ
َوَزيٍت،  َونَبيٍذ  َوِملٍح  َقمٍح  ِمْن  �لُقْدِس  َمديَنِة 
ُمو� َذبائَِح  َيوماً َفَيوماً ُدوَن َتقِصيٍر، 10لَِكي ُيَقدِّ
َحياِة  �أجِل  ِمْن  لُّو�  َوُيصَّ ماِء،  �لسَّ �إلَُه  بِها  رُّ  ُيسَّ
�لَمِلِك َوَبِنيِه. 11َوها �أنا �ُأصِدُر �أيضاً �أمر�ً بِاأن 
ُيقَلَع لَْوُح َخَشٍب ِمْن َبيِت كُلِّ َشخٍص ُيخالُِف 
�أو�ِمِري َهِذِه، َوُيَعلََّق َعَليِه َوُيَخرََّب َبيُتُه بَِسَبِب 
َذلَِك. 12َولَيَت �هلَل �لَِّذي َجَعَل �ْسَمُه َيسُكُن 
ُر �أيَّ َمِلٍك �أْو َشعٍب ُيحاِوُل �أن َيهِدَم  ُهناَك ُيَدمِّ

َبيَت �هلِل �لَِّذي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس.
َفْلَيِتمَّ  �أنا د�ِرُيوَس،  َعنِّي  أمُر  �ل� َصَدَر َهذ� 

َتنِفيُذُه بِِدقٍَّة َوُسرَعٍة.

إْكماُل ِبناِء الَهْيَكل
13َوبَِحَسِب رِسالَِة �لَمِلِك د�رُِيوَس َهِذِه، َبَذَل َتْتناُي 

و�لِي �إقِليِم َغْرِب نَهِر �لُفر�ِت َوَشَتْرُبوْزناُي َوِرفاقُُهما كُلَّ 
ُشُيوُخ  14َو�سَتَمرَّ  �لَمِلُك.  بِِه  �أَمَر  ما  لَِتنِفيِذ  ُجهِدِهْم 
ي  َحجَّ ِة  نُُبوَّ َحَسَب  بَِنجاٍح  �لِبناِء  ِفي  َوقاَدتُُهْم  �لَيُهوِد 
َو، َو�أكَملُوُه َحَسَب �أمِر �إلَِه �إْسر�ئِيَل َو�أمِر  َوَزَكِريّا ْبِن ِعدُّ
15َوَقد  فاِرَس.  ُملُوِك  �أْرَتْحَشْستا،  َود�ِرُيوَس  كُوَرَش 
�كَتَمَل بِناُء َهذ� �لَبيِت ِفي �لَيوِم �لثّالِِث ِمْن َشهِر �آذ�َر 

َنِة �لّساِدَسِة ِمْن ُحكِم �لَمِلِك د�ِرُيوَس. ِفي �لسَّ
16ثُمَّ َكرََّس َبُنو �إْسر�ئِيَل ِمَن �لَكَهَنِة َو�لّلاِويِّيَن َوَبِقيَِّة 

ِفي  ُمو�  17َوَقدَّ بَِفَرٍح.  �هلِل  َبيَت  بِي  �لسَّ ِمَن  �لعائِِديَن 
َو�أرَبَع  َوِمَئَتي َكْبٍش  َثوٍر  ِمَئَة  �هلِل  َبيِت  �حِتفاِل َتكِريِس 
ُمو� �ثَنّي َعَشَر َتيساً َعَلى َعَدِد َقبائِِل  ِمَئِة َحَمٍل. َكما َقدَّ
18َوَعيَُّنو�  َجِميعاً.  َعنُهْم  َخِطيَّةٍ ب  َذبِْيَحَة  �هلِل،  َشعِب 
ِة  ِة َو�لّلاِويِّيَن ِفي ِفَرِقِهِم �لخاصَّ �لَكَهَنَة ِفي ِفَرِقِهِم �لخاصَّ
ِمْن �أجِل ِخدَمِة �هلِل ِفي َمديَنِة �لُقْدِس، َكما ُهَو َمكُتوٌب 

ِفي ِكتاِب ُموَسى.

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  ب 17:6 

لذبيحِة  رمز�ً  �لّذبيحُة  هذِه  كانَْت  �لخطّية.  ِمَن  �لتّطهيِر  �أجل 
)�نظر  �لَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  �لمسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
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ِفصُح عاِم َخمِس ِمَئٍة َوَعْشَرة
بِي بِِعيِد �لِفصِح ب  19  أ َو�حَتَفَل �لعائُِدوَن ِمَن �لسَّ

أنَّ َجِميَع �لَكَهَنِة  أوَِّل. 20ل� هِر �ل� ِفي �لّر�بَِع َعَشَر ِمَن �لشَّ
َجِميعاً  �لّلاِويُّوَن  َوكاَن  �أنُفَسُهْم.  ُرو�  َطهَّ َقد  كانُو� 
طاِهِريَن، َفَذَبُحو� َحَمَل �لِفصِح َعْن كُلِّ �لَِّذيَن عاُدو� ِمَن 
بِي، َوَعْن �إْخَوتِِهِم �لَكَهَنِة، َوَعن �أنُفِسِهْم. 21َو�أَكَل  �لسَّ
بِي ِمْن َولِيَمِة �لِفصِح َمَع  َبُنو �إْسر�ئِيَل �لعائُِدوَن ِمَن �لسَّ
و� �إلَْيِهْم َبعَد �أِن �نَفَصلُو� َعن نَجاَسِة  كُلِّ �لَِّذيَن �نَضمُّ
أْرِض لَِيعُبُدو� اهلَل، �إلََه �إْسر�ئِيَل. 22َو�حَتَفلُو� بِِعيِد  �ُأَمِم �ل�
أنَّ  ِة َسبَعِة �أيّاٍم بَِفَرٍح َكِبيٍر، ل� �لُخْبِز َغيِر �لُمْخَتِمرِ ج لُِمدَّ
�إلَْيِهْم، َفساَعَدُهْم  وَر  اهلَل َفرََّحُهْم َو�أماَل َقلَب َمِلِك �أشُّ

ِفي بِناِء َبيِت �هلِل، �إلَِه �إْسر�ئِيَل.

َعْزرا ِفي َمِديَنِة القْدس

َبعَد َهِذِه �ل�أحد�ِث، َوِفي َعهِد �أْرَتْحَشْستا َمِلِك 7 
فاِرَس، َوَصَل َعْزر� ِمْن بابَِل �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. 
َوَعْزر� ُهَو �ْبُن َسر�يا ْبِن َعَزْريا ْبِن ِحْلِقّيا 2بِن َشلُّوَم ْبِن 
صاُدوَق ْبِن �أِخيُطوَب 3ْبِن �أَمْريا ْبِن َعَزْريا ْبِن َمر�ُيوَث 
ي 5ْبِن �أبَِيُشوَع ْبِن ِفيْنحاَس  4ْبِن َزَرْحيا ْبِن ُعزِّي ْبِن ُبقِّ

ْبِن �ألِعاز�َر ْبِن هاُروَن َرئِيِس �لَكَهَنِة.
6َوكاَن َعْزر� َهذ� �لَِّذي جاَء ِمْن بابَِل، ُمَعلِّماً َضِليعاً 

بَِشِريَعِة ُموَسى �لَِّتي �أعطاُه �إيّاها اهلُل، �إلَُه �إْسر�ئِيَل. َوَقد 
لَبَّى �لَمِلُك لَِعْزر� كُلَّ ما َطَلَبُه ِمنُه، َحْيُث �إنَّ َيَد �إلَِهِه 
كانَْت َمَعُه َوتُِعيُنُه. 7َوَصِعَد َقوٌم ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل، َمَع 
�لَبّو�باِت  َوُحّر�ِس  َو�لُمَرنِِّميَن  َو�لّلاِويِّيَن  �لَكَهَنِة  َبعِض 

أ 19:6 ُيُعوُد �لنصُّ �ل�أصلي �بتد�ًء بَِهذ� �لعدد ِمَن �للّغِة �ل�ر�مّيِة �إلى 

َل �لنصُّ �إلَى �للّغِة �ل�ر�مّيِة ِمْن بِد�َيِة 8:4  �للّغِة �لعبريِّة، َوكاَن َقْد َتحوَّ
َوَحتَّى نهاية 18:6 ِمْن كتاِب عزر�.

ب 19:6 فصح. �أي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني �إسر�ئيل من 

ة.  �لعبوديَِّة في مصر. يحتفل به �ليهوُد في �لربيع ويتناولون ذبيحًة خاصَّ
�نظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند �لمسيحيِّين بموت �لمسيح 

وقيامته. �نظر 1 كورنثوس 7:5. )�أيضاً ِفي بِقّيِة هذ� �لفصل(
�أو »عيد �لفطير.« وهو  ج 22:6 عيُد الخبِز غيِر الُمخَتِمر. 

�ليوم �لَّذي يلي عيد �لفصِح مباشرًة، و�متزج به مع مرور �لوقت. 
ياأكل فيه �ليهود خبز�ً بلا خميرة و�أعشاباً ُمرًَّة في ذكرى خروِجهم 
�لسريع من مصر. �نظر تثنية 1:16–3. ويشير في �لعهد �لجديد �إلى 

خلاص. )�نظر 1 كورنثوس 8:5( �لطَّهارة و�لنَّقاء و�ل�إ

َنِة �لّسابَِعِة  َوُخّد�ِم �لَهيَكِل، �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس ِفي �لسَّ
ِمْن ُحكِم �لَمِلِك �أْرَتْحَشْستا. 8َوَوَصَل َعْزر� �إلَى َمديَنِة 
َنِة �لّسابَِعِة لُِحكِم  هِر �لخاِمِس ِمَن �لسَّ �لُقْدِس ِفي �لشَّ
هِر  ِل ِمَن �لشَّ أوَّ �لَمِلِك. 9َوكاَن َقد غاَدَر بابَِل ِفي �لَيوِم �ل�
أنَّ  هِر �لخاِمِس، ل� ِل ِمَن �لشَّ أوَّ ِل، َفَوَصَل ِفي �لَيوِم �ل� أوَّ �ل�
َيَد �إلَِهِه �لَكِريَمَة كانَت َمَعُه. 10َفَقْد كاَن َعْزر� َقد َهيَّاأ 
َقلَبُه لِِدر�َسِة َشِريَعِة اهلِل َو�لَعَمِل بِها، َولَِتعِليِم َوصايا اهلِل 

َوَفر�ئِِضِه لَِبِني �إْسر�ئِيَل.

رسالُة الملِك أْرَتْحَشْستا إَلى َعْزرا
�لَمِلُك  �أْعطاها  �لَِّتي  �لرِّسالَِة  ِمَن  نُسَخٌة  11َوَهِذِه 

ُأُمورِ  �ل� ُمَعلِِّم  َو�لُمَعلِِّم،  �لكاِهِن  َعْزر�  �إلَى  �أْرَتْحَشْستا 
ِة بَِوصايا اهلِل َوَفر�ئِِضِه لَِبِني �إْسر�ئِيَل: �لُمخَتصَّ

َعْزر�  �إلَى  �لُملُوِك  َمِلِك  �أْرَتْحَشْستا  ِمْن  12  د 

ماِء. �لكاِهِن ُمَعلِِّم َشِريَعِة �إلَِه �لسَّ

َسلاٌم لََك . . .

نِّي �ُأصِدُر �أمِري بِاأن َيرِجَع �إلَى َمديَنِة  13َفاإ

َبِني  ِمْن  َممَلَكِتي  ِفي  شاَء  َمْن  كُلُّ  �لُقْدِس 
ََّك ُمرَسٌل  أن �إْسر�ئِيَل �أْو َكَهَنِتِهْم �أِو �لّلاِويِّيَن. 14ل�
بِع لَِتَرى َمَدى طاَعِة  ِمَن �لَمِلِك َوُمسَتشاِريِه �لسَّ
َضِليٌع  �أنَت  �لَِّتي  �إلَِهَك  لَِشِريَعِة  َيُهوذ�  َبِني 
َوُمسَتشاُروُه  �لَمِلُك  بِِه  َتَبرََّع  بِها. 15َوُخْذ ما 
َة  �لِفضَّ ِمَن  �لُقْدِس  ِفي  �لّساِكِن  �إْسر�ئِيَل  لَِه  ل�إ
َهَب. 16َوُخْذ َمَعَك �أيضاً كُلَّ ما َتسَتِطيُع  َو�لذَّ
كُلِّ  ِفي  َهِب  َو�لذَّ ِة  �لِفضَّ ِمَن  َعَليِه  �لُحُصوَل 
عِب َو�لَكَهَنِة لَِبيِت  �إقِليِم بابَِل، َمَع َتَبُرعاِت �لشَّ

�إلَِهِهْم ِفي َمديَنِة �لُقْدِس.
ْص َهذ� �لماَل لِِشر�ِء ثِير�ٍن َوِكباٍش  17َوَخصِّ

�لُحُبوِب  َتقِدماِت  ِمْن  ُير�ِفُقها  َوما  َوِحملاٍن 
�إلَِهَك  مها َعَلى َمذَبِح َهيَكِل  ِكيِب، َوَقدِّ َو�لسَّ

د 12:7 يتحّول �لنصُّ �ل�أصلي �بتد�ًء بهذ� �لعدد ِمَن �للّغِة �لعبريِّة �إلى 

�للّغِة �ل�ر�مّيِة، َوحتَّى نهاية �لعدد 26.
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ى ِمَن  ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. 18َوَتَصرَّف بِما َيَتَبقَّ
ِة َكما َتسَتحِسُن �أنَت َوِرفاقَُك  َهِب َو�لِفضَّ �لذَّ
آنَِيُة �لَِّتي  �لَيُهوُد َحَسَب َمِشيَئِة �إلَِهُكْم. 19َو�أّما �ل�
�إلَِهَك،  َبيِت  َخَدماِت  �أجِل  ِمْن  لََك  �ُأعِطَيْت 
َفَضْعها ِفي َحْضَرِة �إلَِه َمديَنِة �لُقْدِس. 20َوِفي 
�إلَِهَك،  لَِبيِت  �لّلاِزَمِة  ُأُموِر  �ل� بَِبِقيَِّة  َيَتَعلَُّق  ما 
�لَِّتي َتَقُع ِضمَن َمسُؤولِيَِّتَك، ُيمِكُنَك َتوِفيَرها 
�لَمِلَك  �أنا  �آُمُر  21َكما  �لَمَلِكيَِّة.  �لَخِزيَنِة  ِمَن 
َغْرِب  �إقِليِم  �لَخِزيَنِة ِفي  �ُأَمناِء  �أْرَتْحَشْستا كُلَّ 
َوُمَعلِِّم  �لكاِهِن  لَِعْزر�  ُمو�  ُيَقدِّ بِاأن  �لُفر�ِت  نَهِر 
ماِء كُلَّ ما َيطلُُبُه َفور�ً َوِمْن ُدوِن  َشِريَعِة �إلَِه �لسَّ
ِة،  َتو�ٍن. 22َفلُيْعَط َحتَّى ِمَئِة ِقْنطارٍ أ ِمَن �لِفضَّ
َوِمَئِة ِكيسٍ ب ِمَن �لَقمِح، وِمَئِة َصِفيَحةٍ ج ِمَن 
يُتوِن. َولَِياأُخْذ  �لنَِّبيِذ، وِمَئِة َصِفيَحٍة ِمْن َزيِت �لزَّ
كُلَّ  َتنِفيُذ  23َفِلَيِتمَّ  َيشاُء.  ما  َقْدَر  �لِملِح  ِمَن 
ماِء ِمْن �أجِل َهيَكِلِه بُِسرَعٍة  ما �أَمَر بِِه �إلَُه �لسَّ
َعَلى  �هلِل  َغَضُب  َياأتِي  لَِئّلا  كاِمٍل،  َوبَِشكٍل 

َممَلَكِة �لَمِلِك َوَبِنيِه.
نَوٍع  �أيِّ  �سِتيفاُء  ُيمَنُع  �أنَُّه  24َونُعِلُمُكْم 

َو�لّلاِويِّيَن  �لَكَهَنِة  ِمَن  ر�ئِِب  �لضَّ �أنو�ِع  ِمَن 
�لَهيَكِل  َوُخّد�ِم  �لَبّو�باِت  َوُحّر�ِس  َو�لُمَرنِِّميَن 
َو�أيِّ عاِمٍل �آَخَر ِفي َبيِت �هلِل. 25َوقُْم �أنَت يا 
َعْزر�، بِال�سِتعانَِة بِِحكَمِة �إلَِهَك �لَِّتي َتملُُكها، 
ُسكّاِن  َبيَن  َيقُضوَن  َوُحكّاٍم  قُضاٍة  َتعِييِن  ِفي 
�إقِليِم َغْرِب نَهِر �لُفر�ِت، �أي كُلِّ �لَِّذيَن َيْعِرفُوَن 
َيعِرفُها.  ل�  َمْن  لَكُِّل  َوَعلِّمها  �إلَِهُكْم.  َشعائَِر 
ل�  َمْن  بُِكلِّ  َوَشِديد�ً  َسِريعاً  ُحْكماً  26َو�أنِزل 

ُيِطيُع َشِريَعَة �إلَِهَك َوَشِريَعَة �لَمِلِك، �إّما بِالَمْوِت 
�أْو بِالنَّفِي �أْو بِالَغر�َمِة �أْو بِالَحبِس.

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 22:7 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
ب 22:7 كيس. حرفياً »كُر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتر�ً. )�أيضاً في �لعدد 38(
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »َبث.«  صفيحة. حرفياً  ج 22:7 

�لسائِلِة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتر�ً.

ِح اهلل َعْزرا ُيَسبِّ
   27  د �لَحمُد هلِل، �إلَِه �آبائِنا

َب �لَمِلَك ِفي َتكِريِم َبْيِت اهلِل ِفي     �لَِّذي َرغَّ
َمديَنِة �لُقْدِس،

28  َو�أظَهَر لِي َمَحبََّتُه �لثّابَِتَة  
   �أماَم �لَمِلِك َوُمسَتشاِريِه َوكُلِّ ِكباِر َمسُؤولِيِه.

أنَّ َيَد إلَِهي كانَْت تُعيُنِني. عُت ل�    َفَتَشجَّ
   َوَجَمعُت قاَدًة ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل

هاِب َمِعي �إلَى �لُقْدِس.    لِلذَّ

العائدون َمَع عزرا

َهِذِه �أسماُء ُرَؤساِء �لَعشائِِر �لَِّذيَن �َأَتْو� َمِعي ِمْن 8 
َفْتَرِة  ِفي  نََسِبِهْم  َمَع  �لُقْدِس،  َمديَنِة  �إلَى  بابَِل 
َوِمن  ِجْرُشوُم.  ِفيَنحاَس  َبِني  2ِمْن  �أْرَتْحَشْستا:  ُحْكِم 
َبِني  ِمْن  َحطُّوُش  د�ُوَد  َبِني  َوِمن  د�نْياُل.  �إيثاماَر  َبِني 
َشَكْنيا. 3َوِمن َبِني َفْرُعوَش َزَكِريّا َوَمَعُه ِمَئٌة َوَخْمُسوَن 
�ألِيُهوَعيناُي  ُمو�آُب  َفَحَث  َبِني  4َوِمن  لاً.  ُمَسجَّ َرُجلاً 
ْبُن َزَرِحيا َوَمَعُه ِمَئتا َرُجٍل. 5َوِمن َبِني َزَتو َشَكْنيا ْبُن 
عاِديَن  َبِني  6َوِمن  َرُجٍل.  ِمَئِة  َثلاُث  َوَمَعُه  َيْحِزئِيَل 
َبِني  7َوِمن  َرُجلاً.  َخمُسوَن  َوَمَعُه  ُيوناثاَن  ْبُن  عابُِد 
ِعيلاَم َيْشِعيا ْبُن َعَثَليا َوَمَعُه َسبُعوَن َرُجلاً. 8َوِمن َبِني 
َرُجلاً. 9َوِمن  َثمانُوَن  َوَمَعُه  ْبُن ِميخائِيَل  َزَبْديا  َشَفْطيا 
َبِني ُيو�آَب ُعوَبْديا ْبُن َيِحيِئيَل َوَمَعُه ِمَئتاِن َوَثمانَِيَة َعَشَر 
َرُجلاً. 10َوِمن َبِني بانَِي َشلُوِميَث ْبُن ُيَشْفيا َوَمَعُه ِمَئٌة 
َوِستُّوَن َرُجلاً. 11َوِمن َبِني باباَي َزَكِريّا ْبُن باباَي َوَمَعُه 
َثمانَِيٌة َوِعشُروَن َرُجلاً. 12َوِمن َبِني َعْزَجَد ُيوَحناُن ْبُن 
ِهّقاطاَن َوَمَعُه ِمَئٌة َوَعْشَرُة ِرجاٍل. 13ِمْن َبِني �أُدونِيقاَم، 
َوَمَعُهْم  َوَشْمِعيا  َوَيِعيِئيُل  �ألِيَفَلُط  �آِخِرِهْم:  �أسماُء  َوَهِذِه 
ِستُّوَن َرُجلاً. 14َوِمن َبِني َبْغو�َي ُعوتاُي َوَزبُّوُد َوَمعُهما 

َسبُعوَن َرُجلاً.

د 27:7 ُيُعوُد �لنصُّ �ل�أصلي �بتد�ًء بهذ� �لعدد ِمَن �للّغِة �ل�ر�مّيِة �إلَى 

َل �لنصُّ �إلَى �للّغِة �ل�ر�مّيِة ِمْن بِد�َيِة 12  �للّغِة �لعبريِّة، َوكاَن َقْد َتحوَّ
َوَحتَّى نهاية 26 من هذ� �لفصل.



494 َعْزرا 15:8

الَعوَدُة إَلى َمِديَنِة الُقدس
15َفَجَمعُتُهْم ِعنَد �لَقناِة �لَِّتي َتْجِري باتِّجاِه ِفي �أْهو�، 

عِب َو�لَكَهَنِة،  َوَخيَّمنا ُهناَك َثلاَثَة �أيّاٍم. َوَبَحثُت َبيَن �لشَّ
16َو�ْسَتدَعيُت  ُهناَك.  ل�ِوي  َبِني  ِمْن  �أَحد�ً  �أِجْد  َفَلْم 
�ألِيَعَزَر َو�أِريِئيَل َوَشْمِعيا َو�ألْناثاَن َوياِريَب َو�ألْناثاَن َوناثاَن 
�ْسَتدَعيُت  َكما  �لقاَدِة.  ِمَن  َوُهْم  َوَمُشّلاَم،  َوَزَكِريّا 
�إلَى  17َو�أرَسلُتُهْم  َحِكيماِن.  َوُهما  َو�ألناثاَن،  ُيوياِريَب 
َو�أعَلمُتُهْم  َكِسْفيا،  ى  �لُمّسمَّ �لَمكاِن  ِفي  �لقائِِد  و،  �إدُّ
و َو�إخَوتِِه َوُخّد�ِم �لَهيَكِل ِفي َكِسْفيا،  دُّ ماذ� َيُقولُوَن ل�إ
أنَّ �إلََهنا  لَِكي ُيرِسلُو� �إلَينا ُمساِعِديَن لَِهيَكِل �إلَِهنا. 18َول�
�لّصالَِح ساَعَدنا، �أرَسلُو� �إلَينا َرُجلاً َحِكيماً ُمقَتِدر�ً ِمْن 
َشَرْبيا  �أْرَسلُو�  �إْذ  �إْسر�ئِيَل،  ْبِن  ل�ِوي  ْبِن  َمحِلي  َبِني 
19َكما  َرُجلاً.  َعَشَر  َثمانَِيَة  َوكانُو�  َو�إخَوَتُه،  َو�أبناَءُه 
َو�إخَوَتُهْم  َمر�ِري  َبِني  ِمْن  َوَيَشْعيا  َحَشْبيا  �إلَينا  �أرَسلُو� 
َوَبِنيُهْم، َوكانُو� ِعشِريَن َرُجلاً. 20َو�أرَسلُو� �أيضاً ُخّد�َم 
�لَهيَكِل �لَِّذيَن َعيََّن د�ُوُد َو�لَمسُؤولُوَن �آباَءُهْم لُِيساِعُدو� 
ُخّد�ِم  ِمْن  خاِدماً  َوِعشِريَن  ِمَئَتيِن  َوكانُو  �لّلاِويِّيَن. 

نًَة. �لَهيَكِل. َوكانَْت َجميُع �أْسمائِِهْم ُمَدوَّ
21َوُهناَك ِعنَد نَهِر �أْهو� �أعَلنُت َصوماً لَِكي نََتو�َضَع 

َولُِكلِّ  َولِِصغاِرنا  لَنا  �آِمَنًة  ِرحَلًة  ِمنُه  َونَطلُُب  �إلَِهنا  �أماَم 
ِّي �سَتَحيُت �أْن �أطلَُب ِمَن �لَمِلِك ُجُنود�ً  أن ُمقَتَنياتِنا، 22ل�
َوفُرساناً لِِحماَيِتنا ِمْن �أعد�ئِنا ِفي �لطَِّريِق. َفَقد قُلنا لَُه: 
»�إلَُهنا ُيِعيُن كُلَّ �لَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَليِه، َوَيغَضُب َعَلى كُلِّ 
لَِهنا  َيبَتِعُدوَن َعنُه.« 23َوَهَكذ� ُصمنا َوَصلَّينا ل�إ �لَِّذيَن 

ِمْن �أجِل ِرحَلٍة �آِمَنٍة، َفاْسَتجاَب لَنا.
24ثُمَّ �ْخَترُت �ثَني َعَشَر ِمْن قاَدِة �لَكَهَنِة َمَع َشَرْبيا 

َذلَِك  25َوَبعَد  َمَعُهْم.  �أقاِربِِهْم  ِمْن  َوَعْشَرًة  َوَحَشْبيا 
آنَِيَة، َوِهَي َتقِدَمٌة  َهَب َو�ل� َة َو�لذَّ َوَزنُْت َو�أعَطيُتُهِم �لِفضَّ
لَِهيَكِل �إلَِهنا ِمَن �لَمِلِك َوُمسَتشاِريِه َوَمسؤولِيِه َوكُلِّ َبِني 
ِستَّ  َو�أعَطيُتُهْم  َوَزنُْت  26َوَقد  ُهناَك.  �لَِّذيَن  �إْسر�ئِيَل 
آنَِيِة  ِة، َوِمَئَة ِقْنطاٍر ِمَن �ل� ِمَئٍة َوَخْمِسيَن ِقْنطار�ً أ ِمَن �لِفضَّ
ِزبِديًَّة  27َوِعشِريَن  َهِب،  �لذَّ ِمَن  ِقْنطاٍر  َوِمَئَة  يَِّة،  �لِفضِّ
َذَهِبيًَّة تُعاِدُل �ألَْف ِدْرَهٍم، َو�إنائَيِن ِمَن �لُبرونِْز �لَمصُقوِل 

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 26:8 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

َهِب. 28ثُمَّ قُْلُت للَكَهَنِة: »�أنُتْم ُمَكرَُّسوَن  َثِميَنَتيِن َكالذَّ
َهُب ِهَي  ُة َو�لذَّ آنَِيُة ُمَكرََّسٌة لَُه �أيضاً. َو�لِفضَّ هلِل، َوَهِذِه �ل�

َتْقِدماٌت إللَِه �آبائُِكْم. 29َفاحُرُسوها بِِعناَيٍة �إلَى �أن َتِزنُوها 
�أماَم قاَدِة �لَكَهَنِة َو�لّلاِويِّيَن َوقاَدِة َعشائِِر َشعِب �هلِل ِفي 

َمديَنِة �لُقْدِس، ِفي ُغَرِف َبيِت اهلِل.«
�لَِّتي  َهَب  َو�لذَّ َة  �لِفضَّ َو�لّلاِويِّوَن  �لَكَهَنُة  30َفاأَخَذ 

ُوِزنَت لَِكي ُيحِضُروها �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، �إلَى َهيَكِل 
�إلَِهنا.

ِل  أوَّ هِر �ل� 31َوغاَدرنا نَهَر �أْهو� ِفي �لثّانِي َعَشَر ِمَن �لشَّ

لِلذَّهاِب �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. َوكاَن �إلَُهنا َمَعنا، َفَحمانا 
�لطُُّرِق.  قُطّاِع  َوَكمائِِن  �أعد�ئِنا  ِة  قُوَّ ِمْن  �لرِّحَلِة  َطو�َل 
32َوَوَصلنا �أِخير�ً �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، َو�سَتَرحنا ِفيها َثلاَثَة 

آنَِيَة ِفي  َهَب َو�ل� َة َو�لذَّ �أيّاٍم. 33َوِفي �لَيوِم �لّر�بِِع َوَزنّا �لِفضَّ
َهيَكِل �إلَِهنا، َو�أْعَطْيناها لَِمِرُموَث ْبِن �ُأورِيّا �لكاِهِن، َوَمَعُه 
�ألِعاز�ُر ْبُن ِفيَنحاَس، َوَمَعُهما �لّلاِويّاِن ُيوز�باُد ْبُن َيُشوَع 
َونُوَعْديا ْبُن َبنُِّوَي. 34َوَتمَّ �لَتَحُقُق ِمْن كُلِّ َشٍئ بِالَعَدِد 

َل �لَوزُن �لُكِليُّ ِفي َذلَِك �لَوقِت. َو�لَوزِن، َوُسجِّ
َذبائَِح  بِي  �لسَّ ِمَن  �لعائُِدوَن  �لَيُهوُد  َم  َقدَّ 35ثُمَّ 

لَِه �إْسر�ئِيَل: �ثَني َعَشَر َثور�ً َعن كُلِّ َشعِب  صاِعَدةً ب ل�إ
�هلِل، َوِستًَّة َوتِسِعيَن َكْبشاً َوَسبَعًة َوَسبِعيَن َحَملاً َو�ثَني 
َعَشَر َتيساً َذبائَِح َخِطيٍَّة. ج َوكاَن َهذ� كُلُُّه َذبِيَحًة صاِعَدًة 
ِفي  َو�لُول�ِة  �لُحكّاِم  �إلَى  �لَمِلِك  �أو�ِمَر  36َوَسلَُّمو�  هلِل. 

عِب َولَِبيِت �هلِل. ُمو� �لَعوَن لِلشَّ �إقِليِم َغْرِب �لنَّهِر، َفَقدَّ

واُج ِمْن َغيِر الَيُهوِدّيات الزَّ

�إلَيَّ 9  �لقاَدُة  جاَء  ُأُموُر،  �ل� َهِذِه  َتمَّت  �أن  َوَبعَد 
َو�لَكَهَنُة  عُب  �لشَّ َيْعِزِل  لَْم  »لِماذ�  َوقالُو�: 
�لُمِحيِطيَن  أْرِض  �ل� ُشُعوِب  َعن  �أنُفَسُهْم  َو�لّلاِويُّوَن 
َو�لَيُبوِسيِّيَن  يِّيَن  َو�لِفرزَّ َو�لِحِثيِّيَن  �لَكْنعانِيِّيَن  ِمَن  بِِهْم 

ُم ل�سترضاء  ب 35:8 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبائح  ج 35:8 

لذبيحِة  رمز�ً  �لّذبيحُة  هذِه  كانَْت  �لخطّية.  ِمَن  �لتّطهيِر  �أجل 
)�نظر  �لَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  �لمسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
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2َفَقْد  أُموِريِّيَن.  َو�ل� َو�لَمصِريِّيَن  َو�لُمو�آبِيِّيَن  ونِيِّيَن  َو�لَعمُّ
َفَخَلُطو�  ِمنُهْم،  َزوجاٍت  أبنائِِهْم  َول� أنُفِسِهْم  ل� �أَخُذو� 
َوكاَن  �لُمِحيَطِة.  أْرِض  �ل� بُِشُعوِب  َس  �لُمَقدَّ �لنَّسَل 
َل �لنّاِس ِفي َعَدِم �أمانَِتِهْم.« 3َفلَّما  �لقاَدُة َو�لَمسؤولُوَن �أوَّ
قُت َثوبِي َوِرد�ئِي. َونَتَّفُت َشعَر َر�أِسي  َسِمْعُت َهذ� َشقَّ
َولِحَيِتي، َوَجَلْسُت َمذُهول�ً َوُمْكَتِئباً ِجّد�ً. 4ثُمَّ جاَء �إلَيَّ 
�إْسر�ئِيَل. كانُو�  �إلََه  �لَِّذيَن َيخافُوَن َكِلماِت  �لنّاِس  كُلُّ 
َغيَر  بِي كاَن  �لسَّ ِمَن  عاَد  �لَِّذي  عَب  �لشَّ أنَّ  ل� خائِِفيَن 
بِيَحِة  �أِميٍن هلِل. َوَجَلسُت َمذُهول�ً َحتَّى َوقِت َتقِديِم �لذَّ

�لَمسائِيَِّة.
كُنُت  َحيُث  ِمْن  قُمُت  بِيَحِة،  �لذَّ َوقِت  5َوِعنَد 

قُت َثوبِي َوِرد�ئِي َوَرَكعُت َعَلى  �أجِلُس ِفي عاِري، َوَمزَّ
، َوَمَددُت َيَديَّ إللَِهي، 6َوقُلُت: »�إنَِني �أخَجُل  ُركَبَتيَّ
�أْن �أْرَفَع َعيَنيَّ �إلَيَك يا �إلَِهي. َفَقد َتكاَثَرْت �آثاُمنا َحتَّى 
ماو�ِت.  �إنَّها َعَلْت َوَغطَّْت ُرؤوَسنا، َو�رَتَفَع َذنُبنا �إلَى �لسَّ
7َوُمنُذ �أيّاِم �آبائِنا �إثُمنا َعِظيٌم. َوبَِسَبِب َخطايانا عاَقَب 

بي َو�لنَّهِب  يِف َو�لسَّ ُملُوَكنا َوَكَهَنَتنا ُملُوٌك �أجانُِب بِالسَّ
ذل�ِل َكما ُهَو �لحاُل �لَيوَم. َو�ل�إ

آَن، َوُمنُذ َفتَرٍة َقِصيَرٍة �أظَهَر لَنا إلَُهنا َر�أَفَتُه،  8»َو�ل�

لَنا َمكاناً  َوَوفََّر  بِي،  �لسَّ ِمَن  َينُجو�  بِاأن  لَِبعِضنا  َفَسَمَح 
َوَفَرحاً  َرجاًء  ُيعِطينا  لَِكي  ِس،  �لُمَقدَّ َمكانِِه  ِفي  �آِمناً 
َجِديَديَن، َوَيمَنَحنا َحياًة َجِديَدًة ِفي ُعُبوِديَِّتنا. 9َفَنحُن 
َوَقد  ُعُبوِديَِّتنا.  ِفي  َيتُركنا  لَْم  �إلََهنا  لَِكنَّ  ُمسَتعَبُدوَن، 
أِميَنَة �أماَم ُملُوِك فاِرَس، بِاإعطائِنا َحياًة  �أظَهَر لَنا َمَحبََّتُه �ل�
َم �أنقاَضُه، َوبِاإعطائِنا  َجِديَدًة َحتَّى نُِقيَم َهيَكَل �إلَِهنا َونَُرمِّ

ُسوَر ِحماَيٍة ِفي َيُهوذ� َوَمديَنِة �لُقْدِس.
َبعَد  �إلََهنا  آَن يا  �ل� نَُقوَل  �أن  10»لَِكن ماذ� ُيمُكُننا 

�إيّاها  �أعَطيَتنا  11�لَِّتي  َوصاياَك  َتجاَهلنا  َفَقد  َهذ�؟ 
أْرَض �لَِّتي  أنِبياِء ِعنَدما قُْلَت: ›�إنَّ �ل� بِو�ِسَطِة َعِبيِدَك �ل�
�لنّاِس  بُِشُروِر  َثٌة  ُمَلوَّ �أْرٌض  ِهَي  لَِتمَتِلُكوها  َسَتدُخلُونَها 
أْرُض بُِشُروِرِهِم �لَِّتي َملاُأو�  َثِت �ل� �لّساِكِنيَن ِفيها. َفَقد َتَلوَّ
ُجو�  لِها �إلَى �آِخِرها. 12لَِذلَِك ل� تَُزوِّ أْرَض ِمْن �أوَّ بِها �ل�
َول� َتطلُُبو�  َبناتِِهْم،  ِمْن  َبِنيُكْم  َول�  َبِنيِهْم،  ِمْن  َبناتُِكْم 
َوَتَتَمتَُّعو�  َتَتَقَوْو�  لَِكّي  َونَجاٍح،  �زِدهاٍر  ِمَن  َيطلُُبونَُه  ما 

أَبِد.‹ أبنائُِكْم �إلَى �ل� ثُوها ل� أْرِض، َوتَُورِّ بَِخير�ِت �ل�

ِريَرِة  �لشِّ �أعمالِنا  بَِسَبِب  بِنا  َحلَّ  ما  كُلِّ  13»َوَبعَد 

ِمّما  بِاأَقلَّ  �إلََهنا  يا  عاَقبَتنا  �أنََّك  َوَرغَم  �لَعِظيِم،  َوَذنِبنا 
َيسَتِحقُّ �إثُمنا، َو�أبَقيَت لَنا َهِذِه �لَمجُموَعَة ِمَن �لنّاِجيَن، 
ُعوِب �لَِّتي  14َفَهل نَُعوُد َونَكِسُر َوصاياَك َونََتز�َوَج َمَع �لشُّ

ُأُموَر �لَكِريَهَة؟ �أَفلا َتسَخُط َعَلينا َكي تُفِنينا،  َتفَعُل َهِذِه �ل�
يُنونَِة؟ 15يا اهلُل، يا �إلََه  َحتَّى ل� َتْبَقى َبِقيٌَّة َتنُجو ِمَن �لدَّ
�إْسر�ئِيَل، �أنَت �إلٌَه عاِدٌل! َفَقد �أبَقيَت ِمنّا َجماَعًة ناِجَيًة 
�إلَى َهذ� �لَيوِم. َوها نَحُن نَِقُف ِفي َحْضَرتَِك بُِذنُوبِنا. 
وَن �لُوقُوَف ِفي َحْضَرتَِك.« َوَمْن ُهْم ِمثلُنا، ل� َيسَتِحقُّ

اعتراُف الّشعب بخطاياهم

َوَيُنوُح 10  َوَيعَتِرُف  ُيَصلِّي  َعزر�  كاَن  َوَبيَنما 
�إلَيِه  �نَْضمَّ  �هلِل،  َبيِت  �أماَم  نَفَسُه  َوَيطَرُح 
َجمٌع َكِبيٌر ِجّد�ً ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل، رِجال�ً َونِساًء َو�أطفال�ً، 
َوكانُو� َيبُكوَن ُبكاًء ُمّر�ً. 2َوقاَل َشَكْنيا ْبُن َيِحيِئيَل، َوُهَو 
�تََّخذنا  ِحيَن  �إلََهنا  ُخنّا  »لََقد  لَِعْزر�:  ِعيلاَم،  َبِني  ِمْن 
ز�َل  ما  آَن  َو�ل� أْرِض.  �ل� ُشُعوِب  ِمْن  َغِريباٍت  َزوجاٍت 
ْد  3َفْلَنَتَعهَّ �لَمساألَِة.  َهِذِه  ِفي  َرجاٌء  �هلِل  لَِشعِب  ُيوَجُد 
لَِهنا بَِصرِف كُلِّ �لزَّوجاِت �لَغِريباِت َو�أول�ِدِهنَّ َحَسَب  ل�إ
�إلَِهنا.  َوِصيََّة  َيحَتِرُموَن  َو�لَِّذيَن  َعْزر�  َسيِِّدي  نَِصيَحِة 
�لَمسُؤولِيََّة  نَّ  َفاإ 4قُْم،  ِريَعِة.  �لشَّ بَِحَسِب  أمُر  �ل� َولَِيِتمَّ 
نَحُن.  َوَسَندَعُمَك  أمِر،  �ل� َهذ�  ِفي  عاتِِقَك  َعَلى  َتَقُع 

ْذ.« ْع َونَفِّ َفَتَشجَّ
5َفَنَهَض َعْزر� َوَحلََّف �لَكَهَنَة َو�لّلاِويِّيَن َوكُلَّ َبِني 

�إْسر�ئِيَل �أن َيفَعلُو� َحَسَب َكلاَم َشَكْنيا، َفَحَلُفو� لَُه. 6ثُمَّ 
َيُهوحاناَن  ُغرَفَة  َوَدَخَل  �هلِل  َبيِت  �أماِم  ِمْن  َعْزر�  َمَضى 
ْبِن �ألِياِشيَب، َوباَت ُهناَك. َولَْم َيُذق َطعاماً َول� َشر�باً 
ِد �لَِّذيَن َرِجُعو� ِمَن  َُّه كاَن ما َيز�ُل َيُنوُح بَِسَبِب َتَمرُّ أن ل�
�لُقْدِس  َوَمديَنِة  َيُهوذ�  كُلِّ  ِفي  نِد�ًء  7َو�أذ�ُعو�  بِي.  �لسَّ
بِي لِلاجِتماِع ِفي َمديَنِة �لُقْدِس،  لُِكلِّ �لعائِِديَن ِمَن �لسَّ
ُدو� بُِمصاَدَرِة ُممَتَلكاِت كُلِّ َمْن ل� َياأتِي ِخلاَل  8َوَهدَّ

ُيوِخ، َوَعزلِِه َعن  َثلاَثِة �أيّاٍم َحَسَب َمُشوَرِة �لقاَدِة َو�لشُّ
بِي. َجماَعِة �لعائِِديَن ِمَن �لسَّ

ِفي  َوَبْنياِمْيَن  َيُهوذ�  ِرجاِل  كُلُّ  �جَتَمَع  9َوَهَكذ� 

َمديَنِة �لُقْدِس ِخلاَل َثلاَثِة �أيّاٍم. َوكاَن َذلَِك ِفي �لِعشِريَن 
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ِفي ساَحِة  عِب  �لشَّ َوَجَلَس َجميُع  �لتّاِسِع.  هِر  �لشَّ ِمَن 
َبيِت �هلِل، َوكانُو� َيرَتِعُدوَن بَِسَبِب َهِذِه �لَمساألَِة َو�لَمَطِر 
ْدتُْم  �لَغِزيِر. 10ثُمَّ َوَقَف �لكاِهُن َعْزر� َوقاَل لَُهْم: »َقْد َتَمرَّ
َعَلى �هلِل َوُخْنُتُموُه بَِزو�ِجُكْم ِمْن نِساٍء َغِريباٍت. َفِزْدتُْم 
�آبائِنا،  �إلَِه  آَن هلِل،  �ل� �إْسر�ئِيَل. 11َفاعَتِرفُو�  َبِني  �إثِم  ِفي 
أْرِض،  �ل� �أنُفَسُكْم َعن ُشُعوِب  َمِشيَئَتُه. �عِزلُو�  ُذو�  َونَفِّ

َوَعن نِسائُِكُم �لَغِريباِت!«
»نََعْم!  عاٍل:  بَِصوٍت  مُهوِر  �لجُّ كُلُّ  12َفاأجاَب 

َكِثيُروَن،  ُهنا  �لُمجَتِمُعوَن  قُْلَت. 13لَِكنَّ  َسَنفَعُل َكما 
َو�لَطقُس ماِطٌر ِجّد�ً. َفلا قُدَرَة لَنا َعَلى �لُوقُوِف َتْحَت 
َّنا َقْد  أن أمُر ل� َيِتمُّ ِفي َيوٍم �أْو َيوَمين، ل� �لَمَطِر. َوَهذ� �ل�
َولَِياأِت  كُلَّها.  ماَعَة  �لجَّ قاَدتُنا  14َفلُيَمثِّْل  َكِثير�ً.  �أَساأنا 
ُجو� ِمْن نِساٍء َغِريباٍت ِفي �أوقاٍت ُمَعيََّنٍة،  كُلُّ �لَِّذيَن َتَزوَّ
َعنّا  َيُزوَل  �أن  �إلَى  َوقُضاتُها،  َبلَدٍة  كُلِّ  ُشُيوُخ  َوَمَعُهْم 

َغَضُب �إلَِهنا �لُمتَِّقِد ِفي َهِذِه �لَمساألَِة.«
ْبُن َعسائِيَل  ُيوناثاُن  �إلّ�  �أَي  �لرَّ َهذ�  ُيعارِْض  15َولَْم 

َوَشْبتاُي  َمُشّلاُم  َذلَِك  ِفي  َو�أيََّدُهما  تِْقَوَة،  ْبُن  َوَيَحْزيا 
بِي. َو�ختاَر َعْزر�  . 16َفَفَعَل َهذ� �لعائُِدوَن ِمَن �لسَّ �لّلاِويُّ
َتقِسيماتِِهْم  بَِحَسِب  �لَعشائِِر  قاَدِة  ِمْن  ِرجال�ً  �لكاِهُن 
أوَِّل  لَِتمِثيِلها. َوَتمَّ َتعِييُنُهْم كُلُّ و�ِحٍد بِاْسِمِه. َوِفي �لَيوِم �ل�
هِر �لعاِشِر َجَلُسو� لَِبحِث َهِذِه �لَمساألَِة، 17َو�نَتَهْو�  ِمَن �لشَّ
ُجو� ِمْن نِساٍء َغِريباٍت  ِمَن َمساألَِة كُلِّ �لرِّجاِل �لَِّذيَن َتَزوَّ

َنِة �لتّالَِيِة. أوَِّل ِمَن �لسَّ هِر �ل� أوَِّل ِمَن �لشَّ َقبَل �لَيوِم �ل�

قاِئَمٌة ِبالُمذِنِبين
�لَِّذيَن  �لَكَهَنِة  نَسِل  َبيِن  ِمْن  �أنَّ  َوَجُدو�  18َوَقد 

ُجو� ِمْن نِساٍء َغِريباٍت ِمْن َبِني َيُشوَع بِِن ُيوصاد�َق  َتَزوَّ
َو�إخَوتِِه: َمْعِسيا َو�ألِيَعَزُر َوياِريُب َوَجَدليا. 19َوَقد َوَعُدو� 
ِمنُهْم َكْبشاً  َم كُلُّ و�ِحٍد  َوَقدَّ بَِتطِليِق نِسائِِهْم،  َجِميعاً 

ِمْن َقِطيِعِه َعن �إثِمِه.
يَر: َحنانِي َوَزْبِديا. 20َوِمن َبِني �إمِّ

21َوِمن َبِني حاِريَم: َمْعِسّيا َو�إيِلّيا َوَشْمِعيا َوَيِحِئيُل 

يّا. َوُعزِّ

22َوِمن َبِني َفْشُحوَر: �ألُِيوِعيناُي َوَمْعِسّيا َو�إْسماِعيُل 

َونَثنائِيُل َوُيوز�باُد َو�ألْعاَسُة.
َوَقلايا – �أي  َوَشْمَعى  ُيوز�باُد  �لّلاِويِّيَن:  23َوِمَن 

َقِليطا – َوَفَتْحيا َوَيُهوذ� َو�ألِيَعَزُر.
نِِّميَن: �ألْياِشيُب، َوِمن ُحّر�ِس �لَبّو�باِت،  24َوِمَن �لُمرَّ

َشلُّوُم َوطالَُم َو�ُأوِري.
َرْميا  َفْرُعوَش  َبِني  ِمْن  �إْسر�ئِيَل:  َبِني  َبِقيَِّة  25َوِمن 

يّا َوَمْلِكّيا َوِمّياِميُن َو�ألعاز�ُر َوَمْلِكّيا َوَبنايا. َوَيزِّ
26َوِمن َبِني ِعيلاَم، َمتَّْنيا َوَزَكِريّا َوَيِحيِئيُل َوَعْبِدي 

َوَيِريُموُث َو�إيِلّيا.
َوَمتَّْنيا  َو�ألْياِشيُب  �ألُْيْوِعيناُي  َزتُّو،  َبِني  27َوِمن 

َوَيِريُموُث َوز�باُد َوَعِزيز�.
َوَزباُي  َوَحَنْنيا  َيُهوحاناُن  باباَي،  َبِني  28َوِمن 

َوَعثلاُي.
29َوِمن َبِني بانِي، َمُشّلاُم َوَملُّوُخ َوَعد�يا َوياُشوُب 

َوَشاآُل َور�ُموُث.
َوَبنايا  َوَكلاُل  َعْدنا  ُمو�آَب،  َفَحَث  َبِني  30َوِمن 

ى. َوَمْعِسيا َوَمتَّْنيا َوَبَصْلِئيُل َوَبنُّوُي َوَمَنسَّ
ّيا َوَمْلِكّيا َوِشْمِعيا  �ألِيَعَزُر َويِشِّ 31َوِمن َبِني حاِريَم: 

َوِشْمُعوُن.
32َوَبْنياِمْيُن َوَملُّوُخ َوَشَمْريا.

َو�ألِيَفَلُط  َوز�باُد  َوَمتّاثا  َمتَّناُي  َبِني َحُشوَم:  33َوِمن 

ى َوَشْمَعى. َوَيِريماُي َوَمَنسَّ
34َوِمن َبِني بانِي: َمَعد�ُي َوَعْمر�ُم َو�ُأوئِيُل. 35َوَبنايا 

َوبِيْديا َوَكلُوِهي، 36َوَونْيا َوَمِريُموُث َو�ألْياِشيُب، 37َوَمتَّْنيا 
َوَمتَّناُي َوَيْعُسو.

َوناثاُن  39َوَشَلْميا  َشْمَعى،  بِنُّوَي:  َبِني  38َوِمْن 

َوَعد�يا، 40َوَمْكَنْدباُي َوشاشاُي َوشار�ُي، 41َوَعَزْرئِيُل 
َوَشْلِميا َوَشَمْريا، 42َوَشلُّوُم َو�أَمْريا َوُيوُسُف.

و  َوَزبِينا َوَيدُّ َوَمتَّْثيا َوز�باُد  َيِعيِئيُل  نَُبو:  َبِني  43َوِمن 

َوُيوئِيُل َوَبنايا.
َج َهؤل�ِء َجِميعاً ِمْن نِساٍء �أجَنِبّياٍت، َو�أنَجُبو�  44َتَزوَّ

ِمنُهنَّ �أول�د�ً.
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َهذ� ُهَو ما قالَُه نََحْميا ْبُن َحَكْليا: ِفي َشْهِر َكسلُو 1 
َنِة �لِعْشِريَن لُِحْكِم �لَمِلِك �أْرَتْحَشْستا، أ  ِمَن �لسَّ
كُْنُت ِفي �لعاِصَمِة ُشوَشَن. 2َفجاَء َحنانِي، َوُهَو �أَحُد 
َفَساألُْتُهْم  َيُهوذ�.  ِمْن  �آَخِريَن  َبعِض ِرجاٍل  َمَع  �إْخَوتِي، 
أْسِر. َوَساألُْتُهْم  َعْن �لعائِلاِت �لَيُهوِديَِّة �لَِّتي عاَدْت ِمَن �ل�

َعِن �لُقْدِس �أيضاً.
3َفاأجاُبونِي: »�إنَّ �لَِّذيَن ِفي �أْرِض َيُهوذ� ِمَن �لنّاِجيَن 

يِق َو�لعاِر �لَعِظيَميِن، َحيُث  ِمَن �ل�أسِر ِفي حالٍَة ِمَن �لضِّ
ٌم، َو�أبو�ُبها َمْحُروَقٌة بِالنّاِر!« ُسوُر �لُقْدِس ُمَهدَّ

4َفَلّما َسِمْعُت َهذ� �لَكلاَم، َجَلْسُت َوَبَكيُت َونُحُت 

ماِء. 5َوقُْلُت: لَِه �لسَّ �أيّاماً َكِثيَرًة َوُصْمُت َوَصلَّْيُت ل�إ

ماو�ِت، يا �هلُل �لَمِهيُب  »يا اهلُل، يا �إلََه �لسَّ
�لَِّذي ُيحاِفُظ َعَلى َعْهِد َمَحبَِّتِه َو�إخلاِصِه َمَع 
�لَِّذيَن ُيِحبُّونَُه َوُيِطيُعوَن َوصاياُه، 6�فَتْح �ُأُذنَيَك 
َوَعيَنيَك لَِكي َتسَمَع َصلاتِي �أنا َعبَدَك �لَِّذي 
ُيَصلِّي �أماَمَك لَيَل نَهاَر ِمْن �أجِل َعِبيِدَك َبِني 
�أْعَتِرُف  َك.  َوَيعَتِرُف بَِخطاياُهْم ِضدَّ �إْسر�ئِيَل، 
�أنَِّني �أنا َوَبْيُت �أبِي �أخَطاأْنا �إلَيَك. 7َوَقْد �أَساأْنا 
َوَفر�ئَِضَك  َوصاياَك  نُِطْع  َولَْم  َكِثير�ً،  �إلَيَك 

َوَشر�ئَِعَك �لَِّتي �أعَطيَتها لَِعبِدَك ُموَسى.
8»َتَذكَّْر �أمَرَك لَِعْبِدَك ُموَسى ِحيَن قُْلَت: 

ُأَمِم.  �ل� َبيَن  َفَساُأَشتُِّتُكْم  �ُأَمَناَء  َتُكونُو�  لَْم  ›�إْن 
�لَعَمِل  َعَلى  َوَحِرْصُتْم   ، �إلَيَّ َرِجْعُتْم  �إذ�  9�أّما 

كانون  شهر  نَحَو  �أي  أْرَتْحَشْستا.   . . . َكسُلو  َشْهِر  أ 1:1 
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�لُمَشتَُّتوَن  كاَن  لَْو  َحتَّى  ِحيَنِئٍذ،  بَِوصاياَي، 
نيا، َفَساُألَمِلُمُهْم ِمْن ُهناَك،  ِمْنُكْم ِفي �آِخِر �لدُّ
�أْن  �خَتْرُت  �لَِّذي  �لَمكاِن  �إلَى  َوَساُأْحِضُرُهْم 
َوَشعُبَك  َعِبيُدَك  10�إنَُّهْم  �ْسِمي.‹  ِفيِه  ُيعَبَد 
تَِك �لَعِظيَمِة َوَيِدَك �لَقِويَِّة!  ْرَتُهْم بُِقوَّ �لَِّذي َحرَّ
، لَِتْنَتِبْه �ُأُذناَك �إلَى َصلاتِي �أنا َعْبَدَك،  11يا َربُّ

ًة ِفي  َولَِصلاِة َجِميِع َعِبيِدَك �لَِّذيَن َيِجُدوَن لَذَّ
�إكر�ِمَك َو�إجلاِل �ْسِمَك. َفَوفِِّق �لَيْوَم َعْبَدَك، 

لََعلِّي �أحَظى بِِرَضى �لَمِلِك.«

�لَخْمِر  َتقِديِم  َعْن  َمسُؤول�ً  ِحيَنِئٍذ  كُْنُت  َفَقْد 
لِلَمِلِك.

الَمِلُك ُيرِسُل َنَحْميا إَلى َمديَنِة الُقْدس

َنِة �لِعشِريَن لُِحْكِم �لَمِلِك 2  َوِفي َشْهِر نِيساَن ِمَن �لسَّ
�أْرَتْحَشْستا، ِعنَدما كانَِت �لَخْمُر َموُضوَعًة �أماَمُه، 
ٍة  َل َمرَّ �أَخْذُت �لَخْمَر َو�أعَطيُتها لِلَمِلِك. 2َوكانَْت َهِذِه �أوَّ
�أبُدو َحِزيناً ِفي َحَضَرتِِه. َفَساألَِني �لَمِلُك: »لِماذ� �أنَت 
َحِزيٌن؟ �ألََعلََّك َمِريٌض؟ ل�، َبْل �إنَّ َقْلَبَك ُهَو �لَحِزيُن.« 
َفِخفُت َكِثير�ً، 3َوقُْلُت لِلَمِلِك: »�أطاَل �هلُل ُعْمَرَك �أيُّها 
�لَمِلُك. َكيَف ل� �أكُوُن َحِزيناً َو�لَمِديَنُة �لَِّتي ُدِفَن ِفيها 

َرْت بِالنّار.« �آبائِي َخر�ٌب َوَبّو�باتُها َقْد ُدمِّ
4َفقاَل لَِي �لَمِلُك: »ماذ� َتطلُُب ِمنِّي؟«

ماِء، 5َوقُْلُت لِلَمِلِك:  ْهُت َصلاتِي �إلَى �إلَِه �لسَّ َفَوجَّ
»�إْن ِشْئَت �أيُّها �لَمِلُك، َو�إْن كُنَت ر�ِضياً َعْن َعبِدَك، 
َفاأرِسْلِني �إلَى بِلاِد َيُهوذ� َحيُث تُوَجُد �لَمِديَنُة �لَِّتي ُدِفَن 

ِفيها �آبائِي، لَِكي �ُأِعيَد بِناَءها.«
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جانِِبِه:  �إلَى  َو�لَمِلَكُة جالَِسٌة  �لَمِلُك،  لَِي  6َفقاَل 

�أْن  َوَبْعَد  َسَتُعوُد؟«  َوَمَتى  ِرحَلُتَك،  َسَتُطوُل  »َكْم 
ِة ِغيابِي، و�َفَق بُِسُروٍر َعَلى �أْن  �أعَلْمُت �لَمِلَك َعْن ُمدَّ
ُيرِسَلِني. 7ثُمَّ قُْلُت لِلَمِلِك: »�إْن ِشْئَت َفاأْصِدْر �أْمر�ً بِاأْن 
تُعَطى لِي َرسائُِل �إلَى ُول�ِة �لَمناِطِق �لو�ِقَعِة َغْرَب نَْهِر 
�لُفر�ِت، لَِكي َياأَْذنُو� لِي بِالُعُبوِر َحتَّى �أِصَل �إلَى َيُهوذ�. 
َعَلى  �لُمشِرِف  �آساَف  �إلَى  ِرسالٌَة  لِي  تُْعَطى  8َوبِاأْن 

لِلَبّو�باِت  ُسُقوٍف  لُِصْنِع  َخَشباً  لُِيعِطَيِني  �لَمِلِك،  غاَبِة 
�لَِّذي  َو�لَبْيِت  بِالَهيَكِل،  �لُمِحيَطِة  َو�لُجدر�ِن  َو�ل�أسو�ِر 
أنَّ �إلَِهي كاَن  َساأنِزُل ِفيِه.« َفاْسَتجاَب �لَمِلُك لَِطَلِبي، لِ�

. َمِعي َو�أْحَسَن �إلَيَّ
�لنَّْهِر،  َغْرَب  �لو�ِقَعِة  �لَمناِطِق  ُول�ِة  �إلَى  9َفَذَهْبُت 

َوَسلَّْمُتُهْم َرسائَِل �لَمِلِك. َوكاَن �لَمِلُك َقْد �أرَسَل َمِعي 
ُضّباطاً ِمَن �لَجيِش َوفُرساناً.

َوُهَو  َوُطوبِّيا،  �لُحوُرونِيُّ  َسْنَبلَُّط  َعَرَف  10َوِعنَدما 

أمِر، �غتاظا َغيظاً َشِديد�ً  ، َعْن َهذ� �ل� ونِيٌّ َمسُؤوٌل َعمُّ
أنَّ َشخصاً جاَء َيسَعى �إلَى َخيِر َبِني �إْسر�ئِيَل. لِ�

ُد األسوار َنَحْميا َيَتَفقَّ
ِفيها  َوَبَقيُت  �لُقْدِس  َمديَنِة  �إلَى  ِجئُت  11َوَهَكذ� 

�لرِّجاِل.  َبْعِض  َمَع  لَيلاً  �نَْطَلْقُت  12ثُمَّ  �أيّاٍم.  َثلاَثَة 
�إلَِهي ِفي  ِمْنُهْم بِما َوَضَع  �أَحد�ً  �أْخَبْرُت  َقْد  �أكُْن  َولَْم 
َمَعنا  �أحَضْرنا  َقْد  نَُكْن  َولَْم  �لُقْدِس.  �أجِل  ِمْن  َقْلِبي 
13َفَعَبْرُت  �أْرَكُبُه.  كُْنُت  �لَِّذي  �لِحصاَن  �إلّ�  د�بٍَّة  �أيََّة 
َوَصْلُت  َحتَّى  �لتِّنِّيِن،  َعيَن  َوَتجاَوْزُت  �لو�ِدي  باَب 
َمَة  �لُمُهدَّ �لُقدِس  �أسو�َر  دُت  َوَتَفقَّ ْمِن.  �لدِّ باِب  �إلَى 
باِب  �إلَى  تاَبْعُت  14ثُمَّ  �لنّاُر.  َرْتها  َدمَّ �لَِّتي  َوَبّو�باتِها 
�لَعيِن َوبِْرَكِة �لَمِلِك. َولَِكْن لَْم َيُكْن ُهناَك ُمتََّسٌع لُِعُبوِر 
�إلَى �أَعَلى �لو�ِدي  �لِحصاِن �لَِّذي �أرَكُبُه. 15َفَصِعْدُت 
باِب  ِمْن  َوَدَخْلُت  ُعْدُت  ثُمَّ  وَر،  �لسُّ صاً  ُمَتَفحِّ لَيلاً 
�لو�ِدي. َوَهَكذ� َرِجْعُت. 16َولَْم َيعَلْم �لَمسُؤولُوَن �أيَن 
�أخَبْرُت  َقْد  َبْعُد  �أكُْن  َفَلْم  �أفَعلُُه،  كُْنُت  ما  �أْو  َذَهْبُت 
أْشر�َف �أِو �لَمسُؤولِيَن، �أْو َبِقيََّة  �لَيُهوَد �أِو �لَكَهَنَة �أِو �ل�

�لَِّذيَن َسَيُقوُموَن بِالَعَمِل.
17ثُمَّ قُْلُت لَُهْم: »�أنُتْم َتَرْوَن ما نَحُن ِفيِه ِمْن ِمحَنٍة 

َمحُروَقٌة  َو�أْبو�َبها  َمٌة،  ُمَهدَّ �لُقْدَس  �أنَّ  َوَكيَف  َوِضيٍق، 
بِالنّاِر. َفْلَنبِن ُسوَر �لُقدِس ِمْن َجِديٍد، َحتَّى ل� نَخَزى 

َبْعَد �لَيْوِم.«
قالَُه  َوما   ، �إلَيَّ �إلَِهي  �أحَسَن  َكيَف  18َو�أخَبْرتُُهْم 

�لَمِلُك لِي.
َبْعضاً  َبعُضُهْم  َع  َوَشجَّ َونَْبِن.«  »لَِننَهْض  َفقالُو�: 

َعَلى �ل�ْسِتعد�ِد لَِهذ� �لَعَمِل �لّصالِِح.
َوُطوبِّيا  �لُحوُرونِيُّ  َسَنَبلَُّط  بَِهذ�  َسِمَع  19َولَّما 

، َسِخُرو� ِمنّا َو�ْسَتْهَز�ُأو�  ونِيُّ َوَجَشٌم �لَعَربِيُّ �لَمسُؤوُل �لَعمُّ
ُدوَن َعَلى  بِنا، َوقالُو�: »ما َهذ� �لَِّذي َتفَعلُونَُه؟ َهْل َتَتَمرَّ
َمْسعانا،  ماِء  �لسَّ �إلَُه  »َسُيَوفُِّق  20َفاأَجْبُتُهْم:  �لَمِلِك؟« 
َفَليَسْت  �أنُتْم  �أّما  �لِبناِء.  عاَدِة  بِاإ َعِبْيَدُه  نَحُن  َوَسَنُقوُم 
ِفيِه  �لُقدِس  ِفي  َمكاٌن  �أْو  ُحُقوٌق  �أْو  ُممَتَلكاٌت  لَُكْم 

�ْسٌم لَُكْم.«

ور ُبناُة السُّ

�لَكَهَنُة 3  َوُزَملاُؤُه  �لَكَهَنِة  َرئِيُس  �ألِياِشيُب  َوقاَم 
َدفََّتيِه،  َرَفُعو�  ُهْم  اأِْن.  �لضَّ باَب  َفاأقاُمو�  لِلَعَمِل. 

َوَكرَُّسوُه هلِل َحتَّى ُبرِج �لِمَئِة، َو�إلَى ُبرِج َحَنِئيَل.
َوبِجانِِبِهْم  �أِريحا،  ِرجاُل  �ألِياِشيَب  بِجانِِب  2َوَبَنى 

َبَنى َزكُّوُر ْبُن �إمِري.
َعَتَبَتُه  َثبَُّتو�  َمِك. ُهْم  َبُنو َهْسناَءَة باَب �لسَّ 3َو�قاَم 

�لُعليا َوَرَفُعو� َدفََّتيِه َوَوَضُعو� �أقفالَُه َوَمز�لِيَجُه.
وَص بِاإصلاِح �لِقْسِم  4َوقاَم َمِريُموُث ْبُن �ُأوِريّا ْبِن َهقُّ

وِر. �لُمجاِوِر ِمَن �لسُّ
َم َمُشّلاُم ْبُن َبَرْخيا ْبِن َمِشيَزْبِئيَل. َوبِجانِِبِه َرمَّ

َم صاُدوُق ْبُن َبْعنا. َوبِجانِِبِه َرمَّ
�أشر�َفُهْم  لَِكنَّ  َتُقوَع.  ِرجاُل  َم  َرمَّ 5َوبِجانِِبِهْم 

َوقاَدَتُهْم َرَفُضو� �أْن َيعَملُو� لََدى َسيِِّدِهْم.
َبُسوْديا  ْبُن  َوَمُشّلاُم  فاِسيَح  ْبُن  ُيوياد�ُع  َم  6َوَرمَّ

�لباَب �لَعِتيَق لِلَمِديَنِة. ُهما َثبَّتا َعَتَبَتُه �لُعليا َوَرَفعا َدفََّتيِه 
َوَوَضعا �أقفالَُه َوَمز�لِيَجُه.

َم َمَلْطيا �لِجْبُعونِيُّ َوياُدوُن �لِميُرونُوثِيُّ  7َوبِجانِِبِهما َرمَّ

َمَع ِرجاٍل ِمْن ِجبُعوَن َو�لِمصفاِة – َوُهما َمِديَنتاِن تابَِعتاِن 
لِو�لِي ِمْنَطَقِة َغْرِب �لنَّْهِر.
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َوُهَو  َحْرهايا،  ْبُن  يِئيُل  ُعزَّ َم  َرمَّ َمَلِطيا  8َوبِجانِِب 

َم َحَنْنيا �لَعطّاُر َو�أصَلَح �لُقدَس  صائُِغ َذَهٍب. َوبِجانِِبِه َرمَّ
وِر �لَعِريِض. َحتَّى �لسُّ

َعَلى  َوُهَو حاِكٌم  ُحوٍر،  ْبُن  َرفايا  َم  َرمَّ 9َوبِجانِِبِه 

نِْصِف ِمْنَطَقِة �لُقدِس.
َبيِتِه،  ْبُن َحُروماَف ُمقابَِل  10َوبِجانِِبِه �أصَلَح َيد�يا 

َم َحطُّوُش ْبُن َحَشْبِنيا. 11َو�أصَلَح َمْلِكّيا ْبُن  َوبِجانِِبِه َرمَّ
َوُبرَج  �آَخَر،  ِقْسماً  ُمو�آَب  َفحٍث  ْبُن  وُب  َوَحشُّ حاِريَم 

�لَتنانِيِر.
َم َشلُّوُم ْبُن َهلُّوِحيَش حاِكُم نِصِف  12َوبِجانِِبِهْم َرمَّ

ِمْنَطَقِة �لُقدِس َمَع َبناتِِه.
13َو�أصَلَح حانُوُن َوُسكّاُن ز�نُوَح باَب �لو�ِدي. ُهْم 

�أقاُموُه َوَرَفُعو� َدفََّتيِه َوَوَضُعو� �أقفالَُه َوَمز�لِيَجُه. َو�أصَلُحو� 
ْمِن. وِر �إلَى باِب �لدِّ َمساَفَة �ألِف ِذر�عٍ أ ِمَن �لسُّ

َم َمْلِكّيا ْبُن َركاَب، َوُهَو حاِكُم ِمْنَطَقِة َبيِت  14َوَرمَّ

ْمِن. َفَبناُه َوَثبََّت ِمْصر�َعْيِه َوَوَضَع �أْقفالَُه  َهكاِريَم باَب �لدِّ
َوَمز�لِيَجُه.

ِمْنَطَقِة  و�لِي  َوُهَو  َكلُحوَزَة،  ْبُن  َشلُّوُن  َم  15َوَرمَّ

�لِمصفاِة، باَب �لَعيِن. ُهَو �أقاِمُه َوَثبََّت َعَتَبَتُه �لُعليا َوَرَفَع 
بِْرَكِة  ُسوَر  َم  َرمَّ َكما  َوَمز�لِيَجُه.  �أْقفالَُه  َوَوَضَع  َدفََّتيِه 
ِمْن  �لنّاِزلَِة  َرجاِت  �لدَّ �إلَى  �لَمِلِك  َحِديَقِة  ِعنَد  ِسْلو�َم 

َمِديَنِة د�ُوَد. ب
َوُهَو حاِكٌم  َعزُبوَق،  ْبُن  نََحْميا  َم  َرمَّ َذلَِك  16َبْعَد 

د�ُوَد  قُُبوِر  ُمقابِِل  �إلَى  ُصوَر  َبيِت  ِمْنَطَقِة  نِْصِف  َعَلى 
أبطاِل. ناِعيَِّة َوَبيِت �ل� َوَحتَّى �لِبرَكِة �لصِّ

َم �لّلاِويُّوَن بِِقياَدِة َرُحوَم ْبِن بانِي،  17َوَبْعَد َذلَِك َرمَّ

َم َحَشْبيا حاِكُم ِمْنَطَقِة َقِعيَلَة َمنِطَقَتُه. َوبِجانِِبِه َرمَّ
َم َبّو�ُي ْبُن  18َوَبْعَد َذلَِك قاَم �إخو�نُُهْم بِالتَّرِميِم، َفَرمَّ

ِحيناد�َد، حاِكُم نِْصِف ِمْنَطَقِة َقِعيَلَة.
�لِمصفاِة  َيُشوَع حاِكُم  ْبُن  عاَزُر  َم  َرمَّ 19َوبِجانِِبِه 

َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً  �أرَبعًة  تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ذراع. ِوحدٌة  أ 13:3 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 

ر�ِع �لَقِصيرِة. بالذِّ
ب 15:3 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.

ِقْسماً �آَخَر ُمقابَِل َمطَلِع ُمسَتوَدِع �ل�أسِلَحِة �إلَى �لّز�ِوَيِة. 
ِمَن  ثانِياً  ِقْسماً  َزبّاَي  ْبُن  باُروُخ  َم  َرمَّ َذلَِك  20َوَبْعَد 

�لّز�ِوَيِة �إلَى َمدَخِل َبيِت �ألْياِشيَب َرئِيِس �لَكَهَنِة. 21َوَبْعَد 
وَص ِقْسماً �آَخَر ِمْن َمدَخِل َبيِت  َم �ُأوِريّا ْبُن َهقُّ َذلَِك َرمَّ
أماِكِن  �ل� َكَهَنُة  قاَم  َذلَِك  �آِخِرِه. 22َوَبْعَد  �إلَى  �ألْياِشيَب 

�لُمِحيَطِة بِاأعماِل �لتَّرِميِم.
وُب �أماَم َبيِتِهما،  23َوَبْعَد َذلَِك �أصَلَح َبْنياِمْيُن َوَحشُّ

َم َعَزْريا ْبُن َمْعِسّيا ْبُن َعَنْنيا قُْرَب َبيِتِه. َوَبْعَد َذلَِك َرمَّ
24َوَبْعَد َذلَِك �أصَلَح َبنُّوُي ْبُن ِحيناد�َد ُجزء�ً �آَخَر 

ِمْن َبيِت َعزِريا �إلَى �لّز�ِوَيِة َو�لُمنَعَطِف.
َم َفلاُل ْبُن �ُأوز�َي ِمْن ُمقابِل �لّز�ِوَيِة  25َوَبْعَد َذلَِك َرمَّ

لَبيِت �لَمِلِك �لُعلِويِّ َو�لُبرِج �لباِرِز، َوُهَو َيُخصُّ ساَحَة 
َم َفد�يا ْبُن َفْرُعوَش. �لُحّر�ِس. َوَبْعَد َذلَِك َرمَّ

ُمو�  26َوُخّد�ُم �لَهيَكِل �لَِّذيَن َيسُكُنوَن َتلََّة ُعوَفَل، َرمَّ

ِمَن  �لباِرِز  �لُبرِج  َو�إلَى  َشْرقاً،  �لماِء  باِب  ُمقابِِل  �إلَى 
�لَقْصِر.

ِمْن  �آَخَر  ُجزء�ً  َتُقوَع  ِرجاُل  �أصَلَح  َذلَِك  27َوَبْعَد 

َمكاٍن ُمقابِِل �لُبرَج �لَكِبيَر �لباِرَز �إلَى ُسوِر ُعوَفَل.
و�ِحٍد  كُلُّ  �لَخيِل،  باِب  َفوَق  �لَكَهَنُة  28َو�أصَلَح 

يَر ُمقابَِل  َم صاُدوُق ْبُن �إمِّ ُمقابَِل َبيِتِه. 29َوَبْعَد َذلَِك َرمَّ
باِب  َشَكْنيا حاِرُس  ْبُن  َشَمْعيا  َم  َرمَّ َذلَِك  َوَبْعَد  َبيِتِه. 

رِق. �لشَّ
َم َحَنْنيا ْبُن َشَلْميا َوحانُوُن، َوُهَو  30َوَبْعَد َذلَِك َرمَّ

َم  َرمَّ َذلَِك  َبْعَد  ثانِياً.  ُجزء�ً  لِصال�َف،  �لّساِدُس  �ل�ْبُن 
َم  َرمَّ َذلَِك  31َوَبْعَد  ُغرَفِتِه.  ُمقابَِل  َبَرْخيا  ْبُن  َمُشّلاُم 
�لَهيَكِل  ُخّد�ِم  َبيِت  �إلَى  َذَهٍب،  َوُهَو صائُِغ  َمْلِكّيا، 
ِعنَد  �لُعلِويَِّة  �لُغرَفِة  َو�إلَى   ، �لَعدِّ باِب  ُمقابَِل  َو�لتُّّجاِر، 
َهِب َو�لتُّّجاُر ما َبيَن �لُغرَفِة  َم صائُِغو �لذَّ �لّز�ِوَيِة. 32َوَرمَّ

اأِْن. �لُعلِويَِّة ِعنَد �لّز�ِوَيِة َوباِب �لضَّ

ُمقاَوَمُة الِبناء

بِناِء 4  َعَلى  عاِكُفوَن  بِاأنَّنا  َسَنَبلَُّط  َسِمَع  َولَّما 
ُر  ُيَحقِّ َور�َح  َكِثير�ً،  َو�هتاَج  َغِضَب  وِر،  �لسُّ
َوَجيِش  ُحَلفائِِه  �أماَم  2َوقاَل  ِمْنُهْم.  َوَيْسَخُر  �لَيُهوَد 
َعفاُء؟ َهْل  �لّساِمَرِة: »ما �لَِّذي َيفَعلُُه َهُؤل�ِء �لَيُهوُد �لضُّ
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هلِل؟  َذبائَِح  ُموَن  َسُيَقدِّ �أْم  �أيِديِهْم؟  َبيَن  أمَر  �ل� َسُيبُقوَن 
َهْل َسُيكِملُوَن َمشُروَعُهْم ِفي َيْوٍم و�ِحٍد؟ َهْل ُيِعيَدْوَن 
�لَحياَة �إلَى �لِحجاَرِة ِمْن �أكو�ِم �لتُّر�ِب َو�لُقماَمِة، َحتَّى 

َوِهَي َمحُروَقٌة؟«
ونِيُّ بِجانِِبِه َفقاَل: »لَْو َتَسلََّق َحتَّى  3َوكاَن ُطوبِّيا �لَعمُّ

َثعَلٌب َعَلى ما َيبُنونَُه، َفَسَيهِدُم ِحجاَرَة ُسوِرِهْم!«
يا  َصلاَتنا  »�ْسَمْع  َوقُْلُت:  نََحْميا  �أنا  4َفَصلَّيُت 

َّنا ِصْرنا ُمحَتَقِريَن. عاِقْبُهْم َعَلى �إهانَِتِهْم لَنا.  أن �إلََهنا، لِ�
َذنَبُهْم  �أَحِد �لَمناِفي. 5َول� َتسُتْر  ُيْسَبوَن ِفي  َو�جَعْلُهْم 
َُّهْم  أن َهذ�، َول� َتَدْع َخِطيََّتُهْم تُمَحى ِمْن �أماِم َعيَنيَك. لِ�

�أهانُو� َو�أْحَبُطو� �لَبنّائِيَن.«
وَر َوَوَصْلناُه، َفَوَصَل �إلَى نِْصِف �رتِفاِعِه  6َوَبَنينا �لسُّ

ِسيَن لِلَعَمِل. عَب كانُو� ُمَتَحمِّ أنَّ �لشَّ �لَقِديِم، لِ�
ونِيُّوَن  َو�لَعمُّ َو�لَعَرُب  َوُطوبِّيا  َسْنَبلَُّط  َسِمَع  7َولَّما 

َو�أنَّ  جاٍر،  �لُقْدِس  �أْسو�ِر  َتْرِميَم  �أنَّ  �أشُدوَد  َوُسكّاُن 
َغِضُبو�   ، تَُسدُّ َبَد�أْت  �نَْهَدَمْت  �لَِّتي  َو�ل�أجز�َء  �لثََّغر�ِت 
َغَضباً َشِديد�ً. 8َوَتاآَمُرو� َجِميعاً َعَلى �أْن َياأْتُو� لُِمحاَرَبِة 
9لَِكنّا  رباِك.  َو�ل�إ �لَفوَضى  ثاَرِة  ل�إ َوَخطَُّطو�  �لُقدِس. 
�ل�أسو�ِر  َعَلى  َو�أَقْمنا ُحّر�ساً  �إلَِهنا َوَصلَّينا،  �إلَى  �لَتَجاأْنا 

لَيَل نَهاَر بَِسَبِبِهْم.
ُة �لَحّمالِيَن  10َغيَر �أنَّ َبِني َيُهوذ� قالُو�: »َبَد�أْت قُوَّ

لَْن  َولَِهذ�  َكِثيَرٌة.  َرٌة  ُمَكسَّ ِحجاَرٌة  َوُهناَك  َتضُعُف، 
وِر.« 11َوقاَل �أعد�ُؤنا:  نََتَمكََّن َوحَدنا ِمْن �إعاَدِة بِناِء �لسُّ
َونُوِقُف  َونَقُتلُُهْم  َونَْقَتِحُمُهْم  َبْغَتًة  �لَيُهوَد  »َسُنهاِجُم 

�لَعَمَل.«
12َوِعنَدما جاَء �لَيُهوُد �لَِّذيَن َيسُكُنوَن قُرَب �أعد�ئِنا، 

ُمِحيُطوَن  »�ل�أعد�ُء  َقولَُهْم:  َمساِمِعنا  َعَلى  ُرو�  َكرَّ
�إلَينا  َو�رِجُعو�  �لَمِديَنَة  َفاتُركُو�  �لِجهاِت  كُلِّ  ِمْن  بُِكْم 
َخْلَف  �لُمنَخِفِض  �لُجزِء  ِفي  13َفَوَقْفُت  سالِِميَن!« 
َيِقُفوَن  عَب  وِر ِفي �لَمكاِن �لَمفُتوِح، َوَجَعْلُت �لشَّ �لسُّ
َحَسَب عائِلاتِِهْم حاِمِليَن ُسُيوَفُهْم َوِرماَحُهْم َو�أقو�َسُهْم. 
أْمِر، نََهْضُت َوقُْلُت لِلُوَجهاِء  14َوَبْعَد �أْن َفكَّْرُت ِفي �ل�

عِب: »ل� َتخافُو� ِمْنُهْم. َوَتَذكَُّرو�  َو�لَمسُؤولِيَن َوَبِقيَِّة �لشَّ
�إْخَوتُِكْم  �أجِل  ِمْن  َوقاتِلُو�  �لَمُخوَف.  �لَعِظيَم  �لرَّبَّ 

َو�أبنائُِكْم َوَبناتُِكْم َوَزوجاتُِكْم َوُبُيوتُِكْم.«

لَنا،  �نَكَشَفْت  ِخطََّتُهُم  �أنَّ  �أعد�ُؤنا  َسِمَع  15َفَلّما 

وِر،  �لسُّ �إلَى  َجِميعاً  ُعْدنا  ُمؤ�َمَرَتُهْم،  �أفَشَل  �هلَل  َو�أنَّ 
َوعاَد كُلُّ و�ِحٍد �إلَى َعَمِلِه. 16َوُمنُذ َذلَِك �لَيْوِم َعِمَل 
وِر. َبيَنما َحَمَل  نِصُف �لعاِمِليَن َمِعي بَِنشاٍط َعَلى �لسُّ
ُروَع.  َو�لدُّ أقو�َس  َو�ل� ماَح  َو�لرِّ �لتُُّروَس  آَخُر  �ل� �لنِّصُف 
َوَوَقَف �لَمسُؤولُوَن َخْلَف َبِني َيُهوذ� َيحُرُسوَن َوَيدَعُموَن 
َيحِملُوَن  �لَحّمالُوَن  َوكاَن  وَر.  �لسُّ َيبُنوَن  17�لَِّذيَن 

�ل�ُأخَرى.  بِالَيِد  ِسلاحاً  َوَيحِملُوَن  بَِيٍد،  َوَيشَتِغلُوَن 
�إلَى جانِِبِهْم،  ُمَثبََّتٌة  َوُسُيوفُُهْم  َيبُنوَن  �لَبنّاُؤوَن  18َوكاَن 

لِلُوَجهاِء  19َوقُْلُت  بِجانِِبي.  َيِقُف  �لُبوِق  ناِفُخ  َوكاَن 
 ، َوُممَتدٌّ َكِثيٌر  »�لَعَمُل  عِب:  �لشَّ َوَبِقيََّة  َو�لَمسُؤولِيَن 
وِر َكِبيَرٌة  َو�لَمساَفُة �لفاِصَلُة َبيَن �لو�ِحِد َو�أِخيِه َعَلى �لسُّ
ِفيِه  َتسَمُعوَن  َمكاٍن  �أيِّ  ِمْن  �إلَينا  و�  20َفانَضمُّ ِجّد�ً. 

َصْوَت �لُبوِق، َوَسُيقاتُِل �إلَُهنا َعنّا.«
21َفتاَبْعنا �لَعَمَل َونِصُف �لرِّجاِل َيحِملُوَن ِرماَحُهْم 

ِل �لَفجِر َحتَّى ُظُهوِر �لنُُّجوِم. ِمْن �أوَّ
»لَِيْقِض  �لَيوِم:  َذلَِك  ِفي  عِب  لِلشَّ �أْيضاً  22َوقُْلُت 

كُلُّ َرُجٍل َمَع خاِدِمِه �للَّيَلَة ِفي �لُقدِس، لَِيحُرُسونا لَيلاً 
َول�  �أقِربائِي  َول�  �أنا  ل�  نَخَلْع  23َولَْم  نَهار�ً.«  َوَيعَملُو� 
ِرجالِي َول� �لُحّر�ُس �لَِّذيَن َتِبُعونِي َملابَِسنا. َوكاَن كُلُّ 

و�ِحٍد َيَضُع ِسلاَحُه ِفي ُمُتناَوِل َيِميِنِه.

إعاَنُة الُفَقِراء

ُروَن ِمْن �إْخَوتِِهِم 5  ُة �لنّاِس َوَزوجاتُُهْم َيَتَذمَّ َوَبَد�أ عامَّ
�لَيُهوِد. 2َوقاَل َبعُضُهْم: »َعَدُدنا َكِبيٌر َمَع �أبنائِنا 
َقيِد  َعَلى  َونَبَقى  لَِناأْكَُل  �لَقْمِح  َبعَض  َفاأعُطونا  َوَبناتِنا، 

�لَحياِة.«
َوكُُروِمنا  ُحُقولِنا  بَِرْهِن  قُْمنا  �آَخُروَن: »لََقْد  3َوقاَل 

َوُبُيوتِنا لَِنسَتِديَن مال�ً لِِشر�ِء َقْمٍح �أثناَء �لَمجاَعِة.«
ُحُقولِنا  َرْهِن  �إلَى  �ْضُطِرْرنا  »لََقِد  �آَخُروَن:  4َوقاَل 

َوكُُروِمنا لَِكي نَدَفَع َضِريَبًة لِلَمِلِك. 5َونَحُن نَشَتِرُك ِفي 
أغِنياِء. َو�أول�ُدنا ِمْن نَفِس ِطيَنِة  ِم َو�للَّحِم َمَع �إْخَوتِنا �ل� �لدَّ
�أول�ِدِهْم، َغيَر �أنَّنا نُوِشُك َعَلى َجعِل �أبنائِنا َوَبناتِنا َعِبيد�ً 
لَُهْم َسد�د�ً لُِدُيونِنا. َوَبعُض َبناتِنا ُمسَتعَبد�ٌت ِفعلاً، َوما 
آَخِريَن.« آَن لِ� بَِيِدنا ِمْن ِحيَلٍة. َفُحُقولُنا َوكُُروُمنا ِهَي �ل�
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6َفَلّما َسِمْعُت َشكو�ُهْم َوَكلاَمُهْم َغِضْبُت َكِثير�ً. 

�لُوَجهاَء  َولُْمُت  أْمِر.  �ل� ِفي  نَفِسي  ِفي  7َوَفكَّْرُت 

�ُأناساً  َتاأُخُذوَن  »�أنُتْم  لَُهْم:  َوقُْلُت  َو�لَمسُؤولِيَن، 
َكَضماٍن ل�سِتعاَدِة  َوُممَتَلكاٍت ِمْن َبِني ِجنِسُكْم َرهناً 
�لُقُروِض.« َوَدَعْوُت �إلَى �جِتماٍع َكِبيٍر. 8َوقُْلُت لَُهْم: 
»لََقِد �فَتَدينا �إْخَوَتنا �لَيُهوَد �لَِّذيَن باُعو� �أنُفَسُهْم لِلاُأَمِم 
�أنُفُسُكْم  َفاأنُتْم  آَن،  �ل� �أّما  طاَقِتنا.  َقْدِر  َعَلى  ُأْخَرى  �ل�
�إلَى  يَن  ُمضَطرِّ �أنُفَسنا  نَِجُد  َوَهَكذ�  �إْخَوَتُكْم.  َتِبيُعوَن 

ِشر�ئِِهْم ثانَِيًة.«
فاَع َعْن َموِقِفِهْم. 9َفُقْلُت  َفَسَكُتو� َولَْم َيسَتِطيُعو� �لدِّ
لَُهْم: »لَيَس َحَسناً ما َتفَعلُونَُه. �أل� َيْنَبِغي �أْن َتخافُو� �إلََهنا 
ُأَمِم  َتَتَجنَُّبو� ُسْخِرَيَة �أعد�ئُِكُم ِمَن �ل� ِفي َحياتُِكْم لَِكي 
خَوُة، نُقِرُضُهُم  ُأْخَرى بُِكْم؟ 10َو�أنا َوِرجالِي، �أيُّها �ل�إ �ل�
�لماَل َو�لَقْمَح. َفَدُعونا نَتُرُك �لُمطالََبَة بَِرْهٍن لِلُقُروِض. 
و� لَُهُم �لَيْوَم ُحُقولَُهْم َوكُُروَمُهْم َوَبساتِيَن َزيُتونِِهْم  11َوُردُّ

َوُبُيوَتُهْم، َوَتَوقَُّفو� َعْن �أخِذ فائَِدٍة َعَلى ما تُقِرُضونَُهْم ِمْن 
ماٍل َوَقْمٍح َونَبيٍذ َوَزيٍت.«

َولَْن  َشيٍء،  كُلَّ  لَُهْم  »َسَنُردُّ  قالُو�:  َذلَِك  12ِعنَد 

نَطلَُب �لَمِزيَد ِمْن �أَحٍد. َوَسَنفَعُل َكما َتُقوُل.« َفَدَعْوُت 
�أْن  �أماَمُهْم  ُيْقِسُمو�  �أْن  �لّد�ئِِنيَن  ِمَن  َوَطَلْبُت  �لَكَهَنَة 
ِعنَد  َثوبِي  َثْنَيَة  نََفْضُت  َوعِدِهْم. 13ثُمَّ  َعَلى  ُيحاِفُظو� 
َبيِتِه  ِمْن  َهَكذ�  َيْنُفُض  �هلَل  »لَيَت  َوقُْلُت:  �لَحْضِن 
َمْن  َولَيَت  �لَعْهَد.  َهذ�  َيحَفُظ  ل�  َمْن  كُلَّ  َوُمْلِكِه 
كُلُّ  َفقاَل  ُمفِلساً.«  َويِِصيُر  ُيْنَفُض خاِرجاً  َهذ�  َيفَعُل 
عُب  �لشَّ َوحاَفَظ  اهلَل.  َوَسبَُّحو�  »�آِمين،«  �لحاِضِريَن: 

َعَلى َوعِدِهْم.
14َوُعيِّْنُت ِمْن َذلَِك �لَيْوِم و�لِياً َعَلى �أْرِض َيُهوذ�، 

ُحكِم  ِمْن  َو�لثَّلاثِيَن  �لثّانَِيِة  َحتَّى  �لِعْشِريَن  َنِة  �لسَّ ِمَن 
�لَمِلِك �أْرَتْحَشْستا، �أي �ثَنَتي َعْشَرَة َسَنًة. َولَْم نَُكْن �أنا 

ِص لِلو�لِي. َو�أقاِربِي نَاأكُُل ِمَن �لطَّعاِم �لُمَخصَّ
َعَلى  �لَحياَة  َسَبُقونِي  �لَِّذيَن  �لُول�ُة  َب  َصعَّ 15لََقْد 

َيوِميًَّة  َوَضر�ئَِب  َو�لنَّبيَذ،  �لطَّعاَم  ِمْنُهُم  َو�أَخُذو�  �لنّاِس، 
ِة. َوكاَن �لعاِملُوَن َتحَت �إمَرتِِهْم  �أرَبُعيَن ِمْثقال�ً أ ِمَن �لِفضَّ

أ 15:5 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.

َهِذِه  ِمثَل  �أفَعْل  َفَلْم  �أنا  �أّما  بَِقسَوٍة.  عَب  �لشَّ ُيعاِملُوَن 
ِّي كُْنُت �أخاُف �هلَل. 16َوَقْد َكرَّْسُت نَفِسي  أن ُأُموِر لِ� �ل�
َولَْم  ُهناَك.  لِلَعَمِل  �ْجَتَمُعو�  ِرجالِي  كُلُّ  وِر.  �لسُّ لِِبناِء 

نَحُصْل �أنا َوَجماَعِتي َعَلى ِقْطَعِة �أْرٍض.
َوَخْمِسيَن  ِمَئًة  مائَِدتِي  َعَلى  �أْسَتِضيُف  17كُْنُت 

ُيوِف �لَِّذيَن كانُو� َياأْتُوَن �إلَينا  َمسُؤول�ً َيُهوِديّاً، َعد� �لضُّ
ُم لَُهْم َيوِمّياً لَِياأْكُلُو�  ُأَمِم �لُمجاِوَرِة. 18َوكُْنُت �ُأَقدِّ ِمَن �ل�
ِحسابِي.  َعَلى  و�ِجِن  �لدَّ َوَبعَض  ِخر�ٍف  َوِستََّة  َثْور�ً 
�أنْو�ِع  َجِميَع  لَُهْم  ُم  �ُأَقدِّ كُنُت  �أيّاٍم  َعْشَرِة  كُلِّ  َوَبْعَد 
ِة  بِِحصَّ �ُأطالِْب  لَْم  َهذ�  َوُرْغَم  َكِبيَرٍة.  ّياٍت  بَِكمِّ �لنَِّبْيِذ 
أنَّ �لَعَمَل كاَن ُمرِهقاً لَِهذ�  �لو�لِي ِمْن َطعاِم �لنّاِس، لِ�
لَِهذ�  َخيٍر  ِمْن  َفَعْلُتُه  ما  �إلَِهي  يا  19َفاْذكُْر  عِب.  �لشَّ

عِب. �لشَّ

َمِزيٌد ِمَن الُمضاَيَقة

َوَبِقيَُّة 6  �لَعَربِيُّ  َوَجَشٌم  َوُطوبِّيا  َسْنَبلَُّط  َوَعِلَم 
َتُعْد  لَْم  َو�أنَُّه  وِر،  �أنَهينا بِناَء �لسُّ بِاأنَّنا َقْد  �أعد�ئِنا 
ِفيِه َثْغَرٌة – َمَع �أنَِّني لَْم �أكُْن َقْد َثبَّتُّ َمصاِريَع �لَبّو�باِت 
َعَليها. 2َفاأْرَسَل َسْنَبلَُّط َوَجَشٌم لِي َهِذِه �لرِّسالََة: »َتعاَل 
لَِكنَُّهما  �ُأونُو.«  َسهِل  ِفي  �لُقَرى  �إحَدى  ِفي  َفَنْلَتِق 
قالُو�  ُرُسلاً  �إلَيِهما  3َفاأْرَسْلُت  يذ�ئِي.  ل�إ ُيَخطِّطاِن  كانا 
لَُهما: »�أنا �أقُوُم بَِعَمٍل ُمِهٍم، َولَِهذ� ل� �أسَتِطيُع �لنُُّزوَل 
�إلَيُكما. َفما �لَِّذي َيجَعلُِني �ُأوِقُف �لَعَمَل ِمْن �أجِل �أْن 
َمّر�ٍت،  �أرَبَع  نَفَسها  �لرِّسالََة  4َفاأْرَسلا  �إلَيُكما؟«  �آتَِي 
َفاأْرَسَل  َسْنَبلَُّط  عاَد  5ثُمَّ  نَفَسُه.  �لَجو�َب  َو�أعَطيُتُهُم 
خاِدَمُه بِالطَِّريَقِة نَْفِسها َوِفي َيِدِه ِرسالٌَة َغيُر َمخُتوَمٍة، 

6َمكُتوٌب ِفيها:

ُعوِب ِمْن �أخباٍر  »ُيَؤكُِّد َجَشٌم ما ُيقاُل َبيَن �لشُّ
َوَهذ�  ِد،  لَلتََّمرُّ تَُخطُِّطوَن  َو�لَيُهوَد  �أنَْت  بِاأنََّك 
وِر. َكما َسِمْعنا �أنََّك َسُتعِلُن  َسَبُب بِنائُِكْم لِلسُّ
نَْفَسَك َمِلكاً َعَلى �لَيُهوِد َقِريباً! 7َو�أنََّك َعيَّْنَت 
ِفي  َمِلٌك  ›ُيوَجُد  �لُقدِس:  ِفي  لُِيِذيُعو�  �أنِبياَء 
َيُهوذ�‹ �لَِّذي ُهَو �أنَت. َوَسَننُقُل َهِذِه �ل�أخباَر 

لِلَمِلِك، �إلّ� �إذ� ِجْئَت لَِنجَتِمَع َمعاً.«
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8َفاأرَسْلُت ِرسالًَة �إلَيِه قُْلُت ِفيها: »لَْم َيحُدْث َشيٌء 

ِمّما قُْلَتُه، َو�أنَت َتخَتِرُع َهِذِه �ل�أشياَء ِمْن نَفِسَك.«
بَِقولِِهْم:  �إخاَفَتنا  ُيحاِولُوَن  َجِميعاً  كانُو�  9َفَقْد 

.« لَِكنِّي  »َسُنْثِنيِهْم َعِن �ل�ْسِتمر�ِر ِفي �لَعَمِل، َفلا َيتِّمُّ
َو�َصْلُت �لَعَمَل بَِتْصِميٍم �أقَوى.

10َوذ�َت َيْوٍم َذَهْبُت �إلَى َبْيِت َشْمِعيا ْبِن َدل�يا ْبِن 

َمِهيَطْبِئيَل، َوكاَن َقِلقاً َفقاَل لِْي:

  » لَِنجَتِمْع ِفي َبيِت �هلِل،
   د�ِخَل �لَهيَكِل، َونُغِلْق �أْبو�َب �لَهيَكِل،

أْعد�َء قاِدُموَن لَِقتِلَك.« أنَّ �ل�    لِ�

11َفُقْلُت لَُه: »�أَيهُرُب َرُجٌل ِمثِلي؟ ثُمَّ �إْن َدَخَل َرُجٌل 

عاِديٌّ ِمثِلَي �لَهْيَكَل َيْنَبِغي �أْن ُيْقَتَل؟ لَْن �أْدُخَل!«
، لَِكنَُّه  12َو�أدَرْكُت َوَفِهْمُت �أنَّ �هلَل لَْم ُيرِسْلُه قّطُّ

لَُه مال�ً. 13َفَقِد  َوَسْنَبلََّط َدَفعا  أنَّ ُطوبِّيا  لِ� َتَنبَّاأ لِي َشّر�ً 
بُِدُخوِل  فاأْخِطَئ  َقْلِبي،  ِفي  �لَخوَف  لُِينِزَل  �سَتاأَْجر�ُه 
ٍس ِفي �لَهْيَكِل. ثُمَّ ُيِشيُعوَن َعنِّي َذلَِك �لَخَبَر  َمكاٍن ُمَقدَّ
ما  َعَلى  َوَسنَبلََّط  ُطوبِّيا  �إلَِهي  يا  14َفعاِقْب  لِي.  عار�ً 
أنِبياِء �لَِّذيَن  َفَعلاُه، َوعاِقْب �أيضاً �لنَِّبيََّة نُوَعْدَيَة َوَبِقيََّة �ل�

ُيحاِولُوَن َتخِويِفي.
وُر ِفي �لخاِمِس َو�لِعْشِريَن ِمْن �أيلُوَل  15َو�كَتَمَل �لسُّ

ِفي �ْثَنيِن َوَخْمِسيَن َيْوماً. 16َولَّما َسِمَع َجِميُع �أعد�ئِنا 
وَر، لَْم َتُعْد  ُعوُب ِمْن َحولِنا �لسُّ َهذ� �لَخَبَر، َوَر�أِت �لشُّ
لَُهْم ثَِقٌة بِاأنُفِسِهْم. َفَقْد َعَرفُو� �أنَّ �إلََهنا ُهَو �لَِّذي َعِمَل 

�لَعَمَل.
أيّاِم كاَن ُوَجهاُء َيُهوذ� ُيرِسلُوَن َرسائَِل  17َوِفي تِلَك �ل�

أنَّ  َكِثيَرًة �إلَى ُطوبِّيا، َوكانَْت َرسائُِل ُطوبِّيا َتِصلُُهْم. 18لِ�
َُّه كاَن  أن َكِثيِريَن ِفي َيُهوذ� كانُو� ِفي َعْهِد ُمو�ل�ٍة لَُه، لِ�
َج �ْبُنُه ُيُهوحاناُن بِنَت َمُشّلاَم  ِصْهَر َشَكْنيا ْبِن �آَرَح، َوَتَزوَّ
بِن َبَرْخيا. 19َكما كانُو� َيذكُُروَن �أماِمي �أعمالَُه �لَحَسَنَة، 

َوَينُقلُوَن �إلَْيِه َكلاِمي. َفَبَعَث ُطوبِّيا بَِرسائَِل لُِيِخيَفِني.

ِفي 7  أْبو�ُب  �ل� َوثُبَِّتِت  ورِ،  �لسُّ بِناُء  �ُأِعيَد  �أْن  َوَبْعَد 
َوُمَرنِِّميَن  لِلاأبو�ِب،  ُحّر�ٍس  َتعِييُن  َتمَّ  َمكانِها، 
َحنانَِي  �أِخي  َجَعْلُت  2ثُمَّ  بَِمَهّماتِِهْم.  لِلِقياِم  َول�ِويِّيَن 

�أِميناً  كاَن  َحنانَِي  أنَّ  لِ� �لُقدِس،  َمِديَنِة  َعْن  َمسُؤول�ً 
َوَيخاُف �هلَل �أكَثَر ِمْن ُمْعَظِم �لنّاِس. َوَعيَّْنُت َحَنْنيا َرئِيساً 
لِلِحْصِن. 3َوقُْلُت لَُهما: »َيْنَبِغي �أْن تُْفَتَح �أْبو�ُب �لُقدِس 
ْمِس، َوَيْنَبِغي �أْن تُغَلَق َقبَل  َبْعَد ساعاٍت ِمْن ُشُروِق �لشَّ
ْمِس. َضعا ُحّر�ساً ِمْن ُسكّاِن �لُقْدِس، َضعا  ُغُروِب �لشَّ
َبْعضاً ِعنَد نِقاِط �لِحر�َسِة، َوَبْعضاً �أماَم ُبُيوتِِهْم.« 4كانَِت 
َيسُكُنونَها  �لَِّذيَن  �لنّاَس  لَِكنَّ  َوَكِبيَرًة،  ًة  ُممَتدَّ �لَمِديَنُة 

َُّه لَْم َيِتمَّ بِناُء َعَدٍد كاٍف ِمَن �لُبُيوِت ثانَِيًة. أن َقِليلُوَن، لِ�

قاِئَمُة الَعأِئِدين
َو�لَمسُؤولِيَن  أْشر�ِف  �ل� َجْمِع  �إلَى  �إلَِهي  5َوَدَفَعِني 

عائِلاتِِهْم.  َحَسَب  َتسِجيِلِهْم  �أجِل  ِمْن  �لنّاِس  ِة  َوعامَّ
ْبِي  �لسَّ ِمَن  عاَدْت  �لَِّتي  لِلعائِلاِت  ِسِجّلاٍت  َفَوَجْدُت 

ل�ً. َوَوَجْدُت َمكُتوباً ِفيها: �أوَّ

6َهِذِه ِهَي �أسماُء ُسكّاِن �لِمنَطَقِة �لَِّذيَن عاُدو� 

ُر َمِلُك بابَِل  ْبِي، �لَِّذيَن كاَن نَُبوَخْذناصَّ ِمَن �لسَّ
َقْد َسباُهْم، َفعاُدو� �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس َوَيُهوذ�، 
َزُربّابَِل  َمَع  7جاُءو�  َمِديَنِتِه.  �إلَى  و�ِحٍد  كُلُّ 
َونََحمانَِي  َوَرَعْميا  َوَعَزْريا  َونََحْميا  َوَيُشوَع 
َوُمرَدخاَي َوَبْلشاَن َوِمْسفاَرَث َوبِْغو�َي َوناُحوَم 
َبِني  بِاأسماِء ُمجَمِل ِرجاِل  َوَبْعَنَة. َهِذِه قائَِمٌة 

�إْسر�ئِيَل �لَِّذيَن عاُدو� َو�أْعد�ِدِهْم:

8  َبُنو َفْرُعوَش َوَعَدُدُهْم �ألْفاِن َوِمَئٌة َو�ْثناِن   
َوَسْبُعوَن.

9  َبُنو َشَفْطيا َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة َو�ْثناِن   
َوَسْبُعوَن.

10  َبُنو �آَرَح َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َو�ْثناِن َوَخْمُسوَن.  
11  َبُنو َفَحَث ُمو�آَب ِمْن عائَِلِة َيُشوَع َوُيو�آَب،   

َوَعَدُدُهْم �ألْفاِن َوَثماُن ِمَئٍة َوَثمانَِيَة َعَشَر.
12  َبُنو ِعيلاَم َوَعَدُدُهْم �ألٌْف َوِمَئتاِن َو�أْرَبَعٌة   

َوَخْمُسوَن.
13  َبُنو َزتُّو َوَعَدُدُهْم َثماُن ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َو�أْرَبُعوَن.  

14  َبُنو َزكّاَي َوَعَدُدُهْم َسْبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن.  
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15  َبُنو بِنُّوَي َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َوَثمانَِيٌة َو�أْرَبُعوَن.  
16  َبُنو باباَي َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َوَثمانَِيٌة   

َوِعْشُروَن.
17  َبُنو َعْزَجَد َوَعَدُدُهْم �ألْفاِن َوَثلاُث ِمَئٍة َو�ْثناِن   

َوِعْشُروَن.
18  َبُنو �أُدونِيقاَم َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َوَسْبَعٌة   

َوِستُّوَن.
19  َبُنو بِْغو�َي َوَعَدُدُهْم �ألْفاِن َوَسْبَعٌة َوِستُّوَن.  

20  َبُنو عاِديَن َوَعَدُدُهْم ِستُّ ِمَئٍة َوَخْمَسٌة   
َوَخْمُسوَن.

21  َبُنو �أطِّيَر، ِمْن عائَِلِة َحَزِقّيا، َوَعَدُدُهْم َثمانَِيٌة   
َوتِْسُعوَن.

22  َبُنو َحُشوَم َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة َوَثمانَِيٌة   
َوِعْشُروَن.

23  َبُنو بِيصاَي َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة َو�أْرَبَعٌة   
َوِعْشُروَن.

24  َبُنو حاِريَف َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َو�ْثنا َعَشَر.  
25  َبُنو ِجْبُعوَن َوَعَدُدُهْم َخْمَسٌة َوتِْسُعوَن.  

26  �لِرجاُل ِمْن َبلَدتِي َبْيَت لَْحَم َونَُطوَفَة َوَعَدُدُهْم   
ِمَئٌة َوَثمانَيٌة َوَثمانُوَن.

27  �لِرجاُل ِمْن َبلَدِة َعناثُوَث َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َوَثمانَِيٌة   
َوِعْشُروَن.

28  �لرِّجاُل ِمْن َبْلَدِة َبْيِت َعْزُموَت َوَعَدُدُهُم �ْثناِن   
َو�أْرَبُعوَن.

29  �لرِّجاُل ِمْن َقْرَيِة َيعاِريَم وَكِفيَرَة َوَبِئيُروَت   
َوَعَدُدُهْم َسْبُع ِمَئٍة َوَثلاثٌة َو�أْرَبُعوَن.

30  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدتِي �لّر�َمِة َوَجَبَع َوَعَدُدُهْم ِستُّ   
ِمَئٍة َوو�ِحٌد َوِعْشُروَن.

31  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة ِمْخماَس َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َو�ْثناِن   
َوِعْشُروَن.

32  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدتِي َبْيِت �إيَل وعاَي َوَعَدُدُهْم   
ِمَئٌة َوَثلاثٌة َوِعْشُروَن.

ُأْخَرى َوَعَدُدُهُم �ْثناِن  33  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة نَُبو �ل�  
َوَخْمُسوَن.

ُأْخَرى َوَعَدُدُهْم �ألٌْف  34  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة ِعيلاَم �ل�  

َوِمَئتاِن َو�أْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن.
35  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة حاِريَم َوعَدُدهم َثلاُث ِمَئٍة   

َوِعْشُروَن.
36  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة �أِريحا َوَعَدُدُهْم َثلاُث ِمَئٍة   

َوَخْمَسٌة َو�أْرَبُعوَن.
37  �لرِّجاُل ِمْن َبلد�ِت لُوَد َوحاِديَد َو�ُأونُو َوَعَدُدُهْم   

َسْبُع ِمَئٍة َوو�ِحٌد َوِعْشُروَن.
38  �لرِّجاُل ِمْن َبلَدِة َسناَءَة َوَعَدُدُهْم َثلاَثُة �آل�ٍف   

َوتِْسُع ِمَئٍة َوَثلاثُوَن.

39�أّما �لَكَهَنُة َفُهْم:

   َبُنو َيْدِعيا، ِمْن عائَِلِة َيُشوَع، َوَعَدُدُهْم تِْسُع 
ِمَئٍة َوَثلاَثٌة َوَسْبُعوَن.

يَر َوَعَدُدُهْم �ألٌْف َو�ْثناِن َوَخْمُسوَن. 40  َبُنو �إمِّ  
41  َبُنو َفْشُحوَر َوَعَدُدُهْم �ألٌْف َوِمَئتاِن َوَسْبَعٌة   

َو�أْرَبُعوَن.
42  َبُنو حاِريَم َوَعَدُدُهْم �ألٌْف َوَسْبَعَة َعَشَر.  

43�أّما �لّلاِويُّوَن َفُهْم:

   َبُنو َيُشوَع ِمْن َطَرِف َقْدِميِئيَل، ِمْن عائَِلِة 
ُهوُدويا، َوَعَدُدُهْم �أْرَبَعٌة َوَسْبُعوَن.

44َو�لُمَرنِّموَن ُهْم:

   َبُنو �آساَف َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َوَثمانَِيٌة َو�أْرَبُعوَن.

45�أّما ُحّر�ُس بّو�باِت �لَهْيَكِل َفُهْم:

وَب     َبُنو َشلُّوَم َوَبُنو �أِطيَر َوَبُنو َطْلُموَن َوَبُنو َعقُّ
َوَبُنو َحِطيطا َوَبُنو ُشوباَي َوَعَدُدُهْم 

َجِميعاً ِمَئٌة َوَثمانَِيٌة َوَثلاثُوَن.

46َوَهِذِه �أْسماُء ُخّد�ِم �لَهيَكِل:
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   َبُنو ِصيحا َوَبُنو َحُسوفا َوَبُنو َطباُعوَت.
47  َوَبُنو ِقيُروَس َوَبُنو ِسيعا َوَبُنو فاُدوَن.  
48  َوَبُنو لَبانََة َوَبُنو َحجابا َوَبُنو َسْلماَي.  
49  َوَبُنو حاناَن َوَبُنو َجِديَل َوَبُنو جاَحَر.  

50  َوَبُنو َر�آيا َوَبُنو َرِصيَن َوَبُنو نَُقود�.  

51  َوَبُنو َجز�َم َوَبُنو َعز� َوَبُنو فاِسيَح.  
52  َوَبُنو بِيساَي َوَبُنو َمُعونِيَم َوَبُنو نَِفيَشِسيَم.  

53  َوَبُنو َبْقُبوَق َوَبُنو َحُقوفا َوَبُنو َحْرُحوَر.  

54  َوَبُنو َبصِليَت َوَبُنو َمِحيد� َوَبُنو َحْرشا.  
55  َوَبُنو َبْرقُوَس َوَبُنو ِسيَسر� َوَبُنو تاَمَح.  

56  َوَبُنو نَِصيَح َوَبُنو َحِطيفا.  

57َوَهِذِه �أسماُء نَسِل ُخّد�ِم ُسَلْيماَن:

   َبُنو ُسوطاَي َوَبُنو ُسوَفَرَث َوَبُنو َفِريد�.
يَل. 58  َوَبُنو َيعلا َوَبُنو َدْرقُوَن َوَبُنو َجدِّ  

59  َوَبُنو َشَفْطيا َوَبُنو َحطِّيَل َوَبُنو فُوَخَرَة �لظِّباَء   
َوَبُنو �آُموَن.

60  َوَعَدُد ُخّد�ِم �لَهيَكِل َو�أبناِء ُخّد�ِم ُسَلْيماَن   
َثلاُث ِمَئٍة َو�ْثناِن َوتِْسُعوَن.

61َوجاَءِت �لَجماعاُت �لتّالِيُة �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس ِمْن 

يَر، َولَِكنَُّهْم لَْم  َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرشا َوَكُروَب َو�أُدوَن َو�إمِّ
َيَتَمكَُّنو� ِمْن �إثباِت نََسِبِهْم �إلَى َبِني �إْسر�ئِيَل:

62  َبُنو َدل�يا َوَبُنو ُطوبِّيا َوَبُنو نَُقود�، َوَعَدُدُهْم   
ِستُّ ِمَئٍة َو�ْثناِن َو�أْرَبُعوَن.

63َوِمَن عائَِلِة �لَكَهَنِة:

وَس َوَبُنو َبْرِزلّ�َي �لَِّذي     َبُنو َحبابا َوَبُنو َهقُّ
َج ِمْن �إحَدى َبناِت َبْرِزلّ�َي  َتَزوَّ
ى بِاْسِمِهْم. ، َوَتَسمَّ �لِجْلعاِديِّ

ْسِميَِّة َعْن �أصِلِهْم  ِجّلاِت �لرَّ 64َبَحَث َهُؤل�ِء ِفي �لسِّ

َونََسِبِهْم، َفَلْم َيُكْن لَُهْم ِذْكٌر ِفيها، َفَتمَّ �ْسِتْثناُؤُهْم ِمْن 
ِمْن  َياأكُلُو�  ل�  بِاأْن  �لو�لِي  65َو�أَمَرُهِم  �لَكَهَنِة.  ِخْدَمِة 
أقْد�ِس �إلَى �أن َيظَهَر كاِهٌن َيسَتِطيُع �أن  �أطِعَمِة قُْدِس �ل�

يمِ أ ِفي �أْمِرِهْم. ُأوِريِم َو�لتُّمِّ َيساأَل �هلَل بِو�ِسَطِة �ل�
�ألفاً  َو�أرَبعيَن  �ْثَنيِن  �لَجماَعِة  َمجُموُع  َبَلَغ  66َوَقد 

َوَثلاَث ِمِئٍة َوِستِّيَن. 67َعد� ُخّد�ِمِهْم َوخاِدماتِِهِم �لَِّذيَن 
ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثلاثِيَن.  �آل�ٍف َوَثلاَث  َبَلَغ َعَدُدُهْم َسْبَعَة 
َكما كاَن َمَعُهْم ِمَئتا ُمَرنٍِّم َوُمَرنََّمٍة. 68َوكاَن لََدْيِهْم َسْبُع 
َو�أْرَبُعوَن  َوَخْمَسٌة  َوِمَئتاِن  َوَثلاثُوَن ِحصانا،  َوِستٌَّة  ِمَئٍة 
َبغلاً، 69َو�أْرَبُعِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثلاثُوَن َجَملاً، َوِستَُّة �آل�ٍف 

َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُروَن ِحمار�ً.
مالِِهْم  ِمْن  �لعائِلاِت  ُرَؤساِء  َبْعُض  َم  َقدَّ 70َوَقْد 

َم �لو�لِي لِلَخْزنَِة  نفاِق َعَلى �إعاَدِة بِناِء �لَهْيَكِل. َفَقْد َقدَّ لِلاإ
لِلاْغِتساِل،  َهِب، َوَخْمِسيَن طاساً  �لذَّ ِدْرَهٍم ِمَن  �ألَْف 
ُرَؤساُء  َم  71َوَقدَّ لْلَكَهَنِة.  ثُوباً  َوَثلاثِيَن  ِمَئٍة  َوَخْمَس 
َهِب، َو�ألفيِن ِوِمئَتي  �لعائِلاِت ِعشِريَن �ألَف ِدْرَهٍم ِمَن �لذَّ
عِب ِعشِريَن �ألَف  َم َبِقيَُّة �لشَّ ِة. 72َوَقدَّ َرطلٍ ب ِمَن �لِفضَّ
َوَسبَعًة  ِة،  �لِفضَّ ِمَن  َرطٍل  َو�ألفي  َهِب،  �لذَّ ِمَن  ِدْرَهٍم 

َوِستِّيَن َثْوباً لِلَكَهَنِة.
ِفي  عِب  �لشَّ َوَبعُض  َو�لّلاِويُّوَن  �لَكَهَنُة  73َو�أقاَم 

أْبو�ِب َوُخّد�ِم �لَهْيَكِل.  ُمُدنِِهْم َمَع �لُمَغنِّيَن َوُحّر�ِس �ل�
�لَشْهِر  َفِفي  ُمُدنِِهْم.  ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َجِميُع  َوَسَكَن 
َنِة، كاَن َقِد �ْسَتَقرَّ َجِميُع َبِني �إْسر�ئِيَل  ابِِع ِمَن �لسَّ �لسَّ

ِفي ُمُدنِِهْم.

عزرا َيقرأُ كتاَب الّشريَعة

عِب َمعاً ِفي �لّساَحِة قُْرَب »باِب 8  �جَتَمَع كُلُّ �لشَّ
�لماِء« َوَطَلُبو� ِمَن �لُمَعلِِّم َعْزر� �أْن ُيحِضَر ِكتاَب 
َيتَِّبُعوها.  بِاأْن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أَمَر اهلُل  �لَِّتي  َشِريَعِة ُموَسى 

يم. َوُهما َعَلى �ل�أغلِب َحَجر�ِن َكريماِن،  مِّ أ 65:7 األُوِريم َوالتُّ

�أو ُربّما قطعتان من �لخشِب، كاَن رئيُس �لكهنِة يحتفُظ بهما في 
ُصدرِة �لَقضاِء. كانا يستخدماِن لِمعرفِة قوِل �هلِل ِفي مسائَل ُمَعيَّنٍة. 

أّول 41:14( )�نظر كتاب �لخروج 30:28، َوكتاب صموئيل �ل�
ب 71:7 رطل. حرفّياً »ِمنا.« َوِهي ِوحَدٌة لِِقياِس �لوزِن تُعاِدُل ُهنا 

نَحَو ِستِّ ِمَئٍة َوتِسِعيَن غر�ماً.
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�لُجْمُهوِر  �أماَم  ِريَعِة  �لشَّ ِكتاَب  �لكاِهُن  َعْزر�  2َفاأحَضَر 

َمْن  كُلِّ  �أي  َمعاً،  َو�لنِّساِء  �لرِّجاِل  ِمَن  َتاألََّف  �لَِّذي 
�لَيْوِم  ِفي  َذلَِك  َوكاَن  َيْسَمُعُه.  ما  َيفَهَم  �أْن  َيْسَتِطيُع 
�لّساَحِة،  �أماَم  َعْزر�  3َوَقَر�أ  �لّسابِِع.  ْهِر  �لشَّ ِمَن  ِل  أوَّ �ل�
باِح �إلَى �لظُّْهِر، لِلرِّجاِل  ِل �لصَّ �أماَم »باِب �لماِء« ِمْن �أوَّ
َو�لنِّساِء َوكُلِّ َمْن َيْسَتِطيُع �أْن َيفَهَم ما َيْسَمُعُه. َو�أصَغى 

ِريَعِة. عِب �إلَى َتعِليِم �لشَّ كُلُّ �لشَّ
ُصِنَعْت  َخَشِبيٍَّة  ٍة  ِمَنصَّ َعَلى  َعْزر�  �لُمَعلُِّم  4َوَوَقَف 

لِِتْلَك �لُمناَسَبِة. َوَعَلى َيِميِنِه َوَقَف َمتَّْثيا َوَشَمُع َوَعنايا 
َفد�يا  َوَقَف  ِشمالِِه  َوَعَلى  َوَمْعِسّيا.  َوِحْلِقّيا  َو�ُأوِريّا 
َوِميشائِيُل َوَمْلِكّيا َوحاُشوُم َوَحْشَبّد�نَُة َوَزَكِريّا َوَمُشّلاُم.

عِب،  5َوَفَتَح َعْزر� �لِكتاَب َعَلى َمْر�أى ِمْن َجِميِع �لشَّ

َُّه كاَن �أعَلى ِمْنُهْم. َولَّما َفَتَح َعْزر� �لِكتاَب، َوَقَف  أن لِ�
لََه �لَعِظيَم، َفاأجاَب  عِب. 6َوَسبََّح َعْزر� اهلَل، �ل�إ كُلُّ �لشَّ
َمرفُوَعٌة.  َو�أياِديِهْم  �آِمين!«  »�آِمين!  عِب:  �لشَّ َجِميُع 

أْرِض. َو�نَحُنو� َوَعَبُدو� اهلَل َوُوُجوُهُهْم �إلَى �ل�
7َوقاَم �لّلاِويُّوَن، َوُهْم َيُشوُع َوبانِي َوَشَرْبيا َوياِميُن 

وُب َوَشْبتاَي َوُهوِديّا َوَمْعِسّيا َوَقِليطا َوَعَزْريا َوُيوز�باُد  َوَعقُّ
ْعُب  َو�لشَّ �هلِل  َشِريَعَة  عِب  �لشَّ ْفهاِم  بِاإ َوَفلايا،  َوَحناُن 
و�ِقُفوَن ِفي �أماِكِنِهْم. 8َوَقَر�ُأو� ِكتاَب َشِريَعِة �هلِل ِقْسماً 
قُِرَئ  ما  عُب  �لشَّ َفَفِهَم  َمْعناها،  َو�أوَضُحو�  ِقْسماً 

َعَليِهْم.
9َوقاَل نََحْميا �لو�لِي َوَعْزر� �لُمَعلُِّم َو�لّلاِويُّوَن �لَِّذيَن 

ٌص إللَِهكُْم.  عَب لَُهْم: »َهذ� �لَيْوُم ُمَخصَّ ُيَعلُِّموَن �لشَّ
َجِميعاً  كانُو�  عَب  �لشَّ أنَّ  لِ� َتُنوُحو�،«  َول�  َتحَزنُو�  َفلا 

ِريَعِة. َيبُكوَن َوُهْم َيْسَمُعوَن َكلاَم �لشَّ
َدِسماً  َطعاماً  َوكُلُو�  »�ْذَهُبو�  َعْزر�:  لَُهْم  10َوقاَل 

ًة لِلَِّذيَن لَْم ُيحِضُرو�  َو�ْشَرُبو� َشر�باً ُحْلو�ً، َو�أرِسلُو� ِحصَّ
أنَّ َفَرَح  ٌص لَِربِّنا. َول� َتحَزنُو� لِ� أنَّ �لَيْوَم ُمَخصَّ َطعاماً، لِ�

اهلِل َيْجَعلُُكْم �أْقِوياَء.«

عَب بَِقولِِهْم: »�ْسُكُتو�  ئُوَن �لشَّ 11َوكاَن �لّلاِويُّوَن ُيَهدِّ

ٌص هلِل.« َول� َتحَزنُو�، َفَهذ� َيْوٌم ُمَخصَّ
َوُيْرِسلُو�  َوَيْشَرُبو�  لَِياأْكُلُو�  عِب  �لشَّ َجِميُع  12َفقاَم 

َُّهْم  أن لِ� َعِظيٍم،  بَِفَرٍح  َوَيحَتِفلُو�  �لطَّعاِم،  ِمَن  ِحَصصاً 
َفِهُمو� �لَكلاَم �لَِّذي �ُأعِلَن لَُهْم.

ُرَؤساُء  �ْجَتَمَع  ْهِر،  �لشَّ ِمَن  �لثّانِي  �لَيْوِم  13وِفي 

َعْزر�  �لُمَعلِِّم  َمَع  �لّلاِويُّوَن  َو�لَكَهَنُة  �لعائِلاِت  َجِميِع 
ِريَعِة َوَتعِليِمها. لِِدر�َسِة َكلاِم �لشَّ

14َوَوَجُدو� ِفيها ما �أَمَر بِِه اهلُل َعَلى َفِم ُموَسى. َو�أنَّ 

َعَلى َبِني �إْسر�ئِيَل �أْن َيْسُكُنو� ِفي َسقائَِف أ ُمَؤقََّتٍة ِفي ِعيِد 
ْهِر �لّسابِِع. 15َو�أْن ُيناُدو� بِالَكِلماِت �لتّالَِيِة َوَينُشُروها  �لشَّ
َعْبَر ُمُدنِِهْم َوِفي �لُقْدِس: »�ْخُرُجو� �إلَى �لَمناِطِق �لَجَبِليَِّة 
آِس  َو�ل� �لَبرِّيِّ  يُتوِن  َو�لزَّ يُتوِن  �لزَّ ِمَن  �أغصاناً  َو�أْحِضُرو� 
َسقائَِف  َتصَنُعو�  لَِكي  �ُأْخَرى  ُموِرَقٍة  َو�أْشجاٍر  َو�لنَِّخيِل 

ِريَعِة.« َكما ُهَو َمكُتوٌب ِفي �لشَّ
عُب َو�أحَضُرو� �أغصاناً َوَصَنُعو� َسقائَِف  16َفَخَرَج �لشَّ

أنُفِسِهْم، كُلُّ و�ِحٍد َعَلى َسْطِح َبيِتِه َوِفي ساَحِة  ُمَؤقََّتًة لِ�
َمنِزلِِه، َوِفي ساحاِت َبيِت �هلِل، َوِفي �لّساَحِة �لَقِريَبِة ِمْن 
باِب �لماِء، َو�لّساَحِة �لَقِريَبِة ِمْن باِب �أْفر�يَِم. 17َوَصَنَعْت 
ُمَؤقََّتًة،  َسقائَِف  ِبي  �لسَّ ِمَن  �لَِّتي عاَدْت  �لَجماَعِة  كُلُّ 
َُّهْم لَْم َيفَعلُو� َهذ� ِمْن �أيّاِم َيُشوَع ْبِن  أن َو�أقاُمو� ِفيها. لِ�

نُوَن. َوكاَن َفَرُحُهْم َعِظيماً.
18َوكاَن َعْزر� َيقَر�ُأ ِمْن ِكتاِب َشِريَعِة �هلِل كُلَّ َيْوٍم 

ِل َيْوٍم �إلَى �آِخِر َيْوٍم ِفي �ل�حِتفاِل. َو�حَتَفلُو� َسبَعَة  ِمْن �أوَّ
�أيّاٍم، َوِفي �لَيْوِم �لثّاِمِن كاَن ُهناَك �جِتماٌع خاصٌّ َكما 

ِريَعُة. َتُقوُل �لشَّ

عِب ِبَخطاياُهم اْعِتراُف الشَّ

ْهِر، 9  �لشَّ َذلَِك  ِمْن  َو�لِعْشِريَن  �لّر�بِِع  �لَيْوِم  َوِفي 
ل�بِِسيَن  لَِيُصوُمو�  َمعاً  �إْسر�ئِيَل  َبِني  كُلُّ  �جَتَمَع 
َبُنو  2َوَفَصَل  ُرُؤوِسِهْم.  َعَلى  تُر�باً  َوو�ِضِعيَن  �لَخيَش 
َفَلْم َيخَتِلُطو� بِِهْم.  �أنُفَسُهْم َعْن كُلِّ �لُغَرباِء،  �إْسر�ئِيَل 
َوَوَقُفو� ِفي �أماِكِنِهْم َو�عَتَرفُو� هلِل بُِذنُوبِِهْم َوُذنُوِب �آبائِِهْم. 
3َوَوَقُفو� ِفي �أماِكِنِهْم َوَقَر�ُأو� ِكتاَب َشِريَعِة إلَِهِهْم َثلاَث 

ِة َثلاِث ساعاٍت �ُأْخَرى �عَتَرفُو� بَِخطاياُهْم  ساعاٍت. َولُِمدَّ
َوَعَبُدو� إلََهُهْم.

أ 14:8 سقاِئف. �إشارة �إلى �أسبوٍع خاصٍّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

�لَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة �أيَّام موَسى. )�نظر ل�ويِّين 34:23( �إسر�ئيل �أربعين سنًة في �لبرِّ
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َوَقْدِميِئيَل  بانِي  َمَع  َرِج  �لدَّ َعَلى  َيُشوُع  َوَقَف  4ثُمَّ 

بُِصْوٍت  َوَصَرُخو�  َوَكنانِي  َوبانِي  َوَشَرْبيا  َوُبنِّيَّ  َوَشَبْنيا 
عاٍل �إلَى إلَِهِهْم.

َوبانِي  َوَقْدِميِئيُل  َيُشوُع  �لّلاِويُّوَن – َوُهْم  قاَل  5ثُمَّ 

َوَحَشْبِنيا َوَشَرْبيا َوُهوِديّا َوَشَبْنيا َوَفَتْحيا:

  » ِقُفو� َوَسبُِّحو� إلََهكَْم!
   لُِيْحَمْد َمْجُد �ْسِمَك

   �لَِّذي ُهَو �أرَوُع ِمْن كُلِّ َبَرَكٍة َوَتْسِبيٍح.
6  �أنَت َوْحَدَك اهلُل،  
ماَء،    َخَلقَت �لسَّ

ماو�ِت �لُعْليا َوكُلَّ نُُجوِمها،    َو�لسَّ
أْرَض َوكُلَّ ما َعَليها،    َوَخَلْقَت �ل�

   َو�لِبحاَر َوكُلَّ ما ِفيها.
   َو�أنَت تُعِطي �لَحياَة لَها َجِميعاً،

ماِء َتْسُجُد لََك،    َونُُجوُم �لسَّ
لَُه �لَِّذي �ختاَر �أْبر�َم، 7  �أنَت اهلُل، �ل�إ  

   َو�أخَرَجُه ِمْن �ُأوِر �لِكْلد�نِيِّيَن،
   َو�أْسماُه �إْبر�ِهيَم.

8  َوَجْدَت َقْلَبُه ُمخِلصاً لََك،  
   َفَقَطْعَت َمَعُه َعْهد�ً

   بِاأْن تُعِطَيُه �أْرَض �لَكْنعانِيِّيَن
أُموِريِّيَن    َو�لِحثِّيِّيَن َو�ل�

يِّيَن َو�لَيُبوِسيِّيَن َو�لِجْرجاِشيِّيَن،    َو�لَفِرزِّ
أحفاِدِه.    لَِكي تُعِطَيها لِ�

   َوَحِفْظَت َوعَدَك
ََّك �إلٌَه �أِميٌن. أن    لِ�

9  َر�أيَت ُمعاناَة �آبائِنا ِفي ِمْصَر،  
   َوَسِمْعَت �ْسِتغاَثَتُهْم ِعْنَد �لَبْحِر �ل�أحَمِر،
10  َوَصَنْعَت َعلاماٍت َوَعجائَِب ِضدَّ ِفرَعْوَن  

   َوِضدَّ كُلِّ ُخّد�ِمِه َوَشعِب �أْرِضِه،
ََّك َعَرْفَت �أنَُّهْم عاَملُو� �آباَءنا بَِقْسَوٍة أن    لِ�

   َو�أْشَهْرَت �ْسَمَك.
11  َشَقْقَت �لَبْحَر �أماَمُهْم  

   َفَعَبُرو� َعْبَر �لَبْحِر َعَلى �أْرٍض جافٍَّة.

   لَِكنََّك َرَميَت بِالَِّذيَن طاَرُدوُهْم ِفي �أْعماِق 
�لَبْحِر،

   َكَحَجٍر ُيرَمى ِفي ِمياٍه َعِنيَفٍة.
12  قُْدَتُهْم بَِسحاَبٍة َعَلى َشكِل َعُموٍد نَهار�ً،  

   َوناٍر َعَلى َشكِل َعُموٍد لَيلاً،
   لُِتِنيَر لَُهُم �لطَِّريَق

   �لَِّتي َيْنَبِغي �أْن َيسلُُكو� ِفيها.
13  نََزلَْت َعَلى َجَبِل ِسيناَء  

ماِء. ْثَت َمَعُهْم ِمَن �لسَّ    َوَتَحدَّ
   َو�أعَطيَتُهْم َفر�ئَِضَك �لُمْسَتِقيَمَة،

ِحيَحَة،    َوَشر�ئَِعَك �لصَّ
   َو�أو�ِمَرَك َوَوصاياَك �لّصالَِحَة.

ِص لََك. ْبِت �لُمَخصَّ 14  َو�أعَلْنَت لَُهْم َعِن �لسَّ  
   َو�أعَطيَتُهْم َوصايا َوَفر�ئَِض َوَتعِليماً

   َعَلى َفِم ُموَسى َعْبِدَك.
ماِء، 15  جاُعو� َفاأطَعْمَتُهْم َطعاماً ِمَن �لسَّ  
   َوَعِطُشو� َفاأخَرْجَت ماًء ِمْن َصْخَرٍة 

َوَسَقيَتُهْم.
أْرَض    َو�أَمْرَتُهْم �أْن َياأُْخُذو� �ل�

   �لَِّتي َوَعْدَت بِاأْن تُعِطَيُهْم �إيّاها.
16  لَِكنَّ �آباَءنا َتَكبَُّرو� َوَيبَُّسو� ِرقاَبُهْم،  

   َولَْم َيْسَتِمُعو� �إلَى َوصاياَك.
17  َرَفُضو� �أْن ُيِطيُعو�،  

أْشياَء �لَعِظيَمَة �لَِّتي َصَنْعَتها َبيَنُهْم.    َونََسْو� �ل�
   صاُرو� َعِنيِديَن َوَعيَُّنو� قائِد�ً

   لُِيِعيَدُهْم �إلَى ُعُبوِديَِّتِهْم ِفي ِمْصَر.

  » لَِكنََّك �إلٌَه َغُفوٌر،
   َشُفوٌق َوَرِحيٌم،

   َطِويُل �لرُّوِح َوَمملُوٌء َمَحبًَّة،
   لَِذلَِك لَْم َتتُرْكُهْم.

أنُفِسِهْم 18  َحتَّى ِعنَدما َسَبُكو� لِ�  
   تِمثال�ً لِِعجٍل،

   َوقالُو�: ›َهذ� �إلَُهنا �لَِّذي �أخَرَجنا ِمْن ِمْصَر!‹
   �أْو ِعنَدما �أهانُوَك َكِثير�ً.
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19  لَِكنََّك َرِحيٌم ِجّد�ً،  
حر�ِء.    َفَلْم َتَتَخلَّ َعْنُهْم ِفي �لصَّ
حاِب َيهِديِهْم    َوَظلَّ َعُموُد �لسَّ

   ِفي َمِسيِرِهْم نَهار�ً،
   َوَعُموُد �لنّاِر ُيِنيُر لَُهْم

   �لطَِّريَق �لَِّتي َيْنَبِغي �أْن َيسلُُكو� ِفيها.
20  �أعَطيَتُهْم ُروَحَك �لّصالَِح  

   لُِتَعلَِّمُهْم َوَتجَعَلُهْم ُحَكماَء.
   لَْم َتحِرْمُهْم ِمَن �لَمنِّ لَِياأْكُلُو�،

   َوَوفَّْرَت لَُهُم �لماَء لَِيْشَرُبو�.
ْحر�ِء، 21  �عَتَنيَت بِِهْم �أرَبِعيَن َسَنًة ِفي �لصَّ  

   َفَلْم َينُقْصُهْم َشيٌء.
   َملابُِسُهْم لَْم َتْهَتِرْئ،
   َو�أْقد�ُمُهْم لَْم َتَتَورَّْم.

22  �أعَطيَتُهْم بِلاد�ً َوُشُعوباً لَِيحُكُموها  
   َوَجَعْلَت �لِبلاَد �لَبِعيَدَة ُحُدود�ً لَُهْم
   �أَخُذو� �أْرَض ِسيُحوَن َمِلِك َحْشُبوَن
   َو�مَتَلُكو� �أْرَض ُعوَج َمِلِك باشاَن.

23  َكثَّْرَت نَسَلُهْم،  
ماِء.    َفصاُرو� َكُنُجوِم �لسَّ

أْرِض �لَِّتي َطَلْبَت    �أحَضْرَتُهْم �إلَى �ل�
   ِمْن �آبائِِهْم �أْن َيدُخلُوها َوَيْمَتِلُكوها.

24  َوَدَخَل �أول�ُدُهْم،  
أْرَض.    َو�ْمَتَلُكو� �ل�
   َوَهَزْمَت �أعد�َءُهْم

أْرِض �لَكْنعانِيِّيَن �أماَمُهْم،    ُسكّاَن �ل�
   َوَجَعْلَتُهْم ُيخِضُعوَن �لَكْنعانِيِّيَن

   َوُشُعوَب تِْلَك �لِبلاِد،
   َوَيَتَحكَُّموَن بِِهْم َكما َيشاُءوَن.

َنٍة، 25  �ْسَتولَو� َعَلى َمُدٍن ُمَحصَّ  
   َو�أْرٍض َخِصيَبٍة.

   �أَخُذو� ُبُيوتاً َمليَئًة بُِكلِّ َشيٍء َحَسٍن:
   و�آبار�ً َمحُفوَرًة َوكُُروماً َو�أْشجاَر َزيُتوٍن،

   َو�أْشجاَر فاِكَهٍة َكِثيَرًة.
   َفاأَكلُو� َحتَّى َشِبُعو� َوَسِمُنو�،

ُذو� بَِخيِرَك �لَعِظيِم َوَصلاِحَك.    َوَتَلذَّ
ُدو� َعَليَك، 26  لَِكنَُّهْم َعَصْوَك َوَتَمرَّ  
   َوَرُمو� َشِريَعَتَك َخْلَف ُظُهوِرِهْم

   َقَتلُو� �أنِبياَءَك �لَِّذيَن �أنَذُروُهْم
   لَِكي َيُعوُدو� �إلَيَك تائِِبيَن.

   َو�أهانُوَك �إهاناٍت بالَِغًة.
27  َولَِهذ� َجَعْلَت �أعد�َءُهْم َيهِزُمونَُهْم  

   َوَيْقُسوَن َعَليِهْم.
   َتضاَيُقو� َوَصَرُخو� �إلَيَك لُِتساِعَدُهْم،

ماِء.    َفَسِمْعَتُهْم َو�أًنَْت ِفي �لسَّ
   َو�أْرَسْلَت �إلَْيِهْم ُمنِقِذيَن

ََّك َرِحيٌم. أن ِة �أعد�ئِِهْم، لِ�    َخلَُّصوُهْم ِمْن قُوَّ
28  لَِكْن حالَما �أَرْحَتُهْم ِمْن �أعد�ئِِهْم  

   َفَعلُو� ثانَِيًة ما ل� ُيْرِضيَك،
   َفَتَرْكَت �أعد�َءُهْم َيَتَجبَُّروَن بِِهْم.

   َفَحَكُموُهْم، لَِكْن ِعنَدما َصَرُخو� �إلَيَك ثانَِيًة،
ماِء َو�أنَقْذَتُهْم َكِثير�ً     َسِمْعَتُهْم َو�أنَْت ِفي �لسَّ

بَِسَبِب َرحَمِتَك.
29  �أنَذْرَتُهْم لَِكي َيُعوُدو� �إلَى َشِريَعِتَك.  

ُدو� َولَْم ُيِطيُعو� َوصاياَك،    َفَتَمرَّ
   َبْل �أساُءو� �إلَى َشِريَعِتَك

   �لَِّتي تُحِيي َمْن َيحَفُظها.
   لَْم ُيبالُو� بَِسِبِب ِعناِدِهْم،

   َوَيبَُّسو� ِرقاَبَهْم َفَلْم ُيِطيُعو�.

30 » َصَبْرَت َعَليِهْم َسَنو�ٍت َطِويَلًة،  
أنِبياِء    َو�أنَذْرَتُهْم بِو�ِسَطِة �ل�
   �لَِّذيَن َيَتَكلَُّموَن بُِروِحَك.

   لَِكنَُّهْم لَْم َيْسَمُعو�،
   َفَجَعْلَت ُشُعوباً �ُأْخَرى َتَتَحكَُّم بِِهْم.

31 » لَِكنََّك لَْم َتْقِض َعَليِهْم َتماماً  
   بَِسِبِب َرحَمِتَك.
   َولَْم َتَتَخلَّ َعنُهْم

ََّك �إلٌَه َرِحيٌم َوَحنّاٌن. أن    لِ�
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آَن يا �إلََهنا، 32  َو�ل�  
لَُه �لَجّباُر �لَجِليُل    �أيُّها �ل�إ

   �لَِّذي َيحَفُظ َعْهَدُه بِاإخلاٍص َوَمَحبٍَّة،
يقاِت �لَِّتي ل�َحَقْتنا    ل� َتْسَتِهْن بِالَمتاِعِب َو�لضِّ

   ل�َحَقْت ُملُوَكنا َوَكَهَنَتنا َو�أنِبياَءنا
   َو�آباَءنا َوكُلَّ َشعِبَك

وَر،    ُمْنُذ �أيّاِم ُملُوِك �أشُّ
   َحتَّى َهذ� �لَيْوَم.

33  كُْنَت عاِدل�ً د�ئِماً  
   ِفي كُلِّ ما َحَصَل لَنا،

ََّك كُْنَت ُمخِلصاً ِفي ما َفَعْلَت، أن    لِ�
   َبيَنما نَحُن �أخَطاأْنا.

34  لَْم َيحَفْظ ُملُوكُنا َوقاَدتُنا  
   َوَكَهَنُتنا َو�آباُؤنا َشِريَعَتَك.

و� بَِوصاياَك    َولَْم َيهَتمُّ
   َوَتحِذير�تَِك لَُهْم.

أْرِض �لَفِسيَحِة َو�لَخِصيَبِة  35  َوِعْنَدما كانُو� ِفي �ل�  
َو�لَخْير�ِت

   �لَِّتي �أعَطيَتها لَُهْم،
   لَْم َيْعُبُدوَك

يَرَة. رِّ    َولَْم َيتُركُو� �أعمالَُهُم �لشِّ
. 36  �نُظْر ما نَحُن ِفيِه ِمْن ُذلٍّ  

أْرِض    َفَنحُن َعِبيٌد ِفي �ل�
آبائِنا    �لَِّتي �أعَطيَتها لِ�

   لَِياأْكُلُو� ِمْن َثَمِرها َوَطيِّباتِها.
أْرِض َوَحصاُدها 37  َوها ُهَو َخيُر �ل�  

   َيْذَهُب �إلَى �لَمِلِك �لَِّذي َحكَّْمَتُه َعَلينا 
بَِسَبِب َخطايانا.

   �إنَُّهْم َيَتَحكَُّموَن بِنا َوبِاأجساِدنا َوَمو�ِشينا َكما 
َيحلُو لَُهْم،

   َونَحُن ُمَتضايُِقوَن ِجّد�ً.

نَْكُتُب  نَّنا  َفاإ َهذ�،  كُلِّ  ِمْن  غِم  �لرُّ 38»َوَعَلى 

َو�لَّلاِويِّيَن  �لقاَدِة  �أْسماَء  َيْحِمُل  َخْتٌم  َعَليِه  َوْعد�ً  لََك 
َو�لَكَهَنِة.«

ِعي العهد أسماُء ُموقِّ

ْبُن 10  نََحْميا  �لو�لِي  �لَمْكُتوَب  �لَعْهَد  َوَخَتَم 
َوَيَرْميا  َوَعَزْريا  2َوَسر�يا  َوِصْدِقيا  َحَكْليا 
َوَملُّوُخ  َوَشَبْنيا  4َوَحطُّوُش  َوَمْلِكيا  َو�أَمْريا  3َوَفْشُحوُر 

5َوحاِريُم َوَمِريُموُث َوُعوَبْديا 6َود�نياُل َوِجْنُتوُن َوباُروُخ 

7َوَمُشّلاُم َو�أبِّيا َوَمّياِميُن 8َوَمَعْزيا َوَيْلجاُي َوَشَمْعيا. َهِذِه 

�أْسماُء �لَكَهَنِة �لَِّذيَن َخَتُمو� �لَعْهَد.
�أَزنْيا  ْبُن  َيُشوُع  َفُهْم  َخَتُموُه  �لَِّذيَن  �لَّلاِويُّوَن  9�أّما 

َوبِنُّوُي – َوُهَو ِمْن نَسِل ِحيناد�َد – َوَقْدِميِئيُل، 10َو�أْقِرباُؤُهم: 
َوَرُحوُب  َوحاناُن 11َوِميخا  َوَفلايا  َوِقِليطا  َوُهوِديّا  َشَبْنيا 
َوَحَشْبيا 12َوَزكُّوُر َوَشَرْبيا َوَشَبْنيا 13َوُهوِديّا َوبانِي َوَبِنيُنو.

عِب َفْرُعوُش َوَفَحُث ُمو�آُب َوِعيلاُم  14َوِمْن قاَدُة �لشَّ

َوَزتُّو َوبانِي 15َوُبنِّي َوَعْزَجُد َوبِيباُي 16َو�أُدونِّيا َوَبْغو�ُي 
وُم  َوَحشُّ 18َوُهوِديّا  وُر  َوَعزُّ َوَحَزِقّيا  17َو�آِطيُر  َوعاِديُن 
20َوَمجِفيعاُش  َونِيباُي  َوَعناثُوُث  19َوحاِريُف  َوبِيصاُي 
وُع  َوَيدُّ َوصاُدوُق  21َوَمِشيَزْبِئيُل  َوَحِزيُر  َوَمُشّلاُم 
وُب  َوَحشُّ َوَحَنْنيا  23َوُهوَشُع  َوَعنايا  َوحاناُن  22َوَفَلْطيا 

24َوَهلُّوِحيُش َوِفْلحا َوُشوبِيُق 25َوَرُحوُم َوَحَشْبنا َوَمْعِسّيا 

26َو�أِخّيا َوحاناُن َوعاناُن 27َوَملُّوُخ َوَحِريُم َوَبْغَنُة.

َوُحّر�ِس  َو�لَّلاِويِّيَن  �لَكَهَنِة  ِمَن  عِب  �لشَّ 28َوَبِقيَُّة 

أبو�ِب َو�لُمَرنِِّميَن َوُخّد�ِم �لَهيَكِل، َوَجِميُع �لَِّذيَن َقرَُّرو�  �ل�
ُعوِب �لُمجاِوَرِة لَِكي َيحَفُظو� َشِريَعَة  �أْن ل� َيخَتِلُطو� بِالشُّ
و� َمَع َزْوجاتِِهْم َو�أبنائِِهْم َوَبناتِِهْم َوَجِميِع  �هلِل، 29�نَضمُّ
أْشر�ِف، َوَوَعُدو� َوْعد�ً َمْرُبوطاً  �لفاِهِميَن، �إلَى �أْقِربائِِهِم �ل�
بَِلْعَنٍة بِاأْن َيتَِّبُعو� َشِريَعَة �هلِل �لَِّتي �أعطاها لِخاِدِمِه ُموَسى، 
َو�أْن َيْحِرُصو� َعَلى �إطاَعِة َجِميِع َوصايا اهلِل، َربِّنا َو�إلَِهنا، 

َوَفر�ئِِضِه َوَتعالِيِمِه. 30قالُو�:
ِفي  �ل�ُأخَرى  ُعوِب  لِلشُّ َبناَتنا  َج  نَُزوِّ ل�  بِاأْن  »نَِعُد 
َج �أبناَءنا ِمْن َبناتِِهْم. 31َو�إذ� جاَء تُّجاٌر  أْرِض، َو�ألّ� نَُزوِّ �ل�
ِفي  بِضاَعٍة  �أيََّة  �أْو  َقْمحاً  َيحِملُوَن  ُعوِب  �لشُّ َهِذِه  ِمْن 
�آَخَر،  ٍس  ُمَقدَّ َيْوٍم  �أيِّ  �أْو  ِص هلِل،  �لُمَخصَّ ْبِت  �لسَّ َيْوِم 
َنِة �لّسابَِعِة  أْرَض ِفي �لسَّ َفَلْن نَْشَتِرَي ِمْنُهْم. لَْن نَفَلَح �ل�
َنِة،  ِمْن �أجِل َمحُصوٍل. َوَسُنْلِغي كُلَّ َديٍن ِفي تِْلَك �لسَّ
ل�ْسِتْرجاِع  َوَضماٍن  َكَرْهٍن  �أَخْذناُه  ما  كُلَّ  َوَسُنِعيُد 

يِن. �لدَّ
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نْفاِق  ِة لِلاإ ُد بَِدْفِع ثُلَُث ِمْثقاٍل أ ِمَن �لِفضَّ 32»َونََتَعهَّ

َعَلى ِخْدَمِة َبيِت �إلَِهنا. 33ِمْن �أجِل �لُخْبِز �لَِّذي ُيوَضُع 
ِقيِق َو�لتَّْقِدماِت �لَيْوِميَِّة هلِل،  َعَلى �لمائَِدِة، َوَتْقِدماِت �لدَّ
ُهوِر َو�ل�أعياِد َو�لتَّْقِدماِت  ُبوِت َو�و�ئِِل �لشُّ َوَتْقِدماِت �لسَّ
َسِة، َوَذبائِِح �لَخِطيَِّة لِلتَّْطِهيِر َو�لتَّْكِفيِر َعْن َشعِب  �لُمَقدَّ
�هلِل، َوِمْن �أجِل �لِقياِم بُِكلِّ �ل�أعماِل َو�لو�ِجباِت �لَمطلُوَبِة 

ِفي َهيَكِل إلَِهنا.
ْعَب،  34»َوَقْد �ألَقينا، نَْحُن �لَكَهَنَة َو�لَّلاِويِّيَن َو�لشَّ

�لُقْرَعَة َحوَل َتْقِدَمِة �لَخَشِب ِمْن �أجِل َتْرتِيِب �إحضاِر 
َدِة كُلَّ  �لُمَحدَّ أوقاِت  �ل� ِفي  �إلَِهنا  َبيِت  �إلَى  �ل�أخشاِب 
َمكُتوٌب  ُهَو  َكما  إلَِهنا،  َمْذَبِح  َعَلى  لُِتحَرَق  عاٍم، 

ِريَعِة. َوَمطلُوٌب ِفي �لشَّ
َل ثِماِر  ُد بِاأْن نُحِضَر �إلَى َبيِت اهلِل �أوَّ 35»َكما نََتَعهَّ

َمحاِصيِلنا َوثِماِر كُلِّ َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة كُلَّ عاٍم.
َل  �أوَّ نُْحِضَر  بِاأْن  َد  نََتَعهَّ ِريَعُة،  �لشَّ َتُقوُل  36»َكما 

�لَِّذيَن  �لَكَهَنِة  �إلَى  َوقُْطعانِنا  َولَِمو�ِشينا  لَنا  َمولُوٍد  ِطفٍل 
َيخِدُموَن ِفي َبيِت �إلَِهنا.

�إلَى  �إلَِهنا،  َبيِت  َمخاِزِن  �إلَى  �أيضاً  37»َوَسُنحِضُر 

َل َعِجيِننا َوَتَبرُّعاتِنا َوَثَمَر كُلِّ َشَجَرٍة، َونَِبيذ�ً  �لَكَهَنِة، �أوَّ
�أْرِضنا.  َمحاِصيِل  ُعْشَر  لِّلاِويِّيَن  َوَسُنحِضُر  َوَزيتاً. 
َوَسَيجَمُع �لَّلاِويُّوَن َهِذِه �ل�أعشاَر ِفي كُلِّ �لُمُدْن �لَِّتي 
نَْعَمُل ِفيها. 38َوَسَيُكوُن �لكاِهُن، َوُهَو ِمْن نَسِل هاُروَن، 
َوَسُيحِضُر  �ل�أعشاَر.  َيجَمُعوَن  ِعْنَدما  �لَّلاِويِّيِن  َمَع 
�لَّلاِويُّوَن ُعْشَر َهِذِه �ل�أعشاِر �إلَى َبيِت �إلَِهنا َوَيَضُعونَها 
�إْسر�ئِيَل  َبُنو  ُيحِضَر  �أْن  َيْنَبِغي  َُّه  أن 39لِ� �لَمخاِزِن.  ِفي 
�إلَى  يِت  َتَبرُّعاِت �لَقْمِح َو�لنَّبيِذ �لَجِديِد َو�لزَّ َو�لَّلاِويُّوَن 
�لَِّذيَن  �لَكَهَنُة  َوَحيُث  �لَهيَكِل،  �آنَِيُة  َحيُث  �لَمخاِزِن 

أبو�ِب َو�لَحَرُس �لُمَرنُِّموَن. َيخِدُموَن َوُحّر�ُس �ل�
»َونَِعُد بِاأْن ل� نُْهِمَل َبْيَت �إلَِهنا.«

ُسّكاُن الَمِديَنِة الُجُدد

َكِن ِفي �لُقْدِس. 11  عِب لِلسَّ َو�نَْتَقَل قاَدُة �لشَّ
كُلِّ  ِمْن  و�ِحٍد  ل�ْخِتياِر  �لُقْرَعُة  َو�ُألِقَيِت 
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للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.

َكِن ِفي �لُقْدِس، �لَمِديَنِة  عِب َو�إلز�ِمِه بِالسَّ َعْشَرٍة ِمَن �لشَّ
�لُمُدِن  ِفي  آَخُروَن  �ل� �لتِّْسَعُة  َيْبَقى  َبيَنما  َسِة،  �لُمَقدَّ
ِفي  لِلَعيِش  ُعو�  َتَطوَّ �لَِّذيَن  عُب  �لشَّ 2َوباَرَك  �ل�ُأخَرى. 

�لُقْدِس.
ِفي  و�  �ْسَتَقرُّ �لَِّذيَن  �لَمناِطِق  قاَدِة  �أْسماُء  3َوَهِذِه 

�لُقْدِس. �أّما ِفي ُمُدِن َيُهوذ� َفَقْد َسَكَن كُلُّ و�ِحٍد ِفي 
َبيِتِه ِفي َمِديَنِتِه: �لَكَهَنُة َو�لَّلاِويُّوَن َوُخّد�ُم �لَهيَكِل َونَسُل 
ِمْن  �لَِّتي  �لعائِلاِت  َبعُض  4َوَسَكَنْت  ُسَلْيماَن.  ُخّد�ِم 

نَسِل َيُهوذ� َوَبْنياِمْيَن ِفي �لُقْدِس.
نَسِل  ِمْن  �لُقْدِس  ِفي  َسَكُنو�  �لَِّذيَن  ُهُم  وَهُؤل�ِء 
َشَفْطيا  ْبِن  �إْمِريّا  ْبِن  َزَكِريّا  ْبِن  يّا  ُعزِّ ْبُن  َعثايا  َيُهوذ�: 
ْبِن  باُروَخ  ْبُن  5َوَمَعِسّيا  فاَرَص،  َبِني  ِمْن  َمهَلْلِئيَل  ْبِن 
َكْلُحوَزَة ْبِن َحز�يا ْبِن َعد�يا ْبِن ُيوياِريَب ْبِن َزَكِريّا ْبِن 
. 6َوَوَصَل َمجُموُع َبِني فاَرَص �لّساِكِنيَن ِفي  يلُونِيِّ �لشِّ

�لُقْدِس �إلَى �أْرَبِع ِمَئٍة َوَثمانَِيٍة َوِستِّيَن َرُجلاً ُشجاعاً.
7َوَهُؤل�ِء ُهْم َبُنو َبْنياِمْيَن �لَِّذيَن َسَكُنو� ِفي �لُقْدِس: 

َسلُّو ْبُن َمُشّلاَم ْبِن ُيوِعيَد ْبِن َفد�يا ْبِن قُول�يا ْبِن َمَعِسّيا ْبِن 
�إيِثيِئيَل ْبِن َيَشْعيا، 8َوَبْعَدُه ِجّباُي َوِسلاُي، َوَمجُموُعُهْم 
بُن  ُيوئِيُل  9َوكاَن  َرُجلاً.  َوِعْشِريَن  َوَثمانَِيٌة  ِمَئٍة  تِْسُع 
ِزْكِري َرئِيَسُهْم َعْنُهْم. َوكاَن َيُهوذ� بُن َهْسُنوَءَة َمْسُؤول�ً 
َعْن �لِقْسِم �لثّانِي ِمَن �لَمديَنِة 10َوِمَن �لَكَهَنِة َيَدْعيا بُن 
بِِن  َمُشّلاَم  بِِن  ِحْلِقّيا  بُن  11َوَسر�يا  َوياِكيَن،  ُيوياِريَب 
صاُدوَق بِِن َمر�يوَث بِِن �أِحيُطوَب �لَمْسُؤوِل َعْن َبْيِت 
�هلِل، 12َو�أْقِرباُؤُهُم �لَمْسُؤولُوَن َعِن �لَعَمِل ِفي �لَهْيَكِل، 
َو�إْثناِن َوِعْشُروَن َرُجلاً. َوَعد�يا  ِمَئٍة  َوَمجُموُعُهْم َثماُن 
َفْشُحوَر  ْبِن  َزَكِريّا  ْبِن  �أمِصي  ْبِن  َفَلْليا  ْبِن  َيُروحاَم  ْبُن 
ْبِن َمْلِكّيا، 13َو�أْقِرباُؤُه ِمْن ُوَجهاِء �لَقِبيَلِة، َوَمجُموُعُهْم 
ِمَئتاٍن َو�ْثناِن َو�أْرَبُعوَن َرُجلاً. َوكاَن �أيضاً َعْمِشتاُي ْبُن 
يَر، 14َو�أْقِرباُؤُه،  َعَزْرئِيَل ْبِن �أخز�يا ْبِن َمشِليُموَث ْبِن �إمِّ
َوُهْم ُمحاِرُبوَن ُشجعاٌن. َوَعَدُدُهْم ِمَئٌة َوَثمانَِيٌة َوِعْشُروَن 

َرُجلاً. َوَرئِيُسُهْم َزْبِديِئيَل ْبُن َهْجُدولِيَم.
ْبُن  َشَمْعيا  �لَّلاِويِّيَن  ِمَن  �لُقْدِس  ِفي  15َو�ْسَتَقرَّ 

وَب ْبِن َعْزِريقاَم ْبِن َحَشْبيا ْبِن ُبونِّي، 16َوَشْبتاُي  َحشُّ
َوُيوز�باُد، َوُهما ِمْن قاَدِة �لَّلاِويِّيَن، َوكانا َمْسُؤولَيِن َعِن 
�لَعَمِل �لخاِرِجيِّ لَِبيِت �هلِل. 17َوَمتَّْنيا ْبُن ِميخا ْبِن َزْبِدي 
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ْكِر �أثناَء  ْبِن �آساَف قائِِد �لُمَرنِِّميَن �لَِّذي َيُقوُد َتر�نِيَم �لشُّ
يًَّة َبيَن �أْقِربائِِه، َوَعْبد�  لاِة، َوَبْقُبْقيا، َوُهَو �لثّانِي �أَهمِّ �لصَّ
َمجُموُع  18َوكاَن  َيُدوثُوَن.  ْبِن  َجلاَل  ْبِن  وَع  َشمُّ ْبُن 

�لَّلاِويِّيَن ِفي �لُقْدِس ِمَئَتْيِن َوَثمانَِيًة َو�أْرَبَعيَن.
أبو�ِب َعُقوُب َوَطْلُموُن َو�أْقِرباُؤُهما،  19�أّما ُحّر�ُس �ل�

َفكاَن َعَدُدُهْم ِمَئًة َو�ْثَنيِن َوَسْبِعيَن. 20َوَسَكَنْت َبِقيَُّة َبِني 
َيُهوذ�، كُلُّ  ُمُدِن  َو�لَّلاِويُّوَن ِفي كُلِّ  َو�لَكَهَنُة  �إْسر�ئِيَل 
أْرِض �لَِّتي َوَرَثها َعْن �آبائِِه. 21َوَسَكَن ُخّد�ُم  و�ِحٍد ِفي �ل�
�لَهيَكِل َعَلى َتلِّ �ُأوِفيَل، َوكاَن ِصيحا َوِجْشفا َمْسُؤولَيِن 

َعْن ُخّد�ِم �لَهيَكِل.
22َوكان َرئِيُس �لَّلاِويِّيَن ِفي �لُقْدِس ُعزِّي ْبُن َحَشَبيا 

ْبِن َمتَّْنيا ْبِن ِميخا ِمْن نَسِل �آساَف، َوكانُو� َمْسُؤولِيَن َعْن 
ِخْدَمِة َبيِت �هلِل. 23َوكانُو� َيُقوُموَن بِو�ِجباتِِهم بَِحَسِب 
�لتَّعِليماِت �لَِّتي َتَرَكها �لَمِلُك د�ُوَد َيْوماً َفَيْوماً. 24َوكاَن 
َفَتْحيا ْبُن َمِشيَزْبِئيَل ِمْن نَسِل ز�َرَح ْبِن َيُهوذ� ُمْسَتشار�ً 

ْعِب. ُأُموِر �لُمَتَعلَِّقِة بِالشَّ لِلَمِلِك ِفي كُلِّ �ل�
َسَكَن  َفَقْد  َوُحُقولِها،  �لُقَرى  �إلَى  بِالنِّْسَبِة  25�أّما 

َوِديُبوَن  َوُمْسَتْوَطناتِها  �أْرَبَع  َقْرَيِة  ِفي  َيُهوذ�  َبِني  َبْعُض 
َيُشوَع  26َوِفي  َوقُر�ها،  َيْقَبِصِئيَل  َوِفي  َوُمْسَتْوَطناتِها 
َوُمول�َدَة َوَبيِت فالَِط، 27َوِفي َحَصَر ُشوعاَل َوبِْئِر َسْبٍع 
َوُمْسَتْوَطناتِها،  َوَمُكونََة  ِصقَلَغ  28َوِفي  َوُمْسَتوَطناتِها، 
ز�نُوَح  30َوِفي  َوَيْرُموَث،  َوَصْرَعَة  وَن  ِرمُّ َعيِن  29َوِفي 

َوَعُدلّ�َم َوقُر�ُهما، َولَِخيَش َوُحُقولِها َوَعِزيَقَة َوُمْسَتْوَطناتِها. 
َوَهَكذ� َسَكُنو� ِفي �لِبلاِد ِمْن بِْئِر َسْبٍع �إلَى و�ِدي ِهنُّوَم.

َوِمْخماَس  َجَبَع  ِفي  َبْنياِمْيَن  َبِني  َبْعُض  31َوَسَكَن 

َوُمْسَتْوَطناتِها، 32َوِفي َعناثُوَث َونُوٍب  �إيَل  َوَبيَت  َوَعّيا 
َوَعَنْنَيَة، 33َوحاُصوَر َور�َمَة َوِجتّايَِم، 34َوحاِديَد َوَصُبوِعيَم 
36َو�نَتَقَل  �لِحْرِفيِّيَن.  َوو�ِدي  َو�ُأونُو  35َولُوَد  َونََبّلاَط، 

َبعُض �لَّلاِويِّيَن ِمْن �أْرِض َيُهوذ� �إلَى �أْرِض َبْنياِمْيَن.

أْسماُء الَكَهَنِة َوالالِويِّين

َوَهِذِه �أْسماُء �لَكَهَنِة َو�لَّلاِويِّيَن �لَِّذيَن عاُدو� 12 
أْسِر َمَع َزُربّابَِل ْبِن  �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس ِمَن �ل�
َوَملُّوُخ  2َو�أَمْريا  َوَعْزر�  َوَيْرِميا  َسر�يا  َوَيُشوَع:  َشاألَتِئيَل 
و َوِجْنُتوُي  َوَحطُّوُش 3َوَشَكْنيا َوَرُحوُم َوَمِريُموُث 4َوِعدُّ

َو�أبِّيا 5َوِمّياِميَن َوَمَعْديا َوَبْلَجَة 6َوَشَمْعيا َوُيوياِريُب َوَيَدْعيا 
7َوَسلُو َوعاُموُق َوِحْلِقّيا َوَيَدِعيا. كاَن َهُؤل�ِء قاَدَة �أولَِئَك 

�لَكَهَنِة َوُمساِعِديِهْم ِفي َزَمِن َيُشوَع.
8�أّما �لَّلاِويُّوَن َفُهْم َيُشوُع َوبِنُّوُي َوَقْدِميِئيُل َوَشَرْبيا 

َوَيُهوذ� َوَمتَّْنيا �لَِّذي كاَن َمْسُؤول�ً َمَع َجماَعِتِه َعْن َتر�نِيِم 
ْكِر. 9َوكاَن َقِريباُهْم َبْقُبْقيا َوُعنِّي َيِقفاِن ُمقابَِلُهْم �أْثناَء  �لشُّ
َوُيوياِقيُم  ُيوياِقيَم،  �أبا  َيُشوُع  �لِعباَدِة. 10كاَن  ِخْدماِت 
�أبا  11َوُيوياد�ُع  ُيوياد�َع،  �أبا  َو�ألْياِشيُب  �ألْياِشيَب،  �أبا 

ُيوناثاَن، َوُيوناثاُن �أبا َيُشوَع.
لِلعائِلاِت  قاَدًة  َهُؤل�ِء  كاَن  ُيوياِقيَم  َزَمِن  12َوِفي 

�لَكَهُنوتِيَِّة. كاَن َمر�يا َرئِيساً َعَلى عائَِلِة َسر�يا، َوَحَنْنيا 
َعْزر�،  لِعائَِلِة  َرئِيساً  13َوَمُشّلاُم  َيْرِميا،  لِعائَِلِة  َرئِيساً 
َرئِيساً  14َوُيوناثاُن  �أَمْريا،  لِعائَِلِة  َرئِيساً  َوَيُهوحاناُن 
لِعائَِلِة َشَكْنيا، 15َوَعْدنا  لِعائَِلِة َمِليُكو، َوُيوُسُف َرئِيساً 
َمر�ُيوَث،  لِعائَِلِة  َرئِيساً  َوِحْلقاُي  َحِريَم،  لِعائَِلِة  َرئِيساً 
لِعائَِلِة  َرئِيساً  َوَمُشّلاُم  و،  ِعدُّ لِعائَِلِة  َرئِيساً  16َوَزَكِريّا 

َرئِيساً  َوِفْلطاُي  �أبِّيا،  لِعائَِلِة  َرئِيساً  17َوِزْكِري  ِجَنثُوَن، 
وُع َرئِيساً لِعائَِلِة بِْلَجَة،  لِعائَِلِة ِمْنياِميَن َوُموَعْديا، 18َوَشمُّ
َوَيُهوناثاُن َرئِيساً لِعائَِلِة َشَمْعيا، 19َوَمْتناُي َرئِيساً لِعائَِلِة 
ُيوياِريَب، َوُعزِّي َرئِيساً لِعائَِلِة َيَدْعيا، 20َوَقّلاُي َرئِيساً 
لِعائَِلِة لَِسّلاَي، َوعابُِر َرئِيساً لِعائَِلِة عاُموَق، 21َوَحَشْبيا 

َرئِيساً لِعائَِلِة ِحْلِقيا، َونَْثنِئيُل َرئِيساً لِعائَِلِة َيَدْعيا.
وَع  22َوَتمَّ ِفي َزَمِن �ألِياِشيَب َوُيوياد�َع َوُيوحاناَن َوَيدُّ

َكما  لِلعائِلاِت.  َكُرَؤساَء  �لَّلاِويِّيَن  �أْسماِء  َتْسِجيُل 
�لفاِرِسيِّ  د�رُيوَس  ُحْكِم  �أْثناَء  �لَكَهَنِة  �أْسماُء  َلْت  ُسجِّ
عائِلاِت  ُرَؤساِء  �أْسماُء  23َوكُِتَبْت  َمِلكاً.  كاَن  ِعنَدما 
ْبِن  ُيوحاناَن  َزَمِن  َحتَّى  ِجّلاِت  �لسِّ َدْفَتِر  ِفي  �لَّلاِويِّيَن 
َوبِنُّوُي  َوَيُشوُع  َوَشَرْبيا  َحَشْبيا  24َوكاَن  �ألِياِشيَب. 
�أْقِرباُؤُهْم  َوكاَن  �لَّلاِويِّيَن.  قاَدَة  َو�أقِرباُؤُهْم  َوَقَدْمِئيُل 
َوَيْشُكُروُه َحَسَب  �هلَل  لُِيَسبُِّحو�  ُمقابَِلُهْم  َيِقُفوَن  َهُؤل�ِء 
�أْمِر د�ُوَد َرُجِل �هلِل. كانَْت َجماَعٌة تَُرنُِّم، َو�ُأخَرى َتُردُّ 
َعَليها. 25َوكاَن َمتَّْنيا َوَبْقُبْقيا َوُعوَبْديا َوَمُشّلاُم َوَطْلُموُن 
َوَعُقوُب ُحّر�ساً لِلَبّو�باِت قُْرَب �لَمخاِزِن ِعْنَد �لَبّو�باِت. 
26َخَدَم َهُؤل�ِء ِفي َزَمِن ُيوياِقيَم ْبِن َيُشوَع ْبِن ُيوصاد�َق 

َوِفي َزَمِن نََحْميا �لو�لِي َوَعْزر� �لكاِهِن َو�لُمَعلِِّم.
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َتْكِريُس ُسوِر الُقْدس
َبَحثُو�  �لُقْدِس هلِل،  َوَكرَُّسو� ُسوَر  27َوِعْنَدما َصلُّو� 

َعِن �لَّلاِويِّيَن �أيَنما كانُو� َيْسُكُنوَن، َوَجَلُبوُهْم �إلَى َمديَنِة 
وِر َوَتخِصيِصِه هلِل. َوكانَْت  �لُقْدِس لَِيحَتِفلُو� بَِتْكِريِس �لسُّ
ُنوِج  ُهناَك َجْوقاٌت ُموِسيِقيٌَّة َتْشُكُر َوتَُسبُِّح َوتَُرنُِّم بِالصُّ
�لَمناِطِق  ِمَن  �لُمَرنُِّموَن  28َو�جَتَمَع  َو�لَقياثِيِر.  باِب  َو�لرَّ
ِمْن  29َو�أيضاً  نَُطوفاتِي،  قَُرى  َوِمْن  بِالُقْدِس  �لُمِحيَطِة 
أنَّ �لُمَرنِِّميَن  َبْيِت �لِجْلجاِل َوُحُقوِل َجَبَع َوَعْزُموَت، لِ�

أنُفِسِهْم قَُرًى َحوَل �لُقْدِس. كانُو� َقْد َبَنْو� لِ�
ُرو�  َوَطهَّ �أنُفَسُهْم،  َو�لَّلاِويُّوَن  �لَكَهَنُة  َر  30َوَطهَّ

وَر. أْبو�َب َو�لسُّ عَب َو�ل� �لشَّ
وِر.  31ثُمَّ َجَعْلُت قاَدَة َبِني َيُهوذ� َيْصَعُدوَن �إلَى �لسُّ

َوَعيَّْنُت َجْوَقَتيِن َكِبيَرَتيِن لُِتَرنِّما َتر�نِيَم ُشْكٍر هلِل. َفساَرْت 
ْمِن.  وِر ِمَن �لِجَهِة �لُيْمَنى نَْحَو باِب �لدِّ َجْوَقٌة �أعَلى �لسُّ
َيُهوذ�. 33َوساَر  قاَدِة  َونِْصُف  ُهوَشْعيا  َور�َءها  32َوساَر 

َوَبْنياِمْيُن  34َوَيُهوذ�  َوَمُشّلاُم  َوَعْزر�  َعَزْريا  �أيضاً  َمَعُهْم 
أْبو�َق.  َوَشَمْعيا َوَيْرِميا، 35َوَبعُض �لَكَهَنِة َوُهْم َينُفُخوَن �ل�
ْبِن  ِميخا  ْبِن  َمتَّْنيا  ْبِن  َشَمْعيا  ْبِن  ُيوناثاَن  ْبُن  َوَزَكِريّا 
َزكُّوَر ْبِن �آساَف، 36َو�أقِرباُؤُه َشَمْعيا َوَعَزْرئِيُل َوِمللاُي 
َوِجللاُي َوماعاُي َونََثْنِئيُل َوَيُهوذ� َوَحنانِي، َوُهْم َيعِزفُوَن 
َعَلى �آل�ِت د�ُوَد َرُجِل �هلِل. َوساَر �أماَمُهْم �لُمَعلُِّم َعْزر�. 
َفساُرو� َفوَق باِب �لَعْيِن. 37ثُمَّ َصِعُدو� �أعَلى َدَرجاِت 
َوَمرُّو�  وِر.  �لسُّ �إلَى  �لُموِصَلِة  َرجاِت  د�ُودَ أ – �لدَّ َمِديَنِة 

َفْوَق َبْيِت د�ُوَد َحتَّى َوَصلُو� �إلَى باِب �لماِء َشْرقاً.
كِر �لثّانَِيِة �إلَى �لَيساِر. َوَتِبْعنا  38َو�تََّجَهْت َجْوَقُة �لشُّ

َعَلى  �لَموِكَب  عِب  �لشَّ قاَدِة  ِمْن  آَخُر  �ل� َو�لنِّْصُف  �أنا 
�لَعِريِض،  وِر  �لسُّ بِاتِّجاِه  �لتَّنانِيِر  بُِبرِج  َوَمَرْرنا  وِر.  �لسُّ
�لَقِديَمِة،  �لَمِديَنِة  باِب  َوَفوَق  �أْفر�يَِم،  بِباِب  39َوَمَرْرنا 

َمِك َوُبرِج َحَنْنِئيَل َوُبرِج �لِمَئِة، َحتَّى َوَصْلنا  َوباِب �لسَّ
اأِْن، َوَتَوقَّْفنا ِعْنَد باِب �لُحّر�ِس. باَب �لضَّ

ِفي  َمكانَُهما  َو�لتَّسِبيِح  كِر  �لشُّ َجوَقتا  40َو�أَخَذْت 

ِمَن  آَخُر  �ل� �لنِّْصُف  نَْفَسُه  يَء  َفَعَل �لشَّ �هلِل. َكما  َبْيِت 
�ألْياِقيُم  �لَكَهَنُة  41َوَكَذلَِك  َشعِبي.  َعْن  �لَمسُؤولِيَن 
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َوَحَنْنيا  َوَزَكِريّا  َو�ألُيوِعيناُي  َوِمْيخا  َوِمْنياِميُن  َوَمْعِسيا 
َوَمَعُهْم �أبو�قُُهْم 42َو�أيضاً َمْعِسيا َوَشَمْعيا َو�ألِيعاز�ُر َوُعزِّي 
�لُمَرنُِّموَن  َوَرنََّم  َوعاَزُر.  َوِعيلاُم  َوَمْلِكّيا  َوَيُهوحاناُن 
ُمو� ِفي َذلَِك �لَيوِم َذبائَِح َكِثيَرًة،  َيُقوُدُهْم َيزَرحيا. 43َوَقدَّ
أنَّ �هلَل �أعطاُهْم َفَرحاً َعِظيماً، َو�حَتَفَل َحتَّى  َو�بَتَهُجو� لِ�
�لنِّساُء َو�ل�أطفاُل. َوَسِمَع �لنّاُس َفَرَح �لُقْدِس َو�حِتفالَها 

َعْن ُبعٍد.
لُِيشِرفُو�  �لَمخاِزِن  َمْسُؤولِيَن َعِن  َتِعييُن  َتمَّ  44َكما 

ِل �لثِّماِر َو�ل�أعشاِر ِفي َذلَِك �لَيْوِم،  َعَلى �لتَّْقِدماِت َو�أوَّ
َوَيجَمُعو� ِحَصَص �لَكَهَنِة َو�لَّلاِويِّيَن ِمْن ُحُقوِل �لَمِديَنِة، 
عُب �لَيُهوِديُّ َعِن  ِريَعُة. َفَقْد َرِضَي �لشَّ َكما َتُقوُل �لشَّ
بِِخْدَمِة  قاُمو�  �لَِّذيَن َخَدُمو�. 45َفَقْد  َو�لَّلاِويِّيَن  �لَكَهَنِة 
َوُحّر�ُس  �لُمَرنُِّموَن  قاَم  َكما  �لتَّطِهيِر،  َوِخدَمِة  �إلَِهِهْم، 
أبو�ِب بِِخدَمِتِهْم َكما �أَمَر د�ُوُد َو�بُنُه ُسَلْيماَن. 46َفِفي  �ل�
لِلُمَرنِِّميَن  قاَدٌة  ُهناَك  كاَن  َقِديماً،  َو�آساَف  د�ُوَد  َزَمِن 
هلِل.  ْكِر  َو�لشُّ �لتَّسِبيِح  َتر�نِيِم  ِقياَدِة  َعْن  َوَمسُؤولُوَن 
كُلُّ  كاَن  نََحْميا  َوَزَمِن  َزُربّابَِل  َزَمِن  ِفي  47َوَهَكذ� 

أبو�ِب،  َشعِب �هلِل ُيعُطوَن ِحَصصاً لِلُمَرنِِّميَن َوُحّر�ِس �ل�
ُصو� �أيضاً  َكما َتقَتِضي �لحاَجُة كُلَّ َيوٍم بَِيْوِمِه. َوَخصَّ
ِحَصِصِهْم  ِمْن  �لَّلاِويُّوَن  َص  َوَخصَّ لِّلاِويِّيَن،  ِحَصصاً 

َة نَسِل هاُروَن. ِحصَّ

أواِمُر َنْحِميا األِخيَرة

َعَلى 13  ُموَسى  ِكتاَب  َقَر�ُأو�  �لَيْوِم  َذلَِك  َوِفي 
ٌم  ُمَحرَّ �أنَُّه  ِفيِه  َمكُتوباً  َوَوَجُدو�  عِب.  �لشَّ
أنَّ  ونِيٌّ �أْو ُمو�آبِيٌّ �جِتماَع �لِعباَدِة هلِل. 2لِ� �أْن َيدُخَل َعمُّ
بِالُخْبِز  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َيْسَتْقِبلُو�  لَْم  َو�لُمو�آبِيِّيَن  ونِيِّيَن  �لَعمُّ
َل  َو�لماِء، َبْل َدَفُعو� مال�ً لَِبْلعاَم لَِيْلَعَنُهْم. لَِكنَّ �هلَل َحوَّ

�للَّْعَنَة �إلَى َبَرَكٍة.
ِريَعِة، َفَصلُو� كُلَّ  عُب َكلاَم �لشَّ 3َوِعنَدما َسِمَع �لشَّ

�ألْياِشيُب  ُجِعَل  َذلَِك  4َوَقبَل  �هلِل.  َشعِب  َعْن  �أجَنِبيٍّ 
�إلَِهنا.  َبيِت  ِفي  �لَمخاِزِن  ُغَرِف  َعَلى  ُمِشِرفاً  �لكاِهُن 
َم  5َوَقدَّ  ، ونِيِّ �لَعمُّ لُِطوبِّيا  َحِميماً  َوَصِديقاً  نَِسيباً  َوكاَن 
ِقيِق  �لدَّ َتْقِدَمُة  ِفيها  ُوِضَعْت  �أْن  َسَبَق  و�ِسَعًة  ُغرَفًة  لَُه 
�لَجِديِد  َو�لنَّبيِذ  �لَقْمِح  َوُعْشُر  �لَهيَكِل  َو�آنَِيِة  َو�لَبُخوِر 
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يِت �لَِّذي �أْوَصى �هلُل �أْن ُيعَطى لِّلاِويِّيَن َو�لُمَرنِِّميَن  َو�لزَّ
أبو�ِب، َو�لتََّبرُّعاِت لِلَكَهَنِة �أيضاً. َوُحّر�ِس �ل�

6َولَّما َحَدَث كُلُّ َهذ� لَْم �أكُْن ِفي �لُقْدِس. َفِفي 

َنِة �لثّانَِيِة َو�لثَّلاثِيَن لُِحْكِم �لَمِلِك �أْرَتْحَشْستا، َمِلِك  �لسَّ
بابَِل، كُنُت َقْد ُعدُت �إلَيِه. َو�أِخير�ً �سَتاأَْذنُْت �لَمِلَك، 
7َوُعْدُت �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. ِعنَد َذلَِك َعَرْفُت ما َفَعَلُه 

�ألْياِشيُب ِمْن َشرٍّ ِمْن �أجِل ُطوبِّيا ِحيَن �أعطاُه ُغرَفًة ِفي 
بُِممَتَلكاِت  َو�ألَقيُت  َكِثير�ً  8َفَغِضْبُت  �هلِل.  َبيِت  َحَرِم 
ُطوبِّيا خاِرَج �لُغْرَفِة. 9َو�أَمْرُت بِتطِهيِر �لُغَرِف، َو�أَعْدُت 

ِقيِق َو�لَبُخوِر. �إلَيها �آنَِيَة َبيِت �هلِل َمَع َتقِدماِت �لدَّ
10ثُمَّ َعِلْمُت �أنَّ ِحَصَص �لَّلاِويِّيَن لَْم َتِصْلُهْم. َفعاَد 

�لّلاِويُّوَن َو�لُمَرنُِّموَن �لَِّذيَن كانُو� َيُقوُموَن بِالِخْدَمِة �إلَى 
ُحُقولِِهْم لَِيعَملُو�. 11َفَوبَّْخُتُهْم َوقُْلُت لَُهْم: »لِماذ� َبيُت 
�هلِل ُمهَمٌل؟« ثُمَّ َجَمْعُت �لَّلاِويِّيَن َو�لُمَرنِِّميَن َو�أرَجْعُتُهْم 
�إلَى �أماِكِن َعَمِلِهْم. 12ثُمَّ �أْحَضَر كُلُّ َبِني َيُهوذ� ُعْشَر 

يِت �إلَى �لمخاِزِن. �لَقْمِح َو�لنَّبيِذ �لَجِديِد َو�لزَّ
13ثُمَّ َعيَّْنُت َشَلْميا �لكاِهَن َوصاُدوَق �لُمَعلَِّم َوَفد�يا 

�لَّلاِوي �ُأَمناَء ُصْنُدوٍق، َوَعيَّْنُت حاناَن ْبَن َزكُّوَر ْبَن َمتَّْنيا 
ُمخِلِصيَن.  �ُأَمناَء  ُيعَتَبُروَن  كانُو�  َُّهْم  أن لِ� لَُهْم،  ُمساِعد�ً 

َفكاَن َو�ِجُبُهْم �أْن ُيَوزُِّعو� �لِحَصَص َعَلى َجماعاتِِهْم.
14َفاْذكُْرنِي يا �إلَِهي ِمْن �أجِل ما َفَعْلُت. َول� َتنَس 

َبيِت  �أجِل  ِمْن  بِاأمانٍَة  َعِمْلُتها  �لَِّتي  �لّصالَِحَة  �أعمالَِي 
�إلَِهي َوِخْدَمِتِه.

أيّاِم َر�أيُت �لنّاَس ِفي َيُهوذ� َيعَملُوَن ِفي  15َوِفي تِلَك �ل�

ْبِت َوُيحِضُروَن �أكو�ماً ِمَن �لَقْمِح  َمعاِصِر �لَخْمِر �أيّاَم �لسَّ
َوَيحِملُونَها  �لثِّماِر،  �أنو�ِع  َوكُلِّ  َو�لتِّيِن  َو�لِعنِب  َو�لنَّبيِذ 
َعَلى �لَحِميِر. ثُمَّ َيجِلُبونَها �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس ِفي َيْوِم 

ْرتُُهْم ِمَن �لُمتاَجَرِة ِفي َذلَِك �لَيْوِم. ْبِت. َفَحذَّ �لسَّ
16َوكاَن ُهناَك ِرجاٌل ِمْن ُصوٍر ساِكُنوَن ِفي �لُقْدِس 

َمَك َوكُلِّ �أنو�ِع �لَبضائِِع، َوَيِبيُعونَها  ُيحِضُروَن �إلَيها �لسَّ
17َوَوبَّْخُت  َو�لُقْدِس.  َيُهوذ�  ِفي  لِلنّاِس  ْبِت  �لسَّ ِفي 
رُّ �لَِّذي َتْعَملُونَُه  �أْشر�َف َيُهوذ� َوقُْلُت لَُهْم: »ما َهذ� �لشَّ
ْبَت؟ 18�ألَْم َيْفَعْل �آباُؤكُْم َهذ� َفَجَلَب  َوتَُدنُِّسوَن بِِه �لسَّ
�لَمِديَنة؟  َهِذِه  َوَعَلى  َعَلينا  �لَمصائِِب  َهِذِه  كُلَّ  �إلَُهنا 
�هلِل  َشعِب  َعَلى  �لَغَضِب  ِمَن  َمِزيد�ً  َتجِلُبوَن  لَِكنَُّكْم 

ْبَت.« بَِعَدِم ِحْفِظِهِم �لسَّ
19َوِعنَدما َبَد�أ �لظَّلاُم َيِحلُّ ِعْنَد َبّو�باِت �لُقْدِس قَُبيَل 

َفْتِحها  َوَعَدِم  �لَبّو�باِت  بِاإغلاِق  �أَمْرُت  ْبِت.  �لسَّ ُحلُوِل 
ْبُت. َو�أوَقْفُت َبْعَض رِجالِي ِعنَد �لَبّو�باِت  َحتَّى َينَتِهَي �لسَّ

ْبِت. َحتَّى ل� َتدُخَل �أيَُّة ُحُمولٍَة �إلَى �لَمِديَنِة َيْوَم �لسَّ
َتيِن  َمرَّ �أْو  ًة  َمرَّ �لُمخَتِلَفِة  �لَبضائِِع  تُّجاُر  20َوباَت 

ْرتُُهْم َوقُْلُت لَُهْم: »لِماذ�  لَيَلَتُهْم خاِرَج �لُقْدِس. 21َفَحذَّ
أمَر ثانَِيًة َفَساأْسَتخِدُم  ْرتُْم َهذ� �ل� وِر؟ �إْن َكرَّ َتِبيُتوَن �أماَم �لسُّ
كُْم.« َوُمْنُذ َذلَِك �لَوْقِت لَْم َيُعوُدو� َياأْتُوَن َيْوَم  َة ِضدَّ �لُقوَّ

ْبِت. �لسَّ
ُرو� َوَيْذَهُبو�  22ثُمَّ قُْلُت لِّلاِويِّيَن �إنَّ َعَليِهْم �أْن َيَتَطهَّ

ساً  ُمَقدَّ ْبِت  �لسَّ َيْوَم  َيحَفُظو�  لَِكي  �لَبّو�باِت  لَِيحُرُسو� 
�أيضاً،  �أجِل َهذ�  ِمْن  �إلَِهي  يا  َفاْذكُْرنِي  هلِل.  صاً  ُمَخصَّ

َّْف َعَليَّ بَِرْحَمِتَك �لَكِثيَرِة. َوَتَر�أ
ُجو�  أيّاِم رِجال�ً ِمْن َيُهوذ� َتَزوَّ 23َكما َر�أيُت ِفي تِْلَك �ل�

وَن َوُمو�آَب. 24َوكاَن نِْصُف �أْبنائِِهْم  نِساًء ِمْن �أْشُدوَد َوَعمُّ
�ل�ُأخَرى،  ُأَمِم  �ل� لُغاِت  �إحَدى  �أْو  �أْشُدوَد  لَُغَة  َيَتَكلَُّم 
َهُؤل�ِء  25َفَوبَّْخُت  �لِعْبِريَِّة.  َيُهوذ�  لَُغَة  َيجَهلُوَن  َوكانُو� 
�لرِّجاَل، َوقُْلُت لَُهْم �إنَُّهْم ُمخِطُئوَن، َولََعْنُتُهْم َوَضَرْبُت 
َبعضاً ِمْن رِجالِِهْم، َوَشَدْدُت َشْعَرُهْم، َوَحلَّْفُتُهْم بِاْسِم 
ُجو� َبناَتُكْم ِمْن �أْبنائِِهْم، َول� َتتَِّخُذو�  �هلِل. َوقُْلُت: »ل� تَُزوِّ
أنُفِسُكْم �أيََّة بِنٍت ِمْن َبناتِِهْم َزْوَجًة. 26�ألَْم  أْبنائُِكْم �أْو لِ� ل�
ُيخِطْئ ُسَلْيماُن َمِلُك �إْسر�ئِيَل بَِسَبِب نِساٍء َكَهُؤل�ِء؟ لَْم 
�إلَُهُه، َوَجَعَلُه �هلُل َمِلكاً  َيُكْن ِمثلُُه َبيَن �لُملُوِك، َو�أَحبَُّه 
َجَعْلَنُه  �ل�أجَنِبّياِت  َزْوجاتِِه  لَِكنَّ  �هلِل.  َعَلى كُلِّ َشعِب 
رَّ  ُيخِطُئ �إلَى �هلِل. 27َفَهْل نَْسَمُع لَُكْم َونَرَتِكُب َهذ� �لشَّ

ُج نِساًء َغِريباٍت؟« �لَعِظيَم، َونَُخوُن �إلََهنا َفَنَتَزوَّ
َرئِيِس  �ألْياِشيَب  ْبِن  ُيوياد�َع  �أْبناِء  �أَحُد  28َوكاَن 

. َفَطَرْدتُُه َبِعيد�ً. �لَكَهَنِة ِصْهر�ً لَِسْنَبلََّط �لُحوُرونِيِّ
َدنَُّسو�  َُّهْم  أن لِ� َوعاِقْبُهْم،  �إلَِهي  يا  29َفاْذكُْرنِي 

طاَعِتِهْم.  بَِعَدِم  �لَّلاِويِّ  �لَكَهُنوِت  َوَعْهَد  �لَكَهُنوَت 
ْدُت َو�ِجباٍت  ، َوَحدَّ ْرتُُهْم ِمْن كُلِّ َشيٍء �أجَنِبيٍّ 30َفَطهَّ

�لَكَهَنِة. 31َكما َوَضْعُت  َوَمْسُؤولِّياٍت لُِكلِّ و�ِحٍد ِمَن 
َمو�ِعيِدها.  ِفي  �لثِّماِر  ِل  َو�أوَّ �لَخَشِب  لَِتْقِدَمِة  َتْرتِيباٍت 

َفاْذكُْرنِي بَِعْطِفَك َو�إْحسانَِك يا �إلَِهي.
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َعَظَمُة الَملِك أَحْشِويُروش

�أَحْشِويُروَش. أ 1  �أيّاِم  َفي  �لتّالَِيُة  أْحد�ُث  �ل� َوَقَعِت 
َوُهَو �لَمِلُك �لِذي َحَكَم ِمَن �لِهنِد �إلَى �لَحَبَشِة 
�لَمِلُك  2َحَكَم  ُمقاَطَعًة.  َوِعشِريَن  َوَسبٍع  ِمَئٍة  َعَلى 
َّاِم ِمْن َعْرِش ُملِكِه ِفي َقْصِر  أي �أَحْشويُِروَش ِفي تِْلَك �ل�
َنِة �لثالَِثِة ِمْن ُحْكِمِه، �أقاَم  �لعاِصَمِة ُشوَشَن. 3َوِفي �لسَّ
�ْحِتفال�ً لُِكلِّ ُضّباِطِه َوُوَزر�ئِِه َوقاَدِة َجْيِش فاِرَس َوماِدَي 
ِمَئًة  �ل�ْحِتفال�ُت  4َو�ْسَتَمرَِّت  �لِبلاِد.  َوُرَؤساِء  َو�لنَُّبلاِء 
َوَثمانِيَن َيوماً، �أْظَهَر ِفيها ِغَنى َممَلَكِتِه �لَعِظيَم، َوَجماَل 

َوَروَعَة َمجِد ُملِكِه.
ِفي  َولِيَمًة  �لَمِلُك  �أقاَم  أيّاِم،  �ل� تِْلَك  نِهاَيِة  5َوِفي 

ِة َسْبَعِة �أيّاٍم، لَِجِميِع  يِفيِّ لُِمدَّ ساَحِة َحِديَقِة �لَمنِزِل �لصَّ
َطَبقاتِِهْم.  بُِمْخَتِلِف  ُشوَشَن  �لعاِصَمِة  ِفي  �لّساِكِنيَن 
َوَزرقاَء  َبْيضاَء  َكتَّانَِيٍة  َبَستائَِر  ُمّزيََّنًة  �لّساَحُة  6كانَِت 

َكتَّاٍن  ِمْن  َبيضاَء  بِِحباٍل  ُرخاِميٍَّة  �أْعِمَدٍة  َعَلى  ُمَعلََّقٍة 
َفِمْن َذَهٍب  �أّما �لَمقاِعُد  َيٍة.  َوبَِحَلقاٍت ِفضِّ َو�ُأْرُجو�َن، 
ٍة، ُوِضَعْت َعَلى �أْرِضيٍَّة َمْرُصوَفٍة بِالَمْرَمِر َو�لرَّخاِم  َوِفضَّ
�لَمشُروباُت  7َوكانَِت  أْسَوِد.  َو�ل� َو�لُقَزِحيِّ  اِقيِّ  مَّ �لسُّ
آَخِر.  �ل� َعِن  ِمْنها  كُلٌّ  َيَتّميَُّز  َذَهِبيٍَّة،  �آنَِيٍة  ِفي  ُم  تَُقدَّ
َمِت �لُخُموُر �لَمَلِكيَُّة بَِوفَرٍة َبَحَسِب َسخاِء �لَمِلِك.  فُُقدِّ
أباِريِق بِلا قُيوٍد! �إْذ �أَمَر �لَمِلُك  8َوكاَن ُشْرُب �لَخْمِر بِال�

ما  َكلَّ  يوِف  لِلضُّ ُمو�  ُيَقدِّ بِاأْن  �لَقصِر  ُخّد�ِم  َجِميَع 
َيِريُدونَُه.

أ 1:1 أَحْشِويُروش. ملُك �لفرِس من 485–465 قبل �لميلاد.

ِعْصياُن الَمِلَكِة َوْشِتي
9َكما �أقاَمِت �لَمِلَكُة َوشِتي َولِيَمًة لُِكلِّ �لنِّساِء ِفي 

َقصِر �لَمِلِك �أْحُشِويُرَش.
�لَمِلِك  َقلُب  َفِرَح  �أْن  َبعَد  �لّسابِِع،  �لَيوِم  10َوِفي 

َوبِْزثا  َمُهوماَن  �لَسبَعَة:  ُخّد�َمُه  �أَمَر  �لَخْمِر،  بَِسَبِب 
َوِزَيثاَر َوَكْرَكَس، 11بِاأْن ُيحِضُرو�  َو�أَبْغثا  َوَحْرُبونا َوبِْغثا 
َفَقْد  �لتّاَج �لَمَلكِّّي.  َترَتِدي  �لَمِلَكَة َوشِتي، َوِهَي  �إلَيِه 
َو�لَمسُؤولِيَن  ُعوِب  �لشُّ �أماَم  َجمالَها  َيعِرَض  �أْن  �أر�َد 
َّها كانَْت َجِميَلًة ِجد�ً. 12َولَِكنَّ �لَمِلَكَة  أن ّباِط، ل� َو�لضُّ
أْمِر �لَمِلِك �لَِّذي �أْرَسَلُه  َوشِتي َرَفَضِت �لَمِجَئ ِخلافاً ل�
َعْن َطِريِق ُخّد�ِمِه. َفَغِضَب �لَمِلُك ِجّد�ً، َو�غتاَظ َغيظاً 
َشِديد�ً. 13َو�ْسَتشاَر �لَمِلُك �لُحَكماَء �لعارِِفيَن ِفي ُشؤوِن 
�لقانُوِن – َفَهذ� ما �ْعتاَد �لَمِلُك �أْن َيْفَعَلُه َمَع �لُخَبر�ِء ِفي 
ُبوَن  أو�ِمِر َو�لَقر�ر�ِت �لَيوِميَِّة. 14َوكاَن �لُمَقرَّ ما َيَتَعلَُّق بِال�
�إلَيِه َسبَعُة َمسؤولِيَن ِمْن فاِرَس َوماِدَي ُهْم َكْرَشنا َوِشيثاَر 
َو�أْدماثا َوَتْرِشيَش َوَمَرُس َوَمْرَسنا َوَمُموكاُن. َوُهِم �لرِّجاُل 
ُخوِل  �لباِرُزوَن ِفي �لَممَلَكِة �لَّذيَن كاَن ُيسَمُح لَُهْم بِالدُّ
ُمباَشَرًة �إلَى �لَمِلِك. 15َفقاَل لَُهُم �لَمِلُك: »ماذ� َينَبِغي 
ْذ  �أْن نَفَعَل بِالَمِلَكِة َوشِتي بَِحَسِب �لقانُوِن، َفِهَي لَْم تَُنفِّ

ما �أَمَر بِِه �لَمِلُك َعْن َطِريِق ُخّد�ِمِه؟«
»لَْم  َوللَمْسؤولِيَن:  للَمِلِك  َمُموكاُن  16َفقاَل 

تُخِطِئ �لَمِلَكُة َوشِتي �إلَى �لَمِلِك َوْحَدُه، َبْل �إلَى كُلِّ 
�لَمسؤولِيَن َوَجِميِع �لنّاِس �لَّذيَن َيِعيُشوَن ِفي بِلاِد �لَمِلِك 
�أَحْشِويُروَش. 17َفَسَيِصُل َخَبُر ما َفَعَلْتُه �لَمِلَكُة �إلَى كُلِّ 
›�أَمَر  َسُيقاُل:  َوِحيَنِئٍذ   . �أزو�َجُهنَّ َفَيْحَتِقرَن  �لنِّساِء، 
�أماَمُه،  َتْحُضَر  بِاأْن  َوشِتي  �لَمِلَكَة  �أَحْشِويُروَش  �لَمِلُك 
َفَلْم تُِطْع �أْمَرُه!‹ 18َبْل ِفي َذلَِك �لَيوِم، َجِميُع نِساِء بِلاِد 
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فاِرَس َوماِدَي �للَّو�تِي َسِمْعَن بَِمْوِقِف �لَمِلَكِة، َسَيَتَمرَّْدَن 
�ِم �لَمِلِك. َولَْن َتهد�َأ َدّو�َمُة �ل�ْحِتقاِر  َعَلى �أْزو�ِجُهنَّ ُخدَّ
َفْلُيْصِدْر َمْرُسوماً  ِن �ْسَتْحَسَن �لَمِلُك،  َو�لَغَضِب. 19َفاإ
َمَلِكّياً ُيْكَتُب ِفي َشر�ئِِع ماِدَي َوفاِرَس، َحتّى ل� ُيمِكَن 
�إبطالُُه، بِاأْن ل� َتْدُخَل �لَمِلَكُة َوشِتي �إلَى َمْحَضِر �لَمِلِك 
�أَحْشِويُروَش ثانَِيًة، َوبِاأْن ُيعِطَي �لَمِلُك َمنِصَبها �لَمَلِكيَّ 
َجِميِع  ِفي  �لَمِلِك  َقر�ُر  20َولُْيعَلْن  ِمنها.  �أفَضَل  ل�ْمر�أٍة 
َجِميُع  تُْكِرُم  َوَهَكذ�  �ْمِتد�ِدها!  َوَعَلى  َممَلَكِتِه  �أنْحاِء 

، �لُعَظماَء ِمْنُهْم َوَغْيَر �لُعَظماِء.« �لنِّساِء �أْزو�َجُهنَّ
21َفاْسَتْحَسَن �لَمِلُك َو�لَمْسؤولوَن َهِذِه �لَمُشوَرَة. 

َو�أَخَذ �لَمِلُك بِاْقِتر�ِح َمُموكاَن. 22َفاأرَسَل �لَمِلُك َرسائَِل 
أقالِيِم – كُلِّ �إقِليٍم بَِحَسِب �ُأسلُوِب ِكتاَبِتِه،  �إلَى َجِميِع �ل�
يُِّد ِفي  َوَكلُّ َشعٍب بَِحَسِب لَُغِتِه – بِاأنَّ كُلَّ َرُجٍل ُهَو �لسَّ

َبيِتِه. َو�أَمَر �أْن تَُبلََّغ بَِذلَِك َجِميُع �لّشُعوِب بِلُغاتِها.

َتْتويُج أْسِتير

َوِحيَن َهَد�َأ َغَضُب �لَمِلُك �أَحْشِويُروَش َبْعَد َهِذِه 2 
�ل�أحد�ِث، َتَذكََّر َوشِتي َوِفعَلَتها َوُحكَمُه َعَليها. 
للَمِلِك َعْن  �لَّذيَن َيخِدُمونَُه: »لُِيْبَحْث  �لِفتياُن  2َفقاَل 

ُوَكلاَء ِفي  �لَمِلُك  َفَتياٍت َعذ�َرى َجِميلاٍت. 3َولُِيَعيِّنِّ 
كُلِّ بِلاِد َممَلَكِتِه، لَِكي َيجَمُعو� �لَعذ�َرى �لَجِميلاِت 
َتْحَت  ُشوَشَن  �لعاِصَمِة  َقصِر  ِفي  �لَحِريِم  َجناِح  ِفي 
ُشُؤوِن  َعْن  �لَمْسؤوِل  �لَمِلِك  خاِدِم  َهْيجاَي  ِرعاَيِة 
4َو�لَفتاُة  �لّلاِزَمُة.  �لتَّجِميِل  َمو�دُّ  لَُهنَّ  َولُْتوفَّْر  نِسائِِه. 
�لِتي تُْعِجُب �لَمِلَك، َتِصيُر َمِلَكًة ِعَوضاً َعْن َوشِتَي.« 

َفاْسَتْحَسَن �لَمِلُك َهِذِه �لِفكَرَة َوَعِمَل بِها.
ُشوَشَن  �لعاِصَمِة  ِفي  يٌّ  َيُهودِّ َرُجٌل  ُهناَك  5َوكاَن 

َقْيٍس،  ْبِن  َشْمَعى  ْبِن  يائِيَر  �ْبُن  َوُهَو  ُمرَدخاُي.  �ْسُمُه 
�لُقْدِس  ِمَن  ُمرَدخاُي  ُسِبَي  6َوَقْد  َبْنياِمْيَن.  َقِبيَلِة  ِمْن 
َسباُه  �لِذي  َيُهوذ�،  َمِلِك  َيُكنيا  َمَع  �ُأِسرو�  �لَّذيَن  َمَع 
ُر َمِلُك بابَِل. 7َوكاَن ُمْرَدخاُي ُيَربِّي َفتاًة َيِتيَمَة  نَُبوَخْذناصَّ
ُة – َوتُْدَعى �أيضاً �أْسِتيَر – َوِهَي �بَنُة  أَبَويِن �ْسُمها َهَدسَّ �ل�
ِه. كانَِت �لَفتاُة َجِميَلًة ِجّد�ً، َوَقْد َتَبنّاها ُمْرَدخاُي  َعمِّ

ِعنَدما ماَت �أَبو�ها.
َوُجِمَعْت  َوِرسالَُتُه،  �لَمِلِك  َقر�ُر  �إعلاُن  َتمَّ  8َفلَّما 

َفَتياٌت َكِثير�ٌت ِفي َقْصِر �لعاِصَمِة ُشوَشَن َتْحَت ِرعاَيِة 
َتْحَت  �لَمِلِك  َقصِر  �إلَى  �أْيضاً  �أْسِتيُر  �ُأِخَذت  َهْيجاَي، 
ِرعاَيِة َهيجاَي �لَمْسؤوِل َعْن ُشُؤوِن �لنِّساِء. 9َفَحِظَيِت 
ْعطائِها  بِاإ َفساَرَع  َو�ْسِتْحسانِِه.  َهْيجاَي  بَِرِضى  �لَفتاُة 
َمو�دَّ َتجِميِلها َوِحَصَصها ِمَن �لطَّعاِم. َوَعيََّن لَها �أفَضَل 
َسْبِع ُمر�ِفقاٍت ِمْن َقصِر �لَمِلِك. ثُمَّ نََقَلها َوُمر�ِفقاتِها �إلَى 

�أْفَضِل َمكاٍن ِفي َجناِح �لَحِريِم.
نََسِبها،  �أْو  َشعِبها  َعْن  َشيئاً  �أْسِتيَر  َتْذكُر  10َولَْم 

أنَّ ُمْرَدخاَي قاَل لَها �أْن ل� َتْفَعَل. 11َوكاَن ُمْرَدخاُي  ل�
لَِيْعِرَف  �لَحِريِم،  َجناِح  ساَحِة  �أماَم  َيوٍم  كُلَّ  ى  َيَتَمشَّ

َكيَف حاُل �أْسِتيَر َوما َيحُدُث لَها.
َدوَرها  تُْعَطى  �أْن  َفتاٍة – َقبَل  كُلِّ  َعَلى  12َوكاَن 

ُخوِل �إلَى َمْحَضِر �لََمِلِك – �أْن تُِتمَّ َسَنًة كاِمَلًة َتَتَعطَُّر  لِلدُّ
ِفيها: ِستََّة �أْشُهٍر بَِزْيِت �لُمرِّ، َوِستََّة �أْشُهٍر بِالُعُطوِر َوَمو�دِّ 
َتْجميِل �لنِّساِء. 13َوِحْيَن َياأتِي �لَوْقُت �لُمَعيَُّن لُِكلِّ َفتاٍة 
ُخوِل �إلَى �لَمِلِك، لَها �أْن َتاأُخَذ َمَعها �أيَّ َشٍئ َتطلُُبُه  للدُّ
�لَفتاُة  �لَمِلِك. 14َفَتدُخُل  َقْصِر  �إلَى  �لَحِريِم  ِمْن َجناِح 
�إلَى �لَقْصِر َمساًء، َوَتُعوُد َصباحاً �إلَى َجناٍح �آَخَر لِلَحِريِم 
َتْحَت ِرعاَيِة َشَعْشغاَز خاِدِم �لَمِلِك �لَمْسؤوِل َعْن ُشُؤوِن 
�لَجو�ِري. َول� َتُعوُد �لَفتاُة �إلَى �لَمِلِك َثانَِيًة �إلّ� �إذ� ُسرَّ 

بِها، َوَدعاها بِاْسِمها.
�إلَى  خوِل  لِلدُّ �أْسِتيَر  َموِعُد  �قَتَرَب  15َوِعنَدما 

َتَبنَّى  �لِذي  ُمْرَدخاَي  �أبَِيجائَِل َعمِّ  بِنُت  �لَمِلِك – َوِهَي 
�أْخَبَرها بِِه  �إل� ما  �أيَّ َشٍئ  لَُه – لَْم َتطلَُب  �أْسِتيَر كابَنٍة 
�أْسِتيُر  َفنالَْت  َهيجاُي.  �لنِّساِء  َوحاِرُس  �لَمِلِك  خاِدُم 
هِر �لعاِشِر – َشْهِر  �سِتْحساَن كُلَّ َمْن َر�آها. 16َوِفي �لشَّ
�لَمِلِك  ُحْكِم  ِمْن  �لّسابَِعِة  َنِة  �لسَّ ِطيِبيَت – ِمَن 

�أَحْشِويُروَش، �ُأِخَذْت �أْسِتيُر �إلَى �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش.
�لنِّساِء،  َجميِع  ِمْن  �أكَثَر  �أْسِتيَر  �لَمِلُك  17َو�أَحبَّ 

َونالَت �سِتحسانَُه َوِرضاُه �أكَثَر ِمْن كُلِّ �لَفَتياِت، َفَوَضَع 
�لتّاَج �لَمَلِكيَّ َعَلى َر�أِسها َوَجَعَلها َمِلَكًة َمكاَن َوْشِتي. 
َوُخّد�ِمِه،  ُرَؤسائِِه  لُِكلِّ  َعِظيَمًة  َولِيَمًة  �لَمِلُك  18َو�أقاَم 

َيْت َولِيَمُة �أْسِتيَر. َوَجَعَل �لَمِلُك َذلَِك �لَيوَم �إجاَزًة  ُسمِّ
بَِكِمّياٍت ل�  َوَوزََّع َهد�يا  �لِبلاِد.  �لنّاِس ِفي كُلِّ  لُِكلِّ 

َيْسَتِطيُع َتوِزيَعها �إل� �لَمِلُك بَِكَرِمِه.
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َكْشف ُمْرَدخاُي للُمؤاَمَرة
�لَفَتياُت  ِفيِه  تُجَمُع  َكانَْت  �لَِّذي  �لَوقِت  19َوِفي 

ثانَِيًة، كاَن ُمْرَدخاَي جالِساً ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمِلِك َكعاَدتِِه.
20�أّما �أْسِتيُر َفَلْم َتكِشْف َعْن نََسِبها �أْو َعْن َشعِبها 

بَِحَسِب  َعِمَلْت  َفَقْد  ُمْرَدخاُي.  �أَمَرها  َكما  َتماماً 
َتعِليماتِِه، َكما �عتاَدْت َوِهَي َتحَت ِرعاَيِتِه.

جالِساً  ُمْرَدخاُي  كاَن  �لَيوِم – َبيَنما  َذلَِك  21ِفي 

ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمِلِك – َغِضَب بِْغثاُن َوَتَرُش خاِدما �لَمِلِك 
َوحاِرسا �لَبّو�َبِة، َوَتاآَمر� َعَلى �غِتياِل �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش. 
�لَمِلَكَة  َو�أخَبَر  �لُمو�آَمَرِة،  َهِذِه  باأْمِر  ُمْرَدخاُي  22َفَعِلَم 

�أْسِتيَر. َفَنَقَلْت للَمِلِك َما قالَُه ُمْرَدخاَي. 23َوَتمَّ �لَتَحُقُق 
ُتُه. َوَهَكذ� ُعلَِّق َهذ�ِن �ل�ثناُن  أمِر، َوَثُبَتْت ِصحَّ ِمَن �ل�
ِجلِّ �لرَّسِميِّ  َن َهذ� �أماَم �لَمِلِك ِفي �لسِّ َعَلى َخَشَبٍة. َوُدوِّ

لِتاِريِخ �لَممَلَكِة.

ُة هاماَن للَقضاِء َعَلى الَيُهود ُخطَّ

�أَحْشِويُروُش 3  �لَمِلُك  َرفََّع  �ل�أحد�ِث،  َهِذِه  َبعَد 
هاماَن ْبَن َهَمد�ثا �ل�أجاِجيَّ َوَرقّاُه، َو�أعطاُه َمرَكز�ً 
�لَمِلِك،  ِمَن  2َوبِاأمٍر  آَخِريَن.  �ل� �لُرَؤساِء  كُلِّ  ِمْن  �أعَلى 
َينَحُنو�  �أْن  �لَقْصِر  ِفي  �لَّذيَن  �لُخّد�ِم  كُلِّ  َعَلى  كاَن 
َينَحِني  �أْن  َرَفَض  ُمْرَدخاَي  َولَِكنَّ  لِهاماَن.  َوَيسُجُدو� 

َوَيسُجَد لِهاماَن.
3َفقاَل �لُخّد�ُم �لَّذيَن ِفي �لَقصِر لُِمْرَدخاَي: »لِماذ� 

ل� تُِطيُع �أمَر �لَمِلِك؟«
4َفَلْم ُيْصِغ �إلَْيِهْم َوُهْم ُيَكلُِّمونَُه َيوماً َبْعَد َيوٍم، َبْل 

. َفاأخَبُرو� هاماَن لَِيَرْو� �إْن كاَن َسيْقَبُل  �إنَُّه َيُهوديُّ قاَل 
�أنَّ  َعِلَم  ا  لَمَّ َجّد�ً  هاماُن  5َفَغِضَب  ُمْرَدخاَي.  َكلاَم 
لَْم  هاماَن  6لَِكنَّ  لَُه.  َيْسُجُد  َول�  َينَحِني  ل�  ُمْرَدخاَي 
َُّه َعَرَف �أنَّ ُمْرَدخاَي  أن ُيِرْد �أْن ُيعاِقَب ُمْرَدخاَي َوحَدُه، ل�
. َبْل �أر�َد �أْن َيقُتَل كُلَّ �لَيُهوِد �لَّذيَن َيِعيُشوَن ِفي  َيُهوِديٌّ

َممَلَكِة �أَحْشِويُروَش.
ِمُن  َعْشَرَة  �لثّانَِيَة  َنِة  �لسَّ ِمَن  ِل  أوَّ �ل� هِر  �لشَّ 7َوِفي 

ُحكِم �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش، �ُأجِرَيْت قُرَعٌة بُِحُضورِ هاماَن 
�لَيُهوِدي.  ُمْرَدخاَي  لَِتعييِن َموِعٍد للَقضاِء َعَلى َشعِب 
�لثّانِي  ْهِر  �لشَّ ِمَن  َعَشَر  �لثّالَِث  �لَيوِم  �خِتياُر  َوَتمَّ 

�أَحْشِويُروَش:  �آذ�َر. 8َوقاَل هاماُن للَمِلِك  َعَشَر – َشْهِر 
ِفي  ُعوِب  �لشُّ َبيَن  ُمَشتَّتاً  ُمَتَفِرقاً  َيِعيُش  َشعٌب  »ُهناَك 
عِب َتخَتِلُف  كُلِّ ُمقاَطعاِت َممَلَكِتَك. َوَشر�ئُِع َهذ� �لشَّ
ُأْخَرى. َفُهْم ل� ُيِطيُعوَن َشر�ئَِع  ُعوِب �ل� َعْن َشر�ئِِع �لشُّ
ِن  �لَمِلِك! َولَيَس ُملائِماً للَمِلِك �أْن َيتُرَكُهْم َوَشاأنَُهْم. 9َفاإ
َجِميعاً.  بَِقتِلِهم  َمْرُسوماً  َفْلُيصِدْر  �لَمِلُك،  �سَتحَسَن 
ّباِط  للضُّ ِة  �لِفضَّ ِمَن  ِقْنطارٍ أ  �آل�ِف  َعْشَرَة  َوَساأْدَفُع 

لَِيَضُعوها ِفي َخِزيَنِة �لَمِلِك.«
10َفَنَزَع �لَمِلُك خاَتَمُه، َو�أعطاُه لَِعُدوِّ �لَيهوِد هاماَن 

ْبِن َهَمد�ثا �ل�أجاِجّي. 11َوقاَل �لَمِلُك لِهاماَن: »�حَتِفْظ 
عِب ما َتر�ُه ُمناِسباً.« بِالماِل َو�ْفَعْل بَِهذ� �لشَّ

أوَِّل، �ْسَتدَعى  هِر �ل� 12َوِفي �لَيوِم �لثّالَِث َعَشَر ِمَن �لشَّ

هاماُن َكَتَبَة �لَمِلِك. َفَكَتُبو� ما �أَمَرُهْم بِِه بِاْسِم �لَمِلِك 
�أَحْشِويُروَش َوَخَتُموُه بِخاَتِمِه. َوَقْد �أرَسلُو� َهِذِه �لُكُتَب 
�إلَى �لقاَدِة َو�إلَى ُحكّاِم �لِبلاِد بَِحَسِب �ُأسلُوِب ِكتاَبِتِهْم، 
أو�ِمَر  َوبَِحَسِب لَُغِة كُلِّ َشعٍب. 13َوَحَمَل �لرُُّسُل َهِذِه �ل�
�لَمْكُتوَبَة �إلَى كُلِّ بِلاِد �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش. َحيُث َتْقِضي 
أو�ِمُر بِاأْن َيِتمَّ �لَقضاُء َعَلى َجِميِع �لَيْهوِد، َوَقتلُُهْم  َهِذِه �ل�
َو�إباَدتُُهْم ِكبار�ً َوِصغار�ً، نِساًء َو�أطفال�ً، َو�أْن ُيؤَخَذ كُلُّ 
ما لَُهْم َغِنيَمًة. َو�أْن َيِتمَّ َهذ� كُلُُّه ِفي َيوٍم و�ِحٍد، ُهَو �لَيوُم 

هِر �لثّانِي َعَشَر – َشْهِر �آذ�َر. �لثّالَِث َعَشَر ِمَن �لشَّ
14َونُِشَرْت نَُسٌخ ِمْن َهذ� �لَقر�ِر �لَمكُتوِب ِفي كُلِّ 

َوَذلَِك  ُعوِب  �لشُّ لُِكلِّ  َو�ُأعِلَنْت  َو�لُمقاَطعاِت،  �لِبلاِد 
�لَمِلِك،  ِمَن  15َوبِاأمٍر  �لَيوِم.  لَِذلَِك  يَن  ُمْسَتِعدِّ لَيُكونُو� 
أمِر ِفي �لعاِصَمِة ُشوَشَن، َحتَّى  �أسَرَع �لرُُّسُل َونََشُرو� �ل�
َطَرَب ُسكّانُها. �أما �لَمِلُك َوهاماُن َفَقْد َجَلسا لَِيْشَربا  �ضَّ

�لَخمَر.

ُمْرَدخاي يقنُع أْسِتيَر بُمساَعَدة شعبها

َق ثِياَبُه، 4  َوِحيَن َعِلَم ُمْرَدخاُي َبُكلِّ ما َحَدَث، َمزَّ
�إلَى  َوَخَرَج  ماِد،  بِالرَّ َغ  َوَتَمرَّ �لَخْيِش  َو�رَتَدى 
َوَسِط �لَمِديَنِة َوناَح بَِمر�َرٍة. 2ثُمَّ جاَء َوَوَقَف �أماَم َبّو�َبِة 
ُخوِل. َفَقْد كاَن َمْحُظور�ً �أْن  �لَمِلِك، َفَلْم ُيْسَمْح لَُه بِالدُّ

أ 9:3 ِقنطار. حرفياً »كيكار.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس للَوزِن 

تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.
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َيْدُخَل �أَحٌد �إلَى �لَمِلِك َوُهَو َيلَبُس �لَخْيَش.
3َوَحِزَن �لَيُهوُد َكَثير�ً، َوصاُمو� َوَبَكْو� َوناُحو� َولَِبسو� 

�لَخْيَش َوَتَمرَُّغو� بِالرَّماِد ِفي كُلِّ بِلاِد �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش 
َوُمقاَطعاتِِه �لِتي َسِمَعْت بِالَقر�ِر.

بِما َحَدَث،  �أْسِتيَر  َو�لُخّد�ُم  �لخاِدماُت  4َو�أْخَبَرِت 

َفاكَتاأَبِت �لَمِلَكُة َو�ْضَطَرَبْت. َو�أرَسَلت لُِمْرَدخاَي ثِياباً 
َذلَِك.  َرَفَض  ُمْرَدخاَي  َولَِكنَّ  �لَخيِش،  َبَدَل  لَِيرَتِديها 
5َفاْسَتدَعْت �أْسِتيُر َهتاَخ، َوُهَو �أَحُد ُخّد�ِم �لَمِلِك ُعيَِّن 

أْسِتيَر، َو�أَمَرْتُه �أْن َيعِرَف ِمْن ُمْرَدخاَي ما �لِذي  خاِدماً ل�
َجَعَلُه َيْفَعُل َهذ�. 6َفَخَرَج َهتاُخ �إلَى ُمْرَدخاَي ِفي ساَحِة 
�لَمِديَنِة �لُمقابَِلِة لَِبّو�َبِة �لَمِلِك. 7َفاأْخَبَرُه ُمْرَدخاُي بُِكلِّ 
ما َحَصَل َمعُه، َوبِاأمِر �لماِل �لِذي َسَيدَفُعُه هاماُن لَِخِزيَنِة 
�لَمِلِك لَِيقُتَل �لَيُهوَد. 8َو�أعطاُه نُْسَخًة ِمَن �لَقر�ِر �لِذي 
لُِيِريِه  �لَيُهوِد،  َقتِل  بُِخُصوِص  ُشوَشَن  َمِديَنِة  ِفي  َصَدَر 
أْسِتيَر َوَيشَرَحُه لَها. َو�أوَصى ُمْرَدخاُي �أْسِتيَر �أْن َتذَهَب  ل�
َل �إلَيِه ِمْن  �إلَى �لَمِلِك َوَتطلَُب ِمنُه �لرَّحَمَة، َو�أْن َتَتَوسَّ

�أجِل َشعِبها.
ُمْرَدخاَي.  قالَُه  بِما  �أْسِتيَر  َو�أخَبَر  َهتاُخ  9َفَذَهَب 

11»كُلُّ  لُِمْرَدخاَي:  َيُقوَل  �أْن  َهتاَخ  �أْسِتيُر  10َفاأَمَرْت 

ُخّد�َم �لَمِلِك َوكُلُّ �لنّاِس ِفي بِلاِدِه َيْعِرفُوَن �أنَّ ُعُقوَبَة 
ِهَي  َدعَوٍة  َدوَن  َمجِلِسِه  ِفي  �لَمِلِك  �إلَى  َيدُخُل  َمْن 
نَْحَو  �لَذَهبيَّ  َصولَجانَُه  �لَمِلُك  َمدَّ  �إْن  لَِكْن  �لَموُت. 
�لِذي َيْدُخُل �إلَيِه بِلا َدْعوٍة، ُيْعَفى َعْنُه َفلا ُيْقَتُل. َولَِكنَُّه 

لَْم َيْدُعِني للُدُخوِل �إلَيِه ُمْنُذ َثلاثِيَن َيوماً.«
12َوِعْنَدما َسِمَع ُمْرَدخاُي َجو�َب �أْسِتيَر، 13�أْرَسَل 

�إلَيها ِرسالًَة قاَل ِفيها:

أنَِك  ل� �لِعقاِب  ِمَن  َسَتنِجيَن  باأنَِّك  َتُظنِّي  »ل� 
َتِعيِشيَن ِفي َقصِر �لَمِلِك. 14�إْن لَْم َتفَعِلي َشيئاً 
ِمْن  َسَتاأتِي  َونَجاَتُهم  �لَيُهوِد  �إنْقاَذ  نَّ  َفاإ آَن،  �ل�
فَسَتُموتُوَن.  َوعائَِلُتِك  �أنِْت  �أّما  �آَخَر.  َمكاٍن 
َوَمْن َيعَلُم، َفُربَّما �أصَبحِت َمِلَكًة ل�أجِل َوْقٍت 

ِمثِل َهذ�.«

15َفاأرَسَلت �أْسِتيُر بِالرَّدِّ �لتّالِي �إلَى ُمْرَدخاَي:

ُشوَشَن،  ِفي  �لَِّذيَن  �لَيُهوِد  كُلَّ  16»�جَمْع 

لَياٍل،  َوَثلاَث  �أيّاٍم  َثلاَثَة  �أجِلي  ِمْن  َوُصوُمو� 
�إلَى  �أنا َوَجو�ِريَّ �أيضاً، ثُمَّ َساأدُخُل  َوَساأُصوُم 
�لَمِلِك، َعَلى �لرُّغِم ِمْن �أنَّ َهذ� ُيخالُِف �أمَرُه. 

، َفلَيُكْن!« َفاإذ� ِمتُّ

17َفَذَهَب ُمْرَدخاُي َوَفَعَل ما �أْوَصْتُه بِِه �أْسِتيُر.

ُدُخوُل أْسِتيَر إَلى الَمِلك

َوِفي �لَيوِم �لثالِِث، لَِبَسْت �أْسِتيُر ثِياَبها �لَمَلِكيََّة، 5 
َوكاَن  �لّد�ِخِليَِّة.  �لَقصِر  ساَحِة  ِفي  َوَوَقَفْت 
َعَلى َعرِشِه ِفي �لَمسِكِن ُمقابَِل ساَحِة  �لَمِلُك جالِساً 
�لَقصِر �لّد�ِخِليَِّة. 2َوِعنَدما َر�أى �لَمِلُك �أْسِتيَر و�ِقَفًة ِفي 
�لَذَهِبيَّ  َصولَجانَُه  َوَمدَّ  �سِتحسانَُه،  نالَِت  �لَمسِكِن، 

بِاتِجاِهها، َفاقَتَرَبْت َولََمَسِت �لَصولَجاَن.
�أيَُّتها  ُيضايُِقِك  �لِذي  أْسِتيَر: »ما  ل� �لَمِلُك  3َفقاَل 

�لَمِلَكُة �أْسِتيُر؟ َوما ُهَو َطَلُبِك؟ َفَحتَّى لَو َطَلبِت نِصَف 
َممَلَكِتي َفَساُأْعِطيِه لَِك.«

َدعَوتِي  �لَمِلُك  َيقَبَل  �أْن  »�أرُجو  �أْسِتيُر:  4َفقالَْت 

�أعَددتُها  �لِتي  �لَولِيَمِة  �إلَى  َوهاماُن  ُهَو  �لَيوَم  َياأتَِي  بِاأْن 
للَمِلِك.«

لَِكي  بُِسرَعٍة،  هاماَن  »�سَتْدُعو�  �لَمِلُك:  5َفقاَل 

نَْعَمَل ما َطَلَبْتُه �أْسِتيُر.«
�أقاَمْتها  �لِتي  �لَولِيَمِة  �إلَى  َوهامان  �لَمِلُك  َوَذَهَب 
أْسِتيَر: »كُلُّ  �أْسِتيُر. 6َو�أثناَء ُشرِب �لَخْمِر، قاَل �لَمِلُك ل�
ما َتَتَمنِّيَنِه َسُيعَطى لَِك، َوكُلُّ ما َتطلُِبيَنُه َسَتاأُخِذيَنُه َحتَّى 

لَو كاَن نِصَف َممَلَكِتي.«
7َفاأجاَبت �أْسِتيُر: »�أتُِريُد �أْن َتعِرَف �ُأمِنَيِتي َوِطلَبِتي؟ 

8�إْن نِلَت �ْسِتحساَن �لَمِلِك، َو�أر�َد �أْن ُيْعِطيِني ِطلَبِتي، 

ها لَُهما َغد�ً.  َفِلَياأِت ُهَو َوهاماُن �إلَى �لَولِيَمِة �لِتي َساُأِعدُّ
َوَغد�ً َساُأخِبُر �لَمِلَك بِِطلَبِتي.«

هاماُن َيغَضُب ِمْن ُمْرَدخاي
9َفَخَرَج هاماُن َفِرحاً ُمبَتِهَج �لَقلِب ِفي ذلَِك �لَيوِم. 

َبّو�َبِة  ِعْنَد  ُمْرَدخاَي  َر�أى  ِعنَدما  ِجّد�ً  َغِضَب  نَُّه  َولَكِّ
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ُيْبِد  َولَْم  لَُه،  �حِتر�ماً  َيِقِف  لَْم  ُمْرَدخاَي  أنَّ  ل� �لَمِلِك، 
ُخوفاً ِمنُه. 10َفَتمالََك هاماُن نَْفَسُه َوعاَد �إلَى َبيِتِه. ثُمَّ 
�أماَمُهْم  َيَتفاَخُر  َوَزوَجَتُه َزَرَش. 11َو�أَخَذ  َدعا �أصِدقاَءُه 
�أنَّ �لَمِلَك َرقّاُه َو�أعطاُه  �أبنائِِه، َوَكيَف  بَِثرَوتِِه، َوبَِكثَرِة 
12َوقاَل  �لَمِلِك.  َوُخّد�ِم  ُرَؤساِء  كُلِّ  ِمْن  �أعَلى  َمرِكز�ً 
هاماُن: »لَْم َتْدُع �لَمِلَكُة �أْسِتيُر �أَحد�ً َغيِري َمَع �لَمِلِك 
َمَع  �أيضاً  َغد�ً  َدَعْتِني  َوَقْد  ْتها،  �أَعدَّ �لِتي  �لَولِيَمِة  �إلَى 
َو�أنا �أَرى  �لَمِلِك. 13َولَِكنَّ كُلَّ َهذ� ل� َيعِني لِي َشيئاً 

ُمْرَدخاَي �لَيُهوِديَّ جالِساً �أماَم َبّو�َبِة �لَمِلِك.«
ْز َعُمود�ً  14َفقاَل لَُه �أصِدقاُؤُه َوَزوَجُتُه َزَرُش: »َجهِّ

باِح، �طلُْب  َخَشِبّياً �رتِفاُعُه َخمُسوَن ِذر�عاً. أ َوِفي �لصَّ
�إلَى  �ْذَهْب  ثُمَّ  َعَليِه.  ُمْرَدخاَي  ُيَعلََّق  �أْن  �لَمِلِك  ِمَن 

�لَولِيَمِة َو�بَتِهْج َمَع �لَمِلِك.«
. َفاُأعِجَب هاماُن بِالِفكَرِة، َوَصَنَع �لَعُموَد �لَخَشِبيِّ

إْكراُم ُمْرَدخاي

�للَّيَلِة، 6  تِلَك  ِفي  َيناَم  �أْن  �لَمِلُك  َيسَتِطْع  َولَْم 
ِجلَّ  �لسِّ لَُه  ُيحِضُرو�  �أْن  ُخّد�ِمِه  ِمْن  َفَطَلَب 
�أماَم  ِجلُّ  �لسِّ قُِرَئ  َوِعنَدما  �لممَلَكِة.  لِتاِريِخ  �لرَّسِميَّ 
�أْمَر  �أنَّ ُمْرَدخاَي ُهَو �لِذي َكَشَف  �لَمِلِك، 2�كَتَشَف 
�لَمِلِك  َبّو�َبِة  َوحاِرَسي  �لَمِلِك  خاِدَمي  َوَتَرَش  َبْغثانا 

�للََّذيِن َتاآَمر� َعَلى �غِتياِل �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش.
َوكافاأناُه  ُمْرَدخاَي  �أكَرْمنا  »بِماذ�  �لَمِلُك:  3َفقاَل 

لَِعَمِلِه َهذ�؟«
َفاأجاَبُه �لُخّد�ُم: »لَْم ُيعَمْل لَُه �أيُّ َشٍئ!«

4َفقاَل �لَمِلُك: »َمْن َهذ� �لِذي ِفي ساَحِة �لَقْصِر؟« 

ِه لَِيطلَُب ِمَن �لَمِلِك �أْن ُيَعلَِّق  َوكاَن هاماُن َقْد َدَخَل لَِتوِّ
َزُه لَُه. ُمْرَدخاَي َعَلى �لَعُموِد �لَخَشِبيِّ �لِذي َجهَّ

5َفقاَل �لرِّجاُل �لَّذيَن َيخِدُموَن �لَمِلَك: »َهذ� هاماُن 

ِفي ساَحِة �لَقصِر.«
َفقاَل �لَمِلُك: »�أدِخلُوُه.«

َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً  �أرَبعًة  تعادُل  �لُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  أ 14:5 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 

ر�ِع �لَقِصيرِة. بالذِّ

6َفَدَخَل هاماُن، َفقاَل لَُه �لَمِلُك: »ماذ� ُيْصَنُع لَِمْن 

ُيريُد �لَمِلُك �أْن َيْكِرَمُه؟«
َفقاَل هاماُن ِفي نَفِسِه: »ل� �أَحَد َيْسَتِحقُّ �أْن ُيْكِرَمُه 
�لَمِلُك ِسو�َي!« 7َوقاَل هاماُن للَمِلِك: »َساُأْخِبُرَك ما 
ُيْصَنُع لَِمْن ُيريُد �لَمِلُك �أْن َيْكِرَمُه. 8ُيْعَطى ثِياباً َمَلِكيًَّة 
�لَمِلُك  كاَن  َوِحصاناً  �لَمِلُك،  َيرَتِديها  كاَن  �لَِّتي  ِمَن 
َقْد َرِكَب َعَليِه، َويوَضُع تاٌج َعَلى َر�أِسِه. 9تُوَضْع َهِذِه 
�لثِّياُب َو�لِحصاُن ِفي ُعهَدِة و�ِحٍد ِمْن �أنَبِل �لُرَؤساِء ِعْنَد 
�لَمِلِك. ثُمَّ ُيْلِبُس �لرَُّؤساُء �لرَُّجَل �لِذي ُيِريُد �لَمِلُك �أْن 
َل ِفي ساحاِت  لَِيَتَجوَّ َوُيرِكُبونَُه َعَلى �لِحصاِن  ُيكِرَمُه، 
ُيِريُد  َمْن  َينالُُه  ما  ›َهذ�  َيهِتُفوَن:  ُهْم  َبيَنما  �لَمِديَنِة، 

�لَمِلُك �أْن ُيكِرَمُه.‹«
10َفقاَل �لَمِلُك لِهاماَن: »�إَذْن �أسِرْع َوُخِذ �لثِّياَب 

 ، َو�لِحصاَن َكما قُْلَت، َو�فَعْل َهذ� لُِمْرَدخاَي �لَيُهوَديِّ
ِمَن  َشيئاً  َتنَس  َول�  �لَمِلِك.  �َبِة  َبوَّ ِعْنَد  َيجِلُس  �لِذي 

�ل�أشياِء �لِتي قُْلَتها.«
11َفاأَخَذ هامان �لثِّياَب َو�ألَبَسها لُِمْرَدخاَي، َو�أرَكَبُه 

َو�أعَلَن  �لَمِديَنِة.  كُلِّ  ِفي  بِِه  َل  َوَتَجوَّ �لِحصاِن  َعَلى 
هامان: »َهذ� ما َينالُُه َمْن ُيِريُد �لَمِلُك �أْن ُيكِرَمُه.«

�أّما هاماُن  �لَمِلِك.  َبّو�َبِة  �إلَى  ُمْرَدخاُي  12ثُمَّ عاَد 

�إلَى َبيِتِه َوُهَو َيشُعُر بِالَياأِس َو�لِخزِي.  َفَقْد عاَد ُمسِرعاً 
13َو�أْخَبَر َزوَجَتُه َزَرَش َو�أصِدقاَءُه بُِكلِّ ما َحَدَث. َفقاَل 

لَُه ُمسَتشاُروُه َوَزوَجُتُه: »�إذ� كاَن ُمْرَدخاُي �لِذي َبَد�أَت 
نََّك لَْن َتنَتِصَر َعَليِه، َبْل  َتنَهِزُم �أماَمُه َيُهوِديّاً بِالِفعِل، َفاإ
َسُتهَزُم �أماَمُه بِالَتاأِكيِد.« 14َوَبيَنما ُهْم َيَتَكلَُّموَن َوَصَل 
�لِتي  �لَولِيَمِة  �إلَى  هامان  َو�صَطَحُبو�  �لَمِلِك،  ُخّد�ُم 

تها �أْسِتيُر. �أَعدَّ

َقتُل هامان

تها 7  َفَذَهَب �لَمِلُك َوهاماُن �إلَى �لَولِيَمِة �لِتي �أَعدَّ
�لَمِلَكُة �أْسِتيُر. 2َوِفي �لَيوِم �لتّالِي، َساأَل �لَمِلُك 
ِل للَولِيَمِة: »ما ِهَي  أوَّ �أْسِتيَر ثانَِيًة َكما َفَعَل ِفي �لَيوِم �ل�
لَِك، َوما ِهَي  َفَساُأعِطيها  �أْسِتيُر؟  �لَمِلَكُة  �أيَُّتها  �ُأمِنَيُتِك 
َفَساُأعِطيِك  َممَلَكِتي  نِصَف  َطَلبِت  لَْو  َحتَّى  ِطلَبُتِك؟ 

ما َتطلُِبيَن.«
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3َفاأجاَبِت �لَمِلَكُة �أْسِتيُر: »�إْن َرِضيَت �أيُّها �لَمِلُك 

�أِعيُش،  َتتُرَكِني  �أْن  �ُأمِنَيِتي  نَّ  َفاإ أمَر،  �ل� َو�سَتحَسنَت 
َوِطلَبِتي �أْن َتتُرَك َشعِبي َيِعيُش. 4لََقد َتمَّ َبيِعي �أنا َوَشعِبَي 
َونِساًء  ِرجال�ً  َبيُعنا  َتمَّ  َولَو  َونُباَد.  َونُقَتَل  نَهِلَك  لَِكي 
َيسَتِحقُّ  ل�  �لَضَرِر  َهذ�  َفِمثُل  َشيئاً،  قُْلُت  لَما  َكَعِبيٍد 

�إزعاَج �لَمِلِك.«
5َفقاَل �لَمِلُك �أَحْشِويُروَش للَمِلَكِة �أْسِتيَر: »َمْن َهذ� 

�لِذي ُيَفِكُر بَِعَمِل َشْيٍء َكَهذ�؟ َو�أيَن ُهَو؟«
يُر ُهَو هاماُن.«  وُّ �لِشرِّ 6�أجاَبْت �أْسِتيُر: »َهذ� �لَعدُّ

َفاْرَتَعَد هاماُن �أماَم �لَمِلِك َو�لَمِلَكِة.
تاِركاً  �لَحِديَقِة  �إلَى  َوَخَرَج  غاِضباً  �لَمِلُك  7َفقاَم 

لَِكي  �أْسِتيَر  �لَمِلَكِة  �إلَى  ُل  َيَتَوسَّ هاماُن  َفَوَقَف  َشر�َبُه. 
َُّه َعَرَف �أنَّ �لَمِلَك َسُيعاِقَبُه. أن تُْنِقَذ َحياَتُه، ل�

8َو�إْذ َرِجَع �لَمِلُك ِمَن �لَحِديَقِة �إلَى قاَعِة �لَولِيَمِة، 

َعَليها  َتَتِكُئ  �لَِّتي  �ل�ِريَكِة  َعَلى  ُمْنَطِرحاً  هاماَن  َوَجَد 
ِفي  �لَمِلَكَة  »�أُيهاِجُم  بَِغَضٍب:  �لَمِلُك  َفقاَل  �أْسِتيُر. 

َحضَرتِي َوِفي َبيِتي؟«
َقتُل هاَماَن. أ  َتمَّ  �لَمِلُك ُجمَلَتُه،  ُيْكِمَل  �أْن  َوَقبَل 
»�أَعدَّ  َحْرُبونا:  َو�ْسُمُه  �لَمِلِك  ُخّد�ِم  �أَحُد  9َفقاَل 

ِذر�عاً ب  َخمُسوَن  �رتِفاُعُه  َخَشِبّياً  َعُمود�ً  هاماُن 
َذلَِك  َيز�ُل  َوما  َو�أنَقَذُه.  �لَمِلَك  نَبََّه  لُِمْرَدخاَي – �لِذي 

�لَعُموُد َمكانَُه ِفي َبيِت هاماَن.«
َفقاَل �لَمِلُك: »َعلُِّقو� هاماَن َعَليِه.«

ُه  10َفَعلَُّقو� هاماَن َعَلى �لَعُموِد �لَخَشِبيِّ �لِذي �أَعدَّ

لُِمْرَدخاَي. َوَهَكذ� َهَد�َأ َغَضُب �لَمِلِك.

األْمُر الَمَلِكيُّ ِبُمساَعَدِة الَيُهود

�أَحْشِويُروُش 8  �لَمِلُك  َسلََّم  �لَيوِم،  َذلَِك  َوِفي 
للَمِلَكِة �أْسِتيَر كُلَّ ُممَتَلكاِت َعُدوِّ �لَيُهوِد هاماُن. 
�أّما ُمْرَدخاُي َفَقد جاَء لُِيقابَِل �لَمِلَك، َبعَد �أْن �أخَبَرْت 

أ 8:7 تّم قتُل هامان. حرفياً »َغطَّْو� َوَجَه هاماَن.«

ب 9:7 ذراع. ِوحدٌة لقياِس �لُطوِل تعادُل �أرَبعًة َو�أرَبعيَن سنِتمتر�ً 

�أو تعادُل �ثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتر�ً  )َوِهَي �لّذر�ُع �لقصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  �لقياَس  �أنَّ  َو�ل�أغَلُب  �لطّويلُة – �لّرسميُة(.  �لّذر�ُع  )َوِهَي 

ر�ِع �لقِصيرِة. بالذِّ

�لَمِلُك  2َفَنَزَع  بِِه.  َقر�َبِتها  ِصَلِة  َعْن  �لَمِلَك  �أْسِتيُر 
لُِمْرَدخاَي.  َو�أعطاُه  هاماَن  ِمْن  ُه  �سَتَردَّ �لِذي  خاَتَمُه 
ْشر�ِف َعَلى  َة �ل�إ �أّما �أْسِتيُر َفَقد �أوَكَلْت لُِمْرَدخاَي َمَهمَّ
�ُأْخَرى  ًة  َمرَّ �أْسِتيُر  َتَكلََّمْت  3ثُمَّ  هاماَن.  ُممَتَلكاِت 
َوقَف  َوَطَلَبْت  َوَبَكْت  �أماَمُه،  َوَسَجَدْت  �لَمِلِك،  َمَع 
4َفَمدَّ  �لَيُهوِد.  ِضدَّ  َوُمؤ�َمَرتِِه   ، �ل�أجاِجيِّ هاماَن  َشرِّ 
�أسِتيُر  5َفَوَقَفْت  �أْسِتيَر.  نَحَو  �لَذَهِبيِّ  َصولَجانَُه  �لَمِلُك 
َعنِّي،  َوَرِضَي  �لَمِلُك  شاَء  »�إْن  َوقالَْت:  �لَمِلِك  �أماَم 
َو�سَتْحَسَن َر�أيِي َوو�َفَق َعَليِه، َفْلُيْصِدْر �أْمر�ً ُيلِغي ِفيِه �أمَر 
هاماَن ْبِن َهَمد�ثا �ل�أجاِجيَّ �لِذي �أصَدَرُه لَِيْقِضي َعَلى 
َُّه َكيَف �أسَتِطيُع  أن �لَيُهوِد ِفي كُلِّ ُمقاَطعاِت �لَمِلِك. 6ل�
رْؤَيَة َشعِبَي َيتاألُّم، َوَكيَف �أسَتِطيُع �حِتماَل ُرْؤَيَة �أفر�َد 

عائَِلِتي َيُموتُوَن؟«
7َفقاَل �لَمِلُك �أَحْشِويُروَش للَمِلَكِة �أْسِتيَر َولُِمْرَدخاَي 

أْسِتيَر كُلَّ ُممَتَلكاِت هاماَن،  : »َقْد َسلَّْمُت ل� �لَيُهوِديِّ
�لَعُموِد  َعَلى  ُعلَِّق  َقْد  ُهَو  َوها  �لَيُهوِد.  لَِقتِل  تاآَمَر  َُّه  أن ل�
لَُهْم،  ُمناِسباً  َتَريانِِه  �لَيُهوِد ما  بِاْسِم  . 8َفاكُتبا  �لَخَشِبيِّ
َُّه ل� ُيمِكُن �إلغاُء �أْمٍر ُيصَدُر  أن َو�خِتماُه بِخاَتِم �لَمِلِك، ل�

بِاأمِر �لَمِلِك َوُيخَتُم بِخاَتِمِه.«
هِر �لثّالِِث – َشْهِر  9َوِفي �لَيوِم �لثالِِث ِو�لِعشِريَن ِمَن �لشَّ

َفَكَتُبو�  �لَمِلِك،  كُتّاَب  ُمْرَدخاُي  ِسيو�َن – �سَتدَعى 
َو�لُحكّاِم  �لَيُهوِد  �إلَى كُلِّ  َتماماً  ُمْرَدخاُي  بِِه  �أَمَرُهْم  ما 
َورَؤساِء �لِبلاِد. َوَعَدُد تِلَك �لِبلاِد ِمئٌة َوَسْبَعٌة َوِعشُروَن 
�إقِليماً َوَبَلد�ً، َتمَتدُّ ِمَن �لِهْنِد َحتَّى �لَحَبَشِة. َوَقْد َكَتُبو� 
�إلَى كُلِّ �إقِليٍم َوَبَلٍد بَِحَسِب �ُأسلُوِب ِكتاَبِتِه، َو�إلَى كُلِّ 
�ُأسلُوِب  بَِحَسِب  �لَيُهوِد  َو�إلَى  لَُغِتِه،  بَِحَسِب  َشعٍب 

ِكتاَبِتِهْم َوبَِحَسِب لَُغِتِهْم.
�لَمِلِك  بِاْسِم  أو�ِمِر  �ل� كُلَّ  ُمْرَدخاَي  10َوَكَتَب 

ُسِل  �لرُّ َمَع  �أْرَسَلها  ثُمَّ  بِخاتِِمِه.  َوَخَتَمها  �أَحْشِويُروَش 
َنِت  11َوَتَضمَّ ِريَعِة.  �لسَّ �لَمَلِكيَِّة  �لُخُيوِل  َظْهِر  َعَلى 
بِاأْن  �لُمُدِن  كُلِّ  ِفي  للَيُهوِد  �لَمِلِك  ِمَن  �إْذناً  �لَرسائُِل 
�أيَِّة  َعَلى  َيْقُضو�  َو�أْن  �أْرو�ِحِهْم.  َعْن  لُِيد�ِفُعو�  ُدو�  َيَتَوحَّ
ُيهاِجُم  �أْو  ُيهاِجُمُهْم  َبَلٍد  �أْو  َشعٍب  ل�أيِّ  ُمَسلََّحٍة  ٍة  قُوَّ
َوَيسِلُبو�  َوُيبيُدوها  ُروها  َفُيَدمِّ َوَزوجاتُِهْم،  �أول�َدُهْم 
ِفي  ُأُموِر  �ل� َهِذِه  كُلَّ  َعَمُل  َينَبِغي  12َوكاَن  َغنائَِمها. 
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كُلِّ بِلاِد �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش ِفي �لَيوِم �لثّالَِث َعَشَر ِمَن 
هِر �لثّانِي َعَشَر – َشهِر �آذ�َر. �لشَّ

�لِبلاِد.  كُلِّ  ِفي  أمِر  �ل� َهذ�  ِمْن  نَُسٌخ  13َونُِشَرْت 

َو�ُأعِلَن َذلَِك لُِكلِّ �لنّاِس َحتَّى َيسَتِعدَّ �لَيُهوُد للَيوِم �لِذي 
َسَينَتِقُموَن ِفيِه ِمْن �أْعد�ئِِهْم. 14َوبِاأمٍر ِمَن �لَمِلِك، �أسَرَع 
�لَّذيَن َيحِملُوَن �لرَّسائَِل َعَلى �لُخُيوِل �لَمَلِكيَِّة. َو�ُأعِلَن 
أمُر ِفي �لعاِصَمِة ُشوَشَن �أيضاً. 15َوَخَرَج ُمْرَدخاُي ِمْن  �ل�
ِعْنِد �لَمِلِك بِِثياٍب َمَلِكيٍَّة َبيضاَء َو�ُأرُجو�نِيٍَّة. َوَعَلى َر�أِسِه 
 . ُأرُجو�نِيِّ تاٌج َذَهِبيٌّ َكِبيٌر، َوَيرَتِدي ِرد�ًء ِمَن �لِكتّاِن �ل�

ِت �لَفرَحُة َمِديَنَة ُشوَشَن. َوَعمَّ
َوُسَعد�َء  َوَفِرِحيَن  ُمبَتِهَجيَن  َفكانُو�  �لَيُهوُد  16�أّما 

أماِكِن  أفر�ُح ِفي كُلِّ �ل� َوَفُخوِريَن. 17َو�ُأِقيَمِت �لَول�ئُِم َو�ل�
َوَكِثيُروَن  �لَمِلِك.  بِاأْمِر  َسِمَعْت  �لِتي  َو�لُمُدِن  َو�لِبلاِد 
َيُهوٌد  بِاأنَُّهْم  َتظاَهُرو�  أْرِض  �ل� تِلَك  ِفي  �لّساِكِنيَن  ِمَن 

لَِخوِفِهْم ِمْنُهْم.

اْنِتصاُر الَيُهود

�لثّانِي 9  هِر  �لشَّ ِمَن  َعَشَر  �لثّالَِث  �لَيوِم  َوِفي 
�لَمِلِك،  َمرُسوِم  َتنِفيِذ  �آذ�َر – َيوِم  َعَشَر – َشهِر 
َوَيوَم َتَمنّى �أعد�ُء �لَيُهوِد �أْن َيَتَسلَُّطو� َعَليِهْم، َتَغيََّر �لحاُل 
�لَيُهوُد  �حَتَشَد  2َفَقِد  �أْعد�ئِِهْم!  َعَلى  �لَيُهوَد  َوَتَسلََّط 
ِفي ُمُدنِِهْم، ِفي كُلِّ بِلاِد �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش َو�أقالِيِمِه 
َيْصُمَد  �أْن  �أَحٌد  َيسَتِطْع  َولَْم  �أْعد�َءُهْم.  لُِيهاِجُمو� 
أنَّ �لَجِميَع صاُرو� َيخافُوَن ِمنُهْم. 3َوَدَعَمُهْم  �أماَمُهْم، ل�
�لَمِلِك،  َوُوَكلاِء  َو�لُحكّاِم  َو�لُول�ِة  �لِبلاِد  ُرَؤساِء  كُلُّ 
َرُجلاً  ُمْرَدخاَي. 4َفَقْد صاَر  ِمْن  َُّهْم كانُو� َيخافُوَن  أن ل�
ُمِهّماً ِفي َقْصِر �لَمِلِك، َو�ْشَتَهَر ِفي كُلِّ �لِبلاِد. َوكانَْت 

َهْيَبُتُه َوَعَظَمُتُه َتَتز�َيد�ِن ُيوماً َبْعَد َيوٍم.
َوَقَتلُوُهْم  يِف،  بِالسَّ �أعد�َءُهْم  �لَيُهوُد  5َوهاَجَم 

َو�أهَلُكوُهْم َوَفَعلُو� بِِهْم كُلَّ ما ُيِريُدونَُه. 6َوَقَتلُو� َخمَس 
َقَتلُو�  7َكما  َوحَدها.  ُشوَشَن  �لعاِصَمِة  ِفي  َرُجٍل  ِمَئَة 
َو�أِريد�ثا  َو�أَدلْيا  8َوفَُور�ثا  َو�أْسفاثا  َوَدلُْفوَن  َفْرَشْند�ثا 
لَْم  10َولَِكنَُّهْم  َويِز�ثا،  َو�أِريد�َي  َو�أِريساَي  9َوَفْرَمْشتا 

َيسِلُبو� �أيََّة َغنائٍِم. َوَهؤل�ِء �لَعْشَرُة �لَِّذيَن قُِتلُو� ُهْم �أول�ُد 
َعُدوِّ �لَيُهوِد هاماَن بِن َهَمد�ثا.

نَْفِسِه،  �لَيوِم  َذلَِك  في  �لَمِلَك،  �لُخّد�ُم  11َو�أبَلَغ 

بَِعَدِد �لَّذيَن قُِتلُو� ِفي �لعاِصَمِة ُشوَشَن. 12َفقاَل �لَمِلُك 
للَمِلَكِة �أْسِتيَر: »لََقْد َقَتَل �لَيُهوُد َخمَس ِمَئِة َرُجٍل ِفي 
�لعاِصَمِة ُشوَشَن َوْحَدها، َكما َقَتلُو� �أْبناَء هاماَن �لَعْشَرَة، 
آَن  َو�ل� ُأْخَرى؟  �ل� �لِبلاِد  ِفي  �لَقتَلى  َعَدُد  َسَيُكوُن  َفَكْم 

ماذ� َتَتَمِنيَن َفاأْفَعَلُه لَِك؟ َوماذ� َتطلُِبيَن َفاُأعِطيِك؟«
َر�أيِي،  �لَمِلُك  �ْسَتحَسَن  »�إِن  �أْسِتيُر:  13َفقالَْت 

َغد�ً  َيفَعلُو�  باأْن  ُشوَشَن  َبلَدِة  ِفي  للَيُهوِد  َفْلَيْسَمْح 
�أْعِمَدٍة  َعَلى  ُهاماَن  �أْبناُء  ُيَعلََّق  َو�أْن  �لَيوَم.  َفَعلُو�  َكما 

َخَشِبيٍَّة.«
أمُر ِفي  َذ ِطلَبُة �أْسِتيَر. َو�ُأعِلَن �ل� 14َفاأَمَر �لَمِلُك �أْن تَُنفَّ

َمِديَنِة ُشوَشَن، َفُعلَِّق �أبناُء هاماَن َعَلى �أعِمَدٍة َخَشِبيٍَّة. 
15َوِفي �لَيوِم �لّر�بَِع َعَشَر ِمْن َشْهِر �آذ�َر، �جَتَمَع �لَيُهوُد 

ًة �ُأْخَرى، َوَقَتلُو� ُهناَك َثماَن  �لَِّذيَن ِفي َبلَدِة ُشوَشَن َمرَّ
ِمَئِة َرُجٍل، ِمْن ُدوِن �أْن َياأُخُذو� َشيئاً ِمَن �لَغِنيَمِة.

16َوكاَن َبِقيَُّة �لَيُهوِد �لَّذيَن َيِعيُشوَن ِفي بِلاِد �لَمِلِك 

�أنُفِسِهْم  َعْن  لُِيد�ِفُعو�  �لّسابِِق  �لَيوِم  ِفي  �جَتَمُعو�  َقِد 
�ألَف  َوَسبِعيَن  َخْمسًة  َفَقَتلُو�  �أعد�ئِِهْم.  ِمْن  َوَيَتَخلَُّصو� 
َرُجٍل ِمْن �أعد�ئِِهْم، َولَْم َيسِلُبو� ِمنُهْم َغِنيَمًة. 17َحَدَث 
َهذ� ِفي �لَيوِم �لثّالَِث َعَشَر، َو�سَتر�ُحو� ِفي �لَيوِم �لّر�بَِع 
َو�حِتفاٍل  َفَرٍح  َيوَم  �لَيوِم  َذلَِك  ِمْن  َوَجَعلُو�  َعَشَر، 

َوَول�ئَِم.

عيُد الفوِريم
18�أّما �لَيُهوُد �لَِّذيَن ِفي َبلَدِة ُشوَشَن َفَقد �جَتَمُعو� 

َو�لّر�بَِع  َعَشَر  �لثّالَِث  �لَيوِم  ِفي  �أنُْفِسِهْم  َعْن  لُِيد�ِفُعو� 
َوَجَعلُو�  َعَشَر.  �لخاِمَس  �لَيوِم  ثُمَّ �سَتر�ُحو� ِفي  َعَشَر، 
يِف  ِمْن َهذ� �لَيوِم ِعيد�ً. 19لَِذلَِك َيحَتِفُل �لَيُهوُد ِفي �لرِّ
ِغيَرِة ِفي �لَيوِم �لّر�بَِع َعَشَر ِمْن َشهِر �آذ�َر،  َوِفي �لُقَرى �لصَّ

َوَيَتباَدلُوَن �لطّعاَم َو�لَهد�يا.
ُل َهِذِه �ل�أحد�َث، َوُيرِسُل  20َوكاَن ُمْرَدخاُي ُيَسجِّ

�لَمِلِك  بِلاِد  ِفي  َيِعيُشوَن  �لَّذيَن  �لَيُهوِد  �إلَى  بِالرَّسائِِل 
ِفي  ِمنُهْم  21َوَيطلُُب  َو�لَبِعيَدِة،  �لَقِريَبِة  �أَحْشِويُروَش 
َو�لَيوِم  �لّر�بَِع َعَشَر  �لَيوِم  ِفي  �أْن َيحَتِفلُو� َسَنِويّاً  َرسائِِلِه 
�لخاِمَس َعَشَر ِمْن َشْهِر �آذ�َر. 22َوُهما �لَيوماِن �للَّذ�ِن 
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هِر،  َذلَِك �لشَّ �أعد�ئِِهْم. ِفي  ِمْن  �لَيُهوُد  ِفيِهما  َتَخلََّص 
َل �لنُّو�ُح �إلَى �حِتفاٍل، َو�لُحْزُن �إلَى ِعيٍد. َفَجَعلُوُهما  َتَحوَّ
َيوَميَّ ِعيٍد َو�حِتفاٍل، ِفيِهما َيَتباَدلُوَن �لطَّعاَم، َوُيعُطوَن 

َهد�يا لِلُفَقر�ِء.
�إلَْيِهْم  َكَتَبُه  بِما  َسَنٍة  كُلِّ  ِفي  �لَيهوُد  23َو�لَتَزَم 

أنَّ َعُدوَّ �لَيُهوِد هاماَن بَن َهَمد�ثا  ُمْرَدخاُي. 24َوَذلَِك ل�
لُِيفِنَيُهْم.  قَُرعاً  َو�ألَقى  �لَيُهوَد،  لَِيقُتَل  َتاآَمَر  �ل�أجاِجيَّ 
25لَِكْن لَّما َدَخَلْت �أْسِتيُر �إلَى �لَمِلِك، َو�أخَبَرْتُه بَِذلَِك، 

�أصَدَر �أمر�ً َخطِّياً بِاأْن َيرتدَّ َشرُّ هاماَن ِضدَّ �لَيُهوِد َعَلى 
َر�أِسِه، َوبِاأْن ُيَعلََّق �أبناؤُه َعَلى �أعِمَدٍة َخَشِبيٍَّة َكما ُعلَِّق 

ُهَو.
بِالُفوِريِم  �لَيوَميِن  َهَذيِن  �لَيُهوُد  ي  ُيَسمِّ 26لَِذلَِك 

َوبَِسَبِب  »قُرَعة.«  َتعِني  �لِتي  »فُوَر«  َكِلَمِة  �إلَى  نِسَبًة 
ِرسالَِة ُمْرَدخاَي، َوبَِسَبِب ما َو�َجَهُه �لَيُهوُد، َوما َمرُّو� 
بِِه. 27َفَقد �أوَجُبو� َعَلى �أنُفِسِهْم َوَعَلى �أول�ِدِهْم َوَعَلى 
كُلِّ �أقاِربِِهْم بِاأْن َيْحَتِفلُو� بَِهَذيِن �لَيوَميِن ِفي َموِعِدِهما 

كُلِّ َسَنٍة، َتماماً َكما َكَتَب �إلَْيِهْم ُمْرَدخاُي.
28َوَهَكذ� َتمَّ �إْحياُء ِذكَرى َهِذيِن �لَيوَميِن ِمْن ِجيٍل 

�إلَى ِجيٍل ِفي كُلِّ عائَِلٍة، َوِفي كُلِّ َبلَدٍة َوَمِديَنٍة. َولَْم 
َعَلى  �لَيوَميِن  بَِهَذيِن  �أْن َيحَتِفَل  �لَيُهوِد  ِمَن  �أَحٌد  َينَس 
َهِذِه  بِاإحياِء  �لَيُهوِد  �أولَِئَك  نَسُل  �لَتَزَم  َكما  و�ِم،  �لدَّ

�لِذكَرى.

29ثُمَّ َكَتَبِت �لَمِلَكُة �أْسِتيُر بِنُت �أبيجائَِل، َوُمْرَدخاُي 

�لَيُهوِدّي ِرسالًَة ثانَِيًة بُِخُصوِص ِعيِد �لُفوِريم. 30َو�أرَسَل 
لُِكلِّ  َو�ل�سِتقر�َر  لاَم  �لسَّ ِفيها  َيَتَمنَّى  رسائَِل  ُمْرَدخاَي 
�إقِليماً  َوِعشِريَن  َوَسبعٍة  ِمَئٍة  ِفي  َيِعيُشوَن  �لَّذيَن  �لَيُهوِد 
َعَلى  �لرِّسائُِل  ِت  31َو�أَكدَّ �أَحْشِويُروَش.  لَِممَلَكِة  تابِعاً 
ِد �لَذي َعيََّنُه  �أَهِميَِّة �ل�حِتفاِل بِالُفوِريِم ِفي َموِعِدِه �لُمَحدَّ
ُمْرَدخاُي �لَيُهوِديُّ َو�لَمِلَكُة �أْسِتيُر للَيُهوِد. َكما �أوَجَب 
َو�أسِتيُر َعَليِهْم َوَعَلى نَفَسيِهما َوَعَلى نَسِلِهِم  ُمْرَدخاُي 
أمِر بَِقتِل �لَيُهوِد. 32َفاأكََّدْت  ياَم َو�لُبكاَء ِفي ِذكَرى �ل� �لصِّ
َن  �أَهِميَِّة �إحياِء ِذكَرى �لُفوِريِم. َوُدوِّ �أْسِتيَر َعَلى  ِرسالَُة 

َذلَِك ِفي َوثِيَقٍة َرسِميٍَّة.

إْكراُم ُمْرَدخاي

�لَضر�ئَِب 10  �أَحْشِويُروُش  �لَمِلُك  َفَرَض  ثُمَّ 
عِب َو�لُمُدِن �لّساِحِليَِّة. َعَلى �لشَّ

ِة �لَمِلِك �أَحْشِويُروَش َوَعَظَمَتِه، َوَكيَف  َة قُوَّ 2�أّما ِقصَّ

ُملُوِك  تاِريِخ  ِكتاِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ نّها  َفاإ ُمْرَدخاَي،  َرقَّى 
ماِدَي َوفاِرَس.

3َو�أصَبَح ُمْرَدخاُي �لَيُهوِديُّ ِفي �لَمرَتَبِة �لثّانَِيِة َبعَد 

ناَل  �لَيُهوِد.  ِعنَد  شاأنُُه  َوَعُظَم  �أَحْشِويُروَش.  �لَمِلِك 
َُّه كاَن َيْسَعى �إلَى َخْيِر  أن ِرَضى غالِِبيَِّة �إْخَوتِِه �لَيُهوِد، ل�

لاَم لَِجِميِع �لَيُهوِد. َشعِبِه، َوَيْصَنُع �لسَّ
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أيُّوُب الّصاِلح

�أيُّوُب. 1  كاَن ُهناَك َرُجٌل ِفي بِلاِد ُعوٍص �ْسُمُه 
�هلَل  َيتَِّقي  َوُمسَتِقيماً،  نَِزيهاً  �لرَُّجُل  َذلَِك  َوكاَن 
َوَثلاُث  �أول�ٍد  َسبَعُة  لَُه  ُولَِد  2َوَقد  �لَشرِّ.  َعِن  َوَيبَتِعُد 
َوماِعٍز،  َخُروٍف  �آل�ِف  َسبَعَة  َيمَتِلُك  3َوكاَن  َبناٍت. 
�لثِّير�ِن،  ِمَن  َزوٍج  ِمَئِة  َوَخمَس  َجَمٍل،  �آل�ِف  َوَثلاَثَة 
َوَخْمَس ِمَئِة ِحماٍر، َوُخّد�ماً َكِثيِريَن، َفكاَن �أغَنى ُسكّاِن 

�لَمشِرِق.
4َوكُلَّ َيوٍم، كاَن ياأتي َدوُر �أَحِد �أول�ِدِه لُِيقيَم َوليَمًة 

ِفي َبيِتِه، َوَيْدُعو �أَخو�تِِه �لثَّلاَث لَِياأكُْلَن َوَيشَرْبَن َمَعُهْم. 
ُسُهْم. َفكاَن  5َوِعنَد �نِتهاِء كُلِّ َولِيَمٍة، كاَن �أيُّوُب ُيَكرِّ

�أبنائِِه  بَِعَدِد  َذبائَِح  ُم  َوُيَقدِّ باِح  �لصَّ ِفي  باِكر�ً  َينَهُض 
أنَّ �أيُّوَب َكاَن َيُقوُل ِفي نَفِسِه: »ُربَّما �أخَطاأ  َوَبناتِِه. ل�
أمَر  �أبنائِي َفَلَعُنو� �هلَل ِفي قُلُوبِِهْم.« َوماَرَس �أيُّوُب َهذ� �ل�

د�ئِماً.
َحْضَرِة  ِفي  لَِتِقَف  �لَملائَِكةُ أ  َدَخَلِت  َيوٍم  6َوذ�َت 

يطاِن:  يطاُن �أيضاً َبيَنُهْم. 7َفقاَل اهلُل لِلشَّ اهلِل، َوكاَن �لشَّ

»ِمْن �أيَن ِجئَت؟«
ِل ُهنا َوُهناَك ِفي  يطاُن اهلَل: »ِمَن �لتََّجوُّ َفاأجاَب �لشَّ

ي ِفيها.« أْرِض َو�لتََّمشِّ �ل�
يطاَن: »َهْل ل�َحظَت �أنَُّه ل� ُيوَجُد  8َفَساأَل اهلُل �لشَّ

َو�سِتقاَمِتِه  نَز�َهِتِه  ِفي  �أيُّوَب  لَِعبِدي  َمِثيٌل  أْرِض  �ل� ِفي 
رِّ؟« َوَتقو�ُه َوَخْوِفِه �هلَل َو�بِتعاِدِه َعِن �لشَّ

�هلَل  �أيُّوُب  َيخاُف  اهلَل: »َوَهْل  يطاُن  �لشَّ 9َفاأجاَب 

بِلا ُمقابٍِل؟ 10�ألَْم تَُسيِّْج َحولَُه َوَحوَل َبيِتِه َوَحوَل كُلِّ 

أ 6:1 الَمالئَكة. حرفياً »�أبناء �هلل.«

ُممَتَلكاتِِه ِفي  عَت  َوَوسَّ ناِجحاً  َجَعْلَتُه  لََقْد  َيملُُكُه؟  ما 
أْرِض َكِثير�ً. 11لَِكْن لَو َمَدْدَت َيَدَك َو�أْفَسْدَت كُلَّ ما  �ل�

لَُه، َفَسَيلَعُنَك ِفي َوْجِهَك!«
يطاِن: »�فَعْل ما ِشئَت بِاأيِّ َشيٍء  12َفقاَل اهلُل لِلشَّ

ِمْن  يطاُن  �لشَّ َفَخَرَج  َجَسَدُه.«  تُؤِذ  ل�  لَِكْن  َيمِلُكُه، 
َحْضَرِة اهلِل.

أيُّوُب يفقُد أمالَكه َوأوالَده
َياأكُلُوَن  َوَبناتُُه  �أيُّوَب  �أول�ُد  كاَن  َيْوٍم  13َوذ�َت 

�إلَى  14َفجاَء  �لِبكِر.  �بِنِه  َبيِت  ِفي  �لنَِّبيَذ  َوَيشَرُبوَن 
أْرَض بِالثِّير�ِن،  �أيُّوَب َرُسوٌل َيُقوُل لَُه: »كُنّا نَحُرُث �ل�
َعَليها  15َفَهَجَم  جانِِبها.  �إلَى  َترَعى  �لَحِميُر  َوَكانَِت 
�لُحّر�َس.  بُِسُيوِفِهِم  َوَقَتلُو�  َوَسَلُبوها.  َبئيِّيَن  �لسَّ َبعُض 

أنُقَل �إلَيَك �لَخَبَر.« َوَقْد َهَربُت َوحِدي لِ�
16َوَبيَنما كاَن َذلَِك �لرَُّسوُل َيَتَكلَُّم، َوَصَل َرُسوٌل 

َو�لَتَهَمِت  ماءِ ب  �لسَّ ِمَن  »نََزلَْت صاِعَقٌة  َيُقوُل:  �آَخُر 
أنُقَل  �لِخر�َف َو�لماِعَز َو�لُحّر�َس. َوَقد َهَرْبُت َوحِدي لِ�

�إلَيَك �لَخَبَر.«
17َوَبيَنما كاَن َذلَِك �لرَُّسوُل َيَتَكلَُّم، َوَصَل َرُسوٌل 

ِفَرٍق  َثلاِث  ِفي  �لَكلد�نِيِّيَن  َبعُض  »َهَجَم  َيُقوُل:  �آَخُر 
َعَلى �لِجماِل َو�أَخُذوها، َوَقَتلُو� بُِسُيوِفِهِم �لُحّر�َس. َوَقْد 

أنُقَل �إلَيَك �لَخَبَر.« َهَرْبُت َوحِدي لِ�
18َوَبيَنما كاَن َذلَِك �لرَُّسوُل َيَتَكلَُّم، َوَصَل َرُسوٌل 

َوَيشَرُبوَن  َياأكُلُوَن  َوَبناتَُك  �أبناُؤَك  »كاَن  َيُقوُل:  �آَخُر 
�لنَِّبيَذ ِفي َبيِت �أِخيِهِم �ل�أكَبِر، بِْكِرَك، 19َفَهبَّْت عاِصَفٌة 

ماء. حرِفّياً »ناُر �هلِل.« ب 16:1 صاِعَقٌة ِمَن �لسَّ
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حر�ِء َوَضَرَبِت �لَبيَت كُلَُّه، َفانْهاَر َعَلى  َشِديَدٌة َعبَر �لصَّ
أنُقَل  �أبنائَِك َوَبناتَِك َفماتُو� َجِميعاً، َوَقد َهَربُت َوحِدي لِ�

�إلَيَك �لَخَبَر.«
َر�أَسُه  َحَلَق  ثُمَّ  ُحزناً.  َثوَبُه  َوَشقَّ  �أيُّوُب  20َفَنَهَض 

أْرِض َوَسَجَد ِمر�ر�ً. 21َوقاَل: َو�رَتَمى َعَلى �ل�

  » ُعْرياناً َخَرجُت ِمْن َبطِن �ُأمِّي،
   َوُعْرياناً َساأُعوُد.

   اهلُل �أعَطى،
   َواهلُل �أَخَذ.

   َفِلَيَتباَرِك �ْسُم اهلِل.«

22َفَلْم َيرَتِكْب �أيُّوُب �إثماً ِفي كُلِّ َهذ�، َولَْم َيتَِّهِم 

�هلَل بِالظُّْلِم!

يطاُن ُيهاجُم َجَسَد أّيوب الشَّ

ِفي 2  َيِقُفو�  لَِكي  َيوٍم  ذ�َت  �لَملائَِكةُ أ  َوجاَءِت 
َحْضَرِة  ِفي  لَِيِقَف  يطاُن  �لشَّ َوجاَء  اهلِل،  َحْضَرِة 

يطاِن: »ِمْن �أيَن ِجئَت؟« اهلِل. 2َفقاَل اهلُل للشَّ

أْرِض  �ل� ِفي  ِل  �لتََّجوُّ »ِمَن  اهلَل:  يطاُن  �لشَّ َفاأجاَب 
يطاِن: »َهْل ل�َحظَت  ي ِفيها.« 3َفقاَل اهلُل للشَّ َو�لتََّمشِّ
أْرِض َمِثيٌل لَِعبِدي �أيُّوَب ِفي نَز�َهِتِه  �أنَُّه ل� ُيوَجُد ِفي �ل�
َيز�ُل  ما  َوُهَو  ؟  رِّ �لشَّ َعِن  َو�بِتعاِدِه  َوَتقو�ُه  َو�سِتقاَمِتِه 
َرُه  ُأَدمِّ ل� َتْدَفَعِني  �أْن  �أنََّك حاَولَت  َمَع  بَِنز�َهِتِه  كاً  ُمَتَمسِّ

بِلا د�ٍع.«
نْساُن  يطاُن اهلَل: »و�ِحَدًة بِو�ِحَدٍة! َفال�إ 4َفاأجاَب �لشَّ

ْن  5َفاإ َحياتِِه.  نقاِذ  ل�إ َيمِلُك  ما  كُلَّ  ُيْعِطَي  �أْن  ُمسَتِعدٌّ 
ِفي  َفَسَيْلَعُنَك  َولَْحَمُه،  َعْظَمُه  لُِتؤِذي  َيَدَك  َمَدْدَت 

َوْجِهَك!«
يطاِن: »�فَعْل بِِه َكما َتشاُء، لَِكْن  6َفقاَل اهلُل للشَّ

�أْبِق َعَلى َحياتِِه.«
7َفَخَرَج �إبِليُس ِمْن َحْضَرِة اهلِل، َو�بَتَلى �أيُّوَب بُِقُروٍح 

بِِقطَعِة  �أيُّوُب  8َفاْسَتعاَن  َقَدَميِه.  �إلَى  َر�أِسِه  ِمْن  ُمؤلَِمٍة 

أ 1:2 الَمالئَكة. حرفياً »�أبناء �هلل.«

َفّخاٍر َمكُسوَرٍة لَِيِحكَّ ِجلَدُه، َوُهَو َيجِلُس َوَسَط َكْوَمٍة 
كاً  ُمَتَمسِّ ِزلَت  »�أما  َزوَجُتُه:  لَُه  9َفقالَْت  �لرَّماِد.  ِمَن 

باسِتقاَمِتَك؟ �لَعِن �هلَل َوُمْت!« ب
10َفقاَل لَها �أيُّوُب: »َتَتَكلَِّميَن َكالجاِهلاِت! َفَهْل 

رَّ؟« نَقَبُل �لَخيَر ِمَن �هلَل َول� نَقَبُل �لشَّ
َفِفي كُلِّ َهذ� لَْم َيرَتِكْب �أيُّوُب �إثماً ِفي ما قالَُه.

الَثة أْصحاُب أّيوَب الثَّ
كُلِّ  َعْن  �أيُّوَب  �أْصحاِب  ِمْن  َثلاَثٌة  11َوَسِمَع 

�لَمصائِِب �لَِّتي َحلَّْت بِِه، َفَتَركُو� ُبُيوَتُهْم َوجاُءو� �إلَيِه. 
 . وِحيُّ َوُصوَفُر �لنَّْعماتِيُّ َوُهْم �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ َوبِْلَدُد �لشُّ
وُه.  َوُيَعزُّ َمَعُه  َتعاُطِفِهْم  َعْن  لُِيَعبُِّرو�  َمعاً  َفاجَتَمُعو� 
12َوِعنَدما نََظُرو� �إلَى �أيُّوَب َعْن ُبْعٍد لَْم ُيَميُِّزوُه. َفَبُكو� 

قُو� ثِياَبُهْم، َونََثُرو� َرماد�ً َعَلى ُرؤوِسِهْم.  بَِصوٍت عاٍل َوَمزَّ
لَياٍل  َوَسبَع  �أيّاٍم  َسبَعَة  أْرِض  �ل� َعَلى  َمَعُه  13َوَجَلُسو� 

َة �ألَِمِه. َُّهْم َر�َأْو� ِشدَّ أن صاِمتيَن، لِ�

أيُّوُب َيلعُن َيْوَم َموِلِده

ُث، َفَلَعَن َيوَم َمولِِدِه، 3  َبعَد َهذ� �بَتَد�أ �أيُّوُب َيَتَحدَّ
2َوقاَل:

3 » لَْيَتُه ُمِحَي َذلَِك �لَيوُم �لَِّذي ُولِدُت ِفيِه،  
   َوتِلَك �للَّيَلُة �لَِّتي قالُو� ِفيها

   َحَبَلِت �ْمر�أٌة بَِولٍَد.
4  لَْيَت َذلَِك �لَيوَم َظلَّ ُمظِلماً،  

   َولَْيَت �هلَل ِفي َسمائِِه لَْم َيصَنْعُه.
   لَْيَت �لنُّوَر لَْم ُيشِرْق َعَليِه.

5  لَْيَت �لظُّلَمَة َوَعْتَمَة �لَموِت �ْشَتَرياُه.  
ُحَب �لَكِثيَفَة َخيََّمْت َفوَقُه،    َولَْيَت �لسُّ

   َوَغَمَرْتُه ُظلُماُت �لُخُسوِف.
6  �أّما �للَّيَلُة �لَِّتي ُولِدُت ِفيها،  
   َفَلْيَت ُظلَمًة َعِميَقًة َطَوَتها،

ب 9:2 الَعن اهلَل َوُمت. حرفّياً »باِرِك �هلَل َوُمْت!« َوهي ِصيغٌة 

�للفِظ  ُهَو ِضدُّ  �لمقصود  َو�لمعنى  �لَكلاِم،  ِة  ِحدَّ لَِتخفيِف  َمجاِزيٌَّة 
�لَمنُطوق.
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َنِة،    َولَْم ُيحَتَفْل بِها َمَع �أيّاِم �لسَّ
ُهوِر.    َول� ُحِسَبْت َبيَن �لشُّ

7  لَْيَت تِلَك �للَّيَلَة كانَْت َعِقيَمًة  
ْد ِفيها �أغانِي �لَفَرِح.    َولَْم َتَتَردَّ

أيّاَم، َحَرَة �لَِّذيَن َيلَعُنوَن �ل� 8  لَْيَت �لسَّ  
   َوُيوِقُظوَن لَِوياثاَن، أ
   لََعُنو� َذلَِك �لَيوَم.

بِح لَْم تُشِرْق ِفي َذلَِك �لَيوِم، 9  لَْيَت نَجَمَة �لصُّ  
   َولَْيَت �للَّيَل �نَتَظَر �لنُّوَر َفَلْم َياأِت.

ُأولَى. مِس �ل�    لَْيَتها لَْم َتَر ُخُيوَط �لشَّ
َّها لَْم َتمَنْع �ُأمِّي ِمْن ِول�َدتِي، أن 10  ل�  

   َولَْم تُْخِف �لَمصائَِب َعنِّي.
11  لَِم لَْم �ُأولَْد َميِّتاً؟  

   لَِم لَْم �أنَْتِه َفوَر ُخُروِجي ِمَن �لَبطِن؟
12  لِماذ� َكانَْت ُهناَك ُرْكَبتاِن لَِتْحِملانِي،  

أرَضَع ِمنُهما؟    َوَثْدياِن لِ�
13  َفَلْو ِمتُّ لََدى ِول�َدتِي،  

آَن نائِماً ل� ُيزِعَجِني َشيٌء،    لَُكنُت �ل�
   َولَُكنُت ر�ِقد�ً ُمسَتِريحاً

أْرِض َو�لُمِشيِريَن 14  َمَع ُملُوِك �ل�  
أنُفِسِهْم قُُصور�ً صاَرْت َخر�باً.    �لَِّذيَن َبُنو� لِ�

َهَب 15  �أْو َمَع �لنَُّبلاِء �لَِّذيَن �مَتَلُكو� �لذَّ  
ِة.    َوَملاأو� قُُبوَرُهْم بِالِفضَّ

16  �َأما كاَن ُيمِكُن �أْن تُسِقَطِني �ُأمِّي َوَتدِفَنِني،  
   َفاأكُوُن َكال�أطفاِل �لِّذيَن ل� َيَرْوَن نُوَر �لنَّهاِر؟

17  َفُهناَك َيَتَوقَُّف �لُمْجِرُموَن َعْن �إْثِمِهْم،  
   َوَيسَتِريُح �لُمرَهُقوَن،

18  َوَيطَمِئنُّ �ل�أسَرى َجِميعاً.  
َُّهْم ل�َيسَمُعوَن َصوَت ُمضَطِهِدِهِم  أن    لِ�

�لُمِخيِف.
19  �لَوِضيُع َو�لَعِظيُم ُهناَك،  
   َو�لَعبُد ُحرٌّ ِمْن َسيِِّدِه.

أ 8:3 َلِوياثان. �ل�أغَلُب �أنَُّه حيو�ٌن َبحرٌي ضخٌم. َوكانَِت �لُخر�فاُت 

مَس! ِمّما  َتُقوُل �إنَّ �لَسَحَرَة ُيَسيِطُروَن َعلى َهذ� �لَحيو�ِن َفيبَتلَع �لشَّ
مِس. ُيَسبُِّب ظاِهَرَة كُُسوِف �لشِّ

20 » لِماذ� ُيعَطى �لَبائُِسوَن نُوَر �لَحياِة،  
   َولِماذ� َيعيُش َذُوو �لنَُّفوِس �لُمرَِّة؟
21  َفُهْم َيرَغُبوَن بِالَمْوِت َول� َياأتِي.  

ُبوَن َعَلى َكْنٍز َمدفُوٍن؟    َيبَحثُوَن َعْنُه َكَمْن ُيَنقِّ
22  �لَِّذيَن َيفَرُحوَن �إلَى �أقَصى �لَفَرِح  

   �لَِّذيَن ُيَغنُّوَن بابِتهاٍج،
   ِعْنَدما َيِصلُوَن �لَقْبَر؟

نساٍن ل� َيَرى َطِريَقُه، 23  لِماذ� تُعَطى َحياٌة ل�إ  
أنَّ �هلَل �أقاَم َحولَُه ِسياجاً؟    ل�

ِدي َياأتِي �إلَى َفِمي َكالُخبِز، 24  ها �إنَّ َتَنهُّ  
   َو�أنّاتِي َتجِري َكالِمياِه.

، 25  ما ِخْفُت ِمنُه َهَجَم َعَليَّ  
   َوجاَءنِي ما كُنُت �أفَزُع ِمنُه.

26  َو�أنا لَسُت ُمطَمِئنّاً �أْو صاِفياً �أْو ُمرتاحاً،  
   َولَْسُت �إلّ� ِفي �ْضِطر�ٍب.«

َحِديُث أِليفاز

 4: َفاأجاَب �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ

ْثُت �إلَيَك؟ 2 » َهْل َسَتنَزِعُج �إْن َتَحدَّ  
   لَِكْن َمْن َيسَتِطيُع �أْن َيمَنَع نَفَسُه َعِن �لَكلاِم؟

3  لََقد �أرَشْدَت َكِثيِريَن،  
   َوساَعْدَتُهْم ِعنَد �لحاَجِة.

4  �أقاَمْت َكِلماتَُك �لعاثِِريَن َوَثبََّتْتُهْم،  
َعفاِء. ْت َعز�ئَِم �لضُّ    َوَقوَّ

آَن َفَيحُدُث لََك ُسوٌء َفُيزِعُجَك. 5  �أّما �ل�  
   َيقَتِرُب ِمْنَك َفَتضَطِرُب.

6  �أما َتِثُق بَِتقو�َك؟  
ْسَت َرجاَءَك َعَلى �ْسِتقاَمِتَك؟    �أما �أسَّ

7  َتَذكَّْر َهْل ِمْن َبِريٍء هَلَك،  
   َوَهْل باَد �لُمسَتِقيُموَن َيوماً؟

رَّ 8  َفما َر�أيُتُه ُهَو �أنَّ �لَِّذيَن َيْحُرثُوَن �لشَّ  
قاَء،    َوَيزَرُعوَن �لشَّ

   ُهِم �لَِّذيَن َيحُصُدونَُه.
9  نَفَخُة �هلِل َتقُتلُُهْم،  
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   َوَغَضُبُه �لعاِصُف َيلَتِهُمُهْم.
أَسِد َوَزمَجَرتُُه �لغاِضَبُة، 10  َفَينَقِطُع َزئِيُر �ل�  

ُر �أسناُن �ل�أشباِل.    َوَتَتَكسَّ

أَسُد �لَقِويُّ 11  َيهِلُك َكما َيهِلُك �ل�  
   ِحيَن ل� َيِجُد َطعاماً،

   َويَتَشتَُّت �أشبالُُه.

12 » َوجاَءتِني ِرسالٌَة ِفي �لَخفاِء،  
   َوبِالكاِد َسِمْعُتها

   �إِذ �لَتَقطْت �أُذناَي َهْمَسًة ِمنها.
13  َفِفي َكو�بِيِسي،  

   ِعنَدما كُنُت ُمسَتغِرقاً ِفي �لنَّوِم،
14  ناد�نِي �لَخوُف َو�لِ�رتِعاُد،  

ٍة.    َفارَتَعَشْت كُلُّ ِعظاِمي بُِقوَّ
15  َوَمرَّْت ُروٌح َعَلى َوجِهي،  

   َفَوَقَف َشعُر َر�أِسي!
16  َوَقَفِت �لرُّوُح ساِكَنًة،  
   لَِكنِّي لَْم �ُأَميِّْز َشكَلها.

   َوَقَف �أماِمي َطيٌف،
   َوساَد َصمٌت،

   ثُمَّ َسِمْعُت َصوتاً َيُقوُل:
نساُن �أكَثَر َصو�باً ِمَن  › �أُيمِكُن �أْن َيُكوَن �ل�إ  17  

�هلِل،
نساِن �أْن َيُكوَن �أطَهَر ِمْن صانِِعِه؟    �أْم ُيمِكُن لِلاإ

18  َفاهلُل ل� َيِثُق بُِخّد�ِمِه،  
   َوَيَرى �أْخطاًء َحتَّى ِفي َملائَِكِتِه.

19  َفَكيَف بِالنّاِس �لَِّذيَن َيسُكُنوَن ُبُيوتاً ِمْن   
ِطيٍن، أ

   �أساساتُها ِفي �لتُّر�ِب؟
   �أل� َيسَحُقُهُم �هلُل َكَحَشَرٍة؟

باِح �إلَى �لَمساِء. 20  َوُيضَرُبوَن ِمَن �لصَّ  
َُّهْم َغيُر ر�ِسِخيَن، أن    َولِ�

أَبِد.    َيهِلُكوَن �إلَى �ل�

أ 19:4 بيوتًا ِمْن طين. �أي » . . . �أجساد�ً ِمْن تُر�ب.«

21  �أَفلا تُقَتَلُع ِحباُل ِخياِمِهْم،  
   لَِيُموتُو� ِفي َجهِلِهْم؟‹

آَن،5  »�إْن َدَعوَت �ل�
  َفَمْن ُيِجيُبَك؟

   َو�إلَى َمْن ِمَن �لَملائَِكِة َسَتلَجاُأ؟
أْحَمَق، أنَّ �لَغيَظ َيقُتُل �ل� 2  ل�  

أبَلُه.    َو�لَحَسُد َيذَبُح �ل�
أْحَمَق َيُمدُّ ُجُذوَرُه، 3  َقد َر�أيُت �ل�  

   َوَفجاأًة ُهِدَم َمْسِكُنُه!
أماِن، 4  �أبناُؤُه َبِعيُدوَن َعِن �ل�  

   ُيهَزُموَن ِفي �لُمحاَكَمِة،
   َوما ِمْن �أَحٍد ُيد�ِفُع َعنُهْم.

5  َياأكُُل �لّجائُِع َحصاَدُه،  
   َوَياأُخُذُه ِمْن َبيِن �ل�أشو�ِك،
   َوَيشَتِهي �لَجِشُعوَن َثرَوَتُه.

أنَّ �لُمِصيَبَة ل� َتاأتِي ِمَن �لُتر�ِب، 6  ل�  
أْرِض.    َول� َتنُبُت �لُمعاناُة ِمَن �ل�

7  لَِكنَّ �لَبَشَر َيِلُدوَن �لُمِصيَبَة،  
   َتماماً َكما تُرَفُع �ألِسَنُة �للََّهِب �إلَى �ل�أعَلى.

8  �أّما �أنا َفاأَتَضرَُّع �إلَى �هلِل،  
   َو�ُأخِبُرُه بِما �أصاَبِني.

9  َفُهَو صانُِع �ل�أعماِل �لَعِظيَمِة  
   �لَِّتي َيْصُعُب َفْهُمها،

   �ل�أعماِل �لُمِهيَبِة �لَِّتي ل� تُحَصى.
أْرِض، 10  ُهَو �لَِّذي ُيرِسُل �لَمَطَر َعَلى َوجِه �ل�  

   َوُيرِسُل �لِمياَه َعَلى َوجِه �لُحُقوِل.
11  َيرَفُع �لُمتَِّضِعيَن،  

َد �لُحزُن َحياَتُهْم. ُن حاَل َمْن َسوَّ    َوُيَحسِّ
12  ُهَو �لَِّذي ُيْحِبُط ُمؤ�َمر�ِت �لماِكِريَن،  

   لَِئّلا َينَجُحو� ِفي َمقاِصِدِهْم.
13  َيصطاُد �هلُل �لُحَكماَء بَِذكائِِهْم،  

   َفُيْفِشُل ُخطََّة �لماِكِريَن.
14  تُو�ِجُهُهُم �لظُّْلَمُة ِفي َوَضِح �لنَّهاِر.  

ُسوَن َطِريَقُهْم ِفي �لظُّهِر،    َوَيَتَلمَّ
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   َكما ِفي �لظَّلاِم.
15  لَِكنَّ �هلَل ُيَخلُِّص �لَفِقيَر  

   ِمْن ِسياِط �أفو�ِهِهْم،
.    َوِمن َيِد �لَقِويِّ

16  لَِهذ� ُيوَجُد َرجاٌء لِلِمْسِكيِن،  
   َوَيُسدُّ �لُظلُم َفَمُه!

بُه �هلُل، 17 » َهِنيئاً لَِمن ُيَؤدِّ  
   َفلا َتْرفُْض َتاأِديَب �لَقِديِر.
ُد. أنَّ �هلَل َيْضِرُب َوُيَضمِّ 18  ل�  

   َيْجَرُح َوَيد�ُه َتشِفياِن.
ًة َبعَد َمرٍَّة، يقاِت َمرَّ 19  ُيَخلُِّصَك ِمَن �لضِّ  

وُء �أيضاً. أ َك �لسُّ    َول� َيَمسُّ
20  ِفي �لَمجاَعِة َيْحِميَك ِمَن �لَموِت،  
يِف.    َوِفي �لَحرِب ِمَن �لَقتِل بِالسَّ

ألِسَنِة 21  َيحِميَك ِمَن �فِتر�ِء �ل�  
ياِط،    �لَِّتي َتنِزُل َكالسِّ

   َفَلْيَس ما َيدُعوَك �إلَى �أْن َتخَشى �لَمصائَِب 
ِحيَن َتاأتِي.

22  َتهَز�ُأ بِالَخر�ِب َو�لَمجاَعِة،  
يَِّة ل� تُِخيُفَك.    َوُوُحوُش �لَبرِّ

أْرِض، ََّك َسَتقَطُع َعهد�ً َمَع ُصُخوِر �ل� أن 23  ل�  
يَِّة.    َوتُسالُِمَك ُوُحوُش �لَبرِّ
24  َسَتعِرُف �أنَّ َبيَتَك �آِمٌن،  

ُد َقِطيَعَك َفَتِجدُه َغيَر َمنُقوٍص.    َوَتَتَفقَّ
25  َسَتعِرُف �أنََّك َسُتْرَزُق بَِنسٍل َكِثيٍر،  

أْرِض. يَُّتَك بَِعَدِد �أور�ِق ُعشِب �ل�    َوَسَتُكوُن ُذرِّ
26  َسَتِعيُش َحياَتَك كاِمَلًة،  

   َفَتُكوُن َكَكْوَمٍة ِمَن �لُحُبوِب �لنّاِضَجِة َوقَت 
َحصاِدها.

صناُه، أمُر �لَِّذي َتَفحَّ 27  َهذ� ُهَو �ل�  
   َوُهَو َهَكذ� . . .

   َفاسَمْع َوَتَعلَّْم �أنَْت.«

ِستِّ  ِمْن  »ُيَخلُِّصُك  َحرفّياً:  أيضًا.   . . . يخّلصَك  أ 19:5 

ِة �لّسابَِعِة.« وُء ِفي �لَمرَّ َك �لسُّ ضيقاٍت، َول� َيَمسُّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى أِليفاز

َفاأجاَب �أيُّوُب:6 

2 » �آِه لَو �أْمَكَن َوْزُن َعذ�بِي  
   َوَوْضُع َمصائِِبي كُلِّها َعَلى �لَمو�ِزيِن.

3  َفَسَتُكوُن �أثَقَل ِمْن َرمِل �لَبحِر.  
   لِذ� َكِلماتِي طائَِشٌة.

، 4  ل�أنَّ ِسهاَم �لَقِديِر ِفيَّ  
ها �لّلاِذَع.    َوُروِحي َتشَرُب ُسمَّ

   ُحِشَدْت �أسِلَحُة �هلِل �لُمِخيَفُة لِِقتالِي.
   َسهٌل َعَلْيَك �أْن َتُقوَل َكلاَمَك َهذ�،

   ِحيَن ل� تُو�ِجُه ُمِصيَبًة.
ُر ِحيَن َيَتَوفَُّر لَُه  5  لَِكْن َحتَّى �لِحماُر ل� َيَتَذمَّ  

ُعْشٌب.
   َول� �لثَّوُر َيُخوُر َولََدْيِه َعَلٌف.
6  َهْل ُيؤَكُل �لَطعاُم بِلا ِمْلٍح؟  

   �أْم ُهناَك نَْكَهٌة ِفي َبياِض �لَبْيِض؟
7  َكَذلَِك ل� َرغَبَة لِي ِفي َسماِع َكِلماتَِك،  

   َفِهَي �أشَبُه بِالَطعاِم �لفاِسِد!

8 » لَيَت ِطلَبِتي تُسَتجاُب،  
   َفُيعِطيِني �هلُل ما �أشَتِهيِه.

9  لَيَت �هلَل َيشاُء �أْن َيسَحَقِني.  
ُرنِي َتدِمير�ً بَِضرَبٍة خاِطَفٍة ِمْن َيِدِه.    لَيَتُه ُيَدمِّ

10  َفِفي َهذ� َتُكوُن ر�َحِتي:  
   �أنَِّني لَْم �أَتجاَهْل َكلاَم �لُقدُّوِس،

ألَِم.    َرْغَم كُلِّ َهذ� �ل�

ُة �لَِّتي َسُتْعطيِني َرجاَء  11 » ما ِهَي �لُقوَّ   
�ل�نِتظاِر،

   َوِمن �أجِل ماذ� �أَتَمنَّى ُطوَل �لُعْمِر؟
ُخوِر، ُة �لصُّ 12  َهْل لََديَّ قُوَّ  

   �أْم �أنَّ َجَسِدي َمصُنوٌع ِمَن �لُبرونِْز؟
ٌة تُِعيُنِني، 13  لَيَسْت ِفيَّ قُوَّ  

   َو�لَر�أُي �لّصائُِب �ُأِخَذ ِمنِّي.
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14 » َيْحتاُج �ليائُِس �إلَى �إخلاِص �أْصِدقائِِه،  
   َحتَّى َو�إِن �ْبَتَعَد َعن َتقَوى �لَقِديِر.

15  �إْخَوتِي َغَدُرو� بِي َكَسيِل ِمياٍه،  
   َكُسُيوِل �لو�ِدي َيعُبُروَن.

تاِء، َتَتّصلَُّب بِالَجليِد 16  ِفي �لشِّ  
   �لَّذي ُيَغطِّي �لثِّْلَج.

، يِف َتِجفُّ 17  َوِفي �لصَّ  
   َتخَتِفي ِمَن َمكانِها بَِسَبِب �لَحرِّ.

ى �لَجد�ِوُل ِفي َطِريِقها، 18  َتَتلّوَّ  
حر�ِء.    ثُمَّ َتخَتِفي ِفي �لصَّ

19  َتْبَحُث َقو�ِفُل َتْيماُء َعِن �لماِء بَِلهَفٍة،  
   َوَترُجو َقو�ِفُل َسَباَأ �لماَء.

20  كانُو� َو�ثِِقيَن ِمْن �أنَّ �لماَء ُهناَك،  
   َفخاَبْت �آمالُُهْم!

21  �أنُْتْم ِمثُل َهِذِه �لَجد�ِوِل،  
   َر�أْيُتْم َتعاَسِتي فاْرَتَعْبُتْم.

22  َفَهْل قُْلُت لَُكْم �أعُطونِي َشيئاً؟  
   �أْم َطَلبُت ِمنُكْم �أْن َتدَفُعو� ِرْشَوًة ِمْن مالُِكْم 

أجِلي؟ أَحٍد لِ� لِ�
23  َهْل قُْلُت لَُكْم �أنِقُذونِي ِمْن َيِد َمْن   

َيضَطِهُدنِي؟
   �أِو �شَتُرونِي ِمْن َيِد �لَِّذيَن ُيرِعُبونَِني؟

24 » َعلُِّمونِي َو�أنا �أْصِمُت،  
   َو�أفِهُمونِي �أيَن �أخَطاأُت.

25  ما �أقَوى �لَكِلماُت �لّصائَِبُة!  
   لَِكْن ماذ� تَُبرِهُن �أقو�لُُكْم؟

26  �أَتْنُووَن �نِْتقاَد َكلاِمي،  
   َوَتْحِسُبوَن َكِلماِت �لَياأِس �لِّتي �أقُولُها ُمَجرََّد 

ِريٍح؟
27  َحتَّى �إنَُّكْم تُلُقوَن قُرَعًة َعَلى ماِل �لَيِتيِم،  

   َوتُساِوُموَن َعَلى َصِديِقُكْم.
ُنو� ِفي َوْجِهي، آَن َتَمعَّ 28  َو�ل�  

نِّي لَْسُت �أكِذَب َعَليُكْم.    َفاإ
و� َعْن ُظْلِمي. 29  �أِعيُدو� �لنََّظَر ِفي ما قُْلُتْم َوكُفُّ  

َِّني َبريٌء. أن آَن ل�    �أِعيُدو� �لنََّظَر �ل�
30  َهْل �أْخطاأ لِسانِي بَِشيٍء،  

   �أْم لَْم َيُعْد ُيَميُِّز َمذ�َق �لظُّلِم؟

أْرِض؟7  نساُن َعَلى �ل� »�أل� ُيكاِفُح �ل�إ
أِجيِر؟   �ألَيَسْت �أيّاُمُه َكاأيّاِم َعَمِل �ل�

، 2  َيشتاُق َكَعبٍد �إلَى �لِظلِّ  
   َوَينَتِظُر �ُأْجَرَتُه بَِلهَفٍة.

3  َهَكذ� َوِرْثُت ُشُهور�ً َعِقيَمًة،  
قاِء.    َو�ُأعِطيُت نَِصيِبي ِمْن لَيالِي �لشَّ
4  �إذ� نِْمُت �أقُوُل: ›َمَتى َساأنَهُض؟‹  

   َوَيُمرُّ �للَّيُل َبِطيئاً،
   َو�أَتَقلَُّب ِفي ِفر�ِشي َحتَّى �لَفجِر.
وِد َو�لطِّيِن، 5  َجَسِدي ُمَغطَّى بِالدُّ  

   َوِجلِدي َيَتَصلَُّب َوَيَتَقيَُّح.

6 » َتُمرُّ �أيّاُم َحياتِي �أسَرُع ِمْن َدَور�ِن �لَمكُّوِك ِفي   
�لِمغَزِل،

   َوَتنَتِهي بِلا َرجاٍء.
7  َتَذكَّْر �أنَّ َحياتِي َكَنفٍس عابٍِر،  

   َولَْن �أَرى َخير�ً ثانَِيًة.
آَن، لَْن َير�نِي َبْعُد. 8  َمْن َير�نِي �ل�  

   تُر�ِقُبِني �أنَت َقِليلاً ثُمَّ �أمِضي بِلا َعوَدٍة.
حاُب َوَيُزوُل، 9  َوَكما َيخَتِفي �لسَّ  

   َكَذلَِك �لَِّذيَن َينِزلُوَن �إلَى عالَِم �لَموِت،
   ل� َيْصِعُدوَن.

10  ل� َيُعوُد �لَميُِّت �إلَى َبيِتِه،  
   َو�أهلُُه ل� َيُعوُدوَن َيعِرفُونَُه.

11 » لَِهذ� لَْن �أْسُكَت.  
   َوَساأَتَكلَُّم ِمْن َعذ�ِب ُروِحي.

   َساأشُكو ِمّما ُذقُتُه ِمْن َمر�َرٍة ِفي نَفِسي.
12  َهْل �أنا �لَيمُّ �أِم �لتِّنِّيُن أ  

ين. َتذكُُر �ل�ساطيُر �لَكنعانِّيُة »َيم« باعتباِرِه  نِّ 12:7 الَيمُّ أِم التِّ
أ 

�إلََه �لَبحِر، َو »�لِتنِّيَن« باعتباِرِه وحشاً بحريّاً.
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   لَِتَضَع َعَليَّ حاِرساً؟
13  �إْن قُْلُت َسُيعِطيِني ِفر�ِشي ر�َحًة،  

ي ِعنَدما �أشُكو، ِريُر َهمِّ    َوَيحِمُل �لسَّ
نََّك تُِخيُفِني يا �هلُل ِفي �أحلاِمي، 14  َفاإ  

   َوتُرِعُبِني بِالرُّؤى.
15  َفاأْختاُر �لَخْنَق َو�لَموَت َعَلى َهِذِه �لَحياِة.  

16  َكِرْهُت �لَحياَة،  
أَبِد.    َول� �ُأِريُد �أْن �أِعيَش �إلَى �ل�

   �تُرْكِني،
أنَّ َحياتِي نََسَمٌة عابَِرٌة.    ل�
نساُن، يا �هلُل، 17  ما ُهَو �ل�إ  

   َحتَّى تُعِطيِه �عِتبار�ً، �أْو تَُفكَِّر ِفيِه؟
18  لَِم َتُزوُرُه َصباحاً َبعَد َصباٍح،  
   َوَتمَتِحُنُه لَْحَظًة َبعَد لَْحَظٍة؟

19  لَِم ل� تُْبِعَد نََظَرَك َعنِّي،  
   َحتَّى �أبَلَع ِريِقي؟

20  َهْب �أنَِّني �أخَطاأُت،  
   َفَكيَف بِِوْسِعي �أْن �ُأِسيَئ �إلَيَك يا َرِقيَب 

�لَبَشِر؟
   لَِم �سَتْهَدْفَتِني؟

   َولِماذ� ِصْرُت ِعبئاً َعَليَك؟
21  لِماذ� ل� َتغِفُر َجِريَمِتي َوَتَتغاَضى َعْن �إثِمي؟  

ِّي َساأضَطِجُع َقِريباً ِفي تُر�ِب �لَقبِر. أن    ل�
   َتْبَحُث َعنِّي َفلا َتِجُدنِي.«

َحِديُث ِبْلَدد

 8: وِحيُّ َفاأجاَب بِْلَدُد �لشُّ

ُه بَِهذ� �لَكلاِم؟ 2 » َحتَّى َمَتى َتَتَفوَّ  
   ما َكِلماتَُك ِسَوى َهو�ٍء!

ُج �هلُل َعدلَُه؟ 3  َفَهْل َيعوِّ  
و�َب َوَيظِلُم؟    �أْم ُيَغيُِّر �لَقِديُر �لصَّ

4  �إْن �أخَطاأ �أبناُؤَك ِضدَّ �هلِل،  
ِهْم.    َفَقْد عاَقَبُهْم َعَلى َشرِّ

ْن َسَعْيَت �إلَى �هلِل، 5  َفاإ  

   َوَطَلْبَت َرحَمَة �لَقِديِر،
6  �إْن كُنَت نَِقّياً َوُمسَتِقيماً،  

   َفَسُيصِلُح �هلُل حالََك حال�ً،
   َوَيُردُّ �إلَيَك َعائَِلَتْك.

7  َفَيُكوُن لََك ِفي �لُمسَتقَبِل �أكَثُر ِمّما كاَن لََك   
ِفي �لماِضي.

أْجياَل �لماِضَيَة، 8 » َسِل �ل�  
   َوَتَعلَّْم ما َتسَتِطيُع ِمْن �آبائِِهْم.
أْمِس، 9  َفما نَْحُن ِسَوى �أول�ِد �ل�  

   َول� نَْعِرُف َشيئاً.
. أْرِض َقِصيَرٌة َكالظِّلِّ    َحياتُنا َعَلى �ل�
آباُء؟ �أل� ُيَكلُِّمونََك؟ 10  �أل� ُيَعلُِّمَك �ل�  

   �أل� ُيخِرُجوَن �أقو�ل�ً صاِدَقًة ِمْن َفِمِهْم؟

11 » َهْل َينُمو نَباُت �لَبْرِديِّ َحْيُث ل� ُمسَتنَقٌع؟  
   �أْم َهْل ينُمو �لَقَصُب َحيُث ل� ماٌء؟
12  َبْل َتذِوي َوِهَي َبْعُد ِفي نَضاَرتِها،  

   َوَتِجفُّ َقبَل �أْن َتُكوَن صالَِحًة لِلَقطِع.
13  َهذ� ُهَو َمِصيُر كُلِّ �لَِّذيَن َينُسوَن �هلَل.  

يِر. رِّ    �إْذ َيِخيُب َرجاُء �لشِّ
14  َيِخيُب ما َيَتكُِّل َعَليِه،  

َُّه َكَمْن َيِثُق بُِخُيوِط َعنَكُبوٍت. أن    لِ�
15  �إذ� �تََّكاأ َعَليها ل� َتْصُمُد،  

ُل.    َو�إذ� َمدَّ َيَدُه �إلَيها ل� َتَتَحمَّ
مِس، 16  َفَيُكوُن َكَنبَتٍة َرِطَبٍة �أماَم �لشَّ  

   َتنُشُر �أْغصانَها َفوَق ُبستاٍن.
17  ُجُذوُرها ُمَتشابَِكٌة َحوَل َكوَمٍة ِمَن �لِحجاَرِة.  

ُخوِر.    َتنُمو َبيَن �لصُّ
18  َو�إذ� �قُتِلَعْت،  

   ُينِكُرها َمكانُها َوَيُقوُل ما َر�أْيُتِك ِمْن َقبُل.
19  َهَكذ� َتذِوي َحياُة �لنَّْبَتِة،  

أْرِض َتنُمو �ُأْخَرى َغيُرها.    َوِمَن �ل�
20  ل� َيرفُُض �هلُل �لرَُّجَل �لكاِمَل،  

   َول� َياأُخُذ بَِيِد �ل�أشر�ِر.
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21  َسَيملاُأ َفَمَك َضِحكاً  
   َوَشَفَتيَك �أغانَِي َفَرٍح.

22  َسَيلَبُس ُمبِغُضوَك �لِخزَي،  
   َوَسَتخَتِفي ُبُيوُت �ل�أشر�ِر.«

َردُّ أيُّوَب َعَلى ِبْلَدد

َفاأجاَب �أيُّوُب َوقاَل:9 

2 » �أعَلُم �أنََّك َعَلى َصو�ٍب.  
نساُن �أماَم �هلِل؟ ُر �ل�إ    َفَكيَف َيَتَبرَّ

3  �إْن �أر�َد �هلُل �أْن َيتَِّهَمُه،  
   َفَلْن َيسَتِطيَع �أْن ُيعِطيِه َجو�باً شاِفياً

ًة و�ِحَدًة ِمْن �ألٍف.    َولَو َمرَّ
ِة. 4  َفاهلُل كاِمُل �لِحْكَمِة َو�لُقوَّ  

   َمْن عانََدُه َوَسِلَم؟
ُك �لِجباَل ُدوَن �أْن َتعَلَم، 5  ُهَو �لَِّذي ُيَحرِّ  

   َوَيقِلُبها ِعنَدما َيغَضُب.
أْرَض ِمْن َمكانِها، 6  ُهَو �لَِّذي َيُهزُّ �ل�  

   َفَترَتِجُف �أساساتُها.
مِس َفلا تُشِرُق، 7  ُهَو �لَِّذي َياأُمُر قُْرَص �لشَّ  

. عُّ    َوُيَغطِّي �لنُُّجوَم َفلا تُشِّ
ماو�ِت، 8  ُهَو َوحَدُه �لَِّذي َيبِسُط �لسَّ  

   َوَيمِشي َعَلى �أمو�ِج �لَبحِر.

9 » ُهَو �لَِّذي َصَنَع �لدُّبَّ �ل�أكَبَر  
   َو�لَجّباَر َو�لثَُريّا َوَكو�ِكَب �لَجُنوِب. أ

10  ُهَو �لَِّذي َصَنَع َعجائَِب �أعَظَم ِمْن �أْن تُدَرَك،  
   َو�أكَثَر ِمْن �أْن تَُعدَّ.

11  ها ُهَو �هلُل َيُمرُّ بِي َفلا �أر�ُه،  
   َيَتجاَوُزنِي َفلا �ألَحُظُه.

12  �إذ� َخَطَف َشيئاً،  
ُه،    َمِن َيسَتِطيُع �أْن َيُردَّ

   �أْو َمِن َسَيُقوُل لَُه ماذ� َتفَعُل؟

أ 9:9 الّدب . . . الجنوب. جميُعها مجموعاٌت نجميٌة معروفٌة.

13  لَْن َيرِجَع َعْن َغَضِبِه.  
   َقِد �نَحَنى لَُه كُلُّ ُمساِعدْي َرَهَب. ب

14  َفَكيَف �ُأِجيُبُه �إذ�ً؟  
   َوَكيَف �أنَتِقي َكِلماتِي ِحيَن �أُردُّ َعَليِه؟

15  َفُرْغَم َبر�َءتِي ل� �أملُُك �أْن �ُأِجيَبُه،  
   َبْل �أْسَترِحُم َديّانِي.

16  َحتَّى �إْن َدَعوُت �هلَل َفاأجاَبِني،  
ُق �أنَُّه ُيصِغي �إلَى َصوتِي!    ل� �ُأَصدِّ

17  ُهَو �لَِّذي َيضِرُبِني بَِمصائَِب َكالعاِصَفِة،  
   َوُيَكثُِّر ُجُروِحي ُدوَن َسَبٍب.

18  ل� َيَدُعِني �ألَتِقُط �أنفاِسي،  
   َبْل ُيشِبُعِني َمر�َرًة.

ٍة، َفُهَو �أقَوى. 19  �إْن كانَْت َمساألََة قُوَّ  
   َو�إْن كانَْت َمساألََة َعدٍل، َفَمِن َيسَتِطيُع �أْن 

َيدُعوُه �إلَى ُمحاَكَمٍة؟
20  َرغَم �سِتقاَمِتي َوَرغَم َبر�َءتِي،  
   َفاإنَّ ما �أقُولُُه ُيظِهُرنِي ُمذنِباً.

21  �أنا ُمسَتِقيٌم َوَبريٌء،  
   َول� �أهَتمُّ لَِنفِسي.

   �أحَتِقُر َحياتِي.
22  �أقُوُل �إنَّ ُهناَك نَِتيَجًة و�ِحَدًة:  

يِر َمعاً. رِّ    �هلُل ُينِهي َحياَة �لّصالِِح َو�لشِّ
23  َفاإْن جاَءْت ُمِصيَبٌة َوَقَتَلْت َمْن َقَتَلْت،  

أبِرياِء؟    �أَيْضَحُك �هلُل ِعنَد َموِت �ل�
أْرُض َموُضوَعٌة َتحَت ُسلَطِة �ل�أشر�ِر، 24  �ل�  

   َوَقْد َحَجَب �هلُل �لَحقَّ َعِن �لُقضاِة.
أُموِر، َفَمن �إذ�ً؟    �إْن لَْم َيُكِن �هلُل َور�َء َهِذِه �ل�

25 » �أيّاِمي �أسَرُع ِمْن َعّد�ٍء  
   َتعُدو هاِرَبًة،

   َوما ِمْن َشيٍء صالٍِح َيحُدُث ِفيها.
26  َتُمرُّ َكُسُفِن �لَقَصِب.  

ب 13:9 َرَهب. تِنِّيٌن �أْو َحَيو�ٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن �لنّاُس َيظنُّوَن �أنَُّه 

رِّ َول�أعد�ِء �هلل. ُيسيطُر عَلى �لبحِر. َوُهَو ِفي �لعاَدِة رمٌز للشَّ
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   َتنَقضُّ َسِريعاً َكما َينَقضُّ �لنَّسُر َعَلى َفِريَسِتِه.

27 » لَْو قُْلُت َساأنَسى َشكو�َي َوُحزنِي،  
   َوَرَسْمُت �بِتساَمًة َعَلى َوجِهي،

28  �أَظلُّ �أخَشى كُلَّ �ألَِمي،  
ئَِني.    َو�أْعِرُف �أنََّك يا �هلُل لَْن تَُبرِّ

29  �إْن كُنَت َسَتِجُدنِي ُمذنِباً،  
   لِماذ� �ُأتِعُب نَفِسي بِلا فائَِدٍة؟

30  َفَلْو َغَسْلُت نَفِسي بَِثلٍج ُمذ�ٍب،  
يُت َيَديَّ بِالّصاُبوِن،    َونَقَّ

31  َفَسَيغِمُسِني �هلُل ِفي َوحِل �لهاِوَيِة،  
   �إلَى �أْن َتْشَمِئزَّ ثِيابِي ِمنِّي.

32  لَيَس �هلُل �إنساناً ِمثِلي َفاأُردَّ َعَلْيِه،  
   �أْو َكْي نَجَتِمَع َمعاً ِفي َمحَكَمٍة.

33  لَيَس ِمْن َوِسيٍط َبيَننا،  
   َيَضُع َيَدُه َعَلى ِكَلينا.

34  لَْو �أنَُّه َيرَفُع َعنِّي َعصا ِعقابِِه،  
   َفلا ُيرِعبِني ُرعباً.

35  ِعْنَد َذلَِك َساأَتَكلَُّم ُدوَن �أْن �أخاَف،  
آَن َفلا �أسَتِطيُع.    �أّما �ل�

»ِعْفُت َحياتِي.10 
   َساأنِطُق بَِشكَو�َي،

   َوَساأَتَكلَُّم بِما ِفي نَفِسي ِمْن ِمر�َرٍة.
2  َوَساأقُوُل هلِل ل� تُِدنِّي،  
فِني ما َتتَِّهُمِني بِِه.    َعرِّ

3  َفَهْل َيُسرَُّك �أْن َتظِلَمِني َوَترفَُض َعَمَل َيَديَك؟  
أْشر�ِر؟    َبيَنما تُشِرُق عَلى ُمَخطَّطاِت �ل�

نساِن، 4  َهْل َعيناَك َكَعيَنيِّ �ل�إ  
نساُن؟ ُأُموَر َكما َير�ها �ل�إ    �أْم �أنََّك َتَرى �ل�

5  َهْل �أيّاُمَك َكاأيّاِم �لَبَشِر،  
نساِن؟ َنو�ُت َكما َتُمرُّ َعَلى �ل�إ    َفَتُمرُّ َعَليَك �لسَّ

ََّك تَُفتُِّش َعن �إثِمي أن 6  �أساأُل َهذ� ل�  
   َوَتبَحُث َعن َخِطيَِّتي،

7  َو�أنَت َتعَلُم �أنِّي لَْم �أقَتِرْف َذنباً،  

   َول� َمهَرَب ِمنَك.
8  َيد�َك �للَّتاِن َشكََّلتانِي َوَصَنَعتانِي،  

َرتانِي. آَن َوَدمَّ    حاَصَرتانِي �ل�
9  �ذكُْر �أنََّك َصَنْعَتِني ِطيناً،  

   َفَهْل تُْرِجُعِني ثانَِيًة �إلَى تُر�ٍب.
10  �ألَْم َتسُكْبِني َكما ُيسَكُب �لَحِليُب،  

   َوَخثَّرَتِني َكما ُيَخثَُّر �لُجْبُن؟
11  �ألَبْسَتِني ِجلد�ً َولَحماً،  

   َونََسْجَتِني َمعاً بِِعظاٍم َو�أْعصاٍب.
12  �أْعَطْيَتِني َحياًة َونِعَمًة،  

   َوَرَعْيَت ُروِحي بِِعناَيِتَك.
13  كانَت َهِذِه ِخطََّتَك �لَمكُتوَمَة،  
   َو�أنا �أعَلُم �أنَّ َهذ� ُهَو َقصُدَك.

14  �إْن �أخَطاأُت َسُتر�ِقُبِني،  
ئَِني ِمْن َشرِّي.    َولَْن تُبرِّ

يُت ُحُدوَدَك، َفالَويُل لِي! 15  �إْن َتَعدَّ  
نِّي ل� �أقِدُر �أْن �أرَفَع     َوَحتَّى �إْن كُْنُت َبِريئاً، َفاإ

َر�أِسي.
   �أنا ِفي ِخزٍي كاِمٍل،

   َوكُلِّي �آل�ٌم.
16  �إذ� َرَفْعُت نَفِسي َفَسوَف َتطاِرُدنِي َكاأَسٍد،  

.    َوَتُعوُد َوتُظِهُر َتَميَُّز َعَظَمِتَك َعَليَّ
17  َتْسَتْدِعي ُشُهود�ً َكِثيِريَن ِضدِّي،  

.    َوَيزد�ُد َغَضُبَك َعَليَّ
   َفُترِسُل َجيشاً َبعَد َجيٍش ِضدِّي.

18  لَِم �أخَرجَتِني ِمْن َبطِن �ُأمِّي؟  
   لَِم لَْم �أُمْت َقبَل �أْن َير�نِي �أَحٌد؟

، 19  لَيَتِني لَْم �ُأولَْد َقطُّ  
   لَيَتِني نُِقلُت ِمَن �لَبْطِن �إلَى �لَقْبِر.

20  �ألَْيَسْت �أيّاِمي َقِصيَرًة؟  
   َفَدْعِني �إذ�ً، فاأْسَتمِتْع َقِليلاً،
21  َقبَل �أْن �أْمِضَي ُدوَن َرْجَعٍة  

   �إلَى َمكاِن �لظَّلَمِة َوَعَتَمِة �لَموِت،
22  َمكاِن َظلَمٍة ُمِخيٍف َوَموٍت،  

   �أْرِض �ضِطر�ٍب َحيُث �لنُّوُر َكُظْلَمٍة َعِميَقٍة.«
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َحِديُث ُصوَفر

 11: َفاأجاَب ُصوَفُر �لنَّْعماتِيُّ

2 » َهْل َسَيُمرُّ َهذ� �لَكلاُم كُلُُّه ُدوَن َجو�ٍب؟  
نساِن بَِكثَرِة َثْرَثَرتِِه؟    َوَهْل َتظَهُر َبر�َءُة �ل�إ
3  َهْل ُيْسِكُت َكلاُمَك �لفاِرُغ �لّساِمِعيَن؟  

   َوِعنَدما َتْسَخُر، �أَفَليَس َمْن ُيْخِجَلَك؟
4  َتُقوُل ُحَجِجي َصِحيَحٌة،  

   َو�أنا طاِهٌر ِفي َعيَنيَك يا �هلُل.
5  لَِكْن لَْيَت �هلَل َيَتَكلَُّم،  

ُث �إلَيَك،    َوَيَتَحدَّ
6  َوُيعِلُن �أسر�َر �لِحْكَمِة لََك،  

ٍة جانَِبيِن. أنَّ لُِكلِّ ُحجَّ    ل�
!    َو�عَلْم بِاأنَّ �هلَل ُيعاِقُبَك بِاأَقلِّ ِمّما َتسَتِحقُّ

7 » �أَتُظُن �أنََّك َتفَهُم �أْعماَق �هلِل،  
   �أْو َتِصُل �إلَى �لَمعِرَفِة �لكاِمَلِة لِلَقِديِر؟

ماو�ِت، 8  ِهَي �أعَلى ِمَن �لسَّ  
   َفماذ� َعساَك َتفَعُل؟
   َو�أعَمُق ِمَن �لهاِوَيِة،
   َفماذ� َتدِري َعنها؟

أْرِض، 9  ِهَي �أطَوُل ِمَن �ل�  
   َو�أعَرُض ِمَن �لَبحِر.

نساٍن َوقاَدُه �إلَى  10 » �إْن َمرَّ َو�أمَسَك بِاإ  
�لَمحَكَمِة،

   َفَمْن َيسَتِطيُع �أْن ُيقاِوَمُه؟
أنَّ �هلَل َيعِرُف �أولَِئَك �لباِطِليَن. 11  ل�  

رَّ، �أَفلا َينَتِبُه؟    ِحيَن َيَرى �لشَّ
12  َسَيكَتِسُب فاِرُغ �لَعقِل َفْهماً،  

   ِحيَن َيلُد �لِحماُر �لَبرِّيُّ �إنساناً!

ْهَت َقلَبَك �إلَى �هلِل، ْن َوجَّ 13 » َفاإ  
   َوَمَدْدَت َيَدَك نَحَوُه،

رَّ ِمْن َيِدَك، 14  �إذ� نََفضَت �لشَّ  

ثِم بِاأْن َيسُكَن َبيَتَك،    َولَْم َتسَمْح لِلاإ
15  َفَسَترَفُع َوجَهَك ُدوَن َخَجٍل ِمْن َعيٍب،  

   َوَسَتِقُف �آِمناً بِلا َخوٍف.
ََّك َسَتنَسى ِضيَقَك، أن 16  ل�  

   َولَْن َتذكَُرُه �إْذ َسَيُكوُن َكمَياٍه َجاِرَيٍة َتْعُبُر.
17  َسَتْسِطُع �لَحياُة �أكَثَر ِمْن َشْمِس �لظَِّهيَرِة،  

باِح.    َوَتُكوُن ُظلَمُتها َكُنوِر �لصَّ
أنَّ لََك َرجاًء، 18  َوَتطَمِئنُّ ل�  

.    َتنُظُر َحولََك َوَتناُم ُدوَن َهمٍّ
19  َوِعنَدما َتضَطِجُع،  
   لَْن ُيْرِهَبَك �أَحٌد.

   َسيطلُُب َعونََك َكِثيُروَن.
20  �أّما ُعُيوُن �ل�أشر�ِر َفَتبَلى.  

   لَْن َيِجُدو� َمْهَرباً،
يِح.« أِخيُر َيمِضي َكالرِّ    َوَرجاُؤُهم �ل�

َردُّ أيُّوَب َعَلى ُصوَفر

َفاأجاَب �أيُّوُب:12 

2 » ل� ُبدَّ �أنَُّكْم �أهُل �لِحْكَمِة.  
   َوَتُموُت �لِحْكَمُة َمَعُكْم!

3  لَِكْن لِي �أنا �أيضاً َعقٌل ِمثَلُكْم،  
   َفَلْسُت �أِقلَّ ِمنُكْم.

   َفَمْن ل� َيْعِرُف َهذ� �لَِّذي َتُقولُونَُه؟

أصِدقائِي. 4 » ها َقد �أصَبْحُت �ُأْضُحوَكًة لِ�  
   َيُقولُوَن َدعا �هلَل،

آل�ِم.    َفاْسَتجاَب �إلَيِه بِال�
   َفها ُهَو �لّبارُّ َو�لُمسَتِقيُم ُيصِبُح �ُأْضُحوَكًة.

5  َفالَِّذيَن َيِعيُشوَن َحياًة هانَِئًة،  
آَخِريَن، وَن بَِمصائِِب �ل�    َيسَتِخفُّ

نساَن َبْعَد �أْن َيسُقَط!    َيضِرُبوَن �ل�إ
6  ُبُيوُت �للُُّصوِص َتسَلُم،  

   َو�لَِّذيَن ُيِغيُظوَن �هلَل َيِعيُشوَن بِاأماٍن!
   َمَع �أنَّ َمَصائَِرُهْم ِفي َيِد �هلِل!
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7 » �ْساأِل �لَبهائَِم َفُتَعلَِّمَك،  
ماِء َفَسُتخِبَرَك.    َوُطُيوَر �لسَّ

أْرَض َفُترِشَدَك، ِث �ل� 8  �أْو َحدِّ  
   �أْو َسَمَك �لَبحِر َفَيرِوَي لََك.
9  َمْن ِمْنها ل� َيعِرُف �أنَّ َيَد اهلِل  

   ِهَي �لَِّتي َفَعَلْت َهذ� بَِك،
، 10  َفُهَو َيَتَحكَُّم بَِنَفِس كُلِّ َشيٍء َحيٍّ  

   َوبُِروِح كُلِّ َبَشٍر.
ُأُذُن �لَكلاَم، 11  �أل� َتِزُن �ل�  

   َكما َيفَحُص �للِّساُن �لَطعاَم؟
ُيوِخ، 12  َهِل �لِحْكَمُة لِلشُّ  

   َو�لَفُهُم لَِمْن َيِعيُشوَن َطِويلاً؟
ُة هلِل، 13  َبِل �لِحْكَمُة َو�لُقوَّ  

   لَُه �لُحكُم �لّصائُِب َو�لَفْهُم.
14  �إذ� َهَدَم، َفلا �أَحَد َيبِني.  

   �إذ� �أغَلَق َعَلى �أَحٍد، َفلا �أَحَد َيفَتُح.
15  �إذ� َحَجَز �لَمَطَر، َيِجفُّ كُلَّ َشيٍء،  

أْرَض. نَُّه َيغُمُر �ل�    َو�إذ� �أْرَسَلُه، َفاإ
ُة َو�لِحْكَمُة. 16  لَُه �لُقوَّ  

   �لّر�بُِحوَن َو�لخاِسُروَن كُلُُّهْم هلِل.
17  َينِزُع �لِحْكَمَة ِمَن �لنّاِصِحيَن،  

   َوَيجَعُل �لُقضاَة َيبُدوَن َكَحمَقى.
َة �لُملُوِك، 18  َينِزُع قُوَّ  
قُُهْم بُِقُيوِد.    َوُيَطوِّ

َة �لَكَهَنِة، 19  َينِزُع قُوَّ  
   َوُينِزُل َذِوي �لَمر�ِكَز �لَِّتي َيُظنُّونَها خالَِدًة.

20  ُيْخِرُس �لنّاِصِحيَن �لُمؤَتَمِنيَن،  
ُيوِخ.    َوَينِزُع ُحْسَن �لَتمِييِز ِمَن �لشُّ

21  َيسُكُب �لَخَجَل َعَلى �لنَُّبلاِء،  
أقِوياِء. َة �ل�    َوَينِزُع قُوَّ

22  َيكِشُف �أعَمَق �أسر�ِر �لُظلَمِة،  
   َوُيعِلَن ما ُهَو ُمظِلٌم َكالَموِت.

ُرها، ُأَمَم، ثُمَّ ُيَدمِّ ي �ل� 23  ُيَقوِّ  
ُع ُحُدوَد �لِبلاِد، ثُمَّ ُيَشتُِّت ُشُعوَبها.    ُيَوسِّ

أْرِض، 24  َينِزُع َفْهَم قاَدِة َشعِب �ل�  

   َوُيِضلُُّهْم ِفي �أْرٍض قاِحَلٍة بِلا َطِريٍق.
كاَرى، 25  َفَيُدوُروَن َكالسُّ  

ُسوَن َطِريَقُهْم ِفي �لظُّلَمِة ُدوَن نُوٍر.    َيَتَلمَّ

»ها َقْد َر�أْت َعيِني َهذ� كُلَُّه،13 
   َوَسِمَعْتُه �ُأُذنِي َوَفِهَمْتُه.

2  َفاأنا �أعِرُف ما َتعِرفُوَن،  
   َفَلسُت ُدونَُكْم.

َث �إلَى �لَقِديِر، 3  َغيَر �أنِّي �أَودُّ �أْن �أَتَحدَّ  
   َو�ُأحاِجَجُه بَِشاأِْن َقِضيَِّتي.

4  لَِكنَُّكْم تُِحبُّوَن �أْن َتسُتُرو� َجهَلُكْم بِالَكِذِب،  
   كُلُُّكْم �أِطّباٌء عاِجُزوَن.

5  لَيَتُكْم َتْصِمُتوَن!  
   َفَيُكوُن َهذ� �أحَكَم َشيٍء َتفَعلُونَُه!

6 » �ْسَمُعو� َر�أيِي،  
   َو�نَتِبُهو� لِلُحَجِج �لَِّتي َساأطَرُحها.

7  َهْل َتكِذُبوَن ل�أجِل �هلِل،  
ثُوَن بِالِغشِّ لَِمصَلَحِتِه؟    َوَتَتَحدَّ

8  َهْل َتَتَملَُّقوَن �هلَل،  
   َوتُد�ِفُعوَن َعْن َقِضيَِّتِه؟

9  �إْن َفَحَصُكِم �هلُل، �أَيُقوُل �إنَُّكْم َعَلى َصو�ٍب؟  
   �أْم َتسَتِطيُعوَن ِخد�َعُه

آَخَر؟    َكما َيخَدُع �لَبَشُر �أَحُدُهُم �ل�
ُبُكْم 10  ل� َشكَّ ِفي �أنَُّه َسُيَؤدِّ  

رِّ. ِزيَن ِفي �لسِّ    �إْن كُنُتْم ُمَتَحيِّ
11  �أل� ُيرِعُبُكْم ِحيَن َينَهُض؟  

   �أل� َتخافُونَُه؟
12  َحِفظُتْم �أمثال�ً تاِفَهًة َكالرَّماِد تُجاِدلُوَن بِها،  

ٌة َكالطِّيِن.    َو�أجِوَبُتُكْم َهشَّ

13 » �صُمُتو� َوَدُعونِي �أَتَكلَّْم،  
   َولَِيحُدْث لِي ما َيْحُدُث.

14  لِماذ� �ُأخاِطُر بَِحياتِي،  
ي؟    َو�أَضُع نَْفِسي ِفي َكفِّ
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15  َهْل َسَيقُتلُِني �هلُل؟  
   َحتَّى لَْو َفَعَل، َفَرجائِي ِفيِه.

   َغيَر �أنِّي َساُأد�ِفُع َعْن نَفِسي �أماَم َوجِهِه.
16  َفُهَو نَفُسُه َسُيَخلُِّصِني،  

أنَّ �لفاِجَر ل� َيسَتِطيُع �أْن َيِقَف �أماَمُه.    ل�
17  �نَتِبُهو� لِما �أقُوُل،  

   َو�ْصُغو� لِما �ُأخِبُركُْم بِِه.
18  ها �أنا َقْد �أعَددُت ِدفاِعي،  

�ُأ.    َو�أنا �أعَلُم �أنِّي َساُأَبرَّ
؟ 19  َفَمْن ُيثِبُت تُهَمًة َعَليَّ  

نِّي َساأخَرُس َو�أُموُت. ْن َفَعَل َفاإ    َفاإ

20 » لَِكنِّي �أساألَُك �أْن ل� َتفَعَل �أمَريَن بِي،  
   ِحيَنِئٍذ، لَْن �أخَتِبَئ ِمنَك.

21  �أْبِعْد َيَدَك َعنِّي،  
   َوَتَوقَّْف َعْن َترِهيِبي بَِخوِفَك.

22  �ْدُعِني َو�أنا َساُأِجيُب.  
   �أْو َدْعِني �أَتَكلَّْم، َو�أِجْب �أنَْت.

23  َكْم ِهَي ُذنُوبِي َوَخطاياَي؟  
   �أِرنِي �أيَن َجِريَمِتي َوَخِطيَِّتي.
24  لِماذ� تُخِفي َعنِّي َوجَهَك،  

َك؟    َوَتعَتِبُرنِي َعُدوَّ
يُح، 25  �أتُرِعُب َوَرَقًة َتْحِملُها �لرِّ  

ًة يابَِسًة؟    �أْم تُطاِرُد َقشَّ
ََّك َكَتبَت تَُهماً ل�ِذَعًة ِضدِّي، أن 26  ل�  

   َوَجَعلَتِني �ُأعانِي بَِسَبِب �آثاِم َشبابِي.
27  تَُقيُِّد َقَدَميَّ بِالَحِديِد َو�لَخَشِب،  
   تُر�ِقُب كُلَّ َمكاٍن �أذَهُب �إلَيِه،
   َوتُر�ِقُب كُلَّ ُخطَوٍة �أخُطوها.

28  َو�أنا �أتَلُف َكَشيٍء َعِفٍن،  
.    َكَثوٍب َياأكُلُُه �لُعثُّ

نساُن �لَمولُوُد ِمِن �ْمر�أٍة14  »�ل�إ
قاِء.    َحياتُُه َقِصيَرٌة َوَمليَئٌة بِالشَّ

نساِن ثُمَّ َتْذِوي، 2  َكَزهَرٍة َتنُمو َحياُة �ل�إ  

   َوَتهُرُب َكِظلٍّ ل� َيُدوُم.
، 3  َوَمَع َذلَِك، َفاأنَت، يا �هلُل، َتفَتُح َعيَنيَك َعَليَّ  

   َوَتُقوُدنِي �إلَى �لُمحاَكَمِة َمَعَك.

4 » َمْن َيقِدُر �أْن َيجَعَل �لنَِّجَس طاِهر�ً؟  
   ل� �أَحُد!

َدٌة َسَلفاً، 5  ما د�َمت �أيّاُم َحياتِِه ُمَحدَّ  
   َوُطوُل ُعمِرِه َمعلُوماً لََديَك،

   َفلا ُيمِكُن �أْن َيَتَغيََّر.
6  �أْبِعْد َعيَنيَك َعنُه َوَدْعُه َوَشاأنَُه،  

أِجيُر.    لَِكي َيَتَمتََّع بَِحياتِِه َكما َيفَعُل �ل�

َجَرِة َرجاٌء. 7 » لِلشَّ  
نَّها َتنُمو ِمْن َجِديٍد،    �إْن قُِطَعْت َفاإ

   َو�أْغصانُها َتَظلُّ َتْنُبُت.
أْرِض ِجْذُرها، 8  َو�إذ� شاَخ ِفي �ل�  

   َوماَت ِفي �لتُّر�ِب ِجذُعها،
9  َفِبالماِء �لَقِليِل َتُعوُد َفُتْزِهُر،  

   َوتُنِتُج �أغصاناً َكَنْبَتٍة َجِديَدٍة.
نْساُن َفَيضُعُف َوَيُموُت. 10  �أّما �ل�إ  

َتُه، نساُن ِصحَّ    َيفِقُد �ل�إ
   َفاأيَن َيُكوُن ِعنَد َذلَِك؟
11  َتْنَفُد �لِمياُه ِمْن ُبَحيَرٍة،  

   َوَينَشُف �لنَّهُر ِمْن َمْصَدِرِه.
نساُن َول� َينَهُض. 12  َهَكذ� �أيضاً َيضَطِجُع �ل�إ  

   َفَلْن َيسَتيِقَظ �لَموَتى �أْو َيُقوُموَن ِمْن نَوِمِهْم،
ماو�ُت.    �إلّ� ِحيَن َتُزوُل �لسَّ

13 » لَيَتَك َتخِفيِني ِفي �لهاِوَيِة،  
ُئِني َحتَّى َيهَد�َأ َغَضُبَك.    َوتَُخبِّ

ُد لِي َوقتاً َتْذكُُرنِي ِفيِه.    لَيَتَك تَُحدِّ
14  �إْن ماَت �إنساٌن، َفَهْل َيحيا ثانَِيًة؟  

   �إذ�ً َساأنَتِظُر كُلَّ �أيّاِم ُجنِديَِّتي،
   َحتَّى ياأتَِي �إعفائِي.
15  َسَتدُعونِي َفاُألَبِّي،  
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   َفاأنَت َتشتاُق �إلَى َعَمِل َيَديَك.
16  ِحيَنِئٍذ، َسُتر�ِقُب ُخُطو�تِي،  

َد َخطاياَي.    َولَْن َتَتَرصَّ
17  َسَتَضُع َخِطيَِّتي ِفي ِكيٍس َمخُتوٍم،  

   َوَسَتسُتُر �إثِمي َفلا َتر�ُه.

18 » لَِكْن َكما َيسُقُط ُجزٌء ِمَن �لَجَبِل َوُيجَرُف،  
خَرُة ِمْن َمكانِها،    َوَكما تَُزْحَزُح �لصَّ

19  َوَكما َتَتاآَكُل �لِحجاَرُة بِالماِء،  
أْرِض، ُيوُل تُر�َب �ل�    َوَتغِسُل �لسُّ

نساِن �لفانِي. ُر يا �هلُل َرجاَء �ل�إ    َهَكذ� تَُدمِّ
20  َتهِزُمُه َوَتنَتِصُر َعَليِه، َفَيْمِضي.  

   تُرِسلُُه �إلَى �لَموِت
   َبعَد �أْن َغيَّرِت �لَهِزيَمُة َوجَهُه!
نَُّه ل� َيعَلُم، 21  �إذ� �ُأْكِرَم �أول�ُدُه، َفاإ  

نَُّه ل� َيدِري.    َو�إذ� َذلُّو�، َفاإ
22  َغيَر �أنَّ َجَسَدُه َيَتاألَُّم،  

   َول� َيُنوُح �إلّ� َعَلى نَفِسِه.«

َحِديُث ًأِليفاز

 15: َفاأجاَب �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ

2 » �أُيِجيُب �لَحِكيُم بَِكلاٍم فاِرٍغ؟  
   َبطُنُه َمِليٌء بِالَهو�ِء.

3  َهْل ُيجاِدُل بَِكلاٍم ل� ُيِفيُد،  
   َوبِاأقو�ٍل ل� َتنَفُع؟

نََّك تُبِعُد �لنّاَس َعِن َمخاَفِة �هلِل، 4  َفاإ  
َل ِفي َحْضَرتِِه.    َوتُِعيُق �لتَّاأمُّ

5  َفُمَك ُيظِهُر َذنَبَك،  
أنَّ لِسانََك َيختاُر �لَكِلماِت بِاحِتياٍل.    ل�

6  َفُمَك ُيِديُنَك، ل� �أنا.  
   �إْذ َتشَهُد َعَليَك َشَفتاَك.

ُل �لَمولُوِديَن ِمَن �لَبَشِر؟ 7 » �أ�أنَْت �أوَّ  
   َهْل ُخِلْقَت َقبَل �لتِّلاِل؟

8  َهْل كُنَت حاِضر�ً َتسَمُع َمُشوَرَة �هلِل؟  
   َهِل �لِحْكَمُة َمقُصوَرٌة َعَليَك؟

9  ما �لَِّذي َتعِرفُه �أنَت َول� نَعِرفُُه نَْحُن،  
   ما �لَِّذي َتفَهمُه �أنَت َول� نَفَهمُه نَحُن؟

10  َبْيَننا �ل�أشَيُب َو�لَعُجوُز،  
   َوُهَو �أكَبُر ِسنّاً ِمْن �أبِيَك.

11  َهْل َتْسَتِخفُّ بَِتعِزياِت �هلِل لََك،  
ِفيَقِة بَِك؟    َو�لَكِلماِت �لرَّ

12  لِماذ� َتسَمُح لَِقلِبَك بِاأْن َياأُخَذَك َبِعيد�ً،  
   َحتَّى �إنَّ َعيَنيَك تُظِهر�ِن َذلَِك؟

13  �إنََّك َتنَقِلُب َعَلى �هلِل،  
أقو�َل ِمْن َفِمَك.    َوتُطِلُق ِمثَل َهِذِه �ل�

نساُن لَِيُكوَن طاِهر�ً، 14 » ما ُهَو �ل�إ  
   �أِو �لَمولُوُد ِمَن �لَمر�أِة لَِيُكوَن باّر�ً،

ِسيَن، أ 15  َفاهلُل ل� َيتَِّكُل َعَلى َملائَِكِتِه �لُمَقدَّ  
ماَوُت َغيُر طاِهَرٍة ِفي َعيَنيِه.    َحتَّى �لسَّ

16  َفَكْم بِالِحِريِّ َيُكوُن  
نساُن �لَمكُروُه �لفاِسُد،    َذلَِك �ل�إ

ثَم َكالماِء.    �لَِّذي َيشَرُب �ل�إ

. 17 » َساُأْفِهُمَك َقصِدي، َفاْسَتِمْع �إلَيَّ  
   لََقْد َر�أيُت َهذ�، َفَدْعِني �ُأخِبْرَك َعنُه.

18  ُهَو َشيٌء قالَُه �لُحَكماُء،  
   َولَْم ُيْخِفِه �آباُؤُهْم َعنُهْم.

أْرُض لَُهْم َوحَدُهْم. 19  �ُأعِطَيِت �ل�  
   َولَْم َيعُبْر َغِريٌب َطِريَقُهْم.

يُر َطو�َل َحياتِِه �ألَماً، رِّ ى �لشِّ 20  َيَتَلوَّ  
   َكذلَِك �لظّالُِم ُيعانِي كُلَّ َحياتِِه.
21  َيَتَخيَُّل �أْصو�َت �لرُّعِب ِفي �ُأُذنَيِه،  
   َوِفي َوقِت َسلاِمِه، َياأتِيِه �لُغز�ُة.

22  ل� َرجاَء لَُه ِفي �أْن َيُعوَد ِمَن �لظُّلَمِة،  
   َوُهناَك َسْيٌف بِانِْتظاِرِه.

يسيه.« ِسين. حرفياً »ِقدِّ أ 15:15 َمالِئَكِته الُمَقدَّ
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23  َسُيلَقى بِِه َطعاماً لِلنُُّسوِر، أ  

   َوُهَو َيعِرُف �أنَّ َيوَم �لُظلَمِة َقِريٌب.
يُق، 24  ُيرِعُبُه �لَبلاُء َو�لضِّ  

   َوُيْرَهبانِِه َكَمِلٍك َيَتَهيَّاُأ لِلُهُجوِم.
َُّه َمدَّ َيَدُه ِضدَّ �هلِل، أن 25  ل�  
   َوو�َجَه �لَقِديَر بَِوقاَحٍة.

26  بِِعناٍد َهاَجَمُه،  
ُه. َم ِضدَّ    َوبِِدْرٍع َتَقدَّ

27  َفَمْع �أنَُّه َتَغطَّى َوْجُهُه َوَخاِصَرتاِه ِمَن   
ْحِم، �لشَّ

أْشباِح، 28  َسَيسُكُن ُمُدَن �ل�  
   ِفي ُبُيوٍت َمهُجوَرٍة َمِصيُرها �أْكو�ٌم ِمْن 

ُحطاٍم.
يُر َغِنّياً ِفيما َبْعُد، رِّ 29  لَِهذ� لَْن َيُكوَن �لشِّ  

تُُه لَْن َتُدوَم،    َوقُوَّ
أْرِض.    َوَممَتَلكاتُُه لَْن َتمَتدَّ ِفي �ل�

30  لَْن َيِجَد َمهَرباً ِمَن �لُظلَمِة،  
   َوَيُكوُن َكَشَجَرٍة َيبََّس �لَمَرُض �أْغصانَها،

ياُح �أْور�َقها.    َوَطيََّرِت �لرِّ
31  ل� َينَبِغي �أْن َيتَِّكَل َعَلى �ُأُموٍر فاِرَغٍة،  

   َفَيخَدَع نَفَسُه.
أنَّ �لَفر�َغ َسَيُكوُن ُمكاَفاأَتُه.    ل�

32  َوَسَيُموُت َقبَل َوقِتِه،  
ُتها.    َكَشَجَرٍة �صَفرَّْت ِقمَّ

33  َوَيُكوُن َكَكرَمٍة َتفِقُد ِعَنَبها َقبَل نُْضِجِه،  
   �أْو َكَزيُتونٍَة تُْسِقُط َبر�ِعَمها.

أنَّ �ل�أشر�َر �لفاِسِديَن َعِقيموَن ل� َثَمَر  34  ل�   
لَُهْم،

   َو�لنّاَر َتاأكُُل �لُمَتعاِمِليَن بِالرِّشَوِة.
َُّهْم َيحَبلُوَن ِضيقاً، أن 35  ل�  

   َوَيِلُدوَن َشّر�ً،
   َوُبُطونُُهْم َتِلُد ِخد�عاً.«

ُسور. �أو »َسَيُتوُه َبحثاً َعِن �لُخبِز.« أ 23:15 َسُيلَقى . . . لِلنُّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى أليفاز

َفاأجاَب �أيُّوُب:16 

2 » �سَتَمعُت �إلَى َهِذِه �ل�أفكاِر كُلَّها،  
وَن ُمْتِعُبوَن.    َوكُلُُّكْم ُمَعزُّ

3  �َأما ِمْن نِهاَيٍة لَِهذ� �لَكلاِم �لفاِرِغ؟  
   َفما �لَِّذي ُيزِعُجُكْم َفُتْضَطرُّوَن لِلَكلاِم؟

4  لَْو َكنُتْم َمكانِي،  
   لَُكنُت �أسَتِطيُع �أنا �أيضاً �أْن �أَتَكلََّم ِمثَلُكْم.

   �ُأهاِجُمُكْم بِالِ�تِّهاماِت،
   َو�أُهزُّ َر�أِسي لَُكْم.

ُعُكْم بَِكِلماتِي، 5 » لَِكنِّي كُنُت َساُأَشجِّ  
. ُف �أوجاَعُكْم بَِكلاٍم ُمَعزٍّ    َو�ُأَخفِّ

6 » �إْن َتَكلَّْمُت، ل� َيِخفُّ �ألَِمي،  
   َو�إِن �مَتَنْعُت َعِن �لَكلاِم، ل� َيَتَوَقُف.

7  ها ُهَو �هلُل ُيضِعُفِني،  
ْر يا �هلُل كُلَّ �أهِلي؟    �ألَْم تَُدمِّ
8  َملاأَت َوجِهي بِالتَّجاِعيِد،  
   َفصاَر َهذ� شاِهد�ً ِضدِّي.

   قاَم ِجْسِمي �لَهِزيُل لَِيشَهَد َعن َذنِبي.

قُِني، 9 » ُيهاِجُمِني ِفي َغَضِبِه َوُيَمزِّ  
. رُّ بِاأسنانِِه َعَليَّ    َوُهَو َيصِّ
ي بُِكْرٍه.    َوَينُظُر �إلَيَّ َعُدوِّ

10  َيفَتُح �لنّاُس �أفو�َهُهْم لَِيفَتِرُسونِي.  
   لََطُمونِي َعَلى َوجِهي �سِتهز�ًء،

و� َمعاً ِضدِّي.    َو�صَطفُّ
يِر، رِّ 11  �أسَلَمِني �هلُل �إلَى �لشِّ  

أْشر�ِر.    َوَرمانِي َبيَن َيَدي �ل�
12  كُنُت ُمرتاحاً َفَحطََّمِني.  

َرنِي َتكِسير�ً.    �أمَسَك بَِرَقَبِتي َوَكسَّ
   نََصَبِني لَُه َهَدفاً،

13  َو�أحاَط بِي ُرماُة ِسهاِمِه.  
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   َشقَّ كُْلَيَتيَّ َشّقاً ُدوَن َشَفَقٍة.
أْرِض.    َيسُكُب َمر�َرتِي َعَلى �ل�

ًة َبعَد َمرٍَّة، 14  َيسَحُقِني َمرَّ  
   َوَيهُجُم َعَليَّ َكُمقاتٍِل.

15 » لَِبسُت َخْيشاً َعَلى ِجْلِدي،  
   َوَمرَّغُت ِكبِريائِي ِفي �لتُّر�ِب.

16  �حَمرَّ َوجِهي ِمَن �لُبكاِء،  
   َوَبَدْت َحوَل َعيَنيَّ َدو�ئُِر َسود�ُء.

أَحٍد، 17  َمَع �أنَّ َيَديَّ لَْم تُِسيئا ل�  
   َوَصلاتِي نَِقيٌَّة.

18 » ل� تَُغطِّي َدِمي يا �أْرُض، أ  
   َول� َتمَنِعي َصَرخاتِي ِمْن �أْن تُسَمَع.

ماِء، آَن ُيوَجُد شاِهٌد ِفي �لسَّ 19  �ل�  
   َوَدلِيُل َبر�َءتِي ِفي �ل�أعالِي.

20  صاِحِبي ُيد�ِفُع َعنِّي،  
   َبيَنما َتْذِرُف َعيناَي �لُدُموَع هلِل.
21  َسُيحاِجُج َعنِّي ِفي َحْضَرِة �هلِل،  

   َكاإنساٍن ُيد�ِفُع َعْن َصِديِقِه.

َُّه َبْعَد َسَنو�ٍت َقِليَلٍة، أن 22 » ل�  
   َساأمِضي ِفي َطِريٍق ل� �أُعوَد ِمنها.

»ُروِحي ُمَكبََّلٌة،17 
   َوَحياتِي ُمطَفاأٌة،
   َو�لَقبُر ِفي �نِتظاِري.

2  َيهَز�ُأ �لَجِميُع بِي،  
   َو�أنا �ُأر�ِقُب ُهُجوَمُهْم َعَليَّ بَِشر�َسٍة.

3 » كُْن �أنَْت َضاِمِني ِعْنَدَك،  
   َفَمْن َغيُرُك َيرَضى �أْن ُيصاِفَح َيِدي؟

ََّك �أغَلقَت ُعُقوَل �أصحابِي لَِئّلا َيفَهُمو�، أن 4  ل�  

ي . . . أْرض. قارن بكتاِب �لتَّكويِن 10:4–11. أ 18:16 ال ُتَغطِّ

.    َفلا َتَدْعُهْم َيْرَفُعوَن �أنُفَسُهْم َعَليَّ
5  َمَع �أنَُّه ُيقاُل: ›�لّصاِحُب َيْدَعُم �أْصحاَبُه،  

   َحتَّى لَْو َتِلَفْت ُعُيوُن �أول�ِدِه ُبكاًء!‹
أْرِض، 6  َجَعَلِني �هلُل �ُأمثُولًَة لُِشُعوِب �ل�  

   َوَعيََّن َوْجِهي لِلُبصاِق.
7  َضُعَفْت َعيناَي ِمَن �لُحزِن.  

.    َوصاَرْت �أعضاُء َجَسِدي َهِزيَلًة َكالظِّلِّ
8  ُصِدَم �لُمسَتِقيُموَن ِمْن حالَِتي،  

يِر. رِّ    َو�نَْزَعَج �لَبريُء ِمَن �لشِّ
ُك �لّصالُِح بَِطِريِقِه، 9  َيَتَمسَّ  
ًة.    َوَيزد�ُد طاِهُر �لَيَديِن قُوَّ

10 » لَِكْن ُعوُدو� َجِميعاً لُِمهاَجَمِتي،  
   َفَلْن �أِجَد َشخصاً َحِكيماً َبيَنُكْم.

11  �نَقَضْت َحياتِي،  
َقْت �أحلاِمي،    َوَتَمزَّ

   َوز�َل َرجائِي.
12  �نَقَلَبْت َحياتِي.  

   َفصاَر �للَّيُل نَهار�ً،
   َو�لَمساُء َفجر�ً.

13 » �إِذ �شَتَهْيُت �لهاِوَيَة َبيتاً لِي،  
   َو�أْن �أْجَعَل َسِريِري ِفي �لظَّلاِم.

14  �إْذ قُْلُت لِلهاِوَيِة: �أنِت �أبِي،  
وَدِة: �أنِت �ُأمِّي �أْو �ُأخِتي،    َولِلدُّ

15  َفاأيَن َيُكوُن َرجائِي �إذ�ً؟  
   َوَمْن َسَيرى �آمالِي َبْعِدي؟

16  َهْل َسَيهِبُط َرجائِي َمِعي �إلَى َمدَخِل �لهاِوَيِة،  
   �أْم َسُيدَفُن َمِعي ِفي �لتُّر�ِب؟«

َحِديُث ِبْلَدد

 18: وِحيُّ َفاأجاَب بِْلَدُد �لشُّ

2 » َحتَّى َمَتى تُو�ِصلُوَن ِمثَل َهذ� �لَكلاِم؟  
لُو�، َوَسَنَتَكلَُّم َبعَد َذلَِك.    َتَعقَّ



536 أيُّوب 3:18

3  لِماذ� َتعَتِبُرنا َكَقِطيٍع ِمَن �لَبهائِِم؟  
   لِماذ� نَحُن �أغِبياُء ِفي نََظِرَك؟

4  �أنَت َمْن ُيؤِذي نَفَسُه ِفي َغَضِبِه.  
أْرُض بَِسَبِبَك؟    َفَهْل َسُتْهَجُر �ل�

   �أْم َهْل َسَتَتَحرَُّك َتلٌَّة ِمْن َمكانِها ل�أجِلَك؟

أْشر�ِر، 5 » نََعْم َينَطِفُئ نُوُر �ل�  
   َفلا َتُعوُد �ألِسَنُة ناِرِهْم َتسَطُع.

6  نُوُر َبيِتِهْم ُمظِلٌم،  
ر�ُج َفوَقُه ُمطَفاأٌ.    َو�لسِّ

7  َتَتَقيَُّد ُخُطو�تُُهْم �لَقِويَُّة،  
   َوتُسِقُطُهْم ُخَطُطُهْم.

8  َتُدوُس �أقد�ُمُهُم �لِمصَيَدَة َفَيَقُعوَن ِفيها،  
.    َوَيمُشوَن َفوَق َفخٍّ َمْخِفيٍّ

9  تُمِسُك �لِمصَيَدُة بِاأرُجِلِهْم،  
َبَكُة َعَليِهْم.    َوتُْطِبُق �لشَّ

أْرِض، َرُك ُمَخبَّاأٌ ِفي �ل� 10  َفالشَّ  
ُهْم ُمَخبَّاأٌ َعَلى �لطَِّريِق.    َفخُّ

11  تُرِعُبُهُم �لَمصائُِب ِمْن َحولِِهْم  
   َوتُطاِرُد كُلَّ َخَطو�تِِهْم.

يقاُت جائَِعٌة لِ�لِتهاِمِهْم، 12  �لضِّ  
   َو�لُمِصيَبُة جاِهَزٌة لَِعْثَرتِِهْم.

13  َياأَكُل �لَمَرُض ِجلَدُهْم،  
   َوَيلَتِهُم �لَموُت أ �أطر�َفُهْم.

أِميِن، 14  �ُأبِعُدو� َعْن ِحصِنِهُم �ل�  
أْهو�ِل.    َو�قِتيُدو� لُِملاقاِة �لَموِت َمِلِك �ل�

15  ل� َيبَقى َشيٌء ِفي ُبُيوتِِهْم،  
   َوَتنهاُل ناُر �لِكبِريِت َعَلى َمساِكِنِهْم.

أْرِض 16  َتِجفُّ ُجُذوُرُهْم َتْحَت �ل�  
   َوَتذُبُل ُغُصونُُهْم ِمْن َفوُق.

أْرِض، 17  ل� َيذكُُرُهْم �أَحٌد ِفي �ل�  
   َول� تُذَكُر �أسماُؤُهْم ِفي �لطُُّرقاِت.

أ 13:18 الموت. حرفّياً »بكُر �لَموت.«

18  ُيطاَرُدوَن ِمَن �لنُّوِر �إلَى ُظلَمِة �لَمْوِت،  
أْرِض.    َوُيطَرُدوَن ِمْن َعَلى َوجِه �ل�

19  ل� نَسَل لَُهْم َول� �أول�َد َبيَن َجماَعِتِهْم،  
   َول� َينُجو لَُهْم �أَحٌد ِفي َموِضِع ُسكناُهْم.

20  َيرَتِعُب �أهُل �لَغْرِب  
   ِمّما َحَدَث لَُهْم ِفي َيوِم ِعقابِِهْم،

ْرِق.    َوَيُشلُّ �لرُّعُب �أهُل �لشَّ
21  �إنَّما َهذ� َمِصيُر �ل�أشر�ِر،  

   َوَهذ� نَِصيُب �لَِّذيَن ل� َيْعِرفُوَن �هلَل.«

َردُّ أيُّوَب َعَلى ِبْلَدد

َفاأجاَب �أيُّوُب:19 

ُبونَِني. 2 » �إلَى َمَتى تَُعذِّ  
   َوَتسَحُقونَِني بَِكلاِمُكْم؟
ٍة! ًة َبعَد َمرَّ 3  �أَهنُتُمونِي َمرَّ  
   َو�أساأتُْم �إلَيَّ بِلا َخَجٍل.

4  َفَحتَّى لَْو �أخَطاأُت،  
   َفَخَطيَِّتي َعَليَّ �أنا.

5  �إْن كُنُتْم َتحِسُبوَن �أنُْفَسُكْم �أفَضَل ِمنِّي،  
ًة ِضدِّي،    َوَتسَتخِدُموَن ُذلِّي ُحجَّ
6  َفاعَلُمو� �أنَّ �هلَل �أْوَقَعِني ِفي �لَخَطاأِ  

ِه.    َوحاَصَرنِي بَِفخِّ
7  �أصُرُخ ِمَن �لظُّْلِم َوما ِمْن ُمِجيٍب،  

   َو�أسَتِغيُث َوما ِمْن َعدٍل.
8  َسدَّ َطِريِقي،  

   َفلا �أسَتِطيُع �لُمُروَر،
   َو�أظَلَم كُلَّ ُطُرِقي.

َدنِي ِمْن َمجِدي، 9  َجرَّ  
   َو�أز�َل �لتّاَج َعْن َر�أِسي.

10  َيهِدُمِني ِمْن كُلِّ �لِجهاِت،  
،    َفُيقَضى َعَليَّ

َجَرُة.    َوُيقَلُع َرجائِي َكما تُقَلُع �لشَّ
11  �أشَعَل ِضدِّي َغَضَبُه،  

   َو�عَتَبَرنِي َعُدّو�ً لَُه.
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ُم قُّو�تُُه َمعاً َوَتُسدُّ َطِريِقي، 12  َتَتَقدَّ  
   َوتَُعسِكُر َحوَل َبيِتي.

13 » �أبَعَد َعنِّي �إْخَوتِي،  
   َو�أصَبَح �أصِدقائِي ُغَرباَء َعنِّي.

14  َتَرَكِني �أقِربائِي،  
   َو�أصِدقائِي نَُسونِي.

15  ُضُيوُف َبيِتي َوخاِدماتِي َينُظُروَن �إلَيَّ َكَغِريٍب.  
   ِصرُت �أجَنِبّياً ِفي ُعُيونِِهْم!

16  �ُأناِدي َخاِدِمي، َفلا ُيِجيُب.  
ْلُت �إلَيِه.    َحتَّى لَْو َتَوسَّ
17  َزوَجِتي َتكَرُه ر�ئَِحِتي،  

   َوِصرُت َمكُروهاً َحتَّى ِعنَد �إْخَوتِي.
غاُر َيكَرُهونَِني. 18  َحتَّى �لصِّ  

.    �أِقُف َفَيَتَكلَُّموَن َعَليَّ
19  �أصِدقائِي �لَحِميُموَن كُلُُّهْم َينُفُروَن ِمنِّي.  

   �نَْقَلَب َعَليَّ �لَِّذيَن �أحَببُتُهْم.

20 » �لَتَصَقْت ِعظاِمي بِِجلِدي َولَْحِمي،  
   َوبِالكاِد نََجْوُت بِِجْلِدي.

21 » �َأْشِفُقو� َعَليَّ يا �أصِدقائِي،  
أنَّ َيَد �هلِل َقْد َضَرَبْتِني.    �َأْشِفُقو� ل�
22  لِماذ� تُطاِرُدونَِني َكما َيفَعُل �هلُل؟  

؟    �ألَْم َتكَتُفو� ِمَن �لُهُجوِم َعَليَّ

23 » لَيَت َكِلماتِي تُكَتُب،  
   َوتُحَفُظ ِفي ِكتاٍب.

24  لَيَتها تُنَقُش ِفي َصخَرٍة  
أَبِد بَِقَلِم َحِديٍد َوَرصاٍص.    �إلَى �ل�

، ِّي �أعَلُم �أنَّ فاِديَّ َحيٌّ أن 25  ل�  
أْرِض    َوَسَيُقُف ُهنا َعَلى �ل�
فاِع َعنِّي ِفي �لنِّهاَيِة.    لِلدِّ

26  َفَحتَّى َبعَد �أْن �أْتُرَك َجَسِدي،  
   َوَيفَنى ِجلِدي،

   �أعَلُم �أنني ساأَرى �هلل.
27  �أر�ُه بَِنفِسي، أ  

   َوَتنُظُرُه َعيناَي ل� َعينا َغيِري.
   �أتُوُق �إلى َهذ� ِمْن �أْعماِقي.

28 » َتَتساَءلُوَن: ›َكيَف نُضايُِقُه �أكَثَر،  
   لَِيعَلَم �أنَّ �لُمشِكَلَة ِفيِه؟‹

يِف، 29  لَِكِن �حَذُرو� ِمَن �لسَّ  
يَف، أنَّ َغَضَبُكْم �إثٌم َيسَتوِجُب �لسَّ    ل�

   لَِكي َتعَلُمو� �أنَّ ُهناَك َديُنونًَة.«

 20: َفاأجاَب ُصوَفُر �لنَّْعماتِيُّ

2 » ها �إنَّ �أفكاِري �لُمضَطِرَبَة َتجَعلُِني �ُأِجيُبَك،  
   بَِسَبِب َهياٍج ِفي د�ِخِلي.

3  �أسَمُع ِفي َكلاِمَك لنا �إهانًَة.  
   َساأُردُّ َعَليَك بُِروِح َفهِمي.

ُأُموَر ِهَي َهَكذ� ُمنُذ �لَقِديِم، 4 » �أما َعِلْمَت �أنَّ �ل�  
أْرِض؟ نساُن َعَلى �ل�    ُمنُذ �أْن ُوِجَد �ل�إ

5  �أما َعِلْمَت �أنَّ ُهتاَف �نِتصاِر �ل�أشر�ِر ل�   
َيُدوُم،

   َو�أنَّ َفَرَح �لفاِسِديَن �إلَى ِحيٍن؟
ماو�ِت 6  َحتَّى لَِو �رَتَفَع ِكبِرياُؤُه �إلَى �لسَّ  

حاِب،    َوَر�أُسُه �إلَى �لسَّ
أَبِد َكما َتَتلاَشى َفَضلاتُُه. 7  َفَسَيَتلاَشى �إلَى �ل�  

   َفَيساأُل �لَِّذيَن َر�ُأوُه: »�أيَن ُهَو؟«
8  َكُحلٍم َيِطيُر، َفلا َتِجُدونَُه،  

   َوَكَطيِف �للَّيِل ُيطَرُد.
9  ل� َيُعوُد َير�ُه َمْن َينُظُر �إلَيِه،  
   َول� ُيَرى َمكانُُه ِفيما َبْعُد.
10  َيسَتجِدي �أبناُؤُه �لُفَقر�ُء،  

فاِع َعنِّي ِفي �لنِّهاَيِة،  أْرِض لِلدِّ أ 27:19 �أْو » . . . َسَيُقُف ُهنا َعَلى �ل�

26َحتَّى َبعَد �أْن َيفَنى ِجلِدي. لَِكنِّ �ُأريُد �أْن �أَرى �هلَل َو�أنا ِفي َجَسِدي. 

27�أر�ُه بَِنفِسي . . . «
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   َوَتُردُّ َيد�ُه ما َجَمَعُه ِمْن َثْرَوٍة.
باِب، 11  كانَْت ِعظاُمُه َمِليَئًة بُِروِح �لشَّ  
   لَِكنَّها َسَتضَطِجُع َمَعُه ِفي �لتُّر�ِب.

رِّ، 12 » ِفي َفِمِه، َيحلُو َمذ�ُق �لشَّ  
   َفُيخِفيِه َتحَت لِسانِِه لَِيسَتمِتَع بِِه.

ُك بِِه َول� ُيفِلُتُه، 13  َيَتَمسَّ  
   َوُيبِقيِه ِفي َحَنِكِه،

14  لَِكنَّ َطعَمُه َينَقِلُب ُمّر�ً ِفي َمِعَدتِِه،  
أفاِعي ِفي َجْوِفِه. مِّ �ل�    َوَيُكوُن َكسُّ

15  َيبَتِلُع �لثَّرَوَة ثُمَّ َيَتَقّياُأها،  
   َوَيطُرُدها �هلُل ِمْن َمِعَدتِِه.

أفاِعي، 16  َيرَضُع ُسمَّ �ل�  
أفَعى.    َفَيقُتلُُه لِساُن �ل�

17  ل� َيَتَمتَُّع بِما َيَرى ِمْن �أْوِدَيٍة َتِفيُض لََبناً   
َوَعَسلاً.

18  َيُردُّ ثِماَر َتَعِبِه،  
َُّه ل� َيقَوى َعَلى �بِتلاِعها، أن    ل�

   َفلا َيفَرُح بَِنجاِح تِجاَرتِِه.
َُّه َسَحَق �لَمساِكيَن َوَتَرَكُهْم، أن 19  ل�  

   َو�غَتَصَب َبيتاً لَْم َيْبِنِه.

، 20 » ل�أنَّ ُجوَعُه لَيَس لَُه َحدٌّ  
   َول� تَُخلُِّصُه ُمشَتَهياتُُه.

21  لَْم َيَتَبقَّ فُتاٌت َبْعَد �أْن �أَكَل.  
   لَِهذ� ل� َيُدوُم نَجاُحُه.

ِة �كِتفائِِه َيَتضاَيُق، 22  ِفي ِقمَّ  
   َوَتاأتِيِه كُلُّ َتعاَسٍة.

23  َوُيرِسُل �هلُل َعَليِه َغَضَبُه لَِيملاَأ بِِه َبطَنُه،  
   َوُيمِطُر �لَغَضَب َعَليِه َطعاماً.

24  �إْن َهَرَب ِمْن ِسلاِح �لَحِديِد،  
   َيخَتِرقُُه َسهٌم ِمْن نُحاٍس.

هُم ِمْن َظهِرِه، 25  ُيسَحُب �لسَّ  
هِم �لّلاِمِع َكالَبرِق ِمْن َمر�َرتِِه،    َوَر�أُس �لسَّ

ُه �لُرْعُب.    َوَيُهزُّ

26  ل� َتَرى كُُنوُزُه ُضوَء �لنَّهاِر،  
   َوَتلَتِهُمُه ناٌر لَْم ُيْضِرْمها َبَشٌر.
ى ِمْن َبيِتِه. ُر كُلَّ ما َتَبقَّ    َفُتَدمِّ

ماو�ُت �إثَمُه، 27  َتكِشُف �لسَّ  
ُه. أْرُض ِضدَّ    َوَتُقوُم �ل�

28  تُجَرُف كُلُّ ُمقَتَنياِت َبيِتِه  
   ِحيَن َيِفيُض َغَضُب �هلِل.

ِريِر ِمْن َغَضِب �هلِل، 29  َهذ� نَِصيُب �لشِّ  
َدُه �هلُل.«    َوِمير�ثُُه �لَِّذي َحدَّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى ُصوَفر

َفاأجاَب �أيُّوُب:21 

2 » �ْسَمُعونِي َجيِّد�ً،  
ونَِني.    َفَهَكذ� تَُعزُّ

3  �حَتِملُونِي َوَدُعونِي �أَتَكلَّْم،  
   َوَبعَد َذلَِك �سَتهِزئُو� بِي.

4 » َشكو�َي لَيَسْت ِمْن �إنساٍن،  
   َولَِهذ� ل� َصْبَر لِي.

5  َتَفرَُّسو� ِفي َوجِهي َو�نَدِهُشو�،  
   َوَضُعو� �أيِديُكْم َعَلى �أفو�ِهُكْم.

أمِر �أْرَتِعُب، 6  ِحيَن �ُأَفكُِّر ِفي �ل�  
   َوَيرَتِجُف كُلُّ ِكيانِي.
7  لِماذ� َيحيا �ل�أشر�ُر؟  

ُروَن َطويلاً َوَتزد�ُد َثَرو�تُُهْم؟    نََعم! ُيَعمِّ
8  نَسلُُهْم قائٌِم �أماَمُهْم،  

   َوَيَرْوَن �أحفاَدُهْم بُِعُيونِِهْم.
9  ُبُيوتُُهْم �آِمَنٌة ُمطَمِئنٌَّة،  

   َو�هلُل ل� ُيعاِقُبُهْم.
يِر ُيْلِقُح َول� َيفَشُل، رِّ 10  َثْوُر �لشِّ  

   َوَبَقَرتُُه َتِلُد َول� تُجِهُض.
11  ُيطِلُقوَن ِصغاَرُهْم لَِيلَعُبو� َكالِحملاِن،  

   َوَيرقُُص �أبناُؤُهْم.
12  َيعِزفُوَن َعَلى �لدُّفِّ َو�لِقيثاَرِة  
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   َوَيحَتِفلُوَن بِالَعزِف َعَلى �لنّاِي.
13  َيقُضوَن كُلَّ َحياتِِهْم ُسَعد�َء،  

   َوَيهِبُطوَن �إلَى �لهاِوَيِة ِفي َسلاٍم.
14  َيُقولُوَن هلِل: ›َدعنا! ل� نُِريُد �أْن نَعِرَف   

ُطُرَقَك.
15  َوَمْن ُهَو �لَقِديُر َحتَّى نَعُبَدُه؟  
   َوماذ� نَنَتِفُع �إْن َصلَّينا �إلَيِه؟‹

16 » َحّقاً، َخيُرُهْم لَيَس ِفي َيِدِهْم.  
   لَِكنِّي ل� �أقَبُل نَِصيَحَة �ل�أشر�ِر.

17  َفَكِثير�ً ما َينَطِفُئ نُوُر َحياِة �ل�أشر�ِر،  
   �أْو تُِصيُبُهْم َمصائٌِب،

ُص �هلُل لَُهْم ِفي َغَضِبِه �أوجاعاً؟    �أْو ُيَخصِّ
يِح، 18  َكِثير�ً ما َيُكونُوَن َكالَقشِّ �أماَم �لرِّ  

   �أْو َكالتِّْبِن �لَِّذي َتْحِملُُه �لعاِصَفُة؟
أبنائِِه.‹ يَر ل� رِّ 19  َتُقولُوَن: ›َيْحَفُظ �هلُل ِعقاَب �لشِّ  

   َو�أقُوُل: »َبْل لُِيجاِزِه ُهَو َفَيْعِرَف �إثَمُه.«
يُر َدماَرُه بَِعيَنيِه، رِّ 20  لَِيَر �لشِّ  

   َولَِيشَرْب ِمْن َغَضِب �لَقِديِر.
َُّه ماذ� ُيِريُد ِمْن َبيِتِه َبعَدُه، أن 21  ل�  
   ِعنَدما َتنَقِضي ُشُهوُر َحياتِِه؟

22 » َهْل ُيَعلُِّم �أَحٌد �هلَل َشيئاً،  
   َوُهَو �لَِّذي ُيِديُن �أعَلى �لنّاِس شاأناً؟

ِة نَجاِحِه ُمرتاحاً  23  َيُموُت �أَحُدُهْم ِفي ِقمَّ  
ُمطَمِئنّاً.

24  �أوِعَيُتُه َمِليَئٌة بِاللََّبِن،  
   َوُمخُّ ِعظاِمِه َمملُوٌء َحياًة.

25  َوَيُموُت �آَخُر بَِمر�َرِة نَفِسِه،  
َق َخير�ً.    ُدوَن �أْن َيَتَذوَّ

26  َفَيْضَطِجُع �ل�ثناُن َمعاً ِفي �لتُّر�ِب،  
وُد.    َوَسْرعاَن ما ُيَغطِّيِهما �لدُّ

27 » �أنا �أعِرُف �أفكاَركُْم،  
   َوَكيَف َتتَِّفُقوَن ل�تِّهامي ُظلماً.

ِريِف، 28  َتُقولُوَن: ›َشتّاَن َبيَن َبيِت �لشَّ  
   َوَبيَن َخيَمِة �ل�أشر�ِر!‹

ِبيِل؟ 29 » �ألَْم َتساألُو� عابِِري �لسَّ  
   َقْد َسِمْعُتْم ِشهاد�تِِهْم:

يَر َينُجو َيوَم �لَبلَوى، رِّ 30  �إنَّ �لشِّ  
   َو�أنَّ �ل�أشر�َر ُينَقُذوَن ِفي َيوِم �لَغَضِب؟

يَر بِاأْفعالِِه َيوماً؟ رِّ 31  َمِن َو�َجَه �لشِّ  
آَخِريَن؟    َوَمن ُيجازيِه بِِمثِل ما َفَعَلُه بِال�

32  ُيحَمُل �إلَى �لَمقابِِر،  
   َوَيسَهُر حاِرٌس َعَلى َقبِرِه لَِيْحُرَسُه.

33  ُيَسرُّ بُِتر�ِب �لو�ِدي،  
   َوَيمِشي �لَجِميُع َور�َء َموِكِب َجناَزتِِه،

   َو�أماَمُه ُجمُهوٌر بِلا َعَدٍد.

ونَِني بَِكِلماٍت فاِرَغٍة، 34 » َفَكيَف تَُعزُّ  
   َو�أجِوَبُتُكْم َبعيَدٌة َعِن �لَحقِّ؟«

َحِديُث أِليفاز

 22: َفاأجاَب �ألِيفاُز �لتَّْيمانِيُّ

نساُن �هلَل؟ 2 » َهْل َينَفُع �ل�إ  
   �إنَّما َينَفُع �لَحِكيُم نَفَسُه.

3  َهْل تُِفيُد �لَقِديَر �إْن كُْنَت باّر�ً،  
بِح؟    �أْم َتُعوُد َعَليِه ُطُرقَُك �لُمسَتِقيَمُة بِالرِّ

بُِّخَك بَِسَبِب َتقو�َك، 4  َهْل ُيوَّ  
   َفَيدُخَل َمَعَك ِفي ُمحاَكَمٍة؟

5  �ألَيَس َشرَُّك َعِظيماً؟  
؟    �ألَيَسْت �آثاُمَك بِلا َحدٍّ

ََّك َتطلُُب َرهناً ِمْن �إْخَوتَِك بِلا د�ٍع، أن 6  ل�  
   َوَتْنِزُع ثِياَب �لُعر�ِة.

7  ل� تُعِطي �لُمتَعَب ماًء لَِيشَرَب،  
   َوَتمَنُع �لَطعاَم َعِن �لِجياِع.

، أْرُض لِلَقِويِّ 8  �ل�  
   َو�لَثِريُّ َيسُكُن ِفيها.
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أيِدي، أر�ِمَل فاِرغاِت �ل� 9  تُرِسُل �ل�  
َة �لَيتاَمى.    َوَتسَحُق قُوَّ

10  لَِهذ� تُِحيُط بَِك �لِفخاُخ،  
   َوَيسَتولِي َعَليَك َخوٌف ُمفاِجٌئ،

11  َوُظلَمٌة َفلا َتَرى،  
   َوَفَيضاٌن َيغُمُرَك.

ماو�ِت؟ 12 » �ألَيَس �هلُل ُهَو �لَعِليُّ ِفي �لسَّ  
   �ألَيَس ُهَو �أعَلى ِمَن �لنُُّجوِم؟

13  َو�أنَت َتُقوُل: ›ما �لَِّذي َيعِرفُُه �هلُل؟  
   �أَيِديُن ِمْن َخلِف َسحاَبٍة َسود�َء؟
14  َتحُجُبُه ُسُحٌب َسود�ُء َفلا َير�نا،  

ماو�ِت.‹    َبيَنما َيْمِشي َعَلى قُبَِّة �لسَّ

15 » �أَتنِوي �أْن تُو�ِصَل �لطَِّريَق �لَقِديَم  
   �لَِّذي َسَلَكُه �ل�أشر�ُر،

16  �لَِّذيَن �ُأخُتِطُفو� َقبَل �أو�نِِهْم،  
   َوُجِرفُو� َكَبيٍت َجَرَفُه َفَيضاٌن ِمْن �أساِسِه؟

17  َيُقولُوَن هلِل: ›َدعنا! ماذ� َسَيفَعُل �لَقِديُر لَنا؟‹  
18  َمَع �أنَّ �لَقِديَر َملاأ ُبُيوَتُهْم بِالَخير�ِت.  

   لَِتبَتِعْد َعنِّي نَصائُِح �ل�أشر�ِر.
أبر�ُر َمتاِعَب �ل�أشر�ِر َوَيبَتِهُجوَن، 19  َيَرى �ل�  

أنِقياُء َيهَز�ُأوَن بِِهْم.    َو�ل�
َر ُمقاِوُمونا، 20  َوَيُقولُوَن: ›ُدمِّ  

   َوها ِهَي �لنّاُر َتلَتِهُم َثرَوَتُهْم.‹

، 21 » َتصالَْح َمَع �هلِل َو�طَمِئّنْ  
   بَِذلَِك َياأتِيَك َخيٌر.

22  �قَبِل �لتَّعِليَم �لِّذي ِمْن َفِم �هلِل،  
   َوَضْع �أقو�لَُه ِفي َقلِبَك

23  �إْن ُعْدَت �إلَى �لَقِديِر َيبِني َبيَتَك.  
رَّ ِمْن َبيِتَك،    �إْن �أَزلَْت �لشَّ

َهَب َعَلى �لتُّر�ِب، 24  �إْن �ألَقْيَت �لذَّ  
   َوَذَهَب �ُأوِفيَر ِفي قاِع �لو�ِدي.

25  �إْن كاَن �لَقِديُر ُهَو َذَهَبَك،  

ٍة ِعنَدَك،    َو�أغَلى ِفضَّ
ُذ ِفي �لَقِديِر، 26  ِحيَنِئٍذ َتَتَلذَّ  

   َوَترَفُع َوجَهَك �أماَمُه.
27  تَُصلِّي �إلَيِه َفَيسَمُعَك،  
   َوتُوِفي كُلَّ نُُذوِرَك لَُه.

ُر �أمر�ً َفَيُكوَن لََك، 28  ِحيَنِئٍذ، تَُقرِّ  
ُروُب.    َوتُناُر لََك �لدُّ

آَخُروَن 29  ِحيَن َيكَتِئُب �ل�  
   َتُقوُل لَُهُم �بَتِهُجو�،

   َوُيَخلُِّص �لَقِديُر �لُمتَِّضَع.
30  َحتَّى �إنَّ �لُمذنَِب ُيطَلُق، َفَيَتَحرَُّر،  
يِه �هلُل بَِسَبِب َعَمِل َيَديَك.«    َوُيَنجِّ

َردُّ أيُّوَب َعَلى أِليفاز

َفاأجاَب �أيُّوُب:23 

ٌة، 2 » �لَيوَم �أيضاً َشكو�َي ُمرَّ  
   َفَيُد �هلِل َعَليَّ َثِقيَلٌة َرْغَم �أنِيِني.

3  لَيَتِني �أعِرُف �أيَن �أِجُدُه،  
   َفاأْذَهَب �إلَى َحيُث ُهَو.

َم َدعو�َي �أماَمُه، ُأَقدِّ 4  ل�  
   َو�أملاَأ َفِمي بُِحَجٍج َمشُروَعٍة،

5  َو�أعَلَم ما َسُيِجيُبِني بِِه،  
   َفاأفَهَم ما َيُقولُُه لِي.

ٍة َعِظيَمٍة؟ 6  َهْل َسُيناِزلُِني �هلُل بُِقوَّ  
.    ل� َبْل َسُيصِغي �إلَيَّ

7  ُهناَك َيسَتِطيُع �لُمسَتِقيُم �أْن ُيحاِجَجُه،  
   َفاأنُجو نِهائِّياً ِمْن َديَّانِي.

8 » �أذَهُب َشرقاً َفلا َيُكوُن ُهناَك،  
   َوَغرباً َفلا �أر�ُه.

9  �أتَِّجُه َشمال�ً َحيُث َيعَمُل َفلا �أر�ُه،  
   َوِحيَن َيِميُل �إلَى �لَجُنوِب ل� �أَر�ُه.

10  لَِكنَُّه َيْعِرُف َمسِلِكي،  
َهِب.    ِحيَن َيمَتِحُنِني �أْخُرُج َكالذَّ
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11  َتتَبُع ُخطاَي ُخطاُه،  
   َو�أحَفُظ َطِريَقُه، َول� �أِحيُد َعْنُه.
12  �ُأِطيُع َوصايا َشَفَتيِه َول� �أتُركُها.  

   َو�أكُنُز َكِلماِت َفِمِه ِفي َصدِري.

13 » �أّما ُهَو َفَقْد َعَزَم �أمَرُه،  
ُه.    َول� ُيوَجُد َمْن َيُردُّ

   َوما َيرَغُب ِفيِه َيْعَملُُه.
ُق ُخطََّتُه لَِحياتِي، َُّه َسُيَحقِّ أن 14  ل�  

   َولََديِه �أشياُء َكِثيَرٌة لِي.
15  لَِهذ� �أْرَتِعُب ِمنُه،  

ُل َذلَِك، َفاأخاُف ِمنُه.    �أَتاأمَّ
16  �أفَقَدنِي �هلُل َشجاَعِتي،  

   َو�أْرَعَبِني �لَقِديُر.
17  لَِكنِّي لَْم �أْخَتِف ِفي �لظَّلاِم،  

   َمَع �أنَّ َسو�َد �لليِل ُيَغطِّي َوجِهي.

أزِمَنِة َعَلى 24  »لِماذ� ل� َيخَفى َشيٌء ِمَن �ل�
�لَقِديِر؟

   َبيَنما �لَِّذيَن َيعِرفُونَُه ل� َيَرْوَن ماذ� 
َسَيحُدُث؟ 

آَخِريَن، 2 » ُيَغيُِّر �لنّاُس ُحُدوَد �أر�ِضي �ل�  
   َيسِرقُوَن �لَمو�ِشَي َوُيطِلُقونَها ِفي َمر�ِعيِهْم.

3  َيُسوقُوَن ِحماَر �لَيِتيِم،  
أرَمَلِة َرْهناً.    َوُيصاِدُروَن َثْوَر �ل�

4  ُيبِعُدوَن �لُمحتاِجيَن َعِن �لطَِّريِق،  
أْرِض.    َفَيخَتِبُئ ِمنُهْم كُلُّ فَُقر�ِء �ل�

يَِّة َيْخُرُجوَن �إلَى َعَمِلِهْم ِفي  5 » َكالَحيو�ناِت �لَبرِّ  
يَِّة، �لَبرِّ

   ُيَبكُِّروَن ِفي َسعِيِهْم �إلَى �لُخبِز
أْرِض �لُمقِفَرِة.    ِمْن �أجِل ِصغاِرِهْم ِفي �ل�

يِر ِفي �لَحقِل، رِّ 6  َيحُصُد �لُفَقر�ُء َعَلَف �لشِّ  
   َوَيجَمُعوَن �لَبو�ِقي ِمْن َكرِمِه.

7  َيِبيُتوَن ُعر�ًة ِمْن َغيِر ِكساٍء،  
   َولَيَس لَُهْم ما َيْحميُهْم ِمَن �لَبْرِد.

8  تُُبلِّلُهْم �أمطاُر �لِجباِل.  
   َفَيلَتِصُقوَن بَِصْخَرٍة َيْحَتُموَن بِها.

ِه، أْشر�ُر �لَيِتيَم َعْن َثدِي �ُأمِّ 9  َيْخَطُف �ل�  
   َوَياأُخُذوَن ثِياَب �لَمساِكيِن َرهناً.

10  َفَيمِشي �لَمساِكيُن ُعر�ًة ُدوَن ِكساٍء،  
   َوَيحِمُل �لِجياُع َحفَنَة ُحُبوٍب.

يَت َبيَن �أتلامِ أ �ل�أشر�ِر. 11  َيعِصُروَن �لزَّ  
   َوَيُدوُسوَن َمعاِصَر �لَخمِر َوُهْم ِعطاٌش.

12  ِفي �لَمِديَنِة َيِئنُّ �لنّاُس،  
   َوَحناِجُر �لَمجُروِحيَن َتسَتِغيُث صاِرَخًة،

   لَِكنَّ �هلَل ل� َينَتِبُه �إلَى َصلاتِِهْم.

ُدوَن َعَلى �لنُّوِر 13 » َهؤل�ِء ُمَتَمرِّ  
   َول� َيعَتِرفُوَن بُِطُرِقِه،

   َول� َيسُكُنوَن ِفي َمسالِِكِه.
14  َيُقوُم �لقاتُِل َفجر�ً،  

ِعيَف َو�لِمسِكيَن،    َوَيقُتُل �لضَّ
   َوِفي �للَّيِل ُيصِبُح لِّصاً.

15  َعيُن �لّز�نِي َتَتَرقَُّب ُحلُوَل �لَمساِء َوَتُقوُل:  
› لَْن َتر�نِي َعيٌن!‹   

   َوَعَلى َوجِهِه َيَضُع ِقناعاً.
16  َيْسُطوَن َعَلى �لُبُيوِت لَيلاً،  

   َوِفي �لنَّهاِر ُيغِلُقوَن َعَلى �أنُفِسِهْم،
َُّهْم َغيُر ُمَتصالِِحيَن َمَع �لنُّوِر. أن    ل�

ْبِح، أنَّ �لُظلَمَة �لَعِميَقَة ِعْنَدُهْم َكالصُّ 17  ل�  
   َغيَر �أنَُّهْم َيْعِرفُوَن �أْهو�َل �لظُّلَمِة �لَعِميَقِة.

ِة َتْجُرفُها �لمياُه، يَر َكالَقشَّ رِّ 18 » َتُقوُل: ›�إنَّ �لشِّ  
أْرِض،    َوُممَتَلكاتِِه َملُعونٌَة َعَلى �ل�

   َفلا َيْعَمُل �أَحٌد ِفي كُُروِمِه.

أْرِض ِمْن �آثار. أ 11:24 األتالم. ما تتُركُُه حر�َثُة �ل�
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19  َفَكما َيسِرُق �لَجفاُف َو�لَحرُّ ِمياَه �لثُّلُوِج   
�لّذ�ئَِبِة،

   َكَذلَِك َتسِرُق �لهاِوَيُة �لُخطاَة.
20  َينساُه �لَبطُن �لَِّذي َولََدُه،  

وُد.    َوَيسَتحِليِه �لدُّ
   ل� َيُعوُد ُيذَكُر،

رُّ َكالَعصا.    َوَينَكِسُر �لشَّ
يُر َياأكُُل �لَمر�أَة �لعاِقَر، رِّ 21  �لشِّ  
أرَمَلِة.    َول� ُيحِسُن �إلَى �ل�

أِشّد�َء. أْشر�َف �ل� تِِه �ل� 22  ُيِزيُل بُِقوَّ  
ُم، لَِكنَُّه ل� َيِثُق بِالَحياِة.    َوُربَّما َيَتَقدَّ

أماِن َو�لثَّباِت، 23  ُربَّما َيشُعُر بِال�  
ِة،    َوُيِريُد �أْن َيتَبَع ُطُرَقُهْم نَْحَو �لُقوَّ

24  لَِكنَُّه ِمثلُُهْم، َيْرَتِفُع َقِليلاً،  
   ثُمَّ َيمِضي.

نابِِل َكَغيِرِه ِمَن �لنّاِس.‹    ُيْقَطُع َكُرُؤوِس �لسَّ

ُأُموُر َهَكذ�، ْن لَْم َتُكِن �ل� 25 » َفاإ  
   َفَمْن ُيَبْرِهُن َكِذبِي،

   َوُيَبيُِّن �أنَّ َكلاِمي باِطٌل.«

َحِديُث ِبْلَدد

 25: وِحيُّ َفاأجاَب بِْلَدُد �لشُّ

ياَدُة َو�لَمهاَبُة. 2 » هلِل �لسِّ  
   ُهَو َيصَنُع َسلاماً ِفي �ل�أعالِي.

3  �أُيحَصى َعَدُد ُجُنوِدِه؟  
   َوَعَلى َمْن ل� ُيشِرُق نُوُرُه؟

نساُن َبِريئاً ِفي َحْضَرِة  4  َوَكيَف َيُكوُن �ل�إ   
�هلِل؟

   َوَكيَف َيُكوُن طاِهر�ً َمولُوُد �لَمر�أِة؟
5  َحتَّى �لَقَمُر َغيُر ساِطٍع،  

   َو�لنُُّجوُم َغيُر طاِهَرٍة ِفي َعيَنيِه.
نساُن �لِّذي ُيْشِبُه �لَيَرَقَة، 6  َفَكْم بِالِحِريِّ �ل�إ  

وَد؟«    َو�ْبُن �آَدَم �لِّذي ُيْشِبُه �لدُّ

َردُّ أيُّوب

َفاأجاَب �أيُّوُب:26 

ِعيِف، 2 » ما �أْعَجَب َطريَقُتَك ِفي َمُعونَِة �لضَّ  
َة لَُه!    َوَخلاِص َمْن ل� قُوَّ

3  ما �أْحَكَم َمُشوَرتَُك َعَلى َمْن ل� ِحكَمَة لَُه!  
   َفها َقْد َظَهَر َفْهُمَك بِوُضوٍح!

أْقو�ِل؟ 4  َفِمن �أيَن ِجئَت بِِمثِل َهِذِه �ل�  
أْفكاَر؟    َوَمْن �ألَهَمَك َهِذِه �ل�

5 » َترَتِجُف �أرو�ُح �لَموَتى ِفي �ل�أسَفِل،  
   َتْحَت �لِمياِه �لَعِظيَمِة َيسُكُنوَن.

6  �لهاِوَيُة عاِرَيٌة ِفي َحْضَرِة �هلِل،  
   َولَيَس لَِمْوِضِع �لَهلاِك أ َغطاٌء.

مالِيََّة َعَلى �لَفر�ِغ، ماو�ِت �لشَّ 7  َيُمدُّ �لسَّ  
أْرَض َعَلى ل� َشيٍء.    َوُيَعلُِّق �ل�

8  َيحِزُم �لِمياَه ِفي ُسُحِبِه �لَكِثيَفِة،  
ُحُب َتحَتها. ُق �لسُّ    َفلا َتَتَمزَّ

9  َيحُجُب َوجَه �لَبدِر،  
   َوَيْبِسُط َسحاَبُه َكِغطاٍء َفوَقُه َفُيْخِفيِه.

ُد َوجَه �لِمياِه، 10  َرَسَم د�ئَِرًة تَُحدِّ  
ياِء َو�لُظلَمِة.    ِعنَد ُملَتَقى �لضِّ

ماو�ِت بُِذُهوٍل ِعنَدما  11  َتهَتزُّ �أساساُت �لسَّ  
َينَتِهُرها.

تِِه، �أ �لَبحَر بُِقوَّ 12  َهدَّ  
َق َرَهَب ب بَِفْهِمِه.    َوَمزَّ

ماو�ُت، 13  بُِروِحِه َتصُفو �لسَّ  
   َوَيد�ُه َطَعَنتا �لَحيََّة �لهاِرَبَة. ج

14  َوما َهذ� �إلّ� لَمَحٌة ِمّما َيسَتِطيُعُه،  

�أسماِء  من  �سٌم  َوُهَو  »�أبّدُّون«  الَهالك. حرفياً  َمْوِضع  أ 6:26 

»�لهاِوَية.« )�نظر كتاب ُرؤيا يوحنا 11:9(
ب 12:26 َرَهب. تِنِّيٌن �أْو َحَيو�ٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن �لنّاُس َيظنُّوَن 

رِّ َول�أعد�ِء �هلل. �أنَُّه ُيسيطُر عَلى �لبحِر. َوُهَو ِفي �لعاَدِة رمٌز للشَّ
َة الهاِرَبة. �أْو »�لوحش �لهارب.« ربّما �سٌم �آخر  ج 13:26 الَحيَّ

لَرَهب. �نظر �إشعياء 1:27.
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   َول� نَسَمُع �إلّ� َهمَسًة ِمنُه.
تِِه؟«    َفَمْن َيسَتِطيُع �إذ�ً �أْن َيفَهَم َرْعَد قُوَّ

َوتاَبَع �أيُّوُب َكلاَمُه َفقاَل:27 

، 2 » �ُأقِسُم بِاهلِل �لَحيِّ  
ي،    �لَِّذي َيمَنُعِني ِمْن �أخِذ َحقِّ

ُر َحياتِي،    َوُيِمرِّ
3  �أنَُّه ما د�َم ِفيَّ نََفٌس،  

   َوما ُد�َمْت نََسَمُة �هلِل �لَِّتي تُعِطيِني �لَحياَة ِفي 
�أنِفي،

4  لَْن َتُقوَل َشَفتاَي َشّر�ً،  
   َولَْن َينِطَق لِسانِي ِغّشاً.

وَن. 5  حاشا لِي �أْن �أقُوَل �إنَُّكْم ُمِحقُّ  
   َفَلْن �أَتَخلَّى َعِن �سِتقاَمِتي َحتَّى �أُموَت.

ُك بَِبر�َءتِي َول� �أَتَخلَّى َعْنها، 6  �أَتَمسَّ  
   َوَضِميِري ل� ُيَوبُِّخِني َعَلى َخِطيٍَّة.

، ي فاِعَل َشرٍّ 7  لُِيْحَسْب َعُدوِّ  
   َوَمن َيِقُف ِضدِّي ُمنَحِرفاً.

َُّه �أيُّ َرجاٍء لِلُمر�ئِي، أن 8  ل�  
ُرُه �هلُل، َوَيْنِزُع نَْفَسُه؟    ِعنَدما ُيَدمِّ
9  َهْل َيسَمُع �هلُل َصرَخَة �سِتغاَثِتِه  

   ِعنَدما َياأتِي َعَليِه ِضيٌق؟
10  َهْل َسُيَسرُّ بِالَقِديِر؟  

   َهْل َسَيدُعو �هلَل ِفي كُلِّ ِحيٍن؟

ِة �هلِل. 11 » َساُأَعلُِّمُكْم َعْن قُوَّ  

   َولَْن �ُأخِفَي �ُأُموَر �لَقِديِر.
12  لََقْد َر�أيُتُموها َجِميعاً،  

   َفِلماذ� َتُقولُوَن َهِذِه �ل�أشياَء �لَغِبيََّة؟

   13  أ »َهذ� ُهَو �لنَِّصيُب �لَِّذي َقَسَمُه �هلُل 

أ 13:27 ُصوفر غير مذكور هنا، لكن يعتقُد كثيروَن ِمَن �لباحثيَن 

�أنَّ �لحديَث ِفي �ل�أعد�د 13–23 ُهَو لَُه.

يِر، رِّ لِلشِّ
   َوَهذ� ُهَو �لِمير�ُث �لَِّذي َينالُُه �لُمضَطِهُدوَن 

�لُقساُة ِمَن �لَقِديِر:
يِف، 14  َفَحتَّى �إْن َكثَُر �أبناُؤُه َفَسُيقَتلُوَن بِالسَّ  
   َوُذِريَُّتُه َتُجوُع، �إْذ لَْيَس لَها ما َيْكِفيها.

15  َو�لباقُوَن ُيدَفُنوَن بَِسَبِب �لَوباِء،  
   َو�أر�ِملُُه ل� َيُنْحَن َعَليِه.

يُر �لماَل َكالتُّر�ِب، رِّ َم �لشِّ 16  �إْن َكوَّ  
   َو�إْن َجَمَع �لثِّياَب َكاأكو�ٍم ِمَن �لطِّيِن،

17  َفال�أشر�ُر َيجَمُعوَن،  
   لَِكنَّ �لّصالِِحيَن َيلِبُسونَها،
أبِرياَء َيقَتِسُموَن �لماَل.    َو�ل�

يُر َبيَتُه َكُخُيوِط �لَعنَكُبوِت، رِّ 18  َبَنى �لشِّ  
   َوَكُكوٍخ َيبِنيِه حاِرٌس.

، 19  َيضَطِجُع لَِيناَم َوُهَو َغِنيٌّ  
   لَِكنَُّه َيفَتُح َعيَنيِه َفَيَرى �أنَّ َثرَوَتُه َقْد طاَرْت.

أْهو�ُل، 20  َكِمياِه �لَفَيضاناِت َتْجِرفُُه �ل�  
يُح.    َوِفي �للَّيِل َتْخَطُفُه �لرِّ

رِقيَُّة َفَيذَهُب، يُح �لشَّ 21  َتْرَفُعُه �لرِّ  
   َوَتقَتِلُعُه ِمْن َبيِتِه.

يُح بِِثَقِلها َعَليِه بِلا َشَفَقٍة، 22  َترِمي �لرِّ  
تِها.    َوَيْهُرُب َهَرباً ِمْن قُوَّ

ُق َبَيَديها َوُهَو َيركُُض �أماَمها، 23  تَُصفِّ  
ُر َعَليِه َوُهَو َيهُرُب ِمْن َبيِتِه.«    َوتَُصفِّ

ِة،28  »َحّقاً ُهناَك َمنَجٌم لِلِفضَّ
َهَب. وَن ِفيِه �لذَّ    َوَمكاٌن ُيَنقُّ

2  ُيؤَخُذ �لَحِديُد ِمَن �لتُّر�ِب،  
خِر.    َوُيذ�ُب �لنُّحاُس ِمَن �لصَّ

�ً لِلُظلَمِة، 3  َيَضُع ُعّماُل �لَمناِجِم َحدَّ  
   َوُيَفتَُّشوَن َعِن �لَمعاِدِن �لنَِّفيَسِة ِفي �أبَعِد 

َمكاٍن،
   ِفي �لَعْتَمِة َوِفي �أْعماِق �لظُّلَمِة.

أْرِض وَن ُحفَرًة ِفي �ل� 4  َيُشقُّ  
   َبِعيد�ً َعْن َمساِكِن �لنّاِس،
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   ِفي �أمِكَنٍة لَْم َتطاأْها �أْقد�ٌم ُمنُذ َزَمٍن.
   َيَتَدلُّوَن َعَلى �لِحباِل َبِعيد�ً َعِن �لَبَشِر.

أْرِض، 5  َيخُرُج �لطَّعاُم ِمْن َسْطِح �ل�  
أْرِض،    �أّما َتْحَت �ل�

نَّها َتَتَقلَُّب َكما بِالنّاِر.    َفاإ
أزَرِق، 6  ُصُخوُرها ُبُيوٌت لِلياقُوِت �ل�  

   َوتُر�ُبها َيحِوي َذَهباً.
7  ل� َيعِرُف �لطَِّريَق �إلَيها َطيٌر كاِسٌر،  

قِر ل� َتر�ها.    َوَعيُن �لصَّ
8  لَْم َتمِش �أشَجُع �لَمخلُوقاِت َعَليها،  

   َول� َمرَّ َعَليها �أَسٌد.
ّو�َن، 9  َيضِرُب عاِمُل �لَمنَجِم �لصَّ  

   َوَيقِلُب ِجبال�ً كاِمَلًة ِمْن �أساِسها.
ُخوِر، 10  َيُشقُّ َمَمّر�ٍت ِفي �لصُّ  

   َوَتَرى َعيناُه كُلَّ �أنو�ِع �لِحجاَرِة �لثَِّميَنِة.
أنهاِر، 11  َيُسدُّ َمنابَِع �ل�  

   َوُيخِرُج �لَمَخّباَأ �إلَى �لنُّوِر.

12 » �أّما �لِحْكَمُة، َفاأْيَن ُيعَثُر َعَليها؟  
   َو�أيَن َبْيُت �لَفْهِم؟

نساُن َبيَت �لِحْكَمِة، 13  ل� َيعِرُف �ل�إ  
   َفِهَي لَْيَسْت ِفي �أْرِض �ل�أحياِء.

14  َيُقوُل �لُمِحيُط �لَعِميُق: ›لَيَسْت ِفي د�ِخِلي،‹  
   َوَيُقوُل �لَبحُر: ›لَيَسْت َمِعي.‹

َهُب �لثَِّميُن �أْن َيشَتِريها، 15  ل� َيقِدُر �لذَّ  
ِة �أْن َيبتاَعها.    َول� �أيُّ ِمقد�ٍر ِمَن �لِفضَّ

16  َذَهُب �ُأوِفيَر أ ل� َيشَتِريها،  
أزَرِق.    َول� �لِحجاَرُة �لثَِّميَنُة ِمثَل �لياقُوِت �ل�

َهِب �أِو �لزُّجاِج، 17  ل� تُقاَرُن بِالذَّ  
َهِب. ُل بِاآنَِيِة �لذَّ    َول� تَُبدَّ

18  ل� َيسَتِحقُّ �لُمرجاُن �لثَِّميُن َو�لِبلَّْوُر �أْن ُيذَكر�   
َمَعها.

   �لِحْكَمُة �أثَمُن ِمَن �لياقُوِت َو�لَّلاآلِِئ.

أ 16:28 أوفير. مدينٌة كانَْت معروفًة بجودِة ذَهِبها.

19  َول� تُقاَرُن َمَعها ِحجاَرُة تُوباِز �لَحَبَشِة،  
. َهِب �لَنِقيِّ ُل بِالذَّ    َول� تَُبدَّ

20 » �أّما �لِحْكَمُة، َفِمن �أيَن َتاأتِي؟  
   َو�أيَن َبْيُت �لَفْهِم؟

، 21  �لِحْكَمُة ُمَخبَّاأٌة َعْن َفْهِم كُلِّ ِحيٍّ  
ماِء.    َوُمخفاٌة َعِن �لطُُّيوِر ِفي �لسَّ
وُن« ب َو »�لَموُت«: 22  َيُقوُل »�أَبدُّ  

› َسِمعنا بِها بِاآذ�نِنا َفَقْط.‹   

23 » َيفَهُم �هلُل َطِريَقها،  
   َوَيعِرُف َبيَتها.

أْرِض، 24  َفُهَو َيقِدُر �أْن َيَرى �إلَى �أقاِصي �ل�  
ماِء،    َوَيعَلُم كُلَّ ما َيجِري َتحَت �لسَّ

يِح، َد َوْزَن �لرِّ 25  ِعنَدما َحدَّ  
   َوقاَس ِمقد�َر �لِمياِه ِفي �لُمِحيِط.

26  ِعنَدما َوَضَع لِلَمَطِر قانُوناً،  
و�ِعِق َمسار�ً،    َولِلصَّ

َرها، 27  َر�أى �لِحْكَمَة َوَقدَّ  
َخها َوَفَحَصها.    َوَرسَّ

نساِن: 28  َوقاَل لِلاإ  
› �إنَّ َمخاَفَة �هلِل ِهَي �لِحْكَمُة �لَحِقيِقيَُّة.   

رِّ.‹«    َو�لَفْهُم ُهَو �ل�بِتعاُد َعِن �لشَّ

اْسِتْمراُر أيُّوَب ِفي الَحِديث

َوعاَد �أيُّوُب َوَطَرَح َدْعو�ُه:29 

ُهوِر �لّسابَِقِة، 2 » لَيَت َحياتِي كانَْت َكالشُّ  
يِق.    َقبَل َمِجيِء �لضِّ

أيّاِم �لَِّتي َحمانِي �هلُل ِفيها،    َكِتلَك �ل�
3  ِعنَدما �أضاَء نُوُرُه َفْوَق َر�أِسي،  

   َوكُنُت �أمِشي ِفي �لظُّلَمِة بُِنوِرِه.
تِي، 4  ِعنَدما كُنُت َبْعُد ِفي قُوَّ  

ون. �سٌم من �أسماِء »�لهاِوَية.« )�نظر كتاب ُرؤيا  ب 22:28 أّبدُّ

يوحنا 12:9(
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   َوكانَْت َصد�َقُة �هلِل تَُظلُِّل َخيَمِتي.
5  ِعنَدما كاَن �لَقِديُر َبْعُد َمِعي،  

   َوِصغاِري ُيِحيُطوَن بِي.
6  ِعنَدما كُنُت �أغِسُل َقَدَميَّ بِالَحِليِب!  

خِريَُّة َتسُكُب لَِي     َوكانَِت �لَمعاِصُر �لصَّ
َجد�ِوَل َزيٍت.

7 » ِعنَدما كُنُت �أخُرُج �إلَى َبّو�َبِة �لَمِديَنِة،  
   َو�أتَِّخُذ َمجِلِسي ِفي ساَحِتها.

باُب َيَرْونَِني َفَيْنَسِحُبوَن، 8  كاَن �لشَّ  
   َو�لِكباُر َيُقوُموَن َوَيِقُفوَن.

9  كاَن �لُوَجهاُء َيَتَوقَُّفوَن َعِن �لَكلاِم،  
   َوَيَضُعوَن �أيِديِهْم َعَلى �أفو�ِهِهْم.
ُأَمر�ِء َتْخَرُس، 10  كانَْت �أصو�ُت �ل�  

   َفلا َيْنِطُقوَن بَِحْرٍف.
11  كانُو� َيمَتِدُحوَن كُلَّ ما �أقُوُل،  

   َوَيسَتحِسُنوَن كُلَّ ما �أفَعُل.
ِّي �أنَقذُت �لِمسِكيَن �لُمسَتِغيَث، أن 12  ل�  

   َو�لَيِتيَم �لَِّذي ل� َسَنَد لَُه.
13  َحتَّى �لُمَشرَُّدوَن كانُو� َيْساألُوَن لَِي �لَبَرَكَة،  

أر�ِمِل.    َو�أْدَخْلُت �لَفَرَح َعَلى قُلُوِب �ل�
14  لَِبْسُت �لِبرَّ َفَكسانِي َكَثوٍب.  
   َولَِبْسُت �لَعدَل ِرد�ًء َوِعماَمًة،

15  كُنُت لِلاأعَمى َعيَنيِن،  
   َولِلَكِسيِح َقَدَميِن.

16  كُنُت �أباً لِلُمحتاِج،  
   �أْدُرُس َقضايا �ُأناٍس ل� �أعِرفُُهْم،

ُأساِعَدُهْم ِفي �لَمحَكَمِة.    لِ�
َة �لظّالِِم، ْرُت قُوَّ 17  َكسَّ  

   َوَجَعلُتُه ُيسِقُط َفِريَسَتُه ِمْن َفِمِه.

18 » ثُمَّ قُْلُت لَِنفِسي:  
َمٍة،    َساأُموُت ِفي ِسنٍّ ُمَتَقدِّ

   َوَسُتضاَعُف �أيّاُم َحياتِي لَِتُكوَن َكَعَدِد �لرَّمِل،
19  َوَسَتمَتدُّ �إلَى �لماِء ُجُذوِري،  

   َوَيِبيُت �لنََّدى َعَلى �أغصانِي.
تِي، ُد َعَلى �لَدو�ِم قُوَّ 20  َوَتَتَجدَّ  

   َوَترِجُع َقوِسي شابًَّة ِفي َيِدي.

21 » كاَن �لنّاُس َينَتِظُروَن لَِيسَمُعونِي،  
   َوَيصُمُتوَن لَِسماِع نَِصيَحِتي.

22  َبعَد �أْن �أَتَكلََّم، ل� َيبَقى لِلاآَخِريَن َشيٌء   
َيُقولُونَُه،

   َوَينِزُل َعَليِهْم َكلاِمي َكالَمَطِر.
23  َفكانُو� َيْنَتِظُرونَِني َكما َيْنَتِظُروَن �لَمَطَر،  
ِر.    َوَيفَتُحوَن �أفو�َهُهْم َكما لِلَمَطِر �لُمَتاأخِّ

قُوَن ِمَن �لَفَرِح، 24  �إذ� �بَتَسْمُت لَُهْم ل� ُيَصدِّ  
ُعُهْم.    َوَوْجِهي �لَبُشوُش ُيَشجِّ

25  �خَترُت �أْن �أكُوَن َمَعُهْم،  
   َرْغَم �أنِّي كُنُت قائَِدُهْم.

   َجَلسُت َمَعُهْم َكما َيجِلُس َمِلٌك َبيَن قُّو�تِِه،
   َوَكَمْن ُيَعزِّي �لنّائِِحيَن.

آَن، َفالَِّذيَن ُهْم ُدونِي ِسنّاً 30  »َو�أّما �ل�
َيهَز�ُأوَن بِي.

   �لَِّذيَن لَْم �أكُْن �أقَبُل �آباَءُهْم َمَع ِكلاِب 
َقِطيِعي!

ُة �أيِديِهْم ل� تُِفيُدنِي َشيئاً، 2  َوقُوَّ  
َتُهْم.    َفَقْد َفَقُدو� قُوَّ

ِديِد، 3  َوِفي �لَفقِر َو�لُجوِع �لشَّ  
حر�ِء؟    َيلَعُقوَن �لُغباَر ِفي �لصَّ

َجْير�ِت، 4  َيقَلُعوَن �لنَّباتاِت �لمالَِحِة َوَسَط �لشُّ  
َتِم، َوياأكُلُونَها.    َوُجُذوَر نَباِت �لرَّ

5  ِمْن َوَسِط �لنّاِس ُيطَرُدوَن،  
   َوَيصُرُخ �لنّاُس َعَليِهْم

   َكما لَْو كانُو� لُُصوصاً.
ُخوِر 6  َيسُكُنوَن ِفي �لُكُهوِف َوَبيَن �لصُّ  

   َوِفي ُشُقوِق �لِودياِن.
حر�ِء، 7  َيْنَبُحوَن َبيَن �أعشاِب �لصَّ  

َجْير�ِت �لّشائَِكِة. ُعوَن َمعاً َتحَت �لشُّ    َوَيَتَجمَّ
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8  ُهْم ُمحَتَقُروَن،  
ياِط. أْرِض بِالسِّ    ُطِرُدو� ِمَن �ل�
   �ُأناٌس ل� َوزَن �أْو ِقيَمَة لَُهْم.

آَن �أصَبحُت �أنا �ُأغِنَيَتُهْم، 9 » َو�ل�  
   َوِصرُت لَُهْم �ُأْضُحوَكًة.

10  َيمُقُتونَِني َوَيْبَتِعُدوَن َعنِّي،  
. ُدوَن ِفي �لَبْصِق َعَليَّ    َول� َيَتَردَّ

أنَّ �هلَل �أرَخى َوَتَر َقوِسي َو�أَذلَِّني، 11  لِ�  
   ُيهاِجُمونَِني ُدوَن ضابٍِط.

12  َيُقوُم �أصاِغُرُهْم َعْن َيِميِني،  
   لَِيجَعلُو� َقَدَميَّ َتِزلّ�ِن،

   َوُيحاِصُرونَِني لَِتدِميِري.
ُبو� َطِريِقي، 13  َخرَّ  

   َونََجُحو� ِفي َتحِطيِمي،
   َولَيَس ُهناَك َمْن ُيِعيُنِني َعَليِهْم.
14  َيدُخلُوَن �إلَيَّ ِمْن َثغَرٍة و�ِسَعٍة،  

   َوَيَتَدحَرُج َعَليَّ �لُحطاُم.
15  َغَمَرْتِني �لَمصائُِب،  

يِح،    َوطاَرَدْت َكر�َمِتي َكالرِّ
   َوَمَضى َخلاِصي َكَغْيَمٍة.

آَن َتَتهاَوى َحياتِي، 16 » َو�ل�  
   َوُيَسيِطُر َعَليَّ َزَمُن �لَبلَوى.

ألَُم ِعظاِمي د�ِخِلي، 17  ِفي �للَّيِل َيخَتِرُق �ل�  
   َو�أوجاِعي ل� َتناُم.

ٍة َعِظيَمٍة ُيمِسُك َملابِِسي، 18  بُِقوَّ  
   ُيمِسُكِني ِمْن ياَقِة ِرد�ئِي.

19  َوَيرِميِني ِفي �لَوحِل،  
   َفاأِصيُر تُر�باً َوَرماد�ً.

20 » �أصُرُخ ُمسَتِغيثاً بَِك يا �هلُل،  
   لَِكنََّك ل� تُِجيُبِني.
.    �أِقُف َفلا َتنَتِبُه �إلَيَّ
، 21  ِصرَت قاِسياً َعَليَّ  

   َوبَِيِدَك �لَقِويَِّة ِصرَت تُقاِومِني.
يَح َتحِملُِني َوَترِمي بِي َبِعيد�ً، 22  َتْتُرُك �لرِّ  

   َو�لَعو�ِصَف �لهاِدَرُة َتَتقاَذفُِني.
23  �أنا �أْعِرُف �أنََّك َسُترِجعِني �إلَى �لَموِت،  

   �إلَى ِميعاِد �ل�أحياِء َجِميعاً.

24 » لَِكْن �أَيضَطِهُد �أَحٌد �إنْساناً ُمَحطَّماً َخِرباً،  
ماِر؟    �إِن �سَتغاَث لَحَظَة �لدَّ

25  �ألَْم �أْبِك ِمْن �أجِل �لَِّذيَن َعانَو� ِمْن �أيَّاٍم َصْعَبٍة؟  
   �ألَْم �أْحَزْن َعَلى �لَمساِكيِن؟
رُّ! 26  َتَوقَّعُت َخير�ً َفجاَء �لشَّ  

   �نَتَظْرُت �لنُّوَر، َفَحلَّْت ُظلَمٌة د�ِمَسٌة.
27  َتضَطِرُب �أحشائِي ُدوَن َتَوقٍُّف.  

   �قَتَرَبْت ِمنِّي �أيّاُم �ألَِمي.
مِس. يُت ُمْسَوّد�ً لَِكْن لَيَس ِمَن �لشَّ 28  َتَمشَّ  

   َوَقفُت ِفي �لَجماَعِة َو�سَتَغْثُت.
ئاِب، 29  ِصْرُت �أخاً لِلذِّ  

   َوَرِفيقاً لِلُبوِم.
30  �سَودَّ ِجلِدي ِمَن �لَمَرِض،  

   َوَجَسِدي َمحُموٌم ِجّد�ً.
31  ِقيثاَرتِي ل� َتعِزُف �إلّ� لِلُحزِن،  

ثاِء.    َول� ُيطِلُق ِمزماِري �إلّ� �ألحاَن �لرِّ

، َفَكيَف �أنُْظُر �إلَى 31  »عاَهْدُت َعيَنيَّ
َعْذر�َء.

2  َفماذ� كاَن نَِصيِبي ِمَن �هلِل ِمْن َفوٍق،  
   َوماذ� كاَن ِمير�ثِي ِمَن �لَقِديِر �لّساِكِن ِفي 

�ل�أعالِي؟
يِر، رِّ ماُر لِلشِّ 3  �ألَيَس �لدَّ  

ثِم؟    َو�لكاِرَثُة ِمْن نَِصيِب فاِعِلي �ل�إ
4  �أل� َيَرى �هلُل ما �أفَعلُُه،  
   َوُير�ِقُب كُلَّ َحَركاتِي؟

، 5 » �إْن كُنُت َتَصرَّفُت بِالِغشِّ  
   �أْو �أْسَرعُت �إلَى �لِخد�ِع،
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نِي �هلُل ِفي ِميز�ِن �لِبرِّ، 6  َفلَيزِّ  
   َوَسَيعِرُف ِعنَد َذلَِك �سِتقاَمِتي.

7  �إْن حاَدْت ُخُطو�تِي َعِن �لطَِّريِق،  
   َو�إْن َذَهَب َقلِبي َور�َء َشَهو�تِي،
   َو�إْن َتَلطََّخْت َيَد�َي بِالَخِطيَِّة،
8  َفلَياأكُْل ما َزَرعُتُه َرُجٌل �آَخَر،  

   َولُْتقَلْع َمحاِصيِلي.

9 » �إذ� َتغاَبى َقلِبي َفاْشَتَهى �ْمر�أًة،  
   َو�ْقَتَنْصُت �لُفرَصَة لِلَتَسلُِّل �إلَى �ْمر�أِة صاِحِبي،

آَخَر، 10  َفلَتطَحِن �مَر�أتِي ُحُبوباً لِ�  
   َولَِيضَطِجْع َمَعها �آَخُروَن!

11  ل�أنَّ َهذ� َشرٌّ ُمْخٍز  
   َجِريَمٌة َتسَتِحقُّ �لَديُنونََة.

12  َفِمثُل َهذ� ناٌر َتاأكُُل كُلَّ َشيٍء  
   َحتَّى �إلَى َمْوِضِع �لَهلاِك، أ

   َوَتسَتاأِصُل كُلَّ ما �ُأنِتُج.

13 » لَْو كُْنُت َقْد �أنَكرُت ُحُقوَق َخاِدِمي �أْو   
خاِدَمِتي،

   �إذ� جاء� َيَتَظلَّماِن،
14  َفماذ� َساأفَعُل ِحيَن َيُقوُم �هلُل لَِيتَِّهَمِني؟  

   َوِحيَن َياأتِي �هلُل لَِيساألَِني،
   َفماذ� �أقُوُل، َو�أيَّ َجو�ٍب �ُأعِطيِه؟

15  �ألَيَس �لَِّذي َصَنَعِني ِفي َبطِن �ُأمِّي ُهَو �لَِّذي   
َصَنَع خاِدِمي؟

لَُه ذ�تُُه ِفي �لَبطِن؟ ْلنا �ل�إ    �ألَْم ُيَشكِّ

16 » لَْو كُْنُت َقْد َمَنْعُت َعِن �لَمساِكيِن ُمر�َدُهْم،  
أرَمَلِة،    لَْو لَْم �أمَسْح ُدُموَع �ل�

17  لَِو �حَتَفظُت بُِخبِزي لَِنفِسي،  
   َولَْم �ُأْطِعِم �لَيِتيَم،

18  َمَع �أنَُّه �عَتَبَرنِي �أباً لَُه ُمنُذ َشبابِي.  

»�أبّدُّون« َوُهَو �سٌم من �أسماِء  أ 12:31 َمْوِضع الَهالك. حرفياً 
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أرَمَلِة ُمنُذ ِول�َدتِي،    �هَتَممُت بِال�
ُب لِِقلَِّة َملابِِسِه، 19  َهل َر�أيُت َمْن َيَتَعذَّ  

   �أْو َر�أيُت َفقير�ً ُدوَن ِغطاٍء،
20  َولَْم َيْشُكْرنِي ِمْن َقْلِبِه،  

   �أْو لَْم َيَتَدفَّاأْ بُِصوِف ِخر�ِفي؟
ْدُت �لَيِتيَم، 21  �إْن َهدَّ  

   ُمعَتِمد�ً َعَلى َمرِكِزي َونُُفوِذي،
22  َفْلَينَفِصْل َكِتِفي ِمْن �أصِلِه،  

   َولُْتكَسْر ِذر�ِعي ِمْن َمْفِصِلها.
أنَّ �أكَثَر ما �أخشاُه ُهَو ُمِصيَبٌة ُيرِسلُها �هلُل، 23  ل�  

   َفلا �أنُجو �إذ� قاَم لُِمقاَوَمِتي.

24 » �إِن �َتَكلُت َعَلى �لِغَنى،  
َهِب: ›�أنَت �أمانِي،‹    َوقُلُت لِلذَّ

25  �إْن َفِرحُت َكِثير�ً بَِثرَوتِي �لَكِثيَرِة،  
ِّي َجَمعُت مال�ً َكِثير�ً، أن    �أْو ل�

مِس �لَجِميَل، 26  �إْن ل�َحظُت ُشعاَع �لشَّ  
   َوَروَعَة �لَقَمِر ِفي َحَرَكِتِه،

27  َفَغَوى َقلِبي ِسّر�ً،  
   َوَقبَّلُت َيَديَّ ِعباَدًة لَُهما،

يُنونََة، 28  َفَهِذِه �أيضاً َجِريَمٌة َتسَتوِجُب �لدَّ  
. ِّي َساأكُوُن َقْد َخَذلُْت �لَعِليَّ أن    ل�

ي، 29 » �إِن �ْبَتَهْجُت بُِمِصيَبٍة َحلَّْت بَِعُدوِّ  
   �أْو َهَتفُت ل�أنَّ سوء�ً �أصاَبُه . . .

30  لَِكنِّي لَْم �ُأخِطْئ بَِكلاِمي،  
   لَْم �أنِْطْق بَِلْعَنٍة َعَلى َحياتِِه.

31  �ُأقِسُم �أنَّ ل� �أَحَد ِمْن �أهِلي َوَبيِتي  
   َطَلَب َطَعاماً َولَْم َياأُخْذ ِكفاَيَتُه.

32  لَْم َيِبْت َغِريٌب لَيَلَتُه ِفي �لطَِّريِق،  
   َبْل َفَتحُت َبيِتي لِلُمساِفِر.

33  �إْن �أخَفيُت �إثِمي َكاآَدَم، ب  
   َفَكَتْمُت َجِريَمِتي ِفي َصدِري،

ب 33:31 كآَدم. �أو كبقّيِة �لّبشر.
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ِّي ِخْفُت ِمَن �لنّاِس، أن 34  ل�  
ِّي َخِشيُت �أْن ل� َيْرَضى �أقاِربِي، أن    �أْو ل�

   َفَسَكتُّ َولَْم �ُأغاِدْر َمدَخَل َبيِتي.

! 35 » لَْيَت ُهناَك َمْن َيْرَضى �أْن َيسَتِمَع �إلَيَّ  
   َفْلُيِجْبِني َخصِمَي �لَقِديُر،

   َولَِيكُتِب �تِّهاماتِِه َعَلى َمخُطوَطٍة،
   َو�أنا َساُأَوقُِّع َعَليها.

36  َساأَضُعها َعَلى َكِتِفي،  
   َو�ألَبُسها تاجاً َعَلى َر�أِسي.
37  َساأذكُُر لَُه كُلَّ ما َفَعْلُت،  

�أِْس.    َو�أدنُو ِمنُه َكقائٍِد َمْرفُوِع �لرَّ

38 » �إْن َصَرَخْت �أْرِضي ِضدِّي،  
   َوَبَكْت �أتلاُمها أ َمعاً.

39  �إْن كُنُت َقْد �أَكْلُت َغلََّتها،  
   ُدوَن �أْن �أدَفَع �ُأجَرًة.

َة مالِِكيها،    �أْو َسَلْبُت ِحصَّ
وُك ِفيها ِعَوضاً َعِن �لَقمِح، 40  َفلَينُبِت �لشَّ  

ِعيِر.«    َو�ل�أعشاُب ِعَوضاً َعِن �لشَّ

�كَتَمَلْت �أقو�ُل �أيُّوَب.

َكالُم أليُهو

َوَهَكذ� َتَوقََّف �لرِّجاُل �لثَّلاَثُة َعِن �لرَّدِّ َعَليِه 32 
ْبَن  �ألِيُهَو  بَِبر�َءتِِه. 2لَِكنَّ  َفَقْد كاَن ُمقَتِنعاً 
َبَرْخِئيَل �لُبوِزيِّ ِمْن َعِشيَرِة ر�َم َغِضَب َكِثير�ً، َو�شَتَعَل 
�أ نَفَسُه، ل� �هلَل. 3َكما َغِضَب  َُّه َبرَّ أن َغَضُبُه َعَلى �أيُّوَب ل�
َُّهْم لَْم َيِجُدو� َرّد�ً َعَلى  أن �أيُّوَب �لثَّلاَثِة، ل� ِمْن �أصِدقاِء 
َل  �َأجَّ �َألِيُهَو  ُمْذنِباً. 4لَِكنَّ  �ْعَتَبُروُه  َذلَِك  َوَمَع  ُحَجِجِه، 
َُّهْم كانُو� �أكَبَر ِمنُه ِسنّاً. 5َولَّما َر�أى  أن �لرَّدَّ َعَلى �أيُّوَب، ل�
�ألِيُهو �أنَّ �لرِّجاَل �لثَّلاَثَة لَْم َيسَتِطيُعو� �لرَّدَّ َعَلى �أيُّوَب، 

َغِضَب َكِثير�ً. 6َفقاَل �َألِيُهو ْبُن َبَرْخِئيَل:
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نِّ َو�أنُتْم ُشُيوٌخ.   » �أنا َصِغيُر �لسِّ
ْدُت َوِخْفُت �أْن �ُأعِلَن لَُكْم َعْن     لَِهذ� َتَردَّ

َر�أيِي.
7  قُْلُت: ›َدِع �لِخبَرَة َتَتَكلَّْم،  

ِنيِن تَُعلُِّم �لِحْكَمَة.‹    َوَدْع َكْثَرَة �لسِّ
نْساِن، 8  َغيَر �إنَّ ُهناَك ُروحاً ِفي �ل�إ  

   َونََسَمُة �لَقِديِر تُعِطيِه َفْهماً.
9  �لِحْكَمُة لَيَسْت َمقُصوَرًة َعَلى    

�لِكباِر،
.    َول� ُهْم َوحُدُهْم ُيَميُِّزوَن �لَحقَّ

، 10  لَِهذ� قُْلُت: ›�ْسَتِمْع �إلَيَّ  
ُح �أنا �أيضاً بِما �أْعِرفُُه؟‹    َفَساُأَصرِّ

11 » �نَتَظْرُت َو�أنُتْم َتَتَكلَُّموَن.  
   �أْصَغْيُت �إلَى َمنِطِقُكْم،

   َو�أنُْتْم َتِزنُوَن َكلاَمُه.
12  َتَفكَّرُت َجيِّد�ً ِفي ما قُْلُتْم،  

   َولَيَس َبيَنُكْم َمْن �أثَبَت َخَطاأ �أيُّوَب،
   َولَْم َيُردَّ �أَحُدكُْم َعَلى َكلاِمِه.

13  لَِئّلا َتُقولُو�: ›كُنّا ُحَكماَء.‹  
   �هلُل ُهَو َمْن َسَيغِلُب �أيُّوَب ل� �إنساٌن.

، ْه َكلاَمُه �إلَيَّ 14  لَِكنَّ �أيُّوَب لَْم ُيَوجِّ  
   َو�أنا لَْن �أُردَّ َعَليِه بُِحَجِجُكْم.

15 » لََقْد َفِشلُو� بِالرَّدِّ َعَليَك يا �أيُّوُب،  
ُروَن َكلاَمُهْم!    َفَبَد�ُأو� َيكرِّ

16  َو�نَتَظْرُت، لَِكنَُّهْم لَْم َيَتَكلَُّمو�،  
َُّهْم و�ِقُفوَن ُدوَن �أْن ُيِجيُبو�. أن    ل�

17  َفاأنا �أيضاً َساُأدلِي بَِر�أيِي،  
ُح �أنا �أيضاً بِما �أْعِرفُُه.    َوَساُأَصرِّ

أقُولَُه، أنَّ ِعنِدي �لَكِثيَر لِ� 18  ل�  
   َو�لرُّوُح �لَِّتي ِفيَّ َتدَفُعِني �إلَى �لَكلاِم.
19  َود�ِخِلي َكُزقاِق َخْمٍر ِجلِديٍَّة ُمغَلَقٍة.  

   َكاأوِعَيِة نَِبيٍذ تُوِشُك �أْن َتنَشقَّ.
20  َدُعونِي �أَتَكلَّْم َفاُأَعبَِّر َعِن �لرُّوِح �لَِّتي ِفي   
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   َدُعونِي �أفَتْح َشَفَتيَّ ل�ُأعِطي َجو�باً.
21  لَْن �أنحاَز �إلَى �أَحٍد  
   َولَْن �أَتَملََّق �أَحد�ً،

ِّي ل� �أعِرُف َكيَف �أَتَملَُّق، أن 22  ل�  
   َو�إلّ� َفَسْرعاَن ما َسَياأُخذنِي خالِِقي.

آَن َكلاِمي يا �أيُّوُب،33  »لَِكْن �ْسَمِع �ل�
   َو�نَتِبه �إلَى َكِلماتِي.

2  َساأفَتُح َفِمي،  
ُث بِما ِفي ِفْكِري.    َوَساأَتَحدَّ

3  َساأقُوُل ما َيُجوُل حّقاً ِفي خاِطِري،  
   َوَسَينُقُل لِسانِي بِاإخلاٍص ما �أعِرفُُه.

4  ُروُح �هلِل َخَلَقِني،  
   َونَْسَمُة �لَقِديِر �أْحَيتِني.

، ْن كُنَت َتسَتِطيُع �لرَّدَّ َعَليَّ 5  َفاإ  
َتَك َوِقْف. ْر ُحجَّ    َفَحضِّ

6  �أنا ِمثلَُك ِفي َحْضَرِة �هلِل.  
   َفَقْد قُِطْعُت �أيضاً ِمَن �لطِّيِن.
7  َفَليَس ُهناَك ما ُيِخيُفَك ِمنِّي،  

َل َعَليَك. تِي لَْن تَُثقِّ    َوقُوَّ

8 » َغيَر �أنََّك َتَكلَّْمَت ِفي �ُأُذنِي،  
   َفَسِمعُت َصوَتَك ِحيَن َتَكلَّْمَت.

9  َتَقوُل: ›�أنا نَِقيٌّ بِلا َذنٍب،  
   َوطاِهٌر بِلا �إثٍم.

10  َغيَر �أنَّ هلِل �أسباباً ِفي ُمعاد�تِي،  
   َوَيحِسُبِني َعُدّو�ً لَُه.

11  ُيَقيُِّد َقَدَميَّ بِالَحِديِد َو�لَخَشِب،  
   َوَيحُرُس كُلَّ َمناِفِذ ُهُروبِي.‹

12 » �إنََّك ُمخِطٌئ َحّقاً ِفي َهذ�،  
   َولَِهذ� َساُأِجيُبَك:

ر . . . داخلي. ُيمِكُن ترجمتها �إلى »فاأرتاح.« أ 20:32 أُعبِّ

  » �إنَّ �هلَل �أْعَظُم ِمْن كُلِّ �لَبَشِر.
13  لِماذ� َتتَِّهُمُه َوَتُقوُل:  

نساِن؟‹ › �إنَّ �هلَل ل� ُيِجيُب َعْن كُلِّ �تِّهاماِت �ل�إ   
14  لَِكنَّ �هلَل ُيَكلُِّم �لنّاَس بُِطُرٍق ُمخَتِلَفٍة،  

نساُن ل� ُيدِرُك َذلَِك.    َو�ل�إ
ُث ِفي ُحلٍُم، 15  َيَتَحدَّ  

   ِفي ُرؤيا �للَّيِل.
   ِعنَدما َينَعُس �لنّاُس َوَيناُموَن،

16  ِحيَنِئٍذ، َيفَتُح �هلُل �آذ�نَُهْم،  
   َوُيِخيُفُهْم بَِتْحِذير�تِِه.

نساَن َعّما َيفَعلُُه، َل �ل�إ 17  لُِيَحوِّ  
نساَن ِمَن �لتََّكبُِّر �أِو �لتَّفاُخِر.    َولَِيمَنَع �ل�إ

18  َيحَفُظُه �هلُل ِمَن �لهاِوَيِة،  
   َوَيحَفُظ َحياَتُه ِمْن ُعُبوِر نَهِر �لَموِت.

ُبُه بِالَوَجِع َعَلى ِفر�ِشِه، 19  ُيَؤدِّ  
   َوبِاألٍَم ُمتَِّصٍل ِفي ِعظاِمِه.

20  َفَيكَرُه �لَطعاَم،  
   َوَينُفُر َحتَّى ِمْن �أطايِِبِه.

21  ل� َيُعوُد لَحُمُه ُيَرى ِمَن �لُهز�ِل،  
   َوَتبُرُز ِعظاُمُه َوتَُرى.

22  ِمَن �لهاِوَيِة َتقَتِرُب نَفُسُه.  
   ِمَن �لَقَتَلِة َتدنُو َحياتُُه.

23  َولَو كاَن ُهناَك َملاٌك و�ِحٌد،  
أفَضُل َبيَن �ألٍف،    َوِسيٌط ُهَو �ل�

   ُيد�ِفُع َعِن �سِتقاَمِتِه،
24  َيطلُُب لَُه َرحَمًة َوَيُقوُل هلِل:  

  » َجنِّْبُه �لُهُبوَط ِفي �لهاِوَيِة،
ِّي َدبَّرُت لَُه ِفدَيًة.« أن    ل�

ُد لَحُمُه َكّشاٍب، 25  َفَيَتَجدَّ  
با. ُة �لصِّ    َو�إلَيِه َتُعوُد قُوَّ

نساُن �إلَى �هلِل َفَيحَظى بِِرضاُه. 26  ُيَصلِّي �ل�إ  
نساِن،    َوُيَسرُّ �هلَل �أْن ُيعِلَن نَفَسُه لِلاإ

ُه. نساِن َحقَّ    َفَيُردُّ لِلاإ
27  َيهِتُف �أماَم �لنّاِس َوَيُقوُل:  

جُت �لُمسَتِقيَم، › �أْذنَْبُت َوَعوَّ   



550 أيُّوب 28:33

   لَِكْن لَْم �ُأجاَز َعَليِه.
28  َبْل َفَدى نَفِسي ِمَن �لهاِوَيِة،  

   َفَساأنُظُر �إلَى نُوِر �لَحياِة َو�أَتَمتَُّع.‹

ُأُموِر 29 » نََعْم، َقد َيفَعُل �هلُل كُلَّ َهِذِه �ل�  
نساِن، َتيِن َوَثلاثاً لِلاإ    َمرَّ

30  لَِكي َيُردَّ نَفَسُه ِمَن �لهاِوَيِة َو�لَهلاِك،  
   َوُيِنيَر َعَليِه بُِنوِر �لَحياِة.

. 31 » �نَتِبْه يا �أيُّوُب، َو�سَتِمْع �إلَيَّ  
   �ْصُمْت َوَدْعِني �أَتَكلَّْم.

32  �إْن كاَن لََديَك َجو�ٌب َفُقْلُه،  
ِّي �أَتَمنَّى �أْن �أِجَدَك ُمِحّقاً. أن    ل�

. 33  َو�إْن لَْم َيُكْن لََديَك َجو�ٌب، َفاْسَتِمْع �إلَيَّ  
   �صُمْت َوَساُأَعلُِّمَك �لِحْكَمَة.«

ثُمَّ تاَبَع �ألِيُهو َفقاَل:34 

2 » �سَتِمُعو� �أيُّها �لُحَكماُء �إلَى َكلاِمي،  
   َو�أصُغو� �إلَيَّ يا �أصحاَب �لَمعِرَفِة.

ُص �لَكلاَم، ُأُذَن َتَتَفحَّ أنَّ �ل� 3  ل�  
   َكما َيُذوُق �للِّساُن �لَطعاَم.

أنُفَسنا ما ُهَو �لَعدُل، ْر لِ� 4  َفْلُنَقرِّ  
   َولَِنْكَتِشْف َمعاً ما ُهَو صالٌِح.

أنَّ �أيُّوَب َيُقوُل: 5  ل�  
› �أنا َبِريٌء، َوَقد َظَلَمِني �لَقِديُر.   

ي. 6  �ُأدَعى كاِذباً ُرْغَم َحقِّ  
   َول� ِشفاَء لُِجرِحي َمَع �أنِّي لَْم �أقَتِرْف َذنباً.‹

7 » َفاأيُّ �إنساٍن َكاأيُّوَب؟  
ْخِرَيَة َكالماِء!    َيشَرُب �لسُّ

رِّ، 8  َوَيسلُُك َطِريقاً لَِينَضمَّ �إلَى فاِعِلي �لشَّ  
   َوُير�ِفُق �لُمجِرِميَن.

َُّه َيُقوُل: أن 9  ل�  
نساُن �إرضاَء �هلِل.‹ › ل� فائَِدَة ِمْن �أْن ُيحاِوَل �ل�إ   

10 » لَِهذ� �ْسَمُعونِي يا �أصحاَب �لَفْهِم.  
   حاشا �أْن َيرَتِبَط �هلُل بَِذنٍب،

رِّ.    َو�أْن َتُكوَن لِلَقِديِر َعلاَقٌة بِالشَّ
نساَن �ُأجَرَة �أعمالِِه، أنَّ �هلَل ُيعِطي �ل�إ 11  ل�  

ُه.    َوَيجلُُب َعَليِه ما َيسَتِحقُّ
12  َوحاشا هلِل �أْن َيحُكَم َعَلى �لنّاِس ُظلماً،  

   َولِلَقِديِر �أْن َيعَمَل بَِغيِر َعدٍل.
أْرِض؟ 13  َفَمِن �لَِّذي �أْوَكَلُه َعَلى �ل�  

   َوَمن َعيََّنُه َعَلى كُلِّ �لَكْوِن؟
َر �أْن َيسَتِردَّ ُروَحُه 14  �إذ� َقرَّ  
   َوَيسَتِعيَد نََسَمَة �لَحياِة،

أْرِض. 15  َفَسَيُموُت كُلُّ َجَسٍد َعَلى �ل�  
نْساُن �إلَى �لتُّر�ِب.    َوَيُعوُد �ل�إ

16 » �إْن كاَن لََك َفْهٌم َفاْسَمْع َهذ�،  
   �ْسَتِمْع �إلَى َكلاِمي:

17  �إْن كاَن �لَقِديُر ُيْبِغُض �لَعدَل، َفَكيَف   
َيْحُكُم؟

   َو�إْن كُْنَت باّر�ً، َفِلماذ� َتديُن �لَقِديَر؟
18  ُهَو �لَِّذي َيُقوُل لِلَمِلِك: ›�أنَت بِلا ِقيَمٍة.‹  

يٌر.‹ ِريِف: ›�أنَت ِشرِّ    َولِلشَّ
ُق َبيَن �لنّاِس، 19  ُهَو �هلُل �لَِّذي ل� ُيَفرِّ  

   َول� َيسَمُع ِطْلباِت �لَغِنيِّ َقبَل �لَفِقيِر،
أنَّ ِكَلْيِهما َعَمُل َيَديِه.    ل�

20  ُيُموتاِن ِفي لَحَظٍة،  
   ِفي ُمنَتَصِف �للَّيِل.

   َيرَتِجُف �لنّاُس َوَيُموتُوَن.
أقِوياِء بِلا َجْهٍد.    ُيِطيُح �هلُل بِال�

نساِن أنَّ َعيَنْيِه تُر�ِقباِن ُطُرَق �ل�إ 21 » ل�  
   َوَيَرى كُلَّ َخَطو�تِِه.

22  ما ِمْن َعْتَمٍة �أْو َحتَّى َظلاٍم َعِميٍق،  
رِّ َعِن �هلِل.    ُيمِكُن �أْن َيخَتِفي ِفيها فاِعلُو �لشَّ

َد َموِعد�ً نساِن �أْن ُيَحدِّ 23  َولَيَس لِلاإ  
يُنونَِة.    ِفيِه َياأتِي ِفي َحْضَرِة �هلِل لِلدَّ



أيُّوب 55115:35

أقِوياَء َول� َيساأُل �أَحد�ً. 24  ُيَحطُِّم �ل�  
   َوُيَعيُِّن �آَخِريَن َمكانَُهْم.

25  �إنَُّه َيعِرُف �أفعالَُهْم َحّقاً،  
   َيسَحُقُهْم ِفي لَيَلٍة و�ِحَدٍة.

يَرِة ِفي  رِّ 26  ُيعاِقُبُهْم َعَلى �أعمالِِهِم �لشِّ   
�لَعَلِن،

َُّهْم لَْم َيُعوُدو� َيْتَبُعوَن �هلَل، أن 27  ل�  
   َول� َيلَتِفُتوَن �إلَى ُطُرِقِه،

28  َحتَّى َجَعلُو� ُصر�َخ �لَفِقيِر َيِصُل �إلَْيِه.  
   ُهَو َيسَمُع َصرَخَة �لُمْضَطَهِديَن.

ْن لَْم َيفَعْل َشيئاً، 29  َفاإ  
   َفَمْن َيسَتذنِبُه؟

   َو�إذ� َحَجَب َوجَهُه،
    َفَمْن َيْقِدُر �أْن َير�ُه – �أكاَن َشعباً �أْم 

َفْرد�ً؟
30  َيمَنَع �لفاِسَد ِمْن �أْن َيِصيَر َمِلكاً،  

ماِر.    َفَيُقوَد َشعباً �إلَى �لدَّ

31 » لَِكْن قُْل هلِل،  
› �أذنَبُت، َولَْن �أنَْحِرَف ثانَِيًة.   
32  َعلِّْمِني ما ل� �أقِدُر �أْن �أر�ُه.  

   �إْن �أخَطاأُت، َفَلْن �أُعوَد �إلَيِه.‹
33  َفَهْل ُيجاِزيَك �هلُل َحَسَب َقولَِك �إذ� َرَفضَت   

ُه؟ َحقَّ
ََّك �أنَت �لَِّذي َيختاُر، ل� �أنا. أن    ل�

   َفَتَكلَّْم بِما َتعِرُف.
34  َسَيُقوُل لِي �أصحاُب �لَفْهِم  
   َو�لَحِكيُم �لَِّذي َيسَمُعِني:
ُث �أيُّوُب بِلا ِفهٍم، › َيَتَحدَّ  35  

   َوَكلاُمُه َيخلو ِمَن �لَبِصيَرِة.‹
، 36  لَيَت �أيُّوَب ُيَجرَُّب �إلَى �آِخِر َحدٍّ  

َُّه ُيِجيُب َكال�أشر�ِر. أن    ل�
37  َفُهَو ُيِضيُف �إلَى َخِطيَِّتِه َخِطيًَّة.  

رَّ َبيَننا،    َيِزيُد �لشَّ
   َوَيكثُِّر �تِّهاماتِِه هلِل.«

ثُمَّ قاَل �ألِيُهو:35 

و�ِب �أْن َتُقوَل: 2 » �أَتحِسُب �أنَّ ِمَن �لصَّ  
› �أنا �أكَثُر �سِتقاَمًة ِمَن �هلِل‹؟   
3  �إْن قُْلَت، ›ماذ� �أسَتِفيُد؟  

   َكيَف �أنَْتِفُع �إْن تَِرْكُت َخِطيَِّتي؟‹

4 » َساأُردُّ َعَليَك َوَعَلى �أصحابَِك �لَِّذيَن َمَعَك،  
ماو�ِت َو�نُظْر، 5  َتَطلَّْع �إلَى �لسَّ  

   َفوَق �لُغُيوِم �لَِّتي َتعلُوَك َكِثير�ً.
6  �هلُل �أعَلى ِمنها.  

   �إْن �أخَطاأَْت، َفِبماذ� َتُضرُّ �هلَل؟
   َو�إذ� َكثَّرَت َمعاِصيَك، َفَكيَف ُيَؤثُِّر َهذ� ِفيِه؟

7  �إْن كُنَت َبِريئاً، َفَكيَف َينَتِفُع بَِبر�َءتَِك؟  
   �أْو ما �لَِّذي َينالُُه ِمْن َيِدَك؟

8  ل� ُيَؤثُِّر َشرَُّك �إلّ� ِفي �إنساٍن ِمثِلَك،  
   َول� تَُؤثُِّر َبر�َءتَُك �إلّ� ِفي �لَبَشِر.

9 » َيصُرُخ �لنّاُس ِمَن �ل�ضِطهاِد �لَعِظيِم،  
أقِوياِء.    َوَيسَتِغيثُوَن بِاأَحٍد ُيَخلُِّصُهْم ِمْن ِذر�ِع �ل�

ر�ً: 10  َول� َيُقوُل �أَحٌد ِمنُهْم ُمَتَذمِّ  
› �أيَن �هلُل صانِِعي �لَِّذي ُيْعِطي �أغانَِي ِفي �للَّيِل،   

أْرِض، 11  ُيَعلُِّمنا �أكَثَر ِمْن ُوُحوِش �ل�  
ماِء.‹    َوُيعِطينا ِحكَمًة �أكَثَر ِمْن ُطُيوِر �لسَّ

12 » َقْد َيصُرُخوَن َفلا َيسَتِجيُب �هلُل،  
   َوَذلَِك بَِسَبِب ِكبِرياِء �ل�أشر�ِر.

13  َحّقاً، ل� َيسَتِمُع �هلُل �إلَى �لَكلاِم �لباِطِل،  
   َول� َيلَتِفُت �لَقِديُر �إلَيِه.

14  َفِلماذ� َتْشُكو ِمْن �أنَُّه ل� َيلَتِفَت �إلَيَك؟  
   َتُقوُل �إنَّ َدْعو�َك �أماَمُه،

   َفانَتِظْر �إذ�ً!

15 » َيُظنُّ �أيُّوُب �أنَّ �هلَل ل� ُيعاِقُبُه،  
   َول� َيبالِي َكِثير�ً بَِخطاياُه،
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16  لَِذلَِك ُيو�ِصُل �أيُّوَب َكلاَمُه    
�لفاِرَغ،

   َوُيتابُِع َثرَثَرَتُه بِلا َمعِرَفٍة.«

ثُمَّ �أضاَف �ألِيُهو:36 

2 » َفاْصِبْر َعَليَّ َقِليلاً َفاأْشَرَح لََك،  
َُّه ما َيز�ُل ُهناَك َكلاٌم أن    ل�

   ُيقاُل ِدفاعاً َعِن �هلِل.
3  َساأجِلُب َمعِرَفِتي ِمْن َبِعيٍد،  

.    َوَساُأَبيُِّن �أنَّ خالِِقي َعَلى َحقٍّ
4  َحّقاً لَيَس ِفي َكلاِمي َزْيٌف،  
   َو�أنَت َتعَلُم َهذ� َتماَم �لِعلِم.

5 » �هلُل َقِديٌر حّقاً َول� َيحَتِقُر �لنّاَس.  
    ُهَو َقِديٌر َوَغِنيٌّ ِفي �لَمعِرَفِة 

َو�لِحْكَمِة.
يَر َيحيا، رِّ 6  ل� َيَدُع �لشِّ  

   لَِكنَُّه ُينِصُف �لَمضَطَهِديَن.
أبِرياِء، ُل َعيَنيِه َعِن �ل� 7  ل� ُيَحوِّ  

أَبِد     ُيجِلُسُهْم َمَع �لُملُوِك َعَلى �لُعُروِش �إلَى �ل�
َفَيرَتِفُعوَن.

8  َو�إْن كاَن َبعُضُهْم ُمَقيَِّديَن بَِسلاِسَل،  
   �أْو �إذ� �أَسَرْتُهْم قُُيوٌد �ألِيَمٌة،
نَُّه ُيخِبُرُهْم بِما َفَعلُوُه، 9  َفاإ  

   َوُيَعلُِّمُهْم َعْن َجر�ئِِمِهْم ِعنَدما َيَتَكبَُّروَن.
10  َيفَتُح �آذ�نَُهْم َعَلى َتعِليِمِه َوَتْحِذيِرِه،  

رِّ.    لَِكي َيْرِجُعو� َعِن �لشَّ
ِن �سَتَمُعو� �إلَيِه َوَخَدُموُه، 11  َفاإ  

   ُيمُضوَن َبِقيََّة َحياتِِهْم ِفي َخيٍر،
ّر�ِت.    َوَسَنو�تِِهْم بِالَمسَّ

12  َو�إذ� لَْم َيسَمُعو�،  
   َفَسَيضِرُبُهْم َسهٌم،

   َفَينهاُروَن َوُهْم ل� َيعَلُموَن ما 
�أصاَبُهْم! 

ُكوَن بِالَغَضِب  13 » �أّما فاِسُدو �لَقلِب َفَيَتَمسَّ  
َو�لَمر�َرِة،

   َول� َيصُرُخوَن �إلَى �هلِل ِحيَن ُيَقيُِّدُهْم.
14  َيُموتُوَن ِفي َشبابِِهْم َمَع َمْن ُيِبيُحوَن �أجساَدُهْم  

   ِفي ِعباَدِة �آلَِهِتِهْم.
15  َينِشُل �لُمحَبِطيَن ِمْن ِضيَقِتِهْم،  

ْحباِط َيفَتُح �آذ�نَُهْم،    َوِفي �ل�إ
   َوَيْجَعلُُهْم َيْسَتْيِقُظوَن.

يِق، 16 » َكما ُيَخلُِّصَك ِمْن َفِم �لضِّ  
   �إلَى َمكاٍن َرْحٍب َغيِر َمحُصوٍر ِعَوضاً َعنُه.

   َوَتمَتِلُئ مائَِدتَُك َطعاماً.
نُوِب، 17  لَِكنَّ َدْعو�َك َملاأى بِالذُّ  

   لَِذلَِك تُْمِسُك بَِك �لدَّعَوى َو�لَعدُل،
   َفُتعاَقُب.

، كِّ 18  ل� َتْسَمْح لَغيِظَك بِاأْن َيْجِذَبَك �إلَى �لشَّ  
   َول� َتَتر�َجْع بَِسِبِب ِعَظِم ِفْدَيِتَك. أ

يِق، لاتَِك ِفي َوقِت �لضِّ 19  َهْل ُيمِكُن لَِتَوسُّ  
لاِت كُلِّ �أْصحاِب �لنُُّفوِذ،    �أْو َتَوسُّ

ُأُموَر �إلَى َوْضِعها؟ ب    �أْن تُِعيَد �ل�
آَخِريَن. ج 20  ل� َتْلَهْث َور�َء �لظُّلَمِة �لَِّتي تَُغطِّي �ل�  

رِّ، 21  �حِرْص َعَلى �أْن ل� َتلَتِفَت �إلَى �لشَّ  
   َفَيبُدو �أنََّك �ْخَتْرَت َذلَِك بَِسَبِب �ألَِمَك.

تِِه، 22 » َحّقاً َيَتعالَى �هلُل ِفي قُوَّ  
   �أيُّ ُمَعلٍِّم ِمثلُُه؟

َد لَُه َطِريَقُه؟ 23  َمْن َحدَّ  
   َوَمْن َيسَتِطيُع �أْن َيُقوَل لَُه:

› َقْد �أخَطاأَت؟‹   
َد �أعمالَُه �لَِّتي َيَتَرنَُّم  24  َتَذكَّْر �أنَّ َعَليَك �أْن تَُمجِّ  

بِها �لنّاُس.

أ 18:36 �أْو »ل� تدع �لغنى يخدعك، ول� تسمح للمال باأن يغيِّر فكَرك.«

آَن. َوكُلُّ �أصحابَِك  ب 19:36 �أْو »ل� يستطيُع مالَُك �أْن ُيَنّجيَك �ل�

أقوياِء ل� َيسَتطيعوَن ُمساَعَدَتْك.« �ل�
ج 20:36 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذ� �لمقطع ِفي �للغِة �لعبريّة.
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25  �لَجِميُع ُيِريُدوَن �أْن ُيبِصُرو� �هلَل،  
   لَِكنَُّهْم َيَرْونَُه ِمْن َبِعيٍد.

26  َحّقاً �إنَّ �هلَل َعِظيٌم،  
   َول� نَْسَتوِعُب َعَظَمَتُه.

   َوَسَنو�ُت ُوُجوِدِه ل� ُيمِكُن �أْن تُحَصى.

أْرِض، َُّه َيجِذُب َقَطر�ِت �لماِء ِمَن �ل� أن 27 » ل�  
باِب.    َوُيْنِزُل �لَمَطَر َعْبَر �لضَّ

28  ُهَو �لَِّذي َيجَعُل �لُغُيوَم َتْقُطُر،  
   َوُيرِسُل ماًء َكِثير�ً َعَلى �لنّاِس.

29  حّقاً َمْن َيسَتِطيُع �أْن َيفَهَم َكيَف َتنَتِشُر   
�لُغُيوُم،

    َوَكيَف َيْهِدُر �لرَّعُد ِمْن َمسَكِنِه ِفي 
ماِء؟ �لسَّ

30  ها �إنَُّه َيْنُشُر َبرَقُه َحولَُه،  
   َوُيَغطِّي قاَع �لَبحِر.

َُّه َهَكذ� َيقِضي َبيَن �لنّاِس، أن 31  ل�  
   َوُيعِطيِهْم َطعاماً َحتَّى �لَفْيِض.

32  َيقِبُض َعَلى �لَبْرِق بَِيِدِه،  
   َوَياأُمُرُه لَِكي ُيِصيَب َهَدَفُه.
ْعُد قُُدوَم �لعاِصَفِة. 33  ُيعِلُن �لرَّ  

   َفَحتَّى �لَمو�ِشي َتْعِرُف �أنَّها �آتَِيٌة.

»َيضَطِرُب َقلِبي ِمَن �لَبْرِق َو�لرَّْعِد،37 
   َوَيقِفُز ِمْن َمكانِِه،

2  �ْسَتِمُعو� �ْسِتماعاً �إلَى َصوِت �هلِل �لُمْرِعِد،  
   َو�إلَى َهِديِر َفِمِه.

ماَء كُلَّها، 3  ُيِضيُء َبرقُُه �لسَّ  
أْرِض.    َوَيمَتدُّ نُوُرُه �إلَى �أقاِصي �ل�

4  ثُمَّ َيْهِدُر �لرَّعُد.  
   ُيْرِعُد بَِصوتِِه �لَجِليِل.

   َيْهِدُر َصوتُُه َوَيَتو�َصُل �لَبْرُق.
5  ُيْرِعُد �هلُل بَِصوتِِه �لَعِجيِب،  

   صانِعاً �ُأُمور�ً َعِظيَمًة ل� نَسَتِطيُع َفهَمها.
6  َفُهَو َيُقوُل لِلثَّلِج:  

أْرِض،‹ › �سُقْط َعَلى �ل�   
   َوَيُقوُل لِلاأْمطاِر: ›�شَتدِّي.‹

7  ُيعِلُن ِرضاُه َعن �أعماِل �أْيِدي �لَبَشِر،  
   َفَيَرى �لنّاُس �أعمالَُه.

8  َفَيذَهُب �لَحيو�ُن �إلَى ُجحِرِه،  
   لَِيُكوَن لَُه َماأَوى.

، 9  َتاأتِي �لعاِصَفُة ِمْن َمَخَزنِها �لَجُنوبِيِّ  
مالِيَِّة. ياِح �لشَّ    َو�لَبرُد ِمَن �لرِّ
10  ِمْن نَسَمِة �هلِل َياأتِي �لَجِليُد،  

ُد �لِمياُه بَِمساحاٍت و�ِسَعٍة.    َفَتَتَجمَّ
حاَبَة �لَكِثيَفَة بِالرُُّطوَبِة، 11  �أيضاً َيملاُأ �لسَّ  

حاِب.    َوُيَبْعِثُر َبْرَقُه ِفي �لسَّ
ّو�َمِة َحَسَب َقياَدتِِه، ُحُب َكالدَّ 12  َتلَتفُّ �لسُّ  

أْرِض،    لَِتفَعَل كُلَّ ما َياأُمُرها بِِه َعَلى �ل�
13  َقْد َيصَنُع َهذ� كُلَُّه ِمْن �أجِل َعِشيَرٍة ما،  

   �أْو ِمْن �أجِل �أْرٍض ما،
   �أْو بَِسَبِب نِْعَمِتِه. أ

14 » �ْسَمْع َهذ� يا �أيُّوُب.  
لاً. ْل َعجائَِب �هلِل َتاأمُّ    ِقْف َوَتاأمَّ

ُحِب، 15  �أَتعِرُف َكيَف ُيَسْيِطُر �هلُل َعَلى �لسُّ  
   َوَيجَعُل نُوَرُه َيْبُرُق ِمْنها؟

16  �أَتعِرُف َكيَف ُيَعلُِّق �لُغُيوَم �لَكِثيَفَة ِفي   
ماِء؟ �لسَّ

   ِهَي َفَقْط و�ِحَدٌة ِمْن �أعاِجيِب �هلِل �لكاِمِل 
�لَمعِرَفِة.

17  كُلُّ ما َتعِرفُُه ُهَو �أنَّ ثِياَبَك َتلَتِصُق بَِك ِمَن   
�لَحرِّ،

أْرُض ِعنَد ُهُبوِب ِريِح �لَجُنوِب.    َوَتهَد�ُأ �ل�
ماِء  18  لَِكْن َهْل َتسَتِطيُع �أْن َتْنُشَر ُسُحَب �لسَّ  

َمَع �هلِل،
   لَِتِصيَر ِمثَل َمعِدٍن َمصُقوٍل.

ُر �هلُل �لغيوَم لياأتي بِالطوفاِن عقاباً للنّاِس، �أْو لُيعطَي  أ 13:37 �أْو »ُيسيِّ

ماًء فُيظِهَر نِعمَتُه.«
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19 » َعلِّمنا ماذ� نَُقوُل هلِل!  
   َفَنحُن �لُجّهاَل، ل� نَسَتِطيُع �أْن نَُرتَِّب َكلاَمنا!

ذُن لِي بِالَكلاِم َمَعُه! 20  �أُيطَلُب �ل�إ  
   َفو�ِحٌد ِمثِلي َقْد َيبَتِلُعُه �هلُل!

21  �ألَيَس َصِحيحاً �أنَّ �لنُّوَر َيسَطُع  
ُحِب �لعالَِيِة،    َحتَّى َعْبَر �لسُّ

ُدها. يُح َفُتَبدِّ    ثُمَّ َتُمرُّ �لرِّ
، ماِل أ بَِمْجٍد َذَهِبيٍّ 22  َياأْتِي �هلُل ِمَن �لشَّ  

   ُيِحيُط بِِه �لَبهاُء َو�لَجلاُل.
23  �أّما �لَقِديُر َفلا نَقِدُر �أْن نَِصَل �إلَيِه.  
تِِه َوِفي �أْحكاِمِه،    َعِظيٌم ُهَو ِفي قُوَّ

   َول� ُيناِقُض َكْثَرَة َعدلِِه بِالظُّْلِم.
24  لَِهذ� َيهاُبُه �لَبَشُر،  

   َفُهَو ل� َيَتَحيَُّز لَِمن َيَرْوَن �أنُفَسُهْم ُحَكماَء.«

َحِديُث اهلِل إَلى أيُّوب

ُمسَتِجيباً 38  �لعاِصَفِة  ِمَن  َيَتَكلَُّم  اهلُل  َوَبَد�أ 
ُّوَب: أي لِ�

2 » َمْن َهذ� �لَِّذي َيلُفُّ �لظَّلاَم َحوَل َمقاِصِدي   
بَِكِلماٍت بِلا َمعَنى؟ ب

3  َتَهيَّاأْ َكَرُجٍل،  
   َوَبعَد َذلَِك �أنا �أساألَُك َفُتِجيَبِني.

أْرِض؟ 4 » �أيَن كُنَت ِحيَن َوَضعُت �أساَس �ل�  
   �أخِبْرنِي �إْن كاَن لََك َفْهٌم.
5  َمِن �لَِّذي َوَضَع ِقياساتِها؟  

   �أْو َمِن �لَِّذي َمدَّ َفوَقها َخيطاً لَِيِقيَسها؟
6  َعَلى �أيِّ َشيٍء ُركَِّزْت �أساساتُها؟  
   �أْو َمِن �لَِّذي َوَضَع َحَجَر ز�ِوَيِتها

ُيشاُر  �إْذ  »ِمْن صافُوَن.«  �أيضاً  وَيعني  مال.  الشَّ ِمَن  أ 22:37 

�لَكنعانية  �لِقَصِص  بعِض  ِفي سوِريَّة – في  �إلَى جبِل صافُوَن – َوُهَو 
َجَبِل  َمَع  �لمقاَبَلِة  َوجُه  ُرَبما جاَء  ُهنا  َوِمْن  آلَِهِة،  �ل� َجَبَل  باعِتباِرِه 

�هلِل ِصْهَيْون.
ب 2:38 َمْن َهذا . . . ِبال َمعَنى. �لكلاُم هنا ُموّجٌه �إلى �أليهو.

بِح َمعاً، 7  ِعنَدما َرنََّمْت نُُجوُم �لصُّ  
   َوَهَتَفِت �لَملائَِكةُ ج َفَرحاً؟

8 » َمِن �لَِّذي َحَصَر �لَبحَر َخلَف �أبو�ٍب،  
   ِعنَدما �نَدَفَع َكاأنَُّه خاِرٌج ِمَن �لرَِّحِم.

9  ِعنَدما َجَعْلُت �أنا �لُغُيوَم لِباساً لَُه،  
   َولََفْفُت َغيَمًة َسود�َء َحولَُه.
10  ِعنَدما َفَرْضُت َعَليِه َحدِّي،  

   َو�أَقمُت قُضباناً َو�أبو�باً َحِديِديًَّة َعَليِه،
11  ِعنَدما قُْلُت لَُه:  

َك َفلا َتَتجاَوْزُه، › َهذ� َحدُّ   
ِة؟‹    َو�إلَى ُهنا َحدُّ �أمو�ِجَك �لُمعَتزَّ

باَح �أْن َيطلَُع، 12 » َهْل �أمْرَت ِفي َحياتِِك �لصَّ  
   �أْو َهْل �أَرْيَت �لَفجَر �أيَن َيمُكُث؟
أْرَض ِمْن �أطر�ِفها 13  َهْل �أمَسْكَت �ل�  

   لَِكي ُيْنَفَض َعْنها �ل�أشر�ُر؟
أْرَض َوَكاأنَّها َتَتَشكَُّل َكِطيٍن َتْحَت  14  َتَرى �ل�  

َختٍم،
   َوَتِقُف �لتِّلاُل َو�لِودياُن َكَطّياِت َثوٍب.

15  َهَكذ� َيظَهُر �لنُّوُر �لَِّذي َيِقُف ِفي َوجِه   
�ل�أشر�ِر،

ُر ِذر�َعُهِم �لُمرَتِفَعَة.    َفُتَكسِّ

16 » َهْل َذَهبَت َيوماً �إلَى َينابِيِع �لَبحِر،  
يَت ِفي �أْعماِق �لُمِحيِط؟    َوَهْل َتَمشَّ
17  َهِل �نَكَشَفْت لََك َبّو�باُت �لَموِت؟  
   َوَهْل َر�أيَت َبّو�باِت �لظُّلَمِة �لَعِميَقِة؟

أْرِض؟ 18  َهْل َتْسَتْوِعُب �أْبعاَد �ل�  
   قُْل، �إْن كُنَت َتْعِرُف َهذ� كُلَُّه.

19 » �أيَن �لطَِّريُق �إلَى َحيُث َيسُكُن �لنُّوُر؟  
   َو�أيَن َبْيُت �لُظلَمِة؟

ج 7:38 الَمالئَكة. حرفياً »�أبناء �هلل.«
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20  ل� َشكَّ �أنََّك َتسَتِطيُع �أْن تُِعيَدها �إلَى َمكانِها.  
ي �إلَى �لنُّوِر.    َوَتعِرَف �لطَِّريَق �لُمَؤدِّ

ََّك كُنَت  أن ُأُموَر ل� 21  ل� ُبدَّ �أنََّك َتعَلُم َهِذِه �ل�  
َمولُود�ً ِحيَنِئٍذ،
أنَّ ُعْمَرَك َطِويٌل!    َول�

22 » َهْل َذَهْبَت َيوماً �إلَى َمخاِزِن �لثَّلِج،  
   �أْو َر�أيَت َمخاِزَن �لَبَرِد

23  �لَِّتي �أبَقيُتها لَِوقِت ِضيٍق،  
   لَِيوِم َحرٍب �أْو َمعَرَكٍة؟

24  �أيَن �لطَِّريُق �إلَى َحيُث َيْخُرُج �لنُّوُر،  
أْرِض؟ رِقيَُّة َعَلى �ل� يُح �لشَّ    �لَِّذي َتَتَفرَُّق ِمنُه �لرِّ

25  َمِن �لَِّذي َيُشقُّ َقناًة لِِمياِه �لَفَيضاِن،  
   َوَطِريقاً لَِقْصِف �لرَّعِد،

26  لَِيجِلَب �لَمَطَر َعَلى �أْرٍض َغيِر َمسُكونٍَة،  
   َصحر�َء ل� َيسُكُنها �إنساٌن،

أْرِض �لَجْرد�ِء، 27  َفَيِفيُض �لَخيُر ِفي �ل�  
   َوُيطِلُع �لُعْشَب؟
28  َهْل لِلَمَطِر �أٌب؟  

   �أْو َمْن �أنَجَب َقَطر�ِت �لنََّدى؟
29  ِمْن �أيِّ َبطٍن َيخُرُج �لَجِليُد؟  

ماِء؟    َو�بُن َمْن َصِقيُع �لسَّ
30  َيَتَصلَُّب �لماُء َكَصخَرٍة،  
ُد َسطُح �لُمِحيِط.    َوَيَتَجمَّ

31 » �أَتْقِدُر �أْن َتْربَِط ِحباَل �لثَُريّا؟ أ  
   �أْو �أْن َتُفكَّ ِحباَل �لَجّباِر؟ ب

32  �أَتقِدُر �أْن تُْخِرَج �لَكو�ِكَب ِفي �أْوقاتِها،  
أكَبَر ج َمَع َبِنيِه؟ َب �ل�    �أْو َتهِدي �لدُّ

»�ل�أخو�ِت  �أيضاً  ى  تَُسمَّ نجميٌة  َمجُموعٌة  الُثَرّيا.  أ 31:38 

�لَسْبَع.«
َرُجٍل  َشكِل  عَلى  َتبدو  نجميٌة  َمجُموعٌة  الَجّبار.  ب 31:38 

ُمحاِرب.
�أماِكَن  ِفي  َتظَهُر  نجميٌة  َمجُموعٌة  األكَبر.  ب  الدُّ ج 32:38 

ُمختِلفٍة كُلَّ َشهر.

ماو�ِت؟ 33  �أَتْعِرُف َقو�نِيَن �لسَّ  
أْرَض؟ ُد �لَقو�ِعَد �لَِّتي َتْحُكُم �ل�    �أْو َهْل تَُحدِّ

34  �أَتقِدُر �أْن َتاأُمَر �لُغُيوَم،  
   َفَتْغُمَر نَْفَسَك بَِفيِض �لِمياِه؟

و�ِعَق بِالَقْصِف، 35  �أَتقِدُر �أْن َتاأُمَر �لصَّ  
   َفَتُقوَل لََك: ›َسْمعاً َوطاَعًة؟‹

36 » َمْن َجَعَل �لِحْكَمَة ِفي �لنّاِس؟  
   �أْو َمْن َوَضَع َفْهماً ِفي �أعماِقِهْم.

37  َمِن �لَِّذي ُيحِصي �لُغُيوَم بِالِحْكَمِة؟  
ماِء؟    َوَمِن �لَِّذي َيْسُكُب �لَمَطَر ِمَن �لسَّ

38  َفُيَشكُِّل �لُتر�ُب ِطيناً َتَتَكتَُّل َحّباتُُه؟  

39 » َهْل َتصطاُد َفِريَسًة لِلاأَسِد،  
أْشباَل،    �أْم َتُسدُّ َشِهيََّة �ل�
40  ِعنَدما َتربُِض ِفي َعِريِنها  

   َوَتكُمُن لَِفِريَسِتها ِفي �لُعشِب �لَكِثيِف؟
ُد �لُغر�َب بِالَطعاِم 41  َمْن ُيَزوِّ  

   ِعنَدما َتصُرُخ ِصغاُرُه ُمسَتِغيَثًة بِاهلِل،
   َوَتِهيُم باِحَثًة َعْن َطعاٍم؟

»�أَتْعِرُف َمَتى َتِلُد �لِمعز�ُة �لَجَبِليَُّة؟39 
   �أتُر�ِقُب �لُغزل�َن �أثناَء �آل�ِم �لِول�َدِة 

َوَتْحِميها؟
ُهوَر َحتَّى َتِلَد؟ 2  َوَتْحِسُب �لشُّ  

   َهْل َتْعِرُف َوقَت ِول�َدتِها؟
3  ِحيَن َتربُِض َوَتِلُد �أول�َدها،  

   َوَتَتَخلَُّص ِمْن �آل�ِمها.
4  َيِصيُر �أول�ُدها �أقِوياَء،  

يَِّة.    َيكُبُروَن ِفي �لَبرِّ
هاتِِهْم َول� َيُعوُدوَن.    َيتُركُوَن �ُأمَّ

؟ 5 » َمِن �لَِّذي �أطَلَق �لِحماَر �لَبرِّيَّ  
   َمْن َحلَُّه؟

ْحر�ِء َبيتاً، 6  َجَعْلُت لَُه ِفي �لصَّ  
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أْرِض �لمالَِحِة.    َوَمكاَن َسَكٍن ِفي �ل�
7  َيضَحُك َعَلى َضِجيِج �لَمِديَنِة،  
   َول� َيسَمُع �أو�ِمَر ُمر�ِقِب �لَعَمِل.
8  َيُطوُف �لتِّلاَل َبحثاً َعْن َمر�ِعيِه،  
   َوَيسَعى �إلَى كُلِّ ما ُهَو �أخَضُر.

9 » �أَيْرَضى �لثَّوُر �لَبرِّيَّ �أْن َيُكوَن لََك خاِدماً؟  
   �أْو �أْن َيِبيَت ِعنَد ِمذَوِدَك؟

10  �أَتْقِدُر �أْن َتَضَع نِير�ً َعَلى جاُموٍس َبرِّيٍّ   
لَِيحُرَث؟

َد �لُحُقوَل َخلَفَك؟    �أْم َيرَضى بِاأْن ُيَمهِّ
تِِه �لَعِظيَمِة؟ 11  �أَتتَِّكُل َعَليِه لُِقوَّ  

   َوَهْل َتتُرُك لَُه َعَمَلَك �لُمْتِعَب؟
12  �أَتتَِّكُل َعَليِه لُِيحِضَر َزرَعَك،  

   َوَيجَمَعُه �إلَى َبيَدِرَك؟

ُق َجناحا �لنَّعاَمِة، 13 » ُيَصفِّ  
   َمَع �أنَُّهما لَيسا َكَجناِح �للَّقَلِق َوِريِشِه.

أْرِض، 14  لَِكنَّها َتْتُرُك َبْيَضها َعَلى �ل�  
   َتَضُعُه َعَلى �لتُّر�ِب لُِتبِقيِه د�ِفئاً.
15  ثُمَّ َتنَسى �أنَّ َقَدماً َقْد َتُدوُسُه،  
يّاً َقْد َيسَحُقُه.    َو�أنَّ َحيو�ناً َبرِّ

16  َتقُسو َعَلى ِصغاِرها َكاأنَُّهْم لَيُسو� لَها.  
   َول� ُيقِلُقها �إْن كانَْت َقْد َتِعَبْت َعَبثاً،

أنَّ �هلَل َمَنَع َعنها �لِحْكَمَة، 17  ل�  
   َولَْم ُيعِطها َفْهماً.

18  لَِكْن ِعنَدما َتنَهُض َوَتبَد�ُأ �لَعْدَو،  
   َتضَحُك َعَلى �لِحصاِن َور�ِكِبِه.
َتُه، 19  �أ�أنَْت َمْن تُعِطي �لِحصاَن قُوَّ  

   َوَتكُسو ُعُنَقُه ُعْرفاً ُمْنساباً؟
20  �أَتجَعلُُه َيِثُب َكَجر�َدٍة،  

   َوُهَو �لَِّذي ُيِخيُف �لنّاَس بَِصِهيِلِه ِذي 
�لِكبِرياِء؟

أْرَض بُِعنٍف بِحاِفِرِه، 21  َيضِرُب �ل�  
تِِه �إلَى �لَمعَرَكِة.    َوُيسِرُع بُِكلِّ قُوَّ

22  َيهَز�ُأ بِالَخوِف َول� َيفَزُع،  
يِف.    َول� َيَتر�َجُع �أماَم �لسَّ

هاِم، 23  تَُقْعِقُع َعَليِه َجْعَبُة �لسِّ  
   َوَوِميُض �لَحرِب َو�لرِّماِح.

أْرَض َوَسَط َضِجيِج �لَحرِب، 24  َيبَتِلُع �ل�  
   َوِعنَد َصوِت �لُبوِق ل� َيهَد�ُأ،

ساً! 25  ِعنَد نَفِخ �لُبوِق َيصَهُل ُمَتَحمِّ  
   َوَيُشمُّ ر�ئَِحَة �لَمعَرَكِة ِمْن َبِعيٍد.

   َيسَمُع ِصياَح �لقاَدِة َوَصَرخاِت �لِقتاِل.

قُر، 26 » �أَتفَهُم َكيَف َيِطيُر �لصَّ  
   َوَينُشُر َجناَحْيِه َحوَل �لَجُنوِب؟

27  �أُيَحلُِّق �لنَّسُر بِاأمِرَك؟  
ُه ِفي �ل�أعالِي؟    َوَيبِني ُعشَّ

28  َيْسُكُن َعَلى َصْخَرٍة شاِهَقٍة،  
ِتها،    َوَيِبيُت َعَلى ِقمَّ
   َوَيجَعلُها ِحْصناً لَُه.

29  َيبَحُث َعْن َطعاِمِه ِمْن ُهناَك،  
   َوُير�ِقُب َفِريَسَتُه َعْن ُبْعٍد.

َم، 30  َتْلَعُق ِصغاُرُه �لدَّ  
   َوَحْيُث �لُجَثُث، َفُهناَك َتِجُدُه.«

ُّوَب:40  أي ثُمَّ قاَل اهلُل لِ�

2 » �أتُريُد �أْن َتْنَتِقَد �لَقِديَر َوتُجاِدلَُه؟  
َم �أْجِوَبَتُه!« ُح �هلَل، َعَليِه �أْن ُيَقدِّ    َمْن ُيَصحِّ

3َفاأجاَب �أيُّوُب اهلَل َوقاَل:

4 » َحّقاً �أنا َسِخيٌف! َفِبماذ� �ُأِجيُبَك؟  
   �أَضُع َيِدي َعَلى َفِمي َو�أسُكُت.

5  َتَكلَّْمُت �أكَثَر ِمّما َينَبِغي،  
   َولَْن �أِزيَد َعَلى َذلَِك!«

6َفاأجاَب اهلُل �يُّوَب ِمَن �لعاِصَفِة:
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7 » َتَهيَّاأْ َكَرُجٍل،  
   �أساألَُك َفُتِجيُبِني.

8 » �أتُِريُد َحّقاً �أْن تَُخطَِّئ ُحكِمي؟  
�أ �أنَت؟    �أْو �أْن تُِديُنِني َكي َتَتَبرَّ

َة �هلِل، 9  �ألََعلَّ لََك قُوَّ  
   َوتُْرِعُد بَِصوٍت َكَصوتِِه؟

تُُه، 10  �إْن كانَْت لََك قُوَّ  
   َفَتَزيَّْن �إذ�ً بِالَعَظَمِة َو�لَجلاِل،

   َو�لِبِس �لَمجَد َو�لَجماَل.
11  �أطِلْق َغَضَبَك  

   َوَحمِلْق ِفي كُلِّ ُمَتفاِخٍر َحتَّى َيتَِّضَع.
12  �نُظْر �إلَى كُلِّ ُمَتفاِخٍر َحتَّى تُِذلَُّه،  

   َوَحطِِّم �ل�أشر�َر َحيُث ُهْم.
13  �ْدِفْنُهْم ِفي �لتُّر�ِب َمعاً.  

ْنُهْم ِفي �لَقبِر.    َوَكفِّ
14  ِحيَنِئٍذ، َساأمَدُحَك  

أنَّ َيِميَنَك َتقِدُر �أْن تَُخلَِّصَك.    لِ�

15 » �نُظْر �إلَى َفَرِس �لنَّهِر �لَِّذي َصَنعُتُه َكما   
َصَنعُتَك،

   َياأكُُل �لُعشَب ِمثَل �لَمو�ِشي.
ِة َجَسِدِه، 16  �نُظْر �إلَى قُوَّ  
ِة َعَضلاِت َبطِنِه.    َوقُوَّ

17  َيحِني َذنََبُه َكَشَجَرِة �أْرٍز.  
   َعَضلاُت َفْخَذيِه َمنُسوَجٌة َمعاً.

18  ِعظاُمُه �أنابِيُب نُحاٍس،  
   َو�أطر�فُُه َكُقضباِن َحِديٍد.

ُل َبيَن َخلائِِق �هلِل، أوَّ 19  ُهَو �ل�  
   لَِكنَّ صانَِعُه َيهِزُمُه بَِسيِفِه.

20  تاأتِيِه �لِجباُل بِِنتاِجها،  
يَِّة.    َحيُث َتلَعُب َجِميُع �لَحيو�ناِت �لَبرِّ

21  َيناُم َتحَت نَباتاِت �للُّوُطِس، أ  

وُطس. نباٌت مائٌِي ُمزِهر. أ 21:40 اللُّ

   َوَيجَعُل ِمَن �لَقَصِب َو�لُمسَتنَقعاِت َمخَباأُه.
22  تَُغطِّيِه نَباتاِت �للُّوُطِس بِِظلِّها،  

   َوُيِحيُط بِِه َصْفصاُف �لَجد�ِوْل.
23  �إذ� �نَدَفَع �لنَّهُر، ل� َينَزِعُج.  

نِّ �إلَى  ُأردُّ    َيَظلُّ ُمطَمِئنّاً َولَْو فاَض نَهُر �ل�
َفِمِه. 

24  �أَيقِدُر �أَحٌد �أْن َيصطاَدُه بُِصنّاَرٍة؟  
   �أَيقِدُر �أَحٌد �أْن َيصطاَدُه َوَيثُقَب �أنَْفُه؟

»�أَتقِدُر �أْن َتسَحَب لَِوياثانَ ب ِمَن �لماِء 41 
بِِصنّاَرٍة؟

   �أْو َتقِدُر �أْن َتربَِط َفكَّيِه بَِحبٍل؟
2  �أَتقِدُر �أْن َتَضَع ِرباطاً ِفي �أنِفِه؟  

   َوَهْل َتقِدُر �أْن َتخَتِرَق َفكَُّه بَِخطّاٍف؟
3  �أَيْسَتْرِحُمَك،  

   �أْو ُيحاِوُل �أْن ُيرِضَيَك لَِتعُفو َعنُه؟
4  �أَيقَطُع َمَعَك َعهد�ً؟  

   �أَتتَِّخُذُه َعبد�ً لََك د�ئِماً؟
5  �أتُلاِعُبُه َكُعصُفوٍر؟  

   �أَتْربُِطُه لَِتَتَفرََّج َعَليِه َفَتياتَُك؟
ياُدوَن َعَلى ِشر�ئِِه؟ 6  َهْل ُيساِوُم �لصَّ  

ُمونَُه َبيَن �لتُّّجاِر؟    َوَهْل ُيَقسِّ
7  �أَتملاُأ ِجلَدُه ِحر�باً،  

   َوَر�أَسُه ِرماحاً؟

ًة، َو�نُْظْر �أيََّة َمْعَرَكٍة َسُتو�ِجُه! 8 » �لِمْسُه َمرَّ  
ُه َثانَِيًة!    لَْن َتَمسَّ

نْساِن ِفي �إْخضاِعِه. 9  َحّقاً َيِخيُب �أَمُل �ل�إ  
ِد ُرؤَيِتِه.    �إْذ َيَقُع �أْرضاً لُِمَجرَّ

10  ما ِمْن ُشجاٍع َيْجُرُؤ �أْن ُيوِقَظُه،  
   َفَمْن َيِقُف بَِوجِهي �أنا؟

11  َمْن و�َجَهِني َوَربَِح؟  
ماِء لِي.    كُلُّ َشيٍء َتحَت �لسَّ

ب 1:41 َلِوياثان. تمساٌح �أو َحَيو�ٌن َبحريٌّ ضخٌم.
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12 » لَْن �أسُكَت َعِن �لَحِديِث َعْن �أطر�ِفِه  
تِِه �لَعِظيَمِة �أْو َشكِلِه �لَجِميِل.    �أْو قُوَّ

؟ 13  َمْن َيقِدُر �أْن َيخَلَع َعنُه َثوَبُه �لخاِرِجيَّ  
   َمْن َيقِدُر �أْن َيخَتِرَق ِدْرَعُه �لُمزَدَوَج؟

14  َمْن َيقِدُر �أْن َيفَتَح َفكَّيِه �لَجّباَرْيِن؟  
   َفاأسنانُُه د�ئَِرُة ُرْعٍب.

ُروِع 15  َظهُرُه ِمثَل ُصُفوٍف ِمَن �لدُّ  
   �لُمغَلَقِة بِاإحكاٍم َكما بَِخْتٍم.

آَخِر، 16  َقريٌب �أَحُدها ِمَن �ل�  
يُح �أْن َتدُخَل َبيَنها.    َفلا َتسَتِطيُع �لرِّ

آَخِر، 17  َوَيتَِّصُل �أَحُدها بِال�  
   َفَتَتشاَبُك َول� َتنَفِصُل.

18  ِعطاُسُه ُيْشِبُه َوميَض �لنُّوِر،  
ِة �لَفْجِر. رُّ ِفي َعيَنيِه ِمثُل �أِشعَّ    َو�لشَّ

19  ِمْن َفِمِه َتخُرُج َمشاِعُل لََهٍب،  
ر�ِر!    َتنَفِلُت َكالشَّ

20  َوِمْن �أنِفِه َيْخُرُج ُدّخاٌن،  
   َكاأنَُّه ُبخاٌر ِمْن ِقْدٍر َيغِلي َفوَق ناٍر ِمْن 

َقَصٍب.
21  نََفُسُه ُيشِعُل �لَجْمَر،  

   َوِمْن َفِمِه َيخُرُج لََهٌب.
ٌة هائَِلٌة، 22  ِفي ُعُنِقِه قُوَّ  

   َوكُلُّ َمْن َير�ُه َيرَتِعُب.
23  َطّياُت ِجْلِدِه ُمَتلاِصَقٌة،  

   ل� ُيمِكُن َفصلُها.
24  َقلُبُه َمسُبوٌك َكَصخَرٍة.  

فِلي َفلا َيَتَزحَزُح.    َكَحَجِر �لرََّحى �لسُّ
أقِوياُء، 25  َينَهُض َفَيخاُف َحتَّى �ل�  

ِديَدِة.    َوَيرَتِبُكوَن ِمَن �لَضَرباِت �لشَّ
يُف َول� ُيْخَتِرُق ِجْلَدُه، 26  َيِصُل �إلَيِه �لسَّ  

هُم َو�لرُّمُح.    َوَكَذلَِك �لَحرَبُة َو�لسَّ
، 27  �لَحِديُد ِعنَدُه َكالَقشِّ  

   َو�لنُّحاُس َكالَخَشِب �لَمنُخوِر.
28  ل� َيهُرُب ِمْن َسهٍم،  

.    َوِحجاَرُة �لِمقلاِع َترَتدُّ َعنُه َكالَقشِّ

ًة، 29  �إْن َضَرَبتُه َعصاً َغليَظٌة، َيْحَسُبها َقشَّ  
   َوَيهَز�ُأ بِاأْصو�ِت �لرِّماِح.

ٍة، َرٍة حادَّ 30  َبطُنُه �أشَبُه بَِشظايا َفّخاٍر ُمَكسَّ  
   َيتُرُك َعلاماٍت ِفي �لَوحِل َكَدّر�َسٍة.
31  ُيَقلُِّب �لَبحَر َكِحساٍء َيغِلي ِفي ِقْدٍر،  
   َوَيجَعُل �لَبحَر ُيْزبُِد َكِقْدٍر تُمَزُج ِفيِه 

�لَمر�ِهُم.
32  َيْتُرُك �أَثر�ً َخْلَفُه،  

   َفَتُظنُّ �لَبحَر �لَعِميَق �أْشَيَب!
أْرِض، 33  ُهَو بِلا نَِظيٍر َعَلى �ل�  

   َمخلُوٌق بِلا َخوٍف.
34  َيحَتِقُر كُلَّ ُمَتعاٍل  

   ُهَو َمِلٌك َعَلى كُلِّ َمخلُوٍق ُمَتَكبٍِّر.«

جواُب أّيوب هلل

َفاأجاَب �أيُّوُب اهلَل َوقاَل:42 

2 » �أعَلُم �أنََّك َتسَتِطيُع كُلَّ َشيٍء،  
   َول� ُيْحَبُط لََك َهَدٌف.

3  قُْلَت: ›َمْن َهذ� �لَِّذي ُيِشيُع �لَفوَضى  
   َحوَل َمقاِصِدي بِِقلَِّة �لَفْهِم؟‹

   َحّقاً َتَكلَّْمُت َعْن �ُأُموٍر لَْم �أفَهْمها،
   �ُأُموٍر ُمذِهَلٍة �أعَلى ِمنِّي لَْم �أسَتوِعبها.

4  قُْلَت لِي: ›�سَمْعِني َفاأَتَكلََّم،  
   َو�أساألَُك َفاأِجْبِني.‹

ُأُذِن َفَقْط، 5  َقْد َسِمْعُت َعنَك بَِسماِع �ل�  
آَن َفَقْد َر�أتَك َعْينَي.    �أّما �ل�
6  لَِهذ� �أْخَجُل ِمْن نَْفِسي،  

   َو�أنَدُم جالِساً ِفي �لتُّر�ِب َو�لرَّماِد.«

اهلُل ُيَعّوُض أيُّوب
ُأُموِر، قاَل  7َوَبعَد �أْن َكلََّم اهلُل �أيُّوَب َحوَل َهِذِه �ل�

: »َغَضِبي ُمتَِّقٌد َعَليَك َوَعَلى صاِحَبْيَك  ألِيفاَز �لتَّْيمانِيِّ ل�
و�َب َكما َفَعَل َعبِدي �أيُّوُب.  ل�أنَُّكْم لَْم َتُقولُو� ِفيَّ �لصَّ
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ِكباٍش  َوَسبَعَة  ثِير�ٍن  َسبَعَة  أنُفِسُكْم  لِ� ُخُذو�  آَن  8َو�ل�

َعنُكْم.  َذبِيَحًة  ُمو�  َوَقدِّ �أيُّوَب،  َعبِدي  �إلَى  َو�ْذَهُبو� 
َساُأكِرُم  ِّي  أن ل� �أجِلُكْم.  ِمْن  �أيُّوُب  َعبِدي  َوَسُيَصلِّي 
�أَتعاَمَل َمَعُكْم َحَسَب َحماَقِتُكْم،  �أيُّوَب. َولَْن  َطَلباِت 

و�َب َكَعبِدي �أيُّوَب.« ل�أنَُّكْم لَْم َتُقولُو� ِفيَّ �لصَّ
َوُصوَفُر  وِحيُّ  �لشُّ َوبِْلَدُد  �لتَّْيمانِيُّ  �ألِيفاُز  9َفَذَهَب 

ِطلَبَة  اهلُل  َو�أكَرَم  اهلُل.  �أَمَرُهْم  َكما  َوَفَعلُو�  �لنَّْعماتِيُّ 
�أيُّوَب.

َصلَّى  �أْن  َبعَد  �لّسابَِقِة  �أيُّوَب  َثَرو�ِت  اهلُل  10َوَردَّ 

لَُه  كاَن  ما  ِضعَفيِّ  اهلُل  َو�أعطاُه  �أصحابِِه.  �أجِل  ِمْن 
ِمْن ُمقَتَنياٍت. 11َوجاَء �إلَيِه َجِميُع �إْخَوتِِه َو�أَخو�تِِه َوكُلُّ 
َبيِتِه.  �لَطعاَم ِفي  َمَعُه  َوَتناَولُو�  َعَرفُوُه،  َقْد  �لَِّذيَن كانُو� 
يِق �لَِّذي َجَلَبُه  وُه َعْن كُلِّ �لضِّ َو�أظَهُرو� َتعاُطفاً َمَعُه، َوَعزُّ

ِة َوخاتِماً  اهلُل َعَليِه. َو�أعطاُه كُلٌّ ِمنُهْم ِقطَعًة ِمَن �لِفضَّ

َهِب. ِمَن �لذَّ
�لِبد�َيِة.  ِمَن  �أكَثَر  �لنِّهاَيِة  ِفي  �أيُّوَب  اهلُل  12َوباَرَك 

َفكاَن لَُه �أرَبَعَة َعَشَر �ألَف َر�أٍس ِمَن �لَغَنِم َوِستَُّة �آل�ِف 
َر�أٍس ِمَن �لِجماِل َو�ألُف َزوٍج ِمَن �لَبَقِر َو�ألُف ِحماٍر. 
�بَنَتُه  ى  َبناٍت. 14َوَسمَّ َوَثلاُث  �أبناٍء  َسبَعُة  لَُه  13َوكاَن 

وَك.  َهفُّ َقْرَن  َو�لثّالَِثَة  َقِصيَعَة،  َو�لثّانَِيَة  َيِميَمَة،  ُأولَى  �ل�
أْرِض نِساٌء �أجَمَل ِمْن َبناِت �أيُّوَب.  15َولَْم َتُكْن ِفي �ل�

َفَعَل  َكما  �لِمير�ِث  ِمَن  ُجزء�ً  �أيُّوُب  �أُبوُهنَّ  َو�أعطاُهنَّ 
. َمَع �إْخَوتِِهنَّ

16َوعاَش �أيُّوُب َبعَد َهذ� ِمَئًة َو�أرَبِعيَن َسَنًة. َوَر�أى 

�أيُّوُب َعُجوز�ً  �أرَبَعَة �أجياٍل ِمْن نَسِلِه. 17َوماَت  �أيُّوُب 
أيّاِم. ُمكَتِفياً ِمَن �ل�
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ِكتاُب الَمزاِمير

الُجزُء األوَُّل )المزامير 1–41(

نساِن الَِّذي لَْم َيمِش َحَسَب نَِصيَحِة 1    َهِنيئاً لِل�إ
أْشراِر، ال�

   َوَعَلى َطِريِق الُخطاِة لَْم َيِقْف،
   َولَْم ُيخالِِط الُمسَتهِزئِيَن.
2  لَِكنَُّه ُيِحبُّ َشِريَعَة اهلِل.  

ُل َتعالِيَمُه لَيَل نَهاٍر.    َوَيَتاأمَّ
3  َفُهَو َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة قُْرَب َجداِوِل الِمياِه،  

   تُنِتُج َثَمَرها ِفي َوْقِتِه،
   َواأْوراقُها ل� َتْذُبُل اأَبداً،
   َوَيْنَجُح كُلُّ ما َيْفَعلُُه.

أْشراُر َفَلْيُسوا َكَذلَِك، 4  اأّما ال�  
يُح. ُرُه الرِّ    َبْل ُهْم َكَبقايا التِّْبِن تَُطيِّ

أْشراُر ِعْنَد الُمحاَكَمِة. 5  لَِهذا ل� ُيَبّراُأ ال�  
أْبراِر.    َول� ُيْحَسُب الُخطاُة َبيَن َجماَعِة ال�
أنَّ اهلَل ُيْرِشُد الُمسَتِقيِميَن َوَيْحِميِهْم، 6  لِ�  

أْشراُر َفَيهِلُكوَن.    اأّما ال�

ُأَمُم،2    لِماذا َتتاآَمُر ال�
ُعوُب الَمكائَِد َعَبثاً؟   َولِماذا تَُدبُِّر الشُّ

أْرِض اأنُفَسُهْم لِلَمعَرَكِة. 2  اأَعدَّ ُملُوُك ال�  
   َواجَتَمَع الُحكّاُم َمعاً َعَلى اهلِل َوَعَلى 

َمِسيِحِه. أ

أ 2:2 مسيحه. كاَن الملُك ُيمَسُح بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة 

لُه لهذا العمل. على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ

3  َيُقولُوَن:  
  » لَِنَتَخلَّْص ِمْن قُُيوِدِهْم،
   َولُْنْلِق بِها َبِعيداً َعنّا!«

ماِء َيضَحُك، 4  الجالُِس ِفي السَّ  
   اهلُل َيْهَزاُأ بِِهْم.

ُث اإلَْيِهْم ِفي َغَضِبِه، 5  ثُمَّ َيَتَحدَّ  
   َوبَِسَخِطِه ُيفِزُعُهْم َوَيُقوُل:

ْبُت َمِلِكي ِفي ِصْهَيْوَن – َجَبِلَي  6 » َقْد نَصَّ  
الُمَقدَِّس.«

7  َدُعونِي اُأخِبُركُْم بِما  
   َقَضى بِِه اهلُل.

   قاَل لِي: »اأنَت اْبِني،
   َواأنا الَيْوَم َولَْدتَُك!

ُعوِب ِميراثاً لََك، 8  اطلُْب، َوَساأجَعُل َجِميَع الشُّ  
أْرِض ُمْلكاً لََك.    َواأطراَف ال�

9  َسَتحُكُمها بَِصولَجاٍن ِمْن َحِديٍد،  
ُرها َكاآنَِيِة الَفّخاِر.«    َوتَُكسِّ

لُوا اأيُّها الُملُوُك. آَن، َتَعقَّ 10  َوال�  
أْرِض.    َوُخُذوا بَِنِصيَحِتي يا قاَدَة ال�

11  اخِدُموا اهلَل بَِخْوٍف َوَتوِقيٍر.  
   ارَتِعُدوا اأماَمُه ارتِعاداً.

12  اخَضُعوا لِل�ْبِن لَِئّل� َيغَضَب، َفَتهِلُكوا!  
أنَّ َغَضَبُه ُيوِشُك اأْن َينَفِجَر.    لِ�

   َهِنيئاً لِلُمتَِّكِليَن َعَليِه.
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َمزُموٌر لِداُودَ أ ِعنَدما َهَرَب ِمَن اْبِنِه اأْبشالُوم.  3   

ِضيقاتِي َكِثيَرٌة يا اهلُل.  

   َفَقْد قاَم َعَليَّ َكِثيُروَن.
2  َكِثيُروَن َيَتاآَمُروَن ِضدِّي.  

ِسل�هْ ب    َوَيُقولُوَن: »لَْن ُيَخلَِّصُه اهلُل.«  

3  لَِكنََّك يا اهلُل تُرِسي.  
   اأنَت َمجِدي.

   اأنَت َمْن َيرَفُع َراأِْسي.

4  بَِصْوتِي اأدُعو اهلَل،  
ِسل�ْه    َوُهَو ُيِجيُبِني ِمْن َجَبِلِه الُمَقدَِّس.  

5  اْسَتلَقيُت َونِْمُت.  
   َوها َقِد اسَتيَقْظُت،
أنَّ اهلَل َيسِنُدنِي!    لِ�

6  َفل� اأخاُف ِمْن  
ُألُوِف الَِّذيَن اأحاُطوا بِي.    َعَشراِت ال�

7  قُْم يا اهلُل! ج  
   قُْدنِي يا اإلَِهي اإلَى النَّْصِر!
   ِعنَدما َتْضِرُب كُلَّ اأعدائِي

   َعَلى ُوُجوِهِهْم،
أْشراِر. ُر كُلَّ اأسناِن َهُؤل�ِء ال�    َسُتَكسِّ

8  ال�نِتصاُر ِمَن اهلِل!  
ِسل�ْه    لَِتُكْن َبَرَكُتَك َعَلى َشعِبَك!  

أ مزمور 3 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  تظهُر في كتاِب  ِسالْه. كلمٌة  ب 2:3 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 4، 8(

ج 7:3 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن َعَلى اآل�ٍت َوَتِريٍَّة. َمزُموٌر لِداُوَد. د  4   

اأِجْبِني يا اإلَِهَي الّصالَِح ِعنَدما اأدُعوَك.  
يِق اأعِطِني فُْسَحًة َوراَحًة!    ِفي الضِّ

   ارَحْمِني َواْسَمْع َصل�تِي.

2  َحتَّى َمَتى اأيُّها النّاُس  
لُوَن َكراَمِتي عاراً؟    تَُحوِّ

أقاِويَل الفاِرَغَة،    َتعَشُقوَن ال�
ِسل�هْ ه    َوتَُفتُِّشوَن َعْن اأكاِذيَب ِضدِّي.  

3  َفاعَلُموا اأنَّ اهلَل  
أِميِن!    ُيْصِغي اإلَى تابِِعِه ال�

   اهلُل َيسَمُعِني
   ِعنَدما اأدُعوُه!

4  ل� َتجَعلُوا َغَضَبُكْم َيُجرَّكُْم اإلَى الَخِطيَِّة. و  
   َتَفكَُّروا ِفي ما َحَدَث بَِصمٍت َعَلى ِفراِشُكْم. 
ِسل�ْه  

بائَِح الّل�ئَِقَة، ُموا الذَّ 5  َقدِّ  
   َواتَِّكلُوا َعَلى اهلِل!

6  َكِثيُروَن َيُقولُوَن:  
  » َمْن ُيِرينا َخيراً؟«

   ارَفْع َعَلينا نُوَر َوجِهَك يا اهلُل.
7  َوَضْعَت ِفي َقْلِبي َسعاَدًة  

   اأعَظَم ِمَن الَفَرِح
   بِاأغَنى َمواِسِم َحصاِد الَقْمِح َوالنَِّبيِذ.

8  ِفي َسل�ٍم كاِمٍل اأسَتْلِقي َواأناُم.  

د مزمور 4 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ه 2:4 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 4(
و 4:4 انظر اأفسس 26:4.
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ََّك َوحَدَك يا اهلُل أن    لِ�
   َتجَعلُِني اأسَتلِقي ِفي اأماٍن!

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن َعَلى اآل�ِت النّفِخ. َمزُموٌر لِداُوَد. أ  5   

اْسَمْع َكِلماتِي يا اهلُل!  
   َوانَتِبْه اإلَى َشْكواَي.

2  اإلَِهي َوَمِلِكي، اْسَتِمْع لِي َواأنا اأصُرُخ اإلَيَك،  
ِّي اإلَيَك اُأَصلِّي. أن    ل�

3  كُلَّ َصباٍح اُأْسِمُع َصل�تِي اإلَيَك يا اهلُل،  
   اُأَصلِّي اإلَيَك َواأنَتِظُر.

رِّ، 4  لَْسَت اإلَهاً ُيَسرُّ بِالشَّ  
أْشراُر ل� َيْخَشْونََك.    َوال�

5  َوالَحمَقى ب ل� َيِقُفوَن قُّداَمَك!  
رَّ.    اأنَت َترفُُض فاِعِلي الشَّ

6  ُيهِلُك الُمَتَكلِِّميَن بِال�أكاِذيِب.  
آَخِريَن.    َيمُقُت اهلُل الَقَتَلَة الَِّذيَن َيَتاآَمُروَن َعَلى ال�

7  اأّما اأنا َفِبَرحَمِتَك اآتِي اإلَى َبيِتَك.  
   اأنَحِني عابِداً تُجاَه َهيَكِلَك الُمَقدَِّس

   ِفي َخوٍف َوَمهاَبٍة.
8  اأْرِشْدنِي يا اهلُل اإلَى بِرَِّك،  

   فاأنا ُمحاٌط بِال�أعداِء.
   اجَعْل َطِريَقَك ُمسَتِقيماً اأماِمي.

، 9  ُهْم ل� َينِطُقوَن بِالَحقِّ  
   َفاإنَّ قُلُوَبُهْم َدماٌر.

   اأفواُهُهْم اأشَبُه بُِقُبوٍر َمفُتوَحٍة.
   َيخَدُعوَن النّاَس بِاألِسَنِتِهُم النّاِعَمِة.

10  عاِقْبُهْم يا اهلُل!  
ُرُهْم.    ُمؤاَمراتُُهْم َسُتَدمِّ

   اْسَحْقُهْم يا اهلُل بَِسَبِب َكْثَرِة َمعاِصيِهْم.

أ مزمور 5 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ب 5:5 الَحمَقى. وتعني هنا اأولئك الّذيَن ل� َيهَتموَن باُأموِر اهلل.

ُدوا َعَليَك. َُّهْم َتَمرَّ أن    لِ�
11  اأّما الَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَليَك َفَسَيفَرُحوَن!  

أَبِد َسَيبَتِهُجوَن.    اإلَى ال�
   اْحِم ُمِحبِّي اْسِمَك،

   َفَيْبَتِهُجوَن بَِك.
12  ِحيَن تُباِرُك الُمسَتِقيِميَن يا اهلُل،  

   َفَكاأنََّك ِسياٌج ُيِحيُط بِِهْم.

ِمِنيِت. 6  لِقائِِد المرنّمين على اآل�ٍت َوَتِريٍَّة، َمصُحوَبًة بِالشِّ  
َمزُموٌر لِداُوَد. ج

   ل� تَُوبِّْخِني يا اهلُل ِفي َغَضِبَك!
ْبِني َواأنَت ساِخٌط.    ل� تَُؤدِّ

2  ارَحْمِني يا اهلُل َفاأنا َضِعيٌف،  
ُع.    اشِفِني ل�أنَّ ِعظاِمي َتَتَوجَّ

3  نَفِسي َترَتِعُد ارتِعاداً.  
يِني.    َفَحتَّى َمَتى يا اهلُل ل� تَُعزِّ

4  اْرِجْع يا اهلُل َواأنِْقْذني،  
ائَِمَتْيِن.    َخلِّْصِني بَِمَحبِِّتَك َوَرْحَمِتَك الدِّ
أنَّ النّاَس ل� ُيكِرُموَن اْسَمَك ِفي عالَِم  5  لِ�  

أْمواِت. ال�
   النّاُس ِفي الُقُبوِر ل� ُيَسبُِّحونََك!

6  اأنَْهْكُت نَفِسي َطواَل اللَّيِل  
ِدي،    بِاأنِيِني َوَتَنهُّ

ُموِع.    َحتَّى َغِرَق ِفراِشي بِالدُّ
7  َذُبَلْت َعيناَي ِمَن الُحزِن،  
أْعداِء.    َوَتِعَبْت ِمْن َكثَرِة ال�

ْثِم! 8  اْبَتِعُدوا َعنِّي كُلُُّكْم يا فاِعِلي ال�إ  
أنَّ اهلَل َقْد َسِمَع َصْوَت ُصراِخي.    لِ�

9  َسِمَع اهلُل َتَضرُّعاتِي،  
   َوَقِبَل َصل�تِي.

ج مزمور 6 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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10  َسُيَذلُّ اأعدائِي َوَيرَتِعُدوَن ِجّداً.  
   نََعْم، َسَيَتراَجُعوَن اأِذلّ�َء َفجاأًة.

 7 . َمزُموٌر لِداُودَ أ َغنّاُه هلِل ُمِشيراً اإلَى كُوَش الَبْنياِمْيِنيِّ  

يا إلَِهي، َعَليَك اأتَِّكُل.  
.    َخلِّْصِني ِمْن كُلِّ ُمْضَطِهِديَّ

   اأنِقْذنِي.
قُونِي َكاأَسٍد، 2  لَِئّل� ُيَمزِّ  
َق َول� ُمنِقَذ لِي!    َفاَأَتّمزَّ

3  يا إلَِهي،  
يِّئاِت،    اإْن كُْنُت َقِد اقَتَرْفُت السَّ

   َواإْن اقَتَرَفْت َيداَي َشّراً،
4  اإْن كُنُت َقْد اأَساأُْت اإلَى َمْن ُيسالُِمِني،  

ي بِل� َسَبٍب،    َواإْن َغِنْمُت َغنائَِم ِمْن َعُدوِّ
ي َيسَعى اإلَى َقتِلي، 5  َفَلْيَت َعُدوِّ  

أْرِض!    َوُيمِسُك بِي َوَيُدوُس َحياتِي ِفي ال�
ِسل�هْ ب    َوَيَضُع نَفِسي َوَكراَمِتي ِفي التُّراِب.  

6  قُْم يا اهللُ ج َواأظِهْر َغَضَبَك!  
أعدائَِي الغاِضِبيَن!    َوَتَصدَّ لِ�

   اأيِّْدنِي بِالَعدِل الَِّذي اأْوَصْيَتنا بِِه!
ُعوُب، 7  لَِتجَتِمْع َحولََك الشُّ  

   َولَْترَتِفْع َعَليها قاِضياً.
ُعوَب. 8  اهلُل ُهَو َمْن ُيِديُن الشُّ  

   َفاْقِض لِي يا اهلُل
   َحَسَب َصل�ِحَي َونَزاَهِتي.

أْشراِر 9  اقَطْع َشرَّ ال�  

أ مزمور 7 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ب 5:7 ِسالْه. كلمةٌ تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي على 

ال�أغلِب اإشارةٌ للمرنّميَن اأِو العازِفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر الطبقة.
ج 6:7 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

   َواأِعِن الُمسِتِقيَم.
لَُه البارُّ،    َفاأنَت اأيُّها ال�إ

أفكاِر َوالُقلُوِب.    فاِحُص ال�

10  تُرِسي ُهَو اهلُل،  
ُأَمناَء.    ُمَخلُِّص الّصالِِحيَن ال�

11  اهلُل قاٍض عاِدٌل.  
واِم. أْشراَر َعَلى الدَّ    َوُهَو َيِديُن ال�

يُر اإلَى اهلِل، رِّ ذا لَْم َيُتِب الشِّ 12  َفاإ  
   َسَيسَتلُّ اهلُل َسيَفُه،

ُب اإلَيِه.    َوَيْسَحُب َقْوَسُه الَقِويَّ َوُيَصوِّ
يِر، رِّ 13  اأَعدَّ اهلُل اأسِلَحَتُه الُمِميَتَة لِلشِّ  

   ُمسَتخِدماً َحتَّى ِسهاماً ناِريًَّة.

رَّ. يُر َيْحِمُل الشَّ رِّ 14  ها ُهَو الشِّ  
   َيحَبُل بِاأعماِل ال�أَذى،

   َوَيِلُد الِخداَع.
15  َقْد َيْحِفُر اإنساٌن ُحفَرًة َوُيَغطِّيها لَِتُكوَن َفّخاً.  

   َفَيَقُع ُهَو ِفيها.
16  َيهِوي َعَلى َراأِْسِه الَفخُّ الَِّذي َصَنَعُه.  
   َوَعَلى ُجمُجَمِتِه َيَقُع ُعْنُفُه َوُظْلُمُه.

ِه. 17  اأَسبُِّح اهلَل َحَسَب بِرِّ  
.    اُأَرنُِّم َمزاِميَر اإْكراماً ل�ْسِم اهلِل الَعِليِّ

لِقائِِد المرنّمين َعَلى الَجتِّيَِّة. َمزُموٌر لِداُوَد. د  8   

يا اهلُل، َربَّنا،  
   لََك اأْرَوُع اْسٍم ِفي كُلِّ الَكْوِن!

ماواِت. ُم التَّسِبيُح َعْبَر السَّ    لََك ُيَقدَّ

ِع، 2  ِمْن اأفواِه ال�أطفاِل َوالرُّضَّ  
ْسَت َتسِبيحاً ِفي َوجِه ُمقاِوميَك،    اأسَّ

د مزمور 8 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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   لَِكي تُخِرَس اأعداَءَك،
   َوالّساِعيَن اإلَى ال�نِتقاِم.

ماواِت الَِّتي َصَنَعْتها  3  ِعنَدما اأَرى السَّ  
اأصابِِعَك.

   َوالَقَمَر َوالنُُّجوَم الَِّتي َوَضْعَتها ِفي اأماِكِنها،
نساِن َحتَّى تَُفكَِّر بِِه، يَُّة ال�إ 4  اُأقُوُل: ما ِهَي اأَهمِّ  

نساِن َحتَّى َتهَتمَّ بِِه؟ يَُّة ابِن ال�إ    َوما اأَهمِّ

5  َجَعْلَتُه لَِوقٍت َقِليٍل اأدنَى ِمَن الكائِناِت   
ماِويَِّة السَّ

ْجَتُه بِالَمجِد َوالَكراَمِة.    َوَتوَّ
6  َوكَّْلَتُه َعَلى كُلِّ ما َصَنْعَت.  

   َواأخَضْعَت كُلَّ ال�أشياِء َتحَت َقَدَميِه.
7  َيحُكُم ال�أغناَم َوالَمواِشَي كُلَّها،  

يََّة،    َوالَحيواناِت الَبرِّ
ماِء، 8  َوالطُُّيوَر ِفي السَّ  

   َوال�أسماَك الّسابَِحَة ِفي َمسالِِك الِبحاِر.
9  يا اهلُل، َربَّنا، لََك اأرَوُع اْسٍم ِفي كُلِّ الَكْوِن!  

لِقائِِد المرنّمين َعَلى لَْحِن »َمْوِت ال�ْبِن.« َمزُموٌر لِداُوَد. أ 9   

بُِكلِّ َقْلِبي َساُأَسبُِّح اهلَل.  
ُد كُلَّ اأعمالِِه الَعِجيَبِة.    َساُأَعدِّ

. 2  بَِك َساأسَعُد َواأبَتِهُج اأيُّها الَعِليُّ  
   َواُأَرنُِّم َمزاِميَر َتسِبيحاً ل�ْسِمَك.
3  بَِفضِلَك َيرَتدُّ اأعدائِي َوَيِفرُّوَن،  

   َوَيسُقُطوَن َوُيقَتلُوَن اأماَمَك.

نََّك َقَضْيَت لِي، 4  َفاإ  
   َجَلْسَت َعَلى الُكرِسيِّ قاِضياً عاِدل�ً.

ُأَمَم الَغِريَبَة. 5  َوبَّْخَت ال�  
أْشراَر،    اأهَلْكَت ال�

آبِِديَن.    َوَمَحْوَت اْسَمُهْم اإلَى اأَبِد ال�

أ مزمور 9 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

! 6  قُِضَي َعَلى الَعُدوِّ  
أَبِد ُمُدنُُهْم.    َخِرَبْت اإلَى ال�

   اْسَتاأَْصْلَتُهْم ِمْنها.
   اأَبْدَت كُلَّ ِذْكٍر لَُهْم.

أَبِد. 7  اأّما اهلُل، َفَعَلى َعْرِشِه اإلَى ال�  
   َجَعَل َعْرَشُه كُرِسيَّ َعدٍل.

8  َوُهَو َيِديُن العالََم بَِعدٍل.  
ُأَمَم بِاْسِتقاَمٍة.    َيِديُن ال�

9  َفْلَيُكِن اهلُل َملَجاأً لِلَمسُحوِقيَن،  
ِة. دَّ    َملَجاأً لَُهْم ِفي اأزِمَنِة الشِّ

10  َوَيتَِّكُل َعَليَك عاِرفُو اْسِمَك،  
أنَّ اهلَل ل� َيَتَخلَّى َعِن الَِّذيَن َيسَتِعيُنوَن بِِه.    لِ�

11  َرنُِّموا َترانِيَم َتسِبيٍح هلِل  
   الّساِكِن َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن.

ُعوَب َعْن اأعمالِِه الَعِجيَبِة. ثُوا الشُّ    َحدِّ
12  ل� َينَسى اهلُل الّساِعيَن اإلَى الُحُصوِل َعَلى   

ِهْم. َحقِّ
   ل� َينَسى الَمساِكيَن الُمتَِّضِعيَن

   الّصاِرِخيَن اإلَيِه.

13  ارَحْمِني يا اهلُل!  
   انُْظْر َكيَف َيضَطِهُدنِي اأعدائِي.

   اأنَت َمْن َيرَفُعِني ِمْن اأبواِب الَمْوِت.
14  َخلِّْصِني لَِكي اُأَرنَِّم َتسابِيَحَك  
   ِعْنَد اأبواِب الَعزيَزِة ِصْهَيْونَ ب

   َواأبَتِهَج بَِخل�ِصَك.

ُعوُب ِفي الُحْفَرِة الَِّتي َحَفَرْتها. 15  َوَقَعِت الشُّ  
َبَكِة.    َعِلَقْت اأقداُمُهْم ِفي الشَّ
16  لَِيعِرَف النّاُس اأنَّ اهلَل عاِدٌل.  

ب 14:9 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«
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   َيعَلُق ال�أشراُر بِالَمصائِِد
   الَِّتي َيصَنُعونَها لِل�آَخِريَن.

   َخلِّْصِني ِمَن الَمْوِت.
ِهيّجاُيونَ أ ِسل�هْ ب     

أْشراَر، كُلُّ الَِّذيَن نَُسوا اهلَل، 17  لَيَت ال�  
   َيمُضوَن اإلَى الَمْوِت.

أَبِد. أنَّ الُفَقراَء الُمْحتاِجيَن لَْن ُيْنَسْوا اإلَى ال� 18  لِ�  
أَبِد.    َواآماُل البائِِسيَن لَْن تَُحطََّم اإلَى ال�

19  قُْم يا اهلُل. ج  
ْوا!    ل� َتَدْع َهُؤل�ِء النّاَس َيَتَقوَّ

ُعوُب ِفي َحْضَرتَِك.    َولُْتحاَكِم الشُّ
20  َضْع ِفيِهْم َفَزعاً يا اهلُل،  

ِسل�ْه ُد َبَشٍر!   ُعوُب اأنَُّهْم ُمَجرَّ    َفَتعِرَف َهِذِه الشُّ

لِماذا، يا اهلُل، َتبَقى َبِعيداً َهَكذا،10 
يِق؟ صاِمتاً ِفي َزماِن الضِّ

رِّ. أْشراُر الُمَتَكبُِّروَن للشَّ 2  ُيَخطُِّط ال�  
   َوَيسُقُط الَمساِكيُن ِفي َفخِّ َمكائِِد ال�أشراِر.

يَرِة لِلَّّذاِت. رِّ أْشراُر بَِرَغباتِِهِم الشِّ 3  َحّقاً َيفَتِخُر ال�  
   َوالَجِشُعوَن َيْلَعُنوَن َوَيحَتِقُروَن اهلَل.

أْشراُر، 4  ِعنَدما َيْغَضُب ال�  
نَُّهْم ل� َيطلُُبوَن ِفي َتَكبُِّرِهْم َمُشوَرَة اهلِل.    َفاإ

   ل� َمكاَن هلِل ِفي ُخَطِطِهْم.
أْشراُر َدْوماً اُأُموراً ُملَتِوَيًة. 5  َيفَعُل ال�  

   َوُهْم ل� َيَرْوَن اأحكاُمَك َوَتعِليَمَك.
   لَِكنََّك َتْسَخُر بِِهْم.

6  َيُقولُوَن ِفي قُلُوبِِهْم اإنَُّهْم لَْن َيفَشلُوا،  

أ 16:9 ِهيّجاُيون. َمَع »ِسل�ْه« ربّما تعني فاصٌل للتاأّمل.

ب 16:9 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً في العدد 20(

ج 19:9 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

   َولَْن َيحُدَث لَُهْم ُسوٌء اأَبداً.
7  اأفواُهُهْم َمملوَءٌة بِاللََّعناِت َوالَمكِر َوالتَّهِديِد،  

   َوَتحَت األِسَنِتِهْم َشقاٌء َوَشرٌّ.
أبِرياَء. أِزقَِّة لَِيغتالُوا ال� 8  َيكُمُنوَن ِفي ال�  

رِّ    َيقَبُعوَن ِفي السِّ
   ُمَتَرقِِّبيَن ُمُروَر الَمْسِكيِن.

9  َيكُمُنوَن َكاأَسٍد ِفي َعِريِنِه.  
   َيخَتِبُئوَن لُِيمِسُكوا بِالَمساِكيِن.

   لُِيمِسُكوُهْم َوَيُجرُّوُهْم ِفي َشَبَكِتِهْم.
10  َينَطِرُح الَمساِكيُن اأيضاً  

   ِمْن َبطِش ال�أشراِر.
11  َيُقوُل الَمساِكين ِفي اأنُفِسِهْم:  

  » اهلُل نَِسَينا. َيَتجاَهلُنا َول� َيَرى ما َيحُدُث 
لَنا.«

12  قُْم يا اهلُل. د  
   ارَفْع َيَدَك لُِتعاِقَبُهْم.
   ل� َتْنَس الَمساِكيَن.

ريُر اهلَل َوَيُقوُل لَِنْفِسِه: 13  لِماذا ُيِهيُن الشِّ  
  » لَْن ُيحاِسَبِني اهلُل َعَلى ما َفَعْلُت«؟

14  لَِكنََّك َتَرى يا اهلُل ما َيحُدُث.  
ألَِم! يِق َوال�    َتَرى كُلَّ الضِّ

   َوَتُمدُّ َيَدَك لُِتساِعَد الُبَؤساَء.
   اأنَت ُمِعيُن َمْن ل� ُمِعيَن لَُه!

يِر! رِّ 15  اكِسْر يا اهلُل ِذراَع الشِّ  

   َحطِّْم ما َفَعَلُه ِمْن َشرٍّ
   َفل� َيبَقى لَُه اأَثٌر!

آبِِديَن! 16  اهلُل َمِلٌك اإلَى اأَبِد ال�  
يَرُة ِمْن اأْرِضِه! رِّ ُأَمُم الشِّ    َوَسُتقَطُع ال�

17  اْسَمْع يا اهلُل َمطَلَب الَمساِكيِن الُمتَِّضِعيَن.  

د 12:10 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.
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ْعُهْم! اْسَتِمْع اإلَى َصَلواتِِهْم.    َشجِّ
أيتاَم َوالُمضَطَهِديَن، 18  اأنِصِف ال�  

أْرِض، نْساُن، الِّذي ُهَو ِمَن ال�    َفل� َيُعوُد ال�إ
   ُيْرِعُبُهْم.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ11 

   َعَلى اهلِل اأتَِّكُل.
   َفَكيَف َتُقولُوَن لِي:

  » اهُرْب َكَعصُفوٍر اإلَى َجَبِلَك!«

2  َفال�أشراُر َيخَتِبُئوَن ِفي الظَّل�ِم،  
وَن اأقواَسُهْم    َيُمدُّ

ُدوَن ِسهاَمُهْم    َوُيَسدِّ
نساِن الُمسَتِقيِم.    لُِيِصيُبوا اأحشاَء ال�إ

3  ماذا َيفَعُل الّصالُِحوَن اإذا َهَوِت ال�أساساُت؟  

4  اهلُل ِفي َهيَكِلِه الُمَقدَِّس.  
ماِء    َعرُش اهلِل ِفي السَّ

   َوُهَو َيَرى كُلَّ ما َيفَعلُُه الَبَشُر.
5  َيمَتِحُن اهلُل الّصالِِحيَن،  

   لَِكنَُّه ُيبِغُض ال�أشراَر الُعَنفاَء،
6  َوُيمِطُر َعَليِهْم ناراً َوِكبِريتاً.  

   َوِريٌح ل�ِفَحٌة ِهَي كُلُّ نَِصيِبِهْم.
7  اهلُل عاِدٌل َوُيِحبُّ الّصالِِحيَن.  
   َوَسُيبِصُر الُمسَتِقيُموَن َوْجَهُه.

يِمِنيِت. َمزُموٌر لِداُوَد. ب12  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن َعَلى الشِّ

ِني يا اهلُل!    نَجِّ
أتِقياُء!    َفَقْد َتل�َشى ال�

أ مزمور 11 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ب مزمور 12 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

ُأَمناِء ِمْن َبْيِنِهْم.    َواخَتَفى كُلُّ ال�
ُث النّاُس اإلّ� بِالتَّواِفِه. 2  ل� َيَتَحدَّ  

   َول� ُيَفكُِّروَن اإلّ� بِاأكاِذيِب النِّفاِق.
ُث بِِه َبْعُضُهْم َبْعضاً!    َهذا ما ُيَحدِّ

فاَه الكاِذَبَة، 3  لَْيَت اهلَل َيقَطُع تِْلَك الشِّ  
ألِسَنَة الُمَتفاِخَرَة.    َوتِلَك ال�

4  َيُقولُوَن:  
  » نَعِرُف َكيَف نَسَتخِدُم األِسَنَتنا َونَنَتِصُر.

   ِشفاُهنا َتْحَت َسيَطَرتِنا، َفَمْن َيَتَسيََّد َعَلينا؟«

أنَّ الَمساِكيَن َقْد ُسِلُبوا، 5 » لِ�  
   َوالبائِِسيَن َيِئنُّوَن األَماً،

   َساأقُوُم، َيُقوُل اهلُل.
أماَن الَِّذي َيُتوقُوَن اإلَيِه.«    َساُأعِطيِهِم ال�

6  ُوُعوُد اهلِل نَِقيٌَّة،  
ِة الُمَصّفاِة ِفي فُرٍن،    ِمثَل الِفضَّ

   الُمَنّقاِة َسْبَع َمّراٍت.
7  اْحِم الَمساِكيَن يا اهلُل.  

أَبِد. يِر اإلَى ال� رِّ    َواحَفْظُهْم ِمْن َهذا الِجيِل الشِّ
8  َيختاُل ال�أشراُر َحولَنا.  

   ِحيَن ُيْمَتَدُح ما ُهَو تاِفٌه َبيَن الَبَشِر.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُود. ج13 

أَبِد؟    َحتَّى َمَتى َتنسانِي يا اهلُل؟ اأاإلَى ال�
   َحتَّى َمَتى تُِشيُح بَِوجِهَك َعنِّي؟

2  َحتَّى َمَتى َينَبِغي اأْن اُأصاِرَع  
   َهِذِه ال�أفكاَر ِفي نَفِسي؟

   َحتَّى َمَتى اأحِمُل َهذا الُحْزَن ِفي َقْلِبي
   َطواَل النَّهاِر؟

؟ ي َعَليَّ    َحتَّى َمَتى َيَتَسلَُّط َعُدوِّ

ج مزمور 13 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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! اأِجْبِني. 3  اهلُل، يا اإلَِهي، الَتِفْت اإلَيَّ  
!    اأنِْر َعيَنيَّ َواإلّ� ِمتُّ

ي: 4  اأِجْبِني لَِئّل� َيُقوَل َعُدوِّ  
  » َقَضْيُت َعَليِه!«

   اإْن َتَعثَّْرُت َوَسَقطُت، َسَيبَتِهُج ُخُصوِمي.

5  اأّما اأنا، َفاأتَِّكُل َعَلى َمَحبَِّتَك الُمخِلَصِة!  
   َيبَتِهُج َقْلِبي بَِخل�ِصَك

6  َساُأَرنُِّم هلِل،  
َُّه اهَتمَّ بِي َكِثيراً. أن    لِ�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ14 

أْحَمُق ِفي َقلِبِه: »اهلُل َغيُر َموُجوٍد!«    َيُقوُل ال�
بوَن.    الَحمَقى ُيَخرِّ

   َيفَعلُوَن اُأُموراً ُملَتِوَيًة.
   َولَيَس ِفيُهْم َمْن َيعَمُل َعَمل�ً صالِحاً.

ماِء نََظَر اهلُل اإلَى الَبَشِر، 2  ِمَن السَّ  
   لَِيَرى اإْن كاَن َبيَنُهْم اأيُّ َحِكيٍم،

   اإْن كاَن ُهناَك َمْن َيطلُُبُه.
3  لَِكنَُّهُم انَْحَرفُوا َجِميعاً َوابَتَعُدوا.  

   َجِميُعُهْم فاِسُدوَن.
   َولَيَس ِفيِهْم َمْن َيعَمُل َعَمل�ً صالِحاً، َول� 

واِحٌد!

4  األ� َيفَهُموَن؟  
أْشراُر َمُشوَرَة اهلِل،    ل� َيطلُُب َهؤل�ِء ال�

   لَِكنَُّهْم َيلَتِهُموَن َشعِبي َكما َيلَتِهُموَن 
الطَّعاَم!

5  َوِعنَدما ُيعاِقُبُهُم اهلُل،  
   َسَيرَتِعُب ال�أشراُر ُرعباً.

أنَّ اهلَل َيِقُف َمَع الّصالِِحيَن.    لِ�

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 14 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

6  َيسَتْصِغُر ال�أشراُر َسعَي الَمساِكيِن اإلَى   
النَِّصيَحِة.

أنَّ اهلَل ُهَو َمل�ُذُهْم َوَمْلَجاُأُهْم.    لِ�

7  لَْيَت َخل�َص َبِني اإْسرائِيَل  
   َياأْتِي َسِريعاً ِمْن ِعنِد اهلِل َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن!

   َعنَدما ُيِعيُد اهلُل اأسَرى الَحرِب،
   َسَيبَتِهُج َيعُقوُب َوَيفَرُح َبُنو اإْسرائِيَل.

َمزُموٌر لِداُوَد. ب15 

   َمْن َيْقِدُر اأْن َيسُكَن ِفي َخيَمِتَك يا اهلُل؟
   َمْن َيْقِدُر اأْن َيسُكَن ِفي َجَبِلَك الُمَقدَِّس؟
2  اُأولَِئَك الَِّذيَن َيحَيْوَن بِال�ْسِتقاَمِة َوَيفَعلُوَن   

واَب، الصَّ
ْدِق ِمَن قُلُوبِِهْم.    َوَيَتَكلَُّموَن بِالصِّ
3  الَِّذيَن ل� َيفَتُروَن َعَلى الَقِريِب،  

   َول� ُيِسيُئوَن اإلَى ال�أصحاِب،
ُجوَن لل�أقاِويَل َعَلى الِجيراِن.    َول� ُيَروِّ
أْشراَر الَِّذيَن َرَفَضُهُم اهلُل، 4  َيحَتِقُروَن ال�  

   َوُيكِرُموَن َمْن َيهاُبوَن اهلَل.
   الَِّذيَن َيُفوَن بُِوُعوِدِهْم، َحتَّى َواإْن َضرَُّهْم 

َذلَِك.
5  اُأولَِئَك الَِّذيَن ُيقِرُضوَن بِل� ُمقابٍِل.  
أبِرياِء. أَذى ال�    َول� َيقَبلُوَن الرِّشَوَة لِ�

   َمْن َيفَعُل َهِذِه كُلَّها ل� َيسُقُط اأَبداً.

قصيدٌة لِداُوَد.16 

ِّي َعَليَك اأعَتِمُد! أن    احِمِني يا اهلُل لِ�
2  قُْلُت هلِل:  

  » اأنَت َربِّي! َبَركاتِي كُلُّها ِمْنَك َتاأْتِي!

ب مزمور 15 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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أْرِض يُسوَن الَِّذيَن ِفي ال� 3  الِقدِّ  
   ُهُم الَجِليلُوَن الَِّذيَن اُأَسرُّ َواأَتَمتَُّع بِِهْم.«

4  لَِكْن ما اأكَثَر اأوجاَع الَِّذيَن  
   َيطلُُبوَن اآلَِهًة اُأْخَرى!

ُمونَها. ِم الَِّتي ُيَقدِّ    َول� اأشَتِرُك ِفي َسكائِِب الدَّ
   َول� اأجَعُل اأسماَء اآلَِهِتِهْم َتُمسُّ لِسانِي!

5  نَِصيِبي ُهَو اهلُل َوَكاأِْسي!  
   اأنَت تُْمِسُك بِِميراثِي َبيَن َيَديَك!

َبٍة. 6  َوَقَع نَِصيِبي ِفي اأْرٍض َطيِّ  
   َفما اأحَلى ِميراثِي!

7  اُأباِرُك اهلَل، الَِّذي َينَصُحِني.  
ُه َقْلِبي.    ُيَعلُِّمِني َحتَّى ِفي اللَّيِل َوُيَوجِّ

8  َجَعْلُت اهلَل اأماِمي دائِماً،  
   ُهَو َعْن َيِميِني َفَلْن اأَتَزْعَزَع.

9  لَِهذا َيفَرُح َقلِبي َوَتبَتِهُج ُروِحي.  
   َحتَّى َجَسِدي َيسُكُن ِفي اأماٍن.

ََّك لَْن َتتُرَك نَفِسي ِفي الهاِوَيِة. أن 10  لِ�  
ُن.    لَْن َتَدَع تابَِعَك التَِّقيِّ َيَتَعفَّ

11  تَُعلُِّمِني َطِريَق الَحياِة!  
   َمعَك اأشَبُع ُسُروراً.

أَبِد!    اأْسَعُد، َواأنا بِجانِِبَك، اإلَى ال�

َصل�ٌة لِداُوَد.17 

   اسَتِمْع يا اهلُل اإلَى ُمطالََبِتي بِالَعدِل.
   اأنِصْت اإلَى َصْوِت اسِتغاَثِتي.

ُم اإلَيَك َصل�تِي ِمْن َشَفَتيِن ل� ِغشَّ     اُأَقدِّ
ِفيِهما.

ي. 2  ِمْن ِعنِدَك َياأْتِي َحقِّ  
   َعيناَك َتَرياِن الَحقَّ.

3  اأنَت َفَحْصَت َقلِبَي.  
   َفتَّْشَتِني ِفي اللَّيِل.

   امَتَحنَتِني َفَلْم َتِجْد ِفيَّ لَْوماً.
   َفَقْد َعَزْمُت األّ� اُأْخِطَئ بَِفِمي.

4  َعَلى َقْدِر طاَقِتي َكاإنساٍن،  
   اأَطْعُت َكل�َم َشَفَتيَك،

   لََكي اأَتَجنََّب ُدُروَب الُعْنِف.
5  َفَليَتَك َتحَفُظ َخَطواتِي ِفي ُطُرِقَك،  

   َحتَّى ل� َتَتَعثََّر َقَدماَي!

ََّك تُِجيُبِني يا اهلُل! أن 6  َدَعْوتَُك لِ�  
   اأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك.
   َواسَمْع َكِلماتِي!

7  اأْظِهْر بَِشكٍل َعِجيٍب َمَحبََّتَك الُمخِلَصَة،  
   يا َمْن تُنِقُذ َيِميُنَك الَِّذيَن َيلَجاُأوَن اإلَيَك

ُهْم. ْن َيُقوُموَن ِضدَّ    ِممَّ

8  احَفْظِني َوَكاأنِّي َحَدَقُة َعيِنَك!  
ْئِني ِفي ِظلِّ َجناَحيَك،    َخبِّ

9  ِمَن ال�أشراِر الَِّذيَن َيسِلُبونَِني!  
   َوِمْن اأعدائِي اللَُّدوِديَن

   الَِّذيَن ُيحاِصُرونَِني!
َفَقِة! 10  اأغَلُقوا قُلُوَبُهْم َعِن الشَّ  

   َفُمُهْم َينُطُق بِالِكبِرياِء.
11  طاَرُدونِي، َوَقْد اأحاُطوا بِي  

ِبيَن لَِطرِحي اأْرضاً!    ُمَتاأهِّ
ٌب ي اأَسٌد ُمَتاأهِّ 12  َوَكاأنَّ َعُدوِّ  
   لِل�نِقضاِض َعَلى َفِريَسِتِه.

   َكِشبٍل َقِويٍّ َيَتَربَُّص.

13  قُْم يا اهلُل! أ  
   َتَصدَّ لَُه، َواأْخِضْعُه!

يِر! رِّ    بَِسيِفَك َخلِّْصِني َمْن َذلَِك الشِّ
نيا! تَِك ِمْن َهِذِه الدُّ 14  اأِزلُْهْم يا اهلُل بَِيِدَك بُِقوَّ  

أ 13:17 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.
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   اأِزلُْهْم ِمْن اأْرِض ال�أحياِء!
ُهْم، َفاأعِطِهْم َوفَرًة لَِيشَبُعوا،    اأّما الَِّذيَن تُِعزُّ

   َوَيشَبَع اأول�ُدُهْم، َوَيكَتِفي اأحفاُدُهْم!

15  اأَرى َوجَهَك بِالِبرِّ.  
   َوَساأْشَبُع ِحيَن اأسَتيِقُظ َعَلى ُرْؤَيِة ُصوَرتَِك.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، مزمور لداودَ أ خاِدِم اهلِل، َغنّاها 18 

داُوُد ِعنَدما نَّجاُه اهلُل ِمْن شاُوَل َوِمْن َجِميِع اأعدائِِه.

تِي!    اُأِحبَُّك يا اهلُل، يا قُوَّ

ْخَرُة الِّتي األَتِجُئ اإلَْيها. 2  اهلُل ُهَو الصَّ  
   اإلَِهي ِدْرِعي.

تُُه تُْنِقُذنِي َوَتْنُصُرنِي.    قُوَّ

3  ناَدْيُت اهلَل الِّذي َيْسَتِحقُّ التَّْسِبيَح،  
   َفَخَلْصُت ِمْن اأْعدائِي!

4  ِحباُل الَموِت اأحاَطْت بِي،  
   َوُسُيوُل الَهل�ِك اقَتَحَمْتِني.

ْت َحولِي. 5  ِحباُل الهاِوَيِة الَتفَّ  
   َواأْفخاُخ الَمْوِت ِمْن اأماِمي.

6  ِفي ِضيِقي َدَعوُت اهلَل،  
   َدَعوُت اإلِهي.

   َوكاَن اهلُل ِفي َهيَكِلِه،
   فَسِمَع ِمْن َهْيَكِلِه َصْوتِي.

   َوَدَخل ُصراِخي اُأُذنَْيِه.
أْرُض َواْرَتَجَفْت! 7  ثمَّ اْهتزَِّت ال�  
ْت،    َوالِجباُل َتَحرََّكْت َواْرَتجَّ

َُّه َغِضَب! أن    ل�
8  ِمْن اأنِْفِه َخَرَج ُدخاٌن،  

   َوناٌر ُمْشَتَعلٌة انَْطَلَقْت ِمْن َفِمِه،
   َواتََّقَدْت ِمْنها الَجْمُر.

ماَء! 9  َشقَّ اهلُل السَّ  

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 18 
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   َوَقَف َفْوَق َغْيَمٍة َسِميَكٍة داِكَنٍة!
10  كاَن َيطيُر ُممَتِطياً َمل�ئَِكَة الَكُروبِيَم. ب   

الُمَحلِّقَة،
يَح.    َوَقِد اْمَتَطى الرِّ

11  لَفَّ اهلُل الُغُيوَم الّداِكَنَة ِمْن َحولِِه،  
ميَكِة.    َجَمَع الماَء داِخَل الُغيوِم الّراِعدِة السَّ

12  انَْطلَقِت الَجْمراُت َكالَفْحِم الُمْشَتِعِل،  
   اأْوَقَع َبَرداً َوَجْمَر ناٍر!

ماِء َغَضباً، 13  َرَعَد اهلُل ِفي السَّ  
َع اهلُل الَعِليُّ َصْوَتُه.    وسمَّ

. 14  اأطَلَق ِسهاَمُه َوَشتََّت الَعُدوَّ  
   اأْرَسَل اهلُل ُبُروَقُه،

   َفتفرََّق النّاُس ُمْرَتِبِكيَن َوِفي َحيَرٍة.

ٍة، 15  تَكلَّْمَت يا اهلُل بِقوَّ  
   َوِمْن َفِمَك هبَّْت ِريٌح َقِويٌَّة،

   َفَتراَجَعِت الِمياُه،
   َحتَّى َراأْينا َقْعَر الَبْحِر،

أْرِض.    َواُأُسَس ال�

16  َمدَّ ِذراَعُه ِمْن َعليائِِه،  
   َواأْمَسَك بِي،

   َوَسَحَبِني ِمَن الِمياِه الَعِميَقِة الُمْنَدِفعِة.
17  َخلََّصِني ِمْن اأْعدائِي الذيَن ُهْم اأْقَوى ِمنِّي.  

،    اأنَْقَذنِي ِمْن كاِرِهيَّ
   َفَقْد كانُوا اأْقَوى ِمْن اأْن اُأواَجَهُهم.

18  َوبيَنما كُْنُت ِفي ماأِزٍق،  
   هاَجَمِني اأْعدائِي،

   لَِكنَّ اهلَل كاَن ُهناَك لَِيْدَعَمني َوُيعيَنِني.
19  اهلُل ُيِحبُِّني،  
   لِذا اأنَْقَذنِي،

اهلل في  الَكُروبيم. مخلوقاٌت ُمجنّحٌة تخدم  ب 10:18 مالئكة 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22.
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   َواأَخَذنِي اإلَى َمكاٍن اأِميٍن ل� ِضيَق ِفيِه.
20  َسيكافُئِني اهلُل  

واَب، َِّني فَعْلُت الصَّ أن    ل�
   لَْم اأْقَتِرْف َذنْباً،

أْشياَء الَحَسَنَة لِي.    لِذا َسَيْصَنُع ال�
َِّني َسَلْكُت ِفي َوصايا اهلَل، أن 21  ل�  

   َولَْم اُأْخِطْئ اإلَى اإلَِهي.
22  اأذكُُر دائِماً َشرائَِعُه َواأفكُِّر بها،  

   َواأْعَمُل بَِحَسِبها!
23  اأْبَقى اأِميناً لَُه،  

   َواأْحَفُظ نَْفِسي نَِقّياً بِل� اإْثٍم اأماَمُه.
24  لِذا، َسُيكاِفُئِني اهلُل َحَسَب بِرِّي َوَصل�ِحي،  

ل�ِح الَِّذي َيرانِي اأْعَملُُه.    بَِحَسِب الصَّ

25  تُظِهُر اأمانََتَك لِل�ُأَمناِء،  
   َوَصل�َحَك لِلّصالِِحيَن.

   اإْن كاَن اأَحُدُهم صاِدقاً َمَعَك،
   كُْنَت اأنَْت اأْيضاً صاِدقاً َمَعُه.

26  تُظِهُر َطهاَرَتَك لِلطّاِهِريَن،  
   َبَيَنما َيراَك ال�أعَوُج ُملَتِوياً.

27  تُساِعُد الُمتواِضِعيَن،  
   لَِكنََّك َتجلُُب العاَر َعَلى الُمَتفاِخِريَن.

28  اأنَْت ِمْصباِحي يا إلِهي،  
   تُِضيُء الظُّْلَمَة ِمْن َحولِي

29  بُمساَعَدتَِك، يا اهلُل،  
   اأْركُُض َمَع الُجُنوِد.

   بَِمُعونَِة اهلِل،
.    اأَتَسلَُّق ُجْدراَن الَعُدوِّ

30  َطِريُق اهلِل كاِمٌل.  
   َكِلَمُة اهلل اْجتاَزْت َكلَّ امِتحاٍن.

   ُهَو تُْرٌس لَِمْن َيحَتُموَن بِِه.
31  ما ِمْن اإلٍه َغْيُر اهلِل،  

   َوما ِمْن َصْخَرٍة ِسوى اإلَِهنا.
32  اهلُل ِحْصِنَي الَمِنيُع.  

ِحيَح، ْرَب الصَّ أنِْقياَء لَِيسلُُكوا الدَّ    ُيساِعُد ال�
33  ُيساِعُدنِي اهلُل َفاأْعُدَو َسِريعاً َكالَغزاِل.  

   ُيْبقيِني َفْوَق الَمشاِرِف.
ُبني لَِشنِّ الَحْرِب، 34  ُيَدرِّ  

   فُتطِلَق ِذراعاَي ِسهاماً َقويًَّة.

35  اأنَْت َحَمْيَتني يا اهلُل  
   َجَعْلَتِني َعظيماً،

أْهِزَم َعدّوي.    َوساَعْدَتني ل�

ًة في ِرجليَّ َوكاِحليَّ 36  َتْمَنُحِني قُوَّ  
   َفاأْمِشَي َسِريعاً ِمْن َغْيِر اأْن اأَتَعثََّر.

37  اُأطاِرُد اأْعدائِي َواُأمِسُك بِِهم!  
   َول� اأُعوُد َحتَّى َيْنَتهَي اأْمُرُهم.

38  اأهَلْكُت اأْعدائَي.  
   َهزمُتُهم!

   َولَْن َيْنَهضوا َبْعَد الَيْوِم.
.    َسَقَط اأْعدائِي ِعْنَد َقَدميَّ

َة ِفي الَمْعَرَكِة. 39  َمَنْحَتني الُقوَّ  
   َجَعْلَت اأْعدائِي َيْنهاُروَن اأماِمي.

أناَل ِمْن عُدّوي، 40  َمَنْحَتِني الُفْرَصَة ل�  
   َواأْهِزَم الِّذي َيْكَرُهِني!

41  َصَرَخ اأْعدائِي َطَلباً لِْلُمساَعَدِة،  
   لَِكْن ما ِمْن اأَحٍد لُيْنِقَذُهْم.

   َبْل َونََظُروا اإلَى اهلِل،
   لَِكنَُّه لَْم َيْسَتِجْب لَُهْم.

42  َقطَّْعُت اأْعدائِي اإَرباً،  
يُح.    َفكانُوا َكالُغباِر الِذي َيْحِملُُه الرِّ

   َسحْقُت اأْعدائِي.
واِرِع.    َوُدْسُتُهْم َكالَوحِل في الشَّ

عِب الذي  43  اأنَت اأنَْقْذتني ِمْن ُمؤاَمراِت الشَّ  
ُيحاِرُبني.

ُأَمِم.    اأْبَقْيَت َعَليَّ حاِكماً َعَلى تِْلَك ال�
آَن اُأناٌس لَْم اأْعِرْفُهْم!    َيخُدُمني ال�



مزمور 5711:20

44  ُيطيُعونَِني َفوَر َسماِعِهْم بِي!  
   اُأولِئَك الُغَرباُء َيَتَذلَّلُوَن اأماِمي!

45  الُغَرباُء َيرَتِعُدوَن َخوفاً.  
   َيْخُرُجوَن ِمْن َمخابِِئِهم َوُهْم َيْرَتِجُفوَن.

! 46  اهلُل حيٌّ  
ُد َصْخَرتِي!    اأَمجِّ

   اللَُّه َعِظيٌم!
ْخَرُة الِّتي تُْنِقُذنِي.    ُهَو الصَّ

47  ُهَو اهلُل الِّذي، ِمْن اأجِلي، عاَقَب اأْعدائِي  
ُعوَب َتْخَضُع لُِحْكِمي.    َجَعَل الشُّ

48  َخلَّْصَتني ِمْن اأْعدائِي.  
   ساَعْدَتِني َعَلى َهْزِم الِذيَن َوَقُفوا ِضدِّي.

ْرَتِني ِمَن الُقساِة!    َحرَّ

ُأَمِم يا اهلُل. 49  لَِهذا َساأْحَمُدَك َبيَن َبقّيِة ال�  
   َوَساُأنِشُد َتسِبيحاً ل�سِمَك.

50  ُيعيُن اهلُل َمِلَكُه ليفوَز بِمعاِرَك كثيرٍة!  
   ُيْظِهُر َرْحَمَتُه لمِلِكه الَممُسوِح.

أبِد!    َوَسَيبَقى َوِفياً لِداُوَد َونَسِلِه اإلَى ال�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ19 

ماواُت َتحِكي َعْن َمْجِد اهلِل.    السَّ
ماِء َعَمَل َيَديِه.    َوَتعِرُض قُبَُّة السَّ

ُر َخَبراً لِلَيْوِم الَِّذي َيِليِه، 2  كُلُّ َيْوٍم ُيَمرِّ  
   َوكُلُّ لَيَلٍة تُعِلُن َمعِرَفَتها لِلَّيَلِة الَِّتي َتِليها.

3  ما ِمْن َكِلماٍت تُقاُل،  
   اأْو ِمْن َصْوٍت ُيْسَمُع.

4  َغيَر اأنَّ اأصواتِِهْم َوَصَلْت  
أْرِض،    اإلَى َجِميِع اأنحاِء ال�

   َوانَتَقَلْت َكِلماتُُهْم اإلَى اأقاِصي العالَِم.

أ مزمور 19 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

ماِء. ْمِس ِفي السَّ    َجَعَل اهلُل َخيَمَة الشَّ
5  َوِهَي َكالَعِريِس الخاِرِج ِمْن َخيَمِتِه،  

باِق. ٍب لِلسِّ    َوِهَي ُمبَتِهَجٌة َكِرياِضيٍّ ُمَتاأهِّ
ماِء، باَق ِمْن اُأفُِق السَّ 6  َتبَداُأ السِّ  

   َوَتركُُض َحتَّى النِّهاَيِة!
   َول� َشيَء َيخَتِبُئ ِمْن َحرِّها.

7  َشِريَعُة اهلِل نَِقيٌَّة، َتُردُّ الرُّوَح  
   َشهاداُت اهلِل َموثُوَقٌة

   َتجَعُل الَبِسيَط َحِكيماً.
8  َفرائُِض اهلِل ُمسَتِقيَمٌة تُْسِعُد الَقْلَب.  

   َوصايا اهلِل طاِهَرٌة تُِنيُر الُعُيوَن.
أَبِد َيبَقى. . اإلَى ال� 9  َخْوُف اهلِل نَِقيٌّ  

   اأحكاُم اهلِل َصِحيَحٌة. عاِدلٌَة كُلُّها.
! 10  ِهَي اأثَمُن ِمْن َذَهٍب َكِثيٍر نَِقيٍّ  

   كُلُّها اأشَهى ِمَن الَعَسِل الَِّذي َيقُطُر ِمْن
ْهِد.    اأقراِص الشَّ

ُر بِها، 11  َواأنا، َعْبَدَك، ُيَحذَّ  
   َوِفي اتِّباِعها ُمكاَفاأٌة َعِظيَمٌة.

12  َمْن ُيدِرُك كُلَّ اأخطائِِه؟  
   َفاحَفْظِني طاِهراً يا اهلُل ِمَن ال�أخطاِء الَخِفيَِّة.

13  احِمِني، اأنا َعْبَدَك، ِمْن اأْفكاِر الِكْبِرياِء.  
.    ل� َتَدْعها َتَتَسلَّْط َعَليَّ

   َفاأكُوَن بِل� شائَِبٍة،
َر ِمْن َخطايا َكِثيَرٍة.    َواأَتَحرَّ

، 14  يا اهلُل، يا َصخَرتِي َوفاِديَّ  
   اقَبْل َكِلماِت َفِمي َواأفكاَر َقلِبي.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. ب20 

   لَْيَت اهلَل َيسَتِجيُب لََك ِفي ِضيِقَك.
   لَْيَت اْسَم اإلَِه َيعُقوَب َيْرَفُعَك َوَيْحِميَك.

ب مزمور 20 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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2  لَْيَتُه ُيرِسُل لََك َعْوناً ِمْن َهيَكِل قُْدِسِه.  
   لَْيَتُه َيسِنُدَك ِمْن ِصْهَيْوَن.

ِقيِق، 3  لَْيَتُه َيَتَذكَُّر كُلَّ َتقِدماتَِك ِمَن الدَّ  
ِسل�هْ أ    َوَيقَبُل َذبِيَحَتَك.  

4  لَيَتُه ُيعِطيَك ُمْشَتَهياِت َقْلِبَك،  
   لَيَتُه ُينِجُح كُلَّ ُخَطِطَك.

5  لَيَتنا نَفَرُح بَِنْصِرَك،  
   َونَْبَتِهُج بِاْسِم اإلَِهنا.

ُق كُلَّ ِطْلباتَِك.    َولَيَت اهلَل ُيَحقِّ

ي َمِلَكُه  آَن اأنَّ اهلَل َسُيَنجِّ 6  َعَرْفُت ال�  
الَممُسوَح. ب

َسِة،    َسَيسَتِجيُب ِمْن َسماواتِِه الُمَقدَّ
   َوبَِيِميِنِه َسُيحِرُز نَْصراً َعِظيماً.

7  َبعُضُهْم َيفَتِخُر بَِمرَكباتِِه،  
   َوَبعُضُهْم بَِخيِلِه.

   اأّما نَحُن َفَنْذكُُر اْسَم إلَِهنا َونَْفَتِخُر بِِه.
8  َهُؤل�ِء َيسُقُطوَن َوُيخَضُعوَن.  

   اأّما نَحُن َفَنْصِمُد َونَغِلُب.

9  َيسِتِجيُب لَنا اهلُل ِحيَن نَدُعوُه،  
   َوَسَينُصُر الَمِلَك.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. ج21 

تَِك يا اهلُل.    َيفَرُح الَمِلُك بُِقوَّ
   َيبَتِهُج َكِثيراً بَِخل�ِصَك.

2  اأعَطيَتُه ُمْشَتَهى َقْلِبِه.  

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:20 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ُيمَسُح  الملُك  »مِسيحه« كاَن  ب 6:20 ملكه الممسوح. حرفياً 

لُه لهذا العمل. بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ
ج مزمور 21 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

ِسل�هْ د    َولَْم َتْحِرْمُه ِمْن َمطَلِب َشَفَتْيِه.  

ُم لَُه َبَركاٍت واِعَدًة بِالَخْيِر. 3  تَُقدِّ  
َهِب َتَضُع َعَلى َراأِْسِه.    َوتاجاً ِمَن الذَّ

4  َحياًة َطَلَب ِمْنَك، َفاأعَطيَتُه َحياًة  
آبِِديَن.    َتُطوُل اإلَى اأَبِد ال�

5  َعظَّْمَت َكراَمَتُه بَِنْصِرَك اإيّاُه.  
   َعَليِه َسَكْبَت َمجداً َوَشَرفاً.

6  َبَركاٍت اأَبِديًَّة اأعَطيَتُه.  
   َفاأْبَهْجَتُه بابِتهاِج َحْضَرتَِك.

أنَّ الَمِلَك َيتَِّكُل َعَلى اهلِل. 7  َهذا لِ�  
   َوبَِمَحبَِّتِه للَعِليِّ لَْن ُيَزْحَزَح.

8  لَِتمَتدَّ َيُدَك َعَلى كُلِّ اأعدائَِك.  

   َولَْتُكْن َيِميُنَك ِضدَّ ُمبِغِضيَك.
9  اأْحِرْقُهْم َكُفْرٍن ِعْنَد ُحُضوِرَك.  

   ابَتِلْعُهْم يا اهلُل ِفي َغَضِبَك،
   َولَتلَتِهْمُهْم ناُرَك.

10  اأبناُؤُهْم َسَيهِلُكوَن.  
   كُلُّ نَسِلِهْم َيُزوُل ِمْن َبيِن النّاس.

11  َيَتاآَمُروَن َعَليَك،  
رِّ، لَِكنَُّهْم لَْن َينَجُحوا!    َوُيَخطُِّطوَن لِلشَّ

ََّك َتربُِطُهْم َكِتفاً اإلَى َكِتٍف. أن 12  لِ�  
   َوَعَليِهْم تُْحِكُم َقْبَضَتَك.

تَِك، 13  اأنَت َعِليٌّ يا اهلُل بُِقوَّ  
   َونَحُن نََتَغنَّى بَِجَبُروتَِك.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى لَْحِن »َظْبِي الَفْجِر.« َمزُموٌر 22 
لِداُوَد. ه

   اإلَِهي، اإلَِهي، لِماذا َتَرْكَتِني؟

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  د 2:21 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ه مزمور 22 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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   اأاأنَْت اأْبَعُد ِمْن اأْن تَُخلَِّصِني،
   اأْو َتسَمَع َصَرخاتِي؟

2  اإلَِهي، ِفي النَّهاِر َدَعْوتَُك َفَلْم تُِجْب.  
   َوَطواَل اللَّيِل لَْم اأسُكْت.

وُس. 3  لَِكنََّك اأنَت الُقدُّ  
ٌج اأنَت َعَلى َعْرِش َتسِبيحاِت َشعِبَك.    ُمَتوَّ

4  َعَليَك اتََّكَل اآباُؤنا.  
   اتََّكلُوا َعَليَك َفاأنَقْذَتُهْم.

5  َصَرُخوا اإلَيَك َفَنُجوا.  
   َعَليَك اتََّكلُوا، َفَلْم َتخِذلُْهْم.

6  َفَهْل اأنا ُدوَدٌة ل� اإنساٌن؟  
   اأاأنا َشيٌء َيحَتِقُرُه النّاُس؟
7  َفُكلُّ َمْن َيرانِي َيهَزاُأ بِي.  

وَن األِسَنَتُهْم    َيُمدُّ
. وَن ُرُؤوَسُهْم َعَليَّ    َوَيُهزُّ

8  َيُقولُوَن:  
   لَِيْدُع اهلَل! َفُينِقَذُه،

   َوُيَخلَِّصُه بِما اأنَُّه َمسُروٌر بِِه!

9  اأّما اأنا، َفَقْد اأْخَرْجَتِني سالِماً ِمْن َبْطِن اُأمِّي.  
   َطْماأنَتِني َواأنا َبْعُد اأْرَضُع.

10  اُألِْقْيُت َبيَن ِذراَعيَك ُمنُذ ُولِْدُت.  
   كُنَت اإلَِهي َواأنا ِفي َبْطِن اُأمِّي.

11  َفل� َتتُرْكِني  
يَق َقِريٌب، أنَّ الضِّ    لِ�

   َول� ُمِعيَن لِي!
12  اأحاَط بِي اأعدائِي َكالثِّيراِن،  

قُونَِني!    َكِثيراِن باشاَن ُيَطوِّ
13  فَتُحوا اأفواَهُهْم َكاأَسٍد غاِضٍب ُمَزْمِجٍر  

   َينَقضُّ َعَلى َفِريَسِتِه.

14  انَسَكْبُت َكالماِء،  
   َوانَفَصَلْت كُلُّ ِعظاِمي.

ْمِع ذاَب َقْلِبي داِخِلي.    َوكالشَّ
تِي َكِقطَعِة َفّخاٍر. ْت قُوَّ 15  َجفَّ  

   َوالَتَصَق لِسانِي بَِسْقِف َحْلِقي.
   َواأنَت َوَضعَتِني َعَلى حافَِّة الَقْبِر.

16  اأحاَط بِي ال�أشراُر َكِكل�ِب باشاَن.  
رِّ.    اأطَبَقْت َعَليَّ َجماَعٌة ِمْن فاِعِلي الشَّ

.    َوَكاأَسٍد َثَقُبوا َيَديَّ َوِرجَليَّ
17  اأَرى كُلَّ ِعظاِمي.  

. قُوَن بِي َوَيَتَفرَُّسوَن ِفيَّ    َوُهْم ُيَحدِّ
18  َيقَتِسُمونَِثيابِي ِفْيما َبْيَنُهْم،  

   َوَعَلى َقِمْيِصي ُيلُقوَن الُقرَعَة.

19  َفل� َتبُعْد َعنِّي َهَكذا يا اهلُل.  
تِي، اأْسِرْع اإلَى َعْونِي.    يا قُوَّ

يِف نَجِّ نَفِسي. 20  ِمَن السَّ  
   َوِمَن الِكل�ِب َخلِّْص َحياتِي الَوِحيَدَة!

أَسِد، 21  َخلِّْصِني ِمْن َفِم ال�  
   احِمِني ِمْن قُُروِن الثِّيراِن.

خَوتِي، 22  لَِهذا َساُأعِلُن اْسَمَك ل�إ  
   َوَساُأَسِبُحَك َوَسَط َجماَعِة َشعِبَك.

23  َسبُِّحوا اهلَل يا َمْن َتخافُونَُه!  
ُموُه يا نَسَل َيعُقوَب!    َكرِّ

   اتَُّقوُه يا كُلَّ نَسِل اإْسرائِيَل.
24  َفاهلُل ل� َيخَجُل ِمَن الُوَدعاِء الُمَتاألِِّميَن َول�   

َيْحَتِقُرُهْم!
   ل� َيخَتِفي َعْنُهْم،

   َبْل َيسَمُع ِعنَدما َيْصُرُخوَن اإلَيِه.

25  ِمْنَك َياأْتِي َتسِبيِحي ِفي ال�ْجِتماِع الَعِظيِم.  
   َوَساُأوِفي بُِنُذوِري اأماَم عابِِديَك.

26  َتعالَوا اأيُّها الُوَدعاُء، كُلُوا َواْشَبُعوا.  
   َسبُِّحوا اهلَل يا َمْن َتطلُُبونَُه،
أَبِد!    َولَْتْحَي قُلُوُبُكْم اإلَى ال�

أْرِض كُلِّها، 27  يا ُسكّاَن ال�  
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   َتَذكَُّروا اهلَل َوارِجُعوا اإلَيِه!
   لَيَت الَبَشَر كُلَُّهْم َينَحُنوَن َوَيعُبُدونََك.

أنَّ الُمْلَك هلِل. 28  لِ�  
ُعوِب.    اهلُل َيحُكُم َعَلى كُلِّ الشُّ

أِصّحاِء َسَياأْكُلُوَن  أْغِنياِء َوال� 29  كُلُّ ال�  
َوَيسُجُدوَن.

   نََعْم، كُلُّ الَِّذيَن َينَحِدُروَن اإلَى التُّراِب،
   َوَحتَّى الَِّذيَن لَْم ُيْعَطْوا َحياًة،

   َسَيسُجُدوَن كُلُُّهْم.
َيُتُهْم َسَتخِدُمُه. 30  ُذرِّ  

ُث النّاَس َعْن َفضِل َربِّنا    َوَسُتَحدِّ
   ِفي ال�أجياِل التّالَِيِة.

31  َياأْتِي اُأناٌس َوُيخِبُروَن َمْن لَْم ُيولَُدوا َبْعُد  
   بِاأْعماِل اهلِل الَحَسَنِة.

َمزُموٌر لِداُوَد. أ23 

، فَلْن َينُقَصِني َشيٌء.    اهلُل راِعيَّ
2  ِفي َمراٍع َخصَبٍة ُيسِكُنِني.  
   اإلَى َجداِوَل هاِدئٍَة َيُقوُدنِي.

3  ُينِعُش ُروِحي،  
   َوَعَلى ُطُرٍق صالَِحٍة َيهِديِني،

4  َحتَّى ِحيَن اأمِشي ِفي واِدي الَمْوِت الُمظِلِم،  
   لَْن اأخَشى َشّراً

ََّك اأنَت َمِعي. أن    لِ�
عانَِني.    َعصاَك َوُعكّاَزَك ُيَشجِّ

5  اأعَدْدَت لِي مائَِدًة اأماَم اأعدائَِي.  
   بَِزيٍت َمَسْحَت َراأِْسي.

   َكاأِْسي امَتل�أْت َوفاَضْت.
6  الَخيُر َوالرَّحَمُة يِتَبعانَِني  

   كُلَّ اأيّاِم َحياتِي.
   َوَساأمُكُث ِفي َبيِت اهلِل َطواَل َحياتِي.

أ مزمور 23 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

َمزُموٌر لِداُوَد. ب24 

أْرُض َوكُلُّ ما ِفيها ُمْلٌك هلِل.    اإنَّما ال�
   العالَُم َوكُلُّ ُسكّانِِه لَُه.

َسها َعَلى الِمياِه، 2  َفُهَو الَِّذي اأسَّ  
أنهاِر َثبََّتها.    َوَعَلى ال�

3  َمْن َيقِدُر اأْن َيْصَعَد َجَبَل اهلِل؟  
   َمْن َيْصَعَد اإلَى َمكانِِه الُمَقدَِّس؟

أيِدي، 4  ل� َيْصَعُد اإلّ� اأنِقياُء الُقلُوِب َوال�  
   الَِّذيَن لَْم ُيْقِسُموا بِاْسِمي َكِذباً،

   َولَْم َيقَطُعوا َوَعْوداً زائَِفًة.

5  ُهُؤل�ِء َينالُوَن َبَركاٍت ِمَن اهلِل،  
ْن ُيَخلُِّصُهْم.    َوَخيراٍت ِممَّ

6  ُهُم العابُِدوَن الَحِقيِقيُّوَن الَِّذيَن  
ِسل�هْ ج    َياأْتُوَن طالِِبيَن اإلََه َيعُقوَب.  

7  اْرَفْعَن ُرُؤوَسُكنَّ اأيَُّتها الَبّواباُت!  
أبواُب الَقِديَمُة،    انَْفِتِحي اأيَُّتها ال�

   َفَيْدُخَل الَمِلُك الَمِجيُد.
8  َمْن ُهَو َهذا الَمِلُك الَمِجيُد!  

.    ُهَو اهلُل الَقِديُر الَقِويُّ
.    ُهَو اهلُل، الُمحاِرُب الَقِويُّ

9  ارَفْعَن ُرُؤوَسُكنَّ اأيَُّتها الَبّواباِت!  
أبواُب الَقِديَمُة!    انَفِتِحي اأيَُّتها ال�

   َفَيْدُخَل الَمِلُك الَمِجيُد.
10  َمْن ُهَو َهذا الَمِلُك الَمِجيُد!  

ِسل�ْه    اهلُل الَقِديُر، ُهَو الَمِلُك الَمِجيُد!  

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ب مزمور 24 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ج 6:24 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 10(
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 أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب25 

   اُأَسلُِّمَك يا اهلُل نَفِسي!
   َواُأَصلِّي اإلَيَك

2  اإلَِهي، َعَليَك اأتَِّكُل،  
   َفل� اُأْخَزى.

َي لَْن َينَتِصَر.    َعُدوِّ
3  ل� َيْخَزى كُلُّ َمْن َجَعَل َعَليَك َرجاَءُه.  

   اأّما الغاِدُروَن َفَسُيْخَزْوَن،
   َوُعْذُرُهْم لَْن َينَفَعُهْم!

4  اأِرنِي يا اهلُل ُطُرَقَك.  
ْبِني ِفي ُسُبِلَك.    َدرِّ

َك. 5  اأرِشْدنِي، َوَعلِّْمِني َحقَّ  
ََّك اهلُل الَِّذي ُيَخلُِّصِني أن    لِ�

   َواأنا اأَتَرقَُّبَك كُلَّ َيْوٍم.
6  َتَذكَّْر َمراِحَمَك َوَمَحبََّتَك الُمخِلَصَة لَنا يا   

اهلُل،

أنَّ َمراِحَمَك َوَمَحبََّتَك ُمنُذ الَقِديِم.    لِ�
ياتِي. 7  َفانَْس َخطايا َشبابِي َوَتَعدِّ  

   اْذكُْرنِي بَِرحَمِتَك،
ََّك صالٌِح يا اهلُل. أن    ل�

8  اهلُل صالٌِح َوُمسَتِقيٌم،  
   ُيَعلُِّم الُخطاَة الطَِّريَق الَقِويَم.
، 9  َيهِدي الَمساِكيَن اإلَى الَحقِّ  

   َوُيَعلُِّمُهْم ُطُرَقُه.
10  كُلُّ َطُرِق اهلِل َمَحبٌَّة َواأمانٌَة،  

   لِلَِّذيَن َيحَفُظوَن َشرائَِع َعْهِدِه.

هذا  ِفي  مقطٍع شعريٍّ  يبداأ كلُّ  العبرية،  اللغِة  ِفي  أ مزمور 25 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.
ب مزمور 25 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

11  َخِطيَِّتي َعِظيَمٌة،  
   فاغِفْر لِي ِمْن اأجِل اْسِمَك يا اهلُل.

12  اهلُل َيُقوُد َمْن َيخافُُه.  
   َيهِديِه ِفي َطِريٍق َيختاُرها لَُه.

َبِة، أْرِض الطَّيِّ 13  َيسُكُن ِفي ال�  
أْرِض.    َونَسلُُه َيحَتِفُظوَن بَِنِصيِبِهْم ِفي ال�

14  ُيْشِرُك اهلُل خائِِفيِه ِفي اأْسراِرِه.  
   ُيَعلُِّمُهْم َمْعَنى َعْهِدِه.
15  َعيناَي نَحَو اهلِل َدْوماً،  

يِق دائِماً. َُّه َينِشلُِني ِمَن الضِّ أن    لِ�

16  انُظْر اإلَيَّ َواْرَحْمِني،  
نِّي ِمْسِكيٌن َوَمسُحوٌق.    َفاإ
ْرنِي، 17  ِمْن ُهُموِم َقْلِبي َحرِّ  

   َواأخِرْجِني ِمْن َعنائِي.
18  انُظْر اإلَى َتجاِربِي َوِضيقاتِي.  

   َواْغِفْر َخطاياَي كُلَّها!
19  ل�ِحْظ َكْثَرَة اأعدائِي،  

   َكيَف ُيبِغُضونَِني ُبغضاً
   َوُيِريُدوَن اأِذيَِّتي ُظْلماً.
20  َفاْحِم َحياتِي َواأنِْقْذنِي.  

   اإلَيَك األَجاُأ، َفل� َتخِذلِْني!
ل�ُح َيحِميانَِني، 21  الطَّهاَرُة َوالصَّ  

ِّي اأَتَرقَُّب َعْونََك. أن    لِ�
22  َخلِّْص يا اهلُل اإْسرائِيَل  

   ِمْن كُلِّ اأعدائِِه!

َمزُموٌر لِداُوَد. ج26 

ِّي ِعْشُت بِاْسِتقاَمٍة، أن    اأنِْصْفِني يا اهلُل ل�
ٍد. ِّي َعَلى اهلِل اأتََّكْلُت بِل� َتَردُّ أن    َول�

ج مزمور 26 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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ْبِني. 2  امَتِحنِّي يا اهلُل، َجرِّ  
   اْفَحْص َعقِلي َوَقْلِبي.

3  َمَحبَُّتَك اأماَم َعيَنيَّ دائِماً.  
   َواأنا اأِسيُر َحْسَب اأمانَِتَك.

أدنِياَء. 4  ل� اُأعاِشُر ال�  
   َوالُمناِفُقوَن ل� اُأخالُِطُهْم.
وِء. 5  اُأبِغُض ِرفَقَة اُأناِس السُّ  

أْشراَر.    َول� اُأراِفُق ال�

ُأظِهَر َبراَءتِي، 6  اأغِسُل َيَديَّ لِ�  
   لَِكي اأُطوَف َحوَل َمذَبِحَك، يا اهلُل.
َع النّاَس َترانِيَم َتسِبيِحَك، 7  لَِكي اُأَسمِّ  

َث بِاأعمالَِك الَعِجيَبِة.    َواُأَحدِّ
8  اُأِحبُّ يا اهلُل اأْن اأكُوَن ِفي َبيِتَك َحيُث   

َتسُكُن،
   ِفي الَخيَمِة َحيُث َمجُدَك.

9  ل� تُهِلكِني َمَع الُخطاِة يا اهلُل،  
   َول� َتاأُْخْذ َحياتِي َمَع الَقَتَلِة.

10  الَِّذيَن ُيَدبُِّروَن َمكائَِد لِل�آَخِريَن،  
   َوَيقَبلُوَن الرِّشَوَة دائِماً.
11  اأّما اأنا، َفاأحيا بِالنَّقاِء.  
   َفارَحْمِني َوَخلِّْصِني.
12  َعَلى َسهٍل اأِقُف ثابِتاً  

   َوِفي الَجماَعِة اأِقُف َواُأباِرُك اهلَل.

َمزُموٌر لِداُوَد. أ27 

   اهلُل نُوِري َوَخل�ِصي،
ْن اأخاُف؟    َفِممَّ

   اهلُل َملَجاُأ َحياتِي،
ْن اأخَشى؟    َفِممَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 27 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

2  اإِن اقَتَرَب ِمنِّي اأعدائِي َوُخُصوِمي  
أْشراُر لَِيفَتِرُسونِي،    َوال�

   َفَسَيَتَعثَُّروَن َوَيسُقُطوَن.
3  لَْن اأخاَف َحتَّى لَْو حاَصَرنِي َجيٌش.  

   َوَساأَظلُّ ُمْطَمِئنّاً َحتَّى لَْو َشنُّوا َعَليَّ َحْرباً.

4  َولَيَس لِي اإلّ� َمطَلٌب واِحٌد ِمَن اهلِل:  
   اأْن اأْبَقى ِفي َبيِت اهلِل َبِقيََّة ُعْمِري،

   لَِكي اأَرى َجماَل اهلِل َواُأَسبَِّحُه ِفي َهيَكِلِه.

رِّ. َُّه َيحِميِني ِفي ِسْتِرِه ِفي َيْوِم الشَّ أن 5  لِ�  
ُئِني ِفي اأعماِق َخيَمِتِه. َوَيرَفُعِني اإلَى     ُيَخبِّ

َمكاِن اأماٍن.
آَن، َيرَفُعِني َفْوَق اأعدائِي 6  َوال�  

   الُمِحيِطيَن بِي،
ُم ِفي َهيَكِلِه َذبائِِحي بُِهتاِف الَفَرِح،    َفاُأَقدِّ

   َواُأَغنِّي ال�أغانَِي َواُأَرنُِّم هلِل.

7  اْسَتِمْع لِي َواأنا اأدُعوَك يا اهلُل.  
   ارَحِمِني َواسَتِجْب لِي.

8  اأنَت َتُقوُل لَِقْلِبي:  
  » اطلُْب َوجِهي.«

   َولَِهذا اأطلُُب يا اهلُل َوْجَهَك.
9  ل� َتْحُجْب َوجَهَك َعنِّي.  

   ل� َتَتجاَهْلِني بَِسَبِب َغَضِبَك.
   َفاأنَت َعْونِي!

   ل� َتتُركِني َول� َتْهُجْرنِي، يا اإلَِهي الُمِعيُن.
10  َحتَّى لَْو َتَرَكِني اأبِي َواُأمِّي،  

   َفاإنَّ اهلَل َيحَتِضُنِني.
11  َعلِّْمِني يا اهلُل ُطُرَقَك،  

ل�َمِة اهِدنِي،    َوِفي َطِريِق السَّ
   َفاأعدائِي َكِثيُروَن.

12  ل� َتسَمْح بِاأْن َيهِزَمِني ُخُصوِمي!  
أنَّ َكِثيِريَن قالُوا َكِذباً َعَليَّ     اأطلُُب َهذا لِ�

لُِيْؤُذونِي.
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13  لَول� اأنِّي اآَمْنُت بِاأنِّي َساأَرى َبَركاِت اهلِل ِفي   
َحياتِي.

14  لَِيُكْن َرجاُؤَك ِفي اهلِل!  
ْع.    َتَقوَّ َوَتَشجَّ

   َولَِيُكْن َرجاُؤَك ِفي اهلِل!

َمزُموٌر لِداُوَد. أ28 

   اأدُعوَك يا اهلُل يا َصخَرتِي،
   َفل� َترَفْض اأْن َتسَمَعِني.

، ََّك اإْن َسَكتَّ أن    لِ�
   َساأكُوُن ِمثَل الهابِِطيَن اإلَى الهاِوَيِة.

2  اْسَمْع َصوَت َتَضرُِّعي َواأنا اأسَتِغيُث بَِك.  
أقداِس.    راِفعاً َيَديَّ نَحَو قُْدِس ال�

وِء، 3  ل� َتُجرَّنِي َمَع فاِعِلي السُّ  

رِّ ل�َم ُمَخطِِّطيَن لِلشَّ    الَِّذيَن ُيلُقوَن السَّ
   ِفي قُلُوبِِهْم.

وَن! 4  عاِقْبُهْم َكما َيسَتِحقُّ  
   عاِقْبُهْم بِالَمصائِِب الَِّتي ُيَخطُِّطونَها لِل�آَخِريَن!

   َكما َفَعلُوا بَِغيِرِهِم افَعْل بِِهْم!
وَن بِما َفَعَلُه اهلُل َوَصَنَعُه. َُّهْم ل� َيهَتمُّ أن 5  َولِ�  

ُرُهْم اهلُل،    َفَسُيَدمِّ
   َول� َيبِنيِهْم.

6  اُأباِرُك اهلَل  
َُّه اْسَتجاَب لِِطْلباتِي. أن    لِ�

تِي َوتُرِسي، 7  اهلُل قُوَّ  
.    لَِهذا اأثُِق بِِه َواأْطَمِئنُّ

   اإلَى َمُعونَِتي جاَء،
   لَِهذا َيبَتِهُج َقْلِبي، َواأحَمُدُه بَِترنِيِمي!

ُة َشعِبِه، 8  اهلُل قُوَّ  
   َمْصَدُر انِتصاٍر لَِمِلِكِه الُمختاِر.

أ مزمور 28 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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9  انُصْر َشعَبَك.  
   باِرْك َجماَعَتَك.

أَبِد بِِرعاَيِتَك! ْدُهْم اإلَى ال�    ارَعُهْم َوَتَعهَّ

َمزُموٌر لِداُوَد. ب29 

   َسبُِّحوا اهلَل يا اأبناَءُه.
تِِه! ُموُه َوَتَغنُّوا بُِقوَّ    َكرِّ

2  اأعُطوا هلِل التَّسِبيَح الّل�ئَِق بِاْسِمِه  
   الَمِجيِد!

   اعُبُدوا اهلَل بَِقداَسٍة َمِجيَدٍة.
3  ُيرِعُد اهلُل بَِصْوتِِه َفْوَق الُمِحيِط.  

لَُه الَمِجيُد    ُيرِعُد ال�إ
ُد َصَدى َصْوتِِه َفْوَق الُمِحيِط.    َوَيَتَردَّ

، 4  َصْوُت اهلِل َقِويٌّ  
   َصْوُت اهلِل َجِليٌل َوَمِهيٌب.

أْرِز. 5  َصْوُت اهلِل الُمْرِعُد ُيَحطُِّم اأْشجاَر ال�  
   ُيَحطُِّم اهلُل اأْرَز لُْبناَن.

6  َيجَعُل ِجباَل لُْبناَن َتقِفُز َكالُعُجوِل،  
   َوَجَبَل َحْرُموَن َكالثَّْوِر.

7  ُيطِلُق َصْوُت اهلِل َوِميَض الَبْرِق.  
حراَء َترَتِجُف. 8  َصْوُت اهلِل َيجَعُل الصَّ  

   َيجَعُل َصحراَء قاِدَش َترَتِعُد.
9  َصْوُت اهلِل َيُهزُّ اأشجاَر الَبلُّوِط،  

   َوُيَعرِّي اأشجاَر الغاَبِة.
    اأّما ِفي َهيَكِلِه َفَيهِتُف الَجِميُع: 

»َمجداً!«

10  اأثناَء الطُّوفاِن، َجَلَس اهلُل َمِلكاً،  
أَبِد.    َوَسَيملُُك اإلَى ال�

ي َشعَبُه! 11  لَْيَت اهلَل ُيَقوِّ  
ل�ِم.    لَْيَتُه ُيباِركُُهْم بِالسَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ب مزمور 29 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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َمزُموٌر لِداُوَد، َترنِيَمٌة لَِتكِريِس الَهيَكِل.30 

   اأرَفُعَك يا اهلُل
ََّك نََشلَتِني، أن    لِ�

   َولَْم َتجَعْل اأعدائِي َيْشَمُتوَن بِي!
2  بَِك اْسَتَغْثُت يا إلَِهي،  

   َفَشَفيَتِني!
3  َرَفْعَتِني يا اهلُل ِمَن الهاِوَيِة.  
   اأحَييَت نَفِسي َوَحِفْظَتِني
   ِمَن الُهُبوِط اإلَى الُحْفَرِة.

ُأمناُء، 4  َسبُِّحوا اهلَل اأيُّها ال�  
   اأكِرُموا ِذَكَر اْسِمِه الُقدُّوِس.

أنَّ الَمْوَت ِفي َغَضِبِه! 5  لِ�  
   َوالَحياُة ِفي ِرضاُه.

   ِفي الَمساِء اْضَطَجْعُت باِكياً
باِح كُنُت ُمبَتِهجاً!    َوِفي الصَّ

ِني. 6  َظَنْنُت ِفي ُطَماأْنِيَنِتي اأنَّ ل� َشيَء َيَمسُّ  
7  َوِحيَن َرِضيَت يا اهلُل َعنِّي  

   ِصْرُت َوَكاأنِّي اأِقُف َعَلى َجَبٍل ثابٍِت.
   َوِعنَدما اأَدْرَت َوجَهَك َعنِّي،

   ارَتَعْدُت َخْوفاً.
8  بَِك اسَتَغْثُت يا اهلُل،  

   َتَضرَّْعُت اإلَى اهلِل.
؟ 9  قُْلُت ما الفائَِدُة اإذا ِمتُّ  

   األََعلَّ التُّراَب ُيَسبُِّحَك؟
   األََعلَّ الَمْوَتى ُيخِبُروَن َعْن اأمانَِتَك؟

10  اْسَمْع يا اهلُل َصل�تِي،  
   َواأظِهْر لِي َرحَمًة.
   كُْن َعْونِي يا اهلُل.

لَْت ِحداِدي اإلَى ابِتهاٍج َعِظيٍم. 11  َفَحوَّ  
   َخَلْعَت َعنِّي ثِياَب الُحْزِن، َواألَبْسَتِني َسعاَدًة.

أَبِد، 12  يا إلَِهي، اُأَسبُِّحَك اإلَى ال�  

   لَِكي ُيوَجَد َمْن َيَتَرنَُّم بَِتسِبيِحَك،
   َول� َيُكوُن َصْمٌت.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ31 

   اأنَت َمْلَجاأِي يا اهلُل،
   َفل� َتخِذلِْني اأَبداً.

ِني بِِبرَِّك.    نَجِّ
2  اأِمْل اإلَيَّ اأُذنََك،  

   َواأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي!
   كُْن لِي َصخَرًة َوَملجاأً،

َنٍة احِمِني.    َوَكَقْلَعٍة ُمَحصَّ

3  َفاأنَت َصخَرتِي َوِحْصِني.  
   لِذا اهِدنِي َوقُْدنِي ِمْن اأجِل اْسِمَك.
4  انِشْلِني ِمَن الَفخِّ الَِّذي نََصُبوُه لِي،  

ِّي َعَليَك اأعَتِمُد. أن    لِ�
5  اأْسَتْوِدُع ُروِحي َبيَن َيَديَك،  

.    َفافِدنِي يا إلََه الَحقِّ
6  اأرفُْض َمْن َيخِدُموَن اأوثاناً باِطَلًة.  

   اأّما اأنا َفَعَلى اهلِل اأتَِّكُل.
7  اأبَتِهُج َواأرقُُص َفَرحاً بَِمَحبَِّتَك َولُْطِفَك!  

   اإِذ الَتَفتَّ اإلَى ُمعاناتِي َواأدَرْكَت ِضيِقي.
ي، 8  لَْم َتتُرْكِني ِفي َقبَضِة َعُدوِّ  

   َبْل اأطَلْقَتِني ُحّراً.
9  اأنا ِفي ِضيٍق يا اهلُل، َفارَحْمِني!  

   ُمَتضايٌِق ِجّداً َحتَّى اإنَّ َعيَنيَّ َذُبَلتا.
   َحلِقي َوَبْطِني ُيؤلِمانِِني.

10  الُحْزُن ُينِهي َحياتِي،  
ِد َتِضيُع َسَنواتِي.    َوِفي التََّنهُّ

تِي،    ُهُموِمي َتنَهُش قُوَّ
   َوِعظاِمي َتْذِوي.

11  اأعدائِي َيحَتِقُرونَِني،  
   َكَذلَِك ِجيرانِي.

أ مزمور 31 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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   َيخاُف ِمنِّي اأقِربائِي.
   َيَرْونَِني ِفي الطَِّريِق َفَيَتَجنَُّبونَِني.

12  نَِسَيِني النّاُس َكَميٍِّت،  
   اأْو َكاآنَِيٍة َمْكُسوَرٍة.

ُدها النّاُس َحولِي، 13  َسِمْعُت الَفظائَِع الَِّتي ُيَردِّ  
   ِعنَدما َيَتشاَوُروَن َوَيَتاآَمُروَن ِضدِّي،

   ُمَخطِِّطيَن لَِنْزِع َحياتِي.

14  اأّما اأنا يا اهلُل، َفَعَليَك اأتَِّكُل.  
   قُْلُت: »اأنَت اإلَِهي.«

15  َحياتِي َوُمْسَتْقَبِلي َبيَن َيَديَك.  
   َفَخلِّْصِني ِمْن اأعدائَِي، َوِمَن الَِّذيَن 

َيضَطِهُدونَِني.
16  اْرَض َعَلى َعْبِدَك،  

   َوِفي َرحَمِتَك َخلِّْصِني.
17  اسَتَغْثُت يا اهلُل بَِك.  

   َولَِهذا لَْن َيِخيَب َرجائِي.
أْشراُر َفَسَيْخَزْوَن،    اأّما ال�
   َوِفي الهاِوَيِة َيْصُمُتوَن.

ألِسَنُة الكاِذَبُة 18  لَِتْخَرِس ال�  
   َوالنّاُس الُمَتَكبُِّروَن،

   الحاِقُدوَن الَِّذيَن بِِكْبِرياٍء َواْحِتقاٍر
نساِن الّصالِِح.    َيَتَكلَُّموَن َعَلى ال�إ

ِخُر َبَركاٍت َعِظيَمًة لِلَِّذيَن َيتَُّقونََك. 19  لَِكنََّك تدَّ  
   َوَتفَعُل الَكِثيَر لَلُمتَِّكِليَن َعَليَك ِمَن الَبَشِر.

20  تُدِخلُُهْم اإلَى َمْحَضِرَك،  
   َوتُخِفيِهْم َعْن الَِّذيَن ُيْضِمُروَن لَُهُم ال�أَذى.
ُئُهْم ِفي ِسْتِرَك ِمْن َهَجماِت ُمبِغِضيِهْم     تَُخبِّ

َواألِْسَنِتِهْم.
َُّه اأرانِي َرحَمًة َعِجيَبًة، أن 21  اُأباِرُك اهلَل لِ�  
   َواأنا ُمَقيٌَّد َكَمِديَنٍة َتحَت الِحصاِر.

22  قُْلُت ِفي َخْوِفي:  
  » اإنِّي اُأْبِعْدُت َعْن َمْحَضِرَك«

   َغيَر اأنََّك َسِمْعَت َتَضرُّعاتِي،

   ِحيَن اْسَتَغْثُت بَِك!

23  اأِحبُّوا اهلَل يا اأتباَعُه الُمخِلِصيَن!  
ُأَمناَء،    َفُهَو َيحِمي ال�

ونَُه،    َوُيجاِزي الُمَتَكبِِّريَن ما َيسَتِحقُّ
   َواأكَثَر!

ُعوا وا َوَتَشجَّ 24  َفَتَقوُّ  
   يا كُلَّ َمْن َيَتَرقَُّب َمُعونََة اهلِل!

قصيدة لِداُوَد.32 

   َهِنيئاً لِلَِّذيَن ُغِفَرْت اآثاُمُهْم
   َوُسِتَرْت َخطاياُهْم.

2  َهِنيئاً لَِمْن ل� َيحِسُب اهلُل اإثَمُه،  
.    َوِفي ُروِحِه ل� ُيوَجُد ِغشٌّ

3  َطواَل ُسُكوتِي َعْن َخِطيَِّتي،  
   كُْنُت اأزداُد َضعفاً،

   َواأنا اأصُرُخ كُلَّ َيْوٍم.
، 4  َثِقيَلٌة َيُدَك كانَْت َعَليَّ  

ُر ُرُطوَبُة تِي َكما َتَتَبخَّ َرْت قُوَّ    َتَبخَّ
ِسل�هْ أ يِف.      النَّباتاِت ِفي َحرِّ الصَّ

5  لَِهذا اأعَتِرُف لََك بَِخطاياَي كُلِّها،  
   َخطيًَّة واِحَدًة لَْن اأكِتَم َعْنَك.

   قُْلُت: »َساأعَتِرُف هلِل بُِذنُوبِي.«
ِسل�ْه    َفَغَفْرَت َذنَب َخِطيَِّتي.  

6  لَِذلَِك َينَبِغي اأْن ُيَصلَِّي لََك كُلُّ َتِقيٍّ  
   طالَما ُهناَك َوْقٌت.

   ِحيَنِئٍذ، َحتَّى َولَو جاَء ُطوفاٌن هائٌِل ِمَن 
يقاِت، الضِّ

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:32 
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لَيِه لَْن َيِصَل.    َفاإ
7  َمخَباأِي اأنَت.  

يِق،    َتحِميِني ِمَن الضِّ
ِسل�ْه يَِّتي.      َوتُِحيُط بِي، َفاَأْبَتِهَج بُِحرِّ

8 » َساُأَعلُِّمَك َواُأنِيُر لََك الطَِّريَق الَِّتي َتسلُُكها.  
   َعَليَك َساأْسَهُر، َوَساأنَصُحَك.«

9  ل� َتُكْن َكِحصاٍن اأْو َبغٍل ل� َيْفَهُم،  
   اإْذ َيْنَبِغي َكْبُحُه بِِلجاٍم َوَرَسٍن.

نَُّه ل� َيُكوُن َتْحَت َسْيَطَرتَِك.    َواإلّ� َفاإ

أْشراِر. 10  َكِثيَرٌة ِهَي اآل�ُم ال�  
   اأّما الُمتَِّكُل َعَلى اهلِل َفُمحاٌط بِِنْعَمِتِه َوَمَحبَِّتِه.

11  َفاْبَتِهُجوا ِباهلِل َوافَرُحوا اأيُّها الّصالُِحوَن،  
   يا كُلَّ اأصحاِب الُقلُوِب الُمسَتِقيَمِة، ابَتِهُجوا.

ابَتِهُجوا َوَرنُِّموا ِباهلِل اأيُّها الّصالُِحوَن!33 
التَّسِبيُح ل�ئٌِق بُِمسَتِقيِمي الُقلُوِب!

2  َسبُِّحوا اهلَل بَِعْزِف الُعوِد!  
   اعِزفُوا لَُه بِِقيثاٍر ِذي َعْشَرِة اأوتاٍر.

3  َرنَُّموا لَُه َترنِيَمًة َجِديَدًة. أ  
   اأحِسُنوا الَعْزَف َواهِتُفوا َفَرحاً.

أنَّ َكِلَمَة اهلِل صاِدَقٌة. 4  لِ�  
   َوُهَو اأِميٌن ِفي كُلِّ اأفعالِِه.
5  ُيِحبُّ ال�ْسِتقاَمَة َوالَعدَل.  

أْرُض َمل�أى بَِرحَمِة اهلِل َوَمَحبَِّتِه.    َوال�
ماواُت. 6  بِاأْمِر اهلِل ُخِلَقِت السَّ  

ماِء ُوِجَدْت بَِنْسَمِة َفِمِه.    َوكُلُّ نُُجوِم السَّ
7  َجَمَع ِمياَه الَبْحِر َمعاً،  

   َوَوَضَع الُمِحيَط ِفي َمكانِِه.
أْرِض اتَُّقوا اهلَل. 8  يا كُلَّ ُسكّاِن ال�  

   خافُوُه يا َجميَع ُسكّاِن الَمسُكونَِة.
َُّه َيُقوُل َشيئاً َفَيُكوَن، أن 9  لِ�  

ترنيَمًة  يكتُبوَن  الّشعِب  ُشعراُء  كاَن  َجِديَدة.  ترِنيَمة  أ 3:33 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.

   َوياأُمُر َفَيِصيُر!
ُأَمِم. 10  قاِدٌر ُهَو اهلُل َعَلى اإْبطاِل ُمَخطَّطاِت ال�  

ُعوِب كُلِّها.    َوَعَلى اإْفناِء نَوايا الشُّ
أَبِد َيُدوُم. لَى ال� 11  اأّما َقْصُد اهلِل َفاإ  
   ُخَطُطُه َتبَقى ِجيل�ً َبْعَد ِجيٍل.
ٍة َجَعَلْت اهلَل اإلََهها، ُأمَّ 12  َهِنيئاً لِ�  

ٍة اختاَرها اهلُل ُمْلكاً. ُأمَّ    لِ�
ماِء َتَطلََّع اهلُل، 13  ِمَن السَّ  

   َوَراأى الَبَشَر َجِميعاً.
14  ِمْن َعرِشِه ُيشِرُف  

أْرِض.    َعَلى كُلِّ ُسكّاِن ال�
15  ُهَو الَِّذي َخَلَقُهْم كُلَُّهْم،  
   َوَيفَهُم كُلَّ ما َيفَعلُوَن.

16  ل� َينَتِصُر الُملُوُك بَِكْثَرِة ُجُنوِدِهْم،  
تِِهْم.    َول� َيغِلُب الُجُنوُد بُِقوَّ

17  الَخيُل الَقِويَُّة ل� َتْضَمُن النَّْصَر.  
ي. تُها ل� تَُنجِّ    َوقُوَّ

18  ها َعيُن اهلِل َتْسَهُر َعَلى خائِِفيِه،  
   َيْرَعى الَِّذيَن َيَتَرقَُّبوَن َمَحبََّتُه الّصاِدَقَة.

19  ِمَن الَمْوِت ُينِقُذُهْم،  
   َوِفي الَمجاَعِة ُيحِييِهْم.

20  َتَتَرقَُّب اهلَل نُُفوُسنا،  
َُّه لَنا ُمِعيٌن، َوَعنّا ُمحاٍم. أن    لِ�

َّنا نَْفَرُح بِِه. أن 21  لِ�  
وِس نَتَِّكُل.    َوَعَلى اْسِمِه الُقدُّ

22  َظلِّلنا يا اهلُل بَِرحَمِتَك َوَمَحبَِّتَك،  
   َفَرجاُؤنا ُهَو ِفيَك.

 ب مزموٌر لِداُودَ ج ِعنَدما َتظاَهَر بِالُجُنوِن اأماَم 34 

اأبِيمالَِك َفَطَرَدُه َفانَْصَرَف داُوُد.

   اُأباِرُك اهلَل ِفي كُلِّ ِحيٍن.

العبرية، يبداأ كلُّ مقطٍع شعريٍّ ِفي هذا  اللغِة  ب مزمور 34 ِفي 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.
عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  ج مزمور 34 
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.    َودائِماً َتسِبيُحُه َعَلى َشَفَتيَّ
2  ِباهلِل َفْخُر نَْفِسي.  

   لَيَت الَمساِكيَن َيْسَمُعونَِني لَِيْفَرُحوا!
ُموا َمِعي اهلَل. 3  َكرِّ  

   َولَْنْرَفْع َمعاً اْسَمُه.
4  اإنِّي هلِل لََجاأُْت، َفاأجاَبِني!  

   َوِمْن َجِميِع َمخاِوِفي َخلََّصِني.
5  انُْظُروا اإلَيِه َواْسَتِنيُروا،  

   َفَلْن َتْخَجَل ُوُجوُهُكْم.
6  َدَعْوُت اأنا الِمْسِكيَن،  

   َفَسِمَعِني اهلُل،
   َوِمْن َمتاِعِبي اأنَقَذنِي.

7  َمل�ُك اهلِل ُيَخيُِّم َحوَل خائِِفيِه،  
   َوُهَو ُينِقُذُهْم.

8  ُذوقُوا لَِتعِرفُوا ما اأْطَيَب اهلَل.  
نساِن الُمتَِّكِل َعَليِه.    َهِنيئاً لِل�إ
9  اتَُّقوا اهلَل اأيُّها الُمَقدَّسوَن لَُه.  

أنَّ الَّذيَن َيتَُّقونَُه ُمكَتُفوَن َول� َيْنُقُصُهْم َشْيٌء.    لِ�
ُأُسوُد الَقِويَُّة َتُجوُع َوَتحتاُج، 10  َحتَّى ال�  

   اأّما الُملَتِجُئوَن اإلَى اهلِل، َفل� َينُقُصُهْم َشيٌء 
ِمَن الَخيِر.

، 11  َتعالَْوا يا اأبنائِي َواسَتِمُعوا اإلَيَّ  
   َوَساُأَعلُِّمُكْم َكيَف َتتَُّقوَن اهلَل.

12  اأتُِحبُّ اأْن َتَتَمتََّع بِالَحياِة؟  
   اأتُِريُد اأْن َتحيا َحياًة َطِويَلًة َمملوَءًة بِالَخْيِر؟

رِّ، 13  َفاحَفْظ لِسانََك ِمَن الشَّ  
   َوَشَفَتْيَك ِمَن الَكل�ِم الُمخاِدِع.

رَّ، َوافَعِل الَخيَر. 14  َتَجنَِّب الشَّ  
ل�ِم اْسَع، َبْل ِجدَّ ِفي َطَلِبِه!    اإلَى السَّ

أبراِر، 15  َعينا اهلِل َعَلى ال�  
   َواُأُذنَيِه ُمنَتِبَهتاِن اإلَى ُصراِخِهْم.

رِّ، 16  لَِكنَّ اهلَل ُيقاِوُم فاِعِلي الشَّ  
أْرِض ِذْكَرُهْم.    َحتَّى َيقَطَع ِمَن ال�

17  َصَرُخوا اإلَى اهلِل َفَسِمَعُهْم،  

   َوِمْن َجِميِع َمتاِعِبِهْم اأنَقَذُهْم.
18  اهلُل َقِريٌب ِمْن َكِسيِري الُقلُوِب،  

   َوُهَو ُيَخلُِّص الَِّذيَن انَقَطَع َرجاُؤُهْم.
نْساِن الُمْسَتِقيِم. 19  ُربَّما َتكثُُر ِضيقاُت ال�إ  

   لَِكْن ِمْنها كُلِّها ُيَخلُِّصُه اهلُل.
20  َيحَفُظ ِعظاَمُه كُلَّها،  

   َفل� ُيكَسُر واِحٌد ِمْنها.
يُر َسَيْقُتلُُه َشرُُّه. رِّ 21  الشِّ  

نساِن الّصالِِح َسُيعاَقُبوَن.    َواأعداُء ال�إ
22  اهلُل َيفِدي َحياَة َعِبيِدِه،  

   ُيْعَفى َعْن كُلِّ الُمحَتِميَن بِِه.

َمْزُموٌر لِداُوَد. أ35 

   قاِوْم ُمقاِوِميَّ يا اهلُل،
   َوَمْن ُيقاتِلْونَِني قاتِْلُهْم.

2  اأمِسْك تُْرَسَك  
   َوانَْهْض َوَتعاَل اإلَى َعونِي!

3  اْرَفْع ُرْمحاً َوَعصاً َعَلى َمْن ُيطاِرُدنِي.  
   قُْل لِي: »اأنا اُأنِْقُذَك َواأنُصُرَك.«

4  لَيَت الّساِعيَن اإلَى َمْوتِي ُيهَزُموَن َوُيخَزْوَن.  
   لَيَت الُمَتاآِمِريَن َعَليَّ َيَتراَجُعوَن َوَيْرَتِبُكوَن.

5  لَيَت َمل�َك اهلِل َيطُرُدُهْم اأماَمُه،  
! يُح الَقشَّ    َكما تَُطيُِّر الرِّ

6  لَيَت َطِريَق ُهُروبِِهْم َتُكوُن ُمظِلَمًة َزلَِقًة،  
   اأماَم َمل�ِك اهلِل، ُمطاِرِدِهْم.

َُّهْم نََصُبوا لِي َفّخاً بِل� َسَبٍب. أن 7  لِ�  
   اأراُدوا اأِذيَِّتي ِمْن ُدوِن َسَبٍب.

8  لَِتاأْتِِهْم ُمِصيَبٌة ِمْن َحيُث ل� َيْدُروَن!  
   َولَْيَقُعوا ِفي الَفخِّ الَِّذي نََصَبْوُه لِي!

9  َفَتبَتِهَج نَفِسي ِباهلِل َواأفَرَح بَِخل�ِصِه!  
10  َواأقُوَل لََك بُِكلِّ َكيانِي:  
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  » ل� ِمثَل لََك يا اهلُل
ْن ُهَو اأقَوى ِمْنُه،    يا َمْن تَُخلُِّص الِمْسِكيَن ِممَّ

ْن َيسِرقُونَُهْم.«    َوالُفَقراَء ِممَّ
11  ُشُهوٌد قُساٌة َيُقوُموَن ِضدِّي،  

   َوَيتَِّهُمونَِني بَِجرائَِم ل� اأعَملُها!
12  ُيجاُزونَِني َعْن َخيِري َشّراً،  

   ُيحِزنُوَن نَفِسي َحتَّى الَمْوِت.
13  َواأنا الَِّذي لَِبسُت َخيشاً ِفي َمَرِضِهْم،  

وِم،    َواأنَهْكُت ِجسِمي بِالصَّ
!    َفعاَدْت َصَلواتِي اإليَّ

14  َفَبَكيُت َكمْن َفَقَد َصِديقاً اأْو اأخاً.  
ِه!    انَحَنيُت ُحزناً َكَمْن َيُنوُح َعَلى اُأمِّ

15  َوِعنَدما َتَعثَّْرُت، َهِزئُوا بِي.  
   لَْم اأكُْن اأعِرفُُهْم َحقَّ الَمعِرَفِة.

   اأحاُطوا بِي. هاَجُمونِي، لَْم َيَتَوقَُّفوا.
. 16  َسِخُروا بِي، َتَهكَُّموا َعَليَّ  

.    َوبَِشتائَِم َفِظيَعٍة َصَرُخوا َعَليَّ

17  َحتَّى َمَتى يا اهلُل تُراِقُب؟  
ماِر اأنِقْذنِي.    ِمَن الدَّ

ُأُسوِد!    َخلِّْص َحياتِي الثَِّميَنَة ِمْن َهِذِه ال�
18  َوَساُأَسبُِّحَك ِفي ال�ْجِتماِع الَعِظيِم!  

   َساأحَمُدَك َبيَن الُجْمُهوِر الَكِبيِر!
19  ل� َتسَمْح ل�أعدائِي بِاأْن َيهَزاُأوا بِي ُظْلماً!  

   َول� َتسَمْح لَِمْن ُيبِغُضونِي بِل� َسَبٍب
.    بِاأْن َيَتغاَمُزوا َعَليَّ

ل�ِم، 20  ل� َيَتَكلَُّموَن َعِن السَّ  
   َوُهْم َيَتاآَمُروَن َوَيبَتِكُروَن ُشُروراً ِضدَّ

أْرِض.    َشعِب َهِذِه ال�
21  َيكِذُبوَن ِحيَن َيُقولُوَن َعنِّي:  
  » نََعْم، َراأينا بِاأْعُيِننا ما َفَعَل.«

ََّك َراأيَت ما َحَدَث! أن 22  َفَتَكلَّْم يا اهلُل! لِ�  
   ل� َتبُعْد َعنِّي َهَكذا يا َربِّي.

23  يا اإلَِهي َوَربِّي اْسَتيِقْظ!  
   قُْم َواأبِرئِْني. داِفْع اأنَت َعنِّي.

24  اأنِصفِني يا إلَِهي بَِحَسِب بِرَِّك.  
   َول� َتسَمْح بِاأْن َيهَزاُأوا بِي!

25  ل� َتْسَمْح بِاأْن َيُقولُوا: »نِلنا ُمراَد قُلُوبِنا!«  
   ل� َتْسَمْح بِاأْن َيُقولُوا: »اْبَتَلعناُه!«

26  لَِيخَز َوُيَذلُّ اُأولَِئَك الَِّذيَن ُيِريُدوَن َهل�ِكي.  
   لَيَت الِخزَي َوالعاَر ُيَغطِّياِن اُأولَِئَك الَِّذيَن 

! َيَتَعظَُّموَن َعَليَّ
27  لَِيبَتِهْج َوَيْفَرِح الَِّذيَن ُيِحبُّوَن اأْن َتْظَهَر َبراَءتِي!  

   لَيَتُهْم َيُقولُوَن دائِماً: »َعِظيٌم ُهَو اهلُل،
   الَِّذي َيفَرُح بَِنجاِح َعِبيِدِه َوَخْيِرِهْم!«

ْث لِسانِي بَِعدلَِك، 28  َفْلُيَحدِّ  
   َوَيحَمْدَك كُلَّ َيْوٍم.

لِقائِِد الُمَرنِّمين، مزموٌر لِداُودَ أ خادِم اهلِل.36 

ثِم. يِر َصوٌت َيدُعوُه لل�إ رِّ    ِفي اأعماِق َقلِب الشِّ
   َول� َيَضُع َمهاَبَة اهلِل اأماَم َعيَنيِه.

2  َيكِذُب َعَلى نَفِسِه َفل� َيَرى اإْثَمُه.  
   َولَِهذا ل� َيطلُُب الُغْفراَن.

3  َكِلماتُُه اأكاِذيٌب باِطَلٌة َوِخداٌع،  
   ل� تُعِطي ِحكَمًة َول� نَْفَع ِمْنها.

رِّ َوُهَو ُمْسَتْلٍق ِفي ِفراِشِه. 4  ُيَخطُِّط لَِعَمِل الشَّ  
   َيُقوُم َوَيسلُُك ِفي َطِريٍق ل� نَْفَع ِمْنها.

   ل� َيرفُُض اأْن َيفَعَل َشّراً.

ماواِت، 5  يا اهلُل، يا ساِكَن السَّ  
ماِء َمَحبَُّتَك الّصاِدَقُة،    اإلَى السَّ

حاِب اأمانَُتَك!    َواإلَى السَّ
6  بِرَُّك كالِجباِل الّشاِهَقِة.  

   َواأحكاُمَك َكُعْمِق الُمِحيِط.
نساِن َوالَحيواِن يا اهلُل.    َتهَتمُّ بِال�إ

7  اأْثَمُن ِمْن َمَحبَِّتَك الُمخِلَصِة ل� ُيوَجُد.  
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   الَمل�ئَِكُة َوالنّاُس َيلَجاُأوَن اإلَى ِظلِّ َجناَحيَك.
8  ِمْن َفيِض اأطايِِب َبيِتَك َياأكُلُوَن.  

   ِمْن نَهِرَك الَعْذِب َيْشَرُبوَن.
9  َفِمْنَك َيَتَدفَُّق ُينُبوُع الَحياِة،  

   َوبَِفضِل نُوِرَك نََرى النُّوَر.
10  َفاأظِهْر لُطَفَك َوَرحَمَتَك لِعاِرِفيَك،  

   َوُجوَدَك لُِمسَتِقيِمي الَقْلِب.
ِريَن َيُدوُسونِي، 11  ل� َتَدِع الُمَتَكبِّ  

أْشراَر ُيْؤُذونِي.    َول� ال�

رِّ. 12  انُظْر اأيَن َسَقَط فاِعلُو الشَّ  
   ها ُهْم َمطُروُحوَن ل� َيُقوُموَن.

 أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب37 

أْشراُر.    ل� ُيزْعْجَك ال�
آثاَم.    َول� َتحِسْد َمْن َيقَتِرفُوَن ال�

َُّهْم َسْرعاَن ما ُيَذلُّوَن َوَيُموتُوَن، أن 2  لِ�  
   َيْذُبلُوَن ِمثَل الَحشائِِش الَِّتي َتنُمو ِفي 

الُحُقوِل.
3  َعَلى اهلِل اتَِّكْل، َواْفَعِل الَخيَر.  

أماِن.    َوَسَتسُكُن اأْرَضَك َوَتْنُعُم بِال�
ْذ ِباهلِل، 4  َتَلذَّ  

   َوَسُيعِطيَك ُمْشَتَهياِت َقْلِبَك.
5  َسلِّْم هلِل َحياَتَك،  

   َواتَِّكْل َعَليِه، َوُهَو َسَيْعَمُل.
ياِء، 6  َسَيْجَعُل َصل�َحَك ُيْشِرُق َكالضِّ  

   َوَعدلََك َكَشْمِس الظَِّهيَرِة.
7  اثُبْت ِفي َحضَرِة اهلَل، َوانَتِظْرُه بَِصبٍر.  

   َول� َتقَلْق اإذا نََجَحْت ُخَطُط َذِوي الَمكائِِد 
يَرِة. رِّ الشِّ

هذا  ِفي  مقطٍع شعريٍّ  يبداأ كلُّ  العبرية،  اللغِة  ِفي  أ مزمور 37 

الَمزُموِر بحرٍف من حروِف ال�أبجديِة العبريِّة َعَلى التّوالي.
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8  ل� َتنَزِعْج َول� َتْغَضْب!  
رِّ.    َول� َتْغَتْظ َفَتْنَدِفَع اإلَى الشَّ

أْشراَر َسَيهِلُكوَن، أنَّ ال� 9  لِ�  
أْرَض.    اأّما الَِّذيَن َينَتِظُروَن اهلَل، َفَسَيْمَتِلُكوَن ال�

يُر. رِّ 10  َبْعَد َوْقٍت َقِليٍل، َيمِضي الشِّ  
   تَُفتُِّش َعْنُه َطِويل�، َفل� َتِجُدُه!

أْرَض، 11  اأّما الُوَدعاُء َفَسَيْمَتِلُكوَن ال�  
   َوَيَتَمتَُّعوَن بَِسل�ٍم َوَخيٍر.

أْشراُر َيِكيُدوَن َدْوماً لِلّصالِِحيَن، 12  ال�  
   َوُيظِهُروَن ُبغَضُهْم لَُهْم.
13  لَِكنَّ اهلَل َيْسَخُر ِمْنُهْم!  

َُّه َيْعِرُف اأنَّ َيْوَمُهْم اآٍت! أن    لِ�
وَن اأقواَسُهْم. أْشراُر ُسُيوَفُهْم َوَيُمدُّ 14  َيسَتلُّ ال�  

   لَِقتِل الَمساِكيِن َوَذْبِح الّصالِِحيَن 
الُمسَتِقيِميَن.

15  لَِكنَّ ُسُيوَفُهْم َسَتخَتِرُق قُلُوَبُهْم،  
   َواأقواَسُهْم َسَتنَكِسُر.

16  الَقِليُل الَِّذي َيمِلُكُه البارُّ  
ُسها     َخيٌر ِمَن الثَّرَوِة الَعِظيَمِة الَِّتي ُيَكدِّ

أْشراُر. ال�
أْشراِر َسُتْكَسُر، َة ال� أنَّ قُوَّ 17  لِ�  

   اأّما الّصالُِحوَن، فَاهلُل َيعَتِني بِِهْم.
18  اهلُل َيعَلُم َمْن ُهُم الطّاِهُروَن،  

أَبِد!    َوَثواُبُهْم َيُدوُم اإلَى ال�
أزِمَنِة الَعِصيَبِة لَْن َيخُزوا، 19  ِفي ال�  

   َوِفي اأيّاِم الُجوِع َيْشَبُعوَن.
أْشراُر َفَسَيهِلُكوَن. 20  اأّما ال�  

   َفاأعداُء اهلِل اأْشَبُه بُِزُهوِر الَحقِل الَجِميَلِة،
   الَِّتي َتصَعُد ذاَت َيْوٍم ِفي الدُّخاِن!

يُر َيسَتِديُن الماَل رِّ 21  الشِّ  
   َول� َيُسدُّ َدْيَنُه،

   اأّما الّصالُِح َفَكِريٌم ِمْعطاٌء.
أْرَض، أنَّ َمْن ُيباِركُهُم اهلُل َيْمَتِلُكوَن ال� 22  لِ�  

   َوَمْن َيلَعُنُهْم َيهِلُكوَن.
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نساِن 23  ُيَثبُِّت اهلُل َخَطواِت ال�إ  
   الَِّذي تُرِضيِه َطِريُقُه.
24  اإذا َتَعثََّر، ل� َيسُقُط،  

َتُه.    فَاهلُل حاِضٌر لَِيسِنَدُه َوُيَثبِّ
ْرُت َطِويل�ً، 25  َعمَّ  

   َولَْم اأَر باّراً َمْتُروكاً،
   َولَْم اأَر اأبناَءُه َيسَتْعُطوَن َطعاماً.

26  َبْل ُهَو َشُفوٌق َدْوماً َوُيْقِرُض بَِسخاٍء،  
   َوالَبَرَكُة نَِصيُب اأْبنائِِه.

رَّ، َوافَعِل الَخيَر 27  َفَتَجنَِّب الشَّ  
   َولَْن َتُكوَن بِل� َماأَوى.

نصاَف. أنَّ اهلَل ُيِحبُّ ال�إ 28  لِ�  
ُأَمناَء.    َول� َيتُرُك اأتباَعُه ال�

أَبِد َيرعاُهْم،    اإلَى ال�
أْشراِر َفُيقَطُع.    اأّما نَسُل ال�

أْرَض الَموُعوَدَة، 29  َياأُخُذ الّصالُِحوَن ال�  
أَبِد َيسُكُنونَها.    َواإلَى ال�

نساُن الّصالُِح، 30  بِِحْكَمٍة َيَتَكلَُّم ال�إ  
   َوَعْن اُأُموٍر ُمسَتِقيَمٍة َيَتَحدَُّث.

31  َشِريَعُة اإلَِهِه ِفي َقلِبِه.  
   بِها َيعَمُل دائِماً.

يُر ُيراِقُب الّصالِِحيَن َدْوماً رِّ 32  الشِّ  
   ُمَتَفكِّراً ِفي ُطُرٍق لَِقتِلِهْم.

نساَن الّصالَِح، 33  لَِكنَّ اهلَل ل� َيتُرُك ال�إ  
   ل� َيَدُعُه اهلُل ُيداُن ِفي الُمحاَكَمِة.

34  انَتِظِر اهلَل َواْعَمْل بَِكل�ِمِه،  
أْرَض،    َوُهَو َيرَفُعَك َفَتْمَتِلَك ال�

أْشراَر َيهِلُكوَن.    َوَتَرى ال�

35  َراأيُت َمرًَّة طاِغَيًة ُمْستِبّداً،  
   ُمَتَشاِمخاً كاأْرِز لُْبناَن.

36  ثُمَّ َمَرْرُت بِِه ثانَِيًة، َفَلْم اأِجْدُه.  
   َبَحْثُت َعْنُه، َفَلْم َيُكْن لَُه َموِضٌع.

ُأَمناَء. أتِقياَء ال� 37  ل�ِحِظ ال�  
ل�ِم صالَِحٌة.    َفاآِخَرُة ُمِحبِّي السَّ

ِريَعِة َفَيهِلُكوَن َجِميعاً، 38  اأّما كاِسُرو الشَّ  
أْرِض. َُّهْم َسُيقَطُعوَن ِمَن ال� أن    لِ�

أبراَر، 39  َينُصُر اهلُل ال�  
يِق.    ُهَو ِحْصُنُهْم ِفي الضِّ

ُرُهْم. 40  ُيِعيُنُهْم اهلُل َوُيَحرِّ  

أْشراِر ُينِقُذُهْم.    َوِمَن ال�
َُّهْم اإلَيِه َيلجاأوَن. أن    لِ�

، َمزُموٌر لِداُوَد. أ38  َمزُموٌر َتْذكاِريٌّ

   ل� تَُؤنِّْبِني يا اهلُل بَِغَضِبَك.

ْبِني َواأنَت ُمهتاٌج.    َول� تَُؤدِّ
2  بِِسهاِمَك اخَتَرْقَتِني،  

   َوبَِيِدَك َضَغْطَتِني.
3  ِفي َغَضِبَك انَهْلَت َعَليَّ َضرباً َوَرَضْضَتِني.  

   لَيَس ِفيَّ َموِضٌع لَْم َيَتَجرَّْح.
   لَيَسْت ِفيَّ َعْظَمٌة لَْم تُكَسْر.

4  اإثِمي َكِحمٍل َثِقيٍل َعَلى َراأِْسي،  
   اأثَقُل ِمْن اأْن اأحَتِمَلُه.

5  قاَحْت قُُروِحي َواأنَتَنْت  
   بَِسَبِب ِفعَلِتي الَحْمقاِء.

ألَِم، َوَمطُروٌح، 6  اأنا َمحِنيٌّ بِال�  
   اأمِشي نائِحاً َكَشخٍص ِفي ِحداٍد.

7  ِجْسِمي َمحُموٌم،  
   َولَيَس ِفي َجَسِدي كُلِِّه َمْوِضٌع َسِليٌم.

8  اأَتاألَُّم َحتَّى الَخَدِر.  
ِة ُحْزِن َقْلِبي!    اأصُرُخ ِمْن ِشدَّ

9  َربِّي اأنَت َتعَلُم َمطَلِبي.  

   َول� َتخَفى َعْنَك اأنّاتِي.
تِي َتَرَكْتِني. 10  بُِعنٍف َيُدقُّ َقْلِبي، َوقُوَّ  

   َحتَّى نُوُر َعيَنيَّ َتَرَكِني!

أ مزمور 38 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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11  اأصحابِي َواأِحّبائِي َينُفُروَن ِمنِّي لَِمَرِضي.  
   َوَحتَّى اأقِربائِي َيَتَجنَُّبونَِني.

12  الّساُعوَن اإلَى َقتِلي َيَضُعوَن لِي ِفخاخاً.  
ُدوَن بَِتدِميِري.    َوالطّالُِبوَن اأِذيَِّتي ُيَهدِّ

.    َطواَل الَيْوِم َيَتاآَمُروَن َعَليَّ
13  َواأنا َكَرُجٍل اأَصمَّ ل� اأْسَمُع.  
   َوَكَرُجٍل اأخَرَس ل� اأَتَكلَُّم.

14  َحّقاً اأنا ِمثُل َرُجٍل اأَصمَّ ل� َيْسَمُع،  
   اأْبَكٍم ل� َيَتَكلَُّم.

ِّي اأنَْتِظُرَك اأنَْت يا اهلُل. أن 15  لِ�  
   َواأنَت َسُتِجيُبِني يا إلَِهي!

أجِل ُسُقوِطي! 16  ل� َتَدْع اأعدائِي َيْشَمُتوا بِي لِ�  
!    ل� َتَدْعُهْم َيَتفاَخُروا َعَليَّ
ُقوِط! 17  اأنا َعَلى حافَِّة السُّ  

واِم.    َواألَِمي حاِضٌر َعَلى الدَّ
18  بَِخطاياَي اأعَتِرُف،  

   َوَعَليها اأحَزُن َكِثيراً.
19  اأّما اأعدائِي َفاأقِوياُء َواأِصّحاُء،  
   َوما زالُوا َينُشُروَن اأكاِذيَبُهْم!

، 20  الَِّذيَن ُيجاُزونَِني َعِن الَخيِر بَِشرٍّ  
   ُمسَتِمرُّوَن ِفي ُمقاَوَمِتي َواأنا اأسَعى اإلَى الَخيِر!

21  ل� َتَتَخلَّ َعنِّي يا اهلُل!  
   اإلَِهي ل� َتْبَق َهَكذا َبِعيداً َعنِّي!

22  اأسِرْع اإلَى َعْونِي!  
   يا َربِّي، َخلِّْصِني!

لِقائِِد الُمَرنِّمين، لَِيُدوثُوَن. أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب39 

   قُْلُت: »َساُأَدقُِّق ِفي كُلِّ ما اأفَعُل.
   َوَساأْحَذُر بِاأْن ل� اُأْخِطَئ ِفي ما اأقُوُل.

كانُوا  ثل�ثٍة  اأحُد  َوُهَو  »َولَِيُدوثُوَن«  اأو  َيُدوُثون.  أ مزمور 39 

أّول  أيّاِم ال� قاَدَة التّسبيِح الرئيسيِّيَن ِفي الهيَكل. انظر كتاَب اأخباِر ال�
.42–38:16 ،16:9

ب مزمور 39 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

رُّ َحولِي.«    َساُأبِقي َفِمي ُمغَلقاً َوالشَّ

2  لَِهذا لَْم اأقُْل َشيئاً،  
   َول� َحتَّى َشيئاً َحَسناً.
   لَِكنِّي اْزَدْدُت انِزعاجاً!

3  ِمَن الّداِخِل كُنُت اأشَتِعُل  
   َوكُلَّما َتَفكَّْرُت ِفي َذلَِك، ازَدْدُت اْشِتعال�ً،

   َفَتَكلََّم لِسانِي.

ُأْمُر بِي! 4  يا اهلُل، قُْل لِي َكيَف َسَينَتِهي ال�  
ى لِي ِفي َهِذِه الَحياِة؟    َكْم َتَبقَّ
ْفِني َكْم َقِصيٌر ُهَو ُعْمِري!    َعرِّ
5  ها َقْد َجَعْلَت ُعمِري َقِصيراً،  

ْبِر ُيقاُس.    بِالشِّ
   َوُعمِري الَقِصيُر لَيَس َشيئاً بِالِقياِس بَِك.

نساِن اأْشَبُه بَِغيَمِة ُبخاٍر زائَِلٍة.  ِسل�هْ ج    َوَحياُة ال�إ

. ُد ِظلٍّ نساُن ُمَجرَّ 6  ال�إ  
   نَنَدِفُع بُِسرَعٍة َمحُموَمٍة

   جاِمِعيَن اأشياَء ل� نَدِري لَِمْن َسَتُكوُن.

؟ 7  َفاأيُّ َرجاٍء لِي يا َربُّ  
   َرجائِي ُهَو اأنَت!

8  ِمْن َعواِقِب َمعاِصيَّ اأنِْقْذنِي.  

   ل� َتْجَعْلِني اُأْخَزى َكالجاِهِل.
9  َساأكُوُن َكال�أخَرِس،  

   لَْن اأفَتَح َفِمي.
ََّك اأنَت َمْن َفَعَل َهذا بِي! أن    لِ�

10  ارَفْع ِعقاَبَك َعنِّي!  
ُة َيِدَك اأهَلَكْتِني.    قُوَّ

11  اأنَت تَُوبُِّخ النّاَس َعَلى َذنِبِهْم لُِتَعلَِّمُهُم.  

ج 5:39 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 11(
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   َكُقماٍش اأَكَلُه الَعثُّ َتخَتِفي ُمْشَتَهياُت 
النّاِس.

ِسل�ْه نساِن ِهَي َكُبخاٍر َحّقاً.      َحياُة ال�إ

12  اْسَمْع َصل�تِي يا اهلُل،  
   َواإلَى ُصراِخي اَأْصِغ.
   ل� َتَتجاَهْل ُدُموِعي.

   َفما اأنا اإلّ� َغِريٌب ِعنَدَك.
   َكَجِميِع اآبائِي، اأنا نَِزيٌل ُهنا.

13  كُفَّ َعنِّي َوَدْعِني اأسَعْد،  
   َقبَل اأْن اأُموَت َواأخَتِفَي!

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُوَد. أ40 

   انَْتَظْرُت اهلَل بَِصْبٍر.
   َفالَتَفَت اإلَيَّ َوَسِمَع ُصراِخي.

2  ِمَن الَمْوِت نََشَلِني.  
   اأخَرَجِني ِمَن الَوحِل.

،    َعَلى اأْرٍض ثابَِتٍة َوَضَع َقَدَميَّ
   َوَثبََّت َخَطواتِي.

، 3  َوَضَع َترنِيَمًة َجِديَدةً ب َعَلى َشَفَتيَّ  
لَِهنا.    َترنِيَمَة ُشْكٍر ل�إ

   َكِثيُروَن َسَيَرْوَن اأْعمالَُه،
   َفَيهاُبوَن اهلِل َوَيتَِّكلُوَن َعَليِه.

4  َهِنيئاً لَِمْن َوَضَع ثَِقَتُه ِفي اهلِل،  
آلَِهِة الُمَزيََّفِة. ياِطيِن َوال�    َول� َيلَجاُأ اإلَى الشَّ
5  يا إلَِهي، اأنَت َصَنْعَت َعجائَِب َكِثيَرًة.  

   رائَِعٌة ِهَي ُخَطُطَك لَنا،
   َولَيَس َمْن َيقِدُر اأْن َيذكَُرها كُلَّها.

ٍة، َمَع اأنَّها ل� تُحَصى. ًة َبعَد َمرَّ    َساُأخِبُر بِها َمرَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 40 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ترنيَمًة  يكتُبوَن  الّشعِب  ُشعراُء  كاَن  َجِديَدة.  ترِنيَمة  ب 3:40 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.

بائِِح َوالَقرابِيِن، 6  اأنَت ل� تَُسرُّ بِالذَّ  
   َبْل َفَتْحُت اُأُذنَيَّ لَِصوتَِك.

   لَْم َتطلُْب َذبائَِح صاِعَدةً ج َوَذبائَِح َخِطيٍَّة.
7  لَِهذا قُْلُت: »ها َقْد ِجْئُت.  

   َمكُتوٌب َهذا َعنِّي ِفي الِكتاِب.
8  َرغَبِتي اأْن اأفَعَل َمِشيَئَتَك يا اإلَِهي،  

   َوَشِريَعُتَك ِهَي ِفي َقْلِبي.«

ْرُت بِاأعمالَِك الَحَسَنِة َبيَن الَجماَعِة  9  َبشَّ  
الَكِبيَرِة.

.    َواأنَت، يا اهلُل، َتعَلُم اأنَِّني ل� اُأقِفُل َشَفَتيَّ
10  لَْم اأكِتْم ِفي َقلِبي اأعمالََك الّصالَِحَة.  
   َبْل جاَهْرُت بِاإخل�ِصَك َوَخل�ِصَك.
   َعِن الَجماَعِة الَكِبيَرِة لَْم اُأخِف َشيئاً

   ِمْن ِصْدِق َمَحبَِّتَك َواأمانَِتَك.
11  َفل� َتمَنْع، يا اهلُل، َعنِّي َرحَمِتَك.  

   َوبِِصْدِق َمَحبَِّتَك َواأمانَِتَك احِمِني َدْوماً.
أنَّ اأْشراراً بِل� َعَدٍد َقْد حاَصُرونِي. 12  لِ�  

   َوَخطاياَي اأمَسَكْت بِي َول� اأَرى َمهَرباً.
   َخطاياَي اأكَثُر ِمْن َشْعِر َراأِْسي.

   َوَشجاَعِتي فاَرَقْتِني.
13  اأْرُجوَك اأنِقْذنِي يا اهلُل!  

   يا اهلُل، اأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي!
14  لَيَت الّساِعيَن اإلَى َمْوتِي َيخَزْوَن َوُيهَزُموَن!  

   لَيَت َمْن ُيِريُدوَن اأِذيَِّتي َيسُقُطوَن
   َوَينَدِحُروَن!

15  لَيَت الُمَتَهكِِّميَن َعَليَّ َيخَرُسوَن  
   ِفي ُذلِِّهْم َوِخْزيِِهْم.

16  َولَْيبَتِهْج َوَيْفَرْح كُلُّ َمْن َيطلُُبَك.  
   لَِيُقْل ُمِحبُّو َخل�ِصَك دائِماً:

  » َعِظيٌم ُهَو اهلُل!«

ُم ل�سترضاء  ج 6:40 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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17  لَِكِن انُظْر اإلَيَّ يا َربِّي،  
ِّي اأنا ِمسِكيٌن َوبائٌِس. أن    ل�

   اإلَِهي، َعْونِي َوَخل�ِصي اأنَت.
ْر.    َفل� َتَتاأخَّ

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر لِداُود. أ41 

   َهِنيئاً لَِمْن ُيِعيُن الَمساِكيَن َوَيْهَتمُّ بِِهْم.
ِة. دَّ    فَاهلُل ُينِقُذُه ِفي اأزِمَنِة الشِّ

2  َيحُرُسُه اهلُل َوَيحَفُظُه.  
أْرِض.    َيُكوُن ُمباَركاً ِجّداً ِفي ال�

   َول� ُيَسلُِّمُه اهلُل اإلَى اأيِدي اأعدائِِه.
3  َعَلى ِفراِش َمَرِضِه َيسِنُدُه اهلُل.  

ٍة. ُل َضْعَفُه اإلَى قُوَّ    ُيَحوِّ

4  قُْلُت: »اإلَيَك اأخَطاأُْت يا اهلُل.  
   َفارَحْمِني َواْشِف نَفِسي.«

رِّ َوقالُوا: 5  لَِكنَّ اأعدائِي َتَكلَُّموا َعَليَّ بِالشَّ  
  » َمَتى َيُموُت َوُينَسى؟«

6  َواإْن جاُءوا لُِرْؤَيِتي،  
   ل� َيَتَكلَُّموَن بِما ِفي قُلُوبِِهْم.

   َبْل َياأْتُوَن لَِيْعِرفُوا َخَبراً َسيِّئاً َعنِّي.
ُجوُه.    ثُمَّ َيخُرُجوَن لُِيَروِّ

7  َيَتهاَمُس كُلُّ كاِرِهيَّ َعَليَّ  
   َيَتاآَمُروَن بُِشُروٍر ِضدِّي.

8  َيُقولُوَن: »ل� ُبدَّ اأنَُّه َفَعَل اأمراً َرِديئاً.  
   لِذا ُهَو َمطُروٌح َولَْن َيُقوَم.«

9  َحتَّى اأَعزُّ َصِديٍق لِي،  
   الَِّذي بِِه َوثِْقُت،

   اأَكَل ُخْبِزي َوانَقَلَب ِضدِّي. ب
10  َفارَحْمِني يا اهلُل.  

   اأِقْمِني لَِكي اُأجاِزَيُهْم.

أ مزمور 41 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ي. حرِفّياً »َرَفَع َعَليَّ َعِقَبُه.« ب 9:41 انَقَلَب ِضدِّ

11  بَِهذا َساأعِرُف اأنََّك راٍض َعنِّي،  
.    َواأنََّك لَْم تَُهيِّْج اأعدائِي َعَليَّ

12  َوَساأعِرُف اأنِّي َبِريٌء،  
   َواأنََّك سانَْدَتِني،

أَبِد. أخِدَمَك اإلَى ال�    َواأَقْمَتِني اأماَمَك لِ�

13  ُمباَرٌك اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل  
أَبِد. أَزِل َواإلَى ال�    ُمنُذ ال�

   اآِميَن ثُمَّ اآِميْن.

الجزُء الّثاني )المزامير 42–72(

أبناء قورح.42  لقائد المرنّمين. قصيدة ل�

   اإلَيَك اأتُوُق يا اهلُل
   َتْوَق الَغزاِل اإلَى َجدَوِل ماٍء باِرٍد.

! لَِه الَحيِّ 2  نَفِسي َعطَشى اإلَى اهلِل، ال�إ  
ألَتِقي اهلَل؟    َفَمَتى اأْذَهُب ثانَِيًة اإلَى الَهيَكِل ل�
3  ُدُموِعي صاَرْت َطعاِمي الَِّذي اأَتناَولُُه لَيَل   

نَهاٍر،
   اإْذ َيساألُونَِني كُلَّ الَوْقِت: »اأيَن اإلَُهَك؟«

4  َينَكِسُر َقلِبي َحيَن اأَتَذكَُّر َذلَِك.  
أقُوَد     اأَتَذكَُّر ُمُروِري ٍمْن َبيِن الُجُموِع ل�

الَموِكَب
   اإلَى َبيِت اهلِل،

   َواأنا اأسَمُع َتسابِيَح الَفَرِح ِمْن ُجُموِع 
الُحّجاِج الُمحَتِفِليَن.

5  لِماذا اأنِت َحِزيَنٌة َوُمضَطِرَبٌة يا نَفِسي؟  
   ثِِقي بِاهلِل َوانَْتِظِريِه،

ِّي َساأحَمُدُه ِمْن َجِديٍد، أن    ل�
   َفِفي َحضَرتِِه َخل�ِصي.
6  نَفِسي َكِئيَبٌة يا اإلَِهي،  
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   لَِذلَِك اأَتَذكََّرَك ِمْن َهذا الَمكاِن.
ِغيَرِة، أ    ِمْن َعَلى َهِذِه التَّلَِّة الصَّ

   َحيُث َتلَتِقي ِجباُل َحْرُموَن بِاأْرِض نَهِر 
. ُأرُدنِّ ال�

7  َموَجًة ِفي اإثِر َموَجٍة  
   َتخَتِلُط اأصواتُها بَِصوِت َشّل�ل�تَِك،

َر َعَلى     َتنَدِفُع َتّياراتَُك َواأمواُجَك لَِتَتَكسَّ
َراأِسي.

8  لُِيظِهِر اهلُل َمَحبََّتُه نَهاراً  
ُأَغنِّي لَُه لَيل�ً،    ل�

لَِه َحياتِي.    ُمَصلِّياً ل�إ
9  َواأقُوُل هلِل الَِّذي ُهَو َصخَرتِي:  

  » لِماذا نَِسيَتِني؟
ي؟« َل َقسَوَة َعُدوِّ    لِماذا َعَليَّ اأْن اأَتَحمَّ

10  ُيِهيُنِني ُخُصوِمي،  
   َوِعظاِمي َيْسَحُقوَن.

   َيساألُونَِني كُلَّ الَوْقِت: »اأيَن اإلَُهَك؟«
11  لِماذا اأنِت َحِزيَنٌة  

   َوُمضَطِرَبٌة يا نَفِسي؟
   ثِِقي بِاهلِل،

ِّي َساأحَمُدُه ِمْن َجِديٍد، أن    ل�
   َفِفي َحضَرتِِه َخل�ِصي.

كُنَت اأنَت يا اهلُل الُمداِفَع َعنِّي،43 
أْشراِر، ِني ِمَن ال� نَجِّ

يِر اأنِْجدنِي. رِّ    َوِمَن الُمخاِدِع الشِّ
ََّك اأنَت اإلَِهي َوِحصِني. أن 2  ل�  

   َفِلماذا َتتُركُِني؟
   لِماذا اأِعيُش ِفي ُحْزٍن؟

ي؟    لِماذا َعَليَّ اأْن اأحَتِمَل ُمضاََيَقَة َعُدوِّ
3  اأِرنِي نُوَرَك َوَخل�َصَك،  

ِغيَرة. اأْو َتلَّة َزُعوَرة. ة الصَّ لَّ أ 6:42 التَّ

   َوُهما َيهِديانَِني،
   َوَياأتِياِن بِي اإلَى َمسِكِنَك َعَلى َجَبِلَك 

الُمَقدَِّس.
4  ِعنَد َذلَِك، اأقَتِرُب ِمْن َمذَبِح اهلِل.  

   اأْقَتِرُب ِمَن اهلِل الَِّذي ُهَو َفَرِحي الغاِمُر،
   َفاُأَسبُِّحَك يا اهلُل،

   اُأَسبُِّحَك بِِقيثاٍر يا اإلَِهي.

5  لِماذا اأنِت َحِزيَنٌة  
   َوُمضَطِرَبٌة يا نَفِسي؟

   ثِِقي بِاهلِل
ِّي َساأحَمُدُه ِمْن َجِديٍد، أن    ل�

   َفِفي َحضَرتِِه َخل�ِصي.

أبناِء قُوَرَح.44  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. قصيدٌة ل�

   بِاآذانِنا َسِمعنا يا اهلُل.
   اآباُؤنا َحُكوا لَنا،

ثُونا َعْن اأعمالَِك الَِّتي َعِمْلَت ِفي اأيّاِمِهْم     َحدَّ
ُمنُذ الَقِديِم.

ُأَمَم الَوَثِنيََّة بَِيِدَك 2  َطَرْدَت ال�  
أْرِض    َقَلْعَتُهْم ِمَن ال�

   َواأعَطيَتها لَنا.
َة َسواِعِدُهْم 3  اأخَبُرونا اأنَّ ُسُيوَفُهْم َوقُوَّ  

أْرَض.    لَْم َتضَمْن لَُهُم النَّصَر َوال�
تَُك َوُحُضوُرَك َصَنعا َذلَِك،    َبْل قُوَّ

ََّك َرِضيَت َعنُهْم. أن    ل�
4  اأنَت َمِلِكي يا اهلُل.  

   َفُمْر بانِتصاِر َيعُقوَب.
تَِك 5  باسِمَك َوقُوَّ  

   نَطَرُح َمْن ُيقاِوُمونَنا اأْرضاً َونَُدوُسُهْم.
ِّي ل� اَأتَِّكُل َعَلى َقوِسي، أن 6  ل�  

   َوَسيِفي ل� َينُصُرنِي.
7  بْل اأنَت، اأنَت َتنُصُرنا َعَلى اأعدائِنا.  

   اأنَت َمْن ُيخِزي كاِرِهينا!
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8  َسبَّْحنا اهلَل َطواَل الَيوِم،  
ِسل�هْ أ أَبِد نَُسبُِّح اْسَمَك.      َواإلَى ال�

9  لَِكنََّك َتَخلَّْيَت َعنّا َواأْخَزْيَتنا.  
   َوَرَفضَت اأْن َتْخُرَج اإلَى الَحْرِب َمَعنا!

، 10  َجَعْلَتنا نَِفرُّ ِمْن اأماِم الُعُدوِّ  
   َفاأَخَذ ُمبِغُضونا الَغنائَِم.

بِح، 11  َجَعْلَتنا َكَغَنٍم لِلذَّ  
   َوَشتَّتَّنا َبيَن الُغَرباِء!

12  بِْعَت َشعَبَك َكالَعِبيِد بَِثَمٍن َزِهيٍد!  
   َولَْم َتْسَع لَِرْفِع َثَمِنِهْم!

13  َراأى ِجيرانُنا ما َفَعْلَت بِنا،  
   َوها ُهْم َيهَزاُأوَن بِنا َوَعَلينا َيضَحُكوَن!

ُعوِب الُمجاِوَرِة. 14  َجَعْلَتنا اُأضُحوَكًة ِعنَد الشُّ  
وَن ُرُؤوَسُهْم.    َيسَتهِزئُوَن بِنا َوَيُهزُّ

15  اُأواِجُه ِخْزيِي َطواَل الَيوِم  
   َفاُأَغطِّي َوجِهي،

16  ِعنَد ُسْخِرَيِة َواإهانَِة الَعُدوِّ  
   الّساِعي اإلَى ال�نِتقاِم ِمنِّي.

17  اأنَت َفَعْلَت َهذا كُلَُّه يا اهلُل،  
   ُرْغَم اأنَّنا ما نََسيناَك
   َولَْم نَكِسْر َعهَدَك.

18  لَْم نُبِعْد قُلُوَبنا َعنَك!  
يِر َوراَءَك!    َول� َتَوقَّفنا َعِن السَّ

أفاِعي، 19  لَِكنََّك َسَحقَتنا ِفي اأْرِض ال�  
   َوَغطَّْيَتنا بُِظلَمٍة حالَِكٍة َكالَموِت.

20  لَو نَِسينا اْسَم اإلَِهنا  
لٍَه ُمَزيٍَّف، عاِء ل�إ    َوَرَفْعنا اأيِدينا بِالدُّ

21  َفَسَتعَلُم َذلَِك،  
ََّك َتعِرُف اأسراَر قُلُوبِنا. أن    ل�

22  ل�نَّنا ِمْن اأجِلَك  

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  تظهُر في كتاِب  ِسالْه. كلمٌة  أ 8:44 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

   نُواِجُه َخَطَر الَموِت َطواَل النَّهاِر.
بِح.    َونَحُن َمحُسوُبوَن َكَغَنٍم لِلذَّ

؟ 23  اسَتيِقْظ، لِماذا َتناُم يا َربُّ  
أَبِد!    قُْم َول� َتتُركنا اإلَى ال�

24  لِماذا َتخَتِفي َعنّا؟  
   ل� َتَتجاَهْل ُمعاناَتنا َواضِطهاَدنا.

25  اإلَى الَوحِل ُدِفَعْت نُُفوُسنا  
   َوُبُطونُنا الَتَصَقْت ِفي التُّراِب.

26  قُْم، ساِرْع اإلَى َعونِنا،  
   اأنِقْذنا بَِسَبِب َرْحَمِتَك الّدائَِمِة.

نابِِق.« قصيدة 45  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى لَحِن »الزَّ

أبناِء قُوَرَح. َترنِيَمُة َمَحبٍَّة. ل�

   َكل�ٌم ُحلٌو َيمل�ُأ َقلِبي،
   َواأنا اأكُتُبُه لِلَمِلِك.

   ِمْن لِسانِي َتَتَدفَُّق الَكِلماُت
   َكما ِمْن َقَلِم كاتٍِب ُمبِدٍع.

2  فُْقَت كُلَّ الَبَشِر َجمال�ً.  
   َوِمْن َفِمَك َيخُرُج َكل�ٌم رائٌِع!

أَبِد!    لَِهذا باَرَكَك اهلُل اإلَى ال�
   َضْع ِزيََّك الَمِجيَد!

3  َتَقلَّْد َسيَفَك َعَلى َفخِذَك،  
   ما اأبهاَك فشي ثِياِب الَجل�ِل!

4  ارَكْب َواْمِض اإلَى اأْعماِل الَحقِّ  
   َوالنَّصِر الَعِظيِم!

َبْت َعَلى اأعماٍل ُمِهيَبٍة.    َيِميُنَك َقْد َتَدرَّ
5  ِسهاُمَك الَمسُنونَُة،  

   َتِطيُر ُمباَشَرًة اإلَى َقلِب اأعداِء الَمِلِك،
   َفَتَتساَقُط ُشُعوٌب َتحَت َقَدَميَك.

آبِِديَن، 6  َعرُشَك يا اهلُل باٍق اإلَى اأَبِد ال�  
   بَِصولَجاِن ال�سِتقاَمِة َسَتحُكُم َممَلَكَتَك.

ثَم. 7  اأحَبْبَت الِبرَّ، َوَكِرْهَت ال�إ  
   لَِهذا َمَسَحَك اهلُل اإلَُهَك بَِزيِت ال�بِتهاِج

   اأكَثَر ِمْن كُلِّ ِرفاِقَك.
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بُر ب َوالّسنا ج 8  ِمْن ثِيابَِك َيُفوُح الُمرُّ أ َوالصَّ  

ُمَك العاِزفُوَن.    َوِفي قُُصوٍر ُمَزيََّنٍة بِالعاِج ُيَكرِّ
9  ُهناَك اأِميراٌت َبيَن َسيِّداِت َبل�ِطَك.  

   َوَعْن َيِميِنَك َتِقُف الَمِلَكُة
.    َوَعَلى َراأِسها تاٌج ِمْن َذَهٍب نَِقيٍّ

10  اأيَُّتها الَفتاُة الَعِزيَزُة، اْسَمِعيِني.  
   انَتِبِهي َوافَهِمي،

   انَسْي َشعَبِك َوَبْيَت اأبِيِك.
11  َفالَمِلُك َيشَتِهي َجمالَِك.  

آَن َسيُِّدِك، َفانَحِني لَُه!    ُهَو ال�
ُعوِب، 12  َشعُب ُصوَر الَِّذي ُهَو اأغَنى الشُّ  

   َسَياأتِي بَِهدايا لَِيسَترِضَي َوجَهِك.

13  بِْنُت الَمِلِك غاَيٌة ِفي الَبهاِء  
َهِب.    لِباُسها ُمَزْخَرٌف بِالذَّ

14  تَُزفُّ اإلَى الَمِلِك ِفي ِردائِها الَمنُسوِج   
الَجِميِل.

   َتتَبُعها صاِحباتُها الَعذاَرى
   اللَّواتِي اُأْحِضْرَن َمَعها.
15  ُيْحَضْرَن بَِفَرٍح َوابِتهاٍج  
   لَِيدُخلَن َقصَر الَمِلِك.

16  َيُكوُن لََك اأبناٌء َكِثيُروَن يا َمِلِكي  
   َوَرَثًة لَِعرِش اآبائَِك،

أْرِض.    َيُكونُوَن اُأَمراَء َعبَر ال�
17  ل�أجياٍل قاِدَمٍة َساُأَعرُِّف باسِمَك.  

أَبِد ُشُعوٌب َكِثيَرٌة.    َفُتَسبُِّحَك اإلَى ال�

َبعِض  عصارِة  ِمْن  تُسَتخلُص  الّرائحِة  َطيِّبُة  مادٌة  المّر.  أ 8:45 

ال�أشجار.
ألَوة.« زيُت َخَشٍب ِعطِريٍّ كاَن  بر. اأِو »الُعود اأِو ال� ب 8:45 الصَّ

أمثال 17:7(. ُيسَتخَدُم ِفي ُصنِع الُعطوِر )انظْر المزمور 8:45، ال�
ج 8:45 الّسنا. عطٌر ُمسَتخلٌص ِمْن اأزهاِر َشَجَرِة الِقرفِة، ُيسَتخدُم 

َكعطٍر عاِديٍّ َوَكَذلَِك ِفي َزيِت الِمسحة.

أبناِء 46  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى الَعلُموِث. َمْزُموٌر ل�

قُوَرَح.

تُنا ُهَو اهلُل.    َملَجاُأنا َوقُوَّ
يقاِت.    ُهَو ُمِعيٌن َيسُهُل اإلَيِه الُوُصوُل ِفي الضِّ

أْرُض 2  لَِهذا ل� نَخاُف َحتَّى لَو َتَزلَْزلَِت ال�  
   َوَسَقَطِت الِجباُل ِفي الَبحِر.

3  َحتَّى لَو هاَجِت الِبحاُر َوماَجْت  
ِسل�هْ د    َوَهزَّ ِكبِرياُؤها الِجباَل.  

ُح َمِديَنَة اهلِل، 4  ُهناَك نَْهٌر َرواِفُدُه تَُفرِّ  
. َس هلِل الَعِليِّ    الَمسِكَن الُمَقدَّ

5  اهلُل ِفي الَمِديَنِة، َفَلْن َتسُقَط اأَبداً.  
   اهلُل ُهناَك لُِيداِفَع َعنها َحتَّى َقبَل الَفجِر.
ُعوُب َترَتِعُد َخوفاً، َوَتسُقُط الَممالُِك 6  الشُّ  
أْرُض ِحيَن ُيْرِعُد اهلُل بَِصوتِِه.    َوَتْنَحلُّ ال�

7  اهلُل الَقِديُر َمَعنا  
ِسل�ْه    اإلَُه َيعُقوَب ُهَو َقْلَعُتنا.  

وا انُظُروا بِاأنُفِسُكْم اأْعماَل اهلِل الَقِويََّة. 8  َهلُمُّ  
   انُظُروا اأعمالَُه الَِّتي تُوِقُع الرَّهَبَة ِفي النُُّفوِس.
أْرِض كُلِّها، 9  ُهَو الَِّذي ُيخِمُد الُحُروَب ِفي ال�  

أقواَس َوقاِطعاً الرِّماَح َوحاِرقاً  راً ال�    ُمَكسِّ
التُُّروَس.

وا َعِن الِقتاِل، َواعَلُموا اأنِّي اأنا  10  َيُقوُل: »كُفُّ  
اهلَل،

أْرِض.« ُعوِب َوَفْوَق كُلِّ ال�    ُمرَتِفٌع َفوَق الشُّ

11  اهلُل الَقِديُر َمَعنا  
ِسل�ْه    اإلَُه َيعُقوَب ُهَو َقلَعُتنا.  

د 3:46 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 3، 11(
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أبناِء قُوَرَح.47  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر ل�

أياِدي  ُقوا بِال� أْرِض، َصفِّ    يا كُلَّ ُشُعوِب ال�
َفَرحاً،

   َوَعلُّوا َترانِيَم التَّسِبيِح هلِل.
2  ل�أنَّ اهلَل الَعِليَّ َعِظيُم الَهيَبِة  

أْرِض.    ُهَو الَمِلُك الَعِظيُم َعَلى كُلِّ ال�
3  اأخَضَع لَنا ُشُعوباً،  

   َوَوَضَعها َتحَت اأقداِمنا.
4  اهلُل ُيِحبُّ َيعُقوَب.  

   َوُهَو الَِّذي اختاَر لَنا ِميراَثنا
ِسل�هْ أ    الَِّذي اعَتزَّ بِِه َيعُقوُب.  

5  َيْصَعُد اهلُل َمصُحوباً بُِهتاٍف.  
   َيْصَعُد اهلُل َمصُحوباً بَِصوِت الُبوِق.

6  َسبُِّحوا اهلَل، َسبُِّحوُه.  
   َسبُِّحوا َمِلِكنا، َسبُِّحوُه.

أْرِض، أنَّ اهلَل ُهَو الَمِلُك َعَلى كُلِّ ال� 7  ل�  
   َسبُِّحوُه بِاأْشعاٍر َعْذَبٍة.

ُعوِب، 8  َيملُُك اهلُل َعَلى َجِميِع الشُّ  
   َيجِلُس اهلُل َعَلى َعرِشِه الُمَقدَِّس.

ُعوِب لُِمل�قاِة اإلَِه اإبراِهيَم. ُع قاَدُة الشُّ 9  َيَتَجمَّ  
أْرِض ُهْم هلِل، أقِوياَء ِفي ال� أنَّ ال�    ل�

   َوُهَو َفوَقُهْم َجِميعاً!

أبناِء قُوَرَح.48  َتْسبيَحٌة ل�

   َعِظيٌم ُهَو اهلُل َوُمسَتِحقٌّ كُلَّ َتسِبيٍح
   ِفي َمِديَنِة اإلَِهنا، َحيُث َجَبلُُه الُمَقدَُّس.

2  الُقدُس َجِميَلُة ال�رتِفاِع،  
   َوِهَي َفَرُح لِل�أْرِض كُلِّها.

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب  أ 4:47 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ِة صافُوَن. ب    َجَبُل ِصْهَيْوُن َكِقمَّ
   الُقدُس َمِديَنُة الَمِلِك الَعِظيِم.

3  ِفي ُحُصونِها اأظَهَر اهلُل اأنَُّه َملَجاأٌ.  
فنائِها. 4  َفِحيَن احَتَشَد الُملُوُك الُغَرباُء ل�إ  

5  َراَأْوها َفُدِهُشوا َوَفِزُعوا َوَهَرُبوا.  
6  خافُوا َوارَتَعُدوا.  

   كامَراأٍة اأمَسَكْت بِها اآل�ُم الِول�َدِة.
ُفَن  رِقيَِّة الَِّتي تَُحطُِّم السُّ يِح الشَّ 7  َكالرِّ  

الَعِظيَمَة.
َة اهلِل َتماماً َكما َسِمْعنا َعنها. 8  َراأينا قُوَّ  

   ِفي َمِديَنِة اهلِل الَقِديِر
   ِفي َمِديَنِة اإلَِهنا.

ِسل�هْ ج أَبِد.      ُيَثبُِّتها اهلُل اإلَى ال�

9  بَِرْحَمِتَك نَحَتِفُل يا اهلُل ِفي َوَسِط َهيَكِلَك.  
10  َوَكما ذاَع اْسُمَك،  

أْرِض اأيضاً.    لُِيَذْع َتسِبيُحَك ِفي كُلِّ ال�
ل�ِح.    لَِيعِرِف الَجِميُع اأنََّك ُممَتِلٌئ بِالِبرِّ َوالصَّ

11  لَيَت النّاَس َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َيبَتِهُجوَن،  
   َولَيَت ُمُدَن َيُهوذا َتبَتِهُج بِاأحكاِمَك 

الّصالَِحِة.
لُوا الَمِديَنَة. 12  ُطوفُوا َحوَل ِصْهَيْوَن، َوَتاأمَّ  

   اأْحُصوا كُلَّ اأْبراِجها.
لُوا بُِقُصوِرها، لُوا اأسواَرها َوَتَغزَّ 13  َتاأمَّ  
ثُوا َعنها اأجيال�ً قاِدَمًة.    لَِكي تَُحدِّ

أَبِد. أنَّ اهلَل ُهَو اإلَُهنا اإلَى ال� 14  ل�  
   َوُهَو َيهِدينا َحتَّى َعْبَر الَموِت.

َوُيشاُر  ماِل.«  الشَّ َة  »ِقمَّ اأيضاً  وَيعني  ة صاُفون.  قمَّ ب 2:48 

الَكنعانية  الِقَصِص  بعِض  ِفي سوِريَّة – في  اإلَى جبِل صافُوَن – َوُهَو 
َجَبِل  َمَع  المقاَبَلِة  َوجُه  ُرَبما جاَء  ُهنا  َوِمْن  آلَِهِة،  ال� َجَبَل  باعِتباِرِه 

اهلِل ِصْهَيْون.
ج 8:48 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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أبناِء قُوَرَح.49  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َمزُموٌر ل�

ُأَمِم.    اْسَمُعوا َهذا يا كُلَّ ال�
   اأصُغوا يا كُلَّ ُسكّاِن العالَِم.

2  يا كُلَّ الَبَشِر ُبَسطاَء َوُعَظماَء،  
   فَُقراَء َواأغِنياَء،

ُث َفِمي بَِتعالِيَم ِحكَمٍة َوَفهٍم 3  َيَتَحدَّ  
ْلُتها.    كُنُت َقْد َتاأمَّ

أمثاِل، 4  اأفَتُح اُأُذنَيَّ لَِهِذِه ال�  
   َواأعِزُف َعَلى َقيثاَرتِي.

يِق 5  لَِم اأقَلُق ِفي اأزِمَنِة الضِّ  
   ِمَن الَِّذيَن ُيل�ِحُقونَِني َوُيحاِصُرونَِني.

تِِهْم َيتَِّكلُوَن، 6  لَْن اأخَشى الَِّذيَن َعَلى قُوَّ  
   َوبَِثرَوتِِهْم َيفَتِخُروَن.

7  ل� َيقِدُر اأٌخ اإنساٌن ِمثلَُك اأْن َيفِديَك.  
   ل� َيْسَتِطيُع اأَحٌد اأْن َيْدَفَع هلِل ما َيْكِفي!

8  ل� َيقِدُر اأَحٌد اأْن َيدَفَع  
   ما َيكِفي لَِتخِليِص َحياتِِه.

أَبِد، 9  اأْو اأْن َيشَتِرَي َحقَّ الَحياِة اإلَى ال�  
   َفُينِقَذ َجَسَدُه ِمَن الَقبِر.

ُنوَن، 10  انُظُروا، َفالُحَكماُء َيُموتُوَن َوَيَتَعفَّ  
   َتماماً َكالُجّهاِل َوالَحمَقى.

   ُهْم اأيضاً َيُموتُوَن َوَيتُركُوَن لِل�آَخِريَن َثرَوَتُهْم.
أَبِد َبيُتُهْم، 11  الَقبُر اإلَى ال�  

   َوَمسَكُنُهْم ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل،
   َمَع اأنَُّهْم اْمَتَلُكوا اأْرضاً َكِثيَرًة.

12  َقْد َيُكوُن اإنساٌن َغِنّياً،  
أَبِد.    لَِكنَُّه ل� َيبَقى ُهنا اإلَى ال�

   َبْل َيُموُت َكما الَحيواُن،
13  َهِذِه ِهَي نِهاَيُة الَحْمَقى،  

ِسل�هْ أ    َونِهاَيُة الَِّذيَن َيَتَعلَُّموَن ِمْنُهْم.  

أ 13:49 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 15(

14  َكالَغَنِم َسَيُموتُوَن،  
   َفُيصِبُح الَقبُر َحِظيَرَتُهْم

   َوالَموُت راِعَيُهْم.
   ثُمَّ َيَتَولَّى الُمسَتِقيُموَن اأجساَدُهْم.

   َيحِملُونَها َوَيَضُعونَها ِفي الَقبِر،
15  لَِكنَّ اهلَل َسَيفِديِني ِمَن الَموِت،  

ِسل�ْه أكُوَن َمَعُه.      َوَسَياأُخُذنِي ل�

16  ل� َتْخَش اإنساناً  
   بَِسَبِب ِغناُه َوَجماِل َمساِكِنِه.

أنَّ الَِّذيَن َيُموتُوَن َوَيهِبُطوَن اإلَى الَقبِر، 17  ل�  
   ل� َياأُخُذوَن َشيئاً ِمْن َثرَوتِِهْم َمَعُهْم.

18  َيعَتِبُر الَغِنيُّ نَفَسُه َمحُظوظاً ِفي الَحياِة،  
   َوَيمَدُحُه النّاُس َعَلى ما َفَعَل لَِنفِسِه.

19  لَِكْن َياأتِي َوقٌت َيذَهُب ِفيِه لَِيُكوَن َمَع اآبائِِه،  
أَبِد.    َحيُث ل� َيَرى نُوراً اإلَى ال�

20  اإنساٌن َغِنيٌّ َول� َيفَهُم  
   اأشَبُه بِالَحيواناِت الَِّتي َتِبيُد.

َمزُموٌر ل�أساَف.50 

لَُه الَعِظيُم.    اهلُل َقْد َتَكلََّم، ال�إ
رِق أْرِض ِمَن الشَّ    َوُهَو َيدُعو كُلَّ ُسكّاِن ال�

   اإلَى الَغرِب.
2  ِفي َجماٍل ساَم  

   ُيشِرُق اهلُل ِمْن ِصْهَيْوَن.
3  َياأتِي اإلَُهنا بَِغيِر َصمٍت،  

   اأماَمُه ناٌر اآِكَلٌة،
   َوَحولَُه عاِصَفٌة َهْوجاُء!

ماواِت ِمْن َفوُق 4  َيدُعو السَّ  
أْرَض ِمْن َتحُت    َوال�

   لَِكي َتشَهَد َمِجيَئُه لُِمحاَكَمِة َشعِبِه.
5  َيُقوُل اهلُل:  

ُأَمناَء   » اجَمُعوا اأتباِعَي ال�
ُموا َذبائَِح ِعنَدما َقَطْعنا الَعهَد َمعاً.«    الَِّذيَن َقدَّ
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ماواُت بِرَّ اهلِل، 6  ِعنَدئٍِذ تُعِلُن السَّ  
ِسل�هْ أ    َواأنَُّه قاٍض َيحُكُم بِالَعدِل.  

7  اَأسَمعِني يا َشعِبَي َواأنا اأَتَكلَُّم.  
   اَأْصِغ يا اإسرائِيُل َواأنا اأشَهُد َعَليِك.

  » اإلَُهَك اأنا!
8  ل� اُأَوبُِّخَك َعَلى َتقِدماتَِك َوَذبائَِحَك.  

   َفِهَي اأماِمي دائِماً.
9  لَْن اآُخَذ ثِيراناً َوِخرافاً  
   ِمْن ُبُيوتَِك َوَحظائِِرَك!

10  َفِلي كُلُّ َحيواٍن َبرِّيٍّ َواألِيٍف  
   َعَلى ِجباٍل ل� َحصَر لَها.

. 11  كُلُّ َطيٍر َعَلى الِجباِل َمعُروٌف لََديَّ  
   َوكُلُّ َمخلُوٍق زاِحٍف ِفي الُحُقوِل.
12  اإْن ُجْعُت ل� اأطلُُب ِمنَك َطعاماً.  

أنَّ العالََم َوكُلَّ ما َعَليِه لِي!    ل�
13  اأاآكُُل لَحَم الَبَقِر اأْو اأشَرُب َدَم التُُّيوِس؟«  

كِر، ْم هلِل َتقِدماِت الشُّ 14  َفَقدِّ  
.    َواأْوِف نُُذوَرَك هلِل الَعِليِّ

15 » َوِحيَن َياأتِي ِضيٌق، اْدُعِني،  
   َوِعنَدما اُأنِقُذَك، اأكِرْمِني.«

يِر َفَيُقوُل اهلُل: رِّ 16  اأّما لِلشِّ  
ُث َعْن َوصاياَي،   » َكيَف َتَتَحدَّ

   َوبَِفِمَك َتتلُو َعهِدي.
17  َواأنَت َتكَرُه التَّاأِديَب َوالتَّْصِحيَح،  

   َوتُلِقي بَِكل�ِمَي َوراَء َظهِرَك؟
18  تُصاِحُب كُلَّ لِصٍّ َتراُه.  

ناَة.    َوتُعاِشُر الزُّ
يَرٍة تُرِسُل لِسانََك، 19  ِفي َمَهّماٍت ِشرِّ  

   َوُهَو ُينِبُت ُغّشاً.
20  تُِديُن اأخاَك،  

َك.    َوَتفَتِري َعَلى اْبِن اُأمِّ

أ 6:50 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي على 

ال�أغلِب اإشارةٌ للمرنّميَن اأِو العازِفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر الطبقة.

ُر اأقَرَب اأقِربائَِك.    َوتَُدمِّ
. 21  َفَعْلَت كُلَّ َهذا، َواأنا َسَكتُّ  

مَت اأنِّي ِمثلَُك.    َفتَوهَّ
آَن َفاأَضُع َهِذِه التَُّهَم اأماَمَك َواُأَوبُِّخَك.    اأّما ال�

22  افَهُموا َهذا َجِميعاً يا تاِرِكي اهلِل،  
َقُكْم َول� ُمنِقَذ لَُكْم.    لَِئّل� اُأَمزِّ

ُم َذبِيَحَة ُشكٍر ُيكِرُمِني. 23  َمْن ُيَقدِّ  
   َوَمْن َيِعيُش باسِتقاَمٍة، اُأِريِه َخل�َص اهلِل!«

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُوَد. ب َكَتَبُه ِعنَدما جاَء 51 

النَِّبيُّ ناثاُن لُِيَوبَِّخُه َبعَد اأِن ارَتَكَب الفاِحَشَة َمَع 

َبْثَشَبَع.

   ارَحمِني يا اهلُل بَِرحَمِتَك الَعِظيَمِة،
   اأظِهْر َشَفَقَتَك الَعِظيَمَة،

.    َواْمُح َمعاِصيَّ
2  اْغِسْلِني ِمْن ُذنُوبَِي الَكِثيَرِة.  
ْرنِي.    َوِمْن كُلِّ َخطاياَي َطهِّ

3  َفاأنا عاِرٌف بَِذنِبي.  
   َوَخطاياَي ماثَِلٌة اأماَم َعيَنيَّ دائِماً.

4  اأخَطاأُت اإلَيَك َوحَدَك،  
رَّ اأماَمَك.    َوَفَعلُت الشَّ

   لَِكي َيثُبَت اأنََّك َعَلى َصواٍب ِفيما َتُقوُل،
   َوَترَبَح َقِضيََّتَك ِحيَن تُحاِكُمِني.

ثِم، 5  َهاأنَذا ُولِدُت بِال�إ  
   َواأنا ِفي الَخِطيَِّة ُمنُذ اأْن َحِبَلْت بِي اُأمِّي.
أمانَُة ِفي اأعماِقي، 6  َمِشيَئُتَك اأْن َتُكوَن ال�  

أماِكِن الَخِفيَِّة تِلَك. ْفِني الِحْكَمَة ِفي ال�    َفَعرِّ
وفا َفاأْطُهَر. ْرنِي بَِنباِت الزُّ 7  َطهِّ  
   اغِسْلِني َفاأفُوَق الثَّلَج َبياضاً!

8  اَأسِمعِني ما َيمل�ُأنِي َفَرحاً َوَسعاَدًة!  
   َواجَعْل ِعظاِمي الَِّتي َسَحقَتها َتبَتِهُج ثانَِيًة!

9  اإلَى َخطاياَي ل� َتنُظْر،  
   َواْمَسْح ُذنُوبِي كُلَّها.

ب مزمور 51 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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، 10  َقلباً طاِهراً يا اهلُل َضْع ِفيَّ  
ْد ِفي داِخِلي.    َوُروحاً َصِحيَحًة َوُمْسَتِقيَمًة َجدِّ

11  ل� َتدَفعِني َبِعيداً َعْن َوجِهَك.  
وَس!    َول� َتنِزْع ِمنِّي ُروَحَك الُقدُّ

َل ِعنَدما َخلَّْصَتِني. أوَّ 12  اأِعْد لِي َفَرِحي ال�  
   َواأعِطِني ُروحاً ُمِطيَعًة.

آثِِميَن ُطُرَقَك. 13  َساُأَعلُِّم ال�  
   َفَيرِجَع اإلَيَك الُخطاُة.

14  َفاأنَت ُمَخلِِّصي ِمْن ُعُقوَبِة الَموِت.  
   اْعُف َعنِّي َفاأَتَغنَّى بَِصل�ِحَك.

! 15  َساأفَتُح َفِمي يا َربِّي َواُأَسبُِّحَك بِاأغانِيَّ  
بائَِح لَْيَسْت ِهَي َمْطَلَبَك، أنَّ الذَّ 16  ل�  

ُم اإلَيَك َذبائَِح ل� تُِريُدها؟    َفِلماذا اُأَقدِّ
بِيَحُة الَِّتي َيطلُُبها  17  الرُّوُح الُمنَسِحَقُة ِهَي الذَّ  

اهلُل!
   َواأنَت ل� َترفُُض صاِحَب الَقلِب الُمتَِّضِع.

ُم َفُتباِرُك ِصْهَيْوَن، 18  لَيَتَك َتَتَكرَّ  
   َوَتبِني اأسواراً َحوَل الُقدِس!

19  ِحيَنِئٍذ َتَتَقبَُّل َذبائَِح َسِليَمًة خالَِيًة ِمَن الَعيِب.  
ُم النّاُس ثِيراناً َعَلى َمذابِِحَك.    َوُيَقدِّ

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. قصيدٌة لِداُوَد ِعنَدما جاَء ُدواُغ 52 

أُدوِميُّ اإلَى شاُوَل لُِيخِبَرُه اأنَّ داُوَد َذَهَب اإلَى َبيِت  ال�

اأِخيَمالَِك.

َك اأيُّها الَجّباُر،    َكيَف َتَتباَهى بَِشرِّ
   َبيَنما ُيظِهُر اهلُل كُلَّ َيوٍم َرحَمَتُه؟

ماِر. واِم َتبَتِكُر ُخَططاً لِلدَّ 2  َعَلى الدَّ  
ٍة.    َولِسانَُك ُمؤٍذ َكَشفَرٍة حادَّ

   ُيَفتُِّش َعْن َطِريٍق لِلَكِذِب َوالِخداِع.
رَّ َعَلى الَخيِر، ُل الشَّ 3  تَُفضِّ  

ِسل�هْ أ دِق.      َوالَكِذَب َعَلى الصِّ

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:52 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 5(

4  اأنَت َولِسانَُك الكاِذُب  
أَذى لِلنّاِس.    تُِحّباِن ال�

5  لَِهذا َسُيمِسُك اهلُل بَِك،  
   َوَيقِذفَُك خاِرَج َخْيَمِتَك َوَيْهِدُمَك!

ِسل�ْه    َوَيسَتاأِصلَُك ِمْن اأْرِض ال�أحياِء.  

6  َسَيَرى ال�أخياُر ما َحَدَث، َفَيهاُبوَن اهلَل،  
ْيِر. رِّ    َوَيضَحُكوَن َعَلى الشِّ

نساِن الَِّذي لَْم َيجَعِل اهلَل  7  انُْظْر اإلَى ال�إ  
َملَجاَأُه.

   َيتَِّكُل َعَلى َثْرَوتِِه،
   َواإلَى الَحماَقِة َيلَجاُأ.

8  اأّما اأنا َفَكَشَجَرِة َزيُتوٍن َخضراَء ِفي ساَحِة   
َبيِت اهلِل.

أَبِد.    َساأتَِّكُل َعَلى ِصدِق َمَحبَِّة اهلِل اإلَى ال�
أَبِد َساأحَمُدَك َعَلى ما َفَعْلَت. 9  اإلَى ال�  
ُأَمناِء َساأذكُُر اْسَمَك،    َواأماَم اأتباِعَك ال�

اً! َُّه ُحلٌو ِجدَّ أن    ل�

لِقائِِد الُمَرنِِّمين. َعَلى الُعوِد. َقِصيَدٌة لِداُوَد.53 

أْحَمُق ِفي َقلِبِه: »اهلُل َغيُر      َيُقوُل ال�
َموَجوٍد!«

بوَن.    الَحمَقى ُيَخرِّ
   َيفَعلُوَن اُأُموراً ُملَتِوَيًة.

   ل� َيعَملُوَن اأيَّ َصل�ٍح.
ماِء نََظَر اهلُل اإلَى الَبَشِر، 2  ِمَن السَّ  
   لَِيَرى اإْن كاَن َبيَنُهْم اأيُّ َحِكيٍم،

   اإْن كاَن ُهناَك َمْن َيطلُُبُه.
3  لَِكنَُّهْم َجِميَعُهُم انَْحَرفُوا َوابَتَعُدوا َعِن    

اهلِل.
   َجِميُعُهْم كانُوا فاِسِديَن.

ل�َح،    لَيَس َبيَنُهْم َمْن َيعَمُل الصَّ
   َول� واِحٌد.
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4  األ� َيفَهُموَن؟  
أْشراُر َمُشوَرَة اهلِل،    ل� َيطلُُب ال�

   َبْل َيلَتِهُموَن َشعِبي َكما َيلَتِهُموَن الطَّعاَم!

5  لََذلَِك َسَيخافُوَن َخْوفاً لَْم َيخافُوُه ِمْن َقبُل.  
أْشراَر. أنَّ اهلَل َقْد َرَفَض ال�    لِ�

   َفَسُيْخَزى َمهاِجُموَك،
   َوُيَشتُِّت اهلُل ِعظاَمُهْم.

6  لَيَت َخل�َص َبِني اإْسرائِيَل  
   َياأْتِي َسِريعاً ِمْن ِعنِد اهلِل َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن!

   َعنَدما ُيِعيُد اهلُل اأسَرى الَحرِب،
   َسَيبَتِهُج َيعُقوُب َوَيفَرُح َبُنو اإْسرائِيَل.

آل�ِت الُموِسيِقيَِّة. قصيدٌة 54  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمَع ال�

يِفيُّوَن لِشاُوَل َوقالُوا لَُه: »داُوُد  لِداُوَد ِعنَدما اأَتى الزِّ

ُمخَتِبٌئ ِعنَدنا.«

   َخلِّْصِني باسِمَك يا اهلُل!
تَِك الَعِظيَمِة اأْبِرئِْني َواْحُكْم لِي.    َوبُِقوَّ

2  يا اهلُل اْسَمْع َصل�تِي،  
   َواإلَى َكِلماتِي انَتِبْه.

3  هاَجَمِني ُغَرباٌء،  
   اُأناٌس اأقِوياُء ُيِريُدوَن َقتِلي.

ِسل�هْ أ    ل� َيَضُعوَن اهلَل اأماَم اأعُيِنِهْم.  

4  ها ُهَو اهلُل ُمِعيِني.  
   الرَّبُّ حاِفُظ َحياتِي.

ِهْم. 5  ُيعاِقُب اأعدائِي بَِحَسِب َشرِّ  
ْرُهْم.    اأِرنِي يا اهلُل اأمانََتَك َوَدمِّ

ُم لََك َذبائَِح اخِتياِريًَّة، 6  َساُأَقدِّ  
   َوَساأحَمُد اْسَمَك الّصالَِح يا اهلُل.

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:54 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ََّك اأنَقْذَتِني ِمْن كُلِّ ِضيقاتِي. أن 7  ل�  
!    َواأنا َراأيُت َذلَِك بَِعيَنيَّ

آل�ِت الُموِسيِقيَِّة. قصيدٌة 55  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمَع ال�

لِداُوَد.

   اإلَى َصل�تِي اسَتِمْع يا اهلُل.
   َول� َتَتجاَهِل اسِترحاِمي.

2  اسَتِمْع لِي َواْسَتِجْب  
أنِيِن اأعِرُض اأماَمَك َكل�ِمي.    بِال�

يُر رِّ 3  َصوُت َخصِمي اأفَزَعِني، َوَذلَِك الشِّ  
!    َصَرَخ َعَليَّ

َئٍة ِجّداً،    بَِفظائَِع َيتَِّهُمونَِني، َوبِاُأُموٍر َسيِّ
   َوُيخاِصُمونَِني ِفي َغَضٍب.

ٍة 4  َيخِفُق َقلِبي داِخِلي بُِقوَّ  
   َواأنا خائٌِف ِمَن الَموِت.
5  َتَملََّكِني َخوٌف َوارتِعاٌد،  

   َوَغَمَرنِي الرُّعُب.
6  لَيَت لِي َجناَحيِن َكالَيماَمِة  

   َفاأِطيَر َبِعيداً َواأِجَد َمكاَن راَحٍة.
7  لَيَتِني اْذَهُب َبِعيداً،  

ِسل�هْ ب حراِء َواُأِقيُم ِفيها.   ُل ِفي الصَّ    اأَتَوغَّ

8  كُنُت َساأنَدِفُع اإلَى َمكاِن النَّجاِة،  
يِق.    َواأهُرُب ِمْن عاِصَفِة الضِّ

، 9  اأفِسْد َمكائَِدُهْم يا َربُّ  
ْق اآراَءُهْم.    َوَفرِّ

   ِفي الَمِديَنِة اأَرى ُعنفاً
10  َوِخصاماً ُيِحيطاِن بِها لَيَل نَهاٍر،  

   َوَيمل�آنِها بَِجرائَِم َوَمَشّقاٍت.
واِرِع اإثٌم َكِثيٌر. 11  ِفي الشَّ  

وَن ِفي كُلِّ     َوالنّاُس َيكِذُبوَن َوَيِغشُّ
 

َمكاٍن!

ب 7:55 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 19(
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12  لَو كاَن الَِّذي َيحَتِقُرنِي َعُدّواً، ل�حَتَمْلُت.  
   َولَو كاَن الَِّذي ُيهاِجُمِني َخصماً، 

ل�ْخَتَباأُت.
13  لَِكنَُّه اأنَت، َرِفيِقي َوَزِميِلي َوصاِحِبي.  

   اأنَت َمْن َيحَتِقُرنِي َوُيهاِجُمِني!
14  كُنّا نَسَتمِتُع بِاأحاِديِثنا َمعاً،  

ى َمعاً َبيَن الُجُموِع ِفي َبيِت     َونَحُن نََتَمشَّ
اهلِل.

15  لَْيَت الَموَت ُيفاِجُئ اأعدائِي!  
أْرَض َتنَفِتُح َوَتبَتِلُعُهْم اأحياًء.    لَْيَت ال�

ُروَر ِفي ُبُيوتِِهْم. َُّهْم َيفَعلُوَن ِمثَل َهِذِه الشُّ أن    ل�

16  اأّما اأنا َفاأسَتنِجُد بِاهلِل.  
   َواهلُل َسُينِجُدنِي!

17  لَيل�ً َوَصباحاً َوُظهراً اُأَصلِّي،  
   َوُهَو لَِصل�تِي َيسَتِجيُب.

18  َمعاِرَك َكِثيَرًة حاَرْبُت،  
   َودائِماً اأنَقَذنِي اهلُل.

   َواأعاَدنِي سالِماً.
19  َسَيسَمُعِني اهلُل، الَمِلُك ُمنُذ الَقِديِم،  

ِسل�ْه    َوَسُيعاِقُب اأعدائِي.  

   لَِكنَُّهْم ل� ُيِريُدوَن اأْن َيَتَغيَُّروا،
   َول� َيخافُوَن اهلَل.

20  َفَقْد هاَجُموا الَِّذيَن سالَُموُهْم،  
   َوَتراَجُعوا َعْن ُوُعوِدِهْم.

ثُوَن لَُطفاُء، 21  ُهْم ُمَتَحدِّ  
   لَِكنَّ قُلُوَبُهْم تَُخطُِّط لِلَحرِب.

يِت،    َكِلماتُُهْم َملساُء َكالزَّ
ِة. كاِكيِن الحادَّ    َوِهَي َتقَطُع َكالسَّ

22  ارِم اأحمالََك َعَلى اهلِل.  
   َوُهَو َسَيهَتمُّ بَِك.

   ل� َيسَمُح بِاأْن َيْنَزلَِق التَِّقيُّ َوَيَقَع.

23  اأّما اأنَت يا اهلُل، َفُتلِقي بِالَقَتَلِة َوالكاِذبِيَن  
ِن َقبَل اأْن َتنَتِصَف اأْعماُرُهْم.    اإلَى ُحفَرِة التََّعفُّ

   اأّما اأنا، َفَعَليَك اأتَِّكُل.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »الَيماَمِة َعَلى الَبلُّوَطِة 56 

الَبِعيَدِة.« ِمكتاٌم لِداُوَد ِعنَدما اأَخَذُه الِفِلسِطيُّوَن 

. ِفي َجتَّ

   ارَحمِني يا اهلُل
ُبِني. أنَّ ُهناَك َمْن َيَتَعقَّ    ل�

   َوَخصِمَي ُيضايُِقِني َطواَل الَيوِم.
ُسوَن َعَليَّ َوُيطاِرُدونَِني الَيوَم كُلَُّه. 2  َيَتَجسَّ  

   ُخُصوٌم َكِثيُروَن ُيعاُدونَِني بِِكْبِرياٍء.
3  لَِكنَِّني اأتَِّكُل َعَليَك ِمْن بِداَيِة َخوِفي.  

4  َواُأَسبُِّح اهلَل َعَلى َوعِدِه لِي.  
   َعَلى اهلِل اأتَِّكُل.

نساٍن اأْن َيفَعَلُه بِي.    َفل� اأخَشى ما ُيمِكُن ل�إ
ُهوَن َكل�ِمي َطواَل الَيوِم، 5  ُيَشوِّ  

رِّ ُيَخطُِّطوَن ِضدِّي.    َولِلشَّ
6  َيَتشاَوُروَن َمعاً، َوُيراِقُبوَن كُلَّ َخَطواتِي  

ُبوَن كُلَّ ُخطَوٍة    َيَتَعقَّ
   اآِمِليَن اصِطياَد ُروِحي.
ِهْم. 7  اَأْبِعْدُهْم يا اهلُل لَِشرِّ  

ُعوِب الَغِريَبِة.    اَأْخِضْعُهْم َتحَت َغَضِب الشُّ
8  ل� َريَب اأنََّك اأحَصيَت َرَعشاِت َعذابِي.  

   اجَمْع ُدُموِعي ِفي قاُروَرتَِك لَِتذكَُرها.
   األَْم َتنَتِبْه اإلَيها؟

9  لَِهذا َسَيَتراَجُع اأعدائِي ِحيَن اأدُعوَك.  
ٌن اأنا ِمْن َذلَِك،    ُمَتَيقِّ

ََّك اأنَت اإلَِهي! أن    ل�

10  اُأَسبُِّح اهلَل َعَلى َوعِدِه لِي.  

   اُأَسبُِّح اهلَل َعَلى َوعِدِه لِي.
11  َعَلى اهلِل اأتَِّكُل َفل� اأخاُف،  

نساٍن اأْن َيفَعَل بِي.    َفماذا ُيمِكُن ل�إ
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12  َساأِفي هلِل بَِوعِدي.  
كِر. ُم يا اهلُل َتقِدماِت الشُّ    لََك اُأَقدِّ
ََّك ِمَن الَموِت اأنَقذَت نَفِسي. أن 13  ل�  

.    َوَحِفظَت ِمَن التََّعثُِّر َقَدَميَّ
   لَِكي اأمِشَي ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي نُوِر ال�أحياِء.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.« ِمْكتاٌم 57 

لِداُوَد ِعنَدما َهَرَب ِمْن شاُوَل ِفي الَكهِف.

   ارَحْمِني يا اهلُل ارَحْمِني.
ِّي َجَعْلُتَك َمْلَجاأِي، أن    ل�

   َوَتحَت ِظلِّ َجناَحيَك اأحَتِمي،
َرُة.    اإلَى اأْن َتعُبَر الَعواِصُف الُمَدمِّ

، 2  اأدُعو اهلَل الَعِليَّ  
.    اهلَل الَِّذي َيسَهُر َعَليَّ

يِني، ماِء َعوناً َوُيَنجِّ 3  ُيرِسُل ِمَن السَّ  
   َوُيِذلُّ َمْن َيضَطِهُدنِي.

ِسل�هْ أ    َسُيرِسُل َرحَمَتُه َواأمانََتُه.  

4  َحياتِي ِفي َخَطٍر،  
   َواأنا ُمحاٌط بِاأعداٍء.

   َكاأنِّي َوَسَط اُأُسوٍد َتفَتِرُس الَبَشَر.
   اأسنانُها ِرماٌح َوِسهاٌم،

   َواألِسَنُتها ُسُيوٌف ماِضَيٌة.

ماواِت اأنَت يا اهلُل. 5  اأعَلى ِمَن السَّ  
أْرِض!    َوَمجُدَك ُيَغطِّي كُلَّ ال�

6  حاَولُوا اأْن َيْنِصُبوا لِي اأشراكاً.  
.    نََشُروا َشَبَكًة لُِيوِقُعوا َقَدَميَّ

   َحَفُروا ُحفَرًة لِي.
ِسل�ْه ُهُم اْصطاَدُهْم!      لَِكنَّ َفخَّ

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:57 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 6(

7  َقلِبي ثابٌِت يا اهلُل،  
   َقلِبي ثابٌِت،

   َوَساُأَغنِّي َواأعِزُف لََك.
8  اسَتيِقِظي يا نَفِسي!  

   اسَتيِقِظي يا َقياثِيُر َويا اأْعواُد
   َولُنوِقِظ الَفجَر!

ُأَمِم! 9  َساُأَسبُِّحَك يا َربُّ َبيَن كُلِّ ال�  
   َواأماَم كُلِّ َبَشٍر َساأَتَغنَّى بَِك.

ماواِت، 10  ل�أنَّ َرحَمَتَك اأعَظُم ِمَن السَّ  
   َواأعَلى ِمْن اأعَلى الُغُيوِم اأمانَُتَك!

ماواِت اأنَت يا اهلُل، 11  اأعَلى ِمَن السَّ  
أْرِض.    َوَمجُدَك ُيَغطِّي كُلَّ ال�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.« ِمْكتاٌم 58 

لِداُوَد.

   لِماذا َتْصِمُتوَن َعِن الَعدِل اأيُّها القاَدُة الِعظاُم؟
   اأَتقُضوَن بِالَعدِل َبيَن النّاِس؟

أْرِض، رِّ ِفي َهِذِه ال� 2  َبْل قُلُوُبُكْم َمل�أى بِالشَّ  
   َوبِاأيِديُكْم ُعنٌف َوَجِريَمٌة.

3  َهُؤل�ِء ال�أشراُر َضلُّوا ُمنُذ َمولِِدِهْم.  
   َوُمنُذ ُطُفولَِتِهْم كاِذُبوَن.
أفَعى. 4  َغَضُبُهْم َكُسمِّ ال�  

،    َول� َيسَمُعوَن َصوَت الَحقِّ
ُة َصوَت  أفَعى الّسامَّ 5  َكما ل� َتسَمُع ال�  

الحاِوي.
وَن َمكائَِدُهْم.    بَِمهاَرٍة ُيِعدُّ

ْر اأسنانَُهْم ِفي اأفواِهِهْم يا اهلُل! 6  َكسِّ  
ُأُسوِد ِمنها.    َواقَلْع اأنياَب ال�

تُُهْم َكالماِء الَِّذي َيمِضي ِفي  7  لَِتُذْب قُوَّ  
َطِريِقِه.

   َولُْيداُسوا َكُعشٍب ذابٍِل.
8  لَيَتُهْم َيخَتُفوَن َكَحَلَزوٍن  

   َيُذوُب كُلَّما َتَحرََّك َحتَّى َيخَتِفَي.
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مِس.    لَيَتُهْم َكَجِنيٍن َميٍِّت لَْم َيَر ُضوَء الشَّ
9  لَيَتُهْم َيِصيُروَن َكال�أشواِك.  

   َبعُضها َيحَتِرُق، َوَبعُضها َينَتِظُر.
يُح َقبَل اأْن َتلِمَس النّاَر.    تَُطيُِّرها الرِّ

10  لَيَت الّصالِِحيَن َيفَرُحوَن، اإْذ َيَروَن ُمكافاأَتُهْم.  
   لَيَتُهْم َيُدوُسوَن ال�أشراَر.

11  َولَيَت النّاَس َيُقولُوَن:  
  » َحّقاً اإنَّ الّصالِِحيَن ُيكاَفاُأوَن.

   َحّقاً ُيوَجُد اإلٌَه َيحُكُم َهذا الَكوَن.«

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.« ِمكتاٌم 59 

لِداُوَد ِعنَدما اأرَسَل شاُوُل ِرجال�ً لُِيراِقُبوا َبيَتُه 

َوَيقُتلُوُه.

   اإلَِهي، َخلِّْصِني ِمْن اأعدائِي!
.    انُْصْرنِي َعَلى الَِّذيَن َيُقوُموَن َعَليَّ

رِّ اأنِقْذنِي. 2  ِمْن فاِعِلي الشَّ  
ِني.    َوِمَن الَقَتَلِة نَجِّ

3  ُيِريُدوَن َقتِلي.  
   َوِرجاٌل اأِشّداُء ُيِثيُروَن َمتاِعَب ِضدِّي.

   َواأنا لَْم اأفَعْل اإثماً،
   َولَْم اأرَتِكْب َخِطيًَّة، يا اهلُل!

4  لَْم اُأخِطْئ، َغيَر اأنَُّهُم انَدَفُعوا نَحِوَي،  
وا لُِمحاَرَبِتي.    اسَتَعدُّ

   قُْم َوَتعاَل اإلَى َعونِي! انُظْر ما َيجِري.
لَُه الَقِديُر، آَن يا اهلُل، اأيُّها ال�إ 5  َوال�  

   اأنَت اإلَُه اإسرائِيَل.
ُعوَب.    َفانَهْض َوحاِسْب َهِذِه الشُّ

ِسل�هْ أ    َول� تُظِهْر َرحَمًة لِلغاِدِريَن.  

6  بِالَخفاِء َياأتُوَن اإلَى ُهنا َمساًء،  
   َوَينَبُحوَن َكَزمَجَرِة ِكل�ٍب َتِهيُم ِفي ُطُرقاِت 

أ 5:59 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. وهي 

على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر 
الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 13(

الَمِديَنِة.
7  اْسَمعُهْم َوُهْم ُيطِلُقوَن اإهاناتِِهْم نُباحاً،  

   َوَكاأنَّ األِسَنَتُهْم ُسُيوٌف.
أنُفِسِهْم: »َمْن َيسَمُع؟«    َوَيُقولُوَن ل�

8  لَِكنَّْك َتْضَحُك َعَليِهْم يا اهلُل،  
ُعوِب.    َتسَخُر ِمْن كُلِّ الشُّ

9  َوَساُأَرنُِّم لََك يا اهلُل َترانِيِمي،  
تِي ِحصِنَي الُمرَتِفُع! ََّك قُوَّ أن    ل�

ُمِني ِفي الَمعَرَكِة. 10  اهلُل ُيِحبُِّني َوَيَتَقدَّ  
   َوَسُيِريِني نَصراً َعَلى اأعدائِي.

11  ل� َتكَتِف بَِقتِلِهْم، َواإلّ� نَِسَي َشعِبي َمْن   
نََصَرُه.

تَِك يا َربَّنا َوتُرَسنا.    َشتِّْتُهْم بُِقوَّ
12  قالُوا َعنَك َكِذباً َولََعُنونا َفاأخَطاُأوا.  

ُأُموِر نَفِسها!    َفعاِقْبُهْم بَِهِذِه ال�
   َولَْيُكْن ِكبِرياُؤُهْم َفّخاً لَُهْم!

13  اَأهِلْكُهْم ِفي َغَضِبَك!  
أَبِد!    اَأهِلْكُهْم اإلَى اأْن َيفُنوا اإلَى ال�

   ِعنَدئٍِذ َسَيعَلُم النّاُس اأنَّ اهلَل ُهَو الحاِكُم ِفي 
ِسل�ْه اإسرائِيَل.  

14  َسَيُعوُد َهُؤل�ِء ِعنَد الَمساِء ِخفَيًة،  
   َوَسَينَبُحوَن َكُزمَرِة ِكل�ٍب َتِهيُم ِفي َشواِرِع 

الَمِديَنِة.
15  َيُطوفُوَن َبَحثاً َعْن َطعاٍم،  

   لَِكنَُّهْم لَْن َيِجُدوا ل� َطعاماً َول� َمكاناً 
لِلَمِبيِت.

باِح  تَِك، َواُأَرنُِّم ِفي الصَّ 16  اأّما اأنا َفاُأَغنِّي لُِقوَّ  
لَِمَحبَِّتَك،

   َفاأنَت ِحصِنَي الُمرَتِفُع.
   اأنَت َمْلَجاأِي ِفي َيوِم ِضيِقي.

تِي لََك َساُأَرنُِّم، 17  يا قُوَّ  
ََّك ِحصِنَي الُمرَتِفُع، أن    ل�
. ََّك اإلَِهَي الُمِحبُّ أن    ل�
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لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »َزنَبَقِة الَعهِد.« ِمْكتاٌم 60 

لِداُوَد للتَِّعِليم. ِعنَدما حاَرَب اأراُم النَّهَريِن َواأراَم 

ُصوَبَة، َوَرِجَع ُيواآُب َوَهَزَم اثَني َعَشَر األَف َرُجٍل ِمْن اأُدوَم 

ِفي واِدي الِملِح.

   َغِضْبَت ِمنّا يا اهلُل.
ٍة.    َرَفْضَتنا َوَضَرْبَتنا بُِقوَّ

   َفاأِعْد عاِفَيَتنا اإلَينا.
ْقَتها َتحَتنا. أْرَض َوَشقَّ 2  اأنَت َزلَزلَت ال�  

َّها َتَتهاَوى! أن    َفاَأصِلْحها ل�
3  اأعَطيَت َشعَبَك َمتاِعَب َكِثيَرًة،  

كاَرى نََتَرنَُّح ِمْن َتاأثِيِرها.    َونَحُن َكالسُّ
وا َحولَها ِضدَّ  4  اأعَطيَت لِخائِِفيَك راَيًة لَِيلَتفُّ  

ِسل�هْ أ   . الَعُدوِّ

5  َخلِّْصِني بَِيِميِنَك،  
   اسَتِجْب لَِصل�تِي َوَخلِِّص الَِّذيَن تُِحبُُّهْم.

6  قاَل اهلُل ِفي َهيَكِلِه:  
  » َساأرَبُح الَمعَرَكَة َواأبَتِهُج!

ًة لَِمْن اُأِريُد،    َساُأْعِطي َشِكيَم ب ِحصَّ
ُم واِدي ُسكُّوَت.    َوَساُأَقسِّ

ى. 7  لِي َسَتُكوُن ِجلعاُد، َوَكَذلَِك َمَنسَّ  
   اأْفرايُِم ُخوَذتِي، ج

   َوَيُهوذا َصولَجاُن ُمْلِكي. د
، 8  ُمواآُب ِمغَسَلُة َقَدَميَّ  

   َواُأُدوُم َحْيُث اأخَلُع ِحذائِي.
ي ُهتاُف انِتصاِري.«    َوِفي ِفِلْسِطَيَة ُيَدوِّ

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:60 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

ب 6:60 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

أّول.« ج 7:60 ُخوَذِتي. اأْو »ِحصِني ال�

الُمْلُك ِفي قبيَلِة  اأي َسيبَقى  د 7:60 َيُهوذا َصوَلجاُن ُمْلِكي. 

َيُهوذا، َوِهَي الَِّتي ِمنها جاَء الَمسيح.

9  لَِكنِّي اأقُوُل، َمْن َسَياأُْخُذنِي اإلَى الَمِديَنِة   
َنِة؟ الُمَحصَّ

   َمْن َسَيُقوُدنِي اإلَى اأُدوَم؟
10  األَسَت اأنَت َمْن َهَجرَتنا، يا اهلُل؟  

   األَسَت َترفُُض الُخُروَج اإلَى الَمعَرَكِة َمَع 
ُجُيوِشنا؟

! 11  اأِعنّا َفَنَتَخلََّص ِمَن الَعُدوِّ  
   َفَعوُن الَبَشِر بِل� فائَِدٍة!
12  اأّما بَِعوِن اهلِل َفَننَتِصُر.  
   اإْذ ُهَو َيُدوُس اأعداَءنا.

آل�ِت الُموِسيِقيَِّة. َمزُموٌر 61  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى ال�
لِداُوَد. ه

   اإلَِهي، اْسَمْع َصرَخِتي.
   َواإلَى َصل�تِي انَتِبْه.

2  َحيثُما كُنُت َوِحيَنما اأضُعُف، بَِك اأسَتنِجُد!  
   َفُقدنِي اإلَى َقلَعٍة اأعَلى ِمنِّي.
ََّك اأنَت َقلَعِتي الُمرَتِفَعُة! أن 3  ل�  

   َواأنَت ُبرِجَي الَمِنيُع ِفي َوجِه اأعدائَِي!
أَبِد، 4  اُأِريُد اأْن اأسُكَن ِفي َخيَمِتَك اإلَى ال�  

ِسل�هْ و    ُمحَتِمياً َتحَت َجناَحيَك.  

ََّك نََظرَت اإلَى نُُذوِري يا اهلُل. أن 5  ل�  
   َواأعَطيَتِني ِميراَث خائِِفيَك.

6  لَْيَتَك تُِطيُل ُعْمَر الَمِلِك،  
آتَِيِة.    َفَيِعيَش َعبَر ال�أجياِل ال�

أَبِد ِفي َحْضَرِة اهلِل، ُج اإلَى ال� 7  لَْيَتُه ُيَتوَّ  
   َتحِميِه َرحَمُتَك َواأمانَُتَك.

أَبِد، 8  َساُأَرنُِّم َترانِيَم اإكراماً ل�سِمَك اإلَى ال�  
   َواُأوِفي نُُذوِري َيوماً َفَيوماً!

ه مزمور 61 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  و 4:61 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، لَِيُدوثُوَن. أ َمزُموٌر لِداُوَد. ب62 

   انَتِظِري يا نَفِسَي اهلَل،
   َفِمنُه َياأتِي َخل�ِصي!

2  ُهَو ِحْصِني َوُمَخلِِّصي!  
   ُهَو َقلَعِتي الُمرَتِفَعُة.

نِي َكْثَرُة اأْعدائِي!    َفل� َتُهزُّ

؟ 3  اإلَى َمَتى تُواِصلُوَن الُهُجوَم َعَليَّ  
   اإلَى اأْن َتهِدُمونِي َكحائٍِط مائٍِل؟
4  ُرغَم َكراَمِتي، َيَتاآَمُروَن لَِتدِميِري،  

   َمسُروِريَن بِاأكاِذيِبِهْم.
   اأماَم النّاِس َيمَدُحونَِني،

ِسل�هْ ج    ثُمَّ َيلَعُنونَِني ِفي قُلُوبِِهْم.  

5  انَتِظِري يا نَفِسَي اهلَل،  
   َفِمنُه َياأتِي َرجائِي.

6  ُهَو ِحصِني َوُمَخلِِّصي!  
   ُهَو َقلَعِتي الُمرَتِفَعُة َفل� اأخَزى!

7  َعَلى اهلِل َتعَتِمُد َكراَمِتي َوَخل�ِصي.  
   ُهَو ِحصِني َوَقلَعِتي الُمرَتِفَعُة.

8  ثُِقوا بِِه اأيُّها الَبَشُر.  
   اسُكُبوا قُلُوَبُكْم اأماَمُه.

ِسل�ْه    اهلُل ُهَو َملَجاُأنا.  

9  لَِكنَّ الَبَشَر ُبخاٌر ل� اأكَثَر.  
   ما ُهْم اإلّ� ِكذَبٌة.

   َوِفي الَمواِزيِن ل� َيِزنُوَن اأكَثَر ِمْن ُبخاٍر.

كانُوا  ثل�ثٍة  اأحُد  َوُهَو  »َولَِيُدوثُوَن«  اأو  َيُدوُثون.  أ مزمور 62 

أّول  أيّاِم ال� قاَدَة التّسبيِح الرئيسيِّيَن ِفي الهيَكل. انظر كتاَب اأخباِر ال�
.42–38:16 ،16:9

ب مزمور 62 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
ج 4:62 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 8(

آَخِريَن، 10  ل� َتتَِّكلُوا َعَلى ال�نِتزاِع ِمَن ال�  
ِرَقِة.    َول� َتَضُعوا اآمال�ً كاِذَبًة ِفي السَّ

   َواإذا زاَدْت َثرَوتُُكْم،
   ل� َتسَمُحوا بِاأْن َتَتَعلََّق قُلُوُبُكْم بِالثَّْرَوِة.

11  َحيَن َتَكلََّم اهلُل َمرًَّة،  
أمَريِن:    َفِهْمُت َهَذيِن ال�

َة هلِل،   » اأنَّ الُقوَّ
». 12  َواأنَّ الرَّحَمَة لََك يا َربُّ  

   اأنَت تُجاِزي الَجميَع بَِحَسِب اأعمالِِهْم.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُودَ د ِعنَدما كاَن ِفي 63 

َصحراِء َيُهوذا.

   اإلَِهي اأنَت يا اهلُل.
   اإلَيَك اأشتاُق.

   َعطشاٌن اإلَيَك اأنا َجَسداً َوُروحاً،
   َوَكاأنَِّني ِفي اأْرٍض جافٍَّة قاِحَلٍة ل� ماَء ِفيها.

2  َهَكذا َشَعرُت ِحيَن َراأيُتَك ِفي َهيَكِلَك.  
َتَك َوَمجَدَك!    َحيُث َراأيُت قُوَّ

3  َرحَمُتَك اأفَضُل ِمَن الَحياِة نَفِسها.  
   َتشتاُق َشَفتاَي اإلَى َتسِبيِحَك.

4  بَِحياتِي َساُأباِركَُك،  
   َوبِاْسِمَك اأْرَفُع َيَديَّ طالِباً الَبَرَكَة.

5  َشبعاٌن اأنا، َكاأنِّي َتناَولُت َدَسماً َكِثيراً!  
   َوبَِشَفَتيِن َفِرَحَتيِن اُأَسبُِّحَك!

6  َساأذكُُرَك َعَلى ِفراِشي.  
   َوِفي ُمنَتَصِف اللَّيِل َساُأَفكُِّر بَِك،

ََّك اأَعنَتِني، أن 7  ل�  
   َواأنا ابَتَهجُت ِفي ِظلِّ َجناَحيَك.

8  بَِك َتَتَعلَُّق ُروِحي،  
ُتِني.    َوبَِيِميِنَك تَُثبِّ

9  اأّما الّساُعوَن اإلَى اإهل�ِك نَفِسي،  
أْرِض.    َفَسُيرَسلُوَن اإلَى اأعماِق ال�

د مزمور 63 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«



مزمور 6019:65

ُيوِف َسُيقَتلُوَن. 10  بِالسُّ  

   َوَسَتاأكُلُُهُم الثَّعالُِب.
11  اأّما الَمِلُك، َفِباهلِل َسَيفَرُح.  

   َوكُلُّ َمْن اأقَسَم َعَلى الَول�ِء لَُه، َسُيَسبُِّح 
اهلَل!

. أفواَه الكاِذَبَة َسُتَسدُّ أنَّ ال�    ل�

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُوَد. أ64 

   اْسَمعِني يا اهلُل ِعنَدما اأَتَكلَُّم!
ي.    احِمِني ِمْن َتهِديداِت َعُدوِّ
2  َخبِّئِني ِمْن ُمؤاَمراِت ال�أشراِر.  

   َوِمْن َمكائِِدِهِم احَفظِني.
ُيوِف. 3  األِسَنُتُهْم ماِضَيٌة َكالسُّ  

ِة     َوَكِلماتُُهُم الحاِقَدُة َكالَقوِس الُمَعدَّ
طل�ِق. لِل�إ

4  َوَفجاأًة َوُدوَن ِخشَيٍة،  
ِهْم. هَم ِمْن َمخَباإ    ُيطِلُقوَن السَّ
نساَن الُمسَتِقيَم.    َوُيِصيُبوَن ال�إ

آَخَر. ُعوَن اأَحُدُهُم ال� يَرٍة ُيَشجِّ 5  بَِكِلماٍت ِشرِّ  
ثُوَن َعْن نَصِب الَمصائِِد.    َيَتَحدَّ

   َوَيُقولُوَن:
  » لَْن َيراها اأَحٌد!«

6  اَأْخُفوا َمصائَِدُهُم الُمحَكَمَة.  
   َوُهْم َيبَحثُوَن َعْن َضحايا.
نساِن َعِميَقٌة،    َدواِخُل ال�إ

   َوَكَذلَِك َقلُبُه.
7  َغيَر اأنَّ اهلَل اأيضاً َيرِمي ِسهاَمُه!  

   َفَيضِرُب ال�أعداَء َفجاأًة.
8  َيقِدُر اأْن ُيوِقَعُهْم ِفي َمصائِِدِهْم َوُخَطِطِهْم.  

باً.    كُلُّ َمْن َيراُهْم َيُهزُّ َراأَسُه ُمَتَعجِّ
9  ثُمَّ َيَرى الَجِميُع ما َحَدَث،  

   َوُيخِبُروَن بِما َصَنَع اهلُل.

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 64 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

آَخِريَن َعْن اأعمالِِه الَعِظيَمِة.    َوُيَعلُِّموَن ال�
10  لَِيبَتِهِج البارُّ باهلِل،  

   َولَيحَتِم بِِه.
   لَِيَتَهلَّْل ُذو الَقلِب الُمسَتِقيِم.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر لِداُوَد. ب َترنِيَمٌة.65 

   َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َتناُل ما َتسَتِحقُّ ِمْن 
َتسِبيٍح

   َوتُوَفى لََك النُُّذوُر.
2  ُهناَك َسَياأتِي اأماَمَك كُلُّ اإنساٍن،  

َلواَت!    يا َمْن َتسَمُع الصَّ
3  اإثُمنا َيغُمُرنا،  

   لَِكنََّك اأنَت تَُغطِّي َخطايانا َوَتْغِفُرها.
4  َهنيئاً لَِمْن َتختاُرُه لِل�قِتراِب اإلَيَك  

كَنى ِفي ساحاِت َبيِتَك،    َوالسُّ
َُّه َسَيشَبُع ِمْن اأطايِِب َهيَكِلَك  أن     ل�

ِس. الُمَقدَّ
5  اأنََت تَُخلُِّصنا يا اإلََهنا، َتسَتِجيُب لَنا،  

ٍة ُمِهيَبٍة َتنُصُرنا.    َوبُِقوَّ
   َعَليَك َيعَتِمُد كُلُّ َبَشٍر

أراِضي الَبِعيَدِة َوِفي الِبحاِر النّائَِيِة.    ِفي ال�
6  َيلَبُس اهلُل الُقدَرَة.  

تِِه.    ُيَثبُِّت الِجباَل بُِقوَّ
ُئ الِبحاَر الهائَِجَة، 7  ُيَهدِّ  
أمواَج الُمضَطِرَبَة،    َوال�

ُعوَب الثّائَِرَة.    َوالشُّ
8  اآياتَُك تُوِقُع الَهيَبَة ِفي النّاِس ِفي الِبل�ِد   

الَبِعيَدِة.
رِق     َواأنَت تُدِهُش الّساِكِنيَن ِفي اأقاِصي الشَّ

َوالَغرِب.
أْرِض َوَتسِقيها. 9  َتعَتِني بِال�  
   َتْجَعلُها َخْصَبًة َوُمْثِمَرًة.

ب مزمور 65 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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   اأنْهاُر اهلِل َمل�آنٌَة ماًء،
أْرَض َوَتِزيُد َقْمَحها َوِغل�لَها.    تَُهيُِّئ ال�

10  اأنَت تَُرطُِّب ُحُقولَها.  
ُمها. ُد تُرَبَتها َوتَُنعِّ    ال�أمطاُر الَخِفيَفُة تَُمهِّ

   َواأنَت تُباِرُك نَباتاتِها َوَغّل�تِها.
َنَة بَِخيِرَك الَوِفيِر، 11  تَُكلُِّل السَّ  

   َوَتمل�ُأ َعَرباتَِك بَِغلٍَّة َعِظيَمٍة.
12  َتِفيُض الَمراِعي َدَسماً َكِثيراً.  

   َوالتِّل�ُل الُمِحيَطُة تُعِطي َثَمَرها كاِمل�ً.
13  َتكَتِسي الُمُروُج بُِقطعاِن الَغَنِم.  

   َوبِالُحُبوِب َتَتَغطَّى الِودياُن.
   َتهِتُف َوتَُغنِّي.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َترنِيَمٌة َمزُموِريٌَّة.66 

أْرِض.    اهِتِفي َتكِريماً هلِل يا كُلَّ ال�
2  اعِزفُوا َتكِريماً ل�سِمِه الَمِجيِد!  

ُموُه!    بِالتَّسِبيِح َكرِّ
3  قُولُوا هلِل:  

  » ُمِهيَبٌة ِهَي اأعمالَُك!
   َحتَّى اأعداُؤَك َيَتَملَُّقونََك بَِترانِيِم َتسِبيٍح 

َكِثيَرٍة.
أْرُض كُلُّها. 4  َتْسُجُد لََك ال�  

   لََك ُيَرنُِّموَن َمزاِميَر.
ِسل�هْ أ    ل�ْسِمَك ُيَرنُِّموَن.«  

5  اذَهُبوا لَِتَروا ما َفَعَل اهلُل.  
   َصَنَع اأعمال�ً ُمِهيَبًة َفل� ُيَقلُِّدها َبَشٌر.

َل الَبحَر ال�أحَمَر اإلَى اأْرٍض يابَِسٍة. 6  َحوَّ  
ُأرُدنِّ َعَلى اأقداِمِهْم.    َوَمَشى َشعُبُه َعبَر نَهِر ال�

   َوُهناَك ابَتَهُجوا بِِه.
أَبِد. أْرِض اإلَى ال� تِِه َيَتَسيَُّد َعَلى ال� 7  بُِقوَّ  

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:66 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 7، 15(

ُعوَب.    بَِعيَنيِه ُيراِقُب الشُّ
ِسل�ْه ُدوَن َعَليِه ل� يْنَجُحوَن!      َوالُمَتَمرِّ

8  يا ُشُعوُب باِركُوا اإلََهنا!  
   َعلُّوا َتسابِيَحُه!

9  ُهَو َحِفَظ َحياَتنا،  
   َولَْم َيَدْعنا نَسُقُط.

10  لَِكنََّك امَتَحنَتنا يا اهلُل!  
   ِفي َتجاِرَب ناِريٍَّة اأدَخْلَتنا،

َتُه! ِة ِفضَّ    َكما َيمَتِحُن صانُِع الِفضَّ
11  اإلَى ِمصَيَدٍة اأدَخلَتنا.  

   َوَرَبطَت ِحبال�ً َعَلى َخواِصِرنا.
12  ِمْن ُرُؤوِسنا َجَرْرَتنا  

   َوِفي النّاِر َوالماِء اأَجْزَتنا.
   قُْدَتنا اإلَى َمكاٍن َبِديٍع.

13  ها اأنا اآتِي اإلَى َبيِتَك بَِذبائَِح صاِعَدةٍ ب  
ُأوِفَي نُُذوِري    ل�

، 14  الَِّتي نََطْقُت بِها بَِشَفتّيَّ  
   َوَوَعْدُت بِها ِفي ِضيِقي.

ُم لََك َذبائَِح صاِعَدًة َسميَنًة 15  اُأَقدِّ  
ِسل�ْه    َوَبُخوراً َوِكباشاً، ثِيراناً َوتُُيوساً.  

16  َتعالَوا يا خائِِفي اهلَل،  
   َوَساُأخِبُركُْم بِما َصَنَع لِي.

17  اأنا َدَعوتُُه!  
   َوَكِلماُت التَّعِظيِم َعَلى لِسانِي.

18  َواأنا اُأدِرُك اأنَّ َسيِِّدي لَْن َيسَمَعِني  
   اإذا َراأيُت نَجاَسًة ِفي َقلِبي َولَْم اأنَزْعها.

19  لَِكنَّ اهلَل بِالِفعِل َقْد َسِمَع!  
   َواأصَغى اإلَى َصل�تِي!

20  اأحَمُد اهلَل الَِّذي لَْم َيُردَّ َصل�تِي،  
   َوَعنِّي لَْم َيمَنْع َرحَمَتُه.

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبائح  ب 13:66 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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آل�ِت. َترنِيَمٌة َمزُموِريٌَّة.67  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمَع ال�

   يا اهلُل ارَحْمنا َوباِرْكنا.
ِسل�هْ أ    لَيَت َوجَهَك ُيشِرُق لَنا.  

2  لَيَت َطِريَقَك ِفي كُلِّ َمكاٍن تُعَرُف.  
َة َخل�ِصَك. ُعوَب كُلَّها َتعِرُف قُوَّ    لَيَت الشُّ

3  لَيَت النّاَس ُيَسبُِّحونََك يا اهلُل.  
   لَيَت كُلَّ النّاِس ُيَسبُِّحونََك.

ُعوِب. 4  َينَبِغي اأْن َتفَرَح كُلُّ الشُّ  
نصاِف َتحُكُم الَبَشَر، ََّك بِال�إ أن    ل�
أْرِض.    َواأنَت َمْن ُيْرِشُدها ِفي ال�

عُب يا اهلُل. 5  لُِيَسبِّْحَك الشَّ  
   لُِيَسبِّْحَك كُلُّ الَبَشِر.

أْرَض َغلََّتها الَوِفيَرَة. 6  اأعِط ال�  
   َفاهلُل اإلَُهنا، ُيباِركُنا دائِماً.

7  اهلُل ُيباِركُنا،  
   َوَعَلى الَبَشِر ِفي الِبل�ِد الَبِعيَدِة اأْن َتخشاُه.

لِقائِِد الُمَرنِِّميَن.مزموٌر لِداُوَد. ب َترنِيَمٌة َمزُموِريٌَّة.68 

   لَْيَت اهلَل َيُقوُم،
   َواأعداُؤُه َيَتَشتَُّتوَن.

   َولَيَت كُلَّ ُمقاِوِميِه َيهُرُبوَن ِمْن اأماِمِه!
2  لَْيَت ال�أشراَر َيخَتُفوَن ِمْن َحْضَرِة اهلِل،  
   َكما َيَتَفرَُّق الدُّخاُن الخاِرُج ِمَن النّاِر،

مُع اأماَمها.    َوَكما َيُذوُب الشَّ
3  َولَْيَت الّصالِِحيَن َيبَتِهُجوَن ِفي َحْضَرِة اهلِل.  

   لَيَتُهْم َيِطيُروَن َفَرحاً!
4  َغنُّوا هلِل،  

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  كتاِب  في  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 1:67 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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   َسبُِّحوا اْسَمُه بِالتَّرنِيِم.
حراِء. ُئوا الطَِّريَق لِلّراِكِب َعبَر الصَّ    َهيِّ

   ابَتِهُجوا اأماَم َمِن اْسُمُه ياه. ج

ِس 5  اهلُل ِفي َمسِكِنِه الُمَقدَّ  
   ُهَو اأٌب لَِمْن لَيَس لَُهْم اأٌب،

أراِمِل.    َوحاِمي ال�
ِديَن ِفي َبيٍت. 6  ُيْسِكُن اهلُل الُمَتَوحِّ  

ُدوَن َفِفي اأْرٍض ناِشَفٍة َيسُكُنوَن.    اأّما الُمَتَمرِّ
7  لَّما َمَضيَت اأماَم َشعِبَك،  

ِسل�هْ د حراِء.      َوَخَرجَت اإلَى الصَّ

ماُء ِحَمماً اأماَم اهلِل، 8  َواأمَطَرِت السَّ  
   اهَتزَّْت َوذاَبْت ِسيناُء نَفُسها اأماَم اإلَِه اإسرائِيَل!

9  اأرَسْلَت َمَطراً ِغِزيراً يا اهلُل،  
   َواأصَلحَت اأْرضَك الُمنَهَكَة.

10  ُهناَك اسَتَقرَّْت قُطعانَُك.  
أْرَض بَِبَركاٍت َكِثيَرٍة     َواأنَت َهيَّاأَت ال�

لِلَمساِكيِن.
11  َسيِِّدي َياأُمُر،  

   َوَجيٌش َعِظيٌم ِمَن النّاِس َينُشُر ال�أخباَر:
أقِوياُء َوُجُيوُشُهْم َفرُّوا! 12 » الُملُوُك ال�  

   َوالَمراأُة الَِّتي لَِزَمْت َبيَتها لَها نَِصيٌب ِمَن 
الَغنائِِم.

13  َوالَِّذيَن َبُقوا لِِرعاَيِة ال�أغناِم ِفي الَحظائِِر،  
   لَُهْم َثرَوٌة ُخراِفيٌَّة.

ِة،    لَُهْم اأجِنَحُة َيماٍم ُمَغّشاٌة بِالِفضَّ
   َوِريٌش ِمْن َذَهٍب!«

14  َفرََّق اهلُل الَقِديُر الُملُوَك  
   َكالثَّلِج النّاِزِل َعَلى َجَبِل َصْلُموَن.

ج 4:68 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.«

د 7:68 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 19، 32(
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15  يا َجَبَل باشاَن الَعِظيَم،  
   يا َجَبَل باشاَن ذا الِقَمِم الَكِثيَرِة!

16  اأيُّها الَجَبُل َكِثيُر الِقَمِم،  
   لِماذا َتحِسُد الَجَبَل الَِّذي اشَتهاُه اهلُل َمقاماً 

لَُه،
أَبِد؟    حيُث َيسُكُن اهلُل اإلَى ال�

ِس 17  ِمْن ِسيناَء ياأتِي الرَّبُّ اإلَى َمْسَكِنِه الُمَقدَّ  
   َمَع َمل�يِيَن ِمْن َمرِكباتِِه.

18  َقْد َصِعْدَت اإلَى ال�أعالِي،  
   َسَبيَت َغنيَمًة،

   َواأعَطيَت النّاَس َعطايا.
ِديَن َعَليَك!    َحتَّى ِمَن الُمَتَمرِّ

   َصِعَد اهلُل اإلَى الَعل�ِء لَِيسُكَن.
، 19  ُمباَرٌك الرَّبُّ  

ُف اأحمالَنا كُلُّ َيوٍم!    ُيَخفِّ
ِسل�ْه    اهلُل ُهَو َخل�ُصنا.  

ينا. لَُه الَِّذي ُيَنجِّ 20  لُِنَسبِِّح اهلَل، َفُهَو ال�إ  
   لُِنَسبِِّح الرَّبَّ اإللََه

   الَِّذي َيمِلُك َمناِفَذ الَموِت.
21  َسَيسَحُق اهلُل َراأَس اأعدائِِه،  

ثِم. عِر لِلّسالِِك ِفي َسَبِل ال�إ اأَس الَكِثيَرَة الشَّ    الرَّ
: 22  قاَل الرَّبُّ  

  » ِمْن باشاَن َوِمْن اأعماِق الَبحِر
   َساأسَتِردُّ ُجَثَث ال�أعداِء،

23  لَِكي َتمِشَي بَِقَدِميَك َوَسَط ِدمائِِهْم،  
   َوَتلَحَس ِكل�ُبَك نَصيَبها ِمنُهْم.«

24  َسَيَرى ال�أعداُء َموِكَب نَصِرَك يا اهلُل!  
ُم ِفي     َموِكُب نَصِر اإلَِهي، َمِلِكي، َوُهَو َيَتَقدَّ

َقداَسٍة.
ُموَن الَموِكَب 25  الُمَرنُِّموَن َيَتَقدَّ  

   َوَوراَءُهُم العاِزفُوَن،
فُوِف.    تُِحيُط بِِهْم َفَتياٌت َيضِرْبَن بِالدُّ
26  َسبُِّحوا اهلَل يا َشعَبُه ِفي ال�جِتماِع.  

   يا نَسَل اإسرائِيَل َسبُِّحوا اهلَل.
ِغيُر َيُقوُدُهْم، 27  ها ُهَو َبْنياِمْيُن الصَّ  

   َوُزَعماُء َيُهوذا اآِمُرُهْم،
   َوُزَعماُء َزُبولُوَن َونَفتالِي!

َتَك يا اهلُل، 28  اَأْظِهْر قُوَّ  
َتَك، يا اهلُل، َكما َفَعْلَت ِفي     اَأْظِهر قُوَّ

الماِضي.
أْرِض َهِديًَّة 29  ُيْحِضُر ُملُوُك ال�  
   اإلَى َهْيَكِلَك ِفي الُقْدِس.

30  عاِقْب يا اهلُل َقِطيَع الُمسَتنَقعاِت!  
   َوبِِّخ الثِّيراَن ِفي َقِطيِع الُغَرباِء.

   اخِز َهُؤل�ِء النّاَس الَِّذيَن اأَحبُّوا الَحرَب 
ْقَتُهْم. َفَفرَّ

   لَِياأتُوا اإلَيَك َزحفاً َعَلى الَوحِل حاِمِليَن 
َتُهْم! ِفضَّ

رائِِب، 31  ِمْن ِمصَر َسَياأتِي حاِملُو الضَّ  
ُل اأهُل الَحَبَشِة بِاإرساِل َهداياُهْم.    َوُيَعجِّ

أْرِض. 32  َغنُّوا هلِل، يا َممالَِك ال�  
ِسل�ْه    َسبُِّحوا الرَّبَّ ِغناًء!  

ماواِت الَقِديَمِة. 33  َغنُّوا لِلّراِكِب َعَلى اأعَلى السَّ  
.    َغنُّوا لَِمْن ُيرِعُد بَِصوتِِه الَقِويِّ

34  َرنُِّموا َترانِيَم َتسِبيٍح هلِل،  
   الَِّذي َجل�لُُه َفوَق َشعِبِه اإسرائِيَل

ماِء! تُُه ِفي السَّ    َوقُوَّ
35  َمُهوٌب اأنَت يا اهلُل ِفي َهيَكِلَك الُمَقدَِّس.  

ًة لَِشعِبِه.    اهلُل ُيعِطي قُدَرًة َوقُوَّ
   َتباَرَك اهلُل.

نابِِق.« مزموٌر 69  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َعَلى لَحِن »الزَّ
لِداُوَد. أ

ِني    يا اهلُل نَجِّ

أ مزمور 69 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 

من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«
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أنَّ الماَء َقِد ارَتَفَع اإلَى ُعنِقي.    ل�
2  ِفي الَوحِل الَعِميِق اأُغوُص،  

   َولَيَس لَِقَدَميَّ َموِضٌع.
   َدَخلُت ِفي الِمياِه الَعِميَقِة،

   َوالتَّّياُر َيجِرفُِني!
3  ِمَن ال�سِتغاَثِة َتِعبُت.  

   َوَحلِقي ُيؤلُِمِني.
   َتِعَبْت ِمَن النََّظِر َعْيناَي

   َبيَنما اأنا اأنَتِظُر اهلَل.
4  الَِّذيَن َيبِغُضونَِني بِل� َسَبٍب  

   اأكَثُر ِمْن َشعِر َراأِسي.
   الَِّذيَن ُيحاِولُوَن َتدِميِري َكِثُروا،

   َوَحولَِي َكَذُبوا.
آَن ل� ُبدَّ اأْن اأُردَّ ما لَْم اأسِرْق!    َوال�

5  ُذنُوبِي َمعُروَفٌة لََديَك يا اهلُل!  
   ل� اأقِدُر اأْن اُأخِفَي َعنَك َذنِبي.

6  اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر،  
   ل� َتَدْع َمْن َيرُجونََك َيخَجلُوا ِمنِّي.

   يا اإلََه اإسرائِيَل،
   ل� َتَدْع َمْن َيطلُُبونََك َيُقولُوا ِفيَّ ُسوءاً.

7  َوجِهي ُمَغطًَّى بِالعاِر،  
   َواأنا اأحَتِمُل َذلَِك ِمْن اأجِلَك!
8  َكَغِريٍب ِصرُت ِعنَد اإْخَوتِي.  

   َوَكاأجَنِبيٍّ ِعنَد اأبناِء اُأمِّي.
9  َفَقْد اأَكَلْتِني الَغْيَرُة َعَلى َبْيِتَك،  

!    َواإهاناُت الَِّذيَن اأهانُوَك َوَقَعْت َعَليَّ
10  ِحيَن اأبِكي َواأُصوُم هلِل،  

وَن َعْن َتحِقيِري.    َفل� َيُكفُّ
11  األَبُس الَخيَش ُحزناً،  

   َواأِصيُر لَُهْم اُأضُحوَكًة.
12  الَِّذيَن َيجِلُسوَن ِعنَد َبّواَبِة الَمِديَنِة َيَتَكلَُّموَن   

، َعَليَّ
   َوشاِرُبو الَخمِر ُيَؤلُِّفوَن َعنِّي اأغانَِي.

13  اأّما اأنا يا اهلُل، َفاُأَصلِّي لَِكي اأحَظى بِِرضاَك.  
ِة     َفاْسَتِجْب لِي بَِعِظيِم َرحَمِتَك َوقُوَّ

َخل�ِصَك.
ِني، 14  ِمْن َهذا الَوحِل نَجِّ  

   لَِئّل� اأغَرَق اأكَثَر!
   اأِعنِّي َفاأنُجَو ِمْن اأْعدائِي،

   َوِمَن الِمياِه الَعِميَقِة.
15  ِحيَنِئٍذ، ل� َيجِرفُِني التَّّياُر،  

   َول� َتبَتِلُعِني الِمياُه الَعِميَقُة،
!    َول� تُغِلُق الهاِوَيُة َفَمها َعَليَّ

16  اسَتِجْب يا اهلُل لِي بَِرحَمِتَك الّصالَِحِة.  
.    بَِعِظيِم َمَحبَِّتَك الَتِفْت اإلَيَّ

17  ل� َتْخَتِف َعْن َعبِدَك!  
   اأنا ِفي ِضيٍق، َفاَأسِرْع باسِتجاَبِتَك!

18  َتعاَل َخلِّْصِني! افِدنِي.  
ْرنِي!    بَِسَبِب اأعدائَِي َتعاَل َوَحرِّ

19  عالٌِم اأنَت بِعاِري َوَحَرِجي َوِخزيِي.  
   َوُخُصوِمي اأنَت َتعِرفُُهْم.

20  ُيِذلُِّني َهذا الِخزُي، َفاأنا يائٌِس!  
   َرَجْوُت َعطفاً، َفَلْم َيُكْن ِمْن َعطٍف.

ونَِني، َفما َوَجدُت اأَحداً.    َرَجْوُت َمْن ُيَعزُّ
وا ُسّماً ِفي َطعاِمي. 21  لَِكنَُّهْم َدسُّ  

   َوِفي َعَطِشي اأعُطونِي َخّل�ً.
22  لَِتُكْن َموائُِدُهْم َمصائَِد لَُهْم.  

   َولَْيَت َول�ئَِمُهْم ل�أصحابِِهْم َتِصيُر ِمصَيَدًة.
23  لَيَت ُعُيونَُهْم تُظِلُم َكْي ل� ُيبِصُروا،  

   َولَيَت ُظُهوَرُهْم َتنَحِني بِاسِتمراٍر.
24  اْسُكْب َعَليِهْم َغَضَبَك يا اهلُل،  

   َولُْتدِرْكُهْم ناُرَك!
25  َخرِّْب ُبُيوَتُهْم!  

   َفل� َيسُكُن ِفيها اأَحٌد!
26  َحتَّى َيهُرُبوا ِعنَدما اأضِرُبُهْم!  

ثُوا َعنها!    َوَتُكوَن لَُهْم اأوجاٌع َوِجراٌح لَِيَتَحدَّ
وَن عاِقبُهْم! 27  كما َيسَتِحقُّ  

   َوبَِعدلَِك ل� َتقَبْلُهْم.
28  اْمُح اأسماَءُهْم ِمْن ِسفِر الَحياِة!  

   َوَمَع الّصالِِحيَن ل� َتذكُْرها.
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29  اأّما اأنا َفِمسِكيٌن َوُمَتاألٌِّم.  
   َخل�ُصَك يا اهلُل َيْرَفُعِني.
30  َساُأَسبُِّح اْسَم اهلِل ِغناًء،  

ُدُه بَِترانيِم التَّسِبيِح.    َساُأَمجِّ
31  َفَيفَرُح اهلُل بِها اأكَثَر ِمْن َذبِيَحِة َثوٍر كاِمٍل.  

32  َيَرى الَمساِكيُن َهذا َفَيفَرُحوَن،  
   َوَتنَتِعُش اأرواُح عابِِدي اهلِل.

َُّهْم َسَيعِرفُوَن اأنَّ اهلَل َيسَتِمُع اإلَى  أن 33  ل�  
الَمساِكيِن،

   َول� َيحَتِقُر اأسراُه.
أْرُض َوكُلُّ ما ِفيِهما. ماُء َوال� 34  لُِتَسبِِّح اهلَل السَّ  

أنَّ اهلَل ُيَخلُِّص ِصْهَيْوَن، 35  ل�  
   َوَيبِني ُمُدَن َيُهوذا.

أْرَض.    لَِيسُكَن ُهناَك َشعُبُه َوَيِرثُوا ال�
36  َفَيِرَثها نَسُل َعِبيِدِه اأيضاً،  

   َوَيسُكَن كُلُّ ُمِحبِّي اْسِمِه ُهناَك.

، َمزُموٌر لِداُوَد. أ70  لِقائِِد الُمَرنِِّميَن. َمزُموٌر َتْذكاِريٌّ

يِني! ْل يا اهلُل لُِتَنجِّ    َعجِّ
   اإلَى َمُعونَِتي اأسِرْع يا اهلُل!

2  لَيَت َمْن َيطلُُبوَن َموتِي َيخَجلُوَن َوَيخَزْوَن!  
رَّ َيَتراَجُعوَن َوُيَذلُّوَن.    لَيَت َمْن َيَتَمنُّوَن لَِي الشَّ

3  لَيَت الُمسَتهِزئِيَن بِي َيخُزوَن َوَيَتَوقَُّفوَن.  
4  َولَْيبَتِهْج َولَْيفَرْح كُلُّ الَِّذيَن َيطلُُبونََك.  

   َولَْيُقْل كُلُّ َمْن ُيِحبُّوَن َخل�َصَك دائِماً:
ِد اهلُل!«   » لَِيَتَمجَّ

5  اَأسِرْع يا اهلُل َواأِعنِّي اأنا الِمسِكيَن.  
ْر.    اأنَت َعونِي َوُمنِقِذي يا اهلُل، َفل� َتَتاأخَّ

َجَعْلُت ِفيَك َمْلَجاأِي يا اهلُل،71 
َفل� َتَدْعِني اُأخَزى اأَبداً.

أ مزمور 70 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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يِني. ََّك ُمسَتِقيٌم، َسُتَخلُِّصِني َوتَُنجِّ أن 2  ل�  
   َفاأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك َوَخلِّْصِني!

3  كُْن َصَخَرَة َمْلَجاأِي،  
   اأهُرُب اإلَيها دائِماً!

   ُمْر بَِخل�ِصي!
ََّك اأنَت َصخَرتِي، أن    ل�

َنُة اأنَت.    َوَمِديَنِتي الُمَحصَّ
وِء، ِني يا اإلَِهي ِمْن اُأناِس السُّ 4  نَجِّ  

   َوِمْن َقبَضِة ال�أشراِر َوالظّالِِميَن الُقساِة.
. ََّك اأنَت َرجائِي يا َربُّ أن 5  ل�  

   ُمنُذ َشبابِي اتََّكلُت َعَليَك يا اهلُل.
6  ُمنُذ ِول�َدتِي ُوِضْعُت َتحَت ِعناَيِتَك.  

   ُمنُذ ُولِْدُت اأَعْنَتِني.
   بَِفضِلَك اُأَسبُِّح دائِماً.
7  ِصرُت َمَثل�ً لَِكِثيِريَن،  

   لَِكنََّك اأنَت َقلَعِتي الَقِويَُّة.
8  لَيَت َفِمي َيمَتِلُئ بَِتْسِبيِحَك  

   َوبَِتْمِجيِدَك كُلَّ الَيوِم.
9  ِحيَن اأِشيُخ ل� َتْرِمِني َبِعيداً.  

تِي.    ل� َتَتَخلَّ َعنِّي ِعنَد َضياِع قُوَّ
، 10  اأعدائِي َيَتاآِمُروَن َمعاً َعَليَّ  

   َوالَِّذيَن َيكُمُنوَن لَِقتِلي َيَتشاَوُروَن.
11  قالُوا: »لَيَس َمْن ُينِقُذُه.  

   َتَرَكُه اهلُل،
   َفْلُنطاِرْدُه َونُمِسْك بِِه.«
12  ل� َتْبُعْد َعنِّي يا اإلَِهي.  

   اَأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي!
13  لَْيَت اأعدائَِي َيخَزوَن َوَيفُنوَن.  

   لَْيَت الّساِعيَن اإلَى اأِذيَِّتي َيعِرفُوَن العاَر 
أَبِد! َوالِخزَي اإلَى ال�
14  لَِكنِّي َساأَظلُّ اأنَتِظُرَك،  

   َوَساُأَسبُِّحَك اأكَثَر َفاأكَثَر!
نساُن َدوماً اأعمالََك  15  َينَبِغي اأْن َيذكَُر ال�إ  

الّصالَِحَة.
   َوُيخِبَر بَِصنائِِع َخل�ِصَك،
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ِّي ل� اأعِرُف لَها َعَدداً. أن    ل�
16  َساُأخِبُر بَِجَبُروتَِك اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه،  

   َوَساُأَذكُِّر بِرََّك َوحَدَك!
ْبَتِني يا اهلُل. 17  ُمنُذ َشبابِي َدرَّ  

آَن اُأْخِبُر بَِصنائِِعَك الَعِجيَبِة.    َواأنا اإلَى ال�
18  َفل� َتَتَخلَّ َعنِّي يا اهلُل ِفي َشيُخوَخِتي،  

تَِك! آتَِي بُِقوَّ    لَِكي اُأخِبَر الِجيَل ال�
19  َعِظيَمٌة َوُمْرَتِفَعٌة اأعمالَُك الّصالَِحُة يا اهلُل،  

ماواِت    َتِصُل اإلَى اأعَلى السَّ
   الَِّتي اأنَْت بَِنفِسَك َصَنعَتها.

   ل� ِمثَل لََك يا اهلُل!
يقاِت َوالَمصائِِب. 20  اأنَت اأَريَتنا كُلَّ َهِذِه الضِّ  

   يا َربُّ ُعْد َواأْحِيِني.
أْرِض انِْشْلِني.    ُعْد، َوِمْن اأعماِق ال�

21  ِزْد اأعمالََك الَقِويََّة الَكِثيَرَة،  
نِي.    الَتِفْت اإلَيَّ َوَعزِّ

22  ِعنَد َذلَِك َساأعِزُف َعَلى الِقيثاِر  
   َواُأَسبُِّحَك َعَلى اأمانَِتَك.

   َعَلى الُعوِد َساُأَرنُِّم َتسابِيَحَك،
وَس اإسرائِيَل.    يا قُدُّ

23  اأنَقذَت نَْفِسي،  
   لَِهذا َتبَتِهُج َوتَُرنُِّم َشَفتاَي َتسابِيَحَك!

24  َولِسانِي َسُيعِلُن اأعمالََك الّصالَِحَة ُطوَل   
الَيوِم.

أنَّ الَِّذيَن َسُعوا اإلَى اأِذيَِّتي ُهُم الَِّذيَن َخُزوا     ل�
َوَخِجلُوا.

اُأغِنيٌَّة لُِسَلْيمان.72 

   اأعِط يا اهلَل ُحكماً َسِديداً لِلَمِلِك.
نصاَف.    َولِ�بِن الَمِلِك اأْعِط الَعدَل َوال�إ
نصاِف 2  لَِكي َيحُكَم الَمِلُك َشعَبَك بِال�إ  

   َوَيقِضَي بِالَعدِل للَمساِكيِن.
3  لَِكي تُثِمَر الِجباُل َسل�ماً،  

   َوالتِّل�ُل اأعماَل َخيٍر.

4  لَِكي ُينِصَف الَمِلُك الَمساِكيَن  
   َوُيِغيَث الُمحتاَج

   َوُيعاِقَب الظّالِِميَن.
5  لَِكي َيخاَفَك َوَيتَِّقيَك الَبَشُر ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل  

   طالَما ُوِجَدْت َشمٌس َوكاَن َقَمٌر!
6  َولَِيُكِن الَمِلُك َكالنََّدى َعَلى ُعْشِب الَحقِل.  

أْرِض.    َوَكالَمَطِر النّاِزِل َعَلى ال�
نساُن الُمسَتِقيُم ِفي َحياتِِه، 7  لَِيزَدِهِر ال�إ  

أَبِد.    َولَِيزَدِهْر َسل�ُمُه اإلَى ال�
8  لَِيمَتدَّ ُمْلُكُه ِمَن الَبحِر اإلَى الَبحِر،  

أْرِض.    َوِمَن النَّْهِر اإلَى اأقاِصي ال�
حراِء، 9  لَِيْنَحِن لَُه اأعداُؤُه، ُسكّاُن الصَّ  

   َولَيلَحُسوا تُراَب َقَدَميِه.
واِحِل بَِهدايا، 10  لَِياأتِِه ُملُوُك َتْرِشيَش َوالسَّ  

ْم لَُه ُملُوُك َشبا َوَسباَأ َضِريَبًة.    َولُِيَقدِّ
11  لَِيْنَحِن ُخُضوعاً لَُه كُلُّ الُملُوِك،  

ُعوِب.    َولَِتخِدْمُه كُلُّ الشُّ
َُّه ُينِقُذ الَمساِكيَن َوالُمحتاِجيَن  أن 12  ل�  

الُمسَتِغيِثيَن،
   الَِّذيَن ل� ُمنِقَذ لَُهْم.

13  َعَلى الَمساِكيَن َوالبائِِسيَن َيَتَحنَُّن الَمِلُك،  
   َوُيَخلُِّص َحياَة العاِجِزيَن الُمحتاِجيَن.
14  ِمَن الَمكائِِد الَخِبيَثِة َوالَبطِش َيفِدي   

نُُفوَسُهْم.
   َفَحياتُُهْم َثِميَنٌة لََديِه.

15  لَيَت ُعمَر الَمِلِك َيُطوُل َوَيُكوَن َذَهُب َشبا   
ِمْن نَِصيِبِه.

   لَيَت النّاَس ُيَصلُّوَن ل�أجِلِه َوُيباِركُونَُه دائِماً.
16  لَيَت ُحُقوَل الُحُبوِب تَُغطِّي ُرُؤوَس الِجباِل!  

   لَيَت َثَمَرها َيكُبُر َكاأْرِز لُبناَن،
   َوَيطلُُع ِمَن الُمُدِن َكالُعشِب ِفي الُحُقوِل.

أَبِد، 17  لَْيَت اْسَمُه َيُدوُم اإلَى ال�  
مِس.    َوَيْعِرفُُه كُلُّ َمْن ُهَو َتحَت الشَّ

ُأَمَم بِاْسِمِه َتَتباَرُك،    لَيَت ال�
   َوَيطلُُبوَن لَُه الَبَرَكَة.
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18  لَِيَتباَرِك اهلُل،  
   اإلَُه اإْسرائِيَل

   الَِّذي َوحَدُه َيصَنُع الَعجائَِب!
أَبِد، 19  لَِيَتباَرِك اْسُمُه الَمِجيُد اإلَى ال�  

أْرِض.    َولَْيمل�أْ َمْجُدُه كُلَّ ال�
   اآِميَن ثُمَّ اآِميَن.

ى. 20بَِهذا َتنَتِهي َصَلواُت داُوَد ْبِن َيسَّ

الجزُء الّثالُث )المزامير 73–89(

َمزُموٌر ل�آساف.73 

ْسرائِيَل،    صالٌِح ُهَو اهلُل ل�إ
واِفِع. أنِقياِء الُقلُوِب َوالدَّ    ل�

2  لَِكنِّي ِكْدُت اأِزلُّ  
   َواأَتَوقَُّف َعِن اتِّباِعِه.

ِّي َراأيُت حاَل ال�أشراِر الَحَسِن، أن 3  ل�  
   َوِغرُت ِمْن اُأولَِئَك النّاِس الُمَتَغطِرِسيَن.
4  َفما ِمْن األٍَم ُيْزِعُجُهْم َطواَل َحياتِِهْم،  

ُتُهْم ُممتاَزٌة.    َوِصحَّ
5  ل� ُيضَطرُّوَن اإلَى الِكفاِح َكَبِقيَِّة النّاِس،  

   َول� ُيشاِركُونَُهْم ِضيقاتِِهْم.
6  َولَِهذا َيعِرُضوَن ِكبِرياَءُهْم َكِقل�َدٍة،  
ونَُه َحولَُهْم.    َوَقساَوَتُهْم َكِرداٍء َيلُفُّ

7  ُيِريُدوَن الَمِزيَد دائِماً َوَيْحُصلُوَن َعَلْيِه.  
   َودائِماً ُيَدبُِّروَن الَمكائَِد لِلُحُصوِل َعَليِه.

رِّ ُيَخطُِّطوَن. 8  بِالنّاِس َيسَتهِزئُوَن َولِلشَّ  
آَخِريَن.    َوِمْن َعليائِِهْم َيرُسُموَن ُطُرقاً لُِظلِم ال�

ثُوَن َوَكاأنَُّهْم اآلَِهٌة. 9  َيَتَحدَّ  
   10  أ لَِذلَِك، َحتَّى َشعُب اهلِل

   َيلَجاُأ اإلَْيِهْم َطَلباً لِلَعوِن،
   َوَيقَبُل كُلَّ ما َيُقولُونَُه.

أ 10:73 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.

11  َيُقوُل اُأولَِئَك الُمَتَكبُِّروَن:  
  » ل� َيعِرُف اهلُل ما نَحُن نَفَعلُُه.«

12  ها اُأولَِئَك اأشراٌر،  
   لَِكنَُّهْم اأغِنياٌء َوَيزداُدوَن ِغنًى!

13  َفِلماذا اأَظلُّ ُمخِلصاً هلِل؟  
   َولِماذا اُأبِقي نَفِسي طاِهَرًة؟

14  لِماذا اُأعانِي الَوقَت كُلَُّه؟  
   َولِماذا اأحَتِمُل التَّاأنِيَب كُلَّ َصباٍح؟

َث َهَكذا، 15  لَِكْن لَْو َقرَّرُت اأْن اأَتَحدَّ  
   لَُكنُت َقْد ُخْنُت َشعَبَك.

ُأُموَر، 16  جاِهداً حاَولُت اأْن اأفَهَم َهِذِه ال�  
.    لَِكنَّ َفهَمها َصعٌب َكِثيراً َعَليَّ

17  اسَتْصَعْبُت َفهَمها اإلَى اأْن َدَخْلُت َهيَكَلَك.  
   ِعنَدئٍِذ َفِهمُت اأِخيراً!

18  اأنَت َوَضعَتُهْم يا اهلُل ِفي َوضٍع َخِطٍر!  
   َواأعَدْدَتُهْم لُِسُقوِطِهْم.

19  َوذاَت َيوٍم َسَيسُقُطوَن ُدوَن سابِِق اإنذاٍر.  
   اأهواٌل َسُتِصيُبُهْم َفَينَتِهي اأمُرُهْم!

20  َسَيُكوُن َهُؤل�ِء يا َربُّ  
حِو!    َكُحلٍم نَنساُه ِعنَد الصَّ

   َسَيُكونُوَن ُمرِعِبيَن
   َكالُوُحوِش لَِكْن ِفي َكوابِيِسنا.

21  ِعنَدما َحِزنُت َوانَزَعْجُت  
أغِبياِء ال�أشراِر.    َواأنا اُأَفكُِّر ِفي اُأولَِئَك ال�

22  كُنُت َغِبّياً َحّقاً ِعنَدَك،  
   َغِبّياً َكالثَّوِر!

واِم َمَعَك! 23  لَِكنَِّني َبِقيُت َعَلى الدَّ  
   َواأنَت تُمِسُك بَِيِدي.
24  بَِنصائِِحَك َتُقوُدنِي.  

   َواإلَى الَمجِد َسَتاأُخُذنِي.
ماِء ِسواَك، 25  لَيَس لِي ِفي السَّ  

أْرِض َغيَرَك.    َول� اُأِريُد َعَلى ال�
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26  َقْد َيضُعُف َجَسِدي َوَعقِلي،  
تِي    لَِكنَّ اهلَل ُهَو قُوَّ

أَبِد! ِتي اإلَى ال�    َوَهَو ِحصَّ
27  لَِكنَّ الَبِعيِديَن َعنَك َسُيباُدوَن.  
   َوَسُتهِلُك َغيَر الُمخِلِصيَن لََك.

28  اأّما اأنا َفَيِطيُب لِي قُرُبَك.  
   ِفي الرَّبِّ اإللَِه َوَضعُت ثَِقِتي،

   َوَساأخِبُر بُِكلِّ َصنائِِعَك!

آساف.74  قصيدة لِ�

   لِماذا اأَدْرَت َظهَرَك يا اهلُل لَنا َهِذِه الَفتَرَة 
الطَِّويَلَة؟

   لِماذا اتََّقَد َغَضُبَك َعَلى َرِعيَِّتَك؟
2  اْذكُِر النّاَس الَِّذيَن اشَتَريَتُهْم ُمنُذ الَقِديِم!  

   اْذكُِر النّاَس الَِّذيَن َفَديَتُهْم َوامَتَلكَتُهْم!
   اْذكُْر َجَبَل ِصْهَيْوَن. َحيُث تسُكُن!

آثاِر الَقِديَمِة. 3  َفامِش َعبَر ال�  
. وُّ    َوارِجْع اإلَى الَهيَكِل الَِّذي َحطََّمُه الَعدُّ

وُّ َصيحاِت الَحرِب ِفي َمكاِن  4  اأطَلَق الَعدُّ  
اجِتماِعَك الُمَقدَِّس.

   َوَرَفُعوا اأعل�َمُهْم َعل�َمًة َعَلى انِتصاِرِهْم.
5  َضَرُبوُه ِمثَل َحطّاٍب َيرَفُع ِمعَولَُه  

َجيراِت الَكِثيَفَة بَِفاأٍْس.    لَِيقَطَع الشُّ
ألواَح الَخَشِبيََّة الَمنُقوَشَة آَن ُيَحطُِّموَن ال� 6  َوال�  

   بِالَبلطاِت َوالَمعاِوِل.
أْرِض، وُه بِال� 7  اأحَرقُوا َهيَكَلَك َوَسوُّ  

   َوَدنَُّسوا َمْسَكَن اْسِمَك.
أنُفِسِهْم، »لَِنْسَحْقُهْم َجِميعاً.« 8  قالُوا لِ�  

   َوَحَرقُوا كُلَّ َمعابِِد اهلِل.

9  ل� نََرى اإشاراِت نِيرانِنا.  
   ما عاَد ُهناَك اأنِبياُء!

   َول� نَدِري ما الَِّذي َيحُدُث!
وُّ َيهَزاُأ بَِك؟ 10  يا اهلُل، َحتَّى َمَتى َسَيَظلُّ الَعدُّ  

أَبِد َسَيَظلُّ ُيِهيُنَك؟    َهْل اإلَى ال�
َتَك؟ 11  لِماذا َحَجزَت قُوَّ  

   اَأْظِهْرها َوَحطِّْمُهْم َجِميعاً!
12  َمِلِكي ُهَو اهلُل ُمنُذ الَقِديِم!  

   ُيَخلُِّص َشعَبُه َوَيْنُصُرُهْم ِفي اأْرِضِه!
تَِك َشَطْرَت الَبحَر ال�أحَمَر. 13  بُِقوَّ  

   َسَحقَت َراأَس ُوُحوِش الَبحِر الَجّباَرِة.
مَت َراأَس لَوياثاَن، أ 14  َهشَّ  

أْرِض.    َواأطَعْمَت َجَسَدُه لِلنّاِس َولُِوُحوِش ال�
أوِدَيَة َتفيُض َوَتجِري، 15  اأنَت َتجَعُل الَينابِيَع َوال�  

أنهاَر الُمنَدِفَعَة. ُف ال�    َوتَُجفِّ

16  النَّهاُر َواللَّيُل لََك ِكل�ُهما.  
مَس.    اأنَت َخَلقَت الَقَمَر َوالشَّ

أْرِض. 17  اأنَت َوَضعَت كُلَّ الُحُدوِد َعَلى ال�  
تاَء! يَف َوالشِّ    َوَشكَّلَت الصَّ
، وِّ 18  اْذكُْر يا اهلُل اسِتهزاَء الَعدُّ  

أْحَمُق اسَمَك. عُب ال�    َوَكيَف َيلَعُن الشَّ
19  ل� َتَدِع الُوُحوَش َتقُتْل َيماَمَتَك،  

أَبِد.    ل� َتنَس َشعَبَك الِمسِكيَن اإلَى ال�
20  اْذكُْر َعهَدَك َمَعنا َواحِمنا!  

   ُهناَك ُعنٌف َوُظْلٌم ِفي كُلِّ زاِوَيٍة ُمظِلَمٍة ِفي 
اأْرِضنا!

21  ل� َتدِع الَمسُحوِقيَن َيُعوُدوَن خائِِبيَن.  
   َبْل َدِع الَمساِكيَن َوالُمحتاِجيَن ُيَسبُِّحوا 

اْسَمَك!
22  َهّيا يا اهلُل، حاِرْب َحرَبَك.  

   اذكُْر َتْعِييَر َهُؤل�ِء الَحمَقى لََك ُطوَل الَيوِم.
23  ل� َتْنَس َصْيحاِت اأعدائَِك،  

   َوَصَخَب الَِّذيَن َيُقوُموَن َعَليَك دائِماً.
  » لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« َعَلى لَحِن »ل� تُهِلْك.«

أ 14:74 وحوش البحر . . . َلِوياثان. ال�أغَلُب اأنَّها حيواناٌت 

ُيِصيُب  كُلِّ دضماٍر  وراَء  اأنَّها  النّاُس  َظنَّ  القِديمِة،  الُخرافاِت  ِمَن 
أْرَض. َفالَمعَنى ُهنا ُيَبّيُن سيادَة اهلِل الُمطَلَقة. ال�
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َقِصيَدُة َمزُموٍر ل�آساَف.75 

   نَُسبُِّحَك يا اهلُل، نَُسبُِّحَك.
   َقِريٌب اأنَت.

   النّاُس ُيْخِبُروَن َعْن اأْعمالَِك الَعِجيَبِة.

2  َيُقوُل اهلُل:  
  » ِحيَن اأعِقُد الَمحَكَمَة،

نْصاِف اأقِضي! نِّي بِال�إ    َفاإ
أْرُض َوُسكّانُها، 3  َقْد َترَتِجُف ال�  

ِسل�هْ أ    لَِكنِّي اُأَثبِّتها َواأدَعُم اأساساتِها.  

وا َعِن التََّكبُِّر. ِريَن بِاأْن َيُكفُّ 4 » اأنا اأَمْرُت الُمَتَكبِّ  
وا َعِن التَّباِهي     َواأُمْرُت ال�أشراَر بِاأْن َيُكفُّ

تِِهْم. بُِقوَّ
تُِكْم. وا اهلَل بُِقوَّ › ل� َتَتَحدُّ  5  
   َوبَِعجَرَفٍة ل� َتَتَكلَُّموا.‹«

رِق اأْو ِمَن  نساِن ل� َتاأتِي ِمَن الشَّ َة ال�إ أنَّ قُوَّ 6  لِ�  
الَغرِب

حراِء الَجَبِليَِّة.    اأْو ِمَن الصَّ
7  لَِكنَّ اهلَل القاِضي  

   ُهَو الَِّذي ُيِذلُّ َوَيرَفُع!
8  ِفي َيِد اهلِل َكاأٌس َمملُوَءٌة  

.    نَِبيذاً اأحَمَر َممُزوجاً بُِسمٍّ
   َوَسَيسُكُب ِمْن َكاأِسِه،

أْرِض َحتَّى الثُّمالَِة.    َوَسَيشَرُبها اأشراُر ال�
9  اأّما اأنا َفاأحِكي الِحكاَيَة دائِماً.  

لَِه َيْعُقوَب.    اأشُدو َتسِبيحاً ل�إ
10  َيُقوُل اهلُل:  

َة ال�أشراِر، ُر قُوَّ   » َساُأَكسِّ
أبراَر.«    َوَساأنُصُر ال�

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 3:75 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

»لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« َعَلى اآل�ٍت َوَتِريٍَّة، اُأنُشوَدٌة 76 

آساَف. لِ�

   اهلُل َشِهيٌر ِفي َيُهوذا،
   َواْسُمُه َعِظيٌم ِفي اإْسرائِيَل.

2  ِفي سالِيَم ب َخْيَمُتُه،  
   َوَعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َمسَكُنُه.
هاَم الُملَتِهَبَة، َر السِّ 3  ُهناَك َكسَّ  

ِسل�هْ ج    َوالتُُّروَس َوُسُيوَف الَحرِب.  

4  كُنَت َبِهّياً َوَمِجيداً  
باِل الَِّتي ُذبَِح َعَليها َكِثيُروَن.    َعَلى ِسلِسَلِة الجِّ

أقِوياُء َوُهْم نائُِموَن. 5  نُِهَب الُجُنوُد ال�  
   َولَْم َيْقَو اأَحٌد ِمْن اأْصحاِب الَباأِس

   َعَلى اأْن َيرَفَع َيداً.
6  َيسُقُط الِحصاُن َوراِكُبُه َكما لَْو كانُوا نِياماً  

   ِعنَدما َتنَتِهُرُهْم يا اإلََه َيْعُقوَب.
7  اأّما اأنَْت َفَمُهوٌب!  

   لَيَس َمْن َيسَتِطيُع اأْن َيْصُمَد اأماَم َغَضِبَك 
ِديِد. الشَّ

ماِء اأعَلنَت ُحكَمَك. 8  ِمَن السَّ  
أْرُض َصَمَتْت َخوفاً    ال�

9  ِعنَدما قاَم اهلُل  
   لُِيصِدَر ُحكماً َوَيحِمَي الَمساِكيَن،

أْرِض.    َوالُوَدعاَء ِفي ال�
10  َحتَّى َغَضُب النّاِس  

   ُيمِكُن اأْن َيجِلَب الَمِديَح لََك.
ٍة. د    َوالنّاُجوَن ُيْصِبُحوَن اأْكَثَر قُوَّ

ُأَمُم الُمِحيَطُة! 11  اَأحِضُروا ِجزَيَتُكْم اأيَُّتها ال�  
   اأنِذُروا نُُذوراً َواَأوفُوها إللَِهكُْم،

ب 2:76 ساليم. اسٌم اآخُر لَِمديَنِة القدس يعني »سل�م.«

ج 3:76 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك   .10 إَلى  األعداد من 7  د 10:76 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
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لَِه الواِجِب التَّوِقيِر!    ال�إ
12  ُيْرِعُب اهلُل القاَدَة الِعظاَم.  
أْرِض َيخُشونَُه.    َوُملُوُك ال�

آساَف.77  لِقائِِد الُمَرنِِّمين، لَِيُدوثُوَن. أ َمزُموٌر لِ�

   اُأناِدي اهلَل َواأصُرُخ طالِباً الَعوَن.
!    اُأناِدي اهلَل، َفَلَعلَُّه ُيصِغي اإلَيَّ

. يِق لََجاأُت اإلَى الرَّبِّ 2  ِفي َوقِت الضِّ  
ل�ِة َطواَل اللَّيِل.    َمَددُت َيَديَّ لِلصَّ

   اأرفُُض اأْن اأَتَعزَّى.
3  اُأَفكُِّر بِاهلِل َوَيبَداُأ اأنِيِني.  

ُل بِِه لَِكنَّ ُروِحي َتَتضاَيُق!    اَأَتاأمَّ
4  اأْمَسكَت ِجفَنيَّ لَِئّل� اأناَم.  

   َتضاَيقُت َكِثيراً َولَْم اأَتَكلَّْم.
أيّاِم الماِضيِة، 5  َفكَّرُت ِفي ال�  

ِنيَن الَقِديَمِة.    بِالسِّ
6  َواأَخْذُت اُناِجي َقلِبي ِفي اللَّيِل.  

   َفكَّْرُت َكِثيراً َوَفتَّْشُت ُروِحَي َعْن َجواٍب.
أَبِد اأداَر لَنا الرَّبُّ َظهَرُه؟ 7  اأاإلَى ال�  

   األَْن نَحَظى بِِرضاُه اأَبداً؟
أَبِد َرحَمُتُه؟ 8  َهْل َذَهَبْت اإلَى ال�  

أَبِد َسَيبَقى صاِمتاً!    اأاإلَى ال�
9  َهْل نَِسَي َكيَف ُيشِفُق؟  

ِسل�هْ ب    اأْم اأنَّ َغَضَبُه اأغَلَق َعَلى َمَحبَِّتِه؟  

10  قُْلُت لَِنفِسي:  
  » ما ُيحِزنُِني ُهَو اأنَّ الَقِديَر لَْم َيُعْد ُيظِهُر 

َتُه!« قُوَّ

كانُوا  ثل�ثٍة  اأحُد  َوُهَو  »َولَِيُدوثُوَن«  اأو  َيُدوُثون.  أ مزمور 77 

أّول  أيّاِم ال� قاَدَة التّسبيِح الرئيسيِّيَن ِفي الهيَكل. انظر كتاَب اأخباِر ال�
.42–38:16 ،16:9

ب 9:77 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 15(

11  اأَتَذكَُّر اأعماَل ياه ج الَعِظيَمَة!  
   اأتَذكَُّر ال�أعماَل الَعِجيَبَة الَِّتي َصَنْعَتها َقِديماً!

ُل كُلَّ اأعمالَِك. 12  َفَبَداأُت اأَتاأمَّ  
   َوَبَداأُت اأَتَفكَُّر ِفي كُلِّ اأفعالَِك!

َسٌة يا اهلُل. 13  ُطُرقَُك ُمَقدَّ  
   َوما ِمْن اإلٍَه َعِظيٍم َكاهلِل.

لَُه الَِّذي َيفَعُل الَعجائَِب َحّقاً. 14  اأنَت ال�إ  
َتَك! ُعوِب قُوَّ    اأظَهْرَت لِلشُّ
تَِك َخلَّصَت َشعَبَك، 15  بُِقوَّ  

ِسل�ْه    نَسَل َيْعُقوَب َوُيوُسَف.  

16  َراآَك ماُء الَبحِر يا اهلُل،  
   َراآَك الماُء َفارَتَجَف َخوفاً.

   َحتَّى ِمياُه الُمِحيِط اضَطَرَبْت.
17  َجَرى الماُء ِمَن الُغُيوِم الَكِثيَفِة،  

حاِب َزمَجَر الرَّعُد،    َوِمَن السَّ
   َوِمنها َوَمَضْت ِسهاُم الَبرِق.

أمواِج. 18  َجَرى َصوتَُك الُمرِعُد َفوَق ال�  
   َواأضاَء الَبرُق الَمْسُكونََة.

أْرُض اهَتزَّْت َوارَتَجَفْت!    َوال�
19  ِفي الَبحِر َمَشيَت، َوالُمِحيَط َعَبرَت،  

   لَِكنََّك لَْم َتتُرْك اآثاراً لَِقَدَميَك!
20  قُدَت َشعَبَك َكالِخراِف  

   َعَلى َيَديِّ ُموَسى َوهاُروَن.

قصيدة ل�آساَف78 

   اسَتِمْع يا َشعِبي لَِتعِليِمي.
   افَتُحوا اآذانَُكْم اإلَى َكل�ِمي.

2  َساأفَتُح َفِمي بَِمَثٍل.  
   َوَساأنِطُق بِاألغاٍز َقِديَمٍة.

َة َونَْعِرفُها َجيِّداً، 3  َسِمْعنا الِقصَّ  
   َوَقْد اأْخَبَرنا اآباُؤنا بِها.

ج 11:77 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.« انظر »اأْسماء 

اهلل« في مقدمة الكتاب.
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4  لَْن نُخِفيها َعِن اأول�ِدنا،  
آتِي    َبْل َسُنَخبُِّر الِجيَل ال�

   بِاأعماِل اهلِل الَمِجيَدِة
   َوَعجائِِبِه الَِّتي َصَنَعها!

5  َقَطَع َعهداً َمَع َيْعُقوَب.  
   َوَضَع َشِريَعًة ِفي اإْسرائِيَل.

أبنائِِهْم.    اأَمَر اآباَءنا بِاأْن ُيَعلُِّموها لِ�
آتَِيُة بَِهذا الَعْهِد. أْجياُل ال� 6  لَِكي َتْعِرَف ال�  

   ِفي كُلِّ ِجيٍل ُيولَُد اأبناٌء،
أبنائِِهْم.    َيْكَبُروَن َوَينُقلُوَن الِقَصَص لِ�

7  َيَضُعوَن َمِصيَرُهْم ِفي َيِد اهلِل.  
   ل� َيْنَسْوَن اأعمالَُه الَعِجيَبَة،

   َوَيتَِّبُعوَن َوصاياُه.
داً، 8  لَْن َيُكونُوا َكاآبائِِهْم ِجيل�ً ُمَتَمرِّ  

   ِجيل�ً لَْم ُيَكرِّْس هلِل نَفَسُه،
خل�َص هلِل.    َولَْم َيَتَعلَِّم ال�إ

9  ارَتدَّ َبُنو اأْفرايَِم ِفي الَمعَرَكِة،  
هاِم ِفي َيْوِم الَحْرِب.    ارتِداَد السِّ

10  لَْم َيحَفُظوا َعهَدُهْم َمَع اهلِل.  
   َوَرَفُضوا اأْن َيتَبُعوا َوَصاياُه.

11  نَُسوا اأعمالَُه الَقِويََّة الَعِجيَبَة،  
   َوُمْعِجزاتِِه الَِّتي اأراُهْم اإيّاها.

12  َصَنَع َهِذِه ال�أعماَل الَعِجيَبَة اأماَم اآبائِِهْم  
   ِفي ُحُقوِل ُصوَعَن ِفي ِمْصَر.

13  َشَطَر الَبحَر ال�أحَمَر َوقاَدُهْم َعبَرُه،  
ٌم َكَجَبٍل َعَلى جانَِبْيِهْم.    َوالماُء ُمَكوَّ

حاَبِة نَهاراً، 14  ثُمَّ َهداُهْم بِالسَّ  
   َوبُِنوِر النّاِر لَيل�ً.

حراِء، خَرَة ِفي الصَّ 15  َشَطَر الصَّ  
   َفانَدَفَع الماُء َكما ِمْن بِئٍر َعِظيَمٍة.
خَرِة، 16  َفَتَدفََّق َجْدَوُل الماُء ِمَن الصَّ  

   َوَجَرى َكَنهٍر.

ُدوَن َعَلى الَعِليِّ 17  لَِكنَُّهْم َظلُّوا ُيخِطُئوَن َوَيَتَمرَّ  
أْرِض الّجاَفِة.    ِفي تِلَك ال�

18  ثُمَّ َعَزُموا َعَلى امِتحاِن اهلِل،  
ْشباِع َشِهيَِّتِهْم.    َفَطَلُبوا َطعاماً ل�إ

19  َتَكلَُّموا َعَلى اهلِل َوقالُوا:  
حراِء؟   » اأَيسَتِطيُع اهلُل اأْن ُيِعدَّ لَنا مائَِدًة ِفي الصَّ

خَرَة، 20  ها اإنَُّه َضَرَب الصَّ  
   َفَتَدفََّق الماُء َوَمل�أ الِودياَن.

ِفَر لَحماً لَِشعِبِه؟«    لَِكْن َهْل َيسَتِطيُع اأْن ُيوَّ
21  لَِذلَِك، ِحيَن َسِمَع اهلُل، امَتل�َأ َغَضباً.  

   اْشَتَعَلْت ناٌر َعَلى َيعُقوَب.
   َوازداَد َغَضُبُه َعَلى اإْسرائِيَل.

َُّهْم لَْم ُيْؤِمُنوا بِاهلِل، أن 22  لِ�  
   َولَْم َيِثُقوا بَِخل�ِصِه.

ُحَب ِمْن َفْوُق، 23  ثُمَّ اأَمَر اهلُل السُّ  
ماواُت.    َوانَفَتَحِت السَّ

24  َفاأمَطَر َعَليِهْم َمنّاً لَِياأكُلُوا.  
ماِء.    اأعطاُهْم ُخبَز السَّ

25  اأَكَل اُأولَِئَك الَبَشُر ُخبَز الَمل�ئَِكِة.  
شباِعِهْم.    اأرَسَل اإلَْيِهْم َطعاماً ل�إ

ماِء، 26  اأثاَر اهلُل ِرياحاً َشرِقيًَّة ِمَن السَّ  
   َوساَق ِرياَح الَجُنوِب َحيُث ُيِريُد.

27  اأمَطَرْت َعَليِهْم اأيّاماً اأسراباً ِمَن الطُُّيوِر  
   بَِعَدِد الرَّمِل َوالُغباِر.

28  َسَقَطِت الطُُّيوُر ِفي َوَسِط ُمَعسَكِرِهْم  
   َحوَل ِخياِمِهْم.

29  اأَكلُوا َكِثيراً َوَشِبُعوا،  
   اأْعطاُهْم ما اْشَتُهوُه.

30  لَْم َيضُبُطوا َشِهيََّتُهْم.  
   اأَكلُوها َفوراً ُدوَن َطْبٍخ َولَْم َيْشُكُروا اهلَل.

31  َفَنَزَل َغَضُب اهلِل َعَليِهْم،  
ًة،    َوَقَتَل َحتَّى اأوَفَرُهْم ِصحَّ

   َواأَذلَّ َحتَّى ِخيَرَة ُجُنوِد اإْسرائِيَل.
32  َوُرْغَم َهذا كُلِِّه، َظلُّوا ُيخِطُئوَن،  

   َولَْم ُيؤِمُنوا بِاأعمالِِه الَعِجيَبِة.
33  بِالُبطل�ِن انَتَهْت اأيّاُمُهْم،  

   َوبِالَخوِف َوالِ�رتِعاِد َسَنواتُُهْم.
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34  كُلَّما َقَتَل اهلُل َبعضاً ِمنُهْم لََجاأْت اإلَيِه   
َبِقيَُّتُهْم.

   بَِلهَفٍة كانُوا َيُعوُدوَن اإلَيِه َوَينَتِظُرونَُه.
35  َوكانُوا َيَتَذكَُّروَن اأنَّ اهلَل ُهَو َصخَرتُُهْم،  

   َواأنَّ اهلَل الَعِليَّ ُهَو الَِّذي َيفِديُهْم.
36  حاَولُوا اأْن َيْخَدُعوُه بَِكل�ِمِهْم،  

   َكَذُبوا َعَليِه بِاألِسَنِتِهْم.
37  لَْم َتُكْن قُلُوُبُهْم صاِدَقًة نَحَوُه،  

   َولَْم ُيخِلُصوا لَِعهِدِه.
38  لَِكنَّ اهلَل َغَفَر َذنَبُهْم ل�أجِل َمَحبَِّتِه  

   َولَْم ُيهِلْكُهْم.
ٍة ًة َبْعَد َمرَّ اَأ َغَضَبُه َمرَّ    َهَكذا َهدَّ

   َوَرَفَض اأْن ُيَهيَِّج َغيَظُه.
يِح 39  لَْم َيْنَس اهلُل اأنَُّهْم َكالرِّ  

   الَِّتي َتُمرُّ َفل� َتُعوُد.
حراِء. ُدوا َعَليِه ِفي الصَّ 40  َكِثيراً ما َتَمرَّ  
أراِضي القاِحَلِة.    َواأحَزنُوُه ِفي تِلَك ال�

وَس  ٍة امَتَحُنوا َواأحَزنُوا قُدُّ ًة َبْعَد َمرَّ 41  َوَمرَّ  
اإْسرائِيَل.

َتُه 42  لَْم َيَتَذكَُّروا قُوَّ  
يِق.    ِحيَن اأنَقَذُهْم ِمَن الضِّ

43  لَْم َيَتَذكَُّروا اأنَُّه اأراُهْم  
   اآياٍت َوَعجائَِب ِفي ُحُقوِل ُصوَعَن.

أنهاِر، َل الماَء اإلَى َدٍم ِفي ال� 44  َحوَّ  
ْرِب ِمْن     َفَلْم َيَتَمكَِّن الِمصِريُّوَن ِمَن الشُّ

َجداِولِِهْم.
باَب َفَنَهَشُهْم، 45  اأرَسَل الذُّ  

َرْتُهْم.    َوالَضفاِدَع َفَدمَّ
46  اأرَسَل الَجناِدَب َوالَجراَد  

   لَِياأكَُل َمحاِصيَلُهْم الَِّتي َتِعُبوا ِفيها.
47  َقَضى َعَلى كُُروِمِهْم بِالَبَرِد،  
ِقيِع. ْيِزِهْم بِالصَّ    َوَعَلى ُجمَّ

48  َقَتَل َحَيواناتِِهْم بَِحّباِت الَبَرِد،  
واِعِق.    َوقُطَعانَُهْم بِالصَّ

49  اأظَهَر َغَضَبُه لِلِمْصِريِّيَن،  

ماِر َعَليِهْم.    َواأرَسَل َمل�ئَِكَة الدَّ
50  اأطَلَق لَِغَضِبِه الَعناَن،  

   َفَلْم َيْمَنِع الَموَت َعْنُهْم،
   َواأسَلَمُهْم لِلَوباِء.

51  َصَرَع كُلَّ بِكٍر لِلَمصِريِّيَن،  
ِة ِفي َمساِكِن نَسِل حاَم.    اأهَلَك َبواِدَر الُقوَّ

52  َوساَق َشعَبُه َكما َيُسوُق الّراِعي َغَنَمُه،  
ْحراِء َكَقطيٍع.    َقاَدُهْم في الصَّ

أماِن قاَدُهْم! 53  اإلَى ال�  
   لَْم َيخُشوا اأْعداَءُهْم،

أنَّ اهلَل اأغَرَقُهْم ِفي الَبحِر ال�أحَمِر.    لِ�
54  ثُمَّ قاَدُهْم اإلَى َحدِّ َجَبِلِه الُمَقدَِّس،  

   الَجَبِل الَِّذي َشكََّلُه بَِيِميِنِه.
ِة  أْرِض الُممَتدَّ ُعوَب ِمَن ال� 55  ثُمَّ َطَرَد الشُّ  

اأماَمُهْم.
أْرِض، َتُهْم ِمَن ال� ّص لَُهْم ِحصَّ    َوَخصَّ

   ُمسِكناً َقبائِِل اإْسرائِيَل ِفي َمساِكِن اأعدائِِهْم.
56  لَِكنَّ َبِني اإْسرائِيَل َعُصوُه دائِماً َوامَتَحُنوا اهلَل   

، الَعِليَّ
   َولَْم َيحَفُظوا َشهاداتِِه.

ٍة ُمَتَقلَِّبٍة ِفي الطََّيراِن، 57  َكِسهاٍم ُمرَتدَّ  
وا َوَهَجُروُه َكاآبائِِهْم.    ارَتدُّ

58  اأغَضُبوُه بَِمعابِِدِهِم العالَِيِة،  
   َواأثاُروا َسَخَطُه بِاأصناِمِهْم.

59  َسِمَع اهلُل َهذا َفَغِضَب،  
   َوَرَفَض اإْسرائِيَل َرفضاً.

َسَة ِفي ِشيلُوَه، 60  َهَدَم الَخيَمَة الُمَقدَّ  
   َحيُث كاَن َيسُكُن َبيَن النّاِس.
61  َسلََّم ُصنُدوَق َعهِدِه لِلُغَرباِء،  

تِِه َوَمجِدِه.    َرْمَز قُوَّ
62  َغِضَب َعَلى َشعِبِه،  

يِف.    َوَعيََّنُهْم لِلَموِت بِالسَّ
بِيَن، 63  الَتَهَمِت النّاُر الُجُنوَد الُمَدرَّ  

   َوما َغنَِّت الَعذاَرى اأغانَِي الَفَرِح!
يِف. 64  َسَقَط الَكَهَنُة بِالسَّ  



614 مزمور 65:78

أراِمُل ِمَن الُبكاِء َعَلْيِهْم.    َولَْم َتَتَمكَِّن ال�
65  َفانَتَفَض الرَّبُّ َكُمقاتٍِل َيصُحو ِمَن الَخمِر.  

ُهْم اإلَى الَوراِء، وُّ َوَردَّ 66  َضَرَب الَعدُّ  
أَبِد.    َفاأَذلَُّهْم اإلَى ال�

67  ثُمَّ َرَفَض اهلُل َخيَمَة ُيوُسَف،  
   َولَْم َيْخَتْر َقِبيَلَة اأْفرايَِم.

68  اختاَر َعِشيَرَة َيُهوذا لِْلُمْلِك،  
   َوَجَبَل ِصْهَيْوَن الَِّذي اختاَرُه َموِقعاً لَِهيَكِلِه.

69  َبَنى َمْقِدَسُه ِكالِجباِل،  
أَبِد. أْرِض لَِيُدوَم اإلَى ال� َخ اأساَسُه َكال�    َوَرسَّ

70  اْختاَر داُوَد خاِدَمُه،  
   َواأَخَذُه ِمْن َحظائِِر الَغَنِم.

71  َوَبْعَد اأْن َرَفَعُه اأَخَذُه  
   لَِيرَعى َيْعُقوَب َشعَبُه َواإْسرائِيَل ُمقَتناُه.

72  َفقاَدُهْم داُوُد بَِقلٍب نَِقيٍّ  
   َوِحكَمٍة باِرَعٍة.

آساَف.79  َمزُموٌر لِ�

   جاَءْت ُشُعوٌب يا اهلُل لُِتقاتَِل َشعَبَك،
   َوَدنَُّسوا َهيَكَلَك الُمَقدََّس،

   َواأحالُوا الُقدَس َكوَمًة ِمَن الَخراِب.
2  َتَركُوا ُجَثَث ُخّداِمَك لَِتاأكَُلها الطُُّيوُر   

الكاِسَرُة.
   َوَتَركُوا لَحَم اأتِقيائَِك لِلُوُحوِش الُمفَتِرَسِة.

3  اأراقُوا َدَم َشعِبَك َحوَل الُقدِس  
   ُدوَن اأْن َيدِفُنوا ِمنُهْم اأَحداً.
4  ِصرنا َمنُبوِذيَن ِمْن ِجيرانِنا،  
   َواُأضُحوَكًة لَِمْن ُهْم َحولَنا.

5  َحتَّى َمَتى َتَظلُّ غاِضباً َعَلينا يا اهلُل؟  
   َهْل َسَيَظلُّ َسَخُطَك َعَلينا ُمتَِّقداً َكالنّاِر اإلَى 

أَبِد؟ ال�
ُعوِب الَِّتي ل�  6  اسُكْب َغَضَبَك َعَلى الشُّ  

َتْعِرفَُك،
   َوَعَلى الَممالِِك الَِّتي ل� َتْلَجاُأ اإلَيَك.

َُّهْم ُهُم الَِّذيَن اأهَلُكوا َيْعُقوَب، أن 7  افَعْل َهذا لِ�  
ُبوا اأْرَضُهْم!    َوَخرَّ

8  ل� َتْذكُْر اآثاَمنا الّسابَِقَة!  
   َبْل اَأْظِهْر َرحَمَتَك،

ٍة! َّنا بِل� َحوٍل َول� قُوَّ أن    لِ�
لَُه الَِّذي ُيَخلُِّصنا، 9  اأيُّها ال�إ  

   اأِعنّا ِمْن اأجِل َكراَمِة اْسِمَك!
   اأنِقْذنا َواْمُح َخطايانا، ِمْن اأجِل َخْيِر اْسِمَك!

ُعوَب َتُقوُل لَنا: 10  لِماذا َتتُرُك الشُّ  
  » اأيَن اإلَُهُكْم؟«

ُعوَب َتَرى انِتقاَمَك    لَيَت َهِذِه الشُّ
   لَِدِم ُخّداِمَك الَمسُفوِك.

11  لَيَتَك َتسَمُع اأنّاِت ال�أسَرى.  
تَِك َوتُنِقُذ الَمحُكوَم     لَيَتَك تُظِهُر َعِظيَم قُوَّ

َعَليِهْم بِالَمْوِت.
12  َولَيَتَك َتِكيُل َعَلى ِجيرانِنا َسبَعَة اأضعاٍف  

   ِمْن َذلَِك الِ�حِتقاِر الَِّذي اأظَهُروُه لََك، يا 
! َربُّ

13  ِعنَدئٍِذ َسَنْحَمُدَك نَحُن َشعَبَك َوِخراَف   
َمْرعاَك،
أَبِد.    اإلَى ال�

   َوِمن ِجيٍل اإلَى ِجيٍل َسُنَرنُِّم بَِتسِبيِحَك!

آساف.80  نابِِق، َمزُموٌر لِ� لِقائِِد الُمَرنِِّميَن، َعَلى لَْحِن الزَّ

   يا راِعَي اإْسرائِيَل، يا َمْن َتُقوُد َشعَب
   ُيوُسَف َكالِخراِف، اْسَمْعِني!

   اظَهْر يا َمْن َتجِلُس َعَلى َمل�ئَِكِة الكاُروبِْيِم.
َتَك اأماَم َشعِبَك اأْفرايَِم َوَبْنياِمْيَن  2  اَأْيِقْظ قُوَّ  

ى، َوَمَنسَّ
   َواخُرْج اأماَمنا َوَخلِّْصنا َوانُْصْرنا.

3  اسَتِجْب لَنا يا اهلُل،  
   َواعِطْف َعَلينا، َواأنِقذنا.

4  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  
   َحتَّى َمَتى َسَتَظلُّ غاِضباً،
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   َفل� َتسَتِمُع اإلَى َصَلواِت َشعِبَك؟
ُموِع، 5  اأطَعمَتُهْم ُخبَز الدُّ  

   َوَجَعلَتُهْم َيشَرُبوَن ُدُموعاً َكِثيَرًة.
6  َجَعْلَتنا نَبُدو َكِثيِري الِخصاِم اأماَم ِجيرانِنا،  

   َواأعداُؤنا َيْسَخُروَن بِنا.
لَُه الَقِديُر، 7  اسَتِجْب لَنا اأيُّها ال�إ  

   اْعِطْف َعَلينا َفَنخلَُص.

8  اأخَرجَت الَكرَمَة ِمْن ِمصَر.  
   اْقَتَلْعَت الُغَرباَء َوَزَرْعَتها.

َة ِمْن اأجِلها، 9  نََزْعَت ال�أعشاَب الّضارَّ  
أْرَض.    اأطَلْقَت ُجُذوَرها َفَمل�أِت الَكرَمُة ال�

10  َغطَِّت الِجباَل،  
   اأوراقُها َظلََّلْت َحتَّى اأْرَز اهلِل ِفي لُبناَن

ِت الَكرَمُة ُغُصونَها اإلَى الَبحِر َغرباً، 11  َمدَّ  
   َواإلَى نَهِر الُفراِت َشرقاً.

12  َفِلماذا َهَدْمَت ُسوَر الِحماَيِة َحوَل الَكرِم،  
   لَِيْلَتِقَط ِمْنُه كُلُّ َمْن َيُمرُّ بِِه؟

َيُة َتُدوُسُه، 13  الَخناِزيُر الَبرِّ  
   َوالُوُحوُش الكاِسَرُة َتلَتِهُمُه.

لَُه الَقِديُر، ُعْد! 14  اأيُّها ال�إ  
ماِء َوانُظْر ما َحلَّ بَِكْرِمَك.    َتَطلَّْع ِمَن السَّ

   َتعاَل َواْرَع تِْلَك الَكْرَمَة!
15  انُظْر اإلَى ما َزَرْعَتُه بَِيِميِنَك،  

ْرِع الَغضِّ أ الَِّذي اأَقْمَتُه.    َواإلَى الزَّ
16  َكالُقماَمِة احَتَرَقِت الَكرَمُة.  

عُب ِحيَن انَتَهْرَتُهْم.    َهَلَك الشَّ

17  ُمدَّ َيَدَك اإلَى َمْن اأْحَبْبَتُه،  
ْدَتُه لََك. نْساِن الَِّذي َشدَّ    اإلَى ال�إ

18  ِعنَدئٍِذ لَْن نَرَتدَّ َعنَك  
   َسُتحِيينا َفَنْدُعَو باْسِمَك َونَْعُبُدَك.

ْرع الَغض. حرفياً »ال�بن.« أ 15:80 الزَّ

19  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، اأِعْدنا اإلَْيَك.  
   اْعِطْف َعَلينا َفَنخلَُص.

»لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« بُِمصاَحَبِة الَجتِّيَّة. َمزُموٌر 81 

آساف. لِ�

تِنا،    َدُعونا نَُرنُِّم هلِل قُوَّ
لَِه َيْعُقوَب!    اْهِتُفوا ل�إ

2  ُدقُّوا الُموِسيَقى،  
   اضِرُبوا َعَلى الدُّفِّ َوالُعوِد الَجِميِل َوالِقيثاِر!

هِر، ِل الشَّ 3  انُفُخوا الُبوَق ِعنَد اأوَّ  
   َوِعنَد اكِتماِل الَبدِر اإيذاناً بَِبدِء ِعيِدنا 

الُمَقدَِّس.
4  َوَهِذِه َفِريَضٌة َعَلى اإْسرائِيَل،  

   اإنَّها َوِصيٌَّة اأْعطاها اهلُل لَِيعُقوَب.
5  َهذا ُجزٌء ِمَن َعهِد اهلِل  

   لَّما غاَدُروا ِمصَر.
   َسِمْعُت َصوتاً بِلَُغٍة لَْم اأْعِرْفها َيُقوُل:

6 » اأَزحُت الِعبَء َعْن َكِتِفِه،  
لََّة ِمْن َيَديِه.    َوالسَّ

7  ِحيَن كُنَت ِفي ِضيٍق اسَتنَجدَت بِي.  
   َفاأَجبُتَك ِسّراً بِالرَّعِد.

ِسل�هْ ب    امَتَحْنُتَك ِعْنَد ِمياِه َمِريَبَة.«  

8 » اسَتِمْع اإلَيَّ يا َشعِبي!  
، َساأْقَطُع َمَعَك َعهداً.    اإْن اسَتَمعَت اإلَيَّ

9  ل� َيُكْن ِفي َوَسِطُكْم اآلَِهٌة َغِريَبٌة.  
لٍَه َغِريٍب ل� َتْنَحُنوا.    َول�إ

10  اأنا إلَُهكُْم الَِّذي اأخَرَجُكْم ِمْن ِمصَر.  
   افَتْح َفَمَك َواأنا اأمل�ُأُه.

11 » لَِكنَّ َشعِبي لَْم َيسَمْع لَِصوتِي.  
   اإْسرائِيُل لَْم َيُكْن ُيِريُدنِي.

ب 7:81 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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12  لَِهذا َساأتُركُُهْم لِِعناِدِهْم،  
   َفَيفَعلُوَن ما َيحلُو لَُهْم.

، 13  لَيَت َشعِبي َيسَتِمُع اإلَيَّ  
   لَيَت اإْسرائِيَل َيمِشي ِفي الطَِّريِق الَِّتي اُأِريُدها 

لَُه.
َِّني ِعنَدئٍِذ َساُأسِرُع اإلَى اإخضاِع اأعدائِِهْم، أن 14  لِ�  

   َواُأعاِقُب ُخُصوَمُهْم.
15  الَِّذيَن َيكَرُهوَن اهلَل َسَينَكِمُشوَن اأماَمُه،  

أَبِد.    َوَدماُرُهْم َسَيُكوُن اإلَى ال�
16  اأّما اأنا َفَساُأطِعُمُكْم َقمحاً َكِثيراً.  

خَرِة.«    َوَساُأشِبُعُكْم َعَسل�ً ِمَن الصَّ

آساف.82  َمزُموٌر لِ�

   َوَقَف اهلُل قاِضياً َبيَن الَمل�ئَِكِة ِفي الَمجَمِع 
. لَِهيِّ ال�إ

فُوَن الَعدالََة؟ 2 » َحتَّى َمَتى تَُحرِّ  
ِسل�هْ أ    َحتَّى َمَتى ل� تُحاِسُبوَن ال�أشراَر؟«  

َعفاِء. نصاِف لِلَيتاَمى َوالضُّ 3 » احُكُموا بِال�إ  
   داِفُعوا َعِن الُمْعَدِميَن َوالُبَؤساِء.
4  اأنِقُذوا الَمساِكيَن َوالعاِجِزيَن!  

   َخلُِّصوُهْم ِمَن ال�أشراِر!

5 » لَيَس ِعنَدُهْم ِعلٌم َول� َفْهٌم.  
    ِفي الظُّلَمِة َيمُشوَن َوالعالَُم َحولَُهْم 

َيَتهاَوى!
6  اأنا قُْلُت اإنَُّكْم اآلَِهٌة.  
.    كُلُُّكْم اأبناُء الَعِليِّ

7  لَِكنَُّكْم كُلَُّكْم َسَتُموتُوَن َكَبِقيَِّة الَبَشِر.  
   َوَسَتسُقُطوَن كُلُُّكْم َكما َسَقَط الُحكّاُم 

الّسابُِقوَن.«

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 2:82 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

أْرِض، 8  قُْم يا اهلُل َواْحُكْم َعَلى ال�  
ُأَمِم ِهَي لََك!    َفُكلُّ ال�

   نَِشيٌد. َمزُموٌر ل�آساف.

آساف.83  َمزُموٌر لِ�

   ل� َتْبَق صاِمتاً يا اهلُل،
   ل� َتهداأْ َول� َتسُكْت يا اهلُل.

2  اأعداُؤَك الَِّذيَن ُيبِغُضونََك ُمَتَغطِرُسوَن،  
   ُيَقْعِقُعوَن بُِسُيوِفِهْم.

3  َيجَتِمُعوَن َمعاً َوُيَخطُِّطوَن  
   لُِمحاَرَبِة َشعِبَك الغالِي.

أْرِض، 4  َيُقولُوَن: »لَِنمَسْحُهْم ِمْن َعَلى َوجِه ال�  
   َفل� َيَتَذكََّر اأَحٌد ِفيما َبْعُد اْسَم اإْسرائِيَل.«

5  َتاآَمَر َهُؤل�ِء َصّفاً واِحداً،  
َك.    َوَتعاَهُدوا ِضدَّ

ْسماِعيِليِّيَن َوالُمواآبِيِّيَن  6  َوُهْم َقبائُِل اأُدوَم َوال�إ  
َوالهاَجِريِّيَن

ونِيُّوَن 7  َوُسكّاُن ُجِبيَل َوالَعمُّ  
   َوَعمالِيُق َوالَفَلسِطيِّوَن َوُسكّاُن ُصوَر.

وُر انَضمَّ اإلَْيِهْم، 8  َحتَّى اأشُّ  
ِسل�هْ ب    َوصاَر ِذراعاً لَِنسِل لُوَط!  

9  افَعْل بِِهْم َكما َفَعْلَت بِِمْدياَن َوِسيَسرا  
   َويابِيَن ِعنَد واِدي ِقيُشوَن.

10  قُِتلُوا ِفي َعيِن ُدوٍر،  
أْرِض ُجَثثُُهْم. َنْت َعَلى ال�    َوَتَعفَّ

11  افَعْل بِقاَدتِِهْم َكما َفعلَت بُِغراٍب َوِذئٍْب،  
   افَعْل بِقاَدتِِهْم َكما َفَعْلَت بَِزَبَح َوَصْلُمنّاَع.

12  قاَل َهُؤل�ِء:  
  » لَِنسَتوِل َعَلى َشعِب اهلِل.«

يُح  13  اعِصْف بِِهْم يا اإلَِهي َكما َتعِصُف الرِّ  

ب 8:83 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.
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. بُِغباِر الَقْمِح َوالَقشِّ
14  َكْن َكناٍر ِفي غاَبٍة،  

   َكَحِريٍق هائٍِل َيلَتِهُم التِّل�َل.
ْبُهْم َواأْرِعْبُهْم بَِزوابِِعَك َوَعواِصِفَك. 15  َتَعقَّ  

16  بِالِخزيِّ َغطِّ ُوُجوَهُهْم  
   لَِكي َيطلُُبوَك يا اهلُل.

أَبِد، 17  لَيَتُهْم َيْخَزْوَن َوُيَذلُّوَن اإلَى ال�  
   لَيَتُهْم َيْخُزوَن َوَيهِلُكوَن!

18  ِعنَدئٍِذ َسَيعَلُموَن اأنََّك اأنَت يهوه أ  
أْرِض!    َوحَدَك اهلُل الَعِليُّ َعَلى كُلِّ ال�

أول�ِد 84  »لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« بُِمصاَحَبِة الَجتِّيَِّة. َمزُموٌر ل�

قُوَرح.

   ما اأرَوَع َهيَكَلَك اأيُّها اإللَُه الَقِديُر!
2  اأتُوُق َواأشتاُق اإلَى اأْن اأكُوَن ِفي ساَحِة َبيِت   

اهلِل.

. لَِه الَحيِّ    َيهِتُف َعقِلي َوَجَسِدي َفَرحاً بِال�إ
3  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، يا اإلَِهي َوَمِلِكي،  

   َحتَّى الَعصاِفيُر َوَجَدْت لَها َبيتاً ُهنا َعَلى 
الَجَبِل الُمَقدَِّس،

ُنونُواُت َمكاناً ل�أعشاِشها،    َوالسُّ
   َمكاناً تَُربِّي ِفيِه ِصغاَرها قُْرَب َمْذَبِحَك.

4  َهِنيئاً لَِمْن َيسُكُنوَن َبيَتَك،  
ِسل�هْ ب َُّهْم ُيَسبُِّحوَن بَِحمِدَك!   أن    لِ�

تُُهْم 5  َهِنيئاً لَِمْن ِمنَك قُوَّ  
وا َطِريَقُهْم اإلَى َهيَكِلَك    َعَزُموا َعَلى اأْن َيُشقٌّ

6  َيعُبُروَن واِدي الُبكاِء،  
   جاِعِليَن بَِرَك ِمياِه الَخِريِف َمصَدَر مائِِهْم.

7  ِمْن َبلَدٍة اإلَى َبلَدٍة َيرَتِحلُوَن  
   لَِيْمثُلُوا ِفي َحْضَرِة اهلِل َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن.

أ 18:83 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 4:84 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 8(

8  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، اْسَمْع َصل�تِي!  
ِسل�ْه    اأْصِغ اإلَيَّ يا اإلََه َيْعُقوَب.  

9  يا اهلُل احِم حاِمينا الَمِلَك،  
   َواْحُرْس َمِلَكَك الُمختاَر.

10  َيوٌم واِحٌد ِفي ساَحِة َهيَكِلَك  
   َخيٌر ِمْن األِف َيوٍم ِفي اأيِّ َمكاٍن اآَخَر!

   اُأَفِضلُّ اأْن اأِقَف َبّواباً ِفي َبيِت اإلَِهي
يِر. رِّ    َعَلى اأْن اأسُكَن ِفي َبيِت الشِّ

11  اهلُل  َشمِسي َوتُرِسي.  
   ُيعِطيني َمجداً َوَكراَمًة.

   ل� َيمَنُع اهلُل َشيئاً صالِحاً
   َعِن الَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي َطهاَرٍة.

12  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  
   َهِنيئاً لَِمْن َيتَِّكُل َعَليَك.

أول�ِد قُوَرح.85  »لِقائِِد الُمَرنِِّميَن« َمزُموٌر ل�

   ارَض يا اهلُل َعْن َبَلِدَك،
أْرِض.    َواأرِجْع َمنِفيِّي َيْعُقوَب اإلَى َهِذِه ال�

2  انَزْع اإثَم َشعِبَك!  
ِسل�هْ ج    امُح َجميَع َخطاياُهْم!  

3  كُفَّ َعْن َغَضِبَك!  
   ارِجْع َعْن َسَخِطَك َعَلينا!

4  يا اهلُل ُمَخلَِّصنا، اأْرِجْعنا اإلَْيَك،  
   َوكُفَّ َعْن َغَضِبَك َعَلينا.

أَبِد غاِضباً ِمنّا؟ 5  َهْل َسَتبَقى اإلَى ال�  
   َهْل َسُتِديُم َغَضَبَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل؟

6  ُعْد اإلَينا َواأْحِينا  
   لَِكي َيفَرَح بَِك َشعُبَك!

7  اأِرنا يا اهلُل َرْحَمَتَك!  
   َخلِّصنا!

ج 2:85 ِسالْه. كلمةٌ تظهُر في كتاِب المزاميرِ وكتاِب َحَبُقوَق. وهي على 

ال�أغلِب اإشارةٌ للمرنّميَن اأِو العازِفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً اأْو تغييِر الطبقة.



618 مزمور 8:85

8  َساأْسَمُع ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َسل�ٌم لَِشعِبِه َواأتِقيائِِه!

   لَِذلَِك ل� َينَبغي اأْن َيرِجُعوا اإلَى ُطُرِقِهِم 
الَحمقاِء.«

9  َوَسُينِقُذ اأيضاً َعْن َقِريٍب خائِِفيِه.  
   َفَنحيا بَِكراَمٍة َعَلى اأْرِضنا.

10  الرَّْحَمُة َوالَحقُّ َتل�َقيا.  
ل�ُم َتعانَقا!    الِبرُّ َوالسَّ

أْرِض َسَيْنُبُت الَحقُّ، 11  ِمَن ال�  
ماِء َسَينِزُل الِبرُّ.    َوِمَن السَّ
12  اهلُل نَفُسُه َسُيعِطينا َخيراً،  
   َواأْرُضنا َسُتعِطي َثَمَرها.

13  الِبرُّ اأماَمُه َسَيِسيُر،  
ُد الطَِّريَق.    َولُِخُطواتِِه َسُيَمهِّ

َصل�ٌة لِداُود.86 

   اأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك يا اهلُل!
   اأِجبِني، َفاأنا بائٌِس َوِمسِكيٌن.
ِّي اأتَِّقيَك، أن 2  اْحُرْس نَفِسي لِ�  

   اأنِقذنِي َفاأنا اأتَِّكُل َعَليَك َواأنَت اإلَِهي.
، 3  ارَحْمِني يا َربُّ  

   َفاأنا اأْسَتْنِجُد بَِك َطواَل الَيوِم.
ْح يا اهلُل نَفَس َعبِدَك، 4  َفرِّ  

ِّي َوَضعُت َحياتِي َبيَن َيَديَك. أن    لِ�
، 5  َفاأنَت صالٌِح يا َربُّ  

   َوَغّفاٌر َوَمملُوٌء َمَحبًَّة لُِكلِّ الَِّذيَن َيدُعونََك!
6  اسَتِمْع يا اهلُل اإلَى َصل�تِي.  

   اْسَمْع ِطلباتِي!
7  ِفي ِضيقاتِي اأدُعوَك  

يِني. ََّك تَُنجِّ أن    ل�
8  يا َربُّ ما ِمْن اإلٍَه اآَخَر ِمثَلَك!  
   َوما ِمْن اأَحٍد َيفَعُل ما َتفَعُل!

ُعوِب، ، اأنَت َصَنعَت كُلَّ الشُّ 9  يا َربُّ  
   َوكُلُُّهْم اإلَيَك َسَياأتُوَن َوَيُنوُحوَن اأماَمَك

   َوُيكِرُموَن اْسَمَك.
10  َفاأنَت َعِظيٌم َوصانُِع الَعجائِِب.  

   اأنَت َوحَدَك اهلُل!
أحيا ِفي اأمانَِتَك. 11  َعلِّمِني يا اهلُل ُطُرَقَك لِ�  

   َركِّْز ِكيانِي كُلَُّه َعَلى َتوِقيِر اْسِمَك.
12  ِمْن كُلِّ ِكيانِي اُأَسبُِّحَك يا إلَِهي،  

أَبِد َساُأْكِرُم اْسَمَك!    َواإلَى ال�
أنَّ َرْحَمَتَك لَِي َعِظيَمٌة، 13  ل�  

ََّك ِمَن الَموِت َخلَّصَت َحياتِي! أن    َولِ�
. 14  يا اهلُل، َهَجَم َبعُض الُمَتَغطِرِسيَن َعَليَّ  

   ِعصاَبُة قُساٍة َيسُعوَن اإلَى َموتِي،
   َوُهْم ل� َيتَُّقونََك.

لٌَه َرُحوٌم َوُمنِعٌم، 15  اأّما اأنَت يا َربُّ َفاإ  
   َبِطيُئ الَغَضِب،

أمانَِة.    ُمسِرٌع اإلَى الرَّحَمِة َوال�
16  َفانَتِبْه لِي َوارَحْمِني.  

َتَك،    اأعِطِني اأنا َعبَدَك قُوَّ
   َواأنِقِذ اْبَن اأَمِتَك.

17  اأعِطِني َعل�َمًة َعَلى َصل�ِحَك يا اهلُل!  
   َفَيراها اأعدائِي َفَيخُزوَن.

   ِعنَدئٍِذ َسَيعِرفُوَن اأنََّك يا اهلُل اأَعنَتِني 
يَتِني! َوَعزَّ

أول�ِد قُوَرَح، اُأنُشوَدة.87  َمزُموٌر ل�

   َوَضَع اهلُل اأساَسها ِفي ِسلِسَلِة الِجباِل 
َسِة. الُمَقدَّ

2  َيِحبُّ اهلُل َبّواباِت ِصْهَيْوَن،  
   اأكَثَر ِمْن كُلِّ ُمُدِن اإسرائِيَل ال�ُأخَرى.

3  يا َمِديَنَة اهلِل،  
ِسل�هْ أ    َيُقُوُل ِفيِك النّاُس اأشياَء َبِديَعًة.  

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  أ 3:87 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 6(
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ُأَمِم الَِّتي  4  اأْذكُُر ِمصَر أ َوبابَِل ِمْن َبيِن ال�  
َتعِرفُِني.

   اأْذكُُر الَِّذيَن ُولُِدوا ِفي ِفَلسِطيَن َوُصوَر 
َوكُوَش.

5  َهذا َوذاَك َيُقول�ِن اإنَُّهما ُولِدا ِفي    
ِصْهَيْوَن،

.    الَمِديَنِة الَِّتي َبناها اهلُل الَعِليُّ
6  ِعنَد اهلِل ِسِجّل�ٌت لَِشعِبِه،  

ِسل�ْه    َفَيعِرُف اأيَن ُولَِد كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم.  

7  َسَيرقُُصوَن َوُيَغنُّوَن َوَيُقولُوَن:  
  » ِمْن ِصْهَيْوَن َتاأتِي كُلُّ الَخيراِت.«

أول�ِد قُوَرح. لِلقائِِد َعَلى لَْحِن 88  َقِصيَدٌة َمزُموِريٌَّة ل�

. ْزراحيِّ »َمَرٍض األِيٍم.« قصيدة لَِهْيماِن ال�إ

لَُه الَِّذي ُيَخلُِّصِني.    يا اهلُل، اأنَت ال�إ
   َدَعوتَُك نَهاراً َولَيل�ً.

2  اقَبْل َصل�تِي،  
   َواإلَى ِطلَبِتي اأِمْل اُأُذنََك.

3  اأَخَذْت نَفِسي نَِصيَبها الكاِمَل ِمَن   
الَمصائِِب.

   َوها َحياتِي َتْقَتِرُب ِمَن الهاِوَيِة!
4  اأنا َكالنّاِزلِيَن اإلَى الَقبِر،  
َتُه.    َكُمحاِرٍب َفَقَد قُوَّ

5  اْبَحْث َعنِّي َبيَن ال�أمواِت،  
َدِة ِفي الَقبِر،    َبيَن الُجَثِث الُمَمدَّ
   الَِّذيَن انَقَطْعَت َعْن َتَذكُِّرِهْم،

   َوانَقَطُعوا َعنَك َوَعْن َمحَضِرَك.
6  َوَضَعِني اهلُل ِفي اأعَمِق ُحفَرٍة،  

   َمحُبوساً ِفي ُظلَمِة الَقبِر.

أ 4:87 مصر. َحرِفّياً »َرَهب.« َوُهَو اسُم تِنِّيٌن اأْو َحَيواٌن َبحرٌي 

العاَدِة  ِفي  َوُهَو  البحِر.  عَلى  ُيسيطُر  اأنَُّه  َيظنُّوَن  النّاُس  كاَن  َضخٌم 
رِّ َول�أعداِء اهلل، َوَقْد ُعِرَفْت ِمصُر بَِهذا ال�سِم. )انظر كتاَب  رمٌز للشَّ

اإشعياء 7:30(

7  بَِغَضِبَك َغطَّيَتِني  
ِسل�هْ ب    َوبِاأمواِج ِضيقاتَِك اآلَْمَتِني.  

8  اأصِدقائِي َيَتَجنَُّبونَِني بَِسَبِب ما َفَعْلَتُه بِي.  
   َوَكَمنُبوٍذ ُيعاِملُونَِني.

   َمحُبوٌس اأنا َول� اأسَتِطيُع الُخُروَج!
9  َعيناَي تُؤلِمانِِني ِمَن الُبكاِء بَِسَبِب األَِمي!  

   اأبِسُط ِذراَعيَّ كُلَّ َيوٍم
   اإلَيَك يا اهلُل!

10  اأاأنَْت تُجِري َعجائَِب لِلَموَتى؟  
ِسل�ْه    اأَتُقوُم ال�أشباُح ِمَن الَقبِر لُِتَسبَِّحَك؟  

11  َهْل ُيخِبُر الَموَتى ِمَن الُقُبوِر بَِمَحبَِّتَك،  
ثُوَن َعْن اأمانَِتَك ِفي َمْوِضِع     َوَهْل َيَتَحدَّ

الَهل�ِك؟ ج
ُث الَموَتى ِفي عالَِم الظُّلَمِة 12  ل� ُيَحدِّ  

   بَِعجائِِبَك َواأعمالَِك الّصالَِحِة.
13  اأّما اأنا يا اهلُل، َفاأْصُرُخ اإلَيَك  
   ُمَصلِّياً كُلَّ َصباٍح قُّداَمَك!

14  لِماذا َتَركَتِني يا اهلُل؟  
   لِماذا َحَجْبَت َوْجَهَك َعنِّي؟

15  َضِعيٌف َوَسِقيٌم اأنا ُمنُذ َشبابِي.  
   احَتَملُت اأنا البائُِس َغَضَبَك.

16  اكَتَسَحِني َغَضُبَك،  
   َوكاَد الرُّعُب ِمنَك َيقَتِلُع َحياتي.

ألَُم َطواَل  17  َكَموجاٍت ُمَتل�ِحَقٍة َيغُمُرنِي ال�  
الَيوِم.

   َتضِرُبِني ِمْن كُلِّ جانٍِب َمعاً.
18  َعْن كُلِّ َصِديٍق َوَحِبيٍب َفَصلَتِني.  

   َوالظُّلَمُة ِهَي َرِفيِقي الَوِحيُد!

ب 7:88 ِسالْه. كلمٌة تظهُر في كتاِب المزاميِر وكتاِب َحَبُقوَق. 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العدد 10(

ج 11:88 َمْوِضع الَهالك. حرفياً »اأبّدُّون« َوُهَو اسٌم من اأسماِء 

»الهاِوَية.« )انظر كتاب ُرؤيا يوحنا 11:9(
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أزراِحّي.89  أْيثاَن ال� قصيدة ل�

واِم    َساأَتَغنَّى َعَلى الدَّ
   بَِرحَمِتَك يا اهلُل.

   َوَساُأخِبُر بِِلسانِي َعْن اأمانَِتَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!
2  َكما قُْلُت:  

أَبِد،   » َرحَمُتَك ِهَي اإلَى ال�
ماواِت.    ِمثُل السَّ

ماواِت.«    َواإخل�ُصَك ثابٌِت َكالسَّ

3  اأنَت قُْلَت: »َقَطْعُت َعهداً َمَع ُمختاِري،  
   َحَلْفُت لِخاِدِمي داُوَد:

أَبِد َساُأبِقي نَسَلَك، › اإلَى ال�  4  
ِسل�هْ أ    َوَساُأَثبُِّت َعرَشَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.‹«  

ماواُت َسُتَسبُِّحَك َعَلى َعجائِِبَك يا اهلُل! 5  السَّ  
ِسيَن َعَلى اأمانَِتَك.    َوَجماَعُة الُمَقدَّ

ماِء ُيعاِدُل اهلَل؟ 6  َمْن ِفي السَّ  
آلَِهِة ال�ُأخَرى ُيقاَرُن ِباهلِل؟    اأْو َمْن َبيَن ال�
ِسيَن، 7  َمهاَبُة اهلِل ِهَي ِفي اجِتماِع الُمَقدَّ  

   ُهَو اأعَظُم َواأرَهُب ِمْن كُلِّ الُمِحيطيَن بِِه.
8  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  

   َمْن ِمثلَُك َجّباٌر يا اهلُل؟
   اأمانَُتَك َكِثيَرٌة ِجّداً!

، 9  َتحُكُم الَبحَر الَقِويَّ  
أمواَج العاتَِيَة. ُئ ال�    َوتَُهدِّ
10  اأنَت َسَحقَت َرَهَب، ب  

   بِِذراِعَك الَقِويَِّة َبعَثرَت اأعداَءَك.
أْرُض َوكُلُّ َشيٍء َعَليها لََك. ماواُت َوال� 11  السَّ  

   اأنَت َخَلقَتها كُلَّها!

َحَبُقوَق.  وكتاِب  المزاميِر  في كتاِب  تظهُر  ِسالْه. كلمٌة  أ 4:89 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة. )اأيضاً ِفي العددين 37، 45(

ب 10:89 َرَهب. تِنِّيٌن اأْو َحَيواٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن النّاُس َيظنُّوَن 

رِّ َول�أعداِء اهلل. اأنَُّه ُيسيطُر عَلى البحِر. َوُهَو ِفي العاَدِة رمٌز للشَّ

ماَل َوالَجُنوَب! 12  اأنَت َخَلقَت الشَّ  
   َجَبُل تاُبوَر َوَجَبُل َحرُموَن ُيَغنِّياِن َفَرحاً ِعنَد 

ْذكِر اْسِمَك!
13  َقِويٌَّة ِهَي ِذراُعَك!  
   َيُدَك َمل�أى قُدَرًة!

   َوَيِميُنَك َمرفُوَعٌة بِالنَّصِر!
ل�ِح َوالَعدِل قائٌِم! 14  َعرُشَك َعَلى الصَّ  
أمانَُة َيِسيراِن اأماَمَك! خل�ُص َوال�    ال�إ

15  َهِنيئاً يا اهلُل لَِمْن ُيَميُِّزوَن ُبوَق َدعَوتَِك اإلَى   
ال�جِتماِع لِلِعباَدِة،

   الَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي نُوِر ُحُضوِرَك!
16  َطواَل الَيوِم َيبَتِهُجوَن بَِتسِبيِح اْسِمَك.  

   َواأعمالَُك الّصالَِحُة َترَفُعُهْم.
تُُهُم الَعِجيَبُة! 17  َفاأنَت قُوَّ  

ُدوَن!    َوِحيَنما َتشاُء َيَتَمجَّ
18  ل�أنَّ حاِمينا َياأتِي ِمْن ِعنِد اهلِل،  

وِس اإسرائِيَل!    َمِلُكنا ُهَو ِمْن ِعنِد قُدُّ
ُأَمناَء ِفي ُرؤيا َوقُلَت: 19  َولَِهذا َكلَّمَت اأتباَعَك ال�  

ًة لُِمحاِرٍب.   » اأْعَطْيُت َعْوناً َوقُوَّ
ِة النّاِس!    َرَفْعُت شابّاً ِمْن َبيِن عامَّ

20  َوَجدُت خاِدِمي داُوَد،  
   َوَمَسْحُتُه بَِزيِتَي الُمَقدَِّس.

21  َيِدي َسَتسِنُدُه.  
ُدُه!    َوِذراِعي َسُتَشدِّ

، 22  لَْن َيغِلَبُه َعُدوٌّ  
يٌر.    َولَْن َيقَوى َعَليِه ِشرِّ

23  َساأسَحُق ُخُصوَمُه اأماَمُه.  
   َوَساأهِزُم ُمبِغِضيِه.

24  اأمانَِتي َونِعَمِتي ُيل�ِزمانِِه،  
   َوبِاسِمَي َسَيرَفُع َراأَسُه ُمنَتِصراً.

أنهاِر َساأُمدُّ َسيَطَرَتُه. 25  َعَلى الَبحِر َوال�  
26  َسَيُقوُل لِي:  

› اأنَت اأبِي َواإلَِهي،   
خَرُة الَِّتي تَُخلُِّصِني.‹    اأنَت الصَّ

27  َوَساأجَعلُُه بِْكِرَي،  
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أْرِض!    ال�أعَلى َبيَن ُملُوِك ال�
أَبِد َساأحَفُظ لَُه َمَحبَِّتي 28  اإلَى ال�  

أميَن َمَعُه!    َوَعهِدَي ال�
أَبِد َساُأَثبُِّت نَسَلُه، 29  اإلَى ال�  

ماواِت.    َوُمْلُكُه َسَيُدوُم َدواَم السَّ
30  َقْد َيتُرُك اأبناُؤُه َشِريَعِتي.  
   َول� ُيِطيُعوَن اأحكاِمي.

31  َوَقْد َينَتِهُكوَن ُحرَمَة َمباِدئِي،  
   َول� َيحَفُظوَن اأواِمِري.

32  ِعنَدئٍِذ َساُأحاِسُبُهْم َعَلى َجرائِِمِهْم  
   َواأضِرُبُهْم بَِسَبِب ُذنُوبِِهْم.

33  لَِكنِّي لَْن اأسَحَب َمَحبَِّتي لَُه،  
   َولَْن اأنُقَض اإخل�ِصي لَُه!
34  لَْن اأخِرَق َعهِدي َمَعُه،  

   َولَْن اُأَغيَِّر ما َتَكلَّْمُت بِِه لَُه!
35  اأحِلُف بَِقداَسِتي  

   اإنِّي ل� اأكِذُب َعَلى داُوَد.
أَبِد َسَيُدوُم نَسلُُه! 36  اإلَى ال�  

مِس!    َوَعرُشُه َسَيُدوُم اأماِمي َدواَم الشَّ
أَبِد! 37  َكالَقَمِر َسَيُدوُموَن اإلَى ال�  

ماِء َجِديٌر بِالثَِّقِة!«     َوالّشاِهُد الَِّذي ِفي السَّ
ِسل�ْه  

38  لَِكنََّك َتَركَت الَمِلَك الَِّذي َمَسحَتُه، أ  
   َرَفْضَتُه َوعاَقْبَتُه.

39  َرَفْضَت الَعهَد َمَع خاِدِمَك.  
أْرِض. ْثَت تاَجُه ُملِقياً اإيّاُه َعَلى ال�    لَوَّ
40  َهَدمَت ُسوَر الِحماَيِة َحوَل َمِديَنِتِه.  

   َسَحقَت ِحصَنُه تُراباً.
ِبيِل. 41  َسَلَبُه عابُِرو السَّ  

   َواحَتَقَرُه ِجيرانَُه.
42  َعلَّْيَت َيميَن ُخُصوِمِه،  

كاَن  »مِسيحك.«  َمَسحَتُه. حرفياً  ِذي  الَّ الَمِلَك  أ 38:89 

الملُك ُيمَسُح بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه 
لُه لهذا العمل. )اأيضاً ِفي العدد 50( َواَأهَّ

   َوَفرَّحَت َجميَع اأعداَءُه.
خَرُة َسيَفُه ِفي ِغمِدِه. 43  َوَضَع الصَّ  

ْم ِفي الَمعَرَكِة!    َوَعوناً لَْم ُيَقدِّ
44  اَأنَهْيَت َمجَدُه.  

   اَأَزحَت َعرَشُه ِمْن َمكانِِه،
أْرِض.    َواألَقْيَتُه اإلَى ال�
ْرَت اأيّاَم َشبابِِه، 45  َقصَّ  

ِسل�ْه    َوبِالعاِر َغطَّْيَتُه.  

46  َحتَّى َمَتى يا اهلُل َسُتْخِفي نَْفَسَك؟  
أَبِد َسَيتَِّقُد َكالنّاِر َغَضُبَك؟    اأاإلَى ال�

47  َتذكَّْر اأنَّنا َجِميعاً فانُوَن،  
   َواأنَّ كُلَّ الَبَشِر َكُبخاٍر.

48  ما ِمْن اإنساٍن َيحيا َول� َيَرى الَموَت اأيضاً.  
ِة     ما ِمْن اأَحٍد َيقِدُر اأْن َيحِمَي نَفَسُه ِمْن قُوَّ

الهاِوَيِة.

49  اأيَن يا َربُّ َرْحَمُتَك الَِّتي اأظَهرَتها ِفي   
الِبداَيِة،

   الَِّتي َحَلْفَت بِها بِاإخل�ٍص لِداُوَد؟
50  اْذكُْر يا َربُّ العاَر الَِّذي َيحَتِملُُه ُخّداُمَك.  

   اأِعنِّي َفاُأَعزِّي كُلَّ َهُؤل�ِء النّاِس.
51  اْذكُْر اإهاناِت اأعدائَِك يا اهلُل،  

   الَِّذيَن اأهانُوا الَمِلَك الَِّذي َمَسحَتُه.

أَبِد. 52  باِركُوا اهلَل اإلَى ال�  
   اآِميَن ثُمَّ اآِميَن.

الجزُء الّرابع )المزامير 90–106(

َصل�ٌة لُِموَسى َرُجِل اهلِل.90 

ً واِم َملجاأ    يا َربُّ كُنَت لَنا َعَلى الدَّ
   ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.

2  ِمْن َقبِل ِول�َدِة الِجباِل،  
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أْرُض َوالعالَُم.    ِمْن َقبِل اأْن تُخَلَق ال�
أَبِد، اأنَت اهلُل! أَزِل َواإلَى ال�    ُمنُذ ال�

نساَن اإلَى التُّراِب، 3  اأنَت تُِعيُد ال�إ  
   َولِلَبَشِر َتُقوُل: »ُعوُدوا.«

4  اإنَّ األَف َسَنٍة لََديَك ِهَي َكُمُروِر َيوٍم واِحٍد،  
   َكُجزٍء ِمَن اللَّيِل ِحيَن َيغِلُب النُّعاُس.

5  َتُزوُل َكاأنَّها ُحْلٌم،  
باِح. ُد ِعنَد الصَّ    َكُعْشٍب َيَتَجدَّ

ُد، باِح َينُمو َوَيَتَجدَّ 6  ِفي الصَّ  
   َوَقبَل الَمساِء َييَبُس َوَيذِوي.
7  َهَكذا نَهِلُك ِحيَن َتْغَضُب،  

   َوِحيَن َتْسَخُط نَْرَتِعُب.
8  بُِوُضوٍح َتَرى كُلَّ اآثاِمنا.  

   َوَخطايانا الَخِفيَُّة ل� َتخَفى َعَليَك.
9  كُلُّ َسَنواتِنا َتُمرُّ َتحَت َغَضِبَك،  

   َتُمرُّ َسَنواتُنا َكِفْكَرٍة.
10  نَِعيُش لَِسبِعيَن َسَنٍة َكَتنِهيَدٍة!  

   َواإْن كُنّا اأقِوياَء، َفُربَّما َثمانِيَن.
ألَِم. َنواِت َمِليَئٌة بِالتََّعِب َوال�    َواأغَلُب تِلَك السَّ

   َفجاأًة َتنَتِهي َسَنواتُنا، َونَحُن نَِطيُر!
َة َغَضِبَك؟ 11  َمْن َيعِرُف قُوَّ  

   اأْم َهْل َسَنسَتِطيُع بَِتقوانا اأْن نَتَِّقَي َغَضَبَك؟
12  َعلِّْمنا اأْن نُْحِصَي اأيّاَمنا الَقِليَلَة،  

   لَِكي نَحُصَل َعَلى قُلُوٍب َحِكيَمٍة.
13  َفَمَتى َسَتُعوُد يا اهلُل،  

   َوتَُعزِّي َعِبيَدَك؟
14  اَأْشِبْعنا كُلَّ َصباٍح بَِمَحبَِّتَك،  

   َوَسَنبَتِهُج َونَفَرُح كُلَّ اأيّاِم َحياتِنا.
عاَدِة 15  اَأْعِطنا َسَنواٍت ِمَن السَّ  

يِق! ألَِم َوالضِّ    بَِعَدِد ما اأعَطيَتنا ِمْن َسَنواِت ال�
16  َدْع ُخّداَمَك َونَسَلُهْم َيَروا اأعمالََك الُمِهيَبَة.  

لَِه. 17  َفْلَنعِرْف نِعَمَة الرَّبِّ ال�إ  
   َولُْيدَعْم َوُيَثبَّْت ما نَعَمُل.

   َولَْيَت ما نَفَعلُُه ُيثِمُر.

 91، الّساِكُن َتحَت ِستِر الَعِليِّ
تَُظلِّلُُه ِحماَيُة الَقِديِر.

2  اأقُوُل هلِل الَِّذي اأتَِّكُل َعَليِه:  
  » اأنَت اإلَِهي َوَمْلَجاأِي َوِحصِني!«

3  ِمَن الَفخِّ َسُينِقُذَك.  
أْوبَِئِة.    َسُينِقُذَك ِمَن الُمِصيَبِة َوال�

4  َسَيفِرُد َجناَحيِه َفوَقَك،  
   َوَيَدُعَك َتحَتِمي َتحَت َجناَحيِه.

   َوَسَيُكوُن اإخل�ُصُه ِسياجاً حاِمياً َحولََك!
5  لَْن َتخَشى ِمْن ُرعِب اللَّيِل،  

   َول� ِمْن ِسهاِم الَعُدوِّ الطّائَِرِة ِفي النَّهاِر!
6  لَْن َتخَشى ِمْن َمَرٍض َينَتِشُر ِفي الَخفاِء.  

   َول� ِمْن َوباٍء َيضِرُب ِعنَد الظُّهِر.
7  األٌف ِمْن ُجُنوِد ال�أعاِدي َسَيسُقُطوَن    

َحولََك.
   َوَعْشَرُة اآل�ٍف َسَيسُقُطوَن بَِسيِفَك،

   لَْن ُيؤِذَيَك اأيٌّ ِمنُهْم!
8  اأَجْل، بِاُأمِّ َعيَنيَك َسَتَرى كُلَّ َهذا!  

وَن!    َسَتَرى ال�أشراَر َينالُوَن ما َيسَتِحقُّ
ََّك َجَعْلَت اهلَل َملَجاأَك، أن 9  ل�  

آِمَن.    َوالَعِليَّ َمسَكَنَك ال�
10  لَِهذا ما ِمْن ُمِصيَبٍة َسُتِصيُبَك.  

   َوما ِمْن َوباٍء َسَيدُخُل َمسَكَنَك.
َُّه ُيوِصي َمل�ئَِكَتُه بَِك أن 11  ل�  

   لَِكي َيحُرُسوَك َحيثُما َتذَهُب!
12  َسَيْحِملونََك َعَلى اأياِدْيِهْم،  
   لَِئّل� َترَتِطَم َقَدُمَك بَِحَجٍر.

أفَعى َتُدوُس، أَسِد َوال� 13  َعَلى ال�  
   َوَتَطاُأ الِشبَل َوالتَّنِّيَن!

14  َفَكما َيُقوُل اهلُل:  
  » ُيِحبُِّني، لَِهذا َساُأنِقُذُه!

َُّه َيعَتِرُف باسِمي. أن    َساأرَفُعُه ل�
15  َيسَتنِجُد بِي َفاأْسَتِجيُب.  

يِق اأكُوُن َمَعُه.    ِفي َوقِت الضِّ
ُمُه.    اُأنِقُذُه َواُأَكرِّ
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16  اأعِطيِه ُعمراً َطِويل�ً،  
   َواُأِريِه َخل�ِصي.«

ْبت.92  َمزُموٌر ِشعِريٌّ لِلسَّ

كِر َوالتَّْسِبيِح هلِل،    َحَسٌن ُهَو َتقِديُم الشُّ
.    َوالتََّغنِّي باسِمَك اأيُّها اهلُل الَعِليُّ

2  َحَسٌن اأْن ُيخَبَر بَِمَحبَِّتَك كُلَّ َصباٍح.  
   َوبِاإخل�ِصَك ِفي اللَّيِل.

3  َحَسٌن اأْن َيُكوَن التََّغنِّي َمصُحوباً بَِقيثاَرٍة ذاِت   
َعْشَرِة اأوتاٍر،

   َوَدنَدنَِة الُعوِد.
ََّك َفرَّحَتِني يا اهلُل بِاأعمالَِك. أن 4  ل�  

   َواأنا اأبَتِهُج بِاأعماِل َيَديَك.
5  اأعمالَُك َعِظيَمٌة ِجّداً يا اهلُل،  

   َواأفكاُرَك َتَتجاَوُز الَفهَم.
6  َكِثيراً ما ُيْشِبُه النّاُس الَبهائَِم الَغِبيََّة،  

   ُهْم ل� َيفَهُموَن َشيئاً.
يَِّة، أزهاِر الَبرِّ 7  ُربَّما ُيزِهُر ال�أشراُر َكال�  

رِّ ِفي كُلِّ َمكاٍن،    َوَقْد َينُمو فاِعلُو الشَّ
ُروَن! أَبِد َسُيَدمَّ    لَِكنَُّهْم اإلَى ال�

8  اأّما اأنَت يا اهلُل،  
أَبِد ُمْرَتِفٌع! لَى ال�    َفاإ

9  اأّما اأعداؤَك يا اهلُل َفَسَيهِلُكوَن،  
رِّ َسَيَتَبعَثُروَن.    َوكُلُّ فاِعِلي الشَّ

. أ يَتِني َكَثوٍر َبرِّيٍّ 10  َواأنَت َقوَّ  
   َوسَكْبَت َزيَتَك النَِّقَي َعَلى راأِسي!

11  اأَجْل، َراأيُت ِرجاَل الِعصاباِت َيكُمُنوَن لِي،  
! ُبوَن لِل�نِقضاِض َعَليَّ    َيَتاأهَّ

   َسِمْعُت اُأولَِئَك ال�أشراَر َوُهْم َيَتَسلَّلُوَن لِلُهُجوِم 
! َعَليَّ

». ّي. حرفّياً: »َرَفْعَت َقْرنِي َكَثوٍر َبرِّيٍّ يَتِني َكَثور َبرِّ أ 10:92 َقوَّ

نساُن الّصالُِح، 12  َكَنخَلٍة ُيزِهُر ال�إ  
   َوَكاأْرَزٍة ِفي لُبناَن َسَيعلُو.

13  ُيزِهُر اُأولَِئَك الَمزُروُعوَن ِفي ساَحِة َبيِت اهلِل   
اإلَِهنا!

ثماَر، 14  َحتَّى ِفي َشيُخوَخِتِهْم َسُيواِصلُوَن ال�إ  
   َكاأشجاٍر دائَِمِة الُخضَرِة.

15  لَِكي ُيخِبُروا بِاأنَّ اهلَل اأميٌن،  
   ُهَو َصْخَرتِي، َول� ُظلَم ِفيِه.

اهلُل ُهَو الَمِلُك!93 

َيَتَسرَبُل بِالَمجِد!
!    لَِبَس اهلُل ِرداَءُه الَمَلِكيَّ

ِة!    اكَتَسى بِالُقوَّ
   العالَُم ثابٌِت لَْن َيسُقَط.

2  َعرُشَك ُمنُذ الِقَدِم،  
أَزِل!    َواأنَت ُمنُذ ال�

أنهاُر اأصواَتها. 3  يا اهلُل، َترَفُع ال�  
أمواِج اأكَثَر َفاأكَثَر. ِر ال�    َوَيرَتِفُع َصوُت َتَكسُّ

4  َضِجيُج الُمِحيِط عاٍل ِجّداً.  
   َواأمواُج الَبحِر الُمرَتِطَمُة َقِويٌَّة ِجّداً!

   َولَِكنَّ اهلَل اأعَلى َواأْعَظُم!
5  َوصاياَك يا اهلُل ُيوَثُق بِها.  

َسًة ُطوَل     لَيَت َهيَكَلَك َيُكوُن اأْرضاً ُمَقدَّ
أيّاِم! ال�

اهلُل ُهَو اإلَُه ال�نِتقاِم.94 

َفيا اإلََه ال�نِتقاِم اظَهْر!
أْرِض قُْم، 2  يا قاِضَي ال�  

وَن.    َوعاِقِب الُمَتَغطِرِسيَن بِما َيسَتِحقُّ
3  يا اهلُل، اإلَى َمَتى َيسَرُح اُأولَِئَك ال�أشراُر   

َوَيمَرُحوَن؟
   َحتَّى َمَتى َيْعَملُوَن ما ُيِريُدوَن؟

4  َحتَّى َمَتى َيَظلُّ اُأولَِئَك الُمجِرُموَن بَِحماَسٍة   
ُحوَن! َيَتَبجَّ

5  َسَحُقوا َشعَبَك يا اهلُل!  
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ونََك!    َواضَطَهُدوا الَِّذيَن َيُخصُّ
أراِمَل َوالُغَرباَء، 6  َيقُتلُوَن ال�  

   َوَيْذَبُحوَن الَيتاَمى!
7  َيُقولُوَن: »اهلُل ل� َيَرى ما نَفَعُل!  

   اإلَُه َيعُقوَب ل� َيدِري.«

لُوا اأيُّها الُبَلهاُء! 8  َتَعقَّ  
   َمَتى َتَتَعلَُّموَن اأيُّها الَحمَقى؟

9  اهلُل الَِّذي َصَنَع اآذانَُكْم،  
   األ� َيسَمُع!

   َوالَِّذي َصَنَع ُعُيونَُكْم،
   األ� َيَرى!

ُأَمَم، ُب ال� 10  اهلُل ُيَؤدِّ  
   َفل� ُبدَّ اأنَُّه َيقِدُر اأْن ُيَوبَِّخُهْم!

   اهلُل ُيَعلُِّم النّاَس ما ل� َيعَلُموَن.
11  َيعَلُم اهلُل ما ُيَفكُِّر بِِه النّاُس.  

   َيعَلُم اأنَُّهْم لَيُسوا ِسَوى ُبخاٍر!

ُبُه يا اهلُل، نساِن الَِّذي تَُؤدِّ 12  َهِنيئاً لِل�إ  
   َوتَُعلُِّمُه َتعالِيَمَك.

يِق ئُُه ِفي َوقِت الضِّ 13  تَُهدِّ  
   اإلَى اأْن َيفِصَل الَموُت َبيَن ال�أشراِر َوَبيَنُه.

14  لَْن َيتُرَك اهلُل َشعَبُه،  
   اأْو َيهُجَر الَِّذيَن لَُه.

نصاُف، ُق ال�إ 15  َسَيُعوُد الَعدُل َوَيَتَحقَّ  
   َوَسَيراُه كُلُّ ُمسَتِقيِمي الَقلِب.

16  َمْن َسَينُصُرنِي َعَلى َهُؤل�ِء ال�أشراِر؟  
   َمْن َسَيَتَصدَّى لَِهُؤل�ِء الُمجِرِميَن؟

17  لَول� اأنَّ اهلَل ُهَو َعونِي،  
   لََسَكَنْت نَفِسي َسِريعاً ِفي اأرِض الَموِت.

، 18  َحتَّى ِعنَدما َظَننُت اأنَّ َقَدِمي َسَتِزلُّ  
   َسَنَدْتِني َمَحبَُّة اهلِل.

19  َقِلقاً كُنُت َوُمضَطِرباً،  
يَتِني َوَفرَّحَتِني.    لَِكنََّك َعزَّ

يِر، رِّ 20  اأنَت ل� َتصَنُع َتحالُفاً َمَع الَمِلِك الشِّ  
ِريَعَة لَِخْلِق الَمتاِعِب.    الَِّذي َيسَتخِدُم الشَّ

21  ُيهاِجُموَن الّصالِِحيَن،  
أبِرياَء َوَيقُتلُونَُهْم!    َوُيِديُنوَن ال�

22  لَِكنَّ اهلَل َسَيُكوُن َمْلَجاأِي الُمرَتِفَع.  
   اإلَِهي َسَيُكوُن ِحصِني الَِّذي األُوُذ بِِه.

23  َعَلى َجرائِِمِهْم َسُيعاِقُبُهْم،  
   َوَعَلى َسيِّئاتِِهْم َسُيَحطُِّمُهْم.

   اهلُل اإلَُهنا َسُيَحطُِّمُهْم!

َهّيا نَُرنُِّم َفَرحاً هلِل.95 
خَرِة الَِّتي  َهّيا نَهِتُف بَِتسابِيَح للصَّ

تَُخلُِّصنا.
2  لَِنقَتِرْب ِمْن َحضَرتِِه بُِشكٍر،  

   َونَْهِتُف لَُه بِالَمزاِميِر.
3  ل�أنَّ يهوه أ اإلٌَه َعِظيٌم،  

آلَِهِة كُلِّها.    ُهَو الَمِلُك َعَلى ال�
أنَّ العالََم لَُه، 4  ل�  

   ِمْن اأعَمِق الُكُهوِف اإلَى اأعَلى ُذَرى الِجباِل!
5  الُمِحيطاُت الَِّتي َصَنَعها َوالقاّراُت الَِّتي   

نَها، َكوَّ
   كُلُّها لَُه!

6  لَِنْنَحِن َونُخِضْع اأنُفَسنا،  
   َونُباِرِك اهلَل الَِّذي َصَنَعنا!

َُّه اإلَُهنا، أن 7  ل�  
عُب الَِّذي يِرعاُه،    َونَحُن الشَّ
   َوالِخراُف الَِّتي َيهِديها بَِيِدِه.

   َفاسَتِمُعوا الَيوَم اإلَى َصوتِِه:
وا قُلُوَبُكْم َكما َفَعْلُتْم ِفي َمِريَبَة، 8 » َول� ًتَقسُّ  
حراِء. َة ِفي الصَّ ْبُتُموُه ِفي َمسَّ    َوِعنَدما َجرَّ

َبِني اآباُؤكُْم َوامَتَحُنونِي، 9  ُهناَك َجرَّ  
   َمَع اأنَُّهْم َراَأْوا اأعمالِي

أ 3:95 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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10  اأرَبِعيَن عاماً  

   َصَبرُت َعَلى َذلَِك الِجيِل.
   اأقُوُل لَُكْم اإنَُّهْم كانُوا َشعباً عاِصياً

وا بُِطُرِقي.    لَْم َيهَتمُّ
11  َولَِهذا اأقَسمُت غاِضباً:  
› لَْن َيدُخلُوا راَحِتي.‹«   

َرنُِّموا هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة. أ96 
أْرِض. َغنُّوا هلِل يا كُلَّ اأهِل ال�

2  َغنُّوا هلِل، باِركُوا اْسَمُه.  
ثُوا بَِخل�ِصِه َيوماً َبعَد َيوٍم.    َحدِّ
ُعوِب. 3  اأخِبُروا بَِمجِدِه َبيَن الشُّ  

   اأخِبُروا كُلَّ النّاِس بَِعجائِِبِه.
4  ل�أنَّ اهلَل َعِظيٌم َوُمسَتِحقٌّ لِلتَّسِبيِح!  
آلَِهِة.    ُهَو ال�أكَثُر َمهاَبًة َبيَن َجِميِع ال�
ُأَمِم َتماثِيُل تاِفَهٌة. 5  ل�أنَّ كُلَّ اآلَِهِة ال�  

ماواِت!    اأّما اهلُل َفُهَو الَِّذي َصَنَع السَّ
6  ُيِشعُّ َمجداً َوَكراَمًة.  

ُة َوالَجماُل!    َوِفي َهيَكِلِه الُقوَّ
أْرِض، 7  يا ُشُعوَب ال�  

تِِه.    َسبُِّحوا اهلَل َعَلى َمجِدِه َوقُوَّ
ُدوا اهلَل ل�أجِل اْسِمِه! 8  َمجِّ  

   هاتُوا َتقِدَمًة َوادُخلُوا ساحاِت َهيَكِلِه.
9  اعُبُدوا اهلَل ِفي َبهاِء َقداَسِتِه!  

أْرِض!    ارَتِعُدوا ِفي َحضَرتِِه يا َجميَع ُسكّاِن ال�
ُأَمِم: 10  قُولُوا َبيَن ال�  

ُتُه َفل� َيَتَزْعَزُع!   » اهلُل َيحُكُم العالََم َوُيَثبِّ
نصاِف.«    َوَيقِضي َبيَن الَبَشِر بِال�إ

أْرُض. ماواُت َولَْتبَتِهِج ال� 11  لَِتفَرِح السَّ  
   لَِيهِتِف الُمِحيُط َوكُلُّ ما ِفيِه!
12  لَِتفَرِح الُحُقوُل َوكُلُّ ما ِفيها.  

   ثُمَّ لَِيفَرْح كُلُّ َشيٍء ِفي الَبراِري!

أ 1:96 ترِنيَمة َجِديَدة. كاَن ُشعراُء الّشعِب يكتُبوَن ترنيَمًة جديدًة 

في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.

13  لَِنفَرْح َجِميعاً ل�أنَّ اهلَل اآٍت!  
أْرَض.    ُهَو اآٍت لَِيحُكَم ال�

خل�ِص َسَيحُكُم العالََم. نصاِف َوال�إ    بِال�إ

اهلُل َيحُكُم!97 

أْرُض َولَْتفَرْح كُلُّ الُجُزِر  لَِتبَتِهِج ال�
الَكِثيَرِة.

حاُب َوالظُّلَمُة الَكِثيَفُة. 2  َيُحوُطُه السَّ  
نصاُف َيسِنداِن َعرَشُه!    َوالَعدُل َوال�إ

3  النّاُر َتِسيُر اأماَمُه.  
   َوال�أعداُء َحولَُه َيشَتِعلُوَن لََهباً!

4  تُِضيُء العالََم ُبُروقُُه.  
أْرُض َتراها َفَترَتِعُد َخوفاً.    َوال�

مِع ذاَبِت الِجباُل اأماَم يهوه، ب 5  َكالشَّ  
أْرِض!    َربِّ كُلِّ ال�

ماواُت، 6  بَِصل�ِحِه تُخِبُر السَّ  
   َوكُلُّ النّاِس َيَرْوَن َمجَدُه.

7  كُلُّ َمْن َيْعُبُد َتماثِيَل تاِفَهًة َوَيفَتِخُر بِها  
   َسُيَذلُّ َوَينَحِني ذاَت َيوٍم ُخُضوعاً لِلخالِِق!

8  َسِمَعْت ِصْهَيْوُن َفَسِعَدْت،  
   َوُمُدُن َيُهوذا ابَتَهَجْت،

   بَِسِبِب اأحكاِمَك يا اهلُل،
أْرِض! ََّك اأنَت اهلُل الَعِليُّ َعَلى كُلِّ ال� أن 9  ل�  

آلَِهِة! ٌق اأنَت َكِثيراً َعَلى كُلِّ ال�    ُمَتَفوِّ
رَّ! 10  يا ُمِحبِّي اهلِل، اأْبِغُضوا الشَّ  

   ُهَو َيحُرُس نُُفوَس اأتِقيائِِه،
   َوِمَن ال�أشراِر ُيَخلُِّصُهْم!
أبراِر، 11  نُوٌر ُيشِرُق َعَلى ال�  

   َوَفَرٌح َعَلى ُمسَتِقيِمي الُقلُوِب.
12  افَرُحوا ِفي اهلِل اأيُّها الّصالُِحوَن،  

وَس!    َواأكِرُموا اْسَمُه الُقدُّ

ب 5:97 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َمزُمور.98 

   َرنُِّموا هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة، أ
   ل�أجِل الَعجائِِب الَِّتي َصَنَعها.

   َخلََّصْت ِذراُعُه الَقِويَُّة َشعَبُه لَِنفِسِه.
َتُه لِلَخل�ِص. 2  اأبَدى اهلُل قُوَّ  

   اأعَلَن لِل�ُأَمِم َصل�َحُه.
سرائِيَل. 3  َتَذكََّر َرْحَمَتُه َواأمانََتُه ل�إ  

   َواأبَصَرْت كُلُّ الُبلداِن الَبِعيَدِة َخل�َص اإلَِهنا.
أْرِض، 4  يا كُلَّ َمْن َعَلى ال�  

   اهِتُفوا هلِل بَِفَرٍح!
   َرنُِّموا َوابَتِهُجوا َواعِزفُوا ال�أغانَِي!

5  َرنُِّموا َمزاِميَر هلِل َعَلى الِقيثاِر.  
أناِشيِد!    َعَلى الِقيثاِر َمَع ال�
أبواِق َوَصوِت الِمزماِر، 6  بِال�  
   اهِتُفوا قُّداَم اهلِل الَمِلِك!

7  الَبحُر َوكُلُّ ما ِفيِه لَِيهِتْف هلِل.  
أْرُض َوكُلُّ ُسكّانِها!    َوال�
أنهاُر بِاأياِديها، ِق ال� 8  لُِتَصفِّ  

   َولَْترقُِص الِجباُل َفَرحاً
9  اأماَم اهلِل.  

أْرَض. َُّه َسَياأتِي لَِيِديَن ال� أن    ل�
نصاِف،    َسَيِديُن العالََم بِال�إ

ُعوَب بِالِبرِّ.    َوالشُّ

اهلُل َمِلٌك.99 

ُعوُب َخوفاً! َفِلَترَتِعِد الشُّ
   َيجِلُس َعَلى َمل�ئَِكِة الَكُروبِيَم. ب

أْرُض اأماَمُه.    َولِذا َفْلَتهَتزِّ ال�
2  اهلُل َعِظيٌم ِفي ِصْهَيْوَن!  

أ 1:98 ترِنيَمة َجِديَدة. كاَن ُشعراُء الّشعِب يكتُبوَن تِرانِيَم جديدًة 

في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.
في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  ب 1:99 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22.

ُعوِب! ٌد ُهَو َفوَق كُلِّ الشُّ    ُمَمجَّ
ُعوَب تَُعظُِّم اْسَمَك الَمُهوَب! 3  لَيَت الشُّ  

وٌس ُهَو!    قُدُّ
4  اأيُّها الَمِلُك الَجّباُر الَِّذي ُيِحبُّ الَعدَل،  

نصاَف، خَت ال�إ    اأنَت َرسَّ
   َوَحَكْمَت بالَعدِل َوالِبرَّ ِفي َيعُقوَب!

ُدوا إلََهنا، 5  َمجِّ  
   َوانَحُنوا ِعنَد َموِضِع َقَدَميِه،

وٌس ُهَو.    قُدُّ
6  كاَن ُموَسى َوهاُروُن ِمْن َبيِن َكَهَنِتِه،  
   َوَصُموئِيُل ِمْن َبيِن َمْن َدُعوا بِاْسِمِه،

   َدَعْوا اهلَل َفاسَتجاَب لَُهْم!
7  َكلََّمُهْم ِمْن ِخل�ِل َعُموِد النّاِر  

   َوَعُموِد الدُّخاِن.
ِريَعَة اللَّذْيِن اأعطاُهما لَُهْم.    َوَحِفُظوا الَعهَد َوالشَّ

8  اأنَْت اسَتَجْبَت لَُهْم يا اهلُل اإلَُهنا!  
   اأْظَهرَت لَُهْم اأنََّك اإلٌَه َغُفوٌر

ِريَرِة.    َوعاَقْبَتُهْم َعَلى اأْفعالِِهِم الشِّ
ُدوا اهلَل اإلََهنا، 9  َمجِّ  

   َوانَحُنوا نَحَو َجَبِلِه الُمَقدَِّس!
وٌس!    ل�أنَّ اهلَل اإلََهنا قُدُّ

َمزُموُر َحْمد.100 

أْرِض،    يا كُلَّ َمْن َعَلى ال�
   اهِتُفوا اإكراماً هلِل!

2  اعُبُدوا اهلَل َفِرِحيَن!  
   ابَتِهُجوا َواأنُتْم َتاأتُوَن لِلِعباَدِة اأماَمُه!

3  اعَلُموا اأنَّ يهوه ج ُهَو اهلُل!  
   ُهَو َصَنَعنا، َونَحُن لَُه.

   نَْحُن َشعُبُه َوَغَنُمُه الَِّذي َيرعاُه.
كِر. 4  ادُخلُوا َبّواَبَتُه بِالشُّ  

   ادُخلُوا ساحاِت َهيَكِلِه بِالتَّسِبيِح.

ج 3:100 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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ُموُه، باِركُوا اْسَمُه.    َكرِّ
َُّه صالٌِح، أن 5  َسبُِّحوا اهلَل لِ�  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

   َواأمانَُتُه دائَِمٌة ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.

َمزُموٌر لِداُود. أ101 

   لََك يا اهلُل اُأَرنُِّم َهذا،
   َواأَتَغنَّى بَِمَحبَِّتَك َوَعدلَِك.

2  َساأِعيُش َحياًة نَِقيًَّة،  
   َساأسلُُك بَِقلٍب نَِقيٍّ ِفي َبيِتي.

   َفَمَتى َسَتاأتِي اإلَيَّ يا اهلُل؟
. يراً اأماَم َعيَنيَّ 3  لَْن اأَضَع اأمراً ِشرِّ  
   اُأبِغُض ِفعَل ما ُيبِعُدنِي َعِن اهلِل،

   َواأرفُُض اأْن اأفَعَلُه.
4  لَِيبَتِعْد َعنِّي النّاُس الُملَتُووَن.  
رِّ لَْن َيُكوَن نَِصيِبي.    َمَع الشَّ

5  َساُأَوبُِّخ كُلَّ َمْن َيغتاُب جاَرُه اأماِمي.  
   الُمَتَكبُِّروَن َوالُمنَتِفُخوَن ل� اُأِطيُقُهْم.

أْرِض، 6  اأبَحُث َعْن اأَمناِء َهِذِه ال�  
   لَِكي َيِعيُشوا َمِعي.

   لَْن َيخِدَمِني اإلّ� الَِّذيَن َيسلُُكوَن ِفي َطهاَرٍة.
7  لَْن َيسُكَن ِفي َبيِتي ُمخاِدٍع!  

   َولَْن ُيسَمَح لِكاِذٍب بِاأْن َيخِدَمِني.
أْرِض. 8  َساُأبِيُد كُلَّ َهُؤل�ِء ال�أشرارِ الّساِكِنيَن ِفي ال�  

   َوَساُأخِلي ال�أشراَر ِمْن َمِديَنِة اهلِل.

َعُه ِفي ُمعاناتِِه 102  َصل�ُة ِمسِكيٍن َيسُكُب َتَضرُّ

اأماَم اهلل.

   اْسَمْع يا اهلُل َصل�تِي.
   لَيَت اسِتغاَثِتي َتِصُل اإلَى اُأُذنَيَك.

2  ل� َتَتجاَهْلِني ِفي َوقِت ِضيِقي َهذا!  

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 101 
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   اأِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك ِحيَن اأسَتنِجُد بَِك،
   َواأسِرْع اإلَى َمُعونَِتي.

3  َتصاَعَدْت َكالدُّخاِن َحياتِي.  
   َوالُتِهَمْت ِعظاِمي َكما بَِلَهٍب ُمتَِّقٍد.

4  َكُعشٍب يابٍِس َذُبَل َقْلِبي،  
ِّي نَِسيُت اأْن اآكَُل َطعاِمي. أن    ل�

ْعُت َطِويل�ً، 5  َتَفجَّ  
   َحتَّى َتَدلَّى ِجلِدي ِمْن ِعظاِمي.

حراِء، 6  َوِحيٌد اأنا َكُبوَمِة الصَّ  
   َكُبوَمٍة َبيَن الِخَرِب.

7  َبِقيُت ُمَؤرَّقاً،  
طِح.    اأنا َكُعصُفوٍر َوِحيٍد َعَلى السَّ

واِم ُيِهيُنِني اأعدائِي، 8  َعَلى الدَّ  
   بِي َيهَزاُأوَن َواإيّاَي َيلَعُنوَن.

9  لَْم اأَتناَوْل َغيَر الُحزِن َطعاماً،  
ُموِع َشراباً.    َول� َغيَر الدُّ

10  َهذا كُلُُّه صاَر بَِسَبِب َغَضِبَك الَعِظيِم.  
   َفَقِد الَتَقْطَتِني َوَقَذْفَت بِي َبِعيداً.

11  ما َحياتِي اإلّ� ِظلٌّ َيخُبو.  
   َواأنا اأذُبُل َكُعشٍب يابٍِس.

جاً! أَبِد ُمَتوَّ 12  اأّما اأنَت يا اهلُل َفَسَتَظلُّ اإلَى ال�  
   َوَسَيَظلُّ ِذكُر اْسِمَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!

13  اأظِهْر لِِصْهَيْوَن َرْحَمَتَك.  
   اآَن اأواُن َتعِزَيِتها،

   َوقُتها حاَن.
14  َيُتوُق ُخّداُمَك اإلَى ُرؤَيِة ِحجاَرتِها.  

   َوُيِحبُّوَن ُغباَر َشواِرِعها!
ُعوُب ال�ُأخَرى اْسَم اهلِل. 15  ِعنَدئٍِذ َسَتخاُف الشُّ  

   َوُيكِرُم ُملُوكُُهْم َمجَدَك!
16  ل�أنَّ اهلَل َسُيِعيُد بِناَء ِصْهَيْوَن،  

   َوَسَيظَهُر ُهناَك ِفي َمجِدِه!
17  َينَتِبُه اهلُل اإلَى َصَلواِت الُمحتاِجيَن،  

   َول� َيَتجاَهلُها.
ُأُموَر لِل�أجياِل القاِدَمِة، 18  اكُتُبوا َهِذِه ال�  
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   لَِكي ُيَسبَِّح ياه أ اُأناٌس لَْم ُيولَُدوا َبْعُد.
ماِء 19  ِمْن َعرِشِه الّساِمي ِفي السَّ  

أْرِض.    اأَطلَّ اهلُل َعَلى ال�
20  اأَطلَّ لَِكي َيسَمَع اأنّاِت ال�أسَرى  

َر الَمحُكوَم َعَليِهْم بِالَمْوِت،    َوُيَحرِّ
ثُوا َعِن اْسَم اهلِل ِفي ِصْهَيْوَن، 21  لَِكي َيَتَحدَّ  

ُموا َتسابِيَحُه ِفي الُقدِس    َوُيَقدِّ
ُعوِب َوالَممالِِك َمعاً 22  ِعنَد اجتماِع الشُّ  

   لَِيعُبُدوا اهلَل.

تِي، 23  َتُخوُر َعَلى الطَِّريِق قُوَّ  
ُر َحياتِي!    َوتَُقصَّ

24  َفاأقُوُل: »يا اإلَِهي، ل� َتاأُخْذ َحياتِي ِفي   
ُمنَتَصِف ُعْمِري،

   يا َمْن َتمَتدُّ ِسنيُنَك َعبَر َجميِع ال�أجياِل.
أْرِض ِفي  25  ِمْن َقِديٍم َوَضْعَت اأساساِت ال�  

الَبْدِء.
ماواِت.    َوَيداَك ُهما اللَّتاِن َصَنَعتا السَّ

26  ِهَي َسَتفَنى، اأّما اأنَت َفَتبَقى.  

   ِهَي َسَتبَلى َكما َيبَلى الثَّوُب.
   َكِرداٍء َسَتطِويها،
   َفَتمِضي َبِعيداً!

27  اأّما اأنَت َفل� َتَتَغيَُّر اأَبداً،  
   َول� نِهاَيَة لَِسَنواِت َحياتَِك.

28  اأْبناُء ُخّداِمَك َسَياأتُوَن َوَيمُضوَن،  
   َوَسَياأتِي اأْبناُء ُخّداِمَك لَِكي َيخِدُموَك!«

َمزُموٌر لِداُود. ب103 

   باِرِكي اهلَل يا نَفِسي،
وَس!    َويا كُلَّ َكيانِي، باِرِك اْسَمُه الُقدُّ
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2  باِرِكي اهلَل يا نَفِسي،  
   َول� َتِغْب َعْن ذاِكَرتِِك اأعماُل لُطِفِه َواإْحسانِِه 

اأَبداً!
3  َفُهَو َمْن َيغِفُر َخطاياِك.  

   َوُهَو َمْن َيشِفي كُلَّ اأمراِضِك.
4  ُهَو الَِّذي َيفِدي َحياَتِك ِمَن الُحفَرِة.  

اأَفِة.    ُهَو َمْن ُيَغلُِّفِك بِالَمَحبَِّة الَحِقيِقيَِّة َوالرَّ
5  ُهَو َمْن ُيْشِبُعَك َوَيمل�ُأَك بِالَعطايا الّصالَِحِة،  

. ُد َشباَبِك َكَنسٍر َفِتيٍّ    َوُيجَددِّ
6  َيْعَمُل اهلُل بِالَعدِل  

   َوُيْنِصُف كُلَّ الَمْسُحوِقيَن.
7  َعلََّم ُموَسى ُطُرَقُه،  

   َواأَرى َبِني اإسرائِيَل اأعمالَُه الَقِويََّة.
8  اهلُل َحُنوٌن َوَرِحيٌم  

   َحِليٌم َوَمِليٌء بالَمَحبَِّة.
أَبِد، 9  لَِذلَِك ل� ُيخاِصُمنا اإلَى ال�  

أَبِد َغَضَبُه.    َول� ُيبِقي اإلَى ال�
10  ل� ُيعاِقُبنا َعَلى َقْدِر َخطايانا،  

   َول� َيقَتصُّ ِمنّا َحَسَب ُذنُوبِنا.
أْرِض، ماواُت َعَلى ال� 11  َكما َترَتِفُع السَّ  

   َهَكذا َتِفيُض َرْحَمُتُه،
َأْتباِعِه.    َوَتْكثُُر ل�

12  ُيبِعُد َعنّا َخطايانا،  
رِق َعِن الَغرِب!    ُبْعَد الشَّ
13  َيحُنو اهلُل َعَلى خائِِفيِه،  

   َكما َيحُنو اأٌب َعَلى اأبنائِِه.
14  اإنَُّه َيْعِرُف َتْكِويَننا،  

   َيعَلُم اأنَّنا ِمَن التُّراِب ُشكِّْلنا.
15  َيعَلُم اأنَّ َحياَة النّاِس َقِصيَرٌة َكالُعْشِب،  

يٍَّة َتطلُُع َفجاأًة،    َكَزهَرٍة َبرِّ
ياُح الجافَُّة، 16  َوَفجاأًة َتخَتِفي ِحيَن َتُهبُّ الرِّ  
   َفل� َيسَتِطيُع اأَحٌد اأْن َيْعِرَف اأيَن كانَْت 

َتنُمو.
أتباِعِه، 17  اأّما َمَحبَُّة اهلِل الَحِقيِقيَُّة ل�  

أول�ِدِهْم،    َواأعمالُُه الّصالَِحُة ل�
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واِم كانَْت،    َفَعَلى الدَّ
.    َوَكَذلَِك َسَتَظلُّ

18  اهلُل َسُيظِهُر َمَحبََّتُه َواأعمالَُه الّصالَِحَة  
   لِلَِّذيَن َيحَفُظوَن َعهَدُه،

   َوُيِطيُعوَن َوصاياُه.
ماِء َعرَشُه، 19  نََصَب اهلُل ِفي السَّ  
   َوَعَلى الَجِميِع َيمَتدُّ ُحكُمُه.

20  يا َمل�ئَِكَة اهلِل، باِركُوُه!  
أقِوياُء    باِركُوُه اأيُّها الُمحاِرُبوَن ال�

   الَِّذيَن ُيِطيُعوَن اأواِمَرُه،
   الّساِمُعوَن َكل�َمُه.

ماِء 21  باِركُوا اهلَل يا كُلَّ ُجُيوِش السَّ  
ِذيَن َمِشيَئَتُه!    َوُخّداَمُه الُمَنفِّ

22  يا كُلَّ َخلِق اهلِل،  
   باِركُوُه ِفي كُلِّ َمكاٍن ِفي ُملِكِه!

   باِرِكي اهلَل يا نَفِسي!

باِرِكي اهلَل يا نَفِسي!104 
يا اهلُل اإلَِهي، َعِظيٌم اأنَت،

   ل�بٌِس َمجداً َوَكراَمًة.
2  َيلُفُّ نَفَسُه بِالنُّوِر َكما بَِثوٍب.  

ماَء.    َوَكِستاَرٍة َيبِسُط السَّ
ُحِب َبَنى ُحُجراتِِه الُعْلِويََّة. 3  َفوَق السُّ  

   َيجَعُل الُغُيوَم َمرَكَبَتُه.
ماَء. يِح َيعُبُر السَّ    َوَعَلى اأجِنَحِة الرِّ

4  ُهَو َيجَعُل ُرُسَلُه ِرياحاً،  
   َوَيجَعُل ُخّداَمُه ناراً َولَِهيباً.

أْرَض َعَلى اأساساتِها، 5  َثبََّت ال�  
   َفل� َتْهَتزُّ اأَبداً.

أْرَض بِالُمِحيِط َكِدثاٍر، 6  َغطَّى ال�  
   ُمَغطِّياً بِالماِء الِجباَل.

7  َوِعنَد َتوبِيِخَك، ِعنَد َصوتَِك الُمرِعِد،  
   انَدَفَع الماُء ِمَن الِجباِل.

8  الِجباُل ارَتَفَعْت،  
   َوالِودياُن َسَقَطْت،

   كُلُّ واِحٍد اإلَى الَمكاِن الَِّذي َعيَّنَتُه لَُه.
9  َوَضعَت ُحُدوداً ل� َتقِدُر الِمياُه اأْن َتَتجاَوَزها  

أْرَض.    لُِتَغطَِّي ال�

10  َجَعْلَت الَينابِيَع َتُصبُّ ِفي الَجداِوِل الُمَتَدفَِّقِة   
َبيَن الِجباِل.

يََّة. 11  َتسِقي الَجداِوُل كُلَّ الَحيواناِت الَبرِّ  
يَُّة لُِتطِفَئ َظَماَأها.    َوَتاأتِي َحتَّى الَحِميُر الَبرِّ

12  َتصَنُع الطُُّيوُر اأعشاَشها قُرَب الماِء،  
   ُمَغنَِّيًة َعَلى اأغصاِن ال�أشجاِر الَقِريَبِة.
13  َيسِقي الِجباَل بِماٍء ِمْن ُغَرِفِه الُعْلِويَِّة،  

أْرُض ِمْن َثَمِر َيَديِه.    َفَتشَبُع ال�
14  ُيطِلُع لِلَبهائِِم اأعشاباً،  

نساُن    َوالُحُبوَب لَِكي َيعَمَل ال�إ
أْرِض ُخْبزاً،    َوُيخِرُج ِمَن ال�
ُح قُلُوَب النّاِس! 15  َونَِبيذاً ُيَفرِّ  

ُع ُوُجوَهنا،    َوَزيتاً ُيَلمِّ
   َوُخْبزاً َيسِنُد اأجساَدنا.

16  ال�أشجاُر الِعمل�َقُة الَِّتي َزَرَعها اهلُل َتَتَغذَّى   
َحَسناً.

   َهِذِه اأشجاُر اأْرِز لُبناَن،
وِريِّ اإلَى اللَّقَلِق، 17  َحيُث الطُُّيوُر، ِمَن الدُّ  

ُرِو.    َتبِني ُبُيوَتها ِفي اأْغصاِن السَّ
18  الِجباُل العالَِيُة ِهَي َمسَكٌن لِماِعِز الَجَبِل.  

ُخوُر َمل�ِجُئ لَِحيواِن الُغِريِر.    َوالصُّ

19  َخَلْقَت الَقَمَر لَِتحِديِد الَمواِسِم،  
مُس َتعِرُف َوقَت َمِغيِبها.    َوالشَّ

20  َخَلْقَت الظُّلَمَة لَِيُكوَن ُهناَك لَيٌل،  
   لَِكي َتخُرَج َحيواناُت الغاَبِة َوَتُطوَف.

ُأُسوُد َتزاأُر ِمْن اأجِل َفِريَسٍة 21  ال�  
   ُملَتِمَسًة ِمَن اهلِل َطعاَمها.

مُس، 22  ثُمَّ تُشِرُق الشَّ  
   َفَتُعوُد َحيواناُت اللَّيِل لَِترُبَض ِفي َمساِكِنها.
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23  ثُمَّ َيخُرُج النّاُس لَِيعَملُوا،  
   لَِيُقوُموا بِاأعمالِِهْم َحتَّى الَمساِء.

24  يا اهلُل اأعمالَُك ل� تُحَصى!  
   َصَنْعَتها كُلَّها بِِحكَمٍة!

أْرُض َمملُوَءٌة بَِصنائِِعَك.    ال�
25  ها الَبحُر َمَثل�ً!  

   ُهَو واِسٌع َوُممَتدٌّ،
    َوَمملُوٌء بَِحيواناٍت َكبيَرٍة َوَصِغيَرٍة بِل� 

َعَدٍد!
ُفُن، 26  َعَلى َسطِحِه تُبِحُر السُّ  

   َوِفي اأعماِقِه َيلَعُب لِِوياثاُن الَّذي َصَنْعَتُه.

27  كُلُّها اإلَيَك َتاأتِي لَِتناَل نَِصيَبها ِمَن الطَّعاِم ِفي   
ِحيِنِه.

28  َتفَتُح َيَديَك َوَتنثُُر َطعاَمها لَِتلَتِقَطُه،  
   َفَتشَبَع َخيراٍت.

29  لَِكْن ِحيَن تُِديُر لَها َظهَرَك،  
نَّها َترَتِعُب َوَتحِبُس اأنْفاَسها.    َفاإ

   َتضُعُف َوَتُموُت،
   َواإلَى التُّراِب َتُعوُد.

30  لَِكْن ِعنَدما تُرِسُل ُروَحَك،  
نَّها َتْحيا،    َفاإ

ُد. أْرُض َتَتَجدَّ    َوال�

أَبِد، ِد اهلُل اإلَى ال� 31  لَِيَتَمجَّ  
   َولَْيفَرْح َوَيبَتِهْج بَِخِليَقِتِه.

أْرِض َفَترَتِعَد. َُّه ُيَحمِلُق ِفي ال� أن 32  ل�  
   َيلِمُس الِجباَل َفَيخُرَج ُدخاٌن ِمْنها.

33  َساُأَغنِّي هلِل ماُدمُت َحّياً،  
   اُأَسبُِّح اإلَِهي بَِمزاِميَر ما ُدمُت َحّياً.

34  َساأنُْظُم لَُه َقصائَِد،  
   َوَساأفَرُح ِفي اهلِل.

أْرِض، 35  َسُيباُد الُخطاُة ِمَن ال�  

   َول� َيُكوُن ِفيما َبْعُد اأشراٌر.
   َسبِِّحي اهلَل يا نَفِسي!

   َسبِِّحي ياه! أ

اشُكُروا اهلَل، بِاْسِمِه ادُعوا!105 
ُعوَب بِما َصَنَع. َخبُِّروا الشُّ

2  َغنُّوا لَُه.  
   َرنُِّموا لَُه.

لُوا.    َوِفي َروائِِعِه َتاأمَّ
وِس. 3  َتباَهْوا بِاْسِمِه الُقدُّ  

   َولَْيفَرِح الَِّذيَن َيطلُُبوَن اهلَل.
َتُه. 4  اطلُُبوا اهلَل َوقُوَّ  
   اإلَيِه الَجاُأوا دائِماً.

ُأُموَر الَعِظيَمَة الَِّتي اأجراها، 5  َتَذكَُّروا ال�  
   َوَعجائَِبُه َواأْحكاَمُه الَِّتي نََطَق بِها.

6  يا اأبناَء خاِدِمِه اإبراِهيَم،  
   يا اأبناَء ُمختاِرِه َيعُقوَب.

7  يهوه ب ُهَو اإلَُهنا،  
أْرِض.    َواأحكاُمُه َعَلى كُلِّ ال�

أَبِد َسَيذكُُر َعهَدُه، 8  اإلَى ال�  
ألِْف ِجيٍل.    الَوصايا الَِّتي اأَمَر بِها ِهَي ل�

9  َهذا ُهَو َعهُدُه َمَع اإبراِهيَم،  
ْسَحاَق.    َوَوْعُدُه ل�إ

َمُه َشِريَعًة لَِيعُقوَب، 10  َقدَّ  
سرائِيَل َعهداً اأَبِديّاً.    ل�إ

11  قاَل: »اُأعِطيَك اأْرَض َكْنعاَن لَِتُكوَن نَِصيَبَك   
ِمَن ال�أمل�ِك.«

أْرِض. 12  َفَعَل َهذا ِحيَن كانُوا ِقلًَّة َوُغَرباَء ِفي ال�  
آباُء ِمْن َشعٍب اإلَى َشعٍب، 13  جاَل َهُؤل�ِء ال�  

   َوِمْن َممَلَكٍة اإلَى اُأْخَرى.
أَحٍد بِاأْن ُيِسيَئ ُمعاَمَلَتُهْم، 14  لَْم َيسَمْح ل�  

أ 35:104 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.«

ب 7:105 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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َر الُملُوَك َوقاَل:    َبْل َحذَّ
! وا ُمختاِريَّ 15 » ل� َتَمسُّ  
   ل� تُؤُذوا اأنِبيائِي.«

أْرِض َمجاَعًة، 16  َجَلَب اهلُل َعَلى ال�  
   َفَلْم َيُعْد ُهناَك ما َيْكِفي ِمَن الُخْبِز!

17  اأرَسَل َرُجل�ً اإلَى ِمصَر َقبَل عائَِلِة اإسرائِيَل،  
   ُيوُسَف الَِّذي بِيَع َعبداً.
ل�ِسِل َقَدَميِه، 18  اآُذوا بِالسَّ  

قُوا َرَقَبَتُه.    َوبَِطوٍق َحِديِديٍّ َطوَّ
َق َكل�ُمُه، 19  َحتَّى َتَحقَّ  

   َوَكِلَمُة اهلِل َبرَهَنْت َعَلى ِصدِقِه.
20  اأرَسَل الَمِلُك ِفي َطَلِبِه َوكاَفاأُه.  

جِن. َرُه ِمَن السِّ عِب َحرَّ    َوحاِكُم الشَّ
21  َعيََّنُه َسيِّداً َعَلى الَبيِت،  

   َمسُؤول�ً َعْن كُلِّ اأمل�ِكِه.
22  اأعَطى ُيوُسُف َتعِليماٍت لِْلقاَدِة،  

   َوَدرََّب قاَدًة اأكَبَر ِمنُه.
23  ثُمَّ َدَخَل اإسرائِيُل ِمصَر.  

   عاَش َيعُقوُب َغِريباً ِفي اأْرِض حاَم.
24  َكثََّر اهلُل َشعَبُه َكِثيراً،  

   َفصاُروا اأعَظَم َواأقَوى ِمْن اأعدائِِهْم.
25  ِعنَدئٍِذ َتَغيََّرْت نَظَرُة الِمصِريِّيَن اإلَْيِهْم،  

   َفَبَداُأوا ُيبِغُضونَُهْم َوَيَتاآَمُروَن َعَلى َعِبيِدِهْم.
26  َفاأرَسَل اهلُل َعبَدُه ُموَسى،  

   َوهاُروَن الَِّذي اختاَرُه.
27  اأظَهُروا َبراِهيَنُه َوَسَط َشعِب ِمصَر،  

   َوُمعِجزاتِِه ِفي اأْرِض حاَم.
28  اأرَسَل َظل�ماً َشديداً،  

   َولَْم ُيصِغ الِمْصِريوَن اإلَيِه.
َل ماَءُهْم َدماً، 29  َحوَّ  

   َوَقَتَل َسَمَكُهْم.
فاِدِع، 30  َمل�أ َبَلَدُهْم بِالضَّ  
   َحتَّى ِفي َقصِر الَمِلِك.

31  اأصَدَر اأمَرُه،  
باِب َوالَبُعوِض.    َفَغَزْت ِمْصَر اأسراُب الذُّ

َل َمَطَرُهْم َبَرداً 32  َحوَّ  
   َواأرَسَل َبْرقاً َضَرَب اأرَضُهْم

َر كُُروَمُهْم َوتِيَنُهْم 33  َفَدمَّ  
َر اأشجاراً ِفي كُلِّ بِل�ِدِهْم.    َوَكسَّ

34  اأَمَر، َفجاَء الَجراُد َوالَجناِدُب بِل� َعَدٍد.  
35  اأَكَل كُلَّ نَباٍت اأخَضَر ِفي الُحُقوِل،  

أْرِض.    َوكُلَّ محاِصيِل ال�
36  ثُمَّ َضَرَب كُلَّ ابٍن بِكٍر ِفي كُلِّ عائَِلٍة،  

ِة اآبائِِهْم.    الَّذيَن ُهْم ُبرهاُن قُوَّ
ًة، 37  اأخَرَجُهْم حاِمِليَن َذَهباً َوِفضَّ  

   َولَْم َيَتَعثَّْر اأَحٌد ِمْن كُلِّ َعشائِِر َبِني اإسرائِيَل.
38  َفِرَح الِمْصِريُّوَن بَِرحيِلِهْم،  

َُّهُم اْرَتَعُبوا ِمنُهْم. أن    ل�
39  َكِغطاٍء َبَسَط اهلُل َسحاَبَتُه َفوَقُهْم،  
   َواأعطاُهْم َعُموَد ناٍر لُِيِضيَء اللَّيَل.

40  َطَلُبوا ِمَن اهلِل،  
لَوى َعَليِهْم.    َفاأنَزَل السَّ

ماِويِّ اأشَبَعُهْم.    َوِمَن الُخبِز السَّ
خَرَة، 41  َشقَّ اهلُل الصَّ  

أْرِض الجافَِّة َكَنهٍر.    َفانَدَفَع الماُء َعَلى ال�

َس لِخاِدِمِه اإبراِهيَم، َُّه َتَذكََّر َعْهَدُه الُمَقدَّ أن 42  ل�  
43  َواأخَرَج َشعَبُه الُمختاَر ِمْن ِمصَر َفِرِحيَن   

ُمَتَهلِِّليَن.
44  ثُمَّ اأعطاُهُم اأْرَض ُشُعوٍب اُأْخَرى،  

   َوَوَرثُوا َثَمَر َتَعِب الُغَرباِء.
45  لَِكي ُيِطيُعوا َشرائَِعُه،  

   َوَيحَفُظوا َتعالِيَمُه.

   َسبُِّحوا اهلَل.

َسبُِّحوا اهلَل.106 
َُّه صالٌِح، أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�

أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
2  َمْن َيقِدُر اأْن َيِصَف اأعماَل اهلِل الَجّباَرَة،  
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   لَِكي ُيَسبَِّحُه بِما َيكِفي؟
3  َهِنيئاً لَِمْن َيحَفُظوَن الَعدَل،  

واِم َيعَملُوَن اأعمال�ً صالَِحًة     َوَعَلى الدَّ
َوُمسَتِقيَمًة.

4  اذكُْرنِي يا اهلُل ِعنَدما تُِري َشعَبَك لُطَفَك.  
   اأِعنِّي اأنا اأيضاً ِحيَن تَُخلُِّصُهْم.
5  َفاُأشاِرَك ِفي َبَركاِت ُمختاِريَك،  

   َواأفَرَح َمَع َشعِبَك،
   َواُأَسبُِّح َمَع الَِّذيَن ُهْم لََك.

6  َكاآبائِنا نَحُن اأخَطاأنا.  
   اأشراراً كُنّا.

   ُمذنُِبوَن نَحُن!
7  لَْم َيَتَعلَّْم اآباُؤنا ِفي ِمصَر ِمَن الُمعِجزاِت.  

   لَْم َيَتَذكَُّروا َمَحبََّتَك َواإْحسانََك الَعِظيَمْيِن.
   ُهناَك ِعنَد الَبحِر ال�أحَمِر،

ُدوا َعَليَك.    َتَمرَّ

8  لَِكنَُّه َخلََّصُهْم ِمْن اأجِل اْسِمِه،  
   لَِكي ُيظِهَر َعَظَمَتُه،

، 9  انَتَهَر الَبحَر ال�أحَمَر َفَجفَّ  
حراِء.    َفقاَدُهْم َعبَر الَبحِر َكاأنَُّه قاَدُهْم َعبَر الصَّ

10  َخلََّصُهْم ِمْن ُمبِغِضيِهْم،  
ِهْم.    َوَفداُهْم ِمْن َعُدوِّ

11  ثُمَّ َغَمَر ِفي الماِء اأْعداَءُهْم.  
   َفَلْم َينُج ِمنُهْم اأَحٌد.

12  بَِكل�ِمِه اآَمُنوا،  
   َوَرنَُّموا َتسابِيَحُه.

13  لَِكنَُّهْم َسْرعاَن ما نََسْوا ما َصَنَعُه،  
   َوَرَفُضوا اأْن َينَتِظُروا َمُشوَرَتُه َوَراأَْيُه.

حراِء اسَتسَلُموا لَِشَهواتِِهْم، 14  َوِفي الصَّ  
يَِّة.    َوامَتَحُنوا اهلَل ِفي الَبرِّ

15  َفاأعطاُهْم ما َطَلُبوُه،  

   َواأرَسَل اإلَْيِهْم َمَرضاً ُمِميتاً.
عُب ِمْن ُموَسى، 16  َفغاَر الشَّ  

ِس هلِل.    َوغاُروا ِمْن هاُروَن، الكاِهِن الُمَقدَّ
أْرُض َوالَتَهَمْت َجماَعَة داثاَن  ِت ال� 17  َفانَشقَّ  

َواأبِيراَم،
َدِة.    َوَدَفَنْت كُلَّ تِْلَك الَجماَعِة الُمَتَمرِّ

18  َشبَّْت ناٌر ِفيِهْم،  
   َوالَتَهَمْت اُأولَِئَك ال�أشراَر.

َهِبيَّ ِعْنَد َجَبِل ُحوِريَب، 19  َصَنُعوا الِعجَل الذَّ  
   َوَسَجُدوا لَِذلَِك التِّمثاِل.

20  اسَتبَدلُوا َمجَد اهلِل بِِتمثاٍل َمسُبوٍك لَِثوٍر اآِكٍل   
لِلُعشِب.

21  نََسْوا اهلَل الَِّذي َخلََّصُهْم،  
   َوَصَنَع ُمعِجزاٍت َعِظيَمًة ِفي ِمصَر،

22  َصَنَع َعجائَِب ِفي اأْرِض حاَم،  
   َوُمعِجزاٍت ُمِهيَبًة ِعنَد الَبحِر ال�أحَمِر!

23  كاَن َسُيهِلُكُهْم لَول� اأنَّ ُموَسى الَِّذي اختاَرُه  
اأ َغَضَب اهلِل، َل َوَهدَّ    َتَدخَّ

   َفحاَل ُدوَن َهل�ِكِهْم.

َبَة. أْرَض الطَّيِّ 24  ثُمَّ َرَفُضوا ال�  
   لَْم ُيؤِمُنوا بَِوعِدِه.

ُروَن َعَلى اهلِل، 25  َجَلُسوا ِفي ِخياِمِهْم َيَتَذمَّ  
   َولَْم ُيِطيُعوا َوصايا اهلِل.

26  َفَرَفَع َيَدُه َواأقَسَم اأْن َيرِمَيُهْم  
حراِء َبِعيداً،    ِفي الصَّ

ُأَمِم ال�ُأخَرى، 27  َواأْن ُيهَزَم اأحفاُدُهْم اأماَم ال�  
أْرِض.    َفَيَتَشتَُّتوا َعَلى َوجِه ال�

28  ثُمَّ َتَعلَُّقوا بَِبعِل َفُغوَر،  
َمِة لِلَموَتى. أ بائَِح الُمَقدَّ    َواأَكلُوا ِمَن الذَّ

مُة  الُمقدَّ الّذبائِح  ربّما  ِللَموَتى.  َمِة  الُمَقدَّ باِئَح  الذَّ أ 28:106 

أقِرباء الَموَتى. لِل�آلِِهِة الُمَزيََّفِة، اأْو َعْن اأرواِح ال�
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29  اأثاُروا َغَضَب اهلِل بِاأعمالِِهْم،  
   َفانَتَشَر َوباٌء َبيَنُهْم.

َل ِفيَنحاُس، 30  ثُمَّ َتَدخَّ  
   َفَتَوقََّف الَوباُء.

31  َوُحِسَب لَُه َهذا َعَمل�ً باّراً،  
   َوُحِفَظْت ِذكراُه ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!

32  اأغَضُبوا اهلَل ِعنَد ماِء َمِريَبَة،  
   َواضَطَرَب ُموَسى بَِسَبِبِهْم.

33  اأَمرُّوا ُروَحُه،  
   َفَتَكلََّم بَِطيٍش.

ُأَمَم ال�ُأخَرى 34  ثُمَّ لَْم ُيهِلُكوا ال�  
   َكما اأَمَرُهُم اهلُل.

35  َبِل اْخَتَلُطوا بِِهْم،  
   َوَتَعلَُّموا عاداتِِهْم.

36  َبَداُأوا َيخِدُموَن اأصناَمُهْم،  
   َفصاَر َهذا لَُهْم َفّخاً.

وا َحتَّى بِاأبنائِِهْم، 37  َضحُّ  
ُموُهْم لَِشياِطيَن!    َوَقدَّ

38  َسَفُكوا َدماً َبِريئاً،  
أْصناِم  وا بِِهْم ل�    َدَم اأبنائِِهْم َوَبناتِِهِم الَِّذيَن َضحُّ

َكنعاَن.
ِم اأْرُضُهْم. َثْت بِالدَّ    َفَتَلوَّ

ُسوا ُهْم اأيضاً بِاأعمالِِهِم الخائَِنِة  39  َوَتَنجَّ  
َوالنَِّجَسِة.

40  َفَغِضَب اهلُل َعَلى َشعِبِه،  
   َوَبَداأ َيشَمِئزُّ ِمَن الَِّذيَن كانُوا لَُه.

41  َفاأسَلَمُهْم لِل�ُأَمِم ال�ُأخَرى،  
   َوصاَر كاِرُهوُهْم َيحُكُمونَُهْم.

42  َوضاَيَقُهْم اأْعداُؤُهم،  
تِِهْم.    َواأْخَضُعوُهْم بُِقوَّ

43  َكِثيراً ما كاَن اهلُل ُينِقُذُهْم،  
ُدوا َوَفَعلُوا ما اأراُدوُه،    لَِكنَُّهْم َتَمرَّ

   َوانَحَدُروا اأكَثَر َفاأكَثَر ِفي ُذنُوبِِهْم.

44  َوكُلَّما كانُوا ِفي ِضيٍق، َوَصلُّوا اإلَيِه،  
   كاَن َيسَمُعُهْم َوَيْرَفُع اأعباَءُهْم.

45  َيَتَذكَُّر َعهَدُه َمَعُهْم،  
يِهْم بَِمَحبَِّته َواإْحسانِِه الَعِظيَمْيِن.    َوُيَعزِّ

46  َبْل َجَعَل قُلُوَب اآِسِريِهْم َتِرقُّ لَُهْم.  
آَن يا إلََهنا اأنِقْذنا، 47  َفال�  

ُأَمِم،    َواجَمعنا ِمْن َبيِن ال�
وِس، كَر ل�سِمَك الُقدُّ َم الشُّ    لَِكي نَُقدِّ

   َوبَِترانِيِم التَّسِبيِح نُكِرُمَك.
48  ُمباَرٌك اهلُل اإلَُه اإسرائِيَل  
أَبِد. أَزِل اإلَى ال�    ِمَن ال�

عُب كُلُُّه: »اآِميَن!«    َوقاَل الشَّ

   َسبُِّحوا اهلَل.

الُجزُء الخامُس )المزامير 107–150(

َُّه صالٌِح،107  أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال� ل�

َرُهْم ِمَن  2  لَِيُقْل َهذا َمفِديُّو اهلِل الَِّذيَن َحرَّ  
! الَعُدوِّ

3  الَِّذيَن َجَمَعُهْم ِمْن بِل�ٍد َكِثيَرٍة  
رِق َوالَغرِب،    ِفي الشَّ

ماِل َوالَجُنوِب.    ِفي الشَّ

4  هاُموا َعبَر َصحاَرى جافٍَّة  
   َبحثاً َعْن َمِديَنِة َسَكٍن،

   َفَلْم َيِجُدوا.
5  نُُفوُسُهْم اُأنِهَكْت ِمَن الُجوِع َوالَعَطِش.  

6  َصَرُخوا اإلَى اهلِل ِفي َوقِت ِضيِقِهْم،  
   َفاأنَقَذُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.

7  اأَخَذُهْم ِفي َطِريٍق ُمْسَتِقيَمٍة،  
   َواإلَى َمِديَنِة َسَكٍن قاَدُهْم.

8  َفْلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  
   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.
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9  َفُهَو ُيرِوي النَّفَس الَعطشانََة  
   َوُيشِبُع النَّفَس الَجْوعانََة َخيراٍت.

عُب ِفي َزناِزَن 10  َسَكَن الشَّ  
   َحيُث الظُّلَمُة َسوداُء َكالَموِت.

   َواُأوثُِقوا بَِسل�ِسَل ِمْن َحِديٍد.
ُدوا َعَلى َوصايا اهلِل، َُّهْم َتَمرَّ أن 11  َهذا ل�  

!    َواحَتَقُروا نَصائَِح الَعِليِّ
12  اأخَضَعُهْم لِلَعَمِل الُمجِهِد َوالُمعاناِة.  

   َتَعثَُّروا َول� َمْن ُيِعيُنُهْم.
13  َصَرُخوا اإلَى اهلِل ِفي َوقِت ِضيِقِهْم،  

   َفَخلََّصُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.
14  ِمْن ُسُجونِِهِم الُمظِلَمِة َكالَموِت اأخَرَجُهْم  

   َوَقطََّع قُُيوَدُهْم!
15  َفْلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  

   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.

16  َفَقْد َحطََّم تِلَك الَبّواباِت الُبرونِْزيََّة،  
   َوَحطََّم قُضبانَها الَحِديِديََّة.

َد َعَلى اهلِل َبعُض الَحمَقى، 17  َتَمرَّ  
ُروِر الَِّتي َفَعلُوها.    َفعانُوا بَِسَبِب الشُّ

18  عاَفْت نُُفوُسُهُم الطَّعاَم،  
   َوَعَلى الَموِت اأشَرفُوا.

19  َصَرُخوا اإلَى اهلِل ِفي َوقِت ِضيِقِهْم،  
   َفَخلََّصُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.
20  نََطَق بَِكِلَمِتِه َفَشفاُهْم،  

   َوَخلََّصُهْم ِمَن الَقبِر َوالَهل�ِك.
21  َفلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  

   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.
كِر، ُموا َتقِدماِت الشُّ 22  َفْلُيَقدِّ  

   َولُْيخِبُروا بَِفَرٍح َوَتِرنِيٍم بِما َفَعَل اهلُل لَُهْم.

23  انَطَلَق َبعُض الَبّحاَرِة اإلَى الَبحِر ِفي ُسُفِنِهْم،  
   لَِيجَتِهُدوا ِفي تِجاَرٍة َعبَر الُمِحيِط.

24  َراَأْوا اأعماَل اهلِل،  

آياِت الَِّتي َصَنَعها ِفي الُمِحيِط.    َوال�
أمَر، َفَهبَّْت عاِصَفٌة، 25  اأعَطى ال�  

أمواُج!    َوَتعالَِت ال�
ماِء، ُفُن تُقَذُف عالِياً ِفي السَّ 26  كانَِت السُّ  

   ثُمَّ تُلَقى اإلَى الَبحِر الَعِميِق!
   َتل�َشْت َشجاَعُتُهْم ِمَن الكاِرَثِة الَوِشيَكِة.

كاَرى َتَعثَُّروا َوَتَرنَُّحوا، 27  َكالسُّ  
   َوَمهاَرتُُهْم لَْم َتنَفْعُهْم!

28  ِفي َوقِت ِضيِقِهْم اإلَى اهلِل َصَرُخوا،  
   َفَخلََّصُهْم ِمْن ِضيقاتِِهْم.

29  َسكََّن العاِصَفَة،  
اأ اأمواَج الَبحِر.    َوَهدَّ

30  َفابَتَهُجوا بُِسُكوِن الُمِحيِط.  
   َواأرَشَدُهُم اهلُل اإلَى الَمل�ِذ الَِّذي َيطلُُبونَُه.

31  َفْلُيَسبُِّحوا اهلَل َعَلى َرْحَمِتِه،  
   َوَعَلى الَعجائِِب الَِّتي َيصَنُعها لِلَبَشِر.

32  َولُْيَعظُِّموُه ِفي ال�جِتماِع الَكِبيِر ِفي الَهيَكِل،  
   َولُْيَسبُِّحوُه ِفي اجِتماِع َمجِلِس ُشُيوِخ 

الَمِديَنِة.

أنهاَر اإلَى َصحاَرى، َل ال� 33  َحوَّ  
   َوَينابِيَع الِمياِه اإلَى اأْرٍض جافٍَّة.
أْرَض الَخِصيَبَة َجَعَلها مالَِحًة 34  ال�  

رِّ الَِّذي َفَعَلُه ُسكّانُها!    بَِسَبِب الشَّ
حراَء اإلَى بَِرِك ِمياٍه، َل الصَّ 35  لَِكنَُّه َحوَّ  

أْرَض النّاِشَفَة اإلَى َينابِيَع.    َوال�
36  اأسَكَن الِجياَع ُهناَك  

ُسوا َمِديَنًة ِفيها َيسُكُنوَن.    َفاأسَّ
37  َبَذَر الِجياُع الُحُقوَل،  

   َوَزَرُعوا الُكُروَم،
   َفاأنَتَجْت َثَمَرها.

38  َواهلُل باَرَكُهْم،  
   َفَتكاَثُروا ُهْم َوَمواِشيُهْم.

يقاِت، 39  َوبَِسَبِب الَمصائِِب َوالضِّ  
   َصُغَرْت َوَضُعَفْت َعشائُِرُهْم.
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40  َخِجَل النَُّبل�ُء،  
   َوَجَعَلُهْم َيِهيُموَن ِفي َصحراَء فاِرَغٍة ل� َطِريَق 

ِفيها.
41  لَِكنَُّه َرَفَع الَمساِكيَن ِمْن ُبْؤِسِهْم،  

   َوَجَعَل عائِل�تِِهْم َتنُمو َكُقطعاِن الِخراِف.
42  َيَرى َهذا الّصالُِحوَن َفَيفَرُحوَن،  
وَن اأْفواَهُهْم.    اأّما ال�أشراُر َفَيُسدُّ

ُأُموَر 43  َمْن كاَن َحِكيماً َفراَعى َهِذِه ال�  
   َسَيفَهُم َمَحبََّة اهلِل الّصاِدَقَة.

َقِصيَدٌة َمزُموِريٌَّة لِداُود.108 

   ها َقْد اأعَدْدُت َقلِبي، يا اهلُل.
   َساُأَرنُِّم َواأعِزُف َترانِيَم َتسِبيٍح بُِكلِّ َكيانِي.

2  اسَتيِقِظي يا ِقيثاَرتِي، يا ُعوِدي  
   َدُعونا نُوِقُظ الَفجَر!

ُأَمِم، 3  اأحَمُدَك، يا اهلُل، َبيَن ال�  
ُعوِب.    َواُأَسبُِّحَك َبيَن الشُّ

ماِء. 4  َفَمَحبَُّتَك َتعلُو َكِثيراً َفوَق السَّ  
حاِب،    َواأمانَُتَك اإلَى السَّ

ماِء، 5  اْرَتِفْع يا اهلُل ُمَعظَّماً َفوَق السَّ  
أْرِض كُلِّها.    َولَْيْرَتِفْع َمْجُدَك َفوَق ال�

6  َخلِّْصِني بَِيِميِنَك،  
   اسَتِجْب لَِصل�تِي َوَخلِِّص الَِّذيَن تُِحبُُّهْم.

7  قاَل اهلُل ِفي َهْيَكِلِه:  
  » َساأرَبُح الَمعَرَكَة َواأبَتِهُج!

ًة لَِمْن اُأِريُد،    َساُأْعِطي َشِكيَم أ ِحصَّ
   َواأِقيُس واِدي ُسكُّوَت.

ى. 8  لِي َسَتُكوُن ِجلعاُد، َكَذلَِك َمَنسَّ  
   اأْفرايُِم ُخوَذتِي،

   َوَيُهوذا َصولَجانِي.
9  ِمغَسَلًة لَِقَدَميَّ َسَتُكوُن ُمواآُب،  

أ 7:108 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

   َواُأُدوُم َحْيُث اأخَلُع ِحذائِي.
ي ُهتاُف انِتصاِري.«    َوِفي ِفِلْسِطَيَة ُيَدوِّ

َنِة؟ 10  لَِكْن َمْن َسَياأُْخُذنِي اإلَى الَمِديَنِة الُمَحصَّ  
   َمْن َسَيُقوُدنِي اإلَى اأُدوَم؟

11  األَْسَت اأنَت َمْن َهَجرَتنا، يا اهلُل؟  
   األَْسَت َترفُُض الُخُروَج اإلَى الَمعَرَكِة َمَع 

ُجُيوِشنا؟
! 12  اأِعنّا َفَنَتَخلََّص ِمَن الَعُدوِّ  

   َفَعوُن الَبَشِر بِل� فائَِدٍة!
13  اأّما بَِعوِن اهلِل َفَننَتِصُر.  
   اإْذ ُهَو َيُدوُس اأعداَءنا.

لِلقائِِد، َمزُموٌر لِداُود. ب109 

   يا اهلُل، يا َمْن اإيّاُه اُأَسبُِّح،
   اأِجْبِني َول� َتسُكْت!

2  َفَقِد افَتَرى َعَليَّ اأشراٌر ُمخاِدُعوَن.  
.    بِال�أكاِذيِب َتَكلَُّموا َعَليَّ

3  بِاألِسَنِتِهْم هاَجُمونِي،  
   َوقالُوا َعَليَّ اأشياَء َبِغيَضًة،

   َوُيحاِرُبونَِني بِل� َسَبٍب.
4  كاَفاُأوا َمَحبَِّتي بِالَعداَوِة.  

آَن اُأَصلِّي اإلَيَك يا اهلُل.    َوها اأنا ال�
5  َصَنُعوا َمِعي َشّراً ُمقابَِل الَخيِر،  

   بِالُبغِض قاَبلُوا َمَحبَِّتي.

يراً ُيداِفُع َعنُه، ُنوا َرُجل�ً ِشرِّ 6  قالُوا: »َعيِّ  
   َفَيُكوُن ُمقاِوماً لَُه َيِقُف َعْن َيِميِنِه.

7  لُِيوَجَد ُمذنِباً ِحيَن ُيحاَكُم،  
ُه!    َولُِتسَتخَدَم َصل�تُُه ِضدَّ

8  َوَهَكذا تُقَطُع َحياتُُه َقبَل اأوانِها،  
   َوُيشِغُل َوِظيَفَتُه َشخٌص اآَخٌر.

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  مزمور لداود.  ب مزمور 109 
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9  لُِيْصِبْح اأول�ُدُه َيتاَمى،  
ْل َزوَجُتُه.    َولَْتَتَرمَّ

لِيَن، ْل اأبناُؤُه ِمْن َمكاٍن اإلَى َمكاٍن ُمَتَسوِّ 10  لَِيَتَنقَّ  
   َولُيطَرُدوا ِمْن َمسَكِنِهُم الَخِرِب!

11  لِْيَت ُمقِرِضيِه َياأُخُذوَن كُلَّ ما لَُه،  
   َولَيَت الُغَرباَء َينَهُبوَن كُلَّ ما َتِعَب ِفيِه.

12  لَْيَت اأَحداً ل� َيرَحُمُه،  
   َولَْيَتُه ل� ُيوَجُد َمْن ُيشِفُق َعَلى اأبنائِِه الَيتاَمى.

13  لُِيقَطْع نَسلُُه،  
   َوَيمَح ِذْكُر اْسِمِه ِفي الِجيِل التّالِي.
14  لَْيَت اهلَل ُيَذكَُّر دائِماً بَِخطيَِّة اآبائِِه،  
ِه ل� تُمَحى اأَبداً.    َولَْيَت َخطايا اُأمِّ

15  لَْيَت َهِذِه الَخطايا َتُكوُن اأماَم اهلِل دائِماً،  
أْرِض تُنَسى.    َولَْيَت كُلَّ ِذكَرى لَها َعَلى ال�

16  َفُهَو لَْم ُيَفكِّْر َيوماً اأْن ُيبِدَي لُطفاً،  
   َبِل اضَطَهَد الَمساِكيَن الُفَقراَء

   َوطاَرَد الُمنَسِحِقيَن َحتَّى الَموِت.
آَخِريَن، 17  اأَحبَّ اأْن َيلَعَن ال�  
   َفْلُتِصبُه ُهَو َهِذِه اللََّعناُت.

   لَْم ُيِحبَّ اأْن َيَتباَرَك النّاُس،
   َفَلْيَتُه ل� َيَرى الَبَركاِت.
18  لَِبَس اللََّعناِت َكِثياٍب،  

   َفْلَتُكْن َهِذِه اللََّعناُت الماَء الَِّذي َيشَرُبُه،
ُن بِِه ِعظاَمُه!    َوالطَّعاَم الَِّذي ُيَسمِّ
واِم ثِياباً لَُه، 19  لَْيَتها َتُكوُن َعَلى الدَّ  

ُه َحوَل َخْصِرِه.«    َوِحزاماً َيُشدُّ

ُأُموَر 20  لَيَت اهلَل َيفَعُل كُلَّ َهِذِه ال�  
   بَِمْن َيتَِّهُمونَِني،

. رِّ َعَليَّ    لَِمْن َيَتَكلَُّموَن بِالشَّ
21  اأّما اأنَت اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه،  

ُد اْسَمَك.    َفافَعْل بِي ما ُيَمجِّ
   اأنِقذنِي َحَسَب َصل�ِح َمَحبَِّتَك الّصاِدَقِة 

َوَرحَمِتَك.
22  َفاأنا ِمسِكيٌن َفِقيٌر!  

َتتاِن. تِي َوَشجاَعِتي َميِّ    قُوَّ
23  َوَصَلْت َحياتِي اإلَى نِهاَيِتها،  

   َكِظلِّ زائٍِل،
   َكَحَشَرٍة َمطُروَدٍة!

24  ُركَبتاَي َتضُعفاِن ِمَن الُجوِع.  
   ِجسِمي َينُقُص َوزنُُه َوَيهَزُل.

25  َيحَتِقُرونَِني،  
وَن ُرُؤوَسُهْم.    َينُظُروَن اإلَيَّ َوَيُهزُّ

26  اأِعنِّي يا اهلُل.  
   اأنِقْذنِي، يا اهلُل، َحَسَب َمَحبَِّتَك.
َتَك، يا اهلُل، 27  َفِعنَدئٍِذ َيعَلُموَن اأنَّ قُوَّ  

   ِهَي الَِّتي َخلََّصتِني.
لْها اإلَى َبَرَكٍة! 28  ِعنَدما ُيطِلُقوَن لَعَنًة، َحوِّ  

   َوِعنَدما ُيهاِجُمونَِني اأْخِزِهْم.
   َولَيَت َعبَدَك َيفَرُح.

29  لَيَت الُمْشَتِكيَن َعَليَّ َيلِبُسوَن ِخزَيُهْم َكَثوٍب  
   َوُذلَُّهْم َكِمعَطٍف.

30  بَِفِمي اأشُكُر اهلَل َكِثيراً،  
   َوِفي ال�جِتماِع الَعِظيِم اُأَسبُِّحُه.

31  َفُهَو َياأُخُذ بَِيِميِن الَمساِكيِن،  
   لُِينِصَفُهْم ِمَن الَِّذيَن ُيِريُدوَن لَُهْم ُحْكَم 

الَموِت.

َمزُموٌر لِداُود. أ110 

   قاَل اهلُل لَِسيِِّدي:
  » اجِلْس َعْن َيِميِني،

   اإلَى اأْن اأجَعَل اأعداَءَك َتْحَت َقَدَميَك.«

2  َسَيُمدُّ اهلُل َسيَطَرَتَك اأبَعَد ِمْن ِصْهَيْوَن  
   َوَسَتُسوُد اأعداَءَك.

أ مزمور 110 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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ُع َشعُبَك لِل�نِضماِم اإلَيَك ِحيَن َتُقوُد  3  َسَيَتَطوَّ  
َجيَشَك بَِبهاٍء ُمقدٍَّس.

   َوَسياأتِي ُشبَّانَُك اإلَيَك َكما ياأتِي النََّدى ِمْن 
َرِحِم الّصباِح. أ

4  اأقَسَم اهلُل َولَْن َيَتراَجَع:  
أَبِد   » اأنَت كاِهٌن اإلَى ال�

   َعَلْى ُرْتَبِة َمْلِكيصاَدَق.«

. 5  َعْن َيِميِنَك َيِقُف الرَّبُّ  
   َوِعنَدما َيغَضُب،

   َسَيسَحُق الُملُوَك َوالُحكّاَم.
ُأَمِم، 6  َوَسَيقِضَي َبيَن ال�  

أْرَض الَعِظيَمَة بِالُجَثِث.    َوَيمل�ُأ تِلَك ال�

7  ِفي الطَِّريِق َسَينَحِني لَِيشَرَب ِمْن َجدَوٍل،  
   َوِفي تِلَك الُبقَعِة َسَيرَفُع َراأَسُه.

 ب َهلِّلُويا! اأحَمُد اهلَل بُِكلِّ َقلِبي111 

ِفي َمجالِِس الُمسَتِقيِميَن 
َواجِتماعاتِِهْم.

2  َيصَنُع اهلُل اُأُموراً َعِظيَمًة،  
   َيسَعى اإلَيها الّصالُِحوَن الَِّذيَن َيُسرُّونَُه.

3  اأعمالُُه َعِجيَبٌة َوَمِجيَدٌة،  
ِه. أَبِد َتثُبُت اأعماُل بِرِّ    اإلَى ال�

4  َعجائُِبُه ل� تُنَسى،  
   تَُذكُِّر بِاأنَّ اهلَل َطيٌِّب َوَرِحيٌم!

5  دائِماً َيَتَذكَُّر َعهَدُه،  
   َوُيعِطي لِتابِِعيِه َطعاماً.
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ُة اأعمالِِه، 6  اأخَبَر َشعَبُه َكْم َسَتُكوُن قُوَّ  
   لَِكي ُيعِطَيُهْم اأْرَض ُشُعوٍب اُأْخَرى.

7  اأعمالُُه َموثُوَقٌة َوُمنِصَفٌة.  
   اأحكاُمُه ُيتََّكُل َعَليها.

أَبِد، 8  َتَظلُّ راِسَخًة اإلَى ال�  
   بِاأمانٍَة َواإخل�ٍص ُصِنَعْت.

َر َشعَبُه ِمْن اآِسِريِهْم 9  َحرَّ  
أَبِد.    اأعطاُهْم َعهَدُه اإلَى ال�

ٌس َوَمُهوٌب.    اْسُمُه ُمَقدَّ
10  َمخاَفُة اهلِل ِهَي بِداَيُة الِحْكَمِة.  
   َوكُلُّ َمْن ُيِطيُع َوصاياُه َفِهيٌم.

أَبِد َيسَتِمرُّ َتسِبيُحُه!    اإلَى ال�

 ج َهلِّلُويا!112 

َهِنيئاً لَِمْن َيخاُف اهلَل،
   َوَيشَتِهي طاَعَة َوصاياُه.

أْرِض، 2  سَيُكوُن نَسلُُه ُمحاِربِيَن اأِشّداَء ِفي ال�  
   َذلَِك الِجيُل الُمسَتِقيُم َسُيباِركُُه اهلُل.

3  الِغَنى َوالَكراَمُة َسَيمل�آِن َبيَتُه.  
ِه. أَبِد َتُقوُم اأعماُل بِرِّ    اإلَى ال�

ياُء َيسَطُع ِفي الظُّلَمِة لِلُمْسَتِقيِميَن، 4  الضِّ  
أنَّ اهلَل َطيٌِّب َوَرِحيٌم َوعاِدٌل.    ل�

نساَن الطَّيَِّب َوالَكِريَم 5  الَخيُر ُيِصيُب ال�إ  
   الَِّذي ُيجِري ُشُؤونَُه بِالَعدِل.

أْبراُر، 6  لَْن َيسُقَط ال�  
أَبِد.    َولَْن ُينَسى ِذكُرُهْم اإلَى ال�

وِء، 7  ل� َيخَشْوَن اأخباَر السُّ  
   فُقلُوُبُهْم راِسَخٌة َواآِمَنٌة ِفي اهلِل.

8  قُلُوُبُهْم ثابَِتٌة َفل� َيخافُوَن،  
أمِر.    َوَسُيخِضُعوَن اأعداَءُهْم ِفي نِهاَيِة ال�

زُِّعوَن َعَلى الُفَقراِء بَِسخاٍء. 9  ُيوَّ  
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أَبِد َيبَقى، ُهْم اإلَى ال�    بِرُّ
   َوَترَتِفُع ُرُؤوُسُهْم َكراَمًة.

10  َيَرى ال�أشراُر َهذا َفَيغتاُظوَن،  
   َوُيِصرُّوَن بِاأسنانِِهْم،

   لَِكنَُّهْم َيُزولُوَن.
   َشَهواُت ال�أشراِر لَْن َتُؤوَل اإلَى َشيٍء.

َهلِّلُويا!113 
يا ُخّداَم اهلِل َسبُِّحوُه!

   َسبُِّحوا اْسَم اهلِل!
2  لَِيَتباَرِك اْسُم اهلِل،  
أَبِد! آَن َواإلَى ال�    ال�
3  لُِيَسبَِّح اْسُم اهلِل  

مُس رِق َحيُث تُشِرُق الشَّ    ِمَن الشَّ
   َواإلَى َحيُث َتغُرُب.

ُعوِب، 4  ُمَعظٌَّم ُهَو اهلُل َفوَق كُلِّ الشُّ  
ماواِت َمجُدُه.    اأعَلى ِمَن السَّ

5  لَيَس ِمْن َمِثيٍل إللَِهنا.  
   َرَفَع َعرَشُه لَِيَتَربََّع َعَليِه.

ماِء، 6  ُيشِرُف ِمَن السَّ  
أْرِض. ماِء َوال�    لَِينُظَر اإلَى السَّ

7  َيرَفُع الَمساِكيَن ِمَن الَحِضيِض.  
   َوُيِقيُم الَمساِكيَن ِمَن الرَّماِد.

8  ثُمَّ ُيجِلُسُهْم َبيَن النَُّبل�ِء،  
   قاَدِة َشعِبِه.

9  ُيمل�ُأ َبيَت الَمراأِة العاِقِر،  
ُأمِّ بِاأول�ِدها.    ُيعطيها َفَرَح ال�

   َهلِّلُويا!

لَّما َتَرَك اإسرائِيُل ِمصَر114 
أْرَض  لَّما غاَدَر َيْعُقوُب تِلَك ال�

الَغِريَبَة،
2  صاَر َبُنو َيُهوذا َوَبُنو اإسرائِيَل  

   َشعَبُه الُمَقدََّس.
3  نََظَر الَبحُر َذلَِك َفَهَرَب.  

ُأْرُدنِّ َتراَجَع.    َونَهُر ال�
، 4  الِجباُل َرَقَصْت َكالماِعِز الَبرِّيِّ  

   َوالتِّل�ُل َكالِحمل�ِن.

5  لِماذا َهَرْبَت يا َبحُر؟  
ُأْرُدنِّ َعِن الَجَرياِن َوَتراَجَع؟    لِماذا َتَوقََّف نَهُر ال�

6  اأيَُّتها الِجباُل، لِماذا َرَقْصِت َكالِكباِش،  
   اأيَُّتها التِّل�ُل لِماذا َرَقْصِت َكالِحمل�ِن؟

أْرُض، 7  اأيَُّتها ال�  
،    ارَتِعِدي ِمْن َحضَرِة الرَّبِّ

   ِمْن َحضَرِة اإلَِه َيعُقوَب،
خَرَة اإلَى بِْرَكِة ماٍء، َل الصَّ 8  الَِّذي َحوَّ  

ّواَن اإلَى ُينُبوَع.    َوالصُّ

ل� تُعِطنا نَحُن، يا اهلُل، الَكراَمَة،115 
َفِهَي لََك، لََك َوحَدَك الَمجُد،

   ِمْن اأجِل َمَحبَِّتَك َواأمانَِتَك.
ُأَمُم: 2  َكيَف َتُقوُل ال�  

  » اأيَن اإلَُهُكْم؟«
ماِء، 3  اإلَُهنا ِفي السَّ  

   َيفَعُل ما َيشاُء!
4  اأّما اأْصناُمُهْم َفما ِهَي اإلّ� َتماثِيُل  

ٍة.    َصَنَعْتها اأيِدي َبَشٍر ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ
5  لَها اأفواٌه، َول� َتقِدُر اأْن َتنِطَق.  
   لَها ُعُيوٌن، َول� َتقِدُر اأْن َتَرى.
6  لَها اآذاٌن، َول� َتقِدُر اأْن َتْسَمَع.  
.    لَها اُأنُوٌف، َول� َتقِدُر اأْن َتُشمَّ
7  لَها اأيٍد، َول� َتقِدُر اأْن َتلِمَس.  

   لَها اأقداٌم، َول� َتقِدُر اأْن َتمِشَي.
.    َوَحناِجُرها ل� َتقِدُر اأْن َتِئنَّ

8  َوَمْن َيصَنُعونَها َوَيتَِّكلُوَن َعَليها  
   َسْرعاَن ما َيِصيُروَن ِمثَلها.
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9  اتَِّكْل َعَلى اهلِل، يا اإسرائِيُل.  
   ُهَو ُيِعيُنُهْم َوَيحِميُهْم.

10  اتَِّكلُوا َعَلى اهلِل، يا َبيَت هاُروَن،  
   ُهَو ُيِعيُنُهْم َوَيحِميُهْم.

11  يا خائِِفي اهلَل،  
   اتَِّكلُوا َعَلى اهلِل.

   ُهَو ُيِعيُنُهْم َوَيحِميُهْم.

12  اهلُل َيذكُُرنا َوَسُيباِركُنا:  
   َسُيباِرُك َبيَت اإسرائِيَل.
   َسُيباِرُك َبيَت هاُروَن.

13  َسُيباِرُك ُمتَِّقي اهلِل،  
أَقلِّ َشاأناً اإلَى ال�أعَظِم َشاأناً.    ِمَن ال�
14  اهلُل َسَيَظلُّ َيِكيُل َبَركاٍت َعَليُكْم،  

   َعَليُكْم َوَعَلى اأبنائُِكْم.
15  ُمباَركُوَن اأنُتْم ِمَن اهلِل،  
أْرِض. ماِء َوال�    خالِِق السَّ

ماُء ِهَي هلِل. 16  السَّ  
أْرُض، َفاأعطاها لَنا نَحُن الَبَشَر.    اأّما ال�

أمواُت الَِّذيَن َيهِبُطوَن اإلَى عالَِم  17  ال�   
ْمِت الصَّ

   ل� ُيَسبُِّحوَن اهلَل.
18  اأّما نَحُن َفُنباِرُك اهلَل  

أَبِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�

   َهلِّلُويا!

ما اأحَلى اأْن َيسَتِمَع اهلُل اإلَى 116 
َصوتِي
   ِحيَن اُأَصلِّي اإلَيِه.

، َُّه اأماَل اُأُذنَيِه اإلَيَّ أن 2  ل�  
   لَِذلَِك َساْدُعوُه َطواَل َحياتِي.

3  َعَلى باِب الَموِت كُنُت،  
   َواأمَسَكْت بِي اأوجاُع الهاِوَيِة.

يُق َغَمرانِي.    ال�أَسى َوالضِّ

4  َدَعوُت باسِم اهلِل َوقُْلُت:  
  » َخلِّْص يا اهلُل َحياتِي.«

5  اهلُل َرِحيٌم َوبارٌّ.  
   اإلَُهنا َحنّاٌن،

6  اهلُل َيرَعى الُبَسطاَء.  
   اإْذ ِحيَن كُنُت عاِجزاً َخلََّصِني.

7  ُعوِدي اإلَى راَحِة بالِِك، يا نَفِسي.  
   فَاهلُل َسَيهَتمُّ بِِك.

8  ِمْن َفِم الَموِت انَتَزْعَت َحياتِي.  
، ُموِع َخلَّْصَت َعيَنيَّ    ِمَن الدُّ

ُقوِط.    َوَقَدَميَّ ِمَن السُّ
9  اَأخِدُم اهلَل ما ُدمُت  
   ِفي اأْرِض ال�أحياِء.

10  َحِفْظُت اإيمانِي َحتَّى ِحيَن َتَكلَّْمُت    
َوقُْلُت:

  » َقْد َتَحطَّْمُت ِجّداً.«
11  َوِفي اضِطرابِي َواإحباِطي قُْلُت:  

  » كُلُّ الَبَشِر كاِذُبوَن.«

12  َفماذا بِِوسِعَي اأْن اُأعِطَي اهلَل  
   الَِّذي اأعطانِي كُلَّ ما اأملُُك؟

13  اهلُل َخلََّصِني،  
   لِذا َساأرَفُع َتقِدَمَة َسِكيٍب

   َواأدُعو بِاْسِم اهلِل.
14  هلِل َساُأوِفي نُُذوِري  

   اأماَم كُلِّ َشعِبِه.

15  َثِميٌن لََدى اهلِل دائِماً  
ُأَمناِء.    َمْوُت اأَحِد اأتباِعِه ال�

16  يا اهلُل اأرُجوَك،  
   َعبٌد ِمْن َعِبيِدَك اأنا،

   َعبٌد ِمْن َعِبيِدَك،
   ابُن اإحَدى اإمائَِك.

ْرَتِني.    َواأنَت ِمْن قُُيوِدي َحرَّ
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ُم َتقِدماِت الَحمِد، 17  اإلَيَك اأنَت يا اهلُل اُأَقدِّ  
   َواأدُعو باسِمَك ِحيَن اأدُعو.

18  هلِل َساُأوِفي نَُذوِري  
   اأماَم كُلِّ َشعِبِه.

19  َسبُِّحوا اهلَل ِفي ساَحِة َهيَكِلِه  
   ِفي َوَسِطِك يا قُْدُس.

   َهلِّلُويا.

ُأَمِم،117  َسبِِّحي اهلَل يا َبِقيََّة ال�
ُعوِب! َدُه كُلُّ الشُّ َولُتَمجِّ

2  ل�أنَّ َرحَمَة اهلِل َعِظيَمٌة نَحَونا،  
أَبِد.    َواأمانََتُه اإلَى ال�

   َهلِّلُويا.

َُّه صالٌِح،118  أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال� ل�

2  يا َبِني اإسرائِيَل، قُولُوا َهذا:  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

3  يا َبْيَت هاُروَن، قُولُوا َهذا:  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

4  يا عابِِدي اهلِل، قُولُوا َهذا:  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

يِق َدَعوُت اهلَل، 5  ِفي الضِّ  
َع َصدِري.    َفاْسَتجاَب اهلُل َوَوسَّ

6  اهلُل اإلَى جانِِبي َفل� اأخاُف.  
   َفما الَِّذي ُيمِكُن لَِبَشٍر اأْن َيصَنَعُه بِي؟

7  اهلُل اإلَى جانِِبي،  
   ُيِعيُنِني، َفاأَرى َهِزيَمَة اأعدائِي.

8  التََّوكُُّل َعَلى اهلِل  
   َخيٌر ِمَن الِ�عِتماِد َعَلى الَبَشِر.

9  التََّوكُُّل َعَلى اهلِل  
   َخيٌر ِمَن التََّوكُِّل َعَلى القاَدِة.

ُأَمِم اأحاَط بِي اأعدائِي، 10  ِمْن كُلِّ ال�  
   َفَدَعْوُت بِاْسِم اهلِل َوَهَزْمُتُهْم.
11  ِمْن كُلِّ جانٍِب اأحاُطوا بِي،  

   لَِكنِّي َدَعْوُت بِاْسِم اهلِل َوَهَزمُتُهْم.
12  اأحاَط بِي اأْعدائِي َكالنَّحِل،  

   لَِكنَُّهْم باُدوا َسِريعاً َكاأشواٍك ُمحَتِرَقٍة.
   َفَدَعْوُت بِاْسِم اهلِل وَهَزمُتُهْم.

13  بُِكلِّ َطِريَقٍة حاَوَل اأعدائَِي اإهل�ِكي،  
   لَِكنَّ اهلَل اأعانَِني!

تِي ُهَو اهلُل َونَِشيُد انِتصاِري، 14  قُوَّ  
   ُهَو ُينِقُذنِي.

15  َتَتعالَى اأصواُت ال�بِتهاِج َواأناِشيُد  
   ال�نِتصاِر ِفي ِخياِم الُمنَتِصِريَن،

َتُه.    ِحيَن ُيبِدي اهلُل قُوَّ
16  َيِميُن اهلِل َمرفُوَعٌة ُمنَتِصَرٌة  

َتُه.    ل�أنَّ اهلَل اأظَهَر قُوَّ

17  لِذا َساأحيا َولَْن اأُموَت!  
ُث بِاأعماِل اهلِل.    َوَساُأَحدِّ

َبِني اهلُل، 18  اأدَّ  
   لَِكنَُّه لَْم ُيَسلِّْمِني لِلَموِت.

أْدُخَلها، 19  َفافَتُحوا لِي اأبواَب الِبرِّ ل�  
   َواأْحَمَد اهلَل.

20  َهِذِه َبّواَبُة اهلِل،  
أبراُر!    َول� َيعُبُرها اإلّ� ال�

ََّك اسَتَجبَت لِي، أن 21  اأحَمُدَك يا اهلُل ل�  
   َواأنَقذَتِني.

22  الَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه الَبنّاُؤوَن  
   صاَر َحَجَر ال�أساِس.

23  اهلُل َفَعَل َهذا،  
   َوُهَو َبِديٌع ِفي ُعُيونِنا.

24  َهذا ُهَو الَيوُم الَِّذي َصَنَعُه اهلُل،  
   لَِنبَتِهْج َونَفَرْح ِفيِه!
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آَن، أ 25  َخلِّْصنا ال�  

ُل اإلَيَك يا اهلُل!    نََتَوسَّ
ُل اإلَيَك،    يا اهلُل، نََتَوسَّ

   اأنِجْح َمسعانا.
آتِي بِاْسِم اهلِل. 26  ُمباَرٌك ُهَو ال�  

   ِمْن َبيِت اهلِل نُباِركَُك.

27  يهوه ب ُهَو اهلُل، َوَسَيقَبلُنا.  
   َفارُبُطوا َذبِيَحَة الِعيِد بَِزوايا الَمذَبِح.

28  اإلَِهي اأنَت الَِّذي اُأَسبُِّحُه،  
   اإلَِهَي الَِّذي اُأَعظُِّمُه!

َُّه صالٌِح، أن 29  َسبُِّحوا اهلَل لِ�  
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

— أ ج —

َهِنيئاً لَِمْن َيِعيُشوَن ِفي َطهاَرٍة،119 
الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َتعالِيَم اهلِل.

2  َهِنيئاً لَِمْن َيحَفُظوَن َوصاياُه،  
   َوَيطلُُبونَُه ِمْن كُلِّ قُلُوبِِهْم.

رَّ اأَبداً. 3  ل� َيصَنُعوَن الشَّ  
   َبْل َيتَِّبُعوَن ُطُرَقُه.
4  اأعَطيَتنا َوصاياَك،  

   َواأَمرَتنا بِاأْن نَحَفَظها بِِدقٍَّة.
5  اآِه، لَيَتِني كُنُت اأكَثَر َثباتاً  

   ِفي ِحفِظ َشرائِِعَك.
6  َحيَنِئٍذ ل� اأْخَجُل  

ُهنا  انَّها  َوال�أرجُح  ْصنا اآلن. حرفّياً: »ُهوَشعنا.«  أ 25:118 َخلِّ

َحيُث  َوَضعناها  َوَقْد  الَمِلك،  وَمسيِحِه  اهلِل  لتسبيِح  ُهتاٍف  صيَحُة 
َمتَّى  )انظر  الَمِلُك.«  »َيِعيُش  بِِصيغِة  الجديِد  العهِد  ِفي  اقُتِبَسْت 

9:21، مرقس 9:11، يوحنا 13:12(
ب 27:118 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ٌم اإلَى اثنيِن َوِعشريَن ِقسماً، َوكُلُّ  ج مزمور 119 أ. ّهذا المزموُر ُمَقسَّ

قسٍم َثمانِيُة اأعداٍد. َوَتبداُ كلُّ ال�أعداِد الثَّمانَِيِة ِفي كُلِّ ِقسٍم بِحرٍف 
ِمْن ُحروِف ال�أبجدية العبريِّة َعَلى التّوالي. ِعلماً بِاأنَّ اأصواَت الحروِف 
العبريِة َتَتواَفُق اإلَى َحدٍّ كبيٍر َمَع اأصواِت الُحروِف العَربّيِة َوْفقاً للَترتيِب 

ال�أبجدّي المعروف: اأبجد هوز . . .

ُل َجميَع َوصاياَك.    َبْل اأَتاأمَّ
7  ِمْن َقلٍب نَِقيٍّ اأحَمُدَك  

ََّك َعلَّمَتِني اأحكاَمَك الُمنِصَفَة. أن    ل�

8  ل� َتتُركِني َطِويل�ً  
ِّي اُأِطيُع َشرائَِعَك َحّقاً. أن    ل�

— ب —

ي الّشابُّ نَفَسُه؟ 9  َكيَف ُيَنقِّ  
   بِِحْفِظِه َوصاياَك.

10  ِمْن كُلِّ َقلِبي اأطلُُبَك،  
   َفاحَفْظِني ِمْن اأْن اأِضلَّ َعْن َوصاياَك.

نُت َكل�َمَك ِفي َقلِبي 11  َخزَّ  
   لَِئّل� اُأخِطَئ اإلَيَك.

12  َتباَرْك، يا اهلُل.  
   َعلِّْمِني َشرائَِعَك.

13  بَِشَفَتيَّ اُأخِبُر بُِكلِّ ال�أحكاِم  
   الخاِرَجِة ِمْن َفِمَك.
14  بَِوصايا َعهِدَك اُأَسرُّ،  

   َكَمْن َيبَتِهُج بَِثرَوٍة َعِظيَمٍة.
لُها 15  اأحكاُمَك اأَتاأمَّ  

   َوُطُرقَُك بِِحرٍص اأفَحُصها.
تِي، 16  َشرائُِعَك لَذَّ  

   َول� اأنَْسى َكل�َمَك اأَبداً.

— ج —

17  كاِفْئ َعبَدَك بَِسخاٍء،  
   َفاأحيا َواأحَفَظ َوصاياَك.

18  افَتْح َعيَنيَّ  
   َحتَّى اأَرى َعجائَِب َتعالِيِمَك.

أْرِض، 19  َغِريٌب اأنا ِفي َهِذِه ال�  
   َفل� تُْخِف َوصاياَك َعنِّي.

20  َتلَتِهُب نَفِسي َشوقاً  
   اإلَى اأحكاِم َشِريَعِتَك ِفي كُلِّ ِحيٍن.

ِريَن 21  اأنَت تَُوبُِّخ الُمَتَكبِّ  
   الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َوصاياَك.
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   َملُعونُوَن ُهْم!
22  َحِفْظُت َعهَدَك،  

   َفانِزْع َعنِّي الُهزَء َوال�زِدراَء.
، 23  قاَدٌة َقْد َيجِلُسوَن لَِيَتاآَمُروا َعَليَّ  
ُل ِفي اأحكاِمَك.    َواأنا َعبَدَك اأَتامَّ

ُذ بَِوصايا َعهِدَك. 24  اأَتَلذَّ  
   َتعالِيُمَك ِهَي نَصائِِحي.

— د —

آَن، َفاأنا َعَلى َوَشِك الَموِت، 25  اأّما ال�  
   َفاأْحِيِني َكَوعِدَك.

26  لََك اعَتَرفُت بُِطُرِقي َفاْسَتَجْبَت.  
   َفَعلِّمِني اأحكاَمَك.

ْمِني َكيَف اأحَفُظ َوصاياَك، 27  َفهِّ  
ُل ِفي اأْعمالَِك الَعِجيَبِة.    َوَساأَتاأمَّ

28  ُمتَعٌب َوَكِئيٌب اأنا،  
   َفارَفْعِني بَِحَسِب َوعِدَك.

29  ِمَن الطُُّرِق الُمخاِدَعِة احَفْظِني،  
   َواأنِعْم َعَليَّ بَِشِريَعِتَك.

30  اخَترُت اأْن اأكُوَن َوِفّياً لََك،  
ُص بِِدقٍَّة اأحكاَمَك.    اأَتَفحَّ
31  بَِعهِدَك َتَعلَّقُت، يا اهلُل،  

   َفل� تُِذلَِّني!
32  طاَعُة َوصاياَك ُمتَعِتي  

ُح َقلِبي! ََّك تَُفرِّ أن    ل�

— ه —

33  يا اهلُل، َعلِّْمِني َشرائَِعَك  
   َوبَِثباٍت َساأتَبُعها.

ُأِطيَع َتعالِيَمَك، 34  اأعِطِني َفهماً ل�  
   لَِكي اأتَبَعها ِمَن الَقلِب.

35  اهِدنِي َعبَر ُسُبِل َوصاياَك  
ُذ. ِّي بِها اأَتَلذَّ أن    ل�

ْل َقلِبي اإلَى َوصايا َعهِدَك، 36  َحوِّ  
   ل� اإلَى الِغَنى َوالَمْكَسِب.

ْل َعيَنيَّ َعِن التَّواِفِه. 37  َحوِّ  
   اأِعنِّي َفاأحيا َكما تُِريُد.

38  احَفْظ ُوُعوَدَك لِي، اأنا َعبَدَك،  
   تِلَك الُوُعوَد الَِّتي َتْجَعُل النّاَس ُيَوقُِّرونََك.

39  انَزِع العاَر الَِّذي اأخشاُه،  
أنَّ اأحكاَم َشِريَعِتَك صالَِحٌة.    ل�

40  ها اأنا اأتُوُق لَِشرائِِعَك،  
   َفاأِرنِي َمراِحَمَك لَِكي اأحيا!

— و —

41  اأِرنِي يا اهلُل َرحَمَتَك َوَمَحبََّتَك.  
   اأنِقذنِي َكَوعِدَك.

42  ِعنَدئٍِذ َساُأجاِوُب الَِّذيَن ُيعيُِّرونَِني،  
ِّي بَِكل�ِمَك اأثُِق! أن    ل�

43  اأِعنِّي َفاأَتَكلََّم َدوماً بَِحقِّ َكِلَمِتَك،  
نِّي َعَلى اأحكاِمَك ُمَتَوكٌِّل.    َفاإ

هِر َساأتَِّبُع اأحكاَمَك. أَبِد َوالدَّ 44  اإلَى ال�  
ِّي ِفي ُرْحٍب َساأحيا، أن 45  ل�  

ِّي اأسَعى اإلَى ِحفِظ اأحكاِمَك. أن    ل�
ُث ُملُوكاً 46  َساُأَحدِّ  

   بَِعهِدَك بَِجساَرٍة َوبِل� َخَجٍل.
ُذ. 47  َوبَِوصاياَك الَِّتي اُأِحبُّ َساأَتَلذَّ  

، 48  اأقَسْمُت َعَلى الَول�ِء لَِوصاياَك الَِّتي اُأِحبُّ  
   َوَساأَتَفكَُّر ِفي َشرائِِعَك.

— ز —

49  اذكُْر َوعَدَك لِي، اأنا َعبَدَك،  
   َفِلي بِِه َرجاٌء.

50  ِفي ُمعاناتِي، َهِذِه ِهَي َتعِزَيِتي.  
   ُوُعوُدَك تُحِييِني!

51  الُمَتَكبُِّروَن َسِخُروا بِي َكِثيراً،  
   لَِكنِّي ل� اأنَْحِرُف َعْن َوصاياَك اأَبداً.
52  اأحكاُمَك الَقِديَمُة، يا اهلُل، اأذكُُرها،  

   َفاأَتَعزَّى.
53  ُيِخيُفِني اُأولَِئَك ال�أشراُر،  
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   الَِّذيَن َتَركُوا َتعالِيَمَك.
54  َكالُموِسيَقى ِفي َبيِتي ِهَي َشرائُِعَك.  

55  ِفي اللَّيِل اأَتَذكَُّر اْسَمَك يا اهلُل،  
   َوَشِريَعَتَك اأحَفُظ.
56  َيحُدُث َهذا لِي،  

ِّي اأحَفُظ اأحكاَمَك. أن    ل�

— ح —

57  اأنَت نَِصيِبي يا اهلُل.  
مُت اأْن اُأِطيَع َوصاياَك.    لِذا َصمَّ

58  بُِكلِّ َكيانِي اأشَتِهي اأْن اأخِدَمَك،  
   َفارَحْمِني َكَوعِدَك.

لُت َخَطواتِي، 59  َتاأمَّ  
   لَِكي اُأِعيَدها اإلَى َشرائِِعَك.

60  ساَرعُت اإلَى ِحفِظ َوصاياَك َولَْم اُأبِطْئ.  
61  َمصائُِد ال�أشراِر َتَتَربَُّص بِي،  

   لَِكنِّي ل� اأنَسى اأَبداً َتعالِيَمَك.
62  ِفي ُمنَتَصِف اللَّيِل اأصُحو،  

   َواأنَهُض ل�أشُكَرَك َعَلى َعدِل اأحكاِمَك.
63  َصِديٌق اأنا لُِكلِّ عابِِديَك الَِّذيَِن َيهاُبونََك،  

   َصِديٌق لُِكلِّ الَِّذيَن َيحَفُظوَن َوصاياَك.
أْرَض. 64  َرحَمُتَك، يا اهلُل، َتمل�ُأ ال�  

   َعلِّْمِني َشرائَِعَك.

— ط —

65  كُْنَت، يا اهلُل، َكِريماً َمَع َعبِدَك،  
   َتماماً َكَوعِدَك.

َل َوالَمعِرَفَة، 66  َعلِّْمِني التََّعقُّ  
ِّي بَِوصاياَك اأثُِق. أن    ل�

، 67  َفَقبَل اأْن اأعانَي ِمَن الُذلِّ  
   كُْنُت َقْد تِْهُت َعْنَك.

آَن َفساُأطيُع َكل�َمَك.    اأّما ال�
68  َكِريٌم اأنَت َوصانٌِع َخْيراً َمَع النّاِس،  

   َفَعلِّمِني َوصاياَك.
69  الُمَتفاِخُروَن حاكُوا َحولِي َكِذباً،  

   َغيَر اأنِّي َحِفظُت َوصاياَك ِمَن الَقلِب.
70  اأغِبياُء ُهْم!  

ُذ بَِتعالِيِمَك.    اأّما اأنا َفاأَتَلذَّ
71  َحَسٌن اأنَِّني َتَذلَّْلُت،  
   اإْذ َتَعلَّمُت َشرائَِعَك.

72  صالَِحٌة ِهَي َتعالِيُمَك لِي.  
ِة. َهِب َوالِفضَّ    ِهَي اأثَمُن ِمْن األِف ِقطَعٍة ِمَن الذَّ

— ي —

73  َيداَك َصَنَعتانِي َوُهما َتسِندانِِني.  
   اأِعنِّي َفاأَتَعلََّم َواأفَهَم َوصاياَك.

74  خائُِفوَك َيَرونَِني َفَيفَرُحوَن،  
ِّي َعَلى َكِلَمِتَك اأتَِّكُل. أن    ل�

75  َيِقيِني، يا اهلُل، اأنَّ اأحكاَمَك ُمنِصَفٌة،  
   َواأنَّ ِعقاَبَك لِي كاَن َصواباً.

نِي بَِرحَمِتَك. آَن َفَعزِّ 76  اأّما ال�  
   َكما َوَعدَت َعبَدَك.

77  لُِتقابِْلِني َرحَمُتَك َفاأحيا  
ُذ بَِتعالِيِمَك.    َفاأنا اأَتَلذَّ

َُّهْم ُظلماً اتََّهُمونِي. أن 78  لُِيخَز َهُؤل�ِء الُمنَتِفُخوَن ل�  
لُت َفرائَِضَك.    اأّما اأنا َفَتاأمَّ

. 79  لِيَت عابِِديَك َوعاِرِفي َعهِدَك َيرِجُعوَن اإلَيَّ  
80  اأِعنِّي َفاُأْخِلَص لَِشرائِِعَك،  

   َفل� اُأخَزى اأَبداً.

— ك —

81  اأَتَحرَُّق َشوقاً لَِخل�ِصَك.  
   ُمنَتِظٌر اأنا واِضعاً ِفي َكل�ِمَك َرجائِي!

أمِرَك، 82  َكلَّْت َعيناَي انِتظاراً ل�  
يِني؟    َفَمَتى َسُتَعزِّ

ناِء َخمٍر َقِديٍم 83  َحتَّى ِعنَدما اُأصِبُح َعُجوزاً َكاإ  
   َعَلى َكْوَمِة قُماَمٍة،

   لَْن اأنَسى َشرائَِعَك.
84  َحتَّى َمَتى َيحيا َعبُدَك  

؟    َقبَل اأْن َتقَتصَّ ِمْن ُمضَطِهِديَّ



644 مزمور 85:119

85  الُمَتَغطِرُسوَن اأقاُموا لِي َكمائَِن.  
   َعَلى نَِقيِض َشِريَعِتَك َتَصرَّفُوا.

86  اضَطَهُدونِي بِل� َسَبٍب.  
   كُلُّ َوصاياَك ُيعَتَمُد َعَليها،

   َفاأِعنِّي يا اهلُل!
87  كاَد َهُؤل�ِء اأْن ُيِميُتونِي،  

   َواأنا ما َتَوقَّفُت َيوماً َعْن طاَعِة َوصاياَك.
88  اأحِيِني بَِرحَمِتَك،  

   َفاأحَفَظ الَوصايا الَِّتي اأعَطيَتها.

— ل —

أَبِد َسَتثُبُت َكِلَمُتَك 89  اإلَى ال�  
ماِء، يا اهلُل.    ِفي السَّ

90  َتَظلُّ اأمانَُتَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!  
أْرَض، َوها ِهَي قائَِمٌة. سَت ال�    َفَقْد اأسَّ
91  كُلُّ َشيٍء قائٌِم الَيوَم بَِفضِل َعدلَِك،  

   ل�أنَّ كُلَّ َشيٍء َيخِدُمَك.
92  لَول� اأنَّ َتعالِيَمَك ِهَي َمَسرَّتِي  
   لََهَلْكُت ِفي اآل�ِمي َوُمعاناتِي.

93  َوصاياَك لَْن اأنساها  
ِّي بَِسَبِبها َحِييُت. أن    ل�

94  لََك اأنا َفاأنِقذنِي،  
ِّي اأشَتِهي اأْن اُأِطيَع َوصاياَك. أن    ل�

95  اأِمَل ال�أشراُر اأْن ُيهِلُكونِي،  
   لَِكنِّي َظَللُت اُأحاِوُل َفهَم َعهِدَك.
96  اأدَركُت اأنَّ لُِكلِّ َشيٍء ُحُدوَدُه،  

   اأّما َوصاياَك َفل� ُحُدوَد لَها!

— م —

97  اآِه َكْم اُأِحبُّ َتعالِيَمَك،  
لُها.    كُلَّ الَوقِت اأَتاأمَّ

98  َوصاياَك َتجَعلُِني اأحَكَم ِمْن اأعدائِي  
َّها دائِماً َمِعي. أن    ل�

99  َجَعْلَتِني اأعَقَل َحتَّى ِمْن كُلِّ ُمَعلِِّميَّ  
ِّي اأَتَفكَُّر ِفي َعهِدَك. أن    ل�

ُيوِخ اأنا 100  اأحَكُم ِمَن الشُّ  
ِّي اُأِطيُع َوصاياَك. أن    ل�

رِّ 101  َمَنْعُت نَفِسي َعْن َعَمِل الشَّ  
   لَِكي اُأِطيَع َوصاياَك.

102  لَْم اأنَْحِرْف َعْن اأْحكاِمَك،  
ََّك َعلَّمَتِني اإيّاها! أن    ل�
103  ما اأحَلى َكل�َمَك!  

   اأحَلى ِمَن الَعَسِل ِفي َفِمي!
104  َتجَعلُِني َتعالِيُمَك َحِكيماً،  

   لِذا اُأبِغُض الباِطَل.

— ن —

105  َكِمصباٍح لَِقَدَميَّ َكل�ُمَك،  
   ُيِنيُر َسِبيِلي.

106  نََذرُت اأْن اأحَفَظ اأحكاَمَك الُمنِصَفَة،  
   َوَساُأوِفي.

107  َكِثيراً ما عانَيُت يا اهلُل،  
   َفاأْحِيِني بَِحَسِب َوعِدَك.

108  اقَبْل َحمِدَي يا اهلُل،  
   َوَشرائَِعَك َعلِّمِني.

109  اأحِمُل ُروِحي دائِماً َعَلى راَحِتي،  
   لَِكي ل� اأنَسى اأَبداً َتعالِيَمَك.

110  نََصَب ال�أشراُر لِي َمصائَِد،  
   لَِكنِّي لَْم اأْعِص َوصاياَك.
أَبِد َساأتَِّبُع َعهَدَك، 111  اإلَى ال�  

ُذ بِِه. ِّي اأَتَلذَّ أن    ل�
واِم 112  َساُأَكرُِّس َقلِبي َعَلى الدَّ  

   لِطاَعِة َشرائِِعَك َحتَّى النِّهاَيِة!

— س —

113  اَأْكَرُه اأفكاَر الُمَتَقلِقِليَن.  
   اأّما َتعالِيُمَك َفاُأِحبُّها.
114  ِسْتِري اأًنَت َوتُرِسي،  

   بَِكل�ِمَك اأثُِق.
115  ابَتِعُدوا َعنِّي اأيُّها ال�أشراُر  
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   َفاأحَفَظ َوصايا اإلَِهي.
116  اأْسِنْدنِي َحَسَب َوعِدَك َفاأحيا،  

   َول� َتخِذلِني ِفي اآمالِي.
117  اأْسِنْدنِي َفاَأنُجَو،  

   َواألَتِزَم بَِشرائِِعَك كُلَّ َحياتِي.
118  َترفُُض الَِّذيَن ُيِضلُّوَن َعْن َشرائِِعَك  

   َوتُظِهُر ِخداَعُهْم.
أْرِض َكالنِّفاَيِة. 119  اأنَت َتنُبُذ كُلَّ اأْشراِر ال�  

   لِذا اُأِحبُّ َوصايا َعهِدَك.
120  ِجْسِمي َيرَتِعُد َخوفاً،  

   َفاأنا اأخاُف َواُأَوقُِّر اأحكاَمَك.

— ع —

121  عاِدل�ً َوُمنِصفاً كُنُت،  
.    َفل� َتتُرْكِني ِفي اأيِدي ظالِِميَّ

122  اْضَمْن َخْيَر َعْبِدَك.  
   ل� َتسَمْح للُمَتَغطِرِسيَن بِاأْن َيظِلُمونِي.

123  َكلَّْت َعيناَي ِمِن انِتظاِر َخل�ِصَك  
   َوانِتظاِر َوعِدَك البارِّ.

124  عاِمْل َعبَدَك َحَسَب َرْحَمِتَك،  
   َوَشرائَِعَك َعلِّْمِني.

125  َعبُدَك اأنا،  
   َفاأِعنِّي َعَلى الَفهِم ل�أعِرَف َعهَدَك.

126  اآَن لََك اأْن َتفَعَل َشيئاً يا اهلُل،  
عَب َيكِسُروَن َشِريَعَتَك. أنَّ الشَّ    ل�

َبِب، اُأِحبُّ َوصاياَك. 127  لَِهذا السَّ  
ِة. َهِب َوالِفضَّ    اأكَثَر ِمَن الذَّ
128  لَِهذا اُأِطيُع كُلَّ َتعالِيِمَك،  

   َواُأبِغُض ُطُرَق الَكِذِب.

— ف —

129  َعِجيٌب ُهَو َعهُدَك،  
   لَِهذا اأحَفُظ كُلَّ َوصاياُه.

130  َكباِب نُوٍر َمفُتوٍح ُيِنيُر َكل�ُمَك  
   َحتَّى الُبَسطاُء َيْفَهُمونَُه.

فاً 131  األَهُث ُمَتَلهِّ  
   ُمنَتِظراً اأْن اأدُرَس َوصاياَك.

نِي 132  انَتِبْه لِي َوَعزِّ  
   َكعاَدتَِك َمَع الَِّذيَن ُيِحبُّونََك.

133  َكما َوَعدَت يا اهلُل اهِدنِي  
. رِّ بِاأْن َيُسوَد َعَليَّ    َول� َتسَمْح لِلشَّ

134  ِمَن اسِتبداِد النّاِس َخلِّْصِني،  
   َفاُأِطيَع َفرائَِضَك.

135  اأشِرْق بُِنوِر َحضَرتَِك َعَلى خاِدِمَك،  
ْمِني اأْحكاَمَك.    َوَفهِّ

136  َجداِوُل ُدُموٍع َتجِري َعَلى َوجِهي  
   ل�أنَّ َشعَبَك ل� ُيِطيُعوَن َتعالِيَمَك.

— ص —

137  اأنَت يا اهلُل بارٌّ،  
   َواأحكاُمَك ُمنِصَفٌة َوُمسَتِقيَمٌة.

138  الَعهُد الَِّذي َقَطْعَتُه  
   صالٌِح َوَجِديٌر بِالثَِّقِة.

139  اشَتَعْلُت َغيَرًة  
أنَّ اأعدائِي نَُسوا َكل�َمَك.    ل�

ْبُت َكل�َمَك، 140  َقْد َجرَّ  
   َوَعبُدَك اأَحبَُّه َكِثيراً.

آَخُروَن 141  َصِغيٌر اأنا، َوُربَّما ال�  
   ل� َيحَتِرُمونَِني،

   لَِكنِّي ل� اأنَسى اأَبداً َوصاياَك.
142  خالٌِد ٌهَو بِرَُّك،  

ٌة َوَموثُوَقٌة.    َوَتعالِيُمَك َحقَّ
143  َحتَّى لَو ل�َقتِني َمصائُِب َوِضيقاٌت،  
   َفَساأَظلُّ اأِجُد ِفي َوصاياَك َمَسرَّتِي.

أَبِد. 144  ُعُهوُدَك صالَِحٌة َوُمنِصَفٌة اإلَى ال�  
   اأِعنِّي َعَلى َفهِمها َفاأحيا.

— ق —

145  َشرائُِعَك اأحَفُظها يا اهلُل.  
   ِمْن كُلِّ َقلِبي َدَعوُت، َفاْسَتِجْب لِي!
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146  َدَعوتَُك اإلَى َعونِي َفاأنِقْذنِي،  
   لَِكي اأحَفَظ َعهَدَك.

ل�ِة اإلَيَك، 147  َبكَّْرُت لِلصَّ  
   َعَلى َكِلَمِتَك اأعَتِمُد.

148  باِكراً َصَحْوُت َقبَل الَفجِر،  
َل َكِلَمَتَك.    لَِكي اأَتاأمَّ

149  اسَتِمْع اإلَيَّ َحَسَب َمَحبَِّتَك،  
   َوبَِعدلَِك اأحِيِني يا اهلُل.

150  ال�أشراُر الُمَتاآِمُروَن َيدنُوَن،  
   َعْن َتعالِيِمَك ابَتَعُدوا.

151  اأّما اأنَت، يا اهلُل، َفَقِريٌب  
ٌة َوَموثُوَقٌة.    َوَوصاياَك َحقَّ

152  َواأنا َتَعلَّمُت ُمنُذ َزَمٍن َبِعيٍد َعْن    
َشهاداتَِك،

أَبِد َتحَفُظها.    اأنََّك اإلَى ال�

— ر —

153  انُظْر اإلَى ُمعاناتِي َواأنِقْذنِي،  
ِّي لَْم اأنَس َتعالِيَمَك. أن    ل�
154  حاِرْب َحربِي َوافِدنِي.  

   اَأحِيِني بَِحَسِب َكِلَمِتَك.
155  َبِعيٌد ُهَو الَخل�ُص َعِن ال�أشراِر  

َُّهْم ل� ُيحاِولُوَن َحتَّى اأْن ُيِطيُعوا  أن    ل�
 

َشرائَِعَك.
156  َعِظيَمٌة ِهَي َمراِحُمَك يا اهلُل،  

   َفاأْحِيِني بَِعدلَِك.
157  اأعداٌء َكِثيُروَن َيضَطِهُدونَِني،  
   اأّما اأنا َفَلْم اأِضلَّ َعْن َعهِدَك.

158  اأَرى الَخَونََة الَِّذيَن ل� َيحَفُظوَن    
َكِلَمَتَك،

   َفاأرفُُضُهْم!
159  انُظْر َكْم اأحَببُت َوصاياَك.  
   َفاأْحِيِني َحَسَب َرحَمِتَك.

160  ُمنُذ الَبدِء َكل�ُمَك ُيتََّكُل َعَليِه،  
أَبِد َموثُوَقٌة!    َواأحكاُمَك العاِدلَُة اإلَى ال�

— ش —

161  بِل� َسَبٍب هاَجَمِني قاَدٌة اأقِوياُء،  
   اأّما اأنا َفل� اأخاُف اإلّ� َوصاياَك.

ُحِني َكِلَمُتَك، 162  تَُفرِّ  
   َكما َيفَرُح َمْن َوَجَد َكْنزاً َعِظيماً.

163  ال�أكاِذيَب اُأبِغُضها َواأحَتِقُرها،  
   اأّما َتعالِيُمَك َفاُأِحبُّها.
164  َسبَع َمّراٍت ِفي الَيوِم  

   اُأَسبُِّحَك َعَلى اأحكاِمَك الُمنِصَفِة.
165  َينَعُم ُمِحبُّو َتعالِيِمَك بَِسل�ٍم َعِظيٍم،  

   َوما ِمْن َشيٍء َيهِزُمُهْم.
166  َخل�َصَك، يا اهلُل، اأنَتِظُر،  

   َوبِما اأَمْرَت اأعَمُل.
167  َعهَدَك َحِفظُتُه،  
   َواأنا َكِثيراً اُأِحبُُّه.

168  َحِفظُت َوصاياَك َوَعهَدَك،  
   َوها َحياتِي َمكُشوَفٌة اأماَمَك.

— ت —

169  لَيَتَك، يا اهلُل، َتنَتِبُه اإلَى َترنِيَمِتي    
الَفِرَحِة.

   اأعِطِني َفهماً َكَوعِدَك.
170  لَيَتَك َتنَتِبُه اإلَى َصل�تِي.  
   اأنِقْذنِي بَِحَسِب َوعِدَك.

171  َتِفيُض َشَفتاَي بَِترانِيِم التَّسِبيِح،  
ََّك تَُعلُِّمِني َشرائَِعَك. أن    ل�

172  اأِعنِّي َفاْسَتِجيَب لَِكل�ِمَك،  
   َفُكلُّ َوصاياَك صائَِبٌة.

173  َتَهيَّاأْ لَِمُعونَِتي  
ِّي اخَترُت اأْن اُأِطيَع َوصاياَك. أن    ل�
174  َشوِقي ُهَو اإلَى َخل�ِصَك يا اهلُل.  

ُذ.    َوبَِتعِليِمَك اأَتَلذَّ
175  اأْحِيِني َفُتَسبَِّحَك نَفِسي.  

   َفرائُِضَك َعونِي.
، 176  اإْن تُهُت َكَخُروٍف ضالٍّ  
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   َفَتعاَل يا اهلُل، َوِجْد َعبَدَك،
   َفاأنا لَْم اأنَْس َوصاياَك.

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.120  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   ِفي ِضيِقي َدَعوُت اهلَل، َفاْسَتجاَب لِي.
2  ِمَن النّاِس الكاِذبِيَن الُمخاِدِعيَن  

ِني، يا اهلُل.    نَجِّ

3  اأيُّها الكاِذُبوَن الُمخاِدُعوَن،  
   ماذا َسَترَبُحوَن ِمَن الَكِذِب؟
ٍة 4  لَْن َترَبُحوا َغيَر ِسهاٍم حادَّ  

   َوَجمراٍت حاِمَيٍة.

5  َويٌل لِي! َفانا َبيَنُكْم كالَغِريِب الّساِكِن ِفي   
ماِشَك

   اأْو ِفي الِخياِم ِفي َصحراِء ِقيداَر. أ
6  طالَْت ُسكناَي  

ل�ِم.    َبيَن اأعداِء السَّ
ل�ِم اأدُعو، 7  اإلَى السَّ  

   اأّما ُهْم َفُيناُدوَن بِالَحرِب.

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.121  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   اأرَفُع َعيَنيَّ نَحَو الِجباِل،
   لَِكْن ِمْن اأيَن َسَياأتِي َعونِي؟

2  َياأتِي َعونِي ِمْن ِعنِد اهلِل  
أْرَض. ماَء َوال�    الَِّذي َخَلَق السَّ

3  لَْن َيْتُرَكَك لَِتسُقَط،  
   َوحاِرُسُك ل� َيناُم.

4  حاِمي اإسرائِيَل،  
   ل� َينَعُس َول� َيناُم اأَبداً!
5  اهلُل ُهَو الَِّذي َيْحُرُسَك!  

أماِكِن المعروفة بِصُعوبِة العيِش  أ 5:120 ماشك . . . َقيدار. ِمَن ال�

فيها َوقسوِة ُسكّانها.

   حاِميَك ُهَو،
   واِقٌف َعْن َيِميِنَك.

مُس تُؤِذيَك نَهاراً، 6  َفل� الشَّ  
   َول� الَقَمُر َيُضرَُّك لَيل�ً.

، 7  َيحِميَك اهلُل ِمْن كُلِّ َشرٍّ  
   َوَيحَفُظ َحياَتَك.
8  ِفي كُلِّ ما َتفَعلُُه  

   َسَيسَهُر اهلُل َعَليَك،
أَبِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.122  مزموٌر لِداُوَد، ب لِلصُّ

   َفِرحُت بِالقائِِليَن:
  » َهّيا نَصَعُد اإلَى َبيِت اهلِل.«

2  نَِقُف ِعنَد َبّواباتِِك يا قُدُس.  
3  نََعْم، الُقدُس  

   الَمِديَنُة الَِّتي ُبِنَيْت ِمْن َجِديٍد
َدًة واِحَدًة.    َمِديَنًة ُمَوحَّ

4  َتصِعُد الَقبائُِل اإلَى ُهناَك، َقبائُِل يهوه  
   لَِيحَمُدوا اْسَم يهوه،

   بَِحَسِب َفرائِِضِه لَِبِني اإسرائِيَل.
َُّه ُهناَك تُقاُم ُعُروُش الَعدِل، أن 5  ل�  

   ُعُروُش نَسِل داُوَد.

6  َصلُّوا ِمْن اأجِل َسل�ِم الُقدِس.  
ل�ِم!    قُولُوا: »لَيَت ُمِحبِّيِك َينَعُموَن بِالسَّ

ل�َم َيسُكُن داِخَل اأسواِرِك  7  لَيَت السَّ  
َوقُُصوِرِك.«

ل�ِم ِفي الُقدِس اُأَصلِّي، 8  ِمْن اأجِل السَّ  
   ِمْن اأجِل اإْخَوتِي َوِجيرانِي.

9  اأطلُُب لَِك َخيراً  
   ِمْن اأجِل َبيِت إلَِهنا.

ب مزمور 122 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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ُعوِد اإلَى الَهيَكل.123  َترنِيَمٌة لِلصُّ

،    اإلَيَك اأرَفُع َعيَنيَّ
ماِء! ُج ِفي السَّ    اأيُّها الُمَتوَّ

2  َكما َيعَتِمُد الَعبُد َعَلى َسيِِّدِه،  
   َوالخاِدَمُة َعَلى َسيَِّدتِها،

   َهَكذا نَحُن نَتَِّكُل َعَلى إلَِهنا
   لَِكي ُيبِدَي لَنا َرحَمًة.

3  ارَحْمنا، يا اهلُل، ارَحمنا،  

لِّ    َفَقِد اكَتَفينا ِمَن الذُّ
هاناِت َوال�ْسِتهزاِء 4  ِمَن ال�إ  

   ِمْن اُأولَِئَك الُمرتاِحيَن الُمَتَغطِرِسيَن!

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.124  مزموٌر لِداُوَد، أ لِلصُّ

   لَِيُقْل اإسرائِيُل،
   لَو لَْم َيُكِن اهلُل َمَعنا!
2  لَو لَْم َيُكِن اهلُل َمَعنا  

   ِعنَدما قاَم َعَلينا َهُؤل�ِء!
3  ل�بَتَلَعنا اأعداُؤنا اأحياَء  
   ِعنَد اشِتعاِل َغَضِبِهْم!
4  ل�جتاُحونا َكُطوفاٍن،  

يُل الجاِرُف.    َوَغَمَرنا السَّ
أغَرقُونا ِفي الِمياِه الثّائَِرِة. 5  ل�  

6  باِركُوا اهلَل الَِّذي لَْم َيجَعْلنا َفِريَسًة ل�أسنانِِهْم.  

ّياِد 7  كُنّا َكُعصُفوٍر كاَد َفخُّ الصَّ  
   اأْن ُيطِبَق َعَليِه.

، َونَحُن اأفَلْتنا.    َوانَكَسَر الَفخُّ
8  َعونُنا جاَء ِمَن اهلِل  

أْرَض. ماَء َوال�    الَِّذي َصَنَع السَّ

عنواِن  ِفي  الّصيغُة  هذِه  توجُد  لداود.  مزمور  أ مزمور 124 

الكِثير من المزامير. وقْد تعني اأيضاً »َمزُموٌر ُمهدى لِداُوَد.«

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.125  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   َكَجَبِل ِصْهَيْوَن َسَيُكوُن الَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَلى 
اهلِل،

   َفل� َيسُقُطوَن اأَبداً،
أَبِد.    َبْل َيثُبُتوَن اإلَى ال�

2  َكما تُِحيُط الِجباُل بِالُقدِس،  
   َهَكذا ُيِحيُط اهلُل بَِشعِبِه

أَبِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�
3  لَيَس لَِعصا ال�أشراِر اأْن َتحُكَم اأرضاً   

َصْت لِل�أْبراِر، ُخصِّ
أْبراُر اأياِدَيُهْم اإلَى الَخَطيَِّة.    َحتَّى ل� َيُمدَّ ال�

4  اأحِسْن يا اهلُل اإلَى الّصالِِحيَن َوُمسَتِقيِمي   
الُقلُوِب.

5  َولَيَتَك يا اهلُل تُهِلُك الُملَتِويَن ِفي ُسلُوِكِهْم   
َمَع َبِقيَِّة ال�أشراِر.

ل�ِم!    لَيَت َبِني اإسرائِيَل َيَتَمتَُّعوَن بِالسَّ

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.126  َترنِيَمٌة لِلصُّ

عَب الَمنِفيَّ اإلَى ِصْهَيْوَن،    ِعنَدما َيُردُّ اهلُل الشَّ
   َسَيُكوُن َذلَِك اأشَبَه بُِحلٍم!

2  َسَنمَتِلُئ َفَرحاً َونَُرنُِّم َترانِيَم َبِهيَجًة.  
ُعوِب ال�ُأخَرى،    ِعنَدما ُيذاُع الَخَبُر َبيَن الشُّ

   َسَيُقولُوَن:
  » اهلُل َصَنَع َعجائَِب لَِهُؤل�ِء!«

3  نََعْم، َصَنَع اهلُل اأشياَء َعِظيَمًة ِمْن اأجِلنا،  
   َوَفرََّحنا بِها!

4  اأِعْد، يا اهلُل، الَمنِفيِّيَن ِمنّا.  
حاَرى الُمَتَدفَِّقِة بِالماِء.    َكَجداِوِل الصَّ

ُموِع، 5  الَِّذيَن َزَرُعوا بِالدُّ  
   َيحُصُدوَن بِالَفَرِح.
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6  الَِّذيَن َحَملُوا الِبذاَر اإلَى الُحُقوِل ذاِرِفيَن   
ُدُموعاً،

   َيبَتِهُجوَن َوُهْم َيحِملُوَن ُحَزماً ِمَن
   الُحُبوِب!

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.127  َترنِيَمُة ُسَلْيماَن لِلصُّ

   اإْن لَْم َيُكِن اهلُل ُهَو بانِي الَبيِت،
   َفُكلُّ َتَعِب الَبنّائِيَن بِل� فائَِدٍة!

   َواإْن لَِم َيُكِن اهلُل ُهَو الَِّذي َيْحُرُس الَمِديَنَة،
   َفُمراَقَبُة الُحّراِس بِل� فائَِدٍة!

2  َولََيَسِت الفائَِدُة ِفي الُخُروِج باِكراً اإلَى   
الَعَمِل،

َهِر ِمْن اأجِل لُْقَمِة الَعْيِش.    اأو ِفي السَّ
   َفاهلُل َيعِطي اأِحّباَءُه راَحًة.

أبناُء ِهَبٌة ِمَن اهلِل، 3  ال�  
ُأمِّ.    ُمكاَفاأٌة َتاأْتِي ِمْن اأحشاِء ال�

أول�ُد 4  َكِسهاٍم بَِيَدي ُمحاِرٍب ُهُم ال�  
   الَِّذيَن ُيرَزُق الَمرُء بِِهْم ِفي َشبابِِه.

5  َهِنيئاً لِلُمحاِرِب الَِّذي َمل�أ ُجعَبَتُه ِمنُهْم!  
   لََدى ُمواَجَهِة اأعدائِِهْم ِعنَد باِب الَمِديَنِة

   لَْن ُيْخَزوا.

ُعوِد اإلَى الَهيَكل.128  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   َهِنيئاً لُِكلِّ َمْن َيخافُوَن اهلَل َوُيَوقُِّرونَُه،
   الَِّذيَن َيتَبُعوَن ُطُرَقُه.

2  بَِثَمِر َتَعِب َيَديَك َسَتَتَمتَُّع.  
   َوَيُكوُن لََك َخيٌر َوَسعاَدٌة.

3  ِفي َبيِتَك َتُكوُن َزوَجُتَك َكَكرَمٍة ُمثِمَرٍة.  
   َوَيُكوُن اأول�ُدَك َحوَل مائَِدتَِك

   َكاأْشجاِر َزيُتوٍن َمزُروَعٍة ِعنَد الَجداِوِل.

4  َهَكذا ُيباِرُك اهلُل َمْن َيخافُُه َوَمْن ُيَوقُِّرُه.  
5  َفْلُيباِرْكَك اهلُل ِمْن َهيَكِلِه َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن،  

   َفَتَتَمتََّع بَِبَركاِت الُقدِس كُلَّ َحياتَِك!
6  َولَيَتَك َتَرى اأبناَء َبِنيَك.  

   َسل�ٌم لِلُقدِس!

ُعود اإلَى الَهْيَكل.129  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   لَِيُقْل اإسرائِيُل:
   كاَن لِي اأعداٌء َكِثيُروَن ُمنُذ َشبابِي.
2  كاَن لِي اأعداٌء َكِثيُروَن ُمنُذ َشبابِي،  

   َوواِحٌد ِمنُهْم لَْم َينَتِصْر!
3  بَِقسَوٍة َضَرُبونِي،  

   َتَركُوا َعَلى َظهِري ِجراحاً َطِويَلًة،
أتل�مِ أ ِفي َحقٍل َمحُروٍث.    َكال�

4  َغيَر اأنَّ اهلَل البارَّ  
َرنِي ِمْن قُُيوِد ال�أشراِر.    َحرَّ
5  لُِيَذلَّ كُلُّ اأعداِء ِصْهَيْوَن،  
وا َمهُزوِميَن َمْخِزيِّيَن.    َوُيَردُّ

ُطوِح 6  لَيَتُهْم َيُكونُوَن َكُعشٍب َعَلى السُّ  
ُه.    َيذِوي َقبَل اأْن َيكَتِمَل نُُموُّ

7  ل� َيمل�ُأ الحاِصُدوَن ِمنُه اأيِدَيُهْم،  
   َول� َيِجُدوَن ما َيكِفي لُِحزَمٍة واِحَدٍة!

8  َول� َيُقوُل َمْن َيُمرُّ بَِهُؤل�ِء ال�أشراِر:  
  » لَِتُكْن لَُكْم َبَركاُت اهلِل!«
   اأْو »نُباِركُُكْم بِاْسِم اهلِل!«

ُعود اإلَى الَهْيَكل.130  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   ِمْن اأعماِق ِضيِقي اسَتَغثُت بَِك يا اهلُل.
، اْسَمْع َصوتِي! 2  يا َربُّ  

أْرِض ِمْن اآثار. أ 3:129 األتالم. ما تتُركُُه حراَثُة ال�
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   اأعِط اآذاناً صاِغَيًة لَِتَضرُّعاتِي.
3  اإْن حاَسْبَتنا يا اهلُل َعَلى كُلِّ اآثاِمنا،  

؟    َفَمِن َيصِمُد اأماَمَك يا َربُّ
4  لَِكنَّنا نَعِرُف اأنَّ الَمغِفَرَة ِهَي ِمْن ِعنِدَك.  

   لَِذلَِك نَتَِّقيَك.

5  اأنا ِفي انِتظاِر اهلِل.  
   نَفِسي َتنَتِظُرُه،

   َوَتْنَتِظُر َكل�َمُه َوَتَضُع َرجاَءها ِفيِه.
، 6  َكحاِرٍس َينَتِظُر الَفجَر اأنَتِظُر الرَّبَّ  

   اأنَتِظُر َكل�َمُه
   َكحاِرٍس َينَتِظُر الَفجَر.

7  انَتِظْر، يا اإسرائِيُل، اهلَل.  
أنَّ الَمَحبََّة ِهَي ِعنَد اهلِل َوحَدُه،    ل�

ًة َبعَد َمرٍَّة.    ُهَو ُيَخلُِّص َمرَّ
8  َوَسُيَخلُِّص اإسرائِيَل  
   ِمْن كُلِّ َخطاياُه.

ُعوِد اإلَى الَهْيَكِل لِداُوَد.131  َترنِيَمٌة لِلصُّ

ِر اأِو الُمنَتِفِخ.    يا اهلُل، ما اأنا بِالُمَتَكبِّ
   َوِفي اُأُموٍر اأعَظَم ِمنِّي َوَمسائَِل َعِويَصٍة

   ل� اُأقِحُم نَفِسي.
اأُت نَفِسي، 2  لَِكْن ها اأنا َهدَّ  

   َسكَّتُّها َكاُمٍّ تَُسكُِّت َفِطيَمها.
   نََعْم، نَْفِسي ِعْنِدي َكِطفٍل َمفُطوٍم.

3  يا َبِني اإسرائِيَل،  
   لَِيُكْن َرجاُؤكُْم ِفي اهلِل،

أبِِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�

ُعوِد اإلَى الَهْيَكل.132  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   يا اهلُل، اذكُْر داُوَد َوكُلَّ ما عاناُه!
2  َقَطَع َهذا الَوعَد بَِقَسٍم  

   هلِل الَقِديِر، اإلَِه اإسرائِيَل:
3 » َبيِتي لَْن اأدُخَلُه،  

   َوَعَلى َسِريِري لَْن اأضَطِجَع.
4  َعيناَي لَْن َتعِرفا نَوماً،  

   َول� اأجفانِي نُعاساً.
5  اإلَى اأْن اأِجَد هلِل َمكاناً،  

، اإلَِه َيعُقوَب!«    َمسِكناً لِلَعِليِّ

6  َسِمعنا َعِن الَمسِكِن ِفي اأفراَتَة.  
   َوَجْدنا ُصنُدوَق الَعهِد ِفي َقرياِت ياِعيَر.

ِس! 7  َيُقوُل النّاُس: »لَِنذَهْب اإلَى َمسِكِنِه الُمَقدَّ  
   لَِنْنَحِن ِعنَد َموِطِئ َقَدَميِه!«

تَِك 8  قُْم يا اهلُل، أ اأنَت َوتاُبوُت َعهِد قُوَّ  
   َواْسَتِقرَّ ِفي َمكاِن راَحِتَك الَجِديِد!

ل�َح َكِثياٍب، 9  لَِيلَبْس َكَهَنُتَك الصَّ  
   َولَْيتَبْعُهْم اأتِقياُؤَك بِالرَّقِص َوالَفَرِح!

10  ِمْن اأجِل داُوَد، َعبِدَك،  
   ل� َترفُْض َطَلَب الَمِلِك الَِّذي َمَسحَتُه. ب

11  اأقَسَم اهلُل لِداُوَد،  
   َوُهَو ل� َيكِذُب َولَْن َيْرِجَع َعْن َوْعِدِه:

  » َساأَضُع نَسَلَك َعَلى َعرِشَك،
12  اإْن َظلَّ َبُنوَك َيحَفُظوَن َعهِدي  

   َوَوصاياَي الَِّتي اُأَعلُِّمها.
   َونَسلُُهْم اأيضاً،

أَبِد.«    َسَيجِلُسوَن َعَلى الَعرِش اإلَى ال�

13  َهذا ل�أنَّ اهلَل اختاَر ِصْهَيْوَن.  
   َفُهناَك ُيِريُد َمسَكَنُه.
14  َهذا َمكاُن راَحِتي،  
أَبِد،    َمسَكِني اإلَى ال�

أ 8:132 ُقْم يا اهلل. كاَن الشعُب القديُم يستخدُم هذا التعبيَر عنَد 

ظهاِر اأنَّ اهلَل َمَعُهْم.  رفِع ُصنُدوِق العهِد َوحمِلِه اإلى ميداِن المعركِة ل�إ
انظر كتاب العدد 35:10–36.

ِذي َمَسَحتُه. حرفياً »مِسيح يهوه.« كاَن الملُك  ب 10:132 الَّ

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ
لهذا العمل. )كذلك ِفي العدد 17(
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   ل�نَِّني اخَترتُُه.
15  بِالَوفَرِة َساُأباِركُها،  

   َوَسَيُكوُن َحتَّى لِلُفَقراِء َطعاٌم َكِثيٌر.
16  َساأكُسو َكَهَنَتها بِِثياِب الَخل�ِص،  

   َوبِالَفَرِح َسَيرقُُص اأتِقياُؤها!
َة داُوَد. 17  ُهناَك َساُأَعظُِّم قُوَّ  

ُد الَمِلِك الَِّذي َمَسحَتُه.    َوُهناَك َساُأَمجِّ
18  َساُأِذلُّ اأعداَءُه،  

   اأّما تاُج داُوَد، َفَساأجَعلُُه َيسَطُع!

ُعوِد اإلَى الَهْيَكِل لِداُوَد.133  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   انُظُروا ما اأرَوَع َوما اأحَلى
خَوُة ِفي ِوحَدٍة َمعاً!    اأْن َيسُكَن ال�إ

يِت الثَِّميِن الُمنَسِكِب َعَلى َراأِس  2  َهذا َكالزَّ  
هاُروَن،

   النّاِزِل َعَلى لِحَيِتِه،
   النّاِزلَِة َفوَق ثِيابِِه.

3  َكالنََّدى َفوَق َجَبِل َحرُموَن  
   الّساِقِط َعَلى ِجباِل ِصْهَيْوَن.

   َفُهناَك اأَمَر اهلُل اأْن تُعَطى َبَرَكٌة،
أَبِد.    َبَرَكُة الَحياِة اإلَى ال�

ُعود134  َترنِيَمٌة لِلصُّ

   َسبُِّحوا اهلَل،
   يا َجِميَع ُخّداِمِه الّساِهِريَن َطواَل اللَّيِل

   ِفي الَهيَكِل!
َسَة 2  ارَفُعوا اأيِدَيُكُم الُمَقدَّ  

   َوباِركُوا اهلَل.
3  ِمْن ِصْهَيْوَن لُِيباِرْكُكُم اهلُل  

أْرِض. ماِء َوال�    خالُِق السَّ

َهلِّلُويا!135 
َسبُِّحوا اْسَم اهلِل.

   َسبُِّحوا اهلَل يا ُخّداَمُه.
2  َسبُِّحوا اهلَل اأيُّها الواِقُفوَن لِلِخدَمِة ِفي   

َهيَكِلِه،
   ِفي ساَحِة َبيِت اإلَِهنا.
3  َهلِّلُوا هلِل َفُهَو صالٌِح.  

   َرنُِّموا َترانِيَم اإكراماً ل�سِمِه،
أنَّ َذلَِك َعذٌب.    ل�

4  ل�أنَّ اهلَل اختاَر َيعُقوَب لَِيُكوَن َشعَبُه   
، الخاصَّ

   َوصاَر اإسرائِيُل َكنَزُه الثَِّميَن.
5  اأعَلُم اأنَّ اهلَل َعِظيٌم!  

آلَِهِة الُمَزيََّفِة!    اأعَلُم اأنَّ َربَّنا اأعَظُم ِمْن كُلِّ ال�
6  كُلُّ ما َيشاُء اهلُل َيفَعلُُه،  

أْرِض ماِء َوَعَلى ال�    ِفي السَّ
   َوَحتَّى ِفي اأعَمِق اأعماِق الُمِحيطاِت.
أْرِض، حاَب ِمْن اأطراِف ال� 7  ُيطِلُع السَّ  

   ُيِحيلُُه اإلَى َعواِصَف َرعِديٍَّة بَِمَطٍر َوَبرٍق،
يَح ِمْن َمخاِزنِِه.    َوُيرِسُل الرِّ
8  َضَرَب كُلَّ بِكٍر ِفي ِمصَر،  

   َقَتَل اأبكاَر النّاِس َوالَمواِشي.
9  ِفي كُلِّ ِمصَر نََشَر اآياٍت َوُمعِجزاٍت  

   ِضدَّ ِفْرَعْوَن َواأْعوانِِه.
10  ُشُعوباً َكِثيَرًة َهَزَم،  
   َوُملُوكاً اأقِوياَء َقَتَل.

وِريَّ أمُّ 11  َفَقَتَل ِسيُحوَن الَمِلَك ال�  
   َوُعوَج َمِلَك باشاَن

   َوكُلَّ الَممالِِك ِفي اأْرِض ِكْنعاَن.

12  ثُمَّ اأعَطى اأْرَضُهْم ِميراثاً لَِشعِبِه اإسرائِيَل.  
أَبِد َيُدوُم! 13  ِصيُتَك، يا اهلُل، اإلَى ال�  

   َوالنّاُس َسَيذكُُروَن اْسَمَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل!
14  اهلُل َسَيِديُن َشعَبُه،  

   َوَسَيُكوُن َرِحيماً َمَع ُخّداِمِه.
ٍة، ُعوِب ال�ُأخَرى ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ 15  اأوثاُن الشُّ  
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   َصَنَعها النّاُس بِاأيِديِهْم.
16  لَها اأفواٌه لَِكنَّها ل� َتقِدُر اأْن َتنِطَق.  

   لَها ُعُيوٌن، لَِكنَّها ل� َتقِدُر اأْن َتَرى.
17  لَها اآذاٌن، لَِكنَّها ل� َتقِدُر اأْن َتسَمَع.  

   َول� نََفَس ِفي اأْفواِهِها.
18  صانُِعوها َوالُمتَِّكلُوَن َعَليها  

   َسُيصِبُحوَن ِمثَلها.

19  يا َبيَت اإسرائِيَل، باِركُوا اهلَل!  
   يا َبيَت هاُروَن، باِركُوا اهلَل!
20  يا َبيَت ل�ِوي، باِركُوا اهلَل!  

   باِركُوا اهلَل يا ُمتَِّقيِه.
21  يا ُسكّاَن الُقدِس، باِركُوا اهلَل ِمْن ِصْهَيْوَن.  

   َهلِّلُويا!

َُّه صالٌِح،136  أن َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال� ل�

آلَِهِة 2  َسبُِّحوا اإلََه ال�  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

أْرباِب 3  َسبُِّحوا َربَّ ال�  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

4  َسبُِّحوا َمْن َوحَدُه َيصَنُع الَعجائَِب الَعِظيَمَة،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

ماَء، 5  َسبُِّحوا َمْن بِِحكَمٍة َصَنَع السَّ  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

6  َسبُِّحوا َمْن َمدَّ اليابَِسَة َفوَق الماِء،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

7  َسبُِّحوا َمْن َصَنَع النُّوَريِن الَعِظيَميِن،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

مَس لَِتحُكَم النَّهاَر، 8  َسبُِّحوا َمْن َصَنَع الشَّ  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

9  َسبُِّحوا َمْن َصَنَع الَقَمَر َوالنُُّجوَم لَِتحُكَم   
اللَّيَل،

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

10  َسبُِّحوا َمْن َضَرَب اأْبكاَر ِمصَر،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

11  َواأخَرَج اإسرائِيَل ِمْن َوَسِطِهْم،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

12  بَِيٍد َقِويٍَّة َوِذراٍع َممُدوَدٍة اأخَرَجُهْم،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

13  َسبُِّحوا َمْن َقَسَم الَبحَر ال�أحَمَر اإلَى نِصَفيِن،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

14  َوساَر َبُنو اإسرائِيَل َعْبَرُه،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

َح بِِفرَعوَن َوُجُنوِدِه ِفي الَبحِر  15  ثُمَّ َطوَّ   
ال�أحَمِر،

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
حراِء، 16  َسبُِّحوا َمْن قاَد َشعَبُه ِفي الصَّ  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
17  َسبُِّحوا َمْن َهَزَم ُملُوكاً ِعظاماً،  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
18  َوَقَتَل ُملُوكاً اأِشّداَء،  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
أُموِريِّيَن 19  َفَقَتَل ِسيُحوَن َمِلَك ال�  

أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
20  َقَتَل ُعوَج َمِلَك باشاَن  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

21  ثُمَّ اأعَطى اأْرَضُهْم ِميراثاً،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
22  اأعطاها لَِعبِدِه اإسرائِيَل،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

23  ُهَو لَْم َيتُرْكنا ِفي اأسواأ اأحوالِنا،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

24  ِمْن اأعدائِنا اأنَقَذنا،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

25  َسبُِّحوا َمْن ُيعِطي الَجِميَع َطعاماً،  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

ماِء، 26  َسبُِّحوا اإلََه السَّ  
أَبِد! أنَّ َرْحَمَتُه اإلَى ال�    ل�
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ُهناَك َجَلسنا َعَلى ِضفاِف اأنهاِر 137 
بابَِل،

   َتَذكَّْرنا ِصْهَيْوَن َفَبَكينا.
2  َوُهناَك َعَلى َصفصاِف تِلَك الَمِديَنِة  

   َعلَّْقنا َقياثِيَرنا.
3  َفُهنالَِك َطَلَب اآِسُرونا ِمنّا اأْن نُنِشَد الَقصائَِد،  

   َواأْن نَُرنَِّم َترانِيَم َتسِبيٍح َبِهيَجًة.
   قالُوا: »َرنُِّموا َترانِيَم ِصْهَيْوَن.«

4  َفَكيَف لَنا اأْن نَُرنَِّم َترانِيَم اهلِل  
أْرِض الَغِريَبِة؟    ِفي َهِذِه ال�
5  لَِتنَس َيِميِني َكيَف َتعِزُف  

   اإْن نَِسيُتِك يا قُدُس.
6  لَِيلَتِصْق لِسانِي بَِسقِف َفِمي  

   اإْن لَْم اأَتَذكَّْرِك دائِماً،
   َواإْن لَْم اأجَعِل الُقدَس َمصَدَر اأكَبِر َفَرٍح لِي!

أُدوِميُّوَن 7  َولَيَت اهلَل َيذكُُر ما َفَعَلُه ال�  
   َيوَم َسَقَطِت الُقدُس!

أْرِض!« وها بِال�    قالُوا: »اهِدُموها! َسوُّ
ِريَن َوتُنَهِبيَن! 8  َواأنِت اأيضاً، يا بابُِل، َسُتَدمَّ  

   ُمباَرٌك َمْن ُيجاِزيِك َعَلى ما َفَعْلِت بِنا!
9  ُمباَرٌك َمْن ُيمِسُك بِاأطفالِِك  
ُخوِر!    َوَيسَحُقُهْم َعَلى الصُّ

مزموٌر لِداُود. أ138 

   اأحَمُدَك ِمْن كُلِّ َقلِبي يا اهلُل.
آلَِهِة.    اُأَرنُِّم لََك اأماَم كُلِّ ال�

2  اأنَحِني تُجاَه َهيَكِلَك الُمَقدَِّس.  
   َواُأحَمُد اْسَمَك

   ِمْن اأجِل اأمانَِتَك َوَمَحبَِّتَك.
ََّك َرَفْعَت اْسَمَك َوَكِلَمَتَك َفوَق كُلِّ  أن    ل�

َشيٍء.
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3  اسَتَجبَت لِي َيوَم َدَعوتَُك،  
ْدَت نَفِسي.    َوَشدَّ

أْرِض 4  َسُيَسبُِّحَك، يا اهلُل، كُلُّ ُملُوِك ال�  
   ِحيَن َيسَمُعوَن َكل�َمَك.

5  َولَيَتَغنُّوا بِما َيفَعلُُه اهلُل  
   ل�أنَّ َمجَد اهلِل َعِظيٌم!

ٌد، َغيَر اأنَُّه َينَتِبُه لِلُمَتواِضِعيَن، 6  اهلُل ُمَمجَّ  
   َوَيعِرُف الُمَتعالِيَن لَِكنَُّه َيناأى َعنُهْم.

7  اإْن ِسرُت ِفي َوَسِط ِضيٍق  
، َي َيقِضي َعَليَّ    ل� َتَدُع َغَضَب َعُدوِّ

   َبْل َتُمدُّ َيَدَك َوتَُخلُِّصِني بَِيِميِنَك.
8  اهلُل َسَيقَتصُّ لِي ِمْن اأعدائِي  

أَبِد، أنَّ َرْحَمَتَك اإلَى ال�    ل�
   يا اهلُل.

   اأنَت َخَلْقَتنا بَِيَديَك،
   َفل� َتَتَخلَّ َعنّا.

لِلقائِِد. َمزُموٌر لِداُود. ب139 

   اأنَت َفَحصَتِني، يا اهلُل،
   َوَتعِرفُِني بَِشكٍل كاِمٍل.

2  َتعِرُف َمَتى اأجِلُس َوَمَتى اأقُوُم.  
   َتفَهُم اأفكاِرَي ِمْن َبِعيٍد.

3  الطَِّريُق الَِّتي اأسلُُكها َواِضَحٌة لََديَك،  
   َوَمكاُن اضِطجاِعي ل� َيخَفى َعنَك.

   َتعِرُف كُلَّ ما اأفَعُل.
4  َقبَل اأْن اأنِطَق بَِكِلَمٍة  

   اأنَت َتعِرفُها يا اهلُل َتماَم الَمعِرَفِة.
5  اأنَت ِمْن َحولِي ِمْن كُلِّ ِجَهٍة،  

   َوَتحُرُس َظهِري،
   واِضعاً َيَدَك بِِرفٍق َعَلى َكِتِفي.

6  َعِجيَبٌة َمعِرَفُتَك، ِهَي َفوِقي،  

ب مزمور 139 مزمور لداود. توجُد هذِه الّصيغُة ِفي عنواِن الكِثير 
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   َتْسُمو َعَلى َفْهِمي.
7  اأيَن ُيمِكُنِني اأْن اأذَهَب ل�أهُرَب ِمْن ُروِحَك؟  

   اأيَن ُيمِكُنِني اأْن اأذَهَب ل�أخُرَج ِمْن 
َحضَرتَِك؟

ماواِت، َفاأنَت  8  َحتَّى لَو َصِعْدُت اإلَى السَّ  
ُهناَك.

   َولَِو اضَطَجْعُت ِفي الهاِويِِة، َفاأنَت ُهناَك!
مِس  9  لَو نََبَت لَِي َجناحاِن َوِطرُت اإلَى الشَّ  

الُمشِرَقِة،
   اأْو ِطرُت َغرباً اإلَى اأقَصى الَبحِر،

10  َحتَّى ُهناَك، اأِجُد اأنَّ َيَدَك تُمِسُكِني   
َوَتُقوُدنِي.

11  ُربَّما قُْلُت لَِنفِسي: »الظَّلَمُة َسُتْخِفيِني َعنَك!  
   َوِمَن اللَّيِل َسَتاأُخُذ لِي ِستراً.«

12  لَِكنَّ الظُّلَمَة لَيَسْت ُمظِلَمًة لََديَك.  
   َمهما اأظَلَم اللَّيُل، َفُهَو َواِضٌح َكالنَّهاِر لََك.

وُء َوالظُّلَمُة ِسّياَن ِعنَدَك.    الضُّ
13  اأعضائِي كُلُّها اأنَت َشكَّلَتها،  

   َوَكَسوَتها ِجلداً َواأنا َبعُد ِفي َبطِن اُأمِّي.
ِّي ُخِلقُت َعَلى نَحٍو  أن 14  لَِهذا اأحَمُدَك ل�  

َعِجيٍب،
   َعَمل�ً ُمدِهشاً اأنَت َتصَنُع،

   َواأنا اأعِرُف َهذا َحّقاً!

15  َحتَّى ِعظاِمي لَْم َتُكْن خاِفَيًة َعْن َعيَنيَك،  
نُْت ِفي ُبقَعٍة َخِفيٍَّة.    َمَع اأنِّي كُوِّ

   ِفي َذلَِك الَمكاِن الَخِفيِّ ُجِمعُت.
16  َغيَر اإنََّك َراأيَت َجَسِدي،  

   َوَضعَت قائَِمًة لُِكلِّ ُجزٍء ِمنُه.
نَْتها َمَع كُلِّ َيوٍم ُشكَِّلْت ِفيِه،    َدوَّ

   َوواِحٌد ِمنها لَْم َينُقْص.
17  ما اأغَلى اأفكاَرَك ِعنِدي يا اهلُل!  

   ِمْن اأيَن َتاأتِي كُلُّها؟
18  لَو اأحَصيُتها لَكانَْت اأكَثَر ِمْن َحّباِت الرَّمِل،  

   َوكُلَّما َظَنْنُت اأنِّي انَتَهيُت،
   اأِجُد اأنَِّني ماِزلُت ِفي الِبداَيِة!

19  لَيَتَك َتقِضي َعَلى ال�أشراِر يا اهلُل،  
   َوتُبِعُد َعنِّي َهُؤل�ِء الَقَتَلَة!
20  َيُقوُل ُهُؤل�ُء ِفيَك ُسوءاً،  

   باِطل�ً َيحِلُفوَن باسِمَك. أ
21  األ� اُأْبِغُض ُمْبِغِضيَك يا اهلُل،  
ِديَن َعَليَك؟    َواأحَتِقُر الُمَتَمرِّ

22  اُأْبِغُضُهْم ُبغضاً َشِديداً،  
   ُهْم اأعدائِي!

23  افَحْصِني يا اهلُل، لَِتعِرَف ما ِفي َقلِبي.  
   امَتِحنِّي َواعِرْف اأفكاِري.

يَرٌة. 24  َوانُظْر اإْن كانَْت ِفيَّ اأفكاٌر ِشرِّ  
أَبِديَِّة.    َوقُْدنِي ِفي َطِريِق الَحياِة ال�

لِلقائِِد. َمزُموٌر لِداُود. ب140 

   اأنِقْذنِي ِمَن ال�أشراِر، يا اهلُل.
   احِمِني ِمَن الُعَنفاِء،

رِّ 2  الَِّذيَن ُيَخطُِّطوَن لِلشَّ  
   َوُيِثيُروَن النِّزاعاِت.

أفَعى، ٌة َكِلساِن ال� 3  األِسَنُتُهْم حادَّ  
ِسل�هْ ج أفاِعي َعَلى ِشفاِهِهْم!      َوُسمُّ ال�

4  ِمْن َهُؤل�ِء ال�أشراِر، يا اهلُل، احِمِني،  
   اْحِمِني ِمَن َهُؤل�ِء الُعَنفاِء

.    الَِّذيَن َيسُعوَن اإلَى اإعثاِر َقَدَميَّ
5  َيْنِصُب َهُؤل�ِء الُمَتَغطِرُسوَن َمصَيَدًة لِي  
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   َيحُفُروَن ُحَفراً َوَيبِسُطوَن ِشباَكُهْم قُرَب 
َمصائِِدِهْم.

ِسل�ْه َرِك.      ُيِريُدوَن اإيقاِعي ِفي الشَّ

6  َفُقلُت هلِل: »اأنَت اإلَِهي.«  
   َفاْسَتِمْع اإلَى الِتماِسي َرحَمَتَك.

7  اهلُل ُهَو َربِّي.  
   ُمَخلِِّصي الَقِديُر اأنَت،

   َفاحِمِني ِفي َيوِم الَمعَرَكِة.
أْشراَر ِمْن ُمراِدِهْم! 8  يا اهلُل، ل� تَُمكِّْن َهُؤل�ِء ال�  
ِسل�ْه    ل� تَُوفِّْق ُخَطَطُهْم لِِئّل� َيغَترُّوا بِاأنُفِسِهْم.  

9  ُيِحيُطوَن بِي راِفِعيَن ُرُؤوَسُهْم.  
ساَءِة     َفاجَعْل ما ُيَخطُِّطوَن لَُه ِمَن ال�إ

َيسَحُقُهْم.
10  اأْسِقْط َعَليِهْم َجمراٌت ُملَتِهَبٌة.  

   َوادَفْعُهْم اإلَى قُُبوٍر ل� َيُقوُموَن ِمنها!
11  ل� َتسَمْح لِلُمفَتِريَن بِاأْن َيسَتِقرُّوا ِفي َهِذِه   

أْرِض، ال�
رُّ َسِريعاً.    َبْل لَِيقَتِنْصُهُم الشَّ

12  اأعَلُم اأنَّ اهلَل َسَيفَعُل ما ُهَو َحقٌّ لِلَمساِكيِن،  
   َوما ُهَو ُمنِصٌف لِلبائِِسيَن.

13  َواأعِرُف اأنَّ الّصالِِحيَن َوالُمسَتِقيِميَن،  
   َسُيكِرُموَن اْسَمَك َوَيِعيُشوَن ِفي َحضَرتَِك.

َمزُموٌر لِداُود. أ141 

   بَِك اسَتَغثُت يا اهلُل،
   َفاأسِرْع اإلَى َعونِي!

   اأصِغ اإلَيَّ حيَنما اأدُعوَك!
2  لَيَتَك َتقَبُل َصَلواتِي َكرائَِحِة الَبُخوِر،  
يَّ الُمرَتِفَعَتيِن َكَتقِدَمِة الَمساِء.    َوَكفَّ
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3  اأِعنِّي، يا اهلُل، َواضُبْط لِسانِي.  
   اأِعنِّي َفاأنَتِبَه اإلَى ما َيخُرُج ِمْن َفِمي.

رِّ، ْل َقلِبي اإلَى الشَّ 4  ل� تَُحوِّ  
ُروِر َمَع ِرفاِق ال�ثِم.    َفاأنَشِغَل ِفي الشُّ

ُذ بِما َيْشَتُهوَن.    ل� َتجَعْلِني اأَتَلذَّ
َبِني اإنساٌن صالٌِح، 5  اإْن اأدَّ  

   َفَساأعَتِبُر َذلَِك َكَرماً.
   َواإْن َوبََّخِني،

   َفَكَزيٍت لِراأِسي.
   َواُأواِصُل َصل�تِي ِضدَّ اأفعاِل ال�أشراِر.

ُخوِر، 6  لَيَتُه ُيلِقي بِقاَدتِِهْم ِمْن اأعالِي الصُّ  
.    َفَيعَلُم ال�أشراُر اأنِّي َتَكلَّْمُت بِالَحقِّ

7  َتناَثَرْت ِعظاُمنا ِعنَد باِب الَقبِر  
   َكما ُينَثُر التُّراُب ِعنَد الِفل�َحِة َوالَحفِر.

8  نَحَوَك َعيناَي اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه،  
   َعَليَك اأتَِّكُل، َفل� تَُسلِّمِني اإلَى الَموِت!

9  احِمِني ِمَن ال�أشراِك َوالَمصائِِد  
   الَِّتي نََصَبها لَِي ال�أشراُر لَِيصطاُدونِي!

10  لَِيسُقِط ال�أشراُر ِفي ِشباِكِهْم  
   َبيَنما اأُمرُّ َعنها بَِسل�َمٍة.

قصيدة لِداُوَد ِعنَدما كاَن ِفي الَكهِف. 142 

َصل�ة.

   بَِصْوتِي اإلَى اهلِل اأصُرُخ!
   بَِصْوتِي اأَتَضرَُّع اإلَى اهلِل.
2  اأسُكُب اأماَمُه َشْكواَي،  

   َوَعْن كُلِّ ِضيقاتِي اُأخِبُرُه.
3  ِعنَدما َيَتَملَُّكِني الَخوُف، اأنَت َتعِرُف اأيَن   

اأنا،
   َوَتعِرُف اأنَّ اأعدائِي َيْنِصُبوَن

   َمصائَِد ِفي َطِريِقي.

4  ها اأنا بِل� َصِديٍق َيِقُف َمِعي!  
   اأنا بِل� َمل�ٍذ،
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.    َولَيَس َمْن َيهَتمُّ اإْن ِعشُت اأْو ِمتُّ
5  َدَعوتَُك يا اهلُل.  

   قُْلُت لََك: »اأنَت َمْلَجاأِي!
   كُلُّ نَِصيِبي اأنَت ِفي َهِذِه الَحياِة!«

ٌة! 6  اسَتِمْع اإلَى َصل�تِي ل�أنَّ حاَجِتي ماسَّ  
ِني،    ِمْن ُمطاِرِديَّ نَجِّ

َُّهْم اأقَوى ِمنِّي. أن    ل�
، رنِي ِمْن َهذا الَفخِّ 7  َحرِّ  

   َفاُأَسبَِّح اْسَمَك.
   ِعنَدئٍِذ َسَيْلَتفُّ الّصالُِحوَن َحولَِي

ََّك اهَتَممَت بِي. أن    ل�

َمزُموٌر لِداُود. أ143 

   اْسَمْع َصَلواتِي، يا اهلُل!
   اأصِغ اإلَى ِطْلباتِي!

ََّك بارٌّ. أن    اْسَتِجْب لِي ل�
2  ل� َترَفْع َدعواَك ِضدِّي، اأنا َعبَدَك.  
   َفما ِمْن َحيٍّ َيِقُف اأماَمَك َوَيَتَبرَُّر!

3  َعُدوٌّ ُيطاِرُدنِي لَِيقُتَلِني،  
   اإلَى الَموِت َيدَفُعِني،

   اإلَى َمكاٍن ُمظِلٍم،
أنَضمَّ اإلَى َمْن َسَبُقونِي اإلَى الَموِت!    ل�

4  ارَتَمت ُروِحي َخوفاً،  
   َوُذِعَر َقلِبي ِفي داِخِلي!
5  اأذكُُر اأعمالََك َقِديماً!  
ُل كُلَّ ما َفَعْلَت،    اأَتاأمَّ

   َوكُلَّ ما َصَنَعْت َيداَك.
! 6  اأبِسُط اإلَيَك َيَديَّ  

ِسل�هْ ب    نَفِسي َتعَطُش اإلَيَك َكاأْرٍض ناِشَفٍة!  
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وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليل�ً 
اأْو تغييِر الطبقة.

7  اسَتِجْب لِي َسِريعاً يا اهلُل،  
   َفاأنا اُأوِشُك َعَلى الَموِت.

.    ل� َتسُتْر َوجَهَك َعنِّي، َواإلّ� ِمتُّ
باِح اأِرنِي َرْحَمَتَك، 8  ِفي الصَّ  

ِّي َعَليَك اأَتَوكَُّل. أن    ل�
   اخَتْر لِي َطِريِقي،

يَك َوَضعُت َحياتِي. ِّي ِفي َكفَّ أن    ل�
ِني يا اهلُل، 9  ِمْن اأعدائِي نَجِّ  

ِّي اإلَيَك األَتِجُئ. أن    ل�
10  َعلِّمِني َمِشيَئَتَك  

ََّك اأنَت اإلَِهي. أن    ل�
   ُروُحَك الّصالُِح َيُقوُدنِي َعبَر اأْرٍض ُمسَتِوَيٍة.

11  احَفْظ َحياتِي ل�أجِل اْسِمَك: يهوه.  
ِني.    ارَحمِني، َوِمْن ِضيقاتِي نَجِّ
12  اأِرنِي َمَحبََّتَك، َواهِزْم اأعدائَِي.  
ِّي َعبُدَك. أن    اأهِلْك اأعدائَِي، ل�

مزمور لِداُود. ج144 

   اُأباِرُك اهلَل، َصخَرتِي.
   الَِّذي ُيَدرُِّب َيَديَّ َعَلى الِقتاِل،

   َواأصابِِعي َعَلى الَحرِب.
2  ُهَو َمَحبَِّتي َوِحصِني،  

   َمْلَجاأِي َوُمنِقِذي َوتُرِسي.
   اإلَيِه األَجاُأ، َفَيخَضُع َشعِبي َتحِتي.

نساُن َحتَّى َتهَتمَّ بِِه؟ 3  يا اهلُل، ما ُهَو ال�إ  
   َوما ُهَو َمولُوُد الَبَشِر لَِكي تُل�ِحَظُه؟

ُد َسِريعاً َوَيخَتِفي. نساُن َيَتَبدَّ 4  َكُبخاٍر ُهَو ال�إ  
   َكِظلِّ عابٍِر َحياتُُه.
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ماواِت، يا اهلُل، َوانِزْل. 5  ُشقَّ السَّ  
َر ُدخاناً.    الِمِس الِجباَل َفَتَتَفجَّ

6  اضِرْب بِالُبُروِق اأعدائَِي َوَشتِّْتُهْم.  
   اأرِسْل َعَليِهْم ِسهاَم َصواِعِقَك َواأربِْكُهْم.

ِني! ماِء، يا اهلُل، َونَجِّ 7  انِزْل ِمَن السَّ  
   انِشْلِني ِمْن َهِذِه الِمياِه الَقِويَِّة،

   ِمْن َهُؤل�ِء الُغَرباِء َخلِّْصِني.
8  َخلِّْصِني ِمْن َذِوي الُوُعوِد الكاِذَبِة،  

   َوالحالِِفيَن بِالباِطِل.

9  لََك، يا اهلُل، اُأَرنُِّم َترنِيَمًة َجِديَدًة، أ  
   َساُأَرنُِّم لََك َعَلى ِقيثاَرتِي بَِعْشَرِة اأوتاٍر!

10  اأنَت َمْن ُيَخلُِّص الُملُوَك  
ي َعبَدُه، داُوَد، ِمْن َسيِف ال�أشراِر.    َوُيَنجِّ

11  َفَخلِّصِني ِمَن الُغَرباِء  
   َذِوي الُوُعوِد الكاِذَبِة،

   َوالحالِِفيَن بِالباِطِل.
12  اأّما نَحُن، َفاأول�ُدنا َينُموَن ِفي َشبابِِهْم  

   َكاأشجاٍر َقِويٍَّة.
   َوَبناتُنا َكاأعِمَدِة َزوايا
   َمنُحوَتٍة لِِبناِء َقْصٍر.

13  َمخاِزُن ُحُبوبِنا َمل�آنٌَة ِمْن كُلِّ ِصنٍف  
ُألُوِف.    َوالِخراُف ِفي ُحُقولِنا اُألوٌف َوِمئاُت ال�

14  ُجُنوُدنا ُمَسلَُّحوَن،  
   َوما ِمْن َثَغراٍت ِفي اأسواِر الَمِديَنِة.

   ل� َمْن َيخُرُج اإلَى الَحرِب،
   َول� َمْن َيبِكي َعَلى َفِقيٍد ِفي َشواِرِعنا.

15  َهِنيئاً لِلَِّذيَن َينَعُموَن بَِهذا.  
   َهِنيئاً لِلَِّذيَن اإلَُهُهْم ُهَو يهوه. ب
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   َساأرَفُع اْسَمَك يا اإلَِهَي الَمِلَك.
آبِِديَن!    َساُأباِرُك اْسَمَك اإلَى اأَبِد ال�
2  كُلَّ َيوٍم َساُأباِركَُك َواُأَسبُِّح اْسَمَك  

آبِِديَن!    اإلَى اأَبِد ال�
3  َعِظيٌم ُهَو اهلُل َوُمسَتِحقٌّ لِلتَّسِبيِح!  
   َولَيَس َمْن َيسَتوِعُب كُلَّ َعَظَمِتِه.
4  ِجيٌل َبعَد ِجيٍل َسُيَسبُِّح اأعمالََك،  

   َوبَِعَظَمِتَك َسُيخِبُروَن.
، 5  َمجُدَك َبِهيٌّ  

ُل بِاأعمالَِك الَعِجيَبِة،    اأنا اأَتاأمَّ
   َوبَِبهاِء َجل�لَِك الَمِجيِد.

تَِك الُمِهيَبِة ُث النّاُس َعْن قُوَّ 6  َسَيَتَحدَّ  
   ِحيَن اُأَخبُِّر بَِعَظَمِتَك.

7  َصل�َحَك الَعِظيَم َسَيذكُُروَن،  
َك َسَيَتَغنُّوَن.    َوبِِبرِّ

8  َطيٌِّب ُهَو اهلُل َوَرِحيٌم،  
   َصُبوٌر َوَكِثيُر الَمَحبَِّة.

9  صالٌِح ُهَو اهلُل لِلَجِميِع،  
   َولُِكلِّ َمْن َخَلَقُهْم ُيظِهُر َرحَمَتُه.

10  َفْلَيحَمْدَك، يا اهلُل، كُلُّ َمْن َخَلْقَت،  
   َولُيباِرْكَك اأتباُعَك الُمخِلُصوَن.

ثُوا بُِملِكَك الَمِجيِد َوبُِقدَرتَِك، 11  لُِيَحدِّ  
12  َفَيعَلَم كُلُّ َبَشٍر َعْن َعَظَمِتَك  

   َوَبهاِء َمجِد ُملِكَك.
، 13  ُمْلُكَك ُمْلٌك اأَبِديٌّ  

   َوِسياَدتَُك ثابَِتٌة ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.

14  اهلُل َيسِنُد كُلَّ العاثِِريَن  
   َوُهَو ُيِقيُمُهْم.
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15  الَجِميُع َيَتَطلَُّعوَن اإلَيَك ِمْن اأجِل َطعاِمِهْم.  
   اإلَيَك َياأتُوَن،

َتُهْم ِفي َوقِتها.    َواأنَت تُعِطيِهْم ِحصَّ
16  َتفَتُح َيَدَك  

.    َوَتُسدُّ حاجاِت كُلِّ َحيٍّ
17  اهلُل عاِدٌل ِفي كُلِّ ما َيفَعلُُه،  
.    َوِفي كُلِّ ما َيصَنُعُه ُهَو َوِفيٌّ

18  َقِريٌب ُهَو اهلُل لُِكلِّ َمْن َيدُعوُه،  
   لِلَِّذيَن بِاإخل�ٍص َيدُعونَُه.

19  َيعَمُل ُمشَتَهى َعِبيِدِه  
   َيسَمُع َصَرخاتِِهْم َوُيَخلُِّصُهْم.

20  َيْحِمي اهلُل الَِّذيَن ُيِحبُّونَُه.  
   اأّما ال�أشراُر َفُيهِلُكُهْم.

21  لِذا اُأَسبُِّح اهلَل،  
وَس كُلُّ َبَشٍر اإلَى اأَبِد     َولُْيباِرِك اْسَمُه الُقدُّ

آبِِديَن. ال�

َهلِّلُويا!146 
َسبِِّحي اهلَل، يا نَفِسي!

2  َطواَل َحياتِي َساُأَسبُِّح اهلَل.  
لَِهي َساُأَرنُِّم ما ُدمُت َحّياً.    ل�إ

ُأَمراِء ل� َتتَِّكْل، 3  َعَلى ال�  
   َفَليَس ِعنَد َبَشٍر قُدَرٌة َعَلى اأْن ُيَخلَِّص.

4  ُهْم اأيضاً َيُموتُوَن، َواإلَى التُّراِب َيُعوُدوَن،  
   َوكُلُّ اأفكاِرِهْم َوُخَطِطِهْم ل� تُسِفُر َعْن َشيٍء.

5  َهِنيئاً لَِمْن اإلَُه َيْعُقوَب ُمِعيُنُه،  
   َهِنيئاً لَِمْن َيتَِّكُل َعَلى إلَِهِه.

أْرَض َوالَبحَر، ماَء َوال� 6  ُهَو الَِّذي َصَنَع السَّ  
   َوكُلَّ ما ِفيها.

! أَبِد َيحَفُظ الَحقَّ    ُهَو الَِّذي اإلَى ال�
7  ُهَو الَِّذي ُينِصُف الَمظلُوِميَن،  

   َوُيطِعُم الِجياَع.
َجناَء.    اهلُل ُيطِلُق السُّ

8  اهلُل َيفَتُح ُعُيوَن الُعمِي،  
   َوُيِقيُم العاثِِريَن.

أبراَر.    اهلُل ُيِحبُّ ال�
9  اهلُل َيحِمي الُغَرباَء،  

أراِمَل َوالَيتاَمى،    َوُيطِعُم ال�
أَثَمُة َفُيحِبُط ُطُرَقُهْم.    اأّما ال�

أَبِد! 10  لَِيملُِك اهلُل اإلَى ال�  
   ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل لَِيملُْك اإلَُهِك، يا ِصْهَيْوَن.

   َهلِّلُويا!

َسبُِّحوا اهلَل، َفُهَو صالٌِح.147 
أنَّ التَّرنِيَم َحَسٌن  لَِهنا َرنُِّموا، ل� ل�إ

َوُمِسرٌّ.
2  اهلُل َبَنى الُقدَس،  

   َوَسَيلُمُّ َشمَل اأسَرى اإسرائِيَل.
3  َيشِفي الَمكُسوِري الَقلِب،  

   َوَيعِصُب ُجُروَحُهْم.
ُر َعَدَد النُُّجوِم، 4  ُيَقرِّ  

   َوَيعِرفُها كُلَّها بِال�ْسِم.
، 5  َعِظيٌم َوَقِديٌر ُهَو الرَّبُّ  

   َول� َحدَّ لَِمعِرَفِتِه.
6  اهلُل َيسِنُد الُوَضعاَء،  

أْرِض ُينِزلُُهْم. لَى ال�    اأّما ال�أشراُر َفاإ
كِر اسَتِجيُبوا هلِل، 7  بَِتقِدماِت الشُّ  

لَِهنا!    َرنُِّموا َعَلى ِقيثاَرٍة ل�إ
حاِب، ماَء بِالسَّ 8  ُهَو الَِّذي ُيَغطِّي السَّ  

أْرِض،    َوُيرِسُل َمَطراً َعَلى ال�
   َفَتنُمو ال�أعشاُب َعَلى الِجباِل.

9  ُهَو الَِّذي ُيعِطي َطعاماً لِلَبهائِِم،  
   َولِلِغرباِن الَِّتي َتصُرُخ اإلَيِه!

َة الَخيِل 10  ل� َيشَتِهي قُوَّ  
ِة ِسيقاِن الرِّجاِل.    َول� ُيَسرُّ بُِقوَّ

11  َبْل بِخائِِفيِه ُيَسرُّ اهلُل،  
   بِالَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَلى َمَحبَِّتِه.

12  يا قُدُس، َسبِِّحي اهلَل!  
   َويا ِصْهَيْوُن، َسبِِّحي اإلََهِك!
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ي قُضباَن اأبوابِِك لَِيحِميِك، 13  َفُهَو ُيَقوِّ  
عَب ِفي َوَسِطِك.    َوُيباِرُك الشَّ

ل�َم، 14  ُهَو الَِّذي َيمَنُح ُحُدوَدِك السَّ  
   َوبَِقمٍح َوِفيٍر ُيشِبُعَك.

أْرَض اأْمراً، 15  ُهَو الَِّذي ُيعِطي ال�  
   َفُتسِرُع اإلَى طاَعِتِه.

وِف، 16  ُهَو الَِّذي ُيرِسُل الثَّلَج َكالصُّ  
   َوَينثُُر الَجِليَد َكالرَّماِد.

17  ُهَو الَِّذي َيرُشُق الَبَرَد َكالِحجاَرِة.  
   َوَمْن َيحَتِمُل الَبْرَد الَِّذي ُيرِسلُُه؟

أمَر، َفَيُذوُب الَجِليُد َوالثَّلُج. 18  ثُمَّ ُيعِطي ال�  
يَح َفَتَتَدفَُّق الِمياُه.    ُيرِسُل الرِّ

19  لَِشعِب َيعُقوَب اأعَطى الَوصايا.  
سرائِيَل َشرائَِعُه َواأحكاَمُه.    اأعَطى ل�إ
ٍة اُأْخَرى. 20  لَْم َيفَعْل َهذا َمَع اأيَِّة اُأمَّ  

ُأَمُم اأحكاَمُه.    ل� َتعِرُف ال�

   َهلِّلُويا.

َهلِّلُويا!148 
ماِء! َسبُِّحوا اهلَل ِمَن السَّ

   َسبُِّحوُه ِفي ال�أعالِي.
2  َسبُِّحوُه يا كُلَّ َمل�ئَِكِتِه.  

! ماِويَّ    َسبُِّحوُه يا َجيَشُه السَّ
3  َسبِِّحيِه يا َشمُس، َواأنَت يا َقَمُر َسبِّْحُه!  

   يا كُلَّ النُُّجوِم الُمَتل�ألَِئِة، َسبِِّحيِه!
ماواُت َوالِمياُه ِمْن َفوُق، 4  اأيَُّتها السَّ  

   َسبِِّحيِه!
5  كُلُّها لُِتَسبِِّح اْسَم اهلِل،  

أمَر َفَظَهَرْت اإلَى الُوُجوِد. َُّه اأعَطى ال� أن    ل�
آبِِديَن َوَضَعها! 6  اإلَى اأَبِد ال�  

   َوَضَع لَها َقوانِيَن ل� َتقِدُر اأْن َتكِسَرها!
7  اأيَُّتها الَمخلُوقاُت الَعِظيَمُة ِفي الَبرِّ َوالَبحِر،  

   َسبِِّحي اهلَل!

8  النّاُر َوالَبرُد َوُدخاُن الَبراِكيِن َوال�أعاِصيُر  
   َجِميعاً تُطيُع اأمَرُه.

9  َخَلَق التِّل�َل َوالِجباَل،  
أْرَز.    ال�أشجاَر الُمثِمَرَة َوال�

10  َخَلَق الَحيواناِت ِصغاراً َوِكباراً  
أْجِنَحِة. واِحِف َوالُطُيوَر َذواِت ال�    ِصغاَر الزَّ

ُعوِب، أْرِض َوكُلَّ الشُّ 11  َخَلَق ُملُوَك ال�  
أْرِض. ُأَمراَء َوكُلَّ قُضاِة ال�    ال�

ّباَن َوالّشابّاِت 12  َخَلَق الشُّ  
ُيوَخ َوالِفتياَن.    الشُّ

13  َفلُيَسبُِّحوا َجِميعاً اْسَم اهلِل،  
   َفاسُمُه َوحَدُه ُهَو الَِّذي َيسَتِحقُّ اأْن ُيَعظََّم!

أْرِض َمجُدُه.    اأعَلى ِمَن ال�
14  َسَينُصُر َشعَبُه.  

   ُيَسبُِّحُه اأتباُعُه الُمخِلُصوَن.
أقَرُب اإلَيِه.    ُيَسبُِّحُه َبُنو اإسرائِيُل ال�

   َهلِّلُويا.

َهلِّلُويا!149 
َرنُِّموا هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة. أ
أتباِع     َرنُِّموا َتسابِيَحُه ِفي اجِتماِع ال�

الُمخِلِصيَن.
2  ابَتِهْج يا اإسرائِيُل بِخالِِقَك.  

   َويا ُسكّاَن ِصْهَيْوَن، بَِمِلِكُكُم ابَتِهُجوا.
3  بِالرَّقِص َسبُِّحوُه.  

فُوِف َوالَقياثِيِر َرنُِّموا لَُه.    بِالدُّ
4  اهلُل راٍض َعْن َشعِبِه.  

عَب الُمَتواِضَع بِالَخل�ِص.    ُيَزيُِّن الشَّ

5  بَِمجِدِه َيبَتِهُج اأتباُعُه الُمخِلُصوَن.  
   َوُهْم َبعُد ِفي ِفراِشِهْم ُيَرنُِّموَن َفَرحاً.

6  لَِيهِتُفوا َتسِبيحاً هلِل،  
يِن ِفي  ِحيَن بُِسُيوٍف ِمْن َذواِت الَحدَّ    ُمَلوِّ

ترنيَمًة  يكتُبوَن  الّشعِب  ُشعراُء  كاَن  َجِديَدة.  ترِنيَمة  أ 1:149 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.
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اأيِديِهْم.
ُأَمِم ال�ُأخَرى، ِئيَن لِل�نِتقاِم ِمَن ال� 7  لَِيهِتُفوا ُمَتَهيِّ  

ُعوَب.    َوُمعاِقِبيَن الشُّ
8  لَِيهِتُفوا َوُهْم ُيَقيُِّدوَن ُملُوَكُهْم ِفي َسل�ِسَل،  

   َوقاَدَتُهْم ِفي قُُيوٍد ِمْن َحِديٍد.

9  ُيعاِقُبونَُهْم َحَسَب الُحكِم الَمكُتوِب،  
   َوَيظَهُر َمجُد اأْتِقيائِِه.

   َهلِّلُويا!

َهلِّلُويا.150 
َسبُِّحوا اهلَل ِفي َهيَكِلِه.

تِِه.    َسبُِّحوُه ِفي قُبَِّة قُوَّ
2  َسبُِّحوُه َعَلى اأعمالِِه الَجّباَرِة.  

   َسبُِّحوُه َعَلى َقدِر َعَظَمِتِه الفائَِقِة.
3  َسبُِّحوُه بَِصوِت الُبوِق.  

   َسبُِّحوُه بِالُعوِد َوبِالِقيثاَرِة.
فُوِف َوبِالرَّقِص. 4  َسبُِّحوُه بِالدُّ  
   َسبُِّحوُه بِالَوَتِريّاِت َوبِالنّاِي.
ُنوِج العالَِيِة. 5  َسبُِّحوُه بِالصُّ  

َيِة. ُنوِج الُمَدوِّ    َسبُِّحوُه بِالصُّ

ُس! 6  َفِلُيَسبِِّح اهلَل كُلُّ ما َيَتَنفَّ  

   َهلِّلُويا!
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ُمقّدمة

داُوَد. 1  ْبِن  ُسَلْيماَن  اإْسرائِيَل،  َمِلِك  اأمثاُل  َهِذِه 
2ِقيَلْت لَِكي َتْعِرَف الِحْكَمَة َوال�نِضباَط، َوَتفَهَم 

التَّعليَم الَِّذي ُيساِعَدَك َعَلى الَتمييِز. 3لَِكي تناَل انِْضباطاً 
َوال�سِتقاَمِة.  َوالَعدِل  أمانِة  َوال� الَحكيِم  لوِك  السُّ ِفي 
ل�ً، َوالّشابَّ َمعِرَفًة َوُحْسَن  4ِقيَلْت لُِتعِطَي الجاِهَل َتَعقُّ

َيناُل  ِكيُّ  َوالذَّ ِعلماً،  َفَيزداُد  الَحِكيُم  5َيسَمُعها  َتدبِيٍر. 
ُأُموَر الغاِمَضَة، َولَِتفَهَم  أمثاَل َوال� اإرشاداً. 6ِقيَلْت لَِتفَهَم ال�

اأقواَل الُحَكماِء َواألغاَزُهْم.
أغِبياُء  ال� اأّما  الَمعِرَفِة،  اأساُس  ِهَي  اهلِل  7ِخشَيُة 

َفَيكَرُهوَن الِحْكَمَة َوال�نِْضباَط َوالتَّهِذيَب.

َوصايا الوالدين
َتعِليَم  تُهِمْل  َول�  اأبِيَك،  َتهِذيَب  ُبَنيَّ  يا  8اْسَمْع 

أنَّ َتعالِيَمُهما اإكِليُل َزهٍر َعَلى َراأِسَك، َوِقل�َدٌة  َك. 9لِ� اأمِّ
َحوَل َرَقَبِتَك.

ْغوائِِهم.  ، اإْن اأغواَك الُخطاُة َفل� َتْسَتسِلْم ل�إ 10يا ُبَنيَّ

11اإْن قالُوا لََك: »َتعاَل َمَعنا لُِنِعدَّ َكِميناً لَِنقُتَل اأَحَدُهْم. 

12لُِنَحطَِّمُهْم  َسَبٍب.  ُدوَن  َبِريئاً  َونَقُتَل  لَِنخَتِبَئ  َتعاَل 
َوُهْم اأحياٌء َكما َيفَعُل الَموُت، َونُْنِزلُْهْم اإلَى الَقبِر َوُهْم 
ِتِهْم. 13لَِنْسُط َعَلى كُلِّ الثََّرواِت الثَِّميَنِة،  َبكاِمِل ِصحَّ
َونَمل�أْ ُبُيوَتنا ِمَن الَمسُروقاِت. 14شاِرْكنا، َوَسنتقاَسُم ما 

نسِرقُُه بِالتَّساوي.«
، َواأبِعْد ِرجَليَك َبِعيداً  15َفل� َتْذَهْب َمَعُهْم يا ُبَنيَّ

رِّ، َوتُسِرُع  أنَّ اأرُجَلُهْم َتركُُض اإلَى الشَّ َعْن ُطُرِقِهْم. 16لِ�
اإلَى الَقتِل.

أنَّ الَشَبَكَة التي تُنَصُب َعَلى َمَراأى ِمَن الطُُّيوِر  17لِ�

اأنُْفِسِهم،  لَِضَرِر  آَخِريَن  ل� 18َيْكِمُنوَن  ِمْنها!  فائدَة  ل� 
َوَيخَتِبُئوَن لَِيقُتلُوا اأنُفَسُهْم. 19َهذا َمِصيُر َجِميِع الَِّذيَن 
َمْن  َتقُتُل  الطُُّرُق  َفَهِذِه  الظّالِِم.  الَكْسِب  اإلَى  َيْسَعَوَن 

َيسلُُكوَن بِها.

َصوُت الِحْكَمة
واِرِع، َوَترَفُع َصوَتها ِفي  20الِحْكَمُة تُناِدي ِفي الشَّ

َوَعِلى  الُمزَدِحَمِة،  واِرِع  الشَّ ِفي  21َوَتدُعو  الَمياِديِن. 
َمداِخِل اأبواِب الَمِديَنِة َتُقوُل: 22»اإلَى َمَتى اأيُّها الُجّهاُل 
َتَتَعلَُّقوَن بِالَجهِل؟ َواإلَى َمَتى اأيُّها الُمسَتهِزئُوَن َسُتَسرُّوَن 
َسَتسَتِمرُّوَن في  الَحمَقى  اأيُّها  َمَتى  َواإلَى  بِاسِتهزائُِكْم؟ 
نَِّني َساأسُكُب  كُْرِه الَمعِرَفِة؟ 23َفاإذا اسَتَجْبُتْم لَِتوبِيِخي، َفاإ

َعَليُكْم ُروِحي، َوَساأكِشُف لَُكْم َعْن اأفكاِري.
َمَدْدُت  ال�سِتماَع،  َفَرَفْضُتْم  َدَعْوُت  ِّي  أن 24»لِ�

نَصائِِحي،  كُلَّ  اأهَمْلُتْم  25َفِل�أنَُّكْم  وا.  َتهَتمُّ َفَلْم  َيِدي 
َمِجيِء  ِعْنَد  َساأضَحُك  نِّي  26َفاإ َتوبِيِخي،  َتقَبلُوا  َولَْم 
الَمصائِِب َعَليُكْم، َوَساأهَزاُأ ِعنَد َخوِفُكْم. 27َسَيسَتولِي 
َعَليُكُم الَخوُف َكعاِصَفٍة، َوَياأْتِي َدماُركُْم َكِريٍح ُهوجاَء، 

ِديُد. ألَُم الشَّ يُق َوال� َوَياأْتِي َعَليُكُم الضِّ
اُأِجيَب،  لَْن  َولَِكنِّي  َسَيْدُعونَِني  28»ِعنَدها 

َُّهْم َكِرُهوا الَمعِرَفَة  أن َوَسَيبَحثُوَن َعنِّي َولَْن َيِجُدونِي، 29لِ�
َُّهْم لَْم َيقَبلُوا نَِصيَحِتي  أن َولَْم َيختاُروا َمخاَفَة اهلِل، 30َولِ�
َوَرَفُضوا َتوبِيِخي، 31لَِذلَِك َسَياأكُلُوَن ِمْن َثَمِر َطِريِقِهْم، 

يَرِة. رِّ َوَيشَبُعوَن ِمْن ُخَطِطِهِم الشِّ
أغِبياِء  ال� َوراَحُة  َيقُتلُُهْم  الُجّهاِل  َد  َتَمرُّ أنَّ  32»لِ�

اآِمناً  َسَيِعيُش  اإلَيَّ  ُيصِغي  َمْن  كُلُّ  33َولَِكْن  ُرُهْم.  تَُدمِّ
َوَسَيسَتِريُح ُدوَن َخوٍف ِمَن ال�أَذى.«
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الّسعُي إَلى الحكمة

َوصاياَي 2  َوَخبَّاأَْت  َكِلماتِي،  َقِبْلَت  اإْن   ، ُبَنيَّ يا 
َوتُِميَل  الِحْكَمِة،  اإلَى  َتسَتِمَع  2َحتَّى  ِعنَدَك، 
ِذهَنَك اإلَى الَفْهِم، 3اإْن َدَعوَت الَتمييَز بِاإلحاٍح، َوَرَفْعَت 
َصوَتَك َفناديَت الَفْهَم، 4اإْن َبَحْثَت َعنها ِمثَل َبحِثَك َعِن 
 ، ِة، َوَفتَّْشَت َعْنها ِمثَل َتفِتيِشَك َعِن الَكنِز الَمخِفيِّ الِفضَّ

5ِعنَدئٍِذ َسَتفَهُم َمهاَبَة اهلِل، َوَسَتِجُد َمعِرَفَة اهلِل.

أنَّ اهلَل ُيعِطي الِحْكَمَة، َوِمْن َفِمِه َتاأْتِي الَمعِرَفُة  6لِ�

َويْحمي  اإْرشاداً وقُدرًة للمستقيميَن،  َوالَفْهُم. 7ُيْعِطي 
هذا  8َيْفَعُل  ل�ح.  َوالصَّ بِال�ستقامِة  يسلُُكوَن  الذيَن 

، َوَيحِمي َطِريَق الَِّذيَن َيتَُّقونَُه. لَِيْحُرَس ُطُرَق الَحقِّ
9ِعنَدئٍِذ َسَتفَهُم الِبرَّ َوالَعدَل َوال�سَتقاَمَة، َوَسَتفَهُم 

َعقَلَك،  َسَتدُخُل  الِحْكَمَة  أنَّ  10لِ� َطِريٍق صالٍِح.  كُلَّ 
َوَسَتَلذُّ لََك الَمعِرَفُة.

ُل َسَيحَفُظَك، َوالَفْهُم َسَيحِميَك. 12َفَتنُجو  11التََّعقُّ

باُأُموٍر  َوالُمَتَكلِِّميَن  الكاِذبِيَن  َوِمَن  يِر،  رِّ الشِّ َطِريِق  ِمْن 
الطُُّرِق  ِفي  لَِيمُشوا  دَق  الصِّ َتَركُوا  13الَِّذيَن  ُمْنَحِرَفٍة، 
َوَيبَتِهُجوَن   ، رِّ الشَّ بَِعَمِل  َيفَرُحوَن  14الَِّذيَن  الُمظِلَمِة، 
وَن ِفي  ُمْلَتِوَيٌة َوُهْم ُمْعَوجُّ يِر. 15ُطُرقُُهْم  رِّ بِاأكاِذيِب الشِّ
ُسُبِلِهْم. 16َكما َتنُجو ِمَن الَمراأِة الَِّتي خانَْت َزوَجها، 
َرِفيَق  الَمعُسوِل. 17َتَرَكْت َزوَجها،  الّزانَِيِة  َوِمَن لِساِن 
َفخٌّ  َبيَتها  أنَّ  18لِ� َس.  الُمَقدَّ َعهَدها  َونَِسَيْت  ِصباها، 
اإلَى الَجِحيِم. 19كُلُّ  َتُقوُد  اإلَى الَموِت، َوُسُبَلها  َيُقوُد 
اإلَيها ل� َيُعوُد. َول� َيِجُد َطِريَق الَحياِة ِمْن  َمْن َيْذَهُب 

َجِديٍد.
الّصالِِحيَن،  َطِريِق  ِفي  لَِتسلَُك  تُعيُنَك  20الِحْكَمُة 

ِفي  َسَيِعيُشوَن  ُأَمناَء  ال� أنَّ  21لِ� الَعدِل.  بُِسُبِل  َوَتلَتِزَم 
ال�أشراُر  22اأّما  ِفيها.  َسَيبَقْوَن  َوالُمْسَتِقيِميَن  اأْرِضِهْم، 
سُيطَرُدوَن  َوالخائُِنوَن  أْرِض،  ال� َهِذِه  ِمْن  َفَسُيقَطُعوَن 

ِمْنها.

ّب االّتكاُل َعَلى الرَّ

َوصاياَي 3  احَفْظ  َبِل  َتعِليِمي،  َتنَس  ل�  ُبَني،  يا 
َّها َسَتجَعُل َحياَتَك َطِويَلًة َوَمِليَئًة  أن ِفي َقلِبَك. 2لِ�

ل�ِم. بِالسَّ

أمانَِة. اربِطُهما َحوَل ُعُنِقَك  ْك بِالرَّْحَمِة َوال� 3َتَمسَّ

نِعَمًة  َسَتِجُد  4ِعْنَدئٍِذ  َوَعقِلَك.  َقْلِبَك  ِفي  َواحَفْظُهما 
َونَجاحاً ِفي ُعُيوِن اهلِل َوالنّاِس.

5ثِْق ِباهلِل ِمْن كُلِّ َقلِبَك، َول� َتَتِكْل َعَلى َفهِمَك. 

7ل�  ُطُرَقَك.  ُد  َسُيَمهِّ َوُهَو  ُسُبِلَك،  كُلِّ  ِفي  6اعِرْفُه 

رَّ، 8َفَهذا  ْك بِِحكَمِتَك، َبِل اتَِّق اهلَل َوَتَجنَِّب الشَّ َتَتَمسَّ
ِتَك َوَدواٌء لَِجَسِدَك. ِشفاٌء لِِصحَّ

َمحاِصيِلَك.  اأحَسِن  َوِمْن  مالَِك،  ِمْن  اهلَل  9اأكِرِم 

َوَسَتِفيُض  بِالَغّل�ِت،  َمخاِزنَُك  َسَتمَتِلُئ  10َوِعنَدها 

َمعاِصُرَك نَبيذاً.
، ل� َتحَتِقْر َتاأِديَب اهلِل َول� َتكَرْه َتوبِيَخُه،  11يا ُبَنيَّ

ُيِحبُّ  الِّذي  َكال�أِب  ُيِحبُُّه،  الَِّذي  ُب  ُيَؤدِّ اهلَل  أنَّ  12لِ�

اْبَنُه.

قيمُة الِحكَمة
نساِن  نساِن الَِّذي َيِجُد الِحْكَمَة، َولِل�إ 13ُطوَبى لِل�إ

أنَّ التِّجاَرَة بِالِحْكَمِة اأفَضُل ِمَن  الَِّذي َيناُل الَفْهَم. 14ل�
َهِب. 15ِهَي  ِة، َورِبُحها اأفَضُل ِمْن رِبِح الذَّ التِّجاَرِة بِالِفضَّ

اأغَلى ِمَن الياقُوِت، َوكُلُّ َجواِهِرَك ل� تُقاَرَن بِها.
َوالَكراَمُة  َوالِغَنى  الُيمَنى،  َيِدها  اأطَوُل ِفي  16َحياٌة 

َمسالِِكها  َوكُلُّ  ُمفِرَحٌة،  17ُطُرقُها  الُيْسَرى.  َيِدها  ِفي 
لِلَِّذيَن  الَحياِة  َشَجَرِة  ِمثُل  18َوِهَي  ل�ِم.  السَّ اإلَى  َتُقوُد 

ُكوَن بِها، َوَسَيفَرُح َمْن َيَتّشبَُّث بِها. َيَتَمسَّ
َثبََّت  َوبِالَفْهِم  بِالِحْكَمِة،  أْرَض  ال� َس  اأسَّ 19اهلُل 

أْرِض،  ال� ِمَن  الَينابِيُع  َرِت  َتَفجَّ 20بِِعْلِمِه  ماواِت.  السَّ
َواأمَطَرِت الُغُيوُم.

الِحكَمُة ِفي الّتعاِمِل َمَع اآلَخِرين
احَفِظ  َعْنَك:  أْمراِن  ال� َهذاِن  َيِغْب  ل�   ، ُبَنيَّ 21يا 

َل. 22َفُهما َحياٌة  ِليمَة، َوالَتْخِطيَط الُمَتَعقِّ الِحْكَمَة السَّ
لَِنفِسَك، َوِزيَنٌة لُِعنِقَك. 23بِِهما َسَتمِشي ِفي َطِريِقَك 
َوَتناُم  ُمطَمِئنّاً،  24َتْضَطِجُع   . َتِزلَّ لْن  َوِرجلَُك  اآِمناً، 
َياأْتِي  اأمٍر ُمِخيٍف  ِفي َسل�ٍم. 25ل� َتخَشى ِمْن  ُمرتاحاً 
ََّك َسَتِثُق  أن رِّ اإذا جاَءْت. 26لِ� َفجاأًة، َول� ِمْن عاِصَفِة الشَّ

. ِباهلِل، َفَيحِمَي ِرجَليَك ِمَن الَفخِّ



أمثال 66314:5

اإلَيِه،  َيحتاُجوَن  الَِّذيَن  َعِن  الَخيَر  َتمَنِع  27ل� 

َغداً  »ُعْد  لِصاِحِبَك:  َتُقْل  28ل�  قاِدراً.  َتُكوُن  ِعْنَدما 
آَن. َوَساُأعِطيَك،« َبيَنما لََديَك ال�

الَِّذي َيسُكُن  رَّ لِصاِحِبَك  بَِعَمِل الشَّ تَُخطِّْط  29ل� 

اآِمناً بِِجواِرَك.
لَْم  َوُهَو  َسَبٍب،  ُدوَن  اأَحٍد  َمَع  َتَتشاَجْر  30ل� 

ُيؤِذَك.
اهلَل  32ل�أنَّ  بِِه.  َتقَتِد  َول�  الظّالَِم،  َتحِسِد  31ل� 

ِه. ُأَمناَء َعَلى ِسرِّ ُيبِغُض الِخداَع، لَِكنَُّه ُيطِلُع ال�
َبيَت  َوُيباِرُك  يِر،  رِّ الشِّ َبيِت  َعَلى  اهلِل  33لَْعَنُة 

أبراِر. ال�
34َيهزاُأ بِالهاِزئِيَن، لَِكنَُّه ُيعِطي نِعَمَتُه لِلُمَتواِضِعيَن.

َفالعاُر  الَحمَقى  اأّما  َكراَمًة،  َسَيِرثُوَن  35الُحَكماُء 

نَِصيُبُهْم.

ِعي إَلى الِحكَمة َوِصّيُة أٍب للسَّ

أبناُء اإلَى َتعِليِم اأبِيُكْم، َوانَتِبُهوا اإلَيِه 4  اْسَمُعوا اأيُّها ال�
َصِحيحاً،  َتعِليماً  اُأعِطيُكْم  ِّي  أن 2لِ� َفْهماً.  لَِتنالُوا 

َفل� َتَتَخلُّوا َعْن َتعِليِمي.
ُأمِّي. 4َوكاَن  أبِي، َصِغيراً َوَوِحيداً لِ� 3َفاأنا كُنُت اْبناً لِ�

اأبِي ُيَعلُِّمِني َوَيقوُل: »لَِيفَهْم َقلُبَك َكل�ِمي َولَْيْثُبْت ِفيِه. 
احَفْظ َوصاياَي لَِتحيا. 5اْحُصْل َعَلى الِحْكَمِة َوالَفْهِم، 
َعِن  َتَتَخلَّ  6ل�  َعْنها.  َتِحْد  َول�  َكِلماتِي  َتنَس  َول� 

الِحْكَمِة َفِهَي َسَتحِميَك، اأحِبْبها َفِهَي َسَتحُرُسَك.«
7َسَعُيَك اإلَى الِحْكَمِة ُهَو بِدايُة الِحْكَمِة، َفَنِل الَفْهَم 

َمهما َكلََّفَك. 8اأْكِرِم الِحْكَمَة َوِهَي َسَتجَعلَُك َعِظيماً، 
بِالَجماِل،  راأَسَك  9تَُكلُِّل  عانَْقَتها.  اإذا  َسُتْكِرُمَك 

. َوتُكِرُمَك بِتاٍج َبِهيٍّ

َطريُق الِحكَمة
10اْسَتِمْع يا ُبَنيَّ لَِكِلماتِي َواقَبْلها، َفَتُطوَل َسَنواُت 

اإلَى َطِريِق الِحْكَمِة، َوقُْدتَُك ِفي  ْهُتَك  َحياتَِك. 11َوجَّ
ُطُرِق ال�سِتقاَمِة. 12لَْن تُعاَق َخَطواتَُك ِحيَن َتمِشي، 
ْك بِالتَّعليِم، َول� َتَدْعُه  َولَْن َتَتَعثََّر ِحيَن َتركُُض. 13َتَمسَّ

َُّه َحياتَُك. أن ُيفِلُت ِمْنَك. اْحُرْسُه لِ�

14ل� َتدُخْل ِفي َطِريِق ال�أشراِر، َول� َتتَبْع ُسُبَلُهْم. 

َعْنُه  ابَتِعْد  ِفيِه،  َتمِش  َول�  ال�أشراِر  َطِريَق  15َتَجنَّْب 

َواأكِمْل َمِسيَرَك. 16َفاإنَّ ال�أشراَر ل� َيناُموَن َحتَّى َيعَملُوا 
َُّهْم  أن رَّ، َوُيْسَرُق ِمْنُهُم النَّوُم اإذا لَْم ُيؤُذوا اأْحداً. 17لِ� الشَّ

رِّ َكالُْخْبِز، َوَيشَرُبوَن الُعنَف َكالَْخْمِر. َياأْكُلُوَن الشَّ
َحتَّى  َفاأكَثَر  اأكَثَر  َيِشعُّ  نُوٌر  نَُّه  َفاإ الِبرِّ  َطِريُق  18اأّما 

الظَّل�َم  أْشراِر  ال� َطِريُق  ُيشِبُه  19َبيَنما  النَّهاِر.  َظِهيرِة 
الحالَِك، َوُهْم ل� َيعِرفُوَن ما ِفيِه ِمْن َعَثراٍت.

اأقوالِي.  اإلَى  اإلَى َكِلماتِي، َواأصِغ  ، انَتِبْه  20يا ُبَنيَّ

21ل� َتِغْب َعْن نََظِرَك، َبِل احَفْظها ِفي َقْلِبَك َوَعقِلَك. 

ٌة لِلَجَسِد كُلِِّه. َّها َحياٌة لِلَِّذيَن َيِجُدونَها، َوِصحَّ أن 22لِ�

ِمنُه  أنَّ  لِ� اآَخَر،  َشيٍء  اأيِّ  َقبَل  َقْلَبَك  23احَفْظ 

َمصَدَر الَحياِة. 24اأْبِعْد َعْنَك الَكِذَب، َوَتَجنَِّب الَكل�َم 
النََّظَر  َواأْمِعِن  أماِم،  ال� اإلَى  َعيناَك  25لَِتنُظْر  الُملَتِوَي. 
قُّداَمَك. 26افَحِص الطَِّريَق اأماَمَك، لَِتُكوَن كُلُّ ُطُرِقَك 
اآِمَنًة. 27ل� َتِمْل اإلَى الَيِميِن اأْو اإلَى الَيساِر، َواأْبِعْد َقَدَمَك 

. رِّ َعِن الشَّ

َنى ِب الزِّ َتجنَّ

، اسَتِمْع اإلَى ِحكَمِتي، َواأصِغ اإلَى َفْهِمي، 5  يا ُبَنيَّ
ِل، َوَتَتَكلََّم بِالَمْعِرَفِة دائِماً.  َك بِالتََّعقُّ 2لَِكي َتَتَمسَّ

أنَّ َشَفَتي الَمراأِة الّزانَِيِة َتقُطراِن َعَسل�ً، َوَفُمها اأنَعُم  3لِ�

ًة َكَسيٍف  مِّ َوحادَّ ًة َكالسُّ يِت. 4لَِكنَّها تُْصِبُح ُمرَّ ِمْن الزَّ
اإلَى الَموِت، َوَخَطواتُها  َتُقوداِن  يِن. 5َقَدماها  ِذي َحدَّ
َطِريِق  ِفي  تَُفكُِّر  ل�  6ِهَي  الَجِحيِم.  َطِريَق  ِفي  َتِسيُر 

الَحياِة، َتُجوُل تائَِهًة َوِهَي ل� َتعَلُم َذلَِك.
َتَتجاَهلُوا  َول�  أبناُء  ال� اأيُّها  اإلَيَّ  اسَتِمُعوا  آَن  7َوال�

َتقَتِرْب  الّزانَِيِة، َول�  الَمراأِة  َكِلماتِي. 8اْبَتِعْد َعْن َطِريِق 
آَخِريَن،  ِمْن باِب َبيِتها. 9َواإلّ� َسَتْخَسُر َكراَمَتَك اأماَم ال�
َوَسُتْعِطي َسَنواِت َحياتَِك لَِمْن ل� َيْرَحُم. 10اأْو َسَياأُخُذ 
11َوَسَتِئنُّ  َبيِتِه.  اإلَى  َتَعُبَك  َوَيذَهُب  نُُقوَدَك،  الَغِريُب 
َوَجَسُدَك،  لَحُمَك  َيتَلُف  ِعنَدما  َحياتَِك  نِهاَيِة  ِفي 
التَّاأِْديَب  َوَرَفْضُت  التَّعِليَم  َكِرْهُت  12َوَسَتُقوُل: »لِماذا 

؟  َوالتَّوبِيَخ؟ 13لِماذا لَْم اُأِطْع ُمَعلِِّميَّ َولَْم اُأصِغ اإلَى ُمرِشِديَّ
14َوها اأنا ِفي َدماٍر َكِبيٍر اأماَم ُعُيوِن الَجِميِع.«
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الَينابِيِع  ِمَن  اْشَرْب  نَبِعَك.  ِمْن  ماًء  15اْشَرْب 

الخاِرِج،  ِفي  َينابِيُعَك  َتِفيَض  16لِماذا  ِفيِه.  الُمَتَدفَِّقِة 
ل�  َوحَدَك  لََك  17لَِتُكْن  واِرِع؟  الشَّ ِفي  مائَِك  َونَْهُر 
َولْتسَتْمِتْع  نَبُعَك،  18َفْلَيَتباَرْك  َغِريٌب.  ِفيها  ُيشاِركَُك 
لََك  19َوَسَتُكوُن  َشبابَِك.  في  ْجَتها  تزوَّ التي  بِالَمراأِة 
الظَّبَيَة الَمحُبوَبَة َوالَوعَلَة الَجِميَلَة. َسَيرِويَك َثْدياها ِفي 
كُلِّ ِحيٍن، َوبُِحبِّها َسُتفَتُن دائِماً. 20َفِلماذا تُفَتُن يا ُبَنيَّ 

بامَراأٍة َغريَبٍة، َوَتحَتِضُن اْمراأًة فاِسَدًة.
كُلَّ  َوَيفَحُص  نساِن،  ال�إ ُطُرَق  َيَرى  اهلَل  أنَّ  21لِ�

َوبِِحباِل  ِه،  َشرِّ بَِسَبِب  يِر  رِّ الشِّ َعَلى  22َفُيْقِبُض  ُسُبِلِه. 
َخِطيَِّتِه َسُيمِسُك بِِه. 23َفَيُموُت لُِفْقدانِِه للتَّعِليِم َوَعدِم 

قُُبولِِه للتَّاأِديِب، َوَيِضيُع َبَسَبِب َكثَرِة َحماَقِتِه.

ْين ْب الدَّ َتَجنَّ

تُبِرِم 6  َول�  صاِحِبَك،  َديَن  َتْكَفْل  ل�   ، ُبَنيَّ يا 
ََّك َسُترَبُط بِِلسانَِك،  أن َفقاِت َمَع الَغِريِب. 2لِ� الصَّ
ال�لِْتزاِم يا  نَفَسَك ِمَن هذا  ْر  َوتُمَسُك بَِكل�ِمَك. 3َحرِّ
َوالَتِمِس  َفاْذَهْب  َيِد صاِحِبَك،  ِفي  َوَقعَت  اإْن   . ُبَنيَّ
يِن. 4ل� َتَنْم َعيناَك، َول� َيغُف َجْفناَك.  الَخل�َص ِمَن الدَّ
ّياِد،  الصَّ ِمَن  نَفَسُه  الَغزاُل  ي  ُيَنجِّ َكما  نَفَسَك  5نَجِّ 

. 6اْذَهْب اإلَى النَّمَلِة اأيُّها الَكسل�ُن،  َوالُعصُفوُر ِمَن الَفخِّ
ْل َتْدبِيَرها َوِصْر َحِكيماً. 7َفَليَس لَها ضابٌِط اأْو قائٌِد  َتاأمَّ
يِف، َوَتجَمُع  اأْو حاِكٌم، 8لَِكنَّها َتْخِزُن َطعاَمها ِفي الصَّ

َمُؤونََتها ِفي َوقِت الَحصاِد.

َنِب الَكَسل َتجَّ
ِمْن  َسَتُقوُم  َمَتى  الَكسل�ُن؟  اأيُّها  َتناُم  َمَتى  9اإلَى 

ِمَن  َوَقِليٌل  َفَقْط،  النَّوِم  ِمَن  »َقِليٌل  10َتُقوُل:  نَوِمَك؟ 
11لَِكْن  لِلّراَحِة!«  الَيَديِن  َثْنِي  ِمْن  َوَقِليٌل  النُّعاِس، 
، َوَتقَتِحُمَك الَخساَرُة اقِتحاماً. َسُيداِهُمَك الَفقُر َكلِّصٍّ
الُمحتاِل.  بِِلسانِِه  َيُجوُل  الَبطّاُل  اللَّئيُم  ُجُل  12الرَّ

بِاأصابِِعِه.  َوُيِشيُر  بِِرجَليِه،  َوَيضِرُب  بَِعيَنيِه،  13َيغِمُز 

رِّ، َوَيزَرُع الِخصاَم  14الَفساُد ِفي َعقِلِه، َوَهَو ُيَخطُِّط لِلشَّ

دائِماً. 15َولَِهذا َياأتِي َدماُرُه َفجاأًة. ِفي لَحَظٍة َينَكِسُر، 
َولَيَس لَُه ِشفاٌء.

أشياٌء ُيبغضها اهلل
16َستَُّة اأشياٍء َيكَرُهها اهلُل، َوَسبَعٌة ُيبِغُضها: 17ُعُيوٌن 

ُمَتعالَِيٌة، لِساٌن كاِذٌب، َيٌد َتقُتُل َبِريِئاً، 18َقلٌب َيْخَتِرُع 
ُزوٍر  19شاِهُد  رِّ،  الشَّ اإلَى  تُسِرُع  اأقداٌم  يَرًة،  ِشرِّ اأفكاراً 

خَوِة. َكّذاٌب، َوزاِرُع ُخُصوماٍت َبيَن ال�إ

َنى َخَطُر الزِّ
َتعِليَم  تُهِمْل  َول�  اأبِيَك،  َوِصيََّة  احَفْظ   ، ُبَنيَّ 20يا 

َك. 21احَفْظُهما ِوساماً َعَلى َصْدِرَك، َوِقل�َدًة َحوَل  اُأمِّ
ِعنَدما  َوَيْحَفظانَِك  َتِسير،  ِعنَدما  22َيُقودانَِك  ُعُنِقَك. 

ثاِن اإلَيَك ِعنَدما َتْصُحو. َتناُم، َوَيَتَحدَّ
َوِعتاُب  ِضياٌء.  َوالتَّعِليُم  ِمْصباٌح،  الَوِصيََّة  أنَّ  23لِ�

يَرِة،  رِّ التاأِديِب َطِريُق الَْحياِة. 24َسَتحَفُظَك ِمَن الَمراأِة الشِّ
َوِمَن لِساِن الّزانَِيِة الَمعُسوِل. 25َفل� َتشَتِه َجمالَها ِفي 
َتخَسُر  26َقْد  بَِعَيَنيها.  َتاأُْسَرَك  اأْن  َتقَبْل  َول�  َقلِبَك، 
َجِة  نا َمَع الُمَتَزوِّ َرِغيَف ُخْبٍز بَِسَبِب بِْنِت الَهَوى، اأّما الزِّ
فُيَكلُِّفَك حياَتَك. 27اأَيْحِمُل اأَحٌد ناراً ِفي ِحضِنِه َول� 
َتحَتِرُق ثِياُبُه؟ 28اأْو َيُدوُس َعَلى الَجمِر َول� تُلَذُع َقَدماُه؟ 
29َهَكذا ُهَو حاُل َمْن ُيعاِشُر َزوَجَة صاِحِبِه. اإْن لََمَسها، 

لَْن ُيفِلَت ِمَن الِعقاِب.
30ل� َيحَتِقُر اأَحٌد اللِّصَّ اإذا َسَرَق لَِيشَبَع َوُهَو جائٌِع. 

31َوَمْع َذلَِك، َفُهَو َيدَفُع َسبَعَة اأضعاٍف اإْن اُأمَسَك. َوَقْد 

َيدَفُع كُلَّ ما ِفي َبيِتِه.
نَفَسُه.  ُر  ُيُدمِّ َوُهَو  الَفهِم،  َفَعِديُم  الّزانِي  32اأّما 

أنَّ  ، َوعاُرُه لَْن َيُزوَل. 34لِ� َرباِت َوَسُيَذلُّ ى الضَّ 33َسَيَتَلقَّ

ْوِج، َفل� ُيشِفُق ِحيَن َينَتِقُم. 35ل�  الَغيَرَة تُوِقُظ َغَضَب الزَّ
َيقَبُل َتعِويضاً، َوَيرفُُض الرِّشَوَة َمهما كانَْت َكِبيَرًة.

ة ِخداُع الَخِطيَّ

احَفْظ يا ُبَنيَّ َكِلماتِي، َواحُرْس َوصاياَي َكَكْنٍز 7 
َتعالِيِمي  َواحُرْس  َفَتحيا،  2احَفْظها  َقْلِبَك.  ِفي 
اأصابِِعَك،  َعَلى  َوصاياَي  3اربِْط  َعيِنَك.  َكَحَدَقِة 
َشِقيَقِتي.«  لِلِحكَمِة: »اأنِت  َقلِبَك. 4قُْل  ِفي  َواكُتْبها 
َوقُْل لِلَبِصيَرِة: »اأنِْت َصِديَقِتي.« 5َفَيحَفظاَك ِمَن الَمراأِة 

الَِّتي خانَْت َزوَجها، َوِمَن لِساِن الّزانَِيِة الَمعُسوِل.
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ّباِك،  نِّي نََظْرُت ِمْن ناِفَذِة َبيِتي، ِمْن ِخل�ِل الشُّ 6َفاإ

َتماماً.  َعقَلُه  َفَقَد  شابّاً  ِج  ذَّ السُّ الِفتياِن  َبيَن  7َفَراأيُت 

اإلَيِه  َيتَِّجُه  َبْل  َبيِتها،  قُرَب  الّشاِرِع  ِفي  َيمِشي  8كاَن 

9ِفي َوقِت الُغُروِب، َوِفي الَمساِء، َوِعنَد ُحلُوِل الظَّل�ِم. 

عاِهَرٍة،  ثِياِب  في  ِمنُه  َتقَتِرُب  اْمراأٌة  َفجاأًة  10َفَظَهَرْت 

َتسَتِقرُّ  ل�  َدٌة،  ُمَتَمرِّ امَراأٌة صاِخَبٌة  ماِكٍر. 11ِهَي  َوَقلٍب 
واِرِع َوِفي الّساحاِت، َوِفي  ِفي َبيِتها. 12َتراها في الشَّ
كُلِّ زاِوَيٍة َتَتَرقَُّب َصيداً. 13َفاأمَسَكْتُه َوَقبََّلْتُه، َوقالَْت لَُه 
ْكِر، َواأوَفيُت  ل�ِم َوالشُّ ْمُت َذبائَِح السَّ بِِقلَِّة َحياٍء: 14»َقدَّ
الَيوَم بُِنُذوِري. 15ًثمَّ ِجْئُت اأبَحُث َعْنَك بَِلهَفٍة، َوها َقْد 
نَِة ِمَن  َوَجدتَُك. 16َقْد َغطَّيُت َسِريِري بِال�أغِطَيِة الُمَلوَّ
برِ ب  َوالصَّ بِالُمرِّ أ  ِفراِشي  17َعطَّْرُت   . الِمْصِريِّ الِكتَّاِن 
َولُْنَمتِّْع  باِح،  َحتَّى الصَّ َوالِقرَفِة. 18َفَتعاَل لَِنْشَرْب ُحّباً 
َفَقْد  الَبيِت،  ِفي  لَيَس  َزوِجي  أنَّ  19لِ� بِالَغراِم.  اأنُفَسنا 
َكِثيراً، َولَْن  َذَهَب ِفي ِرحَلٍة َطِويَلٍة. 20اأَخَذ َمَعُه مال�ً 

ِهِر.« َيُعوَد َقبَل ُمنَتَصِف الشَّ
21اأقَنْعَتُه بَِكثَرِة َكل�ِمها الُمغِري، َوبَِكل�ِمها النّاِعِم 

بِح،  الذَّ اإلَى  ُيْؤَخُذ  َكَثوٍر  َتِبَعها  الحاِل  َضلََّلْتُه. 22َفِفي 
َكِبَدُه،  َسهٌم  َيُشقَّ  23َحتَّى   ، الَفخِّ اإلَى  َيِسيُر  َوَكَغزاٍل 
َوُهَو َكطائٍِر ُيسِرُع اإلَى الِمصَيَدِة، َول� َيعَلُم اأنَّها َسُتَكلُِّفُه 

َحياَتُه.
اإلَى  َواصُغوا   ، اإلَيَّ اسَتِمُعوا  اأبنائِي،  يا  آَن  24َوال�

اإلَى ُطُرِقها، َول� َتميلُوا  قُلُوَبُكْم  لُوا  تَُحوِّ َكل�ِمي. 25ل� 
أقِوياِء،  ال� ِمَن  الَعِديَد  اأسَقَطِت  َّها  أن 26لِ� ُدُروبِها.  نَحَو 
َوَضحاياها َكِثيُروَن. 27َبُيُتها ُيؤدِّي اإلَى الهاِوَيِة، َوَينَحِدُر 

اإلَى ُحُجراِت الَموِت.

ِنداُء الِحكَمة

  ها الِحْكَمُة تُناِدي، َوالَبِصيَرُة َترَفُع َصوَتها.8 
واِرِع   2  َتِقُف َعَلى الِقَمِم العالَِيِة، َوِفي الشَّ

َبعِض  عصارِة  ِمْن  تُسَتخلُص  الّرائحِة  َطيِّبُة  مادٌة  المّر.  أ 17:7 

ال�أشجار.
ألَوة.« زيُت َخَشٍب ِعطِريٍّ كاَن  بر. اأِو »الُعود اأِو ال� ب 17:7 الصَّ

ُيسَتخَدُم ِفي ُصنِع الُعطوِر. )انظْر المزمور 8:45(

َوَمفاِرِق الطُُّرقاِت.
3  بِجانِِب الَبّواباِت، َوَعَلى َمدَخِل الَمِديَنِة،  

واِرِع َتصُرُخ َوَتُقوُل:    َوَمداِخِل الشَّ

4 » اُأناِدي َعَليُكْم اأيُّها النّاُس،  
نساَن.    َوَصوتِي ُيخاِطُب ال�إ

5  اأيُّها الُجَهل�ُء، َتَعلَُّموا ُحْسَن التَّدبِيِر،  
أغِبياُء، َتَعلَُّموا الَفهَم.    َويا اأيُّها ال�

6  اسَتِمُعوا َفِعنِدي َكل�ٌم َعِظيٌم،  
.    َوَعَلى َشَفَتيَّ َكِلماُت الَحقِّ

، ْدِق َوالَحقِّ أنَّ َفِمي ُيخِبُر بِالصِّ 7  لِ�  
رَّ.    َوَشَفتاَي َتكَرهاِن الشَّ

8  َكل�ِمي كُلُُّه َعدٌل،  
   َولَيَس ِفيِه انِْحراٌف َول� َضل�ٌل.

، ِكيِّ 9  كُلُُّه َواِضٌح لِلذَّ  
   َوُمسَتِقيٌم لَِمن َيمِلُكوَن الَمعِرَفَة.

ِة، 10 » اقَبْل َتاأِديِبي اأكَثَر ِمَن الِفضَّ  
َهِب الَجيِِّد.    َواقَبِل الَمعِرَفَة اأكَثَر ِمَن الذَّ

أنَّ الِحْكَمَة اأفَضُل ِمَن الياقُوِت، 11  لِ�  
   َوكُلُّ الَجواِهِر ل� تُساِويها.

12 » اأنا الِحْكَمُة، اأِعيُش َمَع التَّدبِيِر،  
َل.    َواأمِلُك الَمعِرَفَة َوالتََّعقُّ

رِّ، 13  َمخاَفُة اهلِل ِهَي كُرُه الشَّ  
   َوكُْرُه الِكبِرياِء َوالَعجَرَفِة

رِّ    َوَطِريِق الشَّ
   َوالَكل�ِم الُمَضلِِّل الُمْنَحِرِف.

ِحيُح، 14  ِعنِدي النَِّصيَحُة َوالُحْكُم الصَّ  
ُة.    َواأنا الَبِصيَرُة َولََديَّ الُقوَّ

15  ُيماِرُس الُملوُك ُحْكَمُهْم بِي،  
   َوبِي ُيصِدُر الُحكّاُم اأحكاَمُهُم العاِدلََة.

16  بِي َيَتَراَأُس الرُّؤساُء،  
   َوبِي الُعظماُء كُلَّ ال�أحكاِم العاِدلَِة.

17  اأنا اُأِحبُّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَِني،  
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   َوكُلُّ الَِّذيَن َيبَحثُوَن َعنِّي َسَيِجُدونَِني.
18  ِعْنِدي الِغَنى َوالَكراَمُة،  

أَبِد. ل�ُح اإلَى ال�    َوالثَّْرَوُة َوالصَّ
، َهِب الَنِقيِّ 19  ثِماِري اأْفَضُل ِمَن الذَّ  
ِة الَجيَِّدِة.    َوَغلَِّتي اأْفَضُل ِمَن الِفضَّ

ل�ِح، 20  اأِسيُر ِفي َطِريِق الصَّ  
   َوَعَلى ُدُروِب الَعدِل.

21  ل�ُأعِطَي الِغَنى َكِميراٍث  
   لِلَِّذيَن ُيِحبُّونَِني َواأمل�ُأ َمخاِزنَُهْم.

22 » َشكََّلِني اهلُل  ُمنُذ الِبداَيِة،  
ُل اأعمالِِه.    اأنا اأوَّ

ماِن، 23  َهيَّاَأنِي ِفي َقِديِم الزَّ  
أْرُض.    ِفي الَبدِء، َقبَل اأْن َتبَداَأ ال�

24  َخَرجُت َقبَل اأْن َيُكوَن ُهناَك َبحٌر،  
   َوَقبَل اأْن َيُكوَن ُهناَك ماٌء ِفي الَينابِيِع.

25  ُوِجْدُت َقبَل اأْن َتسَتِقرَّ الِجباُل  
   َوالتِّل�ُل ِفي َمكانِها.

أْرُض َوالُحُقوُل َقْد ُصِنَعْت، 26  ِعنَدما لَْم َتُكِن ال�  
ٌة ِمْن تُراِب العالَِم.    َولَْم تُصَنْع َذرَّ

ماواِت ِفي َمكانِها، 27  كُنُت ِعنَدما َوَضَع السَّ  
ُأفُِق َعَلى َوجِه الَبْحِر.    َوِعنَدما َرَسَم دائَِرَة ال�
28  َوكُنُت َموُجوداً ِعنَدما َثبََّت الُغُيوَم عالِياً،  

َر َينابِيَع الَبْحِر وثبََّتها.    َوِعنَدما َفجَّ
29  َوكُنُت ِعنَدما َوَضَع ُحُدوداً لِلَبْحِر،  

   َفل� َتَتَعّداها الِمياُه،
أْرِض.    َوكُنُت ِعنَدما َوَضَع اأساساِت ال�

30  كُنُت ِعنَدُه َكصانٍِع ماِهٍر،  
   َوكُنُت َفَرَحُه كُلَّ َيوٍم،
   َواأفَرُح اأماَمُه كُلَّ ِحيٍن.

31  اأفَرُح َبيَن َخليَقِتِه،  
تِي َمَع َبِني الَبَشِر.    َولَذَّ

: آَن يا اأبنائِي، اسَتِمُعوا اإلَيَّ 32 » َوال�  
   َيفَرُح الَِّذيَن َيتَبُعوَن َطِريِقي.

33  اسَتِمُعوا اإلَى َتعِليِمي َوكُونُوا ُحَكماَء،  
   َول� تُهِملُوا َكل�ِمي.

34  َيفَرُح الَِّذي َيسَتِمُع اإلَيَّ ساِهراً ِعنَد بابِي   
دائِماً،

   ُمنَتِظراً ِعنَد َمدَخِل بابِي.
أنَّ الَِّذي َيِجُدنِي َيِجُد الَحياَة، 35  لِ�  

   َوَيناُل ِرضى اهلِل وَبَرَكَتُه.
ُر َحياَتُه، نَُّه ُيَدمِّ 36  َولَِكنَّ الَِّذي ل� َيِجُدنِي َفاإ  

نَُّه ُيِحبُّ الَموَت.«    َوَمْن َيكَرُهِني َفاإ

َدعوُة الِحكمة

بَعَة. 9  َبَنِت الِحْكَمُة َبيَتها، َونََحَتْت اأعِمَدَتها السَّ
ِت  َواأَعدَّ الَخْمَر،  َوَمَزَجْت  لَْحماً،  َزْت  2َجهَّ

المائَِدَة. 3اأرَسَلْت خاِدماتِها لُِيناِديَن ِمْن اأعَلى الَمِديَنِة، 
4َتُقوَل الِحْكَمُة: »َتعاَل اأيُّها الجاِهُل!« َوَتُقوُل لَِعِديِم 

نَبيِذي  ِمْن  الَفهِم: 5»َتعاَل َوكُْل ِمْن َطعاِمي َواشَرْب 
ِفي  َوِسيُروا  َواحُيوا،  الَجهالََة  6اتُركُوا  َصَنْعُتُه.  الَِّذي 

َطِريِق الَبِصيَرِة.«
هانََة لَِنفِسِه، َوَمْن  7َمْن ُيرِشِد الُمسَتهِزَئ َيجِلِب ال�إ

يَر َيَتَضرَّْر. 8ل� تَُوبِّْخ ُمسَتهِزئاً لَِئّل� َيكَرَهَك،  رِّ ِب الشِّ ُيَؤدِّ
اأكَثَر  َفُيصِبَح  الَحِكيَم  9َعلِّْم  َفُيِحبََّك.  َحِكيماً  َوبِّْخ 

ِحكَمًة، َوَعلِّْم البارَّ ِفَيزداَد ِفي الَمعِرَفِة.
وِس  اأْن َتخاَف اهلَل، َوَمعِرَفُة الُقدُّ ُل الِحْكَمِة  10اأوَّ

َفْهٌم. 11بِواِسَطِتي َتزداُد اأيّاُمَك، َوتُضاُف َسَنواٌت اإلَى 
َحياتَِك. 12اإذا اأصَبحَت َحِكيماً َفاأنَت َحِكيٌم لَِمنَفَعِة 
نَتائَِج  نََّك َسَتْحِمُل  َفاإ َواإذا اأصَبْحَت ُمسَتهِزئاً  نَفِسَك، 

اْسِتْهزائَِك.

َدعَوُة الَجهل
َتعِرُف  َول�  ساَذَجٌة،  ُمزِعَجٌة  الجاِهَلُة  13الَمراأُة 

َشيئاً. 14َتجِلُس َعَلى باِب َبيِتها، َعَلى َمقَعٍد ِفي اأعَلى 
يَن ِفي حاِل  ِمْنَطَقٍة ِفي الَمِديَنِة، 15َوتُناِدي َعَلى المارِّ
لَِعِديِمي  َوَتُقوُل  الُجّهاُل،«  اأيُّها  16»َتعالَْوا  َسِبيِلِهْم: 
الَمسُروُق  َوالُخْبُز   ، األَذُّ الَمسُروُق  17»الماُء  الَفهِم: 

اأطَيُب.«
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اأنَّ  َيعِرفُوَن  ل�  الَفهِم  َوَعِديِمي  الُجّهاَل  18َولَِكنَّ 

الَموَت ُهناَك، َواأنَّ كُلَّ ُزّواِرها َسَيذَهُبوَن اإلَى الَموِت.

أمثاُل ُسَلْيمان

َهِذِه اأمثاُل ُسَلْيماَن:10 
ال�بُن الَحِكيُم ُيفِرُح اأباُه، َوال�بَن الجاِهُل 

ُه. ُيحِزُن اُأمَّ
يرٍة ل� تنَفُع، 2الُكُنوُز الَِّتي تُجَمُع بِاأْعماٍل ِشرِّ

ياِن ِمَن الَمْوِت. ل�ُح فينجِّ اأّما الِبرُّ َوالصَّ
أْشراَر  يَق َيُجوُع، لَِكنَُّه َيْمَنُع ال� دِّ 3ل� َيَدُع اهلُل الصِّ

ِمْن َتحِقيِق َرَغباتِِهْم.
4الَكسل�ُن ُيصِبُح َفِقيراً، َوَمْن َيعَمْل بِاجِتهاٍد َيغَتِن.

يِف، َوَمْن  5الرَُّجُل العاِقُل ُهَو الَِّذي َيْحُصُد ِفي الصَّ

َيناُم َوقَت الَحصاِد َفُهَو َرُجٌل ُمْخٍز.
َوَكل�ُم   ، البارِّ َراأِس  َعَلى  الَبَركاِت  النّاُس  6َيَضُع 

ريِر ُيظِهُر الَخيَر َوُيْبِطُن الُعْنَف. الشِّ
يِر َفَسَيفَنى. رِّ 7ِذكُر اْسِم البارِّ َبَرَكٌة، اأّما اْسُم الشِّ

8الَحِكيُم َيقَبُل الَوصايا َوالتَّعِليَم، َواأّما الَِّذي َيَتَكلَُّم 

ُر. بَِحماَقٍة َفَسُيَدمَّ
9َمْن َيسلُُك باسَتقاَمٍة َيِعيُش اآِمناً، َوَمْن َيسلُُك بَِغيِر 

اأمانٍَة َفَسُيفَتَضُح اأمُرُه.
َوَمْن  الَمتاِعَب،  ُيَسبُِّب  بَِمْكٍر  بَِعيِنِه  َيغِمُز  10َمْن 

ُر. َيَتَكلَُّم بِالَحماَقِة َسُيَدمَّ
ُيظِهُر  ريِر  الشِّ َوَكل�ُم  لِلَحياِة،  ُينُبوٌع  البارِّ  11َكل�ُم 

الَخيَر َوُيْبِطُن الُعْنَف.
كُلَّ  َفَتسُتُر  الَمَحبَُّة  اأّما  النِّزاعاِت،  ُيِثيُر  12الُكرُه 

ال�أخطاِء.
لِِعقاِب  ِهَي  َوالَعصا  بِالِحْكَمِة،  َيَتَكلَُّم  13الَفِهيُم 

َعِديِم الَفهِم.
14الَحِكيُم َيْخِزُن الَمْعِرَفَة، اأّما َكل�ُم ال�أحَمِق َفُهَو 

َدماٌر َيقَتِرُب.
15َثرَوُة الَغِنيِّ ِهَي َمِديَنُتُه الَحِصيَنُة، َوَهل�ُك الُفَقراِء 

ِفي َفقِرِهْم.
َفُهَو  يِر  رِّ الشِّ ِربُح  اأّما  الَحياُة،  ِهَي  الّبارِّ  16اُأْجَرُة 

ثِم. لِل�إ

17َمْن َيْسَتِمْع اإلَى التَّعليِم َيسلُْك ِفي َطريِق الَحياِة، 

. َوَمْن َيرفُِض التَّاأِديَب َيِضلَّ
18الَِّذي ُيْخفي كُرَهُه َقْد َيكوُن كاِذباً، َوَمْن يَتَكلَُّم 

آَخريَن َفُهَو اأْحَمُق. ِضدَّ ال�
الَِّذي  اأّما  الَخَطاُأ،  َيكثُُر  الَكل�ُم  َيكثُُر  19ِعنَدما 

َيْضُبُط َشَفَتيِه َفُهَو عاِقٌل.
يِر َفَقليُل  رِّ ِة النَِّقيَِّة، اأّما َقلُب الشِّ 20َكل�ُم البارِّ َكالِفضَّ

الِقيَمِة.
21َكل�ُم البارِّ ُيَفيُد الَكِثيَر ِمَن النّاِس، اأّما الجاِهُل 

َُّه ل� َيفَهُم. أن َفَيُموُت لِ�
22َبَرَكُة اهلِل تُغِني، َول� ُيِضيُف اهلُل اإلَْيها َعناًء.

َفَيَتَمتَُّع  العاِقُل  اأّما  بِالَخِطيَِّة،  َيَتَمتَُّع  23الجاِهُل 

بِالِحْكَمِة.
24ما َيخاُف ِمنُه ال�أشراُر َياأتِيِهْم، َوما َيَتَمنّاُه البارُّ 

َسَينالُُه.
اأّما البارُّ  يُر،  رِّ 25ِعنَدما َتُمرُّ العاِصَفُة َسَيخَتِفي الشِّ

أَبِد. َفَسَيثُبُت اإلَى ال�
26ِمثُل الَخلِّ لِل�أسناِن، َوِمثُل الُدخاِن لِلَعيِن، َهَكذا 

الَكْسل�ُن للَِّذي ُيرِسلُُه.
27َمخاَفُة اهلِل َتِزيُد ُطوَل الَحياِة، اأّما َحياُة ال�أشراِر 

َفَتْقُصُر.
اأَمُل  اأّما  َفِرِحيَن،  َيجَعلُُهْم  يِقيَن  دِّ الصِّ 28َرجاُء 

ال�أشراِر َفَسَيُزوُل.
ُيهِلُك  َولَِكنَُّه  للُمْسَتِقيميَن،  ِحصٌن  اهلِل  29َطِريُق 

رِّ. فاِعِلي الشِّ
يُر َفَلْن َيبَقى َعَلى  رِّ 30البارُّ ل� َيَتَزعَزُع اأَبداً، اأّما الشِّ

أْرِض. َهِذِه ال�
يِر  رِّ الشِّ َكل�ُم  اأّما  ِحكَمًة،  ُيْخِرُج  البارِّ  31َكل�ُم 

َفَسَينَتِهي.
َفُكلُُّه  يِر  رِّ الشِّ َكل�ُم  اأّما  َجيٌِّد،  كُلُُّه  البارِّ  32َكل�ُم 

َكِذٌب َوانِْحراٌف.

اهلُل َيحَتِقُر الِميزاَن الَمغُشوَش، َوَيفَرُح بَِمْن 11 

َيِزُن بِالَعدِل.
َوَمِع  العاُر،  َمَعها  َياأتِي  الِكبِرياُء،  َتاأتِي  2ِعنَدما 

التَّواُضِع َتاأْتِي الِحْكَمُة.
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3نَزاَهُة الُمسَتِقيِميَن َتُقوُدُهْم، اأّما انِْحراُف الُمخاِدِع 

ُرُه. َفُيَدمِّ
ُينِقُذ  الِبرَّ  لَِكنَّ  الَغَضِب،  َيوِم  َينَفُع ِفي  4الِغنى ل� 

ِمَن الَموِت.
يُر  رِّ الشِّ َواأّما   ، البارِّ ُجِل  الرَّ َطِريَق  ُل  ُيَسهِّ 5الِبرُّ 

ِه. َفَسَيسُقُط بَِشرِّ
6بِرُّ الُمسَتِقيِم ُينِقُذُه، اأّما الغاِدروَن فَيَقُعوَن ِفي َفخِّ 

َرغباتِِهْم.
ول�  َيُموُت،  َرجاَءُه  نَّ  َفاإ يُر  رِّ الشِّ َيُموُت  7ِعنَدما 

ُق اأمانِيُه. تتحقَّ
يُر َيَقُع ِفيها ِعَوضاً  رِّ 8البارُّ َينُجو ِمَن الَمشاِكِل، َوالشِّ

َعْنُه.
ُر جاَرُه بَِكل�ِمِه، َوبِالَمعِرَفِة َينُجو البارُّ. يُر ُيَدمِّ رِّ 9الشِّ

 ، البارُّ َينَجُح  ِعنَدما  الَمِديَنِة  ُسكّاُن  10َيفَرُح 

يُر. رِّ َوَيبَتِهُجوَن ِعنَدما َيُموُت الشِّ
بَِكل�ِم  َوتُخَرُب  الَمِديَنُة،  ُد  َتَتَمجَّ البارِّ  11بَِبَرَكِة 

يِر. رِّ الشِّ
َيبَقى  َوالعاِقُل  َيفَهُم،  ل�  جاَرُه  َيحَتِقُر  12َمْن 

صاِمتاً.
أمَر ِسّراً. أِميُن ُيبِقي ال� رَّ، َوال� 13النَّّماُم ُيفِشي السِّ

عُب، اأّما النَّجاُة  14بُِدوِن ِقياَدِة الِحْكَمِة َيسُقُط الشَّ

َفِبَكثَرِة الُمِشيِريَن.
15َمْن َيكَفْل َغِريباً َيَتاألَّْم، َوَمْن َيرفُْض َذلَِك َينُج.

16الَمراأُة الَكريَمُة َتناُل َكراَمًة، َوالرِّجاُل الُعدوانُِيوَن 

َينالُوَن ِغَنًى بِل� َكراَمٍة.
17الرَِّحيُم َواللَِّطيُف َينَفُع نَفَسُه، اأّما الرَُّجُل القاِسي 

َفُيْؤِذي نَفَسُه.
يُر ل� َيْرَبُح َشيئاً َحِقيِقّياً، اأّما الَِّذي َيبُذُر الِبرُّ  رِّ 18الشِّ

َفيناُل ُمكاَفاأًة َحِقيِقيًَّة.
19الثّابُِت ِفي الِبرِّ ُيعَطى َحياًة اأطَوَل، َوالَِّذي َيتَبُع 

رَّ َسَيُموُت. الشَّ
يَرٍة،  بِاأفكاٍر ِشرِّ الَِّذيَن ُيَفكُِّروَن  20اهلُل َيكَرُه النّاَس 

َوَيقَبُل الَِّذيَن َيِعيُشوَن بِاْسَتقاَمٍة.
أبراُر َواأبناُؤُهْم  21ال�أشراُر َسُيعاَقُبوَن ل� َمحالََة، اأّما ال�

َفَسيْنُجوَن.

َهِبيَّ  22الَمراأُة الَجِميَلُة الَحمقاُء، تُشِبُه الخاَتَم الذَّ

ِفي اأنِْف الِخْنِزيِر.
َفَرجاُؤُهْم  ال�أشراُر  اأّما  لِلَخيِر،  ِهَي  البارِّ  23َرغَبُة 

ي اإلَى الَغيِظ. ُيَؤدِّ
َمْن  َوُهناَك  َفَيزداُد،  بَِسخاٍء  ُيعِطي  َمْن  24ُهناَك 

َُّه ل� ُيعِطي َكما َيْنَبِغي. أن ُيصِبُح َفِقيراً لِ�
25الَكِريُم َسُيصِبُح َغِنّياً، َوَمْن ُيِعيُن َغيَرُه ُهَو اأيضاً 

َسُيعاُن.
َمْن  َوُيباِركُوَن  الَقْمَح،  َيْحَتِكُر  َمْن  النّاُس  26َيكَرُه 

َيِبيُعُه.
اأّما  الَبَرَكَة،  َيِجِد  الَخيِر  اأجِل  ِمْن  ُيكاِفْح  27َمْن 

رُّ َسَياأْتِيِه. رِّ َفالشَّ الباِحُث َعِن الشَّ
28َمْن َيعَتِمْد َعَلى ِغناُه َيسُقْط، اأّما البارُّ َفَسُيشِرُق 

ِمثَل َوَرَقٍة َخضراَء.
َشيٍء،  َعَلى  َيحُصَل  ل�  عائَِلِتِه  اإلَى  ُيِسيْء  29َمْن 

أْحَمُق َيِصيُر َعبداً لِلَحِكيِم. َوال�
30َثَمُر البارِّ ِمثُل َشَجَرٍة تُعِطي الَحياَة، َوالذي ُيْنِقُذ 

النّاَس بَِهذا الثََّمِر َحِكيٌم.
َأولَى  أْرِض، َفبال� 31اإْن كاَن البارُّ َياأُخُذ اُأجَرًة َعَلى ال�

يُر َوالخاطُئ. رِّ الشِّ

الَمعِرَفَة، 12  ُيِحبُّ  َفُهَو  التَّاأِديَب  ُيِحبُّ  َمْن 
. َوالّذي َيكَرُه التَّوبِيَخ َغِبيُّ

الَِّذي  اأّما  اهلِل،  ِرَضى  َيناُل  الّصالُِح  نساُن  2ال�إ

رِّ َفَسُيداُن. ُيَخطُِّط للشَّ
رِّ، اأّما البارُّ َفَتثُبُت ُجُذوُرُه. نساُن بِالشَّ 3ل� َيقَوى ال�إ

َتجِلُب  الَِّتي  اأّما  لَِزوِجها،  تاٌج  الّصالَِحُة  4الَمراأُة 

العاَر لَِزوِجها َفَكالنَّْخَر ِفي الِعظاِم.
يِر َفُكلُّها  رِّ 5اأفكاُر البارِّ كُلُّها َعدٌل، اأّما ُخَطُط الشِّ

ِخداٌع.
يِر ُيشِبُه الَفخَّ الَِّذي َيُقوُد اإلَى الَموِت،  رِّ 6َكل�ُم الشِّ

اأّما َكل�ُم البارِّ َفُينِقُذ َحياَة النّاِس.
البارِّ  َبيُت  اأّما  اأَثٌر،  لَُه  َيبَقى  َول�  يُر  رِّ الشِّ 7َيسُقُط 

َفَيثُبُت.
ُيَفكُِّر  الَِّذي  اأّما  ِحْكمِتِه،  َعَلى  نْساُن  ال�إ 8ُيمَدُح 

بِالَفساِد َفُيحَتَقُر.
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9َخيٌر لََك اأْن ل� َتُكوَن ُمِهّماً َوَتمِلُك َعبداً، ِمْن اأْن 

َيَة َولَيَس ِعنَدَك َطعاٌم. َأَهمِّ ِعَي ال� َتدَّ
يِر َفِهَي  رِّ 10البارُّ َيهَتمُّ بِحاَجِة َبِهيَمِتِه، اأّما َشَفَقُة الشِّ

َقسَوٌة.
11َمْن َيعَمُل ِفي َحقِلِه َفَسَيجِني الَكِثيَر ِمَن الطَّعاِم، 

أْحَمُق َفُيل�ِحُق اأشياَء بِل� ِقيَمٍة. اأّما ال�
أْبراُر َفُيثِمُروَن  رِّ، اأّما ال� يُر َيشَتِهي َصيَد الشَّ رِّ 12الشِّ

دائِماً. أ
يُر بَِسَبِب َكل�ِمِه الخاِطِئ، اأّما البارُّ  رِّ 13ُيمَسُك الشِّ

فَيْنُجو ِمَن الَمتاِعِب.
َوُيكاَفاُأ  َفِمِه،  َثَمِر  ِمْن  َخيراً  نساُن  ال�إ 14َيشَبُع 

نساُن َعَلى َعَمِل َيَديِه. ال�إ
الَحِكيُم  اأّما  لَُه،  َتبُدو َصِحيَحًة  أْحَمِق  ال� 15َطِريُق 

َفَيسَتِمُع اإلَى النَِّصيَحِة.
أْحَمُق ُيظِهُر َغَضَبُه ِفي الحاِل، اأّما الَِّذي َيْغِفُر  16ال�

. لَِمْن اأهانَُه َفُهَو َذكيٌّ
الّشاِهُد  اأّما   ، الَحقَّ َيُقوُل  الّصاِدُق  17الّشاِهُد 

يِق. الكاِذُب َفَتُقوُد َكِلماتُُه اإلَى الِخداِع َوالضِّ
َكل�ُم  اأّما  يِف،  بِالسَّ الطَّْعِن  ِمثُل  َثرَثَرٌة  18ُهناَك 

الَحِكيِم َفِفيِه ِشفاٌء.
َكل�ُم  اأّما  أَبِد،  ال� اإلَى  َيثُبُت  الّصاِدُق  19الَكل�ُم 

الَكِذِب َفَيثُبُت لَِلَحظاٍت.
رِّ،  20الِخداُع َموُجوٌد ِفي ِذهِن الَِّذيَن ُيَفكُِّروَن بِالشَّ

اأّما الَِّذيَن ُيَفكُِّروَن بِالَخْيِر َوُيناُدوَن بِِه َفَيفَرُحوَن.
يُر َيمَتِلُئ بِالَمشاِكِل. رِّ رُّ، َوالشِّ 21البارُّ ل� ُيِصيُبُه الشَّ

َوَيفَرُح  الكاِذَب،  الَكل�َم  َيحَتِقُر  22اهلُل 

بِالّصاِدِقيَن.
أغِبياُء  ِكيُّ ل� ُيْظِهُر كُلَّ ما َيعِرفُُه، اأّما ال� 23الرَُّجُل الذَّ

َفُيظِهُروَن َجهَلُهْم.
َفُيْصِبُحوَن  الُكسالَى  اأّما  َسَيحُكُم،  24الُمجَتِهُد 

فَُقراَء َوَعِبيداً.
نساِن َيْحنيِه، َوالَكِلَمُة  25الَقَلُق الَِّذي ِفي َقلِب ال�إ

َبُة تُسِعُدُه. الطَّيِّ

أ 12:12 العدد 12. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة 

العبريّة.

26البارُّ َيْنَصُح ِجيرانَُه، اأّما ال�أشراُر َفُيِضلُّوَن.

اأّما الُمجَتِهُد َفَيناُل  27الَكْسل�ُن ل� َيطُبُخ َصيَدُه، 

الِغَنى.
َيُقوُد  ل�  َفَطريُقُهُم   ، الِبرِّ َطِريِق  ِفي  َحياٌة  28ُهناَك 

اإلَى الَمْوِت.

ال�بُن الَحِكيُم َيسَتِمُع اإلَى َتعِليِم اأبِيِه، اأّما 13 
الُمْسَتْهزُئ َفل� َيسَتِمُع اإلَى التَّاأِديِب.

صالٌِح،  ُهَو  ما  نساُن  ال�إ َياأكُُل  َكل�ِمِه  َثَمِر  2ِمْن 

َوالغاِدُروَن َيشَتُهوَن الُعنَف َوالظُّْلَم.
َحياتِِه،  َعَلى  َيحِرْص  َكل�ِمِه  َعَلى  َيحِرْص  3َمْن 

ُر. َوالَِّذي َيَتَكلَُّم َكِثيراً ُيَدمَّ
4الَكْسل�ُن َيشَتِهي َولَِكنَُّه ل� َيحُصُل َعَلى َشيٍء، 

اأّما الُمجَتِهُد َفَيحُصُل َعَلى ُمبَتغاُه.
يُر َفَيَتَصرَُّف بَِطِريَقٍة  رِّ 5البارُّ َيكَرُه الَكِذَب، اأّما الشِّ

ُمخِزَيٍة.
نساَن الَِّذي َيحيا بِِصدٍق َواْسِتقامٍة،  6الِبرُّ َيحُرُس ال�إ

رُّ ُيسِقُط الخاِطَئ. َوالشَّ
7ُيوَجُد اإنساٌن َيَتظاَهُر بِالِغَنى َوُهَو ل� َيمِلُك َشيئاً، 

َواآَخُر َيَتظاَهُر بِالَفقِر، َمَع اأنَُّه َيمِلُك َثرَوًة َعِظيَمًة.
نساِن ِفدَيٌة لَِحياتِِه، اأّما الَفِقيُر َفل� َيْسَمُع  8َثرَوُة ال�إ

التَّهِديَد.
َفَينَطِفُئ  ال�أشراُر  ّما  اأ أبراِر،  ال� نُوُر  9َيْسَطُع 

ِمصباُحُهْم.
ي اإلَى الِخل�ِف، اأّما الِحْكَمُة َفَمِع  10الِكبِرياُء تَُؤدِّ

الَِّذيَن ياأُخُذوَن بِالنَِّصيَحِة.
الَبطّالِة  َوال�أساليِب  بِالِغشِّ  َياأتِي  الَِّذي  11الِغَنى 

َسَيَتناَقُص، اأّما الَِّذي َيجَمُع الثَّرَوَة بَِتَعِبِه فَيْسَتْغِنَي.
ُأمِنَيُة  َلُة تَُسبُِّب الَمَرَض لِلَقلِب، َوال� 12الرَّغَبُة الُمَؤجَّ

َقُة تُعِطي َحياًة. الُمَتَحقِّ
13َمْن َيرفُِض التَّعِليَم ُيَعرِّْض نَْفَسُه للَخراِب، َوَمْن 

َيلَتِزْم بِالَوِصيَِّة ُيكاَفاأْ.
نساُن  14َتعِليُم الَحِكيِم ُينُبوُع َحياٍة َحتَّى َيبَتِعَد ال�إ

َعْن ِفخاِخ الَموِت.
ليُم ُيعِطي نِْعَمًة، اأّما َطِريُق  15التَّفَكيُر الّصالُِح َوالسَّ

الغاِدِريَن َفَصْعٌب.



670 أمثال 16:13

أْحَمُق َفَيَكِشُف  16َيسلُُك النَِّبيُه َوْفَق َمعِرَفِتِه، اأّما ال�

َغباَءُه.
يُر ُيَسبُِّب الَمشاِكَل، اأّما الرَُّسوُل  رِّ 17الَمبُعوُث الشِّ

أِميُن َفُيعِطي ِشفاًء. ال�
اأّما   ، لُّ َوالذُّ الَفقُر  َسُيِصيُبُه  التَّعِليَم  َيَتجاَهِل  18َمْن 

َمْن َيقَبِل التَّوبِيَخ َفَسُيَكرَُّم.
أغِبياَء  ال� اأّما  النَّفَس،  تُفِرُح  الُمجاَبُة  غَبُة  19الرَّ

رِّ. َفَيكَرُهوَن ال�بِتعاَد َعِن الشَّ
20َمْن ُيصاِدِق الَحِكيَم َيصِبْح َحِكيماً، َوَمْن ُيراِفُق 

أغِبياَء َفَسُيعانِي. ال�
َفُمكاَفاَأتُُهُم  أْبراُر  ال� اأّما  الُخطاَة،  ُيل�ِحُق  يُق  21الضِّ

الَخيُر.
َوِغَنى  ل�أحفاِدِه،  ِميراثاً  َيتُرُك  الّصالُِح  ُجُل  22الرَّ

أبراُر. ال�أشراِر َياأُخُذُه ال�
َولَِكنَّ  َغلًَّة،  تُنِتُج  َقْد  الَمحُروَثُة  الَفِقيِر  23اأْرُض 

الظُّْلَم َيسلُُبها.
َيكَرُهُه،  نَُّه  َفاإ اْبِنِه  ِعْن  التَّاأِديِب  َيمَنُع َعصا  24َمْن 

َوَمْن ُيِحبُّ اْبَنُه َيْسَعى اإلَى تاأديِبِه.
يِر َفَيبَقى  رِّ 25البارُّ َياأكُُل َحتَّى َيشَبُع، اأّما َبطُن الشِّ

فاِرغاً.

الَحمقاُء 14  اأّما  َبيَتها،  َتْبِني  الَحكيَمُة  الَمراأُة 
َفَتهِدُمُه بَِيَديها.

الُمْنَحِرُف  اأّما  اهلَل،  َيخاُف  باسِتقاَمٍة  َيعيُش  2َمْن 

َفَيزَدِري بِِه.
أْحَمُق َفُيسبَِّب الَمتاعَب لَِنْفِسِه، اأّما ما  3َيَتكلَُّم ال�

نُه َيْحَفُظُهْم. َيُقولُُه الُحَكماُء فاإ
ونَِظيفاً،  4بُِدوِن ثِيراٍن لِْلَعَمِل َيَظلُّ الَمعَلُف فاِرغاً 

َفالَْحصاُد الَكثيُر َياأتِي بَِسَبِب َعَمِل الثَّوِر.
وِر َفَينُشُر  أميُن ل� َيْكِذُب، َواأّما شاِهُد الزُّ اِهُد ال� 5الشَّ

الَكِذَب.
6َيْبَحُث الُمْسَتْهِزُئ َعِن الِحْكَمِة َفل� َيِجُدها، َواأّما 

الَمْعِرَفُة َفِفي ُمَتناَوِل الَفِهيِم.
ِمْنُه  َتْتعلََّم  َفَلْن  أْحَمِق،  ال� اأماَم  َطويل�ً  َتمُكْث  7ل� 

َشيئاً.
8ِحْكَمُة الَفِهيِم ِفي ُسلُوِكِه، َواأّما َحماَقُة الَحْمَقى 

. َفِهَي َحياُة الِغشِّ
اأّما  اأْخطائِِه،  َعْن  التَّعِويِض  ِمَن  أْحَمُق  ال� 9َيْسَخُر 

وَن لِذلَِك. أبراُر َفُمْسَتِعدُّ ال�
ل�  َوَفَرُحُه  نَْفِسِه،  َمرارَة  َيْعِرُف  َفَقْط  نْساُن  10ال�إ

يْشُعُر بِِه اأَحٌد ِسواُه.
الُمسَتِقيميَن  َخيَمُة  اأّما  أْشراِر،  ال� َبيُت  11َينَهِدُم 

أَبِد. َفَتبَقى اإلَى ال�
ُمسَتِقيَمٌة،  َكاأنَّها  نِساِن  لِل�إ َتْظَهُر  َطِريٌق  12تُوَجُد 

ي اإلَى الَموِت. َولِِكنَّها تَُؤدِّ
الطََّرِب  َونِهاَيُة  َيْضَحُك،  َوُهَو  الّقْلُب  13َيتاألَُّم 

َكاآَبٌة.
َوُيكاَفاُأ  َيْعَملُُه،  ما  َعَلى  أِميِن  ال� َغْيُر  14ُيجاَزى 

الّصالُِح َعَلى ما َيْعَملُُه.
َفَيْنَتِبُه  ِكيُّ  الذَّ َواأّما  الّساَذُج كُلَّ َشْيٍء،  ُق  15ُيَصدَّ

اإلَى ما َيْعَملُُه.
أْحَمُق  رِّ، َواأّما ال� 16الَحَكيُم َحريٌص َيحيُد َعِن الشَّ

َفَيَتَصرَُّف بَِطْيٍش َوُهَو واثٌِق بَِنفِسِه.
َواأّما  َحْمقاَء،  اأُموراً  َيْعَمُل  َقْد  الَغَضِب  17َسريُع 

الماِكُر َفَمكُروٌه.
بَِنواِل  أْذِكياُء  ال� َوُيكاَفاُأ  َحماَقًة،  ُج  ذَّ السُّ 18َيِرُث 

الَمْعِرَفِة.
الّصالِِحيَن،  أْخياِر  ال� اأماَم  أْشراُر  ال� 19َيْنَحِني 

أْبراِر. َوَسَيْرَكُعوَن ِعْنَد اأْبواِب ال�
20الَفِقيُر َمْكُروٌه َحتَّى ِمْن جاِرِه، اأّما الَغِنيُّ َفُمِحبُّوُه 

َكِثيُروَن.
َيْرَحُم  لَِمْن  َوَهِنيئاً  َيْحَتِقُر صاِحَبُه،  َمْن  21ُيْخِطُئ 

الَمساِكيَن َوُيساِعُدُهْم.
الِّذيَن  اأّما  َيِضلُّوَن،  رِّ  لِلشَّ ُيَخطُِّطوَن  22الِّذيَن 

أماُن. ُيْخطُِّطوَن لِلَخيِر َفَلُهُم الرَّحَمُة َوال�
، اأّما الَكل�ُم ُدوَن  23ُهناَك فائَِدٌة ِمَن الَعَمِل الجادِّ

ي اإلَى الَفْقِر. َعَمٍل َفُيَؤدِّ
الَحْمَقى فُيكاَفاأون  اأّما  بِالِغَنى،  24ُيكاَفاُأ الُحْكماُء 

بِالَحماَقِة.
َوالُمَتَكلُِّم  َكِثيِريَن،  ي  ُيَنجِّ الّصاِدُق  25الّشاِهُد 

آَخِريَن. بِالَكِذِب ُيْؤِذي ال�
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أْبنائِِه. 26الِّذي َيخاُف اهلَل َياأَمُن، َوَيُكوُن َملَجاأً ل�

نْساَن  27َمخاَفُة اهلِل تُْعِطي َحياًة َحِقيِقيًَّة، َوتُْنِقُذ ال�إ

ِمْن َفخِّ الَمْوِت.
عِب َتاأْتِي بِالَكراَمِة لْلَمِلِك،  28الَمملكُة َكثيرُة الشَّ

َوالَعَدُد الَقِليُل ياأْتِي بِالِخْزي لْلقاَئِِد.
29َطِويُل الباِل َذِكيٌّ ِجّداً، َواأّما َسِريُع الَغَضِب َفُهَو 

اأْحَمُق.
ُط الِجْسَم، اأّما الِغيَرَة  ل�ِم ُيَنشِّ 30الَقْلُب الَمِليُء بِالسَّ

َفُتَسبُِّب الَمَرَض.
َيرَحُم  َوَمْن  اهلَل،  ُيهيُن  اإنَّما  الَفِقيَر  َيظِلُم  31َمْن 

الِمْسِكيَن ُيْكِرُم اهلَل.
أْشراُر، َواأّما البارُّ َفَلُه َرجاٌء  32ِفي الَمتاِعِب ُيعانِي ال�

َحتَّى لَحَظِة َموتِِه.
33َتْسَتِقرُّ الِحْكَمُة ِفي َقْلِب الَحِكيِم، لَِكنََّك َتبَحُث 

أْحَمِق. َعْنها بَِعناٍء في َقْلِب ال�
ُعوِب. ِة، َوالَخِطيََّة عاُر الشُّ ُأمَّ 34الِبرُّ ُيَعظُِّم َمكانََة ال�

35َيْرَضى الَمِلُك َعِن الخاِدِم الَفِهيِم، َوَيْغَضُب َعَلى 

الخاِدِم الُمْخِزي.

جاَبُة الهاِدئَُة تُبِعُد الَغَضَب، اأّما الَكِلَمُة 15  ال�إ
القاِسَيُة َفُتشِعُل الَغيَظ.

َوالَحْمَقى  ناِفَعًة،  َمْعِرَفًة  ُيعطينا  الُحَكماِء  2لِساُن 

َيِفيُضوَن َحماَقًة.
يَر َوالّصالَِح. رِّ 3اهلُل ُيراِقُب كُلَّ َمكاٍن، َوَيَرى الشِّ

الَكل�ُم  اأّما  َحياٍة،  َشَجرَة  ُيْشِبُه  اللِطيُف  4الكل�ُم 

الُملَتِوي َفَيْسَحُق الرُّوَح.
أْحَمُق َيحَتِقُر َتعِليَم اأبِيِه، اأّما الَِّذي َيْقَبُل التَّْوبِيَخ  5ال�

َفُيصِبُح َذِكّياً.
يِق ِفيِه كُُنوٌز َعِظيَمٌة، َواأّما ُممَتَلكاُت  دِّ 6َبيُت الصِّ

يِر َوما َيْكَسُبُه َفَتجِلُب لَُه الَمشاِكَل. رِّ الشِّ
أغِبياِء  ال� اأْفكاُر  اأّما  الَمعِرَفَة،  َينُشُر  الَحِكيِم  7َفُم 

َفَليَسْت َكَذلَِك.
8اهلُل َيكَرُه َذبِيَحَة ال�أشراِر، اأّما َصل�ُة البارِّ َفُتفِرُح 

اهلَل.

اإلَى  الّساِعيَن  َوُيِحبُّ  ال�أشراِر،  َطِريَق  َيكَرُه  9اهلُل 

الِبرِّ.

َيكَرُه  َوَمْن  ال�سِتقاَمَة،  َيتُرُك  َمْن  َينَتِظُر  10الِعقاُب 

التَّْوبِيَخ َيُموُت.
اهلِل،  اأماَم  َمْكُشوفاِن  الَهل�ِك أ  َوَمْوِضُع  11الهاِوَيُة 

أولَى اأفكاُر الَبَشِر. َفَكْم بال�
ل�  َوُهَو  اأَحٌد،  ُيَوبَِّخُه  اأْن  ُيِحبُّ  ل�  12الُمسَتهِزُئ 

َيلجاُأ اإلَى الُحَكماِء.
ِعنَدما  َولَِكْن  الَوجَه،  ُيبِهُج  الَفرحاُن  13الَقلُب 

َيحَزُن الَقلُب َتنَسِحُق الرُّوُح.
الَحمَقى  َفُم  اأّما  الَمعِرَفِة،  َعِن  َيبَحُث  14الَحِكيُم 

َفَيَتَغذَّى َعَلى الَغباِء.
15كُلُّ اأياِم الَفِقيِر َصعَبٌة، َولَِكنَّ الَقلَب الَفِرَح َولِيَمٌة 

دائَِمٌة.
َعِظيَمٍة  ِمْن كُُنوٍز  اأفَضُل  َمَع َمخاَفِة اهلِل  16الَقِليُل 

َمَعها َقَلٌق َواْضِطراٌب.
ِمْن  اأفَضُل  َمَحبٌَّة  َوَمْعُه  الَخضراواِت  ِمَن  17َطَبٌق 

ٍن َوَمْعُه َكراِهيٌَّة. لَحٍم ُمَسمَّ
َبِطيُء  اأّما  جاَر،  الشِّ ُيشِعُل  الَغَضِب  18َسِريُع 

ُئ النِّزاَع. الَغَضِب َفُيَهدِّ
ياَج الّشائَِك، اأّما َطِريُق  19َطِريُق الَكْسل�ِن ُيْشِبُه السِّ

ٌد. البارِّ َفُهَو ُمَمهَّ
أْحَمُق  نساُن ال� ُح اأباُه، اأّما ال�إ 20ال�بُن الَحِكيُم ُيَفرِّ

ُه. َفَيحَتِقُر اُأمَّ
أْحَمُق َيفَرُح بِاأعماِل الَغباِء، اأّما الَفِهيُم َفَيفَعُل  21ال�

ما ُهَو َصِحيٌح.
22بُِدوِن َمُشوَرٍة َيفَشُل التَّخِطيُط، َوالنَّجاُح بَِكثَرِة 

الُمِشيِريَن.
َوما  َجيِّداً،  َجواباً  ُيعُطوَن  ِحيَن  الناُس  23َيْفَرُح 

اأْجَمَل الَكِلَمَة ِفي َوْقِتها!
َعْن  َوُيبِعُدُه  الَحياِة،  اإلَى  َيُقوُدُه  ِل  الُمُتَعقِّ 24َطِريُق 

َطِريِق الَموِت.
أرَمَلَة. 25اهلُل َيهِدُم َبيَت الُمُتَكبِِّر، َولَِكنَُّه َيحِمي ال�

يَرَة، اأّما الَكل�ُم اللَِّطيُف  رِّ أفكاَر الشِّ 26اهلُل َيكَرُه ال�

َفُيِحبُُّه.

اأسماِء  َوُهَو اسٌم من  »اأبّدُّون«  أ 11:15 َمْوِضع الَهالك. حرفياً 
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َوالَِّذي  َبيَتُه،  ُيَخرُِّب  بِح  الرِّ بَِكْثَرِة  َيطَمُع  27الَّذِّي 

َيكَرُه الرِّشَوَة َسَيحيا.
جاَبِة َقبَل النُّْطِق بِها، اأّما َفُم  28َعقُل البارِّ ُيَفكُِّر بِال�إ

رِّ. يِر َفَيِفيُض بِالشَّ رِّ الشِّ
اإلَى  ُيصِغي  َولَِكنَُّه  يِر،  رِّ الشِّ اإلَى  َيسَتِمُع  ل�  29اهلُل 

َصل�ِة البارِّ.
ي  َبُة تَُقوِّ 30ال�بِتساَمُة تُفِرُح الَقلَب، َوال�أخباُر الطَّيِّ

الَجَسَد.
ي اإلَى الَحياِة، َيْسُكْن  31َمْن َيْسَتِمْع للَتْوبيِخ الُمَؤدِّ

َبيَن الُحَكماِء.
الَِّذي  اأّما  َحياَتُه،  َيكَرُه  التَّاأِديَب  َيَتجاَهُل  32َمْن 

ُيصِغي اإلَى التَّْوبِيِخ َفَيناُل َفهماً.
َوالتَّواُضُع  الِحْكَمَة،  نْساَن  ال�إ تُعلُِّم  اهلِل  33َمخاَفُة 

َياأتِي َقبَل الَكراَمِة.

الَجواُب 16  اأّما  نساَن،  ال�إ َيُخصُّ  التَّفِكيُر 
الُمناِسُب َفِمَن اهلِل.

نْساِن صالَِحٌة بَِحَسِب َراأْيِِه، َولَِكنَّ  2كُلُّ ُطُرِق ال�إ

نساِن. اهلَل َيحُكُم َعَلى َدواِفِع ال�إ

كُلُّ  َفَتنَجَح  اأعمالَِك،  ِفي  اهلِل  َعَلى  3اتَِّكْل 

ُخَطِطَك.
ال�أشراُر  َفَحتَّى  لَِهَدٍف،  َشيٍء  كُلَّ  َصَنَع  4اهلُل 

يِر. رِّ َصَنَعُهْم لِلَيوِم الشِّ
5ُيبِغُض اهلُل كُلَّ ُمَتَكبٍِّر، َول� ُبدَّ اأْن َيناَل ِعقاَبُه.

ُر َعِن الَخطايا، َوبَِمخاَفِة اهلِل  6بِالرَّحَمِة َوالَحقِّ ُيَكفَّ

رِّ. نساُن َعِن الشَّ َيبَتِعُد ال�إ
اأعداَءُه  َحتَّى  َجَعَل  اإنساٍن،  بُِطُرِق  اهلُل  ُسرَّ  7اإذا 

ُيسالُِمونَُه.
َق بِالُظلِم. 8الَقِليُل َمَع الِبرِّ، اأفَضُل ِمْن رِبٍح َكِثيٍر َتَحقَّ

ُد َخَطواتِِه. نساُن ُيَخطُِّط لَِطِريِقِه، َواهلُل ُيَحدِّ 9ال�إ

لَِهيَُّة ِفي َكل�ِم الَمِلِك، َفل� َيْحُكَم  10الَمُشوَرُة ال�إ

بَِغْيِر الَعدِل.
َوكُلُّ  اأميَنًة،  الموازيُن  َتكوَن  اأْن  اهلُل  11ُيريُد 

ال�تفاقياِت نَِزيَهًة.
بِالِبرِّ  َُّه  أن لِ� يَرَة،  رِّ الشِّ ال�أعماَل  َيكَرُهوَن  12الُملُوُك 

َيثُبُت ُحكُمُهْم.

َمْن  ُيِحبُّ  َوالَمِلُك  الَمِلَك،  ُيسِعُد  الِبرِّ  13َكل�ُم 

. َيَتَكلَُّم بِالَحقِّ
14َغَضُب الَمِلِك ُمرِعٌب َكَرُسوٍل الَْمْوِت، َوالَحِكيُم 

َيْسَعى اإلَى َتْهِدئَِتِه.
ُيشِبُه  َوِرضاُه  الَمِلِك،  اإرضاِء  ِفي  َحياٌة  15تُوَجُد 

بِيِع. الَغيَمَة الُممِطَرَة ِفي الرَّ
َهِب، َوالَفهُم اأفَضُل ِمَن  16الِحْكَمُة اأفَضُل ِمَن الذَّ

ِة. الِفضَّ
رَّ، َوَمْن َينَتِبْه اإلَى َخَطواتِِه  17َطِريُق الِبرِّ َيَتَجنَُّب الشَّ

َيحُرْس َحياَتُه.
ُيَسبُِّب  َوالُغُروُر  ماَر،  الدَّ تَُسبُِّب  18الِكبِرياُء 

ُقوَط. السُّ
19اأْن َتكوَن ُمَتواِضعاً َوتحيا َمَع الُوَدعاِء، اأفضُل ِمْن 

اأْن َتْقِسَم َغنيَمًة َمَع الُمَتَكبِِّريَن.
لَِمْن  َهِنيئاً  َولَِكْن  النَّجاَح،  َيِجُد  َقْد  َيَتَعلَُّم  20َمْن 

َيِثُق ِباهلِل.
ى َفِهيماً، َوالَكل�ُم الُمِفيُد الُمفِرُح  21الَحِكيُم ُيَسمَّ

َيِزيُد الِعْلَم.
22التَّفِكيُر الَجيُِّد َمصَدٌر لِلَحياِة لِصاِحِبِه، َوَتاأِديُب 

أْحَمِق َغباٌء َوبِل� فائَِدٍة. ال�
َيزداُد  َوبَِكل�ِمِه  َكل�َمُه،  َيُقوُد  الَحِكيُم  23َعقُل 

الِعْلُم.
ُحْلُو  َفْهَو  الَعَسِل،  َشْهَد  ُيشِبُه  الُحْلُو  24الَكل�ُم 

الَمذاِق َوِشفاٌء لِلِجسِم.
ُمسَتِقيَمٌة،  َكاأنَّها  نِساِن  لِل�إ َتْظَهُر  َطِريٌق  25تُوَجُد 

ي اإلَى الَموِت. َولِِكنَّها تَُؤدِّ
أنَّ  نساِن الِّذي َيْعَمُل َتُقوُدُه ِفي َعَمِلِه، لِ� 26َشِهيَُّة ال�إ

ُجوَعُه َيُحثُُّه َعَلى الَعَمِل.
َيُقولُُه  ما  َوكُلُّ  لِل�أَذى،  ُيَخطُِّط  الفائَِدِة  27َعِديُم 

ُيشِبُه النّاَر الصاِعَدَة.
ُق  ُيَفرِّ َوالَنّماُم  النِّزاَع،  ُيحِدُث  28الُمخاِدُع 

أْصِدقاَء. ال�
29القاِسي َيخَدُع جاَرُه، َوَيُقوُدُه اإلَى َطِريٍق َرِديٍء.

30َمْن َيْغِمُز َعيَنيِه ُيَخطُِّط لِلَفوَضى َوالَخراِب، َوبَِزمِّ 

رِّ. َشَفَتيِه ُيظِهُر نِيََّتُه لِلشَّ
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يُب تاُج َمجٍد لِلَِّذيَن َينالُونَُه بَِعْيِش َحياِة الِبرِّ. 31الشَّ

ْن  ُبوُر َخيٌر ِمَن الَجّبارِ، َوضابُِط نَْفِسِه َخيٌر ِممَّ 32الصَّ

َيحُكُم َمِديَنًة.
ال�أحكاَم  لَِكنَّ  ِحضِنَك،  ِفي  الُقرَعُة  تُْلَقى  33َقْد 

ِمَن اهلِل.

لُقَمُة ُخبٍز يابَِسٍة َوَمَعها َسل�ٌم َخيٌر ِمْن َبيٍت 17 
َمِليٍئ بِالطَّعاِم َوِفيِه ِخصاٌم.

الُمْخِزي،  ال�بِن  َعَلى  َيُد  َيَتسَّ الَحِكيُم  2الَعبُد 

خَوِة. َوَيَتقاَسُم الِميراَث َمَع ال�إ
َهَب، اأّما فاِحُص الُقلُوِب  َة َوالذَّ 3النَّاُر َتفَحُص الِفضَّ

َفُهَو اهلُل.
َوالَْكّذاُبوَن  يَرِة،  رِّ الشِّ أفكاِر  ال� اإلَى  ُيْصِغي  يُر  رِّ 4الشِّ

ِر. َينِطُقوَن بِالَكل�ِم الُمّدمِّ
5َمْن َيْسَخُر بِالَفِقيِر ُيِهيُن خالَِقُه، َوَمْن َيفَرُح بِِمحَنِة 

َغيِرِه لَْن ُيفِلَت ِمَن الِعقاِب.
َيفَتِخُروَن  أبناُء  َوال� الَعُجوِز،  لِلرَُّجِل  تاٌج  6ال�أحفاُد 

بِاأبِيِهْم.
أْحَمَق، َفَكْم بِالَحِري  7الَكل�ُم الَبِليُغ ل� ُيناِسُب ال�

الَكل�ُم الُمخاِدُع لِلرَُّجِل النَِّبيِل.
ُيعِطيها،  َمْن  نََظِر  ِفي  ْحِر  َكالسِّ الرِّشَوُة  َتبُدو  8َقْد 

َفِهَي َتنَجُح ِفي اأيِّ َمكاٍن َيَضُعها.
ُق  داَقَة، َوالتَّذكيُر بِالَخَطاأِ ُيَفرِّ ُز الصَّ 9الُمساَمَحُة تَُعزِّ

أْصِدقاِء. َبْيَن ال�
10التَّوبِيُخ ُيَؤثُِّر ِفي الَفِهيِم اأكَثَر ِمْن ِمَئِة َجْلَدٍة ِفي 

أْحَمِق. ال�
يُر َيسَعى اإلَى الَخطايا، َفُيرَسُل َرُسوٌل قاٍس  رِّ 11الشِّ

ُه. ِضدَّ
12اأْن تُقابَِل ُدبًَّة غاِضَبًة َفَقَدْت اأول�َدها، َخيٌر ِمْن 

اأْن تُقابَِل َغِبّياً ِفي َوْقِت َغبائِِه.
لَْن  رَّ  الشَّ نَّ  َفاإ  ، بَِشرٍّ الَخيَر  اأَحُدُهُم  13اإذا جاَزى 

ُيفاِرَق َبيَتُه.
14بِداَيُة الِخصاِم ِمثُل َرشِّ الماِء، َفاأوِقِف الِخصاَم 

َقبَل اأْن َينَفِجَر.
15اهلُل َيكَرُه َمْن ُيَبرُِّئ الُمْذنَِب، َوَمْن َيحُكُم َعَلى 

الَبِريَء.

أْحَمِق؟ اأَيسَتِطيُع ِشراَء  16ما فائَِدُة الماِل ِفي َيِد ال�

الِحْكَمِة َوُهَو ل� َيرَغُب ِفيها؟
لَِيوِم  ُيولَُد  أُخ  َوال� الَوقِت،  كُلَّ  ُيِحبُّ  ديُق  17الصِّ

الِمحَنِة.
18َعِديُم الَفْهِم َيعِقُد َصفَقًة َوَيْكَفُل َديَن َشْخٍص 

اآَخَر.
َيَتفاَخُر  َوَمْن  الَخِطيََّة،  ُيِحبُّ  النِّزاَع  ُيِحبُّ  19َمْن 

ُقوِط. بَِنفِسِه َيبَحُث َعِن السُّ
رِّ لَْن َينَجَح اأَبداً، َوَمْن ُيخاِدُع ِفي  20َمْن ُيَفكُِّر بِالشَّ

يِق. َكل�ِمِه َسَيَقُع ِفي الضِّ
َيفَرُح  َول�  بَِحْسَرٍة،  َيِعيُش  جاِهٌل  َولٌَد  لَُه  21َمْن 

أْحَمِق. اأُبو ال�
22الَفَرُح ِمَن الَقلِب دواٌء شاٍف، َوالرُّوُح الَحِزينُة 

تَُسبُِّب الَمَرَض.
َسيَر  لَِيْحِرَف   ، رِّ السِّ ِفي  الرِّشَوَة  َياأُخُذ  يُر  رِّ 23الشِّ

الَعدالَِة.
أْحَمُق  ال� اأّما  دائِماً،  الِحْكَمِة  اإلَى  َينُظُر  24الَبِصيُر 

نيا. َفَعيناُه َتُتوهاِن ِفي اآِخِر الدُّ
َوُيَسبُِّب  أبِيِه،  ل� الُحْزَن  ُيَسبُِّب  أْحَمُق  ال� 25ال�بُن 

ِه. ُأمِّ الَمراَرَة ل�
اأْن َتضِرَب  الَبِريَء، َول�  تُعاِقَب  اأْن  26لَيَس َجيِّداً 

النَِّزيَه بَِسَبِب اأمانَِتِه.
ِكيُّ ل� َيَتَكلَُّم َكِثيراً، َوالَبِصيُر َيضُبُط نَفَسُه. 27الذَّ

َواإذا  َصَمَت،  اإذا  َحِكيماً  ُيعَتَبُر  أْحَمُق  ال� 28َحتَّى 

اأحَكَم اإغل�َق َفِمِه َفَسَيبُدو َذِكّياً.

َرغَبِتِه، 18  َعْن  َيبَحُث  الُمنَعِزُل  نساُن  ال�إ
َوَيَتضاَيُق ِمْن كُلِّ نَِصيَحٍة.

أْحَمُق ل� َيِجُد ُمتَعًة ِفي الَفْهِم، َبْل ِفي اإعطاِء  2ال�

اآراِءِه َفَقْط.
هانَِة  رُّ َياأْتِي ال�سِتهزاُء َمَعُه، َوَمَع ال�إ 3ِعنَدما َياأْتِي الشَّ

َياأْتِي الِخْزُي َوالعاُر.
نساِن ِمياٌه َعِميَقٌة، َونَبُع الِحْكَمِة نَهٌر  4َكِلماُت ال�إ

ُمَتَدفٌِّق.
الَبِريَء  َفَتحِرَم  لِلُمذنِِب،  َتَتَحيََّز  اأْن  َجيِّداً  5لَيَس 

ِه. ِمْن َحقِّ
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ُيَسبُِّب  َوَفُمُه  اإلَى الَجَدِل،  ي  ُيَؤدِّ أْحَمِق  6َكل�ُم ال�

ْرَب. لَُه الضَّ
الَفخَّ  ُيشِبُه  َوَكل�ُمُه  َدماَرُه،  ُيَسبُِّب  أْحَمِق  ال� 7َفُم 

لَِحياتِِه.
اإلَى  َتنِزُل  الَِّتي  الطَّعاِم  لَُقَم  ُيشِبُه  النَّّماِم  8َكل�ُم 

الَمِعَدِة.
9الَكْسل�ُن ِفي َعَمِلِه، ُهَو َوالُمَخرُِّب ِسّياِن.

البارُّ  اإلَيِه  َيركُُض  َمِنيٌع،  ُبرٌج  يهوه أ  10اْسُم 

َوَيحَتِمي.
11َثرَوُة الَغِنيِّ ِهَي َمِديَنُتُه الَحِصيَنُة، َفَيَتَخيَّلُها ُسوراً 

عالِياً.
َفَياأتِي  التَّواُضُع  اأّما  ال�نِهياِر،  َقبَل  تاأتِي  12الِكبِرياُء 

َقبَل الَكراَمِة.
َفُهَو  َيسَمَعُه،  اأْن  َقبَل  ُسؤاٍل  َعْن  ُيِجيُب  13َمْن 

اأْحَمُق ُيَسبُِّب لَِنفِسِه الِخزَي.
الرُّوُح  اأّما  َمَرِضِه،  ِفي  تُسانُِدُه  نساِن  ال�إ 14ُروُح 

الَحِزيَنُة َفل� َيحَتِملُها اأَحٌد.
ِكيُّ َيكَتِسُب الَمعِرَفَة، َواُأُذُن الَحِكيِم  نساُن الذَّ 15ال�إ

َتبَحُث َعِن الِعْلِم.
لُِمقاَبَلِة  ُد  َوتَُمهِّ الَتْرحيِب،  اإلَى  تُؤّدي  16الَهِديَُّة 

الُعَظماَء.
َياأتَِي  اأْن  اإلَى  ُمِحّقاً،  َيْبُدو  ل�ً  اأوَّ َيشَتِكي  17َمْن 

َخْصُمُه َوَيسَتْجِوُبُه.
َطَرَفيِن  َبيَن  َوَتفِصُل  النِّزاَع،  تُنِهي  18الُقرَعُة 

َقِويّيِن.
َفْتِح  ِمْن  اأصَعُب  اإهانَِتِه  َبْعَد  أِخ  ال� 19ُمصالَحُة 

َمِديَنٍة،
بَِعواِرِض  اأشَبُه  أْصِدقاِء  ال� َبْيَن  َوالُمخاَصماُت 

َقلَعٍة.
نساِن َتمَتِلُئ َمِعَدتُُه، َوِمْن َغلَِّة  20ِمْن َثَمِر َكل�ِم ال�إ

َشَفَتيِه َيْشَبُع.
َوَمْن  اللِّساِن،  ُسْلَطِة  َتحَت  َوالَحياُة  21الَموُت 
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ُيِحبُّ الَكل�َم َسَياأكُُل َثَمَر َكل�ِمِه.
22َمْن َيِجُد َزوَجًة صالَِحًة َيِجُد َخْيراً، َويناُل ِرَضًى 

ِمَن اهلِل.
َفُيِجيُب  الَغِنيُّ  اأّما  بَِتواُضٍع،  َيطلُُب  23الَفِقيُر 

بُِخُشونٍَة.
أْصِدقاُء َصِديَقُهْم، لَِكْن ُهناَك َصِديٌق  24َقْد َيُضرُّ ال�

األَصُق ِمَن ال�أِخ.

ِمَن 19  َخيٌر  بِاسِتقاَمٍة  َيسلُُك  الَِّذي  الَفِقيُر 
أْحَمِق الَِّذي ُيراِوُغ بَِكل�ِمِه. ال�

2الرَّغَبُة ِفي َشيٍء ُدوَن الِعْلِم بِِه لِيَسْت َحَسَنًة، َوَمْن 

َيَتَسرَُّع ِفي َقراراتِِه ُيْخِطُئ.
َعَلى  بَِلوِمِه  ُيلِقي  ثُمَّ  ُر َحياَتُه،  ُيَدمِّ نساِن  ال�إ 3َغباُء 

اهلِل.

ِن افَتَقَر َتَركُوُه. 4الَغِنيُّ َكِثيُر ال�أصحاِب، َفاإ

وِر ُيعاَقُب، َوالَِّذي َيكِذُب ِفي َشهاَدتِِه  5شاِهُد الزُّ

لَْن َيْنُجو.
َوُيصاِحُبوَن  الَكِريَم،  ُجَل  الرَّ َيسَترُضوَن  6َكِثيُروَن 

الَِّذي ُيعِطي َهدايا.
َيبَتِعُدوَن  َواأصِدقاُؤُه  َيكَرُهونَُه،  الَفِقيِر  اإْخَوِة  7كُلُّ 

َعْنُه.
ُل اإلَْيِهْم بَِكل�ِمِه، لَِكنَُّهْم ل� َيْسَتِجيبوَن. َيَتَوسَّ

ُك بِالِحكَمِة ُيِحبُّ َحياَتُه، َوَمْن ُيحاِفْظ  8الُمَتَمسِّ

عَلى الَمعِرَفِة َينَجْح.
وِر ُيعاَقُب، َوالَِّذي َيكِذُب ِفي َشهاَدتِِه  9شاِهُد الزُّ

َسَيهِلُك.
بِالَعْبِد  َيِليُق  ل�  َكما  أْحَمِق،  بِال� التََّرُف  َيِليُق  10ل� 

اأْن َيحُكَم الرَُّؤساَء.
ساَءِة  ال�إ َوَمغِفَرُة  ْبَر،  الصَّ ُينِتُج  الَجيُِّد  11التَّفِكيُر 

تُعِطي َمجداً َوُسمَعًة َحَسَنًة.
َكالنََّدى  َوِرضاُه  أَسِد،  ال� َكَزئِيِر  الَمِلِك  12َغَضُب 

َعَلى الُعْشِب.
َوُمخاَصماُت  أبِيِه،  لِ� ُمِصيَبٌة  أْحَمُق  ال� 13ال�بُن 

وَجِة َكَنَقراِت الماِء الُمَتَسرِِّب. الزَّ
وَجُة  الزَّ اأّما  آباِء،  ال� ِمَن  ِميراٌث  َوالِغَنى  14الَبيُت 

العاِقَلُة َفِهَي ِمَن اهلِل.
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نساُن الُمَتراِخي  15الَكَسُل ُيَسبُِّب النَّوَم الَعِميَق، َوال�إ

َيُجوُع.
16َمْن ُيِطيُع الَوصايا َيحِرُص َعَلى َحياتِِه، َوَمْن ل� 

ُيبالِي بُِسلُوِكِه َسَيُموُت.
َعَلى  َوَسُيكاِفُئُه  اهلَل،  ُيقِرُض  الَفِقيَر  ُيكِرُم  17َمْن 

َعَمِلِه.
َواإلّ�  َيَتَغيََّر،  اأْن  ِفي  اأَمل�ً  ُهناَك  أنَّ  ل� ابَنَك  ِب  18اأدِّ

نََّك تُشاِرُك ِفي َتْدِميِرِه. َفاإ
19الَغُضوُب َسَيناُل ِعقاَبُه، َواإْن َجنَّْبَتُه الِعقاَب َيزداُد 

ُسوءاً.
20اسَتِمْع اإلَى الَمُشوَرِة َواقَبِل التَّاأِديَب لَِكي تُْصِبَح 

َحِكيماً.
َولَِكنَّ  نساِن،  ال�إ َعقِل  ِفي  ال�أفكاُر  ِهَي  21َكِثيَرٌة 

َمِشيُئَة اهلِل ِهَي الَِّتي َتْثُبُت.
نساِن َيْجَعلُُه َجّذاباً. َفاأْن َتُكوَن َفِقيراً  22اإخل�ُص ال�إ

َخيٌر ِمْن اأْن َتُكوَن كاِذباً.
ُدوَن  راِضياً  َوَيناُم  َحياًة،  َيناُل  اهلَل  َيخاُف  23َمْن 

ُه اأَذى. اأْن َيَمسَّ
ها اإلَى  24الَكْسل�ُن َيغِمُس َيَدُه ِفي الطََّبِق، َول� َيَردُّ

َفِمِه.
25عاِقِب الُمْسَتْهِزَئ َفُيصِبَح الجاِهُل َذِكّياً، َوَوبِِّخ 

العاِقَل َفَيناَل َمعِرَفًة.
ُمْخٍز  اْبٌن  ُهَو  ُه،  اُأمَّ َوَيْطُرُد  اأبِيِه  ِمْن  َيْسِرُق  26َمْن 

َوُمْخِجٌل.
، اإذا َتَوقَّْفَت َعِن ال�ْسِتماِع اإلَى الَوِصيَِّة،  27يا ُبَنيَّ

َسَتِضلُّ َعْن َطِريِِق الَمعِرَفِة.
ال�أشراِر  َوَكل�ُم  بِالَعدِل،  َيسَتهِزُئ  وِر  الزُّ 28شاِهُد 

ماَر. ُز الدَّ ُيَعزِّ
ْرُب لِل�أغِبياِء. 29الِعقاُب اُأِعدَّ لِلُمَتَكبِِّريَن، َوالضَّ

ال�سِتهزاَء 20  تَُسبُِّب  َوالُمسِكراُت  الَخْمُر 
َوالَفوَضى، َوَمْن َيسَكُر بِها لَيَس َحِكيماً.

أَسِد، َوَمْن ُيْغِضُبُه ُيْخِطُئ  2َغَضُب الَمِلِك َكزئِيِر ال�

اإلَى نَْفِسِه.
نساُن  ال�إ اأّما  نساَن،  ال�إ ُف  ُيَشرِّ النِّزاِع  3َتَجنُُّب 

جاِر. أْحَمُق َفُيسِرُع اإلَى الشِّ ال�

َموِسِم  َوِفي  الَخِريِف،  ِفي  َيحُرُث  ل�  4الَكْسل�ُن 

الَحصاِد َيْبَحُث َفل� َيِجُد َشيئاً.
نساُن  َوال�إ الَعِميَقَة،  الِمياَه  ُيشِبُه  نساِن  ال�إ 5َقْصُد 

ِكيُّ َيسَتخِرُجُه. الذَّ
اأّما  ُمخِلُصوَن،  اأصِدقاٌء  اإنَُّهْم  َيُقولُوَن  6الَكِثيُروَن 

الَجِديُر بِالثَِّقِة َفاأيَن َتِجُدُه؟
بَِسعاَدٍة  َيِعيُشوَن  َواأطفالُُه  باسِتقاَمٍة،  َيحيا  7البارُّ 

َوَيَتباَركُوَن ِمْن َبعِدِه.
رَّ  الشَّ َوُيَميُِّز  الَقضاِء  َعرِش  َعَلى  َيجِلُس  8الَمِلُك 

بَِنظَرٍة واِحَدٍة.
َقلِبي،  ْرُت  َطهَّ »اأنا  َيُقوَل:  اأْن  َيسَتِطيُع  9َمْن 

َوَتَخلَّْصُت ِمْن َخطاياَي«؟
10ُيبِغُض اهلُل الَمواِزيَن َوالَمكايِيَل الَمغُشوَشَة.

اإْن  َوتُْظِهُر  بِاأْعمالِِه،  َطِبِيَعُتُه  تُعَرُف  الَولُد  11َحتَّى 

كاَن طاِهراً َوُمْسَتِقيماً.
ُأُذَن الَِّتي َتسَمُع َوالَعيَن الَِّتي َتَرى. 12اهلُل َخَلَق ال�

َعيَنيَك  افَتْح  َفِقيراً،  َتِصيَر  لَِئّل�  النَّوَم  تُِحبَّ  13ل� 

َفَيكثُُر َطعاُمَك.
َجيِّداً،«  لَيَس  »َهذا  دائِماً:  َيُقوُل  َيشَتِري  14َمْن 

ثُمَّ َيبَتِعُد َمَتباِهياً.
َهِب  الذَّ ِمَن  اأنَْدُر  بِالَمعِرَفِة  الُمَتَكلَِّمُة  فاُه  15الشِّ

َوالل�آلِئ َوالَجواِهِر الَكريَمِة.
َديناً،  اأَخَذ  َغريباً  َيْكَفُل  ْن  ِممَّ َرْهناً  ِرداًء  16ُخْذ 

َواحَتِفْظ بِِه َضماناً.
ُيْصِبُح  َولَِكنَُّه  لَِذيٌذ،  الَمْسُروِق  الُخْبِز  17َمذاُق 

. َكالَحَصى ِفي الَفمِّ
اإلّ�  َحْرباً  َتَشنَّ  َفل�  بِالَمُشوَرِة.  الُخَطُط  18َتنَجُح 

بِِقياَدٍة َحِكيَمٍة.
َتخَتِلْط  َفل�  أْسراَر،  ال� ُيفِشي  الَِّذي  ُهَو  19النَّّماُم 

نساِن الثَّْرثاِر. بِال�إ
َيِحلُّ  ِعنَدما  نُوُرُه  َسُيطفاُأ  ُه،  َواُأمَّ اأباُه  َيْلَعُن  20َمْن 

الظَّل�ُم.
21الثَّْرَوُة التي تُجَمُع َسِريعاً، نِهايُتها َغيُر ُمباَرَكٍة.

اهلَل  انَتِظِر  رِّ.«  بِالشَّ رَّ  الشَّ »َساُأجاِزي  َتُقْل:  22ل� 

يَك. َوُهَو َسُيَنجِّ
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َفالَمواِزيُن  الَمغُشوَشَة،  الَمكايِيَل  َيكَرُه  23اهلُل 

َئٌة. الَمغُشوَشُة َسيِّ
نساِن اأْن  ُدُه اهلُل. َفَكيَف لِل�إ نساِن ُيَحدِّ 24َطريُق ال�إ

َيفَهَم ما َيحُصُل َمَعُه؟
ما  بَِسَبِب  َتْنَدُم  َفَقْد  ِد،  بِالَتَعهُّ ْع  َتَتَسرَّ 25ل� 

ْدَت بِِه. َتَعهَّ
26الَمِلُك الَحِكيُم َيفَحُص ال�أشراَر َوُيعاِقُبُهْم.

ِفي  ما  َتفَحُص كُلَّ  اهلِل،  ِسراُج  نساِن  ال�إ 27ُروُح 

داِخِلِه.
َيدَعُم  َوُهَو  الَمِلَك،  َيحَفظاِن  أمانَُة  َوال� 28الَوفاُء 

ُحكَمُه بِاأْن َيُكوَن َوِفّياً وُمِحّباً.
ُيُوُخ َفَوقاُرُهْم  تِِهْم، اأّما الشُّ باُب َيفَتِخُروَن بُِقوَّ 29الشَّ

ِفي َشْيِبِهْم.
ُر  تَُطهِّ َرباُت  َوالضَّ رَّ،  الشَّ ُيِزيُل  الّصاِرُم  30الِعقاُب 

مائَِر. أ الضَّ

َجداِوِل 21  ِمثُل  اهلِل  َيِد  ِفي  الُملُوِك  قُلُوُب 
الِمياِه، ُيِديُرها َحيثُما ُيِريُد.

نساِن َقْد َتبُدو َصِحيَحًة ِفي َعيَنيِه،  2كُلُّ ُطُرِق ال�إ

َولَِكنَّ اهلَل ُهَو الَِّذي َيفَحُص الُقلُوَب.
ِمْن  اهلِل  ِعْنَد  اأَهمُّ  َوعاِدٌل  َصِحيٌح  ُهَو  ما  3ِفعُل 

بائِِح. َتقِديِم الذَّ
تُْظِهُر  الُمتكبِّرُة  أْفكاُر  َوال� الُمَتَعْجِرَفُة  4النَّظراُت 

يِر. رِّ َخطيََّة الشِّ
ُر  الُمَتَهوِّ اأّما  بِح،  الرِّ اإلَى  َتُقوُدُه  الُمجَتِهِد  5ُخَطُط 

َفَيصيُر َفِقيراً.
6الُكُنوُز الَِّتي َتاأتِي بِالَكِذِب ِهَي ُبخاٌر َيَتل�َشى َوَفخٌّ 

ي اإلَى الَمْوِت. ُيَؤدِّ
َُّهْم َيرفُُضوَن َعَمَل  أن ُهْم َبِعيداً، لِ� 7ُعْنُف ال�أشراِر َيُجرُّ

ما ُهَو َعدٌل.
َفُطُرقُُه  الَبِريُء  اأّما  بِِخداٍع،  َيَتَصرَُّف  8الُمذنُِب 

ُمسَتِقيَمٌة.
نساِن اأْن َيسُكَن ِفي زاِوَيِة الَبيِت، ِمْن اأْن  9َخيٌر لِل�إ

َيِعيَش ِفي َبيٍت واِسٍع َمَع َزوَجٍة تُِثيُر النِّزاَع.

أ 30:20 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.

َمَع  َرِحيماً  لَيَس  َوُهَو   ، رَّ الشَّ َيْشَتِهي  يُر  رِّ 10الشِّ

جاِرِه.
11ِعنَدما ُيعاَقُب الُمَتَكبُِّر، ُيصِبُح الجاِهُل َحِكيماً. 

نَُّه َيكَتِسُب الَمْعِرَفَة. َوِعنَدما ُينَصُح الَحِكيُم َوُيْرَشُد، َفاإ
أْشراَر  ال� ُر  َوُيّدمِّ ال�أشراِر،  ُبُيوَت  ُيراِقُب  البارُّ  12اهلُل 

َتْدِميراً.
ُهَو  َيطلُُب  الَفِقيِر،  نِداِء  ِعْن  اُأُذنَيِه  َيُسدُّ  13َمْن 

الُمساَعَدَة َول� َيِجُد َمْن ُيِجيُبُه.
الَغَضَب،  ُئ  تَُهدِّ رِّ  السِّ ِفي  تُعَطى  الَِّتي  14الَهِديَُّة 

ِديَد. ُئ الَغَضَب الشَّ َوالَهَديَُّة الَحميَمُة تَُهدِّ
. رِّ 15البارُّ َيفَرُح بِالَعدِل، َوالَهل�ُك لِفاِعِلي الشَّ

َجماَعِة  َمَع  َيرتاُح  الَفهِم  َطِريَق  َيَتَجنَُّب  16َمْن 

ال�أمواِت.
الَخْمِر  َوُمِحبُّ  َفِقيراً،  ُيِصيُر  الَمَلّذاِت  17ُمِحبُّ 

َوالتََّرِف لَْن َيْغَتِنَي.
يُر ِعَوضاً َعِن البارِّ، َوُيعاَقُب الخائُِن  رِّ 18ُيؤَخُذ الشِّ

ل� الُمْسَتِقيُم.
حراِء ِمْن اأْن َيِعيَش  نساِن اأْن َيحيا ِفي الصَّ 19َخيٌر لِل�إ

َمَع َزوَجٍة ُمَتَقلَِّبٍة تُِثيُر النِّزاَع.
ناً،  20ِفي َبيِت الَحِكيِم َتِجُد َكنزاً َثِميناً َوَزيتاً ُمَخزَّ

أْحَمُق َفَيسَتهِلُك كُلَّ ما لََدْيِه. اأّما ال�
َوَكراَمًة  َحياًة  َسَيِجُد  َوالرَّحَمَة  الَعدَل  يْتَبُع  21َمْن 

َوبِّراً.
ُر  َوُيَدمِّ ُمحاِربِيَن،  َمِديَنَة  َيغِلُب  َحِكيٌم  22َرُجٌل 

ِحصَنها الَمنيَع.
ِمَن  نَفَسُه  َيحَفْظ  َكل�ِمِه  اإلَى  َينَتِبْه  23َمْن 

الَمتاِعِب.
24الُمَتَكبُِّر الَمغُروُر َيَسَخُر بِِه النّاُس، َوُهَو َيَتَصرَُّف 

بَِتفاُخٍر َشِديٍد.
اأْن  ُيِحبُّ  ل�  َُّه  أن لِ� َسَتقُتلُُه،  الَكْسل�ِن  25َشْهَوُة 

َيعَمَل.
ِمْن  َفُيعِطي  البارُّ  اأّما  َفاأكَثَر،  اأكَثَر  َيشَتِهي  26َفُهَو 

ُدوِن َتاأِخيٍر.
ُمها  َُّه ُيَقدِّ أن يُر َكِريهٌة، لِ� رِّ ُمها الشِّ بائَِح الَِّتي ُيَقدِّ 27الذَّ

. بِِغشٍّ
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لَِضِميِرِه  ُيصِغي  َمْن  اأّما  ُيعاَقبوَن،  وِر  الزُّ 28ُشُهوُد 

نَُّه َيَتَكلَُّم بِِثَقٍة. َفاإ
َفواثٌِق  الّصالُِح  اأّما  َوجِهِه،  َمل�ِمَح  ُيَغيُِّر  يُر  رِّ 29الشِّ

ِمْن َطِريِقِه.
30ما ِمْن ِحكَمٍة َول� َفْهٍم َول� َمُشوَرٍة َتنَجُح ِضدَّ 

اهلِل.

َفِهَي  النُّصَرُة  اأّما  الَحرِب،  لَِيوِم  ُز  ُيَجهَّ 31الِحصاُن 

ِمْن ِعنِد اهلِل.

الِغَنى 22  ِمَن  فَضُل  اأ الَجيَِّدُة  مَعُة  السُّ
ِة  الِفضَّ ِمَن  اأفَضُل  َوال�حِتراُم  الَعِظيِم، 

َهِب. َوالذَّ
أنَّ اهلَل َخَلَقُهما. 2ل� َفرَق َبيَن الَغِنيِّ َوالَفِقيِر، لِ�

3العاِقُل َيخَتِبُئ ِعنَدما َيَرى الَمشاِكَل اآتَِيًة، َوالجاِهُل 

َيدُخُل ِفي الَمشاِكِل َفَيناُل الِعقاَب.
4َمْن َيَتواَضُع َيخاُف اهلَل، َوُيكاَفُئ بِالِغَنى َوالَكراَمِة 

َوالَحياِة.
5ِفي َطِريِق الُمخاِدِع اأشواٌك َوِفخاٌخ، َوَمْن ُيِحبُّ 

َحياَتُه َيبَتِعُد َعِن الُمخاِدِع.
6َدرِِّب الطِّفَل َعَلى ما َيْنَبِغي اأْن َيفَعَلُه، َفل� َيتُرَكُه 

ِعنَدما َيكُبُر.
ُهَو  َيقَتِرُض  َوالَِّذي  الَفِقيِر،  َعَلى  َيَتَسلَُّط  7الَغِنيُّ 

َعبٌد لَِمْن اأقَرَضُه.
ماَر بَِسَخِطِه، َوالَعصا  8َمْن َيْزَرِع الظُّلَم َيْحُصِد الدَّ

تُنِهي َسَخَطُه.
َطعاِمِه  ِمْن  ُيعِطي  َُّه  أن لِ� َسَيَتباَرُك،  الَكِريُم  9الرَُّجُل 

لِلُفَقراِء.
َوَيَتَوقََّف  الِخصاُم،  َفَينَتِهي  الُمسَتهِزَئ  10اطُرِد 

هانَُة. الِجداُل َوال�إ
َب،  الُمَهذَّ َوالَكل�َم  الَقْلِب،  َطهاَرَة  ُيِحبُّ  11َمْن 

َيُكوُن الَمِلُك َصِديَقُه.
12ُعُيوُن اهلِل َتحُرُس الَمعِرَفَة، َولَِكنَُّه ُيْحِبُط ُخَطَط 

الغاِدِريَن.
13الَكْسل�ُن َيصُرُخ: »ُهناَك اأَسٌد ِفي الخاِرِج! َقْد 

اُأقَتُل ِفي الّشاِرِع!«
14َكل�ُم الّزانَِيِة ُيشِبُه الُحْفَرَة الَعِميَقَة، َمْن ل� َيِعيُش 

ِفي ِرضا اهلِل َيسُقُط ِفيها.
ِغيِر، َوالتَّاأِديُب  ِبيِّ الصَّ 15الَحماَقُة ُمرَتِبَطٌة بَِعقِل الصَّ

ُيِزيُل الَحماَقَة ِمْنُه.
 ، 16َمْن َيظِلُم الَفِقيَر لُِيْصبَح َغنّياً، َوَمْن ُيْعِطي الَغِنيَّ

ِكل�ُهما َسَيفَتِقراِن.

أقواُل الِحكمِة الّثالُثون
َتفِكيَرَك  َوَركِّْز  الُحَكماِء،  أقواِل  لِ� اُأُذنََك  17افَتْح 

َعَلى َتعِليِمي. 18َحَسٌن اأْن َتَتَذكََّرها، َواأْن َتَتَكلََّم بِها. 
19اُأَعلُِّمَك اإيّاها اأنَت الََيوَم، لَِكي َتَضَع ثَِقَتَك اأنَت ِفي 

اهلِل. 20األَْم اأكُتْب اإلَيَك ِفي َوقٍت سابٍِق نَصائَِح َوَمعِرَفًة، 

ُأَعلَِّمَك الَحقَّ َوالَكل�َم الّصاِدَق، َحتَّى َتُردَّ بِاإجاباٍت  21لِ�

صاِدَقٍة للَِّذي اأْرَسَلَك؟

— 1 —

َتْسَحِق  َول�  ِفِقيٌر،  َُّه  أن لِ� الَفِقيِر  ِمَن  َتسِرْق  22ل� 

أنَّ اهلَل َسُيداِفُع َعْن َقِضيَِّتِهْم،  العاِجَز ِفي الَمحَكَمِة. 23لِ�
َوَيسِرُق َحياَة ظالِِميِهْم.

— 2 —

تُراِفِق الرَُّجَل  24ل� تُصاِدِق الرَُّجَل الَغُضوَب، َول� 

الَِّذي َيثُوُر بُِسرَعٍة. 25لِئّل� َتَتَعلََّم ُسلُوَكُه، َوتُوِقَع نَفَسَك 
. ِفي الَفخِّ

— 3 —

آَخِريَن.  26ل� َتْدُخْل ِفي َصفقاٍت َتكَفُل بِها ُدُيوَن ال�

داَد، َفَحتَّى َسِريُرُك َسُيْؤَخُذ  27َفاإذا كُْنَت ل� َتسَتِطيُع السَّ

ِمنَك.

— 4 —

28ل� تُِزِل الُحُدوَد الَقِديَمَة الَِّتي َوَضَعها اآباؤَك.

— 5 —

َسَيخِدُم  ُهَو  َعَمَلُه؟  ُيتِقُن  الَِّذي  الرَُّجَل  29اأَراأيَت 

الُملُوَك، َولَْن َيخِدَم اُأناساً َمغُموِريَن.
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— 6 —

َفانَتِبْه 23  َؤساِء،  الرُّ َمَع  لَِتاأكَُل  َجَلْسَت  اإذا 
َجيِّداً اإلَى ما ُهَو اأماَمَك. 2راِقْب َشِهيََّتَك 
الطَّعاِم  ِمَن  َتقَتِرْب  3ل�  َشِرهاً.  كُنَت  اإذا  َواْكَبْحها، 

َُّه َقْد َيُكوُن َطعاَم َكِذٍب َوِخداٍع. أن الغالِي، لِ�

— 7 —

َعَلى  َتتَِّكْل  َول�  لِلثَّْرَوِة،  َطَلباً  نَفَسَك  تُنِهْك  4ل� 

أنَّ الَغِنيَّ َيْذَهُب بَِلمِح الَبَصِر، َكما لَو اأنَُّه  َفهِمَك. 5لِ�
ماِء. َيِطيُر بَِجناَحيِن َكالنَّْسِر اإلَى السَّ

— 8 —

اللَِّذيَذ،  َطعاَمُه  َتشَتِه  َول�  الَبِخيِل  ُخبَز  َتاأكُْل  6ل� 

لََك:  قاَل  ْن  َفاإ ياأكُلُُه.  َتكِلفَة ما  َيحِسُب  دائِماً  َُّه  أن 7لِ�

»كُْل َواشَرْب« َفُهَو ل� َيعِني ما َيُقوُل. 8َوالَقِليُل الَِّذي 
اأَكْلَتُه َسَتَتَقيَّاأُه، َوتَُضيُِّع َكِلماتُُك الُحلَوُة.

— 9 —

الِحْكَمَة  َسَيحَتِقُر  َُّه  أن لِ�  ، لِلَغِبيِّ نَِصيَحًة  تُعِط  9ل� 

ِفي َكل�ِمَك.

— 10 —
10ل� تَُغيِِّر الُحُدوَد الَقِديَمَة، َول� َتَتَعدَّ َعَلى ُحُقوِل 

َك. ، َوَسُيحاِمي َعنُهْم ِضدَّ أنَّ فاِدَيُهْم َقِويٌّ أيتاِم، 11لِ� ال�

— 11 —

12اأْصِغ اإلَى الَوِصيَِّة، َواسَتِمْع اإلَى اأقواِل الَمعِرَفِة.

— 12 —

13ل� َتمَنِع التَّاأِديَب َعِن الَولَِد. اإذا َضَربَتُه بِالَعصا َفَلْن 

َيُموَت. 14َبْل اإذا َضَربَتُه بِالَعصا َفَسُتنِقُذُه ِمَن الَموِت.

— 13 —

َحِكيماً،  اأصَبحَت  اإّذا  َقلِبي  َسَيفَرُح   ، ُبَنيَّ 15يا 

16َسَيبَتِهُج َقلِبي ِعنَدما َتَتَكلَُّم بِما ُهَو َحقٌّ َوُمْسَتِقيٌم.

— 14 —

17ل� َتحِسِد الُخطاَة، َولَِكِن اتَِّق اهلَل ِفي كُلِّ ِحيٍن، 

ََّك ِفي التَّْقوى َسَتناُل َحياًة ناِجَحًة، َوَرجاُؤَك ِفيها  أن 18لِ�

لَْن َينَتِهي.

— 15 —

19اسَتِمْع لَي يا ُبَنيَّ َوكُْن َحِكيماً، َوقُْد َحياَتَك ِفي 

تُراِفْق َمْن ُيسِرفُوَن ِفي ُشرِب  ِحيِح. 20ل�  الطَِّريِق الصَّ
أنَّ َمْن ُيسِرفُوَن  الَخمِر، َوَمْن ُيسِرفُوَن ِفي ال�أكِل، 21لِ�
النَّوَم  ُيِحبُّوَن  َوالَِّذيَن  َسُيفَقُروَن،  رِب  َوالشَّ ال�أكِل  ِفي 

ئََة. َسَيلِبُسوَن الثِّياَب الَقِديَمَة الُمَتَهرِّ

— 16 —

اُأمََّك  َتحَتِقْر  َول�  َولََدَك،  الََّذي  اأبِيَك  اإلَى  22اأصِغ 

. 23اْشَتِر الَحقَّ َوالِحْكَمَة َوالَمعِرَفَة  نِّ ِعنَدما َتكُبُر ِفي السِّ
َوالَفهَم، َواإيّاَك اأْن تَُفرَِّط بَِشيٍء ِمنها. 24َوالُِد البارِّ َيفَرُح 
َكِثيراً، َووالُِد ال�بِن الَحِكيِم َسَيبَتِهُج بِِه. 25َفاأْسِعْد اأباَك 

َواُأمََّك، َواجَعْل َمْن َولََدْتَك َتبَتِهُج بَِك.

— 17 —

26اْسَتِمْع اإلَيَّ َجيِّداً يا ُبَني، َول�ِحْظ َحياتِي لِتكوَن 

أنَّ الّزانَِيَة تُشِبُه ُحفَرًة َعِميَقًة َوبِئراً َضيِّقاً.  ِمثال�ً لََك. 27لِ�
28َتَتَربَُّص لَِفِريَسِتها، َوَتدَفُع َكِثيِريَن اإلَى الِخيانَِة.

— 18 —

َوالَمشاِكُل؟  النِّزاُع  لَِمِن  َوالُحزُن؟  الُبْؤُس  29لَِمِن 

َعيناُه  َسَتحَمرُّ  َوَمْن  َسَبٍب،  بُِدوِن  رَب  الضَّ َسَيناُل  َمْن 
رِب؟ 30َهِذِه َجِميُعها لِلَِّذيَن َيسِرفُوَن ِفي ُشْرِب  ِمَن الضَّ

النَّبيِذ، َوَيبَحثُوَن َعْن اأنواِع الَخمِر الَممُزوِج.
ِفي  لُونُها  َيَتاألَُّق  ِعنَدما  بِالَخمِر  تُبَهَر  اأْن  يّاَك  31َفاإ

أمِر َسَيلَسُع  الَكاأِْس، َوَتنساُب ُمَتل�ألَِئًة. 32َفِفي نِهاَيِة ال�
ِة. أفَعى الّسامَّ َكالثُّعباِن، َوَيَعضُّ ِمثَل ال�

شاً ِفي  33َفَتَرى َعيناَك اأشياَء َغِريَبًة َوَسُتصِبُح ُمَشوَّ

َكل�ِمَك َوَتفِكيِرَك. 34َسُتصِبُح َكَمْن َيسَتلِقي َعَلى َسِريٍر 
الّساِرَيِة.  ِة  ِقمَّ َعَلى  َيسَتلِقي  الَِّذي  َوِمثَل  الَبحِر،  ِفي 
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35َوَسَتُقوُل: »َضَرُبونِي لَِكنِّي لَْم اأشُعْر بِاألٍَم! َولَْم اُأدِرْك 

أْبَحَث َعْن الَمِزيِد ِمَن  اأنَُّهْم َيلُكُمونَِني! َفَمَتى اأصُحو ل�
راِب؟« الشَّ

— 19 —

َتُكوَن 24  اأْن  َتَتَمنَّ  َول�  ال�أشراَر،  َتحِسِد  ل� 
ْلِب،  َُّهْم ُيَخطُِّطوَن لِلُعنِف َوالسَّ أن َمَعُهْم، 2لِ�

َوَيَتَكلَُّموَن َعِن ال�أَذى.

— 20 —
3بِالِحْكَمِة تُبَنى الُبُيوُت، َوبِالَفهِم َتثُبُت. 4بِالَمعِرَفِة 

َتْمَتِلُئ الُغَرُف بُِكلِّ ما ُهَو َثِميٌن َوُمفِرٌح.

— 21 —

5الرَُّجُل الَحكيُم َقِويٌّ ِفعل�ً، َوالَمْعِرَفُة َتْجَعلُُه اأقَدَر. 

َوالُخَطِط  بِالَمُشوَرِة  َحرباً  َتُشنَّ  اأْن  َتسَتِطيُع  ََّك  أن 6لِ�

الَحِكيَمِة، َوَسَتنَتِصُر بَِكثَرِة الُمسَتشاريَن.

— 22 —

7الِحْكَمُة اأعَلى ِمَن الَحْمقى. َفل� َينَبِغي اأْن َيفَتُحوا 

اأفواَهُهْم ِفي الَمجالِِس.

— 23 —

»اأبا  النّاُس  يِه  ُيَسمِّ لِل�أَذى  دائِماً  ُيَخطُِّط  8َمْن 

الَمشاِكِل.«
َوالنّاُس  َخِطيٌَّة،  أْحَمُق  ال� َيرُسُمها  الَِّتي  9الُخطَُّة 

َيكَرُهوَن الُمسَتهِزَئ.

— 24 —

نََّك  َفاإ يِق،  الضِّ َوقِت  ِفي  َضعُفَك  َظَهَر  10اإذا 

َضِعيٌف َحّقاً.

— 25 —

َعْن  َتَتراَجْع  َول�  الَموِت،  اإلَى  الُمنقاِديَن  11اأنِقِذ 

ُمساَعَدِة الَِّذيَن َسُيْذَبُحوَن،

أمِر،«  ال� بَِهذا  نَعَلُم  ل�  قُْلَت: »نَحُن  اإْن  ََّك  أن 12ل�

َوَيعَلُم؟  َيراَك  ُهَو  األَيَس  بِِه.  َيعَلُم  الُقلُوِب  َفاإنَّ فاِحَص 
األَيَس ُهَو َمْن َسُيجاِزي كُلَّ واِحٍد بَِحَسِب َعَمِلِه؟

— 26 —

الَعَسِل  َوَشْهُد  ُمِفيٌد،  َُّه  أن لِ� َعَسل�ً  كُْل  ُبَنيَّ  13يا 

َكالَعَسِل  لَِذيَذٌة  الِحْكَمَة  اأنَّ  الَمذاِق. 14َواعَلْم  َطيُِّب 
ذا َوَجدَتها َفَسَتِجُد ُمسَتقَبل�ً َعِظيماً، َولَْن  لَِحياتَِك، َفاإ

َيِخيَب َرجاُؤَك.

— 27 —

َول�   ، البارِّ ُجِل  الرَّ َطِريِق  ِفي  َكِميناً  َتْنِصْب  15ل� 

َتهُجْم َعَلى َبيِتِه. 16َفَحتَّى لَْو َسَقَط البارُّ َسْبَع َمّراٍت، 
يُر َفَيسُقُط بَِسَبِب ُشُروِرِه. رِّ نَُّه َسَيُقوُم. اأّما الشِّ َفاإ

— 28 —

َك، َول� َتبَتِهْج ِعنَدما  17ل� َتفَرْح ِعنَدما َيسُقُط َعُدوُّ

َيَتَعثَُّر. 18َواإلّ� َسَيراَك اهلُل َوَيْنَزِعُج، َوَسُيِزيُل َغَضَبُه َعْن 
َك. َعُدوِّ

— 29 —

 ، رِّ الشَّ فاِعِلي  بَِسَبِب  َتْغَضْب  اأْو  َتْكَتِئْب  19ل� 

يِر،  رِّ لِلشِّ َرجاٌء  ُيوَجُد  ل�  َُّه  أن 20لِ� ال�أشراَر.  َتحَسِد  َول� 
َوَسَينَطِفُئ ِمصباُحُه.

— 30 —
اإلَى  َتْنَضمَّ  َول�  َوالَمِلَك،  اهلَل  اخَش   ، ُبَنيَّ 21يا 

أنَّ الُمِصيَبَة َتاأتِي ِمنهما َفْجاأًة،  ِديَن َعَلْيِهما. 22لِ� الُمَتَمرِّ
ماِر الَِّذي َيسَتِطيعاِن اأْن ُيَسبِّباُه؟ َوَمِن َيعِرُف ِمقداَر الدَّ

َمِزيٌد ِمْن أقواِل الِحْكَمة
23َوَهِذِه اأيضاً َمِزيٌد ِمْن اأقواِل الِحْكَمِة: التََّحيُُّز ِفي 

الُمحاَكَمِة لَيَس َجيِّداً.
َمْن  ُأَمِم  ال� ِمَن  َوَسُيرَفُض  ُعوِب  الشُّ ِمَن  24َسُيْلَعُن 

َيُقوُل لِلُمْذنِِب: »اأنَت َبِريٌء َوصالٌِح.«
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25لَِكْن ُيَسرُّ النّاُس بَِمْن ُيَوبُِّخ الُمْذنِب، َوُهَو َبَرَكٌة 

لَُهْم.
َفَتيِن. جاَبُة الّصاِدَقُة ِمثُل الُقبَلِة َعَلى الشَّ 26ال�إ

ْز َحقَلَك َقبَل اأْن َتبِنَي َبيَتَك. 27نَظِّْم َعَمَلَك َوَجهِّ

َتشَهْد  َول�  َسَبٍب،  ُدوَن  ِضدَّ جاِرَك  َتشَهْد  28ل� 

وِر. بِالزُّ
29ل� َتُقْل: »َساأفَعُل َمَعُه َكما َفَعَل َمِعي، َوَساُأجاِزيِه 

بَِحَسِب اأفعالِِه!«
الرَُّجِل  َوبَِكْرِم  الَكْسل�ِن،  الرَُّجِل  بَِحقِل  30َمَرْرُت 

ال�أحَمِق، 31َفَراأيُت ال�أشواَك نََمْت ِفي َجِميِع اأنْحائِِه، 
وُر الَحَجِريُّ  ُة َقْد َغطَّْتُه، َوانَهَدَم السُّ َوال�أعشاُب الّضارَّ
أمِر، َوَدقَّْقُت  الَِّذي ُيِحيُط بِِه. 32َفَنَظْرُت َوَفكَّْرُت ِفي ال�
النََّظَر َفَتَعلَّْمُت َدرساً. 33َوُهَو اأنَّ َقِليل�ً ِمْن َطيِّ الَيَديِن 
ثُمَّ َقِليل�ً ِمَن النُّعاِس ثُمَّ َقِليل�ً ِمَن النَّوِم، 34َوُيداِهُمَك 

، َوَتقَتِحُمَك الَخساَرُة اقِتحاماً. الَفقُر َكلِّصٍّ

َمزيٌد ِمْن أمثاِل ُسَلْيمان

َهِذِه ِهَي اأيضاً َبعُض اأمثاِل ُسَلْيماَن، َوَقْد 25 
نَها ِرجاُل الَمِلِك َحَزِقّيا، َمِلُك َيُهوذا: َدوَّ

ُأُموِر الَِّتي ُيخِفيها، َوَمجُد الُملُوِك  2َمجُد اهلِل ِفي ال�

ُأُموِر الَِّتي َيكِشُفونَها. ِفي ال�
قُلُوُب  َتبُعُد  أْرِض،  ال� َوَكُعمِق  ماِء  السَّ 3َكارتِفاِع 

الُملُوِك َعْن اأْن تُفَحُص.
الّصائُِغ  َيصَنَع  لَِكي  ِة،  الِفضَّ ِمَن  وائَِب  الشَّ 4اأِزِل 

يَر ِمْن َحضَرِة الَمِلِك َفَيثُبَت َعرُشُه  رِّ ِوعاًء. 5اأخِرِج الشِّ
بِالِبرِّ.

َتِقْف  َول�  الَمِلِك،  َحْضَرِة  ِفي  بَِنفِسَك  َتَتباَه  6ل� 

َُّه َخيٌر  أن َعِظيماً، 7لِ� لَْو كُْنَت َرُجل�ً  الُعَظماِء َكما  بِْيَن 
ِفي  تُهاَن  اأْن  ِمْن  أماِم،«  ال� اإلَى  لََك: »َتعاَل  ُيقاَل  اأْن 

َمجِلِس الُعَظماِء.
َسَتفَعلُُه  الَِّذي  َفما  َواإلّ�  ال�تِّهاِم،  ِفي  َتَتَسرَّْع  8ل� 

ِعنَدما َيكِشُف صاِحُبَك َخَطاأَك َفُيْخِزَيَك.
9ناِقْش َمشاِكَلَك َمَع صاِحِبَك، َولَِكْن ل� َتكِشْف 

ِسرَّ َغيِرَك، 10لئل� َتَتعرََّض لِْلِخزِي ِمْن ساِمِعَك، َوَتلَتِصُق 
َئٌة. بَِك ُسْمَعٌة َسيِّ

ِوعاٍء  ِفي  َذَهِبّياً  تُّفاحاً  ُيشِبُه  َوْقِتِه،  في  11الكل�ُم 

. يٍّ ِفضِّ
ُأُذنِِه  ل� َهِب  الذَّ ِمَن  َحَلقاً  ُيشِبُه  الَحكيِم  12َتوبِيُخ 

الُمصِغَيِة.
ُيشِبُه  َسيِِّدِه  َقْلَب  ُيسِعُد  الَِّذي  أِميُن  ال� 13الرَُّسوُل 

الثَّْلَج الباِرَد ِفي َيوِم الَحصاِد.
14َمْن َيِعُد باإعطاِء َهدايا ُدوَن اأْن َيِفي بَِوعِدِه، ُيشِبُه 

ُغُيوماً َوِرياحاً ُدوَن َمَطٍر.
الحاِكُم،  َحتَّى  َيقَتِنُع  الباِل  َوبُِطوِل  ْبِر  15بِالصَّ

َوالَكل�ُم اللَّيُِّن ل� ُيقاَوُم.
16اإذا َوَجدَت َعَسل�ً، َفُكْل ما َتحتاُجُه َفَقط، َواإلّ� 

َسَتمَتِلُئ َمِعَدتَُك َوَتَتَقيَُّؤُه.
نَُّه َسُيتَخُم  17ل� تُكِثْر ِمْن ِزياراتَِك لِجاِرَك، َواإلّ� َفاإ

ِمْن ُرْؤَيِتَك َوَينُفُر ِمْنَك.
َتُكوُن  نََّك  َفاإ جاِرَك،  ِضدَّ  وِر  بِالزُّ َشِهْدَت  18اإذا 

ْهِم الَمسُنوِن. يِف َوالسَّ َكالَعصا َوالسَّ
ِمثُل  يِق  الضِّ َيْوِم  ِفي  الغاِدِر  َعَلى  19ال�تِّكاُل 

َقَدٍم  َعَلى  يَر  السَّ ِو  اأ ُمَخْلَخٍل،  ِسنٍّ  َعَلى  ال�أكَل 
َمْكُسوَرٍة.

20الِغناُء لَِقْلٍب َحِزيٍن ُيشِبُه َخْلَع الِمعَطِف ِفي َيوٍم 

باِرٍد، اأْو َسْكَب الَخلَّ َعَلى الُجْرِح.
َك َفاأْعِطِه ُخْبزاً لَِياأْكَُل، َواإذا َعِطَش  21اإذا جاَع َعُدوُّ

ََّك َهَكذا َسَتُكوُن َكَمْن َيَضُع  أن َفاأعِطِه ماًء لَِيشَرَب. 22لِ�
َجمراً ُملَتِهباً َعَلى َراأِْسِه، َواهلُل َسُيكاِفُئَك.

الَمَطَر،  َتجِلُب  ماِل  الشَّ ِمَن  القاِدَمُة  ياُح  23الرِّ

َوالنَِّميَمُة تَُولُِّد الَغَضَب.
24اأْن َتِعيَش ِفي ُرْكٍن ِمْن َسْطِح الَمْنِزِل اأْو ُعلَِّيِتِه 

َخيٌر لََك ِمْن اأْن َتِعيَش ِفي َبيٍت واِحٍد َمَع َزْوَجٍة دائَِمِة 
الِجداِل َوالِخصاِم.

ارُّ الَِّذي َياأتِي ِمْن َمسافٍة َبِعيَدٍة ُيشِبُه  25الَخَبُر السَّ

َكاأَْس ماٍء باِرٍد لَِعطشاَن.
يِر ُيشِبُه نَبَع ماٍء ُمَعكٍَّر  رِّ 26البارُّ الذي َيَخَضُع للشِّ

ثاً. َوَينُبوعاً ُمَلوَّ
27لَيَس َجيِّداً اأْن تاأكَُل َعَسل�ً َكِثيراً، َول� اأْن َتبالَِغ 

كراِم. ِعِي اإلَى نَيِل ال�إ ِفي السَّ



أمثال 6811:27

بِل�  َمفُتوَحًة  َمِديَنًة  ُيشِبُه  نَفَسُه  َيْضُبُط  ل�  28َمْن 

اأسواَر.

ِصفاُت األْحَمق

الَكراَمُة ل� َتِليُق بِال�أحَمِق، َكما اأنَّ الثَّْلَج 26 
َموِسَم  الَمَطَر  َول�  يَف،  الصَّ ُيل�ئُِم  ل� 

الَحصاِد.
2اللَّعَنُة بُِدوِن َسَبٍب ل� َتْسَتِقرُّ َعَليَك، َكالُعصُفوِر 

ُنونُوِة الُمَحلَِّقِة. الطّائَِر َوالسُّ
َوالَعصا  لِلِحماِر،  َواللِّجاُم  لِلِحصاِن  وُط  3السَّ

لِلَحمَقى.
َتْبُدو  لِئّل�  َحماَقِتِه،  بِِمثِل  أْحَمَق  ال� تُِجاِوِب  4ل� 

ِمثَلُه.
أْحَمَق بِِمثِل َحماَقِتِه، َوَسَيُظنُّ اأنَُّه اأْحَكُم  5جاِوَب ال�

ِمْنَك! أ
أْحَمِق َكَمْن َيقَطُع ِرجَليِه،  6َمْن ُيرِسُل ِرسالًَة َمَع ال�

اأْو َكَمْن َيبَحُث َعِن الظُّْلِم.
َيُقولُُه الَحمَقى ُيشِبُه ِرجَل  الَِّذي  7َكل�ُم الِحْكَمِة 

الَمشلُوِل.
8َمْن ُيعِطي الَمجَد لِل�أْحَمِق ُيشِبُه َمْن َيربُِط َحَجراً 

بِالِمقل�ِع.
كِّيَر  9َكل�ُم الِحْكَمِة الَِّذي َيُقولُُه الَحمَقى ُيشِبُه السِّ

الَِّذي ُيمِسُك َشوكاً بَِيِدِه.
10َمْن يْسَتاأِْجُر اأْحَمَق اأْو عابَِر َسِبيٍل لَِيُقوَم بَِعَمِلِه، 

. هاَم َفَيْجَرَح الُكلَّ ُيْشِبُه َمْن َيْضِرُب السِّ
ُر َتَصرُّفاتِِه الَحْمقاَء، َكالَكْلِب  أْحَمُق الَِّذي ُيَكرِّ 11ال�

َيُعوُد اإلَى َقيِئِه.
ُيصِبُح  َقْد  َحِكيماً،  نَفَسُه  َيُظنُّ  َرُجل�ً  12اأَراأيَت 

أْحَمُق َحِكيماً اأّما َهذا َفل�. ال�

ِصفاُت الَكسالن
اإنَُّه  الطَِّريِق،  ِفي  اأَسٌد  َيُقوُل: »ُهناَك  13الَكسل�ُن 

واِرِع،« َفل� َيْفَعُل شيئاً. ِفي الشَّ

َتصلُُح  ِطريقٍة  ِمْن  ما  اأنَُّه   5  ،4 العددين  من  نفهم  ربما  أ 5:26 

للتّعاُمِل َمَع ال�أحمق.

14الَكسل�ُن َيَتَحرَُّك َعَلى َسِريِرِه كّما َيَتَحرَُّك الباُب 

َعَلى َمفاِصِلِه.
15الَكسل�ُن َيَضُع َيَدُه ِفي الطََّبِق َول� ُيِعيُدها اإلَى 

َفِمِه.
ُيِجيُبوَن  ِمْن َسبَعٍة  اأذَكى  نَفَسُه  َيُظنُّ  16الَكسل�ُن 

بِِحكَمٍة.

ِميَمُة والِخداع النَّ
َكَمْن  ُه،  َيُخصُّ ل�  ِشجاٍر  ِفي  ُل  َيَتَدخَّ 17الَِّذي 

. ُيمِسُك بِاُأُذنَي َكلٍب عابٍِر ضالٍّ
18الَمجُنوُن الَِّذي َيرِمي ِسهاماً ُمشَتِعَلًة َوقاتَِلًة،

19ُيشِبُه الَِّذي َيخَدُع جاَرُه ثُمَّ َيُقوُل لَُه: »كُْنُت 

اأْمَزُح!«
20بُِدوِن َحَطٍب َتنَطِفُئ النّاُر، َوبُِدوِن النَّّماِم َتهَداُأ 

الَمشاِكُل َوالُخُصوماُت.
ُيسَتخَدُم  َوالَحَطُب  لِلَجمِر،  ُيسَتخَدُم  21الَفحُم 

لِلنّاِر، َوُمِثيُر الَمشاِكِل ُيشِعُل النِّزاَع.
22َكل�ُم النَّّماِم ُيشِبُه الطَّعاَم اللَِّذيَذ الَِّذي َينِزُل اإلَى 

الَمِعَدِة.
ُيشِبُه  يراً،  ِشرِّ َقلباً  ُيْخِفي  الِذي  الُحْلُو  23الَكل�ُم 

ِة َعَلى ِقْطَعِة َفّخاٍر. ِطل�ًء ِمَن الِفضَّ
24ُيرائِي الَعُدوُّ ِعنَدما َيَتَكلَُّم، َبيَنما ُيْخِفي ِخداعاً 

ِفي داِخِلِه.
َقلِبِه  ِفي  أنَّ  لِ� ْقُه،  تَُصدِّ َفل�  بِلُطٍف  َتَكلََّم  ذا  25َفاإ

رِّ. الَكِثيَر ِمَن الشَّ
26َفُهَو ُيخِفي الُكْرَه بِالِخداِع، َولَِكنَّ اأمَرُه َسُيفَتَضُح 

َبيَن النّاِس.
َيَقُع ِفيها. َوَمْن ُيَدحِرُج  27َمْن َيحُفُر ُحفَرًة لَِغيِرِه 

َحَجراً َعَلى َغيِرِه َيرِجُع الَحَجُر َعَليِه.
بِاأِذيَِّتِهْم.  َيَتَسبَُّب  َمْن  َيكَرُه  الكاِذُب  28الِلساُن 

َوالَفُم الُمجاِمُل َيَتَسبَُّب بِالَخراِب.

ة َنصاِئٌح عامَّ

ََّك ل� َتعَلُم ما الَِّذي 27  أن ل� َتَتفاَخْر بِالَغِد، لِ�
َياأتِي بِِه الَغُد.
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اأنَت  َتمَتِدْح  َول�  َيمَدُحونََك،  آَخِريَن  ال� 2َدِع 

نَفَسَك.
خُر َثِقيٌل َوالرَّمُل َثِقيٌل، َولَِكنَّ َغَضَب ال�أحَمِق  3الصَّ

خِر َوالرَّمِل َمعاً. اأثَقُل ِمَن الصَّ
َمْن  َولَِكْن  َكالطََّوفاِن،  َوالَغيُظ  قاٍس  4الَغَضُب 

َيسَتِطيُع اأْن َيِقَف اأماَم الَغيَرِة.
. ِريُح اأفَضُل ِمَن الُحبِّ الَمخِفيِّ 5التَّوبِيُخ الصَّ

أمانَُة، اأّما  ِديُق داِفُعها ال� 6الُجُروُح الَِّتي ُيَسبُِّبها الصَّ

، َفَحتَّى قُُبل�تُُه ُمَزيََّفٌة. الَعُدوُّ
ُهَو  ُمرٍّ  كُلُّ  َولِلجائِِع  الَعَسَل،  َيُدوُس  بعاُن  7الشَّ

ُحْلٌو.
ِه. 8الَبِعيُد َعْن َوَطِنِه ُيشِبُه الُعصُفوَر الَبِعيَد َعْن ُعشِّ

ُح الَقلَب  ديِق الُمخِلَصُة ُحْلَوٌة َوتَُفرِّ 9َكِلماُت الصَّ

ِذيَِّة. َكالُعُطوِر الشَّ
10ل� َتَتَخلَّ َعْن َصِديِقَك َول� َعْن َصِديِق َوالِِدَك، 

َولَِكْن ل� َتدُخْل َبيَت اأِخيَك اإذا كُْنَت تُواِجُه الَمشاِكَل. 
أِخ الَبِعيِد. َوالجاُر الَقِريُب اأفَضُل ِمَن ال�

َعَلى  َواأُردَّ  َقْلِبي،  َفَيفَرَح  َحِكيماً  كُْن   ، ُبَنيَّ 11يا 

كُلِّ َمْن ُيَعيُِّرونَِني.
الجاِهُل  اأّما  َفَيخَتِبُئ،  الَمشاِكَل  َيَرى  12العاِقُل 

َفَيدُخُل ِفي الَمشاِكِل َوَيناُل َجزاَءُه.
َُّه َكِفَل َرُجل�ً َغِريباً  أن 13ُخْذ َثوَبُه َوارِهْن ما لََديِه لِ�

َواْمَراأًة اأْجَنبيًَّة.
ُمزِعٍج  بَِصوٍت  َصباحاً  التَِّحيََّة  ُيلِقي  14الَِّذي 

تُْحَسُب َتِحيَُّتُه لَعَنًة.
الماِء  نََقراِت  تُشِبُه  النِّزاِع،  تُِثيُر  الَِّتي  وَجُة  15الزَّ

الُمَتَسرِِّب ِفي َيوٍم ُممِطٍر.
16َوَمْن ُيحاِوُل اأْن ُيوِقَفها َيُكوُن َكَمْن ُيحاِوُل اأْن 

يَح، اأْو َكَمْن ُيمِسُك َزيتاً بَِيٍد واِحَدٍة. ُيوِقَف الرِّ
نساَن  نساُن ُيَعلُِّم ال�إ 17الَحِديُد َيصُقُل الَحِديَد، َوال�إ

ُبُه. َوُيَهذِّ
َمْن  اأيضاً  َثَمَرها،  َياأكُْل  تِيٍن  بَِشَجَرِة  َيعَتِني  18َمْن 

َيعَتِن بَِسيِِّدِه ُيَكرَّْم.
الَقْلُب  َوَكَذلَِك  نساِن،  ال�إ َوجَه  َيعِكُس  19الماُء 

نساِن َوَطِبيَعَتُه. ُيْظِهُر حالََة ال�إ

َوَكَذلَِك  َيكَتِفياِن،  الَهل�ِك أ ل�  َوَمْوِضُع  20الهاِوَيُة 

نساِن ل� َتشَبعاِن. َعينا ال�إ
َهَب، َكما اأنَّ الَمِديَح  َة َوالذَّ 21النّاُر َتْمَتِحُن الِفضَّ

نساَن. َيمَتِحُن ال�إ
ُيفاِرَقُه  َفَلْن  بِِمَدقٍَّة،  ال�أحَمَق  َطَحْنَت  لَْو  22َحتَّى 

َغباؤُه!
ما  بِاأْفَضِل  َغَنَمَك  َوارَع  َقِطيِعَك،  بِحالَِة  23اهَتمَّ 

َتْسَتِطيُع،
أنَّ الِغَنى ل� َيُدوُم َوَكَذلَِك التّاُج ل� َيُدوُم اإلَى  24ل�

أَبِد. ال�
25ِعنَدما َيُزوُل الُعْشُب، َوَينُمو َغيُرُه، َوُيجَمُع الَقشُّ 

ِمَن الِجباِل،
ُصوَفها،  َتلَبُس  ِخراٌف  لََديَك  َيُكوُن  26ِعنَدها 

َوتُيُوساً َتِبيُعها َوَتْشَتِري َحقل�ً، 27َوماِعزاً َيكِفي َحِليُبها 
َطعاماً لََك َولَِبيِتَك َولَِخَدِمَك.

يُر َحتَّى َواإْن لَْم ُيطاِرْدُه اأَحٌد، 28  رِّ َيهُرُب الشِّ
أَسِد. اأّما البارُّ َفُشجاٌع َكال�

الحاِكُم  اأّما  َكِثيُروَن،  َيحُكُمُه  ُد  الُمَتَمرِّ عُب  2الشَّ

الَفِطُن َفُيحاِفُظ َعَلى اسِتْقراِر َبَلِدِه.
الجاِرَف  الَمَطَر  ُيشِبُه  الُفَقراَء  َيظِلُم  الَِّذي  3الَفِقيُر 

الَِّذي ل� ُيبِقي َخْلَفُه َشيئاً.
رِّ،  4الَِّذيَن ل� َيخَضُعوَن لِلَقوانِيِن ُيداِفُعوَن َعِن الشَّ

رَّ. اأّما الَِّذيَن َيخَضُعوَن لِلَقوانِيِن َفُيقاِوُموَن الشَّ
5ال�أشراُر ل� َيفَهُموَن الَعدَل، اأّما الَِّذيَن يْتَبُعوَن اهلَل 

َفَيفَهُمونَُه َتماماُ.
َغِنيٍّ  ِمَن  اأفَضُل  بِاسِتقاَمٍة،  َيسلُُك  الَِّذي  6الَفِقيُر 

َيسلُُك بِاحِتياٍل.
7َمْن َيْخَضُع لِلَقوانِيِن ُهَو ابٌن َحِكيٌم، اأّما َصِديُق 

الُمنَحلِّيَن َفُيخِزي اأباُه.
َثرَوتُُه  َسُتْعَطى  با،  الرِّ َطِريِق  َعْن  َثرَوَتُه  َيِزيُد  8َمْن 

آَخَر َيُكوُن َطيِّباً َمَع الُفَقراِء. ل�
َفَحتَّى  َوالتَّعِليِم،  ِريَعِة  لِلشَّ الُخُضوَع  َيرفُُض  9َمْن 

َصل�تُُه َمكُروَهٌة.

أ 20:27 َمْوِضع الَهالك. حرفياً »اأبّدُّون« َوُهَو اسٌم من اأسماِء 

»الهاِوَية« اأيضاً. )انظر كتاب ُرؤيا يوحنا 12:9(



أمثال 68317:29

رِّ َسَيسُقُط  10َمْن ُيِضلُّ البارَّ لَِيسلَُك ِفي َطِريِق الشَّ

ُهَو ِفي َشرِّ اأعمالِِه، اأّما النَِّزيُه َفَيناُل َخيراً.
11الرَُّجُل الَغِنيُّ َحِكيٌم ِفي نََظِر نَفِسِه، اأّما الرَُّجُل 

الَفِقيُر الَفِهيُم َفَيرى الَحِقيَقَة.
َولَِكْن  َعِظيٌم،  َفخٌر  َفَهذا  أبراُر  ال� َيفَرُح  12ِعنَدما 

ِعنَدما َياأتِي ال�أشراُر َيخَتِبُئ َجِميُع النّاِس.
13َمْن ُيخِف َخطاياُه ل� َينَجْح، اأّما َمْن َيعَتِرْف بِها 

َوَيَتَخلَّ َعنها َفَسَيِجْد َرحَمًة.
آَخِريَن، اأّما  نساُن الَِّذي َيحَفُظ اعِتباَر ال� 14ُمباَرٌك ال�إ

َعِنيُد الَقلِب َفُيواِجُه الَمشاِكَل.
يُر الَِّذي َيحُكُم َشعباً َفِقيراً َوَضِعيفاً  رِّ نساُن الشِّ 15ال�إ

ِرَس. أَسَد الّزائَِر اأوالدُّبَّ الشَّ ُيشِبُه ال�
16الحاِكُم الَِّذي َيحُكُم بُِدوِن َفْهٍم ُهَو ظالٌِم، اأّما 

الَِّذي َيكَرُه النَّهَب َفَسَيحُكُم لَِوقٍت َطِويٍل.
َحتَّى  َسَيِعيُش هاِرباً  َقتٍل  َجِريَمِة  بَِذنِب  17الُمثَقُل 

الَموِت، َول� َينَبِغي اأْن ُيِعيَنُه اأَحٌد.
18َمْن َيسلُُك بِاأمانٍَة َسَيحيا اآِمناً، اأّما الُمحتاُل ِفي 

اأسالِيِبِه َفَسَيسُقُط َفجاأًة.
ِمَن  الَكِثيَر  َسَيحُصُد  َحقِلِه  ِفي  َيعَمُل  19الَِّذي 

الطَّعاِم، اأّما الَِّذي َيتَبُع ال�أحل�َم، َفَسَيجِني الَفْقَر.
َكِثيراً،  ُيباَرُك  بِالثَِّقِة  الَجِديُر  أِميُن  ال� نساُن  20ال�إ

ِمَن  ُيفِلَت  َفَلْن  ِريِع  السَّ الِغَنى  َعِن  َيبَحُث  الَِّذي  اأّما 
الِعقاِب.

ُيخِطُئ  َوَقْد  َحَسناً،  لَيَس  الُحكِم  ِفي  21التََّحيُُّز 

اإنساٌن ِمْن اأجِل ِكسَرِة ُخْبٍز.
ل�  َولَِكنَُّه  ِريِع،  السَّ الِغَنى  َعِن  َيبَحُث  22الَبِخيُل 

ُيدِرُك اأنَُّه َسَيِجُد الَفقَر.
23َمْن ُيَوبُِّخ اإنساناً َسَيحَظى بِِرضاُه َولَْو َبعَد ِحيٍن، 

اأْكَثَر ِمَن الَِّذي َيمَدُحُه َمِديحاً كاِذباً.
ُه ثُمَّ َيُقوُل: »َهِذِه لَيَسْت  24الَِّذي َيسِرُق اأباُه َواُأمَّ

َخِطيًَّة!« َفُهَو اأشَبُه بِالُمَخرِِّب!
اهلِل  ِفي  َيِثُق  الَِّذي  اأّما  الِخصاَم،  ُيِثيُر  25الَجِشُع 

َفَسُيل�ِقي النَّجاَح.
أْحَمُق ُهَو الِّذي َيتَِّكُل َعَلى نَفِسِه، اأّما الَِّذي  26ال�

َتُقوُدُه الِحْكَمَة َفَسَيحيا اآِمناً.

اأّما الَِّذي  َفِقيراً،  لَْن َيِصيَر  27الَِّذي ُيعِطي الُفَقراَء 

ُيغِلُق َعيَنيِه َعْنُهْم َفَسَيكثُُر ل�ِعُنوُه.
َولَِكْن  النّاُس،  َيخَتِبُئ  ال�أشراُر  َيحُكُم  28ِعنَدما 

أبراَر َيْزداُدوَن. ِعنَدما َيسُقُط ال�أشراُر َفاإنَّ ال�

الَِّذي ُيِصرُّ َعَلى ِعناِدِه َعَلى الرُّغِم ِمْن َكثَرِة 29 
نْقاِذ. التَّوبِيِخ، َسَيهِلُك ِمْن ُدوِن اأَمٍل بِال�إ

أبراُر، َولَِكنَُّهْم َيُنوُحوَن  2َيفَرُح النّاُس ِعنَدما َيْزداُد ال�

َوَيِئنُّوَن اإذا َحَكَمُهُم ال�أشراُر.
ُيراِفُق  َمْن  اأّما  اأباُه،  ُيسِعُد  الِحْكَمَة  ُيِحبُّ  3َمْن 

الّزانِياِت َفَسَيخَسُر َثرَوَتُه.
اأّما  َدولََتُه،  ُيَثبُِّت  بِالَعدِل  َيحُكُم  الَِّذي  4الَمِلُك 

ُرها. الَمِلُك الَِّذي ُيِحبُّ الَهدايا َفَسُيَدمَّ
نَُّه َينِصُب لَِقَدِميِه َفّخاً. 5َمْن َيَتَملَُّق َصِديَقُه َفاإ

َفَسُيَغنِّي  البارُّ  اأّما  َخِطيَِّتِه،  َفخِّ  ِفي  َسَيَقُع  يُر  رِّ 6الشِّ

َفِرحاً.
يُر  رِّ الشِّ اأّما  الَفِقيِر،  بَِقِضيَِّة  َيهَتمُّ  العاِدُل  ُجُل  7الرَّ

. َفل� َيهَتمُّ
8الُمسَتهِزئُوَن ُيشِعلُوَن الَمشاِكَل ِفي الَمِديَنِة، اأّما 

ئُوَن الَغَضَب. الُحَكماُء َفُيَهدِّ
9اإذا َدَخَل َحِكيٌم ِفي ُمحاَكَمٍة َمَع َحمَقى، َيُكوُن 

ُهناَك َصَخٌب َواسِتهزاٌء، َول� تَُحلَّ الًمشِكَلُة.
أبراَر، َوُيِريُدوَن  ماَء َيكَرُهوَن ال� 10الَِّذيَن َيسُفُكوَن الدِّ

اأْن َيقُتلُوا الُمْسَتِقيِميَن.
أْحَمُق ُيظِهُر كُلَّ َغَضِبِه، اأّما الَحِكيُم َفَيضُبُط  11ال�

نَفَسُه.
12الحاِكُم الَِّذي ُيصِغي اإلَى ال�أكاِذيِب، َيِصيُر كُلُّ 

ُوَزرائِِه اأْشراراً.
13الَفِقيُر َوالظّالُِم ُمَتشابِهاِن، فَاهلُل َخَلَق ِكَليِهما.

ُحكَمُه  نَّ  َفاإ بِالَعدِل  لِلَفِقيِر  الَمِلُك  َحَكَم  14اإذا 

َسَيثُبُت.
الَولَُد  اأّما  ِحكَمًة،  تُعِطياِن  َوالتَّوبِيُخ  15الَعصا 

ِه. ُأمِّ الَمتُروُك لَِيفَعَل ما َيشاُء َفَسَيجِلُب الِخْزَي ل�
َسَيَرْوَن  أبراُر  َوال� ثُم،  ال�إ ازداَد  ال�أشراُر  اْزداَد  16اإذا 

ُسُقوَط ال�أشراِر.
ِب ابَنَك َفُيِريَحَك َوُيبِهُج َقلَبَك. 17اأدِّ
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لَِمْن  ْعَب، َوَهنيئاً  18بِل� ُرْؤيا ِمَن اهلِل َيْجَمحُ أ الشَّ

ِريَعِة. َيْحَفُظ َتعِليَم الشَّ
َُّه َيسَمُع  أن 19الخاِدُم ل� ُيَوبَُّخ بِالَكل�ِم َوحَدُه َفَقْط، لِ�

َوَيفَهُم َولَِكنَُّه ل� َيسَتِجيُب.
20َهْل َراأيَت اإنساناً ُمَتَسرِّعاً ِفي َكل�ِمِه؟ َفاعَلْم اأنَُّه 

ُيوَجُد اأَمٌل ِفي ال�أحَمِق اأكَثُر ِمْنُه.
21اإذا َدلََّل الرَُّجُل َعْبَدُه َوُهَو َصِغيٌر َسُيصِبُح َعِنيداً 

ِعنَدما َيكُبُر.
َيقَتِرُف  َوالَعَصِبيُّ  الِمشاِكَل،  ُيِثيُر  22الَغُضوُب 

الَكِثيَر ِمَن الَخطايا.
نساِن، اأّما الُمَتواِضُع  23الِكبِرياُء تَُقلُِّل ِمْن َشاأِْن ال�إ

َفَيحُصُل َعَلى الَكراَمِة.
24َشِريُك اللِّصِّ َيكَرُه َحياَتُه، َفُهَو ُيَحلَُّف بِاأْن َيُقوَل 

ْدَق َول� ُيِجيُب بَِشيٍء. الصِّ
اأّما َمْن َيِثُق   ، نساِن َسُيوِقُعُه ِفي الَفخِّ 25َخوُف ال�إ

ِباهلِل َفَسَيُكوُن ِفي اأماٍن.

الَعدَل  َولَِكنَّ  الُحكّاِم،  ِرَضى  َيطلُُبوَن  26َكِثيُروَن 

ِمْن ِعنِد اهلِل.
َيسَتقِبُح  يُر  رِّ َوالشِّ الظّالَِم،  َيسَتقِبُح  27البارُّ 

الُمسَتقيَم.

أقوال أجور

َمّسا. 30  اأهِل  ِمْن  ياَقَة  بِن  اأُجوَر  اأقواُل  َهِذِه 
يا  ُمتَعٌب  ُمتَعٌب  »اأنا  الرَُّجِل:  َهذا  َيُقوُل 

اهلُل، َكيَف اأسَتِمرُّ؟« ب
نساِن. 3لَْم اأَتَعلَّْم  2اأنا اأبَلُد الَبَشِر، َولَيَس لِي َفْهُم ال�إ

الِحْكَمَة، َولَْم اأعِرْف َشيئاً َعِن الُقدُّوِس.
ماِء ثُمَّ نََزَل؟ َمِن الَِّذي  4َمِن الَِّذي َصِعَد اإلَى السَّ

ياَح ِفي َيِدِه؟ َمِن الَِّذي َجَمَع الِمياَه ِفي َثوبِِه؟  َجَمَع الرِّ
اْسُم  َوما  اْسُمُه  ما  أْرَض؟  ال� اأقاِصي  َس  اأسَّ الَِّذي  َمِن 

ابِنِه؟ اأخِبُرونِي اإْن كُنُتْم َتعِرفُوَن.

ُد،  ُيَشرَّ ِزماُمُه،  َيفِلُت  مثل:  معانَي  تحتمل  َيْجَمح.  أ 18:29 

َيهِلُك.
يثيئيَل،  ل�إ ُجُل  الرَّ َهذا  »َيُقوُل  اأو  أسَتِمر.   . . . َيُقوُل  ب 1:30 

يثيئيَل َواُأكَّاَل.« ل�إ

لِلَِّذيَن  ِدرٌع  َوُهَو  َوكاِمٌل،  نَِقٌي  اهلِل  َكل�ِم  5كُلُّ 

َيحَتُموَن بِِه.
6ل� تُِضْف َشيئاً اإلَى َكل�ِمِه، َواإلّ� َسُيَوبُِّخَك َوَتُكوُن 

كاِذباً.
7اأطلُُب ِمْنَك اأْمَريِن َقبَل اأْن اأُموَت:

8  اأبِعْد َعنِّي الَكِذَب.  
   َول� َتجَعْلِني َغِنّياً ِجّداً َول� َفِقيراً ِجّداً، َبْل 

اأعِطِني ِكفاَيِتي ِمَن الطَّعاِم.

9لَِئّل� اأشَبَع َكِثيراً َفاأقُوُل: »َمْن ُهَو اهلُل؟« اأْو اُأصِبَح 

َفِقيراً َفاأسِرَق َواُِسيَئ اإلَى اسِم اإلَِهي.
َل  10ل� َتشَتِك َعَلى َعبٍد لَِسيِِّدِه، لَِئّل� َيلَعَنَك َوَتَتَحمَّ

نَْب. الذَّ
ُيباِركُوَن  َول�  آباَء  ال� َيلَعُنوَن  النّاِس  11َبعُض 

ُأمَّهاِت. ال�
12َبعُض النّاِس َيُظنُّوَن اأنُفَسُهْم اأنِقياَء،

رَّ ِمْن داِخِلِهْم. َولَِكنَُّهْم لَْم ُيِزيلُوا الشَّ
آَخِريَن  ال� اإلَى  َوَينُظُروَن  ُمَتعالُوَن  النّاِس  13َبعُض 

بِازِدراٍء.
ُيوِف، َواأضراُسُهْم  14َبعُض النّاِس اأسنانُُهْم ِمثُل السُّ

أْرِض،  ال� ِمَن  الُفَقراَء  َفُيِبيُدوَن  كاِكيِن،  السَّ ِمثُل 
َوالمساِكيَن ِمْن َبيِن الَبَشِر.

15َطَمُع النّاِس َكَعَلَقةٍ ج لَها بِنتاِن َتُقول�ِن: »اأعِطِني، 

اأعِطِني.« ُهناَك َثل�َثُة اأشياَء ل� َتشَبُع، َوالّرابَِعُة ل� َتُقوُل: 
»َيكِفي.«

16  الهاِوَيُة،  
   الَمراأُة الَِّتي ل� تُنِجُب،

أْرُض الَِّتي ل� َترَتِوي ِمَن الماِء،    ال�
   َوالنّاُر الَِّتي ل� َتُقوُل: »َيكِفي.«

كائناٍت  َدِم  عَلى  َيعيُش  ُطَفيلٌي  كائٌن  َعَلَقة.  ج 15:30 

اأخَرى.
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ُه، َسَتْنُقُر  نساُن الَِّذي َيسَتهِزُئ بِاأبِيِه َوَيحَتِقُر اُأمَّ 17ال�إ

ُغْرباُن الواِدي َعيَنُه، َوَسَتاأْكُلُُه النُُّسوُر.
18ُهناَك َثل�َثُة اُأُموٍر تُدِهُشِني َوالّرابُِع ل� اأفَهُمُه:

ماِء، 19  َطَيراُن النَّسِر ِفي السَّ  
ُخوِر، أفَعى َبيَن الصُّ    َزْحُف ال�

ِفيَنِة ِفي الَبحِر،    َسْيُر السَّ
   َوالرَُّجل الَِّذي ُيِحبُّ َفتاًة.

لَْم  »اأنا  َوَتُقوُل:  َفَمها  َتمَسُح  ثُمَّ  َتاأْكُُل  20الّزانَِيُة 

اأفَعْل َشيئاً.«
أْرُض احِتمالَها: 21اأرَبَعُة اُأُموٍر ل� تسَتِطيُع ال�

22  اأْن ُيصِبَح الَعْبُد َمِلكاً،  
أْحَمُق،    اأْن َيشَبَع ال�

َج الَمراأُة الَمكُروَهُة، 23  اأْن َتَتَزوَّ  
   َواأْن َتاأُخَذ الخاِدَمُة َمكاَن َسيَِّدتِها.

َولَِكنَّها  أْرِض  ال� كُلِّ  ِفي  َصِغيَرٍة  اأشياَء  24اأرَبَعُة 

ال�أكَثُر ِحكَمًة:

ٌة، َولَِكنَّها  25  النَّمُل ُيَشكُِّل َجماَعًة لَيَس ِفيها قُوَّ  
يِف. َتجَمُع َطعاَمها ِفي الصَّ

ٌة،  26  الِوبارُ أ الَّتي تَُشكُِّل َجماَعًة لَيَس ِفيها قُوَّ  
خِر. َولَِكنَّها َتْجَعُل َبيَتها ِفي الصَّ

27  الَجراُد لَيَس لَُه قائٌِد، َولَِكنَُّه َيسلُُك بَِشكٍل   
ُمَنظٍَّم.

حِليَُّة الَِّتي تُمَسُك بِالَيِد، َولَِكنَّها َتِعيُش  28  َوالسِّ  
ِفي قُُصوِر الُملُوِك.

29َثل�َثُة اأشياَء َعِظيَمٍة ِحيَن َتمِشي، َوالّرابُِع ُمِهيٌب 

ِفي َمِسيِرِه:

أرانِب. أ 26:30 ِوبار. حيواناٌت بّريٌة تشبُه ال�

يَِّة، َوُهَو ل�  أَسُد اأعَظُم الَحيواناِت الَبرِّ 30  ال�  
َيخاُف اأَحداً.
يُك الُمَتباِهي، 31  الدِّ  

   التَّيُس،
   َوالَمِلُك َوَسَط َجيِشِه.

تَُخطُِّط  اأْو  َوَتَتباَهى  َتَتَرفَُّع  َغباُؤَك  َجَعَلَك  32اإْن 

أنَّ  لِلَشرِّ، َفَخْف ِمَن النَّتائِِج َواخَجْل ِمْن نَْفِسَك. 33لِ�
َدماً،  ُينِتُج  أنِف  ال� َوَعصَر  ُزبَدًة،  ُينِتُج  الَحِليِب  َخضَّ 

َوَكَذلَِك فاإنَّ اإثاَرَة الَغَضِب تَُسبُِّب الَمشاِكَل.

أقواُل الَمِلِك َلُموِئيل

َمّسا، 31  َمِلِك  لَُموئِيَل،  الَمِلِك  اأقواُل  َهِذِه 
ُه. َوِهَي اأقواٌل َعلََّمْتُه اإيّاها اُأمُّ

، ل� يا اْبَن اأحشائِي، ل� يا اْبَن نُُذوِري.  2ل� يا ُبَنيَّ

ْرَن  َتَك َعَلى النِّساِء، ل� تُعِط َمجال�ً لَِمْن ُيَدمِّ ْد قُوَّ 3ل� تَُبدِّ

اأْن  َوالُحكّاِم  لِلُملُوِك  لَُموئِيُل،  يا  َجيِّداً  4لَيَس  ُملُوكاً. 
نَُّه َسَيشَرُب َوَينَسى  َيشَرُبوا الَخْمَر َوالُمسِكراِت. 5َواإلّ� َفاإ
الَخمَر  6اأعِط  ُحُقوَقُهْم.  الُفَقراَء  َوَيسِلُب  الَقوانِيَن، 
لِلهالِِكيَن، َولِلَِّذيَن ِفي َمراَرِة التَّعاَسِة. 7َيشَرُبوَن لََعلَُّهْم 

َينَسْوَن َشقائَُهْم، َول� َيَتَذكَُّروَن َتعاَسَتُهْم.
اأنُفِسِهْم،  َعْن  فاَع  الدِّ َيسَتِطيُعوَن  ل�  ْن  َعمَّ 8داِفْع 

َوَعْن ُحُقوِق َجِميِع العاِجِزيَِن. 9َتَكلَّْم َواحُكْم بِالَعدِل، 
َوداِفْع َعْن ُحُقوِق الُفَقراِء َوالمساِكيِن.

وَجُة الّصاِلَحة الزَّ
ِمْن  اأثَمُن  َفِهَي  الّصالَِحَة؟  وَجَة  الزَّ َيِجُد  10َمْن 

ال�أْحجاِر الَكِريَمِة.
11َقلُب َزوِجها َيِثُق بِها، َول� َينُقُصُه الَخيُر اأَبداً.

اأيّاِم  الَمشاِكَل كُلَّ  لَُه  تَُسبُِّب  َول�  الَخيَر  12تُعِطيِه 

َحياتِها.
وَف َوالِكتّاَن َوَتسَتمِتُع بِالَعَمِل  13َوِهَي َتجَمُع الصُّ

بَِيَديها.
ُفَن التِّجاِريََّة الَِّتي تُحِضُر الطَّعاَم  14َوِهَي تُشِبُه السُّ

ِمْن اأماِكَن َبِعيَدٍة.
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َز الطَّعاَم لِعائَِلِتها، َوتُْعِطي  َرًة لُِتَجهِّ 15َتسَتيِقُظ ُمَبكِّ

. خاِدماتِها ِحَصَصُهنَّ
ِمّما  َكرماً  َوَتزَرُع  َفَتشَتِريِه،  ُيعِجُبها  16َتَرى َحقل�ً 

َتْرَبُحُه.
17َتْبَداُأ َعَمَلها بَِنشاٍط َوِجدٍّ َوَيداها َقِويَّتاِن.

َّها َتعَمُل َحتَّى َوْقٍت  أن 18َتعَلُم اأنَّ تِجاَرَتها ُمربَِحٌة، لِ�

ٍر. ُمَتاأخِّ
19َتْغِزُل الَخُيوَط بَِيَديها، َوَتْنِسُج الثِّياَب.

لَِمُعونَِة  َيَديها  َوَتُمدُّ  لِلُفَقراَء،  بَِسخاٍء  20تُعِطي 

الُمحتاِجيَن.
تاِء ِعْنَد ُسُقوِط  21ل� َتخاُف َعَلى اأهِل َبيِتها ِفي الشِّ

أنَّ اأهَل َبيِتها َيلِبُسوَن ثِياباً داِفَئًة. الثَّلِج، لِ�
ثِياباً  َوَتْلَبُس  ُمَزْخَرَفًة،  اأغطيًة  لَِنْفِسها  22َتْصَنع 

ُأْرُجواِن. َمْصُنوَعًة ِمَن الِكتّاِن َوال�
َيجِلُس  َحيُث  أْبواِب،  األ� ِعْنَد  َزْوُجها  23ُيحَتَرُم 

َمَع قاَدِة الَمديَنِة.
24َتْصَنُع ثِياباً َواأْحِزَمًة َوَتِبيُعها للتُّّجاِر.

َعَلى  َتقَلُق  َول�  َوَيْحَتِرُمونَها،  النّاُس  25َيْمَتِدُحها 

أيّاِم القاِدَمِة. ال�
َمِليٍء  اأِميٍن  بَِتعِليٍم  َوَتْنِطُق  بِالِحْكَمِة،  26َتَتكلَُّم 

أمانَِة. بِالَمَحبَِّة َواللُّْطِف َوال�
27تُراِقُب ُشؤوَن َبْيِتها، َول� َتاأكُُل َطعاماً لَْم َتتَعْب 

ِفي اإعداِدِه.
28َيُقوُم اأول�ُدها َوُيَهنِّئونَها، َوَزْوُجها َيْمَتِدُحها.

ْقِت  29َكِثيراٌت َيْعَمْلَن اأْعمال�ً َعِظيَمًة، َولَِكنَِّك َتَفوَّ

َعَلْيِهنَّ َجِميعاً.
َولَِكنَّ  َيْخَدعاَك،  اأْن  َوالَحل�َوِة  للَجماِل  30ُيْمِكُن 

الَمْراأَة الِتي َتخاُف اهلَل ِهَي الِتي تُْمَدُح.
َتْمَدُحها  َفاأْعمالُها  َعِمَلْت،  ما  َعَلى  31كاِفُئوها 

َوَسَط النّاِس.
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ِكتاُب الجاِمَعة

َوَمِلِك 1  داُوَد  اْبِن  الُمَعلِِّم،  َكِلماُت  ِهَي  َهِذِه 
الُقْدِس:

2كُلُّ َشيٍء زائٌِل َوفاِرٌغ، َيُقوُل الُمَعلُِّم، كُلُّ َشيٍء 

نساُن َكِثيراً ِفي َهِذِه  زائٌِل َوفاِرٌغ. الُكلُّ زائٌل! 3َيْتَعُب ال�إ
نْيا، أ َفماذا َيكِسُب ِمْن َوراِء َتَعِبِه كُلِِّه؟ الدُّ

األُُموُر ِهَي ِهَي!
َتبَقى  أْرُض  َوال� ُيولَُدوَن،  َواُأناٌس  َيُموتُوَن  4اُأناٌس 

ِفي  َوَتناُم  باِح،  الصَّ ِفي  ْمُس  الشَّ 5َتسَتيِقُظ  َبعَدُهْم. 
ُل بِال�ْسِتيقاِظ ِمْن َجِديٍد ِفي الَمكاِن  الَمساِء. ثُمَّ تَُعجِّ
َتُدوُر  ِشمال�ً.  َتِهبُّ  ثُمَّ  َجُنوباً،  يُح  الرِّ 6َتُهبُّ  نَفِسِه. 
انَطَلقْت  الَِّذي  اإلَى َمكانِها  لَِتُعوَد  َتنَعِطُف  ثُمَّ  َوَتُدوُر، 

ِمْنُه.
لَِكنَّ ماَء الَبحِر  اإلَى الَبحِر،  أنهاُر كُلُّها  7َتجِري ال�

أنهاِر تُعوُد اإلَى الَمكاِن الَِّذي َجَرْت  ل� َيِزيُد. َفِمياُه ال�
ِمْنُه. 8َتعَجُز الَكِلماُت َعِن الَوْصِف، لَِكْن َيَظلُّ النّاُس 
َيَتَكلَُّموَن. َفالَكل�ُم َكثيٌر، لَِكنَّ اآذانَنا ل� َتمَتِلُئ. َونََرى 

الَكثيَر، لَِكنَّ ُعُيونَنا ل� َتكَتِفي.

ما ِمْن َجِديد
الِقَدِم. َوما َسَيفَعلُُه  ُمنُذ  9ما َسَيُكوُن ُهَو ما كاَن 

َهِذِه  ِفي  َجِديٌد  َيطَراأْ  لَْم  َيفَعلُونَُه.  ما كانُوا  ُهَو  الَبَشُر 
نْيا. 10َقْد َيُقوُل اأَحُدُهْم: »َهذا َشيٌء َجِديٌد!« لَِكْن  الدُّ
لََدى َفحِصِه، نُدِرُك اأنَُّه لَيَس َجِديداً. َونُدِرُك اأنَّ كُلَّ 

الَِّذيَن َسَبُقونا اخَتَبُروُه.

ْنيا. حرفياً »َتحَت الّشمس.« )َوَكَذلَِك ِفي  أ 3:1 ِفي َهِذِه الدُّ

َبِقّيِة كتاِب الجامعة(

َوَرَحلُوا.  َقِديماً  عاُشوا  الَِّذيَن  َكُر  َيَتذَّ اأَحَد  11ل� 

آتُوَن َبعَدُهْم. َوالَِّذيَن َسياأتُوَن، َسينساُهُم ال�

عاَدِة؟ َهِل الِحْكَمُة َتْأِتي ِبالسَّ
َعَلى  الُقدِس  ِفي  َمِلكاً  الُمَعلَِّم،  اأنا  12كُنُت، 

اأْن  َواأدُرَس.  اأبَحَث  اأْن  َقلِبي  ِفي  13َونََويُت  اإْسرائِيَل. 
اُأَوظَِّف ِحكَمِتي ِفي َتَعلُِّم كُلِّ َشيٍء ِفي َهذا العالَِم. ب 
الَحياِة.  َيشَقْوا ِفي  لَِكي  الَبَشَر  َخَلَق  اهلَل  اأنَّ  َفَوَجْدُت 
نْيا،  الدُّ َهِذِه  ِفي  النّاُس  َعِمَلُه  ما  كُلِّ  ِفي  ْلُت  14َتاأمَّ

نُحاِوُل  15َعَبثاً  يِح.  الرِّ َوَكُمطاَرَدِة  زائٌِل  اأنَُّه  َفَوَجْدُت 
ما  نُْحِصَي  اأْن  نُحاِوُل  َوَعَبثاً  اأعَوُج.  ُهَو  ما  اإصل�َح 

ُهَو َمفُقوٌد.
اأنا  َبْل  ِجّداً!  َحِكيٌم  »اأنا  ًة:  َمرَّ لَِنفِسي  16قُْلُت 

اأحَكُم ِمْن كُلِّ الُملُوِك الَِّذيَن َحَكُموا الُقدَس َقبِلي! لََقْد 
َحَصْلُت َعَلى الَمعِرَفِة َوالِحْكَمِة الَحِقيِقيََّتيِن!« 17َونََويُت 
اأْن اأعِرَف َكيَف اأنَّ الِحْكَمَة َوالَمعِرَفَة اأفَضُل ِمَن الَجهِل 
َوالُحْمِق، َفَخلُْصُت اإلَى اأنَّ َهذا اأيضاً زائٌِل َوَكُمطاَرَدِة 
حباِط. َوكُلَّما  يِح. 18َفَمْع َكْثَرِة الَفْهِم َتاأْتِي َكْثَرُة ال�إ الرِّ

نساِن زاَد ُحْزنُُه اأيضاً. زاَد ِعْلُم ال�إ

عاَدَة؟ َهْل َتجِلُب الَمَلّذاُت السَّ

َواأَتَمتَُّع 2  اللَّّذاِت  اُأَجرُِّب  ل�  »لَِم  لَِنفِسي:  َوقُْلُت 
2ِمَن  فاِرٌغ.  اأيضاً  َهذا  اأنَّ  َفَوَجْدُت  بِالَحياِة.« 
نساُن َطواَل الَوقِت. َول� فائَِدَة  الُحمِق اأْن َيضَحَك ال�إ
ِمَن التََّمتُِّع الّدائِِم بِالَمَلّذاِت. 3َوَقرَّْرُت اأْن اُأنِعَش َجَسِدي 

ماواِت.« )َوَكَذلَِك  ب 13:1 ِفي َهذا العالم. حرفياً »َتحَت السَّ

ِفي ال�أعداِد 3:2، 1:3(
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الَحماَقَة،  ْبُت  َجرَّ بِالِحْكَمِة.  َقلِبَي  اأمل�ُأ  َبيَنما  بِالَخْمِر 
َقُه اإنساٌن  عاَدِة ُيمِكُن اأْن ُيَحقِّ َق اأقَصى َقْدٍر ِمَن السَّ ُأَحقِّ ل�

َطواَل َحياتِِه ِفي َهذا العالَِم.

عاَدَة؟ َهْل َيجِلُب الَعَمُل الّشاقُّ السَّ
ُبُيوتاً.  َفَبَنيُت  َعِظيَمًة.  اأعمال�ً  اأعَمُل  َبَداأُْت  4ثُمَّ 

َواأنَشاأُْت  َبساتِيَن،  5َغَرْسُت  لَِنفِسي.  كُُروماً  َوَغَرْسُت 
6َعِمْلُت  الُمثِمِر.  َجِر  الشَّ اأنواِع  كُلَّ  َغَرْسُت  َحدائَِق. 
7اقَتَنيُت  َبساتِيِني.  ِمْنها  َوَسَقيُت  لَِنفِسي،  ماٍء  بَِرَك 
َعِبيداً َوَجواِرَي. َوصاَر اأبناُؤُهُم الَِّذيَن ُولُِدوا لَُهْم َعِبيداً 
ِفي َبيِتي اأيضاً. َمَلْكُت الَكِثيَر. كانَْت لِي قُطعاٌن ِمَن 
الَبَقِر َوالَمواِشَي. َفامَتَلْكُت اأكَثَر ِمْن كُلِّ الُملُوِك الَِّذيَن 

َحَكُموا ِفي الُقْدِس َقبِلي.
الُملُوِك  َوِمَن  لَِنفِسي.  َوَذَهباً  ًة  ِفضَّ ْمُت  8َكوَّ

يُت كُُنوزاً َوَهدايا. َوكانَْت لََديَّ الَجواِري  ُعوِب َتَلقَّ َوالشُّ
َوالُمَغنِّياُت. َوَتَمتَّْعُت بُِكلِّ ما ُيمِكُن اأْن َيَتَمتََّع بِِه َمِلٌك. 
ْقُت َعَلى َجِميِع الَِّذيَن عاُشوا ِفي  9ِصْرُت َعِظيماً َوَتَفوَّ

الُقْدِس َقبِلي. َوَظلَّْت ِحكَمِتي َمِعي لُِتِعيَنِني. 10كُلَّما 
َعَليِه.  الُحُصوِل  اإلَى  ساَرْعُت  َشيئاً،  َعيناَي  اْشَتَهْت 
َولَْم اأبَخْل َعَلى نَفِسي بُِكلِّ ما ُيفِرُحها. َفكانَْت تِلَك 
ْصُت كُلَّ ما َعِمْلُتُه،  عاَدُة َثَمَر كُلِّ َتَعِبي. 11ثُمَّ َتَفحَّ السَّ
زائٌِل  كُلَُّه  َذلَِك  اأنَّ  َفَوَجْدُت  َجَمْعُتها،  الَِّتي  َوالثَّرَوَة 

نْيا. أ يِح. َوما ِمْن فائَِدٍة ِفي َهِذِه الدُّ َوَكُمطاَرَدِة الرِّ

َهِل الِحْكَمُة ِهَي الَجواب؟
12َفَقرَّْرُت اأْن اأُخوَض ِفي َمعانِي الِحكَمِة َوالُجُنوِن 

اأبيِه  َبْعَد  َيْحُكُم  الَِّذي  الَمِلُك  َيقِدُر  َفماذا  َوالَحماَقِة. 
اأْن َيفَعَل؟ َفَليَس ِمْن َجِديٍد َيفَعلُُه. ب 13ثُمَّ ِراْيُت اأنَّ 
الِحْكَمَة اأفَضُل ِمَن الَحماَقِة، َكما اأنَّ النُّوَر اأفَضُل ِمَن 
أْحَمُق  الظُّلَمِة. 14َفالَحِكيُم َعيناُه َيِقَظتاِن ِفي َراأِسِه، اأّما ال�
أْحَمَق  اأنَّ ال� اأدَركُت  لَِكنِّي  الَعْتَمِة.  َفَكَمْن َيمِشي ِفي 

ْنيا. حرفياً »َتحَت الّشمس.« )َوَكَذلَِك ِفي  أ 11:2 ِفي َهِذِه الدُّ

َبِقّيِة كتاِب الجامعة(
َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َيفَعُله.   . . . َعن  َفماذا  ب 12:2 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.

َوالَحِكيَم َينَتِهياِن اإلَى َمِصيٍر واِحٍد. 15َفُقْلُت لَِنفِسي: 
»لَْن َيخَتِلَف َمِصيِري َعْن َمِصيِر الجاِهِل. َفِلماذا اأتَعُب 
ِعِي اإلَى الِحْكَمِة؟« َوقُْلُت لَِنفِسي: »َهذا اأيضاً  ِفي السَّ
أْحَمُق! َولَْن َيذكَُر  زائٌِل. 16ال�ثناِن َيُموتاِن، الَحِكيُم َوال�
أَبِد. َسْرعاَن ما َسَينَسى النّاُس كُلَّ  النّاُس اأيّاً ِمْنُهما اإلَى ال�

أْحَمِق.« ما َفَعل�ُه. َوَهَكذا ل� َفرَق َبيَن الَحِكيِم َوال�

ْنيا؟ عاَدُة ُممِكَنٌة ِفي َهِذِه الدُّ َهِل السَّ
17َفَكِرْهُت الَحياَة. اأْحَزنَِني َجميُع ما َعِمَلُه النّاُس 

يِح. 18َوَكَرهُت  َُّه زائٌِل َوَكُمطاَرَدِة الرِّ أن نْيا، ل� ِفي َهِذِه الدُّ
نْيا، اإْذ  كُلَّ ما اأنَجْزتُُه َوَجَمْعُتُه نَِتيَجَة َتَعِبي ِفي َهِذِه الدُّ
َراأيُت اأنَِّني َساأْتُرُك كُلَّ َشيٍء لَِمْن ُهْم َبْعِدي. 19َسَياأْتِي 
لَُه  َوَخطََّطُت  ِفيِه  َتِعْبُت  َعَلى كُلِّ ما  لَِيْسَتولُوا  اآَخُروَن 
نْيا. َول� اأدِري اإْن كانُوا َسيُكونُوَن  بِِحْكَمٍة ِفي َهِذِه الدُّ

ُحَكماَء اأْم َحْمَقى. َهذا اأْيضاً فاِرٌغ.
َعَلى  َونَِدْمُت  لِلَياأِس،  َقلِبي  َوَسلَّْمُت  ُت  20َفُعدَّ

نْيا. 21ُربَّما َينَجُح اإنْساٌن  كُلِّ َجْهٍد َبَذلُْتُه ِفي َهِذِه الدُّ
ِحيَن َيسَتخِدُم ِحكَمَتُه َوَمهاَرَتُه. َغيَر اأنَُّه َيُموُت تاِركاً 
كُلَّ ثِماِر َتَعِبِه لَِمْن لَْم َيتَعُب ِفيها. َوَهذا اأيضاً ُمْحِزٌن 

َوفاِرٌغ.
َتَعِبِه  كُلِّ  َبْعَد  َحّقاً  نساُن  ال�إ َيجِنيِه  الَِّذي  22ما 

اأحزاٌن  أيّاِم  ال� ِمَن  23نَِصيُبُه  نْيا؟  الدُّ َهِذِه  ِفي  َوِجهاِدِه 
الَقَلُق  َيَظلُّ  اللَّيِل  َواأْعماٌل شاقٌَّة. َحتَّى ِفي  َواإْحباطاٌت 
نْساِن اأْن  ُيل�ِحُقُه. َهذا اأيضاً زائٌِل. 24اَألَيَس اأفَضُل لِل�إ
َياأْكَُل َوَيْشَرَب َوَيَتَمتََّع بِما َيْنَبِغُي َعَليِه َعَملُُه؟ َفَهذا َفضٌل 
ِمَن اهلِل. 25َفَمْن َقَطَف ِمْن ُمَتِع الَحياِة َوَمَلّذاتِها اأكَثَر 
ِحيَنِئٍذ،  اهلَل،  َواأْرَضى  َصل�حاً  اأَحٌد  َفَعَل  26اإْن  ِمنِّي؟ 
َفل�  الخاِطُئ  اأّما  َوَفَرحاً.  َوَمعِرَفًة  ِحكَمًة  اهلُل  ُيعِطيِه 
اهلُل  َفَياأُْخُذها  َوَتكِويَمها.  ال�أشياِء  َجْمَع  اإلّ�  اهلُل  ُيعِطيِه 
نْساٍن ُيرِضيِه. َفَهذا كُلُُّه زائٌِل َوَكُمطاَرَدِة  ِمْنُه َوُيعِطيها ل�إ

يِح. الرِّ

وقٌت لكلِّ شيء

َهذا 3  ِفي  َشيٍء  َولُِكلِّ  َشيٍء.  لُِكلِّ  َوقٌت  ُهناَك 
العالَِم َوقٌت ُمناِسٌب.
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2  َوقٌت لِلِول�َدِة، َوَوقٌت لِلَموِت.  
   َوقٌت لِلَغرِس، َوَوقٌت لِلَقلِع.
فاِء. 3  َوقٌت لِلَقتِل، َوَوقٌت لِلشِّ  
   َوقٌت لِلَهدِم، َوَوقٌت لِلِبناِء.

ِحِك. 4  َوقٌت لِلُبكاِء، َوَوقٌت لِلضَّ  
   َوقٌت لِلُحزِن، َوَوقٌت لِلَرقِص.

5  َوْقٌت لَِرمِي الِحجاَرِة، َوَوْقٌت لَِجمِعها.  
   َوْقٌت لِلِعناِق، َوَوْقٌت لِلِفراِق.

6  َوْقٌت لِْلَبْحِث، َوَوْقٌت لِلتََّوقُِّف َعِن الَبْحِث.  
أْشياِء، َوَوْقٌت لِلتََّخلُِّص ِمْنها.    َوْقٌت لِِحْفِظ ال�

7  َوْقٌت لَِتْمِزيِق الثِّياِب، َوَوْقٌت لَِتخِييِطها.  
ْمِت، َوَوْقٌت لِلتََّكلُِّم.    َوْقٌت لِلصَّ
، َوَوقٌت لِلُبغَضِة. 8  َوْقٌت لِلُحبِّ  
لِم.    َوقٌت لِلَحرِب، َوَوْقٌت لِلسِّ

اهلُل ُهَو الُمَسيِطر
بَِمنَفَعٍة َحّقاً؟  َعَليِه  نساِن  َتَعِب ال�إ َيُعوُد كُلُّ  9َهْل 

10َراأيُت كُلَّ الَعَمِل الّشاقِّ الَِّذي اأعطانا اإيّاُه اهلُل لَِنعَمَلُه. 

11اأعطانا اهلُل قُْدَرًة َعَلى التَّفِكيِر بِالَحياِة، لَِكنَّ قُدَرَتنا 

َعَلى َفْهِم ِما َيْعَملُُه َمْحُدوَدٌة. َغيَر اأنَّ اهلَل َيعِرُف َكيَف 
ُيِديُر الَحياَة.

12اأدَرْكُت اأنَّ اأفَضَل ما ُيمِكُن اأْن َيفَعَلُه النّاُس ُهَو 

اأْن َيفَرُحوا َوُيَمتُِّعوا اأنُفَسُهْم ما داُموا اأحياًء. 13َوَعَرْفُت 
بِالَعَمِل  َوال�ْسِتمتاِع  ْرِب  َوالشُّ ال�أكِل  َعَلى  الُقْدَرَة  اأنَّ 
ِهَي ِهباٌت ِمَن اهلِل. 14َعِلْمُت اأنَّ اأيَّ َشيٍء َيفَعلُُه اهلُل 
أَبِد. ما ِمْن اأَحٍد َيقِدُر اأْن َيزيَد َعَليِه،  َسوَف َيُدوُم اإلَى ال�
اأْو ُينِقَص ِمْنُه. َفَعَل اهلُل َهذا لَِكي َيهاَبُه الَبَشُر. 15ما 
َحَدَث ِفي الماِضي َقْد َحَدَث. َوما َسَيحُدُث ُمسَتقَبل�ً 

َسَيحُدُث. َواهلُل ُيديُر َهذا العالََم.
اإلَى  نََظْرُت  نْيا. أ  َهذا ِفي َهِذِه الدُّ اأيضاً  16َوَراأيُت 

نصاُف،  َوال�إ الَعدُل  َيُسوَد  اأْن  َيْنَبِغي  الَمحاِكِم، َحيُث 
اهلُل  »َجَعَل  لَِنفِسي:  17َفُقْلُت  رَّ.  َوالشَّ الظُّْلَم  َفَراأيُت 

ْنيا. حرفياً »َتحَت الّشمس.« )َوَكَذلَِك ِفي  أ 16:3 ِفي َهِذِه الدُّ

َبِقّيِة كتاِب الجامعة(

لُِكلِّ َشيٍء َوقتاً. َجَعَل َوقتاً َيحُكُم ِفيِه َعَلى كُلِّ ما َيفَعلُُه 
أْشراِر.« النّاُس. َوَسَيْحُكُم َعَلى ال�أخياِر َوال�

الَبَشُر َوالَحيوانات
لَِنفِسي:  َوقُْلُت  الَبَشِر.  ُشُؤوِن  كُلِّ  ِفي  18َفكَّْرُت 

»ُربَّما ُيِريُد اهلُل اأْن ُيِرَي الَبَشَر اأنَُّهْم َكالَحيواناِت. 19اإْذ 
الَبَشِر  ِفي  نَْفُسُه.  الَمِصيُر  َوالَحيواناِت  الَبَشَر  َينَتِظُر 
َوالَحيواناِت نََسَمُة الَحياِة نََفُسها. َوَهْل َيخَتِلُف َحيواٌن 
َميٌِّت َعْن اإنْساٍن َميٍِّت؟ َهذا كُلُُّه زائٌِل! 20َتُؤوُل َجميُعها 
َتُعوُد.  التُّراِب  َواإلَى  التُّراِب،  ِمَن  ِهَي  نَْفِسِه.  الَمكاِن 
نساِن َتصَعُد اإلَى اهلِل،  21َوَمِن َيدِري اإْن كانَْت ُروُح ال�إ

أْرِض؟« َبيَنما َتنِزُل ُروُح الَبِهيَمِة َتنَحِدُر َتحَت ال�
22َفَراأيُت اأنَّ اأفَضَل ما ُيمِكُن اأْن َيفَعَلُه الَبَشِر ُهَو اأْن 

َيَتَمتَُّعوا بِما َيعَملُونَُه. َهذا ُهَو نَِصيُبُهْم. َفَمْن َيقِدُر اأْن 
ُيِعيَنُهْم َعَلى ُرْؤَيِة ما َسَيحُدُث لَُهْم ُمْسَتقَبل�ً.

َهْل أفَضُل ِللَمْرِء أْن َيُموت؟

نْيا 4  الدُّ َهِذِه  ِفي  َيحُدُث  ما  اُأْخَرى  ًة  َمرَّ ْلُت  َوَتاأمَّ
َمْن  َولَْيَس  الَمظلُوِميَن،  ُدُموَع  َراأيُت  ُظْلٍم.  ِمْن 
ُيِذيُقونَُهُم  النُُّفوِذ  اأصحاَب  الُقساَة  َوَراأيُت  يِهْم.  ُيَعزِّ
أْمواَت  ال� اأنَّ  2َفَوَجْدُت  يِهْم.  ُيَعزِّ َمْن  َولَيَس  الَعذاَب، 
اأفَضُل حال�ً ِمَن ال�أحياِء. 3َواأفَضُل ِمْن َهذا َوذاَك، الَِّذيَن 
ُروَر الَِّتي  َُّهْم ل� َيشَهُدوَن الشُّ أن َيُموتُوَن ِعْنَد ِول�َدتِِهْم، لِ�

نْيا. ب َيعَملُها النّاُس ِفي َهِذِه الدُّ

ِلماذا الَعَمُل الّشاق؟
4ثُمَّ راأْيُت اأنَّ النّاَس َمدفُوُعوَن اإلَى الَعَمِل َوالرَّغَبِة 

اأيضاً  َوَهذا  آَخِريَن.  ال� ِمَن  َغيَرتِِهْم  بَِسَبِب  النَّجاِح  ِفي 
أْحَمُق َمكُتوَف الَيَديِن،  يِح. 5َيَظلُّ ال� زائٌِل َوَكُمطاَرَدِة الرِّ
ثُمَّ َيبداأ بِاأكِل لَْحِم ِجسِمِه! 6ِحفَنٌة واِحَدٌة اأفَضُل ِمْن 

يَح. ٍة َشِديَدٍة َوَمَع ُمطاَرَدِة الرِّ ِحفَنَتيِن َمَع َمَشقَّ
نْيا:  الدُّ َهِذِه  ِفي  زائل�ً  َشيئاً  َفَراأيُت  ُعْدُت  7ثُمَّ 

)َوَكَذلَِك  الّشمس.«  »َتحَت  ْنيا. حرفياً  الدُّ َهِذِه  ِفي  ب 3:4 

ِفي َبِقّيِة كتاِب الجامعة(
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ل�  لَِكنَُّه  اأٍخ.  َول�  اْبٍن  َول�  َرفيٍق  بل�  َوحيداً  8َرُجل�ً 

َيُقوُل  َول�  الماِل،  ِمَن  َيْشَبُع  ل�  الَعَمِل.  َعِن  َيَتَوقَُّف 
بِالَحياِة؟  التََّمتُِّع  ِمَن  نَفِسي  َواأحِرُم  اأتَعُب  لَِمْن  لَِنْفِسِه 

َهذا اأيضاً َشقاٌء َوزائٌِل.

ة األصِدقاُء َوالعاِئَلُة َمصَدُر ُقوَّ
9اْثناِن َيْعَمل�ِن َمعاً اأفَضُل ِمْن واِحٍد، اإْذ َيحُصل�ِن 

آَخُر.  َعَلى َثَمٍر اأكَبَر. 10َواإْن َضُعَف اأَحُدُهما، َيسِنُدُه ال�
لَِكْن ما اأسَواأ حاَل َمْن َيُكوُن َوحَدُه َوَيْسُقُط! اإْذ لَيَس 
ُهناَك َمْن ُيِعيُنُه. 11اإْن ناَم اْثناِن َمعاً، َفاأَحُدُهما ُيَدِفُئ 
آَخَر. اأّما الَِّذي َيناُم َوحَدُه، َفِمْن اأيَن َياأْتِيِه الدِّفُء؟  ال�
12َقْد َيقَوى َعُدوٌّ َعَلى واِحٍد بُِمفَرِدِه، لَِكنَُّه ل� َيقَوى 

َعَلى اْثَنيِن َمعاً. َوالَحبُل الَمثلُوُث ل� َينَقِطُع بُِسُهولٍَة.

ة ْعِبيَّ ياَسُة َوالشَّ الّناُس َوالسِّ
13قائٌِد شابٌّ َفِقيٌر لَِكْن َحِكيٌم َخيٌر ِمْن َمِلٍك َشيٍخ 

لَِكْن اأْحَمَق ل� ُيعِطي اآذاناً صاِغَيًة لِلتَّحِذيراِت. 14ُربَّما 
ُولَِد َذلَِك الّشابُّ َفِقيراً ِفي الَممَلَكِة، َوُربَّما َخَرَج ِمَن 
جِن لَِيَتَولَّى ِقياَدَة الَبَلِد. 15لَِكنِّي َراأْيُت َجِميَع الَبَشَر  السِّ
، َوَسيِصيُر  نْيا، َيتَبُعوَن َذلَِك القائَِد الّشابَّ ِفي َهِذِه الدُّ
ِمَن  تُحَصى  ل�  اأعداٌد  16َوَسَتتَبُعُه  الَجِديَد.  الَمِلَك 
النّاِس. لَِكْن ِفيما َبْعُد، لَْن َيُعوَد َهُؤل�ِء النّاُس ُيِحبُّونَُه. 

يِح. َفَهذا اأيضاً زائٌِل َوَكُمطاَرَدِة الرِّ

ُذور احَذر ِمَن النُّ

انَتِبْه لَِنفِسَك َجيِّداً ِعنَدما َتذَهُب اإلَى َبيِت اهلِل. 5 
بائِِح  الذَّ َتقِديِم  ِمْن  اأفَضُل  اهلِل  اأنَّ طاَعَة  َوَتَذكَّْر 
َكالَحمَقى. َفَهُؤل�ِء غالِباً ما ُيخِطُئوَن، َحتَّى َوُهْم َغيُر 
ُمنَتِبِهيَن. 2َوانَتِبْه ِحيَن َتنِذُر هلِل نُُذوراً. انَتِبْه لِما َتُقولُُه 
ماِء،  هلِل. َول� َتَتَسرَّْع ِفي نَْذِر نُُذوٍر اأماَمُه. اهلُل ِفي السَّ
أْرِض. لَِذلَِك ل� تُكِثِر الَكل�َم. َفَقد َصَدَق  َواأنَت َعَلى ال�

َمْن قاَل:

3  الَكوابِيُس َتاأْتِي َمَع الُهُموِم الَكِثيَرِة.  
   َوَمْن ُيكِثُر الَكل�َم ل� ُبدَّ اأْن َينِطَق بِالُحمِق.

اأْسَرِع َوقٍت.  َفاَأْوِف بِِه ِفي  نَْذراً،  نََذْرَت هلِل  4اإذا 

َفاهلُل ل� ُيَسرُّ بِالَحمَقى، َفاأوِف هلِل بِما نََذْرَتُه. 5َواإنَُّه لََخيٌر 
لََك اأْن ل� َتنِذَر َشيئاً ِمْن اأْن َتنِذَر َول� َتِفَي. 6ل� َتَدْع 
اأقِصْد  َتُقْل هلِل: »لَْم  َفل�  الَخِطيَِّة.  اإلَى  َيُقْدَك  لِسانََك 
اأْن اأنِذَر َذلَِك النِّْذَر.« َولِماذا تُعِطي اهلَل َسَبباً لَِيغَضَب 
أحل�ِمَك  ِمْنَك َوَيقِضَي َعَلى ثِماِر َتَعِبَك؟ 7َول� َتسَمْح لِ�
الباِطَلِة َوَكْثَرِة َكل�ِمَك بِاأْن َتُجرَّ َعَليَك الَمتاِعَب. َفاتَِّق 

اهلَل.

فوَق ُكلِّ َرِئيٍس َرِئيس
لِلظُّْلِم  َيَتَعرَُّضوَن  َمساِكيَن  ما  َبَلٍد  ِفي  َتَرى  8ُربَّما 

َوُسوِء الُمعاَمَلِة. َوَقْد َتحَزُن ل�غِتصاِب ُحُقوِقِهْم. لَِكْن 
َيَتَسلَُّط  اآَخُر  َرئِيٌس  الَّظّالِِم  ئِيِس  الرَّ َفَفوَق  َتنَدِهْش!  ل� 
َمنَفَعُتها  أْرُض  9َوال� اآَخُر.  َرئِيٌس  ِكَليِهما  َوَعَلى  َعَلْيِه. 

لِلَجِميِع، َوالَمِلُك لُِه نَِصيُبُه ِمْن َحقِلِه َكالباِقيَن.

عاَدة الِغَنى ال َيْشَتِرَي السَّ
10ُمِحبُّو الماِل ل� َيقَنُعوَن َمْهما َجَمُعوا ِمْنُه. َوُمِحبُّو 

ُسوا. َهذا اأيضاً زائٌِل. الُمقَتَنياِت ل� َيْقَنُعوَن َمْهما َكدَّ
11كُلَّما ازداَد الَخيُر ازداَد اآِكلُوُه، َول� َينَتِفُع صاِحُب 

الماِل اإلّ� بُِمراَقَبِة مالِِه َكيَف ُينَفُق.
12الَِّذيَن َيتَعُبوَن َطواَل الَيْوِم َيناُموَن ِفي َسل�ٍم، َسواٌء 

أغِنياُء، َفَيقَلُقوَن َعَلى َثْرَوتِِهْم  اأاأَكلُوا َقِليل�ً اأْم َكِثيراً. اأّما ال�
َفل� َيناُموَن.

ُيَوفُِّر َبْعُض  نْيا: أ  ِفي َهِذِه الدُّ ُمحِزناً  13َراأيُت َشيئاً 

النّاِس الماَل لِلُمْسَتقَبِل، 14ثُمَّ َتاأْتِي ُمِصيَبٌة َعَلى ِحيِن 
ٍة َوَيْخَسُروَن كُلَّ َشيٍء. َوَبعَد َذلَِك لَيَس لََديِهْم ما  ِغرَّ

أْبنائِِهْم. ثُونَُه لِ� ُيَورِّ

َنْأِتي َوَليَس َمَعنا َشيٌء 
َوَنخُرُج َوَليَس َمَعنا َشيء

نَُّه  َفاإ الَحياِة،  َهِذِه  اإلَى  الَمرُء  َياأْتِي  15ِحيَن 

َيخُرُج  نَُّه  َفاإ ِمْنها،  َيخُرُج  َوِحيَن  الَيَديِن.  فاِرَغ  َياأْتِي 

ْنيا. حرفياً »َتحَت الّشمس.« )َوَكَذلَِك ِفي  أ 13:5 ِفي َهِذِه الدُّ

َبِقّيِة كتاِب الجامعة(
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َكما اأَتى – فاِرَغ الَيَديِن. ل� َياأُْخُذ َمَعُه َشيئاً، َولَو َشيئاً 
َصِغيراً، ِمْن كُلِّ ما َتِعَب ِفيِه. 16َهذا اأْمٌر ُمحِزٌن ِجّداً. 
َفما  ِمْنها،  اأَتى  الَحياِة َكما  ِمَن  َيخُرُج  الَمرُء  اإْن كاَن 
الفائَِدُة الَِّتي َيجِنيها ِمْن كُلِّ َتَعِبِه؟ األَيَس َذلَِك َكُمحاَولَِة 
ِفي  َوال�أَسى  الُحْزَن  اإلّ�  َيَرى  17ل�  يِح؟  بِالرِّ ْمساِك  ال�إ

أْمُر ُمحَبطاً َوَمِريضاً َوغاِضباً! اأيّاِمِه. َوَينَتِهي بِِه ال�

ْع ِبما َتعَمُلُه ِفي َحياِتك َتَمتَّ
لِلَمرِء  ُيْمِكُن  ما  اأفَضُل  اأنَُّه  َراأيُت  ما  ُهَو  18َوَهذا 

اأْن َيفَعَلُه: اأْن َياأْكَُل َوَيْشَرَب َوَيَتَمتََّع بَِعَمِلِه اأْثناَء َحياتِِه 
ْن اأعَطى  نْيا. َفَهذا الَعَمُل ُهَو ِقسَمُتُه. 19َفاإ ِفي َهِذِه الدُّ
اهلُل اإنساناً ِغَنًى َوَثرَوٌة َوَسَمَح لَُه اأْن َيَتَمتََّع بِها، َتُكوُن 
نساُن  َهِذِه َعطيًَّة ِمَن اهلِل َحّقاً! 20َفل� ُيَفكُِّر ِمثُل َهذا ال�إ

بَِحياتِِه، اإْذ ُيْشِغلُُه اهلُل بِالَعَمِل الَِّذي ُيِحبُُّه.

عاَدة ْرَوُة ال َتْأِتي ِبالسَّ الثَّ

نْيا. 6  ُيثِقُل َحياَة النّاِس ِفي َهِذِه الدُّ َوَراأيُت ُظْلماً 
ِفي  َوَكراَمًة.  َوِغَنى  َثْرَوًة  ما  اإنساناً  اهلُل  2ُيْعِطي 

ُمَتناَوِل َيَديِه كُلُّ ما َيحتاُج َوَيْشَتِهي. لَِكنَّ اهلَل ل� ُيْمِهلُُه 
لَِكي َيَتَمتََّع بِما لََديِه، َوَياأْتِي َغِريٌب َوَيْسَتولِي َعَلى كلِّ 

َشيٍء لَُه. َهذا اأْمٌر ُمحِزٌن ِجّداً َوزائٌِل.
اْبٍن.  ِمَئَة  ُينِجُب  َوَقْد  نْساٍن،  بِاإ الُعْمُر  َيُطوُل  3َقْد 

لَِكْن اإْن لَْم َيَتَمتَّْع بَِهذا كُلِِّه، َولَْم َيُكْن لَُه َقْبٌر بِاْسِمِه، 
َفاإنَّ ِطفل�ً ماَت ِعنَد ِول�َدتِِه اأفَضُل ِمنُه. 4َفَقْد ُولَِد َبل� 
َمعنًى، َوُدِفَن َقْبٍر ُمظِلٍم، َولَْم َيحِمْل َحتَّى اْسماً. 5لَْم 
ْمَس َولَْم َيَتَعلَّْم َشيئاً، لَِكنَُّه َيِجُد راَحًة اأْكَثَر ِمْن  َيَر الشَّ
َغيِرِه. 6َحتَّى لَْو عاَش األَفي َسَنٍة، َولَْم َيَتَمتَّْع بَِحياتِِه، 

األَيَسْت لِِكَليِهما نِهاَيٌة واِحَدٌة؟
نْساُن ِمْن اأجِل َبطِنِه. َغيَر اأنَُّه ل� َيشَبُع  7َيعَمُل ال�إ

َهذا؟  ِفي  أْحَمِق  ال� َعِن  الَحِكيُم  َيَتَميَُّز  8َفِبماذا  اأَبداً. 
لُوِك؟ 9ال�ْكِتفاُء  َوماذا َينَتِفُع الَفقيُر بِاأْن َيَتَعلََّم ُحْسَن السُّ
ْغَبِة بِالَمِزيِد. َهذا اأيضاً  نِْساُن اأْفَضُل ِمَن الرَّ بِما َيمِلُكُه ال�إ

يِح. فاِرٌغ َوَكُمطاَرَدِة الرِّ
نْساُن  َد ِمَن ال�أصِل. َولَْن َيُكوَن ال�إ 10ما َحَدَث َتَحدَّ

اإلّ� ما ُخِلَق لَِيُكونَُه. لِذلَِك ل� َيقِدُر اأْن ُيجاِدَل اهلَل ِفي 

أْمِر  َهذا. َفاهلُل اأقَوى ِمْنُه. 11اأّما َكْثَرُة الَكل�ِم ِفي َهذا ال�
أَحٍد ِمْن َذلَِك. َفِهَي بِل� َمْعَنى، َول� َجْدَوى ل�

نْساِن اأْثناَء َحياتِِه  12َمْن َيعِرُف ما اأفَضُل َشيٍء لِل�إ

؟ َوَمْن َيسَتِطيُع اأْن ُيخِبَرُه بِما  الَِّتي َتمِضي بُِسْرَعِة الِظلِّ
نْيا؟ َسَيحُدُث َبْعَدُهْم ِفي َهِذِه الدُّ

ِمَن األقواِل الَحِكيَمة

ل�ِح َخيٌر ِمَن 7  نْساُن َمعُروفاً بِالصَّ   اأْن َيُكوَن ال�إ
الِعْطِر الثَِّميِن.

نْساِن َخيٌر ِمْن َيْوِم ِول�َدتِِه.    َيْوُم َمْوِت ال�إ
هاِب اإلَى  هاُب اإلَى َجناَزٍة َخيٌر ِمَن الذَّ 2  الذَّ  

َحفَلٍة.
، أنَّ الَموَت نِهاَيُة كُلِّ اإنْساٍن َحيٍّ    لِ�

َل كُلُّ اإنْساٍن ِفي َهذا.    َوَيْنَبِغي اأْن َيَتاأمَّ

ِحِك. 3  الُحزُن اأفَضُل ِمَن الضَّ  
   َفِعنَدما َتحَزُن الُوُجوُه، َتفَرُح الُقلُوُب.

4  الرَُّجُل الَحِكيُم َيَضُع الَمْوَت نَْصَب َعيَنيِه،  
أْحَمُق َفل� ُيَفكُِّر اإلّ� ِفي ُمْتَعِتِه.    اأّما ال�

نْساُن انِْتقاَد الَحِكيِم َخيٌر ِمْن اأْن  5  اأْن َيْسَمَع ال�إ  
أْحَمِق اأْو ِغنائِِه. َيْسَمَع َمِديَح ال�

6  َضِحُك الَحمَقى َمْضَيَعٌة.  
   َصْوتُُه اأْشَبُه بِاأْشواٍك َتحَتِرُق َسريعاً َتْحَت ِقْدٍر.

   َهذا اأيضاً زائٌِل.
ُل الَحكيَم اإلَى اأْحَمَق، يُق ُيَحوِّ 7  الضِّ  

   َوالرِّشَوُة تُفِسُد الَقلَب.
8  اأْن تُنِهَي َمْشُروعاً َخيٌر ِمْن اأْن َتبَداأُه.  

   َواأْن َتُكوَن َوِديعاً َوَصُبوراً َخيٌر ِمْن اأْن َتُكوَن 
ُمَتَكبِّراً َوبِل� َصْبٍر.

9  ل� تُْسِرْع اإلَى الَغَضِب،  
أنَّ الَحْمَقى ل� ُبدَّ اأْن ُيواِجُهوا َعواِقَب     لِ�

َغَضِبِهْم.
أيّاُم الَقِديَمُة اأْفَضَل ِمْن  10  ل� َتُقْل: »كانَِت ال�  

أيّاَم. َفماذا َحَدَث؟« َهِذِه ال�
ؤاِل.    َفالِحْكَمُة ل� َتُقوُدنا اإلَى َطْرِح َهذا السُّ
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11الِحْكَمُة اأفَضُل َمَع الُممَتَلكاِت. َوالِحْكَمُة َتُقوُد 

اأْن  َيقِدراِن  َوالماُل  12الِحْكَمُة  الِغَنى.  اإلَى  اأْصحاَبها 
اأفَضُل،  الِحْكَمِة  َعِن  النّاتَِجَة  الَمعِرَفَة  لَِكنَّ  َيحِمياَك. 

َفِهَي َتقِدُر اأْن تَُخلَِّصَك.
ِفيِه  َر  تَُغيِّ اأْن  َتقِدُر  اأنَت ل�  اهلُل.  ْل ما َصَنَعُه  13َتاأمَّ

ِعنَدما  بِالَحياِة  14َتَمتَّْع  ُيعِجْبَك.  لَْم  لَْو  َحتَّى  َشيئاً، 
َتبَتِسُم لََك. لَِكْن ِعنَدما َتعَبُس ِفي َوجِهَك، َتَذكَّْر اأنَّ 
نْساُن  َبًة َواأْوقاتاً َصْعَبًة. َول� َيعِرُف ال�إ اهلَل ُيعِطَينا اأْوقاتاً َطيِّ

ما َينَتِظُرُه ِفي الُمسَتقَبِل.

ال َيْسَتِطيُع الَبَشُر أْن َيُكونُوا صاِلِحين
َشيٍء.  كُلَّ  َراأيُت  َهِذِه،  الَقِصيَرِة  َحياتِي  15ِفي 

َوَراأيُت  باِب.  الشَّ َرَيعاِن  ِفي  َيُموتُوَن  َراأيُت صالِِحيَن 
اأْشراراً َيُطوُل بِِهِم الُعْمُر. 16ل� تُبالِْغ ِفي التَّظاُهِر بِالِبرِّ، 
ُر  َسُتَدمِّ نََّك  َفاإ َواإلّ�  بِالِحْكَمِة.  التَّظاُهِر  ِفي  تُبالِْغ  َول� 
رِّ َول� َتسلُْك  نَفَسَك. 17اإْن اأْخطاأَت، َفل� َتَتماَد ِفي الشَّ

نََّك َسَتُموُت َقبَل اأوانَِك. بِالُحْمِق. َواإلّ� َفاإ
اهلِل  ُمتَُّقو  َفَحتَّى  َوالتََّطرَُّف،  الُمبالََغَة  18َتَجنَِّب 

َئًة. 19الِحْكَمُة َتجَعُل  َيفَعلُوَن اأْشياًء صالَِحًة َواُأخَرى َسيِّ
َُّه ما ِمْن  أن صاِحَبها اأَقَوى ِمْن َعْشَرِة قاَدٍة ِفي َمِديَنٍة. 20ل�

ل�َح َدائِماً، َول� ُيخِطُئ اأَبداً. اإنْساٍن َيْعَمُل الصَّ
نََّك  َفاإ َواإلّ�  النّاُس،  َيُقولُُه  ما  كُلِّ  اإلَى  تُصِغ  21ل� 

َسَتْسَمُع َحتَّى خاِدَمَك َوُهَو َيُقوُل َعْنَك ما ل� ُيعِجُبَك. 
22َواأنَت َتعَلُم ِفي َقراَرِة نَفِسَك اأنََّك َكِثيراً ما قُْلَت َعِن 

آَخِريَن ما ل� ُيعِجُبُهْم. ال�
»َساأكُوُن  َوَقْلُت:  بِِحْكَمِتي،  كُلَُّه  َهذا  ْلُت  23َتاأمَّ

أْسراُر  24ال� َبِعيَدًة.  اُأمِنَيًة  َظلَّ  َذلَِك  لَِكنَّ  َحِكيماً.« 
ُأُموُر الَعِويَصُة َترفُُض اأْن تُعَرَف.  َتاأَْبى اأْن تُكَشَف، َوال�
25َدَرْسُت َوَفتَّْشُت َبحثاً َعِن الِحْكَمِة الَحِقيِقيَِّة. اأَردُت 

رِّ َحماَقٌة،  اأْن اأِجَد َسَبباً لُِكلِّ َشيٍء. َفَعِلْمُت اأنَّ ِفعَل الشَّ
َواأنَّ ارتِكاَب الَحماقاِت ُجُنوٌن.

26َوَوَجدُت اأيضاً اأنَّ َبعَض النِّساِء اأَمرُّ ِمَن الَموِت! 

قُلُوُبُهنَّ َمصائٌِد َوِشباٌك. اأذُرُعُهنَّ َسل�ِسُل. َفَمْن َيتَِّقي 
، اأّما الخاِطُئ َفَيْصَطْدنَُه. اهلَل َيهُرُب ِمْنُهنَّ

َجْنباً  كُلَّها  الَحقائَِق  »َوَضْعُت  الُمَعلُِّم:  27َيُقوُل 

أَرى اأيَّ َجواٍب ُيمِكُن اأْن اأِجَد، َفَوَجدُت  اإلَى َجْنٍب لِ�
َهذا 28 – َمَع اأنَّني ماِزلُْت اأْسَعى اإلَى َجواٍب ِمْن ُدوِن 
َجدَوى – بِالكاِد اأِجُد َرُجل�ً صالِحاً َبيَن األٍف، َول� اأِجُد 

اْمراأًة َصالَِحًة َبيَنُهْم اأيضاً!
29»َوَتَعلَّْمُت اأيضاً َحِقيَقًة اُأْخَرى: َصَنَع اهلُل النّاَس 

لَِيُكونُوا صالِِحيَن، لَِكنُّهُم ابَتَكُروا ُطُرقاً َكِثيَرًة ل�رتِكاِب 
رِّ.« الشَّ

ة الِحْكَمُة َوالُقوَّ

َكالَحِكيِم. 8  أْشياَء  ال� َر  َوُيَفسِّ َيفَهَم  اأْن  َيقِدُر  َمْن 
آَخِريَن. ُح ال� ُحُه، َوتَُفرِّ نْساِن تَُفرِّ ِحكَمُة ال�إ

ََّك نََذْرَت َهذا  أن 2اأنَصُحَك بِاأْن تُِطيَع اأْمَر الَمِلِك، لِ�

ْد ِفي َتقِديِم اقِتراحاٍت لِلَمِلِك. َول�  النِّْذَر هلِل. 3ل� َتَتَردَّ
ُر ما َيشاُء.  َتدَعْم َشيئاً خاِطئاً، لَِكْن َتَذكَّْر اأنَّ الَمِلَك ُيَقرِّ
4اأواِمُر الَمِلِك ُمْلِزَمٌة، َولَيَس َمْن َيعَتِرُض َعَلى ما َيفَعلُُه. 

5َمْن ُيِطيُع اأواِمَر الَمِلِك َياأَْمُن، َوالرَُّجُل الَحِكيُم َيعِرُف 

َمَتى َوَكيَف َيفَعُل َذلَِك.
ُمل�ئَِمٌة  َطِريَقٌة  َوُهناَك  ُمل�ئٌِم،  َوقٌت  َشيٍء  6لُِكلِّ 

لَِعَمِل كُلِّ َشيٍء. َواإْن لَْم َيفَعِل الَمرُء َذلَِك، َسَتاأْتِي َعَليِه 
الُمْسَتقَبِل،  َمعِرَفِة  اإلَى  نْساِن  لِل�إ َسِبيَل  7ل�  الَمتاِعُب. 

َُّه ما ِمْن اأَحٍد َيقِدُر اأْن ُيخِبَرُه بِما َسَيْحُدُث. أن لِ�
ُمغاَدَرِة  ِمْن  ْوَح  الرَّ َيمَنَع  اأْن  َيقِدُر  اأَحٍد  ِمْن  8ما 

الَجَسِد. َوما ِمْن اأَحٍد َيقِدُر اأْن َيْمَنَع َمْوَتُه. ل� ُيْسَمُح 
رُّ ل� ُيخِلي َسبيَل  لِلُمحاِرِب بِاإخل�ِء َمْوِقِعِه، َكَذلَِك الشَّ

ال�أشراِر.
َعِمَلُه  ما  َجميَع  َجيِّداً  ْلُت  َوَتاأمَّ كُلَُّه.  َهذا  9راأيُت 

نساَن َيَتَسلَُّط َعَلى  نْيا. َفَراأيُت اأنَّ ال�إ النّاُس ِفي َهِذِه الدُّ
أَذى لَِنْفِسِه. نساِن، َفُيَسبَِّب ال� ال�إ

10َوَراأيُت اأيضاً اأْشراراً ُيدَفُنوَن ِفي َجنازاٍت َمِهيَبٍة. 

الَِّتي  نَفِسها  الَمِديَنِة  ِفي  َيمَدُحونَُهْم  النّاَس  َوَسِمْعُت 
رَّ ِفيها! َهذا اأيضاً بِل� َمعَنى. َفَعلُوا الشَّ

الَعدُل َوالِعقاُب َوالثَّواب
ل�  ِفِلماذا  ِهْم،  َشرِّ َعَلى  َفْوراً  النّاُس  ُيعاَقُب  11ل� 

رِّ اأْيضاً؟ آَخُروَن الشَّ َيفَعُل ال�
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12َقْد َيرَتِكُب خاِطٌئ ِمَئَة َجِريَمٍة، َوَيُطوُل بِِه الُعْمُر. 

أْشراُر  لَِكنِّي اأعَلُم اأنَُّه َخيٌر لِلنّاِس اأْن َيخافُوا اهلَل. 13اأّما ال�
َفَلْن َيَرْوا َخيراً. َولَْن َيُطوَل الُعْمُر بِِهْم. لَْن َتُكوَن َحياتُُهْم 

ْمِس. َكالظِّل�ِل الَِّتي َتُطوُل َمَع ُغُروِب الشَّ
اأْن  ُيفَتَرُض  الَحياِة:  َهِذِه  ِفي  زائٌِل  اآَخُر  14َشيٌء 

اأنَّ  اأَرى  لَِكنِّي  ال�أخياَر.  َوالَخيُر  أْشراَر  ال� رُّ  الشَّ ُيِصيَب 
أْشراَر.  ال� ُيِصيُب  َوالَخيَر  اأحياناً،  ال�أخياَر  ُيِصيُب  رَّ  الشَّ
َهذا اأيضاً بِل� َمَعَنى. 15َفاْسَتنَتْجُت اأنَّ التََّمتَُّع بِالَحياِة ُهَو 
نْيا. أ َفَياأْكُُل  اأفَضُل ما ُيْمِكُن اأْن َيفَعَلُه اإنساٌن ِفي َهِذِه الدُّ
َوَيْشَرُب َوُيَمتُِّع نَفَسُه، اإْذ َسَيُكوُن َهذا َثَمَر َتَعِب الَبَشِر 

نْيا. ِفي الَعَمِل الَِّذي اأعطاُهْم اإيّاُه اهلُل ِفي َهِذِه الدُّ

ال َنسَتِطيُع َفهَم كلِّ ما يفعله اهلل
َيفَعلُُه  ما  أفَهَم  ل� الِحكَمَة،  ل�أكَتِشَف  لُت  16َتاأمَّ

أْرِض. َراأيُتُهْم ُمنَشِغِليَن نَهاراً َولَيل�ً ُدوَن  النّاُس َعَلى ال�
أَحٍد  اهلُل. ل� ُيمِكُن ل� َيفَعلُُه  َراأيُت كُلَّ ما  نَْوٍم. 17ثُمَّ 
أَحٍد  نيا. ل� ُيمِكُن ل� اأْن َيفَهَم ما َيْفَعلُُه اهلُل ِفي َهِذِه الدُّ
َمهما َتِعَب ِفي الَبْحِث اأْن َيفَهَم اأعمالَُه. َحتَّى الَِّذيَن 

ُعوَن الِحْكَمَة، ل� ُيمِكُنُهْم َذلَِك. َيدَّ

َهِل الَموُت ُمنِصٌف؟

حياَة 9  اأنَّ  َراأيُت  ْصُتُه.  َوَتَفحَّ كُلَُّه  َهذا  ْلُت  َتاأمَّ
الّصالِِحيَن َوالُحَكماِء َواأْعمالَُهْم ِفي َيِد اهلِل. ل� 
اأْم َسُيبَغُضوَن. كُلُّ ما  اإْن كانُوا َسُيَحبُّوَن  النّاُس  َيعَلُم 
َسَيحُدُث َمَعُهْم فاِرٌغ. 2َوَمصيٌر واِحٌد لِلَجميِع! لِل�أخياِر 
بائَِح  ُموَن الذَّ أنِقياِء. لَِمْن ُيَقدِّ َولِل�أْشراِر، لِل�أنِقياِء َوَغيِر ال�
َوالنّاِذُر نُُذوراً  الّصالُِحوَن َكالُخطاِة!  ُموَن.  ُيَقدِّ َوَمن ل� 

َكَمْن َيَتَجنَُّبوَن النُُّذوَر.
نيا ب اأنَّ َمِصيراً واِحداً َينَتِظُر  3اأسَواُأ ما ِفي َهِذِه الدُّ

رِّ  الشَّ اأفكاَر  واِم  الدَّ َعَلى  ُيَفكُِّروَن  َهذا  َوَمْع  الَجِميَع. 
ل�  الَموُت. 4لَِكْن،  ال�أفكاُر عاِقَبُتها  َوَهِذِه  َوالَحماَقِة. 

ْنيا. حرفياً »َتحَت الّشمس.« )َوَكَذلَِك ِفي  أ 15:8 ِفي َهِذِه الدُّ

َبِقّيِة كتاِب الجامعة(
ْنيا. حرفياً »َتحَت الّشمس.« )َوَكَذلَِك ِفي  ب 3:9 ِفي َهِذِه الدُّ

َبِقّيِة كتاِب الجامعة(

َحيٍّ  أيِّ  لِ� ُيوَجُد  ل�  لَِكْن  الَموِت؟  ِمَن  ُيْسَتثَنى  اأَحَد 
َرجاٌء. َوَصَدَق َمْن قاَل:

، َخيٌر ِمْن اأَسٍد َميٍِّت.    َكْلٌب َحيٌّ

َسَيُموتُوَن.  اأنَُّهْم  آَن  ال� ال�أحياُء  النّاُس  5َيعِرُف 

َينالُُه  ما  َبْعُد  َينالُوا  َولَْن  َشْيئاً.  َيْعِرفُُوَن  َفل�  الَموَتى  اأّما 
َيُعوُدوا  6لَْن  النّاُس.  َينساُهُم  ثُمَّ  ُمكاَفاآٍت،  ِمْن  الَبَشُر 
ًة  قاِدِريَن َعَلى الُحبِّ َوالُبغِض َوالَغيَرِة. َولَْن َيشَتِركُوا َمرَّ

نيا. اُأْخَرى ِفي ِخْبراِت َهِذِه الدُّ

ْع ِبالَحياة َتَمتَّ
7َفاذَهْب َوكُْل َطعاَمَك َوَتَمتَّْع بِِه، َواْشَرْب نَبيَذَك 

َوافَرْح، َفَهِذِه َمقُبولٌَة ِعْنَد اهلِل. 8الِبْس َمل�بَِس َجِميَلًة 
َمَع  بَِحياتَِك  9َتَمتَّْع  َحَسٍن.  بَِمظَهٍر  َواظَهْر  نَِظيَفًة، 
َزوَجِتَك، َحِبيَبِة ُعْمِرَك. َتَمتَّْع بُِكلِّ َيوٍم ِمْن اأيّاِم َحياتَِك 
الّزائَِلِة الَِّتي اأعطاَك اإيّاها اهلُل. َفَهذا كُلُّ ما َسَتنالُُه ِفي 
10اإْن  نيا.  الدُّ َهِذِه  ِفي  َتعَملُُه  بِما  َفَتَمتَّْع  نيا.  الدُّ َهِذِه 
الهاِوَيِة  َفِفي  اْسِتطاَعِتَك.  َقْدَر  َفاأْتِقْنُه  َشيئاً،  َعِمْلَت 
َوالتَّفِكيَر  الَعَمَل  َتْخَتِبَر  لَْن  كُلُّنا،  َسَنْذَهُب  َحيُث 

َوالَمعِرَفَة َوالِحْكَمِة.

نيا ال َعدَل ِفي َهِذِه الدُّ
ل�  أْسَرَع  ال� اأنَّ  نيا  الدُّ َهِذِه  ِفي  اأيضاً  11َوَراأيُت 

الَمعاِرَك  َيرَبُح  أقَوى ل�  ال� َواأنَّ  باَق دائِماً،  َيكِسُب السِّ
دائِماً. َراأْيُت َحِكيماً بِل� َطعاٍم، َوَذِكّياً بِل� ماٍل، َوماِهراً 

َمِن َواأحداثُُه تُِصيُبُهْم َجِميعاً! بِل� َتقِديٍر. َفَتَقلُّباُت الزَّ
12ل� َيعِرُف الَمرُء َمْوِعَد الُمِصيَبِة التّالَِيِة. َفُهَو اأشَبُه 

بَِسَمَكٍة تُصطاُد ِفي َشَبَكٍة َفجاأًة. َوُهَو اأشَبُه بِالَعصاِفيِر 
نساُن الَِّذي َيَقُع  الَِّتي َتَقُع ِفي َمصائَِد َفجاأًة. َهَكذا ال�إ

ِفي َفخِّ الَمصائِِب.

ُة الِحْكَمة ُقوَّ
َهِذِه  ِفي  َحِكيماً  َشيئاً  َيفَعُل  َرُجل�ً  اأيضاً  13َراأيُت 

َمِديَنٌة  ُهناَك  14كانَْت  َكِثيراً.  َفَعَلُه  ما  ْرُت  َوَقدَّ نيا.  الدُّ
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َوحاَصَرها.  َعِظيٌم  َمِلٌك  َفجاَء  كّاِن،  السُّ َقِليَلُة  َصِغيَرٌة 
َر  َفَحرَّ َفِقيٌر،  َحِكيٌم  َرُجٌل  الَمِديَنِة  تِْلَك  ِفي  15َوكاَن 

ُجَل.  الرَّ َذلَِك  النّاُس  نَِسَي  لَِكْن  بِِحْكَمَتِه.  الَمِديَنَة 
ِة. لَِكنَّ النّاَس  16لَِذلَِك اأقُوُل اإنَّ الِحْكَمَة اأفَضُل ِمَن الُقوَّ

َيحَتِقُروَن ِحكَمَة الَفِقيِر، َول� ُيصُغوَن اإلَى َكل�ِمِه.

17  َكِلماٌت َقِليَلٌة َيُقولُُها َحِكيٌم بُِهُدوٍء،  
   اأفَضُل ِمْن َكِلماٍت صاِرَخٍة ُيطِلُقها حاِكٌم 

اأْحَمُق.
18  الِحْكَمُة اأقَوى ِمَن ال�أسِلَحِة،  

   لَِكنَّ خاِطئاً واِحداً َيقِدُر اأْن ُيَخرَِّب َخيراً 
َكِثيراً.

الُعُطوِر. 10  اأطَيَب  ُينِتُن  َميٌِّت  َقِليٌل  ُذباٌب 
َوُيمِكُن لَِحماَقٍة َقليَلٍة اأْن تُفِسَد الَكِثيَر ِمَن 

الِحكَمِة َوالَكراَمِة.
اأفكاُر  اأّما  ال�ْسِتقاَمِة.  اإلَى  َتُقوُدُه  الَحِكيِم  2اأفكاُر 

أْحَمُق ُيظِهُر ُحمَقُه  أْحَمِق َفَتُقوُدُه اإلَى ال�نِحراِف. 3ال� ال�
َجهَلُه  ُيعِلُن  َوُهَو  الطَِّريِق،  ِفي  َسيِرِه  ِد  ُمَجرَّ ِفي  َحتَّى 

لِلَجِميِع.
ِد اأنَّ َرئِيَسَك َغِضَب َعَليَك،  4ل� َتتُرْك َعَمَلَك لُِمَجرَّ

اأخطاًء  َح  تَُصحِّ اأْن  َوَتعاُونَِك  بُِهُدوئَِك  َتسَتِطيُع  اإْذ 
َكِبيَرًة.

نيا، أ تِلَك ال�أخطاَء الَِّتي  5َوَراأيُت َظْلماً ِفي َهِذِه الدُّ

َيرَتِكُبها الُحكّاُم. 6ُيعَطى الَحمَقى َمناِصَب عالَِيًة. اأّما 
اإلَى الَحِضيِض. 7َراأيُت َعِبيداً صاُروا  َفَينِزلُوَن  أغِنياُء  ال�
ساَدًة َيرَكُبوَن الَخيَل. َوَراأيُت ساَدًة صاُروا َيمُشوَن َعَلى 

أْرِض َكالَعِبيِد. ال�

ِلُكلِّ َوِظيَفٍة َمخاِطُرها
8َمْن َيحِفُر ُحفَرًة َيَقُع ِفيها. َوَمْن َيهِدُم حائِطاً َتلَدُغُه 

َيْحِطُب  َوَمْن  بِها.  َيَتاأذَّى  ِحجاَرًة  َيقَطُع  9َمْن  َحيٌَّة. 
اأيََّة  َتجَعُل  الِحْكَمَة  10لَِكنَّ  لِلَخَطِر.  ُمَعرٌَّض  ال�أشجاَر 

ْنيا. حرفياً »َتحَت الّشمس.« )َوَكَذلَِك ِفي  أ 5:10 ِفي َهِذِه الدُّ

َبِقّيِة كتاِب الجامعة(

ِة ل� َتقَطُع، اأّما  كِّيُن َغيُر الحادَّ َوِظيَفٍة اأكَثَر ُسُهولًَة. السِّ
كِّيُن الُمَسنََّنُة َفَتقَطُع َجيِّداً. السِّ

11اإذا لََدَغِت الّحيَُّة اأَحداً ِفي ِغياِب الحاِوي، َفما 

الفائَِدُة ِمْن كُلِّ ِسحِرِه؟
اأّما  بِالَمِديِح،  َعَليِه  َتُعوُد  الَحِكيِم  12َكِلماُت 

ماِر. أْحَمِق َفَتُعوُد َعَليِه بِالدَّ َكِلماُت ال�
أْحَمُق َكل�َمُه بِالَحماقاِت، َوُينِهي َكل�َمُه  13َيبَداُأ ال�

أْحَمَق ل� َيَتَوقَُّف َعِن الَكل�ِم.  بِاأْشياَء ُجُنونِيٍَّة. 14لَِكنَّ ال�
ُئُه الُمسَتقَبُل.  ما ِمْن اإنساٍن َيعَلُم ما َسَيحُدُث، اأْو ما ُيَخبِّ
نهاِك، َوُهَو ل� َيعِرُف  أْحَمُق نَفَسُه َحتَّى ال�إ 15ُيجِهُد ال�

َطِريَقُه اإلَى َقْرَيِتِه.

ِقيَمُة الَعَمل
16َويٌل لَِبَلٍد َمِلُكُه َولٌَد، َوقاَدتُُه َياأْكُلُوَن َوَيشَرُبوَن اإلَى 

باِح. 17َوَهِنيئاً لَِبَلٍد َمِلُكُه نَِبيٌل، َياأكُُل قاَدتُُه َطعاَمُهْم  الصَّ
ْكِر. ِة ل� لِلسُّ ِفي َوقِتِه لِلُقوَّ

َذلَِك  َوَبعَد  َيْهِبَط،  اأْن  ُبدَّ  ل�  الُكَسالَى  18َسقُف 

َينهاُر بَِسَبِب َتراِخيِهْم.
19َياأكُُل النّاُس الطَّعاَم لَِيضَحُكوا، َوَيشَرُبوَن الَخْمَر 

لَِيفَرُحوا. لَِكنَّ الماَل َيُحلُّ كُلَّ اأنواِع الَمشاِكِل.

االْسِتغاَبة
ِفي  َحتَّى  َول�  الَمِلِك  َعَلى  وِء  بِالسُّ َتَتَكلَّْم  20ل� 

أغِنياِء، َول� َحتَّى َعَلى  وِء َعَلى ال� ِفْكِرَك. َول� َتَتَكلَّْم بِالسُّ
ماِء َتنُقُل الَكل�َم. أنَّ ُطُيوَر السَّ ِفراِشَك. لِ�

َفَبْعَد 11  َذلَِك.  اأْمَكَنَك  َحيثُما  الَخيَر  افَعِل 
َوقٍت، طاَل اأْم َقُصَر، َسَتِجُد اأنَّ َذلَِك َقْد 

عاَد َعَليَك بِالَخْيِر.
ٍة، َفاأنَت ل� َتعِرُف  2اْسَتثِمْر ما لََديَك ِفي اُأُموٍر ِعدَّ

َئٍة َسَتحُدُث. راٍت َسيِّ اأيََّة َتَطوُّ
َسَتسُكُبُه  بِالَمَطِر،  الُغُيوُم  امَتل�أِت  اإِن  اأنَُّه  3نَعِرُف 

اأِو  ماِل  الشَّ اإلَى  َشَجَرٌة  َوَقَعْت  َواإْن  أْرِض.  ال� َعَلى 
الَجُنوِب، َفَسَتبَقى َحيُث َوَقَعْت.

َوَمْن  َيزَرَع،  لَْن  الُمناِسَبَة  يَح  الرِّ َينَتِظُر  4َفَمْن 

َتعَلُم  ل�  5َوَكما  َيحُصَد.  لَْن  لِلُغُيوِم  ِحساباً  َيحِسُب 
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الَجِنيِن  َتَتَشكَُّل ِعظاُم  اأْو َكيَف  يُح،  الرِّ اأيَن َتُهبُّ  ِمْن 
ِفي الرَِّحِم، َكَذلَِك ل� َتعَلُم ما َسَيفَعلُُه اهلُل الَِّذي َيصَنُع 

كُلَّ َشيٍء.
َتَتَوقَّْف  باِح، َول�  اإلَى َزرِع َزرِعَك ِفي الصَّ 6َفباِدْر 

َحتَّى الَمساِء. َفاأنَت ل� َتعَلُم اأيُّ بِذاٍر َسُتغِنيَك. َوُربَّما 
َينَجُح ِكل�ُهما.

َوُحْلوٌّ  الَحياِة،  َقيِد  َعَلى  الَمرُء  َيُكوَن  اأْن  7َحَسٌن 

ْمِس. 8َفلَيَتَمتَّْع َمْن َيعيُش َطويل�ً بُِكلِّ  اأْن َيَرى نُوَر الشَّ
َسَنواتِِه، َولَيَتَذكَّْر اأنَّ اأياَم الُظْلَمِة َكِثيَرٌة اأيضاً، َوكُلُّ ما 

َسياأتِي زائٌِل.

اخِدِم اهلَل ِفي َشباِبك
كُلَّ  َوافَعْل  افَرْح  بَِشبابَِك.  َتَمتَّْع  الّشاُب،  9اأيُّها 

اهلَل  اأنَّ  َتَذكَّْر  لِِكْن  َعيناَك.  َوَتْشَتهيِه  َقلُبَك  ُيِحبُُّه  ما 
َغَضَبَك  َتَدْع  10ل�  َتفَعلُُه.  ما  كُلِّ  َعَلى  َسُيحاِسُبَك 
َوَفْجُر  باُب  َفالشَّ َجَسِدَك.  َعْن  الَخِطيََّة  َواأْبِعِد  َيغِلْبَك. 

الَحياِة زائِل�ْن.

باب اِم الشَّ اإليماُن ِفي أيَّ

اأْن 12  َقبَل  َشبابَِك،  اأيَّاِم  ِفي  فاْذكُْر خالَِقَك 
ْعَبِة.  الصَّ يُخوَخِة  الشَّ َسَنواُت  تُداِهَمَك 
ََّك ِحيَنِئٍذ، َسَتُقوُل: »اأيَن َسعاَدتِي؟« 2َقبَل اأْن َياأْتَِي  أن لِ�
َوَتَتكاَثُر  لََك،  َوالنُُّجوُم  َوالَقَمُر  ْمُس  ِفيِه الشَّ َزَمٌن تُظِلُم 
َتُهما.  قُوَّ ِذراعاَك  َسَتفِقُد  3ِحيَنِئٍذ،  الَمَطِر.  َبعَد  الُغُيوُم 
َوَتضُعُف ِرجل�َك َوَتنَحِنياِن. َتضُعُف اأْسنانَُك َوَتَتساَقُط. 
َوَيِكلُّ نََظُرَك. أ 4َيضُعُف َسْمُعَك ب َفل� َتقِدَر اأْن َتْسَمَع 
َسَتْصُحو  لَِكنََّك  النِّساِء.  ِغناَء  اأْو  الَمطاِحِن،  اأصواَت 
َعَلى َصْوِت ُعصُفوٍر! ج 5الُمرَتَفعاُت َسُتِخيُفَك. َوكُلُّ 
َحَجٍر ِفي الطَِّريِق، َمهما َصُغَر، ُيْعِثُرَك. َسَيْبَيضُّ َشْعُرَك. 

الرَُّجل�ِن  َوَينَحِني  الَبيِت،  َيَتَزعَزُع حاِرسا  »ِحيَنئٍذ،  أ 3:12 حرفّياً: 

ِمَن  النّاِظَرَتيِن  َوتُظِلُم   ، َوَتِقلُّ الطَّواِحيُن  َوَتضُعُف  الَقِويّاِن، 
بَّاَكْيِن.« الشُّ

وِق.« اَبتا السُّ ب 4:12 حرفّياً: »تُغَلُق َبوَّ

ِة النَّوِم. ج 4:12 َسَتْصُحو . . . ُعصُفور. بَِمعنى ِخفَّ

َوَتُجرُّ َقَدَميَك بَِتثاقٍُل، د َوَتفِقُد َشِهيََّتَك. ه ثُمَّ َتذَهُب اإلَى 
. َوَيُنوُح َعَليَك النّاِدُبوَن َوُهْم َيحِملُونََك  أَبِديِّ َبيِتَك ال�

اإلَى الَقْبِر.

الَموت
ِة، 6  اْذكُْر خالَِقَك َقبَل اأْن َينَقِطَع َحبُل الِفضَّ  

َهِب،    َوَيَتَحطَُّم اإناُء الذَّ
ٍة ِعْنَد بِئٍر،    َوَتنَكِسُر َحياتَُك ِمثَل َجرَّ

   اأْو َكَحَجٍر ُيَغطِّي باَب بِئٍر َفَيسُقُط ِفي 
داِخِلها.

7  ِحيَنِئٍذ، َيُعوُد َجَسُدَك اإلَى التُّراِب الَِّذي جاَء   
ِمْنُه،

   َوَتُعوُد الرُّوُح اإلَى اهلِل الَِّذي جاَءْت ِمْنُه.

8كُلُّ َشيٍء زائٌِل َوبِل� َمْعَنى، َيُقوُل الُمَعلُِّم، الُكلُّ 

زائٌل!

الُخالَصة
عَب. َوَزَن  9كاَن الُمَعلُِّم َحِكيماً. بِِحكَمِتِه َعلََّم الشَّ

اُأُموَر الَحياِة َوَدَرَس َوَفتََّش، َوَجَمَع اأمثال�ً َوِحَكماً َكثيَرًة. 
10اجَتَهَد الُمَعلُِّم اأْن َيِجَد الَكِلماِت الُمناِسَبَة. َفَكَتَب 

َتعالِيَم ُمسَتِقيَمًة َوَجِديَرًة بِالثَِّقِة.
ُهَو  الَقِويِم.  الطَِّريِق  اإلَى  ٌر  ُمَؤشِّ الُحَكماِء  11َكل�ُم 

واِحٌد،  َمصَدٌر  كُلَُّه  َولَُه  تُقَلُع.  ل�  ُمَمكََّنٍة  بِاأْوتاٍد  اأْشَبُه 
ُهَو اهلُل الّراِعي. 12َفادُرْس يا اْبِني َهِذِه التَّعالِيَم. لَِكِن 
ل�  َفالنّاُس َيكُتُبوَن كُُتباً  احَتِرْس ِمَن الُكُتِب ال�ُأخَرى. 

َحْصَر لَُها. َوِدراَسُتها كُلُّها اأْمٌر ُمتِعٌب ِجّداً.
اتِِّق  كُلِِّه؟  الِكتاِب  َهذا  ُخل�َصُة  ِهَي  ما  آَن  13َوال�

ُخِلَق  الَِّذي  الَقْصُد  ُهَو  َفَهذا  َوصاياُه.  َواِحفْظ  اهلَل 
َجِميعاً  النّاَس  اهلُل  14َوَسُيحاِسُب  اأجِلِه.  ِمْن  نْساُن  ال�إ
بَِحَسِب اأعمالِِهْم – َحتَّى الَخِفيَِّة ِمْنها – اإْن كانَْت َخيراً 

اً. اأْو َشرَّ

د 5:12 حرفّياً: »َسُيزِهُر اللَّوُز، َوَيُنوُء الُجنُدُب َتْحَت ثِقِلِه.«

َتك. اأْو »َشهَوَتك.« ه 5:12 َشِهيَّ
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ِكتاُب َنِشيِد األنشاد

أنشاِد الَِّذي األََّفُه ُسَلْيماُن.1  َهذا ُهَو نَِشيُد ال�

ِهَي َتُقوُل َلُه:
2  لَيَتَك َتغُمُرنِي بُِقُبل�ِت َفِمَك.  

أنَّ َمذاَق ُحبَِّك اأحَلى ِمْن اأحَلى نَِبيٍذ.    ل�
َبٌة. 3  رائَِحُة ُعُطوِرَك َطيِّ  

   َواسُمَك اأشَبُه بِِعطٍر ُمنَسِكٍب.
   لَِهذا تُِحبَُّك الَفتياُت.

4  اْجِذْبِني َوراَءَك.  
   َولَنركُْض!

ِة.    اأْدَخَلِني الَمِلُك أ اإلَى ُحُجراتِِه الخاصَّ

َفَتياُت الُقدِس َيُقْلَن َلُه:
   َفلَنْفَرْح بَِك َونَبَتِهْج.

   اأكَثُر ِمَن النَِّبيِذ نَمَدُح َمذاَق ُحبَِّك.
   ُمسَتِحقٌّ اأنَت َمَحبََّة الَفَتياِت.

ِهَي َتُقوُل للَفَتيات:
5  َسمراُء اأنا،  

   َغيَر اأنِّي َبِديَعٌة، يا َبناِت الُقْدِس.
   َسمراٌء اأنا َكِخياِم ِقيداَر،

   َوَجِميَلٌة َكَستائِِر ِخياِم ُسَلْيماَن.

باعتباره  الّشاِب  اإلَى  اأْو  اإسرائيَل  ملك  اإلى  اإشارٌة  الَمِلك.  أ 4:1 

َمِلكاً ِفي بيِتِه.

6  ل� َتلَتِفْتَن اإلَى ُسمَرتِي،  
َحْتِني. مُس َقْد لَوَّ    َفالشَّ

   اشَتَعَل اأبناُء اُأمِّي َعَليَّ َغَضباً.
   اأبُقونِي ِعنَدُهْم حاِرَسًة لُِكُروِمِهْم،

   َفَلْم اأْرَع َكْرِمي.

ِهَي َتُقوُل َلُه:
7  قُْل لِي يا َمْن اأَحبََّك َقلِبي،  

   اأيَن َترَعى َقِطيَعَك؟
   َواأيَن تُْربُِض ِخراَفَك َوقَت الظَِّهيَرِة؟

   قُْل لِي لَِئّل� اأكُوَن َكَمن تُلِقي نَفَسها ِعنَد 
قُطعاِن ُرَفقائَِك،

َل كامَراأٍة ُمَغطّاٍة َبيَن الُقطعاِن ِمْن     لَِئل� اأَتَجوَّ
راٍع اإلَى اآَخَر.

ُهَو َيُقوُل َلها:
8  اإْن لَْم َتْعِرفي، يا اأجَمَل الَجِميل�ِت، اأيَن   

َتِجِديَنِني،
   َفاْتَبِعي اآثاَر الَقِطيِع،

   َوارِعي ِصغاَرِك ِعنَد ِخياِم الرُّعاِة.

9  َتَخيَّلُتِك َكُمهَرٍة َجّذاَبٍة  
   َبيَن َمرَكباِت ِفرَعْوَن يا َحِبيَبِتي.

10  رائِعاِن ُهما َخّداِك بِِقرَطيِن ُمَتَدلَِّييِن ِمَن   
َهِب. الذَّ

ِق بِالَقل�ئِِد.    َوَبِديٌع ُهَو ُعُنُقِك الُمَطوَّ
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َهِب، 11  َسَنصَنُع لَِك اأْقراطاً ِمَن الذَّ  
ِة. مًة بِالِفضَّ    ُمَطعَّ

ِهَي َتُقوُل:
12  ِعطُر النّاِرِديَن أ َيُفوُح ِمنِّي  

   ما داَم الَمِلُك َعَلى اأِريَكِتِه.
13  َكِكيٍس َمِلٍئ بِالُمرِّ، ب  

.    َهَكذا َحِبيِبي ِفي َعيِنيَّ
   َوُهَو َيِبيُت َعَلى َصدِري.

14  َكُعنُقوٍد ِمَن الِحنّاِء  
   ِفي كُُروِم َعيِن َجْدٍي ُهَو َحِبيِبي.

ُهَو َيُقوُل َلها:
15  اآِه، يا َحِبيَبِتي، ما اأجَمَلِك!  

   اآِه، ما اأجَمَلِك!
   َعيناِك َكَيماَمَتيِن.

ِهَي َتُقوُل َلُه:
16  اآِه، يا َحِبيِبي،  

   ما اأجَمَلَك َوما اأبَهَجَك.
   اأِريَكُتنا َخضراُء.

أْرِز، 17  اأعِمَدُة ُبُيوتِنا ِمْن َخَشِب ال�  
َنوَبِر.    َوَعواِرُضها ِمَن الصُّ

  اأنا َزهَرٌة ِمْن َسهِل شاُروَن،2 
  َزنَبَقٌة ِمْن َزنابِِق الواِدي.

ُهَو َيُقوُل:
2  َحِبيَبِتي َبيَن َبِقيَِّة النِّساِء،  

   َكَزنَبَقٍة َبيَن اأشواٍك.

نباِت  من  ُيستخلُص  ثميٌن  عطرٌي  زيٌت  الّناِرِدين.  أ 12:1 

النّاِرِدين.
َبعِض  ِمْن عصارِة  تُسَتخلُص  الّرائحِة  َطيِّبُة  مادٌة  المّر.  ب 13:1 

ال�أشجار.

ِهَي َتُقوُل:
3  َحِبيِبي َبيَن َبِقيَِّة الرِّجاِل،  

يَِّة ِفي     َكَشَجَرِة تُّفاٍح َبيَن ال�أشجاِر الَبرِّ
ال�أدغاِل.

ِهَي َتُقوُل للَفَتيات:
   األَتذُّ بِالُجلُوِس ِفي ِظلِِّه،
   َوَفِمي َيسَتِطيُب َثَمَرُه.

4  اأَخَذنِي اإلَى َبيِت النَِّبيِذ،  
   َوكانَت َمَحبَُّتُه لِي باِدَيًة َكَعَلٍم َمرفُوٍع.

بِيِب، 5  اأْسِنْدَن نَْفِسي بَِكْعِك الزَّ  
   َوبِالتُّفاِح اأنِِعْشَنِني،

أنَّ الُحبَّ اأضَعَفِني.    ل�
6  ِشمالُُه َتحَت َراأِسي،  

قُِني.    َوُيميُنُه تَُطوِّ

7  يا َبناِت الُقْدِس،  
يَِّة، أيائِِل الَبرِّ    اُأسَتحِلُفُكنَّ بِالِغزل�ِن َوبِال�

،    األّ� تَُنبِّْهَن اأْو تُوِقْظَن الُحبَّ
   َحتَّى اأْسَتِعدَّ لَُه.

ِهَي ثاِنَيًة:
8  اأنا اأْسَمُع َصوَت َحِبيِبي.  

باِل    ها ُهَو اآٍت َيِثُب َفوَق الجِّ
   َوَيقِفُز َفوَق التِّل�ِل.

9  َكالَغزاِل اأْو َكُمهِر الظَّبِي َحِبيِبي.  
آَخِر ِمْن     ها ُهَو واِقٌف َعَلى الّجانِِب ال�

حائِِطنا.
ُق،    ِمَن النّاِفَذِة ُيَحدِّ

باِك َيسَتِرُق الَنَظَر.    َوِمَن الشُّ
10  اأجاَب َحِبيِبي َوقاَل:  

  » قُوِمي يا َعِزيَزتِي،
   يا رائَِعِتي،

   َوَتعالِي َمِعي.
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تاُء َقد َمَضى َوَتَوقََّف الَمَطُر. 11  َفها الشِّ  
أْرِض، ُهوُر ِفي ال� 12  َظَهَرِت الزُّ  
   َوها َقد َحلَّ َموِسُم التَّغِريِد.

   َوَهِديُل الَيماِم َمسُموٌع ِفي اأْرِضنا.
13  َشَجَرُة التِّيِن تُْخِرُج ثِماَرها،  
   َوالُكُروُم تُزِهُر َوَتنُشُر َشذاها.

   قُوِمي يا َعِزيَزتِي،
   يا رائَِعِتي،

   َوَتعالِي َمِعي.«

ُهَو َيُقوُل:
14  َيماَمِتي ُمخَتِبَئٌة ِفي ُشُقوِق الُمنَحَدِر   

، خِريِّ الصَّ
   ِفي ِحَمى الَجَبِل الُمرَتِفِع. اأِريِني َمل�ِمَح 

َوجِهِك.
   َواأسِمِعيِني َصوَتِك،

   ل�أنَّ َصوَتِك َعذٌب َوَجمالَِك َبِديٌع.

ِهَي َتُقوُل للَفَتيات:
15  اأمِسْكَن الثَّعالَِب ِمْن اأجِلنا،  

ِغيَرَة الَِّتي تُتِلُف الُكُروَم.    الثَّعالَِب الصَّ
   َفُكُروُمنا ُمزِهَرٌة.

16  َحِبيِبي لِي، َواأنا لَُه.  
نابِِق َيرَعى.    ُهَو َبيَن الزَّ

ِهَي َتُقوُل َلُه:
17  ارِجْع يا َحِبيِبي، َوكُْن َكالَغزاِل،  

َبِة، أ    اأْو َكُمهِر الظَّبِي َعَلى الِجباِل الطَّيِّ
   اإلَى اأْن َيصُحَو النَّهاُر،
   َوَتخَتِفي ِظل�ُل اللَّيِل.

َبة. حرفياً »جبال باتر.« وقد تعني »الجبال  يِّ أ 17:2 الِجبال الطَّ

بة.« الُمتَشعِّ

ِهَي َتُقوُل:

  لَيَلًة َبعَد لَيَلٍة،3 
  َواأنا َعَلى ِفراِشي،

   اشَتقُت اإلَى َحِبيِبي.
   َبَحثُت َعنُه َفَلْم اأِجدُه.

2  َساأقُوُم َواأُطوُف ِفي الَمِديَنِة،  
   ِفي َشواِرِعها َوَمياِديِنها.

   َساأبَحُث َعن َحِبيِب الَقلِب.

   َبَحثُت َعنُه، َفَلْم اأِجْدُه.
3  صاَدَفِني الُحّراُس ِفي َشواِرِع الَمِديَنِة.  

   َفَساألُتُهْم:
  » َهْل َراأيُتْم َحِبيِبي؟«

4  َوما اإْن َتجاَوْزتُُهْم َحتَّى َوَجدُت َحِبيِبي.  
   َفاأمَسكُت بِِه، َولَْم اُأفِلْتُه ِمْن َيِدي،

   اإلَى اأْن اأحَضرتُُه اإلَى َبيِت اُأمِّي،
   َواإلَى ُغرَفِة والَِدتِي.

ِهَي َتُقوُل للَفَتيات:
5  يا َبناِت الُقْدِس،  

يَِّة، أيائِِل الَبرِّ    اُأسَتحِلُفُكنَّ بِالِغزل�ِن َوبِال�
،    األّ� تَُنبِّْهَن اأْو تُوِقْظَن الُحبَّ

   َحتَّى اأْسَتِعدَّ لَُه.

َفتياُت الُقدس:
حراِء تاِرَكًة اأعِمَدَة  6  َمْن َهِذِه الخاِرَجُة ِمَن الصَّ  

ُدّخاٍن َوراَءها،
   َيُفوُح ِمنها َشَذى الُمرِّ ب َوالَبُخوِر،

   اأكَثَر ِمْن كُلِّ َمساِحيِق التُّّجاِر؟

َبعِض  عصارِة  ِمْن  تُسَتخلُص  الّرائحِة  َطيِّبُة  مادٌة  المّر.  ب 6:3 

اأجساِد  اإعداِد  َوِفي  الُعُطوِر  ُصنِع  ِفي  تُسَتخَدُم  َوكانَْت  ال�أشجار. 
فِن. َوكانَْت تُخَلُط َمَع النَِّبيِذ َوتُسَتخَدُم َكُمَسكٍِّن لل�ألَِم.  الموتى للدَّ

)انظْر مرقَس 23:15(
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7  ها ِهَي اأِريَكُة ُسَلْيماَن.  
   ُيِحيُط بِها ِستِّوَن ُمحاِرباً ِمْن َبِني اإْسرائِيَل.

8  كُلُُّهْم َحَمَلُة ُسُيوٍف ماِهُروَن،  
ُسوَن ِفي الِقتاِل.    ُمَتَمرِّ

   كُلٌّ َيْحِمُل َسيَفُه َعَلى َجنِبِه،
أيِّ َخَطٍر ِفي اللَّيِل.    ُمسَتِعّداً لِ�

9  َصَنَع ُسَلْيماُن لَِنفِسِه اأِريَكًة ِمْن اأْرِز لُبناَن.  
ِة اأعِمَدَتها، 10  َطَلى بِالِفضَّ  

َهِب اأغِطَيَتها.    َوبُِخُيوِط الذَّ
   َوسائُِدها اُأرُجواٌن،

. ٌع بِالُحبِّ    َوداِخلُها ُمَرصَّ

11  اخُرجَن، يا َبناِت ِصْهَيْوَن،  
   َوانُظرَن اإلَى الَمِلِك ُسَلْيماَن،

ُه َجتُه بِِه اُأمُّ    انُظرَن اإلَى التَّاِج الَِّذي َتوَّ
   ِفي َيوِم ُعرِسِه،

   ِفي َيوِم احِتفالِِه.

ُهَو َيُقوُل َلها:

  ما اأجَمَلِك يا َحِبيَبِتي!4 
  ما اأجَمَلِك!

   َعيناِك َكَيماَمَتيِن َخلَف نِقابِِك.
   َشْعُرِك َكَقِطيِع ماِعٍز َينَحِدُر ِمْن َعَلى َجَبِل 

ِجْلعاَد.
2  َواأسنانُِك َكَقِطيِع النِّعاِج الَمْجُزوَزِة َوالَمغُسولَِة   

. لِلَتوِّ
   كُلٌّ ِمْنها اأنَْجَبْت َتواأَميِن!

   َوليَس ِفيها َعِقيٌم.
ُأرُجواِن، 3  َشَفتاِك َكَخيِط ال�  

   َوَفُمِك َبِديٌع.
ِك َتحَت ِخماِرِك.    َكَفَلَقِة ُرّمانٍَة ُهَو َخدُّ

4  ُعُنُقِك َكُبرِج داُوَد،  
   َمبِنيٌّ بُِصُفوٍف ِمَن الِحجاَرِة َواألُف تُرٍس 

ُمُعلٌَّق َعَليِه،

   ِمْن كُلِّ نَوٍع ِمْن اأنواِع تُُروِس الُمحاِربِيَن.
5  َثْدياِك كابَنيِّ َظبٍي،  

نابِِق.    َكَتواأَميِن َيرَعياِن َبيَن الزَّ
6  اإلَى َجَبِل الُمرِّ َساأذَهُب،  

   َواإلَى َتلَِّة الَبُخوِر،
   اإلَى اأْن َيصُحَو النَّهاُر َوَتخَتِفي ِظل�ُل اللَّيِل.

7  كُلُّ ما ِفيِك َبِديٌع، يا َحِبيَبِتي،  
   َولَيَس ِفيِك َعيٌب.

8  َتعالِي َمِعي ِمْن لُبناَن،  
   يا َعُروِسي، َتعالِي َمِعي ِمْن لُبناَن.

ِة َجَبِل اأمانََة،    اأسِرِعي بِالنُُّزوِل ِمْن ِقمَّ
ِة َجَبِل َسِنيَر َوَجَبِل َحْرُموَن،    ِمْن ِقمَّ

ُأُسوِد،    ِمْن َعرائِِن ال�
باِل الَِّتي َتُطوُف ِفيها النُُّموُر.    ِمَن الجِّ

9  يا َعِزيَزتِي، َقد َسَبيِت َقلِبي،  
   يا َعُروِسي، لََقد َسَبيِت َقلِبي بَِلمَحٍة واِحَدٍة 

ِمْن َعيَنيِك،
   بَِخَرَزٍة واِحَدٍة ِمْن ِعقِدِك.

10  ما اأبَدَع ُحبَِّك، يا َعِزيَزتِي، يا َعُروِسي!  
   ُحبُِّك األَذُّ ِمَن النَِّبيِذ،

   َورائَِحُة ُزُيوتِِك الَفّواَحُة اأحَلى ِمْن كُلِّ ِعطٍر.
11  َشَفتاِك َتقُطراِن َشْهداً، يا َعُروِسي.  

   َوَتحَت لِسانِِك َعَسٌل َوَحِليٌب.
   َشذا ثِيابِِك َكَشذا اأرِز لُبناَن.

12  ُبستاٌن ُمقَفٌل ِهَي َعِزيَزتِي َوَعُروِسي،  
   َبستاٌن ُمقَفٌل َوَينُبوٌع َمخُتوٌم.

13  ُحُقولُِك الَمرِويَُّة ُبْستاُن ُرّماٍن ِفيِه اأْفَضُل الثِّمارِ،  
   َتحِمُل الِحنّاَء َواأطياباً َوناِرِديَن. أ

14  َتْحِمَل النّاِرِديَن َوالزَّعَفراَن  
بَر، ج    َوالَقَصَب َوالِقرَفَة َوالُمرَّ ب َوالصَّ

نباِت  من  ُيستخلُص  ثميٌن  عطرٌي  زيٌت  الّناِرِدين.  أ 13:4 

النّاِرِدين.
َبعِض  ِمْن عصارِة  تُسَتخلُص  الّرائحِة  َطيِّبُة  مادٌة  المّر.  ب 14:4 

ال�أشجار.
ألَوة.« زيُت َخَشٍب ِعطِريٍّ كاَن  بر. اأِو »الُعود اأِو ال� ج 14:4 الصَّ

أمثال 17:7( ُيسَتخَدُم ِفي ُصنِع الُعطوِر. )انظْر المزمور 8:45، ال�
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   َمَع اأفَضِل ال�أطياِب.
15  اأنِت َكَينُبوٍع ِفي ُبستاٍن.  

   َكِبئِر ماٍء َعذٍب،
   َوَكَجداِوَل َتَتَدفَُّق ِمْن ِجباِل لُبناَن.

ِهَي َتُقوُل:
مالِيَُّة. يُح الشَّ 16  اسَتيِقِظي، اأيَُّتها الرِّ  

يُح الَجُنوبِيَُّه    َوُهبِّي، اأيَُّتها الرِّ
   َعَلى ُبستانِِه ُهبِّي َوانُْشِري اأطياَبُه.

   لَِياأِت َحِبيِبي اإلَى ُبستانِِه،
   َولَياأكُْل ثِماَرُه الّرائَِعَة.

ُهَو َيُقوُل َلها:

  ِجئُت اإلَى ُبستانِي،5 
  يا َعِزيَزتِي َوَعُروِسي.

   َوَقَطعُت ُمرِّي َمَع اأطيابِي.
   اأَكلُت َشهِدي َمَع َعَسِلي.

   َشِربُت نَبيِذي َولََبِني.

الفتياُت َيُقْلَن َلُهما:
ِديقاِن،    كُل� َواشَرُبا، اأيُّها الصَّ

.    َوانَتِشيا بِالُحبِّ

ِهَي َتُقوُل:
2  اأنا نائَِمٌة لَِكنَّ َقلِبي ُمسَتيِقٌظ.  

   َفَسَمعُت َصوتاً!
   كاَن َحِبيِبي َيقَرُع َوَيُقوُل:

  » افَتِحي لَِي الباَب، يا َعِزيَزتِي َويا َرِفيَقِتي،
   يا َيماَمِتي الَِّتي ل� َينُقُصِك َشيٌء.

   َفَراأِسي َمنُقوٌع ِفي النََّدى،
   َوَشعِري ُمَبلٌَّل بَِرذاِذ اللَّيِل.«

3  َفُقلُت لَُه: »َخَلْعُت ثِيابِي، َفَهْل األَبُسها ِمْن   
َجِديٍد؟

ُخُهما؟« ، َفَهْل اُأَوسِّ لُت َقَدَميَّ    َغسَّ

4  َفَمدَّ َحِبيِبي َيَدُه اإلَيَّ ِمْن فُْتَحِة الباِب،  
   َفَدقَّ َقلِبي بُِعنٍف َشوقاً اإلَيِه.

أفَتَح لَِحِبيِبي، 5  قُمُت ل�  
   َوَيداَي َتقُطراِن ُمّراً. أ

   َفساَل الُمرُّ ِمْن اأصابِِعي َعَلى ِمقَبِض الباِب.
6  َفَتحُت الباَب لَِحِبيِبي،  

   لَِكنَّ َحِبيِبي كاَن َقد َذَهَب َوتاَبَع َسيَرُه.
   َحِزنُت َحتَّى الَموَت ِحيَن َمَضى.

   َبَحثُت َعنُه َفَلْم اأِجدُه.
   ناَديُت َعَليِه َفَلْم ُيِجْبِني.

7  َراآنِي ُحّراُس الَمِديَنِة الَطّوافُوَن،  
   َفَضَرُبونِي َوَجَرُحونِي.

   َونََزَع ُحّراُس ال�أسواِر ِخماِري َعنِّي.

، يا َبناِت َمديَنِة الُقْدِس، 8  اأسَتحِلُفُكنَّ  
   اإْن َوَجدتُنَّ َحِبيِبي،

   اأخِبرنَُه بِاأنَّ الُحبَّ اأْمَرَضِني.

الفتياُت َيُقْلَن َلها:
9  َكيَف َيمتاُز َحِبيُبِك َعْن اأيِّ َحِبيٍب اآَخَر،  

   يا اأجَمَل الَجِميل�ِت؟
   َكيَف َيمتاُز َحِبيُبِك َعَلى اأيِّ َحِبيٍب َحتَّى 

َتسَتحِلِفينا َهَكذا؟

ِهَي َتُقوُل للَفتيات:
ٌد، 10  َحِبيِبي ُمَتاألٌِّق ُمَتَورِّ  

.    ُمَميٌَّز َبيَن األِف شابٍّ
11  َراأُسُه َذَهٌب ِمْن َمِديَنِة اإبِريَز،  

   ُخُصل�ُت َشْعِرِه اأغصاُن نَِخيٍل،
   َسوداٌء َكالُغراِب.

12  َعيناُه َكَيماَمَتيِن ِعنَد َجداِوِل الِمياِه،  
   َتسَتِحّماِن ِفي الَحِليِب،

   َكَجوَهَرَتيِن ِفي َمكانِِهما.

َبعِض  عصارِة  ِمْن  تُسَتخلُص  الّرائحِة  َطيِّبُة  مادٌة  المّر.  أ 5:5 

ال�أشجار.
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َبًة. 13  َخّداُه َكَحوَضي اأطياٍب تُطِلُع اأعشاباً َطيِّ  
   َوَشَفتاُه َكَزنَبَقَتيِن َتقُطراِن ُمّراً سائِل�ً.

عاِن بِالَيْشِب. 14  ِذراعاُه َقِضيباِن ِمْن َذَهٍب ُمَرصَّ  
   ِجسُمُه تُحَفٌة ِمَن العاِج الُمّزيَِّن بِالياقُوِت 

أزَرِق. ال�
15  ساقاُه َعُموداِن ِمَن الَمرَمِر قائِماِن َعَلى   

. َهِب النَِّقيِّ قاِعَدَتيِن ِمَن الذَّ
   قاَمُتُه َكاأشجاِر لُبناَن.

16  َفُمُه َعْذٌب ِجّداً،  
   َوكُلُّ ما ِفيِه َشِهيٌّ ِجّداً.

   َهَكذا ُهَو َحِبيِبي،
   َوَهَكذا ُهَو َخِليِلي يا َبناِت َمديَنِة الُقْدِس.

الفتياُت َيُقْلَن َلها:

  اأيَن َمَضى َحِبيُبِك، يا اأجَمَل الَجِميل�ِت؟6 
  ِفي اأيِّ اتِّجاٍه َمَضى َحِبيُبِك؟
   قُولِي لَنا، َفَنبَحَث َعنُه َمَعِك.

ِهَي َتُقوُل للفَتيات:
2  َحِبيِبي نََزَل اإلَى ُبستانِِه،  
   اإلَى اأحواِض ال�أطياِب.

نابَِق.    نََزَل لَِيرَعى ِفي الَبساتِيِن َوَيقِطَف الزَّ
3  اأنا لَِحِبيِبي، َوَحِبيِبي لِي.  

نابِِق َيرَعى.    ُهَو َبيَن الزَّ

ُهَو َيُقوُل َلها:
4  اأنِت َجِميَلٌة َكَمِديَنِة تِْرَصَة، أ يا َحِبيَبِتي،  

   َوَبِديَعٌة َكَمديَنِة الُقْدِس.
   ُمذِهَلٌة َكَجيٍش َيرَفُع راياتِِه. ب

. َُّهما َتقَوياِن َعَليَّ أن لِي َعيَنيِك َعنِّي، ل� 5  َحوِّ  
   َشْعُرِك َكَقِطيِع ِمْعٍز َينَحِدُر ِمْن َعَلى َجَبِل 

ِجْلعاَد،

ٌة كانَْت ِفي َشماِل اإسرائِيل. أ 4:6 ِتْرَصة. َمدينٌة ُمِهمَّ

ماِء.« ب 4:6 َكَجيش . . . راياِته. اأْو »َكُنُجوٍم عالَِيٍة ِفي السَّ

6  َواأسنانُِك َكَقِطيِع النِّعاِج الَمْجُزوَزِة َوالَمغُسولَِة   
. لِلَتوِّ

   كُلُّها َتِلُد َتوائَِم،
   لَْم تُسِقط اإحداها َحَمل�ً.

ِك َتحَت ِخماِرِك. 7  َكَفْلَقِة ُرّماٍن ُهَو َخدُّ  

8  ُربَّما تُوَجُد ِستُّوَن َمِلَكًة،  
   َوَثمانُوَن جاِرَيًة،

   َوَفَتياٌت بِل� َعَدٍد،
9  لَِكْن َفِريَدٌة ِهَي َيماَمِتي، كاِمَلِتي.  

ها الَِّتي َولََدتها.    َفِريَدٌة ِعنَد اُأمِّ
   الّشابّاُت َراأْيَنها َفَمَدْحَنها.

   الَمِلكاُت َوالَجواِري َمَدْحَنها.

الفتياُت يمدحَنها:
10  َمْن ِهَي َهِذِه الَِّتي تُِطلُّ َكالَفجِر؟  

   َمْن َهِذِه الَجِميَلُة َكالَقَمِر،
مِس،    الّساِطَعُة َكالشَّ

   الُمرِهَبُة َكَجيٍش َيرَفُع راياتِِه؟

ُهَو َيُقوُل َلها:
11  نََزلُت اإلَى ُبْستاِن الَجوِز،  

   َونَظْرُت اإلَى الَبراِعِم ِفي الواِدي،
أَرى اإْن كانَِت الُكُروُم َقْد اأزَهَرْت،    ل�

ّماُن َقد نَِضَج.    َوالرُّ
12  َفَلْم اأشُعْر اإلّ� َواأنا َبيَن َمرَكباِت َشعِبي.  

الفتياُت ُيناديَنُها:
13  اْرِجِعي، اْرِجِعي، يا َسلَمى.  

   اْرِجِعي، اْرِجِعي، َفَننُظَر اإلَيِك.

قُوَن ِفي َسلَمى    لِماذا تَُحدِّ
   َوِهَي َترقُُص َرقَصَة النَّصِر؟ ج

صر. اأْو رقصَة الُمَعْسَكَرْين. ج 13:6 َرقَصَة النَّ
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ُهَو َيصُف جماَلها:

  ما اأْجَمَل َقَدَميِك ِفي الِحذاِء، يا نَِبيَلَة 7 
ال�أصِل!

   ُمنَعَطفاُت َفخَذيِك َكِحِليٍّ َصَنَعها صانٌِع 
ماِهٌر.

َرٍة ل� َتنُقُصها َخمٌر  تُِك َكطاٍس ُمَدوَّ 2  ُسرَّ  
َممُزوَجٌة.

ُهوِر.    َبطُنِك َكَكوَمٍة ِمَن الَقمٍح، ُمحاٌط بِالزُّ
3  َثْدياِك كابَنيِّ َظبٍي، َكَتواأَمي َغزاٍل.  

4  ُعُنُقِك َكُبرٍج ِمَن العاِج.  
   َعيناِك َكُبرِج َحْشُبوَن ِعنَد َبّواَبِة َبثَّ َربِّيَم

   اأنُفِك َكُبرِج لُبناَن الَِّذي َيَتَطلَُّع نَحَو ِدَمشَق.
ُجِك َكَجَبِل الَكْرِمِل. 5  َراأُسِك ُيَتوِّ  

   ُخصل�ُت َشعِرِك َكِستاَرٍة اُأرُجوانِيٍَّة،
   َيَتَعلَُّق الَمِلُك بِاأهدابِها.

6  ما اأْجَمَلِك، َوما اأْبَهَجِك، يا َحِبيَبِتي،  
   اأيَُّتها الِبنُت الُمبِهَجُة!

7  َجِليَلٌة اأنِت َكَشَجَرِة نَِخيٍل،  
   َوَثْدياِك َكَعناِقيِد الَبَلِح.

8  قُْلُت َساأَتَسلَُّق َشَجَرَة النَِّخيِل،  
   َوَساُأمِسُك َبعَض اأغصانِها.

   لَِتُكْن َكَعناِقيِد الِعَنِب َثِدياِك،
مِس رائَِحُة اأنفاِسِك.    َوكالشَّ

9  َوَفُمِك َكاأفَضِل نَبيٍذ.  
   نََعْم َتنساُب بِِرفٍق ِمْن اأجِل َحِبيِبي،

   َوَتنَتِشُر َعَلى َشَفَتيَّ َواأسنانِي.

ِهَي َتُقوُل:
10  اأنا لَِحِبيِبي،  

.    َوُهَو َيشتاُق اإلَيَّ
11  َتعاَل، يا َحِبيِبي،  

   َولَنذَهْب اإلَى الَحقِل.
   لُِنمِض اللَّيَلَة ِفي الُقَرى.

12  َسُنَبكُِّر اإلَى الُكُروِم.  

   َوَسَنَرى اإْن كانَت َقد اأزَهَرِت الُكُروُم،
   اأْو َتَفتََّحِت الَبراِعُم،

ّماُن. َد الرُّ    اأْو َتَورَّ
   ُهناَك َساُأْعِطيَك ُحبِّي.

13  تُطِلُق ُوُروُد الُودِّ رائَِحَتها الَذِكيََّة،  
   َوكُلُّ اأنواِع اأطايِِب الثِّماِر الَقِديَمِة َوالَجِديَدِة 

َفوَق اأبوابِنا،
   َحِفظُت َهِذِه كُلَّها لََك يا َحِبيِبي.

  لَيَتَك كُْنَت اأِخي،8 
  َمْن َرِضَع ِمْن َثْدَيي اُأمِّي؟
   اإذا قاَبلُتَك ِفي الّشاِرِع،
   اُأَقبِّلَُك َول� َيلُوُمِني اأَحٌد.

2  اأقتاُدَك َواُأْحِضُرَك اإلَى َبيِت اُأمِّي،  
   اإلَى ُغْرَفِة والَِدتِي،

   َحيُث تَُعلُِّمِني.
   َوَساأسِقيَك َخمراً َممُزوَجًة،

   ِهَي َرِحيُق ُرّمانِي.

ِهَي َتُقوُل للَفَتيات:
3  ِشمالُُه َتحَت َراأِسي،  

قُِني.    َوُيميُنُه تَُطوِّ

4  يا َبناِت الُقْدِس،  
،    اُأسَتحِلُفُكنَّ األّ� تَُنبِّْهَن اأْو تُوِقْظَن الُحبَّ

   َحتَّى اأْسَتِعدَّ لَُه.

الَفتيات َيُقْلَن:
يَِّة ُمسَتِنَدًة َعَلى  5  َمْن َهِذِه الطّالَِعُة ِمَن الَبرِّ  

َحِبيِبها؟

ِهَي َتُقوُل َلُه:
   َتحَت َشَجَرِة التُّّفاِح اأيَقظُتَك.

   ُهناَك َحِبَلْت بَِك اُأمَُّك.
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   ُهناَك َحِبَلت بَِك الَِّتي َولََدتَك.
6  َكخاتٍِم َضعِني َعَلى َقلِبَك،  

   َكخاتٍِم َعِلى ِذراِعَك.
أنَّ الُحبَّ َقِويٌّ َكالُموِت،    ل�

   َغْيَرتُُه قاِسَيٌة َكالهاِوَيِة.
   َشراُر الُحبِّ َشراُر ناٍر،

   لََهٌب هائٌِل.
، 7  ل� َيقَوى ُطوفاٌن َعَلى اإطفاِء الُحبِّ  

أنُهاُر ل� َتقِدُر اأْن َتجِرَفُه.    َوال�
َم كُلَّ َثرَوِة َبيِتِه َبَدَل      لَْو اأنَّ اإنساناً َقدَّ

، الُحبِّ
نَّها َسُتحَتَقُر َكِثيراً.    َفاإ

أِشّقاؤها َيُقُوُلوَن:
8  ِعنَدنا اُأخٌت َصِغيَرٌة،  

   َولَْم َيْكُبْر َصدُرها َبعُد.
ُأخِتنا ِعنَدما تُطَلُب      َفماذا نَفَعُل لِ�

واِج؟ لِلزَّ

9  اإْن كانَت ُسوراً، َسَنبِني َعَليها ُبرجاً ِمْن   
ٍة. ِفضَّ

أْرِز.    َواإْن كانَْت باباً، َفَسَنكُسوها بِال�

ِهَي ُتجيبهم:
10  اأنا ُسوٌر، َوَثْدياَي ُبرجاِن،  
   َينُظَر اإلَيَّ َوَيِجُد َسل�ماً.

ُهَو َيُقوُل:
11  كاَن لُِسَلْيماَن َكرٌم ِفي َبعِل هاُموَن.  

ُدونَُه.    َفاأوَكَل َكرَمُه لُِعّماٍل َيَتَعهَّ
   َفكاَن كُلٌّ ِمنُهْم ُيعِطي ُسَلْيماَن َعن َثَمِر 

ِة. الَكرِم األَف ِقْطَعٍة ِمَن الِفضَّ

ألِف، يا ُسَلْيماُن. 12  احَتِفْظ بِال�  
   َواأعِط ِمَئَتيِن لُُحّراِس الَثَمِر.

   اأّما َكرِمي، الَِّذي اأملُُكُه، َفِلي َوحِدي.

ُهَو َيُقوُل َلها:
13  يا َمْن َتجِلِسيَن ِفي الَبساتِيِن،  

   اأصِدقائِي َيسَتِمُعوَن اإلَى َصوتِِك.
   َفاأسِمِعيِني َصوَتِك اأنا اأْيضاً!

ِهَي َتُقوُل َلُه:
ْل، يا َحِبيِبي، َوكُْن َكَغزاٍل، 14  َعجِّ  
أْطياِب. يَِّل َعَلى ِجباِل ال�    اأْو َكال�إ



704

ِكتاُب إَشْعياء

َهِذِه ِهَي الرُّؤيا الَِّتي َراآها النَِّبيُّ اإَشْعياُء ْبُن اآُموَص 1 
يّا َوُيوثاَم  َعْن َيُهوذا َوَمديَنِة الُقْدِس، ِفي َزَمِن ُعزِّ

َواآحاَز َوِحْزِقّيا، ُملُوِك َيُهوذا.

َدعَوى اهلِل ِضدَّ َيُهوذا
أْرُض،  ماواُت، َواأنِصِتي اأيَُّتها ال� 2اسَمِعي اأيَُّتها السَّ

ل�َأنَّ اهلَل َتَكلََّم:

  » َربَّيُت اأول�ِدَي َوَكبَّْرتُُهْم،
! ُدوا َعَليَّ    َولَِكنَُّهْم َتَمرَّ
3  الثَّوُر َيعِرُف صاِحَبُه،  

   َوالِحماُر َيعِرُف َحوَض َعَلِف َسيِِّدِه،
   َولَِكنَّ َبني اإْسرائِيَل ل� َيعِرفُوَن الَِّذي ُيطِعُمُهْم،

   َشعِبي ل� َيفَهُم.«

ِة اإْسرائِيَل الخاِطَئِة. 4  اآٍه َعَلى اُأمَّ  
آثاِم، عِب َكِثيِر ال�    الشَّ

رِّ الفاِسِديَن! أول�ِد فاِعِلي الشَّ    َوال�
   َفَقْد َتَخلَّْوا َعِن اهلِل،

وِس اإْسرائِيَل.    َواسَتهانُوا بُِقدُّ
   َتَركُوُه َوعاَملُوُه َكَغِريٍب!

5  ما نَْفُع اأْن تُضَرُبوا اأكَثَر؟  
نَُّكْم َتسَتِمرُّوَن ِفي ِعصيانُِكْم!    َفاإ

   َراأُسُكْم َمِريٌض بِالكاِمِل،
   َوَقْلُبُكْم كُلُُّه َسِقيٌم.

اأِس ِة الرَّ 6  ِمْن اأسَفِل الَقَدِم اإلَى ِقمَّ  

   ل� ُيوَجُد َشيٌء َسِليٌم.
   ِجسِمُكْم كُلُُّه ُجُروٌح َوقُُروٌح

   َوَضرباٌت َغيُر َمشِفيٍَّة
يِت. ْد َولَْم تَُدلَّْك بِالزَّ    لَْم تُعَصْر َولَْم تَُضمَّ

7  َبَلُدكُْم َخِرٌب،  
   َوُمُدنُُكْم َمحُروَقٌة بِالنّاِر.

   ال�أجانُِب َياأكُلُوَن اأْرَضُكْم اأماَمُكْم،
ُبوها.    َوالُغَرباُء َخرَّ

8  َوالَعِزيَزُة ِصْهَيْونُ أ ِهَي الَوِحيَدُة الباِقَيُة،  
   َكُكوِخ الحاِرِس ِفي َكْرٍم،

   َوَكَخيَمٍة َوَسَط َحقِل َخْضراواٍت،
   َوَكَمِديَنٍة ُيحاِصُرها ال�أعداُء.

9  لَْو لَْم ُيبِق لَنا اهلُل الَقِدْيُر نَسل�ً،  
   لَُكنّا ِمثَل َسُدوَم،

   َول�أصَبحنا ِمثَل َعُموَرَة. ب
10  اْسَمُعوا َكِلَمَة اهلِل يا ُحكّاَم َسُدوَم،  

   َواأْصُغوا اإلَى َتعِليِم اإلَِهنا يا َشعَب َعُموَرَة.

11  َيُقوُل اهلُل:  
  » لِماذا َذبائُِحُكْم الَكِثيَرُة َهِذِه؟

   اأنا ُمتَخٌم بَِذبائِِح الِكباِش َوَشْحِم الَحيواناِت 
َنِة. الُمَسمَّ

   َول� َيُسرُّنِي َدُم الثِّيراِن َوالِخراِف َوالتُُّيوِس.
ُموا َذبائَِح، 12  ِعنَدما َتاأتُوَن اإلَى َمْحَضِري لُِتَقدِّ  

   َمْن َطَلَب ِمنُكْم اأْن َتُدوُسوا ساحاِت َهيَكِلي؟

أ 8:1 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

ب 9:1 َسُدوم . . . َعُمورة. راجْع كتاَب التكويِن 19.
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13  َتَوقَّفوا َعْن اإْحضاِر َتقِدماٍت باِطَلًة.  
ُهوِر    اأنا اأكَرُه الَبُخوَر َواوائَِل الشُّ

أْعياَد. ُبوَت َوال�    َوالسُّ
يِنيََّة َمَع ال�ْثِم.    ل� اأطيُق ال�ْجِتماعاِت الدِّ
14  تُْبُغُض نَفِسي اأوائَِل ُشُهوِركُْم َواأعياَدكُْم.  

.    َوَقْد صاَرْت َثِقيَلًة َعَليَّ
عاِء وَن اأيِدَيُكْم لِلدُّ 15  ِحيَن َتُمدُّ  

   ل� اأنُظَر اإلَيُكْم،
   َواإْن َصلَّيُتْم َكِثيراً لَْن اأْسَمَع،
ماِء. أنَّ اأيِدَيُكْم ُمَغطّاٌة بِالدِّ    ل�

ُروا، 16  اْغَتِسلُوا َوَتَطهَّ  
يَرَة الَِّتي َترَتِكُبونَها اأماِمَي. رِّ    َواأزِيلُوا اأعمالَُكِم الشِّ

رِّ.    َتَوقَُّفوا َعْن َعَمِل الشَّ
17  َتَعلَُّموا ِفعَل الَخيِر،  

   َوابَتُغوا الَعدَل.
   اأنِقُذوا الَمظلُوِميَن،

   َوداِفُعوا َعِن الَيتاَمى،
أراِمِل.«    َوحاُموا َعِن ال�

18  َيُقوُل اهلُل:  
  » َتعالَوا نََتحاَجَج.

   اإْن كانَْت َخطاياكُْم َحمراَء َكالِقرِمِز،
   اأنا اأجَعلُها َبيضاَء َكالثَّلِج.
ُأرُجواِن،    َواإْن كانَْت َكال�

أبَيِض. وِف ال�    اأجَعلُها َكالصُّ
19  اإْن اأَطْعُتْم  

أْرِض.    َفَسَتاأكُلُوَن ِمْن َخيراِت َهِذِه ال�
ْدتُْم 20  َولَِكْن اإْن َرَفْضُتْم َوَتَمرَّ  

».    َفَسَتاأكُلُُكْم ُسُيوُف الَعُدوِّ
أنَّ َفَم اهلِل َقْد َتَكلََّم.    ل�

الُقْدُس َغيُر األِميَنة
أِميَنُة َكزانَِيٍة؟ 21  َكيَف صاَرِت الَمِديَنُة ال�  

   كانَْت َمملُوَءًة بِالَعدِل،
ل�ُح َيسُكُن ِفيها،    َوكاَن الصَّ

آَن َفَيسُكُنها القاتِلُوَن.    اأّما ال�
ُتِك َكِنفاَيِة الَمعاِدِن، 22  صاَرْت ِفضَّ  

   َواخَتَلَط نَبيُذِك بِالماِء.
ُدوَن َوِرفاٌق لِلُُّصوِص. 23  ُحكّاُمِك ُمَتَمرِّ  

   كُلُُّهْم ُيِحبُّوَن الرِّشَوَة َوَيسُعوَن َوراَء الَهدايا.
ُه،    ل� ُيعُطوَن الَيِتيَم َحقَّ

أرَمَلِة.    َول� ُيصُغوَن لَِشكَوى ال�

24  لَِهذا َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه الَقديُر،  
   َجّباُر اإْسرائِيَل:

  » لَْن ُيزِعَجِني اأعدائِي ِفيما َبْعُد،
   َوَساأنَتِقُم ِمْن اأعدائَِي.

25  َساأَضُع َيِدي َعَليِك ِمْن َجِديٍد.  
   َساُأنَظُِّف نِفاَيَتِك َكما بِالّصاُبوِن،

   َواُأِزيُل َجِميَع َشوائِِبِك.
26  َساُأِعيُد قُضاَتِك َوُمِشيِريِك َكما كانُوا ِفي   

الِبداَيِة.
›    ِحيَنِئٍذ، َسوَف تُدَعيَن ›َمِديَنَة الِبرِّ

أِميَنَة.‹«    َو›الَمِديَنَة ال�

27  َسُتفَدى ِصْهَيْوُن بِالَعدِل،  
ُروَن بِالِبرِّ.    َوالعائُِدوَن اإلَيها َسُيَحرَّ

28  اأّما الُعصاُة َوالُخطاُة َفَسُيَحطَُّموَن َمعاً،  
   َوالَِّذيَن َيتُركُوَن اهلَل َسَيفَنْوَن.

29  َسَتخَجلُوَن ِمْن اأشجاِر الَبلُّوِط  
   الَِّتي كُنُتْم تَُسرُّوَن بِها،
   َوَتخَزوَن ِمَن الَبساتِيِن

   الَِّتي اخَتْرتُُموها لِلِعباَدِة.
30  َهذا ل�أنَُّكْم َسَتُكونُوَن َكاأوراِق َشَجِر الَبلُّوِط  

   الَِّتي َتذُبُل َوَتسُقُط،
   َوكالَبساتِيِن الجافَِّة.

31  َوَيِصيُر الَقِويُّ َكَخيِط ِكتّاٍن َمنُسوٍل،  
   َوَعَملُُه َكَشراَرٍة. َفَيحَتِرقاِن َمعاً،
   َول� اأَحَد َيقِدُر اأْن ُيطِفَئ النّاَر.
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َجَبُل اهلِل الُمرَتِفع

َهذا ما َراآُه اإَشْعياُء ْبُن اآُموَص َعْن َيُهوذا َوَمديَنِة 2 
الُقْدِس.

أِخيَرِة، أيّاِم ال� 2  ِفي األ�  
   َسُيصِبُح َجَبُل َبيِت اهلِل اأعَلى الِجباِل.

   َسَيرَتِفُع َفوَق التِّل�ِل،
ُأَمِم.    َوَسَتنَدِفُع اإلَيِه كُلُّ ال�

3  ُشُعوٌب َكِثيَرٌة َسَتاأتِي َوَتُقوُل:  
  » َهلُمَّ نَْصَعُد اإلَى َجَبِل اهلِل،

   اإلَى َبيِت اإلَِه َيعُقوَب.
   َحْيُث نََتَعلَُّم اأْن نَحيا َوْفَق َمِشيَئِتِه،

   َونَسَلَك َحَسَب َتعِليِمِه.«

أنَّ َشريَعَة اهلِل َسَتخُرُج ِمْن ِصْهَيْوَن،    ل�
   َوَكِلَمُتُه ِمَن الُقْدِس.
ُأَمِم، 4  َسَيحُكُم َبيَن ال�  

ُعوِب.    َوَيفِصُل ِفي نِزاعاِت الشُّ
ُيوَف اإلَى َمحاِريَث، ُأَمُم السُّ ُل ال�    تَُحوِّ
ماَح اإلَى اأَدواٍت لَِتقِليِم النَّباتاِت.    َوالرِّ

ُأَمُم،    لَْن َتَتحاَرَب ال�
   َولَْن َيَتَعلَُّموا الَحْرَب ِمْن َذلَِك الَوقِت 

َفصاِعداً.

5  َتعالَْوا يا َبيَت َيعُقوَب  
   لَِنِسْر ِفي نُوِر اهلِل.

6  َتَرْكَت َشعَبَك يا َبيَت َيعُقوَب،  
رِق،    َوها ُهْم ُمنَغِمُسوَن ِفي ِسحِر الشَّ

   َوِعراَفِة الِفِلسِطيِّيَن.
   َيقَطُعوَن ُعُهوداً َمَع الُغَرباِء.

َهِب، ِة َوالذَّ 7  اأْرُضُهْم َمِليَئٌة بِالِفضَّ  
   َول� َحدَّ لُِكُنوِزِهْم.

   َواأْرُضُهْم َمليَئٌة بِالَخيِل،
   َوَمرِكباتُُهُم ل� تُحَصى.
أوثاِن، 8  اأْرُضُهْم َمليَئٌة بِال�  

   َوَيسُجُدوَن لَِعَمِل اأيِديِهْم،
   َوما َصَنَعْتُه اأصابُِعُهْم.

9  َسُيَذلُّ النّاُس َوَيخَزوَن.  
   ل� َترَفْعُهْم يا اهلُل.

ُروَن َسُيَذلُّون الُمَتَكبِّ
خَرِة. 10  اْدُخْل اإلَى الصَّ  

ماِل    اخَتِبْئ ِفي ُحفَرِة الرِّ
   ِمْن َرهَبِة اهلِل،

   َوِمْن َجل�لِِه الَمِجيِد.
11  َسَينَحطُّ الُمَتشاِمُخوَن،  
   َوالُمَتَكبُِّروَن َسُيَذلُّوَن.

   اهلُل َوْحَدُه َسَيرَتِفُع ِفي َذلَِك الَوقِت.
َد َيوماً 12  ل�أنَّ اهلَل الَقِديَر َقْد َحدَّ  

   ِضدَّ كُلِّ الُمَتشاِمِخيَن َوالُمَتَكبِِّريَن،
   َوَسُيَذلُّوَن.

َد َيوماً ِضدَّ كُلِّ اأرِز لُبناَن الُمرَتِفِع، 13  َحدَّ  
   َوكُلِّ َبلُّوطاِت باشاَن.

14  ِضدَّ كُلِّ الِجباِل الُمرَتِفَعِة َوالتِّل�ِل العالَِيِة،  
ٍن عاٍل. 15  َوكُلِّ ُبرٍج ُمرَتِفٍع َوُسوٍر ُمَحصَّ  

16  ِضدَّ كُلِّ ُسُفِن َترِشيَش،  
ُفِن الَجِميَلِة.    َوكُلِّ السُّ
17  َسُتَذلُّ ِكبِرياُء النّاِس،  
   َوَسُيَحطَُّم َتشاُمُخُهْم.

   اهلُل َوْحَدُه َسَيرَتِفُع ِفي َذلَِك الَوقِت.
أوثاُن َفَتفَنى بِالكاِمِل. 18  اأّما ال�  

ُخوِر، 19  َسَيذَهُب النّاُس اإلَى َمغاراِت الصُّ  
ماِل    َواإلَى ُحَفِر الرِّ

   َخوفاً ِمَن اهلِل َوَمجِد َجل�لِِه،
أْرَض.    ِعنَدما َيُقوُم لُِيرِعَب ال�

20  ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   ُيْمِسُك النّاُس بِاأْصناَمِهُم الَمصُنوَعِة ِمَن 

َهِب ِة َوالذَّ الِفضَّ
   – الَِّتي َصَنُعوها لَِيسُجُدوا لَها –
   َوَيْرُمونَها لِلَقواِرِض َوالَخفاِفيِش.
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ُخوِر َوُشُقوِقها، 21  َسَيحَتُموَن بَِمغاراِت الصُّ  
   َخوفاً ِمَن اهلِل َوَمجِد َجل�لِِه،
أْرَض.    ِحيَن َيُقوُم لُِيرِعَب ال�

َقُة ِباهلل الثِّ
22ل� َتِثُقوا بِالَبَشِر، اإْذ ل� َيفِصلُُهْم َعِن الَموِت ِسَوى 

النََّفِس الباِقي ِفي اُأنُوِفِهْم، َفِبَم َينَفُعوَن؟

أنَّ الَربَّ اإللََه الَقِديَر3    ل�
  َسُيِزيُل ِمْن الُقْدِس َوَيُهوذا كُلَّ ما َيتَِّكلُوَن 

َعَليِه.
   كُلَّ َمصاِدِر الطَّعاِم، َوكُلَّ َمصاِدِر الماِء،

أقِوياِء َوالُجُنوِد َوالُقضاِة 2  َوكُلَّ ال�  
ُيوِخ أنِبياِء َوالَعّراِفيَن َوالشُّ    َوال�

َرفاِء َوالُمسَتشاِريَن 3  َوالقاَدِة َوالشُّ  
نّاِع الماِهِريَن    َوالصُّ

حِر َوالِعراَفِة.    َوالفاِهِميَن ِفي السِّ
أول�ِد، 4  َوَيُقوُل: »َساأجَعُل قاَدَتُهْم ِمَن ال�  

   َوال�أطفاُل َسَيحُكُمونَُهْم.
5  َوَسَيظِلُم النّاُس َبعُضُهْم َبعضاً.  

   كُلُّ واِحٍد َسَيظِلُم صاِحَبُه.
، نِّ غاُر ِكباَر السِّ    َسُيهيُن الصِّ
َرفاَء.« أدنِياُء الشُّ    َوَسُيهيُن ال�

6  َسُيمِسُك الرَُّجُل بَِقِريٍب لَُه،  
   ِمْن عائَِلِتِه، َوَيُقوُل لَُه:

  » لََديَك َثوٌب، لِذا َسَتُكوُن حاِكماً لَنا.
ى ِمَن الَخراِب،    َفما َتَبقَّ

   َسَيُكوُن َتحَت ُسلطانَِك.«
7  َفَيصُرُخ َقِريُبُه َوَيُقوُل:  

  » ل� اأسَتِطيُع اأْن اُأساِعَدكُْم،
   َفل� ُيوَجُد َطعاٌم اأْو ثِياٌب ِفي َبيِتي.

عِب.«    ل� َتجَعلُونِي حاِكماً لِلشَّ
أنَّ اأهَل الُقْدِس َوَيُهوذا َتَعثَُّروا َوَسَقُطوا. 8  ل�  

   َكل�ُمُهْم َواأْعمالُُهْم كُلُّها ِضدُّ اهلِل.
ْوَن َحْضَرَتُه الَمِجيَدَة.    َيَتَحدَّ

9  َتعِبيراُت ُوُجوِهِهْم َتشَهُد َعَليِهْم،  
   َوَيَتَكلَُّموَن َعْن َخِطيَِّتِهْم َكَسُدوَم، َول� 

ُيخُفونَها.
   ما اأْرَعَب ما َسَيِحلُّ بِِهْم،

أنُفِسِهْم! يَق ل� َُّهْم َسبَُّبوا الضِّ أن    ل�

10  قُولُوا لِلُمسَتِقيِميَن َهنيئاً،  
َُّهْم َسَياأكُلُوَن َثَمَر َتَعِبِهْم. أن    ل�
11  َوويٌل لِل�أشراِر! يالََتعاَسِتِهْم!  

َُّهْم َسُيجاَزوَن بِمثِل ما َفَعَلْت اأيديُهْم. أن    ل�
12  َسَيظلُُم اأطفاٌل َشعِبَي،  

   َوَسَتحُكُمُه نِساٌء.
   َسُيِضلُُّكْم ُمرِشُدوكُْم يا َشعِبَي،

ُبوَن الطَِّريَق الَِّتي َتِسيُروَن ِفيها.    َوَسُيَخرِّ

َقضاُء اهلِل ِبُخُصوِص َشعِبه
13  َسَيِقُف اهلُل لَِيرَفَع َدعواُه،  
ُأَمَم.    َسَيِقُف لُِيحاِكَم ال�

14  َسُيعِلُن اهلُل ُحكَمُه َعَلى قاَدِة َشعِبِه َوُرَؤسائِِه،  
   َوَيُقوُل لَُهْم: »اأَكْلُتُم َكْرَم الِعَنِب،

   َوَسَرْقُتُم الُفَقراَء َواأَخْذتُْم مالَُهْم.
15  لِماذا َتسَحُقوَن َشعِبي،  

ُغوَن ُوُجوَه الَمساِكيِن بِالطِّيِن؟«    َوتَُمرِّ
   َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر.

16  َوَيُقوُل اهلُل:  
  » نِساُء ِصْهَيْوَن ُمَتَكبِّراٌت.

يَن بُِرؤوٍس ُمَتشاِمَخٍة َونََظراٍت ُمسَتهِتَرٍة.    َيَتَمشَّ
   َوَيَتَبخَتْرَن بَِرنَّاِت الَخل�ِخِل.«

17  لَِذلَِك َسُيِصيُب الرَّبُّ ُرُؤوَس نِساِء ِصْهَيْوَن   
بِالُقُروِح،

.    َوَسَيكِشُف اهلُل َعوَرَتُهنَّ

 : َعنُهنَّ يَنَة  الزِّ الرَّبُّ  َسُيِزيُل  الَوقِت،  َذلَِك  18ِفي 

مِس  الشَّ َشكِل  َعَلى  الَمصُنوَعَة  َوالَقل�ئَِد  الَخل�ِخَل 
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اأِس  الرَّ َواأغِطَيَة  َوال�أساِوَر  19َوال�أحل�َق  َوالِهل�ِل، 
َوال�أحِزَمَة  أقداِم  ال� َوَسل�ِسَل  اأِس  الرَّ 20َوَعصائَِب 

أنِف  َوُزجاجاِت الُعُطورِ َوالُحُجَب 21َوالَخواتَِم َواأحل�َق ال�
َوالَحقائَِب  َوالّشال�ِت  َوالَمعاِطَف  الَجِميَلَة  22َوالثِّياَب 

23َوالَمرايا َوالثِّياَب الِكتّانِيََّة َوالَعمائَِم َوالِخماراِت.

24  َسَتُفوُح رائَِحُتُهنَّ الَعِفَنُة  
   ِعَوضاً َعِن الُعُطوِر.

   َسَتُكوُن لَُهنَّ الِحباُل ِعَوضاً َعِن ال�أحِزَمِة،
عِر الُمَسرَِّح،    َوالَقَرُع ِعَوضاً َعِن الشَّ

   َوالَخيُش ِعَوضاً َعِن الثِّياِب الَجِميَلِة،
   َوالِخزُي ِعَوضاً َعِن الَجماِل.

يِف، 25  َسُيقَتُل ِرجالُِك بِالسَّ  
   َواأقِرباُؤِك ِفي الَحرِب.

26  َسَتُنوُح َوَتبِكي اأبواُب الَمِديَنِة،  
   َوَتُكوُن فاِرَغًة ِمَن الرِّجاِل.

بَِرُجٍل 4  نِساٍء  َسبُع  تُمِسُك  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
واِحٍد، َوَيُقْلَن لَُه: »َسَناأكُُل َطعاَمنا َونَلِبُس ثِياَبنا، 
اأِزْل عاَرنا  َجنا َفُندَعى باسِمَك.  َتَتَزوَّ اأْن  َوما نُِريُدُه ُهَو 

جاٍت.« َّنا لَسنا ُمَتَزوِّ أن ل�

الباُقوَن ِفي الُقدس
َجِميل�ً  اهلِل  ُغصُن  َيُكوُن  الَوقِت،  َذلَِك  2ِفي 

ِمْن  لِلباِقيَن  َوَجمال�ً  َفخراً  أْرِض  ال� َوَثَمُر  َوَمِجيداً، 
َوالُقْدِس  ِصْهَيْوَن  ِفي  الباقُوَن  3َوَسُيدَعى  اإْسرائِيَل. 
لُِيسَمَح  اأسماؤُهْم  نَْت  َدوِّ الَِّذيَن  َجميُع  ِسيَن – اأي  ُمَقدَّ

َكِن ِفي الُقْدِس. لَُهْم بِالسَّ
4َوَسَيغِسُل الرَّبُّ اأوساَخ ُمُدِن ِصْهَيْوَن، َوَسُيَنظُِّف 

النّاِر.  َوبُِروِح  الَقضاِء  بُِروِح  الُقْدِس  َوَسِط  ِمَن  َم  الدَّ
َونُوَر  النَّهاِر،  ِفي  ُدخاٍن  َسحاَبَة  اهلُل  َسَيخِلُق  5ِحيَنِئٍذ، 

ناٍر ُملَتِهَبٍة ِفي اللَّيِل، َعَلى كُلِّ ُجزٍء ِمْن َجَبِل ِصْهَيْوَن، 
َوَعَلى كُلِّ َمكاٍن لِل�جِتماِع. َوَسَيَضُع ِغطاَء ِحماَيٍة َفوَق 
َحرِّ  ِمَن  لِِحماَيِتِه  ِمَظلًَّة  الِغطاُء  6َسَيُكوُن  اإنساٍن.  كُلِّ 

النَّهاِر، َوَملجاأً َحِصيناً ِمَن العاِصَفِة َوالَمَطِر.

إْسراِئيُل: ُبستاُن اهلل

َساُأَغنِّي لَِحِبيِبي اُأغِنَيَة ُحبٍّ َعْن َكْرِمِه:5 

   كاَن لَِحِبيِبي َكْرٌم َعَلى َتلٍَّة َخِصَبٍة ِجّداً.
2  َحَرَثُه َواأزاَل ِمنُه الِحجاَرَة.  

   َوَبَنى ُبرجاً ِفي َوَسِطِه،
   َكما َعِمَل ِمعَصَرًة ِفيِه.

   َوَتَوقََّع اأْن ُينِتَج َهذا الَكرُم ِعَنباً َجيِّداَ،
   َولَِكنَُّه اأنَتَج ِعَنباً َرِديئاً.

آَن يا ُسكّاَن الُقْدِس َويا َبِني  3  َفقاَل: »َوال�  
َيُهوذا،

   احُكُموا َبيِني َوَبيَن َكرِمَي.
4  ماذا كاَن َعَليَّ اأْن اأعَمَل لَِكرِمَي َولَْم اأعَمْلُه؟  

   لِماذا َتَوقَّْعُت اأْن ُينِتَج ِعَنباً َجيِّداً،
   َفاأنَتَج ِعَنباً َرِديئاً؟

آَن َساُأخِبُركُْم ماذا َساأفَعُل بَِكرِمي: 5 » َوال�  
   َساأنِزُع ِسياَجُه َفَيُكوَن لِلَخراِب،
وِس.    َوَساأهِدُم ُسوَرُه َفَيِصيَر لِلدَّ

َب اأْرَضُه اأَحٌد، ُبُه، َولَْن ُيَقلَِّمُه اأْو ُيَنقِّ 6  َساُأَخرِّ  
   َوَسَتنُمو ال�أشواُك ِفيِه.

   َوَساآُمُر الُغُيوَم اأْن ل� تُمِطَر َعَليِه.«

7َكرُم اهلِل الَقِديِر ُهَو َبيُت اإْسرائِيَل، َوَبُنو َيُهوذا ُهْم 

َزْرُعُه الَِّذي ُيِحبُُّه.

   َتَوقََّع اإنصافاً،
   َولَِكْن لَْم َيُكْن ُهناَك ِسَوى الَقتِل.

   َتَوقََّع َصل�حاً،
   لَِكْن لَْم َيُكْن ِسَوى ُصراِخ الُمَتضايِِقيَن.

8  َويٌل لَِمْن َيِزيُدوَن َعَدَد ُبُيوتِِهْم َوُحُقولِِهْم،  
   َحتَّى ل� َيبَقى َمكاٌن لَِغيِرِهْم!

أْرِض.    َسَتسُكُنوَن َوِحيديَن ِفي ال�
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9اأقَسَم اهلُل الَقِديُر َوقاَل:

خَمُة َسُتخَرُب،   » الُبُيوُت الضَّ
   َوالُبُيوُت الَجِميَلُة َسُتصِبُح فاِرَغًة بِل� ُسكّاٍن.

10  َعْشَرُة َفداِديَن ِمَن الُكُروِم،  
   لَْن تُْنِتَج ِسَوى َصِفيَحةٍ أ ِمَن النَِّبيِذ.

   َوِكيساً ب ِمَن الُبُذوِر،
ةٍ ج واِحدٍة.«    لَْن ُيْنِتَج ِسَوى قُفَّ

11  َويٌل لِلَِّذيَن َيسَتيِقُظوَن باِكراً  
   لَِيْسَعْوا َوراَء الُمسِكراِت!

ُروَن ِفي اللَّيِل    َويٌل لِلَِّذيَن َيَتاأخَّ
   لَِيشَرُبوا الَخمَر!

12  ِفي َحفل�تِِهُم الُعوُد َوالِقيثاَرُة  
   َوالدُّفُّ َوالِمزماُر َوالَخمُر،

وَن بِما َيعَملُُه اهلُل،    َولَِكنَُّهْم ل� َيهَتمُّ
   َول� ُيل�ِحُظوَن ما َصَنَعْتُه َيداُه.

13  لَِذلَِك َسُيسَبى َشعِبي َفجاأًة  
َُّهْم لَْم َيفَهُموا اأنِّي اأنا الَِّذي كُنُت اأعَمُل  أن    ل�

َهذا.
عِب َسَيُجوُعوَن،    ُشَرفاُء الشَّ
ُة النّاِس َسَيعَطُشوَن.    َوعامَّ

14  َولَِهذا َتفَتُح الهاِوَيُة َشِهَيَتها،  
ُع َفَمها َكِثيراً لَِمِزيٍد ِمَن النّاِس.    َوتَُوسِّ

ُة النّاِس،    ُشَرفاُء الُقْدِس َوعامَّ
كاِن َوَجميُع الُمبَتِهِجيَن،    ُحُشوُد السُّ

   َسَينِزلُوَن اإلَى الهاِوَيِة.
عُب، 15  َسُيَذلُّ الشَّ  

   َوَسُيَقلَُّل ِمْن َقدِر كُلِّ اإنساٍن.
   َسُيَحطُّ َقْدُر الُمَتَكبِِّريَن.

أ 10:5 صفيحة. حرفياً »َبث.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل السائِلِة 

تعادُل نَحَو َثل�َثٍة َوعشِريَن لِتراً.
ب 10:5 كيس. حرفياً »ُحوَمر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثل�ثِيَن لِتراً.
الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ ج 10:5 

تعادُل نَحَو َثل�َثٍة َوعشِريَن لِتراً.

16  اأّما اهلُل الَقِديُر َفَسُيظِهُر َمجَدُه بَِعدلِِه،  
ِه. وُس ذاَتُه بِِبرِّ    َوَسُيظَهُر اهلُل الُقدُّ

أغِنياِء، 17  ِحيَنِئٍذ، َترَعى الِخراُف ِفي َمراِعي ال�  
   َوَتاأكُُل الِحمل�ُن َبيَن َخرائِِبِهْم.

ثَم َخلَفُه بِِحباِل  18  َويٌل لَِمْن َيسَحُب ال�إ  
الَكِذِب،

   َوَيُجرُّ الَخِطيََّة َكما َيُجرُّ َعَرَبًة.
19  َيُقولُوَن: »لُِيسِرْع!  

   لَِيعَمْل َعَمَلُه بُِسرَعٍة َحتَّى نَراُه.
وِس اإْسرائِيَل َقِريباً ْق ُخطَُّة قُدُّ    َولَْتَتَحقَّ

   َحتَّى نَعِرَفها.«

رَّ َخيراً وَن الشَّ 20  َويٌل لِلَِّذيَن ُيَسمُّ  
   َوالَخيَر َشّراً!

لُوَن الظُّلَمَة اإلَى نُوٍر    الَِّذيَن ُيَحوِّ
   َوالنُّوَر اإلَى ُظلَمٍة!

لُوَن الُمرَّ اإلَى ُحلٍو    الَِّذيَن ُيَحوِّ
!    َوالُحلَو اإلَى ُمرٍّ

أولَِئَك الَِّذيَن َيُظنُّوَن اأنَُّهْم ُحَكماُء، 21  َويٌل ل�  
   َوَيعَتِقُدوَن اأنَُّهْم اأذِكياُء.

22  َويٌل لِل�أقِوياِء ِفي ُشرِب الَخمِر،  
   َوالُمحَتِرِفيَن ِفي َمْزِج الُمسِكراِت!

23  الَِّذيَن ُيطِلُقوَن َسراَح الُمذنِِب بِالرِّشَوِة،  
   َول� ُينِصُفوَن الَبِريَء.

، 24  لَِهذا َكما اأنَّ لَِهيَب النّاِر َيلَتِهُم الَقشَّ  
   َوالُعشَب الجافَّ َيُزوُل ِفي اللََّهِب،

ُن ُجُذوُرُهْم،    َهَكذا َسَتَتَعفَّ
   َوَزهُرُهْم َكالُغباِر َيِطيُر.

َُّهْم َرَفُضوا الُخُضوَع لَِتعِليِم اهلِل الَقِديِر، أن    ل�
وِس اإْسرائِيَل.    َواحَتَقُروا َكل�َم قُدُّ

25  لَِذلَِك اشتَعَل َغِضُب اهلِل َعَلى َشعِبِه،  
ُهْم، َوَضَرَبُهْم.    َوَرَفَع َيَدُه ِضدَّ

   الِجباُل اهَتزَّْت،
واِرِع َكالنُّفاَيِة.    َوُجَثثُُهْم ِفي َوَسِط الشَّ
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   َوبِالرُّغِم ِمْن َهذا، ما َيزاَل غاِضباً،
   َوَيُدُه َمرفُوَعٌة لُِمعاَقَبِتِهْم.

ُمعاَقَبُة اهلِل إلْسراِئيل ِبأَُمٍم َبعيدة
26  َسَيدُعو اهلُل اُأَمماً َبِعيَدًة،  

أْرِض.    َوَيصُفُر لَُهْم لِياأتُوا ِمْن اأقاِصي ال�
   َوها ُهْم َياأتُوَن َسِريعاً.

27  ل� اأَحَد ِمنُهْم َيتَعُب اأْو َيَتَعثَُّر،  
   َول� اأَحَد ِمنُهْم َينَعُس اأْو َيناُم.
   ل� َينَحلُّ ِحزاٌم َعْن َوسِطِهْم،

   َول� َينَقِطُع ِرباُط ِحذاٍء.
ٌة، 28  ِسهاُمُهْم حادَّ  

طل�ِق.    َواأقواُسُهْم جاِهَزٌة لِل�إ
ّواِن،    َحواِفُر َخيِلِهْم قاِسَيٌة َكالصَّ

   َوَعَجل�ُت َمرَكباتِِهْم تُِثيُر الُغباَر َكِريٍح عاِصَفٍة.
29  َزمَجَرتُُهْم َكاللَُّبَؤِة،  

   َوَزئِيُرُهْم َكال�أشباِل.
   ُيَزمِجُروَن َوُيمِسُكوَن َفرائَِسُهْم،

   َوَيبَتِعُدوَن بِها َول� ُيوَجُد َمْن ُينِقُذها.
30  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َسَيْهِدُروَن َعَلى اإْسرائِيَل َكَهِديِر اأمواِج الَبحِر.
أْرِض    َوَسَينُظُر َبُنو اإْسرائِيَل اإلَى ال�

ذا َظل�ٌم َوِضيٌق،    َفاإ
   َوالنُّوُر َيَتل�َشى َوراَء الُغُيوِم.

َدعَوُة اهلِل إلَشْعياء

َراأيُت الرَّبَّ جالِساً 6  يّا،  ِفي َسَنِة َوفاِة الَمِلُك ُعزِّ
الَهيَكَل.  َتمل�ُأ  َثوبِِه  َواأطراُف  َعرٍش عاٍل،  َعَلى 
ِمنها  واِحٍد  َولُِكلِّ  َفوَقُه.  يراِفيِم  السِّ َمل�ئَِكُة  2َوكانَِت 

ُيَغطِّي  َوبِاْثَنيِن  َوجَهُه،  ُيَغطِّي  بِاْثَنيِن  اأجِنَحٍة:  ِستَُّة 
ِرجَليِه، َوبِاْثَنيِن َيِطيُر. 3َوكانَِت الَمل�ئَِكُة ُيناِدي اأَحُدها 

آَخَر: ال�

وٌس اهلُل الَقِديُر. وٌس، قُدُّ وٌس، قُدُّ   » قُدُّ
أْرِض.«    َمجُدُه َيمل�ُأ كُلَّ ال�

َصوِت  بَِسَبِب  أبواِب  ال� اأساساُت  ْت  4َفاهَتزَّ

الُمناِدي، َوامَتل�أ الَهيَكُل بِالدُّخاِن. 5َفُقْلُت: »َويٌل لِي 
َفَتيِن، َواأنا اأسُكُن  َِّني َساأهِلُك، َفاأنا لَسُت طاِهَر الشَّ أن ل�
َراأْت َعيَنيَّ  َوَمَع َهذا  فاِه.  َوَسَط َشعٍب َغيِر طاِهِر الشِّ

الَمِلَك، اإللََه الَقِديَر.«
ناٍر  َجمَرُة  َوبَِيِدِه  يراِفيِم  السِّ ِمَن  واِحٌد  اإلَيَّ  6َفطاَر 

َفِمي،  بِها  7َولََمَس  الَمذَبِح،  َعِن  ِمْن  بِِملَقٍط  اأَخَذها 
ْت َهِذِه الَجمَرُة َشَفَتيَك، َفاُأِزيَل َعنَك  َوقاَل: »ها َقْد َمسَّ

اإثُمَك، َوُمِحَيْت َخِطيَُّتَك.«
َمْن  اُأرِسُل؟  َيُقوُل: »َمْن  الرَّبِّ  8َوَسِمْعُت َصوَت 

َسَيذَهُب لُِيعِلَن ِرسالََتنا؟«
َفُقْلُت: »ها اأنا، اأرِسْلِني.«

عِب: : »اْذَهْب َوقُْل لَِهذا الشَّ 9ثُمَّ قاَل الرَّبُّ

› اْسَمُعوا لَِكنَُّكْم لَْن َتفَهُموا،   
   َوانُْظروا لَِكنَُّكْم لَْن َتفَهُموا!‹

عِب عاِجزاً َعِن الَفهِم، 10  اجَعْل ِذهَن َهذا الشَّ  
   َواأغِلْق اآذانَُهْم.
   اُأغِلُق ُعُيونَُهْم،

   َفل� َيقِدُروَن اأْن ُيل�ِحُظوا بُِعُيونِِهْم،
   َول� اأْن َيْسَمُعوا بِاآذانِِهْم،
   َول� اأْن َيفَهُموا بُِعُقولِِهْم،

   لَِكيل� َيرِجُعوا اإلَيَّ َفاُأْشِفْيِهْم.«

11َفُقْلُت: »اإلَى َمَتى يا َربُّ اأعِلُن َهذا؟« َفقاَل:

َر الُمُدُن،   » اإلَى اأْن تَُدمَّ
   َول� َيبَقى ِفيها ساِكٌن.

   َواإلَى اأْن تُصِبَح الُبُيوُت بِل� ساِكٍن،
أْرُض َوتُصِبَح فاِرَغًة.«    َوتُخَرَب ال�

عَب اإلَى اأْرٍض َبِعيَدٍة، 12  َسُيرِسُل اهلُل الشَّ  
أْرِض.    َفَتخلُو ُمعَظُم ال�

أْرِض ُعْشُر الُعشِب، 13  َوَمَع اأنَُّه َيبَقى ِفي ال�  
   اإلّ� اأنَّها َسُتحَرُق ثانَِيًة.
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   َوَتُكوُن ِمثَل َشَجَرِة الُبطَمِة َوالَبلُّوِط
   الَِّتي اإْن قُِطَعْت ُيتَرُك لَها َجْذٌع،

ٌس َينُبُت ِمْن َجِديٍد.    َوَجْذُعها َزرٌع ُمَقدَّ

َمشاِكُل َمَع أرام

َمِلَك 7  يّا  ُعزِّ بِن  ُيوثاَم  بِن  اآحاَز  اأيّاِم  ِفي  َوَحَدَث 
ْبُن  َوَفَقُح  اأراَم  َمِلُك  َرِصيُن  َخَرَج  اأْن  َيُهوذا، 
َرَمْليا َمِلُك اإْسرائِيَل لُِيهاِجما َمديَنَة الُقْدِس. َولَِكنَُّهما لَْم 
َيسَتِطيعا اأْن َيهِزُموها. 2َفَوَصَل َهذا الَخَبُر اإلَى َبيِت داُوَد: 
»َقْد َخيََّم اأراُم َعَلى ُحُدوِد اأْفرايَِم.« َفارَتَجَف اآحاُز َوَشعُبُه 

ِمَن الَخوِف، ِمثَل اأْشجارِ الغاَبِة ِعنَدما َتُهزُّها الرِّيُح.
اأنَت  بِاآحاَز،  الَتِق  »اْذَهِب  َشْعياَء:  ل�إ اهلُل  3َوقاَل 

َواْبُنَك َشاآَرياُشوُب، ِفي َمكاِن َتَدفُِّق الِمياِه اإلَى الِبرَكِة 
َيِة اإلَى َحقِل ُمَبيِِّض الثِّياِب.  الُعليا، َعَلى الطَِّريِق الُمَؤدِّ
بَِسَبِب  َقلُبَك  َيضطَِّرْب  ل�  َواهَداأْ،  ›احَذْر  لَُه:  4َوقُْل 

َنَتيِن: اأْي بَِسَبِب َغَضِب َرِصيَن َمِلِك اأراَم،  َفِتيَلَتيِن ُمَدخِّ
َوَفَقَح ْبَن َرَمْليا َمِلِك اإسرائِيَل.

5ل�أنَّ َشعَب اأراَم َواأْفرايَِم َوَفَقَح ْبِن َرَمْليا َقْد َتاآَمروا 

َك َفقالُوا: 6»لُِنهاِجْم َيُهوذا، َولُْنرِعْبها، َولَْنقِسْمها  ِضدَّ
َبيَننا، َونََضِع ابَن َطْبِئيَل َمِلكاً ِفيها.‹«

7لََذلَِك َيُقوُل الرَّبَّ اإللََه:

َق.   » لَْن َتنَجَح ُخطَُّتُهْم، َولَْن َتَتَحقَّ
8  ل�أنَّ عاِصَمَة اأراَم ِهَي ِدَمشُق،  

آَن.    َوحاِكَم ِدَمشَق ُهَو َرِصيُن ال�
   َوِخل�َل َخمَسٍة َوِستِّيَن عاماً

   َيَتَحطَُّم اأْفرايُِم َفل� َيُكوُن َشعباً ِفيما َبْعُد.
9  عاِصَمُة اأْفرايَِم ِهَي الّساِمَرُة،  

آَن.    َوحاِكُم الّساِمَرِة ُهَو َفَقُح ْبُن َرَمْليا ال�
   اإْن لَْم تُؤِمُنوا بَِهِذِه الرِّسالَِة،

   َفَلْن تاأَمُنوا.«

ِعّمانُوِئيُل: اهلُل َمَعنا
11»اطلُْب  َفقاَل:  ل�آحاَز  ِرسالََتُه  اهلُل  10َواأكَمَل 

َعِميقاً  َدليل�ً  اطلُْب  َذلَِك.  َعَلى  إلَِهَك  ِمْن  َدليل�ً 

ماواِت.« َكالهاِوَيِة، اأْو ُمرَتِفعاً َكالسَّ
اأمَتِحَن  َولَْن  َدليل�ً،  اأطلَُب  »لَْن  اآحاُز:  12َفقاَل 

اهلَل.«

13َفقاَل اإَشْعياُء: »اْسَمُعوا يا َبيَت داُوَد، األَيَس كاِفياً 

اأنَُّكْم َتسَتنِفُذوَن َصْبَر النّاِس، َحتَّى َتسَتنِفُذوا َصْبَر اإلَِهَي 
لِيَل: اأيضاً؟ 14لَِهذا الرَّبُّ نَفُسُه َسُيعِطيُكُم الدَّ

ِبيَُّة َتحَبُل، َوَتِلُد ابناً،    ها الصَّ
   َوَتدُعو اْسَمُه ›ِعّمانُوئِيَل‹

15  َسَياأكُُل ُزبداً َوَعَسل�ً،  

رِّ    اإلَى اأْن َيكُبَر َوُيصِبَح قاِدراً َعَلى َرفِض الشَّ
   َواخِتياِر الَخيِر،

َُّه َقبَل اأْن ُيصِبَح الَولَُد قاِدراً َعَلى َرفِض  أن 16  ل�  

رِّ الشَّ
   َواخِتياِر الَخيِر،

   َسُتخَلى اأْرُض الَمِلَكيِن اللََّذيِن اأنَت خائٌِف 
ِمنُهما.

َك َوِضدَّ َشعِبَك َوِضدَّ َبيِت  17»َسَيجِلُب اهلُل ِضدَّ

اأبِيَك َوقَت ِضيٍق لَْم َيُكْن ِمثلُُه ُمنُذ اأِن انَفَصَل اأْفرايُِم 
وَر. َعْن َيُهوذا. اإْذ َسَيجِلُب اهلُل َمِلَك اأشُّ

ِمْن  باَب  الذُّ اهلُل  َسَيْدُعو  الَوقِت،  َذلَِك  18»ِفي 

وَر،  اأشُّ اأْرِض  ِمْن  َوالنَّحَل  ِمصَر،  ِمياِه  َقَنواِت  اأقاِصي 
خِريَِّة  أوِدَيِة الصَّ 19َفتاأتِي بُِجُيوِشها َجِميعاً، َوتَُخيُِّم ِفي ال�

الَينابِيِع.  َوِعْنَد  الغاباِت  َوِفي  ُخوِر  الصُّ ُشُقوِق  َوِفي 
20ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَينِزُع الرَّبُّ َشعَر َراأِسَك َوَقَدَميَك 

َولِحَيَتَك اأيضاً بِاأداِة ِحل�َقٍة ِمْن ما َوراَء نَهِر الُفراِت – اأي 
وَر. بِواِسَطِة َمِلِك اأشُّ

بَِبَقَرٍة  َبيٍت  كُلُّ  َسَيحَتِفُظ  الَوقِت،  َذلَِك  21»ِفي 

َّها تُِدرُّ َحِليباً َكِثيراً، َسَياأكُُل  واِحَدٍة اأِو َغَنَمَتيِن. 22َفل�أن
أْرِض َسَياأكُُل  رائِباً. َفُكلُّ َمْن َسَيبَقى ِفي ال� لََبناً  النّاُس 
َوَعَسل�ً. 23ِفي َذلَِك الَوقِت، كُلُّ َكْرٍم كاَن  رائِباً  لََبناً 
ِة، َسُيصِبُح  ِفيِه األُف َكرَمٍة، َوَثَمُنُه األُف ِمْثقاٍل أ ِمَن الِفضَّ

أ 23:7 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
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َوَمَعُهْم  ُهناَك  اإلَى  النّاُس  24َسَيذَهُب  وِك!  بِالشَّ َمِليئاً 
َمِليَئًة  َتُكوُن  أْرَض  ال� أنَّ  ل� يِد،  لِلصَّ َوِسهاُمُهْم  اأقواُسُهْم 
كُلِّ  اإلَى  هاِب  الذَّ َعِن  النّاُس  25َوَسَيَتَوقَُّف  وِك.  بِالشَّ
وِك، َوَسُتصِبُح  التِّل�ِل الَِّتي كانَْت تُزَرُع لَِخوِفِهْم ِمَن الشَّ

أراِضي لَِتسِريِح الَبَقِر َوَدوِس الَغَنِم.« َهِذِه ال�

ور الَمِجيُء الَقِريُب ألشُّ

َواكُتْب 8  َكِبيٍر،  َفّخاٍر  لَوَح  لِي: »ُخْذ  اهلُل  َوقاَل 
: ›لَِمَهيَر َشل�َل حاَش َبَز.‹« َعَليِه بَِقَلٍم عاِديٍّ

2ثُمَّ اأَخْذُت اُأوِريّا الكاِهَن َوَزَكِريّا ْبَن َيْبَرْخيا َكُشُهوٍد 

اُأَمناَء لُِيشاِهُدونِي َواأنا اأكُتُب الَكِلماِت َعَلى لَوِح الُفّخاِر 
الَكِبيِر. 3ثُمَّ َذَهْبُت اإلَى َزوَجِتي النَِّبيَِّة، َفَحِبَلْت َوَولََدْت 
َصِبّياً. َفقاَل لَِي اهلُل: »ادُع اْسَمُه ›َمَهيَر َشل�َل حاَش 
ِبيُّ اأْن َيُقوَل ›ماما، بابا‹  َُّه َقبَل اأْن َيَتَعلََّم الصَّ أن َبَز.‹ أ 4ل�
ِغَنى  َوَعَلى  ِدَمشَق  َثرَوِة  َعَلى  وَر  اأشُّ َمِلُك  َسيسَتولِي 

الّساِمَرِة.«
النّاُس  6»َهُؤل�ِء  َفقاَل:  ثانَِيًة  اإلَيَّ  اهلُل  َتَكلََّم  5ثُمَّ 

بَِرِصيَن  َوَيفَرُحوَن  الهاِدئَِة،  ِشيلُوَه  َقناِة  ِمياَه  َيرفُُضوَن 
: ›َساأجِلُب َعَليِهْم  َوَفَقَح ْبِن َرَمْليا. 7لَِذلَِك قاَل الرَّبُّ
وَر َوكُلَّ  َفَيضاَن ماٍء َقِويٍّ ِمْن نَهِر الُفراِت، اأي َمِلَك اأشُّ
ِضفاِفِه.  َعَلى  َوَيِفيُض  َقَنواتِِه،  كُلَّ  َوَسَيغُمُر  َمجِدِه. 
8َسَيَتَدفَُّق اإلَى اأْرِض َيُهوذا غاِمراً كُلَّ َشيٍء َحتَّى َتِصَل 

الِمياُه اإلَى الُعنِق. َوَسَيمَتدُّ الطُّوفاُن لَِيمل�أ كُلَّ اأْرِضَك 
يا ِعّمانُوئِيُل.‹«

ِحماَيُة اهلِل ِلُخّداِمه
ُعوِب َوانَهِزِمي. 9  َتحالَِفي لِلَحرِب يا َجِميَع الشُّ  

   اسَتِمِعي يا َجِميَع الِبل�ِد الَبِعيَدِة،
   اأِعدِّي ُجُيوَشِك َوانَكِسري،
   اأِعدِّي ُجُيوَشِك َوانَكِسري!

10  َتشاَوِري َمعاً، َفَلْن َتنَجَح ُخَطُطِك.  
   اأصِدِري اأمراً بِالِقتاِل، لَِكنَُّه لَْن َيثُبَت.

أنَّ اهلَل َمَعنا.    ل�

َوالغنيمُة  ُيسِرُع  »السلُب  اأي  َبز.  َمَهيَر َشالَل حاَش  أ 3:8 

تستعجل.«

َتحِذيٌر إلَشْعياء
َكما  لُوِك  السُّ ِمَن  َرنِي  َوَحذَّ اهلِل،  َيُد  11اأمَسَكتِني 

النّاُس  َيْدُعوُه  لَِي: 12»ما  َوقاَل  عُب.  الشَّ َهذا  َيسلُُك 
›ُمؤاَمَرًة،‹ ل� َتْدُعُه اأنَت ›ُمؤاَمَرًة.‹ ل� َتَخْف ما َيخافُونَُه، 

َول� َترَتِعْب ِمنُه.«
13اهلُل الَقِديُر ُهَو َمْن َتعَتِبَرُه قُدُّوساً. َتهاُبُه َوتُْكِرُمُه. 

َوَيُهوذا،  اإْسرائِيَل  لَِممَلَكَتي  اأّما  لََك.  َملَجاأً  14َسَيُكوُن 

َفَسَيُكوُن َحَجراً ُيعِثُر النّاَس، َوَصخَرًة تُْسِقُطُهْم. َوَيُكوُن 
عِب الّساِكِن ِفي الُقْدِس. 15َوَكِثيُروَن  َفّخاً َوَشَركاً لِلشَّ
ِمنُهْم َسَيَتَعثَُّروَن َوَيسُقُطوَن َوُيقَتلُوَن، َوَسَيَقُعوَن ِفي الَفخِّ 

َوُيمَسُكوَن.
هاَدَة، َضْع َختماً َعَلى التَّعِليِم بُِحُضوِر  16َخبِِّئ الشَّ

َبيِت  َعْن  َوجَهُه  َيسُتُر  الَِّذي  اهلَل  17َساأنَتِظُر  اأتباِعَي. 
الَِّذيَن  أول�ُد  َوال� اأنا  18ها  َسَياأتِي.  اأنَُّه  َواأثُِق  َيعُقوَب، 
َوَهَبُهُم اهلُل لِي. نَحُن َعل�ماٌت َوُرُموٌز ِفي اإْسرائِيَل ِمْن 

اهلِل الَقِديِر الّساِكِن ِفي َجَبِل ِصْهَيْوَن.

الَعّراِفيَن  ِمَن  اإرشاداً  »اطلُُبوا  لَُكْم:  19َوَيُقولُوَن 

َوُيَتمِتُموَن.«  َيصُفُروَن  الَِّذيَن  أْرواِح  ال� َوُمسَتحِضِري 
َهْل  اآلَِهِتِه.  ِمْن  رشاَد  ال�إ عُب  الشَّ َيطلَُب  اأْن  َيْنَبِغي  األ� 
َيُقولُوا:  لَْم  20اإْن  ال�أحياِء؟  ل�أجِل  أمواُت  ال� ُيسَتشاُر 
هاَدِة،« َفَلْن َيطَلَع َعَليِهْم َصباٌح.  »َهّيا اإلَى التَّعِليِم َوالشَّ
َوِعنَدما  َوَجوَعى.  ُمَتضايِِقيَن  أْرِض  ال� ِفي  21َوَسَيعُبُروَن 

َوَيلَعُنوَن  الَعل�ِء  اإلَى  َسَينُظُروَن  َوَيغَضُبوَن،  َيُجوُعوَن 
يِق  ذا بِالضِّ أْرِض َفاإ َمِلَكُهْم َواإلََهُهْم. 22ثُمَّ َينُظُروَن اإلَى ال�

ِديِد. َوُيطَرُدوَن اإلَى الظُّلَمِة. ألَِم الشَّ َوالظُّلَمِة َوال�

َيوٌم َجِديٌد قاِدم

ِفي 9  كانُوا  لِلَِّذيَن  َظل�ٌم  ُهناَك  َيُكوَن  لَْن  لَِكْن 
َونَفتالِي ِفي عاٍر،  َزُبولُوَن  اأْرُض  يِق. كانَْت  الضِّ
أْرُض الَغربِيَُّة الَِّتي َعَلى  ُم ال� َولَِكْن ِفي الُمسَتقَبِل َسُتَكرَّ
، َواأْرُض الَجِليِل  ُأرُدنِّ ساِحِل الَبحِر، َوِمنَطَقُة َشرِق نَهِر ال�

ُأَمُم ال�ُأخَرى. َحيُث ال�

عُب الَِّذي كاَن َيسلُُك ِفي الظُّلَمِة 2  الشَّ  
   َراأى نُوراً َعِظيماً.
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   َوَعَلى الّساِكِنيَن ِفي اأْرِض الظُّلَمِة
   اأشَرَق نُوٌر.

ِة، ُأمَّ 3  يا اهلُل، اأنَت ِزْدَت َعَدَد ال�  
عَب َيفَرُحوَن اأماَمَك    َوَجَعْلَت الشَّ

عِب َوقَت الَحصاِد،    َكَفَرِح الشَّ
   َوَكَفَرِح اُأناٌس ِعنَدما َيقَتِسُموَن َغِنيَمَة الَحرِب.

ََّك َكَسْرَت النِّيَر الثَِّقيَل َعنُهْم، أن 4  ل�  
   َوالَعصا الَِّتي َعَلى اأكتاِفِهْم،

   َوَعصا ظالِِميِهِم،
   َتماماً َكما َحَدَث ِعنَدما َهَزْمَت الِمديانِيِّيَن.

5  ل�أنَّ كُلَّ ِحذاِء ُجنِديٍّ اْسُتخِدَم ِفي الَمعَرَكِة،  
ِم،    َوكُلَّ ِزيٍّ ُمَضرٍَّج بِالدَّ

   َسُيحَرُق َوقُوداً لِلنّاِر.
6  َهذا َحيَن ُيولَُد لَنا َولٌَد،  

   َونُعَطى ابناً،
   َوَتُكوُن َمسُؤولِيَُّة الِقياَدِة َعَلى عاتِِقِه.

   َوَسُيدَعى اسُمُه:
 ، أَبِديَّ   » الُمِشيَر الَعِجيَب، اهلَل الَجّباَر، ال�أَب ال�

ل�ِم.« َرئِيَس السَّ
7  لَْن َيُكوَن ُهناَك َحدٌّ لَِعَظَمِة ُسلطانِِه  
   َوَسل�ِمِه َعَلى َعرِش داُوَد َوَممَلَكِتِه.

ُسها َوَيحَفُظها بِالِبرِّ    َسُيَؤسِّ
أَبِد. آَن َواإلَى ال�    ِمَن ال�

   اهلُل الَقِديُر َيصَنُع َهذا بَِسَبِب َغْيَرتِِه.

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل
8  اأرَسَل الرَّبُّ َكِلَمًة ِضدَّ َيعُقوَب،  

َق ما قالَُه ِفي اإْسرائِيَل.    َفَتَحقَّ
9  َعِلَم بَِذلَِك كُلُّ النّاِس،  

ْعُب الّساِكُن ِفي الّساِمَرِة،    اأْفرايُِم َوالشَّ
   َوقالُوا بِِكبِرياٍء َوَتشاُمٍخ:
10 » َسَقَطْت اأسواُر الطِّيِن،  

   لَِكنَّنا َسُنعيُد الِبناَء بِالِحجاَرِة الَمنُحوَتِة.
يِز،    انَكَسَرْت َعواِرُض الُجمِّ

أْرٍز.«    َولَِكنَّنا َسَنبِني بَِعواِرَض ِمْن َخَشِب ال�

11  َفاأهاَج اهلُل الظّالِِميَن  
ُهْم.    الَِّذيَن َتحَت اإمَرِة َرِصيَن ِضدَّ

   َوَحرََّك اأعداَءُهْم لُِيحاِصُروُهْم:
رِق، أراِميِّيَن ِمَن الشَّ 12  ال�  

   َوالِفِلسِطيِّيَن ِمَن الَغرِب.
   َفالَتَهُموا اإْسرائِيَل بِاأفواِهِهُم الواِسَعِة.

   َوَمَع َهذا كُلِِّه،
   لَْم َيَتراَجْع َغَضُب اهلِل،

   َوما زالَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

عُب اإلَى الَِّذي َضَرَبُهْم، 13  َولَْم َيرِجِع الشَّ  
   َولَْم َيطلُُبوا اهلَل الَقِديَر.

نََب. اأَس َوالذَّ 14  لَِذلَِك َقَطَع اهلُل ِمْن اإْسرائِيَل الرَّ  
   َكَسَر اأغصاَن النَِّخيِل َوالَقَصِب ِفي َيوٍم واِحٍد.

اأُس، ُموَن ُهُم الرَّ ُيوُخ َوالُمَكرَّ 15  الشُّ  
نَُب. أنِبياُء الَِّذيَن ُيَعلُِّمونَُهْم َكِذباً ُهُم الذَّ    َوال�

عِب ُيِضلُّونَُهْم، 16  قاَدُة َهذا الشَّ  
   َوالَِّذيَن َتِبُعوُهْم َهَلُكوا.

17  لَِهذا ل� ُيَسرُّ الرَّبُّ بِالِفتياِن،  
أراِمَل. أيتاَم َوال�    َول� َيرَحُم ال�

   كُلَُّهْم نَِجُسوَن َواأشراٌر.
   َوكُلُّ َفٍم َيَتَكلَُّم بَِحماَقٍة.

   َوَمَع َهذا كُلِِّه،
   لَْم َيَتراَجْع َغَضُب اهلِل،

   َوما زالَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

رَّ ُيحِرُق َكالنّاِر، أنَّ الشَّ 18  ل�  
ل�ً، َجيراِت اأوَّ وَك َوالشُّ    َيلَتِهُم الشَّ

   ثُمَّ ُيحِرُق الغاباِت.
   َوبَِهذا َيحَتِرُق كُلُّ َشيٍء
   َوَيرَتِفُع َكَعُموِد ُدخاٍن.

أْرُض بَِغَضِب اهلِل الَقِديِر، 19  اُأْحِرَقِت ال�  
عُب َكُوقُوٍد لِناٍر،    َواأصَبَح الشَّ
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   َولَْم َيَتَحنَّْن اأَحٌد َعَلى اأِخيِه.
20  اأَكلُوا َيَدُهُم الُيمَنى َوَظلُّوا جائِِعيَن.  

   َوالَتَهُموا َيَدُهُم الُيسَرى َفَلْم َيشَبُعوا.
   اأَكَل كُلُّ واِحٍد لَحَم نَفِسِه.

ى الَتَهَم اأْفرايَِم، 21  َمَنسَّ  
ى،    َواأفرايُِم الَتَهَم َمَنسَّ
   َوِكل�ُهما ِضدُّ َيُهوذا.

   َوَمَع َهذا كُلِِّه،
   لَْم َيَتراَجْع َغَضُب اهلِل،

   َوما زالَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

َويٌل لِلَِّذيَن َيُسنُّوَن َقوانِيَن ظالَِمًة،10 
ًة، َوَيكُتُبوَن اأحكاماً ُمسَتِبدَّ

َعفاِء، 2  ِمْن اأجِل اإبعاِد الَعدِل َعِن الضُّ  
نصاِف.    َوِحرماِن َمساِكيِن َشعِبي ِمَن ال�إ

أيتاَم. أراِمَل َوال�    َوَذلَِك لَِكي َيسِرقُوا َوَينَهُبوا ال�
3  ماذا َسَتفَعلُوَن ِفي َيوِم الِعقاِب،  

يِق الَِّذي َسَياأتِي ِمْن َبِعيٍد؟    َوِفي الضِّ
   اإلَى َمْن َسَتهُرُبوَن لِلَعوِن؟
   َواأيَن َسَتتُركُوَن َثرَوَتُكْم؟

4  لَْن َيبَقى َشيٌء ِسَوى الرُّكُوِع َكال�أسَرى  
ُقوِط ِفي َمكاِن الَقتَلى.    َوالسُّ

   َوَمَع َهذا كُلِِّه،
   لَْم َيَتراَجْع َغَضُب اهلِل،

   َوما زالَْت َيُدُه َمرفُوَعًة لِلِعقاِب.

ور عقاُب اهلِل ِلكبِرياِء أشُّ
وَر ُهُم َعصا َغَضِبي، 5  ها اإنَّ َشعَب اأشُّ  

   َوِفي َيِدِهْم َهراَوُة َسَخِطي.
يَرٍة، ٍة ِشرِّ 6  َساُأرِسلُُهْم َعَلى اُأمَّ  

   َوَساآُمُرُهْم بُِمحاَرَبِة َشعٍب اأغَضَبِني،
واِرِع.    لَِينَهُبوُهْم َوَيُدوُسوُهْم َكِطيِن الشَّ

وَر ل� َيفَهُم اأنَُّه اأداٌة ِفي َيِدي، 7  لَِكنَّ َشعَب اأشُّ  

   َول� ُيَفِكرُّ بَِذلَِك.
   اإنَّما ُيَفكُِّر بِالتَّدِميِر،
فناِء اُأَمٍم َكِثيَرٍة.    َوبِاإ

أنَّ َمَلَك اأُشوَر َيُقوُل: 8  ل�  
  » كُلُّ قاَدتِي ُملُوٌك.

9  األَيَسْت َمِديَنُة َكْلُنو ِمثَل َمِديَنِة َكْرَكِميَش؟  
   األَيَسْت َمِديَنُة َحماَة ِمثَل َمِديَنِة اأْرفاَد؟

   األَيَسْت َمِديَنُة الّساِمَرِة ِمثَل َمِديَنِة ِدَمشَق؟
10  َفَكما َسيَطْرُت َعَلى َممالَِك  

   ِفيها اأوثاٌن َواأصناٌم
   اأكَثَر ِمْن تِلَك الَِّتي ِفي الُقْدِس َوالّساِمَرِة،

نِّي َساأفَعُل بِالُقْدِس َواأوثانِها 11  َفاإ  
   َكما َفَعْلُت بِالّساِمَرِة َواأصناِمها.«

ِصْهَيْوَن  َجَبِل  ِضدَّ  َعَمَلُه  الرَّبُّ  ُينِهي  12َوِعنَدما 

وَر الُمَتَعجِرَف َعَلى  َوَمديَنِة الُقْدِس، َسُيعاِقُب َمِلَك اأشُّ
وَر َيُقوُل: أنَّ َمِلَك اأشُّ ِكبِريائِِه َوَغطَرَسِتِه. 13ل�

ِّي َفِهيٌم. أن تِي َوِحكَمِتي ل�   » َعِمْلُت َهذا بُِقوَّ
ُعوَب َواأَخْذُت َثرَوَتُهْم،    َهَزمُت الشُّ

.    َونََطْحُت ساِكِنيها َكَثوٍر َقِويٍّ
، ُعوِب َكُعشٍّ 14  َوَجْدُت َثرَوَة الشُّ  

أْرِض    َفَجَمْعُت بَِيِدي كُلَّ ال�
   َكما ُيجَمُع الَبيُض الَمتُروُك.

   َولَْم َيُكْن ُهناَك َمْن ُيَرفِرُف بَِجناَحيِه،
   اأْو َيفَتُح َفَمُه، لَِيحِمَي الُعشَّ ِمنِّي.«

ور َسيَطَرُة اهلِل َعَلى أشُّ
15  َهْل َتَتكّبَُّر الَفاأُس َعَلى َمْن َيرَفُعُها؟  

   اأْم َهْل َيَتَعظَُّم الِمنشاُر َعَلى َمْن َيسَتخِدُمُه؟
   َكما لَو اأنَّ َقَصَبًة َترَفُع حاِمَلها!

   اأْو اأنَّ َعصاً تُمِسُك بِاإنساٍن!
وُر اأنَّها اأقَوى ِمَن اهلِل! ِعي اأشُّ    َهَكذا َتدَّ

16  لَِذلَِك َسَيجَعُل الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر  
ماَن َهِزيِليَن. وَر السِّ    ُجُنوَد َمِلِك اأشُّ
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وَر    َوَسَيحِرُق َمجَد اأشُّ
   َكما تُحِرُق النّاُر الَحَطَب.
17  َوَسُيصِبُح نُوُر اإْسرائِيَل ناراً،  

وُسُه لَِهيباً،    َوقُدُّ
وَر َوُشَجيراتِها ِفي     َوَسُيحِرُق َوَيلَتِهُم اأشواَك اأشُّ

َيوٍم واِحٍد.
18  ثُمَّ َسُيَخرُِّب اهلُل َبهاَء غاباتِها َوَبساتِيِنها  

لِها اإلَى اآِخِرها،    ِمْن اأوَّ
وُر َكالَمِريِض الُمنهاِر.    َفَتُكوَن اأشُّ

19  َوَبِقيَُّة ال�أشجاِر القائَِمِة  
   َسَتُكوُن َقِليَلًة ِجّداً بَِحيُث َيسَتِطيُع ِطفٌل اأْن 

ها. َيُعدَّ

20ِفي َذلَِك الَوقِت، ل� َيُعوُد الباقُوَن ِفي اإْسرائِيَل، 

َوالنّاُجوَن ِمْن َبيِت َيعُقوَب، َيتَِّكلُوَن َعَلى ضاِربِيِهْم، َبْل 
وِس اإْسرائِيَل. 21َوالَبِقيَُّة النّاِجَيُة  َسَيتَِّكلُوَن َعَلى اهلِل قُدُّ

ِمْن َبيِت َيعُقوَب َسَيُعوُدوَن اإلَى اهلِل الَجّباِر.
22َحتَّى لَْو كاَن َبُنو اإسرائِيَل بَِعَدِد ِرماِل الَبحِر، َفَلْن 

َيخلَُص ِمنُهْم اإلّ� َعَدٌد َقِليٌل. َفَقْد َصَدَر ُحْكُم الَدماِر، 
َسَيجِلُب  الَقِديَر  اإللََه  الرَّبَّ  أنَّ  23ل� الِبرُّ.  َسَيِفيُض  ثُمَّ 

َر. أْرِض َكما َقرَّ َدماراً كاِمل�ً َعَلى ال�
24لَِذلَِك َهذا ُهَو ما قالَُه الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر: »يا 

وَر. َفَقْد  َشعِبَي الّساِكَن ِفي ِصْهَيْوَن، ل� َتخافُوا ِمْن اأشُّ
َيضِرُبِك بَِعصاً، َوَقْد َيرَفُع َعَليِك ِسل�حاً لُِيعاِقَبِك َكما 
َفَعَلْت ِمصُر. 25لَِكْن َبعَد َفتَرٍة َقِصيَرٍة َسَينَتِهي َغَضِبي 
ماِر الَِّذي َجَلْبُتُه ِعقاباً  َعَليِك، َوَسَيكَتِفي َسَخِطي بِالدَّ

لَُكْم.«
َفَعَل  وَر َكما  اأشُّ َضدَّ  الَقِديُر َسوطاً  26َوَسَيرَفُع اهلُل 

ِعنَدما َهَزَم ِمدياَن ِعنَد َصخَرِة ُغراَب. َسَترَتِفُع َعصاُه 
وَر َكما َعِمَل ِفي ِمصَر. َفوَق الَبحِر، لُِيعاِقَب اأشُّ

27  ِفي َذلَِك الَوقِت،  
وَر َعْن َكِتِفَك    َسَيُزوُل ِحمُل اأشُّ

   َونِيُرُه َعْن ُعنِقَك.
   َوَسَينَكِسُر النِّيُر بَِسَبِب َسمانَِتَك.

وِريِّيَن إلْسراِئيل إجِتياُح األشُّ
28  ها َقْد اأَتْوا اإلَى َعّياَث.  

   اجتاُزوا بِِمجُروَن.
   َخَزنُوا اأسِلَحَتُهْم ِفي ِمخماَش.

29  اجتاُزوا َمعَبَرَة َوقالُوا:  
  » َسَنقِضي اللَّيَل ِفي ِجبَعَة.«

   َفخاَفْت َمِديَنُة الّراَمِة
   َوَهَرَب ُسكّاُن ِجبَعِة شاُوَل.

30  اصُرِخي يا بِنَت َجلِّيَم،  
   َواأصِغي يا لِيَشُة،

   َواأِجيِبي يا َعناثُوُث.
31  َشعُب َمدِميَنَة َيهُرُبوَن،  

   َوُسكّاُن ِجيِبيَم َيحَتُموَن.
32  الَيوَم َسَيَتَوقَُّفوَن ِفي نُوَب،  

   َسُيهاِجُموَن َجَبَل ال�ْبَنِة ِصْهَيْوَن،
   الَِّذي ُهَو َتلَُّة الُقْدِس.

33  ُهَوذا الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر  
   َسَيقَطُع ال�أْغصاَن بِالرُّعِب،
   َوال�أشجاَر الطَِّويَلَة َسُتقَطُع،

   َوالُمرَتِفُعوَن َسَيسُقُطوَن.
34  َسَيقَطُع الغاَبَة بَِفاأٍس.  

تِِه الَجليَلِة.    َواأشجاُر لُبناَن َسَتسُقُط بُِقوَّ

الم َمِجيُء َمِلِك السَّ

ى،11  َسَينُبُت َفْرٌع ِمْن ِجْذِع َيسَّ
َوَسَينمو ُغْصٌن ِمْن ُجُذوِرِه.

2  َوَيسَتِقرُّ َعَليِه ُروُح اهلِل،  
   ُروُح الِحْكَمِة َوالَفهِم.
ِة، رشاِد َوالُقوَّ    ُروُح ال�إ

   ُروُح َمعِرَفِة اهلِل َوَمخاَفِتِه.

تُُه بِاإكراِم اهلِل. 3  َسَتُكوُن لَذَّ  
ُأُموِر،    لَْن َيحُكَم بَِحَسِب ظاِهِر ال�

َر اأحكاماً بِناًء َعَلى ما َيسَمُع.    َولَْن ُيَقرِّ
4  َولَِكنَُّه َسَيقِضي بَِعدٍل للُضَعفاِء،  
أْرِض.    َوُينِصُف الَمساِكيَن ِفي ال�
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أْرَض بِاأحكاِمِه    َسَيضِرُب ال�
أْرَض.    َكَعصاً َتضِرُب ال�

   َوبِاأحكاِمِه العاِدلَِة،
   بَِنفَخٍة ِمْن َشَفَتيِه َسَيقُتُل ال�أشراَر.

أمانََة َكِحزاٍم َحولَُه. 5  َسَيُشدُّ الَعدَل َوال�  
6  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

ئُْب َمَع الَخُروِف،    َسَيِعيُش الذِّ
   َوَسَيرُبُض النَِّمُر َمَع الِعجِل،

َنُة  أَسُد َوالماِشَيُة الُمَسمَّ    َوَسَيسُكُن الِعجُل َوال�
َمعاً،

   َوَيُقوُدها ِطفٌل َصِغيٌر.
بَُّة َمعاً ِفي َسل�ٍم، 7  َسَتْرَعى الَبَقَرُة َوالدُّ  

   َوَيرُبُض اأول�ُدُهما َمعاً.
أَسُد التِّبَن َكالَبَقِر.    َسَياأكُُل ال�

أفَعى، 8  َسَيلعُب الرَِّضيُع قُْرَب ُجحِر ال�  
ِة.    َوَسَيُمدُّ الَفِطيُم َيَدُه اإلَى ُجحِر الَحيَِّة الّسامَّ

آَخَر، 9  لَْن ُيؤِذَي اأَحَدُهُم ال�  
   َولَْن ُيهِلَك َبعُضُهْم َبْعضاً َعَلى َجَبِلي 

الُمَقدَِّس.
أْرَض َسَتمَتِلُئ ِمْن َمعِرَفِة اهلِل، أنَّ ال�    ل�

   َكما َيْمَتِلُئ الَبحُر بِالماِء.

10َوَسَيُكوُن ِفي َذلَِك الَوقِت، اأنَّ َجذراً ِمْن َبيِت 

ُعوُب ِفي  ُعوِب. َوَسَتجَتِمُع الشُّ ى َسَيرَتِفُع راَيًة لِلشُّ َيسَّ
ُأَمُم اإلَى ِرضاُه. َوَسَيُكوُن َمكاُن ُسكناُه  ِظلِِّه، َوَتسَعى ال�

َمملُوءاً بِالَمجِد.
11ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيرَفُع الرَّبُّ َيَدُه ثانَِيًة ِمْن اأجِل 

وَر، َوَشماِل ِمصَر، َوَصِعيِد  َجمِع ما َبِقَي ِمْن َشعِبِه ِفي اأشُّ
ِمصَر، َوكُوَش، َوِعيل�َم، َوِشنعاَر، َوَحماَة، َوُجُزرِ الَبحِر.

12  َوَسَيرَفُع راَيًة لِل�ُأَمِم  
   َفَيجَمُع الَمطُروِديَن ِمْن اإْسرائِيَل،

   َوَيجَمُع ُمَشتَِّتي َيُهوذا
أْرِض.    ِمْن كُلِّ اأنحاِء ال�

13  َوَسَتُزوُل َغْيَرُة َشعِب اأْفرايَِم،  

   َوَسَيهِلَك اأعداُء َشعِب َيُهوذا.
   لَْن َيغاَر َشعُب اأْفرايُِم ِمْن َشعِب َيُهوذا،
   َولَْن ُيعاِدي َشعُب َيُهوذا َشعَب اأْفرايَِم.

وَن َمعاً َعَلى الِفِلسِطيِّيَن ِفي  14  َولَِكنَُّهْم َسَينَقضُّ  
الَغرِب

مساِك بَِحيواٍن َصِغيٍر.    َكَطيٍر جاِرٍح َينَقضُّ لِل�إ
رِق.    َوَسَينَهُبوَن َمعاً َثرَوَة ُشُعوِب الشَّ

   َوَسَيحُكُموَن اأُدوَم َوُمواآَب،
وَن لَُهْم.    َوَسَيخَضُع َشعُب َعمُّ

َف اهلُل َخِليَج َبحِر ِمصَر، 15  َوَكما َجفَّ  
ُك َيَدُه َعَلى نَهِر الُفراِت بِِريِحِه الَعِنيَفِة.    َسُيَحرِّ

   َسَيقِسُمُه اإلَى َسبَعِة َجداِوَل َصِغيَرٍة
   َيْعُبُرها النّاُس بِاأحِذَيِتِهْم.
16  َفُيصِبُح ُهناَك َطِريٌق واِسٌع  

   لِلَعَدِد الَقِليِل الباِقي ِمْن َشعِبِه اإْسرائِيَل،
وَر لَِيخُرُجوا ِمْن ُهناَك،    الَِّذيَن َسَينَجْوَن ِمْن اأشُّ
ْسرائِيَل ِعنَدما َخَرُجوا ِمْن اأْرِض     َكما كاَن ل�إ

ِمصَر.

َتسِبيَحٌة هلل

َوَسَتُقوُل ِفي َذلَِك الَوقِت:12 

  » اأحَمُدَك يا اهلُل
ََّك َغِضْبَت ِمنِّي، أن    ل�

   َولَِكنَّ َغَضَبَك زاَل َعنِّي،
.    َوَتَحنَّْنَت َعَليَّ

2  ُهَوذا اهلُل ُيَخلُِّصِني،  
   َساأتَِّكُل َعَليِه َولَْن اأرَتِعَب.

تِي َوَترنِيَمِتي،    ل�أنَّ اهلَل ياه أ ُهَو قُوَّ
   َوَقْد صاَر لِي ُمَخلِّصاً.«

3  َوَسَتغِرفُوَن ِمياهاً بَِفَرٍح  
   ِمْن َينابِيِع الَخل�ِص،

أ 2:12 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.«
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   َوَسَتفَرُحوَن.
4  َوَسَتُقولُوَن ِفي َذلَِك الَوقِت:  

› احَمُدوا اهلَل،   
   َواُدُعوا بِاْسِمِه.‹

ُأَمَم ال�ُأخَرى بِاأعمالِِه. فُوا ال�    َعرِّ
   اأخِبُروُهْم اأنَّ اْسَمُه َعِظيٌم.

َُّه َعِمَل اُأُموراً َعِظيَمًة، أن 5  َرنُِّموا هلِل ل�  
أْرِض.    لَِيُكْن َهذا َمعُروفاً ِفي كُلِّ ال�

6  اهِتُفوا َوَرنُِّموا بَِفَرٍح يا ساِكِني ِصْهَيْوَن،  
وَس اإْسرائِيَل َيعَمُل اأعمال�ً َعِظيَمًة  أنَّ قُدُّ    ل�

َبيَنُكْم.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى باِبل

ْبُن 13  اإَشْعياُء  َتَلّقاُه  الَِّذي  الَوحُي  ُهَو  َهَذا 
اآُموَص َعْن بابَِل.

2 » ارَفُعوا راَيًة َعَلى َجَبٍل قاِحٍل!  
   ارَفُعوا َصوَتُكْم لَُهْم.

   َحرِّكُوا اأيِديُكْم َكَعل�َمٍة لَِيدُخلُوا َبّواَبَة النَُّبل�ِء.

3 » َقْد اأصَدْرُت اأمراً لَِجيِشَي الُمَقدَِّس،  
ِّي كُنُت غاِضباً، أن    ناَديُت ُمحاِربِيَّ ل�
   اُأولَِئَك الَفِرِحيَن الَِّذيَن اأفَتِخُر بِِهْم.

ٍة ِفي الِجباِل 4 » ها َصوُت َضجَّ  
   َكَصوِت َشعٍب َكِبيٍر.

ُعوِب  ٍة ِمْن َممالِِك الشُّ    ها َصوُت َضجَّ
الُمجَتِمَعِة.
ُأَمُم َتحَتِشُد.    ال�

ُز َجيشاً لِلَمعَرَكِة.    فَاهلُل الَقِديُر ُيَجهِّ
أْرِض. 5  َياأتُوَن ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة ِمْن اأقَصى ال�  

أْرِض.« َر كُلَّ ال�    اهلُل َواأسِلَحُة َغَضِبِه اآتَِيٌة لُِتَدمِّ

أنَّ َيوَم اهلِل َقِريٌب. 6  نُوُحوا، ل�  
   َسَياأتِي َكَدماٍر ِمَن الَقِديِر.

أيِدي، 7  َولَِهذا َسَتضُعُف ال�  
   َوَسَتُذوُب الُقلُوُب َخوفاً.

8  َسَيرَتِعُبوَن،  
ألَُم كامَراأٍة ُيمِسُكها األَُم     َوَسُيمِسُكُهُم ال�

الِول�َدِة.
   َسَينُظُر َبعُضُهْم اإلَى َبعٍض بُِرعٍب.
   َوَسُتِصيُر ُوُجوُهُهْم َحمراَء َكالنّاِر.

َديُنوَنُة اهلِل َعَلى باِبل
9  ها َيوُم اهلِل قاِدٌم.  

   َوُهَو َيوٌم قاٍس َمَع َسَخٍط َوَغَضٍب
أْرِض    َيشَتِعُل لَِخَراِب ال�
باَدِة الُخطاِة ِمنها.    َول�إ

ماواِت َوَكواِكَبها لَْن تُعِطَي  أنَّ نُُجوَم السَّ 10  ل�  
نُوَرها،

مُس ُمظِلَمًة ِعنَد ُطلُوِعها،    َوَسَتُكوُن الشَّ
   َوالَقَمُر لَْن ُيعِطَي نُوَرُه.

11  َيُقوُل اهلُل: »َساآتِي بَِمصائَِب َعَلى العالَِم،  
ِهْم.    َوَساُأعاِقُب ال�أشراَر َعَلى َشرِّ

   َساأَضُع نِهاَيًة لِِكبِرياِء الُمسَتكِبِريَن،
   َواأُحطُّ ِكبِرياَء الُمَتَجبِِّريَن.

، َهِب الَنِقيِّ 12  َوَساأجَعُل الَبَشَر اأنَدَر ِمَن الذَّ  
   َوالنّاَس ِمْن َذَهِب َمِديَنِة اُأوِفيَر.

ماواِت، 13  َولَِهذا َساُأَزلِزُل السَّ  
أْرَض ِمْن َمكانِها.«    َواأُهزُّ ال�

   َسَيَقُع َهذا ِفي َيوِم اشِتعاِل َغَضِب اهلِل 
الَقِديِر.

14  َسَيُكوُن النّاُس َكَغزاٍل َقْد ِصيَد،  
   َوَكَغَنٍم بِل� راٍع َيْجَمُعها.

   َوَسَيلجاُأ كُلُّ واِحٍد اإلَى َشعِبِه،
   َوَيهُرُب كُلُّ واِحٍد اإلَى َبَلِدِه.

15  َوكُلُّ َمْن ُوِجَد ِمنُهْم َسُيطَعُن،  
يِف.    َوكُلُّ َمْن اُأمِسَك َسُيقَتُل بِالسَّ
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ُق اأطفالُُهْم اأماَم ُعُيونِِهْم، 16  َسُيَمزَّ  
   َوَسُتنَهُب ُبُيوتُُهْم، َوتُغَتَصُب نِساُؤُهْم.

17  َيُقوُل اهلُل:  
ُهْم.   » ها اأنا اُأَهيُِّج الماِديِّيَن ِضدَّ

َهِب. ِة َول� بِالذَّ    َفُهْم ل� َيرَتُشوَن بِالِفضَّ
قُوَن الِفتياَن بِاأقواُسُهُم، 18  َسُيَمزِّ  

َع،    َولَْن َيرَحُموا الرُّضَّ
   َولَْن ُيشِفُقوا َعَلى ال�أطفاِل.

أْرِض 19  َوبابُِل – الَِّتي ِهَي اأجَمُل َممالِِك ال�  
   َوَمجُد الِكلدانِيِّيَن َوَفخُرُهْم –

َرُهما اهلُل.    َسَتُكوُن ِمثَل َسُدوَم َوَعُموَرَة ِحيَن َدمَّ
أَبِد. 20  َفَلْن َيْسُكَنها اأَحٌد اإلَى ال�  

   لَْن َيْنِصَب َبَدِويٌّ َخيَمَتُه ِفيها،
   َولَْن َيرَعى الرُّعاُة َغَنَمُهْم.

َيُة، 21  َبْل َسَتِعيُش ِفيها الَحيواناُت الَبرِّ  
   َوَسَتسُكُن ُبُيوَتُهُم الُبوُم.
   َسَيسُكُن النَّعاُم ُهناَك،

   َوَسَيلَعُب الماِعُز الَوحِشيُّ ِفيها.
باُع ِفي اأبراِجها، 22  َسَتصيُح الضِّ  
ئاُب ِفي قُُصوِرها الُمتَرَفِة.    َوالذِّ

   نِهاَيُتها َقِريَبٌة، َولَْن َتُطوَل اأيّاُمها.«

َعوَدُة إْسراِئيَل إَلى أْرِضِهم

ل�أنَّ اهلَل َسَيرَحُم َيعُقوَب ثانَِيًة. َسَيختاُر َبني 14 
اأْرِضِهْم.  َيسَتِقرُّوَن ِفي  َوَيجَعلُُهْم  اإْسرائِيَل، 
َبيِت  اإلَى  وا  لَِينَضمُّ َوَياأتُوَن  الُغَرباُء،  اإلَْيِهُم  َوَسَينَضمُّ 
ُعوُب َوتُحِضُرُهْم اإلَى اأْرِضِهْم.  َيعُقوَب. 2َسَتاأُخُذُهُم الشُّ
ُأَمِم َكَعِبيٍد َوَجوارٍ لَُهْم ِفي  َوَسَيملُُك َبيُت اإْسرائِيَل َعَلى ال�
اأْرِض اهلِل. َسَيسِلُبوَن َمْن َسَلَبُهْم، َوَيحُكُموَن ظالِِميِهْم.

َحوَل َمِلِك باِبل
َوِمَن  َوِضيِقَك،  األَِمَك  ِمْن  اهلُل  ُيِريُحَك  3َوِعنَدما 

الُعُبوِديَِّة الّشاقَِّة الَِّتي كانَْت َمفُروَضًة َعَليَك، 4َسُتَغنِّي 
ُأغِنَيَة َعْن َمِلِك بابَِل: َهِذِه ال�

   انُظُروا َكيَف باَد الَمِلُك القاِسي!
   َوَكيَف انَتَهْت َعجَرَفُتُه!
يِر، رِّ 5  َكَسَر اهلُل َعصا الشِّ  

   َوَصولَجاَن الحاِكِم.
ُعوَب بَِغَضٍب َوبِل� َتَوقٍُّف، 6  كاَن َيضِرُب الشُّ  

ُأَمَم بَِغَضٍب،    حاِكماً ال�
   َوُمضَطِهداً اإيّاُهْم بِل� َتَوقٍُّف.

أْرُض َوَتهَداُأ، آَن، َفَسَترتاُح ال� 7  اأّماأ ال�  
   َوَيبَداُأ النّاُس بِالِغناِء.

رِو َواأْرُز لُبناَن َفِرَحْت بَِدمارَِك، 8  َحتَّى اأشجاُر السَّ  
   َوَتُقوُل: »ُمنُذ َسَقطََّت، لَْم َياأِت اأَحٌد 

لَِيقَطَعنا.«
9  الهاِوَيُة ِفي ال�أسَفِل َتهَتزُّ َفَرحاً  

   ل�سِتقبالَِك ِعنَد َمِجيِئَك.
   َسُتوِقُظ اأرواَح الَموَتى ل�أجِلَك،

أْرِض.    اأرواَح ُعَظماِء ال�
أْرِض َيُقوُموَن َعْن     َيجَعُل كُلَّ ُملُوِك ال�

ُعُروِشِهْم.
10  كُلُُّهْم َسُيِجيُبوَن َوَيُقولُوَن لََك:  

  » ِصْرَت َضِعيفاً ِمثَلنا،
   َوَقْد شاَبْهَتنا!«

11  اُأسِقَط ِكبِرياُؤَك اإلَى الهاِوَيِة،  
   َمَع َصوِت ُموِسيَقى ِقيثاَرتَِك.

   الَحَشراُت ِفراُشَك،
وُد ِغطاُؤَك.    َوالدُّ

ماِء، 12  َكيَف َسَقْطَت ِمَن السَّ  
   يا ِهل�َل الَفْجِر.

أْرِض،    َكيَف اُأسِقطَت اإلَى ال�
ُأَمِم؟    يا هاِزَم ال�

ماِء، 13  قُلَت ِفي نَفِسَك: »َساأصَعُد اإلَى السَّ  
   َوَساأرَفُع َعرِشَي َفوَق نُُجوِم اهلِل،

ِة َجَبِل صافُونَ أ    َوَساأجِلُس َعَلى ِقمَّ

ماِل.« َوُيشاُر اإلَى  َة الشَّ ة صاُفون. وَيعني اأيضاً »ِقمَّ أ 13:14 قمَّ

جبِل صافُوَن – َوُهَو ِفي سورِيَّة – في بعِض الِقَصِص الَكنعانية باعِتبارِِه 
آلَِهِة، َوِمْن ُهنا ُرَبما جاَء َوجُه المقاَبَلِة َمَع َجَبِل اهلِل ِصْهَيْون. َجَبَل ال�
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آلَِهُة.    َحيُث َتجَتِمُع ال�
حاِب، 14  َساأصَعُد اإلَى اأعالِي السَّ  

».    َواأِصيُر ِمثَل الَعِليِّ

15  َولَِكنََّك َسُتهَبُط اإلَى الهاِوَيِة،  
   َواإلَى اأعماِق الُحْفَرِة.

ُبوَن: قُوَن بَِك َوَيَتَعجَّ 16  الَِّذيَن َيَرونََك ُيَحدِّ  
أْرَض    » األَيَس َهذا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي َجَعَل ال�

َتهَتزُّ
   َوالَممالَِك َترَتِجُف؟

يٍَّة، َل العالََم اإلَى َبرِّ 17  الَِّذي َحوَّ  
َر ُمُدنَُه،    َوَدمَّ

   الَِّذي لَْم ُيطِلْق ُسَجناَءُه اإلَى ُبُيوتِِهْم؟«
ُأَمِم ُيدَفُنوَن بَِكراَمٍة، 18  كُلُّ ُملُوِك ال�  

   كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم ِفي َقبِرِه.
19  اأّما اأنَت َفُتطَرُح خاِرَج َقبِرَك َكُغصٍن َمنُبوٍذ.  

   َسُتَغطِّيَك ُجَثُث الَقتَلى َكَثوٍب،
يِف،    َمَع اُأولَِئَك الَمطُعونِيَن بِالسَّ

   الَِّذيَن َينِزلُوَن اإلَى الُحفَرِة ُجَثثاً ُمداَسًة.
20  لَْن تُدَفَن َمَع الُملُوِك،  
ْبَت َبَلَدَك، ََّك َخرَّ أن    ل�

   َوَقَتْلَت َشعَبَك.
   َولَْن ُيذَكَر اأول�ُدَك ِفيما َبْعُد.

وا لَِقتِل اأول�ِدِهْم بَِسَبِب َخِطيَِّة اآبائِِهْم. 21  اْسَتِعدُّ  
أْرَض،    لَْن َيُقوُموا َوَيمَتِلُكوا ال�
أْرَض بِالُمُدِن.    َولَْن َيمل�ُأوا ال�

ُشْهَرَة  َواُأبِيُد  »َساُأحاِرُبُهْم،  الَقِديُر:  اهلُل  22َيُقوُل 

َواأحفاِدِهْم.  َواأول�ِدِهْم  ساِكِنيها،  ِمْن  َبِقَي  َومْن  بابَِل 
لِلَقناِفِذ، َوُمسَتنَقعاِت مياٍه.  َوَمسِكناً  23َواأجَعلُها ُملكاً 

َساُأَكنُِّسَها بِِمْكَنَسِة الَهل�ِك.« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

ور ِعقاُب اهلِل ألشُّ
24اأقَسَم اهلُل الَقِديُر َفقاَل:

  » َكما َعَزْمُت َسَيُكوُن،
   َوَكما َخطَّطُت َسَيحُدُث.
وَر ِفي اأْرِضَي، 25  َساُأَحطُِّم اأشُّ  

   َواأُدوُسُه َعَلى ِجبالَِي.
   َسَيُزوُل نِيُرُه َعنُكْم،

   َوِحملُُه َعْن اأكتاِفُكْم.
أْرِض. 26  َهِذا ُهَو الُحكُم الَِّذي اُأِعدَّ لَُكلِّ ال�  

ُأَمِم.«    َهِذِه ِهَي الَيُد الَمرفُوَعُة لُِمعاَقَبِة كُلِّ ال�
َر َهذا، 27  اهلُل الَقِديُر َقرَّ  
   َفَمْن َيسَتِطيُع اإيقاَفُه؟

   َيُدُه َمرفُوَعٌة لُِمعاَقَبِتِهْم،
ها اإلَى الَوراِء؟    َفَمْن َيَردُّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى الِفِلسِطيِّين
الَمِلِك  َوفاِة  َسَنِة  ِفي  سالَُة  الرِّ َهِذِه  28اُأعِطَيْت 

اآحاَز: أ

29  ل� َتفَرُحوا اأيُّها الِفِلسِطيُّوَن،  
أنَّ الَعصا الَِّتي َضَرَبْتُكْم كُِسَرْت.    ل�

   َفِمْن َهِذِه الَحيَِّة َسَتخُرُج اأفَعى،
   َوَتُكوُن ابَنُتها اأَشدُّ ُخُطوَرًة.

30  َواأبناُء الَمساِكيِن َسَيْرَعْوَن بِاأماٍن،  
   َوالُمحتاُجوَن َسَيرُبُضوَن بُِطَماأنِيَنٍة.

   َوَساُأِميُت عائَِلَتِك بِالُجوِع،
   َوَساأقُتُل َبِنيِهْم.

31  َولِْوْل اأيُّها الباُب!  
   اصُرِخي اأيَُّتها الَمِديَنُة!

   ُذوبِي َخوفاً يا اأْرَض الِفِلسِطيِّيَن،
   َويا كُلَّ َمْن ِفيها.

ماِل، أنَّ ُغباَر َجيٍش ياأتِي ِمَن الشَّ    ل�
   َولَيَس ِفي ُصُفوِفِه ُجنِديُّ َضِعيٌف.

أ 28:14 َسَنة َوفاة الَمِلك آحاز. نَحَو 727 َقبل الميل�د.
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ُأَمِم: 32  َهَكذا ُيجاَوُب ُرُسُل ال�  
َس ِصْهَيْوَن،   » اهلُل اأسَّ

   َوبِها َيحَتِمي َمساِكيُن َشعِبِه.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى ُموآب

َهِذا َوحٌي َحوَل ُمواآَب:15 

   نُِهَبْت َثرَوُة َمِديَنِة عاَر ِفي لَيَلٍة واِحَدٍة!
   َفُقِضَي َعَلى ُمواآَب.

   نُِهَبْت َثرَوُة َمِديَنِة ِقيَر ِفي لَيَلٍة واِحَدٍة!
   َفُقِضَي َعَلى ُمواآَب.

عُب اإلَى ِديُبوَن، 2  َصِعَد الشَّ  
   اإلَى الُمرَتَفعاِت أ لِلُبكاِء.

   ُيَولِْوُل َشعُب ُمواآَب َعَلى نَُبو َوَمْيَدبا.
   كُلُّ الرُُّؤوِس َقرعاُء، َواللَِّحى َمحلُوَقٌة.
3  َيلَبُسوَن الَخيَش ِفي َشواِرِعِهِم ُحزناً،  

   َوَعَلى ُسُطوِح َمناِزلِِهْم َوِفي الّساحاِت،
   كُلُُّهْم َيُنوُحوَن َوَينهاُروَن ِمَن الُبكاِء.
4  النّاُس ِفي َحْشُبوَن َواألْعالََة َيبُكوَن،  

   َصوتُُهْم َمسُموٌع ِمْن َبِعيٍد، ِمْن ياَهَص.
   لَِهذا َيبِكي ُجُنوُد ُمواآَب،

   َوَيرَتِجُفوَن َخوفاً.

5  َيصُرُخ َقْلِبي َعَلى ُمواآَب ُحزناً،  
   َيهُرُب َشعُبها اإلَى ُصوَغَر َطَلباً لِل�أماِن،

   َواإلَى ِعجَلِة َشِليِشيََّة.
عَب َيْصَعُد ِفي َطِريِق الَجَبِل اإلَى  أنَّ الشَّ    ل�

لُوِحيَث
   َوُهْم َيبُكوَن.

   َوِفي الطَِّريِق اإلَى ُحوَرنايَِم
ماِر.    َيرَفُعوَن اأصواَتُهْم بَِسَبِب الدَّ

6  َجفَّ َجدَوُل نِْمِريَم.  
   الُعشُب َيِبَس،

َتكثُُر  بائِِح  الذَّ َوتقديِم  الِعباَدِة  اأماِكُن  كانَت  مرتَفعات.  أ 2:15 

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

   َوالنَّباتاُت ماَتْت،
   َولَْم َيبَق ِعْرٌق اأخَضُر.
7  َفالثَّرَوُة الَِّتي َصَنُعوها،  

   َوال�أشياُء الَِّتي َخَزنُوها،
ْفصاِف.    َسَيحِملُونَها َعبَر واِدي الصَّ

8  ُبكاُؤُهْم َمسُموٌع ِفي كُلِّ َمكاٍن ِفي اأْرِض   
ُمواآَب.

   نُواُحُهْم َيِصُل اإلَى َمِديَنِة اأجل�يَِم،
   َولَْولَُتُهْم َتِصُل اإلَى َمِديَنِة بِْئِر اإيِليَم.
ِم. أنَّ ِمياَه َمِديَنِة ِديُموَن َمِليَئٌة بِالدَّ 9  ل�  

يقاِت َعَلى     نََعْم، َوَساأجِلُب َمِزيداً ِمَن الضِّ
ِديُموَن.

   َساُأرِسُل اأَسداً َعَلى َشعِب ُمواآَب الهاِرِب،
أْرِض.    َوَعَلى اُأولَِئَك الباِقيَن ِفي ال�

أْرِض، ِمْن سالَِع 16  اأرِسلُوا َحَمل�ً اإلَى حاِكِم ال�
يَِّة اإلَى َجَبِل الَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن. ب َعبَر الَبرِّ

2  نِساُء ُمواآَب َعَلى َمعابِِر نَهِر اأرنُوَن،  
   تائِهاٌت َكالطُُّيوِر الُمَرفِرَفِة،
.    َكِفراٍخ َسَقَطْت ِمَن الُعشِّ

3  َيُقْلَن: »هاتُوا نَِصيَحًة، اتَِّخُذوا َقراراً.  
   ِفي الظَِّهيَرِة، اجَعلُوا ِظلَُّكْم َكاللَّيِل.

عِب، ُئوا الَمطُروِديَن ِمَن الشَّ    َخبِّ
   َول� َتكِشُفوا لِل�أْعداِء َعِن الهاِربِيَن َطَلباً 

لِل�حِتماِء.«
4  لَِيسُكْن ُمطُروُدو َشعِب ُمواآَب َبيَنُكْم.  

   كُونُوا َملجاأً لَُهْم ِمَن الُمهِلِك.

َُّه َسُيهَزُم الحاِكُم القاِسي، أن    ل�
   َسَينَتِهي الَخراُب،

أْرِض.    َوَسَيُزوُل الُمضايُِقوَن ِمَن ال�

ب 1:16 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«
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، ُب َمِلٌك َجِديٍد ُمِحبٍّ 5  ثُمَّ ُيَنصَّ  
   َوقاٍض اأِميٌن ِمْن َبيِت داُوَد َيسَعى اإلَى 

نصاِف. ال�إ
   َسَيجِلُس َعَلى الَعرِش،

َواَب.    َوُيساِرُع اإلَى َعَمِل الصَّ

6  َسِمعنا بِِكبِرياِء ُمواآَب.  
   َشعُب ُمواآَب ُمَتَكبٌِّر.

   َسِمعنا َعْن َعجَرَفِتِه َوِكبِريائِِه َوَتشاُمِخِه.
   افِتخاُرُه بِل� َمعَنى.

7  َفلَيبِك َشعُب ُمواآَب َعَلى ُمواآَب.  
بِيِب أ ِفيما َبعُد    لَْن تاأكُلُوا َكعكاً بِالزَّ

   ِمْن َقَريِة ِقيَر حاِرَسَة،
َّها ُضِرَبْت َضْرَبًة َشِديَدًة. أن    ل�

8  كُُروُم َحشُبوَن َوِسْبَمَة َذُبَلْت.  
ُأَمِم،    كانَْت َعناِقيُد ِعَنِبها تُسِكُر ُرَؤساَء ال�
   َوَقْد َوَصَلْت كُُروُمُهْم َحتَّى َمِديَنِة جاَزَر.

حراِء،    َوَصَلْت اإلَى الصَّ
ْت َوَعَبَرِت الَبحَر.    َوامَتدَّ

أُغِنَيٌة َحِزيَنٌة َعَلى ُموآب
9  لَِذلَِك اأبِكي ُبكاَء ُسكّاِن َيْعِزيَر،  

   ل�أجِل كُُروِم ِسْبَمَة،
ُموِع يا َحشُبوُن َويا األْعالَُة.    َساُأَغطِّيِك بِالدُّ

َُّه ل� َيُعوُد ُهناَك ُهتاُف َفَرٍح أن    ل�
   َعَلى ِقطاِف َثَمِرِك َوَحصاِدِك.

10  زاَل الَفَرُح ِمَن الَبساتِيِن.  
   التَّرنِيُم َوالُهتاُف اخَتَفيا ِمَن الُكُروِم.
   ل� اأَحَد َيعُصُر نَِبيذاً ِفي الَمعاِصِر،

   َفَقْد اأسَكتُّ َفَرَح الَحّصاِديَن.
11  لَِهذا َيِئنُّ َقلِبي َعَلى ُمواآَب َكِقيثاَرٍة،  

   َواأعماِقي َتبِكي َعَلى ِقيَر حاِرَس.
12  ِعنَدما َياأتِي َشعُب ُمواآَب لِلِعباَدِة،  

َعَلى شكِل  ُيخَبُز  كاَن  بَِزبِيٍب  َكعٌك  بيب.  بالزَّ كعكًا  أ 7:16 

آلَِهِة الَوَثِنيَّة. ال�

   َوِعنَدما ُيتِعُبوَن اأنُفَسُهْم ِفي اأماِكِن الِعباَدِة،
   َوِعنَدما َيذَهُبوَن اإلَى الَمعابِِد،

ل�ِة.    لَْن َيقِدُروا َعَلى الصَّ

13َهذا ُهَو الَكل�ُم الَِّذي َتَكلََّم بِِه اهلُل َعَلى ُمواآَب 

َثل�ِث  »ِفي  اهلُل:  َيُقوُل  آَن  ال� 14َولَِكِن  َزَمٍن.  ُمنُذ 
َكراَمُة  أِجيِر – تُحَتَقُر  ال� َسَنواُت  تُحَسُب  ِسِنيَن – َكما 
ُمواآَب َوَجماِهيُر َشعِبها. اأّما النّاُجوَن، َفَسَيُكونُوَن َقل�ئَِل 

َوُضَعفاَء.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى أرام

َهذا َوحٌي َحوَل ِدَمشَق:17 

  » ُهَوذا ِدَمشُق لَْن َتبَقى َمِديَنًة َكباِقي الُمُدِن،
   َبْل َسُتصِبُح َكوَمَة ُحطاٍم.

2  ُمُدُن َعُروِعيَر َسُتهَجُر،  
   َوَسُتصِبُح َمراعَي لِلُقطعاِن،

   الَِّتي َسَتربُِض ُهناَك َول� ُيوَجُد َمْن ُيِخيُفها.
3  لَْن َتبَقى ُحُصوٌن ِفي اأْفرايَِم،  

   َول� َممَلَكٌة ِفي ِدَمشَق.
   اأّما النّاُجوَن ِمْن اأراَم،

   َفَسُيخَزوَن َكَبني اإْسرائِيَل.«
   َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

4  ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َسُيَحطُّ َمجُد َبِني َيعُقوَب،

   َوَسَتهَزُل ُسمَنُتُهْم.

َيجَمُع  َكما  َرفايَِم،  واِدي  ِفي  الحاُل  5»َسَيُكوُن 

الَحّصاُدوَن الُحُبوَب النّاِضَجَة: َيلَتِقُطوَن سنابَِل الَقمِح 
بِاأيِديِهْم، ثُمَّ َيقَطُعوَن ُرؤوَسها.

تُضَرُب،  َزيُتوٍن  َشَجَرِة  ِمثَل  النّاُجوَن  6»َوَسَيُكوُن 

َفل� تبَقى ِسَوى َحبََّتيِن اأْو َثل�ٍث َعَلى اأغصانِها العالَِيِة، 
َواأرَبٍع اأْو َخمِس َحّباٍت َعَلى اأغصانِها الُمثِمَرِة،« َيُقوُل 

إلَُه اإْسرائِيَل.
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7ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَينُظُر النّاُس اإلَى اهلِل خالِِقِهْم، 

8لَْن  بِِه.  َوَسَيِثُقوَن  اإْسرائِيَل،  وَس  قُدُّ ُعُيونُُهْم  َوَسَتَرى 
َعَلى  َول�  اأيِديِهْم،  َصَنَعْتها  الَِّتي  الَمذابِِح  َعَلى  َيتَِّكلُوا 
َعِمَلْتها  الَِّتي  الَبُخوِر  َمذابِِح  اأْو  أوثاِن  ال� ِعباَدِة  اأعِمَدِة 
اأصابُِعُهْم. 9ِفي َذلَِك الَوقِت، َسُتصِبُح ُمُدنُُهُم الَحِصيَنُة 
ِمْن  الَِّتي َهَجُروها َهَرباً  أُموِريِّيَن  َوال� يِّيَن  ِمثَل ُمُدِن الُحوِّ

َبِني اإْسرائِيَل، َفاأصَبَحْت َخراباً.

لََه الَِّذي َخلََّصِك، َِّك نَِسيِت ال�إ أن 10  ل�  
خَر الَِّذي َتحَتميَن بِِه.    َولَْم َتَتَذكَِّري الصَّ

   َسَتغِرِسيَن َغْرساٍت َجِميَلًة،
   َواأشتال�ً اأحَضْرتِها ِمْن بِل�ٍد َغِريَبٍة.
11  َتغُرِسيَنها، َوَتَضِعيَن َحولَها ُسوراً.  

باِح، ُيزِهُر َزْرُعِك،    َوِفي الصَّ
   لَِكنَّ َثَمَرُه َسَيِضيُع

عِف َوالَمَرِض.    ِفي َيوِم الضَّ

ُعوِب! 12  يا لََصوِت َضجيِج الشُّ  
   َضِجيُجُهْم َكَهِديِر اأْمواِج الَبْحِر.

ُعوِب!    يا لََهديِر الشُّ
   َهِديُرُهْم َكَهِديِر َجّباَرٍة.

ُأَمُم َكَهِديِر َشّل�ل�ٍت َكِثيَرٍة، 13  َتهِدُر ال�  
   َولَِكنَُّه َسَينَتِهُرها.

   َوَحتَّى النّاُس الّساِكُنوَن ِفي بِل�ٍد َبِعيَدٍة َسَيهُرُبوَن.
يُح،    َسُيطاَرُدوَن َكُقُشوٍر َتحِملُها الرِّ

   َوَكُشَجيَرٍة ناِشَفٍة َتَتَدحَرُج بَِسَبِب َدفِع 
العاِصَفِة لَها.

14  ِفي َوقِت الَمساِء َسَيُكوُن ُهناَك ُرعٌب،  
باِح َسَيُكونُوَن َقْد زالُوا.    َولَِكْن َقبَل الصَّ

   َهذا نَِصيُب سالِِبينا،
   َوَحظُّ ناِهِبي َثرَوتِنا.

ِرساَلٌة إَلى ُكوش

أْرُض الَمِليَئُة بِاأِزيِز الَحَشراِت، َوراَء 18  اأيَُّتها ال�
َعبَر الَبحِر،  اأنهاِر كُوَش، 2الُمرِسَلُة ُرُسل�ً 

ِفي َقواِرَب ِمْن نَباِت الَبْرِدي َتُجوُب الِمياَه.

ِريُعوَن،    اذَهُبوا اأيُّها الرُُّسُل السَّ
   اإلَى َشعٍب َطويِل القاَمِة، ناِعِم الَبَشَرِة.
عِب الَِّذي َيخاُف ِمنُه     اذَهُبوا اإلَى الشَّ

الَجِميُع،
ِة الَقِويَِّة الُمنَتِصَرِة، ُأمَّ    ال�

أنهاُر اأْرَضها. ُم ال�    الَِّتي تَُقسِّ
3  يا َجميَع ساِكِني الَمسُكونَِة،  

أْرِض،    َوالقاِطِنيَن ِفي ال�
   انُظُروا ِعنَدما تُرَفُع الّراَيُة َعَلى الِجباِل،

   َواْسَمُعوا ِعنَدما ُيضَرُب بِالُبوِق.

4  َيُقوُل اهلَل:  
  » َساأهَداُأ َواُأراِقُب َهذا ِمْن َمكاِن ُسكناَي.
مِس     َساُأراِقُب َكَمْن َيسَتِريُح ِمْن َحرِّ الشَّ

الّل�ِمَعِة.
   َوَكُغُيوِم النََّدى الَِّذي ِفي َحرِّ َوقِت الَحصاِد.

َُّه َقبَل َوقِت َحصاِد الَقمِح، أن 5  ل�  
زهاُر    َوِعنَدما َينَتِهي ال�إ

أزهاُر ِعَنباً ناِضجاً،    َوتُصِبُح ال�
   َسَيقَطُع الَعُدوُّ النَّباتاِت َوَسَينِزُع ال�أغصاَن.
6  ِحيَنِئٍذ، َسُيتَركُوَن كُلُُّهْم لِلطُُّيوِر الجاِرَحِة  

   الّساِكَنِة ِفي الِجباِل،
أْرِض.    َولُِوُحوِش ال�

يِف،    َوَسَتاأكُلُُهُم الطُُّيوُر الجاِرَحُة ِفي الصَّ
تاِء.« أْرِض ِفي الشِّ    َوَحيواناُت ال�

ُم َهِديٌَّة اإلَى اهلِل الَقِديِر ِمْن  7ِفي َذلَِك الَوقِت، َسُتَقدَّ

عِب الَِّذي  َشعٍب َطويِل القاَمِة، ناِعِم الَبَشَرِة. ِمَن الشَّ
ُم  ِة الَقِويَِّة الُمنَتِصَرِة الَِّتي تَُقسِّ ُأمَّ َيخاُف ِمنُه الَجِميُع، ال�
أنهاُر اأْرَضها. َسُيحِضُرها اإلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن – الَمكاِن  ال�

الَِّذي ُيدَعى َعَليِه اْسُم يهوه أ الَقِديِر.

أ 7:18 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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ِرساَلُة اهلِل إَلى ِمصر

َهِذا َوحٌي بَِشاأِن ِمصَر:19 

   ُهَوذا اهلُل راِكٌب َعَلى َسحاَبٍة َسِريَعٍة
   َواآٍت اإلَى ِمصَر.

   َسَترَتِجُف اأوثاُن ِمصَر َخوفاً اأماَمُه،
   َوَسَيُذوُب َقلُب َشعِب ِمصَر.

2  َيُقوُل اهلُل:  
  » َساأجَعُل ِمصِريِّيَن ُيحاِرُبوَن ِمصِريِّيَن،

   َوالرَُّجَل ُيحاِرُب َقِريَبُه،
   َوالِجيراَن ِجيرانَُهْم.

   َسُتحاِرُب ُمُدٌن ُمُدناً،
   َوَممالُِك تُحاِرُب َممالَِك.

3  َسَيَتَحيَُّر الِمصِريُّوَن،  
   َوَساُأربُِك ُخَطَطُهْم.

أوثاِن    َسَيطلُُبوَن النَِّصيَحَة ِمَن ال�
أْرواِح.« َحَرِة َوالَعّراِفيَن َوُمسَتحِضِري ال�    َوالسَّ

4  َيُقوُل اهلُل الَقِديُر:  
  » َساأَضُع ساَدًة قُساًة َعَلى ِمصَر،

».    َوَسَيملُُك َعَليِهْم َمِلٌك اأجَنِبيٌّ َقِويٌّ

5  َسَتِجفُّ ِمياُه الَبحِر،  
   َوالنَّهُر َسَينَشُف َوَييِبُس.
ُن َقَنواُت الماِء، 6  َسَتَتَعفَّ  

.    َوَسَتِقلُّ ِمياُه َرواِفِد نِيِل ِمصَر، ثُمَّ َسَتِجفُّ
. ُن نَباتاُت الَقَصِب َوالَبْرِديِّ    َسَتَتَعفَّ

7  َسَتِجفُّ الَمزُروعاُت َعَلى ِضفاِف نَهِر النِّيِل  
   – كُلُّ ما ُهَو َمزُروٌع َعَلى ُطولِِه –

يُح َفَتُزوَل.    َوَسَتاأُخُذها الرِّ
ّياُدوَن. 8  َسَيحَزُن الصَّ  

يِد،    َسَيُنوُح الَِّذيَن ُيلُقوَن بَِصنّاَرِة الصَّ
   َوَسَيضُعُف كُلُّ َمْن ُيلِقي بَِشَبَكَتُه اإلَى الِمياِه.

9  َوَسَيخَجُل كُلُّ َمْن َيعَمُل بِالِكتّاِن،  
ُطونَُه َوَينِسُجونَُه لَِيعَملُوا ِمنُه ثِياباً.    ُيَمشِّ

اُجوَن، 10  َسَيكَتِئُب النَّسَّ  
   َوَسَتحَزُن قُلُوُب كُلِّ العاِمِليَن بِال�ُأجَرِة.

11  ما اأغَبى ُرَؤساَء َمِديَنِة ُصوَعَن!  
ُموَن نَِصيَحًة     ُمسَتشاُرو ِفرَعْوَن الُحَكماُء ُيَقدِّ

َحمقاَء.
   َكيَف َتُقولُوَن لِفرَعوَن:

  » نَْحُن ُحَكماُء، اأول�ُد ُملُوٍك قَُدماَء؟«
12  اأيَن ُحَكماُؤِك؟ لُِيخِبُروِك  

فُوِك بِما َخطََّط اهلُل الَقِديُر لَِيعَمَل ِضدَّ     َوُيَعرِّ
ِمصَر.

13  اأصَبَح ُرَؤساُء ُصوَعَن َحمَقى،  
   َوقاَدُة ِممِفيَس َمخُدوِعيَن.

   قاَدُة َعشائِِر ِمصَر َقْد اأَضلُّوها.
َش اهلُل قاَدَتها، 14  َشوَّ  

   َفاأَضلُّوها ِفي كُلِّ ما َتعَمُل.
كاَرى الُمَتَرنِِّحيَن َوُهْم َيَتَقيَّاُأوَن.    َكالسُّ

15  لَْن َيسَتِطيَع اأَحٌد َعَمَل َشيٍء ل�أجِل ِمصَر،  
نَُب، اأُس َول� الذَّ    ل� الرَّ

   ل� ال�أغصاُن َول� الِجذُع.

16ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيُكوُن الِمصِريُّوَن َكالنِّساِء. 

َيرَفُعها  الَِّتي  الَقِديِر  اهلِل  َيِد  ِمْن  َخوفاً  َسَيرَتِجُفوَن 
لُِكلِّ  ُرعٍب  َيُهوذا َمصَدَر  اأْرُض  لَِيضِرَبُهْم. 17َسَتُكوُن 
َمْن تُذَكَر اأماَمُه ِمْن َشعِب ِمصَر، بَِسَبِب ما َحَكَم بِِه 
ِفي  َسَتُكوُن  الَوقِت،  َذلَِك  18ِفي  َعَليِهْم.  الَقِديُر  اهلُل 

اأْرِض ِمصَر َخمُس ُمُدٍن َتَتَكلَُّم بِلَُغِة َكْنعاَن. َسَيحِلُف 
َشعُبها بِاأْن َيتَِّبُعوا اهلَل الَقِديَر. َوَسُتدَعى اإحداها »َمِديَنَة 

ْمِس.« أ الشَّ
ِفي  َمذَبٌح هلِل  ُهناَك  َسَيُكوُن  الَوقِت،  َذلَِك  19ِفي 

َعَلى  اهلِل  لَِمجِد  َتذكاِريٌّ  َونَصٌب  ِمصَر،  اأْرِض  َوَسِط 
الَقِديِر  هلِل  َوَشهاَدًة  َعل�َمًة  َهذا  20َسَيُكوُن  ُحُدوِدها. 

ْمس. َوِهَي مدينة ِهلُيوبولِيَس المصريُّة. َوالنَُّص  أ 18:19 َمِديَنة الشَّ

ال�أصليِّ ُيقراُأ اأيضاً »مِدينَة الّدمار.«
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اهلِل  اإلَى  عُب  الشَّ َيصُرُخ  َوِعنَدما  ِمصَر.  اأْرِض  ِفي 
َعنُهْم  ُيداِفُع  ُمَخلِّصاً  اإلَْيِهْم  َسُيرِسُل  ظالِِميِهْم،  ِمْن 

َوُينِقُذُهْم.
21َوَسُيعَرُف اهلُل ِفي ِمصَر. َوَسَتعِرُف ِمصَر َمْن ُهَو 

َوَتقِدماٍت،  بَِذبائَِح  َوَسَيعُبُدونَُه  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي  اهلُل 

اهلُل  22َوَسَيضِرُب  بِها.  َوُيوفُوَن  نُُذوراً  هلِل  َوَسَينِذُروَن 
َوَسُيَصلُّوَن  هلِل،  َوَسَيُعوُدوَن  َوُيشِفيها.  َيضِرُبها  ِمصَر. 

لَُهْم َوُهَو ُيشِفيِهْم.
واِسٌع  َطِريٌق  ُهناَك  َسَيُكوُن  الَوقِت،  َذلَِك  23ِفي 

ِمصَر،  اإلَى  وِريُّوَن  ال�أشُّ َوَسَياأتِي  وَر.  اأشُّ اإلَى  ِمصَر  ِمْن 
َمَع  الِمصِريُّوَن  َوَسُيَصلِّي  وَر.  اأشُّ اإلَى  َوالِمصِريُّوَن 
اإْسرائِيُل  َسَتنَضمُّ  الَوقِت،  َذلَِك  24ِفي  وِريِّيَن.  ال�أشُّ
أْرِض.  ال� َعَلى  َبَرَكًة  َوَسَيُكونُوَن  وَر.  َواأشُّ ِمصَر  اإلَى 
25َسُيباِركُُهُم اهلُل الَقِديُر َوَيُقوُل: »ُمباَرٌك َشعِبي ِمصُر، 

وُر الَِّذي َصَنْعُتُه، َواإْسرائِيُل ِميراثِي.« َوُمباَرٌك اأشُّ

وَر ِلِمْصَر َوُكوش َهِزيَمُة أشُّ

قائَِد 20  َتْرتاَن  وَر  اأشُّ َمِلُك  َسْرُجوُن  َواأرَسَل 
َفحاَرَب  اأشُدوَد.  اإلَى  وِريَِّة  ال�أشُّ الُقّواِت 
َنِة َواسَتولَى َعَليها. 2ِفي َذلَِك  َتْرتاُن اأشُدوَد ِفي تِلَك السَّ
»اْذَهْب  َفقاَل:  اآُموَص  ْبَن  اإَشْعياَء  اهلُل  َكلََّم  الَوقِت، 
َواخَلْع ثِياَب الُحزِن الَِّتي َترَتِديها َعَلى َجَسِدَك، َواخَلْع 
عاِرياً  َيْمِشي  َوصاَر  َفَفَعَل  َقَدَميَك.«  ِمْن  ِحذاَءَك 

حاِفياً.
عاِرياً  اإَشْعياُء  َعبِدَي  ساَر  »َكما  اهلُل:  قاَل  3ثُمَّ 

َوحاِفياً َثل�َث َسَنواٍت َكَعل�َمٍة لِِمْصَر َوكُوَش، 4َهَكذا 
ِكباراً  َوكُوَش  ِمصَر  ِمْن  ال�أسَرى  وَر  اأشُّ َمِلُك  َسَيُقوُد 
ال�أْجساِم.  َوَمكُشوِفي  ُحفاًة  ُعراًة  َسَيُقوُدُهْم  َوِصغاراً. 
بَِسَبِب  َوُيَذلُّوَن  5َسَيَتَحيَُّروَن  ِمصُر.  َسَتخَزى  َولَِذلَِك 
الَِّتي  ِمصَر  َوبَِسَبِب  اآمالَُهْم،  ِفيِه  َوَضُعوا  الَِّذي  كُوَش 

تِها.« افَتَخُروا بُِقوَّ
عُب الّساِكُن قُرَب  6ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيُقوُل الشَّ

الَِّذيَن  َعَليِهْم،  اتََّكْلنا  لَِمِن  َحَدَث  ما  »َهذا  الَبحِر: 
وَر.  اأشُّ َمِلِك  ِمْن  َوُينِقُذونا  لُِيساِعُدونا  نَحَوُهْم  َرَكْضنا 

َفَكيَف ُيمِكُننا نَحُن اأْن نَهُرَب؟«

ِرساَلُة اهلِل إَلى باِبل

يَِّة الَبحِر:21  َهذا َوحٌي َحوَل َبرِّ

يَِّة،    ُهناَك َشيٌء قاِدٌم ِمَن الَبرِّ
   ِمْن اأْرٍض ُمِخيَفٍة،

   َوُهَو َكِريٍح عاِصَفٍة َتجتاُح الَجُنوَب.
2  َراأيُت ُرؤيا قاِسَيًة،  

   َراأيُت غاِدِريَن َيغُدُروَن بِِك،
ُرونَِك. ِريَن ُيَدمِّ    َوُمَدمِّ

   اصَعِدي َوهاِجِمي يا ِعيل�ُم،
   حاِصِري َواهُجِمي يا ماِدي،

أنِيِن الَِّذي َسبََّبتُه َهِذِه     َفَساُأنِهي كُلَّ ال�
الَمِديَنُة.

ألَِم. 3  لَِذلَِك امَتل�أَت خاِصَرتِي بِال�  
   اأمَسَكِني األٌَم َكاألَِم الِول�َدِة.

ى األَماً بَِسَبِب ما اأسَمُعُه،    اأنا اأَتَلوَّ
   َوُمرَتِعٌب بَِسَبِب ما اأراُه.

4  زالَْت َشجاَعِتي،  
   َواأنا اأرَتِجُف ِمَن الَخوِف.

ِعيَدُة صاَرْت لَيَلَة ُرعٍب.    لَيَلِتي السَّ

وا الَموائَِد، 5  َفَقْد اأَعدُّ  
   َوزَُّعوا الُحّراَس،
   اأَكلُوا َوَشِرُبوا.

آَن،    َفُقوُموا اأيُّها القاَدُة ال�
   َونَظُِّفوا تُُروَسُكُم.

أنَّ الرَّبَّ قاَل لِي: 6  ل�  
  » اْذَهْب َوَضْع حاِرساً لِلَمِديَنِة.

   َولُْيخِبْر بِما َيراُه.
7  ِعنَدما َيَرى َمرَكباٍت َواأزواجاً ِمَن الُفرساِن،  

   َوُجُنوداً راِكِبيَن َعَلى الَحِميِر َوالِجماِل،
   َفلُيصِغ َولَينَتِبْه َجيِّداً.«
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راً: 8ثُمَّ ناَدى الحاِرُس ُمَحذِّ

، اأنا اأِقُف َعَلى ُبرِج الُمراَقَبِة كُلَّ َيوٍم،    يا َربُّ
   واِقُف ِفي َمكاِن ِحراَسِتي كُلَّ لَيَلٍة.

9  َولَِكْن ها اأنا اأَرى َرُجل�ً  
   َيرَكُب َمرَكَبًة َتُجرُّها الُخُيوُل،

   َواأسَمُع راِكَب الَمرَكَبِة َيصُرُخ:
› َسَقَطْت بابُِل، َسَقَطْت،   

أْرِض.‹«    َواأصناُم اآلَِهِتها ُحطَِّمْت َعَلى ال�

10  يا َشعِبَي الَمسُحوَق الُمُدوَس،  
   ها َقْد اأخَبْرتُُكْم بِما َسِمْعُتُه ِمَن اهلِل الَقِديِر،

   اإلَِه اإْسرائِيَل.

ِرساَلُة اهلِل إَلى ُدوَمة
11َهذا َوحٌي َحوَل ُدوَمَة:

   ُهناَك َمْن ُيناِديِني ِمْن َسِعيَر:
  » يا حاِرُس، ماذا َبِقَي ِمَن اللَّيِل؟

   يا حاِرُس، ماذا َبِقَي ِمَن اللَّيِل؟«
12  َفُيِجيُب الحاِرُس:  

باُح اأَتى، َواللَّيُل َسياأتِي ِمْن َجِديٍد.   » الصَّ
آَن.    اإْن اأَرْدتُْم اأْن َتطلُُبوا، َفاطلُُبوا ال�

   تُوبوا َواْرِجُعوا.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى الَعَرب
13َهذا َوحٌي َحوَل بِل�ِد الَعَرِب:

   َسَتقِضيَن اللَّيَلَة ِفي غاباِت بِل�ِد الَعَرِب يا 
دانِيِّيَن. َقواِفَل الدَّ

14  اأحِضُروا ماًء لِِلقاِء الَعطشاِن، يا ُسكّاَن   
َتيماَء،

طعاِم الهاِربِيَن.    اأحِضُروا ُخبزاً ل�إ
ُيوِف، 15  َهَرُبوا ِمَن السُّ  

ُيوِف الَمسلُولَِة لِلَقتِل.    ِمَن السُّ

طل�ِق، أقواِس الَمشُدوَدِة الجاِهَزِة لِل�إ    َوِمَن ال�
ِديَدِة.    َوِمْن َوجِه الَحرِب الشَّ

واِحَدٍة  َسَنٍة  »ِفي   : الرَّبُّ لَِي  قاَل  َهَكذا  َُّه  أن 16ل�

بِاأجٍر – َسَيُزوُل كُلُّ  اأيّاِم َسَنِة العاِمِل  لَِعَدِد  َفَقْط – َوْفقاً 
َوِمْن  أقواِس  ال� َحَمَلِة  ِمْن  النّاُجوَن  17اأّما  ِقيداَر،  َمجِد 
َهذا  َسَيِتمُّ  ِجّداً.«  َقِليِليَن  َفَسَيُكونُوَن  ِقيداَر،  ُمحاِربِي 

ل�أنَّ إلََه اإْسرائِيَل َقْد َتَكلََّم.

ِرسالٌة َعْن َمديَنِة الُقدس

َهِذِه َوحٌي َحوَل واِدي الرُّؤيا:22 

   ماذا َجَرى لَِك يا قُْدُس،
   َحتَّى َصِعَد الَجِميُع اإلَى ُسُطوِح الَمناِزِل؟

ِة، جَّ 2  كُنِت َمِديَنًة َمِليَئًة بِالضَّ  
   َوكُنِت َسِعيَدًة َوَمِليَئًة بِالُهتاِف.

   كُلُّ َشعِبِك الَِّذي قُِتَل،
ُيوِف،    لَْم ُيقَتْل بِالسُّ

   َول� ماَت ِفي الَمعَرَكِة.
3  كُلُّ قاَدِة الَجيِش َهَرُبوا َمعاً،  

   لَِكنَُّهْم اُأِسُروا ِمْن ُدوِن اأقواٍس.
   كُلُّ الَِّذيَن اُأمِسُكوا، ُسِجُنوا َمعاً،

   َمَع اأنَُّهْم َهَرُبوا َبِعيداً.

4  لَِذلَِك قُْلُت:  
قُوا بِي،   » ل� تَُحدِّ

   اتُركُونِي َواأنا اأْبِكي بَِمراَرٍة،
   ل� تُسِرُعوا اإلَى َتعِزَيِتي

   َعَلى َدماِر َشعِبي الَعِزيِز.«

أنَّ الرَّبَّ اإللََه الَقِديَر 5  ل�  
ٍة َوَدوٍس    َقْد َعيََّن َيوَم َضجَّ
   َوَتشِويٍش ِفي واِدي الرُّؤيا.

َد َيوَم َهدِم اأسواٍر،    َحدَّ
   َوَيوَم ُصراٍخ اإلَى الِجباِل لَِطَلِب الَعوِن.



726 إَشْعياء 6:22

6  َسَيحِمُل ُجُنوُد ِعيل�َم ُجَعَب اأقواِسِهْم  
   َمَع الَمرَكباِت َوالُفرساِن.

ُز ُجُنوُد ِقيَر تُُروَسُهْم.    َوَسُيَجهِّ
7  َوَسَتمَتِلُئ اأفَضُل اأوِدَيِتِك بِالَمرَكباِت،  

   َوَسَيِقُف الُفرساُن ِفي َمواِقِعِهْم َعَلى الَبّواَبِة.

8  َوَسَيهِدُم َعُدوُّ َيُهوذا اأسواَرها الَِّتي َتحِميها.  
   ِفي َذلَِك الَوقِت،

   َسَترَغُبوَن ِفي الُحُصوِل َعَلى ال�أسِلَحِة
   الَمخُزونَِة ِفي َقصِر الغاِب.

9  َسَتَروَن اأنَُّه تُوَجُد ُشُقوٌق َكِثيَرٌة  
   ِفي اأسواِر َمِديَنِة داُوَد، أ

فَلى الَمخُزونَِة.    َوَسَتجَمُعوَن ِمياَه الِبْرَكِة السُّ
10  َسُتحُصوَن ُبُيوَت َمديَنِة الُقْدِس َوَتهِدُمونَها  
وِر َوَتقِوَيِتِه بِِحجاَرتِها.    ِمْن اأجِل َترِميِم السُّ

وَريِن 11  َسَتحِفُروَن َخنَدقاً لَِخزِن الماِء َبيَن السُّ  
   ِمْن اأجِل َتَجِميِع الِمياِه الُمَتَدفَِّقِة ِمَن الِبرَكِة 

الَقِديَمِة.
   لَِكنَُّكْم لَْن َتنُظُروا اإلَى الَِّذي َفَعَل َذلَِك.

   َولَْن َتُروا َمْن َخطََّط لَُه ُمنُذ الَقِديِم.
12  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َدعا الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر اإلَى الُبكاِء َوالنُّواِح،
اأِس َولِبِس الَخيِش.    َوَحلِق الرَّ

13  لَِكنَّ النّاَس اأَخُذوا ِفي اللّهِو َوال�حِتفاِل!  
   َذَبُحوا ُعُجول�ً َوَغَنماً

   لِياكُلُوا لَحماً َوَيشَرُبوا َخمراً!
   َوَغنُّوا َفقالُوا:

  » َفْلَناأْكُْل َونَشَرْب،
َّنا َغداً َسَنُموُت.« أن    لِ�

14  اأعَلَن اهلُل الَقِديُر ِفي اُأُذنَيَّ َفقاَل:  
ثُم لَُكْم،   » ل� ُيمِكُن اأْن ُيغَفَر َهذا ال�إ

أ 9:22 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خاّصًة الجزء الجنوبي 

ِمَن المدينة.

   َبْل َسَتُموتُوَن كُلُُّكْم.«
   قاَل َهذا الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر.

ِرساَلُة اهلِل إَلى َشْبنا
15َهذا ُهَو ما قالَُه الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر: »اْذَهْب اإلَى 

َشْبنا، خاِدِم الَمِلِك الَمسُؤوِل َعِن الَقصِر. 16َوقُْل لَُه: 
›ماذا َوَمْن لََك ُهنا َحتَّى اإنََّك َحَفْرَت َقبراً لََك ُهنا؟‹ 
َفَقْد َحَفَر َقبَرُه ِفي َمكاٍن ُمرَتِفٍع َونََحَت َمسَكناً لَُه ِفي 

خِر. الصَّ
اأيُّها  َبعيداً  َوَيقِذُف بَِك  اإنَّ اهلَل َسَيخَلُعَك  17»ها 

َكالُكَرِة  َك  18َسَيلُفُّ ٍة.  بُِقوَّ بَِك  َوَسُيمِسُك  الُمَتَجبُِّر، 
َوَسَتُكوُن  ُهناَك،  َسَتُموُت  َبِعيَدٍة.  اأْرٍض  اإلَى  َوَيرِميَك 
َمرَكباتَُك الفاِخَرُة ُمخِزَيًة َوَسَط َمرَكباِت َسيِِّدَك الَجِديِد. 

19َساأطُرُدَك ِمْن َمنِصِبَك، َوَسُتطَرُح ِمْن َمرِكِزَك.

ْبَن  األِياِقيَم  َعبِدَي  َساأدُعو  الَوقِت،  َذلَِك  20»ِفي 

ِحزاَمَك  َعَليِه  َوَساأَضُع  َثوَبَك،  21َوَساُألِبُسُه  ِحْلِقّيا، 
لِساِكِني  َكاأٍب  َوَسَيُكوُن  َمرِكَزَك.  َوَساُأعِطيِه   ، الرَّسِميَّ
َقصِر  ِمفتاَح  22َوَساأَضُع  َيُهوذا.  َولَِبِني  الُقْدِس  َمديَنِة 
داُوَد َكِقل�َدٍة َحوَل َرَقَبِتِه. ما َيفَتُحُه لَْن َيسَتِطيَع اأَحٌد اأْن 

ُيغِلَقُه، َوما ُيغِلُقُه لَْن َيسَتِطيَع اأَحٌد اأْن َيَفتَحُه.
ُتُه َكالَوَتِد ِفي حائٍِط ثابٍِت، َفَيُكوَن َعرشاً  23»َساُأَثبِّ

َمِجيداً لَِبيِت اأبِيِه. 24َوَسُتَعلَُّق َعَليِه كُلُّ ال�أشياِء الَقيَِّمِة 
آنَِيِة  بِالنِّسَبِة اإلَى َبيِت اأبِيِه َونَسِلِه َونَسِل اأقاِربِِه: كُلُّ ال�

أباِريِق.« ِغيَرِة، ِمَن الُكُؤوِس َوَحتَّى ال� الصَّ
ُيخَلُع  الَوقِت،  َذلَِك  »ِفي  الَقِديُر:  اهلُل  25َوَيُقوُل 

الَوَتُد الَِّذي ثُبَِّت ِفي حائٍِط ثابٍِت، َوَيسُقُط كُلُّ ما ُعلَِّق 
أْرِض َوَيَتَحطَُّم. ل�أنَّ اهلَل َقْد َتَكلََّم.« َعَليِه اإلَى ال�

ِرساَلُة اهلِل َحوَل ُصور

َهذا َوحٌي َحوَل ُصوَر:23 

   نُوِحي يا ُسُفَن َترِشيَش،
أنَّ ِميناَء ُصوَر َتَحطََّم.    ل�

ُفُن القاِدَمُة ِمْن ِكتِّيَم.    َهذا ما اأعَلَنْتُه السُّ
2  اصِمُتوا ُحزناً يا ساِكِني الّساِحِل،  
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   َويا تُّجاَر َصيُدوَن،
   َويا اأيُّها الَبّحاَرُة الَِّذيَن َتمل�ُأوَن الَمِديَنَة.
3  َمحاِصيُل ِشيُحوَر جاَءْتَك َعبَر الِمياِه،  

   َوَحصاُد واِدي النِّيِل كاَن َدخلُها،
   َوَقْد اأصَبَحْت ُسوقاً لِل�ُأَمِم.

أنَّ الَبحَر َوِحصَن الَبحِر  4  اخَجِلي يا َصيُدوُن، ل�  
َيُقول�ِن:

ْض َولَْم األِْد،   » لَْم اأَتَمخَّ
ْئ ِفتياناً،    َولَْم اُأنَشِّ

   َولَْم اُأَربِّ َفَتياٍت.«
5  ِعنَدما َوَصَلِت ال�أخباُر اإلَى ِمصَر،  

   َتاألَُّموا اإْذ َسِمُعوا َعْن ُصوَر.
6  اعُبُروا اإلَى َترِشيَش،  

   نُوُحوا يا ساِكِني الّساِحِل.
7  َهْل َهِذِه ِهَي َمِديَنُتُكُم الُمبَتِهَجُة ذاُت   

التّاِريِخ الَعِريِق؟
ْت َوعاَش ُسكّانُها ِفي     تِلَك الَِّتي امَتدَّ

ُمسَتوَطناٍت َبِعيَدٍة.
8  َمْن َحَكَم بَِهذا َعَلى ُصوَر  
   الَِّتي كانَْت تَُعيُِّن الُملُوَك،

   َوكاَن تُّجاُرها َكُرَؤساَء،
أْرِض؟    َبْل اأكَثَر النّاِس اعِتباراً ِفي ال�

9  لَِكنَّ اهلَل الَقِديَر َحَكَم بَِهذا:  
ِريَن َوَجمالَُهْم، َر َفخَر الُمَتَكبِّ    بِاأْن ُيَدمِّ

أْرِض.    َواأْن ُيخِزَي اأولَِئَك ال�أكَثَر اعِتباراً ِفي ال�
10  ارِجِعي اإلَى اأْرَضِك يا ُسُفَن َترِشيَش،  

   اعُبِري الَبحَر َكَنهٍر َصِغيٍر،
آَن.    َفَلْن ُيعيَقِك اأَحٌد ال�

11  َمدَّ اهلُل َيَدُه َعَلى الَبحِر،  
   َوَجَعَل الَممالَِك َتهَتزُّ.

َر ُحُصوُن َكنعاَن.    اأَمَر اهلُل بِاأْن تَُدمَّ
12  َوقاَل:  

  » لَْن َتُعوِدي َتفَرِحيَن
   يا ابَنَة َصيُدوَن، اأيَُّتها الَعذراُء الُمَحطََّمُة،

   اذَهِبي اإلَى ِكتِّيَم،
   َولَْن َتِجِدي راَحًة ُهناَك اأيضاً.«

أْرِض الِكلدانِيِّيَن؟ 13  اأَراأيُتْم ما َحَدَث ل�  
وَر الَِّذي لَْم َيُكْن َشيئاً ِمْن َقبُل،    َفَشعُب اأشُّ

آَن اأْبراَج ِحصاٍر َعَلى اأْرِض     َيَضُع ال�
الِكلدانِيِّيَن.
ُروا قُُصوَرها،    َدمَّ

لُوها اإلَى ُحطاٍم.    َوَحوَّ
يَِّة.    َوَجَعلُوها لَِحيواناِت الَبرِّ

14  نُوِحي يا ُسُفَن َترِشيَش،  
أنَّ َملَجاأُهْم ُخرَِّب.    ل�

َسَنٍة،  لَِسبِعيَن  َسُتنَسى ُصوُر  الَوقِت،  َذلَِك  15ِفي 

بِعيَن َسَنٍة َسَتُكوُن  َة َحياِة َمِلٍك. َوِفي نِهاَيِة السَّ اأي ُمدَّ
ُأْغِنَيِة: ُصوُر اأْشَبَه بِالعاِهَرِة ِفي َهِذِه ال�

16 » ُخِذي ِقيثاَرًة َوِسيِري َعبَر الَمِديَنِة،  
   اأيَُّتها العاِهَرُة الَمنِسيَُّة.

   اعِزِفي َوَغنِّي َكِثيراً،
   لََعلَّ اأَحداً َيَتَذكَُّرِك!«

بِعيَن َسَنٍة، َسُينَظُر اهلُل ِفي َمساألَِة  17َوِفي نِهاَيِة السَّ

ُصوَر. َسَيجَعلُها َتسَتِعيُد اُأجَرَة ِزناها، لَِكنَّها َسَتُكوُن ِمْن 
أْرِض. 18اأّما اأرباُح تِجاَرتِها  َجِديٍد عاِهَرًة لُِكلِّ اُأَمِم ال�
َهِذِه َفَسُتؤَخُذ َوتَُكرَُّس هلِل. ل� لَِكي تُخَزَن اأْو تُكَنَز، َبْل 
َسَتُكوُن لَِتوِفيِر َطعاٍم َكِثيٍر َوثِياٍب َجِميَلٍة لِلَِّذيَن َيخِدُموَن 

ِفي َحضَرِة اهلَل.

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل

أْرَض24  ُر َهِذِه ال� ها اإنَّ اهلَل َسُيَدمِّ
َوَيتُركُها فاِرَغًة.

   َسَيقِلُب َسطَحها َوُيَشتُِّت ُسكّانَها.
2  َوَيُكوُن ِفي َذلَِك الَوقِت،  

عِب َيحُدُث لِلكاِهِن،    اأنَُّه َكما َيحُدُث لِلشَّ
   َوَكما َيحُدُث لِلَعِبيِد َيحُدُث لِلّساَدِة،
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يِّداِت،    َوَكما َيحُدُث لِلَجواِري َيحُدُث لِلسَّ
   َوَكما َيحُدُث لِلّشاِري َيحُدُث لِلبائِِع،

   َوَكما َيحُدُث لِلُمقِرِض َيحُدُث لِلُمسَتقِرِض،
   َوَكما َيحُدُث لِلُمدايِِن َيحُدُث لِلُمسَتِديِن.

أْرِض َوتُنَهُب بِالكاِمِل، ُر كُلُّ ال� 3  َفَسُتَدمَّ  
   ل�أنَّ اهلَل َقْد َتَكلََّم.

أْرُض َوَتذُبُل، 4  َسَتُنوُح ال�  
   َسَتضُعُف الَمسُكونَُة َوَتذُبُل،

أْرِض.    َوَسَيضُعُف قاَدُة َشعِب َهِذِه ال�
أْرُض بَِسَبِب ُسكّانِها، َسِت ال� 5  َتَنجَّ  

ريَعَة، َُّهْم َعَصوا الشَّ أن    ل�
وا َعَلى ال�أحكاِم،    َوَتَعدُّ
. أَبِديَّ    َونََقُضوا الَعْهَد ال�

أْرَض، 6  لَِذلَِك َسَتلَتِهُم اللَّعَنُة ال�  
   َوَسُيعاَقُب الّساِكُنوَن ِفيها بَِسَبِب اإثِمِهْم.

أْرِض،    لَِذلَِك َسَيخَتِفي ُسكّاُن ال�
   َولَْن َيبَقى ِسَوى َقِليِليَن.

7  النَِّبيُذ َيفُسُد، َوالَكرَمُة َتذُبُل.  
آَن.    كُلُّ الَِّذيَن كانُوا َفِرِحيَن، َيُنوُحوَن ال�

فُوِف َتَوقََّف، 8  َفَرُح الدُّ  
   َوَضِجيُج الَمسُروِريَن انَتَهى،

   الَعزُف بِالِقيثاَرِة َتَوقََّف.
9  لَْن َيشَرُبوا الَخمَر َمَع الِغناِء ِفيما َبْعُد،  

   َوَطعُم الُمسِكِر ُمرٌّ لِشاِربِيِه.
10  َمِديَنُة التَّشِويِش ُمَحطََّمٌة،  

   َوكُلُّ َبيٍت ُمغَلٌق َول� ُيمِكُن ُدُخولُُه.
واِرِع َطَلباً لِلَخمِر! 11  َسَيبِكي النّاُس ِفي الشَّ  

ُل كُلُّ َفَرٍح اإلَى َظل�ٍم،    َسَيَتَحوَّ
أْرِض.    َوَسَيُزوُل َفَرُح ال�
12  تُِرَكِت الَمِديَنُة َخِرَبًة،  

   َوَبّواَبُتها ُمَحطََّمًة.

ُأَمِم: أْرِض َوَبيَن ال� 13  َهَكذا َسَيحُدُث ِفي َهِذِه ال�  
   َسَيُكوُن النّاُس َكَبقايا ِزيُتونٍَة ُضِرَبْت 

اأغصانُها،
   اأو َكَحّباِت ِعَنٍب تُِرَكْت َبعَد ِقطاِف الُكُروِم.

14  َيرَفُعوَن اأصواَتُهْم،  
   َيَتَرنَُّموَن بَِعَظَمِة اهلِل:
  » اهِتُفوا ِمَن الَغرِب،
رِق، 15  افَرُحوا ِفي الشَّ  

ُدوا اهلَل ِفي َسواِحِل الَبحِر    َمجِّ
ُدوا اْسَم إلَِه اإْسرائِيَل.«    َمجِّ

أْرِض َسِمْعنا َترنِيَمًة 16  ِمْن اأقاِصي ال�  
   َتُقوُل: »َمجداً لِلبارِّ.«

   َولَِكنِّي قُْلُت:
  » يا َويِلي، يا َويِلي،

   الُمخاِدُعوَن َيغُدُروَن،
   َيغُدُروَن َغدراً ُمؤلِماً.«

17  ُرْعٌب َوُحفَرٌة َوَفخٌّ  
أْرِض.    بانِْتظاِرَك يا ساِكَن ال�

18  الَِّذيَن َيهُرُبوَن ِمْن َصوِت الرُّعِب  
   َسَيَقُعوَن ِفي الُحفَرِة،

   َوالَِّذيَن َيخُرُجوَن ِمَن الُحفَرِة
.    َسُيمَسُكوَن بِالَفخِّ

ماِء َسَتنَفِتُح، أنَّ نَواِفَذ السَّ    ل�
أْرِض َسَتهَتزُّ.    َواأساساُت ال�
قاً. أْرُض َتَشقُّ ُق ال� 19  َسَتَتَشقَّ  

قاً، ُق َتَمزُّ    َوَسَتَتَمزَّ
   َوَسَتهَتزُّ اهِتزازاً.

كراِن، أْرُض َكالسَّ 20  َسَتَتَرنَُّح ال�  
   َوَسَتَتماَيُل َكُكوٍخ َغيِر َمِتيٍن،

   بَِسَبِب ثَِقِل َخطاياها.
   َسَتسُقُط، َولَْن َتُقوَم ثانَِيًة.

21  ِفي َذلَِك الَوقِت،  
ماِء ِفي ال�أعَلى،    َسُيعاِقُب اهلُل قُّواِت السَّ

أْرِض ِفي ال�أسَفِل.    َوُملُوَك ال�
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جِن، 22  َوَسُيجَمُعوَن َكال�أسَرى ِفي السِّ  
   َوُيغَلُق َعَليِهْم َطِريُق الُخُروِج.

   َوَبعَد اأيّاٍم َكِثيَرٍة َسُيعاَقُبوَن.
23  َوَسَيخَجُل الَقَمُر،  

مُس َسُتخَزى،    َوالشَّ
   ل�أنَّ اهلَل الَقِديُر َسَيملُُك ِفي َجَبِل ِصْهَيْوَن،

   ِفي َمديَنِة الُقْدِس،
   َوَسَيْظَهُر ِفي َمجٍد اأماَم ُشُيوِخها.

َترِنيَمُة َتسِبيٍح هلل

يا اهلُل اإلَِهي اأنَت،25 
اأرَفُعَك َواُأَسبُِّح اْسَمَك،
ََّك َعِمْلَت اُأُموراً ُمدِهَشًة، أن    ل�

َقْت.    َخطَّطَت لَها ُمنُذ َزَمٍن َبِعيٍد َوَتَحقَّ
ََّك َجَعْلَت الَمِديَنَة َكوَمَة ِحجاَرٍة، أن 2  ل�  

َنَة َخراباً.    َوَجَعْلَت الَمِديَنَة الُمَحصَّ
   لَْن َيسَتِمرَّ َقصُر الُغَرباِء َكَمِديَنٍة،

   َولَْن ُيبَنى ثانَِيًة.
ُدَك َشعٌب َعِظيٌم، 3  لَِذلَِك ُيَمجِّ  

   َوُشُعوٌب اُأْخَرى َسَتخافَُك.
ََّك كُنَت ِحصناً لِلَمساِكيِن، أن 4  ل�  
يِق،    َملجاأً لِلبائِِسيَن ِفي َيوِم الضِّ

   َوِستراً ِمَن العاِصَفِة َوِظّل�ً ِمَن الَحرِّ.
تاِء،    ِحيَن كاَن ُهُجوُم الُقساُة َكعاِصَفِة الشِّ

حراِء، 5  اأْو َكَحرِّ الصَّ  
   اأنَت اأْسَكتَّ َضِجيَج الُغَرباِء،

حراِء،    َكما ُيطِفُئ ِظلُّ الُغُيوِم َحرَّ الصَّ
   َهَكذا تُسِكُت اُأغِنَيَة الُقساِة.

َوِليَمُة اهلِل ِلُخّداِمه
6  َعَلى َهذا الَجَبِل،  

عِب َولِيَمًة    َسُيِعدُّ اهلُل الَقِديُر لِلشَّ
   ِمْن اأفَضِل ال�أطِعَمِة َوالنَِّبيِذ الُمَعتَِّق،

   بِاللَّحِم الطَِّريِّ َوالنَِّبيِذ الُمَعتَِّق الّصاِفي.
7  َوَعَلى َهذا الَجَبِل،  

   َسُيِزيُل الُبرقَُع الَِّذي ُيَغطِّي كُلَّ الُشُعوِب،
ُأَمِم.    َوِغطاَء الَموِت الَمفُروَش َعَلى كُلِّ ال�

أَبِد. 8  َسُيهَزُم الَموَت اإلَى ال�  
ُموَع َعْن كُلِّ الُوُجوِه.    َوَسَيمَسُح الرَّبُّ اإللَُه الدُّ
أْرِض.    َوَسَينِزُع عاَر َشعِبِه الَِّذي ُيَغطِّي كُلَّ ال�

   ل�أنَّ اهلَل َقْد َتَكلََّم.

9  ِفي َذلَِك الَوقِت َسَيُقولُوَن:  
  » َهذا ُهَو اإلَُهنا،

   انَتَظْرناُه َفجاَء لَِخل�ِصنا.
   َهذا ُهَو اهلُل، انَتَظْرناُه،

   لَِنفَرْح َونَبَتِهْج بَِخل�ِصِه.«
10  ل�أنَّ اهلَل َسَيحِمي َهذا الَجَبَل،  

   اأّما ُمواآُب َفَسُتداُس َتحَتُه
   َكالَقشِّ الَِّذي ُيداُس ِفي َكوَمِة َروٍث.

11  َسَيُمدُّ النّاُس اأيدَيُهْم َوَسَط ُمواآَب،  
   َكما َيُمدُّ الَغِريُق َيَديِه لَِينُجَو.

   لَِكنَّ ِكبِرياَءُهْم َسينَحِدُر
   َمَع كُلِّ َحَرَكٍة ِمْن اأيِديِهْم.

   َمَع كُلِّ ال�أشياِء الَجِميَلِة الَِّتي َعِملُوها 
بِاأيِديِهِم الماِهَرِة.

12  َسَتسُقُط اأسواُر ُحُصونِِك الُمرَتِفَعَة،  
أْرِض،    َسُتَذلُّ َوتُطَرُح اإلَى ال�

   َبْل اإلَى التُّراِب.

َترِنيَمُة َتسِبيٍح هلل

ُأغِنَيَة ِفي 26  ِفي َذلَِك الَوقِت، َسُيَغنُّوَن َهِذِه ال�
اأْرِض َيُهوذا:

   لَنا َمِديَنٌة َعِظيَمٌة،
   لَها اأسواٌر َقِويٌَّة،

   لَِكنَّ اهلَل ُهَو الَِّذي ُيَخلُِّصنا.
2  افَتُحوا الَبّواباِت،  

َة الّصالَِحَة َتدُخْل، ُأمَّ    َوَدُعوا ال�
َة الَِّتي تُحاِفُظ َعَلى اأمانَِتها. ُأمَّ    ال�
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3  اأنَت تُعِطي َسل�ماً لِلُمتَِّكِليَن َعَليَك،  
َُّهْم َيِثُقوَن بَِك. أن    ل�
4  ثُِقوا باهلِل دائِماً،  

   ل�أنَّ اهلَل ياه أ َصخَرٌة اأَبِديٌَّة.
َُّه اأَذلَّ الّساِكِنيَن ِفي الُعَلى. أن 5  ل�  

   ُيِذلُّ الَمِديَنَة الُمرَتِفَعَة.
أْرِض،    ُيِذلُّها اإلَى ال�

   َيطَرُحها اإلَى التُّراِب.
6  اأقداُم الُفَقراِء َوالَمظلُوِميَن َسَتُدوُسها.  

أبراِر ُمسَتِقيٌم، 7  َطِريُق ال�  
أبراِر. ُد َطِريَق ال� لَُه البارُّ، اأنَت تَُمهِّ    اأيُّها ال�إ

8  نَنَتِظُر َطِريَق َعدلَِك يا اهلُل.  
   َتشتاُق نُُفوُسنا اأْن َتذكَُر اْسَمَك َواأْن 

َتَتَذكََّرَك.
9  ِفي اللَّيِل، نَفِسي َتشتاُق اإلَيَك،  

   َوِفي الَفجِر، ُروِحي ِفي داِخِلي َتطلُُبَك.
أْرِض، َُّه ِعنَدما َتاأتِي اأحكاُمَك َعَلى ال� أن    ل�

   َسَيَتَعلَُّم ُسكّاُن الَمسُكونَِة َحياَة الِبرِّ.
10  َواإْن ُرِحَم ال�أشراُر،  

نَُّهْم ل� َيَتَعلَُّموَن َحياَة الِبرِّ.    َفاإ
   ِفي اأْرِض الُمسَتِقيماِت َيُكونُوَن ُملَتِويَن،

   َولَْن َيَروا َجل�َل اهلِل.
11  يا اهلُل، َيُدَك َمْرفُوَعٌة لُِمعاَقَبِتِهْم،  

   لَِكنَُّهْم ل� َيَروَن َذلَِك.
   لَيَتُهْم َيَرْوَن َغيَرَتَك َعَلى َشعِبَك َوَيخَجلُوَن.

أْعدائَِك. ُة ل�    لَِتاأكُْلُهُم النّاُر الُمَعدَّ
12  يا اهلُل، اأنَت َسُتعِطينا َسل�ماً،  

   َفُكلٌّ ما نََجْحنا بِِه، اإنَّما اأنَت َصَنْعَتُه لَنا.

َحياٌة َجِديَدٌة ِمَن اهلل
13  يا إلَُهنا، َقْد َحَكَمنا اأسياٌد َغيُرَك،  

   َولَِكنَّنا نََتَذكَُّر اْسَمَك.
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أمواُت ل� َيِعيُشوَن، 14  ال�  
   َواأرواُح الَموَتى ل� َتُقوُم ِمَن الَموِت.

   لَِذلَِك عاِقْبُهْم َوافِنِهْم،
   َواْمُح كُلَّ ِذكٍر لَُهْم.
ْيَت َشعَبَك يا اهلُل، 15  نَمَّ  

دَت! ْيَت َشعَبَك َفَتَمجَّ    نَمَّ
أْرِض ِمْن كُلِّ الِجهاِت. عَت ُحُدوَد ال�    َوَوسَّ

16  يا اهلُل، َطَلبنا َمُعونََتَك ِفي ِضيِقنا،  
بَتنا.    َوَصَرخنا َصَرخاٍت َمكُتوَمًة ِعنَدما اأدَّ

17  َهَكذا ِصرنا بَِسَبِب َتاأِديِبَك يا اهلُل،  
   ِمثَل اْمراأٍة َتِلُد،

ى َوَتصُرُخ ِفي األَِمها.    َتَتَلوَّ
ى، 18  َحِبْلنا َوكُنّا نََتَلوَّ  
يَح َفَقْط.    َوَولَْدنا الرِّ
أْرَض،    لَْم نَُخلِِّص ال�

   َولَْم نَِلْد ُسكّاَن الَمسُكونَِة.

19  َيُقوُل اهلُل: »اأمواتُُكْم َسَيْحَيْوَن،  
   ُجَثثُُكْم َسُتُقوُم ِمَن الَموِت.

   اْسَتيِقُظوا َوَغنُّوا بَِفَرٍح يا ساِكِني التَّراِب،
أنَّ النََّدى الَِّذي ُيَغطِّيُكْم ُهَو نََدى     ل�

باِح. الصَّ
   َسَتَرْوَن َوقتاً َجِديداً قاِدماً،

أْمواِت الَِّتي  أْرُض اأْرواَح ال�    ِحيَن تُصِعُد ال�
ِفيها.«

يُنوَنُة ُمكاَفأٌة أْو ِعقاب الدَّ
20  اْذَهْب يا َشعِبي َواْدُخْل ُحُجراتَِك،  

أبواَب َخلَفَك.    َواأغِلِق ال�
   اخَتِبْئ لَِلحَظٍة َحتَّى َيعُبَر الَغَضُب.

21  ل�أنَّ اهلَل َسَيخُرُج ِمْن َمكانِِه  
أْرِض َعَلى اإثِمِهْم.    لُِيعاِقَب ُسكّاَن ال�

أْرُض َدَم الَقتَلى،    َوَسَتكِشُف ال�
   َولَْن تُخِفَيِه ِفيما َبْعُد،

عُب اأنَُّهْم ُمجِرُموَن!    ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرُف الشَّ
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ِفي َذلَِك الَوقِت،27 
َسُيعاِقُب اهلُل بَِسيِفِه القاِسي الَعِظيِم 

ِديِد لَِوياثاَن: الشَّ
   الَحيََّة الهاِرَبَة، لَِوياثاَن الَحيََّة الُملَتِوَيَة.

   َوَسَيقُتُل التِّنِّيَن أ الَِّذي ِفي الَبحِر.
2  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َسُيَغنِّي النّاُس َعِن الَكرَمِة الَجِميَلِة:

3  اأنا اهلَل حاِرُسها الَِّذي اأهَتمُّ بِها  
   َودائِماً اأرِويها.

   اأحُرُسها لَيل�ً َونَهاراً،
   لَِئّل� ُيؤِذَيها اأَحٌد.

4  لَسُت غاِضباً َعَليها.  
   َبْل اإْن َبَنى ُمحاِرٌب َحولَها ُسوراً ِمْن َشوٍك،

   َساآتِيِه ُمحاِرباً َوَساُأْحِرقُُه.
ْن لََجاأ اأَحٌد اإلَيَّ لَِكي اأحِمَيُه، 5  َفاإ  

   َواأراَد اأْن َيصَنَع َمِعي َسل�ماً،
   َفَساأصَنُع َمَعُه َسل�ماً.

أْرِض، 6  َسَيُمدُّ َيعُقوُب ُجُذوَرُه ِفي ال�  
   َوَبنو اإْسرائِيَل َسُيخِرُجوَن َبراِعَم َواأْزهاراً.

أْرَض َثَمراً.    َوَسَيمل�ُأوَن ال�

َتحِريُر اهلِل إلْسراِئيل
ُضِرَب ضاِرُبوُهْم؟  َكما  اإْسرائِيَل  َبُنو  ُيضَرْب  7لَْم 

اهلُل  8َحَسَم  قاتِِليِهْم؟  ِمْن  قُِتَل  َكما  ِمنُهْم  ُيقَتْل  َولَْم 
يِح  أمَر َمَعُهْم بالطَّْرِد َوالنَِّفي! َسُيخاِطُبُهْم بَِقسَوٍة َكالرِّ ال�
ُر َعْن اإثَم َيعُقوَب،  رِقيَِّة ِفي َحرِّ النَّهاِر. 9َهَكذا َسُيَكفَّ الشَّ
َوتُْرَفُع اآثاُر َخِطيَِّتِه: بَِتْحِطيِم ِحجاَرِة الَمذَبِح اإلَى َحَصى، 
أوثاِن َوَمذابِِح الَبُخورِ. 10َوَسَتُكوُن  زالَِة اأعِمَدِة ِعباَدِة ال� َوبِاإ
حراِء.  َنُة فاِرَغًة، َوَمسَكناً َمهُجوراً َكالصَّ الَمِديَنُة الُمَحصَّ
ُغُصونِها.  ِمْن  َوَتاأكُُل  َوَتربُِض  ُهناَك  َسُتَسرَُّح  الُعُجوُل 

ين. ربّما اسٌم اآَخُر ِل »َرَهَب.« )انظر  نِّ أ 1:27 َلِوياثان . . . التِّ

ُر بعُض القصِص القديمِة حرباً بيَن اهلِل  كتاَب اإشعياء 7:30.( َوَتصوِّ
رِّ َواإلَى الّشيطان. َوالِتنّين. َوَهِذِه الكائِناُت ترمُز اإلَى الشَّ

َوَتسَتخِدُمها  ُر،  َسَتَتَكسَّ ُغُصونُها  َتِجفُّ  11َوِعنَدما 

َفَلْن  َيفَهُم،  ل�  عَب  الشَّ َهذا  ل�أنَّ  لِلنّاِر.  َوقُوداً  النِّساُء 
َيرَحَمُهْم خالُِقُهْم، َولَْن َيَتَحنََّن َعَليِهْم جابِلُُهْم.

نَهِر  ِمْن  َشعَبُه  اهلُل  َسَيجَمُع  الَوقِت،  َذلَِك  12ِفي 

الُفراِت اإلَى واِدي الَعِريِش ِفي ِمصَر. َسَيجَمُعُكْم واِحداً 
واِحداً يا َبِني اإْسرائِيَل.

13ِفي َذلَِك الَوقِت، َسُينَفُخ بُِبوٍق َعِظيٍم، َوَسَياأتِي 

وَر، َواُأولَِئَك الَِّذيَن ُطِرُدوا اإلَى اأْرِض  التّائُِهوَن ِفي اأْرِض اأشُّ
َعَلى  َوَيْعُبُدونَُه  اهلِل،  َحْضَرِة  ِفي  َوَسَيسُجُدوَن  ِمصَر، 

ِس ِفي َمديَنِة الُقْدِس. الَجَبِل الُمَقدَّ

ة ماِليَّ َتحِذيٌر إَلى َممَلَكِة إْسراِئيَل الشَّ

ها ُسكاَرى اأْفرايَِم َيْفَتِخُروَن بِِك28 
جالَِسًة َكاإكِليِل َراأِس التَّلَِّة الُمِطلَِّة َعَلى 

الوادي الَخِصيِب.
   لَِكنَّ الَخْمَر َغَلَبْتُهْم،

   َواإكِليلُِك َقْد َذُبَلْت ُزُهوُرُه.

2  ها اإنَّ الرَّبَّ َسُيرِسُل َرُجل�ً َقِويّاً َجّباراً،  
   َكُهُطوِل الَبَرِد َوالَمَطِر،

   َكعاِصَفٍة َتسُكُب َفَيضاناٍت.
   َهَكذا َسَيطَرُح بَِيِدِه اإكِليَل اأْفرايَِم اإلَى 

أْرِض. ال�
3  اإكِليُل ُسكاَرى اأْفرايَِم الَجِميِل  

أقَداِم.    َسُيداُس َتحَت ال�
ِة الواِدي  4  َوَزهُر َجمالِِه الّذابِِل َعَلى ِقمَّ  

الَخِصيِب،
يِف،    َسَيُكوُن ِمثَل التِّيِن الَِّذي َيْنِضُج َقبَل الصَّ

   َفُكلُّ َمْن َيراُه َيقِطُفُه َوَياأكُلُُه.

كِليِل  َكاإ الَقِديُر  اهلُل  َسَيُكوُن  الَوقِت،  َذلَِك  5ِفي 

لِلباِقيَن ِمْن َشعِبِه.  ُهوِر  الزُّ ِمَن  َوَكتاٍج َمجُدوٍل  َجماٍل 
لِلُمداِفِعيَن  َوَشجاَعًة  لِلُقضاِة،  َعدٍل  ُروَح  6َوَسُيعِطي 

َعْن َبّواباِت الَمِديَنِة ِفي الَحرِب. 7اأّما اُأولَِئَك َفَيَتَرنَُّحوَن 
الَكَهَنُة  الُمسِكِر.  ِمَن  َوَيَتاأرَجُحوَن  الَخمِر،  ِمَن  آَن  ال�
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ُشوَن ِمَن الَخمِر.  أنِبياُء َيَتَرنَُّحوَن بِالُمسِكِر، َوُهْم ُمَشوَّ َوال�
أنِبياُء ِعنَدما َيَروَن ُرَؤًى، َوالَكَهَنُة ِعنَدما  لِذا ُيخِطُئ ال�
ُروَن اأحكاماً. 8كُلُّ الَموائِِد ُمَغطّاٌة بِالَقيِء، َوما ِمْن  ُيَقرِّ

َمكاٍن نَِظيٍف.

َرغَبُة اهلِل ِفي ُمساَعَدِة َشعِبه
ُمنا بَِهِذِه  9َوُيقاُل: »اأَيُظنُّنا اأْطفال�ً لَِكي ُيَعلَِّمنا َوُيَفهِّ

هاتِنا!  الَطريَقِة؟ َكانَّنا فُِطْمنا َواُأِخْذنا لِلتَّوِّ َعْن ُصُدوِر اُأمَّ
10َفَكل�ُمُه لَنا:

  » اأْمٌر َبْعَد اأْمٍر، اأْمٌر َبْعَد اأْمٍر
   ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم، ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم

   َقليٌل ُهنا، َقليٌل ُهناَك!«

َُّه بِِشفاٍه ُمَتَلعِثَمٍة َوبِلَُغاٍت اأجَنِبيٍَّة َساُأَكلُِّم َهذا  َأن 11ل�

عَب. الشَّ
َمَكاُن  »َهَذا  لَُهْم:  َفَقاَل  الَماِضي  ِفي  12َتَكلََّم 

لَْم  لَِكنَُّهْم  الُمْتَعُبوَن.«  َفْلَيْسَتِرِح  ُكوِن.  َوالسُّ اَحِة  الرَّ
ُيِطيُعوا. 13لَِذلَِك َسَيُكوُن َكل�ُم اهلِل لَُهْم:

  » اأْمٌر َبْعَد اأْمٍر، اأْمٌر َبْعَد اأْمٍر
   ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم، ُحكٌم َبْعَد ُحكٍم

   َقليٌل ُهنا، َقليٌل ُهناَك!«

لََكي َيَسُقُطوا اإِلَى الَخْلِف َوُيكَسُروا ِحيَن َيمُشوَن. 
َولَِكي ُيْمَسُكوا بِالَفخِّ َوُيؤَسُروا.

َتحِذيُر اهلِل ِلَيُهوذا
الَِّذيَن  الُمَتَعجِرفُوَن  اأيُّها  اهلِل  َكِلَمَة  14اسَمُعوا 

عَب ِفي َمديَنِة الُقْدِس. 15قُْلُتْم: َتْحُكُموَن َهذا الشَّ

  » َقَطْعنا َعهداً َمَع الَموِت،
   َواتِّفاقاً َمَع الهاِوَيِة.

   ِعنَدما َياأتِي الِعقاُب الرَِّهيُب
   َسَيعُبُر َعنّا َولَْن ُيؤِذَينا،

َّنا َجَعْلنا الَكِذَب َملجاأً لَنا، أن    ل�
   َواخَتَباأْنا َوراَء الِخداِع.«

16  لَِذلَِك َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه:  
  » ها اإنِّي اأَضُع ِفي ِصْهَيْوَن َحَجَر اأساٍس،

   َحَجراً َقِويّاً،
   َحَجَر زاِوَيٍة َثِميناً،

   َواأساساً َمِتيناً.
   َوالَِّذي َيِثُق بِِه لَْن َيخَزى.

17  َساأجَعُل الَعدَل َوالِبرَّ ِمِقياساً.  
   َوَسُيَحِطُم الَبَرُد َملَجاأُهُم

   الَِّذي َحَصلُوا َعَليِه بِالَكِذِب،
   َوَسَتغُمُر الِمياُه َمخباأُهْم.

18  َسُيلَغى َعهُدكُْم َمَع الَموِت،  
   َواتِّفاقُُكْم َمَع الَقبِر لَْن َيسَتِمرَّ.

   َوِعنَدما َتاأتِي الُعُقوَبُة الغاِمَرُة َسُتداُسوَن 
َتحَتها.

19  َوكُلَّما َمرَّْت َسَتاأُخُذكُْم،  
َّها َسَتُمرُّ كُلَّ َصباٍح، أن    ل�

   َوَكَذلَِك ِفي النَّهاِر َوِفي اللَّيِل.
   َوَيُكوُن َفهُم َهذا الَمَثِل ُرعباً لَُكْم:

ِد، 20 » َقُصَر الِفراُش َعِن التََّمدُّ  
   َوضاَق الَغطاُء َعِن ال�لِتحاِف!«

َجَبِل  ِفي  َفَعَل  َكما  َوُيحاِرُب  َسَيُقوُم  اهلَل  21ل�أنَّ 

َفراِصيَم، َوَسَيثُوُر َغَضُبُه َكما َحَدَث ِفي واِدي ِجبُعوَن، 
الَغِريَب.  ِفعَلُه  َم  َوُيَتمِّ الُمغايَِر،  َعَمَلُه  َيعَمَل  لَِكي 
ُأُموِر، لَِئّل� تُصِبَح الِحباُل  آَن، ل� َتسَتِهيُنوا بَِهِذِه ال� 22َوال�

الَقِديَر  اإللََه  اأنَّ  َسِمْعُت  َِّني  أن ل� اأقَوى.  َحولَُكْم  الَِّتي 
أْرِض. َر كُلَّ ال� َحَكَم بِاأْن ُيَدمِّ

ِعقاُب اهلِل العاِدل
23  اأنِصُتوا لَِصوتِي،  

   َوانَتِبُهوا، َواْسَمُعوا َقولِي.
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24  َهْل َيحُرُث الحاِرُث اأْرَضُه كُلَّ َيوٍم؟  
يها كُلَّ َيوٍم؟    َهْل َيُشقُّ اأْرَضُه َوُيَسوِّ

ِبَث، أ ي َسطَحها، ثُمَّ َيُرشُّ الشِّ 25  األ� ُيَسوِّ  
وَن، َوَيزَرُع الَقمَح ِفي اأتل�ٍم، ب    َوَيبُذُر الَكمُّ
ِعيَر ِفي َمكانِِه، َوالَعَلَس ج َعَلى اأطراِف     َوالشَّ

أْرِض؟ ال�

ِحيَحِة. 26  اإلَُهُه ُيَعلُِّمُه َوُيرِشُدُه اإلَى الطَِّريَقِة الصَّ  
ِبَث بِلُوٍح َكِبيٍر، 27  َفالُمزاِرُع ل� َيدُرُس الشِّ  

وِن،    َول� ُيَدحِرُج ِمدَحَلًة َعَلى ُحُبوِب الَكمُّ
وَن بَِعصاً َصِغيَرٍة. ِبَث َوالَكمُّ    َبْل َيضِرُب الشِّ

28  ل� ُبدَّ ِمْن َطْحِن الَقمِح لَِعَمِل الُخبِز.  
   لَِكنَُّه ل� ُيطَحُن َتماماً بِاأْن ُيدَرَس بِاللّوِح بِل� 

َتَوقٌٍّف،
   َول� بِِمدَحَلٍة َتُجرُّها الَخيُل.

29  َهِذِه الَمعِرَفُة ِمَن اهلِل الَقِديِر،  
   الَعِجيِب ِفي َمُشوَرتِِه،
   َوالَعِظيِم ِفي ِحكَمِتِه.

ُة اهلِل ِللُقدس َمَحبَّ

اآٍه َعَلى اأِريِئيَل،29 
الَمِديَنِة الَِّتي َخيََّم ِفيها داُوُد.

   َفْلَتَمِض َسَنٌة َبْعَد َسَنٍة.
   َولَِتسَتِمرَّ ال�أعياُد ِفي َدوَرتِها.

2  لَِكنِّي َساأجِلُب ِضيقاً َعَلى اأِريِئيَل،  
   َفَيُكوُن ِفيها نَوٌح َوُبكاٌء.

   َوَسَتُكوُن َمِديَنُة الُقْدِس َكاأنَّها اأِريِئيُل لِي.
3  َساأحِشُد الُجُيوَش َحولَِك، َساُأحاِصُرِك   

بِاأْبراٍج.
   َواأَضُع َحولَِك َحواِجَز تُرابِيًَّة لِلُهُجوِم َعَليِك.

4  َسَتهِبِطيَن اإلَى ال�أسَفِل،  

ِبث. نبات كانت تستخدم بذورة في الطبخ َكالتوابل،  أ 25:28 الشِّ

كما اأن له َبْعض ال�ستخدامات الطبية. )اأيضاً في العدد 27(
أْرِض ِمْن اآثار. ب 25:28 أتالم. ما تتُركُُه حراثُة ال�

ج 25:28 الَعَلس. يشبه القمح.

أْرِض،    َوَتَتَكلَِّميَن ِمَن ال�
   َوتَُتمِتِميَن بَِكِلماتِِك ِمَن التُّراِب.

أْرِض َكَصوِت َشَبٍح،    َسَياأتِي َصوتُِك ِمَن ال�
   َوِمَن التُّراِب َسَتهِمِسيَن بَِكل�ِمِك.

5  َسُيصِبُح اأعداُؤِك الَكِثيُروَن َكالُغباِر النّاِعِم.  
   َوَشعُبِك القاِسي الَكِبيُر َسيِصيُر َكالتِّبِن 

الُمَتطايِِر.
6  َوَفجاأًة َياأتِي اهلُل الَقِديُر بَِرعٍد  
ٍة عالَِيٍة َوعاِصَفٍة    َوَزلَزلٍَة َوَضجَّ

ُر.    َوِريٍح عاِصَفٍة َوناٍر تُحِرُق َوتَُدمِّ
7  الَجماِهيُر الَِّتي تُحاِرُب اأِريِئيَل،  

   َوكُلُّ الَِّذيَن ُيحاِرُبونها
   َوُيهاِجُموَن ِقل�َعها َوُيضايُِقونَها،

   َسَيُكونُوَن َكُحلٍم َوَكُرْؤيا ِفي اللَّيِل.
8  َكما َيحلُُم الجائُِع بِاأْن َياأكَُل،  

   َوَيسَتيِقُظ َفاإذا بِِه ما َيزاُل جائِعاً.
   اأْو َكما َيحلُُم الَعطشاُن بِاأنَُّه َيشَرَب،

   َوَيسَتيِقُظ َفاإذا ُهَو ما َيزاُل َعطشاناً َوذابِل�ً ِمَن 
الَجفاِف.

   َهَكذا اأيضاً َيحُدُث لل�ُأَمِم الَكِثيَرِة
   الَِّتي تُحاِرُب َجَبَل ِصْهَيْوَن.

9  انَدِهُشوا َوَتفاَجاُأوا،  
ُبوا،    انَذِهلُوا َوَتَعجَّ

   اسَكُروا، َولَِكْن لَيَس ِمَن الَخمِر!
   َتَرنَُّحوا، َولَِكْن لَيَس ِمَن الُمسِكراِت!

10  َقْد َسَكَب اهلُل َعَليُكْم ُروَح نَوٍم،  
   َواأغَمَض ُعُيونَُكْم – اأي اأنِبياَءكُْم،

   َوَغطَّى ُرُؤوَسُكْم – اأي اأصحاُب الرَُّؤى 
َبيَنُكْم.

ُمغَلٍق  ِكتاٍب  َكَكل�ِم  الرُّؤيا  َهِذِه  لَُكْم  11صاَرْت 

الِقراَءَة،  َيعِرُف  لَِمْن  الِكتاُب  َهذا  اُأعِطَي  اإذا  َمخُتوٍم. 
َُّه  أن ل� اأسَتِطيُع  »ل�  َسَيُقوُل:  نَُّه  َفاإ »اقَراأْ،«  لَُه:  َوِقيَل 
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َيعِرُف  ل�  لَِمْن  الِكتاُب  اُأعِطَي  اإذا  12اأْو  َمخُتوٌم.« 
اأعِرُف  »ل�  َسَيُقوُل:  نَُّه  َفاإ »اقَراأْ،«  لَُه:  َوِقيَل  الِقراَءَة، 

الِقراَءَة.«

: 13  َيُقوُل الرَّبُّ  
عُب َيقَتِرُب اإلَيَّ بَِفِمِه َفَقْط.   » َهذا الشَّ

ُدنِي بِالَكل�ِم َفَقْط،    ُيَمجِّ
   اأّما قُْلُبُه َفَبِعيٌد َعنِّي.

   ِعباَدتُُه لَيَسْت ِسَوى َوِصيٍَّة َبَشِريٍَّة َيَتَعلَُّمها.
14  لَِذلَِك ها اأنا اأعَمُل اُأُموراً ُمدِهَشًة َمَع َهذا   

عِب، الشَّ
   اُأُموراً ُمدِهَشًة َوَغيَر ُمْعتاَدٍة.
   َفَتهِلُك ِحكَمُة الُحَكماِء،
أذِكياِء.«    َوَيخَتِفي َذكاُء ال�

15  َتَنبَُّهوا يا َمْن تَُخبُِّئوَن ُمؤاَمراتُِكْم  
   َكاأنَّ اهلَل ل� َيراها!

   يا َمْن َتعَملُوَن َعَمَلُكْم ِفي الظُّلَمِة،
   َوَتُقولُوَن: »َمْن َيرانا؟ َمْن َيعِرُف ماذا نَفَعُل؟«

ُأُموَر، 16  َتقِلُبوَن ال�  
   َكما لَو اأنَّ الَفّخاِريَّ ُهَو الطِّيُن!
   َهْل ُيُقوُل الَمصُنوُع َعْن صانِِعِه:

  » لَْم َيصَنْعِني«؟
   اأْو َهْل َيُقوَل الَمجُبوُل َعْن جابِِلِه:

  » ل� َيفَهُم«؟

أوقاٌت أفَضُل قاِدَمة
ل لُبناُن اإلَى ُبستاٍن َبعَد َفتَرٍة َقِصيَرٍة، 17  األَْن َيَتَحوَّ  

   َوُيصِبُح الُبستاُن غاَبًة؟
18  ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيسَمُع الُصمُّ َكل�َم   

الِكتاِب.
   َوَبعَد الَعتَمِة َوالظَّلَمِة،
   َسُتبِصُر ُعُيوُن الُعِمي.

19  َسَيفَرُح الُفَقراُء باهلِل ِمْن َجِديٍد،  
وِس     َوَيبَتِهُج الَمساِكيُن ِفي اأْرِضِهْم بُِقدُّ

اإْسرائِيَل.
أنَّ الُقساَة َسَيُزولُوَن، 20  ل�  

   َوالُمَتَكبُِّروَن لَْن َيُكونُوا ِفيما َبْعُد،
رِّ َسَيفُنوَن. ِسيَن لَِعَمِل الشَّ    َوكُلُّ الُمَتَحمِّ

رِّ، آَخِريَن بِالشَّ 21  اإنَُّهْم َيتَِّهُموَن ال�  
   َوَيَضُعوَن الِفخاَخ لِلُمداِفِعيَن َعِن الظُّلِم ِعنَد 

الَبّواَبِة.
   ُينِكُروَن َحقَّ الَبِريِء بُِحَجٍج فاِرَغٍة كاِذَبٍة.

22لَِذلَِك َفاإنَّ اهلَل الَِّذي َفَدى اإبراِهيَم َيُقوُل لَِبيِت 

َيعُقوَب:

  » لَْن َيخَزى َبُنو َيعُقوَب ِفيما َبْعُد،
   َوُوُجوُهُهْم لَْن َتصَفرَّ ِمَن الَخَجِل ِمَن الَيوِم 

َفصاِعداً.
 – ِفي  23  َوِعنَدما َيَرْوَن اأول�َدُهُم – َعَمَل َيَديَّ  

َوَسِطِهْم،
وُس، نَُّهْم َسُيعِلُنوَن اْسِمَي الُقدُّ    َفاإ

وَس اإْسرائِيَل،    َوَسُيكِرُموَن قُدُّ
   َوَيِقُفوَن بَِمهاَبٍة اأماَم اإلَِه اإْسرائِيَل.

24  َوَسَيفَهُم الّضالُّوَن باأْرواِحِهْم،  
ُدوَن َسَيَتَعلَُّموَن.«    َوالُمَتَمرِّ

َقُة ِباهلِل ال ِبِمصر الثِّ

ُدوَن! 30  أبناُء الَُّمَتَمرِّ َيُقوُل اهلُل: »َتَنبَُّهوا اأيُّها ال�
ُخطَِّتي.  ِهَي  لَيَسْت  ُخطًَّة  ُذوَن  تَُنفِّ اأنُتْم 
َخطايا  َفُتِضيُفوَن  َمشيَئِتي.  بِِخل�ِف  َتحالُفاً  َوَتعِقُدوَن 
ِمْن  ِمصَر  اإلَى  َينِزلُوَن  للَِّذيَن  2َويٌل  َخطاياكُْم.  َعَلى 
ُدوِن َمُشوَرتِي، لَِيطلُُبوا ِحماَيَة ِفرَعْوَن، َوَملجاأً ِفي ِظلِّ 

ِمصَر.
3»َسَتُكوُن ِحماَيُة ِفرَعْوَن لَُكْم ِخزياً، َواللُُّجوُء اإلَى 

ِمصَر عاراً. 4ُرَؤساُؤُه ِفي ُصوَعَن، َوُرُسلُُه ِفي حانِيَس، 
َيسَتِطيُع  ل�  َشعٍب  ِمْن  َسَيخَجلُوَن  الَجِميَع  اأنَّ  5اإلّ� 

َتنَفَعُهْم، َبْل َسَتاأتِي  اأْو  تُِعيُنُهْم  لَْن  ُمساَعَدَتُهْم. َفِمصُر 
بِالِخزِي َوالعاِر.«
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ِرساَلُة اهلِل إَلى َيُهوذا
6َهِذا َوحيٌّ َحوَل َحيواناِت اأْرِض النََّقِب: أ

   ِفي اأْرِض ِضيٍق َوَخَطٍر،
ُأُسوِد أْرِض الَمِليَئِة بِاللَُّبواِت َوال�    ِفي ال�

ِة الَخِطَرِة، أفاِعي الّسامَّ    َوال�
   َسَيحِملُوَن َثرَوَتُهْم َعَلى ُظُهوِر الَحِميِر،

   َوكُُنوَزُهْم َعَلى اأسِنَمِة الِجماِل،
   اإلَى َشعٍب ل� َيسَتِطيُع ُمساَعَدَتُهْم.

7  َمُعونَُة ِمْصَر ل� ِقيَمَة لَها،  
يُتها: »َرَهُب ب الَِّتي ل� َتْعَمُل     لَِهذا َسمَّ

َشيئاً.«

آَن َوانَحْت َهذا الَكل�َم َعَلى لَوٍح اأماَمُهْم.  8اْذَهِب ال�

اكُتبُه ِفي ِكتاٍب، َحتَّى َيُكوَن شاِهداَ ِفي الُمسَتقَبِل َواإلَى 
أَبِد: ال�

أول�ِد الَخّداِعيَن  ٌد. ُهْم َكال� ُمَتَمرِّ 9َهذا َشعٌب 

10َيُقولُوَن  اهلِل.  َتعِليِم  طاَعَة  َيرفُُضوَن  الَِّذيَن 
ل�أْصحاِب الرَُّؤى: »ل� َتُروا ُرَؤًى،« َولِل�أنِبياِء: 
»ل� َتَتَنبَّاُأوا لَنا بِما ُهَو َصِحيٌح، َبْل اأخِبُرونا َعِن 
أْوهاِم. 11ابَتِعُدوا  ُأُموِر النّاِعَمِة، َوَتَنبَّاُأوا لَنا بِال� ال�
وِس اإْسرائِيَل  َعِن الطَِّريِق، ل� نُِريُد اأْن نَْسَمَع بُِقدُّ

ِفيما َبْعُد.«

الَعوُن ِمَن اهلِل َفَقط
وُس اإْسرائِيَل: 12َيُقوُل قُدُّ

  » ل�أنَُّكْم َرَفضُتْم َهذا الَكل�َم
   َوَوثِقُتْم بِالظُّلِم َوالِخداِع َواتََّكْلُتْم َعَليِهما.

13  لَِذلَِك َسَتُكوُن َهِذِه الَخِطيَُّة لَُكْم  

أ 6:30 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ب 7:30 َرَهب. تِنِّيٌن اأْو َحَيواٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن النّاُس َيظنُّوَن 

رِّ َول�أعداِء اهلل. َوَقْد  اأنَُّه ُيسيطُر عَلى البحِر. َوُهَو ِفي العاَدِة رمٌز للشَّ
ُعِرَفْت ِمصُر بِهذا ال�سم.

   ِمثَل َصدٍع ِفي ُسوٍر ُمرَتِفٍع
ُقوِط.    َعَلى َوَشِك السُّ

   َيَتَحطَُّم َفجاأًة ِفي لَحَظٍة واِحَدٍة.
14  َوَيُكوُن ُحطاُمُه ِمثَل ِوعاٍء ِمْن َفّخاٍر  

   َيَتَحطَُّم اإلَى َشظايا.
   َفل� َتِجُد ِقطَعًة َكِبيَرًة بِما َيكِفي

أْخِذ َجمَرٍة ِمْن َموِقٍد،    ل�
   اأْو لَِغرِف ماٍء ِمْن َحوٍض.«

وُس  قُدُّ اإللَُه  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  15ل�

اإْسرائِيَل:

  » بِالطََّماأنِيَنِة َوالرُُّجوِع اإلَيَّ َتخلُُصوَن،
   بِالُهُدوِء َوالثَِّقِة بِي تُصِبُحوَن اأقِوياَء.«

   َولَِكنَُّكْم َرَفْضُتْم 16َوقُْلُتْم:
  » ل�، َبْل َسَنهُرُب َعَلى الَخيِل.«

   لَِذلَِك َسَتهُرُبوَن. َوقُْلُتْم:
  » َسَنرَكُب َعَلى َخيٍل َسِريَعٍة.«

   لَِذلَِك َيُكوُن الَِّذيَن ُيطاِرُدونَُكْم َسِريِعيَن.
17  األٌف ِمنُكْم َسَيهُرُبوَن ِمْن َصرَخِة واِحٍد،  

   َوكُلُُّكْم َسَتهُرُبوَن ِمْن َصرَخِة َخمَسٍة.
   َوتُتَركُوَن َوحَدكُْم َكساِرَيٍة َعَلى َتلٍَّة،

   َوَكاأَثٍر َعَلى رابَِيٍة.

َمُعوَنُة اهلِل ِلَشعِبه
ََّف َعَليُكْم، َولَِيُقوَم  18لَِذلَِك َينَتِظُر اهلُل الَوقَت لَِيَتَراأ

َفَيرَحَمُكْم. ل�أنَّ اهلَل اإلٌَه عاِدٌل، َهِنيئاً لُِمنَتِظِري َعدلِِه.
19يا َشعَب ِصْهَيْوَن الّساِكِنيَن ِفي َمديَنِة الُقْدِس، 

ِعنَدما  َعَليُكْم  َسَيَتَحنَُّن  فَاهلُل  َبْعُد،  ِفيما  َتبُكوا  لَْن 
لَِصرَخِتُكْم،  َسماِعِه  َفِعنَد  ُصراِخُكْم.  َصوَت  َيسَمُع 

َسَيسَتِجيُب لَُكْم َسريعاً.
َة  دَّ يَق َطعاماً َوالشِّ 20َفَمَع اأنَّ الرَّبَّ َيجَعُل لَُكُم الضِّ

َشراباً، اإلّ� اأنَّ ُمَعلَِّمُكْم لَْن َيخَتِفَي، َبْل َسَتَرْونَُه بُِعُيونُِكْم. 
21ِعنَدما َتتَِّجُهوَن اإلَى الَيِميِن اأِو الَيساِر، َتسَمُعوَن َصوتاً 

َخلَفُكْم َيُقوُل: »َهذا ُهَو الطَِّريُق، ِسيُروا ِفيِه.«
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ِة،  بِالِفضَّ الُمَغّشاِة  َتماثِيِلُكُم  نَجاَسَة  22َسَتَرْوَن 

َهِب. َسُتلُقونَها َبِعيداً  َواأصناِمُكُم الُمَغّشاِة بَِصفائِِح الذَّ
َكَمل�بَِس َقِذَرٍة. َوَسَتُقولُوَن لَها: »ابَتِعِدي َعنّا.«

ِفي  َتبُذُرها  الَِّتي  لُِحُبوبَِك  َمَطراً  اهلُل  ُيعِطي  23ثُمَّ 

أْرِض واِفَرًة. َوَسَترَعى قُطعانَُك  أْرِض. َوَسَتُكوُن َغلَُّة ال� ال�
ِفي َذلَِك الَوقِت ِفي َمرَعًى واِسٍع. 24َوَسَتاأكُُل ثِيرانَُك 
الَعَلِف  اأنواِع  اأفَضَل  أْرَض  ال� َتحُرُث  الَِّتي  َوَحِميُرَك 
أبراُج،  الُمَذرَّى بِالِمذراِة. 25َيوَم ُيقَتُل َكِثيُروَن َوَتسُقُط ال�
َسَتُكوُن ُهناَك َجداِوُل ِمياٍه َعَلى كُلِّ َجَبٍل عاٍل، َوَعَلى 

كُلِّ َتلٍَّة ُمرَتِفَعٍة.
َونُوُر  مِس،  الشَّ َكُنوِر  الَقَمِر  نُوُر  26َسَيُكوُن 

نُوَر  كاَن  لَو  َكما  َمّراٍت  َسبَع  َسَيَتضاَعُف  مِس  الشَّ
ُد  ُيَضمِّ الَِّذي  الَيوِم  ِفي  َذلَِك  َيُكوُن  َمعاً.  اأيّاٍم  َسبَعِة 
َرباِت  الضَّ ُرُضوَض  َوَيشِفي  َشعِبِه،  ُجُروَح  ِفيِه  اهلُل 

وها. َتَلقُّ الَِّتي 

27  ها اإنَّ اْسَم اهلِل َسَياأتِي ِمْن َبِعيٍد.  
   َغَضُبُه َيشَتِعُل َكناٍر

   تَُظلِّلُها َسحاَبُة ُدخاٍن َثِقيَلٌة.
   َشَفتاُه َمملُوَءتاِن بِالَغَضِب،

   َولِسانُُه َكالنّاِر الُملَتِهَمِة.
28  نَفَخُتُه َكالنَّهِر الُمَتَدفِِّق الَِّذي َيِصُل اإلَى   

الُعنِق.
ماِر، ُأَمَم ِفي ِغْرباِل الدَّ    اإلَى اأْن ُيَغْربَِل ال�

ُعوِب بِِلجاٍم َعَلى اأفواِهِهْم.    َوُيَسيِطَر َعَلى الشَّ

29اأّما اأنُتْم َفَسُتَغنُّوَن َكاأنَُّكْم ِفي لَيَلِة ِعيٍد! َسَتفَرُحوَن 

ِمَن الَقلِب، َكَمْن َيمِشي عَلى اأنغاِم النّاِي َوُهَو صاِعٌد 
اإلَى َجَبِل اهلِل، َصخَرِة اإْسرائِيَل.

30َوَسُيسِمُع اهلُل كُلَّ واِحٍد َصوَتُه الَجِليَل. َسُيِريِهْم 

ِمثَل  َرٍة  ُمَدمِّ َولَِهيِب ناٍر  َتنِزُل بَِسَخٍط  َوِهَي  الَقِويََّة  َيَدُه 
وَر  اأشُّ أنَّ  31ل� َوَبَرٍد.  َشِديٍد  بَِمَطٍر  َمصُحوَبٍة  عاِصَفٍة 
َسَترَتِعُب ِمْن َصوِت اهلَل اإْذ َيضِرُب بَِعصاُه. 32كُلُّ َمرٍَّة 
فُوُف َوتُْعَزُف  وَر بَِعصاُه، تُْضَرُب الدُّ ُيعاِقُب بِها اهلُل اأشُّ

وَر. ُح َبَقْبَضِتِه ِضدَّ اأشُّ الِقيثاراِت. فَاهلُل ُيلوِّ

لَِه ُمولَِك. ُجِعَل  ٍة لِل�إ أنَّ َواِدَي النّاِر ُمَعدٌّ ُمنُذ ُمدَّ 33ل�

َعِميقاً َوواِسعاً، َوامَتل�َأ ناراً َوَخَشباً. َونَسَمُة اهلِل تُْشِعلُُه 
َكَنهٍر ِمْن ِكبِريٍت.

ُوُجوُب االتِّكاِل َعَلى اهلِل َفَقط

َويٌل لِلَِّذيَن َينِزلُوَن اإلَى ِمصَر ِمْن اأجِل 31 
الُمساَعَدِة.

   َوَيتَِّكلُوَن َعَلى الَخيِل لُِتَخلَِّصُهْم،
َّها َكِثيَرٌة، أن    َوَعَلى الَمرَكباِت ل�
َُّهْم اأقِوياُء. أن    َوَعَلى الُفرساِن ل�

وِس اإْسرائِيَل،    َولَِكنَُّهْم ل� َينُظُروَن اإلَى قُدُّ
   َول� َيطلُُبوَن اهلَل ل�أجِل الَمُعونَِة.

يِق َول� َيَتراَجُع َعْن  2  لَِكنَُّه َحِكيٌم، َياأتِي بِالضِّ  
َكِلماتِِه.

   َسَيُقوُم لُِيحاِرَب َبيَت ال�أشراِر َوالَِّذيَن 
ُيِعيُنونَُهْم.

3  ِمْصُر َبَشٌر َولَيَسِت ِهَي اهلَل،  
   َولَيَسْت ُخُيولُها ِسَوى اأجساٍد ل� ُروَح لَها.

   َوِعنَدما َيُمدُّ اهلُل َيَدُه لُِيعاِقَب النّاَس،
   َيَتَعثَُّر الُمِعيُن َوَيسُقُط الُمعاُن،

راِن َمعاً.    َوِكل�ُهما ُيَدمَّ

أنَّ َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل لِي: 4ل�

أَسُد َمَع اأشبالِِه َعَلى     » ِعنَدما ُيَزمِجُر ال�
َفِريَسٍة،

   َوتُدَعى َجماَعٌة ِمَن الرُّعاِة لَِردِعِه،
نَُّه ل� َيخاُف ِمْن ُصراِخِهْم،    َفاإ

ِتِهْم ل� َيرَتِعُب.«    َوِمْن َضجَّ
   َهَكذا َسَياأتِي اهلُل الَقِديُر

   لُِيحاِرَب َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َوَعَلى َتلَِّتها.
5  َوَكما تَُرفِرُف الطُُّيوُر بِاأجِنَحِتها،  

   َهَكذا َسَيحِمي اهلُل الَقِديُر َمديَنَة الُقْدِس.
   َسَيحِميها َوُيَخلُِّصها.
يها.    َسَيغِفُر لِها َوُيَنجِّ
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ُخْنُتُموُه.  الَِّذي  اهلِل  اإلَى  اإْسرائِيَل  َبني  يا  6ُعوُدوا 

ِة  الِفضَّ اأوثاَن  َجميعاً  َسَترفُُضوَن  الَوقِت،  َذلَِك  7َفِفي 

َهِب الَِّتي َصَنَعْتها لَُكْم اأيِديُكُم الخاِطَئُة. َواأوثاَن الذَّ

يِف، وُر بِالسَّ 8  َسُتهَزُم اأشُّ  
   لَِكْن لَيَس بَِسيِف اإنساٍن.

يُف،    َسيهِزُمها السَّ
   لَِكْن لَيَس َسيفاً َبَشِريّاً.
يِف،    َسَتهُرُب ِمَن السَّ

   َولَِكْن َسُيؤَسُر ِفتيانُها َوُيسَتعَبُدوَن.
ُر َصخَرتُُهْم، 9  َسُتَدمَّ  

   َوَملَجاُأُهُم الََّذي َهَرُبوا اإلَيِه بَِسَبِب الرُّعِب.
   َسَيرَتِعُب ُرَؤساُؤُهْم ِعنَدما َيَروَن راَيَة الَحرِب.

   َهَكذا َيُقوُل اهلُل الَِّذي ناُرُه ِفي ِصْهَيْوَن،
   َوفُرنُُه ِفي الُقْدِس.

قاَدٌة صاِلُحون

 32، ها اإنَّ َمِلكاً َسَيملُُك بِالَحقِّ
َوُرَؤساَء َسَيحُكُموَن بِالَعدِل.

يِح، 2  َوَسَيُكوُن َذلَِك الَمِلُك َمخَباأً ِمَن الرِّ  
   َوَملَجاأً ِفي العاِصَفِة.

أماِكِن الجافَِّة،    سَيُكوُن َكَجداِوِل الِمياِه ِفي ال�
ٍة قاِحَلٍة.    َوَكِظلِّ َصخَرٍة َكِبيَرٍة ِفي اأْرٍض حارَّ

3  ِحيَنِئٍذ، لَْن تُغَلَق ُعُيوُن الُمبِصِريَن،  
   َواآذاُن الّساِمِعيَن َسُتصِغي بِانِتباٍه.

ِعيَن َسَتَتَعلَُّم التَّفِكيَر، 4  َواأذهاُن الُمَتَسرِّ  
   َوَذُوو ال�لِسَنِة الثَِّقيَلِة َسَيَتَكلَُّموَن بُِوُضوٍح 

َوُسرَعٍة.
5  َولَْن ُيدَعى الَحمَقى ِفيما َبْعُد ُشَرفاَء،  

   َول� ال�أشراُر نَُبل�َء.
أنَّ الَحمَقى أ َيَتَكلَُّموَن بِاُأُموٍر َغِبيٍَّة، 6  ل�  

رِّ.    َواأذهانُُهْم تَُخطُِّط لِلشَّ
يَرًة    َيْصَنُعوَن اُأُموراً ِشرِّ

أ 6:32 الَحمَقى. وتعني هنا اأولئَك الّذيَن ل� يهتموَن باُأموِر اهلل.

   َوَيَتَكلَُّموَن بِاُأُموٍر خاِطَئٍة َعِن اهلِل.
   ُيْهِملُوَن ُبُطوَن الجائِِعيَن الفاِرَغِة،

   َوَيمَنُعوَن الماَء َعِن الِعطاِش.
ِريِر َرديَئٌة، 7  اأسالِيُب الشِّ  

   َوُخَطُطُه َخِبيَثٌة، لُِيَحطَِّم الُفَقراَء بِالَكِذِب،
ُهْم. َم الَمساِكيُن اأِدلًَّة تُْثِبُت َحقَّ    َحتَّى لَْو َقدَّ

8  اأّما النَُّبل�َء َفُيَخطُِّطوَن لِما ُهَو نَِبيٌل،  
   َوَيثُبُتوَن َعَلى اُأُموٍر نَِبيَلٍة.

أوقاٌت َصعَبٌة قاِدَمة
9  اأيَُّتها النِّساُء الُمرتاحاُت،  

   قُمَن َواْسَمعَن َصوتِي.
آِمناُت،    اأيَُّتها الَفَتياُت ال�

   اْسَتِمْعَن لِما اأقُوُل.
10  َبعَد اأكَثَر ِمْن َسَنٍة بَِقِليٍل،  

آِمناُت.    َسَترَتِجفَن َخوفاً اأيَُّتها ال�
أنَّ ِقطاَف الِعَنِب َسَينَتِهي،    ل�
   َوِقطاَف الفاِكَهِة لَْن َياأتَِي.

11  ارَتِجفَن َخوفاً اأيَُّتها النِّساُء الُمرتاحاُت،  
آِمناُت.    َوارَتِعدَن اأيَُّتها ال�
   اخَلْعَن ثِياَبُكنَّ الَجِميَلَة،

   َواربِطَن الَخيَش َحولَُكنَّ َكِحزاٍم.
12  اضِربَن َعَلى ُصُدوِرِكنَّ ُحزناً  

   َعَلى الُحُقوِل الَخصَبِة َوالُكُروِم الُمثِمَرِة.
أنَّ ال�أشواَك تَُغطِّي اأْرَض َشعِبَي 13  ل�  

ِعيَدِة َوالَمِديَنِة     َسُتَغطِّي كُلَّ الُبُيوِت السَّ
الَفِرَحِة.

أنَّ الَقصَر َسُيهَجُر، 14  ل�  
كّاِن َسُتصِبُح خالَِيًة.    َوالَمِديَنَة الُمكَتظََّة بِالسُّ

   َوَسُتصِبُح الَقلَعُة َوالُبرُج َكهَفيِن
أَبِد.    َتسُكُنهما الَحيواناُت اإلَى ال�

   َوَسُتِحبُّ الَحِميُر الَوحِشيَُّة الَعيَش ُهناَك،
   َوالماِعُز َسَترَعى ُهناَك.

15  اإلَى اأْن ُيسَكَب َعَلينا ُروٌح ِمَن الَعل�ِء،  
حراُء َبساتِيَن، َوالَبساتِيُن غاباٍت.    َفُتصِبَح الصَّ
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يَِّة، 16  ِحيَنِئٍذ، َيسُكُن الَعدُل ِفي الَبرِّ  
ل�ُح ِفي الَبساتِيِن الَخصَبِة.    َوالصَّ
ل�ِم، ل�ُح بِالسَّ 17  َوَسَياأتِي َذلَِك الصَّ  

أَبِد. أماِن اإلَى ال�    َوَسَياأتِي الَعدُل بِالُهُدوِء َوال�
18  َوَسَيسُكُن َشعِبي ِفي ُبُيوٍت اآِمَنٍة،  

   ِفي اأماِكَن اأِميَنٍة، َوِفي اأماِكِن راَحٍة َوُهُدوٍء.
ُأُموِر، 19  َولَِكْن َقبَل َهِذِه ال�  
ُر الغاَبُة بِالكاِمِل،    َسُتَدمَّ
   َوالَمِديَنُة َسُتَذلُّ َتماماً.

20  َهنيئاً لَُكْم اأيُّها الّزاِرُعوَن َعَلى ِضفاِف   
الَجداِوِل،

   يا َمْن تُطِلُقوَن ثِيرانَُكْم َوَحِميَركُْم لَِترَعى.

جاُء ِباهلل الرَّ

َتَنبَّْه اأيُّها الُمَخرُِّب33 
الَِّذي لَْم ُيهاِجْمُه اأَحٌد،

   َواأيُّها الغاِدُر الَِّذي لَْم َيغُدْر ِفيِه اأَحٌد.
   ِعنَدما َتنَتِهي ِمَن التَّخِريِب َسُتَخرَُّب،

   َوِعنَدما َتنَتِهي ِمَن الَغدِر َسُتغَدُر.

2  َوَسُيقاُل: »َتَحنَّْن َعَلينا يا اهلُل.  
   اإيّاَك انَتَظرنا.

ًة ِفي كُلِّ َصباٍح،    اأعِطنا قُوَّ
يِق.«    َوَخلِّْصنا ِفي َوقِت الضِّ

عُب ِمْن َصوتَِك الهاِدِر. 3  َهَرَب الشَّ  
ُأَمُم بَِسَبِب َعَظَمِتَك.    َتَشتََّتِت ال�

4  َسُتجَمُع َغنائَِمُكْم َكما َيجَمُع الَجراُد الطَّعاَم.  
   َسَيقِفُز َكِثيُروَن َعَليها َكالَجناِدِب.

5  اهلُل ُمرَتِفٌع ِجّداً،  
   َوَيسُكُن ِفي ال�أعالِي.

ل�ِح.    ُهَو َيمل�ُأ ِصْهَيْوَن بِالَعدِل َوالصَّ
6  ُهَو َمْصَدُر َثباتِِك يا ِصْهَيْوَن.  

   َسَتنَعِميَن بِالَخل�ِص َوالِحْكَمِة َوالَمعِرَفِة،
   َوَتُكوُن َمخاَفُة اهلِل َكْنَزِك.

واِرِع، أْبطاُل َيصُرُخوَن ِفي الشَّ 7  ها ال�  
ل�ِم َيبُكوَن بَِمراَرٍة.    َوُرُسَل السَّ

8  الطُُّرُق الَكِبيَرُة َمهُجوَرٌة،  
ِغيَرِة.    َول� اأَحَد ُيساِفُر َعَلى الطُُّرِق الصَّ
ُهوُد َمرفُوُضوَن،    الَعُهوُد َمكُسوَرٌة َوالشُّ

   َول� َيحَتِرُموَن اأَحداً.
أْرُض َتُنوُح َوَتذُبُل. 9  ال�  

   لُبناُن َخِجَل َوَذُبَل.
حراَء.    َسهُل شاُروَن ُيشِبُه الصَّ

   َوباشاُن َوالَكرَمُل َينُفضاِن اأوراَقُهما الّذابَِلَة 
َوَيُموتاِن.

آَن اأنَتِصُب، آَن اأقُوُم، ال� 10  َيُقوُل اهلُل: »ال�  
آَن اُأظِهُر َعَظَمِتي.    ال�
11  َتحَبلُوَن بِالُعشِب،  

   َوَتِلُدوَن َقّشاً،
   َوُروُحُكْم ناٌر َتلَتِهُمُكْم.

12  َسَيحَتِرُق النّاُس لُِيصِبُحوا َرماداً.  
وِك اليابِِس.    َسَيحَتِرقُوَن بِالنّاِر َكالشَّ

13 » اْسَمُعوا ما َعِمْلُت اأيُّها الَبِعيُدوَن،  
تِي اأيُّها الَقِريُبوَن.«    َواعِرفُوا قُوَّ

14  الُخطاُة ِفي ِصْهَيْوَن خائُِفوَن،  
   َوال�أشراُر ُيمِسُكُهُم الرُّعُب َوَيُقولُوَن:
  » َمْن ِمنّا َيْقِدُر اأْن َيِعيَش َمَع َهِذِه النّاِر 

الُملَتِهَمِة؟
   َمْن ِمنّا َيْقِدُر اأْن َيِعيَش َمَع َهِذِه النّاِر 

أَبِديَِّة؟« ال�
15  الَِّذيَن َيِعيُشوَن بِال�سِتقاَمِة،  

دِق،    َوَيَتَكلَُّموَن بِالصِّ
آَخِريَن، بَح بُِظلِم ال�    الَِّذيَن َيرفُُضوَن الرِّ

   الَِّذيَن َيمَتِنُعوَن َعْن اأخِذ الرِّشَوِة،
وَن اآذانَُهْم َعْن َسماِع ُخَطِط     الَِّذيَن َيُسدُّ

الَقتِل،
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رِّ،    َوُيغِلُقوَن ُعُيونَُهْم َعِن النََّظِر اإلَى الشَّ
16  َهُؤل�ِء َسَيِعيُشوَن بِاأماٍن ِفي ال�أعالِي،  

أِميُن ُحُصوناً ِفي الِجباِل،    َوَسَيُكوُن َمكانُُهُم ال�
ُدوَن بَِطعاِمِهْم، َوماُؤُهْم لَْن َينَفَد.    َحيُث َسُيَزوَّ

17  َسَتَرى ُعُيونَُك الَمِلَك ِفي َجمالِِه.  
   َوَسَينُظُروَن اإلَى اأْرٍض َكِبيَرٍة ِجّداً.

18  َوَسُتَفكُِّر بِالرُّعِب الَِّذي كاَن لََديَك سابِقاً:  
  » اأيَن الكاتُِب؟ اأيَن الواِزُن؟

   اأيَن الَِّذي ُيْحِصي الُحُصوَن؟«
عَب الُمَتَعجِرَف 19  لَْن َتَرى ِفيما َبعُد الشَّ  

   الَِّذي َيَتَكلَُّم بَِغيِر ُوُضوٍح،
   َوبِلَُغٍة ل� َتفَهُمها.

ِحماَيُة اهلِل إلْسراِئيل
20  انُظُروا اإلَى ِصْهَيْوَن،  

   َمِديَنِة اأعياِدنا.
   َسَتَرى ُعُيونُُكُم الُقْدَس َمسَكناً اآِمناً

   َوَخيَمًة ثابَِتًة ل� تُخَلُع اأوتاُدها،
   َول� َينَقِطُع َحبٌل ِمْن ِحبالِها.

21  ل�أنَّ اهلَل َسَيَتَعظَُّم ُهناَك،  
أنهاِر َوالَجداِوِل الَعِريَضِة    ِمثَل اأْرٍض َمِليَئٍة بِال�

   الَِّتي ل� َتِسيُر َعَليها َقُواِرُب التَّجِديِف،
خَمُة.    َول� َتعُبُرها ُسُفُن الَعُدوِّ الضَّ

22  ل�أنَّ اهلَل ُهَو قاِضينا،  
ِريَعَة.    َوُهَو ُيعِطينا الشَّ

   ُهَو َمِلُكنا، َوُهَو ُيَخلُِّصنا.
23  انَحلَّْت ِحباُل ال�أشراِر،  

   َولَْم َتُعْد تُمِسُك بِقاِعَدِة الّساِرَيِة لُِتَثبَِّتها.
   لَْم َيُعوُدوا َيْنِصُبوَن ال�أشِرَعَة.

ُم َغِنيَمٌة َكِبيَرٌة،    ِحيَنِئٍذ، َسُتَقسَّ
   َوَحتَّى الُعرُج َسَينالُوَن نَِصيباً ِمَن الَغِنيَمِة.

24  لَْن َيُكوَن َبيَن ساِكِنيها َمْن َيُقوُل:  
  » اأنا َمِريٌض.«

ْعُب الّساِكُن ُهناَك،    َوالشَّ
   َسَيُكوُن َمغُفوَر الَخطايا.

ِعقاُب اهلِل ألعداِئه

ُأَمُم لَِتسَمِعي،34  اقَتِربِي اأيَُّتها ال�
ُعوُب. َواأصِغي اأيَُّتها الشُّ
أْرُض َوكُلُّ ما ِفيها،    لَِتسَمِع ال�

   العالَُم َوما ِفيِه.
ُأَمِم َوَعَلى  2  ل�أنَّ اهلَل غاِضٌب َعَلى ال�  

ُجُيوِشِهْم.
بِح.    َوَقْد َسلََّمُهْم لِلَهل�ِك الكاِمِل َوالذَّ

3  َقتل�ُهْم َسُيرَمْوَن.  
   َسَتْنَبِعُث رائَِحُة ُجَثِثِهْم،

   َوَتفيُض ِدماُؤُهْم َعَلى الِجباُل.
ماِء، 4  َسَتُذوُب ُجنُد السَّ  

ماواُت َكَوَرَقٍة.    َوَتلَتفُّ السَّ
   ُجنُدها َسَيذُبلُوَن،

   ِمثَل اأوراِق الَكرَمِة،
   َوِمثَل َحّباِت التِّيِن.

5  َيُقوُل اهلُل: »ِعنَدما َيْرَتِوي َسيِفي بِما َيعَملُُه   
ماِء، ِفي السَّ

ْسُتُه  عَب الَِّذي َكرَّ    َسَينِزُل لُِيعاِقَب اأُدوَم، الشَّ
يُنونَِة.« لِلدَّ

حِم، ماِء َوالشَّ 6  هلِل َسيٌف ُمَغطًَّى بِالدِّ  
   بَِدِم ِحمل�ٍن َوتُُيوٍس، َوبَِشحِم ِكَلى ِكباٍش.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيعَمُل َذبِيَحًة ِفي ُبْصَرَة،
   َوَمذَبَحًة َعِظيَمًة ِفي اأْرِض اأُدوَم.

7  َوَسُيذَبُح َمَعُهْم َبَقٌر َوحِشيٌّ َوُعُجوٌل َوثِيراٌن.  
ِم،    َوَسَترَتِوي اأْرُضُهْم بِالدَّ

حِم.    َوتُراُبُهْم َسَيَتَغطَّى بِالشَّ
8  َعيََّن اهلُل َوقَت ِعقاٍب  

   َوَسَنَة َجزاٍء ِمْن اأجِل َقِضيَِّة ِصْهَيْوَن.
فِت، 9  َسُتصِبُح اأنهاُر اأُدوَم َكالزِّ  

   َوتُراُبها َكالِكبِريِت،
فِت الُمشَتِعِل.    َواأْرُضها َكالزِّ

10  َولَْن َتنَطِفَئ النّاُر لَيل�ً اأْو نَهاراً،  
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أَبِد.    َوَسَيْصَعُد ُدخانُها اإلَى ال�
   َوَسَتُكوُن َخِرَبًة َعبَر ال�أجياِل،

أَبِد.    َولَْن َيجتاَز ِفيها اأَحٌد اإلَى ال�
ُقوُر َوالقناِفُذ، 11  َسَتمَتِلُكها الصُّ  
   َوتِعيُش ِفيها الُبوُم َوالِغرباُن.

   َسَيجَعلُها اهلُل قاِحَلًة فاِرَغًة. أ
12  َفل� َيبَقى لَُهْم ما َيدُعونَُه َممَلَكًة ُهناَك.  

   َوكُلُّ ُرَؤسائِها ُيصِبُحوَن ل� َشيَء.
وُك ِفي قُُصوِرها، 13  َسَينُمو الشَّ  
َجيراُت ِفي ُحُصونِها.    َوالشُّ

يَِّة،    َسُتصِبُح َمسِكناً لِلِكل�ِب الَبرِّ
   َوَمكاَن َسَكٍن لِلُبوِم.

باِع، يَُّة َمَع الضِّ 14  َوَسَتلَتِقي ُهناَك الَحيواناُت الَبرِّ  
   َوَسُيناِدي الماِعُز الَبرِّيُّ َبِقيََّة الَقِطيِع.

   َسَتِعيُش َحيواناُت اللَّيِل ُهناَك َوَتسَتِريُح.
15  َسَتصَنُع الُبوُم اأعشاَشها ُهناَك،  

   َوَترقُُد َعَلى َبيِضها،
   َوتَُربِّي ِصغاَرها َتحَت َظلِّ َجناَحيها.

ُقوُر َمعاً.    َوَسَتجَتِمُع ُهناَك الصُّ
16  َفتُِّشوا ِفي ِكتاِب اهلِل َواقَراُأوا،  

ُأُموِر. َُّه لَْن ُيَفَقَد اأيٌّ ِمْن َهِذِه ال� أن    ل�
   َجميُع الَحيواناِت الَمذكُوَرِة َسَتُكوُن َمعاً.

أنَّ َفَم اهلِل اأَمَر، َوُروُحُه َجَمَعها.    ل�
أْرِض الَِّتي  17  األَقى اهلُل قُرَعًة لَِتحِديِد ُبقَعِة ال�  

لَُهْم.
أْرَض بَِخيِط الِقياِس، َم ال�    َوَقسَّ

أَبِد،    َكي َيمَتِلُكوها اإلَى ال�
   َوَيِعيُشوا ُهناَك ِجيل�ً َبعَد ِجيٍل.

تعزيُة اهلِل ِلَشعِبه

أْرُض الجافَُّة.35  يَُّة َوال� َسَتفَرُح الَبرِّ
حراُء َوتُزِهُر ِمثَل النَّرِجِس. َوَسَتبَتِهُج الصَّ
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2  َسُتزِهُر َوَتفَرُح َوتَُغنِّي.  
   َسُتْعَطى َمجَد غاباِت لُبناَن،

   َوَجماَل ِجباِل الَكرِمِل َوَسهِل شاُروَن.
   َفَيَرْوَن َمجَد اهلِل َوَجل�َل اإلَِهنا.

أياِدي الُمرَتِخَيَة، ُدوا ال� 3  َشدِّ  
ِعيَفَة. ُتوا الرَُّكَب الضَّ    َوَثبِّ

4  قُولُوا لِلخائِِفيَن:  
ُدوا، ل� َتخافُوا، َفها ُهَو اإلَُهُكْم.   » َتَشدَّ

   َسَياأتِي بِالِعقاِب َوالُمجازاِة َعَلى اأعدائُِكْم.
   َوُهَو َسَياأتِي َوُينِقُذكُْم.«

5  ِحيَنِئٍذ، َسُتبِصُر ُعُيوُن الُعِمي،  
مِّ َسَتسَمُع.    َواآذاُن الصُّ

6  ِحيَنِئٍذ، َسَيقِفُز ال�أعَرُج َكالَغزاِل،  
أْخَرُس َفِرحاً.    َوَسَيهِتُف ال�

يَِّة، أنَّ ِمياهاً َسَتَتَدفَُّق ِفي الَبرِّ    ل�
حراِء.    َوَجداِوَل ِفي الصَّ

راُب بِرَكَة ماٍء، 7  َوَسُيصِبُح السَّ  
أْرُض الَعطَشى َسُتصِبُح َينابِيَع ماٍء،    َوال�
يَِّة َوَمكاِن      َوِفي َمسَكِن الِكل�ِب الَبرِّ

راَحِتها،
   َسَينِبُت الَقَصُب َوالنَّباتاُت الطَِّويَلُة.
8  َوَسَتُكوُن ُهناَك َطِريٌق واِسَعٌة تُدَعى  

َسَة.«   » الطَِّريَق الُمَقدَّ
   لَْن ُيساِفَر َعَليها النَِّجُسوَن،
   َولَْن َيِسيَر َعَليها الَحمَقى،
   لَِكنَّها لِلُمسَتِقيِميَن َفَقْط.

9  ل� َيُكوَن َعليها اُأُسوٌد،  
   َول� َتِسيَر ِفيها َحيواناٌت ُمفَتِرَسٌة،

   َبْل َيِسيُر ِفيها الَمفِديُّوَن َفَقْط.
10  َوَسَيرِجُع الَِّذيَن َفداُهُم اهلُل،  
   َوَيدُخلُوَن ِصْهَيْوَن بِالتَّرنِيِم،

.    َوَسُيَغطِّيُهْم َفَرٌح اأَبِديٌّ
   َسَيغُمُرُهُم الَفَرُح َوالَبهَجُة،

ُد َفَسَيهُرباِن.    َواأّما الُحزُن َوالتََّنهُّ
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وِريِّيَن ِلَيُهوذا اجِتياُح األشُّ

َنِة الّرابَِعَة َعْشَرَة ِمْن ُحكِم الَمِلِك 36  ِفي السَّ
َعَلى  الَمِلُك  ِسنحاِريُب  َخَرَج  َحَزِقّيا، 
2َواأرَسَل  َعَليها.  َواسَتولَى  َيُهوذا  ِفي  الَحِصيَنِة  الُمُدِن 
ِمْن ل�ِخيَش  َعِظيٍم  َمَع َجيٍش  قائَِد َجيِشِه  وَر  اأشُّ َمِلُك 
القائُِد  َفَوَقَف  الُقْدِس.  َمِديَنِة  ِفي  َحَزِقّيا  الَمِلِك  اإلَى 
َيِة اإلَى َحقِل  بِجانِِب َقناِة الِبرَكِة الُعليا َعَلى الطَِّريِق الُمَؤدِّ

ُمَبيِِّض الثِّياِب.
َعِن  الَمسُؤوُل  َحْلِقّيا  ْبُن  األِياِقيُم  لِِلقائِِه  3َفَخَرَج 

حاِفُظ  اآساَف  ْبُن  َوُيواآُخ  الكاتُِب،  َوَشْبَنُة  الَقصِر، 
ِجّل�ِت. السِّ

ما  ُهَو  َهذا  لَِحَزِقّيا:  »قُولُوا  َرْبشاَقى:  لَُهْم  4َفقاَل 

وَر الَعِظيُم: َيُقولُُه َمِلُك اأشُّ

›ما الَِّذي َتتَِّكُل َعَليِه؟ 5اأنَْت َتُقوُل: لََديَّ 
ٌة تُِعيُنِني ِفي الَحْرِب، َوَكل�ُمَك  ُمْسَتشاُروَن َوقُوَّ
ِدَك  َتَمرُّ َتتَِّكْل في  َمْن  َعَلى  َهباٍء!  ُد  ُمَجرَّ َهذا 
َقَصَبٍة  ِمْن  ُعكّاٍز  َعَلى  ُمتَِّكٌئ  6اأنَْت  ؟  َعَليَّ
َمْكُسوَرٍة. َفهِذِه ِهَي ِمْصُر الَِّتي اإِن اتََّكاأ اأَحٌد 
َعَليها اخَتَرَقْت َيَدُه. َهَكذا ُهَو َمِلُك ِمْصَر لُِكلِّ 

الَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَليِه.
7›َواإْن قُْلُتْم: نَتَِّكُل َعَلى يهوه أ اإلِِهنا! اأما 

أهِل  اأزاَل َحَزِقّيا َمذابَِحُه َوُمرَتَفعاتِِه، ب َوقاَل لِ�
َيُهوذا َوالُقْدِس: ل� َتعُبُدوا اإلّ� اأماَم َهذا الَمذَبِح 

ُهنا ِفي الُقْدِس؟
وَر َعَلى  آَن ُيراِهُنَك َمول�َي َمِلُك اأشُّ 8›َوال�

أْمِر: اإنَُّه ُمْسَتِعدٌّ اأْن ُيعِطَيَك األَفي ِحصاٍن  َهذا ال�
اإِن اْسَتَطْعَت اأْن َتِجَد ِرجال�ً َيْرَكُبونَها. 9اأنَت 
ل� َتقِدُر اأْن َتهِزَم َحتَّى اأْصَغَر قاَدِة َمول�َي، َحتَّى 
َوفُْرسانِها.  ِمْصَر  َمْرِكباِت  َعَلى  اعَتَمْدَت  لَِو 
10اأَتُظنُّ اأنِّي ِجْئُت لُِمهاَجَمِة الُقْدِس َوَتدِميِرها 

أ 7:36 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

بائِِح َتكثُُر  ب 7:36 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

ِمْن ُدوِن يهوه؟ َبْل ُهَو الَِّذي قاَل لِي: اْذَهْب 
ْرها!‹« أْرِض َوَدمِّ اإلَى تِْلَك ال�

11َفقاَل األِياِقيُم َوِشْبَنُة َوُيواُخ لَِرْبشاَقى: »نَْرُجو اأن 

أراِميَِّة، َفَنحُن نَفَهُمها.  تُِكلِّمنا، نَحُن ُخّداَمَك، بِاللَُّغِة ال�
عُب ما َتُقولُُه.« َول� تَُكلِّْمنا بِلَُغِة َيُهوذا لَِئّل� َيفَهَم الشَّ

12َغيَر اأنَّ َرْبشاَقى قاَل لَُهْم: »لَْم ُيْرِسْلِني َسيِِّدي 

لَِكي اُأَكلَِّمُكْم اأنُتْم َوحَدكُْم َوَمِلَكُكْم، َبْل اأْرَسَلِني اأيضاً 
وِر. ُهْم اأيضاً َسَياأْكُلُوَن  ُأَكلَِّم الُجُنوَد الواِقِفيَن َعَلى السُّ لِ�

َفَضل�تِِهْم، َوَيْشَرُبوَن َبولَُهْم َمَعُكْم!«
بِالِعْبِريَِّة:  َوقاَل  عاٍل  بَِصْوٍت  َرْبشاَقى  ناَدى  13ثُمَّ 

وَر! 14َيُقوُل  »اْسَمُعوا ِرسالََة الَمِلِك الَعِظيِم، َمِلِك اأشُّ
َُّه ل� َيْسَتِطيُع اأْن  أن الَمِلُك: ›ل� َتَدُعوا َحَزِقّيا َيْخَدْعُكْم، لِ�
تِي. 15ل� َتَدُعوا َحَزِقّيا ُيقِنُعُكْم بِال�تِّكاِل  ُينِقَذكُْم ِمْن قُوَّ
َعَلى اإلَِهُكْم بَِقولِِه: ›يهوه َسُيَخلُِّصنا، َولَْن َيَدَع َمِلَك 
لَِحَزِقّيا.  َتْسَمُعوا  الَمِديَنِة.‹ 16َفل�  َعَلى  َيْسَتولِي  وَر  اأشُّ

وَر: َيُقوُل َمِلُك اأشُّ

 . اإلَيَّ َواخُرُجوا  َمِعي  ُصْلحاً  ›اعِقُدوا 
ِحيَنِئٍذ، َسَياأْكُُل كُلُّ واِحٍد ِمْنُكْم ِمْن ِعَنِبِه َوتِيِنِه 
َتَتَمتَُّعوا  اأْن  17ُيْمِكُنُكْم  بِْئِرِه.  ِمْن  َوَيْشَرُب 
لَى  اإ َواآُخَذكُْم  تَِي  اآ ْن  اأ لَى  اإ بَِخيراتُِكْم 
َونَِبيٍذ،  َقْمٍح  اأْرُض  ِهَي  َكاأْرِضُكْم.  اأْرٍض 
اأْرُض ُخْبٍز َوكُُروٍم. 18َفل� َيُغرُّكُْم َحَزِقّيا بَِقولِِه: 
يهوه َسُينِقُذنا. َهْل اأنَقَذ اأيُّ اإلٍَه ِمْن كُلِّ اآلَِهِة 
19َعِجَزْت  وَر؟  اأشُّ َمِلِك  ِمْن  اأْرَضُه  ُعوِب  الشُّ
اآلَِهُة  َعِجَزْت  َواأرفاَد.  َحماَة  اآلَِهُة  اأماِمي 
آلَِهُة كُلُّها اأْن تُنِقَذ  َسْفراِويَم. لَْم َتْسَتِطْع َهِذِه ال�
ُأَمِم  ال� اآلَِهِة  كُلِّ  ِمْن  اإلٍَه  20اأيُّ  ِمنِّي.  الّساِمَرَة 
اْسَتطاَع اأْن ُينِقَذ اأْرَضُه ِمنِّي؟ َفَكيَف َتَتَوقَُّعوَن 

َبعَد َذلَِك اأْن ُينِقَذ يهوه الُقْدَس ِمنِّي؟‹«

بَِكِلَمٍة  وا  َيُردُّ َفَلْم  ْمَت.  الصَّ لَِزَم  عَب  الشَّ 21لَِكنَّ 

َفَقْد  َحَزِقّيا.  الَمِلِك  اأْمِر  َحَسَب  َرْبشاِقي  َعَلى  واِحَدٍة 
وا َعَليِه.« اأَمَرُهْم: »ل� َتُردُّ
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َبيِت  َعْن  الَّمْسؤوُل  ِحْلِقّيا  ْبُن  األِياِقيُم  َق  22َفَمزَّ

الَمِلِك، َوِشْبَنُة ِسْكِرتِيُر الَمِلِك، َوُيواُخ ْبُن اآساَف حاِفُظ 
اإلَى  َعَلى ما َسِمُعوُه. َوجاُءوا  ُحْزناً  ثِياَبُهْم  ِجّل�ِت  السِّ

َحَزِقّيا، َواأخَبُروُه بِما قالَُه َرْبشاَقى.

ِبيِّ إَشْعياء ُث َمَع النَّ َحَزِقّيا َيَتَحدَّ

َق ثِياَبُه، َولَِبَس 37  َفَلّما َسِمَع َحَزِقّيا َهذا، َمزَّ
َدَخَل  ثُمَّ  َسِمَع،  ما  بَِسِبِب  ُحزناً  َخيشاً 

اإلَى َبيِت اهلِل.
2َواأْرَسَل َحَزِقّيا األِياِقيُم الَمْسؤوُل َعْن َبيِت الَمِلِك، 

َوِشْبَنُة ِسْكِرتِيُر الَمِلِك، َوُرَؤساُء الَكَهَنِة اإلَى النَِّبيِّ اإَشْعياَء 
َشْعياَء:  ل�إ 3َفقالُوا  الَخيَش.  َيْلِبُسوَن  َوُهْم  اآُموَص،  ْبِن 
»َيُقوُل َحَزِقّيا: ›َهذا َيْوُم ِضيٍق َوَتاأِْديٍب لَنا، َفَكاأنَّ حالَنا 
َة ِفيها  ُهَو حاُل اْمراأٍة حاَن َوْقُت ِول�َدتِها، َغيَر اأنَُّه ل� قُوَّ
الَِّذي  َيْسَمُع كُلَّ َكل�ِم َرْبشاَقى  لِلِول�َدِة. 4لََعلَّ إلََهَك 
. َولََعلَُّه ُيعاِقُبُه  وَر لُِيِهيَن اهلَل الَحيَّ اأْرَسَلُه َسيُِّدُه َمِلُك اأشُّ
َعَلى الَكل�ِم الَِّذي قالَُه. َفَصلِّ إللَِهَك ِمْن اأجِل ال�أحياِء 

الباِقيَن ِفي الَمِديَنِة.‹«
لَُهْم  6َفقاَل  اإَشْعياَء.  اإلَى  الَمِلِك  َمْسُؤولُو  5َفجاَء 

ل�  اهلُل:  ›َيُقوُل  الرِّسالََة:  َهِذِه  َحَزِقّيا  »َبلُِّغوا  اإَشْعياُء: 
وَر َواأهانُونِي بِِه.  َتَخْف بَِسَبِب ما قالَُه ُخّداُم َمِلِك اأشُّ
7ها اإنِّي واِضٌع ِفيِه ُروَح َخْوٍف. َسَيْسَمُع اإشاَعًة، َفَيُعوُد 

يِف.‹« اإلَى َبَلِدِه. َوُهناَك َسَيُموُت بِالسَّ

ًة أُْخَرى وَر ُيْنِذُر َحَزِقّيا َمرَّ َمِلُك أشُّ
لَِخيَش.  َتَرَك  َقْد  وَر  اأشُّ َمِلَك  اأنَّ  َرْبشاَقى  8َوَسِمَع 

َوعاَد َفَوَجَدُه ِفي َمِديَنِة لِْبَنَة ُيحاِرُبها. 9ثُمَّ َسِمَع َمِلُك 
وَر اإشاَعًة َعْن تِْرهاَقَة، َمِلِك الَحَبَشِة. َفِقيَل لَُه: »جاَء  اأشُّ
ًة اُأْخَرى  وَر َمرَّ تِْرهاَقُة َكي ُيحاِرَبَك.« َفاأْرَسَل َمِلُك اأشُّ
َلُهْم َهِذِه الرِّسالََة اإلَيِه: »قُولُوا  ُرُسل�ً اإلَى َحَزِقّيا. 10َوَحمَّ

لَِمِلِك َيُهوذا:

ِحيَن  َعَلْيِه  َتتَِّكُل  الِّذي  اإلَُهَك  ›َيخَدُعَك 
اأْن َيْسَتولَِي َعَلى  وَر  َيْقِدَر َمِلُك اأشُّ َيُقوُل: لَْن 
الُقْدِس. 11ل� ُبدَّ اأنََّك َسِمْعَت بِما َفَعَلُه ُملُوُك 

اأنَُّهْم  َوَكيَف  ُأْخَرى،  ال� الُبْلداِن  بُِكلِّ  وَر  اأشُّ
َسَتْنُجو؟  اأنََّك  ُم  َتَتَوهَّ َفَكيَف  َتدِميراً!  ُروها  َدمَّ
ُعوِب اأْن تُنِقَذها. َفَقْد  12لَْم َتقِدْر اآلَِهُة َهِذِه الشُّ

َقَضى اآبائِي َعَليها. َقَضْوا َعَلى ُجوزاَن َوحاراَن 
َوَرَصَف َوَبِني َعَدَن ِفي َتلِّ اأّساَر. 13َواأيَن َمِلُك 
َحماَة َوَمِلُك اأْرفاَد َوَمِلُك َمِدْيَنِة َسْفراِويَم َوَمِلُك 

ِهيَنَع َوَمِلَك ِعّوا؟‹«

صالُة َحَزِقّيا
14َفاأَخَذ َحَزِقّيا الرَّسائَِل ِمَن الرُُّسِل َوَقَراأها. ثُمَّ َصِعَد 

اإلَى َبيِت اهلِل َوَفَرَد الرَّسائَِل ِفي َحْضَرِة اهلِل. 15َوَصلَّى 
َحَزِقّيا ِفي َحضَرِة اهلِل َوقاَل: 16»اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، يا اإلََه 
اإْسرائِيَل الجالُِس َعَلى َمل�ئَِكِة الَكُروبِيَم. أ اأنَْت َوحَدَك 
ماواِت  الَِّذي َصَنَع السَّ اأنَْت  أْرِض.  ال� اإلَُه كُلِّ َممالِِك 
اإلَيَّ يا اهلُل. َوافَتْح َعيَنيَك َوانُظْر  أْرَض! 17َفاْسَتِمْع  َوال�
ُيِهيُن  الَِّذي  َسْنحاِريَب  َكل�َم  َواْسَمْع  الرِّسالََة.  َهِذِه 
ُروا  َدمَّ وَر  اأشُّ ُملُوَك  اأنَّ  اهلُل،  يا  18َصِحيٌح   . الَحيَّ اهلَل 
اأنَُّهْم  اأيضاً  19َوَصِحيٌح  َواأراِضيها.  ُأْخَرى  ال� ُعوَب  الشُّ
ُأَمِم ال�ُأخَرى ِفي النّاِر. لَِكنَّها لَْم َتُكْن اآلَِهًة  األُقوا بِاآلَِهِة ال�
َحقيقيًَّة، َبْل َصَنعَها اُأناٌس بِاأيديِهْم ِمْن َخَشٍب َوَحَجٍر. 
َرْت! 20َفَخلِّْصنا اأنَت يا إلَهنا، َخلِّْصنا ِمْن  لَِذلَِك َتَدمَّ
أْرِض اأنََّك  َيِد َسْنحاِريَب، َحتَّى َتْعِرَف َجِميُع َممالِِك ال�

لَُه الَوِحيُد.« اأنَْت يهوه ب ُهَو ال�إ

َجواُب اهلِل ِلَحزقّيا
21ِحيَنِئٍذ، اأرَسَل اإَشْعياُء ْبُن اآُموَص بِِرسالٍة اإلَى َحَزِقّيا 

قاَل ِفيها: »َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›َسِمْعُت 
وَر. َصل�َتَك اإليَّ بُِخُصوِص َسْنحاِريَب َمِلِك اأشُّ

22»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل بَِشاأْنِِه:

في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  الَكُروبيم. مخلوقاٌت  مالئكة  أ 16:37 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22.
ب 20:37 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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› يا َسْنحاِريُب،   
   احتقَرْتَك َواْسَتْهَزاأْت بَِك الَعْذراُء الَعِزيَزُة 

ِصْهَيْوُن، أ
   َوَتُهزُّ الَعزيَزُة الُقْدُس ب َراأَْسها ِعْنَد َهَربَِك.

ْفَت؟ 23  َمْن َعيَّْرَت، َوَعَلى َمْن َجدَّ  
   َوَعَلى َمْن َرَفْعَت َصوَتَك،
   َوَرَفْعَت ُعيونََك بِِكْبِرياٍء؟

وِس اإْسرائِيَل؟    اَأَعلى قُدُّ
24  َعيَّْرَت الرَّبَّ َعَلى َفِم ُخّداِمَك.  

   قُْلَت: ›بَِمْرَكباتِي الَكِثيَرِة
   َصِعْدُت اإلَى اأعالِي الِجباِل

   َواإلَى ِقَمِم لُْبناَن.
أْرِز،    َقَطْعُت اأعَلى اأشجاِر ال�

رِو.    َواأْفَضَل اأْشجاِر السَّ
   َصِعْدُت اإلَى اأعَلى ِقَمِمِه،
   َواإلَى اأكَثِر غاباتِِه َكثاَفًة.

25  َحَفْرُت اآباراً،  
ُأْخَرى. أراِضي ال�    َوَشِرْبُت ماَء ال�

ْفُت كُلَّ اأنْهاِر ِمْصَر     َوبِباِطِن اأْقداِمي جفَّ
َوَسواِقيها.‹

26  لَِكْن األَْم َتْسَمْع بِما َخطَّطُت لَُه؟  
   بِما َخطَّْطُت لَُه منُذ القديِم،

آَن جعلُتُه يحدُث؟    َوال�
َل الُمُدَن الَحِصيَنَة  أْن تَُحوِّ    َفَقْد َخطَّْطُت ل�

اإلَى تِل�ِل ُحطاٍم،
ِعيُف ُمرَتِعٌب َوُمرَتِبٌك 27  َبيَنما َشعُبها الضُّ  

   ِمثَل اأعشاٍب ِفي الَحقِل َوِمثَل َحِشيٍش 
اأخَضَر،

   ِمثَل ُعشٍب َعَلى ُسُطوِح الَمناِزِل،
ْرِقيَُّة. ياُح الشَّ    تُحِرقُُه الرِّ

28  اأنا اأْعِرُف َمتى َتُقوُم َوَمتى َتجِلُس،  
   َوَمتى َتْخُرُج َوَمتى َتْدُخُل،

.    َواأْعِرُف َثَورانََك َعليَّ

أ 22:37 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

ب 22:37 الَعزيَزُة القدس. حرفّياً »ال�بنة القدس.«

، ََّك ثُْرَت َعليَّ أن 29  ل�  
   َواأنا َسِمْعُت َكل�َمك الُمَتَكبَِّر،
   َفَساأَضُع الُخطّاَف ِفي اأنِْفَك،

   َوالرََّسَن ِفي َفِمَك، ج
   َوَساأْجَعلَُك َتُعوُد اإلى اأْرِضَك ِفي الطَِّريِق 

الَِّذي ِجْئَت بِِه.‹«

يا  َساُأِعيُنَك،  اأنِّي  َعَلى  الَعل�َمُة  ِهَي  30»َوَهِذِه 

َنِة  َنَة َزْرعاً َيْنُمو َوحَدُه. َوِفي السَّ َحَزِقّيا: َسَتاأْكُُل َهِذِه السَّ
القاِدَمِة َسَتاأْكُُل َزْرعاً َيْنُمو ِمْن ُبُذوِر الَمْحصُوِل الّسابِِق. 
َنِة الثّالَِثِة َفَسَتْحُصُدوَن ما َتْزَرُعوَن. َوَتْغِرُسوَن  اأّما ِفي السَّ
ِمْن َعِشيَرِة  النّاُجوَن  ِعَنباً. 31اأّما  ِمْنها  َوَتاأْكُلُوَن  كُُروماً 
أْرِض  ال� ِفي  ُجُذوَرُهْم  ُقوَن  َوَسُيَعمِّ َفَسَيُعوُدوَن،  َيُهوذا 
َُّه َسَتْبَقى َبِقيٌَّة َوَتخُرُج ِمَن الُقْدِس، ِمْن  أن َوَيْنُموَن. 32لِ�

َجَبِل ِصْهَيْوَن. اهلُل الَقِديُر َيصَنُع َهذا بَِسَبِب َغْيَرتِِه.
وَر: 33»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعْن َمِلِك اأشُّ

› لَْن َيدُخَل َهِذِه الَمِديَنَة،   
   اأْو ُيطِلَق ِفيها َسْهماً واِحداً.

   لَْن َيْقَتِرَب اإلَى الَمِديَنِة بِاأْتراِسِه،
   اأْو َيْبِنَي ُبْرَج ِحصاٍر َعَليها.

34  ِفي الطَِّريِق الَِّذي جاَء ِمْنُه َسَيْرِجُع.  
   لَْن َيدُخَل َهِذِه الَمِديَنَة.

   َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.
35  َساُأداِفُع َعِن هِذِه الَمِديَنِة َواُأنِْقُذها.  

   ِمْن اأجِل داُوَد، َوِمْن اأجِل اْسِمي، َساأْفَعُل 
َهذا.‹«

وِرّي الَقَضاُء َعَلى الَجيِش األشُّ
ِمَئًة  َوَقَتَل  اهلِل  َمل�ُك  َخَرَج  اللَّيَلِة  تِْلَك  36ِفي 

وِريِّيَن.  َوَخْمسًة َوَثمانِيَن األَْف ُجْنِديٍّ ِفي ُمَعْسَكِر ال�أشُّ
ُجَثِث  كُلَّ  َراَأْوا  باِح،  الصَّ ِفي  وِريُّوَن  ال�أشُّ اأفاَق  َولَّما 
وَر، َذلَِك الَمكاَن  الَقتَلى. 37َفغاَدَر َسْنحاِريُب، َمِلُك اأشُّ

عَلى  للسيَطَرِة  اأداتاِن   . . . َسَن  َوالرَّ  . . . الُخّطاَف  ج 29:37 

الَبهائِم.
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عائِداً اإلَى نِيَنَوى َحيُث اأقاَم. 38َوذاَت َيْوٍم، َكاَن َيعُبُد 
َلُك َوَشراآِصُر  ِفي َهيَكِل اإلَِهِه نَْسُروَخ. َفَقَتَلُه اْبناُه اأْدَرمَّ
يِف. ثُمَّ َهَربا اإلَى اأْرِض اأراراَط. َوَخَلَفُه ِفي الُحْكِم  بِالسَّ

وَن. اْبُنُه اآَسْرَحدُّ

َمَرُض َحَزِقّيا

َوقاَرَب 38  َحَزِقّيا  َمِرَض  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
الَمْوَت. َفَذَهَب النَِّبيُّ اإَشْعياُء ْبُن اآُموَص اإلَى 
َحَزِقّيا َوقاَل لَُه: »َيُقوُل اهلُل لََك: ›َرتِّْب ُشُؤوَن َبْيِتَك، 

َُّه لَْن َيُطوَل بَِك الُعْمُر. َبْل َسَتُموُت َقِريباً!‹« أن لِ�
2َفاأداَر َحَزِقّيا َوجَهُه اإلَى الحائِِط. َوَصلَّى اإلَى اهلِل 

كُلِّ  َوِمْن  بَِوفاٍء  َخَدْمُتَك  اأنِّي  اهلُل  يا  »اْذكُْر،  3َوقاَل: 

َقْلِبي. َوَفَعْلُت ما ُيْرِضيَك.« ثُمَّ َبَكى َحَزِقّيا ُبكاًء ُمّراً.
4َفجاَءْت َكلََّمُه اهلِل اإلَى اإَشْعياُء َفقاَل لَُه: 5»اذَهْب 

داُوَد:  َك  َجدِّ اإلَُه  اهلُل،  ›َيُقوُل  لَُه:  َوقُْل  َحَزِقّيا  َوَكلِّْم 
اإلَى  َقْد َسِمْعُت َصل�َتَك َوَراأيُت ُدُموَعَك. َوَساُأِضيُف 
َهِذِه  َواُأنِْقُذ  6َوَساُأنِْقُذَك  َسَنًة.  َعْشَرَة  َخْمَس  َحياتَِك 

وَر. َوَساأحِمي َهِذِه الَمِديَنَة.‹« الَمِديَنَة ِمْن َمِلِك اأشُّ
َدليل�ً  اهلُل  لََك  ُيعِطيها  الَِّتي  الَعل�َمُة  ِهَي  7َوَهِذِه 

الَِّذي  الِظلَّ  ُق َكل�َمُه: 8»َساأجَعُل  اأنَّ اهلَل َسُيَحقِّ َعَلى 
يِِتراَجُع  لِلَوقِت  اآحاَز  ِمقياِس  َعَلى  مِس  الشَّ َمَع  َتَحرََّك 
َعَشَر َدَرجاٍت. َفَتراَجَع الِظلُّ َعَشَر َدَرجاٍت َعَلى ِمقياِس 

اآحاَز لِلَوقِت.«

ترنيمُة آحاز
َمَرِضِه  َبعَد  َيُهوذا،  َمِلُك  َحَزِقّيا  َكَتَبُه  ما  9َوَهذا 

َوِشفائِِه ِمَن الَمَرِض:

10  قُْلُت لَِنفِسي:  
  » ِفي ُمنَتَصِف َحياتِي َساأعُبُر َبّواباِت الهاِوَيِة.
   َقِد امُتِحْنُت، َواُأِخَذْت َبِقيَُّة َسَنواِت َحياتِي 

ِمنِّي.
11  قُْلُت لَْن اأَرى اهلَل ياه أ ِفي اأْرِض ال�أحياِء،  

أ 11:38 ياه. الصيغة المختصرة ل�سم اهلل »يهوه.« انظر »اأْسماء 

اهلل« في مقدمة الكتاب.

   لَْن اأَرى النّاَس،
   َولَْن اأِعيَش َمَع ُسكّاِن ال�أرِض.

12  َحياتِي زالَْت َواُأِخَذْت ِمنِّي،  
   ِمثَل َخيَمِة الّراِعي.

ْت،    قُِطَعْت َحياتِي َولُفَّ
   ِمثَل نَّساٍج َيفِصُل الِبساَط َعِن اآلَِة الِحياَكِة،

   َقِد انَتَهْت ِفي َفتَرٍة َقِصيَرٍة!
13  َصَرخُت َطَلباً لِلَعوِن َطواَل اللَّيِل.  

ُم ِعظاِمي. أَسِد ُيَهشِّ    َكال�
   اأنَهيَت َحياتِي ِفي َفتَرٍة َقِصيَرٍة.

14  اأبِكي َكُسُنونٍَة،  
   اأنُوُح َكَيماَمٍة.

   َتِعَبْت َعيناَي ِمَن النََّظِر اإلَى ال�أعَلى.
   يا َربُّ اأنا ُمَتضايٌِق َفاأطِلْقِني.

15  ماذا اأسَتِطيُع اأْن اأقُوَل؟  
   َفُهَو َتَكلََّم، َوُهَو نَفُسُه َسَيعَمُل.

ى َعَلى َمهٍل كُلَّ ِسِنيِّ َحياتِي،    َساأَتَمشَّ
   بَِسَبِب َمراَرِة نَفِسي.

نساُن، 16  يا َسيِِّدي، بَِسَبِب اأعمالَِك َيحيا ال�إ  
   َوِفي كُلِّ َهِذِه ال�أعماِل َتِجُد ُروِحي َحياًة.

ًة َوَحياًة.    َفاأعِطِني ِصحَّ

لَْت لَِخيِرَي. 17 » َفُهَوذا الَمراَرُة الَِّتي ِفيَّ َتَحوَّ  
   َواأنَت َحِفظَت َحياتَِي ِمْن ُحفَرِة الَفناِء.
ََّك األَقيَت َوراَء َظهِرَك كُلَّ َخطاياَي. أن    ل�

18  الَقبُر ل� َيسَتِطيُع اأْن َيشُكَرَك،  
   َوالَموُت ل� ُيَسبُِّحَك،

   َواُأولَِئَك النّاِزلُوَن اإلَى الَقبِر
   ل� َيَضُعوَن َرجاَءُهْم ِفي اأمانَِتَك.

19  ال�أحياُء َوحَدُهْم َيشُكُرونََك.  
   َكما اأفَعُل اأنا الَيوَم.

أول�َد َعْن اأمانَِتَك. آباُء ُيَعلُِّموَن ال�    ال�
20  َسُيَخلُِّصِني اهلُل،  

   لِذا َسَنعِزُف َعَلى اآل�تِنا الُموِسيِقيَِّة
   كُلَّ اأيّاِم َحياتِنا ِفي َبيِت اهلِل.«
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ِمْن  َضّماَدًة  »لَِياأُخُذوا  قاَل:  َقْد  اإَشْعياُء  21َوكاَن 

َحَزِقّيا.«  َوَسُيشَفى  الُبثُوَر،  بِها  َوَيفُركُوا  َمهُروٍس  تِيٍن 
22َوقاَل َحَزِقّيا: »ما ِهَي الَعل�َمُة بِاأنِّي ساُأشَفى َواأصَعُد 

اإلَى َبيِت اهلِل؟«

ُرُسٌل ِمْن باِبل

َبل�ذاُن 39  َمرُدوُخ  اأْرَسَل  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
ْبُن َبل�ذاَن، َمِلُك بابَِل، َرسائَِل َوَهِديًَّة اإلَى 
اأنَّ  َسِمَع  اأنَُّه  ُهَو  َذلَِك  َعَمِل  اإلَى  َدَفَعُه  َوما  َحَزِقّيا. 
َحَزِقّيا كاَن َمِريضاً. 2َفسِمَع َحَزِقّيا عن الَوفِد القاِدِم ِمْن 
َب بِِه، َواأراُهْم كُلَّ ال�أشياِء الثَِّميَنِة ِفي َبيِتِه.  بابَِل َوَرحَّ
الثَِّميَن،  َوالِعْطَر  َوال�أطياَب،  َهَب،  َوالذَّ َة  الِفضَّ اأراُهُم 
َوال�أسِلَحَة، َوكُلَّ َشيٍء ِفي َمخاِزنِِه. َفَلْم َيبَق َشْيٌء ِفي 

َبيِت َحَزِقّيا لَْم ُيِرِهْم اإيّاُه.
3َفجاَء النَِّبيُّ اإَشْعياُء اإلَى الَمِلِك َحَزِقّيا َوَساألَُه: »ماذا 

قاَل َهُؤل�ِء الرِّجاُل؟ َوِمْن اأيَن جاُءوا؟«
َفاأجاَب َحَزِقّيا: »جاُءوا ِمْن َبَلٍد َبِعيٍد، ِمْن بابَِل.«

4َفقاَل اإَشْعياُء: »َوما الَِّذي َراَأْوُه ِفي َبيِتَك؟«

َفاأجاَب َحَزِقّيا: »لََقْد َراَأْوا كُلَّ َشيٍء ِفي َبيِتي. َفل� 
ُيوَجُد َشيٌء ِفي َمخاِزنِي لَْم اُأِرِه لَُهْم.«

5َفقاَل اإَشْعياُء لَِحَزِقّيا: »اْسَمْع ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: 

6›َسَياأتِي َوقٌت ُيحَمُل ِفيِه كُلُّ َشيٍء ِفي َبيِتَك، َوكُلُّ ما 

ى َشيٌء  َخَرُه اآباؤَك َحتَّى َهذا الَيْوِم، اإلَى بابَِل. لَْن َيَتَبقَّ ادَّ
ِمْنُه. اهلُل ُهَو الَِّذي َيُقوُل َهذا. 7َوَسُيْؤَخُذ اأول�ُدَك اأنَْت 

اماً ِفي َقْصِر َمِلِك بابَِل.‹« لَِيِصيُروا ُخدَّ
8َفقاَل َحَزِقّيا: »َحَسَنٌة ِهَي رِسالَُة اهلِل.« ثُمَّ اأضاَف: 

أماُن َسَيُسوداِن ِفي َحياتِي!« ل�ُم َوال� »ماداَم السَّ

انِتهاُء ِعقاِب إْسراِئيل

َيُقوُل اإلَُهُكْم:40 

وا َشعِبي. وا َعزُّ   » َعزُّ
2  َتَكلَُّموا بَِكل�ٍم لَِطيِف اإلَى َشعِب َمديَنِة   

الُقْدِس،
   اأخِبُروُهْم بِاأنَّ َزَمَن ِخدَمِتِهْم القاِسَيِة َقِد 

اكَتَمَل،
   َوبِاأنَّ اُأْجَرَة َخطاياُهْم َقْد ُدِفَعْت،

   َواأنَّ اهلَل َقْد جازاُهْم بَِيِدِه َجزاًء ُمضاَعفاً َعَلى 
كُلِّ َخطاياُهْم.«

3  ُهناَك َصوٌت ُيناِدي:  
وا الطَِّريَق هلِل،   » اأِعدُّ

لَِهِنا. يَِّة َطريقاً ل�إ ُدوا ِفي الّبرِّ    َمهِّ
4  َيْنَبِغي اأْن َيرَتِفَع كُلُّ َواٍد،  

أْرِض. ى كُلُّ َجَبٍل َوَتلٍَّة بِال�    َوُيَسوَّ
أْرُض َكِثيَرُة التََّعرُّجاِت،    َتسَتِوي ال�

َدًة. أْرُض الَوِعَرُة َتِصيُر ُمَمهَّ    َوال�
5  ِحيَنِئٍذ، ُيعَلُن َمجُد اهلِل،  

   َوَسَيراُه كُلُّ النّاِس،
أنَّ َفَم اهلِل َقْد َتَكلََّم.«    ل�

6  قاَل لِي َصوٌت: »ناِد.«  
   َفُقْلُت: »بِماذا اُأناِدي؟«

   َفقاَل: »الَبَشُر َجِميعاً َكالُعْشِب،
يَِّة. ُهوِر الَبرِّ    َوَثباتُُهْم َكَثباِت الزُّ

ْهُر َيسُقُط، ، َوالزَّ 7  الُعْشُب َيِجفُّ  
   ِعنَدما َتُهبُّ ِريُح اهلِل َعَليها.

   اإنَّما النّاُس َكالُعشِب.
، 8  الُعشُب َيِجفُّ  

ُهوُر َتذُبُل َوَتسُقُط،    َوالزُّ
أَبِد.«    َواأّما َكِلَمُة اإلَِهنا َفَتبَقى اإلَى ال�

ِبشاَرُة الَخالص
9  اصَعِدي َعَلى َجَبٍل عاٍل،  

   يا ِصْهَيْوَن، يا ُمعِلَنَة الِبشاَرَة.
   ارَفِعي َصوَتِك َوَتَكلَِّمي.

   يا قُدُس، يا ُمعِلَنَة الِبشاَرَة،
   ل� َتخاِفي، ارَفِعي َصوَتِك َواصُرِخي!
   قُولِي لُِمُدِن َيُهوذا: »ها ُهَو اإلَُهِك.«

ٍة، 10  ُهَوذا الرَّبُّ اإللَُه َسَياأتِي بُِقوَّ  
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تِِه.    َوَسَيحُكُم بُِقوَّ
   َوها ُهَو ياأتِي بُِمكاَفاآتِِه َوبِاأْعمالِِه الَعِظيَمِة 

اإلَينا!
11  َسَيعَتِني بَِشعِبِه َكما َيعَتِني الّراِعي بَِقِطيِعِه،  

   َسَيجَمُع الِحمل�َن بِِذراَعيِه،
   َوَسَيحِملُها ِفي ِحضِنِه،

   َوَسَيُقوُد ُمرِضعاِت الَقِطيِع اإلَى جانِِبِه.

اهلُل َخَلَق العاَلَم، َوُهَو َيحُكُمه
12  َمْن قاَس ِمياَه الَبحِر بِراَحِة َيِدِه؟  

ماواِت بِِشبِرِه؟    َمْن قاَس السَّ
أْرِض بِالَكيِل؟    َمْن كاَل كُلَّ تُراِب ال�

   َمْن َوَزَن الِجباَل بِالَقّباِن،
   َوالتِّل�َل بِالِميزاِن؟

َه ُروَح اهلِل، 13  َمْن َوجَّ  
   اأْو َمْن َعلََّمُه َوصاَر ُمِشيراً لَُه؟

14  َمْن اأعطاُه نَِصيَحًة لَِيَتَعلََّم ماذا َيْفَعُل؟  
   َوَمْن َعلََّمُه َكيَف َيُكوُن عاِدل�ً؟

   َمْن َعلََّمُه الَمعِرَفَة،
   َوَدلَُّه َعَلى َطِريِق الَفهِم؟

ُأَمَم َكُنقَطٍة ِمْن َدلٍو، 15  ها اإنَّ ال�  
   َوُيحَسُبوَن َكَذّراِت الُغباِر َعَلى الِميزاِن.
   ها اإنَُّه َيرَفُع الُجُزَر َعَلى الِمياِه َكالُغباِر 

النّاِعِم.
شعاِل ناِر  16  اأشجاُر لُبناَن َغيُر كاِفَيٍة ل�إ  

الَمذابِِح،
   َوَحيواناتُُه ل� َتكِفي لِلتَّقِدماِت.

ُأَمِم َكاأنَّها ل� َشيَء اأماَمُه، 17  كُلُّ ال�  
   َوُهَو َيحِسُبُهْم َكَعَدٍم َوَهباٍء.

ِذي ال ُيقاَرن ِبَشيء اهلُل الَّ
18  بَِمْن تَُشبُِّهوَن اهلُل؟  

   َوبَِمن تُقاِرنُونَُه؟
19  اأبَِصَنٍم َيسُبُكُه الّصانُِع،  

َهِب، يِه بِالذَّ    َوُيَغشِّ
ٍة؟    َوَيصَنُع لَُه اأوتاداً ِمْن ِفضَّ

20  َيختاُر اأفَضَل الَخَشِب لِقاِعَدِة الَوَثِن،  
ُن.    َيختاُر َخَشباً ل� َيَتَعفَّ

   ثُمَّ َيبَحُث َعْن صانٍِع ماِهٍر
   لَِيصَنَع لَُه َوَثناً ل� َيَتَفكَُّك.

21  األَْم َتعِرفُوا؟  
   األَْم َتسَمُعوا؟

   األَْم تُخَبُروا ِمَن الِبداَيِة؟
   األَْم َتفَهُموا ُمنُذ َتاأِسيِس العالَِم؟

أْرِض، 22  ُهَو الجالُِس َعَلى َعرِشِه َفوَق دائَِرِة ال�  
   الَِّتي ِفيها النّاُس َكالَجناِدِب.

ماواِت َكِحجاٍب،    ُهَو َمْن نََشَر السَّ
   َوُهَو َمْن َبَسَطها َكَخيَمٍة لِلَعيِش ِفيها.

أْرِض َواُأَمراَءها  23  َوُهَو الَِّذي َيجَعُل ُحكّاَم ال�  
َكالَعَدِم.

24  َكَنْبتاٍت ُزِرَعْت َقبَل َفتَرٍة َقِصيَرٍة،  
   لَيَس لها ُجُذوٌر َبعُد.

وَن،    َفِعنَدما َيُهبُّ بِِريِحِه، َيِجفُّ
. ياُح العاِصَفُة َكالَقشِّ    َوَتحِملُُهُم الرِّ

وُس: 25  َيُقوُل الُقدُّ  
  » بَِمْن تَُشبُِّهونِي،

   َوبَِمْن تُعاِدلُونَِني؟«
26  ارَفُعوا ُعُيونَُكْم اإلَى ال�أعَلى َوانُظُروا.  

   َمْن َخَلَق َهِذِه ال�أشياَء؟
   اإنَُّه ُهَو َمْن َيُقوُد َجيَش النُُّجوِم واِحداً 

َفواِحداً،
   َوَيدُعوها َجِميَعها بِاأسماٍء.

ِديَدِة تِِه الَعِظيَمِة َوقُدَرتِِه الشَّ    َوبَِسَبِب قُوَّ
   ل� ُيفَقُد اأَحٌد ِمنها.

ُر، 27  يا َيعُقوُب، لِماذا َتَتَذمَّ  
   َويا اإْسرائِيُل، لِماذا َتُقوُل:
  » َطِريِقي َمخِفيٌّ َعِن اهلِل،
ي؟«    َواهلُل ل� َيهَتمُّ بَِحقِّ
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28  األَْم َتعَلْم؟  
   األَْم َتسَمْع؟

، أَبِديُّ لَُه ال�    اهلُل ُهَو ال�إ
أْرِض.    خالُِق كُلِّ ال�

نهاِك.    َول� ُيصاُب بِالتََّعِب اأِو ال�إ
   ل� َيسَتِطيُع اأَحٌد َفهَم ِحكَمِتِه َتماماً.

ًة لِلُمتَعِب، 29  ُيعِطي قُوَّ  
ِة َيمَنُح قُدَرًة.    َولَِعِديِم الُقوَّ
أول�ُد َيتَعُبوَن َوُينَهُكوَن، 30  ال�  

   َوالِفتياُن َيعَيوَن َوَيسُقُطوَن،
31  اأّما الَِّذيَن َيَضُعوَن َرجاَءُهْم ِفي اهلِل  

َتُهْم، ُدوَن قُوَّ    َفَسُيَجدِّ
   َسُيَحلُِّقوَن بِاأجِنَحٍة َكالنُُّسوِر.

   َسَيركُُضوَن َول� ُينَهُكوَن،
   َوَسَيمُشوَن َول� َيتَعُبوَن.

اهلُل الخاِلُق األَزِلّي

َيُقوُل اهلُل: »اسُكِتي َواسَتِمِعي اإلَيَّ يا 41 
واِحِل، بِل�َد السَّ

ُأَمُم. َتِك اأيَُّتها ال�    َواسَترِجِعي قُوَّ
   لَِيقَتِرُبوا ثُمَّ لَِيَتَكلَُّموا.

   لَِنجَتِمْع َمعاً ل�أجِل الُمحاَكَمِة.
رِق، 2  َمْن اأيَقَظ الرَُّجَل القاِدَم ِمَن الشَّ  

   الَِّذي ُيراِفُقُه النَّصُر اأيَنما َذَهَب.
   َسُيَسلُِّم اهلُل لَُه اُأَمماً،
   َوَسُيخِضُع لَُه ُملُوكاً.

   َسَيجعلُُهْم بَِسيِفِه َكالتُّراِب،
ُدُهْم َكالَقشِّ الَِّذي َطيََّرْتُه     َوبَِقوِسِه َسُيَبدِّ

يُح. الرِّ
3  َيطاِرُدُهْم َول� ُيصاُب بِاأَذًى،  
أْرَض.    َوِرجل�ُه ل� َتلِمساِن ال�

4  َمْن َعِمَل َهذا؟  
   َوَمْن ُهَو الُمَسيِطُر َعَلى التّاِريِخ ُمنُذ الَبدِء؟

   اأنا اهلَل، كُنُت ِمَن الَبدِء،
   َوَساأكُوُن ِعْنَد نِهاَيِة كُلِّ ِشيٍء.

واِطُئ َراأْت ما َعِمْلُتُه َوخاَفْت. 5  الُجُزُر َوالشَّ  
أْرِض ارَتَعَدْت.    ال�أجزاُء الَبِعيَدُة ِمَن ال�

   اقَتَرَبْت َوَوَصَلْت.

ْد.‹  ›َتَشدَّ لَُه:  َوَيُقوُل  آَخَر،  ال� اأَحُدُهُم  6»ُيساِعُد 

الَمعاِدَن  َيصِقُل  َوالَِّذي  الّصائَِغ.  ُع  ُيَشجِّ 7النَّّحاُت 

نداِن، َوَيُقوُل َعِن  ُع الّضاِرَب َعَلى السِّ بالِمطَرَقِة، ُيَشجِّ
لحاِم: ›َعَمٌل َجيٌِّد.‹ ثُمَّ ُيَثبُِّت الَوَثَن بَِمساِميَر َحتَّى  ال�إ

ل� َيَتَفكََّك.«

اهلُل الُمَخلِّص
8 » اأّما اأنَت يا َعبِدَي اإْسرائِيَل،  

   يا َيعُقوَب الَِّذي اخَتْرتُُه،
   يا نَسَل اإبراِهيَم َحِبيِبي،

أْرِض، 9  الَِّذي اأَخْذتُُه ِمْن اأبَعِد َمناِطِق ال�  
أْرِض،    الَِّذي َدَعوتُُه ِمْن اأبَعِد اأْركاِن ال�

   الَِّذي قُْلُت لَُه: ›اأنَت َعبِدي،
   اأنا اخَتْرتَُك َولَْم اأرفُْضَك.

ِّي َمَعَك، أن 10 » ل� َتَخْف ل�  
ِّي اإلَُهَك. أن    ل� َتَخْف ل�

يَك َواُأساِعُدَك،    َساُأَقوِّ
   َوَساأدَعُمَك بَِيِميِنَي الُمْنَتِصَرِة.

11  ها كُلُّ الغاِضِبيَن َعَليَك َسَيخَجلُوَن َوَيخُزوَن.  
   َوالَِّذيَن ُيقاِوُمونََك َسَيَتل�َشْوَن َوَيهِلُكوَن.

12  َسَتبَحُث َعِن ُمعاِرِضيَك،  
   َولَْن َتِجَدُهْم.

   الَِّذيَن ُيحاِرُبونََك َسَيِصيُروَن َكالَعَدِم 
َوَيهِلُكوَن.
ِّي اأنا إلَُهَك، أن 13  ل�  
   اُأمِسُك بَِيِميِنَك.

   اأقُوُل لََك: ›ل� َتَخْف. َفاأنا اُأِعيُنَك.‹

ِغيَرُة، وَدُة الصَّ 14 » ل� َتَخْف يا َيعُقوُب، اأيُّها الدُّ  
ِعيَفُة. رنََقُة الضَّ    يا اإْسرائِيَل، اأيُّها الشَّ
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› اأنا اأَعْنُتَك،‹ َيُقوُل اهلُل،   
وُس اإْسرائِيَل.    َوفاِديَك ُهَو قُدُّ

15  َساأجَعلَُك َكَلوٍح حادٍّ لَِسحِق الُحُبوِب،  
   لَوحاً َجِديداً ذا اأسناٍن َكِثيَرٍة،

   َفَتُدوَس الِجباَل َوَتسَحُقها،
   َوَتصيَر التِّل�ُل َكالتِّبِن.

يُح َبِعيداً، يِهْم َفَتحِمَلُهُم الرِّ 16  َسُتَذرِّ  
   َوتَُشتُِّتُهُم العاِصَفُة.

   ِحيَنِئٍذ، َسَتفَرُح باهلِل،
وِس اإْسرائِيَل.    َوَسَتفَتِخُر بُِقدُّ

17 » ِعنَدما َيبَحُث الُفَقراُء َوالَمساِكيُن  
   َعِن الماِء َول� َيِجُدونَُه،

   َواألِسَنُتُهْم َتِجفُّ ِمَن الَعَطِش.
   اأنا اهلَل َساأسَتِجيُب لَُهْم،

   اأنا اإلَُه اإْسرائِيَل لَْن اأتُرَكُهْم.
18  َساأفَتُح اأنهاراً َعَلى الِهضاِب الجافَِّة،  

   َوَينابِيَع ِفي َوَسِط الِودياِن.
حراَء بِرَكَة ماٍء،    َساأجَعُل الصَّ
أْرَض الجافََّة َينابِيَع ماٍء.    َوال�

حراِء، أْرِز ِفي الصَّ 19  َساأزَرُع اأشجاَر ال�  
يُتوِن. آِس َوالزَّ نِط َوال�    َوَكَذلَِك اأشجاَر السَّ

َنوَبَر  نِدياَن َوالصُّ رَو َوالسِّ    َساأزَرُع ِفي الباِدَيِة السَّ
َمعاً،

20  َحتَّى َيَرى الَجِميُع َوَيعِرفُوا،  
   َوُيَفكُِّروا بَِهذا َوَيفَهُموا

   اأنَّ َيَد اهلِل ِهَي الَِّتي َعِمَلْت َهذا،
وَس اإْسرائِيَل َخَلَقُه.«    َواأنَّ قُدُّ

َفة ي اهلُل ِلآلِلَهِة الُمَزيَّ َتَحدِّ
َقِضيََّتُكْم.«  ُموا  »َقدِّ الُمَزيََّفِة:  لِل�آلَِهِة  اهلُل  21َيُقوُل 

ُحَجَجُكْم.«  »هاتُوا  لَُهْم:  َيعُقوَب  َمِلُك  َوَيُقوُل 
َعِن  لُِيخِبُرونا  َسَيحُدُث.  بِما  َوُيخِبُرونا  22لَِيقَتِرُبوا 

اأخِبُرونا  ِمنها.  َفَنَتَعلََّم  َواأسراِرها،  الماِضَيِة  ال�أحداِث 
َسَيحُدُث،  بِما  23اأخِبُرونا  الُمسَتَقَبِل.  اأحداِث  َعْن 

َحتَّى نَعِرَف اأنَُّكْم اآلَِهٌة. اعَملُوا َخيراً اأْو َشّراً، لَِنخاَف 
َونُكِرَمُكْم. 24ها اإنَُّكْم اأَقلُّ ِمَن الَعَدِم، َوَعَملُُكْم باِطٌل. 

َوَمْن َيختاُر ِعباَدَتُكْم َفُهَو َكريٌه ِمثلُُكْم!«

اهلُل ُهَو اإلَلُه الَوِحيد
ماِل َفاأَتى، 25 » اأيَقْظُت َرُجل�ً ِمَن الشَّ  

رِق َدَعوتُُه بِاْسِمِه.    َوِمَن الشَّ
   َيُدوُس الُول�َة َكالرَّمِل،

   َكَفّخاِريِّ َيعِجُن الِطيَن.

26 » َمْن اأخَبَر بَِهذا ِمَن الِبداَيِة َحتَّى نَعِرَفُه،  
   َوَمْن َعَرَفُه َقبَل ُحُدوثِِه َكي نَُقوَل: ›اإنَُّه َعَلى 

›. َحقٍّ
   لَْم ُيخِبْر بِِه اأَحٌد،
   َولَْم ُيعِلْنُه اأَحٌد،

   َولَْم َيسَتِمْع اأَحٌد لَِكل�ِمَك.
ُأُموَر لِِصْهَيْوَن َقبَل ُحُدوثِها، 27  اأنا اأعَلْنُت َهِذِه ال�  

راً بِها لِلُقدِس.    َواأرَسْلُت ُمَبشِّ

28 » َولَِكنِّي اأنُظُر َفل� اأِجُد اأَحداً.  
آلَِهِة الُمَزيََّفِة لَْم َيُكْن ِمْن     َوِمْن َبيِن َهِذِه ال�

ناِصٍح،
   اأساألُُه َفُيِجيَب.

29  اإنَّما ُهْم ل� َشيٌء،  
   َول� َيسَتِطيُعوَن َعَمَل َشيٍء.

   َتماثِيلُُهْم ل� َمنَفَعَة ِمنها.

خاِدُم اهلِل الخاّص

»ها ُهَو َعبِدي الَِّذي اأرَفُعُه،42 
   ُمختاِري الَِّذي َفِرَحْت بِِه نَفِسي.

   َوَضعُت ُروِحي َعَليِه،
   َوُهَو َسَياأتِي بِالَعدِل لِل�ُأَمِم.

2  لَْن َيصُرَخ َولَْن َيرَفَع َصوَتُه،  
واِرِع.    َولَْن ُيسَمَع َصوتُُه ِفي الشَّ

3  لَْن َيكِسَر َقَصَبًة َمرُضوَضًة،  
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   َولَْن ُيطِفَئ لََهباً َضِعيفاً.
   َوَسَياأتِي بِالَعدِل ِفعل�ً.

4  لَْن َيضُعَف اأْو َينَكِسَر َحتَّى َياأتَِي بِالَعدِل اإلَى   
أْرِض. ال�

واِطُئ َتعِليَمُه.«    َوَسَتنَتِظُر الُجُزُر َوالشَّ

َمجُد اهلل
ماواِت َونََشَرها،  5َهذا ُهَو َكل�ُم اهلِل الَِّذي َخَلَق السَّ

ُيعِطي  الَِّذي  ِمنها،  َيخُرُج  َوما  أْرَض  ال� َبَسَط  َوالَِّذي 
نََسَمَة َحياٍة لِلنّاِس َعَليها، َوُروحاً لِلَِّذيَن َيِسيُروَن ِفيها:

. 6 » اأنا اهلَل َدَعوتَُك لِلِبرِّ  
   اأمَسكُت بَِيِدَك، َوَحِفظُتَك،

   َوَجَعْلُتَك َوِسيَط َعهٍد َمَع النّاِس
   َونُوراً لِل�ُأَمِم،

7  لَِتفَتَح ُعُيوَن الُعِمي،  
   َوتُخِرَج ال�أسَرى ِمَن الَحبِس.

جِن.    لُِتخِرَج الجالِِسيَن ِفي الظُّلَمِة ِمَن السِّ

8 » اأنا يهوه أ َوَهذا ُهَو اْسِمي.  
آَخَر،    لَْن اُأعِطَي َمجِدَي ل�

   َول� َكراَمِتي لِل�أوثاِن.
ُأولَى الَِّتي اأخَبرُت بِها َقْد َحَدَثْت، ُأُموُر ال� 9  ال�  

آَن اُأخِبُر بِاُأُموٍر َجِديَدٍة.    َوها اأنا ال�
   َفَقبَل ُحُدوثِها اُأخِبُركُْم بِها.«

َترِنيَمُة َتسِبيٍح هلل
10  َرنُِّموا هلِل َترنِيَمًة َجِديَدًة، ب  

أْرِض.    َغنُّوا بَِتسِبيِحِه ِمْن اأقاِصي ال�
   َسبُِّحوُه يا َمّل�ِحي الَبحِر،
   َويا كُلَّ َحيواناِت الَبحِر.

أ 8:42 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ترنيَمًة  الّشعِب يكتُبوَن  ُشعراُء  ب 10:42 ترِنيَمة َجِديَدة. كاَن 

جديدًة في كُلِّ مّرٍة يصَنُع اهلُل اأمراً عظيماً لخيِرِهْم.

واِطُئ،    َسبِِّحيِه اأيَُّتها الُجُزُر َوالشَّ
   َويا كُلَّ الّساِكِنيَن ِفيها.

حراُء َوُمُدنُها اأصواَت َتسِبيِحِه، 11  لَِترَفِع الصَّ  
   َوالّساحاُت الَِّتي َتسُكُنها َعِشيَرُة ِقيداَر.

   لَِيهِتْف ُسكّاُن َمِديَنِة سالَِع بَِفَرٍح.
   لَِيهِتُفوا ِمْن ِقَمِم الِجباِل.

12  لُِيعُطوا اهلَل َمجداً.  
واِطُئ.    َولُِتَسبِّحُه الُجُزُر َوالشَّ

13  َسَيخُرُج اهلُل َكَرُجٍل َقِويٍّ لِلَحرِب،  
   َوَكُمحاِرٍب اسَتيَقَظ َغَضُبُه.

   َيهِتُف َوَيصُرُخ،
َتُه َعَلى اأعدائِِه.    َوُيظِهُر قُوَّ

َصبُر اهلل
14  َصَمتُّ لَِزَمٍن َطِويٍل،  

   َسَكتُّ َوَضَبطُت نَفِسي.
آَن َفَساأِصيُح كامَراأٍة َتِلُد،    اأّما ال�

   َساألَهُث َواأنُفُخ.
15  َساُأَحطُِّم الِجباَل َوالتِّل�َل،  
ُف كُلَّ نَباتاتِها.    َوَساُأَجفِّ

أنهاَر اإلَى اأْرٍض جافٍَّة، ُل ال�    َساُأَحوِّ
ُف الِبَرَك.    َوَساُأَجفِّ

16  َساأقُوُد الُعمياَن ِفي َطِريٍق لَْم َيعِرفُوُه ِمْن َقبُل،  
   َوِفي َمسالَِك لَْم َيعِرفُوها.

ُل الظُّلَمَة اأماَمُهْم اإلَى نُوٍر،    َساُأَحوِّ
أماِكَن الَوِعَرَة اإلَى اأْرٍض َسهَلٍة.    َوال�

   َساأعَمُل َهِذا َولَْن اأتُرَكُهْم.
17  اأّما الُمتَِّكلُوَن َعَلى التَّماثِيِل  

   الَِّذيَن َيُقولُوَن لِل�أوثاِن: »اأنِت اآلَِهُتنا،«
   َفَسُيخَذلُوَن َوَسَيخَجلُوَن.

َعبُد يهوه
، مُّ 18 » اْسَتِمُعوا يا اأيُّها الصُّ  

   َويا اأيُّها الُعِمي انُظُروا َواأبِصُروا.
19  َهْل ِمْن اأعَمى ِمثَل َعبِدي؟  
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   َهْل ِمْن اأَصمَّ ِمثَل َرُسولِي الَِّذي اُأرَسلُتُه؟
   َهْل ِمْن اأعَمى َكَحِليفي! أ

   َهْل ِمْن اأعَمى َكَعبِد َيهوه؟
20  َراأيَت اُأُموراً َكِثيَرًة،  

   َولَِكنََّك لَْم َتحَفظها.
   اُأُذنُُه َمفُتوَحٌة،

   َولَِكنَُّه ل� َيسَمُع.«

21  ُيَسرَّ اهلُل بَِصل�ِح َشعِبِه،  
ِريَعَة َوُيْكِرُمها.    اإْذ ُيَعظُِّم الشَّ

عَب ُسِرَق َونُِهَب. 22  لَِكنَّ َهذا الشَّ  
   كُلُُّهُم اصِطيُدوا ِفي الُحَفِر،

ُجوِن.    َوِوِضُعوا ِفي السُّ
   ُحِملُوا َكَغنائِِم الَحْرِب،

   َولَيَس َمْن ُينِقُذُهْم.
   ُسِلَبْت اأْموالُُهْم،

   َولَيَس َمْن َيُقوُل: »اأْرِجْعها.«

23  َمْن ِمنُكْم َسَيسَتِمُع اإلَى َهذا؟  
   َوَمْن َسُيصِغي َوَيسَتِمُع ِفي الُمسَتقَبِل؟

24  َمِن الَِّذي َسلََّم َيعُقوَب لِلنّاِهِبيَن،  
   َواإْسرائِيَل لِلُُّصوِص؟

   األَيَس اهلُل َمْن َعِمَل َهذا،
   اإْذ اأخطاأوا اإلَيِه،

يِر ِفي ُطُرِقِه،    َوَرَفُضوا السَّ
   َولَْم ُيِطيُعوا َشِريَعَتُه؟

25  لَِذلَِك َسَكَب َعَليِهْم َغَضَبُه َوَحرباً َشِديَدًة.  
   َواشَتَعَلْت ناٌر ِمْن َحولِِهْم.

   لَِكنَُّهْم لَْم ُيْدِركُوا.
   اأحَرَقْتُهُم النّاُر،

   لَِكنَُّهْم لَْم َيَتَعلَُّموا َشيئاً.

ل.« أ 19:42 َحِليِفي. حرفّياً »الُمَكمَّ

اهلُل َمَع َشعِبِه داِئمًا

آَن، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَِّذي َخَلَقَك 43  َوال�
يا َيعُقوُب، َوَجَبَلَك يا اإْسرائِيُل:

ِّي َفَديُتَك، أن   » ل� َتَخْف ل�
   َدَعوتَُك بِاسِمَك، اأنَْت لِي.

2  ِعنَدما َتعُبُر الِمياَه َساأكُوُن َمَعَك،  
أنهاَر لَْن َتغُمَرَك.    َوِعنَدما َتجتاُز ال�
   ِعنَدما َتِسيُر َعبَر النّاِر لَْن َتلَذَعَك،

   َواللَِّهيُب لَْن ُيحِرَقَك.
ِّي اأنا إلَُهَك. أن 3  ل�  

وُس اإْسرائِيَل ُمَخلُِّصَك.    اأنا قُدُّ
ُم ِمصَر ِفدَيًة َعنَك،    اُأَقدِّ

   َوكُوَش َوَسَباأ َبَدل�ً ِمنَك.
ََّك غاٍل َعَليَّ َوُمَكرٌَّم، أن 4  ل�  

   َواأنا اُأِحبَُّك.
   اأبِذُل اُأناساً َبَدل�ً ِمنَك،
   َوُشُعوباً َبَدَل َحياتَِك.«

اهلُل َسيسَتردُّ َشعَبه
ِّي َمَعَك. أن 5 » ل� َتَخْف ل�  

رِق،    َساآتِي بَِنسِلَك ِمَن الشَّ
   َوَساأجَمُعَك ِمَن الَغرِب.

ماِل: ›اأطِلْقُهْم.‹ 6  َساأقُوُل لِلشَّ  
   َولِلَجُنوِب: ›ل� َتحِجْزُهْم.‹

أماِكِن الَبِعيَدِة،    اأحِضْر اأول�ِدَي ِمَن ال�
أْرِض.    َوَبناتِي ِمْن اأقاِصي ال�

يَن باسِمَي، 7  اأحِضْر كُلَّ الَمدُعوِّ  
   الَِّذيَن َخَلقُتُهْم ل�أجِل َمجِدي،

   الَِّذيَن َجَبْلُتُهْم َوَصَنْعُتُهْم.«

إْسراِئيُل شاِهُد اهلل
عَب ال�أعَمى، 8  اأخِرِج الشَّ  

   َمَع اأنَّ لَُه ُعُيوناً،
   ال�أَصمَّ َمَع اأنَّ لَُه اآذاناً.
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ُأَمِم، 9  َفلَتجَتِمْع كُلُّ ال�  
ُعوِب.    َولَتحَتِشْد كُلُّ الشُّ

   َمْن ِمنُهْم اأنباأ بِهذا،
ُأُموِر الماِضَيِة َقبَل اأْن َتحُدَث؟    اأْو َتَنّباأ بِال�

،    لَِياأتُوا بُِشُهوِدِهْم اإْن كانُوا َعَلى َحقٍّ
   َولَْيسَتِمِع النّاُس َوَيُقولُوا: »َهذا َصِحيٌح.«

10  َيُقوُل اهلُل: »اأنُتْم ُشُهوِدي َمَع خاِدِمي الَِّذي   
اخَترتُُه.

آَخِريَن لُِيؤِمُنوا بِي.    اخَترتُُكْم لَِكي تُساِعُدوا ال�
   افَهُموا اأنِّي اأنا ُهَو.
   لَْم َيُكْن َقبِلي اإلٌَه،

   َوَبعِدَي لَْن َياأتَِي اإلٌَه.
11  اأنا اأنا اهلُل، َوما ِمْن ُمَخلٍِّص ِسواَي.  
12  ها اأنا اأعَلْنُت َوَخلَّْصُت َواأخَبرُت،  
   َقبَل اأْن َيُكوَن َبيَنُكْم اإلٌَه َغِريٌب.

   اأنُتْم ُشُهوِدي،« َيُقوُل اهلُل.
13 » اأنا اهلُل، اأنا ُهَو اإلَى ال�َبِد.  

   َول� اأَحٌد ُيَخلُِّص ِمْن َيِدي.
   اأنا اأعَمُل، َفَمْن َيسَتِطيُع اأْن َيمَنَع َذلَِك؟«

وُس اإْسرائِيَل: 14َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل فاِديُكْم قُدُّ

  » ل�أجِلُكْم َساُأْرِسُل َجيشاً اإلَى بابَِل،
   َوَساُأَحطُِّم الَبّواباِت الُمغَلَقَة.
   َسُيْحَمُل الِكلدانِيُّوَن اأْسَرى

   ِفي ُسُفِنِهِم الَِّتي َيفَتِخُروَن بِها.
وُسُكْم، 15  اأنا اهلُل قُدُّ  

   َمِلُكُكْم، خالُِق اإْسرائِيَل.«

َخالُص اهلِل ِلَشعِبه
ِفي  َطِريقاً  َصَنَع  الَِّذي  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  16َهذا 

الَبحِر َوَسِبيل�ً ِفي الِمياِه الَقِويَِّة، 17الَِّذي َهَزَم الَمرَكَبَة 
َولَْم  َفَسَقُطوا  َمعاً،  َوالُمحاِربِيَن  َوالَجيَش  َوالِحصاَن 

َيُقوُموا، َخَمُدوا َوانَطَفاُأوا َكَفِتيَلٍة:

18 » ل� َتَتَذكَُّروا ما َحَدَث َقِديماً،  
   َول� تَُفكُِّروا بِالماِضي.

19  ها اإنِّي َعَلى اُأوِشُك اأْن اأصَنَع اأمراً    
َجِديداً.

آَن ِفي بِداَيِتِه. األ� َتعِرفُونَُه؟    ُهَو ال�
حراِء،    َساأصَنُع َطِريقاً ِفي الصَّ

   َواأنهاراً ِفي الَقفاِر.
يَُّة َوَبناُت اآَوى 20  الَحيواناُت الَبرِّ  

   َوالنَّعاُم َسُتظِهُر َمجِدي.
حراِء، ِّي َساُأعِطي ماًء ِفي الصَّ أن    ل�

   َواأنهاراً ِفي الَقفاِر،
   ل�أسِقَي َشعِبي الُمختاَر،

عَب الَِّذي َجَبْلُتُه لَِنفِسي، 21  الشَّ  
   َوالَِّذي َسُيخِبُر بَِتسِبيِحي.

22 » لَْم َتدُعِني يا َيعُقوُب،  
   َوَتِعبَت ِمنِّي يا اإْسرائِيُل.

23  لَْم تُحِضْر لِي شاًة َكَذبيَحٍة،  
   َولَْم تُكِرْمِني بَِتقِدماتَِك.

   اأنا لَْم اُأثِقْل َعَليَك بِالتَّقِدماِت،
   َولَْم اُأتِعْبَك بَِطَلِب الَبُخوِر.
24  لَْم َتشَتِر َبُخوراً َطيِّباً بِماٍل،  

   َولَْم تُشِبعِني بَِشحِم َذبائِِحَك،
   لَِكنََّك اأتَعْبَتِني بَِخطاياَك،

   َواأنَهكَتِني بِاآثاِمَك.

25 » اأنا، اأنا ُهَو الماِحي َخطاياَك ل�أجِل نَفِسي.  
   َولَْن اأَتَذكََّر َخطاياَك.

26  لَِكْن تَذكَّْرنِي اأنَت، َولَنَتحاَجْج.  
َتَك َواأثِبْت َبراَءَتَك.    ارِو ِقصَّ

ُل اأخَطاأ، أوَّ َك ال� 27  َجدُّ  
.    َوالُمداِفُعوَن َعْنَك َعَصْوا َعَليَّ

سُت قاَدَة َهذا الَمكاِن الُمَقدَِّس، 28  لَِذلَِك نَجَّ  
   َوَسَمحُت بَِدماِر َيعُقوَب،

   َوبَِشتِم اإْسرائِيَل.
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اهلُل الواِحد

آَن اْسَمْع يا َيعُقوَب خاِدِمي،44  »َوال�
   َويا اإْسرائِيَل الَِّذي اخَترتُُه.
2  َهَكذا َيُقوُل اهلُل الَِّذي َصَنَعَك،  

   َوالَِّذي َشكََّلَك ِفي الَبطِن،
   َوالَِّذي َسُيِعيُنَك:

   ل� َتَخْف يا َيعُقوُب خاِدِمي،
   َويا َيُشوُروُن الَِّذي اخَترتُُه.

أْرِض الَعطَشى، ِّي َساأسُكُب ماًء َعَلى ال� أن 3  ل�  
أْرِض الجافَِّة.    َوُسُيول�ً َعَلى ال�

   َساأسُكُب ُروِحي َعَلى نَسِلَك،
   َوَبَرَكِتي َعَلى اأول�ِدَك.

4  َسَينُبُتوَن ِمثَل َشَجِر الُحوِر،  
   َكالُحوِر الَِّذي َعَلى جانِِب َجداِوِل الِمياِه.

5  َهذا َسَيُقوُل: ›اأنا هلِل،‹  
   َوَذلَِك َسَيدُعو نَفَسُه بِاْسِم َيعُقوَب،

   َواآَخُر َسَيكُتُب َعَلى َيِدِه: ›ُمْلٌك هلِل،‹
   َوَسَيْنِسُب نَفَسُه اإلَى اإْسرائِيَل.«

6َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َمِلُك اإْسرائِيَل َوفاِديِه، اهلُل 

الَقِديُر:

آِخُر، ُل َوال� أوَّ   » اأنا ال�
   َول� اإلََه ِسواَي.
7  َمْن ُهَو ِمثِلي؟  

   َفلَيَتَكلَّْم َوُيعِلْن َذلَِك، َوُيقِنعِني.
   َمْن اأعَلَن ُمنُذ َزَمٍن َبِعيٍد َعِن ال�أحداِث 

آتَِيِة؟ ال�
   َفلُيخِبْرنا بِما ِفي الُمسَتقَبِل.

8  ل� َتخافُوا َول� َترَهُبوا.  
   األَْم اُأخِبْركُْم َواُأعِلْن لَُكْم ُمنُذ َزَمٍن 

 
َبِعيٍد؟

   اأنُتْم ُشُهوِدي.
   َفَهْل ِمْن اإلٍَه َغيِري،

   اأْو ِمْن َصخَرٍة ِسواَي؟«

َفة َعَدُم َمنَفَعِة اآلِلَهِة الُمَزيَّ
أوثاُن  9كُلُّ الَِّذيَن َيصَنُعوَن اأوثاناً ُهْم ل� َشيٌء، َوال�

أوثاِن ُهْم ُشُهوٌد  الَِّتي ُيِحبُّونَها ل� َمنَفَعَة ِمنها. َعَبَدُة ال�
ل�  ُهْم  لَِذلَِك  َيفَهُموَن،  َول�  َيَرْوَن  ل�  اإنَُّهْم  أوثانِِهْم.  ل�

َيخَجلُوَن.
10لِماذا َيصَنُع اأَحُدُهْم اإلَهاً اأْو َوَثناً ل� َمنَفَعَة ِمنُه؟ 

ِسَوى  لَيُسوا  صانِِعيها  كُلُّ  ُيخَزْوَن.  عابِِديها  11كُلُّ 

َيرَتِعُبوا  لَِكي  اأماِمي،  َوَيِقُفوا  كُلُُّهْم  َفْلَيجَتِمُعوا  َبَشٍر. 
َوَيخَجلُوا.

َعَلى  يها  ُيَحمِّ َحِديٍد.  ِقطَعَة  َيقَطُع  12الَحّداُد 

بِِذراَعيِه  بِها  َوَيشَتِغُل  بِالِمطَرَقِة،  َوُيَشكِّلُها  الَفحِم، 
ماًء  َيشَرُب  ل�  َتُه،  قُوَّ َوَيفِقُد  َيُجوُع  ثُمَّ  الَقِويََّتيِن. 

َفَيتَعَب.
بِالَقَلِم. َيَنِحُتُه  13َيُمدُّ النَّّجاُر َخيطاً، َوَيرُسَم َخطّاً 

بَِشكِل  َيصَنُعُه  بِالِبركاِر.  َوُيَعلُِّمُه  النَّْحِت،  بِاأَدواِت 
َبيٍت!  ِفي  َكِن  للسَّ َيصلُُح  َبَشِريٍّ  َوبَِجماٍل  اإنساٍن، 
اأْو  ِسنِدياٍن  اأشجاَر  َيختاُر  اأْو  اأْرزاً،  النَّّحاُت  14َيقَطُع 

َيغِرُس  ُهَو  الغاَبِة.  اأشجاِر  َبيَن  َتنُمو  َويتُركُها  َبلُّوٍط 
ِمَن  ُجزءاً  يها. 15َياأُخُذ  ُيَنمِّ الَمَطَر  لَِكنَّ  َصَنوَبَر  َشَجَرَة 
َجَرِة َوُيشِعُل بِِه النّاَر لَِيَتَدفَّاأ. َوَيْسَتْخِدُم ُجزءاً لَِيطُبَخ  الشَّ
لَُه  َوَيسُجُد  َمنُحوتاً  َوَثناً  ى  َتَبقَّ بِما  َيصَنُع  ثُمَّ  َطعاَمُه. 
َويعُبُدُه! 16َيسَتخِدُم ُجزءاً ِمنُه َكُوقُوٍد لِلنّاِر، َفَيطُبُخ َعَليِه 
لَحَمُه، َوَياأكُُل َحتَّى َيشَبَع. َكما َيسَتدِفُئ بِالنّاِر َوَيُقوُل: 
»اآه، اأشُعُر بِالدِّفِء، َوالنّاُر تُبَعُث َضوءاً ِمْن َحولِي.« 
التِّمثاِل  لَِذلَِك  َفَيرَكُع  اإلَهاً،  َيصَنُع  الَخَشِب  17َوبَِبِقيَِّة 

ََّك اإلَِهي!« أن َوُيَصلِّي اإلَيِه َوَيُقوُل: »َخلِّْصِني ل�
18ل� َيعِرفُوَن َول� َيفَهُموَن، َوَكاأنَّ ُعُيونَُهْم ُمغَمَضٌة 

19ل�  َيفَهُموَن.  َفل�  ُمغَلَقٌة  اأذهانَُهْم  َوَكاأنَّ  َيَرْوَن،  َفل� 
َوَيُقوُل:  َز  ُيِميِّ اأْو  َيفَهَم  اأْو  لُِيَفكَِّر  ِمنُهْم  اأَحٌد  ُل  َيَتَمهَّ
ُخبزاً  َعَليِه  َوَخَبزُت  بِالنّاِر،  الَخَشِب  نِصَف  »اأحَرقُت 
َشيئاً  بِالباِقي  آَن  ال� اأصَنُع  َفَهْل  َواأَكلُتُه.  لَحماً  َوَشَويُت 
َياأكُُل  20َفَكَمْن  َخَشٍب؟«  لِِقطَعِة  اأاأْسُجُد  َبغيضاً؟ 
ل�  َطِريٍق خاِطَئٍة.  اإلَى  الَمخُدوُع  ِذهُنُه  اأَضلَُّه  الرَّماَد، 
َهذا  »األَيَس  َيُقوَل:  اأْن  اأْو  نَفَسُه  ُيَخلَِّص  اأْن  َيسَتِطيُع 

الَِّذي ِفي َيِدي الُيمَنى اإلَهاً زائِفاً؟«
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َمُعوَنُة اهلِل ألْسراِئيل
ُأُموَر يا َيعُقوُب، 21 » َتَذكَّْر َهِذِه ال�  

ََّك خاِدِمي. أن    َويا اإْسرائِيُل ل�
   َقْد َجَبْلُتَك لَِتُكوَن لِي خاِدماً،

   لَْن اأنساَك يا اإْسرائِيُل.
22  َقْد َمَحوُت ُذنُوَبَك َكَغيَمٍة،  

   َوَخطاياَك َكَسحاَبٍة.
ِّي َفَديُتَك.« أن    ارِجْع اإلَيَّ ل�

ماواُت، 23  َرنِِّمي اأيَُّتها السَّ  
   ل�أنَّ اهلَل َعِمَل َهذا.

أْرِض،    اهِتِفي يا اأعماَق ال�
ٍة اأيَُّتها الِجباُل،    َرنِِّمي بُِقوَّ

   اأيَُّتها الغاَبُة َوكُلُّ َشَجَرٍة ِفيها،
   ل�أنَّ اهلَل َفَدى َيعُقوَب،

   َوَسُيظِهُر َمجَدُه ِمْن ِخل�ِل اإْسرائِيَل.
24  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل  

   فاِديَك الَِّذي َجَبَلَك ِفي الرَِّحِم:
  » اأنا اهلُل صانُِع كُلِّ َشيٍء،

ماواَت َوحِدي،    اأنا الَِّذي نََشْرُت السَّ
أْرَض َول� اأَحَد َمِعي.«    َوَبَسطُت ال�

أنِبياِء الَكَذَبِة، 25  اأنا اُأظِهُر َكِذَب ال�  
   َواأكِشُف َحماَقَة الَعّراِفيَن.

   اأنا اُأربُِك الُحَكماَء
   َواأجَعُل َمعِرَفَتُهْم َحماَقًة.

26  اأنا الُمَؤيُِّد لَِكِلَمِة خاِدِمي،  
ُم لُِخطَِّة ُمرِسِليِه.    َوالُمَتمِّ
   اأنا القائُِل َعِن الُقْدِس:

› َسَيسُكُن النّاُس ِفيها ِمْن َجِديٍد.‹   
   َوَعْن ُمُدِن َيُهوذا:

› َسُتبَنى.‹   
   َوَعْن َخرائِِبها:

› َساُأِقيُمها.‹   
، 27  اأنا القائُِل لِلُمِحيِط: ›ِجفَّ  

ُف اأنهاَرَك.‹    َوَساُأَجفِّ
28  اأنا القائُِل َعْن كُوُرَش:  

  » ُهَو الّراِعي،
   َوُهَو َسَيعَمُل كُلَّ ما اُأِريُدُه.

   َسَيُقوُل َعِن الُقْدِس:
› َسُتبَنى ثانَِيًة،‹   

   َوَسَيُقوُل َعِن الَهيَكِل:
› َسُيعاُد َوضُع اأساساتِِه.‹«   

اخِتياُر اهلِل ِلُكوُرش

الَممُسوِح أ 45  لَِمِلِكِه  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا 
كُوُرَش:

  » اأمَسكُت بَِيِدِه الُيمَنى،
   ل�ُأخِضَع لَُه اُأَمماً،

أنِزَع ُملُوكاً اأقِوياَء.    َول�
أبواَب اأماَمُه،    َساأفَتُح ال�

   َفل� َتُكوُن الَبّواباُت ُمغَلَقًة.

2 » َساأِسيُر اأماَمَك،  
َجَة َسهَلًة.    َواأجَعُل الَمناِطَق الُمَتَعرِّ

أبواَب الُبرونِْزيََّة،    َساأكِسُر ال�
   َواأقَطُع اأْقفاَل الَحِديِد.

3  َساُأعِطيَك الثَّرَوَة الَمخُزونََة ِفي الظَّل�ِم،  
يَِّة، رِّ أماِكِن السِّ    َوالُكُنوَز الُمَخبَّاأَة ِفي ال�

   لَِتعِرَف اأنِّي اأنا اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل
   الَِّذي َيدُعوَك بِاْسِمَك.

4  ِمْن اأجِل خاِدِمي َيعُقوَب  
   َواإْسرائِيَل ُمختاِرَي،
   َدَعوتَُك بِاْسِمَك.

   اأنا اأعِرُف َمْن اأنَت،
   َمَع اأنََّك ل� َتعِرفُِني.

5  اأنا يهوه ب لَْيَس ِسواَي،  

أ 1:45 ملكه الَممُسوح. حرفياً »مِسيحه.« كاَن الملُك ُيمَسُح 

لهذا  لُه  َواَأهَّ اختارُه  قِد  اهلَل  اأّن  َواأطياٍب خاّصة كعل�مٍة على  بزيٍت 
العمل. )كذلك ِفي العدد 15(

ب 5:45 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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   َول� اإلٌه ِمثِلي.
يُتَك، لَِكنََّك لَْم َتْعِرْفني!    قُوَّ

6  لَِيعَلَم الَجِميُع ِمَن الَمشاِرِق َوِمَن الَمَغاِرِب  
   اأْن ل� اإلََه اإلّ� اأنا،

   اأنا يهوه َولَْيَس ِسواَي.
7  اأنا اُأبِدُع النُّوَر َواأخِلُق الظُّلَمَة،  

ل�َم َواأخِلُق الَمصائَِب.    اأصَنُع السَّ
   اأنا اهلَل اأصَنُع َهِذِه َجميعاً.

ماواُت ِمْن َفوُق، 8 » لُِتمِطِر السَّ  
   َولَْتسُكِب الُغُيوُم َصل�حاً.

أْرُض    لَِتنَفِتِح ال�
ل�ُح َمَعُه.    َحتَّى َينُبَت الَخل�ُص َوَيخُرَج الصَّ

   اأنا اهلَل َخَلْقُتُه.

َسيَطَرُة اهلِل َعَلى َخِليَقِته
9 » َويٌل لَِمْن ُيخاِصُم جابَِلُه،  

   َوُهَو لَيَس ِسَوى ِقطَعِة َفّخاٍر ِمْن اإناٍء َمكُسوٍر.
   َفَهْل َيُقوُل الطِّيُن لِجابِِلِه:

› ما الَِّذي َتصَنُعُه؟‹   
   اأْو ›اأنَت بِل� َبراَعٍة.‹

10  َويٌل لَِمْن َيُقوُل لِوالٍِد: ›ما الَِّذي َتِلُدُه؟‹  
ِضيَن؟‹«    اأْو لِوالَِدٍة: ›بَِم َتَتَمخَّ

وُس اإْسرائِيَل َوجابِلُُه: 11َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، قُدُّ

  » اَفَتساألُونَِني َعْن اأول�ِدي؟
؟    اأتُِشيروَن َعَليَّ ِفي اأْعماِل َيَديَّ

أْرَض، 12 » اأنا َصَنعُت ال�  
نساَن َعَليها.    َوَخَلقُت ال�إ

ماواِت بَِيِدي،    اأنا َبَسطُت السَّ
   َواأَمْرُت كُلَّ ُجنِدها.

13  اأنا اأيَقظُت كُوَرَش لَِهَدٍف صالٍِح،  
   َوَساأجَعُل كُلَّ ُسُبِلِه َسهَلًة.

َُّه َسُيِعيُد بِناَء َمِديَنِتي، أن    ل�
   َوَسُيطِلُق اأسَرى َشعِبي ِمْن َغيِر َثَمٍن اأْو 

ِرشَوٍة.«
   َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

14  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ما تُنِتُجُه ِمْصُر َوتُّجاُر كُوَش

أثِرياُء، َبِئيُّوَن ال�    َوالسَّ
   كُلُُّه َسياأتِي اإلَيَك،

   َوَسَيُكوُن لََك.
   َوُهْم َسَيتَبُعونََك َوَياأتُوَن اإلَيَك ِفي َسل�ِسَل.

   َسَينَحُنوَن لََك،
ْوَن َوَيُقولُوَن:    َواإيّاَك َسَيَتَرجَّ

› اإنَّما اهلُل َمَعَك، َول� اإلََه َغيَرُه.‹«   

15  اإنََّك لَسَت اإلَهاً ُيخِفي نَفَسُه،  
   يا اإلََه اإْسرائِيَل الَِّذي َتاأتِي بِالنَّصِر َوالَخل�ِص.

16  كُلُُّهْم َسُيخَزْوَن َوَيخَجلُوَن،  
أوثاِن َمعاً ِفي عاٍر.    َوَسَيمِضي صانُِعو ال�

17  اهلُل َيخلُِّص اإْسرائِيُل  
أَبِد.    َخل�صاً َيُدوُم اإلَى ال�

آبِِديَن.    لَْن َتخَزوا َولَْن َتخَجلُوا اإلَى اأَبِد ال�

ماواِت ُهَو اهلُل. 18  خالُِق السَّ  
أْرَض َوَصَنَعها،    ُهَو َشكََّل ال�

َسها َولَْم َيخِلْقها لَِتُكوَن فاِرَغًة،    اأسَّ
   َبْل َصَنَعها لُِتسَكَن.

   َوَيُقوُل:
  » اأنا اهلُل، َول� اإلََه اآَخَر َغيِري.

رِّ،    لَْم اأَتَكلَّْم بِالسِّ
   اأْو ِفي َمكاٍن ُمظِلٍم.

19  لَْم اأقُْل لَِنسِل َيعُقوَب:  
› اطلُُبونِي َولَِكْن ِمْن َغيِر فائَِدٍة.‹   

   اأنا اهلُل َواأقُوُل الَحقَّ،
   َواُأخِبُر بِما ُهَو ُمسَتِقيٌم.
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اهلُل الواِحد
ُأَمِم ال�ُأخَرى، 20 » يا َمْن َهَربُتْم ِمَن ال�  

   َتَجَمُعوا َوَتعالَْوا.
   اقَتِرُبوا اإلَيَّ َمعاً.

   اإنَّ الَِّذيَن َيحِملُوَن اأصناَمُهُم الَخَشِبيََّة
   َوُيَصلُّوَن اإلَى اإلٍَه ل� َيقِدُر اأْن ُيَخلَِّصُهْم، ُهْم 

بِل� َفهٍم.
ُموا َدْعواكُْم، َوَتشاَوُروا. 21  َتعالَوا َوَقدِّ  

   َمْن اأعَلَن َهذا ُمنُذ َزَمٍن َطِويٍل؟
   َمْن َتَنبَّاأ بَِهذا ُمنُذ َزَمٍن َطِويٍل؟

   األَْم َيُكْن اأنا اهلَل؟
   ل� اإلََه َغيِري، اإلَهاً باّراً ُمَخلِّصاً،

   َولَيَس ِسواَي.

22 » الَتِفُتوا اإلَيَّ َواخلُُصوا  
   يا كُلَّ النّاِس ِفي كُلِّ َمكاٍن،

ِّي اأنا ُهَو اهلُل، َول� اإلََه َغيِري. أن    ل�
23  اُأقِسُم بِذاتِي  

   – َوِهَي َكِلَمٌة َخَرَجْت ِمْن َفِمي بِالَحقِّ لَْن 
َتَتَغيََّر –

   َسَتنَحِني اأماِمي كُلُّ ُركَبٍة،
   َوَسَيحِلُف بِي كُلُّ لِساٍن.

ُة.‹« 24  َوَسَيُقولُوَن: ›اإنَّما باهلِل الَعدُل َوالُقوَّ  

كُلُّ الغاِضِبيَن ِمنُه َسَياأتُوَن اإلَيِه َوَيخَزوَن. 25َوَسَيفَتِخُر 
كُلُّ نَسِل اإْسرائِيَل باهلِل، َوَسُيَسبُِّحونَُه.

َفة َعَدُم َمنَفَعِة اآلِلَهِة الُمَزيَّ

بِيُل 46  الُمَزيَّفاِن  لَهاِن  ال�إ »َسَقَط  اهلُل:  َيُقوُل 
الَحيواناِت  َعَلى  ُحِمل�  َوانَحطّا.  َونَُبو 
َحيَواناٍت  َعَلى  َثقيل�ِن  اإلّ� ِحمل�ِن  ُهما  . ما  وابِّ َوالدَّ
ُمنَهَكٍة! 2انَحطّا َوَسَقطا َمعاً. ل� َيقِدراِن َعَلى الهَرِب، 

بِي. َبْل َسُيحَمل�ِن اإلَى السَّ
الباِقيَن  كُلَّ  َويا  َيعُقوَب،  َبيَت  يا  اإلَيَّ  3»اْسَتِمُعوا 

ِول�َدتُِكْم،  ِمنُذ  َحَمْلُتُكْم  َمْن  يا  اإْسرائِيَل.  َبيِت  ِمْن 

َحتَّى  َكُبْرتُْم.  4َحتَّى  ُكْم،  اُأمِّ َرحِم  ِمْن  َواحَتَضنُتُكْم 
ِعنَدما َيِشيُب َشعُركُْم اأنا اأحِملُُكْم. اأنا َصَنعُتُكْم، َواأنا 

َساأْحِملُُكْم َواُأَخلُِّصُكْم.
تُقاِرنُونَِني  بَِمْن  تُعاِدلُونَِني؟  اأْو  تَُشبُِّهونَِني  5»بَِمْن 

َحتَّى نََتشاَبَه؟ 6اُأولَِئَك الَِّذيَن ُينِفُقوَن َذَهباً ِمْن اأكياِسِهْم 
َيسَتاأِجُروَن صائِغاً  بِالِميزاِن،  َة  الِفضَّ َوَيِزنُوَن  بِاإسراٍف، 
َعَلى  7َيرَفُعونَُه  َوَيعُبُدونَُه.  لَُه  َيسُجُدوَن  اإلَهاً  لَِيصَنَع 
ُهناَك  َفَيِقُف  َمكانِِه  ِفي  َوَيَضُعونَُه  َوَيحِملُونَُه،  اأكتاِفِهْم 
َول� َيَتَحرَُّك. اإِن اسَتنَجَد بِِه اأَحٌد ل� ُيِجيُب، َول� ُينِقَذ 

اأَحداً ِمْن ِضيٍق.
اأيُّها  بِِه  َفكُِّروا  ِرجال�ً،  َوكُونُوا  َهذا  8»َتَذكَُّروا 

ِّي اأنا اهلُل  أن الُمِسيُئوَن. 9َتَذكَُّروا ال�أحداَث الماِضَيَة. ل�
10اُأعِلُن  ُيشِبُهِني.  اأَحَد  َول�  اهلُل  اأنا  َغيِرَي.  اأَحَد  َول� 
لَْم  بِما  اأخَبْرُت  َطِويٍل  َزَمٍن  َوُمنُذ  الِبداَيِة،  ُمنُذ  النِّهاَيَة 
َيَحَدْث َبعُد. َواأقُوُل: ›َسَتثُبُت ُخطَِّتي، َوَساأعَمُل كُلَّ 
اأْرٍض  ِمْن  اأدُعو َطيراً جاِرحاً – َرُجل�ً  اُأِريُدُه.‹ 11اأنا  ما 
َكل�ِمي.  ُق  َوَساُأَحقِّ َتَكلَّْمُت  اأنا  ُخطَِّتي.  لَِتنِفيِذ  َبِعيَدٍة 

ُذ ُخطَِّتي. َخطَّطُت َوَساُأنَفِّ
َعِن  الَبِعيُد  الَعِنيُد،  عُب  الشَّ اأيُّها  اإلَيَّ  12»اْسَتِمْع 

ُل  الَعدِل. 13َساأجَعُل َعدلِي َيقَتِرُب َول� َيبَتِعُد، َوَساُأَعجِّ
بَِخل�ِصَي. َساأْصَنُع َخل�ِصَي ِفي ِصْهَيْوَن، لَِبِني اإْسرائِيَل 

ُدونَِني. الَّذيَن َسُيَمجِّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى باِبل

»انِزلِي َواجِلِسي َعَلى التُّراِب،47 
   يا بابُِل الَعذراُء.

أْرِض بِل� َعْرٍش،    اجِلِسي َعَلى ال�
   يا ابَنَة الِكلدانِيِّيَن.

ِقيَقَة الُمَتَرفَِّهَة.‹ َِّك لَْن تُدَعي ِفيما َبْعُد ›الرَّ أن    ل�
2  ُخِذي ِحجاَرَة الرََّحى َواطَحِني َقمحاً لَِعَمِل   

ِقيِق، الدَّ
   اأِزيِلي ِغطاَء َوْجِهِك،

أنهاَر.    ارَفِعي اأطراَف َثوبِِك َواعُبِري ال�
3  َسَتنَكِشُف َعوَرتُِك،  

   َوِخزُيِك َسُيَرى.
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   َساُأعاِقُبِك،
   َولَْن اأتُرَك اأَحداً بِل� ِعقاٍب.«

4 » َيُقوُل َشعِبي: ›فاِدينا، يهوه أ الَقِديُر اْسُمُه،  
وُس اإْسرائِيَل.‹    ُهَو قُدُّ

5  اجِلِسي صاِمَتًة َواْذَهِبي اإلَى الظَّل�ِم،  
   يا ابَنَة الِكلدانِيِّيَن.

َِّك لَْن تُدَعي ِفيما َبْعُد َمِلَكَة الَممالِِك. أن    ل�

6 » َغِضبُت َعَلى َشعِبَي،  
   َفَدنَّْسُت الَِّذيَن ُهْم لِي!

   ثُمَّ َسلَّْمُتِك اإيّاُهْم.
   َفَلْم َترَحميُهْم

   َبْل َوَضْعِت قُُيوَدِك َحتَّى َعَلى الِكباِر.
أَبِد 7  قُْلِت: ›َساأِعيُش اإلَى ال�  

   َمِلَكًة اأَبِديًَّة.‹
ُأُموِر،    لَْم تَُفكِِّري بَِهِذِه ال�
ِلي ِفي عاِقَبِتها.    َولَْم َتَتاأمَّ

8  لِذا اْسَتِمِعي اأيَُّتها الُمَتَرفَِّهُة  
   الجالَِسُة ِفي ُطَماأنِيَنٍة.
   اأيَُّتها القائَِلُة لَِنفِسها:
لطاِن، › اأنا صاِحَبُة السُّ   
   َولَيَس ُهناَك َغيِري.

َل،    لَْن اأَتَرمَّ
   َولَْن اأفِقَد اأول�ِدي.‹

9  َبْل ُيصيُبِك َهذاِن َمعاً َفجاأًة َوِفي َيوٍم واِحٍد،  
ِليَن َوَتفِقِديَن اأول�َدِك.    َتَتَرمَّ
   بِالرَّغِم ِمْن كُلِّ ِسحِرِك،

ِة َتعاِويِذِك الَعِظيَمِة.    َوِمْن قُوَّ
أماِن ِفي َشرِِّك، 10  َشَعرِت بِال�  
   َوقُْلِت: ›ل� اأَحَد َيرانِي.‹

   اأَضلَّْتِك ِحكَمُتِك َوَمعِرَفُتِك.
   قُْلِت ِفي َقلِبِك:
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لطاِن، › اأنا صاِحَبُة السُّ   
   َولَيَس ُهناَك َغيِري.‹

11 » لَِذلَِك َسَتاأتِي الَمصائُِب    
َعَليِك،

   َولَْن َتعِرِفي َمَتى َسَتحُدُث.
ماُر َعَليِك،    َسَيَقُع الدَّ

يِه.    َولَْن َتقِدِري اأْن َتُصدِّ
   َوَسَتاأتِي الكاِرَثُة َعَليِك َفجاأًة
   ِمْن ُدوِن اأْن َتعِرِفي اأنَّها اآتَِيٌة.

12  اْسَتِمرِّي ِفي َتعاِويِذِك َوِسحِرِك،  
   َفَقِد انَشَغلِت بَِذلَِك ُمنُذ ِصباِك.

   َفَلُربَّما َتنَجِحيَن!
   َوُربَّما تُِخيِفيَن اأَحداً.

13 » اأنِت ُمنَهَكٌة ِمْن كُلِّ اْسِتشاراتِِك.  
أفل�َك     لَِيِقِف اُأولَِئَك الَِّذيَن َيدُرُسوَن ال�

َوُيَخلُِّصوِك.
   َولَِيِقِف اُأولَِئَك الَِّذيَن ُيراِقُبوَن النُُّجوَم َواوائِِل 

ُهوِر، الشُّ
   َوُيخِبُروِك بِما َسَيحُدُث لَِك.

14  اإنَُّهْم ِمثُل الَقشِّ الَِّذي تُحِرقُُه النّاُر.  
ِة     ل� َيسَتِطيُعوَن اأْن ُيَخلُِّصوا اأنُفَسُهْم ِمْن قُوَّ

اللَِّهيِب.
   لَيَس َهذا َجمراً لَِتسَتدِفِئي بِِه،

   َول� ناراً لَِتجِلِسي اأماَمها.
15  َهؤل�ِء ُهُم الَِّذيَن َتِعبِت َعَليِهْم،  

   ُشَركاُؤِك ِفي التِّجاَرِة ُمنُذ ِصباِك.
   كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم َضلَّ َطِريَقُه،

   َول� ُيوَجُد َمْن ُيَخلُِّصِك.«

ِرسالُة اهلِل إلسرائيل

»اْسَمُعوا َهذا يا َبيَت َيعُقوَب،48 
يَن بِاْسِم اإْسرائِيَل،    الَمدُعوِّ

   الُمنَحِدِريَن ِمْن نَسِل َيُهوذا،
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   الحالِِفيَن بِاْسِم يهوه أ،
اِعيَن اإلَى اإلََه اإْسرائِيَل،    السَّ

   َولَِكْن لَيَس بِِصدٍق اأْو اإخل�ٍص.

2 » ل�أنَُّكْم َتدُعوَن اأنُفَسُكْم: ›اأبناَء الَمِديَنِة   
َسِة،‹ الُمَقدِّ

   َوَتتَِّكلُوَن َعَلى اإلَِه اإْسرائِيَل
   الَِّذي اْسُمُه ›يهوه الَقِديُر.‹

3 » َقْد اأعَلْنُت ما َسَيحُدُث َقبَل ُحُدوثِِه،  
ُأُموَر َوَجَعْلُتها َمعُروَفًة.    قُْلُت َهِذِه ال�

   َوَفجاأًة َصَنْعُتها َفَحَدَثْت.
ِّي َعَرفُت اأنََّك َعِنيٌد، أن 4  ل�  

   َواأنَّ َعَضل�ِت َرَقَبِتَك َكالَحِديِد،
   َوَجبَهَتَك َكالُبرونِْز.

ُأُموَر ُمنُذ َفتَرٍة َطِويَلٍة، 5  اأعَلنُت لََك َهِذِه ال�  
   َوَقبَل ُحُدوثِها اأخَبرتَُك بِها،

   َحتَّى ل� َتُقوَل:
› َصَنِمي َعِمَلها،   

   َوَثِني َوتِمثالَِي الَمعَدنِيُّ اأَمَر بِها.‹

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل
ُأُموِر، 6 » َسِمْعَت بَِهِذِه ال�  

   َفانُظْر اإلَيها كُلَّها.
ُأُموِر؟    اأَفَلْن تُخِبُروا بَِهِذِه ال�

آَن َفصاِعداً، َساُخِبُركُْم بِاُأُموٍر      ِمَن ال�
َجِديَدٍة،

   اُأُموٍر ل� َتعِرفُونَها.
آَن، َولَيَس َقبَل َفتَرٍة، ُأُموُر ال� 7  ُخِلَقْت َهِذِه ال�  

   َوَقبَل الَيوِم لَْم َتسَمْع بِها،
   َولَِذلَِك ل� َتسَتِطيَع اأْن َتُقوَل:

  » كُنُت اأعِرفُها.«
8  َفاأنَت لَْم َتسَمْع َولَْم تعِرْف،  
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   َواُأُذنَُك ُمغَلَقٌة.
ِّي َعَرفُت اأنََّك غاِدٌر، أن    ل�

   َوَقْد ُدِعيَت عاِصياً ُمنُذ ِول�َدتَِك.

9 » َساأكُوُن َصُبوراً َمعَك ل�أجِل نَفِسي،  
   َول�أجِل َتسِبيِحي َساَأَتاَأنَّى
   َحتَّى ل� اأقِضَي َعَليَك.

ِة، يُتَك َولَِكْن لَيَس بِالنّاِر َكَتنِقَيِة الِفضَّ 10 » نَقَّ  
   امَتَحنُتَك ِفي فُرِن الُمعاناِة.

11  ل�أجِل نَفِسي، ل�أجِل نَفِسي اأعَمُل َهذا،  
ُس اْسِمي،    َحتَّى ل� َيَتَنجَّ

آَخَر.    َوَمجِدي لَْن اُأعِطَيُه ل�

12 » اْسَتِمُعوا اإلَيَّ يا َبيَت َيعُقوَب،  
   َويا َبني اإْسرائِيَل الَِّذيَن اأدُعوُهْم.
آِخُر. ُل، َواأنا ال� أوَّ    اأنا ُهَو، اأنا ال�
أْرِض، 13  َيِدي َوَضَعْت اأساَس ال�  
ماواِت.    َوُيمناَي نََشَرِت السَّ
   اأدُعوها، َفتاأتَِي اأماِمي َمعاً.

14 » اجَتِمُعوا َمعاً كُلُُّكْم َواسَتَمُعوا.  
ُأُموِر؟    َمْن ِمنُكْم اأخَبَر بَِهِذِه ال�

   اهلُل اأَحبَّ كُوَرَش،
   َوَسَيعَمُل ما ُيِريُدُه اإلَُهُه بِبابَِل َوبِالِكلدانِيِّيَن.

15 » اأنا نَفِسي َتَكلَّْمُت َوَدَعوتُُه.  
   اأنا اأَتيُت بِِه،

   َوُخطَُّتُه َسَتنَجُح.
16  اقَتِرُبوا اإلَيَّ َواسَتِمُعوا اإلَى َهذا.  

رِّ،    ِمَن الِبداَيِة لَْم اأكُْن اأَتَكلَُّم بِالسِّ
   َوِمْن َوقِت بِناِء بابَِل كُنُت ُهناَك.«

آَن الرَّبُّ اإللَُه اأرَسَلِني َمَع ُروِحِه. 17َفَهذا ُهَو ما  َوال�
وُس اإْسرائِيَل: َيُقولُُه اهلُل، فاِديَك َوقُدُّ



758 إَشْعياء 18:48

  » اأنا إلَُهَك،
   الَِّذي ُيَعلُِّمَك ل�أجِل َمنَفَعِتَك،

يُر ِفيِه.    الَِّذي َيُقوُدَك ِفي الطَِّريِق الَِّذي َعَليَك السَّ
18  لَْو اأنََّك انَتَبْهَت لَِوصاياَي،  

   لَكاَن َسل�ُمَك َكالنَّهِر،
   َوَخيُرَك َكاأمواِج الَبحِر،
19  لَكاَن نَسلَُك َكالتُّراِب،  

   َواأول�ُدِك َكَحبَّاِت الرَّمِل.
   َفل� َيُزوُل اْسُمُهْم،

   َول� َيَتل�َشْوَن ِمْن اأماِمي.«

20  اخُرُجوا ِمْن بابَِل،  
   َواهُرُبوا ِمْن َبيِن الِكلدانِيِّيَن.
   اأعِلُنوا َهذا بُِهتاِف الَفَرِح.

   اأخِبُروا بِِه.
أْرِض.    اأرِسلُوا بِِه اإلَى اأقاِصي ال�

   قُولُوا: »َفَدى اهلُل خاِدَمُه َيعُقوَب.«
21  لَْم َيعَطُشوا ِعنَدما قاَدُهْم ِفي الَبراِري.  

خَرِة ل�أجِلِهْم.    َجَعَل الماَء َيَتَدفَُّق ِمَن الصَّ
خَرَة َففاَض الماُء.    َشقَّ الصَّ

22  َولَِكنَّ اهلَل َيُقوُل:  
  » ل� ُيوَجُد َسل�ُم لِل�أشراِر.«

َدعَوُة اهلِل ِلعبده

اْسَتِمُعوا اإلَيَّ يا ُسكّاَن الُجُزِر،49 
ُأَمُم الَبِعيَدُة. َواأصِغي اأيَُّتها ال�
   َقبَل اأْن اُأولََد َدعانِي اهلُل ل�أخِدَمُه،
انِي َواأنا َبعُد ِفي َرحِم اُأمِّي.    َسمَّ

. يِف الحادِّ 2  َجَعَل َفِمي َكالسَّ  
   َخبَّاأنِي ِفي ِظلِّ َيِدِه.

   َجَعَلِني َسهماً َمصُقول�ً،
   َوَخبَّاأنِي ِفي ِكنانَِتِه. أ

هام. أ 2:49 ِكناَنِته. الِكيُس الَّذي يحَفُظ بِِه السِّ

3قاَل لِي:

  » اأنَت َعبِدي،
   اأنَْت اإْسرائِيُل الَِّذي بِِه َساُأظِهُر َمجِدي.«

4  َولَِكنِّي قُْلُت: »َتِعبُت َواجَتَهدُت باِطل�ً،  
   َواأجَهدُت نَفِسي ُدوَن اأْن اُأنِجَز َشيئاً.

   ها اإنَّ اأمِري َمَع اهلِل،
   َوُمكاَفاأتِي ِعنَدُه.«

5  َجَبَلِني اهلُل ِفي َبطِن اُأمِّي ل�أكُوَن خاِدماً    
لَُه،

رجاِع َشعِب َيعُقوَب اإلَيِه،    ل�إ
   َولَِجمِع اإْسرائِيَل َحولَُه.

ٌم ِفي َعيَنيِّ اهلِل،    لَِهذا اأنا ُمَكرَّ
تِي.    َوَقْد صاَر اإلَِهَي قُوَّ

6َوقاَل لِي:

  » األَيَس كاِفياً اأْن َتُكوَن َعبِدي،
   لِِقياِم قبائِل َبِني َيعُقوَب،

   َوَردِّ النّاِجيَن ِمْن بِِني اإْسرائِيَل؟
   لَِكنِّي َساأجَعلَُك نُوراً لِل�ُأَمِم،

   لَِكي َيِصَل َخَبُر َخل�ِصي
أْرِض.«    َجميَع النّاِس اإلَى اأقَصى ال�

وُسُه،  َوقُدُّ اإْسرائِيَل  فاِدي  اهلُل،  َيُقولُُه  ما  ُهَو  7َهذا 

ِة، َولَِعبِد الُحكّاِم: ُأمَّ لِلُمهاِن َوالَمنُبوِذ ِمَن ال�

  » َسَيِقُف الُملُوُك احِتراماً لََك،
   َوَسَيرَكُع الرَُّؤساُء اأماَمَك،

أِميِن    بَِسَبِب اهلِل ال�
وُس اإْسرائِيَل الَِّذي اختاَرَك.«    قُدُّ

ُيوُم الخالص
8َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
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  » ِفي َوقِت الُقُبوِل اْسَتَجبُت لََك،
   َوِفي َيوِم الَخل�ِص ِجئُت لَِمُعونَِتَك.

عِب،    َحِفظُتَك َوَجَعْلُتَك َوِسيَط َعهٍد َمَع الشَّ
أْرِض، عاَدِة اإصل�ِح ال�    ل�إ

أراِضي الَخِرَبِة ل�أصحابِها. عاَدِة َتوِزيِع ال�    َول�إ
9  لَِتُقوَل لِل�أسَرى: ›اخُرُجوا،‹  

   َولِلَِّذيَن ِفي الظُّلَمِة: ›اأظِهُروا اأنُفَسُكْم.‹
   َفَسَيرَعْوَن َكالَغَنِم ِفي َطِريِق َعوَدتِِهْم

   ِفي َمراٍع َفوَق التِّل�ِل.
10  لَْن َيُجوُعوا َولَْن َيعَطُشوا،  

حراِء. مُس َول� َحرُّ الصَّ    َولَْن تُؤِذَيُهُم الشَّ
يِهْم َسَيُقوُدُهْم،    َفالَِّذي ُيَعزِّ

   َوَسَياأُخُذُهْم اإلَى َينابِيِع المياِه.
11  َساُأخِفُض التِّل�َل  

   َواأرَفُع الُمنَخَفضاِت لَِتسِوَيِة َطِريِقي.

12 » ها َشعٌب اآٍت ِمْن َبِعيٍد.  
ماِل َوِمَن الَغرِب،    ِمَن الشَّ

   َوِمْن اأْرِض اأسواَن.«

ماواُت، 13  َتَرنَِّمي اأيَُّتها السَّ  
أْرُض،    َوافَرِحي اأيَُّتها ال�

   َوانَطِلِقي اأيَُّتها الِجباُل بِالتَّسِبيِح،
   ل�أنَّ اهلَل َعزَّى َشعَبُه،
   َوَسَيرَحُم الَُّمتاألِِّميَن.

ِصْهَيْوُن: الَمرأُة الَمهُجورة
14  َولَِكنَّ ِصْهَيْوَن قالَْت:  

  » اهلُل َهَجَرنِي،
   َوَسيِِّدي نَِسَيِني.«

15  َوَيُقوُل اهلُل: »َهْل َتنَسى اْمراأٌة ِطفَلها   
الرَِّضيَع،

   اأْو َتَتوانَى ِعْن َرحَمِة َولِيِدها؟
،    نََعْم، َحتَّى َهؤل�ِء َينَسيَن اأول�َدُهنَّ

   اأّما اأنا َفل� اأنَسى.
. 16  لََقْد نََقشُتِك َعَلى َيَديَّ  
   اأسواُرِك اأماَم َعيَنيَّ دائِماً.
17  اأول�ُدِك ُيسِرُعوَن اإلَيِك،  

ُبوِك َسُيغاِدُروَن.«    َوالَِّذيَن َهَدُموِك َوَخرَّ

َعوَدُة َبني إْسراِئيل
18  ارَفِعي َعيَنيِك َوانُظِري َحولَِك،  
   كُلُُّهْم َيجَتِمُعوَن َوَياأتُوَن اإلَيِك.

   َيُقوُل اهلُل: »اُأقِسُم بِذاتِي،
   اإنَّ اأول�َدِك َسَيُكونوَن َكِقل�َدٍة َحوَل ُعنِقِك،

   َوكالَجواِهِر الَِّتي َترَتِديها الَعُروُس.

ْبُتِك، ْرتُِك َوخرَّ 19 » َدمَّ  
   َوَحطَّْمُتِك َتماماً.

كّاِن ِقِريباً،    َولَِكنَِّك َسَتزَدِحِميَن بِالسُّ
   َوالَِّذيَن ابَتَلُعوِك َيبَتِعُدوَن.

أول�ُد الَِّذيَن َظَنْنِت اأنَِّك َفَقدتِِهْم، 20  َوال�  
   َسَيُقولُوَن لَِك َيوماً:
› َهذا الَمكاُن َضيٌِّق،   

ِعيِه لَِنسُكَن ِفيِه.‹    َوسِّ
21  ِحيَنِئٍذ، َسَتُقولِيَن لَِنفِسِك:  
أول�َد لِي؟ › َمْن َولََد َهُؤل�ِء ال�   

   َفَقْد َفَقدُت اأول�ِدَي،
آَن عاِقٌر.    َواأنا ال�

   كُنُت َمسِبيًَّة َوَبِعيَدًة،
أول�َد؟    َفَمْن َربَّى َهؤل�ِء ال�
   ُهِجْرُت َوتُِرْكُت َوحِدي،

   َفِمْن اأيَن جاُءوا؟‹«

22َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

  » َساأرَفُع َيِدي َكاإشاَرٍة لِل�ُأَمِم،
ُعوِب،    َوَساأرَفُع راَيِتي لِلشُّ
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   َفَياأتُوَن بَِبِنيِك َعَلى اأيِديِهْم،
   َويحِملُوَن َبناَتِك َعَلى اأكتاِفِهْم.

23  َسَيَتَعلَُّم اأول�ُدِك َعَلى اأيِدي الُملُوِك،  
أِميراُت بِِهْم.    َوَسَتعَتِني ال�

أْرِض،    َسَيرَكُعوَن اأماَمِك َوُوُجوُهُهْم نَحَو ال�
   َوَسَيلَحُسوَن ُغباَر اأقداِمِك.

   ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرِفيَن اأنِّي اأنا اهلُل،
   ل� َيْخَزى الَِّذيَن َيَضُعوَن َرجاَءُهْم بِي.«

؟ 24  َهْل ُيمِكُنَك اأْن َتاأُخَذ َغِنيَمَة ُجنِديٍّ َقِويٍّ  
َر اأِسيراً ِمْن َيِد َرُجٍل قاٍس؟    اأْو اأْن تَُحرِّ

25  لَِكْن َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
أقِوياِء،   » َسُيؤَخُذ ال�أسَرى ِمَن الُجُنوِد ال�

   َوتُْسَتَردُّ الَغِنيَمُة ِمَن القاِسي.
   اأنا نَفِسي َساُأحاِرُب َعنِك،

   َوَساُأَخلُِّص اأول�َدِك.
26  َساأجَعُل الَِّذيَن َيظِلُمونَِك َياأكُلُوَن اأجساَدُهْم،  

   َوَسَيسَكُروَن بَِدِمِهْم َكُسكِرِهْم بِالَخمِر.
   ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرُف َجميُع النّاِس

   اأنِّي اأنا اهلَل الَِّذي اُأَخلُِّصِك َواأفِديِك.«

ِة َبني إْسراِئيل ِعقاُب َخِطيَّ

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:50 

ُكُم الَِّتي َطلَّْقُتها بِها؟   » اأيَن َشهاَدُة َطل�ِق اُأمِّ
   اأْو لَِمْن كُنُت َمْدُيوناً ِفِبْعُتُكْم لَُه؟

   َبْل بَِسَبِب َخطاياكُْم بِْعُتُكْم،
ُكْم.    َوبَِسَبِب ُذنُوبُِكْم َطلَّْقُت اُأمَّ

2  لِماذا لَْم َيُكْن ُهناَك اأَحٌد ِعنَدما ِجئُت؟  
   َولِماذا لَْم ُيِجْب اأَحٌد ِعنَدما َدَعوُت؟

   َهْل َيِدي قاِصَرٌة َعْن اأْن تَُخلَِّص؟
نقاِذكُْم؟ ٌة ل�إ    اأْم لَيَس ِفيَّ قُوَّ
ُف الَبحَر بِاأمٍر ِمنِّي.    اأنا اُأنَشِّ

أنهاَر اإلَى َصحراَء. ُل ال�    َواُأَحوِّ

   ُينِتُن َسَمُكها بَِسَبِب الَجفاِف،
أْرِض الَعطَشى.    َيُموُت َعَلى ال�
ماواِت بِالظَّل�ِم، 3  اأنا األِبُس السَّ  

   َواُأَغطِّيها بِِثياِب الِحداِد.«

االّتكاُل َعلى اهلل
4  َعلََّمِني الرَّبُّ اإللَُه َكيَف اأَتَكلَُّم،  

   ل�أعِرَف َكيَف اُأِعيُن الُمنَهَك بَِكِلَمٍة.
   ُيوِقُظ ِفي كُلِّ َصباٍح اُأُذنِي ل�ُأصِغَي 

َكالتَّل�ِميِذ.
، 5  َفَتَح الرَّبُّ اإللَُه اُأُذنَيَّ  

ْد َولَْم اأَتراَجْع.    َواأنا لَْم اأَتَمرَّ
6  اأعَطيُت َظهِري لِلَِّذيَن َيضِرُبونَِني،  

   َوَخدِّي لِلَِّذيَن َينِتُفوَن لِحَيِتي.
تِم َوالُبصاِق.    لَْم اأسُتْر َوجِهي َعِن الشَّ

7  الرَّبُّ اإللَُه ُيِعيُنِني، َفَلْن اُأخَزى.  
ّواِن،    لَِذلَِك َثبَّتُّ َوجِهي َكالصَّ

ِّي َعَرفُت اأنِّي لَْن اُأخَزى. أن    ل�
ي. 8  َقِريٌب ُهَو الَِّذي َسُيظِهُر َحقِّ  

   َفَمْن َسَيرَفُع َقِضيًَّة ِضدِّي؟ َفلَنَتواَجه!
. ؟ َفْلَياأِت اإلَيَّ    َوَمْن ُهَو الُمشَتِكي َعَليَّ

9  ها اإنَّ الرَّبَّ اإللََه ُيِعيُنِني.  
   اأّما ُخُصوِمي َفُهْم زائِلُوَن

وُس.    ِمثَل َثوٍب باٍل اأَكَلُه السُّ

10  َفَمْن ِمنُكْم َيخاُف اهلَل،  
   لُِيِطْع َصوَت خاِدِمِه.

   ذاَك الَِّذي َواإْن َسَلَك ِفي الظُّلَمِة َولَْم َيَر 
نُوراً،

   َيِثُق بِاْسِم اهلِل َوَيتَِّكُل َعَلى اإلَِهِه.
11  يا َمْن تُشِعلُوَن ناَركُْم َوتُوِقُدوَن َمشاِعَلُكْم،  

   ِسيُروا بُِنوِركُْم َهذا.
   َوَهذا ما َسَتنالُونَُه ِمْن َيِدي:

ُبوَن    َسَتسُقُطوَن َوَتَتَعذَّ
   َوَسَط َجَمراِت ناِركُُم الَِّتي اأشَعلُتُموها.
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ُل بإبراِهيم َمثُّ التَّ

 51 ، الِبرِّ نَحَو  الّساُعوَن  اأيُّها  اإلَيَّ  اْسَتِمُعوا 
خَرِة  الصَّ اإلَى  انُظُروا  اهلَل.  َتطلُُبوَن  الَِّذيَن 
ِمنُه.  اُأِخذتُْم  الَِّذي  الَمْحَجِر  َواإلَى  ِمنها،  قُِطعُتْم  الَِّتي 
َولََدتُكْم.  الَِّتي  َوبِساَرَة  كُْم،  َجدِّ براِهيَم  بِاإ 2َفكُِّروا 

ًة  ِعنَدما َدَعوتُُه كاَن َرُجل�ً واِحداً، َفباَركُتُه َوَجَعْلُتُه اأمَّ
َعَلى  َسَيَتَحنَُّن  ِصْهَيْوَن،  اهلُل  َسُيَعزِّي  3َهَكذا  َكِبيَرًة. 
َيَتها َكَجنَِّة َعَدٍن، َوَصحراَءها  كُلِّ ِخَربِها. َوَسَيجَعُل َبرِّ
َسَيشُكُروَن  َوَيبَتِهُجوَن،  ُسكّانُها  َسَيفَرُح  اهلِل.  َكَجنَِّة 

َوُيَرنُِّموَن.

4 » اْسَتِمْع اإلَيَّ يا َشعِبي،  
ِتي.    َوانَتِبِهي اإلَيَّ يا اُأمَّ

أنَّ التَّعِليَم َسَيخُرُج ِمْن ِعنِدي،    ل�
ُعوِب.    َوَعدالَِتي َسَتُكوُن نُوراً لِلشُّ

5  َسَيقَتِرُب َعدلِي،  
   َخل�ِصي اآٍت،

ُعوَب.    َوِذراعاَي َسَتحُكماِن الشُّ
واِطُئ َتنَتِظُرنِي،    الُجُزُر َوالشَّ

   َوَتنَتِظُر ِذراِعي.
ماواِت ِفي ال�أعالِي، 6  انُظُروا اإلَى السَّ  

أْرِض ِمْن َتحُت.    َواإلَى ال�
ماواِت َتُزوُل َكُدخاٍن، أنَّ السَّ    ل�

أْرُض َتبَلى َكَثوٍب،    َوال�
   َوالَِّذيَن َيِعيُشوَن َعَليها َسَيُموتُوَن َكالَبُعوِض.

أَبِد،    لَِكنَّ َخل�ِصَي َسَيُكوُن اإلَى ال�
   َوَعدالَِتي لَْن َتنَتِهَي.

، 7  اْسَتِمُعوا اإلَيَّ يا عاِرِفي الَحقِّ  
عُب الَِّذي َحِفَظ َتعِليِمي ِفي َقلِبِه،    اأيُّها الشَّ

   ل� َتخافُوا ِمْن َتعِييراِت النّاِس،
   َول� َترَتِعُبوا ِمْن َشتائِِمِهْم.

أنَّ الُعثَّ َسَياأكُلُُهْم َكالَثوِب، 8  ل�  
وِف. وَس َسَياأكُلُُهْم َكالصُّ    َوالسُّ
أَبِد،    اأّما َعدلِي َفَسَيُدوُم اإلَى ال�

   َوَخل�ِصَي َيبَقى َعبَر ال�أجياِل.«

َخالُص اهلِل ِلَشعِبه
9  اْسَتيِقِظي، اْسَتيِقِظي،  

ًة يا ِذراَع اهلِل.    الِبِسي قُوَّ
   اْسَتيِقِظي َكما َفَعْلِت ُمْنُذ ِزَمٍن َبِعيٍد.

   األَسِت َمْن َقَطَع »َرَهَب« أ
   َوَطَعَن التِّنِّيَن؟

َف الَبحَر، 10  األَسِت َمْن نَشَّ  
   ِمياَه الُمِحيِط الَعِظيِم؟

   األَسِت َمْن َجَعَل اأعماَق الَبحِر َطِريقاً
عِب الَِّذي َخلَّصِتِه؟    لُِعُبوِر الشَّ
11  لِذا َسَيرِجُع َمْن َفداُهُم اهلُل،  

   َوَياأتُوَن اإلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن بُِهتاٍف.
   َسَتُكوُن َسعاَدتُُهْم تاجاً َعَلى ُرُؤوِسِهْم اإلَى 

أَبِد، ال�
   َوَسَيُكوُن ِفيِهْم َفَرٌح َوابِتهاٌج.

يُكْم. 12  َيُقوُل اهلُل: »اأنا، اأنا ُهَو ُمَعزِّ  
   َفِلماذا يا قُدُس َتخاِفيَن ِمْن اإنساٍن َيُموُت،

   َوِمِن اْبِن اآَدَم الَِّذي يذُبُل َكالُعشِب؟
13  نَِسيِت اهلَل صانَِعِك،  

ماواِت،    الَِّذي َبَسَط السَّ
   َوَوَضَع اأساساِت ال�أرِض.

   َوَتخاِفيَن كُلَّ الَيوِم ِمْن َغَضِب ُمضايِقيِك
   العاِزِميَن َعَلى َتدِميِرِك؟

آَن؟    َفاأيَن َغَضُب ُمضايِقيِك ال�

14 » َسُيطَلُق الُمنَحُنوَن،  
   َولَْن َيُموتُوا ِفي الُحفَرِة،

   َوَسَيُكوُن لََديهْم َطعاٌم َكِثيٌر.

15 » اأنا إلََهِك اُأَهيُِّج الَبحَر َفَتهِدُر اأمواُجُه.  
   يهوه ب الَقِديُر اْسُمُه.

أ 9:51 َرَهب. تِنِّيٌن اأْو َحَيواٌن َبحرٌي َضخٌم كاَن النّاُس َيظنُّوَن اأنَُّه 

رِّ َول�أعداِء اهلل. ُيسيطُر عَلى البحِر. َوُهَو ِفي العاَدِة رمٌز للشَّ
ب 15:51 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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16 » َوَضعُت َكل�ِمي ِفي َفِمَك،  
   َسَتْرتَُك ِفي ِظلِّ َيِدي.

ماَء َوَوَضَع اأساَس     اأنا َمْن نََشر السَّ

أْرِض،  ال�
   َواأنا َمْن اأقُوُل لِِصْهَيْوَن: ›اأنَت َشعِبي.‹«

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل
17  اْسَتيِقِظي، اْسَتيِقِظي،  

   انَهِضي يا قُدُس.
   يا َمْن َشِرْبِت ِمْن َيِد اهلِل َكاأَس َغِضِبِه.
   َشِربِت َكاأَس التََّرنُِّح َحتَّى اآِخِر َقطَرٍة.

18لَْيَس لِلُقدِس اأَحٌد ِمْن َبِنيها الَِّتي َولََدتُهْم لَِيُقوَدها. 

ل� اأَحَد ِمْن َبِنيها الَِّذيَن َربَّْتُهْم لُِيمِسَك بَِيِدها. 19َحَدَث 
ماُر لِل�أْرِض، َوالُجوُع َوالَقتُل  لَِك اأمراِن: الَخراُب َوالدَّ
20اأبناُؤِك  يِك؟  َسُيَعزِّ َمْن  َعَليِك؟  َسَيحَزُن  َمْن  لِلنّاِس. 
اهلِل  َغَضِب  ِمْن  َتماماً  امَتل�ُأوا  َُّهُم  أن ل� ِقواُهْم،  خاَرْت 
واِرِع كُلِّها،  الشَّ َزوايا  ُهْم َيسَتلُقوَن ِفي  َفها  َوَتوبِيِخِه. 

َكَطرائَِد َوَقَعْت ِفي الِشباِك.
كَرى َولَِكْن  21َفاْسَتِمِعي اإلَيَّ اأيَُّتها الِمسِكيَنُة، َوالسَّ

ُيداِفُع  الَِّذي  اإلَُهِك  اإللَُه،  22الرَّبُّ  الَخمِر.  ِمَن  لَيَس 
َعْن َشعِبِه، َيُقوُل:

  » ها َقْد اأَخذُت ِمْن َيِدِك َكاأَس َغَضِبي،
   َكي ل� َتُعوِدي َتشَربِيَن ِمنها.

ُبوِك، 23  َوَساأَضُعها ِفي َيِد الَِّذيَن َعذَّ  
   َوقالُوا لَِك: ›انَْحِني لَِنْمِشَي َفْوَق َظهِرِك!‹

أْرِض،    َفَجَعْلِت َظْهَرِك َكال�
   َوكالطَِّريِق لَِيِسيُروا َعَليِه.«

َخالُص إْسراِئيل

اسَتيِقِظي، اسَتيِقِظي،52 
َتِك يا ِصْهَيْوُن.    الِبِسي قُوَّ

   الِبِسي ثِياَبِك الَجِميَلَة،
َسُة.    يا قُدُس، اأيَُّتها الَمِديَنُة الُمَقدَّ

َُّه لَْن َيْدُخَلِك ِفيما َبعُد ل�َمخُتونِيَن أ  أن    ل�
نَِجِسيَن.

2  انُفِضي الُغباَر،  
   قُوِمي يا قُدُس الَمسِبيَُّة،

ل�ِسَل الَِّتي َعَلى ُعنِقِك،    ُحلِّي السَّ
   اأيَُّتها الَعِزيَزُة ِصْهَيْونُ ب الَمسِبيَُّة.

3  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
   لََقْد َتمَّ َبيُعُكْم بِل� ُمقابٍِل،

   َوَسُتَفكُّوَن بِل� ماٍل.

4َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

ل�ً اإلَى ِمصَر.   » نََزَل َشعِبي اأوَّ
   عاُشوا ُهناَك َكُغَرباَء،

ٍر. وُر بِل� ُمَبرِّ    ثُمَّ َظَلَمُهْم اأشُّ
آَن ماذا اأمِلُك ُهنا؟ 5  َوال�  
   َشعِبي اُأِسَر بِل� َسَبٍب،

   َوالَِّذيَن َيحُكُمونَُهْم َيَتفاَخُروَن.«

   َيُقوُل اهلُل: »اْسِمَي ُيهاُن كُلَّ الَيوِم.
6  لَِذلَِك َسَيعِرُف َشعِبَي اْسِمي.  

   َوَسَيعِرفُوَن ِفي َذلَِك الَوقِت اأنِّي اأنا َقْد 
َتَكلَّْمُت.«

ِر َعَلى الِجباِل، 7  ما اأجَمَل َمِجيَء الُمَبشِّ  
ل�َم َوَيحِمُل الُبشَرى،    الَِّذي ُيعِلُن السَّ

   الَِّذي َيُقوُل لِِصْهَيْوَن: »َمَلَك اإلَُهِك!«
8  ُحّراُسِك َيرَفُعوَن اأصواَتُهْم،  

   َيهِتُفوَن َمعاً بَِفَرٍح.
َُّهْم َسَيَروَن اهلَل بُِعُيونِِهِم َوُهَو َيرِجُع اإلَى  أن    ل�

ِصْهَيْوَن.

من  غيرهم  على  اليهوُد  يطلقه  لقٌب  َوُهَو  الَمْخُتوِنين.  أ 1:52 

ال�أمم الّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد اهلل َمَع اإسرائِيل. انظر اأيضاً 
اأفسس 11:2.

ب 2:52 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«
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9  اهِتِفي بِاُأغِنياِت الَفَرِح َمعاَ،  
   يا َخرائَِب الُقْدِس.

   ل�أنَّ اهلَل َعزَّى َشعَبُه،
   َوَخلََّص الُقْدَس.

َسِة 10  َكَشَف اهلُل َعْن َيِدِه الُمَقدَّ  
ُأَمِم.    اأماَم كُلِّ ال�

أْرِض    َوَسَيَرى كُلُّ واِحٍد َعَلى ال�
   َخل�َص اإلَِهنا.

11  ارَحلُوا، ارَحلُوا،  
   اخُرُجوا ِمْن َذلَِك الَمكاِن.
وا اأيَّ َشيٍء نَِجٍس.    ل� َتَمسُّ

   اخُرُجوا ِمْن َوَسِطها،
وا اأنُفَسُكْم يا حاِمِلي اآنَِيَة اهلِل.    نَقُّ

12  ل�أنَُّكْم لَْن َتخُرُجوا ُمسِرِعيَن،  
   َولَْن َتذَهُبوا َكهاِربِيَن.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيِسيُر اأماَمُكْم،
   َواإلََه اإْسرائِيَل َسَيحِمي ُظُهوَركُْم.

َعبُد يهوه الُمَتألِّم
َسَيرَتِفُع  بِِحكَمٍة.  ُف  َسَيَتَصرَّ َعبِدي  اإنَّ  13ها 

َفَقْد كاَن  انَدَهُشوا،  َراَأْوُه  الَِّذيَن  14كُلُّ  ِجّداً.  ُم  َوُيَكرَّ
هاً بَِحيُث ل� ُيشِبُه َمنَظَر اإنساٍن اإلّ� َقِليل�ً.  َمنَظُرُه ُمَشوَّ
َكِثيَرًة،  ُر اُأَمماً  َوَشكلُُه بِالكاِد ُيشِبُه اْبَن اآَدَم. 15َسُيَحيِّ
َيْسَمُعوا  لَْن  َُّهْم  أن ل� بَِسَبِبِه.  اأفواَهُهْم  ُملُوٌك  َوَسُيغِلُق 
ما  َوَسَيفَهُموَن  َعنُه.  ُيخَبُروا  لَْم  ما  َسَيَرْوَن  َبْل  ًة،  ِقصَّ

لَْم َيْسَمُعوا بِِه.

ُق ما َسِمعناُه؟53  َمْن ُيَصدِّ
ُة اهلِل؟ َولَِمْن اُأظِهَرْت قُوَّ

2  نَما َكَنبَتٍة َصِغيَرٍة اأماَمُه،  
   َوِمثَل َجذٍر ِفي اأْرٍض جافٍَّة.

   لَْم َيُكْن لَُه َجماٌل اأْو َبهاٌء َحتَّى نَنُظَر اإلَيِه،
   َول� كاَن ِفي َهيَئِتِه َشيٌء َجّذاٌب َحتَّى 

نَشَتِهَيِه.
3  احَتَقَرُه النّاُس َوَتَركُوُه.  
   ُهَو َرُجُل اآل�ٍم َكِثيَرٍة،

   َوَخِبيٌر بِالُمعاناِة.
   احَتَقَرُه النّاُس َكَمْنُبوٍذ

   َيَخبُِّئوَن َوُجوَهُهْم لَِكي ل� َيَرْوُه،
   َونَحُن لَْم نَْهَتمَّ بِِه.

4  لَِكنَُّه َرَفَع اعِتل�ل�تِنا،  
   َوَحَمَل اأمراَضنا.

   َونَْحُن َظَننّا اأنَّ اهلَل َيضِرُبُه َوُيِذلُُّه.
5  لَِكنَُّه ُجِرَح بَِسَبِب َمعاِصينا،  

   َوُسِحَق بَِسَبِب اآثاِمنا.
ل�ِم.    َوَقَعْت َعَليِه ُعُقوَبُتنا َفَنُعْمنا بِالسَّ

   َوُشِفينا بَِسِبِب ُجُروِحِه.
6  كُلُّنا َضَللنا َكالَغَنِم،  

   َوكُلُّ واِحٍد َذَهَب ِفي َطِريِقِه.
   لَِكنَّ اهلَل َوَضَع َعَليِه ِعقاَب اآثاِمنا َجِميعاً.

7  ُعوِمَل بَِقسَوٍة َوعانَى،  
   َولَِكنَُّه لَْم ُيداِفْع َعْن نَفِسِه.
بِح،    ِمثَل شاٍة تُقاُد اإلَى الذَّ

   َوِمثَل نَعَجٍة صاِمَتٍة اأماَم جازِّيها.
ِة َواُأِديَن ُظلماً. 8  اُأِخَذ بالُقوَّ  

   َول� اأَحَد ِفي ِجيِلِه اكَتَرَث
   بِاأنَُّه قُِطَع ِمْن اأْرِض ال�أحياِء،
   َوُعوِقَب بَِسَبِب َشرِّ َشعِبِه.

9  َجَعلُوا َقبَرُه َمَع ال�أشراِر،  
.    َوَمدَفَنُه َمَع َغِنيٍّ

   َمَع اأنَُّه لَْم َيظِلْم اأَحداً،
   َولَْم َيُكْن ِفي َفِمِه اأيُّ َكِذٍب.

ألَِم. 10  َولَِكنَّ اهلَل َرِضَي بَِسحِقِه َتْحَت ال�  
َم نَفَسُه َذبِيَحَة َخِطيٍَّة، أ    َوَبعَد اأْن َقدَّ

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  أ 10:53 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
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   َسَيَرى نَسَلُه َوَتُطوُل اأيّاُمُه،
   َوَسَينَجُح ِفي َتحِقيِق اإراَدِة اهلِل.

11  َسَيَرى َثَمَر ُمعاناتِِه  
   َوَسُيْرِضيِه اأْن َيعِرَف َذلَِك.

ُر َكِثيِريَن، أنَّ َعبِدي البارَّ َسُيَبرِّ   » ل�
   َوَسَيحِمُل ُذنُوَبُهْم.

12  لَِذلَِك َساُأعِطيِه نَِصيباً َبيَن الُعَظماِء،  
أقِوياِء،    َوَسيقِسُم الَغِنيَمَة َمَع ال�

َُّه َسَكَب نَفَسُه لِلُموِت أن    ل�
يَن.    َوُحِسَب َمَع الُمرَتدِّ

   َوُهَو َحَمَل َخِطيََّة الَكِثيِريَن،
   َوَشَفَع ِفي الُمذنِِبيَن.«

اهلِل سُيعيُد َشعَبُه إَلى أْرِضِهم

َيُقوُل اهلُل: »َتَرنَِّمي اأيَُّتها العاِقُر الَِّتي لَْم 54 
َتِلْد،

   اهِتِفي بِاأعَلى َصوتِِك يا َمْن لَْم َتْعِرِفي اآل�َم 
الِول�َدِة،

أنَّ اأول�َد الَمراأِة الَمهُجوَرِة    ل�
َجِة.    َسَيُكونُوَن اأكَثَر َعَدداً ِمْن اأول�ِد الُمُتَزوِّ

ِعي َخيَمَتِك، 2 » َوسِّ  
   َوابِسِطي َستائَِرها.

   ل� َتبَقي َكما اأنِت.
   اأِطيِلي ِحباَل الَخيَمِة،

   َواجَعِلي اأوتاَدها اأقَوى.
يَن اإلَى الَيِميِن َوالَيساِر، َِّك َسَتمَتدِّ أن 3  ل�  

ُأَمِم،    َوَسَيمَتِلُك نَسلُِك اأْرَض ال�
   َوَيسُكُن الُمُدَن الَمهُجوَرَة الَخِرَبَة.

َِّك لَْن َتخَزي. أن 4  ل� َتخاِفي ل�  
ْذل�ِل. َِّك لَْن َتَتَعرَِّضي لل�إ أن    ل� تُحَبِطي ل�

َِّك َسَتنَسيَن ِخزَي ِصباِك، أن    ل�
َلِك.    َولَْن َتُعوِدي َتذكُِريَن عاَر َتَرمُّ

أنَّ َرُجَلِك ُهَو خالُِقِك، 5  ل�  

   َواْسُمُه يهوه أ الَقِديُر.
وُس اإْسرائِيَل ُهَو فاِديِك،    قُدُّ
أْرِض.    َوُهَو ُيدَعى اإلََه كُلِّ ال�

6 » ل�أنَّ اهلَل َدعاِك اإلَى الرُُّجوِع اإلَيِه  
   َكَزوَجٍة َتَرَكها َزوُجها

   َوِهَي ُمكَتِئَبٌة ِفي ُروِحها،
   َكَزوَجٍة ُرِذلَْت ِفي َشبابِها،

   َيُقوُل اإلَُهِك.
7  َتَركُتِك لَِوقٍت َقِصيٍر،  

   لَِكنِّي َساُأرِجُعِك اإلَيَّ بَِرحَمٍة َعِظيَمٍة.
8  بَِفَيضاٍن ِمَن الَغَضِب َسَترُت َوجِهي َعنِك   

لَِلحَظٍة،
   َولَِكنِّي بَِمَحبٍَّة اأَبِديٍَّة َساأرَحُمِك.

   َيُقوُل اهلُل َفاِديِك.

ُة اهلِل ِلَشعِبه َمَحبَّ
أنَّ َهذا َكاأيّاِم نُوَح بِالنِّسَبِة لِي. 9 » ل�  

   َوَكما اأقَسمُت بِاأنَّ ِمياَه ُطوفاِن نُوَح لَْن َتغُمَر 
أْرَض ِفيما َبْعُد. ال�

   َهَكذا اُأقِسُم األّ� اأغَضَب َعَليِك َواُأَوبَِّخِك 
ثانَِيًة.

10  َفَمْع اأنَّ الِجباَل َقْد َتُزوُل،  
   َوالتِّل�َل َتَتَزحَزُح،

   لَِكنَّ احسانِي لَْن َيُزوَل َعنِك،
ل�ِم لَْن ُيكَسَر.    َوَعهِدي لَِك بِالسَّ

   اأنا اهلَل راِحَمِك اُأْعِطيِك َهذا الَوعَد.

11 » اأيَُّتها الِمسِكيَنُة،  
   الُمحاَطُة بِال�أعداِء َوَكاأنَُّهْم عاِصَفٌة،

   ِمْن َغيِر اأْن َتَتَعزَّى،
   اإنِّي َساُأَثبُِّت ِحجاَرَتِك بِِطيٍن َثِميٍن،

أزَرِق.    َوَساأجَعُل اأساساتِِك ِمَن الياقُوِت ال�

أ 5:54 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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12  َساأبِني اأْبراَجِك بِالياقُوِت،  
   َواأبواَبِك بِالَجواِهِر،

   َوكُلَّ ُحُدوِدِك بِِحجاَرٍة َكِريَمٍة.
13  َوَسَيُكوُن كُلُّ اأول�ِدِك ُمَتَعلِِّمْيَن ِمَن اهلِل،  

   َوَسَيُكوُن لََديِهْم َسل�ٌم َعِظيٌم.
ِسيَن بِالَعدِل، 14  َسُتَؤسَّ  

   َوَسَتُكونِيَن َبِعيَدًة َعِن الظُّلِم،
   َفل� َتخاِفي،

   َوَبِعيَدًة َعِن الرُّعِب،
   فل� َيقَتِرُب اإلَيِك.
15  اإْن هاَجَمِك اأَحٌد،  

   َفَلْن َيُكوَن َهذا ِمنِّي.
   َوَمْن ُيهاِجُمِك َيسُقُط ِعنَدِك.

16»اأنا َخَلقُت الَحّداَد الَِّذي َينُفُخ َعَلى َجمِر النّاِر، 

َر  الُمَدمِّ َخَلقُت  اأنا  َكَذلَِك  الَحِديِديََّة.  اأَدواتِِه  لَِيصَنَع 
ِك،  َهِة ِضدَّ لُِيَخرَِّب. 17لَْن َتنَجَح كُلُّ ال�أسِلَحِة الُمَوجَّ
ِك ِفي الُمحاَكَمِة. َهِذِه ِهَي  َوَسُتبِطِليَن كُلَّ ما ُيقاُل ِضدَّ

َبَركاُت ُخّداِم اهلِل. َونُصَرتُُهْم ِمْن ِعنِدي.

َطعاُم اهلِل الُمشِبع

»َتعالَْوا اإلَى الماِء يا كُلَّ الِعطاِش،55 
   َويا َمْن ل� ماَل لَُهْم، َتعالَْوا كُلُوا 

َواشَرُبوا.
   َتعالَْوا اشَتُروا نَِبيذاً َوَحِليباً بِل� ماٍل َول� َثَمٍن.

2  لِماذا تُنِفُقوَن مالَُكْم ِفي ما لَيَس َطعاماً،  
   َوتَُضيُِّعوَن َتَعَبُكْم ِفي ما ل� ُيشِبُع؟

   اْسَتِمُعوا اإلَيَّ َجيِّداً َوكُلُوا الطَّيِّباِت،
ِسِم.    َوَتَمتَُّعوا بِالطَّعاِم الدَّ

، 3  افَتُحوا اآذانَُكْم َوَتعالَوا اإلَيَّ  
   اْسَتِمُعوا َكي َتحُيوا.

   َساأقَطُع َمَعُكْم َعهداً اأَبِديّاً،
أِميَنِة لِداُوَد.    َكَعهِد اإحساناتِي ال�

4  َجَعْلُتُه شاِهداً لِل�ُأَمِم،  
ُعوِب.«    َوَرئِيساً َوقائِداً لِلشُّ

ًة ل� َتعِرفُها، 5  َسَتدُعو اُأمَّ  
   َواُأَمٌم ل� َتعِرفَُك َسَتركُُض اإلَيَك،

   ِمْن اأجِل إلَِهَك،
َلَك. َُّه َجمَّ أن وِس اإْسرائِيَل ل�    َوقُدُّ

6  اطلُُبوا اهلَل ما داَم ُيوَجُد،  
   ادُعوُه َفُهَو َقِريٌب.

7  لََيَتَخلَّ ال�أشراُر َعْن اأعمالِِهْم،  
أَثَمُة َعْن اأفكاِرِهْم.    َوال�

   لَيُتوُبوا اإلَى اهلِل َوُهَو َسَيرَحُمُهْم،
َُّه َيغِفُر بِل� ُحُدوٍد. أن    َواإلَى اإلَِهنا ل�

َعَظَمُة ِفكِر اهلل
أنَّ اأفكاِرَي لَيَسْت َكاأفكاِركُْم، 8  َيُقوُل اهلُل: »ل�  

   َوُطُرِقي لَيَسْت َكُطُرِقُكْم، َيُقوُل اهلُل.
أْرِض، ماواِت َعِن ال� 9  َفَكما َتعلُو السَّ  

   َهَكذا َتعلُو ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم،
   َواأفكاِري َعْن اأفكاِركُْم.

ماِء 10 » َوَكما َينِزُل الَمَطُر َوالثَّلُج ِمَن السَّ  
أْرَض،    َول� َيُعوداِن اإلَى ُهناَك اإلّ� َبعَد اأْن َيرِويا ال�

   َوَيجَعل�نِها َتِلُد َوتُنِبُت
   لُِتعِطَي ُبُذوراً لِلّزاِرِع َوَطعاماً لِل�آِكِل،

11  َهَكذا َكِلَمِتي الَِّتي اأقُولُها،  
   َفِهَي لَْن َترِجَع اإلَيَّ بَِغيِر نَِتيَجٍة،

   لَِكنَّها َسُتنِجُز ما اُأَخطُِّط لَُه،
   َوَسَتنَجُح ِفي َعَمِل ما اأرَسلُتها ل�أجِل َعَمِلِه.

12 » ل�أنَُّكْم َسَتخُرُجوَن بَِفَرٍح،  
   َوَسُتقاُدوَن بَِسل�ٍم.

   الِجباُل َوالتِّل�ُل َسَتهِتُف اأماَمُكْم بِالتََّرنُِّم،
ُق بِاأيِديها.    َوكُلُّ اأشجاِر الُحُقوِل َسُتَصفِّ

وِك، رُو َمكاَن الشَّ 13  َسَينُمو السَّ  
   َونَباُت ال�آِس َمكاَن الَعوَسِج.

   َسَيُكوُن َهذا لِلتَّذِكيِر باهلِل،
   َعل�َمًة اأَبِديًَّة ل� َتُزوُل.«
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باُع األَُمِم هلل اتِّ

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:56 

  » حاِفُظوا َعَلى الَعدالَِة،
ل�َح.    َواْعَملُوا الصَّ

   ل�أنَّ َخل�ِصي َسَياأتِيُكْم َقِريباً،
   َوَعدلِي َسُيعَلُن َكَذلَِك.

ل�َح 2  َهِنيئاً لِلرَُّجِل الَِّذي َيعَمُل الصَّ  
ُك بِِه.    َوَيَتَمسَّ

ُسُه، بَت َول� ُيَنجِّ    َيحَفُظ السَّ
رِّ.«    َوَيمَنُع َيَدُه َعْن َعَمِل الشَّ

3  ل� َيُقِل الَغِريُب الَِّذي َيربُِط نَفَسُه باهلِل:  
  » َسَيفِصلُِني اهلُل َعْن َشعِبِه َحْتماً.«

َجَرِة النّاِشَفِة.« : »اأنا َكالشَّ    َول� َيُقِل الَخِصيِّ
أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 4  ل�  

  » الِخصياُن الَِّذيَن َيحَفُظوَن ُسُبوتِي،
   َوَيختاُروَن ما َيُسرُّنِي، َوَيحَفُظوَن َعهِدي،
5  َساُأعِطيُهْم ِفي َهيَكِلي، َوداِخَل اأسواِري،  

َبًة اأفَضَل ِمَن الَبِنيِن     نَِصيباً َوِذكَرى َطيِّ
َوالَبناِت.

   َساُأعِطيِهُم اْسماً اأَبِديّاً لَْن ُينَسى.
6  َوالُغَرباُء الَِّذيَن َيلَتِصُقوَن باهلِل  
   لَِيخِدُموُه َوُيِحبُّوَن اْسَم اهلِل،

ُسونَُه، بَت َول� ُيَنجِّ    الَِّذيَن َيحَفُظوَن السَّ
ُكوَن بَِعهِدي،    َوَيَتَمسَّ

7  َساآتِي بِِهْم اإلَى َجَبِلي الُمَقدَِّس،  
ل�ِة الَِّذي لِي. ُحُهْم ِفي َبيِت الصَّ    َوَساُأَفرِّ

   َوَسَتُكوُن َذبائُِحُهْم َمقُبولًَة َعَلى َمذَبِحي.
أنَّ َبيَتي ُيدَعى َبيَت َصل�ٍة لَِجِميِع     ل�

ُعوِب.« الشُّ

َيجَمُع  الَِّذي  اإللَُه  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  8َفَهذا 

الَمطُروِديَن ِمَن َبِني اإْسرائيَل: »َساأجَمُع اآَخِريَن اإلَْيِهْم، 
ضاَفِة اإلَى الَِّذيَن َجَمعُتُهْم.« بِال�إ

إهماُل ُحّراِس إْسراِئيل
يَِّة، 9  يا كُلَّ الَحيواناِت الَبرِّ  
   َويا كُلَّ َحيواناِت الغاَبِة،

   َتعالَي َوكُِلي.
10  ُحّراُس اإْسرائِيَل ُعمياٌن.  
   كُلُُّهْم ل� َيعِرفُوَن َشيئاً.

   كُلُُّهْم ِكل�ٌب ُبْكٌم ل� َتسَتِطيُع النُّباَح.
   َيضَطِجُعوَن َوَيحلُُموَن،

   َفَكْم ُيِحبُّوَن النَّوَم!
ِرَهِة 11  َوَكالِكل�ِب الشَّ  

   ل� َيشَبُعوَن اأَبداً.
   َوكالرُّعاِة الَِّذيَن ل� َيفَهُموَن.

   كُلُُّهْم الَتَفُتوا اإلَى ُطُرِقِهْم
   كُلُّ واِحٍد اهَتمَّ بِِربِحِه.

12  َيُقولُوَن: »َهّيا نَشَرُب َخمراً،  
   َتعالَْوا نَشَرْب َحَتى نَسَكَر.

   َوَسَيُكوُن الَغُد َعِظيماً َكَهذا الَيوِم،
   َبْل اأعَظَم بَِكِثيٍر.«

َشرُّ إْسراِئيل

أبراُر َيُموتُوَن،57  ال�
. َول� اأَحَد َيْهَتمُّ

ُأَمناُء َول� اأَحَد َيْفَهُم     لَِذلَِك َسُيْجَمُع ال�
لِماذا.

أنَّ الكاِرَثَة اآتَِيٌة.    اإنَُّهْم ُيْجَمُعوَن ل�
2  اأّما الّسالُِكوَن بِال�سِتقاَمِة،  

ل�َم،    َفَيسُكُنوَن السَّ
   َوَيسَتِريُحوَن َعَلى ِفراِشِهْم.

3  َيُقوُل اهلُل: »يا اأول�َد الّساِحراِت، ِقُفوا   
اأماِمي!

   يا نَسَل الفاِسَقِة َوالّزانَِيِة،
4  بَِمْن َتْسَخُروَن؟  

   َوَعَلى َمْن َتفَتُحوَن اأْفواَهَكْم َوتُخِرُجوَن 
األِسَنَتُكْم؟
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   األَسُتْم اأول�داً ُعصاًة َونَسل�ً كاِذباً؟
قُوَن َتْوقاً اإلَى اأْوثانُِكْم 5  اأنُتْم َتَتَحرَّ  

   َتحَت كُلِّ َشَجَرٍة َخضراَء.
أوِدَيِة    َتذَبُحوَن اأطفال�ً ِفي ال�

ُخوِر.    َوَبيَن ُشُقوِق الصُّ
6  نَِصيُبِك ُهَو َبيَن ِحجاَرِة الواِدي الَملساِء،  

أْرِض. ُتِك ِمَن ال�    ِهَي ِحصَّ
   َسَكْبِت لَها َخْمراً،

   َواأحَضرِت لَها َتقِدَمًة ِمَن الُحُبوِب.
   َفَهْل اُأَسرُّ بُِكلِّ َهِذِه ال�أشياِء؟

7  َوَضعِت َسِريَرِك َعَلى َجَبٍل ُمرَتِفٍع شاِمٍخ.  
ِمي َذبائِِح.    َوَصِعْدِت اإلَى ُهناَك لُِتَقدِّ

8  َوراَء الباِب َوَعَلى َقوائِِمِه َخبَّاأِت َتْذكاَرِك،  
َِّك َتَعرَّيِت لَِغيِري، أن    ل�

عِت َسِريَرِك.    َوَوسَّ
   َقَطعِت َمَعُهْم َعهداً.

َتُهْم،    اأحَببِت اأِسرَّ
   َونََظرِت اإلَْيِهْم َوُهْم ُعراٌة.

9  ساَفرِت اإلَى ُمولَِك بَِزيٍت َكِثيٍر،  
   َوَكثَّْرِت ُعُطوَرِك.

   اأرَسْلِت ُرُسَلِك اإلَى اأماِكَن َبِعيَدٍة لَِتِجِدي 
ُمِحبِّيَن،

   َونََزلِت َحتَّى اإلَى الهاِوَيِة.«

َسعُي إْسراِئيَل َوراَء األوثان
10  اأنَهَكِك تُجوالُِك الَكِثيُر.  

   لَِكنَِّك لَْم َتُقولِي: »َهذا َعَبٌث!«
تُِك َولَْم َتضُعِفي. َدْت قُوَّ    َوَتَجدَّ

ْن ِخفِت َوارَتَعْبِت َحتَّى َكَذْبِت؟ 11  ِممَّ  
   َقْد َتجاَهْلِتِني َونَِسيِتِني،

.    َواأنا َصَمتُّ َواأغَلْقُت َعيَنيَّ
   َفاأنِت ل� َتخاِفيَن ِمنِّي.

12  اأنا ل� اُأنِكُر بِرَِّك َواأعمالَِك،  
   لَِكنَّها لَْن َتنَفَعِك!
13  ِعنَدما َتصُرِخيَن،  

   َفلُتَخلِّْصِك اأوثانُِك الَِّتي َجَمعِتها.
يُح كُلَّها،    َسَتحِملُها الرِّ
   َونَفَخُة َهواٍء َسُتَطيُِّرها.

أْرَض،    اأّما َمْن َيتَِّكُل َعَليَّ َفَسَيمَتِلُك ال�
   َوُيعَطى َجَبِلَي الُمَقدََّس.

َخالُص اهلِل ِلَشعِبه
ُزوا الطَِّريَق. اأِزيلُوا الَعَثراِت ِمْن َطِريِق  وا، َجهِّ 14اأِعدُّ

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الَعِليُّ الَعِظيُم، الَحيُّ  َشعِبَي. 15ل�
وُس: أَبِد، َواسُمُه ُهَو الُقدُّ اإلَى ال�

  » نََعْم اأنا اأسُكُن ِفي اأعَلى َواأقَدِس َمكاٍن،
   َوَمَع الُمنَسِحِقيَن َوالُمَتواِضِعيَن ِفي اأرواِحِهْم 

اأيضاً،
   ل�ُأعِطَي َحياًة َجِديَدًة لُِروِح الُمَتواِضِعيَن

   َولَِقلِب الُمنَسِحِقيَن.
ِّي لَْن اُأخاِصَمُكْم دائِماً، أن 16  ل�  

أَبِد.    َولَْن اأغَضَب اإلَى ال�
نساِن، أنَّ ُروَح ال�إ    ل�

   َوالنُُّفوَس الَِّتي َصَنْعُتها،
   َتُخوُر اأماِمي.

17  َراأيُت َطَمَعُهْم َواإثَمُهْم َفَغِضْبُت،  
   َضَرْبُتُهْم َوابَتَعْدُت َعنُهْم ِفي َغَضِبي.
   لَِكنَُّهْم كانُوا َيرِجُعوَن اإلَى َخطاياُهْم.

18  َراأْيُت ُطُرَقُهْم، َوَساأشِفيُهْم،  
يُهْم،    َساأقُوُدُهْم َواُأَعزِّ

   َوَساأَضُع َتسِبيِحي َعَلى ِشفاِهِهْم.
19  َسل�ٌم، َسل�ٌم لِلَبِعيِد َولِلَقِريِب،  

   َوَساأشِفيِهْم،«
   َيُقوُل اهلُل.

20  اأّما ال�أشراُر َفكالَبحِر الهائِِج الَِّذي ل� ي   
َهَداُأ،

ُك الطِّيَن ِفيِه.    َفِمياُهُه تَُحرِّ
21  قاَل اإلَِهي: »ل� َسل�َم لِل�أشراِر.«  
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ِرياُء الِعباَدة

ناِد بَِصوٍت عاٍل،58 
ل� َتَتَوقَّْف.

   ارَفْع َصوَتَك َكالُبوِق،
   َواأخِبْر َشعِبي بَِمعاِصيِهْم،
   َوَبيَت َيعُقوَب بَِخِطيَِّتِهْم.

2  َياأتُوَن َيوماً َبعَد َيوٍم لَِيعُبُدونِي،  
   َوَكاأنَُّهْم ُيَسرُّوَن بَِمعِرَفِة ُطُرِقي.

   َكَشعٍب َيعَمُل الَحقَّ َول� َيتُرُك ُحكَم اإلَِهِه.
   َيساألُونَِني َعْن اأحكاِم الَعدِل

   َوُيظِهُروَن َتوقاً اإلَى ال�قِتراِب ِمَن اهلِل.

3َيُقولُوَن: »لِماذا ُصمنا، َفَلْم َتلَتِفْت اإلَى َصوَمنا؟ 

»اإنَُّكْم  اهلُل:  َفقاَل  َتنَتِبْه؟«  َفَلْم  اأنُفَسنا،  َذلَّْلنا  لِماذا 
َتعَملُوَن ِفي َيوِم َصوِمُكْم ما َيحلُو لَُكْم، َوَتقُسوَن َعَلى 
َوَيضِرُب  َفَتَتشاَجُروَن،  4َتُصوُموَن  لََديُكْم.  العاِمِليَن 
َتُصومونَُه  الَِّذي  َكَهذا  َصوٌم  بِِحقٍد!  آَخَر  ال� اأَحُدكُُم 
َهِذا  5َهْل  ماِء.  السَّ اإلَى  بَِصوتُِكْم  َيِصَل  لَْن  الَيوَم، 
بِضَع  نَفَسُه  اإنساٌن  ُيَذلَِّل  اأْن  اُأِريُدُه:  الَِّذي  وُم  الصَّ ُهَو 
الَخيَش  َوَيلَبَس  َكالُعشِب،  َراأَسُه  َيحِني  اأْن  ساعاٍت؟ 
َمقُبول�ً  َيوماً  اأْو  ًصوماً،  َهذا  اأَتدُعو  ماَد؟  الرَّ َوَيفَتِرَش 

ِعنَد اهلِل؟
وُم الَِّذي اُأريُدُه: 6»َبْل َهذا ُهَو الصَّ

  » اأْن َتُفكَّ قُُيوَد الظُّلِم،
يِق َعِن النّاِس.    َوَتُحلَّ ِحباَل الضِّ

َر الَمظلُوَم،    اأْن تَُحرِّ
   َوَتكِسَر قُيوَد ال�سِتْعباِد.

7  اأْن تُعِطَي ِمْن ُخبِزَك لِلجائِِع،  
ِديَن ِفي َبيِتَك.    َوَتاأِوي الَمساِكيَن الُمَشرَّ

   َتَرى ُعرياناً فَتسُتَرُه،
   َول� تُهِمُل َحاَجَة صاِحِبَك؟

8  ِحيَنِئٍذ، ُيشِرُق نُوُرَك َكالَفجِر،  
   َوتُشَفى ُجُروُحَك َسريعاً.

   َيْظَهُر بِرَُّك اأماَمَك،

   َوَمجُد اهلِل َيْحِمي َظهَرَك.
9  ِحيَنِئٍذ، َسَتدُعو، َفَيسَتِجيُب لََك اهلُل.  

   َتصُرُخ، َفَيُقوُل هاأنَذا!

أثقاَل َعْن َشعِبَك،   » اإْن َرَفَعَت ال�
ْصِبِع ال�تِّهاِم، شاَرَة باإ    َوال�إ
رِّ،    َوالَحِديَث الَمِليَء بِالشَّ

10  اإْن اأعَطيَت ِمْن َطعاِمَك لِلجائِِع،  
   َواأشَبعَت نَفَس الِمسِكيِن،

   ِحيَنِئٍذ، َسُيِشعُّ نُوُرَك َكالَفجِر،
   َوُظلَمُتَك َتُكوُن َكالظَِّهيَرِة.

11  َسَيُقوُدَك اهلُل دائِماً،  
أراِضي     َوَسَيُسدُّ كُلَّ حاجاتَِك ِفي ال�

الَجدباِء.
ُد ِعظاَمَك.    َسُيَشدِّ

   َوَسَتُكوُن َكَحِديَقٍة َمرِويٍَّة،
   َوَكَنبٍع ل� َتِجفُّ ِمياُهُه.

12  اأنَت َسَتبِني الِخَرَب الَقِديَمَة.  
   َسَتبِني ُمُدناً َعَلى ال�أساساِت الَقِديَمِة.

َم الثََّغراِت،    لِذا َسُتدَعى ُمَرمِّ
ُروِب َوالَمساِكِن.    ُمصِلَح الدُّ

بِت، 13 » اإْن كُنَت ل� تُساِفُر ِفي السَّ  
   َول� َتجِري َوراَء َمشاِغِلَك ِفي َيوِمَي 

الُمَقدَِّس.
بَت َيوَم َفَرٍح،    اإِن اعَتَبْرَت السَّ

   َوَكرَّْمَت َيوَم اهلِل الُمَقدَِّس.
بَت َفَلْم َتذَهْب اإلَى ُهنا     اإِن احَتَرْمَت السَّ

َوُهناَك،
   لَِتعَمَل ما َيُسرَُّك،

   َوَتَتَكلََّم بَِغيِر ِحساٍب.
14  ِحيَنِئٍذ، َتَتَمتَُّع باهلِل.  

أْرِض،    َساأرَفُع شاأنََك َفوَق ال�
   َوَساُأطِعُمَك ِميراَث َيعُقوَب اأبِيَك.

أنَّ َفَم اهلِل قاَل َهذا.«    ل�
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َحياُة األشراِر َوَنِتيَجُتها

لَيَسْت َيُد اهلِل قاِصَرًة َعْن اأْن تَُخلَِّصُكْم!59 
، َبْل َيسَمُع.    َول� ُهَو اأَصمُّ

2  لَِكنَّ اآثاَمُكْم َتفِصلُُكْم َعْن اإلَِهُكْم.  
   َخطاياكُْم َجَعَلتُه َيسُتُر َوجَهُه َعنُكْم َحتَّى ل� 

َيسَمَعُكْم.
ِم، أنَّ اأيِدَيُكْم ُمَلطََّخٌة بِالدَّ 3  ل�  

ثِم.    َواأصابَِعُكْم بِال�إ
   ِشفاُهُكْم َتَتَكلَُّم بِالَكِذِب،

رِّ.    َولِسانُُكْم َينُطُق بِالشَّ
4  ل� اأَحَد َيْصُدُق ِعْنَد اتِّهاِمِه لِل�آَخِريَن،  

   َول� اأَحَد ُيحاِكُم بِالَعدِل.
   كُلُُّهْم َيعَتِمُدوَن َعَلى الَكل�ِم الفارِِغ َوالَكِذِب.

رَّ. ألََم، َوُينِتُجوَن الشَّ    َيصَنُعوَن ال�
أفاِعي، 5  َيفِقُسوَن َبيَض ال�  

   َوَينِسُجوَن َشَبَكَة َعنَكُبوٍت.
   َمْن َياأكُُل ِمْن َبيِضِهْم َيُموُت،

ًة.    َوالَبيَضُة الَِّتي تُكَسُر َتفِقُس َحيًَّة سامَّ
6  ُخُيوُطُهْم ل� َتصلُُح لَِنْسِج الثِّياِب،  

   َول� َيسَتِطيُعوَن َسْتَر اأنُفِسِهْم بِما َيصَنُعوَن.
   اأْعمالُهْم اأْعماُل اإثٍم،

   َواأيِديُهْم َمليَئٌة بِالُعنِف.
رِّ، 7  َيركُُضوَن اإلَى َعَمِل الشَّ  

أبِرياِء.    َوُيسِرُعوَن اإلَى َقتِل ال�
يَرٌة،    اأفكاُرُهْم ِشرِّ

ماَر.    َوَيتُركُوَن َوراَءُهُم الَخراَب َوالدَّ
ل�ِم َفل� َيعِرفُونَُه، 8  اأّما َطِريُق السَّ  

   َولَيَس ِفي َمسالِِكِهْم َعدٌل.
   ُطُرقُُهْم َعوجاَء،

ل�َم.    َوكُلُّ َمْن َيِسيُر ِفيها لَْن َيعِرَف السَّ

ُة إْسراِئيَل َوَنِتيَجُتها َخِطيَّ
9  لَِذلَِك َتَرَكنا الَعدُل،  

نصاُف ل� َياأتِي اإلَينا.    َوال�إ
   نَرُجو النُّوَر،

   َولَو ُشعاَع نُوٍر ِفي الَعتَمِة،
ُه الظَّل�ُم.    لَِكنَّ َطِريَقنا َيلُفُّ

ُس الحائَِط َكالِعمياِن، 10  نََتَحسَّ  
ُس َطِريَقنا َكَمْن ل� ُعُيوَن لَُهْم.    نََتَلمَّ

   نََتَعثَُّر ِفي الظَِّهيَرِة َكما لَو كُنّا ِفي الَعتَمِة.
   ِصرنا كالَموَتى َمَع اأنَّنا َبيَن ال�أحياِء.

11  كُلُّنا نَُخوُر َكُدبٍَّة،  
   َونَُنوُح نُواحاً َكالَحماِم.

ُق،    نَنَتِظُر الَعدَل َولَِكنَُّه ل� َيَتَحقَّ
   َونَنَتِظُر الَخل�َص، َولَِكنَُّه َبِعيٌد َعنّا.
أنَّ اأعمالَنا الَبِشَعَة اأماَمَك َكِثيَرٌة، 12  ل�  

   َوَخطايانا َتشَهُد َعَلينا.
أنَّ اأعمالَنا الَبِشَعَة تُراِفُقنا،    ل�

   َونَحُن نَعِرُف اآثاَمنا.
13  َعَصينا اهلَل،  

   َوكُنّا َغيَر اُأَمناَء نَحَوُه.
   ابَتَعْدنا َعْن اإلَِهنا.

   كُنّا نََتَكلَُّم َعِن الظُّلِم َوالِعصياِن،
   َونََتَكلَُّم بَِكِلماٍت كاِذَبٍة ِمْن قُلُوبِنا.

14  ابَتَعَد الَعدُل،  
   َوالَحقُّ َوَقَف َبِعيداً.

ِة، أنَّ الَحقَّ َيَتَعثَُّر ِفي الّساحاِت العامَّ    ل�
دَق ل� َيسَتِطيُع ُدُخوَل الَمِديَنِة.    َوالصِّ

أمانَُة، 15  زالَِت ال�  
رِّ ُيسَلُب.    َوكُلُّ َمْن َيبَتِعُد َعِن الشَّ

   َراأى اهلُل َهذا َولَْم ُيَسرَّ،
   اإْذ ل� تُوَجُد َعدالٌَة.

16  َراأى اأنَُّه ل� ُيوَجُد اأَحٌد،  
َُّه ما ِمْن اأَحٍد َيِقُف لُِيداِفَع َعِن  أن    َوَتَحيََّر ل�

عِب. الشَّ
   َفَنَصَرْتُه ِذراُعُه،

   َواأيََّدُه بِرُُّه.
17  لَِبَس الِبرَّ َكِدرٍع،  

   َوُخوَذُة الَخل�ِص َعَلى َراأِسِه.
   لَِبَس ال�نِتقاَم َكِثياٍب،
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   َواكَتَسى بِالَغيَرِة َكَعباَءٍة.
وَن: 18  َسُيجاِزي اأعداَءُه َكما َيسَتِحقُّ  

   َغَضباً َعَلى ُخُصوِمِه،
   َوِعقاباً َعَلى اأْعدائِِه.

واِطَئ َحَسَب ما     َسُيجاِزي الُجُزَر َوالشَّ
َتسَتِحقُّ.

19  َسَيخَشى الَِّذيَن ِفي الَغرِب اْسَم اهلِل،  
رِق َسَيخافُوَن َمجَدُه.    َوالَِّذيَن ِفي الشَّ

أنَّ الَعُدوَّ َسَياأتِي َكَنهٍر،    ل�
َة اهلِل َتدَفُعُه.    َولَِكنَّ قُوَّ

20  َفُهَو َسَياأتِي فاِدياً لِِصْهَيْوَن  
   لَِجِميِع التَّائِِبيَن ِفي عائَِلِة َيعُقوَب،

   َيُقوُل اهلُل.

21َيُقوُل اهلُل: »َهذا ُهَو َعهِدي َمَعُهْم: ُروِحي الَِّذي 

لَْن  َفِمَك،  ِفي  َوَضعُتُه  الَِّذي  َوَكل�ِمي  َعَليَك،  َجَعْلُتُه 
آَن  َيبَتِعدا َعنَك َول� َعْن اأول�ِدَك َول� َعْن اأحفاِدَك ِمَن ال�

أَبِد.« َواإلَى ال�

اهلُل آٍت

أنَّ نُوَرِك اأَتى،60  »قُوِمي َواأنِيِري، ل�
   َوَمجُد اهلِل اأشَرَق َعَليِك.

أْرَض، أنَّ الظُّلَمَة تَُغطِّي ال� 2  ل�  
ُأَمَم. ِديَد ُيَغطِّي ال�    َوالظَّل�َم الشَّ

   َولَِكنَّ اهلَل ُيشِرُق َعَليِك،
   َوَمجُدُه َعَليِك َسَيظَهُر.
ُأَمُم اإلَى نُوِرِك، 3  َسَتاأتِي ال�  

   َوالُملُوُك اإلَى ِضياِء َفجِرِك.
4  ارَفِعي َعيَنيِك َوانُظِري َحولَِك.  
   اإنَُّهْم َيجَتِمُعوَن َوَياأتُوَن اإلَيِك.

   اأبناُؤِك َسَياأتُوَن ِمْن َمكاٍن َبِعيٍد،
أيِدي.    َوَبناتُِك َسُيحَملَن َعَلى ال�

5 » ِحيَنِئٍذ، َسَتَريَن َوتُشِرِقيَن اْبِتهاجاً.  
   َسَيْسَعُد َقلُبِك َوَيمَتلُئ ِمَن الَفَرِح،

ُل اإلَيِك، أنَّ َثرَوَة الَبحِر َسَتَتَحوَّ    ل�
ُأَمِم اإلَيِك َسَياأتِي.    َوِغَنى ال�
6  قُطعاُن الِجماِل َسُتَغطِّيِك،  

   الِجماُل الَفِتيَُّة ِمْن ِمدياَن َوِعيَفَة.
َهِب َوالَبُخوِر،    كُلُّها َتاأتِي ِمْن َسَباَأ بِالذَّ

   َوَسُتعِلُن َمجَد اهلِل.
7  َسُتجَمُع كُلُّ َغَنِم ِقيداَر اإلَيِك.  

   ِكباُش نَباُيوَت َسَتخِدُمِك.
   َوَسَتُكوُن َذبائِحاً َمقُبولًَة َعَلى َمذَبِحي،

   َوَساأجَعُل َهيَكِلي الَجِميَل َمِجيداً.
8  َمْن َهُؤل�ِء الَِّذيَن َيِطيُروَن َكَسحاَبٍة،  

   َوكالَحماِم اإلَى اأعشاِشها؟
واِحَل َتنَتِظُرنِي، أنَّ السَّ 9  ل�  

ل�ً،    َوُسُفُن َترِشيَش َسَتاأتِي اأوَّ
أراِضي الَبِعيَدِة،    لَِتاأتَِي بِاأول�ِدِك ِمَن ال�

ُتُهْم َوَذَهُبُهْم،    َوَمَعُهْم ِفضَّ
   ل�أجِل َمجِد إلَِهِك،

َدِك. َُّه َمجَّ أن وِس اإْسرائِيَل ل�    ل�أجِل قُدُّ
10  َواأول�ُد الُغَرباِء َسَيبُنوَن اأسواَرِك،  

   َوُملُوكُُهْم َسَيخِدُمونَِك.

ِّي عاَقبُتِك ِفي َغَضِبي، أن   » ل�
   َولَِكنِّي َساأرَحُمِك ِفي ِرضاَي.

11  َسَتُكوُن َبّواباتُِك َمفُتوَحًة دائِماً،  
   لَْن تُغَلَق نَهاراً َول� لَيل�ً،

ُأَمِم َوُملُوِكِهْم اإلَيِك.    َكي ُيؤَتى بِِغَنى ال�
َة اأِو الَممَلَكَة الَِّتي ل� َتخِدُمِك  ُأمَّ أنَّ ال� 12  ل�  

َسَتهِلُك،
ُر َتماماً. ُأَمُم َسُتَدمَّ    تِلَك ال�
13  َمجُد لُبناَن َسَياأتِي اإلَيِك:  

ربِيِن َمعاً، نِدياِن َوالشَّ رِو َوالسِّ    اأشجاُر السَّ
   لَِتجِميِل َمكانَِي الُمَقدَِّس،

. ُد َموِطَئ َقَدَميَّ    َوَساُأَمجِّ
14  َسَياأتِي اأول�ُد الَِّذيَن ضاَيُقوِك اإلَيِك    

راِكِعيَن.
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   َوَجميُع الَِّذيَن اأساُءوا اإلَيِك،
   َسَينَحُنوَن ِعنَد َقَدميِك.

   َوَسَيدُعونَِك ›َمِديَنَة يهوه،‹
وِس اإْسرائِيَل.‹ › ِصْهَيْوَن قُدُّ   

الم إْسراِئيُل الَجِديَدُة: أْرُض السَّ
15 » اأنِت َمهُجوَرٌة َوَمتُروَكٌة،  

   َول� اأَحَد ُيساِفُر َعْبَر اأراِضيِك.
أَبِد،    لِِكنَِّني َساأجَعلُِك َسَبَب َفخٍر اإلَى ال�

   َوَمصَدَر َفَرٍح لُِكلِّ ال�أجياِل.
ُأَمِم، 16  َسَترَضِعيَن َحِليَب ال�  
   َسَترَضِعيَن َثرَوَة الُملُوِك.

   ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرِفيَن اأنِّي اأنا اهلَل ُمَخلُِّصِك،
   َوفاِديِك ُمَخلُِّص َيعُقوَب.

17 » َساُأْعِطيِك َذَهباً ِعَوضاً َعِن الُبرونِْز،  
ًة ِعَوضاً َعِن الَحِديِد،    َوِفضَّ

   َونُحاساً ِعَوضاً َعِن الَخَشِب،
   َوَحِديداً ِعَوضاً َعِن الِحجاَرِة.

ل�َم ُيشِرُف َعَليِك،    َساأجَعُل السَّ
   َوالَعدَل َيحُكُمِك.

18  لَْن ُيسَمَع الظُّلُم ِفي اأْرِضِك ِفيما َبْعُد،  
   َولَْن َيُكوَن ُهناَك َخراٌب َوَدماٌر ِضمَن 

ُحُدوِدِك.
يَن اأسواَرِك ›َخل�صاً،‹    َسُتَسمِّ

   َوَبّواباتِِك ›َتسِبيحاً.‹

مُس َمصَدَر نُوِرِك ِفي النَّهاِر، 19 » لَْن َتُعوَد الشَّ  
ضاَءِة اللَّيِل،    َول� الَقَمُر ل�إ

   ل�أنَّ اهلَل َسَيُكوُن نُوراً اأَبِديّاً لَِك،
   َواإلَُهِك َسَيُكوُن َمجُدِك.

20  لَْن َتِغيَب َشمُسِك،  
   َولَْن َينُقَص َقَمُرِك ِفيما َبْعُد.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيُكوُن نُوراً اأَبِديّاً لَِك،
   َفَتنَتِهي اأيّاُم ُحزنِِك.

، 21 » كُلُّ َشعِبِك َسَيعَمُل ما ُهَو َحقٌّ  
أَبِد. أْرَض اإلَى ال�    َوَسَيمَتِلُكوَن ال�

   ُهُم الُغصُن الَِّذي َزَرعُتُه،
ظهاِر َمجِدي.    َوَعَمُل َيَديَّ ل�إ

22  اأَقلُّ العائِل�ِت َشاأناً َسَتِصيُر َقبيَلًة،  
ًة َقِويًَّة.    َوال�أصَغُر َسَتِصيُر اُأمَّ

   اأنا اهلُل.
   ِعنَدما َيِحيُن الَوقُت،
   َساأْصَنُع َهذا َسِريعاً.«

يَّة ِرساَلُة الُحرِّ

 61. ُروُح الرَّبِّ اإللَُه َعَليَّ
ل�أنَّ اهلَل َمَسَحِني لَِكي اُأعِلَن الِبشاَرَة 

لِلَمساِكيِن،
َد ُمنَكِسِري الُقلُوِب،    ل�ُأَضمِّ
يََّة لِلَماأُسوِريَن، عِلَن الُحرِّ    َول�إ

طل�َق لِلَمسُجونِيَن،    َوال�إ
2  َواُأعِلَن اأنَّ َوقَت اهلِل لِلُقُبوِل أ َقْد جاَء،  

   َوَكَذلَِك جاَء َوْقُت انِتقاِم اإلَِهنا!
َي كُلَّ الَحزانَى، أَعزِّ    اأرَسَلِني ل�
عِطَي لِلنّائِِحيَن ِفي ِصْهَيْوَن 3  َول�إ  

   اإكِليل�ً ِعَوضاً َعِن الرَّماِد،
   َوَزيَت َفَرٍح ِعَوضاً َعِن الُحزِن،

ِعيَفِة.    َوَثوَب َتسِبيٍح ِعَوضاً َعِن الرُّوِح الضَّ
   َوَسُيدَعوَن اأشجاَر الَعدِل َوَزرَع اهلِل الَمِجيِد.

4  َسَيبُنوَن الِخَرَب الَقِديَمَة،  
َرْت َقِديماً. أماِكَن الَِّتي ُدمِّ ُموَن ال�    َوُيَرمِّ

   َسُيصِلُحوَن الُمُدَن الَخِرَبَة الَِّتي تُِرَكْت َعبَر 
ال�أجياِل.

5  َسَيِقُف الُغَرباُء َوَيرُعوَن َغَنَمُكْم،  
   َواأول�ُد الُغَرباِء َسَيعَملُوَن ِفي ُحُقولُِكْم 

َوكُُروِمُكْم.

ّب للُقبول. حرفياً »َسَنة الرَّبِّ الَمقُبولَة.« قارْن  أ 2:61 وقت الرَّ

بِاإشعياء 8:49. هذه اإشارٌة اإلى سنِة الُيوبيِل، راجْع كتاَب الّل�ِويِّيَن 8.
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6  اأّما اأنُتْم َفَسُتدَعوَن »َكَهَنَة اهلِل.«  
وَن »ُخّداَم اإلَِهنا.«    َوَسُتَسمَّ
ُأَمِم،    َسَتسَتمِتُعوَن بَِثرَوِة ال�
   َوَسَتَتَسلَُّطوَن َعَلى ِغناُهْم.

7  ِعَوضاً َعْن ِخزيُِكْم َسَتنالُوَن ِضعَفيِن.  
   َوِعَوضاً َعْن عاِركُْم َسَتفَرُحوَن بَِنِصيِبُكْم.

   لَِذلَِك َسَيمَتِلُكوَن نَِصيباً ُمضاَعفاً ِفي اأْرِضِهْم،
أَبِد.    َوَسَيُدوُم َفَرُحُهْم اإلَى ال�
ِّي، اأنا اهلَل، اُأِحبُّ الَعدَل أن 8  ل�  

ِرَقَة َوالظُّلَم.    َواأكَرُه السَّ
   َساُأعِطيِهْم َجزاَءُهْم بِاأمانٍَة،

أَبِد.    َوَساأقَطُع َمَعُهْم َعهداً َيُدوُم اإلَى ال�
ُأَمِم، 9  َسَيُكوُن نَسلُُهْم َمعُروفاً َبيَن ال�  

ُعوِب.    َوَزرُعُهْم َوَسَط الشُّ
   كُلُّ الَِّذيَن َيَرونَُهْم َسَيعِرفُوَن

   اأنَُّهْم نَسٌل باَرَكُه اهلُل.

َخالُص اهلل
10  اأفَرُح َفَرحاً َعِظيماً باهلِل.  

لَِهي.    نَفِسي َتبَتِهُج بِاإ
َُّه األَبَسِني ثِياَب الَخل�ِص، أن    ل�

   َوَغطّانِي بَِثوِب الَعدِل،
   ِمثَل َعِريٍس َيلِبُس َعَلى َراأِسِه اإكِليل�ً،

   َوِمثَل َعُروٍس َتَتَزيَُّن بَِجواِهِرها.
أْرَض َتجَعُل النَّباتاِت َتنُمو، َُّه َكما اأنَّ ال� أن 11  ل�  

   َوالَحِديَقَة تُنِبُت ُبُذوَرها،
   َهَكذا َسَيجَعُل الرَّبُّ اإللَُه الَعدَل َينُمو،

ُأَمِم.    َوالتَّسِبيَح اأماَم كُلِّ ال�

َفَرُح الُقْدس

ل�أجِل ِصْهَيْوَن لَْن اأبَقى صاِمتاً،62 
َول�أجِل َمديَنِة الُقْدِس لَْن اأهَداأ،

   اإلَى اأْن ُيشِرَق نَصُرها َكالَفجِر،
   َوَخل�ُصها َكالِمصباِح الُمتَِّقِد.

ُأَمُم َصل�َحِك، 2  ِحيَنِئٍذ، َسَتَرى ال�  

   َوَسَيَرى الُملُوُك َمجَدِك.
   َوَسُتدَعيَن بِاْسٍم َجِديٍد ُيعِطيِه لَِك اهلُل.

3  َسَتُكونِيَن تاجاً َجِميل�ً بَِيِد اهلِل،  
   َواإكليل�ً َمَلِكّياً بَِيِد اإلَِهِك.

4  لَْن تُدَعي ِفيما َبْعُد »َمهُجوَرًة،«  
   َواأْرُضِك لَْن تُدَعى »َخِرَبًة.«

   َبْل َسُتدَعيَن »َمَسرًَّة،«
   َواأْرُضِك َسُتدَعى »َعُروساً.«

   ل�أنَّ اهلَل ُيَسرُّ بِِك،
   َوَسَتُكوُن اأْرُضِك َعُروساً.

ُج الّشابُّ ِمْن َفتاٍة، 5  َفَكما َيَتَزوَّ  
ُجِك اأول�ُدِك.    َهَكذا َيَتَزوَّ

   َوَكما َيفَرُح الَعِريُس بَِعُروِسِه،
   َهَكذا َيفَرُح اإلَُهِك بِِك.

ِحفُظ اهلِل ِلُوُعوِده
6  َعَلى اأسواِرِك يا قُدُس،  

   َوَضعُت ُحّراساً ل� َيسُكُتوَن كُلَّ النَّهاِر َوكُلَّ 
اللَّيِل.

   يا ُمَذكِِّري اهلَل بَِوعِدِه ل� َتهَداأوا،
7  َول� َتَدُعوُه َيهَداُأ،  

   َحتَّى ُيَثبَِّت َمديَنَة الُقْدِس،
أْرِض.    َوَيجَعَلها اُأغِنَيًة ِفي ال�

8  اأقَسَم اهلُل بَِيِدِه الُيمَنى َوبِِذراِعِه الَقِويَِّة َفقاَل:  
  » لَْن اُأعِطَي َقمَحِك ثانَِيًة َطعاماً ل�أعدائِِك.

   َوالُغَرباُء لَْن َيشَرُبوا نَبيَذِك الَِّتي َتِعبِت ِفيها.

9 » َولَِكنَّ الَِّذيَن َيحُصُدونَُه ُهْم َياأكُلُونَُه،  
   َوُيَسبُِّحوَن اهلَل.

   َوالَِّذيَن َيجُنوَن الِعَنَب ُهْم َيشَرُبوَن النَِّبيَذ ِفي 
ساَحِة َمْقِدِسي.«

أبواَب، 10  اعُبُروا، اعُبُروا ال�  
عِب. ُئوا الطَِّريَق لِلشَّ    َهيِّ
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   اأِزيلُوا الِحجاَرَة ِمَن الطَِّريِق َوَضُعوها ِفي 
اأكواٍم.

أْرِض َوقاَل: 11  فَاهلُل اأعَلَن لُِكلِّ ال�  
  » قُولُوا للَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن،

   ها اإنَّ ُمَخلَِّصِك أ اآٍت اإلَيِك.
   اإنَُّه َيحِمُل َجزاَءُه َمَعُه،

ُمُه اُأجَرتُُه.«    َوَتَتَقدَّ

عَب الُمَقدََّس،« 12  َسُيدَعى َشعُبُه »الشَّ  
ْعَب الَِّذي َفداُه اهلُل.«   » الشَّ

   َواأنِت يا قُدُس،
   َسُتدَعيَن »الَِّتي َبَحَث اهلُل َعنها،«

  » الَمِديَنَة َغيَر الَمتُروَكِة.«

ُمحاَكَمُة اهلِل ِلَشعِبه

آتِي ِمْن اأُدوَم،63  َمْن َهذا ال�
ِمْن َمِديَنِة ُبصَرى َوثِياُبُه ُمَلطََّخٌة بِاللَّوِن 

ال�أحَمِر؟
   َمْن ذاَك الَّل�بُِس ثِياباً َجِميَلًة،

تِِه الَعِظيَمِة؟    َوَيِسيُر بُِقوَّ

  » َهذا اأنا، الُمعِلُن النَّصَر،
   القاِدُر َعَلى الَخل�ِص.«

2 » َفِلماذا ثِياُبَك ُمَلطََّخٌة بِاللَّوِن ال�أحَمِر  
   َكِثياِب َمْن َيُدوُسوَن الِعَنَب ِفي الِمْعَصَرِة؟«

3 » ُدسُت ِمعَصَرَة الَخمِر َوحِدي،  
ُعوِب اأَحٌد.    َولَْم ُيساِعدنِي ِمَن الشُّ

   َمَشيُت َعَليِهْم ِفي َغَضِبي،
   َوُدسُتُهْم ِفي َسَخِطي.

ْت ثِيابِي بَعِصيِرِهْم،    ُرشَّ

َصك. حرفّياً »خل�ُصِك.« أ 11:62 ُمَخلِّ

   َفَتَلطََّخْت كُلُّ َمل�بِِسي.
ْدُت َيوَم ِعقاٍب لِل�ُأَمِم، َِّني َحدَّ أن 4  ل�  

   َوَسَنُة َتحِريِر َشعِبي َقِد جاَءْت.
5  نََظرُت، َفَلْم َيُكْن ِمْن ُمِعيٍن،  

   َوانَدَهشُت، اإْذ لَْم َيُكْن ِمْن َسنيٍد.
   َفَنَصَرْتِني ِذراِعي،
   َوَسَنَدنِي َغَضِبي.

6  ُدسُت ُشُعوباً ِفي َغَضِبي،  
   َوَحطَّمُتُهْم ِفي َسَخِطي،

   َوَسَكبُت َعِصيَرُهْم َعَلى التُّراِب.«

إحساناُت اهلِل َنحَو َشعِبه
7  َساُأخِبُر بِاإحساناِت اهلِل،  

   باأعماِل اهلِل الَِّتي بَِسَبِبها َيسَتِحقُّ التَّسِبيَح،
   َول�أجِل َجميِع ما َصَنَعُه اهلُل لَنا.

   ل�أجِل اإحسانِِه الَكِثيِر لَِبيِت اإْسرائِيَل،
   الَِّذي اأجَزلَُه لَُهْم بَِحَسِب َرحَمِتِه

   َوَكثَرِة َمَحبَِّتِه.
8  قاَل: »اإنَّما ُهْم َشعِبي،  

   َواأول�ِدي الَِّذيَن لَْن َيُخونُونِي.«
   َولَِذلَِك صاَر ُمَخلَِّصُهْم.

9  ِفي كُلِّ ِضيِقِهْم لَْم َيُكْن َرُسوٌل اأْو َمل�ٌك   
لُِيَخلَِّصُهْم،

   َولَِكنَُّه ُهَو نَفُسُه َخلََّصُهْم،
   َوبَِمَحبَِّتِه َوَرحَمِتِه ُهَو َفداُهْم،

أيّاِم الماِضَيِة.    َوَرَفَعُهْم َوَحَمَلُهْم كُلَّ ال�
ُدوا، 10  َولَِكنَُّهْم َتَمرَّ  

   َواأحَزنُوا ُروَحُه الُقدُّوَس.
ُهْم،    لَِذلَِك صاَر َعُدوَّ

   َوحاَرَبُهْم.

أيّاَم الماِضَيَة، 11  ِحيَنِئٍذ، َتَذكَُّروا ال�  
   َتَذكََّر َشعُبُه ُموَسى.

   اأيَن الَِّذي اأخَرَجُهْم ِمَن الَبحِر،
   الَِّذي كاَن َيرَعى َغَنَمُه؟
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   اأيَن الَِّذي َوَضَع ِفيِهْم ُروَحُه الُقدُّوَس؟
12  اأيَن الَِّذي َوَضَع ِذراَعُه الَمِجيَدَة  

   ِفي َيميِن ُموَسى لَِيُقوَدُه؟
   ايَن الَِّذي َشقَّ الماَء اأماَمُهْم،

أَبِد؟    لَِيُكوَن اسُمُه َمعُروفاً اإلَى ال�
13  اأيَن الَِّذي قاَدُهْم ِفي الِمياِه الَعِميَقِة؟  
يَِّة، َفَلْم َيَتَعثَُّروا،    َكالِحصاِن ِفي الَبرِّ
14  َوكالَبهائِِم الَِّتي َتنِزُل اإلَى الواِدي؟  

   َفُروُح اهلِل قاَدُهْم اإلَى الّراَحِة.
   َهَكذا قُْدَت َشعَبَك

   َحتَّى َتصَنَع لَِنفِسَك اْسماً َمِجيداً.

َصالٌة إَلى اهلل
ماواِت، 15  انُظْر ِمَن السَّ  

ِس الَمِجيِد.    ِمْن َمسَكِنَك الُمَقدَّ
تَُك،    اأيَن َغيَرتَُك َوقُوَّ

   َتوُق َقلِبَك َوَشَفَقُتَك؟
   لِماذا تُخفيها َعنَّي؟

ََّك اأنَت اأُبونا، أن 16  ل�  
   َحتَّى لَو كاَن اإبراِهيُم ل� َيعِرفُنا،

   َواإْسرائِيُل ل� َيعَلُم َمْن نَحُن.
   اأنَت، يا اهلُل، اأُبونا،

   َواسُمَك ِمَن الَقِديِم ُهَو »فاِدينا.«
17  لِماذا َتَركَتنا يا اهلُل نَِضلُّ َعْن ُطُرِقَك؟  

ى َفل� نَخاَفَك؟    َولِماذا َتَركَت قُلُوَبنا لَِتَتَقسَّ
   اإرِجْع ل�أجِل ُخّداِمَك،

   َول�أجِل الَقبائِِل الَِّتي ِهَي لََك.
ُس امَتَلَك َهيَكَلَك لَِفتَرٍة  18  َشعُبَك الُمَقدَّ  

َقِصيَرٍة،
   َولَِكنَّ اأعداَءنا داُسوُه.

19  كُنّا لَِفتَرٍة َطِويَلٍة َكَمْن لَْم َتحُكْمُهْم،  
   َوكالَِّذيَن لَْم ُيدُعوا باْسِمَك.

ماواِت َوَتنِزُل!64  لَيَتَك َتُشقُّ السَّ
ِحيَنِئٍذ، َسَتهَتزُّ الِجباُل اأماَمَك.

َجيراِت الجافََّة، 2  َكالنّاِر الَِّتي تُشِعُل الشُّ  
   َكالنّاِر الَِّتي َتجَعُل الماَء َيغِلي،

   انِزْل لَِتجَعَل اْسَمَك َمعُروفاً لََدى اأعدائَِك،
ُأَمُم َخوفاً ِعنَد ُحُضوِرَك.    َولَِترَتِجَف ال�

3  ِعنَدما َصَنعَت اُأُموراً َعِظيَمًة لَْم نََتَوقَّعها،  
   نََزلَْت َفاهَتزَِّت الِجباُل اأماَمَك.

4  لَْم َيسَمْع اأَحٌد ِمَن الَقِديِم ِجّداً،  
   َولَْم َتسَمْع اُأُذٌن،

   َولَْم َتَر َعيٌن اإلَهاً َغيَرَك
   َيعَمُل لِلَِّذيَن َينَتِظُرونَُه.

ل�ِح، 5  ِجئَت لِِلقاِء الَِّذيَن َيفَرُحوَن بَِعَمِل الصَّ  
   الَِّذيَن َيذكُُرونََك ِفي ُطُرِقِهْم.

   ِحيَن كُنَت غاِضباً بَِسِبِب َخطايانا،
أيّاِم كاَن ِمَن الُممِكِن اأْن     َحتَّى ِفي تِلَك ال�

نَخلَُص.
6  ِصرنا كُلُّنا َكَشيٍء نَِجٍس،  

   َوكُلُّ اأعمالِنا الّصالَِحِة َكَثوٍب َوِسٍخ.
   كُلُّنا َذُبْلنا َوَسَقطنا َكَوَرَقٍة،

يِح َبِعيداً.    َوَخطايانا َحَمَلْتنا َكالرِّ
7  لَيَس َمْن َيدُعو بِاْسِمَك،  

ُك بَِك.    اأْو َيَتَمسَّ
ََّك َسَترَت َوجَهَك َعنّا، أن    ل�

   َواأَذْبَتنا بَِسَبِب َخِطيَِّتنا.
8  لَِكنََّك اأُبونا يا اهلُل،  

،    نَحُن الطِّيُن َواأنَْت الَفّخاِريُّ
   َوكُلُّنا َعَمُل َيِدَك.

9  ل� َتغَضْب يا اهلُل َكِثيراً،  
أَبِد.    َول� َتذكُْر اإثَمنا اإلَى ال�

   اإنَّما كُلُّنا َشعُبَك.
يًَّة. َسُة صاَرْت َبرِّ 10  ُمُدنَُك الُمَقدَّ  

يًَّة،    ِصْهَيْوُن صاَرْت َبرِّ
   َوالُقدُس َمكاناً َمهُجوراً.
ُس الَجِميُل 11  َهيَكلُنا الُمَقدَّ  

   َحيُث َسبََّحَك اآباُؤنا
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   احَتَرَق بِالنّاِر،
   َوكُلُّ ال�أشياِء الثَِّميَنِة الَِّتي نَمَتِلُكها َخِرَبْت.
12  اأَبْعَد َهذا كُلِِّه َتمَتِنُع َعْن ُمساَعَدتِنا يا اهلُل؟  

مَت َوتُعاِقُبنا بَِقسَوٍة؟    َهْل َسَتلَزُم الصَّ

َجواُب اهلل

 65، »َوَصَلِني الَِّذيَن لَْم َيْسَعْوا اإلَيَّ
   َوَوَجَدنِي الَِّذيَن لَْم َيبَحثُوا َعنِّي.
ٍة لَْم َتْدُع بِاْسِمي. ُأمَّ    قُْلُت: ›َهاأنَذا‹ ل�

2  َبيَنما َمَدْدُت َيِدي َطواَل النَّهاِر  
ِد    نَحَو َشعبي الُمَتَمرِّ

يٍر تابِعاً اأهواَءُه!    الّسالِِك ِفي َطِريٍق ِشرِّ
3  َشعِبي ُيِثيُر َغَضِبي دائِماً،  
ُم اأماَم َعيَنيَّ َذبائَِحُه    ُيَقدِّ

أوثاِن،    َوَبُخوَرُه ِفي َحدائِِق ال�
   َوَعَلى َمذابَِح ِمَن الطُّوِب.

4  َينَتِظُر ِعنَد الُقُبوِر،  
   َوَيقِضي اللَّيَل ِفي الَمزاراِت.

   َياأكُُل لَحَم الِخنِزيِر،
   َوِفي اأوِعَيِتِهْم َمَرُق لُُحوٍم نَِجَسٍة.

5  َيُقوُل كُلُّ َواِحٍد لِل�آَخِر:  
› ابَق َبِعيداً، ل� َتقَتِرْب ِمنِّي،   

   اأنا اأقَدُس ِمنَك!‹
عُب َكالدُّخاِن ِفي اأنِفي،    َهذا الشَّ

   َوكالنّاِر َتشَتِعُل َطواَل الَيوِم.«

ُوُجوُب ُمعاَقَبِة إْسراِئيل
6 » ها ُهَو َمكُتوٌب اأماِمي:  
   لَْن اأهَداَأ، َبْل َساُأجاِزي.

   َساأِكيُل َجزاَءُهْم َواأسُكُبُه ِفي اأحضانِِهْم.
7  َساُأجازِيُهْم َعَلى َخطاياُهْم َوَخطايا اآبائِِهْم َمعاً،  

َُّهْم اأحَرقُوا َبُخوراً َعَلى الِجباِل، أن    ل�
   َواأهانُونِي َعَلى التِّل�ِل.

   َساأِكيُل َجزاَءُهْم َواأسُكُبُه ِفي اأحضانِِهْم،«
   َيُقوُل اهلُل.

ٌة ِمْن َبني إْسراِئيل َبِقيَّ
8َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  » َكما ُيوَجُد الَعِصيُر ِفي ُعنُقوِد الِعَنِب،
أنَّ ِفيِه َبَرَكًة،‹    َفُيقاُل: ›ل� تُتِلْفُه ل�

   َهَكذا َساأفَعُل ل�أجِل ُخّداِمي
   َفل� اُأهِلُكُهْم بِالكاِمِل.

9  َساُأعِطي َيعُقوَب نَسل�ً،  
   َوَساُأخِرُج ِمْن َيُهوذا َمْن َسَيِرُث ِجبالِي.

أْرَض،    َوَسَيمَتِلُك الَِّذيَن اخَترتُُهُم ال�
   َوُخّداِمي َسَيسُكُنوَن ُهناَك.

10  ِحيَنِئٍذ، َيِصيُر َسهُل شاُروَن َمرَعًى لِلَغَنِم،  
   َوواِدي َعُخوَر َمرَبضاً لِلَبَقِر،

   لَِشعِبي الَِّذيَن َيطلُُبونَِني.

11 » َواأنُتْم يا تاِرِكي اهلَل،  
   النّاِسيَن َجَبِلَي الُمَقدََّس،

، لَِه الَحظِّ    الَِّذيَن تَُهيُِّئوَن مائَِدًة ل�إ
لَِه الَمِصيِر. أقداَح بِالَخمِر ل�إ    َوَتمل�ُأوَن ال�

يِف. 12  َساأجَعُل َمِصيَركُُم الَموَت بِالسَّ  
بِح،    كُلُُّكْم َسَتنَحُنوَن لِلذَّ
ِّي َدَعوُت َفَلْم تُِجيُبوا. أن    ل�

   َتَكلَّْمُت َولَْم َتسَتِمُعوا.
رَّ اأماِمي،    َفَعلُتُم الشَّ

   َواخَترتُْم ما ل� َيُسرُّنِي.«

13لَِذلَِك َهَكذا قاَل الرَّبُّ اإللَُه:

  » ُخّداِمي َسَياأكُلُوَن،
   اأّما اأنُتْم َفَسَتُكونُوَن َجوَعى.

   َسَيُكوُن ُخّداِمي َفِرِحيَن،
   اأّما اأنُتْم َفَسَتحَزنُوَن.

14  َسُيَرنُِّم ُخّداِمي لَفَرِح قُلُوبِِهْم،  
ألَِم قُلُوبُِكْم،    اأّما اأنُتْم َفَسَتبُكوَن ل�
   َول�نِكساِر اأرواِحُكْم َسَتُنوُحوَن.
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. 15  َسَيُكوُن اْسُمُكْم َكَشِتيَمٍة ِعنَد ُمختاِريَّ  
   َسُيِميُتُكُم الرَّبُّ اإللَُه،

   َوَسُيعِطي لُِخّداِمِه اْسماً َجِديداً.
أْرِض، 16  َفُكلُّ َمْن ُيِريُد الَبَرَكَة ِفي َهِذِه ال�  

أِميِن.    َسَيطلُُب ِمَن اهلِل ال�
أْرِض، ُد بِِنْذٍر ِفي َهِذِه ال�    َوكُلُّ َمْن َيَتَعهَّ

أِميِن.    َسَيحِلُف بِاهلِل ال�
ُأولَى َسُتنَسى، يقاِت ال� أنَّ الضِّ    ل�

   َوَسَتخَتِفي ِمْن اأماِمي.«

َوقٌت َجِديٌد آت
17 » ها اإنِّي َساأخِلُق َسماواٍت َجِديَدًة َواأْرضاً   

َجِديَدًة،
ُأولَى لَْن تُذَكَر،    َوال�أشياُء ال�
   َولَْن َتخُطَر َعَلى باِل اأَحٍد.

أَبِد َعَلى ما  18  لَِكِن ابَتِهُجوا َوافَرُحوا اإلَى ال�  
َساأخِلُقُه،

ِّي َساأخِلُق الُقْدَس لَِتُكوَن َمِديَنَة الَفَرِح، أن    ل�
ُروِر.    َوَيُكوُن َشعُبها َشعَب السُّ

19  َوَساأفَرُح بِالُقْدِس،  
   َوَساأكُوُن َمسُروراً بَِشعِبي.

   لَْن ُيسَمَع َصوُت الُبكاِء ِفيها ِفيما َبْعُد،
يِق.    َوَكَذلَِك َصَرخاُت الضِّ

20  لَْن َيُعوَد ُهناَك ِطفٌل َيِعيُش بِْضَعَة اأيّاٍم ثُمَّ   
َيُموُت،

   َول� َشيٌخ ل� ُيكِمُل اأيّاَمُه.
   الَِّذي َيُموُت ِفي ِسنِّ ِمَئٍة َسُيعَتَبُر َصِغيراً،

   َوَمْن ل� َيبلُُغ الِمَئَة َسُيعَتَبُر َملُعوناً.
21  َسَيبُنوَن ُبُيوتاً َوَيسُكُنوَن ِفيها،  

   َوَسَيزَرُعوَن كُُروماً َوَياأكُلُوَن َثَمَرها.
22  لَْن َيبُنوا ُبُيوتاً لَِيسُكَنها اآَخُروَن،  

   َولَْن َيزَرُعوا كُُروماً لِياأكَُل َثَمَرها اآَخُروَن.
   َسَيِعيُشوَن َطِويل�ً َكال�أشجاِر،

   َوَسَيَتَمتَُّع ُمختاِريَّ بِما َصَنَعْتُه اإيديِهْم.
23  لَْن َيتَعُبوا َعَبثاً،  

   َولَْن ُينِجُبوا اأول�داً للَشقاِء.
َُّهْم نَسٌل باَرَكُه اهلُل، أن    ل�
   َوباَرَك اأول�َدُهْم َمَعُهْم.

24  َساُأِجيُبُهْم َقبَل اأْن َيدُعونِي،  
   َوَبيَنما ُهْم َيَتَكلَُّموَن َساأسَتِجيُب لَُهْم.

ئُب َوالَحَمُل َمعاً، 25  َسَيرَعى الذِّ  
أَسُد تِبناً َكالَبَقِر،    َوَسَياأكُُل ال�
ُر بِالتُّراِب. أ    اأّما الَحيَُّة، َفَتَتَعفَّ

   لَْن ُيؤِذَي اأْو ُيهِلَك َبْعُضُهْم َبعضاً َعَلى َجَبِلي 
الُمَقدَِّس.«

   َيُقوُل اهلُل.

ُمحاَكَمُة اهلِل ِلجميِع األَُمم

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:66 
ماُء َعرٌش لِي، »السَّ
. أْرُض َمداٌس لَِقَدَميَّ    َوال�

   َفاأيُّ َبيٍت تُِريُدوَن اأْن َتبُنوُه لِي؟
   َهْل اأحتاُج اإلَى َمكاٍن لِلّراَحِة؟

2  َيِدي َصَنَعْت َهِذِه ال�أشياَء كُلَّها،  
   َولَِذلَِك ِهَي ُوِجْدْت، َيُقوُل اهلُل.

  » لَِكنِّي اأنُظُر اإلَى الِمسِكيِن َوَمكُسوِر الرُّوِح،
   الَِّذي َيرَتِعُد ِعنَد َسماِع َكل�ِمي.

3  لَيَس َكَمْن َيذَبُح لِي َثوراً ثُمَّ َيقُتُل اإنساناً!  
ي لِي بَِحَمٍل ثُمَّ َيكِسُر ُعُنَق َكلٍب!    اأْو ُيَضحِّ

ُم َتقِدَمَة َقمٍح َوُيرِفُقها بَِدِم ِخنِزيٍر!    اأْو ُيَقدِّ
   اأْو ُيحِرُق َبُخوراً َتقِدَمًة لِي ثُمَّ ُيباِرُك َوَثناً!

   ُهُم اختاُروا ُطُرَقُهْم،
   َوُيَسرُّوَن باأوثانِِهُم الَكِريَهِة.

4  َواأنا اأيضاً َساُأعاِملُُهْم بَِقسَوٍة،  
   َوَساأجِلُب َعَليِهْم ما َيخافُونَُه.

ِّي َدَعوُت، َولَْم ُيِجْب اأَحٌد، أن    ل�
   َتَكلَّْمُت، َولَْم َيسَتِمُعوا،

أ 25:65 تتعّفر بالّتراب. حرفياً »التّراُب طعاُمها.«
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رَّ اأماِمي،    َبْل َصَنُعوا الشَّ
   َواختاُروا ما ل� َيُسرُّنِي.«

5  اْسَتِمُعوا اإلَى َكِلَمِة اهلِل،  
   يا َمْن تُدِركُوَن َهيَبَتها ِعنَد َسماِعها:

  » اأقِرباُؤكُُم الَِّذيَن َيكَرُهونَُكْم َوَيرفُُضونَُكْم
   ِمْن اأجِل اْسِمي َيُقولُوَن:

› َفْلُيظِهِر اهلُل َمجَدُه َوُيَخلِّْصُهْم،   
   َحتَّى نََرى َفَرَحُكْم.‹
   لَِكنَُّهْم َسُيخَزْوَن.«

ٌة َجِديَدة ِعقاٌب َوأُمَّ
ٌة اآتَِيٌة ِمَن الُمُدِن، 6  ها َضجَّ  

   َوِمَن الَهيَكِل.
   اإنَُّه َصوُت اهلِل ُيعاِقُب اأعداَءُه بَِحَسِب ما 

وَن. َيسَتِحقُّ

7  َولََدْت ِصْهَيْوُن َقبَل اأْن َتاأتَِي اآل�ُم الَمخاِض.  
   َقبَل اأْن َتشَعَر بِاألَِم الِول�َدِة، اأنَجَبْت َذَكراً.

8  َمْن َسِمَع بَِشيٍء ِمثِل َهذا؟  
   َوَمْن َراأى ِمثَلُه؟

   َهْل تُولَُد َبَلٌد ِفي َيوٍم؟
ٌة ِفي لَحَظٍة؟    َهْل تُولَُد اُأمَّ

ِل     نََعْم، َولََدْت ِصْهَيْوُن َبِنيها ِفي اأوَّ
الَمخاِض.

9  َيُقوُل اهلُل: »َفَهْل اُأرِسُل َمخاضاً َواأمَنُع   
الِول�َدَة؟

   اأنا َساُأِعيُنها َعَلى الِول�َدِة،
نجاَب؟« َيُقوُل اإلَُهِك.    َفِلماذا اأمَنُع ال�إ

10  افَرُحوا َمَع الُقْدِس َوابَتِهُجوا ل�أجِلها،  
   يا َجميَع ُمِحبِّيها.

   افَرُحوا َمَعها َفَرحاً،
   يا َجميَع النّائِِحيَن َعَليها.

11  لَِكي َتْرَضُعوا َوَتشَبُعوا َعَلى َصدِرها الُمِريِح،  

   َوَتشَرُبوا بُِسروٍر ِفي ِحضِنها الَمِجيِد.
أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 12  ل�  
  » َساُأرِسُل لَها َسل�ماً َكَنهٍر،

ُأَمِم َكَجدَوٍل ُمَتَدفٍِّق.    َوَثرَوَة ال�
   َسُترَضُعوَن،

أيِدي تُحَملُوَن،    َوَعَلى ال�
   َوَعَلى الرَُّكِب تَُدلَّلُوَن.

ُأمُّ ِطفَلها، 13  َوَكما تَُعزِّي ال�  
يُكْم.    َهَكذا َساُأَعزِّ

وَن ِفي َمديَنِة الُقْدِس.    َوَسَتَتَعزَّ
14  َسَتَروَن، َوقُلُوُبُكْم َسَتفَرُح،  

   َواأجساُدكُْم َكالُعشِب َسَتزُهو.
ُة اهلِل َمعُروَفًة َبيَن ُخّداِمِه،    َوَسَتُكوُن قُوَّ

   َوَغَضُبُه َوَسَط اأعدائِِه.«
15  ها اإنَّ اهلَل قاِدٌم بِالنّاِر،  

   َوَمرَكباتُُه ِمثَل العاِصَفِة،
ُعوَب ِفي َغَضِبِه،    لُِيعاِقَب تِلَك الشُّ

   َوُيَوبَِّخُهْم بِلُُهِب النّاِر.
16  َسُيحاِكُم اهلُل َجِميَع الَبَشِر،  

ُذ ُحكَمُه بِالنّاِر َوبَِسيِفِه.    َوَسُيَنفِّ
   َكِثيُروَن ُهُم الَِّذيَن َسَيقُتلُُهُم اهلُل.

ُروَن  17»َسَيِهِلُك َمعاً اأولَِئَك الَِّذيَن َيغَتِسلُوَن َوَيَتَطهَّ

آَخِر،  ال� َبعَد  واِحداً  أوثاِن،  ال� َمزاراِت  اإلَى  هاِب  لِلذَّ
ُطُهْم قائُِدُهْم. َسَيِهِلُك َمعاً اأولَِئَك الَِّذيَن َياأكُلُوَن  َوَيَتَوسَّ

لَحَم َخناِزيَر َوِجرذاَن َوَقذاراٍت اُأخَرى،« َيُقوُل اهلُل.
18»اأعِرُف اأعمالَُهْم َواأفكاَرُهْم. اأنا اآٍت ل�أجَمَع كُلَّ 

ألِسَنِة، َوَسَياأتُوَن َوَيَروَن َمجِدي. 19َساأَضُع  ُعوِب َوال� الشُّ
ِفيِهْم َعل�َمًة، َوَساُأرِسُل النّاِجيَن ِمنُهْم اإلَى َترِشيَش َوفُوَل 
هاِم – َوماِشَك َوتُوباَل َوياواَن،  َولُوَد – المشُهوَرِة بُِرماِة السِّ
َواإلَى الُجُزِر الَبِعيَدِة الَِّتي لَْم َتسَمْع بِي َولَْم َتَر َمجِدي، 
ُأَمِم. 20َوَسَياأتُوَن بُِكلِّ  َفُيخِبُروَن بَِمجِدي َوَسَط تِلَك ال�
ُأَمِم َكَتقِدَمٍة هلِل. َسَياأتُوَن اإلَى َجَبِلي  اإْخَوتُِكْم ِمْن كُلِّ ال�
ِس – َمديَنِة الُقْدِس – َعَلى الَخيِل َوِفي الَمرَكباٍت  الُمَقدَّ
َياأتِي  َكما  َوالِجماِل،  الِبغاِل  َوَعَلى  الُمَغطّاٍة  َوالَعَرباِت 
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َبُنو اإْسرائِيَل بَِتقِدَمِة َقمٍح ِفي اإناٍء نَِظيٍف اإلَى َبيِت اهلِل. 
21َوَساُأَعيُِّن ِمنُهْم َكَهَنًة َول�ِويِّيَن.« َيُقوُل اهلُل.

ماواُت الَجِديَدُة َواألْرُض الَجِديَدة السَّ
أْرَض  َوال� الَجِديَدَة  ماواِت  السَّ اأنَّ  َكما  َُّه  أن 22»ل�

َهَكذا  َمحَضِري،  ِفي  َسَتُدوُم  َساأصَنُع  الَِّتي  الَجِديَدَة 

اأيضاً َسَيُدوُم اْسُمُهْم َونَسلُُهْم. 23َوِمْن َشهٍر اإلَى َشهٍر، 
لَِيسُجُدوا  الَبَشِر  كُلُّ  َسَياأتِي  َسبٍت،  اإلَى  َسبٍت  َوِمْن 

اأماِمي،« َيُقوُل اهلُل.
 . 24»َوَسَيخُرُجوَن َوَيَرْوَن ُجَثَث الَِّذيَن َعَصْوا َعَليَّ

َفاإنَّ ُدوَدُهْم لَْن َيُموَت، َوناَرُهْم لَْن تُطَفاأ، َبْل َسَيمُقُتُهْم 
َجميُع الَبَشِر.«
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ِكتاُب إْرِميا

الَِّذيَن 1  الَكَهَنِة  اأَحِد  ْبِن َحْلِقّيا،  اإْرِميا  َهِذا َكلاُم 
عاُشوا ِفي َعناثُوَث ِفي اأْرِض َبْنياِمْيَن. 2الَكلاُم 
َنِة الثّالَِثَة َعْشَرَة ِمْن  ْرِميا ِفي السَّ الَِّذي قالَُه اهلُل، َواأعَلَنُه ل�إ
ُحكِم ُيوِشّيا ْبِن اآُموَن َمِلِك َيُهوذا. 3َوِخلاَل َفتَرِة ُحكِم 
هِر الخاِمِس ِمَن  َيُهوياِقيَم ْبِن ُيوِشّيا َمِلِك َيُهوذا، اإلَى الشَّ
يا َمِلِك  الَسَنِة الحاِدَيَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ِصْدقّيا ْبِن ُيوشِّ

َيُهوذا. اأي اإلَى َوْقِت َسبِي َمديَنِة الُقْدِس.

َدعَوُة اهلِل إلْرِميا
4َهِذِه ِهَي ِرسالَُة اهلِل الَِّتي اُأعِلَنْت لِي:

5 » َقبَل اأْن اُأَشكَِّلَك ِفي الرَِّحِم َعَرْفُتَك.  
صُتَك  َك َخصَّ    َوَقبَل ُخُروِجَك ِمْن َبطِن اُأمِّ

لِِخْدَمِتي،
ُعوِب.«    َوَعيَّنُتَك نَِبّياً لِلشُّ

اُأحِسُن  ل�  اإللَُه،  الرَّبُّ  اأيُّها  »َولَِكنِّي  6َفُقْلُت: 

ِّي لَسُت ِسَوى َولٍَد َصِغيٍر.« أن ، ل� الَكلاَم َكَنِبيٍّ
7َفقاَل اهلُل لِي:

  » ل� َتُقْل: ›لَسُت ِسَوى َولٍَد َصِغيٍر،‹
ََّك َسَتذَهُب اإلَى كُلِّ َمكاٍن َساُأرِسلَُك  أن    ل�

اإلَيِه.
   َوَسَتَتَكلَُّم بُِكلِّ ما اآُمُرَك بِِه.

8  ل� َتَخْف ِمَن النّاِس،  
ِّي َساأكُوَن َمَعَك ل�أحِمَيَك.« أن    ل�
   َهذا ُهَو الَكلاُم الَِّذي قالَُه اهلُل.

9ثُمَّ َمدَّ اهلُل َيَدُه َولََمَس َفِمي، َوقاَل لِي:

   » ها اإنِّي َوَضْعُت َكلاِمَي ِفي 
َفِمَك.

10  ها اأنا َقْد اأعَطيُتَك ُسلطاناً  
ُعوِب َوالَممالِِك.    َعَلى الشُّ

ُرها،    َتقَلُعها َوتَُحطُِّمها َوتُهِلُكها َوتَُدمِّ
   َوتُِعيُد بِناَءها َوِزراَعَتها.«

ُرؤَيتان
11َواأعَلَن لِي اهلُل الرِّسالََة التّالَِيَة، َفقاَل: »ماذا َتَرى 

يا اإْرِميا؟«
َفُقْلُت: »اأَرى ُغْصَن لَْوٍز.«

12َفقاَل اهلُل لِي: »اأْحَسْنَت الرُّؤَيَة. َفاأنا ساِهٌر َعَلى 

َكِلَمِتي ل�أضَمَن َتحِقيَقها.«
»ماذا  َفقاَل:  اُأْخَرى،  ِرسالًَة  اهلُل  لِي  13َواأعَلَن 

َتَرى؟«
، َوفُْتَحُتها  َفُقْلُت: »اأَرى ِقدراً َمملُوَءًة بِالماِء الَمغِليِّ

ماِل نَحَو الَجُنوِب.« َتتَِّجُه ِمَن الشَّ
14َفقاَل اهلُل لِي:

رُّ َعَلى كُلِّ ُسكّاِن  ماِل َسَينَطِلُق الشَّ   » ِمَن الشَّ
َيُهوذا.

ماِل،  15  ها اإنِّي َساأدُعو كُلَّ َعشائِِر َممالِِك الشَّ  
َوَسَياأتُوَن.

   َوَسَيَضُع كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم َعْرَشُه ِعنَد َمداِخِل 
َبّواباِت َمديَنِة الُقْدِس.
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   َسُيهاِجُموَن اأسواَرها َوالَبلداِت الُمِحيَطَة بِها.
   َيُقوُل اهلُل.

16 » َوَساُأعِلُن ُحكِمي َعَليِهْم بَِسَبِب ُشُروِرِهْم،  
   الَِّتي َتَركُونِي ل�أجِلها،

آلَِهٍة اُأْخَرى،    اإْذ اأحَرقُوا َبُخوراً ل�
   َوانَحُنوا ل�أشياَء َصَنَعْتها اأيِديُهْم.

17 » اأّما اأنَت، َفاْسَتِعْد َوانَهْض،  
   اأخِبْرُهْم بُِكلِّ ما اآُمُرَك بِاأْن َتُقولَُه.

   ل� َترَتِعْب اأماَمُهْم،
   َواإلّ� اأرَعْبُتَك اأماَمُهْم.

18  ها َقْد َجَعْلُتَك الَيوَم َمِديَنًة َحِصيَنًة،  
   َكَعُموٍد ِمْن َحِديٍد،

أْرِض،    َوَكحائٍِط ِمْن ُبرونٍْز اأماَم كُلِّ ال�
   َتْصِمُد ِضدَّ ُملُوِك َيُهوذا َوُرَؤسائِها َوَكَهَنِتها،

أْرِض.    َوِضدَّ َشعِب ال�
19  َسُيحاِرُبونََك، لَِكنَُّهْم لَْن َيقِدُروا اأْن َيهِزُموَك،  

ِّي َساأكُوُن َمَعَك ل�أحِمَيَك،« أن    ل�
   َيُقوُل اهلُل.

َعَدُم أماَنِة َيُهوذا

َواأعِلْن 2  2»اْذَهْب  الرِّسالََة:  َهِذِه  اهلُل  َواأعطانِي 
لُِسكّاِن الُقْدِس اأنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  »› يا قُْدُس،
   اأَتَذكَُّر َول�َءِك الَِّذي اأظَهْرتِِه ِفي َشبابِِك،

   َواأَتَذكَُّر َمَحبََّتِك لِي َكَعُروٍس.
حراِء،    َوَكيَف َمَشيِت َورائِي ِفي الصَّ

   ِفي اأْرٍض َغيِر َمزُروَعٍة.
ٌص هلِل، 3  اإْسرائِيُل ُمَخصَّ  

ُل َحصاِدِه.    َوُهَو اأوَّ
   كُلُّ َمْن ُيحاِوُل اأكَلُه َسُيعاَقُب،

رُّ.‹«    َوَسَياأتِي َعَليِه الشَّ
   َيُقوُل اهلُل.

4  اسَمُعوا َكِلَمَة اهلِل يا نَسَل َيعُقوَب،  
   َويا َجميَع َعشائِِر َبيِت اإْسرائِيَل.

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 5  ل�  
،   » ما النَّقُص الَِّذي َوَجَدُه اآباُؤكُْم ِفيَّ

   َحتَّى اإنَُّهُم ابَتَعُدوا َعنِّي،
   َوَذَهُبوا َوراَء ما ل� ِقيَمَة لَُه،

   َفَخِسُروا ُهْم ِقيَمَتُهْم؟
6  لَْم َيُقولُوا: ›اأيَن اهلُل الَِّذي اأخَرَجنا ِمْن اأْرِض   

ِمْصَر،
يَِّة،    الَِّذي قاَدنا ِفي الَبرِّ

   ِفي اأْرٍض قاِحَلٍة َوَمِليَئٍة بِالِودياِن،
   ِفي اأْرٍض جافٍَّة َوَخِطَرٍة،

   ِفي اأْرٍض َمْهُجوَرٍة،
   ل� َيِعيُش ِفيها اأَحٌد؟‹

7 » اأَتيُت بُِكْم اإلَى اأْرٍض ُمثِمَرٍة،  
   لَِتاأكُلُوا َثَمَرها َوَخيراتِها.

سُتْم اأْرِضي،    لَِكنَُّكْم َدَخلُتْم َونَجَّ
   َوَجَعْلُتُموها َقبيَحًة.

8 » لَْم َيُقِل الَكَهَنُة: ›اأيَن اهلُل؟‹  
ِريَعَة ل� َيعِرفُونَِني.    َوالَِّذيَن َيعِرفُوَن الشَّ

   الرُّعاُة اأخَطاُأوا ِضدِّي،
أنِبياُء َتَنبَّاُأوا بِاْسِم الَبعِل،    َوال�

   َوالباقُوَن َذَهُبوا َوراَء اُأُموٍر ل� َتنَفُع.«

9  َيُقوُل اهلُل:  
  » لَِذلَِك َساُأحاِكُمُكْم ثانَِيًة،

   َوَساُأحاِكُم اأحفاَدكُْم.
10  اذَهُبوا اإلَى ُجُزِر ِكتِّيَم أ لَِتَروا،  

   اأْو اأرِسلُوا َشخصاً اإلَى اأْرِض ِقيداَر لَِتعِرفُوا.
   َوانُظُروا اإْن َحَدَث ُهناَك ِمثُل َهذا.

أ 10:2 كّتيم. كان ال�سم »كتّيم« ُيطلق على جزيرة قبرص، َواأحياناً 

على جزر البحر المتوسط.
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ٌة اآلَِهَتها ِمْن َقبُل؟ 11  َهْل َغيََّرْت اُأمَّ  
   َمَع اأنَّها لَيَسْت اآلَِهًة َحِقيِقيًَّة.

   اأّما َشعِبي َفَقِد اسَتبَدلُوا َمجِدي بِما لَيَس 
َيْنَفُع.

12  َيُقوُل اهلُل:  
ماواُت انَدِهِشي!   » اأيَُّتها السَّ

ِقي،    ارَتِعِبي َوَتَمزَّ
13  ل�أنَّ َشعِبي َعِمَل َشرَّيِن:  

   َتَركُوا ُينُبوَع الِمياِه الُمنِعَشِة،
أنُفِسِهْم اآباراً.    َوَحَفُروا ل�

َقٌة ل� َتحَتِفُظ بِالماِء.    لَِكنَّها اآباٌر ُمَشقَّ

14 » َهْل اإْسرائِيُل َعبٌد؟  
   َهْل ُهَو خاِدٌم ُولَِد ِفي الَبيِت؟

   َفِلماذا صاَر َغِنيَمَة َحرٍب؟
ُأُسودُ أ َزمَجَرْت َعَليِه. 15  ال�  
   َزمَجَرْت بَِصوٍت عاٍل.

َل ال�أعداُء اأْرَضُه اإلَى َتلٍَّة ِمَن الَخرائِِب.    َحوَّ
   اأحَرقُوا ُمُدنَُه َولَْم َيتُركُوا ِفيها اأَحداً.

16  َحتَّى َشعُب َممِفيَس َوَتحَفِنيَس ب  
   َسَحُقوا تاَج َراأِسِك.
17  َصَنْعِت َهذا بَِنفِسِك  
َِّك َتَركِت إلََهِك، أن    ل�

   َبيَنما كاَن َيُقوُدِك ِفي الطَِّريِق.
يَر ِفي الطَِّريِق اإلَى  آَن، لِماذا تُِريِديَن السَّ 18  َوال�  

ِمصَر،
   اَألَِتشَربِي ماًء ِمَن النِّيِل؟

وَر، يَر اإلَى اأشُّ    َولِماذا تُِريِديَن السَّ
   اَألَِتشَربِي ماًء ِمَن الُفراِت؟

بِي بَِسِبِب َشرِِّك، 19  َفلَتتاأدَّ  
   َولَتَتَعلَِّمي بَِسِبِب َتَمرُُّدِك،

   لَِكي َتعِرِفي َوَتَري

أ 15:2 األسود. اإشارة اإلى ال�أعداء القساة الشرسين.

ب 16:2 َممِفيس َوَتحَفِنيس. مدينتاِن ِفي ِمصر.

يٌر َوُمرٌّ.    اأنَّ َترَكِك إلََهِك اأمٌر ِشرِّ
   َمهاَبِتي لَيَسْت ِفيِك،«

   َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه الَقديُر.
َِّك ُمنُذ الَقِديِم َكَسْرِت نِيَرِك، أن 20 » ل�  

   َونََزْعِت قُُيوَدِك.
   َوقُْلِت: ›لَْن اأْعَبَدُه!‹

   َفَزنَيِت َعَلى كُلِّ َتلٍَّة ُمرَتِفَعٍة،
   َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة ُموِرَقٍة،

21  َوكُْنُت َقْد َزَرعُتِك ِمثَل َكْرِم ِعَنٍب اأحَمَر َجيٍِّد،  
   ِمْن اأحَسِن ُبُذوٍر.

   َفَكيَف َتَغيَّْرِت َوِصْرِت َرِديَئًة،
يٌَّة؟    َوَكاأنَِّك َكرَمٌة َبرِّ

22  َفَحتَّى لَو اغَتَسلِت بِالنَّطُروِن،  
   اأِو بِالَكِثيِر ِمَن الّصاُبوِن،

   َفَسَتبقى اأْوساُخ اآثاِمِك اأماِمي،«
   َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.

23 » َكيَف َتُقولِيَن:  
› لَسُت نَِجَسًة،   

   َولَْم اأذَهْب َوراَء الَبعِل؟‹
   انُظِري اإلَى ما َتعَمِليَنُه ِفي الواِدي،

   َواعَتِرِفي بِما َعِمْلِت.
   كُنِت ِمثَل ناَقٍة َسِريَعٍة َمَتَعثَِّرِة الُخَطى!

يٍَّة ِفي الَقفِر، 24  ِمثَل اأتاٍن َبرِّ  
   َفَمْن َيسَتِطيُع َضبَطها اإْذ َتلَتِهُب َشهَوتُها.

   ل� َيْتَعُب الباِحثُوَن َعنها،
   َبْل َيِجُدونَها ِفي َموِسِم التَّزاُوِج.

25  قُْلُت لَِك ل� َتركُِضي اإلَى اأْن َيبَلى ِحذاُؤِك،  
   اأْو َحتَّى َيِجفَّ َحلُقِك.

ِني،    َفُقْلِت: ›ل� َيُهمُّ
   َقْد اأحَببُت ُغَرباَء،

   َوَساأْذَهُب َوراَءُهْم.‹

26 » َفَكما ُيخَزى لِصٌّ ِحيَن ُيمَسُك،  
   َهَكذا َخِزَي َبنو اإْسرائِيَل،
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   ُهْم َوُملُوكُُهْم َوُرَؤساُؤُهْم َوَكَهَنُتُهْم َواأنِبياُؤُهْم.
27  َفُهُم الَِّذيَن َيُقولُوَن لَِشَجَرٍة:  

› اأنِت اأبِي،‹   
   َوَيُقولُوَن لَِصخَرٍة:

› اأنِت اُأمِّي.‹   
َُّهْم اأعُطونِي ُظُهوَرُهْم ل� ُوُجوَهُهْم. أن    ل�
   َوِفي ِضيقِهْم َيُقولُوَن: ›قُْم َواأنِقْذنا.‹

28  اأيَن اآلَِهُتَك الَِّتي َصَنْعَتها لَِنفِسَك؟  
يِق.    لَِيُقوُموا َوُيَخلُِّصوَك ِفي َوقِت الضِّ

أنَّ َعَدَد اآلَِهِتَك بَِعَدِد ُمُدنَِك يا َيُهوذا.    ل�

29 » لِماذا تُجاِدلُونَِني؟  
»، ْدتُْم َعَليَّ    كُلُُّكْم َتَمرَّ

   َيُقوُل اهلُل.
30 » َضَربُت اأول�َدكُْم،  

   لَِكنَّ َهذا لَْم َيْنَفْع،
َُّهْم لَْم َيَتَعلَُّموا ِمْن َتاأِديِبي. أن    ل�

   َوَكاأَسٍد ُمهتاٍج،
   َقَتلُتْم اأنِبياَءكُْم َبُسُيوِفُكْم.«

31  يا اأبناَء َهذا الِجيِل،  
   انَتِبُهوا اإلَى ما َيُقولُُه اهلُل لَُكْم:

  » َهْل اأنا كالَصحراِء بالنِّسَبِة اإلَى َبِني اإْسرائِيَل؟
   َهْل اأنا َكاأْرٍض ُمظِلَمٍة؟

   َفِلماذا َيُقوُل َشعِبي:
› َسَنُجوَل َكما نَشاُء،   

   َولَْن نَاأتَِي اإلَيَك ثانَِيًة‹؟
32  َهْل َتنَسى الَعذراُء ِزيَنَتها؟  
فاِف؟    اأِو الَعُروُس ثِياَب الزِّ

   َولَِكنَّ َشعِبي نَِسَيِني اأيّاماً َكثيَرًة!

33 » ما اأْمَهَرِك ِفي اْكِتشاِف الطَِّريِق نَحَو ُمِحبِّيِك!  
يراِت ُطُرَقِك! رِّ    َبْل َعلَّْمِت الشِّ

يِك َدٌم، 34  َعَلى َكفَّ  
أبِرياِء.    اإنَُّه َحياُة الَمساِكيِن ال�

   لَْم َتِجِديِهْم َيسِرقُوَن َبيَتِك،
   َبْل َقَتلِتِهْم بِلا َسَبٍب.
35  َوقُْلِت: ›اإنِّي َبِريَئٌة!‹  

   ها اإنَِّني َساآتِي بِِك اإلَى الُمحاَكَمِة.
َِّك قُْلِت: ›لَْم اُأخِطْئ.‹ أن    ل�

36  َتَتَسكَِّعيَن بِاسِتخفاٍف.  
   َسَتِخيُب اآمالُِك ِفي ِمْصَر،

وَر.    َكما خاَبْت ِفي اأشُّ
37  َسَتخُرِجيَن ِمْن ِمصَر  
   َوَيداِك َفوَق َراأِسِك.

ُأَمَم    ل�أنَّ اهلَل َقْد َرَفَض تِلَك ال�
   الَِّتي َوثِْقِت بِها،

   َولَْن َتنَجِحي ِحيَن ُيساِعُدونَِك.

»اإْن َطلََّق َرُجٌل َزوَجَتُه،3 
  َفَخَرَجْت ِمْن ِعنِدِه،

َجْت َرُجلاً اآَخَر،    ثُمَّ َتَزوَّ
   َفَهْل ُيمِكُن اأْن َيُعوَد اإلَيها؟

أْرَض َتماماً؟ ُس َهذا ال�    األ� ُيَنجِّ
   َواأنِت يا َيُهوذا، َزنَْيِت َمَع ُمِحبِّيَن َكِثيِريَن،

،« َيُقوُل اهلُل.    َوَتُعوِديَن اإلَيَّ

2 » ارَفِعي َعيَنيِك اإلَى الِهضاِب الَجرداِء،  
   َفاأيَن الَمكاُن الَِّذي لَْم َتزنِي ِفيِه؟

   َتنَتِظِريَن ِعْنَد َجوانِِب الطُُّرِق،
حراِء.    َكَبَدِويٍّ ِفي الصَّ

أْرَض بِِزناِك َوَشرِِّك. ْسِت ال�    نَجَّ
3  َولَِذلَِك امَتَنَعِت ال�أمطاُر الَغِزيَرُة،  

بِيِع لَْم َتاأِت.    َواأمطاُر الرَّ
   اأنِت ِمثُل زانَِيٍة ل� َيظَهُر الَخَجُل َعَلى َوجِهها.

4  األَيَس لَِفتَرٍة َقِصيَرٍة َدَعوتِِني:  
› اأبِي، َرِفيَق َحياتِي‹؟   

أَبِد؟ 5  َوقُْلِت: ›َهْل َسَيْغَضُب اهلُل اإلَى ال�  
   َهْل َسَيحَفُظ َسَخَطُه اإلَى النِّهاَيِة؟‹

   َتُقولِيَن َهذا،
رِّ!«    ثُمَّ َتعَمِليَن كُلَّ ما َتسَتِطيِعيَن ِمَن الشَّ
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يَرتاِن: إْسراِئيُل َوَيُهوذا رِّ األُختاِن الشِّ
6ثُمَّ قاَل اهلُل لِي ِفي َفتَرِة ُحكِم ُيوِشّيا الَمِلِك: »َهْل 

ُة؟ َصِعَدْت اإلَى كُلِّ َتلٍَّة  َراأيَت ما َعِمَلُتُه اإْسرائِيُل الُمرَتدَّ
عالَِيٍة َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة ُمورَِقٍة، َوَزنَْت ُهناَك. 7َفُقْلُت: 
.‹ َولَِكنَّها  ُأُموَر َسَترِجُع اإلَيَّ ›َبعَد اأْن َعِمَلْت كُلَّ َهِذِه ال�
لَْم َترِجْع. َواُأخُتها الخائَِنُة َيُهوذا َراأْت َذلَِك. 8َوَراأْت اأنَُّه 
ُة،  بَِسَبِب ال�أعماِل النَِّجَسِة الَِّتي َعِمَلْتها اإْسرائِيُل الُمرَتدَّ
َتَخْف،  لَْم  َيُهوذا  الخائَِنَة  اُأخَتها  َولَِكنَّ  َطلَّْقُتها.  اأنا 
َفَذَهَبْت ِهَي اأيضاً َوصاَرْت زانَِيًة. 9َبِل اسَتهانَْت بِِزناها، 
ُخوِر  الصُّ َمَع  نَى  الزِّ ماَرِسِت  بِِه.  أْرَض  ال� َسِت  نَجَّ َحتَّى 
َوال�أشجارِ! 10َوبِالرَّغِم ِمْن َهذا، لَْم َتُعْد اإلَيَّ اُأخُتها الخائَِنُة 

َيُهوذا بُِكلِّ َقلِبها، َولَِكْن بِالَكِذِب َفَقْط،« َيُقوُل اهلُل.
ُة اأكَثُر بِّراً ِمَن  11ثُمَّ قاَل لَِي اهلُل: »اإْسرائِيُل الُمرَتدَّ

الخائَِنِة َيُهوذا. 12اْذَهْب يا اإْرِميا َوناِد بَِهِذِه الَكِلماِت 
ماِل َوقُْل: نَحَو الشَّ

ُة اإْسرائِيُل.‹   »› ارِجِعي اأيَُّتها الُمرَتدَّ
   َيُقوُل اهلُل:

› لَْن اأنُظَر اإلَيِك بُِعُبوٍس،   
ِّي َرِحيٌم،‹ أن    ل�

   َيُقوُل اهلُل:
أَبِد. › لَْن اأغَضَب اإلَى ال�   

ثِمِك، 13  اعَتِرِفي بِاإ  
   اعَتِرِفي بِاأنَِّك َتَمرَّْدِت َعَلى إلَِهِك.

ِليَن ِمْن اإلٍَه َغِريٍب اإلَى اإلٍَه َغِريٍب اآَخَر    َتَتَنقَّ
   َتحَت كُلِّ َشَجَرٍة ُموِرَقٍة،

   َولَْم تُِطيِعيِني،‹«
   َيُقوُل اهلُل.

ُدوَن،  أول�ُد الُمَتَمرِّ 14َيُقوُل اهلُل: »ارِجُعوا اإلَيَّ اأيُّها ال�

ِّي اأنا َربُُّكْم. َساآُخُذكُْم واِحداً ِمَن الَمِديَنِة، َواْثَنيِن  أن ل�
15َساُأعِطيُكْم  ِصْهَيْوَن.  اإلَى  بُِكْم  َواآتِي  الَعِشيَرِة،  ِمَن 
َوَمهاَرٍة.  بَِمعِرَفٍة  َوَسَيرَعونَُكْم  َقلِبي،  بَِحَسِب  ُرعاًة 
أيّاِم،«  أْرَض ِفي تِلَك ال� 16َسَتَتكاَثُروَن، َوَسَتسُكُنوَن ال�

َيُقوُل اهلُل.

»لَْن َيحتاَج النّاُس اإلَى الَكلاِم َعْن ُصْنُدوِق َعهِد 
اهلِل ِفيما َبْعُد. لَْن ُيَفكُِّروا بِِه، َولَْن َيصَنُعوا ِمثَلُه ثانَِيًة. 

17ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيدُعو النّاُس َمديَنَة الُقْدِس َعرَش 

الُقْدِس ل�أجِل اْسِم  ِفي  ُأَمِم َمعاً  ال� اهلِل. َسَتجَتِمُع كُلُّ 

يَرَة بِِعناٍد. 18ِفي  رِّ اهلِل. َولَْن َيُعوُدوا َيتَبُعوَن اأفكاَرُهُم الشِّ

أيّاِم، َسَياأتِي َبيُت َيُهوذا َوَبيُت اإْسرائِيَل – َسَياأتُوَن  تِلَك ال�
اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  ماِل  الشَّ اأْرِض  ِمْن  َمعاً 

آبائُِكْم.« ل�

19 » َساُأعاِمَلُكْم َكَبِنيَن.  
   َوَساُأعِطيُكْم اأْرضاً َشِهيًَّة،
ُأَمِم.    َوِميراثاً َعِظيماً َبيَن ال�

   َوقُْلُت اإنَِّك َسُتناِديِني ›يا اأبِي،‹
   َولَْن َتتُرِكيِني.

20  َولَِكْن َكما َتُخوُن اْمراأٌة َشِريَك َحياتِها،  
   َهَكذا ُخنُتُمونِي يا َبيَت اإْسرائِيَل.«

   َيُقوُل اهلُل.

21 » َصوٌت ُيسَمُع َعَلى الِهضاِب الَجرداِء،  
   َصوُت ُبكاِء َبِني اإْسرائِيَل َوَصَلواتِِهْم.

َُّهْم َجَعلُوا َطِريَقُهْم ُمنَحِرفاً، أن    ل�
   َونََسوا إلََهُهْم.«

22  قاَل اهلُل:  
وَن، أول�ُد الُمرَتدُّ   » ارِجُعوا اإلَيَّ اأيُّها ال�

   َواأنا َساأشِفي ارتِداَدكُْم.«

   قُولُوا َفَقْط: »َسَناأتِي اإلَيَك،
ََّك اأنَت إلَُهنا. أن    ل�

ُم َمُعونًَة، 23  َحّقاً، اإنَّ التِّلاَل ل� تَُقدِّ  
َة َعَلى الِجباِل بِلا َمنَفَعٍة. جَّ    َوالضَّ

   َحّقاً، اإنَّ َخلاَص اإْسرائِيَل ُهَو ِفي إلَِهنا.
24  ُمنُذ اأيّاِم ِصبانا،  

آلَِهُة الُمخِزَيُة كُلَّ َتَعِب اآبائِنا،    َتلَتِهُم ال�
   َغَنَمُهْم َوماِشَيَتُهْم َوَبِنيِهْم َوَبناتِِهْم.

25  َفِلَنَنْم ِفي ِخْزيِنا،  
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   َولُْيَغطِّنا ُذلُّنا.
َّنا اأخَطاأنا اإلَى إلَِهنا، أن    ل�

   نَحُن َواآباُؤنا،
عِب اإلَى الَيوِم.    ُمنُذ نُُشوِء َهذا الشَّ

   َبْل لَْم نُِطْع إلََهنا.«

َيُقوُل اهلُل:4 
 » يا َشعَب اإْسرائِيُل،

،    اإْن َرِجْعَت اإلَيَّ
   اإْن اأَزلَت اأصناَمَك ِمْن اأماِمَي،

   اإْن كُنَت ل� َتذَهُب َخلَف اآلَِهٍة اُأْخَرى،
2  َواإْن َحَلْفَت ِباهلِل بِِصدٍق َوَعدٍل َواأمانٍَة،  

ُأَمُم بِِه،    ِحيَنِئٍذ، َسَتَتباَرُك ال�
   َوبِِه َسَيفَتِخُروَن.«

َوَمديَنِة  َيُهوذا  لِِرجاِل  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  3ل�

الُقْدِس:

أْرَض َغيَر الَمحُروَثِة،   » احُرثُوا ال�
   َول� َتبُذُروا الُبُذوَر َبيَن ال�أشواِك.

4  يا ِرجاَل َيُهوذا َوُسكّاَن َمديَنِة الُقْدِس،  
   اخِتُنوا أ اأنُفَسُكْم هلِل،
   َواأِزيلُوا ُغرلََة قُلُوبُِكْم.
   َواإْن لَْم َتفَعلُوا َهذا،

   َفَسَياأتِي َغَضِبي َعَليُكْم َكالنّاِر،
   َوَسُيحِرقُُكْم،

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك اأَحٌد لُِيطِفَئ النّاَر،
يَرٌة ِجّداً.« أنَّ اأعمالَُكْم ِشرِّ    ل�

مال كاِرَثٌة ِمَن الشَّ
5 » اأخِبْر بَِهذا الَكلاِم ِفي َيُهوذا،  

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد العاّمِة  أ 4:4 اخِتُنوا. ِختاُن ال�

باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد الِّذي 
. َوِفي  اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ َقَطَعُه اهلُل َمَع 
العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً ُروما 

28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(

   َوَتَكلَّْم بِِه ِفي َمديَنِة الُقْدِس لَِتسَمَعُه.
   قُولُوا:

› انُفُخوا بِالُبوِق   
   ناُدوا بَِصوٍت ُمرَتِفٍع.

   اجَتِمُعوا َمعاً،
   َولَْنذَهْب اإلَى الُمُدِن الَحِصيَنِة.‹

6  ارَفُعوا راَيًة لَِتحِذيِر ِصْهَيْوَن  
يِق.    ِمَن اقِتراِب الضِّ
   اركُُضوا لِلاحِتماِء،

   َول� تُحاِولُوا الُوقُوَف.
ِّي َساأجِلُب َشّراً، أن    ل�

ماِل. ب    َوَدماراً َعِظيماً ِمَن الشَّ
7  اأَسٌد قاَم ِمْن َعِريِنِه،  

ُأَمِم َبَداأ َحمَلَتُه.    َوُمهِلُك ال�
َر اأْرَضِك.    َصِعَد ِمْن َبيِتِه لُِيَدمِّ

   ُمُدنُِك َسُتصِبُح اأكواَم َخرائٍِب َمسُكونٍَة.
8  َفالِبِسي ثِياَب الُحزِن،  
   نُوِحي َوَولِولِي بُِحزٍن،

   ل�أنَّ اهلَل ما زاَل غاِضباً َعَلينا.

9  َيُقوُل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َسَيفِقُد الَمِلُك َوقاَدتُُه َشجاَعَتُهْم،

   َوالَكَهَنُة َسُيصَعُقوَن،
أنِبياُء َسَينَدِهُشوَن.«    َوال�

اإللَُه.  الرَّبُّ  اأيُّها  َرِهيٌب  اأمٌر  »َهذا  10َفُقْلُت: 

عَب َوَمديَنَة الُقْدِس بَِقولَِك:  اإنَّما َقْد َخَدعَت َهذا الشَّ
يُف َعَلى َحناِجِرِهْم!« ›سَيُكوُن لَُكْم َخيٌر،‹ َبيَنما السَّ

11  ِفي َذلَِك الَوقِت،  
عِب َولِلُقدِس:    َسُيقاُل لَِذلَِك الشَّ

  » ِريٌح ل�ِفَحٌة ِمَن الِهضاِب الَجْرداِء

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  ب 6:4 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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   َسَتاأتِي َعَلى َشعِبَي الَعِزيِز،
   ل� لِلتَّشِتيِت َول� لِلتَّطِهيِر.

12  ِريٌح اأَشدُّ ِمَن الُمَتَوقَِّع اآتَِيٌة.  
آَن، اأنا َساُأعِلُن َديُنونََتُهْم.«    َوال�

حاِب، 13  َسَيرَتِفُع الَعُدوُّ َكالسَّ  
   َوَسَتاأتِي َمرَكباتُُه َكعاِصَفٍة،
   َوَخيلُُه اأسَرُع ِمَن النُُّسوِر.

ْعُب َيُقوُل:    َوالشَّ
َّنا َخِربنا!« أن   » َويٌل لَنا! ل�

14  يا اأهَل الُقدِس،  
رِّ،    اغِسلُوا قُلُوَبُكْم ِمَن الشَّ

   لَِكي َتخلُُصوا.
   اإلَى َمَتى َسَتسُكُن ُخَطُطُكْم َواأْفكاُركُُم 

يَرُة ِفي داِخِلُكْم؟ رِّ الشِّ
15  اسَمُعوا َهِذِه الرِّسالََة ِمْن اأْرِض داَن،  

ماَر ِمْن اأْرِض اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة:    تُعِلُن الدَّ
ُأَمَم، 16 » َذكُِّروا ال�  

ُعوُهْم َهذا َعِن الُقْدِس:    َوَسمِّ
   الُمحاِصُروَن اآتُوَن ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة،

   ُمزِمُعوَن َعَلى َتدِميِر ُمُدِن َيُهوذا.
17  حاَصُروها َكالَحَرِس الَِّذيَن َيحُرُسوَن َحقلاً.  

»، أنَّ َمديَنَة الُقْدِس َتَمرََّدْت َعَليَّ    ل�
   َيُقوُل اهلُل.

18 » َهِذا جاَء َعَليِك  
يَرِة. رِّ    بَِسَبِب عاداتِِك َواأعمالِِك الشِّ

   َهذا ُهَو َسَبُب ِعقابِِك.
   َوُهَو ِعقاٌب ُمرٌّ،

   َقْد َوَصَل اإلَى اأْعماِق َقلِبِك.«

ُبكاُء إْرِميا
ِديِد، 19  اأشُعُر بِالَمَرِض الشَّ  

ى األَماً،    اإنِّي اأَتَلوَّ

   َقلِبي َينَكِسُر،
ٍة.    َوُهَو َيخِفُق بِِشدَّ
   ل� اأسَتِطيُع َتهِدئََتُه.

   َفَقْد َسِمْعُت َصوَت الُبوِق،
   َوَصيَحَة الَحرِب.

20  كاِرَثٌة َتعُقُب كاِرَثًة،  
َرٌة. أْرُض كُلُّها ُمَدمَّ    َوال�

   َفجاأًة َسَتخُرُب ِخياِمي،
   َوِفي لَحَظٍة َسَتَتَحطَُّم ُشَقُقها.
21  اإلَى َمَتى اأَرى راَيَة التَّحِذيِر؟  

   اإلَى َمَتى َساأسَمُع َصوَت الُبوِق
   داِعياً اإلَى الَحرِب؟

22  َوَيُقوُل اهلُل: »َشعِبَي اأْحَمُق،  
   َوُهْم ل� َيعِرفُونَِني.
   ُهْم َبُنوَن َحمَقى،
   َول� َيفَهُموَن َشيئاً.

رِّ،    ُهْم ُحَكماُء َوماِهُروَن ِفي َعَمِل الشَّ
   لَِكنَُّهْم ل� َيعِرفُوَن َكيَف َيعَملُوَن الَخيَر.«

الكاِرَثُة آِتَية
أْرِض، 23  نََظرُت اإلَى ال�  

   َواإذا بِها فاِرَغٌة َول� َحياَة ِفيها.
ماِء،    َونََظرُت اإلَى السَّ
   َفَلْم َيُكْن ُهناَك نُوٌر.
24  نََظرُت اإلَى الِجباِل،  

   َفاإذا بِها َتهَتزُّ،
   َوكُلُّ التِّلاِل َترَتِجُف.

25  نََظرُت،  
   َفَلْم اأِجْد اإنساناً،

ماِء كانَْت َقْد َهَرَبْت.    َوكُلُّ ُطُيوِر السَّ
26  نََظرُت،  

أْرِض الَخصَبِة َقْد صاَرْت قاِحَلًة.    َواإذا بِال�
َمْت،    كُلُّ الُمُدِن َقْد َتَهدَّ

   بَِسَبِب ُحُموِّ َغَضِب اهلِل.
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أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 27  ل�  
أْرِض َسُتخَرُب،   » كُلُّ ال�

َرها َتماماً.    َولَِكنِّي لَْن اُأَدمِّ
28  ل�أجِل َهذا،  

واُد. ماُء َكنائٍِح َيكُسوُه السَّ    َتبُدو السَّ
ِّي َتَكلَّْمُت َوَبيَّنُت َهَدِفي. أن    ل�
   لَْم اأتناَزْل َعْنُه َولَْن اأَتراَجَع.«

هاِم 29  ِعنَد َسماِع َصوِت الُخُيوِل َوُرماِة السِّ  
   َهَرَب ُسكّاُن َجِميِع الُمُدِن.

   َيدُخلُوَن اإلَى الغاباِت َهَرباً ِمْن اأعدائِِهْم،
ُخوِر لَِيخَتِبُئوا.    َوَيصَعُدوَن اإلَى الصُّ

   كُلُّ الُمُدِن َمهُجوَرٌة،
   َول� اأَحَد َيسُكُن ِفيها.

30  اأنِت َخِرَبٌة،  
   َفِلماذا َتلَبِسيَن ثِياباً َحْمراَء اأنِيَقًة؟

   َفاأنِت َترَتِديَن زيَنًة ِمْن َذَهٍب،
   َوَتَضِعيَن كُحلاً َكِثيراً َحوَل َعيَنيِك.

ِليَن نَفَسِك ِمْن َغيِر فائَِدٍة،    تَُجمِّ
أنَّ الَِّذيَن كانُوا َيشَتُهونَِك َرَفُضوِك،    ل�

آَن َيطلُُبوَن َحياتِِك.    َوُهُم ال�
ى ُمَتاألَِّمًة، ِّي َسِمْعُت َصوَت اْمراأٍة َتَتَلوَّ أن 31  ل�  

   َواأسَمُع َصوَت األٍَم َشِديٍد،
   كامَراأٍة َتِلُد بِكَرها.

   اأسَمُع َصوَت الَعزيَزِة ِصْهَيْوَن، أ
   َتلَهُث َطَلباً لَِلَهواِء،

   َوَتُمدُّ َيَديها َطَلباً لِلَعوِن
   َوِهَي َتُقوُل:

  » َويٌل لِي،
ِّي ُمتَعَبٌة ِجّداً أن    ل�

   َول� اأقِدُر اأْن اأهُرَب ِمَن الَقَتَلِة.«

أ 31:4 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

َشرُّ َبِني َيُهوذا

ُصوا 5  َوَتَفحَّ الُقْدِس،  َمديَنِة  َشواِرِع  ِفي  »ُطوفُوا 
َجيِّداً ما ِفيها. َفتُِّشوا ِفي ساحاتِها اإْن كاَن ُهناَك 
َشخٌص واِحٌد َيعَمُل بِالَعدِل َوَمَحلَّ ثَِقٍة. ِحيَنِئٍذ، َساأغِفُر 

لِلُقدِس. 2َواإْن َحَلُفوا ِباهلِل، َفُهْم َيحِلُفوَن َكِذباً.«

؟ 3  يا اهلُل، اأما َتْبَحُث َعيناَك ِعِن الَحقِّ  
   َضَرْبَتُهْم، َفَلْم َيتاألَُّموا،

   الَتَهْمَتُهْم، َفَرَفُضوا َتاأِديَبَك.
خِر،    َجَعلُوا ُوُجوَهُهْم اأقَسى ِمَن الصَّ

   َرَفُضوا التَّوَبَة.

4  َواأنا قُْلُت: »اإنَّما ُهْم َمساِكيُن،  
   اإنَُّهْم َحمَقى،

َُّهْم ل� َيعِرفُوَن ما اأَمَر بِِه اهلُل، أن    ل�
   َول� َيعِرفُوَن َتعِليَم اإلَِهِهْم.
5  َساأذَهُب اإلَى قاَدِة َيُهوذا،  

   َواأَتَكلَُّم َمَعُهْم،
َُّهْم َيعِرفُوَن ما اأَمَر بِِه اهلُل، أن    ل�

   َوَيعِرفُوَن َتعِليَم اإلَِهِهْم.«
   َولَِكنَُّهْم َجِميعاً َكَسُروا النِّيَر،

   نََزُعوا َعْن اأنُفِسِهِم الُقُيوَد.
6  لَِذلَِك َهَجَم َعَليِهْم اأَسٌد ِمَن الغاَبِة،  

ُبُهْم. حراِء ُيَخرِّ    َوِذئٌب ِمَن الصَّ
ى ِفي ُمُدنِِهْم.    نَِمٌر َيَتَمشَّ

ُق َتمِزيقاً،    َوكُلُّ َمْن َيخُرُج ُيَمزَّ
َُّهُم ارَتَكُبوا َجرائَِم َكِثيَرًة، أن    ل�

   َوُهْم دائِماً َيِضلُّوَن.

7 » َكيَف ُيمِكُنِني اأْن اأغِفَر لَُكْم؟  
   اأول�ُدِك َتَركُونِي،

   َواأقَسُموا بِاآلَِهٍة َغيِر َموُجوَدٍة.
   اأعَطيُتُهْم كُلَّ ما َيحتاُجوَن اإلَيِه،

   َولَِكنَُّهْم َزنُوا ُمحَتِشِديَن اأماَم َبيِت الّزانَِيِة.
8  اإنَُّهْم ِمثُل ُخُيوٍل هائَِجٍة،  
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   كُلُّ واِحٍد َيصَهُل َعَلى َزوَجِة صاِحِبِه.
ُأُموِر؟ 9  األ� اُأعاِقُبُهْم بَِسَبِب َهِذِه ال�  

ٍة َكَهِذِه؟«    األ� َتطلُُب نَفِسي ال�نِتقاَم ِمْن اُأمَّ
   َيُقوُل اهلُل.

ُروها، 10 » اعُبُروا َوَسَط ُصُفوِف كُُروِمها َوَكسِّ  
   َولَِكْن لَيَس بِالكاِمِل.

   انِزُعوا اأْغصانَها الّزائِدَة،
َّها لَيسْت هلِل. أن    ل�

أنَّ َبني اإْسرائِيَل َوَبِني َيُهوذا 11  ل�  
   خانُونِي ِخيانًَة.«

   َيُقوُل اهلُل.

12 » َفَقْد َكَذُبوا بَِكلاِمِهْم َعِن اهلِل،  
   قالُوا: ›لَْن َيفَعَل َشيئاً.
رُّ َعَلينا،    َولَْن َياأتَِي الشَّ

   َولَْن نََرى الَحرَب َول� الُجوَع.‹

أنِبياُء ِريحاً، 13 » َسَيِصيُر ال�  
   َوَكِلَمُة اهلِل لَْن َتُكوَن ِفيِهْم.

   َهذا ما َساأفَعلُُه بِِهْم.«

14  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » ل�أنَُّكْم قُْلُتْم َهذا الَكلاَم،

   َساأجَعُل َكلاِمي ِفي َفِمَك يا اإْرِميا َكناٍر،
َجِر، عُب ِمثَل الشَّ    َوَسَيُكوُن َهذا الشَّ

   َوَكِلَمُة اهلِل الِّتي ِفي َفِمَك َسَتلَتِهُمُهْم.«

15  َيُقوُل اهلُل:  
  » يا َبني اإْسرائِيَل،

ٍة َغِريَبٍة َعَليُكْم ِمْن َبِعيٍد،    َساآتِي بِاُأمَّ
ٍة َقِويٍَّة َولَها تاِريٌخ َقِديٌم،    اُأمَّ

ٍة ل� َتعِرفُوَن لَُغَتها،    اأمَّ
   َفَلْن َتفَهُموا ما َيُقولُوَن.

16  ِكيُس ِسهاِمِها َكَقْبٍر َمْفُتوٍح،  

   َوكُلُّ ُجُنوِدِها اأْقِوياُء.
17  َسَيلَتِهُموَن َحصاَدَك َوَطعاَمَك،  

   َوَسَياأكُلُوَن َبِنيَك َوَبناتَِك َوَغَنَمَك َوَبَقَرَك،
   َوِعَنَبَك َوتِيَنَك.

ُروَن ُمُدنََك الَحِصيَنَة،    َوَسُيَدمِّ
   الَِّتي بِها َوثِقُتْم ِفي الَحرِب.«

18  َيُقوُل اهلُل:  
أيّاِم،   » لَِكْن َحتَّى ِفي تِلَك ال�

   لَْن اأمُحَوكُْم َتماماً.
ْن قُْلُتْم: 19  َفاإ  

› لِماذا َعِمَل إلَُهنا َهذا كُلَُّه بِنا؟‹   
   قُْل لَُهْم اأنَت يا اإْرِميا:

› ل�أنَُّكْم َتَركُتُمونِي،   
   َوَعَبْدتُْم األَِهًة َغِريَبًة ِفي اأْرِضُكْم،

   َسَتُكونُوَن َعِبيداً لُِغَرباَء ِفي اأْرٍض لَيَسْت لَُكْم.‹

20 » اأعِلُنوا َهذا َوسَط َبيِت َيعُقوَب،  
   َواأعِلُنوُه ِفي َيُهوذا.

أْحَمُق عُب ال� 21  اْسَمُعوا َهذا اأيُّها الشَّ  
   الَِّذي ل� َعقَل لَُه.

   لَُكْم ُعُيوٌن َولَِكنَُّكْم ل� َتَرْوَن،
   َولَُكْم اآذاٌن َولَِكنَُّكْم ل� َتسَمُعوَن.

22  َيُقوُل اهلُل:  
  » األَسُتْم خائِِفيَن ِمنِّي؟

   األ� َترَتِجٌفوَن ِفي َحْضَرتِي؟
ماَل َحّداً لِلُمِحيِط،    اأنا َمْن اأجَعُل الرِّ

   َحّداً اأَبِديّاً ل� َيَتَعّداُه الَبْحُر.
أمواُج، َول� َتَتجاَوُز الرِّماَل،    َتَتلاَطُم ال�

   تَُزمِجُر اأمواُج الَبحِر، َولَِكنَّها ل� َتَتجاَوُز 
ها. َحدَّ

ٌد. عِب َقلٌب َعِنيٌد َوُمَتَمرِّ 23  لَِهذا الشَّ  
وا َعنِّي َوَتَركُونِي.    ارَتدُّ
أنُفِسِهْم: 24  ل� َيُقولُوَن ل�  
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› لَِنَخْف إلََهنا،   
بِيِع ِفي     الَِّذي ُيعِطينا َمَطَر الَخِريِف َوَمَطَر الرَّ

َوقِتِهما،
   الَِّذي َيضَمُن َحصاَدنا ِفي َوقِتِه.‹

25  اآثاُمُكْم َمَنَعْتُكْم ِمَن َهذا،  
   َوَخطاياكُْم َحَرَمتُكْم ِمَن الَخيِر.
َُّه ُوِجَد اأشراٌر َوَسَط َشعِبي. أن 26  ل�  
ُدوَن لَِفِريَسِتِهْم بِالِخْفَيِة، أ    َيَتَرصَّ

   َيَضُعوَن الِفخاِخ،
   َوَيصطاُدوَن النّاَس.

27  ِمثَل َقَفٍص َمِليٍء بِالطُُّيوِر،  
   َهَكذا ُبُيوتُُهْم َمِليَئٌة بِالِخداِع،

   لَِذلَِك ُهْم ُعَظماٌء َواأغِنياٌء.
28  َسِميُنوَن َوناِعُموَن.  

   ل� َيعِرفُوَن َحّداً لُِشُروِرِهْم،
   َول� َيحُكُموَن بِالَعدِل.

   ل� ُيْنِصُفوَن الَيِتيَم،
   َول� ُيداِفُعوَن َعْن ُحُقوِق الُفَقراِء.«

29  َيُقوُل اهلُل:  
ُأُموِر؟   » األ� اُأعاِقُبُهْم َعَلى َهِذِه ال�

ٍة َكَهِذِه؟    األ� اأنَتِقُم ِمْن اُأمَّ
أْرِض: ٌع َحَدَث ِفي ال� 30  اأمٌر َرِهيٌب َوُمَروِّ  

أنِبياُء َتَنبَّاُأوا بِالَكِذِب، 31  ال�  
   َوالَكَهَنُة ل� َيُقوُموَن بِواِجِبِهْم. ب

ُأُموُر َهَكذا!    َوَشعِبي ُيِحبُّ اأْن تُكوَن ال�
   َفماذا َسَتعَملُوَن ِعنَدما تاأتِي النِّهاَيُة؟

الَعُدوُّ ُيحاِصُر َمديَنَة الُقْدس

»يا َبِني َبْنياِمْيَن،6 
  اهُرُبوا ِمَن الُقْدِس اإلَى َمكاٍن اآِمٍن.

أ 26:5 َوالَكهنُة ال َيقوموَن ِبواجِبهم. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم 

َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
ب 31:5 بالِخْفَية. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة 

العبريّة.

   اضِرُبوا بِالُبوِق ِفي َتُقوَع،
   َواْرَفُعوا راَيًة لِلتَّحِذيِر ِفي َبيِت َهكّاِريَم.

ماِل، ج ّراً َوَخراباً َعِظيماً اآتياِن ِمَن الشَّ    ل�أنَّ شَّ
ِقيَقِة. ه 2  َعَلى الَعِزيَزِة ِصْهَيْونَ د الَجِميَلِة َوالرَّ  

3  ُرعاٌة َوقُطعانُُهْم َسياأتُوَن َعَليها.  
   نََصُبوا ِخياَمُهْم َحولَها،

   كُلُّ واِحٍد َيرَعى َقِطيَعُه.«

وا لَِشنِّ َمعَرَكٍة َعَليها. : »اسَتِعدُّ 4  َيُقوُل الُعُدوُّ  
   قُوُموا، َوَسُنهاِجُم ِعنَد الظَِّهيَرِة.«

عُب: »َويٌل لَنا،    َفقاَل الشَّ
أنَّ نِهاَيَة َهذا الَيوِم َتقَتِرُب،    ل�

أنَّ ِظلاَل الَمساِء َتزداُد امِتداداً.«    َول�

: »قُوُموا، َسُنهاِجُمها لَيلاً، 5  َيُقوُل الَعُدوُّ  
ُر َتحِصيناتِها.«    َونَُدمِّ

6  َوَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » اْقَطُعوا ال�أشجاَر،

   اأِقيُموا اأبراَج ِحصاٍر َعَلى الُقْدِس.
   َهِذِه ِهَي الَمِديَنُة الُمعاَقَبُة،

   اإنَّها َمِليَئٌة بِالظُّلِم.
7  َكما َتحَفُظ الِبئُر ماَءها َجِديداً،  
   َهَكذا َتحَفُظ ِهَي َشرَّها َجِديداً.

ماُر ُيسَمعاِن ِفيها،    الُعنُف َوالدَّ
   َمَرٌض َوَضرٌب اأماِمي دائِماً.

8  َتَعلَِّمي َدرساً يا قُدُس،  
   َحتَّى ل� اأهُجَرِك،

ج 1:6 الّشمال. جاَء الجيُش البابلّي ِمْن هذه الِجهِة لُيهاجَم َيُهوذا. 

َيُهوذا  لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي 
َواإسرائِيل. )اأيضاً ِفي العدد 22(

د 2:6 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

ه 2:6 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
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لَِك اإلَى اأْرٍض َخِرَبٍة     َوَحتَّى ل� اُأَحوِّ
َوَمهُجوَرًة.«

9  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » َسَيجَمُع ال�أعداُء َجميَع الباِقيَن ِفي الُقْدِس،

   ِمثَلما َيجَمُع اأَحُدُهْم َبقايا الِعَنِب.
ْص كُلَّ ُغصٍن ِمْن َجِديٍد،    َتَفحَّ

   َكما َيعَمُل قاِطُف الِعَنِب.«

ُر؟ 10  اإلَى َمْن اأَتَكلَُّم َوَمْن اُأَحذِّ  
   َوَمِن الَِّذيَن َسَيسَمُعوَن؟

   ُيغِلُقوَن اآذانَُهْم،
   َفلا َيسَمُعوَن.

   صاَرْت َكِلَمُة اهلِل َموُضوعاً لِلُسخِرَيِة 
ِعنَدُهْم،

   َول� ُيِريُدوَن َسماَعها.
11  اأنا َمملُوٌء ِمْن َغَضِب اهلِل،  

   َوُمتَعٌب ِمْن َحجِزِه ِفي داِخِلي.

  » اسُكْب َهذا الَغَضَب َعَلى ال�أطفاِل ِفي 
الّشاِرِع،

   َوَعَلى الِفتياِن الُمَجَتِمِعيَن.
أنَّ الرَُّجَل َسُيمَسُك َمَع َزوَجِتِه،    ل�

. يَخ َمَع الُمِسنِّ    َوالشَّ
آَخِريَن، 12  َسُتعَطى ُخُيولُُهْم ل�  

   َمَع ُحُقولِِهْم َونِسائِِهْم،
أْرِض،« ِّي َساُأهاِجُم ُسكّاَن ال� أن    ل�

   َيُقوُل اهلُل.

13 » ل�أنَّ كُلَّ واِحٍد ِمنُهْم،  
   ِمْن اأفَقِرِهْم اإلَى اأغناُهْم،

ِريِف.    َيِميلُوَن اإلَى الَكسِب َغيِر الشَّ
أنِبياِء اإلَى الَكَهَنِة،    َوِمَن ال�
   كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم ُمخاِدٌع.

14  ُيعالُِجوَن َكسَر َشعِبي بِاسِتخفاٍف،  

   َيُقولُوَن: ›َسلاٌم لَُكْم، َسلاٌم لَُكْم،‹
   َوما ِمْن َسلاٍم.

15  َفَهْل َخِجلُوا بَِسِبِب اأعمالِِهُم النَِّجَسِة؟  
   لَْم َيْخجلُوا َولَْم َيْعِرفُوا الحياَء.

   لَِذلَِك َسَيسُقُطوَن َمَع الّساِقِطيَن.
   ِفي َوقِت ِعقابِي لَُهْم َسَيَتَعثَُّروَن،«

   َيُقوُل اهلُل.

16  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ِقُفوا َعَلى الطُُّرِق،

   انُظُروا َواساألُوا َعِن الَمسالِِك الَقِديَمِة،
   َحيُث َطِريُق الَخيِر.

أنُفِسُكْم.    ثُمَّ ِسيُروا ِفيها لَِتِجُدوا راَحًة ل�
   لَِكنَُّهْم قالُوا: ›لَْن نَِسيَر ِفي تِلَك الطَِّريِق.‹

17  َوَوَضْعُت ُحّراساً َعَليِهْم لَِيُقولُوا:  
› انَتِبُهوا اإلَى َصوِت الُبوِق،‹   

   َفقالُوا: ›لَْن نَنَتِبَه!‹
ُأَمُم، 18  لَِذلَِك اْسَمِعي اأيَُّتها ال�  

ُعوُب ما َسَيحُدُث لَُهْم. أ    َواعِرِفي اأيَُّتها الشُّ
19  يا اأْرُض، اْسَمِعي َهذا!  

عِب، ألَِم اإلَى َهذا الشَّ    ها اأنا اآتِي بِال�
ونَُه بَِسَبِب اأفكاِرِهِم     َساآتِي بِما َيسَتِحقُّ

يَرِة. رِّ الشِّ
َُّهْم لَْم ُيصُغوا لَِكلاِمي، أن    ل�

   َكما َرَفُضوا َشِريَعِتي.

20 » لِماذا اأفَرُح بِالَبُخوِر الَِّذي َياأتِي ِمْن َشبا،  
   َوبِالَقَصِب ِذي الّرائَِحِة الَجِميَلِة ِمْن اأْرٍض 

َبِعيَدٍة؟
   َتقِدماتُُكْم َغيُر َمقُبولٍَة،

   َوَذبائُِحُكْم ل� َتُسرُّنِي.«

أ 18:6 اعِرِفي . . . َلُهْم. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي 

اللغِة العبريّة.
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21  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
عِب ِحجاَرًة تُعِثُرُهْم.   » َساأَضُع اأماَم َهذا الشَّ

أبناُء َمعاً آباُء َوال�    ال�
ِديُق،    َوالجاُر َوالصَّ

   َسَيهِلُكوَن َجِميعاً.«

22  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
ماِل،   » ها َشعٌب قاِدٌم ِمْن اأْرٍض ِفي الشَّ

ٌة َعِظيَمٌة اآتَِيٌة ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة.    َواُأمَّ
23  اأمَسُكوا بِالَقوِس َوبِالرُّمِح،  

   َوُهْم قُساٌة َوبِلا َرحَمٍة.
   َصوتُُهْم َكالَبحِر الَعِظيِم،

   ِحيَن َيرَكُبوَن َعَلى َخيِلِهْم.
وَن لُِمحاَرَبِتِك َكَرُجٍل واِحٍد،    ها ُهْم ُمصَطفُّ

   اأيَُّتها الَعِزيَزُة ِصْهَيْوُن.« أ

24  َسِمعنا ال�أخباَر َعنها،  
يُق َوالَوَجُع    َفارَتَخْت اأيِدينا، َواأمَسَكنا الضِّ

ُض.    ِمثَل اْمراأٍة َتَتَمخَّ
25  ل� َتخُرُجوا اإلَى الَحقِل،  

   َول� َتِسيُروا َعَلى الطَِّريِق،
أنَّ الَعُدوَّ ُيمِسُك َسيفاً،    ل�

   َوالرُّعَب ُيِحيُط بِنا.
26  الَبُسوا الَخيَش يا َشعِبَي الَعِزيَز،  

   َتَمرَُّغوا بِالرَّماِد.
   نُوُحوا بَِمراَرٍة َكَمْن َفَقَدِت اْبَنها الَوِحيَد،

ِمَر َسَياأتِي َعَلينا َفجاأًة. أنَّ الُمدَّ    ل�

27 » يا اإْرِميا،  
ياً َوَسَط َشعِبي،    اأنا اهلَل َجَعْلُتَك فاِحصاً ُمَنقِّ

   لَِكي َتعِرَف َوَتمَتِحَن ُسلُوَكُهْم.
ُدوَن، 28  كُلُُّهْم ُعصاٌة ُمَتَمرِّ  

   َيَتَكلَُّموَن بِالِوشاَيِة.

أ 23:6 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

   كُلُُّهْم ِمثُل الُبرونِْز َوالَحِديِد،
وائِِب.    َمِليُئوَن بالَفساِد َوالشَّ

َة النّاِر، 29  الِمنفاُخ َيِزيُد قُوَّ  
   َوالرَّصاُص َيخُرُج بِِفعِل النّاِر.

   َولَِكنَّ َتْنِقَيَتُهْم بِلا فائَِدٍة،
رَّ ل� َيُزوُل ِمنُهْم. أنَّ الشَّ    ل�

ًة َمرفُوَضًة،‹ 30  َفُيدَعوَن: ›ِفضَّ  
   ل�أنَّ اهلَل َرَفَضُهْم.«

ِعَظُة إْرِميا ِفي الَهيَكل

ِمَن 7  ْرِميا  ل�إ اأَتْت  الَِّتي  النََّبِويَُّة  الرِّسالَُة  ِهَي  َهِذِه 
اهلِل:

َهِذِه  ُهناَك  َواأعِلْن  اهلِل،  َبيِت  َبّواَبِة  ِفي  2»ِقْف 

الرِّسالََة:
الَبّواباِت  َهذِه  ِمْن  العابِِريَن  َيُهوذا  َبِني  كُلَّ  »يا 
لَِتعُبُدوا اهلَل، اْسَتِمُعوا اإلَى َهِذِه الرِّسالَِة ِمَن اهلِل. 3َهذا 
اإلَُه اإْسرائِيَل: اأصِلُحوا ُطُرَقُكْم  ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر 
ِفي  َتسُكُنوَن  َساأَدُعُكْم  َهذا  َفَعْلُتْم  ْن  َفاإ َواأعمالَُكْم. 
ُدها  َهذا الَمكاِن. 4ل� َتتَِّكلُوا َعَلى ِعباراٍت خاِدَعٍة ُيَردِّ
َبعُضُكْم: ›َهذا َهيَكُل اهلِل، َهيَكُل اهلِل، َهيَكُل اهلِل.‹ 
َبعُضُكْم  َواأنَْصَف  َواأعمالَُكْم،  ُطُرَقُكْم  اأصَلْحُتْم  5اإْن 

أراِمَل،  َبعضاً، 6اإْن كُنُتْم ل� تُضايُِقوَن الُغَرباَء َوالَيتاَمى َوال�
أبِرياَء ِفي َهذا الَمكاِن، َول� َتعُبُدوَن اآلَِهًة  َول� َتقُتلُوَن ال�
َتسُكُنوَن  َساأجَعلُُكْم  7ِحيَنِئٍذ،  َخرابُِكْم،  ل�أجِل  اُأْخَرى 
آبائُِكْم  ل� اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  الَمكاِن،  َهذا  ِفي 

لَِتُكوَن لَُهْم دائِماً.
َتنَفُع.  ل�  فاِرَغٍة  ُوُعوٍد  ِفي  َتِثُقوَن  8»لَِكنَُّكْم 

9اأَتسِرقُوَن َوَتقُتلُوَن َوَتزنُوَن َوتُقِسُموَن بِالَكِذِب َوَتحِرقُوَن 

َتُكونُوا  لَْم  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَتعُبُدوَن  الَبعِل،  لِِعباَدِة  َبُخوراً 
َتعِرفُونَها، 10ثُمَّ َتاأتُوَن َوَتِقُفوَن اأماَم َهذا الَهيَكِل الَِّذي 
َيحِمُل اْسِمي َوَتُقولُوَن: لََقْد اُأنِقْذنا. َتُقولُوَن َهذا لَِكي 
َتسَتِمرُّوا ِفي اأعمالُِكُم الَبِشَعِة؟ 11َهْل صاَر َهذا الَبيُت 
اأنا  لَُكْم؟  بِالنِّسَبِة  لُُصوٍص  َمغاَرَة  اْسِمَي  َيحِمُل  الَِّذي 

بَِنفِسي َراأيُت اأنَّ َهذا ُهَو َموِقُفُكْم،« َيُقوُل اهلُل.
الَِّذي كاَن  ِس  الُمَقدَّ اإلَى َمكانَِي  اذَهُبوا  12»لَِكِن 
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ِفي ِشيلُوَه، الَمكاِن الَِّذي كُنُت اأدُعوُه ›َبيِتي،‹ َوانُظُروا 
يَرِة الَِّتي َعِمَلها َشعِبَي  رِّ ُأُموِر الشِّ ما َفَعلُت بِِه بَِسَبِب ال�
َيُقوُل  ُأُموَر،  ال� َهِذِه  َفَعْلُتْم  ل�أنَُّكْم  آَن  13َوال� اإْسرائِيُل. 
 ، اإلَيَّ َتسَتِمُعوا  َفَلْم  ٍة،  َمرَّ َبعَد  ًة  َمرَّ َكلّْمُتُكْم  َواأنا  اهلُل، 

14َفساأَفَعُل بَِهذا الَبيِت الَِّذي َيحِمُل اْسِمَي، َوالَِّذي بِِه 

آبائُِكْم، ما َعِمْلُتُه  َتِثُقوَن – الَمكاِن الَِّذي اأعَطيُتُه لَُكْم َول�
ِفي ِشيلُوَه. 15َساُألِقيُكْم َبِعيداً َعْن َوجِهي، َتماماً َكما 

َعِملُت َمَع اإْخَوتُِكْم َجميِع َشعِب اأْفرايَِم.
َشعِبَك،  ل�أجِل  تَُصلِّ  َفلا  اإرِميا،  يا  اأنَت  16»اأّما 

َول� َتصُرْخ ل�أجِلِهْم. ل� َتَتَضرَّْع ل�أجِلِهْم، ل�أنَّ َصلاَتَك 
لَْن َتِصَلِني، َولَْن اأسَمَعَك. 17األ� َتَرى ما َيعَملُونَُه ِفي 
ُمُدِن َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس؟ 18ال�أطفاُل َيجَمُعوَن 
، لَِعَمِل َكعٍك  آباُء ُيشِعلُوَن ناراً َوالنِّساُء َيعِجنَّ َخَشباً َوال�
ماِء. َوَيسُكُبوَن َخمراً لِلاآلَِهِة ال�ُأخَرى لَِكي  لَِمِلَكِة السَّ
ُيِغيُظوَن  َبْل  اهلُل.  َيُقوُل  اأغاُظونِي؟  19َفَهْل  ُيِغيُظونِي. 

اأنُفَسُهْم، َوالنَِّتيَجُة ِهَي ِخزُيُهْم؟«
20لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »َسَينَسِكُب 

َغَضِبي َوَسَخِطي َعَلى َهذا الَمكاِن، َعَلى النّاِس َوَعَلى 
أْرِض.  ال� َثَمِر  َوَعَلى  الَحقِل  اأشجاِر  َعَلى  الَحيواناِت. 

َسَيشَتِعُل َغَضِبي َولَْن َينَطِفَئ.«

ِبيَحة الّطاَعُة ال الذَّ
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  21َهذا 

َِّني  أن 22ل� لَحماً.  َوكُلُوا  َواأضاِحَيُكْم  َذبائَِحُكْم  »ُخُذوا 
لَْم اأَتَكلَّْم َمَع اآبائُِكْم، َولَْم اآُمْرُهْم ِعنَدما اأخَرجُتُهْم ِمْن 
23لَِكْن  َوال�أضاِحي.  بائِِح  الذَّ بُِخُصوِص  ِمصَر  اأْرِض 
َهِذِه ِهَي الَوِصيَُّة الَِّتي اأعَطيُتها لَُكْم: ›اأِطيُعونِي َفاأكُوَن 
بِِه،  اآُمُركُْم  َوَتعَملُوَن ما  َتُكونُوَن َشعِبي.  َواأنُتْم  اإلََهُكْم 

َحتَّى َيُكوَن لَُكْم َخيٌر.‹
24»َولَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا َولَْم َيَفَتُحوا اآذانَُهْم، َوساُروا 

يَرِة، َفابَتَعُدوا َعنِّي َولَْم َيقَتِرُبوا. 25ِمْن  رِّ َوراَء َرغباتِِهِم الشِّ
آَن، اأرَسْلُت  َيوِم ُخُروِج اآبائُِكْم ِمْن اأْرِض ِمصَر َوَحتَّى ال�
آَخِر. 26لَِكنَُّهْم لَْم  أنِبياَء واِحداً َبعَد ال� اإلَيِهْم ُخّداِمَي ال�
وا ِرقاَبُهْم، َوكانُوا اأَشرَّ  ، َولَْم َيبالُوا، َبْل َقسَّ َيسَتِمُعوا اإلَيَّ

ِمْن اآبائِِهْم.

َرسائِِلي،  كُلَّ  اإلَيِهْم  َسَتنُقُل  اأنَت  اإْرِميا،  27»يا 

لَِكنَُّهْم لَْن َيسَتِمُعوا. َسَتدُعوُهْم، لَِكنَُّهْم لَْن َيسَتِجيُبوا. 
ُة الَِّتي لَْم تُِطِع َصوَت  ُأمَّ 28َسَتُقوُل لَُهْم: ›َهِذِه ِهَي ال�

َوانَقَطَعْت  َهَلَكْت،  أمانَُة  ال� َتاأِديَبُه.‹  َتقَبْل  َولَْم  إلَِهها، 

ِمْن اأفواِهِهْم.

واِدي الَقتل
اُأغِنَيًة  َضِعي  َبِعيداً.  َواطَرِحيِه  َشعَرِك  ي  29»قُصِّ

َهذا  َوَتَرَك  َرَفَض  َقْد  اهلَل  ل�أنَّ  َشَفَتيِك،  َعَلى  َحِزيَنًة 
رَّ  أنَّ َبِني َيُهوذا َصَنُعوا الشَّ الِجيَل الَِّذي اأسَخَطُه. 30ل�
اأماِمي، َيُقوُل اهلُل. َوَضُعوا َتماثيَلُهُم الَحِقيَرَة ِفي البَيِت 
َيبُنوَن  زالُوا  31َوما  ُسوُه.  لُِيَنجِّ اْسِمَي  َيحِمُل  الَِّذي 
ِهنُّوَم، لَِكي  ابِن  تُوَفَة ِفي واِدي  الَِّتي ِفي  الُمرَتَفَعاِت أ 
َيحِرقُوا اأول�َدُهْم َوَبناتُِهْم ِفي النّاِر. َواأنا لَْم اآُمْر بَِهذا َولَْم 
لَْن  َيُقوُل اهلُل، ِعنَدما  اأيّاٌم،  اُأَفكِّْر بِِه. 32لَِذلَِك َسَتاأتِي 
َيُعوَد ُيقاُل: ›َهذا واِدي تُوَفَة، َوَهذا واِدي ابِن ِهنُّوَم.‹ 
َبْل َسَيُقولُوَن: ›َهذا واِدي الَقتِل.‹ َوَسَيدِفُنوَن ِفي تُوَفَة، 
أنَّ َهذا ُهَو واِدي الُجَثِث. َسَيدِفُنوَن النّاَس ُهناَك َحتَّى  ل�
عِب  الشَّ َهذا  ُجَثُث  33َسَتُكوُن  ُمتََّسٌع.  ُهناَك  َيُعوَد  ل� 
أْرِض. َولَْن َيُكوَن ُهناَك  ماِء َوُوُحوِش ال� َطعاماً لُِطُيوِر السَّ
َوالَبهَجِة،  الطََّرِب  َصوَت  34َساُأصِمُت  ُيِخيُفُهْم.  َمْن 
َوَصوَت الَعُروِس َوالَعِريِس، ِفي ُمُدِن َيُهوذا َوِفي َشواِرِع 

أْرَض َسَتُكوُن َخِرَبًة.« أنَّ ال� الُقْدِس، ل�

َيُقوُل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَيوِم، َسُيخِرُجوَن ِعظاَم 8 
ُملُوِك َيُهوذا َوِعظاَم ُرَؤسائِِه َوِعظاَم َكَهَنِتِه َوِعظاَم 
قُُبوِرِهْم.  ِمْن  الُقْدِس  َمديَنِة  ُسكّاِن  َوِعظاَم  اأنِبيائِِه 
ماِء.  السَّ َونُُجوِم  َوالَقَمِر  مِس  الشَّ َتْحَت  2َسَينُشُرونَها 

َوَيعُبُدونَها  ُيِحبُّونَها  الَِّتي  ماِويَُّة  السَّ أْجراُم  ال� ِهَي  َفَهِذِه 
َولَْن  الِعظاُم  تُجَمَع  َولَْن  لَها.  َوَيسُجُدوَن  َوَيطلُُبونَها 

أْرِض. تُدَفَن، لَِكنَّها َسَتُكوُن َكالرَّوِث َعَلى ال�
َعَلى  الَموَت  ُل  ُيَفضِّ ِمنُهْم  َبِقَي  َمْن  3»َساأجَعُل 

يَرِة  رِّ الَحياِة. َهُؤل�ِء الَِّذيَن َسَيبُقوَن ِمْن َهِذِه الَقِبيَلِة الشِّ

بائِِح َتكثُُر ِفي  أ 31:7 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
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َيُقوُل  اإلَيها،«  َساأطُرُدُهْم  الَِّتي  أماِكِن  ال� ِفي  َسَيِعيُشوَن 
اهلُل الَقِديُر.

ُة َوالِعقاب الَخِطيَّ
4»َواأنَت يا اإْرِميا قُْل لَُهْم:

  » َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
   ِعنَدما َيسُقُط اُأناٌس،
   اأَفلا َيُقوُموَن ثانَِيًة؟

   َواإِن انَحَرَف َشخٌص ما َعْن َطِريِقِه،
   اأَفلا َيُعوُد اإلَيِه؟

عُب ِفي ال�بِتعاِد َعنِّي؟ 5  َفِلماذا َيسَتِمرُّ َهذا الشَّ  
   َولِماذا َتواِصُل الُقدُس ارتِدادها َعنِّي؟

ُكوَن بِالِخداِع،    اإنَُّهْم َيَتَمسَّ
   َوَيرفُُضوَن التَّوَبَة.

6  اأصَغيُت َوانَتَظرُت، لَِكْن لَْم َيَتَكلَّْم اإلَيَّ اأَحٌد.  
ِه َوَيُقوُل:    ل� ُيوَجُد ِمنُهْم َمْن َيُتوُب َعْن َشرِّ

› ماذا َعِملُت؟‹   
يِر ِفي َطِريِقِهْم،    اإنَُّهْم ُمسَتِمرُّوَن بِالسَّ

   ِمثَل ِحصاٍن َيُتوُق اإلَى َمعَرَكٍة.
ماِء َيعِرُف َوقَتُه الُمَعيََّن، 7  اللَّقَلُق ِفي السَّ  

ُنونَُة َتحَفظاِن َوْقَت َمِجيِئِهما،    َوالَيماَمُة َوالسُّ
   اأّما َشعِبي َفلا َيعِرُف ما ُيِريُدُه اهلُل.

8 » َكيَف َتُقولُوَن:  
› نَحُن ُحَكماُء،   

   َولََدينا َشِريَعُة اهلِل.‹
   َكَذَب الَكَتَبُة بِاأقلاِمِهْم.

9  الُحَكماُء ُذلُّوا َوارَتَعُبوا َواُأِسُروا.  
   َرَفُضوا َتعِليَم اهلِل،

ُعوَن بِاأنَُّهْم ُحَكماُء؟    َفَكيَف اإذاً َيدَّ
10  لَِذلَِك َساُأعِطي نِساَءُهْم لِِرجاٍل اآَخِريَن،  

   َوَساُأعِطي ُحُقولَُهْم لِمالِِكيَن اآَخِريَن.
َُّهْم ِمْن اأفَقِرِهْم اإلَى اأغناُهْم، أن    ل�

ِريِف.    مالُوا اإلَى الَكسِب َغيِر الشَّ

أنِبياِء اإلَى الَكَهَنِة،    ِمَن ال�
   كُلُُّهْم ُمخاِدُعوَن.

11  ُيعالُِجوَن َكسَر َشعِبي بِاسِتخفاٍف،  
   َيُقولُوَن: ›َسلاٌم لَُكْم، َسلاٌم لَُكْم،‹

   َوما ِمْن َسلاٍم.
12  َفَهْل َخِجلُوا بَِسِبِب اأعمالِِهُم النَِّجَسِة؟  

   لَْم َيْخجلُوا َولَْم َيْعِرفُوا الحياَء.
   لَِذلَِك َسَيسُقُطوَن َمَع الّساِقِطيَن.
   ِفي َوقِت ِعقابِي لَُهْم َسَيَتَعثَُّروَن،«

   َيُقوُل اهلُل.

13  َيُقوُل اهلُل:  
  » اأنا َساأجَمُع َحصاَدُهْم،

   َفلا َيُعوُد ُهناَك ِعَنٌب َعَلى الَكرَمِة،
   َول� تِيٌن َعَلى التِّيَنِة.

أوراُق.    َسَتذُبُل ال�
   َوما اأعَطيُتُهْم اإيّاُه َسَيُزوُل َعنُهْم. أ

14 » َفَيُقولُوَن: ›لِماذا نَحُن جالُِسوَن ُهنا؟  
َنِة،    لَِنجَتِمْع َونَذَهْب اإلَى الُمُدِن الُمَحصَّ

   َولَْنهِلْك ُهناَك،
   ل�أنَّ إلََهنا اأصَمَتنا.

   َجَعَلنا نَشَرُب ماًء ُمّراً،
َّنا اأخَطاأْنا نَحَو اهلِل. أن    ل�

لاَم، 15  نَنَتِظُر السَّ  
   لَِكْن ل� ُيوَجُد َخيٌر.
فاِء،    نَشتاُق اإلَى الشِّ
ذا بِالرُّعِب ُهناَك.    َفاإ

. 16  ِمْن اأْرِض داَن َسِمْعنا َصِهيُل ُخُيوِل الَعَدوِّ  
   َتهَتزُّ اأْرُضنا كُلُّها ِمْن َضَرباِت َحواِفِرها 

الَقِويَِّة.
أْرَض َوكُلَّ ما ِفيها،    اأَتْوا َواأَكلُوا ال�

   الَتَهُموا الَمِديَنَة َوالّساِكِنيَن ِفيها.‹«

َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َعنُهم.   . . . ما أعَطيُتُهْم  أ 13:8 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
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ِّي َساُأرِسُل َحّياٍت َبيَنُهْم، أن 17  َيُقوُل اهلُل: »ل�  
ْحِر.    َواأفاِعَي ل� َتطُرُدها َتعاِويُذ السِّ

   َوَسَتلَدُغُهْم!«

ُحزُن إْرِميا َعَلى ما َحَدَث ِلَشعِبه
18  الُحزُن َيغُمُرنِي،  

   َقلِبي َمِريٌض.
19  اأسَمُع َصوَت َشعِبَي الَعِزيَز َيسَتِغيُث باِكياً  

   ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة:
  » َهِل اهلُل ِفي ِصْهَيْوَن؟

   َهْل َمِلُكها ِفيها؟«

   َفقاَل اهلُل:
  » لِماذا اأغاُظونِي بِاأصناِمِهْم َوبِاآلَِهٍة َغِريَبٍة؟«

ْعُب َيُقوُل: 20  َوالشَّ  
  » َزَمُن الَحصاِد انَتَهى،

يُف انَقَضى،    َوالصَّ
   َولَِكنَّنا لَْم نُنَقْذ.«

21  انَسَحْقُت ُحزناً بَِسَبِب انِسحاِق َشعِبَي   
الَعِزيِز.

   اأنا َحِزيٌن، َوَقْد َتَملََّكِني الَياأُس.
22  األ� ُيوَجُد َبَلساٌن ِفي ِجلعاَد؟  

   األ� ُيوَجُد ِفيها َطِبيٌب؟
   َفِلماذا لَْم ُيْشَف َشعِبَي الَعِزيُز؟

  لَيَت َراأِسي َمِليئاً بِالماِء،9 
  َوَعيَنيَّ نَبُع ُدُموٍع.

   ِحيَنِئٍذ، كُنُت َساأبِكي َعَلى َجرَحى َشعِبَي 
الَعِزيِز

   لَيلاً َونَهاراً.

ْحراِء، بيَن ِفي الصَّ 2  لَيَت لِي نُزل�ً لِلُمَتَغرِّ  
   لََتَرْكُت َشعِبَي َوَرَحْلُت َبِعيداً َعنُهْم،

َُّهْم َجِميعاً ُزناٌة، أن    ل�
   َوَجماَعٌة ِمَن الُمخاِدِعيَن.

3  َيُقوُل اهلُل:  
طلاِق ِسهاِم    » َيحُنوَن األِسَنَتُهْم َكاأقواٍس ل�إ

الَكِذِب،
أْرِض لَيَس ل�أجِل     َواأصَبُحوا اأقِوياَء ِفي ال�

، الَحقِّ
ُموَن ِمْن َشرٍّ اإلَى اآَخَر، َُّهْم َيَتَقدَّ أن    ل�

   َوُهْم ل� َيعِرفُونَِني.«

4 » َفلَيحَذْر َبْعُضُكْم ِمْن َبعٍض،  
   َول� َتِثُقوا بِاأقِربائُِكْم.

   ل�أنَّ كُلَّ اأٍخ َغّشاٌش،
   َوكُلَّ َقِريٍب َيُجوُل ُمَتَكلِّماً بِالنَِّميَمِة.

5  َيخَدُع النّاُس اأصحاَبُهْم،  
.    َول� َيَتَكلَُّم اأَحٌد بِالَحقِّ

   ُيَعلُِّموَن لِسانَُهْم َعَلى الَكِذِب.
   اأتَعبْتُهْم اآثاُمُهْم َحتَّى َتكاَسلُوا ِعِن التَّوَبِة.

6 » ُظلٌم َبعَد ُظلٍم، َوِخداٌع فُوَق ِخداٍع!  
   َرَفُضوا اأْن َيعِرفُونِي،«

   َيُقوُل اهلُل.

7  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
يِهْم َوَساأمَتِحُنُهْم.   » َساُأنَقِّ

َُّه ماذا اأعَمُل َغيَر َهذا ل�أجِل َشعِبَي  أن    ل�
 

الَعِزيِز؟
، 8  لِسانُُهْم َسهٌم َمبِريٌّ  

   َوَيَتَكلَُّموَن بِالِخيانَِة بِاألِسَنِتِهْم.
لاِم َمَع صاِحِبِه،    كُلُّ واِحٍد َيَتَكلَُّم بِالسَّ

   َولَِكْن ِفي داِخِلِه ُيَفكُِّر بِال�نِقضاِض َعَليِه.
ُأُموِر؟ 9  األ� َيْنَبِغي اأْن اُأعاِقَبُهْم ل�أجِل َهِذِه ال�  
ٍة ِمثِل َهِذِه؟«    األ� َيْنَبِغي اأْن اأنَتِقَم ِمْن اُأمَّ

   َيُقوُل اهلُل:

10  َساأبِكي َواُأَولِوُل َعَلى الِجباِل،  
يَِّة،    َساُأَغنِّي اُأغِنَيًة َحِزيَنًة َعَلى َمراِعي الَبرِّ

َّها َخِرَبْت، ول� َيُمرُّ ِفيها اأَحٌد، أن    ل�
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أْرِض.    َول� ُيسَمُع َصوُت الماِشَيِة ِفي ال�
أْرِض، ماِء اإلَى َوحِش ال�    ِمْن َطيِر السَّ

   كُلُُّهْم تاُهوا َوَذَهُبوا.

11  َوَيُقوُل اهلُل: »َساأجَعُل َمديَنَة الُقْدِس َكوَمَة   
َخراٍب

   َوَمسِكناً لَِبناِت اآَوى.
ُل ُمُدَن َيُهوذا اإلَى َخرائَِب،    َساُأَحوِّ

   بِلا ساِكِنيَن.«

12  َمْن ُهَو الَحِكيُم الَِّذي َيَفهُم َهذا؟  
   َوالَِّذي َتَكلََّم َفُم اهلِل اإلَيِه،

أْرِض،    َفِلَيشَرْح َسَبَب َخراِب ال�
حراِء الَِّتي ل� َيعُبُرها     َوَسَبَب احِتراِقها َكالصَّ

اأَحٌد.

13  َوقاَل اهلُل:  
  » َهذا بَِسَبِب َترِكِهْم لَِشِريَعِتي

   الَِّتي َوَضعُتها اأماَمُهْم.
   َولَْم َيسَتِمُعوا لِي،

ِريَعُة.    َولَْم َيعَملُوا ما َتُقولُُه الشَّ
يِر ِفي  14  َبْل اأَصرُّوا بِِعناٍد َعَلى السَّ   

َطِريِقِهْم،
يِر َوراَء الَبعِل،    َواأَصرُّوا َعَلى السَّ

   الَِّذي َعلََّمُهْم اآباُؤُهْم َعنُه.«

15  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه   
اإْسرائِيَل:

عَب َياأكُُل الَمراَرَة،   » َساأجَعُل َهذا الشَّ
   َوَساأسِقيِهْم ماَء الَعلَقِم.

ُأَمِم ُدُهْم َبيَن ال� 16  َساُأَبدِّ  
   الَِّتي لَْم َيعِرْفها اآباُؤُهْم

   َول� ُهْم َعَرفُوها.
يَف َوراَءُهْم    َوَساُأرِسُل السَّ

   َحتَّى اُأبِيَدُهْم َتماماً.«

17  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » َفكُِّروا بِما َسَيحُدُث،
   َواسَتْدُعوا النَّواحاِت،

   النِّساِء الماِهراِت ِفي الُبكاِء.
18  لَِياأتِيَن َسِريعاً،  

   َولَْيرَفعَن َعَلينا َولَولًَة َونُواحاً،
ُموُع ِمْن ُعُيونِنا،    َحتَّى َتِفيَض الدُّ

   َوَتَتَدفَُّق اأجفانُنا بِالماِء.«

19 » َصوُت النُّواِح َمسُموٌع ِمْن ِصْهَيْوَن:  
› َكيَف َخِربنا!   

   نَحُن َخِجلُوَن ِجّداً
أْرَض!    َتَرْكنا ال�

   َهَدَم ال�أعداُء َمسَكَننا.‹«

20  اأيَُّتها النِّساُء، اْسَمْعَن َكِلَمَة اهلِل،  
   َواأصِغْيَن اإلَى ما َيُقولُُه.
   َعلِّْمَن َبناتُِكنَّ النُّواَح،

   َولُْتَعلِِّم الَمراأُة جاَرَتها اأغِنَيَة الُحزِن َهِذِه:

21 » َدَخَل الَموُت ِمْن نَواِفِذنا،  
   َوَصَل اإلَى ُحُصونِنا،

واِرِع،    لَِيبَتِعِد ال�أطفاَل َعِن الشَّ
باَب َعْن ساحاِت الَمِديَنِة.«    َوالشَّ

22 » قُْل: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
   َسَتسُقُط الُجَثُث ِفي الُحُقوِل َكَرْوِث 

الماِشَيِة،
   َوَكُحزَمٍة ِمَن الَقمِح تُِرَكْت َبعَد الَحصاِد،

   َول� ُيوَجُد َمْن َياأُخُذها.‹«

23  َهَذ ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ل� َيفَتِخِر الَحِكيُم بِِحكَمِتِه،

تِِه،    َول� الَقِويُّ بُِقوَّ
   َول� الَغِنيُّ بَِثرَوتِِه،
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24  لَِكْن، اإْن اأراَد اأَحٌد اأْن َيفَتِخَر،  
   َفْلَيفَتِخْر بِاأنَُّه َيفَهُمِني َوَيعِرفُِني

أْرِض،    اأنا اهلَل الرَِّحيَم العاِدَل البارَّ ِفي ال�
   َوِمثُل َهُؤل�ِء َيحَظْوَن بِِرضاَي.«

   َيُقوُل اهلُل.

كُلَّ  اُأعاِقُب  ِحيَن  اآتَِيٌة،  أيّاُم  ال� اهلُل: »ها  25َيُقوُل 

َواأُدوَم  َوَيُهوذا  26ِمْصَر  َفَقْط:  الظّاِهِر  ِفي  الَمخُتونِيَن أ 
يَِّة  الَبرِّ ُسكّاِن  كُلَّ  َوَساُأعاِقُب  َوُمواآَب.  ونِيِّيَن  َوالَعمُّ
ُأَمِم  ال� َجِميُع  َوَكَذلَِك  َسوالَِفُهْم. ب  َيحِلُقوَن  الَِّذيَن 
اإْسرائِيَل  َبني  َوَجِميُع  اأجساِدِهْم،  ِفي  الّلاَمخُتونِيَن ج 

الِذيَن قُلُوُبُهْم َغيُر َمخُتونٍَة.« د

اهلُل َواألصنام

اْسَمُعوا الرِّسالََة الَِّتي َتَكلََّم بِها اهلُل اإلَيُكْم يا 10 
َبني اإْسرائِيَل، 2َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

ُأَمِم،   » ل� َتَتَعلَُّموا ُطُرَق ال�
ماِء،    َول� َترَتِعُبوا ِمْن َعلاماِت السَّ

ُأَمُم ِمنها،    َكما َترَتِعُب ال�
ُأَمِم باِطَلٌة. 3  ل�أنَّ عاداِت ال�  

   َيقَطُع اأَحُدُهْم َشَجَرًة ِمَن الغاَبِة،
   َوَيعَمُل نَّحاٌت ِفيها بَِيَديِه َواأَدواتِِه.

َهِب، ِة َوالذَّ 4  ُيَزيُِّنها بِالِفضَّ  
   َوُيَثبُِّتها بَِمساِميَر َوَمطاِرَق َحتَّى ل� َتَتَفكََّك.

أول�ِد طقٌس ما يزاُل اليوَم معروفاً ِعنَد  أ 25:9 مختونين. ِختاُن ال�

العاّمِة باسِم التّطهيِر اأِو الُطُهوِر. َوَقْد كاَن هذا الطَّقُس علاَمَة العهِد 
 . الِّذي َقَطَعُه اهلُل َمَع اإبراِهيَم، َوَظلَّ َشريعًة ُمهّمًة لُِكلِّ ذكٍر َيهوِديٍّ
َوِفي العهِد الجديِد، ُيشاُر اإلَى هذا الطّقِس بِمعاٍن روحّيٍة. )انظر مثلاً 

ُروما 28:2، فيلّبي 3:3، كولوسي 11:2(
ُعوِب  ب 26:9 َيحِلُقوَن َسواِلَفُهم. كاَن َعَلى ِرجاِل َبعِض الشُّ

الَوَثِنّيِة اأن يحِلقوا سوالَِفُهْم َكُجزٍء من ُطقوِس عبادِة اآلَِهِتِهْم. َوَقْد نََهى 
اهلُل بِِني اإسرائيَل َعْن َذلَِك. )انظر كتاب الّلاويّين 27:19(

ج 26:9 الالَمْخُتوِنين. َوُهَو لقٌب يطلقه اليهوُد على غيرهم من 

ال�أمم الّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد اهلل َمَع اإسرائِيل. انظر اأيضاً 
اأفسس 11:2.

د 26:9 قلوبهم غير مختونة. اأي غيَر طاهرة.

5  ال�أصناُم َخرساُء َكَفّزاعاٍت ِفي َحقٍل ِمَن   
الُخضاِر.

َُّها ل� َتقِدُر َعَلى الَمشِي. أن    تُحَمُل ل�
   ل� َتخافُوا ِمنها،

   َفهَي ل� َتُضرُّ َول� َتنَفُع.«

6  يا اهلُل، ل� َمِثيَل لََك ِفي َعَظَمِتَك،  
ِة.    َول� اْسٌم كاْسِمَك ِفي الَعَظَمِة َوالُقوَّ

ُأَمِم؟ 7  َمْن ل� َيخافَُك، يا َمِلَك ال�  
أنَّ الَخوَف َيِليُق بَِك،    ل�

ُأَمِم  َُّه ل� ُيوَجُد ِمثلَُك َحتَّى َبيَن ُحَكماِء ال� أن    ل�
َوكُلِّ َممالِِكها.

8  لَِكنَُّهْم َحمَقى َواأغِبياُء،  
   َوَقْد َتَعلَُّموا اُأُموراً ل� َمعَنى لَها،

   َفُمَعلُِّمُهْم ِمْن َخَشٍب!
ُة الُمطُروَقُة تُجَلُب ِمْن َترِشيَش، 9  َوالِفضَّ  

َهُب ِمْن اُأوفاَز.    َوالذَّ
   اآلَِهُتُهْم َعَمُل الِحَرِفيِّيَن،

   َعَمُل َيَديِّ الّصائِِغ.
.    َوثِياُبها ِمْن قُماٍش َبَنفَسِجيٍّ َواُأرُجوانِيٌّ

   كُلُّها َعَمُل ِحَرِفيِّيَن َمَهَرٍة.
، لٌَه َحِقيِقيٌّ 10  اأّما اهلُل َفاإ  

. أَبِديُّ لَُه الَحيُّ َوالَمِلُك ال�    اإنَُّه ال�إ
أْرُض َتهَتزُّ ِعنَدما َيغَضُب،    ال�

ُموَد اأماَم َسَخِطِه. ُأَمُم ل� َتسَتِطيُع الصُّ    َوال�

11  َهذا ما َسَتُقولُُه لَُهْم:  
أْرَض، ماواِت َوال� آلَِهُة الَِّتي لَْم َتصَنِع السَّ   » ال�

ماِء.« أْرِض َوِمْن َتحِت السَّ    َسُتباُد ِمَن ال�

تِِه، أْرِض بُِقوَّ 12  َفُهَو صانُِع ال�  
ُس العالَِم بِِحكَمِتِه،    َوُمَؤسِّ

ماواِت بَِمعِرَفِتِه.    الَِّذي نََشَر السَّ
13  ِحيَن َيرَفُع َصوَتُه،  
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ماِء.    َتسَمُعُه َكَهديِر الِمياِه ِفي السَّ
أْرِض، حاَب ِمْن اأقَصى ال�    َيرَفُع السَّ

   َوُيْحِدُث الَبرَق لِلَمَطِر،
يَح ِمْن َمخاِزنِِه.    َوُيخِرُج الرِّ

14  الّشعُب َغِبيٌّ َوجاِهٌل.  
   َسَيخَجُل كُلَّ صائٍِغ ِمْن َصَنِمِه،

   ل�أنَّ كُلَّ تِمثاٍل كاِذٌب َول� َحياَة ِفيِه.
أوثاُن باِطَلٌة. 15  ال�  

   َمُصوغاٌت َتسَتِحقُّ ال�حِتقاَر.
   َوَسُتباُد ِحيَن ياأتَِي ِعقابِي.

16  اأّما نَِصيُب َيعُقوَب َفَليَس َكَهِذِه ال�أصناِم،  
   ُهَو اهلُل صانُِع كُلِّ َشيٍء.

   اْختاَر َعِشيَرَة اإْسرائِيَل لَِتُكوَن َشعَبُه.
   يهوه أ الَقِديُر اْسُمُه.

ماُر آت الدَّ
17  يا ساِكَنَة الَمِديَنِة الَحِصيَنِة،  
أْرِض،    اجَمِعي ُحَزَمِك ِمَن ال�

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 18  ل�  
أْرِض َبِعيداً َهِذِه الَمرََّة.   » َساأقِذُف بُِسكّاِن ال�

ألََم، يَق َوال�    َوَساأجِلُب َعَليِهُم الضِّ
   َحتَّى َيشُعُروا.« ب

19  َويٌل لِي بَِسَبِب انِسحاِقي،  
   ُجرِحي ُمؤلٌِم.

   َفُقْلُت لَِنفِسي: »َهذا األَِمي َوَعَليَّ احِتمالُُه.«
20  َخيَمِتي َخِرَبْت،  

   َوكُلُّ ِحبالِها قُِطَعْت.
   اأول�ِدي َتَركُونِي،

   َول� ُيوَجُد اأَحٌد ِمنُهْم.
   لَْم ُيتَرْك اأَحٌد لَِينِصَب َخيَمِتي،

أ 16:10 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

المقطع  َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َيشُعُروا.  َحتَّى  ب 18:10 

ِفي اللغِة العبريّة.

   اأْو لُِيِقيَم َستائَِرها.
أنَّ ُرعاَة اإْسرائِيلَ ج َحمَقى، 21  ل�  

   ل� َيطلُُبوَن اهلَل.
   لَِهذا ُهْم بِلا ِحْكَمٍة،

َد.    َوكُلُّ َقِطيِعِهْم َقْد َتَبدَّ
ٍة اآٍت. 22  َصوُت َضجَّ  

ماِل، د    اضِطراٌب َعِظيٌم ِمَن الشَّ
ُل ُمُدَن َيُهوذا اإلَى َخراٍب،    َسُيَحوِّ

   َواإلَى َماأَوًى لَِبناِت اآَوى.

نساَن ل� ُيَسيِطُر ِعَلى  23  يا اهلُل، اأنا اأعِرُف اأنَّ ال�إ  
َحياتِِه،

   َواأنَّ الَبَشَر ل� َيقِدُروَن َعلى َتوِجيِه َخَطواتِِهم.
ْبنا، 24  يا اهلُل، اأدِّ  

   لَِكْن بَِعدلَِك ل� بَِغَضِبَك،
   َحتَّى ل� َتجَعَلنا َعَدداً َقِليلاً.

ُأَمِم الِّتي ل� َتعِرفَُك، 25  اسُكْب َغَضَبَك َعَلى ال�  
عِب الَِّذي ل� ُيَصلِّي اإلَيَك،    َواسُكْبُه َعَلى الشَّ

ُأَمَم الَتَهَمْت َيعُقوَب، أنَّ ال�    ل�
   الَتَهُموُه َواأفُنوُه،
ُروا اأْرَضُه.    َوَدمَّ

َكسُر الَعهد

ْرِميا: 11  َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأعطاها اهلُل ل�إ
2»اْسَمْع َكِلماِت َهذا الَعهِد. َوَتَكلَّْم اإلَى 

ِرجاِل َيُهوذا َوُسكّاِن الُقْدِس. 3قُْل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما 
َيُقولُُه اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل: َملُعوٌن الرَُّجُل الَِّذي ل� َيسَتِمُع 
اإلَى َكِلماِت َهذا الَعهِد، 4الَِّتي اأَمْرُت بِها اآباَءكُْم ِعنَدما 
الَحِديِد.‹  َصْهِر  فُْرِن  ِمْن  ِمصَر،  اأْرِض  ِمْن  اأخْرجُتُهْم 
ُأُموَر الَِّتي اآُمُركُْم  قُْلُت لَُهْم: ›اأِطيُعونِي َواْعَملُوا َهِذِه ال�
اإلََهُكْم.‹  اأكُوُن  َواأنا  َشعِبَي  َتُكونُوَن  ِحيَنِئٍذ،  بَِعَمِلها. 

ج 21:10 رعاة اإسرائيل هم ملوكه وقادته ورؤساؤه.

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  د 22:10 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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َوَتحِقيِقِه  بِِحفِظِه  اأقَسْمُت  الَِّذي  الَوعَد  ُم  اُأَتمِّ 5َهَكذا 

َوَعَسلاً، َكما  لََبناً  َتفيُض  اأْرضاً  اأْعِطَيُهْم  بِاأْن  آبائِِهْم،  ل�
ُهَو الَيوُم.«

َفُقْلُت: »اآِميُن، يا اهلُل.«
ُمُدِن  الَكِلماِت ِفي  بَِهِذِه  6ثُمَّ قاَل اهلُل لِي: »ناِد 

َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس: ›اْسَمُعوا َكِلماِت َهذا الَعهِد 
ْرُت اآباَءكُْم َيوَم اأخَرْجُتُهْم ِمْن  َِّني َحذَّ أن َواْعَملُوا بِها. 7ل�
ٍة اإلَى َهذا الَيوِم، لَِكي  ًة َبعَد ّمرَّ ْرتُُهْم َمرَّ اأْرِض ِمصَر. َحذَّ
ُيِطيُعونِي، 8َولَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا َولَْم َيفَتُحوا اآذانَُهْم، َبْل 
يَرِة. َفاأَتيُت  رِّ ساَر كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم ِفي ِعناِد َرَغباتِِه الشِّ
الَِّذي  َعَليِهْم،  الَعهِد  َهذا  ِفي  الَمذكُوَرِة  ُأُموِر  ال� بُِكلِّ 

اأَمْرتُُهْم بِِحفِظِه، َولَِكنَُّهْم لَْم َيحَفُظوُه.‹«
9َوقاَل اهلُل لِي: »اكُتِشَفْت ُمؤاَمَرٌة َبيَن ِرجاِل َيُهوذا 

الَِّتي  ُروَر  الشُّ ُروَن  ُيَكرِّ 10اإنَُّهْم  الُقْدِس.  َمديَنِة  َوُسكّاِن 
َتِبُعوا  اإلَى َكلاِمي.  اآباُؤكُْم. َرَفُضوا ال�ْسِتماَع  اْرَتَكَبها 
َكَسُروا  َيُهوذا  َوَبُنو  اإْسرائِيَل  َبنو  لَِيعُبُدوها.  اُأْخَرى  اآلَِهًة 

الَعهَد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع اآبائِِهْم.«
بِِعقاٍب  »َساآتِي  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  11لَِذلَِك 

 ، اإلَيَّ َسَيصُرُخوَن  ِمنُه.  الُهُروَب  َيسَتِطيُعوا  لَْن  َعَليِهْم 
ُسكّاُن  َسَيذَهُب  12ِحيَنِئٍذ،  لَُهْم.  اأسَتِمَع  لَْن  َولَِكنِّي 
َوَيصُرُخوَن  الُقْدِس  َمديَنِة  ِفي  َوالّساِكُنوَن  َيُهوذا  ُمُدِن 
ُروَن لَها، لَِكنَّها لَْن تُنِقَذُهْم  آلَِهِة الَِّتي كانُوا ُيَبخِّ اإلَى ال�

ِفي َوقِت ُمعاناتِِهْم.
لُِكلِّ  اإلٍَه  ُوُجوِد  بَِسَبِب  َهذا  كُلُّ  َيُهوذا،  13»يا 

َمديَنِة  ِفي  شاِرٍع  لُِكلِّ  َمذَبحاً  لََديُكْم  أنَّ  َول� َمِديَنٍة، 
َبُخورٍ  حراِق  َول�إ الُمخِزَيِة  لِلاأصناِم  تُسَتخَدُم  الُقْدِس 

لِلَبعِل.
عِب،  14»اأّما اأنَت يا اإْرِميا، َفلا تَُصلِّ ل�أجِل َهذا الشَّ

َول� َترَفْع ل�أجِلِهْم ُدعاًء اأْو َصلاًة. َولَْن اأْسَمَع لَُهْم ِعنَدما 
َيْدُعونََني َوْقَت ِضيِقِهْم.

15 » اأيُّ َحقٍّ لَِمحُبوَبِتي َيُهوذا ِفي َهيَكِلي،  
نيَئَة؟    َبيَنما َتْعَمُل اأعمالَها الدَّ

َنِة َولَْحِم     َهْل ُيمِكُن لِلُعُجوِل الُمَسمَّ
ال�أضاِحي

   اأْن تُبِعَد الِعقاَب َعنِك،
   لَِكي َتفَرِحي بِما اأنِت ِفيِه؟«

16  َقْد َدعاِك اهلُل َيوماً »َشَجَرَة َزيُتوٍن ُموِرَقًة،  
َبَة الثََّمِر.«    َجِميَلًة، َطيِّ

ِة عاِصَفٍة َعِظيَمٍة َسُيشِعُل     لَِكْن بَِصوِت َضجَّ
النّاَر ِفيها.

   َوَسَتحَتِرُق اأغصانُها.
17  اهلُل الَقِديُر الَِّذي َغَرَسِك،  

   اأعَلَن َمِجيَء الُمعاناِة َعَليِك،
رِّ الَِّذي َعِمَلُه َبنو اإْسرائِيَل َوَيُهوذا     بَِسَبِب الشَّ

ِحيَن قاَل:

  » ُهْم َمْن اأتُوا بَِهِذِه الُمعاناِة َعَلى اأنُفِسِهْم،
   اإْذ اأسَخُطونِي بَِتقِدماتِِهم لِلَبعِل.«

يَرٌة َعَلى إْرِميا ِخَطٌط ِشرِّ
اأعمالَُهْم.  اأَرى  َوَجَعَلِني  َفَعَرفُت،  اهلُل  َفِني  18َعرَّ

اأكُْن  َولَْم  بِح،  الذَّ اإلَى  ُيقاُد  داِجٍن  َكَخُروٍف  19كُنُت 

َجَرَة  الشَّ »لُِنهِلِك  قالُوا:  ِضدِّي،  َتاآَمُروا  اأنَُّهْم  اأعِرُف 
اأْرِض ال�أحياِء، َحتَّى ل�  اإرِميا ِمْن  َولَنقَطْع  َثَمِرها،  َمَع 
َيُعوَد اْسُمُه ُيذَكُر ِفيما َبْعُد.« 20لَِكْن اأيُّها اإللَُه الَقِديُر 
اأِرنِي  َوال�أفكاِر.  الُقلُوِب  كاِشُف  العاِدُل،  القاِضي 

ِّي َسلَّمُتَك َقِضيَِّتي. أن انِتقاَمَك ِمنُهْم. ل�
ِرجاِل  ِفي  الَقِديُر  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  21لَِذلَِك 

َعناثُوَث: »اإنَُّهْم ُيحاِولُوَن َقتَلَك َوَيُقولُوَن: ›اإْن َتَوقَّْفَت 
َعِن التََّنبُِّؤ بِاْسِم اهلِل، لَْن نَقُتَلَك.‹ 22َيُقوُل اهلُل الَقِديُر: 
الَمعَرَكِة،  ِفي  باُب  الشَّ َفَيُموُت  َساُأعاِقُبُهْم،  اإنِّي  ها 
َواأول�ُدُهْم َوَبناتُُهْم َسَيُموتُوَن ِمَن الُجوِع. 23لَْن َيُكوَن 
َعناثُوَث  ِرجاِل  َعَلى  رِّ  بِالشَّ َساآتِي  ِّي  أن ل� ناُجوَن،  لَُهْم 

ِعنَدما اُأعاِقُبُهْم.«

َشكَوى إْرِميا هلل

يا اهلُل، َسَتُكوُن اأنَت َعَلى َحقٍّ دائِماً،12 
َك.    لَْو َدَخْلُت ِفي ُمخاَصَمٍة ِضدَّ
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   لَِكِن اْسَمْح لِي َفاأْعِرَض َعَليَك اأسِئَلِتي:
   لِماذا َيزَدِهُر َطِريُق ال�أشراِر؟

   لِماذا َيِعيُش َغيُر الّصاِدِقيَن بِراَحٍة؟
2  َزَرْعَتُهْم َفصاَرْت لَُهْم ُجُذوٌر،  

   ازَدَهُروا َوَحَملُوا َثَمراً.
،    َيَتَكلَُّموَن َعنَك بَِشكٍل ُمسَتِمرٍّ

   لَِكنَُّهْم لَيُسوا صاِدِقيَن.
3  لَِكْن يا اهلُل، اأنَت َتعِرفُِني  

   اأنَت َراأيَتِني،
   َوَقِد اخَتَبرَت َقلِبي بَِنفِسَك.

بِح،    اسَحبُهْم َكَغَنٍم لِلذَّ
   اأفِرْزُهْم لَِيوِم الَقتِل.

أْرُض جافًَّة، 4  اإلَى َمَتى َسَتبَقى ال�  
   َوُعشُب كُلِّ الُحُقوِل ذابِلاً؟

   بَِسَبِب َشرِّ ُسكّانِها.
أْرِض َوالطُُّيوُر َفِنَيْت.    َوُوُحوُش ال�

َُّهْم ُيُقولُوَن: أن    اأعِرُف اأنَُّهْم اأشراٌر ل�
  » لَْن َيَرى ما َسَيحُدُث لَنا ِفي 

 
الُمسَتقَبِل.«

َجواُب اهلِل إلْرِميا
5  َفقاَل اهلُل: »اإْن َتساَبْقَت َمَع النّاِس   

َفاأنَهُكوَك،
   َفَكيَف َسُتناِفُس الَخيَل.

آِمَنِة، أْرِض ال�    َواإْن كُنَت َتْسُقُط ِفي ال�
   َفماذا َسَتفَعُل ِفي الغاباِت الُمِحيَطِة بَِنهِر 

. ُأرُدنِّ ال�
6  َحتَّى اأقِرباُؤَك كانُوا كاِذبِيَن َمَعَك،  

   َوُهْم اأنُفُسُهْم َصَرُخوا َعَليَك.
   ل� َتِثْق بِِهْم،

   َحتَّى َواإْن قالُوا لََك َكلاماً َجميلاً.

َرفُض اهلِل ِلَشعِبِه َيُهوذا
7 » َتَركُت َبيِتي،  

   َهَجرُت ِميراثِي.

   َسلَّمُت َحِبيَبَة َقلِبي لَِيِد اأعدائِها.
8  صاَر ِميراثِي لِي َكاأَسٍد ِفي الغاَبِة.  

   َرَفْعْت َعَليَّ َصوَتها، َفَرَفْضُتها.
أْرِضي َوَشعِبي؟ بُع جائٌِع ل� 9  َهِل الضَّ  

   اأحاَطْت بِِهُم الطُُّيوُر الجاِرَحُة.
يَُّة،    َتعالَي اأيَُّتها الَحيواناُت الَبرِّ

   َتعالَي َوكُِلي.
ُبوا َكرِمي، 10  ُرعاٌة َكِثيُروَن َخرَّ  

   داُسوا نَِصيِبَي الغالِي،
لُوُه اإلَى َصحراَء َخِرَبٍة.    َوَحوَّ

لُوها اإلَى َخراٍب َيُنوُح لِي َوُهَو َخِرٌب. 11  َحوَّ  
أْرِض،    َخِرَبْت كُلُّ ال�
. َُّه ل� اأَحَد َيْهَتمُّ أن    ل�

أماِكِن القاِحَلِة  ُبوَن ِمَن ال� 12  لَِذلَِك اأَتى الُمَخرِّ  
حراِء، ِفي الصَّ

أْرِض اإلَى     ل�أنَّ َسيَف اهلِل َياأكُُل ِمْن اأقَصى ال�
آَخِر. اأقصاها ال�

   ل� ُيوَجُد اأماٌن ل�أيِّ َحيٍّ ِفيها.
13  َزَرُعوا َقمحاً،  

   لَِكنَُّهْم َحَصُدوا اأشواكاً.
ٍة،    َعِملُوا بُِقوَّ

   َولَِكنَُّهْم لَْم َينَجُحوا.
   َسَيخَجلُوَن ِمْن َمحاِصيِلِهْم،
   بَِسَبِب َغَضِب اهلِل َعَليِهْم.«

َوعُد اهلِل ِلِجيراِن إْسراِئيل
كّاِن ال�أشراِر  14َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: »بِالنِّسَبِة لِلسُّ

لَِشعِبَي  اأعَطيُتُه  الَِّذي  لِِميراثِي  الُمجاِوَرِة  أراِضي  ال� ِفي 
اإْسرائِيَل: َساأنَزُعُهْم ِمْن اأْرِضِهْم، َوَساأنَزُع َبِني َيُهوذا ِمْن 
َوَسِطِهْم. 15َوَبعَد نَزِعي لَُهْم، َساأرَحُمُهْم ثانَِيًة. َساُأرِجُع 
كُلَّ واِحٍد ِمنُهْم اإلَى ِميراثِِه، َواإلَى اأْرِضِه. 16َواإْن َتَعلَُّموا 
ِفعلاً ُطُرَق َشعِبي، بِاأًْن َيحِلُفوا بِاْسِمي َوَيُقولوا: ›نُْقِسُم 
‹ ِحيَنِئٍذ، َسُيثِمُروَن َوَسَط َشعِبي. 17َولَِكْن  باهلِل الَحيِّ

ُرها،« َيُقوُل  َة َواُأَدمِّ ُأمَّ نِّي َساأنِزُع تِلَك ال� اإْن لَْم َيفَعلُوا، َفاإ
اهلُل.
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َعالَمُة الِحزام

َواشَتِر 13  »اْذَهْب  لِي:  اهلُل  قالَُه  ما  ُهَو  َهذا 
َعَلى  َوَضْعُه  ِكتّاٍن،  ِمْن  ِحزاماً  لَِنفِسَك 

َوَسِطَك، َولَِكْن ل� َتغِمْسُه ِفي الماِء.«
اأفَعَل،  اأْن  اهلُل  لَِي  قاَل  َكما  الِحزاَم  2َفاشَتَريُت 

َوَوَضْعُتُه َعَلى َوَسِطي.
الِحزاَم  4»ُخِذ  ثانَِيًة:  اإلَيَّ  اهلُل  َكِلَمُة  3ثُمَّ جاَءْت 

الَِّذي اشَتَريَتُه َوَوَضْعُتُه َعَلى َوَسِطَك، َوانَهْض َواْذَهْب 
ْئُه ِفي َشقِّ َصخَرٍة.« اإلَى نَهِر الُفراِت، َوَخبِّ

اأَمَرنِي  الُفراِت َكما  نَهِر  بِجانِِب  َوَخبَّاأتُُه  5َفَذَهْبُت 

آَن  ال� »اذَهِب  اهلُل:  لَِي  قاَل  َطِويَلٍة،  ٍة  ُمدَّ 6َوَبعَد  اهلُل. 

َئُه  اإلَى نَهِر الُفراِت، َوُخِذ الِحزاَم الَِّذي اأَمْرتَُك بِاأْن تَُخبِّ
ُهناَك.«

َواأَخذُت  َوَحَفرُت  الُفراِت،  نَهِر  اإلَى  7َفَذَهبُت 

الِحزاَم ِمَن الَمكاِن الَِّذي َخبَّاأتُُه ِفيِه. َفكاَن الِحزاُم تالِفاً 
ل� َيصلُُح لَِشيٍء.

َيُقولُُه  ما  ُهَو  9»َهذا  َفقاَل:  اهلُل  َكلََّمِني  8ِحيَنِئٍذ، 

َساُأتِلُف َمجَد َيُهوذا َوَجلاَل َمديَنِة  اهلُل: ›َهَكذا َتماماً 

يُر َيرفُُض ال�سِتماَع  رِّ عُب الشِّ الُقْدِس الَعِظيَم. 10َهذا الشَّ
اإلَى َكلاِمي، َوُيقاِوُمِني بِِعناٍد. ساُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى 
الِحزاِم  عُب َكَهذا  لَها، َهذا الشَّ َولَْيسُجُدوا  لَِيخِدُموها 
الِحزاُم  يلَتِصُق  َكما  َُّه  أن 11ل� لَِشيٍء.  َيصلُُح  ل�  الَِّذي 
َوكُلَّ  اإْسرائِيَل  َبني  كُلَّ  َجَعْلُت  َهَكذا  الرَُّجِل،  بَِوَسِط 
َبني َيُهوذا َيلَتِصُقوَن بِي، َيُقوُل اهلُل. اأَردتُُهْم اأْن َيُكونُوا 
َشعِبَي َوَسَبباً لَِتسِبيِحي َوَمجِدي َوَكراَمِتي، َولَِكنَُّهْم لَْم 

َيسَمُعوا.‹«

َتحِذيراٌت ِلَيُهوذا
12»لِذا قُْل لَُهْم َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل: 

لََك:  َوَسَيُقولُوَن  َخْمراً.‹  ٍة  َجرَّ كُلُّ  َتمَتِلَئ  اأْن  ›َيْنَبِغي 
َخْمراً؟‹  ٍة  َجرَّ كُلُّ  َتمَتِلَئ  اأْن  َيْنَبِغي  بِاأنَُّه  نَعِرُف  ›األ� 
َجميَع  ›َساأجَعُل  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  لَُهْم  13َفُقْل 

َعرِش  َعَلى  الجالِسيَن  أْرِض – الُملُوَك  ال� َهِذِه  ُسكّاِن 
الُقْدِس – ِمثَل  َوَجميَع ُسكّاِن  أنِبياَء  َوال� َوالَكَهَنَة  داُوَد، 
آباَء  ال� آَخِر،  ال� َبعَد  واِحداً  14َساُأَحطُِّمُهُم  كاَرى.  السُّ

أبناَء َمعاً، َيُقوُل اهلُل. لَْن اُأشِفَق َعَليِهْم َولَْن اأرَحَمُهْم،  َوال�
ُرُهْم.‹« َبْل َساُأَدمِّ

15  اْسَمُعوا َوانَتِبُهوا،  
   َول� َتُكونُوا ُمَتَكبِِّريَن، ل�أنَّ اهلَل َتَكلََّم.

16  اأعُطوا َمجداً إللَِهكُْم،  
   َقبَل اأْن َتبَداأ الظُّلَمُة،

   َوَقبَل اأْن َتَتَعثََّر اأقداُمُكْم
   َعَلى التِّلاِل ِفي الَمساِء.
   َسَتنَتِظُروَن ُظُهوَر النُّوِر،

ُل اإلَى ِظلاٍل ُمظِلَمٍة،    َولَِكنَّ الَمساَء َسَيَتَحوَّ
   َوِمْن َثمَّ اإلَى َعْتَمٍة َسوداَء.

17  اإْن لَْم تُصُغوا لَِهذا،  
   َساأبِكي بَِسَبِب ِكبِريائُِكْم،

   َوَساأسُكُب ُدُموعاً ُمرًَّة،
، ُموُع ِمْن َعيَنيَّ    َوَسَتَتَدفَُّق الدُّ

أنَّ َقِطيَع اهلِل َقْد ُسِبَي.    ل�
ُأمِّ: 18  قُْل لِلَمِلِك َوالَمِلَكِة ال�  

ِة النّاِس،   » انِزل� َعْن ُعْرَشْيُكما َواجِلسا َمَع عامَّ
أنَّ تاَجْيُكما الَجِميَلْيِن َقْد َسَقطا َعْن     ل�

َراأَْسْيُكما.
19  ُمُدُن النََّقِب ُمغَلَقٌة،  

   َول� ُيوَجُد َمْن َيفَتُحها.
   َيُهوذا ُسِبَي بِالكاِمِل.

ماِل. أ آتِيَن ِمَن الشَّ 20  ارَفُعوا ُعُيونَُكْم َوانُظُروا ال�  
   اأيَن الَقِطيُع الَِّذي اُأعِطَي لَِك يا قُْدُس؟

   اأيَن َغَنُمِك الَجِميُل؟
21  ماذا َسَتُقولِيَن ِعنَدما َيحُكُمِك اُأولَِئَك الَِّذيَن   

َعلَّمِتِهْم
ِك؟    لَِيُكونوا ِفي َصفِّ

آل�ُم كامَراأٍة َتِلُد؟    األَْن تُمِسَكِك ال�

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  أ 20:13 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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22  َواإْن كُنِت َتساألِيَن ِفي َقلِبِك:  
ُأُموُر لِي؟«   » لِماذا َحَدَثْت َهِذِه ال�

نَُّه بَِسَبِب ِعَظِم اإثِمِك    َفاإ
   َقْد كُِشَفْت اأْطراُف َثوبِِك،

   َواُأِسيَئ اإلَيِك.
َر لَوَن ِجلِدِه؟ 23  َهْل ُيمِكُن لَِرُجٍل اأْسَوَد اأْن ُيَغيِّ  

   َوَهْل ُيمِكُن لَِنِمٍر اأْن ُيِزيُل التَّرِقيَط َعْن ِجلِدِه؟
   اإِن اْسَتطاعا، َفاأنُتْم َتسَتِطيُعوَن َعَمَل ما ُهَو 

صالٌِح.

ُدكُْم َكالَقشِّ الَمحُموِل َعَلى ِريِح  24 » لَِذلَِك َساُأَبدِّ  
حراِء. الصَّ
25  َهِذِه قُرَعُتِك،  

   النَِّصيُب الَِّذي اأعَطيُتُه لَِك،
   َيُقوُل اهلُل،

قِت الَكِذَب. َِّك نَِسيِتِني َوَصدَّ أن    ل�
26  اأنا َساأرَفُع بَِنفِسي اأطراَف َثوبِِك َعَلى َراأِسِك   

يا قُْدُس،
   َفُيَرى ِخزُيِك.

27  َراأْيُت اأْعمالَِك الَكِريَهَة!  
اِخَرَة،    ِزناِك َوَضِحكاتِِك السَّ

   َدعاَرَتِك بلا َخَجٍل َعَلى التِّلاِل َوِفي 
الُحُقوِل،

   َويٌل لَِك يا قُْدُس!
   َحتَّى َمَتى تُواِصِليَن َخطاياِك الَقِذَرَة.«

الَقحُط َواألنِبياُء الَكَذَبة

َهِذِه ِهَي ِرسالَُة اهلِل الَِّتي جاَءْت اإلَى اإْرِميا 14 
ِمَن اهلِل بُِخُصوِص الَقحِط:

2 » َيُهوذا َتُنوُح،  
   َواأبواُبها َذُبَلْت.

واُد، أْرُض َيكُسوها السَّ    َوال�
   َوالُقدُس َتِصيُح بُِحزٍن َشِديٍد.

3  اأشرافُُهْم ُيرِسلُوَن ِصغاَرُهْم اإلَى الماِء،  

آباِر،    َياأتُوَن اإلَى ال�
   لَِكنَُّهْم ل� َيِجُدوَن ماًء.

   َخُزوا َوَذلُّوا،
   لَِذلَِك َغطُّوا ُرُؤوَسُهْم.

َقةٌ أ أْرَض ُمَشقَّ أنَّ ال� 4  ل�  
أْرِض.    اإْذ لَْم َياأِت َمَطٌر َعَلى ال�

   َخِزَي الَفّلاُحوَن َوَغطُّوا ُرُؤوَسُهْم.
َيَلُة َتِلُد ِفي الَحقِل، 5  َحتَّى ال�إ  

   َوِمْن ثُمَّ َتتُرُك َصِغيَرها.
6  َتِقُف الَحِميُر الَوحِشيَُّة َعَلى الُمرَتَفعاِت   

الَجرداِء،
   لَِتسَتنِشَق الَهواَء َكَبناِت اآَوى.

   َكلَّْت ُعُيونُُهْم اإْذ ل� ُعشَب ُهناَك.«

7 » يا اهلُل،  
نا،    َواإْن كانَْت اآثاُمنا َتشَهُد ِضدَّ

   لَِكِن اعَمْل َشيئاً ل�أجِل ُسمَعِتَك َواْسِمَك.
َّنا ابَتَعدنا َعنَك َمّراٍت َكِثيَرًة، أن    ل�

َك.    َواأخَطاأنا ِضدَّ
8  يا َرجاَء اإْسرائِيَل،  

يِق.    اأنَت تُْنِقُذُهْم ِفي َوقِت الضِّ
أْرِض،    َفِلماذا اأنَت َكالَغِريِب ِفي َهِذِه ال�

   َكُمساِفٍر َسَيقِضي لَيَلَتُه َوَيْذَهُب؟
9  َفِلماذا َتَتَصرَُّف َكَرُجٍل ُمَتَحيٍِّر،  
نقاِذ؟    َوَكُمحاِرٍب عاِجٍز َعِن ال�إ

   يا اهلُل، اأنَت ِفي َوَسِطنا،
   َونَحُن نُدَعى باسِمَك،

   لِذا ل� َتتُرْكنا.«

عِب: »اأَحبَّْت  10َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعْن َهذا الشَّ

اأرُجلُُهُم اأْن َتِضلَّ َبِعيداً، َولَْم َيضُبُطوا اأنُفَسُهْم. َولَِهذا 
فَاهلُل َغيُر راٍض َعنُهْم، َوَسَيَتعاَمُل َمَعُهْم بَِحَسِب اآثاِمِهْم، 

َوَسُيعاِقُب َخطاياُهْم.«

المقطع  َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َقة.  ُمَشقَّ  . . . ألنَّ  أ 4:14 

ِفي اللغِة العبريّة.
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َهذا  َخيِر  ل�أجِل  تَُصلِّ  »ل�  لِي:  اهلُل  قاَل  11ثُمَّ 

َتَضرُّعاتِِهْم.  اإلَى  اأسَتِمَع  َفَلْن  12َواإْن صاُموا  عِب.  الشَّ
ِّي  أن ُموا َذبائَِح َوَتقِدماٍت، َفَلْن اأْرَضى َعْنُهْم. ل� َواإْن َقدَّ

َساُأبِيُدُهْم ِفي الَمعَرَكِة َوبِالُجوِع َوالَمَرِض.«
أنِبياُء َيُقولُوَن لَُهْم: ›ل� َتخافُوا  13َفُقْلُت: »يا اهلُل، ال�

ََّك َسُتعِطيِهْم  أن يَف َوالَمجاَعَة، َفَلْن َتاأتَِي َعَليُكْم، ل� السَّ
َسلاماً ِفي َهذا الَمكاِن.‹«

أنِبياُء َيَتَنبَّاُأوَن بِالَكِذِب بِاسِمي.  14َفقاَل اهلُل لِي: »ال�

اإلَيِهْم. كانُوا  اأَتَكلَّْم  َولَْم  اآُمْرُهْم،  َولَْم  اُأرِسْلُهْم  لَْم  َواأنا 
َوبِاأفكاِرِهِم  باِطَلٍة،  َوِعراَفٍة  كاِذَبٍة،  بُِرؤيا  لَُكْم  َيَتَنبَّاُأوَن 
أنِبياِء  الخاِدَعِة. 15لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعِن ال�
الَِّذيَن  اُأرِسْلُهْم،  لَْم  اأنِّي  َمَع  بِاْسِمي،  َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن 
أْرِض.‹  يُف َوالُجوُع َعَلى َهِذِه ال� َيُقولُوَن: ›لَْن َياأتَِي السَّ
َسُيطَرُح  16ِحيَنِئٍذ،  َوالُجوِع.  يِف  بِالسَّ َسُيقَتلُوَن  ُهْم 
الُقْدِس  َشواِرِع  ِفي  لَُه  َيَتَنبَّاُأوَن  كانُوا  الَِّذي  عُب  الشَّ
اأَحٌد  ُهناَك  َيُكوَن  َولَْن  يِف.  َوالسَّ الَمجاَعِة  بَِسَبِب 
أنِبياِء الَكَذَبِة َوَعَلى نِسائِِهْم  لَِيدِفَنُهْم. َساأْسُكُب َعَلى ال�

رَّ الَِّذي َعِملُوُه. َوَعَلى اأول�ِدِهْم َوَعَلى َبناتِِهِم الشَّ
17»ِحيَنِئٍذ، َسُتخِبُرُهْم يا اإْرِميا بَِهِذِه الرِّسالَِة:

ُموَع لَيلاً َونَهاراً بِلا َتَوقٍُّف،   »› اأْذِرُف الدُّ
   بَِسَبِب الَخراِب الَعِظيِم الَِّذي اأَتى َعَلى 

َشعِبي،
ألِيِم الَِّذي ُيعانُوَن ِمنُه.    َوبَِسَبِب الُجرِح ال�

18  اإْن َذَهبُت اإلَى الَحقِل،  
   اأَرى الَمطُعونِيَن ِفي الَمعَرَكِة.

   َواإْن َدَخْلُت اإلَى الَمِديَنِة،
   اأَرى الُمنَهِكيَن ِمَن الُجوِع.

أنبياَء َوالَكَهَنَة َيتُجولُوَن ِفي اأْرٍض أنَّ ال�    ل�
   ل� َيعِرفُوَن َشيئاً َعنها.‹«

19  َهْل َرَفْضَت َيُهوذا َتماماً؟  
   َهْل َكِرْهَت ِصْهَيْوَن؟
   لِماذا َتضِرُبنا َهَكذا،
   َفلا َيُعوُد لنا ِشفاٌء؟

لاَم،    نَنَتِظُر السَّ
   َولَِكْن ل� َخيَر ُهناَك.
فاِء،    انَتَظْرنا َوقَت الشِّ

   َفجاَء الرُّعُب.

20  يا اهلُل،  
   نَعِرُف َخطايانا،

   َونَعِرُف اإثَم اآبائِنا.
َك.    نَعِرُف اأنَّنا اأخَطاأنا ِضدَّ

21  ل� َترفُْضنا،  
   لَِكي َتعُظَم ُسمَعُتَك.

   ل� تُِهْن َعرَشَك الَمِجيَد.
   َتَذكَّْر َعهَدَك َمَعنا،

   َول� َتنُقْضُه.
ُأَمُم اإلٌَه  آلَِهِة الباِطَلِة الِّتي َتْعُبُدها ال� 22  َهْل َبيَن ال�  

ُيرِسُل الَمَطَر؟
ماواُت َمَطراً ِمْن ذاتِها؟    اأْم َهْل تُعِطي السَّ

   األَسَت اأنَت ُهَو إلََهنا؟
   لِذا نَتَِّكُل َعَليَك،

ُأُموِر. ََّك اأنَت َعِمْلَت كُّل َهِذِه ال� أن    ل�

ُموَسى 15  َوَقَف  لَو  »َحتَّى  لِي:  اهلُل  َفقاَل 
عِب.  َوَصُموئِيُل اأماِمي، َفَلْن اأغِفَر لَِهذا الشَّ
›اأيَن  لََك:  قالُوا  2َواإْن  َواأخِرجُهْم.  اأماِمي  ِمْن  اأبِعْدُهْم 

نَذَهُب؟‹ َفِحيَنِئٍذ، قُْل لَُهْم: َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  »› َمْن َمِصيُرُه الَموُت َسَيُموُت،
   َوَمْن َمِصيُرُه الَمعَرَكُة َفَسَيسُقُط ِفي الَمعَرَكِة،

   َوَمْن َمِصيُرُه الَمجاَعُة َفَسَيُجوُع،
بِي. بُي، َفَسَيذَهُب اإلَى السَّ    َوَمْن َمِصيُرُه السَّ

3  َساُأعاِقُبُهْم بِاأرَبِع ُطُرٍق، َيُقوُل اهلُل،  
يِف القاتِِل،    بِالسَّ

   َوبِالِكلاِب الَِّتي َسَتسَحُبُهْم،
أْرِض ماِء َوبَِحيواناِت ال�    َوبُِطُيوِر السَّ

   الَِّتي َسَتاأكُلُُهْم َوَسُتهِلُكُهْم.
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أْرِض، 4  َساُأرِعُب َجِميَع َممالِِك ال�  
ى ْبِن َحَزِقّيا َمِلِك َيُهوذا،    بَِسَبِب َمَنسَّ
ُأُموِر الَِّتي َعِمَلها ِفي الُقْدِس.‹    َوكُلِّ ال�

5 » َمْن َسُيشِفُق َعَليِك يا قُدُس؟  
ُر َعَليِك؟    َمْن َسَيَتَحسَّ

   َمْن َسَيُمرُّ بِِك،
   لِيساأَل َعْن اأْحوالِِك؟

6 » َتَركِتِني، َيُقوُل اهلُل،  
   َوَتراَجْعِت،

ُرِك.    لَِذلَِك َساُأهاِجُمِك َواُأَدمِّ
َفَقِة لَِك.    َمَلْلُت ِمْن اإظهاِر الشَّ

7  َساُأَشتُِّتُهْم بِالِمذراِة  
   ِعنَد َبّواباِت اأْرِضِهْم.

   َساأْحِرُمُهْم ِمْن اأول�ِدِهْم،
   َساُأهِلُك َشعِبي بَِسَبِب ُطُرِقِهْم الِّتي لَْم 

َيْتُركُوها.
8  َسَتُكوُن اأراِملُُهْم اأكَثَر ِمَن الرَّمِل الَِّذي َعَلى   

شاِطِئ الَبحِر،
باِب.    ِفي الظَِّهيَرِة َساآتِي بَِدمارٍ َعَلى اُأمَّهاِت الشَّ

   َساأجِلُب َعَليِهْم الَقَلَق َواُأُموراً ُمرِعَبًة َفجاأًة.
9  الَِّتي َولََدْت َسبَعًة َسَتذُبُل،  
أِخيَرَة.    َوَسَتلُفُظ اأنفاَسها ال�

مُس ِفيما َبْعُد،    لَْن تُشِرَق َعَليها الشَّ
   َسُتَذلُّ َوتُخَزى.

   اأّما َبِقيَُّتُهْم َفَسَيُموتُوَن ِفي الَمعَرَكِة
   اأماَم اأعدائِِهْم،«

   َيُقوُل اهلُل.

َشكَوى إلْرِميا إَلى اهلل
10  يا اُأمِّي،  

َِّك َولَْدتِِني اإنساَن نِزاٍع أن    َويٌل لِي ل�
أْرِض.    َوِفي ِخلاٍف َمَع كُلِّ ال�

   لَْم اُأقِرْض َشيئاً،

   َول� اسَتقَرْضُت َشيئاً،
   َوَمَع َهذا َفاإنَّ كُلَّ واِحٍد َيلَعُنِني.

11  َوقاَل لَِي اهلُل:  
  » َقْد َحِفْظُت َحياَتَك ل�أجِل الَخيِر،

يِق     َوَحَميُتَك ِمْن اأعدائَِك ِفي َوقِت الضِّ
ِة.« دَّ َوالشِّ

إجاَبُة اهلِل إلْرِميا
12 » َهْل ُيمِكُن َكْسُر الَحِديِد اأْو الُبرونِْز  

ماِل؟ آتِي ِمَن الشَّ    ال�
13  َساُأعِطي َثرَوَتَك َوكُُنوَزَك َكَغِنيَمٍة بِلا َثَمٍن،  
   بَِسَبِب َخطاياَك ِفي كُلِّ َمكاٍن ِمْن اأْرِضَك.

14  َوَساأجَعلَُك َتذَهُب َمَع اأعدائَِك  
   اإلَى اأْرٍض ل� َتعِرفُها.
أنَّ َغَضِبَي اشَتَعَل،    ل�

   َوَسَيلَتِهُمُكْم َجِميعاً.«

15  يا اهلُل اأنَت َتعَلُم ما َيحُدُث.  
   اذكُْرنِي َواهَتمَّ بِي،

   انَتِقْم لِي ِمَن الَِّذيَن ُيطاِرُدونَِني.
ْرنِي بِيَنما َتصِبُر َعَليِهْم.    ل� َتَدمِّ

   َوانُْظْر َكيَف اأهانُونِي ِمْن اأجِلَك.
16  َوَجدُت َكلاَمَك َفالَتَهمُتُه،  

   َفَجَعَلِني َكلاُمَك َسِعيداً َوُمبَتِهجاً،
ِّي ُدِعيُت باسِمَك اأيُّها اإللَُه الَقِديُر. أن    ل�

17  لَْم اأجِلْس َمَع َجماَعِة الّضاِحِكيَن ل�أحَتِفَل.  
ََّك اأنَت َسيِِّدي، َجَلْسُت َوِحيداً، أن    ل�

ََّك َملاأَْتِني بِالَغَضِب َعَليِهْم. أن    ل�
18  لِماذا َوَجِعي بِلا نِهاَيٍة؟  

   لِماذا ُجرِحي ُمِميٌت ل� ُيشَفى؟
راِب،    َهْل َسَتُكوُن لِي َكالسَّ

   َكمياٍه َوْهِميٍَّة؟

19  َفقاَل اهلُل:  
  » اإْن َرِجعَت تائِباً َفَساأقَبلَُك،
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   َوَسَتِقُف اأماِمي.
   َواإْن َغيَّْرَت الَكلاَم الرَِّديَء اإلَى َكلاٍم َحَسٍن،

   َفِحيَنِئٍذ، َسَتُكوُن الُمَتَكلَِّم َعنِّي َول�أجِلي.
   َسَيرِجُعوَن اإلَيَك،

   َولَِكنََّك لَْن َترِجَع اإلَْيِهْم.
ٍن اأماَم َهذا  20  َساأجَعلَُك َكُسوٍر ِمْن ُبرونٍْز ُمَحصَّ  

عِب. الشَّ
   َسُيحاِرُبونََك، َولَِكنَُّهْم لَْن َيهِزُموَك،

ِّي َمَعَك، أن    ل�
   َساُأَخلُِّصَك َواُأنِقُذَك،

   َيُقوُل اهلُل،
21  َساُأنِقُذَك ِمْن َيِد ال�أشراِر  

   َوَساأفِديَك ِمْن َسيَطَرِة الُمرِعِبيَن.«

َيوُم الكاِرَثة

ْج، َول� 16  َوَكلََّمِني اهلُل بَِهِذِه الرِّسالَِة: 2»ل� َتَتَزوَّ
َيُكْن لََك اأول�ٌد َوَبناٌت ِفي َهذا الَمكاِن.«

َوالَبناِت  أول�ِد  ال� َعِن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  3ل�

هاتِِهِم اللَّواتِي  الَِّذيَن ُيولَُدوَن ِفي َهذا الَمكاِن، َوَعْن اُأمَّ
، َوَعْن اآبائِِهِم الَِّذيَن َيِلُدونَُهْم ِفي  َيحِمْلَنُهْم ِفي ُبُطونِِهنَّ
َيُنوَح  َولَْن  بِاأمراٍض َكِثيَرٍة.  أْرِض: 4»َسَيُموتُوَن  َهِذِه ال�
َعَليِهْم اأْو َيدِفَنُهْم اأَحٌد. َسَيِصيُروَن َكالرَّوِث َعَلى َسطِح 
َسَتُكوُن  َوالَمجاَعِة.  الَحرِب  ِفي  َوَسَيُموتُوَن  أْرِض،  ال�
َيِة.« ماِء، َوللَحيواناِت الَبرِّ اأجساُدُهْم َطعاماً لُِطُيوِر السَّ

َبيَت  َتدُخْل  »ل�  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  5ل�

َتحَزْن  ل�  النَّوِح.  َبيِت  اإلَى  َتذَهْب  َول�  الَجناَزِة، 
ِمْن  َوَرحَمِتي  َوَمَحبَِّتي  َسلاِمي  نََزعُت  ِّي  أن ل� ل�أجِلِهْم، 

عِب،« َيُقوُل اهلُل. َهذا الشَّ
أْرِض. لَْن  غاُر ِفي َهِذِه ال� 6»َسَيُموُت الُعَظماُء َوالصِّ

نَفَسُه  اأَحٌد  َح  ُيَجرِّ لَْن  َعَليِهْم.  اأَحٌد  َيُنوَح  َولَْن  ُيدَفُنوا 
اأْو َيحِلَق َشعَرُه ُحْزناً َعَليِهْم. 7لَْن ُيشاِرَك النّاُس الطَّعاَم 
َمَعُهْم ِفي ُحزنِِهْم لِلتَّعاُطِف َمَعُهْم َعَلى َمْن ماَت، َولَْن 
ِهْم. وُهْم َعْن َموِت اأبِيِهْم َواُأمِّ َم النّاُس لَُهْم ماًء لُِيَعزُّ ُيَقدِّ

8»ل� َتدُخْل يا اإْرِميا اإلَى َمكاِن ال�حِتفاِل لَِتجِلَس 

أنَّ َهذا ُهَو ما  َمَع الَِّذيَن ُهناَك لَِتاأكَُل َوَتشَرَب َمَعُهْم. 9ل�

َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ِفي َفتَرِة َحياتُِكْم، َساُأِزيُل 
ال�حِتفال�ِت  َوَصوَت  الِغناِء  َصوَت  الَمكاِن  َهذا  ِمْن 

أْعراِس. َوَصوَت الَفَرِح ِفي ال�
الَكِلماِت  بَِهِذِه  عَب  الشَّ َهذا  تُخِبُر  10»َوِعنَدما 

رَّ الَعظيَم  اأنَّ َهذا الشَّ اأعَلَن اهلُل  لََك: ›لِماذا  َسَيُقولُوَن 
َسُيصيَبنا؟ ما ُهَو اإثُمنا؟ َوما ِهَي الَخِطيَُّة الَِّتي ارَتَكْبناها 
َتَركُونِي،  اآباَءكُْم  أنَّ  ›ل� لَُهْم:  11َتُقوُل  إلَِهنا؟‹  تُجاَه 
َيُقوُل اهلُل. ساُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى، َخَدُموها َوَعَبُدوها، 
َوَتَركُونِي، َولَْم َيحَفُظوا َشِريَعِتي. 12َواأنُتْم َعِملُتْم َشّراً 
يَر  رِّ الشِّ َقلَبُه  َيتَبُع  ِمنُكْم  واِحٍد  َوكُلُّ  اآبائُِكْم،  ِمْن  اأكَثَر 
بِِعناٍد َبَدل�ً ِمَن ال�سِتماِع لِي. 13لَِذلَِك َساأرِميُكْم خاِرَج 
اآبائُِكْم.  َوَعَلى  َعَليُكْم  َغريَبٍة  اأْرٍض  اإلَى  أْرِض  ال� َهِذِه 
لَْن  ِّي  أن ل� َونَهاراً،  لَيلاً  ُهناَك  اُأْخَرى  اآلَِهًة  َوَسَتخِدُموَن 

اأرَحَمُكْم.‹«
َيُعوُد  ل�  ِحيَن  َيُقوُل اهلُل،  اأيّاٌم،  َسَتاأتِي  14»لَِذلَِك 

النّاُس َيُقولُوَن: ›اُأقِسُم ِباهلِل الَحيِّ الَِّذي اأصَعَد اإْسرائِيَل 
ِمْن اأْرِض ِمصَر.‹ 15َبْل َسَيُقولُوَن: ›اُأقِسُم ِباهلِل الَحيِّ 
كُلِّ  ِمْن  ماِل،  الشَّ اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل  اأخَرَج  الَِّذي 
أْرِض  ال� اإلَى  َوَساُأِعيُدُهْم  اإلَيها.‹  َطَرَدُهْم  الَِّتي  أماِكِن  ال�

آبائِِهْم.« الَِّتي اأعَطيُتها ل�
َكِثيِريَن،  َصّياِديَن  »َساُأرِسُل  اهلُل:  16َيُقوُل 

َكِثيِريَن  قانِِصيَن  َساُأرِسُل  َذلَِك  َوَبعَد  َفَسَيصطاُدونَُهْم. 
ِفي  َشقٍّ  كُلِّ  َوِفي  َتلٍَّة  كُلِّ  َعَلى  َوَسَيصطاُدونَُكْم 
أَرى َكيَف َيَتَصرَّفُوَن. ُطُرقُُهْم  ِّي اُأراِقُب ل� أن ُخورِ، 17ل� الصُّ
 . لَيَسْت َمسُتوَرًة َعنِّي، َواإثُمُهْم لَيَس َمخِفّياً َعْن َعيَنيَّ
ُمضاَعفاً.  ِعقاباً  َوَخِطيَِّتِهْم  اإثِمِهْم  َعَلى  18َساُأعاِقُبُهْم 

ِميراثِي  َوَملاُأوا  الَقِذَرِة،  بِاأصناِمِهِم  اأْرِضي  ُسوا  نَجَّ فَقْد 
بَِمفاِسِدِهم.«

19  يا اهلُل،  
تِي َوِحصِني،    قُوَّ

يِق.    َوَمْلَجاأِي ِفي َوقِت الضِّ
أْرِض، ُأَمُم اإلَيَك ِمْن اأقاِصي ال�    َسَتاأتِي ال�

   َوَيُقولُوَن:
أَوثاِن التّاِفَهَة   » اآباُؤنا َوَرثُوا َهِذِه ال�
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   َوَغيَر النّاِفَعِة.«
نساُن اآلَِهًة لَِنفِسِه، 20  َهْل َيصَنُع ال�إ  

   َولَِكنَّها لَيَسْت اآلَِهٌة؟

21 » لَِذلَِك َساُأَعلُِّمُهْم ِفي َذلَِك الَوقِت.  
تِي َوقُدَرتِي،    َوَساُأعِلُن لَُهْم َعْن قُوَّ
   َوَسَيعِرفُوَن اأنَّ اْسِمي ُهَو يهوه.« أ

ِتي ال ُتمَحى ُة َيُهوذا الَّ َخِطيَّ

»َخِطيَُّة َيُهوذا َمكُتوَبٌة بَِقَلٍم ِمْن َحِديٍد،17 
   كُِتَبْت بَِقَلٍم َمعِدنِيٍّ َعَلى لَوِح قُلُوبِِهْم،

   َوَعَلى َزوايا َمذابِِحِهْم.
2  َيَتَذكَُّر َبُنوُهْم َمذابَِحُهْم َواأنصاَب   

َعْشَتُروَت، ب
   بِجانِِب ال�أشجاِر الُموِرَقِة َعَلى التِّلاِل العالَِيِة،

3  َوَعَلى الُمرَتَفعاِت ج َوِفي الُحُقوِل.  
   اأّما َثرَوتُُكْم َوكُُنوُزكُْم،

آَخِريَن َمّجاناً،    َفَساُأعِطيها ل�
   بَِسَبِب الَخطيَِّة الَِّتي ِفي اأْرِضَك.

4  َسَتخَسُر ِميراَثَك الَِّذي اأعَطيُتُه لََك بَِسِبِب   
اأعمالَِك.

   َوَساأجَعلَُك َتخِدُم اأعداَءَك ِفي اأْرٍض ل� 
َتعِرفُها.

أَبِد.« أنَّ َغَضِبي َكناٍر َتشَتِعُل اإلَى ال�    ل�

َقُة ِباهلل الثِّ
5  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َملُعوٌن َمْن َيِثُق بَِبَشٍر،

أ 21:16 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

الكنعانِّيين. زوجُة  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  ب 2:17 َعْشَتُروت. 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

َتكثُُر  بائِِح  الذَّ َوتقديِم  الِعباَدِة  اأماِكُن  كانَت  مرتَفعات.  ج 3:17 

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

ِة،    َوَيتَِّكُل َعَلى النّاِس َطَلباً للُقوَّ
   َوَيْبَتِعُد َقْلُبُه َعِن اهلِل.

يَِّة، 6  َسَيِصيُر ِمثَل ُشَجيَرٍة ِفي الَبرِّ  
   َولَْن َيَرى الَخيَر ِعنَدما َيِجيُء،

حراِء، ِة ِفي الصَّ أراِضي الحارَّ    َوَيسُكُن ِفي ال�
   ِفي اأْرٍض مالَِحٍة َوَغيِر َمسُكونٍَة.
نساُن الَِّذي َيِثُق ِباهلِل، 7  ُمباَرٌك ال�إ  

   َوَيتَِّكُل َعَلى اهلِل.
8  َسَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمغُروَسٍة بِجانِِب الماِء،  

   تُرِسُل ُجُذوَرها بِِجواِر النَّهِر،
   َول� َتخاُف ِمَن الَحرِّ ِعنَدما َياأتِي،

   َوِهَي ُمَغطّاٌة بِالَوَرِق ال�أخَضِر،
   َوِفي َسَنِة الَقحِط ل� َتقَلُق،

   َول� َتَتَوقَُّف َعْن َحمِل الثََّمِر.

9 » الَقلُب اأخَدُع ِمْن كُلِّ َشيٍء،  
   َول� ُيمِكُن ِشفاُؤُه.
   َمْن َيسَتِطيُع َفهَمُه؟

10  اأنا اهلَل اأمَتِحُن الُقلُوَب،  
   َواأخَتِبُر الرََّغباِت،

نساَن بَِحَسِب ُطُرِقِه    َكي اُأكاِفَئ ال�إ
   َوبَِحَسِب اأعمالِِه.

11  ِمثُل َحَجَلٍة َتْحُضُن ُبيوضاً لَيَسْت لَها،  
.    َهَكذا الرَُّجُل الَِّذي ُيصِبُح َغِنّياً بَِغيِر َحقٍّ

   َسَيُزوُل ِغناُه ِفي َوَسِط َحياتِِه،
   َوَسَيبُدو اأْحَمَق ِفي النِّهاَيِة.«

12  َعرٌش َمِجيٌد ُمرَتِفٌع ِمَن الِبداَيِة  
   ُهَو َهيَكلُنا الُمَقدَُّس.

13  اهلُل ُهَو َرجاُء اإْسرائِيَل،  
   َوكُلُّ َمْن َيتُركُُه َسُيخَزى.

أْرِض    الَِّذيَن َيبَتِعُدوَن َعنِّي ِفي ال�
   َسُتكَتُب اأسماُؤُهْم َعَلى الرَّمِل.

َُّهْم َتَركُوا اهلَل أن    كُلُّ َهذا ل�
».    ُينُبوَع الماِء الَحيِّ
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َشكَوى إْرِميا الّثاِلَثة
14  اشِفِني يا اهلُل،  

   ِحيَنِئٍذ، َساُأشَفى.
   َخلِّْصِني،

   ِحيَنِئٍذ، َساأخلُُص.
ََّك اأنَت َمْن اُأَسبُِّحُه. أن    َهذا ل�

15  انُظْر َكيَف َيُقولُوَن لِي:  
  » اأيَن َكِلَمُة اهلِل َوَوعُدُه؟

   لَِياأتِيا.«

16  لَِكنِّي لَْم اأَتَوقَّْف َعْن اأْن اأكُوَن راِعياً ِعْنَدَك،  
   َولَْم اأرَغْب ِفي َمِجيِء َيوِم الكاِرَثِة.

   اأنَت َتعِرُف كُلَّ ما اأقُولُُه،
   َوُهَو واِضٌح ِجّداً لََك.

17  ل� تُرِعْبِني،  
   اأنَت َمْلَجاأِي ِفي َوقِت الكاِرَثِة.

18  لَِيخَز الَِّذيَن َيتَبُعونَِني،  
   اأّما اأنا، َفلا َتْسَمْح بِاأْن اُأخَزى.

   لَِيرَتِعُبوا،
   اأّما اأنا، َفلا َتْسَمْح بِاأْن اأرَتِعَب.

   اجِلْب َعَليِهْم َوقَت ُمعاناٍة،
   َوَحطِّمُهْم َتحِطيماً ُمضاَعفاً.

بت ِحفُظ َيوِم السَّ
19َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل لِي: »اْذَهْب َوِقْف ِفي َبّواَبِة 

عِب الَِّتي َيدُخُل ِمنها ُملُوُك َيُهوذا َوِمنها َيخُرُجوَن.  الشَّ
َوِقْف ِفي كُلِّ َبّواباِت َمديَنِة الُقْدِس.«

20»َوقُْل لَُهْم: اسَمُعوا رِسالََة اهلِل يا كُلَّ ُملُوِك َيُهوذا، 

َوكُلَّ َبِني َيُهوذا، َوكُلَّ ُسكّاِن الُقْدِس، َويا كُلَّ الّداِخِليَن 
َيُقولُُه اهلُل: ›احُموا  الَبّواأباِت، 21َهذا ُهَو ما  َهِذِه  َعْبَر 
َتْدُخلُوا  َول�  بِت،  السَّ َيوَم  َشيئاً  َتحِملُوا  َول�  اأنُفَسُكْم، 
تُخِرُجوا  22َول�  الُقْدِس.  َمديَنِة  َبّواباِت  َعبَر  الَبضائَِع 
ُصوا  بِت، َول� َتعَملُوا. َخصِّ الَبضائَِع ِمْن ُبُيوتُِكْم َيوَم السَّ
لَْم  23َولَِكنَُّهْم  اآباُؤكُْم.‹  اأَمْرُت  َكما  لِي  بِت  السَّ َيوَم 
ْوا ِرقاَبُهْم َوَتجاَهلُوا  َيسَمُعوا َولَْم َيفَتُحوا اآذانَُهْم، َبْل َقسَّ

، َيُقوُل  َولَْم َيصُغوا لَِكلاِمي. 24لَِكْن اإِن اسَتَمعُتْم اإلِيَّ
اهلُل، َفَلْم تُدِخلُوا الَبضائَِع َعْبَر َبّواباِت َهِذِه الَمِديَنِة َيوَم 

ِفيِه،  َتْعَملُوا  َفَلْم  لِي  بَت  السَّ ْصُتُم  َخصَّ َبْل  بِت،  السَّ
25َفاإنَّ ُملُوكاً َيجِلُسوَن َعَلى َعْرِش داُوَد َسَيْدُخلُوَن َعْبَر 

َبّواباِت الُقْدِس راِكِبيَن َعَرباٍت َوُخُيول�ً. َسَيدُخُل َهُؤل�ِء 
الُقْدِس.  َمديَنِة  َوُسكّاِن  َيُهوذا  َوِرجاِل  ُرَؤسائِِهْم  َمَع 
أَبِد. 26َوَسَياأتِي اُأناٌس ِمْن  َوَسُتسَكُن َهِذِه الَمِديَنُة اإلَى ال�
الُقْدِس،  بَِمديَنِة  الُمِحيَطِة  الَمناِطِق  َوِمَن  َيُهوذا  ُمُدِن 
ِمنَطَقِة  َوِمْن  الَغربِيَِّة  ُهوِل  السُّ َوِمَن  َبْنياِمْيَن  اأْرِض  َوِمْن 
َواأضاِحي  بَِذبائَِح  اهلِل  َبيِت  اإلَى  النََّقِب أ  َوِمَن  التِّلاِل 

َوَقرابِيَن َوَبُخوٍر َوَذبائِِح ُشكٍر.
ُصوا  تَُخصِّ بِاأْن   ، اإلَيَّ َتسَتِمُعوا  لَْم  اإْن  27»›َولَِكْن 

َبّواباِت  َعبَر  الَبضائَِع  تُدِخلُوا  ل�  َوبِاأْن  لِي،  بَت  السَّ
بِت، َفَساُأشِعُل ناراً ِفي َبّواباتِها، َفَتلَتِهَم  الُقْدِس َيوَم السَّ

ِقلاَع الَمديَنِة، َولَْن تُطَفاأ.‹«

الَفّخاِرّي

ْرِميا: 2قُْم 18  َهِذِه ِرسالٌَة نََبِويٌَّة اأعطاها اهلُل ل�إ
اأنَت  َوَبيَنما   ، الَفّخاِريِّ َبيِت  اإلَى  َوانِزْل 

عِب.« ُهناَك َساُأخِبُرَك بَِكلاِمي لَِهذا الشَّ
، َبيَنما كاَن َيصَنُع َشيئاً  3َفَنَزلُت اإلَى َبيِت الَفّخاِريِّ

ناُء الَِّذي كاَن الَفّخاِريُّ ُيَشكِّلُُه  َعَلى ُدول�بِِه. 4َفَتِلَف ال�إ
بَِيَديِه. َفابَتَداأ ِمْن َجِديٍد، َوَصَنَع ِوعاًء اآَخَر َكما اأراَدُه 

الَفّخاِريُّ اأْن َيُكوَن.
َبني  »يا  اهلُل:  6َيُقوُل  لِي.  اهلُل  قالَُه  ما  ُهَو  5َهذا 

َهذا  َفَعَل  َكما  بُِكْم  اُأفَعَل  اأْن  اأسَتِطيُع  األ�  اإْسرائِيَل، 
، َهَكذا اأنُتْم ِفي  ؟ َكالَفّخاِر ِفي َيِد الَفّخاِريِّ الَفّخاِريُّ
اأنِّي  ما،  َوقٍت  ِفي  اُأعِلُن،  7َقْد  اإْسرائِيَل.  َبني  يا  َيَدي 
ُرها. 8َولَِكْن اإْن  ًة اأْو َممَلَكًة، َواأكِسُرها َواُأَدمِّ َساأقَتِلُع اُأمَّ
نِّي َساأَتراَجُع َعِن  ُة نَفُسها َعْن َشرِّها، َفاإ ُأمَّ تاَبْت تِلَك ال�
ماِر الَِّذي كُْنُت َساُأنِِزلُُه بِها. 9َوَقْد اُأعِلُن، ِفي َوقٍت  الدَّ
ًة اأْو َممَلَكًة. 10َولَِكْن اإْن  اآَخَر، اأنِّي َساأبِني اأْو اأغِرُس اُأمَّ

أ 26:17 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.
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نِّي َساأَتراَجُع  رَّ اأماِمي، َولَْم َتْسَمْع َصوتِي، َفاإ َصَنَعِت الشَّ
َعِن الَخيِر الَِّذي كُنُت َساأفَعلُُه بِها.

آَن، قُْل لَِبِني َيُهوذا َولُِسكّاِن الُقْدِس: ›َهذا  11»َوال�

كُْم، َواُأَخطُِّط  رَّ ِضدَّ ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ها اأنا اُأَشكُِّل الشَّ
يَرِة، َواأصِلُحوا ُطُرَقُكْم  رِّ كُْم. َفُتوُبوا َعْن ُطُرِقُكُم الشِّ ِضدَّ
َواأعمالَُكْم.‹ 12َولَِكنَُّهْم َسَيُقولُوَن: ›َولِماذا نَهَتمُّ بَِهذا؟ 
رَّ الَِّذي  َسَنِسيُر َوراَء ُخَطِطنا. َوكُلُّ واِحٍد ِمنّا َسَيعَمُل الشَّ

ُيِريُدُه بِِعناٍد.‹«

13  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
ُأَمِم:   » اساألُوا َبيَن ال�

› َمْن َسِمَع بَِشعٍب َكَهذا؟‹   
   الَعِزيَزُة اإْسرائِيُل َعِمَلْت َشيئاً َكِريهاً ِجّداً.

خِريََّة؟ َتُه الصَّ 14  َهْل ُيمِكُن لَِثلِج لُبناَن اأْن َيتُرَك ِقمَّ  
؟    َهْل ُيمِكُن لِلِمياِه الباِرَدِة الُمَتَدفَِّقِة اأْن َتِجفَّ

15  اأّما َشعِبَي َفَنِسَيِني،  
   اأحَرقُوا َبُخوراً لِلاأوثاِن الباِطَلِة

   الَِّتي َجَعَلْتُهْم َيَتَعثَُّروَن ِفي ُطُرِقِهْم،
ُبِل الَقِديَمِة.    ِفي السُّ

16  َسَتِصيُر اأْرُضُهْم َخراباً  
.    َوَموِضَع اسِتهزاٍء اأَبِديٍّ

   كُلُّ َمْن َيُمرُّ ِفيها َسَيرَتِعُب،
وَن ُرُؤوَسُهْم ِفي ُحزٍن َعَليها.    َوَسَيُهزُّ

17  ِمثَل ِريٍح َشرِقيٍَّة  
ُهْم. ُدُهْم اأماَم َعُدوِّ    َساُأَبدِّ

   َوَساأبَتِعُد َعنُهْم ِفي َيوِم ِضيِقِهْم.«

َشكَوى إْرِميا الّراِبَعة
أنَّ الَكَهَنَة  18ثُمَّ قالَوا: »َتعالَْوا نََتاآَمْر َعَلى اإْرِميا، ل�

َتقِديِم  ِفي  َوالُحَكماَء  ِريَعِة،  الشَّ َتعِليِم  ِفي  َسَيسَتِمرُّوَن 
َتعالَْوا  اهلِل.  بَِكلاِم  التََّكلُِّم  ِفي  أنِبياَء  َوال� النَِّصيَحِة، 

نَسَتهِزْئ بِِه، َونَْسَتِهْن بُِكلِّ َكلاِمِه.«

، 19  يا اهلُل، اأصِغ اإلَيَّ  
   َواسَمْع َصوَت َشكواَي.

20  َهْل ُيجاَزى اأَحٌد بَِشرٍّ ُمقابَِل الَخيِر؟  
   اأّما ُخُصوِمي َفَقْد َحَفُروا ُحفَرًة لَِقتِلي.

ُأداِفَع َعنُهْم    َتَذكَّْر َكيَف َوَقْفُت اأماَمَك ل�
   َحتَّى اُأبِعَد َغَضَبَك َعنُهْم.
21  لَِذلَِك َسلِّْم َبِنيِهْم لِلُجوِع،  

ُيوِف.    َولُْيقَتلُوا بِالسُّ
أْزواِج، أْبناِء َوال�    لُِتْحَرْم نِساُؤُهْم ِمَن ال�

   َولَيقُتِل الوباُء ِرجالَُهْم،
ُيوِف ِفي الَمعَرَكِة.    َولُيضَرْب َشباُبُهْم بِالسُّ

22  لُِتسَمْع َصرَخُة ِضيٍق ِفي ُبُيوتِِهْم،  
   ِعنَدما َتاأتِي ُجُيوٌش َعَليِهْم َفجاأًة،
يقاِع بِي، َُّهْم َحَفُروا ُحَفراً لِلاإ أن    ل�

.    َوَوَضُعوا ِفخاخاً لَِقَدَميَّ
23  لَِكنََّك َتعِرُف يا اهلُل ُخَطَطُهْم لَِقتِلي.  

   َفلا َتسُتْر اإثَمُهْم،
   َول� َتْمُح َخِطيََّتُهْم ِمْن اأماِم َعيَنيَك.

   َدْعُهْم َيَتَعثَُّروا اأماَمَك.
   َعاِقْبُهْم ِفي َغَضِبَك!

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل: »اْذَهْب َواشَتِر اإبِريَق 19 
قاَدِة  َبعَض  َوُخْذ   ، الَفّخاِريِّ ِمَن  َفّخاٍر 
عِب َوَبعَض قاَدِة الَكَهَنِة. 2َواخُرْج اإلَى واِدي ابِن  الشَّ
، َواأعِلْن ُهناَك الَكِلماِت  ِهنُّوَم الَِّذي ِعنَد َبّواَبِة الَفّخاِريِّ

الَِّتي اأقُولُها لََك.
3»قُْل: ›يا ُملُوَك َيُهوذا َوُسكّاَن الُقْدِس، اْسَمُعوا 

َهِذِه الرِّسالََة ِمَن اهلِل، َفَهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه 
اإْسرائِيَل: َها اأنا اآٍت بَِشرٍّ َعَلى َهذا الَمكاِن، َحتَّى اإنَّ 

قُوا ما َيَرْونَُه.‹ النّاَس لَْن ُيَصدِّ
ُسوا َهذا الَمكاِن. اأحَرقُوا َبُخوراً  4»َقْد َتَركُونِي َونَجَّ

َول�  اآباُؤُهْم  َول�  ُهْم  ل�  َيعِرفُوها  لَْم  اُأْخَرى  آلَِهٍة  ل� ِفيِه 
اأبِرياَء.  اُأناٍس  بَِدِم  الَمكاَن  َهذا  َوَملاُأوا  َيُهوذا.  ُملُوُك 
ِفي  اأول�َدُهْم  ُيحِرقُوَن  َحيُث  لِلَبعِل،  ُمرَتَفعاٍت أ  5َوَبَنْوا 

بائِِح َتكثُُر ِفي  أ 5:19 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
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النّاِر َقرابِيَن لِلَبعِل. َواأنا لَْم اآُمْر بِهِذِه الَقرابِيِن، َولَْم اأَتَكلَّْم 
َعنها اأْو َحتَّى َفكَّْرُت بِها.

أياُم، َيُقوُل اهلُل، ِعنَدما ل� َيُعوُد  6»لَِذلَِك َسَتاأتِي ال�

َهذا الَمكاُن ُيدَعى تُوَفَة َوواِدي ابِن َهنُّوَم، َولَِكنَُّه َسُيدَعى 
واِدَي الَقتِل. 7َوَساُألِغي ُمَخطَّطاِت َيُهوذا َوَمديَنِة الُقْدِس 
ِفي َهذا الَمكاِن، َوَساأجَعلُُهْم َيسُقُطوَن ِفي الَمعَرَكِة اأماَم 
ُيِريُدوَن َقتَلُهْم. َوَساُأعِطي ُجَثَثُهْم  اأعدائِِهْم َوبَِيِد الَِّذيَن 
8َوَساأجَعُل  أْرِض.  ال� َولُِوُحوِش  ماِء  السَّ لُِطُيوِر  َطعاماً 
َهِذِه الَمِديَنَة َسَبَب ُرعٍب َواسِتهزاٍء. كُلُّ َمْن َيعُبُر ِفيها 
َسَينَدِهُش َوَسَيهَزاُأ بِها لَِخرابِها. 9َساأجَعلُُهْم َياأكُلُوَن لَحَم 
اأول�ِدِهْم َولَحَم َبناتِِهْم. َوَسَياأكُُل َبعُضُهْم اأجساَد َبعٍض 
اأعداُؤُهْم  بِِهما  َسَياأتِي  اللََّذْيِن  يِق  َوالضِّ الِحصاِر  ِخلاِل 

َوَمْن ُيحاِولُوَن َقتَلُهْم.
الَِّذيَن  الرِّجاِل  اأماَم  بِريَق  ال�إ َسَتكِسُر  10»ِحيَنِئٍذ، 

ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم:  َسَتُقوُل  11ِحيَنِئٍذ،  َمَعَك.  َيْذَهُبوَن 
َوَهِذِه  عَب  الشَّ َهذا  َساُأَحطُِّم  َهَكذا  الَقِديُر:  اهلُل  َيُقولُُه 
الَمِديَنَة، َكما ُيَحطُِّم َشخٌص اإناَء َفّخاٍر َتماماً َحتَّى ل� 
َُّه  أن ل� تُوَفَة  ِفي  اأجساَدُهْم  َوَسيدِفُنوَن  اإصلاُحُه.  ُيمِكُن 
َهذا  َساُأعاِمُل  12َهَكذا  فِن.  لِلدَّ َمكاٌن  ُهناَك  َيُكوُن  ل� 
الَمكاَن َوُسكّانَُه. َوَساأجَعُل َهذا الَمكاَن ِمثَل تُوَفَة. َهذا 

ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.«
َيُهوذا  ُملُوِك  َوُبُيوُت  الُقْدِس  ُبُيوُت  13»›َسُتصِبُح 

نَِجَسًة ِمثَل تُوَفَة، بَِسَبِب كُلِّ الُبُيوِت الَِّتي اأحَرقُوا ِفيها 
َبُخوراً لِِعباَدِة النُُّجوِم، َوالَِّتي ِفيها َسَكُبوا َقرابِيَن سائَِلًة 

آلَِهٍة اُأْخَرى.‹« ل�
14ثُمَّ جاَء اإْرِميا ِمْن تُوَفَة – َحيُث كاَن َقْد اأْرَسَلُه اهلُل 

عِب:  لَِيَتَنبَّاأ – َوَوَقَف ِفي ساَحِة َبيِت اهلِل، َوقاَل لُِكلِّ الشَّ
15»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر اإلَُه اإْسرائِيَل: ›َساأجِلُب 

َعَلى َهِذِه الَمِديَنِة َوَعَلى كُلِّ الُمُدِن الُمِحيَطِة بِها كُلَّ 
َولَْم  بِِعناٍد  قاَوُمونِي  َُّهْم  أن ل� ها،  ِضدَّ اأعَلنُتُه  الَِّذي  رِّ  الشَّ

َيسَتِمُعوا لَِكلاِمي.‹«

إْرِميا َوَفشُحور

اإْرِميا 20  يَر  اإمِّ ْبُن  َفشُحوُر  الكاِهُن  َوَسِمَع 
َوُهَو َيَتَنبَّاُأ بَِهذا الَكلاِم. َوكاَن َفشُحوُر ُهَو 

َل َعْن َبيِت اهلِل. 2َفَضَرَب َفشُحوُر اإْرِميا  أوَّ الَمسُؤوَل ال�
النَِّبيِّ َوَوَضَع َقَدِميِه َبيَن لَوَحيِن َخَشِبيَّْيِن َكِبيَريِن، قُرَب 
الَيوِم  3َوِفي  اهلِل.  َبيِت  ِفي  الَِّتي  الُعليا  َبْنياِمْيَن  َبّواَبِة 
الثّانِي، اأطَلَق َفشُحوُر اإْرِميا ِمَن قُُيوِدِه. َفقاَل لَُه اإْرِميا: 
›َمْرُعوَب.‹  َبْل:  َبْعُد،  ِفيما  َفشُحوَر  َيدُعَوَك اهلُل  »لَْن 
َعَليَك  بِالرُّعِب  ›َساآتِي  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  4ل�

بَِسيِف  الَمعَرَكِة  ِفي  َوَسُتقَتلُوَن  تُِحبُُّهْم.  َمْن  َوَعَلى 
اأعدائُِكْم. َواأنَت َسَتَرى َهذا بَِعيَنيَك. َساُأَسلُِّم كُلَّ َبِني 
َيُهوذا اإلَى َمِلِك بابَِل، َوَساأسِبيِهْم اإلَى بابَِل، َفَيضِرَبُهْم 
الَمِديَنِة،  َثرَوِة  اأعدائِِهْم كُلَّ  لَِيِد  يِف. 5َوَساُأعِطي  بِالسَّ
اإنتاِجها، َوكُلَّ ُممَتَلكاتِها الثَِّميَنِة، َوَجميَع كُُنوِز  َوكُلَّ 
اإلَى  َوَسَياأُخُذونَُهْم  البابِِليُّوَن،  َفَسَيسِلُبُهُم  َيُهوذا.  ُملُوِك 
َبيِتَك  ِفي  َيِعيُش  َمْن  َوكُلُّ  َفشُحوُر،  يا  6َواأنَت  بابَِل. 
َوُهناَك  بابَِل،  اإلَى  َسَتذَهُب  بِي.  السَّ اإلَى  َسَتذَهُبوَن 
َوَتَنبَّاأَْت  تُِحبُُّهْم،  الَِّذيَن  َوكُلُّ  اأنَت  َوتُدَفُن،  َسَتُموُت 

لَُهْم بِالَكِذِب.‹«

َشكَوى إْرِميا الخاِمَسة
7  يا اهلُل، َقْد اأْقَنعَتِني َفاقَتَنْعُت،  
َتَك َفَغَلْبَتِني.    َواأظَهْرَت لِي قُوَّ

   ِصرُت اُأضُحوَكًة َطواَل الَيوِم،
   َوالَجِميُع اسَتهَزاُأوا بِي.
ِّي كُلَّما َتَكلَّْمُت، أن 8  ل�  

   َعَليَّ اأْن اأصُرَخ ُصراخاً َواأقُوُل:
  » ُعنٌف َوَدماٌر!«

   َحتَّى صاَرْت َكِلَمُة اهلِل َسَبَباً لِعاري
خِرَيِة بِي َطواَل الَيوِم.    َوالسُّ

9  َفُقْلُت: »لَْن اأذكَُرُه،  
   َولَْن اأَتَكلََّم ثانَِيًة بِاْسِمِه.«

   َفكانَْت َكِلَمُتُه َكناٍر ِفي َقلِبي،
   َتشَتِعُل ِفي ِعظاِمي.

   َفَتِعْبُت ِمْن َحبِسها ِفي داِخِلي.
   ل� اأسَتِطيُع َذلَِك َبعُد.

ِّي َسِمْعُت َكِثيِريَن َيهِمُسوَن َعنِّي: أن 10  ل�  
  » اإنَُّه َينُشُر الرُّعَب ِفي كُلِّ َمكاٍن.



808 إْرِميا 11:20

   َسَنشَتِكي َعَليِه. نََعْم، َسَنشَتِكي َعَليِه.«
   كُلُّ اأصحابِي ُيراِقُبونَِني
   لَِيَرْوا اإْن كُنُت َساأَتَعثَُّر.

   َيُقولُوَن: »لََعلَُّه َينَخِدُع َفَنقِدَر اأْن نَهِزَمُه،
   َونَنَتِقَم ِمنُه.«

11  لَِكنَّ اهلَل َمِعي َكُمحاِرٍب ُمرِعٍب.  
   لَِذلَِك ُيخَزى الَِّذيَن ُيطاِرُدونَِني،

   َولَْن َيغِلُبونِي.
َُّهْم لَْن َينَجُحوا، أن    َسَيخَجلُوَن ل�

   َوَسَيحِملُوَن ِخزياً اأَبِديّاً ل� ُينَسى.

12  اأيُّها اإللَُه الَقِديُر،  
أبراِر،    يا ُمخَتِبَر ال�

نساِن َواأفكاِرِه،    َوالعاِرُف َرَغباِت ال�إ
   اأِرنِي انِتقاَمَك ِمنُهْم.

ُم َشكواَي لََك َوحَدَك. نِّي اُأَقدِّ    َفاإ
13  َرنُِّموا هلِل،  

   َسبُِّحوا اهلَل،
َُّه اأنَقَذ َحياَة الِمسِكيِن ِمْن اأيِدي  أن    ل�

 

ال�أشراِر.

َشكَوى إْرِميا الّساِدَسة
14  لَِيُكِن الَيوُم الَِّذي ُولِدُت ِفيِه َملُعوناً،  

   َولَيُكِن الَيوُم الَِّذي َولََدتِني ِفيِه اُأمِّي َغيَر 
ُمباَرٍك.

َر اأبِي َوقاَل لَُه: 15  َملُعوٌن الرَُّجُل الَِّذي َبشَّ  
  » ُولَِد لََك َولٌَد،«

   ُمَفرِّحاً اإيّاُه َفَرحاً َعِظيماً.
16  لَِيُكْن َذلَِك الرَُّجُل َكالُمُدِن الَِّتي َقَلَبها اهلُل   

بِلا َشَفَقٍة،
باِح،    َولَْيسَمْع َصرَخَة ِضيٍق ِفي الصَّ

   َوُبوَق اإنْذاٍر ِفي الظَِّهيَرِة.
َُّه لَْم َيقُتلِني ِعنَدما ُولِدُت. أن 17  ل�  

   لَكانَْت اُأمِّي ِهَي َقبِري،
أَبِد.    َفلا تُْنِجُبِني اإلَى ال�

18  لِماذا َخَرجُت ِمَن الرَِّحِم  
يَق َوالُحزَن، أَرى َهذا الضِّ    ل�

   َواُأمِضَي َبِقيََّة اأيّاِمي ِفي ِخزٍي؟

َرفُض اهلِل ِلَطَلِب الَمِلِك ِصْدِقّيا

ْرِميا، 21  َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأعطاها اهلُل ل�إ
َفشُحوَر  اإلَيِه  ِصْدِقّيا  الَمِلُك  اأرَسَل  ِعنَدما 
لَُه:  قالُوا  َحيُث  َمَعِسّيا  ْبِن  َصَفْنيا  َوالكاِهَن  َمْلِكّيا  ْبِن 
ُر َمِلُك  2»نَرُجوَك اأْن تساأَل اهلَل بِالنِّياَبِة َعنّا. َفَنُبوَخْذناصَّ

بابَِل ُيحاِرُبنا. َفَلَعلَّ اهلَل َيعَمُل َعَملاً َعجيباً ل�أجِلنا، َكما 
ُر.« َعِمَل ِفي الماِضي، َفَيتُرَكنا نَُبوَخْذناصَّ

َسَتُقولُونَُه  ما  »َهذا  اإْرِميا:  لَُهْم  قاَل  3ِحيَنِئٍذ، 

اأنا  اإْسرائِيَل: ها  اإلَُه  َيُقولُُه اهلُل  ُهَو ما  لِِصْدِقّيا: 4›َهذا 
كُُم َهِذِه ال�أسِلَحَة الَِّتي ِفي اأيِديُكُم. اأنُتْم  ُل ِضدَّ َساُأَحوِّ
تُحاِرُبوَن بِها َمِلَك بابَِل َوالِكلدانِيِّيَن، الَِّذيَن ُيحاِرُبونََك 
خاِرَج ُسوِر الَمِديَنِة، لَِكنِّي َساآتِي بِِهْم اإلَى َوَسِط َهِذِه 
َوبِِذراٍع  َممُدوَدٍة  بَِيٍد  بَِنفِسي  5َساُأحاِرُبُكْم  الَمِديَنِة. 
ٍة. 6َساأضِرُب ُسكّاَن َهِذِه  َقِويٍَّة، بَِغَضٍب َوَسَخٍط َوِشدَّ
الَمِديَنِة: النّاَس َوالَبهائَِم َمعاً. َوَسَيُموتُوَن بَِوباٍء َعِظيٍم. 
َيُهوذا  َمِلَك  ِصْدِقّيا  َساُأَسلُِّم  اهلُل،  َيُقوُل  َهذا،  7َبعَد 

الَمِديَنِة  َهِذِه  ِفي  َسَيبُقوَن  َوالَِّذيَن  ْعَب،  َوالشَّ َوُخّداَمُه 
َر، َمِلِك  َبعَد الَوباِء َوالَحرِب َوالُجوِع، اإلَى َيِد نَُبوَخْذناصَّ
بابَِل، َواإلَى َيِد اأعدائِِهْم َواإلَى َيِد الَِّذيَن َيطلُُبوَن َحياَتُهْم. 
يِف. َولَْن ُيشِفَق َعَلى اأَحٍد ِمنُهْم  َوَسَيضِرُبُهْم بَِحدِّ السَّ

َولَْن ُيبِقَي اأَحداً، َولَْن َيَتَحنََّن َعَليِهْم.‹«
اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  عِب:  الشَّ لَِهذا  8»َوقُْل 

َساأَضُع اأماَمُكْم َطِريَقيِن: َطِريَق الَحياِة َوَطِريَق الَموِت. 
9َمْن َيبَقى ِفي الَمِديَنِة َسَيُموُت ِفي الَمعَرَكِة اأْو بِالُجوِع 

الَِّذيَن  للِكلدانِّييَن  َوَيسَتسِلُم  َيْخُرُج  َوَمْن  بِالَوباِء.  اأْو 
ُيحاِصُروَن الَمِديَنَة، َتُكوُن لَُه َحياتُُه َغِنيَمًة ِمَن الَحرِب، 
ل�  لِلَخراِب  الَمِديَنَة  َهِذِه  َساُأواِجُه  َّي  أن ل� 10َيُقوُل اهلُل، 

للُمكاَفاأِة. َوَسُتَسلَُّم اإلَى َيِد َمِلِك بابَِل الَِّذي َسُيحِرقُها 
بِالنّاِر.‹«

11َوقُْل لِْلعائَِلِة الَمَلِكيَِّة ِفي َيُهوذا: »اْسَمُعوا ِرسالََة 

اهلِل 12يا َبيَت داُوَد. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
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› احُكُموا بِالَعدِل كُلَّ َصباٍح،   
   َوُخُذوا الَمسُروَق ِمْن َيِد الظّالِِم.

   َحتَّى ل� َيخُرَج َغَضِبي َكناٍر َتلَتِهُمُكْم
   َول� َتنَطِفُئ،

يَرِة.‹ رِّ    بَِسَبِب اأعمالُِكُم الشِّ

ِك يا قُدُس، 13 » اأنا ِضدُّ  
   اأيَُّتها الّساِكَنُة ِفي الواِدي،
   ِمثَل َجَبٍل ِفي َوَسِط َسهٍل،

   َيُقوُل اهلُل،
   َتُقولُوَن: ›َمْن َسُيرِعُبنا؟

   َمْن َسُيهاِجُم ِفي اأماِكِن لُُجوئِنا؟‹

14  َيُقوُل اهلُل:  
ُه اأْعمالُُكْم،   » َساُأعاِقُبُكْم بَِحَسِب َما َتْسَتِحقُّ

   َوَساُأشِعُل ناراً ِفي غاَبِتها،
   َفَتلَتِهَم كُلَّ َشيٍء َحولَها.«

َديُنوَنُة الُمُلوِك األشرار

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل: »انِزْل يا اإْرِميا اإلَى 22 
بَِهِذِه  اإلَْيِهْم  َوَتَكلَّْم  َيُهوذا،  َمِلِك  َبيِت 
َيُهوذا  َمِلَك  يا  اهلِل  َكِلَمَة  ›اسَمْع  2قُْل:  سالَِة.  الرِّ
الَِّذيَن  َوُخّداُمَك  اأنَت  داُوَد،  َعرِش  َعَلى  الجالَِس 
اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  3َهذا  أبواَب.‹  ال� َهِذِه  َيعُبُروَن 
›اعَملُوا ما ُهَو عاِدٌل َوُمسَتِقيٌم، َوُخُذوا الَِّذي ُسِلَب 
ِمْن َيِد الظّالِِم. ل� تُِسيُئوا ُمعاَمَلَة الَغِريِب اأِو الَيِتيِم اأِو 
أرَمَلِة َول� تُؤُذوُهْم، َول� َتسُفُكوا َدَم اُأناٍس اأبِرياَء ِفي  ال�
لَُكْم،  اأقُولُُها  الَِّتي  ُأُموَر  ال� َعِملُتُم  4اإْن  الَمكاِن.  َهذا 
َفِحيَنِئٍذ، َسَيعُبُر ُملُوٌك َبّواباِت َهذا الَبيِت، َوالجالُِسوَن 
َوَشعُبُه  َوُخّداُمُه  الَمِلُك  َوَسَيرَكُب  داُوَد.  َعرِش  َعَلى 
َمرَكباٍت َوَخيلاً. 5لَِكْن اإْن لَْم َتنَتِبُهوا لَِهِذِه الَكِلماِت، 
نِّي اُأقِسُم بِذاتِي، َيُقوُل اهلُل، اإنَّ َهذا الَبيَت َسَيُكوُن  َفاإ

ُحطاماً.‹«
َمِلِك  َبيِت  َعْن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  6ل�

َيُهوذا:

  » اأنَت َكِجلعاَد،
ِة لُبناَن.    َوَكِقمَّ

حراِء،    َوَمَع َهذا َساأجَعلَُك َكالصَّ
   َوكالُمُدِن َغيِر الَماأُهولَِة.
ِريَن لََك، 7  َوَساُأَعيُِّن ُمَدمِّ  
   كُلَّ واِحٍد َوِسلاَحُه.

   َسَيقَطُعوَن اأفَضَل اأْرِزَك،
   َوَيطَرُحونَُه ِفي النّاِر.

8»َسَتُمرُّ اُأَمٌم َكِثيَرٌة بَِهِذِه الَمِديَنِة، َوَسَيُقوُل َبعُضُهْم 

الَمِديَنِة  لَِهِذِه  أمَر  ال� َهذا  اهلُل  َعِمَل  ›لِماذا  لَِبعٍض: 
إلََهُهْم،  َعهَد  َتَركُوا  َُّهْم  أن ›ل� 9َفُيِجيُبوَن:  الَعِظيَمِة؟‹ 

آلَِهٍة اُأْخَرى َوَعَبُدوها َوَخَدُموها.‹« َوَسَجُدوا ل�

َديُنوَنٌة َعَلى الَمِلِك َيُهوأحاز
10  ل� َتبُكوا َعَلى الَِّذي ماَت،  

   َول� َتحَزنُوا َعَليِه.
   ابُكوا بَِمراَرٍة َعَلى َمْن َخَرَج ِمَن الَمِديَنِة.
   َفُهَو لَْن َيُعوَد َولَْن َيَرى اأْرَض ِميلاِدِه ثانَِيًة 

اأَبداً.

ْبِن  َيُهواأحازَ أ  َعْن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  11ل�

ُيوِشّيا  َمكاَن  َمِلكاً  َيحُكُم  الَِّذي  َيُهوذا،  َمِلِك  ُيوِشّيا 
اإلَيِه:  َيُعوَد  َولَْن  الَمكاِن  َهذا  ِمْن  َخَرَج  َوالَِّذي  اأبِيِه، 
َيُعوَد  َولَْن  اإلَيِه،  ُسِبَي  الَِّذي  الَمكاِن  ِفي  12»َسَيُموُت 

أْرَض.« ثانَِيًة لَِيَرى َهِذِه ال�

َديُنوَنٌة َعَلى الَمِلِك َيُهوياِقيم
13 » َويٌل لَِمْن َيبِني َبيَتُه بِالُظلِم،  

.    َولَِمْن ُيِضيُف طابِقاً َجِديداً بِالِغشِّ
   َويٌل لَِمْن َيجَعُل َصِديَقُه َيخِدُمُه َمّجاناً،

   َفلا َيدَفْع اُأجَرَتُه.

آَخُر لَيُهواأحاز. أ 11:22 َيُهوأحاز. حرفّياً »َشلُّوم« َوُهَو اسٌم ل�
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14 » يا َمْن َتُقوُل:  
› َساأبِني لَِنفِسي َبيتاً َضخماً،   

   َوُغَرفاً واٍسَعًة ِفي َطوابَِق ُمرَتِفَعٍة.
   َساأفَتُح نَواِفَذ،

أْرِز، ي الَبيَت بِال�    َوَساُأَغشِّ
»›.    َوَساأطِليِه بِاللَّوِن الُقرُمِزيِّ

أْرِز ِفي  15 » اأَتُظنُّ اأنََّك َمِلٌك لَِكْثَرِة َخَشِب ال�  
َبيِتَك؟

   األَْم َيُكْن لََدى اأبِيَك الَكِثيُر ِمَن الطَّعاِم 
راِب؟ َوالشَّ

   لَِكنَُّه كاَن عاِدل�ً َوصالِحاً، َفَنَجَح.
16  داَفَع َعْن َقِضيَِّة الِمسِكيِن َوالَفِقيِر،  

   َفعاَش بَِخيٍر.
   الَيَس َهذا َمعَنى اأْن َتعِرَفِني؟« َيُقوُل اهلُل.

بِح  هٌة اإلَى الرِّ 17 » لَِكنَّ َعيَنيَك َوَقْلَبَك ُمَوجَّ  
الفاِسِد،

أبِرياِء،    بَِقتِل ال�
   َوبُِظلِمِهْم َوال�ْحِتياِل َعَليِهْم.«

18  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل َعْن َيُهوياِقيَم  
   ْبِن ُيوِشّيا، َمِلِك َيُهوذا:

  » لَْن َيُنوَح النّاُس َعَليِه َوَيُقولُوا:
› اآٍه يا اأِخي،   

   اآٍه يا اُأخِتي.‹
   لَْن َيُنوُحوا َعَليِه َوَيُقولُوا:

› اآٍه يا َمول�َي،   
   اآٍه يا َجلالََة الَمِلِك.‹

19  َبْل َسُيدَفُن َكما ُيدَفُن الِحماُر.  
   َسَيسَحُبونَُه َوُيلُقوَن بِِه خاِرَج َبّواباِت َمديَنِة 

الُقْدِس.«

20 » اصَعِدي اإلَى ِجباِل لُبناَن يا َيُهوذا،  
   َواصُرِخي ِفي َياأٍس.

   ارَفِعي َصوَتِك ُحزناً،
   ِفي ِجباِل باشاَن.

   اصُرِخي ِمَن ِجباِل َعباِريَم األَماً،
أنَّ ُمِحبِّيِك َقْد ُسِحُقوا.    ل�

أماِن. 21 » َتَكلَّْمُت اإلَيِك ِعنَدما كُنِت َتشُعِريَن بِال�  
   اإْذ قُْلِت: ›لَْن اأسَمَع.‹

   َفَهَكذا اأنِت ُمنُذ اأيّاِم َشبابِِك،
َِّك لَْم تُِطيِعيِني. أن    ل�

يُح كُلَّ ُرعاتِِك، 22  َسَتاأُخُذ الرِّ  
بِي.    َوكُلُّ ُمِحبِّيِك َسَيذَهُبوَن اإلَى السَّ
َِّك ِفي َذلَِك الَوقِت َسَتخَجِليَن، أن    ل�

   َوَسَتخَزيَن ِمْن كُلِّ َشرِِّك.

23 » اأيَُّتها الّساِكَنُة ِفي لُبناَن،  
أْرِز. ِك ِفي ال�    َوَقْد َوَضْعِت ُعشَّ

آل�ُم َعَليِك،    َكْم َسَتِئنِّيَن ِعنَدما َتاأتِي ال�
   َوَياأتِي الَوَجُع َعَليِك كامَراأٍة َتِلُد.«

َديُنوَنٌة َعَلى الَمِلِك َيُهوياِقيم
24َيُقوُل اهلُل: »اُأقِسُم بِذاتِي، اإْن كاَن كُْنياُهو ْبُن 

َيُهوياِقيَم َمِلُك َيُهوذا خاَتماً ِفي َيِدي الُيمَنى، َفِمْن ُهناَك 
َولِلَِّذيَن  َقتَلَك،  ُيِريُدوَن  لِلَِّذيَن  25َوَساُأَسلُِّمَك  اأنَزُعُه. 
َولَِيِد  بابَِل  َمِلِك  َر  نَُبوَخْذناصَّ َيِد  اإلَى  ِمنُهْم.  َترَتِعُب 
الِكلدانِيِّيَن. 26َساُألِقيَك اأنَت َوالَِّتي َولََدْتَك خاِرجاً، اإلَى 
َسَتُموُت. 27َواإلَى  ُهناَك  َولَِكنََّك  ِفيها.  تُولَْد  لَْم  اأْرٍض 

أْرِض الِّتي َتشتاُق اإلَْيها لَْن َتْرِجَع.« ال�

28  َهذا الرَُّجُل، كُْنياُهو،  
   اإناٌء َفّخاِريٌّ ُمحَتَقٌر َوَمكُسوٌر!

   َهْل ُهَو اإناٌء ل� َيرَغُب ِفيِه اأَحٌد؟
   اإذاً لِماذا ُيطَرُح ُهَو َواأول�ُدُه اإلَى اأْرٍض ل� 

َيعِرفُونَها؟
29  يا اأْرُض، يا اأْرُض، يا اأْرُض َيُهوذا،  

   اْسَمِعي َكِلَمَة اهلِل،
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30  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » ِصُفوا َهذا الرَُّجَل َوقُولُوا:

› بِلا اأول�ٍد،   
َُّه لَْن َينَجَح اأَحٌد ِمْن اأول�ِدِه، أن    لَْن َينَجَح، ل�

   َولَْن َيجِلَس َرُجٌل ِمْن اأبنائِِه َعَلى َعرِش داُوَد 
اأْو َيحُكَم َيُهوذا.‹«

ُيهِلُكوَن 23  الَِّذيَن  عاُة  الرُّ اأيُّها  لَُكْم  »َويٌل 
َوُيَشتُِّتوَن َغَنَم َمرعاَي،« َيُقوُل اهلُل.

الَِّذيَن  الرُّعاِة  َعِن  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  2لَِذلَِك 

َوَطَردتُُموها  َغَنِمي،  دتُْم  َبدَّ »لََقْد  َشعِبي:  َيرُعوَن 
الَِّذي  رِّ  الشَّ َعِن  َساُأجاِزيُكْم  لَِذلَِك  بِها.  وا  َتهَتمُّ َولَْم 

َعِمْلُتُموُه،« َيُقوُل اهلُل.
الَِّتي  أراِضي  ال� كُلِّ  ِمْن  َغَنِمي  َبِقيََّة  3»َساأجَمُع 

َفُيثِمُروَن  َمرعاُهْم،  اإلَى  َوَساُأرِجُعُهْم  اإلَيها،  َطَردتُُهْم 
َولَْن  َوَسَيرَعونَُهْم  اآَخَريَن.  ُرعاًة  4َساُأِقيُم  َوَيَتضاَعُفوَن. 
َيُقوُل  اأَحٌد،«  ِمنُهْم  ُيفَقَد  اأْو  َيرَتِعُبوا  لَْن  ثانَِيًة.  َيخافُوا 

اهلُل.

ُغصُن الِبّر
5  َيُقوُل اهلُل: »الَوقُت اآٍت،  

   ِعنَدما َساُأِقيُم ُغصناً باّراً لِداُوَد.
   َسَيملُُك بِالِحكَمِة،

   َوَسُيِقيُم الَعدَل َوالِبرَّ ِفي اأْرِض َيُهوذا.
6  َوِخلاَل ُملِكِه،  

   َسَيخلُُص َيُهوذا،
   َوَسَيسُكُن اإْسرائِيُل بِاأماٍن.

   َوَهذا ُهَو ال�سُم الَِّذي َسَيدُعونَُه بِِه:
› يهوه أ بِرُّنا.‹«   

َيُعوُد  َسَياأتِي َوقٌت، ِحيَن ل�  7َيُقوُل اهلُل: »لَِذلَِك 

َبِني  اأخَرَج  الَِّذي  الَحيِّ  ِباهلِل  ›نُقِسُم  َيُقولُوَن:  النّاُس 
الَحيِّ  ِباهلِل  ›نُقِسُم  8َبْل:  ِمصَر.‹  اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل 
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َوِمْن  ماِل،  الشَّ اأْرِض  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  اأخَرَج  الَِّذي 
ِفي  َوَسَيْسُكُنوَن  اإلَيها.‹  َطَرَدُهْم  الَِّتي  أراِضي  ال� َجميِع 

اأراِضيِهْم.«

يُنوَنُة َعَلى األنِبياِء الَكَذَبة الدَّ
أنِبياِء: 9ِرسالٌَة َعِن ال�

   َقلِبي َمكُسوٌر ِفي داِخِلي،
   َوكُلُّ ِعظاِمي َترَتِجُف.

   اأنا َكَرُجٍل َمخُموٍر،
   َوَكَرُجٍل َغَلَبتُه الَخمُر.
   اأشُعُر بَِهذا بَِسَبِب اهلِل،

   َوبَِسَبِب َكلاِمِه الُمَقدَِّس.
ناِة. أْرُض َمِليَئٌة بِالزُّ 10  ال�  

أْرُض، ِت ال�    َوبَِسَبِب اللَّعَنِة َجفَّ
يَِّة نَِشَفْت.    َوَمراِعي الَبرِّ

يٌر، أنِبياِء ِشرِّ    َطِريُق ال�
َتُهْم لَِنفِعِهْم. َئٌة َوُهْم َيسَتِغلُّوَن قُوَّ    اأعمالُُهْم َسيِّ

11  َيُقوُل اهلُل:  
أْرَض، ُسوا ال� أنِبياُء َوالَكَهَنُة نَجَّ   » ال�

   َوَحتَّى ِفي َهيَكِلي َوَجدُت َشرَُّهْم.
12  لَِذلَِك َسُيصِبُح َطِريُقُهْم َزلِقاً لَُهْم،  

   َوَسُيطَرُحوَن اإلَى ُظلَمٍة َشِديَدٍة،
رِّ َعَليِهْم ِّي َساآتِي بِالشَّ أن    ل�

َنِة الَِّتي َساأُزوُرُهْم ِفيها،«    ِفي السَّ
   َيُقوُل اهلُل.

13 » َراأيُت اأمراً َبِغيضاً ِفي اأنِبياِء الّساِمَرِة:  
   َيَتَنبَّاُأوَن بِالَبعِل،

   َولِذا ُيِضلُّوَن َشعِبي اإْسرائِيَل.
14  َوَراأيُت ِفي اأنِبياِء الُقْدِس اأمراً َكريهاً:  

نَى َوَيِغشُّ َبعُضُهْم َبعضاً،    النّاُس َيرَتِكُبوَن الزِّ
ُدوَن اأيِدي ال�أشراِر، أنِبياَء ُيَشدِّ    َولَِكنَّ ال�

ِه.    َفلا َيُتوُب اأَحٌد َعْن َشرِّ



812 إْرِميا 15:23

   كُلُُّهْم، بِالنِّسَبِة لِي، َكَسُدوَم،
وَرَة.«    َوُسكّانُها َكَعمُّ

15  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر َعِن   
أنِبياِء: ال�

  » َساأجَعلُُهْم َياأكُلُوَن َطعاماً ُمّراً،
أنَّ النَّجاَسَة َتخُرُج ِمْن اأنِبياِء الُقْدِس اإلَى     ل�

أْرِض. كُلِّ ال�

16  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
أنِبياِء الَِّذيَن َيَتَنبَّاُأوَن    » ل� َتسَتِمُعوا اإلَى َكلاِم ال�

لَُكْم،
نَُّهْم َيخَدُعونَُكْم.    َفاإ
   َيخَتِرُعوَن ُرؤاُهْم.

   َفِهَي لَْم َتاأِت ِمَن اهلِل.
17  َيُقولُوَن لِلَِّذيَن َيحَتِقُرونَِني:  

   قاَل اهلُل َسَيُكوُن لَُكْم َسلاٌم.‹
   َوكُلُّ الَِّذيَن ُيقاِوُموَن اإراَدتِي بِِعناٍد َيُقولُوَن:

رُّ َعَلينا.‹ › لَْن َياأتَِي الشَّ   
َُّه َمْن َوَقَف ِفي َمجِلِس اهلِل؟ أن 18  ل�  

   َوَمْن َراأى َوَسِمَع َكِلَمَتُه؟
   َوَمِن انَتَبَه اإلَى َكِلَمِتِه َواسَتَمَع اإلَيها؟

19  َفها ِهَي عاِصَفُة اهلِل،  
   َغَضُبُه َيخُرُج َكاإْعصارٍ َيثُوُر َعَلى َراأِس ال�أشرارِ.

20  لَْن َيْهَداأ َغَضُب اهلِل َحتَّى ُينِهَي َعَمَلُه،  
ُق ما ِفي ِفْكِرِه.    َوُيَحقِّ

   َوِفي اأيّاٍم اآتَِيٍة َسَتفَهُموَن َهِذِه ال�أشياَء.
أنِبياَء، 21  لَْم اُأرِسِل ال�  
   لَِكنَُّهْم َرَكُضوا.
   لَْم اأَتَكلَّْم اإلَْيِهْم،

   لَِكنَُّهْم َتَنبَّاُأوا.
22  لَو َوَقُفوا ِفي َمجِلِسي،  

عِب،    َولَو َسِمُعوا َكلاِمي لَِهذا الشَّ
يَرِة، رِّ أرَجُعوُهْم َعْن َطِريِقِهِم الشِّ    ل�

   َوَعْن َشرِّ اأعمالِِهْم.«

23  َيُقوُل اهلُل:  
  » َهْل اأنا اإلٌَه َقِريٌب َفَقْط،
   َولَسُت اإلَهاً ِمْن َبِعيٍد؟

24  اإذا اخَتَباأ اإنساٌن ِفي اأماِكَن ُمسَتِتَرٍة،  
   اأَفلا اأسَتِطيُع اأْن اأراُه؟«

   َيُقوُل اهلُل:
أْرَض؟« ماواِت َوال�   » اأما اأملاُأ السَّ

   َيُقوُل اهلُل.

َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  أنِبياُء  ال� َيُقولُُه  ما  اأسَمُع  25»اأنا 

بِالَكِذِب بِاسِمي َوَيُقولُوَن: ›َحلُمُت، َحلُمُت.‹ 26اإلَى 
َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  أنِبياِء  ال� قُلُوِب  ِفي  َهذا  َسَيسَتِمرُّ  َمَتى 
بِالَكِذِب َوالِخداِع الَِّذي َيخَتِرُعونَُه؟ 27ُيَخطُِّطوَن لَِكي 
َعَلى  َبعُضُهْم  ها  َيُقصُّ الَِّتي  بِال�أحلاِم  َشعِبي  َينسانِي 
الَبعَل.  َوَعَبُدوا  اْسِمَي  اأجداُدُهُم  نَِسَي  َكما  َبعٍض. 
َكِلَمِتي  لََديِه  َوالَِّذي  َفلَيرِوِه،  لََديِه ُحلٌم  الَِّذي  28النَِّبيُّ 

َفْلَيَتَكلَّْم بِها بِاأمانٍَة. ل� َيجَتِمُع الَقشُّ َمَع الَقمِح،« َيُقوُل 
تَُحطُِّم  َوَكِمطَرَقٍة  َكالنّاِر؟  َكِلَمِتي  29»األَيَسْت  اهلُل. 

خَر؟« َيُقوُل اهلُل. الصَّ
أنِبياِء الَِّذيَن َيسِرقُوَن  30َيُقوُل اهلُل: »لَِذلَِك اأنا ِضدُّ ال�

اأنا  َكلاِمَي َبعُضُهْم ِمْن َبْعٍض. 31َوَيُقوُل اهلُل: »نََعْم، 
أنِبياِء الَِّذيَن َينِسُبوَن َكلاَمُهْم اإلَى اهلِل.« 32َوَيُقوُل  ِضدُّ ال�
كاِذَبٍة.  بِاأحلاٍم  َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  أنِبياِء  ال� ِضدُّ  »اأنا  اهلُل: 

ونَها َفُيِضلُّوَن َشعِبي بِِخداِعِهْم َوَتَخيُّلاتِِهْم. َواأنا لَْم  َيُقصُّ
اُأرِسْلُهْم، َولَْم اآُمرُهْم بِاأْن َيَتَكلَُّموا. َوُهْم لَْم َينَفُعوا َهذا 

عَب بَِشيٍء،« َيُقوُل اهلُل. الشَّ

ِرساَلٌة َحِزيَنٌة ِمَن اهلل
عِب اأْو نَِبيٌّ اأْو كاِهٌن:  33»َفاإذا َساألََك اأَحُد اأفراِد الشَّ

الِحمُل،  ›اأنُتُم  لَُهْم:  قُْل  َعَلينا؟‹  اهلِل  ِحمُل  ُهَو  ›ما 
َوَساأَتَخلَُّص ِمنُكْم!‹« َيُقوُل اهلُل.

الَِّذي  عِب  اأفراِد الشَّ اأَحُد  اأْو  اأِو الكاِهُن  34»النَِّبيُّ 

َوَبيَتُه.  ُهَو  اُأعاِقُبُه  َعَلينا،‹  اهلِل  ِحمُل  ›َهذا  َيُقوُل: 
آَخَر: ›بَِم اأجاَب  35َفَهَكذا َينَبِغي اأْن َيساأَل اأَحُدكُُم ال�

اهلُل؟‹ اأْو ›ما الَِّذي قالَُه اهلُل؟‹ 36لَِكْن ل� َتُقولُوا ›ِحمُل 
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أنَّ َكلاَم كُلِّ اإنْساٍن ُهَو ِحملُُه. َواأنُتْم  اهلِل‹ ِفيما َبْعُد. ل�

ُهوَن َكلاَم اإلَِهنا، اإللَِه الَحيِّ الَقِديِر. تَُشوِّ
: ›بَِم اأجاَبَك اهلُل؟‹  37َفَهَكذا َينَبِغي اأْن َتساألُوا النَِّبيِّ

اأْو ›ما الَِّذي قالَُه اهلُل؟‹ 38لَِكْن اإْن قُْلُتْم: ›ما ُهَو ِحمُل 
اهلِل؟‹ َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›ل�أنَُّكُم اسَتخَدمُتْم َهذا 

ِّي اأرَسلُت لَُكْم َوقُْلُت: ›ل�  أن التَّعِبيَر، ›ِحمُل اهلِل،‹ َول�
َتْسَتخِدُموا َهذا التَّعِبيَر،‹ 39لَِذلَِك َساُأِزيلُُكْم ِمْن اأماِمي، 
آبائُِكْم. 40َوَساأجِلُب  اأنُتْم َوالَمِديَنَة الَِّتي اأعَطيُتها لَُكْم َول�

َعَليُكْم عاراً اأَبِديّاً، َوِخزياً دائِماً لَْن ُينَسى.‹«

ِديء يُن الرَّ ُد َوالتِّ يُن الَجيِّ التِّ

َواأرانِي اهلُل َسلََّتي تِيٍن اأماَم َهيَكِل اهلِل. كاَن 24 
ُر، َمِلُك بابَِل  َهذا َبعَد اأْن َسَبى نَُبوَخْذناصَّ
َيُهوياِكيَن أ ْبَن َيُهوياِقيَم َمِلَك َيُهوذا ِمَن َمديَنِة الُقْدِس، 
اإلَى  َواأَخَذُهْم  َوالُحّراِس،  َوالِحَرِفيِّيَن  َيُهوذا  ُرَؤساِء  َمَع 
َجيٍِّد،  تِيٍن  َعَلى  َتحَتِوي  ِمنُهما  واِحَدٌة  2كانَْت  بابَِل. 
لَُّة ال�ُأخَرى َفَتحَتِوي َعَلى تِيٍن  اأجَوَد ما َيُكوُن. اأّما السَّ

ِة َرداَءتِِه. َرِديًء ِجّداً ل� ُيؤَكُل لِِشدَّ
3َوقاَل لَِي اهلُل: »ماذا َتَرى يا اإْرِميا؟« َفُقْلُت: »اأَرى 

تِيناً. التِّيُن الَجيُِّد َجيٌِّد ِجّداً، َوالتِّيُن الرَِّديُء َرِديٌء ِجّداً 
ل� ُيمِكُن اأكلُُه لَِرداَءتِِه.«

: 5َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل،  4َفجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَيَّ

اإلَى  َساأنُظُر  َهَكذا  الَجيِِّد،  التِّيِن  »َكَهذا  اإْسرائِيَل:  اإلَُه 
اإلَى  الَمكاِن  َهذا  ِمْن  اأرَسلُتُهْم  الَِّذيَن  َيُهوذا،  َمسِبيِّي 
اأْرِض الِكلدانِيِّيَن. 6َساأنُظُر بِِرَضًى َعَليِهْم، َوَساُأرِجُعُهْم 
َوَساأزَرُعُهْم  اأهِدُمُهْم،  َول�  َساأبِنيِهْم  أْرِض.  ال� َهِذِه  اإلَى 
اأقَلُعُهْم. 7َساُأعِطيُهُم الُقدَرَة َعَلى َمعِرَفِتي، لَِيعِرفُوا  َول� 
َُّهْم  أن اأنِّي اأنا اهلُل. َسَيُكونُوَن َشعِبي َواأنا َساأكُوُن اإلََهُهْم، ل�

َسَيرِجُعوَن اإلَيَّ بُِكلِّ قُلُوبِِهْم.«
ُيؤَكُل  ل�  الَِّذي  الرَِّديِء  »َوكالتِّيِن  اهلُل:  8َوَيُقوُل 

لَِرداَءتِِه، َهَكذا َساأَتعاَمُل َمَع ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا َوُرَؤسائِِه 
أْرِض  ال� َهِذِه  ِفي  الباِقيَن  الُقْدِس،  َمديَنِة  ِفي  َوالَِّذيَن 

َوالَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي اأْرِض ِمصَر.

أ 1:24 َيُهوياِكين. اأو َيُكْنيا، َوُهَو لَفٌظ اآَخُر لَِنفس ال�سم.

9»َساأجَعلُُهْم ِمثال�ً ُمرِعباً َبغيضاً ِعْنَد َجميِع َممالِِك 

أْرِض. َساأجَعلُُهْم عاراً َوِعبَرًة َوُسْخِرَيًة َولَعَنًة ِفي كُلِّ  ال�
أماِكِن الَِّتي َساأطُرُدُهْم اإلَيها. 10َساُأرِسُل َعَليِهْم َحرباً  ال�
أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها لَُهْم  َوُجوعاً َوَوباأً َحتَّى ُيباُدوا ِمَن ال�

آبائِِهْم.« َول�

ٌص ِلرساَلِة إْرِميا ُمَلخَّ

اإْرِميا 25  اإلَى  الَِّتي جاَءْت  الَكِلَمُة  ِهَي  َهِذِه 
َنِة  السَّ ِفي  اإْسرائِيَل،  َبني  كُلِّ  بُِخُصوِص 
ِفي  ُيوِشّيا. ب  ْبِن  َيُهوياِقيَم  الَمِلِك  ُحكِم  ِمْن  الّرابَِعِة 
َر َمِلِك بابَِل.  ُأولَى مْن ُحكِم الَمِلِك نَُبوَخْذناصَّ َنِة ال� السَّ
َيُهوذا  َبِني  اإلَى كُلِّ  النَِّبيُّ  اإْرِميا  بِها  َتَكلََّم  الَِّتي  2َوِهَي 

َنِة  السَّ 3»ِمَن  َفقاَل:  الُقْدِس،  َمديَنِة  ُسكّاِن  كُلِّ  َواإلَى 
َمِلِك  اآُموَن  ْبِن  ُيوِشّيا  الَمِلِك  ُحكِم  ِمْن  َعْشَرَة  الثّالَِثَة 
َوِعشِريَن  َثلاٍث  ِة  لُِمدَّ الَيوِم – اأْي  َهذا  َوَحتَّى  َيُهوذا، 
َسَنًة – جاَءنِي َكلاُم اهلِل. َوَقْد كُنُت اأَتَكلَُّم بَِكِلَمِتِه ُيوماً 

َبعَد َيوٍم، َولَِكنَُّكْم لَْم َتْصُغوا.
أنِبياِء واِحداً َبعَد  4اأرَسَل اهلُل اإلَيُكْم َجميَع ُخّداِمِه ال�

آَخِر، َولَِكنَُّكْم لَْم َتْصُغوا َولَْم َتفَتُحوا اآذانَُكْم. 5قالُوا  ال�
يَرِة،  رِّ لَُكْم: »لَِيْرِجْع كُلُّ واِحٍد َعْن ُطُرِقِه َواأعمالِِه الشِّ
اإلَى  آبائُِكْم  َول� لَُكْم  اأعطاها اهلُل  الَِّتي  أْرَض  ال� َواسُكُنوا 
أَبِد. 6ل� َتِسيُروا َوراَء اآلَِهٍة اُأْخَرى لَِتخِدُموها َوَتسُجُدوا  ال�

لَها. اإْن َفَعْلُتْم َهذا َفَلْن ُيساَء اإلَيُكْم.«
َبْل  اهلُل،  َيُقوُل   ، اإلَيَّ َتسَتِمُعوا  لَْم  7»لَِكنَُّكْم 

َشرٌّ  َوِهَي  باأيِديُكْم،  َصَنْعُتُموها  بَِتماثِيَل  اأَغظُتُمونِي 
لَُكْم.«

8لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »ل�أنَُّكْم لَْم 

كُلِّ  ِمْن  ُجُيوشاً  9َساأسَتدِعي  َكلاِمي،  اإلَى  َتسَتِمُعوا 
َر  ماِل، ج َيُقوُل اهلُل، َوَساأسَتدِعي نَُبوَخْذناصَّ َعشائِِر الشَّ
َهِذِه  ِضدَّ  َجِميعاً  بِِهْم  َوَساآتِي  خاِدِمي.  بابَِل،  َمِلَك 
ُأَمِم الُمِحيَطِة بِها. َساُأهِلُكُهْم  أْرِض َوُسكّانِها َوكُلِّ ال� ال�

َنة . . . ُيوِشّيا. اأي نَحَو 605 قبَل الميلاد. ب 1:25 ِفي السَّ

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  ج 9:25 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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أَبِد.  ال� اإلَى  َوَتْعيِّيٍر  َوُسْخِرَيٍة  ُرعٍب  َسَبَب  َواأجَعلُُهْم 
َوال�حِتفاِل،  الَفَرِح  َصوَت  َوَسِطِهْم  ِمْن  10َوَساُأِزيُل 

أْعراِس، َواأصواَت َمطاِحِن الُحُبوِب، َونُوَر  َواأصواَت ال�
َمهُجوَرًة.  َخِرَبًة  أْرُض  ال� َهِذِه  11َسُتصِبُح  الَمصابِيِح. 

ِة َسبِعيَن َسَنٍة. ُأَمُم َمِلَك بابَِل لُِمدَّ َوَسَتسَتخِدُم َهِذِه ال�
َسَنًة،  بُعوَن  السَّ َتكَتِمُل  »َوِعنَدما  اهلُل:  12َيُقوُل 

اإثِمِهْم.  َعَلى  ِة  ُأمَّ ال� تِلَك  َوكُلَّ  بابَِل  َمِلَك  َساُأعاِقُب 
اإلَى  َخراباً  َوَساأجَعلُها  الِكلدانِيِّيَن.  اأْرَض  َوَساُأعاِقُب 
أْرِض كُلَّ الَكلاِم الَِّذي  أَبِد. 13َساأجِلُب َعَلى تِلَك ال� ال�
َتَكلَّْمُت بِِه ِضدَّها، كُلَّ َشيٍء َمكُتوٍب ِفي َهذا الِكتاِب 
أنَّ اُأَمماً َكِثيَرًة  ُأَمِم. 14ل� الَِّذي َتَنبَّاأ بِِه اإْرِميا َعَلى كُلِّ ال�
َوُملُوكاً ُعَظماَء َسَيْسَتْعِبُدونَُهْم. لِذا َساُأجاِزيِهْم بَِحَسِب 

ما َعِملُوا، َوبَِحَسِب ما َعِملُوا بِاأيِديِهْم.«

َديُنوَنٌة َعَلى أَُمِم العاَلم
15َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل، لِي: »ُخْذ َهِذِه 

الَكاأَس الَمملُوَءَة بَِخمِر الَغَضِب ِمْن َيِدي، َواسِقها لُِكلِّ 
َوَيَتَرنَُّحوَن  16َسَيشَرُبونَها  اإلَيها.  ساُأرَسَلَك  الَِّتي  ُأَمِم  ال�
َساُأرِسلُُه  الَِّذي  يِف  السَّ بَِسَبِب  َصواَبُهْم،  َوَيفِقُدوَن 

َبيَنُهْم.«
ُأَمِم  17َفاأَخذُت الَكاأَس ِمْن َيِد اهلِل، َوَسَقيُتها لُِكلَّ ال�

َيُهوذا  َوُمُدُن  الُقدُس  18َوِهَي  اإلَيها.  اهلُل  اأرَسَلِني  الَِّتي 
ُسْخِرَيٍة  َوَمثاَر  بائِداً  َخراباً  لََتِصيَر  َوُرَؤساُؤها،  َوُملُوكُها 

َولَعَنٍة، َكما ُهَو الحاُل الَيوَم.
َوُخّداِمِه  ِمصَر  َمِلِك  بِِفرَعوَن  َهذا  َعِملُت  19َكما 

َوُرَؤسائِِه َوكُلِّ َشعِبِه، 20َوكُلِّ الّساِكِنيَن َعَلى الُحُدوِد، 
الِفِلسِطيِّيَن:  اأراِضي  ُملُوِك  َوكُلِّ  ُعوَص،  ُملُوِك  َوكُلِّ 
ى ِمْن اأشُدوَد. 21َوَكَذلَِك  َة َوَعقُروَن َوما َتَبقَّ اأشَقلُوَن َوَغزَّ
َوُملُوِك  ُصوَر  ُملُوِك  22َوكُلِّ  ونِيِّيَن  َوالَعمُّ َوُمواآَب  بِاأُدوَم 
23َوَدداَن  الَبحِر،  ِفي  الَِّذيَن  الُجُزِر  َوُملُوِك  َصيُدوَن 
24َوكُلِّ  َسوالَِفُهْم، أ  َيحِلُقوَن  الَِّذيَن  َوكُلِّ  َوُبوَز  َوَتيماَء 

ُعوِب  أ 23:25 َيحِلُقوَن َسواِلَفُهم. كاَن َعَلى ِرجاِل َبعِض الشُّ

الَوَثِنّيِة اأن يحِلقوا سوالَِفُهْم َكُجزٍء من ُطقوِس عبادِة اآلَِهِتِهْم. َوَقْد نََهى 
اهلُل بِِني اإسرائيَل َعْن َذلَِك. )انظر كتاب الّلاويّين 27:19(

الُحُدوِد  َعَلى  الّساِكِنيَن  الُملُوِك  َوكُلِّ  الَعَرِب،  ُملُوِك 
يَِّة، 25َوكُلِّ ُملُوِك ِزْمِري َوُملُوِك ِعيلاَم، َوُملُوِك  ِفي الَبرِّ
َوالَبِعيِديَن،  ِمنُهْم  الَقِريِبيَن  ماِل،  الشَّ 26َوُملُوِك  ماِدي، 
َوجِه  َعَلى  الَِّتي  الَممالِِك  َوبُِكلِّ  آَخِر،  ال� َوراَء  واِحٍد 

أْرِض. َوَمِلُك ِشيَشَك َسَيشَرُب َبعَدُهْم. ال�
27َوقاَل اهلُل لِي: »َسَتُقوُل لَُهْم: َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 

َوَتَقيَّاُأوا  َواسَكُروا  ›اشَرُبوا  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل 

ِفي  َساُأرِسلُُه  الَِّذي  يِف  السَّ اأماَم  َتُقوُموا  َول�  َواسُقُطوا 
ِمْن  الَكاأَس  َياأُخُذوا  اأْن  َرَفُضوا  اإْن  َوَسِطُكْم.‹ 28لَِكْن 
َيِدَك لَِيشَرُبوا ِمنها، َتُقوُل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل 
الَقِديُر: 29ها اإنِّي اأجِلُب الَكواِرَث َعَلى الَمِديَنِة الَِّتي 
ُدِعَيْت بِاسِمي، َفَهْل ُيعَقُل اأنَُّكْم َسَتنُجوَن ِمَن الِعقاِب؟ 
ِّي َساأدُعو اإلَى َحرٍب َعَلى كُلِّ ُسكّاِن  أن َبْل َسُتعاَقُبوَن! ل�

أْرِض،« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر. ال�

30»َتَنبَّاأْ يا اإرِميا لَُهْم بُِكلِّ َهذا الَكلاِم.

قُْل لَُهْم:

› اهلُل ُيَزمِجُر ِمَن الَعلاِء ِضدَّ َمسَكِنِه،   
   َيِصيُح ُمنَتِصراً،

   َيزاأُر َعَلى َمسَكِنِه.
   َيصُرُخ َكَصرَخِة دائِِسي الِعَنِب،

أْرِض.    ِضدَّ كُلِّ ُسكّاِن ال�
أْرِض. ٌة َوَصَلْت اإلَى اأقاِصي ال� 31  ُهناَك َضجَّ  

ُأَمِم.    ل�أنَّ اهلَل ُيِعدُّ ُمحاَكَمًة ِضدَّ ال�
يِف.‹« يُر لِلسَّ رِّ    َوَسُيَسلَُّم الشِّ

   َيُقوُل اهلُل.

32  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
ٍة. ٍة اإلَى اُأمَّ رُّ َيخُرُج ِمْن اُأمَّ   » الشَّ

أْرِض.«    عاِصَفٌة َعِظيَمٌة َتثُوُر ِمْن اأقاِصي ال�

اأْقَصى  ِمْن  اهلُل  َقَتَلُهُم  الَِّذيَن  ُجَثُث  33َسَتنَتِشُر 

أْرِض اإلَى اأْقصاها. لَْن َيُنوَح َعَليِهْم اأَحٌد. َولَْن ُيجَمُعوا  ال�
أْرِض! لُِيدَفُنوا، َبْل َسَيُكونُوا َكالرَّوِث َعَلى َوجِه ال�
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34  ها ُرعاُة اإْسرائِيَل ُيَولِولُوَن ُحزناً َوَيبُكوَن،  
   قاَدُة الَقِطيِع َيَتَمرَُّغوَن ِفي التُّراِب.

أنَّ الَوقَت َقْد حاَن لَِذبِحُكْم.    ل�
ناِء الَجِميِل.    َسَتسُقُطوَن َوتَُحطَُّموَن َكال�إ

35  لَْن َيسَتِطيَع ُرعاُة اإْسرائِيَل الَهَرَب،  
   َولَْن َيْقِدَر قاَدُة الَقِطيِع َعَلى الِفراِر.

36  اأسَمُع َصوَت ِصياِح الرُّعاِة  
   َوَولَولََة قاَدِة الَقِطيِع.

   ل�أنَّ اهلَل ُيَخرُِّب َمرعاُهْم.
37  ُمُروُجُهُم الهاِدئَُة َسُتخَرُب  

ِديِد.    بَِسَبِب َغَضِب اهلِل الشَّ
38  جاَء َكاأَسٍد ِمْن َعِريِنِه،  

   َفَخِرَبْت اأْرُضُهْم،
   بَِسَبِب َغَضِبِه الُمْشَتِعِل،
   َوَسيِف الَعُدوِّ القاِسي.

ِعَظُة إْرِميا ِفي الَهيَكل

َمِلِك 26  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم  بِداَيِة ُحكِم  ِفي 
ُهَو  2َهذا   . اإلَيَّ اهلِل  َكِلَمُة  َيُهوذا، جاَءْت 
ما َيُقولُُه اهلُل: »ِقْف ِفي ساَحِة َبيِت اهلِل، َوَتَكلَّْم اإلَى 
اهلِل.  َبيِت  ِفي  لَِيسُجُدوا  الَقاِدِميَن  َيُهوذا  ُمُدِن  ُسكّاِن 
َتُقولَُه  بِاأْن  اأوَصيُتَك  الَِّذي  الَكلاِم  بُِكلِّ  اإلَْيِهْم  َتَكلَّْم 
لَُهْم، َول� تُنِقْص َكِلَمًة ِمنُه. 3َفُربَّما َيسَمُعوَن، َوَيُتوُبوَن 
ماِر الَِّذي  يِر. حيَنِئٍذ، َساأَتراَجُع َعِن الدَّ رِّ َعْن َطِريِقِهُم الشِّ

كُْنُت َساُأنِِزلُُه بِِهْم بَِسَبِب َشرِّ اأعمالِِهْم.
4»قُْل لَُهْم، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›اإْن لَْم َتسَمُعوا 

اأماَمُكْم،  الَِّتي َوَضعُتها  لِي َوَتسلُُكوا بَِحَسِب َشِريَعِتي 
أنِبياِء، الَِّذيَن اأرَسلُتُهْم  5لَِتسَتِمُعوا اإلَى َكلاِم ُخّداِمي ال�

نِّي َساأجَعُل َهذا  اإلَيُكْم بِاإلحاٍح، َفَلْم َتسَتِمُعوا لَُهْم – 6َفاإ
ُل َهِذِه الَمِديَنَة اإلَى لَعَنٍة لُِكلِّ  الَهيَكَل َكِشيلُوَه. َوَساُأَحوِّ

أْرِض.‹« اُأَمِم ال�
َوُهَو  اإرِميا  عِب  الشَّ َوكُلُّ  أنِبياُء  َوال� الَكَهَنُة  7َفَسِمَع 

َيَتَكلَُّم بَِهذا الَكلاِم ِفي َبيِت اهلِل. 8َوِعنَدما اأنَهى اإرِميا 
عِب،  الشَّ لُِكلِّ  بَِقولِِه  اهلُل  اأَمَرُه  َشيٍء  كُلِّ  َعْن  َكلاَمُه 
لَُه:  َوقالُوا  َعَليِه،  عِب  الشَّ أنِبياُء َوكُلُّ  َوال� الَكَهَنُة  َقَبَض 

َوَتُقوُل:  اهلِل  بِاْسِم  َتَتَنبَّاُأ  9َفِلماذا  َتُموَت.  اأْن  »َيْنَبِغي 
›َهذا الَبيُت َسَيُكوُن ِمثَل ِشيلُوَه، َوُسكّاُن َهِذِه الَمِديَنِة 
عِب َحوَل اإرِميا ِفي َهْيَكِل  َسَيفُنوَن؟‹« َواجَتَمَع كُلُّ الشَّ

اهلِل.

10َوَسِمَع ُرَؤساُء َيُهوذا َهذا الَكلاَم، َفَصِعُدوا ِمَن 

الَقصِر اإلَى َبيِت اهلِل َوَجَلُسوا ِفي َمدَخِل الَبّواَبِة الَجِديَدِة 
َوكُلِّ  لِلرَُّؤساِء  أنِبياُء  َوال� الَكَهَنُة  َبيِت اهلِل. 11َفقاَل  ِفي 
عِب: »َيْنَبِغي اأْن ُيحَكَم َعَلى َهذا الرَُّجِل بِالَمْوِت  الشَّ

َُّه َتَنبَّاأ ِضدَّ َهِذِه الَمِديَنِة َكما َسِمْعُتْم بِاآذانُِكْم.« أن ل�
عِب:  الشَّ َولُِكلِّ  َؤساِء  الرُّ لُِكلِّ  اإرِميا  12َفقاَل 

أَتَنبَّاأ َعَلى َهذا الَبيِت َوَعَلى َهِذِه الَمِديَنِة  »اأرَسَلِني اهلُل ل�
اأصِلُحوا  آَن،  13َوال� َسِمْعُتُموُه.  الَِّذي  الَكلاِم  بُِكلَّ 
ِحيَنِئٍذ،  إلَِهكُْم.  َصوَت  َواأِطيُعوا  َواأعمالَُكْم  ُطُرَقُكْم 
ماِر الَِّذي كاَن َسُيِنِزلُُه بُِكْم. 14اأّما  َيَتراَجُع اهلُل َعِن الدَّ
ُعُيونُِكْم.  ِفي  َيحُسُن  ما  بِي  افَعلُوا  اأيِديُكْم.  َفِفي  اأنا 
نَُّكْم  15َولَِكْن َيْنَبِغي اأْن َتعَلُموا بِاأنَُّكْم اإْن َقَتلُتُمونِي، َفاإ

الَمِديَنِة  َهِذِه  َوَعَلى  َعَليُكْم  َبِريٍء  َدٍم  َذنَب  َتَضُعوَن 
أَتَكلََّم بَِهذا  َوَعَلى ُسكّانِها. ل�أنَّ اهلَل َقْد اأرَسَلِني اإلَيُكْم ل�

الَكلاِم ِفي َمساِمِعُكْم.«
أنِبياِء:  َوال� لِلَكَهَنِة  عِب  الشَّ َوكُلُّ  الرَُّؤساُء  16َفقاَل 

َُّه  أن اأْن ُيحَكَم َعَلى َهذا الرَُّجِل بِالَمْوِت، ل� َيْنَبِغي  »ل� 
َتَكلََّم اإلَينا بِاْسِم إلَِهنا.«

لُِكلِّ  َوقالُوا  أْرِض  ال� ُشُيوِخ  ِمْن  ِرجاٌل  17َوَوَقَف 

ِفي  َيَتَنبَّاُأ  الُموِرشِتيُّ  ِميخا  18»كاَن  عِب:  الشَّ َجماَعِة 
اأيّاِم َحَزِقّيا، َمِلِك َيُهوذا، َوقاَل لَِبِني َيُهوذا: ›َهذا ُهَو ما 

َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:

› َسَتُكوُن ِصْهَيْوُن َحقلاً َمحُروثاً،   
   َوالُقدُس َكوَمَة َخراٍب،

َجيراُت.‹    َوَجَبُل الَهيَكِل َتلًَّة َتنُبُت ِفيها الشُّ

19َفَهْل َقَتَلُه َحَزِقّيا َمِلُك َيُهوذا، اأْو َبُنو َيُهوذا؟ األَْم 

اهلُل  َيَتراَجِع  األَْم  اهلِل؟  َرحَمَة  َوَطَلَب  اهلَل  َحَزِقّيا  َيَخْف 
ماِر الَِّذي كاَن َسُيِنِزلُُه بِِهْم؟ اأّما نَحُن، َفُنوِشُك  َعِن الدَّ

اأْن نَاأتَِي بِكاِرَثٍة َعَلى اأنُفِسنا.«
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اْسُمُه  اهلِل،  بِاْسِم  َتَنبَّاأ  اآَخُر  َرُجٌل  ُهناَك  20َوكاَن 

اُأوِريّا ْبُن ِشْمِعيا ِمْن ِقْرياِت َيعاِريَم. َوَقْد َتَنبَّاأ ِضدَّ َهِذِه 
أْرِض َوقاَل ما قالَُه اإْرِميا. 21َوَقْد َسِمَعُه  الَمِديَنِة َوَهِذِه ال�
َوَسَعى  ُرَؤسائِِه،  َوكُلُّ  ُجُنوِدِه  َوكُلُّ  َيُهوياِقيُم  الَمِلُك 
أمَر، َفخاَف َوَهَرَب  الَمِلُك لَِقتِلِه. َفَسِمَع اُأوِريّا َهذا ال�

اإلَى ِمصَر.
22َفاأرَسَل الَمِلُك َيُهوياِقيُم األْناثاَن ْبَن َعْكُبوَر َوَمَعُه 

ِمْصَر  ِمْن  يا  اُأورِّ 23َفاأحَضُروا  ِمصَر.  اإلَى  الرِّجاِل  َبعُض 
يِف َوَطَرَح ُجثََّتُه  اإلَى الَمِلِك َيُهوياِقيَم. َفَقَطَع َراأَسُه بِالسَّ

ِة.« اإلَى َمقَبَرِة العامَّ
24اأّما اأِخيقاُم ْبُن شافاَن َفَحَمى اإْرِميا، َوحاَل ُدوَن 

عِب لَِيقُتلُوُه. َتسِليِم اإْرِميا لِقاَدِة الشَّ

َر َمِلكًا تعيين َنُبوَخْذناصَّ

َمِلِك 27  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم  بِداَيِة ُحكِم  ِفي 
َيُهوذا، جاَءْت َهِذِه الَكِلَمُة اإلَى اإْرِميا ِمَن 
نِيراً  لَِنفِسَك  لِي: »اصَنْع  اهلُل  قالَُه  ما  ُهَو  2َهذا  اهلِل. 

ِمْن َخَشٍب، َوَضْعُهما َعَلى  اأربَِطٍة ِجلِديٍَّة َوَقِضيباً  ِمْن 
َمِلِك  َواإلَى  اأُدوَم،  َمِلِك  اإلَى  َكِتَفيَك. 3َواأرِسْل َرسائَِل 
َواإلَى  ُصوَر،  َمِلِك  َواإلَى  ونِيِّيَن،  الَعمُّ َواإلَى  ُمواآَب، 
ِصْدِقّيا  اإلَى  جاُءوا  الَِّذيَن  ُسِل  الرُّ بَِيِد  َصيُدوَن،  َمِلِك 
َمِلِك َيُهوذا ِفي الُقْدِس. 4َبلِّْغُهْم َهذا الَكلاَم لُِيَبلُِّغوا ُهْم 
ساداتِِهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: 
أْرَض َوالُوُحوَش الَِّتي  قُولُوا لِساَدتُِكْم 5اأنا َمْن َصَنْعُت ال�
تِي الَعِظيَمِة َوِذراِعي الَممُدوَدِة،  أْرِض بُِقوَّ َعَلى َسطِح ال�
أراِضي  َواأنا اُأعِطيها لَِمْن اأشاُء. 6َوَقْد اأعَطيُت كُلَّ َهِذِه ال�
اأعَطيُتُه  َكما  خاِدِمي.  بابَِل،  َمِلِك  َر،  نَُبوَخْذناصَّ لَِيِد 
ُهَو  َسَتخِدُمُه  ُأَمِم  ال� لَِتخِدَمُه. 7َوكُلُّ  يََّة  الَبرِّ الَحيواناِت 
ُهَو  َيخَضُع  ِحيَن  الَوقُت  َياأتَِي  اأْن  اإلَى  َوَحِفيَدُه،  َوابَنُه 
َوُملُوٌك  َكِثيَرٌة  اُأَمٌم  َسَتجَعلُُه  ِحيَنِئٍذ،  آَخِريَن.  ل� َواأْرُضُه 

ِعظاٌم َيخِدُمُهْم.
َر  ٌة ل� َتخِدُم نَُبوَخْذناصَّ 8»›َولَِكْن اإْن كانَْت ُهناَك اُأمَّ

نِّي َساُأعاِقُب  َمِلَك بابَِل، اأْو ل� َتخَضُع لَِمِلِك بابَِل، َفاإ
اهلُل.  َيُقوُل  َوالَوباِء،‹  َوالُجوِع  بِالَحرِب  َة  ُأمَّ ال� تِلَك 
َتسَتِمُعوا  9َفلا  َتماماً.  َعَليِهْم  اأقِضَي  َحتَّى  َساُأعاِقُبُهْم 

ِفي  النُُّبّواِت  وَن  َيَتَلقُّ َوالَِّذيَن  َوَعّراِفيُكْم  اأنِبيائُِكْم  اإلَى 
ال�أحلاِم َوُمَشعِوِذيُكْم َوَسَحَرتُِكُم الَِّذيَن َيُقولُوَن لَُكْم: 
اإلَيُكْم  َيَتَنبَّاُأوَن  ما  10ل�أنَّ  بابَِل.‹  َمِلَك  َتخِدُموا  ›لَْن 
ِمْن  َسُتنَفوَن  اأنَُّكْم  ِهَي  َوعاِقَبُتُه  َكِذٌب.  ُهَو  اإنَّما  بِِه 
الَِّتي  ُة  ُأمَّ ال� 11اأّما  َفَتهِلُكوَن.  َوَساأطُرُدكُْم  اأْرِضُكْم، 
َتخَضُع لَِمِلِك بابَِل، َفَساُأعِطيها َواُأعِطي اأْرَضها راَحًة، 
َوَتسَتِقرُّ  اأْرِضها،  ِفي  ُة  ُأمَّ ال� تِلَك  َسَتعَمُل  اهلُل.  َيُقوُل 

ِفيها.‹«
اإلَى ِصْدِقّيا  12ثُمَّ َتَكلَّْمُت بَِجميِع َهِذِه الَكِلماِت 

َمِلِك َيُهوذا: »اْخَضْع لَِمِلِك بابَِل، َواخِدْمُه ُهَو َوَشعَبُه 
يِف َوالَمجاَعِة  َفَتحيا. 13لِماذا َتُموُت اأنَت َوَشعُبَك بِالسَّ
ٍة ل� َتخِدُم َمِلَك  َوالَوباِء، بَِحَسِب ما قاَل اهلُل َعْن اأيَِّة اُأمَّ
َيُقولُوَن  الَِّذيَن  أنِبياِء  ال� َكلاِم  اإلَى  َتسَتِمْع  14ل�  بابَِل. 
لَُكْم  َيَتَنبَّاُأوَن  َُّهْم  أن ل� بابَِل.‹  َمِلَك  َتخِدُموا  ›لَْن  لَُكْم: 
ُهْم  َوها  اهلُل،  َيُقوُل  اُأرِسلُهْم،  لَْم  ِّي  أن 15ل� بِالَكِذِب. 
َفَتهِلُكوَن،  اأطُرُدكُْم  لَِذلَِك  بِالَكِذِب.  بِاسِمي  َيَتَنبَّاُأوَن 

أنِبياُء الَِّذيَن َيَتَنبَّاُأوَن لَُكْم.‹« اأنُتْم َوال�
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  عِب  الشَّ َوكُلِّ  لِلَكَهَنِة  16َوقُْلُت 

َيَتَنبَّاُأوَن  الَِّذيَن  اأنِبيائُِكُم  َكلاِم  اإلَى  َتسَتِمُعوا  »ل�  اهلُل: 

لَُكْم َوَيُقولُوَن: ›َسُتعاُد اآنَِيُة َبيِت اهلِل ِمْن بابَِل َبعَد َفتَرٍة 
َُّهْم َيَتَنبَّاُأوَن لَُكْم بِالَكِذِب. 17ل� َتسَتِمُعوا  أن َقِصيَرٍة.‹ ل�
اإلَيِهْم، َبِل اخِدُموا َمِلَك بابَِل لَِتحَيوا. لِماذا ُيصِبُح َهذا 
َوِعْنَدُهْم  َحِقيِقيِّيَن  اأنِبياَء  كانُوا  ْن  18َفاإ َخِرباُ؟  الَمكاُن 
لُوا اإلَى اهلِل الَقِديِر، َحتَّى ل� َتذَهَب  َكِلَمُة اهلِل، َفلَيَتَوسَّ
الُقْدِس  َوَمديَنِة  َيُهوذا  َمِلِك  َوَبيِت  اهلِل  َبيِت  اآنَِيِة  َبِقيَُّة 

اإلَى بابَِل.‹«
أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر َعِن ال�أعِمَدِة  19»ل�

آنَِيِة الَِّتي ِفي الَمِديَنِة،  َوَحوِض الُبرونِْز َوالَقواِعِد َوَبِقيَِّة ال�
الُقْدِس  ِمَن  ُر  نَُبوَخْذناصَّ َياأُخْذها  لَْم  الَِّتي  20ال�أشياِء 

َمِلَك  َيُهوياِقيَم  ْبَن  َيُهوياِكيَن  َسَبى  ِعنَدما  بابَِل،  اإلَى 
َيُهوذا َوكُلَّ ُرَؤساِء َيُهوذا َوالُقْدِس. 21َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
ِفي  الباِقَيِة  آنَِيِة  ال� بُِخُصوِص  اإْسرائِيَل،  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل 

َبيِت اهلِل َوَبيِت الَمِلِك َوَمديَنِة الُقْدِس، 22َيُقوُل اهلُل: 
آنَِيُة اإلَى بابَِل، َوَسَتبَقى ُهناَك اإلَى اأْن اأفَتِقَد  ›َسُتحَمُل ال�

َشعِبي، َواُأرِجَعُهْم اإلَى َهذا الَمكاِن.‹«
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ِبيُّ الكاِذب َحَنِنّيا، النَّ

َنِة نَفِسها، ِفي بِداَيِة ُملِك ِصْدِقّيا 28  َوِفي السَّ
َنِة  هِر الخاِمِس ِمَن السَّ َمِلِك َيُهوذا، ِفي الشَّ
الّرابَِعِة، أ َكلََّمِني َحَنِنّيا ْبُن َعُزوَر النَِّبيُّ الَِّذي ِمْن ِجبُعوَن 
َفقاَل:  عِب  الشَّ َوكُلِّ  الَكَهَنِة  بُِحُضوِر  اهلِل  َهْيَكِل  ِفي 
›َقْد  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  2»َهذا 

اآنَِيَة  َساُأرِجُع  َسَنَتيِن،  بابَِل، 3َوِفي ُغُضوِن  نِيَر  رُت  َكسَّ
اأَخَذها  الَِّتي  آنَِيُة  ال� تِلَك  الَمكاِن،  َهذا  اإلَى  اهلِل  َبيِت 
اإلَى  َوَحَمَلها  الَمكاِن  َهذا  ِمْن  بابَِل  َمِلُك  ُر  نَُبوَخْذناصَّ
بابَِل. 4َوَساُأرِجُع اإلَى َهذا الَمكاِن َيُهوياِكيَن ْبِن َيُهوياِقيَم 
َمِلَك َيُهوذا، َوكُلُّ الَمسِبيِّيَن ِمْن َيُهوذا الَِّذيَن َذَهُبوا اإلَى 

ُر نِيَر َمِلِك بابَِل.‹« بابَِل، َيُقوُل اهلُل، َوَساُأَكسِّ
5ِحيَنِئٍذ، َتَكلََّم اإْرِميا اإلَى َحَنِنّيا النَِّبيِّ بُِحُضورِ الَكَهَنِة 

عِب الَِّذيَن كانُوا واِقِفيَن ِفي َبيِت اهلِل. 6َفقاَل  َوكُلِّ الشَّ
َكلاِمَك،  بَِحَسِب  اهلُل  لَِيعَمِل  »اآِميْن،   : النَِّبيُّ اإْرِميا 
َولُْيَثبِِّت اهلُل الَكلاَم الَِّذي َتَنبَّاأَت بِِه، َولَترِجْع اآنَِيُة َبيِت 
اهلِل َوكُلُّ الَمسِبيِّيَن ِمْن بابَِل اإلَى َهذا الَمكاِن. 7لَِكِن 

عِب.  َولُِكلِّ الشَّ لََك  الَِّتي َساأقُولُُها  الَكِلَمَة  اْسَمْع َهِذِه 
أنِبياُء الَِّذيَن كانُوا َقبِلي َوَقبَلَك ُمنُذ الَقِديِم، َتَنّباأوا َعْن  8ال�

اأراضَي َكِثيَرٍة َوَعْن َممالٍِك َعِظيَمٍة، َوقالُوا َستاأتِي َحرٌب 
لاِم ُيعَرُف بِاأنَُّه  َيَتَنبَّاُأ بِالسَّ َوَمجاَعٌة َوَوباٌء. 9النَِّبيُّ الَِّذي 
». ُق َكِلَمُة َهذا النَِّبيِّ نَِبيٌّ اأرَسَلُه اهلُل َحّقاً، ِعنَدما َتَتَحقَّ

 ، 10ثُمَّ اأَخَذ َحَنِنّيا النَِّبيُّ النِّيَر َعْن ُعنِق اإْرِميا النَِّبيِّ

عِب، َهذا ُهَو  َرُه. 11َوقاَل َحَنِنّيا بُِحُضوِر كُلِّ الشَّ َوَكسَّ
َمِلِك  َر  نَُبوَخْذناصَّ نِيَر  ُر  َساُأَكسِّ »َهَكذا  اهلُل:  َيُقولُُه  ما 
ُأَمِم،« ِحيَنِئٍذ،  بابَِل، ِفي ُغُضوِن َسَنَتيِن، َعْن اأعناِق ال�

َذَهَب اإْرِميا النَِّبيُّ ِفي َطِريِقِه.
َر  َكسَّ اأْن  َبعَد  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  12ثُمَّ جاَءْت 

، َفقاَل: 13»اْذَهْب  َحَنِنّيا النَِّبيُّ النِّيَر َعْن ُعنِق اإْرِميا النَِّبيِّ
َكَسرَت  ›اأنَت  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  لَِحَنِنّيا،  َوقُْل 
نِيَر الَخَشِب، َولَِكنََّك َسَتَضْع نِيَر َحِديٍد ِعَوضاً َعْنُه.‹ 
أنَّ َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›َوَضعُت  14ل�

ُأَمِم َجميعاً، ل�أجَعَلها َتخِدُم  نِيَر َحِديٍد َعَلى ُعنِق َهِذِه ال�
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َر َمِلِك بابَِل، َوَسَتخِدُمُه بِالِفعِل. َكما اأعَطيُتُه  نَُبوَخْذناصَّ
يََّة اأيضاً.‹« الَحيواناِت الَبرِّ

15ثُمَّ قاَل النَِّبيُّ اإْرِميا لِلنَِّبيِّ َحَنِنّيا: »اْسَمْع يا َحَنِنّيا، 

عَب َيتَِّكُل َعَلى  لَْم ُيرِسْلَك اهلُل، َوَقْد َجَعْلَت َهذا الشَّ
الَكِذِب. 16لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›َساأنِفيَك َعْن 
ََّك َتَكلَّْمَت  أن َنِة، ل� أْرِض، َوَسَتُموُت ِفي َهِذِه السَّ َهِذِه ال�

بَِتَمرٍُّد ِضدَّ اهلِل.‹«
ِمْن  الّسابِِع  هِر  الشَّ ِفي  النَِّبيُّ  َحَنِنّيا  ماَت  17َوَقْد 

َنِة. تِلَك السَّ

يَن ِفي باِبل ِرساَلُة إْرِميا إَلى الَمسِبيِّ

اإْرِميا 29  اأرَسَلها  الَِّتي  سالَِة  الرِّ نَصُّ  ُهَو  َهذا 
بِي  ِمَن َمديَنِة الُقْدِس اإلَى َبِقيَِّة ُشُيوِخ السَّ
َسباُه  الَِّذي  عِب  الشَّ كُلِّ  َواإلَى  أنِبياِء  َوال� َوالَكَهَنِة 
ُر ِمَن َمديَنِة الُقْدِس اإلَى بابَِل. 2كاَن َهذا َبعَد  نَُبوَخْذناصَّ
ُأمِّ َوالَعبيِد  ُخُروِج َيُكْنيا ِمَن َمديَنِة الُقْدِس َمَع الَمِلَكِة ال�
َوالَحّداِديَن.  َوالنَّّحاتِيَن  الُقْدِس  َوَمديَنِة  َيُهوذا  َوُرَؤساِء 
3َوَقْد اأْرَسَل اإْرِميا الرِّسالََة بَِيِد األْعاَسَة ْبِن شافاَن َوَجَمْريا 

اإلَى  َيُهوذا  َمِلُك  ِصْدِقّيا  اأرَسَلُهما  اللََّذيِن  َحْلِقّيا،  ْبِن 
َر َمِلِك بابَِل، َفقاَل: بابَِل، اإلَى نَُبوَخْذناصَّ

4َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل، 

لُِكلِّ الَمسِبيِّيَن ِمَن الُقْدِس اإلَى بابَِل: 5»ابُنوا 
ُبُيوتاً َواسُكُنوا ِفيها، َوازَرُعوا َبساتِيَن َوكُلُوا ما 
ُخُذوا  َوَبناٍت.  َبِنيناً  َواأنِجُبوا  ُجوا  6َتَزوَّ تُنِتُجُه. 
َولُْينِجُبوا  َبناتُِكْم،  ُجوا  َوَزوِّ لَِبِنيُكْم،  َزوجاٍت 
َتِقلُّوا.  َول�  ُهناَك  َتضاَعُفوا  َوَبناٍت.  َبِنيناً 
7َواطلُُبوا َخيَر الَمِديَنِة الَِّتي ُسِبيُتْم اإلَيها، َوَصلُّوا 

َُّه اإْن كاَن لَها َخيٌر، َفاأنُتْم  أن اإلَى اهلِل ل�أجِلها. ل�
ُهَو  َهذا  أنَّ  8ل� َخيٌر.«  لَُكْم  َسَيُكوُن  َكَذلَِك 
ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: »ل� َتَدُعوا 
اأنِبياَءكُْم َوَعّراِفيُكُم الَِّذيَن َيِعيُشوَن ِفي َوَسِطُكْم 
الَِّتي  ال�أحلاِم  اإلَى  َتسَتِمُعوا  َول�  َيخَدُعوكُْم. 
َُّهْم َيَتَنبَّاُأوَن لَُكْم بِاسِمي َكِذباً.  أن َيحلُُمونَها. 9ل�

َواأنا لَْم اُأرِسْلُهْم، َيُقوُل اهلُل.‹«
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»ِعنَدما  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  10ل�

ُم  بُعوَن َسَنًة لِبابَِل، َساأفَتِقُدكُْم َواُأَتمِّ َتكَتِمُل السَّ
اإلَى  اُأِعيَدكُْم  بِاأْن  َمَعُكْم  َقَطْعُتُه  الَِّذي  َوعِدي 
الَِّتي  الُخَطَط  اأعِرُف  ِّي  أن 11ل� الَمكاِن.  َهذا 
اُأَفكُِّر بِها بُِخُصوِصُكْم، َيُقوُل اهلُل، َفِهَي ُخَطٌط 
لَِخيِركُْم َولَيَسْت لَِضَررِكُْم، ل�ُأعِطَيُكْم ُمسَتقَبلاً 
، َواأنا  َوَرجاًء. 12َسَتدُعونَِني َوَسَتاأتُوَن لُِتَصلُّوا اإلَيَّ
َساأسَتِمُع اإلَيُكْم. 13َسَتطلُُبونَِني َوَتِجُدونَِني ِحيَن 
َتطلُُبونَِني بُِكلِّ قُلُوبُِكْم، 14َوَساُأوَجُد لَُكْم، َيُقوُل 
اهلُل، َوَساُأرِجُع ما اُأِخَذ ِمنُكْم، َوَساأجَمُعُكْم ِمْن 

اهلُل،  َيُقوُل  اإلَيها،  َطَردتُُكْم  الَِّتي  أماِكِن  ال� كُلِّ 
َوَساُأرِجُعُكْم ِمَن الَمكاِن الَِّذي َسَبيُتُكْم اإلَيِه.«

ِفي  اأنِبياَء  لَنا  اهلُل  »اأقاَم  َتُقولُوَن:  15َقْد 

بابَِل.« 16َولَِكنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل لِلَمِلِك 
عِب  الشَّ َولُِكلِّ  داُوَد،  َعرِش  َعَلى  الجالِِس 
الّساِكِنيَن ِفي َهِذِه الَمِديَنِة، اإخَوتُِكُم الَِّذيَن لَْم 
بِي. 17َيُقوُل اهلُل الَقِديُر:  َيذَهُبوا َمَعُكْم اإلَى السَّ
َوالَوباَء،  َوالَمجاَعَة  الَحرَب  َعَليِهُم  »َساُأرِسُل 
ُيؤَكُل  ل�  الَِّذي  الَعِفِن  َكالتِّيِن  َوَساأجَعلُُهْم 
َوالَمجاَعِة  بِالَحرِب  18َساُأل�ِحُقُهْم  لَِرداَءتِِه. 
َوالَوباِء. َوَساأجَعلُُهْم ِعبَرًة تُرِعُب َجميَع َممالِِك 
َوَمثاراً  َوُرعباً  َوَخراباً  لَعَنًة  َساأجَعلُُهْم  أْرِض.  ال�
َساأطُرُدُهْم  الَِّتي  ُأَمِم  ال� َجميِع  ِفي  لِلاْسِتغراِب 
َُّهْم لَْم َينَتِبُهوا لَِكلاِمي، َيُقوُل اهلُل،  أن اإلَيها. 19ل�
َبعَد  واِحداً  أنِبياَء  ال� امي  ُخدَّ اإلَيِهْم  اأرَسلُت  اإْذ 

. َيُقوُل اهلُل.« آَخِر، َولَْم َيسَتِمُعوا اإلَيَّ ال�
20َفاسَتِمُعوا اإلَى َكِلَمِة اهلِل يا كُلَّ الَمسِبيِّيَن 

ِمَن الُقْدِس اإلَى بابَِل.
اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  21َهذا 

اإْسرائِيَل، ل�أخاآَب ْبِن قُول�يا َولِِصْدِقّيا ْبِن َمَعِسّيا، 
»َساُأَسلُِّمُهما  بِالَكِذِب:  لَُكْم  َيَتَنبَّاآِن  اللََّذيِن 
َر َمِلِك بابَِل، َوَسَيقُتلُُهما اأماَمُكْم.  لَِنُبوَخْذناصَّ
22َوَسُيضَرُب بِِهما الَمَثُل َكَلعَنٍة لُِكلِّ الَمسِبيِّيَن 

›لَِيجَعْلَك  َفُيقاُل:  بابَِل،  ِفي  َيُهوذا  َبِني  ِمْن 
َمِلُك  اأحَرَقُهما  اللََّذيِن  َواأخاآَب  َكِصْدِقّيا  اهلُل 

بابَِل بِالنّاِر.‹ 23َسَيحُدُث َهذا بَِسَبِب ال�أعماِل 
اإْذ  الُقْدِس،  َمديَنِة  ِفي  َعِملاها  الَِّتي  الَبِشَعِة 
َوَتَكلَّما  ِجيرانِِهما،  َزوجاِت  َمَع  َزنَيا  اأنَُّهما 
بَِكلاٍم كاِذٍب باسِمي لَْم اآُمْرُهما بِاأْن َيُقول�ُه. 

اأعِرُف بَِهذا َواأشَهُد َعَليِه. َيُقوُل اهلُل.«

ِرساَلُة اهلِل إَلى ِشْمِعيا
: 25َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل  24َوقُْل لِِشْمِعيا النَِّحلاِميِّ

الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: »اأرَسْلَت َرسائَِل بِاسِمَك اإلَى كُلِّ 
َمَعِسّيا  ْبِن  َولَِصَفْنيا  الُقْدِس،  الَِّذي ِفي َمديَنِة  عِب  الشَّ
آَخِريَن قُْلَت ِفيها: 26›َقْد  الكاِهِن، َواإلَى كُلِّ الَكَهَنِة ال�
َعيََّنَك اهلُل كاِهناً َمكاَن َيُهوياداَع الكاِهِن، لَِيُكوَن ُهناَك 
َمْن َيهَتمُّ بَِبيِت اهلِل. لَِذلَِك، َسُيْسَجُن كُلُّ َمجُنوٍن َيَتَنبَّاُأ 
َعَليَك، َوتُوَضُع َقَدِميِه َبيَن لَوَحيِن َخَشِبيَّْيِن. 27َفِلماذا 
لَُكْم؟  َيَتَنبَّاُأ  الَِّذي  َعناثُوَث  ِمْن  الَِّذي  اإْرِميا  تَُوبِّْخ  لَْم 
28َفَقْد اأرَسَل ِرسالًَة اإلَينا ِفي بابَِل قاَل ِفيها: َسَتِعيُشوَن 

َواسُكُنوا ِفيها، َوازَرُعوا  ُهناَك لَِزَمٍن َطِويٍل، َفابُنوا ُبُيوتاً 
َبساتِيَن َوكُلُوا َثَمَرها.‹«

اإْرِميا.  لِلنَِّبيِّ  الرِّسالََة  َهِذِه  الكاِهُن  َصَفْنيا  29َفَقَراأ 

30َفجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإرِميا، َفقاَل اهلُل: 31»اأْرِسْل 

ِرسالًَة اإلَى كُلِّ الَمسِبيِّيَن َوقُْل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
اأنِّي  َمَع  لَُكْم  َتَنبَّاأ  ِشْمِعيا  أنَّ  ل� النَِّحّلاِمي:  لِِشْمِعيا  اهلُل 

بِالَكِذِب.  ثَِقَتُكْم  َتَضُعوَن  َجَعَلُكْم  َوَقْد  اُأرِسْلُه،  لَْم 
ِشْمِعيا  َساُأعاِقُب  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  32لَِذلَِك، 

اأَحٌد َوَسَط  نَسِلِه  ِمْن  لَُه  َيبَقى  َولَْن  َونَسَلُه،  النَِّحّلاِميِّ 
عِب. َولَْن َيَرى الَخيَر الَِّذي َساأعَملُُه لَِشعِبي،  َهذا الشَّ

َُّه َتَكلََّم بِِخيانٍَة ِضدَّ اهلِل.‹« أن َيُقوُل اهلُل، ل�

جاء ُوُعوٌد ِبالرَّ

اهلِل: 30  ِمَن  اإْرِميا  اإلَى  الَكِلَمُة جاَءْت  َهِذِه 
2»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر اإلَُه اإْسرائِيَل: 

لَِفيفٍة.  َعَلى  بِِه  َكلَّْمُتَك  الَِّذي  الَكلاِم  َجميَع  ›اكُتْب 
3َفَسَتاأتِي اأيّاٌم، َيُقوُل اهلُل، ِحيَن اُأرِجُع ِفيها ما ُسِلَب ِمْن 

َبني اإْسرائِيَل َوَيُهوذا، َيُقوُل اهلُل. َوَساُأرِجُعُهْم اإلَى َهِذِه 
آبائِِهْم لَِكي َيمَتِلُكوها.‹« أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها ل� ال�
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4َهذا ُهَو الَكلاُم الَِّذي َتَكلََّم بِِه اهلُل َعْن اإْسرائِيَل 

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َوَيُهوذا. 5ل�

  » َسِمْعنا َصوَت ُرعٍب،
   َسِمعنا َعْن َخوٍف ل� َسلاٍم.

6 » اساألُوا َوانُظُروا اإْن كاَن ُهناَك َرُجٌل َيِلُد!  
أبطاِل َيَضُعوَن     َفِلماذا اأَرى كُلَّ الرِّجاِل ال�

اأيِديِهْم َعَلى ُبُطونِِهْم،
   َكالنِّساِء اللَّواتِي َيِلدَن؟

   َولِماذا َشُحَبْت كُلُّ ُوُجوِهِهْم؟

7 » َويٌل لَُهْم،  
أنَّ َذلَِك الَيوَم َعِظيٌم،    ل�

   َولَيَس لَُه َمِثيٌل.
   َسَيُكوُن َوقَت ِضيٍق لَِيعُقوَب،

   َولَِكنَُّه َسَيخلُُص ِمنُه.

ُر نِيَر  8»ِفي َذلَِك الَوقِت، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر، َساُأَكسِّ

بابَِل َعْن َكِتِفَك، َوَساأنَزُع قُُيوَدَك. ِحيَنِئٍذ، لَْن ُيجِبَرُهُم 
الُغَرباُء، ِفيما َبْعُد، َعَلى ِخدَمِتِهْم، 9لَِكنَُّهْم َسَيخِدُموَن 

إلََهُهْم َوداُوَد َمِلَكُهْم، الَِّذي َساُأِعيُنُه َعَليِهْم.

10 » اأّما اأنَت يا خاِدِمي َيعُقوَب،  
   َفلا َتَخْف،
   َيُقوُل اهلُل،

   َواأنَت يا اإْسرائِيُل،
   ل� َترَتِعْب.

ِّي َساُأَخلُِّصَك ِمْن َبِعيٍد، أن    ل�
   َوَساُأنِقُذ نَسَلَك ِمْن اأْرِض َسبِيِهْم.

   َسَيرِجُع َيعُقوُب،
   َوَسَيُكوُن ِفي راَحٍة َواأماٍن،

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن ُيزِعُجُه.
ِّي َمَعَك، أن 11  ل�  

ُأنِقَذَك،    َيُقوُل اهلُل، ل�

ْدتَُك ِفي َوَسِطها. ُأَمَم الَِّتي َبدَّ ِّي َساُأفِني ال� أن    َول�
   اأّما اأنَت َفَلْن اُأفِنيَك،

ُبَك بِالَعدِل،    لَِكنِّي َساُأَؤدِّ
   َولَْن اأَدَع اإثَمَك بِلا ِعقاٍب.«

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 12  ل�  
  » اإصاَبُتَك ل� ِشفاَء لَها،

   َوُجرُحَك َبِليٌغ.
13  ل� ُيوَجُد َمْن ُيداِفُع َعْن َقِضيَِّتَك.  

   َوما ِمْن ِشفاٍء اُِجرِحَك.
14  كُلُّ الَِّذيَن كانُوا ُيِحبُّونََك نَُسوَك،  

وَن بَِخْيِرَك.    َوُهْم ل� َيهَتمُّ
، َّي َضَرْبُتَك َضرَبًة قاِسَيًة َكَعُدوٍّ أن    ل�

   بَِسَبِب ِكَبِر اإثِمَك،
   َوَكثَرِة َخطاياَك.

15  لِماذا َتصُرِخيَن بَِسَبِب اإصاَبِتِك؟  
   ُجرُحِك ل� ُيمِكُن ِشفاُؤُه.

   بَِسَبِب َعَظَمِة اإثِمِك،
   َوبَِسَبِب َكثَرِة َخطاياِك،

   َعِملُت َهِذا بِِك.
16  لَِذلَِك، كُلُّ الَِّذيَن الَتَهُموِك َسُيلَتَهُموَن،  
بِي.    َوكُلُّ ُخُصوِمِك َسَيذَهُبوَن اإلَى السَّ

   الَِّذيَن َسَلُبوِك َسُيسَلُبوَن،
   َوكُلُّ الَِّذيَن َينَهُبونَِك َسُينَهُبوَن.

َتِك اإلَيِك، 17  َيُقوُل اهلُل: »َساُأِعيُد ِصحَّ  
   َوَساُأشِفيِك ِمْن ُجُروِحِك،

أنَّ النّاَس َدُعوِك ›الَمنُبوَذَة.‹    ل�
   قالُوا: ›َهِذِه ِصْهَيْوُن الَِّتي ل� ُيِريُدها اأَحٌد.‹«

18  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َساُأَغيُِّر َمِصيَر ِخياِم َيعُقوَب

   َوَساأرَحُم َمساِكَنُه،
   َوَسُتبَنى الَمِديَنُة َعَلى َخرائِِبها،

   َوالَقصُر ِفي َمكانِِه.
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كِر ِمنُهْم، 19  َسَتخُرُج َترانِيُم الشُّ  
ِحِك.    َوَكَذلَِك َصوُت الضَّ

   َساُأَكثُِّرُهْم، َفلا َيُكونُوَن َقِليِليَن،
   َوَساُأكِرُمُهْم، َفلا َيُكونُوَن ُمنُبوِذيَن.

20  َوَسَيُكوُن نَسلُُهْم َكما كاَن ِمْن َقبُل،  
   َوَسَتثُبُت َجماَعُتُهْم اأماِمي،

   َوَساُأعاِقُب كُلَّ الَِّذيَن ُيضايُِقونَُهْم.
21  َوَسَياأتِي قائٌِد ِمْن َشعِبِه،  

   َوَسَيخُرُج حاِكُمُه ِمْن َوَسِطِه.
ُبُه َفَيقَتِرَب ِمنِّي،    َساُأَقرِّ

َُّه َمْن َيجُرُؤ َعَلى ال�قِتراِب ِمنِّي،« أن    ل�
   َيُقوُل اهلُل.

22 » َوَسَتُكونُوَن َشعِبي،  
   َوَساأكُوُن اإلََهُكْم.«

23  ها عاِصَفُة اهلِل!  
   َغَضُبُه َيْخُرُج،

ْعصاِر. أْشراِر َكال�إ    َيلَتفُّ َفوَق ُرؤوِس ال�
ِديُد، 24  لَْن َيرَتدَّ َغَضُب اهلِل الشَّ  

َم ما َينِوي َعَمَلُه.    َحتَّى ُيَتمِّ
أِخيَرِة، َسَتفَهُموَن.    ِفي ال�يّاِم ال�

إْسراِئيُل الَجِديَدة

قاَل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَوقِت، َساأِصيُر اإلَهاً لُِكلِّ 31 
َقبائِِل اإْسرائِيَل، َوُهْم َسَيِصيُروَن َشعِبي.«

2َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

عُب الَِّذي نَجا ِمَن الَحرِب   » الشَّ
يَِّة.    َوَجَد نِْعَمًة ِفي الَبرِّ

   ِحيَن ارَتَحَل اإْسرائِيُل َطَلباً للّراَحِة.«
ِتِه: ُأمَّ 3  َظَهَر اهلُل ِمْن َبِعيٍد َوقاَل ل�  

  » اأحَبْبُتِك َمَحبًَّة اأَبِديًَّة،
   لَِذلَِك اأَدْمُت لَِك َرحَمِتي.

4  َساأبِنيِك ثانَِيًة َفَتنَبِنيَن،  
   يا اإْسرائِيُل الَعذراُء.

   َسَتَضِعيَن ِزيَنَتِك ِمْن َجِديٍد،
   َوَسَتخُرِجيَن بُِدفُوِفِك لَِترقُِصي َمَع 

الُمحَتِفِليَن.
ًة اُأْخَرى كُُروماً ِفي ِجباِل الّساِمَرِة 5  َسَتزَرِعيَن َمرَّ  

   َوالَِّذيَن َيزَرُعونَها َسَيَتَمتَُّعوَن بَِثَمِرها.
6  َفَسَيُكوُن ُهناَك َيوٌم،  

   ُيناِدي ِفيِه الُحرَّاُس َعَلى ِجباِل اأْفرايَِم:
› قُوُموا، لَِنذَهْب اإلَى ِصْهَيْوَن،   

   اإلَى إلَِهنا.‹«

7  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َغنُّوا لَِيعُقوَب بَِفَرٍح،

ُعوِب،    َوافَرُحوا بَِرئِيِس الشُّ
   اهِتُفوا، َسبُِّحوا، َوقُولُوا:

› َخلِّْص يا اهلُل َشعَبَك، َبِقيََّة اإْسرائِيَل.‹   
ماِل، 8  َساآتِي بِِهْم ِمْن اأْرِض الشَّ  

أْرِض.    َوَساأجَمُعُهْم ِمْن اأقاِصي ال�
   َسَيُكوُن َبيَنُهُم ال�أعَمى َوال�أعَرُج،

ُض لَِتِلَد.    َوالُحبَلى َوالَِّتي َتَتَمخَّ
   َوَسَيُعوُدوَن َكَجماَعٍة َعِظيَمٍة.
9  َساآتِي بِِهْم َبيَنما ُهْم َيبُكوَن،  

   َوَساُأرِجُعُهْم َبيَنما ُهْم َيَتَضرَُّعوَن.
   َساأقُوُدُهْم بُِمحاذاِة َجداِوِل الماِء،
   َوِفي َطِريٍق ُمسَتِقيَمٍة َفلا َيَتَعثَُّروَن.
ْسرائِيَل، ِّي َساأكُوُن اأباً ل�إ أن    َوَذلَِك ل�

   َواأفرايُِم َسَيُكوُن ابِنَي الِبكَر.

ُأَمُم، › اأيَُّتها ال�  10  
   اْسَمُعوا َكِلَمًة اهلِل،

   َواأعِلُنوها َبيَن الُجُزِر الَبِعيَدِة.
   قُولُوا:

َد اإْسرائِيَل َسَيجَمُعُه، › الَِّذي َبدَّ   
   َوَسَيحُرُسُه َكما َيحُرُس الّراِعي َقِطيَعُه.‹
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11  ل�أنَّ اهلَل َفَدى َيعُقوَب،  
   َواأطَلَقُه ِمْن َيِد َمْن ُهَو اأقَوى ِمنُه.

12  َسَياأتُوَن َوُيَغنُّوَن َعَلى ُمرَتَفعاِت ِصْهَيْوَن،  
   َسُتْشِرُق ُوُجوُهُهْم بَِسَبِب َخْيراِت اهلِل،

يِت َوالَغَنِم َوالَبَقِر.    الَقمِح َوالنَّبيِذ َوالزَّ
،    َسَترَتِوي نُُفوُسُهْم َكالُبستاِن الَمرِويِّ

   َولَْن َيهَزلُوا ثانَِيًة.
بَيُة بِالرَّقِص 13  ِحيَنِئٍذ، َسَيحَتِفُل الصِّ  

ُيوِخ. ّباِن َوالشُّ    َمَع الشُّ
ُل نَوَحُهْم اإلَى َفَرٍح،    َساُأَحوِّ

يِهْم،    َوَساُأَعزِّ
   َوَساأجَعلُُهْم َيفَرُحوَن َبَدل�ً ِمْن ُحزنِِهْم.

َسِم، 14  َوَساُأشِبُع نَفَس الَكَهَنِة بِالدَّ  
   َوَسُيشَبُع َقلُبُهْم ِمْن َخيِري،«

   َيُقوُل اهلُل.

15  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َصوٌت ُسِمَع ِفي الّراَمِة،
.    َصوُت نُواٍح َوُبكاٍء ُمرٍّ

   راِحيُل َتبِكي َعَلى اأول�ِدها،
   َوِهَي َترفُُض اأْن َتَتَعزَّى َعْنُهْم

َُّهْم َمْوَتى.« أن    لِ�

16  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
ُموِع،   » َتَوقَِّفي َعِن الُبكاِء َوَذرِف الدُّ

   َفُهناَك ُمكافاأٌة ُمقابَِل َعَمِلِك،«
   َيُقوُل اهلُل،

  » َفَسَيُعوُدوَن ِمْن اأْرِض اأعدائِِهْم.
17  ُهناَك َرجاٌء لَِك،«  

   َيُقوُل اهلُل،
أول�ُد لَِيسُكُنوا ِفي اأْرِضِهْم.   » َفَسَيُعوُد ال�

18  َسِمْعُت اأْفرايَِم َيُنوُح َوَيُقوُل:  
ْبُت، ْبَتِني َفَتاأدَّ › اأدَّ   

   َكِعجٍل لَْم َيَتَدرَّْب.
   اأْرِجعِني َفاأُعوَد اإلَيَك.

ََّك اأنَت إلَِهي. أن    ل�
19  ابَتَعْدُت َعنَك َوتُْبُت اإلَيَك،  

   َعَرْفُت َذنِبي، َفَضَرْبُت َعَلى َفخَذي نََدماً.
، لِّ    َخِزيُت َوَشَعرُت بِالذُّ

ِّي َحَملُت عاَر اأخطائِي ُمْنُذ ِصباَي.‹ أن    ل�
20  األَيَس اأْفرايُِم اْبِني الغالَِي؟  

   األَيَس ُهَو اْبِني الَمحُبوَب؟
ُه،    نََعْم َتَكلَّْمُت بِالَكِثيِر ِضدَّ

   لَِكنِّي ما ِزلُت اأذكُُرُه.
   اُأِحبُُّه بُِكلِّ اأْعماِقي،

   َوَساأْرَحُمُه بُِكلِّ َتاأِكيٍد.«
   َيُقوُل اهلُل.

21 » َضِعي لَِنفِسِك َحَجراً َكِذْكَرى،  
   َضِعي لَِنفِسِك اأنصاباً.

ِزيَن الطَِّريَق الَِّتي َذَهبِت ِفيها،    َوَهَكذا تَُميِّ
   ِعْنَدما َتُعوِديَن يا اإْسرائِيُل الَعْذراُء،

يَن ِفي الَحَيداِن َعنِّي، 22  اإلَى َمَتى َتسَتِمرِّ  
ُة؟    اأيَُّتها الِبنُت الُمرَتدَّ

أْرِض:   » ل�أنَّ اهلَل َخَلَق اأْمراً َجِديداً ِفي ال�
   اُأنَثى تُِحيُط بَِرُجٍل.« أ

اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  23َهذا 

اأهُل  َسَيُعوُد  الَمسلُوَبَة،  كُُنوَزُهُم  لَُهْم  اأسَتِردُّ  »ِعنَدما 
الِبرِّ،  َيُهوذا َوُمُدنِها يُقولُوَن: ›لُِيباِرْكَك اهلُل يا َمسَكَن 

ُس.‹ اأيُّها الَجَبُل الُمَقدَّ
عُب َمعاً ِفي اأْرِض َيُهوذا َوُمُدنِها،  24»َسَيْسُكُن الشَّ

َساُأريُح  َِّني  أن 25ل� َوقُطعانَُهْم.  الرَُّحُل  َوالَبْدُو  الَفّلاُحوَن 
ُد َجميَع الُضَعفاِء.« الُمنَهَكيَن، َواُأَشدِّ

َحولِي،  َونََظرُت  اسَتيَقظُت  اللَّحَظِة،  َهِذِه  26ِفي 

َكما كاَن نَوِمي لَِذيذاً لِي.

أ 22:31 أُنَثى ُتِحيُط ِبَرُجل. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع 

أقواِل الماأثوَرِة القديمة. ِفي اللغِة العبريّة. قد يكوُن مرتبطاً باأحِد ال�
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اأزَرُع َبيَت  اأُعوُد  اأيّاٌم ِحيَن  27َيُقوُل اهلُل: »َسَتاأتِي 

اإْسرائِيَل َوَبيَت َيُهوذا بِاُأناٍس َوَحيواناٍت اأكَثَر. 28َوَكما 
اأنِّي َسِهرُت َعَلى اقِتلاِعِهْم ِمْن ُجُذوِرِهْم َوَعَلى َهدِمِهْم 
َهَكذا  َعَليِهْم،  رِّ  الشَّ َوَجْلِب  َوَتدِميِرِهْم  َواإهلاِكِهْم 

َساأسَهُر َعَلى َغرِسِهْم ِمْن َجديٍد،« َيُقوُل اهلُل.
أيّاِم، لَْن َيُقوَل النّاُس ِفيما َبْعُد: 29»ِفي تِلَك ال�

آباُء ياأكُلُوَن الُحصُرَم، › ال�   
أبناُء ُيضِرُسوَن.‹ أ    َوال�

َوكُلُّ  َخِطيَِّتِه،  بَِسَبِب  واِحٍد  كُلُّ  َسَيُموُت  30َبْل 

اإنساٍن َياأكُُل الُحصُرَم َسُتضِرُس اأسنانُُه.«

الَعهُد الَجِديد
َعهداً  اأقَطُع  ِحْيَن  اهلُل،  َيُقوُل  اأيّاٌم،  َتاأْتِي  31»ها 

َجِديداً َمَع َبِني اإسرائِيَل َوَمَع َبِني َيُهوذا. 32لَْن َيُكوَن 
َكالَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع اآبائِِهْم ِعنَدما اأمَسْكُتُهْم بَِيِدِهْم 
ُأخِرَجُهْم ِمْن ِمْصَر. َولَْن َيُكوَن َكَعهِدي الَِّذي نََقُضوُه،  لِ�

َمَع اأنِّي كُنُت َسيَِّدُهْم،« َيُقوُل اهلُل.
َبِني  َمَع  َساأقَطُعُه  الَِّذي  الَعهُد  ُهَو  َوَهذا  33»لَِكْن 

َشِريَعِتي  َساأزَرُع  َيُقوُل اهلُل:  أيّاِم،  ال� تِلَك  َبعَد  اإْسرائِيَل 
اإلََهُهْم،  َساأكُوُن  قُلُوبِِهْم.  َعَلى  َوَساأكُتُبها  داِخِلِهْم  ِفي 

َوُهْم َسَيُكونُوَن َشعِبي.
أْن ُيَعلِّم اأَحٌد  34»َولَْن َتُكوَن ُهناَك حاَجٌة ِفيما َبعُد ل�

َقِرْيَبُه َوَيقوَل لَُه: ›اعِرِف اهلَل.‹ اإْذ َسَيعِرفُونَِني َجِميعاً، 
َساأغِفُر  ِّي  أن ل� اهلُل.  َيُقوُل  َكِبْيِرِهْم،  اإلَى  َصِغْيِرِهْم  ِمْن 

اإثَمُهْم، َولَْن اأُعوَد اأذكُُر َخِطيََّتُهْم.«

َلْن أتُرَكُكم
مَس لُِتِنيَر النَّهاَر، 35  ُهَو َمْن اأعَطى الشَّ  
ناَرِة اللَّيِل،    َوَجَعَل الَقَمَر َوالنُُّجوَم ل�إ

الحامُض  العنُب  ُهَو  الحصرُم  . . . ُيضِرُسون.  اآلباُء  أ 29:31 

َمَثٌل  َوُهَو  َفَتضُعَف.  اأسنانُُهْم  تتَثلَُّم  اأي  َويضِرُسوَن  نُُضوِجِه،  قبَل 
ُل اأبناُؤُهْم نتائِجها. آباِء الَِّتي َيَتَحمَّ َمعروٌف ُيضَرُب ِفي اأخطاِء ال�

   الَِّذي ُيَهيُِّج الَبحَر َفَتهِدُر اأمواُجُه،
   يهوه ب الَقِديُر اْسُمُه.

   َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:
36 » َكما اأنَّ ُسلطانِي َعَلى قوانِيِن الَكوِن ل� َيُزوُل،  

   َكَذلَِك ل� َيُزوُل َبُنو اإْسرائِيَل
أَبِد.«    ِمْن اأْن َيُكونُوا َشعبي اإلَى ال�

   َيُقوُل اهلُل.

37  َوَيُقوُل اهلُل:  
ماواِت ِفي    » اإِن اسَتطاَع اأَحٌد اأْن َيِقيَس السَّ

ال�أعَلى،
أْرِض ِمْن اأسَفُل،    اأْو اأْن َيسَتكِشَف اأساساَت ال�
   َفِحيَنِئٍذ، ُيمِكُن اأْن اأرفَُض كُلَّ َبني اإْسرائِيَل،

   بَِسَبِب كُلِّ ما َعِملُوُه.«
   َيُقوُل اهلُل.

الُقدُس الَجِديَدة
الُقْدِس  بِناُء  ُيعاُد  ِحيَن  اآتَِيٌة  أيّاُم  38َيُقوُل اهلُل: »ال�

َحبُل  39َوَسَيمَتدُّ  الّزاِوَيِة.  باِب  اإلَى  َحَنْنِئيَل  ُبرِج  َمَع 
الِقياِس ِمْن ُهناَك اإلَى َتلَِّة جاِرَب، ثُمَّ َيُدوُر اإلَى الَغوِر. 
ماُد  َوالرَّ الُجَثُث  الواِدي – َحيُث  كُلَّ  40َوَسُيُضمُّ 

َواإلَى  َقدُروَن  اإلَى واِدي  ِة  الُممَتدَّ الُحُقوِل  آَن – َوكُلَّ  ال�
أْرُض  رِق. َسَتُكوُن كُلُّ تِلَك ال� زاِوَيِة باِب الَخيِل ِفي الشَّ

أَبِد.« َسًة هلِل. لَْن تُقَلَع َولَْن تُهَدَم ثانَِيًة اإلَى ال� ُمَقدَّ

ِشراُء إْرِميا ِلَحقل

َهِذِه ِهَي الَكِلَمُة الَِّتي جاَءْت ِمَن اهلِل اإلَى 32 
َنِة العاِشَرِة لُِملِك ِصْدِقّيا َمِلِك  اإْرِميا ِفي السَّ
ُملِك  ِمْن  َعْشَرَة  الثّاِمَنَة  َنِة  لِلسَّ الُمواِفَقُة  َوِهَي  َيُهوذا، 
َر. 2ِفي َذلَِك الَيوِم، كاَن َجيُش َمِلِك بابَِل  نَُبوَخْذناصَّ
ُيحاِصُر َمديَنَة الُقْدِس، َواإْرِميا النَِّبّي َمسُجوناً ِفي ساَحِة 
جِن الَِّذي كاَن ِفي َبيِت َمِلِك َيُهوذا. 3َوَقْد َحَدَث  السِّ
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َهذا ِعنَدما َسَجَنُه الَمِلُك ِصْدِقّيا َمِلُك َيُهوذا َوقاَل لَُه: 
َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  َتُقوُل:  َفاأنَت  َهَكذا؟  َتَتَنبَّاُأ  »لِماذا 
اهلُل: َساُأَسلُِّم َهِذِه الَمِديَنَة لَِيِد َمِلِك بابَِل َحتَّى َيمَتِلَكها، 

َُّه َسُيَسلَُّم  أن 4َولَْن َينُجَو الَمِلُك ِصْدِقّيا ِمْن َيِد البابِِليِّيَن، ل�

َوَسَينُظُر  لَِوجٍه،  َوجهاً  َمَعُه  َوَسَيَتَكلَُّم  بابَِل،  َمِلِك  لَِيِد 
ُر ِصْدِقّيا اإلَى بابَِل.  اإلَيِه َعيناً لَِعيٍن. 5َوَسياأُخُذ نَُبوَخْذناصَّ
ْن حاَربُتُم  َفاإ اهلُل.  َيُقوُل  َيُموَت،  َحتَّى  ُهناَك  َوَسَيبَقى 

البابِِليِّيَن، لَْن َتنَتِصُروا.‹«
َتُقوُل:  اهلِل  َكِلَمُة  اإلَيَّ  »جاَءْت  اإْرِميا:  6َوقاَل 

َوَيُقوُل:  َشلُّوَم  ْبُن  َحَنْمِئيُل  َك  َعمِّ ابُن  اإلَيَك  7›َسَياأتِي 

اشَتِر َحقِلي الَِّذي ِفي َعناثُوَث، َفاأنَت لََك َحقُّ ِشرائِِه 
َواْسِترداِدِه.‹«

جِن،  ي اإلَى ساَحِة السِّ 8َفجاَء اإلَيَّ َحَنْمِئيُل ابُن َعمِّ

َكما قاَل اهلُل، َوقاَل لِي: »اشَتِر َحقِلي الَِّذي ِفي َعناثُوَث 
ِفي اأْرِض َبْنياِمْيَن. َفاأنَت لََك َحقُّ امِتلاِكِه َواْسِترداِدِه. 

َفاشَتِرِه لَِنفِسَك.«
9َفاشَتَريُت  اهلِل.  ِمَن  كانَْت  الَكِلَمَة  اأنَّ  َفَعَرفُت 
ِفي  كاَن  الَِّذي  ي،  َعمِّ ابُن  َحَنْمِئيَل،  ِمْن  الَحقَل 
ِة.  َعناثُوَث. َوَدَفعُت َثَمَنُه َسبَعَة َعَشَر ِمْثقال�ً أ ِمَن الِفضَّ
كِّ َوَخَتمُتُه. َوَوقََّع ُشُهوٌد َعَلى  10َوَكَتبُت الثََّمَن ِفي الصَّ

، َوَدَفعُت لَُه الماَل. 11ثُمَّ اأَخذُت َصكَّ الَبيِع،  كِّ الصَّ
ُروِط،  لِلشُّ َوالُمحَتِوَيَة  الَمخُتوَمَة  النُّسَخَة  َيشَمُل  الَِّذي 
لِباُروَخ  12َواأعَطيُتها  الَمخُتوَمِة،  َغيُر  النُّسَخُة  َوَكَذلَِك 
ي، َوبُِحُضوِر  ْبِن نِيِريّا ْبِن َمْحِسّيا اأماَم َحَنمِئيَل ابِن َعمِّ
الَيُهوِد  َوكُلِّ  الَبيِع،  َعَلى َصكِّ  َوقَُّعوا  الَِّذيَن  ُهوِد  الشُّ

جِن. الجالِِسيَن ِفي ساَحِة السِّ
13َواأْوَصْيُت باُروَخ بُِحُضوِرِهْم َفُقْلُت: 14»َهذا ُهَو 

راِء  اإْسرائِيَل: ›ُخْذ َصكَّ الشِّ اإلَُه  الَقِديُر،  َيُقولُُه اهلُل  ما 
ِوعاٍء  َوَضْعُه ِفي  َوالَمفُتوَحِة،  الَمخُتوَمِة  بَِوثِيَقَتيِه  َهذا، 
أنَّ َهذا ُهَو  ِمْن فُّخاٍر لَِكي ُيحَفظا لَِفتَرٍة َطِويَلٍة.‹ 15ل�
الُبُيوُت  ›َسُتشَتَرى  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما 

أْرِض.‹« َوالُحُقوُل َوالُكُروُم َبعُد ِفي َهِذِه ال�

أ 9:32 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.

راِء  16َوَصلَّيُت اإلَى اهلِل َبعَد اأْن اأعَطيُت َصكَّ الشِّ

لِباُروَخ ْبِن نِيِريّا، َفُقْلُت:

َصَنعَت  َقْد  اأنَت  اإللَُه.  الرَّبُّ  17»اأيُّها 

َوَيميُنَك  الَعِظيَمِة  تَِك  بُِقوَّ أْرَض  َوال� ماواِت  السَّ
18َتصَنُع  اأْمٌر.  َعَليَك  َيْصُعُب  ل�  الَممُدوَدِة. 
تُجاِزي  لَِكنََّك  أْجياِل،  ال� لُوِف  ل�إ حساَن  ال�إ
الَعِظيُم  لَُه  ال�إ اأنَت  آباِء.  ال� اإثِم  َعَلى  ال�أحفاَد 
19َعظيٌم  الَقِديُر.  يهوه ب  َواسُمَك  الَجّباُر، 
ِفي الَمُشوَرِة، َوَجّباٌر ِفي كُلِّ ما َتعَمُل. اأنَت 
تُراِقُب اأعماَل الَبَشِر لَِكي تُعِطي كُلَّ  بَِعيَنيَك 
واِحٍد بَِحَسِب ُطُرِقِه َواأعمالِِه. 20اأنَت َمْن َعِمَل 
آياِت َوالَعجائَِب ِفي اأْرِض ِمصَر الَِّتي لَْم َياأِت  ال�
ِمثلُها َحتَّى َيوِمنا َهذا، ل� ِفي اإْسرائِيَل َول� ِفي 
اأيِّ َشعٍب اآَخَر. َصَنْعَت لَِنفِسَك اْسماً ُيهاُب 
اإلَى َهذا الَيوِم. 21اأخَرجَت َشعَبَك اإْسرائِيَل ِمْن 
اأْرِض ِمصَر بِاآياٍت َوَعجائَِب، بَِيٍد َقِويٍَّة، َوِذراٍع 

َممُدوَدٍة، َوَمهاَبٍة َعِظيَمٍة.
أْرَض الَِّتي اأقَسمَت  22»َواأعَطيَتُهْم َهِذِه ال�

لَبناً  َتفيُض  اأْرضاً  آبائِِهْم،  ل� َسُتعِطيها  بِاأنََّك 
لَْم  لَِكنَُّهْم  َوامَتَلُكوها.  َتْوا  23َواأ َوَعَسلاً. 
َيعَملُوا  َولَْم  َشِريَعَتَك.  َتِبُعوا  َول�  ُيِطيُعوَك، 
َهِذِه  كُلَّ  َعَليِهْم  َفَجَلبَت  اأوَصيَتُهْم.  ما  بُِكلِّ 

الُمعاناِة.
لِحصارِ  تُرابِيًَّة  َحواِجَز  البابِِليُّوَن  24»َوَضَع 

الَمِديَنِة َوال�ستيلاِء َعَليها. َواسَتسَلَمِت الَمِديَنُة 
لَِيِد البابِِليِّيَن الَِّذيَن ُيحاِرُبونَها، بَِسَبِب الَحرِب 
َقْد  َعْنُه  َتَكلَّْمَت  ما  أمراِض.  َوال� َوالَمجاَعِة 

َحَدَث، َوها اأنَت َتراُه.
لِي:  قُلَت  اإللَُه،  الرَّبُّ  اأيُّها  25»َواأنَت، 

ٍة اأماَم ُشُهوٍد.‹ َوَمَع  ›اشَتِر الَحقَل لَِنفِسَك بِِفضَّ
َهذا، َسُتَسلَُّم الَمِديَنُة لَِيِد البابِِليِّيَن.«

ب 18:32 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«



824 إْرِميا 26:32

اإلَُه  اإْرِميا: 27»اأنا اهلُل،  اإلَى  َكِلَمُة اهلِل  26َوجاَءْت 

؟ 28لَِذلَِك  . َهْل ُهناَك َشيٌء َيصُعُب َعَليَّ كُلِّ َشيٍء َحيٍّ
َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›َساُأَسلُِّم َهِذِه الَمِديَنَة لَِيِد البابِِليِّيَن 
َر َمِلِك بابَِل لَِيفَتَحها. 29َسَياأتِي البابِِليُّوَن  َولَِيِد نَُبوَخْذناصَّ
الَمِديَنَة  َهِذِه  َوَيحِرقُوَن  الَمِديَنَة،  َهِذِه  ُيحاِرُبوَن  الَِّذيَن 
النّاُس  َر  َبخَّ الَِّتي  الُبُيوَت  َوَيحِرقُوَن  َسَيحِرقُونَها  بِالنّاِر. 
آلَِهٍة  ل� سائَِلًة  َتقِدماٍت  ُموا  َوَقدَّ لِلَبعِل،  ُسُطوِحها  َعَلى 
أنَّ َبني  اُأْخَرى، ِمّما اأدَّى اإلَى َغَضِبي. 30َساأفَعُل َهذا ل�
رَّ اأماِمي ُمنُذ ِصباُهْم.  اإْسرائِيَل َوَيُهوذا كانوا َيصَنَعوَن الشَّ
أنَّ َبني اإْسرائِيَل كانُوا ُيِغيُظونَِني بِما َيعَملُونَُه،‹ َيُقوُل  َول�
ُمنُذ  الَمِديَنِة،  َهِذِه  َعَلى  ِجّداً  َغِضبُت  ِّي  أن 31›ل� اهلُل. 

َيوِم بِنائِها اإلَى َهذا الَيوِم، َحتَّى اإنَِّني ساُأزيلُها ِمْن اأماِمي 
َيُهوذا  َوَبُنو  اإْسرائِيَل  َبنو  َعِمَلُه  الَِّذي  رِّ  الشَّ 32بَِسَبِب 

َواأنِبياُؤُهْم  َوُرَؤساُؤُهْم  َوُملُوكُُهْم  َغَضِبي – ُهْم  لُِيِثيُروا 
َوِرجاُل َيُهوذا َوُسكّاُن الُقْدِس.

اأنَِّني  َوَمَع  ُوُجوَهُهْم.  ل�  لِي  ُظُهوَرُهْم  33»اأداُروا 

َيقَبلُوا  َولَْم  اإلَيَّ  َيسَتِمُعوا  َفَلْم  َيوٍم،  َبعَد  َيوماً  َعلَّمُتُهْم 
َتعِليِمي. 34َوَضُعوا اأصناَمُهُم الَكريَهَة ِفي الَبيِت الَِّذي 
لِلَبعِل ِفي  ُمرَتَفعاٍت أ  ُسوُه. 35َبُنوا  َفَنجَّ َيحِمُل اْسِمي، 
لَِه  ُموا اأبناَءُهْم َوَبناتُِهْم َقرابِيَن لِلاإ واِدي ابِن ِهنُّوَم، لُِيَقدِّ
ُمولََك. َواأنا لَْم اآُمْرُهْم بَِهذا، َول� َفكَّرُت بِِه. َوبَِعَمِلِهْم 

َهذا، َجَعلُوا َيُهوذا ُيخِطُئ.
اإْسرائِيَل،  اإلَُه  اهلُل،  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  36»َولَِذلَِك 

لَِهِذِه الَمِديَنِة، الَِّتي َتُقولُوَن َعنها بِاأنَّها اُأسِلَمْت لَِيِد َمِلِك 
ِمَن  37»َساأجَمُعُهْم  َوالَوباِء:  َوالَمجاَعِة  بِالَحرِب  بابَِل 
أراِضي الَِّتي َطَردتُُهْم اإلَيها بَِغَضِبي َوَسَخِطي َوَغيِظَي  ال�
َوَساُأسِكُنُهْم  الَمكاِن،  َهذا  اإلَى  َساُأرِجُعُهْم  ِديِد.  الشَّ
اإلََهُهْم.  َساأكُوُن  َواأنا  َشعِبي،  38َسَيُكونُوَن  بِاأماٍن. 
39َوَساُأعِطيُهْم َقلباً واِحداً َوَطِريقاً واِحداً لَِكي َيخافُونِي 

دائِماً ل�أجِل َخيِرِهْم َوَخْيِر نَسِلِهْم.
40»َقَطْعُت َعهداً اأَبِديّاً َمَعُهْم لَْن اأِحيَد َعنُه اأَبداً: 

َمهاَبِتي،  قُلُوبِِهْم  ِفي  اأَضَع  َوبِاأْن  لَُهْم  َخيراً  اأعَمَل  اأْن 
اإلَيِهْم.  حساِن  بِال�إ 41َساأْفَرُح  َعنِّي.  َيِحيُدوا  ل�  َحتَّى 

بائِِح َتكثُُر  الذَّ َوتقديِم  الِعباَدِة  اأماِكُن  أ 35:32 مرتَفعات. كانَت 

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

َقلِبي َوكُلِّ  بِاأمانٍَة، بُِكلِّ  ال�ْرِض  َهِذِه  َوَساأغِرُسُهْم ِفي 
نَفِسي.«

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: »َكما َجَلبُت َهِذِه  42ل�

َساأجِلُب  َهَكذا  عِب،  الشَّ َهذا  َعَلى  الَعِظيَمَة  الُمعاناَة 
َسُتشَتَرى  43ِحيَنِئٍذ،  بِِه.  َوَعدتُُهْم  الَِّذي  الَخيَر  َعَليِهِم 
َول�  َخِرَبٌة  اإنَّها  َتُقولُوَن  الَِّتي  أْرِض  ال� َهِذِه  ِفي  الُحُقوُل 
َيسُكُنها اإنساٌن اأْو َحيواٌن، َوَقْد اُأسِلَمْت لَِيِد البابِِليِّيَن. 
ُصُكوكاً  َوَسَيكُتُبوَن  ٍة،  بِِفضَّ الُحُقوَل  44َسَيشَتُروَن 

َبْنياِمْيَن  اأْرِض  ِفي  َعَليها  اآَخِريَن  َوُيشِهُدوَن  َيخِتُمونَها 
َوُمُدِن  َيُهوذا  ُمُدِن  َوِفي  بِالُقْدِس  الُمِحيَطِة  َوالَمناِطِق 
ُمُدِن  َوِفي  الَغربِيَِّة  التِّلاِل  ُمُدِن  َوِفي  الَجَبِليَِّة  الَمناِطِق 
اُأِخَذ  ما  َساُأرِجُع  ِّي  أن ل� َذلَِك  َسَيحُدُث  النََّقِب. ب 

ِمنُهْم.« َيُقوُل اهلُل.

َوعُد اهلل

َبيَنما 33  ثانَِيًة،  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  َوجاَءْت 
جِن: 2»َهذا  كاَن َمحُجوزاً ِفي ساَحِة السِّ
أْرَض  أْرِض – اهلُل َمْن َشكََّل ال� ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل خالُِق ال�
َسها، َواْسُمُه يهوه ج: 3›ادُعِني َفاُأِجيَبَك، َواُأخِبَرَك  َواأسَّ

بِاُأُموٍر َعِظيَمٍة َوَعِميَقٍة ل� َتعِرفُها.‹
4»َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل، َعْن ُبُيوِت 

ل�أجِل  ُهِدَمْت  الَِّتي  َيُهوذا  ُملُوِك  َوقُُصوِر  الَمِديَنِة  َهِذِه 
يِف: 5›َسَياأتِي  وِر ِضدَّ اأبراِج الِحصاِر َوالسَّ َتحِصيِن السُّ
بُِجَثِث  َوَسَيملاُأونَها  الَمِديَنَة،  َهِذِه  لُِيحاِرُبوا  البابِِليُّوَن 
اأولَِئَك الَِّذيَن َساأضِرُبُهْم بَِغَضِبي َوَسَخِطي. َفَقْد َحَجْبُت 

ُحُضوِري َعْن َهِذِه الَمِديَنِة بَِسَبِب َشرِّ ُسكّانِها.
فاِء اإلَيها. َساُأشِفيِهْم  واِء َوالشِّ 6»›لَِكنِّي َساآتِي بِالدَّ

اُأِخَذ  ما  7َوَساُأِعيُد  أماِن.  َوال� لاِم  السَّ َكثَرَة  لَُهْم  َواُأعِلُن 
كانُوا  َكما  ثانَِيًة  َوَساأبِنيِهْم  اإْسرائِيَل.  َوِمْن  َيُهوذا  ِمْن 
ُرُهْم ِمْن ُذنُوِب َخطاياُهْم ِضدِّي،  ِفي الِبداَيِة. 8َساُأَطهِّ
9َوَسُتصِبُح  ُذنُوبِِهم.  َوكُلَّ  َعَليَّ  ِعصيانَُهْم  َوَساأغِفُر 
َهِذِه الَمِديَنُة َمِديَنَة َفَرٍح َوَتسِبيٍح َوَتمجيٍد لِي اأماَم كُلِّ 
لَِشعِبي.  اإحساناتِي  بَِجميِع  َسَتسَمُع  الَِّتي  أْرِض  ال� اُأَمِم 

ب 44:32 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ج 2:33 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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ُأَمُم َوَترَتِعُب بَِسَبِب كُلِّ اإحساناتِي َوَخيراتِي  َسَتخاُف ال�
ُمها لَِشعِبي.‹ الَِّتي اُأَقدِّ

الَمكاِن  َهذا  ›ِفي  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  10»َفَهذا 

ِفي  َحَيواٍن،  اأْو  اإنساٍن  بِلا  َمهُجوٌر  اإنَُّه  َتُقولُوَن  الَِّذي 
ِمَن  بلا ساِكٍن  الَمتُروَكِة  الُقْدِس  َوَشواِرِع  َيُهوذا  ُمُدِن 
الِغناِء  11َصوُت  َجديٍد  ِمْن  َسُيْسَمُع  َوالَبهائِِم،  النّاِس 
َوال�حِتفاِل، َوَصوُت الَعِريِس َوالَعُروِس، َوَصوُت اُأناٍس 

َيُقولُوَن: َمجداً هلِل الَقِديِر.

َُّه صالٌِح، أن    َسبُِّحوا اهلَل لِ�
أَبِد. أ أنَّ َرحَمَتُه اإلَى ال�    ل�

َسُيسَمُع َهِذا ثانَِيًة ِمَن اأْفواِه الَِّذيَن َياأتُوَن بَِتقِدَمٍة اإلَى 
ِّي َساُأرِجُع كُلَّ ما اُأِخَذ ِمْن َهِذِه  أن َبيِت اهلِل شاِكِريَن. ل�

أْرِض لَِتُعوَد اإلَى سابِِق َعْهِدها.‹« َيُقوُل اهلُل. ال�
12َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »ِفي َهذا الَمكاِن 

الَخِرِب الَِّذي ل� َيسُكُنُه اإنساٌن اأْو َبِهيَمٌة، ِفي كُلِّ ُمُدنِِه، 
ًة اُأْخَرى َمرعًى لِلرُّعاِة الَِّذيَن ُيَسرُِّحوَن  َسَيُكوُن ُهناَك َمرَّ
َغَنَمُهْم. 13ِفي ُمُدِن الَجَبِل َوُمُدِن التِّلاِل الَغربِيَِّة َوُمُدِن 
النََّقِب، ب َوِفي اأْرِض َبْنياِمْيَن َوالَمناِطِق الُمِحيَطِة بَِمديَنِة 
اُأْخَرى  ًة  َمرَّ ُهناَك  َسَيُكوُن  َيُهوذا،  ُمُدِن  َوِفي  الُقْدِس، 

ِخراٌف َتُمرُّ َتحَت َيِد الَِّذي َيُعدُّها.« َيُقوُل اهلُل.

َثباُت َوعِد اهلل
ُم ِفيها َوعِدَي الَِّذي  14َيُقوُل اهلُل: »َسَتاأتِي اأيّاٌم اُأَتمِّ

أيّاِم  ال� تِلَك  15ِفي  َيُهوذا.  َوَبِني  اإْسرائِيَل  لَِبني  َقَطْعُتُه 
َوَذلَِك الَوقِت، َساُأنِبُت ُغصناً ِمْن نَسِل داُوَد، َسُيحاِفُظ 
أيّاِم،  ال� تِلَك  16ِفي  أْرِض.  ال� ِفي  َوالِبرِّ  الَعدِل  َعَلى 
ُهَو  َوَهذا  بِاأماٍن.  الُقدُس  َوَسَتْسُكُن  َيُهوذا،  َسَيخلُُص 

ال�ْسُم الَِّذي َسَيدُعونَها بِِه: ›اهلُل بِرُّنا.‹«
ُهناَك  »َسَيُكوُن  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  17ل�

َمْن َيجِلُس ِمْن نَسِل داُوَد َعَلى َعرِش اإْسرائِيَل.  دائِماً 
َحضَرتِي  ِفي  َيِقُفوَن  َكَهَنٌة  دائِماً  ُهناَك  18َوَسَيُكوُن 

ُحوا . . . األَبد. انظر مزمور 118، و 136. أ 11:33 َسبِّ

ب 13:33 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

َوَذبائَِح  ُحُبوٍب  َوَتْقِدماِت  صاِعَدةً ج  َذبائَح  ُموا  لُِيَقدِّ
أيّاِم.« اُأخَرى َمدى ال�

19َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا َفقاَل: 20»َهذا ُهَو 

النَّهارِ  َمَع  َعهِدَي  اإلغاَء  اسَتَطعُتْم  ›اإِن  اهلُل:  َيُقولُُه  ما 
ِفي  اللَّيُل  اأِو  النَّهاُر  َياأتَِي  ل�  َحتَّى  اللَّيِل،  َمَع  َوَعهِدَي 
َوقَتيِهما، 21ِحيَنِئٍذ، ُيمِكُن لَِعهِدَي َمَع خاِدِمي داُوَد اأْن 
ُينَقَض، َفلا َيُكوَن لَُه ابٌن لَِيجِلَس َعَلى َعرِشِه، َوَكَذلَِك 
َعهِدي َمَع الّلاِويِّيَن. 22َوَكما اأنَُّه ل� ُيمِكُن اإحصاُء نُُجوِم 
َساُأَكثُِّر  َهَكذا  الَبحِر،  َرمِل  ِقياُس  ُيمِكُن  َول�  ماِء،  السَّ

نَسَل ُخّداِمَي داُوَد َوالّلاِويِّيَن الَِّذيَن َيخِدُمونَُه.‹«
24»َهْل  َفقاَل:  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  23َوجاَءْت 

َوَتُقوُل:  ُعوُب  الشُّ َهِذِه  بِِه  َتَتَكلَُّم  ما  اإرِميا  يا  َراأيَت 
َوَقْد  اهلُل،  اختاَرُهما  اللَّتاِن  الَعِشيَرتاِن  ُهما  ›هاتاِن 
َيُعوُدوا  َولَْم  َشعِبَي،  احَتَقُروا  لََقِد  آَن.‹  ال� َرَفَضُهما 

ًة.« َيعَتِبُرونَُهْم اُأمَّ
25َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: »َكما اأنَّ َعهِدي َمَع اللَّيِل 

ماواِت  السَّ َقوانِيِن  َعَلى  َوُسلطانِي  ُيكَسُر،  ل�  َوالنَّهاِر 
اأرفُُض نَسَل َيعُقوَب  َيُزوَل، 26َكَذلَِك ل�  لَْن  أْرِض  َوال�
َمْن  نَسِلِه  ِمْن  َساُأَعيُِّن  لَِكنِّي  داُوَد.  نَسَل خاِدِمي  َول� 
َسَيملُُك َعَلى نَسِل اإبراِهيَم َواإسحاَق َوَيعُقوَب. َوَساُأرِجُع 

اإلَْيِهْم ما اُأِخَذ ِمنُهْم، َوَساأرَحُمُهْم.«

َتحِذيٌر ِلِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا

اهلِل، 34  ِمَن  اإْرِميا  اإلَى  الَكِلَمُة  َهِذِه  َوجاَءْت 
ُر َمِلُك بابَِل َوَجيُشُه  ِعنَدما كاَن نَُبوَخْذناصَّ
أْرِض الَِّتي َسيَطَر َعَليها َوكُلُّ ُشُعوبِِهْم  َوكُلُّ َممالِِك ال�

ُيحاِرُبوَن َمديَنَة الُقْدِس َوُمُدنِها.
2»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اْذَهْب َوَتَكلَّْم 

اإلَى ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا، َوقُْل لَُه َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 
َساُأَسلُِّم َهِذِه الَمِديَنَة لَِيِد َمِلِك بابَِل َحتَّى ُيحِرَقها بِالنّاِر. 
ََّك َسُتمَسُك  أن ل� َيِدِه،  ِمْن  َتنُجَو  لَْن  يا ِصْدِقّيا  3َواأنَت 

َوَسَيَتَكلَُّم  لَِعيٍن،  َعيناً  بابَِل  َمِلَك  َسَتَرى  لَِيِدِه.  َوتَُسلَُّم 

ُم  تُّقدَّ كانَْت  الَِّتي  الّذبائِِح  من  صاِعَدة.  َذبائح  ج 18:33 

ل�سترضاء اهلل في العهد القديم، وُمعظمها كاَن ُيحَرُق بالنّاِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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َمَعَك َوجهاً لَِوجٍه، ثُمَّ َسَتذَهُب اإلَى بابَِل. 4لَِكِن اْسَمْع 
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  َيُهوذا.  َمِلَك  ِصْدِقّيا  يا  اهلِل  َكِلَمَة 
اهلُل َعنَك: لَْن َتُموَت ِفي الَمعَرَكِة، 5لَِكنََّك َسَتُموُت 

كراِم اآبائَِك، َفَسُيحِرقُوَن  بَِسلاٍم. َوَكما اأحَرقُوا َبُخوراً ل�إ
َفاأنا  َمول�َي.‹  يا  ›اآٍه  َوَيُقولُوَن:  َعَليَك  َوَسَيُنوُحوَن  لََك 

َقْد َتَكلَّْمُت.« َيُقوُل اهلُل.
الَمِلِك  اإلَى  الَكلاِم  َهذا  بُِكلِّ  النَِّبيُّ  اإْرِميا  6َفَتَكلََّم 

كاَن  7َبيَنما  الُقْدِس.  َمديَنِة  ِفي  َيُهوذا  َمِلِك  ِصْدِقّيا 
َجيُش بابَِل ُيحاِرُب َمديَنَة الُقْدِس َوَمديَنِتي َيُهوذا اللَِّتيِن 
َبِقَيتا، اأي لَِخيَش َوَعِزيَقَة – َوُهما الَمِديَنتاِن الَوِحيَدتاِن 

الَحِصيَنَتاِن الباِقَيتاِن ِمْن ُمُدِن َيُهوذا.

عِب يكِسُر العهد الشَّ
8َهِذِه ِهَي الَكِلَمُة الَِّتي جاَءْت اإلَى اإْرِميا ِمَن اهلِل، 

عِب الَِّذي  َبعَد اأْن َقَطَع الَمِلُك ِصْدِقّياً َعهداً َمَع كُلِّ الشَّ
كاَن ِفي َمديَنِة الُقْدِس بِاأْن ياأُمَر بِِعْتِقِهْم. 9َفكاَن َعَلى 
َحتَّى ل�  الِعبرانِيِّيَن،  َواإماَءُه  َعِبيَدُه  ُيعِتَق  اأْن  كُلِّ واِحٍد 
. 10َفاأطاَع َهذا الَقراَر  َيسَتعِبَد الَيُهوِديُّ اأخاُه الَيُهوِديَّ
ُدوا بِاإطلاِق الَعِبيَد  عِب. َوَتَعهَّ َجميُع الرَُّؤساِء َوَجميُع الشَّ
َبْعُد.  ِفيما  اأَحداً  ِمنُهْم  َيسَتعِبُدوا  ل�  َوبِاأْن  َوالَجوارَي، 
11لَِكنَُّهْم عاُدوا َواسَتعَبُدوا الَعِبيِد َوالَجواِرَي الَِّذيَن كانُوا 

َقْد اأعَتُقوُهْم، َفَجَعلُوُهْم َتحَت الُعُبوِديَِّة ِمْن َجديٍد.
12َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا َفقاَل: 13»َهذا ُهَو 

َعهداً  َقَطْعُت  ›َقْد  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما 
َمَع اآبائَِك ِعنَدما اأخَرجُتُهْم ِمْن اأْرِض ِمصَر َحيُث كانُوا 
َعِبيداً، َوقُْلُت لَُهْم: 14›ِفي نِهاَيِة كُلِّ َسبِع ِسِنيَن َعَلى 
كُلِّ واِحٍد اأْن ُيعِتَق اأخاُه الِعبرانِيَّ الَِّذي بِيَع لَُه. َيْنَبِغي 
اأْن َيخِدَمَك ِستَّ ِسِنيَن ثُمَّ ُيطَلُق ُحّراً. َولَِكنَّ اآباُؤكُْم 
الَيوَم  15لَِكنَُّكُم  لِي.  اآذانَُهْم  َيَفَتُحوا  َولَْم  ُيِطيُعونِي  لَْم 
اأَحُدكُُم  اأعَتَق  اإْذ  اأماِمي،  ُهَو صالٌِح  ما  َوَعِملُتْم  تُْبُتْم 
آَخَر. َوَقْد َقَطْعُتْم َعهداً اأماِمَي ِفي الَبيِت الَِّذي َيحِمُل  ال�
اأرَجَع  اإْذ  اْسِمَي،  سُتُم  َونَجَّ ُعدتُْم  16لَِكنَُّكْم  اْسِمَي. 
اأحراراً،  اأطَلُقوُهْم  الَِّذيَن  َواأَمَتُه  َعبَدُه  ِمنُكْم  كُلُّ واِحٍد 
ل�أنَّ َهذا ما َرِغُبوا بِِه، َوَقْد اأخَضعُتُموُهْم لَِيُكونُوا لَُكْم 

َعِبيداً َوَجواِرَي.‹«

تُِطيُعونِي  »لَْم  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  17لَِذلَِك 

َيُقوُل  َساُأطِلُقُكْم،«  اإَذْن  َفاأنا  َشعِبُكْم،  اإبناِء  باإطلاِق 
يِف َوالَوَباِء َوالُجوِع، َوَساأجَعلُُكْم  اهلُل، »َساُأطِلُقُكْم لِلسَّ

أْرِض. 18َساأجَعُل الرِّجاَل  ِعبَرًة تُْرِعُب َجميَع َممالِِك ال�
الَعهِد  َكلاِم  َعَلى  ُيحاِفُظوا  َولَْم  َعهِدي  نََقُضوا  الَِّذيَن 
الَِّذي َقَطُعوُه اأماِمي، َكالَبَقَرِة الَِّتي َقَطُعوها ِمَن الَوَسِط 
َواجتاُزوا َبيَن نِصَفيها. 19َينَطِبُق َهذا َعَلى ُرَؤساِء َيُهوذا 
َشعِب  كُلِّ  َوَعَلى  َوالَكَهَنِة  َوالُخّداِم  الُقْدِس  َوُرَؤساِء 
أْرِض الَِّذيَن اجتاُزوا َبيَن نِصَفيِّ الَبَقَرِة. 20َساُأَسلُِّمُهْم  ال�
َوَسَتُكوُن  َقتَلُهْم.  ُيِريُدوَن  الَِّذيَن  َوَيِد  اأعدائِِهْم  َيِد  اإلَى 
أْرِض.  ال� َوُوُحوِش  ماِء  السَّ لُِطُيوِر  َطعاماً  ُجَثثُُهْم 
21َساُأَسلُِّم ِصْدِقّيا َمِلَك َيُهوذا َوُرَؤساَءُه اإلَى َيِد اأعدائِِهْم 

بابَِل  َمِلِك  َجيِش  َولَِيِد  َقتَلُهْم،  ُيِريُدوَن  الَِّذيَن  َولَِيِد 
الَِّذي انَسَحَب َعنُكْم. 22َساُأعِطي اأمراً،« َيُقوُل اهلُل، 
َوَيفَتُحونَها  َوَسُيحاِرُبونَها  الَمِديَنِة،  َهِذِه  اإلَى  َفاُأِعيُدُهْم 
ُل ُمُدَن َيُهوذا اإلَى َخراٍب بِلا  َوَيحِرقُونَها بِالنّاِر. َوَساُأَحوِّ

ساِكٍن ِفيها.«

كاِبيِّين عاِئَلُة الرَّ

اإرِميا 35  اإلَى  الَِّتي جاَءْت  الَكِلَمُة  ِهَي  َهِذِه 
َمِلِك  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم  اأيّاِم  ِمَن اهلِل ِفي 
َوَتكلَّْم  الَركابِيِّيَن  عائَِلِة  اإلَى  2»اْذَهْب  َفقاَل:  َيُهوذا، 
َمَعُهْم، َواأحِضْرُهْم اإلَى واِحَدٍة ِمَن الُغَرِف ِفي َبيِت اهلِل، 

َواسِقِهْم َخمراً ُهناَك.«
َواإخَوَتُه  َحْبِصيِنيا  ْبِن  اإْرِميا أ  ْبَن  ياَزنْيا  3َفاأَخْذُت 

َبيِت  اإلَى  الرَّكابِيِّيَن، 4َواأحَضْرتُُهْم  َواأول�َدُه َوكُلَّ عائَِلِة 
اهلِل،  َرُجِل  َيْجِدلْيا،  ْبِن  حاناَن  اأبناِء  ُغرَفِة  اإلَى  اهلِل، 

الَِّتي بِجانِِب ُغرَفِة الرَُّؤساِء َوَفوَق ُغرَفِة َمْعِسّيا ْبِن ِشلُّوَم 
حاِرِس َعَتَبِة الَهيَكِل. 5َوَوَضعُت اأماَم الرَّكابِيِّيَن اأباِريَق 
َملاآنًَة بِالَخمِر َواأقداحاً، َوقُْلُت لَُهْم: »اشَرُبوا َخمراً.«

نا  َجدَّ ل�أنَّ  َخمراً،  نَشَرُب  ل�  »نَحُن  6َفقالُوا: 

ُيوناداَب ْبَن َركاَب اأوصانا َفقاَل: ›ل� َتشَرُبوا اأنُتْم َول� 
َبُنوكُْم َخمراً اأَبداً. 7ل� َتبُنوا َبيتاً لَِتسُكُنوا ِفيِه َول� َتبُذُروا 

أ 3:35 إرِميا. ليَس النّبي اإرميا بْل رجٌل اآخُر لَُه نفُس ال�سِم.
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لَِكِن  ُأُموَر،  ال� َهِذِه  َتعَملُوا  ل�  َكرماً.  َتزَرُعوا  َول�  بِذاراً 
اسُكُنوا ِفي ِخياٍم ِطيَلَة َحياتُِكْم َحتَّى َتِعيُشوا َزَمناً َطِويلاً 
ُبوَن ِفيها.‹ 8َوَقْد اأَطعنا كُلَّ ما  أْرِض الَِّتي اأنُتْم ُمَتَغرِّ ِفي ال�
نا. َولَْم نَشَرْب نَحُن  اأوصانا بِِه ُيوناداُب ْبُن َركاَب َجدُّ
َول� نِساُؤنا َول� َبُنونا َول� َبناتُنا َخمراً ِطيَلَة َحياتِنا. 9َولَْم 
نَبِن ُبُيوتاً لَِنسُكَن ِفيها، َولَيَس لََدينا كُُروٌم اأْو ُحُقوٌل اأْو 
اأوصانا  ما  كُلَّ  َواأَطعنا  ِخياٍم  ِفي  10ِعشنا  َمحاِصيُل. 
ُر  نَُبوَخْذناصَّ نا ُيوناداُب بِِه. 11َولَِكْن ِعنَدما َصِعَد  َجدُّ
َولِذا  ›لَِندُخْل.‹  قُْلنا:  َيُهوذا،  اأْرِض  َعَلى  بابَِل  َمِلُك 
ِجئنا اإلَى َمديَنِة الُقْدِس بَِسَبِب َجيِش البابِِليِّيَن َوَجيِش 

أراِميِّيَن. َفَسَكنّا ِفي الُقْدِس.« ال�
13»َهذا  َفقاَل:  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  12َوجاَءْت 

َوقُْل  ›اْذَهْب  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو 
لِِرجاِل َيُهوذا َولُِكلِّ ُسكّاِن الُقْدِس: ›األ� َتقَبلُوَن التَّعِليَم 
بِال�سِتماِع اإلَى َكلاِمي؟ َيُقوُل اهلُل. 14َولََقْد ُحِفَظ َكلاُم 
َولِذا  اأبنائِِه،  اإلَى  بِِه  اأوَصى  الَِّذي  َركاَب  ْبِن  ُيوناداَب 
َوِصيََّة  اأطاُعوا  َُّهْم  أن ل� الَيوِم  َهذا  اإلَى  َخمراً  َيشَرُبوا  لَْم 
ِهْم. اأّما اأنا َفَقْد َتَكلَّْمُت اإلَيُكْم َيوماً َبعَد َيوٍم، َفَلْم  َجدِّ
أنِبياَء واِحداً َبعَد  تُِطيُعونِي. 15اأرَسلُت اإلَيُكْم ُخّداِمي ال�
يَرِة  رِّ الشِّ ُطُرِقُكُم  َعْن  َجميعاً  ›ارِجُعوا  َوقُْلُت:  آَخِر،  ال�
اُأْخَرى  اآلَِهٍة  َوراَء  َتذَهُبوا  َول�  اأعمالَُكْم،  َواأصِلُحوا 
أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها  لَِتخِدُموها. ِحيَنِئٍذ، َتسَتِقرُّوَن ِفي ال�
آبائُِكْم. لَِكنَُّكْم لَْم َتفَتُحوا اآذانَُكْم َوتُطيُعونِي.  لَُكْم َول�
16َحِفُظ اأبناُء ُيوناداَب ْبِن َركاَب الَوِصيََّة الَِّتي اأعطاها 

›. ُهْم لَُهْم، اأّما َشعِبي َفَلْم َيسَتِمُعوا اإلَيَّ َجدُّ
اإلَُه  الَقديُر،  اإللَُه  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  17»لَِذلَِك، 

اإْسرائِيَل: ›َساأجِلُب َعَلى َيُهوذا َوَعَلى ُسكّاِن الُقْدِس كُلَّ 
َِّني َتَكلَّْمُت  أن رِّ الَِّذي َتَكلَّْمُت بِِه َعَليِهْم. َوَذلَِك ل� الشَّ

اإلَْيِهْم، َفَلْم َيسَتِمُعوا. َدَعوتُُهْم، َفَلْم ُيِجيُبوا.‹«
18َوقاَل اإْرِميا لَِبيِت الرَّكابِيِّيَن: »َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 

اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›ل�أنَُّكْم اأَطعُتْم َوِصيََّة ُيوناداَب 

بُِكلِّ  َوَعِملُتْم  َوصاياُه  كُلَّ  َحِفظُتْم  َول�أنَُّكْم  كُْم،  َجدِّ
ما اأَمَر بِِه، 19لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه 
اإْسرائِيَل: َسَيبَقى ُهناَك دائِماً َمْن َيِقُف اأماِمي ِمْن عائَِلِة 

ُيوناداَب ْبِن َركاَب.‹«

الَمِلُك َيُهوياِقيُم يحِرُق كتاَب إْرِميا

ْبِن 36  َيُهوياِقيَم  ُحْكِم  ِمْن  الّرابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي 
الَكِلَمُة  َهِذِه  َيُهوذا، جاَءْت  َمِلِك  ُيوِشّيا أ 
اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ ِمَن اهلِل: 2»اأحِضْر لَِفيَفَة ِكتاٍب، َواكُتْب 
َعَليها الَكلاَم الَِّذي َتَكلَّْمُت بِِه اإلَيَك َعْن اإْسرائِيَل َوَعِن 
ِل َيوٍم َكلَّمُتَك ِفيِه – اأي ِمْن اأيّاِم الَمِلِك  ُأَمِم، ِمْن اأوَّ ال�
ُيوِشّيا – اإلَى َهذا الَيوِم. 3َفَلُربَّما َيسَمُع َبُنو َيُهوذا بُِكلِّ 
كُلُّ  َوَيُعوُد  بِِهْم،  اُأنِزلَُه  اأْن  ُمزِمٌع  اأنا  الَِّذي  الِعقاِب 
اآثاَمُهْم  لَُهْم  َفاأْغِفَر  يَرِة،  رِّ الشِّ اأعمالِِه  َعْن  ِمنُهْم  واِحٍد 

َوَخطاياُهْم.«
باُروُخ  َوَكَتَب  نِيِريّا.  ْبَن  باُروَخ  اإْرِميا  4َفاسَتدَعى 

َعَلى الَمخُطوَطِة ما اأملاُه َعَليِه اإْرِميا، اأي َجميَع َكلاِم 
اهلِل الَِّذي َتَكلََّم بِِه اإلَى اإْرِميا. 5َواأَمَر اإْرِميا باُروَخ َفقاَل: 

اإلَى َبيِت  هاِب  »اأنا َمسُجوٌن ُهنا، َوَقْد ُمِنْعُت ِمَن الذَّ
َجميَع  ِفيِه  َكَتبَت  الَِّذي  بِالِكتاَب  اأنَت  6اْذَهْب  اهلِل. 

َكلاِم اهلِل بَِحَسِب ما اأمَليُت َعَليَك، َواقراأُه َعَلى َمساِمِع 
وِم. اقراأُه اأماَم َجميِع َبِني  النّاِس ِفي َبيِت اهلِل ِفي َيوِم الصَّ
آتِيَن ِمْن ُمُدنِِهْم. 7َفَلَعلَّ اسِترحاَمُهْم ُيرَفُع اأماَم  َيُهوذا ال�
يَرِة.  رِّ ِمنُهْم َعْن ُمماَرساتِِه الشِّ َوَيرِجُع كُلُّ واِحٍد  اهلِل، 

َهذا  َعَلى  بِِه  َتَكلََّم  الَِّذي  َوَسَخَطُه  اهلِل  َغَضَب  ل�أنَّ 
عِب َعِظيٌم.« 8َفَعِمَل باُروُخ ْبُن نِيِريّا بُِكلِّ ما اأوصاُه  الشَّ

، َفَقَراأ ِكتاَب َكلاِم اهلِل ِفي َبيِت اهلِل. اإْرِميا النَِّبيُّ
َنِة الخاِمَسِة ِمْن ُملِك  هِر التّاِسِع ِمَن السَّ 9َوِفي الشَّ

َعَلى  بَِصوٍم  نُوِدَي  َيُهوذا،  َمِلِك  ُيوِشّيا  ْبِن  َيُهوياِقيَم 
آتِيَن ِمْن ُمُدِن َيُهوذا اإلَى  ُسكّاِن َمديَنِة الُقْدِس، َوكُلِّ ال�
َمديَنِة الُقْدِس اإلَى َمحَضِر اهلِل. 10ِفي َذلَِك الَيوِم، َقَراأ 
َبيِت  ِفي  اإْرِميا  َكلاَم  اْحَتَوْت  الِّتي  الَمخُطوَطَة  باُروُخ 
عِب ِمْن  اهلِل. َقَراأ باُروُخ الَمخُطوَطَة ِفي َمساِمِع كُلِّ الشَّ

الُعْلِويَِّة  الّساَحِة  ِفي  الكاتِِب،  بِِن شافاَن  ِجَمْريا  ُغْرَفِة 
ِعْنَد َبّواَبِة َبيِت اهلِل.

11َوَسِمَع ِميخا ْبُن ِجَمْريا ْبِن شافاَن َجميَع َكلاِم 

اهلِل الَِّذي َعَلى الَمخُطوَطِة. 12َونََزَل اإلَى َبيِت الَمِلِك 

قبَل   605 نَحَو  اأي  ُيوِشّيا.   . . . الّراِبَعِة  َنِة  السَّ أ 1:36 
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اإلَى ُغرَفِة الكاتِِب، َوكاَن كُلُّ الرَُّؤساِء جالِِسيَن ُهناَك: 
األِيشاماُع الكاتُِب َوَدل�يا ْبُن ِشْمِعيا َواألناثاُن ْبُن َعكُبوَر 

َوَجَمْريا ْبُن شافاَن َوِصْدِقّيا ْبُن َحَنِنّيا، كُلُّ الرَُّؤساِء.
13َفاأخَبَرُهْم ِميخا بُِكلِّ الَكلاِم الَِّذي َسِمَعُه ِعنَدما 

عِب. َقَراأ باُروُخ الِكتاَب لِلشَّ
14َفاأرَسَل كُلُّ الرَُّؤساِء َيُهوِدَي ْبَن نََثْنيا ْبِن َشَلْميا ْبِن 

كُوِشي اإلَى باُروَخ َيُقوُل لَُه: »اأحِضِر اللِّفيَفَة الَِّتي كُنَت 
عِب، َوَتعاَل اإلَى ُهنا.« َفاأَخَذ باُروُخ ْبُن  َتقَراُأُها َعَلى الشَّ

نِيِريّا الَمخُطوَطَة َوَذَهَب اإلَْيِهْم.
15َفقالُوا لَُه: »اجِلْس َواقَراأ َعَلينا.« َفَقَراأها باُروُخ 

َعَليِهْم.
َبعٍض  اإلَى  َبعُضُهْم  نََظَر  الَكلاَم،  َسِمُعوا  16َفَلّما 

بَِخوٍف، َوقالُوا لِباُروَخ: »ل� ُبدَّ اأْن نُخِبَر الَمِلَك بُِكلِّ 
َهذا الَكلاِم.«

17ِحيَنِئٍذ، َساألُوا باُروَخ: »اأخِبْرنا َكيَف َكَتبَت َهذا 

لَُهْم:  باُروُخ  18َفقاَل  َعَليَك؟«  ُيمِليِه  اأكاَن  الَكلاَم. 
لَِفيَفِة  َعَلى  الَكلاِم  َهذا  كُلَّ  اأكُتُب  َواأنا  َعَليَّ  »اأملاُه 
َواخَتِبْئ  لِباُروَخ: »اْذَهْب  الرَُّؤساُء  الِكتاِب.« 19َوقاَل 

اأنَت َواإْرِميا، َول� َتَدعا اأَحداً َيعِرْف َمكانَُكما.«
20َبعَد َذلَِك، َذَهُبوا اإلَى الَمِلِك ِفي قاَعِة الَقصِر، 

َوكانُوا َقْد َوَضُعوا الِكتاَب ِفي ُغرَفِة األِيشاماَع الكاتِِب. 
َواأخَبُروا الَمِلَك بُِكلِّ الَكلاِم الَِّذي ِقيَل.

21َفاأرَسَل الَمِلُك َيُهوِدَي لُِيحِضَر الِكتاَب، َفاأَخَذُه 

ِمْن ُغرَفِة األِيشاماَع الكاتِِب. َوَقَراأُه َيُهوِدُي لِلَمِلِك َولُِكلِّ 
الرَُّؤساِء الَِّذيَن كانُوا واِقِفيَن ِفي َحْضَرِة الَمِلِك. 22َوَقْد 
هِر التّاِسِع  تاِء الَِّذي لَُه، ِفي الشَّ كاَن جالِساً ِفي َبيِت الشِّ
ُمشَتِعلاً. 23َوكاَن  اأماَمُه  النّاِر  َموِقُد  َوكاَن  َنِة،  السَّ ِمَن 
الِكتاِب،  ِمَن  اأرَبَعًة  اأْو  اأعِمَدٍة  َثلاَثَة  َيُهوِدي  َقَراأ  كُلَّما 
َيُشقُّ الَمِلُك َذلَِك الُجزَء بَِشْفَرٍة َصِغيَرٍة َوُيْلِقيِه اإلَى النّاِر 
الُمشَتِعَلِة الَِّتي ِفي الَموِقِد، َحتَّى اأحَتَرَق الِكتاِب بِاأكَمِلِه 
ِفي الَموِقِد. 24َولَْم َيَخِف الَمِلُك َوكُلُّ ُخّداِمِه الَِّذيَن 

قُوا ثِياَبُهْم. كانُوا َيسَتِمُعوَن اإلَى َهذا الَكلاِم، َولَْم ُيَمزِّ
اإلَى  لُوا  َتَوسَّ َوِجَمْريا،  َوَدل�يا  األْناثاَن  اأنَّ  25َوَمْع 

لَْم َيسَتِمْع  اأنَُّه  اإلّ�  الَمخُطوَطَة،  الَمِلِك َكي ل� َيحِرَق 
اإلَيِهْم. 26َبْل اأَمَر الَمِلُك َيْرَحْمِئيَل ابَن الَمِلِك، َوَسرايا 

ْبَن َعَزْرئِيَل، َوَشَلْميا ْبَن َعبِديِئيَل بِاأْن َيقِبُضوا َعَلى باُروَخ 
، َولَِكنَّ اهلَل َخبَّاأُهما. الكاتَِب َواإرِميا النَِّبيِّ

اأحَرَق  اأْن  َبعَد  اإْرِميا  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  27َوجاَءْت 

َكَتَبُه  َقْد  باُروُخ  كاَن  الَِّذي  َوالَكلاَم  الِكتاَب  الَمِلُك 
بِاإملاِء اإْرِميا لَُه، َفقاَل:

َواكُتْب  اُأْخَرى،  ِكتاٍب  لَِفيَفَة  َواأحِضْر  28»اْذَهْب 

ُأولَى، َوالَِّذي  ِة ال� َعَليها كُلَّ الَكلاِم الَِّذي َكَتْبَتُه ِفي الَمرَّ
ُأولى الَِّتي اأحَرَقها َيُهوياِقيُم َمِلُك  كاَن َعَلى الَمخُطوَطِة ال�

َيُهوذا.
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َيُهوذا: ›َهذا  َمِلِك  لَِيُهوياِقيَم  29َوقُْل 

َكَتْبَت  لِماذا  َوقُلَت:  الِكتاَب  َهذا  اأحَرْقَت  اأنَت  اهلُل: 

أْرَض، َوَيقِضي  ُر َهِذِه ال� َعَليِه اأنَّ َمِلَك بابَِل َسَياأتِي َوُيَدمِّ
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  30لَِذلَِك  َوالَحيواناِت؟  النّاَس  َعَلى 
اهلُل َعْن َيُهوياِقيَم َمِلِك َيُهوذا: لَْن َيُكوَن لَُه ِمْن نَسِلِه 

ُجثَُّتُه خاِرجاً،  َسُتطَرُح  داُوَد.  َعرِش  َعَلى  َيجِلُس  َمْن 
لِلَحرِّ ِفي النَّهاِر َولِلَبرِد ِفي اللَّيِل. 31َساُأعاِقُبُه ُهَو َونَسَلُه 
َوُخّداَمُه بَِسَبِب اإثِمِهْم، َوَساأجِلُب َعَليِهْم َوَعَلى ُسكّاِن 
الُقْدِس َوِرجاَل َيُهوذا كُلَّ الَمعاناِة الَِّتي اأعَلْنُتها َعَليِهْم 

َوَتجاَهلُوها.‹«
32َواأَخَذ اإْرِميا لَِفيَفَة ِكتاِب اآَخَر َواأعطاها اإلَى باُروُخ 

َعَليِه  اأمَلى  َكما  َعَليها  َكَتَب  الَِّذي  الكاتِِب  نِيِريّا  ْبَن 
اإْرِميا، كُلَّ َكلاِم الَمخُطوَطِة الَِّتي اأحَرَقها َيُهوياِقيُم َمِلُك 

َيُهوذا ِفي النّاِر، َكما اأضاَف اإلَيِه َكلاماً َكِثيراً ِمثَلُه.

جن َوْضُع إْرِميا ِفي السِّ

َمكاَن 37  ُيوِشّيا  ْبُن  ِصْدِقّيا  الَمِلُك  َوَمَلَك 
َعيََّنُه  الَِّذي  َوُهَو  َيُهوياِقيَم.  ْبِن  كُْنياُهو 
ُهَو  َيسَتِمْع  2َولَْم  َيُهوذا.  اأْرِض  ِفي  َمِلكاً  ُر  نَُبوَخْذناصَّ
أْرِض لَِكلاِم اهلِل الَِّذي قالَُه َعَلى َفِم  َوُخّداُمُه َوَشعُب ال�

. اإْرِميا النَِّبيِّ
3َواأرَسَل الَمِلُك ِصْدِقّيا َيُهوَخَل ْبَن َشَلْميا َوَصَفْنيا 

ْبَن َمَعِسّيا الكاِهِن اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ بَِهِذِه الرِّسالَِة: »َصلِّ 
يٍَّة َوسَط  اإْرِميا َيَتَحرَُّك بُِحرِّ اإلَى إلَِهنا.« 4َوكاَن  ل�أجِلنا 
ِفي  ُوِضَع  َقْد  َيُكْن  لَْم  اإْذ  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي  عِب  الشَّ
جِن َبعُد. 5َوكاَن َجيُش ِفرَعْوَن َقْد َخَرَج ِمْن ِمصَر،  السِّ
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َقْد  الُقْدِس  َمديَنَة  ُيحاِصُروَن  كانُوا  الَِّذيَن  َوالبابِِليُّوَن 
َموِقَعُهْم  َتَركُوا  َولِذا  ِفرَعْوَن،  َجْيُش  َعِمَلُه  بِما  َسِمُعوا 

ِعنَد َمديَنِة الُقْدِس.
6َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ َفقاَل: 7»َهذا 

َتُقول�نِِه – يا  ما  َهذا  اإْسرائِيَل:  اإلَُه  اهلُل،  َيُقولُُه  ما  ُهَو 
َيُهوَخُل َوَصَفْنيا – اإلَى َمِلِك َيُهوذا: ›َجيُش ِفرَعْوَن الَِّذي 
8َوالبابِِليُّوَن  ِمصَر.  اأْرِضِه  اإلَى  َسَيُعوُد  لُِيساِعَدَك  َخَرَج 
َعَليها  َسَيْسَتولُوَن  الَمِديَنَة.  َهِذِه  َوُيحاِرُبوَن  َسَيرِجُعوَن 
َوَيحِرقُونَها بِالنّاِر.‹ 9َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›ل� َتخَدُعوا 
َُّهْم لَْن  أن ، ل� اأنُفَسُكْم َفَتُقولُوا: َسَيرَحُل البابِِليُّوَن بِلا َشكٍّ
َيرَحلُوا. 10َوَحتَّى لَو َضَرُبوا كُلَّ َجيِش البابِِليِّيَن الَِّذيَن 
ُيحاِرُبونَُكْم، َفَلْم َيبَق ِسَوى ِرجاٍل َجرَحى ِفي َخياِمِهْم، 

نَُّهْم َسَيُقوُموَن َوُيحِرقُوَن َهِذِه الَمِديَنَة.‹« َفاإ
َمديَنِة  ِعنَد  َموِقَعُه  البابِِليِّيَن  َجيُش  َتَرَك  11َوِعنَدما 

اإْرِميا  12اأراَد  ِفرَعْوَن،  َجيِش  اقِتراِب  بَِسَبِب  الُقْدِس 
لَِياأُخَذ  َبْنياِمْيَن،  اأْرِض  اإلَى  الُقْدِس  َمديَنِة  ِمَن  الُخُروَج 
عِب ُهناَك. 13َوِعنَدما  أْرِض َمَع باِقي الشَّ َتُه ِمَن ال� ِحصَّ
جاَء اإلَى َبّواَبِة َبْنياِمْيَن كاَن ُهناَك حاِرٌس ُيدَعى َيْرئِّيا ْبَن 
َفقاَل:   ، النَِّبيِّ اإْرِميا  َعَلى  َقَبَض َهذا  َحَنِنّيا.  ْبَن  َشَلْميا 

»اأنَت تُِريُد ال�نِضماَم اإلَى البابِِليِّيَن!«
اإْرِميا لَِيْرئِّيا: »َهذا َكِذٌب، َفاأنا لَْن اأنَضمَّ  14َفقاَل 

َقَبَض  َولِذا  لَُه.  َيسَمْع  لَْم  َيرئِّيا  َولَِكنَّ  البابِِليِّيَن.«  اإلَى 
15َفَغِضَب  َؤساِء.  الرُّ اإلَى  َواأحَضَرُه  اإْرِميا  َعَلى  َيْرئِّيا 
ُيوناثاَن  َبيِت  اإْرِميا َوَضَرُبوُه َوَحَبُسوُه ِفي  الرَُّؤساُء َعَلى 
لُوا َبيَتُه اإلَى ِسجٍن. 16َولَّما  َُّهْم كانُوا َقْد َحوَّ أن الكاتِِب، ل�

ناِزيِن، َبِقَي ُهناَك اأيّاماً َكِثيَرًة. اأَتى اإْرِميا اإلَى الزَّ
17َواأرَسَل الَمِلُك ِصْدِقّيا َواأحَضَرُه اإلَيِه، َواسَتجَوَبُه 

الَمِلُك ِفي َبيِت الَمِلِك ِسّراً، َفقاَل: »َهْل ُهناَك َكِلَمٌة 
ِمَن اهلِل؟«

َفاأجاَب اإْرِميا: »نََعْم، ُهناَك َكِلَمٌة: َسُتَسلَُّم اإلَى َيِد 
لِلَمِلِك ِصْدِقّيا: »بِماذا  اإْرِميا  بابَِل.« 18ثُمَّ قاَل  َمِلِك 
عِب َحتَّى  اأخَطاأُت اإلَيَك اأْو اإلَى ُخّداِمَك اأْو اإلَى َهذا الشَّ
جِن؟ 19َواأيَن اأنِبياُؤكُُم الَِّذيَن َتَنبَّاُأوا  َوَضعُتُمونِي ِفي السِّ
َهِذِه  َوَعَلى  َعَليُكْم  بابَِل  َمِلُك  َياأتَِي  ›لَْن  َوقالُوا:  لَُكْم 
َواسَمْع  ْم  َتَكرَّ الَمِلَك،  َسيِِّدي  يا  آَن  20َوال� أْرِض؟‹  ال�

َطَلِبي. اأرُجوَك، ل� تُِعْدنِي اإلَى َبيِت ُيوناثاَن الكاتُِب، 
نِّي َساأُموُت ُهناَك.« َفاإ

جِن.  السِّ ساَحِة  ِفي  اإْرِميا  بَِوضِع  الَمِلُك  21َفاأَمَر 

َواأَمَر بِاأْن ُيعَطى َرِغيَف ُخبٍز َيوِمّياً ِمْن شاِرِع الَخّباِزيَن، 
َحتَّى لَْم َيَتَبقَّ ُخبٌز ِفي الَمِديَنِة. َوَمَكَث اإْرِميا ِفي ساَحِة 

جِن. السِّ

إلقاُء إْرِميا ِفي الِبْئر

َوَشَفْطيا ْبُن َمتّاَن َوَجَدلْيا ْبُن َفشُحوَر َوُيوَخُل 38 
ْبُن َشَلْميا َوَفشُحوُر ْبُن َمْلِكّيا َسِمُعوا الَكلاَم 
عِب، اإْذ قاَل: 2»َهذا  الَِّذي كاَن اإْرِميا َيُقولُُه لُِكلِّ الشَّ
ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›الَِّذي َيبَقى ِفي َهِذِه الَمِديَنِة َسَيُموُت 
ِفي الَمعَرَكِة اأْو ِمَن الُجوِع اأِو الَوباِء، َواأّما الَِّذي َيخُرُج 
َكَغِنيَمٍة،  لَُه  َحياتُُه  َسَتُكوُن  اإْذ  َفَسَيحيا،  البابِِليِّيَن  اإلَى 
َوَسَيحيا. 3َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َهِذِه الَمِديَنُة َسُتَسلَُّم 

اإلَى َيِد َجيِش َمِلِك بابَِل َوَسَيسَتولُوَن َعَليها.‹«
اأْن  َيْنَبِغي  الرَُّجُل  لِلَمِلِك: »َهذا  الرَُّؤساُء  4ثُمَّ قاَل 

الَمِديَنِة،  ِفي  الباِقيَن  الُجُنوِد  َعِزيَمَة  ُيَثبُِّط  َُّه  أن ل� ُيعَدَم، 
ُأُمورِ لَُهْم. َهذا  عِب، بَِقولِِه ِمثَل َهِذِه ال� َوَعِزيَمَة َجِميِع الشَّ

عِب، َبْل اإلَى َضَرِرِه.« الرَُّجَل ل� َيسَعى اإلَى َسلاِم الشَّ
تُِريُدوَن،  ما  بِِه  »اعَملُوا  ِصْدِقّيا:  الَمِلُك  5َفقاَل 

َفالَمِلُك ل� َيسَتِطيُع اأْن َيمَنَعُكْم.«
6َفاأَخُذوا اإْرِميا َواألُقوُه ِفي بِْئِر َمْلِكّيا ابِن الَمِلِك الَِّذي 

جِن. َفاأنَزلُوا اإْرِميا بِِحباٍل، َولَْم َيُكْن  كاَن ِفي ساَحِة السِّ
ِفي الِبْئِر ماٌء، َبْل َوحٌل َفَقْط. َفغاَص اإْرِميا ِفي الَوحِل.

َعِبيِد  ِمْن   – َوُهَو  الُكوِشيُّ َعبُدَمِلُك  7َوَسِمَع 

الَمِلُك  َوكاَن  الِبْئِر.  ِفي  اُألِقَي  َقْد  اإْرِميا  الَقصِر – بِاأنَّ 
جالِساً ِعْنَد َبّواَبِة َبْنياِمْيَن، 8َفَذَهَب َعبُد َمِلُك ِمَن الَقصِر 
َهُؤل�ِء  الَمِلُك،  9»َمول�َي  َوقاَل:  الَمِلِك  اإلَى  َوَتَكلََّم 
. َفَقْد  ْرِميا النَِّبيِّ الرِّجاُل َصَنُعوا َشّراً ِفي كُلِّ ما َعِملُوُه بِاإ
َُّه ل� ُيوَجُد  أن لقائِِه ِفي الِبْئِر. َسَيُموُت ُهناَك ل� اأخَطاُأوا بِاإ

َطعاٌم ِفي الَمِديَنِة.«
َثلاَثَة  »ُخْذ   : الُكوِشيَّ َعْبَدَمِلَك  الَمِلُك  10َفاأَمَر 

اأْن  َقبَل  النَِّبيَّ  اإْرِميا  َواأصِعْد  اإمَرتَِك،  َتحَت  ِرجاٍل 
َيُموَت.« 11َفاأَخَذ َعبُدَمِلُك الرِّجاَل َتحَت اإمَرتِِه َوجاَء 
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َبعَض  ُهناَك  ِمْن  َواأَخَذ  الَمخَزِن،  اأسَفَل  الَقصِر  اإلَى 
ثَِّة َوالبالَِيِة، َواأنَزلَها اإلَى اإْرِميا بِالِحباِل. 12َوقاَل  الثِّياِب الرَّ
َوالبالَِيَة  ثََّة  الرَّ الثِّياَب  ْرِميا: »َضِع  ل�إ الُكوِشيُّ  َعبُدَمِلُك 
َتحَت اإبَطيَك، َبيَن الِحباِل َوِجلِدَك.« َفَفَعَل اإْرِميا َكما 
قاَل لَُه. 13ثُمَّ َسَحُبوا اإْرِميا بِالِحباِل َواأخَرُجوُه ِمَن الِبْئِر. 

جِن. َوَبِقَي اإْرِميا ِفي ساَحِة السِّ

ِصْدِقّيا َيسَتدعي إْرِميا
14َواأرَسَل الَمِلُك ِصْدِقّيا َفاأحَضَر اإْرِميا النَِّبيَّ اإلَيِه. 

َوقاَبَلُه ِعنَد الَبّواَبِة الثّالَِثِة ِفي َهيَكِل اهلِل. َوقاَل الَمِلُك 
َشيئاً.«  َعنِّي  تُخِف  َفلا  اأمٍر،  َعْن  »َساأساألَُك  ْرِميا:  ل�إ
15َفقاَل اإْرِميا لِِصْدِقّيا: »األَْن َتقُتَلِني اإْن اأخَبْرتَُك؟ َواإْن 

؟« اأْعَطيُتَك نَِصيَحًة َفَهْل َتسَتِمُع اإلَيَّ
ِباهلِل  »اُأقِسُم  َوقاَل:  رِّ  بِالسِّ ْرِميا  ل�إ الَمِلُك  16َفاأقَسَم 

الَحيِّ الَِّذي َصَنَعنا َواأعطانا َحياًة، لَْن اأقُتَلَك، َولَْن اُأَسلَِّمَك 
اإلَى َيِد َهُؤل�ِء الرِّجاِل الَِّذيَن َيسُعوَن اإلَى َقتِلَك.«

َيُقولُُه  ما  ُهَو  لِِصْدِقّيا: »َهذا  اإْرِميا  قاَل  17ِحيَنِئٍذ، 

اإللَُه الَقديِر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اإْن َخَرْجَت اإلَى قاَدِة َمِلِك 

بِالنّاِر،  الَمِديَنُة  َهِذِه  تُحَرَق  َولَْن  َسَتحيا،  نََّك  َفاإ بابَِل 
َوَسَتحيا اأنَت َواأهُل َبيِتَك. 18لَِكْن اإْن لَْم َتخُرْج اإلَى قاَدِة 
َمِلِك بابَِل َفاإنَّ َهِذِه الَمِديَنَة َسُتَسلَُّم اإلَى اأَيِدي البابِِليِّيَن 

الَِّذيَن َسُيحِرقُونَها، اأّما اأنَت َفَلْن َتنُجَو ِمْن َيِدِهْم.‹«
ِمَن  خائٌِف  »اأنا  ْرِميا:  ل�إ ِصْدِقّيا  الَمِلُك  19َفقاَل 

الَيُهوِد الَِّذيَن َهَرُبوا اإلَى البابِِليِّيَن. َفُهْم َسُيَسلُِّمونَي اإلَْيِهْم 
لَِيسَتهِزئُوا بِي.«

20َفقاَل اإْرِميا: »لَْن َيحُدَث َهذا. اأِطْع َكِلَمَة اهلِل 

الَِّتي جاَءْت اإلَيَك َوالَِّتي اأنا اأَتَكلَُّم بِها اإلَيَك. ِحيَنِئٍذ، 
اإْن  21لَِكْن  َسَتحيا.  َواأنَت  لَِخيِرَك،  ُأُموُر  ال� َسَتُكوُن 
َرَفْضَت اأْن َتخُرَج اإلَى البابِِليِّيَن َفاإنَّ َهذا ما اأظَهَرُه اهلُل 
لِي: 22كُلُّ النِّساِء الباِقياِت ِفي َبيِت َمِلِك َيُهوذا َسُيَقْدَن 

اإلَى قاَدِة َمِلِك بابَِل، َوَسَيُقْلَن:

› ُحَلفاُؤَك خانُوَك َوَغَلُبوَك.   
   غاَصْت ِرجلاَك ِفي الَوحِل،

   َوَقْد َتَركُوَك.‹

23»كُلُّ نِسائَِك َواأول�ِدَك َسُيخَرُجوَن اإلَى البابِِليِّيَن، 

َسَيقِبُض  بابَِل  َمِلَك  أنَّ  ل� َيِدِهْم،  ِمْن  َتنُجَو  لَْن  َواأنَت 
َعَليَك، َوَهِذِه الَمِديَنُة َسُتحَرُق بِالنّاِر.«

ْرِميا: »اإْن كُنَت ل� تُخِبُر  24ِحيَنِئٍذ، قاَل ِصْدِقّيا ل�إ

نََّك لَْن َتُموَت. 25َواإْن َسِمَع  اأَحداً َعْن َهذا النِّقاِش َفاإ
لََك:  َوقالُوا  اإلَيَك  َواأتُوا  َمَعَك  َتَكلَّْمُت  بِاأنِّي  َؤساُء  الرُّ
›اأخِبْرنا بِما قُْلَتُه لِلَمِلِك، َواإْن كُنَت ل� تُخِفي َشيئاً َعنّا 
نََّك لَْن َتُموَت. َوماذا قاَل الَمِلُك لََك؟‹ 26َفِحيَنِئٍذ،  َفاإ
ى الَمِلَك بِاأْن ل� ُيرِجَعِني اإلَى َبيِت  قُْل لَُهْم: ›كُنُت اأَتَرجَّ

أُموَت ُهناَك.‹« ُيوناثاَن ل�
َفاأجاَبُهْم  َوَساألُوُه،  اإْرِميا  اإلَى  الرَُّؤساِء  27َوجاَء كُلُّ 

َُّهْم لَْم  أن َكما قاَل لَُه الَمِلُك. َولِذا َتَوقَُّفوا َعْن ُمضاَيَقِتِه ل�
َيسَمُعوا النِّقاَش الِّذي داَر َبْيَنُهما.

الِّذي  الَيوِم  اإلَى  جِن  السِّ اإْرِميا ِفي ساَحِة  28َوَبِقَي 

اسَتولَى ِفيِه البابِِليُّوَن َعَلى َمِديَنِة الُقدِس.

ُسُقوُط الُقدس

ِمْن 39  التّاِسَعِة  َنِة  السَّ مَن  العاِشِر  هِر  الشَّ ِفي 
ُر  ُحكِم ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا، جاَء نَُبوَخْذناصَّ
َمِلُك بابَِل َمَع كُلِّ َجيِشِه اإلَى َمديَنِة الُقْدِس، َوحاَصُروها. 
َنِة الحاِدَيَة  هِر الّرابِِع ِمَن السَّ 2َوِفي الَيوِم التّاِسِع ِمَن الشَّ

َعْشَرَة ِمْن ُحكِم ِصْدِقّيا، اخَتَرَق الَعُدوُّ اأسواَر الَمِديَنِة. 
3َفاأَتى كُلُّ قاَدِة َمِلِك بابَِل َوَجَلُسوا ِعنَد الَبّواَبِة الُوسَطى. 

َونُِبو  َسمَجَر،  اإقِليِم  َحاِكُم  ُر  َشْراصَّ نَرِجُل  َبيِنِهْم  ِمْن 
ِمْن  َوَغيُرُهْم  باِرزاِن،  َمسؤول�ِن  َسْرَسِخيُم – َوِكلاُهما 

قاَدِة َمِلِك بابَِل.
َوكُلُّ  َيُهوذا  َمِلُك  ِصْدِقّيا  الَمِلُك  َراآُهُم  4َفَلّما 

الُمحاِربِيَن، َهَرُبوا َوَخَرُجوا ِمَن الَمِديَنِة لَيلاً َعبَر ُبستاِن 
َوَقْد  وَريِن.  السُّ َبيَن  الَمِلِك  َبّواَبِة  ِمْنَطَقِة  ِفي  الَمِلِك، 
َجيُش  5َفطاَرَدُهْم  الَعَرَبِة.  باتِّجاِه  الَمِديَنِة  ِمَن  َخَرُجوا 
البابِِليِّيَن. َفاأمَسُكوا ِصْدِقّيا ِفي الَمناِطِق الَجرداِء َحوَل 
َر َمِلِك بابَِل ِفي  اأرِيحا. َفاقتاُدوُه َواأحَضُروُه اإلَى نَُبوَخْذناصَّ
َربَلَة ِفي اأْرِض َحماَة، َحيُث اأعَلَن َمِلُك بابَِل ما َصَدَر 
َعَلى ِصْدِقّيا ِمْن ُحكٍم. 6َفَقَتَل َمِلُك بابَِل اأبناَء ِصْدِقّيا 
ِفي َربَلَة اأماَم َعيَنيِه. َكما َقَتَل َمِلُك بابَِل َجميَع اأشراِف 
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َيُهوذا. 7ثُمَّ َفَقاأ َعيَنيَّ ِصْدِقّيا َوَقيََّدُه بَِسلاِسَل ُبُرونِزيٍَّة، 
َواأحَضَرُه اإلَى بابَِل.

الُبُيوِت  َوكُلَّ  الَمِلِك  َبيَت  البابِِليُّوَن  اأحَرَق  8ثُمَّ 

عِب  بِالنّاِر، َوَهَدُموا اأسواَر َمديَنِة الُقْدِس. 9اأّما َبِقيَُّة الشَّ
الَِّذي َبِقَي ِفي الَمِديَنِة َوالَِّذيَن َهَرُبوا اإلَى البابِِليِّيَن َوَبِقيَِّة 
اإلَى  الَحَرِس،  َرئِيُس  نَُبوَزراداُن  َسباُهْم  َفَقْد  الَحرِفيِّيَن، 
الَِّذيَن  عِب،  الشَّ فَُقراِء  َبعَض  نَُبوَزراداُن  10َوَتَرَك  بابَِل. 
ل� َيمِلُكوَن َشيئاً، ِفي اأْرِض َيُهوذا، َواأعطاُهْم ِفي َذلَِك 

الَوقِت ُحُقول� َوكُُروماً.
اإلَى  اإْرِميا  بُِخُصوِص  اأمراً  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 11َواأصَدَر 

بِِه،  َواعَتِن  12»ُخْذُه  َفقاَل:  الَحَرِس  َرئِيِس  نَُبوَزراداَن 
َول� تُؤِذِه اأَبداً. َوَمهما َطَلَب اأعِطِه.«

13َولِذا اأرَسَل نَُبوَزراداُن، َرئِيُس الَحَرِس، َونَُبوَشْزباُن 

ُر  َشراصَّ َونَرِجُل  بابَِل،  َجيِش  ِفي  ُم  الُمَتَقدِّ الّضابُِط 
14َواأَخُذوا  بابَِل،  َمِلِك  قاَدِة  َوكُلُّ  الباِرُز،  الَمسُؤوُل 
جِن َواأسَلُموُه لَِجَدلْيا ْبِن اأِخيقاَم ْبِن  اإْرِميا ِمْن ساَحِة السِّ
شافاَن، الَِّذي كاَن َعَليِه اأْن ُيحِضَرُه اإلَى َبيِتِه. َفَسَكَن 

عِب. اإْرِميا ِفي َوَسِط الشَّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى َعْبَدَمِلَك الُكوِشّي
15َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا َبيَنما كاَن َمسُجوناً 

لَِعْبَدَمِلَك  َوقُْل  َفقاَل: 16»اْذَهْب  جِن،  السِّ ِفي ساَحِة 
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  َيُقولُُه اهلُل  ُهَو ما  ، َهذا  الُكوِشيِّ
›َساآتِي بَِخراٍب ل� بَِخيٍر َعَلى َهِذِه الَمِديَنِة، َكما قُْلُت، 
الَيوِم. 17لَِكنِّي  َذلَِك  اأماَم َعيَنيَك ِفي  َوَسَيحُدُث َهذا 
اإلَى  تَُسلََّم  َفَلْن  َيُقوُل اهلُل،  َساأحِميَك ِفي َذلَِك الَيوِم، 
ِّي َساُأنِقُذَك اإنقاذاً، َفَلْن  أن اأيِدي َمْن َتخاُف ِمْنُهْم. 18ل�
ِفي  لََك  َغِنيَمًة  َحياتَُك  َوَسَتُكوُن  الَمعَرَكِة.  ِفي  تُقَتَل 

.‹« َيُقوُل اهلُل. ََّك اتََّكْلَت َعَليَّ أن الَحرِب، ل�

إطالُق إْرِميا ُحّرا

اهلِل، 40  ِمَن  اإْرِميا  اإلَى  الَكِلَمُة  َهِذِه  جاَءْت 
َبعَد اأْن اأطَلَقُه نَُبوَزراداُن، َرئِيُس الَحَرِس، 
َوَتَرَكُه لَِيذَهَب ِمَن الّراَمِة. ِعنَدما َوَجَدُه، كاَن َمرُبوطاً 
بُِقُيوٍد َوَسَط الَِّذيَن ُسُبوا ِمَن َمديَنِة الُقْدِس َوَيُهوذا اإلَى 

بابَِل. 2َفاأَخَذ َرئِيُس الَحَرِس اإْرِميا َوقاَل لَُه: »إلَُهَك جاَء 
بَِهِذِه الكاِرَثِة َعَلى َهذا الَمكاِن. 3َصَنَع اهلُل َهذا َوَعِمَل 
َكما قاَل، ل�أنَُّكْم اأخَطاأتُْم اإلَى اهلِل َولَْم تُِطيُعوا َصوَتُه. 
آَن َقْد اأطَلْقُتَك ِمْن قُُيوِدَك الَِّتي  َفَحَدَث َهذا لَُكْم. 4َوال�
ْن اأَرْدَت اأْن َتاأتَِي َمِعي اإلَى بابَِل، َتعاَل،  َعَلى َيَديَك. َفاإ
َواأنا َساأهَتمُّ بَِك. َولَِكْن اإْن لَْم َتسَتحِسْن اأْن َتاأتَِي َمِعي 
أْرِض اأماَمَك، َفاذَهْب َحيُث  اإلَى بابَِل، َفلا َتاأِْت. كُلُّ ال�
تُِحبُّ َوَتسَتحِسُن. 5َواإْن اأَرْدَت، َفاْرِجْع اإلَى َجَدلْيا ْبِن 
اأِخيقاَم ْبِن شافاَن الَِّذي َعيََّنُه َمِلُك بابَِل َكُمشِرٍف َعَلى 
عِب، اأِو اْذَهْب  ُمُدِن َيُهوذا، َوابَق ُهناَك َمَعُه َوَسَط الشَّ

اإلَى اأيِّ َمكاٍن َتراُه ُمناِسباً لََك.«
َواأعطاُه َرئِيُس الَحَرِس زاداً َوَهِديًَّة َواأرَسَلُه. 6َواأَتى 
َمَعُه  َوَبِقَي  الِمصفاِة،  ِفي  اأِخيقاَم  ْبِن  َجَدلْيا  اإلَى  اإْرِميا 

أْرِض. عِب الَِّذي َبِقَي ِفي ال� َوَسَط الشَّ

َجَدْليا حاِكُم َيُهوذا
7َوَسِمَع كُلُّ قاَدِة الُجُيوِش الَِّذيَن كانُوا ِفي الَحقِل 

َوِرجالُُهْم اأنَّ َمِلَك بابَِل َعيََّن َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم حاِكماً 
َوالنِّساِء  الرِّجاِل  َعِن  َمسُؤول�ً  َجَعَلُه  َواأنَُّه  أْرِض،  ال� ِفي 
اإلَى  ُيسَبْوا  لَْم  الَِّذيَن  أْرِض  ال� فَُقراِء  ِمْن  َوال�أطفاِل، 
ِفي  َجَدلْيا  اإلَى  اأسماُؤُهْم  التّالَِيُة  الرِّجاُل  8َواأَتى  بابَِل. 
ابنا  َوُيوناثاُن  َوُيوحاناُن  نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل  الِمصفاِة: 
 ، قاِريَح، َوَسرايا ْبُن َتنُحوَمَث، َواأبناُء ُعوفاَي النَُّطوفاتِيِّ
. اأَتى َهُؤل�ِء َمَع ِرجالِِهْم اإلَى َجَدلْيا  َوَيَزنْيا ْبُن الَمعِكيِّ

ِفي الِمصفاِة.
9َواأقَسَم َجَدلْيا ْبُن اأِخيقاَم ْبُن شافاَن لَُهْم َولِِرجالِِهْم 

البابِِليِّيَن. َفاسُكُنوا  اأْن َتخِدُموا  َفقاَل: »ل� َتخافُوا ِمْن 
10اأّما  بَِخيٍر.  َسَتُكونُوَن  ِحيَنِئٍذ،  بابَِل.  َمِلَك  َواخِدُموا 
ُأَمثَِّلُكْم اأماَم البابِِليِّيَن الَِّذيَن  اأنا َفَساأبَقى ِفي الِمصفاِة ل�
َياأتُوَن اإلَينا. اأّما اأنُتْم َفاجَمُعوا نَبيَذكُْم َوثِماَركُْم َوَزيَتُكْم 
الَِّتي  ُمُدنُِكُم  ِفي  َواسُكُنوا  اآنَِيِتُكْم.  ِفي  َوَضُعوها 

اأَخْذتُُموها.«
11َوَسِمَع كُلُّ الَيُهوِد الَِّذيَن كانُوا ِفي ُمواآَب َوَوَسَط 

أماِكِن ال�ُأخَرى، بِاأنَّ  ونِيِّيَن َوِفي اأُدوَم، َوِفي كُلِّ ال� الَعمُّ
َواأنَُّه  َيُهوذا،  َشعِب  َبْعِض  َعَلى  اأبَقى  َقْد  بابَِل  َمِلَك 
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َعَليِهْم.  ُمشِرفاً  ْبَن شافاَن  اأِخيقاَم  ْبَن  َجَدلْيا  َعيََّن  َقْد 
َقْد  كانُوا  الَِّتي  أماِكِن  ال� كُلِّ  ِمْن  الَيُهوِد  كُلُّ  12َفَرِجَع 

ِفي  َجَدلْيا،  اإلَى  َيُهوذا،  اأْرِض  اإلَى  َواأتُوا  اإلَيها،  ُطِرُدوا 
الِمصفاِة. َوَجَمُعوا الَكِثيَر ِمَن النَّبيِذ َوالفاِكَهِة.

ِفي  الَِّذيَن  الُجُيوِش،  قاَدِة  َوكُلُّ  ُيوحاناُن  13َواأَتى 

الُحُقوِل، اإلَى َجَدلْيا ِفي المصفاِة، 14َوقالُوا لَُه: »َهْل 
ونِيِّيَن َقْد اأرَسَل اإسماِعيَل ْبَن  َتعِرُف اأنَّ َبعِليَس َمِلَك الَعمُّ
ْقُهْم. نََثْنيا لَِيقُتَلَك؟« َولَِكنَّ َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم لَْم ُيَصدِّ

ِفي  َجَدلْيا  اإلَى  ِسّراً  قاِريَح  ْبُن  ُيوحاناُن  اأَتى  15ثُمَّ 

الِمصفاِة، َوقاَل لَُه: »َدْعِني اأذَهْب َفاأقُتَل اإْسماِعيَل ْبَن 
نََثْنيا. َولَْن َيعِرَف اأَحٌد بَِهذا. َفِلماذا نَْتُركُُه َفَيقُتَلَك؟ َواإْن 
َقَتَلَك، َسَيَتَشتَُّت َبُنو َيُهوذا الَِّذيَن اجَتَمُعوا َحولََك. َوَقْد 

َتهِلُك َبِقيَُّة َيُهوذا.«
16َولَِكنَّ َجَدليا ْبَن اأِخيقاَم قاَل لُِيوحاناَن ْبَن قاِريَح: 

اإْسماِعيَل  َعْن  َتُقولُُه  ما  ل�أنَّ  أمَر،  ال� َهذا  َتعَمْل  »ل� 
َكِذٌب.«

نََثْنيا 41  ْبُن  اإْسماِعيُل  اأَتى  الّسابِِع  هِر  الشَّ ِفي 
ِفي  اأِخيقاَم  ْبِن  َجَدلْيا  اإلَى  األِيشاماَع  ْبُن 
الِمصفاِة. َواإْسماِعيُل َهذا ِمَن ال�ُأسَرِة الَمَلِكيَِّة َواأَحُد قاَدِة 
الَمِلِك. َوَقْد اأَتى َمَع َعْشَرِة ِرجاٍل، َواأَكلُوا َمَع َجَدلْيا ِفي 
الِمصفاِة. 2ثُمَّ قاَم اإْسماِعيُل ْبُن نََثْنيا َوالرِّجاُل الَعْشَرُة 
الَِّذيَن كانُوا َمَعُه، َواغتالُوا َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم، َوُهَو الَِّذي 
اإْسماِعيُل  3َوَقَتَل  أْرِض.  ال� ِفي  ُمشِرفاً  بابَِل  َمِلُك  َعيََّنُه 
الِمصفاِة،  ِفي  َجَدلْيا  َمَع  كانُوا  الَِّذيَن  الَيُهوِد  َجميَع 

َوَكَذلَِك الُجُنوَد البابِِليِّيَن الَِّذيَن َوَجَدُهْم ُهناَك.
اأَحٌد  َيُكْن  لَْم  َجَدلْيا،  ل�غِتياِل  التّالِي  الَيوِم  4ِفي 

ِمْن  الرِّجاِل  َبعُض  5َواأَتى  َحَدَث.  َقْد  َهذا  اأنَّ  َيعِرُف 
َشِكيَم أ َوِشيلُوَه َوالّساِمَرِة. كانُوا َثمانِيَن َرُجلاً َقْد َحَلُقوا 
قُوا ثِياَبُهْم َوَجرَُّحوا اأنُفَسُهْم. َوكانُوا َيحِملُوَن  لِحاُهْم َوَمزَّ
ُموها ِفي َهيَكِل اهلِل. 6َوَخَرَج  َتقِدَمَة َقمٍح َوَبُخوٍر لُِيَقدِّ
اإْسماِعيُل ْبُن نََثْنيا ِمَن الِمصفاِة لَِيلَتِقَي بِِهْم. َوكاَن َيبِكي 
ِفي َطريِقِه اإلَْيِهْم. َوِعنَدما الَتَقى بِِهْم قاَل: »َتعالَوا اإلَى 

َجَدلْيا ْبِن اأِخيقاَم.«

أ 5:41 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

7َوِعنَدما جاُءوا اإلَى َوَسِط الَمِديَنِة، َقَتَلُهْم اإْسماِعيُل 

بِْئٍر.  َواألَقْوُهْم ِفي  َمَعُه،  الَِّذيَن كانُوا  َوالرِّجاُل  نََثْنيا  ْبُن 
ْسماِعيَل:  8لَِكْن كاَن ُهناَك َعْشَرُة ِرجاٍل ِمنُهْم قالُوا ل�إ

أنَّ لََدينا َقمحاً َوَشِعيراً َوَزيتاً َوَعَسلاً ُمَخبَّاأًة  »ل� َتقُتْلنا ل�
ِفي الَحقِل.« َفَكفَّ َعْن َقتِلِهْم َمَع ِرفاِقِهْم. 9اأّما الِبْئُر 
ُمَتظاِهراً  َقَتَلُهْم  الَِّذيَن  الرِّجاِل  ُجَثَث  ِفيها  َطَرَح  الَِّتي 
بِاأنَُّه َصِديُق َجَدلْيا، َفكاَن ُهَو الِبْئَر الَكبيَر الَِّذي َحَفَرُه 
اإْسرائِيَل.  َمِلُك  َبْعشا،  هاَجَمُه  ِعنَدما  اآسا  الَمِلُك 
10َواأَسَر  الَقتَلى.  بُِجَثِث  نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل  َملاأُه  َفَقْد 
عِب الَِّذي كاَن ِفي الِمصفاِة، َبناِت  اإْسماِعيُل باِقَي الشَّ
َبِقَي ِفي الِمصفاِة. َوكاَن  الَِّذي  عِب  الَمِلِك َوكُلَّ الشَّ
َتحَت  َوَضَعُهْم  الَمِلِك – َقْد  َحَرِس  نَُبوَزراداُن – قائُِد 
نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل  َفاأَسَرُهْم  اأِخيقاَم.  ْبِن  َجَدلْيا  ِحماَيِة 

ونِيِّيَن. هاِب اإلَى بِلاِد الَعمُّ َواسَتَعدَّ للذَّ
الَجْيِش  قاَدِة  َوكُلُّ  قاِريَح  ْبُن  ُيوحاناُن  11َوَسِمَع 

رِّ الَِّذي َعِمَلُه اإْسماِعيُل ْبُن  الَِّذيَن كانُوا َمَعُه َعْن كُلِّ الشَّ
نََثْنيا. 12َفاأَخُذوا كُلَّ ِرجالِِهْم َوَذَهُبوا لُِيحاِرُبوا اإْسماِعيَل 
ِجبُعوَن.  ِفي  الَكِبيَرِة  الِبرَكِة  ِعنَد  َوَوَجُدوُه  نََثْنيا،  ْبَن 
َمَع  كاَن  الَِّذي  الَمسِبيِّ  عِب  الشَّ كُلُّ  َراأى  13َوِعنَدما 

اإْسماِعيَل – ُيوحاناَن ْبَن قاِريَح َوكُلَّ قاَدِة الَجْيِش الَِّذيَن 
اأَسَرُه  الَِّذي  عِب  الشَّ كُلُّ  14َوعاَد  َفِرُحوا.  َمَعُه،  كانُوا 
اإلَى ُيوحاناَن ْبِن قاِريَح. 15اأّما  اإْسماِعيُل ِفي الِمصفاِة 
ِمْن  ِرجالِِه  ِمْن  َثمانِيٍة  َمَع  َفَهَرَب  نََثْنيا  ْبُن  اإْسماِعيُل 

ونِيِّيَن. ُيوحاناَن، َوَذَهَب اإلَى الَعمُّ
الَجيِش  قاَدِة  َوكُلُّ  قاِريَح  ْبُن  ُيوحاناُن  16َواأَخَذ 

الَِّذيَن كانُوا َمَعُه كُلَّ َبِقيَِّة النّاِس الَِّذيَن اأَخَذُهْم اإْسماِعيُل 
ْبُن نََثْنيا ِمَن الِمصفاِة، َبعَد اأْن َقَتَل َجَدلْيا ْبَن اأِخيقاَم. 
َوكاَن الَِّذيَن اأرَجَعُهْم ُيوحاناُن ِمْن ِجبُعوَن ِرجال�ً َوُجُنوداً 

َونِساًء َواأطفال�ً َوِخصياناً.

الُهُروُب إَلى ِمصر
17َوَذَهُبوا َواأقاُموا ِفي َجيُروَت ِكْمهاَم الَِّتي َتَقُع قُرَب 

َبيَت لَْحَم، َوِفي نِيَِّتِهْم اأْن َيذَهُبوا اإلَى ِمصَر، 18لَِخوِفِهْم 
أنَّ اإْسماِعيَل ْبَن نََثْنيا كاَن َقْد َقَتَل َجَدلْيا  ِمَن البابِِليِّيَن، ل�

أْرِض. ْبَن اأِخيقاَم الَِّذي َعيََّنُه َمِلُك بابَِل ُمشِرفاً ِفي ال�
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َواأَتى كُلُّ قاَدِة الَجْيِش َمَع ُيوحاناَن ْبِن قارِيَح 42 
ِكباراً  عِب  الشَّ َوكُلُّ  ُهوَشْعيا،  ْبِن  َوَعَزْريا 
: »لَيَتَك َتسَمُع َتَضرَُّعنا،  ْرِميا النَِّبيِّ َوِصغاراً، 2َوقالُوا ل�إ
إلَِهَك.  اإلَى  الَبِقيَِّة  َهِذِه  كُلِّ  َول�أجِل  ل�أجِلنا  َوتَُصلِّي 
َفالباقُوَن ِمنّا ُهْم ِقلٌَّة ِمْن َكثَرٍة َكما َتَرى. 3َفَصلِّ اأْن ُيعِلَن 

لَنا إلَُهَك الطَِّريَق الَِّذي نَسلُُكُه. َوما َعَلينا َعَملُُه.«
اإلَى  َوَساُأَصلِّي  َسِمْعُتُكْم،  »َقْد  اإْرِميا:  لَُهْم  4َفقاَل 

إلَِهكُْم َكما َطَلبُتْم. َوكُلُّ َشيٍء ُيِجيُبِني اهلُل بِِه َساُأعِلُنُه 

لَُكْم، َولَْن اُأخِفَي َعنُكْم َشيئاً.«
اإْن  َعَلينا  اأِميناً  اهلُل شاِهداً  ْرِميا: »لَِيُكِن  ل�إ 5َفقالُوا 

كُنّا ل� نَعَمُل كُلَّ َشيٍء ُيخِبُرنا إلَُهَك بِِه ِمْن ِخلالَِك. 
نَّنا َسُنِطيُع  ٍة، َفاإ ًة اأْم َغيَر ُمِسرَّ 6َوَسواٌء اأكانَْت َوِصيَُّتُه ُمِسرَّ

ِحيَن  َخيٌر  لَنا  َيُكوَن  َحتَّى  اإلَيِه،  اأرَسْلناَك  الَِّذي  إلََهنا 

نُِطيُع إلََهنا.«
اإْرِميا.  اإلَى  اهلِل  َكِلَمُة  اأيّاٍم، جاَءْت  َعْشَرِة  7َوَبعَد 

الَجْيِش  قاَدِة  َوكُلَّ  قاِريَح  ْبَن  ُيوحاناَن  اإْرِميا  8َفَدَعى 

عِب َكِبيراً َوَصِغيراً. 9َوقاَل  الَِّذيَن كانُوا َمَعُه، َوكُلَّ الشَّ
الَِّذي  اإْسرائِيَل،  اإلَُه  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  »َهذا  لَُهْم: 
َم َتَضرَُّعُكْم اأماَمُه: 10›اإْن َبِقيُتْم ِفي  ُأَقدِّ اأْرَسْلُتُمونِي اإلَيِه ل�
نِّي َساأبِنيُكْم َولَْن اأهِدَمُكْم، َوَساأغِرُسُكْم  أْرِض َفاإ َهِذِه ال�
رِّ الَِّذي  َولَْن اأقَلَعُكْم. َفَقْد اأشَفْقُت َعَليُكْم بَِسَبِب الشَّ
َمِلِك  اأماَم  َتِقُفوَن  ِعنَدما  َتخافُوا  11ل�  َعَليُكْم.  َجَلْبُتُه 
ِمنُه،‹  ِمنُه. ل� َتخافُوا  آَن خائُِفوَن  ال� اأنُتُم  الَِّذي  بابَِل، 
َيِدِه.  ِمْن  يُكْم  َواُأنَجِّ ُأنِقَذكُْم  ل� َمَعُكْم  ِّي  أن ل� اهلُل،  َيُقوُل 
12َساأرَحُمُكْم َوَساأجَعُل َمِلَك بابَِل َيرَحُمُكْم، َوُيرِجُعُكْم 

اإلَى اأْرِضُكْم.‹
أْرِض،‹  13»لَِكْن اإْن قُْلُتْم: ›لَْن نَِعيَش ِفي َهِذِه ال�

َفَعَصيُتْم إلََهكُْم. 14َوقُْلُتْم: ›ل�، َبْل َسَنذَهُب اإلَى اأْرِض 
ِمصَر َحيُث لَْن نََرى َحرباً، َولَْن نَسَمَع َصوَت الُبوِق، 
َولَْن نَُجوَع، لِذا َسَنذَهُب لَِنسُكَن ُهناَك.‹ 15َفاْسَمُعوا 
ما  ُهَو  َهذا  َيُهوذا.  َبِني  ِمْن  الباقُوَن  اأيُّها  اهلِل  َكِلَمَة 
هاَب اإلَى  ْرتُْم الذَّ َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اإْن َقرَّ
ِمصَر لَِتسَتِقرُّوا ُهناَك، 16َفاإنَّ الَحرَب الَِّتي اأنُتْم خائُِفوَن 
الَِّتي  َوالَمجاَعُة  ِمصَر.  اأْرِض  ِفي  اإلَيُكْم  َسَتاأتِي  ِمنها 
اأنُتْم َمذُعوُروَن ِمنها، َسُتلاِحُقُكْم اإلَى ِمصَر، َوَسَتُموتُوَن 

هاِب اإلَى ِمصَر  ُهناَك. 17كُلُّ الرِّجاِل الُمزِمعيَن َعَلى الذَّ
لَِيسَتِقرُّوا ِفيها، َسَيُموتُوَن ِفي الَحرِب اأْو ِمَن الَمجاَعِة اأِو 
رِّ الَِّذي  الَوباِء. َولَْن َيُكوَن لَُهْم باقُوَن اأْو ناُجوَن ِمَن الشَّ

َساأجِلُبُه َعَليِهْم.‹
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  18»َفَهذا 

›َكما انَسَكَب َغَضِبي َوَسَخِطي َعَلى ُسكّاِن الُقْدِس، 
ِمصَر.  اإلَى  َتذَهُبوَن  ِعنَدما  َعَليُكْم  َسَينَسِكُب  َهَكذا 
ًة َوُسخِرَيًة. َولَْن َتَرْوا َهذا  َسَتِصيُروَن لَعَنًة َوَخراباً َوَمَذمَّ

الَمكاَن ثانَِيًة.‹«
»ل�  َفقاَل:  َيُهوذا،  َبِقيََّة  يا  اإلَيُكْم  اهلُل  19»َتَكلََّم 

ْرتُُكُم  َحذَّ بِاأنِّي  َيِقيناً  َتعَلُموَن  اأنُتْم  ِمصَر،  اإلَى  َتذَهُبوا 
الطَِّريِق.  َعِن  َتِضلُّ  نُُفوَسُكْم  َجَعْلُتْم  20بِاأنَُّكْم  الَيوَم، 
ل�أجِلنا  ›َصلِّ  َوقُْلُتْم:  إلَِهكُْم  اإلَى  اأرَسْلُتُمونِي  ل�أنَُّكْم 
َونَحُن  لََك،  إلَُهَك  َيُقولُُه  ما  بُِكلِّ  َواأخِبْرنا  إلَِهنا،  اإلَى 
َسَنعَملُُه.‹ 21َوالَيوَم اأخَبْرتُُكْم بِما قالَُه لِي، َولَِكنَُّكْم لَْم 
آَن، اعَلُموا  تُِطيُعوا إلََهكُْم اأْو اأيَّ اأمٍر قُْلُتُه لَُكْم. 22َوال�
َيِقيناً اأنَُّكْم َسَتُموتُوَن اإّما ِفي الَحرِب اأْو ِمَن الَمجاَعِة اأْو 
هاِب اإلَيِه  ِمَن الَوباِء، ِفي الَمكاِن الَِّذي َترَغُبوَن ِفي الذَّ

لَِتسُكُنوا ِفيِه َكُغَرباَء.«

عِب 43  الشَّ َمَع  الَكلاِم  ِمَن  اإْرِميا  انَتَهى  َفَلّما 
إلَُهُهْم  اأرَسَلُه  الَِّذي  إلَِهِهْم،  َكلاِم  بُِكلِّ 
قاِريَح  ْبُن  َوُيوحاناُن  ُهوَشْعيا  ْبُن  َعَزْريا  2قاَل  اإلَْيِهْم، 
َفإلَُهنا  بِالَكِذِب،  َتَتَكلَُّم  »اأنَت  ْرِميا:  ل�إ عِب  الشَّ َوكُلُّ 
لَْم ُيرِسْلَك اإلَينا لَِتُقوَل: ›ل� َتذَهُبوا اإلَى ِمصَر لَِتسَتِقرُّوا 
ُهناَك.‹ 3باُروَخ ْبَن نِيِريّا ُيَحرُِّضَك َعَلينا َحتَّى ُيَسلَِّمنا 

لِلبابِِليِّيَن لَِيقُتلُونا اأَو َيْسُبونا اإلَى بابَِل.«
4َفَلْم ُيِطْع ُيوحاناُن ْبُن قاِريَح َوكُلُّ قاَدِة الُجُيوِش 

اأْرِض  ِفي  َيبَقْوا  اأْن  لَُهْم  قاَل  الَِّذي  اهلَل  عِب  الشَّ َوكُلُّ 
َيُهوذا. 5َفاقتاَد ُيوحاناُن ْبُن قاِريَح َوكُلُّ قاَدِة الُجُيوِش 
ُأَمِم الَِّتي ُطِرُدوا  َجميَع َبِقيَِّة َيُهوذا الَِّذيَن َرِجُعوا ِمْن كُلِّ ال�
اإلَيها، لَِيْذَهُبوا اإلَى اأْرِض ِمصَر. 6اقتاُدوا الرِّجاَل َوالنِّساَء 
َوال�أطفاَل َوَبناِت الَمِلِك َوَجميَع الَّذيَن َتَرَكُهْم نَُبوَزراداُن 
َمَع َجَدلْيا ْبِن اأِخيقاَم ْبِن شافاَن. َوكاَن ِمْن َبيَنِهْم اإْرِميا 
َُّهْم لَْم  أن النَِّبيُّ َوباُروُخ ْبُن نيِريّا. 7َفاأَتْوا اإلَى اأْرِض ِمصَر ل�

ُيِطيُعوا اهلَل. َواأَتْوا اإلَى َمِديَنِة َتْحَفْنِحيَس.
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8َوجاَءْت َكِلَمُة اهلِل اإلَى اإْرِميا ِفي َتحَفْنِحيَس، قاَل: 

9»ُخْذ ِحجاَرًة َكِبيَرًة ِفي َيِدَك، َواطُمْرها – َعَلى َمراأى 

ِعْنَد  الَمرُصوِف  الطَِّريِق  َيُهوذا – ِفي  ِرجاِل  ِمْن َجميِع 
لَُهْم:  قُْل  10ثُمَّ  َتحَفْنِحيَس.  ِفي  ِفرَعْوَن  َبيِت  َمدَخِل 
›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر اإلَُه اإْسرائِيَل: َساأسَتْدِعي 
َفوَق  َعرَشُه  َوَساأَضُع  بابَِل.  مِلَك  َر  نَُبوَخْذناصَّ خاِدِمي 
َهِذِه الِحجاَرِة الَِّتي َطَمْرتُها. َوَساأبِسُط َخيَمَتُه الَمَلِكيََّة 
َعَليِهْم. 11َفَسَياأتِي َوَيضِرُب اأْرَض ِمصَر. َوكُلُّ َمْن ُهَو 
بِي َسُيسَبى، َوكُلُّ  لِلَموِت َسَيُموُت، َوكُلُّ َمْن ُهَو لِلسَّ
َمْن ُهَو لِلَموِت ِفي الَمعَرَكِة، َسَيُموُت ِفيها. 12َوَسُيشِعُل 
النّاَر ِفي َمعابِِد اآلَِهِة ِمصَر، َفُيحِرقُها َوَيسِبيها. َوَسُيَنظُِّف 
ُيغاِدُر  ثُمَّ  ِردائِِه،  ِمْن  الَقمَل  الّراِعي  ُيَنظُِّف  َكما  ِمصَر 
التَّْذكاِريََّة  َشْمَس  َبيَت  اأنْصاَب  13َسُيَحطُِّم  بَِسلاٍم. 
الَِّتي ِفي اأْرِض ِمصَر، َوَسُيحِرُق َمعابَِد اأوثاِن الِمصِريِّيَن 

بِالنّاِر.‹«

ِرساَلُة اهلِل إَلى َبِني َيُهوذا ِفي ِمصر

اإْرِميا 44  اإلَى  الَِّتي جاَءْت  الرِّسالَُة  ِهَي  َهِذِه 
اأْرِض  ِفي  الّساِكِنيَن  الَيُهوِد  لَِجميِع 
َصِعيِد  َوِفي  َوَمْمِفيَس  َوَتْحَفْنِحيَس  َمْجَدَل  ِفي  ِمصَر، 
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  2»َهذا  ِمصَر: 
كُلِّ  َوَعَلى  الُقْدِس  َعَلى  َجَلبُتُه  الَِّذي  رَّ  الشَّ َراأيُتُم  ›َقْد 
ِفيها  َخِرَبٌة َمهُجوَرٌة، ل� َيسُكُن  َفها ِهَي  َيُهوذا.  ُمُدِن 
رِّ الَِّذي َصَنُعوُه. اأثاُروا غَضِبي  اأَحٌد. 3َهذا بَِسَبِب الشَّ
آلَِهٍة اُأخَرى لَْم َيعِرفُوها ُهْم َول�  بَِتقِدماتِِهْم َوِعباَدتِِهْم ل�
َبعَد  واِحداً  أنِبياَء  ال� ُخّداِمَي  اإلَيُكْم  4َواأرَسْلُت  اآباُؤُهْم. 
الَكِريَهَة  ُأُموَر  ال� َهِذِه  َتعَملُوا  ›ل�  لَُكْم:  َوقُْلُت  آَخِر،  ال�
، َولَْم َيفَتُحوا  الَِّتي اُأبِغُضها.‹ 5لَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا اإلَيَّ
ِهْم، َوَيَتَوقَُّفوا َعْن َتقديِم الَقرابِيَن  اآذانِِهْم، لَِيُتوُبوا َعِن َشرِّ
آلَِهٍة اُأخَرى. 6َفَغِضْبُت ِجّداً، َبِل اشَتَعَل َغَضِبي َعَلى  ل�
ُمُدِن َيُهوذا َوَشواِرِع الُقْدِس، َفاأصَبَحْت ِخرَبًة َمهُجوَرًة 

َكما ُهَو حالُها الَيوَم.‹
اإلَُه  الَقِديُر،  اإللَُه  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  آَن،  7»َوال�

اأنُفِسُكْم؟  َعَلى  رَّ  الشَّ َهذا  َتجِلُبوَن  »لِماذا  اإْسرائِيَل: 
ِع  َوالرُّضَّ َوال�أطفاِل  َوالنِّساِء  الرِّجاِل  كُلَّ  تُفُنوَن  َولِماذا 

ِمْن َيُهوذا؟ لَِم ل� َتتُركُوَن لَُكْم ناِجيَن؟ 8لِماذا تُِثيروَن 
َبُخوراً  تُحِرقُوَن  لِماذا  َتفَعلُونَها؟  الَِّتي  بِال�أشياِء  َغَضِبي 
ُروَن  آلَِهٍة اُأْخَرى ِفي اأْرِض ِمصَر َحيُث َتسُكُنوَن؟ َسُتَدمِّ ل�
أْرِض َوَتسَخَر بُِكْم.  اأنُفَسُكْم، َوَسَتشِتُمُكْم َجميُع اُأَمِم ال�
َوُشُروَر  َيُهوذا  ُملُوِك  َوُشُروَر  اآبائُِكْم  ُشُروَر  نَِسيُتْم  9َهْل 

ِفي  َعِملُوها  الَِّتي  نِسائُِكُم  َوُشُروَر  َوُشُروَركُْم  نِسائِِهْم 
اأْرِض َيُهوذا َوِفي َشواِرِع َمديَنِة الُقْدِس؟ 10لَْم َيَتواَضُعوا 
بَِحَسِب  َيِعيُشوا  َولَْم  َيخافُونِي،  َولَْم  الَيوِم،  َهذا  اإلَى 
َشِريَعِتي َوَفرائِِضي الَِّتي َوَضْعُتها اأماَمُهْم َواأماَم اآبائِِهْم.‹

اإلَُه  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  11»َولَِذلَِك، 

اإْسرائِيَل: »ها اأنا عاِزٌم َعَلى اأْن اُأعاِقَبَك َواأْن اُأفِنَي كُلَّ 
ُموا  َيُهوذا. 12َساآُخُذ الَِّذيَن َبُقوا ِمْن َيُهوذا َوالَِّذيَن َصمَّ
َكُغَرباَء،  ِفيها  لَِيِعيُشوا  ِمصَر  اأْرِض  اإلَى  هاِب  الذَّ َعَلى 
ِفي  َسَيسُقُطوَن  ِمصَر.  اأْرِض  ِفي  كُلُُّهْم  َوَسَيُموتُوَن 
الَمعَرَكِة اأْو بَِسَبِب الُجوِع، َوَسَينَتُهوَن ِمْن َكِبيِرِهْم اإلَى 
َسَيُموتُوَن.  الُجوِع  بَِسَبِب  اأْو  الَمعَرَكِة  ِفي  َصِغيِرِهْم. 
الكاِمِل  ماِر  لِلدَّ َكِمثاٍل  اللََّعناِت  ِفي  اإلَْيِهْم  َوَسُيشاُر 
الَِّذيَن  13َساُأعاِقُب  ْخِرَيِة.  َوالسُّ لِلاسِتهزاِء  َوَكَموُضوٍع 
الُقْدِس:  َمديَنَة  اأْرِض ِمصَر َكما عاَقْبُت  ِفي  َيسُكُنوَن 
بِالَمعاِرِك َوالَمجاَعِة َوالَوباِء. 14لَْن َيُكوَن ُهناَك ناٍج اأْو 
باٍق ِمْن َبِقيَِّة َيُهوذا الَِّذيَن َسَيِعيُشوَن ِفي اأْرِض ِمصَر. 
لَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن َيرِجُع اإلَى اأْرِض َيُهوذا ِمَن الَِّذيَن 
َيرِجَع  لَْن  َُّه  أن ل� ِفيها.  لَِيِعيُشوا  اإلَيها  الَعوَدِة  اإلَى  َيُتوقُوَن 

يَن.‹« ِسَوى َبعُض الفارِّ
كُنَّ  نِساَءُهْم  اأنَّ  َعَرفُوا  الَِّذيَن  الرِّجاِل  كُلُّ  15اأّما 

اللَّواتِي كُنَّ  النِّساِء  اُأْخَرى، َوكُلُّ  آلَِهٍة  ل� َبُخوراً  ُيحِرْقَن 
عِب الَِّذي كاَن  واِقفاٍت ِفي الَجماَعِة الَعِظيَمِة، َوكُلُّ الشَّ
ْرِميا:  ِعيِد، َفَقْد قالُوا ل�إ َيسُكُن ِفي اأْرِض ِمصَر َوِفي الصَّ
نا بِاْسِم اهلِل. َولَِكنَّنا لَْن نَسَتِمَع  16»لََقْد َتَكلَّْمَت ِضدَّ

دنا بِِه. َسُنحِرُق الَبُخوَر  اإلَيَك، 17َبْل َسَنَعَمُل كُلِّ ما َتَعهَّ
ماِء، َونَسُكُب لَها َتقِدماِت الَخْمِر. َسَنعَمُل  لَِمِلَكِة السَّ
ُمُدِن  ِفي  َوُرَؤساُؤنا  َوُملُوكُنا  َواآباُؤنا  نَحُن  َعِمْلنا  َكما 
َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس. َفَقْد كاَن لََدينا َطعاٌم واِفٌر 
لِلاأكِل، َوكُنّا ِفي َخيٍر َولَْم نََر َشّراً. 18َوُمْنُذ َتَوقَّْفنا َعْن 
ماِء َوَسْكِب َتقِدماِت الَخمِر  اإحراِق الَبُخوِر لَِمِلَكِة السَّ



إْرِميا 8353:46

لَها، افَتَقْرنا اإلَى كُلِّ َشيٍء، َوَفِنينا بِالَحرِب َوالُجوِع.«
19َوقالَِت النِّساُء: »ِعنَدما كُنّا نُحِرُق َبُخوراً لَِمِلَكِة 

لَها  َعِمْلنا  َهْل  َتقِدماٍت سائَِلًة،  لَها  َونَسُكُب  ماِء  السَّ
َكعكاً َعَلى َشكِلها، اأْو َسَكْبنا لَها َتقِدماٍت الَخمِر ِمْن 

ُدوِن ُمشاَرَكِة اأزواِجنا؟‹«
عِب: الرِّجاِل َوالنِّساِء  20ِحيَنِئٍذ، قاَل اإْرِميا لُِكلِّ الشَّ

اهلُل  اأنَّ  21»اأَتُظنُّوَن  َذلَِك:  قالُوا  الَِّذيَن  عِب  الشَّ َوكُلِّ 
َواآباُؤكُْم  ْمُتُموها – اأنُتْم  َقدَّ الَِّتي  َقرابِيَنُكْم  َيَتَذكَُّر  ل� 
ُمُدِن  أْرِض – ِفي  ال� َشعِب  َوكُلُّ  َوُرَؤساُؤكُْم  َوُملُوكُُكْم 
َيُهوذا َوِفي َشواِرِع الُقْدِس؟ األَْم ُيَفكِّْر بِها؟ 22لَْم يْقِدِر 
الَكِريَهِة  ُأُموِر  َوال� يَرِة  رِّ الشِّ اأعمالُِكُم  احِتماِل  َعَلى  اهلُل 

الَِّتي َعِمْلُتُموها. لَِهذا صاَرْت اأْرُضُكْم َموِضَع اسِتهزاٍء، 
الَيوَم.  الحاُل  ُهَو  َكما  َمسُكونٍَة،  َوَغيَر  َوتالَِفًة  َوَخِرَبًة 
23اأحَرْقُتْم َبُخوراً َواأخَطاأتُْم اإلَى اهلِل. لَْم تُِطيُعوا اهلَل َولَْم 

َتسلُُكوا بَِحَسِب َشِريَعِتِه َوَفرائِِضِه َوَشهاداتِِه. لَِذلَِك جاَء 
رُّ، َكما ُهَو الحاُل الَيوَم.« َعَليُكْم َهذا الشَّ

»يا  النِّساِء:  َولُِكلِّ  عِب  الشَّ لُِكلِّ  اإْرِميا  قاَل  24ثُمَّ 

اْسَمُعوا  ِمصَر،  اأْرِض  ِفي  الّساِكِنيَن  َيُهوذا  َبِني  َجميَع 
َكِلَمَة اهلِل. 25َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: 
ْذتُْم ما َتَكلَّْمُتْم  ›اأنُتْم َونِساُؤكُْم َتَكلَّْمُتْم بِاأفواِهُكْم، َونَفَّ
بِِه بِاأيِديُكْم، اإْذ قُْلُتْم: اإنَّنا َسُنوِفي بِالنُُّذوِر الَِّتي َقَطْعناها 
ماِء َونَسُكَب لَها َتقِدماِت  بِاأْن نُحِرَق َبُخوراً لَِمِلَكِة السَّ
 ›. َتَكلَّْمُتنَّ بِما  َواْعَمْلَن  نُُذوَركُنَّ  اأتِمْمَن  الَخمِر. 
26لَِذلَِك، اْسَمُعوا َكلاَم اهلِل يا كُلَّ َبِني َيُهوذا الّساِكِنيَن 

ِفي اأْرِض ِمصَر. َيُقوُل يهوه أ: ›اأْقِسُم بِاْسِمَي الَعِظيِم، 
ِمصَر  ِفي  الّساِكِنيَن  َيُهوذا  َبِني  ِمْن  اأَحٌد  ُيْقِسَم  ل�  اأْن 
. 27َفها اأنا َساأسَهُر َعَليِهْم لَِكي  ِفيما َبْعُد بِاْسِمَي الَحيِّ
َوَسَيُموُت كُلُّ َشخٍص  الَخيَر.  رَّ ل�  الشَّ َعَليِهِم  اأجِلَب 
ِمْن َيُهوذا الّساِكِنيَن ِفي اأْرِض ِمصَر ِفي الَمعَرَكِة اأْو ِمَن 
َفَقْط  ِمنُهْم  َقِليٌل  بِالتَّماِم. 28َعَدٌد  َيفُنوا  الُجوِع، َحتَّى 
اأْرِض  ِمْن  َيُهوذا  اأْرِض  اإلَى  َوَيُعوُد  الِقتاِل  ِمَن  َسَينُجو 
ِمصَر، َوَبِقيَُّة َيُهوذا الَِّذيَن جاُءوا اإلَى اأْرِض ِمصَر لَِيسُكُنوا 
َتثُبُت.  الَِّتي  ِهَي  ِمنّا  َمْن  َكِلَمَة  َسَيعِرفُوَن  ِفيها  َكُغَرباَء 
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29َوَسَتُكوُن َهِذِه َعلاَمًة لَُكْم،‹ َيُقوُل اهلُل، ›َساُأعاِقُبُكْم 

قُْلُتُه  الَِّذي  الَكلاَم  بِاأنَّ  َتعِرفُوا  َحتَّى  الَمكاِن،  ِفي َهذا 
. آتِي َعَليُكْم َسَيِتمُّ رِّ ال� َعِن الشَّ

30»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ›َساُأَسلُِّم ِفرَعْوَن َخْفَرَع، 

َمِلَك ِمصَر اإلَى َيِد اأعدائِِه َوَيِد الَِّذيَن ُيِريُدوَن َقتَلُه، َكما 
َمِلِك  َر  نَُبوَخْذناصَّ َيِد  اإلَى  َيُهوذا  َمِلَك  ِصْدِقّيا  َسلَّمُت 

ُه الَِّذي اأراَد َقتَلُه.‹« بابَِل َعُدوَّ

ِرساَلٌة إَلى باُروخ

َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي َتَكلََّم بِها اإْرِميا النَِّبيُّ 45 
باُروُخ  َكَتَب  ِعنَدما  نِيِريّا،  ْبِن  باُروَخ  اإلَى 
َعَليِه.  اإْرِميا  اأمَلى  الِكتاِب َحَسَب ما  ِفي  الَكلاَم  َهذا 
َنِة الّرابَِعِة لُِملِك َيُهوياِقيَم ْبِن ُيوِشّيا ب  كاَن َهذا ِفي السَّ
َمِلِك َيُهوذا، َفقاَل: 2»َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل 
لََك يا باُروَخ. 3اأنَت َتُقوُل: ›َويٌل لِي ل�أنَّ اهلَل اأضاَف 
اأِجُد  َولَسُت  ِد،  التََّنهُّ اأنا ُمنَهٌك ِمَن  األَِمي.  َعَلى  ُحزناً 
راَحًة.‹ 4َفَهذا ما َتُقولَُه لَُه يا اإْرِميا: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
اأنا، َوَساأقَلُع ما َزَرعُتُه، اأي كُلَّ  َبَنيُتُه  اهلُل: َساأهِدُم ما 

اأْرِض َيُهوذا. 5َبيَنما اأنَت َتطلُُب لَِنفِسَك اُأُموراً َعِظيَمًة. 
 ، ِّي َساأجِلُب َشّراً َعَلى كُلِّ َشيٍء َحيٍّ أن ل� َتطلُْب َبعُد، ل�
كُلِّ  ِفي  َغِنيَمًة  َحياَتَك  َساُأعِطيَك  َولَِكنِّي  اهلُل،  َيُقوُل 

أماِكِن الَِّتي َسَتذَهُب اإلَيها.‹« ال�

َهِذِه ِهَي الرَّسائُِل الَِّتي َتَكلََّم بِها اهلُل اإلَى 46 
ُأَمِم. اإْرِميا النَِّبيِّ َعِن ال�

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِمصر
َمِلِك ِمصَر  نَخَو  الِفرَعوِن  2َعْن ِمصَر، َعْن َجيِش 

َوَهَزَمُه  َكرَكِميَش،  ِفي  الُفراِت  نَهِر  ِعنَد  كاَن  الَِّذي 
َنِة الّرابَِعِة لُِملِك َيُهوياِقيَم ْبِن ُيوِشّيا  ُر ِفي السَّ نَُبوَخْذناصَّ

َمِلِك َيُهوذا.

ُزوا اأسِلَحَتُكْم، 3 » َجهِّ  
وا لِلَمعَرَكِة.    َواسَتِعدُّ

َنة الّراِبَعة . . . ُيوِشّيا. اأي نَحَو 605 قبَل الميلاد. ب 1:45 السَّ
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4  اأسِرُجوا الَخيَل،  
   َولَْيرَكِب الُفرساُن َعَلى َخيِلِهْم.

   ِقُفوا ِفي َمواِقِعُكْم َوالُخَوُذ َعَلى ُرُؤوِسُكْم،
   اصُقلُوا ِرماَحُكْم،
   الَبُسوا ُدُروَعُكْم.

ُأُموَر؟ 5  لِماذا اأَرى َهِذِه ال�  
يَن.    اأَرى ِرجال�ً ُمرَتِعِبيَن َوفارِّ

   اأبطالُُهْم ُهِزُموا،
ٍد.    َفَفرُّوا َجِميُعُهْم بِلا َتَردُّ

   َوالرُّعُب َحولَُهْم ِمْن كُلِّ ِجَهٍة.«
   َيُقوُل اهلُل.

ِريَع ِمنُهْم لَْن َيِفرَّ. 6 » لَِكنَّ السَّ  
   َوالَقِويُّ لَْن َيهُرَب.

ماِل ِعنَد نَهِر الُفراِت،    َفِفي الشَّ
   َتَعثَُّروا َوَسَقُطوا.

7  َمْن ُهَو ذاَك الَِّذي َيرَتِفُع َكَنهِر النِّيِل،  
أنهاِر؟    الَِّذي ِمياُهُه َتَتَدفَُّق َكال�

8  ِمصُر َترَتِفُع َكَنهِر النِّيِل،  
أنهاِر.    َوِمياُهها َتَتَدفَُّق َكال�

   قاَل: ›َساأصَعُد،
أْرَض.    َساُأَغطِّي ال�

   َساأهِزُم ُمُدناً َوُسكّانَها.‹
9  اصَعِدي اأيَُّتها الَخيُل،  

   ِهيِجي يا َمرَكباُت.

   لَِيخُرِج الُمحاِرُبوَن.
   لَِيخُرْج ِرجاُل كُوَش َوفُوَط

رَع بَِمهاَرٍة،    الَِّذيَن ُيمِسُكوَن الدِّ
   َولَْيخُرْج ِرجاُل لُوَد الَمَهَرُة ِفي اسِتخداِم 

الُقوِس.

10 » َسَيُكوُن َذلَِك الَيوُم َيوَم انِتقاٍم لِلرَّبِّ اإللَِه   
الَقِديِر،

   لَِينَتِقَم لَِنفِسِه ِمْن اأعدائِِه.
يُف َحتَّى َيشَبَع،    َسَياأكُُل السَّ

   َوَسُيطِفُئ َظَماأُه بَِدِمِهْم.
َُّه َسَتُكوُن ُهناَك َذبِيَحٌة لِلرَّبِّ اإللَِه  أن    ل�

الَقِديِر،
ماِل ِعنَد نَهِر الُفراِت.    ِفي اأْرِض الشَّ

11  اأيَُّتها الَعذراُء ِمصُر،  
   اصَعِدي اإلَى ِجلعاَد،

   َواحُصِلي َعَلى َبعِض الَبلَسِم.
   َجرَّبِِت ِعلاجاٍت َكِثيَرًة بِلا فائَِدٍة،

   َول� َتقِدِريَن اأْن َتشِفي نَفَسِك.
ُأَمُم َعْن عاِرِك، 12  َسِمَعِت ال�  

أْرِض،    َوَصرَخُة األَِمِك َقْد َملاأْت كُلَّ ال�
   ل�أنَّ ُمحاِرباً َتَعثََّر بِاآَخَر،
   َفَسَقَط ِكلاُهما َمعاً.«

اإْرِميا  اإلَى  بِها اهلُل  َتَكلََّم  الَِّتي  الرِّسالَُة  ِهَي  13َهِذِه 

َر َمِلِك بابَِل لَِيضِرَب اأْرَض  النَِّبيِّ َعْن َمِجيٍء نَُبوَخْذناصَّ
ِمصَر.

14 » اأعِلُنوا ِفي ِمصَر،  
   اأخِبُروا َشعَب َمجَدَل،

   َواأخِبُروا َشعَب َمْمِفيَس َوَتْحَفِنِحيَس.
   قُولُوا:

ْز نَفَسَك، › ُخْذ َموِقَعَك َوَجهِّ   
يَف َقِد الَتَهَم َمْن ُهْم َحولََك. أنَّ السَّ    ل�

أقِوياُء الَِّذيَن َتتَِّكُل َعَليِهْم؟ 15  لِماذا ُطِرَح ال�  
   لِماذا ل� َيِقُف؟

   ل�أنَّ اهلَل َقْد َطَرَحُه.‹
16  َجَعَل اُأناساً َكِثيِريَن َيَتَعثَُّروَن،  

آَخِر.    َبْل َيسُقُطوَن اأَحُدُهْم َعَلى ال�
   قالُوا: ›لَِنُقْم َونَُعْد اإلَى َشعِبنا،
أْرِض الَِّتي ُولِْدنا ِفيها،    َواإلَى ال�
   َبِعيداً َعِن الُهُجوِم القاِسي.‹

َة  جَّ 17  اسَتنَجُدوا بَِمِلِك ِمصَر ِفرَعْوَن، ›الضَّ  
الفاِرَغَة،‹

   َفَلْم َيسَتِجْب ِفي الَوقِت الُمناِسِب.
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18  َحيٌّ اأنا، َيُقوُل الَمِلُك الَِّذي اْسُمُه يهوه أ   
الَقِديُر.

   َمِجيُئُه َسَيُكوُن ِمثَل َجَبِل تاُبوَر َبيَن الِجباِل،
   َوِمثَل الَكرَمِل بِِجواِر الَبحِر.

19  اأيَُّتها ال�ْبَنُة ِمصُر،  
بِي،    احِزِمي لَِنفِسِك ُحْزَمَة السَّ

أنَّ َمْمِفيَس َسَتُكوُن َمكاناً َمهُجوراً،    ل�
   َوَسُتحَرُق بِالنّاِر،

   َولَْن َيُكوَن ِفيها ساِكٌن.

20 » ِمْصُر َبَقَرٌة َجِميَلٌة،  
ماِل. ب    َوَقْد جاَء َعَليها ُذباٌب ِمَن الشَّ
َنِة، 21  َحتَّى الُمرَتَزَقُة ِفيها َكالثِّيراِن الُمَسمَّ  

   ُهْم اأيضاً َيرِجُعوَن اإلَى الَخلِف َوَيهُرُبوَن،
   لَْم َيِقُفوا َمعاً.

أنَّ َيوَم نَْكَبِتِهْم َقْد جاَء َعَليِهْم،    َهَرُبوا ل�
   الَوقُت الَِّذي ِفيِه َسُيعاَقُبوَن.
22  َصوتُها َكَحيٍَّة َتزَحُف هاِرَبًة،  

ٍة. أنَّ اأعداَءها َياأتُوَن بُِقوَّ    ل�
   جاُءوا اإلَيها بُِفُؤوٍس َكَحطّابِيَن.

23  َيُقوُل اهلُل:  
  » َقطَُّعوا غاباِت ِمصَر،

   َواإْن كانَْت اأْشجاُر غاباتِها ل� تُحَصى،
   َفُهْم اأكَثُر ِمَن الَجراِد الَِّذي ل� ُيمِكُن اأْن 

. ُيَعدَّ
24  ال�ْبنُة ِمصُر َقْد َخِزَيْت،  

ماِل.«    َقْد اُأسِلَمْت اإلَى َيِد َشعِب الشَّ

25َيُقوُل اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل: »َساُأعاِقُب اأُموَن 

َوِفْرَعوَن َوِمصَر َوكُلَّ اآلَِهِتها َوُملُوِكها. َساُأعاِقُب ِفرَعْوَن 

أ 18:46 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 20:46 الّشمال. جاَء الجيُش البابلّي ِمْن هذه الِجهِة لُيهاجَم 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل. )اأيضاً ِفي العدد 24(

الَِّذيَن  َيِد  اإلَى  26َساُأَسلُِّمُهْم  َعَليِه.  الُمتَِّكِليَن  َوَجميَع 
َوَبعَد  ُخّداِمِه.  َولَِيِد  َر  نَُبوَخْذناصَّ لَِيِد  َقتَلُهْم،  ُيِريُدوَن 
َذلَِك َسَتُعوُد لُِتْسَكَن َكما كانَْت ِفي الماِضي،« َيُقوُل 

اهلُل.

ِرساَلُة اهلِل َعْن إْسراِئيل
27 » اأّما اأنَت يا َعْبِدي َيعُقوَب،  

   َفلا َتَخْف،
   َول� َترَتِعْب يا اإْسرائِيُل.

ِّي َساُأنِقُذَك ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة، أن    ل�
أْرِض الَِّتي ُهْم َمسِبيُّوَن     َوَساُأنِقُذ نَسَلَك ِمَن ال�

ِفيها.
   َسَيرِجُع َيعُقوُب لَِيُكوَن ِفي َسِكيَنٍة َوراَحٍة،

   بَِحيُث ل� ُيوَجُد َمْن ُيِخيُفُه.

28  َيُقوُل اهلُل:  
  » يا َعْبِدي َيعُقوَب،

ِّي اأنا َمَعَك. أن    ل� َتَخْف، ل�
ُأَمِم الَِّتي ُطِرْدَت اإلَيها، ِّي َساُأفِني كُلَّ ال� أن    ل�

   َولَِكنِّي لَْن اُأفِنَيَك،
ُبَك َكما َتسَتِحقُّ،    َبْل َساُأَؤدِّ
   َولَْن اأتُرَكَك بِلا ِعقاٍب.«

ِرساَلُة اهلِل َعِن الِفِلسِطيِّين

اأَتْت َهِذِه الرِّسالَُة ِمَن اهلِل اإلَى اإْرِميا النَِّبيِّ 47 
َة.  َعِن الِفِلسِطيِّيَن َقبَل اأْن ُيهاِجَم ِفرَعْوُن َغزَّ

2َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

ماِل، ج   » َسَترَتِفُع الِمياُه ِمَن الشَّ
   َوَسُتصِبُح َسيلاً جاِرفاً،

أْرَض بَِمْن ِفيها،    َوَسَتغُمُر ال�
   َوَسَتغُمُر الَمِديَنَة َوالّساِكِنيَن ِفيها،

لُيهاجَم  الِجهِة  ِمْن هذه  البابلّي  الجيُش  الّشمال. جاَء  ج 2:47 

لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي  َيُهوذا. 
َيُهوذا َواإسرائِيَل.
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   النّاُس َسَيبُكوَن،
أْرِض َسُيَولِولُوَن.    َوكُلُّ ُسكّاِن ال�
3  ِعنَد َقرِع َحواِفِر ُخُيولِِه الَقِويَِّة،  

   َوَقرَقَعِة َمرَكباتِِه
   َوَضِجيِج َعَجلاتِِه،

آباُء نَحَو اأول�ِدِهْم،    ل� َيلَتِفُت ال�
أنَّ اأيِديِهْم َقِد ارَتَخْت ِمَن الَياأِس.    ل�

آتِي، 4  َفِفي الَيوِم ال�  
ُر كُلُّ الِفِلسِطيِّيَن،    َسُيَدمَّ

   َوَسُيقَضى ِفي ُصوَر َوَصيُدوَن
   َعَلى كُلِّ َعوٍن باٍق.

   ل�أنَّ اهلَل َسَيهِلُك الِفِلسِطيِّيَن،
   الَِّذيَن ُهْم َبِقيَُّة َجِزيَرِة َكفُتوَر.

َة َشْعَر ُرؤوِسِهْم، 5  َحَلَق َشعُب َغزَّ  
   َوَصَمَت َشعُب اأشَقلُوَن.
   يا َبِقيََّة ُسكّاِن الواِدي،

   اإلَى َمَتى َسَتسَتِمرُّوَن ِفي َتجِريِح اأنُْفِسُكْم؟

6 » اآٍه يا َسيَف اهلِل،  
   َحتَّى َمَتى ل� َتسَتِريُح؟

   ارِجْع اإلَى ِغمِدَك.
   اهَداأْ َواسُكْن.

7  َكيَف ُيمِكُن لَُه اأْن َيسَتِريَح؟  
   َفَقْد اأعطاُه اهلُل اأمراً بِالُهُجوِم.

   َعيََّن لَُه َوقتاً لَِيضِرَب اأشَقلُوَن َوالّساِحَل.«

ِرساَلُة اهلِل َعْن ُموآب

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل، 48 
َعْن ُمواآَب:

  » َويٌل لَِجَبِل نَُبو،
ُر، َُّه َسُيَدمَّ أن    ل�

ِبِي.    ِقْرَينايُِم َتَعرََّضْت لِلعاِر َوالسَّ
   الَقلَعُة َخِزَيْت َوارَتَعَبْت.

2  لَْم َتُعْد ُهناَك اأغاٍن َعْن ُمواآَب.  

رِّ َعَليها ِفي َحشُبوَن.    َتاآَمُروا بِالشَّ
َة.‹ ُأمَّ    َيُقولُوَن: ›َتعالَوا لُِنْفِن َهِذِه ال�
   َواأنِت اأيضاً يا َمْدِميُن َسَتصُمِتيَن،

   َوالَمعَرَكُة َسُتتِعُبِك.
3  َصوُت َصرَخٍة ُسِمَع ِمْن ُحوُرونايَِم،  

   ُهناَك َخراٌب َوكاِرَثٌة َعِظيَمٌة.
4  َتَحطََّمْت ُمواآُب،  

   َوِصغاُرها َصَرُخوا.
5  ل�أنَّ َشعَب ُمواآَب بِالُبكاِء َيْصَعُدوَن  

   ِفي َطِريِقِهْم اإلَى لُوِحيَث.
َُّهْم ِفي ُمنَحَدِر ُحوُرونايَِم، أن    ل�

   َسِمُعوا ُصراَخ الَجرَحى.
6  اهُرُبوا، انُجوا بَِحياتُِكْم،  

حراِء.    ِصيُروا َكُشَجيَرِة َشوٍك ِفي الصَّ

7 » بَِسَبِب اتِّكالِِك َعَلى اأعمالِِك َوكُُنوِزِك.  
   اأنِت اأيضاً َسُتؤَخِذيَن.

بِي    َوَسَيذَهُب َكُموُش اإلَى السَّ
   َمَع َكَهَنِتِه َوُرَؤسائِِه.

ٌر اإلَى كُلِّ َمِديَنٍة، 8  َسَياأتِي ُمَدمِّ  
   َولَْن َتنُجَو اأيَُّة َمِديَنٍة.

ُر، هُل َسُيَدمَّ    َسَيهِلُك الواِدي، َوالسَّ
   َتماماً َكما قاَل اهلُل.

9  َضُعوا ِملحاً َعَلى ُمواآَب  
ُل اإلَى َخراٍب، أ َّها َسَتَتَحوَّ أن    ل�

   َسُتصِبُح ُمُدنُها َمهُجوَرًة
   ل� َيسُكُن ِفيها ساِكٌن.

10 » َملُعوٌن َمْن َيعَمُل َعَمَل اهلِل بَِتراخي،  
ِم.    َوَملُعوٌن َمْن َيمَنُع َسيَفُه َعْن َسفِك الدَّ

11 » كاَن ُمواآُب ُمسَتِريحاً ُمنُذ َشبابِِه.  
   اإنَُّه ُمسَتِقرٌّ َكالَخمِر الَعِتيَقِة

أ 9:48 َضُعوا . . . َخراب. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع 

ِفي اللغِة العبريّة.
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   الَِّتي لَْم تُسَكْب ِمْن اإناٍء اإلَى اإناٍء اآَخَر.
بِي،    لَْم َيذَهْب اإلَى السَّ

   َولَِهذا حاَفَظ َعَلى َمذاِقِه،
   َورائَِحُتُه لَْم َتَتَغيَّْر.

12  لَِذلَِك، َسَتاأتِي اأيّاٌم، َيُقوُل اهلُل،  
   ِعنَدما َساُأرِسُل َعَليِه َمْن َيقِلُب اآنَِيَتُه،

   َفَيقِلُبونَُه َوُيفِرُغوَن اآنَِيَتُه،
   َوُيَحطُِّموَن اأوِعَيَتُه.«

13ِحيَنِئٍذ، َسَيخَجُل ُمواآُب ِمْن اإلَِهِه َكُموَش، َكما 

َخِجَل َبنو اإْسرائِيَل ِمِن اتِّكالِِهْم َعَلى َبيِت اإيَل.

14 » َكيَف َتُقولُوَن: ›نَحُن ُمحاِرُبوَن،  
   نَحُن ُجُنوٌد اأقِوياُء؟‹

ماُر َصِعَد اإلَى ُمواآَب َوُمُدنِها، 15  الدَّ  
   َواأفَضُل َشبابِِه َقْد قُِتلُوا،

   َيُقوُل الَمِلُك، الَِّذي اْسُمُه يهوه أ الَقِديُر.
16  كاِرَثُة ُمواآَب َوِشيَكُة الُوُصوِل،  

رُّ ُمسِرٌع ِجّداً باتِّجاِهِه.    َوالشَّ
17  نُوُحوا ل�أجِلِه، يا كُلَّ الّساِكِنيَن َحولَُه،  

   يا كُلَّ الَِّذيَن َيعِرفُوَن اْسَمُه.
!    قُولُوا: ›َكيَف انَكَسَر الرُّمُح الَقِويُّ

   َكيَف انَكَسَر َقِضيُب الَجلاِل!‹

18 » انِزلِي َعْن َمجِدِك،  
أْرِض القاِحَلِة،    َواجِلِسي ِفي ال�

   اأيَُّتها الّساِكَنُة ِفي ِديُبوَن.
َر ُمواآَب َصِعَد اإلَيِك، أنَّ ُمَدمِّ    ل�

ُر ُحُصونَِك.    َوَسُيَدمِّ

19 » ِقِفي بِجانِِب الطَِّريِق،  
أْرَض،    َوراِقِبي ال�

   يا ساِكَنَة َعُروِعيَر.

أ 15:48 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

   اساألِي الهاِرَب، َوقُولِي لِلفارِّ:
› ماذا َحَدَث؟‹   

20 » َخِزَي ُمواآُب،  
َر. َُّه َقْد ُدمِّ أن    ل�

   َولِْولُوا َواصُرُخوا،
   َوَخبُِّروا َعَلى ُطوِل نَهِر اأرنُوَن

َر.    اإنَّ ُمواآَب َقْد ُدمِّ
21  اأَتى الُحكُم َعَلى ُسُهوِل ُمواآَب،  

   َوَعَلى ُحولُوَن َوَعَلى َيْهَصَة َوَعَلى َمْيَفَعَة
22  َوَعَلى َديُبوَن َوَعَلى نَُبو َوَعَلى َبيِت َدبَلتايَِم  

23  َوَعَلى َبيِت جاُموَل َوَعَلى َبيِت َمُعوَن  
24  َوَعَلى َقْرُيوَت َوَعَلى َبيِت ُبْصَرَة  

   َوَعَلى كُلِّ ُمُدِن اأْرِض ُمواآَب الَبِعيَدِة َوالَقِريَبِة.
25  قُِطَع َقرُن ُمواآَب،  

   َوِذراُعُه اليمَنى انَكَسَرْت.«
   َيُقوُل اهلُل.

26 » اأسِكُروُه،  
َُّه َتَعظََّم َعَلى اهلِل. أن    ل�

   َسَيَتَمرَُّغ ُمواآُب ِفي َقيِئِه،
   َسَيُكوُن اُأضُحوَكًة.

27 » األَْم َيُكْن اإْسرائِيُل اُأضُحوَكًة لََديَك؟  
   َفَقْد اُأمِسَك َمَع اللًُّصوِص.

ََّك َتُهزُّ َراأَسَك ِعنَدما َتَتَكلَُّم َعنُه. أن    ل�
28  اهُجُروا الُمُدَن،  

ُخوِر،    َواسُكُنوا ِفي الصُّ
   يا ُسكّاَن ُمواآَب.

ُش ِفي ُشُقوِق     ِصيُروا ِمثَل َيماَمٍة تَُعشِّ
الُكُهوِف.

29 » َسِمعنا َعْن ِكبِرياِء ُمواآَب َوَتَعظُِّمِه.  
   َسِمعنا َعْن َتشاُمِخِه َوِكبِريائِِه
   َوَعجَرَفِتِه َوَقلِبِه الُمتعالِي.«



840 إْرِميا 30:48

30  َيُقوُل اهلُل:  
  » اأنا اأعِرُف َغطَرَسَتُه،

   َيَتباَهى َكِذباً،
   َول� َيعَمُل بِما َيُقوُل.«

31  لَِهذا، َساأنُوُح َعَلى ُمواآَب،  
   َساأصُرُخ بِاألٍَم َعَلى كُلِّ ُمواآَب.
   َساأئِنُّ َعَلى ِرجاِل ِقيِر حاِرَس.

32  بَِسَبِب ُبكاِء َيعِزيَر،  
   َساأبِكي َعَليِك يا َكرَمَة ِسْبَمَة.

   َوَصَلْت فُُروُعِك اإلَى الَبحِر،
ْت اإلَى َبحِر َيعِزيَز،    امَتدَّ

ماُر َعَلى َثَمِرِك َوَعَلى ِعَنِبِك.    َوَقَع الدَّ
عاَدُة َوالَفَرُح نُِزعا ِمَن الَكرِملِ أ 33  السَّ  

   َوِمْن اأْرِض ُمواآَب.
   َمَنْعُت النَِّبيَذ ِمَن الَمعاِصِر.

   ل� اأَحَد َيُدوُس الِعَنَب بُِهتافاِت ال�بِتهاٍج.
   غاَبْت ُهتافاُت الَفَرِح.

34»َيصُرُخ النّاُس بِاألٍَم ِمْن َحْشُبوَن اإلَى األعالََة اإلَى 

َشِليَشَة.  َوِعجَلَة  ُحوُرونايَِم  اإلَى  ُصوَغَر  َوِمْن  ياَهَص، 
»َساأْمَنُع  اهلُل:  35َيُقوُل  ْت.«  َجفَّ نِمِريَم  ِمياُه  َفَحتَّى 
بائِِح ِفي الُمرَتفعاِت، َوَتقِديِم  َشعَب ُمواآَب ِمْن َتقِديِم الذَّ

آلَِهِتِهْم. الَقرابِيِن ل�
36»لَِذلَِك، َيُنوُح َقلِبي َعَلى ُمواآَب ِمثَل ناٍي. َيُنوُح 

أنَّ َثرَوَة ُمواآَب  َقلِبي َعَلى ِرجاِل ِقيَر حاِرَس ِمثَل ناٍي ل�
َهَلَكْت. 37ل�أنَّ كُلَّ َراأٍس اأصَلُع، َوكُلَّ لِحَيٍة َمحلُوَقٌة. 
الُجُروُح َعَلى اأيِديِهْم، َوالَخْيُش َعَلى اأْجساِمِهْم. 38ِفي 
ِّي َكَسْرُت ُمواآَب ِمثَل اإناٍء  أن كُلِّ ساحاِت ُمُدنِها نَْوٌح ل�

ل� َيرَغُب ِفيِه اأَحٌد،« َيُقوُل اهلُل.
َشعُب  َتَحطََّم  َوَيُقولُوَن:  ُمواآَب  اأهُل  39»ُيُنوُح 

َوِعبَرًة  اُأضُحوَكًة  بِِخزٍي! صاَر  َظهَرُه  اأعَطى  ُمواآَب! 
تُرِعُب َجميَع َمْن ُهْم َحولَُه.«

أ 33:48 الكرمل. اأي ال�أْرض الخصبة، ويقصد بها اأْرض ُمواآب.

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: 40  ل�  

أمُر َكَنسٍر ُمنَقضٍّ   » َسَيُكوُن ال�
   َوباِسٍط َجناَحيِه َعَلى ُمواآَب.

41  اُأِخَذِت الُمُدُن،  
   َوُهِزَمِت الُحُصوُن.

   ِفي َذلَِك الَيوِم،
   َسَتُكوُن َقلُوُب اأقِوياِء ُمواآَب

   َكَقلِب اْمراأٍة ِفي اآل�ِم الِول�َدِة.
42  لَْن َيُعوَد ُمواآُب َشعباً ِفيما َبْعُد،  

َُّه َتَعظََّم َعَلى اهلِل. أن    ل�

43  َيُقوُل اهلُل:  
  » َخوٌف َوُحفَرٌة وِمصَيَدٌة َعَليَك

   يا ساِكَن ُمواآَب.
44  َمْن َيهُرُب ِمَن الَخوِف  

   َسَيَقُع ِفي الُحفَرِة.
   َوالَِّذي َيْصَعُد ِمَن الُحفَرِة،

   َسُيمَسُك بِالِمصَيَدِة.
ِّي َساأجِلُب َهذا َعَلى َشعِب ُمواآَب أن    ل�

   ِفي َسَنِة ِعقابِِهْم.«
   َيُقوُل اهلُل.

45 » ِفي ِظلِّ َحشُبوَن َوَقَف الهاِرُبوَن بِلا    
ٍة، قُوَّ

أنَّ ناراً َخَرَجْت ِمْن َحْشُبوَن،    ل�
   َولَِهيباً ِمْن َبيِت ِسيُحوَن،
   َوَسَيلَتِهُم نَواِصَي ُمواآَب،

   َوَرؤوَس اُأولَِئَك الَِّذيَن َيحَتِفلُوَن.
46  َويٌل لََك يا ُمواآُب!  

   َشعُب َكُموَش ب َقْد َفِنَي.
بِي، أنَّ اأبناَءَك اُأِخُذوا اإلَى السَّ    ل�

   َوَبناتَِك اإلَى ال�أسِر.

آلهة الرئيسيين ِفي ُمواآب. ب 46:48 َكُموش. اأحد ال�
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47»لَِكنِّي َساُأِعيُد ما اُأِخَذ ِمْن ُمواآَب ِفي اأيّاٍم ل�ِحَقٍة. 

َهِذِه ِهَي نِهاَيُة الُحكِم َعَلى ُمواآَب.« َيُقوُل اهلُل.

ون ِرساَلُة اهلِل إَلى َعمُّ

َيُقولُُه 49  ما  ُهَو  َهذا  ونِيِّيَن.  الَعمُّ َعِن  ِرسالٌَة 
اهلُل:

ْسرائِيَل اأبناٌء؟   » األ� ُيوَجُد ل�إ
   األ� ُيوَجُد لَُه َواِرٌث؟

   اإذاً لِماذا َيمَتِلُك عابُِدو ُمولََك ُمُدَن جاَد،
   َولِماذا َيِعيُش َشعُب ُمولََك ِفي ُمُدِن جاَد؟«

2  َيُقوُل اهلُل:  
  » لَِذلَِك َسَتاأتِي اأيّاٌم،

   ِحيَن اُأطِلُق َصوَت نِداِء الَمعَرَكِة
ونِيِّيَن،    َعَلى َربَِّة الَعمُّ

   َسَتِصيُر َتّلاً َخِرباً.
   كُلُّ الُقَرى الُمِحيَطِة بِها َسُتحَرُق بِالنّاِر.

   َوَسَيمَتِلُك َبُنو اإْسرائِيَل الَِّذيَن امَتَلُكوُهْم،«
   َيُقوُل اهلُل.

3 » َولِْولِي يا َحشُبوُن،  
   ل�أنَّ عاَي، َقْد َخِرَبْت.
   اصُرخَن يا َبناِت َربََّة.

   الَبْسَن الَخْيَش،
   َولِْولَْن َوُطْفَن َبيَن َحظائِِر الَغَنِم.

بِي أنَّ ُمولََك َسَيذَهُب اإلَى السَّ    اعَمْلَن َهذا ل�
   َمَع َكَهَنِتِه َوُرَؤسائِِه.

تِِك؟ 4  لِماذا َتَتفاَخِريَن بُِقوَّ  
تُِك َسَتنهاُر اأيَُّتها الِبنُت الَخائَِنُة!    قُوَّ

   َتِثقيَن بَِثرَوتِِك َوَتُقولِيَن:
› َمْن َيقِدُر اأْن ُيهاِجَمِني؟‹   

5  َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه الَقديُر:  
  » َساآتِي بِالَخوِف َعَليِك

   ِمْن كُلِّ الَِّذيَن ُهْم َحولَِك.
   كُلُُّكْم َسُتطَرُدوَن،

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك َجمٌع لِلتّائِِهيَن.«

ِمَن  ُسِبَي  ما  َساُأِعيُد  َهذا،  »َوَبعَد  اهلُل:  6َيُقوُل 

ونِيِّيَن.« الَعمُّ

ِرساَلُة اهلِل إَلى أُدوم
7ِرسالٌَة َعْن اأُدوَم. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:

  » األَْم َتُعْد ُهناَك ِحكَمٌة ِفي َتيماَن؟
   َهْل باَدِت الُقدَرُة َعَلى اإعطاِء النَِّصيَحِة ِمَن 

الُفَهماِء؟
   َهْل فُِقَدْت ِحكَمُتُهْم؟

8  يا ُسكّاَن َدداَن، اْهُرُبوا، اْرِجُعوا َواْخَتِبُئوا.  
ِّي َساأجِلُب ُرعباً َعَلى ِعيُسو، َوقَت ِعقابِي  أن    ل�

لَُه.

9 » اإْن جاَء قاِطفو الِعَنِب اإلَيَك،  
نَُّهْم َيتُركُوَن َبْعَض الَعناِقيِد.    َفاإ
   َواإْن اأَتى اللُُّصوُص ِفي اللَّيِل،

نَُّهْم َيْنَهُبوَن ما ُيِريُدوَن َفَقْط.    َفاإ
10  اأّما اأنا َفَقْد َجرَّْدُت ِعيُسو َتماماً،  

   َكَشفُت اأماِكَنُه الُمسَتِتَرَة،
   َحتَّى ل� َيسَتِطيَع اأْن َيخَتِبَئ.

   َسُيقَضى َعَلى نَسِلِه َوعائَِلِتِه َواأصحابِِه،
   َفلا َيُعوُد لَُه ُوُجوٌد ِفيما َبْعُد.

11  اتُرْك َيتاماَك،  
   َواأنا َساُأعِطيِهْم َحياًة.

   اتُرْك اأراِمَلَك،
».    َوَسَيتَِّكْلَن َعَليَّ

الَِّذيَن  »َبعُض  اهلُل:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  12ل�

اأنَت  اأّما  ُيتََّهُموا بَِخطيٍَّة،  لَْم  َسَيشَرُبوَن َكاأَس الَغَضِب 
َسَتشَرُب ِمْن  نََّك َحتماً  َفاإ يا اأُدوُم َفَقْد اأخَطاأَت، َولِذا 
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َيُقوُل  بِذاتِي،  اأقَسمُت  َقْد  13َفاأنا  اهلِل.  َغَضِب  َكاأِس 
اهلُل، اإنََّك َسَتِصيُر َخراباً َوَسَبَب ُرعٍب َوُسْخِرَيٍة َولَعَنًة. 

َسَتِصيُر ُبصَرُة َوُمُدنُها َخراباً اأَبِديّاً.«

14  َسِمْعُت َخَبراً ِمَن اهلِل،  
ُأَمِم َيُقوُل:    َواأرَسَل َرُسول�ً اإلَى ال�

ُعوا َوَتعالَْوا َعَلى اأُدوَم،   » َتَجمَّ
   َوانَهُضوا لِلَمعَرَكِة.

ُأَمِم يا اأُدوُم، 15  ها اإنِّي َساأَجَعلَُك َصِغيراً َبيَن ال�  
   َوَسَتُكوُن ُمحَتَقراً َبيَن النّاِس.

16  ُخِدْعَت بُِقدَرتَِك َعَلى اإثاَرِة الرُّعِب،  
   َوبِِكبِرياِء َقلِبَك.

خِر،    اأيُّها الّساِكُن ِفي ُشُقوِق الصَّ
   َوالمالُِك التَّلََّة الُمرَتِفَعَة.

َك ُمرَتِفعاً َكما َيعَمُل     َمَع اأنََّك َتجَعُل ُعشَّ
النَّسُر،

   لَِكنِّي َساُأنِزلَُك ِمْن ُهناَك.«
   َيُقوُل اهلُل.

17 » َسُتصِبُح اأُدوُم َمثاَر ُرعٍب لَِغيِرها،  
   َوَسَيْذَعُر َوَينَدِهُش كُلُّ َمْن َيُمرُّ ِفيها.

18  َكما انَقَلَبْت َسُدوُم َوَعُموَرُة َوُسكّانُها،  
   َهَكذا لَْن َيسُكَن اأَحٌد ُهناَك،

   َولَْن َيرَتِحَل ِفيها اأَحٌد.«
   َيُقوُل اهلُل.

اإلَى  ُأرُدنِّ  ال� نَهِر  اأدغاِل  ِمْن  اأَسٌد  َيْصَعُد  19َكما 

أْرِض،  َمرَعًى دائٍِم، َهَكذا َساأطُرُد اأُدوَم َسِريعاً ِمْن َهِذِه ال�
َُّه َمْن ِمثِلي؟ َوَمْن َسَيدُعونِي اإلَى  أن َوَساُأَعيُِّن َمْن اأختاُرُه. ل�

الَمحَكَمِة؟ َوَمْن ُهَو الّراِعي الَِّذي َيِقُف اأماِمي؟

20  لَِذلَِك اْسَمُعوا َقضاَء اهلِل َعَلى اأُدوَم،  
   َوال�أحكاَم الَِّتي َقرََّرها ِضدَّ ُسكّاِن َتيماَن.

غاُر َكالَغَنِم،    َسُيْسَحُب الصِّ
   َولَْن َيبَقى اأَحٌد ِفي الَمراِعي بَِسِبِب َذلَِك.

أْرُض 21  َسَترَتِجُف ال�  
   ِمْن َصوِت ُسُقوِطِهْم.

   َوَسُيسَمُع َصوُت ُصراِخِهْم َحتَّى ِفي الَبحِر 
ال�أحَمِر.

22  َساأكُوُن َكالنَّسِر الَِّذي َيرَتِفُع َوَينَطِلُق  
   َوَيبُسُط َجناَحيِه َعَلى ُبْصَرَة،

   َوَقلُب َجبابَِرِة اأُدوَم
ُض ِفي َذلَِك الَيوِم.«    َسَيِصيُر َكَقلِب اْمراأٍة َتَتَمخَّ

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِدَمشق
23ِرسالَُة اهلِل َعْن ِدَمشَق:

  » َخِزَيْت َحماُة َواأرفاُد،
َُّهما َسِمَعتا َخَبراً َرِديئاً. أن    ل�

   ذاَب ُسكّانُُهما ِمَن الَخوِف،
   َواضَطَرُبوا َكَبحٍر هائٍِج ل� َيهَداُأ.

24  َضُعَفْت ِدَمشُق.  
   الَتَفَتْت لَِتهُرَب،

   لَِكنَّ الرُّعَب اأمَسَكها.
ألَُم.    اأمَسَكْتها الرَّعَدُة َوال�

   ِمثَل اْمراأٍة َتِلُد.

ِعيَدُة َبعُد، 25 » َكيَف لَْم تُْهَجِر الَمِديَنُة السَّ  
   َمِديَنُة الُمْتَعِة؟

26  لَِذلَِك، َسَيسُقُط َشباُبها ِفي ساحاتِها،  
   َوُجُنوُدها َسُيْقَتلُوَن ِفي َذلَِك الَيوِم،«

   َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

27 » َساُأشِعُل ناراً ِفي اأْسواِر ِدَمشَق،  
   َوَسَتلَتِهُم قُُصوَر َبْنَهَدَد.«

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِقيداَر َوحاُصور
الَِّتي  َوَممالِِك حاُصوَر  ِقيداَر  بُِخُصوِص  28ِرسالٌَة 

ُر، َمِلُك بابَِل. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: َضَرَبها نَُبوَخْذناصَّ
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  » قُوُموا َواصَعُدوا اإلَى ِقيداَر،
   َواضِرُبوا ُسكّاَن الَمْشِرِق.

29  ِخَيُمُهْم َوقُطعانُُهْم َسُتؤَخُذ،  
   َمَع َستائِِر ِخَيِمِهِم الّداِخِليَِّة َواآنَِيِتِهْم.
   َسَياأُخُذوَن ِجمالَُهْم، َوُيناُدوَن اإلَْيِهْم:

› الرُّعُب ِمْن َحولُِكْم،‹   
30  اهُرُبوا!  

   ِفرُّوا َبِعيداً!
   اخَتِبُئوا، يا ُسكّاَن حاُصوَر،«

   َيُقوُل اهلُل،
َر، َمِلَك بابَِل، أنَّ نَُبوَخْذناصَّ   » ل�

   َقْد َوَضَع َعَليُكْم ُخَططاً،
   َوَتاآَمَر َعَليُكْم.

ًة َتسُكُن بِاطِمئناٍن، 31 » قُوُموا! حاِرُبوا اُأمَّ  
أماِن َوالِحماَيِة. ًة َتشُعُر بِال�    اُأمَّ
   لَيَس لَها َبّواباٌت اأْو َعواِرَض،

   َوَتسَكُن َوحَدها.«
   َيُقوُل اهلُل.

32 » َسَتِصيُر ِجمالُُهْم َغِنيَمًة،  
   َوماِشَيُتُهُم الَكِثيَرُة َسْلباً.

والِِف أ عَب َمحلُوَق السَّ ُد الشَّ    َوَساُأَبدِّ
أرَبِع. ياِح ال�    اإلَى ِجهاِت الرِّ

   َوَساأجِلُب الَمصائَِب َعَليِهْم ِمْن كُلِّ 
الِجهاِت،«

   َيُقوُل اهلُل.

33 » َوَسَتِصيُر حاُصوُر َمسَكناً لَِبناِت اآَوى،  
أَبِد.    َوَمكاناً َخِرباً اإلَى ال�
   لَْن َيسُكَن ُهناَك اأَحٌد،

   َولَْن َيرَتِحَل ِفيها اأَحٌد.«

ُعوِب  واِلف. كاَن َعَلى ِرجاِل َبعِض الشُّ أ 32:49 محُلوق السَّ

الَوَثِنّيِة اأن يحِلقوا سوالَِفُهْم َكُجزٍء من ُطقوِس عبادِة اآلَِهِتِهْم. َوَقْد نََهى 
اهلُل بِِني اإسرائيَل َعْن َذلَِك. )انظر كتاب الّلاويّين 27:19(

ِرساَلُة اهلِل َعْن ِعيالم
النَِّبيِّ  اإْرِميا  اإلَى  اأَتْت  الَِّتي  اهلِل  َكِلَمُة  ِهَي  34َهِذِه 

بُِخُصوِص ِعيلاَم ِفي بِداَيِة ُملِك ِصْدِقّيا َمِلِك َيُهوذا.

35  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
َة ِعيلاَم الَعسَكِريََّة، ُر قُوَّ   » َساُأَكسِّ

َتها الَعِظيَمَة، ُر قُوَّ    َساُأَكسِّ
أرَبَع ياَح ال� 36  َساأجِلُب َعَلى ِعيلاَم الرِّ  

ماِء.    ِمْن اأرَبِع َزوايا السَّ
أرَبِع، يِح ال� ُدُهْم اإلَى ِجهاِت الرِّ    َساُأَبدِّ

ٌة لَْن ُيطَرَد اإلَيها َشعُب     َولَْن َتُكوَن ُهناَك اُأمَّ
ِعيلاَم.

37  َساُأَحطُِّم َشعَب ِعيلاَم اأماَم اأعدائِِهْم،  
   َواأماَم َمْن ُيِريُدوَن َقتَلُهْم.

   َوَساأجِلُب َعَليِهْم األَماً،
ُأِريِهْم َغَضِبي َعَليِهْم،    ل�

   َوَساأطُرُدُهْم بِالَحرِب َحتَّى اُأفِنيِهْم.«
   َيُقوُل اهلُل.

38 » َساأَضُع َعرِشي ِفي ِعيلاَم،  
   َساُأل�ِشي الَمِلَك َوالرَُّؤساَء ِمْن ُهناَك.«

   َيُقوُل اهلُل.

أيّاِم، 39 » َولَِكْن َبعَد تِلَك ال�  
   َساُأِعيُد ما اُأِخَذ ِمْن ِعيلاَم.« َيُقوُل اهلُل.

ِرساَلُة اهلِل َعْن باِبل

َعْن 50  بِها اهلُل  َتَكلََّم  الَِّتي  الرِّسالَُة  ِهَي  َهِذِه 
. بابَِل َواأْرِض البابِِليِّيَن َعَلى َفِم اإْرِميا النَِّبيِّ

ُأَمِم َوَخبُِّروا، 2 » اأعِلُنوا لُِكلِّ ال�  
   ارَفُعوا راَيًة،

   اأخِبُروا.
أمَر،    ل� تُخُفوا ال�

   قُولُوا: ›اُأِخَذْت بابُِل،
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   َخِزَي بِيُل،
   ارَتَعَب َمُروَدُخ.

   اأصناُمها َخِزَيْت،
   َتماثِيلُها ارَتَعَبْت.‹

ماِل، ًة َقْد َصِعَدْت َعَليها ِمَن الشَّ أنَّ اُأمَّ 3  ل�  
   تُريُد اأْن َتجَعَل اأْرَضها َخِرَبًة.

   لَْن َيُكوَن ِفيها ساِكٌن،
   َسَيهُرُب ِمنها النّاُس َوالَحيواناُت.
أيّاِم َوَذلَِك الَوقِت،« 4  ِفي تِلَك ال�  

   َيُقوُل اهلُل،
  » َسَياأتِي َبنو اإْسرائِيَل َوَبُنو َيُهوذا َمعاً،

   َسَياأتُوَن َوُهْم َيبُكوَن،
   َوَسَيطلُُبوَن إلََهُهْم.

5  َسَيساألُوَن َعْن ِصْهَيْوَن،  
   َوِهَي َسَتُكوُن َمناَرَتُهْم،

   َسَياأتُوَن َوَيلَتِصُقوَن ِباهلِل.
   ِفي َعهٍد اأَبِديٍّ ل� ُينَسى.

6 » صاَر َشعِبي ِخرافاً ضالًَّة،  
   ُرعاتُُهْم اأَضلُّوُهْم،

   َشتَُّتوُهْم َعَلى الِجباِل.
   َيذَهُبوَن ِمْن َجَبٍل اإلَى َتلٍَّة.

   نَُسوا َمكاَن راَحِتِهْم.
7  كُلُّ َمْن َوَجَدُهْم الَتَهَمُهْم،  

   قاَل اأعداُؤُهْم:
› لَسنا ُمذنِِبيَن،   

أنَّ اُأولَِئَك النّاُس اأخَطاُأوا اإلَى اهلِل،    ل�
   الَِّذي ُهَو َمرعاُهُم الّرائُِع،

   اهلُل، الَِّذي َوَضَع اآباُؤُهْم َرجاَءُهْم ِفيِه.‹

8 » اهُرُبوا ِمْن َوَسِط بابَِل،  
   ِمْن اأْرِض البابِِليِّيَن.

   اخُرُجوا َوكُونُوا ِمثَل التُُّيوِس الَِّتي َتِسيُر اأماَم 
الَغَنِم.

ِّي َساأنَهُض َواأجِلُب َعَلى بابَِل أن 9  ل�  

   َجماَعًة ِمْن اُأَمٍم َعِظيَمٍة،
ماِل.    ِمْن اأْرِض الشَّ

ها،    َسَيجَتِمُعوَن َمعاً ِضدَّ
ماِل.    َوَسُتسَبى ِمْن الشَّ

   َسَتُكوُن ِسهاُمُهْم َكالُمحاِربِيَن الَمَهَرِة،
أيِدْي.    الِذيَن ل� َيُعوُدوَن فاِرِغي ال�

10  َفَسُيسَلُب البابِِليُّوَن،  
   َوَسَيشَبُع الَِّذي َسَيسِبيها،«

   َيُقوُل اهلُل.

11 » َمَع اأنَُّكْم َتحَتِفلُوَن،  
   َوَمَع اأنَُّكْم، اأيُّها الّسالُِبوَن ِميراثِي، َتفَرُحوَن،

   َوَمَع اأنَُّكْم َترقُُصوَن َكَبَقَرٍة دائَِسٍة،
   َوَتصَهلُوَن َكَخيٍل َقِويٍَّة،
ُكْم َسَتخَجُل، 12  اإلّ� اأنَّ اُأمَّ  

   َوالَِّتي َحَمَلتُكْم َسُتخَزى.
ُأَمِم َوَذهابِها،    َفَبعَد َمِجيِء ال�

يٍَّة َواأْرٍض قاِحَلٍة     لَْن َتُكوَن بابُِل ِسَوى َبرِّ
َوَصحراَء.

13  بَِسَبِب َغَضِب اهلِل لَْن تُسَكَن،  
   لَِكنَّها َسُتَخرَُّب بِالكاِمِل.

   كُلُّ َمْن َيُمرُّ ِفي بابَِل َسَينَدِهُش،
   َوَسَيصُفُروَن اسِتهزاًء َعَلى ُجُروِحها.

هاِم، 14 » حاِصُروا بابَِل يا كُلَّ ضاِربِي السِّ  
   ارُموا َعَليها َجميَع ِسهاِمُكْم
َّها َقْد اأخَطاأْت اإلَى اهلِل. أن    ل�

15  اهِتُفوا َعَليها ِمْن كُلِّ الِجهاِت َحولَها.  
   اإنَّها َتطلُُب الرَّحَمَة.

   اأعِمَدتُها َقْد َسَقَطْت،
َمْت.    اأسواُرها َتَهدَّ

أنَّ َهِذِه ِهَي نَقَمُة اهلِل،    ل�
   انَتِقُموا ِمنها.

آَخِريَن.    اصَنُعوا بِها َكما َصَنَعْت بِال�
16  اقَطُعوا كُلَّ زاَرٍع ِمْن بابَِل،  
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   َوَكلَّ َمْن ُيمِسُك بِِمنَجِلِه َوقَت الَحصاِد.
ِديَدَة لَِيذَهَب     كُلُّ واِحٍد َسَيتُرُك الَمعَرَكَة الشَّ

اإلَى َشعِبِه،
   َوكُلُّ واِحٍد َسَيهُرُب اإلَى اأْرِضِه.

17 » اإْسرائِيُل َقِطيٌع ُمَشتٌَّت  
ُأُسوُد.    طاَرَدْتُه ال�

وَر، ُل َمْن اأَكَلُهْم كاَن َمِلَك اأشُّ    اأوَّ
َر     َواآِخُر َمْن اأَكَل ِعظاَمُهْم كاَن نَُبوَخْذناصَّ

َمِلَك بابَِل.«

18  لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه   
اإْسرائِيَل:

  » َساُأعاِقُب َمِلَك بابَِل َواأْرَضُه،
وَر.    َكما عاَقبُت َمِلَك اأشُّ

ْسرائِيَل اإلَى َمرعاُه. 19 » َساآتِي بِاإ  
   َوَسَيرَعى ِفي الَكرِمِل َوباشاَن،
   َوِفي تِلاِل اأْفرايَِم َوِفي ِجلعاَد
   َسَيُكوُن ُهناَك َطعاٌم َوِفيٌر.«

20  َيُقوُل اهلُل:  
أيّاِم، َوِفي َذلَِك الَوقِت،   » ِفي تِلَك ال�
   َسَيبَحُث النّاُس َعْن اإثِم اإْسرائِيَل،

   لَِكنَُّهْم لَْن َيِجُدوا َشيئاً،
   َوَسَيبَحثُوَن َعْن َخطايا َيُهوذا،

   َفَلْن َيِجُدوها،
ْيُتها.« ِّي َساأغِفُر لِلَبِقيَِّة الَِّتي نَجَّ أن    ل�

21  َيُقوُل اهلُل:  
  » حاِرُبوا اأْرِض ِمراثايَِم،
   َوَعَلى ُسكّاِن َفُقوَد.
يِف،    اقُتلُوُهْم بِالسَّ

   َواْقُضوا َعَليِهْم َتماماً.
   اْعَملُوا ما اأَمْرتُُكْم بِِه.«

أْرِض. 22 » ُهناَك َصوُت َحرٍب َوَدماٍر َعِظيٍم ِفي ال�  
أْرِض  23  َكيَف انَكَسَرْت ِمطَرَقُة كُلِّ ال�  

َوتَحطََّمْت!
ُأَمِم!    َكيَف صاَرْت بابُِل َخِرَبًة َبيَن ال�

24  َوَضْعُت َفّخاً لَِك،  
   َوَقْد اُأمِسْكِت يا بابُِل،

   َولَْم َتعِرِفي َذلَِك.
   َوَقْد ُوِجْدِت َواُأمِسْكِت،

َِّك حاَرْبِت اهلَل. أن    ل�
25  َفَتَح اهلُل َمخَزَن اأسِلَحِتِه،  
   َوَسُيرِسُل اآل�ِت َغَضِبِه.

   ل�أنَّ َهذا ما َيْصَنُعُه الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر
   ِفي اأْرِض البابِِليِّيَن.

أْرِض، 26 » َتعالَْوا اإلَيها ِمْن اأقاِصي ال�  
   افَتُحوا َمخاِزَن َقمِحها.

   اَعلُوها اأكواماً،
   َواأفُنوها بِالكاِمِل،

   َول� َتتُركُوا لَها َبِقيًَّة.
يِف، 27  اقُتلُوا كُلَّ ثِيرانِها بِالسَّ  

بِح.    قُوُدوُهْم لِلذَّ
   َويٌل لَُهْم،

أنَّ َيوَم ِعقابِِهْم َقْد جاَء.    ل�
يَن ِمْن بابَِل، 28  ُهناَك َصوُت ناِجيَن َوفارِّ  

   َسُيعِلُنوَن ِفي ِصْهَيْوَن نَقَمَة إلَِهنا
   بَِسَبِب ما َحَدَث لَِهيَكِلِه.

هاِم اإلَى بابَِل، 29 » ادُعوا الّضاِربِيَن بِالسِّ  
وَن الَقوَس.    ادُعوا كُلَّ الَِّذيَن َيُشدُّ

   َخيُِّموا َحولَها،
   َول� َتسَمُحوا بِاأْن َيُكوَن ُهناَك ناٍج واِحٌد.

   كاِفُئوها َعَلى اأعمالِها بِما َتسَتِحقُّ.
آَخِريَن.    اصَنُعوا بِها َكما َصَنَعْت بِال�

َّها َتَعجَرَفْت َعَلى اهلِل، أن    ل�
وِس اإْسرائِيَل.    َعَلى قُدُّ
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30  لَِذلَِك َسَيسُقُط كُلُّ اأْبطالِها ِفي ساحاتِها،  
   َوكُلُّ ِرجالِها الُمحاِربِيَن َسَيصُمُتوَن ِفي َذلَِك 

الَيوِم.«
   َيُقوُل اهلُل.

31  َيُقوُل اإللَُه الَقديُر:  
  » َساُأقاِوُمِك اأيَُّتها الُمَتَعجِرَفُة.

أنَّ َيوَمِك َقْد جاَء،    ل�
   َوقَتِك الَِّذي ِفيِه َساُأعاِقُبِك.

32  َسَيَتَرنَُّح الُمَتَعجِرُف َوَيسُقُط،  
   َولَْن َيُكوَن لَُه َمكاٌن لَِيِعيَش ِفيِه.

   َساُأشِعُل ناراً ِفي ُمُدنِِه،
   َفَتاأكُُل كُلَّ ما َحولَها.«

33  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » ِكلا َشعَبيَّ اإْسرائِيَل َوَيُهوذا َمظلُوماِن،

   َفُكلُّ الَِّذيَن َسُبوُهْم اأمَسُكوُهْم،
   َوُهْم َيرفُُضوَن اأْن ُيطِلُقوُهْم.

، 34  َولَِكنَّ فاِدَيُهْم َقِويٌّ  
   اْسُمُه يهوه أ الَقِديُر.

   َوُهَو َمْن َسُيداِفُع َعْن َقِضيَِّتِهْم،
   لَِذلَِك َسَتسَتِريُح اأْرُضُهْم،

   َولَِكنَُّه َسُيزِعُج ُسكّاَن بابَِل.
35  ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى البابِِليِّيَن، َيُقوُل اهلُل.  

   َعَلى َجِميِع ُسكّاِن بابَِل،
   َوَعَلى ُرَؤسائِها َوُحَكمائِها.

36  ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى الَعّراِفيَن،  
   لَِكي َتظَهَر َحماَقُتُهْم.

   ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى َجبابَِرتِها،
   َوَسَيرَتِعُبوَن.

37  ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى َخيِلها َوَمرَكباتِها  
   َوالُجُيوِش الَغِريَبِة الَِّتي ِفيها،

   َوَسَيِصيُروَن ِمثَل النِّساِء.

أ 34:50 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

   ها َسيٌف َمرفُوٌع َعَلى َمخاِزنِها،
   َوَسُتنَهُب.

38  ُهناَك َجفاٌف ِفي ِمياِهها.  
َّها اأْرُض اأوثاٍن. أن    ل�

   اأوثانُُهْم تُفِقُدُهْم َصواَبُهْم.
حراِء 39  لَِذلَِك، َسَيسُكُن ِفيها ُوُحوُش الصَّ  

   َوَبناُت اآَوى َوالنَّعاُم.
   لَْن تُسَكَن ِفيما َبْعُد،

   َولَْن َيِعيُشوا ِفيها ِفي ال�أجياِل القاِدَمِة.
40  َوَكما َقَلَب اهلُل َسُدوَم َوَعُموَرَة  

   َوالُقَرى الُمجاِوَرِة،«
  » َفَلْن َيسُكَن اأَحٌد ِفي بابَِل،
   َولَْن ُيساِفَر َعبَرها اإنساٌن.«

   َيُقوُل اهلُل.

ٍة َعِظيَمٍة. ماِل ِمْن اُأمَّ 41 » ها َشعٌب اآٍت ِمَن الشَّ  
أْرِض.    ُملُوٌك َكِثيُروَن اْسَتيَقُظوا ِمْن اأقاِصي ال�

42  ُيمِسُكوَن الَقوَس َوالرُّمَح.  
   اإنَُّهْم قُساٌة بِلا َرحَمٍة.

   َصوتُُهْم َكاأْمواِج الَبحِر ِحيَن َيرَكُبوَن 
ُخُيولَُهْم.

وَن َعَليِك َكِرجاٍل لِلَحرِب،    َيصَطفُّ
   اأيَُّتها ال�ْبَنُة بابُِل.

43  َسِمَع َمِلُك بابَِل نََباَأ اقِترابِِهْم  
   َفارَتَخْت َيداُه.

ألَُم َكاألَِم َمْن َتِلُد. يُق َوال�    اأمَسَك بِِه الضِّ

ُأرُدنِّ 44 » ِمثَل اأَسٍد َيْصَعُد ِمْن غاباِت نَهِر ال�  
   اإلَى َمرَعًى دائٍِم لُِيطاِرَد الِخراَف،

   َهَكذا َساُأْرِعُبُهْم،
   َوَساأجَعلُُهْم َيهُرُبوَن ِمْن بابَِل.

   َوَساُأَعيُِّن َعَليِهْم َمْن اأختاُر.
َُّه َمْن ِمثِلي؟ أن    ل�

   َوَمْن َيسَتِطيُع اأْن ُيَعلَِّمِني َشيِئاً؟
   َواأيُّ راٍع َيسَتِطيُع الُوقُوَف اأماِمي؟«
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45  َفاْسَمُعوا َقضاَء اهلِل َعَلى بابَِل،  
   َوال�أحكاَم الَِّتي َقرََّرها ِضدَّ اأْرِض البابِِليِّيَن.

غاُر َكالَغَنِم،   » َسُيْسَحُب الصِّ
   َولَْن َيبَقى اأَحٌد ِفي الَمراِعي بَِسِبِب َذلَِك.

46  ِعنَدما ُيخِبُروَن بِاأنَّ بابَِل اُأمِسَكْت،  
أْرُض،    َسَترَتِجُف ال�

ُأَمِم.«    َوَسُتسَمُع َصرَخُة األٍَم َوَسَط كُلِّ ال�

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:51 

  » َساُأثِيُر َعَلى بابَِل
   َوَعَلى ُسكّاِن لِيَب قاماَي

َرًة.    ِريحاً ُمَدمِّ
2  َساُأرِسُل ُغَرباَء َعَلى بابَِل،  

   َوَسُيَذرُّونَها َوُيفِرُغوَن اأْرَضها.
َُّهْم َسَياأتُوَن َعَليها ِمْن كُلِّ ِجَهٍة، أن    ل�

   ِعنَدما َياأتِي َيوُم ِضيِقها.
3  ل� َتسَمُحوا لِحاِمِل الَقوِس بِاأْن َيُشدَّ َقْوَسُه،  

   اأْو َيلِبَس ِدْرَعُه.
   ل� تُشِفُقوا َعَلى ُشّبانِها،

   اَأفُنوا كُلَّ َجيِشها.
4  الُجُنوُد الَجرَحى َسَيسُقُطوَن ِفي اأْرِض بابَِل،  

   َوالَِّذيَن ُطِعُنوا بِالرُّمِح َسُيطَرُحوَن ِفي 
َشواِرِعها.«

5  ل�أنَّ اهلَل الَقِديَر لَْم َيتُرْك اإْسرائِيَل َوَيُهوذا،  
وِس     َمَع اأنَّ اأْرَضُهَما امَتلاأْت اإثماً اأماَم قُدُّ

اإْسرائِيَل.

6  اهُرُبوا ِمْن َوَسِط بابَِل.  
   لَِيهُرْب كُلُّ واِحٍد بَِحياتِِه.

ثِمها.    ل� َتهِلُكوا بِاإ
أنَّ َهذا ُهَو َوقُت نَقَمِة اهلِل،    ل�
   َوَسُيجاِزيها َعْن كُلِّ اأعمالِها.

7  بابُِل َكاأٌس ِمْن َذَهٍب ِفي َيِد اهلِل،  
أْرِض.    َسُتسِكُر كُلَّ ال�

ُأَمُم ِمْن َخمِرها،    َسِكَرِت ال�
   َفَفَقَدْت َعقَلها!

8  َسَقَطْت بابُِل َفجاأًة،  
   َوَتَحطََّمْت.

   َولِولُوا َعَليها.
   ُخُذوا َبَلساناً ل�أجِل ُجرِحها،

   َفَلُربَّما تُشَفى.

9  حاَولْنا اأْن نَشِفَي بابَِل،  
   َولَِكنَّها لَْم تُشَف.

   اتُركُوها،
   َولَْيذَهْب كُلُّ واِحٍد ِمنّا اإلَى اأْرِضِه.

ماَء، أنَّ َديُنونََتها َقْد َبَلَغِت السَّ    ل�
حاِب.    َوارَتَفَعْت كارتِفاِع السَّ

10  اأْظَهَر اهلُل بِرَّنا،  
َة َعَمِل     َتعالَْوا، َسَنرِوي ِفي ِصْهَيْوَن ِقصَّ

إلَِهنا.

11  ُسنُّوا ِسهاَمُكْم،  
ُزوا اأسِلَحَتُكْم.    َجهِّ

   َقْد اأنَهَض اهلُل ُروَح ُملُوِك الماِديِّيَن،
َُّه ُيِريُد َتْدِميَر بابَِل. أن    ل�

   َهذا انِْتقاُم اهلِل لَِهيَكِلِه.
12  ارَفُعوا راَيًة َعَلى اأسواِر بابَِل.  

ُدوا الَحَرَس.    َشدِّ
   َضُعوا الُحّراَس ِفي َمواِقِعِهْم.

   انُصُبوا اأكِمَنًة.
   ل�أنَّ اهلَل َقَضى َوَسَيعَمُل

   َجميَع ما َتَكلََّم بِِه َعْن ُسكّاِن بابَِل.
13  اأيَُّتها الّساِكَنُة قُْرَب َشّلال�ِت الِمياِه،  

   َوالمالَِكُة كُُنوزاً َكِثيَرًة،
   ها اإنَّ نِهاَيَتِك َقْد جاَءْت،

   َوانَْقَطَع َحبُل َحياتِِك.
14  اأقَسَم اهلُل الَقِديُر بَِنفِسِه:  

  » األَْم اأملاأِْك بِاُأناٍس َكِثيِريَن َيُحوُموَن َكالَجراِد؟
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ِك َسَيهِتُف َعَليِك ُهتاَف     اإلّ� اأنَّ َعُدوَّ
ال�نِتصاِر!«

تِِه، أْرِض بُِقوَّ 15  اهلُل ُهَو صانُِع ال�  
َس العالََم بِِحكَمِتِه،    الَِّذي اأسَّ

ماواِت.    َوالَِّذي بَِفهِمِه َبَسَط السَّ
ماِء، 16  ِعنَد اأمِرِه َيرَتِفُع َصوُت الِمياِه ِفي السَّ  

أْرِض.    َوَترَتِفُع الُغُيوُم ِمْن اأقاِصي ال�
   َصَنَع ُبُروقاً لِلَمَطِر،

يُح َتخُرُج ِمْن َمخاِزنِِه.    َوالرِّ
17  اأّما كُلُّ اإنساٍن َفاأْحَمُق َوَقِليُل الَمعِرَفِة،  

   كُلُّ ِحَرِفيٍّ َيخَزى ِمْن َوَثِنِه،
أنَّ َتماثِيَلُه اآلَِهٌة َمَزيََّفٌة،    ل�

   َول� ُروَح ِفيها.
18  ِهَي اُأُموٌر باِطَلٌة،  
   اأشياُء َسِخيَفٌة.

   ِحيَن ُيعاَقُبوَن َسَيهِلُكوَن.
19  اأّما نَِصيُب َيعُقوَب َفَليَس ِمثَلُهْم،  

َُّه صانُِع كُلَّ َشيٍء، أن    ل�
   َوصانُِع َعِشيَرِة ِميراثِِه،

   يهوه أ الَقِديُر اْسُمُه.

20  َوَيُقوُل: »اأنِت يا بابُِل لِي َعصا الَحرِب،  
   َوِسلاُح الَمعَرَكِة.
   اُأَحطُِّم اُأَمماً بِِك،

ُر َممالَِك.    َوبِِك اُأَدمِّ
21  اُأَحطُِّم الِحصاَن َوراِكَبُه بِِك،  
   َوبَِك اُأَحطُِّم الَعَرَبَة َوراِكَبها،

22  اُأَحطُِّم ِرجال�ً َونِساًء بِِك،  
   َوبِِك اُأَحطُِّم ُشُيوخاً َواأول�داً،

   َوِفتياناً َوَفَتياٍت.
23  اُأَحطُِّم ُرعاًة َوقُْطعاناً بِِك،  

   َو بِِك اُأَحطُِّم الَفّلاَح َوثِيرانَُه.
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   َوبَِك اُأَحطُِّم ُحكَّاماً َواأَصحاَب نُُفوٍذ.
24  َساُأجاِزي بابَِل َوَجميَع ُسكّانِها  

يَرِة رِّ    َحَسَب ال�أعماِل الشِّ
   الَِّتي َعِملُوها ِفي ِصْهَيْوَن اأماَم َعيَنيَك.« 

َيُقوُل اهلُل.

25  َيُقوُل اهلُل:  
َك يا َجَبَل الَهلاِك،   » اأنا ِضدُّ

أْرِض.    يا ُمَخرَِّب كُلِّ ال�
   َوَساأُمدُّ َيِدي َعَليَك،

ُخوِر،    َوَساأجَعلَُك َتَتَدحَرُج ِمْن َفوِق الصُّ
   َوَساأجَعلَُك َجَبلاً َمحُروقاً.

26  لَْن َيقِدُروا اأْن َياأُخُذوا ِمنَك َحَجراً لِلّزاِوَيِة،  
   اأْو َحَجراً لِلاأساساِت،

أَبِد،«    َبْل َسَتُكوُن َخِرباً اإلَى ال�
   َيُقوُل اهلُل.

27 » ارَفُعوا َعلاَمًة َتحِذيِريًَّة ِفي اأْرِضُكْم،  
ُأَمِم.    اضِرُبوا بِالُبوِق َبيَن ال�

ُأَمَم لُِمحاَرَبِة بابَِل، وا ال�    اأِعدُّ
أْن َتاأتَِي َعَليها،    ادُعوا الَممالَِك ل�

   ادُعوا اأراراَط َوِمنِّي َواأشَكناَز.
ُنوا والِياً َعَليها،    َعيِّ

   اأرِسلُوا الُخُيوَل َكَجراٍد هائٍِج.
ُأَمَم لُِمحاَرَبِة بابَِل، وا ال� 28  اأِعدُّ  

   ُملُوَك ماِدي َوُحكّاَمها،
   َوكُلَّ الِبلاِد الَِّتي َيْحُكُمونَها.

ْت، أْرُض َوَتَلوَّ 29  ارَتَجَفِت ال�  
ُق. أنَّ اأحكاَم اهلِل ِضدَّ اأْرِض بابَِل َتَتَحقَّ    ل�

لُها اإلَى َصحراَء َمهُجوَرٍة.    َوُهَو ُيَحوِّ
30  َجبابَِرُة بابَِل َتَوقَُّفوا َعِن الِقتاِل،  

   َوَيبُقوَن ِفي ُحُصونِِهْم.
تُُهْم.    َذُبَلْت قُوَّ
   اإنَُّهْم َكالنِّساِء.

   َمساِكُنها َتحَتِرُق،
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   َعواِرُضها َتَحطََّمْت.
31  َيركُُض َعّداٌء َوراَء َعّداٍء،  

ٍر    َوُمَخبٌِّر َوراَء ُمَخبِّ
   لُِيعِلَن لَِمِلِك بابَِل اأنَّ َمِديَنَتُه َقْد اُأِخَذْت.

أنهاِر َقْد اُأمِسَكْت، 32  َمعابُِر ال�  
   نَباتاُت الُمسَتنَقعاِت اُأحِرَقْت بِالنّاِر،

   َوِرجاُل الَحرِب ارَتَعُبوا.«

33  َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل:  
  » ال�ْبَنُة بابُِل َكالَبيَدِر ِفي َوقِت َدْرِسِه،
   َوَبعَد َقِليٍل َسَياأتِي َوقُت َحصاِدها.«

34  َتُقوُل الُقْدِس:  
ُر، َمِلُك بابَِل، الَتَهَمِني َواأفنانِي،   » نَُبوَخْذناصَّ

ناٍء فاِرٍغ.    َواألقانِي َكاإ
   ابَتَلَعِني َكاأفَعى،

   َملاأ َبطَنُه ِمْن ُمشَتَهياتِي،
   ثُمَّ َتَقيَّاأنِي.

35  لَِيُقْل ُسكّاُن ِصْهَيْوَن:  
› لَِياأِت الظُّلُم الَِّذي َوَقَع َعَليَّ َوَعَلى عائَِلِتي   

   َعَلى بابَِل،‹
   َولَْتُقِل الُقْدُس:

› لَِيُكْن َدُمنا َعَلى البابِِليِّيَن.‹«   

36  لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َساُأداِفُع َعْن َقِضيَِّتِك،

   َوَساأنَتِقُم لَِك.
   َساأجَعُل َبحَرها َصحراَء،

ُف َينابِيَعها.    َوَساُأَجفِّ
37  َوَسَتِصيُر بابُِل َكوَمًة ِمْن ِحجاَرٍة،  

   َوَمسَكناً لَِبناِت اآَوى،
َّها بِلا ُسكّاٍن. أن    َوَسَبَب ُرعٍب َوَتْعّييٍر ل�

ُأُسوِد، 38  ُيَزمِجُر ُسكّاُن بابَِل َمعاً َكال�  
ُأُسوِد.    َوَيزاأُروَن َكاأشباِل ال�

39  ِعنَدما َينَهُضوَن َساُأَهيُِّئ َول�ئَِمُهْم،  

   َوَساُأْسِكُرُهْم َفَيضَحُكوَن َكِثيراً.
   ثُمَّ َسَيناُموَن نَوماً اأَبِديّاً،

   َولَْن َيسَتيِقُظوا،«
   َيُقوُل اهلُل.

بِح، 40 » َساُأنِزلُُهْم َكَغَنٍم لِلذَّ  
   ِمثَل ِكباٍش َوتُُيوٍس.«

41 » َكيَف اُأِخَذْت ِشيَشُك،  
أْرِض احُتلَّْت!    َفخُر بِلاِد ال�

   َكيَف صاَرْت بابُِل َسَبَب ُرعٍب لِلاُأَمِم ِمْن 
َحولِها!

42  َصِعَد الَبحُر َعَلى بابَِل،  
   َواأمواُجُه الّصاِخَبُة َغطَّتها.

43  صاَرْت ُمُدنُها َسَبباً لُِرعِب كُلِّ َمْن َيَسَمُع   
َعنها.

   َفَقْد صاَرْت اأْرضاً جافًَّة َوقاِحَلًة.
   لَيَس ِفيها اأَحٌد،

   َول� ُيساِفُر ِفيها اإنساٌن.
44  َساُأعاِقُب الَوَثَن بِيَل ِفي بابَِل،  

   َوَساأجَعلُُه َيَتَقيَّاُأ ما ابَتَلَعُه.
ُأَمُم اإلَيِه ِفيما َبْعُد،    لَْن َتَتَدفََّق ال�

   َواأسواُر بابَِل َسَتسُقُط.
45  اخُرْج يا َشعِبي ِمْن َوَسِطها  

   َفْلَينُج كُلُّ واِحٍد ِمنُكْم بَِحياتِِه ِمْن َغَضِب 
ِديِد. اهلِل الشَّ

حباِط، 46  ل� تُصاُبوا بِال�إ  
   َول� َتخافُوا ِمَن ال�أخباِر الَِّتي َسُتسَمُع ِفي 

أْرِض. ال�
   َسَياأتِي َخَبٌر ِفي َسَنٍة،

َنِة التّالَِيِة،    ثُمَّ َسَياأتِي َخَبٌر اآَخُر ِفي السَّ
أْرِض،    َخَبُر ُعنٍف ِفي ال�

   َخَبُر حاِكٍم ُيقاتُِل حاِكماً.
أيّاُم الَِّتي ِفيها اُأعاِقُب اأصناَم  47  لَِذلَِك، َسَتاأتِي ال�  

بابَِل.
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   ِحيَن َسُتخَزى اأْرُضها،
   َوَسَيسُقُط َجرحاها ِفي َوَسِطها.

أْرُض، ماُء َوال� 48  ِحيَنِئٍذ، السَّ  
   َوكُلُّ الّساِكِنيَن ِفيِهما،

   َسَيهِتُفوَن َفَرحاً َعَلى بابَِل،
ُبوَن َعَليها.« ماِل ُمَخرِّ َُّه َسَياأتِي ِمَن الشَّ أن    ل�

   َيُقوُل اهلُل.

49 » َسَتسُقُط بابَِل بَِسَبِب َجرَحى اإْسرائِيَل الَِّذيَن   
َسَقُطوا،

أْرِض الَِّذيَن َسَقُطوا.    َوبَِسَبِب َجرَحى كُلِّ ال�
50  اأيُّها النّاُجوَن ِمَن الَمعَرَكِة،  

   َتعالَْوا، ل� َتِقُفوا ُهناَك.
   اذكُُروا اهلَل ِمْن َبِعيٍد،

   َولَْتخُطِر الُقْدُس بِبالُِكْم.«

51  َيُقوُل الَمسِبيُّوَن:  
َّنا َسِمعنا َتعِييراً، أن   » لََقْد َخِزينا ل�

   َغطَّى الَخَجُل ُوُجوَهنا،
َسِة أماِكِن الُمَقدَّ أنَّ ُغَرباَء َصِعُدوا َعَلى ال�    ل�

   ِفي َبيِت اهلِل.«

52  َيُقوُل اهلُل:  
  » لَِذلَِك َسَتاأتِي اأيّاٌم

   ِحيَن اُأعاِقُب اأصناَمها،
   َوَيِئنُّ الَجرَحى ِفي كُلِّ اأْرِضها.

ماِء، 53  َحتَّى لَِو ارَتَفَعْت بابُِل اإلَى السَّ  
ْت ُحُصونَها،    َولَو َقوَّ

ُبوَن ِمْن ِعنِدي،«    َفَسَياأتِي َعَليها الُمَخرِّ
   َيُقوُل اهلُل.

54 » ها َصوُت ُصراٍخ ِمْن بابَِل،  
   َوَصوُت َكسٍر هائٍِل ِمْن اأْرِض البابِِليِّيَن.

ُر بابَِل، 55  ل�أنَّ اهلَل َسُيَدمِّ  
   َوَسُيسِكُت َضجيَجها الّصاِخَب.

   َسَتْهُدُر اأمواُج ال�أعداِء َكَشّلال�ِت ِمياٍه،
   َوَسَيرَفُعوَن اأصواَتُهْم بِالِغناِء.

راً َسَياأتِي َعَلى بابَِل. أنَّ ُمَدمِّ 56  ل�  
   َسُيؤَسُر ُمحاِرُبوها،

   َوَسُتَحطَُّم اأقواُسُهْم.
   ل�أنَّ اهلَل ُهَو اإلَُه َتعِويٍض،

ُه.    َوَسُيجاِزي بابَِل بِما َتسَتِحقُّ
57  َساُأسِكُر ُرَؤساَءها َوُحَكماَءها  
   َوُحكّاَمها َوُول�َتها َواأقِوياَءها.

أَبِد،    َسَيناُموَن اإلَى ال�
   َولَْن َيسَتيِقُظوا،«

   َيُقوُل الَمِلُك، الَِّذي اْسُمُه يهوه الَقِديُر.

58  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » اأسواُر بابَِل َسِميَكٌة،

   َولَِكنَّها َسَتُزوُل بِالتَّماِم،
   َواأبواُبها الُمرَتِفَعُة َسُتحَرُق بِالنّاِر.
ماِر، ُعوِب َسَيُكوُن لِلدَّ    َتَعُب الشُّ

   ُيرِهُقوَن اأنُفَسُهْم لَِعَمِل ما َسُيحَرُق بِالنّاِر!«

ِرساَلُة إْرِميا إَلى باِبل
59َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأعطاها اإرِميا النَِّبيُّ لَِسرايا 

َمِلِك  ِصْدِقّيا  َمَع  َذَهَب  ِعنَدما  َمْحِسّيا،  ْبِن  نِيِريّا  ْبِن 
َوكاَن  ُملِكِه.  ِمْن  الّرابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي  بابَِل،  اإلَى  َيُهوذا 
َن  60َفَدوَّ بابَِل.  لَِمِلِك  َمِة  الُمَقدَّ الِجزَيِة  َمسُؤوَل  َسرايا 
اإْرِميا ِفي ُمخُطوَطٍة َجميَع َهِذِه الَكواِرِث الَِّتي َسُتِصيُب 

بابَِل، َوَجميَع النُُّبّواِت الَِّتي ِقيَلْت َحوَل بابَِل.
61َوقاَل اإْرِميا لَِسرايا: »ِعنَدما َتاأتِي اإلَى بابَِل َوَتراها، 

اأعِلْن كُلَّ َهذا الَكلاَم، 62َوقُْل: ›يا اهلُل، اأنَت قُْلَت اإنََّك 
ُر َهذا الَمكاَن، َواإنَُّه لَْن َيُكوَن ِفيِه ساِكٌن، ل� اإنساٌن  َسُتَدمِّ
أَبِد.‹ 63َوِعنَدما  َُّه َسَيُكوُن َخراباً اإلَى ال� أن َول� َحيواٌن، ل�
َتنَتِهي ِمْن ِقراَءِة َهِذِه الرِّسالَِة، اْربِْطها بَِحَجٍر َواَألِق بِها 
ِفي نَهِر الُفراِت. 64ثُمَّ قُْل: ›َهَكذا َسَتغَرُق بابُِل، َولَْن 

َتُقوَم ثانَِيًة ِمَن الكاِرَثِة الَِّتي َساأجِلُبها َعَليها.‹«
ُهنا َينَتِهي َكلاُم اإْرِميا.
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ُسُقوُط الُقدس

ِمْن 52  َوالِعْشِريَن  الحاِدَيِة  ِفي  ِصْدِقّيا  َوكاَن 
ُعْمِرِه ِعْنَدما َتَولَّى الُحْكَم. َوَحَكَم اإحَدى 
ِه َحِميَطَل  َعْشَرَة َسَنًة ِفي َمديَنِة الُقْدِس. َوكاَن اْسُم اُأمِّ
رَّ اأماَم اهلِل. َوساَر  بِْنَت اإْرِميا أ ِمْن لِْبَنَة. 2َوَفَعَل ِصْدِقّيا الشَّ
َعَلى نَْهِج َيُهوياِكيَن. 3َفَغِضَب اهلُل َعَلى الُقْدِس َوَيُهوذا 

َوَطَرَحُهْم َبِعيداً َعْنُه.
ُر،  َوَتَمرََّد ِصدِقّيا َعَلى َمِلِك بابَِل. 4َفجاَء نَُبوَخْذناصَّ
الُقْدِس. َوحاَصَرها  لُِمحاَرَبِة  َجيِشِه  َوكُلُّ  بابَِل،  َمِلُك 
َوَبَنى َحولَها َحواِجَز تُرابِيًَّة. كاَن َهذا ِفي الَيْوِم العاِشِر 
ِصْدِقّيا.  لُِحْكِم  التّاِسَعِة  َنِة  السَّ ِمَن  العاِشِر  ْهِر  الشَّ ِمَن 
َنِة  الُقْدَس َحتَّى السَّ َر ُيحاِصُر  نَُبوَخْذناصَّ 5َوَظلَّ َجيُش 

التّاِسِع  الَيْوِم  ِمْن ُحْكِم ِصْدِقّيا. 6َوِفي  َعْشَرَة  الحاِدَيَة 
الَمجاَعُة  ِت  اشَتدَّ َنِة،  السَّ تِلَك  ِمْن  الّرابِِع  ْهِر  الشَّ ِمَن 
لِلنّاِس. 7َوَتمَّ اخِتراُق  َيْبَق َطعاٌم  لَْم  الَمِديَنِة َحتَّى  ِفي 
اللَّيَلِة  تِْلَك  ِفي  الُجُنوِد  َجميُع  َفَهَرَب  الَمِديَنِة،  ُسوِر 
وِر  السُّ ِفي  ِسرِّيٍّ  باٍب  َطِريِق  َعْن  َعَرَبَة،  واِدي  بِاتِّجاِه 
البابِِليِّيَن  ُجُنوَد  اأنَّ  َمَع  الَمِلِك،  ُبْستاِن  َعْبَر  الُمزَدَوِج 

كانُوا ُيحاِصُروَن الَمِديَنَة.
َواأدَركُُوُه  ِصْدِقّيا،  الَمِلَك  البابِِليُّ  الَجيُش  8َفطاَرَد 

َفَتَركُوُه  ِصْدِقّيا  ُجُنوُد  اأّما  اأِريحا.  ُسُهوِل  ِمْن  بِالُقْرِب 
ِصْدِقّيا  الَمِلَك  البابِِليُّوَن  9َفاأمَسَك  َوَهَرُبوا.  َجِميعاً 
َواقتاُدوُه اإلَى َمِلِك بابَِل ِفي ِربَلَة ِفي اأْرِض َحماَة، َحيُث 
ُحكٍم.  ِمْن  ِصْدِقّيا  َعَلى  َصَدَر  ما  بابَِل  َمِلُك  اأعَلَن 
َقَتَل  َعيَنيِه، َكما  اأماَم  ِصْدِقّيا  اأبناَء  بابَِل  َمِلُك  10َفَقَتَل 

َفَقاأ َعيَنيَّ ِصْدِقّيا  َجميَع ُرَؤساِء َيُهوذا ِفي َربَلَة. 11ثُمَّ 
َوَقيََّدُه بِِسلِسَلَتيِن ُبُرونزيََّتيِن، َواأحَضَرُه اإلَى بابَِل، َوَوَضَعُه 

جِن اإلَى َيوِم َموتِِه. ِفي السِّ
الَيْوِم  ِفي  الُقْدِس  َمديَنِة  اإلَى  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 12َوجاَء 

َعْشَرَة  التّاِسَعَة  َنِة  السَّ ِمَن  الخاِمِس  ْهِر  الشَّ ِمَن  العاِشِر 
 ، الخاصِّ الَحَرِس  قائُِد  َمَعُه  َوجاَء  لِبابَِل.  ُحْكِمِه  ِمْن 
َواْسُمُه نَُبوَزراداُن. 13َفاأحَرَق نَُبوَزراداُن َبيَت اهلِل، َوَبيَت 
أغِنياِء  الَمِلِك، َوكُلَّ ُبُيوِت الُقْدِس، َكما اأحَرَق ُبُيوَت ال�

أ 1:52 إرِميا. ليَس النّبَي اإرميا بْل ُهَو رجٌل اآخُر لَُه ال�سُم نَفُسه.

الَفْخَمِة. 14ثُمَّ قاَم الَجيُش البابِِليُّ َتحَت اإْمَرِة نَُبوَزراداَن 
وِر الُمِحيِط بِالُقْدِس. 15َوَسَبى  َرئِيِس الَحَرِس بَِهْدِم السُّ
نَُبوَزراداُن َرئِيُس الَحَرِس اإلَى بابَِل َبعَض الُفَقراِء الباِقيَن 
يَن الَِّذيَن َسلَُّموا اأنُفَسُهْم لَِمِلِك بابَِل،  ِفي الَمِديَنِة، َوالفارِّ
ِفي  نَُبوَزراداُن  16َواأبَقى  الِحَرِفيِّيَن.  ِمَن  ى  َتَبقَّ َمْن  َمَع 

أْرِض. وا بِال� الَمِديَنِة َبعَض الَكّراِميَن َوالَفّلاِحيَن لَِيْهَتمُّ
ُبرونٍْز  ِمْن  َمصُنوٌع  ُهَو  ما  كُلَّ  البابِِليُّوَن  17َوَحطََّم 

َوالَعَرباِت  الُبرونِْزيََّة،  ال�أعِمَدَة  ُروا  َفَكسَّ اهلِل.  َبيِت  ِفي 
ْخَم. 18َونََهُبوا الُقُدوَر  الُبرونِْزيَِّة، َوالَخّزاَن الُبرونِْزيَّ الضَّ
آنَِيِة الُبرونِْزيَِّة  َوالَمجاِرَف َوالِمَقّصاِت َوالَملاِعَق َوكُلَّ ال�
الَحَرِس  َرئِيُس  19َواأَخَذ  الَهيَكِل.  لِِخدَمِة  َصِة  الُمَخصَّ
َوالَمناراِت  َوالُقُدوَر،  أقداَح  َوال� َوالَمجاِمِر  ال�أحواَض 
بائِِح. اْسَتولَى َعَلى كُلِّ ما ُهَو َمصُنوٌع ِمْن  َوُصُحوِن الذَّ
َوالثِّيراَن  َوالَحوَض  الَعُموَديِن  ٍة. 20َواأَخَذ  اأْو ِفضَّ َذَهٍب 
الَحوِض،  َقواِعِد  َتحَت  الَِّتي  َعَشَر  ال�ْثَني  الُبرونِْزيََّة 
َوالَعَرباِت ب الَِّتي َصَنَعها الَمِلُك ُسَلْيماُن لَِبيِت اهلِل. َفكاَن 

أْشياِء اأثَقَل ِمْن اأْن ُيوَزَن. الُبرونُْز الَماأُخوُذ ِمْن َهِذِه ال�
21َوكاَن ارتِفاُع كُلِّ َعُموٍد َثمانَِي َعْشَرَة ِذراعاً، ج 

َوُمحيُطُه اثَنَتي َعْشَرَة ِذراعاً. كاَن كُلُّ َعُموٍد اُأسُطوانِّياً 
ِمَن  كُلٍّ  تاُج  22َوكاَن  اأصابَِع.  اأرَبَعُة  َسماَكُتُه  فاً  ُمَجوَّ
الَعُموَديِن َمصُنوعاً ِمَن الُبرونِْز، َوارتِفاُعُه َخْمَس اأذُرٍع. 
َوتُحيُط بُِكلِّ تاٍج َتعريَشٌة َوُرّماناٌت َمصُنوَعٌة ِمَن الُبرونِْز. 
َعَلى  َعٌة  ُمَوزَّ ُرّمانًَة  َوتِسُعوَن  ِستٌّ  ُهناَك  23َفكانَْت 

الَجوانِِب. َوَمجُموُعها َمَع ُرّماناِت التَّعريَشِة ِمَئُة ُرّمانٍَة.
24َواأَخَذ نَُبوَزراداُن ِمَن الَهيَكِل َرئِيَس الَكَهَنِة َسرايا، 

الثَّلاَثَة.  الَمدَخِل  َوُحّراَس  َصَفْنيا،  الثّانِي  َوالكاِهَن 
ُر قائِداً كاَن َمْسُؤول�ً  نَُبوَخْذناصَّ اأَخَذ  25َوِمَن الَمِديَنِة، 

لَْم َيهُرُبوا  َعِن الَجيِش، َوَسْبَعًة ِمْن ُمْسَتشاِريِّ الَمِلِك 
ِمَن الَمِديَنِة، َوَمعاِوُن قائِِد الَجيِش – الذي كاَن ُيَجنُِّد 
عِب َحَدَث  ِة الشَّ عِب – َوِستِّيَن َشخصاً ِمْن عامَّ َة الشَّ عامَّ

ب 20:52 الَعَربات. اأْو القواعد المتحرِّكة.

ج 21:52 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
َوِفي  هنا،  القياَس  اأنَّ  َوال�أغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 
ُسَلْيماَن،  َوقصِر  َواأثاثِهما  الهيَكِل  ثُمَّ  ِس  الُمَقدَّ الَمسِكِن  اأبعاِد  بقّيِة 

راِع الطِويلة. ُهَو بالذِّ
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َهُؤل�ِء  نَُبوَزراداُن  الَمِديَنِة. 26اأَخَذ  اأْن كانُوا ِفي َوْسِط 
كُلَُّهْم اإلَى َمِلِك بابَِل ِفي َربَلَة. 27َفهاَجَمُهْم َمِلُك بابَِل 
َيُهوذا  َبُنو  َفُسِبَي  َحماَة.  ِمْنَطَقِة  ِفي  َربَلَة  ِفي  َوَقَتَلُهْم 

ِمْن اأْرِضِهْم.
ُر: عِب الَِّذي َسباُه نَُبوَخْذناصَّ 28َهذا ُهَو َعَدُد الشَّ

َنِة الّسابَِعِة ِمْن ُملِكِه: َثلاَثُة اآل�ٍف     ِفي السَّ
َوَثلاَثٌة َوُعشروَن َيُهوِديّاً.

َنِة الثّاِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُملِكِه: َثماُن  29  َوِفي السَّ  
ِمَئٍة َواثناِن َوَثلاثُوَن َشخصاً ِمَن َمديَنِة 

الُقْدِس.
َنِة الثّالَِثِة َوالِعشِريَن ِمْن ُملِك  30  َوِفي السَّ  

َر، َسَبَي نَُبوَزراداُن َرئِيُس  نَُبوَخْذناصَّ
الَحَرِس َسْبَع ِمَئٍة َوَخمَسٍة َواأرَبعيَن 

َيُهوِديّاً.

بِي اأرَبَعَة     َفكاَن َجِميُع الَِّذيَن اُأِخُذوا اإلَى السَّ
اآل�ٍف َوِستَّ ِمَئِة َشخٍص.

إعتاُق الَمِلِك َيُهوياِكين
31َوِفيما َبْعُد، صاَر اَأِويُل َمُروَدُخ َمِلكاً َعَلى بابَِل، 

َهذا  َحَدَث  ْجِن.  السِّ ِمَن  َيُهوياِكيَن  َسراَح  َواأطَلَق 
ِفي  َيُهوياِكيَن،  َسْبِي  ِمْن  َوالثَّلاثِيَن  الّسابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي 
ْهِر الثّانِي َعَشَر لَِتَولِّي  الَيْوِم الخاِمِس َوالِعْشِريَن ِمَن الشَّ
َمُروَدُخ ُمعاَمَلَة  اَأِويُل  َمُروَدَخ ُحْكَمُه. 32َواأحَسَن  اَأِويَل 
الُملُوِك  ِمَن  لِلُجلُوِس  اأرَفَع  َمكانًَة  َواأعطاُه  َيُهوياِكيَن. 
آَخِريَن الَِّذيَن َمَعُه ِفي بابَِل. 33َفَخَلَع َيُهوياِكيُن ثِياَب  ال�
ِسجِنِه. َواأجَلَسُه اَأِويُل َمُروَدُخ َعَلى مائَِدتِِه. َفكاَن َياأْكُُل 
اَأِويُل  كاَن  34َوَهَكذا  َحياتِِه.  اآِخِر  َحتَّى  َيوٍم  كُلَّ  َمَعُه 
َمُروَدُخ ُيَوفُِّر لَِيُهوياِكيَن كُلَّ ما َيْحتاُج اإلَيِه ِمْن َطعاٍم ُيوماً 

بَِيوٍم، كُلَّ اأيّاَم َحياتِِه الباِقَيِة، َوَحتَّى َمماتِِه.
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ِكتاُب َمراِثي إْرِميا

الُقْدُس َتبِكي َدماَرها

  َمهُجوَرًة َتجِلُس الَمِديَنُة،1 
  َوكانَْت َملاَأى بِالنّاِس.

   َكاأرَمَلٍة صاَرْت،
ُعوِب.    َوِهَي الَِّتي كانَْت َعِظيَمًة َبيَن الشُّ

   اأِميَرًة كانَْت َبيَن الُبْلداِن،
آَن، َفَقْد اُأْجِبَرْت َعَلى الُعُبوِديَِّة.    اأّما ال�

2  ِفي اللَّيِل َتبِكي ُبكاًء،  
يها ُدُموُعها.    َوَعَلى َخدَّ

يها.    لَيَس ِمْن َبيِن ُمِحبِّيها َمْن ُيَعزِّ
   كُلُّ اأصِدقائِها خانُوها،

   َوانَقَلُبوا اأعداًء لَها.
أْسِر َمَضْت َيُهوذا 3  اإلَى ال�  
   َبْعَد ُذلٍّ َواْسِتعباٍد َكِثيٍر.
ُعوِب،    َتسُكُن َبيَن الشُّ

   َول� َتِجُد لَها َمكاَن راَحٍة.
   اأدَرَكها كُلُّ ُمطاِرِديها

   ِفي اأمِكَنٍة َضيَِّقٍة.
4  ُطُرقاُت ِصْهَيْوَن َتبِكي،  

   اإْذ لَيَس َمْن َياأْتِي اإلَى الِعيِد.
   َمهُجوَرٌة بّواباتُها.

   َوَكَهَنُتها َيِئنُّوَن َحْسَرًة.
ْعَن،    َعذاراها َيَتَلوَّ
   َوِهَي ِفي َمراَرٍة.

5  ُخُصوُمها ُمَسيِطُروَن،  
   َواأعداُؤها ُمْسَتِريُحوَن.

   َفَقْد اأَذلَّها اهلُل

ياتِها.    لَِكْثَرِة َتَعدِّ
   ِسيَق ِصغاُرها

.    اأْسَرى اأماَم الَعُدوِّ
6  زاَل َعِن الَعِزيَزِة ِصْهَيْونَ أ  

   كُلُّ َجمالِها.
   اأْشرافُها صاُروا َكُغزل�ٍن،

   ل� َتِجُد لَها َمرَعى،
ٍة اأماَم َصّياِديها.    َفَتركُُض بِلا قُوَّ

ِد اأهِلها 7  َوِفي اأيّاِم َبْلواها َوَتَشرُّ  
   َتَتَذكَُّر الُقْدُس كُلَّ َثِميٍن

   كاَن لَها ِفيما َمَضى.
،    َتَتَذكَُّر َيْوَم َسَقَط اأهلُها بَِيِد الَعُدوِّ

   َولَْم َيُكْن لَها ُمِعيٌن.
   نََظَر اإلَيها اأعداُؤها.

   َوَضِحُكوا َعَلى نِهاَيِتها.
8  اأخَطاأِت الُقْدُس َخِطيًَّة َعِظيَمًة.  

   َفصاَرْت نَِجَسًة.
   الَِّذيَن َكرَُّموها ِفي الماِضي،

آَن، ُرونَها ال�    ُيَحقِّ
   َبْعَد اأْن عاَشُروها َواأَذلُّوها.

،    َوِهَي َتِئنُّ
   َوَترَتدُّ َخجَلى.

9  َعَلى َثْوبِها نَجاَسُتها.  
   لَْم تَُفكِّْر بِما َسَيِحلُّ بِها.
   َسَقَطْت ِفي عاٍر َعِجيٍب.

أ 6:1 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«
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يها.    َفَلْم َيُكْن لَها َمْن ُيَعزِّ
   َتْصُرُخ: »انُظْر، اإلَى َمَذلَِّتي يا اهلُل،

أنَّ الَعُدوَّ َقْد َتَجبََّر.«    لِ�

10  َمدَّ الَعُدوُّ َيَدُه  
   اإلَى كُلِّ َثِميٍن لََديها.

   َوَراأْت اُأَمماً َغِريَبًة
   َتدُخُل َهيَكَلها.

   اأَمْرَت اُأَمماً بَِشاأْنِها يا اهلُل،
   اأْن ل� َيْشَتِركُوا ِفي اجِتماعاتَِك.

11  اأهلُها َجِميعاً َيِئنُّوَن،  
   َوَيبَحثُوَن َعِن الُخْبِز.

   باَدلُوا كُلَّ َثِميٍن لََديِهْم بِالطَّعاِم،
   لَِيْبُقوا اأْحياًء.

   َوَتُقوُل: »انُظْر يا اهلُل
   َكْم ِصْرُت ُمحَتَقَرًة.
12  اأيُّها العابُِروَن ِمْن ُهنا  

   َتَطلَُّعوا اإلَيَّ َوانُْظُروا األَِمي،
ألَُم الَِّذي َحلَّ بِي،    ال�

ألَُم الَِّذي اأَمَر بِِه اهلُل    ال�
   ِعنَدما َحِمَي َغَضُبُه!
13  ِمْن َفوُق اأرَسَل ناراً،  

   َوَجَعَلها َتسِري ِفي ُعْمِق ِعظاِمي.
   نََشَر َشَبَكًة لَِيْصطاَدنِي،

   َوَضَرَبِني.
   اأمَرَضِني ُطوَل النَّهاِر.

ياتِي َعَلى َكِتِفي. 14 » َثبََّت ِحمَل َتَعدِّ  
   اأوَقَعِني ِفي َشَرٍك، اأمَسَك بِي،

   ُملَتّفاً َحوَل ُعُنِقي َكَلولٍَب،
تِي.    امَتصَّ قُوَّ

   اأسَلَمِني َربِّي اإلَى اأيِدي
   َمْن ُهْم اأقَوى ِمنِّي.

أقِوياِء 15  َرَفَض الرَّبُّ َجِميَع قاَدتِي ال�  
   ُهنا ِفي الَمِديَنِة.

   َجَمَع ُشُعوباً َكِثيَرًة َمعاً،
   لَِكي َيسَحُقوا ُشّبانِي.

   داَس الرَّبُّ الَعِزيَزَة َيُهوذا. أ

16 » َعَلى َهِذِه اأبِكي،  
   َتسُكُب َعيناَي ماًء.
   َفالُمَعزِّي َبِعيٌد َعنِّي،

   َواأبنائِي بائُِسوَن.
ُهْم.«    َقِوَي َعَليِهْم َعُدوُّ

17  َتُمدُّ ِصْهَيْوُن َيَدها،  
َي لَها.    َولَِكْن ل� ُمَعزِّ
   اأَمَر اهلُل اأعداَء َيعُقوَب

   بِاأْن ُيحاِصُروُه.
   اأصَبَحِت الُقْدُس نَجاَسًة

   ِفي َوَسِطِهْم.

18  َوَتُقوُل: »عاِدٌل ُهَو اهلُل ِفي ُمعاَقَبِتي،  
نِّي َقْد َعَصيُت َوصاياُه.    َفاإ

أْرِض،    اْسَمُعوا يا كُلَّ ُشُعوِب ال�
   َوانُظُروا األَِمي.

   َفَتياتِي َوُشّبانِي الُمختاُروَن َذَهُبوا
أْسِر.    اإلَى ال�

19  ناَديُت اأِحبَِّتي،  
   لَِكنَُّهْم َغَدُروا بِي.
   َكَهَنِتي َوُشُيوِخي

   ماتُوا ِفي الَمِديَنِة.
أنُفِسِهْم،    ماتُوا َوُهْم َيْسَعْوَن اإلَى الطَّعاِم لِ�

   لَِكي َيْبُقوا َعَلى َقْيِد الَحياِة.

20 » انُظْر يا اهلُل ِضيِقي.  
   َمْضَطِرٌب ما ِفي داِخِلي.
   انَقَلَب َقْلِبي داِخِلي نََدماً،

أ 15:1 الَعزيَزُة يهوذا. حرفّياً »ال�بنة يهوذا.«
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ِّي َتَمرَّْدُت. أن    لِ�
يُف بِاأبنائِي.    ِفي الخاِرِج َيفِتُك السَّ

   َوِفي الّداِخِل ما ُيشِبُه الَمْوِت.

21 » َسِمَع النّاُس َعْن اأنِيِني.  
َي لِي.    َسِمُعوا اأنَُّه ل� ُمَعزِّ

   كُلُّ اأعدائِي َسِمُعوا بُِمِصيَبِتي.
ََّك َفَعْلَت َهذا بِي. أن    ُيَغنُّوَن َفَرحاً لِ�

   لَيَتَك َتجِلُب َعَليِهِم الَيْوَم الَِّذي َوَعْدَت بِِه،
   َولَيَت حالَُهْم َتِصيُر َكحالِي.

22 » لَيَتَك َتنُظُر اإلَى كُلِّ ُشُروِرِهْم،  
   َوَتبِطُش بِِهْم.

   لَيَتَك َتبِطُش بِِهْم َكما َفَعْلَت بِي
ياتِي.    ِمْن اأجِل َتَعدِّ
   ها قّْد َكثَُر اأنِيِني،

   َوَقْلِبي َضِعيٌف ِجّداً!«

َر الُقْدس اهلُل َدمَّ

  ها َقْد َغطَّى اهلُل الَعِزيَزَة ِصْهَيْونَ أ2 
  ِفي َسحاَبِة َغَضِبِه!

   َطَرَح َمفَخَرَة اإْسرائِيَل
أْرِض. ماِء اإلَى ال�    ِمَن السَّ
   َولَْم َيهَتمَّ لِِمسَنِد َقَدَميِه

   ِفي َيْوِم َغَضِبِه. ب
َر َربِّي كُلَّ َشيٍء، 2  َدمَّ  

   َولَْم ُيْبِق َعَلى َمناِزِل َيعُقوَب.
   ِفي َغَضِبِه َهَدَم ِحْصَن الَعِزيَزِة َيُهوذا. ج

أْرِض.    َطَرَحها اإلَى ال�
   اأَذلَّ الَممَلَكَة َوَذِوي الشاأِن ِفيها.

في  )ايضاً  ِصْهَيْون.«  »ال�بنة  ِصْهَيْون. حرفّياً  الَعزيَزُة  أ 1:2 

َبقّيِة هذا الفصل(
1:2 َلْم َيهَتمَّ . . . َغَضِبه. اأي لَْم َيَهتّمَّ بِالُقدِس الَِّتي ِهي َمكاُن 

ب 

راَحِته ِعنَدما َغِضَب ِمْن اأهِلها.
ج 2:2 الَعزيَزُة يهوذا. حرفّياً »ال�بنة يهوذا.«

3  ِعنَد اْشِتداِد َغَضِبِه،  
ِة اإْسرائِيَل.    َحطََّم كُلَّ قُوَّ

ُهْم. تِِه َعْنُهْم َوَهْم ُيواِجُهوَن َعُدوَّ    َرَفَع َيِميَن قُوَّ
   َبِل اْشَتَعَل َغَضُبُه َكناٍر

   ُملَتِهماً كُلَّ اأْرِض اإْسرائِيَل.
، 4  َسَحَب َقْوَسُه َكَعُدوٍّ  

   َرَفَع َعصا الَحْرِب ِفي ُيْمناُه َكَخْصٍم.
   َوَقَتَل كُلَّ ِفتيانِنا الَِّذيَن نََفَخُر بِِهْم.

   َسَكَب َغَضَبُه َكناٍر
   َعَلى َخيَمِة الَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن.

5  صاَر َربِّي َكَعُدوٍّ لِي.  
   اْبَتَلَع اإْسرائِيَل.
َر ِقلاَعها.    َدمَّ

َنَة. َر ُمُدنَها الُمَحصَّ    َدمَّ
أنِيَن    ضاَعَف النُّواَح َوال�

   ِفي الَعِزيَزِة َيُهوذا.

6  َهَدَم َخيَمَة ال�ْجِتماِع.  
   َكما لَْو كاَن َيحُرُث ُبستاناً.

ْبَت ِفي ِصْهَيْوَن.    اأبَطَل اهلُل الِعيَد َوالسَّ
   احَتَقَر الَمِلَك َوالكاِهَن

   ِعنَدما اْشَتدَّ َغَضُبُه.
7  َرَفَض َربِّي َمْذَبَحُه.  

   َكِرَه َمكانَُه الُمَقدََّس.
   اأسَلَم اأسواَر ُحُصونِها

.    لَِيِد الَعُدوِّ
   َهَتَف ال�أعداُء ِفي َبيِت اهلِل

   َكما ِفي َيْوِم اجِتماٍع.
َر اهلُل اأْن َيهِدَم 8  َقرَّ  

   اأسواَر الَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن
ُر، َد ما َسُيَدمِّ    َحدَّ

ْد ِفي َتدِميِرِه.    َولَْم َيَتَردَّ
وَر. ُر الُبْرَج َوالسُّ    راَح ُيَكسِّ

   َمعاً َضُعفا َوَسَقطا.
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9  انَغَرَزْت َبّواباتُها ِفي التُّراِب.  

َر َوَحطََّم قُْضباَن َبّواباتِها.    َدمَّ
ُأَمِم.    َمِلُكها َواُأَمراُؤها َتَشتَُّتوا َبيَن ال�

ِريَعَة. عَب الشَّ    َولَيَس ُهناَك َمْن ُيَعلُِّم الشَّ
ْوَن    َحتَّى اأنِبياُؤها ل� َيَتَلقَّ

   ُرَؤًى ِمَن اهلِل.

10  َوَيجِلُس ُشُيوُخ الَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن  
أْرِض صاِمِتيَن.    َعَلى ال�

   َينثُُروَن التُّراَب َعَلى َرَؤوِسِهْم،
   َوَيلِبُسوَن الَخيَش.
   َوَعذاَرى الُقْدِس

أْرِض.    َيْحِنيَن ُرُؤوَسُهنَّ اإلَى ال�

ُموُع. ْت ِمْن َعيَنيَّ الدُّ 11  َجفَّ  
   َواأحشائِي َتْضَطِرُب.

   َيَتَقطَُّع َكِبِدي
   َعَلى َدماِر َشعِبي،

ِع    اإْذ ُيغَمى َعَلى ال�أطفاِل َوالرُّضَّ
   ِفي ساحاِت الَمِديَنِة.

هاتِِهْم: ُأمَّ 12  َيُقولُوَن لِ�  
  » اأيَن الُخْبُز َوالنَِّبيُذ؟«

   َوُهْم َيْسُقُطوَن
   ِمثَل َجِريٍح ِفي ساحاِت الَمِديَنِة.

   َيصُرُخوَن ِفي ِضيِقِهْم
هاتِِهْم.    َبيَن اأْذُرِع اُأمَّ

13  ماذا اأقُوُل لَِك؟  
   بَِم اُأَشبُِّهِك اأيَُّتها الَعِزيَزُة الُقْدُس؟

يِك    بَِم اأَشبُِّهِك َفاُأَعزِّ
   اأيَُّتها الَعِذراُء الَعِزيَزُة ِصْهَيْوُن؟

   ُمِصيَبُتِك َعِظيَمٌة َحّقاً َكالَبْحِر.
   َفَمْن َسَيْشِفيِك؟

14  َتَنبَّاأ لَِك اأنِبياُؤِك  
   بُِرَؤى فاِرَغٍة َوكاِذَبٍة.

   لَِكنَُّهْم لَْم َيكِشُفوا اإْثَمِك
   لَِكي َتُتوبِي َوتَُغيِِّري َمِصيَرِك.

   َبْل َتَنبَّاُأوا لَِك
   َوحياً فاِرغاً َوُمخاِدعاً.

ُق َعَليِك بَِيَديِه 15  ُيَصفِّ  
   كُلُّ عابِِر َطِريٍق.

وَن ُرُؤوَسُهْم ُروَن َوَيُهزُّ    ُيَصفِّ
   َعَلى الَعِزيَزِة الُقْدِس.

   َيُقولُوَن: »اأَهِذِه ِهَي الَمِديَنُة
   الَِّتي َيُقوُل َعْنها النّاُس:

› ِهَي ِمثاُل الَجماِل،   
أْرِض كُلِّها؟‹«    َوَفَرُح ال�

16  َيفَتُح اأعداُؤِك كُلُُّهْم  
ِك.    اأفواَهُهْم ِضدَّ

ُروَن َوَتِصرُّ اأسنانَُهْم.    ُيَصفِّ
   َيُقولُوَن: »َقِد ابَتَلْعناُهْم.
   انَتَظْرنا َهذا الَيْوَم َطويلاً.

   َوها َقْد جاَء َفَراأيناُه.«

17  َفَعَل اهلُل ما َخطََّط لَُه.  
َذ كُلَّ ما قاَل اإنَُّه َسَيْعَملُُه.    نَفَّ
َذ ما َوَعَد بِِه ُمْنُذ الَقِديِم.    نَفَّ

   َهَدَم َولَْم ُيْشِفْق.
ِك َيْشَمُت بِِك،    َجَعَل َعُدوَّ

   َوُخُصوَمِك َينَتِصُروَن َعَليِك.

18  اْصُرِخي ِمْن َقْلِبِك لِلرَّبِّ    
نََدماً،

   اأيَُّتها الَعِزيَزُة ِصْهَيْوُن.
   لَِتْجِر ُدُموُعِك َكَسيٍل

   نَهاراً َولَيلاً.
   ل� تُعِط راَحًة لَِنْفِسِك.

   َول� َتهَداأْ َعيناِك َعِن الُبكاِء.
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19  انَهِضي َواْصُرَخي ِفي اللَّيِل  
   ِفي بِداَيِة كُلِّ ُجْزٍء ِمَن اللّيِل.

   اطلُِبي الرَّحَمَة
   ِفي َحْضَرِة اهلِل.

   ارَفِعي اإلَيِه َيَديِك
   ِمْن اأجِل َحياِة اأبنائِِك.

   َفَقْد اأنَهَكُهُم الُجوُع
   ِعْنَد زاِوَيِة كُلِّ َطِريٍق.

20  انُظْر يا اهلُل َول�ِحْظ  
   َمِن الَِّذي عاَمْلَتُه َهَكذا.

ُأمُّ اأبناَءها    اأَيُجوُز اأْن َتاأْكَُل ال�
   الَِّذيَن احَتَضَنْتُهْم؟

أنِبياُء    اأكاَن َيْنَبِغي اأْن ُيقَتَل الَكَهَنُة َوال�
   ِفي َمْقِدِس َربِّي؟
ُيوُخ باُب َوالشُّ 21  الشَّ  

   انَطَرُحوا اأمواتاً ِفي الُطُرقاِت.
   َعذاراَي َوَشبابِي

يِف.    َسَقُطوا بِالسَّ
   اأنَت َقَتْلَتُهْم يا َربُّ ِفي َيْوِم َغَضِبَك.

   َذَبْحَتُهْم ُدوَن َرحَمٍة.

22  اأنَت َدَعْوَت ِجيرانِي  
   َكما لَْو كُْنَت َتدُعو النّاَس اإلَى ِعيٍد.

   َفَلْم َينُج اأْو َيْبَق اأَحٌد
   ِعنَدما اأظَهَر اهلُل َغَضَبُه.

ي    اأفَنى َعُدوِّ
   اأبنائِي الَِّذيَن َحَضْنُتُهْم َوَربَّيُتُهْم.

َمعَنى الُمعاناة

  اأنا ُهَو الرَُّجُل الُمَتاألُِّم!3 
  لَّما َضَرَبِني اهلُل بَِعصا َغَضِبِه.
2  ساَقِني َواأجَبَرنِي َعَلى الَمِسيِر  

   ِفي الظُّْلَمِة، ل� ِفي النُّوِر.
3  لََطَمِني بَِيِدِه  

ًة َبْعَد َمرٍَّة، َطواَل الَيْوِم.    َمرَّ
4  اأبَلى لَحِمي َوِجْلِدي،  

َر ِعظاِمي.    َوَكسَّ
5  َحَشَد اهلُل ُجُيوشاً ِضدِّي،  
   َوحاَصَرنِي بِالَفْقِر َوالتََّعِب.
6  اأجَلَسِني ِفي ُظْلَمٍة َكِثيَفٍة  
   َكما الَمْوَتى ُمْنُذ الِقَدِم.

7  َبَنى ِجداراً َحولِي لَِئّلا اأهُرَب،  
   َوَوَضَع َعَليَّ َسلاِسَل َثِقيَلًة.

8  َصَرْخُت َواسَتَغْثُت،  
   لَِكنَُّه َتجاَهَل َصلاتِي.

َر ُطُرِقي بِِحجاَرٍة َمنُحوَتٍة. 9  َسوَّ  
َج ُسُبِلي.    َعوَّ

، 10  َيَتَربَُّص بِي َكُدبٍّ  
   َكاأَسٍد ِفي َمْكَمِنِه.

11  طاَرَدنِي َواأبَعَدنِي َعِن الطَِّريِق،  
َقِني اإَرباً.    َمزَّ

   َوَتَرَكِني َخراباً.
12  َحَنى َقْوَسُه،  

   َونََصَبِني َهَدفاً لِِسهاِمِه.

13  اأصاَب كُْلَيَتيَّ  
   بِِسهاٍم َسَحَبها ِمْن ُجْعَبِتِه.

14  ِصْرُت اُأضُحوَكًة لُِكلِّ َشعِبي،  
   َواُأغِنَيًة َيَتَسلُّوَن بِها َطواَل الَيْوِم.

15  َملاأنِي بُِكلِّ َمراَرٍة،  
   َوَسقانِي اأَمرَّ َشراٍب.

أمَضَغ َفَتَفتََّتْت اأسنانِي. 16  اأعطانِي َحَصًى لِ�  
   َسَحَقِني ِفي التُّراِب بَِقَدَميِه.

لاَم. 17  َمَنَع َعْن نَفِسَي السَّ  
   َونَِسيُت ما ُهَو »الَخيُر.«

18  قُْلُت لَِنْفِسي: »ضاَع نَْصِري الَِّذي َرَجْوتُُه!  
   لَْن ُينِقَذنِي اهلُل.«

19  اأَتَذكَُّر األَِمي َوَتَشرُِّدي،  
   َكُسمٍّ َوَمراَرٍة.
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20  َتَتَذكَُّر نَفِسي َحّقاً كُلَّ َمتاِعِبي،  
   َفَتكَتِئُب.

21  لَِكنِّي اأَتَذكَُّر َشيئاً اآَخَر،  
لَُّد ِفيَّ َرجاٌء.    َفَيَتوَّ

22  اإحساناُت اهلِل ل� َتَتَوقَُّف،  
   َوَمراِحُمُه ل� َتْنَتِهي.

23  َفِهَي َجِديَدٌة َمَع كُلِّ َصباٍح.  
   َعِظيَمٌة اأمانَُتَك.

24  نَفسِي َتُقوُل: »اهلُل ِقْسَمِتي.«  
   َولَِهذا اأنَتِظُرُه َواأَضُع َرجائِي ِفيِه.

25  صالٌِح ُهَو اهلُل لَِمْن َينَتِظُرُه.  
   صالٌِح لِلَِّذي َيطلُُبُه.

26  َحَسٌن لِلَمْرِء اأْن َيرُجَو بُِهُدوٍء  
   َخلاَص اهلِل.

27  َحَسٌن لِلرَُّجِل اأْن َيحِمَل الَمسُؤولِيََّة ِفي   
َشبابِِه.

28  اأْن َيجِلَس َوحَدُه َوَيسُكَت،  
   ِعنَدما َيَضُع اهلُل الَمسُؤولِيََّة َعَليِه.
29  اأْن َيَضَع َفَمُه ِفي التُّراِب ُمنَكِسراً،  

   َفَلَعلَُّه َيُكوُن لَُه َرجاٌء.
ُه لِلَِّذي َيضِرُبُه، 30  اأْن ُيعِطَي َخدَّ  

   َوَيْشَبَع َمهانًَة.
أَبِد. أنَّ الرَّبَّ ل� َيرفُُض الَبَشَر اإلَى ال� 31  لِ�  

َُّه َولَْو ابَتَلى ُيظِهُر الرَّحَمَة اأيضاً، أن 32  لِ�  
   بَِحَسِب َفْيِض َمَحبَِّتِه الثَّابَِتِة.

َُّه ل� ُيؤِذَي َول� ُيحِزُن اأَحَدا أن 33  لِ�  
   َعْن ِطيِب خاِطٍر.

34  ل� َيفَرُح ِحيَن َيسَحُق واِحداً ِمنّا  
أْرِض.    نَحُن الَبَشَر الَمحُجوِزيَن ِفي ال�
ُج اأَحُدُهُم الَعدالََة 35  َول� َيفَرُح ِحيَن ُيَعوِّ  

   َوَيِغشَّ اآَخَر اأماَم َعيَنيِه.
36  ِحيَن ُيغَتَصُب َحقُّ اإنساٌن ِفي الَمحَكَمِة،  

   األ� َيَرى الرَّبُّ َذلَِك؟

37  َمِن الَِّذي َيُقوُل َفَيِصيَر،  
   اإلّ� اإْن اأَمَر اهلُل بُِحُدوثِِه؟

38  األ� َتخُرُج بِاأْمِر الَعِليِّ  
َئُة َوالَحَسَنُة َمعاً؟ يِّ ُأُموُر السَّ    ال�

ُر اإنساٌن َحيٌّ 39  لِماذا َيَتَذمَّ  
   ِمْن ُمعاَقَبِتِه َعَلى َخطاياُه؟

40  لَِنفَحْص ُسلُوَكنا َونَُدقِّْق ِفيِه،  
   َولَنرِجْع اإلَى اهلِل.

41  لَِنرَفْع قُلُوَبنا َمَع اأيِدينا  
ماواِت.    اإلَى اهلِل ِفي السَّ

ْدنا َوَعَصْينا. 42  َتَمرَّ  
   َواأنَت لَْم َتغِفْر لَنا.

43  َغطَّيَتنا بَِغَضِبَك َوطاَرْدَتنا.  
   َقَتْلَت بِلا َرحَمٍة.
44  َتَغطَّيَت بَِسحاَبٍة،  

   مانِعاً كُلَّ َصلاٍة ِمَن الُوُصوِل اإلَيَك.
45  َجَعْلَتنا نَبُدو َوَسخاً َوقُماَمًة  

   َبيَن ُشُعوٍب َكِثيَرٍة.
46  َيفَتُح اأعداُؤنا كُلُُّهْم  

   اأفواَهُهْم َعَلينا ُمسَتهِزئِيَن.
47  َوَقَع َعَلينا ُرعٌب َوَخَطٌر،  

   َدماٌر َوَهلاٌك.

48  َجداِوُل ماٍء َتجِري ِمْن َعيَنيَّ  
   بَِسَبِب َدماِر اْبَنِة َشعِبي.

49  َتسُكُب َعيِني ُدُموعاً  
   بِلا انِقطاٍع.

ماواِت، 50  َساأبِكي اإلَى اأْن َينُظَر اهلُل ِمَن السَّ  
   َوَيَرى ما َيجِري.

51  اأتَعَسْت َعيِني نَفِسي  
   بَِسَبِب ُبكائِي َعَلى َمِديَنِتي.

52  الَِّذيَن عاُدونِي ُدوَن داٍع،  
   اصطاُدونِي َكُعْصُفوٍر.

لقائِي ِفي هاِوَيٍة. 53  حاَولُوا اأْن ُينُهوا َحياتِي بِاإ  
   َواألُقوا َعَليَّ ِحجاَرًة.
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54  َطَغِت الِمياُه َفْوَق َراأِْسي،  
   َفُقْلُت: »انَتَهى اأمِري.«

55  بِاْسِمَك اأدُعو يا اهلُل  
   ِمْن اأعَمِق ُحفَرٍة.

ُل اإلَيَك َفاْسَمْع. 56  اأَتَوسَّ  
ِدي َواْسِتغاَثِتي!    َول� َتُسدَّ اُأُذنَيَك َعْن َتَنهُّ

57  اقَتِرْب ِحيَن اأدُعوَك.  
   قُْل لِي: »ل� َتَخْف.«
. 58  َتَولَّ َقِضيَِّتي يا َربُّ  

   اْفِد َحياتِي!
59  انُظْر يا اهلُل َكيَف ُظِلْمُت.  

   اْقِض لِي بِالَعدِل.
60  انُظْر كُلَّ اأعماِل انِتقاِمِهْم،  

!    كُلَّ ُمؤاَمراتِِهْم َعَليَّ
61  اْسَمْع يا اهلُل َتعِييَرُهْم،  
!    كُلَّ ُمؤاَمراتِِهْم َعَليَّ

62  َطواَل النَّهاِر َيَتَكلَُّم اأعدائِي َعَليَّ  
   َوُيطِلُقوَن الّشائِعاِت.

ُروَن  63  ها اأنا َقْد اأصَبحُت اُأغِنَيَتُهُم الَِّتي َيَتَندَّ  
بِها،

   ِمَن الَفجِر اإلَى الَغَسِق.
64  لَيَتَك يا اهلُل تُجاِزيِهْم  

   َحْسَب ما َفَعَلْتُه اأياِديِهْم.
65  َضْع َعذاباً ِفي قُلُوبِِهْم  
   َولَْتُكْن َعَليِهْم لَعَنُتَك.

66  طاِرْدُهْم بَِغَضِبَك،  
   َوافِنِهْم ِمْن َتحِت َسماواِت اهلِل.

َمظاِهُر الُهُجوِم َعَلى الُقْدس

َهُب َبِريَقُه،4    ها َقَد َفَقَد الذَّ
َهِب َفَقَد لََمعانَُه.   اأفَضُل الذَّ

َسُة ُهنا َوُهناَك    تُلَقى الِحجاَرُة الثَِّميَنُة الُمَقدَّ
   ِفي َزوايا كُلِّ الطُُّرقاِت.

2  ما كاَن اأْثَمَن اأبناِء ِصْهَيْوَن!  
. َهِب النَِّقيَّ    ُيوَزنُوَن بِالذَّ

آَن َفُيحُسُبوَن اآنَِيًة َرِخيَصًة،    اأّما ال�
   َكاأْوِعَيٍة َفّخاِريٍَّة َصَنَعها الَفّخاِري.

3  َحتَّى َبناُت اآَوى  
.    ُيرِضْعَن ِصغاَرُهنَّ

ْت َكِثِيراً    اأّما ابَنُة َشعِبي َفَقْد َتَقسَّ
يَِّة.    َكالنَّعاِم ِفي الَبرِّ

4  َيلُصُق لِساُن الرَِّضيِع بَِحَنِكِه  
   ِمَن الَعَطِش.

غاُر َيطلُُبوَن ُخْبزاً،    َوالصِّ
   َول� َمْن َيُمدُّ لَُهْم َيداً.

ُدوا اأكَل ال�أطايِِب، 5  َوالَِّذيَن َتَعوَّ  
   ُهْم ِفي الطُُّرقاِت ُمعَدُموَن.

ُدوا لِْبَس اأغَلى الثِّياِب    َوالَِّذيَن َتَعوَّ
   َيِعيُشوَن َوَسَط الَمزابِِل.

6  َتجاَوَز اإْثُم َشعِبي َخِطيََّة َسُدوَم.  
   َوِفي لَحَظٍة اُأِطيَح بَِسُدوَم،

   ِمْن ُدوِن َيِد اإنسان. أ
7  كاَن الُمَكرَُّسوَن ِفيها اأنَقى ِمَن الثَّْلِج  

   َواأَشدَّ َبياضاً ِمَن الَحِليِب.
   كانَْت اأجساُمُهْم اأكَثَر ُحمَرًة ِمَن الُمرجاِن،

أزَرِق.    َوَمنَظُرُهْم َكالياقُوِت ال�
خاِم. آَن صاُروا اأَشدَّ َسواداً ِمَن السِّ 8  َوال�  

   َفلا ُيَميَُّزوَن النّاَس ِفي الطُُّرقاِت.
   الَتَصَق ِجْلُدُهْم بَِعظِمِهْم.

   َوَيِبَس َكالَخَشِب.
ً 9  الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي الَحرِب كانُوا اأفَضَل حال�  

   ِمَن الَِّذيَن ماتُوا ُجوعاً.
ً ُيوُف كانُوا اأفَضَل حال�    الَِّذيَن اخَتَرَقْتُهُم السُّ

   ِمَن الَِّذيَن ماتُوا َمحُروِميَن ِمْن ثِماِر الُحُقوِل.
ُأمَّهاِت َحناناً 10  اأكَثُر ال�  

،    َطَبْخَن اأول�َدُهنَّ بِاأيِديِهنَّ
   َفاأصَبُحوا َطعاماً لَُهّن
   ِعنَدما ُسِحَق َشعِبي.

أ 6:4 ِمْن ُدوِن َيِد إنسان. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع 

ِفي اللغِة العبريّة.
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11  اأظَهَر اهلُل َغيَظُه.  
   َوَسَكَب ناَر َغَضِبِه.

   اأْضَرَم ِفي ِصْهَيْوَن ناراً،
   َفالَْتَهَمْت اأساساتِها.

أْرِض َذلَِك، ْق ُملُوُك ال� 12  لَْم ُيَصدِّ  
   َول� اأيُّ ساِكٍن ِفي العالَِم.

قُوا اأنَّ َخْصماً َوَعُدّواً ُيمِكُن    لَْم ُيَصدِّ
   اأْن َيدُخلا َبّواباِت الُقْدِس.

13  كاَن َهذا بَِسَبِب َخطايا اأنِبيائِها  
   َواآثاِم َكَهَنِتها،

   الَِّذيَن َسَفُكوا ِفي َوَسِطها
أبِرياِء.    َدَم ال�

14  هاُموا َكالِعْمياِن ِفي الطُُّرقاِت،  
ِم.    ُمَلطَِّخيَن بِالدَّ

َسْت َملابُِسُهْم.    َتَنجَّ
   لََمَسْت ما ل� َيْنَبِغي اأْن ُيْلَمَس اأَبداً.

آَن ُيناِدي َعَليِهْم اآَخُروَن: »ابَتِعُدوا! اأنُتْم  15  َوال�  
نَِجُسوَن!

   ابَتِعُدوا! ابَتِعُدوا! ل� َتْلَمُسونا!«
ماُر َحلَّ بِِهْم، َفهاُموا َعَلى ُوُجوِهِهْم.     الدَّ

ُعوُب: َوقالَِت الشُّ
  » لَْن نُسِكَنُهْم َبيَننا ِفيما َبْعُد.«

16  اهلُل نَفُسُه َشتََّتُهْم،  
   َول� َيرعاُهْم َبْعُد.

   لَْم ُيكَرُموا الَكَهَنَة،
ُيوِخ.    َول� اأْشَفُقوا َعَلى الشُّ
17  َضُعَفْت ُعُيونُنا َونَحُن نَنُظُر  

   اإلَى َمْن ُيِعيُننا، لَِكْن ُدوَن َجدَوى.
   راَقْبنا َوراَقْبنا ِمْن ُبْرِجنا ُمَتَوقِِّعيَن

ًة لَْم تَُخلِّْصنا.    اأمَّ
18  َتَتبَُّعوا ُخطانا  

   َفَلْم نَسَتِطْع اأْن نَمِشَي ِفي ساحاِت َمِديَنِتنا.
   اقَتَرَبْت نِهاَيُتنا. انَتَهى َوْقُتنا.

   جاَءْت نِهاَيُتنا َحّقاً.
19  كاَن ُمطاِرُدونا اأسَرَع  

ماِء.    ِمْن كُلِّ نُُسوِر السَّ
   َعَلى التِّلاِل طاَرُدونا بَِضراَوٍة.
يَِّة َكِميناً.    َونََصُبوا لَنا ِفي الَبرِّ

20  َحتَّى َمِلُكنا الَِّذي َمَسَحُه اهلُل،  
   الَِّذي ُهَو َكالَهواِء لَِحياتِنا،

ِهْم.    َوَقَع ِفي َفخِّ
   َوُهَو الَِّذي قُْلنا َعْنُه:

ُأَمِم.«   » َسَنِعيُش َتحَت ِظلِِّه َبيَن ال�
21  َغنِّي َواحَتِفِلي اأيَُّتها ال�بَنُة اأُدوُم.  

   يا َمْن َتسُكِنيَن اأْرَض ُعوَص.
   َعَليِك اأيضاً َسَتُمرُّ الَكاأُْس.

   َسَتسَكِريَن َوَتَتَعرَّيَن.
22  َسَينَتِهي ِعقاُبِك اأيَُّتها الَعِزيَزُة ِصْهَيْوُن.  

   َولَْن َيُطوَل نَْفُيِك.
   لِِكنََّك َسُتعاَقِبيَن َعَلى اآثاِمِك اأيَُّتها ال�ْبَنُة 

اأُدوُم.
   َسُيَعرِّي َخطاياِك.

ُدعاٌء إَلى اهلل

  انُظْر يا اهلُل ما َحلَّ بِنا.5 
  َتَطلَّْع َوانُظْر اإلَى َتعِييِرنا.

أْرُض الَِّتي َوِرْثناها صاَرْت لِلُغَرباِء، 2  ال�  
   َواُأعِطَيْت ُبُيوتُنا لِلاأجانِِب.

3  اأيتاماً ِصْرنا ُدوَن اآباٍء،  
هاتُنا.    َوَكاأراِمَل اُأمَّ

4  بِالماِل نَْشَرُب ماَءنا،  
   َونَدَفُع َثَمَن َحَطِبنا.

5  ُيلاِحُقونَنا َعْن َكَثٍب.  
   َتِعْبنا، َولَْم نَلَتِقْط اأنفاَسنا.

وَر 6  َمَدْدنا اأياِدينا اإلَى ِمْصَر َواأشُّ  
   لَِيُكوَن لَنا َطعاٌم َيكِفينا.

آَن َمْوَتى، 7  اأخَطاأ اآباُؤنا، َوُهُم ال�  
   َونَحُن نُعانِي ِمْن َعواِقِب اآثاِمِهْم.

8  الَعِبيُد َيحُكُمونَنا،  
تِِهْم. ُرنا ِمْن قُوَّ    َولَيَس َمْن ُيَحرِّ
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9  بَِحياتِنا نُخاِطُر لَِنجِلَب َطعاَمنا،  
   بَِسَبِب َسيِف الُمطاِرِد.
ْت ُجلُوُدنا َكُفْرٍن 10  اْسَودَّ  

ى الَمجاَعِة.    بَِسَبِب ُحمَّ
11  اغَتَصَب ُجُنوُد الَعُدوِّ نِساَء ِصْهَيْوَن،  

   الَعذاَرى ِفي ُمُدِن َيُهوذا.
ُأَمراُء، 12  بِاأمِرِهْم ُشِنَق ال�  

ُيوُخ.    َولَْم ُيَوقَِّر الشُّ
13  ُيِديَر َشباُبنا الُمختاُروَن َحَجَر الرََّحى،  

   َوِمَن الَعَمِل الّشاقِّ َيَتَعثَُّر الِفتياُن.
ُيوُخ َعِن الُجلُوِس ِعنَد الَبّواَبِة، 14  َكفَّ الشُّ  

ّباُن َعْن َعزِف الُموِسيَقى.    َوَكفَّ الشُّ
15  َتَوقََّفْت قُلُوُبنا َعِن الَفَرِح،  
َل َرْقُصنا اإلَى ُبكاٍء.    َوَتَحوَّ

16  َسَقَط التّاُج َعْن َراأِْسنا.  
َّنا اأخَطاأْنا! أن    يا َويَلنا، لِ�

17  لَِهذا كُلِِّه قُلُوُبنا ُمكَتِئَبٌة.  
   َوبَِسَبِب َهِذِه كُلِّها، ل� َتَرى َرجاًء.

18  َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن الَمهُجوِر  
   َتسَرُح الثَّعالُِب.

أَبِد َتُسوُد. 19  لَِكنََّك يا اهلُل اإلَى ال�  

   َعْرُشَك َيُدوُم ِجيلاً َبْعَد ِجيٍل.
20  لِماذا َتَظلُّ َتَتجاَهلُنا؟  

   لِماذا َتتُركُنا َهَكذا َطِويلاً؟
21  اأْرِجْعنا اإلَْيَك يا اهلُل َفَنْرِجَع،  

   َواْجَعْل َحياَتنا َكما كانَْت َقِديماً.
22  اأْم لََعلََّك َرَفِضَتنا َرْفضاً تاّماً؟  

   َوَغِضْبَت َكِثيراً َعَلينا؟
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َمُة الِكتاب ُمَقدِّ

َنِة الثَّلاثِيَن ِمْن ُعْمِري، ِفي الَيوِم الخاِمِس 1  ِفي السَّ
هِر الّرابِِع، كُنُت َبْيَن الَمسِبيِّيَن قُرَب نَهِر  ِمَن الشَّ
اإلَِهيًَّة.  َوَمناِظَر  ُرَؤًى  َوَراأيُت  ماُء  َفانَفَتَحِت السَّ خاُبوَر. 
َنِة  السَّ ِفي  هِر،  الشَّ َذلَِك  ِمْن  الخاِمِس  الَيوِم  2َفِفي 

الخاِمَسِة ِمْن َسبِي الَمِلِك َيُهوياِكيَن، 3اأَتْت َكِلَمُة اهلِل 
نَهِر  قُرَب  البابِِليِّيَن  اأْرِض  ِفي  ُبوِزي  ْبِن  ِحْزِقياَل  اإلَى 

ُة اهلِل َعَليِه ُهناَك. خاُبوَر، َوَحلَّْت قُوَّ

َعرُش اهلل
ِمَن  عاِصَفٌة  ِريٌح  َهبَّْت  اأنُظُر،  كُنُت  4َوَبيَنما 

داِخِلها،  ِمْن  َبِريقاً  تُْبِرُق  َوناٌر  َكِثيَفٌة  ُغُيوٌم  ماِل:  الشَّ
َوُشعاُع نُوٍر ُيِحيُط بِها. َوكاَن ِفي َوَسِط النّاِر ما ُيشِبُه 
َج. 5َوَراأْيُت ِفي َوَسِط الُغُيوِم  الَكهَرمانَ أ الَّلاِمَع الُمَتَوهِّ
ِمنها  واِحٍد  6لُِكلِّ  الَبَشَر.  تُشِبُه  كائِناٍت  اأرَبَعِة  ِشْبَه 
اأرَبَعُة ُوُجوٍه َواأرَبَعُة اأجِنَحٍة. 7اأرُجلُها ُمسَتِقيَمٌة، َوباِطُن 
الُبرونِْز  َكَلَمعاِن  َوَتلَمُع  الِعجِل،  اأقداِم  َكباِطِن  اأقداِمها 
َعَلى  َبَشِريًَّة  اأيٍد  اأجِنَحِتها  َتحَت  8َوَراأْيُت  الَمصُقوِل. 
ِمَن  الَعَدِد  ذاُت  ِمنها  لُِكلٍّ  َفكاَن  أرَبَعِة.  ال� َجوانِِبها 
آَخَر.  الُوُجوِه َوال�أجِنَحِة. 9اأّما اأجِنَحُتها َفَيلِمُس اأَحُدها ال�

أماِم، َول� َيلِتِفُت. َوكاَن كُلٌّ ِمنها بِاسِتقاَمٍة اإلَى ال�
10اأّما َمناِظُر ُوُجوِهها، َفِلُكلٍّ ِمنها َوجُه اإنساٍن ِمَن 

أماِم، َوَوجُه اأَسٍد ِمَن الَيِميِن، َوَوجَه َثوٍر ِمَن الَيساِر،  ال�
َممُدوَدًة  اأجِنَحُتها  11كانَْت  الَخلِف.  ِمَن  نَسٍر  َوَوجَه 

أ 4:1 الكهرمان. معدن ل�مع كريم، كثير الشبه بِالُبرونْز حين يكون 
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َجناَحي  ُيلاِمساِن  َجناحاِن  كائٍِن  لُِكلِّ  ال�أعَلى.  اإلَى 
الكائِِن الُمجاِوِر، َوجناحاِن اآَخراِن ُيَغطِّي ِجسَمُه بِِهما. 
أماِم. َوَتَتَحرَُّك  12كاَن كُلُّ كائٍِن َيَتَحرَُّك بِاسِتقاَمٍة اإلَى ال�

اتِّجاَه  تَُغيُِّر  َفلا  الرُّوُح،  َتُقوُدها  َحيثُما  َمعاً  الكائِناُت 
نََظِرها َوِهَي َتَتَحرَُّك.

ُمشَتِعَلٍة،  َكَجَمراٍت  ُج  َتَتَوهَّ الكائِناُت  13كانَِت 

ِمْنُه  َوَيخُرُج  ُأ،  َيَتلاأل� ِمصباحاً  ُيشِبُه  ما  َوَسِطها  َوِفي 
أماِم  ال� اإلَى  ُك  َتَتَحرَّ الكائِناُت  14َوكانَِت  َوَبْرٌق.  َوَهٌج 

َوالَخلِف، ُمسِرَعًة تُشِبُه الَبرَق.
َراْيُت  الكائِناِت،  َهِذِه  اُأراِقُب  كُنُت  15َوَبيَنما 

ِفي  ِمنها  واِحٍد  َوكُلُّ  أْرَض،  ال� َتلِمُس  َدوالِيَب  اأرَبَعَة 
والِيُب َكاأنَّها  زاِوَيٍة بُِقرِب اأَحِد الكائِناِت. 16َبَدِت الدَّ
والِيُب  َمصُنوَعٌة ِمْن ِحجاَرٍة َكِريَمٍة َصفراَء. َوَبَدِت الدَّ
17َوكُلُّ  آَخِر.  ال� ِفي  ُدول�ٍب  كُلُّ  َوُمَتداِخَلًة،  ُمَتشابَِهًة 

يِر. ِمنها َيَتَحرََّك ِفي اأيِّ اتِّجاٍه ُدوَن ال�لِتفاِف اأْثناَء السَّ
أرَبَعِة ُمَغطّاًة بِالَجواِهِر.  18كانَْت ُظُهوُر الكائِناِت ال�

كانَْت مِهيَبًة َوَجِليَلٌة ِجّداً. 19َوِحيَن كانَِت الكائِناُت 
والِيُب َتَتَحرَُّك َمَعها. َوِحيَن كانَِت  َتَتَحرَُّك، كانَِت الدَّ
َترَتِفُع  والِيُب  الدَّ كانَِت  أْرِض،  ال� َعِن  َترَتِفُع  الكائِناُت 
َتُقوُدها  َحيثُما  َتذَهُب  الكائِناُت  20َفكانَِت  َمَعها. 
كانَِت  ِحيَن  َمَعُهْم  َتبَقى  والِيُب  الدَّ َفكانَِت  الرُّوُح. 
أنَّ ُروَح الكائِناِت كانَت  أْرِض، ل� الكائِناُت َترَتِفُع َعِن ال�
ُك،  َتَتَحرَّ الكائِناُت  كانَِت  21َفِحيَن  والِيِب.  الدَّ ِفي 
والِيُب َتَتَحرَُّك. َوِحيَن كانَِت الكائِناُت َتِقُف،  كانَِت الدَّ
َترَتِفُع  الكائِناُت  َوِحيَن كانَِت  َتِقُف.  والِيُب  الدَّ َكَنِت 
أنَّ ُروَح  َترَتِفُع َمَعها، ل� والِيُب  أْرِض، كانَِت الدَّ َعِن ال�

والِيِب. الكائِناِت كانَْت ِفي الدَّ
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قُبًَّة َتِشعُّ  22َوكاَن َفوَق ُرُؤوِس الكائِناِت ما ُيشِبُه 

ْت َتحَت الُقبَِّة  َكالِبلَّْوِر، ُمَعلََّقًة َفوَق ُرُؤوِسها. 23َوامتّدَّ
آَخَر، َولُِكلِّ كائٍِن  اأجِنَحُة الكائِناِت كُلٌّ ِمنها ُيلاِمُس ال�
َصوَت  24َوَسِمْعُت  َجَسَدُه.  بِِهما  ُيَغطِّي  َجناحاِن 
اأجِنَحِتها َكَصوِت َهِديِر اأمواِج الَبحِر، َكَصوِت الَقِديِر. 
اإْن َتَحرََّكْت، َيصُدُر َصوٌت َكاأنَُّه َصوُت َجيٍش. َواإْن 

َوَقَفْت، َتخِفُض اأجِنَحِتها.
الَِّتي  الُقبَِّة  َفوِق  ِمْن  َصوتاً  َسِمْعُت  َذلَِك  25َبعَد 

َفوَق ُرُؤوِسها. َوَوَقَفِت الكائِناُت َوَخَفَضْت اأجِنَحِتها. 
26َفَراأْيُت َفوَق الُقبَِّة الَِّتي َفوَق ُرُؤوِسها ما ُيشِبُه َعرشاً 

ِمَن الّلاُزوُرِد. أ َوَراأْيُت َعَلى الَعرِش ِشبُه اإنساٍن. 27َفَبدا 
النِّصُف الُعلِويُّ ِمْن اأجساِد َهِذِه الكائِناِت َكالَكهَرماِن، 
َكالنّاِر  فِليُّ  السُّ النِّصُف  َوَبدا  َوّهاٍج َحولَُه.  لََمعاٍن  َمَع 
َقوَس  ُيشِبُه  الَوَهُج  28كاَن  َوِضياٍء.  بَِلَمعاٍن  الُمحاَطِة 
حاِب َبعَد الَمَطِر. َهذا َمنَظُر  قَُزٍح الَِّذي َيْظَهُر ِفي السَّ
َعَلى  َوجِهي  َعَلى  َسَقطُت  َراأْيُتُه،  َوِحيَن  اهلِل!  َمجِد 

. أْرِض، ثُمَّ َسِمْعُت َصوتاً َيَتَكلَُّم اإلَيَّ ال�

ة َدعَوُة ِحْزِقياَل إَلى ِخدَمِة الُنُبوَّ

َقَدميَك، 2  َعَلى  ِقْف  اإنْساُن، ب  »يا  لِي:  قاَل 
َدَخَلْت  َمِعي،  َتَكلََّم  2َوِحيَن  َمعَك.«  َفاأَتَكلََّم 
، َفاأوَقَفِني َعَلى َقَدَميَّ ل�أسَتِمَع لِلَِّذي ُيَكلُِّمِني.  ُروٌح ِفيَّ
3َفقاَل لِي: »يا اإنْساُن، ها اأنا اُأرِسلَُك اإلَى َبني اإْسرائِيَل، 

ْوا َشِريَعِتي  . ُهْم َواآباُؤُهُم َتَعدَّ اإلَى َشعٍب عاٍص َتَمرََّد َعَليَّ
َفها  َوُمسَتهِتُروَن.  َعِنيُدوَن  4نَسلُُهْم  الَيوَم.  َهذا  َحتَّى 
اأنا اُأرِسلَُك اإلَْيِهْم لَِتُقوَل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ 
َُّهْم َشعٌب  أن اإللَُه.‹ 5َوَسواٌء اسَتَمُعوا اأْم لَْم َيسَتِمُعوا، ل�

. لَِكنَُّهْم َسَيعِرفُوَن اأنَّ نَِبّياً كاَن ِفي َوَسِطِهْم. ُمَتَمِردُّ
ِمَن  َول�  ِمنُهْم  َتَخْف  َفلا  اإنْساُن،  يا  اأنَت  6َواأّما 

َوالُعلِّيِق  َكال�أشواِك  بَِك  ُيِحيُطوَن  اأنَُّهْم  َمَع  َكلاِمِهْم. 
ِمْن  َول�  َكلاِمِهْم  ِمْن  َتَخْف  َفلا  َوالَعقاِرِب.  الّشائِِك 
. 7اأبِلغُهْم ِرسالَِتي، َسواٌء  َُّهْم َشعٌب ُمَتَمِردُّ أن نََظراتِِهْم، ل�

. َُّهْم َشعٌب ُمَتَمِردُّ أن اسَتَمُعوا اأْم لَْم َيسَتِمُعوا، ل�
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اأنا  اأقُولُُه  ما  اإلَى  َفاْسَتِمْع  اإنْساُن،  يا  اأنَت  8اأّما 

ِد  الُمَتَمرِّ عِب  الشَّ َكَهذا  َوعاِصياً  داً  ُمَتَمرِّ َتُكْن  ل�  لََك. 
َوالعاِصي. افَتْح َفَمَك َوكُْل ما اُأعِطيِه لََك.« 9ثُمَّ َراأيُت 
. 10َفَنَشَرها اأماِمي، َواإذا  َيداً تُمِسُك بَِلِفيَفٍة َوَتمَتدُّ اإلَيَّ
الّداِخِل  ِمَن  َوجَهْيها  َعَلى  َوَويلاٍت  نَِحيٍب  بَِكِلماِت 

َوِمَن الخاِرِج!

ُة ِحْزِقيال َمَهمَّ

كُْل 3  َتراُه.  ما  اإنْساُن، ج  يا  »كُْل  لِي:  قاَل  ثُمَّ 
اإْسرائِيَل  َبني  لُِتَكلَِّم  َواْذَهْب  الَمخُطوَطَة  َهِذِه 
بِِرسالَِتها.« 2َفَفَتحُت َفِمي، َواأطَعَمِني تِلَك الَمخُطوَطَة. 
َبطَنَك  َواملاأْ  َمِعَدَتَك  اأطِعْم  اإنْساُن،  »يا  لِي:  3َوقاَل 

بَِهِذِه الَمخُطوَطِة الَِّتي اُأعِطيها لََك.« فَلّما اأَكلُتها، كاَن 
َطعُمها ِفي َفِمي ُحلواً َكالَعَسِل.

4ثُمَّ قاَل لِي: »يا اإنْساُن، اْذَهْب اإلَى َبني اإْسرائِيَل، 

َشعٍب  اإلَى  اُأرِسلَُك  لَْسُت  ِّي  أن 5ل� بِِرسالَِتي.  َوَكلِّمُهْم 
َبني  اإلَى  اُأرِسلَُك  َبْل  اللَُّغِة،  َصعِب  اللِّساِن  َغِريِب 
اإْسرائِيَل. 6َولَْسُت لَسُت اُأرِسلَُك اإلَى اُأَمٍم َكِثيَرٍة َغِريَبِة 
اللِّساِن َصعَبِة اللَُّغِة، َفلا َتَفَهَم لَُغَتُهْم. َولَْو اأرَسلُتَك اإلَى 
َشعٍب َغِريٍب، َل�سَتَمعوا اإلَيَك. 7اأّما َبني اإْسرائِيَل َفَلْن 
َُّهْم ل� َيسَتِمُعوَن اإليَّ اأنا. َفُكلُّ َبيِت  أن َيسَتِمعوا اإلَيَك، ل�
َساأجَعُل  8لَِكنِّي  الَقْلِب.  َعِنيُد  الّراأِس  َصلُب  اإْسرائِيَل 
َوْجَهَك َوَجْبَهَتَك اأصَلَب َواأجَراَأ ِمْن ُوُجوِهِهْم َوِجباِهِهْم! 
ّواِن. َفلا  9َفَساأجَعُل َجْبَهَتَك َكالِماِس، اأصَلَب ِمَن الصَّ

. َُّهْم َشعٌب ُمَتَمِردُّ أن َتَخْف ِمنُهْم، ل�
10ثُمَّ قاَل لِي: »يا اإنْساُن، اسَتِمْع َواسَتوِعْب كُلَّ 

َشعِبَك  اإلَى  اْذَهْب  َذلَِك  11َوَبعَد  لََك،  اأقُولُها  َكِلَمٍة 
الَمسِبيِّ َوقُْل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه.‹ َسواٌء 

اسَتَمُعوا اأْم لَْم َيسَتِمُعوا.«
َصْوتاً  َوَسِمْعُت  الَهواِء،  اإلَى  ُروٌح  َرَفَعتِني  12ثُمَّ 

َمكانِِه.«  ِفي  اهلِل  َمجُد  »ُمباَرٌك  َيُقوُل:  َخلِفي  هاِدراً 
آَخَر،  13اإنَُّه َصوُت اأجِنَحِة الكائِناِت َيَضْرِب اأَحُدها ال�

َصوتاً  َفكاَن  جانِِبها.  اإلَى  ُك  َتَتَحرَّ والِيِب  الدَّ َوَصوُت 
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َفارَتَفْعُت  َبِعيداً.  َواأَخَذْتِني  ُروٌح  َرَفَعْتِني  14ثُمَّ  هاِدراً. 
َة اهلِل كانَْت  َوال�هِتياُج َوالَمراَرُة َيملاآِن َقلِبي، لَِكنَّ قُوَّ
. 15َواأَتيُت اإلَى الَمسِبيِّيَن الّساِكِنيَن ِفي َتلِّ اأبِيَب  َعَليَّ

قُرَب نَهِر خاُبوَر. َوَبِقيُت صاِمتاً َبيَنُهْم لَِسبَعِة اأيّاٍم.
: 17»يا  16َوَبعَد َسبَعِة اأيّاٍم، جاَءْت ِكَلَمُة اهلِل اإلَيَّ

ِمنِّي  َتسَمُع  اإْسرائِيَل.  لَِبني  حاِرساً  َجَعْلُتَك  اإنْساُن، 
يٍر  ْن َحَكْمُت َعَلى ِشرِّ نذاِري. 18َفاإ ِرسالًَة، َوتَُبلِّغُهْم بِاإ
يَر  رِّ الشِّ َذلَِك  تُنِذِر  لَْم  َواأنَت  ›َسَتُموُت!‹  لَُه:  َوقُْلُت 
لَِكنَِّني  بَِذنِبِه،  َسُيداُن  نَُّه  َفاإ َفَينُجو،  ِه  َشرِّ َعْن  لََيُتوَب 

لَُك َمسُؤولَِيَة َهلاِكِه. َساُأَحمِّ
ِه  يَر، َولَْم َيُتْب َعْن َشرِّ رِّ 19اأّما اإْن اأنَذْرَت َذلَِك الشِّ

بَِذنِبِه،  َسَيهِلُك  نَُّه  َفاإ الرَِّديِء،  َطِريِقِه  َعْن  َيَتراَجْع  َولَْم 
َواأنَت َسَتنُجو بَِنفَسَك.

لاِح َوَبَداأ َيعَمُل  20َواإْن َتَوقََّف اإنساٌن َعْن َعَمِل الصَّ

رَّ ِحيَن اأَضُع اأماَمُه ما ُيمِكُن اأْن ُيسِقَطُه ِفي الَخطيَِّة،  الشَّ
رُه. َسَيهِلُك بَِذنِبِه، َولَْن تُؤَخَذ  نَُّه َسَيُموُت اإْن لَْم تَُحذِّ َفاإ
لَُك  َوَساُأَحمِّ الِ�عِتباِر،  ِفي  الّسابَِقُة  الّصالَِحُة  اأعمالُُه 
بِاأْن  صالِحاً  اإنساناً  رَت  َحذَّ 21َواإْن  َهلاِكِه.  َمسُؤولَِيَة 
نَُّه  َفاإ ُيخِطْئ،  َولَْم  لاِح  الصَّ بَِعَمِل  َواسَتَمرَّ  ُيخِطَئ،  ل� 
َُّه اسَتَمَع لِلتَّحِذيِر، َواأنَت َتُكوُن َقْد  أن لَْن َيفِقَد َحياَتُه ل�

يَت نَفَسَك. نَجَّ
»انَهْض  لِي:  َوقاَل   ، َعَليَّ اهلِل  ُة  قُوَّ 22َوكانَْت 

َمَعَك.«  َساأَتَكلَُّم  َوُهناَك  هِل،  السَّ اإلَى  َواْذَهْب 
هِل. َوَفجاأًة، َوَقَف َمجُد  اإلَى السَّ 23َفَنَهْضُت َوَذَهْبُت 

اهلِل ُهناَك، َوكاَن َكالَمجِد الَِّذي َراأيُتُه ِعنَد نَهِر خاُبوَر، 

أْرِض. 24َولَِكنَّ ُروحاً اأَتْت اإلَيَّ  َفَسقطُت َوَوجِهي اإلَى ال�
َبيِتَك. 25يا  َوقاَل لِي: »َسَيِتمُّ َحجُزَك ِفي  َواأوَقَفتِني، 
بِها،  َوَيربُِطونََك  ِحبال�ً  َحولََك  النّاُس  َسَيلُفُّ  اإنْساُن، 
َحتَّى ل� َتَتَمكََّن ِمَن الُخُروِج لَِتَتَكلََّم اإلَْيِهْم. 26َساأجَعُل 
لَْن  الَكلاِم.  ِمَن  َتَتَمكََّن  َفلا  بَِفِمَك  َيلَتِصُق  لِسانََك 
. 27َولَِكْن  َُّهْم َشعٌب ُمَتَمِردُّ أن َتُكوَن َخصماً ُيَوبُِّخُهْم، ل�
ِحيَن اأَتَكلَُّم َمَعَك، َساأفَتُح َفَمَك لَِتسَتِطيَع اأْن تَُكلِّمُهْم 
َفَتُقوُل: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه.‹ َفَمْن َيسَتِمْع 
ِمنُهْم َسَيسَمُع ما اأقُولُُه، َوَمْن َيمَتِنْع َعِن الِ�سِتماِع لَْن 

». َُّهْم َشعٌب ُمَتَمِردُّ أن َيْسَتِمَع، ل�

ُة ِبِحصاِر الُقدس الُنُبوَّ

َوارُسْم 4  اأماَمَك.  َوَضْعها  لَِبَنًة  ُخْذ  اإنْساُن، أ  »يا 
اأِقْم  2ثُمَّ  َعَليها.  الُقْدَس  تُْشِبُه  َمِديَنٍة  ُصوَرَة 
َحولَها  َضْع  ِحصاٍر.  َواأبراَج  َحولَها،  تُرابِيًَّة  َحواِجَز 
ِوعاًء  3َوُخْذ  ِحجاَرٍة.  بِقاِذفاِت  َواأِحْطها  ُمَعسَكراِت، 
ِمْن صاٍج َوَضعُه َبيَنَك َوَبيَن الَمِديَنِة. َوَبعَد َذلَِك َركِِّز 
الَِّذي  َواأنَت  الِحصاِر،  َتحَت  آَن  ال� َفِهَي  اإلَيها،  النََّظَر 

تُحاِصُرها. َهِذِه َعلاَمُة َتحِذيٍر لَِبني اإْسرائِيَل.
أيَسِر، ب َواأعِلْن َخطايا  4ًثمَّ اسَتلِق َعَلى جانِِبَك ال�

َذنَبُهْم  احِمْل  اإلَيِهْم.  َهَة  الُمَوجَّ َوالتَُّهَم  اإْسرائِيَل  َبني 
أيّاِم الَِّتي اأنَت ُمسَتلٍق ِفيها اأماَم َرْسِم الَمِديَنِة.  َطواَل ال�
التَُّهَم  َفَتحِمَل  َواإثِمِهْم،  َخِطيَِّتِهْم  بِِسِنيِّ  5َساُأخِبُرَك 

َهَة ِضدَّ َبني اإْسرائِيَل لَِثلاِث ِمَئٍة َوتِسِعيَن َيوماً،  الُمَوجَّ
كُلَّ َيوٍم ُمقابَِل َسَنٍة.

أيَمِن، ج  ال� َعَلى جانِِبَك  َفاسَتلِق  ُدْر  َذلَِك،  6َبعَد 

أرَبِعيَن  ُه لِ� َهَة ِضدَّ لَِتحِمَل َخطايا َبِني َيُهوذا َوالتَُّهَم الُمَوجَّ
َعَلى ِحصاِر  نََظَرَك  7َركِّْز  َسَنٍة.  ُمقابَِل  َيوٍم  َيوماً، كُلَّ 
8َساأربُِطَك  ها.  ِضدَّ َوَتَنّباأْ  ِذراَعَك  َواكِشْف  الُقْدِس، 
َتَتَقلََّب ِمْن َجنٍب اإلَى اآَخَر  بِِحباٍل َفلا َتَتَمكََّن ِمْن اأْن 

َحتَّى َيكَتِمَل َوقُت ِحصاِرَك داِخَل الّدائَِرِة.
َوالفاُصوليا  َوالُبُقوِل  ِعيِر  َوالشَّ الَقمِح  َبعَض  9ُخْذ 

واِحٍد.  ِوعاٍء  ِفي  َمعاً  َواخِلطها  َوالَعَلسِ د  َوالِكرَسنَِّة 
أيّاِم الَِّتي َتسَتلِقي بِها َعَلى َجنِبَك.  َواصَنْع اأرِغَفًة بَِعَدِد ال�
َسَيُكوُن َعَليَك اأْن َتاأكَُل َرِغيفاً واِحداً ِفي كُلِّ الثَّلاِث ِمَئِة 
َوتِسِعيَن َيوماً الَِّتي ِفيها َسَتسَتلِقي َعَلى َجنِبَك. 10ل� َيِزيُد 
َوزُن ما َستاأكُلُُه ِمَن الُخِبِز َعْن ِعشِريَن ِمْثقال�ً ه كُلَّ َيوٍم، 
َتاأكُلُها َعلى َوَجباٍت. 11َكما َسَتْشَرُب َكِميًَّة َمحُدوَدًة 

َبِقّيِة كتاِب  اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي  ابَن  »يا  أ 1:4 يا إنسان. حرفياً 

ِحْزِقيال(
باتّجاِه  الّشماِل  نحو  اأي  األيَسر.  جاِنِبَك  َعَلى  ب 4:4 

اإسرائيل.
ج 6:4 َعَلى جاِنِبَك األيَمن. اأي نحو الجنوِب باتّجاِه َيُهوذا.

د 9:4 الَعَلس. يشبه القمح.

ه 10:4 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.



ِحْزِقيال 8652:6

ِمَن الماِء كُلَّ َيوٍم: ُسْدَس ِوعاءٍ أ َتشَرُبُه َعَلى َفَتراٍت. 
12َتصَنُع َرِغيَف ُخبٍز كُلَّ َيوٍم اأماَم النّاِس َعَلى َفَضلاٍت 

اإْسرائِيَل  َبنو  َسَياأكُُل  اهلُل: »َهَكذا  قاَل  َبَشِريٍّة.« 13ثُمَّ 
ُأَمِم الَِّذيَن َطَردتُُهْم اإلَْيِهْم.« ُخبَزُهْم نَِجساً َبيَن ال�

اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه، لَْم َيسِبْق لِي اأْن  14َفُقْلُت: »اآٍه 

َحَيواٌن  َقَتَلُه  اأْو  َميٍِّت  َحَيواٍن  اأيَّ  اآكُْل  لَْم  سُت.  َتَنجَّ
نَِجٌس  َطَعاٌم  َيدُخْل  لَْم  آَن.  ال� َوَحتَّى  ِمْن ِصَغِري  اآَخُر 

َفِمي َقّط!«
15َفقاَل لِي: »فاسَتخِدْم َرَوَث الَبَقِر الّجافِّ َبَدل�ً 

ِمَن الَفَضلاِت الَبَشِريِّة َكُوقُوٍد لَِتْحضيِر ُخبِزَك.
16ِحيَنِئٍذ، قاَل لِي: »يا اإنْساُن، َساُأَقلُِّل ِمْن َمُؤونَِة 

الَطَعاِم ِفي الُقْدِس، َفَياأكُلُوَن الُخبَز بَِمقاِديَر َمحُدوَدٍة، 
ُه  ٍر َتلُفُّ َوَيشَرُبوا الماَء بَِمقاِديَر َمحُدوَدٍة، َوبَِصْمٍت ُمَحيِّ
َمحُدوَديِن.  َسَيُكوناِن  َوالماَء  الَطَعاَم  أنَّ  17ل� الَكاآَبُة. 
رِّ الَِّذي  َوَسُيصَعُق كُلُّ َرُجٍل ِمنُهْم َوَيُذوُب بَِسَبِب الشَّ

َصَنُعوُه.«

عب ٌة ِبَدماِر الُقْدِس َوَهالِك الشَّ نُُبوَّ

»يا اإنْساُن، ب ُخْذ َسيفاً حاّداً َواسَتخِدمُه َكَشفَرِة 5 
ثُمَّ  َولِحَيِتَك.  َراأِسَك  َشعَر  بِِه  َواحِلْق  ِحلاَقٍة، 
اأقساٍم.  َثلاَثِة  اإلَى  بِالِميزاِن  َشعَرَك  ْم  َوَقسِّ ِميزاناً  ُخْذ 
2األِق ثُلُثاً ِمْن َشعِرَك اإلَى النّاِر الَِّتي َوَسِط الَمِديَنِة ِحيَن 

يِف  َتنَتِهي َفتَرُة الِحصاِر. َوُخِذ الثُّلَُث الثّانِي َوَقطِّعُه بِالسَّ
الَهواِء،  اإلَى  َفاألِقِه  الثّالُِث  الثُّلُُث  اأّما  الَمِديَنِة.  خاِرَج 
ِفي  ُه  َوُصرَّ عِر  الشَّ ِمَن  َقِليلاً  3َوُخْذ  بَِسيِفي.  َوَساأضِرُبُه 
عِر الَمصُروِر َواألِقِه  َطَرِف َثوبَِك. 4ثُمَّ ُخْذ َقِليلاً ِمَن الشَّ
كُلِّ  اإلَى  َوَتنَتِشُر  ناٌر  ِمنُه  َوَسَتخُرُج  َواحِرقُه،  النّاِر  اإلَى 

َبيِت اإْسرائِيَل.«
5َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »تَُمثُِّل َهِذِه اللِِّبَنُة 

الَِّتي  ُأَمِم. 6َوِهَي  الَِّتي َوَضعُتها َوَسَط ال� َمديَنَة الُقْدِس 
اأكَثَر ِمْن كُلِّ  َعَصْت اأحكاِمي َوَشرائِِعي لَِتعَمَل ُشُروراً 
ُأَمِم ال�ُأخَرى، َوَخَرَقْت َشرائِِعي اأكَثَر ِمْن كُلِّ الِبلاِد الَِّتي  ال�

أ 11:4 وعاء. حرفياً »ِهين.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل السائِلِة 

تعادُل نَحَو َثلاَثِة لِتراٍت َوثمانَِيِة اأعشاِر اللّتر.
ب 1:5 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيةِ كتاِب ِحْزِقيال(

َحولَها. َرَفَض اأهلُها اأحكاِمي، َولَْم ُيِطيُعوا َشرائِِعي.«
ُأَمِم  7لَِهذا َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: »َعَصيُتْم اأكَثَر ِمَن ال�

الَِّتي َحولَُكْم. لَْم تُِطيُعوا َشرائِِعي َولَْم َتحَفُظوا اأحكاِمي، 
ُأَمِم الَِّتي َحولَُكْم. 8لَِذلَِك،  َبْل َسَلْكُتْم َوْفَق اأحكاِم ال�
َكْم َوَساُأعاِقُبُكْم  َهَكذا َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: َسوَف اأِقُف ِضدَّ
ُأَمُم ال�ُأخَرى. 9َوبَِسَبِب  بِاأعماٍل َعِظيَمٍة َعَلى َمراأًى ِمَن ال�
ُأُمورِ الَكِريَهِة الَِّتي َعِملُتُموها، َساأعَمُل بُِكْم اُأُموراً  كُلِّ ال�
ثانَِيًة.  اأعَملُها  اأُعوَد  َولَْن  َعِملُتها،  اأْن  لِي  َيسِبْق  لَْم 
اأول�َدُهْم،  آباُء  ال� َسَياأكُُل  َعِملُتْم،  ما  بَِسَبِب  10َولَِذلَِك 

ُذ ِفيُكْم ُحْكِمي َوَديُنونَِتي،  أول�ُد اآباَءُهْم. َساُأنَفِّ َوَسَياأكُُل ال�
يِح ِفي كُلِّ اتِّجاٍه.« َواُأَشتُِّت الباِقيَن ِمنُكْم َمَع الرِّ

11َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: »اُأقِسُم بِذاتِي، اإنِّي َساُأعاِقُبُكْم 

سُتْم  اأَتَراأَّف بُِكْم! لِ�أنَُّكْم نَجَّ اأْو  بَِنفِسي! لَْن اأرَحَمُكْم 
َسَيُموُت  12ثُلثُُكْم  الَكِريَهِة.  بُِمماَرساتُِكُم  َهيَكِلي 
يِف ِفي  وِع، َوثُلثُُكْم َسَيسُقُط بِالسَّ بِالَمَرِض َوَيذُبُل بِالجُّ
أراِضي الُمِحيَطِة بِالَمِديَنِة، َوثُلثُُكْم َساُأَشتِّتُه  الُحُقوِل َوال�
يِف.  بِالسَّ َوَساُأل�ِحُقُكْم  اتِّجاٍه،  كُلِّ  ِفي  يِح  الرِّ َمَع 
َشعِبي.  َعَلى  َغيِظي  َعْن  َساُأَعبُِّر  َغَضِبي،  13َساُأطِلُق 

ِحيَنِئٍذ، َيعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلَل َتَكلَّْمُت ِفي ِغيَرتِي، َحيَن 
اُأطِلُق َعَليِهْم َغيِظي.«

ِعبَرًة  َواأجَعلُِك  ُرِك،  َواُأَدمِّ لِلَخراِب  14»َساُأَسلُِّمِك 

ُمقابَِلِك.  َيُمرُّ  َمْن  َولُِكلِّ  َحولَِك،  الَِّتي  ُأَمِم  ال� َبيَن 
َوِعبَرًة  َوَدهْشًة  ُسْخِرَيٍة  َوَمثاَر  عاراً  الُقْدُس  15َسُتصِبُح 

َواُأعاِقَبِك.  ٍة  بِِشدَّ اُأَوبُِّخِك  ِحيَن  بِِك  الُمِحيَطِة  لِلاُأَمِم 
َوِسهاَم  الَمجاَعِة  ِسهاَم  16َساُأطِلُق  َتَكلَّْمُت.  اهلَل  اأنا 
هلاِكُكْم. َساأِزيُد الُجوَع اأكَثَر َعَليُكْم، َواأجَعُل  ماِر ل�إ الدَّ
ُخبَزكُْم َقِليلاً. 17َساُأرِسُل َعَليُكُم الَمجاَعَة َوالَحيواناِت 
أمراَض  َوال� الَموَت  َوَساأنُشُر  اأول�َدكُْم!  لَِتقُتَل  الُمفَتِرَسَة 

يِف َعَليُكْم.« اأنا اهلَل َتَكلَّْمُت. َبيَنُكْم. َوَساآتِي بِالسَّ

ُمعاَقَبُة إْسراِئيَل َعَلى ِعباَدِة األصنام

اإنْساُن، ج 6  2»يا  َتُقوُل:  اإلَيَّ  اهلِل  َكِلَمُة  َواأَتْت 
َوقُْل:  ها  ِضدَّ َوَتَنبَّاأ  اإْسرائِيَل  ِجباِل  اإلَى  الَتِفْت 

ج 2:6 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(



866 ِحْزِقيال 3:6

3»يا ِجباَل اإْسرائِيَل، اسَتِمِعي لَِكِلَمِة الرَّبِّ اإللَِه. َهذا 

َوالَجداِوِل  َوالتِّلاِل  لِلِجباِل  اإللَُه  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو 
ُر  يِف َعَلى ُمرَتَفعاتُِكْم. أ 4َسُتَدمَّ أوِدَيِة: ›َساآتِي بِالسَّ َوال�
َوَساُألِقي  َسُتَحطَُّم.  َبُخوِركُْم  َوَمذابُِح  َمذابُِحُكْم، 
َبني  ُجَثَث  5َساأَضُع  الَكِريَهِة.  اأصناِمُكِم  اأماَم  ُجَثَثُكْم 
َنِة اأماَم اآلَِهِتِهُم الَكريَهِة، َواُأَبعِثَر ِعظاَمُهْم  اإْسرائِيَل الُمَتَعفِّ
ُمُدنُُكْم  َسَتِصيُر  َتْسُكُنوَن،  6َوَحيثُما  َمذابِِحِهْم.  َحوَل 
ُر ُمرَتَفعاتُُكْم. َسُتَخرَُّب َمذابُِحُكْم َوَتْنَهِدُم،  َخِرَبًة، َوتَُدمَّ
ُر َمذابُِح َبُخوِركُْم،  َوَسُتَحطُِّم اأوثانُُكُم الَكِريَهُة، َوَسُتَكسَّ
َوَتُزوُل َتماثِيلُُكْم َتماماً. 7َسَيسُقُط َقتَلى ِفي َوَسِطُكْم. 

ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.‹
8»َولَِكنِّي َساُأبِقي َعَلى َعَدٍد َقِليٍل ِمنُكْم. َفَسَينُجو 

يِف َوَسَط اُأَمِم الِبلاِد الَغِريَبِة الَِّتي  َبعٌض ِمنُكْم ِمَن السَّ
َوَسَط  النّاُجوَن  َسَيَتَذكَُّرنِي  9ِحيَنِئٍذ،  ِفيها.  َساُأَبعِثُركُْم 
اأذلَْلُت  اأنَِّني  الَِّتي َيسُكُنوَن َوسَطها. َسَيَتَذكَُّروَن  ُأَمِم  ال�
اإلَى  الُملَتِفَتَة  َوُعُيونَُهُم  َتَرَكِني،  الَِّذي  الّزانِي  َقلَبُهِم 
اأصناِمُكُم الَكِريَهِة. ِحيَنِئٍذ، َسَيْمُقُتوَن اأنُفَسُهْم بَِسَبِب 
10ِحيَنِئٍذ،  َعِملُوها.  الَِّتي  الَكِريَهِة  ُأُموِر  َوال� رِّ  الشَّ كُلَّ 
َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل، َواأنَّ َكلاِمي لَيَس َتهِديداً فاِرغاً، 

َبْل َساأجِلُب َعَليِهْم َهِذِه الكاِرَثَة.«
اأَحُدُهما  يَك  َكفَّ »اضِرْب  اإللَُه:  الرَّبُّ  11َيُقوُل 

كُلِّ  َعَلى  ْه  َوَتاأوَّ أْرَض،  ال� بَِقَدِمَك  َواضِرْب  آَخِر،  بِال�
ُروِر الَكِريَهِة الَِّتي َعِمَلها َبنو اإْسرائِيَل، الَِّذيَن َسَقُطوا  الشُّ
الَبِعيُدوَن  12َسَيُموُت  َوالَمَرِض.  َوالَمجاَعِة  يِف  بِالسَّ
يِف، َواأّما الباقُوَن  بِالَمَرِض، َبيَنما َسَيُموُت الَقِريُبوَن بِالسَّ
ِفي الِحصاِر َفَسَيُموتُوَن بِالُجوِع. ِحيَنِئٍذ، َفَقْط َسَيهَداُأ 
اأنا اهلُل، ِحيَن  اأنِّي  َتعَلُموَن  َعَلْيِهم. 13ِحيَنِئٍذ،  َغَضِبي 
ِديَِّة َحوَل َمذابِِحِهْم َعَلى  تُلَقى ُجَثثُُهْم َبيَن اأصناِمِهِم الرَّ
كُلِّ  َوَتحَت  َجَبٍل،  ِة  ِقمَّ كُلِّ  َوَعَلى  ُمرَتِفَعٍة،  َتلٍَّة  كُلِّ 
أماِكِن الَِّتي  َشَجَرٍة َخضراَء، َوكُلِّ َبلُّوَطٍة ُموِرَقٍة، ِفي ال�
ِديَئِة.  الرَّ أصناِمِهِم  لِ� َعِطَرًة  َوَروائَِح  َبُخوراً  ِفيها  ُموا  َقدَّ
14َساُأعاِقُبُهْم َواُأَخرُِّب اأْرَضُهْم. َوَسَتُكوُن كُلُّ َمساِكِنِهْم 

َتكثُُر  بائِِح  الذَّ َوتقديِم  الِعباَدِة  اأماِكُن  كانَت  مرتَفعات.  أ 3:6 

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

حراِء اإلَى َمِديَنِة َدبَلَة َخِرَبًة َوَمهُجوَرًة. ب ِحيَنِئٍذ،  ِمَن الصَّ
َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

ِعقاُب اهلِل إلْسراِئيل

َواأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 2»يا اإنْساُن، ج َهذا ُهَو ما 7 
َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

أرِض اإْسرائِيَل.   » ُهناَك نِهاَيٌة لِ�
أْرِض.    َسَتاأتِي النِّهاَيُة َعَلى كُلِّ ال�

3  َسَتاأتِي النِّهاَيُة َعَليِك َسِريعاً،  
   ِحيَن اُأرِسُل َغَضِبي َعَليِك،

   َوِحيَن اأحُكُم َعَليِك بَِحَسِب ُطُرِقِك،
   َوِحيَن اُأجاِزيِك َعَلى اُأُموِرِك الَكِريَهِة،

4  َولَْن اأرَحَمِك،  
ِّي َساُأعاِقُبِك َعَلى ُسلُوِكِك أن    ل�

ُأُموِر الَكِريَهِة الَِّتي ِفي َوَسِطِك،    بَِسَبِب ال�
   ِحيَنِئٍذ، َتعَلِميَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

َوراَء  كاِرَثٌة  َعَليُكْم  »َسَتاأتِي  اإللَُه:  الرَّبُّ  5َيُقوُل 

اُأْخَرى. 6ُهناَك نِهاَيٌة اآتَِيٌة. النِّهاَيُة اآتَِيٌة، َوَسَتاأتِي َعَليِك 
ُسكّاَن  7يا  َتاأتَِي.  اأْن  تُوِشُك  الكاِرَثَة  اإنَّ  ها  َفجاأًة. 
َقْد  لَِيِجيُئوا.  أعدائُِكْم  لِ� شاَرُة  ال�إ اُأطِلَقِت  َقْد  أْرِض،  ال�
ِة  َضجَّ َسماُع  ُيمِكُن  ِجّداً.  َقِريٌب  الَيوُم  الَوقُت.  اأَتى 
َة الَفَرِح، ِفي الِجباِل. 8َساُأظِهُر َقِريباً  الَمعَرَكِة، ل� َضجَّ
كُلَّ َغَضِبي َعَليِك. َساُأِديُنِك َعَلى اأعمالِِك، َوَساُأعاِقُبِك 
َعَلى كُلَّ َخطاياِك الَكِريَهِة. 9َولَْن اأرَحَمِك، َولَْن اُأشِفَق 
َعَليِك. َساُأعاِقُبِك َعَلى ما َفَعْلِت، َبيَنما ما َتزاُل َخطاياِك 
ِفيِك. ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا ُهَو اهلَل الَِّذي َيضِرُبُكْم.

شاَرَة. َقْد اأفَرَخِت  10َقْد اأَتى الَيوُم، َوَقْد اأطَلقُت ال�إ

الُمَتَكبُِّر  َبراِعَمها. 11َذلَِك  الِكْبِرَياُء  َواأْخَرَجِت  الَعصا، 

ب 14:6 ترجمة اُأْخَرى للجزء الثّانِي من العدد 14: »وستكون كل 

مساكنهم خربًة وخالية اأكثر من صحراء دبلة.«
ج 2:7 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(
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ِفي  َكِثيُروَن  ُيوَجُد  أْشراِر.  ال� لُِمعاَقَبِة  ُمْسَتِعدٌّ  القاِسي 
اإْسرائِيَل، َولِكنَُّه لَْيَس واِحداً ِمْنُهْم. ُهَو لَْيَس قائِداً ُمِهّماً 

عِب. ِفي َذلَِك الشَّ
12َقْد اأَتى الَوقُت، َواقَتَرَب الَيوُم. ل� َيفَرِح الّشارِي، 

ُجمُهورٍ  َعَلى  َسَياأتِي  الَغَضَب  أنَّ  ل� البائُِع،  َيُنِح  َول� 
َحتَّى  اأَبداً.  َيسَتِعيَدها  لَْن  اأْرَضُه  َيِبيُع  13َفَمْن  َعِظيٍم. 
أنَّ  لِ� أْرِض.  ال� اإلَى  َيُعوُدوا  لَْن  بَِحَياتِِهْم،  َينُجوَن  الَِّذيَن 
بِالظُّلِم  اأَحٌد  ى  َيَتَقوَّ َولَْن  بِالَجِميِع.  َتَتَعلَُّق  الرُّؤيا  َهِذِه 

ْثِم. َوال�إ
وَن  14َمَع اأنَُّهْم َينُفُخوَن ِفي ُبوِق الَمعَرَكِة، َوَيسَتِعدُّ

ِّي غاِضٌب  أن لِلَحرِب، لَِكنَُّهْم لَْن َيِسيُروا اإلَى الَمعَرَكِة، ل�
َوالَمَرُض  الَمِديَنِة،  خاِرَج  15الَعُدوُّ  َجِميعاً.  َعَليِهْم 
َسَيُموتُوَن  الُحُقوِل  ِفي  الَِّذيَن  داِخِلها.  ِفي  َوالَمجاَعُة 
بِالَمَرِض  َسَيُموتُوَن  الَمِديَنِة  ِفي  َوالَِّذيَن  يِف،  بِالسَّ
اإلَى  َوَسَيِطيُروَن  ِمنُهْم،  النّاُجوَن  16َسَيهُرُب  َوالُجوِع. 
َيْهِدُر  ِمنُهْم  واِحٍد  َوكُلُّ  الواِدي،  َحمائِِم  ِمثَل  الِجباِل 
ِفي اإثِمِه. 17َسَتُكوُن اأيِديُهْم ُمنَهَكًة َوُرَكُبُهْم َضِعيَفًة. 
18َسَيْرَتُدوَن الَخيَش، َوَسُيّغطِّيُهُم الرُّْعُب. َسَيُكوُن العاُر 

َعَلى كُلِّ َوجٍه، َوَسُيحَلُق كُلُّ َراأٍس. 19َسُيلُقوَن اأصناَمُهِم 
َهِبيََّة َكما  واِرِع، َوَسُيعاِملُوَن َتماثِيَلُهُم الذَّ يََّة ِفي الشَّ الِفضِّ
يَُّة ِحيَن ُيَعبُِّر  لَْو اأنَّها نُفاَيٌة. لَْن تَُخلَِّصُهْم اأصناُمُهُم الِفضِّ
اهلُل َعْن َغَضِبِه َعَليِهْم. لَْن تُشِبَعُهْم َهِذِه ال�أصناُم، َولَْن 

َتملاَأ ُبُطونَُهْم.
ِمْن  الَمِقيَتَة  َواأَدواتِِهُم  الَكِريَهَة  اأوثانَُهُم  20َصَنُعوا 

ِزيَنِتِهُم الَجِميَلِة الَِّتي َيفَتِخُروَن بِها. لَِهذا اأنِزُعُهْم َعنِّي 
لَِينَهُبوها،  لِلُغَرباِء  اأْرَضُهْم  21َساُأَسلُِّم  نَِجٍس.  َكِرداٍء 
ُسونَها. 22َساُأْبِعُد  أْرِض لَِياأُخُذوها َغِنيَمٍة، َفُيَنجِّ أْشرارِ ال� َول�
ُسونَُه.  َوُيَنجِّ َمقِدِسي  الُغَرباُء  َفَيدُخَل  َعنُهْم،  َوجِهَي 

ُسونَُه. َسَيدُخُل الُمجتاُحوَن َوُيَنجِّ
َمِليَئٌة  أْرَض  ال� أنَّ  لِ� لِلاأْسَرى،  لاِسَل  السَّ 23اصَنُعوا 

بَِجرائِِم الَقتِل، َوالَمديَنُة َمليَئٌة بِالُعنِف. 24َولِذا َساأجِلُب 
اأجانَِب اأشراراً. َسَيْمَتِلُكوَن ُبُيوِت َبِني اإْسرائِيَل. َساُأنِهي 

ُس اأماِكُن ِعباَدتِِهْم. أقِوياِء، َوَسَتَتَنجَّ َمجَد الُعَظماِء َوال�
لاِم،  25َزَمُن ُرعٍب َوَدماٍر اآٍت! َسَيبَحثُوَن َعِن السَّ

لَِكنَُّهْم لَْن َيِجُدوُه! 26َسَتاأتِي َماأساٌة َبعَد َماأساٍة، َواإشاَعٌة 

أنِبياِء. َسَيفَتِقُر الَكَهَنُة  َبعَد اإشاَعٍة. َسَيطلُُبوَن ُرؤيا ِمَن ال�
اإلَى التَّعِليِم، َوالقاَدُة اإلَى النَِّصيَحِة. 27َسَيُنوُح الَمِلُك، 
عِب َسَيلَبُس العاَر، َواأيِدي القاَدِة َسَترَتِجُف  َوَرئِيُس الشَّ
َعَلى  بِِه  َيحُكُموَن  بِما  َعَليِهْم  َساأحُكُم  الَخوِف.  ِمَن 

َغيِرِهْم. ِحيَنِئٍذ، َيَعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

نيعة َخطايا َبني إْسراِئيَل الشَّ

َنِة 8  هِر الّساِدِس ِمَن السَّ ِفي الَيوِم الخاِمِس ِمَن الشَّ
ِفي  كُنُت جالِساً  َيُهوياِكيَن،  لِلَمِلِك  الّساِدَسِة 
َفاأَتْت  اأماِمي.  َيجِلُسوَن  الُقْدِس  َمديَنِة  َوُشُيوُخ  َبيِتي 
ُة الرَّبِّ اإللَِه. 2َفَبيَنما كُنُت اأنُظُر، َظَهَر اأماِمي  َعَليَّ قُوَّ
ِشبُه اإنساٍن. نِصُفُه ال�أسَفُل ِمَن النّاِر، َونِصُفُه ال�أعَلى 
الّلاِمِع َكالَكهَرماِن. أ 3ثُمَّ َظَهَر ما َبدا َكَيٍد  َكالَمعَدِن 
ِفي  ُروٌح  َوَرَفَعْتِني  َراأِسي.  بَِشعِر  َواأمَسَكْتِني  ْت  امَتدَّ
لَِهيَِّة،  الَهواِء، َوَحَمَلْتِني اإلَى َمديَنِة الُقْدِس ِفي الرُّؤيا ال�إ
رِق،  اإلَى الَطَرِف الّداِخِلي لِلَبّواَبِة الّداِخِليَِّة الُمقابَِلِة لِلشَّ
َحيُث كاَن تِْمثاُل الَغْيَرِة الَِّذي ُيِثيُر َغْيَرَة اهلِل. 4َوَفجاأًة 
َراأيُت َمجَد اإلَِه اإْسرائِيَل، ُهناَك، َوكاَن ُيشِبُه الرُّؤيا الَِّتي 

هِل. َراأيُتها ِفي السَّ
ماِل.«  الشَّ نَحَو  انُظْر  اإنْساُن، ب  »يا  لِي:  5َوقاَل 

َبّواَبِة  ِمْن  ماِل  الشَّ اإلَى  َفكاَن  ماِل،  الشَّ نَحَو  َفَنَظرُت 
الَمذَبِح التِّْمثاُل الُمِثيُر لِلِغيَرِة. 6َفقاَل لِي: »يا اإنْساُن، 
ُهنا،  اإْسرائِيَل  َبنو  َيعَملُها  الَِّتي  الَكِريَهَة  ال�أشياَء  اأَتَرى 
َفظاَعًة  اأكَثَر  اُأُموراً  َوَسَتَرى  َهيَكِلي؟  َعْن  َفُيبِعُدونِي 

َوَشّراً!«
َحيُث  الّساَحِة  َمدَخِل  اإلَى  بِي  داَر  َذلَِك  7َوَبعَد 

َراأيُت ثُقباً ِفي الِجداِر. 8ِحيَنِئٍذ، قاَل لِي: »يا اإنْساُن، 
اْحُفْر ِفي الِجداِر.« َفَحَفرُت ِفي الِجداِر َفَوَجْدُت باباً. 
ُأُموَر الَكِريَهَة  رَّ َوال� 9ِحيَنِئٍذ، قاَل لِي: »ادُخْل َوانُظِر الشَّ

لُِكلِّ  ُصَوراً  َوَراأيُت  10َفَدَخلُت  ُهنا!  َيعِملُونَها  الَِّتي 

بِالُبرونْز حين  الشبه  كثير  ل�مع كريم،  معدن  الكهرمان.  أ 2:8 

يكون متوهجاً.
ب 5:8 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(
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اإْسرائِيَل  َبني  َواأصناِم  النَِّجَسِة  َوالَحيواناِت  الَمخلُوقاِت 
الَبِغيَضِة َمنُقوَشًة َعَلى كُلِّ الِجداِر.

اإْسرائِيَل واِقِفيَن  11َوكاَن ُهناَك َسبُعوَن ِمْن ُشُيوِخ 

شافاَن  ْبُن  ياَزنْيا  َوكاَن  َوالُصَوِر،  التَّماثِيِل  تِلَك  اأماَم 
واِقفاً َوَسَطُهْم. َوكاَن كُلُّ واِحٍد ِمنُهْم َيحِمُل ِمبَخَرَتُه، 
قاَل  ِمنها. 12ِحيَنِئٍذ،  َتَتصاَعُد  الَبُخوِر  اأعِمَدُة  َوكانَْت 
لِي: »يا اإنْساُن، َهْل َتَرى ما َيعَملُُه ُشُيوُخ َبني اإْسرائِيَل 
ِفي الظُّلَمِة، كُلُّ واِحٍد ِفي ُحجَرِة َصَنِمِه. اإنَُّهْم َيعَملُوَن 
َُّهْم َيُقولُوَن ِفي اأنُفِسِهْم: ›اإنَّ اهلَل ل� َيرانا. اهلُل  أن َهذا لِ�
»َوَسَتراُهْم  لِي:  قاَل  13ِحيَنِئٍذ،  أْرَض.‹«  ال� َهِذِه  َتَرَك 

َيعَملُوَن اُأُموراً اأكَثَر َفظاَعٍة ِمْن َهِذِه.«
مالِي لَِبّواَبِة  14َواأَخَذنِي َبعَد َذلَِك اإلَى الَمدَخِل الشَّ

وَز.  لَِه َتمُّ َبيِت اهلِل. َفَراأْيُت النِّساَء ُهناَك َيبِكيَن َعَلى ال�إ
اُأُموراً  اإنْساُن! َوَسَتَرى  15َفقاَل لِي: »َهْل َتَرى َهذا يا 

اأكَثَر قباَحًة ِمْن َهذا اأيضاً!«
16ِحيَنِئٍذ، اأَخَذنِي اإلَى الّساَحِة الّداِخِليَِّة لَِبيِت اهلِل. 

َوِعنَد َمدَخِل َهيَكِل اهلِل، َبيَن ِدهِليِز الَهيَكِل َوالَمذَبِح، 
كاَن ُهناَك َخمَسٌة َوِعشُروَن َرُجلاً ُظُهوُرُهْم اإلَى َهيَكِل 
مِس  رِق، َوُهْم ساِجُدوَن لِلشَّ اهلِل، َوُوُجوُهُهْم نَحَو الشَّ

رِق. باتِّجاِه الشَّ
اإنْساُن؟  يا  َهذا  َتَرى  »َهْل  لِي:  قاَل  17ِحيَنِئٍذ، 

الَكِريَهَة  ُأُموَر  ال� َهِذِه  َيُهوذا  َبُنو  َيصَنُع  َكيَف  َتَرى  َهْل 
َغَضِبي  َوُيِثيُروَن  بِالظُّلِم،  أْرَض  ال� َيملاأوَن  لِماذا  ُهنا؟ 
َوَثِنيًَّة ِفي اُأنُوِفِهْم!  اأكَثَر َفاكَثَر؟ ها اإنَُّهْم َيَضُعوَن اأقراطاً 
18َولِذا َفَهذا ما َساأعَملُُه اأنا ِفي َغَضِبي: لَْن اأرَحَمُهْم 

ََّف َعَليِهْم. َوَحتَّى اإْن َصَرُخوا اإلَيَّ طالِِبيَن الَعوَن،  اأْو اأَتَراأ
َفَلْن اأسَتِمَع اإلَْيِهْم.«

ُمعاَقَبُة األشراِر َوَنِتيَجُة األبرار

الَمِديَنِة. 9  َجّلاِدي  »اأْحِضْر  َيصُرُخ:  َسِمْعُتُه  ثُمَّ 
ِفي  الَفتّاَك  ِسلاَحُه  ِمنُهْم  واِحٍد  كُلُّ  َولَيحِمْل 
َيِدِه.« 2ثُمَّ َراأيُت ِستََّة ِرجاٍل اآتِيَن ِمَن الَبّواَبِة الُعليا الَِّتي 
ماِل، َوكُلُّ واِحٍد ِمنُهْم بَِيِدِه ِسلاُحُه الَفتّاُك.  باتِّجاِه الشَّ
َوَيحِمُل  ِكتّانِياً،  َثوباً  َيلِبُس  الرِّجاُل  َهؤل�ِء  اأَحُد  َوكاَن 
اأَدواَت الِكتاَبِة َعَلى َجنِبِه. َفاأتُوا َوَوَقُفوا بِِجواِر الَمذَبِح 

. 3َفَصِعَد َمجُد اإلَِه اإْسرائِيَل ِمْن َعَلى َملائَِكِة  الُبرونِْزيِّ
الَكُروبِيَم. أ َحيُث كاَن، َوانَتَقَل اإلَى َعَتَبِة الَهيَكِل. ثُمَّ 
ناَدى اهلُل الرَُّجَل الّلابَِس الِكتّاِن َوالحاِمِل اأَدواَت الِكتاَبِة 
ْل ِفي كُلِّ َمديَنِة الُقْدِس،  َعَلى َجنِبِه، 4َوقاَل لَُه: »َتَجوَّ
ُدوَن  َيَتَنهَّ الَِّذيَن  النّاِس  كُلِّ  َجبَهِة  َعَلى  َعلاَمًة  َوَضْع 
َمديَنِة  ِفي  َحَدَثْت  الَِّتي  الَفظائِِع  كُلِّ  َعَلى  َوَيُنوُحوَن 

الُقْدِس.
َوَيقوُل: »ُجولُوا  آَخِريَن  ال� اإلَى  َيَتَكلَُّم  َسِمْعُتُه  5ثُمَّ 

لَْم  الَِّذيَن  َواضِرُبوا  الِكتّاِن،  الّلابِِس  َوراَء  الَمِديَنِة  ِفي 
َّفُوا.  َتَتَراأ َول�  َترَحُموا  ل�  ِجباِهِهْم.  َعَلى  َعلاَمٌة  تُوَضْع 
َوالنِّساَء،  َوال�أطفاَل  َوالَبناِت  باَب  َوالشَّ ُيوَخ  الشُّ 6اْقُتلُوا 

َولَِكْن ل� َتلِمُسوا كُلَّ َمْن َيحِمُل الَعلاَمَة َعَلى َجبَهِتِه. 
ُيوِخ الَِّذيَن كانُوا  َوابَداُأوا ُهنا، ِمْن َهيَكِلي.« َفَبَداُأوا بِالشُّ

اأماَم الَهيَكِل.
َتملاأوا  بِاأْن  َهيَكِلي  ُسوا  »نَجِّ لَُهْم:  اهلُل  قاَل  7ثُمَّ 

الَمِديَنِة  اإلَى  َفَخَرُجوا  اخُرُجوا!«  بِالُجَثِث.  الّساحاِت 
َوَقَتلُوا النّاَس الَِّذيَن ِفي الَمِديَنِة.

لَْم َيبَق َغيِري ِفي َحْضَرِة  َقَتلُوا النّاَس،  اأْن  8َوَبعَد 

اأيُّها  َوقُْلُت: »اآِه،  أْرِض  ال� َعَلى  َوَوجِهي  َفَوَقعُت  اهلِل، 

ِمْن  الباِقيَن  َجميَع  تُهِلَك  اأْن  َتنِوي  َهْل  اإللَُه!  الّربُّ 
اإْسرائِيَل بَِسكِب َغَضِبَك َعَلى الُقْدِس؟«

َيُهوذا  َوَبيِت  اإْسرائِيَل  َبيِت  َجرائَِم  »اإنَّ  9َفقاَل: 

أْرُض َمملُوَءٌة بِالَقَتَلِة، َوالَمِديَنُة َمملُوَءٌة  َكِثيَرٌة ِجّداً. ال�
اهلُل  َتَرَك  »َقْد  َيُقولُوَن:  َوُهْم  رَّ  الشَّ َفَيعَملُوَن  بِالظُّلِم. 
10َولَِذلَِك  نَعَملُُه.  ما  َيَرى  ل�  َفُهَو  َولِذا  أْرَض،  ال�
ما  َعَلى  َساُأعاِقُبُهْم  َعَليِهْم.  ََّف  اأَتَراأ اأْو  اأرَحَمُهْم  لَْن 

َعِملُوُه.«
َوالَِّذي  الِكتّاَن،  الّلابُِس  الرَُّجُل  اأجاَب  11ِحيَنِئٍذ، 

اأَدواِت الِكتاَبِة َعَلى َجنِبِه: »َقْد َعِملُت كُلَّ ما  َيَضُع 
اأَمْرَتِني بِِه.«

في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  أ 3:9 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كتاب الخروج 10:25–22.
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ُمغاَدَرُة َمجِد اهلِل ِللَهيَكل

ِبيَهِة بِالّلاَزَوْرِد 10  َوَفجاأًة، َراأيُت َعَلى الُقبَِّة الشَّ
ُيشِبُه  ما  الَكُروبِيَم. أ  َملائَِكِة  َفوَق  الَِّتي 
الِكتّاِن: »ادُخْل  الّلابِِس  لِلرَُّجِل  َعرشاً. 2ِحيَنِئٍذ، قاَل 
الكُروبِيَم،  َملائَِكِة  َتحَت  الَِّتي  والِيِب  الدَّ َبيَن  ما  اإلَى 
ُط  َيَتَوسَّ الَِّذي  الَمذَبِح  َعَلى  ِمْن  بَِجمٍر  َيَدْيَك  َواملاأ 
َعَلى  الَجمِر  بَِذلَِك  َواألِق  أرَبَعِة،  ال� الَكُروبِيَم  َملائَِكَة 
3َوكانَِت   . َعيَنيَّ اأماَم  ُجُل  الرَّ َذلَِك  َفَدَخَل  الَمِديَنِة.« 
َملائَِكُة الكُروبِيَم واِقَفًة َعْن َيِميِن الَمذَبِح. َوِحيَن َدَخَل 
ُحُب تَُغطِّي الّساَحَة الّداِخِليََّة. 4ثُمَّ  الرَُّجُل، َبَداأِت السُّ
ارَتَفَع َمجُد اهلِل ِمْن َعَلى َملائَِكِة الُكُروبِيَم َوَذَهَب اإلَى 
ُحِب، َبيَنما امَتلاأِت  َعَتَبِة الَهيَكِل. َفامَتلاأ الَهيَكُل بِالسُّ
الّساَحُة بُِنوِر َمجِد اهلِل. 5َوكاَن ُيمِكُن َسماُع َصوِت 
اأجِنَحِة َملائَِكِة الُكُروبِيَم َحتّى ِفي الّساَحِة الخاِرِجيَِّة، 

َكَصوِت اهلِل الَجّبارِ ب َوُهَو َيَتَكلَُّم.
6َوِحيَن اأَمَر الرَُّجَل الّلابَِس الِكتّاِن بِاأْن َياأُخَذ ناراً ِمْن 

َذَهَب  الكُروبِيَم،  َملائَِكِة  َبيِن  ِمْن  اأي  والِيِب،  الدَّ َبيِن 
والِيِب. 7َفَمدَّ َكُروٌب َيَدُه اإلَى ِمنَطَقِة  َوَوَقَف قُرَب الدَّ
ُط َملائَِكَة  ما َبيَن َملائَِكِة الكُروبِيَم، اإلَى النّاِر الَِّتي َتَتَوسَّ
الّلابِِس  َيَديِّ  ِفي  َوَوَضَعها  َجمَرًة  َواأَخَذ  الكُروبِيَم. 
الِكتّاِن، َفاأَخَذها َوَخَرَج. 8وكاَن لَِملائَِكِة الكُروبِيَم ما 

َبدا ِمثُل اأيٍد َبَشِريٍَّة َتحَت اأجِنَحِتها.
الكُروبِيَم  َملائَِكِة  قُرَب  َدوالِيَب  اأرَبَعَة  9َول�َحْظُت 

والِيُب َكالَبلُّوِر.  أرَبَعِة، ُدول�باً لُِكلِّ َكُروٍب. َوكانَِت الدَّ ال�
ُدول�ٍب  كُلُّ  َوُمَتداِخَلًة،  ُمَتشابَِهًة  والِيُب  الدَّ 10َوَبَدِت 

أرَبَعُة َتَتَحرَُّك َمعاً.  آَخِر. 11َوكانَِت الَحيواناُت ال� ِفي ال�
أْرَبَعِة، لَِكن لَْم َتُكْن َتُدوُر  َوكانَْت َتِسيُر َعَلى َجوانِِبها ال�
اأْو َتْنَعِطُف ِحيَن كانَْت َتَتَحرَُّك. َفكانَْت َتِسيُر بِالِ�تِّجاِه 
ِفي  َتُدوُر  اأْو  َتلَتفُّ  َتُكْن  َولَْم  اأُس،  الرَّ ِفيِه  َيِسيُر  الَِّذي 
أرَبَعِة  ال� الكُروبِيَم  َملائَِكِة  اأجساُم  12َوكانَْت  َسيِرها. 

أ 1:10 مالئكة الَكُروبيم. كذلك في بقية هذا الفصل – مخلوقاٌت 

ُمجنّحٌة تخدم اهلل في ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن 
المقّدسة. وهناك تمثال�ن للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي 

يمثّل حضور اهلل. انظر كتاب الخروج 10:25–22.
ب 5:10 اهلل الَجّبار. حرفياً »اإيل شّداي.«

َوُظُهوُرها َواأيِديها َواأجِنَحُتها َوَدوالِيُبها ُمَغطّاًة بِالُعُيوِن. 
ّواَرِة. 14َوكاَن  والِيِب الدَّ والِيُب اأماِمي بِالدَّ 13َوُدِعَيِت الدَّ

ُل َوجُه َكُروٍب، َوالثّانِي  أوَّ لُِكلِّ َكُروٍب اأرَبَعُة ُوُجوٍه: ال�
نَسٍر.  َوجُه  َوالّرابُِع  اأَسٍد،  َوجُه  َوالثّالُِث  اإنْساٍن،  َوجُه 
الكائِناُت  ِهَي  َهِذِه  الكُروبِيُم.  َملائَِكُة  ارَتَفَعْت  15ثُمَّ 

الَِّتي َراأيُتها ِفي الرُّؤيا ِعنَد نَهِر خاُبوَر. 16َوِحيَن كانَْت 
والِيُب الَقِريَبُة ِمنها  َملائَِكُة الكُروبِيُم َتَتَحرَُّك، كانَِت الدَّ
َترَفُع  الكُروبِيُم  َملائَِكُة  كانَْت  َوِحيَن  َمَعها.  ُك  َتَتَحرَّ
ُر  تُّغيِّ والِيُب  الدَّ َتُكِن  لَْم  أْرِض،  ال� َعِن  لَِترَتِفَع  اأجِنَحَتها 
َتَوقََّفِت  الكُروبِيُم،  َملائَِكُة  َتَوقََّفت  ذا  17َفاإ اتِّجاَهها. 
والِيُب َمَعها،  والِيُب َمَعها. َواإذا ارَتَفَعْت، اْرَتَفَعِت الدَّ الدَّ

أنَّ ُروَح الكائِناِت كانَْت ِفيها. لِ�
18َوَتَرَك َمجُد اهلِل َعَتَبَة الَهيَكِل َوَوَقَف َعَلى َملائَِكِة 

اأجِنَحَتها  الكُروبِيَم  َملائَِكُة  َرَفَعْت  19ثُمَّ  الكُروبِيَم. 
ارَتَفَعْت،  َوِحيَن  َعيِني.  اأماَم  الَهواِء  اإلَى  َوارَتَفَعْت 
والِيُب َمَعها. ثُمَّ َوَقَفْت ِعنَد َمْدَخِل الَبّواَبِة  اْرَتَفَعِت الدَّ
َعَليها.  اإْسرائِيَل  اإلَِه  َمجُد  َوكاَن  اهلِل،  لَِبيِت  رِقيَِّة  الشَّ
20َهِذِه ِهَي الكائِناُت الَِّتي َراأيُتها َتحَت اإلَِه اإْسرائِيَل ِعنَد 

آَن اأنَّها ِمْن ملائَِكِة الَكُروبِيَم.  نَهِر خاُبوَر. َفاأدَركُت ال�
واِحٍد  َولُِكلِّ  ُوُجوٍه،  اأرَبَعُة  ِمنها  واِحٍد  لُِكلِّ  21كاَن 

أيِدَي  ِمنها اأرَبَعُة اأجِنَحٍة. َوَتحَت اأجِنَحِتها ما ُيشِبُه ال�
ِفي  َراأيُتها  الَِّتي  َفِهَي  أرَبَعُة  ال� الُوُجوُه  22اأّما  الَبَشِريََّة. 
َيَتَحرَُّك  ِمنها  كُلُّ كائٍِن  َوكاَن  نَهِر خاُبوَر.  ِعنَد  الرُّؤيا 

أماِم. بِاسِتقاَمٍة اإلَى ال�

ِعقاُب أهِل الُقْدِس َوَتوَبُتُهم

الَبّواَبِة 11  اإلَى  َوَحَمَلتِني  ُروٌح  َرَفَعتِني  ثُمَّ 
كاَن  الَبّواَبِة،  َوِعنَد  اهلِل.  لَِبيِت  الَشرِقيَِّة 
َهؤل�ِء  ِمْن  َوَعَرفُت  َرُجلاً.  َوِعشُروَن  َخمَسٌة  ُهناَك 
الرِّجاِل ياَزنْيا ْبَن َعُزوَر َوَفَلْطيا ْبَن َبنايا، َوُهما ِمْن ُرَؤساِء 
عِب. 2َوقاَل لِي: »يا اإنْساُن، ج َهُؤل�ِء ُهُم الرِّجاُل  الشَّ
ِفي  يَرًة  ِشرِّ َمُشوَرًة  ُموَن  َوُيَقدِّ  ، لِلَشرِّ ُيَخطُِّطوَن  الَِّذيَن 
ُبُيوٌت  تُبَنى  ›لَْن  الُقْدِس:  َعِن  الَمِديَنِة. 3َيُقولُوَن  َهِذِه 
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ِفي الَفتَرِة الَقِريَبِة القاِدَمِة. ِهَي الِقدُر َونَحُن اللَّحُم.‹ أ 
ُهْم، يا اإنْساُن.« 4لَِذلَِك َتَنبَّاأ َعَليِهْم َوِضدَّ

5ِحيَنِئٍذ، اأَتى ُروُح اهلِل َعَليَّ َوقاَل لِي: »قُْل َهَكذا 

بِاأفكاِركُْم  عالٌِم  اإنِّي  اإْسرائِيَل،  َبيَت  يا  اهلُل:  َيُقوُل 
َوُخَطِطُكْم. 6َقْد ِزدتُْم ِفي نَجاَسِتُكْم ِفي َهِذِه الَمِديَنِة، 
الّربُّ  َيُقوُل  7لَِهذا  َقتلاكُْم.  بُِجَثِث  واِرَع  الشَّ َوَملاأتُُم 
ِهَي  الَمِديَنِة  َهِذِه  ِفي  َوَضعُتُموها  الَِّتي  ُجَثثُُكُم  اإللَُه: 

َسُيخِرُجُكْم  اهلَل  َولَِكنَّ  الِقدُر.  ِهَي  َوالُقْدُس  اللَّحُم، 
َفَساأجِلُب  يَف،  السَّ َتخافُوَن  8اأنُتْم  الِقدِر.  تِلَك  ِمْن 
كُْم. َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. 9َساُأخِرُجُكْم ِمَن  يَف ِضدَّ السَّ
الَمِديَنِة، َواأَضُعُكْم ِفي اأيِدي ُغَرباَء، َوَساأحُكُم َعَليُكْم 
َوَساُأعاِقُبُكْم  يِف،  بِالسَّ 10َسُتقَتلُوَن  ُحكِمي.  ُذ  َواُأنَفِّ
اأنا اهلُل.  اأنِّي  َتعَلُموَن  اإْسرائِيَل. ِحيَنِئٍذ،  اأْرِض  ِفي كُلِّ 
11لَْن َتُكوَن َمديَنُة الُقْدِس ِقدراً َيحِميُكْم، َولَْن َتُكونُوا 

اإْسرائِيَل،  اأْرِض  اللَّحَم ِفيها. َساأحُكُم َعَليُكْم ِفي كُلِّ 
12ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل الَِّذي لَْم تُِطيُعوا َشرائَِعُه 

ُأَمِم  َولَْم َتحَفُظوا اأحكاَمُه، َبِل اتََّبعُتْم عاداِت َوَشرائَِع ال�
الُمِحيَطِة بُِكْم.«

13َوَبيَنما كُنُت اأَتَنبَّاُأ، ماَت َفَلْطيا ْبَن َبنايا. َفَوَقعُت 

أْرِض َوَصَرخُت: »اآِه! اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه!  َوَوجِهي َعَلى ال�
َهْل َسُتِبيُد كُلَّ َبِقيَِّة اإْسرائِيَل؟«

نبّواٌت ضدَّ الباقيَن في القدس
اإنْساُن،  15»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  14ِحيَنِئٍذ، 

بُِشُروٍر  َيَتَكلَُّموَن  الُقْدَس  َيسُكُنوَن  زالُوا  ما  الَِّذيَن  اإنَّ 
َفَيُقولُوَن:  اإْسرائِيَل،  َبيِت  َواأقِربائَِك َوكُلِّ  اإْخَوتَِك  َعَلى 
›َقِد ابَتَعُدوا َكِثيراً َعْن َمحَضِر اهلِل. لَِذلَِك َفَقْد اُأعِطَيِت 

أْرُض لَنا.‹ ال�
َصِحيٌح  اإللَُه:  الّربُّ  ›َيُقوُل  لِلَمسِبيِّيَن:  16َفُقْل 

ُأَمِم ال�ُأخَرى، َوَشتَّتُُّكْم ِفي الِبلاِد.  اأنِّي َطَردتُُكْم اإلَى ال�
الَِّتي  الِبلاِد  ِفي  َقِصيَرٍة  لَِفتَرٍة  َهيَكَلُهْم  َساأكُوُن  لَِكنَِّني 
آَن.« 17لَِذلَِك قُْل لَُهْم: َيُقوُل الّربُّ اإللَُه:  ُهْم ِفيها ال�
َشتَّتُُّكْم  الَِّتي  أراِضي  َوال� ُعوِب  الشُّ ِمْن كُلِّ  َساأجَمُعُكْم 

ْحم. اأي اأننا سنكون دائماً فيها. أ 3:11 ِهَي الِقدر وَنْحُن اللَّ

ِفيها. َوَساُأعِطيُكْم اأْرَض اإْسرائِيَل. 18َوِحيَن َيُعوُدوَن اإلَى 
اأْرِضِهْم: َسُيِزيلُوَن كُلَّ النَّجاساِت َوالَخطايا الَممُقوَتِة. 
داً، َواأَضُع ُروحاً َجِديَدًة ِفيِهْم!  19َوَساُأعِطيُهْم َقلباً ُمَوحَّ

َوَساأنِزُع الَقلَب الَحَجِريَّ ِمنُهْم، َواُأعِطيِهْم َقلباً لَحِمّياً، 
20لَِيتَبُعوا َشرائِِعي َوَيحَفُظوا َفرائِِضي. ِحيَنِئٍذ، َسَيُكونُوَن 

َتُقوُدُهْم  الَِّذيَن  21اأّما  اإلَهاً.  لَُهْم  َساأكُوُن  َواأنا  َشعِبي، 
قُلُوُبُهْم اإلَى النَّجاساِت َوالَخطايا الَكِريَهِة، َفَساُأعاِقُبُهْم 

َعَلى اأْعمالِِهْم.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
اأجِنَحَتها  الَكُروبِيَم. ب  َملائَِكُة  َرَفَعْت  22ثُمَّ 

َوارَتَفَعْت َوَدوالِيُبها بِجانِِبها، َوَمجُد اإلَِه اإْسرائِيَل َعَليِها. 
23َفارَتَفَع َمجُد اهلِل َوَتَرَك الَمِديَنَة، َواسَتَقرَّ َعَلى الَجَبِل 

اأَرى  كُْنُت  َوَبْيَنما  24ِحيَنِئٍذ،  الَمِديَنِة.  َشرَق  الواِقِع 
الرُّؤيا الَِّتي اأراها لَِي ُروُح اهلِل، َرَفَعْتِني ُروٌح َوَحَمَلْتِني 
ارَتَفَعْت  َوِعنَدئٍِذ  الَكْلدانِيِّيَن.  اأْرِض  الَمسِبيِّيَن ِفي  اإلَى 
َعنِّي الرُّؤيا. 25َفاأخَبرُت الَمسِبيِّيَن بُِكلِّ ما اأراُه اهلُل لِي، 

. َوَتَكلََّم بِِه اإلَيَّ

بي اقتراُب َوقِت السَّ

2»يا 12  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  َذلَِك،  َبعَد 
اإنْساُن، ج اأنَت َتسُكُن َوَسَط َشعٍب عاٍص. 
لَُهْم ُعُيوٌن َتَرى، لَِكنَُّهْم ل� َيَرْوَن! َولَُهْم اآذاٌن َتسَمُع، 
َُّهْم َشعٌب عاٍص. 3يا اإنْساُن،  أن لَِكنَُّهْم ل� َيسَمُعوَن! ل�
ُعُيونِِهْم،  اأماَم  النَّهاِر  َوِفي  لَِنفِسَك.  َسبٍي  َحِقيَبَة  ْز  َجهِّ
اخُرْج َكالَمسِبيِّ ِمْن َمكانََك اإلَى َمكاٍن اآَخَر. َفَلَعلَُّهْم 
. 4اْخُرْج بَِحِقيَبِتَك  َُّهْم َشعٌب ُمَتَمِردُّ أن َيَرْوَن َوُيدِركُوَن، ل�
. ثُمَّ  ِفي النَّهاِر اأماَم ُعُيونِِهْم، َكما لَْو اأنَّها َحِقيَبُة َمسِبيٍّ
ذاِهباً  لَْو كُنَت  َكما  ُعُيونِِهْم،  اأماَم  الَمساِء  ِفي  اخُرْج 
بِي. 5اثُقِب الحائَِط اأماَم ُعُيونِِهْم َواخُرْج ِمنُه.  اإلَى السَّ
6ارَفِع الَحِقيَبَة اأماَم ُعُيونِِهْم َعَلى َكِتِفَك. َوِعنَد ُحلُوِل 

الظَّلاِم احِملها اإلَى الخاِرِج. َغطِّ َوجَهَك َكي ل� َتَرى 

اهلل في  ب 22:11 مالئكة الَكُروبيم. مخلوقاٌت ُمجنّحٌة تخدم 

ال�أغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوال�أماكن المقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 
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لَِبني  َكَعلاَمٍة  اأسَتخِدُمَك  ِّي  أن ل� َحولََك،  الَِّتي  أْرَض  ال�
اإْسرائِيَل.«

7َفَعِملُت َكما اأَمَرنِي. ِفي النَّهاِر اأخَرجُت َحِقيَبِتي، 

، َوِفي الَمساِء َثَقْبُت الحائَِط  َكما لَْو اأنَّها َحِقيَبُة َمسِبيٍّ
. َوِعنَد ُحلُوِل الظَّلاِم، اأخَرجُت َحِقيَبِتي َوَحَملُتها  بَِيَديَّ
التّالِي،  الَيوِم  َصباِح  8َوِفي  ُعُيونِِهْم.  اأماَم  َكِتِفي  َعَلى 
األَْم َيساألَك َهؤل�ِء  اإنْساُن،  اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 9»يا  اأَتْت 
ُدوَن َعّما كُنَت َتفَعلُُه؟ 10قُْل لَُهْم: ›َيُقوُل  الُعصاُة الُمَتَمرِّ
الّربُّ اإللَُه: َهِذِه ِرسالٌَة اإلَى حاِكِم الُقْدِس، َواإلَى كُلَّ 
َبني اإْسرائِيَل الّساِكنيَن ِفيها. 11قُْل لَُهْم: اأنا َرمٌز لَُكْم. 
َفَكما َعِملُت، َهذا َسُيعَمُل بِِهْم. َفَسُيؤَخُذوَن َكاأسَرى 
بِي. 12َوِفي الظَّلاِم َسَيْحِمُل َرئِيُسُهْم  َوُيقاُدوَن اإلَى السَّ
وَر  السُّ َسَيثُقُبوَن  الَمِديَنَة.  َوُيغاِدُر  َكِتِفِه،  َعَلى  َحِقيَبَتُه 
َوجَهُه  ئِيُس  الرَّ َسُيَغطِّي  اأْغراِضِهْم.  َمَع  ِمنُه  لَِيخُرُجوا 
َحتَّى ل� َيَرى اأْرَضُه بَِعيَنيِه. 13َولَِكنِّي اُألِقي َعَليِه َشَبَكًة، 
اأْرِض  بابَِل،  اإلَى  َساآُخُذُه  ِحيَنِئٍذ،  ي.  بَِفخِّ َوَسُيمَسُك 
الَكْلدانِيِّيَن، لَِكنَُّه لَْن َيراها، َوَسَيُموُت ُهناَك. 14َساُأَبْعِثُر 
اتِّجاٍه.  كُلِّ  ِفي  يِح  الرِّ َمَع  َوُمسَتشاِريَك  ُجُيوَشَك 
وَن ُسُيوَفُهْم َعَليِهْم. 15َولِذا ِحيَن  َوتُلاِحُقُهْم ُجُيوٌش َيُهزُّ
ُأَمِم َواُأَبعِثُرُهْم ِفي الِبلاِد، َسَيعِرفُوَن اأنِّي  ُدُهْم َبيَن ال� اُأَبدِّ

اأنا اهلُل.‹«
َوالَمجاَعِة  يِف  السَّ ِمَن  ناِجيَن  ِمنُهْم  اُأبِقي  16َولَْن 

أمراِض ِسَوى َعَدٍد َقِليٍل، لَِيِصُفوا لِلاُأَمِم الَِّتي َيذَهُبوَن  َوال�
َيُهوذا.  ِفي  َعِملُوها  الَِّتي  الَكِريَهِة  ُأُموِر  ال� كُلَّ  اإلَيها 

ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.
كُْل  اإنْساُن،  18»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  17ثُمَّ 

َطعاَمَك ُمرَتِجفاً، َواشَرْب ماَءَك ُمرَتِعشاً خائِفاً! 19ثُمَّ 
ُأُموِر  أْرِض: ›َيقوُل الرَّبُّ اإللَُه َعْن َهِذِه ال� قُْل لَِشعِب ال�
عِب الّساِكِن ِفي الُقْدِس َوِفي َبِقيَِّة اأْرِض اإْسرائِيَل:  لِلشَّ
بُِرعٍب.  ماَءكُْم  َوَتشَرُبوَن  بَِخوٍف  َطعاَمُكْم  َسَتاأكُلُوَن 
ِفيها.  الّساِكِنيَن  ُظلِم  بَِسِبِب  ُر،  َسُتَدمَّ اأْرَضُكْم  أنَّ  ل�
َوَسُتهَجُر  َخراٍب،  اإلَى  الَمسُكونَُة  الُمُدُن  ُل  20َسَتَتَحوَّ

أرياُف. ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.‹« ال�
لِماذا  اإنْساُن،  22»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  21ثُمَّ 

عُب الّساِكُن اأْرَض اإْسرائِيَل َهذا الَمَثَل: َيُقوُل الشَّ

أيّاُم › َمرَِّت ال�   
   َوخاَبِت الرَُّؤى.‹

23لَِذلَِك قُْل لَُهْم: ›َيُقوُل الّربُّ اإللَُه: َساَأَضُع َحّداً 

ِفيما َبعُد،  اإْسرائِيَل  النّاُس ِفي  َيُقولَُه  َولَْن  الَمَثِل،  لَِهذا 
َبْل َسُيقاُل:

أيّاُم،   » اقَتَرَبِت ال�
   َوَسَتِتمُّ كُلُّ الرَُّؤى.«

24َفَلْن َتُكوَن ُهناَك ُرَؤى ُمَزيََّفٌة اأْو َعّرافُوَن َكَذَبٌة ِفي 

ُق ِمْن  اإْسرائِيَل. 25َفاأنا اهلَل اأَتَكلَُّم بَِهِذِه الَكِلَمِة، َوَسَتَتَحقَّ
ُد العاِصي،  ُدوِن َتاأِخيٍر. َفِفي اأيّاِمُكْم، اأيُّها الَبيُت الُمَتَمرِّ

.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. َساأقُوُل َكِلَمًة َوَسَتِتمُّ
26ثُمَّ اأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 27»يا اإنْساُن، َيُقوُل َبنو 

اإْسرائِيَل: ›َتَتَعلَُّق الرُّؤيا الَِّتي َيَتَكلَُّم بِها بِالُمسَتقَبِل الَبِعيِد. 
ُهَو َيَتَنبَّاُأ َعْن اأزِمَنِة َبِعيَدٍة ِفي الُمسَتقَبِل.‹ 28لَِذلَِك قُْل 
َر َشيٌء ِمْن  لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الّربُّ اإللَُه: لَْن َيَتاأخَّ
.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. َكلاِمي، َبْل َساأقُوُل َكِلَمًة َوَسَتِتمُّ

األنِبياُء الَكَذَبة

َتَنبَّاأ 13  اإنْساُن، أ  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  َواأَتْت 
أنِبياِء الَِّذيَن َيَتَنّباُأوَن ِفي اإْسرائِيَل. قُْل  ِضدَّ ال�
أنِبياِء الَِّذيَن َوحُيُهْم ِمْن َذواتِِهْم: ›اسَتِمُعوا اإلَى  لَِهُؤل�ِء ال�
أنِبياِء  ال� ُأولَِئَك  لِ� الّربُّ اإللَُه: ›َويٌل  َكِلَمِة اهلِل. 3َيُقوُل 
لُوَن الَتَكلَُّم بِاآرائِِهْم َولَيَس بِالرَُّؤى  الَحمَقى الَِّذيَن ُيَفضِّ

الَِّتي ُيِريها اهلُل لَُهْم.‹
ِفي  َتُجوُل  الَِّتي  َكالثَّعالِِب  أنِبياُء  ال� اإْسرائِيُل،  4يا 

وِر لَِترِميِمِه، َول�  الَخرائِِب. 5لَْم َتَتَسلَُّقوا اإلَى َثَغراِت السُّ
َبَنيُتْم ُسورِ ِحماَيٍة لَِبيِت اإْسرائِيَل لَِتصِمَد ِفي الَحرِب ِحيَن 
َيسُكُب اهلُل َغَضَبُه. 6اإنَُّهْم َيَرْوَن اأوهاماً َوَيسَتحِضُروَن 
لَْم  اهلَل  اأنَّ  َمَع  اهلِل،  ِمَن  َرسائُِل  اإنَّها  بَِقولِِهْم  َكِذباً 

َم ما قالُوُه. ُيرِسلُهْم. ثُمَّ َيَتَوقَُّعوَن ِمَن اهلِل اأْن ُيَتمِّ

أ 2:13 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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َراأيُتْم  اأنَُّكْم  األَيَس َصِحيحاً  الَكَذَبُة،  أنِبياُء  ال� 7اأيُّها 

اأْوهاماً َوَتَنبَّاأتُْم َكِذباً ِحيَن قُْلُتْم َهِذِه َرسائُِل ِمَن اهلِل، َمَع 
اأنَّي لَْم اأَتَكلََّم اإلَيُكْم؟‹«

8لَِهذا َيُقوُل الّربُّ اإللَُه: »َساُأقاِوُمُكْم لِ�أنَُّكْم َتَنبَّاأتُْم 

الرِّسالََة  َهِذِه  اْسَمُعوا  آَن،  َوال� َوَراأيُتْم َضلال�ً.  بِالَكِذِب 
أنِبياَء الَِّذيَن َيَرْوَن اأوهاماً َوَيَتَنبَّاُأوَن  ِمَن اهلِل: 9›َساُأعاِقُب ال�
َكِذباً. لَْن ُيشَملُوا ِفي ِعداِد َشعِبي ِفيما َبْعُد. َولَْن َتظَهَر 
اأسماُؤُهْم ِفي ِسِجلِّ َبني اإْسرائِيَل، َولَْن َيُعوُدوا اإلَى اأْرِض 
َُّهْم  أن اإْسرائِيَل. ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا الّربُّ اإللَُه. 10ل�
اأَضلُّوا َشعِبي بَِقولِِهْم: ›َسلاٌم لَُكْم،‹ َولَيَس ِمْن َسلاٍم. 
أنِبياُء الَكَذَبُة بِِطيٍن  َنُه ال� َكَمْن ُيِريُد اأْن َيْبِنَي ُسوراً، َفُيَطيِّ
َضِعيٍف،  بِِطيٍن  وُر  السُّ ُيَطيُِّنوَن  لَِمْن  11قُْل  َضِعيٍف. 
الَبَرِد  َوَحبَّاُت  الَمَطِر،  َعواِصُف  َسَتاأتِي  َسَيسُقُط.  اإنَُّه 
12َوِحيَن  وُر.  السُّ َق  َفَيَتَشقَّ ِديَدُة،  الشَّ يُح  َوالرِّ الثَِّقيَلُة، 
وُر، َسَيساألُُكُم النّاُس: ›ماذا َحَدَث للطِّيِن  َيسُقُط السُّ
َيُقوُل الّربُّ  وِر؟‹« 13لَِهذا،  الَِّذي َوَضعُتُموُه َعَلى السُّ
وَر.  َق السُّ اإللَُه: »َساُأْرِسُل ِفي َغَضِبي رِيحاً َشِديَدًة لُِتَشقِّ

َساُأرِسُل ِفي َغَضِبي َمَطراً َشِديداً لُِيسِقَطُه. َساُأرِسُل ِفي 
ُر  َساُأَدمِّ 14َوَهَكذا،  َتماماً.  لُِيفِنيِه  َثِقيلاً  َبَرداً  َغيِظي 
َعَلى  َسَيسُقُط  َضِعيٍف.  بِِطيٍن  َطَيْنُتُموُه  الَِّذي  وَر  السُّ
اأنُتْم اأيضاً  َفَتنَكِشَف اأساساتُُه. َوِحيَن َيسُقُط،  أْرِض  ال�
15ِحيَنِئٍذ،  اهلُل.  اأنا  اأنِّي  َتعَلُموَن  ِحيَنِئٍذ،  َسَتهِلُكوَن. 
بِِطيٍن َضِعيٍف.  وَر  السُّ َطيَُّنوا  الَِّذيَن  َعَلى  َيهَداُأ َغَضِبي 
َواأقُوُل لَُكْم: لَْن َيُعوَد ُهناَك ُسوٌر َول� ُمَطيُِّنوَن – 16اأِي 
ُرَؤى  َوَراَأْوا  لِلُقدِس  َتَنبَّاُأوا  الَِّذيَن  الَكَذَبُة  اإسرائِيَل  اأنِبياُء 

َسلاٍم لها، َولَيَس ِمْن َسلاٍم.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
َشعِبَك  نِساِء  اإلَى  َفانُظْر  اإنْساُن،  يا  اأنَت  17اأّما 

َوقُْل:  َعَليِهنَّ  َتَنبَّاأْ   . اأفكاِرِهنَّ راِت  بَِتَصوُّ َيَتَنبَّاأَْن  اللَّواتِي 
اللَّواتِي  النِّساُء  اأيَُّتها  لَُكنَّ  َويٌل  الّربُّ اإللَُه:  18»َيُقوُل 

النّاِس،  أْيدي  ل� َعصائَِب  َشكِل  َعَلى  َتعاويَذ  َتصَنْعَن 
لََكي  النّاِس،  َحياَة  اصِطياَد  تُِرْدَن  لِرؤوِسِهْم.  َوَبراِقَع 
َيسَتِمُع  الَِّذي  َشعِبي  َعَلى  19َوبَِكِذبُِكنَّ   . اأنُتنَّ َتِعْشَن 
ِحْفَنٍة  ُمقابَِل  بِي،  للاِسِتهانَِة  َشعِبي  َتْدَفْعَن  لِلَكِذِب، 
وَن  ِعيِر َوبِْضَعِة اأرِغَفٍة. َفَتْقُتْلَن الَِّذيَن ل� َيسَتِحقُّ ِمَن الشَّ
بَِسِبِب  الَحياَة،  وَن  َيسَتِحقُّ ل�  الَِّذيَن  َوتُحِييَن  الَموَت، 

اأكاِذيِبُكنَّ الَِّتي ُيْصِغي اإلَيها َشعِبي. 20لَِهذا، َهذا ُهَو ما 
َيُقولُُه الّربُّ اإللَُه: ›َساُأقاَوُم تِلَك الَعصائَِب الَِّتي َتصَطْدَن 
ُق َهِذِه التَّعاِويَذ. َوَساأطلُق النّاَس  بِها َحياَة النّاِس. َساُأَمزِّ
 ، َبراِقَعُكنَّ ُق  21َساُأَمزِّ الِفخاِخ.  ِمْن  الطُُّيوُر  تُطَلُق  َكما 
َفريَسًة  ثانَِيًة  َيسُقُطوا  لَْن   . اأيِديُكنَّ ِمْن  َشعِبي  َواُأنِقُذ 

. ِحيَنِئٍذ، َسَتعَلْمَن اأنِّي اأنا اهلُل. لَُكنَّ
اأنِو  لَْم  الَِّذيَن  أبراَر  ال� بِِخداِعُكنَّ  اأْضَعفُتنَّ  22َقْد 

َقطَّ اإيذاَءُهْم. َوَشَجعُتنَّ ال�أشراَر َعَلى اأْن ل� َيُتوُبوا َعْن 
 ، اأوهاَمُكنَّ َتَرْيَن  َتُعْدَن  لَْن  23لَِذلَِك  لَِيحُيوا.  ُشُروِرِهْم 
َساُأنِقُذ  ِّي  أن ل� لِلَمعِرَفِة،  حَر  السِّ َتسَتخِدمَن  َتُعْدَن  َولَْن 

. ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرْفَن اأنِّي اأنا اهلُل.‹« َشعِبي ِمْن اأيِديُكنَّ

ِعقاُب َمديَنِة الُقْدِس َعَلى ُشُروِرها

َوَجَلُسوا 14  اإلَيَّ  اإْسرائِيَل  ُشُيوِخ  َبعُض  َواأَتى 
: 3»يا  اأماِمي. 2ِحيَنِئٍذ، اأَتْت َكِلَمُة اهلُل اإلَيَّ
ِفي  الَقِذَرِة  بِال�أصناِم  الرِّجاُل  َهُؤل�ِء  َيحَتِفُظ  اإنْساُن، أ 
ُوُجوِهِهْم!  اأماَم  الُمعِثَرَة  ال�أشياَء  تِلَك  َوَضُعوا  قُلُوبِِهْم. 
َتَكلََّم  4لَِذلَِك،  ؟  اإلَيَّ بِاللُُّجوِء  لَُهْم  اأسَمُح  اإذاً  َفِلماذا 
َمَعُهْم َوقُْل لَُهْم: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الّربُّ اإللَُه: كُلُّ َمْن 
أوثاِن الَقِذَرِة ِفي َقلِبِه ِمْن َبِني اإْسرائِيَل،  َيحَتِفُظ بَِهِذِه ال�
َوَيَضُع َهِذِه ال�أشياَء الُمعِثَرَة اأماَم َوجِهِه، ثُمَّ َيلَجاُأ اإلَى 
خَص  الشَّ َهذا  َساُأِجيُب  اهلَل  اأنا  نِّي  َفاإ أنِبياِء،  ال� اأَحِد 
ِّي  أن َواقُوُل: اْذَهْب َوالجاأْ اإلَى اأصناِمَك الَكِثيَرِة! 5َهذا لِ�
َعنِّي  ُغَرباَء  الَِّذيَن صاُروا  اإسرائِيَل،  َبيِت  قُلُوَب  اُأِريُد 

بَِسَبِب اأوثانِِهْم.‹«
َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  اإْسرائِيَل:  لَِبيِت  قُْل  6»لَِذلَِك 

الّربُّ اإللَُه: ابَتِعُدوا َعْن اأصناِمُكُم الَقِذَرِة َوارفُُضوها! 
ْن اأَتى  تُوُبوا َعْن كُلِّ ال�أشياِء الَكِريَهِة الَِّتي َعِملُتُموها! 7َفاإ
اإنساٌن ِمْن َبني اإْسرائِيَل اأْو َغِريٌب ساِكٌن ِفي اإْسرائِيَل، 
َكاَن َقْد َفَصَل نَفَسُه َعنِّي بِالِ�حِتفاِظ بِاأوثاٍن َكِريَهٍة ِفي 
َقلِبِه، اأْو َوَضَع َشيئاً ُمعِثراً اأماَم َوجِهِه، ثُمَّ لَجاَأ اإلَيَّ عضْن 
8َساُأواِجُهُه  بَِنفِسِه!  اهلُل  َفَسُيِجيُبُه  اأنِبيائِي،  اأَحِد  َطِريِق 
َواأجُعلُُه ِعْبَرًة َوِمثال�ً. َوَساأعِزلُُه ِمْن َوَسِط َشعِبي. ِحيَنِئٍذ، 
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َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل. 9َواإْن ُخِدَع نَِبيٌّ ما َوَتَكلََّم بِِرسالٍَة 
اأنا اهلَل، َساُأِري َذلَِك الَنِبيَّ َمَدى َحماَقِتِه.  نِّي،  َفاإ ما، 
ُه َواُأهِلُكُه، َوَساأْطُرُدُه ِمْن َوَسِط َشعِبي  َساأرَفُع َيَديَّ ِضدَّ
الَِّذي  نَفَسُه  نِب  الذَّ ِعقاَب  َيحِمُل  10َفالَنِبيُّ  اإْسرائِيَل. 
! 11َوَذلَِك َحتَّى ل� َيِضلَّ  َيحِملُُه الخاِطُئ الَِّذي َيلجاُأ اإلَيَّ
بُِكلِّ  ُسوا  َيَتَنجَّ ل�  َوَحتَّى  َفَيتُركُونَِني،  اإْسرائِيُل  َشعِبي 
اأكُوُن  َواأنا  َشعِبي،  َسَيُكونُوَن  ِحيَنِئٍذ،  َوَذنِبِهْم.  اإثِمِهْم 

اإلََهُهْم.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
اإْن  اإنْساُن،  13»يا   : اإلَيَّ اهلِل  َكِلَمُة  اأَتْت  12ثُمَّ 

َساُأعاِقُب  نِّي  َفاإ  ، َعَليَّ َدْت  َوَتَمرَّ تُجاِهي  ٌة  اُأمَّ اأخَطاأْت 
َة بَِقطِع الَطعاِم َعنها َواإرساِل الَمجاَعِة َعَليها،  ُأمَّ تِلَك ال�
َفاُأهِلَك الَبَشَر َوالَحيواناِت الَِّتي ِفيها. 14َحتَّى َولَْو كاَن 
ِهْم  ِة، لَْن ُينِقُذوا بِِبرِّ ُأمَّ نُوُح َودانِياُل َواأيُّوُب َوَسَط تِلَك ال�

اإلّ� اأنُفَسُهْم.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
باَدِة كُلِّ  يٍَّة اإلَى اأْرٍض ل�إ 15َوَقْد اُأرِسُل َحَيواناٍت َبرِّ

لُها اإلَى َخراٍب َفلا َيُمرُّ اأَحٌد  النّاِس الّساِكِنيَن ِفيها، َواُأَحوِّ
اإللََه،  الّربَّ  16اأنا،  الَخِطيَرِة.  الَحَيواناِت  بَِسَبِب  بِها 
الثَّلاَثُة  الرِّجاُل  َواإْن كاَن َهُؤل�ِء  اإنَُّه َحتَّى  اُأقِسُم بِذاتِي 
نَُّهْم لَْن ُينِقُذوا ابناً َول� ابَنًة! لَْن ُينِقُذوا  َيِعيُشوَن ُهناَك، َفاإ

أْرُض. اإلّ� اأنُفَسُهْم، َبيَنما َتخَرُب ال�
َجيُش  َفَياأتِي  ما،  َبَلٍد  لَِتدِميِر  َعُدّواً  اُأرِسُل  17َوَقْد 

اإللَُه  الّربُّ  18اأنا  َوحَيواٍن.  اإنساٍن  كُلَّ  َوُيهِلُك  الَعُدوِّ 
الثَّلاَثُة  الرِّجاُل  َواإْن كاَن َهُؤل�ِء  اإنَُّه َحتَّى  اُأقِسُم بِذاتِي 
نَُّهْم لَْن ُينِقُذوا ابناً َول� ابَنًة! لَْن ُينِقُذوا  َيِعيُشوَن ُهناَك، َفاإ

اإلّ� اأنُفَسُهْم.
َة، َواأسُكُب َعَليها  ُأمَّ 19َوَقْد اُأرِسُل َوَباًء َعَلى تِلَك ال�

نساَن َوالَحَيواَن. 20اأنا الّربَّ  َسَخِطي َدماً، َواُأهِلُك ال�إ
اإللََه اُأقِسُم بِذاتِي اإنَُّه َحتَّى َولَْو كاَن نُوُح َودانِياُل َواأيُّوُب 

لَْن  ابَنًة،  َول�  ابناً  ُينِقُذوا  لَْن  نَُّهْم  َفاإ ِة،  ُأمَّ ال� تِلَك  َوَسَط 
ِهْم اإلّ� اأنُفَسُهْم.‹« ُينِقُذوا بِِبرِّ

اأسَواأ  »َساُأرِسُل  اإللَُه:  الّربُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  21َهذا 

نساَن  ُأهِلَك ال�إ اأرَبَعِة اأنواٍع ِمَن الِعقاِب َعَلى الُقْدِس لِ�
َوالَحَيواَن ِفيها َوِمنها – الَِّتي ِهَي ُجُيوٌش ُمعاِدَيٌة َوالَمجاَعُة 
أوبَِئُة – 22لَِكْن َسَيُكوُن  َشُة َوال� يَُّة الُمَتَوحِّ َوالَحيواناُت الَبرِّ
َوُهْم  اإلَْيِهْم  انُظْر  َوالَبناِت.  الَبِنيِن  ِمَن  ناُجوَن  ُهناَك 

َيخُرُجوَن اإلَيَك. انُظْر اإلَى الَحياِة الَِّتي عاُشوها َوال�أشياِء 
الكاِرَثِة  َعِن  َسَتَتَعزَّى  ِحيَنِئٍذ،  َعِملُوها.  الَِّتي  ِيَئِة  السَّ
َجَلبُتُه  الَِّذي  رِّ  الشَّ َوَعْن  الُقْدِس،  َعَلى  َجَلْبُتها  الَِّتي 
ْوَن، ل�أنَُّكْم َسَتُرْوَن َحياَتُهْم َواأعمالَُهْم،  ها! 23َسَتَتَعزَّ ِضدَّ
َوَسَتعِرفُوَن اأنَِّني لَْم اَأفَعْل بِالُقْدِس ما َفَعْلُتُه بِلا َسَبٍب.« 

َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

َمَثُل أغصاِن الَكرَمة

اإنْساُن، أ َهْل 15  َكِلَمُة اهلِل: 2»يا  اإلَيَّ  َواأَتْت 
ُغصٍن  اأيِّ  ِمْن  اأفَضُل  الَكرَمِة  َخَشُب 
َمقُطوٍع ِمْن اأيِّ َشَجَرٍة ِفي الغاَبِة؟ 3َهْل ُيسَتْخَدُم َخَشُبها 
ِفي ُصنِع َشيٍء ناِفٍع؟ َهْل ُيصَنُع ِمنُه َوَتٌد لَِتعِليِق ال�أشياِء؟ 
4َبْل ل� َيصلُُح اإل� ُوقُوداً لِلنّاِر. َفَتبَداُأ النّاُر بِاأكِل َطَرَفيِه، 

اأْن  َفَهْل ُيمِكُن لِلِحَرِفيِّ ِحيَنِئٍذ،  َم َوَسُطُه.  َيَتَفحَّ َحَتى 
َيُكْن  5لَْم  َشيٍء؟  اأيِّ  لَِعَمِل  الَخَشَب  َذلَِك  َيسَتخِدَم 
ِمَن الُممِكِن لِلِحَرِفِي اسِتخداُم َخَشِب الَكرَمِة َوُهَو ِفي 

اأفَضِل اأحوالِِه، َفَكيَف َينَتِفُع بِِه َبعَد اأْن َيحَتِرَق؟«
6لَِهذا َيُقوُل الّربُّ اإللَُه: »َكما اأنِّي َجَعْلُت َمِصيَر 

َخَشِب الَكرَمِة لِلنّاِر اأكَثَر ِمْن اأيِّ َخَشٍب اآَخٍر، َهَكذا 
َبعَضُهْم  اأنَّ  َمَع  7َساُأواِجُهُهْم  الُقْدِس.  بُِسكّاِن  اأَصَنُع 
آِن، لَِكنَّ الناَر َسَتلَتِهُمُهْم ل�ِحقاً. َوِحيَن  نَجا ِمَن النّاِر ال�
ماَر َمِصيَر  اُأواِجُهُهْم، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل. 8َساأجَعُل الدَّ
عَب لَْم َيُكْن َوِفّياً لِي.« َيُقوُل الّربُّ  أنَّ الشَّ أْرِض، ل� ال�

اإللَُه.

ِخياَنُة َمديَنِة الُقْدِس َرغَم إحساِن اهلل

اإنْساُن، ب 16  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  ثَُم 
ِم َمديَنَة الُقْدِس الَفظائَِع الَِتي َعِمَلتها.  َفهِّ
لِلُقدِس:  اإللَُه  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم:  3قُْل 

›اأصلَُك َوَمكاُن ِول�َدتَِك ُهَو اأْرُض َكنعاَن. اأُبوِك اأُموِرٌي 
ُه ِحيَن ُولَِد. ِحيَن  َواُأمُِّك ِحِثَيٌة. 4كُنِت َكِطفٍل َتَرَكْتُه اُأمُّ
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لَْم   . الُسرِّيَّ َيقَطُع َحبَلِك  َيُكْن ُهناَك َمْن  لَْم  ُولِدِت، 
ِطي.  َيغِسْلِك اأَحٌد للتَّطِهيِر. لَْم تَُدلَِّكي بِالِملِح، َولَْم تَُقمَّ
ُأُموِر لَِك.  5لَْم ُيْبِد اأَحٌد اأيَّ لُطٍف نَحَوِك بَِعَمِل َهِذِه ال�

لَْم َيُكْن ُهناَك َمْن ُيشِفُق َعَليِك. َوِحيَن ُولِْدِت، اُألِقْيِت 
ِفي الَحقِل َمرفُوَضًة.

بَِدِمِك.  ِغيَن  َتَتَمرَّ َمْطُروَحًة  َوَراأيُتِك  َمَررُت  6ثُمَّ 

ْغِم ِمْن َدِمِك! ِعيِشي بِالرُّْغِم  َفُقْلُت لَِك: »ِعيِشي بِالرُّ
ِمْن َدِمِك!« 7َفَنَموِت َكَنبَتٍة ِفي الَحقِل. نََموِت َوَكُبرِت، 
َوِصْرِت َجِميَلًة ِجّداً، َفَنما َصْدُرِك َوَظَهَر َشْعُرِك. لَِكنَِّك 
ناِضَجًة  َفَراأيُتِك  ْلُت  8تامَّ ِزيَنٍة.  َوبِلا  ثِياٍب  بِلا  كُْنِت 
َوَعْدُت  بَِثوبِي.  ُعرَيِك  َوَغطَّيُت  جُتِك  َفَتَزوَّ  ، لِلُحبِّ
بِال�ْرتِباِط بِِك، َوَدَخْلُت َمَعِك ِفي َعْهِد، َفِصرِت لِي. 
ْمُتِك بِالماِء  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الَربُّ اإللُه. 9ِحيَنِئٍذ، َحمَّ
10ثُمَّ  يِت.  بِالزَّ َجَسَدِك  َوَدَهْنُت  ِدماَءِك،  َوَغَسلُت 
األَبْسُتِك ثِياباً َجِميَلًة، َوَوَضعُت ِحذاًء ِجلِديّاً ناِعماً ِفي 
ِرجَليِك. َوَوَضعُت ِحزاماً ِكتّانِّياً َعَلى َخْصِرِك، َوُبرقُعاً 
َفَوَضعُت  بِالَجواِهِر،  11َوَزيَّنُتِك  َراأِسِك.  َعَلى  َحِريِريّاً 
12َوخاَتماً  ُعُنِقِك،  َحوَل  َوِقلاَدًة  َيَديِك،  َعَلى  اأساِوَر 
َعَلى اأنِفِك، َوَحَلقاً ِفي اُأُذنَيِك، َواإكِليلاً َعَلى َراأِسِك. 
َهِب  13َفِصرِت َجِميَلًة ِجّداً! ِصرِت ُمَزيََّنًة بِالكاِمِل بِالذَّ

ِة َوالِكتّاِن َوالَحِريِر َواأجَمِل الثِّّياِب. اأَكلِت َحلَوى  َوالِفضَّ
يِت! كُنِت َجِميَلًة ِجّداً،  ِقيِق َوالَعَسِل َوالزَّ ِمْن اأفَضِل الدَّ
ُأَمِم.  َوَكاأنَِّك َمِلَكٌة. 14َوَقِد اشَتَهَر َجمالُِك ِجّداً َوَسَط ال�
كاَن َجمالُِك َعِظيماً ِجّداً بَِسَبِب َمجِدي الَِّذي َجَعْلُتُه 

َعَليِك.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
َجمالِِك،  َعَلى  َتتَِّكِليَن  َبَداأِت  15»َولَِكنَِّك 

َتْزنِيَن  َبَداأِت  لِي.  ِخيانَِتِك  ِفي  ُسمَعَتِك  َوَتسَتخِدِميَن 
ثِياَبِك  16اأَخذِت  َسِبيل.  عابِِر  لُِكلِّ  نَفَسِك  َوَتِبيِعيَن 
َمعابَِدِك،  بِها  َوَزَيْنِت  لَِك،  اأعَطيُتها  الَِّتي  الَجِميَلَة 
قّطُّ  َهذا  ِمثُل  َيحُدْث  لَْم  َدعاَرَتِك.  َتماِرسيَن  َحيُث 
يَنَة الَمصُنوَعَة  َولَْن َيحَدَث ِفيما َبْعُد! 17ثُمَّ اأَخذِت الزِّ
َتماثِيَل  ِمنها  لَِنفِسِك  َوَصَنعِت  ِتي  َوِفضَّ َذَهِبي  ِمْن 
ُذكُوٍر َوَزنَيِت َمَعُهْم. 18َواأَخذِت الثِّياَب الَجِميَلَة الَِّتي 
َواأَخذِت  أصناِمِك.  لِ� ثِياباً  ِمنها  َوَصَنعِت  لَِك  اأعَطيُتها 
19َواأَخذِت  ال�أصناِم.  لِِتلَك  مِتها  َوَقدَّ َوَبُخوِري  َزيِتي 

يَت َوالَعَسَل الَِّتي  ِقيَق َوالزَّ الَطعاَم الَّذِّي اأعَطيُتُه لَِك: الدَّ
ٍة لَها!«  مِتها لِلاأصناِم َكرائَِحٍة ُمِسرَّ اأطَعمُتِك اإيّاها، َوَقدَّ

َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.
لِي  َولَدتِِهْم  الَِّذيَن  َوالَبناِت  أول�َد  ال� 20اأَخذِت 

ل�  ُعهِرِك  َشرَّ  َفكاأنَّ  ال�أصناِم.  لِِتلَك  َطعاماً  مِتِهْم  َوَقدَّ
لِلاأوثاِن.  َقرابِيَن  مِتِهْم  َوَقدَّ اأول�ِدَي  21َذَبْحِت  َيكِفي. 
ُأُموِر الَكِريَهِة،  22َوَبيَنما اأنِت َتزنِيَن َوَتعَمِليَن كُلَّ تِلَك ال�

ِغيَن  لَْم َتَتَذكَِّري اأيّاَم ِصباِك، ِحيَن َوَجدتُِك عاِرَيًة َتَتَمرَّ
ُشُروٌر  َعَليِك  َسَتاأتِي  ِك،  َشرِّ كُلِّ  23َفِبَسَبِب  بَِدِمِك. 

َوَويلاٌت َشِديَدٌة.« َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.
24»َبنَيِت لَِنفِسِك َمْعَبداً لِلاأوثاِن، َونََصْبِت ُبُيوَت 

ِزنًى لَِنفِسِك ِفي كُلِّ شاِرٍع! 25َبَنْيِت ُمرَتَفعاِت ِفسٍق 
ِفي كُلِّ زاِوَيِة شاِرٍع، َوُهناَك َدنَّْسِت َجمالَِك. َكَشْفِت 
نَفَسِك لُِكلِّ عابِِر َسبيٍل، َوَزدِت ِفي ِزناِك. 26ثُمَّ الَتَفتِّ 
اإلَى الَمصِريِّيَن، ِجيرانِِك َذِوي ال�أعضاِء الَكِبيَرِة، َوَزنَيِت 
َمَعُهْم. َولَِكي تُغِضِبيِني، ِزْدِت ِفي ِزناِك. 27َفعاَقبُتِك، 
بِاأْن  لِلاأعداِء  َوَسَمحُت  اأْرِضِك،  ِمْن  ُجزءاً  َواأَخذُت 
َيفَعلُوا لَِك ما ُيِريُدوَن. َحتَّى ُمُدُن الِفِلسِطيِّيَن َخِجَلْت 
َفَلْم  وِريِّيَن،  ال�أشُّ لُِتعاِشري  َذَهْبِت  28ثُمَّ  ُشُروِرِك.  ِمْن 
َتشَبِعي. َزنَْيِت َمَعُهْم، َولَْم َتشَبِعي. 29َفِزدِت ِمْن ِزناِك 
هاِب اإلَى اأْرِض بابَِل، اأْرِض التُّّجاِر، َوَمَع َهذا كُلِِّه،  بِالذَّ

لَْم َتشَبِعي َبعُد.«
َفاأنِت  الَمِريِض!  لََقلِبِك  الرَّبُّ اإللَُه: »يا  30َيُقوُل 

َتعَمِليَن كُلَّ اأعماِل الّزانَِيِة الَوِقَحِة. 31َوِفي قُراِك، َبَنيِت 
َمذابَِح ِفي كُلِّ زاِوَيِة شاِرٍع. َوَقْد َبَنيِت َمكاناً ُمرَتِفعاً ِفي 
ٍة. َولَِكنَِّك َعَلى َعكِس الّزانَِيِة، َرَفضِت  كُلِّ ساَحٍة عامَّ
ُل الُغَرباَء َعَلى  اأيََّة اُأجَرٍة. 32اأنِت ِمثُل الّزانَِيِة الَِّتي تَُفضِّ
َفَقْد  اأنِت  اأّما  لِلّزانَِيِة،  الرِّجاُل  َيدَفُع  َزوِجها. 33عاَدًة، 
ِمْن  اإلَيِك  لَِياأتُوا  بِِزناِك  اأغَرْيِتِهْم  ُعّشاِقِك.  لُِكلِّ  َدَفْعِت 
وانِي،  كُلِّ الِبلاِد الُمجاِوَرِة. 34اأنِت َعَلى الَعكِس ِمَن الزَّ
َفالرِّجاُل لَْم َياأتُوا اإلَيِك َوُهْم َيبَحثُوَن َعْن زانَِيٍة، َبْل اأنِت 
َمْن َذَهبِت اإلَْيِهْم! َولَْم َتاأُخِذي اُأجَرًة، َولَِكنَِّك َدَفعِت 

وانِي.« اُأجَرًة! نََعْم، كُنِت َعَلى َعكِس الزَّ
35»َولِذا اْسَمِعي اأيَُّتها الّزانَِيُة َهِذِه الرِّسالََة ِمَن اهلِل: 

َعْن  َوَكْشِفِك  يِك  َتَعرِّ ›بَِسَبِب  اإللَُه:  الرَّبُّ  36َيُقوُل 
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َواأوثانِِك  ُعّشاِقِك  َمَع  َتزنِيَن  َواأنِت  العاِري،  َجَسِدِك 
لِِتلَك  ْمِتِه  َقدَّ الَِّذي  اأول�ِدِك  َدِم  َوبَِسَبِب  الَكِريَهِة، 
الِبلاِد  ِمْن كُلِّ  َمعاً  ُعّشاِقِك  37َساأجَمُع كُلَّ  أوثاِن،  ال�
َعِشقِتِهْم  الَِّذيَن  بِِهْم،  َتَعلَّْقِت  الَِّذيَن  كُلَّ  الُمجاِوَرِة، 
لَُهْم،  العاِري  َجَسَدِك  َوَساأكِشُف  َرَفْضِتِهْم،  َوالَِّذيَن 
زانَِيٌة  امَراأٌة  تُداُن  َكما  38َساُأِديُنِك  ِخزَيِك.  َفَيَرْوَن 
قاتَِلٌة، َوَساأحُكُم َعَليِك بِالَموِت ِفي َسَخِطي َوَغيَرتِي. 
ُمرَتَفعاتِِك،  َفَيهِدُموَن  اأعدائِِك،  لَيِد  39َساُأَسلُِّمِك 

َوَياأُخُذوَن  ثِياَبِك  َعنِك  َسَيخَلُعوَن  َمذَبَحِك.  ُروَن  َوُيَدمِّ
40َسَيجَمُعوَن  ِزيَنٍة.  َوبِلا  عاِرَيًة  َوَيتُركُونَِك  َجواِهَرِك، 
بُِسُيوِفِهْم.  َوَيقطُِّعونَِك  َفَيرُجُمونَِك  َحولَِك،  النّاَس 
41َسَيحِرقُوَن ُبُيوَتَك َوُيعاِقُبونَِك َعَلناً اأماَم نِساٍء َكِثيراٍت. 

َهَكذا َساُأوِقُفِك َعْن ُمماَرَسِة ِزناِك، َفلا َتُعوِديَن َتدَفِعيَن 
ُئ  اُأجَرًة لُِمِحبِّيِك. 42ِحيَنِئٍذ، َساُأَسكُِّن َغَضِبي، َوَساُأَهدِّ
َِّك لَْم َتَتَذكَِّري  أن َغْيَرتِي. َساأهَداُأ، َولَْن اأغَضَب ثانَِيًة. 43ل�
نِّي  َفاإ ُأُموِر،  ال� َهِذِه  بُِكلِّ  َسَخِطي  َواأَثْرِت  ِصباِك،  اأيّاَم 
َتْقَتِرِفي  األَْم  َعَليها.  َواُأعاِقُبِك  اأعمالِِك  َعْن  َساُأحاِسُبِك 
ِفسقاً فاَق كُلَّ َخطاياِك الَكريَهِة؟« َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.

ها.‹  َعراُء بَِهذا الَمَثَل: ›الِبنُت َكاُأمِّ 44»َسَيِصُفِك الشُّ

ِك. اإْذ احَتَقرِت َزوَجِك َواأول�َدِك.  45اأنِت َحّقاً بِنُت اُأمِّ

َواأنِت َحّقاً اُأخُت اأَخواتِِك. َفُهنَّ اأيضاً احَتَقرَن اأزواَجُهنَّ 
46اُأخُتِك   . اأُموِريٌّ َواأُبوكُنَّ  ِحثِّيٌَّة  ُكنَّ  اُأمُّ  . َواأول�َدُهنَّ
ِمنِك.  ماِل  الشَّ اإلَى  َيسُكُنوَن  َوقُراها  الّساِمَرُة  الَكِبيَرُة 
الَجُنوِب  اإلَى  َوقُراها َيسُكُنوَن  َسُدوُم  ِغيَرُة  الصَّ َواُأخُتِك 
َخطاياُهنَّ  َوَعَمِل  بَِتقليِدُهنَّ  َتكَتِفي  47لَْم  ِمنِك. 
َفساداً  َقِصيٍر – اأكَثَر  َوْقٍت  ِصْرِت – َوِفي  َبْل  الَكِريَهِة، 

ِمنُهنَّ ِفي كُلِّ اأْعمالِِك.«
َحتَّى  َول�  اإنَُّه  بِذاتِي  الرَّبُّ اإللَُه: »اُأقِسُم  48َيُقوُل 

اأنِت  َعِمْلِتها  الَِّتي  ُروَر  الشُّ َعِمْلَن  َوقُراها  َسُدوُم  اُأْخُتِك 
َوقُراها:  َسُدوُم  اُأخُتِك  بِِه  اأذنََبْت  ما  49َفَهذا  َوقُراِك! 
كُنَّ ُمَتَعْجِرفاٍت، لََديُهنَّ فائٌِض ِمَن الطَّعاِم َوفائٌِض ِمَن 
مَن اأيَّ ُمساَعَدٍة لِلَفِقيِر َوالُمحتاِج.  الّراَحِة، َولَْم َيُكنَّ ُيَقدِّ
50ِصْرَن ُمَتَكبِّراٍت، َوَعِملَن اُأُموراً َكِريَهًة اأماِمي، َفاأَزلُْتُهنَّ 

َتماماً ِحيَن َراأيُت َذلَِك. 51َولَْم تُخِطِئ الّساِمَرُة نِصَف 
َخطاياِك. َفَقْد َعِمْلِت اأعمال�ً َكِريَهًة اأكَثَر ِمّما َعِمَلِت 

صالَِحَتْيِن.  َبَدتا  َوالّساِمَرَة  َسُدوَم  اأًنَّ  َحتَّى  الّساِمَرُة، 
َِّك داَفعِت َعْن اُأخِتِك  أن 52َولَِكنَِّك َسَتحِمِليَن عاَرِك. ل�

بِاأْفعالِِك. َفاأعمالُِك َوَخطاياِك الَكِريَهُة َوالَكِثيَرُة َجَعَلْت 
َِّك  أن اُأخَتِك َتْبُدو بِارًَّة! َفَينَبِغي اأْن تَُذلِّي َوَتحِمِلي عاَرِك، ل�
اأخَطاأِت َكِثيراً، َحتَّى َجعلِت اأَخواتِِك َيْظَهْرَن بارَّاٍت.«
َسُدوَم  ِمْن  ُسِلَب  ما  ِمْنها:  ُسِلَب  ما  53»َساأُردُّ 

اِمَرِة َوقُراها. َوَساأُردُّ ما ُسِلَب  َوقُراها، ما ُسِلَب ِمَن السَّ
َوَتخَجِلي  عاَرِك  ِلي  َتَتَحمَّ 54لَِكي  اأيضاً،  اأنِت  ِمْنِك 
. 55َسَتُعوُد  ِمْن اأْعمالِِك الّسابَِقِة الَِّتي َكانَت َعزاًء لَُهنَّ
اُأخُتِك َسُدوُم َوقُراها اإلَى حالَِتها الّسابَِقِة. َسَتُعوُد اُأخُتِك 
اِمَرُة َوقُراها اإلَى حالَِتها الّسابَِقِة. َوَكذلِِك اأنِت َوقُراِك  السَّ

َسَتُعْدَن اإلَى حالَِتُكنَّ الّسابَِقِة.«
كُنِت  ِحيَن  َسُدوَم  بِاُأخِتِك  َتْسَخِري  لَْم  56اأ

َتَتَعرَِّضيَن  آَن  َوال� َشرُِّك؟  َينَكِشَف  اأْن  57َقبَل  ُمَتَكبَِّرًة، 
لَِتعِييِر َواحِتقاِر قَُرى اأراَم َوِجيرانِها، َوقَُرى الِفِلسِطيِّيَن، 
ُأُمورِ  َوال� َفساِدِك،  نَتائَِج  ِلي  58َفَتَحمَّ بِِك.  الُمِحيَطِة 

الَكِريَهِة الَِّتي َعِمْلِتها.« َيُقوُل اهلُل.
»َساُأعاِملُِك  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  59َفَهذا 

بِالطَِّريَقِة ذاتِها الَِّتي َتعاَملِت بِها َمِعي، ِحيَن اسَتَهْنِت 
َساأَتَذكَُّر  60َولَِكنِّي  َمِعي.  َعهَدِك  َفَنَكثِت  بَِوْعِدِك، 
ْسُت َمَعَك  الَعهَد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَعِك ِفي ِصباِك. َقْد اأسَّ
ال�أكَبِر  اأَخواتِِك  َعَلى  َتَتَسلَِّطيَن  61َفِحيَن  اأَبِديّاً.  َعْهَداً 
َوال�أصَغِر، َتَتَذكَِّريَن ما َعِمْلِتِه ِفي الماِضي َفَتخَجِليَن. 
َساُأعِطيُهنَّ لَِك لَِيُكنَّ تابِعاٍت لَِك. َوُهَو ما لَْم اأِعدِك بِِه 
ِفي َعهِدي َمَعِك. 62َساُأَثبُِّت َعهِدي َمَعِك، َوَسَتعَلِميَن 
اأنِّي اأنا اهلُل. 63َفَتَذكَِّري ما َعِمْلِت َواخَجِلي ِحيَن اأْغِفُر 
لَِك، َول� َتفَتِحي َفَمِك بَِكِلَمٍة بَِسِبِب َخَجِلِك.« َيُقوُل 

الرَّبُّ اإللَُه.

َجَرة َمَثُل الشَّ

اإنْساُن، أ 17  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  ثُمَّ 
َتَكلَّْم بَِهذا اللُّغِز، َوَكلِّْم َبني اإْسرائِيَل بَِهذا 

اللُّْغِز َوالَمَثِل، 3َوقُْل: ›َيُقوُل الّربُّ اإللَُه:

أ 2:17 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(
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اأجِنَحٌة  لَُه  َضخٌم  نَسٌر  لُبناَن  اإلَى  »اأَتى 
ألواِن.  ال� ُد  ُمَتَعدِّ َوِريُشُه  َطِويَلٌة  َقواِدُمُه  َكِبيَرٌة. 
ِة َشَجَرِة اأْرٍز 4َوَكَسَر اأغصاناً  َفاأَخَذ ُغصناً ِمْن ِقمَّ
اإلَى  َواأَخَذها  َجَرِة،  الشَّ ِة  ِقمَّ ِمْن  َطِريًَّة  َصِغيَرًة 
اأْرِض التُّّجاِر َوَمِديَنِة الباَعِة. 5َكما اأَخَذ َبعَض 
أْرِض، َوَزَرَعها ِفي الُحُقوِل  الُبُذوِر ِمْن تِلَك ال�
الَغِزيَرِة،  الِمياِه  قُرَب  َفَزَرَعها  راَعِة.  لِلزِّ ِة  الُمَعدَّ
الُبُذوُر  6َفَنَمِت  َصْفصاٍف.  َكَشَجَرِة  َواأقاَمها 
ٌة. َوَمَع اأنَّ ِجذَعها كاَن  َوصاَرْت َكرَمًة ُممَتدَّ
َقِصيراً، لَِكنَّ فُُروَعها َبَداأْت َتمَتدُّ َوَتنُمو، َوكاَن 
لَها ُجُذوٌر َطِويَلٌة َوَمِتيَنٌة. َونََمْت َحتَّى اأصَبَحْت 

َكرَمًة اأخَرَجْت فُُروعاً َواأنَتَجْت َثَمراً.
7»َوكاَن ُهناَك نَسٌر َعِظيٌم اآَخُر لَُه اأجِنَحٌة 

َكِبيَرٌة ِجّداً. َقواِدُمُه َطِويَلٌة َوُمكَتِمَلٌة. َفاأرَسَلْت 
باتِّجاِهِه  فُُروَعها  ْت  َوَمدَّ نَحَوُه،  ُجُذوَرها 
لَِيسِقيها. 8كانَِت الَكرَمُة َقْد ُغِرَسْت ِفي َحقٍل 
َجيٍِّد، قُرَب ِمياٍه َكِثيَرٍة، لُِتخِرَج اأغصاناً َكِثيَرًة 

َوَثَمراً َكِثيراً، لَِتنُمَو َوَتِصيَر َكرَمًة َجِميَلًة.«
َهْل  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  9»َهذا 

َثَمُرها؟  َوُيقَطُع  ُجُذوُرها  تُقَلَع  األَْن  َسَتنَجُح؟ 
األَْن َيْيَبَس َوَرقُها َوَيُموُت؟ لَْن َيحتاَج َقلُعها ِمْن 
ُجُذوِرها اإلَى اأيٍد َقِويٍَّة اأْو اُأناٍس َكِثيِريَن. 10لَِكْن 
األَْن  َسَتنُمو؟  َفَهْل  اآَخٍر،  َمكاٍن  اإلَى  نُِقَلْت  اإْن 
رِقيَُّة َعَلى الُبستاِن  يُح الشَّ َتْيَبَس ِحيَن َتُهبُّ الرِّ

الَِّذي ُزِرَعْت ِفيِه؟«

ِد:  عِب الُمَتَمرِّ 11َواأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 12»قُْل لِلشَّ

أْمثاِل؟ ها اإنَّ َمِلَك بابَِل اأَتى  ›األ� َتفَهُموَن َمعَنى َهِذِه ال�
اإلَى َمديَنِة الُقْدِس َواأَسَر َمِلَكها َوكُلَّ ُرَؤسائِها َواأَخَذُهْم 
النَّسِل  ِمَن  واِحداً  بابَِل  َمِلُك  اختاَر  13ثُمَّ  بابَِل.  اإلَى 
الَمَلِكيِّ َوَقَطَع َمَعُه َعهداً. َوَجَعَلُه ُيْقِسُم َعَلى الَول�ِء. 
أْرِض.  ال� ِمَن  النُُّفوِذ  َذِوي  الُمقَتِدِريَن  الرِّجاَل  َواأَخَذ 
14َفكاَن الَعهُد َيقِضي بِاأْن َتبَقى الَممَلَكُة خاِضَعًة َفلا 

َسلاَمِتها.  ُمقابَِل  الَعْهِد  َهذا  َعَلى  تُحاِفُظ  َبْل  َترَتِفُع، 
َد َعَلى َمِلِك بابَِل، َواأرَسَل َمبُعوثِيَن  15َولَِكنَّ الَمِلَك َتَمرَّ

حضاِر ُخُيوٍل َوَجيٍش َعِظيٍم. َفَهْل َسَينَجُح؟  اإلَى ِمصَر ل�إ
َهْل َسَينُجو ِمَن الِعقاِب؟ َهْل َينُجو َمْن َيفَعُل َذلَِك؟ َهْل 

َينُجو َمْن َيكِسُر الَعهَد؟«
َذلَِك  اإنَّ  بِذاتِي  »اُأقِسُم  اإللَُه:  الرَّبُّ  16َيُقوُل 

الَمِلَك َسَيُموُت ِفي بابَِل. َعيََّنُه َمِلُك بابَِل َعَلى اأْرِض 
َمِلِك  َمَع  الَعْهَد  َوَكَسَر  بَِقَسِمِه،  نََكَث  لَِكنَُّه  َيُهوذا، 
خَمُة  الضَّ َوُجُيوُشُه  ِفرَعْوَن  قُّواُت  َتاأتِي  17لَن  بابَِل. 
تُرابِيٌَّة  َحواِجُز  َفَسُتبَنى  الَحرِب.  َوقِت  ِفي  لُِمساَعَدتِِه 
نُُفوٍس  َعَلى  لِلَقضاِء  ال�أسواِر،  ِعنَد  ِحصاٍر  َواأبراُج 
اأْن  َبْعَد  الَعهَد  َوَكَسَر  الَقَسَم  احَتَقَر  َُّه  18َفلاأن َكِثيَرٍة. 
الرَّبُّ  َيُقوُل  19َولَِهذا،  َينُجو.«  لَْن  َواأقَسَم،  َيَدُه  َرَفَع 
لُُه نتيَجَة َقَسِمي الَِّذي  اإللَُه: »اُأقِسُم بِذاتِي اإنِّي َساُأَحمِّ

احَتَقَرُه َوَعهِدي الَِّذي َكَسَرُه! 20َساُألِقي بَِشَبَكِتي َعَليِه، 
ي. َساأحِملُُه اإلَى بابَِل، َوُهناَك َساُأِديُنُه َعَلى  َوَسَيعَلُق بَِفخِّ
ِد َعَليَّ َوِخيانَِتِه لِي. 21َسُيحاِوُل الَكِثيُر ِمْن ُجُيوِشِه  التََّمرُّ
َسَيبُقوَن  َوالَِّذيَن  يِف.  بِالسَّ َسُيقَتلُوَن  َولَِكنَُّهْم  الَهَرَب، 
اأنا  اأنِّي  َسَيعِرفُوَن  ِحيَنِئٍذ،  َمكاٍن.  كُلِّ  ِفي  َسَيَتَبعَثُروَن 

اهلَل َتَكلَّْمُت.«

22َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

أْرِز.   » َساآُخُذ ُغصناً ِمْن اأعَلى َشَجَرِة ال�
ِتها،    َساأقَطُع ُغصناً َطِريّاً ِمْن ِقمَّ

   َوَساأزَرُعُه بَِنفِسي َعَلى َجَبٍل عاٍل َوُمرَتِفٍع.
23  َساأغِرُسُه َعَلى َجَبٍل عاٍل ِفي اإْسرائِيَل،  

   َوَسُيْنِبُت اأغصاناً َو َثَمراً.
جاَر اأرٍز َجِميَلًة    َسُتصِبُح اأشَّ

   َتسُكُن َتحَتها الَعصاِفيُر بِاأنواِعها،
ُش ِفي ِظلَّ اأغصانِها َجميُع اأنواِع     َوتَُعشِّ

الطُُّيوِر.

24 » ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرُف كُلُّ اأشجاِر الَحقِل  
َجَر الطَِّويَل     اأنِّي، اأنا اهلَل، اأخَفْضُت الشَّ

َوَرَفْعُت الَقِصيَر،
َجَرَة الَخْضراَء،    َيبَّْسُت الشَّ
   َوَملاأُت اليابَِسَة بِالَبراِعِم.«
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ُة ُكلِّ واِحٍد ِمْن أعماِله َمسُؤوِليَّ

تعُنوَن 18  2»ماذا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  ثُمَّ 
اأيُّها النّاُس ِحيَن َتقَتِبُسوَن َهذا الَمثَل َعْن 

اإْسرائِيَل:

آباُء َياأكُلُوَن الُحصُرَم، › ال�   
أبناِء َتضَرُس؟‹« أ    َواأسناُن ال�

3َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: »اُأْقِسُم بِذاتِي اإنَُّكْم لَْن َتُعوُدوا 

َحياَة  اأنَّ  4َفاعَلُموا  اإْسرائِيَل.  ِفي  الَمَثَل  َهذا  َتقَتِبُسوَن 
النّاِس َجميعاً لِي: َحياُة الوالِِد َوَحياُة الَمولوِد ِكلاُهما 
نساُن الَِّذي ُيخِطُئ ُهَو َيُموُت. 5اأّما البارُّ َفُهَو  لِي. ال�إ
َمزاراِت  َعَلى  َياأكُُل  6َول�  َوالِبرَّ،  الَعدَل  َيْصَنُع  الَِّذي 
أْصناِم َبني اإْسرائِيَل الَبِغيَضِة،  ُم َذبائَِح ل� الِجباِل، َول� ُيَقدِّ
ُس َزوَجَة جاِرِه، اأْو ُيعاِشَر اْمراأًة ِخلاَل َحيِضها.  َول� ُيَنجِّ
ِمنُه.  َيْقَتِرُض  لَِمْن  الرَّهَن  َيُردُّ  َبْل  النّاَس،  َيسَتِغلُّ  7ل� 

8َول�  لَُه.  ثِياَب  ل�  َمْن  َوُيلِبُس  لِلجائِِع،  َطعاماً  ُيعِطي 
ْثَم، َوَيْحُكُم بالَعدِل  َياأُخُذ ِرباً اأْو ِربحاً زائِداً. َيَتَجنَُّب ال�إ
اأحكاِمي.  َوَيحَفُظ  َشرائِِعي  9َيتَبُع  الُمَتخاِصِميَن.  َبيَن 
لَِيعَمَل ما ُهَو َحقٌّ َوَعدٌل. َفَهذا اإنساٌن بارٌّ، َوَسَيحيا.« 

َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.
ٌد،  نساِن ابٌن قاتٌِل ُمَتَمرِّ 10»لَِكْن َقْد َيُكوُن لَِذلَِك ال�إ

11َيعَمُل اُأموراً َكَهِذِه – َمَع اأنَّ اأبيِه ل� َيفَعلُها: َياأكُُل ِفي 

الَفِقيَر  َزوَجَة جاِرِه، 12َيظلُُم  ُس  ُيَنجِّ الِجباِل،  َمزاراِت 
يقَتِرُف  أوثاَن،  ال� َيعُبُد  َرهناً،  َيُردُّ  َول�  َيسِرُق  َوالعاِجَز، 
َخطايا َبغيَضًة، 13ياأُخُذ ِرباً َوِربحاً زائِداً. اأَفيحيا َذلَِك 
َُّه َعِمَل كُلَّ َهِذِه الَخطايا  نساُن؟ ل� َبْل َيُموُت. َفِلاأن ال�إ

الَكِريَهِة، َيْنَبِغي اأْن َيُموَت.
نساِن ابٌن َراأى كُلَّ الَخطايا  14َوَقْد َيُكوُن لَِهذا ال�إ

الَِّتي ارَتَكَبها اأُبوُه، َفَفِهَم َولَْم َيعَمْل ما َعِمَلُه اأُبوُه. 15لَْم 
ياأكُْل ِفي َمزاراِت الِجباِل، َولَْم َيعُبْد اأوثاَن َبني اإْسرائِيَل، 
ُس َزوَجَة جاِرِه. 16لَْم َيظِلُم اأَحداً، َولَْم َيحَتِفُظ  َولَْم ُيَنجِّ
بَِرهٍن اأْو َيْسِرْق. لَِكنَُّه ُيعِطي ِمْن َطعاِمِه لِلجائِِع، وُيلِبُس 

َيدَفُعوَن  الَِّذيَن  أبناِء  ال� في  ُيضَرُب  . . . َتضَرس.  اآلباُء  أ 2:18 

َثَمْن اأخطاِء اآبائِِهْم.

ثَم، َول� ياأُخُذ ِرباً اأْو ِربحاً  الُعرياَن ثِياَبُه. 17َيَتَجنَُّب ال�إ
زائِداً. َيحَفُظ اأحكاِمي َوُيِطيُع َفرائِِضي. َفلا َيهِلُك ِمثُل 
اأُبوُه  كاَن  ْن  18َفاإ َيحيا.  َبْل  اأبِيِه،  اإثِم  بَِسَبِب  َهذا 
َوَسَط  َكِثيَرًة  ُشُروراً  َوَعِمَل  اأِخيِه،  َوَسَرَق  النّاَس،  َظَلَم 

َشعِبِه. َفَهذا َسَيهِلُك بَِذنِبِه.
19َفِلماذا اأيُّها النّاُس َتساألُوَن لِماذا ل� ُيعانِي ال�بُن 

ُهَو  َوَعِمَل ما  الِ�بُن عاِدل�ً  اأُبوُه؟ كاَن  َفَعَلُه  ما  بَِسَبِب 
َبريٌء  َفُهَو  َولِذا  بِها،  َوَعِمَل  َشرائِِعي  َواأطاَع  صالٌِح، 
َيُموُت.  الَِّذي  ُهَو  ُيخِطُئ  الَِّذي  نساُن  َوَسَيحيا. 20ال�إ
الّصالُِح  نساُن  ال�إ ابِنِه.  َعَلى َخطايا  ال�أُب  ُيعاَقَب  َولَْن 
َعْن  َمسُؤوٌل  يُر  رِّ الشِّ نساُن  َوال�إ َصلاِحِه،  َعْن  َمسُؤوٌل 

ِه. َشرِّ
َوَحِفَظ  َخطاياُه،  َعْن  يٌر  ِشرِّ اإنساٌن  تاَب  21َواإْن 

نَُّه لَْن َيهِلَك.  َشرائِِعي َوَعِمَل ما ُهَو َعدٌل َوَصلاٌح، َفاإ
22َولَْن تُذَكَر اأيُّ َخطيٍَّة ِمْن َخطاياُه الّسابَِقِة لُِيحاَسَب 

َسَيحيا.«  نَُّه  َفاإ َيعَملُُه  الَِّذي  لاِح  الصَّ َوبَِسَبِب  َعنها. 
يُر، اأْم بِاأْن  رِّ 23َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: »َهْل اُأَسرُّ بُِموَت الشِّ

ِه َفَيحيا.« َيُتوَب َعْن َشرِّ
َوَعِمَل  ِه،  بِرِّ َعْن  عاَد  اإْن   ، البارُّ َيحيا  24»َهْل 

ُشُروراً َكِريَهًة َكال�أشراِر؟ َبْل لَْن ُيذَكَر َشيٌء ِمْن اأعمالِِه 
َوَخطاياُه  ِخيانَِتِه  بَِسَبِب  َوَسَيهِلُك  الَقِديَمِة،  الّصالَِحِة 

الَِّتي اْرَتَكَبها.
25َولَِكنَُّكْم َتُقولُوَن: ›َطِريُق الرَّبِّ لَيَسْت ُمسَتِقيَمًة!‹ 

اَأَطِريِقي اأنا لَيَسْت ُمسَتِقيَمًة يا َبيَت اإْسرائِيَل، اأْم ُطُرقُُكْم 
اأنُتْم لَيَسْت ُمسَتِقيَمًة؟ 26َفِحيَن ل� َيُعوُد الّصالُِح َيِعيُش 
بَِسَبِب  َساُأِميُتُه  نِّي  َفاإ  ، رِّ الشَّ بَِعَمِل  َوَيبَداُأ  لاِح  بِالصَّ
يَرِة. 27َوِحيَن ل�  رِّ ُشُروِرِه. َسَيُموُت بَِسَبِب اأعمالِِه الشِّ
ُروَر، َوَيبَداُأ بَِعَمِل ما ُهَو صالٌِح  يُر َيعَمُل الشُّ رِّ َيُعوُد الشِّ
ْن َفِهَم َوتاَب َعْن  ي نَفَسُه. 28َفاإ نَُّه بَِهذا ُيَنجِّ َوعاِدٌل، َفاإ

نَُّه َسَيحيا َولَْن َيهِلَك. اآثاِمِه َوَخطاياُه الَِّتي َعِمَلها، َفاإ
29َوَمَع َهذا َفاإنَّ َبيَت اإْسرائِيَل َيُقولُوَن: ›َطِريُق الرَّبِّ 

لَيَسْت ُمسَتِقيَمًة!‹ اَأَطِريِقي اأنا لَيَسْت ُمسَتِقيَمًة يا َبيَت 
اأنُتْم لَيَسْت ُمسَتِقيَمًة؟« 30َيُقوُل  اأْم ُطُرقُُكْم  اإْسرائِيَل، 
الّربُّ اإللَُه: »اأنا الَِّذي اأحُكُم َعَلى كُلِّ اإنساٍن بَِحَسِب 
َوَخطاياكُْم،  اآثاِمُكْم  َعْن كُلِّ  َوارِجُعوا  َفُتوُبوا  ُسلُوِكِه. 
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آثاِم  ال� كُلِّ  ِمْن  31َتَخلَُّصوا  اآثاُمُكْم.  َركُْم  تُّدمِّ ل�  َحتَّى 
الَِّتي اقَتَرفُتُموها، َوُخُذوا َقلباً َجِديداً َوُروحاً َجِديَدًة. يا 
َبني اإْسرائِيَل، لِماذا َتُموتُوَن؟ 32اأنا ل� اُأَسرُّ بَِموِت اأَحٍد. 

رِّ َواحُيوا.« َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه. تُوُبوا َعِن الشَّ

ة ْبوَّ َرمُز اللَّ

نَِشيَد 19  َفاأنِشْد  اأنَت،  »اأّما  اهلُل:  لَِي  َوقاَل 
ُحزٍن َعَلى قاَدِة اإْسرائِيَل َوقُْل:

ُأُسوِد، ِك لَْبَوٌة َتربُِض َبيَن ال� 2 »›اُأمُّ  
   َوتَُربِّي ِجراَءها َمَع ال�أشباِل.

3  َربَّْت ِشبلاً لَِيِصيَر اأَسداً َقِويّاً.  
   َتَعلََّم الِ�فِتراَس،
   َواأكَل النّاَس.

ُأَمُم ُيَزمِجُر، 4 »›َسِمَعتُه ال�  
ِهْم.    َفاأمَسُكوُه بَِفخِّ

   َوَضُعوا َكلالِيَب ِفي َفِمِه،
   َواقتاُدوُه اإلَى ِمْصَر.

5  َفَلّما َفَقَدْت كُلَّ َرجاٍء ِفي َعوَدتِِه.  
   اختاَرْت واِحداً اآَخَر ِمْن ِجرائِها

   َوَجَعَلتُه اأَسداً َقِويّاً.
ُأُسوِد، 6  َفَبَداأ َيَتباَهى َوَسَط ال�  

   َوصاَر َقِويّاً َبْيَنها.
   َوَتَعلََّم الِ�فِتراَس،

   َواأَكَل النّاَس.
7  هاَجَم ُحُصونَُهْم،  

َر ُمُدنَُهْم.    َوَدمَّ
أْرِض ِمْن َصوِت     َفانَدَهَش كُلُّ ُسكّاِن ال�

َزمَجَرتِِه.
ُعوُب الُمجاِوَرُة، 8  ِحيَنِئٍذ، هاَجَمتُه الشُّ  

   َواألُقوا َشَبَكَتُهْم َعَليِه،
ِهْم.    َفَوَقَع ِفي َفخِّ

9  َوَضُعوا كلالِيَب ِفي َفِمِه،  
   َوَوَضُعوُه ِفي َقَفٍص،

   َواقتاُدوُه اإلَى َمِلِك بابَِل،
نزانَِة،    ثُمَّ األَقْوُه ِفي الزِّ

   َكي ل� َيُعوَد َصوتُُه ُيسَمُع َعَلى ِجباِل 
اإْسرائِيَل.«

َرمُز الَكرَمة
10 »›اُأمَُّك َكَكرَمٍة َمِليَئٍة بِالثِّماِر  

. َّها َمزُروَعٌة قُرَب َقَنواِت الرَّيِّ أن    ل�
   اإنَّها ُمثِمَرٌة َوُمَغطّاٌة بِاأوراٍق َكِثيَرٍة بَِسَبِب َكثَرِة 

الِمياِه.
11  صاَرْت فُُروُعها ُصولَجاناٍت لِلُحكّاِم.  

حاِب،    َوارَتَفَع اأَحُد فُُروِعها َحتَّى َوَسِط السَّ
ِغيَرُة بَِشكٍل كاِمٍل.    َونََمْت اأغصانُها الصَّ
12  َولَِكنَّها اقُتِلَعْت بَِغَضٍب َواُألِقَيْت َعَلى   

أْرِض، ال�
رِقيَُّة ثِماَرها، يُح الشَّ َفِت الرِّ    َوَجفَّ

َجَرِة َفَيِبَسْت.    َوَسَقَطْت اأغصانُها ِمَن الشَّ
   اأّما اأْغصانُها الَقِويَُّة َفَقِد احَتَرَقْت بِالنّاِر.

حراِء، آَن ِهَي َمزُروَعٌة ِفي الصَّ 13 »›َوال�  
   ِفي اأْرٍض يابَِسٍة َوَعطشانٍَة.

ِت النّاُر ِمْن اأْغصانِها َوالَتَهَمْت َثَمَرها، 14  امَتدَّ  
   َولَْم َيُعْد ُهناَك ِفرٌع َقِويٌّ َيصلُُح ُصولَجاناً 

لِحاِكٍم.‹«

َهِذِه َقِصيَدُة ِرثاٍء َحِزيَنٌة.

ِعصياُن َبني إْسراِئيل

ِفي 20  الخاِمِس  هِر  الشَّ ِمَن  العاِشِر  الَيوِم  ِفي 
َنِة الّسابَِعِة، اأَتى َبعُض ُشُيوِخ اإْسرائِيَل  السَّ
اإلَيَّ لَِيطلُُبوا ِرسالًَة ِمَن اهلِل َعَل َفِمي. 2َفاأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة 
اهلِل: 3»يا اإنْساُن، أ َكلِّْم ُشُيوَخ اإْسرائِيَل َوقُْل لَُهْم: ›َهذا 

ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: َهْل اأَتيُتْم لَِتطلُُبوا ِرسالًَة ِفعلاً؟ 

أ 3:20 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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أخِذ  لِ� َتطلُُبونِي  بِاأْن  لَُكْم  اأسَمَح  لَْن  اإنِّي  بِذاتِي  اُأقِسُم 
ِرسالٍَة ِمنِّي.‹« َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.

بِال�أعماِل  فُهْم  َعرِّ َسُتِديُنُهْم؟  َهْل  اإنْساُن،  4»يا 

لَُهْم: ›َهذا  َيعَملُونَها. 5قُْل  اآباُؤُهْم  الَِّتي كاَن  الَكِريَهِة 
ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ِحيَن اخَترُت اإْسرائِيَل، َرَفعُت َيِدي 
َواأقَسمُت لَِبِني َيعُقوَب. َعِملُت َمَعُهْم َعهداً ِفي اأْرِض 
ِمصَر، ِحيَن َرَفعُت َيِدي َوقُْلُت لَُهْم: اأنا إلَُهكُْم. 6َوِفي 
دُت بِاأْن اُأخِرَجُهْم ِمْن اأْرِض  َذلَِك الَيوِم َرَفعُت َيِدي َوَتَعهَّ
ل�أجِلِهْم – اأْرٍض  صُتها  َتَفحَّ اأْرٍض  اإلَى  َواأقُوَدُهْم  ِمصَر، 

َتِفيُض لََبناً َوَعَسلاً، َوِهَي ال�أجَمِل َبيَن الِبلاِد.‹
7»ثُمَّ قُْلُت لَُهْم: ›َعَلى كُلِّ اإنساٍن اأْن ُيلِقَي تِلَك 

ُسوا  ال�أصناَم الَكِريَهُة الَِّتي َيَضُعونَها اأماَمُهْم. َول� َتَتَنجَّ
ُدوا  ِّي اأنا إلَُهكُْم.‹ 8لَِكنَُّهْم َتَمرَّ أن بِاأصناِم ِمصَر الَقِذَرِة، ل�
، َواختاُروا اأْن ل� َيسَمُعوا لِي. لَْم َيَتَخلَّْص واِحٌد  َعَليَّ
ِمنُهِم ِمَن ال�أصناَم الَبِغيَضِة الَِّتي َيَضُعونَها اأماَمُهْم، َولَْم 
بِاأْن  َوَفكَّرُت  الَقِذَرِة.  ِمصَر  اأصناَم  ِمنُهِم  واِحٌد  َيتُرْك 
اأسُكَب َعَليِهْم كُلَّ َغَضِبي َوُهْم ِفي اأْرِض ِمصَر. 9لَِكنِّي 
ِفي  َسَكُنوا  الَِّتي  ُأَمِم  ال� َبيَن  اْسِمي  َه  اُأَشوِّ اأْن  اأَشاأ  لَْم 
َوَسِطها، َوالَِّتي اأعَلنُت اأماَمها بِاأنِّي َساُأخرُجُهْم ِمْن اأْرِض 
حراِء.  ِمصَر. 10َوَهَكذا قُْدتُُهْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر اإلَى الصَّ
11َواأعَطْيُتُهْم ُهناَك َفرائِِضي َوَشرائِِعي، َوَوَعدتُُهْم بِاأنَّ َمْن 

اأيّاَم  اأعَطْيُتُهْم  بِها. 12َكما  َسَيحيا  رائَِع  الشَّ َهِذِه  ُيِطيُع 
ُأظِهَر اأنِّي  راَحٍة، أ َكَعلاَمِة الَعهِد الَِّذي َبيِني َوَبيَنُهْم، لِ�

ُسُهْم. اأنا اهلَل الَِّذي اُأَقدِّ
حراِء،  ُدوا َعَليَّ ِفي الصَّ 13»َولَِكنَّ َبني اإْسرائِيَل َتَمرَّ

َيعَمُل  َمْن  الَِّتي  َفرائِِضي  َوَرَفُضوا  َشرائِعي،  َيْتَبُعوا  َولَْم 
اَحِة الَِّتي َعيَّْنُتها  ُسوا اأيّاَم الرَّ بِها َسَيحيا بِها اأيضاً، َونَجَّ
ٍر. َولِذا َفكَّرُت بِاأْن اأسُكَب َغَضِبي َعَليهْم،  بَِشكٍل ُمَتَكرِّ
َولَِكي  اسِمي،  أجِل  لِ� 14َولَِكْن  يَِّة.  البرِّ ِفي  َفاُأهِلَكُهْم 
ِمْن  َشعِبي  اُأخِرُج  َراأونِي  الَِّذيَن  ُأَمِم  ال� بيَن  َه  َيَتَشوَّ ل� 
حراِء  الصَّ ِفي  لَُهْم  َواأقَسمُت  َيِدي  15َرَفعُت  ِمصَر، 

بِت  السَّ اأيّاَم  َتشَمُل  َوِهَي  »ُسبُوت.«  أ 12:20 أيام راحة. حرفّياً 

ِريَعُة اأيّاماً للعباَدِة وال�متناِع  أيّاِم الَِّتي اأقَّرَتها الشَّ وال�أعياِد َوَغيِرها ِمَن ال�
َعِن الَعَمل. )اأيضاً في َبقّيِة َهذا الَفصل(

لَُهْم – اإلَى  اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرِض  ال� اإلَى  اُأدِخَلُهْم  لَْن  اإنِّي 
الِبلاِد.  َبيَن  ال�أجَمِل  َوِهَي  َوَعَسلاً،  لََبناً  َتِفيُض  اأْرٍض 
ُسوا  َُّهْم َرَفُضوا َفرائِِضي َولَْم ُيِطيُعوا شرائِِعي، َونَجَّ أن 16ل�

َوراَء  قُلُوُبُهْم  انَجَذَبْت  َفَقِد  َعيَّْنُتها.  الَِّتي  اَحِة  الرَّ اأيّاَم 
اَأوثانِِهُم الَقِذرِة. 17َولَِكنِّي َرَحمُتُهْم َولَْم اُأهِلْكُهْم، َولَْم 
يَِّة:  البرِّ أبنائِِهْم ِفي  لِ� يَِّة. 18َوقُْلُت  البرِّ ِفي  َتماماً  اُأبِْدُهْم 
رائَِع الِّتي  ل� َتِعيُشوا َكما عاَش اآباُؤكُْم! ل� تُِطيُعوا الشَّ
ُسوا بِاأوثانِِهُم  اأطاُعوها، َول� َتحَفُظوا َفرائَِضُهْم، َول� َتَتَنجَّ
الَقِذَرِة. 19اأنا إلَُهكُْم، اأِطيُعوا َشرائِِعي َوَدقُِّقوا ِفي ِحفِظ 
َفَتُكوَن  َعيَّْنُتها،  الَِّتي  اَحِة  الرَّ اأيّاَم  ُسوا  20َقدِّ َفرائِِضي. 
َعلاَمًة َعَلى الَعهِد َبيِني َوَبيَنُكْم. ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي 

اأنا إلَُهكُْم.‹
. لَْم ُيِطيُعوا َشرائِِعي  ُدوا َعَليَّ أول�َد َتَمرَّ 21»َولَِكنَّ ال�

ُأُموَر الَِّتي  َولَْم ُيَدقُِّقوا ِفي ِحفِظ َفرائِِضي. لَْم َيعَملُوا ال�
الَِّتي  اَحِة  الرَّ اأيّاَم  ُسوا  َونَجَّ اإنْساٌن َيحيا بِها،  اإْن َعِمَلها 
َعَليِهْم  َغَضِبي  كُلَّ  اأسُكَب  بِاأْن  َفكَّرُت  لِذا  َعيَّْنُتها. 
نَفِسي  َمَنْعُت  َتماماً. 22لَِكنِّي  حراء  َفاُأهِلُكُهْم ِفي الصَّ
ُأَمِم  ال� َبيَن  لِ�ْسِمي  َبِة  الطَّيِّ مَعِة  السُّ ل�أجِل  اإباَدتِِهْم  َعْن 
َرَفعُت  23لَِكنِّي  اأماَمُهْم.  ِمْصَر  ِمْن  اأخَرجُتُهْم  الَِّتي 
اُأَبعِثَرُهْم  بِاأْن  لَُهْم  دُت  َوَتَعهَّ حراِء  الصَّ ِفي  لَُهْم  َيِدي 
َيحَفُظوا  لَْم  َُّهْم  أن 24ل� الِبلاِد.  كُلِّ  َوِفي  ُأَمِم  ال� َوَسَط 
اَحِة الَِّتي  وا بِاأيّاِم الرَّ َفرائِِضي َوَرَفُضوا َشرائِِعي، َواسَتَخفُّ
آبائِِهْم.  لِ� الَِّتي كانَْت  الَقِذَرِة  أوثاِن  بِال� َوتَعلَُّقوا  َعيَّْنُتها، 
25لَِذلَِك َجَعْلُتُهْم َيتَبُعوَن َشرائَِع َغيَر صالَِحٍة، َوَفرائَِض 

ُسوَن بَِعطاياُهْم، َحتَّى  َيَتَنجَّ ل� َيحَيوَن بِها. 26َتَرْكُتُهْم 
َرُهْم. حيَنِئٍذ، َيعَلُموَن  ُموا اأبكاَرُهْم َكَقرابِيَن، لَِكي اُأَدمِّ َقدَّ

اأنِّي اأنا اهلُل!
َوقُْل  اإْسرائِيَل  َبني  اإلَى  اإنْساُن  يا  َتَكلَّْم  27»َولِذا، 

اإلَى  ضاَفِة  بِال�إ اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم: 
كُلِّ َهذا، اسَتَمرَّ اآباُؤكُْم ُيظِهُروَن اْسِتخفاِفِهْم بِي، ِفي 
أْرِض  . 28َوَمَع َهذا قُدتُُهْم اإلَى ال� ِدِهِم الُمسَتِمرِّ َعَليَّ َتَمرُّ
ُموا  الَِّتي َسبَق اأْن َوَعدتُُهْم بِاأْن اُأْعِطَيها لَُهْم. َولَِكنَُّهْم َقدَّ
أوثانِِهْم َعَلى كُلِّ َتلٍَّة عالَِيٍة َراَأْوها، َوَتحَت كُلِّ  َذبائَِح لِ�
ُروا  ثاَرِة َغَضِبي، َوَبخَّ ُموا َتقِدماٍت لِ�إ َشَجَرٍة َخضراَء. َقدَّ

َوَسَكُبوا َخْمراً.
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َتذَهُبوَن  الَِّذي  الُمرَتَفُع  َهذا  ›ما  29»َفَساألُتُهْم: 

اإلَيِه؟‹ – لَِذلَِك ما زالُوا َيْدُعوَن اأماِكَن ِعباَدتِِهْم ›باما‹ أ 
اإلَى َهذا الَيوِم!

30»لِذا قُْل لَِبيِت اإْسرائِيَل: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ 

َس  َتَنجَّ الَِّتي  ذاتِها  بِالطَِّريَقِة  ُسوَن  َتَتَنجَّ األَسُتْم  اإللَُه: 

اآباُؤكُْم بِها؟ األَسُتْم َتْزنُوَن َمَع اأوثانُِكُم الَقِذَرِة؟ 31اأنُتْم 
اأول�ِدكُْم  َوبَِحرِق  َتقِدماتِِهْم،  بَِتقِديِم  ِمثَلُهْم  ُسوَن  َتَتَنجَّ
قَُّعوَن  َكِقرابِيَن، َوبِاأوثانُِكُم الَقِذَرِة نَفِسها. َوَمَع َهذا، َتَتوَّ
ِمنِّي اأْن اأسَمَح لَُكْم بِالَمِجيِء اإلَيَّ َوَطَلِب َكِلَمٍة َونُْصٍح 
اإنِّي  اهلُل،  َيُقوُل  بِذاتِي،  اُأقِسُم  اإْسرائِيَل،  َبني  يا  ِمنِّي؟ 
ِمنِّي!  النُّصَح  َوَطَلِب  اإلَيَّ  بِالَمِجيِء  لَُكْم  اأسَمَح  لَْن 
، اإْذ َتُقولُوَن: لَِنُكْن  32َوالِفكَرُة الَِّتي تَُفكُِّروَن بِها لَْن َتتِّمَّ

ال�ُأخَرى،  أراِضي  ال� َعشائِِر  َوِمثَل  ال�ُأخَرى  ُأَمِم  ال� ِمثَل 
َفَنخِدَم اأصناماً َخَشِبيًَّة َوَحَجِريًَّة.‹ 33َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
َولَْو  َعَليُكْم  َساأملُُك  اإنِّي  بِذاتِي  ›اُأقِسُم  اإللَُه:  الرَّبُّ 
ُيسَكُب  َشِديداً  َوَغَضباً  َوِذراعاً  َقِويًَّة  َيداً  أمُر  ال� َتَطلََّب 
ال�ُأخَرى،  ُأَمِم  ال� كُلِّ  َبيِن  ِمْن  34َساُأخِرُجُكْم  َعَليُكْم. 
َمَشتَُّتوَن.  اأنُتْم  َحيُث  أراِضي  ال� كُلِّ  ِمْن  َواأجَمُعُكْم 
َساُأخِرُجُكْم بَِيٍد َقِويٍَّة َوِذراٍع َممُدوَدٍة َوَغَضٍب َشِديٍد. 
35َوَساآُخُذكُْم اإلَى َصحراَء خالَِيٍة ِمَن النّاِس، َواأحُكُم ِفي 

َقِضيَِّتي َمَعُكْم َوجهاً لَِوجٍه. 36َوَكما َحَسْمُت َقِضيَِّتي 
َمَع اآبائُِكْم ِفي َصحراِء ِمصَر، َهَكذا َساأحِسُم َقِضيَِّتي 

َمَعُكْم.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
ينونَِة،  َتُمرُّوَن ِمْن َتحِت َعصا الدَّ 37»َوَساأجَعلُُكْم 

ِمْن  الُعصاَة  َساُأِزيُل  38ثُمَّ  َبيننا.  الذي  لَْلَعْهِد  َوْفقاً 
أْرِض  َوَسِطُكْم، َوالَِّذيَن َيسَتِمرُّوَن ِفي التََّمرُِّد َعَليَّ ِمَن ال�
َيُدوُسوَن  َفلا  َساُأِزيلُُهْم،  ِفيها كالُغَرباِء.  َيسُكُنوَن  الَِّتي 
تُراَب اإْسرائِيَل ِفيما َبعُد. ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

اإْسرائِيَل  َبيَت  يا  »اذَهُبوا  اإللَُه:  الرَّبُّ  39َيُقوُل 

ل�  َفصاِعداً،  آِن  ال� ِمَن  لَِكْن  الَقِذَرَة.  اأوثانَُكُم  َواعُبُدوا 
وِس  الُقدُّ اْسِمَي  بَِتدنِيِس  اأسَمَح  لَْن  ِّي  أن لِ�  ، اإلَيَّ َتلجاَأوا 
أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه  بَِتقِدماتُِكْم َواأوثانُِكُم الَقِذَرِة. 40ل�
َجَبِلي  َعَلى  اإْسرائِيَل  َبيِت  كُلُّ  َسَيعُبُدنِي  اإللَُه:  الرَّبُّ 
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َساأقَبلُُهْم،  ُهناَك  العالَِيِة.  اإْسرائِيَل  الُمَقدَِّس، ِفي ِجباِل 
َسِة.  َوَساأقَبُل َتقِدماتِِهْم َوَقرابِيَنُهْم َوكُلَّ َذبائِِحِهِم الُمَقدَّ
ِحيَن  َبِة،  الطَّيِّ َذبائِِحُكُم  بَِروائِِح  َواُأَسرُّ  41َساأقَبلُُكْم 

ُأَمِم ال�ُأخَرى، َواأجَمُعُكْم ِمْن  اُأخِرُجُكْم ِمْن َبيِن كُلِّ ال�
َقداَسِتي  َوَساُأظِهُر  َمَشتَِّتيَن،  أراِضي َحيُث كُنُتْم  ال� كُلِّ 
ِحيَن  اهلُل،  اأنا  اأنِّي  42َسَتعَلُموَن  أَمِم!  ال� اأماَم  َبيَنُكْم 
اأقَسمُت  الَِّتي  أْرِض  ال� اإْسرائِيَل،  اأْرِض  اإلَى  اُأِعيُدكُْم 
َسَتَتَذكَُّروَن  43ِحيَنِئٍذ،  لُهْم.  َساُأعِطيها  بِاأنِّي  آبائُِكْم  ل�
َعِملُتُموها  الَِّتي  ُروِر  الشُّ كُلَّ  َوَتَتَذكَُّروَن  ِعشُتْم،  َكيَف 
يَرِة  رِّ سُتْم بِها، َوَسَتخَجلُوَن ِمَن الَخطايا الشِّ َوالَِّتي َتَنجَّ
اأنِّي  اإْسرائِيَل  َبيَت  يا  44َوَسَتعَلُموَن  َعِملُتُموها.  الَِّتي 
بَِحَسِب  ل�  ل�ْسِمي،  اإكراماً  اُأعاِمَلُكْم  ِحيَن  اهلُل،  اأنا 
الرَّبُّ  َيُقوُل  الفاِسِدُة.«  َواأعمالُِكُم  يِر،  رِّ الشِّ ُسلُوِكُكُم 

اإللَُه.

45ثُمَّ اأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 46»يا اإنْساُن، انُْظْر اإلَى 

الَجُنوِب، ِضدَّ تِلاِل  َوَتَنبَّاأ ِضدَّ  َتْيماَن،  الَجُنوِب نَحَو 
النَّقِب ذاِت الغاباِت. 47قُْل لِغاباِت النَّقِب: ›اسَتِمِعي 
اإلَى َكِلَمِة اهلِل. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه: ها اأنا اُأشِعُل ناراً ِفيَك، 
ناَرها  ُيطِفَئ  َولَْن  َويابَِسٍة،  َشَجَرٍة َخضراَء  َفَتلَتِهَم كُلَّ 
أْرِض ِمَن الَجُنوِب اإلَى  َشيٌء. َوَسَتنَتِشُر النّاُر َعَلى كُلِّ ال�
اأنا اهلَل الَِّذي  اأنِّي  ماِل. 48ِحيَنِئٍذ، َسَيَرى الَجِميُع  الشَّ

اأشَعَلها بِالنّاِر، َولَْن ُيطِفَئ ناَرها َشيٌء.‹«
َهُؤل�ِء  َيفَهَم  لَْن  اإللَُه،  الرَّبُّ  اأيُّها  »اآِه  49َفُقْلُت: 

النّاُس ما اأفَعلُُه. اإنَُّهْم َيدُعونَِني بَِثرثاِر الِحكاياِت!«

َسيُف اهلل

َفاأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل ثانَِيًة: 2»يا اإنْساُن، ب 21 
ِضّد  َوَتَكلَّْم  الُقْدِس،  َمديَنِة  نَحَو  انُظْر 
اإْسرائِيَل:  أْرِض  لِ� 3قُْل  اإْسرائِيَل.  اأْرِض  َوِضدَّ  الَمعابِِد 
ِك. َوَسَيْخُرُج َسْيِفي  »َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: ها اأنا ِضدُّ
أبراَر َوال�أشراَر. 4نََعْم َساُأبِيُد  ِمْن ِغْمِدِه َوَساُأِزيُل ِمنِك ال�
أْرِض  أبراَر َوال�أشراَر ِمنِك. َسَيُمرُّ َسيِفي َعَلى كُلِّ ال� ال�
5ِحيَنِئٍذ،  ماِل.  الشَّ اإلَى  الَجُنوِب  ِمَن  الَجِميَع  َفُيِبيَد 
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ُيِعيَدُه  َولَْن  َسيَفُه،  اْسَتلَّ  َقِد  اهلَل  اأنَّ  الَجِميُع  َسَيعِرُف 
اإلَى ِغمِدِه.

اأماَمُهْم.  َونُْح  َمكُسوٌر،  َقلَبَك  اأنَّ  لَو  َكما  ْد  6َتَنهَّ

ُد َوَتُنوُح، قُْل لَُهْم بَِسَبِب  7َوِحيَن َيساألُونََك لِماذا َتَتَنهَّ

يُتها ِمَن اهلِل. َسَيُذوُب كُلُّ َقلٍب َخوفاً،  الرِّسالَِة الَِّتي َتَلقَّ
أرواُح، َوَسَتضُعُف كُلُّ  أيِدي، َوَسَتُخوُر ال� َوَسَتضُعُف ال�

ُركَبٍة َوَتِصيُر ِمثَل الماِء.
ُأُموُر وَتحُدُث.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. َسَتاأتِي َهِذِه ال�
8ثُمَّ اأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 9»يا اإنْساُن، َتَنبَّاأ َوقُْل:

: َقْد ُسنَّ َسيٌف    »› َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ
َمصُقوٌل.
بِح، 10  ُسنَّ لِلذَّ  

   َوُصِقَل َحتَّى صاَر َيلَمُع َكالَبرِق.
، لََقْد َهَرْبَت ِمْن َعصا ِعقابِي،    يا ُبَنيَّ

   َرَفْضَت الِعقاَب بِِتلَك الَعصا الَخَشِبيَِّة!
يُف لُِيمَسَك بِاليَِّد، 11  ُصِقَل السَّ  

يِف َوُصِقَل لُِيعَطى لِلقاتِِل.    ُسنَّ َحدُّ السَّ

يَف ِفي َوَسِط  أنَّ السَّ 12»›يا اإنْساُن، َولِوْل َواصُرْخ لِ�

ُيوِف  السُّ اإنَّ حاِمِلي  اإْسرائِيَل.  قاَدِة  َوَسِط  َوِفي  َشعِبي 
ِديِد! 13اأَفَهذا  َوَسَط َشعِبي، َولِذا َعبِّْر َعْن ُحزنَِك الشَّ
امِتحاٌن لَُكْم؟ َرَفْضُتُم الِعقاَب بَِعصاً ِمْن َخَشٍب، َفِبماذا 

اُأعاِقُبُكْم؟« َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه.
َوقُْل  بَِيٍد،  َيداً  َفاضِرْب  اإنْساُن،  يا  اأنَت  14»اأّما 

لَِشعِبي:

َتيِن، َبْل َثلاَث  يُف الَقتَلى َمرَّ   »› َيْضِرُب السَّ
َمرَّاٍت.

   َيخَتِرُق َسيُف الَمذَبَحِة َهذا َجسداً َوراَء 
اآَخٍر.

15  َحتَّى ُيِزيَل كُلَّ َشجاَعٍة ِمْن قُلُوبِِهْم  
   َوَيِزيَد ِمْن َعَدِد الَقتَلى الّساِقِطيَن.

يِف قُرَب َبّواباِت     َقْد َتَسبَّبُت بَِمجَزَرٍة بِالسَّ
كُلِّ ُمُدنِِهْم.

   َقْد ُجِعَل َيلَمُع َكالَبرِق،
   َوُهَو َمْسُحوٌب ِمْن ِغمِدِه لِلَقتِل.

16  يا َسيُف، اْبَق حاداً،  
   اْضِرْب ِجَهَة الَيِميِن،

   اْطَعْن، َواضِرْب ِجَهَة الَيساِر،
هَت.    َواْضِرْب َحيثُما َتَوجَّ

ُق َيداً بَِيٍد، 17  َوَساُأَصفِّ  
   َوَساُأشِبُع َغَضِبي.‹«

   اأنا اهلَل َتَكلَّْمُت.

اْرُسْم  اإنْساُن،  19»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  18ثُمَّ 

آتِي ِمْن َمِلِك بابَِل. َوَضْع  يِف ال� َطِريقاً َيَتَفرَُّع اأماَم السَّ
َعلاَمًة  20َفَضْع  الَمِديَنَتيِن.  َطِريِق  اإلَى  تُِشيُر  َعلاَمًة 
ونِيِّيَن، َوَعلاَمًة واِضَحًة تُِشيُر  واِضَحًة تُِشيُر اإلَى َربِّة الَعمُّ
اإلَى الُقْدِس َمِديَنِة َيُهوذا الَحِصيَنِة. 21َفَمِلُك بابَِل َيِقُف 
اآلَِهَتُه َوَيمَتِحُن  ِعنَد ُمفَتَرِق الطَِّريِق َيُهزُّ ِسهاَمُه َوَيساأُل 
َكِبَد الَحَيواناِت لَيختاَر الطَِّريَق. 22َعلاماُت الِعراَفِة َعَلى 
َوُيهاِجَمها  الُقْدِس،  اإلَى  َيذَهَب  بِاأْن  َعَليِه  تُِشيُر  ِه،  َكفِّ
َولَِيضِرَب  الَحرِب،  ُهتافاِت  لَِيَرفَع  ال�شجاِر.  بُِجُذوِع 
حضارِ ُجُذوِع ال�شجاِر اإلَى الَبّواباِت، َولَِعَمِل  أبواِق ل�إ بِال�
الَمِديَنِة.  َحوَل  اأبراٍج  َولِِبناِء  للِحصاِر،  تُرابِيٍَّة  َحواِجَز 
23َولَِكْن َهذا َبدا َكالِعراَفِة الخاِطَئِة لَِهُؤل�ِء َبِني اإْسرائِيَل 

الَِّذيَن كانُوا ُملَزِميَن بَِعهِدِهِم ال�أعَظِم. لَِكنَُّه َذكََّرُهْم بِاأنَّ 
الرَّبُّ  َيُقوُل  24لَِذلَِك،  َسبِيِهْم.«  اإلَى  ي  َسُيَؤدِّ َذنَبُهْم 
ِدكُْم  َتَمرُّ بِاإعلاِن  َذنَبُكْم  اأظَهرتُْم  اإنَُّكْم  »َحْيُث  اإللَُه: 

نَُّكْم َسُتساقُوَن  َواإظهاِر َخطاياكُْم ِفي كُلِّ ما َعِملُتْم، َفاإ
بِي َقْسراً.« اإلَى السَّ

25»َواأّما اأنَت يا َرئِيَس اإْسرائِيَل الفاِسَد، َفَقْد َظَهْرَت 

الرَّبُّ  َيُقولُُه  ُهَو ما  . 26َهذا  النِّهائِيِّ ِعقابَِك  َوقِت  ِفي 
كِليَل لَْن َيبَقى َشيٌء َكما  اإللَُه: ›اأِزِل الِعماَمَة! انَزِع ال�إ

ُهَو: ارَفِع الَحِقيَر َواخِفِض الُمرَتِفَع! 27َساأجَعلُُه َدماراً! 
لَُه الَقضاُء،  الَِّذي  َياأتِي  لَْن َيحُدَث َحتَّى  َذلَِك  َولَِكنَّ 

ُنُه.« الَِّذي اأنا اُأَعيِّ
28»َواأنَت يا اإنْساُن، َتَنبَّاأ َوقُْل: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 

ونِيِّيَن َواإلَِهِهِم الُمخِزي: الرَّبُّ اإللَُه لِلَعمًّ
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  »› ُهناَك َسيٌف!
   ُهناَك َسيٌف َمسلُوٌل ِمْن ِغمِدِه لِلَقتِل،

   ل�ِمٌع َوَمصُقوٍل لِلالِتهاِم!

29 »›َتِريَن لَِنفِسِك ُرؤًى ُمَزيََّفًة َوِعراَفًة كاِذَبًة،  
   َولِذا َفِسْحُرِك لَْن َيْنَفَعِك،

أْشراِر، ْيُف َوَصَل ِرقاَب ال�    السَّ
   َقِريباً لَْن َيُكونُوا ِسَوى ُجَثٍت،

رِّ.    َقِريباً َسَيْنَتِهي الشَّ

يَف اإلَى ِغْمِدِه. اأنا بَِنفِسي َساُأِديُنِك  30»›اأِعِد السَّ

أْرِض الَِّذي َيُعوُد  ِفي الَمكاِن الَِّذي ُخِلقِت ِفيِه، ِفي ال�
َعَليِك،  الُمشَتِعَل  َغَضِبي  31َساأسُكُب  اإلَيها.  اأصلُِك 
َوَساأنُفُخ َعَليِك َسَخِطي الُملَتِهَب، َواُأَسلُِّمِك اإلَى قُساٍة 
ماِر َوالَقتِل. 32َسَتُكونِيَن ُوقُوداً لِلنّار،  ُمحَتِرِفيَن ِفي الدَّ
أْرِض. َولَِكنَِّك َسَتَتَذكَِّريَن  َوَسُيسَفُك َدُمِك ِفي كُلِّ ال�

اأنِّي اأنا اهلَل َقْد َتَكلَّْمُت.‹«

َخطايا َمديَنِة الُقْدِس َوِعقاُبها

اإنْساُن، أ 22  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  ثُمَّ 
الَمِديَنِة  َهِذِه  َعَلى  ُحكماً  َسُتصِدُر  َهْل 
َيُقوُل  3قُْل:  الَكِريَهِة؟  اأعمالِها  بُِكلِّ  َوتُخِبُرها  القاتَِلِة 
َدماً  َسَفَكْت  َمِديَنٌة  الُقْدُس  لَُهْم:  ›قُْل  اإللَُه:  الرَّبُّ 
ِفي َوَسِطها. لَِذلَِك جاَء َوقُت الِعقاِب َعَليها. َصَنَعْت 
ِم الَِّذي  َس نَفَسها بِِها. 4َسُتعاَقِبيَن َعَلى الدَّ اأصناماً لُِتَنجِّ
ِسيَن بِال�أصناِم الَقِذَرِة الَِّتي َصَنعِتها! َقْد  َسَفكِتِه، َوَسَتَتَنجَّ
نِّي َساأجَعلُِك  اأَتى َوقُتِك! َقْد َبَلْغِت نِهاَيَة ِسِنيِك! َولِذا َفاإ
ُأَمِم، َوَموُضوَع ُسْخِرَيٍة ِفي كُلِّ  اُأْضُحوَكًة ِعْنَد كُلِّ ال�
أراِضي. 5َسَتْسَخُر كُلُّ الِبلاِد الَبِعيَدِة َوالَقِريَبِة بِِك. َقْد  ال�

ْسِت اْسَمِك. َوها اأنِْت َتملاأوِك الَفوَضى. نَجَّ
اأسِلَحًة  َمَعِك  اإْسرائِيَل  ُرَؤساِء  كُلُّ  َحَمَل  َقْد  6ها 

َوتُساُء  آباُء  ال� ُيهاُن  ِفيِك  قُدُس،  7يا  ِم.  الدَّ لَِسفِك 
ُم لَُهْم اأيَُّة  أراِمِل. َول� تَُقدَّ ُمعاَمَلُة ال�أجانِِب َوالَيتاَمى َوال�

أ 2:22 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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اَحِة  اأيّاَم الرَّ ُمساَعَدٍة. 8اسَتَهْنِت بُِمَقدَّساتِي، َوَدنَّْسِت 
الَِّتي َعيَّْنُتها. ب 9يا قُدُس، ِفيِك اُأناٌس َيكِذُبوَن َفَيَتَسبَُّبوَن 
ِجبالِِك،  َعَلى  َطعاِمي  لَِياأكُلُوا  َيصَعُدوَن  النّاِس.  بَِقتِل 
ِرجاٌل  10ِفيِك  َحِقيَرًة.  َقِذَرة  اأعمال�ً  ِفيِك  َوَيعَملُوَن 
ُيعاِشُروَن َزوجاِت اآبائِِهْم، َوَيغَتِصُب الرِّجاُل النِّساَء، َبْل 
ُسوَن اأنُفَسُهْم َحتَّى َمَع النِّساِء ِفي َفْتَرِة الَحيِض.  َوُيَنجِّ
َبْل  َوبِِكنّاتِِهْم.  ِجيرانِِهْم  بَِزوجاِت  الرِّجاُل  ُس  11َوَيَتَنجَّ

َوَيغَتِصُب الرِّجاُل ِفيِك اأَخواتِِهُم اللَّواتِي ُهنَّ ِمْن لَحِمِهْم 
مِت َعْن َسفِك  َوَدِمِهْم. 12َياأُخُذ القاَدُة ِفيِك ِرْشَوًة لِلصَّ
الُمعطاِة  الُقُروِض  َعِن  َوِرباً  َطَلْبِت فائَِدًة  َوالَقتِل.  ِم  الدَّ
َتماماً.«  َونَِسيِتيِني  ُظلماً،  ِجيرانَِك  َفَسَلْبِت  لِلُفَقراِء، 

َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
َمكاِسِبِك  بَِسَبِب  بَِيٍد  َيَداً  َساَأضِرُب  13»َولَِكنِّي 

ِم الَبريِء الَِّذي ُسِفَك ِفي َوَسِطِك.  الظّالَِمِة، َوبَِسَبِب الدَّ
14اأَتُظنِّيَن اأنَّ ُشجاَعَتِك َسَتصِمُد، اأْو اأنَّ َيَديِك َسَتثُبتاِن 

َوَساأفَعُل.  َتَكلَّْمُت  اهلَل  َفاأنا  ِعقابِِك؟  َوقُت  ياأتِي  َيوَم 
ُأَمِم، َوَساُأَشتُِّتُه ِفي بِلاٍد َغِريَبٍة،  15َساُأَبعِثُر َشعَبِك َبيَن ال�

اأْن  16َبعَد  نَجاساٍت،  ِمْن  ِفيِك  ما  كُلَّ  َوَساأُحطُِّم 
ُأَمِم. ِحيَنِئٍذ، َسَتعَلِميَن اأنِّي  ْسِت نَفَسِك اأماَم كُلِّ ال� نَجَّ

اأنا اهلُل.«
اإنْساُن، صاَر  18»يا   : اإلَيَّ اهلِل  َكِلَمُة  اأَتْت  17ثُمَّ 

ِمثُل  اإنَُّهْم  الَمعاِدِن.  َكُنفاَيِة  لِي  بِالنِّسَبِة  اإْسرائِيَل  َبيُت 
الُبرونِْز َوالَقصِديِر َوالَحِديِد َوالرَّصاِص ِفي فُرِن التَّنِقَيِة، 
ًة نَِقيًَّة سابقاً.« 19َولِذا، َيُقوُل الرَّبُّ  َمَع اأنَُّهْم كانُوا ِفضَّ
َساأجَمُعُكْم  نِّي  َفاإ َمعاِدٍن،  نُفاَيَة  اإللَُه: »ل�أنَُّكْم ِصرتُْم 

ٍة  ِفي داِخِل َمديَنِة الُقْدِس. 20َسَتُكونُوَن َكِفضَّ َجِميعاً 
َونُحاٍس َوَحِديٍد َوَرصاٍص َوَقصِديٍر ُملقاٍة َمعاً ِفي فُرِن 
َتنِقَيٍة لَِنفِخ النّاِر َعَليها َواإذاَبِتها. َسَتُكونُوَن ِمثَلها، َحيُث 
َواُألِقيُكْم  الُمشَتِعِل،  َوَسَخِطَي  َغَضِبي  ِفي  َساأجَمُعُكْم 
َعَليُكْم  َواأنُفُخ  21َساأجَمُعُكْم  َواُأِذيُبُكْم.  الُفرِن  ِفي 
22َوَكما  الُقْدِس.  َمديَنِة  داِخَل  َفَتُذوُبوَن  َغَضِبي،  ناَر 
ُة داِخَل فُرِن َتنِقَيٍة، َهَكذا َسَتُذوُبوَن ِفيها.  َتُذوُب الِفضَّ

اأيّاَم  »ُسبُوتي.« َوِهَي َتشَمُل  ْنُتها. حرفّياً  ب 8:22 أيام . . . َعيَّ

ِريَعُة اأيّاماً للعباَدِة  أيّاِم الَِّتي اأقَّرَتها الشَّ بِت وال�أعياِد َوَغيِرها ِمَن ال� السَّ
وال�متناِع َعِن الَعَمل. )اأيضاً في العدد 26(
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َعَليُكْم  َسَكبُت  الَِّذي  اهلُل  اأنا  اأنِّي  َسَتعِرفُوَن  ِحيَنِئٍذ، 
َغَضباً َشِديداً.«

23ثُمَّ اأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 24»يا اإنْساُن، قُْل لَها: 

الَمَطُر  َعَليها  َياأتِي  ل�  اأْرٌض  طاِهَرٍة،  َغْيُر  اأْرٌض  ›اأنِت 
أَسِد  أنِبياُء الَِّذيَن ِفي داِخِلِك َكال� بَِسَبِب َغَضِبي. 25ال�
َفَقْد  َوَيلَتِهُمها.  قُها  َوُيَمزِّ َفِريَسَتُه  وَيخِطُف  َيزاأُر  الَِّذي 
أراِمِل  اأَخُذوا َثرَوًة َواأشياًء َثِميَنًة، َوَتَسبَُّبوا بِِزياَدِة َعَدِد ال�
ُسوا ال�أشياَء  أْرِض. 26خالََف َكَهَنُتها َشِريَعِتي، َونَجَّ ِفي ال�
َوالَدنِِس،  ِس  الُمَقدَّ َبيَن  ُيَميُِّزوا  لَْم  الَِّتي لِي.  َسَة  الُمَقدَّ
َولَْم ُيخِبُروا اأَحداً بِما ُهَو نَِجٌس َوما ُهَو طاِهٌر. َرَفُضوا 
اَحِة الَِّتي َعيَّْنُتها، َفَدنَُّسوا َوصاياَي  اأْن َيحَفُظوا اأيّاَم الرَّ
ُق  تَُمزِّ ِذئاٍب  ِمثُل  َوَسِطها  ِفي  27قاَدتُها  َوَسِطِهْم!  ِفي 
ُقوا  لُِيَحقِّ اُأناٍس  َحياَة  َوُينُهوَن  َدماً  َفَيسِفُكوَن  َفرائَِسها، 
الَحِقيَقَة،  ُيخُفوَن  28اأنِبياُؤها  َشرِعيٍَّة.  َغيَر  اأرباحاً 
اإنَُّهْم  اإْذ  َقِة،  الُمَشقَّ الُجدراِن  َعَلى  الِجبَص  َفَيَضُعوَن 
َيُقولُوَن:  كاِذَبٍة.  بِِعراَفٍة  َوَيَتَكلَُّموَن  بِالَكِذِب  ُيخِبُروَن 
›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه،‹ َمَع اأنَّ اهلَل لَْم َيَتكلَّْم 
وَن الماَل ِمنُهْم. َيظِلُموَن  اإلَيِهْم. 29َيظِلُموَن النّاَس َوَيبَتزُّ
الُغَرباَء الّساِكِنيَن ِفي  الُفَقراَء َوالُمحتاِجيَن، َوُيضايُِقوَن 
30َبَحثُت  ُينِصُفونَُهْم.  َول�  ُهْم  َحقَّ َوَيسِلُبونَُهْم  اإْسرائِيَل 
ياَج، َعْن َشخٍص َيِقُف ِفي  َعن اإنساٍن ِمنُهْم ُيصِلُح السِّ
َر، َولَِكنَِّني  أْرِض َحتَّى ل� تَُدمَّ وِر الَِّذي اأماَم ال� َشقِّ السُّ
نِّي  لَْم اأسَتِطْع اأْن اأِجَد َول� َحتَّى واِحداً َفَقْط. 31َولِذا َفاإ
َساأسُكُب َغَضِبي َعَليِهْم! َساُأفِنيِهْم بَِغَضِبَي الُمشَتِعِل، 

َوَساُأحاِسُبُهْم َعْن اأعمالِِهْم.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ُة الّساِمَرِة َوالُقدس َخِطيَّ

اإنْساُن، أ 23  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  ثُمَّ 
ذاتِها.  للاُأمِّ  ابَنتاِن  امَراأتاِن  ُهناَك  كانْت 
3عاَشتا َكعاِهَرَتيِن ِفي ِمصَر ِفي َشبابِِهما، َفَسَمَحتا باأْن 

ُينَتَهَك َصْدراُهما َوتُداَعَب اأثداُؤُهما.
َفاسُمها  ِغيَرُة  الصَّ اأّما  اأُهولَةُ ب  الَكِبيَرِة  4اْسُم 

أ 2:23 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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َواأنَجَبتا لِي  الَمراأتاِن َزوَجَتيِن لِي،  اأُهولِيَبُة. ج َوصاَرِت 
اأول�داً َوَبناٍت. اأُهولَُة ِهَي الّساِمَرُة، َواأُهولِيَبُة ِهَي َمديَنُة 
اشَتَهْت  لِي.  اأِميَنًة  َتُكْن  َولَْم  اأُهولَُة  5َفَزنَْت  الُقْدِس. 
الزِّيَّ  َيْلِبُسوَن  6الِّذيَن  الُمحاربِيَن  وِرييَن،  ال�أشُّ اَقها  ُعشَّ
َوِسيُموَن  ُشّباٌن  َفُكلُُّهْم  َوالقاَدَة.  َوالُحكّاَم   ، يَّ الُقرُمزِّ
لِلُمختاِريَن  َجِميعاً.  لَُهْم  ِزناها  َمْت  7َفَقدَّ َوفُرساٌن! 
ِفيِه.  َرِغَبْت  َمْن  لُِكلِّ  نَفَسها  اأعَطْت  وَر.  اأشُّ َبِني  ِمْن 
نَى  الزِّ َعِن  َتَتَوقَّْف  8لَْم  الَقِذَرِة!  بِاأصناِمِهُم  َسْت  َوَتَنجَّ
َشبابِها،  ِفي  عاَشُروها  َُّهْم  أن ل� ِمصَر،  ِفي  َبَداأْتُه  الَِّذي 
9لِذا  َعَليها.  َشْهَوَتُهْم  َوَصبُّوا   ، الَغضَّ َصدَرها  لََمُسوا 
الَِّذيَن  وِريُّوَن  ال�أشُّ ُعّشاقُها  َياأُخَذها  بِاأْن  َسَمْحُت 
َوَبناتِها،  اأول�َدها  َواأَخُذوا  10َفاغَتَصُبوها  اشَتَهتُهْم. 
ِعبَرًة  َفصاَرْت  الُحكَم،  بِها  ُذوا  نَفَّ يِف.  بِالسَّ َوَقَتلُوها 

لُِكلِّ النِّساِء.
َسْت  نَجَّ َهذا  َوَمَع  َهذا،  اُأُهولِيَبُة  اُأخُتها  11َوَراأْت 

اأُهولََة!  اُأخِتها  ِمْن  اأكَثَر  َوِزناها  بَِشَهواتِها  نَفَسها 
َوالُمحاربِيَن  َوالقاَدَة  الُحكّاَم  وِرييَن،  ال�أشُّ 12اشَتَهِت 

َوِسيُموَن.  َوُشّباٌن  فُرساٌن  َفُكلُُّهْم   . الَعسَكِريِّ بِلباِسُهُم 
اتََّبَعِت  نَفَسها.  َسْت  نَجَّ اأيضاً  اأُهولََة  اأنَّ  13َفَراأيُت 

ال�ُأختاِن الطَِّريَق ذاَتها.
ُصَوَر  َراأْت  ثُمَّ  بِِزناها.  اأُهولِيَبُة  ْت  14َواسَتَمرَّ

َكلدانِيِّيَن  ِرجاٍل  ُصَوَر  الحائِِط،  َعَلى  َمحُفوَرًة  ِرجاٍل 
اأحِزَمًة  َيرَتُدوَن  15كانُوا  ل�ِمَعًة.  َحمراَء  ثِياباً  َيرَتُدوَن 
َجِميعاً  ُرُؤوِسِهْم. كانُوا  َعَلى  َوَعمائِم  َعَلى ُخُصوِرِهْم 
أمُر النَُّموَذِجيُّ  َيبُدوَن ِمثَل الّراِكِبيَن ِفي َمرَكباٍت، َوُهَو ال�
أبناِء الَكْلدانِيِّيَن ِفي بابَِل اأْرِض ِميلاِدِهْم. 16اشَتَهِت  لِ�
اإلَى الَكْلدانِيِّيَن.  َواأرَسَلْت َمبُعوثِيَن  الَِّتي راأْتها،  َوَر  الصُّ
ُسوها بِِزناِهْم. َوَبعَد  17َفاأَتى البابِِليُّوَن لَِيزنُوا َمَعها، َفَنجَّ

َسْت نَفَسها بِِهْم، َكِرَهتُهْم َولَْم َتُعْد َترَغُب ِفيِهْم.  اأْن نَجَّ
18َوَبعَد اأْن اأظَهَرْت كُلَّ ِزناها َوِفسِقها َوَتَعرَّْت، َكِرْهُتها 

ِمْن  اأكَثَرْت  19ِحيَنِئٍذ،  اُأخَتها.  َرَفْضُت  َكما  َوَرَفْضُتها 
َكزانَِيٍة.  ِمصَر  ِفي  َسَكَنْت  ِحيَن  َشباَبها  ُمَتَذكَِّرًة  ِزناها 
20اشَتَهْت ُعّشاَقها الَِّذيَن اأْعضاُؤُهِم َكاأْعضاِء الَحِميِر، 

ج 4:23 أهوليبة. اأي َخيَمتي ُهنا.



884 ِحْزِقيال 21:23

َوماُؤُهْم َكماِء الَخيِل. 21َوَهَكذا عاَشْت ِفسَق َشبابِها، 
ِحيَن انَتَهَك الرِّجاُل َصْدَرها، َوداَعُبوا َثدَييها.

22َولِذا، يا اأُهولِيَبُة، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: 

›ها اأنا َساُأَهيُِّج ُعّشاَقِك َعَليِك، الرِّجاَل الَّذيَن َكِرْهِتِهْم 
َفُيهاِجُمونَِك.  ِجَهٍة  كُلِّ  ِمْن  َساُأحِضُرُهْم  َفَرَفْضِتِهْم. 
23َساُأحِضُر البابِِليِّيَن َوالَكْلدانِيِّيَن َوَفُقوَد َوُشوَع َوقُوَع، 

وِريِّيَن، َوالُجُنوَد الُمختاِريَن َوالقاَدَة َوالُحكّاَم  َوكُلَّ ال�أشُّ
فُرساٌن  ُمختاُروَن،  َوكُلُُّهْم  النَّفُس،  َتشَتِهيُهِم  الَِّذي 
َمرِكباتِِهْم  ِة  قُوَّ بُِكلِّ  24َسَياأتُوَن  َمرَكباٍت.  َوراِكُبو 
َعَليِك. َسُيِحيُطوَن بِِك بَِجيٍش َعِظيٍم ِمْن ُشُعوٍب َكِثيَرٍة 
ُمخَتِلَفٍة، بِرماِحِهْم َواأتراِسِهْم َوُخَوِذِهْم. َساأعِرُض الَقِضيََّة 
َوُيعاِقُبونَِك.  َعَليِك  َسَيحُكُموَن  َوُهْم  اأماَمُهْم،  ِك  ِضدَّ
25ِحيَنِئٍذ، َساُأَعبُِّر َعن ِغيَرتِي نَحَوِك َفُيظِهروَن ُهْم كُلَّ 

َغَضِبِهْم َعَليِك. َسَيقَطُعوَن اُأُذنَِك َواأنَفِك، َوِفي النِّهاَيِة 
يِف. َسَياأُخُذوَن َبِنيِك َوَبناتِِك، َوُيحَرُق  َسَتسُقِطيَن بِالسَّ
وَياأُخُذوَن  ثِيابِِك  ِمْن  ُدونَِك  26َسُيَجرِّ ِمنِك.  ى  َتَبقَّ ما 
ِزيَنَتِك. 27َولِذا َساُأنِْهي ِفسَقِك َواأَضُع َحّداً لِِزناِك الَِّذي 
اإلَْيِهْم  َتنُظِريَن  َتُعوِدي  لَْن  ِمصَر.  ِفي  كُنِت  ُمنُذ  َبَداأ 
اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  28َفَهذا  الَمغِويَِّة.  بُِعُيونِِك 
َعنُهْم.  َفابَتعدِت  َتكَرِهيَنُهْم  ِصرِت  لِلَِّذيَن  ›َساُأَسلُِّمِك 
َياأُخُذوَن كُلَّ  ثُمَّ  لَِك.  29َسُيعاملُونَِك َحَسَب كُرِهِهْم 

بِالكاِمِل،  ُعريانًَة  َفَيتُركُونَِك  بِها،  َتِعبِت  الَِّتي  كُُنوِزِك 
بَِسَبِب  َوِفسَقِك. 30َسُيعاِملُونَِك َهَكذا  ِزناِك  كاِشِفيَن 
سِت  بِاآلَِهِتِهْم نَجَّ الَِّذيَن  ُأَمِم ال�ُأخَرى،  ِزناِك َمَع كُلِّ ال�
نَفَسِك! 31اتََّبعِت ِمثاَل اُأخِتِك، َولِذا َساُأعاِقُبِك بِالِعقاِب 

الَّذي عاَقْبُتها بِِه.‹«
32َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

  » َسَتشَربِيَن ِمْن َكاأِس اُأخِتِك،
   تِلَك الَكاأُس َعِميَقٌة َوَكِبيَرٌة،

   َوَتَسُع الَكِثيَر.
   َسَتشَربِيَنها كاِمَلًة َوَتُكونِيَن َموِضَع ُسْخِرَيٍة 

َواسِتهزاٍء.
ماِر  33  َسَتسَكِريَن َوَتَتَرنَِّحيَن بَِسَبِب َكاأِس الدَّ  

َوالَخراِب،

   َكاأِس اُأخِتِك الّساِمَرَة.
يَنها َتماماً، 34  َسَتشَربِيَنها َوَتُمصِّ  

ها الُمرِّ.    َوَتبَتِلِعيَن كُلَّ ُسمِّ
ِقيَن َصدَرِك.    ِحيَنِئٍذ، َسُتَمزِّ

َِّني َتَكلَّْمُت.« أن    َسَيحُدُث َهذا ل�
   َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

َِّك  أن الرَّبُّ اإللَُه: »ل� َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  35لَِذلَِك، 

َعَليِك  َسَياأتِي  َولِذا  َظهِرِك،  َوراَء  َوَرَميِتِني  نَِسيِتِني 
الِعقاُب. بَِسَبِب َعَدِم اأمانَِتِك.«

َعَلى  َتحُكُم  َهْل  اإنْساُن،  »يا  لِي:  اهلُل  36َوقاَل 

اأُهولََة َواأُهولِيَبَة، َوتُعِلُن لَُهما اأعمالَُهما الَكِريَهَة؟ 37َفَقِد 
ِم.  ارَتَكَبْت الُقْدُس َوالّساِمَرُة زِنًَى، َواأيِديِهما ُمَلطََّخٌة بِالدَّ
َزنَيتا َمَع اآلَِهِتِهْما الَقِذَرِة، َوَعبََّرتا ِفي النّاِر اأول�َدُهما الَِّذيَن 
ُأُموِر،  َستا َهيَكِلي بُِكلِّ َهِذِه ال� َولََدتاُهْم لِي. 38َكما نَجَّ

اَحِة الَِّتي َعيَّْنُتها. أ َستا اأيّاَم الرَّ َونَجَّ
أوثانِِهما الَقِذَرِة،  39َوِحيَن كانَتا َتْذَبحاِن اأول�َدُهما ل�

َستاُه. َهذا ما َعِمَلتاُه ِفي َبيِتي.  َذَهَبتا اإلَى مقَدِسي َونَجَّ
َبِعيَدٍة.  اأْرٍض  ِمْن  ِرجاٍل  َطَلِب  ِفي  اأْرَسلتا  40َكما 

اغَتَسْلُتما  َقِد  َفَوَجُدوكُما  اإلَيُكما،  َفاأَتْوا  اإلَْيِهْم  اأْرَسلُتما 
واهَر ل�أجِلِهْم. 41َجلْسُتما َعَلى  َوَتَزيَّْنُتما َوارتَديُتما الجَّ
اأِريَكٍة ُمَزيََّنٍة َوُمَزخَرَفٍة، اأماَم مائَِدٍة َعَليها َبُخوِري َوُزُيوتِي 

الَعِطَرِة.
ُة ُجمُهوٍر. َفَقْد اأَتى  42ُسِمَعْت َحوَل الُقْدِس َضجَّ

اإلَى احِتفالِها،  حراِء  ِرجاٌل َهَمِجيُّوَن ُسكاَرى ِمَن الصَّ
ال�حِتفاِل،  ثِياَب  لَِبَسْت  َكِثيَرٍة.  اُأَمٍم  ِمْن  ُجمُهوٍر  َمَع 
َوَوَضُعوا اأساِوَر َعَلى اأيِدي النِّساِء َواأكالِيَل َجِميَلًة َعَلى 

. ُرُؤوِسِهنَّ
43َفُقْلُت لِلَمراأِة الَِّتي َتِلَفْت ِمْن َكثَرِة ِزناها: »َهْل 

َسَتسَتِمرُّ ِفي زِناها َمَعُهْم؟« 44عاَشُروها َكعاِهَرٍة. َوَكَذلَِك 
أبراُر  عاَشُروا الُمسَتهِتَرَتيِن اأُهولََة َواأُهولِيَبَة. 45َسَيحُكُم ال�

اأيّاَم  ْنُتها. حرفّياً »ُسبُوتي.« َوِهَي َتشَمُل  أ 38:23 أيام . . . َعيَّ

ِريَعُة اأيّاماً للعباَدِة  أيّاِم الَِّتي اأقَّرَتها الشَّ بِت وال�أعياِد َوَغيِرها ِمَن ال� السَّ
وال�متناِع َعِن الَعَمل.
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َوالَقتِل،  نا  الزِّ َجِريَمَتيِّ  ارَتَكَبتا  اأنَُّهما  َفُيعِلُنوَن  َعَليِهما، 
ِم.« َفُهما زانَِيتاِن َواأياِديُهما ُملطََّخٌة بِالدَّ

َجماَعًة  »اأجَمُع  اإللَُه:  الرَّبُّ  قاَل  َهَكذا  َُّه  أن 46ل�

47لَتْرِجْمُهما  بِِهما.  ْخِرَيِة  َوالسُّ ذل�لِِهما  ل�إ َعَليِهما 
اأبناَءُهما  لَِيقُتلُوا  بُِسُيوِفِهْم.  َوُيَقطُِّعونَُهما  الَجماَعُة 
حّداً  َساَأَضُع  48َهَكذا  ُبُيوَتُهما.  َوَيحِرقُوا  َوَبناتِِهما 
النِّساُء  َوَسَتَتَعلَُّم  الَبَلِد،  َهذا  ِفي  الُمخِزي  لُِسلُوِكِهما 
ال�ُأخَرياُت َدْرساً، َفلا َيَتَعرَّْضَن لِلِخزِي بَِسَبِب ما َعِمَلتا. 
49َسُيعاَقباِن َعَلى ُسلُوِكِهما الُمخِزي، َوَسَيحِملاِن َذنَب 

أوثاِن الَكِريَهِة. ِحيَنِئٍذ، َسَيعَلماِن اأنِّي اأنا الرَّبُّ  ِعباَدِة ال�
اإللَُه.«

ٌة َعْن ِحصاِر َمديَنِة الُقْدس نُُبوَّ

التّاِسَعِة، 24  َنِة  السَّ ِفي  العاِشِر  الَيوِم  َوِفي 
اإنسانُ أ اكُتْب  اإلَيَّ َكِلَمُة اهلل: 2»يا  اأَتْت 
ْن َهذا: ›الُيوُم حاَصَر َمِلُك بابَِل َمديَنَة  تاِريَخ الَيوِم َوَدوِّ
ِد بَِمَثٍل، َوقُْل لَُهْم:  عَب الُمَتَمرِّ الُقْدِس.‹ 3َكلِّْم َهذا الشَّ

›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

  »› َضِع الِقدَر َعَلى النّاِر
   َواسُكْب ِفيها ماًء!

4  اأِضْف اإلَيِه كُلَّ ِقَطِع اللَّحِم الَجيَِّدِة،  
   الَفْخَذ َوالَكِتَف.

   املاأُه بِاأفَضِل الِعظاِم.
5  اسَتخِدْم اأفَضَل الَغَنِم.  
ِم الَحَطَب َتحَتُه،    َكوِّ

   َواغِل ما ِفي الِقدِر بَِشكٍل َجيٍِّد،
   َحتَّى تُصِبَح الِعظاُم َطِريًَّة.

6 »›لِذا، َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه:  
   َويٌل لِلُقدِس، َمِديَنِة الَقَتَلِة،

   الِقدُر الَِّتي َصَداُأها ِفيها،

أ 2:24 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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   َول� ُيمِكُن اإزالَُتُه.
   اُأِخَذ ِمنها كُلَّ ِقَطِع اللَّحِم،

أَحٍد لَِياأكَُلها،    لَِكْن ل� تُعُطوها لِ�
أنَّ َدَمه ما َيزاُل ِفيِه. 7  ل�  

َم َعَلى َحَجٍر ُمَسطٍَّح،    َسَكُبوا الدَّ
أْرِض َوَتغِطَيِتِه بِالتُّراِب    َبَدل�ً ِمْن َسكِبِه َعَلى ال�

ِريَعُة.    َكما َتاأُمُر الشَّ
8  َوَضْعُت َدَمها َعَلى َصخَرٍة َمكُشوَفٍة  

   َكي ل� ُيَغطَِّيُه َشيٌء.
   َفَهَكذا ُيثاَر الَغَضُب

ِم الَبريِء الَمسُفوِك.    َوَيِتمُّ الِ�نِتقاُم لِلدَّ

9 »›لَِهذا، َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه:  
ِم!    َويٌل لِلَمِديَنِة ساِفَكِة الدَّ

   َساأْجَمُع اأنا بَِنفِسي الَخَشَب لِلنّاِر.
ِم الَخَشَب، 10  َكوِّ  

   َواأشِعِل النّاَر
   َواطُبْخ َعَليها اللَّحَم َحتَّى َينُضَج.

   َتبِّلُه بِالتَّوابِِل،
   َواأحَرِق الِعظاَم.

11  ثُمَّ َضِع الِقدَر َعَلى الَجمِر فارغاً،  
   َفَيْحَمى َوتُُزوُل ِمْنُه نَجاَسُتُه َوُيْحَرُق َصَداُأُه.

12 »›َعَبثاَ َتتَعِبيَن.  
َداُأ اإلّ� بِالنّاِر!    ل� َيزاُل َهذا الصَّ

13  اأنِت نَِجَسٌة َوَقِذَرٌة،  
َرِك    حاَولُت اأْن اُأَطهِّ

   َولَِكنَِّك لَْم َتطُهِري ِمْن َقذاَرتِِك.
َرِك، نِّي لَْن اَُطهِّ    َفاإ

   اإلَى اأْن َيكَتِمَل َغَضِبي َعَليِك.

14»›اأنا اهلَل َتَكلَّْمُت، َوَقْد اأَتى الَوقُت ل�أعَمَل ما 

َولَْن  اُأشِفَق،  َولَْن  َذلَِك،  َعْن  اأمَتِنَع  لَْن  َعنُه.  َتَكلَّْمُت 
يَرِة.  رِّ اأرَحَم. َسُيعاِقُبونَِك َحَسَب ُسلُوِكِك َواأعمالِِك الشِّ

َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.‹«
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ِمثاُل َوفاِة َزوَجِة َحْزِقيال
اإنْساُن، َساآُخُذ  اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 16»يا  اأَتْت  15ثُمَّ 

ِمنَك ُمشَتَهى َعيَنيَك أ بَِوباٍء ُمفاِجٍئ، لَِكْن ل� َتُنْح َول� 
َتبِك َول� َتنِزْل ُدُموُعَك. 17لَِيُكْن اأنِيُنِك ُمنَخِفضاً. َول� 
تُجِر ُطُقوَس النُّواَح َوالِحداِد. اأبِق ِعماَمُتَك َعَلى َراأِسَك 
َوِحذاَءَك ِفي َقَدَميَك. ل� تَُغطِّ شاِرَبَك، َول� َتاأكُْل َطعاَم 

الُحزِن َوالَحداِد.«
18َوماَتْت َزوَجِتي ِفي تِلَك اللَّيَلِة. َفاأخَبرُت النّاَس 

باِح، َوَعِملُت َكما اُأِمْرُت. 19َفَساألَِني النّاُس:  ِفي الصَّ
ُأُموِر لَنا، َولِماذا َتفَعُل اأنَت  »األَْن تُخِبَرنا بَِمعَنى َهِذِه ال�

ما َتفَعلُُه؟«
21›قُْل   : اإلَيَّ اهلِل  َكِلَمُة  »اأَتْت  لَُهْم:  20َفُقْلُت 

ُر َمقَدِسي  لَِبيِت اإْسرائِيَل َهَكذا َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: َساُأَدمِّ
ُر ما َتفَرُحوَن بِالِغناِء لَُه، ما ُيَمثُِّل ُمَشَتَهى  ُسُه. َساُأَدمِّ َواُأنَجِّ
ُعُيونُِكْم َوُبْغَيَة قُلُوبُِكْم َواأبناُؤكُْم َوبِناتُُكُم الَِّذيَن َتَركُتُموُهْم 
يِف. 22َوَسَتعَملُوَن َكما َعِملُت،  َوراَءكُْم، َسَيُموتُوَن بِالسَّ
اإْذ لَْن تَُغطُّوا َشوارَِبُكْم، َولَْن َتاأكُلُوا َطعاَم الُحزِن َوالَحداِد. 
َعَلى  ِتُكْم  اأِعمَّ ارتِداِء  ِفي  َكالُمعتاِد  وَن  23َوَسَتسَتِمرُّ

ُرُؤوِسُكْم َواأحِذَيِتُكْم ِفي اأقداِمُكْم، َولَْن َتُنوُحوا اأْو َتبُكوا. 
َولَِكنَُّكْم َسَتفُنوَن ِفي َخطاياكُْم، َوَتِئنُّوَن َمعاً. 24َسَيُكوُن 
َحْزِقياُل َعلاَمًة لَُكْم. َوِحيَن َياأتِي َذلَِك الَوقُت، َسَتعَملُوَن 

كُلَّ ما َعِمَلُه. ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.‹
اآُخُذ  الَِّذي  الَيوِم  ِفي  نِّي  َفاإ اإنْساُن،  يا  اأنَت  25»اأّما 

ُعُيونِِهْم  َوُمَشَتَهى  َوَمجَدُهْم  َوَفَرَحُهُم  ِحصَنُهْم  ِمنُهْم 
َوَحناَن قُلُوبِِهْم َواأبناَءُهْم َوَبناتِِهْم، 26َسَياأتِي اإلَيَك ِفي َذلَِك 
الَيوِم ل�ِجٌئ َينُقُل َخَبراً. 27ِفي َذلَِك الَيوِم، َساأفَتُح َفَمَك 
َفَتَتَكلََّم اإلَى َذلَِك الّلاِجِئ، َولَْن َتُعوَد صاِمتاً ِفيما َبْعُد. 

ِحيَنِئٍذ، َسَتُكوُن َعلاَمًة لَُهْم، َوَسَيعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

ون ٌة َعْن َعمُّ نُُبوَّ

ثُمَّ اأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 2»يا اإنْساُن، ب انُظْر 25 
ُهْم. 3قُْل  ونِيِّيَن َوَتَكلَّْم ِضدَّ نَحَو اأْرِض الَعمُّ

أ 16:24 ُمشَتَهى َعيَنيك. اأي زوجتك.

ب 2:25 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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ونِيِّيَن: ›اسَمُعوا َكلاَم الرَّبُّ اإللَُه. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه  لِلَعمًّ
الرَّبُّ اإللَُه: ل�أنَُّكْم َضِحكُتْم َعَلى َهيَكلي ِحيَن َتَعرََّض 
لِلتَّنِجيِس، َوَعَلى اأَرِض اإْسرائِيَل ِحيَن َتَعرََّضْت لِلَخراِب، 
نِّي َساُأَسلُِّمِك  بِي، 4َفاإ َوَعَلى َبيِت َيُهوذا ِحيَن اُأِخَذ اإلَى السَّ
رِق َفَيْسَتولُوا َعَليِك. َفَسُيِقيُموَن ُمَعْسَكراتِِهْم ِفي  لَِبِني الشَّ
اأْرِضِك، َوَيْنِصُبوَن ِخياَمُهْم ِفي َوَسِط َشعِبَك. َسَياأكُلُوَن 
وَن اإلَى  ُل مِديَنَة َربَِّة َعمُّ َثَمَرِك َوَيشَرُبوَن لََبَنَك. 5َوَساُأَحوِّ
َحقٍل فارٍغ َترَعى ِفيِه الِجماُل َوالِخراُف. ِحيَنِئٍذ، َتعَلِميَن 
َِّك  أن أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: ›ل� اأنِّي اأنا اهلُل.‹ 6ل�
ْخِرَيِة َوالِ�سِتهزاِء بِاأْرِض اإْسرائِيَل. َفاأَخذَت  اسَتمَتعَت بِالسُّ
َيَديَّ  َساأُمدُّ  نِّي  7َفاإ بِِرجَليَك.  َوَتضِرُب  بَِيَديَك  ُق  تَُصفِّ
َساأْعِزلَُك  ال�ُأخَرى!  لِلاُأَمُم  َغِنيَمًة  َواَُسلُِّمَك  َواُأعاِقُبَك، 
ُعوِب، َواأطُرُدَك ِمَن َجميِع الِبلاِد، َوَساُأِحطُِّمِك.  َعِن الشُّ

ِحيَنِئٍذ، َتعَلُم اأنِّي اأنا اهلُل.‹«

ٌة َعن ُموآب نُُبوَّ
ُمواآُب  »قالَْت  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  8َهذا 

َول�  ال�ُأخَرى،  ُأَمِم  ال� ِمثُل  َيُهوذا  َبيَت  اإنَّ  ›ها  َوَسِعيُر: 
القائَِمِة  الُمُدِن  َساُأِزيُل كُلَّ  نِّي  َفاإ َيخَتِلُف َعنها.‹ 9لِذا 
َعَلى  الواِقَعُة  الُمُدُن  ِفيها  بِما  ُمواآَب،  ِجباِل  َعَلى 
الُحُدوِد َمَع اأْرِض اإْسرائِيَل الَجِميَلِة، ِمْن َبيِت َبِشُموَت 
َشْعَب  َمَعها  10َوَساُأَسلُِّم  ِقْرَيتايِْم.  َوَحتَّى  َمُعوَن  َوَبعِل 
ًتْذَكُر  وُن  َعمُّ َتُعوُد  َفلا  رِق،  الشَّ لُِشُعوِب  ُمْلكاً  وَن  َعمُّ
ِحيَنِئٍذ،  ُمواآَب.  َعَلى  ُحكِمي  َذ  11َوَساُأنَفِّ ُأَمِم.  ال� َبيَن 

َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

ٌة َعْن أُدوم نُُبوَّ
اأُدوُم  »انَتَقَمْت  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  12َهذا 

ِمْن َبيِت َيُهوذا، َوَقْد اأساَءْت اإلَْيِهْم ِجّداً. 13لَِهذا َيُقوُل 
النّاِس  َعَلى  َساأقِضي  اأُدوَم،  ›َساُأعاِقُب  اإللَُه:  الرَّبُّ 
فاِرَغٍة.  اإلَى َصحراَء جافٍَّة  لُها  َواُأَحوِّ ِفيها،  َوالَحَيواناِت 
يِف ِمْن َتْيماَن َوَحتَّى َدداَن. 14ثُمَّ  َسَيُموُت النّاُس بِالسَّ
َساأسَتخِدُم َشعِبي اإْسرائِيَل لِِلانِتقاِم ِمْن اأُدوَم. َفَينَتِقُموَن 
أُدوِميُّوَن  ِمْن اأُدوَم بَِحَسِب َغَضِبي َوَسَخِطي، َفَيعِرُف ال�

انِتقاِمي.‹« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
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ٌة َعن ِفِلسِطين نُُبوَّ
15َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »انَتَقَم الِفِلسِطيُّوَن. 

ٍة  قُوَّ بُِكلِّ  َينَتِقُموَن  َوالَقِديُم  ِديُد  الشَّ كُرُهُهُم  َجَعَلُهْم 
َواإهانٍَة ِمْن َشعِبي. 16َولِذا َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: ›َساُأعاِقُب 
ى  َيَتَبقَّ ما  َواُأهِلُك  الكِريِتيِّيَن،  َوَساأسَتاأِصُل  الِفِلسِطيِّيَن، 
َساأنَتِقُم  نِّي  َفاإ 17َوَهَكذا  الَبحِر.  ساِحِل  َعَلى  ِمنُهْم 
ٍة ِحيَن اُأعاِقُبُهْم بَِغَضِبي، َوِحيَن اأنَتِقُم ِمنُهْم  ِمنُهْم بِِشدَّ

َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.‹«

ٌة َعن ُصور نُُبوَّ

بِي، َوِفي 26  َنِة الحاِدَيَة َعْشَرَة ِمَن السَّ ِفي السَّ
َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  هِر،  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيوِم 
اهلِل: 2»يا اإنْساُن، أ َضِحَكْت ُصوُر َعَلى َمديَنِة الُقْدِس 

َوقالَْت: ›لََقْد َسَقَطِت الَبّواباُت الَِّتي َتحِمي َشعَب َمديَنِة 
نَفِسي  َوَساأملاُأ  َرَة،  الُمَدمَّ الَمِديَنَة  َساأسِلُب  الُقْدِس. 
اأنا  يا ُصوُر، ها  الرَّبُّ اإللَُه:  َيُقوُل  بَِثرَوتِها.‹ 3لَِذلَِك 
ِك َكالَبحِر الَِّذي َيضِرُب  ِك، َوَساأجِلُب َكِثيِريَن ِضدَّ ِضدُّ
الُمِحيَطَة  ال�أسواَر  َهُؤل�ِء  ُر  4َوَسُيَدمِّ الُمَتعاقَبِة.  بِاأمواِجِه 
ِمُروَن اأْبراَجها. َوَساُأِزيُل تُراَب ُصوَر، َفُتصِبَح  بُِصوَر، َوُيدَّ
َوِعنَد  ُمنَبِسَطًة،  اأْرضاً  ُصوُر  5َسُتصِبُح  عاِرَيًة.  َصخَرًة 
ِّي َتَكلَّْمُت!‹  أن الَبحِر َيبِسُط الَصّياُدوَن ِشباَكهْم َعَليها، ل�
ُأَمِم.  َيُقوُل الّربُّ اإللَُه، ›َوَسُتصِبُح َموُضوَع ُسْخِرَيِة ال�
يِف ُسكّاُن الُقَرى الُمِحيَطِة بُِصوَر َعَلى  6َسَيُموُت بِالسَّ

اليابَِسِة. ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل!‹«
اإنِّي  »ها  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  أنَّ  7ل�

اإلَى  ماِل  الشَّ ِمَن  بابَِل،  َمِلَك  َر،  نَُبوَخْذناصَّ َساُأحِضُر 
َوَمرِكباتِِه  بُِخُيولِِه  الَعِظيُم  الَمِلُك  َذلَِك  َفَسَياأتِي  ُصوَر. 
ساِكُنو  8َسُيقَتُل  َكِثيَرٍة.  ُشُعوٍب  ِمْن  َعِظيٍم  َوَجيٍش 
َوَسَينِصُب  يِف.  بِالسَّ الّشاِطِئ  َعَلى  الَِّتي  َضواِحيَك 
َحواِجَز  َوَسَيبِني  َعَليِك،  الِحصاِر  اأَدواِت  َر  نَُبوَخْذناصَّ
اأعَلى  اإلَى  َيِصُل  ِحصاٍر  ُسوَر  َوُيِقيُم  َحولَِك،  تُرابِيًَّة 
الَقِويَِّة،  َجِر  الشَّ بُِجُذوِع  اأسواَرِك  9َسَيضِرُب  اأسواِرِك. 
َوَسَيهِدُم اأْبراَجِك بُِفؤوِسِه. 10َسُيَغطِّيِك بِالُغباِر الُمَتطايِِر 
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ِمْن َحواِفِر َخيِلِه، َوَسَتهَتزُّ اأسواُرِك ِمْن َصوِت َضِجيِج 
ُخُيولِِه َوَعَجلاتِِه َوَمرِكباتِِه ِحيَن َيدُخُل َبّواباتِِك، َفَينَدِفُع 
11َسَيُدوُس  ال�أسواِر.  الَمهُدوَمِة  الَمِديَنِة  اإلَى  ُجُنوُدُه 
يِف،  بِالسَّ َشعَبِك  َوَسَيقُتُل  ُخُيولِِه،  بَِحواِفِر  َشواِرَعِك 
تِِك! 12َسَيسلُُب َثرَوَتِك  أنِصَبَة الَِّتي تَُذكُِّر بُِقوَّ َوَسَيهِدُم ال�
َوُيَحطُِّم  اأسواَرِك  َوَسَيهِدُم  لَُه،  َغِنيَمًة  اأملاَكِك  َوَياأُخُذ 
ُبُيوَتِك الَجِميَلِة. َوَبعَد كُلِّ َذلَِك َسَيرِمي بُِكلِّ ُحطاِمِك 
ِمَن الِحجارِة َوالَخَشِب َوالتُّراِب اإلَى الَبحِر. 13َوَساُأوِقُف 
ُيسَمُع.  ِقيثاراتِِك  َصوُت  َيُعوَد  َولَْن  اأغانِيِك،  َة  َضجَّ
لُِك اإلَى َصخَرٍة عاِرَيٍة، َفَتُكونِيَن َمكاناً َيبِسُط  14َساُأَحوِّ

ِّي  أن الَصّياُدوَن ِشباَكُهْم َعَليِه. لَْن تُبَني ثانَِيًة يا ُصوَر، ل�
اأنا اهلُل َتَكلَّْمُت.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ِرثاُء األَُمِم األُخَرى َعَلى ُصور
واِطُئ  15َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه لُِصوَر: »األَْن َترَتِجَف الشَّ

يا ُصوُر ِعنَد َسماِع َصوِت ُسُقوِطِك، َوِعنَد َسماِع اأنِيِن 
الَمقُتولِيَن، َوِحيَن َيبَداُأ الَقتُل داِخَل اأسواِرِك؟ 16ِحيَنِئٍذ، 
ُعُروِشِهْم،  َعْن  الَبحِر  َوُرَؤساِء  ُحكّاِم  كُلُّ  َسَينِزُل 
ثِياَب  َوَيلَبُسوَن  الفاِخَرَة  َوثِياَبُهُم  َعباءاتِِهْم  َسَيخَلُعوَن 
َوَيُنوُحوَن  أْرِض  ال� َعَلى  َوَسَيجِلُسوَن  َوالَحداِد.  النُّواِح 
لَِك.  َحَدَث  ِمّما  َوَمصُعوقُوَن  ُمَتفاِجُئوَن  َوُهْم  َعَليِك 

17ِحيَنِئٍذ، َسُيَغنُّوَن َعَليِك اُأغِنَيَة ُحزٍن َوِرثاٍء:

ِهيَرُة   »› َكيَف زالَْت َهِذِه الَمِديَنُة الشَّ
   الَِّتي كانَْت تُِقيُم ِعنَد الَبحِر.

   كانَْت ِحصناً َمِنيعاً َواآمناً لُِسكّانِها،
   الَِّذيَن كانُوا ُيِثيُروَن الَخوَف ِفي كُلِّ الَمنِطَقِة.

واِطُئ ِمْن َيوِم َدماِرِك، 18  َسَتخاُف الشَّ  
   َوَسَتكَتِئُب الُجُزُر ِمْن َزوالِِك.‹«

19َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »َساأجَعلُِك َمِديَنًة 

. َساأجِلُب اأعداَءِك  َرًة َخِرَبًة، َوَكاأنَّها لَْم تُسَكْن َقطُّ ُمَدمَّ
َعَليِك.  ِمياِهِه  بُِكلِّ  َيِفيُض  الَبحَر  اأنَّ  لَْو  َكما  َعَليِك، 
ُعوِب الَّتي َهَبَطْت اإلَى الهاِوَيِة  20َوَساُألِقي بِِك اإلَى الشُّ

، َبيَن الَخرائِِب الَقِديَمِة،  فِليِّ َقِديماً، َفَتسُكِنيَن العالََم السُّ
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َوَمَع الهابِِطيَن في الهاِوَيِة. َفلا َيُعوُد َيسُكُنِك اأَحٌد، َول� 
اأْرِض ال�أحياِء. 21َساأجَعلُِك َمثاَر  َيُعوُد لَِك َمكاٌن ِفي 
َفلا  النّاُس َعنِك  َسَيبَحُث  َوَسَتفِنيَن.  لِلاآَخِريَن،  ُرعٍب 

َيِجُدونَِك.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ِرثاُء ُصور

َواأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 2»يا اإنْساُن، أ اأنِْشْد 27 
اُأغِنيََّة ُحزٍن َعَلى َمِديَنِة ُصوَر. 3قُْل لُِصوَر 
لِلُمُدِن  َكتاِجَرٍة  الَبحرِ ب  َبّواباِت  ِعنَد  َتجِلُس  الِّتي 

الّساِحِليَِّة. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

  »› يا ُصوُر، اأنِت قُْلِت:
   اأنا اأجَمُل َمِديَنٍة.

4  ُحدوُدِك َتمَتدُّ َعبَر الَبحِر،  
   َوَبنّاُؤوِك َجَعلُوا َجمالَِك كاِملاً.

رِو الَِّذي ِمْن  5  اسَتخَدَم َبنّاُؤوِك َخَشَب السَّ  
َجَبِل َسِنيَر لُِصنِع األواِحِك،

   َواأَخُذوا ِمْن اأْرِز لُبناَن لُِصنِع ساِرَيِتِك.
6  اْسَتْخَدُموا َبلُّوَط باشاَن لُِصنِع َمجاِذيَف،  

   َوَصَنُعوا ُحْجَرَة ِقياَدتَِك ِمْن َسْرٍو ِمْن قُبُرَص،
   َوَزيَُّنوها بِالعاِج.

7  اسَتْخَدُموا ِكتاناً ُمَطرَّزاً َمصِريّاً لُِصنِع   
اأشِرَعِتِك،

   َوَصَنُعوا ِمَظلََّتِك ِمْن اأقِمَشٍة َزرقاَء
   َوقُرُمِزيٍَّة ِمْن َشواِطِئ األِيَشَة.

8  كاَن ُسكّاُن ِصيُدوَن َواإْرواَد َمّلاِحيِك،  
   َوكاَن ِرجالُِك الماِهِريَن يا ُصوُر، َبّحاَرَتِك،

وَن َثَغراتِِك ِحَرِفيُّوَن َمَهَرٌة ِمْن  9  الَِّذيَن َيُسدُّ  
ُجَبيَل.

   َوكُلُّ ُسُفِن الَبحِر َوَبّحاُروها
   كانُوا ِفيِك ُيِديُروَن اأعمالَُهْم َوَيِبيُعوَن 

َبضائَِعِك.
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ِفي  َخَدُموا  َوفُوَط  َواإْرواَد  فاِرَس،  ِمْن  10»›ُجُنوٌد 

َجيِشِك، َواأضافُوا اإلَى َجمالِِك بَِتعِليِق تُُروِسِهْم َوُخَوِذِهْم 
َيحُرُسوَن  َوُجُنوُدِك  اإْرواَد  ِمْن  11ِرجاٌل  اأسواِرِك!  َعَلى 
اأسواِرِك َحوَل كُلِّ  تُُروَسُهْم َعَلى  َعلَُّقوا  َوَقْد  اأسواَرِك، 
الَمِديَنِة. َوِرجاٌل ِمْن َجَمَد َوَقُفوا ُحّراساً ِفي اأْبراِجِك. 

َوَقْد اأضافُوا اإلَى َجمالِِك َوَجلالِِك.
َوكانُوا  تُّجاَرِك.  كانُوا  َتْرِشيَش  ِمْن  12»›ِرجاٌل 

َوالَحِديِد  ِة  الِفضَّ َثرَوتِِهْم:  َبضائِِع  بُِكلِّ  َيَتعاَملُوَن 
َوالَقصِديِر َوالرَّصاِص. 13َوكانَْت ياواُن َوتُوباُل َوماِشُك 
الُبرونِْزيَِّة.  أوِعَيِة  َوال� بِالَعِبيِد  ُيتاِجُروَن  َوكانُوا  ُوَكلاَءِك. 
14َوكاَن تُّجاُر َبيَت ج تُوَجْرَمَة ُيقايُِضونَِك بِالِِجياِد َوُخُيوِل 

الَمرِكباِت َوالِبغاِل. 15َواُأناٌس ِمْن ُروُدَس َوَشواِطَئ َكِثيَرٍة 
كانُوا ُوَكلاَءِك. َفكانُوا َيِزيُدوَن َدخَلِك بَِبيِع قُُروِن العاِج 
آْبُنوِس. 16َوتاَجَرْت اأراُم َمَعِك، اآِخَذًة ِمنِك  َوَخشِب ال�
أقِمَشِة الُقرُمِزيَِّة  ِد َوال� ال�أشياَء الَِّتي َتصَنِعيَنها ُمقابَِل الُزُمرُّ

َزِة َوالِكتّاِن النّاِعِم َوالَمرجاِن َوالياقُوِت. َوالُمَطرَّ
َبضائَِعِك  َتاأُخُذاِن  كانَتا  َواإْسرائِيُل  17»›َوَيُهوذا 

َوالَعَسِل  بِيِب  َوالزَّ ِمنِّيَث  َمِديَنِة  ِمْن  الَقمِح  ُمقابَِل 
ال�أشياَء  َتاأُخُذ  ِدَمشُق  18َوكانَْت  َوالَبَلساِن.  يِت  َوالزَّ
الَِّتي َتصَنِعيَنها ُمقابَِل َخمٍر ِمْن َحْلُبوَن َوُصوٍف اأبَيَض. 
19َوكاَن اأهُل داَن َوياواَن الَّذيَن ِمْن اأوزاَل ِمْن ُوَكلائِِك 

الَِّذيَن اأَخُذوا َبضائَِعِك َواأعُطوِك َحِديداً َمشُغول�ً َوِقرَفًة 
َوَقَصباً. 20َواأعطاِك تُّجاُر َدداَن اأقِمَشَة ُسُروِج الَخيِل. 
الَِّذيَن  ِقيداَر  َوُشُيوِخ  الَعَرِب  تُّجاِر  َعَلى  21وَسْيَطْرِت 

اأعُطوِك ِخرافاً َوِكباشاً َوماِعزاً ُمقابَِل َبضائِِعِك. 22َوتُّجاُر 
التَّوابِِل  اأفَضِل  ُمقابَِل  ِمْنِك  َبضائَِع  اأَخُذوا  َوَرْعَمَة  َسَباَأ 
َهِب. 23َكما كاَن اأهُل َحّراَن  َوالِحجاَرِة الَكِريَمِة َوالذَّ
وَر َوِكْلَمَد ِمْن َبيِن ُوَكلائِِك. 24َعِملُوا  َوِكنََّة َوَعَدَن َواأشُّ
الثَِّميَنِة  أقِمَشِة  ال� ُمقابَِل  اآِخِذيَن َبضائَِعِك  لَِك  َكُوَكلاٍء 
ِن  الُمَلوَّ ّجاِد  َوالسِّ الُمَزخَرَفِة  َوالثِّياِب  رقاَء  الزَّ أثواِب  َوال�
حِن الَكِبيَرِة َتنُقُل كُلَّ  َوالِحباِل الَمجُدولَِة. 25ُسُفُن الشَّ

َبضائِِعِك،

تلَك  ِفي  المالَِكُة  العائلُة  ُهَو  المقصوَد  اأّن  ربّما  بيت.  ج 14:27 

الِبلاد.
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  »› َولِذا امَتلاأِْت بِالَبضائِِع
   َونِْلِت َكراَمًة َعِظيَمًة ِفي َوَسِط الَبحِر.

26  اأخَرَج الَمّلاُحوَن ُسُفَنِك اإلَى الِبحاِر العالَِيِة،  
رِق َحطََّمها ِفي َوَسِط     َولَِكنَّ اإعصاراً ِمَن الشَّ

الَبحِر.
27  َثْرَوتُِك َوِسَلُعِك َوَبضائُِعِك  

   َوَبّحاُروِك َوَمّلاُحوِك َونَّجاُروِك
   َوتُّجاُرِك َوُجُنوُدِك َوكُلُّ َمْن َمَعِك

   َسَيغَرقُوَن ِفي اأعماِق الِبحاِر
   ِحيَن ياأتي َيوُم َدماِرِك.

28  َوِحيَن َيصُرُخ َمّلاُحوِك ِفي الَبحِر  
   َسَترَتِجُف قُراَك الَِّتي َعَلى اليابَِسِة.

29  َولِذا َسَيتُرُك الَمّلاُحوَن الَسَفَر،  
   َوَسَيِقُف كُلُّ العاِمِليَن ِفي الَبحِر َعَلى 

الّشاِطِئ.
30  َوَسَيبُكوَن َوَيُنوحوَن َعَليِك.  
ُروَن ُرُؤوَسُهْم بِالتُّراِب،    َسُيَعفِّ

   َوَيَتمرَُّغوَن ِفي الرَّماِد.
31  َسَيحِلُقوَن ُرُؤوَسُهْم َوَيلِبُسوَن الَخيَش.  

   َوَسَيبُكوَن َوَيُنوُحوَن بَِمراَرٍة َعَلى َزوالِِك.
32  َسَيكُتُبوَن َعنِك اأغانَي َحِزيَنًة،  

ُدوَن الَمراثي َعَليِك:    َوَسُيَردِّ

  »› لَيَس ِمثَل ُصوَر الّجالَِسِة ِعنَد الَبحِر!
33  ِحيَن كانَْت ُسُفُنِك التِّجاِريَُّة َتِسيُر ِفي الَبحِر،  

   كُنِت تُشِبِعيَن ُشُعوباً َكِثيرًة.
أْرِض.    َكثَرُة َبضائِِعِك اأغَنْت ُملُوكاً ِفي كُلِّ ال�

34  لَِكْن ِحيَن َتَتَحطَِّميَن ِفي ُعمِق الِبحاِر،  
   َفاإنَّ كُلَّ َبضائِِعِك َوالُمساِفِريَن َعَليها 

َسَيهَلُكوَن.
واِطِئ لَِدماِرِك. 35  ُصِعَق كُلُّ ُسكّاِن الشَّ  

   َوُملُوكُُهْم َمذُهولُوَن َوُمْرَتِعُبوَن.
ُأَمِم َعَليِك. ُد تُّجاُرِك َوَسَط ال� 36  َيَتَنهَّ  

   ِصرِت َدماراً َرِهيباً،
   َولَْن َتُعوِدي اإلَى ما كُنِت َعَليِه اأَبداً.‹«

ٌة ِضدَّ َمِلِك ُصور نُُبوَّ

اإنْساُن، أ 28  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتِت  ثُمَّ 
قُْل لَِرئِِس ُصوَر: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ 

اإللَُه:

ََّك َتَكبَّرَت َوقُلَت: أن   »› ل�
   اأنا اإلٌَه،

ٌج َعَلى َعرٍش اإلَِهيٍّ ِفي َقلِب     َواأنا ُمَتوَّ
 

الَبحِر.
   َمَع اأنََّك اإنساٌن َولَسَت اإلَهاً،

آلَِهِة،    َواأنَت َتعَتِبُر نَفَسَك َذِكّياً ِمثَل َذكاِء ال�
3  َوَتَرى نَفَسَك اأحَكَم ِمْن دانِياَل،  

   فلا ُيَحيُِّرَك ِسرٌّ َول� لُغٌز.
ٍة  4  بِِحكَمِتَك َوَفْهِمَك َحَصلَت َعَلى قُوَّ  

َعِظيَمٍة،
ًة َوَوَضعَتها ِفي َخْزنَِتَك.    َوَجَمعَت َذهباً َوِفضَّ
5  بِِحكَمِتَك الَعِظيَمِة اأَدْرَت اأعمالََك َوتِجاَرَتَك  

تَِك.    لَِتِزيَد ِمْن َثرَوتَِك َوقُوَّ
آَن ِصرَت ُمَتَكبِّراً بَِسَبِب َثرَوتَِك.    َوال�

6 »›لِذا َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:  
لٍَه،    َحْيُث اإنََّك َتَرى نَفَسَك َذِكّياً َكاإ

نِّي َساُأحِضُر َعَليَك ُغَرباَء، 7  َفاإ  
   اُأَمماً قاِسَيًة،

   َفَيسَتلُّوَن ُسُيوَفُهْم ِضدَّ ِحكَمِتَك الَعِظيَمِة،
ُسوَن َوُيفِسُدوَن َمجَدَك.    َوُيَنجِّ
8  َسُينِزلُونََك اإلَى ُحفَرِة الَموِت،  

آَخِريَِن.    َوَسَتُموُت ِفي الَبحِر ِمثَل ال�
9  َفَهْل َسَتُقوُل ِحيَنِئٍذ لِقاتِِليَك: اأنا اإلٌَه؟  

   َسُيثِبُت الَِّذيَن َيقُتلُونََك اأنََّك اإنساٌن َولَسَت 
اإلَهاً!

أ 2:28 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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10  َسَتُموُت ِمثَل َموِت الّلاَمخُتوِن، أ  

   َعَلى َيِد َهُؤل�ِء الُغَرباِء.
ِّي اأنا اأَمْرُت بَِذلَِك،‹« أن    ل�

   َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه.

11َواأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل:

12»يا اإنْساُن، َغنِّ اُأغِنيََّة ِرثاٍء َعَلى َمِلِك ُصوَر. قُْل 

لَُه: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

  »› اأنَت ُصوَرٌة عِن الَكماِل!
   َمملُوٌء بِالِحْكَمِة،
   َوفائُِق الَجماِل.
13  كُنَت ِفي َعَدٍن،  

   ِفي َجنَِّة اهلِل.
   اأنَت ُمَزيٌَّن بُِكلِّ ال�أحجاِر الَكِريَمِة:

   بِالَعِقيِق ال�أحَمِر َوالياقُوِت ال�أصَفِر َوالَعَقيِق 
أبَيِض ال�

   َوالَزَبْرَجِد َوالَجْزِع َوالَيشِب
َهِب. ِد َوالذَّ ُمرُّ أزَرِق َوالَبهَرماِن َوالزُّ    َوالياقُوِت ال�

ْت كُلُّ َهِذِه الِحجاَرِة لََك،    اُأِعدَّ
   َيوَم ُخِلْقَت.

14  اأنَت َكُروٌب حاِرٌس ُمختاٌر،  
   َوَضْعُتَك َعَلى َجَبِل اهلِل الُمَقدَِّس.

لَْت َوَسَط الِحجاَرِة الباِرَقِة َكالنّاِر.    َتَجوَّ
15  كُنَت ُمْسَتِقيماً َوكاِملاً ِفي كُلِّ ُطُرِقَك  

   ِمَن الَيوِم الَِّذي ُخِلْقَت ِفيِه اإلَى اأْن اأْخَطاأَْت.
16  َملاَأْتَك اأعمالَُك َوتِجاَرتَُك بِالظُّلِم َفاأخَطاأَت  

   َولِذا َطَرْحُتَك ِمْن َجَبِل اهلِل،
   َوَطَردتَُك، اأيُّها الَكُروُب الحاِرُس،

   ِمْن بيِن الِحجاَرِة الباِرَقِة َكالنّاِر.
17  َجَعَلَك َجمالَُك ُمَتَكبِّراً،  

   َوَفَسَدْت ِحكَمُتَك بَِسَبِب َبهائَِك،

غيرهم من  اليهوُد على  يطلقه  لقٌب  َوُهَو  الالَمْخُتون.  أ 10:28 

ال�أمم الّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد اهلل َمَع اإسرائِيل. انظر اأيضاً 
اأفسس 11:2.

آَخِريَن،    َولِذا َطَرْحُتَك اأماَم الُملُوِك ال�
هَشِة.    ِصْرَت َمثاراً لِلدَّ

ْسَت َمسِكَنَك بَِتعاُملاتَِك التِّجاِريَِّة  18  نَجَّ  
الُمنَحِرَفِة،

   َولِذا اأخَرْجُت ناراً ِمنَك، َفالَتَهمْتَك.
أْرِض لُتَك اإلَى تُراٍب َعَلى ال�    َوبَِهذا َحوَّ

   اأماَم كُلِّ الَِّذيَن َراأوَك.

19 »›ُصِدَم كُلُّ اأصِدقائَِك َمّما َحَدَث لََك.  
   ِصرَت َمصَدَر ُرعٍب.

أَبِد.‹«    قِد انَتَهيَت اإلَى ال�

ٌة َعْن َصْيُدون نُُبوَّ
الَتِفْت  اإنْساُن،  اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 21»يا  اأَتْت  20ثُمَّ 

َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  22قُْل:  ها.  ِضدَّ َوَتَنبَّاأْ  َصْيُدوَن  اإلَى 
الرَّبُّ اإللَُه:

ِك،   »› يا صْيُدوُن، اأنا ِضدُّ
ُد ِفي َوَسِطِك!    َوَساأَتمجَّ

َذ     َسَيعِرُف النّاُس اأنِّي اأنا اهلُل، ِحيَن اُأنَفِّ
ُحكِمي ِفيها.

23  َساَأنُشُر َمَرضاً َوَدماً ِفي َشواِرِعها،  
   َوَسَيسُقُط الَموَتى داِخَل الَمِديَنِة.

   َسُيِحيُط بِها ُجُنوٌد ُمَسلَُّحوَن،
   َوَسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل!‹«

َتسَتهِزُئ  َوالَِّتي  ْسرائِيَل  بِاإ الُمِحيَطُة  ُأَمُم  24»›َوال�

لَِبيِت  الُمؤلِِم  َوالَعوَسِج  وِك  َكالشَّ َتُعوَد  لَْن  آَن،  ال� بِها 
اإْسرائِيَل. ِحيَنِئٍذ، َيعَلُموَن اأنِّي اأنا الرَّبُّ اإللَُه.‹«

َبيُت  »َتَبْعَثَر  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  25َهذا 

ُأَمِم.  ُأَمِم. لَِكنَِّني َساأجَمُعُه ِمْن تِلَك ال� اإْسرائِيَل َبيَن ال�
وٌس، َوَسَتسُكُن  ُأَمُم اأنِّي قُدُّ ِحيَن اأعَمُل َهذا، َسَتَرى ال�
َيْعُقوَب.  لَِعبِدي  اأعَطيُتها  الَِّتي  أْرِض  ال� ِفي  اإْسرائِيُل 
َوَيزَرُعوَن  ُبُيوتاً  َسَيبُنوَن  اآِمِنيَن.  َسَيسُكُنوَن  26ِحيَنِئٍذ، 

ُأَمَم  كُُروماً َوَيسُكُنوَن ِفيها اآِمِنيَن َوبَِسلاٍم. َفاأنا َساُأِديُن ال�
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الُمِحيَطَة بِِهُم الَِّتي عاَمَلتُهْم باحِتقاٍر. ِحيَنِئٍذ، َيعَلُم َبُنو 
اإْسرائِيَل اأنِّي اأنا إلَُهُهْم.«

ٌة َعْن ِفرَعْوَن ِمصر نُُبوَّ

العاِشِر 29  هِر  الشَّ ِمَن  َعَشَر  الثّانِي  الَيوِم  ِفي 
اإلَيَّ  اأَتْت  بِي، أ  َنِة العاِشَرِة ِمَن السَّ ِمَن السَّ
اإلَى ِفرَعْون، َمِلِك  اإنْساُن، ب الَتِفْت  َكِلَمُة اهلِل: 2»يا 
ُه َوِضدَّ كُلِّ ِمْصَر. 3َهذا ُهَو ما َيُقولُُه  ِمْصَر، َوَتَنبَّاأْ ِضدَّ

الرَّبُّ اإللَُه:

  »› يا ِفرَعْوُن، يا َمِلَك ِمصَر،
َك،    ها اأنا اُأِقُف ِضدَّ

   اأيُّها التِّمساُح الّرابُِض ِفي النَّهِر.
   َتُقوُل: نَهُر النِّيِل لِي. اأنا َصَنعُتُه.

4 »›َساأَضُع ِصنَّاَرًة ِفي َفكَِّك،  
َمَك الَِّذي ِفي َقَنواتَِك َيلَتِصُق     َوَساأجَعُل السَّ

بَِحراِشِفَك،
   َوَساأسَحُبَك ِمْن َقَنواتَِك.

5  ِحيَنِئٍذ، َساُألِقي بَِك َوبَِسَمِك َقَنواتَِك اإلَى   
حراِء. الصَّ

أْرِض،    َسَتسُقُط َعَلى ال�
فِن.    َولَْن تُجَمَع ِعظاُمَك لِلدَّ

يَِّة َوالنُُّسوِر.    َساأجعلَُك َطعاماً لِلَحَيواناِت الَبرِّ
6  ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرُف كُلُّ ُسكّاِن ِمصَر اأنِّي اأنا   

اهلُل.

ْسرائِيَل. ِعيِف ل�إ   »› ل�أنَُّكْم كُنُتْم َكالُعكّاِز الضَّ
يِديِهْم، 7  ِحيَن اأمَسُكوَك بِاإ  

ْقَت َكِتَفُهْم.    انَكَسْرَت َوَمزَّ

قبل   587 ِشتاِء  نَحَو  بي.  السَّ ِمَن  العاِشَرة  َنة  السَّ أ 1:29 

الميلاد.
ب 2:29 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(

   َوِحيَن َتَوَكاأوا َعَليَك،
   َتَحْطَمَت َوالَتَوْت ُظُهوُرُهْم.‹«

8  لَِهذا، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:  
  » َساأرَفُع َسيفاً َعَليَك،

   َوَساُأهِلُك ِفيَك النّاَس َوالَحَيواناِت!
َرًة َوَخِرَبًة، 9  ِحيَنِئٍذ، َسُتصِبُح ِمصُر اأْرضاً ُمَدمَّ  

   َوَسَيعِرُف الَمصِريُّوَن اأنِّي اأنا اهلُل!
   َفَقْد قاَل ِفرَعْوُن:

› َهذا نَهِري.   
   اأنا َصَنعُتُه.‹

ُل كُلَّ اأْرِض  ِك َوِضدُّ نَْهَرِك. َساُأَحوِّ 10»لَِهذا اأنا ِضدُّ

كُوَش،  ُحُدوِد  َوَحتَّى  اأْسواَن  اإلَى  َمْجَدَل  ِمْن  ِمصَر، 
ِفيها  ُيساِفَر  11لَْن  الَخِرَبِة.  أماِكِن  ال� ِمَن  ِسلِسَلٍة  اإلَى 
اأرَبِعيَن  ِة  لُِمدَّ ُسكّاٍن  بِلا  َسَتُكوُن  َحَيواٌن.  اأْو  اإنساٌن 
أراِضي  ال� اإحَدى  ِمصَر  َساأجَعُل  12ِحيَنِئٍذ،  عاماً. 
الَكِثيَرِة  الَخِرَبِة  الُمُدِن  َوَسَط  ُمُدنُها  َوَسَتُكوُن  الَخِرَبَة. 
ُأَمِم ِفي  ِة اأرَبِعيَن عاماً. َساُأَبعِثُر الَمصِريِّيَن َوَسَط ال� لُِمدَّ

أراِضي ال�ُأخَرى!« ال�
نهاَيِة  »ِفي  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  13َفَهذا 

َوَسِط  ِمْن  ثانَِيًة  الَمصِريِّيَن  َساأجَمُع  َسَنٍة،  أرَبِعيَن  ال�
ُعوِب الَِّتي َتَبعَثُروا َوَسَطها، 14ثُمَّ َساُأِعيُد الَمسِبيِّيَن  الشُّ
ًة  ، َوَسَيُكونُوَن اُأمَّ الَمصِريِّيَن اإلَى َفْتُروَس َموِطِنُهُم ال�أصِليُّ
ِغيَرِة، َولَْن َتُقوَم  َوِل الصَّ َصِغيَرًة. 15َسَتُكوُن اإحَدى الدُّ
ُأَمِم ال�ُأخَرى. َساُأبِقيَك َصَغيراً َحتَّى  ثانَِيًة لَِتحُكَم َعَلى ال�
َتعَتِمُد  َدولًَة  َتُعوَد ِمصُر  ُأَمِم. 16لَْن  ال� َعَلى  َتَتَسلََّط  ل� 
اإْسرائِيُل َعَليها، َولَْن َتُعوَد تَُذكَِّرُهْم بَِغلَطِتِهْم ِحيَن الَتَفتوا 
َتعَلُم  ِحيَنِئٍذ،  َوالدَّعِم.«  الَمُعونَِة  َعَلى  لِلُحُصوِل  اإلَيها 

اإْسرائِيُل اأنِّي اأنا الرَّبُّ اإللَُه.
َنِة  السَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� هِر  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيوِم  17ِفي 

بِي، ج اأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل:  الّسابَِعِة َوالِعشِريَن ِمَن السَّ
ُر، َمِلُك بابَِل، اأجَهَد قُّواتِِه ِضدَّ  18»يا اإنْساُن، نَُبوَخْذناصَّ

بي. نَحَو َربيع  َنة الّساِبَعة َوالِعشِرين ِمَن السَّ ج 17:29 السَّ

571 قبل الميلاد.
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ُصوَر. َوَمْع اأنَّ كُلَّ َراأٍس ُحِلَق َوكُلَّ َكِتٍف ُسِلَخْت ِفي 
ُصوَر، لَِكنَّ قُّواتِِه لَْم َتَنْل اأيََّة ُمكافاأٍة َعَلى َعَمِلها الجادِّ 
َوالَكِثيِر ِضدَّ ُصوَر. 19لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ 
َر، َمِلَك بابَِل، اأْرَض ِمصَر.  اإللَُه: ›َساُأعِطي نَُبوَخْذناصَّ

ُر َشعباً َكِثيراً ِمْن ِمصَر، َوَسَياأخُذ ِمنها  َسَياأُخُذ نَُبوَخْذناصَّ
َغِنيَمًة َوَسلباً َكِثيراً، َفَتُكوُن َهِذِه اُأجَرَة قُّواتِِه. 20َساُأعِطيِه 
ِمصَر ُمقابَِل الَعَمِل الَِّذي قاَم بِِه ل�أجِلي.‹ َيُقوُل الّربُّ 

اإللَُه.

ًة. اأّما  21ِفي َذلَِك الَيوِم، َساُأعِطي َبني اإْسرائِيَل قُوَّ

ِصْدَق  لَُهْم  لُِتثِبَت  فُرَصًة  َساُأعِطيَك  َحْزِقياُل،  يا  اُأنَت 
ِرسالَِتَك. ِحيَنِئٍذ، َيعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

ُمعاَقَبُة اهلِل ِلِمصر

َتَنبَّاأ 30  اإنْساُن، أ  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  َواأَتْت 
َوقُْل: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

  »› الَويُل ِمْن َذلَِك الَيوِم!
أنَّ الَيوَم َقِريٌب! 3  ل�  

   ُيوُم َديُنونٍَة ِمَن اهلِل َقِريٌب!
   اإنَُّه َيوٌم ُمَلبٌَّد بِالُغُيوِم الَكِئيَبِة!

   َسَيُكوُن َيوَم َديُنونٍَة لِلاُأَمِم!
ُأَمِم ِضدَّ ِمصَر، 4  َسَياأتِي َسيُف ال�  

ألَُم كُوَش،    َفَيملاُأ ال�
   َوَسَتسُقُط ُجَثٌث ِفي ِمصَر،

أْرِض اأسَرى،    ِحيَن ُيؤَخُذ َشعُب ال�
ُر اأساساُت ِمْصَر.    َوِحيَن تَُدمَّ

5 »›َسَتسُقُط كُوُش َوفُوُط َولُوُد َوكُلُّ الَعَرِب   
يِف. آَخُروَن بِالسَّ َوكُوُب َوُحَلفاُؤها ال�

6 »›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
َوُل الَِّتي َتدَعُم ِمصَر،   » َسَتسُقُط الدُّ

   َوَسَتاأتِي الَحرُب َعَلى كُلِّ ُمُدنِها الَقِويَِّة 

أ 2:30 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(

َرِة، َوالُمَتَكبِّ
   ِمْن َمْجَدَل اإلَى اأْسواَن

   َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
7  َسَتُكوُن َهِذِه الِبلاُد ِهَي ال�أكَثَر َخراباً ِفي   

أْرِض، ال�
   َوَسَتُكوُن ُمُدنُها ال�أكَثَر َخراباً َبيَن الُمُدِن.

8  ِحيَنِئٍذ، َساُأشِعُل النّاَر ِفي ِمصَر،  
   َواأكِسُر كُلَّ ُمِعيِنيها،

   ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

ِفي  ِمنِّي  ُرُسٌل  َسَيخُرُج  الَوقِت،  َذلَِك  9»›ِفي 

َسُترِعب كُوَش  الَِّتي  َئِة  الَسيِّ ال�أخباِر  يصاِل  ل�إ الَقواِرِب 
َيوِم  ِفي  َعليِهْم  الَخوُف  َسُيَسيِطُر  أماِن.  ال� َوَسُتفِقُدها 

أنَّ َذلَِك الَوقُت اآٍت.‹« يُنونَِة ِضدَّ ِمصَر، ل� َتنِفيِذ الدَّ
10َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

َر، َمِلَك بابَِل،   » َساأسَتخِدُم نَُبوَخْذناصَّ
   ِفي الَقضاِء َعَلى ُجُيوِش ِمصَر.

11  َساُأحِضُرُه ُهَو َوَجْيُشُه،  
ًة قاِسَيًة َعِنيَفًة،    اُأمَّ

   اإلَى ِمصَر لَِتدِميِر اأْرِضها َوَتخِريِبها.
   َسَيسِفُكوَن بُِسُيوِفِهْم َدَم ِمصِريِّيَن َكِثيِريَن،

أْرَض بِالُجَثِث.    َوَسَيملاُأوَن ال�
ُف َقَنواِت ِمصَر، 12  َساُأَجفِّ  

   َوَساأبِيُع َشعَبُهْم َعِبيداً لَِشعٍب قاٍس،
أْرِض َوكُلِّ ما     َوَساأسَتخِدُم الُغَرباَء لَِتخِريِب ال�

ِفيها.
ُأُموِر، َوَساأفَعلُها.«    اأنا اهلُل َتَكلَّْمُت بَِهِذِه ال�

َتحِطيُم أصناِم ِمصر
13  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:  

  » َساُأِزيُل اأصناَمُهُم الَقِذَرِة،
آلَِهَة الُمَزيََّفَة ِمْن نُوَف.    َوَساأمُحو ال�

،    لَْن َيُعوَد لِِمْصَر قائٌِد ِمصِريٌّ
   َوَساأَضُع الَخوَف ِفي اأْرِض ِمصَر.
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ُر َفْتُروَس 14  َساُأَدمِّ  
   َواُأشِعُل النّاَر ِفي ُصوَعَن،

   َواُأعاِقُب نَُو.
15  َساأسُكُب َغَضِبي َعَلى ِسيَن، َقلَعِة ِمصَر،  

   َواُأهِلُك ُجُيوَش نَُو.
16  َساأشِعُل النّاَر ِفي ِمْصَر،  

   َفَترَتِجَف ِسيُن َخوفاً،
   َوتُهَدَم اأسواُر نُو،

   اأّما نُوُف َفَسُيهاِجُمها ال�أعداُء كُلَّ َيوٍم.
17  ُجُنوُد اآَوَن َوِفيِبْسَتَة الُمختاُروَن َسَيسُقُطوَن   

يِف، بِالسَّ
   َوالنِّساُء َسُيؤَخْذَن َسبايا.

18  َوِفي َتْحَفْنِحيَس، َسَيحُجُب النَّهاُر نُوَرُه،  
َة ِمصَر.    ِحيَن اأكِسُر قُوَّ

ُة ِمصَر،    َسَتْنَتِهي قُوَّ
   َوتَُغطِّيها ُغُيوٌم ُمظِلَمٌة،

   َوتُسَبى ُمُدنُها.
19  َفَساُأعاِقُب ِمصَر،  

   ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

َضعُف ِمصَر األَبِدي
َنِة  السَّ ِفي  ِل  أوَّ ال� هِر  الشَّ ِمَن  الّسابِِع  الَيوِم  20ِفي 

21»يا   : اإلَيَّ اهلِل  َكِلَمُة  اأَتْت  لَِسبِينا،  َعْشَرَة  الحاِدَيَة 
ِة ِفرَعْوَن َمِلِك ِمصَر، َولَْم تُرَبْط  اإنْساُن، َكَسرُت ِذراَع قُوَّ
لُِتشَفى. لَْم َيرُبطها اأَحٌد بَِضّماداٍت لَِتقِوَيِتها لَِتسَتِطيَع 

ْيِف!« ْمساَك بِالسَّ ال�إ
َك يا ِفْرَعْوُن، يا  22لَِهذا َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: »اأنا ِضدُّ

ِليَمَة َوالَمكُسوَرَة اأصلاً.  َمِلَك ِمصَر، َوَساأكِسُر َيَديَك السَّ
ُسكّاَن  َساُأشتُِّت  23ِحيَنِئٍذ،  َيِدَك.  ِمْن  يَف  السَّ َساُأوِقُع 
ي  ُأَمِم، َوَساُأَبعِثُرُهْم ِفي بِلاٍد َغِريَبٍة. 24َوَساُأَقوِّ ِمصَر َبيَن ال�
َوساأكِسُر  َيِدِه.  ِفي  َسيِفي  َوَساأَضُع  بابَِل،  َمِلِك  ِذراَع 
ي  ِذراَع ِفْرَعْوَن، َفُيطِلَق اأنّاِت َرُجٍل ُمحَتِضٍر. 25َوَساُأَقوِّ

ِذراَع َمِلِك بابَِل، اأّما ِذراُع ِفْرَعْوَن َفَسَتنهاُر.
َسَيرَفُعُه  َوُهَو  بابَِل،  َمِلِك  َيِد  ِفي  َسيِفي  »َساأَضُع 
َعَلى اأْرِض ِمصَر. ِحيَنِئٍذ، َيعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل. 26اأَجْل! 

َوَسَط  َواُأَشتِّتُهْم  ُأَمِم،  ال� َوَسَط  اُأَبعِثُر ُسكّاَن ِمصَر  ِحيَن 
الِبلاِد ال�ُأخَرى. ِحيَنِئٍذ، َيعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.«

َتشِبيُه ِمصَر ِبَشَجَرِة األْرز

َنِة 31  هِر الثّالِِث ِمَن السَّ ِل ِمَن الشَّ أوَّ ِفي الَيوِم ال�
اأَتْت  َيُهوياِكيَن،  َسبِي  ِمْن  َعْشَرَة  الحاِدَيَة 
اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 2»يا اإنْساُن، أ قُْل لِِفرَعْوَن، َمِلِك ِمصَر، 

َولُِجُيوِشِه:

  »› بَِم اَُشبُِّه َعَظَمَتَك؟
3  اإنََّك اأشَبُه بِاأْرَزٍة ِفي لُبناَن،  

   اأغصانُها َجِميَلٌة َوتُلِقي بِِظلاٍل َعِظيَمٍة،
   وارتِفاُعها َكبيٌر،

َتها َوَسَط الُغُيوِم!    َوِقمَّ
ْتها الِمياُه الَكِثيَرُة، 4  نَمَّ  

   َوَجَعَلْتها الِمياُه الَعِميَقُة َترَتِفُع َكِثيراً.
أنهاُر َحولَها ِمْن كُلِّ ِجَهٍة،    َتجِري ال�

ْت َقَنواٍت َصِغيَرًة لُِكلِّ اأشجاِر     َوَقْد َشقَّ
الُحُقوِل.

5  َفصاَرْت اأطَوَل ِمْن كُلِّ تَِلَك ال�أشجاِر،  
ْت اأغصانُها.    َوامتّدَّ

6  َوَبَنْت َجميُع الطُُّيوِر اأعشاَشها ِفيها،  
   َوَتحَت اأغصانِها َولََدْت كُلُّ اأنواِع الَحَيواناِت،

   َوِفي ِظلِّها َجَلَس اُأناٌس ِمْن اُأَمٍم َكِثيَرٍة.
7  َفصاَرْت َجِميَلًة ِجّداً بَِسَبِب ُطولِها الباِسِق  

   َواأغصانِها الطَِّويَلِة،
أنَّ ُجُذوَرها َوَصَلْت اإلَى الِمياِه الَعِميَقِة.    ل�

أْرِز الَِّتي ِفي َجنَِّة اهلِل، 8  ل� تُناِفُسها اأشجاُر ال�  
رِو َكُفُروِعها.    َول� فُُروُع اأشجاِر السَّ

ُهوِل َكلا َشيٍء،    صاَرْت اأشجاُر السُّ
   ِعنَد َمقاَرنَِتها بِاأْغصانِها.

   َولَيَس ِفي اأشجاِر َجنَِّة اهلِل اأجَمُل ِمنها.
ْلُتها بِاأْغصانِها الَكِثيَفِة، 9  اأنا َجمَّ  

أ 2:31 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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   َفَحَسَدْتها كُلُّ اأشجاِر َعْدٍن،
   الَمغُروَسِة ِفي َجنَِّة اهلِل.‹«

ََّك نََمْوَت َوِصرَت  أن 10لَِهذا، َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: »ل�

َوَتباَهْيَت  الُغُيوِم،  َوَسَط  ُتَك  ِقمَّ َوصاَرْت  ِجّداً،  َطِويلاً 
ُأَمِم، َوُهَو  نِّي َساُأَسلُِّمَك اإلَى َيِد قائِِد ال� بارتِفاِعَك، 11َفاإ
َبِعيداً!  بَِك  َوَساُألِقي  َك،  َشرِّ بَِحَسِب  َمَعَك  َسَيَتعاَمُل 
َعَلى  َطَرَحْتها  الَبرَبِريَُّة  ُأَمُم  َوال� الُغَرباُء،  َقَطَعها  12َفَقْد 

انَكَسَرْت  َواٍد.  كُلِّ  ِفي  فُُروُعها  َسَقَطْت  الِجباِل. 
اأغصانُها العالَِيُة َوَسَقَطْت ِفي كُلِّ َواٍد. َوَتَوقََّف النّاُس 
13َعَلى  َوِحيَدًة.  َوَتَركُوها  ِظلِّها،  ِفي  الُجلُوِس  َعِن 
َوَتسُكُن  ُبُيوَتها،  ماِء  السَّ ُطُيوُر  َتصَنُع  الّساِقِط  ِجْذِعها 

يَُّة ِفي اأغصانِها. الَحَيواناُت الَبرِّ
14َحَدَث َهذا َحتَّى ل� َتكُبَر ال�أشجاُر الَمْرِويَُّة ِجِيداً 

اإلَى  ُتها  ِقمَّ َتِصَل  ل�  َوَحتَّى  الطُّوِل،  َهذا  اإلَى  لَِتِصَل 
َجِميَع  أنَّ  لِ� َتَتشاَمَخ.  َول�  َتَتَكبََّر  ل�  َحتَّى  حاِب،  السَّ
تِلَك ال�أشجاِر ماَتْت َمَعها َوبَِسَبِبها، َونََزلَْت اإلَى العالَِم 

فِليِّ َوَسَط كُلِّ النّاِس الَِّذيَن َينِزلُوَن اإلَى الُحفَرِة.« السُّ
15َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »ِفي الَيوِم الَِّذي 

َينِزُل فيِه اإلَى ُحفَرِة الَموِت اأِقيُم َمناَحًة، َواُأغِلُق َبّواباِت 
الِمياِه الَجوِفيَِّة الَعِميَقِة، َواُأوِقُف كُلَّ اأنهاِرِه َوَقَنواتِِه َعِن 
الَجَرياِن، َواأحِجُز الِمياَه الجاِرَيَة الَقِويََّة. َغطَّيُت لُبناَن 
الغاَبِة  اأشجاِر  كُلُّ  َفَذُبَلْت  وداَء،  السَّ الِحداِد  بِِثياِب 
ِة  ُأَمَم َترَتِجُف َخوفاً ِمْن َصوِت َضجَّ ُحزناً. 16َجَعْلُت ال�
ُسُقوِطِه. َوِحيَن اأرَسلُتُه اإلَى الهاِوَيِة َمَع النّاِزلِيَن اإلَى ُحفَرِة 
الَموِت، َتَعزَّْت كُلُّ ال�أشجاِر الَجِميَلِة َوكُلُّ اأشجاِر لُبناَن 
. 17َونََزلَِت ال�أشجاُر َمَعُه اإلَى  فِليِّ الَمرِويَِّة ِفي العالَِم السُّ
َواسَتَقرَّْت  يِف،  بِالسَّ قُِتلُوا  الَِّذيَن  ُجَثُث  َحيُث  الهاِوَيِة 

ُأمِم. َتحَت ِظلِِّه َوَسَط ال�
َجمالِِك  ِمثُل  لَها  َعْدٍن  ِفي  َشَجَرٍة  ِمْن  18»ما 

العالِم  اإلَى  َعْدٍن  اأشجاِر  َمَع  َسُترَسُل  آَن  َوال� َوَبهائِِك؟ 
الَِّذيَن  اللاَمْخُتونِيَن أ  َوَسَط  َتسُكُن  َحيُث   ، فِليِّ السُّ

أ 18:31 الالَمْخُتوِنين. َوُهَو لقٌب يطلقه اليهوُد على غيرهم من 

ال�أمم الّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد اهلل َمَع اإسرائِيل. انظر اأيضاً 
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يِف. َهذا ما َسَيحُدُث َمَع ِفرَعْوَن  َسَقَطْت ُجَثثُُهْم بِالسَّ
َوُجُيوِشِه.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ِعقاُب ِمصر

هِر الثّانِي َعَشَر ِمَن 32  ِل ِمَن الشَّ أوَّ ِفي الَيوِم ال�
اإلَيَّ  اأَتْت  بِي،  الثّانَِيَة َعْشَرَة ِمَن السَّ َنِة  السَّ
َكِلَمُة اهلِل: 2»يا اإنْساُن، ب َغنِّ اُأغِنَيَة ُحزٍن َعَلى ِفْرَعْوَن 

َمِلِك ِمصَر:

ُأَمِم،   »› َشبَّْهَت نَفَسَك بِاأَسٍد َوَسَط ال�
   لَِكنََّك تِنِّيُن الِبحاِر.
   انَدَفْعَت ِمْن نَهِرَك،

   ُمَهيِّجاً الِمياَه بَِقَدَميَك،
   دائِساً اأنهاَرُهْم َوُمَعكِّراً ِمياَهها.‹«

3َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

  » َساُألِقي َشَبَكِتي َعَليَك،
   ِحيَن اأجَمُع ُشُعوباً َكِثيَرًة َعَليَك،

   َفَيسَحُبونََك ِفي َشَبَكِتي.
أْرِض الّجافَِّة، 4  َوَساأتُركَُك ُهناَك َعَلى ال�  

ُهوِل الَمكُشوَفِة.    َوَساُألِقيَك ِفي السِّ
ماِء لَِتقتاَت َعَليَك،    َوَساُأنِزُل ُطُيوَر السَّ

أْرِض ِمنَك َحتَّى َيشَبُعوا.    َوَساُأطِعُم َحَيواناِت ال�
5  َساُألِقي َجَسَدَك َعَلى الِجباِل،  

   َوَساأملاُأ الِودياَن بُِجَثِثَك.
أْرَض الّجافََّة بَِدِمَك، 6  َساَأْغَمُر ال�  

أوِدَيَة بِِه َحتَّى ِقَمِم الِجباِل.    َواأملاُأ ال�
7  َوِحيَن َتُزوُل،  

ُد نُُجوَمها. ماَء َواُأَسوِّ    َساُأَغطِّي السَّ
مَس بِالُغُيوِم،    َساُأَغطِّي الشَّ

   َولَْن َيظَهَر نُوُر الَقَمِر.
أنواِر الُمشِرَقِة َسوداَء بَِسَبِبَك، 8  َساأجَعُل كُلَّ ال�  

َبِقّيِة  ِفي  )َوَكَذلَِك  اآَدَم.«  ابَن  »يا  إنسان. حرفياً  يا  ب 2:32 
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   َوَساأنُشُر الظُّلَمَة َعَلى اأْرِضَك.«
   َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه.

اأِسيراً  ساأحِملَُك  اإْذ  َكِثيَرٍة،  اأَمٍم  َغَضَب  9»ساُأثِيُر 

ُأَمُم، اإلَى بِلاٍد ل� َتْعِرفُها. 10َسَتنَدِهُش اُأَمٌم َكِثيَرًة  َبيَن ال�
ُك  ِمنَك. َوَسَيِقُف َشعُر ُرُؤوِس الُملُوِك َخوفاً ِحيَن اُأحرِّ
َسيِفي اأماَمُهْم. َوَسَيخاُف الَجِميُع ِمْن فُقداِن َحياتِِهْم 

ِحيَن َيسَمُعوَن بَِدماِرَك.«
الرَّبُّ اإللَُه: »َسَياأتِي َسيُف  َيُقولُُه  ُهَو ما  11َفَهذا 

َمِلِك بابَِل َعَليَك! 12َساُأبِيُد ُجُيوَشَك بِسُيوِف الُمحارِبِيَن 
ُأَمِم. َسَيسِلُبوَن كُلَّ ما  أقِوياِء – كُلُُّهْم ُمرِعُبوَن َبيَن ال� ال�
13َساُأِزيُل  ُجُيوِشها.  كُلُّ  َوُيهِلُكوَن  بِِه،  ِمصُر  َتفَخُر 
اإنساٍن  ِرجُل  َتبَقى  َولَْن  الَكِثيَرِة،  الِمياِه  َعِن  ماِشَيَتها 
ُك َهِذِه الِمياَه. 14ِحيَنِئٍذ، َساأجَعُل  اأْو حاِفُر َحَيواٍن تَُحرِّ
اأنَّها  لَْو  بَِسلاَسٍة َكما  َتَتَدفَُّق  َوَقَنواتِِهْم  ِمياَهُهْم هاِدئًَة، 
ماِر،  َزيٌت.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. 15»ِحيَن اُأَسلُِّم ِمصَر لِلدَّ
كُلَّ  اأضِرُب  ِحيَن  َعنها،  سَيُزوُل  أْرِض  ال� ِغنى  نَّ  َفاإ

ُسكّانِها. ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.«
ال�ُأخَرى  ُأَمِم  ال� نِساُء  َسُتَغنِّيها  ُحزٍن  اُأغِنَيُة  16َهِذِه 

َعَلى ِمصَر َوكُلِّ ُجُيوِشها َوُسكّانِها. َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
هِر الثّانِي َعَشَر  17ِفي الَيوِم الخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّ

َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  بِي،  السَّ ِمَن  َعْشَرَة  الثّانَِيَة  َنِة  السَّ ِمَن 
اهلِل: 18»يا اإنْساُن، َغنِّ اُأغِنَيَة ُحزٍن َعَلى جُيوِش ِمصَر. 

ُعوِب الَجِليَلِة،  اأنِزلُْهْم اإلَى ال�أسَفِل َمَع ِمصَر َوُمَدِن الشُّ
، َمَع النّاِزلِيَن اإلَى ُحفَرِة الَمْوِت. فِليِّ اإلَى العالَِم السُّ

19»َهْل شاَبَهَك اَأَحٌد ِفي الَجماِل؟ َفانِزْل َواسَتلِق 

الَمقُتولِيَن  َبْيَن  ِمصُر  20َسَتسُقُط  اللاَمْخُتونِيَن. أ  َمَع 
َمَع  الَعُدوُّ  َسباها  يِف.  لِلسَّ ِمصُر  ُعيَِّنْت  َقْد  يِف.  بِالسَّ
كُلِّ ُجُيوِشها. 21َسَيَتَكلَُّم قاَدُة الَحرِب َوُمعاِونُوُهْم َعنُه 
َغيُر  ›نََزَل  َفَيُقولُوَن:  الهاِوَيِة،  َوَسِط  ِفي  ُمعاِونِيِه  َوَعْن 

يِف.‹ الَمخُتونِيَن، َواضَطَجُعوا َوَسَط الَمْقتولِيَن بِالسَّ
ِمْن  َوقُُبوُرُهْم  ِرفاِقها  َمَع  الهاِوَيِة  ِفي  وُر  22»اأشُّ

أ 19:32 الالَمْخُتوِنين. َوُهَو لقٌب يطلقه اليهوُد على غيرهم من 
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يِف. 23ُجِعَلْت قُُبوُرُهْم  َحولِها. كُلُُّهْم َقتَلى َسَقُطوا بِالسَّ
َقبِرها.  َحوَل  ِرفاِقها  قُُبوُر  الَمْوِت.  ُحفَرِة  اأعماِق  ِفي 
َينُشُروَن  سابِقاً  َوكانُوا  يِف،  بِالسَّ َسَقُطوا  َقتَلى  كُلُُّهْم 

الرُّعَب ِفي اأْرِض ال�أحياِء.
24»ِعيلاُم ِفي الهاِوَيِة َمَع ُجمُهوِرها َوقُُبوُرُهْم ِمْن 

نََزلُوا بِلا ِختاٍن  يِف.  َحولِها. كُلُُّهْم َقتَلى َسَقُطوا بِالسَّ
َينُشُروَن الرُّعَب ِفي  ، َوكانُوا سابِقاً  فِليِّ اإلَى العالَِم السَّ
اأْرِض ال�أحياِء. لَِكنَُّهْم َحَملُوا عاَرُهْم َونََزلُوا َمَع الَِّذيَن 
َوُجمُهوِرها  لِعيلاَم  25َجَعلُوا  الَمْوِت.  ُحفَرِة  اإلَى  نََزلُوا 
ِفراشاً َبيَن الَمذُبوِحيَن. َوقُُبوُرُهْم ِمْن َحولِها. كُلُُّهْم َغيُر 
اإلَى  يِف، نََزلُوا بِلا ِختاٍن  َمخُتونِيَن َوَقتَلى َسَقُطوا بِالسَّ
، َوكانُوا سابِقاً َينُشُروَن الرُّعَب ِفي اأْرِض  فِليِّ العالَِم السَّ
ال�أحياِء. لَِكنَُّهْم َحَملُوا عاَرُهْم َونََزلُوا َمَع الَِّذيَن نََزلُوا اإلَى 

ُحفَرِة الَمْوِت، لََيُكونُوا َوَسَط الَمذُبوِحيَن.
26»ماِشُك َوتُوباُل ِفي الهاِوَيِة َمَع َجيِشِهما َوقُُبوُرُهْم 

يِف، َوكانُوا سابِقاً  ِمْن َحولِهما. كُلُُّهْم َقتَلى َسَقُطوا بِالسَّ
َينُشُروَن الرُّعَب ِفي اأْرِض ال�أحياِء. 27لَْن َيسَتلُقوا َمَع 
الَمخُتونِيَن  َغيِر  ُجُيوِش  ِمْن  َسَقُطوا  الَِّذيَن  الُمحاِربِيَن 
أمواِت َمَع اأسِلَحِة الحرِب الَِّتي  الَِّذيَن نََزلُوا اإلَى َمكاِن ال�
ُرُؤوِسِهْم.  َتحَت  ُسُيوفُُهْم  ُوِضَعْت  الَِّذيَن  ُهْم،  َتُخصُّ
َُّهْم كانُوا َينُشُروَن الرُّعَب  أن َسَتحِمُل ِعظاُمُهْم ُذنُوَبُهْم، ل�

ِفي اأْرِض ال�أحياِء.
28»َواأنَت، يا ِفرَعْوُن َسَتنَكِسُر َوَسَط َغيِر الَمخُتونِيَن 

يِف. َوَتسَتلِقي ُهناَك َمَع الَمقُتولِيَن بِالسَّ
29»اأُدوُم ِفي الهاِوَيِة َمَع ُملُوِكها َوُرَؤسائِها، الَِّذيَن 

يِف.  تِِهْم ُوِضُعوا ُهناَك َمَع الَمقُتولِيَن بِالسَّ بِالرَّغِم ِمْن قُوَّ
اإلَى  النّاِزلِيَن  َوَمَع  الَمخُتونِيَن،  َغيِر  َمَع  ُهناَك  َيسَتلُقوَن 

ُحفَرِة الَمْوِت.
كُلِّ  َمَع  الهاِوَيِة  ِفي  َجميعاً  ماِل  الشَّ 30»قاَدُة 

بَِسَبِب  الَمذُبوِحيَن،  َمَع  بِعاِرِهْم  نََزلُوا  يُدونِيِّيَن.  الصِّ
َمَع  ِختاٍن  بِلا  اسَتلَقْوا  تِِهْم.  بُِقوَّ اأثاُروُه  الَِّذي  الرُّعِب 
يِف. َحَملُوا عاَرُهْم َونََزلُوا َمَع  الَقتَلى الَِّذيَن َسَقُطوا بِالسَّ

الَِّذيَن نََزلُوا اإلَى ُحفَرِة الَمْوِت.
31»َسَيراُهْم ِفرَعْوُن َفَيَتَعزَّى َعْن كُلِّ ُجُيوِشِه الَِّذيَن 

يِف.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. قُِتلُوا بِالسَّ
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أنّي َزَرعُت َخوَفُه ِفي اأْرِض ال�أحياِء، َوَسَيسَتلِقي  32»ل�

الَمقُتولِيَن  الَمخُتونِيَن  َغيِر  َوَسَط  ُجُيوِشِه  َوكُلُّ  ِفْرَعْوُن 
يِف.« َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه. بِالسَّ

َمَثُل الحاِرس

َواأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 2»يا اإنْساُن، أ َتَكلَّْم 33 
اإلَى َشعِبَك َوقُْل لَُهْم: ›افَتِرُضوا اأنِّي اأَتيُت 
عُب اأَحَد الُمواِطِنيَن لَِيِقَف  ٍة، َفاختاَر الشَّ بَِعُدوٍّ َعَلى اُأمَّ
ر  حاِرساً. 3َواإْذ َراأى الَعُدوَّ قاِدماً، نََفَخ ِفي الُبوِق لُِيَحذِّ
نساُن َصوَت الُبوِق َوَتجاَهَلُه،  ْن َسِمَع ال�إ عَب. 4َفاإ الشَّ
. 5َفَقْد  َياأتِيِه َسيُف الَعُدوِّ نَُّه َمسُؤوٌل َعْن َموتِِه ِحيَن  َفاإ
نساُن َصوَت َتحِذيِر الُبوِق َوَتجاَهَلُه، َفُهَو  َسِمَع َذلَِك ال�إ

أنَقَذ نَفَسُه. ُل َموَتُه. َفَلِو انَتَبَه لِلتَّحِذيِر، ل� َيَتَحمَّ
َيضِرْب  َولَْم   ، الَعُدوَّ الحاِرُس  َراأى  اإْن  6»›لَِكْن 

بِالُبوِق لِلتَّحِذيِر َحتَّى َيسَمَع النّاُس َفَينَتِبُهوَن، َفاإنَّ الَعُدوَّ 
َسَياأتِي َوَياأُخَذ َحياَتُهْم. َهُؤل�ِء النّاُس َسَيُموتُوَن بَِسَبِب 

ُل الحاِرَس َمسُؤولِيََّة َموتِِهْم.‹ اإثِمِهْم، َولَِكنِّي َساُأَحمِّ
لَِبني اإْسرائِيَل. َتسَمُع  7يا اإنْساُن، َجَعْلُتَك حاِرساً 

َعَلى  َحَكْمُت  ْن  8َفاإ نذاِري.  بِاإ َوتَُبلِّغُهْم  ِرسالًَة،  ِمنِّي 
يَر  رِّ يٍر َوقُْلُت لَُه: ›َسَتُموُت!‹ َواأنَت لَْم تُنِذِر َذلَِك الشِّ ِشرِّ
لَِكنَِّني  بَِذنِبِه،  َسَيهِلُك  نَُّه  َفاإ َفَينُجو،  ِه  َشرِّ َعْن  لََيُتوَب 

لَُك َمسُؤولَِيَة َهلاِكِه. َساُأَحمِّ
ِه  يَر، َولَْم َيُتْب َعْن َشرِّ رِّ 9اأّما اإْن اأنَذْرَت َذلَِك الشِّ

بَِذنِبِه،  َسَيهِلُك  نَُّه  َفاإ الرَِّديِء،  َطِريِقِه  َعْن  َيَتراَجْع  َولَْم 
َواأنَت َسَتنُجو بَِنفَسَك.‹«

اهلُل َيطُلُب الّتوَبة
10»يا اإنْساُن قُْل لَِبيِت اإْسرائِيَل: ›اأنُتْم َتُقولُوَن: َقِد 

ُن بَِسَبِبها. َفَكيَف  ارَتَكبنا َخطايا َوَجرائَِم، َونَحُن نََتَعفَّ
نَحيا ِمْن َجِديٍد؟ 11قُْل لَُهْم: َهذا ما ُيعِلَنُه الرَّبُّ اإللَُه: 
ِه َفَيحيا.  يُر، َبْل بِاأْن َيُتوَب َعْن َشرِّ رِّ اأنا ل� اُأَسرُّ بُِموَت الشِّ
ل�  َكْي  يَرِة  رِّ الشِّ ُطُرِقُكُم  َعْن  ارِجُعوا  اإْسرائِيَل،  َبني  يا 

َتهِلُكوا.‹«

أ 2:33 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 
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لَْن  البارِّ  نساِن  ال�إ بِرُّ  لَِشعِبَك:  قُْل  اإنْساُن،  12»يا 

َشرَّ  اأنَّ  الَخطيَِّة. َكما  ِفي  َوَيِعيُش  َيَتراَجُع  ِحيَن  ُينِقَذُه 
يَرِة. اأّما  رِّ يِر لَْن ُيسِقَطُه ِحيَن َيُتوُب َعْن ُطُرِقِه الشِّ رِّ الشِّ

الّباُر َفَلْن َينُجَو ِمَن الِعقاِب ِحيَن ُيخِطُئ؟
: ›َسَتحيا!‹ ُربَّما َيُظنُّ اأنَّ  نساٍن بارٍّ 13»اإْن قُْلُت ل�إ

َفَيبَداُأ بَِعَمِل ُشُروٍر َرِديَئٍة. اإْن  ماِضَيِه الّصالَِح َسُينِقُذُه، 
َحَدَث َهذا، َفاإنَّ بِرَّ َذلَِك الرَُّجِل لَْن ُيذَكَر، َوَسَيهِلُك 

رُّوِر الَِّتي َعِمَلها. بَِسَبِب الشُّ
يٍر َوقُْلُت لَُه: ›َسَتُموُت!‹  ْن َحَكْمُت َعَلى ِشرِّ 14َفاإ

َفتاَب َعْن َخِطيَِّتِه، َواأطاَع الَوصايا َوَعِمَل الَصلاَح – 15اإْن 
َعَليِه  َوَدَفَع ما  الَمساِكيِن،  ِمَن  اأَخَذُه  يُر ما  رِّ الشِّ اأرَجَع 
رُّوِر، َوَسَلَك َحَسَب  ِمْن ُدُيوٍن، َوَتَوقََّف َعْن َعَمِل الشُّ
َيهِلَك.  َولَْن  َسَينُجو  نَُّه  َفاإ َحياًة،  تُعِطي  الَِّتي  رائِِع  الشَّ
ُه َخطاياُه. َفَحْيُث اإنَُّه َبَداأ َيعَمُل ما  16لَْن تُحَسَب ِضدَّ

ُهَو صالٌِح َوعاِدٌل، َفَسينُجو!«
17»َقْد ُيُقوُل النّاُس: ›ُطُرُق الرَّبِّ لَيَسْت ُمسَتِقيَمًة!‹ 

اإنساٌن  َتَوقََّف  ْن  18َفاإ ُمسَتِقيَمٍة.  َغيُر  ُهْم  ُطُرقُُهْم  َبْل 
نَُّه  ُروَر، َفاإ ِحيٍح، َفَبَداأ َيرَتِكُب الشُّ لُوِك الصَّ صالٌِح َعِن السُّ
رُّوِر  ْن تاَب َعِن الشُّ يَرِة. 19َفاإ رِّ َسَيهِلُك بَِسَبِب اأعمالِِه الشِّ
نَُّه َسَيحيا.  الَِّتي َعِمَلها، َوَعِمَل ما ُهَو صالٌِح َوعاِدٌل، َفاإ
20َولَِكنَُّكْم َتُقولُوَن اإنَّ ُطُرَق اهلِل َغيُر ُمسَتِقيَمٍة. يا َبيَت 

اإْسرائِيَل، َساُأِديُن كُلَّ واِحٍد بَِحَسِب اأعمالِِه.«

ُسُقوُط الُقْدس
َنِة  هِر العاِشِر ِمَن السَّ 21َوِفي الَيوِم الخاِمِس ِمَن الشَّ

ِبِي، اأَتى اإلَيَّ اأَحُد الَِّذيَن َهَرُبوا ِمْن  الثّانَِيَة َعْشَرَة ِمَن السَّ
الُقْدِس.«  َمِديَنُة  لِي: »َسَقَطْت  َوقاَل  الُقْدِس،  َمديَنِة 
، َجَعَلتِني  22َوِفي اللَّيَلِة الَِّتي َسَبَقْت َمِجيَء الّلاِجِئ اإلَيَّ

ُة اهلِل اأَتَكلَُّم، َفانَفَتَح َفِمي َوَتَكلَّْمُت. َحَدَث َهذا َقبَل  قُوَّ
باِح. اأْن ياأتَِي الّلاِجُئ اإلَيَّ ِفي الصَّ

23َواأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل، َفقاَل لِي: 24»يا اإنْساُن، 

عُب الّساِكُن َوَسَط َخرائِِب اإْسرائِيَل: ›لَْم َيُكْن  َيُقوُل الشَّ
أْرَض  اإبراِهيُم ِسَوى َرُجٍل واِحٍد، َوَمَع َهذا َفَقْد َوِرَث ال�
أْرِض  نَّنا َسَنحَتِفُظ بِال� كُلَّها. اأّما نَحُن َفَكِثيُروَن، َولِذا َفاإ
ِميراثاً لَنا.« 25لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »َهْل 
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النّاَس  َوَتقُتلُوَن  الَقِذَرَة  أوثاَن  ال� َوَتعُبُدوَن  َم  الدَّ َتاأكُلُوَن 
أْرِض؟ 26َتعَتِمُدوَن َعَلى الُعنِف  َوَمَع َهذا َتحَتِفُظوَن بِال�
واِحٍد  كُلُّ  ُس  َوُيَنجِّ َبِشٌع،  ُهَو  ما  َوَتعَملُوَن  َوالظُّلِم، 
أْرِض؟  بِال� تُِريُدوَن ال�حِتفاَظ  َزوَجَة صاِحِبِه، َوَمَع َهذا 
اُأقِسُم  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم:  27قُْل 

الَخرائِِب.  تِلَك  ِفي  يِف  بِالسَّ َسَتُموتُوَن  اإنَُّكْم  بِذاتِي 
َساأجَعلُُهْم  نِّي  َفاإ الحُقوِل  ِفي  ِمنُكْم  َيُموتُوَن  َوالَِّذيَن 
ِفي  ِمنُكْم  َيخَتِبُئوَن  َوالَِّذيَن  يَِّة،  الَبرِّ لِلَحَيواناِت  َطعاماً 
الُحُصوِن َوالُكُهوِف، َسَيُموتُوَن ِمَن الَوَباِء. 28َساأجَعُل 
َتَتباَهى  ما  لَها  َيُعوُد  َفلا  َمهُجوراً،  َخراباً  أْرَض  ال� َهِذِه 
اأَحٌد.  َيعُبُرها  َفلا  ُموِحَشًة  اإسرائِيَل  ِجباُل  َسَتِصيُر  بِِه. 
الَكِريَهِة  ُأُموِر  ال� بَِسَبِب  َخِرَبًة  أْرَض  ال� اأجَعُل  29َوِحيَن 

نَُّهْم َيَعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.‹« الَِّتي َعِمْلُتها، َفاإ
َيَتَكلَُّم َعَليَك  اإنْساُن، َفاإنَّ َشعَبَك  30»اأّما اأنَت يا 

قُرَب ال�أسواِر َوِعنَد كُلِّ باٍب. َيُقوُل َبعُضُهْم لَِبعٍض: 
›لَِنذَهْب َونَسَتِمْع اإلَى الرِّسالَِة التّالَِيِة ِمَن اهلِل!‹ 31َسَياأتُوَن 
اإلَيَك َكُجمُهوٍر َكِبيٍر، َوَيجِلُسوَن اأماَمَك َوَيسَتِمُعوَن اإلَى 
َعَلى  الَمِديَح  َتسَمُع  بِِه.  َيَعَملُوا  لَْن  لَِكنَُّهْم  َكلاِمَك، 
لَُهْم  اأنَت  بِح. 32ما  بِالرِّ َفُمولََعٌة  قُلُوُبُهْم  اأّما  ِشفاِهِهْم، 
الُحبِّ  اأغانَِي  ُيَغنِّي  َجميٍل،  َصوٍت  ِذي  ُمَغنٍّ  ِسَوى 
لَْن  َولَِكنَُّهْم  َكلاَمَك،  َسَيسَمُعوَن  َعْذَبٍة.  األحاٍن  َعَلى 
الُمِصيَبُة – َوَسَتاأتِي  تاأتِي  ِحيَن  33لَِكْن  بِِه.  َيعَملُوا 
َحتماً – َفِحيَنِئٍذ، َسَيعَلُموَن اأنَّ نَِبّياً كاَن ِفي َوَسَطِهْم.«

ُفون ُرعاُة إسراِئيَل الُمَزيَّ

َتَنبَّاأْ 34  اإنْساُن، أ  2»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  َواأَتْت 
َعَلى ُرعاِة اإْسرائِيَل. َتَنبَّاأْ َوقُْل لِلرُّعاِة َهذا ُهَو 

ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:
األ�  اأنُفَسُهْم.  َيْرَعْوَن  الَّذيَِن  اإْسرائِيَل  لُِرعاِة  َويٌل 
َسَم َوَتلَبُسوَن  َيْنَبِغي اأْن َيْرَعى الرُّعاُة الَغَنَم؟ 3َتاأكُلُوَن الدَّ
َن، َولَِكنَُّكْم ل� َتْرَعْوَن الَغَنَم.  وَف َوَتذَبُحوَن الُمَسمَّ الصُّ
ُدوا  ِعيَف، َولَْم تُداُوا الَمِريَض، َولَْم تَُضمِّ وا الضَّ 4لَْم تَُقوُّ

وا الّضاَل، َولَْم َتبَحثُوا َعِن الّضائِِع،  الَجريَح، َولَْم َتسَتِردُّ
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بِلا  َّها  أن لِ� 5َفَتَشتَّْت  َوُعنٍف.  ٍة  بُِقوَّ َعَليها  َتَسلَّْطُتْم  َبْل 
ُهوِل.  راٍع، َوصاَرْت َفِريَسًة لُِكلِّ َحَيواٍن َبرِّيٍّ ِفي السُّ
6َتَشتََّتْت َغَنِمي َوتاَهْت َعَلى كُلِّ َجَبٍل َوَعَلى كُلِّ َتلٍَّة 

َيبَحْث  َولَْم  أْرِض،  ال� َوجِه  َعَلى كُلِّ  َتَشتََّتْت  ُمرَتِفَعٍة. 
َعنها اأَحٌد.«

الرُّعاُة.  اأيُّها  اهلِل  ِرسالَِة  اإلَى  اسَتِمُعوا  7»›لَِذلَِك، 

َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: صاَرْت َغَنِمي َفريَسًة  8َهذا ُهَو ما 

لَْم  َوُرعاتِي  راٍع،  بِلا  َفِهَي  يَِّة.  الَبرِّ لِلَحَيواناِت  َوَطعاماً 
َيبَحثُوا َعْنها. اأَطَعُموا اأنَفَسُهْم َولَْم ُيطِعُموا َغَنمي. لَِهذا 

اُأقِسُم بِذاتِي اإنِّي َساُأعاِقُبُهْم.«
10َهذا  الرُّعاُة:  اأيُّها  اهلِل  ِرسالَِة  اإلَى  9»َواسَتِمُعوا 

َوَساأطلُُب  الرُّعاَة،  َساُأقاِوُم  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو 
َغَنِمي ِمنُهْم! َساأعِزلُُهْم َعْن ِرعاَيِة َغَنِمي، َفلا َيُعوُدوَن 
ُرعاًة ِفيما َبْعُد. َوَساُأنِقُذ َغَنِمي ِمْن اأفواِهِهْم، َفلا َتُعوَد 

َطعاماً لَُهْم.«
»َساأبَحُث  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  11َفَهذا 

الّراِعي  َيطلُُب  12َكما  َواأِجُدها.  بَِنفِسي  َغَنِمي  َعْن 
َهَكذا  الُمنَتِشَرِة،  ال�أغناِم  َوَسَط  َيْمِشي  َوُهَو  َقِطيَعُه 
أماِكِن الَِّتي َتَشتَُّتوا  ُصُهْم، َوَساُأنِقُذُهْم ِمْن كُلِّ ال� َساأَتَفحَّ
13َساُأِعيُدُهْم  الغائِِم.  الُمظِلِم  الَوقِت  َذلَِك  ِفي  ِفيها 
كُلِّ  ِمْن  َوَساأجَمُعُهْم  ال�ُأخَرى،  ُعوِب  الشُّ َوَسِط  ِمْن 
َعَلى  َساأرعاُهْم  ثُمَّ  اأْرِضِهْم.  اإلَى  َواُأِعيُدُهْم  أراِضي  ال�
الَمناِطِق  َوَجِميِع  ِوديانِها  كُلِّ  َوِفي  اإْسرائِيَل،  ِجباِل 
أْرِض. 14َساأرعاُهْم ِفي َمراِعَي َخصَبٍة،  َكِنيَِّة ِفي ال� السَّ
َوَسَتمَتدُّ َمراِعيُهْم َحتَّى اأعَلى ِجباِل اإْسرائِيَل. َفَيرتاُحوَن 
ِفي الُحُقوِل الَخصَبِة، َوياأكُلُوَن ِفي الَمراِعي الَغِنيَِّة َفوَق 
َواُأِريُحُهْم.«  بَِنفِسي  اأنا  15َساأرعاُهْم  اإْسرائِيَل.  ِجباِل 

َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
16»َساأبَحُث َعِن الّضائِِع َوالّضاِل، َوَساُأِعيُد التّائَِه، 

الَمِريَض،  َي  َواُأَقوٍّ َوالَمجُروَح،  الَمكُسوَر  َواأعِصُب 
َن. َساأرعاُهْم بَِعدٍل َواإنصاٍف.« َوَساأحُرُس الُمَسمَّ

17َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »َواأنُتْم يا َغَنِمي، 

َساأحُكُم َبيَن كُلِّ واِحٍد ِفيُكْم، َبيَن الِكباِش َوالتُُّيوِس. 
18األ� َيكِفيُكْم اأنَُّكْم َترُعوَن ِفي الَمرَعى الَجيِِّد؟ َفِلماذا 

َتُدوُسوَن باِقي َمراِعيَّ بِاأرُجِلُكْم؟ َتشَرُبوَن الماَء، فِلماذا 
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أْرَض  ال� َغَنِمي  َتشَرُبوَن؟ 19َرَعى  َبعَدما  الماَء  تَُعكُِّروَن 
الَِّتي ُدسُتُموها بِاأرُجِلُكْم، َوَيشَرُبوَن ِمْن بِْرَكِة الماِء الَِّتي 

َعكَّرتُُموها بِاأقداِمُكْم.«
20لَِهذا، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »اأنا نَفِسي 

النَِّحيَلِة.  َوالِخراِف  ِميَنِة  السَّ الِخراِف  َبيَن  َساأقِضي 
ِعيَفَة،  21َفاأنُتْم َتضِرُبوَن بِالَجنِب َوالَكِتِف الِخراَف الضَّ

كُلِّ  ِفي  َشتَّتُُّموها  َحتَّى  بِقُرونُِكْم  عاَف  الضِّ َوَتنَطُحوَن 
اأْو  َغِنيَمًة  َتُعوَد  َفَلْن  َغَنِمي،  َساُأنِقُذ  22َولَِكنِّي  اتِّجاٍه. 
َفِريَسًة ِفيما َبْعُد، َوَساأقِضي َبيَن الِخراِف. 23َوَساُأَعيُِّن 
َفَيرعاها.  داُوَد  َعبِدي  نَسِل  ِمْن  واِحداً  راعياً  لَها 
لَها، َوَيُكوُن َقائُِدها ِمْن نَسِل  اإلَهاً  اأنا اهلَل  24َوَساأكُوُن 

َعبِدي َداوَد. اأنا اهلَل َتَكلَّْمُت.«
َوَساُأِزيُل  َشعِبي،  َمَع  َسلاٍم  َعهَد  َساأقَطُع  25»ثُمَّ 

يَِّة  الَبرِّ ِفي  لِيسُكُنوا  أْرِض،  ال� ِمَن  ِرَسَة  الشَّ الَحَيواناِت 
بِاأماٍن، َوَيناُموا ِفي الغاباِت بَِسلاٍم. 26َوَساأجَعُل َشعِبي 
اأوقاتِها.  ِفي  ال�أمطاَر  َوَساُأرِسُل  َجَبِلي،  َحوَل  َبَرَكًة 
َسَتُكوُن ال�أمطاُر َبَرَكًة ل� لَعَنًة. 27ِحيَنِئٍذ، تُثِمُر اأشجاُر 
أْرُض َغلََّتها. ِحيَنِئٍذ، َيِعيُشوَن َعَلى  الَحقِل، َوتُعِطي ال�
اأْرِضِهْم بِاأماٍن َوبِلا َخوٍف. َوَيَعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل، ِحيَن 

ُر النِّيَر عنُهْم َواُأَخلُِّصُهْم ِمَن الَِّذيَن اسَتعَبُدوُهْم. اُأَكسِّ
28لَْن َيُعوُدوا َفِريَسًة َول� َغِنيَمًة لِلاُأَمِم، َولَْن َتفَتِرَسُهُم 

ُيِخيَفُهْم  َولْن  بِاأماٍن،  َسَيْسُكُنوَن  يَُّة.  الَبرِّ الَحَيواناُت 
َشيٌء. 29َوَساُأِقيُم لَُهْم اأْرضاً َخصَبًة، َفلا َيُجوُعوَن. َولَْن 
ُأَمِم ِفيما َبعُد. 30ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرفُوَن  َيسَمُعوا َتعِييراِت ال�
َيُقوُل  اإْسرائِيُل َشعِبي.«  َوبِاأنَُّهْم  َمَعُهْم،  اأنا إلََهُهْم  اأنِّي 

الّربُّ اإللَُه.
َواأنا  َشعِبي،  اأنُتْم  َمرعاَي،  ِفي  َغَنِمي  31»َواأنُتْم 

اإلَُهُكْم.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ٌة َعْن أُدوم نُُبوَّ

َوجاَءْت اإليَّ َكِلَمُة اهلِل: 2»انُظْر يا اإنسانُ أ 35 
ها. 3قُْل لَُهْم: ›َهذا  نَحَو َسِعيَر َوتَنبَّاأْ ِضدَّ

ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:
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َك يا َجَبَل َسِعيَر،   »› اأنا ِضدُّ
أضِرَبَك،    َوَقْد َرَفعُت َيِدي لِ�

ُر اأْرَضَك بِالكاِمِل. ُأَدمِّ    لِ�
ُل ُمُدنََك اإلَى َخرائَِب، 4  َساُأَحوِّ  

ُرها بِالكاِمِل.    َواَُدمِّ
   ِحيَنِئٍذ، َتعَلُم اأنِّي اأنا اهلُل.

ََّك َكِرهَت اإْسرائِيَل، أن 5  ل�  
أَبِد،    َوَجَعْلَت ِمْن نَفِسَك َعُدّواً لَها اإلَى ال�

يِف    َواأسَلْمَت َبني اإْسرائِيَل لُِيقَتلُوا بِالسَّ
   ِفي َيوِم ُحلوِل الكاِرَثِة َعَليِهْم،
»›.    ِفي َوقِت ِعقابِِهِم النِّهائِيِّ

بِذاتِي  »اُأقِسُم  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  6َهذا 

اأيَنما  ُم  الدَّ َفُيلاِحُقَك  ِم،  الدَّ لَِسفِك  َك  َساُأِعدُّ اإنِّي 
ِم، لَِذلَِك َسُيلاِحُقَك  َذهبَت. اأنَت لَْم َترفُْض َسفَك الدَّ
ُل َجَبل َسِعيٍر اإلَى َخراٍب كاِمٍل،  ِم. 7َساُأَحوِّ َسفُك الدَّ
ِجبالََك  8َوَساُأَغطِّي  اأْرِضَك.  َعبَر  َسَفٍر  كُلَّ  َوَساُأوِقُف 
ِرجاٍل  ُجَثِث  بُِجَثِثَك،  َوَجداِولََك  َوِوديانََك  َوتِلالََك 
اإلَى  َخراباً  اأْرُضَك  9َسَتكوَن  ُهناَك.  يِف  بِالسَّ َسَقُطوا 
اأنِّي  َتعَلُم  ِحيَنِئٍذ،  تُسَكُن.  ُمُدنَُك  َتُعوَد  َولَْن  أَبِد،  ال�

اأنا اهلُل.
عَبيِن  الشَّ َهِذيِن  اأْرَض  »َسَناأُخُذ  قُلَت:  ََّك  أن 10لِ�

َيسُكُن  اهلُل  اأنَّ  َمَع  َوممَتَلكاتِِهما.‹«  الَبَلَديِن  َوَهَذيِن 
ِفيهما 11َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »اُأقِسُم بِذاتِي، 
اإنِّي َساأَتعاَمُل َمَعُكْم بَِحَسِب َغَضِبُكْم َوَحَسِدكُُم اللََّذيِن 
َفَيعَلَم َشعِبي  َساُأِديُنُكْم  َظَهرا بَِسِبِب كُرِهُكْم لَِشعِبي. 

اأنَِّني ِفي َوَسِطِهْم. 12َوَسَتعَلُموَن اأنُتْم اأنِّي اأنا اهلُل.
ِضدَّ  بِها  َتَكلَّْمُتْم  الَِّتي  تائِِم  الشَّ كُلَّ  َسِمْعُت  »َقْد 
ِجباِل اإْسرائِيَل. قُْلُتْم: ›َقْد َهَلُكوا َوصاُروا َطعاماً لَنا!‹ 
. َتفاَخْرتُْم بِاأوثانُِكْم اأماِمي،  13َتفاَخْرتُْم َوَتَكلَّْمُتْم َعَليَّ

َواأنا َقْد َسِمْعُت!«
»َسَتفَرُح  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  14لِذا، 

اأْرَض  بَِخراِب  َفِرْحُتْم  15َكما  ُركُْم.  اُأَدمِّ ِحيَن  أْرُض  ال�
َجَبُل  َسَيْخَرُب  بُِكْم.  َساأفَعُل  َفَكَذلَِك  اإْسرائِيَل.  َبيِت 

َسِعيَر، َبْل كُلُّ اأُدوَم! ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلُل.«
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إعاَدُة الَبَرَكِة إَلى إْسراِئيل

يا اإنْساُن، أ َتَنبَّاأ َعَلى ِجباِل اإْسرائِيَل َوقُْل: 36 
»اْسَمْعَن يا ِجباَل اإْسرائِيَل َكلاَم اهلِل. 2َهذا 
ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: ›َسِخَر الَعُدوُّ بُِكْم َوقاَل: َقْد 
َُّهْم  3َفِلاأن لَنا.  ُملكاً  َوالُمرَتَفعاُت  الِجباُل  َهِذِه  صاَرْت 
اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  َوقُْل:  َتَنبَّاأْ  َهذا،  قالُوا 
عطائُِكْم ُملكاً  َركُُم الَِّذيَن َحولَُكْم َوَسَحُقوكُْم ل�إ َقْد َدمَّ
َوَذِوي  َونَِميَمٍة  َحِديٍث  َموُضوَع  َفِصرتُْم  ُأَمِم.  ال� لَِبِقيَِّة 
اإلَى  اإْسرائِيَل  ِجباَل  يا  اسَتِمِعي  4َولِذا،  َئٍة.  َسيِّ ُسمَعٍة 
ِرسالَِة الرَّبُّ اإللَُه: َيَتَكلَُّم الرَّبُّ اإللَُه لِلِجباِل َوالتِّلاِل 
أوِدَيِة َوالخرائِِب َوالُمُدِن الَمهُجوَرِة الَِّتي  َوالَجداِوِل َوال�
ُأَمِم الُمِحيَطِة بُِكْم،  َتَعرََّضْت لِلنَّهِب َوالِ�سِتهزاِء ِمَن ال�
ُأَمِم  5َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: اُأقِسُم بِِغيَرتِي ِضدَّ ال�

الُمِحيَطِة َوَعَلى كُلِّ اأُدوَم الَِّذيَن اأَخُذوا اأْرِضي بُِسْخِرَيٍة 
َواسَتهزاٍء لَِيسَتخِدُموها لَِرعِي َحَيواناتِِهْم.‹

6»لَِهذا َتَنبَّاأْ َعَلى اأْرِض اإْسرائِيَل َوقُْل لِلِجباِل َوالتِّلاِل 

اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  َوالِودياِن:  َوالَجداِوِل 
آَن  ال� نِّي  َفاإ ُأَمِم،  ال� ِمَن  ذل�ِل  ال�إ لَِهذا  َتَعرَّضُتْم  نَُّكْم  لِ�إ

اأَتَكلَُّم بُِكلِّ ِغْيَرتِي َوَغَضِبي.«
7َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »اأرَفُع َيِدي َواُأقِسُم 

ُأَمَم الُمِحيَطَة بُِكْم َسُتَذلُّ بَِشكٍل كاِمٍل. بِاأنَّ ال�
اأشجاراً  َسَتزَرِعيَن  اإْسرائِيَل،  ِجباَل  يا  8»َواأنِْت 

َسِريعاً.  َسَيُعوُد  الَِّذي  اإْسرائِيَل  لَِشعِبي  ثِماراً  َوَتحِمِليَن 
َفَتْحَرثُوَن  بُِكْم،  َواأعَتِني  اإلَيُكْم،  َساأنَتِبُه  َمَعُكْم.  9َفاأنا 

اإْسرائِيَل.  َبيِت  ُسكّاِن  10َساُأضاِعُف  َوتُْزَرُعوَن. 
َخرائِِبُكْم!  بِناُء  َوُيعاُد  َجِديٍد،  ِمْن  ُمُدنُُكْم  َوَسُتسَكُن 
11َساُأَكثُِّر الَبَشَر َوالَحَيواناِت لََديُكْم، َفُيثِمروَن َوَيكثُُروَن. 

لَْم  ما  َخيِري  ِمْن  َوَسَتنالُوَن  اأْرِضُكْم،  ِفي  َسَتسُكُنوَن 
َتنالوُه ِمْن َقبُل. ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن اأنِّي اأنا اهلُل.

12َساأقُوُد َكِثيريَن ِمْن َشعِبي اإسرائِيَل اإلَيِك يا ِجباَل 

اإسرائِيَل، َفَيمَتِلُكونَِك َوَتِصيِريَن ِميراثاً لَُهْم. َولَْن ُيُعوُدا 
َمحُروِميَن مْن اأبنائِِهْم.«

13َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »قاَل الَعُدوُّ لَِك 
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يا اأْرَض اإْسرائِيَل: ›اأنِت َتلَتِهِميَن ُسكّانَِك، َوَقْد اأفَقدِت 
ِفيما  لِلَبَشِر  اآِكَلًة  َتُعوِدي  لَْن  14َولِذا  اأول�َدُه.‹  َشعَبِك 
َبْعُد، َولَْن َتُعوِدي َتحِرِميَن َشْعَبِك ِمْن اأول�ِدِهْم. َهذا ُهَو 
ُأَمِم ِفيما َبعُد،  ما َيُقولُُه اهلُل. 15لَْن َتسَمُعوا َتعِييراِت ال�
ُعوِب ال�ُأخَرى، َولَْن َتُعوُدوا َتَضُعوَن  َولَْن َتحِملُوا ُذلَّ الشُّ

ِتُكْم. َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.« الَعثراِت اأماَم اُأمَّ

ِحماَيُة اهلِل ِلَكراَمِة اسِمه
16َواأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 17»يا اإنْساُن، ِحيَن كاَن 

بِالطَِّريَقِة  ُسوها  نَجَّ اأْرِضِهْم،  ِفي  َيسُكُنوَن  اإْسرائِيَل  َبنو 
ُروِر الَِّتي َعِملُوها. عاُشوا ِمثَل اْمراأٍة  الَِّتي عاُشوا بِها َوبِالشُّ
ِفي َفتَرِة َحيِضها. 18َفَسَكْبُت كُلَّ َغَضِبي َعَليِهْم بَِسَبِب 
ُسوا  ِم الَِّذي َسَفُكوُه َوبَِسَبِب ال�أصناِم الَقِذَرِة الَِّتي نَجَّ الدَّ
اأنُفَسُهْم بِها. 19َولِذا اأَدنُتُهْم َعَلى ُسلُوِكِهْم َواأعمالِِهْم، 
ْقُتُهْم ِفي الِبلاِد. 20َوِحيَن صاُروا  ُأَمِم، َوَفرَّ َفَشتَّتُُّهْم َبيَن ال�
َقدِرِه.  ِمْن  َوقلَّلُوا  اْسِمي  ُسوا  نَجَّ ال�ُأخَرى،  ُأَمِم  ال� َبيَن 
›َهُؤل�ِء  َفقالُوا:  َعنُهْم  النّاُس  َتَكلََّم  ِحيَن  َهذا  َحَدَث 
ُهْم َشعُب اهلِل، َفِلماذا اإذاً َتَركُوا اأْرَضُه؟‹ 21َفانَْزَعْجُت 
ُأَمِم الَِّتي  َسُه َبنو اإْسرائِيَل َوَسَط ال� ل�أجِل اْسِمي الَِّذي نَجَّ

َتَشتَُّتوا ِفي َوَسِطها.«
َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  اإْسرائِيَل:  لَِبني  قُْل  22»لَِذلَِك 

ًة ل�أجِل  الرَّبُّ اإللَُه: ›يا َبني اإْسرائِيَل، لَْم اأجَعْلُكْم اُأمَّ
سُتُموُه  ِس الَِّذي نَجَّ اأنُفِسُكْم، َولَِكْن ل�أجِل اْسِمي الُمَقدَّ
ُس  ُأَمِم الَِّتي َذَهبُتْم اإلَيها. 23َولِذا َساأُعوُد َفاُأَقدِّ َوَسَط ال�
َوالَِّذي  ُأَمِم،  ال� َوَسَط  َس  َتَنجَّ الَِّذي  الَعِظيَم  اْسِمي 
ُأَمُم  ال� تِلَك  َسَتعِرُف  ِحيَنِئٍذ،  َوَسِطِهْم.  ِفي  سُتُموُه  نَجَّ
اأماَمُهْم. َهذا  َوَسِطُكْم  ُس ِفي  اأَتَقدَّ اأنا اهلُل، ِحيَن  اأنِّي 

ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه.
ُأَمِم،  ال� تِلَك  َوَسِط  ِمْن  َساآُخُذكُْم  24ِحيَنِئٍذ، 

اإلَى  َواُأحِضُركُْم  أراِضي  ال� تِلَك  كُلِّ  ِمْن  َوَساأجَمُعُكْم 
ُروَن ِمْن  اأْرِضُكْم. 25ِحيَنِئٍذ، َساأُرشُّ َعَليُكْم ماًء، َفُتَطهَّ
ُركُْم ِمْن كُلِّ اأصناِمُكِم الَقِذَرِة.  كُلِّ نَجاَسِتُكْم، َوَساُأَطهِّ
26َوَساُأعِطيُكْم َقلباً َجِديداً، َوَساأَضُع ُروحاً َجِديَدًة ِفي 

داِخِلُكْم. َساأنَزُع الَقلَب الَحَجِريَّ ِمْن ِجسِمُكْم، َواأَضُع 
َمكانَُه قلباً لَحِمّياً. 27َساأَضُع ُروِحي ِفي داِخِلُكْم، لَِكي 



900 ِحْزِقيال 28:36

َتحَيْوا بَِوصاياَي َوَتحَفُظوا َشرائِِعي. 28َوَسَتسُكُنوَن ِفي 
آبائُِكْم. ِعنَدئٍِذ َسَتُكونُوَن َشعِبي،  أْرِض الَِّتي اأعَطيُتها لِ� ال�
وَساأكُوُن اأنا اإلََهُكْم. 29وَساُأنِقُذكُْم ِمْن كُلِّ النَّجاساِت. 
َعَليُكْم  اأجِلُب  اأُعوَد  َولَْن  َواُأكثُِّرُه،  الَقمَح  َوَساأجَمُع 
الُحُقوِل،  َوَحصاَد  ال�أشجاِر  َثَمَر  30َساُأَكثُِّر  َمجاعاٍت. 
ُأَمِم. 31َفِحيَن  ال� َتَتَعرَُّضوَن لِِخزِي الَمجاَعِة َوَسَط  َفلا 
َئَة، َوَسَتنُفُروَن  يِّ يَرَة َواأفعالَُكُم السَّ رِّ َتَتَذكَُّروَن َمسالَِكُكُم الشِّ

ِمْن اأنُفِسُكْم بَِسَبِب اآثاِمُكْم َواأعمالُِكُم الَكِريَهِة.‹«
ُأُموَر  ال� َهِذِه  اأعَمَل  »لَْن  اإللَُه:  الرَّبُّ  32َيُقوُل 

َبيَت  يا  ُطُرِقُكْم،  ِمْن  َتخَجلُوا  اأْن  َيْنَبِغي  ل�أجِلُكْم. 
»ِحيَن  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  33َهذا  اإْسرائِيَل.« 
اإلَى  َساُأِعيُدكُْم  ُذنُوبُِكْم َوَخطاياكُْم،  ِمْن كُلِّ  ُركُْم  اُأَطهِّ
أْرُض  ُمُدنُِكْم ثانَِيًة، َوَسُتبَنى الَخرائُِب، 34َوَسُتحَرُث ال�
بِها.  العابِِريَن  َجميِع  اأماَم  َخراباً  َتُعوُد  َفلا  الَمهُجوَرُة، 
اأِهَي  َهِذِه؟  َعْدٍن  َجنَُّة  ›َهْل  العابُِروَن:  َسَيُقوُل  35َبْل 

ِهَي  الُحُصوُن،  َهِذِه  َوَهْل  َخِرَبًة؟  الَِّتي كانَْت  أْرُض  ال�
َرًة؟‹ الُمُدُن الَِّتي كانَْت َمهُجوَرًة َوُمَدمَّ

ُأَمُم الباِقَيُة َحولَُكْم اأنِّي اأنا  36»ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرُف ال�

اهلَل  اأنا  الَخِرَبِة.«  أْرِض  ال� َهِذِه  َوَزَرْعُت  َبَنْيُت  َقْد  اهلَل 

َقْد َتَكلَّْمُت.
»َساأجَعُل  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  37َهذا 

َكالِخراِف.  اُأَكثَِّرُهْم  اأْن  ِمنِّي  َيطلُُبوَن  اإْسرائِيَل  َبني 
ِفي  الَكثيَرِة  َكالِخراِف  َسًة،  ُمَقدَّ ِخرافاً  38َسَيُكونُوَن 

الُمُدُن  َسَتمَتِلُئ  ال�أعياِد.  َمواِسِم  ِفي  الُقْدِس  َمديَنِة 
الَخِرَبُة بِالِخراِف الَبَشِريَِّة. ِحيَنِئٍذ، َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا اهلَل 

َقْد َصَنعُت َهذا.«

ُرؤيا الِعظاِم الياِبَسة

ُروُح اهلُل 37  َفاأَخَذنِي   . َعلّيَّ ُة اهلِل  قُوَّ َوَحلَّْت 
َواأنَزلَِني ِفي الواِدي الَِّذي كاَن َمِليئاً بِالِعظاِم 
ِعظاٌم  ُهناَك  كانَْت  الِعظاِم.  َوَسَط  2َوقاَدنِي  الَبَشِريَِّة. 
َكِثيَرٌة ِجّداً تَُغطِّي اأْرَض الواِدي، َوكانِت الِعظاُم يابَِسًة 
َهِذِه  َتحيا  َهْل  اإنْساُن، أ  »يا  َساألَِني:  3ِحيَنِئٍذ،  ِجّداً. 

أ 3:37 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(

الِعظاُم؟« َفُقْلُت لَُه: »اأيُّها الرَّبُّ اإللَُه، اأنَت َتعَلُم!«
4َفقاَل لِي اهلُل: »َتَنبَّاأْ بَِشاأِن َهِذِه الِعظاِم َوقُْل: ›اأيَُّتها 

الِعظاُم اليابَِسُة، اْسَمِعي كِلَمَة اهلِل! 5َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 
ِفيِك  َحياٍة  نَْسَمَة  َساَأبَعُث  الِعظاِم:  لَِهِذِه  اإللَُه  الرَّبُّ 
َفَتُعوِديَن اإلَى الَحياِة! 6َساأَضُع َعَليِك اأْعصاباً َوَساُأَغطِّيِك 
نَْسَمَة  َساَأبَعُث  ثُمَّ  الِجلَد.  َعَليِك  اأبِسُط  ثُمَّ  بِاللَّحِم، 
اأنِّي  َتعَلِميَن  ِحيَنِئٍذ،  الَحياِة.  اإلَى  َفَتُعوِديَن  ِفيِك  َحياٍة 

اأنا اهلُل.«
ْت  َدوَّ اأَتَنبَّاُأ،  كُنُت  َوَبيَنما  اأَمَرنِي.  َكما  7فَتَنبَّاأُْت 

ٌة َشِديَدٌة، َوَتقاَرَبِت الِعظاُم َواِحَدًة نَْحَو ال�ُأخَرى.  َضجَّ
ثُمَّ  الِعظاَم،  ال�أْعصاُب  َغطَِّت  اأنُظُر،  كُنُت  8َوَبيَنما 

َتُكْن  لَْم  َولَِكْن  َعَليها.  الِجلُد  َوُبِسَط  اللَّحُم،  َغطّاها 
لَِنْسَمِة الَحياِة.  ِفيها َحياٌة َبعُد. 9َفقال اهلُل لِي: »َتَنبَّاأْ 
َتَنبَّاأْ يا اإنْساُن َوقُْل لَها: َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: 
أرَبِع، َوُهبِّي  أْرِض ال� َتعالِي يا نَْسَمَة الَحياِة ِمْن ِجهاِت ال�

َتِة لَِتحيا.‹« َعَلى تِلَك الِعظاِم الَميِّ
َفَدَخَلِت  اأَمَرنِي.  َكما  الَحياِة  لَِنْسَمِة  10َفَتَنباأُْت 

نَْسَمُة الَحياِة ِفيها، َفعاَدِت اإلَى الَحياِة. ثُمَّ َوَقُفوا َعَلى 
اأرُجِلِهْم، َفصاُروا َجيشاً َعِظيماً ِجّداً.

11ثُمَّ قاَل لِي: »يا اإنْساُن، َترُمُز َهِذِه الِعظاُم اإلَى 

َبني اإْسرائِيَل. َوَهذا ما َيُقولُونَُه: ›َيِبَسْت ِعظاُمنا َوزاَل 
ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم:  َوقُْل  َتَنبَّاأ  12لِذا  َفِنينا.‹  َوَقْد  اأَملُنا، 
َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: يا َشعِبي، َساأفَتُح قُُبوَركُْم َواُأخِرُجُكْم 
ِمنها، َوساُأِعيُدكُْم اإلَى اأْرِض اإْسرائِيَل. 13ِحيَنِئٍذ، َتعَلُموَن 
اأنِّي اأنا اهلُل، ِحيَن اأفَتُح قُُبوَركُْم َواُأخِرُجُكْم ِمنها. 14ثُمَّ 
ِحيَنِئٍذ،  اأْرِضُكْم.  َعَلى  َواُأِقيُمُكْم  ِفيُكْم  ُروِحي  اأَضُع 
َهذا  َوَساأفَعُل.‹«  َتَكلَّْمُت  الَِّذي  اهلُل  اأنا  اأنِّي  َتعَلُموَن 

ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.

ِوحَدُة إْسراِئيَل َوَيُهوذا ثاِنَية
ُخْذ  اإنْساُن،  16»يا  اهلِل:  َكِلَمُة  اإلَيَّ  اأَتْت  15ثُمَّ 

اإْسرائِيَل  َولَِبِني  ›لَِيُهوذا  َعَليها:  َواكُتْب  َعصاً  لَِنفِسَك 
عَليها:  َواكُتْب  اُأْخَرى  َعصاً  َوُخْذ  بِِهْم.‹  الُمرَتِبِطيَن 
›لُِيوِسَف َواأفرايَِم َولَِبِني اإْسرائِيَل الُمرَتِبِطيَن بِِهْم.‹ 17ثُمَّ 
َيِدَك.  ِفي  واِحَدًة  َعصاً  لُِتَشكِّلا  َمعاً  الَعَصَويَن  ّضِع 
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َتقِصُد  ›ماذا  اإْسرائِيَل:  َشعِبَك  اأبناُء  َيساألَُك  18َوِحيَن 

19َفُقْل  الَعَصَويِن؟‹  هاَتيِن  ِخلاِل  ِمْن  لَنا  َتقوَل  اأْن 
َعصا  َساآُخُذ  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم: 
الُمرَتِبَطِة  َوالَقبائِِل  اأْفرايَِم  َيِد  ِفي  الَِّتي  ُيوِسَف  َعِشيَرِة 
بِِه، َوَساأَضُعها َعَلى َعصا َقِبيَلِة َيُهوذا، َفاأجَعلُهما َعصاً 
اللََّتْيِن  الَعَصَويِن  هاَتيِن  20اأْمِسْك  َيِدي.  ِفي  واِحَدًة 
َكَتبَت َعَليِهما ِفي َيِدَك لَِيُروُهما. 21َوقُْل لَُهْم: َهذا ُهَو 
ُأَمِم  ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: َساآُخُذ َبني اإْسرائِيَل ِمْن َبيِن ال�
اإلَى  َواُأِعيُدُهْم  َفاأجَمُعُهْم ِمْن كُلِّ َمكاٍن  َحيُث َذهُبوا، 
َعَلى  اأْرِضِهْم  ِفي  واِحَدًة  ًة  اُأمَّ 22َوَساأجَعلُُهْم  اأْرِضِهْم. 

ِجباِل اإْسرائِيَل.
َتيِن ِفيما  اُأمَّ َتُكوَن  َولَْن  لَها َمِلٌك واِحٌد!  َوسَيُكوُن 
ُسوَن بِاأصناِمِهِم الَقِذَرِة ِوبُِكلِّ  َبْعُد. 23َولَْن َيُعوُدوا َيَتَنجَّ
كُلِّ  ِمْن  َساُأنِقُذُهْم  ال�ُأخَرى.  َوَخطاياُهُم  َجرائِِمِهْم 
َفَيُكونُوَن  ُرُهْم،  َوَساُأَطهِّ بِها،  اأخَطاُأوا  الَِّتي  َخطاياُهُم 

َشعِبي َواأنا اأكُوُن اإلََهُهْم.
َسَيُكوُن  َعَليِهْم.  َمِلكاً  داُوُد  24َوَسَيُكوُن خاِدِمي 

َعَليِهْم راٍع واِحٌد. َوَسَيِعيُشوَن َوْفَق اأحكاِمي، َوُيِطيُعوَن 
أْرِض  َشرائِِعي َوَيعَملُوَن بِها. 25ِحيَنِئٍذ، َسَيسُكُنوَن ِفي ال�
الَِّتي اأعَطيُتها لِخاِدِمي َيْعُقوَب َحيُث َسَكَن اأجداُدُهْم. 
ُهناَك  َواأحفاُدُهْم  َواأول�ُدُهْم  ُهْم  َسَيسُكُنوَن  ِحيَنِئٍذ، 
أَبِد.  أَبِد، َوَسَيُكوُن خاِدِمي داُوَد قائَِدُهْم اإلَى ال� اإلَى ال�
َساأباِركُُهْم  أَبِد.  ال� اإلَى  َسلاٍم  َعهَد  َمَعُهْم  26َوَساأَقَطُع 

َواُأَكثُِّرُهْم َواأِقيُم َهيَكِلي ِفي َوَسِطِهْم. 27َسَيُكوَن َمسَكِني 
َشعِبي.  َوَسَيُكونُوَن  اإلََهُهْم،  َساأكُوُن  َوَسِطِهْم.  ِفي 
ُس  ُيَقدِّ الَِّذي  اهلُل  اأنا  اأنِّي  ُأَمُم  ال� َسَتعِرُف  28ِحيَنِئٍذ، 

ِس ِفي  قاَمِة َبيِتي الُمَقدَّ ًة، بِاإ ًة خاصَّ اإْسرائِيَل َوَيجَعلُها اُأمَّ
أَبِد.« َوَسِطِهْم اإلَى ال�

ٌة َعْن ُجوج نُُبوَّ

اأَتْت اإلَيَّ َكِلَمُة اهلِل: 2»يا اإنْساُن، أ الَتِفْت 38 
اإلَى ُجوَج الَِّذي ِمْن اأْرِض ماُجوَج َرئِيِس 
ماِشَك َوتُوباَل، َوَتَنبَّاأ َعنُه. 3قُْل لُه: ›َهذا ُهَو ما َيُقولُُه 

أ 2:38 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(

اأنا  َوتُوباَل،  ماِشَك  َرئِيَس  يا  ُجوُج،  يا  اإللَُه:  الرَّبُّ 
الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  الَعوَدِة  َعَلى  4َساُأجِبُرَك  َك!  ِضدُّ
اأَتيَت ِمنُه. َساأَضُع َخطاِطيَف ِفي َفِمَك َواأسَحُبَك بِها. 
َمرِكباتَِك  َوسائِِقي  َوفُْرسانَِك  قُّواتَِك  كُلَّ  َوَساأْسَحُب 
الّلابِِسيَن ثِياباً َبِهيًَّة، َوَجيِشَك الَعِظيِم الّلابِِسيَن ُدُروعاً 
َوكُوُش  فاِرُس  5َوَمَعُهْم  َوُسُيوفاً.  تُُروساً  َوالحاِمِليَن 
َوفُوُط الّلابُِسوَن ُدُروعاً َوُخَوذاً. 6َوَمَعُهْم َكَذلَِك ُجوَمُر 
كُلِّ  َمَع  ماِل  الشَّ اأقَصى  ِمْن  تُوَجْرَمَة  َوَبيُت  َوُجُيوُشها 

ُجُيوِشها. َمَعَك يا ُجوُج ُشُعوٌب َكِثيَرٌة ِجّداً.
َوكُلُّ  اأنَت  نَفِسَك  َعْن  فاِع  لِلدِّ يا ُجوُج  7َفاسَتِعدَّ 

َطِويَلٍة،  َفتَرٍة  8َفَبعَد  َحولََك.  َعْت  َتَجمَّ الَِّتي  الُجُيوِش 
اإلَى  ِد  الُمَحدَّ الَوقِت  ِفي  َوَسَتاأتِي  ِتَك.  بَِمَهمَّ َسُتَبلَُّغ 
يِف، اإلَى ِجباِل اإْسرائِيَل الَِّتي  أْرِض الَِّتي نََجْت ِمَن السَّ ال�
كانَْت ِفي حالٍَة َشِديَدٍة ِمَن الَخراِب، َواإلَى َشعٍب ُجِمَع 
اأْرِضِه.  ُأَمِم، َوُهَو َيسُكُن بِاأماٍن َوَسلاٍم ِفي  ِمْن كُلِّ ال�
َبٍة،  9َسُتهاِجُمُهْم، َفَتاأتَِي َعَليِهْم َكعاِصَفٍة َشِديَدٍة َوُمَخرِّ

الَِّتي  الَكِثيَرُة  ُأَمُم  َوال� َوُجُيوُشَك  اأنَت  َتاأتِي  َوَكَسحاَبٍة 
أْرَض.‹ 10َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:  َمَعَك َفُتَغطِّي ال�
ال�أفكاُر،  َهِذِه  بالَِك  الَوقِت، َسَتخُطُر َعَلى  َذلَِك  ›ِفي 
يَرًة. 11َسَتُقوُل ِفي نفِسَك: َساأهُجُم  َفُتَخطُِّط ُخَططاً ِشرِّ
َنِة. اإنَّها اأراٍض هاِدئٌَة  َعَلى َبَلٍد َيمَتِلُئ بِالُقَرى َغيِر الُمَحصَّ
َيسُكُن ِفيها النّاُس بِاأماِن َوَسلاٍم ِفي ُمُدٍن ل� اأسواَر لَها 
أْرِض لَِتنَهَب  َول� َبّواباٍت َمِنيَعٍة. 12َسَتهُجُم َعَلى َهِذِه ال�
َكُن  َوَتسِلَب. َسَتَضُع َيَدَك َعَلى الَخرائِِب الَِّتي اُأِعيَد السَّ
َشعٍب  ُأَمِم،  ال� كُلِّ  ِمْن  ثانَِيًة  ُجِمَع  َشعٍب  َوَعَلى  ِفيها 
يمِلُك ماِشَيًة َواأملاكاً اُأْخَرى َوَيِعيُش ِفي اأفضِل حاٍل.‹

َوكُلُّ  َترِشيَش  َوتُّجاُر  َوَدداُن  َسَباُأ  لََك  13َتُقوُل 

َهْل  الَحرِب؟  َغنائِِم  أخِذ  لِ� اأَتيَت  ›َهْل  ُمحاِرُبوها: 
ٍة  أخِذ ِفضَّ أجِل النَّهِب؟ َهْل ِجئَت لِ� َجَمْعَت ُجُيوَشِك لِ�
أخِذ َغنائِِم  َوَذَهٍب َوماِشَيٍة َواأملاٍك اُأْخَرى؟ َهْل اأتيَت لِ�

َحرٍب َكِثيَرٍة؟‹
ما  ُهَو  ›َهذا  َوقُْل:  ُجوَج  َعَلى  َتَنبَّاأ  اإنْساُن،  14يا 

َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: ِفي َذلَِك الَوقِت، ِحيَن َيُكوُن َشعِبي 
ِمْن  َسَتاأتِي  15ِحيَنِئٍذ،  نَفَسَك.  َسَترَفُع  بِاأماٍن،  ُمسَتِقّراً 
ُشُعوٌب  َمَعَك  َوَسَتُكوُن  ماِل،  الشَّ اأقَصى  ِفي  َمكانَِك 
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َكِثيَرٌة. َسُيَشكِّلُوَن ُجُيوشاً َعِظيَمًة، َوَسَيُكونُوَن َجِميعاً 
فُرساناً مَهَرًة. 16ثُمَّ َسَتصَعُد َعَلى َشعِبي َكَسحاَبٍة تَُغطِّي 
أْرَض. يا ُجوُج، َساآتِي بَِك ِفي الَوقِت الُمناِسِب اإلَى  ال�
ُأَمُم َعنِّي. َسَيحُدُث َهذا  اأْرِضي. َساأعَمُل َهذا لَِتعِرَف ال�

ُأظِهَر َقداَسِتي َوَتَميُِّزي.‹« ِحيَن اأسَتخِدُمَك لِ�
َسَنواٍت،  »َقبَل  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  17َهذا 

اأنِبياَء اإْسرائِيَل  َوِفي َمّراٍت سابَِقٍة، اسَتخَدمُت ُخّداِمي 
لِلَحِديِث َعِن اإنساٍن َساآتِي بِِه لُِمعاَقَبِة اإْسرائِيَل. َواأنَت 

نساُن!« َذلَِك ال�إ
18َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: ›ِفي َذلَِك الَوقِت، 

الَِّذي َياأتِي ِفيِه ُجوُج اإلَى اأْرِض اإْسرائِيَل، َسُتثاُر َغْيَرتِي 
َعَلى اإْسرائِيَل َوَساأغَضُب َغَضباً َشِديداً. 19َقْد َتَكلَّْمُت 
ِديِد، َواأقَسْمُت اإنَُّه ِفي َذلَِك الَوقِت َسَتُكوُن  بَِغَضِبي الشَّ
20َفَسَيرَتِجُف  اإْسرائِيَل.  اأْرِض  َعَلى  َعِظيَمٌة  ٌة  ِهزَّ ُهناَك 
َوَحَيواناُت  ماِء  السَّ َوُطُيوُر  الَبحِر  َسَمُك  َحضَرتِي  ِمْن 
أْرِض.  ال� تِلَك  ِفي  اإنساٍن  َوكُلُّ  واِحُف  َوالزَّ الُحُقوِل 
َوال�أسواُر  الُمرَتَفعاُت،  َوَتسُقُط  الِجباُل،  َسُتَحطَُّم 

أْرِض. ى بِال� َسُتَسوَّ
ِجبالِي  َعَلى  لَِياأتِي  الَموَت  َساأدُعو  21»ِحيَنِئٍذ، 

ُه. َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه. َوَسَيرَفُع كُلُّ واِحٍد  ِضدَّ
ِم  أوبَِئِة َوالدَّ َسيَفُه ِفي َوجِه اأِخيِه. 22ِحيَنِئٍذ، َساُأعاِقُبُه بِال�
َوال�أمطاِر َوالَعواِصِف الرَّعِديَِّة َوالَبَرِد. َساُأمِطُر ناراً َوِكبِريتاً 
ُعوِب  الشُّ كُلِّ  َوَعَلى  ُجُيوِشِه  كُلِّ  َوَعَلى  َعَليِه  ُمشَتِعلاً 
َوَقداَسِتي،  َعَظَمِتي  َساُأظِهُر  23ِحيَنِئٍذ،  َمَعُه.  الَِّتي 

َوساُأعِلُن ذاتِي اأماَم اُأَمٍم َكِثيَرٍة، َفَيعِرفُوَن اأنَِّني اأنا اهلُل.

َهِزيَمة ُجوج

َوقُْل: 39  ُجوَج  َعْن  َتَنبَّاأ  اإنْساُن، أ  يا  »َواأنَت 
ِك  »َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: ›اأنا ِضدُّ
َوتُوباَل. ب  لِماِشَك  ال�أعَلى  ئِيُس  الرَّ ُجوُج – اأيُّها  يا 
ماِل  الشَّ اأقَصى  ِمْن  َواأقُوُدَك  اتِّجاَهَك  تَُغيُِّر  2َساأجَعلَُك 

أ 1:39 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(
ِئيُس األعَلى ِلماِشَك َوُتوبال.  ب 1:39 يا ُجوُج – أيُّها الرَّ

اأْو »يا ُجوُج – يا َرئِيَس ُروَش َوماِشَك َوتُوبال.«

َواُأحِضُرَك اإلَى ِجباِل اإْسرائِيَل. 3َساأضِرب الَقوَس َفَيَقُع 
هاُم ِمْن َيِدَك الُيمَنى. 4َوَعَلى  ِمْن َيِدَك الُيسَرى، َوَتَقُع السِّ
َجيِشَك  ِفَرِق  َوَجِميُع  اأنَت  َسَتسُقُط  اإْسرائِيَل،  ِجباِل 
آَخِريَن َمَعَك َوتُقَتلُوَن. َوَساأتُركَُك لَِتُكوَن َطعاماً  َوكُلُّ ال�
ُهوِل  السُّ َحَيواناِت  َولُِكلِّ  الجاِرَحِة  الطُُّيوِر  اأنواِع  لُِكلِّ 
ِّي  أن لِ� الَمكُشوَفِة.  ُهوِل  السُّ ِفي  5َفَسَتسُقُطوَن  يَِّة.  الَبرَّ

َتَكلَّْمُت.‹ َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
ُسكّاِن  َوَعَلى  ُجوَج  اأْرِض  َعَلى  ناراً  6»َساُأرِسُل 

َسَيعِرفُوَن  ِحيَنِئٍذ،  بِاأماٍن.  الّساِكَنِة  الّساِحِليَِّة  الَمناِطِق 
َمعُروفاً  َواأجَعلُُه  اْسِمي  ُس  َساُأقدِّ 7َفَهَكذا  اهلُل.  اأنا  اأنِّي 
َس اْسِمي  َوَسَط َشعِبي اإْسرائِيَل، َولَْن اأسَمَح بِاأْن َيَتَنجَّ
وُس اإْسرائِيَل.  ُأَمِم اأنَِّني اأنا اهلُل، قُدُّ ثانَِيًة. َسَتعِرُف كُلُّ ال�
8َسَياأتِي َذلَِك الَيوُم! َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. َهذا ُهَو الَيوُم 

الَِّذي َتَكلَّْمُت َعنُه.
9»ِحيَنِئٍذ، َسَيخُرُج ُسكّاُن ُمُدِن اإْسرائِيَل اإلَى ساَحِة 

َوالتُُّروَس  ال�أسِلَحَة  َوَيحِرقُوَن  النّاَر  َوُيوِقُدوَن  الَمعَرَكِة، 
ماَح.  َوالرِّ َوالِعِصيَّ  هاَم  َوالسِّ أقواَس  َوال� َوالَخطاِطيَف 
َيُكوَن  10لَْن  َسَنواٍت.  َسبِع  َة  ُمدَّ بَِحرِقها  َوَسَيُقوُموَن 
َعَليِهْم اأْن ُيحِضُروا َخَشباً ِمَن الُحُقوِل اأِو الغاباِت، اأْو 
ال�أسِلحَة  َسَيسَتخِدُموَن  َُّهْم  أن ل� َشَجَرٍة  اأيََّة  َيقَطُعوا  اأْن 
َكُوقُوٍد لِلنّاِر. َسَيسِلُبوَن الَِّذيَن اأَتْوا لََيسِلُبوُهْم، َوَينَهُبوَن 

الَِّذيَن اأَتْوا لَِينَهُبوُهْم.‹ َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
11»ِفي َذلَِك الَوقِت، َساُأَعيُِّن َمكاَن َدفٍن لُِجوَج ِفي 

اإْسرائِيَل، َوَسَيُكوُن َهذا الَمكاُن ُهَو واِدي الُمساِفِريَن، 
الواِدي  َذلَِك  قُُبوُر  َوَسُتغِلُق  الَبحرِ ج.  ِمَن  رِق  الشَّ اإلَى 
اإْسرائِيَل  َبنو  َسَيدِفُن  َحيُث  الُمساِفِريَن،  اأماَم  الطَِّريَق 
اإلَى  اْسَمُه  َوَسيَغيُِّروَن  ُهناَك.  الَكِبيَرَة  َوُجُيوَشُه  ُجوَج 
›واِدي ُجُيوِش ُجوَج.‹ 12َسَيحتاُجوَن اإلَى َسبَعِة ُشُهوٍر 
َشعُب  13َسَيدِفُنُهْم  أْرَض.  ال� ُروا  ُيَطهِّ َحتَّى  لَِدفِنِهْم 
أْرِض، َوَسيذيُع ِصيُتُهْم ِفي الَيوِم الَِّذي اأجِلُب الَمجَد  ال�

ِفيِه لَِنفِسي.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
الَقتَلى  َعِن  لِلَبحُث  َمجُموَعٌة  ُهناَك  14»َوَسَتُكوُن 

أْرَض.  ُروا ال� أْرِض، َحتَّى ُيَطهِّ الَِّذيَن ما زالُوا ُملَقْيَن ِفي ال�

ج 11:39 البحر. البحر المّيت.
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َعَمَلها.  الَمْجُموَعُة  َسَتْبَداُأ  ُشُهوٍر،  بَعِة  السَّ نِهاَيِة  َوِفي 
َيَضَع  اأْن  َفَعَليِه  َبَشِريّاً،  َعظماً  عابٍِر  اأيُّ  َراأى  15َواإْن 

فِن َوَيدِفُنونَُه  َعلاَمًة َحتَّى َياأتِي الَفِريُق الَمسُؤوُل َعِن الدَّ
َهُمونَُة،  الَمقَبَرِة  اْسُم  16َوَسَيُكوُن  الَموَتى.  واِدي  ِفي 

أْرَض.« ُروَن ال� َوبَِعَمِلِهْم َذلَِك َسُيَطهِّ
الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َفَهذا  اإنْساُن،  يا  اأنَت  17»اأّما 

يَِّة الُمخَتِلَفِة:  ماِء َوالَحَيواناِت الَبرِّ اإللَُه: ›قُْل لُِطُيوِر السَّ

بِيَحِة  الذَّ اإلَى  َتعالَْي  َمكاٍن!  كُلِّ  ِمْن  ِعي  َتَجمَّ َتعالَْي! 
الَِّتي َذَبحُتها َواأعَددتُها لَِك! ُهناَك َولِيَمٌة َعِظيَمٌة َعَلى 
َدماً.  َواشَربِي  لَحماً  َوكَُلي  َتعالَْي  اإْسرائِيَل.  ِجباِل 
كُلُُّهْم  نَُبلاٍء!  َدَم  َوَتشَربِيَن  ُمقاتِِليَن،  لَحَم  18َسَتاأكُِليَن 

َمراعي  َوثِيراِن  َوَكُتُيوِس  َنِة،  الُمَسمَّ الَمراِعي  َكِكباِش 
َتشَبِعي،  َحتَّى  َشحماً  19َسَتاأكُِليَن  الَخضراِء.  باشاَن 
بِيَحِة الَِّتي اأعَددتُها  َوَسَتشَربِيَن َدماً َحتَّى َتسَكِري ِمَن الذَّ
لَِك. 20َسَتاأكُِليَن َوَتشَبِعيَن َعَلى مائَِدتِي، اإْذ َسَتاأكُِليَن 
ِرجاِل  َوكُلُّ  َوالُمقاتِِليَن  الَمرَكباِت  َوسائِِقي  الُفرساَن 

الَحرِب.‹ َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.«
ُأَمِم، َوَسَتَرى  21»ثُمَّ َساُأظِهُر َمجِدي َوَسَط كُلِّ ال�

الَِّتي  تِي  قُوَّ َوَسَيَرْوَن  ذتُُه،  نَفَّ الَِّذي  ُحكِمي  ُأَمِم  ال� كُلُّ 
الَيوِم َفصاِعداً،  َذلَِك  ِمْن  ُهْم. 22َولِذا،  َساُأظِهُرها ِضدَّ
َسَيعِرُف َبنو اإْسرائِيَل اأنِّي اأنا إلَُهُهْم. 23ِحيَنِئٍذ، َسَتعِرُف 
بَِسَبِب  اإْسرائِيَل  َبني  َسبِي  َوراَء  اأنا  اأنِّي  ُأَمِم  ال� كُلُّ 
. َولِذا اْبَتَعدُت  َُّهْم َعُصونِي َوَتَمرَُّدوا َعَليَّ أن َخطاياُهْم، َولِ�
ُيوِف.  بِالسُّ َقَتلُوُهْم  الَِّذيَن  أعدائِِهِم  لِ� َواأسَلمُتُهْم  َعنُهْم 
24َتعاَمْلُت َمَعُهْم بَِحَسِب َجرائُِمُهْم َواأعمالُُهُم الَبِشَعَة، 

َوابَتَعْدَت َعنُهْم.«
»َساُأِعيُد  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا  25لَِهذا، 

َمجَد َيعُقوَب َوما اُأِخَذ ِمنُه، َوَساأَتعاَمُل بَِمَحبَِّتي َمَع َبني 
اإْسرائِيَل، َوبَِغْيَرتِي َعَلى اْسِمَي الُقدُّوِس. 26َوِحيَن َيُعوُدوَن 
اإلَى اأماِن اأْرِضِهْم، َحيُث لَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن ُيِخيُفُهْم، 
! 27َسَيِتمُّ َذلَِك  ُدِهْم َعَليَّ َسَيُزوُل عاُرُهْم، َوَسَينَتِهي َتَمرُّ
َواأجَمُعُهْم  ال�أجَنِبيَِّة  ُأَمِم  ال� َوَسِط  ِمْن  اُأِعيُدُهْم  ِحيَن 
َوُهْم  الَكِثيَرُة  ُأَمُم  ال� َتراُهُم  َوِحيَن  اأعدائِِهْم  اأراِضي  ِمْن 
ُه ِمَن التَّقِديِس َوالِ�حِتراِم. 28َفَبعَد  ُموَن لِي ما اأسَتِحقُّ ُيَقدِّ
ُأَمِم، َواإعاَدتِي لَُهْم َجِميعاً اإلَى  َسبِيي لَُهْم اإلَى َوَسِط ال�

اأْرِضِهْم، َسَيعِرفُوَن اأنِّي اأنا إلَُهُهْم! َولَْن اأتُرَك اأَحداً ِمنُهْم 
ِّي َساأكُوُن  أن ُهناَك ِفيما َبْعُد. 29ِحيَنِئٍذ، لَْن اأبَتِعَد َعنُهْم لِ�

َقْد َسَكْبُت ُروِحي َعَليِهْم.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ِديد الَهيَكُل الجَّ

َنِة 40  ِل ِمَن السَّ أوَّ هِر ال� ِفي الَيوِم العاِشِر ِمَن الشَّ
َنُة  ِبِي، َوِهَي السَّ الخاِمَسِة َوالِعشِريَن ِمَن السَّ
الّرابَِعَة َعْشَرَة لََهِزيَمِة َمديَنِة الُقْدِس َوَخرابِها، اأَتْت َعَليَّ 

َيُد اهلِل، َفَحَمَلِني اإلَى َمديَنِة الُقْدِس.
اإْسرائِيَل،  اأْرِض  اإلَى  لَِهيَِّة  ال�إ َؤى  بِالرُّ 2َحَمَلِني 

ناِحَيِتِه  َعَلى  كانَْت  ِجّداً  عاٍل  َجَبٍل  َعَلى  َوَوَضَعِني 
الَجُنوبِيَِّة اأبِنَيٌة َبَدْت َكاأنَّها َمِديَنٌة. 3اأَخَذنِي نَحَو َذلَِك 
الَمكاِن، َفَراأيُت َرُجلاً َمنَظُرُه َكالُبرونِْز الّلاِمِع، َوِفي َيِدِه 
4َفقاَل  الَبّواَبِة.  ِعنَد  َيِقُف  ِقياٍس،  َوَعصا  ِقياٍس  َخيُط 
بِاُأُذنَيَك  َواسَتِمْع  بَِعيَنيَك  انُظْر  اإنْساُن، أ  »يا  ُجُل:  الرَّ
اُأرِسْلُت  َفَقْد  لََك.  َساُأِريِه  ما  كُلِّ  اإلَى  بِِذهِنَك  َوانَتِبه 
ُأُموَر، َولَِكي تُخِبَر َبني اإْسرائِيَل  ُأِريَك َهِذِه ال� اإلَى ُهنا، لِ�

بُِكلِّ ما َتراُه.«

ة الّساَحُة الخاِرِجيَّ
5راأيُت ُسوراً ُيِحيُط بِالَهيَكِل بِالكاِمِل. َوَقْد كاَن ِفي 

َيِد الرَُّجِل َعصا ِقياٍس ُطولُها ِستُّ اأذُرعٍ ب َطِويَلٍة – كُلُّ 
ِذراٍع َطويَلٍة تُعاِدُل ِذراعاً َقِصيَرًة َوِشبراً واِحداً – َفقاَس 
واِحَدًة  ِقياٍس  َعصا  ُسْمُكُه  َفكاَن  هِليِز،  الدِّ ُسْمَك 

َوارتِفاُعُه َعصا ِقياٍس واِحَدًة.
َصِعَد  رِق،  الشَّ نَحَو  الَِّتي  الَبّواَبِة  اإلَى  اأَتى  6َوِحيَن 

َدَرجاتِها. َوقاَس َعرَض َعَتَبِة الَبّواَبِة، َفكاَن َعصا ِقياٍس 
واِحَدًة. َوكاَن َعرُض الَعَتَبِة الثّانَِيِة َعصا ِقياٍس واِحَدًة 
اأيضاً. 7َوقاَس اأبعاَد الُحُجراِت الجانِِبيََّة، َفكاَن ُطولُها 
واِحَدًة.  ِقياٍس  َعصا  َوعْرُضها  واِحَدًة،  ِقياٍس  َعصا 

أ 4:40 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(
تعادُل  الُطوِل  لقياِس  َوِهَي ِوحدٌة  ب 5:40 أذرع. مفردها ذراع، 

اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً َونِصفاً )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(. اأو تعادُل اثنيِن 
َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي الّذراُع الطّويلُة – الّرسميُة(. َوالقياَس هنا، 

راِع الطِويلة. َوِفي بقّيِة ِكتاِب حزِقيال، ُهَو بالذِّ



904 ِحْزِقيال 8:40

َوَيجَمُع الُحُجراِت ِجداٌر ُسمُكُه َخمُس اأذُرٍع. َوَعْرُض 
َفكاَن  الَبّواَبِة  ِدهِليِز  ِعنَد  الواِقَعِة  الّداِخِليَِّة  الَبّواَبِة  َعَتَبُة 
الَبّواَبِة  َمدَخَل  8َوقاَس  واِحَدٍة.  ِقياٍس  َعصا  َعرُضها 
الّداِخِليَِّة، 9َفكاَن َعرُضُه َثمانِي اأذُرٍع، َوكانَْت ُجدرانُُه 

الّجانِِبيَُّة ِذراَعين. َهذا ُهَو ِدهِليُز الَبّواَبِة الّداِخِليَِّة.
رِقيَِّة،  الشَّ الَبّواَبِة  َمَمرِّ  ِفي  الَِّتي  الُحُجراُت  10اأّما 

جانَِبيِّ  ِمَن  جانٍِب  كُلِّ  َعَلى  ُحُجراٍت  َثلاُث  َفِهَي 
نَفُسها،  الَمقايِيُس  الُحُجراِت  لَِجميِع  َوكانَْت  الَمَمرِّ. 
اتِّجاٍه.  كُلِّ  ِفي  نَفُسها  الَمقايِيُس  الّجانِِبيَِّة  َولُِجدرانِها 
اأذُرٍع،  َعشَر  َعْرُضُه  َفكاَن  الَبّواَبِة،  َمدَخَل  11َوقاَس 

الِجدارِ  ارتِفاُع  12َوكاَن  ِذراعاً.  َعْشَرَة  َثلاَث  َوُطولُُه 
الُمنَخِفِض الَِّذي اأماَم الُحُجراِت ِذراعاً واِحَدًة َوُسْمُكُه 
ِستَّ  َمَربََّعًة:  َفكانَْت  الُحُجراُت  َواأّما  َواِحَدًة.  ِذراعاً 

اأذُرٍع ُطول�ً َوَعرضاً.
13َوقاَس َمَمرَّ الَبّواَبِة ِمْن َطَرِف َسقِف ُحجَرٍة اإلَى 

الَمَمرِّ  َعرُض  َفكاَن  الُمقابَِلِة،  الُحجَرِة  َسقِف  َطَرِف 
ُمَتقابِلًة.  َواأبواُبها  َوالُحُجراُت  ِذراعاً.  َوِعشِريَن  َخمساً 
الخاِرِجيَِّة  الَبّواَبِة  عاِرَضِة  َبيَن  الَمساَفَة  قاَس  14ثُمَّ 

َوعارَِضِة الّساَحِة الُمِحيَطِة بِالَبّواَبِة، َفكانَْت ِستِّيَن ِذراعاً. 
15اأّما الَمساَفُة ِمْن َواِجَهِة الَبّواَبِة الخاِرِجيَِّة اإلَى َواِجَهِة 

الّداِخِليَِّة َخمِسيَن ِذراعاً. 16َولِلُحُجراِت  الَبّواَبِة  ِدهِليِز 
َقٌة ِمَن  َوالُجدراِن الجانِِبيَِّة نَواِفُذ واِسَعٌة ِمَن الّداِخِل َوَضيِّ
أمُر بِالنِّسَبِة  الخاِرِج، ِمْن داِخِل َمَمرِّ الَبّواَبِة. َوَهَكذا ال�
ِمَن  واِسَعٌة  الّداِخِل،  ِمَن  نَواِفُذ  لَها  كاَن  اإْذ  هِليِز،  لِلدِّ
ُمَزيََّنًة  الَعضائُِد  َوكانَِت  الخاِرِج.  ِمَن  َقٌة  َوَضيِّ الّداِخِل 

بَِنقِش اأشجاِر نَِخيٍل ناِفٍر.
17ثُمَّ اأَخَذنِي اإلَى الّساَحِة الخاِرِجيَِّة، َفَراأيُت َثلاثِيَن 

ُحجَرًة َوَرِصيفاً َحوَل كُلِّ الّساَحِة الخاِرِجيَِّة، َوكانَْت 
اأبواُب الُحُجراِت ِفي الّساَحِة. 18َوكاَن َعرُض الرِِّصيِف 
َبيَن  ما  الَمنِطَقَة  ُيَغطِّي  َوكاَن  الَبّواَبِة،  بُِطوِل  ال�أسَفِل 
وِر َوالَطَرِف الّداِخِليِّ لِلَبّواَبِة.  الُحُجراِت َعَلى ُطوِل السُّ
19ثُمَّ قاَس َعرَض الّساَحِة الّداِخِليَِّة ِمْن َطَرِف الرَِّصيِف 

الّداِخِليَِّة،  لِلّساَحِة  الخاِرِجيِّ  الَطَرِف  َوَحتَّى  فِليِّ  السُّ
َهِة  مالِيَُّة ِمثَل الجِّ َهُة الشَّ َفكاَن ِمَئَة ِذراٍع. َوكانَِت الجِّ

رِقيَِّة. الشَّ

لِلّساَحِة  مالِيَِّة  الشَّ الَبّواَبِة  ُطوَل  ُجُل  الرَّ 20َوقاَس 

الخاِرِجيَِّة َوَعرَضها. 21َوكاَن لِِتلَك الّساَحِة اأيضاً َثلاُث 
ُحُجراٍت َعَلى كُلِّ جانٍِب ِمْن جانَِبيها. َوكانَْت َمقايِيُس 
ُأولَى. َفكاَن ُطوُل َمَمرِّ  قاَعِتها ِمثَل َمقايِيِس قاَعِة الَبّواَبِة ال�
الَبّواَبِة َخمِسيَن ِذراعاً، َوَعرُضُه َخمساً َوِعشِريَن ِذراعاً. 
أرِوَقِة َواأشجاِر النَِّخيِل ِمثَل  22َوكانَْت َمقايِيُس النَّواِفِذ َوال�

َسْبَع  َيصَعُدوَن  النّاُس  َوكاَن  رِقيَِّة.  الشَّ الَبّواَبِة  َمقايِيِس 
23َوُمقابَِل   . الخاِرِجيِّ هِليِز  الدِّ اإلَى  لِلُوُصوِل  َدَرجاٍت 
رِقيَِّة – َهناَك  الشَّ ِفي  الحاُل  ُهَو  مالِيَِّة – َكما  الشَّ الَبّواَبِة 
َبيَن  الّداِخِليَِّة. َفقاَس الَمساَفَة  اإلَى الّساَحِة  َتُقوُد  َبّواَبٌة 

الَبّواَبَتيِن، َفكانَْت ِمَئَة ِذراٍع.
الّساَحِة،  ِمَن  الَجُنوبِيَِّة  َهِة  الجِّ اإلَى  اأَخَذنِي  24ثُمَّ 

َفكاَن ُهناَك َبّواَبٌة ثالَِثٌة. َفقاَس الرَُّجُل الُجدراَن الجانِِبيََّة 
ال�ُأخَرى.  الَبّواباِت  َمقايِيِس  ِمثَل  َفكانَْت  أرِوَقَة،  َوال�
َقٌة  َوَضيِّ الّداِخِل  ِمَن  واِسَعٌة  نَواِفُذ  ُهناَك  كاَن  25َكما 

ِمَن الخاِرِج َحوَل الَبّواَبِة َواأرِوَقِتها، َتماماً ِمثُل الَبّواباِت 
ال�ُأخَرى. َوكاَن ُطوُل َمَمرِّ الَبّواَبِة َخمِسيَن ِذراعاً َوَعرُضُه 
َخمساً َوِعشِريَن ِذراعاً. 26َوكانَْت ُهناَك َسبُع َدَرجاٍت 
. َوكاَن ُهناَك نَقٌش ناِفٌر  هِليِز الخاِرِجيِّ ُعوِد اإلَى الدِّ لِلصُّ
أشجاِر نَِخيِل َعَلى َعضائِِد ِجَهَتيِّ الَبّواَبِة. 27َوكانَْت  لِ�
الَمساَفَة  َفقاَس  الّداِخِليَِّة.  الّساَحِة  َجُنوَب  َبّواَبٌة  ُهناَك 

َبيَنها َوَبيَن الَبّواَبِة الّداِخِليَِّة، َفكانَْت ِمَئَة ِذراٍع.

ة الّساَحُة الّداِخِليَّ
الَبّواَبِة  َعبَر  الّداِخِليَِّة  الّساَحِة  َعبَر  اأَخَذنِي  28ثُمَّ 

َفكانَْت  الَجُنوبِيََّة،  الَبّواَبَة  ُجُل  الرَّ َوقاَس  الَجُنوبِيَِّة. 
َمقايِيُس  29َفكانَْت  ال�ُأخَرى.  الَبّواباِت  ِمثَل  َمقايِيُسها 
َمقايِيِس  ِمثَل  َوِدهِليِزها  الّجانِِبيَِّة  َوُجدرانِها  ُحُجراتِها 
الَبّواباِت ال�ُأخَرى. َوكاَن ِفيها نَواِفُذ َحولَها ِمثُل الَبّواباِت 
ال�ُأخَرى. َوكاَن ُطولُها َخمِسيَن ِذراعاً، َوَعرُضها َخمساً 
جانَِبيِّ  َعَلى  قاَعٌة  ُهناَك  30َوكانَْت  ِذراعاً.  َوِعشِريَن 
الَبّواَبِة ُطولُها َخمساً َوِعشِريَن ِذراعاً، َوَعرُضها َخمَس 
اأذُرٍع. 31َوِهَي القاَعُة الَِّتي ِمْن ِجَهِة الّساَحِة الخاِرِجيَِّة. 
الَبّواَبِة  َعواِرِض  َعَلى  نَِخيٍل  أشجاِر  لِ� ناِفٌر  نَقٌش  َوُهناَك 

َيِة اإلَى القاَعِة، َولِلَبّواَبِة َثمانِي َدَرجاٍت. الُمؤدِّ
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اإلَى  َتُقوُد  الَِّتي  رِقيَِّة  الشَّ الَبّواَبِة  اإلَى  اأَخَذنِي  32ثُمَّ 

الّساَحِة الّداِخِليَِّة، َفكانَْت َمقايِيُس تِلَك الَبّواَبِة َكَمقايِيِس 
ُحُجراتِها  َمقايِيُس  33َوكانَْت  ال�ُأخَرى.  الَبّواباِت 
َوُجدرانِها الَقِصيَرِة َوَمَمّراتِها ِمثَل الَبِقيَِّة. َكما لَها نَواِفُذ 
َقٌة ِمَن الخاِرِج َوَمَمّراٌت. ُطوُل  واِسَعٌة ِمَن الّداِخِل َوَضيِّ
َوِعشِريَن  َوَعرُضُه َخمساً  ِذراعاً  الَبّواباِت َخمِسيَن  َمَمرِّ 
الّداِخِليِّ  الطََّرِف  ِعنَد  الخاِرِجيَُّة  34َوقاَعُتها  ِذراعاً. 
ِمَن  الَبّوابِة  عاِرَضِتي  َعَلى  َوكاَن  الخاِرِجيَِّة.  لِلّساَحِة 
أشجاِر نَِخيٍل. َولُِكلِّ َبّواَبٍة َثمانِي  الجانَِبيِن نَقٌش ناِفٌر لِ�

َدَرجاٍت َتُقوُد اإلَى القاَعِة.
مالِيَِّة، َفكانَْت َمقايِيُسها  35ثُمَّ اأَخَذنِي اإلَى الَبّواَبِة الشَّ

ِمثَل الَبّواباِت ال�ُأخَرى. 36َوكانَْت لَها ُحُجراٌت َواأرِوَقٌة 
ِمثُل  الخاِرِج،  ِمَن  َقٌة  َوَضيِّ الّداِخِل  ِمَن  واِسَعٌة  َونَواِفُذ 
الَبّواباِت ال�ُأخَرى. َوكاَن ُطولُها َخمِسيَن ِذراعاً َوَعرُضها 
َخمساً َوِعشِريَن ِذراعاً. 37َوكاَن َعَلى َعضائِِد الَبّواباِت 
أشجاِر نَِخيٍل.  الُمواِجَهِة لِلّساَحِة الخاِرِجيَِّة نَقٌش ناِفٌر لِ�

َوكاَن ُيصَعُد اإلَيها بَِثمانِي َدَرجاٍت.

باِئح ُحُجراُت إعداِد الذَّ
اإلَى  َيُقوُد  َمَمرٌّ  الَبّواباِت  اأرِوَقِة  ِفي  38َوكاَن 

بائَِح.  الذَّ ِفيها  َيغِسلوَن  الَكَهَنُة  كاَن  الَِّتي  الُحُجراِت 
39َوكاَن ِفي ِدهِليِز الَبّواَبِة طاِولَتاِن َعَلى كُلِّ ِجَهٍة ِمَن 

َوَذبائِِح  الَخطيَِّة  َوَذبائَِح  الّصاِعَدِة  بائِِح  لِلذَّ الَمدَخِل 
َرِج  الدَّ نِهاَيِة  َوِفي  الخاِرِجيَِّة،  َهِة  الجِّ 40َوِفي  نِب.  الذَّ
مالِيَِّة كانَْت ُهناَك طاِولَتاِن َعَلى  ي اإلَى الَبّواَبِة الشَّ الُمَؤدِّ
كُلِّ جانٍِب ِمْن ِدهِليِز البَّّواَبِة. 41اأي اأرَبُع طاِول�ٍت ِفي 
هِليِز.  الدِّ َمدَخِل  بِجانِِب  الّداِخِل  ِفي  َواأرَبٌع  الخاِرِج 
بائُِح تُذَبُح َعَلى تِلَك الطّاِول�ِت. 42َوكانَْت  َوكانَِت الذَّ
ِمْن  َمصُنوَعًة  الّصاِعَدةِ أ  بائِِح  للذَّ طاِول�ٍت  اأرَبُع  ُهناَك 
راِع، َوَعرُضها  َحَجٍر َمنُحوٍت، ُطولُها ِذراٌع َونِصُف الذِّ
راِع، َوارتِفاُعها ِذراٌع واِحَدٌة. َوكانُوا  ِذراٌع َونِصُف الذِّ
أَدواِت الُمسَتخَدَمَة ِفي  َيَضُعوَن َعَلى َهِذِه الطّاِول�ِت ال�

ُم ل�سترضاء  أ 42:40 َذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

َخطاِطيٌف  ُهناَك  43َوكانَْت  الُمخَتِلَفِة.  بائِِح  الذَّ َذبِح 
هِليِز، َولَِكنَّ الَموائَِد كانَِت  ُطولُها ِشبٌر َحوَل ُمِحيِط الدِّ

لِلحِم التَّقِدماِت َوالَقرابِيِن.

ُحُجراُت الَكَهَنة
44َوكانَْت ُهناَك ُحجَرتاِن لِلقاَدِة ِعْنَد َبّواَبِة الّساَحِة 

الّداِخِليَِّة. كانَْت اإحَدى هاَتيِن الُحجَرَتيِن ُمَتصِلًة بِالَبّواَبِة 
مالِيَِّة، َوكانَْت تُواِجُه الَجُنوَب، َبيَنما كانَِت الُحجَرُة  الشَّ
ماَل.  الثّانَِيُة ُمتَِّصَلٌة بِالَبّواَبِة الَجُنوبِيَِّة، َوكانَْت تُواِجُه الشَّ
45َفقاَل لَِي الرَُّجُل: »الُحجَرُة الَِّتي باتِّجاِه الَجُنوِب ِهي 

لِلَكَهَنِة الَِّذيَن َيُكوُن َعَليِهْم ِحراَسُة َوِخدَمُة الَهيَكِل. 46اأّما 
ماِل، َفِهَي لِلَكَهَنِة الَِّذيَن َيُكوُن  الُحجَرُة الَِّتي باتِّجاِه الشَّ
َعَليِهْم ِحراَسُة َوِخدَمُة الَمذَبِح. َهُؤل�ِء الَكَهنُة ِمْن نَسِل 
صاُدوَق، َوُهُم الَوِحيُدوَن ِمْن َقِبيَلِة ل�ِوي الَِّذيَن ُيسَمُح 
الّساَحَة  قاَس  47ثُمَّ  لِِخدَمِتِه.«  اهلِل  اإلَى  الِ�قِتراُب  لَُهُم 
الّداِخِليََّة، َفكانَْت ُمَربََّعًة، ُطولُها ِمَئُة ِذراٍع َوَعرُضها ِمَئُة 

ِذراٍع. َوكاَن الَمذَبُح اأماَم الَهيَكِل ُمباَشَرًة.

قاَعُة الَهيَكل
48ثُمَّ اأَخَذنِي اإلَى ِدهِليِز الَهيَكِل. َفقاَس الُجدراَن 

ِمْن  اأذُرٍع  َخمَس  عْرُضها  َفكاَن  لِلِدهِليِز،  الجانِِبيََّة 
ِكَلتا  ِمْن  اأذُرٍع  َثلاَث  الَبّواَبِة  َعرُض  ِجَهٍة. َوكاَن  كُلِّ 
هِليِز ِعشِريَن ِذراعاً َوَعرُضُه  َهَتيِن. 49َوكاَن ُطوُل الدِّ الجِّ
اثَنتي َعَشَر ِذراعاً. َوكاَن النّاُس َيصَعُدوَن َعَشَر َدَرجاٍت 
ُهناَك  كاَن  الَبّواباِت،  جانَِبيِّ  َوَعَلى  هِليِز.  الدِّ اإلَى 

َعُموداِن، واِحٌد ِمْن كُلِّ ِجَهٍة.

الُقدس

نَفِسِه. 41  الَهيَكِل  اإلَى  ُجُل  الرَّ اأَخَذنِي  ثُمَّ 
َوقاَس الُجدراَن الجانِِبيََّة، َفكاَن ُسْمُك كُلِّ 
واِحٍد ِمنها َستَّ اأذُرٍع. ب 2َوكاَن َعرُض الَمدَخِل َعْشَر 

ب 1:41 أذرع. مفردها ذراع، َوِهَي ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة 

اثنيِن  تعادُل  اأو  القصيرُة(.  الّذراُع  )َوِهَي  َونِصفاً  سنِتمتراً  َواأرَبعيَن 
َوَخْمِسيَن سنِتمتراً )َوِهَي الّذراُع الطّويلُة – الّرسميُة(. َوالقياَس هنا، 

راِع الطِويلة. َوِفي بقّيِة ِكتاِب حزِقيال، ُهَو بالذِّ
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اأذُرٍع. َفكاَن جانِبا الَمدَخِل بُِطوِل َخمِس اأذُرٍع ِمْن كُلِّ 
ِجَهٍة. َوقاَس َهِذِه الُحجَرَة، َفكاَن ُطولُها اأرَبِعيَن ِذراعاً 

َوَعرُضها ِعشِريَن ِذراعاً.

ُقدُس األقداس
الحائَِطْيِن  َوقاَس  الّداِخِليَِّة  الُحجَرِة  اإلَى  3َوَدَخَل 

َوبِارتِفاِع  ِذراَعيِن،  بُِسْمِك  الواِحُد  َفكاَن  الجانِِبَييِن، 
َسبَع  َفكاَن  نَفِسِه  الَمدَخِل  ُطوُل  اأّما  اأذُرٍع.  ِستِّ 
ذراعاً،  ِعشِريَن  َفكاَن  الُحجَرِة،  ُطوَل  4َوقاَس  اأذُرٍع. 
َوكاَن َعرُضها ِعند الِجداِر الَِّذي َيفِصلُها َعِن الُحجَرِة 
الخاِرِجيَِّة ِعشِريَن ِذراعاً. ثُمَّ قاَل لِي: »َهذا ُهَو قُدُس 

أقداِس.« ال�

ُحُجراٌت أُْخَرى
ِستَّ  َفكاَن  الَهيَكِل،  ِجداِر  ُسْمَك  قاَس  5ثُمَّ 

الَهيَكِل  َحوَل  جانِِبيٌَّة  ُحُجراٌت  ُهناَك  َوكانَْت  اأذُرٍع. 
ِمَن الخاِرِج. َوكاَن َعرُض َهِذِه الُحُجراِت اأرَبَع اأذُرٍع. 
6َوكانَْت َهِذِه الُحُجراُت ِفي َثلاَثِة َطوابٍِق، بَِحيُث كاَن 

ِفي كُلِّ طابٍِق َثلاثُوَن ُحجَرًة. َوكاَن ُهناَك ُبُروزاٌت ِمْن 
ِجداِر الَهيَكِل َتدَعُم َهِذِه الُحُجراِت الجانِِبيََّة. َوكانَِت 
َهِذِه  َعَلى  َتعَتِمُد  الجانِِبيَِّة  لِلُحُجراِت  أفُِقيَُّة  ال� الُجُسوُر 
نَفِسِه.  الَهيَكِل  بِِجداِر  ُمرَتِبَطًة  َتُكْن  َولَْم  الُبُروَزاِت، 
7َوكانَِت الُحُجراُت الجانِِبيَُّة َتلُفُّ كُلَّ َجوانِِب الَهيَكِل. 

َوُهناَك  ال�أعَلى.  ِفي  َعرضاً  اأكَثَر  الُغَرُف  كانَِت  لَِهذا 
ثُمَّ  َوِمن  أوَسِط  ال� اإلَى  فِليِّ  السُّ الطّابِِق  ِمَن  َيُقوُد  َدَرٌج 

اإلَى الطّابِِق ال�أعَلى.
اأساَس  كانَْت  الَهيَكِل  َحوَل  قاِعَدًة  8َوَراأيُت 

ِقياٍس  َعصا  بارتِفاِع  َوكانَْت  الجانِِبيَِّة،  الُحُجراِت 
لِلُحُجراِت  الخاِرِجيِّ  الِجداِر  ُسْمُك  9َوكاَن  كاِمَلٍة. 
َمْفُتوَحٌة  ِمنَطَقٌة  ُهناِك  َوكانَْت  اأذُرٍع.  َخمَس  الجانِِبيَِّة 
الَكَهَنِة،  10َوُحُجراُت  الجانِِبيَِّة  الَهيَكِل  ُحُجراِت  َبيَن 
الَِّتي َعَلى ُطوِل ِجداِر الّساَحِة الّداِخِليَِّة. َوكاَن َعرُضها 
ِعشِريَن ِذراعاً، َوكانَْت تُِحيُط بِالَهيَكِل. 11َوكاَن باُب 
الُحُجراِت الجانِِبيَِّة ِمْن ِجَهِة القاِعَدِة الُمرَتِفَعِة. َوكاَن 
مالِيَِّة  َهِة الشَّ ُهناَك َمدَخٌل لِلُحُجراِت الجانِِبيَِّة َعَلى الجِّ

َواآَخٌر َعَلى الِجَهِة الَجُنوبِيَِّة. َوكانَِت القاِعَدُة الُمرَتِفَعُة 
بَِعرِض َخمِس اأذُرٍع.

12َوكاَن ُهناَك َمبَنى ِمَن النّاِحَيِة الَغربِيَِّة ِمَن الَهيَكِل. 

َوُطولُُه تِسِعيَن  الَمبَنى َسبِعيَن ِذراعاً،  كاَن َعرُض َهذا 
ِذراعاً. َوكاَن ُسْمُك ُجدرانِِه خمَس اأذُرٍع تُِحيُط بُِكلِّ 

الَمبَنى.
َوكاَن  ِذراٍع،  ِمَئَة  ُطولُُه  َفكاَن  الَهيَكَل،  13َوقاَس 

ِذراٍع  ِمَئَة  الَمحُصوَرِة  َوالّساَحِة  الَغْربِيِّ  الَمْبَنى  ُطوُل 
ِمَن  َوالّساَحِة  الَهيَكِل  َواِجَهِة  َعرُض  14َوكاَن  اأيضاً. 

رِقيَِّة ِمَئَة ِذراٍع. النّاِحَيِة الشَّ
َمِة  الُمَحرَّ الَمْنِطَقِة  ِفي  الَمْبَنى  ُعمَق  قاَس  15ثُمَّ 

اإلَى  الِجداِر  ِمَن  ِذراٍع  ِمَئَة  َفكاَن  الَمْبَنى،  َخِر  ُمؤَّ ِفي 
الِجداِر.

أقداِس َوالُقدُس َواأرِوَقُة ساَحِة الَهيَكِل  كاَن قُدُس ال�
يَِّقِة ِمَن  16َوالَعَتباُت َوالنَّواِفُذ الواِسَعُة ِمَن الّداِخِل َوالضَّ

ُمَغطّاًة  كُلُّها  الَمَمّراِت،  ِمَن  الثَّلاَثُة  َوالطَّوابُِق  الخاِرِج 
بِاألواٍح َخَشِبيٍَّة ِعنَد الَعَتباِت َوَحوَل كُلِّ الَهيَكِل، َوِمَن 
ال�أعَلى  الُجزِء  نَواِفُذ  َوكانَْت  النَّواِفِذ.  َوَحتَّى  أْرِضيَِّة  ال�
ِمَن الِجداِر اأعَلى ِمَن الَمَمرِّ، َوِهَي ُمَغطّاٌة بِاألواٍح َخَشِبيٍَّة 
أقداِس َوخاِرِجِه،  اأيضاً. 17َوَعَلى َجميِع ُجدراِن قُدِس ال�
نَِخيٍل  نَِخيٍل: َشَجَرُة  َواأشجاِر  لَِكُروبِيَم  ناِفَرٌة  18نُُقوٌش 

َكُروٍب َوجهاِن، 19اأَحُدُهما  َولُِكلِّ  َكُروَبْيِن،  َبيَن كُلِّ 
بِِجواِرِه،  الَِّتي  النَِّخيِل  َشَجَرِة  اإلَى  َينُظُر  اإنساٍن  َوجَه 
آَخُر َوجُه اأَسٍد َينُظُر اإلَى َشَجَرِة النَِّخيِل الَِّتي بُِجواِره.  َوال�
َحوَل  الُجدراِن  َعَلى  َمنُقوَشًة  َوُر  الصُّ َهِذِه  َوكانَْت 
الَمدَخِل.  َفوَق  ما  اإلَى  الَمبَنى  اأسَفِل  20ِمْن  الَهيَكِل 

أْقداِس. َوَكَذلَِك َعَلى ُجدراِن قُْدِس ال�
َواأماَم  ُمَربََّعًة.  الُقْدِس  اأبواِب  َعواِرُض  21َوكانَْت 

أقداِس ما َبدا 22َكَمذَبٍح ِمَن الَخَشِب،  َمدَخِل قُدِس ال�
َزوايا  لَُه  َوكانَْت  ِذراعاِن.  َوُطولُُه  اأذُرٍع  َثلاُث  ارتِفاُعُه 
باِرَزٌة. َوقاِعَدتُُه َوُجدرانُُه ِمْن َخَشٍب. فقاِل لِي الرَُّجُل: 

»َهِذِه هَي المائَِدُة القائَِمُة ِفي َحْضَرِة اهلِل.«
باٌب  أقداِس  ال� َوقُدِس  الُقْدِس  ِمَن  لُِكلِّ  23َوكاَن 

َينَطِوياِن  َمفاِصٌل  لَُهما  ُجزاأيِن  ِمْن  ُن  24َيَتَكوَّ ُمزَدَوٌج 
َواأشجاِر  لَِكُروبِيَم  أبواِب نَحٌت  ال� َعَليها. 25كاَن َعَلى 



ِحْزِقيال 90720:42

نَِخيٍل، َتماماً َكما ُهَو َعَلى الُجدراِن. َكما كاَن ُهناَك 
هِليِز. 26َوكانَْت ُهناَك  اإطاٌر ُعلِويٌّ باِرٌز َعَلى َواِجَهِة الدِّ
َعَلى  َمنُقوَشٌة  نَِخيٍل  َواأشجاُر  بِالتَّْدِريِج،  َتِضيُق  نَواِفُذ 
القاعاِت  ُجدراِن  َوَعَلى  الَواِجَهَتيِن،  َعَلى  الُجدراِن 

الجانِِبيَِّة.

ُحُجراُت الَكَهَنة

ِمْن 42  الخاِرِجيَِّة  الّساَحِة  اإلَى  اأخَرَجِني  ثُمَّ 
اإلَى  َواأَخَذنِي  مالِيَِّة،  الشَّ الَبّواَبِة  ِخلاِل 
الَمْحُصوَرِة  الُمَسيََّجِة  َوالَمنِطَقِة  الَهيَكِل  ُمقابَِل  ُحجَرٍة 
الَبّواَبِة  ِعْنَد  الَِّذي  الَمبَنى  ُطوُل  2َفكاَن  ماِل.  الشَّ ِفي 
3كاَن  ذراعاً.  َخمِسيَن  َوَعرُضُه  ِذراعٍ أ  ِمَئَة  مالِيَِّة  الشَّ
اْرتِفاُع الَمْبَنى بِِقسَمْيِه َثلاَثَة َطوابَِق َولَُه ُشُرفاٍت. الِقسُم 
ُل ُيقابُِل ُجْزءاً ِمَن الّساَحِة الّداِخِليَِّة َوَعْرُضُه ِعْشِريَن  أوَّ ال�
آَخُر ُيقابُِل َرِصيَف الّساَحِة الخاِرِجيَِّة.  ِذراعاً، َوالِقسُم ال�
4َواأماَم الَمبَنى ِذي الُحَجراِت الَكِثيَرِة، كاَن ُهناَك َمَمرٌّ 

َعرَضُه َعْشُر اأذُرٍع َوُطولَُه ِمَئُة ِذراٍع َيُقوُد اإلَى الّساَحِة 
الِجَهِة  ِمَن  الُحُجراِت  َهِذِه  َمدَخُل  َوكاَن  الّداِخِليَِّة. 
مالِيَِّة. 5َوكانَْت ُحُجراُت الطَّوابِِق الُعليا اأَقلَّ َعْرضاً  الشَّ
َتحتاُج  ُرفاِت  الشُّ أنَّ  لِ� فَلى،  السُّ الطَّوابِِق  ِمْن ُحُجراِت 
اإلَى َمساَحٍة اأكَبَر. 6َفكاَن الَمبَنى ذا َثلاَثِة َطوابٍِق، َولَِكْن 
أبِنَيِة ال�ُأخَرى ِفي الّساَحِة. َفُكلَّما  لَْم َيُكْن لَُه اأعِمَدٌة َكال�
بَِسَبِب  َتِضيُق  الُحُجراُت  كانَِت  طابِقاً،  الِبناُء  ارَتَفَع 
الَمَمّراِت. 7َوكاَن ُهناَك ِجداٌر َقِصيٌر خاِرَج الُحُجراِت 
الجانِِبيَِّة باتِّجاه الّساَحِة الخاِرِجيَِّة ُطولُُه َخمِسيَن ِذراعاً. 
الخاِرِجيَِّة  الّساَحِة  ِفي  الجانِِبيَِّة  الُحُجراِت  ُطوُل  8اأّما 

لِلَهيَكِل  الُمقابَِلِة  الُحُجراِت  َوُطوُل  ِذراعاً،  َفَخمِسيَن 
كاَن  الجانِِبيَِّة،  الُحُجراِت  َهِذِه  9َوَتحَت  ِذراٍع.  ِمَئُة 
ي اإلَى َهِذِه الَمنِطَقِة  رِقيُّ الَِّذي ُيَؤدِّ ُهناَك الَمدَخُل الشَّ

ِمَن الّساَحِة الخاِرِجيَِّة.

َواأرَبعيَن سنِتمتراً  اأرَبعًة  تعادُل  الُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  أ 2:42 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ِكتاِب  بقّيِة  َوِفي  هنا،  َوالقياَس  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع الطِويلة. حزِقيال، ُهَو بالذِّ

10َوَعَلى ُطوِل الِجداِر الَجُنوبِيِّ لِلّساَحِة، ِعنَد الَمَمرِّ 

رِق، اأماَم الَمنِطَقِة َوالَمبَنى الَمحُصوَريِن،  الُمَؤدِّي اإلَى الشَّ
كانَْت ُهناَك الَمِزيُد ِمَن الُحُجراِت الجانِِبيَِّة. 11َوكاَن 
ُهناَك َمَمرُّ اأماَمها، ِمثُل الُحُجراِت الجانِِبيَِّة، الَِّتي َتَقُع 
َواأّما  ُمَربََّعًة.  الُحُجراُت  كانَِت  مالِي.  الشَّ الَمَمرِّ  َعَلى 
لِلَمخاِرِج  ُمشابَِهًة  َعِملُوها  َفَقْد  لِلَمخاِرِج،  بِالنِّسَبِة 
فِليَِّة  السُّ الُحُجراِت  اإلَى  الَمْدَخُل  12َوكاَن  مالِيَِّة.  الشَّ
ْرِقيِّ لِلَمْبَنى، َوبَِهذا كاَن النّاُس َيْدُخلُوَن  ِفي الطََّرِف الشَّ
ُجْزاأْي  َبْيَن  الَمَمرِّ  اإلَى  ي  الُمَؤدِّ الَمْفُتوِح  الطََّرِف  ِمَن 

َمْبَنى الُحُجراِت.
مالِيَُّة  الشَّ »الُحُجراُت  الرَُّجُل:  لِي  قاَل  13ِحيَنِئٍذ، 

َمِة ِهَي ُحُجراُت  َوالَجُنوبِيَِّة الَِّتي بِِجواِر الَمنِطَقِة الَمَحرَّ
بائَِح اإلَى اهلِل. ُهناَك  ُبوَن الذَّ َصٌة لِلَكَهَنِة الَِّذيَن ُيَقرِّ ُمَخصَّ
َقداَسًة – َتقِدماِت  ال�أعَظِم  التَِّقِدماِت  الَكَهَنُة  َيَضُع 
َذلَِك  أنَّ  ل� نِب،  الذَّ َوَذبائِح  الَخطيَِّة  َوَذبائِِح  الُحُبوِب 
َهِذِه  اإلَى  الَكَهَنُة  َياأتِي  14َفِحيَن  ٌس.  ُمَقدَّ الَمكاَن 
الَمنِطَقِة، ل� ُيسَمُح لَُهْم بِاأْن َيُعوُدوا ثانَِيًة اإلَى الّساَحِة 
َسَة. َعَليِهْم َخلُع  الخاِرِجيَِّة، َوُهْم َيرَتُدوَن الثِّياَب الُمَقدَّ
الثِّياِب الَِّتي َخَدُموا ِفيها، َواْرتِداُء ثِياٍب اُأْخَرى. َوتُتَرُك 
َسٌة.  ُمَقدَّ َّها  أن لِ� َسِة  الُمَقدَّ الَمنِطَقِة  ِفي  الثِّياَب  تِلَك 
َيجَتِمُع  َحيُث  اإلَى  َيخُرُجوا  اأْن  ُيمِكُنُهْم  ِحيَنِئٍذ، 

النّاُس.

ة الّساَحُة الخاِرِجيَّ
15َوَبعَد اأْن اأكَمَل ِقياَس الُجزِء الّداِخِليِّ لِلَهيَكِل، 

الَمنِطَقِة.  تِلَك  َوقاَس  رِقيَّة  الشَّ الَبّواَبِة  َعبَر  اأخَرَجِني 
الِجداَر  َوقاَس  الِقياِس،  َعصا  ُجُل  الرَّ 16َواسَتخَدَم 

ِمَئِة  َخمَس  َفكاَن  الّزاِوَيِة،  اإلَى  الّزاِوَيِة  ِمَن  رِقيَّ  الشَّ
َوقاَس  الِقياِس،  َعصا  ُجُل  الرَّ 17َواسَتخَدَم  ِذراٍع. 
18ثُمَّ  ِذراٍع.  ِمَئِة  َخمَس  َفكاَن   ، مالِيَّ الشَّ الِجداَر 
قاَس الِجداَر الُجُنوبِيَّ َفكاَن َخمَس ِمَئِة ِذراٍع. 19ثُمَّ 
قاَس الِجداَر الَغْربِيَّ َفكاَن َخْمَس ِمَئِة ِذراٍع. 20َوقاَس 
ِمَئِة  َخمَس  الطُّوُل  َفكاَن  الِجهاِت،  كُلِّ  ِمْن  الِجداَر 
ُبِنَي  َوَقْد  اأيضاً.  ِذراٍع  ِمَئِة  َخمَس  َوالَعرُض  ِذراٍع، 

َسِة َوالِمنَطَقِة العاِديَِّة. لِلَفصِل َبيَن الِمنَطَقِة الُمَقدَّ
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َعوَدُة َمجِد اهلِل ِللَهيَكل

2َفَراأيُت 43  رِقيَِّة.  الشَّ الَبّواَبِة  اإلَى  اأَخَذنِي  ثُمَّ 
رِق  الشَّ ِمَن  اآتِياً  اإْسرائِيَل  اإلَِه  َمجَد  ُهناَك 
بَِصوٍت عاٍل َوَعِظيٍم، َكَصوِت الَبحِر الهائِِج. َواأضاَءِت 
أْرُض ِمْن َمجِدِه. 3َوَقْد كانَْت َهيَئُة َمجِدِه ِحيَن اأَتى  ال�
َراأْيَتها  اأْن  َسَبَق  الَِّتي  ؤيا  الرُّ ِفي  ِمثَلما  الَمِديَنَة  َر  لُِيَدمِّ
َعَلى  َوَوجِهي  َسَقطُت  َراأيُتُه  َوِعنَدما  نَهِر خاُبوَر.  ِعنَد 
الَبّواَبِة  الَهيَكِل َعبَر  اإلَى  أْرِض. 4ثُمَّ َدَخَل َمجُد اهلِل  ال�

رِقيَِّة. الشَّ
الّساَحِة  اإلَى  َوَحَمَلِني  وُح  الرُّ َرَفَعِني  5َوِحيَنئٍذ 

6َوِعنَدئٍِذ  الَهيَكَل.  َيملاُأ  اهلِل  َمجُد  َوكاَن  الّداِخِليَِّة. 
َوكاَن  الَهيَكِل.  داِخِل  ِمْن  اإلَيَّ  َيَتَكلَُّم  َصوتاً  َسِمْعُت 
ُهناَك َرُجٌل َيِقُف بِجانِِبي. َفقاَل لِي َصوٌت ِمَن الّداِخِل: 
آِن،  7»يا اإنْساُن، أ َهذا َمَقرُّ َعرِشي َوَموِطُئ َقَدِمي ُمنُذ ال�

أَبِد.  َحيُث َساأسُكُن ُهناَك ِفي َوَسِط َبني اإْسرائِيَل اإلَى ال�
اْسِمَي  ُملُوكُُهْم  َول�  اإْسرائِيَل  َبُنو  ُيَدنَِّس  اأْن  َينَبِغي  َفلا 
ُسوا  وُس بَِعَدِم اأمانَِتِهْم َوبُِجَثِث ُملُوِكِهِم. 8فَقْد نَجَّ الُقدُّ
بِِجوارِ  ُبُيوتِِهْم  َعَتباَت  َوضُعوا  ِحيَن  وُس  الُقدُّ اْسِمَي 
بابِي،  اإطاِر  بِِجواِر  اأبوابِِهْم  اُأُطَر  َجَعلُوا  َوِحيَن  َعَتَبِتي، 
َوِحيَن لَْم َيُكْن َيفِصُل َبيِني َوَبيُنُهْم ِسَوى ِجداٍر، َوِحيَن 
َفاأَغضُبونِي  َعِملُوها  الَِّتي  ِهيَبَة  الرَّ ُأُموَر  ال� َيعَملُوَن  كانُوا 
آَن، لُِيِزيلُوا ِزناُهْم َوُجَثَث  بِها َكِثيراً َحتَّى اأهَلكُتُهْم! 9َوال�
اإلَى  َوَسِطِهْم  ِفي  اأسُكُن  ِحيَنِئٍذ،  اأماِمي.  ِمْن  ُملُوِكِهْم 

أَبِد!« ال�
10»يا اإنْساُن، َكلِّْم َبني اإْسرائِيَل َعِن الَهيَكِل َحتَّى 

الَِّتي  الَقِذَرِة  الَكِريَهِة  ُأُموِر  ال� بَِسَبِب  َوَيَتَذلَّلُوا  َيخَجلُوا 
ْن َخِجلُوا  َعِملُوها، َفَيعَملُوا ُمَخطَّطاٍت َدِقيَقًة لَُه. 11َفاإ
ُأُموِر الَِّتي َعِملُوها. ِحيَنِئٍذ، َسُيمِكُنَك  َوَتَذلَّلُوا بَِسَبِب ال�
َوَمداِخِلِه  َوُمَخطَّطاتِِه  الَهيَكِل  بَِشكِل  تُخِبرُهْم  اأْن 
أنِظَمِة الَِّتي َتَتَعلَُّق بِه، َوِحيَن  َوَمخاِرِجِه َوكُلِّ الَقواِعِد َوال�
نَُّهْم َسَيحَفُظوَن َهِذِه  ُأُموَر ِفي ُوُجوِدِهْم، َفاإ َتكُتُب َهِذِه ال�
القانُوُن  ُهَو  12َوَهذا  بِها.  َوَيعَملُوَن  أنِظَمَة  َوال� الُخَطَط 
الُمَتَعلُِّق بِالَهيَكِل: الِمنَطَقُة الُمِحيَطُة بِالَهيَكِل َعَلى َراأِس 

أ 7:43 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(

الُمَتَعلُِّق  القانُوُن  ُهَو  َهذا  أقداِس.  ال� قُدُس  ِهَي  الَجَبِل 
بِالَهيَكِل!«

الَمذَبح
13َوَهِذِه ِهَي َمقايِيُس الَمذَبِح، باسِتخداِم ِمقياِس 

راعِ ب الطَِّويَلِة – كُلُّ ِذراٍع َطويَلٍة تُعاِدُل ِذراعاً َقِصيَرًة  الذِّ
ِذراٌع  بِالَمذَبِح  الُمِحيَطِة  الَقناِة  ُعمُق  واِحداً.  َوِشبراً 
َوَعرُضها ِذراٌع. َولَها حاِشَيٌة َعرُضها ِشبٌر َحوَل حافَِّة 
الَقناِة. َتَقُع َهِذِه الَقناُة اأعَلى الَمذَبِح. 14َوِمَن الَقناِة الَِّتي 
فَلى لِلَمذَبِح ِذراعان،  أْرِض اإلَى اأعَلى الحافَِّة السُّ َعَلى ال�
اأعَلى  اإلَى  غَرى  الصُّ الحافَِّة  تِلَك  َوِمن  ِذراٌع.  َوَعرُضُه 
15َوكاَن  ِذراٍع.  بَِعرِض  اأذُرٍع،  اأرَبُع  الُكبَرى  الحافَِّة 
اأرَبُع  الَموِقِد  ِمَن  َوَتخُرُج  اأذُرٍع.  اأرَبِع  بارتِفاِع  الَموِقُد 
اثَنَتي  بُِطوِل  الَموِقُد  ال�أعَلى. 16َوكاَن  اإلَى  َتتَِّجُه  َزوايا 
ُمَربَّعاً  كاَن  ِذراعاً.  َعْشَرَة  اثَنَتي  َوَعرِض  ِذراعاً  َعْشَرَة 
َتماماً. 17َوكانَْت حافَُّة الَموِقِد ُمَربََّعٌة، بُِطوِل اأرَبَع َعْشرَة 
ِذراعاً َوَعرِض اأرَبَع َعْشَرَة ِذراعاً. َعرُض الحافَِّة نِصُف 
ِذراٍع، َوَعرُض الَقناِة الُمِحيَطِة بِالَمذَبِح ِذراعاً. َوكانَْت 

ْرَق. َدَرجاُت الَمذَبِح تُواِجُه الشَّ
18ِحيَنِئٍذ، قاَل لِي الَملاُك: »يا اإنْساُن، َيُقوُل الرَّبُّ 

ِعنَد  بِالَمذَبِح  ُة  الُمخَتصَّ التَّعِليماُت  ِهَي  ›َهِذِه  اإللَُه: 

ُم َثوٌر ُعْمُرُه  ِم. 19ُيَقدَّ بائِِح َوَسْفِك الدَّ ُصنِعِه لَِتقِديِم الذَّ
َسَنٌة واِحَدٌة لَِذبِْيَحِة الَخِطيَّةِ ج لِلَكَهَنِة الّلاِويِّيَن ِمْن نَسِل 
صاُدوَق، َفُهْم َمْن ُيسَمُح لَُهْم بِالِ�قِتراِب اإلَيَّ لِِخدَمِتي. 

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه.‹«
ُر َعنُه: ُخْذ ِمْن َدِم  ُر الَمذَبَح َوتَُكفِّ 20»َوَهَكذا تَُطهِّ

وايا  أرَبَعِة لِلَمذَبِح َوَعَلى الزَّ الثَّوِر َوَضعُه َعَلى الُقُروِن ال�
الَموُصولَِة بَِقناتِِه َوحافَِّتِه. 21ثُمَّ ُخْذ َثوَر َذبِيَحِة الَخطيَِّة 

ب 13:43 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ِكتاِب  بقّيِة  َوِفي  هنا،  َوالقياَس  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع الطِويلة. حزِقيال، ُهَو بالذِّ
من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  ذبيحة خطية.  ج 19:43 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
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ِمنَطَقِة  الَغَرِض خاِرَج  لَِهذا  ُمَعيََّنٍة  َمْعُروَفٍة  َمْنَطَقٍة  اإلَى 
الَهيَكِل َواأْحِرقُه.

َعيَب  ل�  َذَكراً  َتيساً  التّالِي  الَيوِم  ِفي  ْم  22»َوَقدِّ

بِالثَّوِر.  ُعِمَل  َكما  الَمذَبِح،  لَِتطِهيِر  َخِطيٍَّة  َذبِْيَحَة  ِفيِه 
23َوِحيَن َتنَتِهي ِمَن التَّطِهيِر، َقّرْب ِعجلاً َوَكْبشاً َذَكراً 

ل� َعيَب ِفيِهما، 24َواأحِضْرُهما اإلَى َمْحَضِر اهلِل. ِحيَنِئٍذ، 
مانِِهما َذبِيَحَتيِن هلِل.  َيَضُع الَكَهَنُة ِملحاً َعَليِهما، َوُيَقدِّ
25َعَليَك اأْن َتعَمَل َهذا لَِسبَعِة اأيّاٍم، َفَيُكوُن َعَلى الَكَهَنِة 

َوالَكْبِش  َوالَعجِل  الَخطيَِّة  َعِن  َذبِيَحًة  التَّيِس  َتقِديُم 
لَِسبَعِة  الَهيَكِل  بَِتطِهيِر  26َفَيُقوُم  الُعُيوِب.  ِمَن  الخالَِيِة 
َتكَتِمُل  27َوِحيَن  لِلِخدَمِة.  ُسونَُه  َوُيَكرِّ ُرونَُه  َفُيَطهِّ اأيّاٍم 
نَُّه ِمَن الَيوِم الثّاِمِن َفصاِعداً ُيمِكُن لِلَكَهَنِة  تِلَك الَفتَرُة، فاإ
ِحيَنِئٍذ،  لاِم.  السَّ َوَذبائَِح  اِعَدَة  الصَّ بائَِح  الذَّ ُموا  َيَقدِّ اأْن 

اأْرَضى َعنُكْم.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ِئيُس َوالَهيَكل الرَّ

َواأعاَدنِي الرَُّجُل اإلَى َبّواَبِة الَهيَكِل لِلُخُروِج 44 
رِق. َفكانَِت  اإلَى الّساَحِة الَِّتي َتتَِّجُه اإلَى الشَّ
البّواَبُة ُمغَلَقًة. 2ِحينِئٍذ قاَل اهلُل لِي: »الَبّواَبُة ُمغَلَقٌة َول� 
أنَّ  اأْن َيْدُخَل ِمنها اأيُّ اإنساٍن، ل� اأْن تُفَتَح، َول�  َيْنَبِغي 
ئِيِس  اهلَل اإلَُه اإْسرائِيَل َيدُخُل ِمْن َهِذِه الَبّواَبِة. 3ُيمِكُن لِلرَّ

َفَقْط اأْن َيجِلَس ِفي َمَمرِّ َهِذِه الَبّواَبِة لَِياأكَُل ِفي َحْضَرِة 
ئِيِس اأْن َيدُخَل اإلَى ِدهِليِز الَبّواَبِة، َوَعَليِه  اهلِل. ُيمِكُن للرَّ

اأْن َيخُرَج ِمْن َحيُث َدَخَل.

َتعِليماٌت ِبَشأِن َقداَسِة الَهيَكل
مالِيَِّة  َيِة اإلَى الَبّواَبِة الشَّ 4ثُمَّ اأَخَذنِي ِفي الطَِّريِق الُمَؤدِّ

الَِّتي اأماَم الَهيَكِل. َفَنَظرُت َوَراأيُت َمجَد اهلِل َيملاُأ َهيَكَل 
قاَل  اهلَل  5َولَِكنَّ  أْرِض،  ال� َعَلى  َوَوجِهي  َفَوَقعُت  اهلِل. 

لِي: »يا اإنْساُن، أ انَتِبه! انُظْر بَِعيَنيَك َواسَتِمْع بِاُأُذنَيَك 
َوالتَّعِليماِت  أنِظَمِة  ال� كُلَّ  اْسَمع  لََك!  اأقُولُُه  ما  لُِكلِّ 
َولُِكلِّ  الَهيَكِل  اإلَى َمدَخِل  انَتِبه  بَِهيَكِل اهلِل.  الُمَتَعلَِّقِة 
ِد:  َمخاِرِج َمديَنِة الُقْدِس. 6َوقُْل لَِبيِت اإْسرائِيَل الُمَتَمرِّ

َبِقّيِة  ِفي  )َوَكَذلَِك  اآَدَم.«  ابَن  »يا  حرفياً  إنسان.  يا  أ 5:44 

كتاِب ِحْزِقيال(

َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه: ›يا َبيَت اإْسرائِيَل، َقِد اكَتَفيُت ِمَن 
ُأُموِر الَكِريَهِة الَِّتي َعِملُتُموها. 7اأدَخلُتْم ُغَرباَء َوِرجال�ً  ال�
لَِتدنِيِس  اإلَى َمقَدِسي  َوالَجَسِد  الَقلِب ب  َغيَر َمخُتونِي 
اأْن  َيْنَبِغي  الَِّذي  ُم  َوالدَّ َوَشحِمي  ُخبِزي  اأّما  َهيَكِلي. 
مُتُموُه لُِكلِّ اأوثانُِكُم الَقِذَرِة، ناِقِضيَن  َم لِي، َفَقْد َقدَّ ُيَقدَّ
ِني ِمْن ُمَقدَّساٍت، َوَعيَّنُتْم  َعهِدي. 8لَْم َتحُرُسوا ما َيُخصُّ

اأجانَِب لَِيِحلُّوا َمَحلَُّكْم َوَيحُرُسوا َمقَدِسي.‹«
أيِّ  9َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »لَْن ُيسَمَح لِ�

الّساِكِنيَن  ِمَن  الَجَسِد،  اأِو  الَقلِب  َمخُتوِن  َغيِر  َغِريٍب 
َوَسَط َشعِبي اإْسرائِيَل، بِاأْن َيدُخَل اإلَى َمقَدِسي. 10َفَلْن 
اأنَُّهْم ُمذنُِبوَن َكَبِقيَِّة  اإلّ� الّلاِويُّوَن، َمَع  َيدُخَل َمقَدِسي 
الَقذَرَة.  اأوثانَُهُم  َوَتِبُعوا  َعنِّي  َضلُّوا  َُّهْم  أن ل� اإْسرائِيَل 
َوَيحُرُسوَن  َمقَدِسي  َيخِدُموَن  الَِّذيَن  ُهُم  11الّلاِويُّوَن 

َمْن  ُهْم  َوالّلاِويُّوَن  الَهيَكِل.  َقداَسِة  لِِحماَيِة  َبّواباتِِه 
عِب، َوَسَيُكونُوَن َمْن َيِقُفوَن اأماَم  بائَِح لِلشَّ َيذَبُحوَن الذَّ
عِب لَِيخِدُموُهْم. 12َهذا ُهَو َقضاُء الرَّبِّ اإللَِه بَِشاأِن  الشَّ
اأصناِمِهِم  اأماَم  عَب  الشَّ َخَدُموا  اإنَُّهْم  َحْيُث  الّلاِويِّيَن: 
نِّي  َفاإ اإْسرائِيَل،  لَِبني  ُسُقوٍط  َسَبَب  َوكانُوا  الَكِريَهِة، 

َساُأحاِسُبُهْم َعَلى َذلَِك َواُأعاِقُبُهْم.
َولَْن  لَِيخِدُمونِي َكَكَهَنٍة،  الّلاِويُّوَن  َيقَتِرَب  13»لَْن 

َسِة،  َيقَتِرُبوا ِمْن اأيِّ َشيٍء ِمْن ُمَقدَّساتِي اأْو َذبائِِحي الُمَقدَّ
َعِملُوها.  الَِّتي  الَكِريَهِة  ُأُموِر  ال� بَِسَبِب  َوبَِهذا َسُيخَزوَن 
ُنُهْم لِِحراَسِة الَهيَكِل َولَِخَدماِت الِعباَدِة  14َولَِكنِّي َساُأَعيِّ

َولُِكلِّ ما ُيعَمُل ِفيِه!«
15»َواأّما الَكَهَنُة الّلاِويُّوَن، الَِّذيَن ُهْم نَسُل صاُدوَق 

الَِّذيَن َبُقوا َيُقوُموَن بِِخدَمِة َمقِدِسي، َحتَّى ِحيَن ابَتَعَد 
َعنِّي َبنو اإْسرائِيَل، َفُهُم الَِّذيَن َسَيقَتِرُبوَن اإلَيَّ لَِيخِدُمونِي. 
َيُقوُل  َوَدِمها.  بائِِح  الذَّ َشحِم  لَِتقِديِم  اأماِمي  َسَيِقُفوَن 
الّربُّ اإللَُه. 16َسَيدُخُل الَكَهَنُة الّلاِويُّوَن اإلَى َمقَدِسي، 
بِالَمَهاِم  َولَِيُقوُموا  لَِيخِدُمونِي  مائَِدتِي  ِمْن  َوَسَيقَتِرُبوَن 
الُموَكَلِة اإلَيِهْم ِفي ِخدَمِتي. 17َوِحيَن َيدُخلُوَن الَبّواباِت 
أثواَب  ال� َفلَيرَتُدوا  الّداِخِليَِّة،  الّساَحِة  اإلَى  ي  تَُؤدِّ الَِّتي 
الِكتّانِيََّة. ل� َيْنَبِغي اأْن َيْرَتُدوا ُصوفاً اأثناَء ِقياِمِهْم بِِخدَمِتي 

ب 7:44 َغيَر َمخُتوِني الَقلب. اأي غيَر طاهِرين.
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َيرَتُدوَن  18َكما  الَهيَكِل.  اأِو  الّداِخِليَِّة  الّساَحِة  ِفي 
ِعماماٍت ِكتّانِيٍَّة َعَلى ُرُؤوِسِهْم، َوَملابَِس داِخِلَيًة ِكتّانِيًَّة. 
َول� َيرَتُدوَن ثِياباً تَُسبُِّب لَُهُم التََّعرَُّق. 19َوِحيَن َيخُرُجوَن 
الثِّياَب  َيخَلُعوَن  النّاِس،  َوَسَط  الخاِرِجيَِّة  الّساَحِة  اإلَى 
الَِّتي َيرَتُدونَها ِعنَد الِقياِم بِاأعمالِِهِم الَكَهُنوتِيَِّة، َوَيتُركُونَها 
َسِة، َوَيرَتُدوَن ثِياباً  ِفي الُغَرِف الَِّتي ِفي الِمنَطَقِة الُمَقدَّ
عُب  الشَّ َيْلَمَس  ل�  َكي  َهذا  َيَفَعلُوا  اأْن  َيَنَبِغي  اُأْخَرى. 

َسَة. الثِّياَب الُمَقدَّ
وَن  َيُقصُّ َول�  ُرُؤوَسُهْم،  الَكَهَنُة  َيحِلُق  20»َول� 

ُمَرتَّباً. 21َول�  َوُيبُقوَن َشعَرُهْم  َيْنَبِغي.  اأكَثَرِمّما  َشعَرُهْم 
اإلَى  ُدُخولِِهْم  ِعنَد  النَِّبيَذ  َيشَرُبوا  بِاأْن  لِلَكَهَنِة  ُيسَمُح 
ُجوا اأرَمَلًة  الّساَحِة الّداِخِليَِّة. 22َول� ُيسَمُح لَُهْم بِاأْن َيَتَزوَّ
َج ِمْن َعذاَرى َبني  اأْو ُمَطلََّقًة. ُيِمِكُن لِلكاِهِن اأْن َيَتَزوَّ

اإْسرائِيَل اأْو ِمْن اأراِمَل َكَهَنٍة اآَخِريَن.
ِس  23»َوُيَعلُِّم الَكَهَنُة َشعِبي َكيَف ُيَميُِّزوَن َبيَن الُمَقدَّ

ُهَو  بِما  الُمَتَعلَِّقَة  ال�أحكاَم  َوُيَعلُِّموُهْم  ِس.  الُمَقدَّ َوَغيِر 
طاِهٌر َوما ُهَو نَِجٌس. 24َوَيُكوُن الَكَهَنُة َمسُؤولِيَن َعِن 
َواأحكاِمي  َفَيسَترِشُدوَن بَِشرائِِعي  َوالِخلافاِت،  الَقضايا 
رِعيَِّة القانُونِيَِّة. َولََيحَفُظوا َتعِليماتِي  صداِر الَقراراِت الشَّ ل�إ
َوال�أعياِد،  يِنيَِّة  الدِّ عاِت  بِالتََّجمُّ الُمَتَعلَِّقَة  َوَشرائِِعي 
َعيَّْنُتها. أ  الَِّتي  اَحِة  الرَّ اأيّاَم  َقداَسِة  َعَلى  َوُيحاِفُظوا 
25َوَحتَّى ل� َيَتَعرَُّضوا لِلنَّجاَسِة، َعَليِهْم اأْن ل� َيقَتِرُبوا ِمْن 

لِلنَّجاَسِة  َيَتَعرََّض  اأْن  لِلكاِهِن  َيُجوُز  َول�  َميٍِّت.  َجَسِد 
اأِو  ِه  اُأمِّ اأْو  اأبِيِه  َوفاِة  حالَِة  ِفي  اإلّ�  َميٍِّت  َجَسِد  بَِلْمِس 
لَُه  وَن  َتُعدُّ َر،  َيَتَطهَّ اأْن  اُأخِتِه. 26َوَبعَد  اأْو  اأِخيِه  اأْو  ابَنِتِه 
َسَة ِفي  َسبَعُة اأيّاٍم. 27َوِحيَن َيُعوُد لَِيدُخَل الِمنَطَقَة الُمَقدَّ
ِس، َعَليِه اأْن  الّساَحِة الّداِخِليَِّة لَِيخِدَم ِفي الَمكاِن الُمَقدَّ

َم َذبِيَحَة َخطيٍَّة َعْن نَفِسِه.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه. ُيَقدِّ
ِميراَثُهْم.  َساأكُوُن  َفاأنا  الَكَهَنِة،  ِميراُث  28»اأّما 

ُتُهْم.  ِحصَّ َفاأنا  اإْسرائِيَل،  اأْرِض  ِفي  ًة  ِحصَّ َينالُوا  لَْن 
الَخطيَِّة  َوَذبائَِح  الُحُبوِب  َتقِدماِت  الَكَهَنُة  29َوَياأكُُل 

نِب. َكما ُيمِكُنُهْم اأْن ياأكُلُوا ما ُيَكرَُّس ِمْن  َوَذبائَِح الذَّ

اأيّاَم  َوِهَي َتشَمُل  »ُسبُوتي.«  ْنُتها. حرفّياً  أ 24:44 أيام . . . َعيَّ

ِريَعُة اأيّاماً للعباَدِة  أيّاِم الَِّتي اأقَّرَتها الشَّ بِت وال�أعياِد َوَغيِرها ِمَن ال� السَّ
وال�متناِع َعِن الَعَمل.

تُنِتجُه  ما  ُل  اأوَّ 30َفَسَيُكوُن  اإْسرائِيَل.  اأْرُض  َمنُتوجاِت 
لِلَكَهَنِة.  ال�خِتياِريَُّة  َوالتَّقِدماُت  َوالنَّباتاُت  الَحَيواناُت 
الُحُصوِل  لَِضماِن  لِلكاِهِن  َتطَحُنونَُه  َدِقيٍق  َل  اأوَّ ُموا  َقدِّ
َعَلى َبَرَكٍة لُِبُيوتُِكْم. 31َوَعَلى الكاِهِن اأْن ل� َياأكَُل ُجثََّة 

َحَيواٍن افَتَرَسُه َطيٌر اأْو َحَيواٌن اآَخُر اأْو َبقاياها.«

ُة اهلِل ِمَن األْرض ِحصَّ

عِب، 45  لِلشَّ أْرَض  ال� ُموَن  تَُقسِّ »َوِحيَن 
هلِل.  ِعِطيًَّة  أْرِض  ال� ِمَن  ُجْزءاً  ُصوا  َخصِّ
األَف  َوِعشِريَن  َخمٍس  بُِطوِل  الُجزُء  َهذا  َوَسَيُكوُن 
داِخِل  2َوِفي  َسًة.  ُمَقدَّ أْرُض  ال� َوَسَتُكوُن  ِذراٍع. ب 
ُطولُها  ُمَربََّعٍة  ِمنَطَقٍة  َتخِصيُص  َسَيِتمُّ  الِمنَطَقِة،  َهِذِه 
َخمُس ِمَئِة ِذراٍع َوَعرُضها َخمُس ِمَئِة ِذراٍع، لِلَهيَكِل 
اأْرُض  ُهناَك  َسَتُكوُن  الِمنَطَقِة  َهِذِه  َوَحوَل  ِس.  الُمَقدَّ
َرعٍي بَِعرِض َخمِسيَن ِذراعاً. 3َفَسَتِقيُس ِمنَطَقًة ُطولُها 
اآل�ِف  َعْشَرُة  َوَعرُضها  ِذراٍع  األَف  َوِعشرُوَن  َخمَسٌة 
اأقَدُس  اأي  ُس،  الُمَقدَّ الَمكاُن  َسَيُكوُن  َوِفيها  ِذراٍع، 

أْرِض. َمكاٍن َعَلى ال�
َيبُقوَن  الَِّذيَن  لِلَكَهَنِة  الِمنَطَقَة  َهِذِه  ُص  4»َسُتَخصَّ

الِمنَطَقَة  َهِذِه  ُص  َسُنَخصِّ لَِيخِدُموُه.  اهلِل  ِمَن  َقِريِبيَن 
ُص  5َوَسُتَخصَّ َسِة.  الُمَقدَّ الَهيَكِل  َولِِمنَطَقِة  لُِبُيوتِِهْم 
ِذراٍع  األَف  َوِعشُروَن  َخمَسٌة  ُطولُها  اُأْخَرى  ِمنطَقٌة 
لِّلاِويِّيَن  دائِمٍة  ٍة  َكِحصَّ ِذراٍع  اآل�ِف  َعْشَرُة  َوَعرُضها 
َسَكِنِهْم  ُمُدُن  َفَتُكوُن  الَهيَكِل،  ِفي  َيخِدُموَن  الَِّذيَن 

ِفيها.
َعرُضها  الَمِديَنِة  اأْرِض  ُة  ِحصَّ ُهناَك  6»َوَسَتُكوُن 

األَف  َوِعشُروَن  َخمَسٌة  َوُطولُها  ِذراٍع  اآل�ِف  َخمَسُة 
اإْسرائِيَل.  َبني  لُِكلِّ  الِمنَطَقُة  َهِذِه  َفَسَتُكوُن  ِذراٍع. 
َسِة  ُص اأْرٌض للرَّئِيِس َعَلى جانَِبيِّ الِمنَطَقِة الُمَقدَّ 7َوتَُخصَّ

ُطوِل  ذاُت  لَها  ِمنها.  َوالَغرِب  رِق  الشَّ اإلَى  َوالَمِديَنِة، 
ِحَصِص الَقبائِِل ال�ُأخَرى، َوَتمَتدُّ ِمَن الَحدِّ الَغربِيِّ اإلَى 

ب 1:45 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ِكتاِب  بقّيِة  َوِفي  هنا،  َوالقياَس  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع الطِويلة. حزِقيال، ُهَو بالذِّ
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ئِيِس، َحتَّى ل�  ُة الرَّ أْرُض ِحصَّ . 8َهِذِه ال� رِقيِّ الَحدِّ الشَّ
لَِشْعِبي  َيتُركُوَن  َبْل  َشعِبي،  ُيضايُِقوَن  َؤساُء  الرُّ َيُعوَد 

اإْسرائِيَل اأْرَضُه.«
ُرَؤساَء  »يا  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  9َوَهذا 

اإْسرائِيَل، لَْم اأُعْد اأحَتِمُل ُعنَفُكْم َوُظلَمُكْم تُجاَه َشعِبي 
، َوَتَوقَُّفوا َعْن َطرِد  َوَعْن َسِرَقِتِه. اعَملُوا الَعدَل َوالَحقَّ

َشعِبي ِمْن اأْرِضِه.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ِليَمة الَمكاِييُل السَّ
لَِمواِزيِنُكْم،  َوَدِقيَقٍة  عاِدلٍَة  بَِمكايِيَل  10»احَتِفُظوا 

أحجاِم الَموادِّ الّجافَّة َوالّسائَِلِة. 11َفَيْنَبِغي اأْن َتُكوَن  َولِ�
الِقْدُر  َوَيُكوُن  واِحداً.  َحْجماً  ِفيَحةُ ب  َوالصَّ ةُ أ  الُقفَّ
اأيضاً.  الِكيِس  ُعشَر  ُة  َوالُقفَّ َحْجماً،  الِكيسِ ج  ُعْشَر 
َفَيُكوُن الِكيُس ِوْحَدَة الِقياِس ال�أساِسيََّة. 12َوَيُكون َوْزُن 
ِمْثقال�ً،  ِعشِريَن  َوبَِجْمِع  ِقيراطاً. ه  ِعشِريَن  الِمْثقاِل د 
َوَخْمَسٍة َوِعشِريَن ِمْثقال�ً، َوَخْمَسَة َعَشَر ِمْثقال�ً، َتْحُصُل 

َعَلى ِمْقداِر َرطٍل ِمَن الُحُبوِب.«

قِدمات التَّ
ُمونها: ُسْدُس قَُفٍة  13»َوَهِذِه ِهَي التَّقِدَمُة الَِّتي تَُقدِّ

ِمْن كُلِّ ِكيِس َقمٍح، َوُسْدُس قَُفٍة ِمْن كُلِّ ِكيِس َشِعيٍر. 
ِمْن كُلِّ  َفُعْشُر َصِفيَحٍة  يِت،  الزَّ لَِتقِدَمِة  بِالنِّسَبِة  14اأّما 

َحْجٌم  لَُهما  َوالِكيَس  َة  الَجرَّ اأنَّ  َزيٍت – َتَذكَُّروا  َجرَّةِ و 
واِحٌد: اأْي َعْشُر َصفائَِح. 15َوَيْنَبِغي َتخِصيُص َخُروٍف 
ِمْن كُلِّ ِمَئَتيِن ِمَن الَقِطيِع. َوَتُكوُن ُهناَك َتقِدماٌت سائَِلٌة 

ة. حرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجافِّة  أ 11:45 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً. )اأيضاً ِفي العددين 13، 24(
ب 11:45 صفيحة. حرفياً »َبث.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل 

السائِلِة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً. )اأيضاً في العدد 14(
ج 11:45 كيس. حرفياً »ُحوَمر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتراً. )اأيضاً ِفي العددين 13، 14(
د 12:45 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
ه 12:45 قيراط. حرفياً »جيرة.« َوُهَي ِوحدُة قياٍس للَوزِن تعادُل 

نَحَو ِستَِّة اأعشاِر غرام.
و 14:45 جّرة. حرفياً »كُر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتراً.

اِعَدِة  الصَّ بائِِح  َوالذَّ الَقمِح  َتقِدماِت  َمَع  اإْسرائِيَل  ِمْن 
لاِم لِلتَّكِفيِر َعنُهْم.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.  َوَتقِدماِت السَّ
ُموا َهِذِه التَّقِدَمَة لَِرئِيِس  عِب اأْن ُيَقدِّ 16»َفَعَلى كُلِّ الشَّ

بائَِح َوَتقِدماِت  َم الذَّ ئِيِس اأْن ُيَقدِّ اإْسرائِيل. 17َوَعَلى الرَّ
ُهورِ  الشُّ َواأوائِِل  ال�أعياِد  ِفي  كائِِب  َوالسَّ الُحُبوِب 
َسِة لَِبيِت  يِنيَِّة الُمَقدَّ عات الدِّ ُبوِت َوِفي كُّل التََّجمُّ َوالسُّ
َوَتقِدماِت  الَخطيَِّة  َذبائِِح  َتقِديَم  َعَليِه  َكما  اإْسرائِيَل. 
لاِم لِلتَّكِفيِر َعْن  بائِِح الّصاِعَدِة َوَذبائِِح السَّ الُحُبوِب َوالذَّ

َبني اإْسرائِيَل.«
ِل  أوَّ 18َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »ِفي الَيوِم ال�

ْر  ِل، ُخْذ َثوراً َسِليماً ل� َعْيَب ِفيِه َوَطهِّ أوِّ هِر ال� ِمَن الشَّ
َذبِيَحِة  ِم  دَّ ِمْن  َبعضاً  الكاِهُن  19َوَياأُخُذ  الَهيَكَل.  بِِه 
وايا  َوالزَّ الَهيَكِل  َبّواَبِة  اأعِمَدِة  َعَلى  َوَيَضُعُه  الَخطيَّةِ ز 
َيِة لِلّساَحِة  أرَبَعِة لُِجدراِن الَمذَبِح َواأعِمَدِة الَبّواَبِة الُمَؤدِّ ال�
ِمَن  الّسابِِع  الَيوِم  ِفي  اأيضاً  َتفَعُل  20َهَكذا  الّداِخِليَِّة. 
هِر لِلتَّكِفيِر َعِن الَهيَكِل، ِمْن اأيِّ َعَمٍل قاَم بِِه اإنساٌن  الشَّ

َعْن َضلاٍل اأْو َعْن َجهٍل.

َتقدماُت الفصح
أوَِّل، َتْحَتِفلُوَن  هِر ال� 21»ِفي الَيوِم الّرابَِع َعَشَر ِمَن الشَّ

َغيَر  ُخْبزاً  َتاكُلُوَن  اأيّاٍم،  َسبَعِة  ِة  َولُِمدَّ الِفصِح. ح  بِِعيِد 
ُم الرَّئِيُس َثوَر َذبِيَحَة  ُمْخَتِمٍر. 22ِفي َذلَِك الَوقِت، َسُيَقدِّ
ُم الرَّئِيُس ِخلاَل  عِب. 23ُيَقدِّ َخطيٍَّة َعْن نَفِسِه َوَعِن الشَّ
َسبَعِة اأيّاِم الِعيِد َسبَعَة ثِيراٍن َوَسبَعَة ِكباٍش ل� َعيَب ِفيها 
َذبائَِح صاِعَدًة هلِل، َوَتيساً َذبِْيَحَة َخِطيٍَّة، ِفي كُلِّ َيوٍم ِمَن 
ًة َمَع كُلِّ َثورٍ،  ُم َتْقِدَمَة ُحُبوٍب: قُفَّ بَعِة. 24َوُيَقدِّ أيّاِم السَّ ال�
ضاَفِة اإلَى ِوعاءٍ ط ِمَن الزَّيِت لُِكلِّ  ًة َمَع كُلِّ َكْبٍش، بِال�إ َوقُفَّ

من  هلِل  ْم  تقدَّ كانت  ذبيحٌة  َوِهي  خطية.  ذبيحة  ز 19:45 

لذبيحِة  رمزاً  الّذبيحُة  هذِه  كانَْت  الخطّية.  ِمَن  التّطهيِر  اأجل 
)انظر  الَبَشِر.  َجميِع  َعْن  َخطِّيٍَّة  َذبيَحَة  ُهَو  صاَر  حيُث  المسيِح 

2 كورنثوس 21:5(
اإسرائيل  بني  َوُهَو ذكرى خروج  »ُعُبور.«  اأي  فصح.  ح 21:45 

من العبوديَِّة في مصر. يحتفل به اليهوُد في الربيع ويتناولون ذبيحًة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خاصَّ

المسيح وقيامته. انظر 1 كورنثوس 7:5.
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »ِهين.«  وعاء. حرفياً  ط 24:45 

السائِلِة تعادُل نَحَو َثلاَثِة لِتراٍت َوثمانَِيِة اأعشاِر اللّتر.
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هِر الّسابِِع، ِفي  ٍة. 25َوِفي الَيوِم الخاِمَس َعَشَر ِمَن الشَّ قُفَّ
ُم َذبائَِح َخطيٍَّة َوَذبائَِح صاِعَدًة َوَتقِدماِت  َيوِم الِعيِد، ُيَقدِّ

ُحُبوٍب َوَزيٍت، ِمثَلما َفَعَل ِفي ِعيِد الِفصِح.«

ِئيِس ِفي األعياد َتقِدماُت الرَّ

اإللَُه: »سَتبَقى 46  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذا 
الّساَحِة  اإلَى  َتُقوُد  الَِّتي  رِقيَُّة،  الشَّ الَبّواَبُة 
ال�ُأسُبوِع،  ِفي  الَعَمِل  اأيّاِم  ِستَِّة  ِطيَلَة  ُمغَلَقًة  الّداِخِليَِّة، 
ُهوِر. 2ثُمَّ َسَيدُخُل  ُبوِت َواأوائِِل الشُّ لَِكنَّها َسُتفَتُح ِفي السُّ
ِفي  َوَسَيِقُف  هِليِز،  الدِّ َعبَر  الخاِرِج  ِمَن  الَبّواَبَة  ئِيُس  الرَّ
اِعَدِة  بائِِح الصَّ َمدَخِل الَبّواَبِة. َوَسَيُقوُم الَكَهَنُة بَِتقِديِم الذَّ
ُه. ِحيَنِئٍذ، َسَيرَكُع َعَلى َعَتَبِة  لاِم الَِّتي َتُخصُّ َوَذبائِِح السَّ
الَمساِء.  َحتَّى  تُغَلُق  ل�  الَبّواَبَة  َولَِكنَّ  َوُيغاِدُر،  الَبّواَبِة 
عُب ِفي َحْضَرِة اهلِل ِعنَد َهِذِه الَبّواَبِة ِفي  3َوَسَيرَكُع الشَّ

ُهوِر. ُبوِت َواأوائِِل الشُّ السُّ
بِت  السَّ اأيّاَم  َم  ُيَقدِّ اأْن  ئِيِس  الرَّ َعَلى  4»َوَسَيُكوُن 

ِستََّة ِخراٍف َوَكْبشاً ل� َعيَب ِفيها َذبيَحًة صاِعَدةً أ هلِل. 
ةٌ ب ِمَن الَقمِح. َواأّما َتقِدَمُة الَقمِح  ُم َمَع الَكْبِش قُفَّ 5َوتَُقدَّ

الُمراِفَقِة لِلِخراف َفَتُكوُن بَِقدِر ما ُيِريُد. َوَيْنَبِغي َتقِديُم 
ٍة ِمَن الَقمِح. يِت لُِكلِّ قُفَّ ِوعاءٍ ج ِمَن الزَّ

َتقِديُم  َفَيْنَبِغي  هِر،  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيوِم  ِفي  6»اأّما 

ُة  ُم قُفَّ َثوٍر َوِستََّة ِخراٍف َوَكْبٍش ل� َعيَب ِفيِهْم. 7َوتَُقدَّ
ٌة لِلَكْبِش، َوَقدُر ما ُيِريُد لِلِخراِف. َيْنَبِغي  َقمٍح لِلثَّوِر َوقُفَّ

ٍة ِمَن الَقمِح. يِت لُِكلِّ قُفَّ َتقِديُم ِوعاٍء ِمَن الزَّ
رِقيَِّة،  الشَّ الَبّواَبِة  قاَعِة  َعبَر  ئِيُس  الرَّ 8»َوَيدُخُل 

َوَسَيخُرُج ِفي الطَِّريِق ذاتِها. 9َوِحيَن َياأتِي النّاُس لِلرُّكُوِع 
يِنيَِّة َوال�أعياِد، َفالَِّذيَن  عاِت الدِّ ِفي َحْضَرِة اهلِل ِفي التََّجمُّ
مالِيَِّة َعَليِهْم  َيدُخلُوَن الّساَحَة الخاِرِجيََّة ِمَن الَبّواَبِة الشَّ

ُم ل�سترضاء  أ 4:46 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.

ة. حرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل الّجافِّة  ب 5:46 ُقفَّ

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً. )اأيضاً ِفي ال�أعداد 7، 11، 14(
للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »ِهين.«  حرفياً  وعاء.  ج 5:46 

ِفي  )اأيضاً  اللّتر.  اأعشاِر  َوثمانَِيِة  لِتراٍت  َثلاَثِة  نَحَو  تعادُل  السائِلِة 
ال�أعداِد 7، 11، 14(

اأْن َيخُرُجوا ِمَن الَبّواَبِة الَجُنوبِيَِّة. َفلا َيخُرُجوا ِمَن الَبّواَبِة 
الُمقابِلِة. 10َوَيدُخُل  الَبّواَبِة  ِمَن  َبْل  ِمنها،  َدَخلُوا  الَِّتي 

عِب، َوِحيَن ُيغاِدُروَن ُيغاِدُر َمَعُهْم. ئِيُس َمَع الشَّ الرَّ
ُة  ُة َقمٍح َمَع كُلِّ َثوٍر، َوقُفَّ ُم قُفَّ 11»َوِفي ال�أعياِد، َتَقدَّ

َقمٍح َمَع كُلِّ َكْبٍش، َوَوَقدُر ما ُيِريُد َمَع كُلِّ َخُروٍف، 
ٍة. 12َواإْن  يِت لُِكلِّ قُفَّ ضاَفِة اإلَى ِوعاٍء واِحٍد ِمَن الزَّ بِال�إ
ئِيُس َتقِديَم َذبِيَحٍة اخِتياِريٍَّة اأْو َذبيَحٍة صاِعَدٍة اأْو  اأراَد الرَّ
َم َذبِيَحَتُه  رِقيَُّة لُِيَقدِّ َذبِيَحِة َسلاٍم هلِل، تُفَتُح لَُه الَبّواَبُة الشَّ
بِت، َوتُغَلُق ِحيَن َينَتِهي  َوَتقِدَمَتُه، َكما ُيعَمُل َيوَم السَّ

ِمْن َتقِديِم َتقِدَمِتِه َوَيخُرُج.

ة قِدَمُة الَيوِميَّ التَّ
َخُروفاً  هلِل  ْم  َقدِّ باِحيَِّة،  الصَّ الَيوِميَِّة  13»َولِلتَّقِدَمِة 

ْم ِفي كُلِّ َصباٍح َتقِدَمَة  ُعمُرُه َسَنٌة ل� َعيَب ِفيِه. 14َوَقدِّ
َمَع  الَقمِح  َدِقيِق  ِمْن  ٍة  قُفَّ ُسدَس  الَخُروِف:  َمَع  َقمٍح 
يِت لَِترِطيِبِه. َهِذِه ِهّي َتقِدَمُة الَقمِح  ثُلُِث ِوعاٍء ِمَن الزَّ
ُم الَكَهَنُة  هلِل، بَِحسِب َقواِعِد التَّقِدماِت الَيوميَِّة. 15َوُيَقدِّ

يِت ِفي كُلِّ َصباٍح َكَتقِدَمٍة  الَخُروَف َوَتقِدَمَة الَقمِح َوالزَّ
َيوِميٍَّة ُمنَتَظَمٍة.«

ِئيس أحكاُم الِميراِث لِلرَّ
ئِيُس  16َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: »اإْن اأعَطى الرَّ

أْرَض  أَحِد اأبنائِِه، َفاإنَّ ال� ِقطَعَة اأْرٍض ِمْن اأملاِكِه َعِطيًَّة لِ�
اإْن  17َولَِكْن  دائِماً.  َوُملكاً  ِميراثاً  الِ�بِن  لَِذلَِك  َتُكوُن 
أَحِد ُخّداِمِه،  اأملاِكِه لِ� اأْرٍض ِمْن  ئِيُس ِقطَعَة  اأعَطى الرَّ
التَّحِريِر.  َسَنِة  َحتَّى  الخاِدِم  لَِهذا  أْرُض  ال� تِلَك  َتُكوُن 
أْرُض  َنِة. َواأّما ال� ئِيِس ِفي تِلَك السَّ أْرُض اإلَى الرَّ َوَتُعوُد ال�
َوِميراثاً  أبنائِِه ُمْلكاً  نَّها َسَتُكوُن لِ� أبنائِِه، َفاإ الَِّتي تُعَطى لِ�
ئِيُس َعَلى اأْرٍض ِمَن  دائِماً. 18َول� َيُجوُز اأْن َيسَتولِي الرَّ
أول�ِدِه  عِب، اأْو اأْن َيطَرَد اأهَلها ِمْنها. لَِكنَُّه َيقِسُم لِ� الشَّ
ِمْن اأْرِضِه ُهَو، َفلا ُيحَرُم اأَحٌد ِمْن َشعِبي ِمْن اأْرِضِه.«

َمطاِبُخ الَهيَكل
اإلَى  الواِقِع  الَمدَخِل  َعبَر  ُجُل  الرَّ اأحَضَرنِي  19ثُمَّ 

َسِة الَِّتي ِفي  جانِِب الَبّواَبِة اإلَى ُحُجراِت الَكَهَنِة الُمَقدَّ
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اأقَصى  ِفي  َمكاٍن  ُوُجوَد  َفلاَحظُت  مالِيَِّة.  الشَّ الِجَهِة 
الَغرِب ِفي ِمنَطَقِة الَهيَكِل. 20َفقاَل لِي: »َهذا الَمكاُن 
نِب  الذَّ َذبائَِح  ِفيِه  َيطُبُخوا  اأْن  لِلَكَهَنِة  ُيمِكُن  الَِّذي 
ِمْن  الُحُبوِب  َتقِدماِت  َيخِبُزوا  َواأْن  الَخطيَِّة،  َوَذبائَِح 
ُدوِن الُخُروِج اإلَى الّساَحِة الخاِرِجيَِّة، َحتَّى ل� َتَتَعرََّض 

أَدواِت لِلَتدنِيِس بَِسَبِب لَمِس النّاِس لَها.« ال�
َواأَخَذنِي  الخاِرِجيَِّة،  الّساَحِة  اإلَى  اأخَرَجِني  21ثُمَّ 

اإلَى اأرَبِع َزوايا الّساَحِة الخاِرِجيَِّة، َحيُث تُوَجُد ِمنَطَقٌة 
ُمغَلَقٌة ِعنَد كُلِّ زاِوَيٍة. 22َفِفي كُلِّ زاوَيٍة، كانَْت ُهناَك 
َثلاثُوَن  َوَعْرُضها  ِذراعاً أ  اأرَبُعوَن  ُطولُها  ُمغَلَقٌة  ِمنَطَقٌة 
َزوايا. 23َوَحوَل كُلِّ  أرَبِع  ال� َينَطِبُق َعَلى  َوَهذا  ِذراعاً، 
واِحَدٍة ِمْن َهِذِه الَمناِطِق، كاَن ُهناَك ُسوٌر ُمنَخِفٌض، 
َهِذِه  »ِفي  الرَُّجُل:  لِي  24َفقاَل  لِلطَّبِخ.  اأماِكُن  َوِفيها 
َذبائِِح  بِاإعداِد  الَهيَكِل  ُخّداُم  الّلاِويُّوَن  َيُقوُم  الَمطابِِخ 

عِب َوَطبِخها.« الشَّ

َقة ِمَن الَهيَكل الِمياُه الُمَتَدفِّ

َفَراأيُت 47  الَهيَكِل،  َمدَخِل  اإلَى  اأعاَدنِي  ثُمَّ 
رِقيَِّة  ماًء َيخُرُج ِمْن اأسَفِل َعَتَبِة الَبّواَبِة الشَّ
َيَتَدفَُّق  َوالماُء  رِق،  الشَّ اإلَى  الَهيَكِل  َفواِجَهُة  لِلَهيَكِل. 
ِمْن اأسَفِل الَجَهِة الَجُنوبِيَِّة لِلَهيَكِل ِمَن الجانِب الَجُنوبِيِّ 
مالِيَِّة، َوساَر بِي  لِلَمذَبِح. 2ثُمَّ اأخَرَجِني َعبَر الَبّواَبِة الشَّ
رِقيَِّة، َفَراأيُت الماَء  ِمَن الخاِرِج اإلَى الَبّواَبِة الخاِرِجيَِّة الشَّ

َيَتَدفَُّق ِمَن الِجَهِة الَجُنوبِيَِّة.
بَِيِدِه،  الِقياِس  َوَعصا  النَّهَر  َيِقيُس  ُجُل  الرَّ 3َفاأَخَذ 

ِذراٍع، ب  األِف  َمساَفَة  َفقاَس  رِق.  الشَّ نَحَو  ُمتَِّجهاً 
الرِّجِل.  َكْعِب  اإلَى  َوارتِفاُعها  المِياِه،  ِفي  َوَعبَّّرنِي 

أ 22:46 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ِكتاِب  بقّيِة  َوِفي  هنا،  َوالقياَس  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع الطِويلة. حزِقيال، ُهَو بالذِّ
ب 3:47 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ِكتاِب  بقّيِة  َوِفي  هنا،  َوالقياَس  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع الطِويلة. ِحْزِقيال، ُهَو بالذِّ

ارتِفاُعُه  ِذ  َفاإ المِياِه،  َوَعبََّرنِي ِفي  ِذراٍع  األَف  4ثُمَّ قاَس 

المِياِه،  ِفي  َوَعبََّرنِي  ِذراٍع  األَف  قاَس  ثُمَّ  الرُّكَبِة،  اإلَى 
ْذ  َفاإ ِذراٍع،  األَف  قاَس  5ثُمَّ  الَخصِر.  اإلَى  ارتِفاُعُه  َواإِذ 
نَْهٌر  اإنَُّه  الِمياِه.  ُعمِق  بَِسَبِب  ُعُبوَرُه  اأسَتِطْع  لَْم  بَِنهٍر 
َتَرى  »َهْل  لِي:  6َوقاَل  أقداِم!  بِال� لِلُعُبوِر  ل�  باَحِة  لِلسِّ
النَّْهِر. 7َفَلّما  ِة  اإلَى ِضفَّ اأعاَدنِي  ثُمَّ  اإنْساُن؟« ج  يا  َهذا 
َرَجْعُت، َراأيُت اأشجاراً َكِثيَرًة َعَلى جانَِبيِّ النَّْهِر. 8َفقاَل 
َوَحتَّى  رِقيَِّة  الشَّ الِمنَطَقِة  اإلَى  َيتَدفَُّق  الماُء  »َهذا  لِي: 
َتِصيُر  َحيُث  الّراِكدِ د  الَبحِر  اإلَى  ُهناَك  َوِمن  الَعرَبِة، 
َيَتَدفَُّق  الَحَيواناُت َحيُث  َعْذَبًة. 9َوَسَتِعيُش  الَبْحِر  ِمياُه 
أنَّ َهذا  َهذا النَّهُر. َوَسَيُكوُن ُهناَك َسَمٌك َكِثيٌر ِجّداً! ل�
الماَء َيشِفي كُلَّ ما َياأتِي اإلَيِه. َوكُلُّ ما َيِصُل اإلَيِه النَّهُر 
َوَيبِسُطوَن  الّشاِطِئ  َعَلى  الَصّياُدوَن  10َوَسَيِقُف  َيحيا. 
ِشباَكُهْم ِمْن َعيِن َجْدٍي اإلَى َعيِن ِعجلايَِم. َوَسَيُكوُن 
ِسِط.  الُمَتوَّ الَبحِر  َسَمِك  ِمثَل  ِعِه  َوَتَنوُّ بَِكْثَرتِِه  َمُك  السَّ
11َواأّما الُمسَتنَقعاُت َوبَِرُك الطِّيِن َفَلْن تُشَفى، َبْل َسُتتَرُك 

اأشجاِر  اأنواِع  كُلُّ  12َوَسَتنُمو  لِلِملِح.  َمصاِدَر  لَِتُكوَن 
الَفواِكِه َعَلى جانَِبيِّ النَّهِر، َولَْن َتذُبَل اأوراقُها اأْو َيَتَوقََّف 
أنَّ  َثَمُرها. َفَسُتنِتُج تِلَك ال�أشجاُر ثِماراً ِفي كُلِّ َشهٍر ل�
ِس. َوَسَيُكوُن َثَمُر تِلَك  الماَء َيَتَدفَُّق ِمَن الَمكاِن الُمَقدَّ

فاِء.« ال�أشجاِر َطعاماً، َواأّما َوَرقُها َفَسَيُكوُن لِلشِّ

ُحُدوُد األْرض
ُحُدوُد  »َهِذِه  اإللَُه:  الرَّبُّ  َيُقولُُه  ما  ُهَو  13َهذا 

أْرِض الَِّتي َسُتَوزَُّع َبيَن َقبائِِل اإْسرائِيَل ال�ْثَنتي َعْشَرَة،  ال�
نَُّكْم  آبائُِكْم، َفاإ تاِن. 14َفَكما اأقَسمُت ل� َولُِيوُسَف ِحصَّ
أْرَض الَِّتي َسُتَوزَُّع َعَلى كُلِّ واِحٍد بِالَعدِل.  َسَتنالُوَن ال�

أْرَض ِميراثاً َوُملكاً لَُكْم. َفَسَتحُصلُوَن َعَلى َهِذِه ال�
مالِيَُّة  الشَّ الُحُدوُد  أْرِض.  ال� ُحُدوُد  ِهَي  15َوَهِذِه 

ِمَن الَبحِر الَكِبيرِ ه َعبَر َحثلُوَن َوَحتَّى َصَدَد، 16َوَحماُة 

ج 6:47 يا إنسان. حرفياً »يا ابَن اآَدَم.« )َوَكَذلَِك ِفي َبِقّيِة كتاِب 

ِحْزِقيال(
د 8:47 البحر الّراكد. البحر المّيت.
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َوُحُدوِد  ِدَمشَق  ُحُدوِد  َبيَن  الواِقَعُة  َوِسبرايُِم  َوَبْيُروَثُة 
َحماَة، َوَحْصَرتِيُكوُن الَِّتي َعَلى ُحُدوِد َحْوراَن. 17َفَتمَتدُّ 
الَبحِر  ِمَن  رِق  الشَّ اإلَى  الَغرِب  ِمَن  مالِيَُّة  الشَّ الُحُدوُد 
مالِي  ِط اإلَى َحْصَر ِعيَناَن الواِقَعِة َعَلى الَحدِّ الشَّ الُمَتّوسِّ

مالِيَُّة. لِِدَمشَق َوَحماَة. َهِذِه ِهَي الُحُدوُد الشَّ
رِقيَُّة َفَتمَتدُّ ِمْن نُقَطٍة َبيَن ُحوراَن  18اأّما الُحُدوُد الشَّ

َوِدَمشَق، َوَحتَّى نُقَطٍة بِيَن َجْلعاَد َواإْسرائِيَل، بُِموازاِة نَهِر 
رِقيَُّة.  . َهِذِه ِهّي الُحُدوُد الشَّ رِقيِّ ُأرُدنِّ َحتَّى الَبحِر الشَّ ال�
19اأّما الُحُدوُد الَجُنوبِيَُّة َفَتمَتدُّ ِمْن ثاماَر اإلَى ِمياِه مِريُبوَث 

ِط. َهِذِه  قاَدَش، َوَحتَّى َجدَوِل ِمصَر، ِعْنَد الَبحِر الُمَتَوسِّ
ِهَي الُحُدوُد الَجُنوبِيَُّة. 20اأّما الُحُدوُد الَغربِيَُّة َفِهَي الَبحُر 
َهِذِه  لَُبو َحماَة.  َوَحتَّى  الَجُنوِب  اأقَصى  ِمْن  ِسُط  الُمَتوَّ

ِهَي الُحُدوُد الَغربِيَُّة.
أْرُض لَِبني اإْسرائِيَل بَِحَسِب َقبائِِلِهْم،  ُم ال� 21َوَسُتَقسَّ

22َولِلُغَرباِء الّساِكنيَن ِفي َوَسِطِهْم، الَِّذيَن ُولُِدوا اأطفال�ً 

َوصاُروا ُمواِطِنيَن َوَسَط َبني اإْسرائِيَل. َفَسَيِتمُّ َضمُّ الُغَرباَء 
23َفَسَيناُل  أْرِض.  ال� ِحَصِص  ِفي  اإْسرائِيَل  َقبائِِل  اإلَى 
َوَسِطها.«  ِفي  َيسُكُن  الَِّتي  الَقِبيَلِة  ِمَن  ًة  الَغِريُب ِحصَّ

َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.

ماِلي ِمَن األْرض َتقِسيُم الُجزِء الشَّ

َوَهِذِه ِهَي اأسماُء َقبائِِل اإسرائِيَل َوِحَصُصُهْم: 48 
مالِيَِّة  الشَّ بِالّزاِوَيِة  َتبَداُأ  داَن،  َقِبيَلِة  ُة  ِحصَّ
الَغربِيَِّة ِعنَد َحثلُوَن َولُِبو َحماَة، اإلَى َحْصَر ِعيَناَن َعَلى 
ٌة  ِحصَّ َفَلها  ماِل.  الشَّ ِفي  َوَحماَة  ِدَمشَق  َبيَن  الُحُدوِد 
ٌة  رِق اإلَى الَغرِب. 2َوَقبيَلُة اأِشيَر، لَها ِحصَّ واِحَدٌة ِمَن الشَّ
رِق اإلَى الَغرِب.  واِحَدٌة َعَلى ُحُدوِد اأرِض داَن ِمَن الشَّ
اأرِض  ُحُدوِد  َعَلى  واِحَدٌة  ٌة  ِحصَّ لَها  نَفتالِي،  3َوَقبيَلُة 

ٌة  ى، لَها ِحصَّ رِق اإلَى الَغرِب. 4َوَقبيَلُة َمَنسَّ اأِشيَر ِمَن الشَّ
رِق اإلَى الَغرِب.  واِحَدٌة َعَلى ُحُدوِد اأرِض نَفتالِي ِمَن الشَّ
اأرِض  ُحُدوِد  َعَلى  واِحَدٌة  ٌة  ِحصَّ لَها  اأْفرايَِم،  5َوَقبيَلُة 

ٌة  رِق اإلَى الَغرِب. 6َوَقبيَلُة َراُأَبْيَن، لَها ِحصَّ ى ِمَن الشَّ َمَنسَّ
رِق اإلَى الَغرِب.  واِحَدٌة َعَلى ُحُدوِد اأرِض اأْفرايَِم ِمَن الشَّ
اأرِض  ُحُدوِد  َعَلى  واِحَدٌة  ٌة  ِحصَّ لَها  َيُهوذا،  7َوَقبيَلُة 

رِق اإلَى الَغرِب. َراُأَبْيَن ِمَن الشَّ

ُة الَكَهَنِة َوالاّلِويِّيَن َوالَمِديَنة ِحصَّ
ُة  الِحصَّ الَغرِب  َوَحتَّى  رِقيَِّة  الشَّ الُحُدوِد  ِمَن  8ثُمَّ 

َخمَسٌة  الَجُنوِب  اإلَى  ماِل  الشَّ ِمَن  َعرُضها  َسُة،  الُمَقدَّ
ِحَصِص  ُطوِل  نَفُس  َوُطولُها  ِذراٍع. أ  األَف  َوِعشُروَن 
رِق اإلَى الَغرِب. َوَسَيُكوُن الَهيَكُل  َقبائِِل اإْسرائِيَل ِمَن الشَّ
َصُة  ِة. 9َوَسَتُكوُن الِمنَطَقُة الُمَخصَّ ِفي َوَسِط َهِذِه الِحصَّ
َوَعرِض َعْشِر اأذُرٍع.  هلِل بُِطوِل َخمٍس َوِعشِريَن ِذراعاً 
َخمَسًة  لِلَكَهَنِة  َصِة  الُمَخصَّ أْرِض  ال� امِتداُد  10َوَيُكوُن 

ماِل، َوَعْشَرَة اآل�ِف ِذراٍع  َوِعشِريَن األَْف ِذراٍع اإلَى الشَّ
رِق، َوَخمَسًة  اإلَى الَغرِب، َوَعْشَرَة اآل�ِف ِذراٍع اإلَى الشَّ
َوِعشريَن األَف ِذراٍع اإلَى الَجُنوِب. َوَيُكوُن َهيكُل اهلِل 
أْرُض لِلَكَهَنِة  ِفي َوَسِط َهِذِه الِمنَطَقِة. 11َتُكوُن تِلَك ال�
ِفي  اُأَمناًء  َبُقوا  الَِّذيَن  نَسِل صاُدوَق،  ِمْن  ِسيَن  الُمَكرَّ
الِقياِم بِما اُأوِكَل اإلَْيِهْم ِمْن اأعماٍل، َولَْم َينَحِرفُوا َمَع َبِقيَِّة 
آَخُروَن َوابَتَعُدوا  َبني اإْسرائِيَل ِحيَن انَحَرَف الّلاِويُّوَن ال�
أْرِض، َعَلى  ٍة ِمَن ال� َعنِّي. 12َفَسَيناُل الَكهَنُة اأقَدَس ِحصَّ

ِة الّلاِويِّيَن. مالِيَِّة لِِحصَّ الُحُدوِد الشَّ
ِة  ُة الّلاِويِّيَن اإلَى الَجُنوِب ِمْن ِحصَّ 13َوَسَتُكوُن ِحصَّ

رِق  الَكهَنِة، بُِطوِل َخْمَسٍة َوِعشِريَن األَف ِذراٍع ِمَن الشَّ
ماِل اإلَى  اإلَى الَغرِب، َوَعرِض َعْشَرِة اآل�ِف ِذراٍع ِمَن الشَّ
أراِضي  الَجُنوِب. 14ل� ُيسَمَح بَِبيِع اأيِّ َشيٍء ِمْن َهِذِه ال�

َسٌة هلِل. َّها ُمَقدَّ أن اأْو ُمباَدلَِتها، ل�
ِذراٍع  اآل�ِف  الباِقَيُة – َخمَسُة  الَمساَحُة  15اأّما 

َعرضاً، َوَخمَسٌة َوِعشُروَن األَف ِذراٍع ُطول�ً – َفَسَتُكوُن 
َمراٍع  ِفيها  َسَكٍن،  ِمنَطَقَة  َسَتُكوُن  العامِّ.  لِِلاسِتخداِم 
لِلَحَيواناِت، َوِفي َوَسِطها َمِديَنٌة. 16َوَهِذِه اأبعاُد الَمِديَنِة: 
ماِل، اأرَبَعُة اآل�ٍف  اأرَبَعُة اآل�ٍف َوَخمُس ِمَئِة ِذراٍع ِمَن الشَّ
َوَخمُس ِمَئِة ِذراٍع ِمَن الَجُنوِب، اأرَبَعُة اآل�ٍف َوَخمُس 
ْرِق، اأرَبَعُة اآل�ٍف َوَخمُس ِمَئِة ِذراٍع ِمَن  ِمَئِة ِذراٍع ِمَن الشَّ
الَغْرِب. 17َواأّما الَمرَعى الَِّذي َحوَل الَمِديَنِة، َفَسَيُكوُن 

أرَبِع ِجهاٍت. بَِعرِض ِمَئَتيِن َوَخْمِسيَن ِذراعاً ِمَن ال�

أ 8:48 ذراع. ِوحدٌة لقياِس الُطوِل تعادُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ِكتاِب  بقّيِة  َوِفي  هنا،  َوالقياَس  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع الطِويلة. حزِقيال، ُهَو بالذِّ
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18اأّما الُجزُء الباِقي ِمَن الِمنَطَقِة الُمَكرََّسِة هلِل، َعَلى 

رِق  جانَِبيِّ الَمِديَنِة، بُِطوِل َعْشَرِة اآل�ِف ِذراٍع اإلَى الشَّ
َوَعْشَرِة اآل�ِف ِذراٍع اإلَى الَغرِب ِمَن الَمِديَنِة، َفَسَتُكوُن 
َصًة لَِتزِويِد العاِمِليَن بِالَمِديَنِة بِالَطعاِم. 19َوَسَيُكوُن  ُمَخصَّ
َفَياأتُوَن  اإْسرائِيَل،  َقبائِِل  كُلِّ  ِمْن  الَمِديَنِة  ِفي  العاِملُوَن 
َسُة ُمَربََّعَة  اإلَيها َوَيْعَملُوَن ِفيها. 20َسَتُكوُن الِمنَطَقُة الُمَقدَّ
َوَعرِض  ِذراٍع،  األَف  َوِعشِريَن  َخمَسٍة  بُِطوِل  أبعاِد،  ال�
َخمَسٍة َوِعشِريَن األَف ِذراٍع. َوَتُكوُن َهِذِه الِمنَطَقُة َمَع 

َسٌة. الَمِديَنِة ِمنَطَقٌة ُمَقدَّ
الِمنَطَقِة  جانَِبيِّ  َعَلى  الباِقَيتاِن  الِمنَطَقتاِن  21اأّما 

َخْمَسٍة  امِتداِد  َعَلى  اإحداُهما  َوالَمِديَنِة.  َسِة  الُمَقدَّ
رِق،  َسِة نَْحَو الشَّ َوِعشِريَن األَف ِذراٍع ِمَن الِمنَطَقِة الُمَقدَّ
َوال�ُأخَرى َعَلى امِتداِد َخْمَسٍة َوِعشِريَن األَف ِذراٍع نَْحَو 
الَغرِب، بُِموازاِة ِحَصِص َقبائِِل اإْسرائِيَل. فَتُكوُن هاتاِن 
َسُة َوالَهيَكُل َبيَنُهما ِفي  ئِيِس. َوَتُكوُن الِمنَطَقُة الُمَقدَّ لِلرَّ
َوالَمِديَنِة  َوالَكَهَنِة  الّلاِويِّيَن  ُمْلُك  22َفَسَيُكوُن  الَوَسِط. 
رِق َوالَغرِب، بَِحيُث َتُكوُن  ئِيِس اإلَى الشَّ َوَسَط اأملاِك الرَّ
ُة َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن ِفي  ماِل َوِحصَّ ُة َقِبيَلِة َيُهوذا ِفي الشَّ ِحصَّ

الَجُنوِب.

َتقِسيُم الُجزِء الَجُنوِبي ِمَن األْرض
ِمَن  َيِلي:  َكما  اإْسرائِيَل  َقبائِِل  ِحَصِص  23َوَبِقيَُّة 

َبْنياِمْيَن.  ُة  ِحصَّ الَغربِيَِّة  الُحُدوِد  اإلَى  رِقيَِّة  الشَّ الُحُدوِد 
رِقيَِّة  الشَّ الُحُدوِد  ِمَن  َبْنياِمْيَن،  ِمْن  الَجُنوِب  24َواإلَى 

اإلَى الُحُدوِد الَغربِيَِّة ِحصُن ِشْمُعوَن، 25َواإلَى الَجُنوِب 
رِقيَِّة اإلَى الُحُدوِد الَغربِيَِّة  ِمْن ِشْمُعوَن، ِمَن الُحُدوِد الشَّ
ِمَن  َيّساَكَر،  ِمْن  الَجُنوِب  26َواإلَى  َيّساَكَر،  ُة  ِحصَّ
َزُبولُوَن،  ُة  ِحصَّ الَغربِيَِّة  الُحُدوِد  اإلَى  رِقيَِّة  الشَّ الُحُدوِد 
رِقيَِّة اإلَى  27َواإلَى الَجُنوِب ِمْن َزُبولُوَن، ِمَن الُحُدوِد الشَّ

ُة جاَد ِهَي الُحُدوُد  ُة جاَد. 28َوِحصَّ الُحُدوِد الَغربِيَِّة ِحصَّ
رِق  الَجُنوبِيَُّة ِمْن ثاماَر ِعنَد ِمياِه مِريُبوَث قاَدَش ِفي الشَّ
29َهِذِه  الَغرب.  ِفي  ِط  الُمَتَوسِّ َوالَبحِر  ِمصَر  نَهِر  َواإلَى 
ُم َوتُعَطى لَِعشائِِر اإْسرائِيَل بَِحَسِب  أْرُض الَِّتي تَُقسَّ ِهَي ال�

ِحَصِصِهْم.« َيُقوُل الّربُّ اإللَُه.
ُسورِ  ُطوُل  الَمِديَنِة.  لَِبّواباِت  َوصٌف  30َوَهذا 

ِمَئِة  َوَخمُس  اآل�ٍف  اأرَبَعُة  ماِل  الشَّ ِجَهِة  ِمْن  الَمِديَنِة 
َقبائِِل  بِاأسماِء  الَمِديَنِة  َبّواباُت  ى  31َوتَُسمَّ ِذراٍع، 
مالِيَِّة ِهَي َراُأوَبْيَن َوَيُهوذا  اإْسرائِيَل. َوَبّواباُت الِجَهِة الشَّ
رِق اأرَبَعُة  َول�ِوي. 32َوُطوُل ُسوِر الَمِديَنِة ِمْن ِجَهِة الشَّ
رِقيَِّة  الشَّ الِجَهِة  َوَبّواباُت  ِذراٍع،  ِمَئِة  َوَخمُس  اآل�ٍف 
الَمِديَنِة  ُسوِر  33َوُطوُل  َوداُن.  َوَبْنياِمْيُن  ُيوُسُف  ِهَي 
ِذراٍع،  ِمَئِة  َوَخمُس  اآل�ٍف  اأرَبَعُة  الَجُنوِب  ِجَهِة  ِمْن 
رِقيَِّة ِهَي ِشْمُعوُن َوَيّساِكُر َوَزُبولُوُن.  َوَبّواباُت الِجَهِة الشَّ
اآل�ٍف  اأرَبَعُة  الَغرِب  ِجَهِة  ِمْن  الَمِديَنِة  ُسوِر  34َوُطوُل 

ِهَي جاُد  الَغربِيَِّة  الِجَهِة  َوَبّواباُت  ِذراٍع،  ِمَئِة  َوَخمُس 
األِف  َعَشَر  َثمانَِيَة  الَمِديَنِة  35َوُمِحيُط  َونَفتالِي،  َواأشِيُر 
اْسُم  َسَيُكوُن  َفصاِعداً،  الَوقِت  َذلَِك  َوِمن  ِذراٍع. 

الَمِديَنِة »اهلُل ُهناَك.«
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َنِة الثّالَِثِة ِمْن ُحكِم الَمِلِك َيُهوياِقيَم أ َمِلِك 1  ِفي السَّ
َمديَنِة  اإلَى  بابَِل  َمِلُك  ُر  نَُبوَخْذناصَّ اأَتى  َيُهوذا، 
َيهِزَم  بِاأْن  الرَّبُّ  2َوَسَمَح  بَِجيِشِه.  َوحاَصَرها  الُقْدِس 
ُر  ُر َيُهوياِقيَم َمِلَك َيُهوذا. َفَسَلَب نَُبوَخْذناصَّ نَُبوَخْذناصَّ
آنَِيِة ِمْن َبيِت اهلِل، َواأحَضَرها اإلَى َهيَكِل اآلَِهِتِه  َبعَض ال�
ِفي اأْرِض ِشْنعاَر، َوَوَضَعها ِفي ُغرَفِة الَخْزنَِة ِفي َهيَكِل 

اآلَِهِتِه.
َيختاَر  بِاأْن  اأْشْفَنَز  الُخّداِم  َرئِيَس  الَمِلُك  اأَمَر  3ثُمَّ 

الُعليا  َوالَطَبَقِة  المالَِكِة  العائَِلِة  اأبناِء  ِمْن  الِفتياِن  َبعَض 
ِمْن َبِني اإْسرائِيَل ُعُموماً، 4َواأْن َيُكونُوا ِفتياناً بِلا َعيٍب 
َوِحساَن الَمنَظِر، قاِدِريَن َعَلى َتَعلُِّم الِحْكَمِة، َوفُُهماَء 
َوكاَن  الَمِلِك.  َقصِر  ِفي  لِلِخدَمِة  ِليَن  ُمَؤهَّ الُعلُوِم،  ِفي 

َعَليِهْم اأْن َيَتَعلَُّموا لَُغَة الَكلدانِيِّيَن َواآداَبُهْم.
ًة َيوِميًَّة  ُر لَُهْم ِحصَّ َص الَمِلُك نَُبوَخْذناصَّ 5َوَقْد َخصَّ

ى  َيَتَلقَّ اأْن  َفَبَعَد  الفاِخَرِة.  َواأشِرَبِتِه  الَمِلِك  اأطِعَمِة  ِمْن 
ُيَعيَُّنوَن  َسَنواٍت،  َثلاِث  ِة  لُِمدَّ َتعليَمُهْم  الِفتياُن  َهؤل�ِء 
لِلَعَمِل ِفي َقصِر الَمِلِك. 6َوكاَن دانياُل َوَحَنْنيا َوِميشائِيُل 
َوَعَزْريا ِمْن َهؤل�ِء الِفتياِن الَِّذيَن َتمَّ اخِتياُرُهْم ِمْن َقِبيَلِة 
دانياَل  َفَدعا  اأراِميًَّة،  اأسماًء  اأْشْفَنُز  7َواأعطاُهْم  َيُهوذا. 
َر، َوَدعا َحَنْنيا َشْدَرَخ، َوَدعا ِميشائِيَل ِميَشَخ،  َبْلطشاصَّ

َوَدعا َعَزْريا َعْبَدنَُغَو.
َس  َيَتَنجَّ ل�  اأْن  َقلِبِه  ِفي  َم  َصمَّ َفَقْد  دانياَل  8اأّما 

ِة الَمِلِك الَيوِميَِّة ِمَن الطَّعاِم َوالَخمِر. َولِذا َطَلَب  بِِحصَّ
ُس  َم لَُه َطعاماً َيَتَنجَّ ِمْن اأْشْفَنَز َرئِيِس الُخّداِم اأْن ل� ُيَقدِّ
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بِِه. 9َوَجَعَل اهلُل دانياَل َيحَظى بَِعطِف َرئِيَس الُخّداِم. 
10َفقاَل َرئِيُس الُخّداِم لِدانياَل: »اأنا خائٌِف ِمْن َمول�َي 

َة َطعاِمُكْم، َواأخاُف اأْن َيَرى  َد ِحصَّ الَمِلِك الَِّذي َحدَّ
آَخِريَن الَِّذيَن  َئٍة بِالُمقاَرنَِة بِالِفتياِن ال� اأنَُّكْم ِفي حالٍَة َسيِّ
ِفي  َبَب  السَّ اأنُتُم  َتُكونُوَن  َفِحيَنِئٍذ،  ُعمِركُْم.  ِمثِل  ِفي 

َقطِع راأِسي.«
11َفقاَل دانياُل لِلُمشِرِف الَِّذي َعيََّنُه َرئِيُس الُخّداِم 

12»اْمَتِحنّا،  َوَعَزْريا:  َوِميشائِيَل  َوَحَنْنيا  دانِياَل  َعَلى 
ْم لَنا ِسَوى  ِة َعْشَرِة اأيّاٍم، َول� تَُقدِّ نَحُن ُخّداَمَك، لُِمدَّ
آَخِريَن الَِّذيَن  الُخْضَرواِت َوالماِء. 13ثُمَّ قاِرنّا بِالِفتياِن ال�
َياأكُلُوَن ِمْن َطعاِم الَمِلِك الفاِخِر َوَخمِرِه. َوِحيَنِئٍذ، افَعْل 

ما َتراُه ُمناِسباً.«
14َفواَفَق الُمشِرُف َعَلى َعَمِل َهذا َوامَتَحَنُهْم لَِعْشَرِة 

اأجساُدُهْم  َبَدت  الَعشَرِة،  أيّاِم  ال� نِهاَيِة  15َوِفي  اأيّاٍم. 
ِمْن  اأَكلُوا  الَِّذيَن  الِفتياِن  كُلِّ  ِمْن  ًة  ِصحَّ َواأكَثَر  اأفَضَل 
الُمشِرُف  16َفاسَتَمرَّ  َوَخمِرِه.  الفاِخَرِة  الَمِلِك  اأطِعَمِة 
َبَتقِديِم الُخضاِر لَُهْم، َواسِتْبعاِد الطَّعاِم َوالَخمِر الَمَلِكيِّ 

الفاِخِر.
أرَبَعَة َمعِرَفًة َوِفهماً  17َواأعَطى اهلُل َهؤل�ِء الِفتياَن ال�

الُعلُوِم. َوكاَن دانياُل قاِدراً َعَلى  َوِفي كُلِّ  الِكتاَبِة  ِفي 
َتفِسيِر الُرؤى َوال�أحلاِم.

َدها الَمِلُك لَِتربَِيِتِهْم،  ِة الَِّتي َحدَّ 18َوِفي نِهاَيِة الُمدَّ

َر.  نَُبوَخْذناصَّ الَمِلِك  اإلَى  بِِهْم  الُخّداِم  َرئِيُس  اأَتى 
اأَحَد  ل�  اأْن  َوَوَجَد  َجِميعاً،  اإلَيِهْم  الَمِلُك  َث  19َفَتَحدَّ

ُيقاَرُن بِدانِياَل َوَحَنْنيا َوِميشائِيَل َوَعَزْريا، َفَتمَّ َتْعِييُنُهْم ِفي 
ِخدَمِة الَمِلِك. 20َفَمهما كانَت نَواِحي الُعلُوِم َوالِحْكَمِة 
الَِّتي َساأَل الَمِلُك َعنها، َوَجَد اأنَّ َفْهَمُهْم َيُفوُق بَِعَشِر 
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كُلِّها.  َممَلَكِتِه  ِفي  ساِحٍر  اأْو  ٍم  ُمَنجِّ اأيِّ  َفْهَم  َمّراٍت 
ُأولَى  َنِة ال� 21َواسَتَمرَّ دانِياُل ِفي ِخدَمِة الَمِلِك َحتَّى السَّ

لُِحكِم الَمِلِك كُوَرَش. أ

ر ُحلُم َنُبوَخْذناصَّ

َحِلَم 2  َر،  نَُبوَخْذناصَّ ُملِك  ِمْن  الثّانَِيِة  َنِة  السَّ َوِفي 
َر اأحلاماً َسبََّبْت لَُه انِزعاجاً ِفي ُروِحِه،  نَُبوَخْذناصَّ

َولَْم َيسَتِطْع اأْن َيناَم.
َوالَكْلدانِيِّيَن  َحَرَة  َوالسَّ يَن  الُمَنِجمِّ الَمِلُك  2َفاأَمَر 

َحضَرِة  ِفي  َوَوَقُفوا  َفاَأَتْوا  بِاأحلاِمِه،  الَمِلَك  ُيخِبُروا  اأْن 
الَمِلِك.

3َفقاَل لَُهُم الَمِلُك: »َحلُمُت ُحْلماً، َواأنا ُمْنَزِعٌج! 

َواُأِريُد اأْن َتْعِرفُوا ما ُهَو الُحْلُم الَِّذي َحِلْمُتُه.«
أراِميَِّة: »ِعْش سالِماً  4َفقاَل الِكلدانِيُّوُن لِلَمِلِك بِال�

َرُه  َفُنَفسِّ بُِحْلِمَك،  ُخّداَمَك  نَْحُن  اأخِبْرنا  الَمِلُك!  اأيُّها 
لََك.«

َعنها.  اأرِجَع  لَْن  َكِلَمًة  الَمِلُك: »قُْلُت  5َفاأجاَبُهُم 

نَُّكْم  َفاإ لَْم تُخِبُرونِي ما ُهَو الُحْلُم َوما ُهَو َتفِسيُرُه  ْن  َفاإ
ُل ُبُيوتُُكْم اإلَى َكوَمِة ِحجاَرٍة.  َسُتَقطَُّعوَن َتْقِطيعاً، َوَسُتَحوَّ
6َولَِكن اإْن اأخَبرتُُمونِي بِالُحْلِم َوَتفِسيِرِه، َفَسَتنالُوَن َهدايا 

بِالُحْلِم  اأخِبُرونِي  آَن،  َوال� َعِظيَمًة.  َوَثرَوًة  َواإكراِمّياٍت 
َوَتفِسيِرِه.«

7َفاأجاَب الَكْلدانِيُّوَن َوقُالُوا: »اأيُّها الَمِلُك اأخِبرنا، 

نَحُن ُخّداَمَك، بِالُحْلِم َحتَّى نُخِبَرَك بَِتفِسيِرِه.«
8َفاأجاَب الَمِلُك: »اأنُتْم تُحاِولُوَن َكسَب الَوقِت، 

تُخِبُرونِي  لَْم  9اإْن  قُْلُتُه.  ما  اأعِني  اأنِّي  َتعِرفُوَن  ل�أنَُّكْم 
بِالُحْلِم، َسَتنالُوَن الِعقاَب الَِّذي قُْلُتُه لَُكْم. َقِد اتََّفقُتْم 
، اآِمِليَن اأْن اأنَسى بُِمُروِر الَوقِت.  َعَلى اأْن َتكِذُبوا َعَليَّ
لَِذلَِك اأطلُُب ِمْنُكْم اأْن َتكَتِشُفوا الُحْلَم نَْفَسُه، َفاأعَلَم 

اأنَُّكْم قاِدُروَن َعَلى َتفِسيِرِه.«
َيملُُك  »ل�  َوقُالُوا:  الَمِلَك  الَكْلدانِيُّوَن  10َفاأجاَب 

َيسِبْق  َفَلْم  الَمِلُك!  َيطلُُبُه  بِما  خباِر  لِلاإ قُدَرًة  اإنساٌن 
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لَِمِلٍك، َمهما كاَن َعِظيماً َوَقِديراً، اأْن َطَلَب َشيئاً َكَهذا 
. 11َهذا َصعٌب ِجّداً!  ٍم اأْو ساِحٍر اأْو َكْلدانِيٍّ ِمْن ُمَنجِّ
آلَِهُة الَِّذيَن ل�  َول� َيسَتِطيُع اأَحٌد اأْن ُيعِلَنُه لِلَمِلِك اإلّ� ال�

َيسُكُنوَن َوَسَط الَبَشِر.«
باَدِة  12ِحيَنِئٍذ، َغِضَب الَمِلُك َواغتاَظ ِجّداً، َواأَمَر بِاإ

َجميِع ُحَكماِء بابَِل. 13َفَصَدَر الَمرُسوُم َوابَتَداُأوا بَِقتِل 
الُحَكماِء. َكما اأراُدوا َقتَل دانِياَل َورِفاِقِه. 14لَِكنَّ دانِياَل 
الَِّذي  الَمِلِك  َجّلاِديِّ  َرئِيِس  اأْرُيوَخ  اإلَى  ِرسالًَة  اأرَسَل 
َعيََّنُه لَِقتِل ُحَكماِء بابَِل. 15َوقاَل لَُه: »اإلَى اأْرُيوَخ خاِدِم 
أمِر الُمسَتعَجِل ِمَن الَمِلِك؟«  الَمِلِك. ما َسَبُب َهذا ال�
َر دانِياُل  أمَر. 16َفَقرَّ َفاأرَسَل اأْرُيوُخ ِرسالًة َيشَرُح ِفيها ال�
الَمِلِك  اأماَم  َيْمثَُل  اأْن  َوَطَلَب  الَقصِر،  اإلَى  َيذَهَب  اأْن 

لُِيخِبَرُه بِالتَّفِسيِر.
17ثُمَّ َذَهَب دانِياُل اإلَى الَبيِت، َواأخَبَر ِرفاَقُه َحَنْنيا 

َوِميشائِيَل َوَعَزْريا بِما َيحُدُث. 18َفَصلُّوا طالِِبيَن َرحَمَة 
دانِياُل  َيهِلَك  َفلا  رَّ  السِّ لَُهُم  ُيعِلَن  لَِكي  ماِء،  السَّ اإلَِه 
رَّ لِدانياَل  َوِرفاقُُه َمَع َبِقيَِّة ُحَكماِء بابَِل. 19َفاأعَلَن اهلُل السِّ
َدُه،  َوَمجِّ ماِء  السَّ لَِه  ل�إ دانِياُل  َفَسَجَد  اأحلاِمِه،  ِفي 

20َفقاَل:

آبِِديَن،   » لَِيَتباَرِك اْسُم اهلِل اإلَى اأَبِد ال�
َة! أنَّ لَُه َوِمْنُه الِحْكَمَة َوالُقوَّ    ل�
أوقاَت َوالَمواِسَم! 21  ُهَو ُيَغيُِّر ال�  

ُب ُملُوكاً اآَخِريَن.    َيعِزُل ُملُوكاً َوُيَنصِّ
   ُيعِطي الِحْكَمَة لِلُحَكماِء،

   َوالَفْهَم لِلُفَهماِء،
ُأُموَر الَعِميَقَة َوال�أسراَر الَمْخِفيََّة. 22  ُيعِلُن ال�  

   َيعِرُف ما َيكُمُن ِفي الظُّلَمِة،
َُّه َيسُكُن النُّوَر. أن    ل�

23 » يا اإلََه اآبائِي،  
   اأشُكُرَك َواُأَسبُِّحَك،

ًة، ََّك اأعَطيَتِني ِحكَمًة َوقُوَّ أن    ل�
ََّك اأعَلنَت لِي ما َطَلبُتُه ِمنَك، أن    َول�

   َفاأعَلنَت لِي ما ُيِريُدُه الَمِلُك.«
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ُر الُحْلم داِنياُل ُيَفسِّ
الَِّذي  اأْرُيوَخ  َوقاَبَل  الَقصِر،  اإلَى  24َفَذَهَب دانياُل 

اأَمَرُه الَمِلُك بَِقتِل الُحَكماِء ِفي بابَِل، َوقاَل لَُه: »ل� َتْقُتْل 
بَِتفِسيِر  َفاُأخِبَرُه  الَمِلِك  اإلَى  ُخذنِي  َبْل  بابَِل،  ُحَكماَء 

ُحْلِمِه.«
َوقاَل  الَمِلِك.  اإلَى  بُِسرَعٍة  دانِياَل  اأْرُيوُخ  25َفاأَخَذ 

ِمْن  الَمسِبيِّيَن  ِمَن  َرُجلاً  »َوَجْدُت  لِلَمِلِك:  اأرُيوُخ 
َر ُحْلَم الَمِلِك!« َيُهوذا، ُيمِكُنُه اأْن ُيَفسِّ

أراِميَِّة  بِال� اْسُمُه  لِدانِياَل – الَِّذي  الَمِلُك  26َفقاَل 

بِالُحْلِم  تُخِبَرنِي  اأْن  َتسَتِطيُع  »اأَحّقاً  ُر:  َبْلْطشاصَّ
َوبَِتفِسيِرِه؟«

الُحَكماُء  َيسَتِطيُع  الَمِلَك: »ل�  27َفاأجاَب دانِياُل 

رَّ  السِّ َهذا  ُيعِلُنوا  اأْن  َوالَعّرافُوَن  وَن  َوالُمَنِجمُّ َحَرُة  َوالسَّ
َيقِدُر  َوُهَو  ماِء،  السَّ ِفي  اإلٌَه  ُهناَك  28َولَِكْن  لِلَمِلِك. 
الَمِلُك  اأيُّها  لََك،  اأعَلَن  َقد  َفاهلُل  ال�أسراَر.  ُيعِلَن  اأْن 
ُهَو  َوَهذا  أيّاِم.  ال� اآِخِر  ِفي  َسَيحُدُث  ما  ُر،  نَُبوَخْذناصَّ
الُحْلُم َوالرُّؤيا الَِّتي َراأيَتها َواأنَت َعَلى َسِريِرَك. 29تُِشيُر 
أفكاُر الَِّتي راَوَدْتَك َواأنَت نائٌِم اإلَى ما َسَيحُدُث ِفي  ال�
َسَيحُدُث.  بِما  اأخَبَرَك  َقد  أْسراِر  ال� َفُمعِلُن  الُمسَتقَبِل. 
ِّي اأكَثُر ِحكَمًة  أن 30اأّما بَِشاأنِي، َفَلْم ُيعِلْن لَِي اهلُل َهذا ل�

ِمْن اأيِّ َمخلُوٍق اآَخَر، َبْل لَِكي َتعَلَم اأيُّها الَمِلُك َتفِسيَر 
ُحْلِمْك، َفَتفَهَم ما كاَن ِفي ِذهِنَك.

تِمثاٌل  َظَهَر  َتنُظُر،  كُنَت  َبيَنما  الَمِلُك،  31»اأيُّها 

َعِظيٌم ِجّداً َوَوَقَف اأماَمَك. كاَن لََمعانُُه َعِظيماً ِجّداً، 
َذَهباً  التِّمثاِل  َراأُس  32كاَن  َوُمْدِهشاً.  ُمِخيفاً  َوَمنَظُرُه 
البُرونِز،  ِمَن  َوَبطُنُه  ًة،  ِفضَّ َوِذراعاُه  َوَكِتفاُه  نَِقّياً، 
َبْعُضُه  ِرجَليِه  ِمْن  فِليُّ  السُّ َوالُجزُء  َحِديداً،  33َوَفخذاُه 

آَخَر ِطيٌن. 34َوَبيَنما كُنَت َتنُظُر، قُِطَع  َحِديٌد َوَبعُضُه ال�
َوَضَرَب  الَحَجُر  طاَر  اأَحٌد،  َيدَفَعُه  اأْن  َوبُِدوِن  َحَجٌر. 
ِمْن  ِن  الُمَكوَّ َقَدَميِه  ِمْن  فِليِّ  السُّ الُجزِء  َعَلى  التِّمثاَل 
َخِليِط الَحِديِد َوالطِّيِن، َفَسَحَقُه. 35َفُسِحَق كُلُّ الطِّيِن 
ِة، َوصاَر ُغباراً َحَمَلتُه  ضَّ َهِب َوالفِّ َوالَحِديِد َوالبُرونِز َوالذَّ
يِف، َحتَّى لَْم َيسَتِطْع  يُح ِمثَل التِّبِن َوقَت َحصاِد الصَّ الرِّ
اأَحٌد َمعِرَفَة َمكانِِه الَِّذي كاَن ِفيِه. ثُمَّ َكِبَر الَحَجُر َوصاَر 

أْرَض. َجَبلاً َعِظيماً َملاأ ال�

آَن َساُأخِبُر الَمِلَك بَِتفِسيِرِه.  36»َهذا ُهَو الُحلُم، َوال�

ماِء  السَّ اإلَُه  اختاَرَك  َعِظيٌم  َمِلٌك  اأنَت  الَمِلُك،  37اأيُّها 

ًة َوِغَنًى. 38َوَجَعَلَك  َعِظيماً، َواأعطاَك قُوَّ لَِتُكوَن َمِلكاً 
الَحيواناِت  َوَعِن  كانُوا،  ايَنما  الَبَشِر  كُلِّ  َعن  َمسُؤول�ً 
ماِء، اإْذ َجَعَلَك حاِكماً َعَليِهْم َجِميعاً.  يَِّة َوُطُيوِر السَّ الَبرِّ
َهِب ِفي َهذا التِّمثاِل. 39َولَِكن َبعَدَك  َفاأنَت ُهَو َراأُس الذَّ
َسَتاأتِي َممَلَكٌة اُأْخَرى اأَقلُّ ِمنَك ِقيَمًة، ثُمَّ َممَلَكٌة ثالَِثٌة 
40َوالَممَلَكُة  أْرِض.  ال� كُلِّ  َعَلى  َسَتملُُك  البُرونِز  ِمَن 
الَِحِديِد  َيسَحُق  َوَكما  الَحِديِد.  ِة  بُِقوَّ َسَتُكوُن  الّرابَِعُة 
كُلَّ َشيٍء، َسَتسَحُق َهِذِه الَممَلَكُة الَممالِِك ال�ُأخَرى 
َوتَُحطُِّمها. 41َوَكما َراأْيَت اأنَّ َقَدَميِّ التِّمثاِل َواصابَِعُه 
كانَْت َخِليطاً ِمْن ِطيٍن َوَحِديٍد، َفَسَتُكوُن َهِذِه الَممَلَكُة 
َة الَحديِد. لَِكنَُّه ُمخَتِلٌط بِالطِّيِن  ُمنَقِسَمًة َمَع اأنَّ لَها قُوَّ
أنَّ ال�أصابَِع كانَْت َخِليطاً ِمْن َحِديٍد  َكما َراأْيَت. 42َول�
َوَجوانُِب  َضعٍف  َجوانُِب  للَممَلَكِة  َفَسَتُكوُن  َوِطيٍن، 
َهَكذا  َوالطِّيِن.  الَحِديِد  اخِتلاَط  َراأْيَت  43َقْد  ٍة.  قُوَّ
لَْن  َهشٌّ  ال�خِتلاَط  َهذا  لَِكنَّ  ُهناَك.  النّاُس  َسيُكوُن 

َيصِمَد، َكما ل� َيصِمُد اخِتلاُط الَحِديِد َوالطِّيِن.
ماِء  ُس اإلَُه السَّ 44»َوِفي اأيّاِم اأولَِئَك الُملُوِك، َسُيَؤسِّ

ُر. َولَن تُْتَرَك تِلَك الَممَلَكُة لِلُغَرباِء،  َممَلَكًة اأَبِديًَّة ل� تَُدمَّ
اُأْخَرى،  َممالَِك  َوَتلَتِهُم  الَممَلَكُة  تِلَك  َسَتسَحُق  َبْل 
أَبِد. 45َفَهذا ُهَو الَحَجُر الِِّذي قُِطَع  َوِهَي َسَتثُبُت اإلَى ال�
ِمَن الَجَبِل بِلا َيَديِن، َفَسَحَق الَحِديَد َوالُبرونَْز َوالطِّيَن 
ما  لِلَمِلِك  الَعِظيِم  اهلُل  اأعَلَن  َفَقْد  َهَب.  َوالذَّ َة  ضَّ َوالفِّ
َوَتفِسيُرُه  الُحلُم،  ُهَو  َهذا  الُمسَتقَبِل.  ِفي  َسَيحُدُث 

َصِحيٌح.«
أْرِض، ثُمَّ اأَمَر  46ِحيَنِئٍذ، انَحَنى الَمِلُك َوَراأُسُه اإلَى ال�

بَِتقِديِم َتقِدماٍت َوُعُطوٍر َجِميَلٍة لِدانِياَل. 47َوقاَل الَمِلُك 
لِدانِياَل: »َحّقاً اإنَّ اإلََهُكْم اإلٌَه َعِظيٌم. ُهَو ُمعِلُن ال�أسراِر، 

رَّ.« اإْذ َقْد اأعَلَن لََك َهذا السِّ
48َفاأكَرَم الَمِلُك دانِياَل َوَرقّاُه، َواأعطاُه َهدايا َثِميَنًة 

َرئِيساً  َجَعَلُه  َكما  بابَِل.  ُمقاَطَعِة  َعن  َمْسُؤول�ً  َوَجَعَلُه 
َعَلى َجِميِع ُحَكماِء بابَِل. 49َوَطَلَب دانِياُل ِمَن الَمِلِك 
اأْن ُيَعيَِّن َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوِعْبَدنَُغَو َعَلى َخَدماِت ُمقاَطَعِة 

. بابَِل. اأّما دانِياُل َفَبِقَي ِفي الَبلاِط الَمَلِكيِّ
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َهب ِتمثاُل الذَّ

ُطولُُه 3  َهِب  الذَّ ِمَن  تِمثال�ً  ُر  نَُبوَخْذناصَّ َوَصَنَع 
ِستُّوَن ِذراعاً، أ َوَعرُضُه ِستُّ اأذُرٍع. َونََصَبُه ِفي 
ُر  نَُبوَخْذناصَّ 2َواأصَدَر  بابَِل.  ُمقاَطَعِة  ِفي  ُدورا  واِدي 
اأمراً بِاأْن َياأتَِي َجميُع الُول�ِة َوِكباِر الَمسُؤولِيَن َوالُحكّاِم 
الُشرَطِة  َوُضّباِط  َوالُقضاِة  الَخزنَِة  َواُأَمناِء  َوالُمسَتشاِريَن 
َهِب الَِّذي  َوَجِميُع ُمَوَظِفي الُمقاَطَعِة لَِتدِشيِن تِمثاِل الذَّ

قاَمِتِه. كاَن الَمِلُك َقد اأَمَر بِاإ
َوالُحكّاِم  الَمسُؤولِيَن  َوِكباِر  الُول�ِة  كُلُّ  3َفاجَتَمَع 

الُشرَطِة  َوُضّباِط  َوالُقضاِة  الَخزنَِة  َواُأَمناِء  َوالُمسَتشاِريَن 
آَخِريَن ل�أجِل َتدِشيِن التِّمثاِل  َوكُلُّ ُمَوَظِفيِّ الُمقاَطَعِة ال�
اأماَم  َوَوَقُفوا  قاَمِتِه،  بِاإ ُر  نَُبوَخْذناصَّ الَمِلُك  اأَمَر  الَِّذي 
َوقاَل: »اأيَُّتها  ُمرَتِفٍع  ُمناٍد بَِصوٍت  اأعَلَن  التِّمثاِل. 4ثُمَّ 
َتسَمُعوَن  اللُّغاِت، 5ِحيَن  ِمْن َجميِع  ُأَمُم  َوال� ُعوُب  الشُّ
باَبِة َوالقانُوِن َوالِقْرَبِة  اأْصواَت الُبوِق َوالنّاِي َوالِقيثاَرِة َوالرَّ
الَِّذي  َهِب  الذَّ لِِتمثاِل  َتسُجُدوَن  آل�ِت،  ال� ِمَن  َوَغيِرها 
ُر. 6َوَمن ل� َيسُجُد لَُه، َسُيقَبُض َعَليِه  نََصَبُه نَُبوَخْذناصَّ

َفوراً َوُيطَرُح ِفي فُرٍن ُمشَتِعٍل.«
ُأَمِم  َوال� ُعوِب  الشُّ كُلِّ  ِمْن  اُأناٌس  ُهناَك  7َوكاَن 

َوالقانُوِن  َوالنّاِي  الُبوِق  َفَلّما َسِمُعوا َصوَت  َواللُّغاِت، 
آل�ِت  ِغيَرِة َوالِمزماِر َواأصواِت ال� َوالِقيثاراِت الَكِبيَرِة َوالصَّ
َهِب الَِّذي  الُموِسيِقيَِّة ال�ُأخَرى، َسَجُدوا اأماَم تِمثاِل الذَّ

ُر. نََصَبُه نَُبوَخْذناصَّ
8َفَذَهَب ِرجاٌل َكْلدانِيُّوَن اإلَى الَمِلِك َواشَتُكوا َعَلى 

الَمِلُك،  »اأيُّها  الَمِلِك:  َر  لَِنُبوَخْذناصَّ 9َوقالُوا  الَيُهوِد. 
أَبِد! 10اأيُّها الَمِلُك، اأنَت اأصَدرَت اأمراً بِاأنَّ  َفلَتِعْش اإلَى ال�
كُلَّ َمْن َيسَمُع َصوَت الُبوِق َوالنّاِي َوالقانُوِن َوالِقيثاراِت 
آل�ِت الُموِسيِقيَِّة ال�ُأخَرى،  ِغيَرِة َوالِمزماِر َوال� الَكِبيَرِة َوالصَّ
َهِب. 11َواأنَّ كُلَّ َمْن  َينَبِغي اأْن َيسُجَد اأماَم تِمثاِل الذَّ
اإلَى فُرٍن ُمشَتِعٍل. 12لَِكْن ُهناَك  بِِه  ل� َيسُجُد َسُيلَقى 

سنِتمتراً  َواأرَبعيَن  اأرَبعًة  تعادُل  الُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  أ 1:3 

اأو تعادُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  القياَس  اأنَّ  َوال�أغلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع القِصيَرِة. بالذِّ

ِرجاٌل َيُهوٌد َعيَّْنَتُهْم ِفي َمراِكَز ُعْليا ِفي ُمقاَطَعِة بابَِل، 
ُهْم َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبُدنَُغو، َوُهْم َيَتجاَهلُوَن اأمَرَك َول� 
الَِّذي  َهِب  الذَّ لِِتمثاِل  َيسُجُدوا  لَْم  اإْذ  اإلََهَك،  َيعُبُدوَن 

قاَمِتِه.« اأَمْرُت بِاإ
َوقاَل  َذلَِك  َسِمَع  ِعنَدما  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 13َفاغتاَظ 

 ». اإلَيَّ َوَعْبَدنَُغَو  َوِميَشَخ  َشْدَرَخ  »اأحِضُروا  غاِضباً: 
14َفقاَل  الَمِلِك.  اأماَم  جاَل  الرِّ َهؤل�ِء  َفاأحَضُروا 
ُر: »يا َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغو، َهْل َصِحيٌح  نَُبوَخْذناصَّ
َهِب  ُجوِد لِِتمثاِل الذَّ اأنَُّكْم لَْم تُشاِركُوا ِفي الِعباَدِة َوالسُّ
التِّمثاِل َفوَر  ُجوِد لَِذلَِك  وا لِلسُّ نََصبُتُه؟ 15اْسَتِعدُّ الَِّذي 
باَبِة َوالقانُوِن  َسماِع اأْصواِت الُبوِق َوالنّاِي َوالِقيثاَرِة َوالرَّ
ْن لَْم َتسُجُدوا، َسُتلَقْوَن  آل�ِت. َفاإ َوالِقْرَبِة َوَغيِرها ِمَن ال�
لَُه الَِّذي َيسَتِطيُع اأْن  اإلَى الُفرِن الُمشَتِعِل! َوَمن ُهَو ال�إ
؟« 16َفاأجاَب َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغو  ُينِقَذكُْم ِمْن َيَديَّ
ُر، ل� نَحتاُج اأْن نُِجيَبَك  الَمِلَك َوقالُوا: »يا نَُبوَخْذناصَّ
اأْن  نَْعُبُدُه َيسَتِطيُع  الَِّذي  لََه  ال�إ أنَّ  أمِر، 17ل� ال� َعْن َهذا 
ُينِقَذنا ِمنَك اأيُّها الَمِلُك َوِمَن الُفرِن الُمشَتِعِل. 18لَِكْن 
لََديَك اأيُّها الَمِلُك  َحتَّى اإْن لَْم ُينِقْذنا، َفلَيُكْن َمعلُوماً 
الَِّذي  َهَب  الذَّ لِِتمثاِل  اآلَِهَتَك ساِجِديَن  نَْعُبَد  لَْن  بِاأنَّنا 

نََصبَتُه.«
َوَعَبَس  َشِديداً،  َغَضباً  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 19َفَغِضَب 

ى  َوجُهُه اأماَم َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدنَُغَو، َواأَمَر بِاأْن ُيَحمَّ
الُفْرُن َسبَعَة اأضعاٍف. 20َواأَمَر َبعَض الُجُنوِد ِفي َجيِشِه 
اإلَى  َوُيلُقوُهْم  َوَعْبَدنَُغَو  َوِميَشَخ  َشْدَرَخ  َيربُِطوا  بِاأْن 
قُمصانَُهْم  ُمرَتُدوَن  َوُهْم  21َفَرَبُطوُهْم  الُمشَتِعِل.  الُفرِن 
اإلَى  بِِهْم  َواألَقْوا  كاِمَلًة  َوثِياَبُهْم  َوَعمائَِمُهْم  َوَسراِويَلُهْم 
سراِع بَِتنِفيِذ اأمِر الَمِلِك  الُفرِن الُمشَتِعِل. 22َولَِضروَرِة ال�إ
نَّ  َفاإ الُمعتاِد،  َعِن  اأضعاٍف  َسبَعَة  َي  ُحمِّ الُفرَن  أنَّ  َول�
الُجُنوَد الَّذيَِن األَقْوا َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدنَُغَو اإلَى الُفرِن 
احَتَرقُوا َحتَّى الَموِت ِمْن لََهِب النّاِر. 23َوَسَقَط الرِّجاُل 
الثَّلاَثُة – َشدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغو – ُموَثِقيَن ِفي الُفرِن.

ُمسِرعاً  َوَقَفَز  ُر  نَُبوَخْذناصَّ انَدَهَش  24ِحيَنِئٍذ، 

اإلَى  ُموَثِقيَن  ِرجاٍل  َثلاَثَة  نُلِق  »األَْم  لُِمراِفِقيِه:  َوقاَل 
الَمِلُك.«  اأيُّها  َكَذلَِك  ُهَو  »نََعْم،  َفاأجاُبوا:  الُفرِن؟« 
َمحلُولِيَن  ِرجاٍل  اأرَبَعَة  اأَرى  »َفِلماذا  الَمِلُك:  25َفقاَل 
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وَن ِفي النّاِر ُدوَن اأْن ُيِصيَبُهْم اأَذًى؟ َوَكَذلَِك َيظَهُر  َيَتَمشُّ
آلَِهِة.« أ الّرابُِع َشِبيهاً بِابِن ال�

َبّواَبِة الُفرِن الُمشَتِعِل  اإلَى  ُر  نَُبوَخْذناصَّ َم  َتَقدَّ 26ثُمَّ 

 ، َوقاَل: »يا َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغو، يا َعِبيَد اهلِل الَعِليِّ
اخُرُجوا.« َفَخَرَج َشْدَرُخ َوِميَشُخ َوَعْبَدنَُغو ِمَن النّاِر.

الَمسُؤولِيَن  َوِكباِر  الُول�ِة  كُلُّ  اجَتَمَع  27ِحيَنِئٍذ، 

َيُكْن  لَْم  اأنَُّه  َوَراَأْوا  َحولَُهْم،  الَمِلِك  َوُمراِفِقي  َوالُحكّاِم 
لَْم  ُرؤوِسِهْم  َشعَر  اإنَّ  َحتَّى  اأجساِدِهْم،  َعَلى  اأَثٌر  لِلنّاِر 
َيحَتِرْق، َوثِياَبُهْم لَْم َتَتاأثَّْر، َبْل اإنَّ رائَِحَة النّاِر لَْم َتعَلْق 

بِِثيابِِهْم.
َشْدَرَخ  اإلَُه  »ُمباَرٌك  ُر:  نَُبوَخْذناصَّ قاَل  28ِحيَنِئٍذ، 

َوِميَشَخ َوَعْبَدنَُغَو الَِّذي اأرَسَل َملاَكُه لُِينِقَذ ُخّداَمُه الَِّذيَن 
ُمخاِطِريَن  الَمِلِك  بَِمرُسوِم  َهِزئُوا  َوالَِّذيَن  بِِه،  َيِثُقوَن 
َغيِر  اآَخَر  اإلٍَه  أيِّ  لِ� َيسُجُدوا  اأْو  َيعُبُدوا  لَِئّلا  بَِحياتِِهْم 
آَن اأنا اآُمُر بِاأنَّ اأيَّ اإنْساٍن ِمْن اأيِّ َشْعٍب  اإلَِهِهْم. 29َوال�
َوِميَشَخ  َشْدَرَخ  اإلَِه  َعْن  بُِسوٍء  َيَتَكلَُّم  لَُغٍة  اأْو  ٍة  اُأمَّ اأْو 
ُل اإلَى  ُق َتمِزيقاً، َوَسُيصاَدُر َبيُتُه َوُيَحوَّ َوَعْبَدنَُغَو، َسُيَمزَّ
ُينِقَذ َشعَبُه  اأْن  اآَخُر َيسَتِطيُع  اإلٌَه  ُيوَجُد  َُّه ل�  أن ل� َمزَبَلٍة، 

َهَكذا.«
َوِميَشَخ  َشْدَرَخ  َمقاِم  ِمْن  الَمِلُك  َرَفَع  30َوَهَكذا 

َوَعْبَدنَُغَو ِفي ُمقاَطَعِة بابَِل.

َجَرة ُر َحوَل الشَّ ُحلُم َنُبوَخْذناصَّ

ُعوِب 4  الشُّ كُلِّ  اإلَى  َر  نَُبوَخْذناصَّ الَمِلِك  »ِمَن 
الُبلداِن،  كُلِّ  ِفي  الّساِكِنيَن  َواللُّغاِت،  ُأَمِم  َوال�

لاُم دائِماً. َفلَيُكْن لَُكُم الَخيُر َوالسَّ
اُأخِبَركُْم  اأْن  ِفي  َعِظيماً  ُسُروراً  2»اأِجُد 

آياِت َوالَعجائِِب الَِّتي َعِمَلها اهلُل الَعِليِّ لِي. بِال�

3 » اآياتُُه َعِظيَمٌة!  
   َعجائُِبُه َقِويٌَّة!

»بار  حرفّياً  َوهي  اهلِل.  بابِن  اأْو  اآلِلَهة.  ِبابن  َشِبيهًا  أ 25:3 

آرامّيِة الَِّتي اسَتَخَدَمها الكلدانِيون.  اإلَهين،« بصيغِة الجمِع في اللغة ال�
لِكنَّها صيغة جمع تدل على واحٍد مثل اإلوهيم العبريّة.

،    ُمْلُكُه ُمْلٌك اأَبِديٌّ
   َوُسلطانُُه َسَيُدوُم َعبَر كُلِّ ال�أجياِل.

َر، كُنُت اأسَتِريُح ُمطَمِئناً  4»اأنا، نَُبوَخْذناصَّ

ِفي َقصِري، 5َفَراأيُت ُحلماً اأفَزَعِني. َواأزَعَجتِني 
اأفكاِري َوَتَخيُّلاتِي َواأنا َعَلى ِفراِشي. 6ِحيَنِئٍذ، 
اأصَدرُت اأمراً بِاإْحضاِر كُلِّ ُحَكماِء بابَِل َكي 
ُموَن  الُمَنجِّ جاَء  7َوِحيَن  الُحلَم.  لَِي  ُروا  ُيَفسِّ
اأْخَبْرتُُهْم  َوالُوَسطاُء،  َوالَكْلدانِيُّوَن  َحَرُة  َوالسَّ
َتفِسيَرُه.  َيسَتِطيُعوا  لَْم  لَِكنَُّهْم  ُحلِمي،  َعْن 
الَِّذي  َوُهَو  اأماِمي،  دانِياُل  َدَخَل  8َواأِخيراً، 

لَِهي. َوكاَن  ُر‹ اإكراماً ل�إ اُأْعِطَي اْسَم ›َبْلْطشاصَّ
يِسيَن ِفيِه، َفاأخَبرتُُه َعن ُحلِمي  آلَِهِة الِقدِّ ُروُح ال�

َفُقْلُت لَُه:
الُمنَِّجِميَن،  َرئِيَس  يا  ُر،  َبْلْطشاصَّ 9»يا 

َول�  ِفيَك،  يِسيَن  الِقدِّ آلَِهِة  ال� ُروَح  اأنَّ  اأعِرُف 
لَِي  ْر  َفَفسِّ َمعِرَفُتُه،  َعَليَك  َيصُعُب  ِسرٌّ  ُيوَجُد 
َعَلى  ُمسَتلِقياً  10كُنُت  َراأيُتُه.  الَِّذي  الُحلَم 
ِذهِني.  ِفي  ُرَؤًى  اأَرى  َبَداأُت  ِحيَن  ِفراِشي 
َتنُمو  ِجّداً  َطِويَلٌة  َشَجَرٌة  ُهناَك  كانَْت  َوَفجاأًة 
َكِبيَرًة  َجَرُة  الشَّ َهِذِه  11كانَت  أْرِض،  ال� ِفي 
ماِء، َوكاَن  َوَقِويًَّة ِجّداً، َوَبَلَغ ارتِفاُعها اإلَى السَّ
الَجِميُع َيراها. 12كانَت اأوراقُها َجِميَلًة، َوَثَمُرها 
َوِفيراً، َوكانَت تُعِطي َطعاماً لِلَجِميِع، َوكانَِت 
َيِة َتسَتِظلُّ َتحَتها، َوالطُُّيوُر َتسُكُن  َحيواناُت الَبرِّ

ِفي اأغصانِها، َوكُلُّ الكائِناِت َتاأكُُل ِمنها.
ُحلِمي  ِفي  َهذا  اأَرى  كُنُت  13»َوَبيَنما 

ماِء  يٌس ِمَن السَّ َوَعَلى ِفراِشي، نََزَل ُمراِقٌب ِقدِّ
وا اأغصانَها!  َجَرَة! قُصُّ َوَصَرَخ: 14›اقَطُعوا الشَّ
َولَتهِرِب  ثِماَرها!  انثُُروا  اأوراَقها!  انَزُعوا 
ِمْن  َوالطُُّيوُر  َتحِتها  ِمْن  يَُّة  الَبرِّ الَحيواناُت 
َوُجُذوَرها  ِجْذَعها  اتُركُوا  15لَِكِن  اأغصانِها. 
َونُحاٍس  بَِحِديٍد  ِجْذَعها  اأْوثُِقوا  أْرِض.  ال� ِفي 
ِفي َوَسِط نَباتاِت الغاَبِة. اتُركُوُه لَِيبَتلَّ ِمْن نََدى 
أراِضي الُعشِبيَِّة.  ماِء َبيَن الَحيواناِت ِفي ال� السَّ



دانيال 92135:4

، َوُيَفكُِّر َكالَحيواناِت،  16َسَيفِقُد َعقَلُه الَبَشِريَّ

اإلَى اأْن َتْمضَي َعَليِه َسبَعُة َمواِسَم.‹
علاُن َمرُسوٌم اأَمَر بِِه الُمراِقُبوَن  17»َهذا ال�إ

يُسوَن لَِكي َتعِرَف كُلُّ الَمخلُوقاِت اأنَّ اهلَل  الِقدِّ
الَعِليَّ َيْحُكُم َممَلَكَة الَبَشِر. َوُهَو ُيعِطيها لَِمن 

َيشاُء، َوُيِقيُم اأوَضَع النّاِس َعَليها.
18»َهذا ُهَو الُحلُم الَِّذي َراأيُتُه، اأنا الَمِلَك 

لَِي  ْر  َفسِّ ُر،  َبْلْطشاصَّ يا  آَن  َوال� َر.  نَُبوَخْذناصَّ
آَخِريَن  ال� الُحَكماِء  ِمَن  اأَحَد  ل�  َُّه  أن ل� الُحلَم، 
أنَّ ُروَح  َيسَتِطيُع َتفِسيَرُه، اأّما اأنَت َفَتسَتِطيُع ل�

يِسيَن ِفيَك.« آلَِهِة الِقدِّ ال�

َر – صاِمتاً  َبْلْطشاصَّ اأيضاً  19َفَبِقَي دانِياُل – َوُيْدَعى 

لَُه  َفقاَل  اأفكاِرِه.  ِمْن  ُمنَزِعٌج  َوُهَو  كاِمَلٍة  ساَعٍة  نَحَو 
َوَتفِسيَرُه  الُحلَم  َتَدِع  ل�  ُر،  َبْلْطشاصَّ »يا  الَمِلُك: 

ُيزِعجانَِك.«
ُر: »يا َسيِِّدي، اأَتَمنَّى لَْو اأنَّ َهذا  َفاأجاَب َبْلْطشاصَّ
الَِّتي  الَقِويَُّة  الَكِبيَرُة  َجَرُة  20َفالشَّ اأعدائَِك!  َعن  الُحلَم 
كانَْت  َحتَّى  ماِء،  السَّ اإلَى  ارتِفاُعها  َوَوَصَل  َراأيَتها، 
أوراِق  ال� ذاَت  َجَرُة  أْرِض – 21الشَّ ال� اأقاِصي  ِمْن  َمرئِيًَّة 
لِلَجِميِع،  اأغصانِها َطعاٌم  َوِفي  الَكِثيِر،  َوالثََّمِر  ِميَلِة  الجَّ
َشِت الطُُّيوُر  يَُّة َتحَتها َوَعشَّ َوَقد َسَكَنِت الَحيواناُت الَبرِّ
ِصرَت  َفَقد  الَمِلُك!  اأيُّها  اأنَت  اأْغصانِها – 22ِهَي  ِفي 
تَُك  َوَقِويّاً، َوَجَمعَت َثرَوًة َعِظيَمًة، َوَوَصَلْت قُوَّ َعِظيماً 

أْرِض. ماِء َوُسلطانَُك اإلَى اأقاِصي ال� اإلَى السَّ
ِمَن  َينِزُل  َراأيَتُه  الَِّذي  يُس  الِقدِّ الُمراِقُب  23»اأّما 

َجَرَة َواأهِلُكوها َتماماً،  ماِء، َوالَِّذي قاَل: ›اقَطُعوا الشَّ السَّ
أْرِض ُمَقيََّدًة بُِقُيوٍد  لَِكِن اْتُركُوا ِجذَعها َوُجُذوَرها ِفي ال�
ِمْن َحِديٍد َونُحاٍس َوَسَط الُحُقوِل. َفُهناَك َسَتبَتلُّ بَِنَدى 
يَِّة َحتَّى َتكَتِمَل َسبَعُة  ماِء، َوَتبَقى َبيَن الَحيواناِت الَبرِّ السَّ

َمواِسٍم.‹
قالَُه  ما  َتفِسيُر  ُهَو  َهذا  الَمِلِك،  َسيِِّدي  24»َفيا 

اأصَدَرُه  الَِّذي  الُحكُم  ُهَو  َهذا  الُحلِم:  ِفي  الُمراِقُب 
اهلُل الَعِليُّ َعَلى َسيِِّدي الَمِلِك: 25َسَيطُرُدونََك ِمْن َبيِن 
يَِّة َوَسَتاأكُُل الُعشَب  النّاِس، َوَسَتِعيُش َبيَن الَحيواناِت الَبرِّ

َسْبَعُة  َعَليَك  َوَسَتُمرُّ  ماِء.  السَّ بَِنَدى  َوَسَتبَتلُّ  َكالَبَقِر، 
َمواِسٍم َقبَل اأْن َيُعوَد اإلَيَك َعقلَُك َوَتعِرَف اأنَّ اهلَل الَعِليَّ 

َيحُكُم َعَلى َممَلَكِة الَبَشِر. َوُهَو ُيعِطيها لَِمن َيشاُء.
يُس: ›اتُركُوا ِجْذَعها  26»َوِعنَدما قاَل الُمراِقُب القدِّ

اإلَيَك،  َسَتُعوُد  َممَلَكَتَك  اأنَّ  لَِتعَلَم  َفَهذا  َوُجُذوَرها،‹ 
27لَِذلَِك  ماِء.  السَّ لَِربِّ  ِهَي  ياَدَة  السِّ اأنَّ  تُْدِرَك  ِعْنَدما 
ْر َعْن َخطاياَك بِالِبرِّ،  اأيُّها الَمِلُك اْسَمْع نَِصيَحِتي. َكفِّ
حساِن لِلُفَقراِء. َفِحيَنِئٍذ، َتُكوُن لََك َحياٌة  َك بِال�إ َوَعْن َشرِّ

َطِويَلٌة هاِدئٌَة.«
َر،  ُأُمورِ لِلَمِلِك نَُبوَخْذناصَّ 28َوَقد َحَدَثت كُلُّ تِلَك ال�

ى َعَلى َسطِح  29َفَبعَد اثَني َعَشَر َشهراً كاَن الَمِلُك َيَتَمشَّ

َقصِرِه، 30ِحيَن قاَل: »َهِذِه ِهَي بابُِل الَمِديَنُة الَعِظيَمُة 
ُأْظِهَر  َول� َممَلَكِتي  عاِصَمَة  لَِتِصيَر  تِي  بُِقوَّ َبَنيُتها  الَِّتي 

َمجِدي!«
31َوَبيَنما كاَن ل�َيزاُل َيَتَكلَُّم بَِهِذِه الَكِلماِت، جاَء 

ماِء َيُقوُل: »اسَمْع ما َسَيحُدُث لََك اأيُّها  َصْوٌت ِمَن السَّ
ُر: َسُتنَزُع َممَلَكُتَك ِمنَك. 32َوَسُتطَرُد  الَمِلُك نَُبوَخْذناصَّ
يَِّة، َوَسَتاأكُُل  ِمْن َبيِن النّاِس لَِتِعيَش َبيَن الَحيواناِت الَبرِّ
اأْن  َقبَل  َمواِسٍم  َسبَعُة  َعَليَك  َوَسَتُمرُّ  َكالَبَقِر،  الُعشَب 
َعَلى  َيحُكُم  الَعِليَّ  اهلَل  اأنَّ  َوَتعِرَف  َعقِلَك  اإلَى  َتُعوَد 

َممَلَكِة الَبَشِر. َوُهَو ُيعِطيها لَِمن َيشاُء.«
ُر ِمْن  33َوَفوَر انِتهاِء َهِذِه الرِّسالَِة، ُطِرَد نَُبوَخْذناصَّ

َبيِن النّاِس، َوصاَر َمجُنوناً. َوَبَداأ َياأكُُل الُعشَب َكالَبَقِر، 
َحتَّى  َوَتَلبََّد  َشعُرُه  طاَل  ماِء.  السَّ بَِنَدى  َجَسُدُه  َوابَتلَّ 
َحتَّى صاَرت  اأظاِفُرُه  َوطالَت  النَّسِر.  ِريِش  ِمثَل  صاَر 

َكَمخالِِب الطُُّيوِر.
نِهاَيِة  »َوِفي  بَِقولِِه:  َكلاَمُه  ُر  نَُبوَخْذناصَّ 34َوتاَبَع 

نَحَو  َعيَنيَّ  ُر،  نَُبوَخْذناصَّ اأنا  َرَفعُت  الُمَعيَِّن،  الَوقِت 
 ، الَعِليَّ اهلَل  باَركُت  ِحيَنِئٍذ،  َعقِلي.  اإلَيَّ  َفعاَد  ماِء  السَّ
أَبِد،  أَبِد َوالَِّذي َيملُُك اإلَى ال� دُت الَِّذي َيحيا اإلَى ال� َوَمجَّ

َوُملُكُه َيسَتِمرُّ َعبَر ال�أجياِل.

ِة اهلِل، 35 » اأماَم قُوَّ  
أْرِض َكلا َشيٍء!    كُلُّ الَبَشِر َعَلى ال�

   ُهَو َيعَمُل ما ُيِريُد
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أْرِض! ماِء اأْو بُِسكّاِن ال�    بُِجنِد السَّ
   ل� ُيوَجُد َمْن َيسَتِطيُع َمْنَعُه
   اأْو َمْن َيساألُُه ماذا َتعَمُل؟

َعقِلي  اإلَيَّ  اهلُل  اأعاَد  الَيوِم،  َذلَِك  36»ِفي 

َوَمجَد َممَلَكِتي َوَكراَمِتي. َوعاَدت َهيَئِتي اإلَى 
َيطلُُبوَن  َوالُنَبلاُء  الُمسَتشاُروَن  َوعاَد  َطِبيَعِتها. 
َمرِكِزي  اإلَى  َوُعْدُت  َجِديٍد.  ِمْن  نَِصيَحِتي 
َثرَوٍة  َعَلى  َوَحَصلُت  َممَلَكِتي.  َعَلى  َكَمِلٍك 
َر اُأَسبُِّح  اأعَظَم ِمّما كاَن لِي. 37اأنا نَُبوَخْذناصَّ
ماِء الَِّذي كُلُّ اأعمالِِه  َواأحَمُد َواُأكِرُم َمِلَك السَّ
ُيِذلَّ  اأْن  َيقِدُر  َوُهَو  ُمسَتِقيَمٌة،  َوُطُرقُُه  َحقٌّ 

الُمَتَكبِِّريَن.«

ر َوِليَمُة ِبيْلشاصَّ

الَمِلُك 5  َر، َعِمَل  الَمِلِك بِيْلشاصَّ اأثناِء ُحكِم  ِفي 
َيشَرُب  َوكاَن  نَُبلائِِه،  ِمْن  ألٍف  لِ� َعِظيَمًة  َولِيَمًة 
ُر  بِيْلشاصَّ اأَمَر  الَخمِر،  َتاأثِيِر  2َوَتحَت  اأماَمُهْم.  َخمراً 
اأُبوُه  اأَخَذها  الَِّتي  يَِّة  َوالِفضِّ َهِبيَِّة  الذَّ آنَِيِة  ال� ْحضاِر  بِاإ
ُر ِمَن الَهيَكِل ِفي َمديَنِة الُقْدِس، َكي َيشَرَب  نَُبوَخْذناصَّ
آنَِيِة. 3َوِعنَدما  الَمِلُك َوُرؤساُؤُه َونِساُؤُه َوَجواِريِه بِِتلَك ال�
آنَِيَة الَِّتي اُأِخَذْت ِمْن الَهيَكِل، ِمْن َبيِت اهلِل  اأحَضُروا ال�
الَِّذي ِفي َمديَنِة الُقْدِس، َشِرَب الَمِلُك َواأشرافُُه َونِساُؤُه 
اآلَِهَة  َوُيَسبُِّحوَن  َوَجواِريِه بِها. 4َفكانُوا َيشَرُبوَن الَخمَر 
ِة َوالُبرونِْز َوالَحِديِد َوالَخَشِب َوالَحَجِر. ضَّ َهِب َوالفِّ الذَّ

5َوَفجاأًة، َظَهَرْت َيُد اإنساٍن، َوَكَتَبْت َعَلى ِجبِص 

حائِِط الَقصِر ُمقابَِل الِمصباِح. َفَراأى الَمِلُك الَيَد َوِهَي 
َتكُتُب. 6َفَشَحَب َوجُه الَمِلِك ِمَن الَخوِف، َوارَتَعَب 
َوَتَحيََّر، َوارَتَخت كُلُّ َمفاِصِلِه، َوَبَداأْت ُركَبتاُه َترَتِجفاِن. 
َوالَكْلدانِيِّيَن  َحَرَة  السَّ اإلَيِه  لُِيحِضُروا  الَمِلُك  7َوَصَرَخ 

ِميَن. َوالُمَنجِّ
َوقاَل الَمِلُك لُِحَكماِء بابَِل: »َمْن َيسَتِطيُع اأْن َيقَراأ 
َرها َسَيناُل َمنِصباً َكِبيراً، َكما َسَيناُل  َهِذِه الِكتاَبَة َوُيَفسِّ
الرَُّجَل  َوَسَيُكوُن  َذَهٍب،  ِمْن  َوِقلاَدًة  اُأرُجواٍن  ِمْن  ثِياباً 

الثّالَِث ِفي الَممَلَكِة.«

َولَِكنَُّهْم  الَمِلِك،  اإلَى  الُحَكماِء  َجميُع  8َفجاَء 

لِلَمِلِك.  ُروها  ُيَفسِّ اأْو  الِكتاَبَة  َيقَراُأوا  اأْن  َيقِدُروا  لَْم 
الَقَلُق َجِميَع  9َفازداَد ُرعُب الَمِلِك َواكِتئاُبُه، َواأصاَب 

ُمسَتشاِريِه.
جاَءْت  َحَدَث،  بِما  الَمِلِك  اُأمُّ  َسِمَعْت  10َواإْذ 

أَبِد،  ال� اإلَى  »َفلَتِعْش  لِلَمِلِك:  َوقالَت  ال�حِتفاِل  اإلَى 
ل� َتقَلْق َول� َتكَتِئْب. 11ُهناَك َرُجٌل ِفي َممَلَكِتَك ِفيِه 
ُر ِفي  يِسيَن. َوَجَد ِفيِه اأُبوَك نَُبوَخْذناصَّ آلَِهِة الِقدِّ ُروُح ال�
آلَِهِة،  ال� َوِحكَمًة َكِحكَمِة  َوَفْهماً  َفتَرِة ُحكِمِه اسِتناَرًة 
َوالَكْلدانِيِّيَن.  َحَرِة  َوالسَّ ِميَن  الُمَنجِّ َعَلى  َرئِيساً  َفَعيََّنُه 
ُروٌح  ِفيِه  َر،  َبْلْطشاصَّ اأُبوَك  َدعاُه  الَِّذي  12َفدانِياُل 

ألغازِ  ال� َوَحلِّ  ال�أحلاِم  لَِتفِسيِر  َوَفْهٌم  َوَمْعِرَفٌة  َعِظيَمٌة 
َمعَنى  َسَيشَرُح  َوُهَو  دانِياُل،  َفلُيسَتْدَع  َوالَمشاِكِل. 

الِكتاَبِة.«
الَمِلُك  َفقاَل  الَمِلِك.  اأماَم  دانِياُل  13َفاُأحِضَر 

الَمِلُك  اأبِي  اأحَضَرُه  الَِّذي  دانِياُل  اأنَت  »اإذاً  لِدانِياَل: 
آلَِهِة،  ال� ُروَح  ِفيَك  اأنَّ  14َسِمْعُت  َيُهوذا!  اأْرِض  ِمْن 
َواأنَّ لََديَك اسِتناَرًة َوَذكاًء َواأنََّك َحِكيٌم ِجّداً. 15جاَء 
الَِّتي  الِكتاَبَة  َهِذِه  َيقَراُأوا  اإلَيَّ لَِكي  َحَرُة  َوالسَّ الُحَكماُء 
ُروها لِي، لَِكنَُّهْم َعِجُزوا َعْن َتفِسيِر  َعَلى الحائِِط َوُيَفسِّ
َر  َكِلَمٍة واِحَدٍة. 16َوَقد َسِمْعُت اأنََّك َتسَتِطيُع اأْن تَُفسِّ
ِن اسَتَطعَت ِقراَءَة َهِذِه  ألغاَز. َفاإ ُأُموَر َواأْن َتُحلَّ ال� َهِذِه ال�
َرها لِي، َفَسُتعَطى ثِياباً اُأرُجوانِيًَّة َوِقلاَدًة  الِكتاَبَة َواأْن تَُفسِّ

ِمْن َذَهٍب، َوَسَتُكوُن الرَُّجَل الثّالَِث ِفي الَممَلَكِة.«
17َفاأجاَب دانِياُل: »احَتِفْظ بَِهداياَك لَِنفِسَك اأيُّها 

الَمِلُك، َولَِتُكْن اإكراماتَُك لَِغيِري. لَِكنِّي َساأقَراُأ الِكتاَبَة 
ُرها لَُه. 18اأيُّها الَمِلُك، اأْعَطى اهلُل الَعِليُّ  لِلَمِلِك َواُأَفسِّ
َوَمجداً  ًة  قُوَّ َواأعطاُه  الَممَلَكَة  َهِذِه  َر  نَُبوَخْذناصَّ اأباَك 
لَُه، خاَفتُه  ِة الَِّتي اأعطاها اهلُل  َوَكراَمًة. 19َوبَِسَبِب الُقوَّ
ِفي  َوارَتَجُفوا  لُغاتِها.  بَِجِميِع  ُأَمِم  َوال� ُعوِب  الشُّ كُلُّ 
َُّه كاَن َيقُتُل َمْن َيشاُء َوَيسَتحِيي َمْن َيشاُء،  أن َحْضَرتِِه، ل�
َوَيرَفُع َمْن َيشاُء َوُيِذلُّ َمْن َيشاُء. 20لَِكْن لَّما َتَكبََّر َقلُبُه 
ِمنُه  َونُِزَع   ، الَمَلِكيِّ َعْرِشِه  َعْن  ُخِلَع  ُروُحُه،  ْت  َوَتَقسَّ
َمجُدُه. 21ُطِرَد ِمْن َبيِن النّاِس، َوصاَر َمجُنوناً َيَتَصرَُّف 
يَِّة، َواأَكَل الُعشَب  َكالَحيواناِت. َسَكَن َمَع الَحِميِر الَبرِّ
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اأنَّ  َعَرَف  ماِء. َحتَّى  السَّ بَِنَدى  َوابَتلَّ ِجسُمُه  َكالَبَقِر، 
اهلَل الَعِليَّ َيحُكُم َعَلى َممَلَكِة الَبَشِر، َواأنَُّه ُيِقيُم َعَليها 
ُر، ابَنُه، لَْم َتَتواَضَع َمَع  َمْن َيشاُء. 22َواأنَت يا َبيلشاصَّ
ماِء  ُأُموَر! 23َفَقد َتعالَْيَت َعَلى اإلِه السَّ اأنََّك َتعِرُف َهِذِه ال�
ِحيَن اأحَضْرَت اآنَِيَة َهيَكِلِه َوَوَضعَتها اأماَمَك، ثُمَّ َبَداأَت 
بِها  الَخمِر  بُِشرِب  َوَجواِريَك  َونِساُؤَك  َونَُبلاُؤَك  اأنَت 
َهِب َوالُبرونِْز َوالَحِديِد  ِة َوالذَّ ضَّ َواأنُتْم َتَسبُِّحوَن اآلَِهَة الفِّ
أوثاَن الَِّتي ل� َتَرى  َوالَخَشِب َوالَحَجِر. َسبَّحَت َهِذِه ال�
بَِيِدِه  الَِّذي  الَحِقيِقيُّ  لَُه  ال�إ َواأّما  تَُفكُِّر،  َول�  َول� َتسَمُع 
اأرَسَل  24لَِذلَِك  تُكِرمُه.  َفَلْم  َتعَملُُه  ما  َوكُلُّ  َحياتَُك 
ِهَي  25َهِذِه  الِكتاَبَة.  َهِذِه  َفَكَتَبْت  الَيَد،  َحضَرتِِه  ِمْن 

الَكِلماُت الَمكُتوَبُة:

›َمنا َمنا َتَقْيْل َوَفْرِسيْن.‹ أ

26»اأّما َتفِسيُرها:

› َمنا‹: اأحَصى اهلُل اأيّاَم ُملِكَك، َواأنهاها.   
› َتَقْيْل‹: َوِزنَْت بِالَمواِزيِن َفُوِجَدَت ناِقصاً.  27  

َمْت َممَلَكُتَك َواُأعِطَيْت لِماِدَي  › َفْرِسيْن‹: قُسِّ  28  
َوفاِرَس.«

اُأرُجوانِّياً،  َثوباً  ُيْعَطي دانِياُل  بِاأْن  ُر  29َفاأَمَر بِيْلشاصَّ

ُيعَلَن  َواأْن  ُعُنِقِه،  َحوَل  َذَهٍب  ِمْن  ِقلاَدٌة  تُوَضَع  َواأْن 
قُِتَل  اللَّيَلِة  تِلَك  30َوِفي  الَممَلَكِة.  ِفي  الثّالَِث  الرَُّجَل 
ُر َمِلُك البابِلّيِّيَن. 31َوصاَر داِرُيوَس الماِديُّ َمِلكاً  بِيْلشاصَّ

تِّيَن ِمْن ُعْمِرِه. َوُهَو ِفي الثّانَِيِة َوالسِّ

داِنياُل ِفي ُحفَرِة األُُسود

داَرِة 6  ل�إ والِياً  َوِعشِريَن  ِمَئٍة  َتعِييَن  داِرُيوُس  َر  َوَقرَّ
دانياُل،  ِمنُهْم  ُوَزراٍء  َثلاَثَة  2َواختاَر  الَممَلَكِة. 

العبريّة  الكلماِت  تُقابُل  الكلدانيِة  اللغِة  ِمَن  الكِلماُت  هِذِه  أ 25:5 

»َمنا، وشاِقَل – َوُهما وحدتاِن لِقياِس الوزِن َوالحجم – َوفاِرص، اأي 
َيْقِسُم، َوِمنها اأيضاً اسُم َدولَِة فاِرس.«

ُم الُول�ُة التَّقاِريَر لَُهْم، َكي ل� َيَتَعرََّض الَمِلُك ل�أيِّ  ُيَقدِّ
َعَلى  بِِه  ُق  َيَتَفوَّ ُروٌح  َُّه كاَن ِفي دانِياَل  أن َخساَرٌة. 3َول�
بِاأْن  ُيَفكُِّر  الَمِلُك  كاَن  َفَقْد  آَخِريَن،  ال� َوالُول�ِة  الُوَزراِء 

َيجَعَلُه َمسُؤول�ً َعن كُلِّ الَممَلَكِة.
4َوَبَداأ الُوَزراُء َوالُول�ُة َيبَحثُوَن َعن ِعلٍَّة ِفي دانِياَل 

َكفاَءتِِه  َعَدِم  ثباِت  ل�إ بِالُحُكوَمِة  الُمَتَعلَِّقِة  ُأُموِر  ال� ِفي 
َفساداً  َول�  دانَِتِه،  ل�إ َسَبباً  َيِجُدوا  لَْم  لَِكنَُّهْم  َواأمانَِتِه، 
ِفيِه. ل�أنَّ دانِياَل كاَن اأِميناً َول� َياأُخُذ ِرْشَوًة َول� ُيشاِرُك 

ِفي احِتياٍل.
5َفقاَل َهُؤل�ِء الرِّجاُل: »بِما اأنَّنا لَْن نَقِدَر اأْن نَِجَد 

َفساداً ِفي دانِياَل، َفَعَلينا اأْن نَبَحَث َعن اأمٍر ِفي َشِريَعِة 
اإلَِهِه.«

بَِهذا  الَمِلِك  اإلَى  َوالُول�ُة  الُوَزراُء  َهؤل�ِء  6َفجاَء 

أَبِد!  ال� اإلَى  َفلَتِعْش  داِرُيوُس،  الَمِلُك  »اأيُّها  ال�قِتراِح: 
َوِكبارِ  َوالُول�ِة  الَممَلَكِة  ُوَزراِء  َتشاَوَر  الَمِلُك،  7اأيُّها 

الَمسُؤولِيَن َوُرَفقائِِهْم َوالُحكّاِم، َواتََّفُقوا َعَلى اأْن ُيصِدَر 
الَمِلُك َمرُسوماً َيمَنُع اأيَّ َشخٍص ِمْن َتقِديِم اأيَّ ُدعاٍء 
ِة  اأْو َطَلٍب ل�أيِّ اإلٍَه اأْو اإنساٍن اإلّ� لََك اأيُّها الَمِلُك لُِمدَّ
نَُّه ُيلَقى ِفي ُحْفَرِة  َشهٍر كاِمٍل. َوَمْن ل� َيمَتِثُل لَِهذا، َفاإ
لَِيِصيَر  َواخِتْمُه  َمرُسوماً  الَمِلُك  اأيُّها  8َفاأصِدْر  ُأُسوِد.  ال�

ِمثَل َشِريَعِة الماِديِّيَن َوالُفْرِس الَِّتي ل� َتَتَغيَُّر.«
9َوَهَكذا اأصَدَر الَمِلُك داِرُيوُس الُمرُسوَم َوَخَتَمُه.

بَِذلَِك،  َمرُسوماً  َخَتَم  الَمِلَك  اأنَّ  دانِياُل  10َوَسِمَع 

َفَذَهَب اإلَى َبيِتِه َوَفَتَح النَّواِفَذ ِفي ُغرَفِتِه الُعلِويَِّة الَمفُتوَحَة 
ُركَبَتيِه  َعَلى  َوَسَجَد  َكالُمعتاِد،  الُقْدِس  َمديَنِة  باتِّجاِه 
َمّراٍت  َثلاَث  َذلَِك  َيفَعَل  اأْن  اعتاَد  َفَقد  اإلََهُه.  َوَسبََّح 

كُلَّ َيوٍم.
11َفَذَهَب اأولَِئَك الرِّجاُل اإلَى ُهناَك، َوَوَجُدوا دانِياَل 

ُيَصلِّي َوَيطلُُب الرَّحَمَة ِمْن اإلَِهِه. 12َفاأسَرُعوا اإلَى الَمِلِك 
اأيَّ  َيمَنُع  األَْم َتخِتْم َمرُسوماً  الَمِلُك،  لَُه: »اأيُّها  َوقالُوا 
اإنساٍن  اأْو  اإلٍَه  اأيِّ  ِمْن  الطََّلِب  اأِو  لاِة  الصَّ ِمَن  َشخٍص 
ِة َشهٍر كاِمٍل؟ َواإْن َفَعَل اأَحٌد َذلَِك األ� َينَبِغي  َغيَرَك لُِمدَّ
ُأُسوِد؟« َفاأجاَب الَمِلُك: »نََعْم،  اأْن ُيلَقى ِفي ُحْفَرِة ال�
َهذا َصِحيٌح، َفَهذا َمرُسوٌم ِمْن َمراِسيِم ماِدي َوفاِرَس 

الَِّتي ل� ُيمِكُن َتغِييُرها.«
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الَيُهوِد  ِمَن  الَِّذي  »دانِياُل،  لِلَمِلِك:  13َفقالُوا 

اأيُّها  َخَتمَتُه  اأنَت  الَِّذي  بِالَمرُسوِم  َيهَتمَّ  لَْم  الَمسِبيِّيَن، 
الَمِلُك! َبْل اإنَُّه ُيَصلِّي َثلاَث َمّراٍت كُلَّ َيوٍم!« 14َوِحيَن 
َسِمَع الَمِلُك َذلَِك انَزَعَج ِجّداً، َوَبَداأ َعَلى الَفوِر ُيَفكُِّر 
مِس  نقاِذ دانِياَل. َوَقد حاَوَل َحتَّى ُغُروِب الشَّ بَِطِريَقٍة ل�إ

نقاِذِه. اأْن َيِجَد َطِريَقًة ل�إ
»اأيُّها  َوقالُوا:  الَمِلِك  اإلَى  الرِّجاُل  اُأولَِئَك  15َفجاَء 

اأنَُّه بَِحَسِب قانُوِن ماِدي َوفاِرَس  اأنَت َتعِرُف  الَمِلُك، 
ل� َيُجوُز َتغِييُر اأيِّ َمرُسوٍم ُيصِدُرُه الَمِلُك.« 16َفاأَمَرُهُم 
ُأُسوِد. َوقاَل  الَمِلُك بِاإحضاِر دانِياَل َواإلقائِِه ِفي ُحْفَرِة ال�
الَمِلُك لِدانِياَل: »لُِينِقْذَك اهلُل الَِّذي َتعُبُدُه دائِماً!« 17ثُمَّ 
َوَضُعوا َحَجراً َكِبيراً َعَلى فُْتَحِة الُحفَرِة َوَخَتُموها بِخاَتِم 
الُحكِم  َتغِييَر  اأَحٌد  َيسَتِطيَع  ل�  َكي  َوُوَزرائِِه،  الَمِلِك 

الَِّذي َصَدَر َعَلى دانِياَل.
18َوَذَهَب الَمِلُك اإلَى َقصِرِه َوَقَضى اللَّيَل بِلا َطعاٍم. 

َوَمَنَع اأْن َياأتِي اإلَيِه َمْن ُيَسلِّيِه، لَِكنَُّه لَْم َيسَتِطِع النَّوَم. 
ُأُسوِد.  ال� اإلَى ُحفَرِة  اأسَرَع  ِجّداً،  19َوِعنَد الَفجِر باِكراً 

20َفاقَتَرَب ِمَن الُحفَرِة َوناَدى بَِصوٍت عاٍل َحِزيٍن َعَلى 

، َهِل اسَتطاَع اإلَُهَك  دانِياَل: »يا دانِياُل، يا َعبَد اهلِل الَحيِّ
ُأُسوِد؟« الَِّذي َتخِدُمُه َوَتعُبُدُه دائِماً اأْن ُينِقَذَك ِمَن ال�

َفلَتِعْش  الَمِلُك،  »اأيُّها  الَمِلَك:  دانِياُل  21َفاأجاَب 

ُأُسوِد  ال� اأفواَه  َفاأغَلَق  َملاَكُه  اأرَسَل  22اإلَِهي  أَبِد!  ال� اإلَى 
َُّه َوَجَدنِي َبِريئاً. َوَحتَّى اأنَت اأيُّها الَمِلُك  أن َفَلْم تُؤِذنِي، ل�

َتعَلُم بِاأنِّي لَْم اأعَمْل َشيئاً َسيِّئاً.«
ِمَن  دانِياَل  بِاإخراِج  َواأَمَر  َكِثيراً،  الَمِلُك  23َفَفِرَح 

اأَذًى،  ُدوَن  الُحْفَرِة سالِماً  ِمَن  دانِياُل  َفَخَرَج  الُحْفَرِة. 
لَِهِه. َُّه اآَمَن بِاإ أن ل�

َعَلى  اشَتُكْوا  الَِّذيَن  بِاإحضاِر  الَمِلُك  اأَمَر  24ثُمَّ 

اإلَى  َونِسائِِهْم  َواأول�ِدِهْم  ُهْم  بَِطرِحِهْم  َواأَمَر  دانِياَل، 
َهَجَمت  َحتَّى  الُحْفَرِة،  اأْرَض  وا  َمسُّ اأْن  َوما  الُحْفَرِة. 

َقْت لَحَمُهْم، َوَسَحَقْت ِعظاَمُهْم. ُأُسوُد َعَليِهْم َفَمزَّ ال�
25ثُمَّ َكَتَب الَمِلُك َهِذِه الرِّسالََة:

ُأَمِم َواللُّغاِت الّساِكِنيَن  ُعوِب َوال� »اإلَى كُلِّ الشُّ
مَبراُطوِريَِّة، لَِيُكْن لَُكْم َسلاٌم َجِزيٌل. ِفي ال�إ

26اأنا داِريوَس اُأصِدُر َهذا الَمرُسوَم: َعَلى كُلِّ 

واِحٍد ِفي كُلِّ ُمقاَطعاِت َممَلَكِتي اأْن َيهاَب اإلََه 
دانِياَل َوُيكِرُمُه.

، أَزلِيُّ لَُه الَحيُّ ال�   »› ُهَو ال�إ
   َوُمْلُكُه لَْن َيفَنى اأَبداً،

   َوُسلطانُُه لَيَسْت لَُه نِهاَيٌة.
27  ُهَو اإلٌَه ُيَخلُِّص َوُينِقُذ.  

ماِء     ُهَو اإلٌَه َيعَمُل اآياٍت َوَعجائَِب ِفي السَّ
أْرِض. َوَعَلى ال�

ُأُسوِد.‹«    َوُهَو الَِّذي اأنَقَذ دانِياَل ِمَن ال�

28َهذا ُهَو دانِياُل الَِّذي نََجَح اأثناَء ُملِك داِريوَس 

. الماِديِّ َوُملِك كُوَرَش الفاِرِسيِّ

ُحلُم داِنياَل ِبالَحيواناِت األرَبَعة

َر أ 7  بِيْلشاصَّ الَمِلِك  ُحكِم  ِمْن  ُأولَى  ال� َنِة  السَّ ِفي 
َمِلِك بابَِل، َراأى دانِياُل ُحلماً َوُهَو ُمسَتلٍق َعَلى 
ئِيِسيََّة. 2قاَل  ِفراِشِه، َفَكَتَب الُحلَم َوَوَصَف َملاِمَحُه الرَّ
أرَبِع  ال� ماِء  السَّ ِرياَح  اأنَّ  ُحلِمي  ِفي  »َراأيُت  دانِياُل: 
3ِحيَنِئٍذ،  َواأهاَجتُه.  ِط  الُمَتَوسِّ الَبحِر  َعَلى  جاَءْت 
َيخَتِلُف  الَبحِر،  ِمَن  َحيواناٍت َضخَمٍة  اأرَبَعُة  َخَرَجْت 
َولَُه  َكاأَسٍد  ُل  َأوَّ ال� الَحيواُن  4كاَن  َبعٍض.  َعن  َبعُضها 
اأجِنَحُة نَسٍر. َوَبيَنما كُنُت اُأراِقُب، نُِزَعْت اأجِنَحُتُه ثُمَّ 
تُشِبهاِن  اللََّتيِن  ِرجَليِه  َعَلى  َوَوَقَف  أْرِض  ال� َعِن  ُرِفَع 

ِرجَليِّ اإنساٍن. ثُمَّ اُأعِطَي َعقَل اإنساٍن.
. َفاسَتَنَد  5»ثُمَّ َراأيُت َحيواناً اآَخَر، َوكاَن ُيشِبُه الدُّبَّ

ُيمِسُكها  اأضلاٍع  َثلاُث  َفِمِه  ِفي  َوكاَن  َعَلى جانِِبِه، 
بِاأسنانِِه. َفِقيَل لَُه: ›انَهْض َوكُْل لَحماً َكِثيراً.‹

َحيواناً  َراأيُت  اُأراِقُب  كُنُت  َوَبيَنما  َذلَِك،  6»َوَبعَد 

اآَخَر. كاَن َذلَِك الَحيواُن َكالنَِّمِر، َولَُه اأرَبَعُة اأجِنَحٍة َعَلى 
َظهِرِه َواأرَبَعُة ُرؤوٍس. َواُأعِطَي لَُه ُسلطاٌن.

قبَل   553 نَحَو  اأي  ر.  بيْلشاصَّ  . . . األُوَلى  َنة  السَّ أ 1:7 

الميلاد.
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ُحلِمي،  ِفي  اُأراِقُب  كُنُت  َوَبيَنما  َذلَِك،  7»َوَبعَد 

َراأيُت َحيواناً رابِعاً. كاَن ُمرِعباً َوَقِويّاً ِجّداً َواأسنانُُه ِمْن 
ساِحقاً  َكِثيَرًة  كائِناٍت  الَحَيواُن  َهذا  َفالَتَهَم  َحَديٍد. 
ى ِمنها َتحَت َقَدَميِه. كاَن ُمخَتِلفاً  ِعظاَمها َودائِساً ما َتَبقَّ
َعن كُلِّ الَحيواناِت الّسابَِقِة، َوكانَْت لَُه َعشَرُة قُُروٍن.

8»َوَبيَنما كُنُت اأنُظُر اإلَى الُقُروِن َخَرَج َفجاأًة َقرٌن 

اآَخُر َصِغيٌر ِمْن َبيِنها طاِرداً َثلاَثًة ِمَن الُقُروِن الّسابَِقِة. 
كانَت لَِهذا الَقرِن ُعُيوٌن ِشبُه َبَشِريٍَّة َوَفٌم َيَتَكلَُّم بِاُأُموٍر 

َعِظيَمٍة.

9 » َوَبيَنما كُنُت اُأراِقُب،  
   اُأِقيَمْت ُعُروٌش،

أيّاِم.    َوَجَلَس َقِديُم ال�
   كانَْت ثِياُبُه َبيضاَء َكالثَّلِج،

. وِف النَِّقيِّ    َوَشعُرُه اأبَيَض َكالصُّ
   كاَن َعرُشُه لُُهباً ِمَن النّاِر،

   َوَعَجلاُت َعرِشِه َكالنّاِر الُملَتِهَبِة.
10  كاَن نَهُر ناٍر َيَتَدفَُّق ِمْن اأماِمِه.  

   َواُألُوٌف َوَملايِيٌن ِمَن الَملائَِكِة َيِقُفوَن اأماَمُه.
أيّامِ أ لِلَقضاِء،    َفَجَلَس َقِديُم ال�

   َوفُِتَحْت اأسفاٌر.

ِّي َسِمْعُت َصوَت الَقرِن  أن 11»كُنُت ما اأزاُل اُأراِقُب ل�

ِغيِر َيَتَكلَُّم بَِعجَرَفٍة َشِديَدٍة. َوَبيَنما كُْنُت اُأراِقُب، قُِتَل  الصَّ
الَحَيواُن َواُأهِلَك َجَسُدُه َواُألِقَي لُِيحَرَق بِالنّاِر. 12َونُِزَع 
ُسلطاُن الَحيواناِت ال�ُأخَرى، َولَِكْن ُسِمَح لَها بِاأْن َتحيا 
ُأُموَر  ال� َهِذِه  كُلَّ  اُأشاِهُد  كُنُت  13َوَبيَنما  َقِصيراً.  َوقتاً 
ماِء،  ِفي ُحلِمي، َفجاأًة جاَء َشخٌص َعَلى ُسُحِب السَّ
َوَمَثَل  أيّاِم  ال� َقِديِم  اإلَى  َفجاَء  نساِن.  بِال�إ َشِبيهاً  َوكاَن 
اأماَمُه. 14َواُأعِطَي ُسلطاناً َوَمجداً َوُملكاً، َفَسَتخِدُمُه كُلُّ 
أَبِد،  ُأَمِم َواللُّغاِت. ُسلطانُُه َسَيُدوُم اإلَى ال� ُعوِب َوال� الشُّ

َر اأَبداً. َوُمْلُكُه لَْن َينَتِهَي َولَْن ُيَدمَّ

أ 10:7 قديم األّيام. اإشاَرٌة اإلَى اهلِل َكَمِلٍك َعَلى َعرِشِه ُمنُذ الَقديِم، 

اأي منذ ال�أزل. )اأيضاً ِفي َبقّيِة َهذا الفصل(

َتفِسيُر الُحلم
15»َواضَطَرْبْت ُروِحي اأنا دانْياَل ِفي داِخِلي، َوُرَؤى 

اأماَم  الواِقِفيَن  اأَحِد  ِمْن  16َفاقَتَربُت  اأرَعَبتِني.  َعقِلي 
ُأُموِر. َفَتَكلََّم اإلَيَّ  أيّاِم َوَساألُتُه َعْن َمعَنى َهِذِه ال� َقِديِم ال�
أرَبَعُة  َواأخَبَرنِي بِالتَّفِسيِر. 17َوقاَل: ›َهِذِه الَحيواناُت ال�
أْرِض.  ال� َعَلى  لَُهْم ُسلطاٌن  َسَيُكوُن  ُملُوٍك  اأرَبَعَة  تَُمثُِّل 
يُسو اهلِل الَعِليِّ الُملَك َوَيمَتِلُكونَُه  18َوَبعَدُهْم َسَياأُخُذ ِقدِّ

آبِِديَن.‹ اإلَى اأَبِد ال�
19»ِحيَنِئٍذ، اأَرْدُت َمعِرَفَة َمعَنى َرمِز الَحيواِن الّرابِِع 

َوَقِويّاً  ُمرِعباً  ال�ُأخَرى. كاَن  الَحيواناِت  َعِن  الُمخَتِلِف 
ِجّداً َواأسنانُُه ِمْن َحِديٍد َوَمخالُِبُه ِمْن ُبرونٍْز. َوَقْد اأَكَل 
ى  َمخلُوقاٍت َكِثيَرًة َوَسَحَق ِعظاَمها َوداَس َعَلى ما َتَبقَّ
ِمنها َتحَت ِرجَليِه. 20َواأَرْدُت اأْن اأعِرَف َمعَنى الُقُروِن 
َبْعُد  ِفيما  َظَهَر  الَِّذي  َوالَقرِن  َراأِسِه  َعَلى  الَِّتي  الَعشَرِة 
فَطَرَد َثلاَثَة قُُروٍن سابَِقٍة. َوكانَت ِفيِه ُعُيوٌن َوَفٌم َيَتَكلَُّم 
بَِعجَرَفٍة َشِديَدٍة، َوَمنَظُرُه اأضَخُم ِمْن َمنَظِر الَحيواناِت 
الَقرُن  َذلَِك  َبَداأ  اُأراِقُب،  كُنُت  21َوَبيَنما  ال�ُأخَرى. 
أيّاِم  ال� َقِديُم  جاَء  22ثُمَّ  َوَغَلَبُهْم.  يِسيَن  الِقدِّ ُيحاِرُب 
يُسو  . َوجاَء الَوقُت لَِياأُخَذ ِقدِّ يِسيِّ اهلِل الَعِليِّ َواأنَصَف ِقدِّ

اهلِل الَعِليِّ الُمْلَك.
23»َوَهذا ُهَو ما قالَُه الَِّذي كاَن َيِقُف اأماَم َقِديِم 

َسَتُكوُن  رابَِعٌة  َممَلَكٌة  ُهَو  الّرابُِع  ›الَحَيواُن  أيّاِم:  ال�
ُمخَتِلَفًة َعِن الَممالِِك ال�ُأخَرى، َفَسَتبَتِلُع َهِذِه الَممَلَكُة 
قُُرونُُه  24َوتَُمثُِّل  َوَتسَحُقها.  َوَتُدوُسها  كُلَّها  أْرَض  ال�
الَعشُر َعْشَرَة ُملُوٍك َسَيحُكُموَن تِلَك الَممَلَكِة. َوَسَيُقوُم 
َبعَدُهْم َمِلٌك ُمخَتِلٌف َعِن الُملُوِك الّسابِِقيَن، َوَسَيخَلُع 
، َوَسَيضَطِهُد  َثلاَثَة ُملُوٍك. 25َوَسَيَتَكلَُّم ِضدَّ اهلِل الَعِليِّ
التَّقِويَم  َتغِييِر  َوَسُيحاِوُل   . الَعِليِّ اهلِل  يِسي  ِقدِّ َوَيظِلُم 
ِة َثلاِث  يُسوَن اإلَى ُسلطانِِه لُِمدَّ رائِِع، َوَسُيَسلَُّم الِقدِّ َوالشَّ

َسَنواٍت َونِصٍف.
َوَيفَنى  ُسلطانُُه  َوَسُينَزُع  َسُيحاَكُم،  26»›َولَِكنَُّه 

َممالِِك  كُلِّ  َعَلى  ياَدُة  السِّ 27َوَسُتْعَطى  َتماماً.  ُمْلُكُه 
 . الَعِليِّ اهلِل  يِسي  لِِقدِّ َوَمجُدها  َوُسلطانُها  أْرِض  ال�
لَُهْم  َوَسَتخَضُع  اأَبِديًَّة.  َممَلَكًة  َممَلَكُتُهْم  َوَسَتُكوُن 

لُطاِت َوَتخِدُمُهْم َوتُِطيُعُهْم.‹ َجِميُع السُّ
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دانِياَل،  اأنا  كُنُت  الرِّسالَِة،  َهِذِه  نِهاَيِة  28»َوِفي 

اأسَتِطِع  َولَْم  تُزِعُجِني،  اأفكاِري  كانَت  ِجّداً.  ُمرَتِعباً 
ُأُموِر.« التََّوقَُف َعِن التَّفِكيِر بَِهِذِه ال�

ُرؤيا الَكْبِش َوالتَّيس

َر، أ 8  بِيْلشاصَّ الَمِلِك  ُحكِم  ِمْن  الثّالَِثِة  َنِة  السَّ ِفي 
َظَهَرْت لِي، اأنا دانِياَل، ُرؤيا اُأْخَرى َبعَد تِلَك الَِّتي 
َراأيُتها ِفي الِبداَيِة. 2َراأيُت َهِذِه الُرؤَيَة َبيَنما كُنُت ِفي 
العاِصَمِة ُشوَشَن، عاِصَمِة ُمقاَطَعِة َعِيلاَم. َوَقد َراأيُت 
َهِذِه الرُّؤيا قُرَب نَهِر اُأول�َي. 3َرَفعُت َعيَنيَّ َفَراأيُت َكْبشاً 
اأَحُدُهما  َطِويلاِن،  َقرناِن  لَُه  َوكاَن  النَّهِر.  قُرَب  واِقفاً 
الَقِصيِر.  ُظُهوِر  َبعَد  الطَِّويُل  َفَظَهَر  آَخِر.  ال� ِمَن  اأطَوُل 
ماِل َوالَجُنوِب،  4َراأيُت الَكْبَش ُمنَدِفعاً نَحَو الَغرِب َوالشَّ

ُموَد اأماَمُه َواسَتَمرَّ َيعَمُل ما  َولَْم َيسَتِطْع اأيُّ َحَيواٍن الصُّ
ِة. ُيِريُد َوَيزداُد ِفي الُقوَّ

عابِراً  الَغرِب  ِمَن  َتيٌس  اأنُظُر، جاَء  كُنُت  5َوَبيَنما 

أْرَض،  أْرِض. لَْم َتُكْن َقَدماُه َتلِمساِن ال� َفوَق َسْطِح ال�
َوكاَن لُِه َقرٌن باِرٌز َبيَن َعيَنيِه.

الَقرنَيِن  ِذي  الَكْبِش  نَحَو  تِِه  قُوَّ بُِكلِّ  َرَكَض  6ثُمَّ 

َيضِرُب  7َوَراأيُتُه  النَّهِر.  ِعنَد  َيِقُف  سابِقاً  َراأيُتُه  الَِّذي 
الَكْبَش بُِعنٍف َشِديٍد. َوِحيَن َضَرَب التَّيُس الَكْبَش َكَسَر 
َفَطَرَح  اأماَمُه.  ُموَد  الصُّ الَكْبُش  َيسَتِطِع  َفَلْم  َقرنَيِه،  لَُه 
التَّيُس الَكْبَش اأْرضاً َوداَس َعَليِه. َولَْم َيُكْن ُهناَك َمْن 

ُينِقُذ الَكْبَش.
تِِه،  ِة قُوَّ 8ثُمَّ اسَتَمرَّ التَّيُس َيزداُد َعَظَمًة. لَِكن ِفي ِقمَّ

انَكَسَر الَقرُن الَكِبيُر َوَخَرَجْت َمكانَُه اأرَبَعُة قُُروٍن باِرَزٍة. 
أرَبِع. هاِت ال� َيتَِّجُه كُلٌّ ِمنها نَحَو ِجَهٍة ِمَن الجِّ

أرَبَعِة، َواتََّجَه  9َوَخَرَج َقرٌن َصِغيٌر ِمْن َهِذِه الُقُروِن ال�

أْرِض الَجِميَلِة. 10َوارَتَفَع  ، نَحَو ال� رِقيِّ نَحَو الَجُنوِب الشَّ
ماِء، َوَطَرَح الَكِثيَر ِمَن النُُّجوِم َوالَكواِكِب  الَقرُن نَحَو السَّ
ياً َربَّ  أْرِض َوداَس َعَليها. 11َوَرَفَع نَفَسُه ُمَتَحدِّ اإلَى ال�
بِيَحَة الَيوِميََّة، َوَهَدَم الَهيَكَل.  ماِء. َواألَغى الذَّ ُجنِد السَّ
الَيوِميَِّة.  بِيَحِة  الذَّ َتقِديُم  َتَوقََّف  الَمْعِصَيِة،  12َوبَِسَبِب 
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الميلاد.

أْرِض،  ال� اإلَى  الَحقَّ  َوطَرَح  َهذا،  ِغيُر  الصَّ الَقْرُن  َفَعَل 
َونََجَح ِفي ما َعِمَل!

اأَحُد  َفقاَل  َيَتَكلَُّم.  يسيَن  الِقدِّ اأَحَد  13َوَسِمْعُت 

َهِذِه  َسَتُدوُم  »َكْم  َيَتَكلَُّم:  كاَن  لِلَِّذي  يسيَن  الِقدِّ
بِيَحِة  الذَّ َتَوقُُّف  ؤيا – اأي  الرُّ ِفي  َظَهَرت  الَِّتي  ُأُموُر  ال�
ِس َوالُجنِد  ثِم، َوَدْوُس الَمكاِن الُمَقدَّ الَيوِميَِّة بَِسَبِب ال�إ

؟« ماِويِّ السَّ
نَهارٍ  ِمَئِة  َوَثلاَث  األَفْيِن  َهذا  »َسَيبَقى  14َفقاَل: 

َولَيَلٍة، اإلَى اأْن ُيسَتَردَّ الَمكاُن الُمَقدَُّس.«

ؤيا ِلداِنيال َشرُح الرُّ
الرُّؤيا َطَلبُت ُمساَعَدًة  اأنا دانِياَل،  َراأيُت،  15ِحيَن 

َهيَئِة  ِفي  َوكاَن  اأماِمي،  َظَهَر َشخٌص  َوَفجاأًة  لِِفهِمها. 
َرُجٍل. 16ثُمَّ َسِمْعُت َصوتاً َبَشِريّاً ِمْن َوَسِط النَّهِر َيقوُل: 

»يا ِجبرائِيُل، اشَرِح الرُّؤيا لَِهذا الرَُّجِل.«
واِقفاً  كُنُت  الَِّذي  الَمكاِن  اإلَى  ِجبرائِيُل  17َفجاَء 

ِفيِه، َواإْذ كاَن َيقَتِرُب اإلَيَّ ارَتَعبُت ِجّداً َوَسقطُت َعَلى 
نساُن، َفالرُّؤيا َتخَتصُّ  َوجِهي. َفقاَل لَِي: »افَهُم اأيُّها ال�إ

َمِن.« بِِنهاَيِة الزَّ
لََمَسِني  لَِكنَُّه   ، َعَليَّ اُأغَمَي  اإلَيَّ  َتَكلََّم  18َوِحيَن 

اأنا  »ها  لِي:  قاَل  19ِحيَنِئٍذ   . َقَدَميَّ َعَلى  َواأوَقَفِني 
انِتهاِء  َبعَد  اأي  الَغَضِب،  َبعَد  َسَيحُدُث  بِما  َساُأخِبُرَك 

الَوقِت الُمَعيَِّن.
َمِلَك  ُيَمثُِّل  َراأيَتُه  الَِّذي  الَقرنَيِن  ُذو  20»الَكْبُش 

مَبراُطوِريَِّة الماِديَِّة َوالفاِرِسيَِّة. 21َوالَتيُس ُيَمثُِّل ُحكَم  ال�إ
خُم الَِّذي َبيَن َعيَنيِه ُيَمثُِّل الُملَك  الُيوناِن، َوالَقرُن الضَّ
قُُروٍن  اأرَبَعِة  َوُخُروُج  ِل  أوَّ ال� الَقرِن  َكْسُر  22اأّما  َل.  أوَّ ال�
ِل،  أوَّ ِمْنُه، َفُيَمثُِّل ِقياَم اأرَبِع َممالَِك َبعَد َموِت الَمِلِك ال�

تِِه. َمَع اأنَُّهْم لَْن َيُكونُوا بُِقوَّ
الَمعِصَيُة  َتِصُل  َوِحيَن  ُمْلِكِهْم،  نِهاَيِة  23»َوِفي 

بِالَمْكِر.  َيْعَمُل  َوقاٍس  َعِنيٌد  َمِلٌك  َسَيُقوُم  ُذرَوَتها، 
ِة  َتُه لَْن َتُكوَن ِمثَل قُوَّ ِجّداً، َمَع اأنَّ قُوَّ 24َسَيُكوُن َقِويّاً 

ُم  راً بَِشكٍل ُمدِهٍش َوَسَيَتَقدَّ ِل. َسَيُكوُن ُمَدمِّ أوَّ الَمِلِك ال�
ْعَب  َوالشَّ أقِوياَء  ال� القاَدَة  َوَسُيهِلُك  َيعَملُُه.  ما  ِفي كُلِّ 

الُمَقدََّس.
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الَعَظَمَة  َوَسَينِسُب  َوِخداِعِه،  بَِذكائِِه  25»َسَينَجُح 

َكِثيِريَن.  َسَيقُتُل  لاِم  السَّ ِمَن  َفتَرٍة  َوِخلاَل  نَفِسِه.  اإلَى 
َحتَّى اإنَُّه َسَيِقُف لُِيقاِوَم َرئِيَس الرَُّؤساِء، َولَِكنَُّه َسَيَتَحطَُّم 

. ٍل َبَشِريٍّ ُدوَن اأيِّ َتَدخُّ
لََك  اُأعِلَنت  الَِّتي  باِح  َوالصَّ الَمساِء  26»ُرؤيا 

َصِحيَحٌة. اأّما اأنَت َفاخِتْم َعَلى الرُّؤيا، َفِهَي لَْن َتِتمَّ اإلّ� 
َبعَد َفتَرٍة َطِويَلٍة.«

نََهضُت  ثُمَّ  اأيّاٍم،  ِة  لِِعدَّ َمِرضُت  دانِياَل،  27اأنا، 

ِمَن  ُمنَدِهشاً  َوكُنُت  الَمِلِك.  ِعنَد  َعَمِلي  َواستاأنَْفُت 
الرُّؤيا الَِّتي ما ِزلُت ل� اأفَهُمها.

َصالُة داِنيال

ُأولَى لُِحكِم داِرُيوَس بِن اأْحُشوِريوَش 9  َنِة ال� ِفي السَّ
َج  تُوِّ َوالَِّذي  الماِديِّيَن  نَسِل  ِمْن  َينَحِدُر  الَِّذي 
ُص  اأَتَفحَّ كُنُت  دانِياَل،  2اأنا  الَكْلدانِيِّيَن،  َعَلى  َمِلكاً 
الَنِبيِّ  اإلَى  اهلِل  َكِلَمَة  اأنَّ  َول�َحظُت  َسَة  الُمَقدَّ الُكُتَب 
اإْرِميا َتُقوُل اإنَّ الَهيَكَل ِفي َمديَنِة الُقْدِس َسَيبَقى َخِرباً 

لَِسبِعيَن َسَنٍة.
َلواِت َوالَتَضرُّعاِت  لَِه بِالصَّ هُت اإلَى الرَّبَّ ال�إ 3َفَتَوجَّ

ماِد.  الرَّ َعَلى  َوَجَلْسُت  الَخيَش  َولَِبْسُت  وِم،  َوالصَّ
»يا  َفُقْلُت:  بَِخطاياَي،  َواعَتَرفُت  إلَِهي  اإلَى  4َصلَّيُت 

الَعهَد  َيحَفُظ  الَِّذي  الُمِهيُب  الَعِظيُم  لَُه  ال�إ اأيُّها   ، َربُّ
5اأخَطاأْنا  َوصاياُه،  َوُيِطيُعوَن  ُيِحبُّونَُه  لِلَِّذيَن  َوالَمَحبََّة 
يَرًة. َوَعَصْينا َوابَتَعْدنا َعن كُلِّ  َوَضَلْلنا َوَعِمْلنا اُأُموراً ِشرِّ
أنِبياِء  ال� لُِخّداِمَك  نَسَمْع  6َولَْم  َواأحكاِمَك،  َوصاياَك 
آبائِنا َولُِكلِّ  الَِّذيَن َتَكلَُّموا باسِمَك لُِملُوِكنا َوُرَؤسائِنا َول�

عِب. الشَّ
َوُسكّاَن  َيُهوذا  ِرجاَل  نَحُن  اأّما   ، الِبرُّ 7»لََك 

كُلِّ  ِفي  الُمَشتَِّتيَن  اإْسرائِيَل  َبني  َوكُلَّ  الُقْدِس  َمديَنِة 
ُدوا  َتَمرَّ اأْن  َبعَد  َشتَّتَُّهْم  َوالَبِعيَدِة – َحيُث  الَقِريَبِة  الِبلاِد 
َعَليَك – َفَلنا الِخزُي. 8نََعْم يا اهلُل، الِخزُي لَنا َولُِملُوِكنا 

آبائِنا الَِّذيَن اأخَطاُأوا اإلَيَك. َوُرَؤسائِنا َول�
9»اأّما اأنَت اأيُّها الرَّبُّ اإلََهنا َفَلَك الرَّحَمُة َوالُغفراُن 

بِاأْن  اأَمَرنا  َتَمرَّدنا َعَليَك. 10َفَلْم نُِطِع إلََهنا ِحيَن  َّنا  أن ل�
ِخلاِل  ِمْن  لَنا  اأعطاها  الَِّتي  ِريَعِة  الشَّ بَِحَسِب  نَِعيَش 

َشِريَعَتَك  ْوا  َتَعدَّ اإْسرائِيَل  َبِني  11كُلُّ  أنِبياِء.  ال� ُخّداِمِه 
َعَلينا  َجَلْبَت  َوَقْد  لَِصوتَِك.  اسِتماِعِهْم  بَِعَدِم  َوَضلُّوا 
اللََّعناِت َوال�أقساَم الَمكُتوَبَة ِفي َشِريَعِة ُموَسى خاِدِم اهلِل، 

َّنا اأخَطاأنا اإلَيَك. أن ل�
نا َوِضدَّ  َم اهلُل َكِلَمُتُه الَِّتي قالَها ِضدَّ 12»َوَهَكذا َتمَّ

قاَدتِنا. َفَحلَّْت كاِرَثٌة َعِظيَمٌة بَِمديَنِة الُقْدِس ل� تُشِبُه اأيََّة 
يِق الَِّذي كُِتَب  ماِء. 13كُلُّ الضِّ كاِرَثٍة اُأْخَرى َتحَت السَّ
ِفي َشِريَعِة ُموَسى َحَدَث لَنا، َتماماً َكما ُهَو َمكُتوٌب. 
َوَمَع َهذا، لَْم نَطلُِب اهلَل اأْو نَُتْب َعن ُسلُوِكنا الخاِطِئ 
. 14َفاأَعدَّ اهلُل َهذا الِعقاَب ثُمَّ  َوَعْن َعَدِم َفهِمنا لِلَحقِّ
اأّما نَحُن  اأوَقَعُه َعَلينا. إلَُهنا عاِدٌل ِفي كُلِّ ما َيعَمُل، 

َفَلْم نُِطْع َصوَتُه.
آَن اأيُّها الرَّبُّ اإلَُهنا، اأنَت اأخَرْجَت َشعَبَك  15»َوال�

ِمْن ِمْصَر بَِيٍد َجبَّاَرٍة، َفَجَعْلَت اسَمَك َمعُروفاً اإلَى َهذا 
َغَضَبَك  اأبِعْد  َربُّ  16يا  َواأثِْمنا.  اأخَطاأنا  لَِكنَّنا  الَيوِم. 
بَِحَسِب  ِس  الُمَقدَّ َجَبِلَك  َعن  الُقْدِس،  َمديَنِة  َعن 
اإْحساناتَِك. َفِبَسَبِب اآثاِم اآبائِنا َوَخطايانا صاَرْت َمديَنُة 

الُقْدِس َوَشعُبَك ُمحَتَقِريَن ِفي نََظِر الِبلاِد الُمجاِوَرِة.
17»يا اإلََهنا، اسَتِمْع اإلَى َصَلواِت خاِدِمَك َوِطلباتِِه 

ل�أجِل الرَّحَمِة. اأشِرْق بَِوجِهَك َعَلى َهيَكِلَك الَخِرِب، 
. 18يا اإلَِهي، اأِمْل اُأذنََك َواسَمْع،  ِمْن اأجِلَك اأيُّها الرَّبُّ
ِة  الَمدُعوَّ الَمِديَنِة  َوَدماَر  َخرائَِبنا  َوانُظْر  َعيَنيَك  افَتْح 
اأعمالِنا  اأساِس  َعَلى  الرَّحَمَة  نَطلُُب  ل�  اإنَّنا  باسِمَك. 
الَعِظيَمِة. 19يا  َرحَمِتَك  بَِسَبِب  نَطلُُبها  َبْل  الّصالَِحِة، 
َربُّ اْسَمعنا. يا َربُّ اغِفْر لَنا. يا َربُّ اسَتِمْع َواسَتِجْب 
َوَمِديَنَتَك  َشعَبَك  ل�أنَّ  ْر،  َتَتاأخَّ ل�  نَفِسَك  ل�أجِل  لَنا. 

ُيْدَعْوَن باسِمَك.«

َتفِسيُر الَمالك
َواأعَتِرُف بَِخطاياَي  َواُأَصلِّي  اأَتَكلَُّم  20َوَبيَنما كُنُت 

أجِل الرَّحَمِة  ُم ِطلَبِتي لِ� َوَخطايا َشعِبي َبِني اإْسرائِيَل، َواُأَقدِّ
َبيَنما  ِس – 21اأي  الُمَقدَّ َجَبِلِه  الّساِكِن ِفي  اأماَم إلَِهي  
الَِّذي  ِجبِريُل  الرَُّجُل  لاَة – طاَر  الصَّ َهِذِه  اُأَصلِّي  كُنُت 
َراأيُتُه َقبلاً ِفي الرُّؤيا ُمسِرعاً َفَوَصَل اإلَيَّ ِفي َوقِت َذبِيَحِة 
الَمساِء. 22َوَقد جاَء اإلَيَّ لُِيساِعَدنِي َكي اأفَهَم، َفقاَل: 
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ُأساِعَدَك اأْن َتفَهَم.  ُأَعلَِّمَك َولِ� »يا دانِياُل، ِجئُت لِلَتوِّ لِ�
اأمٌر  اإلَيَّ  لِلرَّحَمِة، َصَدَر  َطَلباً  تَُصلِّي  َبَداأَت  اأْن  23ُمنُذ 

بِاأْن اآتِي َواُأخِبَرَك بِاأنََّك َمحُبوٌب. َفانَتِبْه اإلَى َكِلَمِة اهلِل 
َوافَهِم الرُّؤيا.

24»لََقد َتمَّ َتْعّييُن َسبِعيَن اُأسُبوعاً لَِشعِبَك َولَِمِديَنِتَك 

نُوِب،  ثِم َوالَخِطيَِّة، َولِلتَّكِفيِر َعِن الذُّ نهاِء ال�إ َسِة ل�إ الُمَقدَّ
ِة، َولَِمسِح  رَمِديِّ َولَِخْتِم الرُّؤيا َوالُنُبوَّ حضاِر الِبرِّ السَّ َول�إ

أقداِس. قُدِس ال�
عِب  أمِر بَِردِّ الشَّ 25»َفاعَلْم َوافَهْم اأنَُّه ُمنُذ اإعطاِء ال�

الَمِسيِح أ  َمِجِئ  َوَحتَّى  الُقْدِس،  َمديَنِة  بِناِء  َواإعاَدِة 
اْثَنيِن  َوِخلاَل  اأسابِيَع.  َسبَعُة  ُهناَك  َسَيُكوُن  ئِيِس،  الرَّ
َوَخنَدِق  الَمِديَنِة  ساَحِة  بِناُء  َسُيعاُد  اُأسُبوعاً،  َوِستِّيَن 
الِمياِه َحولَها. َوَسَتُكوُن ُهناَك ِضيقاٌت َكِثيَرٌة ِفي تِْلَك 
أْثناِء. 26َوِفي نِهاَيِة ال�ْثَنيِن َوالِستِّيَن اُأسُبوعاً، َسُيقَتلُ ب  ال�
ئِيِس القاِدِم َسُتَخرُِّب  الَمِسيُح، َولَيَس لَُه. ج َوَقّواُت الرَّ
الَمِديَنَة َوالَهيَكَل. َسَتُكوُن النِّهاَيُة َكُطوفاٍن، َوَسَيُكوُن 
27َوَسَيفِرُض  النِّهاَيِة.  َحتَّى  َمحُتوَميِن  َوالتَّدِميُر  الِقتاُل 
ِة اُأسُبوٍع. َوَسُيوِقُف  الُمَخرُِّب ُمعاَهَدًة َعَلى َكِثيِريَن لُِمدَّ
ِة نِصِف اُأسُبوٍع. َوياأتِي النَِّجُس  بائَِح َوالتَّقِدماِت لُِمدَّ الذَّ
بَِتدِميِر  الَمحُتوُم  اهلِل  َقضاُء  َيِحلَّ  اأْن  اإلَى  الُمَخرُِّب، د 

َذلَِك الَمكاِن َتماماً.«

ُرؤيا داِنياَل َعَلى َنهِر ِدجَلة

َمِلِك 10  كُوَرَش  ُملِك  ِمْن  الثّالِثِّة  َنِة  السَّ ِفي 
دانِياَل  اإلَى  سالَُة  الرِّ َهِذِه  اُأعِلَنْت  فاِرِس، 
سالَُة  الرِّ َوكانَِت  ُر.  َبْلْطشاصَّ أراِميُّ  ال� اْسُمُه  الَِّذي 
َصِحيَحًة. َوجاَهَد دانِياُل َكِثيراً لَِيفَهَم الرِّسالََة، َواأِخيراً 

َفِهَمها.

أ 25:9 المسيح. اأي »َمْن َمَسَحه اهلل.« كاَن الملُك ُيمَسُح بزيٍت 

لُه لهذا العمل.  َواأطياٍب خاّصة كعلامٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ
ِل لِلَمسيِح َيُسوَع اإلَى  أوَّ شارة النبوَية َفتتعلُق بِالَمجيِء ال� اأّما هِذِه ال�إ

العالَم.
ب 26:9 َسُيقَتل. حرِفّياً »َسُيقَطع.«

ج 26:9 َليَس َلُه. اأي ليَس لَُه َمْن ُيساعدُه، اأو ليس لَُه نسٌل.

ب. قارن ببشاَرِة َمتَّى 15:24. ِجس الُمَخرِّ 27:9 النَّ
د 

2ِفي َذلَِك الَيوِم َبَكيُت، اأنا دانِياَل، لَِثلاَثِة اأسابِيَع 

كاِمَلٍة. 3َولَْم اآكُْل َطعاماً َجيِّداً اأْو لَْحماً اأْو نَبيذاً. َولَْم 
ْن بَِزْيٍت اإلَى اأْن اْكَتَمَلِت ال�أسابِيُع الثَّلاَثُة. اأَتَدهَّ

ِل،  أوَّ ال� هِر  الشَّ ِمَن  َوالِعشِريِن  الّرابِِع  الَيوِم  4َوِفي 

5َرَفعُت  الَعِظيِم،  ِدجَلَة  نَهِر  بِِجواِر  اأِقُف  َوَبيَنما كُنُت 
َعيَنيَّ َوَراأيُت َرُجلاً َيرَتِدي ثِياباً ِمْن ِكتّاٍن، َوَعَلى َوَسِطِه 
َوكاَن  َبْرَجِد،  َكالزَّ ِجسُمُه  6َوكاَن  َذَهٍب.  ِمْن  ِحزاٌم 
َوجُهُه ُيِشعُّ َكالَبرِق، َوَعيناُه َكَمصابِيَح ُمشَتِعَلٍة، َوَبَدْت 
ِرجلاُه َوِذراعاُه َكالُبرونِْز الَمصُقوِل، َوَصوتُُه َكُجمُهوٍر 

َعِظيٍم ِعنَدما َيَتَكلَُّم.
7َوَراأيُت، اأنا دانِياَل، الرُّؤيا َوحِدي، َفالَِّذيَن كانُوا 

َمِعي لَْم َيُروها اإْذ خافُوا ِجّداً َوَهَرُبوا َواخَتَباُأوا، 8َفَبِقيُت 
ٌة،  اأنا َوحِدي. َواإْذ َراأيُت الرُّؤيا الَعِظيَمِة، لَْم َتبَق ِفيَّ قُوَّ
ٌة اأَبداً.  لَت نَضاَرتِي اإلَى ُشُحوٍب، َولَْم َتبَق ِفيَّ قُوَّ َوَتَحوَّ
َفلّما ِسِمْعُت َصْوَتُه، َدخْلُت ِفي  َيَتَكلَُّم،  9ثُمَّ َسِمْعُتُه 

أْرِض. ُسباٍت َوانَْطَرْحُت َوَوجِهي اإلَى ال�
 . َوِرجَليَّ َيَديَّ  َعَلى  َوَرَفَعتِني  َيٌد  لََمَستِني  10ثُمَّ 

اإلَى  انَتِبْه  دانِياُل،  الَمحُبوُب  »اأيُّها  لِي:  قاَل  11ثُمَّ 

اُأرِسلُت  َقد  ِّي  أن ل� قُْم،  بِها.  َساُأخِبُرَك  الَِّتي  ُأُموِر  ال�
اإلَيَك.« َوِحيَن قاَل َهذا قُمُت َواأنا ُمرَتِعٌب. 12ِحيَنِئٍذ، 
ْرَت ِفيِه  ِل َيوٍم َقرَّ قاَل لِي: »ل� َتَخْف يا دانِياُل، َفِمن اأوَّ
اإلَِهَك، ُسِمَعْت َصلاتَُك.  اأماَم  َوَتَتَذلََّل  َتناَل َفهماً  اأْن 
ِة  لُِمدَّ قاَوَمِني  فاِرَس  13َرئِيُس  َهذا.  أجِل  لِ� اأَتيُت  َواأنا 
ُرَؤساِء  اأَحَد  ِميخائِيَل،  َولَِكنَّ  َيوماً،  َوِعشِريَن  واِحٍد 
الَملائَِكِة، جاَء لَِمُعونَِتي. َولِذا َتَركُتُه ُهناَك َمَع ُملُوِك 
فاِرَس، 14َوِجئُت ل�ُأساِعَدَك لَِفهِم ما َسَيحُدُث لَِشعِبَك 
لِلُمسَتقَبِل  ِهَي  ؤيا  الرُّ َهِذِه  أنَّ  ل� أِخيَرِة،  ال� أيّاِم  ال� ِفي 

الَبِعيِد.«
نَْحَو  َوجِهي  كاَن   ، اإلَيَّ َيَتَكلَُّم  كاَن  15َوَبْيَنما 

اإنساٍن  لََمَس ِشبُه  َوَبِقيُت صاِمتاً. 16ِحيَنِئٍذ،  أْرِض،  ال�
، َفَفَتحُت َفِمي َوَتَكلَّْمُت. قُْلُت لِلَِّذي كاَن َيِقُف  َشَفَتيَّ
ألَِم  اأماِمي: »يا َسيِِّدي، ِحيَن َراأيُت الرُّؤيا، امَتلاأُت بِال�
اأنا خاِدَمَك،  اأسَتِطيُع،  17َفَكيَف  تِي.  قُوَّ َوَفَقدُت كُلَّ 
ٌة  اأْن اُأواِصَل الَحِديَث َمَعَك يا َسيِِّدي، َولَيَسْت ِفيَّ قُوَّ

َس؟« لِلُوقُوِف، َول� اأقِدُر اأْن اأَتَنفَّ
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19َوقاَل:  َواأمَسَكِني،  نساِن  ال�إ ِشبُه  اإلَيَّ  َم  18َفَتَقدَّ

ْع.«  َوَتَشجَّ اهَداأ  الَمحُبوُب،  ُجُل  الرَّ اأيُّها  َتَخْف  »ل� 
»يا  َوقُْلُت:  تِي  قُوَّ اسَتَعدُت   ، اإلَيَّ َيَتَكلَُّم  كاَن  َوَبيَنما 

ْيَتِني.« ََّك َقوَّ أن آَن اأْن َتَتَكلََّم اإلَيَّ لِ� َسيِِّدي، َتسَتِطيُع ال�
اإلَيَك؟  اأَتيُت  لِماذا  َتعِرُف  »َهْل  قاَل:  20ِحيَنِئٍذ، 

اُأغاِدُر  َوِعنَدما  فاِرَس.  َرئِيَس  ُأحاِرَب  لِ� اأرِجَع  اأْن  َعَليَّ 
َسَياأتِي َرئِيُس الُيوناِن. 21لَِكنِّي َساُأخِبُرَك بِما ُهَو َمكُتوٌب 
. ل� ُيوَجُد َمْن َيِقُف َمِعي ِضدَّ َهؤل�ِء  ِفي ِكتاِب الَحقِّ

ِسَوى ِميخائِيَل َرئِيِسُكْم.«

داِرُيوَس 11  ُملِك  ِمْن  ُأولَى  ال� َنِة  السَّ َوِفي 
يِه. ب َعُه َواُأَقوِّ ُأَشجِّ ، أ َوَقْفُت اأماَمُه لِ� الماِديِّ

َثلاَثُة  بِالَحِقيَقِة. َسَيُكوُن ُهناَك  آَن َساُأخِبُرَك  2»َوال�

َسَيجَمُع  رابٌِع  َمِلٌك  َسَياأتِي  ثُمَّ  لِفاِرَس،  اآَخِريَن  ُملُوٍك 
َوَسَتجِلُب  الَجِميِع.  ِمَن  اأغَنى  َوَسَيُكوُن  َعِظيَمًة  َثرَوًة 
ًة اأكَثَر َحتَّى ُيِثيَر الُكلَّ ِضدَّ َممَلَكِة الُيوناِن.  لَُه َثرَوتُُه قُوَّ
َوَيعَمُل  ِجّداً  َقِويًَّة  امَبَرُطوِريًَّة  َيحُكُم  َمِلٌك  َسَيُقوُم  3ثُمَّ 

ُم  َوتُقسَّ َممَلَكُتُه  َسَتنَكِسُر  تِِه،  قُوَّ ِة  ِقمَّ 4َوِفي  ُيِريُد.  ما 
أرَبِع، لَِكنَّها لَْن َتُكوَن لَِنسِلِه. َولَْن  يِح ال� اإلَى ِجهاِت الرِّ
أنَّ  ل� ُمْلِكِه،  اأثناَء  بِها  ُحِكَمْت  الَِّتي  بِالطَِّريَقِة  تُحَكَم 

ُق َوَتنَتِقُل اإلَى اآَخِريَن. َممَلَكَتُه َسَتَتَمزَّ
ًة، َولَِكنَّ اأَحَد  5»َوَسَيزداُد َمِلُك َممَلَكِة الَجُنوِب قُوَّ

قاَدتِِه َسَيُكوُن اأقَوى َوَسَيحُكُم َعَلى اإمَبراُطوِريٍَّة اأعَظَم.
ُج  َوَتَتَزوَّ ال�ْثناِن.  َسَيَتحالَُف  ِة َسَنواٍت  6»َوَبعَد ِعدَّ

ماِل. لَِكنَّها لَْن َتمِلَك  اْبَنُة َمِلِك الَجُنوِب ِمْن َمِلَك الشَّ
َة، َولَْن َيُدوَم نَسلُها، َبْل َسُتقَتُل ِهَي َوابُنها َوالَِّذيَن  الُقوَّ

جاُءوا َمَعها.
َعَلى  َفَيسَتولِي  عائَِلِتها  ِمْن  واِحٌد  َسَيُقوُم  7»ثُمَّ 

لَطِة َوَياأُخُذ َمكاَن َمِلِك الَجُنوِب. َسُيهاِجُم ِحصَن  السُّ
َوال�أصناَم  آلَِهَة  ال� 8َوَسَيْسِبي  َوَياأُخُذُه.  ماِل  الشَّ َمِلِك 
يََّة الثَِّميَنَة الَِّتي ِفي الِحصِن اإلَى  َهِبيََّة َوالِفضِّ أوِعَيَة الذَّ َوال�
ماِل َوَشاأنَُه لِِبضِع َسَنواٍت.  ِمْصَر، ثُمَّ َسَيتُرُك َمِلَك الشَّ

. اأي نَحَو 521 قبَل الميلاد. َنِة األُوَلى . . . الماِديِّ أ 1:11 السَّ

يه. ربما ما يقصده دانيال هو اأنه كان  ب 1:11 َوَقْفُت . . . َوأَُقوِّ

يساعد ميخائيل، الملاك، في حربِِه.

َولَِكنَُّه  الَجُنوِب،  َمِلَك  الَمِلُك  َذلَِك  َسُيهاِجُم  9ثُمَّ 

َسَيرِجُع اإلَى اأْرِضِه.
ماِل َحرباً، َوَسَيجَمُعوَن  10»َوَسُيِثيُر اأبناُء َمِلِك الشَّ

َجيشاً َضخماً. َسَياأتِي َذلَِك الَجيُش َوَيجتاُح َكُطوفاٍن، 
َفَيِصُل َحتَّى ِحصِن َمِلِك الَجُنوِب. 11َوَسَيغَضُب َمِلُك 
ماِل َفُيوِقَف َذلَِك  الَجُنوِب َوَيخُرُج لُِيحاِرَب َمِلَك الشَّ
ُيهَزُم  12َوِحيَن  لَُه.  َسَيسَتسِلُم  الَِّذي  الَعِظيَم  الَجيَش 
الَجيُش الَعِظيُم، َيَتَكبَُّر َمِلُك الَجُنوِب، َوَيُموُت ِمئاُت 
13َبعَد  َيُدوْم.  لَْن  انِتصاَرُه  لَِكنَّ  النّاِس،  ِمَن  آل�ِف  ال�
ِة  ماِل بَِجيٍش اأضَخَم. َوَبعَد ِعدَّ َذلَِك َسَيرِجُع َمِلُك الشَّ

ُم بَِجيٍش َعِظيٍم َوِعتاٍد َكِثيٍر. ِسِنيٍن َسَيَتَقدَّ
َمِلَك  َكِثيُروَن  َسُيقاِوُم  الَوقِت،  َذلَِك  14»ِفي 

أِشّداِء  ال� َشعِبَك  ِرجاِل  ِمْن  َبعٌض  َحتَّى  الَجُنوِب. 
اإتماماً  َهذا  َسَيُكوُن  الَجُنوِب.  َمِلِك  َعَلى  اأوَن  َسَيَتَجرَّ
ماِل،  ُم َمِلُك الشَّ للرُّؤيا، لَِكنَُّهْم لَْن َينَجُحوا. 15َوَسَيَتَقدَّ
َنًة.  َوَيَضُع َحواِجَز تُرابِيًَّة لِلِحصاِر، َوَيفَتُح َمِديَنًة ُمَحصَّ
اأفَضُل  َحتَّى  َول�  الَجُنوِب.  قُّواُت  اأماَمُه  َتصُمَد  لَْن 

ُنوِد َيْسَتِطيُعوَن اأْن ُيقاِوُموُه. الجُّ
16»َوَسَيفَعُل الُمهاِجُم َكما ُيِريُد، َفَلْن َيسَتِطيَع اأَحٌد 

أْرِض الَجِميَلِة َوَسَيُكوُن  اأْن َيِقَف اأماَمُه. َوَسَيِقُف ِفي ال�
ُر اأْن َيجَعَل َممَلَكَتُه  َرها. 17َوَسُيَقرِّ لَُه ُسلطاٌن َعَليها لُِيَدمِّ
ماِل َعْهداً َمَع َمِلِك  قُِويًَّة ِجّداً، َولِذا َسَيقَطُع َمِلُك الشَّ
َجُه  ُيَزوِّ بِاأْن  َتثِبيَت َذلَِك الَعْهَد  الَجُنوِب، ثُمَّ َسُيحاِوُل 
اإحَدى َبناتِِه، ج بَِهَدِف َسْحِق الَممَلَكِة الَجُنوبِيَِّة. َولَِكنَّ 

َذلَِك لَْن َينَجَح، َولَْن َيُكوَن ِفي َمصَلَحِتِه.
ماِل اهِتماَمُه َعَلى  18»َبعَد َذلَِك َسُيَركُِّز َمِلُك الشَّ

ِط َوَسواِحِلِه، َوَسَياأُخُذ الَكِثيَر ِمنها.  ُجُزِر الَبحِر الُمَتَوسِّ
َولِِكنَّ قائِداً ُسُيوِقُفُه َوَيَضُع َحّداً لَِتَكبُِّرِه، َوَسَيُردُّ َتَكبَُّرُه 
ماِل اإلَى ُحُصوِن  َعَلى َراأِسِه. 19َولِذا َسَيرِجُع َمِلُك الشَّ

اأْرِضِه، َولَِكنَُّه َسَيَتَعثَُّر َوَيسُقُط َول� َيُعوُد ُيَرى ثانَِيًة.
لَِتحِصيِل  َرُسول�ً  ُيرِسُل  َمِلٌك  َمكانَُه  20»َوَسَياأتِي 

َتُه َسَتنَكِسُر َسِريعاً،  ِجباَيٍة ل�أجِل َمجِد الَممَلَكِة، لَِكنَّ قُوَّ
لَِكْن لَيَس بَِثوَرٍة َول� بَِمعَرَكٍة. 21َوَسَياأتِي َمكانَُه َرُجٌل 

ج 17:11 إحَدى َبناِته. حرفّياً »اإحَدى بناِت نِسائِِه.«
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ُمحَتَقٌر لَْن ُيمَنَح َبهاًء َمَلِكّياً. َوُهَو َسَياأتِي ِفي َوقِت َسلاٍم 
َعِظيَمًة  ُجُيوشاً  22َوَسُيهاِجُم  بِالِحيَلِة.  الَعْرَش  َوَياأُخُذ 
َيُضمَّ  اأْن  23َوَبعَد  الَعهِد.  َرئِيُس  ِفيِهْم  بَِمن  َوَيهِزُمها، 
ًة  قُوَّ َوَسَيزداُد  َمكُرُه.  َسَيظَهُر  َجماَعِتِه  اإلَى  اأكَثَر  اُأناساً 

بِالرَّغِم ِمْن ِقلَِّة الَِّذيَن َمَعُه.
24»َوَسَياأتِي ِفي َوقِت َسلاٍم َواأماٍن اإلَى اأغَنى الِبلاِد 

َوَيسِلُب َوَيسِرُق َوَياأُخَذ َغِنيَمًة، َوُهَو ما لَْم َيفَعْلُه اأَحٌد 
َنَة،  . َوَسُيَخطُِّط اأْن ُيحاِصَر ُمُدنَُهُم الُمَحصَّ ِمْن اآبائِِه َقطُّ

َولَِكنَّ َهذا َسَيْحُدُث َحتَّى الَوقِت الُمَعيَِّن َفَقْط.
َعَلى  َوَجْيِشِه  تِِه  قُوَّ َوكُلَّ  َرغَبِتِه  كُلَّ  َسُيِثيُر  25»ثُمَّ 

َجيشاً  الَجُنوِب  َمِلُك  َسَيجَمُع  َولِذا  الَجُنوِب.  َمِلِك 
َعِظيماً َوَقِويّاً ِجّداً، َولَِكنَُّه َسُيخَدُع َوَيخَسُر. 26َفُحَلفاُؤُه 
الَِّذيَن اأطَعَمُهْم َعَلى مائَِدتِِه َسَيهِزُمونَُه، َوَسُيهَزُم َجيُشُه، 
27َوَسَيُكوُن  َقتَلى.  الُجُنوِد  ِمَن  َكِبيٌر  َعَدٌد  َوَسَيسُقُط 
اأَحُدُهما  َسَيكِذُب  يَرٌة.  ِشرِّ ُخَطٌط  الَمِلَكيِن  لَِهَذيِن 
آَخِر َوُهما جالِساِن اإلَى مائَِدٍة. َولَِكنَّ َذلَِك لَْن  َعَلى ال�
أنَّ ُهناَك َوقتاً ُمَعيَّناً للنِّهاَيِة. 28َوَسَيرِجُع َمِلُك  َينَجَح، ل�
لِلَعوَدِة  َطِريِقِه  َوِفي  َعِظيَمٍة.  بَِثرَوٍة  اأْرِضِه  اإلَى  ماِل  الشَّ
ِس. َوَسَيعَمُل َعَمَلُه ثُمَّ  ساَءِة اإلَى الَعهِد الُمَقدَّ ُيَفكُِّر بِال�إ

َيرِجُع اإلَى اأْرِضِه.
29»َوِفي الَوقِت الُمَعيَِّن َسَيجتاُح الَجُنوَب، َولَِكنَّ 

ُأولَى. 30َسَتاأتِي ُسُفٌن ِمْن  ِة ال� َة لَْن َتُكوَن َكالَمرَّ َهِذِه الَمرَّ
كتِّيَم لُِتحاِرَبُه، َفَيخاَف َوَينَسِحَب. لَِكنَّ َغَضَبُه َسَيثُوُر 
ِضدَّ الَعهِد الُمَقدَِّس. َسَيرِجُع اإلَى اأْرِضِه، َوُيسانُِد الَِّذيَن 
ُس َبعُض قُّواتِِه  ُدوا َعَلى الَعْهَد الُمَقدََّس. 31َوَسُتَنجِّ َتَمرَّ
بائَِح الَيوِميََّة، َوُيِقيُموَن  الَهيَكَل َوالِحْصَن، َوَسُيوِقُفوَن الذَّ

النَِّجَس الُمَخرَِّب. أ
وا  َتَعدُّ الَِّذيَن  الكاِذِب  بِاللُّطِف  32»َوَسَيخَدُع 

َفَسَيُكونُوَن  اإلََهُهْم  َيعِرفُوَن  الَِّذيَن  اأّما  الَعهِد،  َعَلى 
ْعِب َكِثيِريَن  ثابِِتيَن َوُيِطيُعونَُه. 33َوَسُيساِعُد ُعَقلاُء الشَّ
اأِو  يِف  بِالسَّ لِلَقتِل  َيَتَعرَُّضوَن  َقد  اأنَُّهْم  َمَع  لَِيفَهُموا، 
النّاِر، اأْو َقد َيِتمُّ اأسُرُهْم لَِبعِض الَوقِت. 34َوِحيَن َيسُقُط 
َوَسَيشَتِرُك  الُمساَعَدِة،  َبعُض  لَُهْم  ُم  َسُتّقدَّ الُمصاُبوَن، 
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الُمرائِيَن. 35َوَحتَّى َبعُض  ِمَن  َكِثيُروَن  ِفي ُمساَعَدتِِهْم 
الُعَقلاِء َسَيَتَعثَُّروَن. َوِفي ِضيِقِهْم َتِتمُّ َتنِقَيُتُهْم َوَتطِهيُرُهْم 
َبعُد  َوقٌت  ُهناَك  فَسيُكوُن  النِّهاَيِة.  بانِتظاِر  َوَتبِييُضُهْم 

ِد لِلنِّهاَيِة. َحتَّى الَموِعِد الُمَحدَّ

ِذي َيرَفُع َنفَسه الَمِلُك الَّ
ماِل ما َيشاُء، َفَسَيرَفُع نَفَسُه  36»َوَسَيفَعُل َمِلُك الشَّ

َوُيَعظُِّمها اأكَثَر ِمْن اأيِّ اإلٍَه. َسَيَتَكلَُّم بِاُأُموٍر ُمِريَعٍة ِضدَّ اإلَِه 
ُروِر. ثُمَّ َسَيِتمُّ ما  آلَِهِة. َوَسَينَجُح َحتَّى َتِتمَّ َجِميُع الشُّ ال�
ماِل َحتَّى بِاآلَِهِة  َقَضى بِِه اهلُل. 37لَْن َيعَتِرَف َمِلُك الشَّ
َُّه لَْن َيعَتِرَف  أن آلَِهِة الَِّتي َتشَتِهيها النِّساُء. ل� اآبائِِه، َول� بِال�
38لَِكنَُّه  َجِميعاً.  َعَليها  نَفَسُه  َسُيَعظُِّم  َبْل  اإلٍَه،  بِاأيِّ 
َسُيكِرُم اإلََه الُحُصوِن الَِّذي لَْم َيهَتمَّ بِِه اآباُؤُه. َوَسُينِفُق 
الَكِريَمِة  َوالِحجاَرِة  ِة  َوالِفضَّ َهِب  الذَّ ِمَن  الَكِثيَر  َعَليِه 

َوِغيِرها ِمَن النَّفائِِس.
39»َوَسُيعيُنُه اإلَُهُه الَغِريُب لَِيقَتِحَم اأقَوى الُحُصوِن. 

َوَسُيكِرُم كُلَّ َمْن َيعَتِرُف بِِه ِمَن الُحكَّاِم، َوَيَضُع َكِثيريَن 
َضرائَِب  ُمقابَِل  ال�أرَض  لَُهُم  ُم  َوُيَقسِّ ُسلَطِتِهْم،  َتحَت 

َيدَفُعونَها لَُه.
الَجُنوِب،  َمِلُك  َسُيناِطُحُه  َمِن  الزَّ نِهاَيِة  40»َوِفي 

بِالَمرَكباِت  اأْرَضُه  َسَيكَتِسُح  ماِل  الشَّ َمِلَك  َولَِكنَّ 
أْرَض  ال� ماِل  الشَّ َمِلُك  َفَسَيجتاُح  ُفِن.  َوالسُّ َوالُفرساِن 
الَجِميَلَة  أْرَض  ال� َسَيجتاُح  41ثُمَّ  غاِمٍر.  َكُطوفاٍن 
تِِه:  َوَسَيسُقُط َكِثيُروَن. َوَهؤل�ِء ُهْم َمْن َسَينُجوَن ِمْن قُوَّ
َطَمعاً  َيَدُه  42َوَسَيُمدُّ  ونِيِّيَن  الَعمُّ َوُرَؤساُء  َوُمواآُب  اأُدوُم 
بِِبلاٍد اُأخَرى، َوَحتَّى ِمْصُر لَْن َتنُجو. 43َسُيَسيِطُر َعَلى 
ِة َوالنَّفائِِس ال�ُأخَرى الَِّتي َتمَتِلُكها  َهِب َوالِفضَّ كُُنوِز الذَّ

ِمْصُر، َوَسَيخَضُع لَُه الِلِّوبِيِّوَن َوالُكوِشيِّوَن.
َسُتزِعُجُه.  رِقيِّ  الشَّ ماِل  الشَّ ِمَن  اأخباراً  44»َولَِكنَّ 

َوَسَيخُرُج بَِغَضٍب َشِديٍد لُِيَخرَِّب َوَيقُتَل اُأناساً َكِثيِريَن. 
َوالَجَبِل  الَبحرِ ب  َبيَن  الَمَلِكيََّة  َخيَمَتُه  45َسَينِصُب 

َمْن  َيِجُد  َول�  نِهاَيُتُه،  َتاأتِي  ثُمَّ  الَجِميِل.  ِس  الُمَقدَّ
ُيساِعُدُه.
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آِخُر األّيام

»ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيِقُف الرَّئِيُس الَعِظيُم 12 
َشعِبَك،  ِخدَمِة  َعن  الَمسُؤوُل  ِميخائِيُل 
ًة  َوَسَيُكوُن ُهناَك َوقُت ِضيٍق لَْم َياأِت ِمثلُُه ُمنُذ صاُروا اُأمَّ
َوَحتَّى َذلَِك الَوقِت. ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَينُجو كُلُّ َشعِبَك 
الَِّذيَن اأسماُؤُهْم َمكُتوَبٌة ِفي الِكتاِب 2َوكُلُّ الّراِقِديَن ِفي 
أَبِديَِّة  ال� الَحياِة  اإلَى  َبعُضُهْم  َسَيُقوُموَن،  أْرِض  ال� تُراِب 
3َوالُحَكماُء  أَبِديَّْيِن.  ال� َوالِ�زِدراِء  العاِر  اإلَى  َوَبعُضُهْم 
ماِء الّلاِمَعِة، َوالَِّذيَن قاُدوا َكِثيِريَن  َسُيشِرقُوَن َكُقبَِّة السَّ

آبِِديَن. اإلَى الِبرِّ َسَيِصيُروَن َكالنُُّجوِم اإلَى اأَبِد ال�
4»َواأّما اأنَت يا دانِياُل، َفاأْخِف َهذا الَكلاَم َواخِتْمُه 

ُطوِل  ِفي  َكِثيُروَن  اُأناٌس  َسَيُجوُل  النِّهاَيِة.  َوقِت  َحتَّى 
أْرِض َوَعرِضها، َوالَمعِرَفُة َتزداُد.« ال�

5َوَبيَنما كُنُت اأنُظُر، َوَقَف َفجاأًة اْثناِن اآَخراِن ُهناَك، 

ٍة. 6َوَساأَل اأَحُدُهما الرَُّجَل الّلابَِس  واِحٌد َعَلى كُلِّ ِضفَّ
الِكتّاَن الَِّذي كاَن َيِقُف َفوَق الِمياِه َوَسَط النَّهِر: »َمَتى 

ُأُموُر الَبِغيَضُة؟« َتنَتِهي َهِذِه ال�
َيِقُف  كاَن  الَِّذي  الِكتّاَن  الّلابَِس  ُجَل  الرَّ 7َفَرفَع 

ماِء، َواأقَسَم بِاْسِم الَحيِّ  َفوَق ِمياِه النَّهِر َيَديِه نَحَو السَّ
أَبِد َوقاَل: »َسَيُكوُن ذلَِك لَِثلاَثِة َمواِسَم َونِصِف  اإلَى ال�
عِب الُمَقدَِّس، َسَتكَتِمُل  ُة الشَّ َموِسٍم. َفِعنَدما تُكَسُر قُوَّ

ُأُموُر كُلُّها.« َهِذِه ال�
8َفَسِمْعُت، َولَِكنَِّني لَْم اأفَهْم، َفُقْلُت: »يا َسيِِّدي، 

ُأُموِر؟« ماذا سَيحُدُث َبعَد َهِذِه ال�
أنَّ َهِذِه  9َفقاَل: »اذَهْب ِفي َسبيِلَك يا دانِياُل، ل�

النِّهاَيِة.  َحتَّى  َوَمخُتوَمًة  َمخِفيًَّة  َسَتبَقى  الَكِلماِت 
اأّما  َوَتنِقَيُتُهْم،  َوَتبِييُضُهْم  َتطِهيُرُهْم  َسَيِتمُّ  10َكِثيُروَن 

َهِذِه  ال�أشراِر  ِمَن  اأَحٌد  َيفَهَم  لَْن  َفَسُيدانُوَن.  ال�أشراُر 
ُأموَر، َواأّما الُعَقلاُء َفَسَيفَهُموَن. ال�

اإقاَمِة  َوَحتَّى  الَيوِميَِّة  بِيَحِة  الذَّ اإزالَِة  َوقِت  11»َفِمْن 

النَِّجِس الُمَخرِِّب، أ َسَيُكوُن ُهناَك األٌف َوِمَئتاِن َوتِسُعوَن 
ألِف َوالَثلاِث  َيوماً. 12َهِنيئاً لَِمن ُيثابُِر َوَيِصُل اإلَى الَيوِم ال�

ِمَئٍة َوَخمٍس َوَثلاثِيَن.
َحياَتَك  َوِعْش  َفاذَهْب  دانِياُل،  يا  اأنَت  13»َواأّما 

لَِتاأُخَذ  أيّاِم  ال� نِهاَيِة  ِفي  َوَتُقوُم  َوَسَترقُُد  النِّهاَيِة.  َحتَّى 
نَِصيَبَك.«

ب. قارن ببشاَرِة َمتَّى 15:24. ِجس الُمَخرِّ 11:12 النَّ
أ 
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ِرساَلُة اهلِل َعَلى َفِم ُهوَشع

اأيّاِم 1  ِفي  بِِئيِري  ْبِن  ُهوَشَع  اإلَى  اهلِل  ِرسالَُة  َهِذِه 
يّا َوُيوثاَم َواآحاَز َوَحَزِقّيا، ُملُوِك َيُهوذا،  ُحكِم ُعزِّ

َوِخلاَل ُحكِم َيُرْبعاَم ْبِن ُيواآَش َمِلِك اإْسرائِيَل.
ُل ما َتَكلََّم بِِه اهلُل اإلَى ُهوَشَع. قاَل اهلُل:  2َهذا اأوَّ

ْج ِمِن اْمراأٍة زانَِيٍة، َوَمَعها اأول�ُد ِزنَى. َذلَِك  »اْذَهْب َوَتَزوَّ
أْرَض َقْد َزنَت ُمبَتِعَدًة َعِن اهلِل.« أنَّ ال� ل�

ِوالَدُة يزَرِعيل
ِدبلايَِم.  بِنِت  ُجوَمَر  ِمْن  َج  َوَتَزوَّ ُهوَشُع  3َفَذَهَب 

»ادُع  اهلُل:  لَُه  4َوقاَل  لُِهوَشَع.  ابناً  َوَولََدت  َفَحِبَلت 
َفتَرٍة َقِصيَرٍة َساُأعاِقُب عائَِلَة  َِّني َبعَد  أن َيْزَرِعيَل، ل� اْسَمُه 
َبيَت أ  َوَساُأبِيُد  َيْزَرِعيَل،  ِمْن  الَمسُفوِك  ِم  الدَّ َعَلى  ياُهو 
اإْسرائِيَل  ِسلاَح  َساُأَحطُِّم  الَوقِت،  َذلَِك  اإْسرائِيَل. 5ِفي 

َتُهْم ِفي واِدي َيْزَرِعيَل.« َوقُوَّ

ِوالَدُة ُلوُرحاَمة
اهلُل  َفقاَل  بِنتاً.  َوَولََدت  ثانَِيًة  ُجوَمُر  6َوَحِبَلت 

ِّي لَْن اأُعوَد اأرَحَم  أن لُِهوَشَع: »ادُع اْسَمها لُورحاَمَة، ب ل�
َبيَت اإْسرائِيَل، َولَن اأغِفَر لَُهْم َبتاتاً. 7َولَِكنِّي َساأرَحُم َبِني 
ِة إلَِهِهْم، َولَيَس بَِقوٍس اأْو ُرمٍح  َيُهوذا. َساُأَخِلُصُهْم بُِقوَّ

اأْو ُخُيوٍل اأْو فُرساَن.«

اإسرائِيل.  ِفي  المالَِكُة  العائلُة  ُهَو  المقصوَد  اأّن  ربّما  بيت.  أ 4:1 

)اأيضاً ِفي العدد 6(
ب 6:1 ُلوَرحاَمة. اأي »ل� َرحَمة.«

ي ِوالَدُة ُلوَعمِّ
8َوَفَطَمْت ُجوَمُر لُوُرحاَمَة، ثُمَّ َحِبَلْت َوَولََدت َولَداً 

، ج ل�أنَُّكْم لَسُتْم  يَّ اآَخَر. 9َفقاَل اهلُل: »ادُع اْسَمُه لُوَعمِّ
َشعِبي، َواأنا لَسُت اإلََهُكْم.«

وعُد اهلِل إلسرائيل
الَبحِر  َكَرمِل  َكِثيراً  اإْسرائِيَل  َبِني  نَسُل  10َسَيُكوُن 

ِقيَل  الَِّذي  الَمكاِن  َوِفي  احصاُؤُه.  ُيْمِكُن  ل�  الَِّذي 
اأبناُء  »اأنُتْم  لَُهْم:  َسُيقاُل  َشعِبي،«  »لَْسُتْم  ِفيِه:  لَُهْم 
اإْسرائِيَل  َوَبُنو  َيُهوذا  َبُنو  11َسَيجَتِمُع   ». الَحيِّ اهلِل 
ِمَن  َسَيخُرُجوَن  لَُهْم.  واِحداً  َرئِيساً  ُنوَن  َوَسُيَعيِّ َمعاً، 
أنَّ َيوَم َيْزَرِعيَل َسَيُكوُن  أْرِض الَِّتي َتمَّ َسبُيُهْم اإلَيها. ل� ال�

َعِظيماً.

أَخواتُِكْم 2  خَوتُِكْم ›اأنُتْم َشعِبي،‹ َوقُولُوا ل� »قُولُوا ل�إ
›َسوَف تُرَحُموَن.‹«

رسالُة اهلِل إَلى َشعِبه
ُكمْ د ُأمِّ ُموا َقِضيَِّتي ل� 2 » َقدِّ  
َّها لَيَست َزوَجِتي، أن    ل�

   َواأنا لَسُت َزوَجها.
   َفلَتَتَوقَّْف َعْن ِزناها

يَِن َتزنِي َمَعُهْم َعن َصدِرها.    َوتُبِعِد الذِّ
يها نِّي َساُأَعرِّ 3  َواإلّ� َفاإ  

ّي. اأي »لَيَس َشعِبي.« ج 9:1 ُلوَعمِّ

ُكْم. اأي اإسرائيل. د 2:2 ألُمِّ
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   َواُأوِقُفها عاِرَيًة َكما ُولَِدْت.
يٍَّة لُها اإلَى َبرِّ    َساُأَحوِّ

   َوَساأجَعلُها اأْرضاً ناِشَفًة،
   َوَساأقُتلُها بِالَعَطِش.

َُّهْم اأول�ُد ِزنَى. أن 4  لَْن اأرَحَم اأول�َدها ل�  
ُهُم الّزانَِيُة 5  لَِذلَِك َحِبَلْت بِِهْم اُأمُّ  
   َوَعَليها اأن َتخَجَل ِمّما َعِمَلت.

   قالَت: ›َساألَحُق بُِمِحِبيَّ الَِّذيَن ُيعُطونَِني 
َطعاِمَي

   َومائَِي َوُصوِفَي َوِكتّانَِي َوَزيِتَي َوَشرابَِي.‹
6  لَِذلَك َساُأَسيُِّج َطِريَقها بِال�أشواِك،  

   َوَساأبِني حائِطاً َحولَها َفلا َتسَتِطيُع اأن َتِجَد 
َطِريَقها.

7  َوَمَع اأنَّها َسَتلَحُق بِِهْم،  
   اإلّ� اأنَّها لَن َتِصَل اإلَْيِهْم.

   ِحيَنِئٍذ، َسَتُقوُل: ›َساأرِجُع اإلَى َزوِجي 
أوَِّل، أ ال�

   ل�أنَّ حالَِتي ِفي َذلَِك الَيوِم
آَن.‹    كانَت اأفَضُل ِمّما ِهَي َعَليِه ال�

8  لَِكنَّها لَْم َتعِرْف اأنِّي اأنا  
يَت.    َمْن اأعطاها الَقمَح َوالنَّبيَذ َوالزَّ

ِة    اأعَطيُتها الَكِثيَر ِمَن الِفضَّ
َهِب َفَصَنَعْت ِمنها تِمثال�ً لِلَبعِل.    َوالذَّ

9 » لَِذلَِك َساأُعوُد ل�أسَتِعيَد َقمِحي ِفي َوقِت   
َحصاِدِه،

   َونَبيِذي ِفي َوقِت َعصِرِه.
   َساأسَتِعيُد ُصوِفي َوِكتّانَِي الََّذي َتسَتخِدمُه 

لِِستِر ُعريِها.
10  َساأكِشُف اأْعمالَها الُمخِزَيَة اأماَم كُلِّ ُمِحبِّيها.  

   َولَن َيسَتِطيَع اأَحٌد اأن ُينِقَذها ِمْن َيَدّي.
11  َوَساُأوِقُف احِتفال�تِها َواأعياَدها  

   اأوائَِل ُشُهوِرها َوُسُبوتِها َوكُلَّ َمواِسِمها.

أ 7:2 َزوِجي األوَّل. اإشارة اإلَى اهلل.

12  َساُأَخرُِّب كُُروَمها َواأشجاَر التِّيِن الَِّتي قالَت   
َعنها:

›. › َهِذِه َهدايا اأعطاها لِي ُمِحِبيَّ   
لُها اإلَى غاَبٍة،    َوَساُأَحوِّ

يَُّة.    َوَسَتاأكُلُها الَحيواناُت الَبرِّ
13  َساُأعاِقُبها َعَلى الَوقِت الَِّذي اأحَرَقْت ِفيِه   

الَبُخوَر للَبعِل
   ِحيَن كانَت َتَتَزيَُّن بِالِحِليِّ َوالَجواِهِر

   َوَتذَهُب َوراَء ُمِحبِّيها،
   َوَقد نَِسَيتِني، َيُقوُل اهلُل.

يَِّة َواُأَكلُِّم  14 » لَِذلَِك َساأْفِتُنها َواأقُوُدها اإلَى الَبرِّ  
َقَلَبها.

15  َوَساُأعِطيها كُُروَمها ُهناَك،  
   َوَسَيِصيُر واِدي َعُخوَر باباً للاأَمِل.

   َوَسُتِجيُبِني ُهناَك
   َكما اأجاَبتِني ِفي اأيّاِم َشبابِها

   ِحيَن َخَرَجْت ِمْن اأْرِض ِمْصَر.«

16  َيُقوُل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َسَتدِعيَنِني ›َرُجِلي،‹

   َولَن َتُعوِدي َتدِعيَنِني ›َبعِلي.‹ ب
17  َوَساأنَزُع اأسماَء الَبعِل ِمْن َفِمها،  

   فلا َتُعوُد تُذَكُر ِفيما َبْعُد.
18  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

يَِّة    َساأقَطُع َعهداً لَُهْم َمَع الَحيواناِت الَبرِّ
ماِء َوالَحيواناِت الّزاِحَفِة،    َوُطُيوِر السَّ

أْرِض، يَف َوالِقتاَل ِمَن ال�    َوَساُأِزيُل الَقوَس َوالسَّ
   َوَساأجَعلُُهْم َيناُموَن بِاأماٍن.

أَبِد. 19  َوَساآُخُذِك لَِنفِسي اإلَى ال�  
   َساآُخُذِك لَِنفِسي َواُأعاِملُِك بِالِبرِّ َوالَعدِل

تُستخَدم  الكلمة »سيدي.« كانت  هذِه  معنى  بعلي.  ب 16:2 

آلهة  ال� اأحد  لتسمية  تستخدُم  َوالزوج. كما كانت  السيد  لمناداة 
بعدم  اإْسرائِيَل  َبِني  اهلُل  فاأمَر  اإْسرائِيَل،  َبُنو  عبدها  التي  الكنعانيين 

مناداته بهذا ال�سم.
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   َوالَمَحبَِّة َوالرَّحَمِة.
20  َساآُخُذِك لَِنفِسي َواُأعاِملُِك بِاأمانٍَة  

   َوَسَتعِرِفيَن اهلَل.

21 » ِفي َذلَِك الَوقِت، َساأسَتِجيُب.  
ماواِت،    َساأسَتِجيُب للسَّ

ماواُت َسَتسَتِجيُب لِلاأْرِض.    َوالسَّ
أْرُض 22  َوَسَتسَتِجيُب ال�  

   بِاأن تُعِطَي َقمحاً َونَبيذاً َوَزيتاً.
   َوَهِذِه كُلُّها َسَتسَتِجيُب لَِيْزَرِعيَل.

أْرِض، ِّي َساأزَرُعها لَِنفِسي ِفي ال� أن 23  ل�  
   َوَساأرَحُم لُوُرحاَمَة،

ي: ›اأنَت َشعِبي‹    َوَساأقُوُل لِلُوَعمِّ
   َوُهَو َسَيُقوُل: ›اأنَت اإلَِهي.‹«

ِفداُء ُهوَشَع ِلُجوَمَر ِمَن الُعُبوِديَّة

َوقاَل اهلُل لِي: »اْذَهْب َواأحِبِب اْمراأًة زانَِيًة ُيِحبُّها 3 
َرُجٌل اآَخُر. اأحِبْبها َكما اأَحبَّ اهلُل َبني اإْسرائِيَل، 
َمَع اأنَُّهْم َيبَتِعُدوَن َعنُه اإلَى اآلَِهٍة اُأْخَرى َوُيِحبُّوَن الَكعَك 

بِيِب.« أ بِالزَّ
ِة،  الِفضَّ ِمَن  ِمْثقال�ً ب  َعَشَر  بَِخْمَسَة  2اشَتَريُتها 

لَها:  3َوقُْلُت  ِعيِر.  الشَّ ِمَن  الِكيِس  َونِْصِف  َوبِِكيسٍ ج 
ِجي  ًة َطِويَلًة ِمْن َغيِر ِزنًَى، َولَن َتَتَزوَّ »َسَتِعيِشيَن َمِعي ُمدَّ

َشخصاً اآَخَر، َواأنا َساأكُوُن َزوَجِك.«
َول�  َمِلٍك  َغيِر  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َسَيِعيُش  4َوَهَكذا 

أيّاٍم َكِثيَرٍة. ِمْن َغيِر َذبِيَحٍة َول� نََصٍب َتْذكاِريٍّ  َرئِيٍس ل�
َبُنو  َسَيرِجُع  َهذا،  5َبعَد  اآلَِهٍة.  َول�  َكَهُنوتِيٍّ  َثوٍب  َول� 
أيّاِم  اإْسرائِيَل، َوَسَيطلُُبوَن إلََهُهْم َوداُوَد َمِلَكُهْم. َوِفي ال�

ال�أخيَرِة، َسَيهاُبوَن اهلَل ِمْن اأجِل َصلاِحِه.

آلَِهِة  بيب. َكعٌك بَِزبِيٍب كاَن ُيخَبُز َعَلى شكِل ال� أ 1:3 كعك بالزَّ

الَوَثِنيَّة.
ب 2:3 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف.
ج 2:3 كيس. حرفياً »ُحوَمر.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس للَمكاييِل تعادُل 

نَحَو ِمئَتيِن َوثلاثِيَن لِتراً.

َغَضُب اهلِل َعَلى إْسراِئيل

ياَشعَب اإْسَرئِيَل، اْسَمُعوا َكِلَمَة اهلِل، ل�أنَّ هلِل َشاأٌن 4 
َمَع الّساِكِنيَن ِفي اأْرِض اإْسرائِيَل:

  » ل� ُيوَجُد ِصدٌق َول� َرحَمٌة
أْرِض.    َول� َمعِرَفُة اهلِل ِفي اأهِل َهِذِه ال�
2  َبْل ُهناََك لَعَنٌة َوِخداٌع َوَقتٌل َوَسِرَقٌة  

   َوِزنًَى َوَفوَضى َوَسفُك َدٍم ل� َيَتّوقَُّف.
أْرُض، 3  لَِذلَِك َسَتِجفُّ ال�  

   َوَسَيْذُبُل ُسكّانُها.
يَِّة    َوَسُيطَرُد النّاُس َمَع الَحيواناِت الَبرِّ

ماِء،    َوُطُيوِر السَّ
   َوَيَتلاَشى َسَمُك الَبحِر.

آَخَر، 4 » َفلا ُيجاِدْل اأْو َيلُْم اأَحُدكُُم ال�  
أنَّ ِخلاِفي ُهَو َمَعُكْم اأيُّها الَكَهَنُة.    لِ�

5  َسَتَتَعثَُّروَن ِفي النَّهاِر،  
أنِبياُء َمَعُكْم،    َوِفي اللَّيِل َسَيَتَعثَُّر ال�

ُكْم اإسرائِيَل. ُر اُأمَّ    َوَساُأَدمِّ
6  َهَلَك َشعِبي لَِعَدِم الَمعِرَفِة.  

ََّك َرَفضَت الَمعِرَفِة، أن    ل�
نِّي اأنا اأيضاً َساأرفُُضَك    َفاإ
   ِمْن اأن َتُكوَن كاِهناً لِي.

   َوَكما نَِسيَت َشِريَعَة اإلَِهَك،
   َساأنَسى اأنا اأول�َدَك.
7  كُلَّما ازداُدوا َعَدداً  

   ازداُدوا ِفي َخِطيَِّتِهْم نَحِوي.
ُل َمجَدُهْم اإلَى عاٍر.    َولَِذلَِك َساُأَحوِّ

8 » َياأكُُل الَكَهَنُة َذبائَِح َخطايا َشعِبي، د  
   َوَيطَمُعوَن َوَيشَتُهوَن

عُب ِمْن اإثِمِهْم.    اأن َيِزيَد الشَّ
عِب. 9  ل� َيْخَتِلُف الكاِهُن َعِن الشَّ  

د 8:4 َيأُكُل . . . َشعِبي. كاَن َينبغي للَكَهَنِة اأن ل� ياأكُلُوا ذبائَِح 

الخطّيِة َبْل اأْن تُحرَق تماماً بِالنّار.
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   َفَساُأعاِقُب كُلَّ واِحٍد َكُطُرِقِه،
   َوَساُأجاِزي كُلَّ واِحٍد َعَلى اأعمالِِه.

10  َوَسَياأكُلُوَن َولَِكنَُّهْم لَن َيشَبُعوا،  
   َوَسَيزنُوَن َولَِكنَُّهْم لَن ُينِجُبوا اأول�داً.

نَى. َُّهْم َتَركُوا اهلَل لُِيَكرَُّسوا اأنُفَسُهْم للزِّ أن    ل�

11 » َتْسِلُب الَخمُر َوالُمسِكُر الُقدَرَة َعَلى التَّفِكيِر.  
12  َبُنو َشعِبي َيسَتِشيُروَن َشَجَرًة،  

   َوَياأُخُذوَن نَِصيَحَتُهْم ِمْن َعصا!
نَى اأَضلَّْتُهْم، أنَّ ُروَح الزِّ    ل�

لَِهِهْم.    َفلْم َيُعوُدوا ُمخِلِصيَن لِ�إ
ُموا َذبائَِح، 13  َعَلى ِقَمِم الِجباِل َقدَّ  

   َوَعَلى التِّلاِل اأحَرقُوا َبُخوراً.
   َفَعلُوا َذلَِك َتحَت اأشجاِر الَبلُّوِط َوالُحوِر 

َوالُبطِم،
َُّه كاَن لَها ِظٌل َجِميٌل. أن    ل�

   َولَِذلَِك َبناتُُكْم زانِياٌت َوَكنّاتُُكْم فاِسقاٌت.

َُّهنَّ زانِياٌت، أن 14 » لَن اُأعاِقَب َبناتُِكْم ل�  
َُّهنَّ فاِسقاٌت. أن    َول� ِكنّاتُِكْم ل�

وانِي أنَّ الرِّجاَل َيعَتِزلُوَن َمَع الزَّ    ل�
ُموَن الَذبائَِح    َوُيَقدِّ

نَى ِفي المعابِِد.    َمَع اللَّواتِي َينُذْرَن نُُذوَر الزِّ
عُب الَِّذي ل� َيفَهُم َسَيهَلُك.    الشَّ

َغَضُب اهلِل َعَلى إْسراِئيل
15 » َمَع اأنََّك يا اإْسرائِيُل زاٍن،  

ثِم.    لَِكن ل� تَُعرِّض َيُهوذا لِلاإ
   ل� َتدُخلُوا الِجلجاَل، أ

   َول� َتصَعُدوا اإلَى َبيَت اآَوَن، ب
   َول� َتحِلُفوا بِاْسِم اهلِل.

آلَِهِة  أ 15:4 الِجلجال. َمِدينة اإسرائِيلّية صاَرْت ِمْن مراِكِز ِعباَدِة ال�

الُمَزيََّفِة.
رِّ بِالمفاَرَقِة َمَع اسِمها الِفعِلي  ب 15:4 بيت آِون. َوَتعِني َبيَت الشَّ

»َبيَت اإيَل« اأي بيَت اهلِل.

َد َبُنو اإْسرائِيَل ِمثَل َبَقَرٍة جاِمَحٍة. 16  َتَمرَّ  
آَن َسَيْرعاُهْم اهلُل َكِخراٍف ضالٍَّة ِفي َسهٍل     َوال�

َفِسيٍح.

17 » اأْفرايُِم ُملَتِصٌق بِال�أصناِم،  
   َولِذا اتُركُوُه َوحَدُه.

نَُّهْم َينَغِمُسوَن ِفي  18  ِحيَن َينَتِهي ُسكُرُهْم َفاإ  
نَى. الزِّ

   لََقد اأَحبُّوا عاَر َوقاَحِتِهْم.
يُح ِفي اأجِنَحِتها ُهُم الرِّ 19  َسَتلُفُّ  

   َوَسَتاأُخُذُهْم َبِعيداً. ج
ُمونَها. بائِِح الَِّتي ُيَقدِّ    َسَيْخَزْوَن بَِسَبِب الذَّ

ِة إْسراِئيَل َوَيُهوذا القاَدُة: َسَبُب َخِطيَّ

»اْسَمُعوا َهذا اأيُّها الَكَهَنُة،5 
  َواأصُغوا يا َبيَت اإْسرائِيَل،

   َواسَمُعوا يا اأْفراَد َبيِت الَمِلِك.
كُْم، يُنونَُة ِهَي ِضدُّ    َهِذِه الدَّ

   ل�أنَُّكْم ِصرتُْم َفّخاً َعَلى َجَبِل الِمصفاِة
   َوَشَبَكًة َمبُسوَطًة َعَلى َجَبِل تاُبوَر. د
بِح، ه ُدوَن ل� َيَتَوقَُّفوَن َعِن الذَّ 2  الُمَتَمرِّ  

   َساُأعاِقُبُهْم َجِميعاً.
3  اأنا اأعِرُف اأْفرايَِم،  

   َواإْسرائِيُل لَيَس َمخِفّياً َعنِّي.
   اأعِرُف يا اأْفرايُِم بِاأنََّك زاٍن،
   َويا اإْسرائِيُل َباأنََّك نَِجٌس.

4  اأعمالُُهْم َتَمَنُعُهْم ِمَن الرُُّجوِع اإلَى اهلِل،  
نَى َول� َيعِرفُوَن اهلَل. َُّهْم َيِعيُشوَن ل�أجِل الزِّ أن    ل�

5  َسَتشَهُد ِكبِرياُء اإْسرائِيَل َعَليِه،  
   َواإْسرائِيُل َواأفرايُِم َسَيسُقطاِن ِفي اإثِمِهما،

ُهُم . . . َبِعيدًا. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع  ج 19:4 َسَتُلفُّ

ِفي اللغِة العبريّة.
د 1:5 َجَبِل الِمصفاة . . . تاُبور. َجبلاِن ِفي اإسرائِيل َحيُث كاَن 

َهؤل�ِء َيعُبُدوَن اآلَِهًة ًمَزيَّفة.
بح. ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع  ُدوَن . . . الذَّ 2:5 الُمَتَمرِّ

ه 

ِفي اللغِة العبريّة.
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   َوَيُهوذا َسَتسُقُط َمَعُهْما.
6  َسَيذَهُب َبنو اإْسرائِيَل َمَع قُطعاِن َغَنِمِهْم   

َوَبَقِرِهْم
   لَِيبَحثُوا ِعِن اهلِل،

   َولَِكنَُّهْم لَن َيِجُدوُه،
   َفَقِد ابَتَعَد َعنُهْم.

7  خانُوا اهلَل َواأنَجُبوا اأول�داً ُغَرباَء،  
آَن َسُيهِلُكُهُم الغاِزي َوُيَخرُِّب اأْرَضُهْم.    َوال�

ة َعن َدماِر إْسراِئيل نُُبوَّ
8 » انُفُخوا بِالَقرِن ِفي َجبَعَة،  
   اضِرُبوا بِالُبوِق ِفي الّراَمِة،

   اصُرُخوا ِفي َبيِت اآِوَن،
   انَتِبه يا َبْنياِمْيَن.

ماِر، 9  احُكْم َعَلى اأْفرايَِم بِالدَّ  
   َقد اأعَلنُت َهذا ِفي َقبائِِل اإْسرائِيَل.

10  ُرَؤساُء َيُهوذا َكلُُصوٍص  
أراِضي َعْن     ُيَحرِّكُوَن َعلاماِت ُحُدوِد ال�

َمواِضِعها.
   َساأسُكَب َعَليِهْم َغَضِبي َكالماِء.

11  اأْفرايُِم َمظلُوٌم،  
ُه َمسُحوٌق،    َوَحقُّ

َُّه َرِضَي اأن َيذَهَب َوراَء الَفساِد. أن    ل�
، 12  َساُأَخرُِّب اأْفرايَِم َكالُعثِّ  

َداأ.    َوَبِني َيُهوذا َكالصَّ
13  َراأى اأْفرايُِم اأنَُّه كاَن َمِريضاً،  

   َوَيُهوذا اأنَُّه َمجُروٌح.
وَر طالِباً الَعوَن،    َولَِكنَّ اأْفرايَِم َذَهَب اإلَى اأشُّ
   َواأرَسَل َيُهوذا لَيطلَُب ُمساَعَدًة ِمْن َمِلِكها 

الَعِظيِم.
   لَِكنَُّه ل� َيقِدُر اأن َيشِفَيُكْم،

   َولَن َيسَتِطيَع َشفاَء ُجرِحُكْم.
ِّي َساُأهاِجُم اأْفرايَِم َكاأَسٍد، أن 14  ل�  

   َوَيُهوذا َكِشبِل اأَسٍد.
قُُهْم،    اأنا َساُأَمزِّ

ألَتِهَمُهْم،    َوَساآتِي َواآُخُذُهْم اإلَى َعِريِني ل�
   َولَن َيسَتِطيَع اأَحٌد اأن ُينِقَذُهْم ِمنِّي.

15  َساأُعوُد اإلَى َمكانِي  
   اإلَى اأن َيخَجلُوا َوَيعَتِرفُوا بُِذنُوبِِهْم

   َوَيطلُُبوا ُحُضوِري.
   ِفِفي ِضيِقِهْم،

   َسيسَتجُدوَن اإحسانِي.«

عب َكالُم الشَّ

»لَِنرِجْع اإلَى اهلِل،6 
َقنا،   َفَمَع اأنَُّه ُهَو َمزَّ
   اإلّ� اأنَُّه َسَيشِفينا،
   َوَمَع اأنَُّه َضَرَبنا،

ُد ُجُروَحنا.    اإلّ� اأنَُّه َسُيَضمِّ
2  َسُيِعيُدنا اإلَى الَحياِة َبعَد َيوَميِن،  

   َوِفي الَيوِم الثّالِِث ُيِقيُمنا َفَنحيا ِفي َحْضَرتِِه.
3  َفِلَنعِرْف َمْن ُهَو اهلُل،  

أنَّ اإشراَقُه ُمَؤَكٌد َكُبُزوِغ الَفجِر.    ل�
   َسَياأتِي اإلَينا َكالَمَطِر،

أْرَض.« بِيِع الَِّذي َيرِوي ال�    َكَمَطِر الرَّ

عب َعَدُم أماَنِة الشَّ
4 » ماَذا اأفَعُل بَِك يا اأْفرايُِم؟  
   َوماَذا اأفَعُل بَِك يا َيُهوذا؟

باِح،    اأمانَُتُكْم هلِل ِمثُل َضباِب الصَّ
   َوِمثُل نََدى الَفجِر،

   َتُزوُل بُِسرَعٍة.
أنِبياِء، 5  لَِذلَِك َحطَّمُتُهْم بِال�  

   َوَقَتلُتُهْم بَِشرائِِعي.
   َوَسَيظَهُر َعدلِي َكالنُّوِر.

َّي اُأريُد َرحَمًة لِلنّاِس، أن 6  ل�  
   ل� َذبائَِح َحيوانِيًَّة،
   َواُأَسرُّ بَِمْعِرَفِتِهْم هلِل
   اأكَثَر ِمَن َذبائِِحِهِم.

7  َولَِكنَّ اأْفرايَِم َوَيُهوذا نََقُضوا الَعهَد  
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   َكما َفَعَل اآَدُم،
. ُدوا َعَليَّ    َحيُث َتَمرَّ

8  َجْلعاُد َمِديَنُة صانِِعي الَشرِّ،  
ِم تَُغطِّيها.    َواآثاُر الدَّ

9  ِمثُل قاِطِعيِّ الُطُرِق َوالِعصاباِت  
   َهَكذا َجماَعُة الَكَهَنِة

   َيْكُمُنوَن َعَلى الطَِّريِق اإلَى َشِكيَم أ
يَرًة. ُذوَن ُمؤاَمراٍت ِشرِّ    ُيَنفِّ

عاً ِفي َبيِت ب اإْسرائِيَل: 10  َراأيُت اأمراً ُمَروِّ  
   ُهناَك َزنَى اأْفرايُِم،
َس اإْسرائِيُل.    َوَتَنجَّ

َدْت َديُنونَُة َيُهوذا اأيضاً. 11  ُحدِّ  
بِي َشعِبي.    ِحيَن اُأرِجُع ِمَن السَّ

»ِحيَن اأشِفي اإْسرائِيَل،7 
  َسَينَكِشُف اإثُم اأْفرايَِم،

ُروُر الَِّتي ُعِمَلت ِفي الّساِمَرِة.    َوالشُّ
َُّهْم َخَدُعوا النّاَس. أن    ل�

   اأَتى الّساِرُق،
   َوِعصاَبٌة َتسِلُب ِفي الّشاِرِع.

أمِر َمِلّياً، 2  ل� ُيَفكُِّروَن بِال�  
ِهْم.    َولَِكنِّي َتَذكَّرُت كُلَّ َشرِّ

آَن عاَدت اأعمالُُهْم لَِتمِسَك بِِهْم.    َوال�
   َواأنا اأراُهْم بُِوُضوٍح.

ِهْم، 3  ُيسِعُدوَن الَمِلَك بَِشرِّ  
ُحوَن الرَُّؤساَء.    َوبَِكِذبِِهْم ُيَفرِّ

4  كُلُُّهْم ُزناٌة.  
   اإنَُّهْم ِمثُل فُرٍن َمَحمًى،

   ل� َيْحتاُج الَخّباُز اأن َينَشِغَل بِاإحمائِِه
   ُمْنُذ الَعِجيِن َوَحتَّى نُُضوِج الُخبِز.

5  َسبَُّبوا الَمَرَض لِلَمِلِك ِخلاَل النَّهاِر،  
   َولِلُرَؤساِء ِمْن َحراَرِة الَخمِر.

   َوالَمِلُك َيْنَضمُّ اإلَى الَِّذيَن َيسَتهِزئُوَن بِاهلِل.

أ 9:6 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ناُبلَُس الَيوم.

ب 10:6 بيت. ربّما اأّن المقصوَد ُهَو العائلُة المالَِكُة ِفي اإسرائِيل.

6  اإنَُّهْم َيشَتِعلُوَن َكناٍر،  
   قُلُوُبُهْم َتشَتِعُل ِفيِهْم.

   َيناُم َغَضُبُهْم َطواَل اللَّيِل،
باِح َيشَتِعُل َكالنّاِر الُملَتِهَبِة.    لَِكن ِفي الصَّ

7  كُلُُّهْم حاُموَن َكالُفرِن  
   َوُيفِسُدوَن قُضاَتُهْم.

   كُلُّ ُملُوِكِهْم َيسُقُطوَن،
   َول� اأَحَد ِمنُهْم َيدُعونَِني.

َجهُل َبِني إْسراِئيَل ِلَدماِرِهِم الَوِشيك
ُأَمِم. 8 » اأْفرايُِم ُمخَتِلٌط بِال�  

َّها لَْم  أن    اأْفرايُِم َكعَكٌة اْحَتَرَق اأَحُد جانَِبيها ل�
تُقَلْب ِفي الُفرِن.

َتُه ُدوَن اأن َيعِرَف. 9  َياأكُُل الُغَرباُء قُوَّ  
   الَعَفُن َمْرُشوٌش َعِليِه َوُهَو ل� َيعِرُف.

ُه، 10  َسَيشَهُد ِكبِرياُء اإْسرائِيَل ِضدَّ  
   َولَِكنَُّهْم لَن َيرِجُعوا اإلَى إلَِهِهْم،

ُأُمورِ.    َولَن َيطلُُبوُه َحتَّى ِحيَن َيعِرفُوَن كُلَّ َهِذِه ال�
11  اأْفرايُِم ِمثُل َحماَمٍة طائَِشٍة ل� تَُفكُِّر.  

   َيدُعوَن ِمصَر ل�أجِل الُحُصوِل َعَلى الَعوِن،
وَر ل�أجِل الُحُصوِل َعَلى     َوَيذَهُبوَن اإلَى اأشُّ

الُمساَعَدِة.«
12  َيُقوُل اهلُل: »َحيثُما َذَهُبوا َساأبِسُط َشَبَكًة   

َعَليِهْم.
   َسوَف اُأوِقُعُهْم بِالَفخِّ َكما ُيوَقُع بِالطُُّيوِر.

   َساُأعاِقُبُهْم َعَلى كُلِّ الَمّراِت الَِّتي اسَتعانُوا 
ُأَمِم ال�ُأخَرى َبَدل�ً ِمنِّي. ِفيها بِال�

وا لِلُمعاناِة، 13  َفلَيسَتِعدُّ  
َُّهْم َضلُّوا َعنِّي. أن    ل�

. َُّهْم اأخَطاُأوا اإلَيَّ أن يِق ل�    َسُيعانُوَن ِمَن الضِّ
   اأنا اأفِديُهْم،

   َواأّما ُهْم َفَيَتَكلَُّموَن بِالَكِذِب َعنِّي.
14  ل� َيصُرُخوَن اإلََي ِمْن كُلِّ قُلُوبِِهْم.  

تِِهْم.    َسَيُنوُحوَن َعَلى اأِسرَّ
   َيذَهُبوَن اإلَى الَبعِل ل�أجِل َقمِحِهْم َونَبيِذِهُم،
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   َولَِكنَُّهْم َيبَتِعُدوَن َعنِّي.
بُتُهْم، 15  َمَع اأنِّي َدرَّ  
ْيُت اأيِديِهْم،    َوَقوَّ

. رِّ َعَليَّ    اإلّ� اأنَُّهْم َتاآَمُروا بِالشَّ
16  الَتَفُتوا اإلَى ِعباَدِة ما لَيَس اإلَهاً.  
   كانُوا ِمثَل الَقوِس الُمنَحِرِف.

يِف،    َسَقَط ُرَؤساُءُهْم بِالسَّ
   بَِسَبِب َغَضِب الَِّذيَن اسَتهَزاأوا بِِهْم،

   ِحيَن كانُوا ِفي اأْرِض ِمصَر.

ِعباَدُة األوثان

»َضِع الُبوَق َعَلى َفِمَك،8 
  َوكُن َكالنَّسِر َفوَق َبيِت اهلِل.

أنَّ َبني اإْسرائِيَل    َوَذلَِك ل�
ْوا َعَلى َشِريَعِتي.    نَقُضوا َعهِدي َوَتَعدَّ

: 2  َيصُرُخوَن اإلَيَّ  
› يا اإلََهنا، اإنَّنا، اإْسرائِيَل، نَعِرفَُك.‹   

لاَح، 3  َرَفَض اإْسرائِيُل الصَّ  
. وُّ    َولَِهذا َسُيطاِرُدُه الَعدُّ

4  نََصُبوا ِرجال�ً لَْم اأخَتْرُهْم َكُملُوٍك،  
   َوَعيَُّنوا ِرجال�ً لَْم اأْسَتْحِسْنُهْم َكُرَؤساَء.

أنُفِسِهْم. ِتِهْم اأصناماً ل�    َصَنُعوا ِمْن َذَهِبِهْم َوِفضَّ
   َولَِهذا َسَيِبيُد اإْسرائِيُل.

5  اأيَُّتها الّساِمَرُة، احَتَقْرُت َعَمَلِك.  
   اأنا غاِضٌب ِجّداً َعَليِهْم.

   اإلَى َمَتى َسَيبُقوَن نَِجِسيَن؟
6  ِحَرِفيٌّ ِمْن اإْسرائِيَل َصَنَعُه،  

   َوُهَو لَيَس اإلَهاً.
   َسَيَتَحطَُّم ِعجُل الّساِمَرِة َوَيَتَفتَُّت.

يِح، 7  َسَيزَرُعوَن اأثناَء ُهُبوِب الرِّ  
   َوَسَيحُصُدوَن ِحيَن َتُكوُن ُهناَك عاِصَفٌة.

   َسَتكُبُر َولَِكن بِلا َغلٍَّة ِفيها،
   اإْذ لَن تُنِتَج َقمحاً.

   َوَحتَّى اإن اأنَتَجْت َبعَض الَقمِح
   َفاإنَّ الُغَرباَء َسَيبَتِلُعونَُه.

8  ابُتِلَع اإْسرائِيُل،  
ُأَمِم آَن ُهْم َمطُروُحوَن َبيَن ال�    َوال�

ناٍء َغيِر َمرُغوٍب ِفيِه.    َكاإ
9  َذَهَب اأْفرايُِم اإلَى ُمِحبِّيِه،  

،    اإنَُّهْم ِمثَل ِحماٍر َبِريٍّ
وَر.    تاُهوا ِفي َذهابِِهْم اإلَى اأشُّ

ُأَمِم، وانِي َبيَن ال� 10  َحتَّى اإنَُّهْم َدَفُعوا اُأجَرًة للزَّ  
آَن َساأجَمُعُهْم.    لَِكنِّي ال�

رائِِب الَِّتي كانُوا     لََقد َمِرُضوا بَِسَبِب الضَّ
ُيعُطونَها

وَر َوُرَؤسائِِه.    لَِمِلِك اأشُّ

عُب َينَسى اهلل الشَّ
11 » َوَمَع اأنَّ اأْفرايَِم َكثََّر الَمذابَِح لَِينَزَع الَخِطيََّة،  
   اإلّ� اأنَّها صاَرت َمذابَِح ل�رتِكاِب الَخِطيَِّة.

12  َمَع اأنِّي َكَتبُت لَُه َوصاياَي الَكِثيَرَة،  
   اإلّ� اأنَُّهُم اعَتَبُروها َغِريَبًة.

13  َيذَبُحوَن َوياأْكُلوَن لَْحَم الَحيواناِت الَِّتي َينَبِغي   
َتقِديُمها لِي.

   اهلُل لَيَس َمسُروراً بِِهْم.
   اإنَُّه َيَتَذكَُّر اإثَمُهْم.

   َوَهذا ُهَو ِعقاُبُهْم: َسَيرِجُعوَن اإلَى ِمصَر،
أنَّ اإْسرائِيَل نَِسَي الَِّذي َصَنَعُه. 14  كُلُّ ذلَِك ل�  

   اإنَُّه َيبِني قُُصوراً َوِقلاعاً،
   َوَيُهوذا َيبِني ُمُدناً َحِصيَنًة.

   لَِكنِّي َساُأرِسُل ناراً َعَلى ُمُدنِِه،
   َوَسَتشَتِعُل النّاُر ِفي ُحُصونِِه.«

ِبي َمأساُة السَّ

َة اإْسرائِيَل،9    يا اُأمَّ
ُأَمِم ال�ُأخَرى،   ل� َتفَرِحي َكِثيراً َكال�

َِّك َزنَيِت ُمبَتِعَدًة ِعن اإلَِهِك، أن    َوَذلَِك ل�
يفاِء نُُذوِرِك    َوَقد اسَتمَتعِت بِاإ

   للاآلَِهِة الُمَزيََّفِة ِفي كُلِّ َبيَدِر َقمٍح.
2  َبيَدُر الَقمِح َوِمعَصَرُة النَِّبيِذ  



ُهوَشع 93915:9

   لَْن ُيعِطيا َطعاماً،
   َوَسَيجَعُل الَخمَر َتنَفُد ِمْن اإْسرائِيَل.

3  لَن ُيِقيُموا ِفي اأْرِض اهلِل،  
   َفَسَيرِجُع اأْفرايُِم اإلَى ِمصَر،

وَر َطعاماً نَِجساً.    َوَسَياأكُلُوَن ِفي اأشُّ
ُموا َسكيباً هلِل، 4  لَن ُيَقدِّ  

ُموا َذبائَِحُهْم لَُه.    َولَن ُيَقدِّ
ِث لَُهْم،    َوَسَيُكوُن َذلَِك َكالُخبِز الُمَلوَّ

ُس كُلُّ َمْن َياأكُُل ِمنُه.    َيَتَنجَّ
   لََقد َجَعلُوا ُخبَزُهْم نَِجساً،
   لَِذلَِك لَن َيدُخَل َبيَت اهلِل.

5  ماذا َسَتفَعلُوَن ِفي َيوِم ال�حِتفاِل،  
   ِفي َيوِم ِعيِد اهلِل؟

6  َسَيهُرُبوَن ِمَن الَخراِب.  
   ِحيَنِئٍذ، َسَتجَمُعُهْم ِمصُر،

   َوَممِفيُس َسَتدِفُنُهْم.
ِتِهْم،    َسَيْنُمو الَحَسُك َفْوَق كُُنوِز ِفضَّ

   َوَسَتُكوُن ال�أشواُك ِفي ِخَيِمِهْم.

َرفُض إْسراِئيَل لألنِبياِء الَحِقيِقيِّين
   7  أ لَِيعَلْم َبُنو اإْسرائِيَل اأنَّ َوقَت

   الِعقاِب َقْد جاَء،
ُيوِن َقْد جاَء.    َوَوقَت َسداِد الدُّ

   النَِّبيُّ اأْحَمُق،
   َوالرَُّجُل الَِّذي ِفيِه ُروُح اهلِل َمجُنوٌن.

   اإثُمُكْم َكبيٌر!
   لِذا َفاإنَّ ِحقَدكُْم َكبيٌر.

8  ُهناَك نَِبيٌّ ُيراِقُب اأْفرايَِم َمَع اهلِل،  
   َوُهناَك َفخٌّ َمنُصوٌب لَُه َعَلى كُلِّ الطُُّرِق.

   ُيبِغُضونَُه َحتَّى ِفي َبيِت اإلَِهِه!

. أ 7:9 الحديُث ِفي هذا العدِد لِلنَِّبيِّ ثُمَّ لِلشعِب ثُمَّ لِلنَِّبيِّ

ُروا َتْدِميراً، 9  َقْد ُدمِّ  
   َكما َحَدَث ِفي َوقِت َجْبَعَة.

   َسَيَتَذكَُّر اهلُل اإثَمُهْم
   َوَسُيعاِقُبُهْم َعَلى َخِطيَِّتِهْم.

َدماُر إسراِئيَل ِبَسَبِب ِعباَدِة األوثان
10 » َوَجدُت اإْسرائِيَل  

يَِّة.    َفكانُوا َكُقُطوِف ِعَنٍب ِفي الَبرِّ
   َراأْيُت اآباَءكُْم

   َفكانُوا َكاأفَضِل ثِماِر التِّيِن
   ِفي بِداَيِة َزَمِن الَحصاِد.

لَِه الُمّزيَِّف َبعِل َفُغوَر،    لَِكنَُّهْم َذَهُبوا اإلَى الِ�إ
   َوَكرَُّسوا اأنُفَسُهْم للعاِر،

آلَِهِة الَِّتي اأَحبُّوها.    َوصاُروا َكِريِهيَن َكال�

أوالُد َبِني إْسراِئيل
11 » َسَيِطيُر َمجُد اأْفرايَِم َبِعيداً.  

   لَْن َتُعوَد النِّساُء تُنِجُب اأْو َتحَفُظ َجنيناً اأْو 
َتحَبُل.

12  َوَحتَّى اإْن َربَّيَن اأول�داً،  
نِّي َساأحِرُمُهنَّ ِمنُهْم كُلِِّهْم.    َفاإ

   َوالَويُل لََهنُّ َحّقاً،
.    ِحيَن اأبَتِعُد َعنُهنَّ

13  ِعنَدما ِراأْيُت اأْفرايَِم،  
   كاَن َكَشَجَرًة َمزُروَعًة ِفي َمرَعًى َجميٍل،

ْبِح.« آَن اأول�َدُه اإلَى الذَّ    لَِكنَّ اأْفرايَِم َسَيُقوُد ال�
14  َفماذا َسُتعِطيِهْم يا اهلُل؟  
   اأْعِطِهْم َرِحماً َعِقيماً،

   َوَثِديَّيِن جافَّيِن.

رِّ 15 » بَِسَبِب كُلِّ الشَّ  
   الَِّذي َعِملُوُه ِفي الِجلجاِل، ب اأْبِغُضُهْم.

آلَِهِة  ب 15:9 الِجلجال. َمِدينة اإسرائِيلّية صاَرْت ِمْن مراِكِز ِعباَدِة ال�

الُمَزيََّفِة.
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   بَِسَبِب َشرِّ اأعمالِِهْم
نِّي َساأطُرُدُهْم ِمْن َبيِتي.    َفاإ

   لَْن اُأِحبَُّهْم ثانَِيًة.
ُدوَن.    كُلُّ ُرَؤسائِِهْم ُمَتَمرِّ

16  ُضِرَب اأْفرايُِم،  
   ِجذُرُهْم َجفَّ َتماماً،

   َوُهْم ل� َيصَنُعوَن اأيَّ َثَمٍر.
   َوَحتَّى اإذا َحِبْلَن،

». نِّي َساأقُتُل ما َتِلُدُه اأرحاُمُهنَّ    َفاإ

17  اإلَِهي َسوَف َيرفُُضُهْم،  
َُّهْم لَْن َيسَتِمُعوا لَُه، أن    ل�

ُأَمِم. ٍق َوتائٍِه َبيَن ال�    َوَسَيُكونُوَن َكَشعٍب ُمَتَفرِّ

ِعباَدُة إْسراِئيَل لألوثان

َبُنو اإْسرائِيَل اأشَبُه بَِكْرَمٍة واِفَرِة الثََّمِر،10 
ُينِتُجوَن َثَمراً ُمَميَّزاً.

   َوكُلَّما َتكاَثَر َثَمُرُهْم،
   َتكاَثَرْت َمذابُِحُهْم!

   كُلَّما ازَدَهَرْت اأْرُضُهْم،
   صاُروا اأكَثُر نَشاطاً

آلَِهِة الُمَزيََّفِة!    ِفي اإقاَمِة اأنِصَبِة ال�
2  كاَن َقلُبُهْم ُمخاِدعاً،  

   َولَِهذا َسَيحِملُوَن َذنَبُهْم.
   َسُيَحطُِّم اهلُل َمذابَِحُهْم،

   َوَسَيهِدُم اأنْصاَبُهُم التَّْذكاِريََّة.

يَرة رِّ إعالناُت إسراِئيل الشِّ
َُّهْم َيُقولُوَن: أن 3  كُلُّ َذلَِك ل�  

  » لَيَس لَنا َمِلٌك،
   َول� نَخاُف اهلَل،

   َوماذا ُيمِكُن للَمِلِك اأن َيعَمَلُه؟«
4  َقَطُعوا ُوُعوداً بِاأقساٍم كاِذَبٍة،  

   َدَخلُوا ِفي َعهٍد.
   صاَرِت الَعدالَُة الُمنَحِرَفُة

ِة ِفي اأتلامِ أ الَحقِل.    َتنُبُت َكال�أْعشاِب الّضارَّ
5  اأهُل الّساِمَرِة َيْسُجُدوَن لَِتماثِيِل الُعُجوِل ِفي   

َبيَت اآَوَن.
   َسَيُنوُحوَن!

أنَّ َوَثَنُهُم الَجميُل     َسَيُنوُح الَكَهَنُة َعَليِه ل�
ضاَع.

بِي.    اُأِخَذ اإلَى السَّ

وَر الَقِويِّ 6  ُحِمَل َكَهِديٍَّة لَِمِلِك اأشُّ  
   الَّذي َسيْحَتِفُظ بَِوَثِن اأْفرايَِم الُمْخزي.

   نََعْم َسَتْخَجُل اإْسرائِيُل بِاأوثانِها.
7  َسَيهِلُك َمِلُك الّساِمَرِة،  

   َسَيُكوُن ِمثَل ُغْصٍن َعَلى َسْطِح الماِء.
ُر، 8  َوُمرَتَفعاُت ب اآَوَن – َخِطيَُّة اإْسرائِيَل – َسُتَدمَّ  

وُك َوالَحَسُك َعَلى َمذابِِحها،    َسَينُمو الشَّ
   َوَسَيُقولُوَن للِجباِل: »َغطِّينا،«

   َوللتِّلاِل: »اسُقِطي َعَلينا.«

ِته ُمجازاُة إْسراِئيَل َعَلى َخِطيَّ
9 » ُمنُذ اأيّاِم الَحرِب ِفي ِجبَعَة َواإْسرائِيُل ُيخِطُئ.  

   َوُهناَك َيسَتِمرُّوَن ِفي َخِطيَِّتِهْم.
   األَن تُدِرَكُهِم الَحرُب ِفي ِجبَعَة بَِسَبِب 

ال�أشراِر؟
ُبُهْم. 10  ِحيَن َساآتِي َساُأَؤدِّ  

ُأَمُم لُِمحاَرَبِتِهْم    َوَسَتجَتِمُع ال�
ُبوَن بَِسَبِب اآثاِمِهِم الَكِثيَرِة.    َفُيَؤدَّ

َبٍة 11 » اأفرايُِم َمثُل َبَقَرٍة َصِغيَرٍة ُمَدرَّ  
   تُِحبُّ اأن َتْدُرَس الَقمَح.

   َساأَضُع نِيراً َثِقيلاً َعَلى ُعُنِقها.
   َساأربُِط اأفرايَِم بِالِحباِل.
أْرَض،    َيُهوذا َسَيحُرُث ال�
ُد الُترَبَة.    َوَيعُقوُب َسُيَمهِّ

أْرِض ِمْن اآثار. أ 4:10 أتالم. ما تتُركُُه حراثُة ال�

بائِِح َتكثُُر ِفي  ب 8:10 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
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أنُفِسُكْم بِّراً، 12 » اْزَرُعوا ل�  
   َواحُصُدوا َرحَمًة.

أْرَض    احُرثُوا ال�
   َوَسَتحُصُدوَن َمَع اهلِل الَِّذي َسَياأتِي

   َوُيْمِطُر الِبرَّ َعَليُكْم.
ثَم. رَّ َفَحَصدتُِّم ال�إ 13  َحَرثُتْم َوَزَرعُتِم الشَّ  

   اأَكلُتْم َثَمَر الَغدِر.
ََّك َوثِقَت بُِقُدراتَِك َوَجيِشَك  أن    َوَذلَِك ل�

الَكِبيِر.
َة الَمْعَرَكِة، 14  َسَتسَمُع ُجُيوُشَك َضجَّ  

ُر كُلُّ ِقلاِعَك.    َوَسُتَدمَّ
   َكَنصِر َشْلماَن ِفي َمعَرَكِة َبيِت اأَرْبِئيَل.

ُأَمُم َمَع اأول�ِدها.    َفُهناَك ُسِحَقِت ال�
15  َوَسَتلَقْيَن الَمِصيَر نَفَسُه يا َبيَت اإيَل  

ِك الَعِظيِم.    بَِسَبِب َشرِّ
   ِفي الَفجِر،

   َسَيفَنى َمِلُك اإْسرائِيَل َفناًء تاّماً.

َرحَمُة اهلل َوُجُحوُد إسراِئيل

»ِحيَن كاَن اإْسرائِيُل َصِغيراً اأحَببُتُه،11 
   َوِمن ِمصَر َدَعوُت ابِني.
2  كُلَّما َدَعوتُُهُم ابَتَعُدوا َعنِّي.  

   َذَبُحوا لِلَبعِل،
   اأحَرقُوا َبُخوراً ِفي ِعباَدتِِهْم لِلاأصناِم.

يَر 3  َعلَّمُت اأْفرايَِم السَّ  
   ماِسكاً بِِكَلتا ِذراَعيِه.

   لَِكنَُّهْم لَْم َيعِرفُوا اأنِّي اأنا َشَفيُتُهْم بَِضربِي.
4  قُدتُُهْم بِِحباِل اللُّطِف،  

   بُِرُبِط الَمَحبَِّة.
خِص الَِّذي ُيِزيُل النِّيَر َعِن     عاَملُتُهْم َكالشَّ

الَحيواناِت.
   انَحَنيُت َواأطَعمُتُه.

5 » َسَيُعوُدوَن اإلَى ِمصَر،  
وَر َمِلَكُهْم،    َوَسَيُكوُن َمِلُك اأشُّ

. َُّهْم َرَفُضوا اأن َيُعوُدوا اإلَيَّ أن    ل�
6  َسَيرَفُع َسيَفُه َعَلى ُمُدنِِه،  

   َوَسُيفِني َبني اإْسرائِيَل الَّذيَن َيَتفاَخروَن َكِثيراً.
   َسَيلَتِهُم الُمَتاآِمِريَن.

7  َشعِبي َينَتِظُر َعوَدتِي.  
،    َسوَف َيدُعوَن الَعِليَّ
   لَِكنَُّه لَن َيسَتِجيَب.«

َتدِميُر اهلِل إلْسراِئيل
8 » َكيَف اأَتَخلَّى َعنَك يا اأْفرايُِم؟  

   َكيَف ُيمِكُنِني اأن اُأَسلَِّمَك اإلَى اأعدائَِك يا 
اإْسرائِيُل؟

   َكيَف اأَتَخلَّى َعنِك َكاأَدَمَة؟
   َكيَف اأجَعلَُك َكَصُبِوييَم؟ أ
   اضَطَرَب َقلِبي ِفي داِخِلي،

   َوَمشاِعُر الَمحبَِّة َوالَحناِن اشَتَعَلْت.
9  لَن اُأطِلَق َغَضِبي،  

   لَن اُأَخرَِّب اأْفرايَِم ثانَِيًة.
   اأنا اهلُل َولَسُت اإنساناً.

وُس الّساِكُن ِفي َوَسِطَك،    اأنا الُقدُّ
   َولَن اأُعوَد اأغَضُب َعَليِك.

10  َسَيِسيُروَن َوراَء اهلِل.  
أَسِد،    اأنا َساُأَزمِجُر َكال�

أول�ُد ِمَن الَغرِب َوُهْم     َساأزاأُر َفَياأتِي ال�
ُمرَتِعُدوَن،

11  َسَياأتُوَن ُمرَتِجِفيَن َكَطيٍر ِمْن ِمصَر،  
وَر،    َوَكَحماَمٍة ِمْن اأْرِض اأشُّ
   َوَساُأْسِكُنُهْم ِفي ُبُيوتِِهْم،«

   َيُقوُل اهلُل.
12 » َشعُب اأْفرايَِم اأحاَط بِي بِالَكِذِب،  

   َوَبنو اإْسرائِيَل اأحاطوني بِالتََّمرُِّد.
   اأّما َيُهوذا َفما َيزاُل َيِسيُر َمَع اهلِل،
يِسيَن.«    َوما زاَل اأِميناً نَحَو الِقدِّ

َرُهما اهلُل َوقَت تدميِر َسُدوَم  أ 8:11 أَدَمَة . . . َصُبويِيم. مدينتاِن َدمَّ

وَعُمورة. انظر كتاب التكوين 19، وكتاب التّثنية 23:29.
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التواُء أْفرايم

يَح،12  َيرَعى َبُنو اأْفرايَِم الرِّ
رِقيََّة ِطيَلَة  يَح الشَّ  َوُيلاِحُقوَن الرِّ

الَيوِم،
ماِر.    َوَيِزيُدوَن ِمَن الَكِذِب َوالدَّ

وَر    َقَطُعوا َعهداً َمَع اأشُّ
   َوَحَملُوا َزيَتُهْم اإلَى ِمصَر.

2 » هلِل َقِضيٌَّة َمَع َيُهوذا،  
   َوَسُيعاِقُب َيعُقوَب بَِحَسِب ما َيسَتِحقُّ،

   َوَسُيجاَزى بَِحَسِب اأعمالِِه.
3  َفَبيَنما ُهَو ما َيزاُل ِفي الرَِّحِم،  

   َخَدَع اأخاُه،
تِِه َتصاَرَع َمَع اهلِل.    َوبُِقوَّ

4 » َتصاَرَع َمَع َملاٍك َوَغَلَبُه.  
   َبَكى َوَتَضرََّع اإلَيِه.

   َوَجَد اهلَل ِفي َبيِت اإيَل،
   َوُهناَك َتَكلََّم َمَعُه.
لَُه الَقِديُر، 5  يهوه أ ال�إ  

   يهوه اْسُمُه.
6  ارِجْع اإلَى اإلَِهَك  
ً    كُْن اأِميناً َوعاِدل�

   َواتِِّكْل َعَلى اإلَِهَك دائِماً.

7 » َيعُقوُب ِمثُل الَكْنعانِيِّ الَِّذي َيِغشُّ ِفي   
الَمواِزيِن

َُّهْم ُيِحبُّوَن الُظلَم. أن    ل�
8  َيُقوُل اأْفرايُِم: ›ِصرُت َغِنّياً ِجّداً،  
   َوَقد َوَجدُت َثَرواٍت ل�أجِل ذاتِي.

   ال�أشِياُء الَِّتي َعِملُتها لَن َتكِشَفِني،
   َولَن تُدِرَكِني اأيَُّة اآثاٍم ارَتَكبُتها.‹

أ 5:12 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

9 » اأنا إلَُهَك ُمنُذ ُوُجوِدَك ِفي اأْرِض ِمصَر  
حراِء،    َسَتِعيُش ِفي ِخياٍم ِفي الصَّ

   َكما كُْنَت اأيّاَم َخيَمِة ال�ْجِتماِع.

أنِبياِء، 10 » اأنا َكلَّمُت ال�  
   َواأَعَلْنُت َمِشيَئِتي بِالرَُّؤى.

أنِبياِء بِاأمثاٍل.    َوَتَكلَّْمُت َعَلى َفِم ال�
11  ُهناَك اإثٌم ِفي ِجْلعاَد،  

نَُّهْم كانُوا اأكَثَر ُسوءاً َوُبطلاً ِفي الِجلجاِل ب    َفاإ
   َحيُث َيذَبُحوَن الثِّيراَن.

ُخوِر    َمذابُِحُهْم َكِثيَرٌة َكاأكواِم الصُّ
   قُرَب اأتلامِ ج الُحُقوِل.

12  َهَرَب َيعُقوُب اإلَى ُحُقوِل اأراَم،  
   َوَعِمَل للُحُصوِل َعَلى َزوَجٍة،

َج بِامَراأٍة اُأْخَرى.    َوَحَرَس َغَنماً لَِيَتَزوَّ
، 13  اأخَرَج اهلُل اإْسرائِيَل ِمْن ِمصَر بَِنِبيٍّ  

   َوبَِنِبيٍّ َحِفَظُه.
14  َصَنَع اأْفرايُِم َمراَرًة َواأساَء َكِثيراً.  

   لِذا َسَيُردُّ َربُُّه َذنَبُه َعَليِه،
   َوَسُيجاِزيِه َعَلى َجرائِِمِه.«

ُة إْسراِئيل َخِطيَّ

»ِحيَن َتَكلََّم اأْفرايُِم كاَن ُهناَك ُرعٌب.13 
   َرَفَع نَفَسُه ِفي اإْسرائِيَل.

   لَِكنَُّه َعِمَل اإثماً بِِعباَدتِِه الَبعَل، َفماَت.
آَن َيسَتِمرُّوَن ِفي الَخِطيَِّة. 2  َوُهِم ال�  

أنُفِسِهْم َصَنماً.    َيصَنُعوَن ل�
   َسَبُكوا َتماثِيَل َبُكلِّ َمهاَرٍة،

   َوَقد كاَن كُلُّ واِحٍد ِمنها َعَمَل ِحَرِفيِّيَن 
َمَهَرٍة.

ِعباَدِة  مراِكِز  ِمْن  اإسرائِيلّية صاَرْت  َمِدينة  الِجلجال.  ب 11:12 

آلَِهِة الُمَزيََّفِة. ال�
أْرِض ِمْن اآثار. ج 11:12 أتالم. ما تتُركُُه حراثُة ال�
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   َيَتَكلَُّموَن اإلَى تِلَك التَّماثِيِل.
ُموَن َذبائَِح لَها،    ُيَقدِّ

َهِبيََّة.    َوُيَقبِّلُوَن تِلَك الُعُجوَل الذَّ
باِح 3  َولَِهذا َفُهْم َكالَضباِب ِفي الصَّ  

   َوالنََّدى الَِّذي َيُزوُل َسِريعاً ِفي النَّهاِر.
رِس،    اإنَُّهْم َكالتِّبِن الَِّذي َيَتطاَيُر ِمْن َبيَدِر الدَّ

   َوكالُدخاِن الّصاِعِد ِمَن الَمدَخَنِة.

4 » اأنا إلَُهَك ُمنُذ كُنَت ِفي ِمصَر.  
   لَْم َتعُبْد اآلَِهًة اُأْخَرى َغيِري،

   َولَْم َيُكْن لََك ُمَخلٌِّص اآَخُر ِسواَي.
أْرِض الّجافَِّة. حراِء َوِفي ال� 5  َعَرفُتَك ِفي الصَّ  
6  ِحيَن كُنُت اُأطِعُمُهْم كاَن لََديُهُم الَكِثيَر   

لَِياأكُلُوُه،
   لَِذلَِك َتَكبَُّروا َونَُسونِي.

7  لَِذلَِك َساأكُوُن لَُهْم َكاأَسٍد،  
وَر.    َوَكَنِمٍر َعَلى َطِريِق اأشُّ

8  َساأهُجُم َعَليِهْم ِمثَل ُدبٍَّة هائَِجٍة  
   َفاأُشقُّ ُصُدوَرُهْم.

أَسُد،    َساألَتِهُمُهْم َكما َيلَتِهُم ال�
. قُُهْم ِمثَل َحيواٍن َبرِّيٍّ    َوَساُأَمزِّ

ُرَك، 9 » يا اإْسرائِيُل، َساُأَدمِّ  
ََّك ِضدِّي، ِضدَّ ُمِعيِنَك. أن    ل�

10  َفاأيَن َمِلُكَك؟  
   َهل َسَياأتِي بِالَخلاِص اإلَى كُلِّ ُمُدنَِك؟

   َواأيَن قُضاتَُك الَِّذيَن َصلَّيَت اإلَيَّ بَِشاأنِِهْم 
َوقُلَت:

› اأعِطِني َمِلكاً َوُرَؤساَء؟‹   
11  اأعَطيُتَك َمِلكاً َواأنا غاِضٌب،  
   َواأَخذتُُه ِحيَن كُنُت ساِخطاً.

12 » َجِريَمُة اأْفرايَِم َمحُفوَظٌة ِفي ُصرٍَّة،  
   َوَخِطيَُّتُه ُمَخَباأٌة.

13  اآل�ُم الِول�َدِة الُمنِبَئُة باقِتراِب ِول�َدتِِه اأَتْت.  

   اإنَُّه َولٌَد َغيُر َحِكيٍم.
   َفِحيَن جاَء َوقُت ِول�َدتِِه
ِه.    لَْم َيخُرْج ِمْن َبطِن اُأمِّ

14 » َساأفَتِديِه ِمْن َسيَطَرِة الهاِوَيِة،  
   َساُأَخلُِّصُه ِمَن الَموِت.
   اأيَن َهلاكَُك يا َموُت؟
   اأيَن َخراُبِك يا هاِوَيُة؟

َفَقِة َعَليِه!    لَسُت اأَرى َسَبباً واِحداً للشَّ
15  َمَع اأنَّ اأْفرايَِم اأكَثُر ِمْن اإْخَوتِِه اإثماراً،  

رِقيََّة    اإلّ� اأنَّ ِريَح اهلِل الشَّ
يَِّة.    َسَتاأتِي َعَليِه ِمَن الِبرِّ

   َسَتْنَشُف بِئُرُه،
   َوَسَيِجفُّ نَبُعُه.

يُح كُلَّ َثِميٍن ِعنَدُه.    َوَسَتسِلُب الرِّ
َّها َتَمرََّدت َعَلى اإلَِهها. أن 16  الّساِمَرُة ُمذنَِبٌة ل�  

   َسَيسُقُطوَن ِفي الَحرِب،
   َوَسُيسَحُق اأطفالُُهْم،

   َوَسُتَشقُّ نِساُؤُهُم الَحواِمُل.«

الَعوَدُة إَلى اهلل

أنَّ َخِطيََّتَك 14  ارِجْع اإلَى إلَِهَك يا اإْسرائِيُل، ل�
ُقوَط. 2َفكُِّروا باعِتذاٍر َجيٍِّد  َسبََّبت لََك السُّ

َوُعوُدوا اإلَى اهلِل. قُولُوا لُُه:

  » اغِفْر لَنا كُلَّ ما ارَتكبناُه ِمْن َخطايا،
ُأُموِر الّصالَِحِة الَِّتي     َول� َتقَبْل ِمنّا ِسَوى ال�

َعِملناها.
كِر. ُم لََك َكِلماِت التَّسِبيِح َوالشُّ    َسُنَقدِّ

وُر لَن ُيَخلَِّصنا، 3  اأشُّ  
   َولَِذلَِك لَن نَرَكَب َعَلى ِحصاٍن لَِطَلِب الَعوِن 

وَر. ِمْن اأشُّ
   لَن نَُقوَل ِفيما َبْعُد لَِشٍئ َصَنعناُه بِاأيِدينا:

› اأنَت اإلَُهنا،‹   
ََّك اأنَت، يا اهلُل، َمْن َيرَحُم الَيِتيَم.« أن    ل�
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اهلُل َسيغفر إلسراِئيل
4  َيُقوُل اهلُل: »َساأشِفيِهْم ِمْن ِخيانَِتِهم لِي،  

   َساُأِحبَُّهْم بِلا ُمقابٍِل.
َِّني لَْم اأُعد غاِضباً َعَليِهْم. أن    ل�
ْسرائِيَل، 5  َساأكُوُن َكالنََّدى ل�إ  

وَسِن،    َوَسَينُبُت اإْسرائِيُل َكَزهَرِة السَّ
   َوَسَتُكوُن لَُه ُجُذوٌر َعِميَقٌة َكاأرِز لُبناَن.

ًة، 6  َسَتُكوُن اأغصانُُه ُممَتدَّ  
يُتوِن الَبِهيَِّة،    َوَسَيُكوُن َكَشَجَرِة الزَّ
   َوَسَتُكوُن رائَِحُتُه َكرائَِحِة لُبناَن.

7  َوالَِّذيَن كانُوا َيِعيُشوَن ِفي ِظلِِّه َسَيرِجُعوَن.  
   َسوَف َينُبُتوَن َكالَقمِح

   َوُيزِهُروَن َكَكرَمٍة.
   َسُيَتَذكَُّر اإْسرائِيُل َحوَل العالَِم َكَخمِر لُبناَن.

َتحِذيٌر ِمَن األوثان
8 » يا اأْفرايُِم،  

أوثاِن؟    ما لِي اأنا وال�
   اأنا اُأِجيُبَك َواُأحاِفُظ َعَليَك.

   اأنا َكَشَجَرِة َسرٍو َخضراَء َبِهيٍَّة،
   َوَثَمُرَك َياأتِي ِمنِّي.«

َنِصيَحٌة أِخيَرة
ُأُموَر، 9  َمْن كاَن َحِكيماً َفلَيفَهْم َهِذِه ال�  

   َوَمن كاَن َفِهيماً َفِلَيعِرْف
   اأنَّ ُطُرَق اهلِل ُمسَتِقيَمٌة،
أبراُر َيسلُُكوَن ِفيها.    َوال�

   اأّما ال�أشراُر َفَسَيعثُُروَن َوَيسُقُطوَن
يَر ِفيها.    ِحيَن ُيحاِولُوَن السَّ
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َضرَبُة الَجراد

َوَتَكلََّم اهلُل لُِيوئِيَل بِِن َفثُوئِيَل، َفقاَل:1 

ُيوُخ، 2  اْسَمُعوا َهذا اأيُّها الشُّ  
أْرِض:    َواسَمُعوا اأيُّها الّساِكُنوَن ِفي ال�

   َهْل َحَدَث َكَهذا ِفي اأيّاِمُكْم،
   اأْو ِفي اأيّاِم اآبائُِكْم؟

ُأُموِر، 3  اأخِبُروا اأول�َدكُْم َعْن َهِذِه ال�  
   َولُِيْخِبْر اأول�ُدكُْم اأول�َدُهْم،

   َواأول�ُدُهُم الِجيَل التّالَِي لَُهْم.
4  ما َتَرَكُه الَجراُد القاِطُع  
   اأَكَلتُه اأسراُب الَجراِد،

   َوما َتَرَكْتُه اأْسراُب الَجراِد،
   اأَكَلتُه الَجنادُب،

   َوما َتَرَكتُه الَجنادُب
   اأَكَلُه الَجراُد الُمَخرُِّب!

َغزُو الَجراد
كاَرى َوابُكوا. 5  اسَتيِقُظوا اأيُّها السُّ  

   َونُوُحوا يا شاِربِي الَخمِر
أنَّ الَخمَر اُأِخَذت ِمْن اأفواِهُكْم.    ل�

ًة َعِظيَمًة َوَعَدُدها ل� ُيحَصى أنَّ اُأمَّ 6  ل�  
   َقِد اجتاَحِت اأْرِضي.

أَسِد،    اأسنانُها َكاأسناِن ال�
أَسِد.    َولَها اأنياٌب َكاأنياِب ال�
لُوا َكرَمِتي اإلَى َخراٍب، 7  َحوَّ  
   َوتِيَنِتي اإلَى ِجذٍع اأجَرَد.

ُروا لِحاَءها بِالكاِمِل َواألَْقْوُه َبِعيداً،    َقشَّ
   َوَجَعلُوا اأغصانَها بِيضاً.

عب ُبكاُء الشَّ
8  نُوِحي َكَعُروٍس ِفي ثِياِب الُحزِن  

.    َعَلى َموِت َعِريِسها الّشابِّ
راِب ِمَن َبيِت  9  انَقَطَعت َتقِدماُت الطَّعاِم َوالشَّ  

اهلِل.

   الَكَهَنُة، ُخّداُم اهلِل، َيُنوُحوَن.
10  الُحُقوُل َتِلَفْت،  

أنَّ الُحُبوَب َتِلَفْت، أْرُض َتُنوُح ل�    َوال�
،    َوالْنَِّبيُذ َجفَّ

يُت الَجيُِّد َفَرَغ.    َوالزَّ
11  اذُبلُوا اأيُّها الَفّلاُحوَن،  
   نُوُحوا اأيُّها الَكّراُموَن

ِعيِر،    َعَلى الَقمِح َوالشَّ
َُّه َقْد َتِلَف الَحصاُد ِفي الَحقِل. أن    ل�

ِت الَكرَمُة، 12  َجفَّ  
   َوالَِّتيُن َذُبَل.
ّماُن،    َيِبَس الرُّ

   َبْل َوَحتَّى النَِّخيُل َوَشَجُر التُّّفاِح.
ْت.    كُلُّ اأشجاِر الَحقِل َقْد َجفَّ

عاَدُة ِفي النّاِس. ِت السَّ    َوَجفَّ
13  الَبُسوا الَخيَش ُحْزناً َوابُكوا اأيُّها الَكَهَنُة،  

بائَِح. ُزوَن الذَّ    َونُوُحوا يا َمْن تَُجهِّ
   ادُخلُوا يا ُخّداَم اإلَِهي

   َواقُضوا اللَّيَل بِِثياِب الَخيِش،
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راِب أنَّ َتقِدماِت الطَّعاِم َوالشَّ    ل�
   انَقَطَعْت َعْن َهيَكِل اإلَِهُكْم.

َخراُب الَجراد
وِم. ُنوا َوقتاً للصَّ 14  َعيِّ  

   ادُعوا اإلَى اجِتماٍع.
أْرِض ُيوَخ وكُلَّ ُسكّاِن ال�    اجَمُعوا الشُّ

   اإلَى َهيَكِل إلَِهكُْم،
   َواصُرُخوا اإلَى اهلِل.
15  َسَيُكوُن َيوماً َرِديئاً،  
أنَّ َيوَم اهلِل َقِريٌب،    ل�

   َوَسُيؤَتى بَِخراٍب َعِظيٍم ِمَن الَقِديِر.
16  األَْم َينَقِطْع َطعاُمنا اأماَم اأْعُيِننا؟  

أفراُح َوالَبهَجُة ِمْن َهيَكِل اإلَِهنا.    َوزالَِت ال�
ِت الُبُذوُر ِفي التُّراِب، 17  َجفَّ  

   َخِرَبْت َمخاِزُن الَقمِح،
   انَهَدَمِت الَمخاِزُن

. أنَّ الَقمَح َقْد َجفَّ    ل�
أنيِن الُقطعاِن! 18  يا ل�  

أبقاِر    يا لَِتَيهاِن قُطعاِن ال�
أنَّ لَيَس لَها َمرَعًى!    ل�

   َوَحتَّى قُْطعاُن الَغَنِم َهَلَكْت.
19  اأصُرُخ اإلَيَك يا اهلُل،  

يَِّة، أنَّ النّاَر الَتَهَمْت َمراِعي الَبرِّ    ل�
   َولَِهيباً اأشَعَل كُلَّ اأشجاِر الُحُقوِل.
يَِّة َتصُرُخ اإلَيَك، 20  َحتَّى َحيواناُت الَبرِّ  

ْت، أنَّ الَجداِوَل َجفَّ    ل�
يَِّة.    َوالنّاُر الَتَهَمْت َمراِعي الَبرِّ

اْقِتراُب َيْوِم اهلل

  انُْفُخوا بِالُبوِق ِفي ِصْهَيْوَن،2 
ِس.   َواْرَفُعوا َصرَخَة َتْحِذيٍِر َعَلى َجَبِلَي الُمَقدَّ

أْرِض،    لَِيرَتِعْد كُلُّ ُسكّاِن ال�
أنَّ َيوَم اهلِل اآٍت،    ل�

أنَّ َيوَم اهلِل َقِريٌب.    ل�

يَدٍة، 2  اإنَُّه َيوُم َظلاٍم َوِعتَمٍة َشدِّ  
   َيوُم ُغُيوٍم َسوداَء قاتَِمٍة.

   ِمثُل الظُّلَمِة الُمنَتِشَرِة َعَلى الِجباِل،
. عُب أ َكِثيٌر َوَقِويٌّ    َهَكذا الشَّ
   لَْم َياأِت َيوٌم ِمثلُُه ِمْن َقبُل،

   َولَْن َياأتِي َيوٌم ِمثُلُُه ِمْن َبعُد.
عِب ناٌر َتلَتِهُم، 3  اأماَم َذلَِك الشَّ  

   َوَخلَفُه لُُهٌب َتْشَتِعُل.
أْرُض اأماَمُه ِمثُل َجنَِّة َعَدٍن،    ال�

يٌَّة َخِرَبٌة،    َوَوراَءُه َبرِّ
   َولَْن َينُجَو اأَحٌد!

4  َمظَهُرُهْم َكَمظَهِر الَخيِل َوالُفرساِن  
   َهَكذا َيركُُضوَن.

ًة 5  َيقِفُزوَن َفُيحِدثُوَن َضجَّ  
ِة الَمرَكباِت َعَلى ِقَمِم الِجباِل.    َكَضجَّ

،    َصوتُُهْم َكَصوِت النّاِر َوِهَي َتلَتِهُم الَقشَّ
   َوَكَصوِت َجيٍش َعِظيٍم َيصَطفُّ للَمْعَرَكِة.

ُأَمُم اأماَمُهْم، 6  َتْرَتِعُد ال�  
   َوكُلُّ الُوُجوِه َتصَفرُّ ِمَن الرُّعِب.

7  َيركُُضُوَن َكاأبطاٍل،  
   َوَيَتَسلَُّقوَن ال�أسواَر َكُمحاِربِيَن.

   كُلٌّ َيِسيُر ِفي َمْسَربِِه،
   َول� َينَحِرفُوَن َعْن ُطُرِقِهْم.

8  ل� َيَتزاَحُموَن،  
   َبْل كُلُّ واِحٍد َيْمِشي ِفي َطِريِقِه.

   َواإْن َسَقَط َبعُضُهْم بَِسَبِب َضرَبِة َسْهٍم،
آَخِريَن ل� َينَحِرفُوَن َعْن ُطُرِقِهْم.    َفاإنَّ ال�

9  َينَدِفُعوَن اإلَى الَمِديَنِة،  
وِر.    َوَيَتراَكُضوَن اإلَى السُّ

   َيَتَسلَُّقوَن الُبُيوَت،
   َوَيدُخلُوَن َعْبَر النَّواِفَذ َكاللُُّصوِص.

أْرُض اأماَمُهْم، 10  َتْهَتزُّ ال�  

عب. اإشارة اإلَى الَجراد، اأْو اإلَى ال�أعداء. أ 2:2 الشَّ
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ماُء َترَتِعُش،    َوالسَّ
مُس َوالَقَمُر ُيظِلماِن،    َوالشَّ

   َوالنُُّجوُم َتمَنُع َبِريَقها.
َمِة َهذا الَجيِش الَِّذي  11  َيرَفُع اهلُل َصوَتُه ِفي ُمَقدِّ  

اأرَسَلُه،
أنَّ ُمَعسَكَرُه َكِبيٌر ِجداً،    ل�

ُذوَن اأْمَرُه اأِشّداَء. أنَّ اُأولَِئَك الَِّذيَن ُيَنفِّ    َول�
   َحقاً، اإنَّ َيوَم اهلِل َعِظيٌم َوَرِهيٌب،

   َوَمن َيسَتِطيُع احِتمالَُه؟

ير غيِّ َدعَوٌة إَلى التَّ
12َوَيُقوُل اهلُل:

آَن بُِكلِّ قُلُوبُِكْم.   » اْرِجُعوا اإلَيَّ ال�
وِم َوالُبكاِء َوالنَّوِح.«    َتعالَوا بِالصَّ

قُوا قُلُوَبُكْم اإذاً ل� ثِياَبُكْم، 13  َمزِّ  
   َوارِجُعوا اإلَى إلَِهكُْم،
َُّه َرِحيٌم َوَرؤوٌف، أن    ل�

   ُهَو َصُبوٌر َواأِميٌن ِجّداً،
   َوَيَتراَجُع َعْن اإيقاِع الِعقاِب الَِّذي نََوى 

اإيقاَعُه،
14  َفَمْن َيعَلُم؟ َفَلَعلَُّه َيرِجُع َعْن ِعقابُِكْم،  

   َوَيتُرُك لَُكْم َبعَض الَخيِر،
ِكيِب  ُموا ِمنُه َتقِدماِت الُحُبوِب َوالسَّ    َفُتَقدِّ

إللَِهكُْم.

َدعَوٌة إَلى الَصالة
15  انُفُخوا بِالُبوِق ِفي ِصْهَيْوَن،  

وِم، ُنوا َوقتاً للصَّ    َعيِّ
   ادُعوا اإلَى اجِتماٍع،

عَب، 16  اْجَمُعوا الشَّ  
ُدوا َوقتاً لِلاْجِتماِع.    َحدِّ

َع.    اجَمُعوا الُشُيوَخ َوال�أطفاَل َوالرُّضَّ
   لَِيخُرِج الَعِريُس ِمْن َبيِتِه،

ِة.    َوالَعُروُس ِمْن ُحجَرتِها الخاصَّ

هِليِز  17  لَِيبِك الَكَهَنُة، ُخّداُم اهلِل، َبيَن الدِّ  
َوالَمذَبِح.

   َولَِيصُرُخوا: »اأشِفْق َعَلى َشعِبَك يا اهلُل،
   ل�َتسَمْح بِاأْن ُيخَزى الَِّذيَن لََك،

   ِعنَدما َتحُكُمُهْم اُأَمٌم اُأْخَرى.
ُأَمِم: ›اأيَن     لِماذا َتسَمُح بِاأن ُيقاَل َبيَن تِلَك ال�

اإلَُهُهْم؟‹«

الة اسِتجاَبُة الصَّ
18  ِحيَنِئٍذ، َسَيغاُر اهلُل َعَلى اأْرِضِه،  

   َوَيرَحُم َشعَبُه.
19  ِحيَنِئٍذ، ُيِجيُب اهلُل َوَيُقوُل لَِشعِبِه:  

يَت،   » َساُأرِسُل لَُكِم الَقمَح َوالنَِّبيَذ َوالزَّ
   َوَسَتشَبُعوَن،

ًة  ُأَمِم َمرَّ    َولَْن اأسَمَح بِاأْن َتَتَعرَُّضوا للعاِر َبيَن ال�
ثانَِيًة.

ماِل. أ 20  ساُأبِعُد َعنُكِم القاِدِميَن ِمَن الشَّ  
   ساأطُرُدُهْم اإلَى اأْرٍض جافٍَّة َوَخِرَبٍة.

، ب ْرِقيِّ َمَة َجيِشِهْم اإلَى الَبحِر الشَّ    ساأدَفُع ُمَقدِّ
. ج    َومَؤِخَرَتُه اإلَى الَبحِر الَغْربِيِّ

   َوَسَتصَعُد رائَِحُتُه الَكِريَهُة،
َُّهْم َسبَُّبوا اأذًى َكِثيراً.« أن    ل�

َتجديُد األْرض
أْرُض، 21  ل� َتخاِفي اأيَُّتها ال�  

   افَرِحي َواْبَتِهِجي،
   ل�أنَّ اهلَل َعِمَل اُأُموراً َعِظيَمًة.

يَُّة، 22  ل� َتخاِفي اأيَُّتها الَحيواناُت الَبرِّ  
يَِّة َسُتصِبُح َخضراَء، أنَّ َمراِعَي الَبرِّ    ل�

َجَر َسَيحِمُل َثَمراً، أنَّ الشَّ    َول�

أ 20:2 الّشمال. جاَء الجيُش البابلّي ِمْن هذه الِجهِة لُيهاجَم َيُهوذا. 

َيُهوذا  لُِمحاربِة  منها  الَمجيَء  الجيوُش  اعتاّدْت  الِّتي  الِجهُة  َوُهَي 
َواإسرائِيَل.

ْرِقّي. البحر المّيت. ب 20:2 الَبحِر الشَّ

ج 20:2 الَبحِر الَغْرِبّي. البحر ال�بيض المتوّسط.
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أنَّ َشَجَرَة الَِّتيِن َوالَكرَمَة َسُتعِطياِن َثَمراً     َول�
َكِثيراً.

23  افَرُحوا َوابَتِهُجوا يا اأبناَء ِصْهَيْوَن ِبإلَِهكُْم،  
َُّه َسُيعِطَيُكْم َمَطَر الَخِريِف بَِحَسِب  أن    ل�

َصلاِحِه.
   َوَسُينِزُل َعَليُكِم الَمَطَر،

َر،    الَمَطَر الُمَبكَِّر َوالَمَطَر الُمَتاأخِّ
   َكما ِفي الّسابِِق.

24  َسَتمَتِلُئ الَبياِدُر بِالَقمِح،  
ِديِد    َوَسَتِفيُض الَمعاِصُر بِالنَّبيِذ الجَّ

يُتوِن.    َوَزيِت الزَّ

ُضُكْم َعِن ِسِني الَحصاِد 25 » َساُأَعوِّ  
   الَِّتي الَتَهَمها الَجراُد القاِطُع َواأسراُب الَجراِد

   َوالَجناِدب َوالَجراُد الُمَخرُِّب،
   الَِّتي ِهَي َجيِشَي الَعِظيُم الَِّذي اأْرَسلُتُه 

َعَليُكْم.
26  َسَتاأكُلُوَن َوَتْشَبُعوَن،  

   َوَسُتَسبُِّحوَن اْسَم إلَِهكُْم
   الَِّذي َصَنَع اُأُموراً َعِظيَمًة لَُكْم،«

   َيُقوُل اهلُل: »َولَْن َيخَزى َشعِبي ثانَِيًة.
27  َوَسَتْعِرفُوَن اأنِّي اأْسُكُن ِفي َوَسِط  

   َشعِبي َبِني اإْسرائِيَل.
   َواأنِّي اأنا إلَُهكُْم،

   َول� ُيوَجُد اإلٌَه َغيِري.
   َولَْن َيَتَعرََّض َشعِبَي للعاِر ثانَِيًة.«

وح الَوعُد بانِسكاِب الرُّ
28 » َبعَد َهذا،  

   َساأسُكُب ُروِحي َعَلى كُلِّ النّاِس.
   َوَسَيَتَنبَّاُأ اأول�ُدكُْم َوَبناتُُكْم،
   َوَسيحلُُم ُشُيوُخُكْم اأحلاماً

   َوَسَيَرى ُشّبانُُكْم ُرَؤًى.
أيّاِم، 29  ِفي تِلَك ال�  

   َساأسُكُب ُروِحي َعَلى َعِبيِدي،
   ِرجال�ً َونِساًء.

ماواِت 30  َوَساُأظِهُر َعجائَِب ِفي السَّ  
أْرِض.    َوَعَلى ال�

   َدماً َوناراً َواأعِمَدَة ُدخاٍن.
ُل اإلَى ُظلَمٍة، مُس َسَتَتَحوَّ 31  الشَّ  

   َوالَقَمُر اإلَى َدٍم،
   َقبَل اأْن َياأتَِي َيوُم اهلِل الَعِظيُم الرَِّهيُب

32  حيَن َيخلُُص كُلُّ َمْن َيدُعو بِاْسِم اهلِل،  
َُّه َسَيُكوُن ُهناَك ناُجوَن أن    ل�

   َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َوِفي الُقْدِس،
   ُهْم َمْن َيْدُعوُهْم اهلُل،

   َكما قاَل اهلُل.

ِعقاُب أْعداُء َيُهوذا

ِفيِه 3  َساُأِعيُد  الَِّذي  الَوقِت  أيّاِم، ِفي  ال� »ِفي تِلَك 
َقبَل  َعَليِه  كانَْت  ما  اإلَى  َوالُقْدِس  َيُهوذا  حالَُة 
واِدي  اإلَى  َوَساُأنِْزلُُهْم  ُأَمِم،  ال� كُلَّ  2َساأْجَمُع  الَسبِي. أ 
َوِميراثِي  َشعِبي  اأجِل  ِمْن  َعَليِهْم  َساأحُكُم  َيُهوشافاَط. 
ُموا اأْرِضي  ُأَمِم َوَقسَّ دوُهْم َبيَن ال� َُّهْم َبدَّ أن َبِني اإْسرائِيَل، ل�

َبيَنُهْم.

3 » األَْقْو قُرَعًة َعَلى َشعِبي،  
أول�َد َثَمناً للعاِهراِت، ُموا ال�    َوَقدَّ

   َوباُعوا الَبناِت ُمقابَِل الَخْمِر الَِّتي َشِرُبوها.
4  ماذا اأنُْتْم بِالنِّْسَبِة لِي يا اأهَل صوَر َوَصيُدوَن   

َوَمناِطَق الِفِلْسِطييَن؟
   لِماذا تُِريُدوَن َتغِريِمي؟

   لِماذا تُحاِولُوَن اأْن تُعاِقُبونِي!
   َسوَف اأُردُّ ِعقاَبُكْم َعَلى ُرُؤوِسُكْم َسِريعاً.

ِتي َوَذَهِبي، 5  اأَخذتُْم ِفضَّ  
   َواأحَضرتُْم اأملاِكَي الَثِميَنَة اإلَى َمعابِِدكُْم.

6  بِعُتْم اأهَل َيُهوذا َوالُقْدِس للُيونانِيِّيَن،  

َوالقدس  يهوذا  اأعيد  أيام، حين  ال� تلك  بديلة: »في  ترجمة  أ 1:3 

من السبي.«



ُيوئيل 94921:3

   لَِكي تُبِعُدوُهْم َعْن اأْرِضِهْم.
أماِكَن الَِّتي  7  لَِكِني َساُأنِهُضُهْم لَِيُعوُدوا ِمَن ال�  

بِعُتوُهْم اإلَيها،
   َوَساأُردُّ اأعماَل انِتقاِمُكْم َعَلى ُرؤوِسُكْم.

8  َساأبِيُع َبِنيُكْم َوَبناتُِكْم اإلَى َبِني َيُهوذا  
ِة َسَباَأ الَبِعيَدِة.«    الَِّذيَن َسَيِبيُعونَُهْم اإلَى اُأمَّ

   َهذا ُهَو ما َقالَُه اهلُل.

اإلعداُد للَحْرب
ُأَمِم: 9  اأعِلُنوا َهذا َبيَن ال�  

ُزوا اأنُفَسُكْم للَحرِب.    َجهِّ
   اأيِقُظوا الُجُنوَد،

   َولَِيقَتِرْب ِرجاُل الَحرِب َوَيدُخلُوا اإلَى 
الَمعَرَكِة.

لُوا ِسَكَك َمحاِريِثُكْم اإلَى ُسُيوٍف، 10  َحوِّ  
   َوَمناِجَلُكْم اإلَى ِرماٍح.

». ِعيُف: »اأنا َقِويٌّ    لَِيُقِل الضَّ
ُأَمُم الُمِحيَطُة بَِيُهوذا، 11  اأْسِرِعي اأيَُّتها ال�  

   اجَتِمُعوا ُهناَك.
   اأْحِضْر ُجُنوَدَك يا اهلُل.

ُأَمِم َولَِتاأِت اإلَى واِدي  12  لَِتْنَهْض َكلُّ ال�  
َيُهوشافاَط،

ُأَمِم  ُأقاِضَي َكلَّ ال� َّني ُهناَك َساأجِلُس ل� أن    ل�
الُمِحيَطِة بَِيُهوذا.

أنَّ الَحصاَد َقْد نََضَج. 13  اسَتْخِدُموا َمناِجَلُكْم ل�  
أنَّ ِمْعَصَرَة النَّبيِذ َقِد     َتعالَْوا َوُدوُسوا، ل�

امَتلاأْت،
ُهْم َعِظيٌم. أنَّ َشرَّ    ال�أحواُض ُمْمَتِلَئٌة، ل�

14  َجماِهيُر َعِظيَمٌة ِجّداً تَتزاَحُم ِفي واِدي   

الَقراِر، أ
أنَّ َيوَم اهلِل َقِريٌب ِفي واِدي الَقراِر.    ل�

مُس َوالَقَمُر 15  َسُتظِلُم الشَّ  
   َوَسَتَتَوَقُف النُُّجوُم َعِن اللََّمعاِن.

16  َسُيَزْمِجُر اهلل ِمْن ِصْهَيْوَن،  
   َوَسَيصُرُخ ِمَن الُقْدِس،
أْرُض. ماُء َوال�    َوَتهَتزُّ السَّ

   َوَسَيُكوُن اهلُل َملجاأً لَِشعِبِه
   َوِحصناً لَِبِني اإْسرائِيَل.

17 » َوَسَتعِرفُوَن اأنِّي اأنا إلُهكُْم،  
ِس ِصْهَيْوَن.    الّساِكُن ِفي َجَبِلَي الُمَقدَّ

َسًة،    َوَسَتُكوُن الُقْدُس ُمَقدَّ
   َولَْن َيُمرَّ الُغَرباُء ِفيها ثانَِيًة.

َحياٌة َجديَدٌة ِلَيُهوذا
18 » ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َسَتْقُطُر الِجباُل نَِبيذاً َجِديداً،
   َوَسَتِفيُض التِّلاُل بِالَحِليِب،

   َوَسَتَتَدفَُّق َجِميُع َجداِوِل َيُهوذا بِالماِء.
   َسَيخُرُج َيْنُبوٌع ِمْن َبيِت اهلِل،
ْنِط.    َوَيْسِقي واِدي َشَجِر السِّ

19  َسَتِصيُر ِمصُر َخراباً،  
يًَّة َخِرَبًة،    َوَسُتصِبُح اأُدوُم َبرِّ

   بَِسَبِب ُظلِمِهْم لَِبِني َيُهوذا،
   ِعنَدما َسَفُكوا ِفيها َدماً َبِريئاً.

20  اأّما َيُهوذا َوالُقْدُس  
   َفَسَيْسُكنها اأهلُها ِجيلاً َبْعَد ِجيٍل.

21  َساُأعاِقُبُهْم َعَلى الَدِم الَِّذي َسَفُكوُه،  
   َولَْن اُأَبرَِّئ الُمذنِِبيَن.«

   ل�أنَّ اهلَل َيسُكُن ِفي ِصْهَيْوَن.

أ 14:3 وادي القرار. ُهَو واِدي َيُهوشافاط.
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َمة ُمَقدِّ

َمِديَنِة 1  الرُّعاِة ِفي  ِمَن  الَِّذي كاَن  َكلاُم عاُموَس 
َعْن  ُرَؤًى  ِفي  الَكلاَم  َهذا  ى  َتَلقَّ َوَقْد  َتُقوَع. 
يّا َمِلِك َيُهوذا، َوَفتَرِة  اإْسرائِيَل ِفي َفتَرِة ُحكِم الَمِلِك ُعزِّ
أْرِضيَِّة  ِة ال� ُحكِم الَمِلِك َيُرْبعاَم َمِلِك اإْسرائِيَل، َقبَل الِهزَّ

بَِسَنَتيِن.

2  قاَل عاُموُس:  
  » َيْزاأُر اهلُل ِمْن ِصْهَيْوَن َكاأَسٍد َيسَتِعدُّ لِلُهُجوِم،

   َوِمْن َمديَنِة الُقْدِس َيرَفُع َصوَتُه.
،    َمراِعي الرُّعاِة َسَتِجفُّ

ُة َجَبِل الَكْرَملِ أ َسَتيَبُس.«    َوِقمَّ

ِعقاُب أرام
3َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

َرِة    » بَِسَبِب ُذنُوِب َشعِب ِدَمشَق الُمَتَكرِّ
َوالُمَتضاِعَفِة، ب َساُأعاِقُبُهْم،

َُّهْم َسَحُقوا َشعَب ِجْلعادَ ج بَِدّراساٍت ِمْن  أن    ل�
َحِديٍد.

اإسرائيل. ومعنى اسمُه »َكْرُم  أ 2:1 جبل الكرمل. جبل شمال 

اهلِل« بسبب خصوبته.
أربعة.«  َوال� »الثلاثة  َوالُمَتضاِعَفة. حرفياً  َرة  الُمَتَكرِّ ب 3:1 

)اأيضاً في ال�أعداد 6، 9، 11، 13، 1:2، 4، 6(.
ج 3:1 جلعاد. منطقة شرق نهر ال�أردن سكنتها قبائل َراُأوَبْين وجاَد 

ونصف منّسى. انظر كتاب العدد 29:26.

4  لَِذلَِك َساُأرِسُل ناراً َعَلى َقْصِر الَمِلِك   
َحزائِيَل، د

   لَِتْلَتِهَم قُُصوَر الَمِلِك َبْنَهَددَ ه بِالكاِمِل.
5  َوَساُأَحطُِّم ِمزل�َج َبّواَبِة ِدَمشَق.  

   َساُأهِلُك الحاِكَم ِفي واِدي اآَوَن،
ولَجاِن ِفي َبيَت َعْدٍن. و    َوالَِّذي ُيمِسُك بِالصُّ

   َوَسُيْسَبى َشعُب اأراَم اإلَى ِقيَر.« ز

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل.

ِعقاُب الِفَلسِطيِّين
6َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:

َرِة  َة الُمَتَكرِّ   » بَِسَبِب ُذنُوِب َشعِب َغزَّ
َوالُمَتضاِعَفِة، َساُأعاِقُبُهْم

َُّهْم اأمَسُكوا َكِثيِريَن أن    لِ�
أُدوَم.    لَِيِبيُعوُهْم َكَعِبيٍد لِ�

َة، 7  َولَِذلَِك َساُأرِسُل ناراً َعَلى ُسوِر َغزَّ  
   َفُتْحِرُق قُُصوَرها بِالكاِمِل.
8  وَساُأهِلُك ُحكّاَم اأشُدوَد،  

د 4:1 حزائيل. ملك اأرام )سوريا(. قتل بنهدد ليصير ملكاً. انظر 

كتاب الملوك الثّاني 7:8.
ه 4:1 بنهدد. هو بنهدد الثّاني ابن حزائيل، ملك اأرام. انظر كتاب 

الملوك الَثاني 3:13.
و 5:1 بيت عدن. المدينة الملكّية في اأرام ِفي ُسوِريََّة. تقع على 

جبل لبنان.
وريّون. انظر كتاب  ز 5:1 قير. اأْو »قور« منطقة كان يحكمها ال�أشُّ

عاموس 7:9.
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ولجاِن ِفي اأشَقلُوَن.    َوَمن ُيمِسُك بِالصُّ
ُه َيِدي ِضدَّ َعْقُروَن. أ    َوَساُأَوجِّ

   الَفَلسِطيُّوَن الَِّذيَن َينُجوَن َسَيُموتُوَن.«

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل.

ِعقاُب ُصور
9َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

َرِة    » بَِسَبِب ُذنُوِب َشعِب ُصورَ ب الُمَتَكرَّ
َوالُمَتضاِعَفِة، َساُأعاِقُبُهْم،

َُّهْم اأَمَسُكوا َكِثيِريَن لَِيِبيُعوُهْم َكَعِبيٍد  أن    ل�
أُدوَم، لِ�

ِة الَِّذي َقَطُعوُه. ُأُخوَّ    َولَْم َيحَتِرُموا َعهَد ال�
10  َولَِذلَِك َساُأرِسُل ناراً َعَلى ُسوِر ُصوَر،  

   لَِتْلَتِهَم قُُصوَرها بِالكاِمِل.«

ِعقاُب األُدوِميِّين
11َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

َرِة    » بَِسَبِب ُذنُوِب َشعِب اأُدوَم الُمَتَكرِّ
َوالُمَتضاِعَفِة، َساُأعاِقُبُهْم.

يِف،    طاَرَد اأُدوُم اأخاُه بِالسَّ
   َولَْم ُيظِهْر َرْحَمًة لَُه.
   لَْم َيَضْع َحّداً لَِغَضِبِه

ُق َفِريَسَتُه،    َكَحَيواٍن ُيَمزِّ
   َواْحَتَفَظ بِِحْقِدِه دائِماً.

12  لَِذلَِك َساُأْرِسُل ناراً َعَلى َمِديَنِة َتيماَن، ج  
   لَِتْلَتِهَم قُُصوَر ُبْصَرةَ د بِالكاِمِل.«

فلسطينية  مدن  . . . عقرون.  أشقلون   . . . أشدود  أ 8:1 

مهمة.
ب 9:1 صور. عاصمة الفينيقّيين اآنذاك.

ج 12:1 تيمان. مدينة في شمال اأدوم.

د 12:1 ُبصرة. مدينة في جنوب اأدوم.

ين وِنيِّ ِعقاُب الَعمُّ
13َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

َرِة  وَن الُمَتَكرِّ   » بَِسَبِب ُذنُوِب َشعِب َعمُّ
َوالُمَتضاِعَفِة، َساُأعاِقُبُهْم،

َُّهْم َفَتُحوا ُبُطوَن الَحواِمِل ِفي ِجْلعاَد  أن    ل�
ُعوا اأْرَضُهْم. لُِيَوسِّ

14  لَِذلَِك َساُأشِعُل ناراً ِفي ُسوِر َمِديَنِة َربََّة،  
   لَِتْلَتِهَم قُُصوَرها بِالكاِمِل.

   َوَذلَِك َوَسَط َصيحاِت َيوِم الَمعَرَكِة،
يِح ِفي َيْوِم العاِصَفِة.    َكالرِّ

15  ِحيَنِئٍذ، َسُيسَبى َمِلُكُهْم َوُرَؤساُؤُه َمعاً.«  

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل.

ِعقاُب ُموآب

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:2 

َرِة    » بَِسَبِب ُذنُوِب َشعِب ُمواآَب الُمَتَكرِّ
َوالُمَتزايَِدِة، ه َساُأعاِقُبُهْم،

َُّهْم اأحَرقُوا ِعظاَم َمِلِك اأُدوَم َحتَّى َتَفتَّْت  أن    لِ�
كالِكْلِس.

2  َولَِذلَِك َساُأرِسُل ناراً َعَلى ُمواآَب،  
   لَِتلَتِهَم قُُصوَر َمِديَنِة َقْرُيوَت.

   َوَسَيُموُت ُمواآُب ِفي َضِجيِج الَمعَرَكِة،
راِخ َواأَصواِت البوِق.    َوَسَط الصُّ

3  َوَساُأِزيُل الحاِكَم ِمنُه،  
   َوَساأقُتُل كُلَّ ُرَؤسائِِه َمَعُه.«

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل.

ِعقاُب َيُهوذا
4َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

أربعة.« َرِة َوالُمَتزاِيَدة. حرِفّياً »الثّلاثُة َوال� ه 1:2 الُمَتَكرِّ
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َرِة    » بَِسَبِب ُذنُوِب َبِني َيُهوذا الُمَتَكرِّ
َوالُمَتضاِعَفِة، َساُأعاِقُبُهْم،

َُّهْم َرَفُضوا اأْن ُيِطيُعوا َشِريَعَة اهلل، أن    ل�
   َولَْم َيحَفُظوا َفرائَِضُه.

   َقِد انَْحَرفُوا َوراَء ال�أكاِذيِب الَِّتي َتِبَعها اآباُؤُهْم.
5  َولَِذلَِك َساُأرِسُل ناراً َعَلى َيُهوذا،  

   َفَتلَتِهَم قُُصوَر َمديَنِة الُقْدِس بِالكاِمِل.«

ِعقاُب إْسراِئيل
6َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

َرِة    » بَِسَبِب ُذنُوِب َبني اإْسرائِيَل الُمَتَكرِّ
َوالُمَتضاِعَفِة، َساُأعاِقُبُهْم،

ٍة، أبِرياَء الّصالِِحيَن َكَعِبيٍد بِِفضَّ َُّهْم باُعوا ال� أن    ل�
   َوالَمساِكيَن بَِثَمِن ِحذاٍء.

َعفاِء َكما لَْو كانُوا  7  َيُدوُسوَن ُرُؤوَس الضُّ  
أْرِض، َيُدوُسوَن تُراَب ال�

   َكما َيدَفُعوَن الَمساِكيَن اإلَى خاِرِج الطَِّريِق.
   الرَُّجُل َواأُبوُه ُيعاِشراِن الَفتاَة ذاَتها.

َس َيَتَعرَُّض     َولَِذلَِك َفاإنَّ اْسِمي الُمَقدَّ
لِلتَّدنِيِس.

8  َيسَتلُقوَن بِجانِِب كُلِّ َمذَبٍح  
   َعَلى ثِياٍب َسَلبوها ِمَن الُفَقراِء َكَرهٍن َعَلى 

دُيونِِهْم.
   ِفي َبيِت اإلَِهِهْم َيشَرُبوَن الَخمَر

   الَِّتي َحَصلُوا َعَليها َكَغراَمٍة ِمَن ال�آخِريَن.
أُموِريِّيَن ِمْن اأماِمِهْم، 9  اأنا َمْن اأباَد ال�  

أْرِز    الَِّذيَن كانُوا ِطوال�ً َكَشَجِر ال�
   َواأقِوياَء َكالَبلُّوِط. َقْد اأَبْدتُُهْم بِالكاِمِل.

10  اأنا اأْخَرْجُتُكْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر  
يَِّة اأِْرَبِعيَن َسَنٍة،    َوقُدتُُكْم ِفي الَبرِّ

أُموِريِّيَن.    لَِتمَتِلُكوا اأْرَض ال�
11  اأنا َمِن اختاَر َبعَض اأبنائُِكْم لَِيُكونُوا اأنِبياًء،  

   َوَبعَض َشبابُِكم لَِيُكونُوا نَِذيِريَن.
   األَيَس َكَذلَِك يا َبني اإْسرائِيَل؟«

َهذا ُهَو ما قالَُه اهلُل.

12 » لَِكنَُّكْم َجَعْلُتُم الَنِذيِريَن َيشَرُبوَن َخْمراً  
   كاِسِريَن ُعُهوَدُهْم.

أنِبياَء َوقُْلُتْم لَُهْم: ›ل� َتَتَنبَّاُأوا.‹    َواأمرتُِم ال�
13  لَِذلَِك ها اأنا اُأضَغُط بَِسَبِبُكْم  

َلٌة بُِحَزِم الَقمِح!    َكما تُضَغُط َعَرَبٌة ُمَحمَّ
ِريُع قاِدراً َعَلى الَهَرِب، 14  لَْن َيُكوَن السَّ  

تِِهْم، أقِوياُء بُِقوَّ    َولَْن َيحَتِفَظ ال�
   َولَْن َيسَتِطيَع َحتَّى الُجُنوُد اأْن ُينِقُذوا 

اأنُفَسهْم.
أقواِس ِفي الَمعَرَكِة، 15  لَْن َيْصِمَد حاِملُوا ال�  

ِريُعوَن ِفي الَجرِي،    َولَْن َيهُرَب السَّ
   َولَْن ُيَخلَِّص راِكُبو الُخُيوِل اأنُفَسُهْم.

16  َواأشَجُع الُمقاتِِليَن َسَيْهُرُبوَن  
   تاِرِكيَن اأسِلَحَتُهْم َخلَفُهْم ِفي َذلَِك الَيوِم.«

َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.

َتحِذيٌر إلْسراِئيل

يا 3  كُْم  ِضدَّ بِها  اهلُل  َتَكلََّم  الَِّتي  الرِّسالََة  اْسَمُعوا 
اأخَرَجها  الَِّتي  الَقبائِِل  كُلِّ  ِضدَّ  اإْسرائِيَل،  َبني 
ِمْن اأْرِض ِمصَر: 2»اْخَتْرتُُكْم اأنُْتْم ِمْن َبيِن َجميِع اُأَمِم 

أْرِض. لَِهذا َساُأعاِقُبُكْم َعَلى كُلِّ اآثاِمُكْم.« ال�

َسَبُب ِعقاِب إْسراِئيل
3  َهْل َيِسيُر اْثناِن معاً ُدوَن اأْن َيَتواَعدا؟  

4  َهْل ُيْزاأُر اأَسٌد ِفي الغاَبِة لَْو لَْم َتُكْن لََديِه   
َفِريَسٌة؟

أَسِد ِمْن َبيِتِه لَْو لَْم     اأْو َهْل َيْصُرُخ ِشبُل ال�
َيْصَطْد َشيئاً؟

أْرِض 5  َهْل َيسُقُط طَّيُر ِفي ِمْصَيَدٍة َعَلى ال�  
؟    لَْو لَْم ُيْنَصْب لَُه َفخٌّ
   اأْو َهْل تُطِبُق الِمصَيَدُة

   َولَيَس ِفيها َصيٌد؟
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6  َهْل ُيْضَرُب بِالُبوِق ِفي َمِديَنٍة  
   َول� َيخاُف النّاُس؟

   اأْو َتَقُع كاِرَثٌة ِفي َمِديَنٍة
   َواهلُل لَْم َيصَنْعها؟

7  َكَذلَِك الرَّبَّ اإللََه ل� َيفَعُل َشيئاً  
أنِبياِء.    ُدوَن اأْن ُيعِلَن ُخطََّتُه لُِخّداِمِه ال�

أَسُد، َفَمن ل� َيخاُف؟ 8  َزْمِجَر ال�  
   تَكلَُّم الرَّبُّ اإللَُه،

   َفَمن َيَمنُع نَفَسُه َعِن الَتَنبُِّؤ؟
9  اأخِبُروا بَِهذا النّاَس الّساِكِنيَن ِفي الُقُصوِر ِفي   

اأشُدوَد،
   َوالّساِكِنيَن ِفي الُقُصوِر ِفي اأْرِض ِمصَر.

   قُولُوا: »اجَتِمُعوا َمعاً َعَلى ِجباِل الّساِمَرِة،
   َوانُظُروا ما فيها ِمْن َتشِويٍش َوَهَيجاٍن 

 
َوُظْلٍم.

لاِح، 10  اإنَُّهْم ل� َيعِرفُوَن َعَمَل الصَّ  
نُوَن ِفي قُُصوِرِهْم    َوُيَخزِّ

ِرَقِة،«    ما اْسَتولَْوا َعَليِه بِالظُّلِم َوالسَّ

َيُقوُل اهلل.

11  لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه:  
  » َسُيحاِصُر َعُدوٌّ اأْرَضُكْم.

ُر ُحُصونَُكْم، َوَيْنَهُب قُُصوَركُْم.«    َسُيَدمِّ

12َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  » َكما ُينِقُذ راٍع ساَقيِن اأْو ِقطَعَة اُأُذٍن ِمْن َفِم 
أَسِد، ال�

   َهَكذا َسُينَقُذ َبُنو اإْسرائِيَل الّساِكُنوَن في 
الّساِمَرِة،

   َسُتنَقُذ زاِوَيٌة ِمْن ِمْقَعٍد،
   اأْو ِقطَعٌة ِمْن ساِق َسِريٍر!«

13َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر:

  » اسَتِمُعوا َواشَهُدوا َعَلى عائَِلِة َيعُقوَب.
14  ِفي الَيوِم الَِّذي َساُأعاِقُب ِفيِه اإْسرائِيَل َعَلى   

َخطاياُه،
   َساُأعاِقُب َمذابَِح َبيِت اإيَل.

أْرِض.    َفَسُتقَطُع َزوايا الَمذَبِح َوَتسُقُط اإلَى ال�
يِف. تاِء َوُبُيوَت الصَّ ُر ُبُيوَت الشِّ 15  َساُأَدمِّ  

   َسَتْسُقُط الُبُيوُت الُمَزيََّنُة بِالعاِج.
ُر ُبُيوٌت َكِثيَرٌة.«    َوَسُتَدمَّ

َهِذِه ِهَي ِرسالَُة اهلِل.

ُة الُمتَعة َمَحبَّ

اْسَتِمْعَن اإلَى َهِذِه الرِّسالَِة يا َبَقراِت باشان: أ4 

لِيَل    اأنُْتّن َتظِلمَن َشعِبَي الذَّ
   َوَتْسَحْقَن الَمساِكيَن.

: »اأْحِضُروا لَنا ما نَشَرُبُه!« أْسياِدكُنَّ    َتُقْلَن ل�
2  اأقَسَم الرَّبُّ اإللَُه بَِقداَسِتِه:  

  » َسَياأتِي َعَليُكنَّ َوْقٌت ِحيَن تُؤَسْرَن 
بِالَكلالِيِب،

َمِك.    َوَيؤَخُذ اأطفالُُكنَّ بَِصنانِيِر السَّ
3  َستخُرُجَن ِمَن َثَغراِت ُسوِر الَمِديَنِة،  

   َوَسُتطَرْدَن اإلَى الخاِرِج بِاتِّجاِه َحرُموَن،« ب

َيُقوُل اهلُل:

4 » اذَهُبوا اإلَى َبيِت اإيَل َواأخِطُئوا!  
   اذَهُبوا اإلَى الِجْلجاِل ج َواأخِطُئوا اأكَثَر!

   اأْحِضُروا َذبائَِحُكْم ِفي كُلِّ َصباٍح،
   َوُعُشوَركُْم كُلَّ َثلاَثِة اأيّاٍم.

أ 1:4 بقرات باشان. ُيخاطُب النّساَء الثِّرياِت ِفي الّسامرة. َوباشان 

ِهَي منطقة شرق نهر ال�أردن كانَت معروفًة ببقرها وثيرانها.
َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َحرُمون.   . . . َوَسُتلَقْوَن  ب 3:4 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
آلَِهِة  ج 4:4 الِجلجال. َمِدينة اإسرائِيلّية صاَرْت ِمْن مراِكِز ِعباَدِة ال�

الُمَزيََّفِة.
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5  اأْحِضُروا ُخبزاً ُمخَتِمراً َكَتقِدَمِة ُشكٍر،  
   َواأعِلُنوا َتْقِدماتُِكُم ال�خِتياِريََّة بِاْفِتخاٍر،

   ل�أنَُّكْم تُِحبُّوَن َعَمَل َهذا يا َبني اإْسرائِيَل.«
   َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه.

6 » َحتَّى اإنَِّني اأعَطيُتُكْم اأسناناً نَِظيَفًة  
   بَِسَبِب الُجوِع ِفي كُلِّ ُمُدنُِكْم،
   َوَقلَِّة الَطعاِم ِفي كُلِّ َمناِطِقُكْم،

»،    َولَِكنَُّكْم لَْم َتُعوُدوا اإلَيَّ
   َيُقوُل اهلُل.

7 » َحَجزُت الَمَطَر َعنُكْم،  
   َمَع اأنَُّه َبِقَي ُهناَك َثلاَثَة ُشُهوٍر َعَلى الَحصاِد.

   َوكُنُت اُأرِسُل َمَطراً َعَلى َمِديَنٍة،
   َول� اُأرِسلُُه َعَلى اُأْخَرى.

   كاَن الَمَطُر َينِزُل َعَلى َحقٍل ُدوَن اآَخَر 
. َفَيِجفَّ

8  َيذَهُب النّاُس ِمْن َمِديَنَتيِن اأْو َثلاِث ُمُدٍن اإلَى   
اُأْخَرى لَِيشَرُبوا ماًء
   َول� َيِجُدوَن ِكفاَيَتُهْم.

،« َيُقوُل اهلُل.    َوَمَع كُلِّ َهذا لَْم َترِجُعوا اإلَيَّ
حراِء َوبِالَعَفِن، 9 » َضَربُتُكْم بِِريِح الصَّ  

ْت َحدائُِقُكْم َوكُُروُمُكْم.    َفَجفَّ
   اأَكَل الَجراُد تِيِنُكْم َوَزيُتونُِكْم،

،« َيُقوُل اهلُل.    َوَمَع َهذا لَْم َترِجُعوا اإلَيَّ
10 » اأرَسلُت َعَليُكْم َوَباأً َكما َعِملُت ِفي ِمصَر،  

يِف،    َقَتلُت َشباَبُكْم بِالسَّ
   َوُخُيولُُكْم ُسِبَيْت.

   اأصَعدُت رائَِحَة الُجَثِث ِفي ُمَخيَّماتُِكْم اإلَى 
اُأنُوِفُكْم،

،« َيُقوُل اهلُل.    َوَمَع َهذا لَْم َترِجُعوا اإلَيَّ
ْرُت َسُدوَم َوَعُموَرَة، رتُُكْم َكما َدمَّ 11 » َدمَّ  

   َوكُنُتْم َكِعِصيٍّ انُتِزَعْت ِمَن النّاِر،
،« َيُقوُل اهلل.    َوَمَع َهذا لَْم َترِجُعوا اإلَيَّ

12 » َولَِذلَِك َساُأعاِقُبُكْم يا اإْسرائِيُل،  

وا لِِلقاِء اإلَِهُكُم الَِّذي َسَيحُكُم     َفاْسَتِعدُّ
َعَليُكْم.«

13  َفُهَو الَِّذي َيصَنُع الِجباَل،  
يَح،    َوَيخِلُق الرِّ

   َوُيخِبُر الَبَشَر َعّما ُيِريُد ِفعَلُه.
ُل الَفجَر اإلَى ُظلَمٍة،    ُيَحوِّ

أْرِض.    َوَيِسيُر َعَلى ِجباِل ال�

لَُه الَقِديُر.    اْسُمُه يهوه أ، ال�إ

ُة ِرثاٍء َعَلى إْسراِئيل أُغِنيَّ

الَِّتي 5  اإْسرائِيَل  َبني  يا  الرِّسالَِة  َهِذِه  اإلَى  اسَتِمُعوا 
اأصُرُخ بِها َعنُكْم َكَمرثاٍة:

2  َسَقَطِت الَعزيَزُة اإْسرائِيُل،  
   َولَْن َتُقوَم ثانَِيًة.

   اإنَّها َمطُروَحٌة َوَوِحيَدٌة َعَلى اأْرِضها،
   َولَيَس ُهناَك َمْن ُيساِعُدها َعَلى النُُّهوِض.

أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه: 3ل�

  » الَمِديَنُة الَِّتي لَِبيِت اإْسرائِيَل الَِّتي تُرِسُل األَف 
، ُجنِديٍّ

ى لَها ِمَئٌة ِمنُهْم،    َسَيَتَبقَّ
،    َوالَمِديَنُة الَِّتي تُرِسُل ِمَئَة ُجنِديٍّ

ى لَها َعشَرٌة.«    َسَيَتَبقَّ

َتشِجيٌع َعَلى التوبة
أنَّ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل لَِبيِت ب اإْسرائِيَل: 4ل�

  » َتعالُوا اإلَيَّ َفَتْحَيْوا.
5  ل� َتذَهُبوا اإلَى َبيِت اإيَل.  

أ 13:4 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 4:5 بيت. ربّما اأّن المقصوَد ُهَو العائلُة المالَِكُة ِفي اإسرائِيل.
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   ل� َتدُخلُوا الِجْلجاَل، أ

بِع.    َول� َتعُبُروا اإلَى بِئِر السَّ
بِي،    ل�أنَّ َشعَب الِجْلجاَل َسَيذَهُبوَن اإلَى السَّ

ُر.    َوَبيُت اإيَل َسُتَدمَّ
6  َتعالُوا اإلَى اهلِل َفَتْحَيْوا.  

نَُّه َسَينَدِفُع َكالنّاِر ِضدَّ عائَِلِة ُيوُسَف،    َواإلّ� َفاإ
   َوَسَتلَتِهُم ناُرُه َبيَت اإيَل،

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن ُيطِفُئها.
لُوَن الَعدَل اإلَى  7  َويٌل لَُكْم اأيُّها الَِّذيَن ُيَحوِّ  

َمراَرٍة،
أْرِض!    الَِّذيَن َيطَرُحوَن الِبرَّ اإلَى ال�

8  الَِّذي َصَنَع ُبْرَج الثَُريّا َوُبْرَج الَجّباِر،  
باِح، ُل الُظلَمَة القاتَِمَة اإلَى نُوِر الصَّ    الَِّذي ُيَحوِّ

ُل النَّهاَر اإلَى لَيٍل،    َوُيَحوِّ
   الَِّذي َيدُعو ِمياَه الَبحِر،

أْرِض،    َوَيسُكُبها َعَلى َسطِح ال�
   يهوه ب ُهَو اْسُمُه!

، عِب الَقِويِّ 9  ُهَو الَِّذي َيجِلُب َخراَب الشَّ  
   َفَتَتَحطَُّم الُحُصوُن.«

10  اأنُتْم َتكَرُهوَن َمْن ُيَوبُِّخ الّشرَّ َعَلناً،  
.    َوتُبِغُضوَن َمْن َيَتَكلَُّم بِالَحقِّ

11  َولَِذلَِك َولِ�أنَُّكْم َتُدوُسوَن َعَلى الَمساِكيِن،  
َتُهْم ِمَن الَقمِح،    َوَتاأُخُذوَن ِمنُهْم ِحصَّ

نَُّكْم َسَتبُنوَن ُبُيوتاً َفخَمًة    َفاإ
   َمبِنيًَّة ِمْن ِحجاَرٍة َمقُطوَعٍة،

   َولَِكنَُّكْم لَْن َتْسُكُنوها.
   َوالُكُروُم الِجِميَلُة الَِّتي َزَرعُتُموها

   لَْن َتشَرُبوا ِمْن َخمِرها.
ِّي اأعِرُف َكثَرَة اأعمالُِكُم الَبِشَعِة، أن 12  لِ�  

   َوَمَدى َشناَعِة َخطاياكُْم،
   يا َمْن َتظِلُموَن الّبارَّ،

آلَِهِة  أ 5:5 الِجلجال. َمِدينة اإسرائِيلّية صاَرْت ِمْن مراِكِز ِعباَدِة ال�

الُمَزيََّفِة.
ب 8:5 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

   َوَتاأُخُذوَن الرِّشَوَة،
   َوَتمَنُعوَن الَعَدَل َعِن الَمساِكيَن ِفي َمجِلِس 

الَقضاِء.
َمِن  13  لَِذلَِك َيْصِمُت الَحِكيُم ِفي ِمثِل َهذا الزَّ  

الَرِديِء.
رَّ لَِتْحَيْوا، 14  اطلُُبوا الَخيَر ل� الشَّ  

   َولَِيُكوَن اإللَُه الَقِديُر َمَعُكْم َكما قاَل.
رَّ َواأِحبُّوا الَخيَر، 15  اأبِغُضوا الشَّ  
ُتوا الَعدَل ِفي الَمحَكَمِة،    َوَثبِّ

َُّف اإللَُه الَقِديُر َعَلى الباِقيَن ِمْن     َوِعْنَدئٍِذ َيَتَراأ
َشعِب ُيوُسَف.

َزَمُن الُحزن
16لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر:

  » َسَيُكوُن ُهناَك نَِحيٌب ِفي كُلِّ الّساحاِت،
واِرِع: ›اآٍه، اآٍه!‹    َوَسَيْصُرُخوَن ِفي كُلِّ الشَّ

   َسَيدُعوَن الَفّلاِحيَن لِلنَّوِح،
   َوالنّاِدبِيَن لِلنَِّحيِب.

17  َوَسَتُكوُن ُهناَك َولَولٌَة ِفي كُلِّ الُكُروِم،  
ِّي َساأجتاُز ِفي َوَسِطُكْم،« أن    لِ�

   َيُقوُل اهلُل.

ُفوَن لَِمِجيِء َيوِم اهلل! 18  َويٌل لَُكْم اأيُّها الُمَتَلهِّ  
   بَِم َسَيْنَفُعُكْم َمِجيُء َيوِم اهلِل؟

   َسَيُكوُن َظلاماً ل� نُوراً.
. 19  َسَيكوُن َكَمْن َيهُرُب ِمْن اأَسٍد َفُيلاِقيِه ُدبٌّ  

   اأْو َكَمْن َيذَهُب اإلَى َبيِتِه َوَيسِنُد َيَدُه اإلَى 
الحائِِط َفَتلَدُغُه َحيٌَّة.

20  األَيَس َيوُم اهلِل ُظلَمًة ل� نُوراً،  
   ُمْعِتماً ل� ُمْشِرقاً؟

ِعباَدُة إْسراِئيَل َمرُفوَضة
21 » اأنا اأكَرُه اأعياَدكُْم َواأرفُُضها،  

   َول� اُأِطيُق اجِتماعاتُِكْم.
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مُتْم لِي َذبائَِح َوُحُبوباً، 22  َحتَّى َواإْن َقدَّ  
نِّي لَْن اأقَبلها.    َفاإ

لاِم    لَْن اأنُظَر اإلَى َذبائِِح السَّ
َنِة. ُمونَها ِمْن ثَِيرانُِكِم الُمَسمَّ    الَِّتي تَُقدِّ

23  اأْبِعْد َعنِّي َضِجيَج اأغانِيَك،  
   َفَلْن اأسَتِمَع اإلَى َعزِف ِقيثاراتَِك.
24  لَِكْن لَِيجِر الَعدُل ُمَتَدفِّقاً َكالماِء،  

   َوالِبرُّ َكَجدَوٍل دائِِم الَتَدفُِّق َوالَجَرياِن.
25  يا َبِني اإسرائِيَل،  

   َهْل اأحَضرتُْم اإلَيَّ َذبائَِح َوَتقِدماٍت
يَِّة؟ َة اأرَبِعيَن عاماً ِفي الَبرِّ    ُمدَّ

26  لَِكنَُّكْم َحَمْلُتْم اأيضاً َوَثَن َمِلَكُكْم ُسُكوَت،  
   َوتِمثاَل ِكيوانَ أ اإلَِه النَّجَم،

أنُفِسُكْم.    التَّماثِيَل الَِّتي َصَنعُتُموها لِ�
بِي اإلَى 27  َولَِذلَِك َساأدَفُعُكْم اإلَى السَّ  

   ما َوراَء ِدَمشَق،«
لَُه     َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل، الَِّذي اْسُمُه ال�إ

الَقِديُر.

َخراُب إْسراِئيل

  َويٌل لَكْم اأيُّها الُمسَتِريُحوَن ِفي ِصْهَيْوَن،6 
  الُمطَمِئنُّوَن َعَلى َجَبِل الّساِمَرِة،

ُأَمِم،    يا اأَهمَّ ُوَجهاِء ال�
   الَِّذيَن َتاأتِي اإلَْيِهْم عائَِلُة اإْسرائِيَل َطَلباً لِلَعوِن.

2  اعُبُروا اإلَى َكْلَنَة َوانُظُروا،  
   ثُمَّ اذَهُبوا اإلَى َمِديَنِة َحماَة الَعِظيَمِة،

   ثُمَّ انِْزلُوا اإلَى َجتِّ الَفَلسِطيِّيَن.
   َهْل اأنُتْم اأفَضُل ِمْن تِلَك الَممالِِك؟

   اأْم اإنَّ اأملاَكُكْم اأوَسُع ِمْن اأملاِكِهْم؟
3  اأنُتْم َتْسَتْبِعُدوَن َيوَم الِعقاِب،  

ُبوَن اأيّاَم ُحكِم     َتجِلُسوَن بِلا ِحراٍك َفُتَقرِّ
الُعنِف.

ٍة ُمَزيََّنٍة بِالعاِج، 4  َويٌل لِلَِّذيَن َيناُموَن َعَلى اأِسرَّ  

وِريَّة. آلَِهِة ال�أشُّ أ 26:5 ُسُكوُت . . . كيوان. ِمَن ال�

   َوَياأكُلُوَن اأفَضَل الِحملاِن،
َنَة.    َوالُعُجوَل الُمَسمَّ

5  َويٌل لِلَِّذيَن ُيَغنُّوَن َعَلى اأنغاِم الِقيثاَرِة،  
   َوَكداُوَد ُيَؤلُِّفوَن َترانِيَم لُِيَرنُِّموها

آل�ِت الُموِسيِقيَِّة.    َعَلى ال�
6  ويٌل لِلَِّذيَن َيشَرُبوَن ِمْن اأقداِح الَخمِر،  

يِت،    َوَيمَسُحوَن اأنُفَسُهْم بِاأفَضِل اأنواع الزَّ
   لَِكنَُّهْم ل� َيحَزنُوَن َعَلى َخراِب ُيوُسَف.

ِل الَمسِبيِّيَن،  بِي َكاأوَّ آَن اإلَى السَّ 7لَِذلَِك َسَيذَهُبوَن ال�

َسَينَتِهي.  َسلاٍم  ِفي  ُمسَتلِقيَن  كانُوا  الَِّذيَن  َواحِتفاُل 
لَُه بَِنفِسِه. قاَل اإللُه الَقِديُر: 8اأْقَسَم الرَّبُّ ال�إ

  » اُأبِغُض ِكبِرياَء َيعُقوَب،
   اأكَرُه قُُصوَرُه،

   َولَِذلَِك َساُأَسلُِّم لِلاأعداِء الَمِديَنَة
   َوكُلَّ ما ِفيها.«

َسَينُجو الَقِليُلوَن َفَقط
نَُّهْم َسَيُموتُوَن.  َفاإ 9اإْن َبِقَي َعْشَرُة اأحياٍء ِفي َبيٍت 

ِمَن  اآَخَر  َفرٍد  َمَع  أقِرباِء  ال� اأقَرُب  َسَيُقوُم  10َفِحيَنِئٍذ، 

العائَِلِة بَِحمِل ِعظاِم الَميِِّت اإلَى خاِرِج الَبيِت ثُمَّ َيُقوُل 
لِلُمْخَتِبِئ ِفي الَبْيِت: »َهْل ما زاَل ُهناَك اأَحٌد َمَعَك؟« 
أوَُّل: »اصِمْت!  َفِحيَنِئٍذ، ُيِجيُبُه: »ل� . . . « َفَيُقوُل ال�

َفلا َينَبِغي اأْن نَذكَُر اْسَم يهوه!« ب

11  ها اإنَّ اهلَل َسَياأُمُر،  
   َفيَتَحطََّم الَبيُت الَكِبيُر اإلَى َشظايا،

ُع. ِغيُر َيَتَصدَّ    َوالَبيُت الصَّ
ُخوِر؟ 12  َهْل َتجِري الُخُيوُل َعَلى الصُّ  

   اأْم َهْل ُيحَرُث الَبْحُر بِالثِّيراِن؟
، لُتِم الَعدَل اإلَى ُسمٍّ    َواأّما اأنُتْم َفَحوَّ

اأنَّ  َوَيبدو  »الكائن.«  ال�سم  لهذا  معنى  اأقرب  يهوه.  ب 10:6 

ان  َقبَل  ليهوه،  َحمداً  َيقوَل  اأْن  َوشك  َعَلى  كاَن  أّوَل  ال� خَص  الشَّ
َيمَنعُه صاِحُبُه ِمَن النّطِق بهذا ال�سم.
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لاِح اإلَى نَباٍت ُمرٍّ.    َوَثَمَر الصَّ
13  َويٌل لِلَِّذيَن َيفَرُحوَن ِفي لُوَدباَر،  

أنُفِسنا     الَِّذيَن َيُقولُوَن: »األَْم نَاأُخْذ ِقرنايَِم لِ�
تِنا؟« بُِقوَّ

كُْم، ًة َغِريَبًة ِضدَّ ِّي َساُأِقيُم اُأمَّ أن 14  لِ�  
   يا َبيَت اإْسرائِيَل،

   َيُقوُل اإللَُه الَقِديُر:
  » َسُيضايُقونَُكْم، َوتُعانُوَن ِمْن لِيُبو َحماَة

   َحتَّى واِدي َعَرَبَة.«

ُرؤيا الَجراد

َهذا ما اأراُه الرَّبُّ اإللَُه لِي: كاَن َيجِبُل ِسرباً ِمَن 7 
ُر َيْظَهُر – َبْعَد  الَجراِد ِحيَن َبَداأ الَمحُصوُل الُمَتاأخِّ
ِمِن  الَجراُد  انَتَهى  2َوِحيَن  ِل.  أوَّ ال� الَمحُصوِل  َحصاِد 
اإللَُه،  الرَّبُّ  »اأيُّها  قُْلُت:  أْرِض،  ال� ُعشِب  الِتهاِم 
َفُهَو  َهذا،  َيحَتِمَل  اأْن  لَِيعُقوَب  َكيَف  اْغِفْر!  اأرُجوَك 

َصِغيٌر ِجّداً؟«
أمِر، َوقاَل: »لَْن َتِتمَّ  3ِحيَنِئٍذ، َعَدَل اهلُل َعْن َهذا ال�

َهِذِه الرُّؤيا!«

ُرؤيا الّنار
4َهذا ما اأراُه الرَّبُّ اإللَُه لِي: كاَن الرَّبُّ اإللَُه َيدُعو 

ماِء، َفالَتَهمِت النّاُر الَبحَر الَعِظيَم،  ناراً َتنَصبُّ ِمَن السَّ
الرَّبُّ  »اأيُّها  قُْلُت:  5ِحيَنِئٍذ،  أْرَض.  ال� َتلَتِهُم  َوصاَرْت 
اأْن  لَِشعِبَك أ  َكيَف  َهذا!  اأوِقْف  اإلَيَك،  ُل  اأَتَوسَّ اإللَُه، 

َيحَتِمَل َهذا، َوُهَو َصِغيٌر ِجّداً؟«
أمِر، َوقاَل: »لَْن َتِتمَّ  6ِحيَنِئٍذ، َعَدَل اهلُل َعْن َهذا ال�

َهِذِه الرُّؤيا!«

ُرؤيا الِميزان
7َهذا ما اأراُه الرَّبُّ لِي: كاَن الرَّبُّ َيِقُف بِِجوارِ ُسوٍر 

َمبِنيٍّ َعَلى الِميزاِن، َوكاَن ِفي َيِدِه ِميزاٌن. 8ِحيَنِئٍذ، قاَل 
اهلُل لِي: »يا عاُموُس، ماذا َتَرى؟« َفُقْلُت: »ِميزاناً.« 

أ 5:7 لشعبك. حرفّياً »ليعقُوَب.«

َولَْن  اإْسرائِيَل،  َوَسَط َشعِبي  ِميزاناً  َفقاَل لِي: »َساأَضُع 
ُر ُمرَتَفعاُت ب  اأُعوَد اأُغضَّ النََّظَر َعْن َخطاياُهْم. 9َسُتَدمَّ
َوَساُأهاِجُم  َسُتَخَرُب،  اإْسرائِيَل  ساُت  َوُمَقدَّ اإْسحاَق، 

يِف َوالَحْرِب.« عائَِلَة َيُرْبعاَم بِالسَّ

عاُموُس َوأَمْصيا
َبيِت  َكَهَنِة  ِمْن  كاِهٌن  َوُهَو  اأَمْصيا،  10َواأرَسَل 

اإْسرائِيَل:  َمِلِك  َيُرْبعاَم  الَمِلِك  اإلَى  الرِّسالََة  َهِذِه  اإيَل، 
ل�  َوالَبَلُد  اإْسرائِيَل.  َوَسِط  ِفي  َعَليَك  يَتاآَمُر  »عاُموُس 
َيحَتِمل َكلاَمُه. 11َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه عاُموُس: ›َسَيُموُت 
يِف، َوَسُيسَبى اإْسرائِيُل َبِعيداً َعْن اأْرِضِه.‹« َيُرْبعاُم بِالسَّ
12َوقاَل اأَمْصيا لِعاُموَس: »يا رائِي، اْذَهِب اهُرْب 

13لَِكن  ُهناَك.  َوَتَنبَّاأ  َطعاَمَك  كُْل  َيُهوذا.  اأْرِض  اإلَى 
َمكاٌن  ِهَي  اإيَل  َبيَت  أنَّ  لِ� اإيَل  َبيِت  ِفي  ثانَِيًة  َتَتَنبَّاأ  ل� 

». ٌص لِلَمِلِك، َوَمَقرُّ لِلَهيَكِل الَمَلِكيِّ ُمَخصَّ
َول�  نَِبّياً،  اأكُْن  »لَْم  اأَمْصيا:  عاُموُس  14َفاأجاَب 

َوقاِطَف  راِعياً  كُنُت  َفَقْد  اأنِبياٍء.  َمجُموَعِة  ِفي  ُعضواً 
ْيٍز. 15َولَِكنَّ اهلَل اأَخَذنِي ِمْن َوراِء الَقِطيِع َوقاَل لِي:  ُجمَّ
اسَتِمْع  آَن  16َوال� اإْسرائِيَل.‹  َشعِبي  ِضدَّ  َوَتَنبَّاأ  ›اْذَهْب 
اإلَى ِرسالَِة اهلِل. اأنَت َتُقوُل: ›ل� َتَتَنبَّاأ ِضدَّ اإْسرائِيَل، َول� 

َتَتَكلَّْم َعَلى َبيِت اإْسحاَق.‹
17»لَِذلَِك َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:

  »› َسَتِصيُر َزوَجُتَك عاِهَرًة ِفي الَمِديَنِة.
يِف.    َوَسُيقَتُل اأبناُؤَك بِالسَّ

آَخُروَن اأْرَضَك َوُيَقَتِسُمونَها.    َوَسَيِقيُس ال�
   َواأنَت َسَتُموُت ِفي اأْرٍض نَِجَسٍة،

   َوَسُيسَبى َبُنو اإْسرائِيَل َبِعيداً َعْن اأْرِضِهْم.‹«

ُرؤيا الثِّمار

يِف 8  الصَّ ثِماِر  ِمْن  َسلًَّة  لِي:  اهلُل  اأراُه  ما  َهذا 
النّاِضَجِة. 2َوقاَل لِي: »يا عاُموُس، ماذا َتَرى؟« 
يِف النّاِضَجِة.« ِحيَنِئٍذ، قاَل  َفُقْلُت: »َسلًَّة ِمْن ثِماِر الصَّ

َتكثُُر  بائِِح  الذَّ َوتقديِم  الِعباَدِة  اأماِكُن  كانَت  مرتَفعات.  ب 9:7 

ِفي الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
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اهلُل لِي: »َقْد اأَتْت نِهاَيُة َشعِبي اإْسرائِيَل، َفَلْن اأغِفَر لَُهْم. 

الَيوِم،  َذلَِك  ِفي  نُواحاً  الَقصِر  ِفي  ال�أغانِي  3َوَسُتصِبُح 

َكِثيَرًة.  َتُة  الَميِّ ال�أجساُد  َفَسَتُكوُن  اإللَُه.  الرَّبُّ  َيُقوُل 
َسوَف تُلَقوَن اإلَى كُلِّ َمكاٍن بَِصمٍت.«

االهِتماُم بالمال
4  اسَتِمُعوا لَِهذا يا َمْن َتُدوُسوَن َعَلى البائِِسيَن،  
أْرِض، ُروَن الَمساِكيِن ِفي َهِذِه ال�    الَِّذيَن تَُدمِّ

ِل  5  يا َمْن َتُقولُوَن: »َمَتى َسَينَتِهي ِعيُد اأوَّ  
هِر، الشَّ

   َكي نَُعوَد لَِبيِع الَقمِح؟
بِت    َوَمَتى َسَينَتِهي َيوُم السَّ

   لَِنفَتَح َمخاِزَن الَقمِح لِنِبيَعُه؟
ةِ أ َونَرَفُع ِسْعَرها.    ِحيَنِئٍذ، َسُنَقلُِّل َحْجَم الُقفَّ

   َوَسَنْسَتْخِدُم َمكاييَل َمْغُشوَشًة.
ِة، 6  ِحيَنِئٍذ، َسَنشَتِري الَمساِكيَن بِالِفضَّ  

   َوالُمحتاِجيَن ُمقابَِل َثَمِن ِحذائَيِن،
   َوَسَنِبيُع الَقمَح الرَِّديَء.«

7اأقَسَم اهلُل بِاْسِمِه الَِّذي َيفَخُر بِِه َيعُقوُب، َوقاَل:

يَرِة. رِّ   » لَْن اأنَسى اأَبداً اأيَّ َعَمٍل ِمْن اأْعمالِِهِم الشِّ
أْرُض بَِسَبِب َهذا، 8  األَْن َتهَتزَّ ال�  
   َوَيُنوَح كُلُّ َمْن َيسُكُن ِفيها،

   َوَترَتِفَع كُلُّها َكَنهِر النِّيِل َوَتَتَقلَُّب،
   ثُمَّ َتُغوَص ثانِيًة َكِنيِل ِمْصَر؟«

لَُه: 9  َيُقوُل الرَّبُّ ال�إ  
  » ِفي َذلَِك الَوقِت،

مَس َتغُرُب ِفي الظَِّهيَرِة،    َساأجَعُل الشَّ
أْرَض ُمظِلَمًة َكِئيَبًة،    َوَساأجَعُل ال�

ُل اأغانِيُكْم اإلَى اأغانَِي نَوٍح. 10  َوَساُأَحوِّ  
   َساأَضُع ثِياَب ُحزٍن َعَلى اأْجساِدكُْم،

الّجافِّة  للَمكاييِل  قياٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفياً  ُقفَّ أ 5:8 

تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.

َلَع َعَلى كُلِّ َراأٍس.    َوَساأجِلُب الصَّ
   َساأجَعُل نَوَحُكْم َكَنوٍح َعَلى ابٍن َوِحيٍد،

   َواأجَعُل نِهاَيَتها َيوماً ُمّراً.«

الُجوُع ِلَكِلَمِة اهلل
11َيُقوُل الرَّبُّ اإللَُه:

  » َسَياأتِي َوقٌت ِحيَن اآتِي بَِزَمِن ُجوٍع ِفي 
أْرِض، ال�

   لَيَس ُجوعاً لِلطَّعاِم،
   َول� َعَطشاً لِلماِء،

   لَِكْن لَِسماِع َكلاِم اهلِل.
12  َسَيُجولُوَن ِمَن الَبحِر اإلَى الَبحِر، ب  

رِق. ماِل اإلَى الشَّ    َوِمَن الشَّ
   َبحثاً َعْن َكلاِم اهلِل،
   لَِكنَُّهْم لَْن َيِجُدوُه.
13  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َسَيضُعُف الِفتياُن َوالَفَتياُت الَجِميلاُت ِمَن 
الَعَطِش.

ثِم الّساِمَرِة َوَيُقولُوَن: 14  َوالَِّذيَن ُيقِسُموَن بِاإ  
لَِهَك يا داُن،‹ › نُْقِسُم باإ   

بِع،‹    َو›نُْقِسُم بِِعباَدِة اإلِِه بِئَر السَّ
   َسَيسُقُطوَن َول� َيُقوُموَن.«

ُرؤيا اهلِل واِقفًا إَلى جاِنِب الَمذَبح

َراأيُت الرَّبَّ واِقفاً بِجانِِب الَمذَبِح، َفقاَل:9 

  » اضِرْب َراأَس ال�أعِمَدِة
   َكي َتهَتزَّ َحتَّى ال�أعتاُب.

عِب،    َحطِّْمها َعَلى ُرُؤوِس كُلِّ الشَّ
يِف.    َواأّما َبِقيَُّتُهْم َفَساأقُتلُُهْم بِالسَّ

   لَْن ُيفِلَت ِمنُهْم اأَحٌد،
   لَْن َيهُرَب ِمنُهْم اأَحٌد.

ِط اإلَى البحر  ب 12:8 من البحر إلى البحر. من البحر المتوسِّ

المّيت.
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2  اإْن َحَفُروا اإلَى الهاِوَيِة،  
   َفَسَتاأُخُذُهْم َيِدي ِمْن ُهناَك.

ماِء،    َواإْن َصِعُدوا اإلَى السَّ
   َفَساُأنِزلُهْم ِمْن ُهناَك.

ِة َجَبِل الَكْرَمِل، 3  اإِن اخَتَباُأوا َعَلى ِقمَّ  
   َفَساأِجُدُهْم َواآُخُذُهْم ِمْن ُهناَك.

   َواإِن اسَتَتُروا ِفي اأعماِق الَبحِر لَِكي ل� اأراُهْم،
   َفساآُمُر الَحيََّة َفَتلَدَغُهْم.

بِي اأماَم اأعدائِِهْم، 4  َواإْن ساُروا ِفي السَّ  
يَف َفَيقُتلُهْم.    َفُهناَك َساآُمُر السَّ

   َوَساُأَثبُِّت َعيِني َعَليِهْم لَِضَرِرِهْم ل� لَِخيِرِهْم.«
5  الرَّبُّ اإللَُه الَقِديُر،  

أْرَض َفَتُذوُب،    ُهَو الَِّذي َيلِمُس ال�
   َوَيُنوُح كُلُّ الّساِكِنيَن ِفيها،

   َوَترَتِفُع َكَنهِر النِّيِل،
   ثُمَّ َتُغوُص َكِنيِل ِمصَر،

ماِء، 6  الَِّذي َبَنى َعلياَءُه ِفي السَّ  
أْرِض. ماِء َفوَق ال� َس قُبََّة السَّ    َواأسَّ

   الَِّذي َيدُعو ِمياَه الَبحِر،
أْرِض،    َوَيسُكُبها َعَلى َوجِه ال�

   يهوه أ اْسُمُه.

7َيُقوُل اهلُل:

  » َهْل اأنُتْم َكالُكوِشيِّيَن بِالنِّسَبِة لِي،
   يا َبِني اإْسرائِيَل؟

   األَْم اُأخِرْج اإْسرائِيَل ِمَن اأْرِض ِمصَر،
   َوالِفِلسِطيِّيَن ِمْن َكفُتوَر،

   َواأرام ِمْن ِقيَر؟
8  َقْد َثبَّتُّ َعيِني، اأنا الرَّبَّ اإللََه،  

   َعَلى الَممَلَكِة الخاِطَئِة،
أْرِض،    َواأنا َساأْمُحوها َعْن َوجِه ال�

   لَِكنِّي لَْن اأْمحَو عائَِلَة َيعُقوَب بِالكاِمِل،«

أ 6:9 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

   َيُقوُل اهلُل.
ِّي َساُأعِطي اأمراً، أن 9 » لِ�  

ُأَمِم،    َوَساأُهزُّ عائَِلَة اإْسرائِيَل َبيَن كُلِّ ال�
   َكما تَُهزُّ الَحَصى ِفي الِغرباِل

أْرِض َعبَر ثُُقوبِِه.    ُدوَن اأْن َتَقَع َحصاٌة اإلَى ال�
يِف، 10  كُلُّ الُخطاِة ِفي َشعِبي َسَيُموتُوَن بِالسَّ  

   الَِّذيَن َيُقولُوَن:
َرُر اأْو َيطَرَحنا.‹« › لَْن َياأتَِينا الضَّ   

بي َوعُد اهلِل ِبَردِّ السَّ
11 » ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َساُأِقيُم َخيَمَة داُوَد الّساِقَطَة،
   َوَساأُسدُّ الَثَغراِت ِفي اأسواِرها.

   َساُأصِلُح َخرائَِبها،
   َوَساُأِعيُد بِناَءها َكما كانَْت َقِديماً،

12  َكي َيمَتِلُكوا ما َبِقَي ِمْن اأُدوَم،  
ُأَمِم الَِّذيَن كانُوا لِي،«    َوما َبِقَي ِمْن كُلِّ ال�

ُأُموَر.    َيُقوُل اهلُل الَِّذي َسَيعَمُل َهِذِه ال�

13  َيُقوُل اهلُل:  
  » َسَياأتِي الَوقُت

   ِحيَن َسَيسَتِمرُّ الحاِصُد ِفي الَعَمِل
   َحتَّى َوقِت الِحراَثِة،
   َوالَِّذي َيُدوُس الِعَنَب

   َسَيسَتِمرُّ َحتَّى َوقِت َبذِر الُبُذوِر.
   َسَيِسيُل النَِّبيُذ ِمَن الِجباِل

   َوَسَتِفيُض بِِه التِّلاُل.
14  َوَساُأِعيُد ما ُسِبَي ِمْن َثَرواِت َشعِبي،  

   َفَيبُنوَن ُمُدناً َوَيسُكُنونَها،
   َوَيزَرُعوَن كُُروماً َوَيشَرُبوَن نَِبيَذها،

   َوَيغِرُسوَن َبساتِيَن َوَياأكُلُوَن ثِماَرها.
15  َوَساأزَرُعُهْم َعَلى اأْرِضِهْم،  
   َولَْن َيُعوُدوا ُيقَلُعوَن ثانَِيًة

أْرِض الَِّتي اُأعِطيها لَُهْم،«    ِمَن ال�
   َيُقوُل إلَُهَك.
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كتاُب ُعوَبْديا

ِعقاُب أُدوم
لَُه  َهِذِه ِهَي ُرؤيا ُعَوبْديا. َهذا ُهَو ما قالَُه الرَّبُّ ال�إ

َعْن اأُدوَم: أ

   َسِمْعُت َخَبراً ِمَن اهلِل،
ُأَمِم َيُقوُل:    َواأرَسَل َرُسول�ً اإلَى ال�

ُعوا َوَتعالَْوا َعَلى اأُدوَم،   » َتَجمَّ
   َوانَهُضوا لِلَمعَرَكِة.«

اهلُل ُيخاِطُب أُدوم
ُأَمِم يا اأُدوُم، 2 » ها اإنِّي َساأَجَعلَُك َصِغيراً َبيَن ال�  

   َوَسَتُكوُن ُمحَتَقراً َبيَن النّاِس.
3  ُخِدْعَت بُِقدَرتَِك َعَلى اإثاَرِة الرُّعِب،  

   َوبِِكبِرياِء َقلِبَك.
خِر،    اأيُّها الّساِكُن ِفي ُشُقوِق الصَّ

   َوالمالُِك التَّلََّة الُمرَتِفَعَة.
َك ُمرَتِفعاً َكما َيعَمُل  4  َمَع اأنََّك َتجَعُل ُعشَّ  

النَّسُر،
   لَِكنِّي َساُأنِزلَُك ِمْن ُهناَك.«

   َيُقوُل اهلُل.

5 » اإْن اأَتى اللُُّصوُص ِفي اللَّيِل،  
   َكيَف َيُكوُن َخراُبَك؟

   األ� َيْنَهُبوَن ما ُيِريُدوَن َفَقط؟

أ 1 أدوم. بلاٌد جنوب شرق يهوذا. تُعَرُف اأيضاً باسم سعيَر الّتي هي 

سلسلٌة جبلّيٌة في اأدوم. َوال�أدومّيوَن هم نسل عيسو تؤاِم يعقوَب. 
وكاَن بيَن اأدوم َواإسرائيَل عداٌء وُحروب. )اأيضاً ِفي العدد 8(

   اإْن جاَء قاِطفو الِعَنِب اإلَيَك،
   األ� َيتُركُوَن َبْعَض الَعناِقيِد؟

6  َفَكيَف َسَيِتمُّ َتجريُد ِعيُسو،  
   َوَكْشُف َمخابِِئِه؟

7 » َسُيرِسلَُك كُلُّ ُحَلفائَِك اإلَى خاِرِج اأْرِضَك.  
   َسَيحتاُل َعَليَك ُشَركاُؤَك َوَيغِلُبونََك.

   الَّذيَن َتاأكُُل َمَعُهْم لَحماً َوَضُعوا َفّخاً َتحَت 
َقَدَميَك

   ِمْن ُدوِن اأْن َتعِرَف.«

8  َيُقوُل اهلُل:  
  » األَْن اُأفِني ِفي َذلَِك الَوقِت الِحْكَمَة ِمْن اأُدوَم

   َوالَفهَم ِمْن َجَبِل ِعيُسو؟
أقِوياُء يا َتيمانُ ب َسَيرَتِعُبوَن، 9  َحتَّى ِرجالَُك ال�  
   َكي ُيزاَل كُلُّ الرِّجاِل ِمْن َجَبِل ِعيُسو بِالَقتِل.
أِخيَك َيْعُقوَب َوَقسَوتَِك َعَليِه 10  بَِسَبِب ُظلِمَك لِ�  

   َسُتَغطَّى بِالعاِر،
أَبِد.    َوَسُتباُد اإلَى ال�

11  ِفي الَيوِم الَّذي َوَقْفَت ِفيِه َبِعيداً،  
   ِفي الَيوِم الَّذي َسَلَب ِفيِه الُغَرباُء َثرَوَتُه،

   َوَحيَن اأَتى الُغَرباُء اإلَى َبّواباتِِه
أْخِذ ِحَصٍص ِمّما     َواألَقْوا قُْرَعًة َعَلى الُقْدِس ل�

ِفيها،
   اأنَت اأيضاً كُْنَت َمَعُهْم.

وربّما كانت  الجنوب،  في  المهّمة  اأدوم  مدن  تيمان. من  ب 9 

عاصمتها.
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12  كاَن ل� َيْنَبِغي اأْن َتنُظَر َفِرحاً اإلَى َوقِت ُمِصيَبِة   
اأِخيَك،

   َواأْن ل� َتفَرَح بَِدماِر َبِني َيُهوذا،
   َواأْن ل� َتَتفاَخَر أ ِفي َيوِم ِضيِقِهْم.

13  كاَن َعَليَك اأْن ل� َتْدُخَل َبّواَبَة َشعِبي ِفي ُيوِم   
ُمِصيَبِتِه،

   َواألّ� َتْنُظَر بَِشماَتٍة اإلَْيِه ِفي ُيوِم ُمِصيَبِتِه،
   َواألّ� َتاأُْخَذ َثْرَوَتُه ِفي ُيوِم ُمِصيَبِتِه.

14  َبْل َوكاَن َعَليَك اأْن ل� َتِقَف ِعنَد َتقاُطعاِت   
الطُُّرِق

   لَِتقَطَع الطَِّريَق َعَلى الهاِربِيَن ِمنُهْم.
يَن ِفي َيوِم     كاَن َعَليَك اأْن ل� َتسِجَن الفارِّ

يِق. الضِّ
ُأَمِم َقِريٌب. أنَّ َيوَم اهلِل ِضدَّ كُلِّ ال� 15  ل�  

   َوَكما َفَعْلَت يا اأُدوُم، ب
   َهَكذا َسُيفَعُل لََك،

يَرُة َعَلى َراأِسَك.    َفَسَترِجُع اُأعمالَُك الِشرِّ
َُّه َكما اأنََّك َسِكْرَت َعَلى َجَبِلي الُمَقدَِّس، أن 16  ل�  
ُأَمِم َعَليَك باسِتمراٍر.    َهَكذا َسَتشَرُب كُلُّ ال�

   َوَسَيشَرُبوَن َوَيبَتِلُعوَن،
.    َوَسُيصِبُحوَن َوَكاأنَُّهْم لَْم َيُكونُوا َقطُّ

17  َواأّما َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن َفَسَيُكوُن ُهناَك َمْن   
َينُجو،

أ 12 تتفاخر. حرفياً »تفغر فمك.«

ب 15 أدوم. بلاٌد جنوب شرق يهوذا. تُعَرُف اأيضاً باسم سعيَر الّتي 

هي سلسلٌة جبلّيٌة في اأدوم. َوال�أدومّيوَن هم نسل عيسو تؤاِم يعقوَب. 
وكاَن بيَن اأدوم َواإسرائيَل عداٌء وُحروٌب.

   َوَسَيُكوُن َجَبلاً ُمَقدَّساً.
   َوَسَيمَتِلُك ُسكّاُن اإْسرائِيَل اأملاَكُهْم ثانِيًة.

18  َوَسَيُكوُن َبيُت َيْعُقوَب ناراً،  
   َوَبيُت ُيوُسَف لَِهيباً،

   َواأّما َبيُت ِعيُسو َفَسَيُكوُن تِبناً،
   َفُيحِرَقُهْم َبِنو اإْسرائِيَل َوَيلَتِهُمونَُهْم.

   َولَْن َيُكوَن ُهناَك ناُجوَن ِمْن َبْيِت ِعيُسو.«
   ل�أنَّ اهلَل اأَمَر َذلَِك.

19  َوَسَيمَتِلُك َشعُب النََّقِب َجَبَل ِعيُسو،  
   َوَشعُب التِّلاِل الَغربِيَِّة اأْرَض الِفِلسِطيِّيَن،

   َوَسَيملُُك َبُنو َيُهوذا ُسُهوَل اأْفرايَِم َوُسُهوَل 
الّساِمَرِة،

   َوَسَيمَتِلُك َبْنياِمْيُن ِجْلعاَد.
20  َوَجْيُش َبِني اإْسرائِيَل َهذا الَِّذي كاَن َمْسِبّياً،  

   َسَيمَتِلُكوَن اأْرَض الَكْنعانِيِّيَن َحتَّى َمديَنِة 
َصْرَفَة،

   َوالَمسِبيُّوَن ِمَن الُقْدِس الّساِكُنوَن ِفي بِلاِد 
َصفاِردَ ج

   َسَيمَتِلُكوَن ُمُدَن النََّقِب. د
21  َوَسَيصَعُد ُمْنِقُذوَن اإلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن،  

   لُِيِديُنوا ِجباَل ِعيُسو. ه
   َوَسَيُكوُن الُمْلُك هلِل.

ج 20 صفارد. ال�أغلب اإسبانيا.

د 20 الّنقب. المنطقُة الّصحراويُّة ِفي جنوِب َيُهوذا.

ه 21 جبال عيسو. هي جبال سعير.
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كتاُب يُونان

َدْعَوُة اهلِل ِلُيونان

َتَكلََّم اهلُل بَِكِلَمِتِه لُِيونانَ أ ْبِن اأِمتّاَي، َفقاَل:1 
2»قُْم َواْذَهْب حال�ً اإلَى الَمِديَنِة الَكبيَرِة نِيَنَوى، ب 

ُروِر الَِّتي َيصَنُعونَها.« َوَبلِّْغ اأهَلها اأنَِّني اأعَلُم بِالشُّ
3لَِكنَّ ُيوناَن انَطَلَق لَِيهُرَب اإلَى َتْرِشيَش ج َبِعيداً َعْن 

َوجِه اهلِل. َفَنَزَل اإلَى يافا، َحيُث َوَجَد َسِفيَنًة ذاِهَبًة اإلَى 
َمَعُهْم  لَِيذَهَب  ِفيَنَة  َوَرِكَب السَّ اُأجَرَتها  َفَدَفَع  َتْرِشيَش. 

اإلَى َتْرِشيَش َبِعيداً ِمْن َوجِه اهلِل.
َفَحَدَثْت  الَبحِر.  َعَلى  َقِويًَّة  ِريحاً  اهلُل  4َفاأرَسَل 

ِفيَنَة َسَتَتَحطَُّم. 5َفخاَف  عاِصَفٌة َشِديَدٌة، َوَبدا اأنَّ السَّ
َوَرَمْوا  لِلَعوِن.  َطَلباً  لَِهِه  ل�إ ِمنُهْم  كُلٌّ  َوَصلَّى  البَّحاَرُة 
ِفيَنُة  السَّ لُِتصِبَح  الَبحِر  اإلَى  ِفيَنِة  السَّ ِفي  الَِّتي  الِبضاَعَة 

، َحتَّى ل� َتْغَرَق. اأَخفَّ
ِفيَنِة،  أثناِء، نََزَل ُيوناُن اإلَى داِخِل السَّ َوِفي َهَذِه ال�
اإلَى  الُقبطاُن  َعِميقاً. 6َفجاَء  نَوماً  َوناَم  ُهناَك  َواسَتلَقى 
لَِهَك،  ُيوناَن َوقاَل لَُه: »لِماذا اأنَت نائٌِم؟ قُْم َوَصلِّ ل�إ

َفَقْد َيلَتِفُت اإلَينا، َفلا نَُموُت.«
قُرَعًة  »لُِنْلِق  لَِبْعٍض:  َبْعُضُهْم  الَبّحاَرُة  قاَل  7ثُمَّ 

َبيَننا، لَِنعَلَم َمْن َسبََّب لَنا َهِذِه الِمحَنَة.« َفاأجُروا قُرَعًة، 
َوَوَقَعِت الُقْرَعُة َعَلى ُيوناَن. 8َفقالُوا لَُه: »اأْخِبرنا َمْن ُهَو 
َسَبُب َهِذِه الِمحَنِة؟ ما ُهَو َعَملَُك؟ َوِمْن اأْيَن اأَتْيَت؟ ِمْن 

اأيِّ َبَلٍد اأنَْت َوَمْن ُهْم َقوُمَك؟«

الملوك  كتاب  في  المذكور  النّبّي  اأنّه  ال�أغلب  يونان.  أ 1:1 

الثّاني 25:14.
سنة  اإسرائيل  وريّون  ال�أشُّ ر  َدمَّ ور.  اأشُّ عاصمة  نينوى.  ب 2:1 

722–721 قبل الميلاد.
ج 3:1 ترشيش. ربّما في ما يعرف اليوم باإسبانيا.

اإلََه  اهلَل،  اأعُبُد   ، ِعبرانِيٌّ »اأنا  ُيوناُن:  لَُهْم  9َفقاَل 

ماِء، خالَِق الَبحِر َواليابَِسِة.« السَّ
َشِديداً َوقالُوا لَُه: »َفماذا  10َفخاَف الرِّجاُل َخوفاً 

اأنَُّه هاِرٌب ِمْن َوجِه اهلِل،  َُّهْم َعِلُموا  أن الَِّذي َفَعْلَتُه؟« ل�
َكما اأخَبَرُهْم.

ل�أنَّ  الَبحُر؟«  لَِيهَداأ  بَِك  نَفَعُل  قالُوا: »ماذا  11ثُمَّ 

الَبحَر اأْصَبَح اأكَثَر َهَيجاناً.
َهِذِه  أنَّ  ل� َفَيهَداأ،  الَبْحِر  اإلَى  بِي  »األُقوا  12َفقاَل: 

العاِصَفَة كُلَّها بَِسَبِبي.«
اإلَى  عائِِديَن  فُوا  ُيَجدِّ اأْن  حاَولُوا  الرِّجاَل  13لَِكنَّ 

أنَّ الَبحَر اأْصَبَح اأكَثَر َهَيجاناً. اليابَِسِة، َفَلْم َيسَتِطيُعوا، لِ�
لنا َثَمَن  14َفَصلُّوا اإلَى اهلِل َوقالُوا: »يا اهلُل، ل� تَُحمِّ

ََّك  أن ل� َبِريٍء،  َرُجٍل  َقتِل  َوَمسُؤولِيََّة  الرَُّجِل،  َهذا  َحياِة 
اأنَْت َتْفَعُل ما َتشاُء.«

15ثُمَّ اأمَسُكوا بُِيوناَن َواألُقوُه ِفي الَبحِر، َفَهَداأ الَبحُر 

حال�ً. 16َوخاَف الرِّجاُل اهلَل َخْوفاً َعِظيماً، َوَذَبُحوا لَُه 
َوَقَطُعوا ُعُهوداً.

17ثُمَّ اأرَسَل اهلُل َسَمَكًة َكِبيَرًة لَِتبَتِلَع ُيوناَن، َوَمَكَث 

َمَكِة َثلاَثَة اأيّاٍم َوَثلاَث لَياٍل. ُيوناُن ِفي َبطِن السَّ

َصالُة ُيونان

إللَِهِه، 2  ُيوناُن  َصلَّى  َمَكِة،  السَّ َجْوِف  َوِمْن 
َفقاَل:

2 » َدَعوُت اهلَل ِمْن ِضيِقَي َفاْسَتجاَب لِي!  
   ِمْن اأعماِق الهاِوَيِة َصَرخُت،

   َفَسِمْعَت ُصراِخي.
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3 » األَقيَت بِي ِفي الَبحِر الَعِميِق،  
   َوِفي َقلِب الَبحِر اأحاَطْت بِي التَّّياراُت،

   َوَجِميُع اأمواِجَك الهاِدَرِة َفْوِقي.
4  ِعنَدئٍِذ قُْلُت لَِنفِسي:  

› ها اإنَِّني َقْد ُطِردُت َبِعيداً َعْن اأنظاِرَك،   
ِس ِمْن     لَِكنَِّني َساأنُظَر نَحَو َهيَكِلَك الُمَقدَّ

َجِديٍد.‹

، 5 » اأغَلَقِت الِمياُه َعَليَّ  
   َوالَبحُر الَعِميُق َغَمَرنِي.

   ُعشُب الَبحِر الَتفَّ َحوَل َراأِسي.
6  نََزلُت اإلَى اأساساِت الِجباِل،  

أْرِض،    َوانَْحَدرُت اإلَى اأْعماِق ال�
أَبِد.    َفَظَنْنُت اأنَُّه اُأغِلَق َورائِي اإلَى ال�

   لَِكنََّك اأَقمَت َحياتِي ِمَن الَقبِر،
   يا إلَِهي.

7 » ِعنَدما ُخْرُت َوَفَقْدُت كُلَّ اأَمٍل،  
   َتَذَكرُت اهلَل،

   َوارَتَفَعْت َصلاتِي اإلَيَك ِفي َهيَكِلَك 
الُمَقدَِّس.

8 » الَِّذيَن َيعُبُدوَن ال�أصناَم التّاِفَهَة،  
   َيَتَخلُّوَن َعْن َمَحبَِّتِهْم لََك.

9  اأّما اأنا َفَساُأَسبُِّحَك َواأحَمُدَك َواأذَبُح    
لََك،

   َواُأوِفي بُِنُذوِري لََك.
   َفِمَن اهلِل َياأتِي َخلاِصي.«

َمَكَة َفاألَْقْتُه اإلَى اليابَِسِة. 10ِعْنَدئٍِذ اأَمَر اهلُل السَّ

َدْعَوُة اهلِل الّثاِنَيِة ِلُيونان

َوَتَكلََّم اهلُل ثانَِيًة اإلَى ُيوناَن َوقاَل: 2»قُْم َواْذَهْب 3 
ِفي الحاِل اإلَى الَمِديَنِة الَكِبيَرِة نِيَنَوى، َوَبلِّْغ اأهَلها 

ِرسالَِتي الَِّتي اُأخِبُرَك بِها.«

َكما  نِيَنَوى،  اإلَى  َوَذَهَب  الَفوِر  َعَلى  ُيوناُن  3َفقاَم 

َمِسيَرَة  َوَتحتاُج  َكِبيَرًة  َمِديَنًة  نِيَنَوى  َوكانَْت  قاَل اهلُل. 
َثلاَثَة اأيّاٍم لِ�جِتياِزها.

َيوٍم  َمِسيَرَة  َوَمَشى  الَمِديَنَة،  ُيوناُن  4َفَدَخَل 

ُر  َسُتَدمَّ َيوماً،  اأرَبِعيَن  »َبعَد  َوَيُقوُل:  ُيعِلُن  َوُهَو  واِحٍد 
نِيَنَوى.«

5َفاآَمَن َشعُب نِيَنَوى بِاهلِل َواأعَلُنوا اأنَُّهْم َسَيُصوُموَن 

َوَيلِبُسوَن الَخيَش. َوَقْد َفَعلُوا َذلَِك كُلُُّهْم، ِمْن َكِبيِرِهْم 
اإلَى َصِغيِرِهْم.

َعْن  قاَم  نِيَنَوى،  َمِلِك  اإلَى  الَخَبُر  َوَصَل  6َوِعنَدما 

َعرِشِه، َوَخَلَع َثوَبُه َولَِبَس َخيشاً، َوَجَلَس َبيَن الرَّماِد. 
أمَر الَمَلِكيَّ التّالِي ِفي كُلِّ نِيَنَوى: 7ثُمَّ اأصَدَر ال�

َياأكُْل  ل�  ُوَزرائِِه،  َوِكباِر  الَمِلِك  ِمَن  بِاأمٍر 
ماًء.  َيشَرْب  َول�  َطعاماً،  َحَيواٌن  َول�  اإنساٌن 
َولُِيَصلُّوا  َخيشاً،  َوالَبهائُِم  النّاُس  8َولَِيلِبِس 

تُِهْم، َولَِيُكفَّ كُلُّ واِحٍد َعْن  اإلَى اهلِل بُِكلِّ قُوَّ
يِر، َوَعْن ُظْلِمِه. 9َفَلَعلَّ اهلَل َيْعِدُل  رِّ َمسَلِكِه الشِّ

َعْن ُحكِمِه، َوَيرِجَع َعْن َغَضِبِه، َفلا نَهِلَك.

وا َعْن َمسالِِكِهِم  10َفَراأى اهلُل ما َفَعلُوُه، َواأنَُّهْم َكفُّ

يَرِة، َفَعَدَل اهلُل َعْن ُحكِمِه بُِخُصوِص الِعقاِب الَِّذي  الِشرِّ
ْذُه. قاَل اإنَُّه َسُيوِقُعُه بِِهْم، َولَْم ُيَنفِّ

َغَضُب ُيوناَن ِبَسَبِب َرْحَمِة اهلل

ُيوناُن 4  2َواشَتَكى  َوَغِضَب.  َكِثيراً  ُيوناُن  َفانَْزَعَج 
َهذا  اأنَّ  َعَرْفُت  اهلُل!  يا  »اآِه  َوقاَل:  اهلِل  اإلَى 
َسَيْحُدُث. َفِحيَن َكلَّْمَتِني ِفي اأْرِضي بِاأْن اآتِي اإلَى ُهنا، 
ِّي َعِلْمُت اأنََّك اإلٌَه َرُؤوٌف َوَرِحيٌم  أن َهَرْبُت اإلَى َتْرِشيَش ل�
َحَكْمَت  الَِّذي  الِعقاِب  َعْن  َتعِدُل   ، َوُمِحبٌّ َوَصُبوٌر 
َعَلى  الَمْوَت  ُل  اأَفضِّ َفاأنا  اأِمْتِني،  اهلُل،  يا  آَن  3َوال� بِِه. 

الَحياِة!«
ِّي لَْم اُأهِلْك  أن 4قاَل اهلُل: »اأَيِحقُّ لََك اأْن َتغَضَب لِ�

َهُؤل�ِء النّاَس؟«
5َوَخَرَج ُيوناُن ِمَن الَمِديَنِة، َوَجَلَس َشرَقها. َوُهناَك 
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َصَنَع لَِنفِسِه ِمَظلًَّة َوَجَلَس ِفي ِظلِّها لِيَرى ما َسَيحُصُل 
لِلَمِديَنِة.

نبتُة الَيقِطيِن َوالُدودة
6َواأنَبَت اهلُل نَبَتَة َيقِطيٍن، أ َونََمْت بُِسرَعٍة َفوَق ُيوناَن 

َف َعِليِه انِزعاَجُه، َفَفِرَح ُيوناُن َكِثيراً  لُِتَظلَِّل َراأَسُه َولُِتَخفِّ
بَِنبَتِة الَيقِطيِن.

7لَِكْن ِعنَد َفجِر الَيوِم التّالِي، َسلََّط اهلُل ُدوَدًة َعَلى 

ْت. نَبَتِة الَيقِطيِن َفَجفَّ
ماِء، َسلََّط اهلُل  مُس ِفي السَّ 8َوِعنَدما ارَتَفَعِت الشَّ

مِس َعَلى َراأِس  ْت َحراَرُة الشَّ ِريحاً َشرِقيًَّة حارًَّة، َواشَتدَّ

بَّاَء، وُهَو ِمْن َفصيَلِة القْرِع، لَكنَّ  ى اأيضاً الدُّ أ 6:4 يقطين. َوُيَسمَّ

كِل َبْل ُمفلَطحاً. َثَمَرُه ليَس كَُرّوَي الشَّ

ُيوناَن، َفَذُبَل َوَطَلَب لَِنفِسِه الَموَت َوقاَل: »َخيٌر لِي اأْن 
اأمُوَت ِمْن اأْن اأحيا.«

9َفقاَل اهلُل لُِيوناَن: »اأَيِحقُّ لََك اأْن َتغَضَب َعَلى نَبَتِة 

اأغَضَب  اأْن  لِي  َيِحقُّ  »نََعْم،  ُيوناُن:  َفقاَل  الَيقِطيِن؟« 
َحتَّى الَموِت!«

لَْم  الَِّتي  النَّبَتِة  أمِر  لِ� اهَتَممَت  »لََقِد  اهلُل:  10َفقاَل 

نباتِها. لََقْد نََمْت ِفي لَيَلٍة، َوِفي لَيَلٍة  َيُكْن لََك َشاأٌن بِاإ
أْمِر الَمِديَنِة الَكِبيَرِة نِيَنَوى  ماَتْت. 11َفِلماذا ل� اأهَتمُّ اأنا لِ�
لَْم  اإنساٍن  األَف  َوِعشِريَن  ِمَئٍة  ِمْن  اأكَثُر  َيسُكُنها  الَِّتي 
الَكِثيُر  َوَكَذلَِك  ِشمالِِهْم.  ِمْن  َيِميَنُهْم  ُيَميُِّزوَن  َيُكونُوا 

ِمَن الَحَيواناِت؟«
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ِعقاُب الّساِمَرِة َوالُقدس

َهِذِه ِهَي َكِلَمُة اهلِل الَِّتي اأَتْت اإلَى ِميخا الُموَرْشِتيِّ 1 
ِفي اأيّاِم ُيوثاَم َواآحاَز َوَحَزِقّيا ُملُوِك َيُهوذا، َوالَِّتي 

َراآها بَِشاأِْن الّساِمَرِة َوَمديَنِة الُقْدِس:

ُعوِب، 2  اسَتِمُعوا يا كُلَّ الشَّ  
أْرِض َوَمْن فيها،    َواأصِغي يا كُلَّ ال�

   َسَيشَهُد الرَّبُّ اإللَُه َعَليُكْم،
   الرَّبُّ ِمْن َهيَكِلِه الُمَقدَِّس.

3  َفها اهلُل َسَيخُرُج ِمْن َمكانِِه،  
أْرِض.    َسَينِزُل َوَيُدوُس ُمرَتَفعاِت أ ِجباِل ال�

4  َوَسَتُذوُب الِجباُل َتحَتُه،  
أوِدَيُة،    َوَسَتنَشقُّ ال�

مِع قُْرَب النّاِر،    َسَتُذوُب الِجباُل َكالشَّ
أوِدَيُة َكماٍء ُمنَسِكٍب ِفي ُمْنَحَدٍر     َوَسُتصِبُح ال�

َسِحيٍق.
5  كُلُّ َهِذا بَِسَبِب َمعِصَيِة َيعُقوَب،  

   َوَخِطيَِّة َبْيِت ب اإْسرائِيَل.
   ما ِهَي َمعِصَيُة َيعُقوَب؟

   األَيَسْت ِهَي الّساِمَرَة؟
   َواأْيَن ُمرَتَفعاُت ج بَِيُهوذا؟

   األَيَسْت ِهَي الُقْدُس؟

بائِِح َتكثُُر ِفي  الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ اأماِكُن  أ 3:1 مرتَفعات. كانَت 

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
ب 5:1 بيت. ربّما اأّن المقصوَد ُهَو العائلُة المالَِكُة ِفي اإسرائِيل.

بائِِح َتكثُُر ِفي  ج 5:1 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

أجِل َهذا َساأجَعُل الّساِمَرَة َكوَمَة ُحطاٍم ِفي  6  لِ�  
الُحُقوِل،

   َساأجَعلُها َمكاناً لِِزراَعِة الُكُروِم،
   َوَساُألِقي َبِحجاَرِة َمبانيها اإلَى الواِدي،

   َوَساأكِشُف اُأُسَسها.
ُر َتماثِيلُها، 7  َسُتَكسَّ  

أْمواِل العائَِدِة ِمْن اُأُجوِر     َوَسُتحَرُق كُلُّ ال�
نَى. الزِّ

   َساُأَحطُِّم كُلَّ اأصناِمها.
   َوما َجَمَعْتُه ِمْن اأْجِرها َكزانَِيٍة،

وانِي.    ُيُعوُد َفُيدَفُع لِلزَّ

ُحْزُن ِميخا
8  بَِسَبِب َهذا، َساأنُوُح َواُأَولِوُل.  

   َساأمِشي حاِفياً َوُعرياناً.
يَِّة،    َساأنُوُح بَِصوٍت ُمرَتِفٍع َكالِكلاِب الَبرِّ

   َوَساأصُرُخ َكالنَّعاِم،
أنَّ ُجرَحها ل� ِشفاَء لَُه. 9  لِ�  
   َوَصَل ُجْرُحها اإلَى َيُهوذا،

   َوَحتَّى اإلَى َبّواَبِة َشعِبي ِفي َمديَنِة الُقْدِس.
، د أمِر ِفي َجتَّ 10  ل� تُخِبُروا بِال�  

   ل� َتبُكوا في َعكَّا. ه
ُروا ِفي التُّراِب ِفي َبْيِت َعْفَرَة. و    َتعفَّ

د 10:1 جّت. ومعنى جّت »يخبر.«

ه 10:1 عّكا. ومعنى عكّا »يبكي.«

و 10:1 بيت عفرة. ومعنى بيت عفرة »بيت التّراب.«
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11  اعُبْر يا َشعَب شاِفيَر أ ُعرياناً َوَمخِزيّاً.  
   لَْن َيخُرَج ُسكّاُن صانانَ ب لُِيحاِرُبوا.

   َوَسَتُنوُح َبيُت اآَصَل، ج
َتُهْم ِمنُكْم.    َفُهْم َياأُخُذوَن َدعَمُهْم َوقُوَّ

12  َينَتِظُر ُسكّاُن ماُروَث د الّراَحَة َوالُبشَرى   
بَِلهَفٍة،

أنَّ اهلَل اأرَسَل كاِرَثًة اإلَى َبّواَبِة الُقْدِس.    لِ�
13  اربُِطوا الَمرَكباِت بِاأسَرِع الُخُيوِل،  

   يا ُسكّاَن ل�ِخيَش. ه
أنَّ َمعاِصَي اإْسرائِيَل ُوِجَدْت ِفيِك،    لِ�

   َوَقْد َجَلْبِت َهِذِه الَخطايا اإلَى الَعِزيَزِة 
ِصْهَيْوَن. و

14  لَِذلَِك َسُترِسِليَن َهدايا َوداِعيًَّة اإلَى ُمورَشةَ ز   
. َجتَّ

   َسُتصِبُح ُبُيوُت اأكِزيَب ح َسَبَب َخيَبِة اأَمٍل 
لُِملُوِك اإْسرائِيَل.

15  َوَسَياأْتِي المالُِك الَجِديُد َعَليُكْم يا ُسكّاَن   
َمِريَشَة. ط

   َسَياأتِي َمْجُد اإْسرائِيَل الَعظيُم اإلَى َعُدلّ�َم. ي
16  احِلِقي َشعَرِك َوكُونِي َقْرعاَء،  
   ُحْزناً َعَلى اأول�ِدِك الثَِّميِنيَن.

   اْجَعِلي َقْرَعَتِك َواِضَحًة َكَنسٍر،
بِي. أنَّ اأول�َدِك َسُيْؤَخُذوَن ِمنِك اإلَى السَّ    لِ�

أ 11:1 شافير. ومعنى شافير »جميل.«

ب 11:1 صانان. ومعنى صانان »يخرج.«

ج 11:1 بيت آصل. ومعنى بيت اآصل »بيت الّدعم.«

د 12:1 ماروث. ومعنى ماروث »المرارة َوالحزن.«

ه 13:1 الخيش. تشبه معنى »ِحصان.« َول�ِخيُش ِمْن ُمُدِن َيهوذا 

الَِّتي كاَن لَها تاأثيٌر في دفِع اإسرائيَل غَلى الخطّيِة.
و 13:1 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

ز 14:1 مورشة. مسقط راأس ميخا.

ح 14:1 أكزيب. ومعنى اأكزيب »كذب وخديعة.«

ط 15:1 مريشة. ومعنى مريشة »من ياأخذ.«

ي 15:1 عدالم. مغاَرٌة التجاأ اإليه داوُد عندما هرب من شاُوَل. انظر 

كتاب صموئيل ال�أول 1:22.

ِخَطُط األشراِر َوتدابيُر اهلل

ر2ِّ    ِضيٌق لَُكْم اأيُّها الُمَخطُِّطوَن لِلشَّ
تُِكْم،   َواأنُتْم َتسَتلُقوَن َعَلى اأِسرَّ

ُذونَُه، ْمِس تَُنفِّ ِل ُشُروِق الشَّ    َوِعنَد اأوَّ
   لِ�أنَُّكْم َتمِلُكوَن الُقدَرَة َعَلى َذلَِك.

آَخِريَن، 2  تُِريُدوَن امِتلاَك ُحُقوِل ال�  
   َفَتاأُخُذونَها.

آَخِريَن َفُتصاِدُرونَها.    تُِريُدوَن ُبُيوَت ال�
   َوَتظِلُموَن اإنساناً َوَتاأُخُذوَن َبيَتُه،

   َفَتاأُخُذوَن الرَُّجَل َوما َوِرَثُه.

3  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل لَُكْم:  
  » اأنا اُأَخطُِّط لِكاِرَثٍة تُصيُب َهِذِه العائَِلِة،

   َوقُُيوٍد لَْن َتسَتِطيُعوا َتْحِريَر ِرقابُِكْم ِمنها.
   لَْن َتِسيُروا بَِفخٍر ِفيما َبعُد،

َُّه َسَيُكوُن َوقَت ِضيٍق َوَشرٍّ لَُكْم. أن    لِ�

4 » ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َسُيَعيُِّرونَُكْم بِاُأغِنَيٍة ساِخَرٍة،

   َوبَِمرثاٍة ُمرٍَّة:

ْرنا َتْدميراً!   » َقْد ُدمِّ
   اأْرُضنا اُعِطَيْت لَِغيِرنا.

   َكيَف اأَخَذها ِمنَّا؟
َم ُحُقولَنا َعَلى اأعدائِنا!    َقسَّ

5 » لَِذلَِك لَْن َيُكوَن لََديَك ِفيما َبعُد  
أْرَض بِالُقرَعِة ُم ال�    َمْن ُيَقسِّ

   َبيَن َشعِب اهلِل.«

ِميخا ُيطالُب بالّصمت
عُب لِميخا: »ل� تُْلِق َعَلينا  6  َيُقوُل الشَّ  

الُخَطَب!
ُأُموِر. ْث بَِهِذِه ال�    ل� َتَتَحدَّ

»!    َفَلْن َياأتَي َعَلينا ُذلٌّ َول� ِخْزيٌّ
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7  َفقاَل ِميخا:  
  » يا َبيَت َيْعُقوَب،

   اأما نََفَد َصبُر اهلِل َعَليُكْم؟
   األيَس ُهَو غاِضباً َعَلى اأعمالُِكْم؟

   لَْو ِعْشُتْم بِاسِتقاَمٍة،
   لََكلَّْمُتُكْم َحَسناً.

8  لَِكنَُّكْم عاَديُتْم َشعِبي.  
   اأنُتْم َتسِلُبوَن َحتَّى اأرِدَيَة العابِِريَن بِاأماٍن،

   العائِِديَن ِمَن الَحْرب.
9  َوَتطُرُدوَن نِساَء َشعِبي ِمْن ُبُيوتِِهنَّ الُمِريَحِة،  

أَبِد    َوَتنِزُعوَن ِمَن ال�أطفاِل اإلَى ال�
   الَمجَد الَِّذي اأعَطيُتُه لَُهْم.

10  قُوُموا َواْذَهُبوا ِمْن ُهنا،  
   لِ�أنَُّكْم لَْن َتْرتاُحوا ُهنا.

ُروَن،    بَِسَبِب نَجاَسِتُكْم َسُتَدمَّ
   َوَسَيُكوُن َدماُركُْم َشِديداً.

11  اإْن اأَتى َشخٌص ِفيِه ُروُح َكِذٍب، َوقاَل:  
› َسَتاأتي اأيّاٌم ِفيها الَكثيُر ِمَن النَّبيِذ َوالُمسِكِر!‹   

َل لِِمثِل َهذا     َيُكوُن ُهَو الُمَعلَِّم الُمَفضَّ
عِب! الشَّ

َجمُع اهلِل ِلَشعِبه
12 » َساأجَمُعُكْم َجِميعاً يا َبِني َيعُقوَب،  
   َساأجَمُع النّاِجيَن ِمْن َبِني اإْسرائِيَل.

   َساأجَمُعُهْم َمعاً َكِخراٍف ِفي َحِظيَرٍة،
   َكَقِطيٍع ِفي َوَسِط َمْرعاِه الُمَسيَِّج.

   َسَيُكوُن ُهناَك َضِجيٌج ِمْن َكثَرِة النّاِس.

ياَج َسَيِسيُر اأماَمُهْم. 13  الَِّذي َسَيخَتِرُق السِّ  
ُموَن َوَيخُرُجوَن ِمَن الَبّواَبِة.    َوُهْم َسَيَتَقدَّ

   َيِسيُر َمِلُكُهْم اأماَمُهْم،
   َوَيُكوُن اهلُل قائِداً لَُهْم.«

َشرُّ قاَدِة إْسراِئيل

  َوقُْلُت:3 
 » اسَتِمُعوا يا ُرَؤساَء َيعُقوَب،

   َويا قاَدَة َبيِت أ اإْسرائِيَل.
   اأما َيْنَبِغي اأْن َتعِرفُوا الَعدَل؟

رَّ. لاَح َوتُِحبُّوَن الشَّ 2  لَِكنَُّكْم َتكَرُهوَن الصَّ  
   َتسَلُخوَن ِجْلَد النّاِس،

   َوَتنِزُعوَن لَحَمُهْم َعْن ِعظاِمِهْم.
3  َتاأْكُلُوَن لَحَم َشعِبي،  

   َوَتنِزُعوَن ِجلَدُهْم َعنُهْم،
   َتكِسُروَن ِعظاَمُهْم،

   تَُقطُِّعونَها َكاللَّحِم الَِّذي ِفي ِقدٍر.
   َكاللَّحِم ِفي ِوعاِء الطَّبِخ.

4  َوِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيصُرُخوَن اإلَى اهلِل،  
   لَِكنَُّه لَْن َيسَتِجيَب لَُهْم.

   َسَيسُتُر َوجَهُه َعنُهْم ِفي َذلَِك الَوقِت،
يَرِة الَِّتي َعِملُوها.« رِّ    بَِسَبِب ال�أعماِل الشِّ

األنِبياُء الَكَذَبة
ُيِضلُّوَن  الَِّذيَن  لِلاأنِبياِء  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  5َهذا 

َشعِبي:

لاَم اإْن كاَن لََديِهْم َطعاٌم    » الَِّذيَن ُيعِلُنوَن السَّ
َكِثيٌر،

   لَِكنَُّهْم ُيعِلُنوَن الَحْرَب َعَلى الَِّذيَن ل� 
ُيعُطونَُهْم ما َيطلُُبوَن.

ْؤيا، 6 » لَِذلَِك َسَيُكوُن لَُكْم لَيٌل َبَدل�ً ِمَن الرُّ  
   َوُظْلَمٌة َبَدل�ً ِمَن الِعراَفِة.

أنِبياِء، مُس َعِن ال�    َوَسَتغُرُب الشَّ
ُل نَهاَرُهْم اإلَى ُظْلَمٍة.    َوَسَيَتَحوَّ
7  َوالَِّذيَن َيَرْوَن ُرَؤى َسُيخَزْوَن،  

   َوالَعّرافُوَن َسَيخَجلُوَن.
   َيَتَلثَُّموَن لُِيَغطُّوا َشواِرَبُهْم،

َُّهْم لَْن َيحُصلُوا َعَلى َجواٍب ِمَن اهلِل.« أن    لِ�

أ 1:3 بيت. ربّما اأّن المقصوَد ُهَو العائلُة المالَِكُة ِفي اإسرائِيل.
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ِة، 8  َواأّما اأنا َفَمملُوٌء ِمَن الُقوَّ  
ِة ُروِح اهلِل،    ِمْن قُوَّ

ِة    َوَمملُوٌء بِالَعدِل َوالُقوَّ
ُأعِلَن لَِيعُقوَب َمعِصَيَتُه،    لِ�

ْسرائِيَل َخِطيََّتُه.    َول�إ

ْبي َسَبُب السَّ
9  اْسَمُعوا َهذا يا ُرَؤساَء َشعِب َيعُقوَب،  

   َويا قاَدَة َبِني اإْسرائِيَل،
   الَِّذيَن َتكَرُهوَن الَعدَل،

فُوَن الُمسَتِقيَم.    َوتَُحرِّ
أبِرياِء، 10  َتبُنوَن ِصْهَيْوَن بَِدِم ال�  
   َتبُنوَن َمديَنَة الُقْدِس بِالظُّْلِم.

11  ُرَؤساُؤها ُيْصِدُروَن اأحكاماً بِالرِّشَوِة،  
   َوَكَهَنُتها ُيَعلُِّموَن ُمقابَِل اأجٍر،

   َواأنِبياُؤها َيَتَنبَّاُأوَن َعِن الُمسَتقَبِل بِالماِل.
ُعوَن اتِّكالَُهْم َعَلى اهلِل     َوَمْع َهذا َيدَّ

َوَيُقولُوَن: 
  » األَيَس اهلُل َبيَننا؟

   اإذاً لَْن ُيِصيَبنا اأِذًى.«

12  َولِذا َسُتحَرُث ِصْهَيْوَن َكَحقٍل بَِسَبِبُكْم،  
   َوَسُتصِبُح َمديَنُة الُقْدِس َكوَمَة َخراٍب،

   َوَسُيصِبُح َجَبُل الَهيَكِل َتلًَّة تَُغطِّيها غاَبٌة.

ريعِة ِمَن الُقْدس ُخروُج الشَّ

أِخيَرِة،4  أيّاِم ال�   َوِفي ال�
  َسَيُكوُن َجَبُل َبيِت اهلِل راِسخاً َوُمْرَتِفعاً 

َكاأَعَلى الِجباِل.
   َسُيرَفُع َفوَق التِّلاِل ال�ُأخَرى،

ُعوُب اإلَيِه.    َوَتَتَدفَُّق الشُّ
2  َسَتصَعُد اإلَيِه اُأَمٌم َكِثيَرٌة،  

   َوَسَيُقولُوَن:
  » َهلُمَّ لَِنْصَعْد اإلَى َجَبِل اهلِل،

   اإلَى َهيَكِل اإلَِه َيعُقوَب،

   لُِيَعلَِّمنا ُطُرَقُه،
   َونَسلَُك ِفي ُسُبِلِه.«

ِريَعَة َسَتخُرُج ِمْن ِصْهَيْوَن، أنَّ الشَّ    لِ�
   َوَكِلَمَة اهلِل ِمْن الُقْدِس.

3  َسَيقِضي َبيَن اُأَمٍم َعِظيَمٍة،  
   َوَسَيْحُكُم ِفي نِزاعاِت اُأَمٍم َقِويٍَّة َوَبِعيَدٍة.

لُونَها اإلَى َمحاِريَث،    َفَيطُرقُوَن ُسُيوَفُهْم َوُيَحوِّ
   َوِرماَحُهْم اإلَى اأَدواٍت لَِتقِليِم الُكُروِم.
ٍة ِفيما َبْعُد، ٌة َسيفاً َعَلى اُأمَّ    لَْن َترَفَع اُأمَّ

ُبوَن َعَلى الَحرِب.    َولَْن َيُعوُدوا َيَتَدرَّ
4  َوَسَيجِلُس كُلُّ َرُجٍل َتحَت َكرَمِتِه َوتِيَنِتِه.  

عَب،    َولَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن ُيِخيُف الشَّ
أنَّ اهلَل الَقديَر قاَل َهذا.    لِ�

ُأّمِم َتسيُر بِاْسِم اآلَِهِتها، 5  كُلُّ ال�  
   اأّما نَْحُن َفَنسيُر بِاْسِم يهوه أ اإلَِهنا،

آبِِديَن.    َونُِطيُعُه اإلَى اأَبِد ال�

إعاَدُة الَممَلَكة
6  َيُقوُل اهلُل:  

  » ِفي َذلَِك الَوقِت، َساأْجَمُع َشعَب الُقْدِس 
الُعْرَج،

   َوَساأُضمُّ الَمطُروِديَن َوالََّمْضُروبِيَن.

ي الُعْرَج، 7 » َساُأنَجِّ  
   َواأجَعَل ِمَن الَمطُروِديَن َشعباً َقِويّاً لِي.«

   َسَيمِلُك اهلُل َعَليِهْم َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن
أَبِد.    ِمْن َذلَِك الَوقِت َواإلَى ال�

8  َواأّما اأنِت يا ِمنَطَقَة ُبْرِج الَقِطيِع، ب  
   َويا ِمنَطَقَة َتلَِّة َقصِر التّابَِعتيِن لِِصْهَيْوَن،

أ 5:4 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 8:4 برج القطيع. اإشارة اإلى اأن الرعاة يراقبون من بعيد كما 

من على برج.
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َل الَِّذي كاَن لَُكما َسَيُعوُد. أوَّ    َفاإنَّ الُحكَم ال�
   َوَيُعوُد الُمْلُك لَِمديَنِة الُقْدِس.

بي َسَبُب السَّ
ٍة؟ آَن، لِماذا َتصُرِخيَن بِِشدَّ 9  َوال�  

   األَيَس ِفيِك َمِلٌك؟
   َهْل َهَلَك ُمِشيُرِك؟

أنَّ اآل�َمِك َكاآل�ِم اْمراأٍة َتِلُد.    لِ�
ي األَماً، 10  َتَلوِّ  

   َواصُرِخي اأيَُّتها الَعِزيَزُة ِصْهَيْونَ أ كامَراأٍة َتِلُد.
َِّك َسَتخُرِجيَن ِمَن الَمِديَنِة، أن    لِ�

أراِضي  ُهوِل َوِفي ال�    َوَسَتسُكِنيَن ِفي السُّ
الَمكُشوَفِة،

   َوَسَتْذَهِبيَن اإلَى بابَِل،
   َوُهناَك َسُتنَقِذيَن.

   َسَيفِديِك اهلُل ُهناَك ِمْن َيِد اأعدائِِك.

ُعوِب األُخَرى إهالُك اهلِل ِللشُّ
ِك. 11  ها اُأَمٌم َكِثيَرٌة اجَتَمَعْت ِضدَّ  

ْس!    َيُقولُوَن: »لَِتَتَنجَّ
   َولَْتَتَفرَّْس ُعُيونُنا بِِصْهَيْوَن.«

ُأَمَم ل� َتفَهُم اأفكاَر اهلِل. 12  لَِكنَّ َهِذِه ال�  
   َول� تُدِرُك َمقَصَدُه.

   اإنَّما َجَمَعُهْم َكالُحَزِم ِفي الَبيَدِر.

َهِزيَمُة إْسراِئيَل أِلعداِئِهم
13  َيُقوُل اهلُل:  

  » قُوِمي َواْسَحِقيِهْم يا ابَنَة ِصْهَيْوَن.
ِّي َساأجَعُل َقرنَيِك ِمَن الَحِديِد، أن    لِ�

   َوَحواِفَرِك ِمَن الُبرونِْز.
   َوَسَتسَحِقيَن ُشُعوباً َكِثيَرًة.

ِسيَن هلِل ما َكِسُبوُه ُهْم بِالُظْلِم.    َوَسُتَكرِّ
أْرِض كُلِّها.« ِصيَن َثرَوَتُهْم لَِربِّ ال�    َوَسُتَخصِّ

أ 10:4 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

  اسَتْدِعي ُجيوَشِك َمعاً،5 
  يا صاِحَبَة الُجُيوِش الَكثيَرِة. ب

   َقْد ُوِضَع َعَلينا ِحصاٌر.
   َسَيضِرُبوَن بَِعصاُهْم َعَلى َخدِّ قاِضي اإْسرائِيَل.

ِوالَدُة الَمِلِك ِفي َبيَت َلحم
2  اأّما اأنِْت يا َبْيَت لَحَم الَِّتي ِفي اأفراَتَة،  

يَِّة َبيَن ُمُدِن َيُهوذا، َأَهمِّ    َمَع اأنَِّك َقِليَلُة ال�
َُّه ِمْنِك َسَيْخُرُج لِي أن    لَِكْن لِ�

   َمْن َيْرَعى َشعِبي َبِني اإْسرائِيَل،
أيّاِم الَبِعيَدِة ِفي     َوَتُعوُد ُجُذوُرُه اإلَى ال�

الماِضي.
3  لِذا َسَيتُركُُهُم اهلُل َحتَّى َتِلَد الَمراأةُ ج  

آَن ِفي اآل�ِم الِول�َدِة.    الَِّتي ِهَي ال�
   ِحيَنِئٍذ، َتُعوُد َبِقيَُّة اإْخَوتِِه اإلَى َبِني اإْسرائِيَل.

ِة اهلِل، 4  َوَيِقُف َوَيرَعى اإْسرائِيَل بُِقوَّ  
   َوبَِجلاِل اْسِم إلَِهِه.

   َفَيسُكُنوَن بِاأماٍن
أْرَض. أنَّ َعَظَمَتُه َسَتِصُل اإلَى اأقاِصي ال�    لِ�

لاِم. 5  َوُهَو الَِّذي َسَياأتِي بِالسَّ  

وُر اإلَى َبَلِدنا،    اإْن اأَتى اأشُّ
   َواإْن داَس اأراِضينا، د

ُه،    َفَسُنَعيُِّن َسبَعَة ُرعاٍة ِضدَّ
   َوَثمانَِيَة ُرَؤساٍء. ه

وَر، 6  َفَيحُكُموَن اأْرَض اأشُّ  
ُيوِف الُمْشَرَعِة.    اأْرَض نَمُرودِ و بِالسُّ
وَر،    َوَسُينِقُذنا حاِكُم اإْسرائيَل ِمْن اأشُّ

وُر اإلَى اأْرِضنا،    ِحيَن َياأتِي اأشُّ
   اأْو َيُدوُس عابِراً ُحُدوَدنا.

ب 1:5 صاِحَبة الُجُيوش الَكثيَرة. اأي مدينة القدس.

ى َتِلَد الَمرأة. اأي تلد الملَك الَموُعود. ج 3:5 َحتَّ

د 5:5 أراضينا. اأْو »حصوننا.« اأْو »قصورنا.«

يكِفي  ما  اأي  ُرَؤساء.  َوَثماِنَية   . . . ُرعاة  َسبَعة  ه 5:5 

َواأكَثَر.
ور. و 6:5 أْرض نمرود. اسٌم اآخر ل�أشُّ
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7  ِحيَنِئٍذ، َسَيُكوُن النّاُجوَن ِمْن َبِني َيعُقوَب،  
ُأَمِم،    الُمنَتِشُروَن َوَسَط َجِميِع ال�

   َكَقَطراِت نََدى ِمَن اهلِل،
   َوَحّباِت َمَطٍر َعَلى الُعشِب

   الِّذي ل� َيَتَوقَُّع اإنساناً،
   َول� َينَتِظُر َبَشراً.

ُأَمِم، 8  َوالنّاُجوَن ِمْن َيعُقوَب َوَسَط ال�  
   َبيَن ُشُعوٍب َكِثيَرٍة،

   َسَيُكونُوَن َكاأَسٍد َوَسَط َحَيواناِت الغاَبِة،
   َوَكِشبٍل َوَسَط قُطعاِن ال�أغناِم.

   َفلا َمَهَرَب ِمْنُه
   ِحيَن َيهُجُم َوُيمِسُك َوَيُشقُّ.

9  َسَترَفُع َيَدَك لُِتحاِرَب ُخُصوَمَك،  
   َفُيهَزُم كُلُّ اأعدائَِك.

عِب إَلى اهلل ُرُجوُع الشَّ
10  َيُقوُل اهلُل:  

  » ِفي َذلَِك الَوقِت،
   َساُأِزيُل ُخُيولََك مْن َوَسِطَك،

   َوَساُأَحطُِّم َمرَكباتَِك.
11  َساُأزيُل الُمُدَن ِمْن اأْرِضَك،  

ُر ُحُصونََك.    َساُأَدمِّ
حَر ِمْن اأْرِضَك، 12  َساُأِزيُل السِّ  

   َولَْن َيبَقى ُهناَك َمْن ُيماِرُس الِعراَفَة.
أنْصاَب التَّْذكاِريََّة ِمْن  13  َساُأِزيُل ال�أصناَم َوال�  

َوَسِطَك،
   َفلا َتُعوَد َتعُبُد ما َصَنَعْتُه َيداَك.

14  َساأخَلُع اأْعِمَدَة َعْشَتُروَت أ ِمْن َوَسِطَك،  
   َوَساُأَحطُِّم اأصناَمَك. ب

15  َوَساأنَتِقُم بَِغَضٍب َوَسَخٍط  
ُأَمِم الَِّتي لَْم تُِطْعِني.«    ِمَن ال�

زوجُة  الكنعانِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 14:5 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

ب 14:5 أصنامك. اأْو »ُمدنَك.«

َشكَوى اهلِل َعَلى َشعِبه

  اْسَمُعوا ما َيُقولُُه اهلُل:6 
 » قُْم يا ِميخا َواْرَفْع َدْعواَي اأماَم الِجباِل،

   َولَتسَمِع التِّلاُل َصوَتَك.

2 » اأيَُّتها الِجباُل،  
   اسَتِمِعي اإلَى َشكَوى اهلِل،

أَبِد،    اأيَُّتها الباِقَيُة اإلَى ال�
أْرِض.    يا اأساساِت ال�

أنَّ هلِل َشكَوى َعَلى َشعِبِه،    لِ�
   َوُهَو ُيِريُد اأْن ُيقيَم َدْعواُه َعَلى َبِني اإْسرائِيَل،

3  َفِيُقوُل:  
› يا َشعِبي،   

   ماذا َفعْلُت بَِك؟
   َهْل اأثَقْلُت َعَليَك اأحمالِي؟ اأِجْبِني!

4  اأخَرْجُتَك ِمْن اأْرِض ِمْصَر،  
ْرتَُك ِمَن الُعُبوِديَِّة،    َوَحرَّ

   َواأرَسْلُت ُموَسى َوهاُروَن َوَمرَيَم اأماَمَك.
5  َتَذكَّْر يا َشعِبي ما َخطََّطُه بال�ُق َمِلُك ُمواآَب،  

   َوَكيَف اأجاَبُه َبْلعاُم ْبُن َبُعوَر.
   َتَذكَّْر ُعُبوَرَك ِمْن ِشطِّيَم ج اإلَى الِجلجاِل، د

َر اأعماَل اهلِل البارََّة.‹«    َكي تَُقدِّ

ُم هلل ماذا أَُقدِّ
6  بِماذا اأقَتِرُب اإلَى اهلِل،  

؟    َواأنَحِني ِفي َحضَرِة اهلِل الَعِليِّ
   اأاأقَتِرُب بَِذبائَِح صاِعَدٍة، ه

   بُِعُجوٍل اأبناِء َسَنٍة؟
7  َهْل ُيَسرُّ اهلُل بِاُألُوِف الِكباِش،  
يِت؟    َوبَِعَشراِت اُألُوِف اأنهاِر الزَّ

ج 5:6 َشِطيم. اأو »اأكاسيا« َوِهَي َبلَدٌة َشرَق نَهِر ال�أردن.

كتاب  راجع  الِجلجال.  إَلى  يم  ِشطِّ ِمْن  د 5:6 

العدد 22–25.
ُم ل�سترضاء  ه 6:6 ذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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ُم ابِنَي الِبكَر َثَمَر َجَسِدي    َهْل اُأَقدِّ
   َذبِيَحًة َعْن اإثِمي َوَعْن َخِطيَِّتي؟

8  َقْد اأخَبَرَك اهلُل ما ُهَو صالٌِح  
   َوما َيطلُُبُه ِمْنَك:

   اأْن َتعَمَل بَِحَسِب الَعدِل َوالَمَحبَِّة َوالرَّْحَمِة،
   َواأْن َتحيا بَِتواُضٍع َمَع اإلَِهَك.

ِعقاُب اهلل
9  َصوُت اهلِل ُيناِدي الَمِديَنَة،  

   َوالَحكيُم َيخاُف اْسَمُه:
  » َفاْسَتِمُعوا اإلَى َصوِت َعصا الِعقاِب َوحاِمِلها، أ

10  اأما زالَْت ُهناَك كُُنوٌز  
يِر؟ رِّ    ُجِمَعْت ُظْلماً ِفي َبْيِت الشِّ

   اأما زالَوا َيِكيلُوَن بُِقَفٍف ب َصغيَرٍة؟
11  َهْل اأَتغاَضى َعِن الَمكاييِل الَمغُشوَشِة،  

أوزاِن الُمَزيََّفِة؟    َوال�
12  اأغِنياُء َهِذِه الَمِديَنِة قُساٌة َوظالُِموَن دائِماً،  

دِق،    َول� َيعِرفُوَن َكيَف َيَتَكلَُّموَن بِالصِّ
   َوُسكّانُها َكّذاُبوُن، َواألِسَنُتُهْم ُمخاِدَعٌة.

13  َساأضِرُبُكْم َقريباً،  
   َوَساُأهِلُكُكْم بَِسَبِب َخطاياكُْم.

14  َسَتاأكُُل، َولَِكنََّك لَْن َتشَبَع،  
   َوَسَيضِرُب َمَرٌض اأمعاَءَك.

   َسَتخِزُن اأشياَء،
   َولَِكنََّك لَْن َتسَتِطيَع اأْن تُحاِفَظ َعَليها.

   َوكُلُّ ما َتخِزنُُه
ُبوُه.    َساُأرِسُل اأعداَءَك لُِيَخرِّ

15  َسَتزَرُع، َولَِكنََّك لَْن َتحُصَد.  
يُتوَن لَِتعُصَرُه،    َسَتُدوُس الزَّ

يِت     َولَِكْن لَن َيُكوَن لََديَك ما َيكِفي ِمَن الزَّ

َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َوحاِمِلها.   . . . َفاْسَتِمُعوا  أ 9:6 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
ة« َوحرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس  ب 10:6 ُقَفف. مفردها »قُفَّ

للَمكاييِل الّجافِّة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.

َن بِِه. لَِتَتَدهَّ
   َسَتعُصُر ِعَنباً، َولَِكنََّك لَْن َتْشَرَب نَِبيذاً.

16  َحِفْظُتْم َفرائَِض ُعْمِري ج بِِحرٍص،  
   َواتََّبْعُتْم ُمماَرساِت َبيِت اأخاآَب د َوَمُشوراتِِهْم.

   لَِذلَِك َساأجَعلُُكْم َخراباً.
   َسَيْنَدِهُش النّاُس ِمْن ما اأصاَب َسكّاِن َهِذِه 

الَمِديَنِة.
ُعوِب بُِكْم.«    َفاحِملُوا ِعبَء اسِتهزاِء الشُّ

ير رِّ عِب الشِّ انِزعاُج ِميخا من الشَّ

  َويٌل لِي!7 
يِف   َفاأنا َكَمْن َيْجَمُع َثَمَر الصَّ

   َبْعَد اأْن ُجِمَعِت الَغلَُّة.
   نََفَدْت قُُطوُف الِعَنِب،

   َونَفِسي َتشَتِهي تِْلَك الثِّماَر النّاِضَجَة،
أْرِض، أتِقياُء ِمَن ال� 2  زاَل ال�  
   َولَْم َيبَق ُمسَتقيٌم واِحٌد.

   َجِميُعُهْم ُيَخطُِّطوَن لِلَكمائِِن َوالَقتِل،
   َوكُلُّ واِحٍد ُيِريُد اصِطياَد اأِخيِه.
رِّ. 3  اأيِديُهْم ناِجَحٌة ِفي َعَمِل الشَّ  
   الرُّؤساُء َوالُقضاُة َيطلُُبوَن ِرْشَوًة،

فُوَن الَعْدَل.    َوُيَحرِّ
   َواأْصحاُب النُُّفوِذ َيفِرُضوَن َرَغباتِِهْم.

ُذها لَُهْم اآَخُروَن!    َوُيَنفِّ
4  اأفَضلُُهْم َكالَعوَسِج،  

وِك.    َواأكَثُرُهُم اسِتقاَمًة اأسَواُأ ِمَن ِسياِج الشَّ

يُنونة اقتراُب ُيوُم الدَّ
   َيقَتِرُب َيوُم َديُنونَِتَك

   الَيوُم الَِّذي َتِنبَّاأ َعنُه ُرَقباُؤَك لِِعقابِِهْم،
   َوَسَتُدبُّ بِِهُم الَفوَضى.

عَب لعبادة  ج 16:6 أخآب. اأحد ملوك اإسرائيل، ابُن ُعْمِري. قاد الشَّ

َأوَّل 21:16–26. آلهة المزيّفة. راجع كتاب الملوك ال� ال�
عَب لعبادة  د 16:6 ُعْمري. اأحد ملوك اإسرائيل، اأبو اأخاب. قاد الشَّ

َأوَّل 29:16–33. آلهة المزيّفة. راجع كتاب الملوك ال� ال�
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5  حيَنِئٍذ، ل� َتِثْق بِصاِحٍب،  
   َول� َتتَِّكْل َعَلى َصِديٍق.

   َواحَفْظ اأسراَرَك
   َحتَّى اأماَم الَمراأِة الَِّتي َتعيُش َمَعَك.

6  َفال�بُن َيحَتِقُر اأباُه،  
ها، ُد َعَلى اُأمِّ    َوال�بَنُة َتَتَمرَّ

   َوالَكنَُّة َتُقوُم َعَلى َحماتِها،
نْساِن ُهْم اأهُل َبيِتِه.    َواأعداِء ال�إ

اهلُل ُهَو الُمَخلِّص
7  َساَأَترََّقُب َمِجيَء اهلِل بَِشوٍق،  

   َوَساأنَتِظُر اهلَل ُمَخلِِّصي بَِرجاٍء.
   َسَيسَمُعِني اإلَِهي ِحيَن اأطلُُب َعونَُه.

ي، 8  ل� َتشَمْت بِي يا َعُدوِّ  
   َمَع اأنَِّني َسَقْطُت،

   اإلّ� اأنَِّني َساأقُوُم.
آَن اأجِلُس ِفي الظُّلَمِة،    َمَع اأنَِّني ال�

   اإلّ� اأنَّ اهلَل َسُيعِطيِني نُوراً.
9  َعَليَّ اأْن اأحَتِمَل َغَضَب اهلِل،  

ِّي اأخَطاأُت اإلَيِه، أن    لِ�
   اإلَى اأْن ُيِقيَم َدعواَي َوُينِصَفِني.

   َسُيخِرُجِني اإلَى النُّوِر،
   َوَساأراُه َيعَمُل ما ُهَو َحقٌّ َوَعدٌل.

10  َسَيَرى اأعدائِي َذلَِك،  
   َوَسُيَغطِّيُهُم الِخزُي.

   َساأَتَفرَُّس بِالَِّذيَن كانُوا َيُقولُوَن لِي:
  » اأيَن إلَُهَك؟«

آَن، َسَيُدوُسُهُم النّاُس َكالطِّيِن ِفي     َوال�
واِرِع. الشَّ

11  َيوُم اإعاَدِة بِناِء اأسواِرِك قاِدٌم.  
    َسَيُكوُن َذلَِك الَيوَم َيوماً َتمَتدُّ ِفيِه 

ُحُدوُدِك.
12  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َسَياأتِي َشعُبِك اإلَيِك َمْن كُلِّ َمكاٍن.
وَر اإلَى ِمْصَر،    ِمْن اأشُّ

   َوِمْن ِمْصَر اإلَى نَهِر الُفراِت.
   ِمَن الَبحِر اإلَى الَبحِر،

   َوِمَن الَجَبِل اإلَى الَجَبِل.
أْرَض الَِّتي خاِرَجِك َسَتخُرُب، 13  َولَِكنَّ ال�  

   بَِسَبِب ُسكّانِها،
ُأُموِر الَِّتي َعِملُوها.    بَِسَبِب ال�

14  يا اهلُل،  
   اْرَع َشعَبَك بَِعصاَك،

   َفُهْم َغَنُمَك.
   َيسُكُنوَن َوحَدُهْم ِفي الغاباِت،

   َوَسَط اأْرٍض َخصَبٍة.
   َفاجَعْلُهْم َيرَعْوَن ِفي باشاَن َوِجْلعاَد،

   َكما كانُوا ِفي الماِضي.
15  اأِرنا َعجائَِب يا اهلُل،  

   َكما َفَعْلَت ِحيَن َخَرجنا ِمْن ِمْصَر.
ُأَمُم اإلَى تِلَك الَعجائَِب، 16  َفلَتنُظِر ال�  

تِِهْم.    َولَْيخَجلُوا ِمْن قُوَّ
   لَِيَضُعوا اأيِدَيُهْم َعَلى اأفواِهِهْم،

   َولُْتْصِبْح اآذانُُهْم َصّماَء.
17  لَِيلَحُسوا التُّراَب َكالثُّْعباِن،  

أْرِض.    َوَكَزواِحِف ال�
   لَِياأتُوا ُمرَتِجِفيَن ِمْن ُحُصونِِهْم اإلَى إلَِهنا.

   لَِيرَتِعُبوا َوَيخافُوا ِمْنَك.
18  َمْن ُهَو اإلٌَه ِمثلَُك؟  
ُروَر.    اأنَت َتغِفُر الشُّ

   اأنَت َتعُفو َعْن َمعِصَيِة النّاِجيَن ِمْن َشعِبَك.
أَبِد، أنَّ اهلَل لَْن َيَظلَّ غاِضباً اإلَى ال�    ل�

   َبْل ُيِريُد اأْن َيرَحَم.
19  َسَيُعوُد َوَيرَحُمنا.  
   َوَيُدوُس اآثاَمنا،

   َوُيلِقي ِفي اأعماِق الَبْحِر َجِميَع َخطايانا.
20  َسُتظِهُر اأمانََتَك لَِيعُقوَب،  

براِهيَم،    َوَرحَمَتَك ل�إ
آبائِنا ُمنُذ الَقِديِم.    َكما اأقَسمَت لِ�
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َهذا اإعلاٌن نََبِويٌّ َعْن نِيَنَوى. أ1 
ِكتاُب ُرْؤيا ناُحوَم الَِّذي ِمْن َمديَنِة األُْقوَش.

َغَضُب اهلِل َعَلى ِنيَنَوى
2  اهلُل اإلٌَه َغُيوٌر َينَتِقُم.  
   اهلُل َينَتِقُم َوَيْسَخُط.

   اهلُل َينَتِقُم ِمْن ُمقاِوِميِه،
   َوَيغَضُب ِمْن اأعدائِِه.

3  اهلُل َصُبوٌر َولَِكنَُّه َقِويٌّ ِجّداً.  
   َول� ُيَبرُِّئ الُمخِطِئيَن.

   ِحيَن َيَتَحرَُّك،
وابُِع َوالَعواِصُف َتتَبُعُه ِفي َسيِرِه،    َفالزَّ
   َوالُغُيوُم ِهَي الُغباُر الَِّذي تُِثيُرُه َقَدماُه.

، 4  َينَتِهُر الَبحَر َفَيِجفُّ  
أنهاِر. ُف كُلَّ ال�    َوُيَجفِّ

،    اأراِضي باشاَن َوالَكْرَمِل الَخْصَبُة َتِجفُّ
   َونَباتاُت لُبناَن َتْذُبُل.

5  الِجباُل َترَتِجُف َخوفاً ِمنُه،  
   َوالتِّلاُل َتُذوُب.

أْرُض بَِخوٍف اأماَمُه،    َتْرَتِجُف ال�
   الَمسُكونَُة َوكُلُّ الّساِكِنيَن ِفيها.

6  َمْن ُيمِكُنُه الُوقُوُف اأماَمُه ِحيَن َيَغَضُب؟  

وريّون اإسرائيل سنة 722–721  ر ال�أشُّ ور. َدمَّ أ 1:1 نينوى. عاصمة اأشُّ

قبل الميلاد.

    َمْن َيسَتِطيُع احِتماَل َغَضِبِه 
ِديِد؟ الشَّ

   َينَسِكُب َغَضُبُه َكناٍر،
ُخوُر. َق ِمْنُه الصُّ    َفَتَتَشقَّ

7  اهلُل صالٌِح،  
يِق.    َوُهَو َملَجاأٌ ِفي َوقِت الضِّ
   َوَيهَتمُّ بِالَِّذيَن َيلَجاُأوَن اإلَيِه.

8  لَِكنَُّه بُِطوفاٍن َعِظيٍم  
   َيقِضي َعَلى ُمقاِوِميِه.

   ُيطاِرُد اأعداَءُه اإلَى الظُّلَمِة.
9  بِماذا تَُخطُِّطوَن ِضدَّ اهلِل؟  

   َسَيقِضي َعَليِهْم،
يُق ثانَِيًة.    َولَْن َيُقوَم الضِّ

10  َمَع اأنَُّهْم ِمثُل َشوٍك ُمَتشابٍِك،  
   َوِمثُل ُسكارى بِالَخمِر،

   َفَسَتْلَتِهُمُهُم النّاُر َكَقشٍّ يابٍِس.

11  َسَيخُرُج ِمْنِك  
رِّ َعَلى اهلِل.    َمْن ُيَخطَُّط بِالشَّ

   اإنَُّه لَُمشيٌر َدنيٌء!
12  َهَكذا َيُقوُل اهلُل:  

  » َحتَّى َواإْن كانُوا اأقِوياَء َوَكِثيِريَن،
   َسَيسُقُطوَن َوَيُزولُوَن.

   َمَع اأنَِّني اأذلَْلُتِك،
   لَِكنِّي لَْن اُأِذلَِّك ثانَِيًة.

آَن، َساأكِسُر نِيَرِك َعْنِك، 13  َوال�  
   َوَساأنَزُع َسلاِسَلِك.«



974 ناُحوم 14:1

وَر: َك يا َمِلَك اأشُّ 14  اأصَدَر اهلُل اأمراً ِضدَّ  
  » لَْن َيُكوَن لََك نَسٌل َبْعُد.

   َساُأِزيُل كُلَّ َصَنٍم َوتِمثاٍل َمسُبوٍك ِمْن 
َهيَكِلَك،

ُز َقبَرَك،    َوَساُأَجهِّ
ََّك َحِقيٌر َوَقِليُل الِقيَمِة.« أن    لِ�

15  ُهناَك َرُسوٌل َعَلى الِجباِل َيْحِمُل بِشاَرًة،  
لاَم.    ُيعِلُن السَّ

   احَتِفِلي بِاأعياِدِك يا َيُهوذا.
ْدِت بِها اإلَى اهلِل.    اأْوِفي النُُّذوَر الَِّتي َتَعهَّ

ًة اُأْخَرى، نِيُء َمرَّ    لَْن يجتاَحِك الدَّ
   َبْل َسُيهَزُم َتماماً.

َتدِميُر ِنيَنَوى

ُعوِب لُِيهاِجَمَك يا َمِلَك 2  ُد الشُّ   َقْد َخَرَج ُمَبدِّ
وَر. اأشُّ

َنَة، أماِكَن الُمَحصَّ    َفاْحُرِس ال�
   راِقِب الطَِّريَق.

   اأِعدَّ َتجِهيزاِت الَمعَرَكِة،
ٍة َعِظيَمٍة. ْز نَفَسَك بُِقوَّ    َجهِّ

أنَّ اهلَل َسَيُردُّ َمجَد َيعُقوَب، 2  لِ�  
   لَِيُكوَن َكَمجِد اإْسرائِيَل.
ُبوَن،    َفَقْد اأخَرَبُهُم الُمَخرِّ

   َوَقْد اأتَلُفوا كُُروَم اإْسرائِيَل.

3  تُُروُس محاِربيِه َحمراُء،  
   َوُجُنوُدُه َيرَتُدوَن ثِياباً قُرُمِزيًَّة.
   َمعِدُن الَمْرَكبِة َيلَمُع َكالنّاِر،
   ِفي َيوِم اسِتعداِدِه لِلَمعَرَكِة،

ٌة. ماُح ُمهَتزَّ    َوالرِّ
واِرِع، 4  َتنَدِفُع الَمرَكباُت بُِعْنٍف ِفي الشَّ  

   َتَتساَبُق َمعاً ِفي الّساحاِت.
   َيبُدوَن ِمثَل َمشاِعَل.

   َينَدِفُعوَن َكالَبرِق.

ُد اأواِمَر لِقاَدتِِه، 5  ُيعِطي الُمَبدِّ  
ُموَن.    َفَيَتَعثَُّروَن اإْذ َيَتَقدَّ
وِر،    ُيسِرُعوَن اإلَى السُّ

   َوَيْنِصُبوَن ُبُروَج الِحصاِر.
6  انَفَتَحْت اأبواُب الَفَيضاِن،  

   َوانْهاَر َقْصُر الَمِلِك.
ُد الَمِلَكُة َوتُْسَبى، 7  تَُجرَّ  
   َوتُْؤَخُذ َجواِريها َبِعيداً.
،    َيقَرْعَن َعَلى ُصُدوِرِهنَّ

ْدَن َكَهِديِل الَحماِم.    َوَيَتَنهَّ

8  نِيَنَوى ِمثَل بِْرَكِة ماٍء  
   َيرَشُح ماُؤها ِمْنها بُِسرَعٍة.

   َيُقوُل قاَدتُها: »َتَوقَّْف! َتَوقَّْف!«
   َولَِكْن ل� َيْلَتِفُت اأَحٌد.

َة! 9  انَهُبوا الِفضَّ  
َهِب!    انَهُبوا الذَّ

   ل� نِهاَيَة لِلُكُنوِز ِمْن َكثَرتِها،
   َوِفيها الَكِثيُر ِمَن ال�أشياِء النَِّفيَسِة.

10  َفراٌغ َوَدماٌر َوَخراٌب!  
   ذاَبْت قُلُوٌب َوارَتَعَشْت اأرُجٌل ِمَن 

الَخوِف. 
أبداُن َوَشَحَبِت الُوُجوُه  ِت ال�    اهتّزَّ

 
َجميعاً.

ْت ُوُجوُهُهْم ِمَن الَخوِف.    َوَقِد ابَيضَّ

ُأُسوِد، 11  اأيَن َمْسِكُن ال�  
   َوَعِريُن ال�أشباِل؟

أَسُد َواللَُّبَؤُة،    اأيَن الَمكاُن الَِّذي َذَهَب اإلَيِه ال�
أَسِد اأَذى؟    َحيُث ل� َيخَشى َجْرُو ال�

أَسُد َطعاماً َكِثيراً لِِجرائِِه، 12  َيِجُد ال�  
   َوَيذَبُح لَِلُبؤاتِِه.

   َيملاُأ َمغاَرَتُه بِالَفرائِِس،
   َوكُُهوَفُه بِالََّلحِم الُمَمزَِّق.
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13  َيُقوُل اهلُل الَقِديُر:  
ِك.   » اأنا ِضدُّ

   َساُأحِرُق مركباتِِك َحتَّى ل� َيبَقى ِسَوى 
الدُّخاِن،

   َوَسُتقَتُل اأشبالُِك ِفي الَمعَرَكِة.
أْرِض،    َساُأخِرُج َفرائَِسِك ِمَن ال�

   َوَصوُت ُرُسِلِك لَْن ُيسَمَع ثانيًة.«

َئٌة ِلِنيَنَوى أخباٌر َسيِّ

  َويٌل لَِك يا َمِديَنَة الَقَتَلِة،3 
  الَمِليِئَة بِالَكِذِب،
   الَمِليِئِة بِالَغنائِِم،

   الَِّتي ل� َتخلُو ِمَن الَفرائِِس.
2  َصوُت َضرباِت َسوٍط،  

   َوَضِجيُج َدوالِيَب،
   َوَصوُت ُخُيوٍل َتجِري

   َوَمرَكباٍت َتَتقاَفُز.
3  الَجياُد ُمنَدِفَعٌة،  
يُف َيلَمُع،    َوالسَّ

   الرُّمُح ُيبِرُق.
   اأكواٌم ِمَن الُقتَلى،

   اأكداٌس ِمَن الُجَثِث بِلا ُحُدوٍد.
   اإنَُّهْم َيَتَعثَّروَن بِالُجَثِث!

نَى الَكِثيِر لِلّزانَِيِة، 4  بَِسَبِب الزِّ  
   الّساِحَرِة الَجِميَلِة الفاتَِنِة،

   الَِّتي َتسَتعِبُد اُأَمماً كاِمَلًة بُِطُرِقها الخاِدَعِة،
   َوَعشائَِر كاِمَلًة بِاأسحاِرها،

5  َفاإنَّ اهلَل الَقِديَر َيُقوُل:  
ِك،   » اأنا ِضدُّ

   َوَساأرَفُع اأطراَف َثوبِِك اإلَى َوجِهِك، أ
ُأَمَم َجَسَدِك عاِرياً،    َوَساُأِري ال�

   َواُأِري الَممالَِك ِخْزَيِك.

أ 5:3 سأرفع . . . وجهك. تعني هذه الكلمات اأيضاً »ساُأَدّمرك 

َواأسِبي اأبناَءِك!«

6  َساأرميِك بِالنِّفاياِت،  
   َوَساُأعاِملُِك بِاحِتقاٍر،

ُر بِِك اأماَم الَجِميِع.    َوَساُأَشهِّ
7  َحيَنِئٍذ َسَيهُرُب ِمنِك كُلُّ َمْن َيراِك،  

   َوَسَيُقوُل الَجِميُع: ›نِيَنَوى َخِرَبٌة،
   َفَمْن َسَيحَزُن َعَليها؟‹

   لَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن ُيشِفُق َعَليِك.«

8  َهْل اأنِت اأفَضُل ِمْن ِطيَبةَ ب  
   القائَِمِة َبيَن َجداِوِل نَْهِرالنِّيِل،

   الُمحاَطِة بِالماِء.
   الَِّتي كاَن الَبْحُر لَها ِحْصناً،

   َوالماُء ُسوراً؟
ًة َعِظيَمًة. 9  كُوُش َوِمْصُر اأعَطياها قُوَّ  

   كانَِت فُوُط َولِيبيا ِمْن ُحَلفائِها َوداِعِميها.
10  َوَمَع َهذا نُِفَيْت َوُسِبَيْت.  

   َحتَّى اأطفالُها ُحطُِّموا ِفي زاِوَيِة كُلِّ شاِرٍع.
   اُلِقَيِت الُقرَعُة َعَلى اأشراِفها،

لاِسِل.    َوكُلُّ ُوَجهائِها قُيُِّدوا بِالسَّ
11  َحتَّى اأنِت َسُتصِبِحيَن َكَسكَرى،  

   َوَسُتحاِولِيَن ال�خِتباَء.
.    َحتَّى اأنِت َسَتبَحِثيَن َعْن َملاٍذ ِمَن الَعُدوِّ

12  َسَتُكوُن كُلُّ ُحُصونِِك  
َلٍة بِاأفَضِل ثِماٍر،    َكاأشجاِر تِيٍن ُمَحمَّ

آِكِل.    اإْن ُهزَّْت َيَتساَقُط َثَمُرها ِفي َفِم ال�
13  يا نِيَنَوى، َسَيبُدو َشعُبِك ِفيِك َكالنِّساِء!  
أعدائِِك.    اأبواُب اأْرِضِك َمفُتوَحٌة َتماماً لِ�

   النّاُر الَتَهَمْت اأقفالَها.

14  اجَمِعي ماًء ِمْن اأجِل اأيّاِم الِحصاِر.  
ي َتحِصيناتِِك.    َقوِّ

   اأجِبِلي الطِّيَن َوالرَّمَل،
ِزي َقوالَِب اللِّْبِن.    َوَجهِّ

ب 8:3 طيبة. مدينة مصرية كبيرة كانت قد ُدّمرت سنة 663 قبل 
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15  َسَتلَتِهُمِك النّاُر،  
يُف.    َوَسَيقَطُعِك السَّ

   َسَتاأكُلُِك النّاُر َكالَجراِد.
   َتكاَثِري َكالَجراِد،

   َوازداَدي َكالَجناِدِب!
ماِء. 16  َكثِِّري تُّجاَرِك َكُنُجوِم السَّ  

   اإنَُّهْم َكالَجراِد الّذي َيْلَتِهُم كُلَّ ما ُهَو اأماَمُه،
   َوَبْعَد َذلَِك َيِطيُر.

17  ُحّراُسِك َكالَجراِد،  
   وقادتُِك َكاأْسراِب الجراِد

   الَِّتي َتسُكُن ِفي الُجدراِن ِفي َيوٍم باِرٍد،

نَّها َتِطيُر، مُس َفاإ    لَِكْن ِحيَن تُْشِرُق الشَّ
   َول� َيعِرُف اأَحٌد اإلَى اأيَن َتْذَهُب.

وَر، ُرعاتَُك نَِعُسوا َوناُموا! 18  يا َمِلَك اأشُّ  
   قاَدتَُك اسَتْلُقوا لَِقضاِء اللَّيِل.
   َشعُبَك ُمَشتٌَّت َعَلى التِّلاِل،

   َولَيَس ُهناَك َمْن َيجَمُعُه.
19  لَيَس ُهناَك ِعلاٌج لَِكسِرَك،  

   َوُجرُحَك ل� ِشفاَء لَُه.
   كُلُّ الَّذيَن َيسَمُعوَن َهذا الَخَبَر َعْنَك،

ُقوَن بِاأيِديِهْم َفَرحاً.    َسُيَصفِّ
َُّه َمْن لَْم ُيعاِن ِمْن ُشُروِرِك الُمَتواِصَلِة؟ أن    لِ�
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وق كتاُب َحَبقُّ

 1. وَق النَِّبيِّ َهِذِه ِهَي الرِّسالَُة الَِّتي اأَتْت اإلَى َحَبقُّ

وق األُوَلى َشْكَوى َحَبقُّ
2  يا اهلُل،  

   اإلَى َمَتى اأصُرُخ اإلَيَك َفلا َتسَتِجيُب؟
   اإلَى َمَتى اأْصُرُخ اإلَيَك َواأقُوُل: »ُهناَك ُظْلٌم!«

   َواأنَت ل� تُنِقُذ َول� تُِريُح؟
3  لِماذا تُِريِني َشّراً َوِضيقاً؟  
   الَخراُب َوالظُّْلُم اأماْمي،

   َوِخصاٌم َوُمشاَجراٌت َتثُوُر.
ِريَعُة ُمهَمَلٌة، 4  لِذا َفالشَّ  

   َوالَعدُل ل� َيُسوُد.
   َوال�أحكاُم َتصُدُر ُملَتِوَيًة،
يَر ُيِحيُط بِالبارِّ. رِّ أنَّ الشِّ    لِ�

َجواُب اهلل
ُبوا! ُأَمِم َوَتَعجَّ 5 » انُظُروا َبيَن ال�  

   ل�نَُّه َسُيعَمُل َعَمٌل ِفي اأيّاِمُكْم
قُوُه َحتَّى لَو اخَبَركُْم اأَحٌد!    لَْن تَُصدِّ

َِّني اُأنِْهُض البابِِليِّيَن أ أن 6  لِ�  
َة اللَِّئيَمَة الُمنَدِفَعَة ُأمَّ    ال�

أْرِض    الَِّتي َتِسيُر اإلَى اأطراِف ال�
   لَِتمَتِلَك َمساِكَن لَْيَسْت لَها.

أ 6:1 البابلّيين. حرفياً »الكلدانّيين.« وهم اأرامّيون صاَر لَهم نُفوٌذ 

ر. في بابل. ومنهم الملك نَُبوَخْذناصَّ

7  اإنَّها ُمِخيَفٌة َوُمرِعَبٌة.  
   َوِمقياُس َعدالَِتها َوَشَرِفها َيَتغيَُّر َوْفقاً 

لَِمصَلَحِتها.
8  َخيلُها اأسَرُع ِمَن النُُّموِر  

يَِّة،    َواأشَرُس ِمْن ِذئاِب الَبرِّ
   َتْرَفُع َحواِفَرها ِحيَن َتقِفُز.

   َتاأتِي ِمْن اأْرٍض َبِعيَدٍة،
   َوَتِطيُر َكالنُُّسوِر الُمسِرَعِة اإلَى ال�أكِل.

9  جاَءْت َجميعاً لِلُعنِف.  
   َوُوُجوُهها ُمَثبََّتٌة نَْحَو َهَدِفها،
   لَِتْجَمَع اأْسَرى بَِعَدِد الرَّمِل.«

10  َتسَتهِزُئ بابُِل بِالُملُوِك،  
   َوَتْسَخُر بِالقاَدِة.

َنٍة.    َتسَتِهيُن بُِكلِّ َمِديَنٍة ُمَحصَّ
   َوتُحاِصُرها بَِحواِجَز ِمَن التُّراِب.

11  ثُمَّ َيَتَغيَُّر اتِّجاُهها  
يِح، َوتُغاِدُر.    َكما َيَتَغيَُّر اتِّجاُه الرِّ

   َفُقْلُت ِفي َدهَشِتي:
َتها اإلَهاً لَها!«   » بابُِل َتعَتِبُر قُوَّ

وَق الّثاِنَية َشكَوى َحَبقُّ
أَزِل؟ 12  األَْسَت َموُجوداً ُمنُذ ال�  

وُس، اأنَت ل� َتُموُت.    إلَِهي الُقدُّ
   يا اهلُل، َهِل اخَتْرَت بابَِل لَِتحِقيِق َعدالَِتَك؟

ْسَتها لَِتاأِديِب َبِني     يا َصخَرتِي، َهْل اأسَّ
اإْسرائِيَل؟

، رِّ 13  َعيناَك اأطَهُر ِمْن اأْن َتنُظرا اإلَى الشَّ  
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يِق.    َواأنَت ل� َترَغُب ِفي ُرؤَيِة الضِّ
   َفِلماذا َتَتساَمُح َمَع الُمخاِدِعيَن؟

يُر َمْن ُهَو  رِّ    لِماذا َتُكوُن صاِمتاً ِحيَن َيبَتِلُع الشِّ
اأَبرُّ ِمْنُه؟

14  َجَعْلَت النّاَس َكَسَمِك الَبْحِر،  
   َكالَمخلُوقاِت الَبحِريَِّة الَِّتي ل� قائَِد لَها.
َمِك. 15  تُمِسُك بابُِل الَجِميَع بُِصنّاَرِة السَّ  

   َوَتسَحُبُهْم بَِشَبَكِتها،
   َوَتجَمُعُهْم اإلَى ِمْصَيَدتِها،
   َوَتفَرُح بَِذلَِك َفَرحاً َكِبيراً.

ُم َذبِيَحًة لَِشَبَكِتها، 16  لَِذلَِك، تَُقدِّ  
   َوتُحِرُق َبُخوراً لِِمصَيَدتِها.

أنَّ الَفضَل َيُعوُد اإلَى ِشباِكها    لِ�
   ِفي نَِصيِبها الَكِبيِر
ِسِم.    َوَطعاِمها الدَّ

17  َفَهْل َسَتسَتِمرُّ ِفي اإفراِغ َشَبَكِتها  
ُأَمِم بِلا َشَفَقٍة؟    َوبَِقتِل ال�

  َساأِقُف َعَلى ُبرِج الُمراَقَبِة،2 
وِر.   َوَساأنَْتِصُب ِفي َمكانِي َعَلى السُّ

أَرى ما َسَيُقولُُه اهلُل لِي،    َساأنُْظُر لِ�
   َوَكيَف َسَيسَتِجيُب لَِشكواَي.

َجواُب اهلل
2َفاأجاَبِني اهلُل:

ْؤيا بُِوُضوٍح َعَلى األواٍح،   » اكُتْب َهِذِه الرُّ
   لَِيْركَُض كُلُّ َمْن َيقَراُأها َوُيَبلَِّغها.

َد، ْؤيا َدلِيٌل َعَلى اأنَّ الَوقَت َقْد َتَحدَّ أنَّ الرُّ 3  لِ�  
   َواأنَّ َوقَت النِّهاَيِة َقْد َتَثبََّت.

ُق بُِبطٍء َفانَتِظْرها،    اإْن َبَدْت اأنَّها َتَتَحقَّ
َر. َّها َسَتاأتِي َولَْن َتَتاأخَّ أن    لِ�

4  الَِّذي َتَتَكبَُّر نَفُسُه  
   لَْن َيسلَُك باسِتقاَمٍة،

يماِن َيحيا.    اأّما الّبارُّ َفِبال�إ

5  الثَّرَوُة َكالَخْمِر الغاِدَرِة،  
   َتخَدُع الرَُّجَل الُمَتَكبَِّر،

   َوالطَّّماُع َكالهاِوَيِة لَْن َيْنَجَح.
   اإنَُّه َكالَموِت الَِّذي ل� َيشَبُع َبتاتاً.

ُأَمَم اإلَيِه،    َيجَمُع ال�
ُعوِب اإلَى نَفِسِه.    َوُيحِضُر كُلَّ الشُّ

6  األَْن َيسَتهِزَئ كُلُّ َهُؤل�ِء بِِه،  
   َوَيسَخُروَن بِهِزيَمِتِه؟

   َسَيُقولُوَن:
ُم َثرَوًة لَيَسْت لََك! › يا لََحْسَرتَِك يا َمْن تَُكوِّ   

   َحتَّى َمَتى َسُتغنيَك َبضائُِعَك الَمرُهونَُة؟‹
7  األَْن َيُقوَم ُمقِرُضوَك َفجاأًة؟  

   األَْن َيسَتيِقَظ ُمرِعُبوَك؟
   ِحيَنِئٍذ َسَيفَتِرُسونََك.

ََّك َسَلْبَت اُأَمماً َكِثيَرًة، أن 8  لِ�  
ُأَمِم َسَتسِلُبِك،    َفاإنَّ َبِقيََّة ال�
ِم الَِّذي ُسِفَك    بَِسَبِب الدَّ

أْرِض،    َوالظُّلِم الَِّذي اأَتى َعَلى ال�
   َعَلى الَمدينِة َوعَلى ساِكِنيها.

9  َويٌل لََك يا َمْن َتبِني ُبُيوَتَك بِالظُّْلِم!  
َك عالِياً لَِتحِمَي نَفَسَك ِمَن     َتَضُع ُعشِّ

ال�أَذى.
10  لََقْد َخطَّْطَت لُِذلِّ َوَمهانَِة َبيِتَك،  

   اإْذ اأفَنْيَت ُشُعوباً َكِثيَرًة.
   اأخطاأَْت ِفي َحقِّ نَفِسَك.

َك، أنَّ َحَجراً ِمْن ِجداِر َبيِتَك َسَيصُرُخ ِضدَّ 11  لِ�  
َدى. ُد الصَّ    َوعاِرَضًة َخَشِبيًَّة َسُتَردِّ

أبِرياِء، 12  َويٌل لََك يا َمْن َتبِني َمِديَنًة بِِدماِء ال�  
رِّ َوال�أَذى! ُس َقرَيًة بِالشَّ    يا َمْن تَُؤسِّ

13  لَِكنَّ اهلَل الَقِديَر ُيرِسُل ناراً،  
ُعوِب،    َفَتاأكَُل َتَعَب الشُّ

   َوَيُكُوُن كُلُّ َعنائِِهْم َهباًء.
أْرَض َسَتمَتِلُئ ِمْن َمْجِد اهلِل، أنَّ ال� 14  لِ�  

   َكما تَُغطِّي الِمياُه الَبْحَر.
15  َويٌل لََك يا َمْن تُسِكُر صاِحَبَك.  
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   يا َمْن َتسُكُب َغَضَبَك،
   َوتُسِكُرُه بِِه لَِتنُظَر اإلَى ُعْريِِه. أ
16  َشِبْعَت اإهانًَة َبَدَل الَكراَمِة.  

   اأنَْت اأيضاً َسَتشَرُب َوَتكِشُف نَفَسَك.
   َكاأُْس الَغَضِب الَِّذي ِفي َيِميِن اهلِل لََك،

   َوَسَيِحلُّ الِخْزُي َمكاَن الَمْجِد.
أنَّ الظُّلَم الَِّذي َحلَّ بِلُبناَن َسُيَغطَّيَك، 17  لِ�  
   َوَهلاُك َحيواناتِِه َسَيُعوُد َعَليَك بِالرُّعِب.

أْرِض، ِم َوالُعنِف اللَِّذيِن اأَتيا َعَلى ال�    بَِسَبِب الدَّ
   َعَلى كُلِّ َمِديَنٍة َوساِكِنيها.«

األوثان
18  ما الفائَِدُة ِمْن َوَثِن َينَحُتُه النَّّحاَت؟  

   ُهَو لَيَس ِسَوى َشكٍل َمسُبوٍك
   َيكِذُب بِِه صانُِعُه َعَلى نَفِسِه!
َُّه َيَتِكلُّ َعَلى تِمثاٍل اأخَرَس. أن    لِ�

19  َويٌل لََك يا َمْن َتُقوُل لَِخَشَبٍة: »اسَتيِقِظي!«  
   اأْو َتُقوُل »قُوِمي!« لَِصخَرٍة َصّماَء.

   َهْل ُيَعلَِّمَك التِّمثاُل؟
ِة، َهِب َوالِفضَّ    َها اإنَُّه َمطِليٌّ بِالذَّ

   َولِيَس ِفيِه نََفٌس.
20  لَِكنَّ اهلَل ِفي َهيَكِلِه الُمَقدَِّس،  
أْرِض.    َفاْصُمِتي اأماَمُه يا كُلَّ ال�

وق َصالُة َحَبقُّ

الَّتي 3  الرؤيا  بَِحَسِب  النَِّبيِّ  وَق  َحَبقُّ َصلاُة  َهِذِه 
راآها:

2  يا اهلُل، َسِمْعُت ِصيَتَك الّذائَِع.  
   َسِمْعُت َفاْرَتْعُت ِمْن اأعمالَِك يا اهلُل.

   لَِكْن ِخلاَل ِسنيِن َحياتِنا اأْحِي ِذكَرَك،
   ِخلاَل ِسنيِن َحياتِنا.

المقطع  ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا  أ 15:2 َتسُكُب . . . ُعْرِيه. 

ِفي اللغِة العبريّة.

   َواإذا َغِضْبَت ِمنّا،
ِسلاهْ ب    َتَذكَّْر َرْحَمَتَك.  

3  اهلُل َياأتِي ِمْن تِيماَن، ج  
ِسلاْه وُس ِمْن َجَبِل فاراَن. د      الُقدُّ

ماَء،    َمْجُدُه ُيَغطِّي السَّ
أْرُض ُممَتِلَئٌة بَِترانِيِم التَّسِبيِح لَُه.    َوال�

4  َياأتِي اللََّمعاُن َكالَبرِق،  
   َوَمَعُه ُشعاُع َبرٍق ِفي َيِدِه لَُه ُشعَبتاِن.

َتُه.    ُيخِفي قُوَّ
5  َيِسيُر الَوَباُأ اأماَمُه،  

ى َتخُرُج ِعنَد َقَدَميِه.    َوالُحمَّ
أْرَض، 6  َوَقَف َوَهزَّ ال�  

ُأَمُم ُمرَتِعَبًة.    نََظَر َفاهَتزَِّت ال�
   َتَحطََّمِت الِجباُل الَقِديَمُة،

   َوالتِّلاُل الَعِتيَقُة َهَبَطْت.
ُبَل الَِّتي َسَلَكها َقِديماً.    َيسلُُك السُّ

7  َبَدل�ً ِمَن الظُّلِم الَِّذي َراأيُتُه،  
   َترَتِجُف ِخياُم كُوشاَن،

   َوَستائُِر ِخياِم اأِرِض ِمْدياَن َكَذلَِك.
8  يا اهلُل،  

أنهاِر؟    َهِل اشَتَعَل َغَضُبَك َعَلى ال�
أنهاِر،    َهْل َحِمَي َغَضُبَك َعَلى ال�

   َوَسَخُطَك َعَلى الَبْحِر؟
أجِل     األَِهذا َترَكُب َعَلى ُخُيوٍل َوَمرَكباٍت لِ�

ال�نِْتصاِر؟
9  تُخِرُج َقوَسَك ِمْن ِكنانَِتِه،  

ِسلاْه    َوَتملاُأُه بِِسهاٍم ل� تُْحَصى.  
أوِدَيِة. أْرَض بِال�    َتُشقُّ ال�

َحَبُقوَق.  المزاميِر وكتاِب  تظهُر في كتاِب  ساله. كلمٌة  ب 2:3 

وهي على ال�أغلِب اإشارٌة للمرنّميَن اأِو العاِزفيَن بمعنى التّوقُّف قليلاً 
اأْو تغييِر الطبقِة. )اأيضاً ِفي ال�أعداد 3، 9، 13(

ج 3:3 تيمان. منطقة في شمال اأدوم. وتيمان تعني »شمال« اأيضاً.

د 3:3 جبل فاران. ال�أغلب اأنَُّه َجَبٌل شماَل جبِل سيناء.
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ألَِم. ْت ِمَن ال� 10  َراأْتَك الِجباُل َفَتَلوَّ  
   َسَكَبِت الُغُيوُم الثَِّقيَلُة ِمياَهها،
   َواأعماُق الُمِحيطاِت َزْمَجَرْت

حاَطِة بِاليابَِسِة.    ِحيَن َرَفَعْت اأيِديها لِلاإ
ْمُس َوالَقَمُر َوَقفا ِفي َمسَكِنِهما الُمرَتِفِع. 11  الشَّ  

   النُّوُر الَوِحيُد ُهَو نُوُر ِسهاِمَك الطّائَِرِة،
ماَء.    َبِريُق ُرمِحَك ُيِنيُر السَّ

أْرَض بَِسَخٍط، 12  َتُدوُس ال�  
ُأَمَم بَِغَضٍب.    َوَتْسَحُق ال�
13  َخَرْجَت لُِتنِقَذ َشعَبَك،  

   لُِتنِقَذ الَمِلَك الَِّذي َمَسْحَتُه. أ
   َضَرْبَت قائَِد ال�أشراِر،

   َونََزْعَت ِجْلَدُه ِمْن اأسَفِل َظهِرِه اإلَى ُعُنِقِه.  ِسلاْه

14  َطَعْنَت بِِسهاِمِه قائَِد ُجُنوِدِه  
ُدونا.    الَِّذيَن َهَجُموا َعَلْينا َكعاِصَفٍة لُِيَبدِّ

   احَتَفلُوا َكَمْن َيفَرُح بِالِتهاِم ِمسِكيٍن ِفي 
الَخفاِء.

15  ُدْسَت َعَلى الَبحِر بَِخيِلَك  
   ُمَهيِّجاً الِمياَه الَعِظيَمَة.

ِذي َمَسحْته. حرفياً »مِسيحك.« كاَن الملُك  أ 13:3 الملك الَّ

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َواأطياٍب خاّصة كعلامٍة على اأّن اهلَل قِد اختارُه َواَأهَّ
لهذا العمل.

16  َسِمْعُت َهذا،  
   َفارَتَعَبْت اأحشائِي.

وِت.    ارَتَجَفْت َشَفتاَي ِعنَد َسماِع الصَّ
   َشَعْرُت َكاأنَّ النَّْخَر َيدُخُل اإلَى ِعظاِمي،

   ارَتَجَفْت ِرجلاَي َتحِتي.
يِق    َساأنَتِظُر بَِصْبٍر َمِجيَء َوقِت الضِّ

   َعَلى الَِّذيَن ُيهاِجُمونَنا.
17  ِفاإْن كاَن َشَجُر التِّيِن ل� ُيْزِهُر،  

   َول� تُنِتُج الُكُروُم ِعَنباً،
يُتوِن،    َواإْن َذُبَل َشَجُر الزَّ

   َولَْم تُعِط الُحُقوُل َطعاماً،
   َواإْن َفَرَغْت َحِظيرُة الَغَنِم،

رائِِب،    َولَْم َيُكْن َبَقٌر ِفي الزَّ
نَِّني َساأفَرُح ِباهلِل، 18  َفاإ  

   َواأْبَتِهُج بِاهلِل الِّذي ُيَخلُِّصِني.
تِي. 19  اهلُل َربِّي ُهَو قُوَّ  

   َيجَعُل َقَدَميَّ َكَقَدَمي َغزاٍل،
   َفاأمِشَي َعَلى الُمرَتَفعاِت.

آل�ِت الَوَتِريَِّة. لِقائِِد التَّسِبيِح، َعَلى ال�
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ْبِن 1  َصَفْنيا  اإلَى  اأَتْت  الَِّتي  اهلِل  َكِلَمُة  ِهَي  َهِذِه 
كُوِشي ْبِن َجَدلْيا ْبِن اأَمِريا ْبِن َحَزِقّيا ِخلاَل َفْتَرِة 

ُحْكِم ُيوِشّيا ْبِن اآُموَن َمِلِك َيُهوذا.

يُنوَنة َيْوُم الدَّ
2  َيُقوُل اهلُل:  

أْرِض. أ   » َساُأبِيُد كُلَّ َشيٍء َعَلى َوجِه ال�
نساَن َوالَحيواَن، 3  َساُأبِيُد ال�إ  

ماِء َوَسَمَك الَبحِر،    َوَساُأبِيُد ُطُيوَر السَّ
أْشراَر َوال�أشياَء الَِّتي َتُقوُدُهْم اإلَى     َوَساُأبِيُد ال�

رِّ. الشَّ
أْرِض.«    َساأطُرُد الَبَشَر ِمَن ال�

   َيُقوُل اهلُل.

4 » َساأُمدُّ َيَديَّ عَلى َيُهوذا َوكُلَّ ُسكّاِن الُقْدِس،  
   َوَساُأِزيُل كُلَّ ما َيَتَعلَُّق بِِعباَدِة الَبعِل،

   َفلا َيُعوُدوا َيْذكُُروَن اأْسماَء الَكَهَنِة الَكنعانِيِّيَن
   َمَع َكَهَنِة َبِني اإْسرائِيَل.

5  َساأطُرُد الَِّذيَن َيْسُجُدوَن َعَلى ُسُطوِح َمناِزلِِهْم   
للاأجراِم السماويِة، ب

   َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن هلِل َوُيْقِسُموَن بِِه
لِه َمْلُكوَم. ج    ًثمَّ ُيقِسُموَن بِال�إ

أ 2:1 . . . األْرض. ليس المقصود هنا ال�أْرض بِالمطلق بل اأْرض 

اإسرائيل. )اأيضاً في العددين 3، 18(
ب 5:1 األجرام السماوية. حرفياً »جيش الّسماء.«

ج 5:1 ملكوم. اإلٌه ُمزيٌّف عبدُه العّمونّيون. ربما هو نفسه مولك، 

أّول 5:11، 7. انظْر كتاَب الملوك ال�

6  َوَساأْطُرُد الَِّذيَن َيَتراَجُعوَن َعْن ِعباَدِة اهلِل،  
   الَِّذيَن ل� َيبَحثُوَن َعِن اهلِل

   ل� َيطلُبوَن َمُشوَرَتُه.«

7  اْصُمْت اأماَم الرَِّب اإللَِه  
أنَّ َيْوَم اهلِل َقِريٌب.    لِ�

يَن. أنَّ اهلَل اأَعدَّ َذبِيَحًة َوَكرََّس الَمدُعوِّ    لِ�

8  َيُقوُل اهلُل:  
  » ِفي َيْوِم َذبِيَحِة اهلِل،

   َساُأعاِقُب القاَدَة َواأبناَء الَمِلِك
   َوالَِّذيَن َيرَتُدوَن ثِياباً َغِريَبًة. د

9  َوِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َساُأعاِقُب َمْن َيقِفُزوَن ِمْن َفْوِق الَعَتَبِة، ه
   َوالَِّذيَن َيملاأوَن َبيَت َسيِِّدِهمْ و بِالُعنِف 

َوالِخداِع.«

10  َيُقوُل اهلُل:  
  » ِفي َذلَِك الَوقِت،

َمِك،    َسُتسَمُع َصرَخُة اسِتغاَثٍة ِمْن َبّواَبِة السَّ
آَخِر،    َونُواٌح ِمَن جانِِب الَمِديَنِة ال�
   َوَصْوُت ُحطاٍم َعِظيٍم ِمَن التِّلاِل.

د 8:1 يرتدون ثيابًا غريبة. يقلّدوَن عبادَة اهلِل الحقيقيِّ بممارسِة 

آلهٍة ُمّزيَّفٍة وهْم يلبُسوَن ثياباً تشبُه ثياَب الكهنة. عباداٍت ل�
َتَتعلَُّق  بُطقوٍس  مرتبٌط  َهذا  الَعَتَبة.  َفْوِق  ِمْن  َيقِفُزوَن  ه 9:1 

أّول 5:5. لَِه الُمزيَِّف داُجون. انظر كتاب صموئيل ال� بعباَدِة ال�إ
و 9:1 بيت سّيدهم. اأي الهيكل.
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11  نُوُحوا يا ُسكّاَن الَمنِطَقِة الُمنَخِفَضِة،  
أنَّ كُلَّ التُّّجاِر َقْد َهِلُكوا،    لِ�

ِة.    َوُطِرَد َصياِرَفُة الِفضَّ

12 » ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َساُأَفتُِّش ِفي كُلِّ َمديَنِة الُقْدِس َعَلى َضوِء 

ِمصباٍح،
يَن َكَبقايا َخْمٍر ِفي بِْرميٍل.    َوَساُأعاِقُب الُمسَتِقرِّ

أنُفِسِهْم:    َيُقولُوَن لِ�
› لَْن يعمَل اهلُل َخيراً َول� َشّراً.‹   

13  َفَسُتْصِبُح َثرَوتُُهْم َغِنيَمًة،  
ُر.    َوُبُيوتُُهْم َسُتَدمَّ

   َسَيبُنوَن ُبُيوتاً،
   لَِكنَُّهْم لَْن َيسُكُنوا ِفيها،

   َوَسَيزَرُعوَن كُُروماً،
   لَِكنَُّهْم لَْن َيْشَرُبوا نَِبيَذها.«

14  َيْوُم اهلِل الَعِظيُم َقِريٌب،  
   َوَيقَتِرُب َسِريعاً.

   َصْوُت َيْوِم اهلِل ُمرٌّ،
   ِفيِه َيْصُرُخ الُمحاِرُبوَن.
15  َذلَِك الَيْوُم َيْوُم َغَضٍب،  

ٍة،    َيوُم ِضيٍق َوِشدَّ
   َيْوُم َخراٍب َوَتدِميٍر،

   َيْوُم ُظلَمٍة َوَقتاٍم،
   َيْوُم ُسُحٍب ُمظِلَمٍة َكِثيَفٍة،

16  َيْوُم َصْوِت الُبوِق َوَصَرخاِت الَحْرِب  
   َعَلى الُمُدِن الَحِصيَنِة
أْبراِج العالَِيِة.    َوَعَلى ال�

17  َيُقوُل اهلُل:  
يَق َعَليِهْم   » َساأجِلُب الضِّ

   َفَيْسَهُروَن َكالُعْمِي.
أنَّ َبِني َيُهوذا اأخَطاُأوا اإلَى اهلِل،    لِ�

   َسُيسَكُب َدُمُهْم َكالتُّراِب،

   َوَسُيْلَقى بِاأجساِدِهْم َكالَفَضلاِت.
18  كُلُّ مالِِهْم لَْن ُيَخلَِّصُهْم.  

أْرِض ِفي َيْوِم َغَضِب اهلِل،    َسُتْؤَكُل كُلُّ ال�
   ِفي ناِر َغيَرتِِه.

أْرِض َتماماً.«    فَاهلُل َسُيِبيُد َجِميَع ُسكّاِن ال�

ْوَبة َدْعَوٌة ِللتَّ

  اْجَتِمُعوا اْجَتِمُعوا2 
ِة الَِّتي ل� َتْعِرُف الَخَجَل، ُأمَّ   يا َشعَب ال�

2  َقبَل اأْن تُطَرُدوا َكالَقشِّ الَِّذي َيخَتِفي ِفي   
َيْوٍم،

ِديِد     َوَقبَل اأْن َياأْتَِي يوُم َغَضِب اهلِل الشَّ
َعَليُكْم.

أْرِض، 3  اطلُُبوا اهلَل اأيُّها الُمَتواِضُعوَن ِفي ال�  
   يا َمْن تُِطيُعوَن َوصاياُه.

   اطلُُبوا الِبرَّ، اطلُُبوا التَّواُضَع.
   َفَلَعلَُّكْم تُْسَتُروَن ِفي َيوِم َغَضِب اهلِل.

ِعقاُب اهلِل ِلِجيراِن إْسراِئيل
ُة َسُتهَجُر، 4  َفَغزَّ  

   َواأْشَقلُوُن َسُتَخرَُّب،
   َواأْشُدوُد َسُيطَرُد اأهلُها ِفي ُمنَتَصِف النَّهاِر،

   َوِعْقُروُن َسُتسَتاأَْصُل. أ
5  يا َمْن َتْسُكنيَن بِجانِِب الَبْحِر،  

َة الِكِريِتيِّيَن، ب    يا اُأمَّ
   اهلُل ُينِبُئ بَِدماِرِك يا َكْنعاُن،

   يا اأْرَض الِفِلْسِطيِّيَن.

   َيُقوُل اهلُل:
  » َساأْقِضي َعَليُكْم َحتَّى ل� َيْبَقى اأَحٌد ِمْنُكْم.«

6  ِحيَنِئٍذ َسُيصِبُح ساِحُل الَبْحِر َمراعَي  
   َواآباراً لِلرُّعاِة َوَحظائَِر لِلَغَنِم.

أ 4:2 غّزة َوأشقلون َوأشدود وِعقرون. مدٌن فِلسطّية.

مْن جزيرِة  جاُءوا  الّذيَن  الفِلسطّيين  يقصُد  ين.  الِكِريِتيِّ ب 5:2 

كريت.
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7  َسَيُكوُن ساِحُل الَبحِر لَِمْن َينُجو ِمْن َبِني   
َيُهوذا.

   َسَيْرُعوَن َغَنَمُهْم ُهناَك.
   َوَسَيناُم َبُنو َيُهوذا ِفي الَمساِء ِفي ُبُيوِت 

اأْشَقلُوَن،
أنَّ إلَهُهْم َسَيْهَتمُّ بِِهْم،    لِ�

ِبي. ُهْم ِمَن السَّ    َوَيُردُّ

8  َيُقوُل اهلُل:  
  » َسِمْعُت َتعِييَر ُمواآَب

ونِيِّيَن الَِّتي بِها اأهانُوا     َوُسْخِرَيَة َواْسِتهزاَء الَعمُّ
َشعِبي،

   َوَراأيُت َكيَف اأنَُّهْم نََظُروا بَِطَمٍع اإلَى ُحُدوِد 
َيُهوذا.

9  لَِذلَِك اُأقِسُم بِذاتِي،  
   َيُقوُل اهلُل الَقِديُر، اإلَُه اإْسرائِيَل،
   اإنَّ ُمواآَب َسَتِصيُر ِمثَل َسُدوَم،

وَرَة. وَن َسَتِصيُر ِمثَل َعمُّ    َواإنَّ َعمُّ
ْوُك، واُن َوالشَّ    َسَتمَتِلُئ اأْرُضُهْم بِالزَّ

   َوَتِصيَر َكُحفَرِة ِمْلٍح،
أَبِد.    َوَكاأْرٍض َخِرَبٍة َمهُجوَرٍة اإلَى ال�

   اأّما النّاُجوَن ِمْن َشعِبي
   َفَسَيسِلُبوَن اأْرَضُهْم َكَغِنيمِة َحْرٍب 

َوَيمَتِلُكونَها.«

وَن بَِسَبِب ِكبِريائِِهْم، 10  َهِذا نَِصيُب ُمواآَب َوَعمُّ  
َُّهْم اأهانُوا َشعَب اهلِل الَقِديِر، أن    لِ�

   َواسَتهانُوا بِِه.
11  َسُيرِعُبُهُم اهلُل،  

أْرِض َهِزيَلًة.    َوَسَيجَعُل كُلَّ اآلَِهِة ال�
   َسَيسُجُد النّاُس لَُه عابِِديَن،

   كُلُّ واِحٍد ِفي َبيِتِه،
   َوِفي كُلِّ ساِحٍل َبِعيٍد.

يوَن 12  َوَحتَّى اأنُتْم اأيُّها الُكوشِّ  
.    َسُتْقَتلوَن بَِسيِف الرَّبِّ

وَر. ُر اأشُّ ماِل َوُيَدمِّ 13  َسَيُمدُّ َيَدُه َعَلى الشِّ  
حراِء.    َسَيجَعُل نِيَنَوى َخِرَبًة جافًَّة َكالصَّ

14  َوكُلُّ قُطعاِن الَحيواناِت  
يَِّة َسَتْسُكُن     َوكُلُّ اأنواِع الَحيواناِت الَبرِّ

ِفيها. 
    الُبوُم َوالَقناِفُذ َسَتِبيُت ِفي اأعِمَدتِها 

َرِة. الُمَدمَّ
ُد الطُُّيوُر دائِماً َعَلى نَواِفِذها،    َسُتَغرِّ

   َوَتِصيُح الِغْرباُن َعَلى َعَتباتِها،
َر الَخَشَب َعنها. أنَّ اهلَل َقشَّ    لِ�

آِمَنُة 15  اَأَهِذِه ِهَي الَمِديَنُة الَفِرَحُة الُمبَتِهَجُة ال�  
   الَِّتي كانَْت َتُقوُل لَِنْفِسها:

  » اأنا الَمديَنُة الَفريَدُة!«
   َكيَف صاَرْت َخِرَبًة؟

يَِّة؟    َكيَف صاَرْت َمكاناً لِلَحيواناِت الَبرِّ
ُر    كُلُّ َمْن َيُمرُّ بِها َسُيَصفِّ

   َوَيُهزُّ َقْبَضَتُه ُمنَدِهشاً!

ُمْسَتْقَبُل َمديَنِة الُقْدس

َدُة الفاِسَدُة 3    َويٌل لَِك اأيَُّتها الَمِديَنُة الُمَتَمرِّ
الظّالَِمُة!

2  الَِّتي لَْم تُنِصْت َولَْم َتقَبِل التَّاأِْديَب،  
   التي لَْم َتِثْق ِباهلِل،

   َولَْم َتَتَقرَّْب اإلَيِه بِالتَّْقِدماِت.
ُأُسوِد الُمَزمِجَرِة. 3  قاَدتُها َكال�  

   قُضاتُها َكِذئاِب الَمساِء الَِّتي ل� َتتُرُك َشيئاً 
باِح. لِلصَّ

4  اأنِبياُؤها َجِشُعوَن خائُِنوَن.  
ُسوَن ما ُهَو ُمَقدٌَّس،    َكَهَنُتها ُيَنجِّ

ونَها. ِريَعَة ويتعدُّ    َوُيخالُِفوَن الشَّ
5  لَِكنَّ اهلَل، الَِّذي ُهَو ِفيها، بارٌّ،  

   َوُهَو ل� َيْعَمُل َشّراً.
   َصباحاً َوراَء َصباٍح َيْعَمُل ما ُهَو عاِدٌل،

   َوِفي الَمساِء ل� َيَتَوقَُّف َعْن َعَمِل الَعدِل.
يَر ل� َيْخَجُل. رِّ    َولَِكنَّ الشِّ
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6  َيُقوُل اهلُل:  
ْمُت اأبراَجُهْم.   » اأْفَنيُت اُأَمماً، َوَهدَّ
   اأخَرْبُت َشواِرَعُهْم َفلا َتُعوُد تُْعَبُر.
   صاَرْت ُمُدنُُهْم َخراباً بِلا ساِكٍن.
7  قُْلُت: ل� ُبدَّ اأنَِّك َسَتخاِفيَن ِمنِّي،  
   َوَتقَبِليَن تاأِديِبي. َفلا َيُزوَل َبيُتِك.«

   لَِكنَّ َشعَبِك كانُوا اأكَثَر َحماساً
   لِلَعَمِل بَِحَسِب ُطُرِقِهِم الفاِسَدِة.

8  َيُقوُل اهلُل:  
أْشَهَد.   » انَتِظُرونِي اإلَى الَيْوِم الَِّذي اأقُوُم ِفيِه لِ�

ُأَمَم َوالَممالَِك، ِّي َقرَّْرُت اأْن اأجَمَع ال� أن    لِ�
أْسُكَب َعَليِهْم َغَضِبي َوَسَخِطي.    ل�

أْرِض.    َفِفي ناِر َغيَرتِي َسُتحَرُق كُلُّ ال�
9  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

ُر َكلاَم النّاِس    َساُأَطهِّ
   َكي َيدُعوا َجِميُعُهْم بِاْسِم اهلِل َفَيخِدُمونَُه َمعاً.

10  ِمْن َوراِء اأنهاِر كُوَش،  
   َشعِبي الُمَشتَُّت الَِّذي َيْعُبُدنِي،

   َسَياأْتِي بَِتقِدَمٍة.

11 » ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   لَْن َتخَزي بَِسَبِب كُلِّ الَجرائِِم الَِّتي ارَتَكْبِتها 

ي. بَِحقِّ
   َفاأنا، ِفي َذلَِك الَوقِت، َساُأِزيُل ِمْن َوَسِطِك 

كُلَّ الُمَتفاِخِريَن،
ِفيَن بَِعجَرَفٍة َوِكْبِرياٍء َعَلى     َولَْن َتُعوِدي َتَتَصرَّ

َجَبِلي الُمَقدَِّس. أ
12  لَِكنِّي َساُأبِقي ِفيِك َشعباً ُمَتواِضعاً َيتَِّكُل َعَلى   

اْسِم اهلِل.
13  اأّما النّاُجوَن ِمْن اإْسرائِيَل  

الّتي  الجباِل  اأحُد  س. جبل ِصْهَيْون، وهو  أ 11:3 َجَبِلي الُمَقدَّ

تقُع مدينُة القدِس عليها.

   َفَلْن َيْعَملُوا َشّراً َولَْن َيَتَكلَُّموا بِالَكِذِب،
   َولَْن ُيوَجد في اأفواِهِهم ِخداٌع.

َُّهْم َسَيْرُعوَن َوَيربُِضوَن بِلا َخوٍف ِمْن  أن    لِ�
سالِِبيِهْم.«

َقِصيَدُة َفَرح
14  يا ِصْهَيْوُن الَعزيَزة،  

   َغنِّي!
   يا َبِني اإْسرائِيَل،

   اهِتُفوا بَِفَرٍح!
   اأًيَُّتها الُقْدُس الَعزيَزُة،

   ابَتِهِجي َوافَرِحي بُِكلِّ َقْلِبِك!
15  َرَفع اهلُل الُحْكَم َعْنِك.  

   َوَردَّ اأعداَءِك الَِّذيَن اأرَسَلُهْم.
   اهلُل ُهَو َمِلُك اإْسرائِيَل،

   َوُهَو ِفي َوَسِطِك،
   َفلا َتخَشي ِمَن الِعقاِب ِفيما َبْعُد.

16  ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َسَيُقوُل النّاُس لَمديَنِة الُقْدِس:

  » يا ِصْهَيْوُن، ل� َتخاِفي َول� َتْسَتسِلِمي.
17  إلَُهِك ِفي َوَسِطِك.  

   اإنَُّه َجّباٌر ُينِقُذِك.
   َيَتَغنَّى َفَرحاً بِِك

ُد َمَحبََّتُه لَِك.    َوُيَجدِّ
   َسَيفَرُح بِِك بابِتهاٍج،

18  َوَكما ُيصَنُع ِفي َيْوٍم ُمَقدٍَّس،  
   َساأرَفُع العاَر َعنِك،

   َفلا َيْسَخُر بِِك اأَحٌد. ب
19  ِفي َذلَِك الَوْقِت،  

   ساُأعاِقُب ظالِِميِك.
أْعَرَج،    َساُأنِقُذ ال�

   َوَساُأِعيُد الَمطُروِديَن َواأجَمُعُهْم.
   َساُأْعِطيِهْم َمدْيحاً َوُسمَعًة َحَسَنًة

ب 18:3 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
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   ِفي كُلِّ اأْرٍض َتَعرَُّضوا ِفيها لِلِخْزِي.
20  ِفي َذلَِك الَوقِت، َساُأِعيُدكُْم.  

   ِحيَن اُأِعيُدكُْم َواأجَمُعُكْم،
   َساُأعِطيُكْم ُسمَعًة َحَسَنًة َوَتْسِبيحاً

أْرِض،    َوَسَط كُلِّ ُشُعوِب ال�
   ِحيَن اُأِعيُد َثَرواتُِكُم الَِّتي َسَتَرْونَها بُِعيونُِكْم.«

   َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل.
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ي كتاُب َحجَّ

الّدْعَوُة إَلى ِبناِء الَهيَكل

ِفي 1  دارَيْوَس،  الَمِلِك  لُِحْكِم  الثّانَِيِة  َنِة  السَّ ِفي 
ْهِر،  الشَّ ِمَن  ِل  أوَّ ال� الَيْوِم  ِفي  الّساِدِس،  ْهِر  الشَّ
ِي اإلَى َزُربّابَِل بِِن َشاألَْتِئيَل  َتَكلََّم اهلُل َعَل َفِم النَِّبيِّ َحجَّ
والِي َيُهوذا، َواإلَى َيُشوَع بِِن َيُهوصاداَق َرئِيِس الَكَهَنِة، 
َهُؤل�ِء  ›َيُقوُل  الَقِديُر:  اهلُل  قالَُه  ما  ُهَو  2»َهذا  َفقاَل: 

عاَدِة بِناِء َبيِت اهلِل!‹« النّاُس: لَْم َيِحِن الَوْقُت َبْعُد ل�إ
َفقاَل:  ي  َحجَّ النَّبيِّ  فِم  َعَلى  اهلُل  َتَكلََّم  3لَِذلَِك 

بِاأثَمِن  ِة  َمكُسوَّ ُبُيوٍت  ِفي  لَِتْسُكُنوا  الَوْقُت  اأَتى  4»َهْل 

آَن، َهذا ُهَو  الَخَشِب، َبيَنما َهذا الَهيَكُل َخراٌب؟ 5َوال�
ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: ›انُظُروا ما َحَدَث َمَعُكْم! 6َزَرْعُتْم 
َكِثيراً َوَحَصْدتُُم َقليلاً. َتاأْكُلُوَن َول� َتشَبُعوَن، َوَتْشَرُبوَن 
َول� َترَتُووَن، َوَتلَبُسوَن َول� َتدَفاُأوَن. َوَمْن َيكِسُب مال�ً 

َيَضُعُه ِفي ِمحَفَظٍة َمْثُقوَبٍة.‹«
7َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »انُظُروا ما َحَدَث 

َمَعُكْم. 8اْصَعُدوا اإلَى الِجباِل َواأحِضُروا َبْعَض الَخَشِب 
بِِه،  َمْسُروراً  َساأكُوُن  ِحيَنِئٍذ  الَهيَكِل.  بِناِء  عاَدِة  ل�إ

ُد ِفيِه،« َيُقوُل اهلُل. َوَساأَتَمجَّ
9َيُقوُل اهلُل الَقِديُر: »كُْنُتْم َتنَتِظُروَن َحصاداً َعِظيماً، 

َذلَِك  َواأحَضْرتُْم  الَقِليِل.  ِسَوى  ُهناَك  َيُكْن  لَْم  لَِكْن 
الَقِليَل اإلَى ُبُيوتُِكْم، َفَنَفْخُت َعَليِه َوَحَمْلُتُه َبِعيداً. َهذا 
أنَّ َبيِتي َخِرٌب، َبيَنما كُلُّ واِحٍد ِمنُكم َمْشُغوٌل بُِشُؤوِن  ل�
ماُء َمَطَرها َونَداها، َوَمَنَعِت  َبيِتِه. 10لَِذلَِك َمَنَعِت السَّ
أْرِض  أْرُض َغلََّتها َعْنُكْم. 11َواأنا َدَعْوُت َجفافاً أ َعَلى ال� ال�

أ 11:1 جفافًا. اأْو »دماراً.«

يِت، َوَعَلى كُلِّ  َوالِجباِل َوالتِّلاِل َوالُحُبوِب َوالنَِّبيِذ َوالزَّ
َوَعَلى  َوالَحيواناِت،  النّاِس  َوَعَلى  أْرُض،  ال� تُخِرُجُه  ما 

أيِدي.« كُلِّ ما َتْصَنُعُه ال�

ِبْدُء الَعَمِل ِفي الَهيَكِل الَجِديد
12َفاأطاَع َزُربّابُِل ْبُن َشاألَْتِئيَل، َوَيُشوُع ْبُن َيُهوصاداَق 

عِب اأْمَر إلَِهِهْم ِفي الرِّسالَِة الَِّتي  َرئِيُس الَكَهَنِة، َوَبِقيَُّة الشَّ
. َوكانَْت َمهاَبُة اهلِل  يَّ اأرَسَلها إلَُهُهْم َعَلى َفِم النَِّبيِّ َحجَّ
ي  عِب. 13ِحيَنِئٍذ، قاَل َرُسوُل اهلِل َحجَّ ِفي َجميِع الشَّ
ِسالَِة الَِّتي اأْعطاها اهلُل اإلَيِه:  ْعِب ِمْن اأجِل اإيصاِل الرِّ لِلشَّ

»›اأنا َمَعُكْم،‹ َيُقوُل اهلُل.«
والِي  َشاألََتِئيَل،  ْبَن  َزُربّابَِل  اهلُل  َع  َشجَّ 14ِحيَنِئٍذ 

الَكَهَنِة،  َرئِيَس  َيُهوصاداَق  ْبَن  َيُشوَع  َع  َوَشجَّ َيُهوذا، 
الَعَمَل  َواأنَجُزوا  َفاأَتْوا  الباِقيَن،  عِب  الشَّ َجميَع  َع  َوَشجَّ
ِفي َبيِت إلَِهِهم الَقِديِر. 15َحَدَث َهذا ِفي الَيْوِم الّرابِِع 
َنِة الثّانَِيِة ِمْن ُحْكِم  ْهِر الّساِدِس ِفي السَّ َوالِعْشِريَن ِمَن الشَّ

دارُيوَس.

عب َتشِجيُع اهلِل ِللشَّ

ْهِر الّسابِِع، 2  َوِفي الَيْوِم الحاِدي َوالِعْشِريَن ِمَن الشَّ
داْرُيوَس،  الَمِلِك  ُحْكِم  ِمْن  الثّانَِيِة  َنِة  السَّ ِفي 
ي النَِّبيِّ َفقاَل: 2»قُْل لَِزُربّابَِل ْبِن  َتَكلََّم اهلُل َعَلى َفِم َحجَّ
َرئِيِس  َيُهوصاداَق  ْبِن  َولَِيُشوَع  َيُهوذا،  والِي  َشاألَْتِئيَل، 
عِب: 3›َمْن ِمْنُكْم اأيَّها النّاُجوَن َراأى  الَكَهَنِة، َولَِبِقيَِّة الشَّ
آَن؟ األ�  ِل؟ َوَكيَف َتَرْونَُه ال� أوَّ َهذا الَهيَكَل ِفي َمجِدِه ال�
ْد يا َزُربّابُِل،  َيْبُدو َكلا َشيٍء بِالنِّْسَبِة لَُكْم؟ 4لَِكْن َتَشدَّ
َيُقوُل اهلُل. َتَقوَّ يا َرئِيَس الَكَهَنِة َيُشوَع ْبُن َيُهوصاداَق، 
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ِّي  أن أْرِض، َيُقوُل اهلُل، َواْعَملُوا لِ� وا يا َبِقيََّة ُسكّاِن ال� َوَتَقوُّ
َمَعُكْم َجِميعاً،‹ َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

ِحيَن  َمَعُكْم  َقَطْعُتٌه  الَِّذي  الَعْهُد  ُهَو  5»›َهذا 

َخَرْجُتْم ِمْن ِمْصَر: ُروِحي َسَيْبَقى دائِماً ِفي َوَسِطُكْم. 
َفلا َتخافُوا. 6َفَهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: َبْعَد َفْتَرٍة 
َواليابَِسَة  َوالَبحَر  أْرَض  َوال� ماواِت  السَّ َساُأَزلِْزُل  َقِصيَرٍة 
ُأَمِم،  ُأَمِم، َوَسَتاأْتِي كُُنوُز كُلِّ ال� ثانَِيًة. 7َوَساُأَزلِْزُل كُلَّ ال�
ُة  َوَساأملاُأ َبيِتي َهذا بِالَمْجِد، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر. 8الِفضَّ
َهُب لِي، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر. 9َوَمْجُد الَبيِت الثّانِي  َوالذَّ
أوَِّل، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.  َسَيُكوُن اأعَظَم ِمْن َمْجِد الَبيِت ال�
لاَم، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.‹« َوِفي َهذا الَمكاِن َساأْمَنُح السَّ

َبَركاُت اهلل
التّاِسِع  ْهِر  الشَّ ِمَن  َوالِعْشِريَن  الّرابِِع  الَيْوِم  10َوِفي 

َنِة الثّانَِيِة لُِحْكِم الَمِلِك دارُيوَس، َتَكلََّم اهلُل اإلَى  ِمَن السَّ
َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  ي النَِّبيِّ قائلاً: 11»َهذا ُهَو ما  َحجَّ
›اْساأِل الَكَهَنَة َعْن ُحْكٍم َشْرِعيٍّ َوقُْل لَُهْم: 12اإْن َحَمَل 
بَِطَرِف  َولََمَس  َثْوبِِه،  َطَرِف  ِفي  ساً  ُمَقدَّ لَحماً  اإنساٌن 
َثْوبِِه ُخْبزاً اأْو َطِبيخاً اأْو نَِبيذاً اأْو َزيَت َزيُتوٍن اأْو اأيَّ نَْوٍع 
أْشياَء؟‹«  ال� َهِذِه  ُس  ُيَقدِّ الَعَمُل  َفَهْل َهذا  ِمَن الطَّعاِم، 

َفاأجاَب الَكَهَنُة: »ل�.«
نَِجٌس،َشيئاً  اإنساٌن  لََمَس  »اإْن  ي:  قاَل َحجَّ 13ثُمَّ 

الَكَهَنُة:  َفاأجاَب  ُس؟«  َتَتَنجَّ َفَهْل  ال�أشياِء،  َهِذِه  ِمْن 
ُس.« »نََعْم َتَتَنجَّ

عِب  الشَّ َعَلى َهذا  َينَطِبُق  ي: »›َهذا  14َفقاَل َحجَّ

›َوَكَذلَِك  اهلُل.  َيُقوُل  اأماِمي،‹  الَِّتي  ِة  ُأمَّ ال� َهِذِه  َوَعَلى 

اإلَيَّ  ُبونَُه  ُيَقرِّ ما  َوكُلُّ  َوُينِتُجونَُه،  َيْعَملُونَُه  ما  كُلِّ  َعَلى 
نَِجٌس.

لوا ِمْن َهذا الَيْوِم َفصاِعداً: َقبَل اأْن  آَن َتاأمَّ 15»›َوال�

ُيوَضَع َحَجٌر َعَلى َحَجٍر ِفي َهيَكِل اهلِل، 16َكيَف كاَن 
الُحبوِب  ِمَن  َكْوَمٍة  اإلَى  َياأْتِي  اأَحُدكُْم  كاَن  حالُُكْم؟ 
ُمَتَوقِّعاً ِعْشِريَن ِمكيال�ً، َفلا َيِجُد ِسَوى َعْشَرٍة. اأْو َياأْتِي 
ِمكيال�ً،  َخمِسيَن  لَِيغِرَف  النَّبيِذ  ِمْعَصَرِة  َحْوِض  اإلَى 
َفلا َيِجُد ِسَوى ِعْشِريَن. 17َضَرْبُتُكْم َوَضَرْبُت كُلَّ ما 
َتلَتِفُتوا  لَْم  لَِكنَُّكْم  َوالَبَرِد.  َوالَعَفِن  أوبَِئِة  بِال� َعِمْلُتُموُه 

،‹ َيُقوُل اهلُل. اإلَيَّ
لُوا بَِهذا ِمَن الَيْوِم َفصاِعداً. ِمَن الَيْوِم الّرابِِع  18»َتاأمَّ

ْهِر التّاِسِع، ِمَن الَيْوِم الَِّذي ُوِضَع ِفيِه  َوالِعْشِريَن ِمَن الشَّ
اأساُس َبيِت اهلِل! 19اأما َتزاُل ُهناَك ُبُذوٌر ِفي الَمخاِزِن؟ 
ْيُتوِن َجْرداَء  ّماِن َوالزَّ اأما َتزاُل الُكُروُم َواأْشجاُر التِّيِن َوالرُّ
بِلا َثَمٍر؟ لَِكنِّي ِمْن َهذا الَيْوِم َفصاِعداً، َساُأباِركُُكْم.«

َزُرّباِبُل خاَتٌم في إصِبع اهلل
الّرابِِع  الَيْوِم  ِفي  ي  َحجَّ اإلَى  ثانَِيًة  اهلُل  20َوَتَكلََّم 

ْهِر، َفقاَل: 21»َتَكلَّْم اإلَى َزُربّابَِل، والِي  َوالِعْشِريَن ِمَن الشَّ
أْرَض. 22َساأقِلُب  ماواِت َوال� َيُهوذا، َفُقْل: ›َساُأَزلِْزُل السَّ
َساأقِلُب  ال�أجَنِبيَِّة.  الَممالِِك  َة  قُوَّ ُر  َواُأَدمِّ الُحُكوماِت 
َسَيسُقُطوَن  َوفُرسانِها.  َوالُخُيوَل  َوراِكِبيها،  الَمرَكباِت 
َيُقوُل  َرِفيِقِه. 23ِفي َذلَِك الَوقِت،‹  كُلُّ واِحٍد بَِسيِف 
َشاألَْتِئيَل  ْبَن  َزُربّابَِل  يا خاِدِمي  ›َساآُخُذَك  الَقِديُر،  اهلُل 

ِّي اخَتْرتَُك،‹« َيُقوُل  أن َوَساأجَعلَُك َكخاَتٍم ِفي اإصِبِعي. لِ�
اهلُل الَقِديُر.
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ُجوع اهلُل يدعو َشعَبُه إَلى الرُّ

لُِحكِم 1  الثّانَِيِة  َنِة  السَّ ِمَن  الثّاِمِن  ْهِر  الشَّ ِفي 
داْرُيوَس، أ َمِلِك فاِرَس، اأَتْت ِرسالٌَة ِمَن اهلِل اإلَى 

. َتُقوُل الرِّسالَُة: و النَِّبيِّ َزَكِريّا ْبِن َبَرِخيَّا ْبِن ِعدُّ
اأْن  اآبائُِكْم. 3َولِذا َعَليَك  2َغِضَب اهلُل ِجّداً َعَلى 

»ارِجُعوا  الَقِديُر:  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  ›َهذا  لَُهْم:  َتُقوَل 
اهلُل  َيُقوُل  اإلَيُكْم،  َفاأرِجَع  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقوُل   ، اإلَيَّ

الَقِديُر.«
أنِبياُء  ال� لَُهُم  قاَل  الَِّذيَن  َكاآبائُِكُم  َتُكونُوا  4»ل� 

ُمماَرساتُِكُم  َعْن  ارِجُعوا  الَقِديُر  اهلُل  ›َيُقوُل  َقِديماً: 
يَرِة.‹ َولَِكنَُّهْم لَْم َيْسَتِمُعوا َولَْم  رِّ يَرِة َواأعمالُِكُم الشِّ رِّ الشِّ

،« َيُقوُل اهلُل. ُيْصُغوا اإلَيَّ
أَبِد؟  أنِبياُء اإلَى ال� آَن؟ َوَهْل َيحيا ال� 5»اأيَن اآباؤكُُم ال�

أنِبياَء بِاإعلانِها،  6َكلاِمي َوَفرائِْضي الَِّتي اأَمْرُت ُخّداِمي ال�

األَْم َتُكْن َقْد َوَصَلْت اآباَءكُْم؟ لَِكنَُّهْم َرِجُعوا اإلِيَّ َوقالُوا: 
›لََقْد َصَنَع اهلُل الَقِديُر بِنا بَِحَسِب َكلاِمِه، َفعاَقَبنا َعَلى 

اأْعمالِنا َوُسلُوِكنا.‹«

الُخيوُل األرَبعة
الحاِدي  ْهِر  الشَّ ِمَن  َوالِعْشِريَن  الّرابِِع  الَيْوِم  7ِفي 

ُحْكِم  ِمْن  الثّانَِيِة  َنِة  السَّ ُشباَط – ِفي  َشْهِر  َعَشَر – اأي 
داْرُيوَس، اأَتْت ِرسالٌَة ِمَن اهلِل اإلَى َزَكِريّا ْبِن َبَرِخيَّا ْبِن 

و النَِّبيِّ َكما َيِلي: ِعدُّ
اأحَمَر،  َيْرَكُب َفَرساً  8َراأْيُت ِفي ُرؤى اللَّيِل فاِرساً 

َنة الّثاِنَية ِلُحكم داْرُيوس. اأي نحو سنة 520 قبل  أ 1:1 السَّ

الميلاد. كذلك في العدد 7.

َخْلَفُه  َوراْيُت  الَواِدي.  ِفي  ال�آِس  َشَجِر  َوَسَط  َوَيِقُف 
َثلاَثَة فُْرساٍن َعَلى َثلاَثِة اأفراٍس: اأحَمَر َواأشَقَر َواأبيَض. 

9َفُقْلُت: »َمْن َهؤل�ِء يا َسيِِّدي؟«

َفقاَل لِي الَملاُك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي: »َساُأِريَك 
َمْن َهؤل�ِء.«

10ِحيَنِئٍذ قاَل الواِقُف َبيَن َشَجِر ال�آِس: »َهُؤل�ِء ُهُم 

أْرِض.« ِل ِفي ال� الَِّذيَن اأرَسَلُهُم اهلُل لِلتََّجوُّ
ال�آِس:  َوَسَط  الواِقِف  اهلِل  لَِملاِك  ُهْم  قالُوا  11ثُمَّ 

أْرُض كُلُّها َتحيا ِفي  أْرِض، َواإذا ال� ُل في ال� »كُنّا نََتَجوَّ
ُهُدوٍء َوَسلاٍم.«

12َفقاَل َملاُك اهلِل: »اأيُّها اإللَُه الَقِديُر، اإلَى َمَتى ل� 

َعَليها  َغِضْبَت  الَِّتي  َيُهوذا  َوُمُدَن  الُقْدِس  َمديَنَة  َتْرَحُم 
أِخيَرَة؟« ْبِعيَن َسَنًة ال� َة السَّ ُمدَّ

13َفَكلََّم اهلُل الَملاَك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي، َوقاَل 

ياً. 14ثُمَّ َطَلَب ِمنِّي الَملاُك الَِّذي  لَُه َكلاماً َطيِّباً َوُمَعزِّ
كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي اأْن اُأعِلَن ما َيِلي:

   َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:
  » ِغْرُت َعَلى َمديَنِة الُقْدِس َوِصْهَيْونَ ب َكِثيراً.

ُأَمِم الُمْسَتِريَحِة  15  َغِضْبُت ِجّداً َعَلى ال�  
الُمطَمِئنَِّة.

   َغِضْبُت َقِليلاً َعَلى َشعِبي،
   َولَِكنَُّهْم َجَعلُوا ُمعاناَة َشعِبي اأَشدَّ.«

ب 14:1 ِصْهَيْون. الجزء الجنوبي الشرقي من الجبل الّذي تقع 

اهلِل،  َشْعب  اإلى  اأْو  القدس  اإلى  بِصْهَيْون  ُيشار  وقد  القدس.  عليه 
اأْو اإلى الهيكل.
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16  لَِذلَِك، َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل:  
  » َرِجْعُت اإلَى الُقْدِس بِالرَّْحَمِة.

   َسُيعاُد بِناُء َبيِتي ِفيها،«
   َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

  » َسُيَمدُّ َخْيُط الِبناِء َعَلى َمديَنِة 
 

الُقْدِس
   لَِتحِديِد اأْسواِرها.«

17  َوقاَل الَملاُك اأيضاً:  
  » َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:
› َسَتِفيُض ُمُدنِي بِالَخْيِر ثانَِيًة،   

   َوَسُيَعزِّي اهلُل ِصْهَيْوَن ِمْن َجِديٍد،
ًة اُأْخَرى َسَيدُعو َمديَنَة الُقْدِس َمِديَنَتُه     َوَمرَّ

َة.‹« الخاصَّ

ّناُع األرَبَعة الُقُروُن األرَبَعُة َوالصُّ
19َفُقْلُت  قُُروٍن.  اأرَبَعَة  َوَراأيُت  َعيَنيَّ  َرَفْعُت  18ثُمَّ 

لِلَملاِك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي: »ما َهِذِه الُقُروُن؟«
َيُهوذا  َشتََّتْت  الَِّتي  الُقُروُن  ِهَي  »َهِذِه  لِي:  َفقاَل 

َواإْسرائِيَل َوالُقْدَس.«
20ثُمَّ اأرانِي اهلُل اأرَبَعَة ُصنّاٍع. 21َفُقْلُت: »ما الَعَمُل 

نّاُع؟« أجِلِه َهُؤل�ِء الصُّ الَِّذي اأَتى لِ�
َيُهوذا  َشتََّتْت  الَِّتي  ُأَمُم  ال� ِهَي  لِي: »الُقُروُن  َفقاَل 
َكي ل� َيَتَمكََّن اأَحٌد ِمْنُهْم اأْن َيْرَفَع َراأَْسُه. َوَقْد اأَتى َهُؤل�ِء 
ُأَمِم الَِّتي َرَفَعْت ذاَتها  نّاُع لُِيْرِعُبوا َوَيطُرُدوا قُُروَن ال� الصُّ

َعَلى اأْرِض اإْسرائِيَل لَِكي تَُشتَِّت َشعَبها.«

ِقياُس َمديَنِة الُقْدس

ثُمَّ َرَفْعُت َعيَنيَّ َونََظْرُت َفَراأيُت َرُجلاً َيحِمُل َخيَط 2 
ِقياٍس. 2َفساألُْتُه: »اإلَى اأيَن اأنَت ذاِهٌب؟«

الُقْدِس،  َمديَنَة  أِقيَس  لِ� ذاِهٌب  »اأنا  لِي:  َفقاَل 
أعِرَف َكْم َعرُضها َوَكْم ُطولُها.« لِ�

3ثُمَّ مَضى الَملاُك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي، َوَخَرَج 

ُل لِلثّانِي: »اركُْض  أوَّ َملاٌك اآَخُر لِِلقائِِه. 4َفقاَل الَملاُك ال�
: َوقُْل لَِهذا الّشابِّ

› َسُتْسَكُن َمديَنُة الُقْدِس لَِكْن بِلا اأْسواٍر   
َُّه َسَيُكوُن ِفيها اُأناٌس َوَحيواناٌت َكِثيَرٌة.‹ أن    ل�

5  َيُقوُل اهلُل:  
› َوَساأكُوُن اأنا ُسوراً ِمْن ناٍر َحولَها،   

   َوَساأكُوُن َمجداً ِفي َوَسِطها.‹«

َدعَوُة اهلِل ِلَشعِبه
6  َيُقوُل اهلُل:  

ماِل.   » اأْسِرُعوا! اهُرُبوا ِمْن اأْرِض الشَّ
يِح ِفي كُلِّ اتِّجاٍة،« ِّي َشتَّتُُّكْم َكالرِّ أن    ل�

   َيُقوُل اهلُل.

7 » يا اأَهَل ِصْهَيْوَن الّساِكنيَن ِفي بابَِل،  
   اهُرُبوا ِمْنها!«

8  اأكَرَمِني اهلُل الَقِديُر،  
ُأَمِم الَِّتي نََهَبْتُكْم َوقاَل     ثُمَّ اأرَسَلِني اإلَى ال�

َعنُكْم:
  » َمْن ُيْؤِذيُكْم ُيْؤِذي َعيني!«

ُأَمِم، 9  َوقاَل: »َساأرَفُع َيَديَّ ِضدَّ تِلَك ال�  
   َحتَّى اإنَّ َعبيَدُهْم َسَيسِلُبونَُهْم.«

   ِحيَنِئٍذ َسَتعِرفُوَن اأنَّ اهلَل الَقِديَر اأرَسَلِني.

10  َيُقوُل اهلُل:  
  » َتَرنَِّمي َواحَتِفِلي اأيَُّتها ال�ْبَنُة ِصْهَيْوُن،

أْسُكَن ِفيِك، ِّي َساآتِي لِ� أن    لِ�
11  َسَتنَضمُّ اُأَمٌم َكِثيَرٌة هلِل ِفي َذلَِك الَوقِت.  

   َفَسَيِصيُروَن َشعباً لِي،
   َواأنا َساأسُكُن ِفي َوْسِطِك يا ِصْهَيْوَن.«
   ِحيَنِئٍذ َسَتعِرِفيَن اأنَّ اهلَل الَقِديَر اأرَسَلِني 

اإلَيِك.

12  َسيتَِّخُذ اهلُل َيُهوذا  
َسِة، أْرِض الُمَقدَّ    ُمْلكاً لَُه ِفي ال�

   َوَسَيختاُر الُقْدَس ثانَِيًة،
   لَِتُكوَن َمكاناً ُمَقدَّساً لَُه.
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13  اْصُمُتوا يا كُلَّ الَبَشِر ِفي َحْضَرِة اهلِل،  
   َفها ُهَو َينَهُض ِمْن َمكاِن ُسكناُه الُمَقدَِّس.

َرِئيُس الَكَهَنة

ثُمَّ اأرانِي الَملاُك َيُشوَع َرئِيَس الَكَهَنِة واِقفاً اأماَم 3 
َيِميِن  َعْن  َيِقُف  الُمشَتِكي  َوكاَن  اهلِل.  َملاِك 
يطاِن:  لِلشَّ اهلِل  َملاُك  2َوقاَل  َعَليِه.  لَِيْشَتِكي  َيُشوَع 
اْختاَر  الَّذي  اهلُل  لَِيْنَتِهْرَك  َشيطاُن.  يا  اهلُل  »لَِيْنَتِهْرَك 
َخَشٍب  كِقطَعِة  َهذا  َيْشوُع  األَيَس  الُقْدَس.  َمديَنَتُه 

انُتِشِلْت ِمَن النّاِر؟«
ثِياباً  َيرَتِدي  َوُهَو  الَملاِك  اأماَم  واِقفاً  َيُشوُع  3كاَن 

َقِذَرًة. 4َفقاَل الَملاُك لِلواِقِفيَن اأماَمُه: »اخَلُعوا َعْنُه ثِياَبُه 
اأَزلُْت  َقْد  اإنِّي  »ها  لَِيُشوَع:  الَملاُك  َوقاَل  الَقِذَرَة.« 

َعْنَك َخِطيََّتَك، َوَساُألِبُسَك ثِياباً َكهُنوتِيًَّة.«
َراأِْسِه.«  َعَلى  طاِهَرًة  ِعماَمًة  »األِبُسوُه  قاَل:  5ثُمَّ 

َفَوَضُعوا ِعماَمًة طاِهَرًة َعَلى َراأِسِه، َواألَبُسوُه ثِياباً َجِديَدًة، 
َبيَنما َملاُك اهلِل كاَن َيِقُف ُهناَك.

6ثُمَّ َشِهَد َملاُك اهلِل لَِيُشوَع، َفقاَل:

7  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » اإْن َتِبعَتِني َواأَطْعَت َوصاياَي،
نََّك َسُتْشِرُف َعَلى َهيَكلي،    َفاإ
   َوَتُكوُن َمسُؤول�ً َعْن ساحاتِي.

   َوَساُأعِطيَك َحقَّ الُوقُوِف َوَسَط َهُؤل�ِء 
الَملائَِكِة الواِقِفيَن ُهنا.

8  اسَمْع يا َيُشوُع، يا َرئِيَس الَكَهَنِة،  
   اأنَت َوُشَركاُؤَك الجالُِسوَن اأماِمي،
ظهاِر ما َسَيحُدُث    لِ�أنَُّكْم ُرُموٌز ل�إ
   ِحيَن َساآتِي بِخاِدِمي ›الُغْصِن.‹

9  َفها ُهَو الَحَجُر الَكريُم الَِّذي َوَضْعُتُه اأماَم   
َيُشوَع.

   َولَِهذا الَحَجِر َسْبَعُة َجوانَِب، أ
   َوَساأنُقُش َعَليِه نَْقشاً،

أ 9:3 سبعة جوانب. حرفياً: »سبع عيون.«

أْرِض ِفي َيْوٍم     ُيُقوُل اإنِّي َساُأِزيُل َشرَّ تِْلَك ال�
واِحٍد.«

   َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

10  َيُقوُل اهلُل الَقِديُر:  
  » ِفي َذلَِك الَوقِت،

   َسَيدُعو كُلُّ واِحٍد ِمْنُكْم صاِحَبُه
   لَِيجِلَس َتْحَت َدوالِي الِعَنِب،

   َوَتْحَت اأْشجاِر التِّيِن.«

يتون الَمناَرُة وَشَجرتا الزَّ

َوعاَد الَملاُك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي َواأيَقَظِني، 4 
كما ُيوَقُظ النائُِم. 2َوقاَل لِي: »ماذا َتَرى؟«

َواأَرى  َهِب.  الذَّ ِمَن  َمناَرًة َمسٌبوَكًة  َفُقْلُت: »اأَرى 
ِمْن  اُأنُبوٌب  َوَيخُرُج  ُسُرٍج.  َسْبَعُة  َولِلَمناَرِة  َفْوَقها.  اإناًء 
ُرِج الَِّتي ِفي اأعَلى الَمناَرِة. 3َوراأْيُت  كُلِّ ِسراٍج ِمَن السُّ
ناِء، َوواِحَدًة َعْن  َشَجَرَتي َزيُتوٍن، واِحَدًة َعْن َيميِن ال�إ
َمِعي: »يا  َيَتَكلَُّم  الَِّذي كاَن  لِلَملاِك  َيساِرِه. 4َفُقْلُت 

َسيُِّد، ما َهِذِه؟«
»األ�  َمِعي:  َيَتَكلَُّم  كاَن  الَِّذي  الَملاُك  5َفاأجاَب 

َتعِرُف ما َهِذِه؟«
َفُقْلُت: »ل� يا َسيِِّدي.«

6َفقاَل الَملاُك: »َهِذِه ِهَي ِرسالَُة اهلِل اإلَى َزُربّابَِل: 

ِة َول� بِالُقْدَرِة، َبْل بُِروِحي،‹ َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.  ›ل� بِالُقوَّ
َسَتِصيُر  َزُربّابَِل  اأماَم  الَعِظيُم؟  الَجَبُل  اأيُّها  اأنَت  7›ما 

َسهلاً. َسُيخَرُج الَحَجُر ال�أعَلى ِفي الَهيَكِل َعَلى َصْوِت 
الُهتاِف: َمرَحى! َمرَحى!‹«

َزُربّابَِل  9»َيدا  اهلِل:  ِمَن  الرِّسالََة  َهِذِه  يُت  َتَلقَّ 8ثُمَّ 

َوِحيَن  َسُتكِملانِِه.  َوَيداُه  الَهيَكِل،  َهذا  اأساَس  َوَضَعتا 
َيحُدُث َهذا َسَتعِرُف اأنَّ اهلَل الَقِديَر اأرَسَلِني اإلَيُكْم. 10لَْن 
ِغيَرِة، َبْل َسَيفَرُح الَجِميُع اإْذ  َيسَتهيَن اأَحٌد بِالِبداياِت الصَّ
ُرُج  َيَرْوَن َخيَط الِقياسِ ب ِفي َيِد َزُربّابَِل. اأّما َهِذِه السُّ
أْرِض.« ْبَعُة، َفِهَي ُعُيوُن اهلِل الَِّتي َتُجوُل ِفي كُلِّ ال� السَّ

أداة التي تدل على اأن البناء قد تم. ب 10:4 خيط القياس. ال�
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يُتوِن اللَّتاِن  11ثُمَّ َساألُْت الَملاَك: »َوما َشَجَرتا الزَّ

يُتوِن  الزَّ َوَعْن َيساِرها؟ 12َوما ُغصنا  الَمناَرِة  َعْن َيميِن 
َهِب؟« اللَّذاِن َيقُطراِن َزيتاً ِمْن ِخلاِل اأنابِيِب الذَّ

13َفقاَل لِي: »األ� َتعِرُف ما َهِذِه؟«

َفُقْلُت: »ل� يا َسيِِّدي.«
14َفقاَل: »َهذاِن الُغْصناِن ُهما الرَُّجلاِن الَمْمُسوحانِ أ 

أْرِض كُلِّها.« الواِقفاِن اأماَم َربِّ ال�

الَمخُطوَطة الّطاِئرة

ِكتاٍب 5  َمخُطوَطَة  َفَراأيُت  ثانَِيًة،  َعيَنيَّ  َوَرَفْعُت 
َتِطيُر. 2َفقاَل لَِي الَملاُك: »ماذا َتَرى؟«

الَهواِء،  ِفي  َتطيُر  ِكتاٍب  َمخُطوَطَة  »اأَرى  َفُقْلُت: 
ُطولُها عْشُروَن ِذراعاً، ب َوَعرُضها َعْشَرُة اأْذُرٍع.

أْرِض َمْكُتوَبٌة  3َفقاَل لِي: »اللَّعَنُة الُمعَلَنُة ِضدَّ كُلِّ ال�

َعَلى َهِذِه الَمخُطوَطِة! لَعَنٌة ِضدُّ اللُُّصوِص َعَلى َوجُهها 
َوجِهها  َعَلى  َكِذباً  بِاسِمي  الحالِفيَن  َوِضدُّ  ُل،  أّوَّ ال�
الِعقاَب  َهذا  ›اأرَسْلُت  الَقِديُر:  اهلُل  4َوَيُقوُل  الثّانِي. 
لَِيدُخَل َبيَت اللِّصِّ َوالحالِِف بِاْسِمي َكِذباً. َسَيْسُكُن 

ُرُه َتدِميراً، بَِخَشِبِه َوِحجاَرتِِه.‹« الِعقاُب ِفي َبيِتِه َوُيَدمِّ

ُة َوالَمرأة لَّ السَّ
5ثُمَّ َخَرَج الَملاُك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي َوقاَل لَِي: 

آتِي نَحَونا.« »ارَفْع َعيَنيَك َوانُظْر ما َهذا ال�
6َفُقْلُت: »ما ُهَو؟«

أْرِض  َفقاَل: »َهذا اإناٌء لِْلَكيِل. اإنَُّه لَِكيِل َذنُوِب ال�
كُلِّها.«

ِمَن  الَمصُنوُع  الُمسَتِديُر  ناِء  ال�إ ِغطاُء  ُرِفَع  7ثُمَّ 

ناِء! 8َوقاَل  الرَّصاِص، َفراأْيُت اْمراأًة جالَِسًة ِفي َوَسِط ال�إ
رَّ.« ثُمَّ َدَفَعها ثانَِيًة اإلَى داِخِل  الَملاُك: »َهذا نِتاُج الشَّ

ناِء. ناِء، َوَوَضَع ِغطاَء الرَّصاِص َعَلى فُْتَحِة ال�إ ال�إ

ُجالن الَمْمُسوحان. حرفياً »ابنا الّزيت.« 14:4 الرَّ
أ 

َواأرَبعيَن سنِتمتراً  اأرَبعًة  تعادُل  الُطوِل  لقياِس  ِوحدٌة  ذراع.  ب 2:5 

َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  اثنيِن  تعادُل  اأو  القصيرُة(.  الّذراُع  )َوِهَي  َونِصفاً 
ُهَو  هنا  القياَس  اأنَّ  َوال�أغلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع القِصيَرِة. بالذِّ

9ثُمَّ نََظْرُت اإلَى ال�أعَلى َوَراأيُت امَراأَتيِن ُمقِبَلَتيِن لَُهما 

ناَء ِفي  اأجِنَحٌة َكاأجِنَحِة لَقَلٍق َمفُروَدٍة لِلطََّيراِن. َفَرَفَعتا ال�إ
الَهواِء. 10َفُقْلُت لِلَملاِك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي: »اإلَى 

ناَء؟« اأيَن َتاأُخُذ الَمراأتاِن ال�إ
ناَء ِفي  11َفقاَل لِي: »اإنَُّهما ذاِهَبتاِن لِِبناِء َبيٍت لِلاإ

َسُيوَضُع  الَبيُت جاِهزاً،  ُيصِبُح  َوِحيَن  ِشنعاَر. ج  اأْرِض 
ناُء َعَلى قاِعَدتِِه.« ال�إ

الَمرِكباُت األرَبع

اأرَبُع 6  ُهناَك  َواإذا  َفَنَظْرُت،  ثانَِيًة  َعيَنيَّ  َرَفْعُت  ثُمَّ 
نُحاِسيَّيِن.  َجَبَليِن  َبيِن  ِمْن  خاِرَجٌة  َمرَكباٍت 
َوُخُيوٌل  ُأولَى،  ال� الَمرَكَبَة  َتُجرُّ  َحمراُء  ُخُيوٌل  2كانَْت 

َسْوداُء َتُجرُّ الَمرَكَبَة الثّانَِيَة، 3َوُخُيوٌل َبيضاُء َتُجرُّ الَمرَكَبَة 
الّرابَِعَة. 4َفَساألُْت  الَمرَكَبَة  َتُجرُّ  ُمَرقََّطٌة  َوُخُيوٌل  الثّالَِثَة، 
الَملاَك الَِّذي كاَن َيَتَكلَُّم َمِعي: »ما َهِذِه يا َسيِِّدي؟«

أرَبُع  ال� ماءِ د  السَّ ِرياُح  »َهِذِه  الَملاُك:  5َفاأجاَب 

ْوداُء  أْرِض كُلِّها. 6الُخُيوُل السَّ آتَِيُة ِمَن َحضَرِة َربِّ ال� ال�
الَغْرِب،  اإلَى  الَبيضاُء  َوالُخُيوُل  ماِل،  الشِّ اإلَى  خاِرَجٌة 

َوالُخُيوُل الُمَرقََّطُة اإلَى الَجُنوِب.
ِفي  ِل  َوالتََّجوُّ هاِب  لِلذَّ الُخُيوُل  َهِذِه  7َفَخَرَجْت 

أْرِض!‹  لِي ِفي ال� أْرِض. َفقاَل اهلُل: ›اذَهِبي! َتَجوَّ كُلِّ ال�
أْرِض.« لَْت ِفي ال� َفَتَجوَّ

8ِحيَنِئٍذ َدعانِي اهلُل َوقاَل لِي: »ها الُخُيوُل الّذاِهَبُة 

اَأْت َغَضَب ُروِحي.« ماِل. َقْد َهدَّ اإلَى اأْرِض الشِّ

َتتِويُج َيُشوع
َة  يُت َهِذِه الرِّسالََة ِمَن اهلِل: 10»ُخِذ الِفضَّ 9ثُمَّ َتَلقَّ

ْبِي، ِمْن َحْلداَي َوُطوبِّيا  َهَب ِمَن الَِّذيَن كانُوا ِفي السَّ َوالذَّ
َوَيَدْعيا الَِّذيَن اأَتْوا ِمْن بابَِل، َوادُخْل ِفي َذلَِك الَيْوِم َبيَت 
َهَب َواصَنْغ تِيجاناً  َة َوالذَّ ُيوِشّيا ْبِن َصَفْنيا. 11ُخِذ الِفضَّ
َتَضُعها َعَلى َراأِْس َيُشوَع ْبِن َيُهوصاداَق َرئِيِس الَكَهَنِة. 

12َوقُْل لَُه َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:

فيها كُلٌّ من  ُبني  الّتي  السهلية  المنطقة  أْرض شنعار.  ج 11:5 

برج بابل ومدينة بابل.
ماِء.« ماء. اأو »اأرواُح السَّ د 5:6 ِرياُح السَّ
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› انُْظْر اإلَى الرَُّجِل الذي اْسُمُه الُغْصُن،   
   َوَسَينُبُت َحيُث ُهَو
   َوَيْبِني َهيَكَل اهلِل.

13  َهذا ُهَو الَِّذي َسَيْبِني َهيَكَل اهلِل.  
   َسَيُكوُن ُمَكرَّماً،

   َوَسَيجِلُس َعَلى َعْرِشِه َوَيحُكُم.
   َوَسَيِقُف اإلَى جانِِب َعْرِشِه كاِهٌن.

   َفَيعَملاِن َمعاً ِفي َسلاٍم.‹

14»َسَيُكوُن التّاُج تِذكاراً ِفي َهيَكِل اهلِل لَِحْلداَي 

َيسُكُنوَن  الَِّذيَن  َصَفْنيا. 15َوَسَياأتِي  ْبِن  َوُيوِشّيا  َوَيَدْعيا 
اهلِل.«  َهيَكِل  بِناِء  ِفي  َوُيساِعُدوَن  َبِعيَدٍة  اأماِكَن  ِفي 
ِحيَنِئٍذ َسَتعِرفُوَن اأنَّ اهلَل الَقِديَر اأرَسَلِني اإلَيُكْم. َسَيحُدُث 

َهذا اإْن اأَطْعُتُم إلََهكُْم بِاجِتهاٍد.

حَمة اإلحساُن َوالرَّ

َمِلِك 7  دارُيوَس أ  ُحكِم  ِمْن  الّرابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي 
ْهِر التّاِسِع – َشْهِر  فاِرَس، ِفي الَيْوِم الّرابِِع ِمَن الشَّ

ى َزَكِريّا َكِلَمَة اهلِل. ِكسلُو، َتَلقَّ
2اأرَسَلْت َمديَنُة َبيَت اإيَل ِرسالًَة اإلَى َشراَصَر َواإلَى 

ما.  َمساألٍَة  بَِشاأِْن  اهلَل  لَِيْساألُوا  َوِرجالَِهما  َمِلَك  َرَجَم 
»َهْل  َولِلاأنِبياِء:  الَقِديِر  اهلِل  َبيِت  ِفي  لِلَكَهَنِة  3َوقالُوا 

َنِة  ْهِر الخاِمِس ِمَن السَّ ينَبِغي اأْن نَُنوَح َونَُصوَم ِخلاَل الشَّ
َكما َعِمْلنا َسَنواٍت َكِثيَرًة؟«

يُت َهِذِه الرِّسالََة ِمَن اهلِل الَقِديِر: 5»قُْل  4ِحيَنِئٍذ َتَلقَّ

ِفي  َونُحُتْم  ُصْمُتْم  ›ِحيَن  َولِلَكَهَنِة:  أْرِض  ال� لَِشعِب 
ْبِعيَن  السَّ َهِذِه  َطواَل  الّسابِِع  ْهِر  َوالشَّ الخاِمِس  ْهِر  الشَّ
َسَنًة، َفَهْل كُْنُتْم َتُصوُموَن لِي َحّقاً َوبِاإخلاٍص؟ 6َوِحيَن 
أجِل  َتاأْكُلُوَن َوِحيَن َتْشَرُبوَن، اأَفَلْسُتْم َتاأكُلُوَن َوَتْشَرُبوَن لِ�
اأنُفِسُكْم؟ 7األَيَس َهذا ذاَت الَكلاِم الَِّذي اأعَلَنُه اهلُل ِمْن 
َماأُْهولًَة  الُقْدُس  ِحيَن كانَِت  الّسابِِقيَن،  أنِبياِء  ال� ِخلاِل 
ِمنَطَقُة  كانَْت  َوِحيَن  َحولَها،  الَِّتي  الُمُدْن  َمَع  َواآِمَنًة 

كّاِن؟‹« النََّقِب َوال�أغواُر الَغربِيَِّة َماأُْهولًَة بِالسُّ

قبَل  نَحَو 518  اأي  دارُيوس.  لُحْكم  الّرابَعة  َنة  السَّ أ 1:7 

الميلاد.

ى َزَكِريّا َهِذِه الرِّسالََة ِمَن اهلِل: 8  َوَتَلقَّ  
9 » َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  

› اأنِصُفوا الَمظلُوميَن،   
   اأظِهُروا لُطفاً َوَراأَفًة َبْعُضُكْم نَحَو َبْعٍض.

أراِمَل َول� الَيتاَمى 10  ل� َتظِلُموا ال�  
   َول� الُغَرباَء َول� الُفَقراَء.

رِّ ِفي قُلُوبُِكْم    َول� تَُخطُِّطوا لِ�لشَّ
   كُلٌّ واِحٍد َعَلى اأِخيِه.‹

11 » لَِكنَُّهْم َرَفُضوا اأْن َيسَتِمُعوا،  
ٍد َوِعصياٍن،    َبْل اأداُروا ُظُهوَرُهْم لِي بَِتَمرُّ

وا اآذانَُهْم َعْن ال�ْسِتماِع.    َوَسدُّ
ريَعَة َوالتَّعِليَم وا قُلُوَبُهْم َكي ل� َيْسَمُعوا الشَّ 12  َقسُّ  

   الَِّذي اأرَسَلُه اهلُل الَقِديُر ِمْن ِخلاِل اأنِبياٍء 
سابِِقيَن،

   َفَغِضَب اهلُل الَقِديُر َغَضباً َشديداً.
13  لَِذلَِك َيُقوُل اهلُل الَقِديُر:  

  » َكما اأنَُّهْم لَْم َيْسَتِمُعوا اإلَيَّ ِحيَن َدَعْوتُُهْم،
   َكَذلَِك ِحيَن َيدُعونَِني لَْن اُأصِغَي.

14  َوَساأنُفُخ َعَليِهْم  
ُأَمِم الَِّتي لَْم َيُكونُوا     َواُأَشتُِّتُهْم ِفي كُلِّ ال�

َيعِرفُونَها.
أْرُض َخِرَبًة َبْعَدُهْم    صاَرِت ال�
   لَْم َيُعْد اأَحٌد َياأْتِي اأْو َيْذَهُب.

أْرَض الَجِميَلَة اإلَى َخراٍب.« لُوا َهِذِه ال�    َحوَّ

َوعُد اهلِل ِبالبرَكِة ِلَمديَنِة الُقدس

ُهَو 8  2َهذا  الَقِديِر:  اهلِل  ِمَن  سالَُة  الرِّ َهِذِه  اأَتْت 
َغيَرٌة َعِظيَمٌة َعَلى  الَقِديُر: »لََديَّ  َيُقولُُه اهلُل  ما 
ِصْهَيْوَن.« 3َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل: »ُعْدُت اإلَى ِصْهَيْوَن 
الُقْدِس  َمديَنُة  َسُتْدَعى  الُقْدِس.  َمديَنِة  في  َوَساأْسُكُن 
›الَجَبُل  الَقِديُر  اهلِل  َجَبُل  َوَسُيدَعى  أِميَنَة،‹  ال� ›الَمِديَنَة 

الُمَقدَُّس.‹«
4َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »َسَيُعوُد الُمِسنُّوَن 

َوالُمِسنّاُت اإلَى الُجلُوِس ِفي ساحاِت الُقْدِس. َسَيُكوُن 
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َمَع كُلِّ واِحٍد ِمْنُهْم َعصاً َيَتِكُئ َعَليها ِفي َشيُخوَخِتِه. 
أول�ِد َوالبناِت الّضاِحِكيَن  5َسَتْمَتِلُئ ساحاُت الَمِديَنِة بِال�

الَّلاِعِبيَن ُهناَك.« 6َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »َقْد 
عِب  َيبُدو َهذا ُمْسَتِحيلاً ِفي َعيَنيِّ النَّاجيَن أ ِمْن َهذا الشَّ
؟« َيُقوُل  أيّاِم، لَِكنَُّه لَْيَس ُمْسَتِحيلاً ِفي َعيَنيَّ ِفي َهِذِه ال�

اهلُل الَقِديُر.

7َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »َساُأَخلُِّص َشعِبي ِمَن 

لََيسَتِقرُّوا  8َساُأحِضُرُهْم  الَغربيَِّة.  َوالِبلاِد  رقَيِة  الشَّ الِبلاِد 
ِفي َمديَنِة الُقْدِس. َسَيُكونُوَن َشعِبي، َواأنا َساأكُوُن اإلََهُهُم 

أميَن.« الّبارَّ ال�
ُعوا! يا َمْن  َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »َتَشجَّ 9َهذا ُهَو ما 

أنِبياُء  أنِبياِء. َهُؤل�ِء ُهُم ال� َسِمْعُتْم َهذا الَكلاَم ِمْن اأفواِه ال�
الَِّذيَن َتَكلَُّموا َيْوَم َوْضِع اأساِس َبيِت اهلِل َتمِهيداً لِِبناِء 
أيّاِم، لَْم َيُكْن ُهناَك ماٌل لَِدْفِع  الَهيَكِل. 10َوَقبَل تِْلَك ال�
اُأجَرِة عاِمٍل واِحٍد، اأْو ل�ْسِتْئجاِر َحيواٍن واِحٍد لِلَعَمِل. 
ِّي اأَثْرُت كُلَّ  أن لَْم َيُكْن اأيُّ ُمساِفٍر ِفي اأماٍن ِمَن ِجيرانِِه، لِ�
آَن ل� اُأعاِمُل َمْن َبِقَي ِمْن  آَخِر. 11لَِكنِّي ال� واِحٍد ِضدَّ ال�

عِب َكما َعِمْلُت سابِقاً،« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر. َهذا الشَّ
12كُلُّ ما َيْزَرُعونَُه َسَيْنَجُح. َسُتْعِطي الَكرَمُة َثَمَرها، 

ماُء َمَطَرها. َواأنا  أْرُض َغلََّتها، َوَسُتعِطي السَّ َوَسُتعِطي ال�
َبِني  يا  الَبَركاِت. 13كُْنُتْم  َهِذِه  عِب  الشَّ َبِقيََّة  ساُأْعِطي 
لِلَّْعَنِة، لَِكنَِّني َساُأنِقُذكُْم،  َيُهوذا َويا َبِني اإْسرائِيَل ِمثال�ً 
ْد  َولَتَتَشدَّ َتخافُوا!  ل�  لِلَبَرَكِة.  ِمثال�ً  َوَسَتِصيُروَن 

اأياِديُكْم!«
الَقِديُر: »َكما َخطَّْطُت  َيُقولُُه اهلُل  ُهَو ما  14َفَهذا 

َيُقوُل  اآباُؤكُْم،  اأغَضَبِني  ِحيَن  َعَليُكْم،  يِق  الضِّ لَِجْلِب 
َهِذِه  ِفي  اأَتراَجْع، 15َهَكذا َخطَّْطُت  َولَْم  الَقِديُر،  اهلُل 

ل�  َيُهوذا.  َوَبِني  الُقْدِس  لَمديَنِة  الَخيِر  لَِعَمِل  أيّاِم  ال�
ْدِق  آَخِر بِالصِّ َتخافُوا! 16لَِكْن لَيَتعاَمْل كُلٌّ ِمْنُكْم َمَع ال�
، الهاِدَفِة اإلَى  نصاِف، بِال�أْحكاِم الَمبِنيَِّة َعَلى الّحقِّ َوبِال�إ
لاِم. 17ل� ُيَخطِّْط اأَحُدكُْم لَِضَرِر اأِخيِه، َول� تُِحبُّوا  السَّ

ال�أقساَم الكاِذَبَة. َفاأنا اأكَرُه َهذا كُلَُّه،« َيُقوُل اهلُل.

اجين. اليهود الّذين نََجْوا ِمّما حلَّ بيهوذا ِمْن َدمار. 6:8 النَّ
أ 

ُهَو  19َهذا  الَقِديِر:  اهلِل  ِمَن  َة  النُُّبوَّ َهِذِه  يُت  18َتَلقَّ

َواأيّاُم  الّرابِِع،  ْهِر  الشَّ الَقِديُر: »اأيّاُم ِصياِم  َيُقولُُه اهلُل  ما 
ْهِر الّسابِِع، َواأيّاُم  ْهِر الخامِس، َواأيّاُم ِصياِم الشَّ ِصياِم الشَّ
ْهِر التّاِسِع، ب َسَتِصيُر اأوقاتاً لِلَفَرِح َوال�حِتفاِل  ِصياِم الشَّ

لاَم.« َواأعياداً َسِعيَدًة لَِبِني َيُهوذا. َفاأِحبُّوا الَحقَّ َوالسَّ

20  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر:  
  » ِفي الُمْسَتْقَبِل َسَتاأْتِي ُشُعوٌب

   َوُسكّاُن ُمُدٍن َكِثيَرٍة اإلَى الُقْدِس.
21  َسَيْذَهُب ُسكّاُن َمِديَنٍة اإلَى َمِديَنٍة اُأْخَرى   

َوَيُقولُوَن:
› لَِنْذَهْب لُِنَصلِّي اإلَى اهلِل،   

   َولَْنْعُبِد اهلَل الَقِديَر.‹
   َوَيُقوُل كُلُّ واِحٍد للاآَخِر:

› اأنا َساأْذَهُب.‹«   

اهلَل  لَِتعُبَد  َعِظيَمٌة  َواُأَمٌم  َكِثيَرٌة  ُشُعوٌب  22َفَسَتاأتِي 

الَقِديَر في َمديَنِة الُقْدِس َولَِتَصلِّي اإلَى اهلِل.« 23َهذا ُهَو 
أيّاِم َعْشَرُة  ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »سُيمِسُك ِفي تِْلَك ال�
َيُهوِديٍّ  َرُجٍل  بَِثْوِب  ُمخَتِلَفٍة  بِلُغاٍت  َيَتَكلَُّموَن  ُغَرباَء 
اهلَل  اأنَّ  َسِمْعنا  َّنا  أن لِ� َمَعُكْم  نَْذَهْب  ›َدُعونا  َوَيُقولُوَن: 

َمَعُكْم.‹«

َديُنوَنُة األَُمِم األُخَرى

َوِضدَّ 9  َحْدراَخ،  اأْرِض  ِضدَّ  اهلِل  َوحُي  َهذا 
ِفي  النّاُس  َيفَعلُُه  ما  َيَرى  اهلَل  أنَّ  ِدَمْشَق – لِ�
2َوِضدَّ  اإْسرائِيَل – ج  َقبائِِل  َجميَع  َيَرى  َكما  ِدَمْشَق، 
َحماَة الَقِريَبِة ِمْنها، َوِضدَّ ُصوَر َوَصيُدوَن، َمَع اأنَّ اأهَل 

هاَتيِن الَمِديَنَتيِن ُحَكماٌء.

هذه  الّتاسع.   . . . الرابع  الشهر  أيام صيام  ب 19:8 

َوالهيكل.  القدس  مدينة  دمار  فيها  يتذكّر  عب  الشَّ كان  اأوقاٌت 
انظر كتاب الملوك الثّاني 1:25–25، وكتاب اإرميا 1:41–17، 

.12–1:52
ج 1:9 ُهناَك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
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3  َبَنْت ُصوُر لَِنْفَسها َقلَعًة.  
َة َكالتُّراِب، َمِت الِفضَّ    َكوَّ

واِرِع. َهَب َكِطيِن الشَّ    َوالذَّ
ُدها الرَّبُّ ِمْن اأملاِكها، 4  َسُيَجرِّ  

   َوَسُيهاِجُم ِقلاَعها الَِّتي َعَلى شاِطِئ الَبِحِر،
   َوَسُتْؤَكُل ُصوُر بِالنّاِر.

5  َسَتَرى اأْشَقلُوُن كُلَّ َهذا َيحُدُث لُِصوَر   
َوَتخاُف.

ى بِاألٍَم َشِديٍد. ُة َوَتَتَلوَّ    َوَسَتراُه َغزَّ
أنَّ َرجاَءها َقْد خاَب.    َوَسَتَتاألَُّم ِعْقُروُن لِ�

َة ِفيما َبْعُد،    لَْن َيُكوَن ُهناَك ُملُوٌك ِفي َغزَّ
   َولَْن َيْبَقى ساِكٌن في اأْشَقلُوَن.

6  لَْن َيْعِرَف ُسكّاُن اأْشُدوَد اآباَءُهْم َواُأُصولَُهْم!  
   َوَساأنِزُع الَفْخَر ِمَن الِفِلْسِطيِّيَن.
7  َساأْسَحُب ِمْن اأفواِهِهُم اللُُّحوَم  

   الَِّتي َياكُلُونَها بَِدِمها،
أوثاِن ِمْن َبيِن اأْسنانِِهْم.    َوَساَأنِزُع َبقايا َطعاِم ال�

لِهنا. ى ِمنُهْم، َسُيَكرَُّس ل�إ    َوكُلُّ َمْن َيَتَبقَّ
   َسَيِصيُروَن َكاإْحَدى َعشائِِر َيُهوذا،

   َوَسَتِصيُر ِعْقُروَن َكالَيُبوِسيِّيَن.
8  َساُأَخيُِّم بِجانِِب َبيِتي َكحاِرٍس  
   ِضدَّ كُلِّ َمْن َياأْتِي اأْو َيْذَهُب.

   لَْن َيُعوَد الُمضايُِق ياأتي َعَلى َشعِبي،
». ِّي َراأْيُت ِضيَقُهْم بَِعيَنيَّ أن    لِ�

الَمِلُك الُمْسَتقَبِلّي
9  افَرِحي اأيَُّتها الَعزيَزُة ِصْهَيْوُن. أ  
   اْبَتِهِجي اأيَُّتها الُقْدُس الَعزيَزُة.

   ها اإنَّ َمِلَكِك اآٍت اإلَيِك،
   اإنَُّه بارٌّ َوُمنَتِصٌر.

   َياأتِي ُمَتواِضعاً َوراِكباً َعَلى ِحماٍر،
ْت لِلَعَمِل.    ِحماٍر َصغيٍر ابِن دابٍَّة اُأِعدَّ

أ 9:9 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

10  َساُأِزيُل الَمرَكباِت ِمْن اأْفرايَِم،  
   َوالُخُيوَل ِمْن َمديَنِة الُقْدِس.

   َسَتخَتِفي ال�أسِلَحُة،
لاَم لِلاُأَمِم.    َوَسُيعِلُن الَمِلُك السَّ
   َسَيحُكُم ِمَن الَبحِر اإلَى الَبحِر،

أْرِض.    َوِمْن نَْهِر الُفراِت اإلَى اأقاِصي ال�

َخالُص اهلِل ِلَشعِبه
11 » َواأّما اأنِت يا َمديَنَة الُقْدِس،  

ِم.    َفَعْهِدي َمَعِك َمخُتوٌم بِالدَّ
   لَِذلَِك َساُأطِلُق ِمَن الِبْئِر الجافِّ الَِّذيَن ُسِجُنوا 

ِمْنِك.
12  ُعوُدوا اإلَى ِحْصِنُكْم،  

آَن اأمٌر َيرُجونَُه.    اأيُّها الّسَجناُء الَِّذيَن لََديِهِم ال�

ِة الثّانَِيِة: َساأُعوُد اإلَيِك.    الَيْوَم اأيضاً اُأعِلُن لِلَمرَّ
13  َفاأنا َساأُشدُّ َيُهوذا َكالَقْوِس،  

   َوَساأْجَعُل اأْفرايَِم َسْهَمُه.
   يا ِصْهَيْوُن،

   ساُأنِْهُض اأْبناَءِك ِضدَّ الُيونانِيِّيَن،
   َوَساأسَتخِدُمِك َكَسيِف ُمحاِرٍب َجّباٍر.

14  َسُيَرى اهلُل َفْوَقُهْم،  
   َوَسَيْلَمُع َسهُمُه َكالَبرِق.

   الرَّبُّ اإللَُه َسَينُفُخ بِالُبوِق،
ُم ِفي َعواِصِف الَجُنوِب الرَّمِليَِّة.    َوَسَيَتَقدَّ

15  َسُيداِفُع اهلُل الَقِديُر َعْنُهْم،  
   َسَياأْكُلُوَن، َوُيخِضُعوَن اأعداَءُهْم بِالَمقالِيِع.

َم َكالَخْمِر،    َسَيْشَرُبوَن الدَّ
   َوَسَيْمَتِلُئوَن َكُكوٍب،

   َكَمْذَبٍح ُممَتِلٍئ اإلَى الحافَِّة.
يِهْم إلَُهُهْم ِفي َذلَِك الَوقِت. 16  َسُيَنجِّ  

   َسَيُكوُن َشعُبُه َكالَغَنِم،
َُّهْم َسَيْلَمُعوَن ِفي اأْرِضِه أن    لِ�

   َكالِحجاَرِة الَكِريَمِة َعَلى تاٍج.
17  كُلُّ َشيٍء َسيُكوُن صالِحاً َوَجميلاً.  

ي الَقْمُح َوالنَِّبيُذ الِفتياَن َوالَفَتياِت.    َوَسُيَنمِّ
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ُوُعوُد اهلل

بِيِع.10  اطلُُبوا ِمَن اهلِل َمَطَر الرَّ
اهلُل ُهَو صانُِع الَبْرِق َوال�أمطاِر.

نضاِج َمحاِصيِل الَبَشِر.    اإنَُّه َيْسَتخِدُمها ل�إ
أوثاَن َخْرساَء ل� َتَتكَّلُم َحّقاً، أنَّ ال� 2  ل�  

ُعوَن ُرؤًى كاِذَبًة،    َوالَعّراِفيَن َيدَّ
   َوالحالِِميَن ُيؤلُِّفوَن اأحلاَمُهْم
ُموَن َمُشوراٍت باِطَلًة.    َوُيَقدِّ

   لَِذلَِك ّضَل َشعِبي َكَغَنٍم ل� َراِعَي لَها.
3  َيُقوُل اهلُل: »َقِد اشَتَعَل َغَضِبي َعَلى الرُّعاِة،  

   َوَساُأعاِقُب القاَدَة،
أنَّ اهلَل الَقِديَر َيهَتمُّ بَِبِني َيُهوذا.    لِ�
.    َوُهْم لَُه َكَفَرِس الَحْرِب الَبِهيِّ

4 » َفِمنُهْم َسَياأْتِي َحَجُر الّزاِوَيِة  
   َوَوَتُد الَخيَمِة َوَقْوُس الَحْرِب َوكُلُّ الُجُنوِد.

5  َسَيُكونُوَن َجِميعاً ُمحاِربِيَن  
واِرِع ِفي َزَمِن     َيُدوُسوَن الَعُدوَّ َكِطيِن الشَّ

الَحْرِب.
أنَّ اهلَل َمَعُهْم،    َسُيحاِرُبوَن لِ�

   َوَسُيِذلُّوَن راِكِبي الَخيِل.
ي َبِني َيُهوذا، 6  َساُأَقوِّ  

   َوَساُأنِقُذ َشعَب ُيوُسَف،
َِّني اُأشِفُق َعَليِهْم َواأهَتمُّ بِِهْم. أن    َوَساُأِعيُدُهْم لِ�

،    َساُأعاِملُُهْم َكما لَْو اأنِّي لَْم اأرفُْضُهْم َقطُّ
َِّني اأنا إلَُهُهْم. أن    لِ�

   َوَساأسَتِجيُب لُِصراِخِهْم.
7  َسَيُكوُن َشعُب اأْفرايَِم َكالُمحاِربِيَن،  

عاَدِة َكَمْن َيسَكُر ِمَن الَخْمِر.    َوَسَينَتُشوَن بِالسَّ
   َسَيَرى اأول�ُدُهْم ما َحَدَث َوَيحَتِفلُوَن،
   َوَسَيفَرُحوَن َكِثيراً بِما َعِمَلُه اهلُل لَُهْم.

ِّي َفَديُتُهْم، أن 8 » َساأدُعوُهْم لَِيجَتِمُعوا َمعاً لِ�  
   َوَسَيِصيُروَن َكِثيِريَن َكما كانُوا ِمْن َقبُل.

ُعوِب، 9  َقْد َشتَّتُُّهْم َوَسَط الشُّ  
أماِكِن الَبِعيَدِة.    لَِكنَُّهْم َسَيَتَذكَُّرونَِني َحتَّى ِفي ال�

   َسُيَربُّوَن اأول�َدُهْم َوَيُعوُدوَن.
10  َساُأِعيُدُهْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر.  

وَر.    َوَساأجَمُعُهْم ِمْن اأشُّ
   َساُأحِضُرُهْم اإلَى اأْرِض ِجْلعاَد َولُْبناَن،

   َحتَّى ل� َيبَقى ُمتََّسٌع.
11  َساأضِرُب اأْمواَج الَبْحِر َكما َفَعْلُت ِمْن َقبُل،  

يِق. عُب َبحَر الضِّ    َوَسيجتاُز الشَّ
ُف ِمياُه نَْهِر النِّيِل.    َساُأَجفِّ

وَر،    َساأكِسُر ِكْبِرياَء اأشُّ
   َواأنِزُع َعصا ِمصَر.

يِهْم ِباهلِل، 12  َساُأَقوِّ  
   َوَسَيِسيُروَن باسِمِه،«

   َيُقوُل اهلُل.

ِعقاُب األَُمِم األُخَرى

افَتْح اأبواَبَك يا لُبناُن َكي َتاأْكَُل النّاُر 11 
أْرِز. اأْشجاَر ال�

أْرَز َسَقَط، أنَّ ال� ْرِو، لِ� 2  نُْح يا َشَجَر السَّ  
أنَّ ال�أْشجاَر الَعِظيَمَة َخُرَبْت.    لِ�
   نُوِحي يا اأْشجاَر َبلُّوِط باشاَن،

أنَّ الغاَبَة الَكِثيَفِة َسَقَطْت.    لِ�
3  اسَمُعوا َصْوِت نُواِح الرُّعاِة،  

أنَّ َمجَدُهْم َقْد َخُرَب.    لِ�
ُأُسوِد،    اسَمُعوا َزمَجَرَة ال�

ُأرُدنِّ َقْد َخُرَبْت. أنَّ غاَبَة نَْهِر ال�    لِ�

الُمَعيََّن  الَقِطيَع  »اْرَع  إلَِهي:  َيُقولُُه  ما  ُهَو  4َهذا 

ُيعاَقُبوَن.  َول�  َيْذَبُحونَُهْم  َيشَتُرونَُهْم  5الَِّذيَن  ْبِح.  لِلذَّ
َوالَِّذيَن َيِبيُعونَُهْم َيُقولُوَن: ›ِصْرُت َغِنّياً! لِذا، ليُكن اهلل 
ُمباَركاً‹ َوُرعاتُُهْم ل� َيْشُعُروَن بِاأيَِّة َشَفَقٍة نَحَوُهْم. 6لَِذلَِك 
اهلُل. »َساأَضُع  َيُقوُل  َيُهوذا،«  اأرَحَم ساِكِني  اأُعوَد  لَْن 
ُبوَن  كُلَّ واِحٍد ِمْنُهْم َتحَت ُسْلطاِن جاِرِه َوَمِلِكِه. َسُيَخرِّ

أْرَض َولَْن اُأنِقَذ اأَحداً ِمْن َيِدِهْم َوُسْلطانِِهْم.« ال�
ْبِح. ثُمَّ  ُيَربَّى بَِقْصِد الذَّ 7َولِذا َرَعيُت الَغَنَم الَِّذي 

»نِْعَمًة،«  اإحداُهما  َدَعْوُت  َعَصَويِن.  لَِنفِسي  اأَخْذُت 
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َوَدَعْوُت ال�ُأخَرى »ِوْحَدًة،« َوَرَعْيُت الَغَنَم بِالَعَصَوْيِن. 
َفَرَغ  اإْذ  واِحٍد،  َشْهٍر  ِفي  ُرعاٍة  َثلاَثِة  ِمْن  8َتَخلَّْصُت 

»لَْن  9َوقُْلُت:  اأبَغُضونِي.  اأيضاً  َوُهْم  َعَليِهْم،  َصْبِري 
الهالُِك،  َولَْيهَلِك  الُمحَتِضُر،  َفْلَيُمِت  ثانَِيًة.  اأرعاكُْم 
10َواأَخْذُت  َبْعٍض.«  لَحَم  َبعَضُهْم  الباقُوَن  َولَْياأْكُِل 
اأكِسُر  اأنِّي  ُأْظِهَر  لِ� َعصاَي الُمَسّماَة »نِْعَمًة« َوَكَسْرتُها 
ُعوِب. 11َفانَكَسَر ِفي  َعْهِدي الَِّذي َعِمْلُتُه َمَع كُلِّ الشُّ
َذلَِك الَوقِت. َوَعَرَف تُّجاُر الَغَنِم الَِّذيَن كانُوا ُيراِقُبونَِني 

ًة ِمَن اهلِل. اأنَّ َهِذِه كانَْت نُُبوَّ
ُعُيونُِكْم  ِفي  أْمُر  ال� َحُسَن  »اإْن  لَُهْم:  12َوقُْلُت 

ِفي  أْمُر  ال� َيحُسِن  لَْم  اإْن  لَِكْن  اُأجَرتِي.  لِي  َفادَفُعوا 
ِمْثقال�ً أ  َثلاثِيَن  اإلَيَّ  َفَدَفُعوا  لِي.«  َتدَفُعوا  َفلا  ُعُيونُِكْم 
ِفي  اُألقَي  اأْن  اهلُل  لَِي  13َوقاَل  لِي.  َكاأجٍر  ِة  الِفضَّ ِمَن 
كاَفاُأونِي  الَِّذي  الَعِظيَم ب  الَمبَلَغ  َذلَِك  الَهيَكِل  َخِزيَنِة 
ِة اإلَى الَخِزيَنِة ِفي  بِه! َفاألَقيُت الثَّلاثِيَن ِمْثقال�ً ِمَن الِفضَّ
َبيِت اهلِل. 14ثُمَّ َقَطْعُت َعصاَي الثّانَِيَة الُمَسّماَة ›ِوحَدًة‹ 

ِة َبيَن َيُهوذا َواإْسرائِيَل.« ُأُخوَّ ُمبِطلاً َعلاَقَة ال�
15َوقاَل اهلُل لِي: »ُخْذ ثانَِيًة اأَدواِت راٍع ل� َيْسَتخِدُمها 

راِعياً  أْرِض  ال� ِفي  َساُأَعيُِّن  ِّي  أن 16لِ� اأْحَمَق،  راٍع  ِسَوى 
الرَِّضيِع. ل�  َيْبَحُث َعِن  َول�  التّائِِه،  بِالَخُروِف  َيْهَتمُّ  ل� 
ِعيَفَة. َياأْكُُل لَْحَم  ُد الَجِريَح، َول� َيْسِنُد الِخراَف الضَّ ُيَضمِّ

ِميَنِة، َفلا ُيبِقي ِسَوى َحواِفِرها.« الِخراِف السَّ

أْحَمُق الَِّذي َيتُرُك الَقِطيَع! 17  يا راِعيَّ ال�  
   لَِيْضِرْب َسيٌف ِذراَعُه َوَعيَنُه الُيْمَنى!

أيَمُن َتماماً،    لَِيذُبْل ِذراُعُه ال�
   َولَتْعَم َعيُنُه الُيْمَنى َتماماً!

ُرَؤى ِبَشْأِن األَُمِم األُخَرى

اهلُل 12  َيُقوُل  اإْسرائِيَل.  بَِشاأِْن  اهلِل  ِمَن  َوحٌي 
أْرَض  ال� َس  َواأسَّ ماواِت  السَّ َصَنَع  الَِّذي 

أ 12:11 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غراماً َونِصٍف. )اأيضاً ِفي العدد 13(
بِذلَِك  وقُِصَد  التّاِفه!«  »الَمبَلغ  اأي  الَعِظيم.  الَمبَلغ  ب 13:11 

التّهكم.

نساِن ِفي داِخِلِه: َوَجَبَل ُروَح ال�إ
َتَتَرنَُّح  َكاأٍْس  اإلَى  الُقْدَس  ُل  َساُأَحوِّ اإنِّي  2»ها 

ِحيَن  كُلُّها  َيُهوذا  َسُتحاَصُر  بِِه.  الُمجاِوَرُة  ُعوُب  الشُّ
َمديَنَة  ُل  َساُأَحوِّ الَوقِت،  َذلَِك  3ِفي  الُقْدِس.  تُحاَصُر 
ُعوِب. َوكُلُّ الَِّذيَن  اإلَى َصْخَرٍة َثِقيَلٍة لُِكلِّ الشُّ الُقْدِس 
ْوَن ِجّداً. َوَسَتجَتِمُع كُلُّ اُأَمُم  َسُيحاِولُوَن َحمَلها َسَيَتاأذَّ

أْرِض ِضدَّها.« ال�
َساأجِلُب  الَوقِت،  َذلَِك  »ِفي  اهلُل:  4َيُقوُل 

ال�ْضِطراَب َعَلى كُلِّ ِحصاٍن، َوَساُأَسبُِّب الُجُنوَن لُِكلِّ 
فاِرٍس. َساأْفَتُح ُعُيوَن َبِني َيُهوذا، لَِكنِّي َساأعِمي اأْحِصنَة 
في  َيُهوذا  ِفي  الَمَحلِّيُّوَن  القاَدُة  5َوَسَيُقوُل  ُعوِب.  الشُّ
إلَِهِهُم  بَِسَبِب  اأقِوياُء  الُقْدِس  َمديَنِة  ›ُسكّاُن  اأنُْفِسِهْم: 
القديِر.‹ 6ِفي َذلَِك الَوقِت، َساأجَعُل قاَدَة َيُهوذا َكَموِقٍد 
ِمَن  ُحْزَمٍة  ِفي  َوَكِمْشَعٍل  الَخَشِب،  ِمَن  َكْوَمٍة  َوَسَط 
ُعوِب الّساِكَنِة َحولَُهْم، ِفي  الَقْمٍح. َسَياأْكُلُوَن كُلَّ الشُّ
َكِن  ماِل. َوَسَيُعوُد ُسكّاُن الُقْدِس اإلَى السَّ الَجُنوِب َوالشَّ

ِفيها.«
7َسُينِقُذ اهلُل ِخياَم َيُهوذا ِفي الِبداَيِة، لَِئّلا َيزيَد َمْجُد 

عائَِلِة داُوَد َوُسكّاَن َمديَنِة الُقْدِس َعْن َمْجِد َقِبيَلِة َيُهوذا. 
8ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيُكوُن اهلُل تُْرساً لُِسكّاِن الُقْدِس. 

َفَمْن كاَن َضِعيفاً ِفي َذلَِك الَوقِت َسَيِصيُر َقِويّاً َكداُوَد. 
َوعائَِلُة داُوَد َسَتِصيُر َكاهلِل، َكَملاِك اهلِل اأماَمُهْم.

9َيُقوُل اهلُل: »ِفي َذلَِك الَوقِت، َساأعَمُل عَلى َتدِميِر 

آتَِيِة ِضدَّ َمديَنِة الُقْدِس. 10َساأسُكُب َعَلى  ُأَمِم ال� كُلِّ ال�
عائَِلِة داُوَد َوُسكّاِن َمديَنِة الُقْدِس ُروَح اإْحساٍن َوَرْحَمٍة. 
َوَسَينُظُر النّاُس اإلَى ذاَك الَِّذي َطَعُنوُه، َوَسَيُنوُحوَن َعَليِه 
َكما لَْو اأنَُّهْم َيُنوُحوَن َعَلى َمْوِت اْبٍن َوِحيٍد، َوَسَتُكوُن 

ًة َكَمْن َفَقُدوا ابَنُهُم الِبكَر. اأرواُحُهْم ُمرَّ
َمديَنِة  نُواُح  َسَيُكوُن  الَوقِت،  َذلَِك  11»ِفي 

لَِهَدْد  َحَدَث  الَِّذي  َكالنُّواِح  َعِظيماً،  الُقْدِس 
َيُهوذا  اأْرُض  12َسَتُنوُح  و.  َمِجدُّ واِدي  ِفي  َرمُّونَ ج 
َسَيُنوَحوَن  داُوَد  عائَِلِة  ِرجاُل  َوحَدها:  عائَِلٍة  كُلُّ 

ج 11:12 هدد رمون. ربّما اْسُم اإلِه الخصِب ِفي سوريا.
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ناثاَن  عائَِلِة  ِرجاُل   . َوحَدُهنَّ َونِساُؤُهْم  َوحَدُهْم، 
13ِرجاُل   . َوحَدُهنَّ َونِساُؤُهْم  َوحَدُهْم،  َسَيُنوَحوَن 
َوِرجاُل   ، َوحَدُهنَّ َونِساُؤُهْم  َوحَدُهْم،  ل�ِوي  عائَِلِة 
. 14َوَكَذلَِك  عائَِلِة َشْمَعى َوحَدُهْم، َونِساُؤُهْم َوحَدُهنَّ
َوحِدُهْم،  الرِّجاُل  َسَيُنوُح  الباِقَيِة،  العائِلاِت  كُلِّ  ِفي 

». َونِساُؤُهْم َوحَدُهنَّ

لَِكْن ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَينَفِتُح نَْبٌع لِعائَِلِة 13 
داُوَد َولُِسكّاِن َمديَنِة الُقْدِس، نَْبٌع لِلتَّطِهيَر 

ِمَن الَخِطيَِّة َوالنَّجاَسِة.

إباَدُة األنِبياِء الَكَذَبة
َساأجَعُل  الَوقِت،  َذلَِك  »ِفي  الَقِديُر:  اهلُل  2َيُقوُل 

َفلا  أْرِض،  ال� َهِذِه  ِمْن  أوثاِن  ال� ِذْكَر  َساقَطُع  النّاَس 
أنِبياَء الَكَذَبَة َوُروَحُهُم  َيُعوُد اأَحٌد َيْذكُُرُهْم. َوَساأْطُرُد ال�
النَِّجَسَة. 3َواإْن َرَفَض اأَحٌد التََّوقَُّف َعِن التََّنبُِّؤ بِالَكِذِب، 
اأْن  َيْنَبِغي  ›ل�  َسَيُقول�ِن:  َولَداُه  اللََّذيِن  ُه  َواُأمَّ اأباُه  نَّ  َفاإ
ََّك َتَنباأَْت بِاسِم اهلِل َفَكَذْبَت.‹ َفِحيَن َيَتَنّباُأ،  أن َتِعيَش، لِ�
ُه اللَّذاِن َولَداُه ِحيَن َيَتَنبَّاُأ. 4ِفي َذلَِك  َسَيطَعُنُه اأُبوُه َواُأمُّ
أنِبياِء ِمْن اأْن َيُقوَل  الَوقِت، َسَيخَجُل كُلُّ واِحٍد ِمَن ال�
لِلنّاِس ما َراآُه ِفي ُرْؤيا. َولَْن َيُعوُدوا َيرَتُدوَن ثِياَب نَِبيٍّ 
ْعِر لِِخداِع النّاِس. 5َوَسَيُقوُل كُلُّ واِحٍد  َمْصُنوَعًة ِمَن الشَّ
لََدى  َعِمْلُت  ِّي  أن لِ� ُمزاِرٌع.  اأنا  نَِبّياً،  ›لَْسُت  ِمْنُهْم: 
لَُه:  اأَحُدُهْم  قاَل  6َواإْن  ِصَغِري.‹  ُمْنُذ  اأْرٍض  صاِحِب 
›َكيَف اُأِصْبَت بَِهِذِه الُجُروِح َعَلى َيَديَك؟‹ َفَسَيُقوُل: 

›ُجِرْحُت ِفي َبيِت اأصِدقاٍء لِي.‹«

َضْرُب الّراِعي
7َيُقوُل اهلُل الَقِديُر: »ارَتِفْع يا َسيُف َواضِرِب الراِعَي 

الّراعَي  اْضِرِب  اخَتْرتُُه.  الَِّذي  ِفيَق  َوالرَّ َعيَّْنُتُه،  الَِّذي 
8َوِفي  ِصغاِري.  َمَع  َساَتعاَمُل  َواأنا  الِخراُف.  َفَتَتَشتَُّت 
َسَيُموتُوَن،  اهلُل،  َيُقوُل  الَبَشِر،  ثُلُثا  َسُيباُد  أْرِض  ال� كُلِّ 
َولَْن َيبَقى ِفيها ِسَوى ثُلٍُث. 9َوَساآتِي بِالثُّلُِث الباِقي اإلَى 
ُة، َوَساأمَتِحُنُهْم َكما  ُر الِفضَّ ُرُهْم َكما تَُطهَّ النّاِر. َساُأَطهِّ
َهُب. َسَيدُعونَِني َفاأسَتِجيَب لَُهْم. َساأقُوُل:  ُيمَتَحُن الذَّ

›اإنَُّهْم َشعِبي،‹ َوُهْم َسَيُقولُوَن: ›اهلُل ُهَو اإلَُهنا.‹«

يُنوَنة َيْوُم الدَّ

َسَياأْتِي َيْوُم اهلِل ِحيَن ُيقَتَسُم ما ُسِلَب ِمْنُكْم 14 
ُأَمِم َمعاً اإلَى  اأماَم ُعُيونُِكْم. 2»َساأجَمُع كُلَّ ال�
علاِن َحرٍب َعَليها.« َسُتفَتُح الَمِديَنُة،  َمديَنِة الُقْدِس ل�إ
َوالُبُيوُت َسُتسَلُب، َوالنِّساُء َسُتغَتَصُب. َسَيْذَهُب نِْصُف 
عِب لَْن تُْؤَخَذ ِمَن  ْبِي، َولَِكنَّ َبِقيََّة الشَّ الَمِديَنِة اإلَى السَّ
ُأَمَم َكما  الَمِديَنِة. 3ِحيَنِئٍذ َسَيخُرُج اهلُل َوُيحاِرُب تِْلَك ال�
َسَيِقُف  الَيوِم،  َذلَِك  4ِفي  سابَِقٍة.  َمعاِرَك  ِفي  حاَرَب 
َمديَنِة  ِمْن  رِق  الشَّ اإلَى  َيَقُع  الَِّذي  يُتوِن  الزَّ َجَبِل  َعَلى 
رِق  يُتوِن اإلَى نِصَفيِن ِمَن الشَّ الُقْدِس. َوَسَينَشقُّ َجَبُل الزَّ
َسَيِميُل نِصُف  النٍّصَفيِن.  َبيَن  َواٍد  َوينشاُأ  الَغرِب،  اإلَى 
ماِل، َونِصُفُه اإلَى الَجُنوِب. 5َسَتهُرُبوَن  الَجَبِل اإلَى الشِّ
ِمَن واِدي َجَبِل اهلِل. َفالواِدي َسَيمَتدُّ َوَسَط الِجباِل اإلَى 
أْرِضيَِّة  ِة ال� َمنِطَقِة اآَصَل. َسَتهُرُبوَن َكما َهَرْبُتْم ِمَن الِهزَّ
إلَِهي  َسَياأْتِي  ِحيَنِئٍذ،  َيُهوذا.  َمِلِك  يّا  ُعزِّ ِخلاَل ُحكِم 

َوَمَعُه كُلُّ َملائَِكِتِه.
ماِء، 7َوَيبَقى  6ِفي َذلَِك الَوقِت، َتنَقِبُض اأنواُر السَّ

َيَعَلُم َكْيَف َسَيْحُدُث َهذا!  َوْحَدُه  ُمِضيئاً – اهلُل  النّهاُر 
َولَْن َيَتعاَقَب نَهاٌر َولَيٌل، َبْل َسَيبَقى النُّوُر َحتَّى ِفي َوقِت 
ِمْن  َحيَّةٌ أ  ِمياٌه  َسَتخُرُج  الَوقِت،  َذلَِك  8ِفي  الَمساِء. 
، ب  ْرِقيِّ َمديَنِة الُقْدِس. َسَيْذَهُب نِْصُفها اإلَى الَبْحِر الشَّ
 ج َوَسَيحُدُث َهذا ِفي 

آَخُر اإلَى الَبْحِر الَغْربِيِّ َوالنِّْصُف ال�
تاِء. يِف َوِفي الشَّ الصَّ

أْرِض. ِفي َذلَِك  َعَلى كُلِّ ال� 9َوَسَيُكوُن اهلُل َمِلكاً 

الَمعُبوَد.  الَوِحيَد  لََه  ال�إ ُهَو  يهوه د  َسَيُكوُن  الَوقِت، 
أْرِض لُِتْصِبَح َكاأْرِض واِدي َعَرَبَة،  ُل كُلُّ ال� 10َوَسَتَتَحوَّ

وَن َجُنوَب َمديَنِة الُقْدِس.  أْرِض ِمْن َجْبَع اإلَى ِرمُّ كُلُّ ال�
َبّواَبِة  ِمْن  َمكانِها  ِفي  َوَسَتبَقى  الُقْدِس  َمديَنُة  َسَترَتِفُع 
ُأولَى، اأي َبّواَبِة الّزاِوَيِة، َوِمْن  َبْنياِمْيَن اإلَى َمْوِقِع الَبّواَبِة ال�

أ 8:14 مياه حّية. اأي »مياه جارية.«

ْرِقّي. البحر الَمّيت. ب 8:14 الَبْحِر الشَّ

أبيض المتوّسط. . البحر ال� ج 8:14 الَبْحِر الَغْرِبيِّ

د 9:14 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«
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11َسَيسُكُن  الَمَلِكيَِّة.  النَّبيِذ  ِمعَصَرِة  اإلَى  َحَنْنِئيَل  ُبرِج 
ِفيما  َعَليها  الَخراُب  َياأْتِي  َولَْن  الُقْدِس،  َمديَنَة  النّاُس 

َبْعُد، َبْل َسَتُكوُن اآِمَنًة.
كُلِّ  َعَلى  اهلُل  َسُيوِقُعها  الَِّتي  ْرَبَة  الضَّ ِهَي  12َهِذِه 

الَعُدوِّ  الُقْدَس: َسَيجَعُل َجَسَد  الَِّتي حاَرَبِت  ُعوِب  الشُّ
ِفي  َعيناُه  َسَتُذوُب  َقَدَميِه.  َعَلى  واِقٌف  َوُهَو  ُن  َيَتَعفَّ
ُن لِسانُُه ِفي َفِمِه. 13ِفي َذلَِك الَوقِت،  َتجِويِفِهما، َوَسَيَتَعفَّ
َبيَنُهْم. َسَيَتصاَرُعوَن َمعاً  َعِظيماً  َسُيَسبُِّب اهلُل َتشِويشاً 
آَخِر. 14َوَسَيحاِرُب َبُنو َيُهوذا  َوَسُيحاِوُل الواِحُد َقتَل ال�
الُمِحيَطِة  ُأَمِم  ال� َجميِع  َثْرَوُة  َوَسُتجَمُع  الُقْدِس.  ِفي 
ُة َوالثِّياُب. 15َوَهَكذا َسَتُكوُن  َهُب َوالِفضَّ بِالُقْدِس، الذَّ
َوالَحَمِل  َوالَبغِل  الِحصاِن  َعَلى  َسَتاأْتِي  الَِّتي  ْرَبُة  الضَّ

َوالِحماِر ِفي تِلَك الُمَعسَكراِت.
ُأَمِم الَِّتي اأَتْت َعَلى  16اأّما َجميُع النّاِجيَن ِمْن كُلِّ ال�

َمديَنِة الُقْدِس، َفَسَيذَهٌبوَن كُلَّ َسَنٍة لِِعباَدِة الَمِلَك، اهلِل 

قائِِف. أ 17َوالعائَِلُة الَِّتي ل�  الَقِديِر، َوال�حِتفاِل بِِعيُد السَّ
َتْذَهُب اإلَى َمديَنِة الُقْدِس لِِعباَدِة الَمِلِك، اهلِل الَقِديِر، 
لَْن َتناَل َمَطراً. 18َواإْن لَْم َتْذَهْب َعشائُر ِمْصَر اإلَى َمديَنِة 
ْرَبُة الَِّتي ُيصيُب  الُقْدِس، َفَسَتاأتي َعَلى ِمْصَر تِْلَك الضَّ
قائِِف.  ُأَمَم الَِّتي ل� َتاأْتِي لِلاحِتفاِل بِِعيُد السَّ بِها اهلُل ال�
ُأَمِم الَِّتي ل� َتاأْتِي  19َسَيُكوُن َهذا ِعقاُب ِمْصَر َوكُلِّ ال�

قائِِف. لِلاحِتفاِل بِِعيُد السَّ
ٌص  20ِفي َذلَِك الَوقِت، َسُتنَقُش الَكِلماُت »ُمَخصَّ

الُقُدوُر  َوَسُتعَتَبُر  الُخُيوِل.  اأجراِس  َعَلى  ليهوه« ب 
أقداِح الَِّتي تُوَضُع اأماَم  َسًة َكال� الَِّتُي ِفي َبيِت اهلِل ُمَقدَّ
الُقْدِس  َمديَنِة  ِقْدٍر في  كُلِّ  َعَلى  21َسُينَقُش  الَمْذَبِح. 
ٌص لِيهوه الَقِديِر.« َوكُلُّ الَِّذيَن  َوَيُهوذا الَكِلماُت »ُمَخصَّ
ُموَن َذبِيَحًة َسَياأْتُوَن اإلَى الَهيَكِل، َوَسَياأُْخُذوَن ِمْنُهُم  ُيَقدِّ
بِيَحَة َوَيطُبُخونَها ِفي الُقُدوِر. َولَْن ُيَرى تاِجٌر ج ِفي  الذَّ

َبيِت اهلِل الَقِديِر ِفي َذلَِك الَوقِت.

أ 16:14 عيُد السقاِئف. اأسبوٌع خاصٌّ من خريِف كلِّ سنة يصنع 

الَيهوُد فيه سقائَِف َخَشبّيًة ويعيشون فيها ُمتذكِّريَن كيف جال بنو 
يَّة اأيَّام موَسى. )انظر ل�ويِّين 34:23( اإسرائيل اأربعين سنًة في البرِّ

على  تُنقُش  العبارُة  هذِه  كانْت  ليهوه.  مخّصص  ب 20:14 

أَدواِت المستخدمِة ِفي بيِت اهلِل، حيُث ُيحَظُر استخداُمها  َجِميِع ال�
ل�أيِّ غرٍض لَْم ُيحّدْد لها ِمَن اهلل. )انظر اأيضاً العدد 21(

ج 21:14 تاجر. اأْو »كنعاني.«
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َهِذِه ِرسالٌَة نََبِويٌَّة ِمَن اهلِل اإلَى اإْسرائِيَل اأَتْت اإلَى 1 
َملاِخي.

ُة اهلِل إلسراِئيل َمَحبَّ
2َيُقوُل اهلُل: »اُأِحبُُّكْم.« َفَتُقولُوَن: »َكيَف اأظَهرَت 

َمَحبََّتَك لَنا؟« َوَيُقوُل اهلُل: »األَيَس ِعيُسو اأخا َيْعُقوَب؟ 
لُْت  ْلُت َيعُقوَب 3َعَلى ِعيُسو. َحوَّ َوَمْع َهذا، َفَقْد َفضَّ
لِِذئاِب  ِميراَثُه  َواأعَطيُت  َخراٍب،  اإلَى  ِعيُسو أ  ِجباَل 

ْحراِء.« الصَّ
4َقْد َيُقوُل َشعُب اأُدوَم: »َقْد ُسِحْقنا، َولَِكنَّنا َسَنُعوُد 

َونَبِني الَخرائَِب.«
َولَِكْن َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر: »َقْد ُيِعيُدوَن 
بِناَء َخرائِِبِهْم، َولَِكنِّي َساأهِدُمها ثانَِيًة. َسَيدُعوُهُم النّاُس 
عَب الَمغُضوَب َعَليِه ِمَن اهلِل  يَرَة‹ َو›الشَّ رِّ ›الُحُدوَد الشِّ

أَبِد.‹« اإلَى ال�
َعِظيٌم،  ›اهلُل  َوَسَتُقولُوَن:  َهذا  ُعُيونُُكْم  5»َسَتَرى 

َحتَّى َوراَء ُحُدوِد اإْسرائِيَل!‹«

عِب هلل َعَدُم احِتراِم الشَّ
ْن  َفاإ َسيَِّدُه.  ُر  ُيّقدِّ َوالخاِدُم  اأباُه،  ُيكِرُم  6»ال�ْبُن 

َفاأيَن  َسيِّداً،  كُْنُت  َواإْن  َكراَمِتي؟  َفاأيَن  اأباً،  كُْنُت 
الَكَهَنُة  اأيُّها  اإلَيُكْم  اأَتَكلَُّم  الَقِديَر،  اهلَل  اأنا،  َتقديِري؟ 
الَِّذيَن َتحَتِقُروَن اْسِمي. َولَِكنَُّكْم َتُقولُوَن: ›َكيَف نَحَتِقُر 
اْسَمَك؟‹ 7بَِتقِديِم َطعاٍم نَِجٍس َعَلى َمْذَبِحي. َوَمْع َهذا 

أ 3:1 جبال عيسو. اأي بلاد اأدوم. َواأدوم هو اسٌم اآخر لعيسو.

ُسونَُه بَِقولُِكْم: ›مائَِدُة  تَُنجِّ ْسناُه؟‹  َتُقولُوَن: ›َكيَف نَجَّ
اأعَمى َكَذبِيَحٍة!  ُموَن َحيواناً  اهلِل ُمحَتَقَرٌة.‹ 8ِحيَن تَُقدِّ

يراً؟ ِحيَن تُحِضُروَن َحيواناً اأعَرَج  اأَفَليَس َهذا َعَملاً ِشرِّ
ْمُه لِحاِكِمَك،  يراً؟ َقدِّ اأْو َمِريضاً، اأَفَليَس َهذا َعَملاً ِشرِّ
َهْل َسَيُكوُن َمْسُروراً ِمْنَك؟ َهْل َسَيْرَضى َعْنَك؟« َيُقوُل 

اهلُل الَقِديُر.

اأنُتْم  نَحَوكُْم.  َوَرحَمَتُه  اهلِل  نِعَمَة  اطلُُبوا  آَن  9َوال�

واِحٍد  بِاأيِّ  َسُيَسرُّ  َهْل  ُأُموِر.  ال� َهِذِه  ُحُدوِث  َسَبُب 
ِمْنُكْم؟ َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل الَقِديُر.

10»لَْيَت اأَحَدكُْم ُيغِلُق اأبواَب الَهيَكِل، َفلا َتُعوُدوَن 

َول�  ِمْنُكْم  َمْسُروراً  لَْسُت  َعَبثاً.  بائِِح  الذَّ ناَر  تُْشِعلُوَن 
راِضياً َعْنُكْم، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر، َولَْن اأقَبَل اأيََّة َتقِدماٍت 
اإلَى  ْرِق  الشَّ ِمَن  ٌم  ُمكرَّ اْسمي  أنَّ  11ل� اأيِديُكْم.  ِمْن 
َمَع  َبُخوٍر  َتقِدَمُة  لِي  ُم  تَُقدَّ َمكاٍن  كُلِّ  َوِفي  الَغْرِب، 
ُأَمِم،«  ٌم بيَن ال� أنَّ اْسمي ُمكرَّ َتقِدَمٍة طاِهَرٍة اإكراماً لي، ل�

َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.
َثٌة،  ُمَلوَّ الرَّبِّ  ›مائَِدُة  َوَتُقولُوَن:  بِي  12»َتسَتهيُنوَن 

َعَليَّ  ُروَن  13َتَتَذمَّ لَُه!‹  ِقيَمَة  ل�  َعَليها  الَِّذي  َوالطّعاُم 
ِة!‹« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر،  َوَتُقولُوَن: ›يا لَلتََّعِب َويا لَلَمَشقَّ
اأْو َمِريضاً! َهْل  اأْو اأعَرَج  َمسُروقاً  ُموَن لِي َحيواناً  »تَُقدِّ

َساأْرَضى َعْن َهذا َواأقَبلُُه ِمْن اإيِديُكْم؟«
َذَكراً  َحيواناً  َيمِلُك  الَِّذي  الماِكُر  ُهَو  14»َمْلُعوٌن 

ِفيِه  َحيواناً  ُم  ُيَقدِّ ثُمَّ   ، لِلرَّبِّ َوَينِذُر  َقِطيِعِه،  ِفي  َسِليماً 
اهلُل  َيُقوُل  َعِظيٌم،«  َمِلٌك  َفاأنا   . لِلرَّبِّ َذبِيَحًة  َعيٌب 

ُأَمِم.« الَقِديُر، »َينَبِغي اأْن ُيخاَف اْسمي َبيَن ال�

أْمَر: 2اإْن لَْم 2  آَن اأيُّها الَكَهَنُة، اإلَيُكْم َهذا ال� »َوال�
ُدوا  تَُمجِّ اأْن  قُلُوبُِكْم  ِفي  َتَضُعوا  َولَْم  تُِطيُعونِي 
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نِّي َساُأرِسُل َعَليُكْم لَْعَنًة.  اسِمي، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر، َفاإ
ُل الَبَركاِت الَِّتي َتُقولُونَها اإلَى لَْعناٍت، َبْل لََعْنُتُكْم  َساُأَحوِّ

لِ�أنَُّكْم لَْم َتَضُعوا َهذا ِفي قُلُوبُِكْم.«
َذبائِِحُكْم  َوَساُألِقي َفَضلاِت  نَسَلُكْم.  3»َساُأعاِقُب 

َحْضَرتِي.  ِمْن  َبِعيداً  َوَسُتطَرُحوَن  ُوُجوِهُكْم،  َعَلى 
َقَطْعُت  اإْذ  الَوصيََّة  لَُكْم َهِذِه  اأرَسْلُت  اأنِّي  4َوَسَتعِرفُوَن 

َعْهِدي  5كاَن  الَقِديُر.  اهلُل  َيُقوُل  ل�ِوَي،  َمَع  َعْهِدي 
َوَسلاماً.  َحياًة  اأعَطيُتُه  َوَقْد  َوَسلاٍم،  َحياٍة  َعْهَد  َمَعُه 
أمانَِة  َك بِال� َفَقْد اأكَرَمِني َوخاَف اْسِمي الَعِظيَم. 6َتَمسَّ
ُمسالَِمًة  َحياًة  عاَش  رِّ.  الشَّ َمَع  َيَتهاَوْن  َولَْم  ِريَعِة،  لِلشَّ
َعَمِل  َعْن  َكِثيِريَن  َردَّ  َوَقْد  اأماِمي،  َوُمْسَتِقيَمًة  َوكاِمَلًة 
ُيِريُدوَن  ِحيَن  الكاِهِن  اإلَى  َينُظُروَن  7َفالنّاُس   . رِّ الشَّ
َُّه َرُسوُل  أن الَمعِرَفِة، َوَيْذَهُبوَن اإلَيِه لُِيَعلَِّمُهْم َشرائَِع اهلِل، لِ�

اهلِل الَقِديِر.

ْرتُْم َكِثيِريَن  8»ولَِكنَُّكْم ِحْدتُْم َعْن َطِريِق اهلِل، َونَفَّ

ل�ِوي،  َمَع  َقَطْعُتُه  الَِّذي  الَعْهَد  اأفَسْدتُُم  ِريَعِة.  الشَّ ِمَن 
َيُقوُل اهلُل الَقِديُر. 9اأنا َجَعْلُتُكْم ُمحَتَقِريَن َوَمذلُولِيَن اأماَم 
َجِميِع النّاِس، لِ�أنَُّكْم لَْم َتحَفُظوا َوصاياَي، َبْل َميَّْزتُْم 

َبيَن النّاِس ِفي َتطبيِق َشريَعِتي.«

أحكاٌم ِللَكَهَنة
10األَيَس لَنا اأٌب واِحٌد؟ األَْم َيخِلْقنا اإلٌَه واِحٌد؟ َفِلماذا 

11ارَتَكَب  اآبائِنا.  َعهَد  ُس  َفُيَنجِّ بِاأِخيِه،  الواِحُد  َيغِدُر 
اإْسرائِيَل  نَحَو  َكِثيَرًة  َوِخيانٍَة  َغْدٍر  اأعماَل  َيُهوذا  َشعُب 
َس َمكاَن اهلِل الُمَقدَِّس  َوَمديَنِة الُقْدِس. َفَشعُب َيُهوذا نَجَّ
الَِّذي اأَحبَُّه، َوارَتَبَط بِاآلَِهٍة َغِريَبٍة. 12لَيَت اهلَل ُيِبيُد ِمْن 
َقبائِِل َيعُقوَب كُلَّ َمْن َيْعَمُل َهذا اأيّاً كاَن، َحتَّى لَْو جاَء 
ُم َذبيَحًة اإلَى اهلِل الَقِديِر. 13َواأنُتْم َتعَملُوَن َهذا ثانَِيًة،  ُيَقدِّ
َُّه لَْم  أن ُموِع نائِِحيَن َوُمَولِْولِيَن، لِ� اإْذ تَُغطُّوَن َمْذَبَح اهلِل بِالدُّ

َيُعْد َيْقَبلُها َكَتقِدَمٍة ُمرِضَيٍة ِمْن اأيِديُكْم.
ما  َراأى  اهلَل  أنَّ  لِ� َهذا؟«  َسَبُب  »ما  14َوَتُقولُوَن: 

َشبابَِك،  ِفي  ْجَتها  َتَزوَّ الَِّتي  الَمراأِة  َوَبيَن  َبيَنَك  َحَدَث 
الَِّتي ُخْنَتها َمَع اأنَّها كانَْت َرِفيقاً اأِميناً لََك، َوَقْد َدَخْلَت 
ِفي َعْهٍد َمَعها. 15ل� اأَحَد َيفَعُل َذلَِك َولَُه َبِقيَُّة َعقٍل! 
َُّه َيطلُُب نَسلاً صالِحاً  أن لِماذا َيحَفُظ العاِقُل َعْهَدُه؟ لِ�

بِالَمراأِة  َتغُدَر  َول�  َتُكوَن َحِذراً  اأْن  َيْنَبِغي  لِذا  اهلِل.  ِمَن 
ْجَتها ِفي َشبابَِك. الَِّتي َتَزوَّ

16»اأنا اُأبِغُض الطَّلاَق،« َيُقوُل اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل. 

تُجاَه  بِالُعْنِف  نَفَسُه  َيسُتُر  الَِّذي  وَج  الزَّ »َواُأبِغُض 
َيغِدْر  َول�  »َفاحَذُروا  الَقِديُر.  اهلُل  َيُقوُل  َزوَجِتِه،« 

آَخِر.« اأَحُدكُما بِال�

يُنوَنة َوْقٌت خاٌص ِللدَّ
17اأتَعْبُتُم اهلَل بَِكلاِمُكْم. َولَِكنَُّكْم َتُقولُوَن: »َكيَف 

رَّ  الشَّ َيْعَمُل  َمْن  »كُلُّ  بَِقولُِكْم:  اأتَعْبُتُموُه  اأتَعْبناُه؟« 
ُهَوصالٌِح ِفي َعيَنيِّ اهلِل، َوُهَو راٍض َعْنُهْم.« اأْو بَِقولُِكْم: 

»َهْل َسَبَق اأْن َراأيَت اهلَل ُيعاِقُب اأَحداً؟«

اأماِمي. 3  الطَِّريَق  ُد  ُيَمهِّ الَِّذي  َرُسولِي  »َساُأرِسُل 
اإلَى َهيَكِلِه َفجاأًة.  الَِّذي َتطلُُبونَُه  يُِّد  َسَياأْتِي السَّ
َيُقوُل  َكِثيراً.«  تُِحبُّونَُه  الَِّذي  الَعْهِد  َرُسوُل  َوَسَياأْتِي 
ِحيَن  ُموَد  الصُّ َيْسَتِطيُع  َمْن  2»َولَِكْن  الَقِديُر.  اهلُل 

َياأْتِي؟ َوَمْن َسَيْسَتِطيُع اأْن َيِقَف ِحيَن َيْظَهُر؟ َفُهَو ِمثُل 
الثِّياِب.  ُمَبيِِّض  صاُبوِن  َوِمثَل  الَمعاِدِن،  صاِهِر  ناِر 
الّلاِويِّيَن.  َر  لُِيَطهِّ َة،  الِفضَّ ُر  ُيَطهِّ َكَمْن  3َسَيجِلُس 

اهلِل  َكَهَنَة  َوَسَيِصيُروَن  ِة،  َوالِفضَّ َهِب  َكالذَّ يِهْم  َسُيَنقِّ
َكما  الّصاِعَدَة  بائَِح  َوالذَّ التَّقِدماِت  ُموَن  ُيَقدِّ الَِّذيَن 
الُقْدِس  َوَمديَنِة  َيُهوذا  َتقِدَمُة  َسَتُكوُن  4ِحيَنِئٍذ  َينَبِغي. 
5َوَساأقَتِرُب  الَقِديِم.  ِفي  كانَْت  َكما  َيْنَبِغي،  َكما  هلِل 
اإلَيُكْم لِلُحْكِم، َوَساأشَهُد َسِريعاً ِضدَّ الَِّذيَن ُيماِرُسوَن 
وَن  َوَيبَتزُّ بِالَكِذِب،  َوَيحِلُفوَن  َيْزنُوَن،  َوالَِّذيَن  ْحر،  السِّ
َوَيطُرُدوَن  َوالَيتاَمى،  أراِمِل  ال� َوِمَن  الُعّماِل  ِمَن  الماَل 
ِديَن، ِضدَّ كُلِّ َهُؤل�ِء الَِّذيَن ل� َيهاُبونَِني،« َيُقوُل  الُمَشرَّ

اهلُل الَقِديُر.

َسِرَقُة اهلِل الَقِدير
نَسَل  يا  اأنُتْم  َولَِذلَِك  اأَتَغيَُّر،  ل�  اهلَل  اأنا  ِّي  أن 6»لِ�

َيعُقوَب لَْم َتفَنْوا. 7ُمْنُذ اأيّاِم اآبائُِكْم َواأنُتْم َتِضلُّوَن َعْن 
اإلَيُكْم،  َفاأْرِجَع  اإلَيَّ  َولَْم َتحَفُظوها. اْرِجُعوا  اأحكاِمي، 

َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.
»َوَتُقولُوَن: ›َكيَف نَرِجُع؟‹
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لِ�أنَُّكْم  اهلَل؟  َيسِلَب  اأْن  نساِن  لِلاإ ُيمِكُن  8»َهْل 

َسَلْبناَك؟‹  ›َكيَف  َتُقولُوَن:  َولَِكنَُّكْم  َسَلْبُتُمونِي! 
َواأنُتْم  َمْلُعونُوَن،  9اإنَُّكْم  َوَتْقِدماتِي.  ُعُشوِري  َسَلْبُتْم 

كُلُُّكْم،ساِرقُوَن.
10»اأحِضُروا الُعُشوَر كاِمَلًة اإلَى الَخْزنَِة، لَِيُكوَن ِفي 

لَِتَرْوا  الَقِديُر،  اهلُل  َيُقوُل  بَِهذا،  اخَتِبُرونِي  َطعاٌم.  َبيِتي 
َبَرَكًة  َواأسُكُب  ماِء،  نَواِفَذ السَّ لَُكْم  اأَفَتُح  اإْن كُْنُت ل� 
أوبَِئَة بِالَبقاِء َبِعيَدًة َعْن  َعَليُكْم َحتَّى الَفْيِض. 11َوَساآُمُر ال�
اأْرِضُكْم. َولَْن َتُكوَن لَُكْم  اإنتاَج  ُحُقولُِكْم، َفلا تُتِلُف 

َكْرَمٌة ل� َثَمَر ِفيها،« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.
اأْرِضُكُم  بَِسَبِب  ُأَمِم،  ال� كُلُّ  12»َسَتمَدُحُكْم 

الَخصَبِة،« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.

يُنوَنِة الخاص َزَمُن الدَّ
. َواأنُتْم َتُقولُوَن:  13َيُقوُل اهلُل: »َتَكلَّْمُتْم بَِقْسَوٍة َعَليَّ

›ماذا قُْلنا َعَليَك؟‹ 14قُْلُتْم: ›ل� فائَِدَة ِمْن ِعباَدِة اهلِل. ل� 
َمنَفَعَة ِمْن َذلَِك. َفَنْحُن، الَكَهَنَة، نَحِرُص َعَلى ِخْدَمِتِه 
َكما اأَمَرنا. َوَقْد نُْحنا ِفي َحضَرِة اهلِل الَقِديِر بِلا فائِدٍة! 
َول�  َعداَء.  السُّ ُهُم  ِريَن  الُمَتَكبِّ اأنَّ  نَُظنُّ  آَن  ال� 15َونَْحُن 

ْوَن اهلَل َوَينُجوَن!‹« َينَجُح ال�أشراُر َفَحسُب، َبْل َيَتَحدَّ
َث الَِّذيَن َيخافُوَن اهلَل ِفي  16ِفي َذلَِك الَوقِت، َتَحدَّ

ما َبيَنُهْم، َواأصَغى اهلُل لَُهْم. َوكُِتَب ِسِجلٌّ اأماَمُه بِاأْسماِء 
الَِّذيَن َيهاُبوَن اهلَل َوُيْكِرُموَن اْسَمُه.

ِتي ِفي الَوْقِت  17َيُقوُل اهلُل الَقِديُر: »َسَيُكونُوَن خاصَّ

الَِّذي اُعِلُن ِفيِه ُمْلِكي. َساأرَحُمُهْم َكما َيْرَحُم الرَُّجُل اْبَنُه 
الَِّذي َيخِدُمُه. 18لَِكنَُّكْم َسَتَرْوَن ثانَِيًة الَفْرَق َبيَن البارِّ 

يِر، َبيَن الَِّذي َيخِدُم اهلَل َوالَّذي ل� َيخِدُمُه.« رِّ َوالشِّ

أنَّ الَيْوَم َسَياَأتِي ُمْشَتِعلاً َكُفْرٍن، ِحيَن َسَيِصيُر 4  »لِ�
َمُن  الزَّ  . ُروِر َكالَقشِّ َوَعاِمِلي الشُّ ِريَن  الُمَتَكبِّ كُلُّ 
آتِي َسُيحِرقُُهْم، َيُقوُل اهلُل الَقِديُر. لَْن َيْتُرَك لَُهْم َجْذَراً  ال�
اْسِمي،  الَخائُِفوَن  اَأيَُّها  اَأنُتْم  ا  2َواَأمَّ َصِغيَراً.  ُغْصَناً  َول� 
َفاِء.  الشِّ لَُكُم  َوَتحِمُل   ، بِالِبرِّ َتِشعُّ  َشْمٌس  َفَسُتْشِرُق 
َسِميَنٍة.  َكُعُجوٍل  بِاَأرُجِلُكْم  َوَتْضِرُبوَن  َوَسَتخُرُجوَن 
َماِد َتحَت اَأرُجِلُكْم ِحيَن اآُمُر  َأْشَراَر َكالرَّ 3َسَتُدوُسوَن ال�

بَِذلَِك،« َيُقوُل اهلُل الَقِديُر.
4»َتَذكَُّروا َشِريَعَة َخاِدِمي ُموَسى، الَِّتي اَأعَطيُتَها لَُه 

ِريَعُة َتحِوي اَأحَكاَماً  ِفي َجَبِل ُحوِريَب. أ َكانَْت تِْلَك الشَّ
ْسَرائِيَل.« َوَفَرائَِض ل�إ

5»َها اَأنَا اُأْرِسُل اإلَيُكْم اإيِليَّا النَِّبيِّ َقبَل اأْن ياأتَِي َيوُم 

انِتَصاِر اهلِل – الَيوُم الَعِظيُم الُمِخيُف. 6َفَيُردُّ اإيِليَّا قُلُوَب 
َأبَناِء اإلَى اآبائِِهْم، لَِئّلا اآتِي  آَباِء اإلَى اأبنائِِهْم، َوقُلُوَب ال� ال�

أْرَض بِاللَّعنِة.« َواَأْضِرَب ال�

أ 4:4 جبل حوريب. اْسٌم اآخُر لجبِل سيناء.
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